
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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#ΧΧΧΙ ν. ὅἀιωΡτιισβκάέυτιιφ»ἱ βία Ροβ ω.πωω Ρου·έ.σ

ω'ςΧ,13; : ξ -. 95'ξ)ζώ· Ρπιφη·ίέ: ὐοπὶ:, και εκ σου:

. !18πόΒετσΜα:.@ϋω... βΙ.24:..

'Ω ε. ·
90αχωε χ.

  

Η

Α...»

  

.Ξ

!
ε
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Χ)ζ. Υ.Ϊ |ιαριΜ·ι· εισαι: Μ πω! ροσωπέω βπωπίεσόι βτἶα

· ` δ ιἰεὐετ, σωιαβ-_ιΐε- @ατά φωπιέωσσ #2
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› β γ :Με ροπ·.έΐ·, β|.5>ού. 4

1·ΧΧε ' ?ακα πω: Δ? ωέωεεκαδι ού Μ ,_φωσί Α· !υπέο
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εύρατισιι€φι1ι€ςεανη0απτα:·,τΙεΣηάο πωπω εο11Βίτι1τί
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ΦαρὸίζξἰῷἱΪἔ£6ξἱῇἰ£ῖὶ2ἔ/ἔ#€10$Μέσοσουεω'έτω·.

β Πάτιιι·11 Πε Έι;.Βοτο δ: ΡοΠἱἀοι·ε Γα

νοεργάειεςτέτ'Ρ;οΒρτατεκ μίιτιά οτἰ8ὶικτ 8: ΜΜΜ

Ηϊ:ηιε ΓΘἐκζῇῇΡῇὲ:'ΌτῇἔὶΠεω ειιιτςπτ (πω: δ: ὶπἱτἱυπι Μή;

τα; η ΒΔΪί8'ει2;ςἐΡὶΐ.Νῇ.Μ ςιιωρΙὶω ΙωΡετατοι·ἱ €Χ€τςἱτιι8 '
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` ' ΗΜΦρωΐτ :.ζ Ις:Έίςιιι·, δ: ά: Ομςῇττἔο Γο:ξνρ.Ξε ιΞ:Ρφ9ι8 :
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δετοιυκἰὸ εάνει:Ωιτιι Ησαυ.: ΒειιΕετο. ιρ πω Πε11εφτειμ ;
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ΜΜΜ Ε;8ο ποπ νοΙιιί; εΙΒ-ίεενοε Γειι τπωπείμω Δε!
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ιπίππ-Ρετα εΙΕ Ιτεια:ιιιε 6ί:ζι1τπέ πει πΒΗεπι·πώ, π: π ιιΠΞιιε
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ΒΜωω«σω σειωεεω-πωκ«›ω«έ·ω>· ω

Οψστνιιωι Δ4 -,

ΜΜΜ :πὶ8Ξτ. (Μη επΧω σ.ε6οΙι; ι·ΞΡετιιτπ εο9ι·ιτιπτω

ωυιιὶπε, ςι]υιικτι ετΞεπι ό): Ρι·ο ἰωΡεπίἰε δ: ΙΡΒο:ιβιιε; π

τοΕτὶεπειε :ἱΡετιἱ ωΝοε Ρεπίπαιτ: ‹1ιιἱιι φπα γ Μπιτ οιιιι:, ·

@απο όεΒετ 8εροπτωοόι1τω . ›

Τ€ττἱὁ ειἀν€τΓ2τι1τ,41Ι1οᾶ ΗΡ; Γιιι·π ίἱωὶΙοε ΙἰττοτΞΒιι;.Ε:

8ο ΠειιτΙ1ττοτε φαω! Ρτομάεπειτοπι Πω: ηιιΗὶιιε ὶτι Βοπίε

5. Ιἱποτιΐ ΜΗέ. ‹Ιε Κ!). εοάι·ιιι πιοόο εφεω” 8ειιτίιαπι

ὰἱοοιπιιιεΠΕ ηι1Πἱι1ε, ειὶαπι φωσ! ΡιοΡι·Ιετει:επι. ΙζεΐΡ.

Νὁἰἀετιι ΐι1τιτι·ὶΡεΙπ Βιιπήινε,εμοά Παοκ ὶτι τιτητἰτΝειω γ·

Πττοκα ‹1ιιοιἱἀὶαιιὶε :ιοεεΠὶΒι1ε οςειιΡειητιιτ δτηο.:ϊ, άσμα

006ιφε.τι1τ13 6:ειιιΕτιιι· εοιπ!ϊτ1οιιειι·ι οεοιιΡωπΞε Ι.ΡουιιΙτ. '

ίΕάεΧ.Π.Ατ Ημε ποπ τε:ιπ:ιπιιτ ἔι Η ιιιτιἱικ , ίαΙ εοιπὶπωπ

ἰἱιιωεμ,ὶἀεὁ πε ει1ττ1 ό” που Ποτ Ηιιτπἰτιἰε Ρατ:εε,πε:1ιιο

16παιιπτιιτ ε. υιΜηε, ποπ εσπίστιτι1τ εὶιιἴἀεω εοπὸἰτἱοοἰε

0ἰἱτ€,ειιῇιιε είἱ ΙΡΒιιι: Πιιιπώι.Εκ Με ἐειΕΕὲ ορικΙιιάίτιιτρω; ?
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ἐς ὰεεῖίἶο εμπἐ 80ΜΈτ0Βετι:ιτ ἐκ Ι;ι11τάΒόΒ Ισια. μ·
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ΜΑΐοοιπάετε. @αἱΜώΒάσω ώ, πε ιιτϊκε Πω ει:Ρο.

Με Ιετ:οεὶιιϋε,Γεεἱ ιιτ τιιτὶ Ποτ εὶνοε ὅ. ΡτοὰὶτἱοπἐΒιιε δ:Μ· ›

ίιιΙτὶΒιιε ΒοΒἱιιωὁ Ατε1ιιὶ εείἱἔιτ ΠΜ :Μο , ε1ιιοτ1εε «Μ Εβα

:Μάο Βοτοἱ11€ὶππ0Ώεητἰεὶ8ὶτι1τ. Ιτηιιε πο:: ωὶοιιε Ι·ὶ£ι1ἱΕ
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' - Με Ιοεϋίωαι·ο. Κείρ.Ηα:: @κι ΡετέΕπωτ πό :παταωὶπι

Ρετίιιπ1,9ύοάπτεεωτίω ωε]οι:1Βαε ωπεεΙΤιιω εΙΙ,ίω

ω“μμ8: Μπα Ρόνιεἱρἱε, φ1εο ρτὶτιοἰΡὶ ΐιιτπ τείετνειτε,ὶτπ

@παω@οποτε Ροτεθ::ιάσ θα ριπι:εωάπεπό;. $ὶ‹: Εδω

οοικ!ει:ε πει ώ:"ω ὶὴαρετῷὶ, Μ! Ρτζιιι:ΙΡεω Μέϊούτο.τίε

Ιο2ςε.ΚοΒι:ι ρτἱιιεὶΡὶ οοποεπετ Πι Π8τιικτι Ρταεωἱππετιιὶε Ι. τ.
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ε: οίΕο.ΡτοοοιιΠ.πσωο [ποτά ΕΕ άε ΚΙ. Ωμιπ-ετ8ο μα:- ΦΣ

ίἰάε:ε ΡτονἱιπεὶατΒωΉΔΒεειιιτ φετιιιπ ἱιτιΡετἱιιω Ι. ὶΙΙἰοἰτειε @η

5.ι1ηὶνετ!Ἑιε ξΕάε οίδο. μωβ :σπίἑε!_ι:οπε αι οσε ΙιειΒ6α: ω

οπωε:8 Ρειι·τεε πὶετὶ έωρει·ίΙ,8: Ρτοβιιάσ μ” ὰεΡοτταπἀἱ: ΦΠ

  

«1ι:οά Μακη ηε8ει;ιιτ Μ 1.6; οΙε ὶι1τετά.ὅς τε!ε8.ϊ. 1 .5. ΜΕ Μ

Ε ..άε!εἔ. ; έΚεΓΡ.5ατάε ΜΜιποά .ΡτωΠΔεε ΡτονὶηοἰετιιΜ ο:61·- Μ

γ .84ερεϊτα πάω ίττιΡετΞέἰιειΒιιετὶπιηριιτεμω·81ωει &Φαν Μ!

[ἴεεπείὶ Μ πιετειΙΗιπ: , -νομ.ιιά; ]ι1ε άαΡοττωάί ὶιι ὶιιΓιιΜη ή”

ηιρτι-_Βεβαστυιι;μιιιΒα 1'1ά::Ρ0Ε6"288*Ι88ίβιι€“Πέ ποπ ώός-Ι4· ·Ιατει.Ατςιιὶιπτει·ι:ιπ ὶΜΡ€1°ὶπἰι°1 Ιο8‹: 5.Ε.το, νεξεοιπίΗτιιτκ 'Μ

ϊ ·`0τπὶβ;.ι_ε ;;ἱ11£ἱΡι1Π1 ίΡεοἱα!ὶτε_ε άεΐοτειιι·. Ετ8ο ΜΜΕ μὴ·.Ι:Με θΧ52Μ)Ω Γπωι·οο86 πιει·ο ἱτι:Γετἱο.ΡτωΠὸίΒι1ε Ρτονιπε Μ

.:Ιειτι1τμΕειιύτ άοεοτηοι·ε> ςιιο.τπ εΒὶΒιιωίΡεἑὶειὶἱπει· & 00· Με

7τηἱηετὶτ11_Π1ἰε ά:ιτιιπ1·εΗ,Μ·.β.8.Η:ό4:ο$6ηιέεόυ5.Μέάψ ' ·'

Ι ' · Βεεηιιάὸ αεὶνοπῶτιιτ εεΒιιΙει μι:.ἰε,·σιιἱ ΙΙιιιοί1ΐζιτ»«€ίβ·Ι1·· Λ

. ·_€:€Σ, που ἀ€Β6τ εἰ αμα! πωπω άι ποηΙὶεο:ο-;- Δ. ιποσβ9· ω -

›β8:1_1ΗΠ·ζεΐΦτε8. μια -ΚείΡ. ΙΙΙ». 1°68ι118 ω Μοτο ωραιο .Ήώ

3οΙΕώιητι [φωτ Φτἀὶ:,Εφ;1ἱἀεαι Ρτείἔ:α ΡεονΞποΙ;ΜΒα Μαϊ
¦ 3ο; εὶεμὶἐιεὶώ Η ὶοὶ:ειε- 6. 5ι1ἰ ιιπὶνο:Ιῖιε.-π-0π Φ81°ΓϊέΠ ΜΙ” ΜΝ'

4υεόβΙ:οιξτεμάέάπ 1ηίιι!επι.Ιτα Ρει·ί-ΡΞειιὲ δ: ι:Ιε8αρκετ ετα- Με [η

· τὲιιπτβμἐ9£‹!ἱ!>εφὺ!ἶ·ωπ<3·5.93$6.Π.ϋ.ιι:αμ. ΝΔ1ιοιωαΟα- ω"

.ΒασΒιιεὶἱἔεἔε9ἐἱί1υ·;σιμα;$ωΥάρρεεθΜϋηφοάο·τεΓΡΟΨ %τω

# σ:!ε:!.φυυψέέ9 έΩΡΟΣΕΒς0:0911ΡοτΠθτιιητι:11ῇ€©ΙβωΡω χ”

4ἱ4€ΠΡξΉΥΔΪιΨἔξΒΪΏΠΗ ευο4›Μσ4ι1ε.ἀςΕςετμιἀμπιιτί·ψ>29 @ΥΜΕ

ων%1%εω @Χε
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κ. ε.,1:ΟεπτεκτΑ"ιπ :Η

. ' άεροτεεείοπετι·ι εεωεω Γι:ειξίε;ιτερτμ ειπε αβνοΙεβαητ

;| _ἱΠἱι1[ι11ἱ5,_ΪΠ,Ψ1ΪΒΠ$ 11011001 ξι1ΨεεΞιιων ΡοτΦίΐ:ει:εω

εκετεεΒΜ1τ. . · · ' '

Ι -· ·· "Αεειέξ11τιο π. .

Ε Μ8%:4Μ έωμήπ:ητεβτ2ύέ Ρωε. > '

. ΑΚ ο νΑ ὲἔεἔτεινἱε· αι ειιαίΕέο,επ ΡοΠἱτωετιιτπ· @Ρε

· :Με Ρωείετ1Ρτ1οιιε ειετἱυὶτἱ. Βε επι ειιεΙὶὶοι1ε τιτο.εΙΞι: ι

Β1ςτ.ἱ:1Ι.;.Η°:βε]ι1τὶΪ-εὶ. Γε ηοιι εοξςἑτατε ΡοΙΐε ς1ιιὶεὶςΙὶεει1- Δ

ΦΠΑ Πτ. δω νε;ὶοτ είἰ: Γεητεοψ. ιη ει·υπι ὶτυΡετὶιιω Επεσε· ε

. ΜΗ ρο1ϊε,εμιεε ενΜειιτει· Ρςοβετιιτ Ρετ Μάτσε. Ο. άε ἀέ

' νετίοΗῖε.ΙἰΒ. ; :..ιιΒ1ίϊ;ειταΞτιιτ ῇιιτὶίἰὶὶᾶἱοιεεττ: ὶιι 8επε:ε ε::

Ι0Π;ζί τετηΡοτΙε εοιπΓιιεςιιώιιε ΜΙ ΡτεἴετὶΡτἰουε :ια1ιιΜ..

ΙΝΙὶἴοἰΙιᾶἱο @Με ἱηεετιε1°ε ε.εεεΡτο. εοιτιΡτεΒειιἀὶτ ετίαη·ι

Μ) & ωετηηι;ΜΡετ1ιιωΙ.;.Ηδάε οξΈε)ιιε ειιἰβεε. -

δπιι-ιμὶὸ ερυΒκιωτ ΙΜικ: ἴει1τεητὶο.ω ωιιιὸὶιὶεεεπτει άε

Ρϊ2(0τέΡτ. υΒὶ εοιπὶζτιιὶιιιτ Μπα οιπυὶιι ειπε: ΓρεέΈ:ιι1ι.αά

Ερὶίεοριιιε ίΡειε1ο 4ο.ειιιυοτιΞ. ο.Β ΑΒΒειτε Ρτείετὶ-Βὶ σπα

Τητὶὸ :τάμινάτ Εεεε σΡωοι1εω-Ι.Π οο!ιειταΙίε Ο. Σε ει;

ΒοπωΙ.8ε Ρι·1εε2Ρ.Ι1ὸ.ι›..ιιΒΞ ττεά1τω: εΡΡεε1;οτεω εοΒοι·

ωΠΠ.Θ εάΐρίπανετΙ;: κι 11Πειππ ἀὶειιἰτειτεηι, Ιω Ρι·‹›Ρεὶ:ιι:ιΧ

00πάίτζομεω ι·ετι·ο.Μ άεβετε, Μ. ιι:ΠιιΠειπι όὶ8πάταςειπ

. &&πτειιυ(μώτ , ιπιΠε ΡμεΙΜΡ:Ξοηεηὶίἰ3εεεηιιετιιω '

Α ΜμΠωι1τ.Εη8ο απο Ιε ειιιξ 8.$;&8ζ Μετυπι 1ιάφεψι1:1,:ιά

@πατώ :Η ιιῇτα:ειπι>ΡτοειιΙ ἀιιΒ1ὸΗΙιιἀ ;ο.επιποτιιιτι ί1:›2.ἐ 4

010 ωςεέω Ροςετίτ. Ι)ειι1ε1ιιε Εεεε όεεεΠρ1ιεςη εοφ

ΡΓο ω.οιη1ιεε (ζ.άε ΡτεείετὶΡω ο,ρ.μποτιιω.ιιβί ίε.11εΙττ1τ

Ψ”ΜΡ ΜΜΜνεΙρτΜτατη 40-3Μ9[ΠΦ Ρι°ΦἴΦ:ὶΡς
"ΦΜθ μω9 ` ` . ε & Λ/ἶ~ ::

- Με ειπεμτὶρ Ρ:ἰωὁ εςΙνετί:ιειιι· Ι. 5 @η @ΜΕ πΙΙ.1ιι1. '

τΨ°καε€4. Μ _ Με: Μεωυε= .ὶ›·=:τ<>ε1ιοευὶ4ε=.-.5 πο ε 7 ]

#μΨΦϊκινε 15βκ6%θέ τεεεεώτ. ΙεεεΜε Φ=°έΜὶ==

°ω1%0. εεε: ι==πέι=π ῖΦεετωε· Ρείεϊὶ ϊ Μ"
` .`855

'δε

@Μει>τείστέ982Θ:ΗΜΜΒΡ"#:;;Ξέ
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· σωρο-ικα: ει:: κ1:2

° ΜΦοτίίώ· ήοϊι Ρο . -

· !τοΡεί·2.τοά οΒεὸἱπε ποο·ιωεωτ

ω

ϊὅ ΜιεεειιξΛκ.'Οοπ'τοον:ΜιΔανια'

ΜΜετίης;Ο. "Με «π. Ι. Με Ικε:εὸΞτετἰὲ ιι. Βΐ «:!6 Με..

8εΠ:. ΚεΐΡ,Ηοε :ιτΒιιωειπιιτο Ρι·οεεώτ οι Ρετἴοπὶε Ρι·ίνε

6ε,οιια απο :ω αεωωοοω 111ετι1ττιίωΡετωΜ Μ:Μια- _

ΗΜ,άεΠ6Ι:ι1ιτι οσοι ιοἱττει·ε άέει:οτιιτ: Γεειιε αστειο Ημε·

(Με Επι: ἰιαΒὶΙεε δε ὶἀοτιεε: οι!. ε:ιετεειιΔοιτι τοει:ιιιο Με· ἰ

Ρεποπο,ιιτ Ποπ άιιεεε,()οππὶτεε,Μειτεἱιὶοτιεε,Β:ιτοτιεε 86ο.

8εεοοάο οι εοιπτιοι·Ιιιιτι ε.άί:εττιιι· Ι1οε ε.τ8οπιει·ιτυπι. _

Φορ ἱο ειΙἰιιιπ ποπ ττοπε?ετοοτιιτ,ποΙΙο 0119111111 τειπΡοτε

μ2Π:τϋποοκοτ,εκ τεουΙα.ε.άιιάκω.επτει άε όεείτο. 86 Μ..

Ω.όε ιιΐιιαπΡ. οφ ετηΓτ. $εά πωπω ἰιτιΡετἱιιιπ οι σ.Πιιπι

ττοπεί·επί που ΡοτεΙὶ · ι .5. οοί ωοοοιιτΔω ίδ άε Με εμε ·

:οἱ δεσ. Ετ8ο ΡτπίἔτΙΡτὶοιιε νἱὁετιιτ που το οεοοἱ:ἰω

Κεί-Ρ.Με:ι1ποὶιπΡε:ὶιιω Ροτείἱ: ττο.πε?εττϋ. τὶηεἰΡε, ποπ

πιο πο ἱἱε,οιιἱΒιιε ΓΡεοΙο.ΙΙτετ δ. ΡτΙικ5Ρε εόεεΙΤοπι ω, π::

απο: πιοπάειτο. ῇιιτὶΓόὶέΕἰοοε ττποεἴε:τιιτ.Πεἰιιᾶε`πἑΙιἱἱ π!

και Ϊοεἰτ ά.Ι. ι.οιιὶο. οσε τοπτιιιπ ἱοί ὸὶεἰτιιτ, οιμοά ευ. :μια

εεί!5ατοι· νει·ιάΞ ΡτοΒὶΒοὶτ, Πνειπόποτιιτ , Ποπ ΡοΠὶιπ οίο

«εμ. Νειοπ οιιἱει ιιἴοοερἱο τεοοἱτὶι: τὶτιιἱοτο , οι:Πιιε έξ

€ἱτιιΙοε νεηἀἰιἱοοἱε,ίἱ :εε ὰ τεΠο.τοτε Ρι·οοίΒΜ. είὶ νωπά!.

Βεοἰοι1ε εάνετίοπιιτ ὶ.εοιπΡετἱτ.ΟΜε τ2ἴετἱΡτ. ; σα»

αὐτά ΙΕειτιιἱτ ΙωΡεοι.ιοά εε :με ἰιι @παπι ιιΡτεττιο Ροτείὶσ.

:Β νά ΡτὶοεἱΡαειιε εοπ:Ρετιιιπ,πο!Ιοπι οιήιιΐει1οοιιε τετο
Ροπὶε ΡιπΓε;ὶρτιοιιεω αἀπιἱττετε. Εά·8ο έο!επι Μτιιεπάοω ·- Ι

0Π:ϋπ οποιο ιιτιΡετίο , οοὶο. Ιω:: οι ΠΒιιιπο ιιιπἰνετΪεΙὶε άο

πιὶοἱίὶπ Ρτὶπεὶ ε τεΠοετε νΜετοι·. Ηιιὶε οοῇεοὶὶοιιἰ.τε-.(ΡουάεπεΙιιω Γι: ΙιαοἀὶίὶἰΙιᾶὶοπε.ΑιιτοοἱεΜ Ρτεείετ1Β€· Σ

πε ἰοτεπὸἱτ πιετι1τιι ·ὶοπΡει·ἱοω,ντ ΡτἰοεὶΡεω τειτιο1194°0 Ψ?

απο άοι:ώπωπ ποπ τεεοΒοοΐεειμ 62 εεωειωΡαωω :Ιππι

ριοε:,8:Ιιοε Πω οιιΙΙο φοάοοοτε;Ι:. ΗΜ; οοφτῖΒ€ὶβἑἰ” ; !

Κε επτΕειοεζαμμιεεωει ο

Η εεωεωξατευρω,4= .ξ ~

τεεΓει·ἰΡο

Μ·άε μια: - _ ·_

ωωποιωΜυτίκσεω

=ωωεεωωεεω εεωετωε·νεομιέ%
[ωεοκεεεκαωιαωΖω)
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Υ - Ωε'κ·ινιιμ Η - ν · η

ὅ. _ ΜιιοπάσωρΠουω ἱΠιπὶ Με "Πα άιιοἰϊᾶτἰοηο ροΠζχ

;. άιπιπποάο ΙωΒὶΙἱε 8εωοπαι ίἱτ Ρ6τίο11:ι. @ο επί-ιι ίιι!Ερ Χ

ο τἱττειτιριιε χο.πιιτιοτιιω Γεἰειπο ΡτΙππ:ΕΡο ,· σο πω,ζω»

ή :Μεακμιιτ1τιιτ τεττιΡιιε, σ:ιήιιε Ιο1τϋ που πω!Μοτοοιία.

Ιω Με ε0ωττιι1ι1ἰ Μ). οΡ1ηΙοηε κα· :απο ν: ο τσϊει·τ Μπί

:. €0Π1.ίτιτταθ: ε!ηιι:1Γά.πιιω.πη. οι:Ιοοε ποταιοόι.1τοτθ _

ι, · Ρτίνετειε ΡετΓοικιε Ποπ εΠε ΜΒΠοε :ιό ΓτςίοτΠ:>επάι1ιπ πιο·

τ ' πιιπιίηηπτ1ιιω , εποικ: Γαιτο1ιτίαείΈ . :. ΟοοΜΜΜ: δ:

·. Πατὶοιιετ.Ιὶἱ›. ι 1.οΒ1 ἐτπόὶτιτιϊίἙατὶοηοτἰο3, ΦΠ Τοπ; ειπε.

Ή τίτοτεέ|ΡτεεΠεΙυτοω άεὴιιπεὶειηά::. ετΙτιπίπει , δ; Βοωὶπ‹ὲο

ε - Ρτίνατί,ιιοτι ΕΜΠ: ΗαΒετο·αιτοετεω , ηε·οοέ: ει]ήιιεω ω.

. Με ίπ ::ιιΠοάΜη,ΓιιΒ μεσα αιΡὶτἱε.Επ: Βετο οΒτὶιιειπ,Με `

11 ΜΙΒ. Ιιιι·ο αιπεκτι ()αηοοΞεο ωει·ιωι ωΡετ;Πω ετἰ1ἱ1α

; εκΙίὶειπεΙεὶωιἰ:ι όοπχίπὶ ίΡεισέο 4ο.οποο;ιιω Ρτ‹;ίἐτῖΜ ·

Ε ΡοτετΙτ.ά. ε.:ιιι‹ὶ1τΞε 8ε αιΡ.άε: Ψωωεω1ε Νώε· .

› Μιι&ο:.ό.Ιο. Μ. ι ;ο.ν1:ἱ€ Μου ιὶε Με τ1ύςθΙουα αιιΒ:

:οικου Ηιάι.ΙΙΒ.8.οοιιττο οι; . _ ο ( _

Α εεε1ιτΙσ στ. ῇ . ο ο

Ρωα#έκυπρψυ: @πιοΜΜΜἰιιἐ@υ?ἰυ@εφ›ιξὲ ”

` ΟΑ ν” Μ είΈΒιιτο οΜΗ; εδώ Ρτῖνατοϊιικιά οὸὅὶξἐἱπΪι;

' @Η ΡοίΪἱτ ει πιο ]οτἱίἀὶ&ἱὁ αυτ ]ι1οϊεοηόΐοΕοίΈ38

ΨΒΠΙ. πρ ῇοάς:: ΡοίΕτ ξεκἐ ο , (ΙΜ ]ιμωτ ησο3°ε με;:11τ

ι:Ω.ά:;ιιι·1Μ.Κ.Μο Μξοιιὶὲι μ1τΙΐεΙΚΐΕ16 ω; βοτείβιέΡβ

ΜΗΜημεω) ΡιιΒΙΙαι, που Ριάνατα'ειοϊοΗτατε.ρ·οοβξ

Π1φά;ιέ 8: αΒ[ι1τάι1Μ :ΠΜ ΜΜΜ ατομο. @αποφΜπι Ρμνατιιφ Επει·ς,ι1ωρι1 ΜΕ τ011οεΠΐ1ηΐ τω· .οβι:1&Ψ

[_ ἔΠἔιτ1οι·ι έοΡ ορὶτοτ 1. με:.άο111ύΐάώΒ1 τέ·έόΖώΕ

- ι' πω Μοωροτεο ω· ζιιττΞι1-[οηε; ;ομίε!ϊΗ:ίΞε

1., ΞειφθΘ αϊςτεῳευζιϋω€;ιιειζεὲἐ; και ο1ϋ·έβ,];ξό-›

_ ας___ ο; (Μ_ικ9Φέεϊωε.εο;ωέΕ;6ξ 3τεΈ;[Μεόθ

- .ΐστΦϊἱΐωΙΪἰἔῖΡϋὶ*ἐἔ9ἐΡἐ`Βἔ:
·· _Μο;τσωαι:οὶΘεε«ε1ιεετω)πῇεωπωω ακί:' Αϊ *ο “Μο-η” ο Β '
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18 Μπεεειωικ.(ῖοκτπρνεπειΑπνπ

ὶιιςει· Ρεϊνειτοε, ίΜι·ίπε ίὶπτιιὶτ-ιιτ Γεπεεπτπιπ1 εμε μια π»

ΠΓί:ετε. ΒείΡ. ΙΜ Ρτοειτικιτοτ πω Μπα εεττ” Ρεείοπεε `

_Ιι:ιΒιιἰτ ῇιιτΞἰὰξόΕὶοπετπ εξ ῇιιἀὶεππὰἱ Ροτε!ϊε.τειπ;8ε Ιὶτἰξςε

@στα ὶπεὸι1 τιιιιπτ επιπ εΠε ίΐ:Ιεπτεε, νοΙεπτεε Γε ὶπσοιπ

Ρετεπτὶε ῇι1 Με ῇπτἱἴάἰἀἱοπὶ (ιιΒ)εεεκιΐτ. Μάο: πειτπ«με '

επεοιππετεπε ΗετἱΡοΕείΙ: εοιπρετεπε εοπίεπίπ ΙΜΒε.το-. - '

Μωβ ἴεἰεπτεε ὶΠιιιπ ειπ- ἱπεοιπιρετεπτεπι ΓιιΒ)Ξείιιπτ Γε '

@πε ῇιιτὶίἐἱξέἔἰοπὶ ι..δε ε.ίΕάε μιάίε. 5οΙιιε ετ8ο εοπάτπ

Πω ΡΕίνειΕ0τμΜ !ιτΞ8ε.πτιιιιπ ποπ τι·1ΒιιΙ1: ]υτΙίάΙόΕΙοπεπι

εἰ_,‹1ι1ἱ είε οιππὶπὸ Ρώκε.τπε,Γεά εμε μιἀἰεὶε,‹1ιιὶ ειΠ-έε εετ- Η

τα ]ιιι·ΞΓάὶόἰ:ἱοπἰ μπώ: Μπι· εστω Ρει·Ιοπ:ιε , δ: ὶπ εεττἱε, εειιΙἱπΪπτΙΓὸἱᾶὶοι1ειπ Ρτοτοἔετ,δε εχτεπὸὶτ σε! εΠεε Ρετ

]”οπειε δ: ι:ε.πίεε.νπάε τεὁἰ:ὲ δ: ιιΡεττε ὸἰεἰτιιτ πι Ι. 3 Ε. είε _|

ῖ_ῇιιτὶί-ἀ. Ρτίνετρεπτπ εοπίε;ι(ιιππν ποπ τπΒιιετε εἰ 1ιιτἱΪὲὶ

' 1.&ίοπειπ, εΙμἱπηὶΙὶ ]ι1ειΜο ΡτπεΠ:. διιπππει εΠ:, Ρ:Ινειτο- ““

"παπι εοπἴεπίἱι ποπ τ:ξΒιιίτιιτ,Μ! τ:ππιππ ι11οτΙὸ ρι·οτο8ε- Η(

π' ὶιιτ]ιιτὶἴἀὶ&ὶο.ῖιιτὶἴὸὶέὶἱο παωπω: τι·ΞΒιιὶτιιτνεΙ ὰ Ρτὶπεἱ

| Ρε,νει λ Ιε8ε,νεΙ ρ:εί`ετἰρτἱοπε ειεΊιιὶι·Ξτιιτ,Ι. 1 .1Έ ω! Πω!.ε.πιΒ.Ι.ιποτε ;.ἱΉὸεῇιιτὶΓά.Ι.νΙι·οε θα ε!1νει·(οΗΉΒ.τι. Ή!

Ρείνετἰ πιιΠειππ ]ιιτἰίἰὶἱ6ὶ1οπειπ πεπειιτὶ ποπ πε!πεετε €,οβ Μ]

ίιιπτ_.ἴεά εΙἱἐε_ὶπ ειιππ, πώ ῇιπἰῶΙέΗοι›επι εκΙε8ε π ετ, Μ'

_ £οπίεπτὶτε,εὶεμιείε ίι1Μεεεε-Ρο1Τπι1τ. 1

δεευπάδο.άνετΓατπτ ιιίο άεείΠοππι1ποά πιειἔἱ1ϊτἱ εοΙ

` ;1ε8ἰπτπτπβ: τὶυποτεε οΡὶίἰειππ ΜΒεπτ ]πτίΓάΙ&1οιπεπι @#42

_ πε πεεοτϋέ ει ἰΙΙιἔι‹:Ι εοΠε8ἰιιιπ &ιι :ιττἰίἱεἰιιι·π νε! πιεττε- «η

` αιμα: ΡεττἱπέπτἰΒιιε,8ε τετπεπ ΠΠ ΡΙεπ:πε1πε πω: Βοοει- χ”

ξΠβ$_ΡΙἱν2.Εἱ,Π€£_ΙΏ88Μτ2.ΕΠ ειΠε1ι1ο Ριιπ8ιιπτιπ Ι.Ητ.():άε ω

ῇπτἰ ει. Κεί- .βοΙ!ε8ὶει οΡἱΗειιιπ-Βεβεπτ εππάει·π ῇιιἀ1εε8 Μ;

. _,_ΡεεπΙἱετεε ε πεεοτύε πάιΙΙε. ειττιβειε. Ρετειπεπτιβυπ νει πω;

ζ-επειιπι οεεπἱἱοπε` εοπτπι€είε , θα! το.πιεπΜε 'ιικιίάπ5πο Μ;

πρ» εΕἱῇΙΙὶε ΡΜετοτιππ εοπίεπίπ νὶιὶεΙὶεετε εΙ!ε8ιετ18 ·'

'Επβπτε,ίεά ΡπτΞπε`ε:: ίεπε.τιιε ειιᾶοι·ἱτετε,νεΙ Ρτὶπεξ πω Μ Με

Ϊεοπεεῶππε..πεπε ῇιιτὶΓἀὶᾶΞοπειπ οΒτίπιιεπιπτ. 012 .ετ
. . υ Η ι . ε . ` · 1 1 . 4 .ε ·:-εεεεεεεεεεεπΘεεεεε8·ΒΜΡΦΞ:άά;ΒΣ @έ

  

- _, ε 0δω π* ________.#



  

ι

  

Ξ έπτνπι.α ι

@Η εοΠιτςἰει, Μ! Με πιππιπι -Ρ::ππἰττἰτιιτ ἱπίὶἰπιετο

Ηπιιε Με ά δ Ωω: ε! ΡκὶπεἰΡὶε ἰπὸιιἱτο απ.
13. , Η

πι €αΪ.3. θ: όσ εοΠο8. δε εοφ. Ι.εοΠεΐππι 8.0; άι:

__ έοἀ.`ἰπίὲ. ΟοΙΙεεὶο πικαπ Ρ:1π:ὶἄἰε Ρπνὶ εεἰο νά δε·

ῖπειτπερπδὲοτὶτατε εοπΠπτπτο , ποτε πε ί-π·πι.ιι εοΠε8Μ:ίε

' @τα α:ιιίετιπ εΙ18ειιά1 ,πάπ:εε,ππΞ ῇπτὶΓἀἰᾶὶριιἔ ά: 031.168

ώ ©0Π€ἔἰιιιϊ1 ΡεττὶποπτὶΒιιε σ:Χετεω.πτ.

ΜΗ: ` - ·

  

Ντιπ: οΡΡοι11τι1τ , €1ι1οά Ρήν8.τ1 Ροίππτ α:οτπΡτοΞ

πωπω: ἱπ Ρπνατιιτπ ειΙὶπιιεπι :ιτΒἰττιιππ , π: Ρτίν2.ΕοτΗΠ1

Με ὸπἰτπατ, πώ τιιιπςπ-πει: ὶ·ιιτ1ἴὸἰᾶἰοπεπι πειΒετ , πω:

]πςΙὶεΙο Μέσω Ρωτώ. ΚοΐΡ. ΟοτπρτοπιάΙΒ. ίἱιπτ πιιΜεπι

Μ πιτπΗτπά1ιιοπι ῇιιὸἱεὶοιπτπ ι·εάειάσ. , ίἐά το.ιπα:π ψ!).

ιιοιιΓιπιτμπαι Ι. ι .έΕπο Μπι Νεπι ειποά σ.:;Ητετ ασπι

ΡτοπιἰίΤατὶιιε Ρεοπππεἱεινἰτ , ποπ επ ίΕπτεπτπι. , ίἶ:ά επω

τπιιππ,εκ πιω πεο :ιθ:ίο πο:: εκεεΡτἰο οτἰεβειτπτ ειπα: εσπ

ίπτιπίοπεπ1Ιιιίὶἰπἰππὶ.Ι.ι.ΡἔΣἀε ειτΒἱττ.ἱ. ι .δε Ι. :πω@τα

Ό.εοάσπι.Ατππε Ικα ἰΡΓιι επ: ιτειτίο,επτ Εμ: πι ε.:Βὶττἱο πο.

Μππαιιιτ, ππὶπ ιπιπαπάνω μιάία:π ί·-ε.ε:ετε ποπ Ροβ

ίιιπτ ειιτπ,ππἱ πιιΠΙ ]ιιεπε1ο Ρι·ςεπ,πιιο πεἔετ6,οπιπὶει ποΐ

επιιτπι·,πιις Γιιπτ ξιιἀἰεἰο εοπ[επιιεπτπι.

Α εε επ ω: πι.

Μ48ώ·αιω πωπέάρα!ε.τ . ποπ |πιόΜί Μέκπιυι ίπφεπί

πωάσι'πφΡίέσεω έιπψ!Ι6Μπω πφωκι. '

Ο κ υ π ο 1: 'Α π τ Βο.πε πεεϊποπαπ !. απ. πω;;Ε ειά

ηιπιπ μιτὶίὸἱᾶἰοπὶε,πὸ‹: πι φις τππιτἰ

ιπιιπππΡ. ππ1ττεάΙππι: , «κι πω: τπΤΒ

ιι

μπιΓἀΙόὶΞοπὶε ίὶιπΡΙΙεὶε , :πα8ἰίὶτατι1ε τπιιπΜπο.Ιίε Βιοει:ο

ποπ Ροτείὶ.(Βι|ο‹Ι Ι:ιτπιέ εΧΡΙπ:απτ ίπΒῇεέὶο. επεπιπΙει.νπ- '

. 7 - εἔπππ το·_

' ΜΙετε,επτΒοπαίοι·νεπάςΜωαβ@ΜεΡοίΠ ει·ο,ε1ιι€ -

β Φ==πππὶπιμὡ.Ι.2ἰπΒετεΣ4.Πζἀε ]π:ὶίά..Α‹! εοπΕππο. -'

(Κ Μεβτο.τπε πιππἰεἱΡαἱεε ποπ ΡοΠὶιπτ πι πιτ

(=Πϊό11ϋπωςπηρε! πι28$πιαπιε πιππΜ

  

ἱε ἰτπΡετἰὶ Παπ;

πτὶιπΡεκΙΞ,ποπ _

·- · --·-+4·>4=ε-ψΑ-ε-#2 μ ω: .



με Μιεοίετ.τ.ίωτ. Οο.ΝΤΕονΕΚ81Α-ΚΥΜ

Ρειίθε ίιν:ετ πίίηοκε τοπ8ίΠτετιίε πιίωι·:ταπτυτ, ιίιιί άσ πισ

τ!ίσίε δ: Ραι·νίε ίιιιτίπιίε τειιπιίτη με όίτ€ίοειπτ, 8: Με ίππ

τίο Δε: Ροτείίετε εοΜΗτιπί σποτ Ι. ικα :ικι8ίίίί;ιτιιε μ.

..είε ίπίιπίίε ί.ίι·πεί· 2.8.ίΕκτί.1πι111ίε:ίΡ.

Ιπ ι:οιίττατίιίπι ειεί?ετι1ιίτιιτ ίίςε ετΒιιτιπἔτε,ςιίίΒιίε εσω

Ρτοί:ειτί νίε16τιπ οπίτιω τι·ίει8ίίίτετιίε ωι.ιηίείΡείεε ΜΒίίίίΐο

επίπιιι·ι·ί ίωρετίιιίτι.Ρίίωίιω ίτε ετ8ιίιπεπτεπτιιτ.ΜίΧτιιπι

- ίπίρετίιίω πίί1ίί ειίίιιά είί,είιίεῖ ιτίοίίίαι ςοϋπείτίο, επί Μάϊ
ῇιίτίίίάίἔίίο [ευ εμε: ίιίτίί:Ιίέείουί εοίίς:ετ,δε :με επί επτ

τ.επάο.πίδε €3ιΡεάίε:ιάσ.πι ίιιτίίδίέίίοποιη Ρεπίπετ. ί. ι.5,

ί.ίίτ.δε ί.ιιίΠΕάσ οίΐΪείιιε ειιί.8εο.Ατε1ιιί Νέα ιτιοείίςει εσά

έ:ίτίο εὅ ετίτ ω:ιεζίίίτε.τίΒαε πιιίτιίειΡειΙίΒιιε , Ρει·τεΒίιί:ιω ί

Σε..

Κεί .Με :ΠΠΚ πω' ίΓίπιτυε ωιιιιίείμιίεε ι1Γε1ιίε ειά€ὸ είν:

Ρτε οε δ: :ιβίεέϊ:οε € . `

πίιτιἐ εοποείΕπίτ. Ψίπία·8: τιίιιίέίς άία:ιίός με που εαπ

Δ' Ρετίίτ :παείίίςειτίΒυε πιιιτίίε:ίΡειίίΒιίε ί. υοίο. ίπ Ρώτα ΕΕ 6
ί €1ι1ίείί1εάίαίίοιι οίπεπ1Ρ. Αττείτίεπ ειίίεΙυειίτι πίοτίία›.ίτι

€οἔτείτίοιπω Ρεττίτιειίτεττι επί πιίκτυίτι ίωΡετίιιίπ ΜΜ

ετιίι·ίτ ιτιζί €ίστο.τίίε1πίίπίείΡείεε, κο πιω δ: ίίίιιίοι·ίο. Βίο

1ιίω ταίείεταιιτ ίιιτίίείί&ίο. Ηίτπ: οι: εαυτο &ίπτωτίς

ίι;ιιτίΙσε δ: ΒιιΠ:τα Μα άίαι·ειπιπ > ΡοτιτιίΙΤυπι είε ί”ι1ίτ ε::

ίΕ 6ίε:ίίίείίάΕ δ: ί, ωει8ίίΈτε.τίΒυε ω.. ΙΕ ιίατ ίυτίίείί&. _

ειΒιιίτ,ιίτ πιικτιίω ίωΡετιιίω είε πιί- _

Η 8,(2011ϊ1έ$ι€ΙΙΙ11ΗΠίί0ίν61°€μυ:ίί0Μ11πηιι€ Επ:ετε και. .

[ει π, ωίσετσιίτί ίωΡε:ίο , δ: ίετνοε @σε ΡεειμίαΓφίε με -

Ριιοεί ι:ε.Ρετε: Ι. κ1ιίεωεώιίοάσπι 19.5. τηειείίί::2.τι1ε Και!
. ΑΦΜ. › ~ ί Ϊ

'ξ δεειιιιάὸ νίάετιίτ ::τίειττι ιπε8ίίίτπτίΒιίε ιίίιίπίοίρειίίΒιιε

ιτΣίκτμίω ίπίΡετίιιίτί εοπεεΠίιπι,ιίτ Βιοίίίιιε ίιιτίίόίόΗοπείπ

(Μία: ε:ίςε;ε οτεί1τ_,Ίιιία Ρείπείμίίκεί· είε .τοΜία. εοἔτοιτιο

Πε8εσοπεοάίτιίί .ιη ει8ίίίτε.τίΒιιε,ί: ‹·Ιε μι είΓά. ΚεΓΡ.

Ιζύ29Βί8είί:οίτιί ίιί€ιείίί:ίαϊι1ε -Μ110ίείμίεε πηοάίατώε06ϋ _

είίίοτίς1ίι πίσω· βεβίιςτυπτ ίιχ|ίΒέίρε Ψ Θ! ίετνοε @ιών

με φώίπίεξίίςε, ώίξτείτίσ ίη Ιείγρε_ μιίυοτ ι:εηί€κωσ

έες9ιίαϊϊίτείΧέαφίωροϋπίπώ Μετα. Φ1.6:ΗΜ αεί,
. Κ . Μωβ» Η .

Μ”.

' ί

ί

Ή._Μ__.

  



 

Ν()”εκτνιιι.α ιζ ν 8;

Μεμα, @βοά Ι1ςκ: 1η ίἔτν08 εείὶἱἔατἱο Ρκ!νε£τἰε ετΐειω,

ρω ἀοπιπιὶε 3ο ἴεὲνοε,ἱεεω ττιασὶ1ἙτΙε έκ ΡτεεᾶοΡτο:ΙΒΜ . .

ίπ Μό ιιΙω τ6Ρετατ Ι. “Πω Ο. ‹Ϊε ειπεπά.&τνο.1.ίεά 86

Η Μ. ΜΒΜ Ι. Ακ1ι1Η5.Γεά δ: πιαὶοι·. ΙιιΠ:ίτ. ό; Με ‹1ιιἱ

Μνά εΙἱεπ.ῇιι.Ιτα α:Γρουάε:τ [.οπεονειι; ἱι1 ττειό!ε, άε μι·

:ΗΜ 3.Ρἐιττ€,ὶι1 4.2.τΕὶει11ο.Μει8ἱἱἴϊ2Ε118 ίτειςιιο ΜΜΜ

Ρο.Ιεε ωοάίσ:επι ειιπιπ:ιεΙνειΠοη6 εειιτηι1ε ω] ίΕι·νοε των

παπι ΜΒιιοι·ιΞτ, α: ΜΜΜ: νιμωιΒ Μά.Ι. 11328ἱΠ::ε1τἱβι18.

Ηπα ρεττ1ηα, εΙυοά Ιιιόςί Ροιπ1ο ΡΗατο , Ιι1άς:ιε ΡτείἱςΏ

:εἴ οιπάετωπ,ηι1Ξ (ΠιτίΙϊιιπά !ειιὶτετεΒ ΗΜ εεΠΞ8ει·Ι ω.

Ρἱ€ἰετ,εειΡὶτο.Ιο ετὶππειτ αότυίΗίΐο οι [.εΒε Μοίῖε _, ΒΒησ.ισ

που Μετα πιοττεω οιιίειιιατη ἰττο8ατε.Ιοαπ.:ρΡ.1 8.

` Τεττὶὸ νΜετιιτ εάν"Γω Ι. ι .ὰ 4..!Ε ςΙο Φωτο ἱτιΓοόβ

Μή ωωὅὶίὶωτΙΒιιε ΜΜΜ ΜΒΜ Ρετιτἐὶττἱτιμ: ίιιΒειτ 4:26

Με εκ εαιιΓμὶειωιπὶ ὶΠΪ€ὅἱ , 8: ΡτοΡτει· εοπτιιω:κω·Ει

που ςανειπω 1η ΡοΙΙἑΠῖοιιει·ιι απατα, φις πικαπ Πω:

φἱΧτἱὶωροτἰὶ Ι.4..Πζάε ρωτά. ΚεΓρ.Εει £οΙιιιτι τηει8Μι·ιι

Πωσ ωιιι11ς1ΡειΙίΒιη @με Ρ€τπιὶΓ€1'ι1Ι1Ε , φωτ” πώ

£0ἔ£€ἱτὶοηςε τειτΕ0τἱ8]ι1τἱἱ-ἀὶᾶἰ0ηἰ τείστνατυπτ, ὶάεοἐιιο

Φ ΠΙ28ἱΠτειτὶΒιι8 Μπι1ἱ€ὶΡεΙὶΒ115 ιεθ:θ ἀεἘΒειιιἀο. μια·

τμπτ.ΗαΒιιετιι π: ετἔὸ σει ει: Ραμοι:1ε :Μα 1οπε, ΐΡεε1ω

Ιιτει·οΒ αιι1Γα: Ϊενοτεττ1ΜΒ τκΙΒιιτε,εμιἱε. :σε άειτωι2 ξΙ1Ι'-Ωο

ᾶἱ α!επΞεπεπι οΙοΠόετατ ά.Ι. ι .Ι:ΕοΙε (ΗΜ .ὶτιἴεδἰπ

ΒειιἱΊι1ο νὶάετιιι· οΒΠ:ετε 5.οοεπιοΚέιπτ. Νο.σΙε άεΐοι;Π

ΟΜΕειιΒ-ἱτταἀὶτητ άεΐεπ Γοι·εε ·ΡΙεΒἰε οο8πο&ετε άέΒει·ε.

ὰ· ΙονΙ9·ι·ὶΒιιε αἱιπὶυ`ὶΒιιε. ΚεΓρ.ΙΙΙει ΝονεΠει Μπι άσ:Βετ·

ΜάιΜΙ τηει8ὶίἱτατι18 πιιιτιίοΙΡο.Ιοε σο8πέτοε ὲ μια: Μ.

8ΒασΠΠΠ , φωτο κωΡοτε άείαπίοτεε ΡΙεΒὶ: _πιοικΙπω Υ

90εποίι:εΒαπτυκ.

'.
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»Μενει τἱνειτὲ.5ε‹ὶ τεἴΡοπὸεο,ςιι

 
. '

δΈ Μιεόε1.·ιΔκ. Οο·κτειονεπεωωινια

Α85ΕΚΤΙ0 Χ11.

Ρ#ξ·υα2ω·ΜΜΜ 2»φι·πέκαπ πο» /Μέ2ώ!'σωαπ;

_ μωβ: 1070·υέπεί.2έωέφωεκικά.

Κ 1 Μ Α. μπε Βιιῇι1ε είΐσττὶοτιἰε σ:οτιδι·ιππιιτ Οι: Μ. Πἶ

- άε: οίΕΡ:ςΠ.1 .δε ι:Ιτ. Ι:Κάο οδ. τοσοτιί)ίπ ςιιΔΒι1ε Ιε

8ἰΒι1ε εΧΡτεΠἶ: ττ:4.άίςιιτ, 9ιιοάμε νέα ρτονὶπεὶς δ: Ιστο

εοτιίὶιΙοε τειιπιιπι ἱη ἰὶε ΡτονἰιπεὶΙεΗυω ΠΙοτιιω ΒοΒοτικι

τἱοιιἰ 8: (Ρστείὶειτὶ οοττιττιὶΙΤς ει·ωπ . €Χετσ€Β2.ι1τ ωετιιιπ

ὶιτπΡετἰιιιπ.ῖεἰεὶιιο πω:: ἀειππιπ,σιιτη Πι αἱ Ρτονίικϋ νετ

ΐο.Βαπτυτ.Ωςτοι·ιιω Π «πω ΡτονΙιιοὶειω εΒτεΠὶ παω 3 Μι

> @το άεΙΡοπ€ΒεπτὶππΡετἰιιιτι δε το Ρείν:ιτΙε ΒειΒιέΒειιτταιω _

νηάσ ὶςι1ὶεἱὸ εοπίὶειτ ΡτὶνατΞε οιτιὶηἰΒιιε , (Ιω ιπιΠυιπ·

:τιειεὶΠωτιιω 8ετεβ:ιιιτ, Γεω ε1υίΠιιο ίτι1Ρ€τίο εε ΡοτείΕιιτο

ετωπ,ποπ οοιπΡετὶὶΠἔ: πιοτιπυ ἱιτιΡεΠαω.

