
Informazioni su questo libro

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

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

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

Linee guide per l’utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

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

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

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

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

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro dahttp://books.google.com
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ΡΒΕΡΑ(ΣΕ..

ΟΝ επεκ Ι.εο·ι·ενιι. Ε::
Ι Ι.ΙΙπΙΙο ςιιΙ_Ρτε:ιπΙ ει πιώ:: ‹Ιε ἀέ

- ετΙετ ιιοΡαε ΤΙιεοΙο Ισ ΜοκεΙε
Ι . . . , € .

·· Ρετ Ια ῦιΡΡοΙιτιοι·Ι :Ι νιιε πιουΠτω

ν ειδε: 8ε ΙιοπΙΙ:Ιο, ηουε ΒΚ, μι:

Ιει σα: ιΙε ΠΙειι , Η Ρειι ὰ: Ραπ ε1ιιει1οιιειιο

ίειΙΣιπε ΡοΙτπ οΙο ὸὶΗῖειιΙτέ ὸ'επ Ρτοειποτ νικ:

11οιιικΙΙο Εὸἱτἰοπ ; ηοιιε Ρει·ΙΙιειεΙαιτε ε1ιι'εΙΙο

Ροι::εω άειτιε Ια σ:οιπποΙΙΙειι1εε ΡιΙΙ:Ιηιιε νικ:

ευειιπειἔειιΙἑ εοιπυΙόΙΙοτι ιΙε Ισ. υπιιιιιειΙΙε Ιβ),

‹:Ιε Με επτικτπήε , 8: ντι Ιιοιπ1ο:ειΙ:Ιο τέιτιοΙ

ει:ειεε ει πρίΙ.τε Ιιπιοατιπε, ΙΙ εΙΙ ναι), εμε Ι::

νεπἰπ ‹Ιο α: ιτιειΙΙεΙοιιΧ έα·Ιτ έ), ττοιιιιωπ αι
|

, |

σ:Ιιε σοηπιπο ό:ιπε Ιε εοι·1:»ε όνι1 5€1°Ρ€Ι1$2 :οικ

τιιό,νικ ΡεπιιΙυΙΙειιατε 8; €ι1τοττΙΙΙέ ὰ: ιπΙΙΙε

  

τΙόιιΙΙεώεπε Ι'ε στα ιι'ΙΙ έτοἱτἔι το οε°
Β > δ' (Ι Ρ Ι

ὸ'οιπἰεΙΜ ε'οίϊ'Ε(ΙΜοιό ‹Ι‹: εΙυεΙε1ιισε τετιι:ιτε1ιιοε

οΙε παει θιξ:οιπ , 8: «Ι'έεΙεΙι:ετ τοιιε Ιεε ειττἰίἰεεε το·

ΜΒτειικ ‹Ιο εέτ Αιιτευτ Ωω πισω 8ε Ειπε εω

ίΕΕοικο μι· πώ εουττ δε ΙιιιπΙΙιευκ Οοπιεικη- .

ταΙι·ε,ι:1υΙΙείωικιήτ Ρ:Ιε ει Ρειε άειιτε τοιιε θε ἀέ

;ουτε Ροετο Ιε1οιιΜΙεΙΙι νο:Ικέ ει. Ια Ιιοικο €Ια

ἄε 2 .μμ



Πωσ. Οοπίδ.

.Μ Μ'

,άΙΝ.οοπ:.

α! Εφ”

ω. τ..

ιι·)€ζοι·ιΒε ὸεἔοι1ιιἰοἰιιἶςιι:ε ἀΞ5 Με εαεΒΩϊἔω Έ

ς]υ1[ετιιοιπ ώ: ΜΜΜ: ο. ΙΊπιΡοΙὶιπο δε ει Μ."

εἐι]6ιτιιπἰε. Μεύε ειικιιιτ ηιιεκγεκιὶτ ω' άέτειΠ 1'

Πα: και |ε57ευκίδιτ τομ3; Ισ τοτΡ5) βετ σε

111ο11ΠΕΟ _, €0ζ1Π18©ΟΠϊ Μ: Εεεοπι1οίτι·ε ειικιιπ:_;

Τὲτταςιιεὶ:; δέ ΡτοΡο.τέτ Γεΐ Η: μι· νικ ὶὸἐ0

ίιζιήιπι:ιάτε δε νοἱιιετἴοΙΙε ό12: Γοε όέβιι1Χ. Α
Δ

:Θε !”οι·ωτόιιτ Με τεΗὲκἰοὶὶε ἴιιἱιι,ειιἑοεό έ

1. (Ήε__ζε (Μάικ ςΙιιὶνΡὲ ἴεἰ1.ε'οἴἱ εκττεἰτ:.

Ρι·ειπ! ἄοτεἰΞιιεἰα: Ια ιιιοἰιπὶτο ΡειττΙο Ροκ: Ια

εφε δρ ΜΒΜ Ρφατ)€310ι11βτς!,:ιτττἰΒυαι1Ε

ει;;; ΙεΓυὶτε5 σε φα: ς1με!ςιιζνρ ὸ`ςιικ ειυτο.:ὸἰτ

Βρε εοιπιυἰίΪἱοη ἐιό1ιςιι άοχεμυητεε. -αι!ΐείί

«ω ι·ε8Ιε Π άπηΒοι:ςιιΠ: 2 ςιιε Η ω; Μι: Η τ”,
ε όειηε Ι'Ε8ΙΞΐς, η ()όι·Ρε) π), 'Οτὸτε , ι17 'Ο

Οριπιηιμηιιτέ έιιίςιιικ: @ψ Γε ίΡιιΙσει ί-αμυημ

Ε;_Γειι1όη.ὸἰτς εμ;; Γνζώιο:Πιέ_ @ε Ραι·Ξε [ὐΡ~
εο)ιάαιί·ιρέο επι ΜΙ Ρξτί·ομπε ά:: ΠΙεμο Ρετ3τμιι ¦

Οριι::5!εί άερουΠαρα·. Ετ :σως ὰ: ΣουηΙη ι

ἔι Βοπιε μι· Με ΡειΡ05 Με ν. 8ε θεεεοΞτο -

Χ1Π. ρω Ιει:Ροι·ί.οιιιπο όσ ΜΜΜ Βο.!ιιε: 8ε ὸ€-Ύ

Ριι1εΡειι ΓΟτότε άεε Εμεί-Πιιο5 ω ΒιΡετἴοοτιο η

ιἱέ Ιωιι1ἴοηἱυε Ευείς1ιι: ὸΊΡςο , δε τιιιΡαι:ειιιαιπ

εςΙΙιιγ όετε οειτόΙιπειιικ απ Η Ρεκί·ρι1ηε όιι Φω

ὸἰηειΙ 0:ήοταΞιπ , άουτ Η @με Ρετ εοιπιππι1ιΙο

11αξι:1: όοΡΞε ›Υ.ΑΡυτές: 1% _ςΙΜφ @ο ΡΙυΠοιπ8 _

επουι·ε , (1ι!ζ :μιοὶειτι άοιπηέ ίὶιῇςς( 9ιιο7 (μ: Ι

α!

τα: Αυ πως άεε Ηει·ετιςυςξ.

Π. ω! ι:οηίειιΙεωφτ Η μμ Ϊειἱτ€Β8ἴ-..

Το; Ροιπ όο&τΞικ ά; Ιείιιζτεε α: ςιΓνιτά';Π-·

ιτ'€ηκ πιο ά5:ίωε Πιάνω άερειι1ττ;55 “Με

Μ =ίϊ·== Πιθω·ιδ = ανξιανω05Φ 1= τω»



εςΙ5ημείωε επ @αν Ξΐ α εΙὶέ°#εοηετεὸἰπ ω:

όε1αάιιουέ άε ΡΙυΙἱειιτ5 εὶυ ωέττιε Οτότε, εαιιἱ .

88 εοιπτε τοιπε καποια δ: 5ωΡεΞεε, είἰαιπ εΙιο- ν_

[ε εΙαἱτεα τσιπ» εοφ; Πω ειπε; ε1μεΙ9ιιε τεθε ‹.ἱε π.

Μπα Γεω , ε1ιήΙ- Ι:αυτ ἱιιεει; όε Ια ηατιιι·ε ό: όεε ..

ςιιαΙὶτει ό'νη ορφα Ραπ Ια εφτιιιεπαικε ‹Ιε ΡΜ

βεω·ε ΡατεΞεε_, ΡΙμΕοίξ_,ςυε_Ραι· Ια ὁἰἔἴετειιεε .

ὸ”νπε ίειιΙε,βε Πίστη του;εα,αίἶειτιβΙέεε Ιε ΡΙιιε

Βραιπά _ κομψτεή_ ειαιΡοττε. καιιΙΞοω·ε Ιε ΡΜ: _

Ραπ. Ετ εΙυἰΡοιιττοἱτ ετιιΡείεΙαετ, Η εε άεΐοι·- __

@ε α ]ἰειι , :μέσα υ'ωςιΡι:1ιηε α _βειπειιε. νικ

ΤξιεοΙο8ἰε Μο:αΙε αΒί·υτόε·δι εττοιπιπέ6:, ί.ου5. -

Ιε_τἱτςε ό0 ΤάαιοΙοέίσ ;ΖΗΜΙσ έ:: "Ρφέβε: , >

ειι Ιαὶίἶαπρτο_υ; εε (μή εΠ όιι εοφωυπεοπ- _.

ίευεεωεπ:: @ο [ΕΒΙ1ίε , 8; αΙΙαιπ :Πα Ρέι;ιμοτέεΡαπ ?αΞτε:να_αιπεδόεε ΐ-αυτεε.εΐΡαι·Γε: Φιν: .

Με «Μπα ὸε ς1ιιε!εμιεε Βρόϊεμτε ῆι›ΒιιΙἰετε Ρ Απ ,

ςι;ε!εαε εΙιιὶ σε νοἰτ (με εοπτι1ιε Με ()αιΒο- _

Μαιιεε Ρι·φκεί,κετολεπτ α Βου (Ηώς όε εαΙοτπτήε

8εό'ΙωΡοΗυτε εοιπτε εεε Ηετετηιιεε , Με

Ιε[υἰ:εε π'ουτ Ραε α1ήρμτςΠπι17 πιώσε ‹ὶε καὶ

Ϊοπ ά'ετι Ειπε αιιιαη; εφημε_Ιεε Αιιτευτε όε

εε_Ι.ἰΒεΙΙε θ. _

ΗΡ .@ὶἱἶεοιπΐοπεἱ Ια ΟειιΠιτε άυ ΡαΡε ααα: .

Ια βεηΓιιιαε άε Ι'ΙιηιιἰΙἱτὶοη άε Κουκ: , 8ε Ροιη: .

εε θα Με ΡΡ. ΩεΠοτ,Βαβατόεαυ ,δε _Βαιιι17

(Με: εἰὶέ Ωεπίυτει ΡΜ Ια Οοπ8τεΒατ3ρη ς'.ε Πω

ςυξίὶτἰοια Η ὸἰτ ςιι'ἰΙε [σοκ εοπόαωπεαΡατ Π: Ρα.

Ικα ?Η νευτ Ραι·Ιετ εφηπηε Η ίαυτ ,Η εἱοἰτ ὸἱτε .:

εμε ΙατιΓεωἱυε α εΠόεοπάαπωέ Ραπ Ιε ΡαΡε , 8: . .

11οιιΡατ Πτιφιἰίὶτἰοπ; 8ε ειπε εεε αυιι·εε Απ..

τευ.ι;αιρι›τ είἱέ Οεηἴιι;ει μι· Ι'Ιηε!ιιἰΙῖτἰοτι Βια. `

ΣΔω Ραι·Ιε Ραμ: Μεπ α Ιαίαςοπ εΙυ'0ι1 μια α °



δ

αυι·ΙΒιιοι· απ Ρ:ἰυοο οο ορο ΐουτ Ιοε ΙιιΒοε ω.

αΙτοτυοε ΡατΙ'αιιτΙιοτΙτέ οιι'ΙΙ Ιου: α. οΙουυέο. Ετ

‹Ιο Ια νΙουτ οιιι'α Ια οουάαπιυαιΙου α" ΡαΡο του

το ΙΕΒΙΙΙο οΒοΙτ, α: οπο υ'ου: με οικ:οι·ο ΕΠΙ:

Ιω ΙαυίουΙΙΙοε :ι·υαΙε Ι'ΙυουΙΠτΙου οΙο ΜαὁτΙ€Ι

υο Ι.ο οι·ο1τΡαε ι:οιιΙΙουτε οΒΙΙΒέο ὸ'αοο1ιιἰοΙὶοτ ου

:οντα οοΙΙο οΙο Κουκ , οουπυ'οΙΙο α υτουίἰτό

Ι' ου Ι°αΗ·~αἰτο ιΙο Ροιπα. Ετ οοΙα Ιου οΙΙι: Γαυε όέ·

ι·οεοι·α Ια ()ουΙΙικο όοε ίιιΙΙΙΙτε ΑιιτΙιουι·ε , α Ια

οιιοΙΙο υοιιε όοίοι·οιι5.

Ν. ΉΙΙοουίουά ΡατοΙΙΙουιουτΙα ΡοττυΙί·

Που ο'ΙιυΡυυποτ νυ Μα: αυοο Ι'αΡΡτοΙπαιΙου ;

δε εΙο α: ουκ: Ιο ΟουοκαΙ ου οιιοΙουο ΡτοιιΙΙ1€Ι2Ι

(Με Ιοί-ιιἰποε α οουίουτν οιι'νυ Ιἰυι·ο Ευ ἰυηπἱ

ιυέ , ΙΙ Ιυΐοτο ου”ΙΙ οίἱ αΡΡτοιιυό Ρα: Ια δοοἱοτέ.

οι·ΙΙάοΙ1:ΙςαιιοΙτοιιουνΙο ΟουοκαΙ @ο Ιοίιυ

τω, ην Ιου ΡτουΙυοΙαιικ υ'αΡΡτουυοιιτ ἰαιυαὶ5

αιιουυΙΙιπο ; υιαΙε Γιιι·Ιο τέιυοΙουαΒο εΙο άοιικ

ου ττοΙε ΚουΙίουτε, ο]υΙ ταΡΡου:οι1τ, αΡτοε αιιοΙτ

Ιου Ιοε ΙΙιυτοε, Η), αυοΙτ ττοιιιιο :Ιου υιιΙ Ιου.

:οικω Ια (ο), @ο Ιοε βουτια τυοιιτε , Πο άουυουτ

·£ουεέ οΙο Ιοε ιυοτττο ου Ιιυ·υϊοτο.

ν. @ο Ρουι· όουυοτ οοιιΙοιυ· α ίου Ιι11Ρο

Ρτιιτο,οιιΙ αοοιιΙοΙοε ΙοΙἰιὶτοε οΙ'αι1οΙι· Ιιπτοἀιιἰι·
:Με υουιιοαιποι ΡοτυΙοΙουΙΙοε, ΙΙ Γαὶτ Αιιι:οιιτ5

σου:: ε1ιι'ΙΙ οΙ:ο , ουτε οΡὶυὶουε όοΙουοΙΙο ο Πα Μ: Δ

ἴουι: αυ ΡΙε αΙΙοι· ο1ιιο $οόΙαιουι·ε, άΙΙΙΙτυυΙαιίιέ

οοιικ άουτ Πε Πυιιουτ: Ιαάο&τΙυο μ” Ιου: Ιο

ΡΙιιε ΐοιιιιου: οΙοε Βοδὶοιιτε οιιιΙ ουκ ΙΙοιιι·ν ου

Ηταυ‹Ιο ι·ουικαι:Ιου οΙο ΓοαυοΙτ δ: ΜΒΜ Ιουέ'
κοιταμε αιιΡαι·αυαυτ ορο Ια ΟοιιιΡαέΙΙΙο ‹Ιο Ιω “Α

[με θα ξυΙΙΙτιιέο ; δ; οιιΙ ουτ Ραπ οοι1ΙοοιιοιιτΙυτ



τιτο6ηΙτ Ια Ρι·οιηΙοι·ε ιΙειηεΙ0. ΜομΙς·οο (με Με

ΙεΙΙιΙεσέγ ση: ττοιιιιέ. Ετ ε'εΙΙ νη εττ1Ιἱεε ςμΙ

:οξέα ΡςεΓεμο ΙΙδηε τοηε Ιοη ηι::ηπΙστεε (η ίση

ρκτηιΙδΙτ. Οη Ροιπποη εαηηηε: α: Ρ€εΙ1έ η ίση

ΙΒιιοπηα:_ δε δεη .εΙε εοηηοΙΙΙαησε (μη η άεε

εεε δ: άσε θα ιΙΙΙΙοε. Μαη ση :κτ ΓςειιηοΙτ ηΙει·

:με Ι'ΙΒηρτειηα:: η‹: Ι.οΙκ ΙοΙηόΙε ει Ια τηειΙΙα: , να:

.Ια κιμοηττο £Ι€8 εΙτατΙοηε ‹μ'ΙΙ η'ει μπι έιιηετ

0η ΡΙ·οηειητ Ιει ΡεΞηε ιΙε Με Ιεε εηη:ο1τε εμ'ΙΙ ει

άτα ιΙοιηε Με ΙΙηι·εετΙεε ΙεΙΙιΞτεε, Η τοητεείοΙε

ΙΙΙ Κε η νοηε εΙΙΙευτε εμε. .σ.Ιειηε Με ιηοιηοηεε

εμε Ιἔε ειτηὶε ΙΙΙ)! σιτε ΙΒιιτηγ.

η Ι”. @μ η;έηιο ει εη:ΙτοΙτε οὐ Με ΙΙοίηΙτσε

:αγαπα πηειηι ώτο Ιΐηιηε αμε μπα εμε Ι:

1θΙΙΙ.',›δί ΜΜΜ· εε εμ'ΙΙεοητ Ιου ,· (με όση

-ηςκει εητ:η:Ιτο ςυ'ΙΙε ΙΐαΡΡτοηοητ , ΙΙ Ιεε ηη

μπηκε ‹Ιε α· ‹μ'ΙΙ Υ ετοιμο η ι·εμεηιΙι·ε , εαπ.. Ι

επεβεεεΙ.εητΙπΙοηε ίηΠΕη:ξηηΙε άειηε Ιω: εί

μΙΙ: ζ, @ε εμ'ειηικ ‹.μ°ειικ ω: Με ω! ΙειηιεΙε

μ·οάΙΙΙΙε κΙ2.115Ρ·ΙοεΙΙυτεε , εμΙ Ι:ΙΙ νη ΡτοεεςΙέ

π” ΙηΙιιίΙε ,.δέ ΙΙ ηομίΙαοΙκ ΡΙιιε ει σε ()εηΙειιτ

Πηοη εμ'ΙΙ (η :με Ιεε ξιιαι18εΙΙΙ"ε_εωΡΡεΙΙοητ `

ΙΕΙΙΙ8-ΩΙ1τΙΙΙττοι11Ρςητ, μμε ‹μ°ΙΙε κιΡΡοι·τεητ

:μεμεΜΙΒ?ση :ιΡΡεΙΙο1ε:ητ. _ .

ΝΠ. @ιο Ιοε ΑιιιΙιεητε ι:Ιο αε-ΙΙΙ::ΙΙεε εμἱ

τοιιι·οη: ειιῇοιιά'ηιιγ σοηττε Ιεε Ιι:Γιι.Ιιεε ηκΙΒοητ

εΙ”εια εΙ16Ιεε ΙηεοιηΡειιΙΒΙεε , δε μπω: ηη

Ιζ*ειιιεητ ι:6 εμ'ΙΙε τΙειηαηησητ. ο” Ρτ:ΓηΡοβιηι:

εμε Μ· >ΤηεοΙοεΙο Μοι·ειΙΙε 8: με νεηιετ

ΛωΙσηΙ Με Γοπσηι ιΙο πάω: [οικω 8:

ιηΙΙΙτέητ ΕΜ” ιηέιηεε. έτση:Ιειι·ε,νοηε τσιπ:

τμέτςι 7Εε&εηι· εμΊΙε ιη:Ρκρηεητ 811 Ια εΙοόΙ:Ιησ

4Μ«τηω Ια άοιη: σοηι:ειΙκε3 8: Με πωπω



?Ι

Ξ · 8 - - .

τ παω Ια ιιεεεΠἶὶἔ πε Μπι ‹Ιε κ:1ιιεΙ εοΡαέ ειι.ι'ΙΙο

Ι ΙΙ: ι:οππιεπτ. Ραπ εκειπΡΙε,δαπεΙαει αγαπι έεπτ

Σ νπ ΙΙιιτε οπο τσιπ Ιε ιποπεΙε νοπ:Ι Βιετιπε Ρον

·-ποιι· μια ίετιιΙτ εΙε"πιαππεΙ ανια Ι)αιπώίεΙΙε5,

ΙΝ), εΙε·εΙιπεττΙΙΙειπεπτ α° Ια ΙειιπεΙΐε- μἑτεβέ

· οιιιιΒε μι; Ια· παιιιιΙε επι Γπῇετ πι: τκαιοΙει· ω

:Ρώπα απίεΙΙιεΙε ΙΙ πε Ραπτ Ιαιπαάε:Ρεπί-ει· εμε

·ε!παιιά Ια πεεεΙΙΙιέ οΒΙΙΒε Ιεε ΙειΒεε τΙα:Ινπ 86

Ιαπιτε Ρο: πε εοπιιοιΙΙι·ε ιΙε·Ια πιιΙΙΙἐὅ.ὸΦ8

·ιπαπαΒεε τι εαιιίε άε·Ι'ΙππαιιΙΙΙαπεεξόε οπελ

·ιιιι*νπε α"ΡΜ” ,ο άΙΙεει·πετ Ιε εοπΐοιπ

πιό ‹Ιπ ποπ εοπίοιπιπέ, δεύε εοττΙΒει· Ιεε αΒΙ18

··οπήδεισπεπτ·εΠι·ε επ Ι'νίαΒε εΙπ·ΡοπιιοΙτ εΙεε

=ιπαπει :·ιεε·πιιε°εέτ ΑιιΙΙιειιι· αγαπτ ω αιιε°ε

·Ι'αΡΡιοΙ›αιΙοπ 8εΐαιΜαοϊιοιι ‹Ιε ιοπετειικα
·ιςιιι απο εοιιιιοΙΙΙαπεε εΙΙ πεεείΙΩαΞτε·, εσπε

>πι'εΙΙε πε Ι'εΙΙ πω: ττοΡΈοιιιιειιτΙ, τε ω.

'·τΙε1ιιε Με Ι'Ιιιποεεπτ 8ε Ι'ΑπεεΙΙειιιε,Βε π: ΡΙαΙπε

·όε εε ειπε δαπεΙιε2 α Μ: άεε εΙ·ιοίεε ε1ιιΙΙ:οπτ

εοπιπι'ὶΙΡατΙε) ι·σια!ία· Ι”ίπιρκάεπεε Μέσω. .Απ

·εοπεταιι·ε Ι'Απ:Ιιεπιπεε Υει:ΙιειΕΑεαπειπΙειιιεε

·ττοιιιιε οιι'ΙΙ3, α νπ έταπεΙ ιΙείαπτ'ειίΙα ΡΙ17Π

·οιιε ιΙεε ΙεΙΙΙΙτεε: μια ειιι'ΙΙε €ι·απεΙιεπτ εουτΙ:

Ι'Απατοπιιε επι εοι·Ρε Ιιιιιι·ιαΙπ. Ἐκ Ιπιοι:ουυρ

Ίο Ρι·εεεκτε ειιι'ιΙο αΙΙεΒιιεπτ εΙε ιι'εΙΙι·εΙΡοπ1τ

οΙ:ΙΙΒει α Με άεε Ιεε:οπε ειπε Ια κ:οπεΙΜοπ

·εΙεε ιπαΙΙΙι·εε ει Ια όΙΓΡοίΙΙ:Ιοι1 πω. απεΙΙιειιισπεπ

·‹;Ιι·οΙεπτ ετιπιιιιεΙΙεε,·τεΡΙΙεΙιιαπτ α εεΙα , με Η

ΈΙσ)βεκέ εβΙε'Ιἰεποκ Μ· ΜεαΜ·ε: ιΜκοπι πι».

τΜά&έσ.ι··, ό· με Ιω άιΆ:α$ωι απο/ΙΙ έπποεαπη

,Μπηκα μ'ε!!ε/Μ ιειναπρα πέε έα »›ωΙε.0Ήε:

ι·επαιπετπεπτΞε πο), οιι'ΙΙ αΙτοΙτ Βεαπ παπι· Ια
 



ο - ν ο

υιοάοΙΙΙο άο οο ΠοδΙουι·, ε'ΙΙ έιοΙι: οΒΙΙΒέ άο
ΙΙαιτο , οοτυιιι'ΙΙ άΙοΙΙα ἄι]ὶ'£ι|7Ϊ02Ι άο οοε οΙιοΙοε'

άαυε νυο ι:ΙαίΙο, πι: νοιιιι άο οουτ ου Εκ νΙυε,τε

Ιοιιιιοε Ιιοιυυιοε ΡΙοΙυε άο Ιου 8: άο ΡαΠΙου,

8: υο τοΙΡΙταιιε οιιιο ΡΙαΙΙΙτ δε ΙΙΙσοπέ.α Μακ υο

ΙυΒο-ΙΙ με ΙαΙυουιουι άο Ια Ι·›ιου-Ι”οαυοο ά'νιι

Ρι·οΐοίΙους ΙἱοΙιὲΙουκ ,ττουιιαυτ ι·υαυυαΙε ι;1υ'ιΙ

[ο άΙΙ.ΡουΙφο ά'οι‹ΡΙΙς1υοτ Ραιτ Ιο υιουυ α νιιο

ΙοιιυοΙΐο Ι:οιΙΙΙΙαυτο αιι τουιΡε Ιο ΡΙυε <έΙΙΙΙ:αυτ άο

τουτο Ια νιο , οιιιοΙΙο οΙΙ Ια οουιΡουτΙου άσε οτ

€αυοε οιυΙ Ιοι·υουι α Ια Βουοι·αιιοιιΡ Ε: υο νου

Ια με άοε Ιαεοε εουίοιιτ5 , δε Μου νιιΙΙ:οττιιο8

οι·ιτι·ο ου›: ιυότυο5 Ρ Ετ Ιοε ΕΙ.οΙιοΙ·οε άοε ΙοΙἱιι

κε Ι-οτοιουτ-οΙΙοε με Μου οιάοιιυόοε , ε'ΙΙε

ε'αΙυΙΙοΙοιιε α Ια τοΐοτυιο άο οοε ΜοΙΙΙοιιτε Ρ

Ευοοιο υο Ιαυι ΙΙ Ραε ουΙ:ιΙΙοι· Ια ΙσοΙΙο Ιοιιτουοο

μι· ΙαοιυοΙΙο ο'οΙΙ οΙουυαΙυ οοιιοΙιιά το Που:

?κακο Ρϋέ!αβρυέιε σ.ιι·ισέΙο κ: μια :βη :Μπί

πα!!σ , Μα εμ”·υκο ΤΙσσοζο3Ιε ίτυραάέιρισ :ποσα

ιἰακσπ!›· Ιπποσυικ , υ'αναιιτ με Ι'οΙΡυτ άο
νου· οοιιιΒΙου ΙΙ οΙΙ αΙΙΤέ άο τουιιοι·ΙΙοι· 8ε άι: άυο;

@οπο Τβουίυέίο σ.›ι·αέΐο πο μια: :βιο οτὶΜΪ·

»Με , που· μου: ΨΙιέ!αβρωσ ικιμάέρκ πιο

μια: «ΜΜΜ έππσωπο. / Ι

νι11. @ιο Ι'ΑυτΙιοιιι· άο οο ι·αιι·ιαε τἐυιοΙευο

αΙΙοα Ια ΡαΙΙΙου 8ο Ιο άουτ άέτο8Ιέ ουΙ Ι“οιυ

ΡΟϊτο άο τι·ουυοι άοε Γαυτοε οι ΙοίυΙιοε, οι:

ά'ου ίοΙυάιιο,Ρυιε οιιι'ΙΙ ιοοΙιοι·οΙιο υιέυιο Με οΙἱ

ουτε οι·άΙυαΙι·οε ιαυ'ΙΙε άουυουι: ου Ιουι·ε οΙαΙΙΙοεε μ

δέ Που οουι:οιιτάο οουιι άο Ραυε , νουτ Ιοαιιου·

“ΗΠΙ 5 οΙΙ άΙόὶέ α Ια ΡΙοοΙιο 8ι αΙΙΙοιιι·ε.Αιι υιο

ιιιιοι· ιουτιΙ οκαπιιυοιαΙοε τΙιουιο$δε Ια 8ΙοΙ`οα

τ ε -



το ι

εμεΜε ΒιςΒειιε ὶιιἴ:ι·ιειιι:ε άδικι·ιτ πιο: εΙαπεεΦ

Οτ.9.ι:ιιιτιει.ιιο , 8ε νοιιάκει @ΜΙ ιι ω ειεε Βοώ

ίι:ιιτε μια: εειιίιιτει!οε ειιιιιοτειιοιιε ςιι”οιι άι&ι:

πιο: μπω ετιί:.:ιιιε Πι: @ποιου δε Πιτ νιιΒιιο.

@Με και νικ: ιιιίΒΒωτιοιι ει: .Μι ιιο&ιιιιο

ὸι:5 ΜΜΜ) Ρυι59ιιι: η:: Πε ιι=οιιιιιιιιτ με Με:

@ο καιει:: ο. εεριειπάτε τι Ιιιιτεε ‹ὶε (ματι:

νιιιβεε Διπειικε ά α:Βε ΏοιιιΡαΒιιιε , :μι ση:

ιιτιΡιάιπέ άοε επ Φ εοιιίώειιεε, ο: ()ειιί‹:ιιτ ὁ

είὶέ οοιιιτειιιιτ άε ές” Ριέσιτε απ:: Ρο:ιε-Γιιει!ιοε

«Μ Ιειιτε ΕἴεΙιοΙἰε:ε , 8ε ΡοιιιιιΙ!ετ Για άσε έει·ιτε

€ί-ειιιε!ειΙ αι ιιτιΡοίΒΒιε ό,εΡΡοιττετ 165ΡΙ.°6:Ε2ΙΙ1

τιοιιε ςιιιΐοτι ειΡΡοτι:ε Ροιι:ιεε ιιιιι=εε εμ Ωω

Ριιι1ιειιτ.

ΙΧ. @ιο σε Με” Αιιτει.ιι @Με μια του·

ίιιιετέ , θα Ραπ ειιιοιιιηιει·)ει άοδι:ιιιιε άσε Η..

· Ϊιιιιεε Η Υ οι·ιιι€ιοΡεσεΙιε άε Μ. δοτιιοιιιιιε όιίΐα..

Μπιτ ὸ€ε ΡιοΡοήιιοιιε έ? οιιίειεπειιτ ε: Κ·

5οιιε Βε όιΓΡιιτεε Ριιωιςιιεε δ: ιο νοιι€ιπ :ΗΜ

¦εε ΤΒεΓεε 8: ε: Βιιτεε ὶιιιΡιἰιιι‹:ι ε!εε .00&011:5,

Έ.: σε (Ιω είἱ ειπα ΡΙι.ιε είι:ιιιιι·ιεο, όεε ΡιοΡοβ..

15οιιε ι:1ιιε!ει οι:ιιιιιι·ε ιι€1ει δοι·Βοιπιο ὁ. και

ὸιιέἐε ιιεεείΐειικοε Ρετ Μεοιιὸαιιιιιειὶοιπιὸεε εσυ.

τι·ώτιεε. ΟοΠ ει ιιιγ δε ει εαπ (μιά Ιε ωωοι£

ίου: ι3ιε νοιι· (Νώε: ὸοΡειιἀεικο Η ει ά απο

ι Ειριιιτέ; ε; έιι€ει·Η δεί': νη ειι€ει·ιιτ (μι άοιιιιε ‹:Ιο

κοιιΡειιοΡιεόεΞιίΞ Μοτο. Μειιει'ειγ Μαι μια

(ΝΠ ι·ι'ει.γο Η πιο! ὸεε Πιιιτώτια , ετο

7οιπ ςιιε Ραπ: πιατα τοιικε .ςὶιοΓ‹:ε ευ Μ;)

είξετ,ιι Επι-ι: πατησει Ια ιιιοιιόε όεε δειιο!τιίιέ

.
Χ. @Ί ιι'οίΡιιι·Βιιε με πιέιιιο ΝοίΙεὶΒ- ν



..;7

π.)

ξΙ'ϊ'

πειτε Ιω ΕιιεΙοιΙεε , οπο), ε1ιι'επ αΡΡατεπεε ΙΙ

νεπιΙΙε ε1ιι'οπ πειτε ειιι'ιΙ α Ιπεπ ‹Ιπ ΖεΙε Ροιιτ Ια

όεΙΙ:επεε εΙε Ιειιτ ΑιιτΙ1οτΙτό, Ρατ εκειιιΡΙε

οιιαπεΙΙΙ ΗΕ: ΨίαέππΙπ Μ ΚΜ: ά: Με:: (ο οι

επυρετεπάε· πιεί:Με: π!" ΡπγΪπ:. είΙΞ νπ

ιΙείοι·τΙτε απο πε Ρειιτ ιιπΡιπει· ειιι'αιτικ. ΡτεΙαεε.

Επεοτε ε°ιΙ Ιε Ραπ ΡΙ.πιπε πε Ια ιπιιΙ:ιεπείε εΙεε

ΡιεΙΙιτεε πιαΙιπυαπε, δ: άι: Ραπ ποιπΙοτε ‹Ιε εειυε

ε;ιπ εΙοιιιιεπτ που εκειτιΡΙε3 ΜαΙε πω. πε νοι.τα

ει·αιιει·ε εεε ΐεπτεε Ι'εΙΡπε @Ια ποιιιιεΙΙε Κε;

Ροι·ιπε? ττοιιιιιε ε1ιι'ΙΙ γ α ετοΙ›- εΙ'ΒΒΙιίεε

εποε πε Ρι·επτεε, ποια ‹Ιε ΜεΙΙεε. , τιτοΡ εΙε (Ισπ
Ι:ειΙΙοπε , δε ε)ιΙ επ οΙΙοΙτ εΙΙι·ε εΙ'αιιαπταεε ,ΙΙ

ττοιιιιετοΙτ ιπεΙππε εκεεΙΐιΐ Ιε ποπ1οτε πω. Με.

Ιατε.

ΧΙ. Ραπ· ιπέἀπε όεε ΙεΙΙιιτεε,αΡι·εε

φαι α εφε Ιεε ΡτεΙατε.ΙΙ ειιττεΡτειιιΙ ‹Ιε ιαπιζει:

Ια ΝοεΙεΙΐε , νοιτε ιπέιπε Ιεε Ρι·ιπεεε δε Ιεει

Κοινε Ι Ιεε ι·εεΙυπαπιτ α Ι'οι:πτε εΙεε νιΙΙαἔεοιε.

(3'εΙΙ απ ποιποτε .τα εΙεε 0οιπιπαιπάειπειιε,

ου θαι:αΠε αγαπεεΙΙΙΙ.πι8ιιέΙεε πιιιιτεε ΙεΙοπ Ια

εΙιιαΙιτέ εΙεε Ρειίοππεε οΠειιίεεει δ: Με επτειι

ότε ειπε εε Μπι νπ ΡΙπε Βταπ‹Ι οιιττα8ε δε ειιιἱ

ιπει·Ι·τετοιτ νιι εΙϊατιιιιειιε ρΙπε ι·ιΒοιιτειικ, οιι”νιι

> νιιιιφε ιΙοπιιατ νι: [ουΡΙΙετ α νιι θειιτΙΙα

Ι Ιιοιπιπε , ειπε ε'ΙΙ Ιε εΙοπιιοιι: α να αιιτι<ε ντιπ

ΒεοΙε ; εε οι·αιιε θειιίευιτ άΙτ ειπε ε”εΙΙ έκ(2·ει·

είε: £πἰ2απ:/εἰεπ Σε.: πεζώ.: ο Μ υππἰιἔεἰισ 02071·

ά ό· και: μπι: /δι!σε Μ· πέ!ε.τ εΙε £“Εσωκέέ!ε.

Ιε πε απ Ροιπτ πω: ε'είἰ· Με ΡτοεΙππεπίε 38

ικιταπεε, ‹Ιε πε Ιεαιιοὶιτ Ραε πω: εε ΦΩΣ ΙΙ

Πιτ ΑιιτΙιεπι θαιαΙΙε,τετειιπτ ΙΙ γ α. ΙΙ Ιοπεἐ

Θ” α

Νσ372δι·. ψ.

ιἰε 5εσεωέε.



π ι

τοπιιιε τΙειτιε τουτεε Ιτ:ε ΕΙ:ΙιοΙε:ε , 8: εμε διά

Ια τοιιάειιιειιτ τΙο Ια ιιαοΙΙΙτέ τΙο Ι'Ιιιαιτιι:ιτιοτι,

:ΠαΒΙν Ρετ τουε :ουκ τ1υι ττειιτειιτ απο πιει· υ

τιετε. Η: πιο :σπιτικο ΙΜ: τειιιιιττΙυετ “με ω

τι'οΙΙ Ρόιιιτ /τΙσπ ω π·έΙε.τ έα ΓΕΜΙΠέΙΙΒ τΙΈΙ:

τιιιιτ:τ νικ οί·ΙΙτιιίο ΡΙυε 8τ:ιτιόε,τιιι'ντι νιω

€εοΙε τΙοιιιιτ: ντι ΓουΙΙΙοτ ὰ νιι θειιτΙΙ-Ιιοιτιττιε

τΙυε ε'ΙΙ Ια τΙοιιοιτ ει νιι σ.υττο νιιιι€ωιεια @Πο

Ρετ Ιυιτο άι: @Ιου σ: α: Με. με νικ: οίίευσε

ΡΙυε ετειιιότ,όε τΙοιιιιοτ ντι Ιοιι1Ήετ :ι νιι Ρτιιια:

ιιυτ: (Κ: Ιο άοιιιιτ:τ τι νιι Ιιοτυιτιο [Με ότι εσω

ιιιυιι.Οτ Ιξ·του: ΙΙ Μαι τι Ρτοτιοε ότε Ιτιιιιοιτ @ικά

ε,ΙΙ: τέτ Εκσιπέί!ε τιυι εΙοιιτιε: σε: Μ2Ισ.6°? θα: Ισ

ιι”ριι Ιζ:σιεΙιο Ρουιτ ‹:Ι”ιιυττε (με Ι'ΕυειιιΒὶΙο εΙ‹:

(ΜΜΜ δε άσε ΑιιιιΒιιΡτιΙΙεε ειιιιοτιιιε ‹Ιε Ια

ΜοιιιιτεΙιΙε , ιΙοε δοιιιιεταιιιετει 8ε τΙΙΒιιΙτοι
τι:ιιιΡοτοΙΙ:ε δε ΙΙΡΙτἰτιιςΙΙεε. Μ:ιιε τ1υ'ουΙΙ οτι

τΙιτ Η Ισ Ροκ (πιτειίΙο ου ειιιοΙτιυ'ειυττο ΙεΙυιτε

ουν: ΡτεΙΪεΙιέ ντι τεΙ £ιωπέτίο 9 ΟοιιιΙιιειι ς:ιιτ ου

νου ΙΙΙ: ()οιιυοιε Ρουτ Ματ Ρτεΐειιιετ τΙεε τα?

ςιυεΙΙοε ειΠιι τΙ'ΙιιτεττΙιτε Με ΙεΙυιτεε ιΙο Ι:ιτιιειΙε

ΡΙυε οιιίέι€ιιιετΡ Εεε αυτου οτι με Ειπε εουΙ

Ρι1Ι)Ι€8 τΙε Ιει τΙοδττΙτιτ· Ιει ΡΙυε ρετιιιο:ευΙτ ιι Ι'ε

Ιβ.: 8; Μ. ΡΙυε τ:ΙειττιιιπΙιΙε τ1υι ΙἶΙτ·ΙιιιιειὶεΡ Ν'είΙ:

ε: με τΙουε ντι ωΙιιιιι·ειΒΙε Βετοτιιιειτευτ (Ισ

ΙειιΙοδΙτιιι.:: τΙοε Ιε:Ι-υιττ:ε , τιιιΙ πι: ττουιιειιιτ ΡΙυε

εμε τεΡτειιεΙτ‹;, Ι:υτ τε:ΡτοεΙιε τΙ,ειιιοιι: Μου ώς,
ὰ Με ειι:ειιΙε τΙττ υ'εΙΙτο με ετιττιιιιεΙεΡ Ι'εΙΩΡετε

πω: ετ:υκ (μυ νειΙΙειιι ειιι Μαι ΡιιΙιΙιε δε Με
τουΙΠετυανιοιι τΙε Ι'ε:ίΙεειτ , Ρ1°βΙ1€Ι1°0ΠΕ ΗειττΙο Ξ: ατε

εκττευ:ιτριιι:οε: δε νεττοιιτ ιυΙτιυεε ου Ρευυοτιτ

τιΙΙετ κι Ρεοΐότε <Ιτ εεε ΙΙΙνιώτιέε



κ

ε:

- ΧΠ. ΟΙΙ:ειΡτε:: ειιιοζ τειιιςέ Ιεε Ειιείειιεε.

δε εΒειΙέ ΙειεοιιιΙΙιιοιι 8; Ιε πιετιιε όεε Ριιιιεεε

° βε ιΙεε νιΙε εοΙε , Η Γε ιοιιε ιΙε Ι'ειιιΙιοτιτέ

σΙεε ΡειΡεε, ΙξιίΙειιειιτ κια ιιιι'ιΙε σο: εοιιιΙειιι

Με, εείἱ ει άιτε Ιεε πιοΧΙιπεε άι: ΙειιιΙετιιυε ε Ιε

Ι·Ιιπε εΙικ1ιιεΙ ιοικ Ιε τιιοιιιΙε (εειιτ ειιιοΙτ εΙ'ιέ

Ρι·οΙιΙΙσέ μι· ΒιιΙΙε εκΡτεΙΙ-ε ιΙιι ΡΩΡε ν1ι.

Β Α. Ι Ν ν111. Μετα "Ή βιο/δέσω ρἰιιβσ··

απβιπσκα: σψ-άσιωπι εσπάαιππἔσ: Ρετ ειιιτι·εε

@ως Ρο.Ρεε Ριε ν. δε (3τε8οιτε ΧΙΙΙ. εκ

ΖτεπέβακάΑ!ε έα: Οιώο!ιεια.ι , και (Φακοί πιά

ΙΜ: έα ΠωιΙσυνέιέΜ 5 Σαβ” Μ τω” ά·άιβ

2Μι:Ήοπ έα &ιβη ΟιιΙ.ιο!ιμε ό· είε ισα” Μ Χε

Ριιωηκε δ'Ισι·ς|ίωιπο. Ωεί·οιπ Ιεε ΡειτοΙεε εΙιι

δ. Ρετε , ιιιιι εοιπιειιειπ Ια ()ειιοιιΙΖειιιοΠ

ιέΙ'ΑιιΒιιΙΙΙιιΙε Ιειιιιε , πιειΙε Πιιὶ ιι`οιπ με Ρίι

επιΡεεΙιει: (με εε εειιΙειιι· ιι'.ειγτ ειι Ιε δευτ ‹Ιε

:εΡιειιὸιε Μι ΒοόΙϊτΙτιε ιΙεε Ιεί·ιιιιεε ειιεΙΙιιει·ε

ειπΙι:οΙτε, Ροιιι: εε ειιι'εΙΙε εΙΙ εοπττ:ιιιτε ει εεΙΙε

ιΙε Ιειιίετιιιιε , δε Πω νοιιΙΐι ιτεΐοιιτιετ Ιειιτ

·ιιιοιειΙε επ Ιει ιει:τειιτ άειιιε Ιει·ιιοιιΙε ι:Ι,νιι Ι16ηιε

ΔικιιΙιειιιετΙιέ. Ρειιτ εΙΙιε ιιιιε ε'είΙ νο ιΙε κια
(μι εΓΡειτέτ ετιεοτε Ια τεττειδΙ:2.τΙοιι άι: Ια ΙΙιιίιΙιτε

ΒιιΙΙε ,ΙεςιιεΙΙε ιΙοιι νειιιτ ειιιεεΙε ΜεΙΙΙε :ιτ

τειπΙιι Ρετ Ιεε ΙιιΙΙ-ε , ειιίΙΙ Μαι (με Ισ. /ΜρΜ

[Με ριε:εΧέε Ρετ ιιιιεΙιειιεε ειιιιιεε , Ι:ιειιιεΙΙε εΙΙ

ΗΠροΙΙΙΒΙε ςιιειιιτ ὰ Ι'είΐεδΙ :Ιε ιι'οΙ›ΙΙἔει· ροιιπ

Ιεε ΙΙιΙεΙΙεε ιΙ'ειτιβι:ειΙΙει: Ια ιΙεειίΙοιι όε ιΙοέ:Ιτιιιε

Βωξ: Ρετ ΙΟ Ραμ, Ειπε ειιι'ΙΙ Π: ὸεεΙειι·ε ἴειι

ΙΙΕε οι: ειιι'ΙΙ ρετπιεττε ‹Ιε ιιε αοΙι·ε Ροιιπ Ια νε

ι·ιιέ εοτιιιιιε: Ετ εειικ ειιιὶ ε θειι:ειιι: ιΙε εει:ιε

ΙΙΙΙΡει1Ποιι η01150Ι:ΙΙΒετοΙ€ηΕ Ι›ἱειι ‹Ιε ιιοιιε ιΙΙιε

η



Μπι; ε. ε..

(ρεεε. χ.

Νῖοωθ. ι 8.

αωτπ· Ϊε·_‹

βα:Μππ:.

?Μα ;. Ι, Σ.

ΔΕ πχ.

1·

επεΙυεϊε τει·πιεεΞξε Η ἑιιᾶτοἱεπτ εο·ικευοῖττ

εΙ'επ άτεΠετ Με ί:οτηιιιΜ:ε ι 8: ε1ιι"εΠ; εε 46%

Ειὶτοἰειπ ἀἰι·ε ει: Ραμ.

ΧΙΙΐ. (Με Μι Μοτο!ε όοε Ϊείἱιἱτεε τίείϊ με

ε" ειΠειιι·πιπεο 5. Ι%ιβι·γ ΜΒΜ ὸιι (Σο:1εΗε όσ

Τι·επτ0 , ε” πε εεωωιεΡω.ω :ι εε (ΜτηιΜπ

ειιιοΞι: :ιίΐε:.ά'ειιιτΒοι·ϊ.ιέ Δ ἰιιίΗΗετ εε @ΜΒ

εΠίεάΒτ1ει1ε. Πάει 16 νοἱά ε" ΡὶυΠειιι·ε εμιεΙϋόε.

ΜειΞε Ρ:ικιΜι!5ει·ειπέτω εεΠε άε Ι"ΑπττΜοο τό

εευέ 1:κικ!α ετώιπε άε Μ. όειωιιατΙου ετετιπεΙΙε›

Μιηι1εΠε είἰειητ αΡΡτοιιυόε: ΕΑΠ:: Οοπεἰ!ε εοπι

οκ: Πι!ΗΓ.ιιιτε :απο Ιε δειει·ειπειιτ εὶε ΡειΜεικο

Ροιιι· ἰιιΒἰεδετΙε ΡεεΒευτ,οπεοτε Μου εΙυ'ε!!'ειΒ:

νη ιποπ5Πο!ετωπ ω ωοτΞἔὸε Μεἱωτὶτέ , εε

εε·ιιίευτ εοω·Ρτε εεἱ:ι Επι” !σ.σ απο” Μ/ΐπίτ

θα: Μ |ε/κία: σε: σουυπό: σεων: ία δω:·ετπ:ππ

ώ· Ρωἰιεπα , ή Μ· οπω:έωε: επί Με: "Μό

επ »παω β: Μπέκ. Αρτεε αιιοἰι· νου εε οιέΡω

‹ὶε :απο ι·εέπτε , εεἴετοὶε οτι ντιἱτι άσ τηιιετὶτ

εΙυΉ τεΓΡεδίτσ.: Η 8ο:ϊ›ὁπε,9υἱ αυοέτ άεδ:πν εσπ

σε Ι,ιικΙ=ιετ Ρ!ύ:οΠ (με Ιε ()οηεΠε όε Ί`ιωιεε,

Η ωεδπσεΒοίε εμε· Κε Έεί-ιήτεα ειάφρετ1τ,

8: ἀεΡυἰε εἔκτε εμεΙεΙυ'αυττε.8ειΗεωεωτ Ξε άο

Πι·ε, :ποπ εΒετ Σεδἱευι· , εμε νοιιετεωκιι·εμε:,

εμε α: ε” οΗτ :ιτττὶΒιιέ :Με Π:ιι!ε ΈείειΗτοε , είϊ

ετττΠσμέ Ρειι· Μοΐεπίπε αυτ: δεἔιοΙ :ιΙΉεμεε, Ρουτ

Ἐ.ιὶτε νοὶιτ εμε: εεε _(Ϊοιιἴευ=τε,εμἱ Μωεω
εἱε Νεο νοσϊοΗ :μία Ι:ιάοδΜπε τἴεε ΙείΟω·ὶτεε ,

φτωεμειπ Ια άο&τΞιπε εοιπιπωυε άι· Ι' ΕΒΗΕ. ; 8ε

εμε· ε'εΠ Ιε ί?εει·ετ ε!ε Η εεωΙε , ε1·ιΞ ε'ΜηαΒϊιιε

απο Ροπι# Μετα ίἶιἰτε Η ΗΜ ἶει·ἱτε ιποι·ιάΕ ΠΟΠ-°

11224 , 8τ ῇσπετ ΡΒέΒίε απ· ΐοπτ.ε , ωεεωικ



Ξ.

4Ιειι·ιε Ια ΐοιιτιι:ιΙΙΙ: Ιω ΝΙονι·ιεε , Ιτε Ιοΐυιττε;

Με ()είυΙΙΙοε δε δτΙιοΙείΙιτιυτε ειπε Ισ ΕοικΙΙ:
-σΙο Ττειιτε , Ρουτ ευ ΙΙ:ιιτε ?Μάτ Ιουτ (ΙΜτιιοττ·.

.Πε Ρετιίἐιπ :με ΡουτΙσ Ι:ευτε αυτ: ιιιουιε

4Ι,2ΙΙΙειι1ιι0,ΙΙ ταυτ ΔέΡετΙιετ Ρτετιιιεταιιοιιτ Ια

ΙοΙὶιιττε, Εκ τω Με Ια τΙοόΙτιιιε εοπιιιιιιιιο

.ίουε τουΙοιιτ ιιυ'οΙΙ: Επι: ό): ιιτουι·ε. Βιτιι

ωιιΙ-οτιιιτε Ιουτειάεα€=Ιιιε , δ: Εεε ΙεΙΜεεε Πιτ

τιτοιιτ ·οοιι·υιιε ΙΙεε Ειιιίιι.ιιε τΙε ΒεΙιιιΙοιιε ότ α:

δω, τιιιι ιι°ιιυτ:ι. (στη 90.3. Μ·υΙΙετ Ιοε ειιίΙεε τΙο

τουε εεε ΡαΡΙΙΙ0ιι5. Ου Ρουττοιτ Μου ειιτοτο

ιΙειιιιιιιτι.ει· π εε ΒοέΙΙ:ουτ·, 83Ι·Ι-€ Ιουιιισιιτ Με

1ιτοτείΙσιτευοιιε ιιυε Ιὶιιπ Ιεε Βιιιι:Ι:ιεΙιετε επι δοτ

Ενοιιιιε Μαη: Ιευτε τσίτιοιιΙεε ευ 1°εΡΡ01°ι: ιΙο

ΜοτιέΞειιτάιιν:ιΙ ευ Ι.ιυτε τΙυ ·Ρουυοιτ ίουυε..

τεΙυ εΙυ Ραμ:μια. ιιυτΙΙ. αν? πσΙΙσ 9ιιΜ μου;

αυτ” @των δ. Μικτά: ΒσεΙυβα : Νεο κοκ

δ. Β Με τ: ι ε ΑΡοετοιιοΒ ει· ΒΟΜΑΝχΕ

αβππ και άεβυάστε : @·ῇ υιιέά έ:: ΔΒ#ΏΙ ιιΜπι

πιάσω· ωίιωβιτ ειάι.ιπιοέέ άπασα: ΠΠ: αναΜο

ω, να! ΈκιιΜωΙο ,επί Μιοποοιυσήα, ω! Μπέκ

ΡΜ$£ΙΡὶΙὶ0 ιατττέιύωπάκω ·ωΙΙ:. Μακ α· Ιοιιτ,

ει ἶοιι ιιτΙυιε τΙοε τουΙ)τυιιιτε θετειιιοιιι:ιΙοε, τιιιι

ιι'οΜι€ειιτ Ρουντ Με @Μι ΐοτιε. Ετοιι νου:

Μειι (μια αυιτ τιιιι οτιτ Ιε:αιιιέ Ια ΡουΙΙΙοτε ‹Ιο

Ι'ΕίεΙιοΙ:: 86 Ια· ιτιιι8 ‹Ιε ΙΜ ιιιειιιιιιιεε , Ρουτ πι:

τοΒιιοΙΙΙτε ΡΙιιε εινα !°.4:ιι£9ιιἐιέ, Ια ΤωάέιΙσπ,

δε Ιοε Ψσιωτ , γ οτιι: ι:τουυέ εμε: εε ιι,οΙΙ Ροιιιι

;ιαΙιέ ότε ε'τει:ι τΙοιΙιτο.

:αν έξι] τουτο δ( τΙΙΙΒιιευε Με 00ΠΊ·ι

ιπειιιτΙετιιοτιε άι: ασια Ι'ΗυΒιιειιοτε , α: υιό

ίου τι ΙυΙΙΙΒετΙ.ι: ίοιιτιεοιι εμε ιιουε ιιυοιιε τω

.ι ι:

ί



ιό

Γε (Νιώσε. ΤοιιςΙε ιιιοιι(Ιε @Με (με εειΙιιΙιό

ειι ί-(·ε Οοιιιιιιειιτειιεε Πιτ ΙΕκοιΙε,Ροιιι ιτοι.ι6

ιιει ΡΙεεε οι νιι Οοττιιιι:ιιι(Ιεπιειιι: αμα (οτι

ττε Ιεε Ιιτιιι€εε , (ιιι'ΙΙ ει ιιιΙε Ιε 4.· (Ιειιε Ια με·

ιιιιει·ε τεΒΙε, ει ΡοιιίΙέ Ιεε Ι.ιιιιιειιε Ιιοι·ε (Ιε Ιειιι·

(ΜΒ ΒΙΒΗ( (Ιω (ιιιειιι·ιέηιε Ιε (ιιι(ιιιΙόπιε , (Ισ

εΞκι(1ιιιότιιε, Ιε Βκιέπιε 8( (ΜΗ (Ια τείΙε Ιιιί(1ιιεε

πω( (Ιειιι( (Ιει·ιιΙει·ε (1ιι”ΙΙ ω( μπειτε: επι ντι

Ροιιι· ιιε με εκ(ε(Ιει· Ιε ΠεεειΙοΒιιε. Νοίἱτε

(3ιιιι(ιιιειιι επ Μ( (Ιε τιιέπιε , ιιΡΡεΙΙιιιιι Ια

(:οιτιιιιετιόειιιειι( (Ιε πε ροιιιτ πιει Ιε ΙΙ:(Ξέιιιε,

δε εεΙΙιιγ (ιιιι ι·εΒιιι·(Ιε Ια (]ΙιεΙΙετέ Ιε Ι.εΡτιέιτιεε

(Με «πιο :Ιω/ε Βικι·ΙΙΙε (ΙΙι ΙΙ ειιι ιιοπιΙπε 7.

(οικω Ιεε εοπιιικιιι(Ιειιιετιε , με σε ?ΜΒ Με

ειψιεκσΙ απ” Ι:#σιάεπιε (εωτιωπάεπισκι Ιω ,τα

μι” πώ: Ε( Ριιιε επι ιιοιιιΙ:ιι·ε πο. @Με

4κ/φιέόπε ρεαρισ ?ή τε!απΙσ Ια ΟΙΜ/ἰειἔ.

Ε( Πε Ιετι ι·Ιειι (Ιε ιΙΙιε (μου ιιοιιιΙοτε 14. ΙΙ

(:οιπε (Ιε τεεΙιεί Ιε ἴεΡτΙέπιε εεΙΙιι» (ιιιι (Ιείειι(Ι

(Ιε (ΙετεΒει<. δε( ΙΙ ε είΙέ οΒΙΙὲέ ε εεΙα Ροιιι:

ε'ειετοιπιτιο(Ιει· επι (ουτε (Ιιι Ρ. Βειιιιγ (1ιι'ΙΙ

(ΙειιΙιιτε. Οιιτι·ε (ιιι'ΙΙΙ.ε πιοιιιιε τΙ(ΙΙ(ιιΙε ειι

ίδο εειΙ(ιιΙ (Ιε εοιπετ (Ιειι:( ΐοιε ΙεΡ(, 8( ?Με

ττοιιιιει: νιι ΙοΙε-ΙεΡιΞιιιὸ επι Ι)εεεΙοειιε ,ε (οπι

τιιε νο Βιε-Γεκτὸ ειι ()εΙειι(Μει ειιιι εἰ( του

ΙΙοιιι·ε Βιιι·ε Ρειιεττειιιοιι (Ιε (Ιειι:( ειι ντι. ΜεΙε

του( (εΙ:ι Με νοιτ νιι εΓΡτιι ΡΙιιε ει(εοιιΙΙιιπιέ

επι οιιιε(ΜΙΙιιε (Ιε Οεισειι0 (με ςεΙΙιιγ (Ιε Βιο

πιε > (με Με Ι'ειιιεἰειι (ΙειιοττιΙπειιιεητ (Ιε (Πε-ι

πιειπ ΑΙεκειι(Ιι·Ιτι ειι Ιικιέιιιε (Ιεε ΤειΡΙΙΙΙ εΙε δ,

ΑιιΒιιΙΙΙιι ςιιεΙΙ. ·7ι. Πιτ Ι'Ε.Χο(Ιε δ( επ Ι'ΕΡ.

ι φ. ε. πι. (Ιε δ. ΗΙει·οΐπιε Πιι·Ιε Π] μ.

Χν.



- η «ε.

. · - Ϊ _

Χν. Φιε εε ΏεπΓΞι.ιι· ι·επτεΓεπτε Ροιιι·Ι'οπ

πω: , [ει Βοόἰππε ειεε ΙεΓιιικειι τοιιιτε Φτιά

Βιέέε Ρε: άεε διιΙΠΠεεποπε , Ιπτει·Ρτευτιοπε

πω! ίοπιιέεε, ειιιώιι6ε, όππιπιιτιοιιε, Επι Βιμ

τα 8ε ίεπιππιβιεε Με πε τπο.ιιικι5Γε οι'. Α

(πιο), ΞΙΒιιιτ αιεϋοιιιεε πιι'1Ιπέεπτ επ Ιαιι8ιιε

ΨιιΙειιιτε, ττειιιιιιι: όεει εποιεε επι πε Ρειιιιεπτ

€ίϊτε ιιιΒόεε ειπε Επι: άεε Ρετί-οπιιεε Βιεπ ΐεπιιπιι

Εεε, δε ειιιι Ρειιιιεπι είπε Ρτειιιάιειο.ΒΙεεεάε$

ΩΦτἰτε ἴοἰΜεε δ: πζποτσ.πε. ΜεΞε ε'είἱ Ι'εΐΡετά

τι: πιω ει επ πι: ττοι.ιιιει· ειιιεΙπιιε ετεειπεε επι

τποιπε μπαι), Με ίεπιπιεε: ά πω: ίἱΒἱεπ Με

!ιοτπι·πεε Η εε δι'. ἰπτεΠἰΒεπε πε (επι Ρο3πτ

ε!'εΒ:ειτ πε έ:: εεπίιιι·εε, ου ίιιΓΡεπόεπι Ιειιι·

ἱΗΒετπἔτ ιιιΓειιι'ει νπ ΡΙιιε €τειπά εΓε1πιειΠεωεπε,

Η Μπι ειιιε!ε1ιιε Ρτοβι·ει που: Με τποΞπε μικτη·

Η ΡοΡιιΙπεε, έϋἱοιιὶίἴειιτ !εε γειικω ἰεποϊεπει

δι! ΐιιτΡι·επ:ιπτ Κε ιεΠοιε , μι: Κε Βιπτόιπε5 Δε

εεε επειιτε !πιειΒϊπιι5ι·εε,8ε ειεε οΙππιοπε επι πε

ἴετοἰεπτ Ροἰπτ πιοπΗπιειιίεε Π! πε Με ιιιιοἰτ

ΜΒΞΙΙόεε π πι Βιςοπ.

Μ”. @ε Ροιπ· τοπικ εεειποπίἱιεε Ριιιε

ειδι·ειπι , Γεε οι·ιππειιτεε εοπΙειιι·ε Γοπτ Ιεε οιιττειε

ἔεε,ειιιὶ Μι· ΐοπι: Η Εππιικπ , πυ'5ΙΐεπιπΙε πω;

εοι.ιτ5 τι·εππΡετ Η ΡΙιιπ1εώιππ Ι'οτιιι1τε..·Σ'2

0:οπιπα , Ι'έσπροέ:πεσ , Ι'όπχΒ!σπα , ί”έπιρΜί,

Ήσκιου , Γε#”π·πιοπἰε , Ι'εριπέκβπιέ, π. σπάσ

[π2. ἱΜρἰσ:ῷ Μ· παει/Μπι: Ι:Μήδίο.·.ι· , ἱπ|ιωσ:

Θ· έΜνοΙέμα:,Γαεω ά'ι·.ε·ιαπευέσπει,Ι:: Χακ·

Ώἰυπ ίεκιο/!78ε.ο, 8ε επ νει σποτ του: Αν: Απο;

Με!πε!»Ιω οπτ Με @τω εΙ'Μπειιι· @ΜΙ οι πο;

επιιΒιιφέ @πιω πι; Μετα. Οπ μια;

Ε ι
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ποπ άΙα: εμε: τ'είΙ ηιι'οΙΙαιιτ ὁ: Ι'οΡἰτιἱοπ :Ια

ΙΙΙιιιιιιιιεε , (ΙΜ :π ιιαουιιοΙτ Ροιτικ εΙ”ειιιτι·ε: πι·

τα :μια Ια @Με , ιι ε'είΙ οιιΒΙΙό εΙεΙει Μ0ὸἶ·

ΙΙιε 8ι ‹Ιε Ια ()ιιιιΙΙ:έ , Η ου εκ: νοιιοΙτ ΦΠ! τυπ

ιιο,Ιει ΟΙ1ειΙΙτέ πιέιιιε , 8ε ειιι'οιι π: μα: αοἱτ©

Βιι·ιε είΙι;ε άεπιι:ιπγ άι: Ι'ΑΡοίΙι·ο (με Ιεΐιιε τη,

ιιιοΙτ , τιιι'ΙΙ μια σ.ιιοΙτ εΙο Μπιουτ (Ια

Ι)Ιειι ,Ια οιΙ ίἔαοιιιιέ νικ Η αιιι:ΙΙε Ιιειιιιο ό"

Ρτο:Ιιειίιι.

Χν11. ΗικιΙαιι::ιιτ Ια όοδΙι·Ιτιε :Ισ ΙείιιΙ€09
δι ΜοτεΙ‹: δε δοΙιοΙειΙΙΙςιιι: έτοΙΙ: ΞιΙΙΙό$ ΒΙΟΣ

ειΙΙέο ΜξΙυεεει Ριείειιτ : Ιειιι·ε Αιιιευτε 8: ΒΙ

Νάσια αιιο1οιιτ Βειιοι·:ιΙεωαιτ τουτο: Ι'εΓρτ0-·

ΙκιτΙοιι :με ρειιικιιι ειιιοΙτ Ιω Εαιιιιιιιιε φιό 118

Ιοτπ με Ωειιιοτής1ιιεε-,·ιιιεοι:Ητωέε οι ετα

&ε ματια εΙιοΐο πιο Ιου: Ροιιιιεικιτ είὶτε τσιπο

εΙιέο ,φ1ιιο :ο ε1ι.ιΞ εΙΙ: τσΡτοεΙυιΙιΙο ει ιοιΙε Με

Ιιοιτιιιισε άιι ιτιο:ιεΙε,εΙε ιΐείΙτε τι), ΙιιΒιιΙΙΙΙ:Ιι·:ε ιι)ι

ΙππΡεσεεΒΙοε, 8ε ειιιογ ςιι`ΙΙε ιιιιι·οιπ τοιΙΠοιππ

ιΙο πιο ι:οιιεΙ1ειτ με ιουΠοιιτε Ια· ΙιιΙωιι:. Τουτεε

Ιοε ΡιιΙΙΤειιεεε ΒΡιτΙτιιεΙΙεε δ; ΤεηιΡοτςΙΙ85

Ιου: εΙοιιτιοΙεπτ εε τέιτιοΙΒιιοΒο Ρετ Ιου· Βιιιι:ιιτ

8ι Ρετ Ιω: οπιΡΙογ ; Ιω όοόΙι:ε 8ι Ιεε ιέποι·ειιε,

Ιε ΡοιιΡΙΟ δ: Ιοε ΡετΙΒιιιιε5 ι:Ιε εοιιώτιοιι επ Μ..

ΙοΙειιτ Ι'ειφετΙειισε : δ: π:: Ω: :ι·οιιιιοΙτ @απο Ρετ

(οτιιιε ςιιιΙ Ισ τεΡοιιτΙτ σ:Ι'ειιιοΙτ ου οοιιδοκιεε επ

Ιειιι· εΙοοΙ:ιιιε , ταΙιει·ι:Ιτέ Ιου: ιΙΙτεόϋοιι 8: Γιά

ιιΙ Και· σοηΙ”ειΙ. ΜειΙε ΙΙ είΙ εττΙιιέ Ρε: ιιιιιΙ'Ιιεικ

τιιιἶΙΙε Ισ ίου: ιΙιεπΐ2 τοιιτ:ὶ να εοιιΡ αι α:

σ:Ιειικ :οηεοκιττοε. ε ρκετιιιει· οίΙ, Ροιιτ :ιιιιοι:

οιέ άετιιιιτιιΙει· ηιι?ειιΙΙΙΙττ€ άι: ΡΙι.ιΠειιτε Λι·ι·είΙε

ιΙιι ΟοιιΙΕΙ.Ι 8: άι: Ι'ειιιικι:: 8: τιι·Ιτετέ «πιασει-ι

α



19 . ο

(Μπεστ (Ιιι Κοιι , Η ΡΙειιΙΙ ε ΜεΙΙΙειιτε (Ιε ΗΕ·

ιιιιιετΙιτέ (Ιε Ρει·ιε ?ειτε επι( ΕεΙιοΙΙειε (ιιιι Ιστ

τειιτ (Ιιι ΩοΙΙεΒε (Ισ ΟΙει·ιιιοιι( ιοιιε Ιιοιιε

Ρι·ειιςοιε , 8( ΡειΙΙιει·ιε Ροιιι· Ιε ΡΙιιε Ρετ: , Ιε

Βιιιειιτ (ιιι,ιΙε ιιε ι·εδιιίειιτ Ροιιιτ ε εειιι( (ιιιι νιω

πω( (Ιε θειιειιε οιι (Ιε Ι.εγ(Ιειι , Ροιιιιιειι (ιιι'ιΙε

Ι·οιειιτ , οιι Ιε (Νεα ΟειΙιοΙι(ιιιεε. (Μι (μ'ε

15ι·εε Ιεε ΡΙιιε Βι·ειι(Ιεε ιιιέιιειιι·ε (Ιεε Εκειτιειιε οτἐ

(Ιιιιειτεε δ( εκπι·εοι·(Ιιιιειτεε Η Ι:οιιΙειιι· ΙειιιΙεΙε ,

εεε ειιειιειπ (ιιι'ιΙε Ιοιειι: Νέα (εΡεοΙεε @Με

ειΙιτιἰε ειικ (Ιεἔτειι, οιι Ιεε ιι ε(Ιιτιεπε εοιιιιιιε

Ιεε ειιτι(εε. Σε ΐεεοιι(Ι,(Ιε ε'::ΙΙιε οΡΡοΙεπ ειικ

ΙΙΙιιιιιιιιει ,δε Ιεε ειιοιι· οΙιΙιεε: (Ιε ι·εΐοι·ιιιει·

ΡΙιιΙΙοΙΙ Ιειιι·ΙιτιεΒιιιειιοιι (ιιιεΙε ‹:Ιο&τιιιε δ( Ιε·

Ρτεει(ιιιε θειιειεΙε (Ιε Ι“Ε8ΙιΙε. Ι.ε τειι(οιιτι·ε

(Ιε εεε (Ιειιι( οεεεΠοιιε :ι εεε Ιεε ΙεΙ.ιιιιεε Ροιιτ

ειιιΠ (Με (Ιετιε νικ ιιιιιτ. Ε( Ιε δοΙειΙ επι Ιεε

ειιοιτ ΙειΠει επ Γε εοιιεΙιεικ εΙΙεΖ Βειιε (Ιε ΒΙειι ,

εΙΤει Γεειι:ιτιε , δε εΠεε οοιιε ΜειίΙι·εε 8( Πικε

δΙειιι·ε (Ιεε εοιιί(ιειιεεε ; ε. τ(οιιιιέ επι Γε Ιειιειιτ

(με εΙΙοιειιτ (Ιειιειιιιε 2πιτΜπι , έιι/ΙΖωι , α·

2Μπομπ: , σρἰιιἰιετε: , ΜιριωΙσπι , εβωπεζ ,

Ι:οι·ι·ΙΙ:Ιει , άιώιιΙΙειισι. ΙΙ ΡεΙΙοιι: εικοτε ε(Ιιοιι-ι

τει· ΐειικ-ιποιιιιογειιι·ε , ι·οιΒιιειιι·ε , ειιιΡοιΙοιι

ιιειιι·ε , Γοτειειε , ιιιεΒιειει·ιε, ειιεΙιειιτειιι·ε , (ιιιι

Ιου( εειιί·ε (Ιεε ιιιοιι(Ιειιοιιε δ( (Ιε Ιε ΟιεΙΙε. Α

ι:οιιτ εεΙε ?η (Ισια οιι (τοιε εΙιοΓεε ε (Πιτ.

` Ζει Ρι·εττιιει·ε , (με Ροιιτ ει: (ιιιι ιεΞετάε Ιε

(εοΙΙεξεε (Ιε ΟΙε(πιοιπ , ε'εΙΙΒ νιι εΙΙΙ:ειι·ε (ιιιι ετἰε

Μια (Ιειιειπ Ι)ιειι ει: Ι(:ε · Ιιοιιιιιιεε. Ε( Η

Βιειι Ιε ιιιεΙΙιειιι· (Ιιι ι:ειιιρε ειιιιιεΐεΙιε (ιιι"εΙΙε

σε Ι-οΙι: ιτειι(Ιιιδ , ΙΙ ιι”ειιιΡειεΙιε με ιιεειι€ιιιοιιιε

· ϊ ε



ΣΟ

φΙεΙΙο πιο ΓοΙτ εοπιιυθ ‹Ιε κοιιτΙο πιοικΙο. Ι

Η ΙΕεοιπΙε "μια Με ΙείιιΙτεε @Με Ρετ Γ”.

(Κε Ι)ΙειΙ ΐοίια:πιι :Μακ Με άσε :Ιΐοπε ΡΙιιε

Βι·ειοιΙε,ιπιέιπε μου): Με ίοΙΙ:ΙεΙΙοε (Μ: Ιειιτε εδ

Π180€ΟΙΤ1011ΜΙΒΠε ΡετΞε , ειιιςικΙ κειιπΡε ου να

νοΙετ Με εΙα;τοτε ΐουά:ομηε εοιπι·ο Ιω: :ομι

ΦΙοπ Ι ά'ωπ Ι'Ι11ΙΙΙΙΙΙτε ΗΙι Μπι τοΙΙ μπε το..

σ0ιπιιιδ 8μιμούέε μι· ΙεετΑειιτΙιευτε Μάικ: δε

2:ιιϊΡΙιιε οΙΙ τοπικιΙικιιέ μι· Ιοε τΙοδιιΙιΙοηε ό'ντι

οικΙΙο ()εειιτυοιτηιιε , μι· Με ΒιιΙΙ‹:ε άοε

ΡειΡοε,Ι'ΑΡΡκοΙ:Μου όοε Ι)τεΙεπε, Ια ?ιιιιευι· ‹Ι‹:ε

Ρ;!ικ·σε , Μι Ει:Ιεί:ειθΙοι1 Με ΡοιιΡΙεε, Ια νοΙ›:

σοιππωκκ: ΙΜ Ι'νοΙικτε; Πε οιπ οεαιΙΙοτι εΙ'είζ

μπι· @απο ε α: ω” (Η Ισ Ι:›οπτέ άι: Ρι·οτε

άουτ (Με οΡΡ:οίΙΪει, πω: Ια τιιΒο Φ: Μια; ω.

ηέωΙε Με ιιεειΙΙιτεκκιστ :ΜΕ νειΙπ‹: ηιιε Ροι18

Ιοτε , εοιπωσ εΙΙτ: π'είΙ με 8ΠΙ011ττΙ'ΙΙι17 πισω

Μι;Γα: εμ'εΙΙε Ι'εΙΙοΞι @ο :ο ι:οπ:Ρε Η: «Με

4°Ι”ευτ.;ι114: ΡΜ ετΙιτήικΙΙε , 9ιι'ειΥποτ Ι'ειφρεΙοκια

Φ:: τοιπ νο ΠεεΙε, (ΙΜ καὶ τέτι1οΙ8ηΑ88 ει Ια να.

τα εἰ: :σε Κε1581ειικ ; Ια ΟειΙοιαιτι1ε ηιή ε“ειι

ΡτοικΙ Η 6ΜεΙΙοιπειικ ε νικ ἰιιι1οεεικο ή τε:οπ.

:πιό , πε Ραπ τα:ειιοΙτ ειιισιτιο οπιιΤο εΙο Ι Έσω

τειικε.

Η τεοΙΠώπιο, «ΝΠ εΙΙα £Ε0Ιτο αμε Με Με

Μτε;ε πιειαειπε νικ: νὶο Η επΡοΐέε ο. Ια εοιπποΙΒ

(.=ηεο εΙο τσιπ Ισ πΙουςΙο , Ιεε Ροι·Ιοιιικε (μ1Ι ω?

τσιπ φΙ:Ιηιις μυ (Ισ Βου Κω , πε Μουτ με Η

«ΜΙ :«ΙιιΙΐέεε άσε Ιοε εΙΙικΙ-Ιει· ὸειιιε Με Ι.ΙΙοοΙΙοε

εΙΙΗΈιιη:ιτοΙτεε , ΡΙιποΙΙ απο: όαπε Ισα €ΧΡΕή€Π·

εε Ρτορω ‹ 8! ώιπετοπτ πιἱειικ £οπ£Ι8111τ10τεΩ

:με Π: Μμε εε ί: Με, εμε άειιιοιπι1; Ιοιπε



Ω!

μια μι: ιιιι ειιοιιεΙο ο:οιιιιοο ο :Ιοε Διι:Ιιοιι:ε

Εικοιιιιιιε , :ιιιι Ρε: :ιιισ.ιιιιι:ο ::8.οΙιοιιτ Ιοιι:ε

ηοι115 Ροιιι· :δικ ΙΒιιο:ο: Ιου: ω: , 1:ιοιι: :ο :ιιιοΙ.

ιο Ροιι::οι: ίοιι:ιιι: :Ι'ειΐοπ ιιιΙΙοε οΙσιοιε μια
ποιά: Ιοιιι· τοί:ιιοιιιιιε8οε. Ι

Σε. :ιιιει:ιοΓιιιο, :ιιιο Ιοε ΙΙΙιιιιιιιιοι σο: Μαι:

Βιι:ο , δ:: :ιιιο Ροιι: τω: ό:: εδει:ιι:οε :με έο:Ι

ιιο:ι: ::οιπ:ο Ιοε Ιοίιιιιοε , Ιου: νοιιιο ε'οΓΡιιιΐο:ο

ΡΙιιτοΙΙ2 ηιι'ΙΙε ιι:: Ιοιι: ίειι:οιιτ Ροι:Ι:ο Ι'ο:ιιιιο δ;
Ιο οοιιι·ειΒο ιΙο ε'οΡΡοΙΙο: :Με :ιιιο ιιιιιιιι.ιε πιο: οι.

::οΡι·ΙΓοε ::Ιο ::οε Βοίο:ιιιε.τοιι:ε Ρ:ο:οιι:Ιιιε ώ:ι·ο

Ι'Ιιοιιιιοιι: δ: Ι'ειι:Ι·ιοι·ιιέ :Ιο Ισ. :Ιοᾶ:Ιιιο :Ιο ΓΕ..

@ΙΙ-ο 8: :Ιοε νία εε νιιιιιοι·ΓοΙΙοιιιοιιι ειιΡ:οιιιιοει

ΙΙε τε Γοιιιιὶοιιἔιοιι: :σώσετε :με όοΙΙ:ΙΙο.Ιοιι:

νοοιιτιο:ι 8: Ιο :ΙοίΙοι:ι :ιο Ιου: ΙιιΡ:ιτιι:Ιοιι ,

@Μιά Μου ΙΙ ΙΙιιι:Ι:οιι: ει. απο οοοεΠοιι τω.

δε: Ιου: νι:: ; :τη Ια ι·ιο:το :Ιο Ι:ιειιοΙΙο Πε Ρ:οΗ:οει

:οιοιιι Ιοε ?Με 8: Μι μια:: :Ιοε :φαμε :ιιι'ΙΙ

_ Βια: Με:: ρου: :ιΙΙοι ιιιοι.ι:ι:ΡΙιιεΙοι:ι. Ε: ιιίἰιι

ςιιο οοε Ρο:τιι:Ιοετοιι:ε :Ια ι·οιιοε :Ιο Ι'ΕΒΙΙίο,

ἴςιιοΙιοιι: Για· οι-ιιοΙε μαι” ε'ειΡΡιιγοιπτ οοιιτο

:ιιι'ιΙε Ρ:οίοοιι:οιιτ απ, νη ::Ιοε ει·:ι:Ιοε :Ιο Ια

σειιιιοο :Με Ιοίιιιιοε οι:: @ιο Ι'Ε8ΙΙΓο :ιΙ'ιιιιιοιιι·.

:Ι'Ιειιιι οΙΙ ιιιιΙΙΙ Βιο:ιιιιθιΙΙΙιΙ)Ιο :ιιιο οοΙΙο :ιιιἱ

_ οιοΙτ :κι καφε :Ιο δ. ΑιιΒιιΙΙ:ιιι. Ε: :ιιι, Ι Ν..

Ν Ο Ο Ε ΝΤ Χ. Ροιιι· οο :Ιω :οι:;ει·:Ιο Με

(ΜΒΜ δ: Ιου ΜιιιιίΙο:ο οι: Βου: οι: :ιιι”οθοΙ:

ειι::οΐοιε Ιιιιιοοοιιτ Ι.οιι Η Ι'οιι νου: πιοιι:οι3

Ι.ιΙιιε Ιι:ιιι: $ΙΙιιοΙΙ:ο , νι:ΐΙο: , ΕΙοιι:Ιιο:ο, 86

Ι.ιιιιιε. Ε: Ρε: οόίο:ιιιο:ιτ :ιιιο Ιο οοιιιιιιιιιι ::οιι-.

ίοι·ι:οιιιοιιι: :Ιο Ι'ΕΒΙΠο :Ι'ο.ιιιοιι::Ι'Ιιιιγ , 8: Ια

:Ιο:ο:ιιιιιιιιιιοιιι :Ιο οοΙιιιι μ: Ια Βοιι::Ιιο :ΙιιειιοΙ



”έ"Τ- Μ. -έ

εΙΜ ε'ε:η1ηιιε , οιπΙει αιεΠ·ικ ἔσω: μια τό.

ΒΜι·.Μ. Μ), όεε αιτεΠΜπε ςιι'αυοιτ Ι ΕέΙιΓε ώ:

ΜάΕε8ε Μ ὸεεετιπὶιιειτἀοη εεε Λιπεἰεπε ΡαΡεε.

είὶ πεεείωτε ὸ'οΡΡοἴει· ειιικ Ηετετἱςιιεσ

ΙἈιιεὶεπι1ε ΕΒΙἱΜ , Ροιιι· εε ε1ιι'Πε ου: τειτοπεδ

ει Ια πουιιεΙΜ , ιτιαἱε φ'ειπ:: Οι:Ι·ιοΙηιιεε ε;

ι·εεοιιτε ιι'είἱΡεε ηεεείΕι1τε;8εςυ'ό σε όο1: Ροἰπτ .

επττεΡτει·κ!τε ‹Μ εοττἱΒει· Μ Με ΜηιΞπ·Μηε, οἱ Μ.

ΡοΙἰεε ά: ΙΕΒΜίε ἀ'ειιιὶοιιτὸ'ὶ1υγ ,Ρετ εε εμε

Με Ματσε οοιιε :ιΡΡτειιικιπ ιΜ εεΠε ‹Μ ἰειὸΞε:

Διακ ΓιιΡΡοίο.πτ ειιι'εΙΙοε Μπιτ τουτεε άευκ!πωμ

· ΜΒΜ, πουε εΜιιοπε μι: Με ἴειιτἱιιιειπε «Μ εεΙΜ

ε” εί):Ρτεΐεπτε, 86 ΦΠ Ρο.τΙε 8: ε'εκΡΙἱ‹Ιιιε,ὶιι- `

8ει· α ε!ιοΜε άοιικευΜε ειιιεΙε έΠοΜιπ Με Μπ

ε1ιπεπτε ‹Μ εεΙΜ ςιιἰ ε Ρειίΐέ, 8ε εΙυἰ σε ὸἰτ μια

πια. (ξεΠε νογοτιτ ἀοιιε @ΜΜΜΜ Γεω εοιπ

:παπι ‹Μ ΙΕΒΙΙΜ Ρι·εΜικε,8ε @Νεο εεε ‹Μ @Με

Πε διίΐεπτ Ρειι·Ιει· εεΙυ)ν ειιιὶ Μ. ι·ερι·:Μιπε δε Μ

:εΒἰτ, δε σ. ηιιἰ αΡΡειττἰειπτ Ι'ο.ιιτΒοτἱτέ ‹Μ ὸεεἰὰετ

ίοιιιιει·ει1ιιεωειιτ τοιιε Με ὸἰΡἴετειιε ςιιὶίῖιτιιἰε

τιεπτ;ϊ.εε Ιεἴιιὶτεε Μι·ότ Με Ρτειιιἰετε α οϋεὶι·: δε

ι1εώί-μι:ετοιιτ Ροἱτιτ εοτπτε Με ΒΜΜε, εοιιιωε

σο: ΕΜ 8ε ίοπτ αποτο Με ΠΙυπιἱτιει εοιπτε

εε!Μ ε1ιιϊ α εοτι:Μιπιπέ Ιειι1ίεπἱιιε. Ο'είἱ νη Μ·

Βιιιπώ ειικμεΙ ΡΗΓοιπιε σε Ραπ Μα: εϋίδειιΜέ

άσε ι·εεοιιτὶι·, εμι'Η πε Μ: άεδε , ου :Μ Ππἴτιὶὶ

[ΜΜΜ άιι ΙιιΒε :ου ‹Μ Μ. ἰιιίὶἰεε ‹Μ Μ. εααΐο._

  





Κ,



εεε.εεε=&εεεεεεε
-ιεεε--ωεε--ε-Μ-«εω-·ω··ω

ει: 1.τειιιικ1Ντιτνιε·

ΤΗΕ.ΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΙΚΑΙ.Ε

οΕε 1εενιΤΕε, ω.

εοΝτικευιΤ ετ εοΝνΑΙΝεν

επι τοιιε Με @Με

ΤΗΒ0Ζ.00ΙΕ ΜΟΚ.4Ι.Ε

` εεε εεεισΤε.ε.

Βιπεἱ:ε ΕάεΙεπιειιτ ει: Με:: Παμε..

 

Χ Ε δ' Ρ Ο Ν δ' ε.

Ι.'ΙηΗόεΙΜέ δ: Μ ωευιιειΕίε Ε», ευεε ΜεΙυεΙΜ

εεττε Ρτετειπόυε ΤΙιεοΙοέωέι ότε εκττώτε εΜε

Πιπεε εΜε ΙεΓιιΙιεε, Μ τεεουποἱτ επι ΡεπΞε ‹Μ

εε Πω ει ότε ‹&Μ επι Μ Ρι·εΒιεε , 8ε Ρ3°ΙΟΜ

Μειπ ΡΙιιε εΜΜεωεπτ ‹Μ εε ε1ιιἱ Με

ΟΟΝΤΚΕ ΕΛ ΜΟΚΑΙ.Β

ΟΜείΒειπιε ει: Βετιετο.Ι.

Ι. Σ. :ή η ρε·ε|φω Μαι εοΐέΙε κι μ»

ἔ Ι ὅ πωπω ει:: Οπη?έεπι· , επ κήπων”

@Η :οικω όσο-β: επρεώι:ΗΜα,ό· από

βξςπαπ:: φάω μια μάτια· Δ: ΡΜ: μυω

“Θ ορίπάΜ ε” ΙΜ:: επί: εποε , ροω·[κέπιπ Μ

:ΜΜΜΜειωσα” Ε: /ιάωωπι εκβιέπ , επ'·υπε

φ”πυπ εβρούα&Ια,ω«Μ-ιοβ στο: :ίσια Βσέ?αυ:

ΙωάάΜε απο πάω ω: βσιΙ.

Δ ‹ὸζ_.1 ο £'2›Ζ

Δ  

..κ””.

_,.

υ

εεε“ΜΑΜΜ~Μέ

Τα” Με:

(Μι/Μπα: ,

Ρα/με:.·. ,

Μι2επιέπ ,

Μωβ:: ,

Εαβια:.ά·α

$ωιώα.Μ

Πων!.Ι. π.

ε. 9.ΕΜΜ.

Μ οι $ωπ.

«κά» άπίτίιΐ

ταΙιπ:Μ.



εεεΜιΐἴἔὅ:ἑἔιτἶἔσψιΐιἶι“τψὲιἄ

ΑΚΕδΡΟΝδΕ.

Ε 'δ ΙεΓιιιτεε ιι: ιεειιιιίετιτ με τσιπ επ μας

Ι_' ΒιιΒιιιτέε, ειιισ.ιιά Πε εοιιόειιιιιιετιτ 185 Νου

ιιεΗεε ΟΡιιιιοιιε. Ετ Ροιιι· ει: (μπα άι: Ρου

ιιοικ Πιιιιι·ε Η ιιιοιτιε Ρι·οιιαΜε , εε (Ξειιίειιτ

ΦΠ πιει! αΡΡι:ιε, ει! τιε Γεω (με ε°είἱ Ιε εσω

πιιιιι ίειιιτιιτιειιτ όεε ειιιττεε ΕίεοΙεε : δ( πε έα!)

Ρει·εοιτ με ειιιε Μι ττιόιιιε ΡτοικιβΙε εΡτ Μου

Γοιιιιειιε Μ. ΡΙιιε Γειιιε, 86'18 ΡΙιιε ίειιει:ε. οσω

πιε φαιά οιι @μπε ι1εΓοιιΙιΒατιοιι ειε :είΉ

“κι , εἰε ΐ:ιιτε ΓΔι1Π1ΟΓΙι€ , άσε: Βιι:ιεθ.ιτε ἔι ντι

πω δια. οιι Γει!Ήττιι:ιτιιιε ιι?είϊ με κοιιΠοιιτε

εεΠε ειιιι ει ΡΙιιε ε!ε πίσω, υγ Ρετ εοιιίεειιιετικ

Η ΡΙιιε μοΒιιΒΙε, ςιιογ ειιι'ε!!”ιιιτ ΡΙιιε (κατω

τιιιιεε άε πε Ροιιιτ Ρε·εΙιετ , δε Ρ!ι.ιε άε εΜΗ..

ειιΙτέ. Πε:ΡΙιιε Η Θωθ: $ειιιεΙιε2 ειι ίιιΡΡτι

πικαπ Ιεε εοιιόιτιοιιε ειιιΉ πιει Ροιιιίιιιιιτε Πιέ

Με Δω θα! , ειιττε ειιιι:τεε εεΠε-εγ. κ ποπ

β· ωπὶθιωω , υηα:: ΕΟΜΜ8ΜἱΙετ πρωι” Μ::

:ΜΜΜ πωπω. Ετ Ριιἱε, εμε :κι όιεΙΐε-ιΙ Γεε

ΡΙειιιιτεε εοιιτι·ε Νιιιιετι·ε, Μ» ά:: Μ” υ#υπα.

άι.: [ιι/ἱιω:: έκ εε ωφο, ώ· μέ κι ρω: ›·ειαι·έ ία

Ρπιπσπα έκ ΡΑρσ ά· έ: ΓΕ.€π/0 , (ΙΜ ΕΜ ω ΠΊέ·

πιο ε1ιι€ Βο.ιιε!ιε: ειι 1Ξι $οπιπιε ε. η. π. 289?

Ροιικιιιογ που εοιιτι·ε διΙιιεί):ετ Μαιίιι:ε ό”

52ιε1°έ ΡειΙειιε, δ; ΤιιΒιειιΠε ε|ιι ιιιέιιιε Οτότε ει;

δ. Βοτιιιιιιειιιε , ειιιι άιΓειιι: Ιε ιιιέιιιε οτι Ιευτ

$οτιιπιε, Κ ΟρυποΞ Με 1:οιιι· Μ), ?ειτε μπει

Ιε 11121 εὶε εοειιι· , Η: πω: πιασει κ), νικ Μ;



2

Ρο11Γε ώ: Νειυεττε εμ είἱ τεΙΙε. ΒΔ. @?άβ Ζω· Ρεσβ

('ε)·ηΘβηκ: :β ω, α·ιαίάΜ: :ἔτ:!ιΞἔ , ώ· ρέει: “ω” 38_

;,-2Αεπέια, "Μη βίο” εβ Μιέέ:Ήί ό· !)ο- Η!» μ Μ·

δω" ώ· Ουάβυθ £ί!κ/ίπέβπω οοσίωκί: Ι Ε- Ψ"· ^ἰ° ?τ

8 μ, |”σσιά άκίνέο ώ·βπε η!ωμο /Ε·παριιίο ρω @ΜΗ

"β , ἐυιὸ κά· ω”, πιάστε , “Μο ?Μάσα σ: πιά η ,,_ Ι_

|ώπωπά κ” σπάσπάσ , ά· πωιβ: απ:: 614Ιἐ007ἱ- Με. Μ.

:πιο ιΜηαί!Ισπάσ . ροεαυσι. ΙΜ· ΠΠ·

Τ Ηεοιοο11ε ΜΟΚΑΙ.Ε. Μ η”

ΙΙ. Μπα· >ού!ιέπ Ισ υιοπάσ ὰ Πάκη !σ.τ ποπ

καππει, Ρωσσέειώ: 9π'έ!: υπ ΜποαΜτ:: οίκω Β#εἱ##¦#ἰ#:

Μ ε)Ποτάσ ('ύπ/ίάΜπο ; Π: εκ-|οΣκεπτ , @ω Ε?15792 8

πω.: άσκοπ.τ αρρ,επάτο Μ νομο έα πο/ἰπ Η) ΕΠέέΡ:_Α?:

έ:: .άπεἰεω Ραπ: : :Μέι με μια· :Μο άι::

Μαιο.: , έ! Γι: [πιο ω" ώ: Βοθεαπ παπ

σιωιω· , μέ σ/ἰ τω: :Μή ττ::··ὶπὶιι›·ἐσπ_β λε

:οκ:·!σ.τ Ρετ:: άσ Ι'Εέ!έ/ι.·.

Κ Ε Ρ Ο Ν δ Ε.

Εεε εεε άιι καφε τεεΙιιὶετεοτ άσε ΑυτΙπειιτε

(Μ τοπιΡε. θα Ο:1:Ξς1ικ: Γεω Βαιιι Βοθ:ευτ ,

ε'ΗΡαπ ι·οΓουάτο μι· δ. Αυ8υίἰἰη τοιιε Ιοε άσο..

τεε @Μ ε'έ!εικ:ιιτ ἐε ιπειτἱοτε5 άε Ια δἰπιοιιἰε,

όεε ΙττεΒιιΙατὶτοΖ,ὸο ΗιπεττΠτ; 86 ι·εβΙετ κοιιε

Κε εοιπτικι&ε μι· Με ΡκἰτκἱΡεε άε δ. (ἔτεἔοὶτο

άε Μια , ου ‹ὶε ΝειιΞειιπε.