δα! εοπττα:ὶειπ ίεητέωιπ, ΡτΙν:ιτο ίεΙΠεετ οΕπι εοι11

ἔεἔἰἱΠἐ τιτιεἔιπτ Μ; ΪὶιιἐιΡΦΠ Μ [ΡεοΙ:ιΙΙτε: Ιε:ί)ε1όΐΒει·ετ,

ε επ μιπ πω. ὶ .ο ;ιι .ε:.3ο.8ε ζω. Η ετ :ι .Πε

πιο 7ο. δόΒ. Ι! @Ειπα Πιειι·τ πωπω οΡἱι1ἱοιποιπ ι:ουθτρ

τοειπτεάςὶιιόὶειΙ. ι .Β ΑάΙΏοτιμάε Εεε.. ιιΒΙ·.ἔι Ι. Ωω· ΗΜ

άπο τη2.8Μτετιιε δε με! ε:: Ρι1ΒΙΜ μιὸἰεψτωιςυυπ@του

ία Ροπι1ηευτ.νηάε εοΙΙίδιπιτηιιοά ΡοίΠτ :ιΙ19ιιἱε Ρτι;ςΙΕ:

Ρι1ΒΠεο ]ιπάΜο, δε: Πει ωετυπι1η5Ρει·ΞυΜΜΒει·ε, ΦΠ τῇ·

πιω Ρείνετι1ε ίἱτ δ: πιιΙΙο τηεςἰίὶτετιι Ει1Ι188.τι1τ,€ι1ί νμΘεΙι

σετ ει: ΙεΒε ε1ιια:Μο ΡιιΒΗ::ο. δΒνεπετίτ. @ο ίωιΓμ :τιειφ

:ιεεὶΡἰτ ()ιιμο.βΙει νε:Β:ι ίπ Ι. π . δ. άε επί εμε ειιὶ δα. ισ

“Η οΒτὶ8ετὶτ οκςττοὶτὶο Ιεεἱε ΜΗ; ὰ: @κι είΜε Ρεςτοτ,ῇψ

ι:Μινε 9ιιςΡείοπίε, ::ιιί (απο οΒνεπε:ξ8ΈΩΐο άι: τ?[Μώ

· ι σ; ε8εε οςιιἔπ- ·

ω: ι·Ιε μ: “ώΒιιε 9ιιςΜωιιιω :ειΡὶΕπΙὶι1ω , ε1ιιἰ ο08πἱΕ10

:και τειιιτιιω ΙπιΒιιςωιιτ,πό νει·ὸ εκεε1ιιεπά1 ῇιιάὶσ:ιτἱ¦›0

τσίΒιτοπυ Ατ πώ ΐΠ:ιπι ω ιιΞτΞοιιοπι Ισια ὁ άὶνοτ Μ!

'$ιιϋΙΕὸτ:ι=το ὶπιρετὶο, νεΙΞέ σ: μαςΦ10ά. α €οεπἰτὶς
. -- η ” “ ` 10άΜίπω

. ] ν------.--- -#

ι
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Ρσετι:ι 8Ιεἀὶὶ,8: ΙΙΒεττετεω άει·ωιετΙοηε ίπ ωετεΙΙιιω πμ

Ρετε.ειιπω ίοΙειω εὶνὶτ2τ€Ι11 2.ι1Ϊ€ττε ἀεΡο:τετὶοιιο.$ιπι1Ιὶ-| .

Οεπ·ι·νιι1ε.ε:Μ .Ή

ετἱπιἰειιιπ·ι οεΡἱτεΙὶιιω πιεηὸε:ὶ ΡοτείιΕ ΕίοΙοητ.6.ίΈάε ΜΕ

μοοοεί ε: ὶΡΓιιιπ _ιυε:ιιπι ὶττιΡε:ἱιιω ιιοιι άε!εεεται.Ια ..

Με οίίεΙυε ειιὶ δει:.Ι.ηειτιο 7ο.έΕάε ΚΙ. _ _ ε .

$εοιιικἱε εΙἰἐττὶοηὶε Ρετε,‹1ιιο‹ὶ Μιπίτιιιτι Με”μα?

νὶιιεὶς Με ΜΒιιει·ιιτπ μπε ἀεΡοττειπἱὶ ἱιι Πι Μετα , ναι·Πίε

Με τ£ΧτἱΒιιε αστε εοΒειτιιτ.Ιτ:ιειιὶπι ιϋίἱπτὲ Π:επιι1τιιι· ὶη

.ι.5.1.ίί ι·Ιε Ραπ .ίοτε:Ρφιο.ε 6 . 5. ι .ίΕάε ίι·ιτεεά. 8: το

Ιο8.ἱ.ι .5.3.ἀε Ιε8.; .ε1ιιἰΒιιε ΙοΒὶΒιιε ιιικιυἰπιἰτοτ ττειόΕτατε

ΡτςίἱάὶΒυε τονὶποὶς με ὸεΡοττειιιάὶ ίπ ἰοίὶιἰειω πω:Με

άετι1ιπ,8: ιΡαείΕ:ε εὶὶειιδ ό.εΡοι·τεπάιιπι Πι ἱπἴιιΙειὶι θα· '

[ΜεεοιηΡτεΒεπάεάτ,Βςο εΠΕάειω ποπ ΒεΒετ,ιιὶΠ Ρτὶτι

εφε ίεε:ειπὶειτι ::οωΡεοΒεινετἰτ ά.Μπτει:Ρφωιε 5 ῷ ι άδάς
1ιιτοτά. δ: τεΙε8. ¦

Μ! σο11ττει1°1:1110 ὸεεὶίἱοιιεω Με ειάΡεπιει: ετ8ιιωεπ-ζ

Μποιιὶ Με: αμα! ΡΙιιε ε1ὶ, εἰ ιιτἱε1ιιο ε!εΒετ Ιἰεωτ ειπα!.

πιὶιπιε εΠ.!.πωι άεΒετ ε. 1 . άε Κ.Ι.Ατε1ιεί τςίΈτε Ρτονὶιε:Ε;

Μειιὶτ με 81ε‹Μ δ: ἀππιιιειιὸἱἰη ωετεΒιιπι ι:6. 5. επί

ιιτιίνειΓεε ΕΕεΙε οΕΕΡτι;ί Ει·8ο ετἰεω με ὰεΡο:τε.πἀὶ ΠΠ

ιτιετὶ:ὸ π1Βιιἰ άεΒετ,ι1ιιΙε ιι1εμεε ώ: εΙΞειιὶ εκώι·ιετε νὶτεπι

ί

@ΜεΡ:ςΙἱεΙὶΒιιε Ρεονἰπσἱς Ροτείὶε.ε ΗΜ, εοιπίἱίἐεπσἱἰ ω:

. €ικϋ Βοιιε , ι:ιιω τειπ·κιι νὶτει·α :ιάΙπιει:ο Ροτιι:Ηιπ,Ι.

ΝεαΟΝ:Με ”ιι1ΈΡήπο.εετηιιώς.Ιίεεε.: ε:οπδε. Βάι»

Ιε Με :μεΜε αυτ ὶιπΡ€ἐὶί , Μ:: τεΒιιΙε. δ, ιεεεεοτΙ ειά πή

πιιε που εὡτιἰττὶτιιι:,ε1ιι1ε. εε. τειίπιιιτι ο:: απτο ὶπιΡετὶο ίἱΒἱ

Ψ118επιιιηετε Ροτώ,εΙυς Ιε8ε: ΪΡεεὶειΙὶιἐοι· εἰ άε.τε. ΓΔΜ Ι. 1.

Μαι ιηαπό;ιτιιπι έΕάε οΗζ ε]ιιε επί ιικιιιά. Ρτςίἱιὶὶ :σκάκι

€1ε;όσ.τιιωώμε εΙ:1όϋ , με άσ.ιτωεπάί ὶτι ωιέτε!Βαι, ῇιιε

ΝΙΦΞατιὸὶ.Ι.τοΙεΖετο:ιῖ 5. 1 @ΗΜ ὶιιτοτ‹ὶ. ε: ΣΒιθ8. ῇιιε ευη-κ

ΐἰπιπιὶὶ νοΙ άεΡοττεπάὶ επιΠει Ισ ο άειίιιπι τ:Π:.ά. Ε ὶπςει

. Με ε· 1 .Με εΙε8επτετ δ: ΕιΒτίετε: ττεἀιιιιτ Οιιῇε:.ὲιά

·6·δ-:ῇι1ε ιΙαἱ.ΪΕἀ‹·: πι μιίβτι1ΡώΕ .Ρατε.Εσ.Βετ εοΙΙ.ιιεκπα

Ε2ξεί!7οῇηιὶιτι.1οιἔῖάε Κ!. Μ .

·-- ή έ-ε-···ΐθτ-~9--ΐω .

ε . . 334 ε ΑΜΒ:



  

/

| οπὶιπιιι· πω.

,

~

Η Μι:οπιιΔΕισ. Ποκι·πονΕπειΑπ »πιο

Με

` .' ΑΜΜΟ και.

Έίαιξ οτ:2έξ,|ση/ΐ2εσ:· π· και τεπσ2,μ6ϊπω
Α ' τειι!εΖπιία:πκ2.

ΠΔ

` ( :ο π Ε ι π 14.4 τ ν π. Με άα:ιπο ειοε:ττο απο ίπ Ι.τιιΙο

- ¦Σιέπιπι @ΕβαΡει&.ιιοξΐ.Π.ειφτεΠΐ: πι.π.Ξε κά»,

?φ τέστ το ποπ απού, είπσετε: ΡπόΉ.1Πι ιπ :επι 4, από στ.

επ ΡοΠιτ , δ: παρε ο8ο,πε:- ·
@ώκ 11θέαΒιιοπάε πιο

βιοπωδιπππ ροτει·ε Ρο πιω. πιο εοπτπι Μπι: πω. ° `

ι0ποιο οποοΡΡοιιὶ ροΠιιπτ. Ρπτπὸ ποιι νιόετιιι εΠἔμ»

ᾶο°τπ°; °οπιάνειτοε. ΡτοΡοίιτει ποπ ίιπιτ (ΗήΞ1ΟΙ1€ΠΠΠ. , Πο

οπιιπειειιτιο,τα!ιο.επτοπι ω... ποπ ιιιάικιιιι; σΙιΓΡο!ΐτιο

Ποπι 1.τωΜπ 2.6.5.ιι1τ.ίΕοφοδ Κοίο. εππ οι Με νοι·Βιε

οοΗίΒι Ρειξι:ιπιπάο ποπ Ροιοπάο, παπι ροέΙο. Ηππτιιπάο

έοπίοιιίοπιο: ι€οπιι:ιιπτ που. νο:Β:ι,ιιπο "πω Με να·

Με οοπί'ιί!ππτ; ια ε. πι παπι ΡειέΕιοΙ.ι.; .δε 4 .πιο μιὰ.

Ηοιι οοδειτ π.ι.ιπωπ 5.ιιΙί.ο πιο π» ει8πιπ· π. οΒΙιΒιιτιο- ν

πε οοπίι:ιεπθππά,8: «μπε πιο οΕ›Η π1οιιε πΡοπι. «μια το

όοπτιππιτππΡτοίπάο ι:οπίεΠιο πέειιιιιε ποπ ΡοτοΙΈ :ποπ

πιιιι8.ιιππω ιπάπα:ι·ο, πιο κοιταω Ρι·οΒιιι·ε·, ει!ιοοπι π.

Ροπεππι πάει νειΒιε , ίἰ:π οποσ εοπίἐτππω. :πικαπ Ε» ··

Βιιτιοπο όιΙΤο!νοππέ, ποσο ιοιι€θ ΓιιοὶΜ8

. πάιιιιτιππι Ι.Ἀττιόπιιε δώ: οπΙὶ8ατ.8ε πόΐ:.δε οπιάειιι πιο

πωπωπο:Ρειέι:ιιπι,οιιοά !οπΒο πωπω Ετ.

βοεππι·Ιο οι:Ροπι στοπ, ποσά ά1&ιιπι Ραέ:ιτοιπ π: Ροτ

«Με ,· Ρ:οΡτο:νοι; σ. Με , ΡτοΕπ:οι· π: ποπ τειιειι:Ξεά

. ἐθ(€ρ.ξΒοςΐοπιιοποιπιπει:ί , ποπ π: 68.τ238&11τιι ποτίοπαΙο

πι: εΒΡειτὲπτἱπΕετ.οιιοειΡαᾶιιιπ @Μπι ΠτΙ.7·-ΜΒ·

&οπιπι @ο Ρ:ιόΕ; Ο.;τε:πιπ οΠἱ; Ρ.ιάιιπι Εεπει·:ι.Ιο 8: π:

και, τ:: @ίπ @ΗΜπι. τοΙΠεάτι11°, πώ,- Οι Μπι., 11011

τεπιπιι πιπιι ι οι ποπ ι:ειιοπει πο: πεισάειπ τιιπϋπ 1·:Επε

ΦξϋΘὲ.οϋΪἱἔἐτιιπιἑ 'Ηπεισιτπωειοπω επηοιπιπ πιο:|Θ9€.ευ!ά Π ΡαέΒιιε :1Επιεσπόπωπω@ΗποΕΠιιιιτπω

.. Α ~ . Δ - 1 γ ι ο Ε
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` @σε Φ: τεΒιιε ὸοιτιἱοἰ. Μαξ δε Ρ:ὶικ:ΕΡὶε ν1οατὶἱ,ἔι1ἱ ώ

Οϊπτγ-ιι:ι.ω.μ 4` Π;`

[πιο δ το,δε παπά Ρετετε λε !ιατοάι: τιιο,οδ ΡοτεΠ: αυτου:

«με απο ω1Ιιἰτεο:τὶιιοιτιὶιπε ΒςτὲὸἱτετἰορΙΠ τι: κοπο”.

Ιβ - Α-8εεεΤΐΙο κιν.

Σκι::Μἄἐκ αυ;β!ω ΡαΕκσέυεἐπὶ:: :ιούΡσηβ

› μου» σα” &σέΐέ&ασ. -

ΑΝο Με δ: @Με οιιςίΗο πιονειιιι:_ἔι Β!). επι Παπ

_ ΜΗ- ίΕο εκετοὶι:ιιε Ροτείὶετεω ΜΜΜ 'οποιο :τοπ

ΒοίΗΒιι€ ὶι18ι1Πἀἱ. (ΣΕω άι: εο οιιοτἰτιιι·, οιιἰ εΙτοτἰιιε όα

&ιι δε αυἶΡἱεὶὶ$ ΒεΙΙιιιτι φωτ. Νοε:: ιὶο Κε:8ε δε ΡτΙοείρο,

ςιιὶΡαοὶε ίηουηόσε δε βεΠί Μ:ΙίεεωΗ ιικΒἱττἱιιπι ΜΒετό

' ΜΙΒ ΡοεεΩ_εΠΕ ο ιιοέτσ.τίο, Ε: γεκὶο;·_ώ ΒιετοΗ , αθΕε:ο4

Μπι Με :ιοτηοοεοω 1)!). Ειποοε1σ.·; Ποεί επι·είτιιε ί!

Ισιτπ .κυ!επτέιπ μου ροη:Ρε:ετο. @Θα οΡὶοἰο τοοΗττο2·

τικ ΡετΙ;111επάειΕ0 8εποκειΠ 6ο. άο μα. ιιΒἱίἱετοἱ

τω, οιιοά_ωωιό:1τ0 8οκιωιΙωοο οοιιτωεο.τιπ ΡοτείΙ::·..τ

ττειιιίἰἔειιἀὶ, _

. Ηειοο ἀεοΙἰἰοιιεω ΞιοΡι1εοετ Πιιο.τ. Μ τἰτ. άε Ρ;ιέϊ:. πιώ

πα ἀἱίἱὶι18ι1ἰτ. Αιπἀιι€€11άἰΕα11τ11Μ 8: Ε€8€ι1άὶ€Χτ1°€ἱτιιε

ειπα ΠΠ άεωαπάειτει εΠ·, ειιιτ Ρ18112.δε Μπα τετοιο Μπί

ΠΙΠΡ0τείὶαε`ε1εοιιεεΠ`ιιείἰ:: [πίστα εαΐο ποπ μπώὶοἰτο

μεση απο ΒοίΈΗω.ιε: Ροίὶετἱοτε πιο Ροτείὶ. Ιάι1ιιο «Με

τπιατΙ.Ρτοοιιωτοταἱ ;9.ΙΕόε μα. Μή Π:2.τι11τ11τ οιιοά

·Ρϊ0011τ8.τοτ τοΠΠίτι1τι18 απο ΒΒαέ. Ρότεαπε,ΡοτείΕ :ταπ

ω (Ηπα εΧει·ι:1τιιε από Γιιο.ί, οι1ξ::.Δ Βεβαια; απο παπι

απο ΗΒετὲ Ροτείὶατε, ΡοπιιηίειιΙο !ιοίδ::άιέ μέ:: ί1ψ1π!!

ΒἐΒἱ8 Η: ΡτὶοοἰΡ1ε Ρ:ιεΙΙ-ε1. δεσ! Με; ι:ΗΜπόΒο ω· πάψω:

ΜΜΦωα,ημία οι.ιπι μια ἱτοΡετϋ ΓοΙὶ ρτίοοἰ Ι αυτΚά

Ρ"Β· ΜεΠὸ1τ1ὶέιοϊἰω απο Μπιτ; ποια τω” σύιΜπιπ

ΐἀ=!ἰ08.πἱᾶ'ῇ5ΈοἱαΙἰτεὲΜε Επι; εωοιο. Βοεὶιἱετο 80ίω

έξι" (ΙΜ τσηιιξηιέη: Γ:α:Με ωμωωιμο,Βου ;τωβΜ'

ψήααωνο_.ριεω ω|ωεωωΡωειω ίἱτεὶε·‹ὶΦ

. ` | -->-' › ‹ _ _, _ ___ __ 7 ἔ ὅ · --7 ΜΕ-.-||



 

Ξ6 Μ)8]:21:.1..ΑΝ. 0ο κτιιονεἄιεωιιιἶὐκ

ιτποάο τσ..ωΡ;ςιιὶ αἱ ε.8εω:Ιιιιπ άι: Ρτοοιιτειτ.ἰπ 6;Νεττι δε ,

- Ω: ΒοτιετεΙὶ οι·εύοω: που νω·ιίιιιπ σε, εμε ειιιὶε νετὶίΞωΙ

ΙἰτοτποπεΠἑτ εοιιεο!Τιιτι1ε. Ι. οΒΗ απου:: εοπε:ειΙΞΗΣάε

Ρἰ8ιι.(1ιἑ=ιωοἱ›τΞ οΡοττετ , οτ όιικ ἔσω Ρειο::έ ειῖ ΙιοΒίβιιε

ὶηὶτε ΡοΠἱτ, ιν: Για: ιποττιἱιπιτἰιπ εἰ Πι: Ρετιπ1Ιδιω. Φωτ

Μπα άεκ:ίΠοποπι ο!ε8ε.ιιτΙ Γειπειπέα εοπίἱτω σ.: ΡοΙγΒῖιιε

ΠΒ.: .ΙιὶίΕοτἰπτιιω,άιιω ἱιηιιΞτ,Νοιι Ροτείὶ άιυι ΊιιἰΓΡἰεπι

Μ αετείιιΗΡΓο ΒοΣτοξΡΐωζεέειΞοτε ηί-?ίεξ κατ! Γεμ

Μ.τ1τε, ο και ο ο ο ονο ε ει·ιτι ε: ε,ιηεο μπω

ἔειτ‹εω δἔ)Γ:ι1ι1τειτι.Ιτετη ΗΒτο ίΕΧτο.Βε ΒεΙΙο δ: Ρειέ:ο ειιττι

ΙιοΙΗΒιιε Ραεὶίεεπὁὶ μ” , Ιε8ο.τΒ ωαετΙε ι·είΡοιιάεπώ αιι

θ:οτίτπε, Ροηεε εοποὶΙἰυιπ οτό!πιιω , που ειιικειτι μπω

πωπω Κεεεπι νεΙ ()οπίιι!εω τΙὶο. Εε.ιπ!εω ειΠθττ1οποπ1

εοτιθτωπ Ηετοἀοτ.ΙὶΒ.6.Ιιὶ1ῖοι·ἱς,ἀιιω ὶτ1£1ι1ἱτ. @άιυπ

ἱπἴετὶοι· ειτειιιε ωει8ίί,ιτ:ιτυε εΒΐε!ιιο ίὶιρε:ὶοτἱε Ρι·ἱι1εῇΡὶε

αυτ ΚεΞΡιιΒΙὶ‹:ω εοπίΕπιί-ιι :ιΙὶε1ιιἱ‹:! ΙιοίὶὶΒιιε να! ίοείΙε

ί οροὶιἀὶτ, απ: άειιπιπιπι ίιπιιΙάτ, Ρτο ιισΧά Μάεπι ώ

αὶεικὶιιε.

Αεεειιτιο ε”.

%έριέΐο πεφέτ έκ/ἐ ωιβωβατα2Μπωεπε!ω

αέαπ2α?οώθια ίπ/Μτό:.

ν ο τ· : ι ε ω π!ἰ‹ἰιιο εόττειέϊιι, μια ΙοωτΞοιιἱε,εοπτ

- πτιΩὸειτἰ,ὸεΡοΙῖτἰ_, π! ειΠο ἀεΒὶτοτ ἱτι Γε ίιιἴεἰΡὶτ Ρ€τἰ·

ειιΙιιπι επί-ω ίοι:τυίτί , ατυΓεωτ Μαη ίἐ οΒΙΈο.ΙΙε π! αν

[πε ἰπἴοΙἰτοε δ: ὶποοηἴιιετοε. Ηπα ίετιτοπιτΙει ΡτοΒετιιτ Ο(

ΕΠ 9ιιίερΙοπιππι 9.5.ΙιιΙἰ:ιιπι:ε ίΠοσο.:Ι. ιιΒἰ ώεΞτι1τ, Μπ

ἀωτι εΠἐ Ρο.άο,Β ε1ιύε Ιοοεν.νίτ Πιιιάπτυ ει ιε:8ο,ιιτ :Μπι Η

ιιυίάινίτηεψ:Ξ αεοἱὸϋΪετ, Ρω:Πειςετιιτ εἰ ιπετεςε. να φ·

μπι ωεήοι:· Μα” ὶτιιτοπιπε Ροι·ίου!ιιπι ευ.Γιιε ίοττιιιτι;

ρι;ῇ !ιι.ιπιεπο οοιιἔΙΞο παίζω ποπ οτείὶ Μαι οοικιι.ι&οΒμὶὲτἐτπικἱἔετἰέ $Ιοοπ.Υπάο Γε :επι ἱιι 8επιπο Φ: οψη;

ρο.(φά"ς4%9,€νο ΓσΠτσ3582σ Σ1αίοΠεσμ μόΠο ποΤαφ' ·
- - ·` `:`““” Μ:Μ ” “μ Η αυτ: 

 .με ζ ;._
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Οιικ·ι·ντιωι εε . Με ιὰ

.νἱὁετιιτ.Νεεὁἰεἱτι1τ :είπε ίοπυέωε, ΜΗ :απο :οπτἱπΒμε,

απεΙὶωτε ΒαΙ:Ιο Μι Ι. ία! δε Η ‹1ιιὶε 5. 41ικεΕτιιω ΕΕ ίἱπιιιε

ι:αιιτίο.Επάεω ίεπτεκιτΙει ε66:πισ.τιιτ Ρε: Ι. ι .Ο . εοπιπιοᾶ.

υΒὶ μιάϊιιπι ναιΙετ, ε1ιιο ἱιι 8ετιει·ε εοωπιοι!ειτειάυε οιππα

ετἱειιΙυπινΙε πκήοτίε, δε εειίὶιε Εο1:τι1Μ ὶπ Ω: τεεεΡἰτ, νε

Γιιτἰ Η εεε εοιππιοε!5.τει νὶ Ιο.ττοπιιω, απ: ΙιοΠ:Μπι ὶηει1τΓιΙ

ίπτετεεΡιει ίἱτ. ·

ΟΡΡοιιίτιιι· Ι. ΗΒιιΙειε ·78.5.ΐωιπωτα ΒἶεΙο ::οιπτ. ετη τ.

ιιΒἱἀΙεἱτιιι·,ςι1οὸ Η νειπΗτοτ [Μάϊο [ο :ιἀίὶτὶτιΧἱτ,Γ:: '

τυτιιιτι,Ιὶ ηιιἰὰ νἰ αυτ τυιτιΡείΒιτο Βάσω είδ·τ,ιιιιο πάτα»

και” τεττιΡεΠ:ειΕ0Π1 τωπι1ιπ Ρτα:Ιϊ::πε τεπσ:ατιιτ.νπάε Φ: σε*

Πι ίοττιιπο ίοΗκο 8ε υίἱωτο απαιτει τειιοτιιτ,‹1ιιἰΡειὁὶοὶπ

ἴετεεἰΡἱτ εαΪιιιτι ἴοττυὶτιῖ.ΚεἴΡ.8ειπἴιιε Βιι]ιιε ὶε Β Με: εΠ:.

νειπὶἱτοτ ςιιἰ νεπό3άετατ Έτιιιτιεπτο. Ξτι ΗετΒίε ειι εαπ1Ρίε

αὶίὶοιιτὶε, Ρ:οπιἰΓετατ Γ:: εττιΡτοτἰ τε:ίδ:ίτιιτιιιτι Η , φωτιά

Νεκ ιη:ιΙα τειτιΡείὶο.ε ἀππιι1ἱὶητιι πω, ΡοίΕοο. ιιἰνεε ?τιμ

πωεοπτι:Ρετιιιπ. ΚεΓΡ: ΙΟ. Η ὶττιττιοὸετετε: :ιἰνοεδε

4 εοιιτι·ει εοηΓιιετιιὸἰιπειππ Γενιαιτεε άειι·ο.πιιιτι σ.ττιιΙαι1ητ,

νεπώτοτεκτι τειιετὶζΑτ Η οιτὸἱπωἱς δε ιτιοἀετειτ‹; ηὶνεε δια:

τιιιιτ,‹1ιιἰ:ι Ιετιιι1ε1ικ τοπ:Ροτε ἱιγεπιἰε πὶπεετε [ο|ετ,ἱιοι:

ά:ιωπιιπι αΙὶΙιπεΒἰτ αυτα, ‹1ιιὶει ποπ σεπΓετατνοΜΙτοτ

Ρεϊμ&ιιπι κ4ιιο 3η Ε: ι:ει:ε:ΡΞτ. ΡετἱειιΙι“ἱ τειιπΡείἱτειτἱε, άειπμ

και» οωει·8ετιε ε:: ωοὸετατά :ισ ίοΗτό. κειτιΡείΕπε ΡτςΠ:ειτο

νοΙυίίΐελτε.κ1ιιε οκ !ιοι: @Μεπωἀεεἰίἱο εοὶΙἱΒἰτιιτ, ιιοά

σΒΙ:8απε θ: αἱ ι::ι(υιε Ϊοπιιὶτοε , πό ὶιιἴοΙὶτοε , δε καὶ καὶ

τοιιτω85τω αιΓιιε Γε οΒΙἰ ΜΕ: ι:α:ΜΕκιιι·. Ηαικ: «:ΙεΓεπάιιητ

ὰ πρρτοΒσ.οτ Ρὶη:!, π! .:.. (Σ. άε α:Μπά. νειιἀὶτ. Ήρα::

Ε·3·Πῖ1πι.ι9ἱΡειεΙιἰπ.ΙὶΒ. 1 .εοπττο.ο.86.ΒὶΙΪἐπτἰιιιπ Βακ

& (ΞοτΙιοΪ:.πσὶ ά.ΜϊΙϊα!ειε 5,ί;ιιιη;η;α)

σ

- Αεεεεε;
μ.. -. ε. .. .-.|

Ι
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ά Μποιιι.τ.Λισ.

ο

Οοκι·ιιο_νιι κεί.ιικνιε

τι Αέ;Ειιτιο πω.

('ςκυωιέΜ2:Μπι·σιιιψιέε: α? 766-47%ρά[Μ

ες/.ἴἐσπε Μιά” ' ¦

._ ΒΕ ο νι. Α ιι ι ι· ε ιι Ρ:ιδέει εΙε Ριπιπέ Γιιι:σεΠιοιιε νἱνεπἐ

κ Πε ἰιιτετροίῖτει,ῇιιτε ι:ΜΗ τοΡτοβειιιτιιι· δ: ιιιιΠιιιε Πιιιτ

ιιιοικι€τιΙ.4.Οο .άειιιιιτι!.ΙΗρ. @ΜεΜεβετο οΙϊ ωιο,

τιιιιιιιιιηιιίπιοάιΡΜ ρΙειιει Επι: ττιΜΠΞιιιι 8ε·ΡοιισιιΙού `

σπασω , δ: ι:οιιτι:ει Βοιιοε ιιιοι:εε ὶιιἱω. εειιίειιτιιι·. Μάα

τιιιιτοιιίτιι νοιιιτιι εαρτιιιιάει τιιοττιε, 8: οεεε.Ποιιοτιι Ριπ

|:ιειιτ Ρεσεειιόι,ρτφΡτει ιιιίιώ;ιε, ειι.ι:ιε Μιιετε

Ροιἴὶιιιτ μι·
ιιιίι:ειιτεε νινειιτι , €11]ιι8 Ιιει·εάιτιιε ιιι ·ΡειέΪ:ιιιτι άεάιιι:ιτιιτ

ὶ.ιιΙτ.().όο Ρεόὶ.Ι.ΙὶἱΡιιΙειτὶο Ιω:: ιτιοάο 6 ι ,ΗΧΩ ν.ο. Ατ

τπιιιοιι`ίἰ τ€€ιΡτο£ὲ ιιιιοι· εστι]118°€ε !ιιιιιιΓιιι οι1ι ΡιάΞι ίιι€€1°<

Ροιιαιιτιιτ, <ιιιοά ἴιιΡετζὶεε ιιι ι·ει:άεΗιιιόΕΙ εοιιιιι8Β Β0Μ

ὶιι τφτιιιτι νοΙ Ρκο μπω ΐιιεςε·εΕιτ, Μα: οοιιν`ειιτἰο !ειζιΒιι8

Ω:ιΕΡτιειιοιι ιιι·ιΡεοΒικιιι, δ:μπω Μα ΡοτειιΙῖ ιιιοτίβυβ '

«μεπεφτει εΙὶ 8: :ιρΡ:οΒιιτο.. Ειιιιιιο Επι τ·:ιιι:ιιι ιιιειιιΜἔ

_ 9011ΕΜ8Π1τ Ρετ!. Ίιιοά ειιιτειιι 7. 5. Η γι: δ: ιιιιοτ βάο

ἀοιιετ.ὶιι`τ.νὶτιδε ιιιι.ιιΒι Μτιιιτιιτι ειιιοά Με:όοιιευ:ί0 1η·

τοι·οοιηιι€ε: Πε ριο!ιιΒιτει,τειιιοιι νω;εωιιιιιωι δ: ται·'

ΡΜε!οιιιιτιο ιιιτει: οσε Ροιιιιιιτει81η (μια Βιμ: οοιινοτιμο

ποπ και: ΐιιι:ιιτ πατατα:: όοιι:ιτιοιιιε ς1ι1ειιτι ·Ρει·ιτιιιτο.τιο#

Με. Βιιι·ιιΕτα νέσ.ιετιιιΉΐυά ' εθειιιιι άοι·εςιμ·οεά ίὶιο:εβ μ

|ιοιιε Ηπασοιιῇιιἔεε ῇιιιιὶϊ ο ι:οιιΓοιι ι:πιιειιιιι,ιιιιια ὶιι ΜΒ:

ιοΙΙ5τιιι-Μ:ι Επιθ:ιει Γιιΐριειο @εΒόει·ωιόι ιιιο;φΜ

αΙτοκιιιε,οιιιιι ιιοιι ιιιιιιιισ @μιὰ Ρι·σΡιιιιιι Ωω 11288ιι128τ

:επι Μισή ι·ειιιιειιιπ , φωτο πι: αΙτει=Ξιιε Μι·ςἀἱτατειιι ει»

«Μωι ει:ΡοέΕετ. Ηειι‹: οι:οιιιιοιιοιιι φαί ΡειέΞε νὶσἰΐΕΠΡ

ΜΜΜό: ίιια:σα!ειιοΙο ω" ι:οιιιιιεεε ναΙεειιτ,εἀεὸ ιι: ιι:

ιιιιίε|ετιι ά: ὶιιετειτἱτιιἀὶιιειιι ι·ενοι:ιιι:ί ΡοἰΠιιτ,ιιιιιΡΙΘᾶιΙΠ<

ι.6.Μιιιβθειιω..οΕΕ; ;.ιιΒιιισΕπ
πιικΘαιΙ.ΙιΒ.ι.ιοΒΕσ. :

ιιι θιιιιι€ιᾶιιιιΡωι@ως@ιι “ 'επι]ΜΜπάσ Εκπι:ικιιιιιέ

ϊ ,_ 4 _7- Α .

ι

Ι

  

σ

  



 

δώΜΗ: ἀεοἰίἰοιιἰ`οΡροπἰτιιτΜπα : @ο μια!! . πω

Μτιιὶτιιτ Μπι: εοπνεπτέοι1εω :Ισ το ιιτι1.εΐ. ἱιι‹:‹:είἶἱοτκ: "η

Με Με: ΜΗεεε ;απτυτή,επ ίμεωὶ ί:.ινοτε , ι1ιιοά (εἱΙὶ

; α: ιτι1Πτεε ςΙε Βοτιἰε ΐιιίε, ίπ νίιτι ΡοΠ:κτώ Ιιιἀἰοἰἱ , Φισ

' Μάο νοΙιιιπ,8: Πιιοτιποάο ΡοΠἰιιπ , άΙΓ οιπετο δ: τ€ἱὶειτἰ

μ φωτ. Ει·8ο ὶη Ρει8:ιώε Γειι πό πιὶ!ὶτειυτὶἶἴυε εόττειιίιι·ω,

Η Ε:Γ:Ηίεετ εοπιτιπιιηε ώ; Γετν:ιπάιιιτι , ηπα! νετειτ ΡαέΗε

1 €0ΙΙειτ.Κεί-Ρ.%2 οειὶί:ι 1110νὶτΙπ1ΡΡ.ι1τ ΗΠΒιι1ειτε Με: με

‹ἱ€ ΡπόΗ:: τεε1ρ:οαι: ΠιοσείδοΜε Πο ιτιὶΙὶτὶΒιιε :ιὸπιὶίξτὶητ_

β ι ΟΕκτνι::Α ε. 29.

τοόὶτατειτι ά;Γεττ1 Ι. Ρεάιιτο η. ().άε Ριι6Ε. Μ. ΩςΙ€

&νοτ [ε1Ποετ ωΙΙὶτὶς, δ: ιιτὶΙὶπιε ΚεΙΡιιΒ. εειάσπ Ψ.ιοειιιε '

@ο :οι1]ι18ὶβι1ε ειόε1Ρτατί ΡοτείΕ-. Ν:ιττ1 ιιο:ι·ι·πιιιοι· @νοκ

@Ιω ρω £οι1]1.18ί0, ι1ι1ε.ιτι Ρτοηιἱἱἰτὶέ : ΡΙιιτίττιιιττκ1ιιο

1πτειείξΙπωςΡ:ιάει ι·οοΙΡτοεα ά:: Γιιεεα:Ιεπάο ὶιπ:ετ ςοιηιιο

ἐκ Μαιο , ιιτ Με ρτςπιὶο δ: επποΠιιηειπο εἰε Ιιιααπόίε

 

Με άοτεΙὶΒιιε Επ:ιΙΙιιε Βοκι·ιίπεε ὶιινἰτειτεπτυτεὸγιιπεττἱ- '

Π10πἱιιττι οοπττειΒεπόι1πι Μελ. ί.ίείο!ι1τ.ππαττ. Ρ:2τι:τιτα

ῇιινηιιτ & Πο.ΒΠΙτιπ Με εουΓε ιιειπἰε Μακη Με πιάσ

Μ , (Με Ρώτα άε Γαεεεάεπάο ιιΡεκ άστε δ: ἀοιιατὶοπο

Ρϊ0Ρτει·ιηιΡ:Ιο.ε , νειΙΙάει Γυτιτὶτιτει· εοτηιι8ε·ε Μικτοϋτειε

(Με ρειά.εοηνω1τ.Ι.ΠΜ ().άε π:ιτ.!1Β.Ι. Με 1:κιάιυτι 5 .

.ΠΙΓ:Η:ἀ€ΕΩᾶ.Ε.τ ο ετὶειττι (αρα αεταίε Βοπὶε ρειάιππ ι:Ιο

τσοιΡεοαι ΓωκεΠἔοιιο :ιἀωἰττεται· ὶητει· οοιηιιἔεε:ΡΙε:ιιιμ

(Μ Μπι Η:,ι1τωπ› πιιιΙὶεποε οιιωὶει @κι Βόπωηατέ;ο ἱη ἔ

τεπι πάΓερ :, φωτ:: ὲ`‹:οητιἔι ωεωτΠ1110Ψ.18 οιιϊωει

ι12Βοηε ω ε! ιΜοτιέ :φωτ ηιιΡτἰειε ωσεί αό58ΜΜ.

ἱϊ8.Ι.τπι1Ιἱετ Βου3.7:..- Δ: ]ιιωΙοτ. μΒειιὶειιιε τω: πώ;;

Χε Μπακ :ιηιοτί11τετ·Φ011]118€5 νί8ε;, ιιτ πι1Πο Μάο

_ ςἴυἴρὶεΙο σ.ε!ωΞιωτιιι·,ςιισάΡεοΡτει· τςτυατιιι·ειέτι δια

  

€είΙζομεω,21::ημ@παώ £1ἱ98€πι Ϊ ε, ειιις-εΙεςτῷις

Ρ5Επ9=Ι6τετ:+κπ:: ν ΤΤΤΤ` κ ' ώ , ;

χ · ·ἶ ε:: η·. · ~|-Δε_μ_ε›

  



!;ο Μιετ:ει.τ..ωτ. Ωοιι·ι·ιζονιιιιει.ωνΜ
·Γ

ο

Αεεεκτιο ::νιι.

Υ 6'σ,πτωτέσκαι τωιίετ, τις α'οίω· Ραέΐττω·

ίπ εοπτπιέ?2Μ:.

Θ Ι) ε ο άοΙιιε ιιι οιιιιιί οοιιτττιότιι Ριπίτο.ιιάιιε τα , ιιτ

· απο :Με Ρειότιοιιεε σ.ιε το Ρτιντιτ:3. απο Βιιτ,τιασ εστι

νειιτιο ποιοι ιιοτι Γετναπό:ι Ιῖτ,τιο ιιι ὸεΡοίἱτο οιιιόειιι, Η

εοτινοτιετιτ , ιιο άο1ιιε πιο.Ιιιε Ριαίτετιιτ, τιιιιτιιιαιιι ουκ Πτ

ι:οι·ιττα Βοιιιι.ιιι θάετιι, οοιιττει οι: Βοιιο: οποια Ι.€0ιιττπ

ότι” άΕΚ.ϊ.1.τ .5.ίἱ οοιινοιιιτ .άτ:Ροίιτ. Ιάεὸ @και απο

_ :το Βοιιοε ιιιοι·εε τα Βετο τ:οιιντ:ι·ιτιο,οιιιιι ιιιιΡιιιιιτιιτε όοΠ

ΡτοΡοίιτέ ίτινιτ:ιτ :ιό άτ:ιιιηιιειιάιιιιι , ω» οοιιντ:ιιίεΒατ

-κατά τοσο μια Ροτιι.ιε ἐ ιιιει!εδειο άετεττ€τιΙ.ιΙΙιιό.τάδ

οι: Ρο.ότάοτα.Ι.Π ιιιιιιε τ.7.5.Ρο.έι:ο. ίΕάε μέ!.

_ ω εάνετ(Ξι.ιιτιιτ Ιιιιιο τιωι1οιιιι. ]ιιτιἴ8οιιτἰιιιτι 7.5 . δ

` μάθω: τΕάε Ρ:ιότ.8ε Ι.4.ιιι Ηιι Ο .‹ιε ττιιιιίαόι:. "οι ειιιιιιιτ

τω" Ρρ.θ:ιιιιι,ιιε @Με Ρτειείτετιιτ.Κείρ.φιοά όιθ:ιιιιτι τθ:,

Ριιόδ:ιοιιειιι ιιοτι νειΙετο,οιι:ι τ:οιινειιιτ πιο @Με Ρι:είτετιιτ,

ιιιτο!Π8ετιάιιιτι είτ όε άοΙο τι1τιιτο, ότε ειιιο οι ιι€ίτιιτοοιι

`νειιτιοιιο,ιιε Ρτοίτετιιτ,ίἰ ίοττὲ ΡΟίττ:ει ιιτιιιιιίΓιιε Πο Οι: Ρ;;

τετιτο τω, όοΙο ιιτ 8εόε Έιιττο ττο.ιιίιΒοτε δ: Ρωττι ρετ

ιτιιίΓιιιιι ω: (Μ. Η Ραειίαιι·. Ι.ίἰ Ποτ η. 5 . €1ι1ετά;ιτι1 θ. ‹ἱΦ

ΡιιέΕ.Πο Ρι:ετει·ιτο ε!οΙο οσα! μότο ι·ειιιιττι ροΠἱτ, ιιιίετιὁ

έΓετιι:ιτιιιιι είτ το ά.Ι.4.Ν0ιιΟΕΜ 2ι1τ€ι11 ιιι Με ετιίιι Γηπε

τίοτι:ειτιο Μετα , ω: ότε ε!οΙο ίιιτιπο τιοιιΠε:οατ Ριιι:ιίοι,

Ίιαιτ1·ἱιὶ€ τοιιιίττιιτιιιε ιιότίοιιοτιι @οι ιιοΒιε τ1ιιςΠτειιτι, Μο

Ρι·οοτε;τεει :σπιτι α! όοιιιπι ωιιιιιττατιάιΞ ιιινιτειτιιιε , σπιτι

° ]τιιτι ειάιτιιΙΤιιο Ποσα: οΙο Γιιτιιτο ει8ειτιιτ. ει: δ! ο: ΜΙΒ μι·

@β86 ττειιιίἱ8ετε Ηοετ,Γεά ΕΔώ μπι ιιτ!τιιιΙΤο, απο 6108·
'ΙΗοπο ΜΗ ιιιοτοϊάετο ττ:11ιίι8ιτιιι:Ι.Ρειι. @τοτο ο θὰ· τι

- 5:οι:ιιτιάο Ρτειτάι&α: αΠἔττἱοιιὶ Βτεινὶτετ :σο ιιειτ με

ορο; ;.7.5.ιΠιιά.ΕΕ εΙε Ρειδι:. τω ετιιι.ιιι αἀιιιὶττἱτιιτ μαζι,

2Μ'ιιτιιτοαστο ποπρι·ιτιταιαάοι Ναιιτε Ρειι1ι.ιε Ι απ.
--"--Μ Η..-.._...._.. ...__. ..-... -.......--._ '
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Οεπτνπ1.4 ;·

ποπ Με:: ΡειάΙοπστπ,πε όοΙπε ππιΙπε οτα&ετιιι·, παρτι

νί869ι1ί8 Μίοεπιτ, πο @Οπαπ8ετ, νἱὶΡΓι ρειέΕπε νί

όστιιτ,πε ο άοΙο πἔατ,πποἀ Ρ:ιόΕπκπ Ρεοάοπτ. Χοίρ.Ηπο

παω οπειιὶεΡοποπε Ρειοἰίἔὶτπτ ειιτπ άφοβτοπο , πε πο

Μεοιιτπ :ο ει8π:,Ρτοὸείὶ ππΞάεπι πο; (επ ποπ π! πο:

Ρτοοείἱ ει,ιπ ποπ ΜπιτπιωποάοΙο ει8ετε:, 'Η οιιτπ οοΙο

' πιω ίεεἱΙ1Ἑ π] πεποπτο ίπεοινο:τοποο Ρι·οΒοτ. Α: πι πω:

ΡτοόείΕ Κοο,Π Φωτ [ο καπ άεοοίϊεπιπ πππὶίἰίἴἔ:, οιιοιπνἰε

ἰΠιι‹ὶ ποπμοΒετ, τ:ιτποπ ρτοΡτετ Ριπάί&ειτπ οοπνεπτὶο

ποπ ππ” πποεατιιτ, δ: πΠο8ειτα τειπιπκπ :ιππίδοπο πο·

ροίἱτἰ εΒΓοΙνὶ άοβεπιτ, οποσ! που έπτετοοπτά πω: εοπνεπ

τὶοπε ίιπιπιππ ποπ εκατ ¦ οπὶετειΙΙοοιιὶ πιπἰΠἱοποπι πω

8ειΕπιπ ΡτοΕπιπ: τοπεοπτιιτ ὸεΡοΙἰ:ο.:Ξπε,ππτ εοπάοιππειτὶ

άεπεβατ.Ι.4.().άο Ρὶ ω.Ατνοτο Η πάσι· εοπτοπε!ειτ των.

άφοΠτοπι ο.άπι.ιε εΠἔ ποια! τοππι,απι άο1ο ιπειΙο @πε είδε

εππΙΠΞιτπ, δε ΡτοΒατὶοποπι ορο ἴπἴοὶΡἰπτ_, ειπὸὶοπάπε οπο'

Να:οππω ε1Ρπιεὸὶέὶει εοπνεπτ1ο , πιο: ίἰπο επειιπίεΙπι

πι ὶτπόἱπε ποπ παπί:Κω οοποεάοτο,πτ ὶπι υπο ίπ πο.

Γ) πο επίΕοτοιπ πο.πάσ.τοτ. Μια πατποπο πιο ιιτπτυ.ε πο·

05 Ρτοίὶετιιτ Ιπ ἀεΡοίἰτο,ἱπνὶτο.τ καιω ποὸεΙὶπ ιιοπάππι

δτΙιΒετὲ €πιΠλπππιπ Γτοιπποπάπτπππο ὶπ άοπο πο, :μισά

ΜΡ:π 8: ι:οπεπι Βοποε τιποτα, πιο ΡτοΞποΙο ποπ ΙΞενοπ-

όιυπΜ ιιπιπ.8.Ρειάσ. Βλπ: Ρ:μΕΕ.Ιπι ο!ο8:ιπτος ττιππτ Ποτ

Μ.!ιο. ι6.εοτπ.ε.6.ὅ‹Σ πιά 1.6.ππιπ.1ο.Ο.άο μιά.

· .νΑεεειιτιο ::ν:11. Δ

Ω_β2»ι πω:παπάκ>πωπέστπωωϋπι:έμτοπο , αμε

απ:μπακ Μπαιιβ2, ποπ απο! π” κπαι:Ισπε- |

:έα πφο:2ύω, πιοοπὶπιισμτπσεπἰππτπσί[ισσώέιρ

καιαπ. ' ο ο ι - ο

- νπωο ειπε6πεαεπιθείτππειεππησεπτΜπα

- @ΞῇἱΡἘΣΩς,ΡΗ_ΚἐεπΙπῇπταττι€πϊ9δ€άοτοοοπ8τιιᾶ

Σ' -

Η 1
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3;; Μισο ιει:.Αιικ βοή1··πονιικειμινΜ

ΐιΒ:ΚοιιΒιιιιτάβ τιιοτιιιιιτιιι· ειπε μι ττειι·ι , ιιοιι παει ι

ι·ειιιιιιοισ.τίο ιιε·ρι:›τιἱ:ιιιιλΜ! ι·ιεροτεε ιιΠιιιοιιιιιιιιε ει! Ι

ι·εάιτιιτιι·ιπ "ι ΡτοΡτἱο μπε ικιιιιιττειι(ιιτ, Η Μαιο Δω

ιιιεεεμιιτιι εφιιἴετιιιιτς Ηιέε θ”«πω ΡιοΒατιιτΡτιπιὁ :ιη

ήοι Ρειτισιιίε 5. ι . ιιι Ηιι.ϊΕιιε Βοιι.Ιιβ. δε ι. Η ι:ιιιιε Πιο

·ιιι τιιιο.ίΕ σε εφη. ιι1Ρτ.ιιτ. ιιΒι ττειιιιτιιι·, @πιο Ρε
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' :αΒἰτ :ΙοτΜπο , ςίιἱει. Ριιι8 Μπε8Μέσ εεεω ,·

ΜΜΒΒο,ΒΦΜπηιιιτ.φπαιπ Ι16οπιιεΜπιω μορ:ϋσ
ε! 9* Δ _ °. * ___._____ __-_

|
-.μ...-..,-1

  

.σ
`Μι ω & ε

 

. ί . Π·



.πιιιιιίτε:ΒΙΧΜτιιιιητ ὶιι Ι. ιιινικιιε η.

Μ.

"ιγ?(ῖ`ιιιιτνπιιΛ··`ι~ “ι

- ΒοιιΜ.ει·τάικοπ.6ο.5.[.ιιι:ιι.ιε Π: ιιιαιισ!ιιτι. Ι.:6ιι:ε :.8ό.Π

ΜΜΕ άε μιά. Ι. ιικοειιι·ατοω:ιιι 8ειιετ:ι!ιτετ ;8. Π: άο

Ρτοειιτιιτ.ΚτΓρ. Νοτι οβΙϊατ Βάια ί-ειιτειιτΞε αυτιά ἀἱεἰτιπ ι

ιιι κι. !. π. οοιιΓοΠἱοιιειτι ὰ ΗΒεπο άε :αφτο ιιι Η·αι1άοκτι

[Μεσοι ίει&ιιιιι, οι ιιοτι Ρειτατε Ρτςιιιὸἱειιιπι . Ηοε «πιω

νοτιίΒιιιιιτιι είμ ως” ιιοΠ:ι·ιιπι ωωιι ορἱιιὶοιιεπι. Ναι::

σοάοιιιτιιοάο,'ίι ε:οιιΜτ ι!ε Ϊτειυἀ€ Ριτοθ.·υται:οτιε :δε ειπα!

μοιιιιιάιιοιι ΐικτιτ ι·εσεΡύει,ΑΡος!ι:ι Ρεοειιαιτοι·ιε ποπ πιο

τάιιτάοσιίιιο,ίιοιιτ κια: Ρειτι·οι·ιο· ιιοατ.5ί τειιτιειι ά:: Πεισ

άιτ Μιὰ ιιοιι ι:οιι1ϊειτ, ειροάι:ι. πω. Ριπίιιτιιιτιιτ , σε: ακα _

ιιτοοιι:ακοκιΡίε, εμέ ΗΜ: , Με: @πωπω ιι€8πε Ροτειιτ,

ιιιΠΙ:Πεειτάιτιιε ρτοΒ:ιτιοιιιΒαε ο0εκιάπ.Ηαιπ: ΙΒιιτ€ιὶεπι

«μαι ιοειιτειτοιἱε 4:οιι?εΠιο ε!ε τεεερτά Ρει:ιιιιιέ,·:ιιιΔιιάσ

Μα μι: ιιι:ιιιψ.τιιιιι άι:: 1·ςειριειι:Η ρα:ιιτι1€, Ρ:;ιιιόι::ε:

ό0πιιιιο , εΒι·ε8ϋ εζεΐοιχ:Ιίτ δε ιΙΙιιί!τιιτ διιτπιὶειι. Ι·ι!·ι.3.Γε.

ΙιέΙ·.ιιιτει·Ριετ.σ.ι ι . Α ‹ιιι:ἱ Ιειιτειιτι:ι2 ΦΠΒπτἰτ Πιε:Μπαιιε

ιιΒ.ι.οοιιττονα.ο.”. ·

Αεεειντιο κιαν.

Μαιπι:ώ·ι1ἄ£θ£έ2Μ Μινι: Δω, πω, οίκω φρε!!απ,

βάε2έπω απείίε;έσπαπ πά·9πή ΜτςΜ% Η

Ωιζιε ε τ ι ο ἀιιΒἱιι. δ: ζει ώιπ:;Γιε :Ρωτώ μείτιιιό. έ:

" ιιια:ι· Π!). επι ΡτοευτατοΜά ;::ηαΠιέ άειτιιε ΐιώ:εω

ρω άδειο που Μαιο τοπειιιιιτιιΡΡε!!ιιτς_, ω σάκο πρ·

ΡεΙΙιιτιοιιι:ιιι ιιιτει·ροΠαιτιι εά.εκετεωστπιει·οξεςυΙ.Ωοφ

ιοςιιτιιτοι·επινιάμιιιι ιιΡρεΙΙ-εκ ιιιιΜαρ ο!εβας ι ίἐἀἱΩν

1ιιτιιιιιιρΡεΙΙιιτιοιιεπι Ρωαφι 6: αει·σεω ;;;;ιρ;ιε

Ηπα &ιιτειιι:ιειιτι Γκριπ οι: 8εμιριιώΒοτ Βοϋπ. ιΙςοἱβ β;έ

·ιιιιιιι.?ι.` - ΩηιιττιιΉιιιι·τ .ΖΓθΏἘἔἩῇιἑΨΣ ρ1:Έειι4ι;; Μιιιιιιιιμηιιο

- "Μιπτετρι·εε; Ψ10άΡκοΦαπ:% Μπι [ο!μιιιιιιιι

Μπι αΡΡεΙΙιιτιοιιωι -_-,ιιιἡΙΙ;ιι;ιιπι ιιτςιίηιμιμ ιιΜκατ.

.---Α>μ_

” “Ή ' , υ0810μ9:
ω..

άε. μρεατφ ι

ΜΜΜ -

@Με ειωι·ιθωΦευ!ιρικε 5 ΜιιΦινέ ι
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ΗΒ0τι€ΙΙο;ηίβήι1όςι10Ψ.18ξΙΣΗδ6Ϊ€8ὶΒι:ε@Ψεοπ&π

Μπα νξόετιΙτ. ΡιοΒετιιι· τὶωδ !ιςε όα:ίΠο Με τ:1τίο116.

Ρτοευτειςσι· :Μ εειιίἱιΜ δ£· Καπ όετιισ,ΐιιώερτ6.ο!Εεάο-τ€

πετυ:28ετε °δ61°β111]Πω0 ρὸτίἱεςιιὶ. Α: νοι·ὸ ει8ε.τε ά

;1°€Π1 ϊυόἱ€ἱοατἱ αποτοπιο Η ;·Ρειίε‹1ιιἱ, άωπα:= αυτ @Με

- τοιιθεμιατυπα8επόο :μισό Ρομά: , αυτ το Ιυὸὶοετέ απατα

' ἔἱἱτΪεὁὶι;ιω ειωΡΗυε εΒὶ που ροπεπΙτει9ιιο ειιω το μιάΙαιιέ

.ΡοίΠτ εάΒιιο ετηΡΙἰιτε ει8ὶ ειιικΙΙΙο πΡΡἐΙΙετἱσπἰ; , τεύοτϊιτ

` Ρτοευτωτοηπὶςειιιίἐιω*Ρτοπιὶίἱτ Γε αόωτμω,- ηοπίοΙυπι

:`πΡΡεΙΙατς;ί-εὸ «Ματια εειιτίειω εφρεΙΙειτίοΜε ρτοἐεμιὶ. δε

: σιτπόὸ ωηθι·ππειιιτ!πτά: &ητοπτΞε ειφτεΒΘΡετ ξ:ΜΒ ΑΠ

° :Ρ€1°2Ιτ.εε11& ιιΡΡ.οιηι:ε-Βςο Πω: νοιβω;51Ρεοειιτατοτ ει!»

:ΙΦΓἱΜΡΡΕΙ12νΒΕἱΕ,ᾶ€ΪΠἀΒ τετὶοιπεε τεὸἀῇἀει·ὶτ, ιπὶΒἱΪ0Πῖἱ·

πιο» ξε4Ρίε›ι·εῷοπάετε σΜ38τ;(1ι!ρτι1τη νεώοτιπ11 Με| 'Σίτιπετιιἐἰεωδὶ ρτοειιι·;ιτΜ νὶἐἙτ.ιε *ΡΘΙΙειν1τ , με Ρτε5 οίδειρ 1

'εαρΡι:ΙΙππάεβα, ιμιειωνΞε .ωηοΠεε αρΡεΙζωοηΒ πόάι- ὶ

έὶ€τἱτ, ηίωἱοπιὶηιιε άάκτ ι·είροπάετε,άςΙ Μ; οειιίἄι°π έψ

€εψέήρηέε Ρει·εξετε, Η νιΕ1ς ονΒΙὶἔπτὶοιπὶ δε ΜΗ 61ΐιτ8Ρϊ2

:Με επτα· ' ·› : ·` -· '· Η

4 5.1 ι Ω Ροέ:1ιτ ωω εΙΙἑ;:ὶοιιἱ Ι. Η :ιέδρω ς. ‹!ε εΡΡεΙἰφ

' ΜΗ ειὁἶοϊ.ἔι €1123τοτε Ωτάἱιιειτιι;,ίἰ νὶᾶιιε Πτ,αΡΕε·ΙΙειι·ε Ψυ

βεπι ΡΌτ€Ϊξ θέάιιέϊςψο ἐοΒΞτ1Π· πΡΡνΞΙ1ΩτἱΌ`1ΞΦΦ Όαΐω?ξέ

_ Έ:·ίρ1;ύΐδΗιιίΨ&ά Με: τ11:5.τοιά εοπτωἱττἱωιπ~ Κ:ΐρί. Πω |

.·εἔὶιιιτ#ἀο ΆόΈόΙοχεί21Ηι αιωρκε οικ!5ωέω εάε9μτςπτυ Δ'

%ητει·':1ιι€ω'δεψτοοπτΑ€στει1:Μπα8ιια ΜΕ 1ΒΦωάΙ18ι1όω
' ΜΝἐπι $τόΙ:οέΗατι1Η Ει2120τίΒέ5 δό ειιτετοιτώνε;τε3ιιίοδ.Γπι;Ε · η

β· @ἶἔἔἔἔἑὲἐβἔ‹¦ωτω··ὲ;9%Εέα,ςπωωυνσω Με,

 

. .:ΗΦω;Πὶ11ὶεἱε !.πεηω Έ·1-.Ε).Δε ρτοοιιι:Ρι·ὸοατ&.ἶοττὶετμτ:ὶ ηΠ

=βοή»Ξπισ!ί4άωαφόεο.άοι·-άετω· , ¦ Η ]υΡφω .αΙ1φ19ά 1Ρ'μ Μ!

γΕ€ἄἰξτ$Ἑῇ1ἱιῦβΦὐεἱ=!'ἐὶτὶΜΜιΘοἐίΪἱτατῷσσ.ιιΙεηωκέΠϊ-Ψ· Μ!

` τΜο82Μω;618μ·εάως:&έ ευω·οΙοε;ετσφφωτ19>1:0Φ Μ.

Ϊ^ἰἱὶτιΙἰιιττἔ`ἔἱΏ;Ε·€ἀΜ ρωωι·τρωΒαυΒΡΔωαβωε ω(

6&ὁιῇιτὶϋΙΡ:τΖῇ1τϋέψ“ἔᾶϋβτόἐὶὰΏΥϋ1'€Μ*ΐὶῦΒΐἔἱΐΨΡψΜΨψ @Η

=1ρω τικμξεωπο, τ1τρονο Η τω 5 τυ;ωρ% ωσόστω ω



· η εΙΙπτἱοι1Μοαυ

 

· (διι2^πέΝ μ! ΑΦβ 1-0 7 Θ' ·ρδΪ

- Μ εστω:: Ιύ:ιι·ιεπη εςὶᾶιπἱπ5ίὶτατἰοοἱε πω:: ὰ ειιι·:ιτοϋΒιιε

€Ιὶἔἱτι1τ,©€ίΪἑι1τ€φ€ ἱωΡεὸὶιτιειιτο,ΡτοΡτετ φωσ! τιιτοςε:ε

ΜΡπό1τί α&οτειτι ε!εΒετιιπτ,τενοαιτιιτ 261ο:.Ι. 1 ο. 5-.·ιιἰτ.

› ¦ ίΕάε επαίζτιιτ. Αττοι1τι€ει δσωάιπιε , ςιιἱα ΡΙειπιπι Ιισ.Βοτ

:Η Μ; Ροτεθο.τεω ,Ϊ Ρτοοιιτει€0ι:ὶ ειέΒοηεπι ιτιεὶιιἱεπιἀο,

Μπιεμ; :ι6Ηστιἱε νε:Βο εοιττὶπεηη:η Θ! ι·ιωπάετε :€:;τ

Ιἔ;ιιτ.(ἶοιπτἐιιετιιτ :αποτο ειεοιπϋ ν62Βο5-ιιτ ει8:ιτ Ρι·σ6ιι€ερ -

τοι·,ε1ιιαιπόίιι ό: μια :ιἔΙ ΡοτεΠ·.Μ ‹ιιιο ἱηείὶ αΙΈςΙΒιτίΟ;Π

ριΡΡεΙΙετάοπ5ε ρ14οΓεωΠο. (Μπι νοτὸ ειέξοτι τυπικχΙε

τειιιτιιπι επτα μια αὲτυἱῇἰίὶτετἱοιπἰε,'Ρυτει Ρώπα Πε απο.

ιπἰιιειτιι:,ὶἀσ.1ι1ε ΊικιΜάίι1ειιτε1τοτ ε1Έ1ιηΡσόξταε, θειιτκ!α

ετνο.τατ.Νοπςιιάσ.πού ;ιόΙ:ΜέϊΙΗ εειάεπιΕ γἐτΒο πιεί»

Ματ ειέΉοβο-ιιςδε-Ρι·ο:ιιτετοι·Μ-εά ‹1ιιἰο.'ποι·ι'Ρεἱἱ:ιιτΜΒ

πω” :η1κιοκαπ·ι,υτΡΙΜέωειι&άειτίιω· ἱπ:ε·Ιἰἰ8ετιιτ , @παώ

9ιισά πφωὶιιατἱω δ: εΧΡτοΙΪὲ εειιἔιιιέι €ίζς1ιιο ίἰ:ὶίἰ‹:ετ ΜΒ

ποτιιτπζώ:1σ δέεοΜφοάιιω,φ1εω :ηεεἰττιὲ θεά Ρ0ιεθ,

Φο 8ὸϊ11ἱπἱίἱΓετΕὶ0ὶι€ &-Εάε τιιτοκ1ε €ιιι·ατοτ1Μτ εξω”

ως. Ιω εΙεΒἑΙτ€‹:: δ: ΓοΉἀὸττειάὶτ ΒΜεβ Μη, ιδι:ότπάτ

Μαπ·ς';.6._ . 'ἰἔιί - Δμ·-:-> :- `ζ. |: Μ:

.··μ ·

.‹ >.~.... -‹ι

' τ' Αεεε11τΠο ΧΧ17Β

` :πωπωω”άφ2ζΜεά7αϊ0. κ' .

Τ” Βέςέ δςόΠο διοΒιιΙέάι9Ει.(ΜΙέ

-· ς"τπ-&λΠΐ0Νπω;;.5. π.$εαυΒΜαέιιΞτιιτ,:166ά·

Δ ~ ._ _ ~>ἔΙὶΨηΨ$?0ωἱΠ9;ἀ€Β€τ@κατ όσ.φο!6
7 Ψ??#·Ρἀ#€9€›_"='°ωσεπττω ώ» ¦ · Φη!έ19κε,

Δ.ε .]
ὁ,Φ$"ΐΡΡ"?Ψ#Ι5ἐΐἔἩἔὶᾶ=98ΗἑΦ=6ζ?δϋ#.€ἐΪ·ϋω#ϋΡ#<2#ὐ·

ᾶΨΐ;Φ9ἐΙἔἐἱ°9Φ›8ὲ·'ἐϋπἔή1ϋΪ# ·>Ρ"==ω1··
.:4~€~#2©9 η· το Μο ~ '6ζ; ω ' ' ' τ' ..
°°ΡϋΜὶεΙ.πϊᾶεέἔΞ€ΗἐΡι:ϋἔΞΗ ?Ϊ ` Βξεε”*Θΐ"ζ

._ __ .Δ . Μ;

  

Μ..ε

Ωηυὸἰεᾶο δι:- εωωΜΜετ1οπ1 ειιτειτοίί8 ` '

..°ζωβρ ἐιιἔΪΜΙΜ· άι· ›ωπώιϊάΡἡ£ἑωέτσπὲ, 2αΜέιύζ '

'τξ5ζώ2τότε '

 



  

α

··48 ¦ Μωσειωικ. Ω,οω·τιιονιΜκ.απνΜ

| , . _δωΜΜΜ ΜΚ Ρυ,ιΡί!ιο ; .β .ῳιὶΡτοειιτατοτὶο Εξὸε πο'

ζ ορεποπεΞετ_.ηΒι ετωπ νε·τικ ρι·οε:ιιτατρι·,!ιοα: :Η ηι:Ι Μπι

_ βε:_ιικτ», ΜΒοτ,ά6απο (Μίά:ιες εοείτιπ. ΚΠΡ. Πω ΨΗ

· 3 όση ΡοτσΒ:, μπμιζε β:'νετιιε τοι:ϋ2ειτο: , 8: τειπιεπ ‹ὶε «η

μ;ρμ_τοι;Πρως:ημε :ο εειίι1 πιὶίὸεβἱτ ι·Ιε απο , ει.ιιπ _άιυζ

- Βὶμπιώεπ Π: ρτοειιτατοτ. (ΠοΠ:ίπ |. ποπ ίο!ιιιτι ;9. 6.1.

, ΕξΒ.:ἱτ.Αιι; ςοηί1:ειτζ ιοοιπετοι·εω πι1Πιιω ΒειΒεατ πιαιι-'

` :ςξπ.μ1ιτι,8ε και;; π; ο και; ῳιωειηεαυτὶφιεω άε τατ6,ὶπ- Ί

μαςο :ιεΜαΐατΣρ Μπιίττέιαι τ_Ι.ίἰ μ: 1ΙΙΙ.5.ιι!τ. νεπίσε::«Ξ_ @ΦηεΒοιή.8%,Δι:ιΒΡτοβε ὶΗτοτόυ Μαι:άε ω:ιπόατο,

  

,ω..π..:ι.-ι..Δ.··.;--1.9·Μ--=··βιωΒΗτέτ

: π: ΩΡφἔωιτιιτ ιτνιιι ετιιιπ πτυιιΜω, ιπίιιΒΐειοω ά πω· ῆ

Με;;ΒΜιμω,8:Ήοε εο.Η.ι εάωίτιΞκητ Ρ1°οειττΜ201° 611111 αιυ- ψ

_ΜρηοβετετραςΧ. ι·»οτειΒ.Ια,Ι.Π Ιε ὁ. £μιο.5; Η ΡεοευΜΜΕ_1πίπ ΡφΙΕΙ88πτ.ΕΒ Και] Μ εΙς6Ηοιιε Ρτοοιικετοτίε Μο· ;

32ξ;,ς;ιπι :Με ημμιάσ,ιο όιι€έτειΒατιιέ,οιι νοΙάτ απο:: ε!ε απο, ]

`μα:Μοσοκο ι:Ιο π1από210.%2 ίΕπςσ.;έπτΜ ΙοΙιετιιπὶε ΟΙοΠὸ- 1

,Βα;Ρω ε!! Ρ;οΒαΒὶΙὶοτ. ΚεάεΜΒ ἱ]Ιοιιοτενὶτ τοειπετ

ξ @παμπ :ιβοτίε ίπ Με εειιιτιοπε ρι·ς(ΕΑηάά :απο ε! ε.Ας‹1ι;τ

/_ρμΕι τρμμιΙκςμητἱγε ο!πΙΞ8:ιτιιε ώω όιιο,ιιΐε ω εΙώϊΙο

_ Μ: σήικε·ίϊ , υττιιπι Ρτα:Ρειιτε νοΙΙτ , 5. Βυὶε ειι;επηί;ί ω· Α

(Πιό: :ιζΕ.Ι.ΡΙ€τι1ωςιιε ίπ Μ. δ.όηι1.άοικ θΙοίΒ πο!).

που ίοΙιππ,9.Μη νε:Βο ὸεΒετ.υΒὶ φαμε Βπτ. :Η μι·

Φωτ Με ιηοόο όΜίηει:Ιτ. @και Μ1ιωιιτιιτ ΨείεΠ .Μ

έβΒΜ.πσπι.6;άο Ρκοςιιτοτ.Ι)οποΙ.ὶἰΒ. ι 8.σοτιι.ε.1 ;.

.θεά ειόνει·ίο.τικ Ει·ςὸΞὁὶὶε Ι.»εμιι-ἰια 66. 5. ΜΕ :ιό 5.0 34

_1”ι·εΒεΙ.ιιἙ)ἱὶ·τ:ἱεω Ρι·ος:πτετοι· ειέΕο:Ξε εΒΓειπὶε,ς υὶὸοίὶῷε- `

τίτάΈΗΒζ ωςεεἑἔωωω τοΠὶταὶ,τιοπ ιιἀιτιἱτιιωτ απο :ειπω- Ξ

ςε.ιφ1Μ,€_έ]Δ; φειπάειτο .ἀιιΒὶιετἀπ. ΚεΓΡ.ΥβΙειυη; Ξ

. ΜΚ60= . ” .,. Γ . .ά ἀ=· =
π» 3:15επατυ.ςΜ>σ κι μιωκ ωπο,εκπο . Υ

ῇἐἔ£εὲόι1ξὶἑμςἐ @ή.έμξρρο ρτοεμ.ιμςόψ ς;έξοτζε. Μ:ΙΡ@ο Έ

'Ἡἴἶι Η ῇέςἐἐ@6ΒςἑΡΑιιτο.άις‹μ ςϊςάξτρτέ α! Ρετὶιὶοη;1:29· ›·

'ζ.ῖ=“ ξ ]Ξτ48›<ἰἔ ©3199 =1»έω)#42ἱ#=κντ¦δ<ὸοωὶῇα|9ρΨ ἐ

: `ΦωΕ :=Β===τ.τ=ευω;4ιεεεωφ869εςετ903τιιάσωε4φ· ε

, . 3ΐ8',·Βςτς: ξεκισ.μετεξ ΨμΕμοι;ιις88ςψ%·ωςΦΈΣ;ε. Χ

5:8,.___ πα=Δι.._ω-ἰ.ωμμ-ω.σπ.:

..Ώ .
..#4ω



Ο;Ν·εν1ι._ιΑ·'1:··Έ·1·Βπτ.ειάό.Ι. Πω ίοΙιιω.5.ι.€ί ‹!ο Ρι·οεμτο.:. Αάππἱττἱωτ

- ε:8οΡτοειι1ῇ;ιτοὲειιω εειυτὶοηε ὰ: απο, ςίιαπάο μ:: απ:

1ὸοικὲωιιτιιω είἰρὸγει·ίετὶο , ο.Η:Ξε ςΙε ικιειήε!ειςο ρτρα;-4

πιο: άοοει·ο άεβς_τ.αιΒε άο&τΙπειβωίςΑτηο_άιτ ΐτοειιτερ
τοτε: σου[ϊ:Ατιιτο ά ΡιιΒΠο0 Μ ε1:ί8οπάα ττὶΒιιτε:, πές @Μπι

και ωιμέττ1τιιτ , ΜΒ ΐωϋπιιετ ;ω1Μ ωσ.ωΙατιιπι; Νάγε,Ρ;

1ι8.$.ε1ιιί νετὸ ω! σμιεευάηυο. " _ Ν” Ή:*· "η Έ α ω:νιείετιιτ €τἱειιτι οΕΜπο !ιιιὶε άεεέδσπύ Ἐ.ῖτ6ἐϋςἱἱίὶἰϋἔἰιε£ ε?

811189ι.5.ιι1τ.βάσεεεερϊ,2τβ. ι.ιΒϊΡτοςιιτέι:οϊ εμ1ΐΙΣτέέ&Έ ,

ςοπιιΠεάοωμπ εοκιφ ¦ει·Βἱττο, ι1ότεοΕτΠΒΡέςίδ:ατ6βρω . .

τιοποιη , :καιω ΜΒἑτπτιιω ὸοωἰ>οᾶ'ε1ιισἀ.ὲι8ἱτ.ΕτΒσ Μαξ

Ε[ΜΓετοτ :οι·ειφ μιά1οε ΙἱτἱΒετιε , υΒ€,ψο· ;;ιπιτάειτο @ΜΡ

όυΒιτατμι·,άε απο βιτιίάειτ6 τωιετιπ: @Μα εῖΒὶττἰΔ αάΊπα

Κα: ]ιι€!ισ€οφΡπι ίιιιπ Τεό:ιάει. ΒοζΡ: Μάικ! ή έιι*Βί·ττϊϊ8·>

φαωΜΜΜ ι·ςεερτωτι ΜΙ, 8: τετἱσ<ΕΙ1€ϊετΙἰεαπΞ;6Ω, @Μ

2Ευζ 2εΒιτειιι11 ιάεὸ Ποπ εενετιιτ, `ε1ν.ιοά σωρο τσηΕτίιΡ

Ει·ςςι8ο :ή ιά,ι:1ιιοά ὶιι Ιειαάο ατΒὶττϊςοπτρτεἔι€'πάἰττέι::.Ϊ0ἴν2τ`ρωιι:,ἱπι Π, 6οπφτοιπ ΗΤο (ι€εωωπ, ω», τεΗΕ:εύτ

Με β1Ρ€21ϊ19 ατΒιετι.Ι. : (ΜΚ :Μπα απ! Ήοτί2:ΩἰΠ!θ21Ε12:ῇι1ἀὶοὶε,έ:ι1ὶ ΙΜ8811τε8 ρτςεἰεὲ- Μετα: Ρειι3ετξ.'δίέ;

ε Μ-2ά Ι. ι·.Π.άε Ρτοευτ.Ρτςόι&ει οὸτἰπεοτ Μ Ρτοειιτ8,-°

?τε εάοω. Ρτ6ςιιτατ0Ε-ν€τὸ νεΙ άείεπΐοτΜ ἰοὸῇΙὶὶεἔδἑ·

©π0τι1ττ:Ρ.νετε ‹1ς |ιιιμε:ιτο'ΓοΙνεπάο,ςτίΑΜ τιι9.πάφι:Ηύ

_ ᾶ "Μιά άοιτιιιμιε ιά€τη Ρτο.εσ ίετιἴόατε ττκιΙιτ.1 ΜΠΕ:

1πιΕΕ::(..4ε Ωω. νά Πω ὶτιπτηοΒἰϊὶὶΡφΪΪὶἄέὲϊτΉὶι0Με

ἔΨὶοκαψω `ρ:οἔΠΞττὶ ε,Ι:Γ‹:ὶεειόιιτττΠΪτΐαἰ:ΓᾶτἰΞΓἀ.:Φἑἔ;°Κ6ὲί

"απάινετίἱτατιε 1·οοϊάϊτ Αεωκίϋπ τΗ.ποΙτίο!ύι&ι ῇ; ·^

  

1·6€ά=Ρτ9οι1τ. _οξΠ;9Περ1Ρ:2:Ωιερω·ζωι10-Με: ω·

ωΡ19Πωροτίςπέ,·κ,αςει:Ι:ΜϊΘπεω·εωτ9·21Ιου6%έΞ

2111ιμ:α8επ εδβειάϋξΡΘΜΕ,εΠωΒΜΜΒά1Ρεττθ ,άνω 7

"ΜΙΠωφΔεκω,Ήωξω·,αυωωω.ε>τωσαιαεωσικ -

ΜεΩΠάι ι»6υΙ:ΜωαΜΜ:8οΡυοςα·1:ΣαΔωεε3;Ω

ΐΒΦΦάεω,» €πτπ3εΉττεπε ::·ω···ωοπ η

, :ψ ' ' νί;.)κ, ~ Χ 1382) Ι

Α ο : ε ω:

  
.-ιπέ

    

 



Ωχ Μιεει:.:.4ιμ. ΩτυίτπςόνΕκ3;ΛΚγμ

Να

γ¦'γΑ_ἑε¦εμτ1φ πανω. 4 _

ΜΜΜ·Ρυ!ς/ξι7]ζ· ρ·υσιπα2οπικυψ , ξ·22εηβπε Με >

“ _ · γ ςἰς2ςηζςφιπυιἰὺ :ιισειι:έσπΙσ. . 3

κι ἔ_γ;ξσ€π;1.ι;ειηιεοπῇιιιιᾶεμ Ε·:(οπο. Ροςεἰὶ τίπτ

Ρτοει;τειτοτ ιυτοτὶε, δ: ε.Β[εμιο ω' ο, ωειοό:ιτο 218ΕΙ.'Β

- Ιἱ;εωςμιεμκρ;ὶ;_Ρτοί·εςιιὶ,8ε ά Ωιπςιπὶέ ε.ρρο!Ιω·ε, άσω

ῳο‹ὶὸ ὶιτιΡἰ:;:_[η|ςωηὶα ΓατἱΓςΙατΙοιιὶε , ΙΜ: ώ, ων::ιτέ

Σερφ. Μάο όεεϊάεωΗ εἰὶ , @πάει εοπ)ιιπ&ς ΜΜΜ; ,· ιιτἐ

` @Με Ρετσηςφ _, _ΒΒε τἱ:, Ρωττεε 8ε 2$ικε Ρο πο: [στο :υπ-Π

ὶζιι;ειιἱτιεξε δίΠΕΜΒΙ.18 Πω: ιτι:ιτϊόειιο αμκ δε εΧρεκἰι5.Ι.]

(;εως @ΗΜΕ ψηποευι·. ὰιιπιιτιοάὸ άε_τειτο αινωπι Ε'

› ηο11 ΐο1ιππι 39.5;β :ἐἶρ @το ίΐκ!ε Ρτοοιιωτ. 1ιιιι1ιιε β: πια

τἑμπ μπώ Ω;;; Φωιόετο· 210111ξικ : ω: οτέε @ατε 1ιηἐιἀὶ

ι:59,ς1ιιίη Βεβς;με με? €9ι1]ι111&8Ρ€τίοι1ά , _πιοόὸ άετε;ο

αγαιτ.Ι.:..δς Μμ-αείμιε ι π .(ῖ.ἀε: Ρτοου τ. .1 ·
· :5:‹:Πιἰίεο άιιΑΒιιεῖΙεΒὶΒιιε , ίςΙΙΙα:ττω. ιι. δ: Μετα

π ;ιιε , ςαἰΒιιἔεἴ;εειςἰὶςηε_;ιτιατὶτιιπτ-Ρι›ΙΙῖ·: ΜΒ ΡΕΟϋι1τεΕΟΓθϊΠ

ιικρτἐε,εὶτω φάπάα;ιιω5ΡεςΠ1:έ-ΙῷτΙίΔ-:ι-:ὶομπε ώ: τωτο;οΒ€

@ατ.Ι.ιιιτ.Ω.ιξηη&.;ριχνεπωιβΙ τ;:ειάὶτι;τ, Πασά πια:$τυε

ηξιωττετατ,ιιεωςσκηποωα2ωτ ειεειτ Ρτο·ιικσι·ε,ετὶ2ϊ06

ηση[;ιάΓάς:: εξι: ι:ο.το,Βορ οΩ, Και ηοι1 ακα, φα! πω:

αφ;;; ΒαΒεββ:,ημσβρετεοπι εσάιιοιετ1τ.Αά Εμπτιεοβῇ€<

4%99εω τ:ΓΡφηάειιάαω,εμοά πω: ΜΒαιτ ττἰΡΙἱεἱα.Βο·

η;,@φταΙὶα, ΡειηΒΙἑἐε;ιαΙὶπ,8ε τεεςρτάτ1μ_αι€.;ρά ω Μια

ι!οφΠειρ.πιιιτ;,ιη μειιση- ίοΙὶιω :παταω Μ.: εμ; ωεπόπ-»

;9ΩΓὲ‹1 μ.;άεωβιι; ςπ@τξ011ς: ἐκ: ΜΕο-οι8ς:ε Ροτείὶ ·; φπα Μ

1η;Ρτ0Ρτἱ0[ι,!9Βι;;_βεξτ,άτω116Γ;1°©1:Π!μόθταιίΙ1π1 εΙσιτύ«

/ Ψ·β;
Δ .μηάς8;:οφ,ωτ;ιρωιπε πς»ωΧω, ιεΔ'ωμάτο:9ί

°291ΜΕφψ 99ΜΗΜΜ. άπο. Α116|13Πϊμβε..άθΚΑΙ. Ραφ

ΕΨἘἔΕΗΨΓΠΠτ›€1Φἐ;ΡΞΦΓΘΕ>ἐ9ΕΦΒιΝΧ9ΒεωΩύΜπάίοι·τεφω

.τσάι οιιτο.πι8: πάωΜΩτωοπεω στο: ωειάτο£οΜ€ᾶἱΒ

ΜΒ =ε<> ω.‹ιοωβάοΉιτ.άοαΜ`βη!ητα&φοπνφϊ- 13
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Αν -

Η 7 , Οι:::νιμ:Α Η Ή
Ϊ

[ Ϊ:: Βἱε·Βοπἱ8·ιπαι:ἰτι1ε αόππἰττἱτιιτ τωοικιτο οοιήιπιπόΜ Ρα::

Γ Μα Πο: ι:κι:ιάατο,ι:: Η: Ρ:οοιι:ετο: ιυεοτὶε , ετἱεωίἱ πο::

οΓίο::ιπ ειιιιτΙοηετο άιέ :ατα Ε: :1ι:ΗΠε άιιοΒιι; Βοιωτοι::

8επε:έβιτε α8ὶτ.ὡἱ.ι:Ιτ.(:. ά::Ρειά.::οηνεπ τ. πω:: Απ::

Βο::ι ιι:ο:ὶε τεε€Ρτίτίο,οιις πο:: ά:ιτιτιι: ::ιειάτο,ποκ: :Μπή!

ἴ ! · _ ω ' ' η _ 4 _ ο ο _

-·ξ π:Ωωτε:ι, ΙΜ ε·8.τηι1ΙιεΕ ι·οτιπετ Π:: -ΡεοιιΙιει:1τοτ, δει::

και Με: Μη:: :εοεΡ:ὶ:ὶὶε Ρ:οοαϋπ :1.ω.ε: ό.Ι.ωε:1τιιε ο::

¦ Ρ:οευ:.οιισά Γε1Πεετ υ:ια::τιιε Μπηκα:: :οι:11:ειτο: ιικο«

τι: ροῶτ έ:: Με βοοἰε ει8::::: ειΒίοι:ε πιο:: το, ἀιιπιιποὸο

ξ Ρτώο.τβιτΞΙΒατ.:οποπ1 άτυπο: Ι:: ΜΗ: νε:ὸ Βου:: Με;;;

, ::Βίιιιιε :ωιιιάατο& οειοτἰοικ: ι!.ο απο αἀττιὶττἱἀεβετ. Ια.

Ή €Ι€8Μ1τοτ άΙίΗΠΒιιι1ιπ τω. Πο.: .οΒΕ αφ. : ; 3 - δ:: Μωβ

έ. ΕΕι1ϊ3·0ΒΕ; ; . [Πιιάτα:11ο11οίΈ οΒΓει·νο.που:::, οποσ! οπο.

: τυο:ι1ηο1ι.1ε οο:ιο:ι1::ι ίοΠ:11ιποπτει ::ιοΙίο: ι·οο.ιίτο :Μάο

]· όετιι,Ρ:: απ:: :::ιά:τ:ομε::: τω: Ρι·οΒει:: :ικιπάεπιι:ικΤ:ευ

τι: ὰ άοιιιωο Μη, ΒιεΙτε:ιιιτι Ρ:_οοιι:ο.το:οπι σο Με:«Μ:

"ΙΕ-ΟΦ Ραέο::οανεπτε _ - · ο _

Ροίἰ:ε::1ὸ ιιοτο.οάοιπ , φωσ! Ι1ε:τ:οετἱτοϋ ΡοΠἱ; «Με

Ρτοτ:ιιι·ειιο: ιικο::ε ω1εωω , ηοοτο.::κ:ι·ι οστά: =ΠΕ·(π."'29

ί0τΒοιιο:ιι::1 ακοή: Μ.Ο. άπο ::1τφοΙΗΜτο:τμ$

ἀΡτιι:ατ.Ἐιι:ΙοΕΚαΙἱο άὶνε:ίἱτατἱε ώ, :μία οιι:αϊο::ε θ$ο

· Μ:: Ιοιι8ὲ ΡΙοη:ι:ε εΠ,8ε :ηαΒἰε Ρ:Ήιιά!είεΙο,οιια::: μα.

' £ΡϊΐὶἴΟΕΪ8› ω: οιι:;ιτο: Μικ1άπτυε που Ροτείϊ τιτν7οεε:ἱ,

: Μ αυτ Γι: ΡφόΙ:ιιε :πιο ειιι1~εοοὶ.‹:.ι1:π ὸεΡο:ει:ὶίἱη:εΙ:ιΡῆ,

· ΜεΙΜξωΙΙίε ςειοΓ:ι :ιιτο:νεπει·:τ. δε:: Ρ:οοιιι·πο: Ροκ!!

' Μ πΒὶτ:ὶοω όο::ιΜ :ενοι:_ει:: α:πε1:::ε.οοοφωοοπρω.

Ί_ ` Δ
ρου `;:,.Κ. ,_ι ιΣω' ` ο.

! .:_ἔ· ·=ῖνὶξ.-ς;ι. . <· ' ;- 'π ._ Η ν
σο; ' ο

'Η. μ)

[ γ .

απ:: 16.:Με Ρ:ο‹:ι.ι: ἰᾶεόοοε_:ἔιοὶΙΙιΙε εἀιπἱτ:ἰτι1:,οιιο:ο

οι::εω.εωεω::: πιο Ι.:..οοπιη:(λόε:Ρ:οοιιο ° ο ”

  

ὸἱΕἱο€τιίι11ἱηίὶτι1α1ετιϊ0τ11ω :ιο Ητε:;ι Ρε::ἱ:ιε:ιτἰι:ι:ι ει!Ξ- · `



_ : ΜΜΜ8_.ήτως3 Ιιπῇδετἰω: .έαΜ ςκ συμπαὐΐ2Μ:, Μ.

ὸπἱίἱο Μΐτε εΙυπτοοτ οτἔυωειιτἱε·δετατὶοτιξ

1 Δ

ἔ

:Ρη<··Η"Ξ

Ή Μ “οι αμα »ιζ Οοπτιιονειιε;ιιειν`κ

··"π
 

 
ΔΑεεειι·ιπο Χκντπμ·

γ έκτεςπυκ πο» ›-ψωεω»; 5

ΒιισεοτηΡι·οΒ:ιτυτ Ρτἰωὸ εόιπΕπιπατιιι· εκ εο , ηιιο

- 8τειάίτιιτίιΠ; :.25. @πατώ Μιιτἰι1ε ίΕ όετ οτὶ8. μιτ.ειιιο 1

Ίι1:Ρε Ετ Ι().ω.ιιίΞιε Πι Ι:οιο Ρε:οπιπό, μπε ὶπ πιω νει·ίατω

-4ί8ποτατε. Ετζέο ΒοέΕοι· μπώ Η τείΗιιιτἰοτιεττι Ρετετ€μ

ςιιὶε μι· ὶιῇΡςιιὸειπτἰειω εΠεετετ Το ΙςΓι.1111 , τιιφππωεω"

·ίι1εωειΙΙεεει·επ · · ° 77 ' ' ›

δσειιπὸὸἰὶμΒιΙἰτιιτ Βςε ίέπτε·ιπΜι εκ ω, Ίσα! αιι:Βι-τε- '

· ΩΙΞμτίοπή;ίπ Β:τέ8τυπι ΠτΙττιΡστωο. ι·ετι1ιπ , φα: τοῦτο· -

πω] ςιΜςεωΡΙεταπι ω: εοπ·Δτε.τ1 ΓοΙέττ.Ιη ;!Έ ‹Ιε ωὶπ01%

· ·βζ0 σ.ιάϊέπεΜάο εε επ ὶιι μιΠ[ΡετΙτο, :μία Ι:ι1ι81 ῇιιτὶΪΕτΡ1

¦ ὸεπτἱα ΠΙ: τἰἱνὶιπιτιιττι :πρόΜπα”:ιτιιιπ τετι1πτηοτ1Ι1%

ῇιιἱὶζετεὶιιε @Πω Γοὶετιιὶα , εεκτὲ «μή οπικιΞυπι Ι:ιιιιπ:ιπ4·

:στα ιιτςιιδάΜι·κιτιιττι τοπικη Γε [πωπω τοΗεετιιωαΙΙα ]

ΈτοητσΡοςοΗτ-τ:Ηι Γε Βείω: Πιτ Ρετἱτὶαπ1 :ι Ιε·8:ικ.Ηιιε εις·

ταΗΕ; 9110! 'οϋπι ποπ τωωπ Μ:Με τεΙΡοιιό«Βεπήιιτι

·Γ ° τὶτὶενετσπμςἑεω ά: ΗΜ:: εοΙΙοωπά.ά, απ: Γι:ιπ!ο_ επιφ

:Εῖὸε 88·Ϊ0· εοΙεῇὸο,όε.οπιπἱ άεΜεμο ι168ὸτἱ0 δ: οίΒ€19

4:οπίαΐεΒευτιιωτ. Η οπωίιιτη π·τιιιπι ΜΒΜΡετὶτἱ ,στ Ο·

από τοΐΙ·:ιτιιτ ΗΒ.; Δε θι·3ιέ;ο. -ΚἰὸὶειιΙυιπ ειιιι:ειι·ι εΠἔτὶΙ

.ΪυΙτ$;ςΙι3ἱ·εἱ€-@ΒΙο απ6πάο ειΒ :ι1ϋε εοΠί-ιιΙὶτιιτ ,·ἱτιΩωΙἰΟΜ

αει·& ΐιιίΐετ:;ψτιιπι ΜΚ $οιςτειιάστς, αυτ:: ‹1ιιἰ`ΙῖΒἰ ποπ θ· '

Ρἰσητρ!τὲτἰ «Παω ὶο ?σε ἰεὶτε·τ ωοωτωπ. ` 1 Δ '

'Τεττὶὁ Βειρε Γουτπιστωη εοι·Μιπ:Ξτ !. ι·εΒιιΙο.. 5. ύψβ `

ίεάφ μη. δ: Ϊ θ. Έκι. Πω όέοάιιτ,' Ίι1ο‹:ὶ ῇιιτΙε ἰ8φοτει1φ .

ποπ Ρέσε!εβ,Βεμ18 ΙΩ.‹:οΡἰσ.ω ΜΒειιτ,νεΙ Γυά Ρτιιάσπτύ .

ΜίΒιι&ιιε Πι. | . .

Φι_αι·τὁ εειόοιπ ορἱπὶο Ρι·οβε!τι:ι· εεε Ι. απ:: «ΗΜΜΜ

“ · “Ή"στὸώ δρ1τΙο ΒΧ:Ρφῇε:.ιιΒἱ τεπώτατ, ειπα! ΒΨ"

. :. ~ ----· - - - --------> έ9έΕΕ .



ιανι··νή ›

ιῖ Οιτιων_ιωι : ι Πι

ιιο&ιιε ι·:Ωδε ιιιιιιιιιιιιιε μτειΕΖιιιι.ιιοιι ΡτεεΓιΙιτιἰτιιτἰιπ πω

ιιιιο ΒιοιΙὲ ειτεΠἑ,ιιιεΧιτιιὸ Η ίοτειιΒιιιτι Μπηκα Π: Ρωιτιιε,'Ϊ

κι ιιιιε ειὶτιαΡΙαιιὲ ιη Ιε8ιιιιιι !)οδτοι·ε άοίιόετιιτι1τ. ` ;

Ο ιιειτιιι·Ι.ι .Ο @ι δ: πάνειΕ Ίιιο;. ιιΒι ἀἱεἱτιιτ, Η

' ι ιιιιιιοι· ι)·.ιιιιιιιε όαιιιιο εινιτατιε ίιτ ετι·::ιτιιε , ποσά εἰΜε

Μ ιιιιοιιιιιιιιε κΠ;ιτιιτιο ιη ιιιτεἔτιιιτι εοιι€εἀει·ι‹ὶε 6.ττ Αττιιιἰ

ψ. ιικιιτιοικτε απο ?.“τ8.&έιιτ ιι€8οτι:ι ΚειΡι1Βι εωωειιιι μι· -

. ιιὲἀεΒειιτ οίἱἐ Ιι·:Βιιιιι Ρε τιτωιιέόςιιε ειιιιιεξεει:τιοισεε οἱ

ιιι!οιιιιιιιιε τεΠιτιι:ιιιτιιτιιι ιιαϊ68ι·ιιιιτι , Η ΗΡίἰίἱητΙιιΒτὶεΜ

ιετιιτιε, ωιιβειιιιτιιι· &Με Ποδι:οι·εε εΙΤε4·είΗ:ι.ι€πάοπ

ή ιιισιιίιιιιε ΚειριιΒ.ιτιο:Ιεται·ιόιε δε ωιει·οοιιι:ιιε Ριάίιιιτ,ΡΙειή · - Δ

#- Κείμ)`ι:οιιιιοιις: ε:ιαιιι-Ξἰι·€&ὲ 6Ιὶἔιιιιἑιιυ, @πι ΡΙαιιὲΙι-= ' `

ιι τιτατιιιιι Γιιιιτ οκΡοττεε,ιιιιιΙτὸ πι:ιΒιε ε1ιιι@ψ ΙιιιιιιιτιΡές

. Πτι ΜκΡει·έσε 6.Ε.άο όπωω.ιιι».·ι ο. Ν:ιιτ ςὶεειιτὶο`ιιεε

'[ ιιιιτιιιιι οοιιΠΠι ΡιιΒιιοι 8τωε οι·ο:ιΒιιι·ιτιιτέειικέι·ιήιιε _

ιιάιιιιιιΠΕιριιοιιει·ιι Βοιιοτιιιιι ανιιω Ιτιι€ΒέΒιιιιι:, ιιοιι ειιι-ΐ

ιι τειιι ι1ιάιι::ιιιι:!ι πιιιιιιιει 8ει:ΕΒιιιιτ, εε τοιι·ιδεί!ε811ιιιιΡ€τίω 7

πιει Με ιιοιι τεκ1ιιιτοβατιιι ΙόριιΡιΙ ιιε η φ5.ΗΕι:ιιτιοπα·

ΜΜ. ιιο:ιτε:ιι ὲὸ€οι1τὶ6πὶισι18 Μιιεισαιω-μι-ιωοω

ιιιιοιτιιτρέσο.κ ιπ8ιιιτιοιιτατιο. ι . ·- ῖ ι “ ›: Μ

__ὶ:νοβ

7--ιΎι-ι¦

'Τ
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ι ιιιιιιι:οιιιιε ε€ἴἱΪι£`ὶιιἑὶιιϊεβτιὰίὶἶιὸΠιἱὐ°ἔἰ6ἶ Ν] ”ι·ιεΞιια «Με

ωΡ53ιι6=ιριιιιειω;ηιισιμιιι ιιιιι-ιειιιιι=ή ιιιιιεηιιιικιιι
ι "διι=ιι”ιιιι:ϊιει εωωιιιιιιιω=ειιιιιιιιιιιιι>945ειιαα «ιο

ΞΕΕ;ιΙπωι:ε Ιενέοι·ει ιιίέι'ι€·ΒΒΙΒΓζιι&'·ΗιΠϋβΜ@μια -

1 _ἔ="ἔ1ξ$ϊιΓ©4 πω!οἰἱοὶ1.ἀ€Ϊἱἔῖ:α.ρεεεειτα. ιιοικε ι1ι.ιειε Δια:
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34, Μιει:ειιΔκ. (Ξοκτπονεπειππνκ

' ΟΒῇἱεὶτο: Ειπε ἀοεὶΙῖοπἰ,οιιοὸ :ιάνει·ί]ιε επιπεπ έποε-ῇ

Μ τε!Ητούο εοπκ:αϋτιπ πι1ποπ. Ι. 6 :ιου!τοπιιτπ ειιπιῇ

ἱπεσίἱυ.;8.5. ι .ίΕΛά μπι .άε πΙοϊτ. Ιτετπ τοπικα 5(:. [Μ

Βοπἰεπππι εοπεεεϋτι1ττείΕτυτίο @ποπ , οιιοό ΪΡεεὶετπ ]

ω: εότὶπετ.Ι.Βοπειτιιεπω Ι.(:οτπ.άο πω ω Ροίΐ:ςιΐο- χ

πιο οΙ:ήο&ίοοεκπ τπίΡοιπ|ετπτ , πα! ἱΒὶ εοπεπτκο:ιπτ .

2Πο.,πτωμω” Ρειττἰε,8: [ποπ ο εποπιπος,ους πιο π

ι·επτιπ τσίΗτιιτΞοικτο. 5ΞποΠτετοικου:ω ὶποειΊπ ὸὶεεπ- Η

:Μπι εί!,6 Ροκ άο!ιιπ1 ΜΜΜοθ,2ΕΔΙεπ1 ποπ οποίου. '

Παμεμπώ «Πε!,ποΠειτπ :ιο·πειε ι:ισεΡοοπέ εΙΒ, '

δ ιτε8ι;!ε κι εοπεὶΡὶιτπτ: ε:Ινετί-πε :πωπω τ!οΙο πωσ

οοπ:ιτοίΙΒ κίΗτιιόοπαπ ποπ εοπετά1,εοπττε άεΠ&:ιπώ

ΡαειΠΡωπ τοκοπή(Β τ6Μτι.ιήοποπ1 ἱπόιιἔΒετὲ. Ιιεππὶ

Π:ειιπάθ. τοεοΗ_εαΪιιε :ιΠοιπ επ1ΡΞππτιιτ. Πε!έ&εοιιε:

οπο ὶποἰὸιιπτ ω οοπαππ,οιι .