ΤΗΕΟΕΟΟΙΕ ΜΟΚΑΕΕ.

ΙΠ- ΙΙ :ή ωρας/με ρω·βυικε ?ια κι ρπίβε

:πισω ά:: ασπρα ὰ Μ· κήπο.: . β Για πάω::

Ισσ ευπάέιέρω μ'ΕΔ· ωρέωέπιπεπτ ο/ἱπ Μωβ πω” ω”

/ΜΜ' , αβπ φι'·ωι: @Βου βἱι .υποΙΙε,πο ω»! «Μ ΜΜΜ Δ».

“ω με ςκ'ο!!σ Ισ ρπέβ σ/ἰπ, εἰ €Π€ Μ Ρ1°0- φαω!"

α'άέ @ήπιο , εμνο”, εΙυΞ.ΓεεεΙιε , ΦΑ. Ροινμ

· Δ ε.



(Μηπωω.

Με ΤΙΜΜ. Ι.

π.2.4.6ι.

τη: σε (μη γ ει (Ισ Ι›ἱεη , 8( (Ιε ηπιΙ (η εΙΙο. Ετ

ΐοι1τεη(ιητ (1ιι'(ιιιο.ιπτ (απο Ρει·(1ιηΠτιοη , πω:

νειιέ , δ( απο (εΗεΧΙοη (ΙοίΙὶιε Με (1η:ιΙΙ(ει

Ι›οηηεε οη ηι:ιιιιιαίεε (Ιε Ια (Ιιοἴο ἐι Ια(4η(:ΙΙε

ση ε'οαιιΡο , Ι'ειδηοι1 απο( Ιει(ιιιεΙΙε ση Π. θά: =

η”είΙ με νοΙοητειΙι·(τ.

?με η ο Νε ε.

Ο( Μάτ Ρέ'ε Ι(ιιΙειη(η( Β(ιιιηγ (μη Ισ (Μ,

τοιιε Ι(ε (υηα Ι(:ΙΙηιεε ε'γ (ιε(:οτ(Ι(:ητ,(1ιωη(Ι Πε

1ΒΡΡοί(ηι ηιι'ΙΙ ό), Ραπ ΡοΙητ («η ά( Ρο..

τη( (ιθ(ικΙ (Ιοητ Ια ιηειΙἱ(ε η( Μ( νοΙοητοιη·ο :

δ( (1ιι)(ΙΙο ητ: Η: μια (Με Η Ρι·οε.ΙαΙ›Ιειηεητ

ση η( Ια (οεηοὶι: : (1ιιΙΙ.οητ Ιεε ΡτΞη(:ΞΡεε (Ια

τουε Ιοε ΡηἰΙρί-οΡΙιεε Μοτει.ικ (ιΡτεε ΑτΙίΙοι:ε; δ(

(μη ΡΙυε (Η (Ισ τοιιε Ιεε δεηοΙειΙΙΙηηεε ειΡτεε δ.

ΤΙΜΜ , δ( (Με ΑηεΙεηε Ραεε,ΙΒ.ηε (με Ροκ.

[οηηεΙειιτ (οη:τε(ΙΙΙἱτ (μια Ια: ιΙουυαιυκ Ι)ο8.

ηπιτΙίΙ(:ε. ΜειΙε ς'ει (Πέ νη πόθο( (Ισ (ε Ωω

Γεω· , (μη Ροιπ 8ΙΙΙΙετ ΡΙυε (Ιουεειη(:ητ Ι( Μη..

ΙοηΙΙιη(:,Ξι νουΙιι Μη: εισ:(:τοΙτε (με: Ισ ί-ειΙΙ Βειιω

η): ἐν οΡΡοΪοἰτ. Α

ΤΗΕΟΕΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

ΙΙΙ. Θατα/]Β,άσπι !εω· ΒέΜοπίπηκε ( σσυφο·

[ά μα· ω: οί: Μο· ('σωμιέπέα , απο: Αρμο

έη(ΙΜ έ: Μο· δωστε! , ό· έ: ρΙιιβεκπ σου::

ίσων ΤΒω!υ!ἰεω μυΙο απ:: (Ισ έπεσε: ΕΙοέα.σ,)

να:: [Μη (Νέα (με Ισ ·ω(πέτέ ό· Α: θηκε

ορέπέσκ (έ: /δη-ωέπιο , μέ (β Ιπροβο Δ( ΡΜ:

άαη!εππβ (ίπ πασα.: , (β υπο ποσταρω/δε (μια

Βίου άσππο σὶ απ: φαί π: Μπέκι:: με: Ι'ο/Ήυπο

ό·Μ ίσέΜπέσ.τ (ία ΜΜΜ:: (ΜΙ νη εΙΙΙ:τ, άόκ-έ!,

(Ισ @Μα (:οηιηιιι(π1ηο , (με που: Μαη! ησυ



. ττειιιειιΙΙε πεειιιεοιιΡ Ρειιιι· πε τΙετι Ειπε εμι νειΙΙ

` είΙ ιιιΙΙε , εΙοτιπε εΙε Ισ. ΓετΙεΙειεΙ:ιοιι ειπε ετε

πεΠε Με τεεοιιιΡεπΙε οιι εΙε Ιοϋειπέε, οτι εΙε

Ι.ει.τιετΞιείεΙοπ. (ζιιειτιοΙ Ιεε Ισοπε ΕΙΙιτιτε Ιειπτ καπ

ΟιιιιτειΒε ειεεεΙΙειιτ , ΙΙε Ιοιιτ ιιιίΙεπιεπτ τεεοπι

Ρεπί-ει Ρετ Ιεε πΡΡΙειιιεΙΙΙΙεπιεε δε μι· Ιεε Ιοπιιπ

εμε εοιππιιιπεε,8εε. (ζι:ιπεΙ ντι Ρειιιιιτε ΕΙΡτΙτ

Ιε, ΙΙ π'εΙὶ με Με πγ τειιΙ.οπτιειΙιΙε εμ'ΙΙ ειτ:τεπεΙε

εΙεε Ιοιιειιι€εε τιιιΒΙΙεμεε , απ· εΙΙεε πε Με Ι-οπτ

με. εΙειιεε. Μειε ειδτι εμε Ιεε ετεπειιικ πε Μ.

πιειιτεπτ με Ειπε τεεοτιιτιεπΙε , Ι)Ιειι Ιιιγ εΙοπ

πε νπε: Ιειι:ιεθόΙΙοπ ΡετΪοπτιεΙΙε , Ιο.εμεΙΙε Ρετ

Ιοππε πε Ιιιγ Ραπ επιπετ Ι-ειπε νπε ιπΙιιΙΙιεε

ΡΙιιε εμε ΙπιτΙιετει θα εμΉ σ.ιφΙίεκο με· «πιο
εοπτραπιΜιπ ι·ΜέσιεΙα.ν Τοιιτ εππΙιεμε Ι)Ιειι ειιιὶ

  

ιιοιιΙΙΙεε εΙε Ιειιτ εΙιαιιτ.

Κ .Ε Ρ Ο δ' Ε.

Εεε ΡατοΙεε τ:ιτιοττε?εε εΙε θετειΠε, εΙΙειιιε Ιε

ιιεε Ειπε ΡειΠῖοτι ,τιιοτιΙΙτετιτ εμε ε'εΙΙ @Με εΙε

πιειτΙετε εμε εε (3επΙειιτ ε'είΙ Ιστό μι: Ιιιγ. ΙΙ

π? τι πιιε Ιεε ΜειπΙεΙιεεπε εμΙ ΡειιΙΙΙετιτ Με:

εμε Ισ. ΙΞιτΙεθιότιοπ εμε τείΙειιτεπτ εειιιε εμΙ οπτ:

Επι: εΙε ΒεΙΙεε @Με απ: Γε @Με (Ι8.Ι18Ι2 ΙιιίΙ:ε

δε ίεΙπε3Ιε ΡτοιιιεΙεπεε εΙιι Οταιτειιτ,ο.ιιΙΙΙ ΙιΙετι

εμε Ιε ΡΙο.ΙΙιτ εΙιι τπατι€ετ. θε ιι'είτ εμε ιπειεΙε

τε εΙε νεττιι φ18.πεΙ οπ επ πιοεΙει·ε Ι'ειΡΡτοΙεειειοπ -

2 διΕΙ.ΥΙ8.8€. Μ ΙὶτιιΙΙΙτιιεΙε εΙεε 8τεποιιΙΙΙεε πε

ΒιΙτο. ήτε ΡετΙετιπε εμε εειιιε εμ! Ιε ρτειιιιεπτ

ειιι·εΙε εΙε Ι'ΙπερτΙε εΙε εε ()ειιΙειιτ , εμΙ επι με..

πιὶετ Ιοιιτ ετΡΡεΙΙετει ι·ιεΙΙειιΙε Ια εοιιιμιτειιΙοιι εΙε

1εενε-Οπιιιετ , επρΙΙεμειπε Ιε ίοΙτι εμε Ι)Ιειι

[από εισαι: Ιεε Ιιοπιπιεε μι: ε:εΙιιγ εμ'ιΙ π: εΙοιιτ



ό

πιο (Ιεε ι1ιοΙπαιιικ. (ξι-ο.ιιτ :να ΙοίΙ:Μ1868 (1ιΓΙΙ

(ΜΚ: (κι Ρ. θειι·ειίΐο , Η επ Π18τΙτοτ8. (Ισ Γεω

ΒΙ(ιΒΙεε,ΙΙ ειΡτεε ειιιοΙτ τεεο(Μυ Ιω Ι·-.ιιιτοε,ΙΙ Ιπτά

τε Ιοε νετωε (Κ: Ια νἰε , δ: (Ιε Ια ιποι·τ.

ΤΗΕ ΟΙ.ΟΟΙ Ε. Μο ΚΑΙ.Ε.

ΜΒΜ. Μ.. Π: στ:: πω: (Ι: μου· 7ιίο:: π: τ:/Ιέιΐ Ισ

8 α 1 ε· Ρ· κκ σΙ'απ:η· , θα: ΟΠ:: :π :παρει ρ(ππ: Ιαρτ

?Μ ρ:ΙΙ:ο· Ι: Μια: ἔτι» [α/κιβ:, (μ: ωοι::υφ::Ι::

αν:: ΜΜΜ: έ: βιά:·: ω:: :·:/Η:πωπ ω·άω.υιέ:

ρω· β:: (."υπ/:βι:»·, ό· 9π,:Ι ΗΜ: :πσσυφΙϋ·.

ν” (ΗΕ: (Ισ Ιει Ρ((:άοΙΙΙη:ιτΙοπ (Ισ (απο μι·

ίοιπικ , δ( Ισ Ρι·Ικ (Ιυ 5:πι€ ό( Ιεενε-οΗΜετ.

Με ε· ο εν ε ε. .

κα] ΟοιπεοΙΙ(·ιιι· ΙΖιποτειπτ ει)πιπτ (Με ει: (ΙείεΙ:

Ροἰτ να ΡοηΙτσιπ , Ροιιτ(1ιιογπΙ6τωοιι (με Ι::

τοικοιπτε (Ι'νη ΟείιΙΙΙΙο, (Ιω Ιιι» ει·(ει(Ιιε Ισ ΙΙ

(σΙ, (κ: ΡιΙΙΙΤε :Με νιιρΙΙ:οτ (Ισ Η Ρτ€£ΙΩΙΙΞΙΜ

(Ιου Ρ ΜεΙε (κ: (:οιτίειιι· ἴετοἰτ ι11ὶοιικ (Ια Ιου

Βετ (πω: τοΙΙΙτυτΙτυτΙοιιε (ιιΙΙ(1ιιοΙΙ(:ε δι ιπέ(ΙΙΙΙιι1

εε, δ( Ια αιΙοιτιοΙοε Ι'οΒΙΙΒοτιτ. Ετ ι11εΙ-ωε €ιτ`

σε ροἰιπ, ου ΙΙ ΙΙιΙΠΗο Ιε Ρ. Ο:ΙΙοτ,ςυΙ πο ΡειτΙο .

ΡΙυε (Ια ((:η(:οι1ττε (Ιιι (ΜΒΜ: (Ιω οΙΙ:ι Ι*οΒΙΙ_

8:ιτΙοτ1 ειΡΡτεΙιειπεΙέε (Ιε: τε:ΙΙΙι·ιιε·τ , φωτό ΙΙ(ΙΙτ

(με: (Ιοί): Μ οΙΙ·-ετ ό( Ρτε(ΙεΙΙΙηΜου : ιπειΞε

επι ΒθΙ161°2.Ι(ΙΠ ι·ση(:οιπτε: (ΙΜ ΙΙιιι·(: τσακ( ΦΠ

(Ιοηικ (:ΙυεΙ(4ιιο (εί(ΙειΙτεΙΙΙεωοηε πεεείΕιΞι·ο μι::

πιατα: να εοηίεΙαπω επ τεΡοε δ( €11(ιΙΙ(τω.

(ειπε.

ΤΗΕ ΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

Ιω" “Κ”. Π: (π: πω:: , "και :ΜΔ ω:: ω:: ,

3°"","'"' τ ω· · ι Ρ Ι Ι : ΙΗΜ”. σ. ο Φακο:: θα: :ε σ: Μ:: σ:: :β #·ροπ:·

(ΜΙ. (. έ:: ω·ωβο.π: |η·σ:Ισπίπ:: έκ ρ::Ισέ; Ε: β:: ως
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_ν”"'ΙΙ'-"” °`

.δικηυψέμα, σε:: σε π'οίίχω.( ω:: οσωιβω: (έ:

ρσ:|::έσπ>Μ/θέτ .Με (έ: σπιτια, , @σ (Ι'ειηοΙτ

νησ ίσηιηπσ (Με Ισ): (πια (1ηΙ ση Ρσ(:Ιισ νησ

ση (Ιση:( Ι'οΙε Ισ ιηοΙε.

ν11. ΙΙ σαι/θέα: (ει: υιἔπισ Μια, στα έ( Ραπ::

εαπ.: «κό ρ σοπωωρεπι πω:: (Ισ: β·υπω.τ . π: ΗΜ. ε· Ι η

|σπι 'ΕΜΗ οθέ2(εζ έ( φαω" Μο· σοκιω/αιέσπ 8 ΙΧ

δ”ΙΙ ησ Ισ Ρσηησητ ΒιΙτσ Ιειηε (Ιοηηστ ο(αΙΙΙοη ° · Ι

ει: τηοη(Ισ (Ισ Ρω:Ισπ, ου (ειπε ση τσεσηοη· (Ισ

ΙΙΙησοηπηο(Ιιτέ,

ν111. Επ]'ίπ Ισ Μέση( .4αιΒοιαβ(ΜεπιβπσΜ

Ισππω, @Ισ Ισ Ρ(σ(σΡτσ (Ι'σηΙ(στσσ ηη! εΙΙσσΙισ

Ι“Ι1οηηησ :ιη νΙ(σ , Ροητ ση έησ Ι'ο(τσ(ιΙΙοη (μιση

εστπ:ηησ , ησ ηοηε οηΙΙΒσ (1η°ἑι1σ τσ(Ιισι·σησ:με

(Ισ Βειγστό (Ισ ((εητ (σ (τμ Ροη:σ (ιη ΡσσΙιέ.

Δ? Ε Ρ ΟΝ5 Ε.

ΙΙΙηΙΡοΙσ ὁ Β:ιηηγ , σηΙ (Τα ηση (ΙΙ: τοησΙκιηι:

(;σ (Ιοητ ΙΙ σίΙ ΡειτΙέ ση εεε ττοΙε ι1οηιβτσε, ςη'ΙΙ

(εφ (ι:ει(πίστΙτ (Ισ τησ( έ( πιο( (Ισ Νο.η(ιτι·σ Ι'νη

(Ισε ΡΙιιε σίΙΙτησε (Ισε εειΙΙΙΙΙΙσε (Ισ (σ τστηΡε ,

έκ ΜΡ. βιέ(β(Πέο. κή!. 3. ή· έ:: ·,9%σπ(ωΙ( σ.

3. π. (ε. Ε( (Ισ ?Με 'Π. 1. (Ια/ιι 39. ΟτεΙΙ·Ιε

Μ( Ιει ιηέηΙσ (Ιο(:Ιητισ;8( ΙΙ 7Γ(ιητ π(ΙΙοητστ (ω

(ΜΗ .ΜΜΜ σ. (ε. 'Ο(ιωΜια έ:: ΜπάσΙσύκ ω.

(Ισ (σύ/Μια. Μ”. .5'σηαικ Μιά. έα πο. 8( μη.. -

Πσηι·ε σηττσε. ΙΞ(Ριηε (:(η'ΙΙνση( (ΙσεΙ(Ισι·Ισε εεε ς·.Μ.μ..

(Ισ σοηί(Ιση(σΡ.ιι·Ισε Ρσι·σε, (Ιη'ΙΙ (ιΡΡι·σηησ (Ισ .Μ- “Ρ- ο

δ. Β:ιΙΙΙσ (]η'ΙΙ γ η (Ισε ησ(σΙΙΙτσι (1ηΙοηΙΙΒση: €“Ε; 678·

με (Με Ισε ΡΙηε Ιοϊ(ιξηση:( (Ισ Ισητ ίειΙητ ΙΙ ε'σκΡο- ό· π: .

Μ· (ιη (Ιση(όστ (Ισ Ισ. (·οηιισ(ΙΙιτιοη (Ισε ίσηπησε. σα». ω;;

β'σίΙ ὰ (ΙΙι·σ (1ησ :σ (1ηΙ Ισ (ΙΙ: (Ισ Ι'ο(αιΠοη όση

(ση(Ι (Ισ Ισ νοΙοη((ιησ , δ( (1ησ (σΙΙσ-Ι(Ι η'σΙΙ

  

Μό.
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Ροἱπτ νοΙοιιτιιΙτε ετι Ι:19ιιεΙΙε οτι εΙΙ ειιεεεέ ,

ποπ Ρετ επιιΙε εΙε ΡεεΙιετ , ιιιιιιε Ρετ εΙ”ιιιιττεε ται

Ι.οπε ΡτεΙΙΙιπτεε. Α εμο)ι ΙειιΙετπετιτ Ι». εΙοόΙττ«

πε εΙε Βειιιτιγ τεπεΙ. _

ΤΗΕΟΕΟθΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε

“εε” 1ι,_ ΙΧ. διαιτα. στι/πρι: είναι δωστε: ς/ἰαπτ :τι

στ- ΒΦ- η. Με πωπω , μια [απο εέτ Λεω |Μ/ΙΙιΪ ει·

@δι Ϊ· |επιιισΙ/επι απ” ΡεεΙιἔ, κά” οικω ι Ιε πε

πω: Ριιε τιιειΙπτεπειτιτ τπε εοπιιεττιτ ει Πιειιι

ε? Ε Ρ Ο Ν δ” Ε.

θε Οεπίειιτ εΙ'εΙ τιοτειιιτ εΙε Ιει εΙΙΙΙετειιεε εΙεε

ΡτεεεΡεεε ιιΙΙιτττιιιτΙ ε, εμι οΙ5ΙΙΡεπτ τοιιτοιιτε ,

Με. ποπ Ροιιτ τοιιίιοιιτε τ δε εΙεε ιιεἔειτιτε _,

εμΙ οΙιΙ8επτ τοιιΙιοιιτε , δε Ροιιτ τοιιίιοιιτε. Ι.ιι -

τΙιετ @με ειτε. @Μ πω: Μπι ΜΜρωτε ρα

πετεπικα «ΜΜΜ ε3τ. 1.2 δοι·Ιιοπτιε Ρτοποπεε

Με. δ. [επ/σιτε Ζ.ιαΙπι·. ΡΜΙ70βειεπΜΜ , Η”

ρυφο/ιτύο ε: υπέπεσε τω» επφωπ ωά μήτε”

/Μύεπτέτ , ε/ιΙ ]9τωι , έπειτο:ΜΜιτυ , ά· στι·

πωπω βιευτιστε έπτεΙΙεέτκ , ιυ#ΐιπη. (ζιεΙΙε

8τειπεΙε εΙΙΙΙτετετιεε Ρ :ΜΙ ετιττε επιασε" ·ωιΙωτω2.

"πισω Ια εοπττιτιοτι,εμι είΙ εε εμε Ια $οτεοπ.

πε εΙΙτείττε ΙοιίἱΙσΙε , εοπττε Ι.ιιτΙιετ: δε Ια ω"

Ι0ἱτ οπ1:ΗΜ , εμι είε εε εμε διιετε:. ε. εΙιτ ειιιΙΙΙ

Κ: Ροιιιιοιτ ?ειτε Ειπε ΡεεΙιό Ρ

ΤΗΕΟΙ..ΟΟΙΕ Μ ΟΒΑΙ.Ε.

Χ. Π: πο: ιι·επικεπτ εισαστε |ιετΙ:ιέ κτ τω: βπτ-Ι

πω” ω". Με μέ [ε τις” τω:: επι: εκι·τοβτέ θλ'ε'τώ!ΗΕ ,

ε" ικό”. Επεοτε εμ'εΙΙε επι εοτιποιίΤειιιεε ότι πιειιιιιειΙ8

ΙἔΙ°9Ι·'°Ι· ετΙ·ετ εμε Ετ εΙΙΙΙΒετιεε ἑι Γε Ρειτετ οΡετετοιτ ,

έ,ιψε Μ :κι εοτΡε δε επ Ι'ειπιε εΙε εειιιτεμΙ Ια εοπτειτι

[ιιβωπκ, ΡΙετοιετιτ οτπέε εΙε ττεΙιεεδε ρτεειειιιτ ΙιειΙιΙτε,

Ροιιτιιειε



Ρουι·ποιε Πιι'οΙΙο Νώε με ΓοτιπεΙΙειπειιε ὶιπευ- Τσκ". π. Ι.

πᾶσι: όσ Με Ραπ: επι πω! : Μέροφικι .Μ ι '· 'ΞΓΪ9°

. . Σ. Π”. 2,

Μ· Οπι!ε: άι.: άσκ.σ.· Ρωπο.σ. Αρα-β:: , .μι έσβ 0. 9. 'Ο

|επέι·πιβ σ.ι·ρ»·ιβωδι πω· βτπυισ.τ 6'ύο·7Μππ:: ρω 3. ν. 3,.

οί: τ::!απ:Ισπ σε: σπίτι: οΜσΜοπ.9. . Δ

Κ Ε *Ρ Ο Νδ Ε. ὶ

Ο'είἰ ναι: αιΙοιπτιἰο , Πε 7 ευ ττοιιικιπ : δ:

5ειτπάιοι Με με. ό. π. 17. 8εΒειιιι17 απ [ο. 56

ηπα σ. 4. ΙΒΑ: οι1εοιπ:ΡΙιιε τοίὲτιιοι (με δ. Απ

τΗοπἱη , $7Ιιιοίὶ€τ , Μοὸἰη:ι , Νειιεικτο, Οοο

έιιΐοε , οιιΕεωη ,ΑττιιὶΙΙ.ι , ΡιιΙεεὶοε, Σα!. Εο

Ρε:5 ς1ιιΉε εὶτειπ , 2ιιιίξΙυεΙε οτι ειὸὶοιιί)τε Βοιω

εὶικι άι Μσπ£υιοπἰα‹7. 4.. ρ. ρ. ό· έ: [.σέέύΜ

άφ 2.ρ. 7. 4.7» 2.π. 2.7. Μεσα. π. μα». ω.

2. 7.7; ω. 8. ΑΙυετοι π. 24.73. α. 8. Βἑειιτ

2πέΐ. 1 5. Κσ[ 3 ο. (λιὶεειτεἰη, ηπα δ. ΤΙιοπ1.

ε. α. 7. 169. η. 2.ε1ιιὶ ἀὶτ ΗΜ! Βιιπ ειποιπάκο

ΪΕΙΕΛτυτο μα! :.›ώπωιωτέέ έκ ω! Μάι.

ΤΗΕ ΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

ΧΙ. Ζω ρυπ::έσπ/Ξ άοδΜπε έ:: ω...ω αν:

απο παύουν , ό· ία άψδ· ?Μάι στι: ά'πιπίπσ·

ὰ: 9η:: έκ υποπέσ ρω· ω:: οίκια!επκρ ανω·

Ρ!α7Ξα , @ατραπό .Ισ Ραπ 1.απώεπ ζ Δ·

Μο· 6'σωρεέπέε ) ἐ ρπιά!ου Ισ Πέπωπώσ

έσπασε: Ιω ?ῖπ‹|αἰπἄ: έκπέσπ, ά»ιπ.τ Με, Ε·

8Ιψ οίΟα!ωπ.ι , @ο Ιεε ΐοι11πιεε άο.ιιε ιου

τεε Ιαιτε ΡοττιΡοε 8ε Κατ αΒτέειικητ, ει7ειιπτ Ιου:

Μη ιποό€Ρεοιπειπτ άέοοιιιιεττ, Ρουιιοἱειπ επ;- '

9ικιάτ νικ ετώικιιτε ἴειἰιιδτεκέ; Ε: η)ρυπ Μ·

ρυπέ[κ›· σε /κ7ετ σε: ρω·ο!σ.ι· έ: δ'. Ρέππα δὲτ:

Μ... αΙΞ(1ιπιπάο τοιιΠει·οε τ...εω οτηο.Βειπ Π:

Γαβ1ε&σε ν1κ1ε Με, μια ικι!υοηΜΜ ·ωιωιέ

. π.

  



ΈΟ

(Ισ: οΜ0Μ(Με (Ια απ:: μη· ω: Ψα/[(ιέσ θεά Μ

α:ωΙωπιι: :.σμπ/|ση(αι: , (ό. μ( π: μακ θα: έ::

(υ·η:Μ(π.( (η: ΙΙ(υπο. 2Ποη/δ:έέπιπτ Ζ'Εκσ/φισ

.;ΙΌ>·Ζωπε η σβέ ούίαέ (Ισ Ισ [Μπα π2Μαση

σ:ην!οιπσ [έωέπ.

Χ (Ε' Ρ Ο Νδ Ε.

ΙΙ ίειι(Ι(·οΙτ Γσιιηο(( η Ισ Ρ. Ι.σηισσι·τ ση

(ιηοη ΡΙηε (ΙΙ( ηησ Ισ (Βιτ(ΙΙη(ιΙ (ζεΙσωΙηειη

ΙΙση σΙ(έ (μισ ηοηε ηισαοηε ση Ι.(ιηη με: (ΙΙΙ:

ασηοη 8( Ροητ η'Ιηητσ( ΡοΙη( ΙΙΙιημτη(Ισησσ

(Ισ σε (:σηΙσηι· , (μη ση( ηηση:( ω( (Ισ ησ ηοηε

Ι · κ · ·

(Μα. ,η Σ· οΒΙιε)στ Ρε.ε η (Ιιτσ (σε (ΙιοΙσε. Λη ΡΝΜ%Μ

Ι (ε. (ω αν ε.. ω»... ῇσωωθ (ΙΜηα· μη.. ρσέΜα η υποϋσ

δ· η σ” ήθη: , (ίεσοπ3: έπτωι κιωάιυπ (ΜΜΜ (Ιυβπιπ,

(ένα ώ· Πα: ιατρό: Μάσκα" Ισπια/ΜΜέ (Μ.

/ἱσειπάο η(χωη ,η ΜΜΜ :οπῇάσ)·:οηια, 2ιι(Μ

:σα/αειωΙο Μάικ επί μα: (νεα: φαση( πώ;;

πω( υέικρω·ητω Με σοπ/πωι/κπι ΜΜΜ, πω(

Μάσι" (·πιιφσΜύέω συη/ῖωτιωἰο »ωεω"ω (πι

έκτη ροδΜι [επωωω. Ε( ση Ιιηισ (Ισ τση;;

(ΙΜ (Ι(:Ιση(.Ιση( Ισ Ι:ση:(Ι :ιη›( ίσηηησε ; Η σώου

ΙΙσ , (θέ υφέ(Μπσπιπ2 ιέπιοπ , ω( πω: (Με.

8ἰΜση Ε( (Ισ εστω( (μη σοη(Ι(ιηπησητ (Ισ Ρσ(:Ι]ξ

ηιοπσΙ Μ. [ηΡσ(·ΙΙηΙτέ (Ισε οτησηισηε,η πσιώάΖη·

π: σ.σεεπω: , ΙΙ (ΙΙτ (1ησ , 2πσωπιστ ΘΩΜΑ”

η. πωΙΜΜικε "Μ... ρεπεπωωε: πι(ΜΜΜ

παπά πωω!ι2. (ξησ η απτο (Ιοόὶηησ ση(

σΙΙέ ίσειι(ΙειΙσηΙσ , οι] ση σητ Ιηση ηστομέ Ισε

οσηη(σε (Ισ ():ηστ:ηιπ (ιηΙΙΙ Ιηση (1ησ (Ιη τσίΙσ.

ΙΙ (Με ειιΙιιοησι· ησειητηποΙηε (μ1σ σοη1ηΙσ ση

ησ (ΙοΙτ ΡτσΙσΙιστ ΙσιηεΙε εηισηη ιησηίΙοη8σ , (ιηΙΙΙ

τ· (Με ση με Ρ(σΓ(ησι· τοιι(σε Ισε νστΙΕσ2.

  

ι

Ι

Ι

Ι
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Έι

Ετ Πωι!επιεπτ αὸικτιιῖ Ισ Ι.εόϊευτ @σε ἐείἱ

πιο Με ίιιιικ δε νιΐε ιι011116Πε ΙιπΡοίὶιπ‹: ε!ο α:

ΟειιΙἑιιι·. Οοτιπιτπ: Μ-ειίτ νοἰτ 1ο Κ. Ρ. ()ειιιίδιπ

811 [ει τεί-Ροι1Πτ. ·

ΤΗΕΟΕΟ0]Ε ΜΟΚΑΙ.Ε. '

ΧΙΙ. Π: ιπ/σιζικιιι ιμι'·ιιιιι ροι/διππε μπι :ιι::συβιεπεοΙοιπιβ ΜιιΜιιι ραπ κι βήτα ω: Μ» 11- ἔ

άσ ;άέύιικεΙοε, βιιι: πια/υπο Μ” Μισιιιιε ΜΜΜ τωιωεω.

?κι ω” @βρω ά'ι.τικ ο , ετὶειιτι ιιιιΠει Κ» 2--ώΡ"#-· 3·

(Μι ειιιιί.ει εΧοιίαητο, 'Γ *α

' ΡισΜίλ 5.

Δ? Ε Ρ Ο Ν δ Ε·

α Ι.οιπ ιἱε:ε Ρο.τοΙεε ειιΡτὶευίἔ:5 ; δε θα:

,πιω απ μι" σπα ιιιιιώσι , ώ·σ.ΠΒιι!Ηε Μ. δη ὸιι

1.οεετευτ,1ΠιτιΡοΐο δ. δειι1εΒε:., δ; ὁ. νειΙεπ

πάει. 5Πει Ηι1 Μ Εοαιτεἰτε,ὶΙ°εη ει ΒεειικοιιΡ

ὸ'ιιιιτι·εεε1ιή άΙΐοιπ μ πιέιτιε , δε ·‹:€ Οειίουκ Π:

τι:οιιυειει Μαι ευ Ρώπα ὰ: Ιε Μα, δε ©111133Κ1°αΐ

[ετα Μαι άεε εοπωε:ικοε 5,3! επττοΡτευά άε Βή

τε εΒιιυερτ ‹Ιε ΡτοΪεΠῖοτι κοιιε εειικ ηι11νοικ!ε:τιτ

ὶεε ὸοι , Ιεε οειττεεἑι ῇοὐει· , Ιε θιτό, δε εΒοἴεε

ΓειτιβΙειΒΙεε. Ιιωι,Ι.εε νἰοΙοιιε,Ι)ειιπἴειιτε, Η:

ετιωευτε , ΡειΞίΒιιτε ό.,έΕιέ€5 άσε εοιπΒιιτ , δι εικ

ττοε καΠεε Βειιε.

ΤΗΕΟΕΟΟΕΕ ΜΟΒΑΙ.Ε. Μπα",

ΧΙΠ. δ: σιιΉ.τ σκι [άι Μ:: σκόπει· απ @Μέι Μι χω» μι·

έ: Μπι·ιιισκιιιι , [Μι ύιιιι ω» ιοι/σια.ι· οἰι άαιι.ι· Β- ΟΜΜΦ

ι @κι (Ξένω
Ιικο·: Ρο·ίιιιέρι.τ ,Μ ρωικοπι μπει· Μ ειιριάιι: [Η ' ὲ Μ "

οἰι.σ !ιοικιιιο:, ΡΜ: ?Μάι σκι οβ , μι: [Με άι 4849 [Μ]

Ραπ: ,ι·βιιιιέει «πιο :καψω άι Κο!ιεςιιιι.τ , υπ πω”, (με

έ” Βακιηια: ιιιιτιοικιιιο.κ, ό· επ Ια άιιιιιιο·ο άι ΙΨιιικιιβιέ υ

ρίιιβσωπ βυιιιιισ.ι, ώ· Δε.: πιο/Μέσι. ε» σε ?Μ

ιι εισπισσιωιιι Μια· Ια Νο [ΜΙΟ ει..
>ι.ζ ,ι___ Β δ

2

  



1 ο

ρ:ΙΙ: ὲωι ΜεπκΙ/ίε:·ροπ:· :π!)ιέπ [α Β(ΜΙΙ7:00,

ό· (Μάζα: Ι: απ" σ:: ω: Οπ:::::· ά1'Ι:Μ.
Ι Κ 8 Ι) Ο Ν δ” Ε.

ΑΡτεε (με (ο (ΣουΙ(ιιι· ΙΙ( Ισα ει(ο:οτ(Ιό :Μισο

£εΙυν(1υΙό(:ΙΙτοΙτ ὁ:: το(Ιυυ:ο ὰ (Ι€υΧ τουτ(τε Ι(:ε

ΕΒΙΙΓεε (Ισ Ρευ1ε , (1υ'ου (Εν: έιτε (Κ: Ι(ε Βου::

ειυυε ,ΙΙ Με οΒΙΙ‹ἐέ (Ισ πιο:πτει· (μια Ι( Ρι·ο(ο2:

νετΒειΙ (1υ'ΙΙ υΙΙ€Βυ€ Ιω Με Ι(ΒΙ(Ιιτιοιυειιτ. ΡυΙε

(μου υίΙ(:ιιτο ου'ΙΙ θα :Με ΙΙιι·Ιει (Ι(:ΡουτΙοι1 (Με

πέιποΙυε ειττΙιτοΖ,ειυα εκεΙιιΙΙου (Με Ι.οαιωΙτσε,

δ( (Ισ του: (ουκ υΙ ειιΙΙουτ ευ ου νουΙυ (Με

ειπα: (ΙιοΙο ουκ: 3ο (με Ι( Κεδ(ευι· (Ι(:ΠτοΙτ. Αυ
τοΙΙο σε ουΙ ΙΙ( ΡειΙΙ(: Με. θα: οι: ΡειτΙε α: : ιι(:

Ια ΟΙιοειιι· (Ιο Ια ()ΙιειΡεΙΙ(: ά:: Μειι·ιτιουτΙει· ει.

τουΠουτε Και), ὰ δυο (Μ: Μ(:ΙΙεε , (ΙεΡυΙε (με

Ι‹τε ΙεΙυΙ((τε ευ ουτ Ιει ΡοίΙ(ΙΙΙου , 8( ει (Πέ ειυΙΙΙ

Ρευ :εττιΡΙν ά( Ιου: (4υΒιιιΡειταυειυτ. νου( ΙΙ (Π:

ειυΙοιιτ(ΙΊιυν ει: ιτι(ΙΙΙ(υτ Μάτ:: (1ιι'ΙΙ Πέτου:

(σου: Ιοτε. Ου :Η Ρουπ ν(:υ ό( ΒουτΙ(Ιυε (Ισ

ΜουιιιΠετ (Ιει:ιε Ισ. Νοέ”, δ( Ιε τυου(Ιε 7 ει του

Ιουτε απανω Ια ΜοΙΙ(: Με( ουδ Βι·ειυ(Ι (ου

(ουτε ρου: Ια πιουπε ου>:.ιυρει:ευειιπτ. ΑΡ:(ε

((:Ια ΙἱοΖ νου: ἑι (σε Ρτο(ἔΖ νοτοιιυκ Ρ

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙ ΜΟΚΑΙ.Ε.

32::'Ι"' ΧΙν. !/Μάπέ: :ικ#ἱ, ό· υπ Ισ 7παππ:Μ :Ή

777.78 777.777: (β ω... α:: Σπα.: απ:Ιωπέμα: , μ'ΙΙ: ::.›.·Ξ·

πω:: :πω- απ: πω:: ω: Ιβ· , ό· κ'5Ι: ω:: βιο σ:

Μονέ . ό· £'υπιπιέΐ: :Ι”:://Ι::Ια:ιοπ α: που: ΙΙ: Μ:: (απ.

Ι;Ισ- 7τπσέυΙ:: απο:: ά:: Μ.απ:ΙΜπά: :Ισ 1);φΡ:.

777,". Δ( ε Ρ οΝ ε ε.

Ε: Β0(ΙΜετιοη (ΧΡτεΙΤε 8( ΙοτιποΙΙο (Κ:

ΜεΙΙΙευτε Ιοἐ ΑΙΙο(Ι€ι Ρουι: Ισ ΝοιιυεΙΙε Πω..



η

ει: , (ΙΜ είἰ ὁ. Μ. 6η ιἱε Ια άει·ιήετε ΪἱεΙειτἱοιπ ὰ:

Οεπ.αά.ι, όέιικιπ τετξκε τεΙοιπιπΙε. Αυ :Με

ει: ειι:τοιπάειπτ Μ. Ρτοάι1όΒοη όε _εοερέεεω· απ- ·

ιβοπιέςικ: , 5,Π ΜΕ ειιιοΞτ [Με επι ἔε1ἱ11ηι16 ίοιιι: |Δ

Με Ιείἱιὶτεε ω θει10.όα , Η Ροιιττει οΓττε: ειίΪοεὶέ

επι όοιππωτ Βουτιά 8ε νειΙΙ:ιΒΙεε εειιτὶοιπε ό::

ί-οιπ οοιμ·τιΒε ἐι ἱὸιιίἶτἱτ , ηιιο Με Ϊοιἶκ όεε Πο

(Νώε 0Πει7ο11τ Η Γε εΙιειτπέ ό): ὸε θα οτ.

.$..ψ..$.2$.ΜΜ2.”Μ%Χά 'νων' Α

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ

_ οοΝτκΕ

Με; οοΜΜΑΝυΕΜΕΝε

ΒΕ υπεν.

· Ει° ΡπνπΞεο·εωεπε εοπτα·ε Ζε: ιία4::

ΠσπααπάεΜ%· Ξεπεπιτωσ, άι· ί'4

πω· ώ Με" , ο· έκ 'Έ7°οσ|πιΜπ

| ΙΙ.: Μ: πιἰπέ μι, άέκυβ.τ ·υσησ.τ Ισ ('υππωωι

ιἰσυκ:π άδηωσ»· Πἰασ μεταβώ" ιαπω: :ίου[::,

ῇΜ είί ία [υπέεπισπι ά: Μ Κε!εζόυπ ('Ιυπ.4'ΐέσππε.
ν Κ Ε Ρ Ο Νδ ε;

Οχοηε όοικ: εοπιτικ: απο), Εεε ΙεΪυὶτεε

ώ οηςι·υΞπέ Κ: Οοωιπωπάειτιεητ ὸ'εγιιιε::

ἰ @οι Για κοιικεε άισίο5.

Ο



17ο· Ηπα. Ι.

;. ε. 5. Ρ,

πι.. ό· Ρ,

πο7.

@επτά π..

πι. ιι.

1

ΤΗΟΙ.ΟΟΙΕ4 Μ ΟΑΕΕ.

Ι. Ε'ιΙΙοι ειιβι12πη (1ιιεΙα 1.07 πε Μογίε όσπ

ποπ Ισ. (Ηπα: Με πιεπ πιω Ι'Επιιιι€ιΙε , δε

ειιι'εΙΙε εοικΙιιιί·οιτ επι (3ιεΙ Ρετ Ια ει·.ιιιιτε , εοπι -

πιο Ιει ΕοιιΕιιιιπ8εΙιειιιε μι: ιιιιιοιιτ. σπιτια Μ

άέ/ϊπιιιοπ σ.ι·Ρι·ιβ άι: 6'.ΡιικΙ; ?κι άι, @ε Η Ια.

Ι.οιτ ‹Ιε Μοι·Γε :ιιιοιτ επ Ιε ΡοιιιιοΙτ ‹:Ιε ιιιΙΙιδει

Ιεε Ιιοπιπιεε , Ι ε εν 5-0ι-ιιιιει Μπι ιιιοτι:

επ νειιπ. Ει “πι” Λι ρωιιωι Νοιιοπ άπο Ποιά

|ΙΜπιβιιι, ?κι πω” ΩΡϊ·"'θ πι:: Ιω Μπι: Επι·

κά: κι βια ριφετα ?κι και· σκι ιιιιιιιιι2

Ζ)κιι,ςιιισε Ρι·ΩΡεταιιιτ Ι)ειιε ‹ΙιΙιἔειιιιΙιιιε Ισ.

Δ? Ε Ρ Ο Ν δ Ε.

ΟεΙΙοτ πϊι πιιτιειιε όπ (πιο ΙεινιειΙΙε Μ? Μ

Με Ια Βι·:ιεε ειιιττειιιειιτ ς1ιι€ μι· Ιει νει·τιι ςπ'εΙ

Ιε ήτοι: ‹:Ιε Ι)Ειι:ιιΉιΙε , ε,εΙΙ ὲι (Με πε Ιοί-πε

πιω τειιεΙε επ Ι'Ειιιιι8ιΙε : δε εεΙει πιέπιε ,

πι: , Ια Σο), ΝοιιιιεΙΙε Ιο ΙΙιιτ πάψω· , βιιιιπ· ,

ιιιιι!Ηια , βισιιιιι: , επιιιέ·ικιιιε απ.τι!π: Μικρώ

π". επ Ιιειι ειτε μι· Ιεί:οπΙειιι·. νο)ιειΙο. ποπ

πε ΐογ ‹Ιπ ΡειΙ-οπιιειΒε. Εκ Η κοιιε εεε εοιπΡει
τιιιΙΙΙε Ρειιιιειιτ ΙοιιΙΙ:ιιι· Ι·οπιπιβ δισ:: ‹|ιω ΓΕ·

"αιμα Ρ Μπιε (με νειιι ΙΙ τΙιτε , φωτιά ΙΙ Μαΐ

ιπε ςεΙΙοι ιΙ'ειιιοπ επι: , θα: Μ ΜΜΜ @η αιι

άκιήιιι α:: Οι! μα· Μ :Μίκα Ι ΕΙΙ-αι Η ει

τειιι Ρ Εκ Ροιιτ. τάοιπιει Με ΜΜΜ Βιιιι ΙΙ

Ιεε ιοπΙΙπειιι·ε δι ΙειπΙεπιιιε , επ ιΙει·πι ‹Ιπ εσπ

απ ‹Ιε Ττειπο , δω ιεεοιιιιφιι νπε ει·ειιπτε

διΙιιτεΙτε ειιιιιιιτ Ι”ει.πιοιιι· Ρ

ι:1ιιεΙιετιιΙπτε εοικιιιιΓοιι επι (ΠεΙΩιπε εοπιΙιιιι;ε

ΡΙιιΙΙ:οίΙ ει Ι'ειιιιοιιι

ΜεΙε εεΙΙοτ ου ι

:ιικιιπ ειπα: Ιειιιιιε :ΜΙ ιαπιειε ΓοπΒέ ει ιΙιτε.



1 .

ΤΗΕΟ[ΟΟΙζΞ ΜΟΒΑΙ.Ε.

ΪΙ. Π: πιο μωιιυπ /6ιώττέτ φαϊ» επ/ε2πσ Α". ε”_

Μ...ω.../ε.... απ: ό” Ραπ!. @Ιω Ροκ.: , Η· νωπά.» Με

ύ!ιἔπιιοπ 9α.ίι!.σ ω: άι: ωφροπικ :σωω Μια.: ΜΜ

αέέέοπ: &])έσπ. Ε:: απ: Μέτσο ο/ί ό” , ?ασ Εε:τέ:2ή"'

2:[ιω . @πω , ειι/ἰρἄ [πέτο ά:: πδισω έ: ”:·Μ, "Μέ 3· Ρ'

' |.υι.ε Μ· π:ΡΡο720° ε Μ@Μπα άα_/υπ Ροκ. πο.

?με ε· ο ιν ε ε.

Εεε ΙοΐιιΞιεε άουτ Βετόε ἀ‹: ΗΜ Παπ ωο

1:το!ει όειιιί-ε ‹:ὶε δ. ΙΒιταετ. Μακ Πε Πε μα.

ασκ ΪοιιἰΪτἰτ (μια ίἰιἰιιοιιτ Ι'οί-ΡτΞτ άιτ Ι.ιιιΒοτ ,

ηιιἱ ει οί)εέ Ροιπ α:Ια ι0Πάπι1τι1έ Ρει:Ια δο:Εοιωε

Γεω η”. Με η. ὸιι πιοὶ8 ὸ>Αιι:ὶΙ , ου Μ: `

ὸὶΠἰιπΒιιε Ροἰιπ Ιεε £οιίε5Ιε ‹!ε ετϊΕδΒοσ

ἄιιιια !εε €οιπιππιπάεπιεπε (ΙΜ (Βπτ έττοΞ

τοπκ:ιπ ικεείΒήκε ,_8ι ςυ'οιπ ὸὶε εμε Ζε.:

πωπω Μοπι!ω , ι1ώ πε ί.οιπ Ροἱιπ εδὶεε άι:

(:Βειάτέ , ώ· καιω Μ: αΙΜπ.σ με πω: [αἱ

[δω πισω:: Η ά1.υέΒέ/σ)π2 ά. ΡΜπι,ςιι1 ςίὶ νικ:

ΡτοΡοίὶτἱοη, ὸἰτ Η δοι·βοηπε, [ι#σ, 2επσπυθ

ιι/]ἔ›·Μ . |πασ:ω·ιωι ώ σΜ:πάα!ί07Ισ πτωέϊέιω,

Μ»... ὑοκῇω. [ει τέΡοι·ίε ὸιι Ρ. ΑιιτΙιοΜε

$1τιποτκΙ εοηικιἰη‹: εε (Ξεια!ξ·ιπ ά'ιιπΡοΠιιτε.

ΤΗΕΟΙ.Ο(ΗΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

ΙΠ. Μ· απ·άπκοπι 48426222 .?ιίά!:ρωποκιΙ'ο- >

ωέει:ΗΜ άσ :ο έωυπί Ε'οΜυκυωίωππτ , σωσυ:: $"Β Π·

Ι-0ρρε!!α |ςβι:-Μ»·έ|ΐ , ώ· Ν.: Μ: μή? έα/9πε: 2.

ἐ σε ροέπι ά,Μιρέπέ , άι· /ὺιι/ἔσπὶο· οπωεπωπικι,

@η Ι'.4£ι°ρ πωπω, άΑπωιο· ά: Βἰσκ, π'έτσί8

Φο: σοη/Ξἐἰἰἔ,ώ· Μπρουκ εδπΜπέέ.

ἄ 8 Ρ Ο Ν δ Ε.

Ν”ει-Π με Μοτο Ρ Η τοιιε Με Πιπεε όεε :ία γώ" δ

δύτες "ή απευτεπιτ ΓΑ&ε ὶι1Ε€ι°ὶ€Ντ ά,2νΠπτ 2.4.3.ς. μ.
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λεω. τουσ.

1 _!. 9. ε. 4..

διυπλω:.Μ

Βισ.| :.._£.

Ή·

Ἑι!ὶκεὶΜ στ.

απ.. σ. 19.

Ι.αυπιυι .Ι.ι.

82. 3. σ. 1..

Μακ( ά(

Ο”. έ. ε δ.

ι π..

ε....ω. ά.

η. ΜΕ π..

(π.

Με!. ρ. 18.

ςῇ· 19.

Ισ”. πω. η.

ΒΞειι είὶ ἀ,οΒ|ἱἔατἱο11 όιτοἰτε Μ( :οπιΒοἰειιτ:

(ἱείΪυε,ὶ! Υ επ :ιιιτοΞτ Μα Ραπ Ι'ει1ἴειιεΙ1ι·. Ετ

Η ιιΡΡεπ (με Ιε Ρ. ΛιποΙιτε 5ὶτιτιοικὶ Μ: (ΗΕ

(απτο (Ποίο Πιιοπ (με δ. ΤΒοιπ:ιε ΓειιιΒΙε (Με

(με (απο οϋΙἰΒαιἐοιπ ι1'είϊ Ρώτα Π:: ΡεΞιπε (ἰε

(ἱειιιπιπειτὶοι1 2. 2. (1. Μ.. (π. ό. ΟΡΜοπ ?ΜΗ

ΓυΞιι:οὶι νοΙοιπΞετε, Η (ὶ'.ιἰΙΙειιι·ε εΠε ότοἰτ οί(

..Με ; ίεΙου Ιει(Ιιιε!Ιε Η Ϊειιἀτοἱτ ιιόιτιετττε

νη εοιπιππικἱειπειπ (ὶε (ὶοικειπ, 86 πο” ν»

£οι111112.ι1άε111ε11τ (Μ: ι·1Βιιετιτ. Μαἰε ΡετΙαιιτ

ιιΜοΙιππειπ Η [ε τὶειπ ὁ. Ι'οΡἰτιὶοη (οτυπ1υπε ,

εοιππιε Η Γ:: νοἱά επι β τέΡουίε.

ΤΗΕΟ Ι.Ο(ΞΙΕ ΜΟΒΑΙ.Ε.

Ν. 29 Βίσπ οι πω.: (οπππιπά.υπ (Ζε !,4)·έ

πιο· , Νε;πουε οΒΙὶΒε:οΞ( με (αυτ (ὶε Γειγι11ετ,

(με όε πε Ιε ΡοΞιπ ΜΗ. θα "Ή κτ; η με ά.:

Βέ.:ύ!:: Θεέ |νιι./β:π [ἑἱπ, ...Μ ὲωοέπ.τ με

ω"... Μ”. έα πιπἰἰα σιιΉ4% , ο:: πι: ροιστσέε

(Μία Ια ί'ου.»Μπάεωεπι ιί”.π)·Μετ Βίασ.

Κ Ε Ρ ΟΝ δ Ε.

Ω'είἱ νιιε ίῖιἰτε ά'ΕιτιΡοΠυτεε. Ι.εΡ. δΙτιποιτά
_Ρ:ιτΙε εοιιὸἱτἰοι1ι1εΙΙειτιετιτ, δ( ίσι1ΡΡοΐε ςυε Γο

Ρὶυἰοιι (μή ΐεπιβΙε έττε (Ιε δ. ΤΒοιπ:.ιε Πι:

καηκε. @με ἑι (ε (με εε εει.Γειιι· (ι(Ιχοίιτε

(ιιιΉ π)! ει (με Με Ι)ΞειΒΙεε ειιὶ Ριιὶίἶειπ:

ΜΒ· Βὶειι ; Οείὶ εε (1ιι'Η :ι ἑι (Ιεβειττε εοΠττ€

ἙεΓιιε-ΩΙπὶΠ , (ΙιιΙι1ε ΡειτΙε με (Με ΒὶειΒΙε5,

(Ιιιαι1ά Η (Πε : επί πιο ΜΙ: , ό· ρ.πη·πι πωπω

Μέι. Ετ ΡιιΙε (ΝΠ π”είἰΞειιπειὶε Πότε ά:: Βιιϊτ

Βὶειι ου νοιιΙοὶτ ακουω (Με (ΙΜ Ϊοἰτ εφτι

ττειἱτε ει Ϊοη :ΜΜΜ : Ετ (1ι.ΊΙο,εΠ με καί.

Γεια: ά'είϊτε τουίἱοιιτε (ἰειι1ε Ι'επετ(Ι(ε (Μ πιεί·

ΠΣΙ=



Ι

111οα1ι·ιοικ; ο;]ιιεΙ ετ:ιικΙ7 ΒΙαΡΙκΠιν: Με. σε «Με

ε:ΙΙα: με πω: πε @Μπα με: αυτ: οΙΙΙΖει. εΙε

Ι)4)πιεο·, με :Ισ πε Ιε μου: ΙΜϊΗ

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Εε

ν· _2είοπ ροπκοέκ εΠτε @Μέ ,/πω ΙικοΙΜα=

πιώ· φαί Βέειε ε:: [α Με , ά· 9κ”ΙΙ βι]]ξβέι·

εΙ“ΔεεουιφΙίν εε: Ψτεεεμε.τ, Ειπε ΙιποιπΙοιί, οιι

ειΒΒέΒοιι Ροιι€Ιτιγ.

ν1._ Δικά” @αποσπά η επβ2πέτυπ:ε: εε:

Επεσε” ό·Μφέειει ,Θεά ωπι πιο ππικεχάπιεπι

είε Η ΚεΙΙςἰυπ ΟΙπε.ΙΙΙεκπε , έσω υπ ΕΜ"

ηρρπκπέρω· «καινε ?Ι.,εσΙε!έεπ: εΙε @π ΟΙ·εΙτε:

Ε: φωνα: ω: ΙΙΙ] επ α Φαιά:: εερτεῇπιετ Ι,ε.τσέ.τ,

ρεεε· σ» ΜΜΜ είε» η βιέι··υσΙτ εΙε εε: πωπ

ιωφ.σ μερώ:Ισπ: , ΙΙ Ιω· ειῇιι/Ιεππἔε ασοεε «Με

2εΙΙε έκβΙεπι:ε, "ΙΙΙ α σβ καψω" σέ: επ

ιΜΙΙΙ ω: Ζ.ΙύεΙΙε ιΙΜηαπειτοΙ:·ε , 69· υ·κέ:ε εΙ”Μι

με εεΙει)· μέ επ ε_/ΙεΙ: Ι'ε,%ιιΙΙ:εκπ

Ε: @πε σε Ζ.Ικεε,ΙΙ η ει: Ια Ιεω·ΙΙΙε//ε εΏι

87ΙΙΙ"π/λ υπειιεκπψ εΙΟδΙ7Με @ΙΜ Μοπ[εκπ ἐκ

πω!ωΙΜΜ Ι'εκά"Ικ ώ· Δαρια ΙΙε βια Σώστε,

9κε)· με :ειπε φίπίσπ 7 @έκ ευπάκυικέε επ :ετ

επε: ]θυ·πιεΙ.τ ε:: σε :κόπο επεΙπέ:, άΙΕτυ·εκτ «ά

σΙ,ΙΜΡἰεΙἔ.

ν Ι? Ε Ρ Ο Ν δ” Ε.
θα Επεσε: Φ· Μερέεπει ΙΙοιπτ Ιιπ:ι€ΙηειΙτεε:

ΜεΙεΙ'Ι$ποτειι1σε 8: Ια ηιαΙΙοε ‹Ιε α: (ΙειΙΙειιι· είΙ

τέεΙε. Ι..ο (:οικιΙο σ:Ιε Τκιπε Γ: ττοτπΡα:Ι , εΙΙ

Ειπε εμε Ι'Αττ:ΙτΙοπ ςιιΙ ιτ'ειι·ι·Ιικ ΡΜ ἔι Ια Ροτ

ΜΜΟ" άι: Ια εΙιατΙτέ Ιοϊιττε :κι 'δειαειππ:ι1τ .Ια

ΙΙΙΙἶ€ Ρ Ε: Ι'Ιιοτυπτε ΙιιΙΙΙΙΙέ ‹Ιε Ια Μπα , 8:

ΐυτΡ:Ιε ‹Ιε Ια πιοτΙ: ΓεταΙΙΙ άειιιυό Με ώ: ΗΜ

Ο

ΙΜ? ν» μή!

Πωσ Ιρι'ιΙ ε:

ΜΗΜΙέ Κε]

μωβ ὰ ω:

ΙΙΙΙιωεψε

πυκοΕο·ε.

6'επε. ΉΜΙ

8ε#: 14.

@ΙΡ- -ι. ό·

Ε”. ;.
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:π πιό €οτΙ·ΙΒε Γεε πωπω, 8ε ΙΙ π'επ :τοπικα

οΙπτ επ Ια ὸοᾶτἰπεὸιι Ι). Α. 5ΙπποπεΙ. ΜειΙε
Ι' . . , .

ου εΙΙ ιΙ ειΙΙε εΙιοΠι· Ιε Ρ. Α. διπποπὸ , Ραπ:

Ιιι σ.ττι·ΙΙσπει· εε ιπ ό): εοτππωπ :Ι τσιπ. Ιεε
Ι' (Ι

()ιτΙιοΙΙε1ιιεεθ Ετ εοτπιπεπτ νειιτ ΙΙ εΙυ”οπ η» _

ΡεΙΙε Ιεε Ι.Ιυτεε πώ Γοπτ ΡΙεΙπε ό,εττειπ·ε δ: εΙε

εειΙοπιπΙεε Ιἱποπ Ρετ Ιε ποτπ .με Ιειπ τΙοππε Ιε

εοπίεπτεπ1επτ ‹Ιε τσιπ Ιε τποπεΙε δε Ιεε ιού:

κΙΙιππεε δ: ΙιπτπεΙΙιεεΞ Ροιπτ Μοπίἱειπ· ‹Ιπ και

· Ιε Ι). $Ιπποπ‹Ι πε πι), ειαι·1Βιιε πω: Ισ. εΙΙΙΙΙπ

Μφ

ΜΜΜ ά::

Πάπα. μι!.

δΙΙοπ ‹Ιε Ι'επτοιπ £βόΐι|ώ· .φαω εσω

ιπε ΙΙ Γε νοΙ‹Ι εΙο.πε Η ι·έΡοπίε με. η. δ: εΙΙε

έ): ττοιιιιε επι ΙΙειι εΙτέ , δε Ρειτωιιπ ΙΙ Η), π ΡοΙπτ

.ΕΥ εΙ”μπΡοΠιιτε @πε εεΙΙε ‹Ιε Ι'ΑιιτΙπειικ ‹:Ιε Ια

ΤΙιεοΙοἔΙε ΜοτειΙε. »

ΤΗΕ ΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

ν1Ι. Π: επβέζκσπι εσπυ·Με Ρπεφω ἔκ;

υκω·βπ ΡτουΙΜέπ , 9κ,έ! π) η μέ” ά: ρα·Ι:σέ.

Μεττή, εΙ'ειιιοΙτ νπε :ιΙΙεπο.τΙοπ τεΙΙε δ! Ηνω

Ιεπτε εοπετε ε]ιιεΙεΙυ'νπ, πω: Ροιπ· πω), (με εε

Ιολ , οπ πενπεΙΙΙε πι), Ρο.τόοπι1ει·πιιεπό ΙΙ κε
εοπποΙΙΙ:·ειιιοΙτ ΜΙΒ, , 8ε Ιοε ιπετ ὁ Ια τιιΙΐοπ.

Ι? Ε Ρ Ο Ν δ” Ε

Ιειιπειἱε ειικυπ ΙεΙ.ιιΙτε Μι επι α:Ιε , ποπ με

πάσα: Ιε Ι). Βειι1πγ , πώ πε πἱε Ροὶπε ...πι Ν),

Με ΡεεΙιέ πποττεΙ επ εεττε Η εταπόε εΙΙεπατΙοπ; -.
τπαΙε πἱε ΙειιΙεκπεπτ πιω γ επ π. ὰ πε ΙαΙϋετ Ι

Ροἰπτ εεΙιιγ πάπια ΜΗ εΙε Ια Ιοττε , πιιεπεΙ εετ

τε οιπΙΙΙΙοπ π'είὶΡοΙπε ΓεεπόειΙεπίε; δε ὰ πε Ιε

ίεεοπτΙτ ΡοΙιπ επ ίεε πεεεΙΙΙτεε ποπ εκττειπε5.

Ε: πε εΙΙτ Ρο.ε εεΙει πε Ιόγ,ιππΙε εΙεΙ'ο.εΙυΙε σΙε (ΙΙ

πει·ε ω... Απππεπτε; ειπΙπιιεΙε εε ςτΙιΙππεια
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δε €ιι Ισ. άΙΙΙΙιιΒιιειιιτ £Ιε ΙΈπικΜΜπ , :μι 6:ΙΙ

ε'οιι ιΙοιιι·οιτ ΡιτιιεΙτε. .

τΗΕοι.οοιε Μοι1Μ.Ε.`
ν11τ. Σουι) άι , 2ι9ΙΈκπέσ ,ΝΠ μ: ω: ΜΜ7

Ι ·· Ι $Μυπε έ::
ικά:: σκοπιά, εΙυ:ιιιιΙ εΙΙε ά): εοιιεειι‹: Ροιιτ ο Ραβα μέ.

Μαι τειιιΡοι·ε:Ι (Ιω ΡτοεΙιειιιι , ώ·Μ πιώ» "Ή Σ”. Μ· 1

στι φραπε ψ' π:.κ-ΙΜπέεπσκβ , ό· ω: πιι//ἱ ὐὶεκ

ἐ Μωαβ, Ισ [Μπέκ με ΙΈπιπρ Σ απ , άέι-ί! ,

Ια Μαι (Ιω Ισ ττοιιιιε: έε εΙιοΙα τειιιΡοι·εΙΙςε εΙΙ

Η ιιιιτια: , 86 ‹Ιε Η Ρειι ‹Ιε εοιιΓαιιιοιια: Ροιιι· Ιε

(ΗΜ , ειιι'ΙΙ εΙΙ εΙε ιιιιΙΙο εοιιΙιεΙοικιτιοτι εΙειιιιιιτ Δ

ΒΙΘυ δε Ια θειιιιδΙει Ε: εφσκάκπι σ”εβροπ,· σε

ὅἰεπ ιυπροπΙ, άι: πιιΙΙσ σοκβάκωΕυκ, ΦΠ! ρω·

οποι Ισ Μασκετ:Ιπέσ , ΡτοΡτει· €€ΠΙΙιοτ2Ι€111

:οιιιιιιοὸιτατειιι , ώ· ΘιιΉ/ΙιιιῇΙΉ θα: ά:: μι·

[οππε: ιἱεωσκππι ω” έ:: σα·αβωπ ρπώπίπε.ι·

άι· ρπόέ, Απ: μ'έ!: »Ἐκ ρεκκοοπβπέτ , ΜΒ

τ€σειιοιτ ιΙε ΙΙΙιιεοτιιιιιο:Ιιτέ.

Κ Ε Ρ Ο Ν δ Ε.

Ι.ε Ρ. ΒειιιιΥ ει ι·εΙ-ΡοιιεΙιι :Ι εεττ:: Οοιιί·ιιι·οέ

δε σ.ΙΙε:Βιιέ Εεε ΑιιιΙιειιτε. Ετ ορο), @ΜΙ αι

Γοιτ , ΙΙ Βια: Μ" ‹Ι‹: Ια €ΙοδΙΙΙιισ 'άσε ΗΠΑ- Ϊω###- 2-

τεε , Ρα: Ιο εοιτιιιιιιτι εοιιί.οιιτειιιειιτ (Κ: ν:ι
'Ι 3°4°

ΙοιιτΙει , ὰ: '5ιιειτειι , ‹Ιε (ΪοιιἱτιΙ‹ , εΙε Ι.ειγιιιειιι,ό: ΈΙΙΙικιυε , 8ετ. (Ιω τοιτιβειιτ τοιιε εΙ':ιε- Οω·.4.6,

οστά , (μια Ζ'Επιιίο, Ισ. Ια ΡτειιεΙι·ε ΡτοΡτειικιιι Σ· 4·

Με “Μακ ‹Ιε ιι'ιιιιοιΕ με α: εμε Με ειιιττεε Εμω,“ Μ

οιιτ,είΙ άι: Π», νι1Ρ€6Ιιέ ιιιοττεΙ. (ξι3ιιά Ξι ω. ε. 8.

εεε οι·εΙιιι·οε εμε ιιοιιε ιι'οίοιιε ιιοιιιιιιει: , 8ε @ω 0°”ίπΚ 'Ι.

ιιοίΙιτε Αόιιει·Ιαιτε Μι: Η Ι.οιιιιειιτ εοτιττε Ι'ο.‹Ι- ΙΜ' ει' 30'

ιιοττΙΙΙειιισιιι ‹Ιε Ι'ΑΡοίΙτο ; ΙΙ είΙ τεἴΡοιι‹Ιυ :ιΙΙ

Ιε:ιιτε εμε Ισ Ι). Βο.ιιιιγ πι: Γοι1εοει ιιιτιιαΙε Ξι α:
Η Ο 2 Π Δ

Ι.:9:πωι.Ι π..

π. ι. ε. ιο.



@σεβ

Μυυπε είε:

ει:

ι;ιιιεεέε ιιιιΡοίΙειιτ Ιιι›ι ΙιπΡιιτε , Ιειιιε εοιιΓεΙειιεε

δε Ιειιε Ποιπ.

ΤΗΕΟΕΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ..Ε.

ΙΧ. Θεωρ.4 ΜέπέΙΙούΙ2α:Ισπ με Μ· Μπέ

/Ιε·ε: Με εΐέκβι·κέτε Ιω” βακέτα” ω" Ισ

:ΠιεεΙ. Με” σε·πΙπιε εἰ: ΌΙεκ, .ε ρεέπε άε ι·έρσπάτε εΙε Ιειω·.ι·

ΙΙ· 37)·· ρεεΙ:εζ , ΠΙ: ετήσια: μυ· Ιεκτ κε!Ι2επεε ,

ώ· ρω· είε/Μι σΙ)Μ.#7κδΙΙοϋ. Ο” ΙΙ επβ€επε ,

(ξιε Ιει·ικιιε Ια ΙΙι.ιιτε εΙιι νιιΙετ π: ΈιιιιιιίΙειιιειιτ

ιτιπΡιιτέε ε.ιι ΜειιΙΙτε ; δε ςιι'ιΙ ιι)εΙΙ με σΙ)νιι [ετ

ιιιτειιτ εοιιιιιτιε ιΙ'νιι ΗΙε εΙε Ιο.ιπΙΙΙε , όιι άΙνιι

ΒΙΙειΡΙε. Ριικε εμε Ιεε θιιικεε όεε Ειι€ιιιιε ί-οιπ

.ιιιιεε ειιιεΙειιιε ιιιίΙιεε τειεττόεε Ιἱιτ Ιεε 6ΙΙ:211Ιτ.35

‹Ιε Ιειιτε Ρειτειιε , δε Ια ΡτεεεΡτειιτε ίΕοιιι: ειιιεε

ηιιεΙειιιε ιιΡΡειτειιεε ι·έΡοιιΒιβΙεε εΙεε ίο.ιιτεε εινα:

ςοιιιιιιετττετιι: Ιειιτε ΒΙΙΙ:ΙΡΙεε, Ροιιιτ Ιε τιιοιιιε

ειιιειιιεΙ εε Γοιπ ι:Ιεε Ρει·Ιαι:)οΒιιεε όοπιεΙΙΙειιιεε ,

ιΙ58ΙΙΕ8.ΠΕ ειιιΙΙΙ γ ε. ιο πε @Ψ ειιι'εΙΙε οΒΙΙ8ειεΙοτι

ιιιιιτιιεΙΙε ειιτι·ε Ροκ δ! ΙΙΙ5, ΡτεεεΡτειιι· δε ΙΣΙ

εΙΡΙε Ροκ: Ιε βια εΙε Ι'εάιιεειι:Ιοιι. Με ειιττε

νειΙει 8; ΜεΙΙΙι·ε, "Η Ν] ειι |Ρειιτ ιιιιοΙκ ειιιε ‹Ιε

ΙιιΙΙιεε : Μπιτ Ιει·ιιγ,τειιιτ Ραμ δ ευ Εφτά: εΙε Ιὲ

·ιιιιΙΙε ι:εΙατιοιι πιιιτιιεΙΙε.

?μι Ρ ο Νε ε.

(Με Με (ΙειιΙΙιι:ε ἔειΙ:ε :Ι ΡΙειΙΙΙι·. θειι·ιιΙΐε

ιιε Με ειπε ι:πΡΡοττε: Ια ὸοᾶτιιιε εΙ'ΑτΙΙΙοτε επ

(εε θεεοι·ιοιιιιιιιιεε ; δε πε ΡειτΙε ιιιιΙΙεττιειιι:

εΙεε Γει·ιιΙτειιι·ε ιΙοιτιεΙΙΙειιιεε ; Με ΙΙ ιιιόιειιιε

παει , ςιι'ΙΙ ?αυτ ?Με εΙΙΙΙ··ετειιεε ‹Ιε εειικ-Ιἐ με

Ια τεΙΙ:τΙδτιοιι ειιι'ΙΙ Με εΙεε ΡεεΙαεο8ιιε8 , ιΙΙΙαιιτ,

Επι” Ιε ποὺ:: φωτιά σε βατ εΙε Ρεάπεξοέκε.: άσ

επεβρει. Ρε; οιι Γεω νοΙεΙ ε1ιιε θειαιΙΙε 115



βατ: .έσα ω... άοως/Μμω·.

ε φ

2 1
πζε Ροἰπτ εμε Ιε ΜεΙΙΙτε πεεΙοΙιιε τεΙΙΡοπεΙτε εΙοε

ΡεεΙιει εΙεε ναΙετ5 , Ροιω· Μ Μπέκ: @Με σε

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε. Θ"

Χ. Π: μέσα:: ώ: έκμυε: Θεώ» [Με και φαν· 88Μ2φ

Μπέκ /ΕΖοπ Ια: πω” έ: Δ: ·ωυιέπέ α.. :παπά , πω. Ι. α..

ώ· πω: ροέπεβίωι Μ· ›·εέί:: έα Ι)ΕκσπέΙΙε, Ζ.: Ρ. 2.94
σκ[υπ Πωσ/Ια αι απ: , (Με Ιοτε απ1νπ ΟεπτΙΙ- Ι

ΙΙοιπιπε όοππε νπ ΙοιΙΙΙΙετ ε. ντι νΙΙΙαἔεοΙε ,

ε)εΙΙ νπ ΡεεΙιό α.. α:ΙιοΙετε εμ π'επττε Ραε επ

εοπΙΐέΙει·ατΙοιι. Πε νΙΙΙαΒεοΙε α νΙΙΙαἔεοΙε,

ε,εΙΙ νπε οΙΐεπΙε τΙόΙειιΙε , ὸοπτ οπ πε ω.

Ροὶπτ «Μπι. ΜαΙε Η νπ νΙΙΙαἐεφΙε , οιι νπ

Ιιοιπτπε εΙε ιιεαπε , αποΙε Ια ΙιαπΙΙείΙε ‹Ιε ω..

πετ νη τω.πω ἑι νπ ΘεπτΙΙ-Ιιοπιι·πε Ι ΙἶοΙἶει1Ιε

πε Π: πω: τεΙυ.ιτετ ε1ιιε·Ρατ Ια πιω: εΙιι πω

πεΙ. ·

Κ Ε Ρ Ο Ν δ Ε.

ι (Ϊεετε εει·ΙΙΙ.ιι:ε εΙΙ ετΙιπΙπεΙΙε. νογε2 Ια

Ρτείαεε Ν. ΧΙ. ΕεΙα όοδΜπε πε ()αι·αΙΐε επ

εεε επάι·οΙτ εΙΙ εεΙΙε εΙ'Αι·ΙΙΙ:οτε , εμε Ιεε Πεο
Ισα Ι·ιππεπτ δε Ρτεππεπτ που: τεἔΙε. Ι

€διΜυ'Ι'«&Μ%ΜΜΜΝαΜ&&

οοΝτκε Με πεεω.οονε.

  

.4/θυεε: αἱ: , φάω μια παπα· , ποπ κή. Μ,

βιαΙωιοπτ Ιω ΖωαΞε.κ , πω: ακ/]ί Μα- ).ε!ε Ζω"

κ: Ι:: επωιιπ: πιψεε: ύπωύωέ:: ,ι.·ουι- ΜΡ” Χ

Με πρτψπταπ: πω.. Ω Μ”

2



22 κ

2.2.9. 1ο3,

απ!.

13%. με.

ΕάΙ;.[.ε484Ι.

ΠΠ· η·

6ο.

° ει· ε ε ο Δ; ε ε. _

Τ θειιααΙιι ειιιΙΙΙ Ιει άικ ειτε Ρετ νεΓειιειξ

ΕΕ: Ι'νιι δ: Ι”:ιιιττε Ρτοιιιιε Βιετι Ιου οΡΙ

ιιιοιι. Μειιε εε ΟειιίειιτειεΙΙΠΙιιιυΙε πιο.

ΙιεΙειιἴειιιειιτ Ισ. Ρι·εεειιτιοιι ‹Ιε νειίειιε2 , _Ω-κε

πι” είσδΜπε κι: ἀεὶ: ρε:: εβτερορε/έε ειιερεκ-'
με , Ραπ Ιε άειιι8ετ ειιι'ΙΙ ιι'ειι εΙιιιίε ε εειιιίΩε εΙε

ἴοιιιιιεειΡειειτό. Αυ ιεΙΙε εμε Ιε (ΪειιΙΙειιι· Ρι·ειι

ιιε Βει:‹Ιε εΙε ιιε ίειΙιε με εοιπτε Ι'ειεΙοτειτιοιι άεε

Ιιιιεἔεε , ειι ΒιιίΙιιιτ εοιπτε Ι':ιεΙοτειιιοιι ιΙεε

£τει1τιιτεε ειιτ:ιιιι: ειιι`εΙΙεε τεΡτεΙε1ιτειιτ Ι)ιειι.

ΤΗΕΟΕΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

Π. βε.φτερθεπε:έσπε έ:: $εειεἱεε ΒΜΜ , πε

βπε επ Με, ε/?ίεπε με είεεο-#επ/ε.τ Ιεέετε: , ό·

8ε”Μ[7 ΜΑΜ βιιιβωεπι. ΟεεεΜέπ 42 ά'σ|σὶ›πὶυπ,

_ΩεΞε Με μια @επ ρεε|οέ πισω! 7 :Μπα είε:

ε¦ωπβπι· ωο»είωκε: , ρεκκιειε επ'εΠε.τ πε εσεις

πωπω:: ?ινε ειΙε Μ εωπἰτἔ.

Κ Ε Ρ Ο Νδ Ε.

Ι ()εΙ:ι ιι“είΙ Ι.ιοιι εμε Ροιιι· Ι:ιιιτε Ρειιτ απ::

ιΒιιοι·:ιιιε. Βειιιιιγ επ ςιιΊΙ γ Ραπ ειιιοιι· Ια

8ετετό εΙε ιιιειτΙετε ειι Ια Ρι·οέ-.ιιι:ιτιοιι άιι Μ

ιιιιι ίει·ιιΙεε, εοιιιιιι,ΙΙ »ειι ει :κι Ιιιτειτι. Β'οιΙ
βετ @σε ‹ιιιεΙεΙιιε ΡτοΙ::ιιιετιοιι Ραπ έπτε νε- Π

ιιιεΙΙε' Μι Μαι ειπε εΙυεΙειιιε ΙειτεΙιι. ει εεΙε

νειιτ εΙιι·ε εμε Ιεε Ρτοἴειιιιιιιε›ιι όιιίετιιιεε Βιιιἰι·ι

ἔιΙ'εΙΙΙιιιε :Με ΙείΙιιτεε ιιε Ι-οιιτ εμε νειιιεΙεε;

ΙΙ Ειπε ὸΙτε Ρει·ειΙΙειιιειιτ (με Ιεε ΙειτεΙιιε ιιε

ί.οιπ εμε νειιΙεΙε εΙειιιε Ι'οΡἱιιιοιι ‹Ιε κοιιε Ιεε

ΤΙιεοΙοΒιειιε , 8( ΩειΙΙιΙΙΙεε; Ι.ει ειτειτιοιι εΙε

(ζιιΙετειιιι είΙ ΒιιΙΤειιιειιε εεειιίεε εΙε ΒιιιίΙετό.

@Η Με ία 8οιιιιιιε Κ επέαποτπω ·υ/εε:



`. 23 τ.

ΤΗΕΟΙΙ.Ο(ΗΕ ΜΟΚΑΙ.Β

ΙΙΙ. ΙΙ: ειιαΙιεκβω παταει: ειι'ΙΙ:ρεκκεπι Μ·

βπισκέε.τ ρ«ΙΙΙέε.τ , ώ· ΕπΜπιιεΙ δε: ῇιιι/ΙΙεπι ,

ειιίιυπ ΡεπιβπιβηοπΙερετεπκτετ τα» Βεπε/ίεε εΙε

μ” άε πικαπ ειυπο·ε τα” ΡΜ: (σκοπιά , επ βιρ

ΡΙόυπ ΙΙΙ μια ·ωσΙεκι· επ ε"2"ΗΨ0%7' Ισ έέετΙΙει·.

Έ Ε Ρ Ο Ν δ δ.

(Σε @σε Μ εΙιτ Κ .5'Ιυποπέτι εΙΙ €ΧΡΙΙ(1ιιέ

- μποτ τ1ιι'ΙΙ‹ΙΙτ, β Βεπεβεέπω. Ροκ/Ι 414Ι607Ι·

:σε Ρι8|2 ίπ εσωπικτωέσπε Ικπς/ἰσΙοτππι ]ΐετΙ

εωφεπ/ειΙε Ρετ· ρεκβσπεω α!!! ρεεκπέωπ

με βιιδΙΙΙπι.τ Μπήκε Ι2επώεΙΙ πιειΙιπΜπ:. @ο

ττοιιιιε- ΙΙ ει «Με ὲι εεΙαΡ Ετ Ροιιτ Μα: νοιτ τι”

τειιτιοιι εΙεε ΙεΙΙιΙτεε; εεΙει πιέπιε ειιιΙ Ι·ε ΡοιιιιοΙτ

Μαι εΧΡΙΙειιιετ, τι έτέ οΙΙό ειιΙ>ΕάΙτιοιι εΙε- Γεω

1522. ἐ.Ι.»οιι.

ΤΗΕ Ο [Ο (ΠΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

ΙΙΙ. ?ΐικεΙΜπτ Ιε βατή διυωπεικεΙεπιεκτ

34272) Ρ7°ε2επεΙ ,Ωἔε ρ›·επεΙα·ε ΒΙειε εὶτε/υιοἰπ

εΙ'·υπ Μεπβιπέε Ιε!ει· , είεβ σιτε Μ·επετεπεερεεπ

Ι49%εΙΙ: ΙΙ ωιεΙΙΙε εε· ρκι#ε ΜΜΜ· υπ Ιοεπιεπε.

ἄ Ε Ρ Ο ΑΜ Ε. ΤεΙετ.Ι 4;
Β:ιιιιιγ και με Ιεε ΙεΙΙιιιτεε , Η ίειιτ Μαι #- Π·

ΪοΙετ , ΛΖοτ , διεπει , νιιΙειιτιιι δειιιεΙιε:)

8εε, ειιιΙ ιΙΙΙ.ετιτ τοιιτΙε €οτιττεΙτε. Ειιεοτε άε- “Μ”ά

ι.ιοιτ-ΙΙ εΙτετ ΗτΙ€Ι€Π1€1ιΕ Με ΡιιτοΙεε τ.Ιε Βιιιι- Ιω.Ι.3.ε.4.

η , @κι ι:ΙΙτ ΙειιΙειιιειιτ: με :ειτε ορΙκέσει ὰ Ιω""· "··

β: ρωιε&επι·ι·. Ετ εεΙα εΙΙ νε” , Ι-οΙτ ειιι'ΙΙε 13·έ:9·9·7

Ρι·οτε8ειπ νιιε `Βοηι1ε ετιιιΓε , οτι που. 8πηα·βοδ ;_

ΤΗεοτο ο τε Μ ο11ΑΙ.Ε. 3.:.4..

ν. ΙΙ: ·υσπΙΜτ επεσε: ρω·οΙε: άε μπακ:: Ι

ό· θΙαύ:Ισεωε.τ επΙΙ:Μέπ.τ , Μοττ, ΤεΙΙ;ε , Με Μαν δ”.

τ.Ι.ττ.ε. 4,.

Απο». ΤΜ'.



α:: .

ωΡ"¦”,Ζ τ:: ,8εσ. Ροιωιευ (1ιιτΙΙοε πε ίσια:: Ρ:‹:η:›η-·

μέ. 9;_ πο: :με μι: ε:ιοΙετο, δ! που Επι: ιιιόιΒι1ιμ

“ω- 5= τω:: ετιιιετε Πἰειι , πιο ΐοιπ Επι:: ὸεε ΒΙεί-ΡΒε

ν ιπποε ;Ρατεο ε1ιι'Η εΠ ντε): :με ΒΞει: ε'::Πω11:

Ζπ]:›ωπ, ρ . .

ώ· 2" 'Ρ Ρ:: Βοιπιπε, ή ει εοιπι1ιε Βοπιπιε α: Ραμ

1ο ως ω: · 8: ιΜΜἰ α: Ηείἱ ιι”νιπ ι·:ε:ιέ νωΞεΙ,
τ (Ι

Β:Μ: (1ικιιιά :ΜΗ Γαικ·Ροιήιιτο 86 [ΜΒ Γα:11άπι€ 2

2:13:69 εστω” :Ή β μπώ:χω: θα: σ:: :ταπΙ:: :ϋπιή

10Μά_ Ϊ. ρέπέ πσ[κ]]::2: μι:/Εν:πάι!επ/::.

_κεΡοΝ:ε

@ω _ύΜ- Βοιικ ΪεΓιιποε Ρ€υι10ι1τ Με” νοιιΙοἰ: τε

ω.1εωρ::. βρε πιάσω Ιο ΟειπϋπαΙ Ο:138Ε3:Π,Ν8Π2Γϊθ,

Βα"2;ρ|ω. 57ΙιιεΗει: , «:Ιε· θτιιΗἱβ ε:: ί.€ε Βεε5Ποιπε , δ:

Ι. Π. :Η 8 7. ΡΙι:Ηειιτε επιασε.

δἐἰπυ1|ἰστ.ν.%2",” ν.Ι. Ραπ:: Ι: £'οπωιπέ:Μοπ: [Βοπιππ/ϋπ

ι 2.. σ. 4' η. Η:: @β:Μακ ,_/ὶυ:: “Μ” Μαυιι:Μπι έ::

ω. Ρετ:: :ΡΜπιπΙ:, Βα::π)ν ασκ/:έ:κοοωΙ:ΜΜτ έ::

ρε:θέΜοπε! ί:: έσα/Μ:: στ:: :πωπω Ι: &έσπ έ:

Μι:: Ρα:: ό· κατ”, ώ· έ! β _βπά: [ισ στ::

ΜΦπ ::·::-Ραπέ::εκρ ; Β,ειυτ21ιπ :ἰἱ:-ἰἰ , £Ι118

ΜΜ7 $Μ_ Ιοε Ρειτοιπε Π:: ΐοιπ εειπίέι νοιιΙοὶτ οβΙ18α·

:Ρ:°Μ;Μπ Ιειιτε Ει1θιηε ὁ. ιι'οιπιτΡτεπάτε Π:: Ισ Ιω::

ΣΟΪ° ίου: απο Ρεἰικτ , γ ει)κιπτ ‹ὶε Ι':ιΡΡειτο:ιεο

ςιιΉε :17ιτ10τώ001: ιτιἰ€ιιΧ νο:: του: Ιου: Με::

ί:οιπάιι ειπα: Ιειιτε ιπεἱηε, θα ΜΜΜ ΕΠ:

ΗΜ ει: ιΜέτικο απο ΒΚ”. (Μωαβ :ο β::

: Μπα:: π: :!:ιω2: ρ:: ή:: :ου:υι:::: :ὶ τω:: Ι::

Ε'Μ·ε:'ΐέσπ:, οι: σουκου: ισ: π):·Ποέ: με: ω: Ρεώἔ

:ί,οιι:τα:Με: 3:::: έ: ύ:Μ,/οκ: ρπ::.τ:: :ΠΠ

]°?»:: ρ:0]9/]ίυπ :Ισ ρπέσππ:: Ι:: :::1κπ: Φαϊ::
ἰεκ:[:ἰδιΗ Η

ΧΕΡΟΖΨ.$'Ε τ



2$

Δ? Ε Ρ Ο .Ν δ' Ρ.

(ἶε οετιΓειιτ ιιε Παπ με Ιεε εοπιπιειιόεπιεε

εΙε Ι)ιειι, ι·αΡΡοι·ε:ιιιτ Ιε Ιειτειιι όεε ειιΕιιιε ἑι εώ

Ιιι)ι ιΙΊιοιιιιοτει· Ιε Ρει·ε δε Ια Μετε. .Αυ τείὶε ΙΙ

ΞπιΡοΓε ἐι Βαση, τεἰΓιιιιε εεε ΡιιιοΙΙεε, ει πωπω ω'. Ι 5· ε· 9

.βετ Μ· Μπακ ι·εεοιιιειιι ειιιε!ειιε ιισιιι|ιΙε ιίέιι!ιιι- 0.;"_ρω,

.βη έ; Δ; Μιετιέ με β άιιππεπι !ειιι·.ι ειι]ιιιιι.τ ιι ε» [ΜΜΜ

βιιβι·ιιιι·ε Ιειιι·.ι έιειιι, :'£Ιιῇιιιι ιΙε εειιβάει·ιιιισιι, 5"""'· Ι· ε·

ενα” @ο ρεώειπ ιιισει:ε!!επιειιι. νογει ΙΙ ,ί 2έ' ΙΙ. Ι.

ε'είἰ ειιειιίε: $επειωΙειιιεπι Ιεε Ιειτειιιε ;Ιεε ετι- ,ω,ωμ~›

Βιιιε Ρ Ετ Η εε ιι'εΙΙ με ειιοιιτ Ρετόιι Ια Ιιότε,οιιε (Μιιιιι

έειΒιιτικΙοιιιιει· ει εΙεε ιιιιΡοΠιιι·εε Η νΙΙΙΙιΙεε.

.Αυ τείΙε ειιι'ΙΙ Με (3ιιΙιι·ΙεΙ,οιιιετιιιιι, Νειι:ιτι·ε ,

ΙΑτιιιιΙΙ:ι, εεε ΙΙ τιοιιιιειο. οιι'ΙΙ ει Μα εΙε ίε ΡΙειιιι

ότε εΙε Γοιι ι8ιιοτ:ι.ιιεε , ΡΙιιί'εοίΙ εμε εΙε Ισ. άο

δΙτιιιε ‹Ιε Βειιιιγ.

ΤΗΕΟΙ..ΟΟΙΕ ΜΟΒΑΙ..Ε.

3711. σεβ «Με :Φεβ |ιωτιειωε με σε ειιΉ.ι απ! ι# Ρ· Μ·

ειι/ειι€ιιέ ώμο:μια ιί'ιπιπέε.σ ριιύΙιειιευιεπι ιΙιιιι.τ "ΜΙ 'ω”β'

Ιειιι·: Εβισε!ε.ι· αιιιιι·ε Ιεμια” Οιιιιιιιιιιιιίε- η” ε"

επ ο . ό·

πω: ιἰε ιιερειιι πιει ;βπιιοιι·, @ίοιιρειιι πιει, άρει: ση π

'τοπικα επεσε-βετ ε» εικισειιε ώ·βπιβιιπάει!ε, ά"ίβ “Με

ακα· ?κι Μεάψιπ ιἰε ιισιι:,·β Π:: ιιε μια: πιατα @πω μ"

πιο:: ειπε/ΙΙ" Μ ιιιέάι/ιιιιεε , ?κακά πιώ” Μ ἔ:;,;ῇ°ἱ,”

σκιφ άυιιι επ πω: εεειψηιιι/ετοιι 07συ·ε,Ρσ$07

και θιίεΙίε|ειιι ει:εισέε. Ε: Η.: τιι|ιμοι·ιειιι μι"

ΜΜΜ ιἱε ειπε εθειιιιιΜΗε εἰοδἰιιιιε, Με »Με

Μ920ΙΙ"'6[8 Ια ΡΜ.: |ιειιιιείειιύ, ά' ΙιιρΙιι.σ ασια·

Με" :Ι ίΕιιιιπέι|ε Θεώ ρ μι” [Μα!ξη"· ε

@Μ @εε Ιε άτοιτ ιιιιτι.ιιεΙ ειπε ιιοιιε ιιιιοιιε ὰ.

ιιουε εΙεΙειιάτε , ε>εἰὶετιεΙ ὰ του: ε:: οιιι είΙ ιιεεε~

Με μια (ε Ρτείετιιετ εΙε τοιιιε ιιιιιιι:ε

Β γι
.ἑ_ Ι

ΟιιΙιι·ιεΙ ε.»



Ι άι: ι·σβ.'σ. 3.

σε .

Δ? Ε δ 7Ο Ν δ'Έ.

'ΟσΙΙ 'Ισ ΎΜΙ-Ιισυτ ‹Ιυ Ι). ΗάΙι·σεί11,?:Ισ ε'έττε

έξ" κα. Α· ει!Τ:€σ 2(ξύτσζ/ Ι12ι:;ΗστΙΕΙέΗξνηΕ6:Β0ΙπωξξΈςαΕ

"Φ η· σ· τ ιι μ' Μό · ω σεΙυισ ΜΕ
°¦` ' Ι _ ,. . . . ἰ Ι ·. ι ω

0 ά πω 211ίξι'σ ΡΦΦΪ@τἀεΙΙἔΞ ;:(ΙΙΒισισ @μι

Β,,,,,,,-2 ,__ σ στωε Με σε ; ° ο σ σε ει 68

2η.6.4..απ σΙσσ2°Ρειτ ·ΒΙσπει. Μακ σ'έΙΙ Ήισ ΜσιστισΙΙΙε

_ΙΙ"Ι'· 4· @Με Ισ ΙΙ. °Ηαἰτσειι ω ΙΒΝ νο 'ΡσσΒόιπούτσΙ

πι” Ι" ση άσεσΙωπ στιτκσ σ1ιι'ειΕυσ πιυτεΙΙΙΙσε ὰ 841€

,,_ 36% όοιιΜΜσ ά'ΕΓ6ΗοΙΙσισ,°οσΨισ οσα-Β :ιιιοΙσπίτ

ύ·η%. °σιάι1ογέ ιΙΙισσ @Μ του: Ισ η16ΜΙσ άπι·ιε Ισυτε

1)”:;· Ρ· 7· Ήυτσ5ΙΜΡτΙτΙιαἔἴαὴεΨεΙτσ°ςιΝιπΡσσΙιόνσηἰσΙτ

ΣΕΦ!. δσηιι'ΙΙ γ·ειίτ εωωτ ά'σττΨτσίΐστησέπ ΙΡτσΙσπ

τα· άσε ΙΙΙσς1ιισίΙσε Ρουά σιτπΡέεΙΙστ Ισ πω σιτσ

ΡιιιιυσΙσιΙτ ΈειΙτσ :ΙσσείστΙτε ^ὶπσοιΜΜ σ 8ε Μπα

σΙσ [ρω ό στπΡσσΙιστ πω), εΙυι.Ρουι1οΙτ ιπειίἴτσ

σΙσε Ι.Ιιιι·σε σΧΡοΐσι ἑιΙὲι °νσίΙσ ·άσ Ματ ΙσωοιπΙσ

@σε άσε λΡΡΘτοΉειέΙοί·ιε σ€ΙσΒίσ8,”ιτισιτΙσ ιΙσ Ια.

8οτΒοησ. 'Ο'σΙΙΡόυτνοΗΜΙΙτσ υ'ΙΙσίΙσιΙΙιΙσΠτ

ηιιστσ °η"σί'σηιιΙΙσίπσσι ΜΜΟ άι: Ι:»Ιση ανω;

ΠιιΠ1 , οιι ‹Ισ Ια γστΙσόμ1ιιΙ βοτιιισι·ϋσ οσε ΕΙ'Ρι·Ιτέ

ἴειὸΪἰσυΧ; ι112Ι5 Μάι Ια 'Ι1!ιΙΙΙσ Ιύτσσοτ1σΙΙΙειΒΙσ

Π ε4ιι'ΙΙε οτπ εοΗΕτσ Ισε ΪἐΙ0ἱτσε,'Ιει ό08Ι1°ΙιΙσ ἔΙσΐζ

ςι:σΙε άοΙτσέτι·σΐυζσέσ ΙΜσσσΙπσ συ ?σσ ΡοΙι1ᾶ ,

δε Ρα: Ισ €Ισί.ειάι1σιι σ1ιΙΙ α άπό ΙΙΙΙτ ἐΙσ Ι'οΡὶπἰοιᾶ

‹Ιυ Ι). °Ηώτσ:ιιι ι δ: Ρτιτ Ι'σΙΙέιβΙΙΙΙσπΙσπι 8.°ν:ισ

σΙοδΙι·ΙΩσ σοτπτιιΙεσ σΙειιπε νέίξΙυσΖ , Ι.σΙΙΙυε (Με

Μακ Τυπϋιη , δε ΡΙυΙΙσιπε σιωτιτσε. @ΙΙ ι1ισ ΒιΙτ

:ιίΙσιιι·στ ςιι'ΙΙ ο'» :ι 15οΙιπ ὸ"Οι·‹Ικ άυς€ισΙ ΙΙ ?ο

ττοιιιισ τσιπ ό”ΑυτΙ1συτε ςοιττΙΜι·σε ὲι Ι”οΡΙι1ἰοπ

όιι Ι). ΗιιΙτσειι,σοιάιι1ισ (Ισ εσΙΙιψ· έΙσε ΙεΙΙΙΙτσε.

Ε: Η σΙΙ ει ΡΙειΙι1ότσ @ασ εἐε 11σ€σωωσιω σε



2 .

Ια ΤΙιεοΙοΒἰε Μοι·ειΙε άσε ΙεΓαϊτεε πο [ο ΓοΞειπ

είιιοΙΙΙε.2 τω:: ου φωτ:: ω:: ΡΙι:ΡτοΙΙ. Εφ: Μ:.

Ι:: Οειι·εΙΙοο.Ι ό:: ΒΙεΙιεΙΙ::ιε ειιΙΙ εΙΙό οΙ1ΙΙΒέ ά;;

Ιου: αΡΡι·οιπΙιτ, εοιππικ ΙΙ Ι:: Εμμρ11: ΒΙ:,υθιΙτο,

Μ:: εεε ά:: εοιιίξΙε:ιτο Ρεικο 9ι:ΐ1Ι ὰόετΙτΙιι):

πιεί-πι:: δ:: σε Ι-ιιΙ‹:τ ει: Ππ/Β·::δΖιδ έ:: ΏΙσπ:/ίέσπ,

Σερ:: 16. Νουε κιΡοτιε::16ε (α. ΡτοΡτοε πωπω,

:ΠΙ π:: νεΙοΙτ τηΙειικ οΓΡει:Βης: Με ΑόιιετΒι1τσε

ςιι'ειι:εΙιοτΙΙστ νικ: όοδΙ:ι·ΙυεφΙΙ όφΙτ ΜΙ:: δε

Ι8ι1ο:έο ‹Ιε σου:: :μή Ια ΡοιιττοΙειπ :ιΡΡ::η:Ιτο ,

δε ι·6:μπτέε εΙο πω: Πω Ια Ις:ιικιπ.

ΤΗΕ ΟΙ.ΟΟΙΕ Μ:ΟΒΙΑ.ΕΕ.

ν111. Ε: Ι: σπάει:: Τποββακ σ:: ΤΙ9:0Ιο2::

Μου·::Ιο , ὰ έ:: ών:: Ι::.:πέυι:: Ε/πὶ::, @ένα

|ΙΙΙ: ?ισ απ:: :βέβπξ: , μι:: |2ΜΜ767 περα·

:: έ:/οπ/Μπ :οκα:πςπΉβέ: απέ:πέ.

:με Ρ ο Δ:: ε. Ι

Μέιπο ΙζέΡοτιίε ς1ιι'ει: Ρτεεεάειιιτ : δε ΙΙ

θα: ειιιοΙΙοτ εμε Μ; Ρ. ΗειΙταιιι ει:: Μου::

ΜΜΕ εη_ΙΙιωωπ Ια άοόϊτΙικ €Ιεε Ιείιι:τοε , φάω 27!Σ:εί?

τέιηοΙΒι1επτεμεΙςυ€ :ιΡΡι·οβειιιοπ ό:: εοΙΙο ό:: ρε:: Ι: Ι

:σε παπα ΒοόΙρυ:ε κα: ΙΙ ω: ττοι:ιιε Μη: Ρ'πή;.ά: Μ::

Με Ποτε: άυ(ΜτάΙπεΙ ά: Ι.ιι;;ο', ά:: ν2α1Μ, 5 · 9· Σ·

ιΙ'Αιοι· , ό:: Ι.εΠΙιιε , εΙε δεπεΙιεε Μ: εοιπτει:τε ιΙε έέΖ48 Ρ· 3°

α: ςι:'ΙΙ ει ειίεΙειπέ. ΜΜεΙΙΙ ε'::ΙΙ; ι11όΡτΙ5 σ:: :_ χ" 4.

Μπακ:: Τοττ.€ΒΙωπ::ι., Ζτιπ1ΙσεΙΙυε , Βοτόοπικ, ΜΜΜ: Δ::

Π:: Πε Ματ με ΙοΐιιΞι:ε:5 , 8: άΙΙειπ Ια ωέιππ: °έ' ιο·"· ω·

ΙΙΙ-ίσο ' Π: άπο: ΒΙ :κι ιΙΙ:ΜΙοΐιτε :ι ω": Ι. 1”

Ι: ο >9"ΙΕ ᾶ 39 Ι ης:Ι:Ικ.:ΐω.9.

Ι:ει:ιιι:ιε 8: ΤτυΙΙ::ηεΙι Νέα:: ηπα α:Ιει εΙΙ ω. ω.

ΡτοΙκιΙοΙο , (Ιω): εΙυ'ΙΙε ΙΙιΙιι::ιπ Ι:: εοιιττ:ΙΙ:ο. ΒΙΜ^ Ρ· Θ.

@θα ΡοιΙπειτπ: 1ΐεκει:Γε με Μ. ι1πιιιιιειΙΙΙ: ἴογ Μἄ° 8·

εΙιι (Μαΐου: ει. ΓιιΡΡ:Ιιπε::.Ιοε εΞτεοιιίΙειιιεοε άι: Μ). 37.

Ρ 2
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..ΠΜ

Με εμε Μ: Ρ· Ηιιἰτεπιι Ροίε ά'νικ ΗΠ‹: ά'Ηοι·ι.:

πω· 8ι ‹:ἱε εοιπ!Μοη, (ΙΜ εγω: εί)τέ ΐοι:εέ::

ω: Ραπ Ρι·οιωετ ί.οιπ Ιουοοεικε , διο.

ΗΜ,“"Δ, έ' ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΒΑΙ.Ε.

Μ8,Μοβ έ» ΙΧ. 4 δή: ρππε.τιο ή: [πωσ !.πυιπαιτ, Η: ακ

¦__ ,__ ιβοπή·πιι·υ/κέε α!ωππιππωσ έ:: ΏικΙ: , Ζωη·

Του'. α.. Ψίωι ώ, φΡ:!!έ, (ένα πυκκε:π ροϋπ έ: ρεσἔσί

έ2[έ" 179€ σκοπο! άο/ἐ :καπ επ εβαι ά: ιιιυαιω· ε”

ξοέ· Χ δ. ' ω:: [Με «Μ, κι: :σπάει ,@·,κ:ῇω είε ἰε.σ των·

εβδίίκετωπ2.

2? Ε Ρ Ο Ν ό' Ε.

%οι1Πΐο Ηιιττο.άο ευ ιποὶπε σΙιοΖ Βἱειι1π,

· δε ου τι·ουιιετ:ι ω: Γε ὸοὅὶτἰτιε οΠ ειΙτετέι:@απο ρ. $·. Ι (4 Ρ

π. η., "ω δε ΓειΙΗΠεε μι: σε (3επί.οιπ, εδώ ε'είἱ Μου Βο.κάε

99· ά'εη εειΡΡοττετ εεε ΡατοΙοε Χο/ρσιωίσο παρω

ινοπωι έκε!Η οάδ: ἰπιτὲπ/σσἔ· ,ΜΜΜ : Μ: φυσά

ρ·φ2ω· ΜΜΜ ΜσουιΜι πυφσΜΙΜ σ/! Ωά7Ι[ί2

ιεπάα. Μειἱε εΥΔι1τἴειἰτ νιτ'είΡεοε ά'νι1 εεε ΦΠ

η'είὶ Ροὶιπ εεεεΡωτὶου ‹ὶο Με! , δε (μή είἰ:

Θπί988Μεπ2 ποι:επώτε Ρο11τ σοηί·ει:υετ Νιου·

που· εΓνη (πωπω , Η ὸὶτ (με/ρακΙωάκοπεπε

ρωΙωπ Η οίἰ Ηεὶτε. Μαἱε ε1ιιΉ ώ: ιπ.τ-ἐ£ῇ£ψ

Σ” “Ψ Λ οι1Ρ:ειΈηι1ο. @κτ Η Ιε.ὶ›τὶεΪιιειἐέ ός αΒ. Οοιη..

Μ4.μψ19 ι1νειπειτο ο Ρει·ιτιεττοιτ , ση στοπ ιει1 νοκ

,ΜΙ- 8-”· :ὶ εέτ ΙιπΡοΠειιτ εοιππτιο ςυογ τ0ΝΕΦ Η (Μ

(πω: εΙοέΙείιΜτε εοηἴΡὶτε εοτπτο Με ὸιιεΙεὶ

τη εοιπιτιουςειοτ μη· Ιε όει·ι15οτ ευ ό:ιττε, δε Ισ

“ - ' ' ' ° ' Ιυ ο ΗΡτστωετ επ Φ8ηιιο Κ: ΟειτόιικιΙ Βε: Β .

(στοπ ειιιίΠ Βἰειωι1ί-έ άο Μ), θώκο νοΞτ εοιπΒιέ

ΡΙιιεΙειι·έσε ί.οιπ ςυεΙε1ικε ειιιτι·εε ΑιιτΗοιπε (ΙΜ

πο ΐοιπ με Ιείὶιἰτεε,εΉ π:: νειΙοὶτ Μου:: Μ!

έΡατεπετ Ια εοιιἑὶιΙὶοιπ :ΡΜ εμιικοὶτ ὁ: Γεε1π1Ρρε
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ΙΙυτσε8(Ι€ποτσιπσσε, (1ιισ ΙσποτΙεστ Ισ ΙΙ(τσιι(σ

άσε ΒιΙσΙΙΙΙΙ€8.

ΤΗΕ ΟΙ.Ο(3ΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

Χ. (ξεσπά απ( βριέ:[ωσ Ρπσφω, μέ το·

ιζω·άσ ία Ε'ΙΜ)Ιστέ , Η: οι:: :ιώ2πέ .Ι Μ ΠεεΙΙ:,

@ο Ισροώέ φάω (ΜΜπτ σα” τω: |(Μυπο

πιω·έέσ, Απ: 9ιαβπ ,πωσ ] ωπβω, π,ε/ί Ρώπα:

..4α!κΙιω·σ

2? Ξ Ρ Ο Νδ Ε.

ΙΙ θα ττοΡ πισιπσιιτ Ροιιτ οΒτσιπΙτ (ω...

στο ΙΙΙ( θ. ΡειτοΙσ (μου εἰ( σηΙ”σΙΒιπέ ι·Ισιι

(Ισ ππιΙ ὁ. Ια ΡΙσσΙισ. Ε( ΙΙ Ισια 1ιισ)στ (Ισ Ισ.

(Ιο('ΙΙ(Ιιπσ (Ισε ΙσΙΙιΙ:σε , Ρειτ(σ (1ιι'σιπ (Μακ (ΙΜ

(οπιπιιω εισσοτ(Ι δωσΙισΖ , Ι.σΙΙΙιιε , ΒΙΜ

σε". , δ( ΡΙυΙΙσιιτε επιασε.

_ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ. Ε

ΧΙ Β.ιππ)· πε ποσοτικο8/Ι μια /ΪιφΜ »με Μα)

?Μ [ο οσωπετρητβτσε @φωτ ·υίοΙσπα, ώ· ΡΗ·

πκά (με σε :Πε/ΙΙ (ρίσκο βτηνΙσ Εοτπἰωι:£οπ (Ισ

απ·σκυρτσ συασ/ΕΖΖο , θωρώ Με) εωιβω , (ΙΜΙ

(1ιισε (πάστα 8( ΡστΙΙιείΙοι1ε (ΙΜ Ι(›Ισιπ Ιητστ..

Πωσ. (Ισ Ισ Ρετ( (Ισ ΙΙΙιοιπιπισ , μη σα( Μ·

Μπάση/πώ” ,Μάκη ΡΘεπ.σ . @επι έέπίέ »Ι Μ

βυπο Ιειρετ/κα/ίσκε £ωμπιιπω· σέ· ·υ2οΖωιο:, ό·

θα: :κόκα σ:: ω: /Ξπ:,Ιωἰσ›·πέε›·ῇΙΙ ω: μια

8Μπά :Μπι θα: Πακετα , μπα μ'επ Γεω ω: πιο

σοπο›κμ απο Ισ (οφ: °ώ· επι Μαι” υπ πωπω::

Ισ (πρ: ώ· Ι'ο_/βτέ:.

Δ? Ε Ρ Ο Ν.9 Ε.

ΝΙσι· (μα: σε ΙοΙτ ντι ΙΙιιΡι:σ , η'σΙΙ με
Μ:: (με: σσ Ιω: να ΡσσΙπέ πιοι·(σΙ , δ( σΙσΙΙ

(πρ'εισειΙΙΙιτΙοιτ :Ι(ΙΙ(ιιΙσ (1ιιΙΙΙσ τσ(ΙυΙτ ὁ. νικ (μια

Β ε

Οτι σ::

Μέσα ω.

Εβ:τέκβ

Ι:(ο/Μπ Φ.

ΏυπΙπι Ι

ιο. έ π..

Σε] “μια

3. ιἰπΙ›. ιο.

Ι·'ΙΙ.ιι:.:Μ.

:.9.σ.4.‹ὶ°(·

Μπακ, Μπι

ό:: Ραβαι

Ρ. 14.5.

Παπ. .Ωω

η.. άΙΙΙ.ι 8

«η. . απ. 4.

ΠΜ:: ΝΑ·

ω

Ρ70·· η



ο

"#2 Κά- ίΒοη άο πισω. Ε” Ιειε1ιιοΙΙο Ιε Ρ, Βε.τιπ)›· θα

#- ε π” 3· Γουί)ι€ηιι Ρετ άεε Βοτιε Λιιτ!κιιτε , Ποιιήι1ηι1ε·

25:32 59το , Ρ€αυε Ναιιο.ττει, δ: ΡΙιιΠειιτε αυτια» ε1ικ:

Βιειωι οπο.

ΤΗΕΟΕΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

ΧΠ. Δε »σέπια .4κι!πιπ σα:: μ'επ σε α:: »ία

πω” μφωβωπ @κά μέσα:: , υπ 212βι2 ρο2πι οΗέ- _

.€έ είσ Μακ ω:: /ίΠο θέα» Μπέκ αιτπουφπέ·

έ? Ξ Ρ Ο Νδ Ε.

Με Α.ιπΙκιιτε μ' εἰπει ἴουίἰἰεππειιτ απο

το ει: €0 ΡΜ Η άοδΜιιο όιι Ρ. ΒειιιηΥ ,

Παππά Η π), ε ΡοΕκπ ου ‹:ἱε Ρτοιπείἶο ΡειτιιιΥ,

εεε Ρετίιωβουε. Ε: νομ2 εοπππε ι1ηιάα::.

ι11ειικ1ιιε ἐ το εεηί-ευτ : δι εοι1ηη'Η τε:Ρτοά10

:Με ΜΗΜ5 Μου δέ Με!. Εεᾶὶηὸιιὅὶῇοιιε (ΙΜ

οΒΠετ:ιπ ει άεί-όοι·ωΒοοιοιπτ έδιπ (Μ: Ρ€ε!πτε

εοιπτε Μ. ὶιιίὶἰεε, @ΜΥ ‹:ἱυ 285ΡΣΟΡΟΠ1 οΡ: εσπ

ττε Μ. τέΡει·ποσο 8ζ Ια οΒειτἱτέ. Ετ ε:ΈΗντι Ρω

όΙΒε όο κειιιετἐιέ , ηιι'νη Βοιπππ: Η18ιτοτειιιτ

:Με ΡτἰικΞΡεε άε Μ. Μοτει1:: εἰιοι1α€Ρτὶε παππ

ιτιο!υε ε!'ειπ Μπα Μ. θειιΠιτε. 4

Μπώα,Μ ΤΗΕΟΕΟΟ.ΙΕ Μ·ΟΚΑΙ.Ε.

Μ” ω. ΧΙΠ. Π.: ρω·:ησιτικ: (ικκ.κιω: σέπια δ".

Ι_ :_ 7_ πω” , είε ῇτιιἰ,· ἄἰπ/ἔτιιωσπ.τ κα:: ἀέ

ΕΜΜ Μ › ΜΜΜ: άσίαο·: Μπ5/ίη: ώ 2Μαι]Μεβ:;ζω:: Βωιπ]/οΜυσπ2 μ'ωι Ρα!ει υπ ω:: Επκαωρ ,

ΑΜ. Π”. ρεωεω:ροπυ έα °ΡιππΖεω, @Ματ άς.: αβέπω:

,_;!' Ν" Ποπ: , ό· εκτπιωα2›· :σαι Α: πβε έ: α.: σφικ

σ. ω. αὐτῇ.: ρπιιέ9κε.τροαπιειι εμε'επ :Με έ!: πι: «ξαπ

Μ""#' Μ” 6!σ722 θα: Ζακ· εσωπεισάό:έ 2επτροπίίσ ,α πιοε!ό ὶά

π' ·: Ρε Ι: -

“Σ ά92:2: ΗΜ ΡεοΡεοε τειπΡοταΙειπ οοιιιιποό.ιαιωσι.

Μι.·οπ.
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πεε Ρ ο Ν ο ε.

(?εΙΙ Ρο11τ τ:οιΙΙΙττ11ετ εε εμε 1ο νΙεπε ‹Ιε εΙΙτε;

δε ΓειΙτε νοΙτ εμε εε ττ”εί'τ με ίεηε Με: εμε ει:

°1)ο&ειιτ,εοωττιε ου ΡτεΙιΙτπε,ἐι εΙΙ:έ Ιοιιέ επ

ττ'ειι1ττεε εΙιοΙ-εε, Ροιιτ ειιιοΙτ Βουί)τέ ‹Ιε Ια ΤΙιεο..

ΙοἔΙε εοττιτπε Ι: :Μπι άι: Ντ! , ε'εΙΙ τι τΙΙτε αιτ

τεττπ ε1ιιΙΙΙ ?Με Ρουτ επ εΙΙτε Ι8ττοτε.τττ. Επιτρε

ΙΙΙοτι εί'τ, Η ντι ΙετιιΙτευτ οοΙτ οΙ:«εϊτ ὰ Ιου Ματ..

ίὶτε ευ Με εδΗοιπ εΙ°εΙΙε πέτα ττιτΙΙΙΙετετε,ιπέιΙε

ειοΙτέίΐέε ἑι Με ττκιτωετΙΙε ΉττΡοτ Ιε Μο.τίττε, 86

πω] ΡοτΙείετιτέτει1τ. 'δΙ ντι εοεΙτετ()οτΙιοΙΙουε

°Ρευτ Ροττετ ίδο ΜεΙΡττε ΗυΒιιει1ότ ἐι ΌΙ1:Ιτεττ..

·τοτι τ_ςειεΙτατιτοΙου φωτ να ΡοτΙτ ΗΙτε Ια έτττ:.

ΒΙνειΙετΙΒττΙοο 1°13ωΡετεατ ΙοτεεΙυ'ΙΙ `τι”έτοἰτ -

εμε (ΗιΡΜΙοετΙεε θτττξΙεε δε ΙΙττΙΙετ5 Ι'ΑΡοίΗτ

Ιε ·ΡοιιιτοΙτ ειεεοττ1ΡΙιέττετ ο0.Τεττ1ΡΙε,ΐοεεΙτετΙτ

ΙΙΙΙεττ οιι'ΙΙ 'ο ,οΙΙοΙτ Ροιιτ ΙἑΙσΙοττετ. εε εεε

ΜΙ: 'τεΓοΙιΙ Ρετ Ιε ΡτοΡΙΙετε ΕΙΙ2έε. 'φτειτττΙ

ΙΙ αυτο 6τωτ6 ΙΙττοιιιΙετει εΙυ"ΙΙ τεΡτετπΙ εε

ΙεΙΙΙΙτεεεε οιιε'τοιττΙε ττ1οττόεγ:ΙΙτ,δοτοτοετΙε

Το τεΠετε οιιτείτ τ6ΡτεΙτεΜΗ Ιε. @Ή Τοτε

ΙοΙΠΒΙε αυτ: νεΙετε οτ: Ροττετ ‹Ι‹:ε ΡετοΙοε

τΙ'άτϊτουτ ,“οιτΡατ ετε;ιιοεε , ου Ρετ εΙ-ετΙτ ε'ΙΙε

Ιτέιιιετιτ Ιο εοτΙτεττιι δα Ιετἐτεε;ε'είὶ εε οπου

ευη Ιείὶιἰτε το ΙειιτιοΙε ετ1τεΈιιέ, οπο), εμε

ττωττετ Ι°τιγετιτ άΙΙδτ. Ι.ε Ρετε Βου” πε

εΙΙδΙ ΡΒ ύτττ11οτ5117 ιτε.: ροπΙεττθτιγ έα α/τέςκα

;ίσω. ΙΞτ Με Ι.εδτειιτοτειπά ΙτιΡεττπε τΙε νοΙτ

Ισ. εΙωκτω οιΙεΙΙΙοτ1 τΙεΓε $οι11ττ1ε,ΙΙάέεουυτΙ

:ειΙτττ'ΙττΙΡοΠυτε εαΡειΒΙε τΙο @το τουΒΙτ Μποτσο

' ιΙε·ιπέε τττεττιε

ο ΤΗΕ οι ο οτε Μο ΕΑΕΕ.

Χτν. Φωτο Ισ Αυτο/υπο δοΜπκτκάτωσπτ ζ

τ.. Κα!. ε.

Ρομπ..

Π”. π.

7. Βε|σΙ.

:.6. 1.7. 38.,
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34%) $ Μ· Βέφα] ααα/α έα !,ού!έαικ2απ έα αα/?ίΜαα· , ααιι.πα

ά" Ρ"Μ"· έπαψαν ι!ποπικαα έα [Δω υπ έα έποπ 3 απο·οέαπ8

Ρ' 258” ΡΗ: ία Πρ: έ'αιππαιι) ,απατα ?παρέα αφτα: σα:

βπα]σα#α αααοἐποῇπ Ππικ/ίέαα έα “και ασφά

2210721'.

1? Ξ Ρ ΟΝ δ Ε.

Παπ ὸοόΪτΞιιε Βοηει·ο.Ιο υ'οίἶ Ροἱιπ άι.ι

Ρ. Βειιιι17 (ΙΜ Με νιτ'οΓΡεεε ΡεττἰειιΙΞοτε άι:

:ουκ εΙυὶ οιπ ΒειἰΒηέ Ρετ όεε Ρεόἶεε δε (Σου

ττεόὶε ΜιιΠοε ἐι Ια @τα , ιτιο.5ε Βι1τεόε βουτια

Ρογ , δε οιὶ ·ιωΙσπΜίααΜαπι Μ ασπιπιδἱσπα β

-βασι έυππα, ΜκικαίαΜαπα Μια: έπέ::, μέ:

έπωίααπ [πα σα , απ μα) έ: αιυπηιδϊαπ:.

Ε: ΜΙουΠε ἔι Η δια , (μια Ι'Ι8ιιοτειι1εο ηΈκεαΪο

Ροὶιπέα πακέτα σα ?είσαι α: καμία μια α!!α, φιλέ

σα: :Μεσαία «παπι Μπα απέβια έκ/ία έα !”α.π·έ υ·

έα αα!α)· @μέ ο» Ια παω. ΡΙιιΠοιιτε Ρετέη

Με άοθ:οε ιιΡΡτειιιιοι1τ :ειπε άοόωικ απο:

1)έπ,,! Κ ,_ Ι)1ειιπι. Ε: ΡΙι.ιΠειιτε Ιοίῖιὶτοε Γέτιι€τοιιιιειιτ

π. 8.”ρι; απο: Ι.εΙΠιιε , ναΙειπἱει , Λεω· , ὶΗιιεὶυε _,

47- ΩουὶιπΚ. @ο θα άοικ €€1ει εοιπτε Με Κέ

δικα θ

ΤΗΕΟΕΟθΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

Β##π7 δω· Χν. Παπ.: πασα: Ζακ |ωι!Ιίωέσπα απ'έ!.: απ!

ά" Ρ?22' παππέα.τ μα" έιπΒοήβα ΙΊζ/καα ,Η π) έρἰισ

Ει2,!)"_ Μπέκααπέαπ ακα Ια:βοαιρ!α.σ ακί απ ρκἱ/]α›π [πέτα

ω». Σ. _βαιιμέα ; ά· Βέκκα έσππα έ:: απιιαπιίοπ.τ μια

ροπποέα· , /έπ.σ ύία/βαβι ωπβὶαπαα , έωυιααβπ

απεξω! έ έκανα/ί, ό· ία Ρααπέ›·α : ποπ ραι!ααπααιτ

και έαπία›· έα: παπα: ::ση/21έαπέα.ε , Με: Με”

Η έιβαα:ίοπ ή· Μ ρπιέαπαα έα σέ” εμέ μαα!α

μαζι·Μ έ ρπυρσ:: Ε: έ! αφή.: Μ Ραέ8α έ”απ έΈβ

Η'
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ῇ›· Ι: 60222748 , κά· πιω/υπ: Μ· :οιπρϋπισκ.ι·

?Μπι β (Με Ι'·υπ έ Μπιτ( (Μι: α: τω·

αππω.

Χ Ε Ρ ΟΝδ Ε.

Εεε ιιιοικιτε (με Ιεε Ιείὶιιτεε άοιιιιειιτ Ροιιτ

ἐιιΙτ€τ Ι'νΙΙιτ(: Ιου( Η Ι(:ΒιτΙπι(:ε δ( Η ΒΙειι αιι

τΙ1οιΙΙ(2, (μιά Η), ο. (μια Με ιέηοτειιιε (μιὰ Με

ΡιιΙΙΙΙ:ιιτ ι:ειΙοπιιιΙιττ : 8( (ειικ (μι μι· ποιο άι:

ίιιΙΙΙΙ.ιιιι(ι: Ρι(:ΐετειιτ τοιιΙΙοιιτε Ιου( ωΡτιω αιι

Μπι (:οιτιιιιιιιι. (Μιά, άιι Ρ. Βιιιιιιγ , (ιιιι (Η

άσε ττοΙε (οιιττειάε, (Π. οιιἴοὶΒιιἐ Ρειιίνιι€ ΙΠΠ

ιιΙτέ ά'Αιι(Ιιειιτε (ιιι“ΙΙ (π. , δ( απτο αυτια

μι· ΜεΙοι ιέΡοιιάί>.ι Ροιιτ Μι 5οιΙιοιιο (ιιι άουτ(

ΡτοΡοΓέ Η ά(:Πιιε μι: Με ΙΒοδΙ(ιιτε άι: ΒοΙοΒικ:

νοιιοι Βοικι(Ιιια 8( Πιάτα Χώρα Ι.(ΙΙΙιιε, δ(

Ιι:ε ΤΙιοτιιΙΙΙ(5 , δ( ειιιτι·(:ε Αιιι;Ιιειιι·ε (ιιι'ΙΙ (Ιω.

ΤΗΕ ΟΙ.Ο(ΗΕ Μ ΟΚΑΙ.Ε.

ΧνΙ. Ε( υπο/πιο 'Βιικη; επι/δεσ: , @ΙΡ Ιθ8
νο.Ιοτε (μι ΙΙ( ΡΙ:ιι8ιι(ιιτ ά( Ι(:ιιτε 8αι;)(·ε, Με Ρου

ιιι·:ιιτ ά'(ιιικ ττι(:Πιιε ((οιΙΙ:το, (η Π( 82ιττιΙΙΙ:1ιιτΙι€5

πωπω ά'(ιιιι(ιιιτ ά( Μαι , ιιΡΡεττ(:ικιιιτ έ Μπα

·ΜεΙΙΙι·(5,(οπιπιε Πε ε'Ι.ιτιειεΙοειιτ (τη (θα: ικα:

ΙΙΙιιι(ε Ροιιι έ82ειΙΙ(τ ΙεΙ.άΙτε 8ειΒοε Ξι Ισιιτε Ρ(ιιι(:5.

Κ 8 Ρ Ο Νδ Ε.

ΙΙ ιι( Βάι (μια Με Ι( Ι). Βιιιιιιγζειι Γε δοπιιιιι: ,

δ( ΡοτΙ-οιιιιε η( Ροιιι·ι·ει Π: πω: ά:: άΙτο,(ιιιε (ο

(:ειιΙειιτ απο( Ια Ιιοιιτι: ει Ρ(εάιι (ΜΙΒ Ι2 (σο.

Ι(ιειι(ε,ιται·ιέει·ειιιτ ἐι Ι'ει((ι·οιΙἶ(ιιι(ιιτ°άω Βιι€(<ι

(ε (μια Βειιιιιι, άι( άιι ΜΙ( Ριιιι(ιιιειιτ,ειάΙοίιωιιι:.

(μια Με δει·ιιΙτειιιε (ιιιΙ οτιτ (οιιιιειιιι ά( ΙΙ:τιιΞι·,

οιι Ροιιτ Ια ω( Μιά: , οιι ;Ροιιι· άσε Ρι:τΙιε.

εει.8(:: , Γι: άοιιιι:ιιτ (οιικιιτοι ά( (Να ,δε ει:

Ε

Μπα. έ(

(απ: όι7β.

μι. ;.ρ. ι τ.

ΒΗΜΑ ρ. ι.

π. 8.. το/ζ

μ).

Με». ά::

Ρα!πι ρ.

α. ι ι. Μέ!. (κ.

Μπιπ) Μ»

το. ε. τ.



ΝΝΑ” Ροἱιπ πω: εΙποίε.ΙΙ ΜΜΕ: Π: Ρι·επέ

ότε ειιτάο, ηιι'ειν:οτε 9ιιο Η ηικίΗοπ ‹ὶο Βαυ

ιιξ ί-οιτ Βοτιοι·ο.Ιε, τουτσε ίἔ:ε ι·έΡοι1Γσε Πω: Μπή

κα.

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ..Ε.

10211. [.σ πιο/κι: Μπήκα, ναι:: 9ιδοπ πι: βἱ1

μι: σωιΞέβιι: ρω” έα ρεσβέ σκοπο! , λ ,νιάτα

σε ?Μακ κι ρτί: μι, φωιπτέ::έ είε ροή:: Ιω·

σϋπ.τ,ι1ιιεΙ9ιιο 8ταιιόο (μα: Ρώπα οίΐ:το Η ίοιππισ

τοτειΙε.

“ κ ε Ρ ο Δ” ε.

νοἰεγ Κε ΡειτοΙοε όιι Ρ. ΒειιιηΥ, Πσπιο"Μπο

'ΟΦΗ βακτ πω· ρπέκσφε: πω: άι Μ: , με μια Μίκυ·

ἰσρεσἐιέ σποπο!,[ιι#ἰ: έκ πακέτο Μ ρππἱα 9πὶ

@έκ “Πε με σε ?ία 7ε2ἱσπ2 κ:ῇ£πρω πω

ιὶεκε ιωΐ/ωωσ μια μάσα· υποπε!!ωιεπε. Ε:

(Σία.

ΞΪ“Ξ.°Γἔ ε” νοιιόι·σ. ί-ςΔυοὶι: Ι'οΡἰτιΞοτι όοε :πισω Ιο

5_ι_ Παω Πιτ α: Ροἱιπ ; ς1ιιΉ νογο Βὶωιικι , ε1ιιἰ :τι

@σε ΒιιΕ& ου ποιά' , εοικΙικιιιε εβΙόΙυτικιπ, δι

Ειιιε αποκτα ιποἀὶἔἱεάτὶοπ Ισ εοιπι·ώτο ά:: α

(με ών: ΙωΡοΠειιτ :ι ἰιυΡιπό :κι Ρ. Βαση. '

. ΤΗΕ ΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

κα” ω”. ΧΪΊΠ. Η π:ού!έξομ9 όσοι/β: ὰ υ·ξ·ί?έικιέυπ ά::

χ" [,"Μη. είοΜΜα!ε: , (.α:Ιιιγ (Ιω αυτου: Ρτκ: ντι δοΜετ

3ο7_ άο £τεΡΡ€τ, Β:ιατε ΐου νοΞΙῖτι , ου όο Βι·υΠε·τ Η

ετΔι186: , Φο. Ροιιι·εε , ά£ι·έΙ , ςιι'ὶΙ Μι με

νΞοΙέ Ια ΙιιίΒσε ο» Ρτὶειοι νη ειπα: ε!'νηο Ε»

πω· εΙιιἱ ϊὶειιιειιτοτώττοιιίἰοιιτε ΗΒΗ ἐι Πιο. 1

απάετ οιι :ἔι Ια Με: ,Πεκ σε ΓοΒΙὶἔοεπιτ ὰ:

Η: Ειἰτε εμε Μ. Βοιπέ , ὸοιιεειπ, ου ΪειεὶΒτό όσ

ίου ΕὶΡτὶτ , απϋπωι: αὶπ/ἱ Ζω “Με” Θιάβ

` |

β” με: ίπ ρεπ/ιωβσκ ἐ”σκ£τπ) , κι Μ Άνω: ,
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έσκαακα·, αἐ·¦α:αἱΙἰ:ἔ έα Ι'αόυτΙ: έα ααΙαθ· ?αἱ ω

::::α:ταπαΙ ; ό· 2108106292 ακα α·,α/Ι αυτα :ζωικά

έαιααα:ατ, αΙα]θ·αιρραα ό· Μπα “και Ια ΜΜέα ,

ό· ότια/Ιαα έα: ΟΜπέζα:.

Χ Ε 'Ρ Ο Νδ Ε.

Ι.ε Ρ. Βαιιογ α πι1ειυτ αγιτιέ ΙΙΙΙι:το οι: αατ7

ςμιοΙουεε αιιττοε ΑυτΙιειιτε αμε Με ΙοΙΙΙΙτοα.

Ρατιτιγ ΙοίοιιεΙε οι: :Μο Ι.εαυτοΙτ ττοιιικτ κα: ,

οιιΙ π'αΙτ ώ: Ια εοιπταΙτα , α:: τταΙΙ:ατΙτ απο

τ1ικίΗοπ. Ε: Ρατταιπ Ια ε οιι'οιπ που: μα::

τεοτοεΙιοτ Πιτ σε Με:: , ε'αΙΐοιια τοιιε Ιεε ΗΜ..

το: ,ακεεΡτέ Ια Ρ. Βαιιυγ, σο: άΙτ :ο @το Ια

τΙουοΙτ ὸΙτε :Ια ααα ΡτοοοΙ-έ. @ατα Με: ταΙΙΙε

:Ια ττιι'ΙΙ αεΙΙοιιί)τε , ΙΙ τηοηΙΙτα φώτο ιπαιτυαΙΙ6 -

αοοΙΠατκο τι:: Ια τταιιαΙΙΙε με οεαιιοοιιΡ ,δε

::1ιΙΙΙΙ Ραπ τ:οοΙΙ:τι:ετ Ισα εαγοε Βιιιττει:τε,ωέιπαε

οτι ΡεεΙιατιτ. ΒαιΙτιγ Ρωτώ :τη τέτ ετκΙτοΙτ Ια'

Βοιπέ 8ε όοιιοευτ Ροκ: να:: ΙῖιιιΡΙἰεΙτέ άτοπ

α:Ιοΐεετιι·Ιαπα πατιττεΙΙο , ουσ): τ1ιι'ακεεΙΙΙιιο 86

νΙεΙαυί_ε.

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

ΧΙΧ. Οαπαα·α Ια ΙακαδΙία/`α::α 6'οπωωπέααπαπα;

ΙΙ: παααΙαα›·αβπα Ια πιατα/παρ μα: Ια: έαδΙα·Ικα έα: ΜΜΜ. θ.

Εαπέιασμα: ή· έα: αα]ΙααδΙΙαπ: Μαα:ΜΙα: ατα-ΙΙ: ΜΙ. τ α.

ω:: ΙκαααέπΙαα:: ά·φα'ΙΙ: ραα:::α:ιακα ρααΐαα:- 4- Μ: 8:Ιαέ

ααπια::: απ:: α:: πιατα: αακαακααα: , αα[καο::: Ια ν' Ι"Μ'ἶ'°3*

. Νέα". α::

έα/αακαια έα: Μπα: έ'Α'πέΙαααααα ,. έυσια ώρα:: [,,,,Μ Π"

ΙΙ:ρωα αααω:απα: ρ::ΙΙ:ακα::ιακ: Ια.: έπιασα”. π. α. απ.

πω: α ο Αααα. ν· τα:: ο
Ι..α τοι;:τσ€Ιπ ‹Ι.ω οτιιιΙιιοφοε εΙΙέ Με νΙα:ΙΙΙα 9· ω· 8· ^Ι.

(:Ιιατίου. Ι.αε ΙεΙΙΙΙταε Νοτια :Ιω ο:: απ): :Ισ

ΜΜΙΦΠΙΜ α 8ι ττ'αιιίαΙ8τιατκ Μ: επτα πια (Μέσα. 65



Ϊ
ι

ι

ν

36

··"Μ8- ,-·7-· πιατα εμε σε τρικ οιιτ :ιΡτιε ιτε Μιιιοτ , Μ.

Τ: ζ; @Β ιι6Ρωτ , Νειιιιιττο , Αιι€ειιιε , δοτιιε, ειιιετιιιιι,

ιι,_ Μ' ι ό" Ατιι€οιιιιιε δε ΡΙιιιισιιτε επιασε. Μιι.ξε (με: νεων:

Ερικ. τ·ιιιευκ , ο.άιιιετττε Με ηιιιτιο7ιιοι , ου Με

ρειιιω ςιιιε ττ'ειιιτττε ιειιτιιιϋΠιτιιειιτΡ

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΕΕ.

Χἔ(. ΒιικΞΗ σκοπιά- ἰΔ απσέάζακσσ ιίο2ΐθέΕ!πο:

τι ,μακ α ,των οποιο οι:: σ” Με τι ο ε

Β""υ ρ) «να , οτι πιο Και:@πιο μερια οι: ΡΜ:: , ώ·

Μινι έ” , . κ β

Μάη· Ρ. σε άδαιωκτ θα Με ιιεκιωτ σπιτι”, σε άρτο] σε

'ω, ία ὐΜ/πκ. ΑΜ ,τω -ἰΖ εε ιι'6Ή Ραιτέ άι: :Με
Δ ὸ”νιι θειιττΠιοιττττιε ,( @κι άψιπέικτ β σε

?Και Α» ς/ί των ο" βαχ) (μπι άι Μια ὁ.

Ια ττι:ιιιι ι ειιι'ιΙα Με ντι Βιις:Ι; (ξένη ΜΜΜ

ειιτι·ετιετιτ :Μι (ον νικ: δωσε; ςιι'ι!οΠ Δω,

ΒΙοττειιιτ , αιιοΙειιτ , (Μ. Ροιιτα: τιιιιτ τεΠε:

Πειτε ?οιπ ττοΡιιέε ιτε :σε τ:τιοΓεε.

Χ Ε Ρ Ο Δ” 8. ·

@ι ττ'εόττιιτοτει!ει άοΙιειιτεΙΐε τιε €έτ ΠΙιι

τιιιτιό , τιιιιΡειτίε τω: ντι εδά στα Ριιτ :ιιτιοιιτ

ώ Πισω , ΡιιΒΙιειιιτ ντι ΜΜΜ: ι:!ιτΕιτττετοιτε

:οικω νικ: ΟοτπΡπει·ιτο @τι εΡτ οτι ΡοΠοίΠοτι

..Μα ι ι. τισ Ι'ιιοτιιιειιτ φαι Ιαν νοιιτ Μάτ. ΕΕ νευτ

θ. -”. στη. τιιι'οιι ετονι: ειπε :έκ νιι ΡοοιιέιτιοττεΙόε άτ

ΝΜ"' το 9ιι”ντι θειιτιιτιοττιττιε τι Με ντι ΒιιεΙΡ Ροιιι·

£'”Μ° '8° τοιτ-οτι @πατε ττοιιιιοτ ντι ω;" απαιτει οτι ειΡ

1275Νι- ΡΙιειιιιι.τ ΡΙιιε ιιιίτοι1πιπ Ιε τΩΡτοειτο τω δου

ιωηιΙ. τ.. ιιειιττιιι ιτιοικιο , Ε.ποΜπτα: :Μέσω τή· άσ

°·τ· π· ι 97· έ!κτιωττω απια!κωΡΜπιε Ροιιτειιιον ιτε νεοι-Π

ῖἰἔ!ἴ;ἔἑ7° με εμε ιο Ρ. Βιιιιτιν τικ εε 9ιιε όιτ ντι τιιοτιόο

'τ, από: τΙε Ποδτε:ιιτε Ε· (Βιιετιιιιι , Νιιιιιιττε , Ρεττιιε

2. τ. τ. τ”. Νιιιιιιι·τιι, ·$νΙιιοίὶετ,‹!: Οι:ιιιΉιε,8: ατα Μετα)
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Χ

ων.α.=κα;κ:κκκκννω
κκνακκων:κκων

Β0δΪΚΙΝΒ ΒΕδ” ΙΕ.57ΓΓΕδ

2οικύκκα ία.: Μετακνακ.:.

1υν ΒΑΡΤΕ$ΜΕ.

ΕΠ” /8ιαβίακι, 2κα Ια: Βἰκακα:ῇκ:

Μέκδίνα.σ σ:άἰκαἱ›·α: αΙκ Β.<φια/κπα ,

Ι.Ο

αοκυ·α Ια Βαν:: αΙ'.ΐκέακα , άκκ: Ια

(.'οκαέΙα άα Ποαακαα ; Ζ.α (.Μααὐ#πκα κ.. £'οκσί!α

ὰ ?Ι"Μ . Μ σωφ. έκ Βαρ2α/τκα; Ικα δοκ

βέικιέυκ.: ήΙΜΠοΙέκκα.τ Μα. 3.αΙ:. 1 Ο . Ια Ψαρα

9α!κ_/α , :ιό ΕΡΙΙ:. Ρ:: Ι.ιιεειιιΙειω , [κκοκ 9.

Δα θοκαἰΙα ἰΪ0ταξβ14.τ Ια Ραμ Ε'α!αβέκ Π!.

Ζ.α ζακσέΙα έ: [.0κώ·α:,/ΙΜ: Ικκοαακι ΙΙΙ· Μ.

3 . επέακαΜ!!ακιακ: Ια βκιίκιακ: κα.: Ραπ.: , ώ·

έα.: 8ακο!κ/ιΙέμα:.

Κ Ε Ρ Ο Ν δ Ε.

Ε Ι)οθ:ου: :Ι:πιπ Ια Ειπε 7. Ραπ Ια

α ό. δε Ια ()ΙκιΡΙυτα 4. Ροιι: Ια 13 . 86 Ια.

Ρει€ο ·;71. Ρου: Ια. 464. πιοιπίΙτε αΙΙ:2

::ιιι'ΙΙ σε 6οιπποΙ: Ιοε Ποτ:: :μια Ρε:: Με νου::

:ΙΗιιι::ιιν , 8α π'οίΙ: ίςαιιιαπ::Ιε α: :1ιιεΙεε Αυ

:Ικιι:ε ειιίεΙΒικη: , :με ΙΙΙ: Ι:: ΜεηιοΙ::ε ηιια

Ιαν Εοιι::ιΙΙΙειι:Ι::ε (3ο:ιΙΙ:Ιεπε. Με:: νονει Ισ::

Ιιιερωοη:, :Ισ αουτ:: :ιπ::Ιω $εη:αικεε α]ιιΙ

ΙΝΙΜΠτ Ισ ΤύαοΙο2ία ΜοκιΙα,:οςιιε Ι:: Ρ. Ο:Ι.
- ν ν Ε 3

ΟαίΙσ2 έα

Πέ". Μ. 7.

α. α.. Ρ. Πι.
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.Μ Ι·ΐρίβ.

ΧΧΧ!.

ο

' (.]μ·.

'Πω. 1.

(.?σΜπ ΟΑΠ._

πω. ΠΙ.

8

Ιοτ ειιοΙ: 2.τ1:ιησέ; Φιέ: α: ειι'οιι όΙτ άεε Ι)Ιαξ

ει·εε,ηιιΊΙε π'οιιτ ἀπό εμ'εκττεοι·όΙιπεΙτεωειπτ

€ιτΙΡΙοΥ€Ζ Ραπ τοιιΐοτει:Ιο ΒειΡτοΙϊτιε, πιο ΙΕ

όο3τΡε.ε τεΙΙειποιπ ειποτκΙτο , ε1ιι'οτι ετοΧε ςιπ:

Ιοιιτ οτάΙππιτΙοι1 86 εοπίσετεΠοι1 σε Ιεε τα»

άοΙαπ Ρειε ΡεττΙειΙΙΙει·εκπευτ ΙπιβΙΙοε ὰ τεα:ιιοΙτ

απο εοπιιυΙΙΙΙοπ. επ Ιε Ρ. εε:ΙΙοτ ιι”ειτ τω:

με ά'ιιιΙειιπτο.Βο. Ψογ , Η ε:εΙα μπε , Ισ ΟΙεΙ

τοιτιβεωΡ [ε. ΗΙει·ο.ι·σΙιΙο Με τειιυετἴέο Ρ Η:

ΒειΡετ:ΙΙΙιε Ρι·οΒιιπέ Ρ Ετ ειιιεΙ 8ται·ιό. ΒΙειΙΡΙιοιτπο

είΙοεο,εΙυεΙοε Ι)Ιειετεε αμα οιι€ Ια εοπιιιιΙΙβ

6ο" ‹Ιε ΒαρτΙ(ει· μι· Ιε αΙι·οΙτ ‹Ιε Ιειιι· εοι1ΐεετα

τΙοι1,Ρυιε ‹]υ'οιι ιτε Ι·ςειιιι·οΙτ πᾶσι· 9ιΙ'ΙΙε α: Γε.

›τοιπ ειιέ ,Ραπ :ιόιπΙΙΙΙΙΙτοτ Κ· ΡΙιιε ειάοτειΒΙε

‹Ι€ τουε Με δειει·ετικιιε, ειιιὶ εΙΙτ ΙΙΒιιεΙπει·ΙΙΙΙε Ρ

Ρειι11εΙΙιΙεάοθ με ειπα Μαι νει·Ιό επ Ια εστι

ηοΙΙΙ.ει1εο άσε ειικΙεωκε €οιΙΙΙιισκε εΙε Ι'Ε.8ΙΙ..

Γε , Ιοι·ε εμ'ΙΙ εΙΙτ ‹Ιυ ΒΙειετ‹: , /Μιέυκ &/κίέ στά

παιἱωπ ώ·ρωάία/]δ ώ· ἰυαρτἰιι//Ξ Ι Ετ Π:

ΡοιπΙΗαιΙ Β.οηιαΙιι Γ: ποιτΙΡε : Ετ τοιιε Με

ΕιιεΙΕΙιΙεε (οτα ατο εττουτ,‹:!ιιειιι‹Ι Πε όΙΙοιπ εΙαοε

ΓΙιιΙΙτυάΙοπ ηιΙ'ΙΙε οΙοιωειιτ 5. του; εειιϊΙε οι·

τΙοιτικιπ ΠΙπιστοε , ΒΜεοπιαπ φωτο” Με.

πέ/Μπο Μ πάστα, ρ›·ωΙ·έσπνο , Β .α Μ· ι ι Α.

11 ε Ρ Ετ Ισ (ΜΜΜ ‹Ι‹: Βοπτε πε ἴετε Ριιε

απο: Βου ἐει·ει·κ ευ Ρ. (ἶεΙΙοτ , Με ΦΠ! εΙζ

ετΙτ εαπ ΕιιοΓφΔεε «Μ Ι:ταησε, ηιι'αυ ΒιιΡπε:ϋπο

άι: Ρειά!ικε ο'εΙΙ: Ξι εΙΙ:ε επ ΡΙιιε ί-οΙοιπαπΙ, ΡΗ.:

ἰυπω· ώ· Βέ.8εοπω χω, ΙΜυ·στΙ:έω είανι: παρτυ

πηῇῖυπευι ρεα·αιυπω ή· ωΜάκωκ Μ»

ω” σουβαυπικι:ωωι ρω/ωω Ερώ·φυ έ::

@πισω μαμα ΙΙ:β·σπάκπι, @α Ι)'οιΠΙ
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τῇ (Με ι:Ιε νοἱι: εοππωειπ: Γε ἀοὶι -ειπεη(Ιτε σε

(με εε ()ει1Ιειι: Ξι ΙπιιιΙΙεπιειιι επέ. Οι: Η (ΙΙ

0Ι›Ιἱεέ (Ι'ειαοτ(Ιετ Ια (Ιτει:Ιοηε Με( (:εΙΙοε (μα:

:1οιιε ΜΥ οΡΡοΙΒιιε ;α: (1ιι'ΙΙ ω: Ιζ:ειιικοΙτ Με::

Ιππε ε'ειεεοτάετ Ιβ), ωεΙ-πιε ειπε Ιε Ι). ()εΙΙοτ ,

δ( (Με, @οποτε Μαι (με Ιεε ΒΙσ.(τεε π:

ίοΙειπ: με ΜΜΙΙι·εε Οτ(ΙΙικιΙτεε (Ιω ΒειΡτεΠιιε,

ειιιΓεηε ειιι(1υεΙΜέκβπ ΟΜΜπίπ @Με εεΙ

ΜΥ ΦΠ Ιε Ραπ Ειπε Βιιπε (1ιι'ΙΙ Με Βεί(Μ (Γεια

ττε εοι1ππΙΠΙου;ΙΙε Ιε ΐοιπ ιπε:ιτικτυοΙπε επι τω(

σ.ικ1ιιεΙ (Μάκωπ· Οτάέκππ μα: ΠεοΞΗετ εά

Ιιιγ (μή μι: Ιε (ΙτοΙτ ‹Ιε ίου 01(3ΙΙΙπιτΙοι1 εΙΙ Μ·

ΜΚ ΡειττΙειιΙΙετεωειπ 8( ὰ Ι'ε›«:Ιιιίὶοη (Ιε (απ:

πώ πείσει με ΡατεΙΙΙετ11€οτ οτ(Ιοιπιει , μα:

είΙτε εοπιπιἱε ει (απο Εοικ5Βοπ. Ε( ε'είΙ (ε (με

νοιιΙοΞτ (Με Μοιιίἱειιτ Ο2.τ11εΙ(:Ι1ε (μισά ΙΙ (ΙΙ:

(με Βία:Μέ σα· ·υέ/ιω επίέπετΕοπέ: [Μαι κύ

παΪτέ εκιπισπἱἰπα@ Μάιο: /ὶιστωπεπ1ἰ , ?Μέ

έ: έκβήοΗθκ: ('Ισέά: ω ποπ ροπή. 02.:

απει·εωεητ εοπιππειπ ΡοιιττοΙ:-ΙΙ εί(ΙιειΡΡει· Ια

του(ι·ει(ΙΙόΙιοι·ι 2ΡΡ21°611τε (1υΙείΙ ειπτε (εε (:Ιειικ

τοτον:5 ει· ·υί [κι υπάέπαιίυπέα 8( σ.π·(Μοτάί

“ή Ρ Ε( ΜοηΒειιτ ΙΙ-ει:τιΒεττ Ιοτε ςιι'ΙΙ (:ΙΙτ

(Φε Μ: &πρ:Αωπάέ :β Μώωιπιπι έκ Βίεισοπο.

Ε( ντι Ιζ;(ιιιαητβεο:ΖΗε (ΙΜ ΡειτΙε @Μ , Εκ

τά οΜ2πέ: ΒΜεοωπκ.τ ό· ένα έρβ· (ΜΜΜ

Βέεεωκω· ΙΙ: αμκ: ε: εἰ :οπυπίττἱ ρεψ`ι

πιΜϋΜι:ίο :υφοπέ: Βοπιὶπἱσἱ ώ· Βαριέ/Μί :

ή· Μ: ΣκΜΜεοπο άεΙ(Ζωππι Μ &φπαικ

(ΙΜΣ σ/Ϊ τππἔ· Ε££Ι:/Ϊπ/ΗΜΜ : Μ: Μπακ

Όίασωιο ά:Ιε(ζωιππι σόι ]Ι37Μα|ί2" Ξπ!ψα

βεν» , Μι(Μεπτάίιυ @φωτια (θ "Η
ὅ

Οσεωβύ.

9. 67. π. Σ.
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άα!α!.πέα κρ2ὶπαιἰἰκἱ α2 κατα αΙίπέκα απο Μιά»

απ". Ο: «·.1υΙ :Η Ιου:Ιό ΙΙΙ: ΙΈευτυ:: Αδ:.

8. ο.
ΙΓΗ Ε ΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

(.'αΙΙο2 αΙα ΙΙ Ρ ,Ι Ι . .Ι ά .

ΗΜ" Μ· . απο· α· απο· απ:: :καιω , ι .: ικυκκακτ

.,_ . Ι Μ. “κι απ'ΙΙα μπακ: Ια.: ού!αμιάσκ: α.. Βυρια/

9ι 5· ακα , ώ· @Με α: :β έίν·α θεια σα.: Ρ4ΜΙ6.8' , Ι:: τ::

υουεο, Ι: πω: , Ι: ετοΙ5 , κ'αακροτιακι ρυάκι

άαρτοκια/]α.

Χ Ε Ρ Ο Νδ Ε.

Ρον: ::Ι'οι·τυ::: Ι'Ε8ΙΙΙ: ΙΙΙ: Ι: μου όσο ΙΙΙ::

:υΙυ:τι , α: (.ἶε:υἴευ: :ΙΙιυΙυιιέ :αυτ :1ιι'ΙΙ μυ: Ιοε

ουΙΙΒαι:Ιουε :Ιοε νσ:ιυ: ό:: ΒοΙΙΒΙου, δ: νου
:ΙίοΙ: :1υ:Ιο Ι). ():ΙΙο: ΙΙ:: :υπ εκεουυ::ιοόέ Με:

:ΙοδΙ:Ιυε , :1ικΙει δοτυουυο ο. :ΙοοΙ:ι:έ , άα/Ϊτ8

δέκαυκ/ικδΙί τα!α!απκακ βασικα, ό· κκατβιωκα
τ ι: ρππροβο !.σκάκύΙΙι ω... αιακσὐἱπἱοα , δέ Η] Ου

::: , @Μακ .βκκαΜο/κκα , ιατκακυκυκ. απο·

καιω. ΩουΙυΙ:ουε Ιον :Ι::ΙΙυε Ιοε ου:Ι:·υε ΤΙιοο

ΙοοΙουε , δ: :ΙποΙΙΙΙΙουε ,Ρου: ου'ΙΙε υ:: ΙοΙουτ

ποουΙο2., πω: ουσ Ιοε ουυουυε όοε ΙεΙυΙ:ο5

Ιυβου: :οοευαιοΙοε. Ο: (σου: [ειπε όου:ε του:

ἑι :μυ Ι'Αιιτυου: :Ιοε πω: Ααι:ΙουιΙου:ε
ΡΑ!. τ. φ. . _
θ Ζ ί Κ· :Ιουυ:: Ια.: αφ άα απ” αΙ!κ/ΙΙ:·α 80:02:72 Ρ:ι:Ιειυ:

:Ισ Ια ΤΙ1οοΙοΒΙο : Ρει:ιυΙ ΙοΙου:Ιε ΙΙ :ουπΡι·ουά

ΡΙου·ε Ι.οιυΙσει::Ι Ευοΐουο ο:: Ρειυε; Ε:Ιυν

αΙουυο Ρου: Ιυ:::Ρ:ο:οε ΒΙ::Ιιω·:Ι ό:: δ. νΙ&ο:,

δ: ΟΙΙΙΙΙ:1υιυο Ειιοί:]υο :Ι"Αιυ::::ο ; Ε: :Ιυειιπ

έ: Ι'ΕιιοΙοιιο :Ι'Αυκε::: ΙΙ ΙΙΙ: ναν. Μ:ιΙε Ρου:

ΒΙεΙκι:‹Ι ΙΙ: δ. νΙόΙο: τουπυου: Ρου:ΙΙουου:

α.·ΙετΙ: ΙΙΙ: Ια ΜΜΜ :Ιοε 5ου:::υτοε ΡυΙε :1υ'ΙΙ

:Η ΡΙυε αυεΙοι1,αυΙΙΙ Μου :Συ'ΗυΒυοε ό:: δ.

νΙδΙ.ο:

` ._ __ -....__..._...Δω



Ι 1

νΙόΙοτ τΙε τΙυΙ τέτ ΕΞΙΙιταΙια ΜΜΜ :κι κάτω

επότοΙτ Ια ιπέιτιε.· εΙτοΙττΡ ΙΙΙ ε. ΡτΙε τω. τΙοιιτε

ΕιεΙπιττΙ :Ισ δ. νΙδΙοι· Ρουτ.ΕΙεΙιεττΙ ώ ΜΜΜ

ΜΙΛΑ δει· ατε ΡετΙτττε Ι811οτ8.τ1€€ε τ1ιιΙΙοιπτ ειΙ`- τ,

ΙΙ:.ττοττΙΙησ.Ιτοετι Με ΙΙΙΙΙΙΙ.ειτ1τε , τι:: Ιοιπ ειτε τΙτ:ε

ίειιτεε ντ:τΙΙ:ΙΙεε τειι'ΙΙε α: ΙιιΒετΙτ·ΡοΙτττ είΙτε πω·

:Με ΡτοΡι·ε τι), τΙο Ετ τοττΙΙ:ΙΙΙοη η): τΙο Η με

τιἱτετκε. Ε: Ματ @τις εοττΙΙΙΙτοττε θιιΙΙΙευιπτ:

ΕτιοΙ-εΙυε τΙ'ΑιιΧει·τε. Ετ σε ΒΙεΙιεττΙ τ δ: δ.

ΤΙιοιπειε ειιιτ1ιιεΙ Με πατάτα Ατ:ετΙεπιηιιοε,

Ρουτ· η:: πιοτπΙτ· Ρτιε τοιιΗοιιτε, σετ ειιτΙΙΙ τΙοιειτέ

Με εΙεΙ·ε :Ισ Ι'ΙΙΙιιΙΙΙ·ε δώστε:: : νοκ» σε ττιιε $""Μ_ 3 Μ

τΙΙτ ΟιιΙΙΙ:ιιιτπο τΙΙΑτΙΧοττο εμέ όαρτέιατκα·ποκ ω. Φωτ. .ω

2101462, ?απο ποπ οΗ2ωβάσ πο” »τά ρπεεφτη Μωβ· Με· '

εερ”ΜΙτω,ωι ἐκ ύφή/Μο πεο!πο[τέ: β· τω» :Ψ δέ' Μ”

Ζητω» ρω:Μ ΠΜ. ε. ΤΑ. Δ» 4.

ΕΙεΙΙ:ιττΙ τΙΙτ @τισ Ια ΡτοτεΙΙειτΙοη φώτα Με ω!. 38.

ει: ΒειΡτε:Ι7ττιε ε”ειΡΡοΙΙε νοειι ΙειιΙειτι:τιτ,ἐυΙρ›ο- Ε· ι·

με: ά· άἐπιἰπιπέ. Ετ δ. ΤΙιοτικιε ειτε δώ:
και ναιΙΙΙ:υΙειτ16πτ ΙιπαΙοΞἰσἔ. ε Δ τ

ΤΗΕοιοοτε ΜοκΔιΕ. ·ΙΙΙΙΙΙΙ.

ΠΙ, ΒΜΜ) απ/οεμε, Ωέ·υπε ρηβτυπ @απ Σατ- Τ"#ξΙκ

και. Ια 872ς/ω:/Εεω· β) @·/¦ιπ: °[Ρεπίτοπσσ , 2" α· η”

.τ”εβωπ ρε _/πικίέ εκ,εΙΙσ.τ π) /ωπ ρώτα: :πα/ἔ

_/ατπ: , ·υπεβπρΙσ κι:Ηιίυπ[ωπ Ισ &ισπυκπι

ώ Ρυιἰωτι·σ , βώΙ”: μια χω. παπα” @π

Βαριι/πο , ώ· Μακάυ· Ια "ΜΜΜ ά: και: β:

«τύπω, με Ισ βαρκα/υπο Με! που:: :αδικοίττ

ρυίπτ αβιο·στ_,

τ Ε Ε Ρ Ο Ν δ' Ε.

Π: Ε. Βειτωγ ΡειτΙε τΙε πιο: @ΙΙΙ ει· νττ'ΙΒ

ποταπεοΙπποεεητο οΕπ16ττετιτ εεε τω:

Ε

_ 4.69. π. ν,

οίἱτιοπε: μη. 5.
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(ΐ(ΙΜω· ω: εε (8.8 ΡυἰΙΙε απΙιιετ (δ: (1υ'ειτι·Ιικιπτ στι

ΐ"'Ι·ἔ":-ΙΪ° ΓιιΡΡΙέε ει τεΙ (Ιεί::ιιιτ Ραπ Ι'εκ(·πΙοε (Ιεε (ΙΙΙΡω

Ρ20"Ι ίἱτΙοι1 οΙνιτήίεε , (ε ιπ'οίΙ με ΓειιΙοτικιπ Βαιιιψ

` ω!. μ!. ε. @ώ Η. (ΙΙ: , ε”(:ΙΙ ΜοΠΠειιτ ΙΕιωΒεπ , ε'είΙ

ΜΙ· ὰ Μοι1Πειι: (Ιε θαπιείεΙ1ε ('είΙ Ι'οτ(ΙΙικιΙτε ό:

Ι'ΕίεΙποΙε ειΡεεε Ιοε ειτι(Ιοηε Ποδίειιι·ε ΡειΙιι

(Ιειπυε νι6Ιθω Ιε τοπιππω (Ιεε ΤΙιοττιΙΙΙ:οε
) ) β

(ΙΜ ίοιπ νοΙι· θ. του( Ιε ιτιοτπ:Ιε Ι'ιἔιιοι·ειιεε

(Μ: α: Οεπΐειιτ,

εεεεεεεεεεεεε

υε(Α

(ΖΟΝΡΙΚΜΑΤΙΟΝ.

άΈ/ϋε ύιΙππέ.τ »Ι ΙΙΕπσ[επε έ:

(."ΜΖεεάοιπε , με Ισ Ραμ., πω:

:καφέ μια έσαπσΝπτ· απο Ε8ΙΜ·; ο» Ι:ωιέπε

έ: 2'Ερώ·υρω, π: ω” ριιέΙ6έ Με έκβπέιέ (Ισ

τωπκωώ: πΜ.9ι·ίΜσ.τ “ω” Ισ δππωεπι είε

Ε'υκβηπατέυπ, επί πιο ρεω ε/Ϊπο εοπβαέμερω·

Μ· Εκσ/9κε.:: Ε: απ” απ:: :Ιυςβω

1? Ε Ρ Ο Νδ” Ε.

Λικ ε'επ Ϊευτ (1ικ:Ιε5 ΙεΓυΙ(εεεγετιτ Ρώ

πε ἑι ΓοιιΙΙΙ·Ιτ Ιω Ευεί(1ιιεε, εοπιιπε σε:

ΙππΡοίΙ:ειιτ , ΡΜ: οιιττειΒειι(ειπεη: , (με (πό

:πε Πε Με Γεειιει·π ειπε ΙοεΙΙικι(Ιοιπ 8: ΡΙο.ΙΙΙι·. Ε:

Ρει·ίοΠΠε ής;; Ροιιτι·ο. (Ιοιπετ (Κ: εσυ:: ςιιΙο.7

πκιπ Μαι::σα” ΙεΓνοΞκ άεΙ'εΧΡ52:σε εἶπε

κειΙε (Ια :ουτε ΓΕ Η ε , ιιε εε ς @εε 'να

]ΞετταόΙειιτ. (Η €'εΙΙ Ρ(Ι.εΙ(7 Ιε Και άε σπάει

Ν. ΝΞροκιωιπ:βα]β·έτ ω: .4πέΙειω·ε
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(ἱε Ισ. (ΠΡιιτε (Ι'Αη8Ιετεκτε, πιο( (μι επι Ιζα

ιιειπΙε (παπι ττοιιιιειπ (με Ιεε Ϊεί-υὶτεε ων:

ΒοοιιιεουΡ ττιοἰιπε ΜΙΒ, ειιε Ιειιτε εηπεωἰε πε

νοικὶτοἰει1τ. Νοιιε επ Ρουττἰοιπε (Με (Γ2.118ΠΕ2

εε Η ι1οΗτε δ. Ρετε π'ευοὶτὶιυΡοί.έ ίἱΙεηεεΙ:ὶ

όεΙΤυε ὰ :οσε Με ὸειυ: Ρετεἱε, ίε τείεευσιπτ Μ.

(:οιτηοΞΠειικε (ἱε (ατε αιυίε Ρετ ΒυΠε εκ

Ρι·εΠε , ὰ Ιει(111εΠε ΓΑτΙ·ιευτ (ὶε σε Ι.ΞΒεΠε σε

(Κάτε Ροἰπτ.

ΤΗΕ ΘΕΟ (ΗΕ ΜΟΒΑΙ.Ε.

ν; Π: Μ: ῇπιβωκ. @νε σε δωσ:·υποπ: :ίο

/%έι μι: «απο επιπβ/ιη7%ιπισ μ" :πω-Ντ ω»

Επσ[μο είνα: «απο Ε!!φ.

Ή Ε Ρ Ο Ν δ” ε.

Πε Ποπ( Ξειπειἰε Με ειΒί0ο!ιιωειπτ (με εε

ἴοἰτ νικ εειιιί-ε Γυ!Η.επτε: τιιεἰε ίειιΙειπειπ εμε!

ΙεΡτειωὶΠε πω: ἰπεοιιυειτὶειπε απ'οτι Ραπ: ετεὶπ

ότε ευ (1ιιεΙ(Ιυε εεε ΡαττΞειεΙὶετ. Οείἰ ὲ ὸἱτε

(1ιι”!!ί-οΞε ττΠειυ: Με (ὶε ε'εκι:οΓει: ε νο (Μπέετ

έιιἰὸεπτ ά'νικ: Ρετί-εειιτἰοιπ 8ετιετο.Ιε (Μακ ΓΕ

ΒΙὶἴε (με (!ε Ρτἱιιει· Ιεε ίί(Μεε (Με δειει·εωειπ

(με του: Ιε ιτιοηάε (:οπίείΐε η'οίὶτε με νε

τπονεη υεεείἱ-ειἰι·ο ει Ματ.

ΤΗΕΟΕΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

ν1. ΩιΞέΙ ψάαπέσυ·σιω ά'ιακοίν σοπβαποσ Αν:

δ'α::·"πεπτ έ: Ε'ευ|ίπωα:ίοπ.

Έ 8 Δ' Ο Ν δ' Ε.

$ὶ ἰιιιπεἱε οικω Ιεί-ιιἰτε ειιιοἰτ (06 Η ΗΜ

εοπΗ(!ει·έ (1ιιεόε (Με εεΙ:ι,τοιιε Ιεε ειιιτι·εε Ιε

(ὶεἴειιοὶὶετοἱειττ. (ξ!εΙ(1υ'νη Ραπ είἰτε αυτα

νρυ!υ (Με (μι'Η ίει·ο1τ άο.ι18ει·ειικ ἀ'εκεἰτετ

@κ μτΐεςιιι1οιι , Για απο: εΙΤευιωπεε,.(με
< τ τ " Ρ :ι

ι..-. 4.ν

Δρυ!. Πα

Με! ὅ Ιερ

(πρ. ;. 3. 5.

(ενω ι 8.

ΙΗιί. σ. ε. δ.

+ι,."Μι 13



Ρειτ Ια ιτιογει·ι ΔΗ Ια εοιπΕτιιιο.6οπ ο” τη ΐοι:_

·τΙτοἰτ νἰδἱοτὶειικ.

· ΤΗΕΟΙ.00ΙΕ ΜΟΙΙΑΙ.Ε.

!!)Μ-Ε· 1 5· ν11. @ε β'υπέϊέσπ :ίπ σιτε/Μι πιο Βαρκςβ

*Μα η" οι: /ιφρηέο !”υ#π άσ Ια Εσπ|ίυ·»ΜΔίσκ.

Χεποπεα

γ Ν)7 ε:εΙα αποτο. Ϊουτσε Ι‹:ε Εί-ε:Βο!εε άσε

ἰεΓυὶτεε τοτειπὶίΪοηιοιπτ ὸ‹: Η ὸοὁὶτὶικ: ωο

κτει!ι·ε , δε τοιιε !ειιι·ε Πιιτεε απ Γοιπ ΡΜι1ε.

ΤΗΕΟΕΟθΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε

3ί,"Έ· βεί ν111. β:: |φιίω· Αιο!|οέ: αμκ:: ΑΜ οικι

ή;':β2ώ”- Ζει ά:/Μιέπ (σ &ισο·ιωκα έκ Δι Οωβίπωωέσπ

Μ(“,Μ Φωπ:&[Μ παρέα , Ατομα: Ξέππωπέ Ια ·υοιιίκ

κ1ιω·22ιω ›·πέκση φαω ὰ [η [κύβαπεε. Οι, έ! ο επ/Εεζ

κέ Μι:: β.: εἰσιν: Μπιέπε:ήκα: σοπεπ :Με

Μ· Διακ: Τὐσσ!οἔ£ε›ι: , @ο ΖΌχιέΜπ έ::

6'Βπ/πιε Μή Μ;» έα Γιβκα οί: Ια`_£'οπ_β›·

:καψω

ΙΧ. @ο ΚΜ α Ισπέ·2εωρ: Μπάκι]ΐτέ Μαι· .

!'Εέ!Με ε: 6'ωσκωεκιβικ.σ Οκδϊέσπ , ώ· με Π::

Ισ ΡοπτποἰΙ [πένα υπο”.

Χ. @ο ΓΟπίέέοπ έκ Μ έ'οπ]ίτυωι:έσπρεπ2

.Σ ζώα εωσυπψ: , πω: βπΖεπππ: ὰ υπ Φπ/?κ,

Μάτ ἐ υπ Οπισπ; ό· μ”ικττο.:·βί: Π: Πι::

απβτέσ Άεκ.: “σπασει σου:ιππέβσκ ρω·ιέα4Ιίπε,

ή· μ" Δ: βει! μπώ·?ΜΒ ω:: ά: ι·ωιβυ·ο: Β:

84Ρ!6/ΜΕ. > Δ

Ν κεΡοΝεε

¦ ΡΜ. ιϊὶΙείὶωιιτ Με 8; ω: ιιιο1ζωε ΓΔ.._ (1 γ δ' ε!

Ρο1%ιΜΔε1εμΓεώιιε Ϊειὸιωιις€ ςικ: τοιι5 Με

ΜΜαξείὶΔκε απ: :Πέ :Ισ ΈκΜε εοπττώτε σ

;:·.Ι.Ιυχάιι "Ε, @ώ φμε 109

...Θ

¦--.«ο



ε”

(ε (Ιε Ιειιτ ετττΙΒιιει· (ε ε. (με), Πε (οτιιτ(‹Ιἰ

τωε·Ε( ΡιιΙε (1ιΙε Ιε Ρ.'δΙτιπο(Ι ει ττοιιιιέ (Ιεε ΑΙ)

Ρτοϋπευτε (Ιε Η ΒοδΙτΙΛε (Ιειιιε Ια δοτοοιπιε;

8( (ειι”εΙΙε ει είΙέ (ΙεΡΙιιε ΙουίΙεπιιέ (Ιωπε Ιε

(ῖοΙΙεεε (Ιε Νειπιτι·ε , η'εΙΙ ΙΙ με 5ιιίΙε (Πιτ

τι·ΙΙουει· ΡΙιιΙΙοΙΙ ὰ Ι'νηΙιιει·διέ (Ιε ?Με (1ιι”ειικ

ΙεΙὶιἱτεε (ε (μου τεΡτειπ(Ι :κι Ι). $1τιτιοικΙΡ

Μειὶευ'εΡ( (ε Ρεε οποτε νικ: ειιικι·ε ΜυΙΙΙ(ε

‹Ιε πε νοιιΙοΙι· Ροἰιπ :ις(εμε: Ια ΡτοτείΙετΙοτ1

Αιι(Ι1επτΙ(1ιιε (1ιίΙΙ ε Με (Ισ σε (ΙΙΙοιιτετ (με

(Ιυ Με 8( (Ιεε Ρ(ει(Ι(1ιιεε (ΙεΓ(]υεΙΙεε ΙΙ Ρτο(ΙιιΞ( Ιεε

τείΙτιοΙΒιπ:18εε (Ιεε Αο(Ιειπε. Ο( οποτε Μου

(1ιι”ΙΙΙ.οΙτ να] (με τοιιε Ιεε Ι(ΓυΙτεε ί·οιπ (Ι”νι1ε

ειικτε ΟΡΞηΙου οιιε (εΙΙε (1ιι'οπ νου( :ιττι·ΙΙσιι(τ

επι Ρ. Βἰτπιοι1ὸ;ΙΙ (Με Ρειε ντε), ι1ε(ιτιτωο5ιιε

(ειι”εΙΙε (Μ: εσωτε πω:: Μ( 'ΙΙ:(ο!υ!έσπ.σ : Ε( Ισ

(:ε11Γε:11τ επ (ΙΙΒιιπ εεΙ:ι (ία Με ειιιτι·ε (ΙιοΙε (με

εοιιΙείΙετ Ιου ΙΒοοτε.ι1(ε 8( ι1ιοι1ΙΙτετ (με Ιε

ΡΙι1ε Λο(Ιεπε ΊΉεοΙοΒὶειιε Μ), ίοιπ Ιικοπουε.

ΙΙ Βιιιτ (Ιοιπε (1ιι'ΙΙ ΙΙΙ-ε Ιε δεκτυοιτ (1ιι';ὶ Με Ιε

ςειτ(ΙΙησ.Ι Ιει((Ιυεε (Ιε νΙπεγ Ρον( Ια νεΙΙΙε (Ιε

Ια. Ρειπε(οί)(ε δ( ΙΙ εΡΡτει1ὸι·:ι (1ιιΊΙ επειιτε (με

έσα ρπίπιΜιω Σα!εβα ψη·:Μ: .5'ακ(δΐκ.τ βΙώιπ
(ἐπί Ιου βίου παπα.: έωμβ:έσπσω. @ΙΙΙ

ΙΙΙ-ε επ(οτε Ιε (3ε.τ(ΙΙικιΙ ΑιικεοΙυε Α;(Ιιεικί(με

(Ι'ΑΙκ Μ· Ιε 4.. (Ιεε $οιπ. (ΜΙ. 7. (Ι. 7. (μή

Ιιι)·(ΙΙ(ει οιιε Ι'ΟοδτΙου ό" (ΙΙιι·είωε ο'είΙ με

ι1εεείΙεΙτε (Ιε πεεεΠΙτέ 9.ΙοίοΙυε ει: δειαεωεοε

(Ισ Οοι·ΙΙΙι·οιετΙοο. ΑΡτεε (εε 02.τ€ΙΙ11:ι11Χ (1ιι'ἰΙ

πω” (1ιιεΙ(1ιιεε Ειιεί(Ιυεε, 8( ΜεΙ(Μοτ ()ειουε

ΜΥ =ιΡΡτεο(Ιτε. ευ Ι. 6. (Ιε Ι.ο(Ξε (Η. 8. (Θε β

πω:: (Ισφε (ΜΙ/σπασω σωο-εω»ωπα δεσπ8·

Ρε
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Βε α'ίι(Μ.

Τπωἰἑ:. Ραπ(

;.Οοπ_βιί. ε..

(Μία: (ψ

ΗΙου. Πέ.7.

ε. ε.. με.

δ 7 δ ·

Μί,""Μ (παπι: @Μπι έππροβτέ :ση/ίσα·ε:πν· ω

των: επ Ροιιττιι Πττοιωετ εΒει Μειττἱτι Ραπ (ἱε

ΑνεΙιι. Ε( Ροιιι·εε (ΜΗ (Μ (Ια ΜΜΠτε ό( ε:

Βεετειιιειπ,νουότοΜΙ οίἱετ ε" Οειτόιι1ειΙΡΙεττε

Β)ΑΙΙΙ» Ειιεί(Ιιιε (ὶε οιιι1ιβωνΖε: ε!εβ έ( ΠΙ

ἰι‹_β›·ε δσίεπα (με Ιαν όοοπεκπ Με νετὶτεΖ (Με

(!ειι1ηικε, Ροκ( εε (νιιΉ τι (Π: (Μέκέέΐω· Με·

πω: ((.`οπ/:ΐνωνι:(οπΔ)(β Ερέ,θυρασ ω! @ένα φικέ

Με· εεωωέιπέμι:/Η 4..]ω. Θ. 4..

ΜΒΒΑΚΜΜΦΜ$$εενεα

Με (·ενοΗΑΜετ112.

Ο

Ε!!οηθώ Ισ Πωσ”, ΜΜΜ” "έ

(Μω(πρρκν· έ9?π&εω· Ζε 6'οφ.( (έα

νω..-εωφ, ωπυ·ε Ζε πω: 2ο.

έκ σεων! έ: Ν(εά· ,/Η(υ: Μ υεψυκ (να Βιι|ίπ. _

Φακο». 3 δ. έν( φωυ·έφω Ουισέ!ε έα Ε'.α›·ι|οπέσ,

.Ζε @που 1 ε. έκ (ίσιο. ίε/Με οκεἱΙε άζ.χν·Ιε:,

Ζ.ε δεκα» 2 ; . άι( .5'ΜΜε Η ΤτιιΙΙο. @ο Βα

(.·ν·:: α.. Περι θσίιιβ.· , π! ΕΡἱΓεοΡοε Ι.ιιεειώσε

αφ. πο. Δ( 6'οπσέ!ε [ΠΝΑ /κβ.ιΙΖεμέ.. βεν·

.9ωω:.( ((Όάο Εκο/θεια έ( ω... , εφ((.ιε

(ἰε δεετο.ηπειπο ΑΙτειι·(ε:ε (::.ιι1οιιε 8. Σ.: ΡΜ

η”........... .να ΓΕ!!ώ. βεβπ2ίΜΜ2 άσε Ρε

σ·ε.( , @νία ΤωσΙοέέεπ.υ.

Ι( Ε Ρ Ο Ν ό' Ε.

ΟΠ( Βἱει1 (Μ Οτει:Ιοιιε, 8( (πω: νδ

Ρει(ΡΙυε (ὶ'είὶιι(:Ιε εε δεηίειιτ Ρουπα

σ.ΓΡ((εκ ὲι Ιΐιοιιιχεια (Πιοπιππε ίεειισ.ι·ιε:
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.ΜειΙε αΙ1 νοΙφ>ά'αιιτισε ειιι'ΙΙ Πα Ε88 Ια"

ΡαπιεΙΙιιε ευ Βου εγ-:Ιεπιιε αιΙΙΩΒΝε ›ΡΐωΙκ

Ρα: Ιεε αιτισΙοοικε Ι.Ιτιιι·ΒΙαε ὸοε 8ὶ Ϊ8©€1ϋἶ5Ξ

5_ ΒαβΙο , δ. ΟΙιτγίοΙΙοππς,8α Ρετ εε Ρο.ι·ο ο

άεΙ'ΙΙΙιΙΙΙτσ: Ι)Ιαιετε εξ ΜΜΜ 8. Μπα15 Ψ”

δ.ΑιτιΙ›τοΙΙ-ε Ραπ Πὶαασπἔυα ααακίαΐ722%ϊ

· ° · οιιιιο€4"ΙζιΙΙΙΙΙΙΙ,|.@ε?:::::Ιοε ›Ι1ξοτε τταόυ1:ε ΙΙ(Ιο

Ιε6ηισητ ιΙιι θκε: Δα Ρ7#ἰ#" θα π' ""-ρ"έ,

α”. Θ... πω;; αρρα!Ισπ.ι· Βίαατα.σ αα/Μύαακα

ααΙσαααπ α” αβαίαπ.τ Ια μα): Θ· ία ω» αυτ·

.ραπ ό· α. δ. ΟΥΡ:Ι:ιη ,ρ!απιπώα: ααίέαπρία:έ.τ

ἶῦἰαἐοααα αα!έσεω αβαπα Ρ".ρ,πώ"·Ι "Ρα ιο

Ν. (:οικΙΙε εΙε ΟετιΙΙειΒ€.'Όἰ##””“ ΙΙΙ"2ύ",'

Ραα.σύματο ε..α."απω ασφοπέ.κ σιωα. απ·

"Ια β πααα/Π2α: :ορια ααα... απ". δ. (Μ

ζωο: , Βέααωπκ ποπ Μια" Ι °ω“ή""Μ "ή

..α ερωρα ·υα!απα:Ισαατο |αέΙΙαπα α." Ραρα!α.

Α εεΙει ση Ρειιι: ειὸΙοΙΙιετ Ια ΙεπτΙπιςτπ άσε

Ρετ65 δ: όα·:ε ΤΙ1εΙ0ΒΙΟΝ5·α ΡωπΜΙΒ ω"α”Π”

Μαι εε Θεώ-ειπα ε”είΙ ιπέΡτΙ5 ,ΦΠ Πε 5Ή"=Ι1°

40” Ε)... ε.. απαῆιἔχπ μ; Ρ. ςεΙΙοτ ‹Ιο Ια πω

με: επ Η Βοηιπ οπη:α8Μα

ΤΗΕ ο1.οο1 Ε Μο11ΑιΕ. ι

ΧΠ. .Μακ να Ζακ” άαΜαΐέ υ Μ: ΡωκΙΙ5

οιιιιει·τ ματ απ: άακααίωι: α Ια καςς# . #β|”“°"ΐ

:σέ μια Μια: βπἰ: ΤΙσααΙσέέαπτ,ι!.τ απ: ακακία

έπιπακέαα παπα άαιαοαόση ραα##α/Ϊ#9#” > Ω."

ήααα παμπ: μέρα: αἰα ΚαΙααιαα: .έα Ια ”ααεα,

θα νΙΠιο Ισ δ. $ατσ:ετικητ Αν ε τ: 0 Ε Τ Τ ϊ

απατα ει1>αι: ιΝτΕΝτιοΝ. (ΙΜΜ

Μπακ: Ια Ρ:α:Ιειιίε Β:ϋφω-ά κι Φωτ '39

Αυαθι·. »ία

0ίβ. Ι. ι.

καρ. μ.

Με;» Δω

α παές.76.

Σά. 6°,,,ο

ι ; ρ 3 .

σπα. α.

ΙαΡ/ἱ:.

(Μια. Οατ$°.

α.58.

δ. (Παω. Ι.

8 . Οοπβ.α.

2.8.

$.6'Ισπ. Ι.8.

Οπα-β. α. Η.

απ... μ..

Ραπ! ιἰα

Βαι·η σύ. 3.

Βσαο:. δ.

χ.Ι



8

Μειτὶε,(τιιἰ Γ( :τοπικ (ΙΙιττεΙε νεττετειΙτΙε ΜΙΒ

(τι.ιεττε (τιιΙΙα εοιτττεττι: 8( τεΙτοΙε ΙΙΙ( ττοε Αν·

τεΙε; δ( Η?Με (τιιεΙ(τιιε Ρ:ιτιτ(ιιΙτετε μα( 8(

(Ιειιοττοττ , εοττττττε ττοιιε Βιτίοιτε Ιοτε (με ιτοιιε

ειΙΙοιτε νΙΙιτετ· Ιεε ΙΙειιτι οιΙ τ(ΡοίετττΙεε ΚεΠ

(1ιτεε (Ιεε $ειΙιτδΙ:ε 29 (β ω” (Ιω/ε Μπακα

Ξωπα , Μὶκτἰεπῇ ακΗΙ.τ έ: θέσει , ό· ά:/έτ·

ἐπτιἐἰεὲ/η ε)ΡΙεπ , ?το απ: στο: τω: Με·

. Ι(υππωπ φάω ω;» κατά, βάσει πιφροατσι λ

βατ ΠΙ: ; 6· πεπρα.τ (στα άτβιτ ΠΙ: ηττυροτ·τε.ε

κι (Πε. ο

2? Ε Ρ Ο Δ? 5 Ε. ι

οείΙ εί)(τε οΙΙ-ειττ(, 8( σ.ιιοΙτ Ιἶευτε (Ιε Ιτεί.οεττε.

_ Οοιττιττε Ποτε ότι $ειυιτειιτ (Η ε(ΙοτειοΙ(Ξι(Ι1
Ι ' ιτετε ττττεε; 8( Ροιιτεε (τιτ'εΙΙε είΙ νει( (το νετΙ›ε

: δ( ὰ @Με (Ιε Ια Ιετττδτετέ @οι Ιων (Η εοπιιττιιττε

Με( τοιιε Ιεε ειιτττεε 88. (των επεσε( νττ (κ.

(εΖ τττίτττν; Ροιττοιιον ιτε (ΙΙτοττε ιτοιτε ΡοΙτττ (με

Ιου (οτΡε εΠ @με (Ι'Ιτοιτττειιτ, που ΙειιΙετττετττ

ὰ εειιίε (1ιττΙε·Π ειιττιττέ Ρετ εεττ' (τοτε, 8( νη),

1:21· Γονειτταττεε·Ι)τευιτττετε ειιΙΙΙ Ρουτ Ιε ττιΡοτε

(τιτ'ιΙε τ Ια Γειτττ&ετέ οι: Ια ν1ετΒε, εοττττττε

εινετττ είτε αιτών: (ΜΒ ΙΙιοΡ(εττεε : Ε( μια.:

(των ιτε ΡοιιττοΙτεοιτ με Ι'Ιτοττιτοτετ· Ρετ εε

τττοτΙἴ , Με εττεΙυττε Ιεε ειιι(τεε, νοττε επ το

Ροττ2.τττ (έ: Ιτοττττειττ αυτ( απο ε: (οτττπτε (1ιτ:Έ(Ι
τ ε . ε - '

' ° Ιου ΙτοιτοτεΙει Ματ, οτι ττ ε:: Ιιτ(Ι Ροττττ Ι Ιτοττ

ττειιτ (το θε (τμι'οττ τεεοττττοἰτ εεττ: Ια [οικω δ!

Ιε ΕττττεΙΡε (το (ουτε Ια Μετα( οι: Ια Μετά·

Ροιιτ αΡΡτεττ(Ιτε τ εε (Ιεττίευτ (με εεττ( (Μισο

τἰοττ ιτ'είτ με Η ΡΙτατττο.ίΙΙ(1ιτε (τιτ'ΙΙ ε'ΙπτειεΙττε ,

τετοΙττε εττεστε ττττιιττειιίε επι ΡΙΙε (Ιε Ι)Ιειι , σ”

`

ει Ιλ
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ο

Μι ΙΙιιιι&ε Μειε ιιοιιε Με ι·ειιιιονει·οιιε (Ι ΙΕΚ

εΙιοΙ|ε (#3: 5,3ΡΡἙΙΙ.ΐ , ςΜΙί£ἰθ7' ι'α. Σ!.

με 42272 Μ, ο (μι αν (το €1ΒΙΚΉ 01000 :.7.

Ραπ τιοιιιιε( Ι'Ιιοιιιζειιτ (Ισ Ια Μειε (Ι(ιιιε Ι'Ιιοιι

που: (Ιω ΡΙΙε , (ΙΙΙ(ιιιι: Βέκιο: φωτο· μέ Ηρω·

Μ"ΙἔΕ“ἔἔἘΒ“ἐΙ“ἔ”Μ ο ι( Α ι. ι:

ΧΙΙΙ. ?δικο Μ:: ε(υπΙπίπ πιο τα: με »ΜΜ

|νΙΜ Μ· 6'οπωιπέσπ.( , [πωβ ΜΜΕ" σ::με"

έν.: ιιΜυοβΙσπ.( ?κι Π:: μ υψ207”; ό· Ισ Ραπ;

Ν0:ΪΗ ο ε_/έ |υπρϋπ , :σε β Ισ.: ρπυιΜ·.(

Ε'Ιιη?ίω.τ μέ :|ιιυΙσπ2 β-Β:2ιακ.:.· _, £'οπωικ
Ε;"

(Μέσω (ω: Ιω ίσον: , "Πο Δεν». Με ρΙκ- ε_ Μην: Ι(

βεβ [καίνε απάοιστά'Ισπ) με Η Μπα ἐ.ἔῖ β ΒΙΜΜ(ω

Ιππέκφακ(ε ; μαπα: ((ίηβ .Ι 6'οπωπκίω· "·εω'β'

(Ι'.(κωκι |ο!π:/σισκεπι , 9σί(υπ 7 (Η Με.. ΗΜ

|Φεβ.

Κ Ε Ρ Ο Ν δ Ε.

()ειι:ε (:2.ΙοπιτΙΙε εΙΙ (Ιειιιειπιε μι· τσιπ αιι

ιειιιι: (Ιε ΡειΙοιιΔιεε (μι Ιου( , οιι οιιΙ σο: εΙ'(έ

Γοιιε Ια εο(ι(Ιιιιτε (Ιεε ·Ιείιιι(εε-; 8( μι· μια

(Ιε ι:ι·οΙε (πι: Τι:ειΙ(ει έει·Ι(ε Μ· :ειτε (ιι(ιιιιεκε

μι( απ:: (Ιε (επι: Οοπιιπι%ιΙ9. (μι αιτι:εΙΙειπ

(με Ιεε Ιείιιιτεε [ο Μνω..... ραπ( (Ιω ἀῇω

|ϊκίσω ιιεεείΙΙιιιεε Ροι.ιτ Ια (Ιοιππιιιιιιοιι. (Με

με: νοιι· (Μπι Ισ. ι:εεΙε ΧΧνΙ. (Ιε Ιειιι·ε Με.

ΙΙιεε, (ιιι'ΙΙε Γιιιιιειιτ Ι'εΐΡιΙε (Ιε ΜΒΜ , (ΙΜ

ιπαιτεΙιε ειπα: Ιεε ει(τι:ετιιεε ει·ι·ειιι·ε (Ιεεειιι(

επι νειιΙειπ Βιιιε Οοι(ιιτιιιιιΞει· (ειπε τω( (Ιε

ΡετΙοιιιιεε απο Ιεε Ιοιιιε , Δε (Ισ: εειιι: (ιιιἰ ΐοιπ

ειεει·οιι·ε (με (Ιε Δε..." Ια (Ιοι·ιιπιιιιιΜι

(μὲ ΙΟ. νεΙΙΙε (Ιε Ιε ΩΡι.ιΙ(ιιιε,Ροιι: τέττιοιέιιες ο

Ο
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ποσά! - .

(ει τεΡοπτἔτε,είὶ νπ'ειθΙου φὶ «πιω Μακ φπα

Σ: τ:ιε.ττμε. ΜΜΜ: οι εοπιβετιι επ ΕΐΡ:ιΒιιε

εοη1:τε Ιε5 νικ , δ: Β: Σ). ΝοΠοτ οι Ρτειι1εε

. β π__ τοσα: Με ειιιττοε. Έστω τεἔὶι·: εμε ΜατίἱΠει

Κ Μέ όεε ΙΙΙιιτώιπ:: ιΪΕΓΡειΒικ νοιι1ο!ε: Βήτα

> ειὶπο ε: :κι Ο·οηετει! Α ιΙειιιὶυ2. , οι:: έττε

ττοΡἔειιτκ , 8: εμε σεξι ὰ: Ρ::ιικζ σώσω:

'Με Δ;" ιι·οΡ ΜΒΜ, ώ: ΜΒ , ή ρέκπι ή ιάβηκεπ

' κι· εσωπιππΞασκάκω βάσία ε.κ&οκΜΗ , Μι

απο: «Μ £άρτυροπβ: <υέέ:Μπ Μπισκοπ άα&υπ

π: ι.·κ!υ·5κε φάω σέΒικο «μοφω ιίέσ αι·σάιυπ,

“υτοβπίπ β πιιυπέωοπισ ι:οπίωσέ?έ [πι. ια

Ρωί.έιτ άν Ρ. Νώε: Μι τἑοη ώ: άεΙΞι8τεειΒΙο

Πω: Με ιταὶτε όιι ώειώοτι ὰ: το (Ξεοΐσατ.
(ξιΕ:! τω!» εΑΙ ὁ:: αϋτο, (με κια (ΙΜ ίςοιπ 8ε

ἱἔλἔ1ττετιτ ΡΙιιε ἴοἰΒΙεε,ί-ε ὸοὶιιωτ ΡΙυε €ίΐοτεετ

όε Ρτειιότε Μ: κακός ε” είϊ ΡτὶτιεἰΡειΙοπιειπ

ὶιιίὶ1τιιέ Ραπ· ί-οι·ι:ΞΗετ Ρ -

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙ Ε ΜΟΚΑΙ.Ε.