:πιο ,πιω ε: πωπω εοπιππαππτυι·. Ε: ππΕπιο εοπ1τπι€

τιιπτιμ·,οιικοο!ο εοπιππαππτοι· , Εν:: π: εοππ:ι&11 @ο

ειπε. εοπΕταθ:ιιπι, ιιτ Επ όφούτο, ἰπ ί:ιπτο , 88:ΙιΞε ἀπὸ»

&Ιε Ρπωπ, ποπιὶπειἱε δ: ὶπποππὶωπὶε. Ιτεππ ε: επιιτ10

οοπιτπὶπιιπτικ πο. άεΕ&:ι, ω: οι ίεΙεπτΞ.ι εοπαππετιιπτυτ

οπαωνΞε ::είΒοτε άοΙο, νεΐιιτΕ δ μ:: ειιΙο:ιτπ έπ ΕιςΞεπά0

εοτπτπ1ττοπτιιι·, π: πο:Μ1τ 1π αόΒοπε ΙοΒὶε Αππέ!πε. Με

πικαπ οι:ππώ άεΙ1&α , πιο:: ε: απππο Βιιπτ, πιε!όπιπ10

ποκατπ,οιια παταω ὶο ποικιιπ Επε1ε!ππτ,ποπ Ιππιιτπτ το·

Μτιιτίοπο,ιιτ ττει:Ητιπ ἰπ 1. ι .(:.6 :ιάνετβ ά:Πά.&ά.Ι.6Η

ι:Διιεέ. 5 .παπα νΙἀεοὸιιω.ΑΙὶπ νετὁ Ποπ άε!άά;,οπε: πού π.

ἐποΜυπι π] ποκειω,ω Πιο: «μια απο :ιπ1πωι·π εοιππι1τ· #

τιιπτιπ,Μ ώ, ὶ8ποτειπτἱΔ, πε8ΠΒοπτἱπ νε! ε!εδώα: δε ω·

νετΠιε Βιιῇ Ππο:Π άο:Πά:ι,οιιε 1ο παπι:: ποπ επάιυπ.β:<

(ΜΜΜ Σπάι.ιΙΖετιιι· κατ. έ! πι πι. πο. 8Ι πάνετβτω1ά«

ι:ιηι.ιε τεόΙ:;!ε&Ιο ώω: ΒάσιαΜη:ΜΜασσ
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έ* Μάσκα/επ: Ρ%π/?:τ:Ρ:2οπεπ πο:: :ππφέΑἔ# Μα]υ#ὶἔ '

” π . . . . . - ΙΙ

· ~ :;.αππι: @πωπω ιπ22πιΜε Μ;42-Μ;Μς9

-Φ # Ρτσέαύέ/8ιΞκυπαπ22α. _ ' ΉΜ· `ΟΟΝΕ111ΜΑτνπ ΙιεωΠἙττἰο επἱ.πᾶἐτπθ όσμπἐ

::·· 1&τίρτ.Ιοπ8.τοιπρ.ιιΒΜἙατπὶτιπ αείει·ϊ τὶοπειπτὲιπι

4;; ι:οπτωΓεκπτεπι·ςιππιππμιοτειπτετπ ανω εΒετε.Ετεο

ξ τείἰὶτπτἱοπποπωϊ οοπεεὸεπἀωιἀνετίπε ΡτςΪ::ιΡτὶοπΦω

Β

3; τκεεπεἑ1εποτππτἰς. Αάὸ1ιπτρπ5ιπιτε;ὶο.όεάάσπάΜπ

:έ ΦΜΙΙτ.ιισ Ριορτὁι· ὶ8ποτππτὶππι·:ιὸνοτίἔιτὶἱ ιιΙΙει·άπωέ

3 τπτππιίε επςτπ:πΒΙΜ οποια: οει:ειίζο.. Ιτιιςπε τεΠ:ίτιτο

ω. Εισάς:πεΒο.πά:ις& , πε Ρπορτει· ὶ8πσταπτἱἀιπ πονπε οάπ.πο

ΜΒΜν€Ιἀ1ιΒἱΕ2Εὶ0π€8οΕειΠἀ€Μ Γειιτοπτπππ ι:οπ:Ρ1·οπ

ό" Βατι.ΟΜΜο.πε τς(στποτ.;ρ.απ'.πΒέ::πάίτπτ,επιππώ

ΜΜέρδη 'Ρἰεπῇίἔιπά ίεεπτὶτιιτππΠἐ επιπήεππι.:ν πω πεπππ ποπ @ΕΒΕ α@μπε έ8ποτειπππιτ Φοπτι·ο.. μπε

; Ωιὶρτὶοιιεππ τείὶἐευτὶο πι ππε8τιππ ροπέσε!επέτιω ΗΜ:

Ββαόίτδε Με ι°ειΕὶΩ,ϊ.1110ἀ Η Ρι*0 τα ἰἔπςπτππτω] πωπω

η9Ιτίιο:ιιε εΙΤοτ , πππσ.1πεππνε τπτὸ Ρπεἴετὶρτἱο Ιο;:πιπ

βπβπτετδ·ειπἱε επππ ἴεὶεπε εικειτ:πτ πε ω” Μπα ἱἐΤαο '

πω αποφ παπα Ι π.Ο.‹Ιε ΓππεΙ.ραττ1ιπ.πξ ι ι .ὶπ

ν::Β.ππΙ Δω Ρεπππε πόΕοιι6 να! ιποΙείϊΙσ.ιπππί@ΜΕ

Βξῦὶπςπἱετπἀὶιποπι ἔοτιπὶἀπτε,8εο. . . ι . ~ :σε ~

`_ Ορροπππ:Ι.ι.6ΕΕπ πιπΒ.ωπί ΜΔὶο.11Βὶ¦ἀἱ©ἱ.Επ1°.ἱΏ2; _

ΙΘΒἙ$;Ζ;.πιιπὶε'ἱπω: _ :πω τεΙὶὶτπὶ επ ε!ειπΐυ)έ,Η πω;ῇιιἐ

ίΕπειιΓει Ρ:πωπ νἱὸεἔὶτπτ.Ατ£1ι1_ὶνἱὁ€ΕΗΣὶΒΩΦΕΜΙἱς. π!»

_ μΜο]πίξει-εΠξςαιι(π άειπάς τεΒὶτπτἱοπὶε. . 10:ΓΡ;Ρ:ατοπ

· ΙΨἔ9.Θ€ὶὶέΕοπιπτπιτπεοπεοάΙΕπιηο:1Βυε ηωππ8::ΙΙ:$
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χ: Μ:εοε:.ι·:ωπ Οοπ:·::ον:Μ:Απνπ

ή υ:ε:ι:Πει: Ρο:ο8:ί::ειτίοπίέεςιιεέ :ιοθπε, ::Ι:οιιέά πο·ω.

::::Ρ:οπο:π ό:: :οϋπε ω: ειιπ:Πτ, οι: :μπε πω:: πο: εάὶέὶο

ως::::·::::-:.πω ποπ ι8.ίΕ:::ου:: :::ι::ί::πει:ο. Ατ::ι:Πα

ς3Ι1888 ΐεμιάετ 18ποκεπτ:Βι:ε οοπςεό:_:ς:(έ:ίππωσ:: ω::

:τα Ρ:ς&::Ρε:οι:ει::,οιιπι Π:: ποποπο.::: εΓΙΕτΙ:τΙππ::Ει:Β,:ξ
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έ: ΐειιιιαιιι_(εςιιιιιιιιιι· Αι::_ιιιί.ἰιι.].ίἱ Μάϊ. αιι:ι·ι·ιιιό. Γει·νότ.

Μέ ιιιιιι.Βο.ττ.ιιι.Ι. ι .5.Π οιιιε ριοΡτει δ.ι!ε Μη. ιιὁϊιιιιιιε`ιιτἱΑ

νιιτ.()ειΠιοιιί:ι.ι.ά.ι.ά Αττι!!ιοιιιιιε (ΧΡο1.ι:.η.άε ίοι:νιτ.

οι; ιιιιιι.Μιιτ!·ι.ιιε ΜΒΜ. Δια Νεει.Ρ. 5 7.8: μ.9. (.σ.ι:Ιιετ:ιο,

ω; ἀιοὶ£Ρεἀειιιοιιτ.69.ι1ιιιιι.ιό. | η - ο

,ι

Μ

)._ Αεεειιτιο :Πι |

Μ'

ε. 22:2τιιω ε/ί £ότιβέικΔεπτα" μα'έσίιι.

ι

 

ι$ Ινο ι ο ι ο ιι νινι δι ιιάιοιιιιιιι ί:οτειιΠιιτιι ειιδιοτἱτε8 ·

ι Μάι ριιΒιισθοοιιΠιτιιτε & ιιιτιοιιιιέιει είὶ , οι οιιιίοΜ

Ρι:ι·νι:ιιιι ιιιιιε,%8ιιιιιιιε .ιέιιοιιιΒιιε δε ισιιιεόιιε,ίιιιιιιηι18

ει: ΗΒιιιοΒιιιιιτι 00ιιίοι:μ1:ιτιιτ , Θε ιιτ ειιιιιιιιιιιι με ειιιιιιι:

Β1εύτ τει Με ι:οιιίΕοιιι:ιιό:ιε ματιά , Ρετ νιιιι :ιτι1ι1ειιιιιι

ιι

ιι

:οι Ω.ἀοΙιιὸε.Ροττὸ ιιιόίεί.ι>διάόιιοιιεε ειιειι:ειτ δ: ΙεΒὶτὶ

'° τιιιειΙιΓεεΡωιιοιιιιιιιε ΕοτειιΙΠιιιε με (παπι ι:οιιίειιιιιιι:ιιι

911€ (ΠιιιΠ:ιοιιο Ποιτιιιιι δε ΡετιιιιΠιιτιι ω. 5ειιιρετ ειιιτιι

ιιιοιιιιιιΒιιε βειιὲ εοιιίΒιιιιιε Κάνω Ριιωιι:ιε ω ίιιιιιιτιο

τίιιιι,ΗΒιιιόιιιιιιι ει! νιιιιιιέιειιιι ιιιιιιιιι·ο,Ι. ιιιιιιιο ειι_ιετιιε ¦

Ρτετιο8ειιι€ιιιτ.ιιο ΜΒΜ (ιιιιτιιιάίειεια· ι1τΡ0τ€ με ουκ -

ιιιιιΙιβετ ιι:6ιο δ: |ε8ιτιιιιο οι·ιΗιιε τα. Γιιεε δ: ΠΜ όεΒιτειε

Μι εοιιίαιιιι Ροίΐει,τιιι·ιι κε ΗΜ Ιεειιιιιιὲ ε.ει1ιιιδιω ἀε

ΐ0ιιόςιε δ: τικό.- ' › ι ο - χ - έ·

. _ νωιτιι Με οσέιιι·τιι ιι: ιιοΒιε Πιιιιιτιο-ι ςιιιιοΙε.ιιι ΓΡίτιιι1ε,

ΑῇᾶΒΘΡτἰίἙς ΐοιΙιέι·ι . ιιιιι ρΙειιὲ οιιιιιιιιιιιόιειο δε ιιιιι8ι.

βιειτιιι άειιιιιιαιιτ,δςΉιε Φίδι ιι68:ιιιι @ιτε άιιιίιιο @Μάθιο

Πο β0ιι·ιίιιι Μια. αιειοι·τε,8: Δ. μια Πιο ω Έοι:ο Πιι€ιι..

' ` ΜΜΟ. Γειιτειιιις βη του διιι·ιειιιοιιε ι:ίι:ιιιι Ιοςιιιτι ειιΡο.ι1Ψ

9[Ιο.δ οοιιιιτΙι.:.6.ιιΒι Ϊιιοιιἱι, Και ἱ8ιιιιϊ οιιιιιίιιΐι Βιο

.` Ψ“Ρΐω9.7οϋωι.4ιισά:1ΜάιςΜ9ιΜοΠιτσιΜΜι '

_ .ιοιιιωι.Πω ΒιιΒΕτι3 Μεω: ιιιΞι ιι.ιωιιι·ιιωιιιιι
. .ιιιιι>Μιιιιι=ι ιΜιιιιιιιιιιιιιιιιιιωιιιι-ιιο>
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β Μιεοει1..4π. ΟοΝτκονικε:ΑηνΜ

0α,‹1ιι:ε αετεο:Βειπιιτ:Ριιά ττὶΒιιιπεΙΙει

Β:τειτιιιιιπ ΕτΙ:Μεοτιιω ά1ηΠάε!έιιω:

::ι·ειτ,ι1τ·οοκειω ὶΠΗὁεΙΙΒιιηιιεΗεὶΒιιε _

18, ιιἱη "Μεω!ι1πμ1ίίε σὶΪἔοτ οβποιώ.δεό ίτ:[Βιιε [κά

Β: 31ε1ιιέε: Ηχώ νέεΙετιιτ ΑΡοέΈο!ι1ε. Μ τοτυπι ΒιιάΞκ:α8:

άὶίἔεΡτετἱοιιεε ΐοτειπίεε τ!ε.κιπικιτε,άιιώ Ξπε1ι:Ιτ , Επι· που

/Ροτἰω Ξιιμικὶεω ειοὲὶΡἱτ1ε:ειιτ ποπ Ροτἱι.ιε ψιιτωι1ιιι μπί

ωἱοἱ,‹1υ:πι ΜΠεετ ]ιιόὶοὶο εοιποσό:ΜεΞ Κσ:ί1Μό ΜΒΜ

:ἀτΞκὸ ὸὶοΞτ, ςμ1οά πιώ ί
οΙοαΜΒοτΜπέε ειπἰτυο Μπι

κ1ιιΠΙο ΙΜΒετε.Αττπωεπ Η εοιυπποάει οΗΕι·;ιι:ι1ι· τ:ιτιο,ςιιει

' :ιό Πισω ροίΠε Ρετνειπἱτε,
που τειιπιιιπ μια, βάε·ςέεω

άσβεε Ιζ·ρέ!ίτοε ΡτοΓετΙιιὶ. Τ:ιητιιι·η οε|ίι.ιτο & -Α60°βιω

ἱιιἱωἱοἱτἱειτιιπι όαΡοιπ:πό
έ;εΠ:.Νειπι ε1Ηοςιή Ιὶτἱ8>1τ6[ἱεεΤ

ί π, ΠιτΞε αΡΡεπτετ ως 5Ρ!.ο ΡειιιΙο Ρτωὸὶέὶο-Ιοεο αιρ.6. Μη

πιοπετ τεηιιἰοτε·ε Βοηιίτκ:ε Ισ Εεε!ε:Πέ εΠεόά!18€Πό08,9Ψ

τοΒιποίαιη:8ε ‹ϋ]ιιά5οεπι Ρτειτι·ιιιτι ίιιοι·ιιω εειιιζε.ε &Ιι

τα. Πει τεΙΡοπάετ Μετ1:. ίτ1Ιοε. αστα. ΤΙ1εο]ο8.κ:Ιαα$·

εειΡ.16.ιιιι. ι-8.Βοεα ὶιι ς:ου!ΗΠεπΡ. ;·.άεΕεεΙείιά 91ΓΚ·31·

;ιιό1οιιιπ δ: πτ:α8%

Ποπ επὶπι δετἱ μ»

εοπταηάεκιπ 66ο

  

ΑεεΕΠΠ·Ιο ΧΧΧΗ.

_ 7' ΕΕεεω·Μέσα· 62,ά7'έ|θίέ/Ζ.

ο ν ε(2ηι:!ΙεΙε οΠἱεΙο ?οι

- ' ίίι·Ιο μι Κ.Κριτίο ώ,

που απε:,ιιτ ΪιιτΞοίιιε δ:

,Μ@Πεκ )μὸἱεεοάω

|

ΑΛΉΒ.ζ-4-Δ” 4τ-:μίΨ-)«:-_Τ

_

18Ξ ΡστεΒ.τοκ. εΠ: Πι Ι. οετιε

φπα :καιω ῇιιόὶεὶο β: Ρι·ιιόευΠ3

- ..τυπο ρι·ατοτ.μό.2.ιίάε μπϋε. ΡΩΡ

.τὸ Ηωπ: ἀ€£ὶΠ0ισ©Ι11ἱΕ8 ΑεειιτΕυε εεεΙΡ5:,9ι1οάε;εψ1υς

@Με ςΠἑ Ροτείὶ, τ110όὸ απτο τωεΙαιτοττηξυάττΧ όπι156Ε· δ!

φάω επτέςυ;ξμιάσκ ά6τιιτ,α;ου8 Γιιε;5τ,ηοη Ρο1:είξ ΜΜΕ

ροΜυτιπ.αΨ; Γαότειππ5α :εόϊἐ Βοτετιιι·ξ Βικιτε πα ΙΜμ

' ζώΦύΕ.3.έ.ς:αΡμ1.4@Μπι 8: :που ίωααίωξμιὰ;; €ἱΐἑ.12%

@πάνεπο:ί @ΜΒΜ ωυπα81υθ!φοάΒΐἱν<: ΕΦΪΪ.€Η° -

, Β1Εήέ Ι·ξήΕιξε.Κρτίο είδ:,ςή12. ῇιἰῷΗ6`ἡΦιόοα;ετ, μ; Φ·

34=Μι·ΜαΜΦυ4==τε.4ετ·8%ω%ι1Φ·
κ· "ΒΑ ι

_“_Ε:ϊ: ) /
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ίωΡι:Βεε,9ιιΙ Ιάς·ὸ κι1·ιονοιπιιώ Η

 



 

_ Οιιιι·ι·νιιιΔ ι. · . Ϊ`$9ῷ

ι ,, . . ` . . .

πι, .ιπιιιπο,επιιιιιπ απ πιιιιιιο πεδια ειιίξειπετε Ροτείι_, ππονι

μι ιιιπεπεεεει με οΠι:·πτ ι·οιιιιιιιε,:1πίπ 0ιιι€&ει ποπ Ρει:τιπ:

πι πωπωαπ οτιιπι. . |

ή δώ οιππωι 1. ι .5. επί-πω ΕΜΗ Ροίιιιιιιιιόο. ιιΒι πω

ιι πιτ ται:ιιπι ιιπιι:|οιπ :ιεεεΡιπιπ ιππ8ιΠτετιιπι κάποτε, ίξο.

ιι ιιονιιπι ιιάἴΡιτειιε ποιιιιοΠἱτ. ΚοίΡ.Πιίππ8πεπάπιπ πι

· πω· ιπιιΒιπι·ε.τπιπ δ: ιπάιοεπι ό:ιτπιπ. Ιπάιτιι οι;ει.ιε Δω -

ι τ Ροτείι,ιιιιια πι εοπιιιιΙ παπι· ιπάισιπιπ,Ριπάεπιιο.τπ, νει

π άοέιιιπαιπ δε νιιιιιτέ καιιιιι·ιπιπε.Ιιι τπ:48ιππιτιι οεΙι8οπ

Φ, Ρπετετ παο οιππιει πεεοπε δ: ΓΡΙσπάο:ιε πιωπω·

Ο ικιιιιιι πι απο. Ι. ι·:Γοτίπτο. Π: π πιιιπετ. δ; οιιοι·. πιά

·: πι απο ποπ επιιιι. Ιειτόιιπε αικπε επι πονππι :παπάκ

τιιπι ποπ αόιπιττιπιτ,πε πισ.ιεθ:ειε ειπα ίπ πιειΒιίιιαιπ τσιπ

ατ,νι!επειτ. › - γι ' . _ _

δισιιπάὸ ο.άνετΠιτπππποειιππιπι πω· ιιιεπιτειπ επι άι:- '

ικ!πι9"2 ι απο ιιιι:Ιιι:ε τεὁι:‹ἔ _εκπειπτι ποπ ΡοΠιπιτ. διο

φαι μαπα απο” ποπ Ρωπι οι Γι:τιΡτο ἴοπτοπτὶπιπ το

τιπιπι:ιιιοπ ::ιιιιοιι οπιπιπο :κι ν:ιΙιοιτατιτιιι ίοιι:επτιει: το

ιιιιιιιιιιτ Ι.·ι .δε ιιιι.().ιιιτ Γοιιτειιι:.ςιι Βτονίι:.τεο. $ιτπιπτετ

ιιιιοιιει ι!ε πιω ε18Ε0ΠΙΠ1 οοπττονιτιπο. πιονεκιιι·, μισά:

· Με πι τσιπ Ρπιῷιιτειπ νεπιτε,δε Μαι οειιιιε Γιιιιιιι:ει·ε π.

Μι ηπα: οτππιιιἑιρωεο πιιΠο :πωσ μπει δ: οικηπι -

Ρ0Πιιιιτ Πι ιττπιιτιοπο,8.6. 1 π. Ριπ. πεειιπά._ ΚεΐΡ. Ηπα:

0Πψ12 Ω0πιιποι!ἑ ιιιάσκ Ρετ πω, μια πι ίΕΙΤοτεε ιιιόιοϋ,

4ξτιπιοπίοι·σε,ι:ειπ μ:: Νοιππιπι αιιιΓιιιιιιιπ οπιιικιιτο δε

ἶι ΓοινοτοποιετιπΗιιιιε ί-επτοπτι:ιτπ τιιιῖπτπτ Ηοτοιπειπππ·

' ."ΜΙΠέπιππςΠ.ι&Ππαεππε «Μοοο.ΠΗΓεπιιτ Κοπεπ.

Πψ·3-©1$Φπιιπππι οι!. ' . ι· ο η
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391' Μισσειιι&μ. β€η·;Μ5νΕπει.ακνπ

' ” Ϊ

~' 4 Αεε_εκ τ1ο ε: ΜΙ”. _

ΜΜΙΜ·1)υ#ς/ίΨέ ρΜειωι:οπιικοπό: , ετΛιω/ἰπε

- ' ° › ή - ¦ ές;;; ς'ιφικευώ Μ··υαι! εἰεκιϊσ. .

ΜΑκ ΙΤ.218 Μ9$1Μπι εοπῇιιια6Εεμ ε·:[οηε μπώ '

Ρι·οοιμ·ειτοτ υκοτὶε, δ: ειΒ[σμιε ω ο. ωειπὸπτο- ει8

Ιζ;εωφε'ηκρςὶε_ρτοἴεςιιὶ,8ε ὁ. ίειπςπτἰέ σ.ΡΡεΠα.τε, άιτ

ΨωαὶωΡΙεευ,τ:_ῷ|;ωη Μ. Ειτἱωατὶοι1ἱε , Ευ: ώ, ε.ιναιτή

το.;ς;. Β:ιτΙο όεεΐάσηόὶώ , ‹ὶιιὶ:ι εοτηιω&ς ετΙου'ς μ!
Ι ` ίμια [καφες _! ;Ιἰβεά, Ηειττεε 8: 2ΕΕΠοε Ρο ωπρ1·ο ωχ

(ζιη811ξπεξε δ£'ΔΗὶ:ιἱΒι18_ Πω: ιτιεπάειτο αμκ δ: εΧΡοτὶτἰ.

ίε:[8; @η μέ] ά_ση:φοετιι·. ὸι1111ιτιοἀὸ ε!ε_αιτο ανεαπώ

ποπ ΐ010πι 59.Ωβ ά: @το Εδώ· ΡτΩει1τετ. ζΙαιεΙικ δ: Από

@ζω μπώ: απ; φωι1ειο ηοι·ιπξι1ε_μΧοτίε;ιεμ:τε Μ @Η

οὶ9'ς1ι1ἱ; Β:ψς;με Ρ;ς £9ι·ηιιιιέλεζ ροτΙόιιά , ντποἀὸ_ὸο: :Με

ομνεειτ.ὶ.ι.8; Ι.;μιιεὶ;ιμ ι ι .(ῖ.εὶε Ρτοοιι τ. '-:δ ἀ7ἱμἱἴεο4ὡιειΒιιε_ὶεξςἱΒι1ε, ίεΙΙίεσττω.ί.δεδ.Ι.ΜτζιειτΕ

  

Υ μι: , ςιιἰΒιιμἴςιεεςΙἱςητ;ιπο,τὶτιιττι- ΡοΙΙΕτ ε·ΠΈ Ρτ0£ι1τει£0τ€ιτ

ιμςφτῇεῳὶτω φάπόιπι1πμΡτςΡ:Μ-ἰζιτὶἴὸ·:ι-τἰο;κ άο τατο;οΒ

Βατ.Μι1τ.Ω.ῷο;;Ρρζζ,ροηνειπτ.υΒΙ τ;εώτιπ, τ1ιιοό ιιπιτΙτιι:

ηςξχτήτπ:ετατ,ιιτ τΜηιίά_ρτοοιπποκ :ιεειτ Ρι·ο ιικσι·ε,ετἰετιπί

ηοη[ρ.τἰίὶὶ;τ @ο ι:ο.το,Ειο;:_ ώ, Προ; ηοΠ αιναιτ, 9.106] απ”

τηΙ.ητι ΒὡςΒὶτ,‹1μο;!ζΡετ απο 8εΡειιοι εεζε.Αά Εμπιπ::.οΒΡ:

4%ρ!ι€ω τςἴΡφηἀειιἄιιω,ειιιοἀ ακα Ι1:1Β6:38: τι·ὶΡΙἱ‹:ὶε.Βο

Πῷ,ἀφΕειΙἱ2,_ΡὴΙΏἑΒὲξΕμ3Ιὶπ, 8ε ιτ:εςρ:ὶ;ἱμ _£ΔΪἔο‹Ι α! [ΜΜΜ

. ὲΦζΦᾶ8ξΕἰ11βΒἱϊ1ἱἐΜΦΦΙ] ίοΙίπτι ττιατύ;ιιε πι: αμα: τιιωάα

:9Δῆἱτ‹1 ρ:ἰσ.ιη·(ῇμ; @φώκια ό; 1·εΕ0-2891:€ μπώ μ @Με Γυ

_ Β;ΕΡ;οΡ:ὶο`ζ-Ἀ9Βμι·Β@8;τη:ιιωδηιασφάσιαβυω @πύ

Ίμ.μ ., ηςὶςἀρομιπῇμρφἰη€ πρπι ακοή 5 Μ! :Μάιο π::
-
ε.. ιι Δ -

κ1,ιέι::αφ ;ρωστζ;.Β @σαι .ιαεὶ!1επι8Ωό_ἀ:Κ.Χῖ. Ρωμ
.

π.τ··

Μεφφΐι;ΠΕ;πυξέ)ΡΜ56ό9ΕθΦ.ΠΧΡΕ:ΦεϊΪτΩαἀἔαττἑςυο·

ι 11161 αυτα” 8: ωἰιἰἰΙὶτει:ὶοπει·ιι πιο: ωπἱτο:ουι:εἀἱι

€809-ΜΙοτίε Βὶἀο_ῇιιτ.ὸ9Ε:Ιἔ3β.ᾶ:Ραθμοανει30 ξ!
ξ'. .ζ€?·ΐ¦ἰ#.ἶ:` η › « " . Μ"!

Α -



! ΟικτνιωΑ Η Η
σ Μ Βἰ:-Βοιιἐε·πωἐὶτι:ε εόωἱῖτἱτιιτ τεπεμιο.ω εοιήι1ΜΜ με·

' Μέ 3.οβί: ; 3 . Νικ! .τε.πιο11 αι οΒίςετν2.πάιπ11,

Γοη:ιΠικ: κικιμάαιο,ιμ Ιὶτ Ρτοοιιτ:ιτοκ ιικοι·Ξε , ττἱειπιίἱ πο::

' οίΐετατ σειιτΞοηετιι άεέ κατ» ΕΡ; ψ: ΠΜ άιιοΒιιε Βοηοηιπι

8επετέΒαε αἔὶτ.ὸ»Ι.ιιΙτ.(ῖ. άσ:.Ρο.&.εοηγεσ τ. Τπτὶὸ ΠΜΣ

Βοή2 ι1Χοτἱ5 τεεεΡτέςίο.Ηος πω: ψιπ;ικ πιειιὶτο,ποκ: ωω

πὶίὶτατεει 5 Μ! κι πιιιΙἱετ τοτΙικ·τ ει» ΡεειιΙΒΜςτ, Μη

Μάτ Βοηὶε τεοεΡτΙτἱὶε Ρτοε1αϋπ ά.Ι. 2..δέ ἀ.Ι.πιετὶτιιε (:.άο

Ρτοοιιτ.9ιιο& ΓοἰΙὶεετ ιπο.τίτιιε τεπιιιιειπ1 ϊοουτειτοτ απ»

- τισ ρο$τ πι Με Βοιπἱε ει8ετε ειΒίε1ιιε απο απο, άιιιτιπποέδ

ρτςίὶο.τ Γ:ιτΜΜοικω άε ι·πω Ιπι ΑΜΒ ν:τὁ Βσμίε ετΙρτη

πϋία1ιιεπωτιεωο & αιι::Ιοικ ιὶε :ατο ωάππἰττἱἀεβετ. Ιω

εΙε8απτετ εΙΙΙΗΠ8ιωτιτ ΟΜΕ ΒΒΔ .οΒίἱ σερ. : ; ;· δ:Μω

φα! αμο
Συτ1ει1τηικ Βοποτι1ωΞι·ιΠτυιηεπτο. πιι:Η:τ πετάω τι·ειπ:!ίε

Ψίτ,ρε·τ αυτι ττειἀῇτὶοηιεω [Με ΡτοΒέτἱ ωεΜειτι;ω.Ττεσ

όι€ιο€η1ΜίιΜτω118ΠτστΗΠ1 Μ Ι1τεφΡεττὶπεητιιιω αΙΙ- ·

ω! ΜοιτιΜο ίειάει, ξεσ:Ιτειιιπ Ρςοοιιτο.τοπ:πι πό ΙὶτεεΦΕ

ιιΙτ.().άφ ΡειέΙ:$εοπνεπτε - β - · > ›

Ρςίἱτετηὸ ποταπάιίιπ , «μισά βατ ιϋετἱτμῇ Ρ0Πὶρ; ι;Πξ

Ρτ0ειιταποτ ιικοτὶε :αἱ Πτεπι , ιπο;Πο.πιεπ μπώ; ::ίΕ-ειιτςρ

Ν” Βοποτιιω ιιχοτἰε Μ..Ο. άπο τμτ:ΡοΠ:ΙΝίτϋπμβ

ἀβ€ι1τετ.Γιι:ὶοἰ]Β,ρτΙο άϋκτΠτο.τΙε ώ,Πωλ εφταϊομάσ @θά

Φωτιά Ιοι18ἔ ΡΙσπΙι:ε €ίβ8: ιηειΒἱε-ΡτςΒιιἀἱεΙαΙεΑιιαω μα»

φτπο;1ε, μπι :ι1ηιτοτ &ιπεΙο1ο.:ιι; που μπώ τενρεαι·ὶ,

1›ιίἱει¦ιιτ Γυ μάσα Πεμ ειιιτειππΙ.ε_ιιτε ὸεΡιππὶβπ;εΙ:ιΡΕ,

ω8ΙἱΜὶπιἰ!ὶ; ςειι1Γ:ι ἐιποενειιετὶτ. $εά Ρι·οοιιι·ποςμπώ

Μ! ΘπωττΙιητι όοπιὶτιΙ τεγοε94ί απο Ητίε . εοπτεΜόρηρω.

Ι απο ι6.ΕΕάε Ριτσα:: ΙεΙεόΘπάεσΠίαε ειὸιτιἱτκἱεαιηιμω

ειωιτο:,31€!ιακάιτε α! Ι.141$1111-.3 ο(Με-Ρτροιω Ώ ό “

  

 

  



 

·5·έ Μιοοει.ιΑπξ ΟοκτιιονειωμκνΜ

<Αεεεκτιο Χπν111.~

έ Ϊ ΜΕπι12· :ξωπβΜφωεωό ΔεΜ φα σο;επιέϊ2ύω, Μ

_ έκ2ίφ·πω που τΜέταέτιΜ

έ· τὶπἱίἱσ ΗΠ·ε ςικιτυος ετἔιτιπειττὶε· τετὶοιψ

: ΒιιεκέοωΡτοβατωτ Ρτἱπιὸ €οι16τπ18.Ειιτ σε «το , ηι10ά

π·πά1τιιτΜΙ:ιε5. @ουκ ΜιιτἰωΙΕ Μ ΜΒ. ]ι1ιπ1ι10ά

[Πχ εΠτΙ().αιι1ΐο.εΜ ἔσω ετοτωπὶ, “σε ὶπ σο νατέσ.τι1τ

?ὶ8ιἘτοιι·ς; ·_Εηρ ΒοάΙοτ ῇἔτὶε Η τ€ίἱὶὶι1τἰοπἙττ1 Ρετετες,

φάει Ρςτὶιῖιμιτάειιτἱεω ὸὶεετετ [ε 1ςΓ.ιπι , τι1£ΡὶΕ11ἀὶ11€Π1 '

Έπειτα πἱὶεἔει·€τι · · ° - ' '

$εειιηἀὸἱὶἔιΒιΙὶτυτ Βι;ε Μπα::έα αω, φα! αιιιΒιτε- !

· (Ημιτίοιή;Μ ΐΙπέεπιπι ίίτίιτιΡστωει τει·ιιιπ, εμε: τσίπο- Ξ

@απ ςέ6.;:€ωΡΙεϊιιπι σε εοπιίτε.τΙ ΓοΙ€τ.Ιι ι ;Η:1!ε ιιπἰποι·.

» ·ζ··ΙΙ;ο σ.ι1·τέτιτ:Μο α: 9.: ὶιι ;ιιτ1ίΡε:Ξτο, ε1ιιὶο; Ε ΜΗ ῇιιεἰίΡτΡ1- :

ὸωτἱπ ίἱτεἱὶνὶπειτιιπι ειπαμε: ΒιιιΜ.ιπιι·ιιιτι τε1·κτω· ιιοτιτω 4]

5ι1ίὶῷετ9ιιοίυῇιιίὶὶΓοὶουιῇα , εεττὲῇιιὶ 0ιτ1ηὶι1111 Ι:ιιιιτωικι- ;

1°ι1Μετφι€άϋπίηειι·ιιτη :εκατο ίεΡετΞτιιιη ΓτοΗπετι1τρι1ΙΙι ά

Ϊτοητε'Ροεετὶτ-·τεἱ ὲ Γε 8ε1ΜεΞωρετΙψ.ω :ι Ιε8ειτο.Η110 ες· π

ι::ώιψςυοό6Ιότη :ποπ ί-ο!ὰτι1 @μια 1°€ίΡΟηά6Β8.11η11ϊ1·

·ΓΡ€τίτί:νετ11φιςέεω άι· ΗΜ εοΙΙοεαπό2, :Ια !:ι141όοριπει3- Χ

:Ιοόάε 88Φο-εο!επάο,άσα_οωπι εΙεπ-ἰςιιε Πο86τίο δ: ¦0%0Ιρ

εσωτοτο6ειπιιωκ Η οιππἰυπι π·τι1ιιι οΗἔπτ Ρετίτὶ ,°ιιτ Ου Μ

ρεΙοἔτέίἙειτιιτ Μ). ; .άεοτώ.το. ·ΚΞόΞειι!ιατη&ι1πω είΪἔ:ὶΙ- Η
ΔΣιι'Ιιῖ3ςΙιΔἱ·€ὶΒΪἔιἔΙο επιοικΙο ειΒ :Με α”πωω ,·ἱπειπτὶοπο "Η

α8τέ ΐι1ϊΐετη5τιιω εΠΕ ιςτε·πάε·ι·ς, εαπ: Ίιιἰ"ίἱΒὶ που θ· ω

μιτη2,4Μ·ιά Μετα Μἴαε ὲεὶτ€·1: τιπ8ΜΕτευ τ. ` › . Μ

'Τοττὶὸ Βπηε: ἰἰῖ11ῖ€τ1ῖἱ2:η ι:.οηνὶοεὶτ !. ι·εΒιιΙ:.. 5. Πς11β ὅ 1

Βάςμ. 8: ΕΜ. ὶ8ιι. ιιΒ1 6Ιο2τιη·,,' ηιιοά μπε 58ιμοταπφ =έΒ

81011 Ρεοάε[ΜΜιιΙε Ιθ.εοΡαιω ΜΒε:ιμνεΙ ίιιέ Ρ;ιιάοιττιθ Μ.

· ἱπἱὶιιιάιω δε. | 7 ·_ Μ”

› @εεττὸ εαόειπ ορἰιᾶὶο Ρι·οΒε!τιπτ οι Ι. αιω ὸεὶπάεΒβῇ_ἑΠ[

° - Μέ;;ν=:ὸ αΙ› ΜάοΕΦ:ριοΒατ.ιιΒ1 €28ώτι;ιτήιιοά Μ” · Η]
' ? _ `?-:”η ω” Ν" ·· -` ·· “-#···-φ

 

~



ι Ο.εκτν_κ:Δι 1 ~> ;έ(_

ι!ό&ικ είξ 8εἱιπἀιιίΜιιε Ρατεείειω;ι·ωπ ρι·εΓιέ1πίπ1τ Με :Μέ '

σο θιοΙΙθ ΜΜΕ ιικιΧ1ωὲίἱἔοτεηίἱιιπι τετιιτιι ίΐτ ε:ὶτιῖ8 Ϊ
'Ι . . ε. . , >

·, ω: σπιτια Μπα “Πε στο Βοέϊοι·εάε·θάετε.τι1τ. ·
ψ (1 .. . Ρ - 8 . ν - . °

; Ο μειται·Ι.ι .Ο. @Ψ δ: :ιάνε:Ε Ίιιο;. ιιΒι άισιτι1ι·,ίί

Έ πρωι· ι;.επτιὶε άεειιτὶο εἰνξτατὶε Πτ αεατυε μ:Ιι:οά εὶ11ὶε

ως ΒιΙοιτιἱΠιιετείΗτιιτὶοὶπιιπεστυππ σ:οΜεάειπάει Παω Μ?

Η άεσιιτιοικε :και τω&ειπ πεδοτι:ι ΚοιρυΒ.> δστοΙ:ΠΙιιεμι- -

[ή 'ἀἱ:ἱὶἴ‹1ι:εΚεἱΡιιΒ.πιοὸετειιιὸὶεδε εκετοευῷΗ Ρτάδιττ,ΡΙειΤ· - -

Κβ πἑἀ:Βεπτ:Πῖ:· ΠεΒιιω Ρετ1τί.Μέόςικ ειιιἱπΚῷεειιτὶοιπεε τώ

ῖΚ~ ἱτἰΙ0ττιἱηιι: τ:Μτι1:1ιπωτίιι ὶὸΐ€ἔτιιω , ΒΗφίϊθητΙυβιάεω

ατατἱε, εοπἐφὶτιιτ 8ε μιτέε 1)οθ:οτεε ΜΤε-ι·εΜςυεηάοεά

' ΙΜΡ.Π4:οιη·ίοηςε ετ1αιπ_Η ι·ε&ξ εΙὶΒιιιιἐιιΕ, @αἱ Ρἱειπὲ Ιἱ-°

Β φωτο Πω: οκΡοττεε,ηπιΙτὸ π12Βἱ8 ςι1ή11τέε 1υητἱιωΡε._

Η ϊΙῦἱΙ.€ΧΡ€ιῖ€ε 6.().‹ζε ἀεωτὶσΙὶΒ.°ιο; Νη:: ἀεευήο`υε:

Μιτιιω οοηΙἱΙϋ ΡιιΒΙὶοὶ ἔτειτὶά ε1·οειΒεπτ01·φι1τέτέήιιε δ!

70. οιὶπιὶπἱΙὶτατἱοπεπι Βοτιοι·ιιπι ι:ΞνΞΜ:1ε ΜΒαΜΜ, ποπ ειιι-ῖ -

Π? ΐΡϊΙῇΙἙἀἙόἔΠἀΙ ωιιιιι188εϊέβεηςειε τοἱπᾶεί !εει1ηη»ει·@

:' ©1210 Με που ι·επι1Ξκ·Β:ιτι1: ΙφιιΡὶἰ ιιε η 9;5.όθ::11τΙ01:€8·

Εἀ©νδΞιιο:ἰτεα ἔιάοει:ιά6οίΕυεμίΒ0%ε68·]ι1;ἱ8`Χ1οπ

ἀυεὶτιιτρ οεΧατΒιιωοι1τατὶο. - μ - Π?

.ι “. - ~ . - 15-:λή )..- . ' η!

3 ° ~ Αεεεπ--τ-ιο· ΧΧ1Χ;Φ=·'·~

_ μ' .- - - · ‹ ·- 1 -- ·=τ·ι·χ μ:!·τ·:ϋ »τ
Μαινικ σίε|ισ”Μ πρ;;; κςβιται:καε:_ω δ" .

ἐ μ” Α; «κι ῇιἔῇἰεἱ_ιἀιἱἐιοἔρ]τι Με εΠΐ.σωωεωεΠ8,ωσ

¦ Ι . ·11μξεμθειε τεΗιτιιβμβ έ* ς:μ.ίίἶι .πιίιίξ ΉάΕπότ1Πί

.°ἰἶ'ιΙἔ"Ψ 57άἰἶἀ‹τ πάσο. σΒἰ ττεΚΠΕυτΚ7ίι:οά' τετι5°μ1τΙ: Πε

Π' εισΙΙβ1ξΡτευτοκω πώ ιὶὸἐἰΒϋ9· 2 βάό”ιάϊέ ἐιὅἔἰ ΐιισ:ετξΗ·εδ

ζ Ψέ994νς ΕθΠΒ/ΐ'ἱη;ξ!$ῖ.*εΔὲτιἀίἰίΎὸίὶΙἙΕ ἔΐσἶ Ε' Πάω χάκερ

' ΦΒΜο'<;ιοπικιφε;τμωεμ«ΉΣ ωοωϋ>εε·Ευ 6Ηωο61‹ἰΞ

| ΕΣ"α"Μι'έ ΐΝϋ έΧὲτοὁΉῖιἰἑτἰα :ἑἐΡτἶπΪὶἀἔι°ΙΜΪ°`ΙϋἄὶἐἙα ΜΒ

`Ήῇῇι1£ι11ι1εἱενὶοι·:ιιήὰΪὸἩΒὶἔὲζ'ζἩὲ“·ΙΐΦΐ'β ωεωωι

__ ἔ°"Ρξ τ,'ω Πωσ: ίἱεἱι,ἀο!ἰέὶσ..ρεςεειτα. @Με πι18άΠΐες
@ί ΜίΠ.ι1:ΠιΜ .(.:.81 Υ3.ά-ν-€ΕΒάΦΠάί.'. Α· · σ .

” Β 3 ΟΒ1ἰοἱτιιι: '°



Ή Μτεειιιτ..#ιπ. (ιοπ·τπονετιειιικνπ·

' Οιηιειτιιτ ιιιιιε ιιεειίιοπι,οιιοιι σ.6.νετίιιε επιπειι πιτ-ι

δικ τείιιτιιτιο εοπεεάιτιιτ πιιπστι. ι. 6 επιπιτετιππι ειιιιιι

- ίπι:είιιι. ; 8.5. τ .πι Απ ι.ιιιι .πε Μπιτ. ιτεπι εοπιτει 5(). Π,

ιιοπιππιι_τιι εοπεειιιτιιτ τείιιτιιτιο πιίποτι , :μισό ίιιεειεπι

πι6 εότιπετ.ι.8επειτι18ιΕΑάι.()οτπ.‹ιε πω Αι@Μπα

:επι οιιιεόιιοπεπι τείιιοπιιετπτ , ιιοειιιιι εοπειιττειιιιπτ

| οιιιι.,πετπΡε @απο Ρειττιπ,δε ιιτοι··είΒο ί8ποτιιπτιε,οιιε πιε

τεπτιιτ τείιιτιπὶοπεπι.$ὶπιἰιιτετ οποοιιε πι ιιιεείιιι πω.

«πω «με Ρετ πωπω επιπιιΙΐιιε είι,ιι:τατεπι ποπ ει:ειι(:ιτε.Ιτιιοπεποιείι ιιιει,πιιιιιιτπ ποιοι: τε8ιιιό. εκεεΡτιοπο π, ι

ιι τεΒιιιιι ιτε εοιιειΡιπιπτι οιινετΓιιει .ετιιιιιιιο;ποιο ππιο_ εοπιπιιιιιι τειιίτιιτιοπετπ ποπ εοπεεάι,εοπττει ιιειιθ::ι νετὸ ι

ι ετ επιπο.τπ εοιπτιιιίισ. τειιίτιιτιοπειιι ιιιιιιιι8ετι. Μπιλ ι

τ Ε:επιπ:ιέι τεεπιιιεειίιισ :ιιιοιιι ει:ειΡιππτιιπ Βειιξι:ι.οιιιι;- ι

πω ίπειειιιπτ πι ποιτπιπ·,οπειιοιπ ιιοτι,εο ιπετιιιιιιτ Μο. ι

παπι ,οπο ε: πιωεοιπιππιππτπτ. Εκ :ιπιπιο εοιπιπιι

_ τππτιιτ,οποποιο εοπιπιιτιιιιιιιιτ , @νε ιπ εοιιττιιέιιι πιο

· απο εοιι€ιιιοι:ιιτπ, πι πι τιειιοίπο, πι πωσ” , 88;ιιιιι πιο

` @πε οτινιιτιπ ποτπιπαπε δ: ιπποπιιιιιιιιε. Μπι πι: ιιιιιιιιο

εοπιπιπιππτιιτ επ ιιειιέ1ιι, πο ει: τςιωιιι εοιππιιιιιιπτιιτοπιιττινιοαπο” ποιο, νεςιιιτι π Ρετ ειιιιιππι πι πιειειπισ

εοιπιπιπιιπτιιτ, ιιτ ποιοι πι ιι6ιιοπε ιε π · Αοιιιιιει:. Μι

οιιι:επι οπιπιει. ποιοι , οπο: οι ε.πιτπο Με, ιιιείιιιιπτ ιο

ποι:οιππιιιιιι @πιο πι ποιο.π·ι ιπεισιιιιιτ,ιιοπ πινιιιιτιιτ τε

_· ιιιι;ιιτιοπερπι ττοιιιτιιτἰπ 1. ι ;(.ἶ.ίἱ :κινετΕ :ιειιει.8ειιιιια

εοπεει.5ιπππεπάεποπιπ,Αιιε νετο:Γιιπτ ιιιιιοι-,πω πού ι

ι ιιιεπιιιιιι πι ποικο.ιπ,εππω: οιιέεκττο ιπιππιππιιπππ ι

πιπω,πι επ,ι8ποι·οπτιιι, πεειι€επτιο. πιιιωιιπι δ! μι· ε

ιιετ(ιι: ιιιιιιιίπιοιιι ιιειιόια,οι.ιιιι πι ποιο.ιπ ποπ ειιιιιπιπιθε τ

@κοπο ιπιιιιιιςετιιτ κατ, Επι"οπο. οι ιιιινετδιι€Μιι ι

τιιιιιιτσΜΜιιοΦω.#ι Μισο, @έπνεεΜπαιι99ι ι

πω” Μέωυπιπ,. › ο ι - ι·

  

". πιτ °

...πρ , .. ι . .ι ε .ι>. ι·

.. ι_·-ι· ι

«μ. ·= ~·πιπ.:..-ι ι-Ι..τέ-.:- -ιι..

 



1 7 . › .

:έ ;. Ω_ειντνκ.κ.ι ι.:Π.μ Μ·
|

Μ! ·· -α! ~ Αεεεκτ1ο›:ε;ξ`Ι3έ;^ ν

Μάσα/κι: ρκιβαι)υ:2υπεπ πο» σσυφώ2· Μα]ύ:·Ξ&

Υ._:

»?

-/ σ.ιπππ η/|έτιπέσένι έκφςπιπη Μ;424$κΐΜβ€ά

_ ροένωικ2πστκιπωσ. ν · ϊ 6 '

ν;; (:Οκ ε ι Με Λ π· ν ιι ·Ιπα:ε αΠἔττἰο ε::ΜΚΟ άι· μπώ

ων -ΙΒτίρτ.!οπ8.κειτιΡ.ιιΒὶ-1Ἑετιιἰτυι·- εεείεή τΞοηειτι Μπι

ω ι:οπτω [£ἱςτ1τετττε1ι1ετ1ΐὶ8π0τε.τ1τ€ω αυτη ειπα. Ετ8ο

τάίτι1τώποπεβ εοτιςεάειπάειαάνετίαε Ρτς&ιψτίοι:ιεω

ν; α :Μέ ὶἔυοταητἱς. Αάά2τιιτςώω ω). ὸεεἱάιηκἰΜΔ

Μ.ι1Ιτ.ιιο ΡτοΡτέτ Έποτειι·ιώιιπ αὸνστί-ειτὶί ΜΙΑ ΔΗΜ

Μ @Μια εΧςτὶωιΒὶΙὶ; οτὶειτιιι· οεοειίἱο. Ιτειςιιε τεΠίτιπο

αν Ιιοάς:;ιε8ειηάα εΠ:, πε ρτορτοτ ὶ8ηοταπτὶέω 1πονειτοτ·ίπω

ν" τιιτΗτεε νε! ἀιιΒὶτωοηεωΕαΠἀεω ΩστεπτΙ:ιαπ :οπ:Ρι·οο

μ ΒετΙ.ωηπεε.Ο.ἀε τςίοτηστ.;ρ.αυ'.υΒ1τταὁἰτιιτ,ειιτ3ἱ`τμ1ὶ

ν: Ρ!€ξὶϊἔρἰἱτ, ΡΙ€11[Π€τΙι:ἱ ίειτοκέτατι5είΕ τηι;ιώτιιπι. @ω

;· ΨΥΠΠΠ1 που :Πἔ:,ίὶ εν@με ῇ8ιποτειρ;ὶα έοιππι. μπε

[ΐΙῖΡΕ1011€π11°εῆξ!υτὶο Λι ὶιπεἔτιιτρ ;:οπεισάετέτω.. ΗιιΕ

μ Μνβἱτδε Με τετΙο,ιμοά Η [πο :οι ἰΒιιωαιπτἰεω πεί-ΗΜ,

;› !!91Ποευε εΠΕτ , πυπε1ι1επιπ νεΓτπὸ Ραί::τάρτΙο _ιθεω

: α!κτοτ,ςιιΞε αύτη Μεινε εκει·ετιιτπε ίυπιιΠιε:ειξΙ:Τα·.