ΧΙν. @άρια πω:: Θεσσ έ:: βπαππ.τ πρ

ωτα:: ›ὶ Μ /πίπέΐο ΟΜΜπωωι, Π: π: σου:

>2ΐ6τπέ: Βα::7π 9απβ)υ!πΕ< ά: 3επέ!υς:,άε9ιέ: φύσι

. . ι σ” απ! ΒΜϋπ απο” Μ ω, ο ο Μ σοπ

Ώβ2:τ "φαω ά: Ζοσέ· έπέι!κΣέ , σκ Μο· απβέζπα

μ'Μ .βιβωἐ υπερπ/υππο , μου Εοινωκκέπ

άὲἔκσπιεπ: , @· κακού Μ Οπα άπο διευκ

π·κκι, έ: π: β :των μα: οι ρεώέπιου·ιο! ,

σκοπο :κήπο μ'εΙΙ'επ άσπισ , ροκυ·έιέκ ?κό

ρωχρω χω, ιία/]”κ: ή:: έσα:: , πω. ραςβωές

:ὅτι σ:: θυπ οδο. Α

' ?ζΕ ΡοΝ δ' Ε. :κ .

_ Μ; ΜΜΜ πιο πουικιπ φα τι°0Ρ @β
-ω·

-“ΐέ

Η
ο



τ:

ιιιεττΙεεεε , ό( Ιειιτε Ιξετιι(ειτε νοιτε (Ιιτοιτι:

(ιιι'ΙΙ ιτ'είΙ-Ροιιι( (το ΠιτεοΙ:ειιτ (ται Ιε Ιειιτ·Ι:Με

τιττειικ ίετι(ιι·. Ρ(!ιιτ ει: ιιι είτε (Ιε Ια δειτ(ετιεε >

(Ιε δε. ,Ιε εειτίειιτ Ια. ΒΙΒΗ( , ειτ οΙττιτε((ιιιτ(

(με ΓιιΡΡοίε ειτ πω), ι:ΙιιειιιεΙΙΙΡετΙε νιτ'ιι(- Μέι ·

(τιτιοιτ (με Πτι( Ρτείιιιτιέε εοιτ.(τΙ(ιοιτ. εε (ιιι'έ4":

έ( (Μι, Ροιιτ δε. (ιιιι ιτ'είΙτ (ιιι'νιτ Ιειιιι(ε,ιε Μ): ι ,

οΡΡοΙ·ε (τοτε δοτοοιτΙΙΙεε (ιιιι οπο( Ιε ιττέιττε θ;

(με δε. (3ε ίοιτ(, εεΙιτισ (με Ιεε νετι(εε 1τι1(#ωσε

Αεει(Ιειτττοιιεε ιιΡΡεΙΙειι( ἔτι Ιιοιτ (Ιτοι( Πιι- Μ!) Ι 6

εσπιτΜΜύΙσάο· χαιιικ.ι. ε. ΜοιτΠειιτ εΙε θε

ιττιιΓεΙτε. τι. ΜοιτΙτειιτ (Ι'ΠιιιττΙτεττ. €ειικ-Ιει ω"Μ[ 3"

Ιου( 2ΡΡ11),εΖ Επι( δεσ( , ΙἶιεΙτετ(Ι , ΡιιΙιι(Ι. ρ. 9.75”.

Βιιτιιτι(Ι ,(οιιε Πιτ Ε( (Με ΙΧ. (Ιιι ΙΙΙ. (Ιεε με· ι-

$ειτ(ειτεεε , 8( Ρετ Βοιιιιιτιειιε δοτο ΙΙΙ( Μ. ΜΙ" α!"

ΧΙ. Ν'εΙΙ-εε οιιενττ Βετο), (:ειτίει.ιτ , (τοι Ροιιτ Β,2Τ.8,,?.

Ροιιιιοι.ι· (Με ὰ ντι ΙείΙιι(ε , Ιε ω( ετιιτιιιτεΙ (πι. ει. α. κι(

(Ι'νιτ.ε (Ιο(9ετιιτε οιιι εἴ( (ουτε $οτΙιοτιι(ιιιε ι δε.

Ρετ· (ε ιιτονειτΜ( Ι( Ρτο(έε ι νιτ Ριι(τιιιτεΙτε άι: ο

ΗιετιιΕτΙειιτ , ὰ ντι Η Γεειι(ιιτ( 8( Η εεΙε(›ι·ε

ΕιιεΙΙιιιε , ε ΜοττΙιειιτ Ιί(ιιιτΙιετ(μι Μοιτίιειιι:

Οιιιτιιιί(Ιιε, δε: σ. ι,ιτε (τοιιΡε (ΙΙΙΙιιίΙτεε Ιδο

ότειιτε Ρ

ΤΗΕΟΙ.ΟδΙ Ε ΜΟΚΑΙ.Ε.

ΧΙΙΙ. Π: ΜΜΜ: ει:: Ι,08/4τί:[ττ#ε ι1% Ριν- Τ”. 3

πρι( έ( τε(Μ ο (Ισ £'οσωπιτπιστ πιο( Η: απο (τομ

τω( τω( Οιυιιακπισπ ἰιιάιἔπ(, ά· μι( οι: $εσιι- ΜΙ ι-· Β

|ε!ε, (ακτη Ι'ιτρέπισπ (Με @πέσω πεο!εέίεπτ, Διε- ω'· ?

εά·(οπιι·εΙ::ρι·ορτα: Δανικά (Ισ Ι'οπΙσππαπευ (ΙσιΈέΙψ, (μέ ούΙι!ε (Ισ (.'οιπυιακιω· (Με πατε- Διαιτα(

"Ντιπ (μια ,το βιο( τω: πιο( επι ρι·ερΙΜπσπι Δ(

Πειτε.: άι( ΠΙ: άτ_Βἰ(κ.
· Ι Ι Ο ε

.ἔΙ

(ίπ Ειιώ.ειψ...

το. ρα. (Εν.

τι Οοιι(Ι. τι»

@πισω

(μι.



8. Τθ,,'ο 1 2..

θ. 100.

απ. 9 ό· το.

Μιά”. 3.ιἰ,

37. σ. τι..

Ηπα. 1 α..

θ. πιο. ε. α..

Ότι #22”. ι .

1. π. άι· ὰ!.

5. 4..ΩΝ 4.

Μ”. το». δ.

Β. Μπι η.. έ.

1 ;. 4η..

ΩσιάαΪκ

ρω”. 9.1 ι·

.Β02Μ£. έ.

δ)πι·πη1_4... . 7.

Με. ..
ΒΜπ.ιι·. 4,.

Σ): 8σωυ».

Μι!- 47

μ.

Χ Ε Ρ Ο Ν δ” Ε.

Αιιτιιιι ά'ειικ ι·ι'αιειιτιειιε πιό τμ: τε πιο τω:

ντι ιε)τειιιά μετά, δ! ντι ΒιετΞΙοεο ὸετεΓτειΒΙε,

άε @τα νικ Οοιπτιιυιιιοπ ιιιὸὶΒτι‹:. πω.

τιιιοΙτιιι'νιι ει όιτ :με εε μετά .Ροιιτ 8τειιτἱ

φαι (οιτ ιι'οίἱ: Ροιιιτ εοιιττε Μ: Οοττ1τικ1ηά©

ιιιειιτ ὸ‹: 1°Ε81ιττ. (Με ΠεεΙειι·ιιιιιεΙα Τ11€ο..

!οἔἰε ΜοτειΙο , Η τω: πειιίττΙει 5οτΒοιιιιε δ:

εοιηιικιικοι Ρα: δ. πω.. «μι άοιιιιι: ιι.τ_

ΡτιιιεὶΡο ό:: απτο άοθττιι·ιε , δ; Ρουτί.ιιιτικ .

Επι: Ι4:ι.ιοτ, δε μι· Μοιιίἱειπ Οειιιιαΐειι: δ!

ΜοιιΠειιι· άιι να! ; Ετ Ριιιε οιι νιειιάτα ει Οου

τειά 86 Μεόιιιει Πιτ Ισ Που σε ὰ: δ. Ϊιι. π!

Ποστ. δοτο .ἔι 'ΟοτόιιΒα , Βοιπισιτιιι Βιιιιιο. ,

τίιιι διΐοιιτ Ισ πιέΠιε εινα· ΡΜιευτε πατα

τρικ τιτειιτ.

·ΤΗΕ ΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΒΑΙ.Ε.

Χν1. Οκ μια το) Μέικιβω· και: Σ:: πω"

9κΉι οι” £ιιπωίπέ:: , οι: «επ'όΙ: οπεπτἱυπιιεπι οι

Ι'κάπιέπέβια:έσπ άσ Ισ Ρτ»ιω." , ,Μπα με

#”ΜΜ ψ άιβοβ:έωι ὰ Ι'Επεὐω·ἐ.ὅῖἰσ ,-ώ· Ι::

[Μεβέσπ.τ »οβ τσιά/]”απ.τεκαπ θα: μια, (.”ιυπ·

ΜΜΜ· , “Μπι άι υπικιωιβ.σ Λ!βΜΜπι μαι

ἴωι άσπικ , @κι ακ:απτ έα [οικιτπιππέσπε δα

στέία!σ.τ , ή άφπορβικιήοκι άσ Μ Φωτ άίκέπο

άι· |Μκ:-δωά.μσέ'οπ 1%τ :οπππωπ.
τ - κ ε Ρ ο Ν .Μα

Οτι πιο Ρειιτ Κ), Δω α!ιοιιίτοτ , Παοκ ςιι'οπ

Υπο. τσιπ ιτιιιιιιτέικιιιτ φ.16Ιε (ΪειιΪειιι· είτ μι:

τοιιτ!ειπείι11ο:ι1%ιγειρτ ιειιτιειιε ειέΙιειιέ Δ. α..

Ιοι·ιιιι1ετ 8: Εοτεετ ιισε*ττταιτε οπ11ιι'τιι τιοιιικ



Β Β'

Ροἱιιτ: 8: :μια Ροιιτ τοιιεΙ1€ι° ντι ΙοίΙιΙιε,ειιιοιιεΙε

ςιι°ΙΙ οΙΙ,ΙΙ ίι·αΡΡε Ιὶιτ τοιιτ Ισ ιιιοιιόο, ιιιέιιιο

Πιτ Γοε ΒιιΙόσε, διΙΙιι· Γ: Μετα.

ΜΜΜΜΜΜΑΕ&&ι%$$$
ΨΨΨΨ=ΨΨΨἈι=ΉΨΨΨΨ

ΒΕ ΕΛ Ι)ΕΝΙΤΕΝ(ΣΕ.

Ε: οπο( 9π”:Ι: οι:: :ουιιπέ: :Μπα ε: Ξι

Ι-':"πεπ:ρπ2 :ιι/ἰπἱ:,@·· πω:: σ: ει:: Γοπικι::

[Μπα , μι:: ε: :'επεμέει· μι: :ι χω: ω:

"Μπα ,σ.ι'ϊ ά: πιω/ίπ:: μια !”:.ι·ρυβέοπ έ:

9ι::Ζιμα: οπο: έ: Ισια:: Μ:ι:ι·ίπισ: , :ΠΔ Π”

"Μέ σ:: και:: β: ρω·ιι::.

Κ Ε Ρ Ο Ν δ” Ε.

να σε αιΙοιτιιιιετοιιι :τοπικ Ια δ” άι:

ξΟιιοιιιΙπε ό:: ία ΙικιΡορωτοε ;· δε ΙΙ

Ροιιιιτει εοιιτ€ι° απο: Ιω όοι8ιε :οιιε

Ιοε σπα άσε καιω.

ΤΗΕ ΟΙ.ΟΟΙ Ε Μ ΟΚΑΙ.Ε.

Χν11. Τοπ: Η Ουπ:·έτΕπι : Η π": :ι Μ::

9::Ή: π:[αβπ2ρο:" άεβΙ:κιΖει· !:: Ρι.·:Ι:::::: :Ισ
ίΙσβία:αι:οπ 7::Ή οι:: έ':ι::οέ:· ω: ·υ:/ ›·φσκιέι· έ:

Ωω: πάπια: , @· β σοκι:επιι· :ι ·Πέει: /ὲ›·ἰ::ιῇ

Μοπι,ά··:ίω: Ι: :αι::: Η: επβωιωπ , @ο

::'είΙ νικ :Ιοι:Ιειιι; ίιιΠΙΙΙιιιιτε , εποε Ισ δικιο

πιοιπ , ιΙ'ιιιιοΙι· όοιιΙειιτ σΙο α: ιιιι'οιι ιι)α με

ειπα ‹Ιε εΙοιιΙειιτ. Ε: Βρε») 98:82:01! α:: ραπ:

αι:: πι:: :24α:ι:::, ά:: ι @ΕΞΙ θα: άσιιιο.:ιάττ

Ο ε

ΕΜ”. 86.

Πάω.

Οοπι:Μο,

πω:: : .

Μπα] :Ια

Μ". :Μαΐ

:,. α. ιι.



.

Η #

ει: Ρειιϊτειιτ ε'Πει πέτα όε @δ Ειστε” 82 ε”Β'

Μι με όο ε!οιιΙειιτ ί-ιιΗἰιἔιιιτο Ροιιτ άξιο ειΒΐοιιι·ι:

ΙΙΙιι)α βια όεπισ.ιιόοτ,ε ιι κια νουάι·οι: Ρειε Με

:ιιιοιι· πιο όοιιΙειιτ ΐιιΗιί-τιιιιο , δε ε'Η ιι'είἱ Ρειε

ιιιειι·ι·γ ‹ὶε οι: Μ. με ειιοιι ; ό· Η! οὐ: απο ακα,

απ Ισ έοι: ιιύβκάπ.

Ιΐ Ε Ρ ΟΝ δ Ε.

Ροιπ Ια ι:οιιττιτιοιι Η ιιιι ει ι:ιει·ι ςιιο Με
1είδιιιτεε πε Ειεοιπ Ροιιι· εκειτοι: Με Ηοιιππεε

ἑι ναι νι? ι·ιΩΡσητιι· :Ισ Ιειιε ει·ιιικε,8ι ὁ. Π:

εοτιιιεττὶι· ἑι. Πισω ίεάοιιιΈιπειιτ 8ε ὰ: εποε.

Με Ι°ΕΒΙἰἴε αμεα: άοε!ειτό εμε Μι εοιπτι

ιιοιἶ Ραπ έιτε ΡΙιιε ου ιιι‹›ιιιε ΡιικΒιιιο Ξ Πε

πιο πικαπ Ροιιπ όειιιε !”οτιθει· εειικ άουτ Γει

τιιοιιτιι'είιΡαε οικοι·ο ειιιιιιέ ἑι Ια μικτό άσε

δετ;ιΡΒιιιε, & επ εκτ6Ρτειπ άεε. Βοιιε τοπι

τιιοιιαιτιοπε, Πε ιτε ειισοιιι·ιι€οπι ὲ. Ροιιι·ί·ιιι

πιο 8; Βήτα άιτ ιιιώΠοιιιε Ρτοἔτιτ2. Οτι πε

' ττοιιιιε με ειιο: Η: Ρ. Βαση ειιι Μπι α!Ι€8ιιο

α: ιιιι0 Ια (ζοιιί-ειικειτο :ισ ιπειιιιιιιΓε ΐοιτ. @ιο

ν Η ου εοιιιι8Πιιι€ σε ς1ιι”ει ὰὶτ Β. ε!επιιε δε,εοιτι

Ρ^ΙΜ· ε· ιικιπ ίοιπι-οιπ Ροιιι· ιΙεί·ειιότε ,Και Ρετιιατάιο

δω”. ιἰι]ἔβ ·. . . .

«Με Ιοτιιίε!ειιι @Μάι Ριει·τε ὸεΙε Ρει!ιι οι ὸιτ
:7.9.ι.π»·. | ' Ι >(] -

Γ 6,,ω_ ,ρ Ιε ι11ει110. Ετ να Μαιίιτο ιιιιδειαε Ρ:ιΕ.ιιε ει"

-'Με- άι διιιικΒι·ο , @οι Δω ιιιιο: .$ωΖω @σπα ςκί

:.””:"Μ' /ε ω!ΜΜΜ βρω· θκέι4/ωσέίβΙ!ιά:ακτ. μπώ

' ' |θ·σκ>ΜΈ Μπι? ΔΩ Ρα!κάσ λ Ροε·πἰ:ἔω πφιέππ

οικω εβ,/ῖραπἰιει : @β πσπ/κ/]ΐτέ:πτυ άοἰπ ;

ω: Με β68 άψΒασι, ό· ·υ:Πε: /ιη]ίσέεπιπ

$ε"”· Ρ ιιιΜικ. Ε: Με , ΜμΕ: /-%#Ϊ£ὶΙ. Με: "πωσ μι·

1”. “Ϊ τ Σ.

"Η Θ". πι: έ: Ρ4!"άθ. Ε: Δ? Μπι: Σ. Τβουω ώ· δ.

Ε!ω Απ.. Βοπικοπίαιωά· σωπικικ που!υέστκΜ.Ει Να

υ:ιι·ι·ε σε Μι 'δοεπιπε: ιιιιι ὸὶτ : ?κοάῇ|οπε και



Ροῇἰι ω..Μ... κι! “πιο σ.ι·τιζβιω Μπύ

1ιοπέ:έτσάκω "τω". ;σοπαπάιιτ στι” άστα

πε [ώστε .τά Μ: φαιά υπ: ἑρ/ἱ4ιπ ραπἰτωσ

θταΜ Μάνια πω: Βάσω. ΙΙ ΡειτΙε τΙιι (Μάτ:

ΗΒιιι· ὰ Ι'έ2ειττΙ τΙιι ΡειιΙτειιτ , 8: 8£ΙΙ0ίΙτ€: ό·

βου/κ1βσ.έτ ·ω/ίτ σιιπιτπέτπι;·υσ2/κΙττωβτω ω”.

του ·ιντρο/.ιέτ κύβΙκά. @τι τσ:ασίιι/ΐο ποια ριτ

ναυπ :οπβΙκτέυπέτ βατ” ι8#£7Ι : ό· ι/ΙΙ ασπι

υικπί.τ πρωί δ. ΤΙσσακω ό· 8. ΒοπτικεπτπΜπ
ό· ......μπ..ιφ.. Βά.:.·έιτικ: [Μπακ Μ: αιτή

π..τ ωιωβάτ ιώβίτσί; ?ώ ΜΙΙρτυπ4: βπαρκΙπω

μα» νέα ?κέέωσσ ·υιτΙάσ άαόΜ: ό· Ρίτσι 5απδΐ«τ

$οσίωστέ.ι· Ι Ε 'δ Ρ” ω.. τυπικα Μο 2.+ώπωπ ,

έ”. (Ισ Ιοτιτ Με ΡειτοΙΙοε τΙιι ΡΙιιε είΙ1ιιιέτΙ©5

()ειΙΙιΙΙΙτε τΙ.τ: α: τατιΡ5, τοιιιτικ· ΡειτΙτιιτ τισ:

τιι:ΙυετΙΞιιτοετ (με Έοιιτ νοιτ @Με τειιιτ ε'ειιίω.ιτ

τμ: Με ΙείὶιΞτεε ίοΙιιτ Με ΑιιτΙιειιτε άτ:Ιτι άο

δττΙιιε (μι. τη:ιτειιειιτ, τιιι'αιι οοιιττεΙτ€ ετ:ΙΒιιτ

Ιου: ΙτιιΙε τιιιι): ίοτιτ ςιιτ:Ιτιιιι: κάθεστε :δε πε Ια.

ΙΙ.ιιιιτ:ιιτ τιιι'ειιιΡοτττε μι· Ε: τοττετιτ τΙεε σ.ιιττοε

Βοδτειιτε. Μπιτ Ροιιτ τοιιυτιτ Ι`ΙιιΙὸΙειιτε τΙο

Ι.ειιτε ΟετιΙΙιτεε οι οιιττεΒαϊτ τουτο Ι'είτοΙο,σεε

Ποότειιι·ε ΐοτιτ ΐετιιΙ:Ισ.ιιτ όσα: ε°ετι Ρωτώ:

τιιι'ειτικ Ιεί.ιιΙττε.

ΤΗΕΟ ΕΟθΙΕΙ ΜΟΚΑΙ.Ε.

ΧΧΙΠ. Ετ ά»;πι-!τατ.τ 'Ποώι· τοπικ Μουτ

192ια!”Επήφω ά'2ρπ,ΕΙι απτύπσπιτ και” ορέ

πωπ ΙΙΙ τοπικ ω... 8....ιε, (Με Ια ΓειιΙε «Μοτο

τΙοε ΡεΙιιτε έι”Ειιτετ, ΙΞιιιε .πισω τιιοτιττΙ'εττιοιιτ

άο ΒΙειι, «Η νικ τΙΙΓΡοίΙπΙοιι ΙΙιΙΙΙΙΙειιτε επι δει

ε.τειτικ:τιτ τΙο ΡειιΙτοιιεε;ώ· 607$άι"ΠΠΠΠ ιέ'ω·πιστ

απ:: :στα μέ π: /Μ2μ: οι: Μ.: ά: Ιτισβητότ

ΤΒιβ.ι· Βούτ

...ι...... .

στ. Η.

Ι



56

Μπι, ςό··οκί σηεπτ «Με πω” Ι'.4π:ῳ‹ἰιε',

πιο Μ σπιέπω ρππυ:επι /σκέλε, :σωσει :β
α!!ε μέ πδαπ][ετπιε Μπακ αποκο·ά: Βια:: , ώ·

Φο π: πέκιΜε ?κι Ισ βκ!ε μυ:: , ωρρατιεποπε

ὰ Μ ·υέι!!: Ζω) ό· ὰ Γι/Μι ά:: 15]άσκσ.ι, π:

μι:: “ε” απο οἰψοβοἰυπ [κ]$[απτσ· μια π·

αιιπτ Ισ.: 8αι::·επεκ.τ είε Ια [ω] έσέΜα ό· άδε

,ΜΜΜ

Χ Ε Ρ ΟΝδ Ε.

Με ΙεΓιιὶτεε άειπε Ιειπε ΤΒείεε εοεπτε Ια άο

&τ1ικ: ὸε ΜοιιΠειιι· Ι'Ευείοιιε ά'Ιοτε, ίουάτο

?εε Ρο.: Ιε δ. δἰεἔε , πε Ιοιπ Ροἱιπ ὸὶίΉειιΙτἐ

ά'α:ττώιιετ εεπε ΟΡὶυἰοπ ὲι κοιιτε Ιω: Βοε1ε

τό _, · Ροκ: α: εμε ΜΗ: $εὶἔηευι· Ευείοιιε Μι τα

εοιιιιοὶτ εΠκε εοτιπτιιιυε ειπε $ε!ιοΙειί'τηιιεε, δ:

οιιε Η δο:Βοποε Κι ὸεεὶὸἑε άεικιιπ δε ειΡτεε Ι:

()οικΠε ‹·ἱε Τι·εητε, ειπ εοιπώιπποειιπτ Εν. :οπ

τταὶτεουὶ ά άε Ι.ιπΙιετ 8ε ιὶε οιιεΙοιιεε ιιου- Ο

ο ι.ιεαιικ ΠοΒπιπτὶίἱεε. Ετ ε'είϊ τσιπ εΗτε ε1ικιι1ά

ου ?Με νοΞι· οιιε σε Ποδὶεικ είἱ ΠΙιιιΜπέ , 86

Ιεηἴετιὶίἰε τ Ετ (με Με Ιεἱἱιἱίὶεε σε Γοιπ σου

ΡειΒΙεε Ποσο επ εε εΙυ'ΙΙε ετώεπειιτ Ιεε Απαι

τΙιειπεε,8ι τὶεηπἔτ ΐοκτεπιεητ ἐι Μι άοδΜπε άε

ι·ΕΒιιτε, 8ε εΙε Ια δοτοοιππε. %1.211ιΜΙ γ αυτ;

ΡΜ: όε ΜΗ: 8: ΡΙυε όε Μετά Ροιπ εΙΞίΡιιτετ

00τπτε 1ε5 Ιετιίεηἱίὶεε, οκ επ (Με όειοποιει€ε.

Εκ Η πε Και με πω! οτε ‹!ε £2ἱΚ€ »Με οιι'Πε

ἀεεΙἱικητ επ Ιειμε ΔΡοΙοΒὶεε ευ Πειι άε 5·2·π

ῇυίἱει· πιο: ὸἰΗηὶτἰοπε άι: (ΜΜΜ οε Τ:ειπε ε·

8; (με ε'εΠοτεο.ι1ε ‹·Ιε τἱτετ Ιω: ΜοΗ'ετε ‹Ιε σε

ΒοιιτΜεττου: εε οιι'Ηε ειιιοπε:επτ,ε'εΠ οιι'ὶΙε ε',

επΐοιπςεπτ ω:: :πεΓιτιε. Η Βια: ίεειιιοὶτ ΙΜπύ,

Η Η



ὅ?

Η Ια ει·αΙιιτε άε Ια εΙαπιηατΙοτι ειι1 ιι'α Ροἱιιτ Η:

ιτιοτΙΙ.ιΙε Ι'ατιιοιιιτεΙΙ: νη ΡεεΙιέ , εοτιιιιι'ΙΙ Ισπ

ΙαΙε ειιι'ΙΙε Ιε ΙιιΡΡοίειιτ,ςιιογ ειτε εεΙα τεΡυΒτιε Ιεπ|Ι ω. ε

επι ΟοπεΙΙε.8εκπέδ ΙΙ Ιαιιτ ΙςαιιοΙτ Η Ια εταΙτιτε ως #·"'"“Μ

. ε - τ ί Π· Ισια.

ε1ιιιεΙΙν11 ΡεεΙιε Ρειιτ εΙΙτε,ιειπε :Με με τι' -

ἴαιιτε αιιεε Ιε δαει·εωει·ιτ, ιιιαΙε ιιιέιιιε ντιΙε

μια ωραια" Ηδεν:: άαΙιέκβιβαιιτυπ , εοπι- Η

Με ΡετΙε Ιε οοπεΙΙε. ?Ξπἰὸ Ρυτε ειιι'οτι ιτε ΐ"έβπιθ··

μια Με: , δε εμε Ιεε ΑὸυετΙαΙτεε τ1ιεΙι11ε8 Ι Ι

Ι'αεεοπΙειπ , ςιι'ΙΙ Ν): αι: νικ εοπτιατΙοτι Ιπι- ω, _ Μ,

Ρατί-αΙιε ειιΙ ΙὶιΗἰτ αιιεε Ιε δαετεπιειπ ΡοιιτΙα ω". Μ...

ΙτιΙΙΙΗεατΙοιι, 8ε Με Ιε 'δαετειτιετιτ σε ΓιιΗἱτ με;

εοτητηειιτ είΙτ εε ειιι'εΙΙ'είΙ Ιι11ΡατίαΙτε Η εΙΙε ὁ.

Ιε Ρετ ιιιοτΕί εΙε Ια εΙια:Ιτό εοτιιιτιε νειιΙετπ Ιεε

ΙαοίειιΙΙΙ:εε, δε Η εΙΙε εοιπΙειιτ αιιΠῖ, εοιιιιιιε Ιε

()οτιεΙΙε ΐιιΡΡοίε ,Ια τΙετείτατΙοτι τΙεε ΡεεΙιει

Ραπει,8ε Ιε Ρι·σΡοε ιΙ'απααηάεωεπτ α Ι'αόιιεηΙι·;

εΙΙ:αιιτ ντα), εε ειπε εΙΙΙ.ετιτ Ιεε τηέιπεε,εειΓνιιτεΙ Μή: ἱ&. ει

αδτε ώ' τυπικα ω:ἐξξβεἱΙΙἰΜἱ: 982 εΙ.ω:έω:Ιακωβ Ι δ·

β Μ"μπα/Η εοπτιπετιτ εΙΙε-Ιε Ρουττα-οιι Γαιιιιετ

εεε άουτ εΙτοΙεε, ειι'ντιε εοτιτι·Μοτι ΓοΙτ νη ιΙεσ

αδεεε Ιεε ΡΙιιε άΙΗΙεΙΙεε εμε Ια εΙιατΙτέ ΡιιΙίΤε εκ

ετεει·: 8: :με τιεατιτττιοΙυε εε ΓοΙτ Με εοπττΜό

ΙιτιΡατίαΙτεΞ ΉατπΙ Ιεε ΑΡοΙοΒΙΙΙεε εΙε Ιωά

ιιΙιιε αιιτ6τ Μαι ιΙέπιεΠέ εεε ττοΙ5 Ροικιτε 8: βετ

αεεοττΙετ Ιειιτε τέΡοιπίεε αιιεε Ια σΙοόΙτάτιε ει:

Ιειιτ ΜΜΜ 8εεΙιι οοικΙΙε, Ιε ετσι, εεε :Με

ατιι·οτιε Ισεαιι τεπι

ΤΗΕΟΕ 001Ε Μ ΟΚΑΙ.Ε.

ΧΙΧ. έτει-ρ εκ”ἰἰ: φωτεεε/επι παιΙαίε “Με

Ισ δεεπωπέ: Ρεπᾶωπεε ὁ Ισε/0%|ε £'οπββοκ,

ά· μια πε ΕΙΟΜΑΜΙΜέ Ρ,#επε σου: Φεβ·

-με



8 '

πω· Μπέκι:: , τα'·υ2ο #ά2Π8 άι·ε!αι·στέυπ έ

Ζωα: .στέκια , Π: π'υκτ Ρα.: Ιαι]]ἔ πεσπτωοέκ.ι·
ά'ετωπεστ έ:: πτωτιτ·τωτ.τ Θεοί στα πιέπωτ ΖΙΜ

ττ·έι·ιτέ , σοΜΜσ Μ” με Βαση .ω , (Β'οιε

?τα αΙιίτιιιτΙτε τοΙιιγ τιιιΙ Ρετ Ιέροτατιτε 8; (Ισ

Ι1οιιιιε τ”, πε Γε ΙετοΙτ (ΙοιπίεΙΙό €Ι2ΙΕ5 Βιιιτεε

Πτι'τιτ ετο5 , Γεω οι" τΙοττττωτιττ εαυτο οτι ΡΜ

τκιιΙιττ, ί-ειι·ιε τιιίιΙ Ιοιτ Ισά-απ τΙε τ:τιετ τΙο Η

ΙσοικΙιε Ισ. τ€Ρ€τΙτΙοι1 ἀ'ιεοΙΙττε ΐειιιτσε,ΠΙ'στια

ΙΒΡοπυαΒτέΣπιιτιοόεωεπτ δόσε, ὲτ·τιιιίὶ: ειιι°οιι
ο τ Ι 8 Ρετιἱτοτιε τι! :ται τΙαπιειιτ Ιο

Ι0ΙΙΙΙΙ. 9

. :με τ ο Ν: ε.

νη Β8ικ ΙΙιΙΙΙτ Ροιιτ Μ. (ΙοιίεΙΙΙοιι Μάτι;

ΗΜ σε τπτ οΙιιτ ετΙετ. Ετ τα ιιο ίσα-ό

‹.Ι‹: ΡΙττετοιΙΙΙΙτοιε τών), ειτ.]ΙΙΙ)Ισ ΙΙιιΡΙΙΙΙτέ 8;

Ι'ΙΒιιοτειιιτο ΐεττικτιτ Ια ΙιοικΙιτ:, @Ματιά ά'ειΙΙ.

Ιειττε ΙΙ τέττιοΙ€τιτ: ττιιι'ΙΙ ειΙσοιιιιο νοΙοιιτέ , 8;

ςιι'εϊΙ τΙΙτοΙτ ιιιιτ:ιικ Ια Ρτ:τΙιει ε'ΙΙ Ισ ΙτμιιοΙτ

ΡΜ? ξε ΩειΕίειιτ ετΙτιςι.ιε ίιιι· τουτοε τΙιοΙ.€8

απτο σΞε 8ε των: Ιιι.8ετιιειιτ,8ττοι·ιτέιιιιέ τοιι.

ΕΓΕι;;ι[ΕΠοΕιιττ::Ζωε τιιιΙζιΙ ειΡτττ Ρετ α· τμ:

ι .3.τ . ο. τισ.ιοο .
£Ιο Ια τιιιατι:ΞέιπείεΙΙτιοτι , τ·ιιι”ΙΙΙ οΙΙἱιΙ,τΙοτετιιἐτ

£0τιττειὶτε ε αυτ: ιι! ε'Ιιπει .Παπ το Ι'ειΙΙΙιτΜπα ιΙΙι:ε ΡοιιΙτειιεςτΙΙΙΡειίε εε εοτΙΙιττΙΐευτε ὰ:

Ι'οΒΙΙΒ.ιτΙοτι ηιι'ιΙε οιιτ τΙε Ρτο£Ι1τΒι° εμε Με

τοιιΓοΙΙΙοιιε Γοιειιτ ειιτιεττε.

.ΪΗΕ ΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

ΧΧ. π... Η υτοκάαΛιτΕτ .Με Μι. σρέπέιτ

βατό διαιτα. στ |οπβακ.ϋπ φέιάσπ , άε Ζω τω·



ΐ9“
ἔἱἐὶ:ἐΙα'ε£Ιπ δεπββσπ Ρετ Μπα:: , ό· πωπω; έιΙ'

Η( πΜέ:πεκπέ ΜΜΜ: αμε: Μ· άεπιππέιωΕοπ

ὰ ατακα:: μίΙΙ·π

Ι? Ε Ι9Ρ Ο Ν δ Ε.

Τοπτ Ιε πιοπ(Ιε Γεώ: (με διεπει π'ο. Με

(πω πεπ επΙεΙ8πέ (ΙΜ τω( εοπετεπτε Με (Ιε

εετπππειτὶοπ εΙε (]ΙειπεπεΜΗ.Ι. Ετ :οποία

πιυπάε@επ ειπα (Ιιι'εΙΙεί(›πωΙ:Ιποπ δ: Ρι·οιπο

εΙεπ(:Ιε αΙ (Με πεειιιτιποὶπε ὰ Κοπιε Ραπ: τεπάτε

:οΜε εΙε Γε ΒοόΙι·Ιπε : δ( ε'εΙΙ ιπει:ιιεΙΙΙε οπο:

εεε εκε(πΡΙε π'ε (Με Ρε(Ιπε(Ιει:· εειιιε (μ Ιε

εει1ΙΙπεπτ ιΙ'επΕαπε ειιτειπ:. Πε - ΙειιΙΙεπε Ιω

ε Ια εοπίεΙειιεε πε πω; επι: με Με ΡΙυε

ν εΙε μπι· (με. διαιτα. "Μπι γ ε; (με Ιε· Ραμ

επ :εἴτε τ3εεεε6Ι , δε ΉεΧΡΙΙ.εα:Ιοπ @ΜΙ ο

(Ιοπιπέε-ὲοίε (Ιοᾶτὶιιε επ εοπιιπιτπε ιπεἰι1εε<

ιπιπε(Ιο.πε τοιιεεε Ιεε ΕΙεοΙεωΕτ εθἱπ @Με

Σε Εεόὶειιτ ίοΙε Ι::Ιεπ Ιπίοι:ιπέ (Ιε του( εε πιά

Β ΡείΪε Πιτ εε ΙπΙετ , Ετ ειιι'ΙΙ νογε (με π;»

?πε ()ιιΙο(ππΙ:ιτειιι· πε Ραπ πΡΡεΙΙει πω:: Ι(

ιπσπάε, (Ιπ*οΗῖπ ε1ιΡΙΙ ΙΜ( ιεθποΙ·π Δ( ΙοιΙΙΒ

ποταπεε δέ (Ιε Ιεε ΙιπΡοίΙπεε% 5πειτει π°ωΓε5Θ

πει ΙεπκιΙε (με Ιε δεει·επιεπε (Ιε Ρειπ(επεε

ΙΙε [Με εοπίοτππ1ετ μι· Ιε εοπππιετεε τεεΙ

(τεσπα (Ιεε Ε.εττεεε (Ια ΡεπΞεεπε σ.ιι (Σεπ.

ίεΙΙευε, 8ε(Ιιι θοι1Ι·.εΙΙειιτ επ Ρει1Ιεεπε.

~ (κι εε πιά ίειΙΙειπεπεε εΙΙό εοπ(Ιειιππέ Ρω:Ιε

ΡεΡε. ΑἰπεἰΙ αυοἰε εκΡτείΙετπεπτ ειιΙεΙθιέ
Ι Ιε εοπττεΞπε εΙΙαπε'ΡεοΙεΠεπΙ· ΡειιοΙΙε εε καπ.

πεεΒτει εΙ'ΑεεΙυ. Ραπ 1388. 8( (ΙΜ απο ε(›ι·εε

επ εεΙΙε εΙε ()ο&πιβεε. ΜεΙε μπει· Ια (Ιεΐοε

Η ε
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και: ι·ιιιε Γε ιιπσκΙείΙΙσ ι·ι:ιιιΙοιε απ:: ΑικΙσπε

ΤΙισπιΙΙΙεε , εΙσιπ Ια ΡΙιιΓΡιιι:ι ειιιοισιπ το

ιιιι Ι,οΡΙιιΙοιι ειιδιι ι:στιιΙιιιιιιιέε ?επ 16ο2.

δικια πι: Ι'8.ιισΙτ Ισ.ιιι:ιιε σΙ.έ σιιιιΙΙΙΙει· σ'αυ

πε ()ειιΙΙ.ιι·ε,σιι'αι Ισ. τεΐιιτειιιτ εστπιακ: έσοδο;

δ: σου ειπα Ισ άσει·ι:ι συ Ρ:=.Ρε , ττειιι:ιιητ νιιο

ι]ιιι:ΙΙισιι σ.ιιειιιιεπισιιτ ιιΡΡι:σεΙιιιιιι:ς (Κ: @Πε

Ιἑι , δε σκΡΙΙσιιιιι1τ ΙοιΙΙι: ιΙοετοι: σε Ια Ρι·εΐοηεσ

ιιεει:Ηδ.Ιτο σου: Ι'εισίοΙιιτΙστι, δε σου Ροιιι: Ια

()σιιΐσίΙΙσιι;Ιο ΡιιΡο τσἴιιιοΙΒιιιι ι;1ιΓε:ΙΙσ ιι'είΙ:σιι:

ΡοΙιπ εσιια:ιιι·ο ε Η Ρειίέσ.Ειτ σε Με εΙΙ'ιι είὶέ

ΙΙιΙιιΙο σιιιιΙΙ ‹Ισ τσιπ Ιι:ε ΤΙκοΙσΒΙι:σε ιιιιΙ σο:

έτσι: ιΙε απο: πιιιτΙ::σ. Φεβ εεε θεοί-ουτε

νειιΙειπ νσΙι: σιι'οΙΙι: ω” ὲἴεἱι Ισ Β. 51εει:

σε Ισ ΠσόΙι·ιτισ 8ε συ :εΙσ σε δωστε: στιιισι·ε

Ι”ΕΒΙΙΙ·σ , Πε ιι'σιπ σιι':ὶ. Π:: Ισ Βτεΐ σα: Μ?

ειιιιοικι Ριπή ν. Ισ η. ΑσιιΙΙ: 1617. δε Ια

Ι.ειτιο εΙιι ()ιιι·ιΙΙι·ιιιΙ Βιιι€Ι·ιείε , σιιΙ εσωκο

:τσιπ τσιπ ιΙε Βοιιε τόπιοΙ8ιπι€σε άι: Ια σιιιιτει

εεε, 86 άι: ίσε νει:ιτιιε, σα: Η Με (.ἈΙσπιι·ιΙειιειιτε

άσε Ιείιιιτσε ση ΡοιιιισΙειπ :ιιιοΙτ (Ισ ΡατεΙΙε,σπ

αυτώ: αστεια: σε: Ρειιιιτ ει Με εΙΙΙΙιι2.ιΙει· ‹:Ι'ειΙΙει· ὰ

Βσιιιε Ροιιι· Π: @το νσἰι· αν ΡειΡε , εοπιπισ σιι

ση ει·οιιιιε ιι Ιεε Υ ι·ι:ίσιιάτε. ΜεΙε Ρσιιι ΗΜ

νοέι Μ· α: Ροἰιπ εσωπιε Πε Ιουν; ου ΙΒιισι€2ι15

συ ιιιιιΙἱεΙευκ,Ρι·ειιετιε Ι'νιι ΡοιιιΙ'ειιιτε 8ε στ·

ιι·ιΒικιι·ιε πια Ιείιιιτι:ε Ισ οοιιτι·ειΙι:ο ό:: εε ςΙιι'ΙΙε

σιιίοΙ8πειιτ, νοκ), και πιστ εΙε Ρι:ιι·ιιε δστο ιιι1

ΙΙιιτε άι: Ι'ΙιιΙΙτιισΉοιι ιΙοε Ρι·είίι·σε Με. 1 π. 5

?ἔ›·:ἰκπι ῇΪκά, σιι ιιΡτοε ιιιισΙτ ιΙσπισιισέΠ Ισ

ί:σι:Η:ΙΙΙσπ (σ Ραπ ω; ά Ι'ιισίοΙιιτΙσιι Γι:
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άοπικτ Ρ:ιτ ιπείΐειΒοι·, ΠειιΒοιιΠε Ροιιι· Ι'ειΗἶ:

ππιτὶυε, ?ΐυππι &ουρίκη: ποίίτπω. Ετ €Ι1 νο.

:Υ νη ειιιττε τ!ε διι:ιτσε, σρ! ειγειπτ εΡΡοττέ Ροιι:

Ια ησΒετὶυε ΪοΙετ , νειὶειπὶει. Ειπετιικ:Ι δει δε

Ε: Ρ. Ειποπὸ ΑυΒετ,ο.ὸἱοιιίἱε Ει πο/ΐσ·έ Ζ.σίι'ιι

π: συπωιιιπέεω·. 3. Ρ. το. 4..-ό. 19.ίέ&.3 . αδ.

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙ Ε Μ ΟΚΑΙ.Ε.

ΧΧΪ. Ριπο· σε ?κά :β άσ Ια Ϊα:ἰ:[αδὶὶσπ,ἑι :ΗΜ

μυ!" ά.: κ'επ υπιέπτάέμο Α: που», ρ›·έπείρεί:- Ρ,ΙΜΜ_. χ.

Δ :παπι ιἰππ.τ Ισ ?Μπηκα Ε: έ!) ε» α ΜΜΜ: φα [ΜΜΜ

οπι απ/σέΨπ!, ΩΡΛ: Ρωιὶωπι π'οβοέφο2π: ού- ?ρ"'ρά

!έςέ ά'α·σφατ Μ Ρεπίππ:: με Ισ Ρ7έπε Μ] '

ίπαροβ, πω” θεά! ροιιιωέπ π/σκε›· σ:: Ρατέα

"Με ὲ/αιὲ.σ[αὶτε 2: Βέσπ Ε: :μια β Ισ Ρτε/ἰπ

ΜΜΜ ού!ιέεο· !ε Ψοπέιεπι ὰ "...ω άοιοτπέ

,παπι ω”@πιο άι Ρεπέκεκσε φίά! πι: Μ"... ρω·

συσσωρΜ, ἄροιστοἰι :φαω Ια εσπιτΜυπ Και

σοπωωσ·, ώ· /ερα/]ΞΜίε Ι'έξβΜπίσπ ό· άι:

Επσππωπ.

Ι? ε Ρ Ο Νδ Ε.

(:'εΠ νικ ἰιτιΡοίὶιιτείῖόττεη8ε εΙυ'εΙΙο άο

ιιτοἱτ Βιὶτε ι·οιι€,Ιι· Με ΡΙιιε σ:Η-ι·οιπτο2. νογ-εγ

. ι€$ Ρωῖ01ι€$ (Η Ρ€1τ8.11. Ν” Μάιο 9ιώιππι Μέ

2π:ὅ/ἑιἰκὑτἰτοτφισ αύβΜέ σκιαπτήσιὶ ......ωι.

πιοέ:Μποΐασ Εσσί(βιβέ:έ έκάέσῇ Μαπάατοϊ ού

ισπιροπικ, Βου ώ', Μοάεπιπιπι σέ· ?οικω Ρωπέ

:επι β·ισ2ΙΖΕπιζβ ω.. ε.·κ·ρΙσπ |νοβι. β::έ.<]θι

όΐέσπσω ιιώκέιω·α τισα[ηπι. Ε: ειΡτεε ειιιοΞτ ώς

ε1ιι'Π πιο εοηὸεπιιιοτοἱτ με εοιικ ςιιἰ Μίΐο:ο5έι

Β: εΙιοΞκ :Με Ροιήτευεεε ἑι ςιιε!ηιικ:ε Ε1Ρ6τε

ωάο:ε δε ΡυΠΙΙ:Μωεε, Η ι:εσ:Μι·Βε. Α: Μάρ..

9ιωπ.·, Ρακέ:οκ: ῇιΙψΠ£οπ"» σουιπιοάἐ

5σἄ. 8.

Ραε. Μ".

__μλ..
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,πε/ϊκέω:κ πααβ·:? |πάκωτ δυπββετέ4:.η -β

Ζωή ω πἐωὲτωτ.,ῇ Μ πο:: ΡοΙσ/Ϊ ,ρτυρσωπ

πιτ/κ: οίκω, Θ· έπη ΜΜΜ , άσπεσκίέφωιω

πάκπέ:ια:. &εωίβ οτππε:μἄ,ιιρἰἐεἰεστ πσκβ·2,

ων?κέτα: ωικρ::,ώ·σ. κα· Μπακ ευπιέπέσπ ρο

εφω” Μωβ· έΠο.1 πέτέ, σε” Μινσ:.τβυφ(Μεω·

ποια/Μακ. @απο εμέάσπο ικά: ποπ αὐ#ιΜαΐ.

Με! Μ Μ." 6'σκ/ε//Ιιππω απ: Μ” (ζητω:
Α - Δσκευώστωπ. Ετ ειγσ.ιπ Ροὶε Ιε Με ε1μεΙε Οοο

Ϊείἶευτ ε'εΙιιιι·πειτ ἐι νικ 16πε εὶε Ρεηὶτειιεε,ὲε

Μ_1ιιεΠε !ε Ρειιἐτουτ: ι1εΡειπ με ε”είΪυῇετὶτ,δ6

τϋπ €11ιεΙε Ροιπποηε εΠ5.ι Μπακ ‹Ιε ίπ εοτ1.ττΠδ

ία Ροιπτοὶι ΡειίΪει· εὶε ΓΑΒἴοΙιιτὶοπ ςυ'οιτ Με

κείιε!ε πω! Ξ›. ΡτοΡο5) Η :ιὁῇοιὶεε ι δικα: Μπακ

ο/ἐ σωστο αὐ]ΒΙκεπέέ Ροκ/Μια ρ·ωάΜσω κόπο,

ω! απἑ· έκι”αποΜ·»ι /2ικ2υθ:έ!2οπ:»ι κάπιέπετε.

(Με Ιε Εωὶεω Ιικέε @Η Βοηι1ε 13ο), άε εεε

ΙιιιΡοΠευπε @ω ιιιόιτιε ιπ'ο.ιποἰεπτΡαεευ τεύ

β 2 · Λ κ

Πω άε ΒΒιιτιετ Ιε Ρετε ΡεΙτειιπ, ε1ιιειιπά Η ειιτ οίὶε

Με εοΜείεειπόαητ δι ΠΠ” Με ο ὶ-ι1ἰοιο Με
κ 2 . Σ' Ρ . Ρ

:ιαοωωοάαιιτε ιι Ι'ωΠτωικε ἀεε Ρειιιτευε, ευ

ΐοὶΒ:1έε ρα: δεοτ, Οιε1βι°ἱ€Ι, Ιεπιι Μο!ἰηει, Οτε-ε

Βο3τε Καμ, Βε]ει, Ζ.ετο.Ιο. 22 νὶΙὶειἱοΒσε :Πεμ

ΒΙππι Με ι ς. Βείο!υτ. μ. Μοὶιιε ειιεοτε

ε άε Ι›Ιἑιπετ Με Ιείῖ-ιἰιεε, [Με φ'Πεί): να), εμε

Το!ει , Βε!!ατιώτι, νΜεαΜ,5α:ιτει, ΗΜ·

τηιιει , νειΓΦωεΖ 8: ΒοτήοΚ σετ επΐεΈ11ό

Σε εοιπι·ει·Ει:ε ιὶε εε φ'οιτ ω»ΡΘε Ξ» ΡεΙαιο. ·

ΤΗΕΟΕΟ(ΗΕ Μ>ΟΚΑΕΕ.

"φαί κ” ΧΧΠ. ?Μα ε: μὲ αβ άσε ΐ.46/ο!ΜΜ ,

τῖ:|ε “ντιπ δε: Επαππρωροβε:/:Μ ίε|πίπ έκ Ειω[9πϋ:7;

ι“ειωχΦωε, £Ι:άοκκιαπι/ωωπ:Ιο ροακοέα άΜΜνωία·ε ο88
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ΙΙ:

ΚσιΙΙ2σσιω· Με σιι'ΙΙ: :ίσπ ω:: ?ποπ , σΙΙΙΙ(Ε7'ΒΜ

_ρσι·ΙΙ άι:: Ζωα ?ΙΙΙ Ι"ΜΡ07!,ρσ37 α: Δ6/ΙΙΙΙΙε

πω: πιιΙΙσ.ι ώ· ἐπιιιιΙΙσΙσι· , σ70ΜΜσ Ισ Ραμ: Με·

'Ρ σσβπ2 Ηβι·σπσΙΙσπισπι ιΙσεΙ‹υέ. '

Ιΐ Ε Ρ Ο Ν δ Ε.

(Χε ίσιο: ‹Ιε μιισΙεε ειι Ι'ειΙι: , 8: Ροιιι

ι:οιιιε ιέσοιιίεΙε ΙειιιΙι:ιγ ἐι εε ()ειιίειιι Η

Νοκ ιικιι·8Ιιιο.Ιε. Η)σ(Ι'απέεΙσ οσοι” Ισ:

Εοιήσσσ: δ: νουε: νειιε2.εοπιιιιε ΙΙ ΙειΙΙΙε Ρετ

του.: άσο ιιι:ιι·ςιιεε ιΙ'νιι οιιΙοιιιιιΙοιειιι·.

ΤΗΕΟΙ.Οθ ΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

ΧΧΙΙΙ. ΙΙ: Μ: πάω» σε οι: ΜΙυΙ/Ισσσ θα: ό· ΙΜ” ΙΙ,

@ικά Ια ριιποπσσ 'πωσ αΙιιιίιιισ σ” |σ/κι·- 8ιισι.ωι:$.

[Ισπ]Ι η άσππέσ Μ! Ρι·σβασ , σΙσ μέσα Ισ: Ψσ· ΙΙΙ ΡΙΙΙΙΙ"Ι·

:όσων σπ[ε μασ , ΓιιΙΙΙζωω ΙΙ βιἰκι·σ Ι'οΡΙ- ἔ::|ί2

κι” ιΙσῇιιπ ΡσπΙΙσπσ ,μασκα επ'σΙΙσ /Ιιέηιπσ·· Μωβ ι τ.

ΙωιύΙσ, σ,σβ ΙΙ ιιΙΙι·σ, βάτσππέμπ υπ ΒσέΙσπυ· ικα σ. 6. ?Μπι

αίσιο: , σκ βια @ΜΙ @ισ “πιο άι: ΓιιΙώπσΙι·σ Μ· 8ΙΙΙ"α

απο·σβπ βιπέυισιιτ, σέ· β: ΙιωιΙσι·σ.ι ,βάυισ2- όφΙΙΙΙ.σ'

και:: κι:: ι σΙΙΙΙσπΙσινισιπ Ισ Έκι/Ισια ὰ Ια ΐδι·σΙΙ.ι,

ή Ισ ΙΙΟέσ απΟ·ίσκέπσΙ.

Κ Ε Ρ Ο Νδ Ε.

- 0εΙΙ Μαι Ιι11°:1ικιΙ€1° ά'ειιιαιιτιι€ε εΙε Με

οΙΙει· Ια νεται εΙε τειιιειιιε Ιεε ΡεεΙιεΖ , οι:

Ιω), ΙειΙΙΙΙιι·ιτ ειιιτι·ε ειιιιιΙιτέ εμε ‹Ιε ΠιιιΡΙε σε

43Ιο.Ι31ΣΙ0ιι€Ι€ Ισ. ιετιιιΙΙΙσιι όεΙει ΓειΙτε. Ετ ε”εΙΙ

Ι°εκτοΙΙειτ ι~ισΙειιΙειιιειιι, ‹Ιε Ισ. ι·ειιιΙιε :γιατι

πιίειιιε , έσπασε ειιι'εΙΙε οΙΙε :κι Ρειιἰτειιτ Μ.
ΙΙΙιει·τέ οιιε Γε εοιιΙΙειειιεε μου: ΡιειιιΙιε Μ:

Ι'ειιιτΙιοιΙιε εΙεε =Ρει·ίσιιιιεε ειιιι οιιτ ιιΙΙε2 σε

ΙΙςιιιιοΙι: 8ε €Ιε ΡιτιιιΙειιεε. Αιι τεί)ιε Ροιιι· Ιστ

11ιετ Ια ΒοιιεΙιε έι εε (:αΙοιιιιιιατειιτ , Ιε Μιά



Με». Μπιτ

ιϋή7./Πιέΐ. -

ιἰιῷ. 3 5. π.

.ΐ4·

Σε.: ιπέικιι

ΔιαΜπα

. Ω '

|ειιι'ἑι ΜΥ εΠι·ε (με Καπ. Βειπὶιιε , !νπ «Με

εσω;πεε (ΪεΠιἱΡι€5 όε Ι”Εί·ΡεΒιιο , εοιπε ΙΜ·

Ήικτε Ξι σ.]υιικιιπε Εκ Βοδὶειιτε Π... εσω

Βαση: Ια Βοδτιἱιιε εμε άι. Ξ8ιποτει1π νεικ

ΒΙειί-ππτ.

ΤΗΕ Ο.ΕΟ0]Ε ΜΟΒΑΙ.Ε.

ΧΧ1ν. Ε: 2Ι.ι/ιπιρ.φιζικ/φιιι ιὶ ιέι ι.ι·ι·ι:.

ιί'.π·ιιιεκπέιοπιι , άι ισπιίωκπιτ άι ριιὅιἔ πιοτιι!,

ω: [οηβ//ιιιι ?κι :κι ·ωσιιιίισάι μι: ιιξ[οιιιἰιιβπ

ρώτα:: πρι: πω., σα) , κι Ιι ρυιικιωι ω”

ακ'ιπ /κικιιπι νικ σρυιίυπ 9ιιΉ ιισιι_βυιιβ ,

Μαι: ?κι ιἰ'ακιιι.σ ιιιππιπι Ριούιιωι. Οι @κι

μι έα.: Ι'ι/ΐιπώΕι ?ΗΛ οι” ιίιππίι ὰ :ιι ριν

θιώι!ιιι. , έ! πι) ιερ·ι[9κιΡ!κ.σ ριψιαπι , μι!

9κι ιπέώυο.τιι ςκ>ιΠι ριιι//ι ή”, 9ιιέ Μωβ

ν σύ!ιειι·/σπ Ε'σπ|ι!ικι ιὶ Γύβιιιίιι, μπα: ριέπι έ:

Βαση ιίι

Μ" σκιά.

4 .ο ω”.

Ραπέιικι.

εκιβ. ι π..

ρισἰσέ :Μπιλ θα· Π: ιπ/ιεςπιπ:.

έ? ε Ρ Ο Ν δ Ε.

Οέι απο: νικ ΡΙιιε Βιιιυόε εΧιτειιιιι8:ιηιε ,

ειιι'νηΠοάοιιι· όσ κι·οΙε ὶοιιι·ε ιιΡΡεΙΙε στα·

ικι€ιιτιτο ντιο ])οδΜηε άι: Μ. ι1ικΠε (μετακι

τε-ίἱκ ΑιπΙκιιτε τ0111Β€υτ ά'ειεεοι·ι! , ωόπω::

ιικ:ιπ ςιιιιικὶ ου ΓιιΡΡοΐο εμε Κ: Ροη1τειιτ ε'εΠ

όέ[2 τ:00€€πό , δ: .ΙΜ Οοι1ίείΐοιιι Ποπ: Η:

Καπ εΙο ίξε ΡεοΒε2. ι

-ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΒΑΙ.Ε.

ΜΝ. @Ότι Μπιπιιι ά ..ωι. ιἱ'κ.ῖύ/υΙκ·

2έσπ,ιίιυι.τ μάς” ιμοπικοι 9ιιΉβ πω” άι:

Μ)βιτι.τ ιἰι πιβιι Πρ, ά·φειο; ςιι'ί! κι απι

παι[Ε π] Ισ Ήέπίιέ,ιη ίΊπειιτπιιιέσπ ιέιπρΠι·ι

Σιέρα, Ιιβι.ι-(Με, ?κι/σκι Ιι: έικ.ηΕσπάη

πω: ιἰι παπι ίπ Κι|εξέσπ απ4διππι.

ΧΕΡΟΝ.5'ξ
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εεε ε ο Νε Ε.

@ώ νιπε ΙιπΡοΠιιτε. Ι.ε Ι). Βου” πε

ΡετΙε ά'ιιιιττε ΙΒι1οτε.τ1εε εμε ‹Ιε εεΙΙε ειιΙ ε»

εΙικΙ Με εοποοΙΙΙ:ιπεε ε.π·ρΙάεέιε 66· άφέειέΐε

ιΙε εεε π17ΙΙετεεέ 8ε ΙυΡΡοίε ε1ιι,εΙΙε Μάτ

Ροἱιπ εΙΙό, ου ειι'εΙΙε εείΐε ά'έπε νοΙοιπει5- τη. Με

εε σ.τνΜει·ειγ τεΡεοτἰτ‹Ιε Ια ηεΒΙΙ.8εηεε ε1ιι'ΙΙ ΜΡ· ΗΦ
Υ αιζιι ει εφτετιεΙτε.8€ μι· Ιε ΡτοΡοε εΙε έειιτιειι1- η“”2Ή'

σΙει· επι Γε ΗιΙΙο.ιιτΙιιΠτυΙτε: 8: ειεΙΙοίιτε Ροιπ νη _;_

ετοΙΙΙόπιε , ε1ιιεΙε ΟοπίεΠειΙτ άοΙ·1:ΙπίΙειΙΙτε εεε ό· ;.

Ιεροι·ειι1τ ωεωπ (με Ιε ι:ει11Ρ8Ιε Ρεπ11ετ. Αι» Μ°“#· Ι· Ρε

τεΙΙε Η ση είΙειπΙ:Ιε εε :με όΙι νεφ ΙὶπΙε 3? :π π'

(ΣοηεΙΙε τΙε Τ:ειπε ο.ιιεε ΡΙιιΙῖευτεειυ:ι·εε, εμε 19% ,__ α"

σε: ετειι με Ισ β) ε.εφΙίεΙιε έ: σε: εευ·|ίεεε: σ. πι. ε. ε.

ε: :Η μ:: υπ επε)εει ειεεε[πἰεε ὁ [Μια , εινα: έωΙΜ ά( ά

εέτ ειπα: Ρι·ΙπεΙΡε ‹Ιε τουε εειικ α” ιι'οιπ με 2; :Ι σ:

ότε εοποππΡυε Ρετ ΙσηΙειιΙιιε ,με !”ξεποπιπσε 3_ ό. +_ .

ΜΜπάθΙε άσε Ε'επιπαπάεεπεπι "κά Δ: 2ε·ωπβ $ιωτ.έι ΕΜ.

@Μάσα έπποεεεπε , ΙΙ γ απο. Μαι αΙεε Ι)ο- ^Μ)- ε· $· ε·

&ειιι·ε ἑι πεί-οποτε: παω: ςιι'οιπ εκτΙι1ε αν Ρ. :ἑ_Ε8)ΐΉ

Βειιιτιγ , ηιιΙπεειττπιοΙοε Ιε τεοιιιιετα εε ΡεΙπε ,Με η_ .

εΙε ε άεΐειπότε εοιπτε Ιεε ΙεΓιιΙ:εε ,νειΙεητΙαι εεε. ε.

ΜοΙΙι1α , Βεεειιτ , ΑεοΙΙει , διιειτει (Ιω Ιου: Ο"'Ι'έ; Μ

ἀ”οι›ὶπἰοπ εοιπτώτε,8ε Με ι·αΙιιΙτ επι ΓεεοιπειέττεοΒετ ‹Ιε [Μι-πει , δι άε εειυε ςιι'ΙΙ επιεηε , Ι_ ;_ ,__ ._ .Μ

σ.1υΙ Ιοιπ ΜεεΙΙπει, δοτσ, 8)εΙυΙιιε , νΙΙΙειΙοβοε , (Μελ ό·

δ: πιέπιε Ιε εειτόΙπο.Ι Ηοίἰυε , ειδη @Μου νογε :ή"8"",'·
. . . ε. 7.

αμε Ια ὸοδὶτΙιιε φάω τεΡκεπεΙ εΙΙ τσιπ αυτν: 9· β (ω. εἰ

εμε εεΙΙε άεε ΙεΙυΙτεε. Φ ν”

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΒΑΕΕ. ΒΙ·"%ηνε

ΧΧν1. 2εΞΜ ἀεὶ: Με/Με αύβιωίεε σε" €82'βΙ·ερευνα: σέ: Μ)·βεεε:μι, Με πεεΙεςεπεε εεἰωὶ- Με8] Φ.

Με.

.___μι_Δ·-4



Βια” , ΙΙΙ.

εγω/Ι. η.

Βωπτουω

Μ Οπα.

ΑΜΒ.

Νεκ”.

$Ισπ. ε. 3.

κατ». ι ι ,

Μ”. Μπα

ι:'Φ. ιο. σο.

π.

όδ

Χ Ε Ρ Ο Νδ' ε.

Ουγ , ε'ΙΙε Γε τεΡεπτοιιτ :Ια παο ιιοΒΙΙ

Με: , εοιπιπε ΙΙ ει οΙΙό (ΙΜ.

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

ΧΧν11. Ζει· Β ΠοΙ·ι[σ]]Εκτ πι: :ΙΜ Ροέκπριν·

/Ισπάευ· πῇ›π Ραπέ::υπ,άε 44:02” Φπαρκυβ·βέσπ

?ΠΙ σΙσεΙαπ »ο μπώ· “οπο” /Ισπ.τ ή Ριν·

άτα , εζα·./απ.κ α) έωικω·.

Κ Ε Ρ Ο Ν δ Ε

ΙΙ Γεια ιΙΙτο Ρουι· π:: τΙοιι ΙππΡοΐε:ι· , ΦΠ! εΙ2$

:βετο Μ) η?τσ σακιβοπ έα [Μπα ΡΙ94/ίσιάκτ Ρο·

άσε;; 8εςυ'ΙΙΒΙΙΙτ αΒίοιι€Ιτετ τε;ΙΙοε ΒειΙε φωτιά

Πε Ιω: Μου ι1πιττΙε ιΙο οκ ΡεεΙιε2, δετε·(οΙι18

Φ: ε'ε:η ειππιπάετ; σ'εΙΙ εε ςιιε Βαιιοχ ειειΡΡτΙε

ιΙΙο α:Ιυ7 ευῳεΙση ιιουε ΜΜΕ εοπιπιε ὁ. Ν”

«τΙεε ΡΜ εΙΙΙιτ162 (ΜΙιΙΙΙ;ε Φ: α: τεππΡε, 8: ηιιΙ

ει Ιτ ΡΙιιε :ευατό Ια ΡιΙΙΙΙειιιεε @ιι Ραμ, δ: ό:

Ι'ΕΒΙιίο,ςυΙ είΙ Ναυτικο. Ιεειιι δο.ηεΙυε, ὸοιπ

Ι'οιιιιι·οΒο εΙΙ 2ιΡΡεΙΙό μι· Πἱεπει οριο.: Μπιτ·

ΜΙὲωκ ἀἄπῇΙΜπΜ, είΙ κΙο ακα: οΡΙτΙΙοτι , δε

οι Μια ΡΙιιΙΞωτε ανετα. Ι'α‹ΙΙουτο @κε Η Ισ

Ο6ΙΙειιτ ιϊο?Με πεουΙΙιιωέ Ξι ό2:ΒΒιιτει· Θε αὐτ

τοιπΡΙ·ο Με βοιππε διππωεεε, ΙΙ π'ειΙΙΙ με

ΙτπΡοί.ό επι Ρ. Βιιιιιη,@Ή Με 9ω'έΙ ]9ιΙΙΙρ μ».

@Μα ΜΙΒ Ρε·ηΙτετιε ‹Ιε φΙτετ @Με μάσ

ίΐιοιτε, νεα @ΜΙ Με ΙἔιΙΙεπιε:Ιτ @ΜΙ Ισ Κα:

ΜΙΚ σ0ΜΜππά21· : 8ε ιτ'ουΙΙ με ΔΙΙπωΙιε ς1ιι'ΙΙ

τοςοττιιτιειιΙ‹Ιο εΙο Με Ροττετ ὰ νικ: ΓΥπεε:ι·κ:

εοιπτὶτΙοιι 8: τΙετοΙΙαιΙοι1όεΙαιτε ΡεεΙιε2, δ:

Με ακΙτετ :Ι νικ ?απο κείοΙΙΙΙΙου ‹Ιε Με θώκο:

ειστε τοιΙϊ Ισ ΜτΙ 8ε Ια εόΙΙαιπεε: «εμε Ια ΙΙειΒΙΙΙτέ

Με Ιιοπωπεε Ρι·ιιτ Ρστιά30τττ€: , ωογοηειιπτ Ια



ό?

Βι::ιεε ‹Ιε [Ναι. ΟεΡεικΙειιπ Ιε Ι.ε&ειιτ :επιπ

εΙυετο. π): επεφτε νη κι·:ιΙτ ‹Ιε πιω Βεΐοτπιω

τειιτε, ε!ιΙΙ ετοΥεκπ εμε Ιεε δοΙὸειτε ίου: οΒΙΙ

8ο: ‹Ιε εμΙτετ Ια ΡτοΐείΙΙου ὸεε ασοεε ; σας εΙ

Ιεπτε όοΦΙ:τΙι1ε , Ροιιτ εΙοτιτιι·ιτ ἐι Βου ι1πιτεΙπε

ουκ ειπιειτιΙ·ε €Ιε Ια Ι:τειοσε άεε νΙ&οΙτεε Ποπ

Ιο.ηΒΙαι:τεε.

ΤΗΕΟΕΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

ΧΧν11Ι. °22ίσκ ἀεὶ: αύβκάπο :Μη 9ιιἰ ά·

πω” Μαι: «Με οσα-βια ρπεΙσπέκε άε ρωΙοέ ,

ρωταω 9ιίέ! Μ: ?Με έπσβα σιισβ άι: π: ρυάκι

?Μπα :στα σσαι/ί:ΐ, ό· Π: πε »ἰοΜΞσἰἔιΡυἱπ: αιι

ιπ :Ι.νσβ , μια ή!" ω:: έκ/2Ια ασκ/ε ώ περοἰπι

9κέπετ να ο:σιψ'στι|υκοεΙυιὶκα μέ και: 822!α!2

έα: έ:: στέκια: , 9ιί·υπε σουιΜΜέ:έ ια:προτο!!ε:

Ρ.ιτεε , άψω-ιΙ: , ι1ιΓεη α: εεε , εε τίεΙΙ: Ροἱιπ

Ι'οεαιΠοη (ΙΙΙ ΡεεΙιέ (με ιιουε τεεΙιετεΙ1οπε , η

Ισ ΡεεΙιέ εΙοπτ εΙΙε εΡε εειιιί.ε:,τωΙε Ι.ευΙεωει1τ

Ιε Ι›ὶεη τειπΡοτοΙ, άοιπ: τιοιιε σε ΙοιιγτΙοηε

με Η ιιοιιε ςυΙ:τΙοι15 ου ειιΜοπε πω: οσ

@Ποπ

Δ? Ε 'Ρ Ο Ν.5'Ε.

θε ()€Γειιτ Με εΙε :ειΙΙττε.νογει Ια Ρει8.7 .

θε εμε ὸΙτ Ιο Ροκ Βιιιιιιγ εΙΙ Ρ:Ι5 ‹Ιε Ν:ιικιττε ,

δ; ΠΜ), Ρετ ΠΙειιπι δ: ακα Ίυ'ΙΙ εὶτε ,Ρετ Παπ

δωεΙυε , 8ε Βο.ΠΙΙιιε Ροιπἰιιε. Ε" γη πιο:

Η: Ι). Βειιιογ :Η @πιώ εΙΙτ 9ιιΙΙΙ Β;ΙΙΙε Μαίου

ότε νο Ρεπ1πειι: ε'ΙΙ ιι'είΙ Μεη τοπ”. εΙ'ειιιο1:

οΙΡεοΓέ Πω. Ι.ε Ρ. Βιιιιιιγ Νο. ΙωτιειΞε ώ: :με

απο ιΙοιιΙειι: Με ίιιΗΙίσ.ιπε,Π εΙΙε τι'εΙὶ Ξικοπι

ΡακΙΒΙε ειπα: Ια νοΙοιπέ ‹Ιε τεεΙιοΙι·. Ι.ε Ρ. Βαυ

ιιγ Με Ιο.ιπο.Ιε άΙτ ειιι°εΙΙε ίοΙΙ: ΙπεοιπΡαεΙΙ:Ιε Η
Ι Ι 2

Βππ‹πρ τω.

+- σε. Μ

Ζιμπακ.

Μ. ; 2ΜίΙΙ.

6.:. Δ.. π. 8.

Μπακ. Μ.

(μ.

ΝΜό. σ. δ.

Βία». π. Ιβ.

"ω- 4;

Ιωυι. β».

ιΙΙ|Ι›. ιο. π.

8. .ΒπβΙ

Ρωπ. έ» πρ.

σερ. ό.
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:Πε Γοιιίΐκε Ια νοΙοιπό άι: ιΙ€Πι€11τ€1° όιιιιε Ι'οτέ

:ειΙΙοτι ‹Ιο Ρα·Ιιοι·, Ροιιι· Ια Ρειιιε εμε ειιιι:Ιςιι”νιι

ὰ άι: @Μια Ισ: ΡΙειιΙΙιτ οιι Ιε ΡτοΙΙτ άι: Ιω ιππο

ιι.ιιΓεε Ρι·ιιτΙςιιοε. Π: Ι). Βο.ιιιιν €ΙΙτ ενίοτε Ραπ

Μ» ά'ειιττοε πιοτιίε Ροιιτ ν ιΙεπιειιτοι·,ινιιι Ιων:

Ισοιιε δ: ειιειπιτιπειιι: ικοείΙΙιικε ι δε ειιι'ειΙοτε

οιι μια πε νοιιΙοιτ ΡοΙιπ ΡικΙιετ , δε νοιιΙοἰι:

ιιι:ειιτιτιοιιιε :Ιεπισιιτοτ ιΙ:ιιιε Ι'οται!ιοιι ιΙο Ρο

εΙιει·. @άι τι άιτο ς1ιι`οιι Ρειιτ νοιιΙοιι·-α: (Ιω εΙΙ

οι:αιΠοιπ άι: ΓεεΙ·ιετ,ΙΙιιιε Ιο νοιιΙοιτ τόπικ: οτα:

Ιἰό 6Ιιτ ΡιτεΙιει·::ι Ια πιεΙΒιε Ει€6 (με Ι)ιειι Ραπ

νοιιΙοΙτ εοοΡοτει ει Ι'ειδΙιοιι ειιιι οΙΙ ιτιο.ιιιιεΙΙΙ: ,

Ι·ειιιε ν νοιιΙοἰτ εοοΡετοτ ωτιιιπε ιιιιιυιιειΙΙΙ:. Ετ

τοιιίιοιιι·ε οτι ΙΙιΡΡοί.ε ςικ: Ι'οι:αιίΙοιι ιΙι1 ΡοσΙιέ

σε ιιι:εεΙΙΙιε Ρώπα Ιε τοττιιτκ:ττι·ε: αΙτιε ΗιίεΙ
Ισ Ι:ιιίΐι: νικ: ειιτΙετοΙΙΙΒοττέ ‹Ιε ε'ειι ειΒίΙοιιιιώ

α Με ιτιαΙιιτειι:ιητ ιι τι; ΟιτιιΓειιτ τΙο Ρι·οόιιΙτα

άσε ΛιιτΙιειιτε δε (Με πιιΙΙσπε ειιιΙ Ρτει.ιιιΙΙΙεπτ ω::

ΑιιτΙιειιιτε 86 πι: τει5ί”οιιε :με Ιε Ι). Βιιιιιιν ειΙ

Ιι:Βιιο Ροιιτ Ιον. Ετ ε'ΙΙ Ιε ειιιΒιιι:,ΐείειητ μπει:

εΙ:ιιιε Ια ι:ιτΙΒΙε ὸεε ι·ικιιτε να: ηεεεΠΙτέ ΙιιιΙΙΙδ

ΡεΠωλΙθ Διὶ ειιιιττετ α φαί ε/ΐ σ:αι/ξοπ άηθιέπ

ρ!κβακι·.σρυσϋεζ , τοιιιτέιε Ρει·Ιε Π: ΙΙΙ. Βιιιιιιν 5

ΙΙΙ:.ιιτ @το σΙιπηΒετ ‹Ιε ιπεΙΙἰετ ει ΡΙιιε (Ια Ια

πιοΜέ ιΙιι πιοικΙε , 8ε ιΙέιτιειι·Ις·τ Ι“σ.ιιαε ι·ιιοΜέ,

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε,

ΧΧΙΧ. Π: ΡΑΙΡιπ Μαι” ρΙσπ Ιοὶπ ώ· ήπι

19πω( . ]Μππιπιι , @Σω μη; τςι:Ιιει·εΙιει· άιιο&ο

@Ζώα πιοιιτι ρ›·έωο ό· ρωιβ , νικ οα:ειΠοιι Ρτο

ι:ΙιειΙτιε ός Ρει:Ικι· Ροιιι· ειιιι·:Ις1ιιε Μαι Τετιι..

ως! ου ΒΡιτιιιιεΙ άι; πιοιιε , οιι οΙο ιιοΙΙ:φ
ἔι·οεΙιιιἱι1, - Μ
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Ή Ξ Ρ Ο Ν δ' ε.

(?σΠ πιο ὶιιιΡοίὶιικ : Η Ρ. ΒειιιΨ π:: Με:

αιμα τ:ιΡΡοττετ Κι Βοἔἰτἰινε άε ΒεΙἱΗιιε Ροπ
τΙυετ Ωω όοπικι· ειικιιιι @με ὸϊιΡΡτοὶσειτἰοπ.

ΤΗΕ ΘΕΟ ΟΠΣ ΜΟΚΑΕΕ.

ΧΧΧ, δείσπ ε:: Μπ.π.·έσπε.κ Ρυππέω-β:, έί: Βια”, Μ.

·υεπίσπι @Μα Ρπ·βπ: πὐῇ!ιωπ ω:: βυυπο Ψ“β· Π·

φα πρέπ υηα Μπ#οπ υπ ΜΜΜ: κα:: ἰωμε!

:Πε μεε!κ/οκιωιι,Ιοπ Φω'σΙΙε ω· Η” μια: :Μι/

_/ἑσ· ὺυππ:/ἰεωἔ:, υπ μ'ε!!ε κι θασε!μο παοκ είε

Ι) πικάπ.

'Έ 8 Ρ Ο Ν δ” Ε.

Ι.ε Ρ. Βιιιιτιγ, 86 ποπ Με Ιοἴωἰτεε, εΠε φωτ

Ραπ ειΒΐοιιὸτο όοττε Μπακ , 8ε που εΙυ'οη

Ια ὸοἱικ: , 8ε πο εΠε με εε!ἑ. ὰ: Β), , 1τκή5 Μ..

ιιειιπ!ει Βοᾶτὶπε ά'·ωι έ” ρΙκ σ/ΐέπισἴ (Βιβά

|Ιο έα σε ι:»ιρ›· εμ έίὶ Νο.ικιι·τε , Ϊιιὶιψ μη·

Βεἱει 86 μι· ()οιτόυΒ8. επι ίοπ ττειὶτέ Εί-ΡειΒοοι

άσε τω ώ: €0'ΙΗθ1300 ς1ιιατρτ. 4. @ώ πε ίΒιπ

Ρω- ΙεΓΩτεε , 8: τοιιίἰοιιι·ε ΙἰιΡΡοΓέ εμε «πιο

ίεκπιπε ΐοέτ Μου τε·Ροιποητε (Μ ΕΜΠ-έ δε τά»

Μέ ἐι Π: σοττἱΒει: ὰ ΓειεΙυειΠε , 8ε εμε εεε εειιιΙΈε

‹·ἰε κ:τοι·ήτ εο!ιιγ (ΙΜ Μ), α Πω), ὸ'οεεειίἱοιι ‹ὶο

ΡαΒέ Γοὶειπ ειτε Βιεειιιάσε δ: ηοεείωκε.

ΤΗΕΟί.ΟΟΙΕ ΜΟΧΑΙ.ΕΕ

ΧΧΧΙ. @Ποπ άυέι σύβιαίτε ω: ΜΜΜ: θεά πε- ΜΜΜ 4/

2έεπτ ω:: υποκιωφ [αωἰἰἰατἰ2έ Με: πυκβπωπο

9πἰ Ι'υπέαέα/Ζικκοκκ ών:: έ:: σέπια: , Ζακ μ'έ!

α ςκεΙ4κε ΜΜΜ Δε “(6”, οι: ωἰΙσ υπ 6°»ωπ.

:με Ρ ο Δω ε. ·

Μέιτιο τέΡοτίε. Βια” πι: ὸὶε 15:ιεσείσπ έσω

μέ”μ”μα:: 8: Με Με ιπέτησε ΑιιτΙιευι·ε

Μ



7ο

βαση, ἰΙ›.

Βοννη ;

ίΙΜε:.4.

8:ικώ::..

δισκο. Ι. α.. :.

μ.. πω».

4Ι'·

Απε Ιεε ιπέιιιεε Ρτεεειιι:Ιουε.

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

ΧΧΧΙΙ. @ο διά ω:: ]θω!::έ , έ: Με.,

είε:: έα:: ::/:ι/ἑ›· ΙΙΑ!:βίαι:επ έ ω: ΜΜΜ:: ει::

π:υπώσ τοπβο:ιτ: Με: /:: ε:·Μπ.: ) ό· εμε Μ.

τ...: νε:Ι:ειΒΙε οΡΙιιΙοπ_/κ›· “χω” , :β είε:: Ζε

ἀεὶ: εξβκών.

Δ? Ε Ρ Ο Νδ Ε.

Βο.ιι:1Υ ώ: :με ε'εί: νικ ΐ.ιιιίΤε:έ εΙε ει·οΙ:ε
9::'ωι έσω: , ε'εί': :ὶ :Με , Πάω: ίσο:: οΙοΙΞἔέ εΙε

1°6.°.€11ΓετΓ8.Ι3Ι0ΙΝΕΙοι1 ει: εεε ΡτοΡοί-έ : (ι:ΡΡοΐέε Ια

:εΡε:ι:ει:ιεε δ: Ι›οη Ρ:οΡοε:ι1κιΙεΙΙ ιτε ό:: Ρα:

:μου πε Ρυ:Πε ε:: νίει· εΙυΙΙ, 8: ΙΙ πε ΪεΙΙοΙ: με

οΒ:πετ::ε ειιΊΙ ΠΠ: Ι:: άοθ::Ιιιε :Ιε νω.1Δω ,

8.1ΠεΙι15,Ρε::ι15 Νειιια::ει 8: ό:: Βε1ει :ΡΜ εΙ:ε.

ΤΗΕ ΟΙ.ΟΟΙΕ Μ ΟΚΑΙ.Ε.

ΧΧΧ!!! Με:: Π! "Μια, ο.άΙουθειιτ-ΙΙε( μια

πε :Με εεωεπτε :Ισ πω:: Ισ: :και έ::Μέέωιωσ: )

(με εε::ε Ρε:ἴοπι1ε :πε Ρ:οΙΙ:ε ΡοΙιπ :Ιε :οιιε Ιεε

ει:Ιυε:::Πειιιεπε ειιι'ο:ι Ιιιγ ε. εΙοιν1εΖ Ξ θ: εΙΙε Μ:

Ρ0ἰιι: :ζει:όέ Ιεε Ρ:οι11είΙεε ςιΓεΙΙε ειι1οΙ: Ει::εε

‹Ιε εΙ1ειιι.εε: ά:: νΙε θ δΙ εΙΙε :Η Ροῇη: ::;::ιεΙΙΙέ ὁ.

Ρυι·Ιδει· Ιου εοειι: , δ: Ι: ΙΙ::ιποικε: Ιω νΙε3ευίεε

Ι::ιΙ›Ι:υ‹ΙεεΡ ΙΙ ::'ΙιπΡο::ε , άιβω-έ!: , 8: εμε”,

(με ::1ιιεΙεμιεε-νι1ε τΙειιι1ε π: ε:ιι'οιι Ιω): :Ιο::: ει:

εε εεε τεθιΓε: Ι'ΑΙ›Ι·οΙυ:ὶοπ , ι:εειιτι1ιοΞπε @ή

?ΕΚ !Τ.9Β ΒΕ Ο Ρ!Ν!ΟΝ εμε Ι'οι:

:ΙοΙ: ΠιΙιι:ε , ό: @ΜΙ Ισ. Με Βια: ε.εεο:.άε:.

ι? δ Ρ Ο Νδ Ε.

ΙΙ :Με Ιε ΠεεΙα.ιπο.:ειι: ε:: εοπ:Ιιπ:ειι1: Ι'εε

ἱιιιΡοΙΙιι:εε. Ι:ιιπει:ε η): Βο.ι1ιπ): , :η 'δαι1εΙιε2 πι:

ΓοιιΞε:ει:: ὲ ὸΙ:ε`ςιι'οι1 :Με εΙ:ίοι::Ι:ε :εΙ: Ρε.
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πιἰτοιιε, Πε Μουτ ΐειιΙεζειιτ οιι'οιι Με οΙ:ΙΙΒέ ὁ

Με Ισ Ρειε Μια , δι Ιδεων μι: αιμα :ιόιοιιΙΙο :

απ πιουν» άιάβι·ι·ωιύ/όΖαιέυπσΜΜιοΜπω ωφε

άέκηπ: ς|Ϊ° οι φύπέοπο άοδΙσπσυι, ών. Πέσο ερ

:να σσιππωτοκιΜπι ε/]Σ· έκάπέιι δ'οπβιβιτ9, ιΙ'οιΙ

ΙΙ πΡΡοτι:,οιι'ΙΙ πι: εοιιιΙιειτ οιιι: Ια δειιιοικο άι:

απο; οιιΙ νι:ιιΙεπιτ οιι'ΙΙ ν απΡεοΙιέ ά'οΙοίοιιιΙι·ι:

τοΙΙεε Ρει·Ιοοιι€ε,οιιεΙοιιε δε Ραπ ΙΙ Βτειιι:Ι οπο

ΙοΙτ Ια πέτα οιι'εΙΙοε τέι11οΙΒιι€τ ιΙ'ειιιοΙτ οΙΈειι

τε : 86 ε'είΙ ΙΙ: τειιάτο ι·ΙιΙιειιΙο οι: Βιιτο νο αΙιιιι·:

ΡτοΡτε ιΙεε ΙεΙΙιἰτεε , ο; :ο οιιι είΙ ΡΙιιε ςοτιπιιιιο

:Με Με ειιιιι·εε ΠοδΙιειιτε,ουε εΙιεει Με ΙεΙΙΙιτοε.

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΙΙΑΙ. Ε.

5ΥΧΧΙ& ΙΙ /οιιβέεκποοπ “β , @ίσοι άιιί: @ύ

βιωΙπ κά” μέ «ποιό με Π|ροπικε: ιἴώπ

ισόβια, Οι ριπή 2μου" και:: ΡΜ: έα |ασάΙίιέ

ΦΠ! ›ι'αι/ί [απ , ή! ΙΙΙΜ# μπει :ο απο @η

Μπε:. ν

Κ Ε Ρ Ο Ν δ Ε.

Ετ Ροι.ιτοιιον ιιοιι , ε'ΙΙ ι:Η Μοτο: ιΙ'ειιιοΙτ

από ιΙε απο: εΓΡι:τειοεεΡ ΡΙΠ-εε νιι ΡεεΙιέ ιικο

ωιιι%ω Ξ

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΒΑΙ.Ε.

Χλ')(Κ Ε: επ]'ἰπ μια «Με και άεΙΙΙ άι και σε

οπ'υπ ρωταω :που ,έΙ.ι .ι.οπφσΜΜΕ ὶσιῇιω.τ ὰ

ΜΜπινπέι·, με Για πο εΙοι: πβιβι·, π) :τύπο

αὐ#ει·ω· Ι'ΑΜι!ιπέυπ ὁ νία.: ροη/σπαει” φαϊ/Με

άά!!.Ι' άι.: ΙωθέιτωιΙ:: έ: 87200:: πω” Μ @η ά:

Πέσε , έα Ια Νικο", ο" οιΙσ Ι'-Ε<2Ιιβ , απο:: με

?ΙΜ π) "να πω” ο#ει·οπα ά'πιπσπάσωσππ

Ειῇ ειιιειιεΙιιτΙοιιΞε Ητανε @οι ιιιιΙΙει αΡΡειτοειτ.ι

Με. σα. ε:

η.

Βαεσπ)0

Με!.

ΜΜΜ;

ιθΜΜ.

 

μ:
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_ Δ? Ε Ρ 07Ν δ” Ε.

Εοθη Ροιιτ ὸοΜιοι· ΐοε ΡΒ:αΐεε , Η οί):Η εβ

ίὶιικὶο, ΠΜ! ε'εωΡοττο Ξιιἴηιι'ἐι νοιι1ο5τ @ΦΠ 7

:Μ άσε Ροε!ιε2 ὶττειτιἰίΠΒΙοε : ου :μια ΓοΡΒ

Ωἰοπ,νο1το!ει εοηηοἰίἶιιιιεε εεττώικ Θω'οπ κα'

πάσα” ΜΜΜ: , ί.ο1: νικ όΨποβτΙου Νεά:

-ΕιΙτε ὰ Ώιβίο!ιιτ5οπ · 8: Μ: 6 α: τουίἱουτε απ::
> Ρ

Ιοἴιιὶτεε ς1ιιΉε ά1ίειπ 9α'οπ άοἰ2 , «μπω Πε ὸἰ

ἴειπ 9κ'οπΙππ! , 8ε Ρουι· εεΡειἰττε Ωω ειπιὶε 8;

ὶὶι Μπα , Μι Πτιετο ώ: Β κΡιιτετἰοιι , Π:

πποιιίὶτειιιτ ειιιτειητφηο;ευε (μια ιικιΙΜουκ ,

οι εε ς1ιΠΙ εοΜαιτιικ: νικ: ὸοὅἱτὶικ @ασ Με

ηιώΠειιτε Ο8ΓΗΪΗ€5,δ£ @ώ πε ί_οιπ με Ιοίῖιἱτσε,

€ι1Γεὶἔτ1οι1τ θΟι11Π1€ Νο.ιιο.τκε επι [ο. δοπιτπο

()ΜΡΙττε τκιιδέιτι6.

ΜΑΡ%ΜΜΜέ8%ΜΜΜΦΜ

Ι) Ε Ε, Ο Η Π Κ Ε.

Απ: ρω!υ έα: επεσε. μΉ.τ Μ: :ΜΜΜ

5ωωπ !Έρώυρω , θα Ώ:: πῇπω ὰ ο”

«απο Πεκ , !ε /σκΖ Ζ.Ζιυπ ώ θσί!οι]%·ηπιτ

Ισ σσΜΜἐπάσπι:η: έα ίσια: 5πρεπεκπ , ό· Με:

«απο αιπβ> σουκπιππο ὁ πω: Δ: ΜΜΜ , πε 24·

μ” Θπ,υπ ω:£υπΞ: ά: κι” Ιω ΟτιἰΪ::βστεζ.

Δ? Ε Ρ Ο Ν δ Ε.

Είετιιοιπε όσοι· :ῖι νη απτο Πε:ιι οσε σε

Κοέε , ο'είἱ ὁ. εϋτο εεε ΞιτιΡοίἰυτεε , Ρετ

ΙείξΙυεΙΙοε εεε Νουιιεειιικ Ποόϊευτε ,
ι

ε'εΙΐοτεοπτ ε!ο άοι1ικ:τ ει Νοίε:ΞΒιπεικε Ιεε

ΡκεΙο.τε

 



Δ - 7? :ή

Ρτε!πε ά: Η ἱαΙουίῖε 8εάοε οττιΒι·ειΒεε τω..

πιο. Με Ιο:Μτεε , που Ροκ: @Με ε1ιι“Πε αγαπη;

ὰ: !ει.ιι· ὸἰΗηἱτέ_: τοητι·ε ΕιεΙυεΠε Πε Β ι·εΐοι·.

ιιειπὰ ωπι6ωτε ω [οτι τ:τωΡε. 1ΜεἱεεΔ'ειι

“Με υ'1Πειιι·ὶπι πε άε Πε Ιέ:ε ' άπο Με:Ψι'ὶΙες Μ ί-οΙειι: €οκιτοβ έτειΒΒε.Ραέ 9

ΤΗ Ε ΟΙ.ΟθΙΕ ΜΟΚΑΙ.Β,

› =Χ'ΧΧΙ/!. ΙΙ πίπύικέύοϋπιοακο ηπιστίπ ία· απ” "θε

4 , , Ι ' β.
ιεΙΙαιι·ωικ £'Ισι·έε· σου πω” έα ! Οπίπε,π; απαι

Ι θ
:ια/οέκθειέ,!πρσ& έ! απτέύπέ' «Με Μοὶκε: α» Μέ.1Η.

πινω ΛυΜα· Ρωξβϋκ. Ουκπο Μ έ8Πϋπο ά::

Των: 7πί ·υσια!υπε , απορπσώπωπ κιΜπα είε

ίΌπωωιέωι, σ:: @φιέστα , ώ·[4Μ2πή ώ· έα

σί:έ , ό· απιστέιά

ω. ε εεΦοπε-ε.ε

()'οΗ Βοπππε η'ωπετιά Ρ:ιε Ισ Ρ. (ΗΜ: έ

δ: ΜΥ ὶπιΡοίἶτ. Πι ΡιιἰίΪὶιτεε π'είἔεΠε με φιά

ςαε-εκεεΙΙεπεε·9 Ε: Η: Ρ; δώσε πε ά3:-Η με

εκΡτοίΐειπειιτ εμε Με Βιιο&4ιτεε οι: @σπα ε!ε

Και·εοπίΕσπΙου πρίΜΜ λοΡΜ]]ξ4Με Ρ Ε: οτε

ει Η Μέ φις· Ια πιόπκ Οοηἱἐετετἰοπ ιτσΡι·οάιψ

Ε Η 88ίτιω(ϊεκέ ΡτοΡοτι:Ιοηέε Με δη Ροιιι· Μι

ςικ:Πε εικτΙφι'νη ά· εοιιίειοεέ , εοιππιε τοιιε

Με πειτε 8ειστ6111€ηε? · ε

τΗΕο1.οο115 Μο1ΜειΕ.

ΧΧΧΡ22. Προϋε είπε διασπάσει είε Δ: ΡΜ: Μ

έκπέσκ/ἐ επιπώ·ε με·Ώ::19,αφ όπωσέίκα , οι

βί&συσκι , @ο Με:: Ισ.φππιέπε/ϊσεΙο.σ είεἴΞ

8Ισ|ἱ· , υπ π'καρπ: που:: [οη·ίΙ::ρσκωκτε , @~·Ισ.ι·

/8ία›·ιτ.σ έα β ]*2σό,·ε·Ραοβάι.τ σε ρκπίποπ ώ

Μ#π σάπια: , με άι:β πάτε, :Μπα Ι:: Μπων

||ση:ε ν_

2ΕΜ. Μ. 7.

σ. 6.Ι>. Η;

Κ.
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. _ Γ'ΧΕΡΟΝ8Ε. ¦

ἱΙἔαιιι: Με , μια απ: ὸἱίἱῖιπιιΙαι· ε:ι!οπιώτιι:

. Μποστ , (μια Ρατιιε Αυτοϋυε Ραπ ωαοΠει· Με

Ρτείὶτοε ευ άείαπι15 άσε Βι·:ΙΈάειι:: , ειιποΗ: ὸἰτ:

9ικ Ι'‹:Πετ ΒοΗΒΞευκ οΠο3τ ῇεὸΞε νη :Παπ άε

Ροτήτωα: Έοπέα , 8α ςιι'οιη εοπττειἱεποἱτ Ιω

$αΙαπαιτε. Μ Ρ. ΟοΗοτ ι·αΡαικτ ςιι'οπιι'α. Μ.

πι:ύε οοιπτειὶιπ Ρει·ΓοπιπΞι ΜΒΜ ΪἱεΙὶἔἱευπ ,

ωειΞε αμε: ταυε!ςιιεενοε εχασε :Πέ εοιπάειιππει

ἱι ιεπὶτΡιὶΓοπ όπιπε Με ΜοινιΠει·αε Ραπ άεε

αΙππε, Η Μαι· ο. :Πέ Πωσ άι: τειι:Βοτοτ απο

Ρώπα επ Γε Ηιίωτ ἱὶεΙὶΒἰειικ -: φα Η ΑιιτεΒιιε

σΡΜαιίϊκο ο!ιιοξ*άγοε Μάιο πιο: ΒεΙὶΒἱεια : `

Ι.ε Ρ. ()οΠοτ Ρτουιιε εΙυ'εΠε Β: τΞεπί: :ΜΗ Βἰεπ

πω: Ραεί'ετεε , εμ απ: αΏό ςυεΙαιιιε ίώε καΜτε
ξιώεε Γ9:ττ1Μ:ιΒ108 πεα:ίδω2. ν

&-Μ7. ΤΗΕΟΕΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

“α”. λ'λ'χ”ΙΙ. Η αραιά ασπυπα ω: σύκα, Ισ

ΡΩΜΗ «ακα Ια: έα:: έα θέα @κι ί·υπα απ,

έπιπάα ακκΙΜαααἰα έα Ρα·ήι'αα.α , ή· μαυρα/Μια

αυτα ακαιωσια!απ:α ωαπεαποφβαβ έα απο Ια:

!πυκαιναα με βπτ και αποκάα , έα.: 1θυιυπα.τ πιώ

απ.: , αι'αα ύαβα.τ ἔσω:: , ό· έα: αΙιαβ: έωιαιέπιέαα

απ Ρα·α/Β·α.α έα Ζώσα-δω? , ἰΙ _βπαιέααια, απ8$2

:Γρ "Μέι χω· χω» ααα |αρΙσικάαα ένα: παρ

ρωτά παπα”. α

?με α ο αν ε ε.

θα αγαπα αἱα Μαι: ίση: Ρεπιιε Αιιι·οΙΞιιε;

μι:: εε :μια α: Μπι 8ε εέτ οιιιιι·αιΒε οίἱ εαπ

:πιω ὰ μἱιιίἱεωε τείἱαε : Εκ διιΞιπά Ρκεηςοἰε

Χεμἰοι· εΙΙεΒυέ Επι: Ια Ρ. ΟοΙΙοτ π'αίὶ Ρειε.ά:

_ :σε Βειπε ά: Μου.Ι.ο. ΜαιειωοτΡΒοΙΕ Ρκαδάι.ιξ



ι:Ι·Ια Ισ Ρ. ΟεΙΙοτ , Μ. ι·Ιεπ ά'ΙτκΙοεοπτ έ €Ι1€2 Ι

σε (:επίσειιτ , εΙΙε εΙΙ τΙεΙΙειΙΙε. @ΙΙ επ εΙΙ: Ια

επιιΓε 9 0€ΡετκΙειιττ Ια: Ι.οδΙοικ κεττκιιηιιει·ο.

:μπι ειι·τΙεΙε ‹Ιε Ια Β€Εοτιτι0 απο ιπαεΙΙΙικητ

Με ΛεΙυοι:ΐειΙτοε , εΙΙ εΙε ίαΙκε ε1ιτΙΙ), Με μπι Φ:

Ρι·εΙΙι·εε. -

ΤΗΕΟΕΟθΙΕ ΜΟΒΑΙ.Ε. _

ΧΧΧ!Χ. ΙΙ σαρ!ομρΙκβακτ.σρω!ο: , ροκ: Ιων- Β2.1.

]%·ω· Ιω [σκόΙ'Ισπ.σ έ: Ι,Μ'πέσ Θω·άέσπ ωικβπι- ό, Ια

δέέυπ.ι· έκ 8ασεΜοσο; ά·ροκη%π σοὶ, σπα Ισ.:

Μπα πυροβάσπυρωβκΙ:Μεπτ Ισ Μπι ή· Μ

?ΜΒΜ ά' Επε/?κι:: ά· άι: Ρπ]'Ικ: , Μή.:@ρω

σβδἔἰκυκεπΙ8 πποιικοΙΜπι αφή' Ι':τπκ›· α!"

Ιο/κὶω ά'ήπέίε2επε , σοπαΙακικέσ χω· Ι:: Νιν-Σ

Μ", ό·ΙΜ». δοκύ"Μ2.

Κ Ε Ρ Ο Νδ” Ε.

Με Ρ.οοΙΙοτ ω: Ρτετειπά ο.ιιτκε εΙιοΐε , Μου

ιτιοι1ΙΙται· (με Με Αιιέε:ε Ματ @σε ΡτΙικι ά::

Ισ. Ρτει·οε«ιτΙιιο ‹Ιο ίο.Ιτε Ιεε δειει·οπιειι·ε , Για

π1ετἱτεπτ ΡοΙιπ Ιε πιέΡτἰε ςυ'ΑυτοΙΙυε δε

ΗειΙΙΙοι· επ τέιποΙΒιιεπτ οιιιιοττοιποιπτ , επ :οπι

Ρειι·ειιΐοιπ άσε ΡτεΙΙ:τσε. ΕτΞε πιο νο)! Ρ:ιε,εΙΙο

ΙΙ , Ροιικ1ιιογ Με ΡτεΡετεε ου Ι'ΕιιοΙΙ:1ιιο ὸοΙτ

έκτο ΡτεΙ·ετέ ὰ Ι'ειιΙΒιιΙΙο Μάικ άσε Αιι€εε, ὰ ΗΜ

οσε ΡτΙιΙΙΙεἔεὲ απ οΙΙ:έ εΙειιΙοι Ξι τειὶΙ-οιι ω Τοπ.

ίξι) ΜΙ ‹Ιε πιειΙ ση α:Ιει Ξ Ε: ειιιεΙ ό): εέτ οι·

τειιτΡ @ΙΙ εεε ΙοΙῖιἰι:εε 9 θα ι·έΡοικΙ ἐν. απ?

οπότε ειΙΙΙοιιι·ε. θα.: α: ()ειΙΙοατ οΙἱ παω»

Πιιιιιέ ‹Ιο ίειἱι·ο ὸ'νικ Βιιιι:ε , οι: ΡΙιΙίὶοίΙ: ά'νικ

εαΙοιππἱεΡΙιιίἱειιι·ε ετΙωοε. ' '

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Β._

@Μ ··44··1°4έε·ΜΗ Ι4%··Ι· -%·ΜΗ

2 .
--- Μό
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π. Μ. γ. μια· &αακαασφ ρίω αα!ακέαιια Μια, αιΙα 8οαβΔαέ

#- ι-Ρ- 8 #6” "α, Ροπή" , Ρβ|υπ]Ια @· ·Ι.ααΐααπ. Ε: έ! πα

με· Ι 67: ραπ: ή»υ#Μ· μακ αϋα, θα ία: ιἄΡἰ0Μ#: 79247·
ε οὐσία” απ ΖΈέ!ψ φπα.: Ια.: βα:ΣΙακα·: ό· Ια.:

ΟΜΜα·α:.

ἔ Ε Ρ Ο Ν δ Ε.

Ό'οΙΙΙ'ΑάυετίαΙτε ςιι1Ι11ο Ραπ ἴοιιΙἴκΞι· ςιι*οη

Ι η ειδε νοΙι; Ιου Ι8ισοι·ειο6ο, δε τεΙΙε εΙο Ιε:ε ΑΒ

Φ . Ι ΙΙπΙε: , αΙιιειπό ·οη ιτιοπίΙτε: Ίιι'ΙΙε ειΒυἴει1τ αΙεε

  

Ρειδο.Βοε άσε ΙΣιΙτιόὶε Ροτεε, ου Με Με αυτοπ

ςΙειπ με, ΦΠ οΙΙ Ιου: α: :με ΗΜ Ια: Ραπ:

()εΙΙοτ ειιιΙιιιτε α1ιΓΙΙ :Ικα @οι έι Ια (ΙΙΙΡυ- .

το όιι με αφτα Ιεε ΠεΙΙ-ΙΒΙευκ δε Ιοε ΟΙΙ:ιη. -

τι·εε,Ιεε Ι::ΙΙΙΙΙ:::ε ε'ε:τι τοιικττειπ ακα ΜεΙΙΙιτε

ιΙεε εετειπόοΙοε; πιά-ΙΙ Μαι: ιτε νοππ-ΙΙε Ροἰπιτ Ι

ευ:: Ρι·οατΙΙΙοιιε. ΙΜεΙε πε νοΙΙει με εΙο @Ια

ΙΙΙοπε Μαη ΙππΡοι·αιπτοε , @ε Ιου ΙΙ)και ἔτω‹Ι

ὸεπἔετ ὰ: ι·υΙικτ Ια ΗΙοτπσΜο , 8: εοπτοτυμο

Ια ΤΙκοΙο8Ιε Μοι·ειΙε Ρ

ΤΗΕ ΟΙ.ΟΟΙ Ε Μ ΟΚΑΙ.Ε.

?Ζε/ακα ώ· ΜΜΜ: απ: απβααπέ ,ΩιΞουα

[τηνΙα 'Ρα·α/ία·α ρωσιοέα μα· αυπιυιΜαπ ασκ/α..

στα» ά:: Ρπ]ιΙτα.τ ,_/άκ: Μάτ "εαπ /απάαπακα

έα απ” αα›·ακυ,εακ”·υπα Ιίααπαα αὐιπέαα·αιαβ έα

#ααπαυτα απ α'ωι:α Ια.: αβοῇ.ν Ια: ΡΜ: ασκ/Μπακ·

αΐ421.τ :απατα Ι'.ά:έμέτέ, ν

. Κ Ε Ρ ΟΝ ό! Ε.

7.;;!_ 3_ ,,_ (Ϊ'εΙΙ νη ΙοιΡο!Ιαιιτ, φαι· νειΓφιοε πο εΙαἐ

420> ιμ- τΙ‹Ιεω, ε.Ιοε εοπαΙικΙ επ εεε παπα. Ψευ·ασ

;::πί:";:·Ι· ίπ θα· ά·Ρωαααάαππέ :Θέα ηπἑῖοακαπΡἰααἰ:α,@·

“",!-"·,ιώ αου·ιωι βαπόαιωαπαι :πω θα” αποβιοπα2ι πω

Ασιαχ|τω,_ ηαΜΜΜΜ,·ύ·φά 70ΜίαΕκ.τ Μα2απτω ακ

Ευ

,αατ-ή-ῷ~
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Ραπαϋπιπα.- !ιααΙίαέιαπι «πω» Ζαἐῖααὶ α·αΙίπαπατα

ωρα.. Μ. Ι.ε Ρεκ ΜΜΜ: τεεοπιποΙτ νι1 Ρειι

ΡΙιιε όε ΡτοβειΒΙΙΙτέ επ Πιθΐι·ιιιειαΙυε ; ιπαιΙε δώ

νικ Ι8ποτειπεε ΡτοόΙ8Ιειιί-ε όε όΙι·ε (με ε'είΙ

Ι-ειι1ε ειιιειιι1ί:οιπάειπειπ. σε σε Οεπΐειιι· νο»·ε

Ιππααακα |Κ δε Ι.ε ί.ουιιΙειπιτε ‹Ιε Μ. ι·ε8Ιε άσε

ςαιηοηΙΠεε, ΠΜΜαπ:έια: μπώ βαστα.: αρἱπἰα··

πα: αα/απ , ώ· πκ!!ιω/Μπαα;:κπα ·υ!αέπωαπ ααα:

/αυπ αφρυ·οβατα. Ι..ε θΙοίε .. Ιε Ρειιτοτ111Ιται

πω, Αη8εΙιιε ‹Ιε ΟΙειιι2Πο , :μή ιαέΡοικΙ ἑι Ια

(Β;είΒοη μι· Ι,ΟΡΙιήοπ ό”Ιπποεεπτ. 57ΙυεΒει·

8: ΤαιβΙει1Πε (μή εΙκιππεΙΙετιτ , σε ε1ιΓΙΙε πε Έσ

τοΙειπ με επι Ια άπο/α Ια ρω: αακ/ΐωπα .Ια Ιακ

8α Πααπιαπϋέ.

.εεεεεε=ααεεεεε

ΜεΧτκΕΜ9ἔὅΝετ1οΝ.

ἔΜἱαΪ αἰα ααααιωία Ια 6'καταπιαι αΙα Ι,Ε.›α·

απαακα-0πεΠοκ "Μπα Ια ('ωπίία αἰα

(.'ο!α!πα 1./ίπα: Ραπ! ΙΙΙ.ριπ. 7.. α. 5ο. Ι.α

Ε'οπαίία αἰα 8απα|υπ.υ Μπασέπα έκ ΡΜ: , αΙ:αρ.

ΧΙ.Π. ΙΙ.: <υακΙαπα φαΐ! π) αἱ: ρω:: ανω

αία ἴΕαααααπια-Οπδἰὶαπ , ό· Ια δωααὐ#ωα “θα

δυα1:ίίαάα 'Πααπα.

. Χ Ε Ρ Ο Ν δ Ε.
η, ευεΙεΙυεε Με αΙ'εια Ια: νευΙειπ, ν

@δα Ιε ()οικΙΙε ‹Ιε (ὶοΙοἔηε είΙ: Βιιιίΐε

πρεπε αιΙΙεειιέ. θα: ΙΙιι'είὶ αμε :σιτε

Κ ε

ω.

Μπα: ω:

α. έα. "ΜΗ

πω!» Μέ·

πω: Ραπ".

άϋΐο αφ.

«ΜΜΜ. αἰα

αοπ[παα.

.4π!α!ω ν.

οταἰο α..

ξ·Μπιβ. 'τα.

ααιία. α αι.7.

?ΜΜΜ 'Ο.

ΑΙΜ” π. π ι

Ηαπ»·Ιμα::

Ι. α.. α. ιο."

Μακ. 1.

8ιαπναζ.

Τοπ. α.. ιδ|Ια

ο # 1

Ι.αα)·υπω ω,_

;. ΤΜαΐ.

π. ω. 7.

ι



8. 77:σω. 4..

ἰξ/Ϊ. η. με.

Σ. ε'. 3.

ΟΔΗ./Ισρη_

δ)ι|. Απ!.

Η ΕΑτ!”Μ.

ΉΙΙΙ.Ή0. Αμ.

πιΕΙΙσ. Μιά.

Μπι Ιιιβ,

ΙδΔΐ. 2.1 ά·

0.8;!πωμ

·υπέΐέυπ:.

ΡΕΙΙαΙοΙν.:υ.ι.

Η. 10. άι]

;. ΟΕΜ:

Ριν". 2.. Π.

4. πώ! 17ο

Α'ΙΙΙαι:. 4.,

[Μι. σι. 4..

ω. π..

8

ιτε ασια άιιι ι·ιιέΡι·ΙΙΙ:ιζι ει: δαει·ι:ι·ικιιτ , οι:

άιιΙ ΙΙοιτιοτειιτ μι; πιέΡ:Ι5. Εκ Ισ Οοιιι:ΙΙι:

άει δε:ιιε εοιιιι·ε α:ιιιι ειιιι ειι ιιττι·ΙΒιιειιτ Ι'Ιιι

ΙΙιτιιτΙοιι ά δ. Ισ.αιιιεε , 86 ιιοιι :ὶ ΙοΙΪιιε

ΟΙιτΙΙΙ. Ετ Ισ ():ιιοι:Ιιιίιιι: άιι (ΙοιιεΙΙιτ άι:

Τι·ι:ιιτε ιιε άιτ ι·ιειι άο :ειτε οΙ›Ιιἔο.τιοιι. Ετ

δ.ΤΙιοιτιεε Ισ. Με, 8: οιι.ιετιιιιι, ά δΙΙιιοΙΙιτι,

δι ΑιιΒοΙιιε ς1ιιι ειτε: δ. Βοιιιιιιειιτιιι·ο , δ: δοτο

δ: ΑιτιιιΙΙΙ:ι , 8ε νιΙΙιιΙοΙ:ω , 8ι Βιιιιια

άιιι επ εΙιειπ ΡΙιιΠοιιιε αυτια. Ετ ριιΙΙΒιιιε Με

νειιτεε Ασπάειιιηιισε ι·ιοιιε ιιάι·εΙΐε;ιιι: ΞιΜ

ά'ΑιΙἔγ , Ι'οτιιεπιειιτ άιι (:οΙΙε8ε: ΒοικιΙ (Κ:

Νειιιιιι·ιο, Αι·εΙιειιεΙάιιο 8ε ()ιπάιιιαΙ άι: θεια:

Με), , ι:οιιιιιιο 5. νικ άι:ε Ιόιιι·οοε άε Ια να” ,

άοθιι·Ιιιο : Οε·Βιιιιιά Ιιοι·ιιιι·ιε ιιιιιιιτ ειιι'ΙΙ Υ

ω οΒΙΙΒιιτιοιι άι: τε:εειιοιι· Μ. ΟοιιδιιιιατΙοι·ι

ἐι εειιιί-ε φις ΙεΙΙιε-(ΣΙιτΙΙΙ: ει. άι: , «σοὶ σι·ωίΖάπέ:

ό· ωιρ:ί2.428:β4υίτ @Μια πέι;ΕΙΙ οΒΙιεέ Επι:

ιάειιτιιέ άο ι·ιιιίοιι άε πιο· ει'ιιΙΙ Υ πιτ οΒΙΙΒιιτΙ·οιτ

‹Ιε ιοεειιοιι ΙΕκκι·οιτι'Οιιθιοπ , Ροιιι:ιιειι (μια

ποια α:Ι2. ω Ιἔιιιε ιτιέΡι·Ιε; β: φωσ! κοκ ω”

ππυκυπ ΟΡιιιΙοιι άιι'ΙΙ ιιιαΙΙιιιέ ὰ 8£ΟΙΞω



.Ι..Ι.ΙΙΙΙΞε.ΙΙΙΙΙΙΙ

Μ··Ι·Ι=Ι“ΜΜΙΙΙΙΙΙ

ον ΜΑΚΙΑΟΕ.

σ.α·ρπβ έκ 6'ωπ:ίΙ: έα ?πωσ ,

βσΙ:Μπ , _2:ισ Ια Μαία!σ έ::

Ξπιβιπ: |ο/2πιέ!!ο , :β κα! "ω" μα:: και δ".

ετΙειπτ ορο εκΙ νΙικιιΙιιιπ, [καπ Ισ :οκβπωυωπι

έ:: Ρα·ω ό· Μπα. [ο θα Ια Ρι|70 48 ευπάκω

πέ ἔσω :παπά/Ω Η:αεβο.

Δ? Ε Ρ Ο Ν δ” Ε.

ΙΙ. ε·ΙΙ "αχ ςυε Ι'ΙιηιιΙΙΜοη ὰ: Βοππ]

ΧΙ.ΠΙ. Βκ.ΙΗΜακ :σπιτι Α: σία]ΐπιέοπ π

σειίυτειπε Ια εΙοόΙι·Ιοε εΙιι Ρ. Βιιβετάαιιι ,

ε'είΙ Ιει·ιιΙο εΙιι τοπικ: ὸ'ΗετεΠ€ , ιικιΞε

Ι'ειΡΡΙΙοατΙοιπ :Ιε απο (.ΣεηΙιικε ἔι εε ςικτ ε:

Ρετε :ι :Πε ‹Ιο Ια ιιιιΙΙΙιέ (Με Μει·Ιαέεε όσε

επιθ.ηε ώ: ΒιπιΙΙΙε (μὲ εοιπτεθ;οιπ εοιπι·ε Ια

νοΙοιπέ ‹Ιε Ιοιπε μπω , είΙ ὰ: ΙΊιιιιοιιτΙοπ

:Ιο σε εξω” Ι.ο ΟοικΙΙε ‹Ιο Ττειιτο ει

οοιπάεπππέ Ια ὸοδὶτἰικ άοε Ηει·ετΙφκε , ςιιἰ

ιΙΙΙ.οΙειπ :μια Με τητιΜΒεε 6Η:οΙ€11τ πιιΙε μι·

Ισ οΙτοΙτ πατυπ:Ι 8ε :ΜΙ , τοπιπισ ΚεπιηΙ

τὶιιε , ΒιιοτΙΓέ Ρετ Ει:ο.ί.ττιε .; ςιι'ΙΙε ΡοιιιιοΙέτ

εΙΙ.ι·ε τοικΙυε :Με μ: Ιω·Επικπε , εοτυπιι::

Ι.ιπΙκτ; ου μη: Ι:: ΜειΒΙΙΙτιιτε τοπιπκ Βι·επι- Β..ΙΙ"Μα 3

:Με , ευ ι·ιιΡΡοι·κ εΙο Β:ΙΙ:ιτττΙΙη : Ε: Ια Ρ. ΙΩ- ,;, Μ.,,;,,,_

ΒειαΙαιιι Πε Με Ροἰιιι: τεΙΙιεε άοδΙι·Ιιτεε.Μο.Ιε σ. Μ· ό· ιο

ςιι'ΙΙ 2Ιτ εοπόειωηέ του: ςιιΙ όιΓοιπτ ςικ Με

Ιώβ, 8: ΡςΙπα:ε (ΙΙιτεΙΙΙππε οιπ οποτε ΙΙ:

ΡοιιιιοΙ: ά: Μπα εΙοε ΜΙΧ , ςυΙ:::τιάεπτΜΒ



Ι 8ο

Ιεε εοιπτειδΙε εμε Εεεε Ιεε ετΙΙ-επε εΙε ΐο.πήΙΙσ

£οπτι·ε Ια νοΙοτπέ εΙε Ιειιτε Ρατεπε, ε1ιΙΙ εἱἴ

εε εμε Ιε Ι). Β8.Ι)21°εΙεε11Ι ειιίεΙεπε; ε”είὶ εε

εμε εε ΒοδΙειιτἐι ει εΙΙΙΡυτετ εοιπτεΙε Κογ,

εοιπτε Ιεε ΡειΙετπετιε , εοιπτε Ιε5 ΡτεΙετε , 8:

1)οόΙειιτε άε 5οτΙ:οιπ1ε , ε1ιιΙ απ εΙΙε ιπ”ειἔιιετεε

Και· 8.εΙΙΙΙ5 Η εΙείΙυε; δε ειπα ειιϊΙΙ ειπε εεεοτεΙεἘ

εε ε1ιι'ΙΙ πε Ρειπ ι·ΙΙει·; εμε εε ΡοιιιροΙτί·ε επομπε

εε Ρ:Ιιπεεε Ρεγεω ,ΙΙ Με οΙ)Ι18έ ό:: τηοιιΙΙτετ

εοεπιπεεπ εΙΙ-εε εΙυ'ΙΙΙε πογε εΙειιιεΙεε εειικ άι;

ΒειμεΙΙ:πε , Φωκά Πο Ρεπειιε ευ ΜΜΜ"

ΜΙΙτιε: σε , ΜΙ π'είΙ ΡοΙτπ ΙυεοιπΡετΙΒΙτ

ειιιεε Ια Ρο), , εοπιπιειπ άστυ: , δ: φωικΙ ώ..

εε εμε Ιε8 Ρ:Ιτπεεε Ι'οιπ ΡεαΙιι. Ιει1'ειγ Ροἱπε

επ εεε), άΙειιιτι·ε σΙ;έι1Ιοπ @σε εεΙΙεςιιε Ι'Εω

ΒΙΙΓε, οιιΙε 5.'8ΙεΒε ιΙεεΙει:ειε. εΙΙι:ε Ια ντεψε

εΙυεΙΙε ςι1'εΙΙε τω. ΜεΙε ΙΙ ΙππΡοπε εμἔοΙ·ι

εοιπποΙΙΤε εμε.Ια μπω ε1ιιΙτι·εΜεοπε εε

()επίευτ Μ), Με Ρει·ότε Ιε Γεια: εοπιπΜπ ,

ιΙεε εΙυ'ΙΙ νοΙτ Με οεεεΙὶοπ .Δε εειΙοπιπΙετ

.Με ΙεΙΙΙΙιεε , δε Ι'επἔειΒε ὰ εΙεεΙΙΙέε :Μωαβ

πεπιεητ εΙεε (ξιέ:ΙΙΙοιπε εΙυ'ΙΙ ιπ'επτεπεΙ Ρεις&

εΙεΙ.εΙυεΙΙεε Ια Ρτιιάεπεε,8ΙΙ επ :ποσά , Ι'οΒ.

ΙΙΒετοΙτ εΙε Π: “Μα @πε ΙΙ Ια εΙοδΙτΙπε εΙΙΙΙ),

· ΚειΙ.›ετάεευ πε ΓεπιβΙε ΡοΙιπ ι·εεευε.ΒΙε, εμε

Ι:ειΙτ εεΙει εοιπι·ε Ια ὸοὁἱτἱιιε όεε-ΙεΓυΙεεε, Φιξ

[ε ΐουτ Με;; ή1Ιευκ .εΧΡΙΙςι1ειΡετδεηεΒεε,

Δ ΒεΙΙειππὶη , νειΙεππΙει , ΡΙΙΙιιεΙυε , ΒεβεΙΙιιε ,

Οοιιὶπκ , Βεε:ιτιιιε , Ι.εΥπιεπ, ΜεΙπιτ , επί'ε

@ειπε τσιπ Ιε εοιπτώι·ε όιι. Ρ. Χειβετε:ΙεειΩ

Ετ μια ςιιογ πε Π: ΡτειάεΙ-ΙΙ εοιπτε Ι)οωΙ«·

ιιὶφιε 8010 Δε. $επ:.άΙΐΡ. 4ο. ευπ·ΙΙ. πω».
° Ι Ι · ' 'ΙΜΣ

Ε..
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σ. 6 . ρξή:%·ΙΜΙσι·Ι.ι σισι·ιΐ/σσκΙα·σ.φι·ίπσψσσσΙσσιω/ιώ Ισσσ Εισσιπ!σΙΙσιι, σ5··σ·. σιιιΙ άΙτ σιι.ισ Ισε

Ρι·Ιιισσε οιισ Ισ ΡοιιιιοΙ: άσ ιιισιτισ άσε εστι-ν

άΙ:Ιοιιε Με Μεικισιέσε ,συ άσίέιιισ άσΓσιιισΙΙσεϊ

.Πε Ισι·οΙσιισ ιιιιΙε; σιιιε σιιι'ΙΙίοΙσΒσίοΙιι ά'σιιι

τισ σΙιοΙσ , Βάση άιισ Ισ δ. Ρσσσ Ισε ΙειΙΙΙσ θιΙι·σ;

δε ειιττΙΒιιέ απο άοδΙΙΙιισ σ.έ:/ΤΙιοπισε?

Ροιιτάιιογ ποπ σοιπισ ΡΙσι:ισ στο άσ Μεμ

ττΙιιι..ΙσδΙΣ. 4.ι σιιιΙ σοιισΙιιά. πο:: σίΙ απ· σα:

σ8$$ἔΙ°σ7ἰΙ4.€ σσώ·πισκι· σΙ/ισσκΙσι·ύσσ.φ,έπαΡΙσπ:,

σκἰ άσ Μασι·ίποπέσ,ποπ @Μακ οι σ|Ι σωσωε-2

σσιω,_βά ωσῇσΙπιυ: σβ πσσσβσι·Ισιω 22ΙΡΙΙωά'0 Α

` |ΙΑΝ3%ΠΣ,%7$0ά Μπισπ δπσσσιασπσσΐρσιασμίσέ:Ρ Φ Έ· Μ*

Ι Ετ Ρ001° φ10γ τ1οιι σοιπισσΙσε ΑάάΙάοιιε άσ μ” “θ

Ισ 3. ΡειτσΙσ άσ δ. ΤΙιοι·ιισιε, ιιιιι”οιι άΙτ σιιιοιι

σΙὶέ σιισι·αΙσσε άσ Ισε ΕΙσιΙ:ε ,Μ Μπόκα» , άιιΙ

σιιι:ΙιοιιΙΙσιιτ σιι τστιιισε εθτι€1°δ.11Χ σσιτσ άοσ

&τΙιισ-2 Μ. ιειΙΙοιι σΙΙ άιισ Ισε μια άσε ΙΙΙιι

πιΙιισ: οιιτ σσΙσ άσ ΡιτοΡισ , σιιισ Ισε νσισιιε

άσε σιιτι·σε Ισά: ΙσιιιΒΙσιι: σΙ'ο:σ άσε σιιιιισε σε

ΙσΙΙιΙτσε.

  

Ο

· Τι·ιεοιοοιε ΜοιιΔιε.

ΜΝ. Ζ.σ καίω, ώ· Βια») σπ/Ισ ΡΜπέμσ

Ο·σπσπΙσπσ ·υσπΙσπσ , 29 Ισ Λιβ σΙσ.τ Μισβ.σ άσ

Μάτσα! , στΙσιτι σιτιοειά νι.τισιιΙιιιιι ,βΙσ Ισ |σιέσ ξ
£°)7"¦. Ι° _ ισ ε σ ο ιν ε σ. Ι

Ι.σ οοιισΙΙσ άσ Τσσιιτσ σι άστσι·ιιιΞιιέ άπο

Ιω 1ιισσε ΕσσΙσίἱεΙΙΙάιισε Γοιπ Ιιι€σε άσε

σιιιιίσε ΜσιτσΙιτιοιιΙσΙσε σοιπεσ Ισε Ησι·στηιισε
σιιιι άΙίσΙσιιτ σιιισ Ι'Ε8ΙιΙΙσ δισ σιιιοΙτ τΙσιι :Ξι νοΙι·,

Ισ ιτισιτΙσΒσ ιι'σΙΙσιιτ ιιιι'νιι σοιιιισιόΙ σΙιιιΙ. Με

Ι.
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π;

«με Ιε οοικΙΙε ‹Ιε Ττειττε ελ όετει·ωΙπέ εμε

Ιεε Ιιι€εε ΕεεΙεΠειΙΙΙεΙυεε , ί-οιπ Ιεε ίξιιΙε Ιιι€εε

εΙε εεε εειιιί$εε δε :με Ιεε Ιιιεεε $εευΙΙετε

Η), οιιτ :Ιω ἑι νοΙτ , επι ίὶιΙτε όεε Ι..οΙ:ι ειπε

Με Ρκἰηεεε , ου Ιεε ΙὶεΡιιΙσΙΙεΙιιεε Έσω , οι:

Ρειιικ:ιπ Ιἶειἰτε ; ε'είΙ-εε :με Ιε (3οιπΙΙε Με

Ροὶηι: Με , δε εε ειπ1ιιογ εε 0ωτωτ

εοιπΙιτυε Ξι Γε πιοτιίἰτετ ΙππΡοίΙευτ, δε πεπιε

ειιΙι·ε , νοιιΙ:ιητ ΒΙ:Ι.ιπετ όεε ΡετΙοιπιεε :ΡΩΜ

πιο.Ιε πε Γοπἔετειπ ὰ ΐοιιίΙ:ειΙτε Ιεε εε.ιιίεε

Με:κΙπποεΙειΙεε άιι Ιυέεπιεπι ιΙεε ΕεεΙείἱο.

ΙΙΙεΙυεε. Ι

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ Μ 0ΒΑΙ.Ε.

Χεν. σεβ ω:: :Ιω-β Μππέθε , ά: "Με Μπἔ

Με:: Μωαβ .Μαθε ὰ ·υίο!έ Μ ρ:έπτα:έ έα :ο

8κυκΜέπι , ρω· άι.: 9ιωβίοπ: έτι/επι:: ό· εἰΜ··

ξο!ήιω: , ΜΙΜω:: έ: @Με καί, Ι'έπιρασΙσπσε

,παρκο

ἔ Ε Ρ Ο Νδ Ε.

()°είΙ να: ΙιΥΡοετΙΙῖε, 8ενι1 ΖεΙε εΙΙΙειτέ

ό'Ιωτοεευεε, Ροιιι· Πιι·Ρι·ευότε ε1ἱιεΙεΙιιε εΙ-Ρι·Ιτ

"ἔκ Ρωβ €οΙΙ:Ιε δε ιιιο.Ι Ιπΐοττιπέ. ΟΙεωεπτ ν111. έφη.

_ΤΟΜ_ Β τειπΙοΙε ΒεειιιεοιπΡ ιπΙειικ ι1ιιε ε'είΙ ΙπΙΡοΙΙειπ

ωπε. επ ει: ιιΙΒειτιειιτ εΙεε εΙποίεε Ισοιπιεε , ε1ιιιπεεπτ

Β“°'Ι° Π1οΙοε ει Ρι·οηοικε αΙεε ΕΙοΒεε ‹Ιυ αεικιΙΙ ιΙιι Ρ.

'δοιπΙιε:. Ε: ΡΞΙεΙἔιε πε Με με ›·οαβε!'ιπρκ

άωπε :κόπο ·, ειγειιιτ επ τΙεε τκειἰτε2 εΙιοἱίἱε εΙε

εε @σε Ιε Ρ. διιι·ιεΙιε: πε ΡοιιιιοΙτ οΙππειτι·ε,

ίΞιπε ὸοιππετ νε Οιιιιι·:Ιιέε ΙπΙΡετΙ:-εΙτ δε πππΙΙό.

νογε2 Ια Ρι·είξιεε Νοπώτε. 7.

ΤΗΕΟΙ.ΟΟ ΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

Χιν1. Ο· έΜΜΙ πωπω: έκ Ι:/κία:,9κε 22:48
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Ισ »ΙσαάκΛαΙΙ ααυἰ›· ααιυή1°έαφαί:Ρεπ Ιω ρτεἔ '

2επείσα: επἰωὶασΙΙ: ἰωι Ρο·ίασε, μια Ια ΙΙ@

και", αρα αεα›·Ιαέσ , 1°αΙιωπ Ισ μια ά'α:ιεα

τω: αα”ΙΙ.τ /Ιππ απ σωαπ:απάεταοαι α: ωρα

6'ΙπαΙ , ασ π: μπαι ασπρη ε: απο Πέσια α ΙσΙα:.

· 'ΚΕ Ρ Ο Νδ” Ε. _

θε εκατπΙ ηοιτιΙπε εΙε ΙείιιΙτεε ει ω νπε

τέΡοιιΙε εοπόΙεΙοοεΙΙε , δέ ΙΙΙΡΡοίό ε1ιιε Ιε

εεε ία τεΙ επ ΙΟΥ , ε]ιι'ο11 Ι'ειιιοΙτ εΙεΡεΙιπ

εΙαπε Ι'εΙ1σεεε ειιιΙ Κα: εΙΙοΙε ΡεοΡοίεε ; δε Η

:Με απ είΙέ εΙΠΒαΙειιτ τέΡουΓε εΙΙ:οΙτ νετΙ

τειΒΙε. Ι.ε Ραμ: ειιΙ κέιτιοΙΒιποΙι ότι ὸέΡΙεΙΙΙ:

αΙε Ι'ειιο.ιιτεΒεεΙυ'ειπ Ρτευοὶειπ Ιε5 ΝεεοεΙει

ποτε εΙε εε Ι):Ιτιεε , :ι είὶέ ΒιιΙεθ.Ιτ εΙεε Ιε- ·

Βήτα: δ: εεΙει πε Γε Ροὶτπ ειπΡέεΙ·ιέ εΙε ω.

τε (:ει·ιΙΙτιειΙ Ιε.ΡτΙοεΙΡ:ιΙ εΙε εεε οο;ίιιΙεει.

ΜΜΜΜΜΜΜΜΙΒΜ%Μ&

ΟΟΝΤΚΕ Ι.°ΕΟΙ.ΙξΕ,

Μ· ια Η1εκΑ.ιιεκιε. ·

|αΙτ μια, Ια ααα/Ε εσωωααε ασ τσακ·

Ια 6'σεΙσπί, άρσαη'ααυτάκ Ια ααα::

ααψ ΒωΕΕ·Ιαε άσ/ἔ: δυαβυπ: δήπέΙ::οακ ,

απβη·έα ρασ·Ιο: Ξαε/αα:.τ ό· μια Ια δο›·&σααε !

κακα/Ξ κα:: Ια ΗΙπαπ·Ι:Ιεασ Ι“ξαΙώ, μια· «Με

ἀὶαΙ/ἰΜ Ι·Ι:Μισήααε επ Μ: Ηέσα·αίεΙσία: , έσα:

α:ΙΙΙο μέ σουιρπαα Ισ Ραμ, απατα” Ραμ, σέ· Μ·

ξπῇκε.τ@σα Με· ραζά'ααεσ ό· Ισαι· 6'ΒαταΙΙ:
.. - - ε_ Ι Ι ι 2 -

.Ι

ΙΙ

Ι Ι. ε ΕΙΙ‹π ΙΙα.φυι ΕΙαπαΙσ Ια ΗΙω·απΙσίε 6°σΙΙΙ:. άι

ΗΙεταπΙα

ό. ι.:.16Ι. ε

Με. χω.

 



84

-ειμ

,ί με. π.

Με'. Μ. ε..

με ,Με με ω άππέσέ:Ετ :Με φαΐ!ηθππ&

σπα: /σπ 5Μα!έπαιέοπ, ό· μ'έ! ηΡρε!ἰσ άσ.ι·επε

ρωΧΜικΜ: , σκ έ! απο: Ι:: Β·σκ.τ βια.: , ό· #89

πιο !σ:ῇυιπμο:·, :απο !αρ·εωέατα.

Δ? Ξ Ρ Ο Ν ό' Ε.

ι1°ειπτσά ΡοΞιπ (με ία αιιιίέ ἴσἰι Ιει-αιιιίσ

σε τσιπσΙσ $σε1σκέ: τοιιπτισ α! σ'ειπέόο5ι:
η ,με Με φ1ε·Ια αιιιίο σε Γεε ()σι;Γ:ει·σε Μεσ

ΒΙετσττο Πιτ Η Πσηπε, (μισά Η άει: @Μ έκ·
242 σία·στιεπι Θεώ! ΗΜππέ, μια: πω: Μαμά ,η Σ

σιιέβ Ζο/ιιέπε °ω›ω βι·επε , ποπ ο||ἑπτ Μισο::

οικω: Ιαπέιω,(ξ6··υ. δΈ "Μμεσο πάωμασ πω:

βσι]:.5ει ὸἱιιἱίἱοι1 σε: ὸοΙτ ΙστηΒΙστ Φωτιιστδ.σικ:

κ1υ”εΡι·σε σιισ Ιεε Ρτουυεε σιιἰ Μ. ἴσὐεἰεσιισητ ω..

τσιπ εΠέ εισΒειιιιέε. Ετ Ροκ: «σε Με Ραμ 8;

Κε Ειιοΐ ασε ίσοι ευ Ισια· ΡΙωτε όεισε Η ΗΜ

:ειτα:Με σ? σε Ειπε σκ Με ατε ωστε εσιιάκε

@Η €τσΠ·σ Μακ. εε:!οβα/2Ίσω Ηάεπιπ:Με , Μ·

ωιεεωω , ΟΜΜΕ.σ, Οθω·ζωηικοπ ,_βιρ·εωρ

ηππίκω ά· (ἰπἔκἰστισω Ηέσωπβο ΕΡάομ4:.

θε £111ΉΡτοΝΗ€ Μου επι Ισπιε. Μ» ψ ε. 7. Με.

6. ε. 7. 8ε Με. 8. αιΡ. 13. Ραπ !ε και1έσιισ

Με ΐσωπιεε γ ὸοὶυειπ πω: , εσιτπω: :Ϊ€Π να

:ιΠὶιὶτ‹: σε €τειι1ὸσὶωΡσ:τειιι€ε,ἰΙ επι Βιυστο. όι·:Η

βαττ 0.01; 8τὶΙἱσε :Μ Ροκ Κο)κτ.Ι. Μακ Η ἰστ

Α Ρστεσ Πιτ τσιπ ἐςσ θειείειιε εΙσ Ϊςαιισἰκ ου θεα

αμα: Ρουττε. Μέσι Ιεε ΙωΡσΠειικε.

ΤΗΕ. ΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΕΕ.

Π. Σε ,πε/πιο .ΔιΜκω·, ὰ Ππαίωαίω έ:: Οιὶ·+

Ξεο-Μς-ρο κ£κῇΐε.‹, ναι: :με ΓΕ(2[Με Δω: Η 42 ,νού έσω

!'έροσα!ι)υβ ?κό Ππ[κό; άρα: Β άώκτ σε 74,4έε

ΕΕ Ρ. ΟσΠστ Ρ:οτεί,εσ ειιΓε σταθισο (Μάϊ
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ροἰπτ έ'Μπυι:: μια Νάσαι: ι Μπέκ βιάσ

φωιιτ έα.: κιπέι·.σ ; εμ” :β υπο Ηεπβε βηιιι·ΖΙο

οικιωέπ ικα· ρωπκβ·.ι ιίε |σῇι:-Ε'ἰ:ιι]ἰ,9τιἰ

εφτασε ποιέβσαι·: έκκ.ιβυι Εέωσ βιβισσεβίσκ

ά:: ΡΔ.ΠΜη ,άφιοι.ι/Μ ρωπκώ· ιιάκεπσωσικ

Ξιιῇα:: απ/εσοπέ.

Κ ε Ρ Ο Ν δ Ε.

Ω'είϊ νιιε Ιιει·είιε κ” ιι'είὶ (με άει·ιε Πιπι

Βιτι:ιιιοιι ιὶιι (ῖειιιειιι. Εικοοι·ε ιιι.ιΊΙ γ ω ὸεε

.!ιοιιιιιιεε Ρειίιειιιε επ ΓΕΒΙιίε @οι είϊ ΐιΒιιι

Ιἰέε ει· Ια Εεπιπιε :μι ε.ειι·ΐιιιε ο.ιι ὸείΦειι;ἰε

Ρ. εΠοι ι·ιε άι: ειπα: ειιοίε , Πιιοιι ειιι'οιι

ειπε μια με ειιτειιιιιιε όε εεε ΡεΠειιι·ε,ιιιιιε

ίειιΙειιιειι: κ!εε Αιι€εε, α: (με δ. Κατι ει”

ό· ι:ωβουι Μπι , Ροιιιοε εμε εεε Ρει·οιεε Ω:

ι·αΡΡοι·τειιι ὰ ειπα (Ιω ειιιΡιιιιιιιιιιικ Γοιιι Δω

αυτή: ειι.Ιειιέ Γειιί9.ιιτ άε Μ. ΐεπιιιιε , διϊ @ώ

ι:ιειι ειπε εοιπβαττειιιι Ροιιι· εΠε , ειιιι (ου:

Μ4ΜυαΞΙ ό· .4κέεΙιεια.τ. Ν'είὶ-εε με νικ:

ΒεΙΙε ιιει·εΠε , ΡΙουΠΞι Πιειι (με Μ» ΙΙΙιιιιιι

σε: ιι'ειι ειιίΕιιι: Ροιιπ άι: μια.. ή

ΤΗΕΟΕΟ(ΗΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

ΠΙ. Ι! σα:: Διο#ῖ , @ο Ι'.επιβοι·ιδιέ έκ Ραμ

ό· κά: [ωασί!:.σέσπαινικ.σε άέρυιάσ έκ ι:οιιβωο

πω:: άι:: ρειφΙσ.τ ,σε "Ή ιιρρε!ίο ἰιιΪιιιΙΙΙΒΠιτέ

Ρείδιιε, ΦΠ! πιο: @κι Μ Επι-επι:: πιο/πι:: , ώ·

ΦΠ! έΙιπω :ιι ωιβω «κι άαίω ά: Ια ·υπέωθίσ

όπ/αΙΜέΜέά: !'Ε!Ιψ, μέ π/ϊάε @κι Ιω Επώ

απ: , μα: 9:ίί! Φαι£ με σε!!α·:) άέρσπάσ έκ

!”ιακυο.

ε ιι εΗ ο Νε ε.

@κι ε: «κι Μ[4Μύύωέ ριιέπω , φ Μι

3

Μ. Μ. 4,. ι:

ιο. ό· πι..
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1Μ·υ::Ζ ά:

Γ". Καπ.

τω. Κα.

π.. ε. 5.

εκ του: Ιεε ΙῖὸεΙΙ‹:ε οιι Ια ΡΙυε Βι·αιπΙε ΡειετΙε Ι

Με Ρειιιιετπ με εΙΙτε ττο111Ρε2 ει: α: εΙυ'ΙΙε

εκογειπ εΙ'νη εοπιιπιιιι επεοπΙ; ε'εί): Μοιιίἱειιτ

εΙυ νΙ1φι Ι'ει:ίεΙΒιιε ειπα: Ι'αΡΡ:οΒετΙοη ‹Ιε Ια

δοτβουικ:. (Με Ιεε Ι.ο.Ιειιιεε ΙεΙειπ ΡεττΙεΙΡο.ιτε

ιΙε απτο ΙοίαΙΙΙΙΙ:ΙΙΙτέ , 8ε εοιππιειπ Ιε νεα-οι:

ειτιΡέεΙιετ Η ιιοιιειι Ιεε τεττ::.ηεΙιειω: εΙυ ι·ιοιπΒι·ε

εΙεε ΗεΙεΙΙεεΡ Ετ εΙιι`οιιτι·ε εεΙο. Η γ Με ω:: έπ

[ΜΙέύέΙέιέκδέέκε , μι· Ιεις!ιιεΙΙε Η), Ιε ΡαΡε, Ν)!

Ιεε ()οικΙΙεε πε Ρειιιιεικ Ροὶιπ ττοιπΡει· ει:

“ ΡτεΡοίο.ιπτ Ιεε εΙιοΙεε ‹Ιε Ι:: Ρο), ;ε'εΙΙ Ια ιΙοδΙι·Ι

πε άιι ιηεϋπε ‹Ιυ κι ΡατεΙΙΙειπειιτ αΡΡτουιιέε,

8ε πο:: ΙευΙειπεκπ ‹Ιε ‹Ιυ να! , πιώ: τΙε τοιιτε

Ι'Ε8ΙΙΙ.ε. (:εΙο. ΙΙιΡΡοίέ , εμε εΙε σε :με Ιε Ι·ει·Ιε

€δι11υτ1 ὁεε ΡΙεΙεΙεε εεΡιι€οε μι· εκειιιΡΙε ὰ α:

ηιι'οιπ Μωβ ει: ΡειΡε ΕΙὶὶειιι·ιε Ιεέ:οιπΙ ςκ”οπ

Ρσκη·σέ2 ἰωριψ›· Ια: ΜΜ: “σε έκ «Μι , Η

και:: εΙΙοὶτ @ΜΙ ίο.ΙΙιιτ εήοιιτε: Έογ ἰι τοιιε

Με νΙειικ ΡειτεΙιειτιἰιιε τΙεε ΟΙοὶίὶτεε ; οιι

3οίει·ε ε1ιι'ΙΙ τίειι1τοΙΙ: ΡοΙιπ Ρ:ιτΙό εοιπιπε

Ραμ, 8ε Πιι'ΙΙ Π: ΓετοΙ: ττοι11Ρέ, ε'εΙΙ να

εριιία1ιιει1εε πεεεΙΐώτε. Οοπιπιε :ιιΙΙΉ με

Ιει11Ι:ΙειΒΙε ιπεεεΠΐκό ΙΙ Ειπε οοικΙιιττε ‹Ιε εε

εΙυ”ΙΙ εοιπίΙ:ε,ςιιεΙε ΡειΡε εοτιπιπε ΡεΡε ,ε'εΙΙ

ὁ. άΙτε με Ι”ΙτΙΙΙιιετ›εε ‹Ιε τουτο Ιου αυτΙιοτΙτό, δ;

ευ οΒΙΙΒεειιπ Ια Ρογ ό:: ΟΙ1τεΙΒεπε, ε. εοιπΙ:ϊ-:

ω: Ια (ΙΟ&τΙΙΙΒ εΙε Β:.3ιιε , 8ε ‹Ιε ΜΜεηΙιιε,

εμε εεττε εΙοδΜιιε εΙΙ ΙΙιιΙΙΙε , 8ε Ι:1ιι”εΙΙευ'ε.

Ισ.ι11ειΙ5 εΙὶέ ‹Ιε Ια εοιππιιιιιε ει:εαπεε εΙε Ι'Ε

ΒΙΙΙ.ε; θα είΙ άοι1ε Ιε ΡεεΙιε άν Ρ. (:εΙΙβε

«Ιω νία Πει: ΡΙιιε άΙ: Πιτ εε ΙΙιἱε1:ἔ Ετ ςιιἰ πε

ω: εεε Ιε ίξει·ΙΙειιι· ιποιπκε αυτων: ιΙ'Έιιοΐ
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ι·σικε Ι :ασε ΙΙ ει Ρειι σε Ιυεεωεστ σε το _

ώστε εεε ΦΨΙΙΙσπε ἔι Ισ. ΤΙιεοΙοΒΙε Μο

:ειΙε θ

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

ΙΜ Η πωσ οπο” μι:: :·ἱσἐεπΙε Ι”ὶπ|πΙΙἰθἰΙἰ:ἔ Μ' Μ. Σ. θ'

σε ΙΈ'έ!έ|ε, Φωκά έ! επβαιεπε, 2ἔε η· Ι: φαμε , κ), 6- ω.

π) Ισ: 6'οκσέΙο.τ_ςεποΜια πεβππ έηβιέ!!έύΙ:.σ με ε

ρ"2 απ” α»,ωεωη , @με εε σιι'ΙΙε σει:ειπΙ

σου: Με νικ ΡτσΡοΕ:Ιοσ ν:ειγε, δ: νετΙσι

Μειωσα :ευεΙόε σε Ι)Ιειι ασκ Ι)τσΡΙπετεε,

εφε ΑΡοΙΙτεε , δε ω:: Εΐε:ΙιωΙοε (Μποτσ

σιιεε , ειιιίε1ιιεΙε σε εσΙουίΙε ΙεεεΡεκεε , Ιεε

(Ισιν:ΙΙεε , Ισ. ΤτεσΙτὶοι1. @σέ :ἔἱ ω” επια

πέσυσ ἀ)ἰπ|ε!ἰ£ἰ:ἰΙὶιἔ[σπ οσπβάεπεΗ:,ή· επί άδ

πωΙ Ζ'Ξείψεππσε ακιοΜέ “Με” "ω" σε

σπΉΙο1ωφΙψ;οσωπε Π! σ· ακοί:ρπ_βππο που

παπά: επί π: @ΠΙ ίιηθιέΙΙέσσσάο απο βτπώ·

επί αι'ασΠ Ισ μ·έιιέΙο2ε σε :ισ ροουιοὶο· θα", Ισ”

είπω ει» στα).

Δ? Ε” ΙΡΟ Νε Ε.

ΒΙειπ 11'είΙ τΙσΙ:υΙε επ εεε), εμε Μι (ΕΠΙ-ατε

σ'νσ (ῖτΙτΙσιιεΙ (ΙΜ ι1'επτειπσ με εε ε1ιι'ΙΙ κε

ΡΣεησζ, δε σιΙΙ ποιών: εη επεσε· νοιιΙευπ το

στεΙΤετ Ιεε ευει·εε. Ι.'ΙσίεΙΙΙΒΙΙΙπό σε Ι°ΕΒΙΙΓε

εσπΙΙΙΙε :ποπ ἑι π: ροακοσ απο· (μασ Με ασ

ευη; ιπεΙε:ὶ σε ΡοιιιισΙτ εμε Με "η , φωσ

εΙΙε σΞε εμε συεΙσιιε εΙισίε ε. εΙΙό , συ Μι με

είΙέ τειιεΙέσ σ:ιτιε Ι'ΕΙει·Ιιιιτε , συ σειιτε Ισ Το·

σΙτἰσι1, Ειπε το Με: επιασε ΑττΙεΙε ε1οιιιιεΙΙεΡ Ρ .
επεσε ι·ειιεΙε. Ν,7 ει-ιΙ ΡετΓοηπε συ ηισσσε

ε” σε ΓοΙτ ΙηθιΙΙΙΙ)Ιε σε εεττε ΙσπεΞ Ε: εε

ςιΙτΙσιιειιι· σ'ει-ΙΙ με Μεσα: @Με σε σοιππιεκ
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Ρενα! ιἰε

Με. Νικ.

Γ. ε. Θ. ε.

με!. μι..

4 Φώτο

Με. ι.

(Μπιτ. Πε

τσ[ σ. 8.

ΨΩωεΙΙ.ι. Μ..

Όείΐτ. ΡΜ.

ε. πι. ΕΑΜ:

Ι. Ξ.. Ισά!.

Π. ε . · ;.

Σκια π. ε..

ἐε|ίιίε έ. 58 .

.ε 3·

Σε ίευΙ Ρειε (?εΠοι:, εοπιιιιε Η Ιἔι-ὁοᾶτἰῇε
ιι”έτοιι: με Η εοιπιπιιιιιε , που ίσειι!ειτιειιτ εΙεε

ειιιτεε ιε!ιιιτεε , Με ειιεοτε άεε :ιιιττεε ΤΙιεο·

@Με @ε νειιτ ιΜοιιεθ (ζμ Ιε ΡειΡε ΡιιιΙΤε

?Με ε!εε :ιτ:Μεε άε Γ” Γειιιε ιεε ιιιει· ‹ιε ΓΕΠ

ει:ιτιιτε , ιι): εΙεε ι·ειιεΙαιιοιιε ΔεΙὶει Βιιτεε Ρ @Η

νο)ιε Μοιιίἱειιι εμ και , δε Ριειιιιε μου: Ε”, α:

ειπε επ Λ θώκο άι: Ι'ΑΒΒε όε ΡεΙειιτιε εμϊ

έτοιτ είε ιιιεΒιιε ειιιιιιε εμε ιιοίιι·ε εειιίειιι· ε

@με ει·ι·π/]ε Ώωπίπσωι ΑΜεπεπε μι, ίπ (Σ,

ειιιιι οιιτιίιιιε, Πε Ηε:ιετιειε , ἐπὶ:: Ρκραπε

μοβ εσπάευ·ε πωπω ΑΜεα!πικβω. πω"

ρεπεεπέκυεμποπιπι€ σε: |εεπε ωφεκάἐπιἰ μέ·

άε ι·ε Ιοεπεπικο· , !ευεβΙουσι ε/]ε ΠΠ έιπρέπέεπ

έσω , εποε! Μετα σεΡΜεω ικάέο:ιεκεεει. Ετ

εμειιιι πιο ιτε!ε φαι ιιιοιιτι·ε Ροιιι· Ι'Ιιιίο.ΙΙιΒι

Με άε ΓΕ8Ιιίε ιιοιιε εισμοιιε (μ'Η Ρειι~Ιε Μ.

εσιιιτ φωτο! ιι ειπε οιοεγιν. Μ. εοιιιιιιιιιιι:ιτιοιι

εΙε Ιειιιίειιιιιε , δ: Με Ρειιιτειιεε ά'ειιιοιτ ττειιτέ

Ιεε-Ρι·ιιτιςμεε εειιετει!εε άε Ι'Ε8ΙιΓε, ειε άέτεί

έσωσε” , δ! εΙε ε·επιφιέωι. Μειε :ΠΠ εε με

νιιε ειιοΓε εΠι·ειιιΒε , ε!ε νοιι· Με 68ιιιεε Απε

τειιτεε άι: εεε ιευι·βεε, δε εοιιιιιοΉε Ι·ε ΐετιιειιτ

ε!ε Ιειιτε ΡιιίΠοιιε ει ισιιε νΓεεεε Ρ Πε ?οιιι: Κ), Ιεε

ι·;οιιε νιιΙετε, 8ε Ρειι·οιΙΤειιτ ει·ι ΡοΠιιιε Δε νου

Ιοιτ άείϊειιιιιε ΓΛιιιιιοιιτέ άε !'ΕΒΙιΓε δε :Η

θ. Ρετε: δε εεΡειιόειιιτ Ι°ΑΡοΙοΒἰίὶε ειε Βιε

ίετιιιιε σε ίιιΡΡοίε ιμ'ιΙε Γοιιι τουε εΓνιιε πιεί.

πιε Λεειάειιιιε , εμΉε ιι'οιπ εμ'νιιε πιειιιιε

ΒοιιεΙ·ιε δ: ιιε ίοιιΠειιτ (με ά'νιιε πιεΐιτιε ΜΜ

ιιε ) νιετι: άε όοιιιιει·νιι ὸειιιειιτγ ει: Ραμ ἀε

ἴιιιιᾶ αρη: ειι·ιΡοιΒιιέ νιτειιιειιτ Ι'οεεειΠοιι άιε

διεεε
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Εκει: πω:: μια ίε9:Ιοι:ιιε: εεττ:: Παπά

(Τό: ει: ΡιιειΙΙ:: 8. ΡΕΒ. Ι5. ‹Ιε Ι'Α:Ιιιι·ε ει: ο
Εεό:ειι:,οιι ΙΙ ειιιειι:εε :με εε :με Ιε Ραμ: ἐι ω:: Ι

ιΙεϊε Γ:: ΒιιΙΙε :ειΡΡο::έε €74ΙεΙΤιιε ει: Ι:: Ρι·εί:ιεε,

8: (μι: ε: εοι:δι·ι::έ Ρε: Π:: Βτεἶε ει:ιιογει

ω:: ΡιεΙει:ε , απ:: νιιιιιειίιτει ε: ει: Οου

π:υπ. ε π::

.ιιε:ι:ειιι· ιΙε ΡΙει:ιΙ:εε,Ρειι·Ιε::: ε: :οιι:ε Ι'ΕΒΙΙ

Ιε, Ριιι:Ι8.ι:: οι: Ρο), 8: ι:ε ιεει:ει::: μι: εε (μι:

ε: εΙὶέ ιι:: Επι: Ιεε ειι:ι·εε , Ριι:Ιειι:: οι: ε:: οιι'ΙΙ α

εοι:ι:ιι,ω· ιιιέΙιΞεκιέ ά· περισυ:: Μ:: απ πω::

:β Μιι¦€ιιβὶπκ.ι Ι:Βιιιικ; τω:: άεε εΙ:οΙεε θα

Ι»:/ΜΙο ΜΗ:: Μάι: Παπ :Μι τω: ή:: ιτε.:

σ/Ιο2πέ:.σ οι: Μ ·εω·έιά- Βιειι Ι: Βει:ιΙΙε Ιε Επι».

ιιε ΑΡοΙοΒΙΙΙε ‹Ιε Ιειι:ίει:ϊιιε. δεί): ω:: ειιι'ΙΙ

Ε:ΙΙοι: ?ειτε , Ιειιετ Ιε ι::ειΙοιιε , ΡΜ:: εΙειιι·ε

τ::ει:τ,8ε ι:ε ει:: Ροιι:: Ιειι:Βιιιι· Ιε :::οι::Ιε. ΑΜΙ:

@τα εεΙει οι: Ροιι::οι: ε:ιδΙει· του: όοιιεει::ει::- :ο

Ιε εΙ:ε:::ἱι: ε:ιιι τ::ει:ε ε: Οειιειιε. ΙΙ ό: σε:: :με

ηιιεΙοιιεε Ρειεεε ειπε: πο:: :Ιοι:ι:ό εε εοιιΡ :Ισ

:Ιει:: :ιιι δ. Ρε:ε,ΙΙι·εΡ:ει:‹Ι Ι:: :απο ιΙε Ι›ι·εΙ›ιε ,

:ΙΙ1”::ι:: οιιε οικω:: στα): επ/ωπ ω: ΓΕ!!ψ έ!

εἴ:: μια έ:: ροπβε.κ πιο ,Ρξ/ΡΡΕ έ:: έ: άα#παι:::

Π", ἰ# δ”- Ρ"°#:ύ° 9/ΙΙ ρπ/1Ι έ: εοπιάσπιππ πω::

ε: είε! :πωπω ἑ`7ειἰἰπ :Με εΙοό:::ι:ε;· Με:Ι9

ειιιι ι:ε νοι‹Ι :με ε,εί: ν:: Μ:: 8: οιι°ΙΙ ι:: Η: Μ::

:Ιε εεττ:: με:: οι:: :Μπιτ Ροιιιιοι: ετ:εοι·ε :που

:Ι:τεΡ Ε: οιιεΙ :Η ει: »·ώτι:&', 8: οιιεΙΙε απο

άαβ:·επεσ οιιιε6ΙΙ:ι:Ι::: Ι:: Ραμ: ‹Ιε :Με ΓεΡ: Ρο::

νι:ε εΙιοΙ.ε Μ:: απο:: Ιε ει·εεΙι: ο:: Ι:: ει:: οιιϊι· δ

Ε: Η εε: ΑΡοΙοΒΙΙΙ::: ό::Μή εοι::ι::ε ΙΙ (ω,

οιι'ει::ειιιΙ ΙΙ :Ιοι:ε ε 8: Ροιιιι;ιιιογ οι: εοι:άιιι::ι:ο

ΙΙ , ει: :με Ιε ΗΕ: ε: ω:: εο::εΙειι::ι:έ Γει:: :σει Μ



. 9ο

ΙΙ ω? κ:οιιΙΙο Μαι εΙο έ:ΙΡΡτεΙΙοι·, ΡΜ ςιι'ΙΙ

πο μι:: εΙΙ›:ε |υη/Ζ (ΡΗ Ια ΙιιιΙ&ΙοίΙππ:. ΜειΙ5

Μ: Ισα ΙΙ οποτε :ιΙοτε9 Ετ Ιε Ραμ: ηο Π:

ΙαἰίΙἑω ΙΙ Ροἰη: ΓυτΡκοπότε ε”ΙΙ ?Με νη ΙΈΡτΞείζ

πιο τΙοει·α,(1υΙΙοτοΙα Ι1ιιΙιεΙΙείΙ11ο σοηεΙειππ:ι

τΙοτι ‹Ιε ΒιιπΙΕτΙΙιι5Ξ .ΙΙ εΙΙ ΙιΙΙΙειικ:οτ ειιιοιπι ὰ: Ια

ίοπο :δε Ια (Ιει·ιιΞετε (Μίιιτε 6ο Ραμ πισω-Α

τωπ,9ιιΙ ο(ὶ Ια ΙκιΙδΙΙεΙππ:, Ι-ε ττοιιιιε ΡΙοΙιπ: ό:

‹Ιο τιιιΙΙΙποΖ. Ετ μι: ειΙιιίἱ πατε νοΙΙ:ι καΙιΙΙιεει

Ια ι1ευΗεΙΙΙ:ιε ε1ιι'οη εττοιπΙ , δ: Ιω:1ιμεΙΙο Μου

1°.111€Δ1τι10 νειικΙτα :Ιου ο. ΙειΙτ :ιόιιΙε, Η ρΙΙο πιο

ΙΞιΙτ Ι'ΙιυΡοίΙΙΙυΙο, @οἱ οΙΙ ὸ'ειΙ›Ιὸιι‹Ιτο Ιειίοιήυε.

Ετ (Ιυειιιά οιιυ:Ιτει ση Ιοε μια Ρουι· νοΙτ ου εεε

.ΙΙΙιιιπΜει ι1οιιε οοικΙιιΙΙεητ : 8ε εοωιτιε Πε

Ιούειπ Ι'ΑιπΙ1οτΙτέ ὰ: Ι'ΕΒΙΙΙο δε εΙυ δ. 55:

Βε: Ρ ()εΡειπΙειι1: Πε ιιΡΡιτικΙτοιπτ , ε'ΙΙ Ιειιτ

ο ΡΙειΙτ, ειπα Ρο.τΙετκ:ο δέ ι·εΙΙ8ιιετΙοη , (1ιι'νιπ ὸ‹:ε
(ΧιτσΙΙικιιικ οιτιΡΙογει Ροκ: ὸτεΠΙοτ α: όετι1Ιετ

«Μετα, σ. εΙΙέ Ι'ΕιπΙικιπΙίδωε οαπΙΙιπΙ Ρωπ

ΡΙΙΙΙΙο ιτιιιΙιπ6παιπτ Ιππιοεεητ ὸΙκἱοΙΙπο , :μια

ΒΙου σοηΙετιιο.

ΤΗΕ ΟΙ.ΟΟΤΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.,

Η ιἰἰ: , @σε Ια σοπποσπτὶω: έ” £'σπά!ε:

ένπσΜια ή 4.02:: :&ο/ε άαπέεκπβ , ά· με Σαβ

μια· απ: Μώπ μ: ΙΜ πδεκ ω/ΜπόΙο μαι.

Κ Ξ ἔ Ο Νδ Ε.

ί.ο Ρ. (?εΙΙοτ "ο ΡειτΙε Ρ:ιε εΙο Ια ίωκ. ΙΙ

εκθιυτ απ Με Ισ ΙΙε·ιι εοττέ. Ετ εΙυεΙ ιπειΙ

Τσ.3.ΟΙν4β γ αιποΙτ-ΙΙ ςιι'ΙΙ ω: ώ: σε 9ιιο όΙτ ευττεεἴοΙε

7 Ι· 2: 6° Ιε θετὸὶιιεΙ (::ιΙστεΙπ Ι181°8Π8Ι18.ΠΕ εΙοιιωπ Ιε

Ζ: . Σ - . . - Ι

Μέ:α",€”. ΡειΡο ΙΜ: Π. Νεφω9καΜ κι" ΜΜΜ» ?κι

$Μ£Μ. ν
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/Ξ:Ιο Ε."οπσά!ή πωπω: ΜΜΜ: π·πι/Σιπἔἰωυι ώ· απέ

Ιεω συπιέκκδ ω:·θέιωκιω ςβ·δέα::ι ://ἑ. Ρ:·υρ

:πωσ :Μή ?Μ αριΜ: ά· α:ΖίΜ2Σ:: βι!!επ εσπ

[κεκσκω: , ὺίρπιιιἰ: Μ: Βοπι·βα σοινιΜΜ

μ·ι:επάεπ [πιω @ΜΔ Πι εοτιυοεειτὶοιπ (Κε

οοικΠοε 8Ο11€ΐ8.ΠΧ ώ: να 8τειτιά κιπεάε; ιπειὶε

ειιιίΠ νικ 8τειπάο οεεεΠοιπ πω: εΪΡτὶτε ΒιδΒ6ιιΧ

ελα ·Βτοἱ1ὶΙΙει· Ι'ΕΒΙ:ΐο , εοιππκ: Ι'εΧΡετὶειπει:

:Η Μ:: νοἱι· Πιιε ττοΡ Γοιιικτιπ. νο);επι Μαι.

Που: όιι να! (ΙΜ οι: ώ: Μαι: ΡΙιιε :με Ισ Ρ. Φο!

Με'

ΤΗΕ ΟΕΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

νι. Η /ὁκ/Ηεπ: , 2Β Ισ Ζωα; οι: Πωσ.

Μα:: άΌπία: μυ): όριά: πυ]π/]:π: ροἰπι [Με

/ἰ›·ε: ,οπτρατ Μ 'Μάο ςιω!έπε έ: δπρεπεκπ :έα

ΜαΜύ:: Κε!22σκβ:, ναί:: άε!2ύπωέκε ό· :ΜΕ-

πἰεἰκο ά:ικ: Μ: (.'οπσ2ί:: Χευσηιακ Μωβ Με::

θα: Μ: Επσ[9κε: , εξ:·φί:ιέπβ έ!: βπ2 Ηἱ:κ2π·'

9κε:ρω· α/ΜΖ ::!27·ε, ό· ρω· ειικ-Μ:ῇπε:,πριμ:: Α: ΞΔσ:υ·:ἰοσ: ω: χω: εσωτπ:Μσπ μα·

Μ:κ!έσπ έ:: Εκσῇιισ:.

Κ Ε Ρ Ο Ν δ' ε. .

Π: Ρ. (3::Ποτ :ίσα ε:κΡΙ:εΙυέ Η. άσ:Ιΐιιε , 8ς

οι: Η:: Μι: μι:: ε). Μ): οΒῇοΦΪοτ. Μειὶε εότ, :ια/β

&Ξεπ με Μ: ΕΜῇω:: , ό): νικ: ὶηιΡοΓειι:ο. @εμ

Ιω ὸἰιτ , ω2υ:ίο μοβ Ερψαριι: (ζωάκι.

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

?Η Η ρπ:σω!, 2:5ο!ε: Ποπ: Με:: οἱ:: ΕΜΗ

ποέπε: Κε!κ!έε:·: Θ· έ:: :ΣΙΙ:ΜΜπ: , ο/›ρω·

πωπω: Ξ Μ ΗέοΜ:·ιωσ , :καιω μ':!: φάω:

Ι:: σα:: Κεμ!έα·:: 1)ε Ια πιοΒιιι: ίσκιο (ά::-έΖ)

απ: Π:: Παοκ: αΡΡαττοιιοΙουν; ὲι Μ». “Η1οτειι;.

1 ,-.:.... . Μ 2 _. .

Μ: Μ! έ:

Κωπ.

.Ρο›π. μ”.

4.. ιμιβ. π.

Κα. ἰἰὑ. 3.

Μ!» μ.

Ή



:σε

:Με εΙε Ι'Ει:>)ΙιΓε ιιιιεε Ιεε ΑΡοίΙιιεε . ει::ει::

οιι'ιΙε Ιεε ΓοιιΙειΒεοιει:: ει: Μ:: :Με ΤειΙ:Ιεε 8:

οι:: Ρειιιιιιεε: ἐκ: :Η ω: ::›·:α›· ΦΦωΘ πι: τ:

έμν:ί έ:: Πωσ:: , :κι :ικυπτ:::%π:πι ε:: :ιικ

Μ:[ω:: Μ:: Η::ταπΜ: , ώ· υπεβι:://:ιέ ΡΜ:

::: :ι°ωρι:::: οι: 7:ἐ:2ϊιὶ ά: ε:: Πα:: βια:: ,

μ:: π: ρω: ΜΜΜ:: :και Ι:: Η::::::Ι:2:[ω:

|:: ππ::::·β:·. .

έ? Ε Ρ Ο Ν δ :Ε

Α οπο): ΕΟ:: πω:: νειιΙΙειιΡ Σ: Ρ. (:εΙΙοε

::'ει::ει:‹Ι με :με Ιεε θεια ΕΔΕ ε):Ρειι·ιιει:-ε

ι:ει:: ἑι Ι:: Ηιει·ειιεΙ:ιε , εσι::ι::ε ει: ειιειςειιιι:

Ιεε ΛόΙεε , ιτι:ιιε εοι::ι::ε ΐειιιειι:ε εειιιι ειιιι Ιεε

εκει·εει:ι : δ: εοι:ιτι:ε Ιεε Βι::ειεε ): :ιΡΡει::ε

εει:οιει::; ι:οι: ΡειιΙει:ιει:: ὲ ω:: :Ιιι ίειιιιεε

ιιι:ιι:ειιΙια: οιι'ιΙε ι·ει:ιΙοιει:: :κι ίιιε:ΙΙΙεε, τιι:ιιε

ι::έιι:ε έ: εειιΙ_ε ειιι'ΙΙε ΐειιιοιει:: ω:: :ειΒΙεε δε

Επι:: εΙιίΙ:ιοιιιιοι:ε, δ: [οιιΙ:ιεεοιει:: ει: εεΙει Ι::
Ρι·ειΙΙιεε , δε Ιεε ΕιιεΙοιιεε. Ε

Τι:Εοιοοιιε ΜοιιΔιΕ;»

ΠΠ. Η Με:: :έ'ωι: ω:ιπέ::: ::ιμή:::β πι::

Ι:: Ψ::βα:: :Ια [Ι::Ξέ , Ι:: ::ρ)υ:!!.:πι Μαι·

εΙιτιι:ε Δ: ΜεΙΙε , 5:ιειΙΠειιΙοε, Μ:Η:Ηειιι::εε .

δ: Μια:: Ιοεειι::εε. Ε: :Παπ ω:: ::::ιρ:ιΜΜικ

Χε:: Ι::!ι!έ:ιει· απ:: ω: Ρ::β:·: , Ι:: μι:: ρΙ::

σ:: :ί'ιπέ::::Ι @· έ: Ρύει:ψι/:::: :ιοί β )ιπ:ψ

:ω:ιέ:π::·.

ἄ Ε Ρ Ο δ Ε.

θα:: οΙ:Γει·ικι:ιοι: :Η νι: ιιι:::ιε :Ι'Ιι::Ροζ

ΙΙιιτεε. 1.:: Ρ. ΟεΙΙο: ι:ε ΡειιΙε Ρεε ό: :Με Ε::

:πιω ό:: ΕΙειι€έ, ιιιιιιε ‹Ιε ε)ιιεΙοιιεε-νι:ε.

Ε: Μ:: :="Φωι: ε:: 8ΜΜιιει ι ει:
ω::

ο
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£τοπιιοπτ Ροιπτ άαπε ΟοΙΙοι: , ποπ ΡΙιιε οριο

ΜαπΙιαπι έ: Μςῇῖ; δε Η Ιο Ι.οδιοιιτ Ριοπά

Ια ΡοΙπο ‹Ιο Ισ νοτιδοι· έα ποια Ιιοιιιε @τα , ΙΙ

αυτα Ιιοπτο εΙο 1·6€ωιιωιιε ‹Ιο άι ΙιιιΡοίΙοιιτ.

ΙΙ ΡατΙο όοε ΡιοΙΙι·οε , ?κι ΜιΠΐο/1ΜΜ φατσα

ίσωπικ ό· απ σ.τροέδιΜπτ τι: ίοαππο· αεί/απου:

|ισσιωάκω. ειιιοΙΙ οέτ νπ οπιιιο , ΙΙ Ειπε Καπο

Ιο Ρτοοοι απ ΡαΡο Ιιιιιοοοιπ Ν. δε απ Φατ

κΙιιιαΙ Ειιοίπιιο εΙ'ΗοΙΙια ε1ιιι Ραι·Ιοπτ εΙο Ια τω

το , δε ει δ. ΤΙιοιπαε πιιι αΡΡοΙΙοΙοε ΡτοΙΙτοε

[σπάρέΒιιο: , δε ὁ. Ι)οιπιπιοιιε δοιπε @πι Ιοε

ποιπιπο Μετσεκατίο.κ , Ναιιαι·ιτο Ιοε αΡΡοΙΙο

Μί/[Μισ,ι·. 8'ΙΙ πιτ αι·πιιέ απ Ρ. (:οΙΙοι ιΙο Π:

Ιοτιιιι οΙο οο πιω , οοπιιιιοπτ Ιοιιι: ιταΙτέ πο

ΙΙτο οοπίοιιτΞ Σα οοτπΡαταΙΙ-οπ ΡΙιατιΓαϊειιιο

π,οΙΙ Ροιπτ εΙ)νπ ΙἱοΙΙΒΙοιιις αιιοο νπ ΡιοΙΙι·ο ,

ιπαιε εποε ντι βΙοι:ο δοοιιΙ1οτ , 8ε πο οοπίιίΙο

ειιι'οπ Ια Ρτοΐοι·αιιι:ο κΙοε ιπονοπε οΙο Βιοπ νι

ιιτο οπο Ιο ΙῖοΙιΒιοιικ α ΡατεΙοίΐιιε Ιο δοοιιΙιοι,

ε'ΙΙ οτι νοιπ ΙιΙοιι νίοι: : ο1ιιΙ οΙΙ ΡΙιιίΙοίΙ Ροιιτ

Ις5 Ιιοπε ΒοΙΙΒΙοιιιι πιατΙοι·ο κΙ'ΙιιιιιιιΙπό θα

‹Ιο ΙΙιΡοιΙαο. 06: ΙΙΙιιτπιπέ νεοι οΙιΙΙΒοτ Ιοε

·ΒοΙΙΒΙοι.ιιε , Ραπ· έιιιτοι: Ιο ΡΙιατΙΩιιίπιο- ,

α οίΙτο ιιιΒι·:ιτε , 8ε πο Ροιπτ ι·οιιιοιοιοι Ι)ιοιι

;ιιιι Ιοε α. τοπικα επι ιιιοιι‹Ιο , οιι Ιο τοπιοι·οιοτ

ςΙο :ο (πω Ιου: α. Μ; νπ ιποιιιότο Ιιιοπ. 5Ι

ο'οΙΙ: ΡΙιατίαΙΙιιιο, απ:: Ια Ειπε -εΙοιιτο αιιι·οπτ

ΓοΙΡ1°ΙΕ ΑΡοΙΙόΙΙπιιο , ειιιΙ Ιιοιιίΐοιιιιοιιι: εΙοε

ΒΦΙΙΒιοιιιι, 8ε τιαιόὶοπι οέτ οίΙατ αιιοο ταπτ Μ:

α τποΐΡι·ιε 8ε ιΙ'οιιειαεο , ειιι'ΙΙ πο Γαιιι ΡΙιι5 αΙΙοι:

που: ΡπιιοιΡοι α Ι>οΡΡι°οβτο ‹Ιο Ια?Ξι Ωοιιοιιο

-.Δ-ν]

Με

Ιππιιι:.ε.:ιφ.

@φώκια

αποσπιί.τ Νε

ρΜἰΜἰ.Ηο/ἔ.

β». Ι. ;. έα

[ειναι. π. ε.

δ. Π» οι α.

α. π. ;. Παν.

Μ. 9. έα

!π/Ι.5. !.4".

ι.

Νικ. Ι. π.

ασκ ι. ι 6. π.

:Μάο ΗΜ



Βια”

διυπ. ό::

Εε:βει μέ.

8ο7.ειϋπ. Σ'

1ξΖά::;:°

9

ΤΗΕΟΕΟΟΙἔ ΜΟΚΑΙζ.Ε.

Ιλ'. Π: Μπαστβπ: Μ 1)ψιμικο Εε:!ε[κιβί

εκφω· Η ρυκασέι· ατ'έπια/ϊιτέ (ρ:Ή: Μπάκα::

απ:: Κε!ιι!ιετ:, Βου:: @πω :β (Με, ιι(

Με Μειι(ιιιιιιε ου( Ιε πω” Ροιιιιοιι (με Ιε

5:ιιιιδί Ρετ( , Μαι (ιιι'αιιε( όόΡειι(!ο.ιι(ε; δ(

(με Ρετ (οιιΙ!ε(1ιιει:ιΙ (Η νετιτ:ιωε ά( (Με, (με

εοιιιιιιε Μ): , Πε ε'ειι Ροιιττοιιτ ίετιιιι· ,(:ιιιιιιι(ι

Βεί·οιιι Γεια , Ιιοι·ε (ιο Οοιιί:είΠοιι, δ( (ιιι”ειιιιΠ Η.

Οειιιιιιε (Παω μι· (ια Ιειιέε,οιι Η τείετιι:ιτιοιι

(Πι Ρε(Ιιό, Με Ρειιιτειιε Ροιιτιοιπ Π: ?ειτε εβ

ί-οιιότε (ιε Ιειιι·ε ?αυτα ΡΕΙ( (ιιιι Ηε τι·οιιιιετοιπ

Βου (Με , Ροιιτιιειι (ΡΙΠ ΐοιι: :ιΡΡτοιιιιέ (Μ:

ΓΟιιιιιιιιιτε. `

. Κ ε Ρ Ο Νδ' Ε.

Ι.ε Ϊ). Βειιιιι): ιιε ?Με (με ι·ειΡΡοττει· Γο

Ριιιιοιι ό( ΡΙιιιιειι:ε Βοδι:ειιτε, Ριιιιιιγ Ιεί.(1ιιεΙε

Η (Μ: Πιαιιε. ν” (Με ἑι (μι ΓΕιι(Π4ιιε σ. (Ισπ

ιιέ Με εεε ιεἴετιιειτ ,ιι)ει-ιΙΡαε Ροιιι· (ε ι·εεει:(ι Η:

ιιιείιιιε Ροιιιιοιι· (με ΓΕιιεί·(ιιιε. θε: Β(›ιτιιιιε

δοιτιπε (Με Ρ:.ιιτοίιιιεε ὁ. Με( μια πω( Ρετι(5

Ειι€.ιιιε.

ΤΗΕ ΟΣ.Ο(ΗΕ Μ ΟΚΑΕΕ.

Χ. Η «Μα/ία, (Με ε( απο Τοπ άι( ά( ΓΕ(
ωπιιιιιιιιι(ειιοιι , 8( (πατε: Μια. Οειιίςιιιεε

Ε((Ι(ΜΡει(ιιιεε , ι( (ιοιτ Με ειιτειιότε (Με

ναιικ,ιιιτειιιειιε , ἔκ.

Ι( Ε Ρ Ο Νά' έ”.

(ξιεΙ πιο! γ (ΜΙ (ιι απο εκτειιιιιοτι Ρ

ΤΗΕΟΙ.Ο(ΗΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

ΧΙ. Ε.: :κόπο ΑΜ:!σεισπία, Ω κ: ω: Ειιήιιο:

ρκΦπ:(εκκιμμυα/εκ: Μ: €:ι·(σωπ:Μξ·;
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αιτία», αραββα απ.» Μσφ.< ά! Ρ.α:·ποιβ:;

:Μπα Ι:: |ωπο!Ι:: ::ηπε/β.τ έκ δ'αυπέ!σ έκ ?τοπ

2:, μέ ίσιο· σκ]οίπτ :Ισ Ισ [πέτο , σε μέ π :βἔ

ιὶφιιΔ· οπίσππἔ έα: ύωπευιφ έκ Ουπέ!σ.τ ΡΜ·

Μπαππ.τ. >

Δ? Ε Ρ Ο Νδ Ε.

μ Ρ, Β;ιυιαγ Με εμε ΙοεΕιιά1ικε ΡιΙΙΙΙοιπ

οΙσΙΙΒε; Ιοι:Β5 ΡεΞικ ‹Ιε ΡοεΙιέ πιοι·τεΙ ὰ ΐο.Ιτο π

οι: ε!ιιογ Ιο Ραμ: ο. άαΙσ.τέ :με Ιω ΗόεΙεε

Ιου: ΙΙΙποε. θα Ραπ σε Πω (Μ: Δα ΡειΡε:ε

επτε:Ξευτε ευ ()οικΙΙε ‹Ιε Ττοιπε,ΟΙαπωτ 8.

Η :ΜΙΒ σΙοεΙ::ιτέ Ια Μ. Βοε. (Μ: Γεω 1592.

ςἴετὶιιατιτ ο. ίου Νοηεο :κι Ρειϊε-Ιπειε. ΑΡι·εε

εεΙΞι νοιιΙοἰ: ΠαιτιτπιοΙιιε ςικ: Ια ΕιιοΙξ1ιιεε

οΒΙΙεοιπ (Με άπο ὸ'ε:ιεοιπππιιπἰεειτὶοιπ, Ηο

Ι)ΙΙΒε:ιιτε με ΙΙ)›ιιι Ρώπε ‹Ιε Ρσ:εΙπό ιιιοττοΙ,θοΙΙ

πΙΙτ‹: Ι8ποτπιπ ‹Ιε Ια ηε.τιιτε άεε εεηΙΙπεε. Ετ

οιΙ Ιου: εεε ΡετοΙε·ε εΧΡτοΙΙοε όιι (3οιπΙΙο τΙα

Τα:ιπο Ρ θε (:ειΙΙ.ειιτ Ι'ἑι ΙΙ πιὶειικ Ιου ου

π1Ιειικ αποικΙυ ς1ιιε Ισ. Οοη8το8:ιτΙοη άσε @αν

ιΙΙππιιικ , ς1ιιΞοιπ οίΙέ εΙι:ΡιιτοΖ Ροιιτ επ Βιἰτε Ισ.

τΙοεΙαι·ωΙοηθ νοἰεγ εοτιπηε ΙΙε ΡειτΙειπ ΠΙτ Εν.

ΚτΠ: απ. άσ ο&β·πιαπάά: @· επἰωπάἰ: έ» α!ι:·

ύπωωπ Μέ/μ. ΨορκΙω υποπεπσΙκ.τ Μ! οι Πο

Μἰπἰσἱ: Ιω" ό·]θ/Μ· ΜαίοΗΙππ , ίπ /πἰ.τ Ροϋ'·

πσω.< Μι]/ἱ4: ΜΜΜ! : πο” “ασια «Η Ποπ

6°έ!9 'ΠΜεπιέπέ Ο? κά Μίρα· (ΜΙ/Μα: Ε;:Ιυβε

βόσκω· εο!σκάκ:. Εκ ι1οιιε Ροιιιιοηε Μαι ετοΙα:_

Ζοι·οΙ:ι ς1ιιΙ σ. είοι·Ιτ εΠειτπ ΕυεΓςιιο, δ: αιμα

ποπ ε-Πέ ν·Ιαι1ι·ε θει1εικιΙ ‹Ιο ΡΙιιίἱειιι·ε ΕιιεΙζ .

Παω δε οι ΡΙωθοιιτε ΕιιεΙΕΙιε:, εμ :ειΡΡ0ττφ

ΙΜ· 404
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νιι'αιιττο εΙοοΙαιαιΙοτι εΙοε ()αι·ι:ΙΙιιαιικ επ οοε του ι

πιο5. Β:σΙ:ιο·αι:ο με. Ε'οπέι·. 6.:ϋάτ :ασπρο/β

Εριβαρακι σοφια: ραρ::Ιππι ινιιιἰι:: Ραπ:: (μια

οΙΙιιο ίαιιι: ΙΙ πιο Μπι:: ό· ραπ:: ) Μ:: αι[ι:

παταω:: :ι:Ξ22:κιιο απ:: :οπιιωιιπέιο , ίπ :τά

σκά:Μάαυι Μ:#Ξι›π ένα Ραι·ι·::Ι:::ιοπ [παω. Π.

οιι αιΙΙοιιίΙο νπ'αιιτιο πιιι οΡι Ια 112. δε οΙΙι:

»:οποπ:Ιο: ρφι:Ιο: ό· πω: σο3:πάσ: να: |ΙΝ9%87Ιο

απ: Ρ:ιπασΙ:Μ:/ιω: είται απά:επ:!.ωπ ΜΜΜ”

Ζοι·οΙα πι Ριακι ΕΡιίο. ν. Μιίΐα. αεΙ ό. με.

α; ο. Επι. ΜΒ. απ. ι6ο6. Π

ΤΗΕ ΟΙ.Ο(ΞΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

ΧΙΙ. Ιω Ρ7Μή1Μ Β:π:/ϊ:Μιε έ: :ο Μένω

' ΤΙνεοΙοέ:οπ ο ρυ:Ηο π':υπυὶ›· ο/1Ιὲ μι:: οι:: μια

π:ιπα·Μ ΙπτΜΜΒοπ Εσ:ΙΦεβασισ,/εβ::ιωπ

ωα:::ι::ρπω μια· σέ: @θε α: έωπαιπρ

:Ι”υέι·ι·οβ: , απ:: οι:: :βέ ταβλι. μ:: Ι:: ΡΜέ

α. πο: Χαμ.

?Ι ε Ρ Ο Ν δ' Ε.

(:'οΙΙ α ‹ΙΙι·ο οιιιο Ιο Ρ. Βαιιιιν α ιΙοπιιο ποΕι

οΙο Ροιιιιοιι: αιιιε ΡαιΙοιποιιε. Σε: ΙοΙἰιιτοε @οι

πο Ρι·οποπτ Ραε Ρον οΙιι Ρ. Βαιιιιν, παίοΙιο

παπι, Βιοιι ανιΙαιιτ . οΙο ι·οοοπιιοιΙΙιο τοπικα Ιω

ΡιιΙΙΙαιιι:οε , 8ε Ιου: ι·οιιαΙι·ο επι οιιι”ΙΙε Ιοιιιτ «Μα

ιιοιιτ.

ΤΗΕ ΟΙ. Ο(ΞΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

Ι:: Ν::5.ι:ιά ΧΙΠ. α:: Ραπ @επικό :ι επβ€επέ ών:: /ἑ:

(Σουκά. Πέ·

σοβα. ιι, 8.

Ο::::·έΙ:: , 28 Ιυβαυιά 6'ω:::Ι: έ: ΔΗΜ: :Πέ-έ

μια:: ΟοΜΜσπῇΜ"Θ απ: Ισ: Ζακ:: έ:: Ριπ

ρο πω:: Ι.] πω:: ιιιικβάέ,ά· ανΙΉβιιι ιφά!έ

:πιω πω:: Ι::β:ιπι.·:: @πωσ Ο:σκω:ιωμ:. _

ΧΕΡΟΝδΕ
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Δ? Ε Ρ Ο Ν δ' Ε. ·

θ'οΙΙ ΙππΡοΠυτε «Η Η νΙΠΒΙο ΦΠ ΒιιιάτοΙτ

ΡειΙι°ἔ νι: εκειπΡΙσ ‹Ιο Η ΡεΙηο. Σε Ρει·ε Ή:

εποικ:Ι ειιιΙΙειΙ εΙτέ. Θε:ΙΙ:Ι άΙτε , επ ΐεε Νοι:ε

ΙΙΙ: Ισ (ἶσικἱΙε ά: Ρι·αιιίοτά , πιο Με (με κι»

Ροπετ Με ΡατοΙεε ά'ΕΒΕηΙιετ: ςιΙΙ ι·οΙεπτε α:

οοικΙΙο , Βια» ΙΙΙτονη· Κω :Ποτ (ΙΜ πιοικτο

@ΜΙ ώ: ώ: πιέπιο ειιιΙε. Ετ αιΙΡατευτειιστΙΙ 8.ιιοΙτ

άΙτ εΧΡτεΙΪἔιπεπτ : 7Ι(ίσωπυκ &]πσάκω Μπα·

Οα·ωπικία: ποικιωεωα:. Ετ Ροιιτ‹τε Πω εαπ

εΙε: Ρτο.πάοι::Ι τωιοΙειπ τςΙεττό :ο (ΣουειΙε , δε!

ειιιοΙειπ ευ 9ιιοΙι1ικ ι·ειΙΓοη :Με Ιε πακετο: απ :οι

κάβα: ΈπυιΜώυπω α: Μπέκ:ρεπἔ ΟσσάΙυπίτ

ῇι#›·κἔἐπ έωυ/|Επι : που Ηαιωωεκ.τ @β α!όπο·/$

|ϋπιέπ Μακάυ” ;Ι.ο: Ροκ δΙτωοιπΙ επΙΙοιΙτο π

δωεπιπι ?αἱ δ)·ποκιΙσ πω». κάιΙππι /α:ί: Μπί

ΜΙΐο πάυπι:Ιοπἰμε έυκιβπκω, πσΙΖιϋ/ἐ, ωπρ

Ρεπ2,βά ΜΑΜ υ·φέιίωΙοπσ· μππωσέπ.υ ἱπὶτἰο=

ασβέπτωπ ,φάωρο/ἰωω” εκρἰἰσπιέ.τ σε”

,:"[ιπδϊί.τ, ώ· 5']πσάκωσαπάκια/ωπ σωρἰσ.π·ἰ ,

ό· .5'εσπιπιω έωσέίπκω νΜ2ΜΙίσκ"π "Η

8ἰσΜΜΙΙ ωΙσωπικι, φα: νουε ΓεπΙΙ:Ιο ‹Ιε Ι'Αυ

πΙΙουι: όε Ια ΤΙιεοΙο8Ιε ΜοκαΙε ιΙεε ΙοΐτΙΙτεε Ρ

Σ'ω @ετ-ΙΙ αοΙΞε ε1ιΙειιπάΙΙ:ειΡΡοττε Μια οΡῇ

ηΙοειε ξ

ΙΙΙ

Ρα!. 68”Μ

Τοπ. πο.

ΡΑ!. 1-ΜΙ
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ἔΪνἄἄ=ἄἄαἄΣἔἄἄνἄἄἔνἄ

ΨΨΨΉ'ΡΨΨΨ:ΨΨΨ-ΨΨ

(]ΟΝΤΒΕ ΕΕ ΡΑΡΕ.

Χ1ν. Ε 15έκκκαΙο Κα!ωωΙιακ τόσα” αΙε

Ε[αέα·ε παπα α τω” Η κακιά άσ ακεΙΙσ

απο π: Μ1ϋπαπι ΙΙσόι)!Ισπσο Κο

!αζΕι·αβ ακ'έΙ.σ απ: 2Μ:?έ2 και δ. $έσέέ, Μωἶ·Μ_/Ϊ

φα φερω Μ:επβ Ιε.φυπο ὰ απο Μ) #πυ μα.:

βιασπαέυΙ::.

Κ Ε (19 Ο Ν δ.Ε.