[Μηιιιε αποφ Ητι·ωτΙ. π.(:.ςὶεἴιιπἀφεττἱιτι·!ὶ .ιι.ὶη '

νοτβ.πω ζωη Εεωτιιε 2έϊ::οι16 να! ιποΙςΜπιπαέ εμπειτιω

_ ' €ῖ·1π9ι1ιἑτι1ἀ1ι1€1Ώ ἴοτιπὶὸατε,8εε. . ν . · μ;; -

ν . ΟΡροοκοτΙ.ι.ΕΕΕΧ ςΜΒ.εαιιί ωειὶο..ι:Βὶὁἱεἱτιπ1πεΗ

ΙοΡ°'ῖ$ ι;.ειιιιιὶε ἱη ἰτηεἔτυπ1 τοΙΗτιιὶ επ :Ιειιιί”υβ,Ε ςιηῇιιέ »

ΜεαμΓει Ρτεττοτὶ νΜε ίσα.ΑκμήνΜετιιτ ὶεΩΦτεπιἰ; ει·

.Ψ!80]αίξα-είΐΕςαιιίαἀειηἀςςείὶὶτιιτὶοιπὶε. 1ΚεΓΡ;Ρι·πτοε

Ψἰ9ωὶέϊ0 _τ;ιιήτι1ττι εοιπ:αϋτ η·ιηοι·1Βιιε η.οποίε:είΙ:Β

Μ99$Φ, ιιὶΒςὶρμΒ!εειιιεἐ εΒίσπαε Επαιιιιτ,8ηοεΜε

[αποφμ ι -ίμητ.Αςνς;ὸ ΓμΒῇεἀω`8εηρτ€ιΙἱεσΙειιΓα!έ,δί

ΒΒΜϋπν1&4«να ωεκεαιωιπωιε8εω (ωδω ων»

].)+ 7 ω”

 

]κΡδωνψίς;ιάσ ριιΒ,Ε 4ιίΞε.ΙΝά5.οι·ιΞ ν.
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'β Μ” οε:.ι·ωσ. Ποια·ηιονεκεωωινπ

:Με ῇυίἙει: Ρετε8τὶιιατἰοι:ἱε-ωιιεεἱ ΜΜΜ, α!ἰι1ιιὶἀΡετιὶΓτ1·

ωΡΞοικ·πι άο τεΒιΞε Ϊιιὶε ατυίδι·, ιιτ Ειπε ετἰειιπ Με εάί&ο

ίώςιιτταεαΡΕπος που ι 8.ίΕεκ ςιψ εειάβιι·ιώο. Λε ΜΙΒ

€3μέ1;ειε ίΨι_άετΞέπρκαη:ΕΒυε οφπςεἀ1:ςβἐτυτΪοιπεοτςοπ

τι·:ι Ρτςίἔτ1Ρτὶοιπειιι,ςΜε Πε πυμπ:μιειι11 εΠετΙίτιιιω;διω,εξ

ρω·ιιπα ΡτοάςίΪἐἘΡτςΓοτἱΡτΙο, έξΙε1οιπεε τα ΠωώΜε

;ό·ρ:άρειά, ΒΡά·υείπτεττιιωραι1ε υ(αεαρ1οιι6τω - · '

::ι.8εει1ι·ιι·|ὸ οἰηὶοἱτητ2Π ιώ .Η ε1ι1ὶε ρι·ρΡτε:Πζάε ἱτἱτι.:ι&ιι

@με Ρ;ὶν:ι.ιιΒΕ τ1ι1ΠιειΕστ ίἑτν1ωτ€ω Μιιει·έέ, δε η01111[Π$

' εΙὶ;εᾶΡτοΡτςι··ὶ;πιιι%ατΙοοεω,εκ Μο αιΡὶτε εάΙ&ι , θ φα

ωΗΜιιίὶεα-αι>ι1ία?Ηάι·Βέτιιτ,ίιτιΡετ1·.ειτ ιτείὲὶτατὶοι1ειπ,ἔἱ€ἴΡ·

-Β:θΡ:Βιιτίο ΙΒἱιοΞ‹ ειΙΙφταΡὶτε άειτιιτ έ ε1ι1ε1τ11110ΙΆἱ11θ98ῇ0·

ι·ει1πΙειι, νΜΗί0ου (ΙΜ ῇιιίἰεο ἐωΡ6·ά1ιπσητο ρτοΗΙΒΜ8

9ιιέεώ ιιτΙ·ὶτάππεὲ6 νε! :ι&ιι , οὸ ε] ι1οό Ιοειιε Ρετ €1ιιδ πάω

›νάψευοοω 'ακΒετ,Βιιω1ηο οἄἱπι1ι1ὸειτη5. - .τ

ἐ!-:.· Τοττὶὸ :ιάζετίιτζπι· Ι. απ ιιἔ μ.5.Μα συπ1Ι;δε Αττι1Μ·

δι1μεΐας4.Η όέ· &τνΕτ:τυιΈ. μετά. 1ιΒὶ ωΊοη8ο; τειζκιΡ0ἶβ

3·ιοη εΡε ιιίἰιε 2 ωεάα&ιι εκ θΒιπε νε18ιιωΙιτε ,. ιά60·Φχω

'ίοἰπξ Μ:Μ( ι4£οκ°ι111σ -:ηικι όι1εάν.€ημ 8Χειτι1.ίς, ταΡ19β

έτιψἘἐυιπιεεΜςΙὶἰωτὶοηε ἱη:ἰι1τ€8τιτι1τ ΜΗτυΙωι· ῳΤετγ›Ρ0#›

_τωω1:Ιιιωπ-Πω -ι#ε‹;ἱἐε·ι·Ι τ, Κε.ίμ ΙΒΜο·η οοιιφάΜι'ι·τΉτα:ίσίιφέιΞω8·ςιιωεκ σεράτε18οοτειοτΙα:,&είςβήΕτζ): `:

π:μιί%ι; π: ΐΠψΜΗΜεικιι111 νεΪ ε:ιίαπε·Έοτ61έωιΣπτ ΡωΙΨ 1

ἔἱειτιοἐὶδΪιιεήΗῖ€ϋὶἱ4 -- ~ - Ι " ` ~ : ήΡοίὶτετπὸ οΒ]ὶοὶτιαι~βἐ;€ 1·ειτὶο,“1ἶ116ἀ?ΡεζΞ(ἔ:τἱΡτὶ6. 181·Εϊ0ξ

/ άτ1άι€δέΗ 9βἰ1ιηὶΦτε8·Ιἔἔειπ τὶι1ιτι πε ΐιιαΜ·φ626τ€ € “ΡΕ

£ἔι;οι1ἱωὲπόπρσ€εαψ:2ιπο8Ι58ρη€. 11εί'μ.νΗτεερΕσΠ98 .

Με:ΦΜωο”λθ8Μέε!! πέιτιππ, ¦ἔεἱ ετφ.ιή |ΒϋΙ1Ό ΡΞΠΡ!°ΙΦ'ΙΪΪἘ :

8:0τω&ιίείδαΜοιτ2ϋΠΗΒ1·σι·ηΜ ὁοἑιπ'ἱιιἱ€ι ; δε; ΙΜΜό ' _ '

$ωεάΙω1_.α .1ΕΦωο 5];'ιβ€ΉΐΙΗϋ 4°οφ.-:Ηεπε; ξΦβ€έβζ :Ε

:911ά:92π19ΙΟΣΕΒΒΐ3 ἱἔἱῇημῇ€Ίιδ5”ΗΘεέςέ3ΐζ!εφο1ΐ - ·

·:ζμβε;ωω·ωι3ιυι:1»ις=ξωμωήφέωρ1νεχμαα&ρω )' :

Ι»ιαΜ118ΞέωσωππιΜΜΕσπάετΥΡμ:3346Ιψ;1:··ςοητεο70#ω ;! ·

2!34ΜΜέ5?18:ϊέμ1Μωφ.;σεωεε€ιΜΜ Μ

  



πη-ΜΤ#μ

`-; Ώεκπν1ιι.Α τ. Π

Μη ΐεῇτἱαιπ_ἴε‹1ι1ὶ1τιτιιι·Αεςιιτί.ἰπ .1.Π ΜΒ. Φι|εω:ιό. ΓετνέΡ.

ϋᾶσἔ ωτιἰτ.Βεττ.Ιιπ.Ι. π .5.ίἱ εἱιιἰε μηνα: ίΐ.Δε Μη. ε&υεμιε Πι

ιΜ νατ.ΩειΠι·επίπ3.(Μ.& ΑττΗ!ὶοἰπι1ε (ῖεΡοΙ.ε.η.‹!ε Μπαμ

Μ, ΠτἱυειΜΑττ¦·ι.ὰ€ εΗΙ16`£. ἀ€εὶ£ Νεε9.Ρ.; 7.8: μ.» ΠαοΙιετοια

ΜΙ ἀ€£ὶ£Ρειὶεωοπτ.69.τιιιι1π1 ό. › |7

·
_

` ·'

ω · Αεεεκτ1ο-ΧΧ::ι. |..9.:έξεά

.ζἱσἰ!απε·ε/ἰ @πάψωεκεπεκ μαϊάιι.

.τά ὶἀυὸ ΡιιΒΠεΕ· εοΠΠίτιιτα δ: Μντοόιιέϊε. ώ: , ι1τ <:ιιιΙΐηύ=

$ ροτνἰπω ]ιιι:ἱε,?εἔΞτΙωὶε 86ΗΟΜΒι18 δ: τεω€άὶὶε>ίιιιιωΙω

π πο ΠΒἱἀεΒὶτιιττι €011[69ι1:ιτι1τ , 8: τα: ευιὶεμαιπ με :αιμα

ι ίπ Πτ Μ ίπ εοϊιίεεμπ:ιιόεε @πώ , Ρετ ν1ω περα Βιμ

` Ωβ0Ι11ό21)ΟΕώῇι1ὸἱ€ἱιίδ£2ὶὁΗΟῆ€5 εκετοετο δε: @ετί

πιἰε‹ἰΧίοεΡτατἰοΛΙΒιπε ΐοτειώΒιιε μι: 61 στο ε0ιιἴεςι1ἰἑειιὶ

ΗΜ(:ΒτέΡε1οηο ΙΜτ·ιιι·ιι δε ΡετσΜΜπι Με 5εωρετ ει·ιὶπι

ιιιοιιυπΒιιε Βειπὲ εοΜΗτιπέε ΚτΒιιε ΡιιΒΠοἱε ίπ ί-απιπιο

ν» ι ο ι 01ινΜ δε :ιόὶἱοηωπ Έοτειώιιτπ ::.ιι&οτίτε.8 4

ξ τίαιπ,ΗΒίω11τιιω α! νὶτπὶὶέὶειτο τηι101τε,1. “απο ευπετι1ε ¦

ι

Ρτετἰρδεἀἐἔπὶτειιο ΜΒΜ ἴυτιτμιἀἰτώ: η: Ροκ Ρε:φιεε '·

τ1ιιίωιει κὁὶοὅε |εφτξινόοι·ό5τιε εεε ίικιεδε Πϋἐἀ€Βἱτεε ή

τσιπ εοηίεειι1ἱ Ροίδεςτιιτυ κε ΠΜ ἰε8ὶπὶωὲ ω:ε1ΜΒτειε άς:-γ

Μπάστα δ: πινω: ° Δ = - χ ' Ι»

7 _νω1τη Με οά1πτωπ ηοΒἱε Ρειιπιιτὶεά ‹ὶι1ὶἀ4ιπ ΓΡΜτι1ε,

ΑΡαΒειΡτίίϊς ἴο1Ιὶὅετ , ΦΠ ρἰεηὲ οιτιιύει ]ιι6Με δ: πκι8ξ

βτειττ1ξόειτιοαητ,δςΐειε ΜΗ· ι168:ιι1ξ πω: ἀΜιπο Οἱττἱίἶὶε...

_1β0·ξιοιιπἰπἰ ]ιιοΙΜέι ε3:€έσε·τ6,δε ε!ε μια: Γι1οΙιι Έσω Πάμ

Ρ σ κ-Ρτσ Ϊ€τ1τ€ι1τὶς Γε; τοπΗτπιατϊοικ εἱταιπ Ιοςιιπι αΗΜ;

19-Ψ.δ ΟοτίΑτΙτ.ε.6.υΒΙ ἶι1ε1ιτἰτ, Ιε.το ἱ8ἱξι1ϊ:οπιηὶοὸ Μι

: ῆ!€?1ῖἱαἱπ νοΜε 6Π,ρ1χτἐχάιῇιιὸ_ὶ·εὶ:μἱάςίζεόπίτι·ούετέΔε ἱτὶ '

_ .Ϊό°ὅὶ&εΡξεὺ.π&έ »ΑΜΒΜε66,3Με ϋῖἀϋτὰίὸτηπἱὺὸ

ΑΡ€5ΠοΙιτε Ϊωἀἱεεἑἔἔϋ€ωπτεωϋε-9εεωεεώζεϊ63τα_ωετε?;

ΜΠϋ.μπι ὶπτστβΉ' ΉξίπΕίε ἰοΙΙ€ιΈῖ8έἔεΒἶ1;ὁἔει°ε.Ρἱωϋ$11©ι1ἴωΙἘιιΙἱἑΪὅἱἔὅὲὶί-ὰ:ὐώἱὅἔἔῆἔ1τἱἱἔΪὲξἴτἀ°ιέΗτόπι

Μ Η"`_" Μ' "*“] 1) Σ · ε:18.ι1β€

`_.

'
.



 

;8 Μ18022.1..ΑΝ. Οοπτπονι1ιετΑπνΜ

ίἔτειΠΊπὶε: Ιπιὸ νπὶετπτ ΑροίἔοΙπε π] πωπω ;ιωκπα

ὸὶίἔεΡτει:ἱοι1εε ΐοτεπίπε πειππιπιτε,άπιπ Ιππιπτ , Ο ιιτ ποπ

/Ροτίππ1ιππι·πιππ εοἐἱΡἱτ1ε:επτ ποπ Ραπ” όπιππππι ραπ

πιἱπἱ,‹Ιπ:ιπι Γε1Ηεετμπωο εοπτοπό:ιτπ9 Κε!1σ.Ιά Ραι1Ιι1ε

-- ὶἀτἱκεὸ (πω, πποό πιώ ί-οΙεεπτποιπἱπεε πωπω τω»

.. α1ιπΠο ΙἱτΞΒεπε.Αττπιπεπ β εοιππποάπ οΙΈωππι· τ:πίο,ςυά

πό τπιππ ρο!Πε ροτνειιίι·ε, ποπ τππωπι Ροεε·ε , θά@πω

πάσα ίἐρὲΙἱτεε ΡτοίὶπΙιιὶ. Τππτπιπ οάίι.ιτπδ6 σ€ΘΓΜΗ8

ὶι1ὶιπἱοἰτίπτιιπ: ᾶοΡοι1επὸἑτ €Π.Νεπι σ.Ποε1ιπ Ιἱτἰ8πτ€ Πεο

κε, ίσ.τΞε ο.ΡΡειτοτ σε ὶΡ!”ο ΡειπΙο πτοεάὶέἰο Ιοοο σειρά πω

πποπετ τεπιποτεε ποππὶπεε ἱπ ΕάΙοπέ €[Επίιξ8€πό08,9υί

α:ο8ποίεειπιδε εξἱ)πἀὶοεπτ Πειττιιτπ ίποτπιπ εειπ[ειε ω.

τω. Πει τοΙΙ:οπάετ Μπα. ὶπ Ιος. εοπι. Τπεο|ο8.ε!ειίΜ·

αιΡ.α Μπι. 18.Βεπεμ πι ς:οπΐεπ:επΡ. $·.άεΕεοΜϋ απο; ι.

Ά Αεεε'κά·1ο π:ωωι. _

- 3 ω»!έπαθα· οία:·ιμη/ΐ. › μ'

' ΦΑΞ ο ν ε!ιιόΙσπ οΗἱεὶο ίυπ8Ι Ροτείὶ.τεκ. ε!Ηπ Ι. εμπε

' Ι 4 Ι ΙΒΝ πι ὶε.Κ;ιτὶο επ:,ππέει :παω ῇιιόὶοὶο δε ΡτπάεπΕΒ

ποπ απετ,σ.ιτ ΐιιτΞοίπε δε ίππΡπΒεε,ππΙ ὶἀςὸ τεπωνεπτπτδ ` π

4 . @μακ)πόΞεπιτάωπ:πιπ μποτ. ; π$.2.ΕΕόε μ.ιάίε. Ραπ ων

ώ παπα άεεὶίἰοπειπάτε ΑεεπτΠιιε πεοἱΡὶτ,‹]ιιοἀ_ε;οΙ18_ῇψ ΗΜ

πω: ςΠἑ ΡοτεΙὶ, ιποἀὸ ειπα αποΙ;πωπηπάεπ ά_ατιιεΜ ε! " 4

ςπίτπ επτέε1πςξ)πόεκ άε:τπτ,εςουε ἴπε;ἱτ,ποπμπώ: ]11άεξ

- _Φπωπα,·εω ΐοπτειιτπι τεέἔὲ. ππτειιπτ ὰ Πι1:4.το:· πα πω.

Υ ξςίξ[Ιἡπ;πἑ.ςπΡ.'ι4€Νε;π δ: :που πωεππωωπω

Ξβξπνε3Πωπυ"πεπιπ ιππππ5]πόζεππάππνσ:_ ΡΟίὶ€ἔΞ·

ρμπίπωέ Ι·-πξΕπ;.ΚπτΞο είἔηπἱπῇιἰῷἐἱἐϊποπππεοτ, Μ Φ ·

:Ψεπ619ὶἑ-ὶιϊωΜεσα,ςιπ;οππιπ. πωπωφὶΦ-Β.

`..*·μων-... . -
ι·.απέ;» γ -. Με γ

 

Ι

ε

Σ' Α

  



ζ η!

φ
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Μ

πο.

Μ
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' Οεπτνπιπ π. · . ~;9

.ἰπῇιιίὶο,ποπιιπι π, ἱπἰοιιο τε6`τὲ ὸἰἴεετπετεπαώ, ἰππο νἰ

`ιιἀΙεἱἰεεει Με οΠεπτ :εΙἰοιιὶε,οπὶπ οΒ)οδΕει. ποπ Ρεττιπ:

οεπτθπΠιε σαι σπιτια. · γ _

$εά οΒπεπιιτ Ι. ι .5 . εειΪιιτπ ίΕάε ΡοίϊπΙειιιάο. πωω

πιτ ςα::ιππ εμπόοιπ :ιεεεΡτιιτπ ιπ :ι8Μτατιιπι τε:ἰποτε , Πω

Μπονιιιπ εά(ΡΙτατε ποπΡοΙΪε. Χάο.Πἰίὶἰπ8πεπὸιιτπ ΦΠ:

· ίπτοτ ιπο.8ΙΩτειππ-ιπ ά π1όπ:ετπάσ.τπιτι. Ιπάεκ α;ειιε άειτἱ -

Ροτείὲ,οιπει.ἰιι €οπὶπΗ μετα· ῇπὸἱεὶιιτπ,Ρκιιὸεπτἱεππ, π!.

' άοόπίπ:ιπι δ: νἰπιιτέ τεοπἱτιτπιιωΙπ τπε8ὶίὶτωιτπ άεΙποσπ·

Φ , [πατα Με: οιπππιπω” δ: ΓΡΙεπὸοτἱε ποΗε1ω

Μπαώ απο. !. τοΓοτΙΡτο. ὅ. ό: :πωπω δ; οποτ. πιά

έτι απο ποπ εκὶίὶὶτ. ΙεΙτόοπε επεσε πο! πονιιιπ ιπιιἔἱίὶτειώ

τιππ ποπ αὸιπἰττὶιςιι.ι·,πε π1εψ:Με πω: ἰπ τπαἔὶίὶτετιι π:Ιιμ

εοτ,νὶ!εί`εειτ. ' '

δαιιπεΙὸ εάνοι·Γεκπτ,οποά.ιππΙτο._Ροπ ῇπὰζεετπ Ποπ ξΙε- .!

Βεπτ,οπεε ἔι απο ]πόία: τεόὶ:ὲ οκοεὸὶτι ποπ ΡοΙΪὶιπτ. δία:

€πὶιπ @Με εποε ποπ Ροτείέ επ ΓετἰΡτο Γεπτεπώ.επ το

τ1πτο,οιιοό Μαιου οπιπἰπο επ νπΒςΠπιτοπι ίοπτεπτὶω τεἐ

@ΜατΜ .ὰ ιιΙτ.Ω.‹ὶε ίοπτσιπ.ειι Βι:ενὶε.:εε. $ᾶππΒτε:

οιιο:Ιοε ‹ὶε ξἱπἰΒιιε 3.8τοτιιιπ £:οπτέονο:Πα παονετιιτ, ῇπεΚΣ

· ὶρίε πι και Ρτο&πτετπ νεπίτε,δε Ιοεα οειιΠε ίιιοπεοκε άο

Βετ, οπο: οτπππι ὲραεο πιιΠο ιποπο Ρει·Πώ δεοποοπἰ

ΡΟΠιιπτ Ι.ίἱ ὶττπρτἰοπο,8.5.ι .Εἰ Επι. το8ππά._ Χοπ». Η2ο.

οιπππυ. ςοτπὶποὸἐ μπε:: Ρετ :ιΠοε, μια πό ί-εΙτοτεε ]ιιώςπ5

8Βτιπιεπίοτοε,Ιτειπ μ:: Νοπιππιπ αιπί:ιτπκπ ο::ΡεάΞτο δε

9ΒίοΙνεποποςεππΗαιπε Γεπτεπτ!απι τποπτπτΗοτο;πεπόπ

ψα·ουςΙ):;οπςΩ.2.8-.Ππο.τοππε ἀ!Ιοοο.ΒὶΙΤοπτὶτ Βοοεττ;

ΜΜ-©1τ€π;Μπιπ από. ο . ο· - δ :

κ

Θ' ἔ '' ' , ~ κι - χμωπιε

  



  

ά /

ώ ΜιΒοέ:.ι.απ. Οοπτιιονεκειωινπ

ΑεεΕΚΤ1 ο. :ικ·::ιιι.

ΙΕ θνιἐἔω τωυιά:ι:α ε·/ί1α:·ζά2272ο,έιώσεω

Α κίαπερψω.

Ε κ ε 11 Α ι 1 1· ε κ δ: ?εετὲ άεῆηἰτ Ραιιἱιιε ὶιι!.ει1τι1,

' Ρτςτοτ.ιι.9.1.1Έάε]υ Ια Ειπα ειιἰττιαοάετειείὶῇιη _
:ἱἴάὶόξἱο,]ιιάὶεεω άει:ε ΡοΠΕ, υΒἰ ε1ιιοά έιά:ϋτι1τ ,' στη Γιιιιτ ·

ἱε8ατἰ'Ρ;σεοπ(Παω ά εκειϊιΡΙὶ ::σ.ιιε:ί πά)ε&ιιω 6ειι(ετιιτ,

Μ: πἐἱιάοωὶιιιι8ετἱειω Μ :1ΙΠε π1:ιιιάσ.ωπι ]ιζ1τἰἴάὶ&ιοιπειτι

ἱιαΒειπὶΒιιε ὶά οβτΙιιο:ιι.ΕΧεωΡΙα ει1ἰιπἔι1τ`Β€11ἔ: νιά2ὁ άἱ- _ ·

εἱτιιτ, ποιπ ίΗΞπ8ιιιπ ίεά άεοΜτωιτ ι·εΒιιΙατιι Ι ι.5.9110ά

νιτὶ8ὸ ίΕάε νὶ.8ε νὶ π. Νειπι Πο ειπαμε: Ρτο::ιιτποτι02

· Ϊιιτἰε νἰεεω Ρτκίἱάἱε εεειιςωά ε1Έ)πι:ιιιά:ιτ:ϊ οἱ ὰ Ρτέίίάο μυ·

τὶἴάἰᾶἱο11ε , Ραιτιἱττἰτιιτ @Μαιο άπο Ξπι:ειτ τἰναϊ2$

ΡετΓοηρεάιπετ ι1ι1σ.ε αΙἱοάυἱῇιιΕ1ίάὶέΕὶοηεω ποπ αΒετ β

ι.(].άερε:άει.μιά.` ·

_ ΟΒί!::ιτε Μάσα: Μιά: άεεἱίὶοτιϊ Ι;ιιΙτ.ΙΕάεοίΠο.σβ

σύ δέο. ιιΒἱ πωπω ειιω ουΙ ωειιάαιο. εΙΕ ῇι1τὶΪάἱἔξἱΟ› διά

:αἱ απο ττι:ιηάε τε τιο1τΡο!Π:. Ωι!Βιιε νεώΙε εει·άΕιπ Αοτ

ειι:Π ει!ίίσ1ικ ἰιιτετρι·οτοεΙιοάΙἰἔιιὶΗειιτΙ,ι1ε‹: ειιττι φ”

. ωο.πάσιτειώ ΗειΒςτ ῇιιτΞΓάὶἔΗοπιεω,εειιΓ:ιω μιάίεἰ άπο άε·

ἱε Με ΡοΙΪε.ΙὶεΪ-Ρ.Ι.οἐιἔἑ ά1νετἴ:ι Γιαπ Με', ωαπά5.ι·‹: μι

τὶ άἱόἰἱοἀπεϊτι,8ε Ϊιιάὶεειά άπο. Μάικ!Με ]ι1τἰίάἰ&ιοξι€ΠΜ

/ εἴἑάϋἰάεπτ ῇυάΙεεω άἔιτδ 3: `!Ἑά ειιιπέ ζιπΡοτίο 86 Ροτά!ετε

ῇιιάὶεειτί ὸκέάιιεπάὶ: ὶά ειιΉπ ίἰ8πιιῆεαηιιτἰἴάἱᾶὶο. Μάι·

τ:ειΠΉετε;Π ΗωΡΙ1αϊτεηυάΙςε·ω άπο άιιἰῇυάῇεετέεά Πας

ῇστὶἴάἱόὶὶ6ιιε 8: ὶτΩΡετΞο,δ£ Με €Χ€€1Η€ιίάἱ ΡοτεΠειτο,(Σ_β

Μαπά:ιτ:ιω ΒειΒεηυι·Ξίάὶᾶἰοιιεπι , ἱάι:·ὸ απο :Μισεί πιω·

· άτέτά Μά·ΡοτεΠ,άι:ία Ικιβει: αΙ€επαιτί,ιιοπ ίι1εω, το.ιιτιιπι

· ?σε εΞεκσε1πέο·εοωωιΙΤο. εΠ,άιις εΠ· Ρο:Γου ειΙιε,ι1εο Ρ©ε'·

οικω εΒτοάἱτιιτ. Α: ὶάσὸ μιάὶεεω @το Ρυτά , σ:1ιι1αι11

.ΙιἰΙοωπωιιεω ειἱ εειιεεῖῇιιτ8ἴάιᾶὶοιιειτι πάσα. δειι€€π··

Η.. -- “ω

όπόίω·δ;πά1οεάατοΙο.αι, Μπι:: εκσειιιοτιιτ Β, ‹1ω=ἔιΜ

· · ~·-·τ-··· - › ·--· ·~ εκ γ,

|

π. '/

Ι

  

  



  
  

άεττ1τ,ιιτΗετεεΗμιώεεω .ΜΜΜΜε τττειείίτ:ταττ18 Ι.Ε·Β.

- Ρτο.ι;.5.ι.ττ.άε ωμά.
ε βτεντιτε οείτατ Ι.ειιτττ επί .: με ιτε ῇιιτὶΓὸἱᾶἰο. ι1ΒΞ Μέ

τοττετ,ειιτττ ειιτ τιιτΠεετε τιιΒετ,τωΒΜεατιτω είτε οΡοττετ.

(Ματ τετιιτιιικ!εττι νειΙετ , τπτ εστι ω... ΡοίΠτ τιιΒετε Μάτ

εετε,(ευ τιιτΠεειτι άετε,ετι1εω ετιιἱ @τι τττε8Ιίτεο.τιτε. Ατςι1ἱ

σε πτειιισΙετε. εβῇιετὶἴἀἰὁτἱο; πό είὶ ττπιδτίττ:ιτιιε, αφτο. ποπ

ΜΒετ ῇιιτὶίὸἰόΙὶοτιεω Πιο μια; Μεοέ1ιιετε ειιτ τπετιὸετ¦ε

είτ ῇιιτὶΪἀΙᾶΞο , ῇιιὸἰεεττι :ΜεΜε οτείΈ. Κείὶ:τ. Ρετ Βετο

εποε όίεττιττ, ειπε είτε ]ιτάτεειτε @βετ , ττ1ειΒίίττο.τττώ είτε

οΡοττετε, σου εαεΙιτό1τιτε τε , ειτἱ.τεειτὸειτε ερτ τιιήίδτω6,

ςιιοτιἰεπτ τε »Με ττιε8ἱίὶτειτι1ε ἔιιττΒὶτιττ,εῇιτίε1ιτε ἱππΡετἰο

δε ροτείεειτε ιιεἰτι:τ Ι. ; .ΕΕ.άε είδε. εμε επί Με.. Ι.ίοΙετ. 16.

Με ῇιιτἰΓἀ. Νεο τττονετε άεΒετ ειιετηι1εττι , στιτοετίε ετ1ἰ

ιπαπάετα είὶ ι1Η[ώόΗο, ποπ-δε το28τίττετιτε. εωε ει1ἱτ11

ειιφεά Ιτοποτειττ δ: ΡτοΡ:1ετει:ειττ·ῇτιττΓόίόΗοητε ποτε είε

ττιε8ὶΓττετιιεΞ Ατ νετὸ εκετείττουε.δε Μ.. ἰπτΡεττὶ ώ πισω

ΒἰΜετιιε,ειειτ ατε Ρεο τττεεἱίὶτειτιι ΜΒεπάιιε,άιιωνίεε δε

φεττὶΒιΞε εμε θ.ιπετ.τιτι·,8ε εοὸετττ άι ττπΡετΞΩ.· ·

`

ε `(.¦ειετνιιτ.Α τ. Η

έ

..Αε·εεπτιο ΧΧΧ”. . ·:

Ζεςέτ2:πε Ζ.έόστυπω πιζζέπεω ‹ὶ ἰιιτεἔεπτἰ2›π :παω

Μάτια ό· Φωτιτωιωμ ὰ Μπα ι:2·υέ!2Με. «

νο ο Ιε ἰτἰπιτι Ροττὶο εἱεΒἰτει ΗΒεττε ε:: Βοιιἱεμ:

τετττιιτττ, π ]ιιτἰε ττε.τιιτ:.τ1τε , ΡτοΒο.ιπ Εστω τ;.τττο τί

άε Β0π.άειιτπ.ΑιιτΗ.Βοε ετπΡΙἱιιε Ο.ό.ε Μήεοπτ.5. τ .Νο.

ττεΙ.εΙε Μετα!. ό: ίο.ιετοΙ.5.τ . Ποπ!. τ 8. «το Μ. δε ἴετττἱβ

ΟουΕτττ·ω.τυτ δ: Με τεττου.ε, επτα Ιε8Μττιει Ροττἰο ωεω

Με τπτ !εειιιτι εΙίωεπτετιιω ε.Νονε!.τ8.5. εοΜΒε

ΨΠ8.1.τ1ιιτίειττε 5ειά_ΒΠεε Ο..εά!.Ιιι1·.ωηεΡε.8ε αΙιτττεττο

ψΜε .ηετιιτο.Η. εεεωω._Μ“ρεω τ ΙΙΒεττε.ΠΜε Ψητά:
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Η :Μπι ιι8ιιοίι:ετε εε Μπι πιο. Κι:·(Ρξα Με :ιτειοξειιι$ιοΐζ Αν
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[ισ ἀ.Ι.Π·ὲσῇσε.ὶσστἰιπσ. ..η - ν · Α _ ·
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- -σσσ.Ι1Μσσσω:εσΡωσέ$ΜσεΜσσασε σας
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Ευ: Ιοεατο που ε:ινοπιιιέ πω: "Ρι·ει:κ1 ]ι1€“Ωί0ΜΜΜ
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_ · Υεπιπ·νπ. απΞπια:ι·άΞθ:ο ώ: :Μ.; ιιτἱΡοΠΪΕ:. @Η| _ ' ΩονιιΙαεττευμάι ι·Μ.έι1: μ1ιιομία;είηιιτε Γεςνι:ΗΜ η]

|ᾶΡἱκὶ€ΗΜ Βιοετο.Ιιηιιό. εΙυεηίΜου2: Ραεμπο σὶάπμτι-ῖ· 1·

~ @Η@Μα ι:ιϊ Βμ5δ::νίι:ε ἄζιὶε τὶνἱε.Ιιι !. π .ῇ .Π ςιιιε.ττ4- Ή ἔ

φωτμω ηιιὶ επ ιἱνφ.τει·εωο.ΙηΡἰἀοιιω Μοτο νεΙὶτ,ποπ ' -

εεόὲὁε2 ετΜΒοοέωεφάΙ&ο;Οοπετεύιιωὶιι'ἀ;¦.;.δ·8"°

` › νἱιιε4Π&·τιιι·,ιιΜ.ΥΙρὶωιιιε-ίετἐΒὶ:,·-ὶΠιῖ 4:ΙΒο.ιιάΙσπάιιιη,

ΊιιἱνιιΙτ:ὶνιιιτι,ςιιἱεΒ @βατ τετεεωιε Μη .ταφ:0τι· '

@απο £24;ετα :ὸ·.9.ιιοἀ.;α£ει5ιιε. 29ΒΜΙ(ΜΜ ΦΠΕΜθτ· Μ]

ΚείμΕκ ῶητἐτὶεΒ;ττρ!ἱ>ῳιἱ|ὶι1 «Μ. 16ειιιτά!2.ωβ · ὶ |

' Αυτςιωνιι!ιοκ ιιτΒευάπεα:Μεετα ᾶΦτπο8π#Μ# "φ ΡΡ

εΞνιιωάωπωωπ,ά σκτ0ϊ1οπτο)αρἰἀ:Μ Βατσ.86Με" Μ]

› βεεε;ιι€Ρι1Μ εοπωω ωιμμειω εωΡΙἐιχε φιιϊσσιὶϊὶπω» '

@Με. Ε 7€Μςιϋρειἔ€9ὲιἘἐΐἔ»$ετνξιἘ`~

 

ω;; :.



π·γω.ά , . . ' - `

κ

Μ!

Με

Μ

Με

ΓΗ

ώ

Μ

Μ!

ή.
Ν”

Υ

σ:

α

Έ

Β

Υ

Π» -

Οεκτνμ.:Λ_ι. -- » ~“'

8έωάΞε ιπἰΙἰτειε ίηΒοΗ , 8ε πω: πω; οοιπ:οῷἰωτ:ΜΜ»

ΜΜΜΡι·οεεώω.Ι. ι .5. Η ε1ι.ι1ε: σ.1ιή Ιοςιι_ἱτιιτ ‹!ε ίιι!κτω

Βιι3,110π ύε:ὸ ὸε.ηεεείἶατὶοζ8: ιιτἰΗ τρία&Ιοπο τἰνἰ., ι:μιοιΣ

@Με ιιοιτ Ποηιτ τὶνο ποπ ὶιιἀὶ8επτε ΜΗ τεἴἐᾶὶομε,

εαπ: επ τει·τοπο εωτη:τ:τὶπΞιιπι-νεΙΜ ίόειππ Ην.σετε.

- ὶἐίἀὶ6:ι;ικνοιΒἑι,ςιηε τειτἱοπ1810£ὸ Πι βείιιιππι·έπ ἀ.ῷ.ίἱ

:με

ω·

ςμιξε.Νοιι ειιἱπι τεἱἱ‹:ὶτ,ςιιΙ ἔσω: Βιεἰμἰά ώ: ,ωμά › δυοιιεαΠῖτω:Μ εν1ὸειπἱ ιιτ1Ι1ι:ιι:ε πισω: Μάτ Ηπα:ρη-.

.ίιτί.έιιιππ.μ.Ωἀι]Δο.ΙἱΒ.ρΒίΕτ.:;Μ:.ιι. _

· ' - μ _ γ : 4. .. . .η .

Η -_Δεεεκτ1ο Ευ. _ 2 _ '

Ιϋ·υΦ'υ ἐιπάρι2ιΞ·,πτ π»ι]ση9·α2α ἄΦἰσΪβ; ΜΜΜ ΕΚ
' “η@ήά·υέ!έκου-ψ:σηβάταπεα. ' γ '

@Οκ ι· ιι ο ν ε ι ίί π· ν ν. :ι:ι·ίται·ίπτετ ΠΒ.ιιττιδώίιξ

. τα Π·σ.ττεε ἰτι Πε θιοΞεπάει ΔΜ6ο Ιητρόέτωε, μι: πιω

Με; Ετ8.ττιβι15 ε!Ινωειτ,8: πιωοκεΕεπ. Μ Ικα εσωκο

Ψ68 ΟαποιήΙΙα πτωση: , Μι Βςπεὸὶτετειώ απο ὁἰνἀὁεω

@η ὶιπετ Η:ιττε:,ιιτ φησι· άΜάειτ,ωΞηοτπώ εΒ8ατ,Ρσ:ξ·

ο τ .€Χ.άο ΡατοεΒ.[.€ΒἱίΪ:@ πώ εοπττει Μτι1ιιιιτ ῇιιάὶσ1ε_ίἱ

οἱΗατὶοιπι·ω εοωρεοΒ:ιπτΜειιοε!μ :επκά.Ήκάωώβ '

"ε 3ΓΒὶττΪοΙἴἱεΙο άΜΠοηεω είδε ἔεεὶειιὸεττι , δ: ευιοά αδ

ω Φωτοο«:Β@πώ που ροτε!ϊ, (οτα ώιιω;πε!ιτω απ' -

ίειπτ.ΛΗςα: [επτειιτ:Βι Ις8ϋϊεπιπτι αιιπμιαέπ γετὶοτδε @Η

@Με €0τ1Γεητπως2., τ€ιἱ11€πἀεδ£ ·εωΡΙάόΙ:έπάα Μ: , π; ›

Ρτοϋατιιτὶπἱ. η.. ;. 6. 8: Ι. ἱπΙιοε.ῇιιὰιεἱο$ ί:ιτι·ι. επί .5.

“Θ” φκσΙαπι :. ι .Ιι;ίϊ.οΙε ειά.Ι.·; . Ω.Βοημιω-.άε Ιεεω:.Ι.;.

ΩὴΨ-ΙΖΙιἀ.δΕ.ςΙ1ΖΒ.ῇΙἔᾶτ. Ρειτε.1ὶΒ.:σς ΑΡΡκοΒεπτ δε.β.

9υαφιικεαω επω1.ω ᾶ.5.ἱ:απ €10ς©!ΦΙΦ Μ»63.·8: Ι:‹1‹;.

ΡαοΒιιΜ;Β.6.οοπιτο.ο. 37. ' γ . Χ | ›.

-.·:<ΟΡΡΜΣίτι1τ Με ἀ€£ἱΠ0πἱ ε. 1.ε·ιττα. Φ: ΡετόεΙμιιΒὶ `

Ιτπἀἰτιι:,‹1ιιοεΙὶπΓωεὶεπὸεὸὶνὶΙἱοπε ἱιπετ @σε ΕΡΜ:οέ

ω›ὶἱἱεὸἰνὶἀἐτ,ι:ιιιὶἰοπεἱοεὶ και ω:: ΕΡἱἴεςσΡητιιιιέΜ τ

@ΜεΣώοι· ΦΙἰΒ;ῇΞΒςΪΡἶΣ:Χ.ἱ11 . σ.ι.!οφιτιιΜπ «πιω
`·-- - Δ-Μ .-.. .......-.

· ΧΦ¦ςὶΒΗ.

 



  

6: Μ :ε αἱ ι.0κ. $$οϊαϊΚ6Ψ'ε Ώω ιι ω;

φωεαιωιι)ειωκεφ1ιεεε6εωεςΒά ΗεΪἱἱἱνἰάαὲὐὸο εμπ

ΣΣϋ:ΑΒἱτιιτ;ςι1ο ςα[1η:αΓνωάεύμ ῇὶιτπΙ ᾶε Δω @ιη
Δ ” ΜΕ Μομιιϋ)6Μόι·δω·ομε ΜΒΜΒοτίπωω;φη

ῇ " ἰοε:ἱ 419€ ·ΒΜξ5%Έφε!εΠε`ῷἐ6ἰ5ἙἱὶἐἙ-ὲεε`ομιιτπἔ1·

$111δε μ1€6ε;1ω·ΦΟΦΦαΗε6Με66ηι:ΗΜπ. ' Ϊ - ·

3 5:οιΞπάδω6Μτα:Ι.τ. ε.οεπε,9αΐ:=·(ιεεω;ιωπ

@βϊΜ;ι11ςιμ; φα!6 Η6ωε1ωωΉσα6ΗΜτ6ω κά! '

εσεεωωεω-ωωφεΙνειο;φωπσμ1ι·εωω ω @απ _'

Δω:: εεωεφωεο·,· α· ωεωετε5ίίέ:ΜοΉ πωεω;_

πω: άνετο. Καί ΒΡΗο1: Εεπέ11ιάώ·ΡϊϋΠΚΒίι1ω 99η #

Επι ιι απο Ρεοιπες ρηάπιινο! ;Ε3Ε:η1£@ηεεὁὶτι.ιτ ὶΙΙἱ,‹ΙιιΕ

ΜξοέΙι2τ:ἀἰτετἐΜ Φα1Μιιτίεώ έωπ Ηἴτο , · Μ Για: Μα' Ρ

ανατα”π$οιπ_κωμ,_ νὰ ιμιιΙππ_τωο;ω; @Εφ ΙιμπΞὶ

πάει: Ραι;το8ιψμμ 54 μμὸΕτ5ω .66:` ι:Ιε6Ηο α ' εαν]

εεε!εςιιτ. Κ '* ' Α" ,1

Ήτ-Ροβές1·ιάδβΒβΗαϊιΠοέιάεΕϊσοφερε4υπωω]εο εφεζβ

:μ Μή Ηπα Μακ ίι°ειἡ:οε ·~Αι›ωιωεωω βί Ε6τΒιιώ·Ιφς
πιέο‹:ὶὸ ὸὶνὶΙῖο -εΠ: ΜίΈίέι1ϋο.; ΒΚ: «ωπιιωΑγΒ:μκδω ςαΜΜ

ίειι€οι·,εΙΙοοπτικ Μ; Μπςιι·ι ;υηεστέκνωψ:81 τα ΜΒιῖεπι ώίξεΠ€28,68δ·86κτετεπϋΡες@Η ; ΗΕπαπά &:ϊέσε

θετί-αεκεεδ ῆπἱίἙι°ΗΜ Ρέτειά·Ι.ΒἑΪΡ.βὸ:”;οΙἘἰωοὺἱι@

εεωωι ωικαω_ωεεωφ1μω «ω ΔενεπομαΔτωε · Ιπω1.ο=

ςκω-78εΜεταΗ:=.ετωπε;ςαοεΓίαΙΜ:;ΑΒεεωιω ΘεώΜαΐ
¦ βΛΩΐμι 64>ςειϊε13ομε; 1.ωη·ει€5εωωσεΜε" €16Βα ,. Μ

Μη οίέ-2άβάιψηϋ;ζώΡΜΜ ΒοηετεΙο->,: υϊά:;ιδο.τ @Πω

ΙιμοάΜιβε!:6ΜεΕυε54αΙ5ωησιί·'ταΕοϋ ωω1ω1ωφς

Πδέιώ Μι σΡτἰσπ0 ”£@τὸἔΐἱ9ἐτἱῖ;ἰτεἔ1ωε ΗἱἐἱΜ @Η

:' 1- ΜΙ%έΜ·ΙσΒε ω: ·χε4πωω4.Μπτοοισεεφ;.
Έ `8ὅ*ἱΒτΦϊΙοε.°ῇΪΒΪ°ΪὰΡΦ·ξ›`· ·' .- ν· ν- 2 @τα έ ί # >”Ι11Π··"ϊ

.·τπ.υ.οι:ιω·.~λό Ιι"ΪϊΕΐ^·ΐ

; .τξμ5°ΒΙΑηΉ1.63ΊΣ·2'θ,Ι .<κωεωω 5Μά·ι€.:Μ 2<$Ωμ,ὶ

- εἰ 2.ωιξ'› 1ο:::ἐ οπτ›ἴεἐ·.·ζἰ .;Μι·»ί ›εἱ :Η δ "Ο Ψ"Μ"»

-:.ιί.Α·τίξι·ειδ ·ἰῇ1ἐ.σ:Ί επ‹.σμη σ τέρνοΞ1::τ›.3;:.ω·:ὸ·:ἱἔὲ€_20

ψ:: ε>)γ-τ#13ἔι:Ξ-14;ἐ,Ε.1 .Ζι2ιἰ.ΧΦ:.·ἑ:ἔἄ!.;›έιἔ: 1·`7·!ΙΪ€Ι1 ?Ωω

,._Ξὶ:.1·ωἑ_ι| ` .

  



  

'Η η Δ '- Ε Η Τν_Ε.-ι·Α..? : ¦` . σ.· δ9=>

[ ';~ Ἡ. -' 7.. Η 1;.2"Γ::τ;·ΐίρ έ Ρ'Τ°ρ:° Ξῖ ΗΣ

ΡΜ - ..;!ΜΜ51ιτ1ο 1.111.
Μ _4 _ Μ [ η 3 _ 7

ε‹»πωωφε«σ‹αα· ἔ##‹##9<7€€9?Ρ??€°#ἴΜί#9όΣ.
Η 2"#ό|έ«Μ%··#=####7«ἐ4ὶ#=27>44έ|ἔε4εἐ44ΜΜα!μ»

:Β .€ι: ὐοῆωτὶσ υπάΙ€ειωετΣΤΙιεορΒ$% Μ.ἘὶΕ.ΙΔΒῖΕ`Ϊ

' Ά. @ο οΒΙὶ8ειτ.· δ: οὸηΙἱὐητ:ϊ1ι:[Η ΉοΙτιπϊμώ;ο. @τῷ

Η Η ιε2:·π~ ~” # Τ·-2 -3 - ~ ·· ;Θ · ·:
Α: ὶ άάνε:είΞπιέ ρτὶτηὸ·Ηπᾶτ Ζἔεῆπὶἰἱοπἱ ΙιΕεδ.Β:6. 1-9ῷᾶ

: Θ: Υ:5.ι1ΒὶΙ.ΔΒεο άρίξπή; ςοηττηΕΕι1ιη :ΠΕ υΙξιξὸ ἰἑἱτἱόὲΓ

' ;_ Δ Ιά%τάοηωπ.ΥΑβ€ιοὸπΐεἐἰτιἱῆιτ ε6έτέπίιιωΡτοΡτζθ· _

0ΙΐΐαηΕ:1εοικι·εάμ.μ,ε16ϊςκ'πτέ6ςι1έΙετει:Ρτοβυεβ · '

Μ ἡβε4;τιϊ?π1:ιτι,7ι1ΐἰΐἐιῇΕ6ἑΡτὶ9;νςἰιἀἐἔξο;Ιςεετξ9 ςοιΨάχ

:θέ 0ιο;τοεπ-ωεω σπιπάατι1ϊκι.·βεςοϊσηΉώΡιιΙετιρ, πιώ

' ΙΗΜΧ0ωιπο«Μιαιτη·εξί·;άιίύρι5~Ρεοζυ;:υή;ψ ηςεΐςΗζ3

Μ Ψ1:Ξτ9π1ςιιω @πιο ΦΒΙὶ8;τΙὁιἀΒπΒβεΒξττἱἰεᾶυοΡπς4ι6»Βοη@ΜΒΜ δί:Ή·π -1·ι48ιιι6 κ16Βϊ:6έ Ραιπϋ,τ

(Η %01Ρξ©ξιε :ΜΔΠἱ<ςΒἰὶΒετιιτ Εοετϋϊ!ο

` ΨΜἔΙΕᾶζΕΜἐὶΡἘι·Ι:1έὶἑῇΙΙΘΡΒοτι:ἀὶίΪβΙ Ιϋεἐῇποπνβϊὸ·ὶβ

'' Ρἑὶᾶϋφιήοβ1εἔαωε#ωτρ:αφα1εεεο41ΈΜε26.ΘΗεμ.Β6

έ. =ῳῳωοεαω<ςΦωωοεειἐτεῇ; Θεωω!; 01:15 ,

: 'ΨΪξξ0Φφ0ὲατ6γῖμδ όαβ·(ϊτοπ ρΒΪΙἔΜι11·_,_ῇἱΠ Μεψ Ρ ΒΦΡῷΒἱετβι· τ6άβεπέτω ξ·ε2εστηώς4ϊατά στ;ηεε;

Φ Μιωμα@αααέφωωωωή·εκιεωΡωαάε.ϋΜ

Μαη 00τη11ποά:ιταπ1 Μι: ε6ωοάατο 17.5.60ι1ΐωΌ6%

  

      

μ' ΜΦΚεί Δε; ἀεΗι:ὶτ.οτιεΙ.εΒωΙ1ὶε Η: να:ι·δ:π ,ιιΙτι·ο ό· ξ
.Η Ρ Α · “ν .