Η ΙΞωκιπΙε ὸεε ΙεΙΙικεε ε1ιιΙ Ιιιίςιιεεα

ΕιτιαΙι1τειπαιπ οτ1τταεΙιέ ‹Ιε ὸοιπιει· ‹Ιε Ια Ια

ΙουΙἱε αιΙκ Ρογε, ‹Ιε εε ηιι'ΙΙε εΙΙοΙεΙπ τεοΡ

απαεΙιεπ αιι Ραμ ε 8ι εμέ νειιΙεκπ αΙΙΙιευι·ε _,

εΙουιιεκ εΙε Ια Ια.ΙοιΙΙΙε αιι Ραμ εΙε α: ςυ'ΙΙε ίσοι

ττοΡ απαεΙιει Με Ιἱογε ,Ιε ωοςυειπ 8ε ιΙεε

Κο):5 82 ‹Ιυ Ραμ: : 8ε £οτιτ αΙΙει νοΙτ ε1ιιε σε

η'είΙ Ραε Ιε αεΙε απ' Πε σιτε τΙεε ΙιπετεΠε άι: Ια

. ΒεΙΞΒὶοτΙ ου ‹Ιε ΙΈΙϊατ ΦΙΞ Ιεε 8οιιυεπιε , πιαΙε

Ια Ι18.Ι11ε ε:οηεευε εοεπτε Ιεε ΙεΙὶιὶτεε , ειιΞ Με

@ΜΒ ΙιαγίΙει:Ιτ α: ω:: σε εμέ Πε εΙγ μια που

ιιετ επίετιιΒΙε ωεΙτι·ιε Επι· Ι·Ι&Ιοη κατ”, ίειπβΙα

Ι›Ιε,ε`είΙ α τΙΙτε Ιεε (Ιου: εοιπταόΙθεοΙτεε,ειιιΙ

ίου: Ι'εκεει 8ε Ιε όείαιπ εΙ'αΙΐεόΙΙοιπ 8ε ‹Ιε Με.

ΙΙτέ ταιπ ει1υστεΙε5 Κογε , φ'εηιιει·ε Ιε ΡαΡε.

ΤΗΕ ΟΙ.Ο(.ΗΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

Χν. Μιά: σ: απ'έ!: «υπ [άι άφπί.σ Ια :Μέ

άαΜπαπξοπ άι σε Μοτο , :σε εβ «απο ρ›·οπικ &έσπ

μα: |ΗΡωσ. Επι· αμκ: ς/Ιέ σοπ/καέρα›· [ο
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$κἰπἐῖπἔ σκοπια συπτυωπι ρ!ωβι·απ ΡτοΡοω

τΙοπε τοιηεαιΙτοε , ίεαπόο.Ιευίοε , ίεόΙεΙειιΓεε ,

ΙιπΡΙεε , (ΙΜ όεΙΙτιιΙΙαττ επτΙοκιπωτ Ισ. ΡιιΙΙΙΙιο

α: άι: Ραμ , ςιΙΙ Ι.οιπ εοι1ττ:ιΙτε5 ὲι ΙΊιιπτιιιτιἰτέ

ὰ ὰ Ια ΙΙΒεττέ ΕεεΙεΙΙ:ιίΉε1ικ: , (ΙΜ αΡΡτοεΙπιπ

άσε ΗετεΠεε άεε Ιϊκ:ΙΙΒ1οπεΙτεε ‹Ιε ο: εεωΡε ,

Πω οτιίετοιειπ αΙεε επειιι·ε :οικω Ι; Ρογ, 8ε

(ΙΜ Ιοιπ ωεπΙίεΠειποπτ Ηε:τεϋφεε; Μ· β

@κι οπιιαπωκπτ Μυσεκα. ΔΩ πω· ('επ/υπ,

αΙππ.τ υπο ?ξήΡΜβ 9κΉ: σπ:ρκωέέσ άεριιί:ρεκ

:Μπα ἴΑρυ!οέἰο έα Ι'Ρ?τίκυβέ ώ· Ρατἰ: , ό·

αυτ: σκ Ζ'έκ/6Ισπεσ άσ άέπ, φα Πω πω: βω

σέιέ Ι:: ΡιΙΙΙΙΙιιια:ε ΕίΙααπΒετεε μια χω" απι

ώτυυιω· σε Ζἰιικ ; »φρα!Μπι ἰε Ψαρο, ΡιιΙΙ

[εποε ΕΠι·ο.ηεε:ο , ω" «απο πωπω· ά: Η»)

ή· έα ΠοιέΒ·έπε.

Κ Ε Ρ Ο Νδ Ε.

σε οετΙΙευι: ιτιοιπτε Ματ: ςιι'ΙΙ «ΙΙ έττει11

8ο: ὰ Βοιπε , ΡυΙε ςιι'ΙΙ πε ὸΙΙΙΙτιΒιΙο ΡοΙτιτ

Η: 821ΙΠ6Ι5ΙΩΒΕ, ‹Ιε Ι'Ιικ1ιιΙΙΙ:Ιου: ε'οΙΙ ἐι άΙτε

ΙεΤεΕΒιιικιΙ $οιιιιοτειΙτι,‹Ιυ $ιιΒειΙτει·ικ νογε2

Ια Ρι·εί ιιοπαΙπε 3. ΟΠ @Με εΙΙε2 «με Ιε Π

Μ:: ‹Ιυ Ρ. Βειβεικάεο.ιι ία: ?Με δέ ΡιιΙυΙἱέ· μι·

6οιπιπειΠ€Ι€1τ1€ιττ 8: ειιιτΙιοι·1ιέ ΙἶογειΙΙ€ , 8:

«με πω), ςυΙ Κ: αΙεΙ'ετε ἑι Ι'ΙιηιιΙΠτΙου ‹Ιε Κω

πιο, 8: εππΡΙογει τοιπι:ε Ιοε ΙπρωιΠεεε 8ε επώδ

εεε ΡοίΉΒΙοε Ροιιτ Ισ Γειἰι·ο εειιίιπετ, εΙΙοἱτ Ρι·είΙ:

‹Ιε Ια άεΐοιοτ ω Ρσ.τΙσι118Μ, δ: Ροιιι·ίωιικο Γε

τοΜεωηε:Ιοιι, ε'ΙΙ ουκ Μ: Ιε τοπιι·:=.Ιτε άι: α:

Ρουιηυογ ΙΙ Ι'εεευί.ει εΙοικιιπτ Ι'ΙηςιιΙΠάου. Αυ

τοΙΙε ΙαπωιΙε Με Ιο:ΠΙΙ:οε πιο άΙι·οι·π ςιιε Ια μύδ

Ιει1π© ‹Ιυ Ροκ ‹Ι‹: τοιιε Με ΜεΙΙοε Ματ €ΙΜΙυ

@Ισα Η 9

ἐ χω* έ

-ιῇ ω·

Κυβοπβ ὲ

Ι'ΑΡο!υέΣε

μια ΙΨπί

ική:έ.

ρ. ω.
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Βετο οΙουε Ια ΜεΞΐοιι οΙο Ιοε Ει1Βιι1ε. 0ιΙ7ΒΙοιε “ Ι

πΙειικ Ι'ΕΓΡτΙτ ‹Ιο οοιικ ο1ιΙΙ Πο έ), νοιιΙοιπ ΡοΙιπ

@ΙΙΙ-οτ ΓοιΙιποτττο, 8ο ο” Γυγοιπτ Κοιτιο οοιπ..

πιο νο μμ ουηοιιιγ , 8ο Ποπ .:Ιοιπποητ ΡοΙιπ

εΙ'ειιπτο τεΙΙ.οη ου Ιοιιι·ε ΑΡοΙοεἱοε,οΙυο Ι”οΒΙΙ

.8ειοΙοιι ορο οΙπἑουπ ὰ ‹Ιο Π: οοιτίοι:ιιοτ,8ε πιο έσω

Ροίοτ Ρώσο ὰ Ια ΡοείοοιιτΙοι: (απο ποοοΙΙΙτέ.

ΚξΙΙ νου: άπο (με Καπο οΙΙ οοπτιι·ηο νοιιε

ὸΙτΙοΖ ΒειΒγΙοπο , 8ο Ιο δ. Ροι·ο οοπιπιο Πώ

_ οΙοτΙειο.» νογο2 Ια Ευ όο Ι'ΑΡοΙοΒΙο ‹Ιο Κα·

ΙΞωω.

ΤΗΕ ΟΙ.Ο(Ξ ΙΕ· Μ ΟΚΑΙ.Ε.

Ε.Μ;,ω“ Χν1. βετ Ζώσα.: άο ΡΜ' |ς/κέπ Ε#ωἔποἰ ,

«Μ|π>”Μ ό· μενω" Τ,οβ/]Εισ ἐκ £'οΙΙΖο ΙυερπυιΙ Δ:

.ΙΙΙ ΙΜ· ο)Μιάάά, @απο 4ΐέ οοπβικε. μ" Ισ Τηρε ,

μι" :βη τοπερ!έ.τ ά'έ»φοπέποποο: , άΙσπσκη·,

ώ· ά: απέυβια, £ητιιο.τ , Η: Μ: π/Μυέέπέ «πιο

ομρωβκιέ άτιπέσ μι" Ισ άο/οκάκ , ώ· απ:

ΜβΙρέ ά: τυπικα· ,σου οὐκ :πιο ΙΈύΜέικ.
Ι Δ? .Ε Ρ.Ο Ν ό” Ε.

νοιιε όΙτΙο: ορο Ιοε τοπτι.ιοπιοι:ο ‹Ιο Ια δει

οειΙοἔηο δι οΙιι Ροπιι€αΙ νΙοηποεπ οΙοε Πωσ

ιΙο Ραπ. Ι.ΊιηυΙΠοιου οΙο: ΜΜΜ ἔι τοΡοη

ΙΙυ Ραπ Ιιιγ , 8ο Ιοε Κάππα πο Ιο Ιων: με

οΒΙΙΒοε ὁ. Ιο όοίοηότο. ο Ι

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

Χν11. Δ: Ραμ ι)·ωπ :οκ/ιστό Ισ.: πω· £ἰν

απ.: έ:: Βκιιπ)· , έ! ά αι Ιω Ιππάϊοβ ά: «Με

άσοι υπ ροή: @απο οὐ! ο [Μι , μ” έπέια·

Ια £'ωβικ »Ισ Δ: Βοοιι!ιέ ιἰο Ραπ , @ο Ια

ΒοηΙΙιτο ‹Ιο Κοπιο ιΓο.ιιοΙο :Ιω εΙο οοιτιππιιτ

οπο: οοΙΙο Λο Ρωιοο.



!ΟΙ

?ἔ Ε Ρ Ο Ν δ Ε.

ΙϊατικιΙε ω: ΙΜ να ΡειαΙΐειΙτο οΠ·Ι·οιπέ εοιπ.

πιο εεττιΙογ. Εεε ΡεποΙοε : @ο Ι:: δικ/ων άο

€?ωπε , @ΜΙ έετΞε επ εΙιεκειόὶοτε ‹ΙΙΙἴετειπ ,Ωσηε

‹Ιο Πι ΙΙο:Βο , δε πε Ρε τι:ουικιιτ ΡοΙιπ ό:ιηε Ισ

Πιιι·ε άιι Ρ. Βε.υτιγ. ΜιιΙε ΙΙ ‹Ι‹:ιιοΙτ εΙΙατ (με

.Ιε Ροκ: Βειυι1Υὲ πιοιπτό σώου Ιε ΡιιπΙΠΒΙι:

ΡοιΔι· Με ΡοεΙ16: εΙ'ειιιττυ7 , ίειΙΙΙιιιπ νοἰι· (με:

2Γειιιττοε ειιιοΙοιπ ΡΙιιτοΙΙ: ειιί-εὶἔιπέ α: (1ιίοτι

Μ)! ι·:ΡτοεΙπ.

ΤΗΕ ΟΙ.ΟΟΙΕ Μ ΟΚΑΙ.Ε.

·ΧΙΧ. 6'οΙΙο2 επ[εΙΒΜε , @σ Ια: Ρ7έπέωζε: έα·

Κε!ιέέσεω: πο ροπιιωπ :ἔκ π). ο·αιωμαζ π) π·

βπσ2π::ρατΙ:: Ψφω πιο/πιω.

κ ε Ρ ο Ν ε ε.

Μ: Ρ. ΟεΙΙοτ εμπτ εΙΙτ ειιιεΙο Ραμ κο Ραπ

με οΙΙ:ετ ατε ΡτΙιιΙΙεΒοε[απ.: έ:#ίο 6°Ι:Μβ , Ρωτ

ρ1ι:ογ Ιε Οειίειιτ τεει·απεΙπ:-ΙΙ εεε π1οτεμπ.τέα

@ο αιιιῇΞ Ετ Ροιιτεἰιιογ τι'ειάΙοιΙτε-ιΙ εμε Ιε Ρ.

(:οΙΙοτΡετΙε ΓευΙειπετιι: άσε ΡτΙιιΙΙε:Βεε άουιπέε

μυ· ω” έξ πουωρεπ/οΞ @επ Ραπ εειικ @ώ

ΡΜ: ιισεοπαΙι·εε ΡΜ: Ιει Πο ΡατεΙειιΙΙει·ο ὰ: εμά

ς1ικ:: Οτότεε ΚοΙΙὲΙοια ; ΙΙ πε Με με ειΙοΪοΙιΙ

πω: ηικ Ιε ΡειΡε σε Ια ΡιΙΙίὶἔ οίΙετ, ττιεΙε Γεω

Ιεπι€ιπ: Πιι”ΙΙΙο Ρυἱίἶσ @το Ειπε ὸ€ΙΙτιιὶτε: Ι'ΟΙ·..

«Με ου Ια ΡεΙΙ8Ιοιπ ὰ ΙΜ4υεΙΙο ΙΙε ?απ ‹Ιοιπικι.

ΤΗΒΟΙ.ΟΟ Ι Ε ΜΟΚΑΙ.Ε.

102111- Οκ πε ρω: εοπαιιοἐ›· ω: ρΙκ: [επικό

Μα_ήυπ.τ έ: ἴΔι4£Ι107ἰτἔ έκ 5'ιΕπι δἰσἔε , με έα

αυέηθιέ: Μιρ·έπιπ άφκέφω άι πω: Μ:: Με”

πω ι·ωιω·α: Μπ/επέιι: , ώ· @ίσων μι» πω:

Ια: 6'επώνεστ.σμο Ρα·Ε.κ , να ΒαΐΙ ?πό σΙ9_ήτυπά

. 3

ω." έα

Ηέενπνώ.

Μ. 3. ε. ω.

Ρ' 379.ό£.

22. Ρ. 393.



:ο2

Μ ΙαδΙα›·α ή· Ι'ίπφα·αβου αὶα#: πώ: , βια: Ραἰ·
πα αΙ'Εα·αοπωκπιωιάακ. Ι

Με α ο Ν α· ε.

Οτι σε Ρευτ :ου α:ιιοΙτ ν:: ΡΙιιε 8τωπΙ ππέΡάε

@ε Ι'ειιιιΙιοτΙτέ ιΙιι δ. $Ιε8ο, φα: αΙ)ειιιοΙι· Με Ιω

ΡτΙιτ1ετ άαΡιΙΙε Ρειτ εΙε πιοΙε τκοΙε όΙι1ετε (ΙειΙιΞει:ε

ά'οβίατυμΙοι15 , δε σΙεταΙΙοηε Επι: ΙεΙ.ε1ιια:ΙΙεε ρα

νειιτΡιαοιιιιοτ @πε Ι:: Ραμ: πο ιΙΙτ ι·Ιειτ ς1ιιειικΙ ΙΙ

Ρο.ι·Ιε , δε @ΜΙ Ιππύτ ‹Ι‹τε (Πισ.ΡΡεΙΙετε @νωπά ΙΙ .

Μπα: ὸοε ΔικιτΙ1εωεε εοιπι·ε ΙαιΙΙΙ:ηΙιιε δε Ιεε

ΙειοΙΙ:ιιΙΙΙοε. 5'ΙΙ απατά Ιεε ΤΙιοΓοε ιΙ‹: Εοιιιιειὶιι,

ΙΙ ιτε ΡΙ'ΟΙΙ1Ι€1'θ.12ΠΊ8Ι5ςΗθ Με Ι::ΙΙιΙτοεΙοε ειγειιι:

Με ΙωρτΙιπει· άεπε ΡειτΙε_, Ρειι·εο ιιιι'ΙΙ Ναί): με

κα”. 5ΊΙε οιπ ω. Ιιτ:ΡτΙαπ:ι· 8ε ει!ΗεΙιοι:Ιο. ΒιιΙΙ::

εοιπτο Ι:ιηΓειαΙυε ,Ια που ζει), :Μη ιτιειΙ5 Ροεέ

(με εεΙ;ὶ ί-οΙτ, απο ειδΙΙοιπι είΙέ ττοιιιιέε Η

ι·ωιαιιαΙΙο, φεΙε ΙΜ), , Ισ. Καμπ, 8: Μοι·ΙΙεΙ8

πω: Ι'ΑτεΙιουεΙΙΙιιε Ι'οιπ ειιιτΙιοτΙΓέο 86 ΙτοΙτέα ,

ίαΙΙο.ιιε ΡυΙσΙΙ‹:τ Ιει τιιέπιε ΒιιΙΙε (Με τόυτεε Ια

ΡεποΙΙΙοε :Ισ Ρε1:Ι5.

ἐΙΙΙτΙΙΙἔΙΙΙἔἄἄὅΙΙΙ &αΙΙΙ'ι ἄἄΉὅαψ4ἄ

οοΝτιιε πε ενεεῳ/εἔ.

ΧΙαιακ·α,ό· /οιΙταπσα άφυσα: αοπο·α Ια:

_άΙΜΙ_ Μ Παπ-ραπ: έα.: Ρτα!αια: ό·αία!α 5'οα·θυπα

πω. ὰ Ια/ὶα. @Ή α|ί απ: [Μακ ?κα αΙΜαπα Ξέωα αιτιάσει

“Ρ· 3- Π· 8· Μ” θα ύαβέπ ἔσω Εαιώμα, ώ· ?Μακ κα Ια

Μ' Σ' μια βάααπέα· |ίωι.τ ω:: ατα.α-ρατα!!απβ· :πώ-ε

μασκα.

ΧΧ. Ιβ: απ: απβέέπέ Μπαπ. Βάση.: αΙΏί8·



το;

[ Ε Ρ Ο Ν δ Ε.

Ι. Γεια Ιον ταΙΙτο Ιοε μιτοΙοε ότι Ρ. ΟοΙΙοτ. '

Ι@ΙΜ .4πέ!έ άέ.ι·τίτπι πιιέέ Ηίθου·πέ :ποπ ΙΙΙ ?ΜΙΣ/ύ

ποπ όπωοβ,ππέπ Ιο/ππο σπιτια: ]9ποπτ ποπ

Φώτο :παπα οπιπο.ι· »φωτ Μοτο Η τ1ιιοΙτ1ιτο

Ιοίἰητο ο. ότε τιιι'νιιο ΕΒΙΙΙο ΡοτττοιιΙΙοτο ιδοιιέ

οΙΙτο ΡοτιοΙοιητ οτιτοΙττιιο τοτηΡε, σ:οιητηο οΙὶ οη

οοτ Ι'Ε8ΙΙΙο τΙο θεηειοΙτι 8: ‹Ιο Ισ. Μο.ττΙτηςηο,οη

οοτητηο τι οίτέ ΡοηεΙοητ ΡΙιτΠοιιτε ειηηοοε Ι'Ε8ΙΙΙο

τΙ"Αη8Ιοτοττο , ΙΙ πω: νη ΒτειηοΙ ΡοοΙτέ , οΙΙΙοιητ

ο1ιιο οο @τη Γε Με, Το μια ΒιΙτο.
η ΤΗΕΟΙ.ΟθΙΕ ΙΜΟΚΑΙ.Ε.

ΧΧΙ @ο Ισ: Εποῇποτ ποβπτ ποσο/|'πέτο: οπο πω· η· Ι

,στο οτάοππο›· π:: Ρκβπτ. 3. ο +_

τςετ>ο Νοε. πο” κ·

Οοο ΙΙιττοε οοιΙε τΙοίοιιοϋέε ττη'ΙΙε Ι.οητ, δ:

τοιΡΡοττοι τη; Μ. τον τΙο ηόττο (ΙοηΙουτ , ηιιο -

πατε ειιτοηε τοοοηιτ οη ΡΙιιΙΙοητε οοοοηοιν.τ

η'οη τιιιοΙτ Βιιοτοε , οοηηοΙΠοητ ηοοηττηοη15

Ια ηοοοΠῖτέ όοε Ειιοττηοε επι τηοΙηε Ρουτ οττΙοη

ηοτ άοε ΡτοΙττοε. Α Ι:1φιοΙΙο Ιοε ΜΒΜ οη

οιΙουτοητ ΡΙυβοητε οιηττοε ; Ν), εινειητ ΡοτΙ.οηηο,

οτότο 3 ην οΙὶειτ οη Ι'ΕεΙΙΙο ἐιτ]ιη Ιου” (ἔσω.

τ Ρει€ηΙο οοόο οη ιοΙο, τοΙ'Ροτ, 8ο οΙοιιοτΙοη οηιιοτε

οοε Εκτοι διιοοοΙΪοητε όοετ ΑΡοίΙτοε. Σετ τΙΙΒηττέ

δε ρτοοτηἰηοηοο τΙοίηιτοΙε ΡΙιιΠοιιτε ΙοίηΙτοε Ρ.“Ν.”

οητ τΙοί·-οηεΙυ Ρετ οΙοτΙτ ητοΙτηο ΕΙ€ΡΙΙΙ$ Ρου ε-,,,",.:

οοηττο Με ΗοτοτΙφ1ο5 ευη Ι'Ιτ·ηΡηΒηοητ. Ετ 84ΙΜ.

ΒΙοιτ νυοΙΙΙο τ1ιτΙΙε ηο ΙοΙοητ με νη Ιοιιτ *ΗΜ

οϋΙΙ8οι τΙο η ΓοητοηΙτ :Μοτο Ιοε οηττοΡτΙΙοε

δε Ιοε ηιοττΙτηοε οΙο ηοε ηοιιιιοειιητ Χοτοτητα

τουτο , φωτιά ΙΙο οιιτοητ οεέ :Ιοοοιιιητ του



Η. πυρ. 3.

ε. ε» πω».

Πι. αφ. π .

πιο». α. 4..

)! Ε 04·

Ιοιπε ημΠει·εε , 8ε ?Με ουιιεττεωεπτ εε εμ”ίΙσ

ιτπιεΙΙΙοευτ.

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

ΧΧΠ. Ωιίοπ/ερωτησει ρω/ῇα αΙΈΒήμα: σ::

Έπιπσε, επ Ε/ρα!κε, ό· ω: .ἄπἐΙσΙ£”£. Ρυακια

"Ή7 επ :κι ω” Δ: Οίω·4Ζωιπέ [κ]βρωπεπτ

μια [πότε Με Ρη/ίπε.

Κε ε ο Νε ε.

Ϊ.ει νΙεΙΙΙε Ρτειιπεε ΡοιιποΙτ είὶι·ε εοτυππ:

Ια ΝοιιιιεΙΙε , Η ΠΙειι πε Ι'ευίΙ τεέειτεΙέε εΙ'νιι

οι·ΙΙ ΡΙιιε `Βιιιοτε.ΒΙε.Ετ εμΙ Πε Γε εεε: οΒΙΙΒέ ιΙε

πεπιει·εΙετ Ι.)Ιειι εΙε εε Ιμ'ΙΙ ει ίειΙδΙ πιοΙΙκε

εοτκΙΙτἰοπ ττιεΙΙΙευτε εμε εεΙΙε όεε $ειιιυει€εε;

ειιιί.εμεΙε ΙΙ είὶ Ροτεε εΙε Ιε μίΐετ ά'Ευεϊεμεε

Ροιπ εμεΙεμε εεωΡε , επεοτε Ματ τμ>ΙΙε

Ι.οΙειπ ΩΙιτεΙΙΙειπ8Ρ

Α ΤΗΕΟΕΟθΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

ΧΧΙΙΙ. Θ: Ι' @ψαρια π,εβ με: αὐμΙαπισπ8

υπ @ΙωΙΜ:ρω.» με: "ω, είε: ΙΜ2Μα·

?ζε Ρ ΟΝ δ” Ε.

(Ιεττε ΡτοΡοΠτΙου ε. εΙΙιιεκείει1ε , δ: ἱειτηειἱέ

Ιείωτε Με. Γοι18ό ὲι (Με ςιιε Ι'είΙ:2.τ ΡεΙΙΒΙειυε

με είέεΙΞιεεΙιιΥ :Ιεε ΕιιεΙἰμεε επ ΡωιιοΙτ ,

εμκΙποτΙτέ , εΙΙει1Ιτέ ε ου ‹μΕΙΙ ίαΡΡοίπ Με

είέ:ιΙε $ειΙικ9:ετε. ?Η "Με ου πποΙω αΙ'ειΙ

τΙεε , 8ε ΡΙιιε ου πωπω ά'εωΡεεΒεωεπε τΙε

Νεο νΙιπε, Ιεε εκΡετΙειιςεε επι (οητ αΙΙΡΙετεη·

τεε,ΓεΙοι1Ιεε εΙΙιιει·ΐεε εοπιΡΙεχὶοιπε δέ ΙπεΙΙι1σ.

τΙοιπε όεε ΡετΓοπικε. Ε: ΙΙ ΒιιιεΙκα νοΙι· Η οι:

@Με 2.ΡΡεΙΙετ ΙΙΙυίἱοη,Ιε όείΙεΙρ ‹Ιε «με αμε

εμΙ ουκ ‹μΙταἔ Ια ΕιιεΙ.εΙ1ει ρου: εί'ει·ε ΚεΠ

=Ιει1Χ. ΜειΕε εε ίου: άεε Μίοιιε ΡεκίοιμεΙ

Με



"η .

ΡετῶοπεΗεε , εμε ε!πιειω άοἰΕ επαπιἰιιει·, ίἔιπε

ήτε: Με τε8Ιε 8επει·εΙε άι: άειιπεει· ου άε ΗΡ

ἐειιτειτιεε όε κ4ιιεΙεΙυεε ΡειπᾶευΙἰετε. · ·

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ. Ε.

ΧΧ1ν. (ΗΜ σεση/ϋΜ απο ο;·πισηάιβπα

@Ή θα: εμε τοιιε Ιεε Βοιωτια , 8ε αμε

ι·ΕΒιπο πιείἱπε Γε ττοηιΡε 3 Π!. ΜΥ :ι τὶει1 όε

ωεὶΙΙειιτ άειω ὶε ΜοωεΜωε , (με @σε

ῖΕΡἰἴεοΡετ.

έ? Ξ ΡΟΝδ' Ε..

(ΣΕΠ αποτο νικ: ΙωΡοίΙ·ω·ε,εμΕ να :Με

ὁεΙὲ οΙε Ι'1ιηΡιιάεικε. Σε ΧΧΙΙΙ. ΟΙπαΡΕκτε

εἱυ ν11. Πεκ άιι Ρ. ()εΠοι: είἱ Ιε πειιί:ιιΞέιτιε

:ιΡτεε Μι Μ, απ· εε Παω ι:'ειπ εοιπὶεπτ φα:

ςικιτοτιε; @εε ε'ὶΙ εοιπε Γι: ΧΙΙΙ. Ροιιι· Σε

ΧΧΙΠ. νογεε ειιιεε ε1ιιεΙ!!ε πιείε!πηεετέ σε

ΟεκιΓειιι· τταΙιἰτ [σο Ι.εεϊευι·. Σε: Ρετε ΩεΠο1τ

ο.γειτιτ ειΒΒι:εΒέ εε εμε φ1ιι Ηει!!ἰει·- ἀἰτ άε5 ΚεΠ

Βἱειυι Ε£ι:ἰσ/ἰΔ ρετπἰσἱσ/ἔ4Μ σύ ιΜΠ9%0· "εωφ

πυππόπκιω ιἰοὲΐτἰΜΜ , πω, [σε ρεπέσκ(ο ίπ

είπω:: ιιάβώέ :/ὶιύ ἰΜ&ἰικ πιοπα/ίίσσ Μιω·σί Με·

›·σβ.τ ,πίσηιισ Πίπα ΟυιΜέσέ: _βήποό?πω 42

άβατο:: :πωσ Μπέκ φάω.: εαπβὲὲῖιτρ «β Εσ

σΖώα ὁ ΜοππεύΔ [ἰστ·ὶεἰ: ρ·υβέϊω :ε 8ε· αΡΡοι·τό

Ιε οιιιτιτιιιτε όε εεε ΙΠυιι›ἰηει εοτπι·ε !ε·Ρ·αΡε ,

κα!πίι βωκωι: Ροπιιβ.ι· πε ?Με Κώδιού!έω

απΜέσωπ άσπ2πωιπί ωρἰαι ; ειἄιο.ιιίἰε,@ο

σππΜῇ` «Με άέσωπιιυ·· , ι Μ” :ἰπσπω›· , ακ

ώιάσ άέω, περα ΜΒΜ πρπΜπβοποπ ω

πω· , "π:κί2 Μ” , ώ· ε:έωιιαπισκω ΕΜ”

#4 , με πανω ΟΜικευ:ι ἐπ/ἰἰτκΜ ρυάκι

Με , "ειναι παπά: ε σε· ψ 'Μακάι Ισρ&κ.σ Φ

Ο

ἔσω! οὐ κ

ΠέοΜπ:ύ.

Ιἱἔ-7.ε. 2.;.

ι



,"2. 9.

ἡφπρ ιο.μ

. 9··Ι·7·

Μ.

- 1οό

ΡσίιιίΙ:έ9: με ρωιέεΙσπι ά· πωπω π” σ.ι·Ε.;

πω» πω Πσω!Μπο , £ύπἰβἰ£υσπ[ε θε· ΒΧ”

αΙΜ:ιωιβ»:. Ετ Ρευ :ιΡτέε,Ξπαιιέ: ἱ2:ΜΜ ἀέ

ω @Μπι Εσε!εβα,β “ΜΜΜ :ΜΜΜρω· π::

αΙιε!!α.κ [πω βτροπ ,[πέ: Ισιὶαυι θεπε]ΐεψ ευκο

Με” ρωιΙ::5: (ω. (Σε Ιω”, ώ: Ι'ΑιιτΙιειιι·

‹Ιε Ια ΤΙπεοΙοἔἰε ΜοτΔΙε εΙεε ΙεΙΙΙΙιεε , ΠΒιιΙΙΙε

ς]ιι'ΙΙ Ωω ειιε κοιιε Ιεε Ι10111πι€5 , 8ε ειιιεΙ'Ε..

@ΙΙ-ε ππεΙΙυε 11: τΙτοιπΡε, 5,ΙΙ ιν σ. Πεμ ‹Ιε π1εΙΙ

Ιειιτ εΙαιτε Ιε ΜοικιεΙ1ΙΙΙιπε (με όπι1ε Ι'ΕΡΙΙεο
μα. ΕΙτ ιΙΙττεε (με εε π”εΙΙ Ριιε Ιε ΡΙυε Ι11ΐειττιε Ι

εΙε :Με Ιεε ΙιπΡοίΙ:ειιτ5 Ρ

ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.·

ΧΧν. Ζ.ε απο/πιο οπ-β2κα , @ρε σε π”σβ ρω·

'Ιυπέ/οποπ Ια/πὶππ:ιε|9ιιὶ :β πθκψ ΙΙ [Ε/Ι6Ι

ΕρψοραΙ, »ΜΗ Ισβιάσ Ο,·άσπ:Μπσε :Ισ ΙΈέΙψ

?αἱ ή εηχ|ἑ (με Ιου ευ τεῇειτε σου:: εμε

ειπε αΙιπεε ω: πατάω Ιιιίωπεε.

. Κ Ε Ρ Ο Ν δ' Ε.

εεε ωστε. Μακ ΜΜΜ: ΟΜοπαωη:α 8α:.

ςοιπὶεηηειπ ντιε ειιττε Ιπ1ΡοίΙιπε , μια:: εμε

()εΙΙοτ (Μ: 8: Ιε 1°ειΡΡ0ττ€ ‹Ιε ΟτωΙΙΙ, εμε Ι'εΙζ

εαι·‹Ι εμε Ι'ΕΒΙΙΙε ει ευ ἐι Ια δο.ΙιιόΙετόάμ ΜΙ

ηΙΙΙει·ε , εΙΙ: σειιΔΙε (Ισ εεττε σπΙοσωπεε. ΕΠ

εε ιΙοτια1ιιεε σ.τττΙΒιιετ ν" τεΙ ΜΕΘ ὰ Ια Ι.ειιΙε

0αΙοι1ιτειι1€0 , δ: που ὲι Ισ. $εΙιπόΙει:έ τεςιιΙΙε Ρ

Ι.ε τεΓΡε& ‹Ιε Ια δεΙπδΙε:έ ΗΜ αιυΓε Ι'οπΙοπ

παπα: , όοΙ:- Η με ειιΙΙΙ εΙ"ετε εειίέ εσ.ιιίετ Γεί

ΪεόΙ «με Ι'οτόοιπιπικε μοιΙιιΙ:Ρ

_ ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε,

ΧΧνΙ. Ωω Ιον.: @Με άἰι, ?πιο ΙΈβα: α”Ε

:ισ/φα άωπ:πάο_άε ρΙα:ρπράει ώ· έέρίκ.: μυ·
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@πω κο·2ι::, μια ω..) ά: ΙΏΙμέω.ε· , ω.. :το

β :Μι επιεπέη: με ὰ.: κατω ΡοΙΙτἱεμεε , εμἱ ε

Ιων: μπε. έεΙ:ιτειπτεε δ: ΡΙπε εΧΡοίεεε :πα γεια

:Με Ιιοτπτπεε , δε ποπ με όεε νει:τι1ε ΞπτετΙευ

:εε , δε πιιΙΡι·οάιιΙΡεπτ εΙε.ι1εΙ'ε.ιπε νπ ΡΙπε επιπεΙ
ειπποιπ ‹Ιε ΠΙειι. Ι

Κ Ε Ρ Ο Ν δ' Ε. Ι

ΙΙΙ:: Ρ. ΟεΙΙοε ει: Πει: ότε Ρει:ΙετΙε Ι'ΕΙε

δΙΙοπ εΙεε ΡΙ·εΙατε,δε πε Με ΡοΙπτ εμ'ΙΙ πε Γοιτ

π1Ιευκ ?Με ‹Ιε ποπιιπει· ειπα Επεί'επει Ιεε ΡΙιιε

εκιι·ίεΙτε. ΜεΙε Ι.ειιΙεππεπτ ΙΙ Με εμε εε Ιοπ νι:

ετἰπιε ‹Ιε θ.Ιτε ειιιτ:επιεπτ , #πε Μπι: απου: σο.:

α/[Μπέ ρο/β εμέ κεπ_/Ι:π: ρσηΉῖἰοτἰ: επωιέ:.

δΙ εε ()ειπΡεπι: επ εΙ'ωΙιιΙε εοπα:πτε,επ'ΙΙ ε'επ

μεππε ε δ. ΤΙιοιπειε ι·ειΡΡοι·τέ μι· Ιε Ρ. (:εΙ

στ: δε εμ'ΙΙ πω” Ρου:εμογ , δε 5. εμΙε'είΙ: π

εμ'ΙΙ επ νειιι Ε8.Ιτε νεππ Ιε ΐετιιΡιιΙε Ρ 5°ΙΙ ερ:

Ι ‹Ιυ ποτπΒι·ε πεε Ρτετεπά:ιπε , Ιε πε @με εμ”εΙ

Ιεε Ροπ:: ίεε νει·ιτιι5 έ:Μωπια: ό· μπάρα: ,

οι: Ροιπ: Με έκτενέεα›·:: ΙΙ:: Μπήκε εΙ'νπε Επι:

ΙοπΒι:ε δε Ι:Ιεπ ΡιιΙ:ΙΙππε Ρεπἱτεπεε Ροιπ· :αοπ

ιπετ 1: ι·ε:Ριικει:Ιοι·ι εΙ'Ιιοππ·πε ‹Ιε Ι:Ξεπ ,εμε και::

ΦΙ:11ΡσΙΙιιτε5 ω οπτ Με Ρετόι·ε.

ΤΗΕΟΙ.00ΙΕ ΜΟΚΑΙ.Ε.

ΧΧνΠ. ΙΙβίΙ:έωι· :πι/β ό· .δικη απο:: Μ] ,

@Ηη'ε_/ἰροἰκ: αὐβ!επιι?: »ισα/βέτο πω: Μ.

μεμε μέ ·υει:Ιωπ Ποπ/ΜΗ, οἰ'σ_/ἰ›·ε φρασκιισε.

μι: Ια: Εεε/εμε: , πιεί: εισ'έ!: Ωω· [ι:#ἰ::ἰε ρ

ριάκα: Με: με:: σοι/Με εφώΙε: , ό· με π'

σ:: Ισ.: κ[κβ, Ισ πώ:: Μ” πω:: π... έ:φρνούα

π... «πειτε ι,..φω;ι ιἰσ/ἰπἐιὶοπ ό:: Ουπ·ΞΙσ :ία

?ΐτωε, ό: όαι::σφ.άσ Βουνο:: έ:: Ραρ::. -.

Ο ε

ΙΙ:Μ. Μ. χ.

παρ. ι η.. ρ.

4. 6 ο.

Βαση, . ιἰο

δσκΜΜ.

:Μελ η.. έ;

Μἰκἱβ.

Ριεπέ:ων.

Θ. Ι Ι ο



Ώυψἄ.

ΕΜ!. δικ.

ΡΗ! Π7

Μέι. Κουα.

Απ. ι 6 ι ; .

Πέππ.ρ. δ.

?ΡΜ-Β ε..

Σαβ!. η.

Β. ε. η.

μ».

ιοΒ

:με 1· ο Με ε. -
Δ Τουίἱοιιτε εΙιιε!εΙυε κτώὁὶ άι: ί-οπ πάει·

].εε ΡΡ. (ΣεΠοτ δέ Βειιιη), Ρειι·Ιειπ ειςΡι·είΓε

πιειπ Χοπ Μ2π-βε π/ιι: ιἱε Γ2ΡΡτοβειιΞοιμ

@απ έκβποτ Παπά:: Μέιι/Β,ω 4υιΜσω μι·

πἐωκ:,π:ιιῇιΜ ὸὶτ Ιε Ρ. ()εΠοι ο.ΡτέεΙε άτώτ

:οιτιιπιιτι είἰεωγ μ.: @ΜΜΜν. 86 Ι.εοπ Χ.

επι ()οικΠε ο!ε Ι.ειττειιι ΠΜ ι1*αΡο.ε εί)τέ ο.Β:οΒέ

με Ιε ()οιπάΙε άε Ττεκπε, . .

ΤΗΕ Ο1.ΟΟΙΕ ΜΟΚΑΕΕ.

ΧΧν111. Π: υψαπσπι αποτο βιο; Μετά

:πωπ, 2ιέ4)·ιΜ2 Μέ υποβέσ αΒυτοκκ492., όλα·

π: ρωιωπ άτα τοκομοζ, π) ΜΜει. Μ τα

ατωέπ Μα.

Χ Ε Ρ Ο Νδ Ε.

Πε εηίεΞεοεπι (με θι·εΒο3ι·ε ΧΙΙΙ. εἱἴοἰε

Ραμ: , δ; ε1ιι“1ΙΡοιιιιοΞι Βήκε εε @ΜΙ ὁ βά

με Μι ΒυΠε ὸε Γεω η”. @ώ εοωιτιεπεε

Μέ ρυρσικσω πεί πιεπιπέωι._ Πισω Βυτιοφ

:πωι Ροπ2έβσ:Μ 8εε. Ετ πε ΜΠΕ με εΙυελ'ειΡ.

ΡτοΒειτΞοτι πε Ρυὶίἱε εθ:τε αιΠεε ου κειιος1ιιέε

έ1ΙίιιτυΞεπτ εΙυε1ς111ε ὶιιίἱε @Με ὰ: εεττε καιω

αιτ3οιπ , σε: δείϊ @Η εμε λε δ). Μαη Ρει:!ε, ~

ε1ιιὶείἱ ειίΐεΖ ὶιιίὶὶἱἱέ μι: ΜεεοπίωΣε ἀενΞιιετ-|

ιπειιί Ι)ο&ειιι:ε @πε ΒΞειι·ιει εΠεΒιιε , μι: ΥιΠεει

Ιοβοε, Βοε!ήΗυεε, δεσ. · .

ΤΗΕΟΣΟ,ΟΙ Ε ΜΟΚΑΕΕ.

ΧΧ!Χ Ε: σε ςπἰ :β άι Ρία: :/ΗΜέσ Ώ σ:,ς#

Θάιμπ: ε/Ϊἔ ώΙεζα έ! ) ι παι[ωι άκρα::

έ: 'πσοπΜἔἶπ Μ/)οαΜπέ ό: :ω ΒοΣϊτέκμ

έσω· «Με Βσσ:Ιπρω;έσπ 9κ”έ!: ἀσκπσσοπωὶ Λάβε

_ΜΜ.απ ΡΜικει. σωσ5πάσωπι Μεσου;

1
ι



:σρ

(ε: ασε.: Κε22:::ι.:σ : Ο:: :Μα ω!:::Ι:::::·: μὲ

μ:: :/2·:·:λτ Ιάβα.: απο Βα(ΜΜ::οπ , :Μπι μι::

_ Φιέβ π'ο.ΙΙσπ/::έ:πετ είε.: Ιω:Μέωεπ: 92:21 Με·

ειπα:: απο:: :Α::,Ιπεκ :ία/Μπι :::ρούΙε :Ισ Δ::

αο·:·εβ::·άσπ.: Ια άαβ::: ::::”:!.: ω:: /ο:·:::έ , έ:

εεε”, ε:: :Ις//'π: ω:: Ε:::[9ιω:, ό· ε/:ε:::ρπ/?:

άε/εα#(Μ7 :ΜΜΜ σε 4::”:Ι: αετο:επι άψ::σω2έ
4::Ιο:(ΜΉ:)·; · ' γ

- - εεποΝε£: :

. Εεεε (ΙΜ εΙΙ (Ιε ΡΙυε εΙΙ:ειοΒε , ε'είΙ (με (ε:

Αυ:Ιιει:(εΙΙ.(εΙΙεπιωτ Ρετ(Ιιι (Ιε Με 8ε ίωΡέ

(ΙΜ: ΜευΒΙεωειπ Η Ιιο::ΙΙ:Ιε Ροκ: :Με τω::

-(Ιε Μ: Ρει:οΙεε, (Ιι:ζΙΙ ε:τιΡΙογε Ιιιγ-πιεΙΜεε Με

ΡΙε(ε5(Ιυ: μπω:: θ. ςοη(ΙαπωειΙου. θα: ει:

εεε:: (ΙεεΙε:ετΙοιτ (Με ΕεΙΙΒΙεια,(Ιυ'ΙΙ ει μα.

ω: (Ι. Ιειδι1.όείουΗΙσεΙΙεε Ιει Ρτεπ:Ιετε ε(ΙΜό,

Ι Ιεε 1εΐι.ιΙτεε πω:: Με ε.ιι(τεε ΒεΙΞὲἰει.ικ ε:: κ..

(οπιιοΙΙΙεκπ :πατε (βοά , θεου (1:ιεΙ'ΑΡΡτο-.

Βει(Ιοτι μι:: εΙΙι:ε τευο(]υέε μα:: Μωμα::έ

ΜΜΜ ο:: βνωεωσ ρι:Η:α @ε (1ιίο:1 :Τα με

Με (Ιε1οιιΞε. - ε · ε Ι

Ι ΤΗ εο1..ο(; Ι Ε Μ Ο ΒΑΣΕΙ.

ΙΙ,ΧΧ. ἔσω): Μα:::2::::: , @ο Ω.: Ι):·::::Ιο

!ίωε ω:: Ισ ρο::ιω::· Α'κούβεάπε ε:: Οι.: :αψυ

::α. ὰ -Ι'Ε::ή::σ Ι συ::::·ε Δ: Βο:ΜΜ:ίο:ι έ::

Οιω:Ι:πα:ικ έ: Η:: 1; 7. ό· Ια.: Ο:·άσ:::::::ι-ε

σε.: οὐ ο:ΜΜ: 272!. 1 Ο 1 . ό· Ραπ! Κ 1617.

σ:: στι: :·::‹υ‹μ:έ "καιω Μ.: Ωω:: :::·:οπίέ:: :να

ίβ·έ::Ι:ο:·.: μια επίθ· Μι::ρπάσαβατ.: , :πιώ

ά[εφθ ή:::: μέ” :ΙΈ.που:ΜΜΜ:::υπ, :ΜΑ

_β::::Ι::: :Ι'α::::αΕ'::.: τ ει:: Ισ.: Εκο/επι.: β ω::

π/::τ:::.μ Ε: @Με Δ: .Πισω ώ [ι 8:::::ξϊειέ

Ρ ε

κ

Μακ): @πω

έ:: “Μπι

Με ό".



1 ι ο

:ἴαρπ/Ξπ: , 2υφή»:έ η:: άι:: έ:: ],2%:ιππά

ά: Ρενέ: , οι:: :ι πωιωε!!έ ί:: πες/υπο άα[::ψ ,

ό· οι:: πωπω σ:ηυ:·0/]:υ:επ: Μ· Ι:|::ὶ2::. Μιὰ:

έ! ρ παρω:: έ: τσιπ:: σ:: Ο:·άσπποπ:.·:: έ::

Ραρ:: , σ:: @Ωω μ':!!:: Μου: Ιίσι: οι:: ά: Ω

Ι:: Μοπ::.

Δ? 8 Ρ Ο Ν δ' Ε.

Ευ Βουυο ίου α: (ῖευἴειι: στου-Π ουσ του..

:σε Ιεε Οτόουυειικοε ‹ἰε Κουκ: ίο:ου:: τεεευέε

ο:: μι Ι‹:ε Μοιπε Ξ Ετ (με ὸευἰουὸτοΞτ-ἰΙ Η

ου ευεευτοπ ευ Ρτειιιεο του: εε εμ ο είὶέ ἀε

τι·ετέ εουττο πω: ε” ὸο8ππιτΞΖοιιτ. Μου Η

είὶ Η έουΞτεΒἱο ου'Η νευτ ου:: :εε Σουι Γου·ιπ

ΡειττὶευΙιετεε πια Ιουιυε5,8ε Ρι·ευο! Ρουτ Ε”, άσε

ΡτἰυἱΙεΒεε ουὶ Ι'κοιυρτειπ :Μ ὁτοἱτ :κοιτώ δ:

ὸἰυἱυ. (Βου Με Μ: Ρ. Βου” , 8ε ουει·ουιιοι·α

ου'Η ΡατΙο απ:: :οί-Ρεὁἰ: 8: ιτιοὸετατἰοιι : δ:

(μου Με αυίΠ :ουκ ου'Η ευε;8ε ου ττουυτ:ι ου::

Βου” είὶ ειίΤοΖὶυίἱὶΗέ.

ΤΗΕΟΕΟΟΪΕ ΜΟΒΑΕΕ_

·Χλ'λ'Β Ο:: /ἑαἰ: ::ω:ΜΒ Ι.έκπ έ: Κωδ”

ά::ικ :β ἰκ:::›·ἰ::::.· πιο:: Ξκ#μ:: ; @τσιπ :που

μέ απ: 9κο!σκ: φπα" μι:: ΓΕέ!:]ε , οκτώ::

βοκτα” ά: τω: ω: Β:ΙΖέει:.κ Θ· ω: Ρον/ία:

επιρ!υμ:· [κ ρΙιευι:· , μι:: β:Μεπκ Μ:: “βη

η:: Βα:πτωι:. ·

- :ε ε Ρ ὅΝ: ε. · ›

ν Η ἔειἱΙοὶτ κι·ουυετ εΙυεϊοιιο Που Ρουι· :Μέ

Ντα· να: Η ΒοΙΙε Ρευεέε. Βἰτε ουσ Ι'επιτιΡτΞό

:Με ΕεεΙείῖπίὶὶουοε που με όο ὸκοἱοΪ άΙυυι:

δε :με ε'αΠτ νο ΡκὶυὶΙοΒο άυεΙυ::Ι Πε Ρουυευτ

ὲεἴεἔιεοὶ:: οι: ουσΙουο απ, ε'εοΡεΙ!εβιώπ::τ

ί
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ἱπΙωιπ ::/Ι:: έκ Βοπ77:4%. Ο: ΙΙΒιιι: ΗΜ

ΡκοΐεΙΙΙου ὸ'ἰειποτει1εε, 8: έειιιοϋετ τποΙι1εςικ:

ΝοιιΙεε επ Ισ. εοπποΙΙΙΙιπεε εΙεε Αιι:Ικιπε, Ροιπ

οΡΙκιΙεΙΙτεκ (με απο άοξΜικ εΙΙ ΡτοΡι·‹: άι:

Ρ. ΚειΙσπάσειιι: 8: σε ΒοδΙουι· ίειΙτοΙτ Μου εΙε

ι·ετοιιτικτ Ξι Ι'ΕΙα:ΙιοΙε ὸ°οιΙ ΙΙώ ι1'28ιι€τ€5 Ιω”,

Ροκ: τοεοπιιοΙΙΙιε εμε: Με ΕεεΙεΠΜηιιοε π'οιπ

με Ινεΐοϋι έα ΙΙΙιττοι·Ιοε Η Ενω ΙιιεΙΙεΙειιΓοε, η),

έ" ΐοεοιπε εμε Ιου: Ρειιικιπ έσωσε: άσε οΓΡτΙτε

Η πω! ΙκιΒΙΙεε ,ΒΔ Η πιώ ΞκιΠι·ιιΙτε. ωι:5Ι νοκ

Μοιιίἱειιτ όιιΞνειΙ δο:ΒοπΙίΙο , δ: εΡΡτοιιιιέ

μι· Ισ. $οτΒ6ησ εμ ει επίεΙΒιπέ Ισ ιτιοΙΙηε

αμκ: Ιε Ι). Βειβατὸοευ,8ι Η εοΙιιγ-Ιἐι η: ἴιιΗῖτ

με ε1ιι'ΙΙ 8,€Π Ρι·οοικ ΑΒ ()Ιει·Βό ο;Ιε ΙΙιτειπεε,

Ιεςιιι·:Ι επ Ι'εττΙ:Ιο 57, ό: Ια ΚεφοΙΙε ςυ'ΙΙ

ΡτεΙειπταευ Μ), Ηοτιιγ τι·οΠέωε, Ι'ειι ι 58 3 Ι

ει: πιοΙε ΙΙ: Νοιισιπβι·ε Ξι Β, θστιωΙτι αι Μ”

Επι· Γεε Αεσιτε θετιετσ.ιικ, ειεΙυοϋε απ:: ΠιΒΙε

όΙΙοιι Με ΕοεΙεΙΙεΙΙΙιιιιο: «Με Ιυεεε $αιιΙΙετε,

το εεττειι1ε σ”.

. ΤΗΕΟΙ.ΟΟΙΕ ΜΟΙΙΑΙ.Ε.

ΧΧ)Π|. ΑΜΙ: Ια αυπΙ>Ισ έ: Ι'Ιάβιέυποσ απτυ·σ

Ι”έιποτέπέ έέκέπε έ:: ΡκΙσπ,ο/Ι έ'ακοϋ· βιέι πο

ΡΙσέσ , ό· έ: .:'ς|Ιπ έωΙέι·σι στα· Λαικα:: έ::

ΔΙΙκΙΙε: έκβωσ: , μέ: ριι£Ι

σκ έα· απ:απ” Ισια.: Ωπ[υπε:, ώ·ωπυ·ε Ισια.:

Ρ"β8%:/έσέ::. ?σου πε β με: μέ”, έα Ισ

δω” έ: απο απ2πρκ/Ξ Μ/οΙυι:: , ΙΙ: πι· Μό

Ισ πιέ[έκε/δκ: ΙσέκεΙ έ: .ΐο/ΙυΙσπ2 σπάσει . επ

έψ088Μπι έέπ.Ι ω., ΒΙΙ:Ιέυψηκε , φρασκκίο

Ρ” Μ” θοπεο·έΙ , Ι:: ρημα.: παπι: έ; απ::

εμέ Μ: σοπροβ α: πέέξ/ιπισ.ι /έξρω. Ε; Η

Ισππι ΙΙ )ν έ Μη'

Μ: ΡΜ. Τά

α.. ω. έ»

Βψ:. Εκ!. ΙΙΙ

3.9.:..σΐ:Ι. _ς

.ΜΗΜΙπ1.

8:ήρ. Μα;

Μ. Ιε/ἱι

@ΜΜΜ

ΔΙμμωΙο,

σ:: :πέστο

8ο:Μικσ,



Έ Ι 2

ανάμοβ απατα σααπαα, α'α!ί ?ΠΩ ω:: απ: Ι'αβ

βοοπτα::ααία :παπα σα.: βίαιη: τυπικα Ια: Παπ-β

βια: έα: Τ:·α!α:: :ία Ραακαα , ό· Δ: Μ 80,$$”-4

πα , π:: που:α:·α έα: Βέκκα: :ία δαπποκα:·β αοπ

πα Ζ:: Ηα:·ατη:αα:. ε: έα ἐὰν απροπέιωίέαα·,

ακα σα: ΜΜΜ:: ά:77%κατοί:·α: αἰα Ησφάκ: ,

εξ:9:ΠΙθω ΕαΙείὶεια Δπ8::ΙΙωικια, ΒΡοι18Ιει

ώ· πιστα: , στι: α/ἰί 1%:: εαπ::α Ια: Νακαακα: ,

εοιπτα. Ν·οιωτοτεε.

πεααο2να ε.

Μαἰε Ια τοτιιΙ:Ιο ‹Ια Ι'ΙιήιιΙΒεο «ΙΙ ά'Ιιπ;

μια: ὰ :Με Ια: ΙαΐιιΙταε εε ς1ι1,2 Με να Εκπτώ

ευΙΙαι· ‹Ιο σέ: Ο:άτα,ΙππμΙω:ιιπι :ΙφυΙε Επι: επι

ΡΙιιικΙτα νη (ἱαταΙ πατώ Κατα Εε:1ιωΙπε,δε

οΒΙΙΒοτ Με ΙείὶιΙεεε ΡωιηοΙε άι: ΙςειιιοΙΙ· ε::

ερ8ποΙΙΙ:ο,8ε τειισΙτε τοωΡτε άι: του: α: ι1ιιο

Έστκ,8ε ὸΙἴαιπ,8ε Ιπιμὶωειπ σπα σ” ίση: Ιιοτε

:Ιω Βογεωπα. Με ίεΙΙιΙταε ΡωπςοΙε ΙΒίδτΙεπ

ποπ Ια άε.ΐειάσειι κ4ιι,ΙΙ5 στι: Μ: ό: α:: ΙΙ:

ιιτεε; (1ι:Ι ε'εΠε:ιό ειυΙΙἱ-ΙοΙιΙ απο Ιου: Ροι:ιιοΙτ

8ε Ιευτ εοεμιοΙΙΤειιποο : Δε ο:: τεεοἔτιοὶττοητ Μ.

πιο.Ιε Ροκ: ΙεΙΙΙΙταε , Με ΑιπΙιειιι·ε ςΙιιΙ νΙοΙοτοιπ

ΙδιαιΙ:ατάέ :ΙΙ::4ίπα :Ιω Ρταία:: ‹Ιε Ι::Δικα. Βεειιιι

::οι.ιΡ π:οΙτιε :ιΡΡ::ΙΙααουτ Πε Νοιιακιιτε :ουκ

::ιιιΙΙα άοίοιιτΙτοιπ , είΙ::ιιε Ρι·είΙε ‹Ιε Με Βα'3άατ

απ απο οι1ττεΡτΙίΙ·: ΙιιίξΙιι”ά Ια Ραπ:: ‹:Ιε Ισ. @τα

πάστα ΒοιΙτα εΙε Και· ΜΒ. Με.ἰε Η Ιδιι5 νι: κά::

αΙΐεπτέ,8ε να: αΡρω·οηεο ΡΙια:ΙΙΙιϊηυα οι: ία Με

εΙει Ρι·ετατα ‹Ιο ὸοἔειι‹Ικ Ι'ΑικΙιο:Ιτέ άεε Ριτ- Η

Με, Ροκ: εοττιΙπττα Ι'ΕΒΙΙΙο, 8: ι·αιιι16:Ιατ Ια.

ασ:ιοεα 8ε Ι:: εΙΙΙΒΡΙΙηε ςυΙεΙΙϊι αΙΙο.Ι:ΙΙο ; εσω

ΜΜΕ·α: ΏτΙ:Ιφια σα:: εαπ-ά:: Η εειΙπΙα ;.

[σε
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Ξ:: ΜΜΜ ΡουίΕυτ Ιυεἐ Γεω: Ι:: ΡτεΙ:τ: σε::

:”ουΡουιυτ :Ι τεΙ: :ΙεΙΙ::Ιυ: δ: νΙΞιυτ :Ι'νυ:: νΙΒου

καί:: :::ΙΙ.ΙΙου:το , ίου: €ι·ει.Ιι1το ό:: ουιι·ειεε: ο):

έ:: αιΙοτυυ:ε: ό:: ΙΈΙοουευτε ιυεάΙΙ:ιυα: :Ισ

::ευκ ου: Ι::ειιιευτ σκοτΙιυε: απο:: υυευκ Ρετ

Ιου: εκετυΡΙε ουσ μι: Ιου:: ΡειτοΙ::: Ι.: σο:πΙ:Ι:

έ: Ι'ένπρ::έ:π::,Ζ:: :::::·:ρ:·ψ: :πβΙ:π:::,Ζ.”:β

_β·οπ::::: 8:ε.

ΤΗΕ ΟΙ.ΟθΙζΕ ΜΟΒΑΙ.Ε.

ΟΕ: Μέ.:·ίυ::: ::::·πόσέ:πβ:,:.π·::πιτ:: :ἴ

έ:Ι:::::π: έ:: Ωω:: έ:: |:/πί:::,π:/Ε:πε

οπο:: :%·π:επ::ΙΙοπ έ: Μ:: :::::::::::έ: Βο

πω". Ε: έ! πω:[πώ έ”:π :·::::::ΙΙ:: &:::ι:::::ρ

έ'αι::::: [ια πω:: Ι:: ::::::·:: π::::::π: έ: Ι::
?Ι::οΙοέ::, ώ· έ: /π::·: να:: 9::”:Ι: Ιω:: ::::::πρ::δΔ

:π ωι::::/Ξ·: Μ::::, μ:: Ι:: Παπ:: :ΜΜΟω:

έσππέ: , έ:ρέω::::: σα:: β·::π:: πω:: έ:::Επ:,

έ Ι:: βό&Ι:β έι: Μώππ::π:π: Ιπ:πιπ::: , ά· έ:

:·Ι:::·:·Ι::: Ι':π::ΙΙές:π:: έ:: Μο·β::·:: έ: Δε:: έν::

Ι:: απών:: έ:: Μ:: :ρω , ρ!ι:::/ιΙ μ: έα:: Ι::

ίι:π::::·:: έ: Ι'Ε/::::ι::·: 6'πιπδ::, ώ· έ: Ιπ ?Μό

πω: έ:: δέιπέΙ: Ρα:: ., οι:: β:π: Ι::/Μπ::[έ

σέ:: , έ”οι: Ι:: ·ιι:ι·::πω:: Τ7::ο!σέ::π.ι έ:ιι:::π:
Ιν::ψ:· Ι::::·: έ::ΜΙσπ:. ·

Χ Ε Ρ ΟΝδ' Ε.

Ο:: τυ:ικΙυπ:: Η Ιυυοοευτε: , ου Η ?ουδ-ε

πυοιπ :ιτιτΙΒυέο:ὲ Ι: ΒοΦΪι·Ιυε έ:: Ιοί-υΙ::: μι:

Ιου:: Α:Ιυοι·Γ:Ιτο: , η: Ιου: ου'νυ Μ:: ό: Ιου:

ευυΙ:: 8: Ιου: ιπαιιυευΓε Ιου, Ε:ΙΙ Γει·οΙτ ΕιεΙΙο

στ: νΓευτ ‹Ιυ τυοΐπιο ΜΙΒ:: :Τοπ ι·σευοΙΙΙΙ: Μου

Ρ



τ 1 π

εουΡ ά'ειιιτ:·εε ά: τοιιτ/ά: Ιω ιππΙετεε ά:: Ισ.

ΤΙκοΙο:3Ιο : 8: ά: Μ:: νοΙτ :με Ραπ :Μετα

ς1ιι'οΙΙ: ΙΕΚ, Ι::ιπε ειπ1οιπΙεΙ:ι Ρειιιι€ιπ εοποιη

με :ο εοιιι:εε ία Ρ.πτΙ:5 ,Ρετ Ια Παπ:: :1ιιΊΙε

ΙΕ άοοικ:τπ οι: ά: :ο:ιάΔωικτ ε: (μ: είΙ Βου ,

ου ά:: ΙΙ:ΙνΙΙΙτυοτ άέε ακουνε :κι Πει: άεε νοή

τει, δ: ΐο,ιΙιτισττι·ε Ι:: Ιιι€οππιν; ά>νιπε`Βοιπικ:

Ι)οδ:ι·Ιιιο ἐι νικ Ρ2ιΙΙΙ011 οΙΙΙ·οιπέ:,:1ιιΙ ι·:Βιιε άτωε

Με τεϊπ·Ιπεε ά”ντι οΙΙ›τΙτ Έποτειτιτ 8: ιικιΙ Ιι1ΙΙ:τυΙδΙΙ

άοε Ιοιπἰππειιε άσε νο:ΙωΙ›Ιεε ΤΙιοοΙοἔἰοη5.

ΤΗΕΟΙ..ΟΟΙΕ ΜΟΒΑΙ.Ε.

Ο:: πωωιωφ.: Μέ.ι·Ι::::: πω:: Μ: ρέ:::έ:β

:οπ:›·έἱ+·:: έ:: ω:: :ου:::::::: έ: Ι:: Η:: ,φα πω::

:4”::::::: ρα: ::·:ει :::”:ΙΙ:: :::/|:::: Ι::β::: έ”:/::: α:

[:::έ::,:! π:/α:::ρέ: ::/::::::::.β ο:: :π έ :πέ:·::::ἔ

9·::Ι:,κ::·υπ:: , μ: (.”:|Ιο: έ:: έ:::::· :α·ρΙΙ:::έ:::

Ο:: 1. σ:: Ο:::Ιέ:έ:Ιο:::βΜ: ραπ: Μ ρΙ:ώ>έ:: :ἔ

|:·Έ:: ΙΕς::ίασ9:::: , ό· ο:: το:: :Μέ έ:: :ΙΜ πρ·

Ρ::Ιππέέ έ'πι‹Δ:::έΧ:,ῇποπ θα: Μ:: :πω/Ι :Μέ

:νι/Ι ή:: ::ρέω: έ: έ:::Ι7::: ::·:::::· , ΔΗΜ: ἐπὶ::

ρω:: ΜΙ:: /::€ἔπ:π/:ω:::: Ι: Μ:: έ: Β:::::δΙ:::ίο::.

2 . Δ:::η'έ::εω έ] π:: :έρ::πέ:: σ: Ι.::::: μα· ω:

::· Ι:: :υπ , σέ· σ:: Π::Ι:::έ:Ισπ: π”έμι::: :Πέ

πα:: θα: έ: :να έ: |υ:+/ωωι:: , :ΙΙ:: π: του::

έ::::: ρ:: έ:: πω! μ: σ:: :κέ:::::2/:: Μέ::έω::

ρωταω:: Μια:: βεί:: έέω Ι:: Ε/ρτί::. 3. £::::·

ΒΙΙ:Ι:υ:Ι::9::: έρρποπ::έ:ρέπ Μ:: 9:::::έΙ , τω::

φωπ: :έ: Ο:::::έ:: έ: Α: Ηέ::ω::::έ: , π:[:::: έ::

:·ιω: ΜΜΜ:: έ: Β:::έ::έωπ , ω: Β::Ι:ιπέ:έυκ

Θ:: Ι'Αι::Ι::ισ :::/Ι/έ::: , ώ· Ιω έ:::Ισω-ϋ: μ::

::[Μ::: Μια:: Ι:.::έκ//::: ζ, υηα”, ή Ηερ·ρ

ΙΙ:: μέ): /δυ:: ::π::κι::ζ:.[: μ: :β έ”:ι:::έπ:ρ|:::

Φ:·.:] , θα:: σ:: :::::::: βπ: :έραπέ:::: μια που::

κ .

 



1 1 3

Ια βίι::α , ό :να :Με ΙΟιιι::::έα ΗΜ:: /ΜάαΙ

/ἱα:Ι.4 :Ιέπέβο:: :Ι::::ια::οκα σα· :::οπέα :Ια Ι:: Η::

:α::Ι::: έ: ΙΙ :ῖςςΙῇ· α:: πο:: Η:α:ω·σωα:,::: καρέ:

Μ): έω::1:: :ιιιεκπα ω::Ι:ο:Πέ , ?ίου Π3ωΙΙ::::2

σα: α.τσα·Ι:. 4. ε: α:ιβ:ι σε ?αἱ α/Ι ΡΜ: σο:Μ:Ια:4

θα , Εφ :ρίαρ:α: Ι:: Φ:οΙα:::απι ρεώΙ:: :::'ΙΙ: ω::

Ια:: :Ια :Ισια Όσ:Ια:α:έσπ:/οΙα:ωππαΙΙα: :Ια::::α::

:Ι :)Ι4α/]ξ·άπα:α:: Ια: Ρ::.·Ι::2: , Ι α:: 163 3 . Ι)·υπα
:οκ:Ι:::›π Ια: Βου:: :ΙΙΑπέΙα:α::α , ώ· Ποπ::

:οαΜ::::: Ι:: Αρρ::Ιαι::οπ: έ:: Ιἱ:έπΙΙ::: μια·

δω:]θ·β»· :έ- ρα::: Ρ:α/:έω: , α:: περε::: μι:: .Ου

:α/?α: ὰ :πασοκ ό: ΙΜ:: Ι)ασΙ:::.::έση: ; σα: ακα::

|7Ι::/::ψιπ: πω:: :πρ :Ιαί:α::::·ω , σ:: ?κώμα
σΙώ:ειακ ::ι:”:Ι: άσ:ΜΜΕ , Π: ρ:: :οπΙΙσπ::

ρ:α/Ι: :Ια :αποιαιαΙΙ:: Ια: ::::ιακ::ψ: Ιτα:ορυβ:Ισπ:

9::ΈΙ: σ:: πο:: β:: :ιι::::::έα:.

Ι? Ε Ρ Ο Ν δ” Ε

θα: Ιι:ΙυΙΙεε ειοευθιτΙο::ε που: οι:: Ρο.:ι:δε

ΙΙ εο::::::1:ε: ἑι Ι:: νε:Ιιέ _, :μια που:: Πανω::

με :του οι:ΊΙ Ισά: ἑι ΡτοΡοε ‹Ιο Ι:: ΜΗ:: Ιω::

::ΙΙ:ε :::ΙΙ::έσε. Ε: ΙΙ γ ε: :Ιοοιιογ ε'::ΙΙο::ι:ε:

Πωσ:: ει: ε. ::Ι:εΙΙό οικτΙουε5 Με: ::οι:::ε Ι::

Ρ. ΟοΙΙο:,Ι.::ι:ε Μ:: :::ε:::Ιο:: ό:: Ι'ΕΙξΙεΙ:εΙΙ

Μπα:: ς1ι:'ΙΙ ειι:ο:: εΙο::::έ Π:: α: οιι,οι: Μ):

οΙ:ΙοδΙο , μι: Ι:::1ιιεΙ Με Ι)οδ:::ι::ε ι::εί:::ο ο::

'5ο:Ι:6ι:ε οι:: οί'τοΙο::τ οοτιιπιἰεἑι απο εο::ΙΙ::ο

::ι:οΙα::: εί':ό ΙΞι:Ιείο.Ι::. Ο:: π. ο:: :εεου:Ι: ει:

τεΡ:οεΙ:ο ά:: εουΙαοοιιεεμ:ΈΙΙ: :πιο ΜΙ:: ἐ

του: ::Ι:ειι::ιικ , 8: ν:: Μπεστ: απο: Ια:ι:::Ιο::

:Ιου:::. α:.Ιο:::::Ιε:Ι::ε ΡΗ:: εΙειΙ:α5 α:::::::ΙΙΙο::ε

ό:: Ι:: Ι)οδΙ:Ι::ε :Με Ιοίι:Ι:εε , 8: οι:: :::ο::ΙΙ:ε

:1ικ:Ιοι:ι·ε εάι:ε:ίζι::οε ::'ειΡΡ:αΙ:ο:::Ι:::: :Ιου (1,8υ

ι:ει:::::Βα, Γ:ι:ο:: ::ιζ:Ι:.ΙιιΙΙΙΙΙ::::: Ιο::: .Ι)οδΙ:Ι::α:
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(ἱἶείΙΡοιιιιιιιογ Πε Ιω νοικΙιοΙέτ οΒΙι8αιΙ μια.

Ιι:ιιιιιιΙ, νΙ:ιιιε ιΙιι ιιιοτ άι: ισιτειόΙειιιοιι οιιιΙε

!τοιπ νοιι ειπε Ιου: Ρειιεέε ιι'είΙ ΡοΙιπ ετιοιιέε.

α. Μι ΒιόΒοιι όεε Ειιιιιειιιι ιΙεε ΙεΙ·ιιιιεε 27211!!

ΡιιΒΙΞέ Ρετ του: Ια ει:ι·ιί·ιιιο ιΙιι Ι). ΟεΙΙοτ.,ς1ιι'ΙΙ5

ειιιοιοιπ 2.τ€Ιει11ι11011τ Ροιιιἴιιιιιιο, ΡοιιιιοΙτ ΜΗ

Μου ΡιιΒΙΙετ ία ΠεεΙιιιιιτιοιιε; ΙΙ οΙΙε ιιοιιίΙ

οίΙέ Ρουίΐέε Ριιι· ΙεΐΡιιι ό'ειιιιιο ΡΙιιΙΙ:οΙΙι:ιιιο

μι· Ι'ιιιτοτείΙ ιΙιι Μαι ΡΩΜΗ:: δε ι1ΙουίΙ :ιι

ιιιοιι15 ιΙ'ειΡΡτεΙ1ΒιιΙΐοι·ι ‹Ιυ πιειΙ ΡτοτειιοΙιι φα

Ροι.ιιιοιτ επιιίει Ισ. ΜΜΜ ιΙο α: Ι.ιιιιε,(1ιιε

ιΙο Ια βιτιεΐιι€5°ιοιι φα τσιπ Ισ ιιιοικΙιτ ειιίΙ

ταο-ιιςιιιιιιεΗ:ε Ραπ: ειιίΙ Μι νοιτ εΙειιιε εεε

ΕΙΞΙειΙιειίΐειιιειιε Ι'ιιιιιοατιια ‹Ιε ΐεε Ρει·ιεόεε. 3 .

Σουι: ΒΙΒΙΙοτΙιει:ιιιε ιιιιΡιΙιιιόε ειπα νικ -ΠιιιΡΙε

ΡοιιιιιίΠοιι (Ιω θειιοτειΙ , ιι”ειιιτΙιοιΙΙο Ροιιιτ Ιω

Βιιιισε ςιιιι Ρειιιιέι ι:ΙΙιτ ει" Ι.ιιιιτ ιΙιι Ι). ΩεΙΙοτι

αιι'οιι ω: Ραπ ηιιαΙιδει,[ωπ/|Εια, ειναι: , δε

Ιιεπβω ι;ιιι”ειι £ΟΙΙΏΙ811Πι3ΠΕ ΙΙιηιιὶίΙτΙοιι ιΙε

Καπο , (μι Πε ΓετοΙι: έτειικΙετιιειιτ ι·ιιοί-Ρτιεε

4έ οοιιι:ειιτειιιι: ‹Ι‹: /κ/μπαίκ νιι Μπιτ ςιιιι ειιΙΙ:

οι «Μπα εεε 11ικιΙΙι:ει. οι: (ΙΜ ΙΙ:τοΙτ (Πω

ι:ιιιι ΡΙιιε ΒΙαϊιιιειΒΙε ,Η εεε οτιοιιι:ε ςΙΙιιιιε κά:

Ρο.ιιιΙιιε Ρετ «Με Ιε Πω , δε τσιπ Ι'οιιιιιιιεε

ε°ειι ττοιιιιπιπ ΒιιίΙέ, οιι ιι'ειιε ΕΜ (με /ξι/ζ

μεσω νιισΡιεεε ιικοιιιι€ΙΒΙε, ςιι'ΙΙειιΙΙ εΙΙέ

ΔιεεείΙειιι·ε ιΙ'ειΒοΙΙι Ρουι· Ι'ειιιΡέεΙιστ (ΙΙιτΙΙι·ε

ιΙοιιιει€αιΒΙε. 4. Ετ οιιΙΙιι α: (ΙΜ εΙΙ: £οτιΙΙ<

ιΙεταΙ:Ιο, σ'είΙ Ια νιοΙστιατ επαθε Ρει·Ιεε ειπ

ιιι:ιιιιε :Ια ΙσίιιΞιιοε , ιιιιι οιιι€ειιιι νιι εΙιοΐο Μ..

οιιχε,ιιίςιιιιοΙι ορο Ι'ετιιτΙιευτ άι: Ιειιι· ΒΙΒΙιο

τΙιεκ.ιιιι: Γοιτ αειιεέ ιιΡΡιοιιιιετ Ισ Ποόἱτἱιιο άι:

ιοιιε Ια Ι.ιιικε ιΙοιιιι-ΙΙ Με Ι: ιΙόιιοιυΙι:οιιιε·
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ιιιιειιτ , δ: τινι: σέ: πάω-άι: Ιιιιει8ιιιΔΙιτε άνω Ι:

Ι”ιιιιε Ι:Ιειιιιειιι , :θα ιιιιΡιιτέ :ι :ουν ά: πω: ,

δ: μια: Ροιιτ νικ ι·ειιοε:.:Ιοιι άιι άοί:ιά·ιε:ιι

Πιι'ιΙ5 δινω: ειι Πιτ 163 3 . ά: ιιιιεΙιιιιοε Πάτα

ά'Αιι€Ι:::.·τιε οι: άι: ΙΙΙ:ιιιάτε :κι τω: ειιι'ΙΙε

Ροιιιιοιειιτ :Πω οοιιιι·ιιιιοε ει: ιοΙΙιεδτι·ιιι'ΙΙεάοι

πω: ἑι ΝοπεΙΗιισιιιε Ιοέ ΡιτεΙετε. θα: Ραπ

ΗΡ ιοΙιαιιοιι ιιε:οίΙ.ιιιε Ροκ: εόίοΙΙ:ι· 8: ΡΟΗ:
Ρι·:ΙΙΙΙιε·ι :Με ει εΙΙό τοιιίιοιιιε εοιιδιτιιιέι: μ: Ισ.

ΠοΦΙ:ιιιι:: δ: Ρ:ιι:Ι'εκόΡΙε ά‹:ε ΙεΙΙιιιεε, ειιιι πιέ

τιιοε ιι'οιπ πιω: ιιιέ άιιε·ΙΙε ιι:: Ιοιτ κιιοι:ειΒΙε

πω: ει: οιιΡιιιικι, άι: ΠιιιιάειΙο ΡιιΙιΙιε δ: ά”ἱἔιιο..

πιο:: ιιοτοιι·ε. ΤοιιτεεΙεΐιμεΙΙ:ε εΙιοΓοε Μίλα:

νοιι· σοι: εΙειιι·ειιιοιιτ Ι'ιιιιιοεειιατ άεε Ιοί-υι

:σε , οιι ιι:: άοιι: :Με ωι:ιιωι ΞιΙΚΗΠΒ ά:: εεε

αιΙοιιιιιιεε ?οιιιιέσε Επι: άεε ήπια ΡοίΙ:άσι άι:

Ι:ιεινιιε 8: ά'ειιιιΙσηιιι τι:: :ιει.νέιιειιι :Μι τω: :μια

(Ι: ι·ειιτοιιττει· Ια νι::ιτέ ά:: ε:: ειιιΊΙε ΙιΙΙιιιι::ιιτ ;

Ειπε νοιιΙοιι Ρι°€Ιιάι°€ :ιιιειιιιε ιειιΙΒιι :ιι Ρενα·

ιιιειπ ι δ: :ΙΙιιιιε ιουΠοιιι5Ρι::Πε ά: ιοιιοιιιι:ΙΙότ

Ισε ιιτιΡοίΙιιισε ειιι'ιΙε οιιτ να: :Με ειιι:ιιιι:όεε.

:πιο :τι ων το ::ε:ι.:Νι ι. Ε

ρ::::ιιέισ ??Ι::/ΡΙ:Μ:: έ: 5έΖω::::ι.

ΑΥειιιτ ιιΡιιε (μια ά:Ριιιε Ι:: ρισιιιιοι·ε εάιτιοιι

ά:: απ:: ΒέροιιΙΙ: , :ουκ (μ: άιιιιε ΤοΙοΙ-ιτ

ΒιιίΒΙειιι Ι: Π:ΡΡΙειιιειιτ άο Ισ. ΤΙιοοΙο8ἰε Μο

ι:ειΙ:: άσε Ι:ΙΙιιτοε επ ΡιιΙιΙὶιιιιι: Ι: ΒΙειἴΡΙιειιιε ά::

διιΙιτιστοιι Πιτ Ισ Με: ά: Ια ::οτιοδΙιοιι Βετο:

ιι:Ιο , ε'ι:Ποιειιι: ιτιιιιιΙΙ:2; ε: ιι'ειν άιι'ὲι Ιοε Ριι::

ά'ειΡΡοιιει· νικ :απο Με 8: ΡΙιιε ά':ιττοιιτΙοιι :τι

ΙΙΙιιιιτ Ιοε Μπι:: , δ: μα: άι: Ριιιάοικο :ιι ά:ΒΙ-:
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:Με εε ειι'ΙΙε αυτου: Ιω , 8ε ΡΙιιε (Η εΙπιτΙτέ επ ε

ΙπτετΡτεταιπ Ιοε οΡὶοΙοοε τΙ':ιιιττιι7 ηυΙΓοιπΙο

ποεαπεε. (:'οΙΙ ο. ε4ιιογ Παπ Φωτο ΙΙε Γε ΜΜ

τοιπ οΒΙΙΒεΖ,ε'ΙΙε νουΙοιπ Ρι·ε:ικΙτε: Βαι·‹Ιε ὁ. Ιου:

:άσε δε ει Μ. νΙι·: (1ιι'ΙΙε ΡτοΐσΙΤέτ,Ιεις!υέΙΙο Πέ Ιευτ

ΡετιπεττοΙτ με ά'οκΡοΐει· εοπιτυ'ΙΙε σιτε θα

πωσ ταιπ ὸ'εΙΙἔιιι·ει1εε άειπε εΙεε ΟοιιιΡειΒηΙεε

εΙΙΙιοπικιιι· δε ο. άσε ΡετΙοοικε εΙε εοικΙΜοιι

νικ εΙ1οΙ-ε ιΙε ΙειςικΙΙε Πε εΙΙ:οΙέι Η πιώ ΙοίΙι·ιιΙτε.

$ειΙιτκτοπ ευ ηιιιιτι·Ιώπε τοπιο π. 1 1. Πε δω·

ω2Ιωπ ]θωιεσ·πα :πωπω , εΙΙ.ιικ ΙοιΙΙΙειπυ Ρετ

ΒςειιιεουΡ ιΙ'ΑυτΙτευτε 8ε ά:: ι·ειΙΙ.ουε , @Ισ Γοτ

εΙτο ‹Ιε Ια τοττοδΙΙοη ΙτετοτιπΙο εδωσα ω ΓΕ.

ιιιιι18ΙΙο ι1'οΙΙ με ΡτοΡοΙ.έ εοιπιτκ: ικεοΙΙειΙτο δε

(με: Ισ: $ειιιυειιι· ‹Ιυ πιοιπΙε πε Ισ εοι11ηιειη‹Ιε Ρειε

(ΪοΙΙ θ. εοπεΙυίἱοπ εοιπ:Ιπέε επ εεε τστοπτε [Δε

Ιππυι ω ενώ :ση·2υιάέβηπσΜ , Α Ι)οΜΙΝο

1>ΜεεεκιΙ>τνε ΝοΝ εετ ντ Ρ1ωΕεερτνΜ.

ΟοικΙυΠοπ όοιπ νοΙε7 Ια ηικιττΙεΙΙ11ε Ρκουυε.

_Ω!”ώ ΙΙΖκά ρωσ:ριιισπῇσ ροῇωπι η συπάό:έα

Μία: ώ· μ·φήαΜ2ϋκ: ρπεσεριοπσω έ'Ι:ή/Η

ηΜουσι ώ πωπω» Μ. @εσΙ σ.α:Ι»πίε ρ›·οώι

κατ. Ρωυερωι Μπηκα ΟΙπά/ίΙ Μ. /κπι ό·

βι:ΗΜ.... ενω: “ω” :Μπι Ρετ/2Μ:κα ώ· προτ

Μ..... “Ροβ7σΜο ντι1.ΙΑ ε γ κτ ετ νω.υε

εΑιντ.ακΙΑ. (.ἶ°είΙ Η Μηειιτο ό:: ίση ι·.ιΙΙοια

πωπω, Ιοιιε ΙειηιιοΙΙε ΙΙ ΡτειπΙ εε:ττε ΜΙι1ευτε

ευ ιτιεΙΙιιε Που. Μ: Ιω· ευκ·ι!απάέ [πωπω

Ρωαμπυπ Παω: ρηβδίο σ/ἔ ώ· έξ/]ΐσέΙα : ού

βι4ΜΜ πω» , ώ· επωωικω : «Μάο έπιπίΙσ

ρ·οαβι: υ:!ρωι£ὶι:ρω·πἐσὲυΓιω: Ι)'οιΙ νουε νο

7€τοοπιτπ€ Η εοικΙιιΠοη 5ΈΠΙΙΙΙτ.: Ε73ο ω:

πο”ή μοσφσκω 6'Ι.ιτ6?ί. Ε: ιΙ”επιτ:ι.ι18: @Με Ια

 



: ι ρ

ίειιΙε Μιιιειι:ε ει Βάσια :Ι'εΙΙ:ιε Ρ:σιιιιέε , ιΙ

έεΙιεικι ιι ι·ιισιιΙΙιει ει: ιιέτειιΙ εσιιιιιιε Ιε5 τι·οιε

εσιιιιι:ισιιε ιιιίεΙιτεε εμι Π: ::οιιιιειιι ευ τσιιε Με

εσιιιιιιιειι:Ιειιιειιε σε Ιειιιε-(ΙΙιιιΙΙ , Γεειιισιιι Ια

|σαΙιιέ, ι·Ιαπέ , δ: ΜΜΜ , ιιε ιε Ρειιιιειι: Ρομπ:

:ισιιιιει· :κι εσιιιιιισ.ιι:Ιειιιειι: :μι Ρ:είε:ιτσι: ό::

8ει::Ιε: Ι'σιστε σε Ια εσ::εδιιισιι Ρσ::έ μι: ΓΕ.

Μιιι€ιΙε.

Ε: ε)εΙΙ Ιἑ άιιειι: εεε ΤΙιεσΙσΒιειιε , σιιε ΜΙ..

πιετσιι ὲὸιτ εμε Ιε εσιιιιικιι·ισειιιειι: ‹Ιε Με

ΟΕΜ): ο/: ΜΜΜ ο" άσπιπέειώιε , :μι εΙΙ νι1

8:ειιπει Ι:ΙειΡΙιειιιιε. @Η ει σιτε , εμε Ια συ δειΙ

ιιιιεισιι ισιιΙΙιειιτ σιΓνιι Ρ:ειιιιιιε εσιιιιικιιιεΙε.

πιω: ιι”εΙΙ Ριιε εσιιιιιιιιιιόειιιειιτ σε Κια;

ατι:: , Ραπ εε εμ'ιΙ ιικιιι:.με ‹Ιε εε εμι ίε :ε

::σιιιιε ει·ι :σιιε Ιεε εσιιιιιιιιιιεΙειιιειιε :Ιε ΙεΙὶιε.

@Με , :μι είΙ εί,εβι·ε ·ωιΙω· ώ· /ε!"Μάι·ω·; ε,είιΙ

Ια σιΙ ιΙ ΒΙειΡΙιετιιε ειιιει·ιι σιι°νιι εσιιπιιιιΙειπιειιτ

εΙε Ιείι.ιε-ΩΙιτιι): :β ΜπιιΙε εμ |υιαβο/ΙΙ ρ:Μίεισα.ιε

Μειε εόι:ιε σει οσοι: αΙεμ ιεπιει:με,ηι1ε εε ισ”

σε: Ποθιειιιε ι·ιιιιιΒιιιπιιι 8: :μι ω: Ιειιιε εσυ::

ειι ιερει:σιιεει ιΙσ σιι: ευ εε:τε «ει» (ιι: Ιιι πια:

εε εΙε Ια ρτειιιιε:ε εσΙσιιιιιε :Ια Ια ρεεε 4.73. εσπ

εειιε ειι εεε :ετιισε8 : Ρωιεριιωι βσιωπι ισιι·εριιιιιιέε

"έσω θα: ιι (.'Ιπιβο ρωωιιω . ΜΜΜ Βιμ , Μιά ρω

πισίιυ[ωπ,ιιε ε'ειιιιιιιιισ με εμε εεΙο. (ε άι: ει: εσιι:ι

οικω: σε ρ:σιιι.ιε: :με εε ριετειιεΙιι επεφτε και

με επεφτε σε Ιειυε-()Ιιιιιι .·ἔι Με :με Ια πω

Πει-ατε εσιιιιΙιτισιι Μη· ιιιαιισιιε.σιιι ει: ΑΜ” ·υ:ιΙούι

[Μισιιιικ : 8: :με όση: Ιε εσ:ρε :μι εθνιε ε: νι: σε

εε::ε ιι·ιει·ρ_ε , $αΙι:ιεισιι τε:Ιι: Η ιιιπιιιιε ει: εεε

τει·ιιιεε. Οια:: :νέο έπεισε εωερι πιιιαπω ρεα/ί:ιπ: Με

αἰώνα” ι πιο πιιιοπι πάκει·βιαιρά μεσα ῶΪτΛΖ2Η47ῇ

σωρι εμ." μπορει Μωωε σώσε εμ ιΜπιπ. Π'σιι

Η εφε:: :με Ιε Γεω εΙε εε::ε ποτε . ΙεκμεΙΙε σε σε

εισιιιισιι μι: ιιιιριι:ε: ιι διιΙιιιεισιι :μισό Με.

Με εΙΙε ίεισι: πιει! εσιιεειιε, πεί: :μια «με εε:



πιο

"Πε . α: Ισ Με πε “ο κι! κα: “ω” ·υΜ[Μ2 Μ·
ι σ καλ -

πω, άι Μάικ! σωίτε ··εμπι:επιπ ωωεω» ηι:ετπε!
ε . . .

Ισ : ό» θα: $αίωστοπ πιο :βη μαυρα ; η? Μακάο εαπ

,πε/Με ιίοΜπεεπωσ. (:οπιπιε εμ” εΠτοΗ: , εΙι1ε|ε επε

εερτε ι!ε εκ Π: ππιι·ίετ μπω , Με πιιι:Ηε εε άσφα

"Με , αἱ και: εΗτε ιιεε'είΕ π: :εεε εε Μπει
_ (δ Ί Ρ

πειτε.

Ιισὶεοιπ αυτου: άι: πάει εμε $ειΙππεποπ "κι ρπεεἱ

«με Με” Ι'εἴμιεε ι!ε εε. “Η ‹ὶε νἰε ΚειιΞ_μευτε'

εμιἰ εοπιρτευειιτ Με Ριεωἱετε8 Ι·εωειιτε εἴη» Ο:

εἱτε ιιεἱίἶειιιτ,ἔι Ι'εΠΔΒΙὶίἶεωεοε ε.ίι1εμπε! ι! πω: εΠθ

ιΡΡεΙΙε: Ε: αυτου: εἱε :.ε!ε εΙε1α να” ί:ο)· Βε Με

Βοεπιε: πισω:: εμε Μ, επ ι!οπιιεκπ Μ:: ιεΓεποἑ

ειπαμε ἱΙΙυἴειεε Με ε!εε: ρκετπἰετεε νἱΗεε εἱε

ε!ειικ μπώ ΜΜΜ ΝοΡΙε$ ό: νεκιΠε , ε!οπι Ι'νιιε

τεεοπιιιοὶε :ιιιοἱι· ΜΗ: Ρι·εΐεκι.ιόε μι· τ" Γοἱιιε , 82

Ρετ Η ΐοτεε ε!ε (ε: Ρπεἀἰεετἰοπ: ε!ιι Ι.ιικΒετειππωε

· ειιιί ε', εψίΐοιτ : 8ε Ι'ειιυπε είϊ οΜἱΒἐε ε!ε ί-ε Πω

ιιεκιιι· επε:οκε ειιηοι:τά'Ιιυγ, ε'είτ ὁ. εΗτε εμε: να

Πεε:!ε,Ρετ Ιε ιιοπι εμε Με Παω" ε!οκιπεπιτ ἐι Ιω::

νσΠεε, σε $ειΙσιεεοα οιιετεεΪοἱε Ιειιτ ἐι Ρεκἶοεεἱἐ

Η. εποάεΆίε,κπέωεπτοεπε ει Πω: $οὶπέὶσ.

Αρκεε εε|ει ποπ: σε Και· Ροττετουε ροἰπ:επεὶε, Η

ἱειπιεἰε Πε μπει:: πτήσει· ὁ Ι'Ιιοπικεπ δε ει: ετε

εΠεεμπε 5Ωπιεποπ ὁ. ευ :μπε είὶέ εοιιδοιπε ε:Ι·ιεή

(γ ρου: είδα" επι Εοικι!ε άε Τπειπε σε εστη

π1επεεωεπιε 6ε ο πωπω ω τερι·ἑί-ε: : 8: ροιπγ

Ϊετι1ἰτ Δ :οικω Κ: εἱεεὶίἱοιιε εμιἰ ε'γ ΐοπτ Ηἱκεε επ

ςυεΙἰεἐ εε ΤΒεοΙο;ἱεπ Μ Ρειρε : ε: επιτρΙογε μι::

Ιε 3.91εΒε επ εΠιιεκίεε πεεεω:ιτ 6ε 8ε νογηςεσ εμή

εεεωωπ Ξι ωεωτει·ήκ Η Ρογ ει Με Κεἱ;εὶδ επώασ

Πςιιε επ ΛΙεπτεΣεζοε επ ΡοὶοΖτιε ευ ΡΙειιἀτεε : δ:

παθετε επ φωεω δ: Νοτιε·ε εε ΕίεσίΤε ε: Μετε

ε!ε,εμ1Η-0πιτ εΓεαπε·ι Βουκιεε τοἰἴοπεΡουτ ἰιιίἱἰἱἱετ

Η ετε:ωεε 8: Η ΒοΕΜπε ε!ε ΜΙππετοιι. Α εμε,

εἱοἱε ει:Ηϊ «Πω Ιε ε” εμε τοστ Ιε πιοιπΙε ΠΠ ε!ε

(α: Ουσι·Δεεε , εζιιἰ πιοιιιιειπ 'ήπιε επ τουτο” Με

ΜΜΜ: ΒἱΜἱο:!ιεῳιω εὶε Ι'Ειι:ορε. ΜΜΜ εμι'αιι

“η ἀεε ΒΙπωιεωπεπτε. · '°

Έ | Ν.

Ροιιι· πω” Μετα "εμε δε Η εΒοήεθ εμε εεε:

Ώειτίειπε πω” επι: νοι.ιΙιι ι·επότε, παω Κα: Επι· ~



Ι2Ιἄἔἔι.ἔὅ&ἄ.·Ψι& Ι.ἔἄιΨι#Ιι#Ι'ι

.:ΠΠΙΕ.ΐΤΒΕ [ή 6071?

άι· Ραι·Ισωεπ2 είε Ἑυιιπἰωπκ·

Μ δκωπί δ|ωπιέπε Θ” σοι·

ε :ισ/Ισ σιίβωέίε|ε:, εοπιι·ε Ισ Ζί

ἐεἰ!σ/ἐιω]/ῖ·ωσπ£ έκιΖω!έ , Ι.ει

ΤΙιεοΙοεἱο Μοι·ειΙο :Ια ΙεΙυιτεε.

Ε ν μι· Μ. (Σουτ , Ια

ο ι θι·ειιιιΙ (Πάοκ: ὰ Τουτ

Ύ ι τιοΙΙο οΠειτιοΙόεε,Ιο Βε

εΙυεί)ιε ὲΠΞΙΙιιΕΙ Ρτεἔιιτἔε

ο :ι:Ιοδγ ισοΙει οπι

' _ ` ' *Ι ΕειΒιιιο άο_ΙεΙυε άεΒοιιι

ε, ω!" /ξί (Μαιο: , οοιιτειιειιιτ ουσ

όόΡυ' ιι'αιΒυει·εε ΙΙ ι:ουι·τ :η Ια ΡιεΙἔιπ νιΙΙο ,

Ρετ Ιοε ττιειιιιε ιΙ'νιιίι @από ιιουιΙστο εΙο Ροτ

  

Ιοιιιιεε υ'οιι υ'ου ουκ ι:Ιουτε·ι·: 8; φώκια
. Ρ >·

ἰι σε ου'ου άΙτ , Ρετ Ια εοιπροβιιο , 86 μι· του?

το Ισ. Ρι·ουΙπεο ,νη ΙΙΙΙκΙΙο εΙΙΗ·ΙιιιιαιοΙιο ΙΜΙ

Γειτιειιτ ιιπιτυΙό , Ζω 'ΠιιιοΙοέπ @Με Δ"

Ιοβάια , ΡΙοΙι·ι ιΙ'ΙιηΡοίΙυι·ε:ε, ωΙοιιιιιιοε, Ιου:

·&εε , ΙιιιΡΙοτεε , 8ε άι: ΡιοΡοίἰτἱουε άουεστειι
ΙΙοε, ΓαιιιιΙειΙευΙοε , 8: εΙυτεΙϊαΒΙοε υ ευ Βι·ειιιιΙ

ΡτειυιΙΙατ άσε Ισοιιιιι:ε πιοευτε , 8ει.Ιο Ια .Γο:Ιστό

ουκ , ΙΞιυε ιιοιτι υγ ιΙ'αυτΙιου; , υγ υ'ιιιιοψ

π β ξ



  

< ! 2 2

μου μι): ιΙιι Ιιειι συ ιΙ ο είΙέ ιιτιΡ:ιιιπέ: ΡΙειιι

ω: εΙ>ιιιιυτεε Ιεε ΡΙυε ει::σεεε , δ: εειΙσιιιιιιειε

Ιεε ΡΙυε Ιισι:ιΙ:Ιε5 δ: ιιιί?ιιιιειιι:εε , :μου Γειω

:σιι: ε'ιιιπι€ιιιε:, σου: ν:: ι·εειιειΙ ει: ει: ευ Ι::

ι:οιείειι:ε :ε:μείΙ:ε ειι:ι·:ιι:9: :Ιυ:Ιι: Ι.ισεΙΙελειιιι

ει: εΙιει:Βε :τε8-ιυιιιίΙει·ιιευτ δ: αιδε:ιιιιιειιίε

μου: καιω οσιιιΡειΒιιιε , εμι ει: :ΙειωειιεΙεΙα

:ειιαισιτισιι Ροιι: Γιιι:ε:εί::Ιυ Ιε:υιτε :ιε Πιειι

δ: :ΙεΙ ΕεΙιίε ξ ε: Με :μ'οιι ιιε°ε:σΥε Ρειιιιμε

τω: :Ιε Ρε:ίσιιιιεε :ι'Ιισιιιιειι:, :μι ίε ίε:υ:ιπ

ό'ευι: ρου: Ιευι· εσιιίειειιεε απο: με Η πιει!

Ιιευ:ευίε εσιιεΙυι::ε εοπιιιιιε σ:: Ρουττοι: Με

τ:: σε Η ιιιείεΙιειιι:εε ιτιεΧιτι1ε5) συ:: Ιε Ι.ιΙσεΙΙε

σ.::ιι'ουε φίδια Ρετεε 2 :3ΙείςιιεΙ5'Ιε110Ετι μυι

ω: :Ισιιιιε: :μεΙεμε ε:εειιεε δ:: εουιέε :ειτε

Ρει·ιιιειευίε :Ισό:ι·ιιιε , ευ 8:σ.ιι:Ι Ρ:ειυεΙιεε :με

:ιιιιεε , ιι συ ί:: Ρε:ίυει:Ισι: , εμ'εΙΙε ει: ,εσιαιτ:ιε

Δε: ίειυίίειιιειι: Ιε:Ιιτ ΕιΙιεΙΙε , ειιίειΒιιέε μι:

Ιεί:Ιι:ε Ρε:εε. Α ΤΑ ΝΤ ι·ε:μιεε: σ::Ιστιι

πει· εσιιίοι·ιι·ιειαιειι: μι: Ο::Ισιιιωιιεεε ίΙ:Φ

μια ,εμε Ιε:ιι: 1.ιι)εΙΙε εοιπ:1·ιε ίεειιιείε.Ιευ3,

δ: :Ιιίίειιια:σιτε τω: Ιειεε:ε8: Β:ιιίΙέ , ετικετ

::ε ευ $υΡΡΙιευι :Ι'ιιιίσ:ιτιει· εσιι::ε 'ΙιτιΡ:ι

:ιιευι· ιμιΙα ιιυΡι·ιιιιέ ειι Η: Ρ:είειιτε νιΙΙε, δ:

εοιπιε εσυ: :μι Ι'σιι: Ρσ::ό 8: :ιεΙ:ι:έ ι· Ιω

ιτι:ιιισιιε, 8: ει:: :ιείειιεεε ιι :συε κ: μαύ

τεε, ΙιιιΡ:ιιιιευτε δ: ειυ:ι·εε εμεΙεσιι:μεε σε

νειιόι·ε , ιι): ΡυΒΙιει·, συ :ε:ειιιι· Ιε:Ιιτ Ι.ιΙ:εΙΙΙ::

εοΙοιιιιιιειιίειιιειι: 2ΡρεΙΙό , "Μωἰσἔἱσ Ματσε”

ει:: :ρω , ἔι :εΙΙεε Ρειιιεεεμε :Ιε(Με 1.::

:Ιι:ε ι·εσυεί':ε :είΡστι:Ιυε Μ: :ι·ισιιίιι·έε ευ Ρεα

ειιι:ειι: Οειιε:εΙ :Ιιι Κο): , με: :Ιτι· :απο
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νιιιεΙ.ιιιε εΙ'Αειιίε εΙετιιιιζ· ε απο Ια τεΐΡοιιΐε

εΙυεΙΙι: Ρτοειιτευε θει1ει·ειΙ , ΠΒιπέ εΙε Ροιπ:ι.ε.

ναι ειιιΙΙι Ιε Πειτε ειιιιιΙΙ:εΙΙε ΙικἰειιΙέ πεοΖο- ἰε

Μωι£ε άσ.τ |ε/κόπω, εοιπτε Μι ΜειωΙε (ΙΙιτεέι

εποε ει: ἔειιετεΙ , εΙυειιιεΙ είΙ ειιιεΠιοιι : σοβε

εΓει·τεΙΙ: εΥ-εΙειιειπε τειιἀιιὲΙει τεειιιείΙε εΙιιεΙΙε

Ρτοειιι·ειιιτ ΟειιετειΙ , εοιπτε νο ΙΙΙιεΙΙε Βικιπα

Ιέ, Δε 6'ιφαείπ πειιέ,εΙιι νιιι€ε- ΙιιιιόΙ:Μιιιε Μη

ιπΙΙΒιε εετιε ειιιειι·ειιιτε εΙειιιε Ι) Ι Τ Α. ΕδΤΕ'

εχασε: είέειτεΙ εἰ ΙειεΙιτε Βεςιιεθε , εμε Ια (Ισια

οι·εΙοιιιιε εμε και: ΙΙιιι·ε [ειπε ειιιεΙιευτ, Ιτιτιειι

16, ΤΙιειιίυέιε Μοι·ιι!ε ώ: |ς/πέιει,εοι1ττε Ια τιπο

τιιΙε ()ΙιτείΙΙει·ιοε ειι δειχετιιΙ , Ιει·ε Ιεεετέ δε

:σωρο εΙειιιε Ι'ΑιιεΙΙεπεε εΙε Ια·(:οιιτ , εσω

ιιιε Ιε:ιηεΙειΙευιε δ: εΙΙΙΙ:ειπετοιτε εοιιει·ε:ΙΊιοι1

Με: 8ετεΡιιεειεΙοιι ε:Ιε Ια ΟοιιιΡεΒιιιε εΙεΙΒιτε

ν Ιεί-ιιιτεε ,8ι εμε Ρετ Ιε πιιιιΙΡεειε ό” Ρι·οευ

κα; ΟειιετειΙ ΙΙ _&εει Ξιιώιττιέ @Με Ιε ιιιοΞε

εοιπτε Με ΙιιιΡτἰτΜιιιε , ΑιιτΙιειιι·ε δε @σου

Ροίιεειιπε εΙ'ιεεΙιιιι , δ: ἱΗτΐβδ φαι Ι'ειιιι·οιιτ μι;

Με , δ: ΡιιΒΙΙετοιιι: ιι Ι'ειἀιιειιὶιἑι Ισ. εεεωι

τιοιιιΙε Ι:ιιό1εε οοιιιΡιι8ιιιε ε Ροιιι· εε Με , 8ε

μι: εΙειιει·ε Ια (Ματ ι·αΡΡοι·ιέ γ άσε Ροιιιιιειι

πιώ ειιι'ΙΙ ιιΡΡ:ιτειεηάι·ε: Ρειιίε)ιπ Ι:ιεΙιτε Ωω

ιιιΙιιΒΙειοιιε δ; εείΐειπεεε ειιίεΙΙι:ε Ιπιι:ιιιιπειιτε

8ε ΠΙπαιτεε , εΙ'ιιιιΡτιπιει· Η; πιιεΙτε ΙειΙΙτ ΙΙ

- Με ειιιε Ρειιιεε Ροιεεεε Ρετ Ιεε ΟιεΙειιοπιι-ι

εεε Ϊὶογειικ. Α Ρει·πιιε Μα διιιιεΙιε εΙε

Ιἶιἱτε ΡιιΒΙΙετ Ιε ΡιεΙ.ειιτ ΑΜΠ: Ρεν.: ἶοιιε Ιεε

Ιἰειιιε εΙιι κατω εΙ,ιεεΙΙε ού Βου ΜΥ ίεπιβΙα

το. : Ε: ἑι εεε Με ειιἰοἱιιτ ειιιιε Οίδειει·ε εΙιι

Βογ ό:: εειιΙτ Μ. πι:ιιιι ὁ Ι'ειεεειιτιοιι εΙ'ΙεεΙιιικ
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Ριοιιοιπέ ἔι ·Βουτόειιυκ στι Ι)ει:Ιειυειιτ Ιοε

(]τευά ΟΙιειιιιΒιε δ: Τουι·ικΙΙο είΙειιιΒΙέσε,

Ισ Ιοοοιιό ‹Ιο δοΡτειτιΙπε ιιιΙΙ ΠΧ ατυε εμει

ι·ειιιταουαιτε. ΑιιιΙἱ ΙΙΒιιέ , Β6: Ροιπαε.

Λέσβου" ,

.Β !/ Β Ε Δ? Ν' Ε Τ, Ψππιἱω· Ριήίάσπε
Φ Ρ Ζ) ?Ο , Χαρρυτιεπτ. Δ ο

?το Πιο·

 

ΡνΒΙ.ιΩΑΤιοΝ.

Ε Ιουτ ΠΧΙεΙ.ιικ: $εΡτειιιΒιο :ΜΙ Πι: τουε

(3ουατιιιιτο δε (1ιιαττοΙς: Ιυἴὸἱτ Αιι·εΙΙ τι εΙΙό

Ιου δε ΡυΒΙΙό , 8ε Μ: ΙΙυιο ιυειπἱουυέ εΙειυε ια:

Μ), τοιτιΡιιδε Ι:ια:ι·έ. Α Βουι:όεευκ ευ Ρο..

Ιειιιοιιτ ειι Ι”Αιι‹ΙΙευ:ε άι: Η. οι·ειικΙ ΟΙ'18.1'Ι19

Με. δΙ8ιιό, ,Ι)ο Ροιπ:ιε,

Οιἰἰαιἰοππέ πω· ο›·ἱἔὶππυκ μα· πιο]

Οπα/ΜΙ" ώ· δασικοί” έκ Ώ ,

ό· .4κάΜπειει· σκ ΙΙ: αΜπασ!στΙσ

ά Βοκτάωκ.τ ,



αεαιειαεσ8ε=ααεαυ
 

ι ανια Δ Ι

Αν ΕΕΩΤΕνΒ.”

Ι. ι εί):ό α Ρι·σΡσε σε :'ιιιιΡι·ιιιιε: αι: Αι·ι·είΙ_,

αυτι :με εε :μι αυσιι εί):έ εαυίε σε Ια (μια

σα:: :μι α με Εμ:: σε Ια Ι.ιέΡσιιίε α Ια Τιμο

Ισε·ειε Μσι·αΙε,ειι ίου: αυίιι Ιίαυ:ισσ:ε. Αυ σε

ιιιειιιαιι: εσιιιυιε εε υ'α εί):έ εμ'ντι ιιιεισειι:

σπιτι:: :μια Β:αιισε αίΪαι:ε :μι ε'είι: σειια ίαι:ε

εσειισιίι:ε α Κουκ: , αυ ΟσιιίειΙ, δ: αυι: Ρα:

Ιευιε:ιε; Ι”Αυ:Ιιειι: σε Ια ΒόΡσιιίε ιι'α ι·ιειι α.

:ιιιε,ίιιισιι :μ'ιΙ ι·ε:μιε:: :με εε:: αεεείίσι:ε του

ιοιιι: αιι ΡιιιιεισαΙ. _ .

ΟοΡειισαιι: ε6ιιιε ΙΙΕαυτ Ρι·σίι:ε: σε του:: εε

:μι υσυε αι·τιυε ,Ιε τιιείιιιε ΑυτΙιειι: Γε τείισιιι: ,

σε νσι: :με σαιιε Ια ί_υίσι:ε (Ιειιίυι:ε ι:οιιιεε εεε

νε:ι:ει ίου: εσιιίι:ιιιέε5.

ια Ρ:ειιιιε:ε :με Ιε ΡαΡε εί:ι.ιε νι:Αιτ Ποια

σε: εσυ::οιιει·ίεε 8: σε Ια σσό:ιιιιε Δε: (Πυε- Α
:ίΙιειιε. . Ι .

[α. ίεεσιισε , εμ'ιΙ :Η Ιε δσννειιιιιιι Σε; ι

615Ι.Α.ΤΕν1:. Ι

Ι.α :ισιίιείιιιε,συε Ιεε Ι.ιιιι·εε ::μ'ιΙ εσιισαιιιιιε

σσιυευ: εί):ι·ε :ειιυε Ροιι: Ιιιειι δ: σευειιιειι:

εσιισαιιιιιε2.

Ι.α συα::ιείιιιε,:με εε::ε εσιισαιιιιιατισυ μι”.

[οι ειιεσ:ε μι: Ιω:: :μι ίουί:ιειι:ιειι: Ιεε Με: Ι

»Η
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τΙιευτε 8ε Ια οοόΜιιο Ια εοικ·Ιπιππέο.

Σα (ΙΙικ1ιιΙοίοιε ς1ιι'επ τοΙΙοε 2Ι:ΠΙΙ1'08 ΙΙ Ιἔ

Ωω Γοπωι:επτε ε. ο: οπο Με Ι)τεΙαιε ειίΙσπΜο2:

Ι σο: όσεωό.

(Μου. Μ: έα

ΜΒΜ: Επί.

Σε ΠκΙεΙΙικ (με: Ι'ΑυτΙιοτἱιό ςΙε Ια 8οι·βοιπκ2

«Με €ΙΙτ€ αποτο εοι·ιΠάε:έο.

· Ε'Αι1τΙπωι· ‹Ιο ΙΙΙ Βεί.Ροτ1Ιε ο Ισ. ΤΙι€οΙοεἰο

Μοι·ειΙο ειιοΙτ τουίΙουτε εΠέ ττοΙοετΙΙιειεΙέ οτ: Ια

γετΙ:ό ‹Ιο :εε πκαΞτικε;ε'οίΙ Ραιτοιιογ ΙΙ όσοι ο

Βτειοάο Μιτου: το Κατ” ο'ε.ροι·οΒαΙό δ: ά'εια

τΙιοτΙτέ , Ροιπ· Ι'εΙοοτειιιεο @ΜΙ ὲὸ'επ ·νοΙτ ι·ιαΙ-=

πο Με θώκο ΙΙιιιισ.ιι5.

[ο Ρτοπιἰοτ , ου'οι·ι ι·φι·Ξεκαι εεε ΡταΙΙεο

πατε ΙΙιάΙου:: δέ δτΙΜΙποιηιιφ οιΙΙ σιτε ΗΕ

Ι'Ιιοπικυτ αν Ραμ ου Ι'ειΡΡςΙΙοτ Ι: μπω" ά::

ΙΜ" ώ Ι'ΕέΙψ : 8ε Ιπτοτ1%0τόΙ© ραΙΐενέε ο:

δ. ΟγΡτΙου ΙπσεΜπι υπ”ακυ·Ι ΛΙρυ/ΪσΙὶ όσ

ει” Ιουε άσε ΙΙΙεΙιαΙΙΙοε , νικ: τεΙΙ€ Ρ€ΙΙΙό9 Μ

Ροιωεπττω» Ποιο Μι οιι Ε: πουμε Ια άΙΙΙΙοδΙΙοπ

€Ι<3 5`οιωωνκιθσ δ€ σΙο 5αΙυπΙτοτπ€ε δ: (Ι€ΡΜάαΠϋ

Σο Μαιο, οπο» ΙεΙΙΙΙττει ὶουἰτ ΡειΙΙΙΙΦΙΦΜ€ΙΙ€

(Ε: Ιοιιι·ε ΡτΙιιΙΙοΒοε σου; ει @ΙΙΙ Ιο Ραμ :κι απο

άοοποι,ιίοΠέτ φωτ τεΙΙοσωιΙ:Ιο οκ ΙΦ5 0«ΙΡ€8

6ο 50νν28.Δικ ικΜΗΣΗ Μέ:

::ιίΐοι μι· Με ίΙιΒειΙ:ετπεε. Δ

Η ττοΙΕαΐιπο,οι!ου πιο όουΒτοτεΡΜ Η Ιω
ΙΡουΙιιε οίΙ κΟΙΚΙΖΠ”ΠΠ6, ΡιιΙε εμε Μ: Ραμ τα Σ Β

ν 11 Δ! Ινσε ‹Ιε εεε οοεΙΙΙοικ : δε φ.τ'ΙΙ ε'εκι

ΦΠ σκρΙΙσιιιέ Ι:ΜΞε Ι1υἱ& Μο : δε Μάτια ΡιττΙ‹:5

οιιΙο5, Με ιΙετιιΙετεε ὸοεΙίἰοηε Ιυτιιωτι15 των,

Βουι·ε ο του: α: οιι'ουι οΜυοίωτ εοω;οοΙεε με

ιι1Η:τοε οικω: Μ εουάωιιωι:Ιου ‹Ι: εαπ/ε @ΙΙ

Ι

Ι



1 π

ι.'ΙΙ:τιιιο Με ΙΙιΙτο Ρετ Η $ζι·οοιιυο οτι Ια ΟουΙΙι

το άο ΒεΙυε , 8ο οοιιΙ'ιιιιιέο άοΡιιὶε Ρου οιιιιιιά ΙΙ

οι οΙΙό ειποΙΙέ άυ°ου πιο άοΐουάιο1τ ΡΙυε οοε οΡΞ<

τυοιιε οι άΙΙΡυτοε, Ιο2:οιιε , ΡιτοάΙαιιΙοιιε 86ο.

Ι.ο άυιιιτιοΙΙιιο , άυο Ιο ΡιοοοΖ οΙΙ άουτ ἴιιἰτ

8ο ΡιιιξειΙτ ου Ι..ΙΒοΙΙο υπιιυ16 Με 7ΙποΙσέέσ Μο

7°4[2 ΙΙΙ:: |:-βιέιω· , Ρυιε οιυ'ΙΙ οΙΙ ιιοτου·ο οιυ'ΙΙ

ειΡΡιουυο ΙειιιΙοιιιυε δε Η άοδΜιιο οιιΡΙυΙΙουτε

οιιάιοΙιε , δ: άυο Ιοε Ιιιΐι·οε οιυΙ ειΡΡιουιιοιπ οου::

(μι 3ιπ οΙΙό οοιιάεπιιιο2 οιιτιουι; άειυε Ια ιιιοξιιιο

σου ο.ιιιυειιιοιι. ο

[ο εΙυοιιιΙοί.υιο, άυ'ειυτειιτ ου Ιειυτ ΙΙ άἰτο ά:

?Μπα «ΜΜΜ ,υουΓουΙουιουι Ρουιια·: άυ'ΙΙ

Γουυοιπ ΡΙιιίΙουι·ε ΡτοΡοθιΙουε ‹Ιο οοΙΙοε ηυΙου

Ρατειιιειιιτ ειυοΙουι: οΙΙό ο0Π€Ι8.ι1πιέ€5 οιι Βειυε δ:

άοΡυΙε ου ΒιιιίοιιΙιιε, απο ο.υΠι Ρουτοο ο]υο Ισ

(ΙΙοιΒέ άο Ρι·ειιιοο Η ΙτιιΡι·ουυέ , οοι·υιππο ΙΙ

οοιιίΙο μι· Ισ. Ιοτττο (ΙΙι·ουΙιιιι·ο άο Ιου 163 3 οὐ

ΝοίΙοἰΒιιουιε Ιοε Ρι·οΙειτε ου ι·οοοεζιιιιιΙΙιιιτ Ι:

:Με άυο οέτ ΑιιτΙιοιιτ ιιυοι: ιι·ιουΙΙ:ιό μια ταου

τοπικ Ιου: ΑυιΙιοιιιέ, άοΓεάιιοιιοιπ υοειιττυοἱι1ε

Ιοε τυοάΙΙ:ιιιοοε ὰ ουιι·ειΒοε οιυ'ΙΙ άουτ οότιο Ιοε

1οΙ.υιτοε , οοιιπιιο οΙΙειιιε οοιιτι·ο ντι οοτΡε ΡΙοἰη

·ά'Ιιοιιιιοιιτ 8ο άο νοι·τυ.
(Ιοε ΐτυιτε ΙΙουτΙΙ τοιιιοι·οιυψΙοε δ; Η δικιο”.

Βουιι, ιιυο Ρουτ Ρουυοἱι· Ιοε ιοουοΙΙΙΙι· Με τοΙΙο

ΟουΙΙιτο , οΙΙοΙτ Ι-ουΙιει :ειΙ:Ιο.



  

Δ
.

 

-.π



ἔιἔιἔι°<ΨιΙΨιἔιΞἄ&ιΨΘιἄΦ
ἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔ

Ή”ἴΉ”ΉωΨΉ”ΡΌω#Ή”ἴΉἔ

αιει>ι.ιοχε

ΑνΧ Ι.ΕΤΤΙΙΕΣ

ισα ι>οι.εΜΑαοχε,

ΕΤ ΠΕ $ΟΝ ΤΗΕΟΙ.0θΙΕΝ.

Αι·οι·ιά Ισ Ραοικ:τ οι: Ι)οΙοιπατοικ: α Ευ

Ι.εΙσε , απο Ι'ΙικΙιιΙΙ: ώ: ΤΙιεοΙοεἰοιι α ΡοΙο

πιακ1ιιε οοιιτειιαιιτ νικ τεΙ:ιιτατΙοια νΙδτοτιουΓο

δε ττΙοιτιΡΙιατικ: άσε τέΡοιιΙἱ:ε οιΙΙ οιιτ εΠέ Βή

ι:εε α Ια ?ΐασυ!οέέο Μοι·σΙο α" |ς/ισάκ:. Ε: Ροιιι·

ιι'6 Ειπα Ροιιπ α ασια Ι··οΙα,Ριιιε οιι'ΙΙ εΙοΠτο οιι'ό

Μ), τέΡὁ‹Ιε δε μια Ειιΐι:Ισο οι: Μια ει: «:ΐετΞι:ε Ισα

ΡοιίέοΜ'αγ :του οιΠΙαιιιοΙτ Ροιιι· αΒιιοαΙ:Ιοουο

Ρώπα αγ ιο ορατό Ια ΡΙυπιο οι: Ια ιτιαιιι,

ιιο νοιι: Ια ιτιείΙα ε: ιΙε Ραιιε ..οι πιο
(Ι Υ Β Ί

κ

Δ Μ!. ι α.

Κ: Μ», ΕΠΕ οοιιιιοΙΙΙτι: Με ωΙειιικ:α , ευ αττοιμ

ιΙαιαι: (με Ιοε αυτια: (Ιω Ισα: Ιιιι:ετι:ΠΕι :αποτο

ποσο, επ ί:αΙΐοιιι: ‹Ιε ιιιείιπο. Ραπ α: πιογεια

απο οβΙΙεει·οι·ια αυΙΙΙ Ισια ΤΙιεοΙοεΙει1, ΦΠ α

τΙοΠι·έ ιΙο Ιιι›ι οιι'ΙΙ ιιοιιε μπω: η επιπρππάνε

τα ΜικΜ απ'έΙ· @β παν/βιο: μια@ΜΜΜ

απ ροκ πσβω ι·φαΜάΜ ΜΜΜπΙ:, φα ό): ,

«ία /ὶιἐπ ω, μια· ά:: Ρωσσια: σΜίι·::: ώ· που:

ρω:: μι· α:: έωρα/ίϋπσ: ά· έσα πσπβπέ::ρο/

βετ: , θα: σε: ρτφοῇΉο»: , μ" ἰ#ακσΙ!π

1'82°. η·6.



Π.

Ρε!. 6.

ο 13ο
σου: ρ=π:εκάσιι: οι” ο Ιισο·σιάε Μ ·11"Μιι

ΜΜυ ιι υβέ ιιιαβιοπ4Μι ΜΜιέ, :ισ /υπι Ρουιε

@κι πω.: ιιι.--υ, @ο άυι πιο Ιοτυιτο. Ρτιε Ρευ

Ρσυτ μου· ε'οΙΙ εΙὶπιτ ΜΜΜ ά'νιιο Ρετιιι:

τεΙυειιο ουι Ιε Βετο Ιυ›ι ειιυιιτ ει·οιτε ουε

οΐτε ιτιο.ιιιοτε άι: ιυιΜειιιω ιιουε άι ιιτιΡοί

ΙΙ κ, ι' ' ·

Μειιε Μπιτ εμε €οιιιιιιευςοι·. ιο @αγ Μπι

οτε ιι -ΡοΙειιιετςυε άοε Ιυουυεε €1ι12Ιιτο2 Ρετ

ΙείουοΙΙεε ιΙ ιιουε τουά τεοοιιυιιιοιιάειΒΙο το

ιιτειιιά -ΙΙΙιεοΙοειοιι , άυι οδο το οιυ”ιΙ ιιουε ειδ.

Γευιο άο Ιοε οικου:: Με: , ε'εΡτ ει άιτο υυττυπ

ιιιτιπιε ειυ'νιι Ιιοιιιιπε ειυι ε'τι)ιιυε οΓΡειάυε

ιιιειιτ 8ο τ1ι.ιι ε'2.άιιιιτο , Ιε Ρευτ εΙΙιε Μο? τιιέ-·

πιο. Ετ απο τιιιιιτιέ οΙΙ άυριο: Ιου! τωιρ:.

ε” ΙΙε σιτε εΙΙότοιιίιουτε οιιιοιτιοΙε άέε Ισ

ιισιιιτ άε Ιουτ ιιιιιιιιιυτε , ά Ι-ειτοιειιτ Ιιτει·οε υι

ιιιειιυιι ε"ιΙε οιΙοιουτ άουιιτ θεά Ρουιοικογ

ποιο Ροιιυοοε Μου ει·οιτε εε τιιι,ιΙ ε.άΙοίιτε

ουσ: τ:'είΙ Μι-ῇπκκπι 'ϊΙΙυασΙυβεπ , Με Ιοοιιιιτικ

ἄν” ε·Μπάν σπιτι , @Ή ει νιιο !ΗΜΙάθ

·οριπισκ @Με »εκει ΙΙ:: Ρα:: Απειικι ,

δι Ρουτ οοΙο οπε!ιωπάσ σκεψου άε τοΙΙε άοε ·

ιιιουυειιυιι Βοέιευτε , ειυι οι: Ιου: Ιου: με σου

ιοι·ιιιεε. 0'ιεΙΙ ειιιιιτιιιε ρετΙοιιιιε :ιο Ρυιιιε άου

τε·ι, ουτε οι οτ Ρι·ουά Ροε ιο τευειΙιτέ ά'ΕυοΙΕ

τ1υο τιυ'Ευΐουο ε'είΙοιτ άουιιιιε; ιΙ μυθ: Μου

ΜΜΜ” Ρετ νυε Βι·ιιιιάε ιιυιιιιΙιτόου τιιιοικ

· Ι: τυοιιτο. (.Ιερειιάειιτ Η εΙΙ,άιτ ΡοΙειιιιιηυε,

φΙ,οικ φοβο: νκο·έε τ πιοΙΙιιιευιειπ άοΡυιε τιιι'ιΙ

π οΙΙό οΙ.ιΙιΒέ άε Γε ι·ευάτοιυιιιιιΒΙε , δε πε άιτο

?Ιω Ιου υοιτι,ιρει Ια ιυΓΙο εμεΙιευθου ιιυ'ιΙ ο
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Δ μι; Δε @ΜΜΜ απαιιιιώε ετειἱδὶΘΜΘιτε ΙΕ νομιητ

μια): Επι: Ια 1υίΒοο άε Ι°ΕΒΙ5Γ‹: απ Η Ρ€τίου112

‹1ε Εεε ΜΜεσε= δ: επ Κο 6οΒέιεμν @Η ΜΒ

Ρατδςπκι15. Α φα; οιιτ ΒεαπεοιπΡ επεσα: τοπ

ττΠ>υέ Με ά11Έειπεεε εκ (σε ΛάιιειΓΜ:ε ει ‹ὶο

Ποι11Ρ€τ Ισ: ιιιωκὶε, ε; ἴειἰεε· @Η μμε τοιπεε

:σε Ιιιιπ1εκε @ίσια €τοΥς:ξ.ε εξω: α€ιιεἰΙΙἱ€5 άι:

Ι'υ4π:ηκ6:έ, Με ·6'οπωι ώ· Φωκά:: “ω”,

ὰ: Ια Τωἰαἐοπ 8: άεε Με:: , θ: βη; οΜπιέέθε

επ :οιπ:Βτε8. δι φα του: :ο ει άνω: ει·υώε1ου

αηυΗΕ,σικε Ιοε1ιιοΙ ο” Γ: Ρι·οπιειτοέε Φ: κ

πιεάΞεκ ὰ Μ.. εοτωΡπὶοιπ €επε:91ε άο Ι'ΕΒΙἰΓε

ό'ῇ.Η]ΟΙΙι°ιΠ1ιΙΥ,ἔΩΗ ειίΕιάγ. Η - .

(Τείὶ Δστιε=.α: 5μκιππ7%ρο!ο!ύΜ , (Έ

ΜΜΜ· είε (ζωικά: πω” Οί: πιάσω απ) άι· .

Φο!ευΜφικε , @ώ Μ), εΠ:ήτ νικ: @Με , ευ Ιε

ι:ΙυεΙΙο Η Ιυγιιιουίὶτο Η εΜι:ειέιεητ Με Μπιμ

Βιιτεε άσε .. Ιάιι1εοε (Μπι: Μια τέΡοιίεε Ξι Μι

ΤΙιεοΙοἔΞε ΜοτειΙο , ηιι'Η ίθ :τοπικ ει: να €τεΐιά

ά;πΞ_ετ, Ραπ Ισ. τεί-οΙιπἱοο εΙυ'Η αΡι·έΐο ΜΒ

τσιπρε γ =ι--άσ β απο, ω· ]:ισ.κ ρΙκβιβ με ά:

Μή" απου: κω| Μ» Ιψιέιά Ετ Ροιιι·άτοτ

Γοιι @ΜεΜ απο οΡΡτοίΪἱ2η, Η _άειτιεπόε (ΙΜ

πουε ΜΥ· @ἔσω Με - |ιππβο!π Πιτ Μωβ: όο

:απο Μακ. πω, Ιεε ιηἱεηιπε.

-· ΡΜΜιιειιεκεκτ 16 υεισεεΈ φ'νισ ΜΜΜ

τω] , @ΜεΜΜύπωσρσιω!ωηιπ , εοιππ:°έΠ

α:@αποΐῖΪμἐοἰσΖἰ:π., ία με ει! Η ίἐοἰε ΦΠ!

όειιοπ ‹ὶ‹: Ιι.οωὲίεἰεπω 8ο ό:: ΜωΡμπιω6ε ‹Ιε

ίου 2.017 ΡσΙσωπςυε., Πο-Πζ7ΒΜφ3έΒάιιετφ,

Ἡυἰπεὅ Μ τατ«Ίιιίββεικο τ2ἰ1πἱιτο1|ε 8ε άσε «Ζε

ιιιέΡτἰε ςώΕ&ΐέάε Η 0011 .άΡέ)αΗειπομ ώ:

ι , δ

Μ!. Π.

ΙΙΙ.
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ΒουτόεευὲῖΡα€νπσἱτοηὶε Ρε:Ρεωα:Πε άουτ: Μι .

2:ΩΙΙό·οιτ Μ Φεβ: :ιουΠοίηπε ε!είει Ιειαε Π:: Η

Μα Φ: 1°ΑεωΙΙ :Μοτό 6011116 Ε: 76:01:26:

ΜΜΜ ά:: 7ώ::::.: , 1Μαητ ε:: ΙΕ ιποεςιωιπ

«·.ιιι'ΙΙ :τογοϊτ θα:: Μ:: Ζε :ποκάσ _/::·ο:: ούΙ:8έ ά:

άέβ:·::· σ' ω: Μωβ @Μέ βιο· Κ:9:::/ἰ: , ό·

:Απε ονΥΙ€ ιχν'νι·ετε Δ ι>ωντιε , μ'ω: #4::

ή!" ά::ρω: 2::::Ι:::ι::έ9:::: 69· ά:: |νΙ:::|οΙουικά.:

ἐστι: Μ.: Μ!" :::ισέ::ι:4βέ Η Β Ι Ε Ν ΙΝ·

π: ο π π: ε 2 , και ρου: σ: μ: ::έωά: Ισ ά:·οέ:,

Δ τ:: :/:Μ::: Μ:: Ε σε: π. π.: ε τ ι ω: ε _ ε:

.Η ε ὁ 1. ο ο ιοέν1ε· , π: ·ρο:::ιο::. α/ὶ:·: Μ”

ο!:σΜέ μεμια ά:: Μέ:: Σ ε ε ν τ. 1 ε 11 8 , φ::

Ροκ: εοφ:: ::έ:::2: Ι:βη; Δω: :Ι :/Μι £προβ

#ύ!σ , 9::'έ!: σ::[απ Μπα:: Μ:: ρω.: Ρ:"βωθ

-αέπε:Μπωσ , @Μέ έ: α:ικί:π: ·υ::·ι]ϊό πω::

-σω/:: χω· ω... ::ιςβ::::,ριι€.: ?ΜΔ 0βο:Μ2 «ψω

·α:ι ·ΡΑ.1τ··ι.Α ·ι>1ιοΡ1ιε πιονοΗ ε υε$

1 Ε·εν :Φ Ε·8 , ::,ι:β.ω άέπ ά:.: μα.: β:ια·:·α.:

·ώ·ά:.:ρ!α.:ο:φαύΙ:.: ά: Μ:: Ζ:: ὐσΜΜσ:,Ρ7ἱπσὶ
Η μα!υ:ιση: σ:: -ία:σηστορισ ασια-β , φ:: πω:: σ: 9::,οκ

Ικα· έωρ::ισέ: ::.”ιε/ίοί: απ: έ:: ρω:: σπίσωπό:.:.

Ή) να: άΞι·ε, @ο Ια Βου: άε Ρειι:Ιειιιοιπ ει

εουάειωτιέ :Με μετὰ:: Ειπε Με οιιγι· :Π11ΈΠ6 ε:

ΡΜ οοεποΙίΐυ.πιτε κΐνικτ :επί-ο :μή πιο Μ), ειπε:

κατά:: με: ::ιι'α!!'ει Ξιι€έ ιὶ'ντι ία:: Γεω έσα Μ.

.ΐστωει· : Ειςιι'α!!'επ ι αει: ΐευΙαπω: Ιςε 16:

Τιιἰμε ηυὶεείὶοἐωι μαπα. (Σε .$μυ:ιπτ Τ1κτω

·.!ο8ϋΞ Μ. Ρωεκιιςυ'ΞΙ γούν: άι: πω! επ ε::Ια,πγ

.21'οι·Ε δΈ:: ρϋβ€έ ό:: Δ:τειέόΐ:ε: πιι€::1:εί-Ρε& 86

ιιΪπιὶΠΪο:: Με εοφ Μ: ἴοιιιιααἱηε ,Ρουκ

*β0η1ις 918 ίου: ε2:Ω.εώι1ωί9Ωτό:8

' ν; Ι
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1ισιιικευκ ΟειΙΙΙΙΙΙ:ε, δ: Η πω:: όσο: Ια ΠΙΩ

·έξτ:ρπ δ; άσο: Ι:ε |ΜΗΜ.: Ψοπ.ν , 8: π::ΙΙησ

ω: Ι'ΕΙ::·ι:ι::: :μή :Η ΡΜ ειικΞεοπ: :μια Ι::

Ι)στοε,-σιι'ΙΙ π:: Μ:: Επι: Ιιστιο::: Ιοε ΡιιΙΙΙο.ιι::ε

δ: Ι::ε ΜεΒΙΙΙ:ετε. . ·

ξ.52ωκάθ,» ΙΙ Ισ: σειισ1: α:Ιικτ:Ι: :Ισ το:: :1ιι'ΙΙ Μ:

σίση ΜΒΜ::ΙΙΙ:: μ8:ιωι: σέ: Από: οι αιιιί:

κ.Ι:ΠΙ ει :Με άοικιέ 81η: ση: :.μι'νικ Ρει::Ι::; Ρετ.

ε: σα: απ:: :ειΙΓση_ίσ1:σσΒιισΙΙΙ:: :1υ'ΙΙ Η:: μι:

βοευ:σιιΡ Δ: Γεια:: Ε: εσππ:ιση: ν::ιι:-ΙΙ σιίσι1

1:::ο::::«.Ι: :ση::: Ι:: ΠΙκΙΙεε Απο:: πι:εθ Ρουκ

:σΙ:.ΙΙ :κισσα @σε Ι'Λιιιηκέ:: Θ·ιω:.κ Ια.:

Ροκ: ςυ:Ισιι: Μπισσ:Ισπ Ρσιι: :ιΙΙΙΒιι:: νι: Μ»

πι:: Π:: :Πει Ρο::π·:Ιε Παπ, 8: Μ:: ::ι1Ι: ν:: σο.
ΡΙοΙ: σ ν:: Ιικοιπκιι 8ενι1ΙτιιΙΙΙΙΒΙ:Ρ Ι

'Ππέιΐ σ':Ι: :Μοτο ν:: πω:: ::::ΙΙΡΓ: ά:: Ι::

8:ιτιση:,8: νικ: Ξεοσ:€ιιπ:: :Ι:ε :ΜΒΜ Β:σίΠο

πο, :Ιιι'οΙΙ:τ :ΙειιοΙ: Μαι :Με ::Ιειιέσριπ· υπ

δμιωπι 'Ποασ!σμ·π , :Ι'ΑΡΡσττετ απ:: Ι::

πωσ:: Δ: ιιυΙΙΙ:έ :Ισ ε”:ί: ΑΜΠ, σιιΊΙ “Πέ

:Μικτό μι· :Με Μέ:: 6'ακ!έπ.: Β: συ”, έ:: Μ·

ει.: ΩειιΙΙ:ο·.: η: Ισια: Ρ:: ::σιπΡ::επε μπι: :σε

21σΙί::: :Ι'νπ Ι.ΙΒ::ΙΙ: ·:Ι'Ιδειπισ:σΙ:ε τσιπ:: άσε

ΒεΙἰἐἰευκΡ Σε:ὶπἰυ::ε :μιὰ ίσια: ΗΜ:: ο. :Ιω Ε::

:ΙεΙὶΔΒΙσυ:ε ίσο: :οηθι::έ:ε μι· Ι:: ::1ιι:ιΙΙ:έ :Ια

απ:: :μή :Με έα:Ι::Η::ιτ2 Ε:

Η: Για: :Με :σπΐιπέΡ Ε τ Ι: στα: ίσουΙΙ:: Ισια Ιπ
:::όΙ: 8: π:: σαιτ:: Ροἱπ: :Πω ττπΡΙογέ σου: Ι

16ΡουίΙ:ι· Ι:5νΙσΙ::::‹::ε ό:: απο: σα: σΡρ:::η:

τω:: ·ΓΕΒΙΙΙ:, ό: μι:: σε έετι:::ιπ::::: :κι ό::

ΔίβΙτεσά'ση: Ισ :Ι:σΙ:· ε:: τω:: Εα:!αβιβηκε ή:

φιφα...» εμ_:ιαπωσε Οἶἱ<Ι= Μωβ:

_ . - Ϊ

μου: :η Με:: ·

ΠΠ.
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Ι.ιΉεΙΙο τοπόπωπέικ: ΕΔΕΜ!! ςιι'ειτττΠσαοτ 4112

ΜΜΜ ά: εε:τειὶιιεε ΡκοΡο1ἱιἰοιπε, σε μια είὶτε

εδ1ίΐωιατοΙτε, (Νεα εεε απ ατε ΡτοΡοΙἱιὶοηε

πιο ἴοἰεκπ Ροἰ;ιτ ΜιιπάαΙειιωιου ειιι'εΙΙ:ε πιο ἴοὶἔε

μέ άσε Ιείωτεε: Ε: ηιιο μια· 1ι:Ηει· εεΙὸ Η Μ::

είὶτο ΤΙιεοΙοἔὶειι δε ΕεεΙσίὶαίὶἰςνκ , ε'οίὶ να:

:ΙΙοΒαιἰοιπ 1ιιιΡειτὶπεπιε , δ: ΡΙεὶτκ: ό.ε Βιιιίΐοτέ.

:ερτ-εε ί-ειι!επιευτ ετ:τὶὶ·›ιι€:τ οετιεύικε ΡτοΡοίἱ

Ωσηε α” καιω εοωωτΠάτ :οιπετιιιεε Φιν

Μ” ΙΞυτεε,‹:Ιο ά1ι·ο 29!ή? ω[ων/με ω” τω:

9·»ίε!:· ω· ρω-σποιεαπε ακα· αοκυβέω.τ : 9π'έΙ.σ ΜΠ

Χωπ Ισ σιωτάεω /κικ›·ἐ έ” κοκκαιιια, ραΜ%

:Ιων/ὰ ε 9κΉ :ή η ρ<#φω μπ/ωικε άωπ Η.:

πίε.π.·σαβπι !ω· πέσω:: : ΦΠΑ· ω:: μια· φίωι

ω2εωε !σ &έΜ-ά'αιέπαυ : ?ΜΒ Μ: ΜΜέ κα·

απ:: 9%Ή.6° Μο ριἔ £'οΜι2πωω ό:: ΜΜΜ:: έα

ββρω" έ:: οι·ινοβου: Μ ρεαθέ : με Μ” Μ·

εΐ·τέπε εβρου·πίσέσκβ.ρσΜΜ ἰἰἔεττἔ 9ϋ.Π: άσπ

πεπι πω· |ϋπα::-άσ /Ε μια, σ|9ϊκάο άοωιω· έα

ΜΜΜ» : μ'ψ· σ.%απ·επ2 »ιακ·&.ωωΜΕ πιο Παω"

.έα : ?ΗΜ τω: νισὶπέ !ε σοπαιπέωτοκι ίιζ)ΠΠ6Ρ

Ι)2εκβυ· ιακια.ε ι·&ο/ὶι·: ?ΜΔ περσισκεπ:/ορβ·έχ

?Μια εμβιἔκα Μ ΒοιΕϊ·κίω· ώ & Ψακ!, φα'ϋπ

Με ραβ(.ι π.·σ-ρο2ωά'ύωριο:έμασΒ:/ΞιΔ/ΩπΕ›· με

Ι'α:ΐο ϋ.“ω"ω.”ω ΒΜι ιι'η/ΛΓρι.ει·οαπικο

σ!έ;μΉ: ἐΜω: ?Μ ασια 9ΒΗί«ΜΙ ρσἰπι και.: κε

σ!ε πωι!Ια φα Μ· έΛιθΖω· , και ρεκκοιι: ροϋπ «Με

Με Σ:: :δωέΜωωκ.σάο ΖΧ". π ?Μπι Μο· κβ2:πα

ε" ρων&ωι:8οπ: Μ. ρω" έ: οι". ιπ··βιω

μ: άσε ρξαπβι·12συε:: μ`Ι£.σ πκώσνἰχῦπτ πιο.

έ44:μ'ίηΙσκώακι Μ· @Μπέκ ρα!!5άν: : σισ'έξέ `

Μβἔςτϋυω πως έο:$»·ικιΜοστσ·ϋΒ . 4ΝΜΜΒ°,

ὶ
ὶ
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ρ::πἰ:ὶ::ψ Θ· :::::.ωἔ :ι 2'Επ:ιπέ:2: ε :ΜΒ

:::ι:Βοή/:πι ἴυ/ἱεβ α&οιπ:π:ιόΙ: έ:: :ι':::!.: 2 βια

ρ:·:::::::ά:: [α:ικ-Βυππις:::: :::Ή: α:: Ρ:ιω:π·:

β::,β·:: ἐ':|?›·: /σ::/Μ:.: απ:: £:::ῇπ:.: : γι:: /:ι:

:::υπ Μ:: σακάκι:: , 9:::|ιμ:: :τύπω :Μου πρ·

Ρ:::: :ι Η: 6Ιο:::::::Μίσκ έ! α) ο! ΡΜ: έ: [:::·Ι!:

έ:: :9:ίι!: σο:: :σπασω έ:: :και Μ/Μί.: ισπ:::
Ι έ: 8:::::::::ω: έ: Ρω:::πα: :ΜΗ :ή :ι ω::

9::”:!.: σ:: |6:,[σκ: μι:: :ίώΙ.:::Χ:: Ι:: |υεά.>:::::

ά: Ζ 0ωξΦτ:2υπ :ί'κασ:: ν:: πω:: ::ρ:κ::: έ: Ιω::

ρ:::::ι: :ριΉ: ω:: πάσα: ω ω: υπόκ:]::: Η.: ό·

ω: Α: Ρτυπα:20: ασκ:: :'έ:ι:::: έ: πωπω:: Ι:: ρ:

άσ:Ιο 9:ιΉ: π'ο::::::επι :ΕΜ :ἰ: απ:: ί:: :καπ

::2:2::::ι.: , σὲ· 9:ίίΙ.: Ιω:: :Με στο: :Με ά:

ια:: σ: θέα:: 100::πο:: ανά:: : 9:4Ή.: ::τπ:::ήεπ:

Μ ά:/σμΜ: £α!ώ:/?2:::: ε 9ιιΉ.: χ: :πο:9:::π.:

ά:: Οοο/κτ:: άι: Ραμ: α:: έσα/Μπιτ:: 9:ία!: τι::

. ρ:·ά!:::: ί: ό'. 5:42: , 9.::Ή:βπ: Μι:: α:: :οπι

ήΙ: έ: £Ί::ρκάεπ:·: :οπ::: ΒκαιΙ::::έ :Ι2:::::: :Ιω

ξ)::Ια.:, μα: έ:: :πιποπή:: έκβΙ:π::: :κῇκ”:ε -

ι,:°##οπαϊἱτιἶ (ΜΙ νικ ΡειττΙε εΙεε ΙοιΙει:ιΒεε :μια

£Ι0ιιτκ Ισ. ?70:οίο!ί: 87Ι:Κο::!: ω:: Ι:Μτεε

:το μεσα!. ΜίΤαιιτ σ. μι:: :ο ηιι'‹;ΙΙε ω::

εμιτΙ:1ικε Ρε:τάουΙΙότε , εοινωε ΐοιπ Ι::

:::φ2:::ζ άι: Ι). ΑιποΙικ 55ι·ιποηό , Ι'ορέπέ:

/Ε:::έ θα Ι). δωσει εοπτι·ε Ισ θ: 8Ι688 ,Ια :Ιω

@ΤΙΜ ι.”:ω: (6: έωβοί::::: ή· ί:: 'σιο/Ϊἱσκ.:

έηβισα:.: όιι Ρ. 3.ιικΙπι 9..:]ω: :ν::2Ε:· Πω”

έ::ι:: ::::/:::: δα. .Η άεπτε.ικΙο άουτ ει:: δρ”

χω: Τ:::οί:ς:::: :ΠΙ έξι:: :Ωω ΟΙοτε-Βει1ὶτ Ρομπ

ΜΒ:: (με εώς: είΙ :ΙΙΙΒιιπακοΙτε Ρ Ετ ε'ΙΙ «Η :ιε

ο:ΠεΕ.το ::Ι'εθ:Ι·ο $ο:ΒοιΙΙΙΙ9 8: ά'ειιι0Ι: :ίΙιιιΙΙέ - Ι
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δ. ΤΙ:σ:::::: δ: Ι: Μ:::έ:: σ:: $:::::::::·ε, σου:

Γς::υσ:: οι:: ::Ια τ: ι:8::: ει: Γ:::::::::::: ι::

:ου:: Ι'ΕΒΙΙΙ: :::σ:::::: ω:: ν:: Οου:ΙΙ:: θαυ

:::::::ου: : ο. Ι'ιισσ:σσ:::Ιου ο:: Ρ::σ:ε = ε: Ια

σ:ο::ο:ιο οι:: :ου: Ι:: Βονε ():::Ι:οΙΙ:1ιι:: σου·

:::::::: τα:: Οο:::σε8::::::: Ι'::::σΙσ)>· ό:: Ευ::

:.1υ:ε: 86 ε: Ι'::ισ:::::::: 8:::::::ΙΙ: ο: του: Ι::

Ο::::::::::::::: Ρ Φ: Η ::Ιο. :ΙΙ: ω:: , οι::

:::ει:ιουσι: :Ι οσο:: :ιυ Ρα:Ι:ι:::::: σ: Βου::Ι:::υ::

σου: σουυο:: ΜΒ:: Η Ι: Ι.ΙΙ::ΙΙ: ό: Ισ. “Πιεσ

ΙσΒ:: Μο:ο.Ι: ό:: Ι:ίι::::: :1υ':Ι :ιιιοι: ::::::

Ι:: :::ει::::ι , 8: :Ιι:°:Ι ΙΙΙ-οι: ι: Ι:: Ιυ::::::: οι: Γεω:

::::::: ντ::ιι::Γ:Ι Δ: του:: Ι:: (:Ι:::ί::::::έ, :Ω ν::

Ι.ΙΙ::ΙΙ: οιΕΕ::::ει:ο::: Ρ Ε: :μου :ιυ:::ε Μ::

:Ριου ΙΙ σόου: ο: ν:::ί::: Ρ ()':ί: άοι:: ιοί::

Ραπ/έ:: , ω:: Ι: .5'μιωπι 'Ππο!υ!έω :Ι:υου:

ει:Ιυ::::: Ισ:: ΡσΙ::::ι::::::: σ: σ:: :::::Ρ:°: σ:

σο:: Μ:: 2 ου: Ιυν ε: Μ: οσσοί:: ν:: ::σ:ο:Ι::

Η :::Ι::υΙ: ::Ι'ειι::ο:::έ :Ι'ν::: Θου: 'δοι:ι::::::ι::.

Ε::Ισ :Βου ά'αυ:αι:: συ:: οΒΙ:σέ ου':Ι σ. Ι::

::::ίΙ: :ι ε: οι:: απ:: :ιΙΙ:8::::ο:: η: Ισ:: σο:::Ε

και:: , συ:: οιι'ΙΙ :ι σο::: :ο::::: ν:: Ι:Γυ:::

σει::::υΙ::: Δ:: Απ:: ε άοι::::; σε:: ὁ:: Με::

ουι ι:: Ιου: με σΙυε Ει::Ιοβα/ίέμε: :η σΙυε

ΤΙο:ο!υ!έσπ: οι:: ::υ:: Δ:: Ρ::Ι:::::::: :ΙσΒσιι:

:::ειιι:: : 8: οι:: σου: ::Ι:: ι:: ::ΙΙ:::: σε:: :Ι'ιιιισ::

:ου:: Ι'ιιυ:ο:::: :::::ΙΙ::::,σου: ουΙΙΒ:: ::υκ α

οι:: ::Ι:: :ου:Ι::: έν Γου:::::::: ευ:: ::ίσ:&.

Με:: :::::.Βιι::: ό:: 89'Πίδ.," ::::::2::: :ΙΙ
::::Ι::ι:ΐ::έ: ω:: νι:: αυτ:: :συ π:: ::ο::::: Π- τ

μ: :Ι':::σΙ:ου:: νι:: :::οι:::Ι: σ:::Γέ:.

Ι ι



π”
Η 1) ε π” έσω: επ ΒΕ εοπο ειπεν;

εμε εε 5'μικωπ Τ'θεο!οέέω πε ί.ε Μουσε με ε!...

ἴει ΜΜΙε πω: ττιο)κΐε ςιιΉ Ρτειιά Ρουιμωδετ

Μ. ΤΙιεοΙοΒἰε ΜοτειΙε _, τε«!ιιίιιπ τοιιτε εεττε ει?

Ει!τε 5. σε Επι! Ρομπ ςιιἰ είἴ άιΜ" «Με ρω· ο!"

μπακ:: σΜέπ.τ , ό· ποπ ροἰπ: μ" έ:: έσπρυβατα:

ά· υπεπ[οπέ::έτσβετ: , με Ισ: ρπυροβτέοσπ μ”

Ι:[εωΙίω· πω:: ρπ2"Μυπ: μια· σε ΜΜΜ: αι/Ζέ

άκ./ίσωεπ2 Λαού , παμπ:ροϋπ άιυπ πο: Μιια·ε.τ.

Οειι·Ξε εΠε Ραέωὸ «με Ιεε ΡτοΡοίΜουεΡοιιτ

|εΠ_με!!εε πουε Ρτετεπόοη5 (με εε ΠΒε!Ιε α

είὶό ΜΗεωειπ Ιο.εει·έ , πε (ειπε με ἴειιΙειπευτ

τε!!εέςιι'ΙΙ αμε @ωΡιικε, τιια1ε. εε!Ιεε :με Με

Αιπ!ιειπ ἑι ειιιευεέεε Μ), πιεθηε , δε άουτ Με·

νΙειπε ‹ὶε Βιὶ:ε Ι'εκπτειΕ& : Οεπε Με αμε:

εΠέ ΡτοΡοΐόε Ρριιι· επ ὸεωειικὶε: Μι εοιπά5εω

6011 , 8ε εΠειυι ΓευΙε ΡΙιιε αμε ἴιιΗἱίἔιιπτε Ραπ

Ι'οΒτειιΞι·. Ε: Ρ:ιι·τευτ τω:: (με Ιε νειιΙειπ ὶ·ιίἱἱ

δε: επ εεειιίαι:τ Ι'ΑπεΠ , πε ὸομειιι με εκἱἔετ

ε1ι1ε ιαουε Ιὶιεὶοτιε νοΙτ :με Ιεε ΡτοΡοΗτΙουν

εμ°ι|ε ι1οιιε ΙππΡιπεητ πε ί-οιπ με όειΠε Με Π

υι·ε8 ; ει!ηείε οΙομευτ εοιπεκπει· ιμε πω” πιου

Ραὶοτιε εμε εεΠεε όοιπ πουε ιιοιιε ΡΕαΞ8ι1οιισ

8ε @σε Μ), άεΠει εκττώπεε,Ιόπτ άεπε Ιεε Ιει1τε.

Ιε εΠε .ΐεσκπάὸ εμ>ετιεοτε Ματ εμ'Η ΒΕ:να·

:Με (με εμε!εμεε νι1ε5 άεε ΡτοΡοΗτιοπε εμ'ΕΡ -

ιιουε ἱιτιΡυτε θ: ττουιιειπ ὸωιε Με Πιιι·εε Μ!

(με!εμε Ιεί-ώτερεΙει η”ειιπΡεἶεΒε Ρώπ1: ςυε (οπε

Ι.ΠσεΙΙε σε πιετἰτε ΞιιΠετιπεπιε Μ: εϊιαταδϊ:ετε με·

ὸἱθἔιρπιποἱτε , 86 σε ώμο είἱι·ε εοπε!ειωτιέχ

εοιππιε τε! ,ε'Π ειι·ι:3ιιε , ει: ‹μ'Σ! ?εεε Ραπει·1εευ

ΡτοΡοΠαοπε ειιΊΙ τεμεηά μια ΓεπιπάειΙειιΓεε πε

ΥΕ

νΠ.

πα.



ῖΧ.

1 8

ΓεΙἱαοε¦Ρεε:ουεοιι'ὶΙ Μέ: εΙοοπε νο ιπαυιιεἰε Με

δε εοιιττωιἰι·ε ο εεΙιι), όεε Λιπ!ιευι·ε :ου εμέ! π.

Μουσε απ:: ΙεΓιιὶτεε εε ΦΕ είὶ ὁ. ά'ο.ιιιι:εε_, (ΟΠ!ο

πιε Με ειιιοΙειπ ὶοτκοεΜ: άσε Μι ΤΙιεοΙοΒἰε εε

οιι'Πε Υοιπ πουπέ : ου οιι'ὶΙ ΙΙ:Βετ!ε Ια άοθ:ϋω

Με άε του: Ιε εοι·Ρε μι: Ιε ίειπὶιπειπ ε!'νο Γειά ,

(απο εοιήόετει: οιιΉ εΠ: εοιπτεὸὶτ μι· απ: ει:

ττε5 όε πιάτα Ρι·οίεΙδοτι , δε ου'ΙΙ εοπε!ιιε οκ:

Ι'εκεει ά'νο ΡετιἱειιΠετ ευ ὸετε€!επιειπι 8επε..

:εἰ ‹ὶε τοιιε. Ετε'είὶ εε (με Με Ια ΤΒεοΙο

Βἰε Μοτει!ε εοπιπιεΗ ί.: νοὶτ Ρι:είουε μι· τοιιτ ,

Ειπε ου'1Ι Γοἱτ Βάσω Ροιιι· επι Μτε Η νετὶίἰεει

τἰοη ά'αυττε εΙιοίε , οιιε ε!ε Ια Με 8ε Η εοπΐε

πει· ειπε Γνί-εΒεΡυΒΙἰε 8ε Με ΡταττΞουεε Ζεα:

τιιΙεε άεε Ιείἱιὶτεε ειδε: εόπι1εε ώ: τοιιε πιο: εμέ

Με 5·εοιιεπτετ.Ετ εεττε ὶπἴοεπιειτἱοιι :ουτε ίειι!ε

οι: Ρειι ΐιιΠΐι·ε ρου: Ιε εουάειιτπιει· :μια Μάο.

Ε: Ρεττειπτ Ιε 8εαιωπε ΤΒεο|ο8ἰει1 , μα: Νεο

ΞιιίΗΠει· ΐοιι ΠοεΙΙε, ώ οοΙ58έ εὶε Ρυι·Βει· τσιπ

ίεε οΒὶεδἱε, οιΡι·εε πιεΠιιε οιΠΙ αυτο Με νοΞε

«με Με ΡτοΡοίἱτἱοηε οιι'Π επει·ΙΒιιέ ω:: Ιεἱἱιὶτε5

ίε ετοιιιιειπ άσ.ιιε Ιειιτε Πιπεε , εε ΦΠ! Μι μια

Με επεσα.

Ετε'πετ πιο. τιποιειεεινιε Μεινε

ο ε' ε. Αἴεειιιοἰτ εμε Ιε Γεειιι:ιητ ΤΙιεοΙοΒἰεπ ἐ

Ϊοι·τ Ρευ ειικιοεό Ρετ ίεε ὶιιίὶἰίἱεειἰοηε Η ση θ

Με εειτοε άε εε οιι'ἰΙ πώ: ἐι θιΞτε. Ϊ.ε Μ

ΣεΠε εοι1ε!απ·ιηέ εοτπἰε:π ετιυἰτοη εαπ νἰπετ δε

ντι ειπἱεΙε : 8ε οι” ΡεὶτεἩνοΞτ οπο ε'είὶοΞτ εαπ

γὶο8τ 8: Με ὶωΡοίὶιιι·ε ου εειΙοττπιΙε: Ρομπε

ειιι'ετιεοτε Νεο οιι'οπ Δωσε: εοιπειπέ επι (Με

ουσ επάκοΒε ‹ὶε πιοιπίὶτει· δ: ά'ειεειιΓετ Ι'ΞΒοο-3_



Δ τ 9

πιοταιια άι: ί”σιι ΑιιτΙιέιτ , £οΙα ιι'ειιιΡεΙΕΙιοΞε

μια ςιιιΊΙ ιι'γ ειιταιιΙΙι Μαι «Ια Ια εαΙοιτιιιΙε , οι

αΙέατά :που εΙοίΓειτι δ: α Ι'ιιιτειιτΙοιι ςιιι`ΙΙ αιιοι:

Ρατ τοιιτ, 6ο βια αει·οΙι·ε φα Ια άοδΜπι€ (Ιω

ΙεΓυιτεα εΙΙ: Ρει·ιιιοιειιΙο. ΙΙ :ΙΙ ‹Ιοιιε αιιετιιι οιυ'ειι

τοΙΙιοιιεΙαιιε ατοιι8 εεε αιτιεΙοε,ιιοιιε αιιοτιε Ριο
Ι Ροίἔ εειιτ νιιιετ δε ντι αΙιά ὸ'αε‹:υἴαιΙοτι· εοιπι·ο

Ι'Αιι:Ιιειιτ άι: α: Ι.ΙΙυεΙΙΙ: , (ΡΜ-σκι νοιι· ειιι·ιΙ είΙ:

έωροβακι· ώ·ωιΙουυιΜκω· : Ε: εοΡειιάαιιτ Ισ

άρπα: ?Ι.νεοΙσέίσπ φα α ειιττ€Ρτια:Ιε Ισ άεΙΙειι

4Ιτε,ιι'αιι ει:ειιΐο (μια ειιιιιιΖε , εοιιιπιεΙΙ ία νοΙτ

ιΙαιιε Ια·Ιετττο α. ΡοΙετιιαηιιε : ὅιβἔΗεε κ:οΙα ΙΙ

ι:ι·ΙοτιιΡΙιε , 8ε μυθ: α”είΙτο ΒιςηΙαιιέ : Ροιικο
φα άι: εαπ νιιιἔτ 88 ντι ρΙκίΙ ά'ιιιιΡοίΙιιτε ου

εαΙοιιιιιιε ἀοιπ ΙΙ είΙοιιι Ρτειιετιιι , ο» αμα: τε

ΙΙ.ιι:έ ειιιιιιιτε , ΙΙ ιιε ι·εΙΙε [Με σοιιΙΡαΙιΙε ειπε @ο -

σαιτ δε ΠΧ , (Ιω ό): νιιε ιιιιιοτειια: Μπι εταιιι;Ιο

8: (μι ἴιιΗἱιοιτ Ροιιι· ι:αιιοιιιιετ και 8αιιιτ. Ετι

εοιτε; εΙΙ ιΙ α ι:ειιιακιυει: ςιι'ειι τεΓΡοιιιΙαικ α :σε

Πιιιιιιι·: Ι:ιοΙιιι:ειΙ πε ι·αΡοιιά Ιαιιιαιε α τσιπ :ο

ειιι'οιι ω), τε:Ρι·οεΙιε , η? α τουε απ:: ειιιι ?Με

εα:ιΙΙέ ; ιιιαΙε σοτιιιιιο: ΙΙ μα:: αι·ι·ιιιει· @Με ειιιογ

' ειπε Ια @ω Ιὸιτ κατ”, οτι εΙοιιιιο ιιααιιτπιοιιιε

ςιιεΙειιιο αιιαιιταΒα απ εοιιΙΡαΙιΙ‹: :κι Ια Έαε:οτι

ά:: Ι'ααιιΐοι· , Ισ 5α·ικοπτ 'Μοο!σέέικ Ρι·ειιά Γεια

εαίιοιι , 8ε Ια Ιεττε Ραπ· εκετιιΡΙο ΙΙιαΙ'ΑΙιΙιέ ιΙο

ΒοΙΠε Γαιια τό οιιότε απ Ρ. θαιιδΙιι κι ατειιί4:
_ Ρ Ί

€ΙιιιστΓοιιισιιτ Ια πιέιικ: εΙιοΙΕ α ου Πι: Ια Ρ.

θαιιΙΙΙιι_ί-αιιε ΐατιεΐαιτε α εε (μια Ισ: αυτια ω:

σΙιἰεδὶέ. Ετ απο απο ιο τέΡοιι‹Ιε Ραπ Ισ Ρ.

ΤΙιεοΙ08Ιειι ο Ια ΟοτιιΡαετιιε «Ια Ι ε ε ν 8 ,ΙΙ

πωσ μι: ΙαςΙΜΙοεττο φα Ισ .5'ρωικο ΤΙαιοΙω

δ α



Χ.

ΧΙ.

4.0
ο ι

έίσιτ πε τέΡουεΓειιι'ἑι Επι.: ε!είεε οΒιεδτιουε, 8ε

όειυειιι·ε Ρε: εοι1ίεςιιευτ ευ Ρτειιεικιου Ροιιτ

εευι: δε εμο.ι:οτεε ει·ειεΙεε. .

Η υε ιυειυοιιειτει με εΙε όιτε εμε ε'είΪ: ντι

έευεικιΙΙου εμι Με νου εε εμΉ θα ιιιέζει: οι:

όε τοιιι:ε 12 Ριεεε: δε ουε μι· Μι ι·ευιτειι:ιου Με

εεε ΐεΡ: ΡουιΕ5 , ου Ρειιτ εοιιιεδειιιετ εμ'Η Ε:

όευιεΠειοιι: ειδευιευτ ε!εε ειιιτιεεε. Μειιε Σε Εε

Θ:ειιτ υ: υιειιειιιει·ει:Ρειε ειιιΠι ειε ιειυειεεμει·,εμε

1ι:.ΐμιαπτ Τ|ποΙσέέω ανευ: :Με 1εε ει·τιι:Ιε5

ειιίοιιεΙε Η ιέΡουά ευετε πω; ει”:ιιιττεε, υ'ε με

εἱἱέ Η ιυειΙ_ειειιιιΐό ι!ε μ:ευειιε Με Ρ·Ιιιε ιιιο.Ιειιΐε::

δε εμΉ ει έέιυοιΒιιέ μι: εε ειιοικ εμΉ ευετευοιε

ίε:5 εειιισ.ιιτει€εε. Νεο.ιιτιυοιυε ω υε τεί:ιιΓει·ειν

Ρειε οπο: εουόείεειιάευεε , 8ε Με εοιπευτ εμε

μι: Ιεε ίεΡ: επιεΙεε εὶε Η τέΡουίε ευ ΤΙιεοΙο..

8ιευ άι: ια σουιΡιι€υιε ειε Ι ε 5 ν ε., ου σου

ιεόῖιιι·ε εοτυυιε εμον Η ι·ειιΠιτου ε τοιιε Με αιι

ττεε, εΉ ευτεευτειιου εἱ'γ Βιειείαιτε.

Ε τ ε°ε ε» π· να Ψ.ετιιιεεΜε 1>ειεεε'ε.

εμι ευε επι αουτ ρειι·Ιε ιιεεε:ι ε!εε ίεΡτ τε?Ρου..

Γεε οιιΉ υε θα: εΓΡει·ετ Μπιτ ειιοΐεε άεε εευτ

εμο.τοι·ιε οουτ Η είἰ τεΙἱεμετεὶτε , εμΎυε εου

υειικιειουε!ιι τεΡτοευε ειιι'ου Μ? Με , α'ιπιρε- .

βεν, έ: ειιΙσπιπέα, ε!'2ποπιππ,εε εμε ιε πίευ

να), νετιέιετ.

Ευ ΓεπιεΙε ι ε. εουττε Ιεε Οουιιυειιειε

ι·υειιε ε!ε Πιειι,ειεε εμι ευ οΒιεόὶέ ειιικ πω

τ€5, ε1ιιΉ5 ειιί-ειΒιιευτ , @ισ Ζω βπιέ:Μπ μια·

και: /επιέπ αίΊη/ϋκυπεκτ πω: έ:[Μπε!σιι.ε είε

Μι:: ε2εωβτε.ι μπακ έ:: μιπ!π.τ , ό· έσωσε

είε; εβέπε:έσα.ι , ό· επη·εισπέτ και Ζε περὶ: εε

 



το
ε): »ωωιμ ρυιιιιιφιω , Η ιιιιοιι εΙΙέ ιεΙ.Ροιι: Με. μέ

εΙιι εοιιιιιιε εΙεδιε. Ι.ε: δμειωιπτ Τύι·σΙοέέεπ

ΙιιΙΙΒιιε τσιπ Ιε τεΙὶε ‹Ιε εεεεε τέΡοιιίε, Ροιιτ εε

ειιι'ΙΙ πε ΙειιιιοΙτ εμε τεΡειιιιι·, έιιιεεεΙιε ει εεε

πισω, Μ: Ρ. Β41%Π] »ο άιερει: υπ Με: ε"

|ιπω!ω, τη άσε α_βέπειιοικ: ό· β Ισ Ι.εδΙ'ειο·

|ω·εωΙ μ. ρεἰπε »Ισ τω, Ια αΙσπισε ιμε.Ιΐίοκ «Ια

|οιβυι»ιε , έ! σίεοσκιπέω οπο· ίιπρσ/Ιππ εκφιιΙ:Ιε

άηθισε @ζει Πω|υπάεπεε :κόπο ΙείουεΙΙεε άοκ
ιιΙει·εε ΡειτοΙεε Ιοιπ εοΡΙόεε ιΙε Ια ΙΓΙιεοΙοΒιε

Μοι·ο.Ιε :κι 4.5. ιιτιιεΙεεοιιιτε Ιεε δεει·ειιιειιε.

Με ι5'εαπευι: Π:εοΙσέέω ΙοιΙΙΙΙειπ Ιοιι ;ιΙΙεειιιτΙοιι

8ε Ρειιίε επ εΙοιιιιετ νικ άεπιοιιΙΙιιιτιοιι Η έιιΙ

εΙειιτεξ ειιι'ΙΙ ίοΙΙ: ΙιτιΡσΙΙΙΙ;:Ιε ω:: Αεειιίετειιι·ε

©Ι'έιιιιιετ Ια ιιοιε Λωρεβιω: ό· 4°ωφιωΙωιεε

ειιι'ΙΙε οιπ νε5ιιΙιι Βιιτε τοιτιοετ Για Ι'ΑιιιΙιειιι ιΙιιΙΙ..ιοεΙΙε. Μι:Ιε Ιεε ιιιογειιε ειιι'ΙΙ Ρι·ειιιΙ Ραπ

ίειΙιε απο εΙειιιοιιΡει·ειιιοιι εειιιιεεΙειιτ τοιιι ίοιι

εΙείΐειιι. θα: ΙΙ εοιιίεΠε εμε Ια ΡτοΡοΗτΙοιι ει».

Ριιτέε επι Ρ. Βειιιιιγ ιι”εΙΙ: ε1ιι'ειι Ισ. Ριεπιὶετε

εεΙιεΙοιι , οιι εΙΙε Γε πουμε ιι ίου Με ιΙιιιιε Ιε ·

1.ιεωμιι σε τ:ιΡΡοττε.

Εν: πιο» ιο εοιιεΙιιε Ρειε·Ιὲ, ειπε εΙεΡιιΙε εεπτε

Ρι·ειιιΙειε εεΙιτΙοιι ε'ειι εΙ"ειιι·ι: @Με ειπε] οιι Πι:

ΜΕΙΝΕΙ ,ιΙο.ιιε ΙεΙοιιεΙΙεε Ισ .5'ριιωπι Τοεο!σέέσπ

εοιιΙΐεπε (με εεΙει Πε Π: ετοιιιιε ρειε ; ΙΙ είΙ αιι

εΙειπ :με Ιεε ΙεΙιιιτε5 μι· εεττ:: (ιιΡΡτεΙΙιοιι 0113:

τ.εΙιτιοΙΒιιέ οιι'ΙΙε ιιιιΡτοιιιιοΙειιτ απο ιΙοδττΙιιε:

δ; μι· εοιιΙ.εειιιειιε - Ι'Ιι1ιοοΙΙιιι·ε εΙειιιευιε ι:οιιτε

ειιτίει·ε .ιι ΙΙΑιιιΙιειιι· ιΙιι Ι..ιοεΙΙε , Ιειε1ιιεΙΙε εΙἱ

ι·Ι'ιιιιτειιιΕΡΙιιε ειιΡειοΙε άε ει” πεζει Ι'ιιφιι

είσαι: χιιώπε,ε1ιι”εΙΙε εΙΙ εοιιιιεΙιιἐιι€ Ραπ Ιε με:

.ο .ϊ

Μι- ε:

ΧΠ.



ϊ 'Σ

με ταΠιιοΙ€τια8α ιΙα ααΙΙι›τ τιιιΙ Ια ναιιτ αιταιιΓατ τ;

δε Ια δρτιωπι 'Π.100Ισέίσπ ιιιατιτα ‹Ια ΡατεΙτα ΐοτι

τΙττα , ε'ΙΙ τι'α μια ΡΙιιε τΙα Ματια: ακα τΙ'αΙ-ΡτΙτ ,

ΡιιΙε τι;:3ε'ατΙιιιΙα Ραε τιιι'ΙΙ Ια αδιιιι2α : 8.: αυτ:

στα α . αυτι ατι ααττα αττια α α ταιιιια
τα ατΙιτιοιι αυτ ε. ζΙΙέ αιΙτέαΡεΙαε Γιιιιιαιιτξ , α'αἱἴ

Ια τ:Ιτατ όιιτα αμα Ιαε ΙαΙΙιΙταε σαιτ ΙτιιΡτοιιιιέ

86 ταιεττό: δ: Ρατταιιτ ςιι'α Ι)Ιατι αιττιτΙττιατ Ιου

ατ:αιιΙατιοιι ΙΙ ταιιτΙτοιτ τΙΙτα απο Μ· |ς/κέτσ.τ :τι σε

φίίί.τ απ: έιπρτοκιιέ ό· τσἰπιήσπῇἔιτσπ£ θα: Π::

Μ". 8α:. ()°αΙΙ: α τΙΙτα ακ'ακ σε ?ΜΒ ιίοπῇἔα

παπτρα.τ ,ὶΙ.τ επῇὶςκσπτ απο δεσ.

ΧΙΙΙ.

ααα Γιιιιιατιταε , Ια Ρ. Βαση· τια ὸΙτ Βοιτιτ α: αυτ:

Ια Ι.ιΒαΙΙα Ια), ιττιΡοΓα. Ι.α ΙατΙιι ταΡΡοττἐ Ρα: Ια

8ςαιιαιιτ ΤΙιαοΙο8Ιατι, ὸἱτ αιτι!ι. /!πιροποοπτ κα·

ῇΙιτηθιωκΙΙ συ»ιέΜπτσ.τ Ποιπίπτωιπο&α απ! ἐὶα

Μάουικω αωπκωπα, στα βια: "πιστα /κ·Ιευπα

ΜΙ κατα Με: ω! α” τι: 1>ειιεναι:ειστ πο..

κακο: τω! β·ι·τικι άπτυπιτπ:Μ , αν! Πισω ; ω!

ι·εβνκπτ βίαια ΜτΙ: ΜΜΜ ΜΙ ραΜπάκοπ 2 τω!

@φωτ ::τισκότω.τ ·υαΙεκβυάίπω, Μπι βυιαΙαπω

εα›ιστώΜα ω! απ... ωπιέττέτ μουσικα : ό· β·

ΜΙἰτω· α. Μι.·έ!!έι· ώ· Μαι· ΜεαΜισά9τ ρω|δωζτ.

ΕφαωΖω κοκ τ>οεεε τι»απ” α: σαιτ..

εεκτταιιιι· :τι πααιιτνικ Ποιτικοιινια :

Μπι: πικαπ: :ση/Ι:#"ατα πο» αέβΙκαιάστ ΣΕΠΟ

ΝΕ5 , Μακ.: , αο»[ακΖκέπιαι·, αφϊτια.τ , υέσέπσ.τ,

ι'α:πα!ω· , Μα... οαεε-τηεκτε-ε τι: ιπε·:

βατ ·ωι·αβ Μβω·ατ ρα·οροα›· ιιτυφσΜΙππι αυτ.

ττ··Ια··τ.ετε αααατα τεττ··τε·ιαΜ Θ:

Π. ΙΙ αίἱ αιΙἔ αΙα ?ααα νοιτ φα ττιαΙΙτια σΙατια τ

αα Ιατιτι ‹Ια Ια Ρταιιιιαι·α αΙιτιοτι αυτ α αί'τέ Ιιὶτἔέτ



.τ .Β

πέσετε: έσω υ!›ἱρει·σω;+/ιω έσω" :Με .4κω··

[ο ά· ρπφππιτ εσως/ίίθίίία , είε/Ή: |ίτσ:·α: ,

Μ οι: ὸ Π: ε: υιςυ:,ιεε.Δ.τ. Ϊκ2ἰἱι.τ ωυπ·π

ού,Βι άεῇβεπ :ιό Μέ: ΜΒΜ: Οι· εε εμ ία που · ν

ιιε ώ: Βἱοτι εΙαἑτ δ: Βἱει1 οκΡτοι όαιτε σε ΕΜΠ 2

εΈΠ (με Με 1-ειιιἰτειιτε μέ σσπῇπισπι πι: ρεώέ

είε !επσ·.τ Μπἰ/ΪΝΔ' , πορεκκοπτ μ:: @θα κύβοι” τ

Μ? απο: 4ιιὶ Ισκηπψωάσπι ὰ: :πιώ Ϊειὶτε , π),

απ:: ε1ιιΠεε γ απέκπι ώ· 9πέβιπ ώ: τιιο//Σιέα·

ίσκιο” έα· εκπαίωκοπι α: πωικιωΦω ρωτά

ςκω ΦΕ ε'ειΡΡε1Ιεπτ ειιιτι:εωεκπ Ισποπω· ό· οὐκ

ρφα:π:: ΜΜ:. Βε ίοττε εμε εε (ΙΜ ε:Π ὰ:

ΡΙιιε ΕΒΜε,δε άε ΡΙυε ἰητεὶΙὶἔἱὶσὶε άειιιε εε !επάιι ,

ε'είἱ α: ΦΑ είἰ σοηττειόὶᾶοἑτο ει σε ε1υ'οπ πτή

Βυέ :κι Ρ. Μια”. 25ο· Μ· ·ωι!π4° ρεπιιἔ:/επιιἰτ

:ἴἰπ/Ϊππωεπ2 απ:: ἄἔὑκαώε: άσ Ματ.: Μπάτσ.τ ,

9κ”έ!φωικοπιμπω· ά:: ρυκΙσπ, έσππω· ά:: «β

βέπατέυκ.τ ώ· υππισκἰ›· Μια !ε πβε άσ σε: Μακι

ιΜΜ.σ ρπετιΕμπ. ΙΤου τεἴιιΙτςςιιε ΓΔιπΙ1οιιτ

ὸιι Ι.5'οοΙΙε είϊ σουΙΡειΒΙο ὸΊιπΡοίἱιπ€ δε ὸ'νιπ

ἰιτιΡοίἱιιτε φάρσα:[απο ασκέέπ !Ίωρπάεπεσ υιἔ·

Με , Ρυὶε @ΜΙ ΜπΡοίε οσο ΓειιΙεωεπτ α: (μια

Βαν” Πε Δᾶτ με , πιω Ισ εοτιττειἰτ€ όο α: ε1ιιΉ

ω.

Σε .$'μιωπι 77ποίο:είΜ ποαπτπποἱιπε Με νειιτ τ κιν'

ἰπιποεοιπει· , ει εειιιί-ε όσ α (μή είὶ εὸὶοιιίἱέ , β

αν:: »στο ι έέ]ΐκπεφνορω,·ισπρακι!εω :σαπιο

άίωκω. (:οπιππε Η Ιε Ρ. Βειιηγ νοιιΙοἰτ ἀἰτε:

«απο Η Με ίὲτιιὶεειιτε συκ/επιπιπτ έ» ρπαππω

Ρωρω· ισπιροπΙπω ωπυποάπατιω ; β Ισποσἱ- |

ΙΙσπτατρπφ2" ΙσπφσΜ!εΜ £οΜΜοἄἱΜΝΜ : β

μπ/κσάανι: 1)σωπο πσφέρ , ·υ:Ι1%·κπιβωση
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ΡΗΜΙΜ· , ρευμα· πωροΜΙεπι εσππωσιιΙίωι:Μ;

Πε Πε ΡεεΙιειιτ Ροιιιτ , 8ε Ρειιιιειιτ εΙΙι·ε ιιΙ:ίοιιε.

θε εμε ιε ΙοιιΙΙΙειιε εΙΙτι:ε τιτεε-ΙὶιιιΧ, δε νικ εοτι

τΙιιιιιιτιοιι τΙΙΙιιιΡοΙΙιιτε εοιιι.ιειιιιειιε ιικιιιιτεΙΙε

:Ποια Ρετ Ια εοιιεΙιτοτι εμε Ιε Ι). Βιιιιιιν ειεΙΙοιι.

Πε ιΙΜΜ Ματέο Μ οι έωυΙέσπιτ. Ι.ειειιιεΙΙε Βάι

νοΙτ οιιε ιΙειιε Ια Ρειίέε εΙιι Ι). Βιιιιιι)· εε βΗ

|ίσπι , ιι”εΡε ΡοΙιιτ τεΙειτιἔ ιι τσιπ εε ειιιΙ ΡιεεειΙε;
Π12Ι8 ΙειιΙειιιειιτ τι εε ειιιι ΙοιιΙΙΙτε εεττε εοιιτΙΙ

τΙοιι Με:: ,Μάο Μ! εἰ ά2,ΦΙιεωι. Ε: ιε εΙειικιι1

τΙε ευ $ρεπεπι ΤΙσεο!ιιέιωι οιιε νειιτ εΙΙι·ε είπω

,Μάο Μ ει άκυ!ίεεω Ρ ΕτΗ εεε εΙιοΙεε Ι-ε Ραμ

ιιειιτ Μαι ΙοιιιιΙι·ε ειιΙειιιοΙε, @; ",πρω.Μι

έ» ρει:ωπικο ποπ μεσω: , άιιπι νιιικΙο Μ εἰ.:

ιιιφΙπωε Ετ Η εε ιι'εΙΙ Ρεε ιιιιτιιιιτ εμε τΙΙι·ε,

ω εοπβ·πωικε πο» μεινω, εΙππι ΜοσΙσ πω:

εσηρπιΜπι Ρ Ετ ειιιεΙΙε ΒιιτΙιιιετιε ίετοΙτ εε ‹Ιε

Ι:ειΙτε εΙιτε ει ντι Ιιοιιιιιιε μέ Ιεποεἰπππάσ «Μπι

πΙ!ἰεἰ2 ατά |πσαιΜπι ποπ μεσα , ούτω ,Μάο εἰ

είξίοΙάσεω: εποε! Μ”, ωΙπωω. Ετ Με ΙετοΙτ

εε Ρειε Ια ιιιέιιιε εΙιοίε εΙε ιΙΙιε , ?κι από: Μίκα

χει·/ωωΙσπι πω:μα” , είπω »πιώ ΜΗ: Μάιο:

ρη/ιωεωέ. Ετ σκι επί: ιιΙΙιεεπ πεπροεεω,άκπι

:Μάο πισω «Με» Με? ΡιιτΙ:ι ιΙοιιε οιι Ρειιτ

νΙΙιΙ:Ιειτιειιτ Ιιιβει· εμε Ιε Ρι·ετειιτΙιι , βεκ.οβά

βετ;» , ιι'είΙ ι·εΙατιτ ε1ιι'ει νικ Ρ:ιτειε ιΙε εε ε1ιιΙ

ειιιοΙτ εΙΙτέ ΡτοΡοίε τΙειιιε Ισ. ειιιεΙΙΙοιι , κι:: ρυ[κπι

:ΟΙ/εδά 8εε. Ροιιτ εε ειιιε εεττε ειιιεΙΙιοπ ο.νιιιιτ

ειιιιεΙοΡέ ιΙΙιιετε Ιει·ιιιεεε εμε Ιεε νιιΙετε εεε

εΙειιτ ιιιΙε ιιιειιιτιο.Ι-ε ΜεΙΙΙτεε, ‹Ιοιιτ Ιεε Με οιιτ

 

τΙ'ειιι: πιέπιε τειιτ ‹Ιε τιιΡΡοττ ειιι ιιιιιΙ , οιι'ΙΙ εΙΙ '

ΙιιιΕοΙΙΙΙ:Ιε οι: Ιεε Ρι·ειττΙοιιετ ε1ιίοτι πε (οΙτ εειιΙἔ

εοιιΓειιτιε
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εοπίεη:Ιτ ω πω , εοππικ οΡε ‹Ιο μπω· Μέ

ΡιιτοΙοε ά'επιοιιτ , ά: ΡετΙΙ.υιάστ ‹Ιε ππιΙ ?Με

δω : Ε: ἀ':ιιιιι·εε ε1ιιΙεΓου:: ιπέτικ ιι”οιπ ΡοΙιπ

α: τ.·ΙΡΡοκι , 8ε ςιιΙ Ιοιπ Με πιέπιεε ςυ'οπ από

ο άσε εαπ εΙε Μαη , εοπιπιε ὸ'ειΡτείἱει· Ι6 τεμ”,

δ: ά)ειεεόΡα8ηετ Ρ2τΙοι νΙΙΙε. Ι.ε Ι). Βευο7 27έιΕ

εοπεΙειπππέ Ια Ρτει11Ιοτε οι Ια Ρτειπιεκ ΡεπτΙο

‹Ιε Ιο. ι·έΡοιιίο , ηιιειικΙ ΙΙ ώ: Κεή20%άσσ πωσ

χιο/β ιξ/οΜέ @ο σκιά Ιε·ε ίαοικΙε το Ια ΙΙ:

τοικΙε , φωτό ΙΙ ώ: ροκ: ·νωώ, ο. εοπόΙεΙου

φπα Ι». Ιἱπ όιι ΙστιιΙιευτ Ι-οΙτ άΙΙΙ:οτειιτο ώ: Ια δη

:Ιω ππιιιικιΙε ΜεΙΙΙιε,8ε ςυ'νιι Ιπποπ:ΙΙ ι·ε.ΙεόιπιβΙΙ:_

Ι'οΙ›ΙΙΒε σ." τετκΙτο ω [ετιιΙεεε. Ε: σεΙα Π: :οπι

Ετη1εΡει·ΙΈκεππΡΙο ς1ιιοΙε Ρ. Βευπ), τεΡΡοττε

:Ισ Ια ετιιωτε @ως ρω|ΜΜι έοΜέ :Μωβ

Με @Ι είΙ Ια όοεΙι·Ιιτε εΧΡτοΙΙε σΙο Νειυο.ττ€ι

ΓειεΙυουέ 9116 απο ΒόΡοτΙΙο Ιζ.ει:Ιικ ΡουυοΙ€

δ: ὸειιοΙι: εΠτο ΡΙυε αΙΙΙΙΙιώΙο , ε'+:ΙΙ ΡοιιτςυοΪ

παιιΙΙΙ οτι Ισ. οί'τέο, πιω 1102Πττ1τοΙΙΙ5 ΙΙ :φαι :ΙΜΣ

πωπω: εΙο σε εμ ει οΙΙό εΙΙτ, ςιι°εΙΙε ΠΠ είτε:

Ρουι· Ι:ειΙι·ε νοΙτ “με Ια Ρετιίἔο ‹Ιυ Ρ. Ιδεων

ιπ'α·ίΙ ειπα (με «Με εμε Ισ νΙσπε ά'αΡήιπστ;

Ετ ε'είΙ Κ), ου ΡοΙεππειτςιιε τετικιτηιιοπΙ

ε'ΙΙ ω), ΡΙειΙτ Ια ΜΜΟ” ‹Ιε ΐοτι ΤΙ16οΙ08Ι«:Π-,

ΦΙΞ Ρι·οικΙ Ια ηιιεΙΙΙοτι όιι Ρ. Βειυπ)› Ρουι· Ια τό;

£'ο›ψ?. Μ. ;.

Ροη ο, 8: Ιε Βεπ12Ι1€ΙόΡοΗτ Ισ 0οτκαΙό, ηιι5(Ι Ε.» 1 6_

ΙΙοΙΙ: .5'κρρΙέσε. Μοηβοιο· σο: ἔσω.: Φου: κἰέ

πω: απο , β Βιι·ηιιΙΙ π: Λζπῇῖο μι: Χάσω , ή·

ΜεΙΙΙα έ:: |Επωιιω ώ· @Βετο Ιοιοτηιιιππι πό

άοι·ιιυπη ωικιιΒΙικτ κι οι” μ" ω. άο›υωε

έ:: αβρωιόοπ: ών. Ετ Ιε ΙὶιΡΡΙΙ€ ειιΙΙΙ Κ· Σε·

θα: εΙσ μαπΙκ επάε ΙΙ βατ: ὶπΜΜΜΜΜ

° Τ

7
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Με· ιι

ΙΙ: απο( (Ιιιιιε Ια :έμοί-ε άι: Ρ. Βιιιιιιιέιιιν

ιιΙΙΙοιιιε (μια (Ι.ιιιιε ΙιιιιστοΒιιτιοιιΡ Ε( ΙΙ ('οΙΙ

Ισ ιιιέιιιι: (Ισ ΡτοΡοί(·ι· νικ ι:ιιι(ΙΙΙοιι 8( (ΙΙ),

ιέΡοιι(Ιιε εΠιιιιιιιτιιι(ιιισιιτ Ξ· οιι Η (:'(ΙΙ Ραπ(

(Ιει· ό( Ιιοιιιιε ιο): , νικ: τέ(›οι·ιΙΕ ειναι( (Ισια

Ρειιι(·ε , (Ιου: ?νικ (ΙΙ ιι( :ιτιιιο 8( Ι'αιιιι·ε ειδι

ιιι:ιτιιιο; (Η: ιειΡΡοιτει· ει ἔτι (Ιιοικ ο. Ι'πίΙ·ιτττι··

τιμ:: ε( (1ιιι ρου: ιιΡΡ:ιτιοιιιι α Μ. ιιοΒιιιιιιι: Ξ Οι:

Ροιιτ οι: (1ιι'ΙΙ σ.(Ιιοιιίιο (Ιι.ι Ροι·τ ότε Ιοιιι·ιτε , (με

Ι( Ρ.: Βο.ιιιιν ειι(ιιίε:, μ: ια:: ΜΜΜ” μι:: σε:

Ρετ:: :ιο/Με Μπι:: ιι σε:οκβιωιέ ά'ιφρεΙΙ:: οι::

ριικΙει:, Ισ Παν αυτι:: (Βάι: σ. Ιων (Μ: , δικιο

(με θ. Ιιι.ιι€ιιο (Η ιι((οιιΙΙιιιιιέο α ιιιιιΙ Ριιι·Ιει,8(

(ιιιο ιιοιιε ιιοιιε ιι((οι·ιιιιιο(Ιοιιε επι ΙΙινΙο ό( το

Ιων (με: (σε Β(·ίοιτιιιιτειιι·ε ιιοιιε ι;ιιοιιοΙ(·ιιτ

(οιιιιιι(: ἰ: ρΙ::: εβιωέ ά:: Οιβιιβε: , ('εΙΙ έ.(Ιιτε

ό( Νειιιιιτι·(, ηιιι εΡισε (πιώ: (Ιοι·ιιιιιι(Ιέ ιΙ,νιιι:

ίειτιιαιιτε π:: β0#ἱἴ αφοβα Ιιιικι·α: 2Ιιιβι·τε, Βέ

Ροιι‹Ι , σΙοβι·:: Ιέτιιιι·ιο: ιιικιι:ι:οπιι: :Η ακα::

πω: :β [σοφά :ΜΜΜροσωικυκ , Ιι:έιιβι·ιθοπ

Μ:: οι ρο/ί σωμα: ρεσ:::,βι ρι·::·ιιιωπ ού τι::

::ικβιοπιάσω »ιαΙιβω: , @Μουτ (Με, (με Η

Ι( (οιιι(ιιιι (Ιε :Ια Και: Με Ια ΡοιιΙτι, τοιιιι:ε (εε

Ιοττι·ιτε (μι ε'έει·Ιιιοιιτ :ι ι·ιιιιιιιιώΙο ὅτι ειπα· (εε

ΡιπΙοιιικε, τι: ΐοιπ με ΡοιιΙι:ιε ·; 8( Η ι:>ΒΙΙ Ια
πιιιιιιιιιιΓε ιιιτι:ιιιιοτι (Ια (απ: (Ιω έ(ιιιιοιπ (Με Ι

(Μία ι:Ι'ειιΙΙειιτε ιιι(ΙΙΙΙ-οιειιτεε , (ιιιι ?πιτ Με

·ΡουΙετε; Ισ ΡοιιΙοτ ιι'(ΙΙ ηιι€ΡΟιιι Ια Μαι

?ιτε δ: που μια Ι( νιιΙ(τ , (μι ιι'α ιιοιιιι(Ιο

μια ιι (ειτε ιιπειιιιοιι. Ε( άι: τοιιτ (αν Η (Ρε

ειΙΙ-έ (Ι: ι·ε(ιιι·:ΙΙΙιτ (μια Ι( .9ρικαιω ΤΙιιιι!οέιαιι

(Τά: ττειιιο.ιΙΙό (ιι πιο , Ραπ πανε ι°©ιι(Ιι€ Ια
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ςιιιιΙὶιέ ἄἰυῇνο/ἰσιω· (με τ1ο118 ειιιοιιε άουιπέι: α

!'ΔιιτΙιευι· άιι ΗΒε!!ε:; εί)τειιπ άι: ἀτοἰι δε ώ:

5υΡΔεο (ΡΜ Η π:ήετιε, με Μ. τε8Ιο, εΙυ,ο. εΙιέιέϋ

Η: Ποπιι'εΠ με πο!» _

[ει δ:εοΠόε ἰιιίἱειτι‹:ε άιι 3'μσωπι Τ|οεο!σέέαπ

::οιπτε Μ: ΤΒΩ0Ιοἔἰ€1ι όο Μ. ΩοΜΡειηἰ€ Φ: Ιο

Πιε, Π: Ριτσα! ‹ὶο Ισ. τ€ίΡοι1ί-€ ει Ι'εττὶεΙ‹: η. εαπ..