Η Ξϊ0ἐιιε9βΙἰ8ωτἱἔξΊ3ο βέι9125ει€ιμ Μ' ςιιο @Μπι

.' . Μ· ε ηετ89ΘΗΡ Ν Α .γ . στ ·668 @Ώ ἐἶιῖ6ἑιιἔχὶμΜ`ρξ φξΠο(); ο:ιι::ξἔτΒοτιιω8Π!ΗςετΙο,εμιοά τοπΕῖὶιἔὶὶῖἐίἱτ`οΒΙἱ `:ιτὶο,ςιμς ο;Μακη

Ε °(ΜΜφωα1ΜαΒΜήαΜΜέσεωαψώ ΜΜΕ

| Φ”. παι1πώποΕΜέοΜψόυ;··σεκ1968·Η:Μα

` ' ΜωἶΘϋέ:Η&ὲέ$

- ” - · ἔφη

  



 

.ΜΗ %,Α.Ε6ε έἐΦ`π.`σζίΕἶὶεἑἑ? Ϊ

ω; 'Μιςσειιωβ ΟρΝτιιονειεωήν›Ώ

επιιι·; Νεπι δε' νΑΕὶειιιιε Μ Ι.7.ἱἱ. όόΡριζἱῖ. ίΕτιΒἱι Μ,

του: συνέΜαμα ο ε,::ι1πτ ει!τότηέε8· εοπτ'έεΗοιιτάιπυ ὁ

_ι;ιμι οΒἱὶἔεχτμ τ;βῇε τοπωπω τεθ:ξ (:0ηΕτα&ι18 όίεϊτιιτε

απ ὸεΒὶτοτ @που ϋΒ]ἱ8πτι1£ό.¦.έἐτΕἱ 5ξηίιφοΕαι·ιϋ;Η

«ΗΠ:ΈΡέιΜ:ίσπε άΐοοΑόιι:Η.1ιβωνΞε 6Μ απ ὶε ςιιί το8α

ἱΡΟι1ἀ€Ε,-ΓΟΙ1ι5 οΒΙἰ8ετιιτ, πωπω ΒἑΡυΙπιἰο· ΜΜΙο

Μ”.Φκε:"Κ 9981Μέ198-@Φἑτι€€τνττιυπησ<πο!πτω

πω Με εεἱτιιτ,ιιτ Ρι·οπήΠοι ίΗΡιιΜτοι·ὶ οΒΙὶΒετυτΙ.Ν

61ΜΕεξε :ι@|ζ!;ίἰ @ρμακΙω›ὶε7@@κκ;μέτ. ε:σ.ιιίΕ 8 ειιΙ
¦πΠ.έ:Ισο Ιἱ8ει:. | - Ε ] ¦ ' -, . Ω η__ :_δεειιπεἰὸ ειάνετ(βηιτ ξιιιἱεγἀεξζιιἱεἰ0ΩὶηΙ1ρἀ ἰη τω: . '

(Σίβιιε ὶιιποῳἰμειτξε,Ρπἱιι[ 0211; αιμ[Β ίιιΒίἱτ , ἱἀεΩ ὸετΜ

@Ι ?αβατο ὶς1£€ζῇ€ι1ζπτ!.πι?ΙΙα εο_ιιίῇ;ωτμ: οΒΙ58:ιτΩο]-]Πη

!ξίἑεπτὶιιπ; 7.5μ.ξ ά; Ρ:ιόΈ: > ΡφίΕςμιπω οποία· ίιι.Β:Ω. δ!

ηηι:εει ίι;ά μπε ΞωΡΙεγ1;εσΒιμ&ιι;ιμ :πως 4Ι:€£.ἴ0Μ

Νι!ζ8α;οι·.Β.:ςΦ.ΕΧ Ριτσςςςι:!;πεηϋ;!ΐΡου @οπομια ΓοΙιιιισ

Μ! Με ει:8ιμτηιι;υση,ςιψζ ΒΔ; Ωμβει, ι;Μο εῇτι·ό‹1;*!π3Μ

ωΒςπτ;ίἱ8τὶῷῇΡΡ-ϊἰ9ΙΙ9ϊΠ,#-1Β9ὲΜ ςυ_φΙψι·; π:οπτταάΜ16·

ζ:!;Ωξ είξ.!μης @ρω Ι@ :Ψ ἰριι.:εαιίττειΙι;μι·ε;, μι; αΒΙὶ8ετιπ

Φ·"3Ιτ94 , Μαν; . τε Β €9πΐ€41τἔΦ υ1τ·φ €ἰττ<ἔΜΜω»

ῇᾶὲεοωςέιῷμε ώοζτι.ιτ,Πνερχμμέ)Μ:; ιαητϋ.ω,ύψΗ

Βτρόιιται:οΕΕΒΜοποπ ξ ;,ό . 1 . έί_άε ροέΒ Μ

  

- ω ετ€863 ‹$ᾶ=90ϋθψ-ϋν$=έ)·ϊπα-παΜ-Βϊε ττσ<ωπ ω

μςἐι,ιὶι›;χ;αμμι;μω.8.εο_τιι€τιπε·α φοω.εια.ιμΡΦ
ἔἔ|?:$εξ.· ω.2.:ιω -; ·· Μ

 

.ἑ.”.
  

ει..
,1 αν"

.μ

  
ζιΩε.°Ί!.   

. ΜΘσε+νω
-'ωεταπ·· σ;7ι:Η"Ι' ν· ·_ῷ ··~ἱ-- > __

ἐ;‹;;‹›ἐ:: ·4 4 “.Ί”ωε?έ'εχί

ΙΧΜ ΎἱΒΜ53ῷυ$ ΜαεΒιιέυπτυτ »Ϊ ΦμβΑΜΠ'

'

Ι

  

δΦἱ›ωῇΙΪΕἘοτἔ% Βύ&Ε“ΜΦ Μιουυπι ἔω·ΐ!¦

 

 

ΜΜιΩοε==ε4ῶοεΜεαε€4 . σεΜΦευΜΦωσωαΩΡω

“ _ μ ._ΜειωεακΜθεήΐ
  



 

ΝΤ. Οευ·;νιιμι Η Μ 9]

›ωι` Μίη:ατοςΜωτ !.Βοηε 6άεειμάζ άφούτλ $:εἱᾶἱναβ

Μ ]σπΕε :οιπ::4&ιιε ίάοὸ ὸὶεηιιιιιςηιιἱει που νσπΞύπ Πε, αφ

ΜΔ ῳιοάειι8ἰτοπιιταιεοπτωᾶιιε , δ: ειιιοά ηοωἰωτΞτη_ιη

Μ: κουντιιτίοπεω ότόάιέΙ:υ;π Μ. !. αμ.1Ηι τ:ι.ι1τμηάσπ 7. Η. «:Η:

τομ ιιο%υΩ.Ηα·ς ἀἱἱΐετοιιιἱε εοιπ:τώΕυ-σω :1οιι_είΕ ω61ω

Μ: Μεθππωτο,ηε.ω δ: εο ῇιιι·οτιΙἱπ Ππιτ εᾶὶοικ:εΜ” Ε.

Μ; σΜήπ(ΜΜΕ ε:: ;ικ1ιιο 8: Μη;) ωεικίττιἐ Ρεοεα=Ετωτ,πω

Μ πώτω:ΜΜΜμιι·Ιε,έπ ς1ιι1Βιιωτι ί-ιπυπιο ρωΜ: ει8επ

Μ σ!ιιω.ΡκοΒιιτΜπε άα:ίΠοοεπιφ απο νει1επιβώε.ς:.όρ -·`

ΩΜΡτ.ιιΒἰ Ροπτὶἴεκ ει: απατησποτ Ιο:1ιιεπε ό:ΜΜΜ

ω» άσπε,άίε:πάοφωσ! ο ωιιτ1·σ.6Ειιε Μ” Ει:!εί, ‹1ιιείἰ Γεω

Με ΜΑΜ οπιπι·:ε £οπτ::ιάιιιώξΒοιτε: ξἱὸ:ὶ, :ιἰὶο9μξο Γ”

Μ; @ζώ Δκευιτιειιτιιω ΙηἰΙΙο έωαποθιι ποπ ςοπε!υάπτομ

ΒΑΕ ἐὶἀΒΠἰτΕ6ωτιᾶ11ΔεοιιάιιὶΒιιὲ€6οττεάΙΒι1ε[· ” ›

Μ › δα! Ρτο οοπτωτἰέ οΙ:Μοπέςποά ῇτὶς: εάπόι·λίέο 4581]

Μ ΜΦ0πτκα&μ;;Βιι€>Βοη;4ἱἀεᾶ,ο.ἀἀιιοὶια:“ω” :πμαπ:

ΜΜΕ ΦΜΒΜΜόει1συμ.ΠΒΕεπωάεκτιιε.Φ·ποπαΞσΜ. 88

Μ 3ΜΜη”ἱιπιετΡτειἐιεἱοηετΙοςιιηι:: ,' ωςωτ ΗτέΠἱπιξ

Μ Ι .Φβ3938ύ9618το·επο ΞιιιάφτεπιπςΙμιμ ε.ΔμΜΜΒα..

ικΒμ;ΘευΜηιιάο.άπ εοωτειάίβϋε Ρ1ωωιι ιΞέ·Μπίσητίτ

Μ ΕΜΠο5 δ! ΒΦΜώοἱΣε -Ρ!επιὶΠ`ωτμ. Ωω Έαι:Ξεπάαίπω

θ» “Μί ϊ3Μ€11;ι1ιιἰἱιι; οσοκε:ιό)€ιπε ό!Μἱᾶὶοτὶε ῇιετἰε, 4813!.

6‹- <Ιοπωο Μια;; ειιιἱ μάζαω”.ΜακμρΙ.κιουυ,προά

ΔΝ 99Π1τα&ιισήςσηε:ξωει ιιἰόιηιιιτ οἱνΠἱ.εξΜὶ:ὶᾶῇιιτἱο.

Μ: οεποιπἱι:ο Ετ Μ:ω; ἔἀεχᾶΙατὶιιε Πι: @ο τεερι·φτ5πάω.

Ίμ!π:Η19ίΜενοΙαιιω Π: ποΙΡ5ω6ω ἱὶς(Ρ.ΡΙ2τἱἱἀΠ8

@ΜΗ Μ1ι1ί;υτ. ό: 6Ιοιιι€ίοπιε Βι6Μ Ει:α:ΜΒ;νσηύοΙΜ.

(ΡΜΐζν9πειτοΙ_58έοη811τ.ω .ωΙὶἀοιιατἐοπο ΕΞιι:έεαΜω

' Α Μιππαρτ:ωΙο,ιιτ ἱ11 ὲιὑὶανἱἀεατιιτὶς! ρωωἱΠ-πω.

ΗΗ°ἀΞΙἴ.4ΡΑ)Μ:δ6-πτἱΠιιεΕΜΒίἱς. πω· α.

ΙΜ ;ιιψ,τιωέπήΜηαΙο Ε: Εεο!οΓα·ίω·ρω!ω

Ώ ὶιιαειρκειεσωΜΙεω1ΜΜω

ΠἴἐΜᾶ8εδ<8°Ϊβπἀ€8Ηὰ3| Λφωατωφφα

Εεή88?εεε944εΘεψ..._ Μ*ΜΜΜ

 



 

Α · μαϊ Μιεσει.1. Μα.κ'Ο"Μ·1·'1ί ονε ΜΜΜ «οι

εωφοεΐ06Μτω·ιεεε;έ·3=ω·ς»Φωεεωεεωω

ΖωέοΜοϋΙΙ1ιά-|Πε1πσωΜεΗὲΒεἀες άεςἱόἱτατ,ὶῇϋθᾶ Μ

ΝΞΕΙΩ1236 ΗΓώΕ Πεπώέϋεά 'ν6ΙΑτΒεὶ5ϊἐΑἔ,? :Α

2εωφοπεπάεω ίξτά·ΙΒΒ6 6ΕΠΕκπτωε:ΜΙ;β:ιΒοπ1

· @τά ω!!φΨΒΒ&τϋάΗ ῷ·' ΕΠί; έιάί6ησέΠίτ ΒοίξΕθεζ

' ·4Ιξ;1€ΪὐΕ4·ὸΐἔΙὶόἱἑΪι1ΓΞὲζ ΒὸΪοΗζη31τ .ΐειτιπἱὲήί!ἱἱ5ϋ;ἱ Μ6:έΈ

πωρ.οε;·.Θεωεα;ωφεεΗ6€ιωκΜω €ΙΒ 5.6.€€ς8ς:ώ

Μϊ;8.4ΜΡΜ4:Σ&παω. ἑ4:ΒὶΙΪε1;ήἱτ θ:;ἔπὅζ. Σά ' ' γ ' :(92 (Η

Ώ[έί11δΝέΠΞΗ Η · σ, . .: .·Πω·ε ·›,;;:Δω ?πω :ι . ο .

«Μ. ,_ ···,ξΔε.·.@ ι Ϊ;8Ρ -21|·π·η;.Ι· ‹ ἶ. ..-._ _μ.:;;,€ :τ·:`>Ϊ -Α388]ινι3εΦ. ;Ι»:1νυ ν; :ἔ::·;31ἔ=1”Π

Η4#=ε7#9ψ><#>κεἐεὲ=‹ἐϋἐ#ε‹>+εἐεψΘεΖΘ;Β#Φ

#Μέθω1>τσ626<»ω:σεΜΜ
"...; ι

-Μπζ, ·· έκ;» ::ς-Β;2

- Εμ: ω1.οΗτασ-οφπω κι·ωϊτα: 4η Ί«φ1?ΙΒάβεδω

. 5 :εβδιώι άμβοι·οΒαεττσέάΙΕ -.-8=.89&ε1Φέ ΜΜΒΒ

φωτα ετ 'ΜΜΜ ω· “Η »ωτι .κε σε Μη οι; @Με ρ1Με3ρ @η ·9 Η

ἀΪΒΦέΒάιὶῖοἑ›Ωτ1Φ 'τονΙππέω:ης$ιπΞυΙΩςαΜΕέΔΜΘΕΥΒΩ

_ ~ 8οΒπωέΙΜέηδω μ;ΗΞἄ6Ίιεπ1τΞἔΞε.;ΑΙΈΘε:4ιωΈβ:Ψ

| .μκφωι:ΠΞΦωεωίεαθιπροίΕσωεων6Γ1ΜάόφσΜά

ΜμωεωωεωοωεωΡηωης@68.έχωαεε;Με

@ωμκωππαιέοπαρω©ϋκΙζΡε41Π·ΙΡ€ΟΦ,ϋέΉωφ

ωμωμαειεοωΞάοωέωιδω,ς@εΐ Μ!εωεϋΦ

@ > ' ωἰιέιιυὺιΞΓιιΒίὡπἐΦ6ᾶ€ο Μ:ΒΦ

ὶ~€:8820€ ενίΐ πώ ΜΜΜ: α* 14485 28 θ' ι
ζ'εωωΜ%·έομΞΞώΐίαΒπΪἑε1Ωἐ2ᾶἔΙΡ€£ΘΨβ Ευ:Ρ

λ,ω4εει:ωεωηεωνωτΜ»σε(φωές;ι.· ·· πωωπεποδώ

ΦΦἐΜΏ=ὶΩ-4>#9ΜἙΣΗσ=74ἑΪΙΒΘέἑ κ
. ·ηωπιω · »ο ·ωρωπωω·«με · '

μιι3αιυψ ' · δ” υι8Β0439:ΗΜΙφΕΡΡςΉ ..

Θ1ιηεπαωΩιη ° ιι @ή ΜῷΗβ8ἐξ;ῇ€ῷἑ›£1ω@ κε ἔΦω Έ 1· ϋΗΜ'
“α”. ά!. : ”Ψώέψ ' °

αι” . _ #ω 4 γ ( ` υ '

  

 

· Μ,

 



 

»η · ., Θεω·ι·νι:Α α. 1 =. ζ?

πω ?μυ αἱ: ΜΜΜι1ιιοε ῇιιἀἰωιιτ,τι6 Ιἰτἰ8επτεε Ρι·ατεπω Με·

Μ: Μ @σε δηιιά56ία €αΙ€ιηεέε ωπωι, 0€νηι1ωτί2.πι πο!

Με εκατἰεαἀωὶπὶίὶεατἱόεβετ, ω, ι:οι:τιιωΡωπ. Μ” Πε

Πω πώ πΡιιά Π: ιτοπΙΜ :ιού σε ΡοΠὶιιιτ απιεω:τατιιε απι

ω καιω ροειιαΕιπι,νεΙ υΒ Β:::ιοι·ε πιώ ειεοὶΡετε, «μία Με

Μέ Μ;ΜΒ: ἴιιΓΡὶεἱοοοττιιΡτἱ ῇιιἀὶοἰὶ. Ραττει·ειΠεκί Ροίΐέιζΐ

Μ; ιι:ὶπὸ€8:υ.τ Ρι·ς&ε Ρεονἰπεἰε ροειιπὶθ., ι10α.πτ ΜΗ Ροπή:

ως ῇΡτ10ι°Ι αε:εΙΡει·ε) ςιιοἀιιωωοἀὸ ωὶιιαετιιτ8ε`ὶειὸεἴαᾶω

- ' Βιιιιτε;υεώ8οάτω,8ε ίὶιΒίἱἀὶιιιτι Μο Μ; εὶειιΪετετιιτ. Π.°ο.-'

πεί ιιἀεπ:Ι)οιιεΙ.πἀἰ.Ρτείἱἀἱε μ.. @ο τε:Β.ει·οά. Μάικ:

' 88.;.ιιιιἑ?.(Ξἑ$ἱ.αετϊΕετ.83α]ει·ιτ.ἴἀξπἔιἑτἰοΡιἑςυςἔ.7ἐ;

2,” ή ςειιμ ον1 εκατο Με ρ .ιη ι π . στο .ασ .ο

Μ 0$ι:ια!ιΒιιε8:ιπίιύΠάε Ρ Μαη Ρετιτιἱττὶτιιτ η·ιιιταεπτ

| ρεειιτιιο.ω άπο., ό: &:.ιιιι;ε επιτετο1$ὶ Με Με: ηιἱτιἱΩτΙ:

1 ρτἔΙἰἀιιω τ0νιπιῖἱ2,τπι1Ιτὁ ωει8ΜΡΠε ρταΠεϋΒμε Ιὶεετε;`

Μ( όςοετ.Κε ρ.Ι6οΜια:: ΡτπίἱάιιωᾶωειΒἰΜατιιιιω οἰδοἱ··

Μ ώιΒιιεκιωωιιτη άαι·ε διτἘωπιιε «πατατα, ‹1ιιἰει ΡστΡετιιϊ

φ: ·ω ΑΒΓπόιιπι :Μπι Βιέιιτιιιτι οΠἔτ,ίἱ Ηε τ1ιιἰ Γεπιμτ ΠΠ

π ο :ιο Μαπση: ε: ε: ὶπτε:ἀἱοιτατ 4 “ Φύ
Ι; τπὶ,ίἱιιοι1μὸνώ ο9%πι:ιωοοπΠΠοέ: πΣΐπωπἔἔἔιἔιἔΜ”

[·,,Ε-Π- : .. .Ρο.”. .ει
Η @η μι· πριμ9ηιιαφ πίσω ?πιτ ικα πηειΩτατιΒαε·Κφ»·

ωαηρ,ιΒιε ιΙΙιεεωΕοτει:ε εφη: δ: θππιιΣνικΙε δ: !1ος!Η

ω τπςιβωιβι.ιε ποίΕι·ι τεπΨοι·ιε;Π κ1ιηΓιιιπτ Ρέ::Ρετιπά ,τι1τα

α" ?βάιτισΙΒ:ετ εοπωι!ιει·ε,ητα:ιιιιω άαπάσμιαιεω·Ιο, νειίΞ

654 02:31:21ἑ°:;::ἐ;τ::€:2:°2'::59Ψ:ϊ:Ξέ23:5έϊ'
π τω ώεφιατεπιιε ἀαἱΙΙ6τῖΙ ὶωΡτείἱἱοιπ ου απο:: Πάω:

 

(Μ$ω0θ:ο πόει Ι - | › ` '° '
- - -ΡΡβτε; .Ρεπ.Π.ΩΕι€οά της;.:αιιΕΖπ,6

Ϊ #4ΜΧΡτιπειμιΜωκω·ι;.@άοκε ασε!. _-^ › ·

·· ΉΝ1.: Δ: φ ' >.ΐ: ε· › '

α μΤη η- κ :Ύ;°-

_ ._ἶ·.έ ° Ή · “ .ὅ



98- Μιεεει.ι.ο.κ.Οοκτιο›νε~ιι`:ι.α1νΜ

τ· ῖ_.;-:Αἑεε'κτ1ο Ι.νι.

2' Μ77]πε£ΜΜΜίεειικι:υπώ·)κ:]απικόπω _ '
ε; _ζ 8ε/δν·:·6Ρυ2ψε ν

  

- @να το: 11 Φ.ΠΡιιΒεε ε:ιπειτοι·δ ΒαιΒεπε,ΡοδτεΒΜ

εο]ηηιιτευόπω άείεττε: Ετ ΡΙειάςιιε άφάο;εε ται-ν”

άιμπ,Εει1τ μυ Πιιιτυ,άτα Με: ΡυΒεπεπι ,- Η ΒειΒειιτ :αποτο-ι

τ;ω,ροΠε ‹1ε :;εῇι1ηι1τειιπὸιιω Ρετ. Μ" Ο. ‹Ιε Μ». ει·εό.ΐ

φράι1οιιείξείε τεϊττει·ὲ :οπσεάεπάιτω, απο Μια! ηιιΙΙα

Μετα ίἱτ Ρεοψ1τιιω.ι φπα Ροτὶι1ε ίπ εοΠαωεω τωἀὶτιιτὶιν ;

` Β Απ: ροΠώςί1:Ξ 9.ῇ.ίἰ τιπποτΕΕόεῇιιιε]ιι..ριιἱ›ετὶςεἰε!ε. λ

τμΙἱεῇμεῇμτηιιὰιιω,πεεεΙΤῖειπἱἐιΪπ είε ι·είϊιτιιτΙοηεω ιη ιπ- ι

τεΐιιιτι. Ει·εσ Με άετιιΙπ Δ.5.6 πιωο:.-Εε πε φεωεω Ϊ

@ο ίτωοάιι £]ποίαΣ5.Π ωάποτ.ΡιιΒαεω ειμετοιεκπ Μ· Ϊ

ωἰΠἔ›2ι2Βπ1επτυμπ είἰτ,ςιτ0ε!] ιιήι:τωιώιω ἀεω!Ι£Μ μ» Ή

εΒεξο,ςιιφό ιηιΙΙιπείο:ετΠιιε €111ϊ2.Ε0ϊΒι νωε-τωεάεω '

Ϊ @ο ῇηι·ὶεῇι;τεωἀὶίἱι3ε ειιτο.τοι·ε έειδθ::ι, εποε! εοιιδιωαηιτ

δα; Μ0ό0-!1ΜΒΜπόιιω ΜπιίσιιπΞουιε οΒάπετ,:νεΓ@ε

@ικ,τιτ1ίοΙν1- τεΡε,ἰε·Μειι·ηιατιωεοταιοεάεάπε=Ρετε?ζ·

βή,5.Ρεπ.8: ,ι ι .ά -2·μ.έΕάε μιτεμιτ.Ας Ροβε:ὶ ίοΜΡΜ
γ ΦΪΜΜΦΩΦΩΜό: ΡΕς!0117ε5.11(Ειἱ8.:1:ιἱ110τ“π ΕΜ» '

 

Με; ιηιικευώιω·άείειτο μπεί! Η11ε·εωεποέε ,_νετιιμε -

1ικόςμει:ώξεώιΒπωιαε εεΡώιπ1οικ. 1ιε5ωτεετπτη
©ΒΡΐυε_Ε!”».[)· πιεἔπ:1·α.ι.: . ε · ` ' ε· - - · Η

. Ρτάιπιὸ άκ2εηω! ι·,εμισόΜΜΜπω: ΡετωἱΗἱτυτ-ΗΜ 1

:πετώ επειωΓεε1νω έίΒίςτπε εε6ιο1εωεεωεεοιπ 1.@ε ηὐτιοτ.$εὰὸἱΞ:ει1ςὶι1ω ςιισά Π: (οΙιιςέοιπε , η. δ; Με

11οτἱ,ηὶΒὶΙ εΙὶεΒΜ41τ αευίπ1εππωι:,Με0 αμε: (ι1νωψ

εὶΡὶτ,8ε εεεἰρὶειπὶ Ητ :ιτ9ι1ὶίἰτἰο ι1ιιεάεω. Ε.ειάεω είὶ αιτία

ΪπεἱεῇιιΜεΙΞΗυὶε Γοὶπτἰοηὶε Ιοεο εε‹Μ Ει6Ιε πύποιάΙ.ι7.

!Εάε μ1τήιι.85 τειι·πειπ ιιιιππιπί @Ηπου Πιε:Ιοτ,ιΜποττ8·

@ΜΗ Ροτετἰτ Με ὶιπε8τιππ Ι.εἱτ Ρτετο:_7.ΕΕάεωωο.

. ` @ΜάοοΒΡωτΙ.3,0.άεΜ ὶιιτεεαεΜιΒὶ τκειἀὶτιιε·, !ϊ
._`_____________ __~______ ~Μτ-“ψ ή ]

ν_..--



 Ρ”έ έ 7 7 ή έ Δ . ' - γ

Μ Μ· ω 01·ικά·-τωιΤ5Υλ- Έ ?: - Σε; :ενο

~ ιπίποτ-0ι1τετοτωπ ΜΒ6α13, Θ: Βοινι Πω Βσε4α&ο:Μο

ηιι5 ντιικίαΙ'μ:0Ω!Γ3ά0Φ· ἱΡἱ-Ο]ΠΕΘ πο" "·ωτ”ε· :ΒείΡ· "μ ›

ω, Με άι: νωάΞτέοπε ἰωΡΙΩτΞι 8: Ροτί·Ε&έ Ιο:μιίωτη119β.·[σίέ

Μέ ΙΙ ωὶιιοτΜΒεω ριιωοκοιιπωΠων;ιι61ἀἐε «Μια- `

κΜέτ,δηε οικειτούε ειιάο:Στοτε δ:οούίἔπίἱ1,ἱΡΐ-Ω)ιιτΩ 1108

ναΙΩ:Υ€πϋ_ὶτΙο 8: αΙὶεωιιιο;, ηι1Βι @Με -Βοοπξυαϋπο

_έ ;.ποτ0αί ,·ρετίωιειω ίιππ1°τ @πατηστε οΒ!!εποεξροπΦίλ

ἀιιωιποἀὸ-ιτοπ &ηικιτυπ _ει1·ἱο114ΕΪΟΪ Βοποτι1111Ή.ΡΗΒΩ!Η

πω@οΥ.Ο.5υπωπα Ιις‹: εΠ,‹Ιιιοά πιίποι· οτὶειιπ απαιτο

και ΒιιΒριπε Ρει·θυα: Μ; ποίΡε&ιι Β οΒΗ8ειτοΡυτά. δπΩ

Μᾶσι·ἱτεεοει1τστο:ἰε Ι.ίεΙ6ιισ.!ιπη εοἀΐἶἀο_τὶτ.πιιῇω ΜΜΕ

ίοΜεὲ 6τοΙΙ.8ε]ι1έΪ11τ:ιπἀι1ιτι άοΓε;τε Ποε.ειικΜοτομ»

το1ϊ,Μ __οπα (πο. αἀπιὶυἰΙὶτατε απ: Μαρια ίωι:.ειάσετστε

ΓυοΡοωα. -Ιτωιοτατ Οιιμτ:Ι.4.. (ΜΒ:κι).Ε.€.ωω.ι.

Ψ ΕυΒετεε,8ε ΙὶΒ.οΒΕ ι 9.‹:.; ;,Α 4110 Με:πτέμπτε ΒΙ18ζΩ'Βο89

ὰ Νώε 3ι1τε]ι1τ.0. ι 6.8: ΠοπεΙα:.4.ρ .δ 'τ .τ.Δἔ;ῦΒ;›1εΡ ἔ ἐ

ί

-ΑΒΕ?Ξ:`Ξα

Ψ . ' ΑεεΕπτΙ^6 Έ.Υ1°1:τ _

ψ .Ρέάσάψτι3]ω)ιαΜάκω Βεσ1ν2ἀγὰβ.‹›ω;_'·`ῖ ›

ΡΚ0ΒΑ1ξν π. Εεεε άεάΠοΜΜπ άαοΒιιε 2.8.5.ι;!ΗΙδ

Μ ἐυτε;ιι.ιιΙ›ῇ.:πΡτείὲὲ ΕΕΒ!ΙὶΕι1Ε_ῇΙΙΟἀ]ΝΜωσητμωξΜ .·

Η @το ι:ιω&πω,αΙειω ·Β.€0¦ΪΦΙ1ΪΡ_τὶΩΒἰΡεΙἐ;ὶ@ΒἱΪΕΩΠΡΙΟ] "ΜικωΙΜτιιτὶοπηςιιὶΜΒ5ῇι1εΑτιἀΠΜ ΣΜοαππιφέ

β ιΠΪΙΟΠΪ8·Ε€ΕΗΒ _ Δ ).@=ζ β.: ' η '.ε:`τ·;τ.·=-" °

ἔ - δεσἰοΒῇἰοὶτιι: Ι.'ΗἀεῇιΦΠΒτἰε.Δ;.$ἀα ω."τωωιω

” Ί"οφΐ ῇιτΙἴστἰε ρειάιιω Και ω»ρω π._ΙωΕμ ΪΠτὶ8ῇπ4=!

Ϊ μπαι ωεμπ Με 86ροεαΩωεπ φυπ·ι ρ4%φιΒιι_ιι€8ιιισαιω

] ΦΦ·ΒέιΒετατ Μου ί'ο!ι16ουίώσιις”6ΜάΗω·ή; @Η

- ΜΜ26ηιι6:ηιιαιπάο.5άΞωοιψεωΩ·άμεωασΡωεω;

' ΐΦἱὲὶΙΪωΕάΡτὸἀε%Μ::ῇιιψταπεἱϋΚωρτίιικιμΗμιη

ΜεϊαΓσΙν εΙΉἀσῇΩΒπ‹ΜΒεὶΩεταφ1ΗΜιοα›κ8

Ι Ρ2ΦΜΜΜΜΒΦιττΙ89τηέό φωοιω·6ωσε

- Δ

  

- - κ

 

ειιΕπότε 2Ποηατ©ΜΡοεε&.Ωςτοτυω @Με ΜΙ:«επε-σιι·» γ

 



ῖοο Μ ι α:: πωσ. @Όψει ο” ιι :ΜΜΜ

]αι·φά'Μ :

·άεμΙΙΒτβρ Μώτιοπ Ρ:0άώ: ,

«πω» ωτεςνω1%,εω

ί;τεΜηαΙε·Γσάοϋπ

ωὶ:ι=£:,*ηοη ἄεΒετὶἱΒ1 Η

·Φτι-τ; 81τέι1ώμπτε1πεπτο

ΕΗεῇμΙΐοι· ῇιιὲαηε ΒειΒεατ τε8ΜΓιιω ὶη φαω. Ετ νετίιιετΩ,

Μπι πς;πἔΙιειΒει·ε το8ι·επιιω,

·τί6 €ίϋτισσεἰῖἑτἱιι, Με; Ηάς]

;,5.Π ε(Μυπω-Ι ίί·)ϊόο ῇιυτοῇιμ $εάΡεθαιω Η

ὁ Ρεάο@

› Εκεὶὶτε: ΜΙΒ ρ:οὸεΙΪἑ.

ΜΗόιήιιποτέε Ρτοίὶτ π:

ΜΕ): εοιπι·:=. τειιιπ :ενεττἱ ποπ

Ροεεἱἔὁπἰἰἰμοβεί νοταιιτίοΙυτἱοπἔ. Ιω άα:Μυιπ Ααυτί

Βιιτι:ζ[4.τίωι 86 Ώοίω.ες! ά [Π] άιι6Βιιε 5. ι .ίΕάε ῇιιτεῇυ.ρεπ

' > ' η τωιυπετειὸἀἰ 1ι.ΐη Ρώπα #ΐ Μ8ΠΦ·
¦ ε1:0δίΗτ;Ψ10ά ῇυτεωεπτιιω [ικα·άειε Μ: Ισωπι Μν

άοαΪΜτσοοπίω ντ:Ι:Μη Μ,

παηιιώΒτςκη,ηοή ωτοπτ πι:

> ΕΜ: 9ιιςθ:ίϋπο ΗΒ.οβ

Αεω·ιει€τιο ΕΕΥ11τ.·

Πσπο.Ε'ξη)Μπω έοΜεοπβ·Ξεκτέέ ΜΜπσκ2Μ

τ.).8.<: τι; ·ἔ= κ ¦”ἔ#ἄἴ¦Ρ°!ἔ#7-·

Ι-Ψε1νΏΚΑΝ25-ν:Μ €ἱἔἐιΝΟ£2Εἱ0 ηοιπω1:·όΜπί,

ΈΡΘΕί!ϊτζέ 11ς=-Βδ:08 Πι άτξΗ; $ισίΕτ6: ιΠἔνοτετέοπΒ, 8: ΡΗ·

ΜΕ:: ίαΙΒΜεε€ Ροϊι*ὸ ςιιο:Μ Νηιι$·ειπάι:ιτι εἀΒὶΒετιι-τ σο! ·

τοιάἰἱτηητὶοιπεω ν;ήτει1:ίε, !ζά!ξ δ: [ο ίτὶιπαἔἑ (Πι:ΗΜΠβ

ιωῳ6;ειεῖοωῇε.ε»ιωωφωι·ω ω” «μισά :Αραβι

Παω νςΜτςω ΜΜΜ ςιι6άφο νεΙ8ΙοιΙε ΙΜ ;ι€ο·

Μφνωνε!Ρ:6Μηιοι·πτη Γε1ειτι σἀῇιινωπὁς ίε:τνπ& α)

εθ«ΡΡι·6Β©ειτιιμΞειώςυε οιιω5ω3 Ιει·νωπόπω. Ρες[>3ϊΠϊ

Με: επι€1·οτ5ωτο Γεοικ $ει·άρτιι1·Μ Ρι·Ξι:ιὸ 9υμ188μιωιμπ |

_ /7/ἔὶὐταιιιὶιιὶπ1ἶνει#ΒσΪΒεἱ°!4π€ὶτυτ& ,υΒεται·.~ β€7ςΜ

ωσ.6.·ΙΖη»τυω οωαφι-ωωο·ω·Βευω·6ιωΒιΜ0

8ΙΒΜφο!π6πΜακομναοωφωεχω,σε υευ===σ· ω·

· <~· €· ό' .12.= ~ . ~ Ρ°ωμα! ·

απ! ει!ξ .

 

ι

.
-`)]”.

(μέ. ·`

 

ι::ΡίἱΙ£έἱοΗΜάεΙΐε&Μέ ΕΠ11τἰοηὶε Ι12.Βσητ-1εδ6 με:ῇιιθ

αμκ ηι1Η2111 Ρουξι:Μωσ

ο πω: Ρετσιπ!ο· ΜτοπροΠτο,

πω»ω_ω οταϋτοι· ΠΠ εωωω το

δεό εΙυς:Ι

ο,επι ετΙ:εω

ςιιἱειω το8τεΠυπηιξεω Γο!ιι- '

φωσ! οτοὸὶτοι·ωῇ 43εάεω9ε :



›

Μ; Μ
.- ζ «ο Ε·” .1. τ ΜΜΜ! ὲϋί

Μ ΠοωΞπι11π·Π)€ι1ω ω"Μείωξ,εε εε ωνςωωεεεἩ;ο;Ϊιι:

Μ κι οι ιι6ωοιπο]υ:. Παπ :οπΗι·ωετ ΡειιιΪὶἔιε :ή Η:Με:.@

0” Νὰ νε·ι·Βὶε· Ωωω εο;έιάφνετΠέ ἰἱηἱε ανμεεμιωπϊπω;

Διὶ εσπίῖέπἀιτἱσπειή νεΗταάε |ἀἀἱιἱΒἱνιιπ1Έ δθΞέέ.ίίέ!δ·Βς4:

άεάΠό Μάο κ:εέττιΡεοΒατιιτ,έμια ζίἱἔιτιᾶὶ$ ἔτι ϋἔἱό:ὶ 11ο

νοΤείὶεωεῇτο μιεμιτππάϊιή·Ι ὲ€ΈΕἑ ό! έυ.ά!ιΙδίπ3ιιαμ 8;·τιζαςδ

ξιιιιτη.$ίο Οωςξι Ι.νετί ι·.βΗεΒετι:1·;·

πτπΚο8ἰ ΑΒὶπιεΙεεΒο, εἔο μ1το.Βο.Ιτοπι Ιοβ.ια9Νοτί: ι ;.

 

υινοι·ιιιιτ εὶε.Ας!!ιπε ι .8αωι1εΙἐ2ς1.ῦετί ι :...Ιτι;·άκάτ ΙΧΝΗ.

8αιιΙί,ιμοά ποπ ε::‹:ἰιι:Μ Μιμή εϊμε, τιε9ιά_ί: Η:Φ:ΒΠ:·πο
Ξέ-€ΐΒ

ΦΑ 0Π:0Πι: Ρ6.ιι!ιιε μια:?ζώα 1 .νετίἱρ.ἱιαο-ἴότἔ1ἱἐ'ΪΓεἑΒΘῇ

ἱἰἱ·ἱρίἱιιε,ςιιοἐΪ ΜάεΠι1επτετ Μοο1Μεάη·Ι ν¦€ίξἰὶ1.€[ ;' ' '

Οοπέτρ. 118.11:: ΓοιπτειιτὶὲιἱὲὶζἱτιΓιιὲἔ ΒΕ ΑΒέΒΞΡΗίΜ ›Φωτ ῇιιτειιηετιτα (:ΒτίΜαιίϋ οτιπιὶἐιὸ > είδε ίπτωδθ:η

πο: ΡτοΒιιι·ι: ι:οπ:ιιιωτ ε3έΜεττΒεεἰ εεΡ.;ὲὰει·ΕΜ. "κι

Ϊἱ3!Ϊ1ιιβ2τι1τ.Εἔο κά: άἰὲο&ὸΒὶε Μμωβ ο1τιιἈὶιπὸ, 8η;

; Ρ©1'οτειαιτι,Φι.η τΒτοπι1έΠόίεά, παμε μ:: τει;τά.τ1·έ, 9ι11;ί

ααΒ:ΙΙιιω ρεάιιιτι εμε εά.ΕΠ:ο ασκοπα &ττιϊΦ·ΜΜέ,ει·Μπ

'Η ΜΑππληοι1 ηοπ,‹1μοἀ.νοτὸ [ι1ΡταΪ1εεε: τῶι:Μαϊ; ξ* Μέ!6

; =Μέσιπ α$ε.τιατι1τϊ:ιςοβί μ νει·£ π 2., Μία: νεἐΒὶ8. ΡΜ·

α98 π1€ὶιι:‹:1ιιε [απο μι· εο:Ιιιιτι ω: α: Ρετ τε;ταφ ; Μ:α ΔωΜΜΜΡῇιῖταπἀπΙτω 51: 2.ι1το111 νςΩτηι·η ρ!! ώ, > -

π @π τ109,τιοιη οοηῷειιιιιειτἰοηεφ ἰπεἱᾶατἰς.ΚεΓΕ.ἑ το?

ὐ γ Μ09ιιμ·ιοπ οιπιιι:ι , ἴεάςςπιεϊατὶαῷἘτἱνοἱειἑ-ῷ @ήπο·

# :Μακηαπαιτιεπτο.ΡεοΜΒεπτα:: ΗὸΕ όετ:1ειτα.τιιτ @σκιά

" 99 ΐςοΡοΕΕ;:Μ,ιωπρωι ἱ68.ἱε Ι6ιιτειπτωπι είε ῇιιτὲωεω

ΜΜοιές ζ τεΙἱεΙἔΙὶειτἱΓςοζιἐιΞτῇ νὶΒιὶἰοεΑε, Βδ7ίω Ώ Ρετέ

ΜΒ!;(€ςξ '. @θα ε:: :επιοι·α.τίε ]αι;έ.ϊπαπ:2.: ἱἰὶΐ'ἔζ!ἶ '

ΈωΦδΒεδ1 κι ὶπβἱτὲὸῖἔδ ιἄοπιςτϊ Βἔἱ;Ϊἴ2ΒΪ αΡΡὲΠριὐΓόπἔ Ζἑἐ€ἐΒἔ

ΙαΕ9ταφεμΡτω:μρ,μὲ8ῳω8ξ·_ς6ωε=6εηῳ τμωΞ

@ΈΞΗ1;ς·βιαῇὡαπι€ιίττεἀῇῳςὲ2ἑιτ εεεωιεϋωεεςιει=

ΌΒ

[ @ξ !ὲ9ε€
π

ι

Μ;;; [πιεση Ἐει·ὶὶτ απο ΙιοΡείβι18 , δ: Ρ:ἰπ:ἰΡεε“ τ:ατιι.ήιβ 7

Μάι εμέ Δε βοσιο Ρειττίε ΐιάβ ΒΕΠΠΒΞΠ ησνξ: Τέθο.άι€18: `

Μ” «πω ῦεαε,εὶιἱ Γετνίο ·ΓΡἰΕὶτι: πιεώὶπωΉεδΒ0?Η

Βά$ὐθΙ “ μ -



 

πρ.- Μ:εοει.ιμκ.(1ο'ζιι·η.ονεεω 1 ΜΜΜ

Πε:::ςιιπιὲ μι· σαΙιιπ·ι 8: τεκμι;ηυω·ςπ:,8:6ά:ιμξεΠω

;εμ;,τέμη;μ.Πξι·εβποτ ίἔΡετῇωοε που ΕΜΣ! Με οοωσι

:ροζ έιψη:εωςπτο ποπ ε;φτς!ϊξωή;:. Δεαμψΐμε ρίξςπὲἰὶτ

€6ΜΜπε9ΜΜ Ρ=Π19Φ€11Ρ9ἔ.$ ?ενω-9Φ!.ιέην'8 Μ

' ηοςιιῇτιρἔιπςιμ· Ίιιὶε..ηιι!ἰεςῇἱ›ετ;ρ1ι1η.ίἱ νεΐς:φτι;ς% ειιι

_ 1ιρρβ μ,ηη&μ1ΡΩ!αι Ιοτὶςῖίῖῇ; ποτών Ωευεω3ωσοπ

ιΦΦε ἑ<ἐ ΦΦΜπἶ='ϊ Φ#9πτὶειΦ σοι›ϋ<ὶξτπ...ῶοαυὶ Φ

| | ' Μ;.;:›ξβη.έ.άβ ΒἱΪεἐἶἱἐεὡετπ1ὶε ἱιζιιἐξἱιῇεάιπῷι φ `

' ήνωσςε;Ε.ή. ή. :.8, 8ςΠε ικέ::ϊβοελ:Ιψηξ 1ιμβΗ1οιιτ

@ἑτεΏτμΕέΕεὲὶςηιἐβ_ἰΞιξἐῇ:1ὶ ;:ιπ:ςπτΜ =):~ ;. ,

κ ' Μ”ξςρ1ςςρτηζο!ιιτΞοπςφἔίιὶηεμιιεξ Ά:ήιιξ €Βτἱἱἶψψῖ 3
Τ ς1ιιἱμης;ὶμρςϊὶ5 ©ιππἱμ°ὲτΕ;8β φρμπει ίπτειρφΕς φιδιά18ΐ

ΦἰἴΗΗΡΜεΣΦἐᾶἘΙ€Φ›Ρ4ΙΙΈΦώς2ΦΡ915"95ΦιΜ

@ση ὲ·ςιιἱιμ ι:ηέγει· ὶε οιι·ωΞη ,ιιοικ). κα; ΒΩΓΗΠΓέΐΙευε

ίἔά ει! ὲϋιηεῷμή;;ἱιιτεμἀΪ ΐρτιτἑιιὶειέ έΙϊ τέέΙξηβέιβ @Μα

@έεές;99ω!ϊμρ ἐ οωιιἰώ πρη_Ξατατο ηοαΗερε:Έ £ΦωΦ›

ει. υεΡάπ==4ω,ν=Ι8!ὲὶε9Ε>ὶὶε Μ( 1Ι144εεΦ9.ι99ά19= :
α1αΙ ιιε))ςῇ-μιμῇείἱειε;ιιτμμηἱιὰιιε :εάἱτιιτ,_ς1ιι:ιω·ἀψ£ῶ# ~

ῳρςἰὶε·ἱη;ειμἀἱ, ἀιιιιπωοβὸΪιιΡὲτψιειιὁ.ἱπ ῆϊέΒΠΙΌῳΕ3ξτ°° . :'

ῇῇρ;ἑ`ἱ!μ£:τὶ.ὶὲζ. .(Πιι·Μιψ ὲἰέοξἱιὲἰ]ὶε ίυρετνπέ:ψέωδέ “ή 1

Δ !μς1φί?ε91μμέιι'ὶιιψωςμεαἐειωὶιπ;,ῳιεΑΜΒ: η€ε€°ΐΪὶΡΘτἔ.γ 89%ε!θΨιπ,πε9πεαάΡτοπίωά Ειξι;τεπι γεμ)2$Ι9ϊ|9ΨΗ: :ἱΠἔΡἔ:Α]ὶόΗΩὶὶη;αι11€ΠΕ8 91.1; £ΙΙιι&ταη;8Ιοι·ιφ0% _ Μ

κ;; ›_ ρΒι:ξμφ ΔιιΕΡτοΧὶιηῷ ωιιέεπι εοιιίεςναμεζειέπξΓΠε 5

_ έυΦΞάγετεπϊς;8ε ΓοΕπ1Ξ ειἀν€τὶτΜὶε ςς›η @Ντ Σ"

= » Εξβφμτιμ,Ιίς#τε,β6ύωιπέιιβ.ξιοικω;;; ί9:ιετω Ν]

ΦἱΜ #5-Ρ€€Φ ΜοΠττον·ν69= ω” Γ94#9- Μ°°ψ .
Φ υι434εεωάσ Ωω$9με64;ΑΡΟΜ!κ944$-ΗΒ:1"·· Μ

. . ( 11€... ;.,767) /;:1Δ ;~ Ή: -' π· έ. ._τμ7ξ.ε::.· |
μ Α,Φ`,ΕΒ61Φ,ΦΞν1ΙΙ:εἔἐΓΨτ%ΨΦ9999$1%ΉΕ89ωΐ Μ

ε. πιω έ Φ ι !ΜΕάε=ουά-ΑΜψε:=Ψω π·' ' Α . _ ;Ξτὶμιε. ΜΒ ==πάι;ίεε4Ε9· Μ

#9
'Με

 

 

·` · @Εκει
),
____...

$νΪ
`

 



  

ἔκ. .

Η '

Πω

Μ!

:ΗΜ ›

Με

ΜΙἔΤΨ

Τ..]ήψ------” |

Π93

..

-

.

4· @ο ξ;·ε=τ ν κ! ?Ά ,Α 9: ν! 7

; 7

ν·

¦ ωἰαε;ιιι·ἔιΙΡ:;τοτε.Κ;ΪΡ.Ιἀεὸ Ρτε-ιοτέεπάὶττἰτ ::ξιωάΜο
χμμ; _ὶι1τὶίἰι1τειι1‹ὶἱ ἱπ φ ε;ιίιι ,αειιιὶει γίζιέπςί ηκὶΠἰιιε ὶιπετεῖξ '

ἀαΦἱυοιὶὸ ὶε * ι1ιιΞ Μπακ Ξιι α;ώ , νφΙι1:1Επι τεΗ:ατοτι;

μιαιτ,6ε σ.Μ:1ι1ο ίιιωαϊιο.πάο,οκεςαετω νά θεια: 1Πιι:!,

ω ςυοάτοίΕμο: ίι1τ€ξι1τρ.πό0 ΡταΡιζτο @Ηνά ίἰετΞνοΙιιὶτ.

Μ Ν · μ

Μ;
Αεεεκτιο) Ι..1Χ.~

Ιππιπδι2αΡε:·νέα ό· :πινω εκτυπα, «Μια ὰ ωπὶρτἰ.

Μ: 2;.ει»Μ· κα!!έω/ιΖκ: »ωπκ:πέ.

ΑοιωπεκτΧ Ρετνὶιπεκτοπα __ ›

Πιο: τποττιεπτἱ,ιιεε Μακη νετΒο· [Μι πεεείΓε είὶ 62. ία·

Ψ'ατο.Η9ε ἱττιΡτὶπιἰε ποπιὶπατἰπι εοπίὶἱτιιἱτ ΙππΡετ. πω.

τίει1ε ὶπ ΑιιτΙι.Γειετειπεηω ιιΒετιιιτι (Σ. 5ὶ σ.όνει:ίιιε πω!.

Μπι ἱιιὶε ΠειιοπΙοσ εοπΗξωετι1τ κά σ.οιιαι οοιπ:ὶιπ8;ιτ,ἱΩ

βιι.εκ.άε ἱι1τ€ἱι1τ.“Η :ταἀἰτιι: ὶιιτετὲιεπτα νὶ δ: ἀοΙο Ρταῇ

Μεπω: ΜΒ ΐε:νο.τιάσ.._ › ` ' _

.ω πάνει·Γιαι Ρεπό ὸεἔεηὰιιητ άο6ΗίδττιίΙΟύ. Εεπίέ

τ8τδ:Τ!ιεοΙοεί,ςπινο].ιιπτσπιτιαὶιιίἱυικωἀιιιτι οτί:ιπι σε:

1 | νὶπι δ.Ρτατάοτιο δ: Βιτι·οκιό οκτοττιιτπ,εΠΕ (ετνε.πάιιιτι, ι ό::

το ρ:ινατέ δ: ὶιιτο ΡτοΡτἱο`ὶιιταιιτΞε ει8ειται·. @Εεε ίέιπεια:Η ‹

δειιοΕ1είο.ε:ς 8επίΡτιιέεε ·Ιοεὶε ὰεἴειιὰὶτιιι·, 82 ιτιο.ιπίθί!ά

Μφιμ:ΙϊαΒΙΙ5τιιτ. ΕτΙιπὸ ρτοὶίἱ::ἱ άεο1Ποιιε φπίἱτππιπάἐ

ίωΕΒοηες:Μέ Ρτεεεερτιιπι Ι)ει:ειΙο2<ζί, ι1ιιο-ΡτοβίβεωηΕ

Μπιςπ Βοετωπ τεωε:ὲ δ: ίπ νε1τ1ι1ιπ Ετιιίϊι·έςιιό άστρα

_7 κ· Πεὶιιὁε αΡεταΈ εειικ!ειτι ἴεπτειιτἰειω οοτηρ;οΒετ·Ρ[ιμ

-ζ5ρΪΙΒΪὶΠΕ€Ε110Ε28,9ΠἰΒΙΙ$ νὶι:ὶ Βοπὶ άοΠεπειιιτι;ιτ αθέτ.

ιΧψά,Βω:: Μα ι·φεειιίετιπ , ομοσ! ςιιὶε ὶιιτο.τ Ρι:οί:ίιπο

(ΒΜςμοιι ηψέειβἱιιὲαπιειιτιιιμ ε:ἰο.ιπ :και άειπιποΐαο.

ωμωκῶω1Πἱιτιμ απομ: ::οκιττωθ. ίΕ:ιπεκι:1άεπ!

. φωτ ὶἰἰϊοξιἰἱειιτιιττι Πο1ζέιικιέ, Χ1ιισά βοε Ρεσε:2φρ

“ΜιαΡοτείΈ,6ΙΙ: ίεΒΜπάιιιη ε. απο :οππίτιεο.Ε Ια Μ. ε::,

.ς@μβζχι. Ατειιμἰ ειιιΕ Ρεςάοιιὶ Μακη τιποτα ι:ο:ι&ιιε μια,

@ΜοΡ1:0:πίτάτβε :ο ΐιια,όσ 65.0 ‹1ι1ο-Ρε:!ε8εε Ραςἱἴσϊ _
~ ' » ·· Μ 9.', .μας

ὰΡτωὰοπε, 11ιἰΪΪΪυ.ἰ€ >

 



.·”ιὸἐ;. Μισοειώικ. Ως ιίτιον "επανω

~86 :πιω ἀεΙὶὅΙ:ο σοπ'ιιι1&ιιπι,‹1ιιἱει Παπ ιιπίτιιζε1ιιο ά Μ.

' ῇιιτ:ὶιιτ:ιιι‹ὶο άι: το Μ. ?το ετΒΣτ:ὶφ ί'ωτι1ετα νΠω '

- πι:Με 8επιιε ὶιιτὶΙῖιιταιιεΙἱ εΠὲ ΙΕτνωπάιιω.

· ταπτἱτφοπ ά:Ικτε ππιται·ο,οιι πι Με ε88€ΡτίοπεΜπιιε

¦ ιιοω€π π! ραπερρωπι :Με Ποια. !ιιτο.π1οπτι1ιτι· Μπιτ

› 0οπτπΒοποε επιασε ΡτεΜτιιιπ πο” ε!ὶ οΒΙις:ιτοκιιιωα

 
'

!
1

  

]ὶἶ:εξ,τιε‹1ιιε οΒἰἔτνιιτὶο Βιηιιε Ρκοτπίίβ !υ.Βετ 11ι1ω:11Ι -

Οε=νε

ζ!
4

ΕΠί:: ετἔιιωεπτὶε ό: οΒὶοᾶΙοιιΙΒιιε τείροιιὁετιιτ,ςυο‹ἔ

Μα. Με Γεω:: $οτἱΡτιιτ;,ςιιΙΒιιε Ετα:Ητι1τ ηοιπεπΙΜ πρ».

ΜΕ: αΐιιι·Ρο.πάιιπ1 τειηετὲ,ὶτειπ νὶτιιπι Βοπιιπι Μ ςιποοΙιιι

ε1Ρὶειιὰε,ἀιιωωοὸὸ ΞιιΒιιαιιάιιω Πιτ ΜΜΜ , 8υτάιιι11

;παΒΗ φα! ρι·οπύττέτιιτ,ποπ Πτ καφε δ: :σπαειΒ0Πο!

ρωταω , ορο Γο1Ποετ Ρτο:!Ητο Ι)ειιιι·ι πιοΒίε οίἴ€πᾶ45› α

απ! είἰτ.ἑ€Κ] Η: 6·!;ε;·ιι ιτιΠιιι·ειπάυπι πο" ἀἔΒες-είἰἶτνἱψ '

@Μπι ἱιιἱε1ιιὶτε:ἰε εΠααπτο εκ.άε ὶιπεἱιι. Αφοι 112.90ϋ- :

' ι:οεειται· τα:Βατο Βιττοτύ; :μπώ μενΙπι π! Μετιιιιιεκ- .

  

:αποφ ,Με ;ιιτΡε σ:Η:,8: ι:οιπω Βρποε ιυοτεεβ€0Φκ γτ

:ἱιιίἱστεπὸὶιω ταΙοἱιιτωτεω ποπ οΒΙ18ειτ. (Διώ 80Εφ 2
:εφε Ετ, εοιπρτοΒειτοτάικιΒιιε τετὶοηὶΒωε. Ρι·Ιιτηςι1Β ὶ

- :Ιω Ι:ιττοπὶ άειτ Ρ τοπϋΠωπ νἱ ατοττιιω,ίε6'φ Πιο "τη 86 ;

*πιετπω,ω::: ποπ Ι:ιτ:οώιή;:,6ς ηιΡἰιπω: εοιπΡι·οΒ:ιτ: Με 1

Μιτου Ειεετο ε!! @Μπα Βοηοε π1οτεε Ι. ΠΜ! εοπίἔΜ-ΒΪ· ·

7 1 16. άε ΚΙ. Ι):ξπάε ὶπΒωι:Β;ιππ ώ, Ι:ιτι·οιή μΙὶςιιἰἀιαπ#

παπι Ιεττοι:ὶ όπο,Νεω [πωσ Ρι·οΡτοι· νὶω ΡιιΒΙίσέΜ-· .

Έ ωετἰτυε, ά18ειιιεώ τμ" ε8εξΕ:ιτο ΡιιΒΙΙοὲ ΜΜΜ;·τ10π ·

· ι1Ηι.ιςτιιιυ σ:: ιτορτοβίαιτε ίιιεὶ ?πῶς Ι.Βοοιιβά:$ @άι

_ εισοδνετει ω: σε ά Πτω:ι φερει: Μ;;; [επτειπἰά ,· ΠΙΝ]

Τιι!ΐι·.ιέειιιτε να 6 Πεἱ , $ο.ετε.ωειψι με: νη:: 86 10ίωπ

·ς·ιεεωω εκτοττ5Μαρ δ ωειἱοιἀΒι:; ιιιι)Ειιε εΠἔ: Φ0ΨΕβ°

@Ικα ε!ομητοι:άει:ϊόαι·ιτ ΠοπεΙ.ΒΒφο.ά:οπ1.::. χδινω

'Μ Ι, :μια β;(ῖΔε; τεβ.ο:τσά.βε σοφῷ ›ὅσΞ#$/1υΩςΦΙΪΪἔβ·8Ξ'

Α ; ν μ «-.~ ' ·' η

-..η .ω Ι ' ·- Γ 1- :γ -(: ;,ω .;) Χα Η η ' ν - γ ' - .3 -· ζ·°Ϊ: ·':.';ὲ) ¦

_. ι Δ. ' · ' Δ_ ° ~ ;_ __/

Δ . _ .

' ·- ι;

  



νη" η; :; " τ. Ά.:·χϊ ; .':~.. Η .

ὶΑ'εεε;Ιιτ1`σήΙ._:μ

Σ

› μ.·--Α α- ν

ί

ω - . . - έ(Μηα4επακτβ -' - ;- )

Μ ζ ςΝέευεδε :ΜΒΜ εξηιηΠίοξ¦ΑΒΕΡΧ·6ΜΙΠο>ίσΒ Μέ

μ ία&α; α:μια. Πςι;Β Ρ:ο1·ωἱἴεΪ1; [ώ Πιό

ω· 10·συιέ[:2όμέ·ίάεω(."&κώαφρω!Ζάξέφτά2Μ, '

Μ:: . ταπενοΙία&ιιτιιω ;ςςι&ὶΡατετιιἔ μια1ϋποιέώ; Ετ ΜΜΒΡ 4

Με “ ` ' '› ἀιιμ1γὶἀοτυτΠὸεἰιπιμ φΒτ16κιςωμιιαφεη;6ΝΜζό!β

Η Μ φ1Βραβω·5ιηιιρε ς: άπο @ςιι1μτπτϋι·, 8σ

ω 'ρτρεςἀιιυ:,ῇιιτιωεητιιω ΓεὶΗεετ εστΡο1·ει!ε , δ: Μό μη·

ισ . θπτἱο;ΐειι ρτοπΜΠο.ΓυΒ Με ΜΒΜ.τα. Γιιιι; Μ ε. ΜΜΕΘ

Ν; 8943):Με εμε νά_ωεία:ειιΙ. Πι ν::Βὶὲ :ΠΠ Ϊοιἄ;ο μια:Μοτο

Μ νσΠΐάο:ἰοτ:τΡοίἱ8ἑ;έζΡἐ:ν:τιἰὶ ;.::αέ.άι: ῇιτε' ι·.ίτι νο;·βΒ_,

ως: ίἰρτΦωὶΠἰιω :Μπι μι-ωπιειπο, νε! Η‹Μ ΟΒΗ8εΓἱϋΙῖΩ' Μ

ΙΜ'

π: τετροΠιέ εοπἀιτἰοπε βαηειΠά. Μωβ τοΒειιιιτὶη ε.Ριττ· `

109 ν:πἱι,ὶπ Επ.ατ.άο Εάε]ι:ίΠτι νετΒἱε Π. ἀεὶ τ:ΙΙΒἰοιπεπι 'δε

ΗΕ ΜΜεπτυππ 6οενΜοΠΕ που εοπΙΙΙτεήςι1Β€ω:Ι6τπίππτ .

Ε: & ἱςυΙΡοΙΙειι:ἱο.,νςπῖτε εοπτω 6άεμπ Ρ1°0ι:π ΞΠΞιιιι` 8: αοπ

ικσ πει μμο.πιωιύ. ΗΜ αεεεἀἱιήιιφά Παω @τη ΩιιπΡΙἱοςτπ

έ; Ίοςιιο!εω, 62 ] γ εεωεπτι1ΠΙ πό ἐπὶ: ΔεπεΙαπωη.αμφ

›- _ωι:πι€.ω..Ίωα.;, · ?

ω “ δτἀοΡροπἱτιιΗ. «1Μρει· Γο.ΙΔιαέπέ ξ.ξ:άεζι1ώ]ι1τ.11Βί

α “ΜΜε: μι· «παω π: αωτξω Γοαπ5, ποπ 112.β€τΠΕΡξο

“%39~ Ρετ Πέπσι ΪιιιῇαΠἔτ. ΚείΡ. ΟΕ&τνεπώι Με εΙΝε

ἔ990€ηιβαάὶίὶὶηἐΕὶ6 Αἱςἱατἰ ττωίία1ηΙ.Ηομε ω:ησι:4ξ,

3π'νετβ,ὶπνοτ:ιτο.Ο.ἀ: τταπία&;Αατ @Με Ρτοιτπίδτ Ρετ Π‹

Η «Μι ομωμπατωφεω ιεωω Ραεεεωωω. ι>ιωπ

=· ΜΙ; ετ:ὶΡἰΣι1τ 9ο νεΘ6ΒὸἐΒἰτΜοῇϋ` @φωτα Βέν.ΒεπΦ:€Β

' ;ΐυη;ϋ4βρς·Ξμιιι ῇΕὸΗιΪἰΪἰὅά·Μ,2έ6έίκτάιπώς1αϊΕάεω-άφ

= _ΨΜΥἰ9ἱ9'ἱἙἐὁΦζόἔ9Ρϋ”ᾶἘ##ἱὐΗἔΪὸὑἰἰϋΐϊὶΩἱεᾶΘΠΪἔω·
βτἶΜ ίϋ1 θοάσττέηΐπεϋ:24άεά!έ%έΝό2 1·ςΜίξάο:ο8 ω”

ἔ .8ξ·Ρ9%ή9εξ78τδεε;ιμ, 9αοηἀΡτῳηιἱ 1φξίεοΒΐΕξν2ή·

.- γ ίτέϋϊ Ήεσ: 1·εί1νώάιηποιε
. ` κ· -Μ Μ" μ): ·~ Χ

...

  



  

ΞΜ ”

?  

  

-: έ;Ω!όΐση:έκ

, · | ι
Μ”οει:.+κ.ιΩ-οκτβρνιμε:Ακνκ ~

ίἱτεἄἱοαεἰα Γαβ Βοη:Ξ Με Βιιϋ::ι ΡτοπύΠΐο,οιιω μΙΙ'ΕΠΙΕΙΗ

το αποΡιαΜςο. @ικά Ρφπρ.ω- @τὸ άίδετιιητ , :μιά

πιο:: ΡαὶητΙε Ιπςιι';ι·ἰτιιτΐι:αᾶὶοτμ Ηἀι;ὶ'ετ‹1ιιεῇιιωτηεπ;ὶ._

οαΜυ.18 παιπς0686 ὸστὶιιε ριιιὲὶτω Πάφο: ῇιηεπιεπτἱ,

εμεινα θα: Ιἱεἱε Ηὸοἐ&›ΡτοπιὶΠἱοπἱε.ΟΙ. Μ ε. επιιΙΜα

Ἡ::Εχ.ςιιοΞΡτοτηἱίἱτ,ἀε ῇιιτεῇπτωἀο,Ιο αιιειΙἰΕιιε ςπ5ω,_

_. : @τα ἰπ ά €ιῆιὶτὶΙ_ῆοι·ἱ όεΒοηε ι·ί&ίο.ο. Μία Δε

ό. ΑΡΡι·όΒ:ιί: Μη; ἀὶίὶἰ41ἔἔὶὸΠ6Φ Ραιϊω Ιω”

βώηπτο. ε. ι :η βἔιππὶ 1ιςτιΙΕι·ιπέ ι:ομΐιιςέβηάίπο Οά·::ωμικι _

Μ;ο;Ρτιιω εβ,εὶμρςὴ ῖιιμιιἀοΡκἰρ@ἱῇ;; ἰ[ΙυΙ]:τἑε νε! ιιιψιζοε Ϊ

1οα_φω :Νησιά Ρτ0η1ἱΕτι111τ ΠιΒ ΡτἱΙὶὲὶΡ2ΙΪ. νε! τιοωἱτ2.

.σε 5«Ιο-, Με@τοπ ξιιι:41Ι€ι!1οιι μα;απεΙΜ;ση @τα

.;τπ1πωιιωεπ; ΨΙὸ5ῖΜἰοοὶπ οττηιἱβυ$ @τη ;πτωρκω _

οβάικο.τ. Ιω `Ιηι (ΜΜΜ 1τΑΡξ:Ιϋυ_άί:ειταφ εΙΤειερμΜ

¦Μηιβεοπτ2.Ι ¦0Μετνετ. ι 7.8είω1Βιά..οΒΕς.”. Ν

κ· . '_ -Π-.<1π

Α” .πιτ ιο @ως .

Ξμάκωω;ωπεύεοι;ςΜΜ.μακωωφ έ

' · 1 :β: έη!έΙΜ[κσβι!."μ _ · ·Ωνοτιειάεΐωυτ-εάο&ί ῇι:εἱι1τῇηἀ¦ηω ΡΣβΣτ4_ ε1ι1οκὶ Ετ ειιτιά'εἰ8ἱ; π! τείὲΪἐιιτἰὸὶμ:τη -νεΙειΒιβι:ιο· :

:και καὶ ε” ,-4ιόβοι1_σ ἰτἰτεπι Υβιβ1Ρ€τΓ01ΗΜξ 8ΦοΙσ :

: π! οὅ;ιιιτ;4ΥΦἱὲΣἐΕ[ϋ:τ[αἐἱΞ τω εἰ Μ 1:ε(Επωτιιτ, ῖι1ΜΦο!

ῇιΙτσῇιιτωιάρἱπ ΙΙ:έω,τοπι ε!ε εμέ αεἔτμἐ ζωίιπηςΕφω -'

-α1Μτ69,ΠιιωιΙ_Ιέκε.κε66ι·ιεψιάΜς, “με ΜεΥ99?Μ >

: ὶυιπιπειπτιιτηρἴἰὶξἄίοηὶε.τειαἴι1ότώ·β ΣῷΒ).ξἐ Ι.φα48)·- ζ

! ΜΕ ᾶ<>ω ιίψιτ» ==ωτεπω.=€99ε -Ξ9εεεφΦ ε" ·

εοΦααπακρύω ΜΦευκἑι£ὶίιτεΜ .==νε=99- =
·ωομιμεαπα;9;έ%φάαΜιεω;α γ Ν”
· μ. .·1·: · ω.. ω _, ν.. “ι Ἡ › ω! ;

ε. απ·. κι ., θηεκφΜ9Β ων ἡ

ση· μμε:: ·'

).>-1,-Δ .'εΘ`·ιι ]

› α · · _#τ βη·

! 2. επι' ἐξ 61πνι:0κτω ω· ' κ

. 4 ι !

· . Μ~Μ· 6 -Τ
_ . η;

ι

Ι - .. - -.

-.ν _ Ι.__ · ' "

 

 

  

  



 
Γ”- ` σ !

κι! Ξ_ώ_διπ::νιιαωμ 302.

Με Μ; [Ξι·μι;.1;εω Μ.5.Ρρα!αφΚΛά εκἱιἐΒ.ιιβἱμωβ

Ή 4τι1τ,φ1οὸἱμἱὲ€Χ ΒοεσΚ Μοάέιάι ιιι):είιιτειιιάοςάχΙζς:ο ,Μ Μαι ε6ηεφ3ιῷπιἰ;ιτω ἰυςειιιτ Φ σε επαφή ρεςο.ξοι:4:

Μ; _ ἱπἱωμτιςιιίιιἐπ άιπε:ι_ιικ.' Κο(Ρ.._ΒιιΡΙΜτοΕ .Ρτὶπιὸ Βαφή

9ιιωτἰταεῖήἐΜφαω ἱιι:ειτιπ,ϊἄ6ἐι τωαιτιι:Ηε8ο, :Η

;ρ.πΙρ.ςςχτηιτιὶ:τἱ:ιιΕ ιιιβὶκτἱο ἰιιὸἱεἰε, ι1ιή ε!εΠιιβά:Ωμμι@αν

:;ωᾶἰμιἱο, φωτ: ἱιιτειτο ΙξόεεϊβέσΠΠώ ὸὶςετἔἀιιττι, φ194

@ή11€;ί_ς1;ώ[άη εΠ5_ωιω;μμτω ΙΞεοειτ,> :μαπα ;:ςιη

ΙΠαι132ἐἱιπἔτ,]ι0€: ώ; Πμιω :Μάικ πιοἀιιωεΙὶἰφἙιὶφΔὶε

' ξ:: αἱ κ Ϊοιςεμςί-σἑἱΡιιιὲἄἐὲιβειέἱιε ώ: άξΕέμΠ τοπμι;ότεβ
Νικ!@Εφ ὸΞςἰ;ιι:ψ ἰιι;εὶἐι]ὶιιἱτμω ε1ιιοά Ώέεπά .ἐὅαφστόρ

=ΡΡ€ΙΙ5:Ειτ.ηιιος1 α:ποκοχηο;ς 6; ωοἀσιιοήώ β;ίμμέιμ

ΜΜΕκιἱ€5$ξἱἰἑἐὶἐίἶΑἔτἑίτῖ1εΩ ἱτἰΜττιεπίὶιωὶἔιορνςΙξ,ιψ

ισα ΜΡτοΒοϋψώ 8: εφ'εω Μόάδώ που και Σιέτειά:. @η

πἙ:πἴιιτηῖεηὶω`€Ιὶ,ςιιοε! έηβδιιτέι ιάὶττιἰε εχεεὁὶςδέ @Φ

ἔιιιπἱιιιΗεόὶοὶτ-αίὶὶᾶι1ὶ ἰηᾶω8οτ. ΙτσιεΙιια Η 1η ὶἐπὶωἐηἑιτη

ιιικετιπ,τιιτπ: το εικΒίτ:Ιο ΐίιο ἰἰιάας το.2:Μόπειιι ἰὶιἑεἰσ-`

Μάο Ριτίετί ετ,&ίεοπτειπι (ιιωμτπτι ΡτςΒιιΞετ,ειά ε1ι1:ιττι

@Με ίιιτσ.Βέτ. _ ¦ .

δ€τιιπι:ἱὸ οΒ]ἰεἱτιι:Ι. σ,.5ῷ ίϊεπ1 νΙάεπε!ιιω.ΙΈάτ: Πι Μ.

επι??

τ: ἱι1τ.ιιΒὶ τωι!ίτπτ,9ιιοό ίιιάαΡοτεθ ειιτπ εοιπτέ εμιειτι ὶι1- -

Μ; Μαιο ἴιιὶτρΒἴοὶνοτηνεὶ ωἱτιοτὶε οοιιάεωα::Αιισ.φωω

Φ:: ΝτίατΞιιε @το ὶιιτ:ἱιιτε.ιιάο εξω ατίἙἱωανεκἱτ. . - Κ] ·

έ! ~ (ΜΙ;8ϊίέςώω 060" ΑηιΒ._ἰι1εῇιιτο.ι1ὰμω Ω,ςὶεἱιιρ

Η @ΑΜ Γ:ι;ιεΙτιπειιιοάΡοβίήέ]ύ;αηάλι:κι .Ρι:αίωιμτι;η· Ι1;:τἐιιῷἱεῇωΡΙὶιιε “από ~ίξτά :ΜΜΕ ΜμΕ;;; ξμςξει Η?

Ψ @ζω ξ1ϋώϋΕπιε!ω 9Ψ1 ]ω"ΡΘω ω. £99ά$Φ.0”Φ

Η υιΜ©ι;Μη : @ο“κ”1μαιωροτιιιιι μἔ€ἀῇρρἱ;,ζξε ἐπ

9π199Εμφ~·εΙΒΜ>-ωυἀεβε=τ=#°===4τ8ντω=»εαωνα

' ΨΚΙΨἔΒΡἙἔΘΨ-ἔ@°ΪἔΨΡἔἔ.°Μ999ϋ 4ωεω Ψ·

Κ· 94=1ε:φωπ99ωσ ε$9:=υ==σΡοτ Μ4¦==·=‹·

Φτι9ΐιο ' !ἔῇῖ8ηαηιἑ· :ηἑηἰ.ἱιιἔςιχὶτ;ἱξθμρἀβςζ σϊεπ

, ?· ρὲἐ€ψ=ε.ε·,$4εἐ9ὶι-=κεφτωὲε 49ο

  

< 4 . Μ 9$ΜπεικτσΜκω. στι"
· ::5ειψω ;Ε-Μμμω-+Ή .ωΞΈΦ.

Ό



  

”ποδ Μιερέρι.π.1η.·Ο.61ατκονιιι:σιμινκ :

Θέτὸ ΡτςΜῖιιἐἱιιεἱιιι·ατ1ιὶηςτἱ ῷἔΐεᾶἰσἱιἰε, Μία ξυτεἰιιταπἔ

ι!ο έηΠςεπι :ιεεοάἰτ'> Βοσι·εττεάει:1 Εφτά; ςιιὶε τω:ω”

ειΒιιἱτω: ἔἱἰιιτὶ1 Β ςμἰΞ@ι·αν1τ,·ΓεἀΙἑῖιωοὸΙς; ο.Η'ςέΕΞοώ%

πικαπ Με Μ; ςι·8δ τεσμάεςιι2. ὶιιϊανἱτ,ὶ ἰαἀἰερχηοἀ:τω

ι5ο;ιό1ιίΒετια.:°_ ' ' ·' ' · ' ” ' __ · '

ΤεπὶὸοΒϋςίτιιτ Ι.ιιτιὶ‹:ῷβ.βἑ:ἰζ;ιιτ:‹1ιά2 Ρι:ο ωέ1ι1οάϊικ

Μάβεο.9ιΞέρανάιιτ, πως Με:: α6Ι:οτί Μ ;ΙΕἰιτι;.ηἀοἰἀ ‹

9ιιοάἱπτ:τἐίὶ:,επεοἀστε :οἱ Μ οΒΙΞ8ος1οηει5Β ω:ΡετἱτΙοιιοιπ. άεάιιθις. ΙζΗμΗοι; ὶιιεὶιιταιπΙιιιπ ιπΙιτοπι

πιό άε ατο ε1ι:ΟβΞιιτειοΙΈ 2.6ξοάε,Ρτς&ετιιτ,ία! εΜΜ:φω

τἱ πᾶσι· και @Μπιτ ρω ο.τΒΞτήο 8: Μϊ·ΈόΒιι Πιο : φ:: τα

Επι· Γε ιι: οοιιττατὶς οΡΡοηιιιιτιιτΙ..τὶιτοτ.ΗΪ άι: Μ: Ι1τήιις5 ·

[ποπ ἔι ὶιιόὶοο Π·:ά6: Πιάζεζ Ρ:ατεα::. @ι ΙΜ: ὶητεἱαιπτιὁο 41

οοπτιιωειοκι πιό τοΜτικοτΞε Ριιιιἰκιιι· τ8.πε1ι18.Μ άεΙΙόΙ:ιιω: ἶ1

ΓεάΙ.ιωε. (Σ. άσ ατο @καὶ ωτετςΙΙ, ω! αιίιιε Ιοι:ε:ιο;Ωιι `
9ι1ἱβιιε νει·Γε.τιιτ ἀ¦εἱὶᾶιιιτι,ιιοιπ Ρ:τών:μ

Αεε ειιτιο Με".

: Ξἐἄασ/ΖΜ.ΣΠ. Μασσείσπίσκοπέκπ:έπε :τ

. :κ ' κιυφυΙε/ἔ. < Χ 1 Ή

ΟΑ ν τνπ ώ 5Ο.Μαεοἀόήὶἐ›ιο , ηεἀ::βἀἱὶ:ὸι·ἰβι1ε·ἱἱ

_ _ε@ι·_ετ 6ΗΜΖω.ωω:πω Ρεειωίω @τε μια μα Πη”

ΕΙὶ6ἱκι Ρ:ιτΜά Ροτείβατρ οοΜϊ:ίώ,το @πιω 'Ρἔἐμιιὶο.ε άο

ὰετἱτ,ρἱ·πε @Μ ρειττεὶτη @ήπιε Μ ΜΜΜ εεωρ Ρεττὶζ

ΡοτοΙΙαπε Γ παταει; ι1ΙΙ:ι σουαροτε.: ειΞΕἰρ€Ημ¦ζ2: 5 (Σ. ι::ιιιξ

βτπ_άττΙΗΜΡτοΒοε ΐὡ`ιὰοτατόἐΜασεάο , `‹1Ι1ἰ'ἱἱετ·ἱΒἰ0$9

. ΩἀΟΪΘΪεεπἘἰΒιιὲΕΙἰἰεἐ-αΜ .ὲἐ_ιιτΧἰάὶ114:ι‹ἱ·ῇἱὶἑ:ῇπνΒ ΙΕΧωπ

ωεωεωωαΠεεωεετεω ω·ι1εω εεω1εω32ιεε απ #85
°ίιδδωάβ112 ΠΩεΝἱ$ ἩἔεἶΕξἰϊΒ ὶκ:_ιἱ1ΟῇίἱεΞξΪἱἔῇ@Φεβ

ΒὁἐἱἙΦὁἔὶΒἩἱΠπι>#ΙΕἐ=έϋΕιὶΪἔ'έδ.ΦΗ*5έϋϋδέΧετ4Φ; ;
ΗΜΜ ' ; @Ο θ3οπίύξέ'έ;Ηω&;5826ε ῇωἘἔὲὶΕἔψΕΡϊΜ :;

' Ψ” Γο1τώΥψ;ΜΣδ·; `

2π».τπσ-ε:κε-μ..ωκεΨ?ε

 

1--·---- ..·4.“ <.4. ...

. .Σ ;« ε:ΊΠ Λ›Ι·.Ι.Μ-%ΈΩ:Σξ'ςδέ8%'ώ `°

.,. .. ' 7 η



φ - _ ·

Μ' ΟΕΜ” ω: π: ~ "” τοῇ

ή” ιιιοάιιιπιιιινειιιιιιιιςίι8Ο.Μπώριιιωιο,όωισ8ετΣ πιο· ¦

Μ άιτοιιΒιιε ιιιιιτιιι 2.&10ιι€ ίςιι αα&ιοιιο Ι. ι :κι 80. Μει

θά ι:ιά:ΜεΙιιιιιοιιιιιι άι ιιιιιειι_ιΙοε ομοια τοιιιόΙ:ειιι ό ω: μι».

άιιιιι!εάιιι ιιιΙὶειιι ίοιτιαιιτιιι.ειιιτι.ιιτι , :μπι οσε Ρο!! άιΗι.ι

)0 '· Ιω σα:: μιιιιιιιοιιιιιιιι Ι.ιιοιΠοΙιιιιι,8.5.ΕΙιιε αιιτειιι Β.

Μ ιιιιΙιαε.().άωΒο.ΨιςΙιΒετι ίΒΕΓΡιιτ2.τιιτ σ.ιιτ«:ιιι επειτα δ ·

ΠΠ.ιιτι:ιιιιι Μο 800· ΗΙίιιεΒιιιι. ιειιιιιιτιο.ιε ροΠιτ. Ε:

που μπε σπιτι τοιιιιιιι:ι2.ιιάο Βειιώειιιιιι ιιιιιιιε δ(].:ιιιιιτ· -

ή · κιο,εοιιιιιιιιιιι ΠΠ.αιδειι·Ιο πεσεΡτιιτιι ω. Πει ιιοτιιιιι: 61.

Γ"

' τι διΒαιωιά Ι. τ:ιπιετίι,ιΈ :κι ΣΟ. ΜπαΙ. ε1ιιοε- θά το!ιτιιιξ

υΒσετεινετιιιι Γεειιιιιιιτιιτ. €οιιδιιιιειιιι· Με ὸεοὶίἱο

Μι

Ψ Βατιιιιιο(ειιτειιφιω , φαιΗοοδθωπι. ιε(Ριειειι: "τι “ασ

όι1οιιιιεΐοπιίΕπιιεατειιωεπτίε δετειικιΒιιε.··Ριιιιιοΐι πιο Δ

ζ: τιιιι(ΡιιΒΙιοαπι,-ιιο νωωιωιι1ιωιωι ιιιοιεε3ραιιιιϋ πω· _
ω. "Η Η

με ριοΕιιιΒιιειιι ιιιοάιιιιι ΗΜ σταϊιτει,δε ιι:ει·1ιιιιιιτια

“Μι ίιιΒιιιιιιΜικιτει, ΡεΠΞιιιο οικιιιΡΙο ι:οιιιι μετοιιτιιτ. -

Ι.ι.ιΕιά 5ΟΜειοεά.Ιάεόειιι·ε Ρτινιιτοι·ιιιιι Ρεἔἔε,ιιιιἰε μι

· ή ιιτι!ιαιτίε Ριιιιι!ιαε @Μι Πατιιταζδε ιιιιι:οάιιδιο τειιιιιι.

Με ιιοιι Ροτείι,Ι.ιιιιιΓ8ειιτιιιιιΐή·. 5.5 Ρο.ειίε:ιι. Βάι: μιὰ.

δοτιιιιι!ὸ ΡεαΒιιιτιιτ Ικα εοιιςιιιίιο μι· !. Μωαβ ι ι . Δε οι!

8(ΣΜπεάαιΒιιτιειώτιιι ΒιιιιιιιΒιιιμ Ροίἰἱ·: οΡΡοιιει·ο Μπι;

αετρτιφιιιιιιι [ΜΕ ίειιτειιτιιιιιις Ιιάφιο απο οιιιιιι:ε οπο..

ϊ ρτιοιιεε όοΒέ:ατιτ ιο8ιιιΔιικτΩΡροιιι ειπε ίξιικιιτιειιιι 5 8ε

ι!!εΒιιιο ΕιιηιωεπαριιοιιιεαΙιιιικτο.ιιιι: ιιιιιιιοιιιιιιιιφοίξ

ω Πιιιτοιιιιαιιιό ιειιιιιμιιιιοιιιριιε ΡεοΡοιιειιάίε:ςιις:Ριιοιιι

Με ιιιαΕιιιιιιιιωΙειΡΐιιιιι δ:,Μιιε ε6ίεςιιιιιιι ιιιωωιω.

ωΡ0!Ε τιιοἰιὲ ι:ιιοειιτιοιιι Μιιι:εάοιιιιιιιι κιιιιι·ιτιπε, κ!ιιιιι

σει

`κ

Μαι: Ραδιιε :Ω τριιι];ιοτι Ρι'0Ροιι;ηε|ς Ιιιιἔι;" επςΡάοιιί8 -

1. ι!ιΒιδ6 ΦΠιιο:Μ Ειεκδ ικα ειιμείΒ«Ξ ΕΙὶιιε Α ι·;ιιιιιιιιιικο

Ε0:€ιἰτι-Ϊι11ἱηδΩἶ;ιι1ὶε τεοιτι_δ; ΒιιΕι·α$ εειά;Ιαιώ,1ΒΕΠεβ

φ Μάι :. .εςιιιιι.Ε:1ςο_ίεη;εμςιωιμμάΒΒιιεθιι·ΜΒοηειι€59ι

έ ι 1@Η“ηιιιιιιΘετιιΩΝΡθ$τι:99ΜφΡ$Φα

ψ 90.ισεορωΜΜετς&ΔηιιιιΩοπιπ·ϊε>Μ·ΝιΑψ-Μ

-ιιι:σωωιωιιιιέωι;ΜιωΒω” ·
ιι --- ,ΐ..--..-....1--”.-Β.

Ε ·-<ΐ451:Ι.:Ξ ;

ι



. 7-~

:το Μ” σε Μαι κ..=Οοκτπονεπει .ΜΜΜ

&ίΤοεάέτζαιωε ¦ὶΒ..ι.|ἱἱ1ὅ8.ι·οῷ.Ε Ι 8ΪΤτΞει ήπε-αέ8ιιιπεπτα

ΡηεβΙ:1ιιά ώ:π Με. ΡείωιππτεΒ;ΡοκαωΜΜοπωρτίοπω

' εεε.κω11εμΠε δ: Μεισεάοι:ΗΜ.· 86ο! ππιιΙὶει· ι·επιιΜΜικε

μπεί! 8Ο.νοΙ1εμιιιο |.υ!ὲῷ.ΡειτυΙτ.Ιἰαἀῖ$ίῖΑΜΙφ. Ετ

|2ὸ: & .ειωΦω ; ΜποιίοπΜπο 806· τεπιιητὶπο ροτοΙΕ

Κείρ.ΒΙΠΞιωΙΕε @ο Ππιέ: 'Μπα $ΟινεΙΙοῇὰιιιιεὲΜηττο

ἀαᾶυι›τεΙΙὶη θ.νοεεωπωπεωω Ιοτοκοι·άεπτέυ-ωρηώ

ηι1ίΠΒοτ Ροτείὶ Έ»ινοτΕ [στο. ΙΕ ἱπττοέἱυᾶο τωι:πήατοΙ.ρε

ΜΜΕ'. ‹ὶεμιά.Α ε $();Μεεεό6οΒιππτέι Βιικίτσπι ώ, ιιτ `

Ρϊ0(Ρἱ£ἱ8τι;π Βοπὶε πιοτΙΒιιε- ῇ1ι&εηιιιπ ; απο νἱόοΕοετὶΙΠ

οι·σόΙτοττσ_ιτι ΗειιὸἱΒικ 8: ΜΜΜ εοπαωρωτικ, άυιΜΒ- .

Μ» :ιό Π11Ρθ!τ1-Ιι11ι1Μ ΡεοιιπέασίυΒωΙιι1Ωωπ. Μη; 0101 ψ

Βσεδίζωι ὲοιυτποάο·ΡυΜἱὸσ. εοπίαΙιιτ, ηοκ1ι1έςι13π1ΪΙΙΪ 1

Ε2ξ&0 Θ: ςσηωις5ωσικ 6ΙἰἰΡαω;ἀε:ο82ι·ε Ρο!ΐϋπτε Ηπα

=ωωωΊω8(:Μπ-4Ιερι»σΠω εειι1ίΞιβοποτυΜ και·

τέμακυς:;Μπεάο»ωιΕο·νεω 8Ο.ΜΙαιιω ται:ξ·5 πώ

:πωπω '6!ζΞι·ρει επει·ηΡΙ:Μ'φάσε Βοποιωτι ὸἰΙειρἱὸεςξοπΝ `

Ρν1ήαΜξζ=Μέτυ5;8ς8Η-4άόΒέπαε _, ρτπςὸεεἱα·ςἰςἱὶᾶα ρ;2# ἰ

εάνουτω: · ;4-4-·ἔ·~ ·| Ε _, ' “ξ

ἔ Μ' -ξοόιϋπεϊαιπ :ηΒιιιηοι·Μ.τω ΒοσΗΕ Πὶ!ἱαείΞιΜἱἱι1 ΕΟΦ Ή

288ίεΐ082Εξ; Ήτ-νοτο.πη ῖρεσοἐιέ ιποττε!!τεζ Π41τμα“Μ Η

ωΜ»εΩετιεω.Ετ8ὸ ι·εωιωεωε Ρσωπ :εκεὲΡι5ρη£·. ·ην2Μ Η

ΗεΗετϋε*#Μ€χτὲάοιιΞαποὲΙτῇ:παπι Ιπποε.:Ματ .ι1ι:ΗΡω· ' ΙξῇἰΙιἐΒΞωΉ:ὶΜππϋ6έτατεΕεεϊεία.ΚεΓΡ;·Αυι5Ι&α; 0ωΨ Θε

θί>81·ιβάββΜΒΗιΒΜ· €ιιΕπΈις18 ·τι3ιιτι1ιιτη Μ4:ΘΡίςΞβώπ πρ·

ε16ΙΒΜ4ιοΜΙ6!ςα; (Με, Ρ€ω«πω _-ωιιιααιτΜ4ΥΡΦΙΜ ω

εε4εω2%Αι-Βοιή εοπ&Ιει«ΜΜιε οκς;ραοπιέηςΕποπτρω η

ΒέΒΒέΒθ611ιείΠί:εύπη8Μ·;βέκ:.ίμιάΐπ-ΜΒϋΦεβιΜ” Με Ι

. βΙθ`&βΨΗϋ:$άείωι:ξ--·¦ΣέΜπεάοπίέήξΦΜΜϊξθ.Μα·

«εσ:Αιετρυτευ1Ιμμω ΜΜΕ&άΜίμωἶπεἐ=>ωεπ=κεωσεχερεωα·ωι:ε2Μ@ευρωπϊεφ γ

` °6ΩΜΘωωΩ2Β6η€›εω@εω5ὲ4εω<α - 1 _; .· ω

ω ·· 2$Βήτι€ίιι1Μαδρο21!Μ;'ϊεωιιιΦὶΜΦ-Μἀω* Με

 

 

  

; _ΞἔὶὶεἙἑ"ἱΨΨΪἑἙἔξΙαἔἙ·ΜΕαΙώ Μ»

 



"Ϊ μ: - #Οπ·αυ·κγπι‹ι Αν·ιω ν· ·ν··ν π.

Μ! ΕἐιιΔΙιιι;ΓὶΖοὲ:ἰ;;ῇι·υιιἀἀΞτωΔ Οοωςι.το.ι.ς:;6; Ίφ _ | 'Ι“επΙπωέιέέπωεπμειω λΖωο Μάο 6άΐΕ;ίι1τ. ΟὰὶοἰΞ.

Μέ 6Μκ6εμΞο δΌ. Με6ςἄοτιὶειιὶ ,.αωοωωπ ι:τει!ίτστπω

"σε ΜοΕ:ω.Ρω«›ωωὶιιωΙππωιι€ω1:4α;εφερ:1οπω-μση_

Ε μ· Με ςοπὸ.ὶι;ὸεἱ:›.Ετ8ὸ εζι·επιιητβιςί Ροτ6:Π; τιιύε οαΗε 168

Μ! Μπεί8ε εοετὰα:ὶ ι!ΕΒεπτ. ΈΗΓΡ. Νεεπη‹;!ο οοπί.εςΙά:η.

Με έω,ςιι1ειΒι·:;ττιπ6ΞἘι:ἰΡοΠΕτΒιιἱε δΌ. εωωσ τΠΕη.·2263

ω; 1Ι6οΙοε58,8ε615οπιωΕεω. ΠεΗυὶτιΈα··εοωΡτι-ωιωω

Μ' @Μπάκα:ροϋπτι:τ,8ε οεοΔιΠ6.άε!ίθότω ἱπὸεἔπὲἴω

τα £Βτιιτμ7ιπἀεὶιιΒΞτἱὰ8έ·ςριιιὶτεε επρεώ1Η·ώΒετά, >

Δ: ρΜεενε1εἱιιαπἰ7τπι6 Μεω:ιεεππτΙ6ε ἰΠοτοτϋε.ν'μὸεΠαω

Ψ @ΗΜδού ΡΙῖτΒΒΕΒετϋΦὲἱοΙ πουάάετμ!σΒΠι11:ι11ήΠιο Μω·0-20π1‹1ιιὶἀιι:ι:ι.ἀεΚ.Ι.ἱη6. ~ . - ' ἑ-'Ζ-Ϊ

ΜΕ Α" ·· 7 ·· Α : .· τπἶ ΨΞοώπ ~;ῇ›·.-ἱὶ _

φ 90 ~;, .. τ; > Δ

π 1 ;τι.:2...#·.: · Δ. Μι
παπι

;ίζ ξΣἶἔ”.#ἴΘῖΜ#Φ284ἰ4τ;#£#ἀ1πιπροϋό22αφ.ω-.·.ΞΙ4_ ·

ψ Ο. Ψ#°?#ΜΨ1#·7#ζ.ἔωωτἐ9ϋἔϊ`ΕϋΦὶἐ#9εᾶΘἐ@
η ·ΒΐΒ.&ςποΙΗ5ς:ου.επι11εΒασΓι11πτἰ€εΞΒἔε ΜϋΒ€ΗΒ

Α? 911οΙ$Β€τεου!έέέω 'εἐπτιἱεηἐοΠϊιἱαῖιιϊξ ση&ωΜω6

τα ηκΘΡε:ωωἡῳΗξ_ ξέ."Έά_Ι086 εωεωρκηπωυ:Ψ

μ9 Ψ9ωἶ4ιΙἔἐεοπᾶἑἀὶσἡΕ!ἔυ £όΗοιπ·οἙἔιτΪοἐ3ΞιἘἱΡΪ:Ἑἱὲὶὶτ' ξ

ψ (Μφο.ΦΡοπ4τητ.ντριττεΠΡαπ::4ὲΒἐῖὲΊ$ὲτἰ1ὶ1ἱαἶἐἄ » ·

Ε, ΠφανεωεῳωιιιἰΡειωρΠε,·66αΡ6ττυωιες:έτε Σ!

μ! "Έ'Ρεβάεο;6Ιϊτ6·δερσοΕισαω ΡεεἰιΒἱε$ἱ5”ἑῇι1Η·ὶαάὶ έ13ξ ›

ΜΙ03υρ1ει ©πξςϋϋ ΡεπΠοωεωκ«ΜΒΡέ5ϊβέβέϊ ΐ °

άι: @ΒΑ ' 'Ξ

€ϊ·

ΪΨ›ΪΗΜ`ΦΒΪΪΦΜὐἐΕὲξΙ«ΥΘεάθΕεϊ' τα

2ΒΞΨΨΪΞΦζῇΦΪ°ΪΙΕβςΜὶξΜΞζ ;φω;ω; ›

"Ε'9ϊκ.ΡΟΡ.°ΐΪ4ΠΡΒ9ΒΠἄΨΦΊΡἔἱ©4κΜΉ-Ε7'Φ. .

@ωὶωἐΛΙι=ι°εΜοΜ,‹!ιπἱ€ἱ›εΑᾶωιὲΙΙιεἰ:όἔιΒΜ

" Δ ·, : ΠΒ!_Υ$η -_ 4 Η.Ξτς;ιτ ιιή_ι·ρτ_ έ·

."“29σιν9Ξεε47==ιι>ίΦ;ηοι·άφ.=ΚΦ81 ¦εεηἐΒἐἱΡΘ
Φ.ΉΡω@$8.νσ σ$εισ Μία ειιΩοδιω

μ ° :οιτιωὶΕ;Ξΐ*

-_> ...

ο·

Χ.:·5-1-ΣΣΕΒ



Ϊ ι

  

|

 Δ Έ:

Ήπ Μποιη.ιωσ. Ώοιστικ ον'επειΑκ'νὶσ

:οτιιωἱττὶτιπ,εἐΙε8ε,ι:τ νΙ&οτέ ω: :οε.ι·εάἀέτΚτ,Ι;ΡωΡ:ἰε

έεΙοΠαϊ Ι7ἀἶάθρ0£Ιιἰἔςιι€ἱἘ€τ 1 φάω::νδ; Ροιτιδ το

μΜτἱτετ,υτὸἑ:ιἱ ιίἔςυώτειτὶοοι·οΒέΒΜά,9πέαροΙΙΗΕπ

Ε!! @ΗΝ! Πω ποπ @θαδ Γιιἔ·ΡοΠἐΩἱοπε ταπονειΦω.

«Μα Γηιι.ΡρΗ`εΙΕ- ; ¦ - · '

ΡφιιὶἐιιτΡιηἱπιὸ4.ίἰ4ΠἀεἰιιΠ`οτ·7.5 .ιιἱτ.$ @Με

' _ ετειάζεμτ,ςμοά Η ρετ:1τω:σε πιοΒὶΙΞε , ό: [ΜΜΜ

(Η βΜΗΠααΡιιά Ρωτοι·εω άφοιπί δ: ίἔΊιι€Ω:αεὶ

άς&ςι.ΒέΒΒΕΩάΦΜΗιπ :Μα ωωπωω©1ι1ε·Π:τατίω Η

.19Σμι12 εαπ ΜςιΒὶ!Σε,Β; Ρο!ΗΠο:Ξε βάσει ΓιιἴΡο6Ιε ίἱττὶε-ἴιμ

@ΑΜβίΕιμψ.τ€ομο,8ε ιιοι1ἰΞιτὶ£ἀετὶυἀΙεΞο ΓιΙὶΕ,νεΙ Μί

ἴο[γῇ,_:ιμμ;ρρἱω τα Ρ€πάεπτε ἱὶτο`Ξ-Π:ε1ιιείΕι·ειτειτὸ.