τα: Ι'ΕΒΙἰΙ`ε. θα ΓΔιι:Ηει.ικ ὸιι ΜΜΜ είἰ: και?

[έ ά'είϊτε βα:4[Μπ επ ἰσ1Ρ‹›ἴιιη: ευ Ρ. Βειυιπδρ

ὲ'ειιιοἰτ ἐστὶ: κα Μ σαι/απ άρΚουπίπ'α ω.

έα σσωπισπ απο απο οί: Εκραν. β: /3:οσωπε

πεο!ο!έεπ ίόυίΗεω εστω ΔΠ€Βατἱοι1,δ£ ειΡτε5

ειιοἰι· Ρτοάιύε ΙεΙ:Μι1 (Η: Ρ. Βαση , οιι Με Γε

ττοιιυε, Η :ιεϋοιπε Πι) ωκ!κ τω.: σακιά, ί6)

απο ευπε!ιιβοπ πω: έκ Ιοπέ, ΜΒ: ?πο να: Ριά

/|ἱ:.ι· σοι:: έκβτπιπ έκ Ρ. Βωσυμβτσακσ: σε:

Ραπ!" @κι βτέέα.τ αρΜΜα: Ε: μια· σοκ: επι

Ρεβύ" ά'ε/ἔπ /ωρω, ρω· 1.' ε ε τ κ Α Ν ο ε

Λ ΕΤ Ι Ρ Ι Φ Ε έσω Ισ.: Σφοίτε.τ β βο·σωπ ο::

απ: π:ποκυ·σ , ?απ ο·β έ:: ποϋ[Μ: Μρήκευ Ια

ῳἰετπἰεσ·[κἰἰἰσι ά: σε Ώπιαἰοἔκ: έ:: Ρ. ΒΑΜη επ

έσω· εφωω 24ωπέκπ.φωνι:πε2Η) "Με Μ·

Με

ΜΒΜ! › €έ·συωπκ έ:: πω:: Α:βπή ·υσέτ 6 πώ” -

1,68. 77;

ρπ·ωα›·σ απ. ,φω:Μ2Ι πω: ρ!ρέπωά Β'Α- Δ

ν Ο 1 11 ο Β ΜΙ 5 Μπι· ράφι:: ε.κτηυφΙαίτε.ο

πω:: σεβ: εσπε!;ΜΜ , με έ: ουκ: κι] οφιρρρπιί,

Με: Ν φάμε ΣΑ Με”. ; ω: τ ΜΝ

Ξ Κ Ε Β σ Ζεα: «πω, ό· ωμακό”β;;; ?Πεσ

αών· σα” μέ Λεω· ,·φηοούσταέσπ8 ω” μυσἱο

δσ!:Μπα:έ9ιι:,έ'υκα φρμέσησε παπ2ρφ·%άζε, ώ·

έ'η?π Ι:: ρω.: η])Μια. [ακ[9ιέτο.σ 4μῇ άφνη

ΜΜΒ. @ΜΕ 1ςΙζ!ιμ;Πο; ΡωοὲΞε @ο δά·Μηιι

> 2 ·
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Πεσίιιέίω α:ΙΙιοιιέ φαι ν α. εΙεε ἱττιΡιὶπιει ου

Ια ΡτοΡοΙΙτΙοιι όιι Ρ. Βαιιιιν άουτ είὶ ειιιείΙιοτι

πε Π: τιτοιιι1ε ΡοΙτιτ: 8: εμε εε ΙΒιιτ-Ιεε ιιιιΡιι

πιει ειπε Ιεε ΙεΙΙΙιτεε ριπ ΗΕ Ι-αΙι·ε -α ὸείἶειιι ὸε

Ιεε ι1ιοτιίΙτετ α Ιειιτε απιέε.ε θε ενω αττι·ΙΙιιιε α.

να ε|ΙΙΜπ!ε “κήπο εΙεε ΙεΙΙιΙτεε. Ιε ιιι·ειιε άσσο

εε ειιιίΙΙ απ: @Με : δ: τεεοΒιιοιΙΙαιιτ Ραπ· Πιπι

Ρι·Ιπιέ όεε ΙεΙ-ιιιτεε εεΙιιν ειιι'ΙΙε οιιτ Με Μα:

μια: τιιοιιίΙτετ α. Ιειιι·ε αιιιἰε, Ιε Ρει·ίειιει·ε ει:

πασα ·αεειιίατΙοτι , δέ τετιιιΙετε εεε ΙΑιιτΙιειιι· εΙιι

ΕΙΙιεΙΙε Με που Ροιιτ ΪΔ£Ιπ6ἱ70,ΙΙ1ΙὶιΙ1€8 α :Με
ειιιΙΙΙ αιε Με νοιι: , (με ΙΙαιιττε ιιιιΡι·ιιιιέ ενιι”ΙΙ

όΙι,εΙΙ αιιίΠ Με ΙείιιΙεεε: 8ε (με Ιεε ΙεΙ”ιιΙτεε

στα ευ :ασε εΙ”εΙΡτΙτ δι να απϋπβ σ/Μιπ!σ ,

ειιε ΈαΙΙ.αιιτ ?απο νιι ἰιιιΡιἱιιιέ ου ΙΙ η αιιοΙε

Νεο α τειιτειιότε,Ρουι· πιοιιΙΙτει: α Ιειιιε Με ,

ιιιιΙ ειιίΐειιτ είὶέ ΡΙιιε εαΡαΒΙεε ά'ει:ειΙΙετ Ιεικε

ίαιιεεε ε'ΙΙ ν ειι είιτ ειι; Πε ειι οιιτ Με @το νο

ειιιι:ιτε Ροιιιτ Με" α Ιειιιτε ειιιιειι·ιιε , επι Ιειιι·

ιΙοι·ιιιοΙτ Ι'αιιαιιταἔε εΙε Ιεε αε£υἴει· δ: εοιιιιαΙιι

σε εΙ,αι.ιοΙτ αιιαιιεό νικ: ΡατοΙε 5'ι·Ι:ψωιιέεπε,δε

τΙ'εκεΙτετ αι· εε ιτιονειι Ιεε τοιιπετι:εε εΙε Πια

εΙιιΙΙΙτΙοιι ε Ιὶοπιε, δ: Ιεε ΐοιιεΙτεε τΙιι ναειεατι.

Ε: ε'εΙΙ Ιεν εικοι·ε ου Ιε δααιωπι ΤΙ1ΜΙυ(2έσπ

ιιιοιιΙΙι·ε α Ι'ειιΙΙΙειιι·ε ‹Ιε ἴοιι εΙΙΙεοιιι·ε,8ε αιι ΒΙαΙε

ειιι'ΙΙ εΙοιιιιε α Ιότι ι·αΙΐοιιιιεπιετ, επιε ε'ἰΙ ε Ιοεαιι

εοιιΡ εΙε ΙΕΙεικε , ΙΙ ιι'α Ραε Ροιιι·ταιιτ τι:οΡ τΙ'είζ

ΡτΙτ. ΙΙ Μια ΒΙεπΖΗΜΙτει: Ι'ε/ιΙπικέε επιβεσ

εΙεε ΙΙεί'ιιΙτεε , ειιιΙ είΙ , Ροιπ ε'ειιιΡεε ε: ά'εΙΙΙι·ε

τεΡτἱε, εΙε ε'εΠιι‹ΙΙει: α ι·ιε ίαΙι·ε Ροἰιιτ ‹Ιε ?αιιτε.

Μ. ττοΙΙιέπιε ΙιιΙΙαιιεε ΙΕ Ρι·ειιά ‹Ιε Ιατεί-Ροιι

θα Ι'απάεΙε μ. εοκιτ:ε Ι'ΕΒΙ1ίε δε Ια ΗΜ:
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:ΙιΙσ,σιΙΙσ ΤΙιεσΙσΒὶσἙ σε Ια ΟσιιιΡ:ιΒιιΙε άι:

Ισίιιε ικειιί-ε τΙ'Ιπ1Ρο1Ιιιτε ΙΙΑιιτΙιειιι· συ Ι.ΙσεΙΙε,

σιιι εττι:ΙΒιιέ ιιιι Ρ. (:σΙΙστ ατε σειτοΙεεήπ'ι!μα:

στά κα: Ιω ΜΜΜ:: ώ· με Ι'ε!!ψ »φωσβ

παω” , :Ή π3ι κι θειάφι: 66:42 ά: ΜεΙ!!ειυ· έπη:

Ω ΜΜασΙοϋπισ θα: σου” !'Ερέ/Ε·υρωι. Ετ €,ΩΡ€

5ε7 σιι Ισ 3μιωπε Τἰωωἔπκ Γι: Με; τσιπ Παοκ: π

σΙσ Ια @Κια σε Γε αιιιίο, δε σε Ι'ειιΜειιτε σε Ρα· 8”

ίου Όση ιΙτσέτ, Ροιιτει: σιισ Ιιτε Ρ:ιτοΙιτε απο· Ι

8ιιέ€35 Ισ ττσιιιισιιτ εΙιεε Ισ: Ι). ΩεΙΙστειιι Ποτε

σ; εΙιειΡ. 23. ΜεΙ5ΙΙ τοιΙιΙΙι:Ιιιγ πιάστε το ?ιι

πιέι: τσιπ α: ττΙστηΡΙιε, εοσίε:ΙΙ:ιιιτ ?κ'·υποβπ··

τι: ἄἰωραεῇωπαωι οπο· ι:Ιειιιε Ισ. ΤΙιεσΙσἔἱσ

Μοτο.Ιο Ισ Πωσ 7. συ Ι). (3εΙΙστ σου: Ισ Π.

να: σ. · Ιτοπι , σιισ ιΙειιιε σε Ειστε 7 :ισ εΙιειΡ.

ΧΙΠ. ΙΙ: ττοιιιι€τιτ 7ιω!σμω 'πατάω ]σηιι!ν!α

όΙω η αΙΖω άτα καπ @ή ιΙυ Πιιτσ σ. 0είΙ:

Ρσιικιιισ7 Ισ ΤΙισοΙσΒΙεσ ά: Ισ. ΩσιππΡειΒΙΙΙσ άι:

Ιε:ΙΙιε ι·:ΡΙΙειιιο, σιι'ΙΙ :ι ΙὶΙΙιιΙ Ι'ειεΙτείΙσ σε Ι'Αιι.

τω” άι: ΜΜΜ , 8ε σιι'εΠιιπιεσηιΙιιιτ μι· Ια

:τ::ιΙπ πιο 1.Ξιιι:σ 7. εΙιι Ρ. ΩεΙΙοτ , δε Πχ που·

ιι:ιιπ ροἰιπ σε εΙ·ιειΡ. ΧΧΙΙΙ. ΙΙ ο. ι·έΒιιτόέ Η

Κ: Ρειίδιεε φικέ Ιει·σΙτ ιΙειιιε Ισ ΧΠΙ. σιιὶ π'εΙΙ:

ιΙΙίΐεπιιιτ εΙιι ΧΧΙΙΙ.· σιισ ιΙ'νιιο -Ιετττε: δ;;

911.811 εΠ··ετ 7 :ιγο.ιιτ 1·ειιι:οιππέ 7%6|91:2.9-ΡαφΙ6:

ρω&ΙώΖω·; ΙΙ Γει·σιτ σιισιιΙειΒΙο (4ΙΙ3Πά ΒισηΙΙ

ειιτσιτ εσΐσΙιιιτιοιπ οοιιιΙειιτιιιό Ι”ΑιιτΙιειιι· ά: Ια

ΤΙισοΙσΒιε Μσι·ειΙο , αιμα Ι'ειιισιτ Πιι·ΡτΙε ε”
τω: ιΙΒιιιιι·σε ίειιιΠΙοτει; πιιιΙε σιιι'ἱΙ ει νἴέ σε

εσικΙΙτἰσπ ιΙΙΙαιπ _236 Π! αυπε Ζε ΧΧΧ!. :Ιωρ.

μια [ο ΧΚΠ!. ειπε Ι:ισιι'εΙΙι: ισιπ ει: σιι'ΙΙ σ

ει: ά οποτε ντιιγ. Τ

Ι ὅ
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Ν Ετ ιωΙστοικιπτ εμέ Ι‹: `$μιιωπ ΤΙι:οΙοε

@το ΡτοεΙιιΙτ Μ: ντε), ΙΙειιοιι (ο ετοιιμειπ Με μι..

τοΙεε ειΙΙεΒιΙόοε :Ια Ι). δώσε, ιιΙΙἰιι Πω: ρου:

εεΙα ΙΙ απ: ε'ΙιπειεΙΙιε Ροἰιπ εΙΈΙΙτο Μιά (Η ω"

Ι ΞτηΡοίΙυτο , Κ: ΤΙιεοΙοἔἰοσι εΙε Ια (.:οσφεΙΒ..

ηΙεάΙε Ι-εΙΙιε Μ): τεΡΙΙ9αε,εΙυε εοτιιτπε Ιεε ΙΜΗ

τ ίξε:4.τΙοηε εμε Ιεε Ηετε:τηιισε εοτπιπεττειπτ εοπ..

°1βω-Ι“. ΙΜΙΑ

ει· ι Σ. €5° Με

πω. ω. Ι·ΕΖει·.

β€>·' ῇ6!.

τα: Ι'ΕΙΗΙτιιτο στι Μ): εΙοιυπιππ: νη Κω οοιιτταϊ

:ο α εεΙιι5Ι· εΙυ'εΙΙε ΕΜ ΡιιτοΙΙΪτε κΙ'ειΙΙΙευτε , Γοιιτ

. ΡΙιιε Ρει·ηΙεΙειιίεε (με Ιοεΐο.ΙΠΒοειήοιιε (μή ελκ

ι=οιη: Ι:ΙΙόττιτο-; Ροιιτ ειιιτο.:ιτ θα α:ΙΙεε φ 110

€.›ιπ: όοωιπιεΗαιΒΙοε , εμε Ρρυτεε ε1ιέεΙΙοε Γοκιε

ςιιιιΙΈ οΙο α:ΙΙεε Η ; ειιιΙΙΙ Ιοε ἰιπΡοίἔιιτεε (με Ι08

ν €1Ιοιτι11Ι:Μ:€11τ5 εοπιιτιεπέτ εοιπτε νη ΔυπΙιειιι·,

ιιτττἱΒιιειιιτ ιι (08 ΡειτοΙεε να ΙἔΙιε εοιπτώι·ε ει αἱ

Ιιι» @ΜΙ ιτπιπΙΙ:είΙο επι πω: Φ: δεσ άΙΐοοιιι·ε ;

ίδο: ΡΙιιε ετἰιιπΙειεΙΙεε συ:: α:·ΙΙοε, απ! αόΙοιιΙΙοιπ:

σε ί-σε ΡΙειτοΙοε ε1ικ·Ιςιιο εΙιοΙἶ5 φ'ΙΙ Νε με 6ΙΙΙ.

Ετ ε'είὶ α: εμε Με Ι'ΑιιτΙιειιι· (Η: ΠΙσεΙΙο ,

τ:ΡΡοτεαΜ Ια Βου ε!ιι Ρ. Οε:ΙΙοτ :κι ιπεΙΡςΞε ‹Ιε

ΙΙΙ ΗΙΘΡ8ΝΜΘ , δε ει Ι'οι·ι·οιιι· ΙπιεἔἰιιειΙι·ε ὸεε Ιε

Ευ1:εε 293 Ι'Ερέ/ωρα: π'οβ μι: «&βΙαπωι: απο

οχλε:ρΙιι.€ ρκυ/)ιέπ »με Μίκη έ” Χ:Ιαέωι:: Η -

άοιιοΙιτ αιωάτ τωπαιτεΙυέ, εμε-Ισ Ρ. ΟεΙΙοτ επι

«ΜΒΜ :ΙκιΡ. εΙικ1ικ:ΙΙΙ ει Μέ Ιοε ΡειτοΙοε ΠΜ

ΜΥ ί'ετιιεκπ ‹Ιε μετεκτ.ε; εοπ·ιΡατε Ιοε ΕιιοίεΙυεε

:Με Κο): 8ε Ιοε ΠεΙΙΒϊειικ ειικδωΡΙσεΡεοΜεε:

@ΕΞΙ σ.ΡΡεΙΙο Μπιτ Ρεο€οΠΙσπ/ιύΜωσ,86 Ιω!

ΡΙΙΙΙΙΙν,ικε /Μισιτηέω ίιιι·Ιοε ΡειιΡΙοε εμ Ιου:

$-οικ εοιπιτιἰε, απ οοτπΡειταΙΙο11 4Ιε Ισ. Μ/ββ :Ια

ΜΒ” ΚεΙΙἔΙουΧ. Ήεω:ΐουτΜε Μέι! εΙιιἱ

τ:νω44=πε φωτ<ὶ με ίε Με ΜΜΜ” δε

κ ο



τ ε'‹:Πὶπεο·‹Ιε ιιιοι1ΙΙτοτ)ς1ιι“ειι το εΙππιπΒεττιειπ Β.

..

ι

α ς ι

ςιι'ΙΙ ΦΠ ττ68-:ιἰΙΙ: ιΙο εε @ιτε ΡεττΙιε Αιιι·οΙΙικ

Π: αΙ:/:οπέι·πε. Ι: τοιΙεΙιεκπ Ια εο2ιεΙιιΠοιε

:Ιω δΙοιιι· ΗειΙΙΙε: δΜΜΜ ΕΡέ[σφπίσ2% Μωϋσ

π,πω!ίσ ξΙζο!έΧέυβ,παΙΙα @ΜΔ ψ απτυ·στιετ#2.

ΑΡι·εε απο τεεο81τ:ΙΙΙΙιιπεε Δε /ιώΙέσπέιέ άι:

8υπεσεωόπςτέά Κφωιωέ 8: €Ιε πω: ιΙΙοκεεΙΙεπ-=

α: ΙΙ:1ιιΙίε :€€ι·στωε άωπε Ια εοιπΙΙΙΙοτι σΙεε Μα “ ..

Ι:ιτε επ 6οιιιΡειταΙίοιπ ὰ: Ια ύψεβ Με ΜΗ» Ι

€Ιευκ; Η ‹Ιε Ι”επειιιΡΙε ‹Ιο στοκρω σιπ νοιΙΙκ

‹ΙεΓε€Π‹Ικ ΙΙο Μπα Ι'ε.κετε, δε ‹Ιε Ι“εΡΡτοΙ›::.

:Ιου ςμε Ιεε Ρειμε , :με Ια Βομε,ηπε τουσ:

Ι' ΙΞΒΙΙΙο :ι κοίκι·ιο38πέιΙνο το! όεΠεΙυ,ΙΙ τοπεΙυά

  

ηιΙ'ΙΙ Ψ ο. αΙ:1118Ιει. οοικΙΙιΙοπι ότε ΧεΙΙΒΜι:εςιιεΙ- Ιςιιε εΙ1οΙΙ: ιικΙΙΙειιτε εΙυΙοιπετΙΙε άσε Ευοΐφ.ιεε , *

ει: ΜΒ αυι1ικΙοπ ὸἰτοὶτ ‹Ιο στο:: εΙυΙ%ιπτ εΙαπε

ΙοεοΙιετ8εε ΡυΒΙΙΙ4ιποε, εμε Ειπε ΡτοΙικΙΙα ώ:

εαπ: ΡτετοἔειτΙυςε ΦΙΞ Με τεΙευεπτ ειβί.οΙνττ16Μ

μι: @ΗΜ Με ΙοΒσιιτευτε, ε'είΙ ει άΙα: :Ισ εαπ

:ΙιοΙΙ:ε ωεΙΙΙειποετο @τα εοικΙΜοη Ιἑι ομοια

αΙΙεωεγ, ΙΙ Υει·πεει12ιτιοΙοεςυεΙφκ σΙΙοΙΙ: αΙιιΙ

εί)τ πιεΙΙΙουι·ο τι Μοτο Ια νὰ: τυΙΙ·ΙεΙυο; €ωιω1 Ισ

τεηὸτἐ αΞωΙικΙ οοπιστο ε>ΙΙ ειυο3: ΒΙαΐΡΙΙειπτέ

τόηττε Ια ΗΙει·ειτοΙιΙε Ρ ΝΙεΙΙ σε με «Με ΙτΠΡο

Βιιι·ο,8ι νικ πτείεΙωι:οΙιιοΙΙηωοΠ ε Ιοττει·Ρι·ο

το: ω] πιευυοΙΒΡαει·όεεμεϋΙεε ηιιε Ια ΙΙιΙ1ΡΙΙ

θεά Δ” ΟΙΜΒΙω›ΙΙ“ωο (πωπω 1°€ικΙτο Μποεεη.
ΜΗ ΙΜειΙε-ε'εΠΙΙα ΙΙΙειΙοε·τΙο ·ΙΙοίΙατ ΧεΙΙΒΙοιικ

ςιιὶ Ροιιίΐο :σε ·ΙΙΙιιι·Μπα: 8ι ·εΙυΙ ΙΙ ΕΠΙ: ποια.

πετ ε$18μπωη ·ΤΙουυ!αςέεπ,οιιΡετ ἀωΗῖοω, ου

μι· ΠΐόΡΓΙΙΑΙΘι1›οττΙ11Ρ.Ι(ΪεΙΙοτ έκ Κό!2ίυ1Μ,

αν: ·ΜσπΜοό|Μο , νικ οικω ΪοΙε ῳι'ΙΙ Ε· ω".
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στα Ι.ει·ιιΙτ σεε τει·πιεε ΡΙΙιε ?τ:ίπεοΙε , ΙΙ Ι'αΡΡεΙ·

, Ιετα Ια ρ_/Ή0]π:Η:. σ” αιιΙΙΙ σεβ Ιε πιω; στ

σΙσαΙιε σε(:αΙιιΙσ. _

ΜΧ. Σα σιιαι:Ιείπιε σιιΙΙαιιεε Ισ Ρι·ειασ σε Ια τέ

Ροιτίε α Ι'αττΙι:Ιε ε. :ηπα Ια Μ0ιπΙσ επέωεωΙ,

οι: Ιε Ι). ()εΙΙσπ εΙΙαστ τέΡ:Ιε εσωπιε α7αιπ σκ

[αφτι μ!_ε_ εμε Ια τετπ:σιπτε σ,νσ ()αΙΙΙΙΙΙε αΙιιΙ αιισΙτ σε

εΙιαι· έ νιι ΡειιΙ:ειπ σ'νηε κεΙΙιιιισοσ εισοΙππε

Ραπ έ:: ΟσσἴείΙειιτ,εΙΙσΙτ νο εΙΙ:ετ σε Ια με·

σεΙΙΙηατΙσπ σε εε Ρεσὶτειπ; Ιε Ί ΙιεοΙο8ἱετι σε

Ια (:οσπΡαέιπΙε σε Ι ε εν ε. αυσΙε Με νσΙτ,:1ιιε

εε :ΠΠ Ραε νικ ΡτσΡσΙΜση τεΡτεΙιειιΙΙΒΙε ,

εΧΡτΙππιιπ Ιεε εΙτεοιΙΙΙ:ασεεε σιιΙ Ια Ρειιιιετιι:

εΧειπΡτετ σε τσιπ τεΡτσεΙιε επ εεε τεσπα.

κι [οηββκτ 27ΜΜ7ΙΙ θα: ΜΙ: .κι άψήυοἱτ

τα» 'Ρεπίπω , Ρωσφκυ πΙαπωικ7πε Ια παπ

αυπτε αΙ)·υπ Οι/σιι]Ιε θεά Μ) σπασω Ισ ΙίωΙ, πε

ρκὶίβ :βη σ:: @Ισ σε /δι ρ·ακΙυβέπειίουΡ νοΙ

Ρα! Μ. 67 εε σιιε Ιε @σκακι 7ΙΙΙιαμ.-Ι σΒΙεσΙε.

Μπωπι σε βια/]Εισα. σε:: σε μυοΙσ.ι. Ζ.: Ρ.

('εΙΙστ πε ΙΙΙ: μα: στα ε: δαπβεβιι:· βια ξεπο

Μπι; 7ιαΙ σα» κι ω” σε |ς[πίπ σε Ισ /Ιιρ

Ρο/ίυ· Ρ .Μάτ :ο ?κά η? Ισ πκκβπεσ ΙερΙκ.ι·

έπαΙΙΖπε , εεε/ΙΙ με :ή ΙΜΜΜε "Ιβ ε|Ι'έ ΜΙ: «τα

ιΙψήυσέυ· μα· @π δοπββου : ώ· σα· Ισ Μετα

σε σε Οα/κῇ/Ιε ΙΙΙ) ά: απΙιεΙ·.›έ Ια Με!. Σ.: Ρ.

('εΙΙοι σ:: ::/πισεαπε-ΙΙ ·υπ_ήεπΙ πιο: Ι Ε: σε σ:

ΕΜΗ-ΙΙ σε.: Ισ ωκωπκ μια "και β:: πακέ ,

?παπά ΙΙ και: ΙΙΙ: απο σέ: ΙΜΜΜε σκακι :Πέ

Ρ"|ιαπΙέ μυ·βπ [οη9/|επτ σο· βία: απο π

/ΙΙ:αιΙσπ : φίΙΙ μπα: Ι'Ιυεεπι μια Ια χω”
°# μέ »καμπ ύΙσπ σκΟΙΙ) ἀεὶ: "βΙΙι : 7ιι'ΙΙ

.τ'ιιπ7Ιδι



ΏπήιΜ άι( ω: Μωρέ:: ἄσ/ἔ: “νέα , Θ;

άαπωπέα έ:: :ΔοκιΜΜ.... .Έσω σε Μ Μ σοι·

+ Μπι: ία:: ύοεκπιο άψ6τω·έ Ρ Β Ισ Ρ. ΩΙΙο8

αϋι-ϋ απο απο “Παπ Ισ πιω: έ:: έψ0ού .

- ς9·9κΉΙο Μ) σπασω: Ισ Πω!!

ΝσίΕσε με Η νο ὸἑἴεου:5 «ΜΒΜ ό”νη/μπ»ΐε

ν 7βωΙοέ5υι, εμ εοιπὶαιπικ «Με Ια Ιυπίεση

ίωΙκε, Ιοτε ο;;υ'Ηε ωοττειν: Με εΐΡ0€88 ἀ€ε Μ!»

8: Με τεἴετὶΡκεΡ α” ςιισἱό Πε ὸὶἴ€0τ φα (Μπι:

:οπωαέι απο: Ξσωρεοπέα , ΐοιιτ-σηηιε @επειτα

όφωεπΐοτεεεε (μια «Δε ΡειτοΙο;2 ΙυΒΜαιπ Ρειι·Ιε:«

Η εἱε £'ρέα.σ,τιγ ιξε Σσωρποπέκ.τ, π): ὰ: 6ΜΜυΗώ

νομ2Π ιιουε π'συτὶοτιε με Με: ςὶο ὸεππἱ‹Μ

ε :έκ Μόσιο,εΙυ*είΕτο :ΜΗ 8 διὰ άΕΜ Β6 Κωδ

Ετ τ1ΈΗ-Π ω επιιιώΙΙοιικ ςικιπά Η ορΡοία

:μια Ιο Ρ. σ:Ποτ οι: ά: μι: μια 6'οπββακ

]ακι ερω»ωπι Ρ ΒΜΙφΜ ίσια @αιωνια 2 Η

φ1ιιι=.ιω Η άεππωτήο _Ω!ωΙ ἐπὶ: η σε Ιο/0Μ άι Ισ

|εφροβυ· ,”ςικ τέΡουά-Π ει” Ιοὶἰιπ€ @ω (ΜΜΙΠ··

ὰ: , @Η ἀτοἰτ ε :ο ΤΒοοΙοθ.ειτ ὰ: (ιιΡΡοίΞε

Μ: εοπττεὶτεΡ Νε νοἰτ-Η Ρεεε.1ικΙο ΒΜπε η'είὶ

φπα ΒεθεηΔευτ , 8‹ φΠΙ ει ὸτοἱτ Φ: Πηη:οΜ

α: εμ ίσα ο. Μι ΜΒΜ: 4!ο ία αιιιίβ 8; ςυὶ ρε [€@

'ΜΒΜ Ρο5ιπ ει Ια »τικό άν ἔαὶκ,ἰιιἴς!υ°ε σ: εμμ'ς;η

Μ), Βια μιτοΞΗω ά" εοπττειΕκ:Ρ Ετηιιο (Μαξ

π Ι'ΑσαιίΞιτευτ ‹Ιε μουιιοτ α: φαΐ! αετοί: 2

Ριιἰε όση: ςιιΉ :καεί-ε Ια λιει:ιτιοπι ΦΠ! Ρ. Ωε!!

Με Μ· Ι'αεεᾶἀεπτ φ'ὶΙ πασοκ : ά «μια Βι

ἔ8ι11επτ π: μα: «Με π:Ρι·εΒειώΒΒο :δικ με Η

ιιΡΡοίῖκἰοπ :με Ι: ΟοπίοΠειιτ Μετά φα

ΗΜ: ειπειιὸοὶτ ί-οι1 :ΜΒΜ , 8; πω: ὶυΒἐ·

ι:οιππι'Η Γουιτ ώ ι”0ΒΙἱ€ετἱυη άπο &είΒευετ :

ν

ΧΧ,



  

Ι Ι 54·

εοῖπτι1ειπ εΙΙ σε εΙυ'ΙΙ Ρτοιιιιε τεττε ΐιΙΡΡοδιΙοΠ;

οσε Ιε Ι). (ΞεΙΙοτ ιίε::ΡτΙι11ε με Ρ Ε: ε'ΙΙ κε Η

ΡΕ·'οιιιΙε εοιπιπειπ Γε νειιτ-ΙΙ επΙΡεβΙκι· ο)εΙΙτε

εουεΙοευ εΙ'ΙωροΙΙιιτε εεευίειιτ όεε ΡεεΙιεΖ ΠΜ!

Πε Ραπ με νετΙΙΙετ 2 Αυτεπτ επ Παει-ΙΙ εΙΙτε όσ

σ: οιιΙ εΙΙ οιΙΙοϋιέ »ίπ ΙΙΙ/φ» δε εΙε σε παπου

ευεΙ εεττεε πάω: ΛεΙυετ εΙτε ε'εεεεεΙτε ντι με

ΡΙιιε φ'ὶΙοε εοιιώευτ ει νο .5'ριιωπι ΤΒεο!εμπ.

θα: σε ο'ε νουΙιι ὸἰτε ειπα: εΙποίε , Ποσο (με
εε ΡεοΙτέτ: ειιοΙτ είΙε :Με επ ΡεΙΙΙε,82 επ :1υεΙευε ο .

άειο8ετ εε Ιου ΐεΙοτ, ει ειιυἴε εΙυ εοπιΙσε.τ Μπα

τΙευι· δε άεε εΙυετε ηιουιιειτ»εοιε οιΙΙ Ιε_Ρεττε

εεοἱειπ ειπα: Ι°εΡτεΙτειπίἱοπ ‹Ιε ΡεαΙτε Ιε δε”,

δ: Ιε σΙείΙτ ά'οοεμ ω (ΣοοΐεΙΤειιτ. Ε: ε'εΙΙ εε

-Μεκ[οπέα 1ΐέπάιΞπο (ΜΒ: Ρτουι1ε επ :Ιεπιπιτ:

κΙειιπ , Η Ζε Ρ.£ΗΙοι οι 8472202714: ω: β·πΙ πιο”

δεουέ θ τεΐικε ΑΜΠ επ άειικιιπάοικ , δΙ Ισ 'Ρ.

@Με τψποέρισ Ισ ευωπϋ·ε? νοΙτε ιτε Ιε ε?
ΡοΙΙε-ΙΙΡεε , Η τε1ιπ εἴ: @ΜΙ :Ιττι·ΙΙ:υε ει νη ε ε:

:Ιε ΡτεεΙεΠΙικιτΙου Ια κ:ιπ6πε κΙιι ΟειΙΙΙΙΙΙεθ (Μ:

Ροιιτουογνειιτ-ΙΙ εμε εε ΓοΙτ νο εΗ:ετ ‹Ιε με·

:ΙείΙΙικτΙοιι , Παοκ Ρουτ οικεπτ ηιι'·ΙΙ Ιε σοὶ:

οΡΡοΙέ ε νο ςΙαπεετ ὰ: τερτοΙ:σειιΙοιαθ ΜεΙε ΙΙ

ὸὶτ (με σε ΡειιΙτετιτ απ” άσκ.τ Α: ξοιιιηκε ά'ωι

βϋπιέπ , εκ'ὶΙ Με· άεπωιπέα :Ιω πωπιε!!ω εάν.

(Μο)· μια· εεΙΙιΡ Υ :ΜΙ εΙε Ια τεΡυἔηπιπ:ε

ειι'νιι ΜΜΜ: @εἰ είΙ πουεΙΙΙε @σε Παπ εί-ΡτΙτ ,

ίοΙε Με” Με ‹Ιε τειποεπτει· εΙεε ΡετΓοροεε 8ε

εΙεε οεεεΙΙοηε ειιΙ Ιε άΙοεττΙίΤειπΡ Ε: Ιε Εμ

πωπ2 'ΪὐσσΙυέἰεπ ςιιΙ ΙΙι1Ιε Ρετ Ιε !Ιαοί, Ρεπίε-ΙΙ

αμε Ιεε τπέεοιπειπε ΙοΙεΙπ ιοιήοιιτε Η Ρι·εΙΤεε ‹Ιε

Ι©Ντ ιΙοιιΙειιτ· 9ιΙΙΙε [ε Ιπιί'ιεπιτ ‹Ιε ΐε Ρειι‹Ικ Ρ

Ί

Ι



1” .

ΡοΊεωατσιιε αυτα Νεο ποτε , ε'ΙΙ σε τεεστιτισἱι:

μι· Ια ί:σΙΒΙείΐεε σε Ιω ΤΙιεσΙσΒΙεπ , ειιι'ΙΙ εΙΙ

επ σώσε σε (ε σεΙ:ειιστε , ΡιιΙα ειιι'ΙΙ Ρε σεπιείΙε 7

ΙΙ π1αΙ σεε ειιστοΙ:ε σιι'ΙΙ α Ιιι7 τσεΐι·ιιε εΙιοΙΠα

ι·σιτιιιιε ΡΙιιε ΐαιιοτασΙεε. Εικοι·ε Ιιι7ι ΐαιιι:-ΙΙ

πιετττε Πιτ Ισ Ποστ ντιε ησιιιιεΙΙε πιειπει·Ιε ,

σιιαπεΙ ΙΙ Με ειιιεΙε Ρ. (ΙεΙΙοτ »σι πρωξαπέ ω:

ρω πω» σκ σψύωσ·.σεεε: Ι1οι11ι11ε. (ἱατΙε

Ρ . (:εΙΙστ Ρσι·ι:ε εε: επειτισΙε σουτ ιτισπΙΙι·ει· εε

σιι'ΙΙ α σΙτ σιιεΙσιΙεεΙΙ8σε5 αιιΡαται:αστ σε Η

τΙΙΙτέ σεε Ιἱιιτεε άισιιιιεαιικ. νσὶε7 Ισια Βαση.
ΑαωΙΙ: ασ 2ερ2φΙσ.2:0 τω· απΙπω σ, ΙσπσΙπωιώ

επβέωΙΙε ·ωιέπετΙΙ:κ: επισπΜιά:; σΙσσαβιεΙσπ

Μπι φωσ ποσο έπαψε πωσ; φωσ με ω

]ςα:ΙΙ:: κι: »φωσ έκσκεε:ισ τ ῇ- ό· ω,... βια-β

απ4Ι σιππία/αΙιω ι:πρί1, /Ξσ έσβσκέ απ” ωάΙΙ.

ΗΜ: σεβ: ααέωε/οΙω·, Μ” Ι.ναπστέα, οποη1'

Μ. 8. από,

Ρ· 7η.

Ϊ:: ·πΙΙΙ.ε. @ΙΙΙ "ω, σε” έκ ρο/Ισπυπ Ι ?ΙΜ "Η .

Ιϋω·έ Ρ με ρΙεωα”έπιπ σύκα: σι!πέσπέ: σο»πι:Ξ

δωρεά πρση(κω, Ρ 1ιο9 ε στα 15 6.3 12 σε ει.

τ 1 ο ισ ε ιι π: Μ. Ε: Ι.›Ιειι Ιε .Ρε οεΙΙσι: :ή

ιέωοέμε-ΙΙ ω: βιιΙ πω? Αρτα ασια εεε7, ιεΙΙε

ισιιΙοιιι·5 ι·Ιπω..._ σε ΙΙΑιπΙτειιτ σιιΙ.1σεΙΙε

ε!ιιΙ α. εοηὶοΙιπ ει: ειιιεΙε Ρ. (ζεΙΙσε σε σε ΙΙ:#εσ

σε Ρι·εσεΙΙΙιαατΙσιι.αιιεεΙα ιετιεσιιςτε συ (ζαΙὶιΙ

ΙΙ:ε : αιι ΙΙειι-σιιΙΙΙ Ιε σειισΙτ Ισιισκε ΒεσεκαΙεωθε

α Ια ι·εικοστι·ε σεε ΙΙιιι·εει·εεεσε,σεΙσιιεΙε Ι)Ιει1.

Ιε Ρετ: Ροιιι· Με: Με αιτισε. Μια σε ΡεΙσε δ( σε

σαι18ει:, εστια·ιιε ΙΙ ιε νοΙσ σαΙιε ε Ισ Ιαι:Ιιτ συ Ρ.

ΩεΙΙοι ταΡΡστ£ἔἶι11όπ1ε Ρατ·Ιε 89'Π.ΔΙ” ΤΙ:ιεσΙσ-

ρε”. . ' ° 7

μι. ΟΙιηιιΙέισιί ΙιιΙΙ;απεε Ε: Ρι·ειεισ σε Ια ή,
Ι ν α απ. .



1°=1·-Φα-8:

Π”. :ἔ;.

·: 6

Ρωπίε ει Ι'ατΙ:ΙεΙο 46. ·οο3τικ Ια 5ειαεωεπε. 00

ΙΙ εἴ: Ρει:.Ιέ κΙοε Ιεί-ιιΙιεε εΙο Καπο ΦΠ όΙτωπ

Επι· @ΙΜ απ» σ.ππέιτε ΡειΙΙόσε Εμ· Ια (ΙΙΙΙβΙιπδοπ

τΙιι πιο.ι:ΙειΒο ὸ'νΙ·Ι Ρώπα. Ε:Ιο 6'μιωιω πω).

82,: πο τομοεΙ1ο Λυσε :Νέα Βαση ε1ιι'οΙΙΙ: είξ

ιοιπ:αΙιτ π Ια τέ:Ρόΐο (Η: ΙΆΒΒέ ὰ: ΒοΙΙΪε, Ρουτ

το ηΙΙΙΙάϊτ μ'·ωι/ΘπΙ πρι" ε':ΙΙ: ιικΠέ ‹Ιο ώ:

ΜΒΜ, δε Ια ΪΙιεοΙο€ὶσιπτΙο ·Ιει ΟοπΙΡ:ιεηΙε ὰ.:

δΙείι:ε Μπακ ςυ'ΙΙ7 απο αι νο ετοιι‹Ι ποτυΒκ

(ΙΜ οι:: ώ: Ιει1τ·8€ΙΙΙ Β Ια άοΙΙΙΙι;.Ιτεω ε'οίὶ να:

ειπα: Βι·ιιι·ΚΙο τοπττπΙΙόΙΙουα ίου αόιιΞε,ςικ Ισ

Ραμ άπιε θ. ΒιιΙΙο :πε Π: -ΡΙεάωτ ςικ τΙε εεΙιιγ

:ΙΜ έτοΙτ θοιάσειιι: Φ α: Ρτἰιπω ατι ωΡΡο:::

:Ιο Ι'ΑΒΒέ ‹Ιο ΒοΙΙὶε :-8Ζ·φ”ΙΙτΙΙτ οίὶέ ΙΙιτΙείο.ΙΙ:

4Ι€8 ΙεΙΙιΙΙικε Φ: Χοπ , ‹Ιε Ια :έΡοπίε όοΙ-9ιιοΙε

ΙΙ σ.ιισΙτ οι: ‹Ιυ «ΒΡΙΙΙΙΙΙΙ: πω: κ4υ”εΙΙιτ Με” Μ..

ίοι·πιέ, τοπικα Ιο “τουτο Ια ΤΙΙ:οΙσΒΙσπάι:

· Ια (:οωμΒι·ΙΙο ά Ι πανε.

(Μετα οΜοδΙΙοπ πιο τπιαΙτα Ρώπα όσα-ΡΙΞ

ε1ιιο, πε Ιϊι·ωπικ ει ιιιιτι·ε @Μία εΙυ'θι ω” νοΙτ

@πιο Κέ :ΜΒΜ δ: Μ ΡουίΙέσε ται·ΙΙΙ.ει3τ "επι Εμ·

πω: ΜΙΙ.Ψ» Μ: νοι;Ιπιπ ΜΜΕ:: Ιεε Ιππρο..

Μια ΠΙπΙΙο κοιι;Ιαιτιπέ. Πα (ΤειίαΙΙΙ:ε

ιιΙΙΙ: ΡΙΠ-επι: £οπΙΙΙΙπει,-8: τΙΙΙσπΙ· Και· ετΙιΙΙε

υ: Π: ΙΙι:οΙτ ΙΙ'νι4ϊΙ.2Ιτ ςιι“ϋτιΙοι1τ ΡτοΡοΐο, μια

15ΒΩΙΙΙΙιε ΙΜ ωΙω ΤΙΜ 8ιΙΙε βετεει , όοΙ.

ΙΜπ4Ι8ΦΙΙ21%Μαΐ02 /Ξω/ΙΙυ ά:: Δ#'αὶ›·υ:,ὲ -Ι"::Ι:

@τὸ ΙΙ:ΩΙΙ5τηιέ εΙΙητι·Ιευωτ επι ηι.ιειΙΙ:έ τΙ'Α›

Ρει15 8: £Ι:-Ρεοϋποιωτε9 ΕτΤοπττο «Με άπο..

εετουΒάψε,ηικεΙε Ραμ Γε ΡΙΙιΙ8η: ὸ'νιπ ΐοιΙΙ,

ιιΡικ:ε φίΙΙ ει.εΠέ ίετΙ5Ι:ειΙε Δω ειιττεε ,`ὸεἴ‹1ιιοΙ:

Ιου Μπακ: απών: ;έωσΙ8πέ «Ια 4έΡΙεΙΙΙ:

Ι

Ι
Ι



μ '87 . , .
ερωτά ὶἴιΐειι €ᾶοἱτμε Μέ ιιιἴοτπι€θ Εν: Η .Μπι

και Τ!ποἰσἐἰω @Με-ιι α: @Μι (Μ, 8ι.ειάΠεε

ΈΓΡεσεε Μαι ι:ιιι€έσε,ιιιιαπόιΙ Ρι·ειιι:Ι απο 084

εεΒοιι Ρον: άτα ιιιιο Ιοο!εΐιιιτεε πέσω· σ#-ΝΜ

“και Κε Μαι Με Ριιιε @κι δε €ιιι'Ηε τοπ

4:|ειπτι1€ιι0:1ειιτε ΡΕ0Ρι·08 Οοιι6:οι·σε ιΓιιιιΡοΒιιι·ι:

δε άν: σ:ιΙοτιιιιι€ Ρ ι -

[ο. 5Μεί·ιιιε ΪιιίΪαιιεε( Π! Ωω ι'αΡΡειια

ΑΜΠ , Ριιῖίςιιο σε ιι'οΡε με παοκ ντι ιι·ιογειι εΙε

ἱιιίὶιίΐοτ Μ Ι.ι·ιιοΠε , (με άι: αιιοι·ιιιπιστ ώ: που

Μπι ) τοιιίιίιο αι νικ: Ρι·ιι·ιιοιιι:όσ ι:ιπ8:ιετ,:ι ιε

Διιιειιε Η ;ΐριιιιικι ΤΜοΙοέιω ε'πτειάιε ίειιιτο

‹Ιε ιτιειΙΙ:ιιι:εε τιιιΓοιιε. Ι Ι ιιε μια ίοιιΒιιι ιιιι'οπ

:Με Ή:: εσσ!πἰτσ@ωεκ.ι· ω Ρ. θει10τ: δΖνειιΕ

(μοι .Με ιιΡΡεΠ€ Ζω ι-ωωιΕΜ:£ο›ι.‹. Α Μπιτ Μ..

ςιιο7 Η «πετ νικ: Βιιικιιι:ο.τιοιι. Έ2εΜΜΗεωεκπ

Μπι/Σεπτ , πζς/ιι σεΡ·κι: ω” εΒι›ῇ έφΙοι·ιώΙο, ώ

«Μι άι: ρυ·ι/ϋωια: Χ«Ιέζ.€σαβιβε2:κεΙοέιι ὰ στι:

Μάικ πρπκαιιοπ έκβωια. Ετ ιιι:Ποιιτο @ΠΩ

α)·πιωπι πω” .<'ι.τρώπ ιι Ζα/Ξ:ιω·2:έ ά:: πιέσ

,μπει οἰε .Βέσα, φα Με έπί: πικαπ:: με Μι·

2σισΕΙ άι ειπα· μι Με «πιάσω ρε: πεοπποέικ

9ιοΉι ω:: ρω. ι Ε

ι Πα όιίοοιιι·ε ἴοιπ Η €Β6.ιτάπε φαι _ έα;

ματιά: ΗΜ: νικ οοιιιι·:ειι€: , 531 πε ΜΜΜ:

τπιειικ ΡΙειιτει·ςιισιάτε ώ Ι'αιιειιθΙοιποιιτ όεε

Ήιιιιπιπε2. Ι1εκιετικιιιτ!επτ ὁεειειπιΕιἔαιὶοπ:

πω: Ιοίΐιιιιεε, ©ΙικηΕΠΡΜ και: σΡιπι.ιΠι·οτέ Μ..

:ιοιπΡτο.Βιε,ε [ειτε :με Ισ Ραμ ἑι .εσπάειιιιιιέ Μή::

ίοιε πιο άοόϊ:ιιικ , ΐοιιτισιιιιειπ :ιτι'ΕΙ τω: εί'ε

:Μι , 8ε ειιι*οΙΙσ άι ίοι·τ ΜΜΜ ; 8Ε ιιΡτοε νη

μιά ά'νικ: δικα άι: Ρε:1οιιι:ιι; εοιπικ: π: Μ?

Με. 1η.

ΧΧΠ.

1Με. ι ε. ια

ΧΧΙΠ

  



Για. 9.

Ρα!. Ι 7 θ.

Μαν.

Ι 1 ; 8 ·

ΙυεΙ!ε όΜιηισ.τόΙεε,εΙοοπέ ΙΙ1ΕΙ2. ηοτοι·Ιετέ ΙΜΣ.

ΒΙΙεμε όε ί-εε ἰωΡοΙΙιιτεε 86 εο.ΙοπιπΙεε , Π:

πιοεςυεστ με Ιευτε τειΙΙΙετΙεε ‹Ιε Ι'ΑιικΙποτΞτε?

Ιοιιιιετσ.ιπε εΙε :επ φΙΙΒι1τείΙο.ΒΙΙεάε ΠΞειι

8ε άεε Παμε Ροιιτ τε8Ιι· Με ΡειιΡΙεε , 8; οιπ Ιε

Ποσα: ὸ'ειΡΡεΙΙει: Ιε 1.ΙΙ:εΙΙε εοι1άειιιιιιέ «απο Μ·

:τυπικο ι:ορέσ. Ρ?πέωθΙυπτπ:,Ρσίσωσηκε,κ”ώ

κυριο: «Με εΐω/ἔ άερΙστώ!ε δε τσιπ Ι'ἔι Γωτ·ρυ/έπε

Η: με: &Ισπ πω· £κέσωεπ: νέα Βίαια εΙυΙ.ΐοιπτΠ

Ικα εΙε εεε όεε ἰιιἔειιιειιε όε ΙΕΒΙΙίε δε εΙεε

ΜΙ8ΙΡτεο.τεΡ [ο Ι). ΩεΙΙοτ έεΙώι·εΙτ Ια μι” ΡΜ:

σ:Ιε σε ς]ιι'οιτΙιιγ οΒΙειΐτε ει: τεΙΙε ί.οτι:ε ε·|ιι'ΙΙ Μ:

γφΙτ (με Γε; Ρεπίεεε Μπι Ι:ιιισεεπτεε , ε'ΙΙ Π: κε

κιήει&ε ει: φιεΙφοε ΡΟΙΠΕ$ ,ΙΙ τειποΙΒιιε @ΜΙ σ.

:ιίΐε2. εΙε κτετειι Ρωιι· ΙτηΙ:ετ Με εκειι1ΡΙεε εΙεε

διιἰπτε. Ετ Με ΙΙΙιπηΙοει- :μή ίου: νοἱτ ευ

(-επιβΙΙιΒΙεε οεεείΙοοε €Ι€5·Ιι16ΙΙΠ2.τΙ0115 :οικω

εοι1τωΙτεε , ιποτ1ττειπ ςυ'ΙΙ:Ι·ίοι1τ ιΙοιιηέε επ

ίεπε τεμ:οΜέ.

Ι.ι $εΡιΙεΠπε8τάετοΙετε ΙοίΙσ.ησε :οικω Ιε

”ΓΙιεοΙοέ:Ιεπ ‹Ιε Ι.ιεοιπη:κιΙ8ιπΞε ‹Ιε ΙεΙΙιε σε πω:

Ρ8.εωΙειικ @Με Ισ. ΙΙΧΙείΙπε, 86 :Η πατε εΙΐεδϋ

ίἱποι·Ι εΙε τοιΙΙ:Ιιετ εΙε Ματ πει·οΙτε ειιι'ΙΙ εάιιουέ

«με Ιεε Πιιυεε.·ά,ΑιιΒΙετεπε.οοτ εΙΙό εοιπιΕδοΐέε

Επι: όεε ΙεΙΙΙΙι:εε, ΜειΙεΗ ΡοΙεωαηιιε ΡτειπΙ Ιε

ΡεΙτιε ‹Ιε Με ειπε 8.ττε11τΙοπ εε εμΙ π είὶέ άΙε ει °

Ι':ιττΙεΙε 4. @Με δαπβ·ωπίσκ δε ευ Ρι·επ:Ιει

ΟυκικΙα Ηέεπιη·σβία, ιΙ πω. ςυε Ιε &μπιαε

?ῖόω!ο!ἱεπ Πε ΡτεικΙ Η ου ΙΙ Ρειιτ : 8: όειιΙιτε, Η

ου εε φ'ΙΙ άεΠτε-Ροιιι· αιΙοιππΙει:Ιεε Ιείὶιὶτεε,

με Γε ρτεῦπιτε ΡοΙτΙτ. .

. ε βι:ε'εΙΙ σ. αμα): 1ε τεΙΙιιὶε 1ο. ἰιιΙΙΙΪἱσατΙοηΜ
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τ ΠΒεΠε τοττώτωτέ ,Φωτ εει1εκ·ἱτετ δ: νο άτεΐ

ὸ'ΞτιιΡοίΪυτε ου «εε αι!οτττιττε , ε'είὶ ει ὸὶτε πιο:

τεΡοττὶεε τ1ιι'οπόοτιπε ίειιΙεττ:ετιτ :Πεμ Ρώπα

ει: εττοΞκ τω εοιιΙΡεωε , ευ! ί-οιπιδ ττἱτιεεε δι !ἱ

ΙΒΜεε ττιι,εΙΙεε Με Ρευυειπ ΐωτιεττΞτ. Έ)'ου .

Πείἰ Με ά: τιι€ετ , εμε Η Ροὶετττειτςιιε τω:

είἰτε τεεοοποτΠει·π (Με Μακ ι·ετειιε , Η ίωι4:

(ΜΗ ο:οτιίεΙΐε, εμε πουε Ι'ειτοττε ετι:ΡείεΙτέ ά:

β· στα” Ιτ.σ)ωπ.κ· , τιετιιογ Η ίε ἴειποΞι οττΠ5έ

Ρουτ πε ΡοΞιπ νοὶτ Ιεε ίευτεε άεε ΙεΓιιἰτεε ττωτε

Η Ιετττε άιι 3μπωπ ??πο!οέτσπ. (Ϊε άτα απόκ

τεπειτ1τ ει Μ), όε άκττάιετ Ιε τπογετ1 τΙε Με του.

ίετιιετ, Ρουτ πε με νοἱτ εεΠεε έ: @τα @τέκνο

απ» δι ιτ'είὶιε οτιπ οϋΠ έεΙε άεπτεπιέτ τι το·
ρπεζε:πίστε φαξ! Η Μέ, εμε α· :ΜΗ βάζει».

Ιετι1ετπ ν:: 6'μετωπ ?ὑτοἰοἔιεπ;τττεὶε ει:εοτε ντι

Ιτοττπττε τὰ έωπάε στη». (Με Πεοτ.Βε Ρετεε

εμε ποιιε ωστε τΠθ: , 8τ Ρετ τοιπ τε ειιἰ Η Ραπ

εττεοτε ὸὶτε , @ιτε Γεε ντεεε Έσω Ματ ΡΙιτε κάθ
ΒΙεεε ειτε ίεε νετιιε. Ετ ε"εί'τ. ' Δ

νται: ()ιπαγιεεΜε ι> ε τι ε ε° ε (μπε τ!οΞε

εΧΡΙἱτΙυετ τι Ρο!εττ:ετε]υε ,ΡιιΞε τιιιΉ Ιε ὸείἱτε.
Π (?είτ ςιιΉ τικ Γειττωε ε1ιτΉ ε!ποτίττ :τα-πιώ τω

ει!πτε , 8: τυΒε ετιεοτε ΡΙιτε τω! όε Ιειιτ πετάς

Ριιτε τ1ιι°ἰΙεΡΡεΉε @σ'αυτα έ: έπιπάσ επτα εεΙυγ

τ.1ΜΡτεττά Μι ὸετειπίε ε!ε τεστ ά'ΜΡοίτιιτε8 8:

εεΙοιτπιἱεε , δε ετιιτ επ ετ!3ου:εάε κοιιιιεΠεε επ.

Η @κατά ποπτετε,εΙυ'ε τιπο!ττε ειτε τ!ε εοΡἱετ ΙΜ)

Ι.τιιι·ε ου πε Ιεε Γςιιιιτοὶτ τοιιτε5 τεΡΡοττετ. θά

ωκτωβ τι οτ‹τιτ τα τ. ε

8ἰεπτυπ έέρίσταύΙτ έτ/τ.τ άέττέΐεκτ: έ: σεη/τἰεπ

ε: τ” ίου: Με ΙεΓυττεε , μέ π: εομπυριτ σε

Με. ι τω

' χ”.

Ματ! ώ· υπ κιαπ- Βεβ 38·
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με πι” Ια ιιιοπέε «Μι, μξι.·'εβ ω” ιιιι€ειιιιιέΖ

Η @Βάια ώ· Μ" ρω·πισιικβ ειυιάκιικ 9ιιἱ

42 “αρ άι!» εοπιινι>ι·ιοπ ο ε κ ε ιι Α ι. ε,

δε ειιΙΙοιιτε ει:: δ'. £'ϋπίο: Η β” Μαι κυπα

9πέ. (?εΙΙ Ι.ιιιιε ιΙοι.ιιε Ιοιε @ΜΙ Ιειιι ιΙοιιιπει Ισ

(ΙοΙΙεΒε εΙε Βιετιι ιΙαιιε ΝΙιΙειιιρΙΙΙτι ιιιι'ΙΙε εσά

Βα· Ι ό* Ριι..ΙΙει ειπα Ιιιγ ιι Ια σο77%ΡιτσΞη1υάσ άι: εαπ

1Μ:_ ι 6,_ 6.802 , φαίρεπτ :βιο Δία ο|ἰἔ από: 0'οΜΜί1 , σι

:Ι“ΑΙε8:ιιιώέ. Ματ άοΠι·Ξιαι.· ε/ΐ σύσπιέπώΙο ώ·

[απἔπέκιιιτι,Ροιιι εει.1ιι'εΙΙε εΙΙ εοιιττειιι: ιι @Ι

Ι Ιε ιΙεε ΑυτΙιειιιε ιιιιι οιιτ εΙΙό ιιοπιιιιέε ειι Ια

ρω “_ ΤΙιεοΙοειε ΜοιειΙε. ΙΧώτι·οιιιοπο ΠυφιωΙσπεσ

Βι- μ”. Ι'έπβΙιικω/Ειω Ιω Ιοιιιιιι€εε οιιΙΙιιιιιιεε ιΙεε Ια

ΙΙιιιε5,8ε Με ωστε εΙε :σαι Ιεε ιοιιιε. Ι.ε Ρ. Βια

ειπε διιιτιοιιεΙ εΙΙ νι: Ιιοτιιιιιεμπι έιι!ωωπ , Ισ

Ρ. Βειιιιιγ Ρίπ "ω" Βιικοκ, ΙΙεΙΙ στα), ιιιι'α

·διιςιι'ΙΙ ιν: Μι: [κι Ι.ειιΙ, ΙΙΙ'ειιιιεΙοΡε απο και

Αιι€ιιΙΙΙιι ιιιιι :ΙΙ ΒειΙΙΙι: ΡοτιτΙιιε. Ι.ε Ι). Ια:

ΜοΙιιε υπ έτυρία, ά Ιε Ι). ΩεΙΙοτ ειι€ε νικ π::

1ῖ#2- Ι7Ι·ι έρωτά: «Μιά ασεπ/έ είε οὐκ.: Ισπ:[ε.τ , ε”έίΙ ει ώ

.ιε εΙε εΙειιιι ΡιοΡοΒιιοιιε εοιιιιιιεΙι&οΙιεε ει ε'εΙ

Ιεε @οι οτικ εί)τέ εειιίιιιέεε επι Βιιιίοιήιιε, δε ?οι

αυτια πισω Μ» [σκι ηιωΙαι εσκφώΙ::φαι:: "ο Ι:/τοπτ άι ραΙΙὶοι· ώ· έάΜύσιαΠ ω”

. #7οιπίσέειψ αΙοδΐι·Ιπα «μΉ.ι ιΙσποιεπι που· ΦΙΞ·

σε: έα Ισια: ΜΜΜ, ώ· απ» πουπιο Ιειιυ·|ιικισ

εΙσιωιιπ Βἰεισ ώ· Ι:: ΜΜΜ” , (ΪεΙΙ 2 (Με μι·

νικ Ρει·ιιτειιεε ΡιιΒΙΙιιιιε , Ροιιι ΙΙιτΙεΐεΙιε ει”

ειιιι·ιε ειιι'ΙΙε οιιτ εοιτιιιτΙε, οι ε'οΡΡοΙὲιιτ τι. εε5

άειικ ΒιαικΙε ΑΡοΙΙιεε όεε ειιιιέεε ΡειΙΙόεε “μιά

ιιιιοιειιπ Ι

Ριν!. ει".

νΙΙΙ€. @κι 90ι04Ι ΔιψΡΜιιπἔ Ισ ΡΙιι:(επιπά

Ρειιιιειιιιιιι Ι'ιιιιΡιεΙΙΙοη ‹Ιε Ια ΒΙΙ)ΙΙοιΙιεειιιε Ι
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οιιιοΙοιιτ οιι ι·οιιοΙιιτιοιι Ροιιάιιιιο Ιοιιτ τοπιιιιο ‹Ιο

Βιἴοιιγοι8ε ταου ιιιιίΐιοιι οιιιι·ιιοι:άιιιαΙιο Ροιιι·

.τοΐοιτιιοτ Ιο ΟΙιτΙΙΙΙιιι·ιΙΙιιιο οιι Ια Ι)ο&ι·ιιιο 86

οιι Γοε ιιιαιιτε μια Ιοιιι·ε ΙστιΒιιοε διο ίππο

τοε οοιιΕοιοιιοοε: δ: Ροιιτ ?ειπε νοιτ ιΙειιιε Ιοκ

Ροι·ιοιιοο άοΙ'ΕΒΙΙΙο ι·οιιοιίΙ:ιιιτο, ειιι”ΙΙ Ροιιιιοιε

Με βιοτι οίὶιο ωιιι6 ιιιιτιοε (Με ,, ‹ιιι'ΙΙ γ οιιίΙ

ήπια: ι·βεβ φαί :Πτι @Τεστ 9κ'·υπ. Ει:νοιιο2

Ισ ιιι€οι·ιιοιικ άι: :οι Ιιοιιιιτιο 9 ειιιΙ όιτ :με Ιο

Ρ. Βιι·ιιιοιιάιι'οιια Ροιιιτ. Αιιιιιιτ ντι ΙειιιΒιι€ο

ΙΙ ΡοιτΙοιιιέ ά'οιικιει€ρε , δ: Μ. ΒοιιοΙιο ΙΙ ΡΙοιιιο

4Ι'οι·άιιι·οο , ό! ει» “ω” πρωι 0:22 πιω”κ”

ο κ”ι)'ϊσε: στάέωιέπ.τ έ:: Ηοπ:έ9ασ.ι , «μέ είέ άοβ

πήωικάπ επ ΜΜΜ: ,4κωά Η: β ·υσ7:Μ :οκ

ιΜικι·π.ι. ει ι:'οΙΙ τωι6ω οιόιιιιιιτο όοε Ηοιο

τιςιιοε , τΙο οιιιΙΙοτει Ιο Ιιοιι ,Πω οίΙ οποιο Μαι

ΡΙιιε οιιτι·οΒοιικ ιιιιο ι:οΙΙιιιι Με Ιοίιιιιο5Ρ (Σε:

Ιοε Ιοίιιιτοε πιο ΐοιιτ ειπε Ριιι·οι·ειιικ Ιιιιιιι·οε ειιι'οιι

Ιοιιτόιτ: δε Η ι: ΐοιειΙ οτι τοιειΙΙιτ ιιιιοΙςιι'νιιο

Πιτ σου:: ιιιιι Ιοε άιΙ”οιιτ ,ιτ'οίΙ ΡΙιιί'τοίΙ Ια Μια:

‹Ιο οοιιιι οιιιΙΙοττοιιι,οιιιο ‹Ιο αν:: ειιιι ιοροιιΙΙοιιτ,

ςιιι ιιο εΙοιιιοιιτ με τοιιίιοιιτ ?ο Μπι:: Μεσοι· ‹Ιο

Ροιιι: εΙο Βήτα: ιιιιιΙ ο. Ιοιιι·ιι οιιιιοιιιιο. ο Μαιο οιιιοΙ

Ρτοτοκτο μου: ιιιιοιι· οιι Ι'ΑιιτΙιοιιτ άιι 1.ΙΙ)€ΙΙθ

οοιιό:ιιιιιιέ Ραπ@ο ι:Ιοε Ρειι·οΙοε αιτοοοε,8ο Μ.

«Ιἱἔιιοε ὸ'νιι @πιτ (ΙΙιτοΙΙιοιι οοιιττο Ιο εοιιοι·εΙ,

δε οοιιιι·ο Ιο Ρει·τΙοιιΙΙοι· ιΙοε Ιοίιιιιοε? Ε: Ζε 6'μ

πω:: ?Ι:ιιο!σέέσπ ςιιι ιιοιιΙο οιι οιιιτειΒο:ιιι: Ιω

πωπω οΙο Ιου: ιτοιιιΙιο :ο ειιι'ΙΙ :ιι Μ°€ε€ιι , κιιιο

πιο τ'ειΡΡοι·το ΙΙ εοε οιιτι·αΒοε σ. Ιοιιτ Γοιιισο,ί-ιιΙ

"πιο Ια ι·οέΙο εΙοε τοίΙιτιιιιοιιε,οιιιι οΙ:ΙΙΒο ‹Ιο τοιι- .

όι·σ το ειιιι οΙΙ οι ιιιιτι·ιιιι, ιιοιι ο οοΙΙιιιι άι: @Μου

Χ
ι

ι

ΙΜΣ. ι”.
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π.

τ..

Με

δει ιβτΙε,ιτιιιΙε τι σεΙιιν ‹Ιε τμι Ι'ο.ιιττε Ιε τει·ιοιτ,οιι

ΡιιτΙιιτειιι , ου Ρετ ειιιΡτιιιπ9 θά ειιιιΙνοι;

Μαι ‹μ°ΙΙ Γε ΓειΞτοΙτ ντι τετφιιτ τΙ'ιτιΕιιτεε, ετ εμε

:ουτε απο ιιιαιτεΙιειιιιΙΙΙε [ποπ ειιΙιιι ασια-Ω

ιΙειιιε Ιου ιιιεεπιιι. Ετ ΡΜ» τιΡΡεΙΙει· εεΙε νιτ

Ι1οιιιιτιε είε ματιά: «Μπαντ ουν Βιειι επι Ρεϊ8

τΙεε εσπΕπ-ΜΜΙσε, , ου ιε ΠεεΙΙε τοιιιΙειιιιιέ

εεΡΡεΙΙετοιτ :ΜΙΒ ω:: ΜΜΗΜε φορα. ΜακΗ

Ιειτιεικ: ιΙεε εεε τΙε Βιετι ιιε 53, ει:εοττΙεπι μπω.

ΕτΙΙΒιιιτ εμε ΙεεΙιιιτιιετεε ‹Ιε αυτ: τμΙΡ:ιτΙερε

τΙε Ια Ιοττε τΙειιιιειιτ τΙε Ια ιιιιιιιτε τΙε εεΙΙεε Με

ΙΙΙιιτιιιιιει ιΙεε ΡτειιιΙετε ΙιεεΙεε , εμι ετονοΞειπε

ε] ιιε Ιοε ΡΜ ΒτιιιιτΙ.ε 5τεΙοτειιε τιιετιτοιειιτ @τα

(ΙεΙΙτε θειιιοτιιιέ5, δι εμΊΙ Ι·ζιΙΙοιτ πιατα: $ειΙιπ

ΙιιτΙειε δ: διιιιιτ (Σαμ μια Ι.ιτειιιιεε.

?Αν νικ 5ττετεεινιε ι>εκεε'ε ειι'ΙΙ

£ωτ αΙιτε ε ΡοΙειτιειττμε , ε'εΙὶ αμε ετ Με

οιιτ τιιαιιιιειΙΙε Με τἔε νοιιΙοΙτ εΙ'ετε κι·:ιιττε2 ειιεε

τε·ίΡεόϊ τειιιτΙιε τμ'ιΙε τΙειιιευτειπ Ιιιεοτιιιιιιε, δε

ιιε Ρ:ιτΙειιτ εμε τΙιι ιιιΙΙΙΙειιι εΙεε τειιεΙ3τεε. θε

(ετσι: νικ: ιιιιΡτιιιΙειιεε «μια ΙεΙυιτεε,ιΙ'νΐει· ιΙε

εΙεΙΐετειιεε ειιιιειτε Ιεε ΡετΙοτιιιεε τΙοιιε ου σε ΚΜ

εμε :Με ιιιιιιιιιειιε εΙἶετε. Ετ (μι πε ΒΙέιιπετοΙι:

εεΙΙ·ιι7· τμΙ ΡειΙΙειιιτ εΙιετιιιιι, δι σνομπ νικ νοτιιι

Ι.ιιΙΙ)Ιειπε -εμι ίοττττοιτ τΙεττιετε νικ τωετιιιε ,

τΙΙτοΙετμε τ:'εΙΙ Ιει νοικ ὸ'νιι ΙιόιιεΙΙΒ ΜΜΜ Ρω

ΠοΙΙ @Με εΙ'ντι στοεΙιετευτ2Οτι πο: Ριπή: με πιέ

τιιε ΙοεντιΙετε τ:1ιιι Γε ττιοειμέτ τΙε Ιειιι·ε ΜεΙΙΙι·εε,

εμειι‹Ι ΙΙ5 Ιοιπ ιτιιιΙΙμει. σεβ Ρουι·ττμον ιιου$

τετμετοιιιε :με εειιιτ τμι ιιοικ εεειιίειπ :Ιε πε

Ιειιι· τειιι:Ιτε με ειΠει εΙ'Ι:οιιιιευτ, ί-ε ΙΙΙιΙΙειιε εο8

τ @Με , 8: τμ'ΙΙε Ιετι:ειιτ ἐι Ισ Ρομπ ΦΙΦ Ιωακε
4! τ
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ΜΜΜ ρου: πωσ ωοιπΙΙ:ει· Ιου: νἱΙῖιἔο. .Μπα

Ποιιε ΙΙ:τοιπε ε ιιοΙΙι·ε ιΙειιοΙτ,8ε ίςειιιτοιπε σ. εσω

Ιτἰέ Φ: ρώτα” ΙΙ Πε θα: ετΙσεΙΙΙ:τ Ρουι· Ιου: ?Με

Ια τεικτθα:.ΙΙε Ποπ άουτ με ‹Ιε Ια Γοι·τε επικι·ε

πισω , Πε Γσέ;ειυεπτ Μειπ (με ἀεὶ): νη οτάτε Βε

Ιὶἔἰειυπ 9ιι'ΙΙε εειΙοπιώε·ιπ ,Δ ὰ @ΜΙ ΡοίΙοεΙο

νη ειπα: είΙΙπιο (με :Με φ'ΙΙε Ιιι›ι νειιΙειμ:

ι:Ιοτιτκι·. Πε Ιζ:ειιισιτς Μαι (με ε'εΙΙ Ιε Ι). Ιεςιιιεε

δΙττ11οιπΙ, εμ”ΙΙ5 4:ΙΙΙεΙΙΙΣ π'οκοότρυίκ2 ὰ ἰκἐουιἔ:

@ο ε:'σίΙ θιωτο:: ιΨυ,ΙΙε ?απ Ρο.ΐΙ€τ Ρουι· να

Ιιοιπτυε, εΙ"οπ: Ι'ΕΒΙΙΙἱτ Μι Ρεν άοτ11Ρτετ Πρί

,Μ""ε. @ο κ:'εΙΙ 8ειικΙκε Ι'£π/αωε, Ισ ω

&α'Ισικ επΙΒε ηιιεΙΙ:Ιοι15 "εχω ωσσἔὶυ· Βαρκ

ιὶωπα πάω. (ξιέ: ε'είὶ Ιε Ι). Βια” (ΙΜ είΙ

Ρέπ φίωι άουιοπ , εμε: ε'είἰ Η: Ρ. Ιε Μοὶικτ

ηι1Ι€ΙΙ ο» ωΙΜικΜιεκτ Μπα: Ιω ω..."” , ό·

ω: 1 Μ Ρ ι ε ωκυ.‹ Ιω πισω, ν» ροέιο £'ωμα,

να ΜΜΜ” ή: Κουκ” ω: ο·Ισσιω!έσ απ:: ασ·

υπε: νικ", τοπιιώιπ:υ 2η]νωική: , 8ε ό,νιιο

Η ο κ π ω: ι ε ΓπΙΠΒαιεΙοιι. (Με εδώ Ιε Ρ.

εε:ΙΙοτ !”σ#”›·οπΙἔ £Ήυρκέσιπ. @εε δέίΙ Η:

Οοηει·ειΙ άσε ΙοΙΙιΙΙοε, ςιιΙ α ειΡρτουιιέ Ισ μια

ένεκα! Μεσα μὲμια ώ” .ω ο/!έ Μωρά: σου:

ΜΙ!. Ε” 0.ΙΙΓειπτ :σε εΙιοΙΙ:ε :να ΙείιΙΙτοΞε , νοιιε

ιΙΜει ςΙυ,ΙΙε Ιου: όοπτιωι ‹Ιω ΒοηετΙΙ0Ήοπε ,

δε Η Με Ιοίῖιὶτοε Ιεε Ε:ιΙΕΙιοιιτ επ ΙΙ: ΡΙειΙ8ησ.ητ,

επςοι·‹: 9ιι'ΙΙε πιο ιτοιτπωεστ Ροτίωτω, φ'οΙΙ νη

Ρα:Ιτέ Ιτι·εωΙΙΙΙΒΙο.

Μ Α: οι ε'είΙ ν" οποια, (ΙΜ Ιω οιιι·ι·ωΙ4:ιιτ

επ απο: η·ιευικιΙΓε άΙΓΡοΠτΙοη ‹Ιε :ΙΜ @πιώ

Με ΙεΓυΜε.Ετ ε'είΙ Ια Με: :Ια πιο. $εντ:ετωπ

Ρ ε κ ε ε' Η ,Ι ιζιίΙΙε ΙΙ: ΙδΒιικτικέιιιε @σε ά' Ϊ

δ

Πα. @μ

Μ- 7

ΧΧνη;
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ΧΧνιιι.

Ι Ρο. ε.

16 ν

·ιιιιι·ιοοι· Βοιιιιοοιιο «Με Ι2 ιΙοίΐοἱι·ι οιιι'ΙΙε οιιτ ιΙο

ίιιι·ο ΡοιτΙι·ο Ι›οΡιιιἱοιι δ( Ια οοιιίιαιικο οιιι”οτι ει

πιο: Ιοἴιιιτοε : 8ο Βιιιε ιΙοιιτο Ιο ΤΙιοοΙοΒΙοιι έ:

(Μακάο «καιει Π: Ι:Ι2.ΕΟΙΕ ιΙειιε απο τοΙ-ιιοιιο , οι

οι·ογοιι: ειιιοιι· Μου ΜΠΕ , δε τοπικ ιΙοίιοι Ιο Ι.ιιιΙτ

:Ιο ίοε ιιιιΡοίΙιιτοε , οιιιιιι‹Ι ΙΙ ο Βιιι: ιιιοιπιοιι εΙο

Ια τ·φιαΜΗΜ Μονιυ.ιιιτε εΙοε Ιοΐιιιτοε. ΜειΙε

φαι ιιο1οιιιοττο Ροιτικ :ιι Ροιιιο , οι, Ιοε οοιιι

ΡειΒιιοιιε Με ; ι·ιοιι οι: Ρτοπο Ροιιτ Ι'Εκτι·οιιιοο

Οποῖιοιι οι: οοτιο Ρ:ιιιιιτο πωπω" : 8: απο:

οιιιι Ιιιιι οιιτ ιειΙΙό Ιο Ροιιιι ιιι€έτ ςιιοΙΙο ο Μία άι:

νιο,Ροιιι· Ροιιιιοιι· Μπιτ Ι'ΕριιιιΡΙιο ιΙοε ΙΙΙιιιιιι.

Με. Ι)ιοιι όοιιιιο οιιιι ΙοΙΜτοε όοε οοιιε όοΠτε

οι: Μαι νιιιι·ο, ιΙο Μοιι @το , δέ ‹Ιο Μου οίΙ:ιι
εΙιοι·,οο ?Μπιτ Ια ι·οοιιιιιιιοιι Μαιο ΙΙ.ιιιε ειιι'οιι

Ι'οοΡοΙΙο τ δ: Η οτι Ι'οιιιΡοίοΙιο;ΙΙε οι: Ιο τομέα.

«Μουτ με Ροιιι·ιοιιτ ιΙ'ειιιοΙι· πω! οιιιΡΙογέ Ιοιιι·

τοιιιΡε. Ειιοοιο οιιι: ΙΙε νικ Ιοοιοτιο ιιίΐοιιι·ειιι

κα, οιιιι 5'ειοριιγο Μ: νιιο οκοοτιοα· Μοιι ΙοιιΒιιο

δ: Μ: Ι,οιιοι·ιιΡΙο κΙο τοιιε οοιιιι οιιιιοιιτ Ιο ιιιΙοιιι;

δε Ιο ΡΙιιε ΙΙιιιιόΙοιιιοιιτ νοίξιι,οιιιΙ Με νοΙι· (με

ΒΙοιι ει ΙΜιι τΙο Ι'Ιιοιιιιοιιτ τΙο εοφ: οιιιΙ τι·ειιιιιΙΙ

Ιοιιι μια θ. ΒΙοιι·ο : 8: οτι ιι'οιιιοοιοΙιοια οι..

απο Ιοε Ιοΐιιιτοε ὸ'οΙΙ:ι·ο οΙΙΙιιιοιι οο ιιιι'οιι Με
οίΙιιιιο ,ιοιιο ιιιιιιιιιεΙ οιι Ιοε οιιιΡοί.οΙιοκι ά'οίΙι·ο

:ο ειιι'ΙΙε (οσε.

ΕΛ οι ν ι τιιιοικιι οεπεε'ε @ω

Ραπ οΙΙ:ιο ὰ Ι)οΙοιιιιιι·ιιιιο Ροιιι· Ιο Μοι:ι εΙο Με

έκτο” που, , ο Ι'οοοιιίιοιι Δω οιιι'ΙΙ οι: ‹Ιο Μι,

(με ε'οίΙ νι: Ιιοπιιιιο ἔσω οἰοβπ πΜ·έα. Ετ

ἱο Γοι·οιε ΡΙιιΡιοΙΙ ιΙ'αιΙιιιε ιιιι'ιΙ Ιο ιιιοτιιιτ ο Ια

φοιιιιοιίιτιοιι , 8; Ι'οιιιιιιοΙΐοι ενώ: @ο Νιου

~~έ



16ς

Μα , Μ ΓοϋτικΜ σ:Ρτειιιτ άεωεω·ουΓε Ροκ: ὰ::

ΡετΪοτιπεε ‹Μ απο Βιιιτιειπ. Πε Με Η είὶ Μέ

ιΜ εοΒιιοἰίὶτε ε. Με ΡεποΜε, εοτι1ΒΜιπ Με Ρετι

ΐόεε ίου: Ποἱτ€5. Τοιπεε Με ε!ιοΜε ςυ'Η νοΜ!,

ω), ΡετοἱίΪἔτιτ |σα›·,4Μ·:, άέαεΒο!ηκε: ,ρέπ.< με

.Όπκοπ:,άκωπαύ!ώ, ιώοπιόπωωι: 'δα. ΕτςΜπε

απ:: αΡι·ε:Βει1Ποιπ (ΡΙΠ ει (Μ Ια εοπιφυέοκέο

.ΜΜΜ ὸιι ΟΒτἰίὶὶειπὶὶἶιπε,[ρη ἱιτιεΒὶτιετὶοι·ι οίἱ

τουτο ΙιοπὶΗςυο: Ρευ σα. Μπιτ ε'ὶΙ πιο νοὶὸ ?Έβ

ΡΙσωιέ , 8: Η Με ιτεΡοε π”είὶὶιν;εκκοτηΡιι 86 που

βΙόρο.ι· ιΜε ἴΡεΦΪτοε.Ο'εΙὶ Ι'είΡτ1τ άεε ιποιιιιοευκ

Αροατ05; που Ρ:ιε ιΜ απο: ιΜ Ροτειι€ειΙ , εΜΒ

ςυε!ε Πιοιιωπ: έα !ωπόσ οικου Μ ιτιοσςιΜ.

Μειἰε ‹Μ εεε ειιπι·εε, (μή στα Με νοὶι· Ν), ει με

Ιοη8-τοωΡε :Με άε Μπιουτ , 8; νη Ζώα Η απ

Ηειπιιπέ , ΠΜ! _ει Ρεπό ιιιέιιιο ὸειπε Μ ίυι·ευτ. ·

Με υειωιιεκε Μετα εε°ε εβ,ςιιο

α:ιιΧ ςιιἰ νουΙοιπιΜὸόετὶετ Μ. ΜοτειΜ άσε ΜΜ

τεε,ε'Υ Ρτειπιοιπ πω!. ΙΙ Βιιιόι·οΞε Με: νοἰι· Με

εττευτε άειοε Με 6ΡΜτε , 86 Με ρτοιιυετ Ρετ Με

εκαπΡΙεε ‹Μ σειικ (μι νΞυοιπ ΜΙοιι Μιιτε σκιώ

πΜε. Ζει ΜωεΜ είὶειιπ να: ἴεὶειιεε Ρτο.ττΜΙυο,

δε ε1ιιί Ρείΐε :ουτε όειιιε Με ιιιο:ιπε , εοιτιπκ:

Ραπ οπο: πιὶεια εοΒιποὶττε Με άοΐειι;ε,εΙυε Ρετ

Ι'οκΡοι·ιοτισε: οΜε Βοτπιεε ου ιππιιιιεἰἴοε (μειΙ5τει

άσε ππευτε ς1ιιΉΜ ί-ειςοιπιπ: Ξ 8ο ηποςΙιιετοἰτ-οη

με :Μ εεΙυγ (μή ετἰετοἱτ τοπικ Πτι ιἰιι Ρώπ

ττε , (Μ (μή Με τεΒΙεο.υκ Μι·οΜπτ ΒΜιτ Εύα: οι»

εοιπτο ει::Ιυγ ὸυ ΜαὶεεΞτι εμ ἴειτοἱτ Μου Ροτ

τετ Με ιτιο.ΜόεεΡ (Ξ'είἱ ὸοιπ Μ εΒειιπΡ Γυι· Μ`

ςιιΜΙ Με επποπαΞε ‹Με ΙεΐιιΜε ΡουττοὶΞι: οΠἐὸτι:

ΚΜ εΙοειιοικ:ο, μη: Βήτα νο1: μ.: Μ (1βϊώ·υ

«

Πε!. 97.
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Μό ο

ἔΙειιιεικ (Ιε (απ: (με Ιεε ει:ογειιε , Η Ρεωει·ΙΜ

(Ιε Ιειιιήε (οκιίειΙε. Ετ θε Ειοιιι·ι·οΙειιτ ποια::

ιοί(ιιι'έι Ιειιτ οι·5(έΙιιε , δ( (Ιέει·Ιτε Ι'εΙΙ:ιτ (Ισ Ια

(:ΙιτείΙιεοτέ (ματιά ΙΙε νΙτι(Ιτειιε. $οηε (Ιουτε

(με Ι.ιπΙιει: 8; (Μαιο ειιιοΙεπτ ττουιιέ :οικω

(:Ιιοίεε Μπι οι·(Ιοιιιιόεε , ΙΙΕΒΙ1ΐε ειιο3: ΙιΙεπ

ΡΙιιε (Ισ ΜΒ” δε ΐεε οΗῖεεε ΡΙιιε (Ιε ΜεΙείΙέ.

ΟΠ Ροι·τοΙε ν” ο πιο ι·εΐοε& ω:: ΐεεεετιιετιε,

Ια ΟοοΐεΙΙΙοη ε ΕιΙΪοΙΙ: παει· Βτεο(Ιε ειιεόΙιτιι

(Ιε, 8( ΙΙ Ν» ειιιοΙε μοι( (Ιε (ΐοπιπιιι(ιΙοπιε δ”

__ ό(ΠεΒεε. Εεε Βε(Ιείἱιίὶιοιιεε 8: Ιεε ΕεΙΙΒΙειιιε

εᾶοἰετιτ τοιιε ΜΜΜ 8: οτι ιτ'ειι νογοΙτ ουε (Ιε

` Εεεε εκετιιοΙεε. Ι..:. δΙτιιοτιέε ιι'ειιοΙτ ΡοΙιιτ (Ιε

Βου, Ι'νΠπε εί'τοιτ ιπιεσιιιιιιε, Ι'Α(ΙιιΙτετε σε ΙΙ:

ττοιωοΙτ (με (Ι:ιιιε Ιοε ΙΙιιι·εε. Με Ρώσοι (Ιε Ια

ίδο 8( Ιεε τε8Ιεε (Ιε·ε πια:·.ιι·ε εΠοιειιτ ειιοΙἰοιιέεε

:ιιιεε τω” , Με ΡτεΙΙ1·εε εκττεοιειπειι( Ι”έειιιοοε

(Ιε Ιων (ΙειιοΙτ , Ια ΙειιιιεΙΙε Μαι ειιΙειΒιιέε ,

δε ἰιτιιπἰε ΡειιοΙε ΜΜΜ ιιιΙΙ:τιιΙΙ:. Μιιιε Ιε8 Ιε

Ποτεε Γπωειιιιιιε σο: του( με 82 (:ειιιΓέ Ρετ

Και· 2Θδιωπε ρενπίσέσκ/Ευπο εοπτιορτὶοπ εσπε

›·»ι·Ι'ε. .ΟΠ Ροιιιιττοἱι: ε.ιιίΒ ?ήτε εοπιιοσ.το.ΙΙοπ

(Ιεε νΙΙΙεε ου Πε ει·ειιωΙΙΙειιτ , δ( ο: εεΙΙεε ου Πε

ιι`οιπ Ροἱιιτ (Ι"εεεε2ι, (Ιεε ΡετΙοτιτιεε (μή ΙΕ ΙΕ:

ιιεπιτ (Ιε Με: (οο(Ιυιττε, 8: (Ιε εειιι: (ΙΜ Μπεστ:

νο'ειιτι·ε (ΙΙΙ·εδδοιι. Ωω· ε'ἰΙ είΙ "αγ ειιι'ΙΙε (πι:

του( ωωε μι· Ιειπε (ΙειτιιιιοΙεε πιει(Ιωεε,(ιιι'ΙΙε

Ρει·ιιιεττειιτ πεσει: πιο( ΟΙιτεΙΙΙειιε, (ιιι'ΙΙιι'γ ο

ΡΜ (Ι'νΐοτε , τι), (Ιε ιϊωοιε, :η οι: ιιεεεΠΙτέ

Δ (Ιει:εΉταει· Ιε Μου ο'αιιτι·ογ, (με Ι'ει(ΙιιΙτετε εΙἱ

ποιο: επι ΠοιΡΙε ΐοι·ιιΙαιτιοπ , Ια ΙΙιι·Ρι·ε οπο”.

Ιε $ιετεπιεππ ‹Ιε Ρεοιτει·ιεε ι·ε(Με ε νοπιἰιιὶΙδέ‹

κι Με, ε( Ι'οΙ:ΙΙΒε:Ιοιι (1°ο.ιιοΙ: να πι): ι·ε1ιεπόε



κά;

:ιικιιιιιιε: 8: ςιιε Ιε τιιοιπόε Με οΜ58έ :ι Μ..

Με εεε ιιοιιιιεειιτεΖ Ρετσιειειιιεε ; Γε Ραπ Η

@ιτε (με εειικςιιι οιπ νικ τεΠε οΒιι€:αιοιι ιιε

ίοιειιτ ειιίΒιιΒιιέε άεε πωπω εοιππιε ιεε εκει. _

πιοιτεε άεε Μειιιτ!ιοεΞ Ροιιι·ςιιο ειοπε σε ΐε ία:

οιιόεαπο όἱιιΠιιιδὶιοιι Ρου: ειτε ταο21·ιοίτιε

!ε πω! εμε Με Η Μοτει!ε άσε 1είιιιιεε? ·Ι.ειιτε

()οιιει·εΒιιτιοπε επι εοπιμιτειιώιι άσε αυτια :έξ

ΐεπιΜέεε άοιιιειιτ άσε άεε Ιιειιιι όε Ρει:ε!ιιιοπ

Ριι·εε εμε όεε δώσει [ειπε ΕΓάιοΠε1°5 ει Π!)

@τι ὸε :ειπε ὁ ειιιικε ίζο!!εΒερ , άεε Ρτοεϋ

εεε όε εοιειιΡ ' , Θ: εε άειιτειιιτ ΡΙυε ςιιΉε

:ιειιι·ιετπ Με ιι Ιει.ιτε οπ1τεε , Δε Μακ άιβ

ειιιΙΙιπε. Ε πε Ρειιιτειιεω ιποιιίὶτεε εὶε νὶε:ε ,

δε όε πιά: επεσε ευ το ευ εμε): Πε β ΙειΞΗειι€

εοιπόιιιτε Ρετιειιτε·ιτιειΧΜετ3. Ω'είὶ επ κει ειπ

ειτο5ι ςιι'ντιε ιηάυδΗοιι ίετοιτ Νεο εωΡΙ67όε ,

δε π)! ειιιι·οικ μι; Μια: ά'εκει·ιπΡιεε,Ροιιι εοιτίιι€

πιει· εε ειιι'οτι Ρτετειιόεεοπιιιιε νοιιέ όιτιει

εε!ιιιι όιι Β. Ρτο.ιιςοιε ὸε εξω Ειιι·ιειιε α:

Οειιειιε , όε διιιιπε Τιιει·ειε , £ιε θ. ΩΒ:ιτ!εε

 

 

` δ: ά'νιιειιιΒιιιτέ ά'ειυττεε δώστε (Ιω ων: εί]έ δ:

ηιιι Πω: ετιεοι·ε , (με :ουκ |ε ιιιοτκιε @ω έιτ

Πτε Γεω δε ί·ε Γει·ιιιτ τοιιίιοιιτε 8: απ· ευ::
% > > Ρ

δε Ροιιι· Ιεε ειιττεε, όεε εοιιί_ειΙε δ: ‹:ιε Μ. εοι·ι

«Με άεε Ιεί.ιιιτεε. Ιε πε 5ωτοιε όΙι·ε ιιἱε Ε!

ώ ΐοιπ ιεε Ριιιε Εοιιε , ου εεωι ε]ιιι ω είΕι·ιιιειιι:

τεΠεε ειιοί-εε ε'ιιιιει8ιπειιτ ειιι'οτι ιεε :τσιπ :ου

εειιιι ειιιι επ Ιεε Ιιδιιιτ ΐοιπ τω16ιωπ άε ιεε Ρου

ιιοὶι· ει·οιι·ε. Γ:ιειιειιε ειπε να πιω επι ει εΠε

ἀειἱει ὸἱδὶ , 86 ευ Η Βια ιοιιιιπιτ ι·εόιτε. Νο:

α|ι:ιο!οέόπω ποπ /κτἰέ·ιυιι‹ι,ῇά τόκέτωπ.

ΓΙΝ.·

  



.. > ' - ' Π. 7

- Ρειε. Μ.. Μι. 8. το

ΣΧΚΑΤ.ά.

ΡΑ8. )·. Πτι. η. ρειιιιΜιιτ , Βιμ ιιιιιιΤωιτ.

[ΜΒ. 7. Πτι. η. μεΐοιε ,Ι ικιιι:οιε. ή

Ρ:ιΒ. 9 Πο. 3. ?Παω ΑΡ0ίι:ι:ε , Ι. Ρι·ιιιι:α8 Φ”

ΑροΠεεε.

Πι. Πει. ι8. ε» κι "ω, ι. κι ιιι "τ...

με. ι ;. Με. ιιΙι. ΜΜιιι:ιιι Μάϊ:: ιιιιαΜικ Ι. 9:10

Γ6ι&ε ιιικιΜιιι·.

με. Μ.. Ιιιι. 8. Ι'Αιιιοι.ιι· Ι. Ι'Αιιιιιειιι·.

:ειιιιιΜπιειι: Ι. ιεταιιιιΐουτ.

ΙΜΒ. μ Πτι. η. ο Μ »σειρ , “πιο”. Ι. διιικ2.

με. Μ.. Μ. ιο. Μι (ΜιιΜιιι, Ι. Μ ΕειιΓειιτ.

με. ;6. Πτι. μ: ὸιΡἔιιιἰιιοιιε. Ι. σΜίδιιιιιοιιε.

χεις. 6 ι. Ιιιι. ι ; ιΜτακι·ιιιικιιι, Ι. 6Μτοιωιικωειιε.

ειπε. 8; Πιι. ι8.ιιιΒιιΙΙιτέ:.Ι. ιιιθιΙιιΒιιέ:.

?εις 87. Πιι 8.«Μιιοπιιικιι:. Ι. ιΜιπαιιιιι:α:.

Πι. Ιιιι. πι.. Πε εάιοιιυ.: , Ι. Η εισιιοιιπ:.

με. μ.. Ιω η. ΜιΕΈιι·ιαιιιισε. Ι. ΜιιΕΕι:ειικε.

με. ε). Μ. Με. ίσια: . Ι. ω..

ε ΠΣ'
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