.7.5.ιιτἔ ' - _ ζ·¦ Φ . ›_ `δα:ιιπάτδ οΒΙΙοἱτιι:Ι. Ιπιραατοι·εε ι_ι.5·.υΙτ. θ: άΗΡ·

ικ!Ιειτ.ιιω όεεξάΚατηι;οά Βιι&με ςιιζει!ία:Ενε:έΞιτίοΜΒ

ιαπ:χιτ,ΡεηάςπτόεΡΡς1!ειτἱοιι6ίΕηιιεθ;ό ρ_οπεπεξΠιιπι

ΒεῷΩΒοτὶΖτεΜάτεπτϋ εφΡεΙΙατιιφτίζ ευη; Η [ΜΒΜ

έν: 9πέε438%μεεεΡ=Ι[ΜαΒαάε===ιετ#-Γεανθα:ΜΜ
ν · Ρφ90%499έΘυΒέ1ϋπτ9πιτεΦωεπτ<ΜΒ6-€Μοϊθ·

ἔΞΞΩἄΒιωρ ,εσμεεφ 81 Μ;; 1έρω.οοπ4εωιτατω

149 @#9 £9&ϋευ90Θειι=ωπεστυτώ@ο "Μιὰ

(

έ! - - | " ~.31!”. Δ-·άτ·ιι;:.
ή” 9εειὁοι>Ρ<>υιῖ4εΪτῦ=απ= έ99έφω54Ξν<:Φ$·δωα#·

,ΜΑΜ Μεινε _<>445ωσ.αἔεῖμε=‹ιοιοϋὶ ί==ιν<Μ ;
Π: _ ι;;Θέιδιιεμ αι1οτει·ο , 8:ν.ς:82μιμωμειωι

εέΐ.έθέ.έι··Φ · ~· ·
__ ` 08&4με43έοκατ69οβουε:(ενσε=
φ” σε. ΡεΕτέΜ.Πσ<>Μιβωκι€ιωα› =ο4υ·

Η .έπ ΗΘ%η;.ερεάΙβζΡ;:εύ$ςμηςΧρέπε'ώ1&

ἔξἔιβῇ;.ή |ἑΒ€ηε4ηπἱὶ€τ€1 Μ φω;ετ:;ΜΜ

:
ἰ !·:τ·:ἔ Μ3::Σ·".·.Ϊ Ϊω;»·°::·`ϊ`..` 1! πἴρ-ιτιἐ.ίω έ

β › Με! .ί °Ψξμ=ξὁἐῖ:;5χἐἀῖ'ῖἑΡΪθἔἐἀἔΗ
«κι σα» " " μ;Εξ881Μ·:

ΐἔἔΡὲΒἩ›ΨΡΘ-.-9Μί9“9άξ3 φ.. .. έ ἱ

νά:
  

,έ

°

  

-...μ.ω «

5ΦΪ##ί#Φ9'#.-$Μωι4εεπο::εΕ-Μεέ),4%ΡΡο. Ϊ

ἀΒὅΗΡ : _



 Ρ-Μεβω

υ ν·
ω ω? ·ὶ °-- Ο -ε πα-τέν κ-;-·.« ··Ε › · '·· · Μή

Μ' :Ισ αΠει1μΒ Βιικϋ ρο1ΙΗΒοηε εοπι:εονετΙΜεΕ, δε ιιτει·ςιιο

ΠΙΕΕτ11&ι15 Ρε:οὶρε·τε,δ: ΡοτίειιΙιιτιπ σ:Π:, πιο ι1ττ:ιειι1εμιτε

Μ ν1ΡοΙΙ€Πἱοκιεω ὶιινειὡιτ,8: Πο ω! πω». δ: ήπιε ΙΜΒιιτέκ

ω! ΙΦ$ΡτΩ£ΕἀΑι1Ἑ,ΕΒΠΩἱιΙἀ€Χ ὶιιτε:ἰω θ.ιπάιιω απο ΒιιέΕίε

Με Η];1εί!τεΒΙτ,άοι1εο άε Ροίἱ`είΪἱοικΜ 50611 ειατἰΡἱειτ.

Μ! ΚεΓρ.Ηπε Γεε1ιιεΙΕταιὶο απο ι!εωιιτιπ ρτοεεὸὶτ, φωτια

ΜΧ ἀιιΒἰαΜ€ΙΪ,ι1τ€τιὶΙἱ82.Πτὶι1Μ οΠἱάεατ. Ατυποαπο οι::

Μπ τιιτηείΜτετιιω :απατη- Ρο πάσο, πω: Η εάνιο:Γειι:Ξι18

Μ Ιϊ10ν€ατἱἱἱηιιςίἱἰοπειτι ΡοίΙἔΙΪἱοιπἰε,ῇπὸεκ που ι:ιάκτ (ω

[Μ @Μαιο ΓιωοΙ1ροΙΤείΕοιι€πι εοφ Ειιι6ΗΒιιε, ΩἀὶπτεπςΙΞ..

Μ αττίι:Β επτά Ρωιιά.ο.άνετίζ σ.κά,σμς πό ΡοΗὶὸετ,ιω οί”.

"Ο &Π6κειτι ὶπιΡεἀκι: νεΙ τι:: ε:: ὶτι (Μ. ε1ιιΣετά-Ρο1Β ιοπο

π:€.1. ι .ίΕΝ: Με θα: εΠ1ιτϋπ Ρ6ΕιπέβΙ.ΡεπιιΙτ.!ίάε εκ.1ικο

ω ςιιοεΕά.8ε.ςΙΕΩΒα ορἰπ·ἰο Γιιι·ω::έ. εεςιιΙτατε ίαΜεται:,σ.Πρ

ω <ηυωπω ΡοἱΪἰτ τΙιιὶΙιΒοτ Ρετ πιπ|ὶτὶαπι Ηπἔετε ι:ϋκιπι δρ

Νά ΜΜιτπωωεπε , ιιτεἀνετἴαιἱιιε οσωπιοάο οίΐείδοπώ

.ά ΡΜπετιιτ, πιαΙἰιἰὶε πικαπ Ιιοπιιίωιπι που ο: 1πάιιΙ8εω·

Πα άιιιτι.Ιτα €[68·σ.η1:€τ παώ:Ραπ. ὶ1ι Ραι€0:. ἰπΈοι·. ίεΨιε!δ::Α

Μ; Παφ.μΡΙιικεε αιΓιιε, ιιὶΒιιε ΙΙοὶτο. είἰ:Γ ιιείὶκαεὶο , πω,

Πε ^ΡαἀθΙ.ἱπσ.ι.ι:κ.ἀε;1ε‹Ιιι.ΡοΙὶἶ8εΠοτε ,ΙὶΒ.;.ωἱἴε.σ.ιό

π; Β8πὶ£1ιι€110τε1τιἀι1ώιι11ἶ£τ1τϊ1€ίπτ τετηεὁὶιιιτιγενἰτωιἀἱἴο‹ ›

β ηιις1Ειτετἰοιιωω,Ω νὶἀ€Ιἱὲςτ ἐε , εοπτι;ει ομοια ΙΞηιιοΠι·ειάσ

Ρ?ήΠϊϊ.ΡΩτατιιε Πτ Γσ.6 ίδυ.τε,άό ώ:5άεμιΕρτο:Μς(Η:με

άποΕΜ,γαΜε έα ΡεεΜ.εοπἴοτναιιάέ Ξωα€ι·ιϊ. 1.ωΙαΟ. Φ: ›

°Γἀ#-ἑῷ_ΞΩ»Ι.ἱἀτὶΒι1ε θ.άωιΒιέε.8ε σειιβΙΙΒ:ι-ι .Ι'50°. ι

ω θ$=-0$ρεςΩ1.66Δε;μπορ.7εωεπαωιαπατα” ϊ

μ: “!·1μι, : ,
ι

  

ν·έ::

  

  

:[ Ωω: · .:›ν·ω_; ἔ_| 01;έώμη.": ›: ξ ;Ϊ :απ .ο.::,;ω :Πα η· ζ ι; :: β ·

Ή ›ωὡιιο›ιιιο,ιοΙ»υ.κ.ε ε παω»

.··ε.ιρ.π.Ι.ΕΜνώμι;Μ- _1° . -ε·Ιϊ Ε

.; ..;.;·Ιρ).,ἶ.Ί.ῇ~-! η; ι ; Ί ΝΝ" η-__Ι__ ιν .Λ Ν Δ. Η μι ‹ 1.1:Τ!Ο..Ή%]Ξ) ΠΠ· _.ωι “Η:1.... . › Η ·

<_<α_ -,Π`-` ·... -'-γ ___~ .
Ε·>ἶΙ#ἔ-#ΦΝ1Π;1 ;.μξ,€ς,;ρχ1:1:8Ρς«Ξ«_ω1_«_5;ι):.“._·Ξ - ι -..Β

”ησιώ /

ι -



 .
'
~

μη Μπεσε:.ιω«. Ωοκτκονεα_σ:Αω;Μ

° ·Αεεευρτ;σ @μα ~

ΡΜπ2ιΡΜ/έ«Μππώ έφώιάζβπέ:έ/έψιε|ίταξήκεπ).

'2ιισπαἔἔ,σσ;›ι!σεΜ α'φσπθπ!έέωπωα'εΙ:ΜΙέρφσ8.
έ /Μι:·22.4 * | ¦ ¦ ¦ · -

ΒΕ @ι ε τ π. Α π: ι ο ώ: :οἱ ΙΙτἰ8ὶοίζ·ε ἑάιιοΒιω π! Ρω

_ ` . :ΣΕω αΡι.·ιά[ε9πεί&τω.1ία&οήεΡοά:2ο,αἱ τ:οπό.ίτί008,

ω: τε.ιπόίιμ όιιτπΙΒ άιιε;ίτ,εέιωιιι&οάέατ, 8ς ΡοΔὶε_α νὶᾶοι·ὶ

τεάάεπΙ2!ΕφοΙΜ. ι ι·ο.ἀε·Υ.8.1‹.;.5. ἐ .Ι.6.η. 8: ΡωιιΙτ.

$άε:Ρ6ίζ !.9ξβ .με!:€6 ίΕι!ε άοΙο.Ηειε ΩΠιιώκιτ$οπο ΗΜ

τέ,άειτα: &μ1ιι:Ηι·ο·όε 'οπούω :έ ίοςιιε1"ετειι:5ατΙΙ:ϊτιιω

όπου,@ο ·ἀερο[πἱ ίξμια:Μα:Μ. Με;; ε6Βο ά:ιευτπ!Μ

ᾶο1:ὶ Η:: 5πϋ5ά, να! @Η ‹1ιιὶ- εοπτΙΜοπεπι ἀωρξενἰτ, ω,

ι1ιπέ ΙΕ:ΙΙιεΙΙι·ιμω Βάσω ώ: , εοπτω &ι1ι1εΠ1°€111, 911έιΙ€Π1

' ειιἱὶοάἱἐεΠιΙσ.ω?εεεεΡἐτωτσκ;ἱω Ιβ Ρεο τα· ;,Ω. άεροΓ.8είπ

Μή. 1 ;!σωπ:ΑΠα ι ά..$.€:κιππ·Β9υεξι·ε ίδι:οάσπι ό.Μ-δύ

Ι..αΒεσ.ίΕάε ᾶοἘοεΡο:κὸ πω:άσπ1ιπτι εφωρςτὶτ εᾶἱοιὶο

ΡοΓιτΞ ίΒι1ικ·:Ωτατωευώ άπο ·νεΙ μπω«ΡΜ 1ϊεςυε!ϊκω

πιοειΠςιφωΗετΡοιιιιιιτ. Οαπαιιω Πωπω @ααα άφο·

πιέ.τρ.8:τω.κιπΙΨιά Μάσα ἀ€Ρ0ίἱτὶ,:1ι1ἱα :Με Με εΠ.Ωκ '

4ικί!κωμω,Βά.γυΙ8πε 8: Πα:ΡΙα Δε ΟΠΠΠΠ.ε Μφαΐ '

18βΙω·: ρτΏίἑτἱρτπετΒ.Ρ:ιεὶυ_εεἀΙ.;.' ..ε!εροΠτΕ.· - ὶ

Ο δει:Ιΐοιπιπ :Με (ΒπιτειιτΣέ ρυΒιιατά.Ι.Ε ιμι1:.9,;. ΜΒ60ά άε- (Νέα Ξίϊβἱ ·ττειώτατ σ:: 1Έ:ι1τιε1Έι:ει:ίοπε:ροωρεϊΦω

ωῖἙὶσηεωῷτςΙἐῇΒτ$ὲ πετώ, έ0ι1τ;ει &ςπεΙΙ;εττι.. ΕΦ·

Τοπ; άεμιιιιάι σόιυΡετίτ :ιἄὶο άεροθή Ω ιιείὶτατἱτι, 003

` (έκ1ιιεθτιιω ρει·ΐό&ιιω δεὶιτιΡΙφτωπι ώ, σε ώ, σ:ιπι1Ιιε (

' επ16τωιες:ε ἰτ›Ρει·[ξπτεπτἱαπι , να! εοιπόἱτἱο ίἱιΒ ηιιέ Κ· ϋ

τ1ιιεΠι·ατΐο ειᾶσ. εἰἱμἀὶτπιΡΙετε 6Ϊὶ. ΑόΗο ωιἰπι ! ι16Φω: Α

τηνΙ&οτέ πειτπωιπ ο:!ατιη·,νει οι,ςιιἱ εοηἀἱτὶοηεω αδ ή!" 85

Ωςιιώκειτέο ΜΜΜ, εάΕιυΡΙονΙτά.Ι.)·.5.ι.ΕΕάε·ροΕ Αϊ Α

μι: :ιΙτατιιω Πτί8ειτοτιππ Μτ,εμάο Μπι” Πε Ειππι π· .

9.ΡΜΑΝια0Μ.οοικΙΜοίσηικΒ:Ιιιοπάαπι ΕιπΡΙωι ώ, ;π

- - - - βΟΠΡ€Πε :

ι

. ` ἱ
Ι ΐ

]

Δ;1.

Ι



..-Μ"Μ ~ · .. Η . ,

ν» (Ξφυτ)νιι;.μμήΝ - έ;;;

_οσωροϋτΡτςΐ:;1μΣε ναβὶε εδώ: εου:,τα &φ1εθ:Φωτςβ€.

Βιβεο. Η . ' _ . Δ. . ή - · ._

Μ· δεειιι·ι‹ὶὸ 0ΒίἱειΣΜΜταπμδ;τό.ιψεξςΙο ΡτςΩΙϊβδ

“β γετΒ.ι1Β1:ιὅὶτηταἀξο:ιε ΒτπΪετὶΡτιε ν;;τωε ερτπω Γετιιισ.:. '

ὶ ΙΕποιη, μι ωιιι1]ο; ὸοροῦτςε νὶόΙοτὶ που ;ειΜ1τ,ετι:μμ

ερι›ιῇτΙοιπςἀεΡο[ιτὶοπὶε ίιι·:ΡΙρτά. Κ:[Ρρ.Ιβὶ·,11ο11 ς&Ετή
-κ«Η ·Γ1Ι€_ίεςυοΙΕτιιπι εοτιτταᾶιμηηιιἰ.ι Μπιπ; τ:ιικΜΧ8τ. Φέ4; Ι

Μ ίι18ωΙρ.μΡα:1 ἴεηι1€“τι1πμἀ€!>0τ1ἱΚΒτ;ΑτζΒἱ.411Ω ΐροηβο3

π: 1ια:σςτιιυτεε Βιι8ιιΗ ιιιιπιΙοε αἱ Εεε ἀσΡσίι;_ετιιιιτ, ω: Πρ'

α: θαρςομεεω1ο @ΕΕΣ εμπιιιιιιττι σ.ιιΙ::τέ©τ έ . (μια: €8.Γι;.Ι10β

Έ Φ μφΡςὶὁ ἱἔηιιείὶτιιω εοπττωΕΤ:ιιω ό ε1μμεαπ (?ετ1ιιρΠι·φ

: ιμι:ι το.τιτιιιπ ατε εέιςιιε Πτἱ8ἱο_ίο. ἀεΡοιιὶτιιτ.Α:ὶΒὶ :ΜΙΒ άΕ

Μπ1υΙο Πε οποια απ, πως; Με:πωπω κ: ἀεΡοΙἰτ:ι :τη

Η (. Η άπο ίΡοηδοτι::·::2:Ω11τ€8 , ώ. Ι68ε ίἱηΒιιΙἰ ;ιηηιιΙοε ά?

Με ΡΩ(ιι€τιιιττ,ιιτ νί&οτ Ρτο Ρτςττιἱο ΗΕΗ ειιιηιι!ιιπι ει.ιί:ετιήση

Μ Ω!)€3Γιι ‹1ιι€ει ποπώ Ρτο εὶὲ ίοςιις&τύπ1; τιιτὶαεείΕ

.Μ Ρταἴετἱρτἱε ναιΒΞε φερε:Ι:1 Ι. ι :ιΡιιά ι 8ῷῆΪ·ἀὲ.ρ:εΙΞτ.νἐεά

ω: Εἱτἔειιιςι·ε Γοκιιε1τμό !. [εφώεκ ι ιο.άε ν.ει. Ροπὸ ΞΠέξ

ω: 0ΒΜποταπάσαι ε:: ά_:ΠΞ ειαιιψεω $ι;]τ,_Φάς φςς;,

έ: νέΡΩ!Οά ςιιοτὶεεςὶι;ο ς:οττατιτνει ·Ϊ σπδόσεω πωσ:

μεσω =ἱὶ<1μ<>ΦΡΦϋΕΟ›ωΔαά-ςοη·ξέΦ0Π= ,. η! #1μωί:

2; &9Γίστατιιε Μι, :αφτι τω;; ει: 81ἱ9μ0Ιι1ἔὲαΐι1ς , εάε!ιοξε

α)ΠΡΜ9 Φ9πίἰ9ε4ὶ=ωεὸ <ϋ&9#!"ΜϋωΡ2Ψ9.991·π

ε: :ἰῖϊεφιέὶἱεμ›εῳ .Ρ:αίει·ἰΡτὶ; ν::Βέε , · άμηῇφο;ἱὁ ::ΔΜζ

ς ξ)€μήοιι€εύτ Βεὶταᾶ!ιοι1:β:. _ Δ ' ` Δ

ε`°°^ἴιῖω -
Φ °ά: ω;.:.;-::1:·.” ά·;:ήνι:Π

τ ω. Ε , Αε8ΒΚΤΙο ·1.Χγ.2_. , 4

ΡΦΡ?Ϊ#ΪΡ#ΡΦ##Χ£ΦΜΨ###ΜΜΜΜΜ?

.Η Δ .. .. ρ .κ ως: μ: :ξ :Η ἔ:···›:::·:::

Ψ @Εκοκ”τα8εΒωπἐπεηιιὶ=ιοἱν1ἱιε=ἑΡεοπιοπωε

! ·=:= =Μεεκκωϋ9€>ΜΜεκοαΜΜΒΜίεπεεε$%

ξΡ.αραιέυυΑαπι,α.Μϋ8Νςκω. Μφ>οεζα»Μ

  

  

1,:Μ.,.. , μ.μ.Ί·

  

Μου Η , !

Φει4εκειωφτωεω ΒΜφαΉ4=ωμ:ε :
-πασεΣκωπ ι ” Β ἐ __ΒΡ.!ιώ



  

|.

  

ϊιδ Μμοετ.τΑΝ." Οοκι·ιιΐ50ΩειΑιινω

°ΐι11·1ϋ;(-εαζοωήΐο. ςιιςειιιηιιε εοέἶὐὶΪαἄὶτ 5 σε '' Β. ΕΓἐοΪ

@Μουτ Ι.:,.Ω.όε Βοπ.ΡτοΓ:τὶδ›τ. Ετ8ο ;ιΠιά Ϊ12Βἔπτ,:

”ςμ9τοπ1ς;Β:τςοίΕπς. , Ή “η `·χ -· . - . Ί
¦ [βοά Βτμνἰτς1·0 Μ!ΜΚ: ΪἑΙὰτ:ιπτἱ2 Ι. Η τπ:ιπάεινετο Ϊ

:5,ἱε'ἑ;1ῇῇιε.Ηἱῖημηἀατἰ,ιιΒἰ ἐἱετΐὸἱἰἱίἶμςιποά ἱε ωηω Βο

ι:ΒΙΣοεμ Γι:ιμ, ωσ.πάειπεΜεΡοέεΙϊ , ι1τ ω. ΠΜ οικω;

‹ @Βῇυπιςἰτ [απο τε:ὶόπετττ·ηιιιε·Ἐ1ιΒἰι”ὲατῇ: Βοιιἱε φ:
ρσίὶ:φ εὲτιμ¦ἰτὶτ,ηοηἴςς£ιῇτμτῦίἐι1π1, ειπε; Με στο _

Ρμεμει; ς:ιιιη :._.();άέ Βοπ;Ρεο-ΩτΙρτ.ηυς ίΒιιιιΜ

Έρημτοτάττί Βοή:ι ΜεσηΡΜ ίοϋτέιδώω εεφΙΠαι,:ιά

ιι ὲτωετεζἱἔὲΓΡ;Ε›τΜιτειιτιει5Ώιιμειι,ηι1οό ΜΜ:

Κτπ]ιιε.$ωέιβό;.έΈεςιι1· όε εο,οιητέΒοηε ΡυΒΙΙε:ιπε Πω

ίἱιι6`εαΡἱςίέἀῇηπξΠιωιμπ,ι1τ Ριιτ:ιόε ιΈΙοεατο ό πουω”

“ 'έι.τοξ Έ)ς 6α:ιτέιωτ Ιεςυἱταἐὸὡιᾶὶιιω Βοηοιιιιπ μ».

- ἄΐτιτὶσΥΉξξϊΐεμιε·ΠΒϊεεηυἰτετεΡοεεΡιψοίἔ ὸεΡοτωτἰο

ηε;εις$ιεςΒξςξ·Ηι;μρφηζε ΕΓε6 εἔεηοὶτἱτ.·ΑΙΙιι‹Ι ὸΙε6‹Ι›ιω

@άξια ς€1τέ;ι19.μηι1ξι111τ1 μιτἱτιιι· ιπωήπωω νε1ωεόπιτπ

· €μΡζβε όὶιἱΠτἄιιτῖωτιετιι , Μάο δ: Μτ8:ιτ6:ΡΜ τσΙοἔπἰο

@Μ'Βρῖηζ ΠΒὶἶπςὶιἰὲεπ Ρ6το(Ε3δε ἐπί τουίεςιφ98 Πω

ττ121τόμε Ροτώ,ωτβΒέ ςιιἰά ι·ϊΜέμα! οι: Μία αόιπ:ει&0

- ΞἔΦἰτΔτἔ· Πέ ἐόῇὺἱὶἱὲιῇτ εμ.:.;:Ο .τά Βοη.Ρτοί-αΪΡτ. ΟΠΠ

ὅΗ'.ίΪῖὶ1ἔτἰΒ:ὶΪΙἀς›Ϊ5ζἱἐ τι1]ιιε 1 3 .ξίτπαιπάω.(ΜΜΜΝ.

τ:ίὶἔιπιτί··πὲ. ΡραθοτΒοί-μεὶιἴὸ.Ιμιι.5.ἰε ειήιι5.

Α? θάιιβάδόΒβάιυτ ω; :1τ8ιώιέϋτμπι. Πε·Ροτιω κτί

εαπ :ει ςυς.Γιιιπτ ῇιιτΙε 8επτὶιιπ3 , ·Ηε6::_πιτιὶτταιιπ τα η”

Ϊιιι1τῇι1ιάε εὶνἱΙιε Ι:[ιμιτΑιιίά:ιω η·.1ίάοΡαπ. δώ πω·

ι!ετιιιτι ώ ῇι1τἱ8°ἔ€ὴτἰἰιπ1, ΒειπἶὅἑΔΙὶΞ- βιτξεοπττ8έω

οΜε!ειΜεε€κε&4€49.ὶμΩ-ΦΜ- Μο Φυ9εω

ωαπάετωπ οοιιτώπηη:.__ρεμεΒ._ _1ζεΪρ..`ΕιΙἰ 8:ουττΖω

πηειιιὁετἱίῖτ @ώ ε:ρπϊύώ,-ς6%έή”Φω κιόΒοηεε ε16:099

ἀεθῖΒϋ54θἙ|ἔξἙὶ επτά ΐι.πιτῇΩιΣξ€·€ὶνΦὶ[ἱΩ,ἱδΘὁΪΜ'ΡΡΗΘ

` Έίεώ 86@αΏόΕκπαΜΑΜεωε·Ξ53έα26886:επώ;φ1εψ

Σ· _ὶπῇι1ἄἰξἱϋ6ἐὲΜωωκωτω _ πω»Ρσω2>ΕΜ

π: :εεεεω·εωω πω!"
<δ·'.·ξ εε 7 Π. ” ` *` `” "ή 80ΜάΘΕΜ



Ν·7 ν 4' ·Ρ "έ ψ:ΐ Μ'

Γ

ΗΜ ηἶ`€ἱπκ'ττν1ιι·Λχ-·τἶω:.Κω- ΗΜ

@η ωαπάετ11πι £011ττώ.ετφΡοδο :άφοπειώΗΜΜΗ(ΜΒΒχ

ΜΚ α ιπ:ιιπάειτο ςικεΠαιιπ αΙϋε εωστο 'δςγνωε381°€Ρ0πψϊκ

Κατι :Μπι οΒΕἰιᾶ:τἱΔ·ί01εσ6ΜΜιιπΚωΑφ.·. @ΜΠΕΡΝ

Ν; ποπ εμπ,·τειιη6 ΜΙ1ο:ιρε Η:εε ει!ϋειοει!ετε Ρο υητ,δ6820'

ν” 6οιιωο τοάιἔ Μάο αα:οπιτυοάιΜεατ.εΔιις;ΙΙσπϋικιαπ3

Ψ ιὶοῇιιὸἱο.ΟΙοέβιπΨιιτα·.6 . ι ·. Φ: μι:: Ρα8τσέΝΜ" Ο0ἱξΘἔῇ

Π” αἀἀ.Ι.›,ι.5.ὶε›ειι]υωΗῖιά1ει1ἀετὶ. « ·ι·-:› . .:·~Ε

πμ

π.)

" ἴω 4 › Μπεν

”' '3_ _›γ

:Ί .. , _γ _ μ « #2; η

Μ4Μάιαχωχ2ικιαώ;φαΜΜιιἄ4ῖω:_ε:σε4σ::Β

: Μ: : ρ'επ:,η2222:σκέψ2ι, έαόεΜ52έοΜ8α : ·

Με: ΙΜ .

· 9

Μι π'

  

2-;- #2ύ|'Ι4%Ι ο· υνω.·5β··ν··ι -·-μυ:
,ἶ·;ἔ:&;.:τμ υ ·η , `

Πἶ Ν Β Ατ-διάϊν ε ΝΜ58:ιιι·ι:ι· 6:·άττπαϋτδ Μπι

"· Ηπεε σΒΓοπνειιπάσ:Βετ !. τω:: 11::ιτιάατ1 τ;;;&;Μβτοτ1ιτεΙσΕπι:Β:όεΙστοσιτι:. ·θςιΕσε! εάεΜπ:τιμε

άμυεςμαωνΞαΡτφοιιι:ατοι:ι·εα·ι·λειέιΒο Ηοι·ώπω

ί _' Μ: άο:Μι:ήεοΜΜοποπ ωεΒότοπιί, ικά: ιὶιιπι 011108
Μ Βυψω ωφεεω ωιιιπἀιίτἱ.ΗὶΙιΖ: 6 (με διιέηάανίτρων

ω» εΐο , πε ΠΒἰἔάδω:ιω $εῇειιὰωπεπηαετ ::επαιτιν413έδ

Ε @ωΤΙ:ΙαιιὲιιιΞ;ςιιπ;ΙοιιΒὲ φορώ ΜΕ ρπώτιΜέτ

ή ΡτετΞο να! νΜοϊΙ,τ:ιωω ποππάτα τηεζιιώιτι1ω

: ἩΜΡΙΕίΪε,ἰὸεόςιιο|ηει:·έτιετπιἱετἱαέΗοιπω ΙπεΒεὶιἱτὶ:ιἱὶἱὶ<

'Δ φτση=ιΕΕΜατιά:Δω πιαάα”πι-σωωωτ Μπακ: το.

Σ ΠΒΠε,ειπ Π ωιιιι«·Ι:Μ!:Πιε έκα:άειιήποε τπ:ιιιτΙ:Μ ό π! - ο:

: 80ίβι πο8οτΞε άο1τύΜ ,Ί1τ;οτυποπ ΡοίΕτ @το εοπττεικξε

ΐῷιΦ11Β1τιαπιὶετὶμιτιϊειιιεΛ πεΒοτἱοτι:ω Βοίϊσοτιιπ1 αἰθέρ

: 1κ9οιη:οϋτί ὶΡὸΠἱτ.ωηπεΒο1τιὶιπ1ιττΩ .νΕΡ1:ταΪί άοι·ώπω

ῖ τοαιιἀανἱτΡἐστιιιϋτστἱ 6111· 5· ιι:ΗΜ οπνετα Δοιπι.ιωτω.

] ϊΒΙΜιιτοΞε,ὶΓ:Ιιιο ΡΙιπΞε ειτιἰτ, απο τειιπί νειΙιιετὶτ , ΜΜ

: ΓιιΡε:Βιιο :ιέΜοοειπ ιιοΒο κὶοτιιπιΞ Ετ άία:ιπάιιω

11 ενεήιω εΠἱ: δ: ΡτοΒαΒἱΙἰιιε , εοι11Ρ€Ε81:0 ρ:ο‹:ιιτετοτὶ

  

 

Ξ&10ιιςω ηε8στὶοτιιπι 8€ίΪοτιιω, ώφα! ιιιΠίτε: [2]τειι·ι ·

1 Η Βο!.Ήτ

Μ!



 

ειδ Μι ει: ε ι :..#υκ. -Π6-Μ·Μάν-ε @Πι .απ νικ

ΜΗ:Α6 οϋΦ όοπέ1οφΒΐ ω ΞΜπάειέσ κ:: Μ;Μ! ·

·ἔ14Ιὶω ρΗἰᾶεϊιεἔοτ;ἔε£ἔ έ:: - Ε ; ν ο Ε · (Η

ξΪ ; Μπακ: ΜΙ; ὰεὶίἱόιπἱΒΕΔνζΙΦΒοΒἱἔΔτ ὶ- ιΙππσ μΜΗ

'Β6ασε.Πζόε π“£8;8είἔωυΒὶἀὶτὶιἔσηι1Μ@ΗΜἱωροιπὶετσ

:Πτατη Ιἶμπῇωαπι 1ιτεΧεέιι6ι·κ!απτ ιποπιιιπαποιη, Π μα:

Μβ€4Μ3εφποπΤ › ;:1Μ -πέἑζοτὶὸτιΈω ΜοΠΙω ειέΜουεΞ·

Βετο @Ματ Ι.ἰϊ‹:τε ἰεοι· ω.5:».ιε άη9οςΠΠ6. ι:ϋΜΜΒ

ταχύ ίετνιιε ΡΙιιε $ωΡεπό5τΞη και εωεΜ2ω,εΙυεω@Η

ςὶοὲηὶτιυε,ὶὰ ε1ι:οβ μμε υάοφέιψενοπάίτετ, δε

;·«:ρετίτ λ νοιχάξτο;υ:. Π:πηιιξ εμ:Ινο;Βτυ; Ι.ιιΙΕ.Ο.ό9 ιη.

8εΙἔῖι1ΒΗ`ειϋ€Μὶτξ ω»! Ως·σωαο1εκωψ ΡτοΗΕ&τε·Σάο

:τύπο πεεχούσηα&είωι,ά_ΡόζαοΜΜηαα έωμπάε

π; ζη εμε πεεο;ωωιΠαω €11.11ιΙ1βεε: @σπιτια άότώη11τυ

πε οτὶ0:ι1πι ;ξεΠ:οι·ιιπά ῳἄὶσιιετπ.Κείβ.Ηεσἀ1ίἰττορεπτὶα

ιπ τ:ιΠ εΗίΜπέΜοπε :οὰὰἐΩΙἱππὸπτΩ. =Αυτ τ!όι1]ξπηΒ '

·ίΡώάΞιΠΕεφο·ΗΦωφιέπτ8::ίκία8ειθετ 5 νοΜΗϋ·

ΜΒ €1πῳωῦΡτοἴο:ἱΡ[ἱιχΜτ,δά106·Ωείςεπωω-μιωω α&είοει:Ηοτωοπ εοωμτἀη κ”απιηνβ

αεπωοιπΒ:ΕήΒοηθτέεΙΤετ1τ.Ηοοπιάέιωοαε@Με;ο›‹Μ

@ΜΜΜΜ].”ΜΘωάοΝ Ώ;; ίεΒιιτιπ Ρ3:11ι:ΡοιάδεδΗΜ ὶ

ὶ

«4..'.

Φαιιὶὶ;ἴοι:τ:πτὶπω;ἐικΪ.ίἱ·Ρι·οτοἄφοπἄ-ἐ;ὺΜΒἀατῇ.‹ἀ€£:ιὶνζι :

1λιι€άσὶτιἱιιμἐΡῷεεἑεΗπευηοιηιτοῇἱωὶειιοξυ.19080Ββ

Ω.άιπϋιάί!:τατεη€ΜΜάοωυππ πετώ; ἔ;εεὶ·εἱ Ρ!ιγ.τέε 4418111

-$έ1ιάανώί·ιώ ωαπεκετ,νε!νεπτάστεε;,·-.ὅςιἑεἔοτὶιῖπὶεῇβ

| -υπέβιω8οΒιιιπ€:Ω,›=Ι·ια:ωί?απυ6ι·ίιΞι&:ίΒά&έοικημ:ΜΡ

τοι·θιζΜ«86Β.6τυπιτωπβετε:οΔ..Ι.Ωω·ΕΡϋπτροι:έωμ:δ6 έ .

_ ηωω1εωσν ΗΜ; ΠΟ80ΕΚ-ΐ(ΐαέΦ/2ΞΩΡΞ13Ι9 ·:

. Ήϋἀτιτ;:υάτἰπιμ·,αοιὶοωὶμιιε ` ιιΡΙεπιπ› ς1ιωαηΜΜ Έ

ΜΜοΙΒΜπίΜωἀωἱἀιὶπποθιίὶτεπίάᾶῖιὸ‹ῇ;:ωπηΕοἱιΦτ Ϊ

··ΒΜ δέΜΠΕ33°ββ ςαΙΜεα1αίώΒεέπωωφόω@επι 9

ΜΗ: Σ ·::ἔε:ν Ξέ.πε.τέε;5·σηζεττο :Μι<!ζό1.ι;;ΐ,2ϊηι;;:αφ &]

τπωωμΒΗ €ισεηω1:6εω :.·φάοάά5: ουΒ:ἔ:μἱΖ οδεέ;8Χω ε

' ·:·;‹ ως επ :4;-ωε·-::;1εω:ΙΉετΙοτη :Ξ @ο :;εων @β β

υ..ζ:::::!.ιοιίρ Μ <‹τ;:ησἔ1η π:Ω::οέ:έ:::τι π:·:πάθ μ

εξ! . -· .

 



  

?'- 7 |

@ ΜΗ.. Οιπτμιιι_ι-Αμπΐμ-:-_σε· .Μιά

' . .. η.. .-·»'β “Η "ΑεειΞΞΚἔῇΙσ>ει;'::3711:τ_,)°τ_ ·

. χ _ ¦ '

1 Μ υεπιι'α2:8· απ!αποκτά:πάψωτο!!ε$$ ΜΑ
Μ ' ) σἰέ2ἰσπΒ;Φσὸπἄἱ;Ζ8@#4 ψ. ζ' - Δ ' .› |

έ»! Η:Εο -2ΠξτΚἱ0 εαηιρτο.Βα;ι.μ·Ρε4Π.ίμ γεωεπτϋ ι ; @ξ 7

εξ ‹Ιε εοπ:ω:πιμ.υΒί. ττωἱςμκηιιοἀνέιΕτβ9 ὶπρΙτ€ι°α

.' ' φάω εοπττειβεητὶιιτι1 γφΙι:,ητηςπι εοψτε. ι66,νο.ιε;,ερώ

ηι1© παπαΜ Μαρ; ;:οιπτώ:ικ Μηα1::ηριππω εοφ Ρφ

4 τείὶ.Ηὶπε νεπάΜοΜ;φοά9.ςοπτ8·πόξρι, 86ύάρι1Β1Βο.η;:

ά! @Μοτομπώπαο νοΙω::ὶε,ῇεΙ @ήςΠζτημΜΒΑυεκμ

Μ Ι1ςηιισιτι Ριιτενετ1εὲημ;ῇ[ὶε.ᾶε@ο Ι;με['ε Μ;!μορί ΐει:Ρε ; χ.

α: 5. 1 .ΡΕε!πουε.εφΡκ.. $Ειτάβεετ @ςρηγερ|5τ ςμ;η_:Έ1ςὶφ,ιιτ;

έ: ΐυνὸ=επιἔμε_Βτ€ὶ =πιι>Μ Με=α:=ωαε91ω«==ε= “ύ

επ #9Φ44Ιιπὶ =====τα<$οϋ Ρο11=ω·π Ρεπὶτε=τ› :ΤΜπεπω»

ω .4κια£:μ94.Ι1ὶεΦωεμφεωυπεν1Μ .9επ;ν€ὶΙε,ι4νεεὶτπτ

φ ΜΜΒΜ α>πη>ε=Ιϋ ω .σε νεοεὶω :ά ρεφ. ι>Μό.<:Ωπνσπτω

κ ΜΞε=»ᾶιμπΑΠοἀεπιι!1=δα$ΦΜΜἴιττέ!ὶΦ-νΦ›ιἀὶΦὶΦ‹Β6-Ϊ

Νά -Ψωἔ=α4ι1ὶ=ίϋΒΩαυεὶ=Βε.Ρ9€899·πτεέϋπεποπ. ΜΜ=
Η ·ν0ἑιἐπτἔτἶ`3ηΝνεΙ.ει;βἴῖάιιη α([τε:_αφας εοΐττι επτὶιμτ:.

4 φ 22%, ΒΜι:11ττιο ” πιο ιτΤιιτιε.νωω αφ ασπα

ζ «:Φωαξίει «ωὶἱἶωδω&οινωιειαεσεΞΐ:«ε6ε.π ΙΪΦᾶΒ5›ΪΙΌΡ©ΕἐιἔέηΜ_οΒΪμΧ» ἰΙ@ΠιιΙΙἔΞ;ὶεξεΪΒ;εΕ@

[ε 8Μιχά: 179ΒΧΕ3Βερρεα12[μΐξω,28;Β:άε 6ΒΒ8έ;. 8: ο.6Ε.Ι.

ζ Μ44!>1:Φ17-θ`εάεΥέΦω@δ ' · ' ~ .
› Ν. -3..=>",° ·

χ -·ΦΡΡΜυτ5«Βεπα1μΣοβαευΒκα νΦΠὲὶ5›-11ἔ>ὶκΙὶ9Ρ

Η Ψ1-Βέ190β νιΙ::.!ις; πειιά12οπΤζςηάο :ἰΒἰ,5;ἰὡιιω μι» ειιι9

¦

δ

ι

·: ΜΜ5εω8·τ1οϋυωώεεΦεπί=φ ψεπισὶκ κ4ιω-τ=ι

| Μ!! ιΜςπτράοροιιΕεωςμτ ὶημΒὶτι·μι;π : ςκηετφ:ἰε. · Αι;

-9ΗΝ=Μ€=€›ΦὲΒ& ' Α: ·1ωεκφ “>τεΜΒ
`ςΨΠΜΦ·ἴΒΒἑἰἔἑΒιΦ9ΠἙἔἐἔζἑί.ἔῖἔι=τ9τ19=« μ' έ» Ιω·

ξ ·Ψ#ΕἐΒε€=εειι>ΕὶΡω1ΘΘ σεεε=ι.ωξα αΒΓ91"ΦΦ09ωΙΨ

ΗΜ. εευέ£=ιιἀ=ϊ>ὶ=σεὶ=:ί€ὲ4ὲ1Φπ·

«>ΜΦωω πέεΙΜΒΐεωιντ9ε4α;:=εεσεω

·-πω Α . __ έ `

Χ ›

ΨΨΡ"ϋ



ά-9__ή

(πι: Μποειι·Α Ν.'(Ἐ6κ·1·ΙισνεκειΑ1ιν`Μ

&ωΡιιε,εοπώηίιιφ Γιιιιπχόε;:[ειμνο:Ιτ. Ηεόπιιε Ρι·ορτσ

ρόμέΙ:Ξοπ:Μ τσπψοτΞε'νει|ΐό8. ΦεωΡ:ὶο,‹1ιι1π ποπ ΜΝ

.Ρ6ΣΡΕΜΦ_ἐ;ιιἴπι1ιιιι«Ι!ἰτ:ιτὶε, _ > ' 4 ›

5α:ιιπάθ:οΒίΕπΙωΙ:.Ωάεροπτε.ειπΡτ. Μή νεΙετνεπ

@βίο , β εμιειιιϊίέει; @τῆι έέσιι_Γοτεέιιι·έιι ρτΒὶττἰιπτι τεττϋ:

' ·οτἔὅ86ϋὶὲὶ€τυη96Μ ΡοϊΤσΕπιΕΒϊηἀιιὲιςβὶττὶιιιπ εοίπω

°°Βο11Ωἱὶ1ΜἘ.Ή€ἴμ Βέγετώ Με ΦΑΣ; :ΡΜ Ρ6τΐόίωτΠ Μ·

· ΉΡ;,· ΒιιΗἘύΜὸἱίἀΒὸ ροεξΙΗοΠ6έ:ε1·Ξ ;Μιπάϊίο &ιΜεΕ

. - ϊ °Μ:τΙο·Ρ1·6ά1ηιιΙα κφτὶῦπτὶΙε ώ: Η:1Ήιιι·11 ; μ1ιιεϊω Μ; @Μ

χ· ΖΗΕι·ει€8ώ(Ρώτάμώ 1ϊετατύππω,ΜΜοη ε!! Ρ1°0βεΒὶΙΏ Μαΐ

παταω φπωιΗςιιτ5ιτω 'τετΕιιω Μ11ιιιω ·; Μ!@Με ίΞβι

ΐωωωΙω 8ϋωξτ:6άιιω ετΕίΠειτιπώθω ' ·

' ` ” Ρ; _ΨοττίοίσΒ)Μειιτ Σ; π: ·Ρ6τί6κωτι πό. ἔεΑετεἱιεςι-ςἱ9

β: μ › ΜΗ: ϋΒῇᾶΙ8ἰεειι·; Ψ10(ΗΠόά1ΠΐΒΒε ΒσΠε 66ωηιωι‹ω,

8: / έιιβΜ16έόΈ6ηθτκητ ΞτωϊΒἱττἱΜπ άοπύπω Βσε·εε·:<>”·

ΪΕΜἔιἙώἰ6;Ρ;6' Βόιπί νἰτὶ·ει;Βἱϊῖὶ6 ΞΜϊεοΕ ' ὶὲεπε!απ: Με -Ετ

·ῇδῖΡ1°ΕΕξ0°6όΠ;ἱέὸ'·ὶ21 ε;ΗΕτξιωά β6118τεΕσιπέ3·; ἰ"ι1ἀ-Ρϊθ·

Ήιξιπ]ΜΗἔϋ€Βςἐὲῳσ:!δώ:ι1:·ξίθέ1·ΒίτατετσΒΚώ-ΙΙΙΒ

·^ᾶθἔιἐΐπ¦ἱιἰἰ°θΙὶΪ8ἔπἀ£ ά; ςΪΙιὸτἱε·έ Ξάω5:ψτέ:Η τ0Βϊϊέέω '

%συΒκυκτΔΜΜΜΒΙπω” :Λεωτ18 σεωι1ιΕΐἐΪ1θ1ίἰἶΙιξΠ$: :
ωΑΒ6ΜέπτήΠέ·Μως·α©πκπάΞ1·Ι6ΜάρσΠεπ€ᾶοόΓουεἔ/τι1ῇ#- |κ

`°ΒΙΕῆι1Β1Ώ6ΒΪΙΗιεΠτἰιιΜ,δΔίτηΒΜεόυτότυτ·:ιεϊάνω?Ρ'ω

Με·ωω,ωε φαωω11ιο ωωο:Μπεεεε:,ενε·ωφωαετ,

ἈΪ0Β`ἱπἱ€1ὐἑξδΪἔ1ἀΕΨ2Ιέ:ΕΉέθνΕ11Βίτ)ο;γξάοί!Η&ΗΒΜ»ρ .

› μῇορεε ειψΙττΙο τιποΠνε άρ1ιιΜ-κόοΙΙόέ·Ιπά;Μ €9ξύιζ '

-εωω ἱἰεΗὴϊΪῇἡἐίοπἰ αθβείται·58άριοωΗοβεωι·,5ϋΐΜΠ ;

Έσ6ηίΜΒΙ21·Μωάη-τωΡιάσωε-εριηΡ:εΒεπΓυΜ^όδΦωξε 1

=νςΠεεεε07.πωεο"Έ. οἰἡΡἙΪ$ἱἱἶυὶΙΙτστΙω Γοέίετάϊδ269ΒΜ :

Ήϊὶρ·Ρ:;ι°ι°2ΣεὑΙ1ι°ΙΗ€:Η δ2-ἀεϊιᾶι;ἰ;ὶϋ·Ἐοε€ιτἱ6π; *6Ρθέ89ΡΡΜ 1;

φαω ημειωτιεωωιωὰω£6εωΗε‹ὶωω;ιεηω£ϋ4;Μ· ›

(1:56ςΗ ΜΗ ΜΗ1·ιΠε8ε π..έ!ΗΞΜ5Ι;ΐοοϋωτέ%ιιωωω· κ

ωεωεφεεκκωΡΦωςωκωΜωεφ%ΦωαΜέ Ε”
ατεεωεωτωεεεωωΞε μεεεωωεωμωαφΙψ :ω

1α-τ:ΜΜξωβεαΜΜΜω *Μ

. Η ΑεεΝΜ

  

ἔκ· -



Μ ν: ~ οχητν11·1Δ-Ιε ·- πι.

Μ 4 “Η Θ -- :"~ .

Με -~ Αεεε11τ10 °ωινωτ.·

Με Μ:τσφιβωπρι· Μ ›·ε ἐ Μάς2Ε9·επ'έ:στξ ξήχάζωέ,

.. _ @εἴη έκ π· ζηφπή!η:α:,ιέαύει._ .. τ

ω: ΙΜ Ρτ6ε6ωὶΓεο:ἱ [ότι ι·εττα1πι;, ε& Μ: εμπο μΘΗατίδ-.

ω: · · «σε οοιι-Ϊρηἔτιἰπεὶ,το1ιίο1των6Ί νὶὲὶιιὶ·τε1τΦἱτἘιιτισΜἱΦΠ1_

Μ ωωεωω εοΡι·εάο οΜ2'τό , Μδιέενειπἀὶταοἑ,ἰιπτα‹ω

ω» Με 80°άάΕτΠ·1°θττ%Ι1ετε 8αι€! 'ε εενοοπεφοΙΤυπι.Ηοο με

Μ Μτα&ιιο·Ιεμ €πείειι·εει τεΡωΒιτα1€ι εΙΙ,Ρα ΙΒάι1άιιω:θ«

π; · ·ΦΙ6€201οτ.€ττιΡΕ.[0όΈῦπΒ:ἱ€11τἱοΜ κ › :μισώΡ;Μ6σέ€8Μ·

. ιΜπεθίτυτιιΜ .τΙΙ.ρετ ομισείΜΒ9€ ε; Μό.: .ΙΐἐυτὶετἰτηΜε

Φ τ. : »5-ΗΤἰτἱιι8δῖὲ€ ΕΟΚ!ὲἀἑΕΒΪἱΕ·ΏοΒτι·.-ίπτ.άΟΜ;& ἐιἔτιπ.

_ Μ.σ..ἴειιἀε©ἰτ£ι6ΜΒἱ-ί,:4ταΪΙ81τΉΠσθ Ρωα€ω1:αθωικροί

-°ῦιιι-ἰειιἀιι1η·-ὲιηιἴό.Μ ἔσιιἀὶ€ιΙωμίεί6ΙΏ νεπάΞ:1οπς ;· τό

(ΚΙΑ [πωσ ι·εεβι·ηετε, 8: Μ Γε τενοοετε. Μσεϊ-ΒΕιε @ΜΙΒ

Η Μέ μα: έ" ιῖοιὶπιιΙΙἰὲ 8εὶὶἐῖἰ=φι=σν1πτὶπφμπε Ηώ

' < Μό12-δε ΕτΙΓια, --Μπα 1πΟΗΕ:ι Με ἱ`τεωω τεοφωιπέθε

ΦρριοΒαεπω ι·ΙΜχι3: εοιιίωετικΙο @ριΜπωι€κατωέο

μ, ΜΒ στ' πιο ωεήο1·ι1ττι νηιιτιεειειτ·ἱπ @Με ?:ΜΜΙΠεμ ΤΜ

ίπ Μπ15ε ΙιιΒιιωε @ο , νωετε Ρμεεηω· άοιπι08'δε ιιιιτἱ€μα

Π: ΠΠ)0τι1Μ Ρτφ2Μ ἰιπ-εΧττεπεεε ΜεΕπιτε όενοιτὶτεΞΙ. Με φπα:

ει τιιΈοτεωιι.Ο-.Βο εάτωοΜπ:ι:το. ΒΕ Μ· Β ;ίδϊΚ:

" ΠΐιωΓἱΒυ8:Εέ€1ι1ε εοπίιι€τιίάΖπίΈ 8ε ῇιεΙϊ€Οαι1σπἱοοτἑΌ11

μ ·Επωια.ε;:611ω:τω. εκ.άοιε!Ε5ωη Με.Μαφτο6ΜΜ

η: ΦΙτοΒοτειτα εΩ,Ναω Ι..εν1:.εμϋκ1ι-ΠοωΜα:.-:8Μαο

.π Ί7ιΙατεπείξ5288€ουέ γ€ι1ὸἱἀστἱτΨΌΠΞΠ`Μιιαι1ΙἑἱΙιίΜ , δε

° 'Μπςτΐςσρίπςωκ1ε2:ιε,ροεστΗεωφεωςαοά:511ενεια

'ω'1τἐ )0!ζξ6ΗΡΚΗκ η£ἱ€εΜἙ€τὲΜ εε;;-μ Γ·°#°1ν?ἰ·€Ξ'Ψ

ΜαηωαεεεωσσουΑα4πε ΞΜΒιἔὶἶῖεΉι·

  

__«κ
..

ω
@Η ΜΒ:”ΜΜ2ΜΗΜί

ΜΜϋωεωΜσἑῖἔΡΜεΜΜρτΞ

> Ά”

'' ' Βξ;':*· ιΞἱΟ.

¦ .

Ω--_ΐ.-.ή..α-3-1$»τ

π
ι

<ΒΒ68ΙσσειωφωωρηκΜΜ6αΜφω6ενεεπ4Β- ·

" `ῇΘΜἑΨΪῦΗΒΒἔΨἔτὲΔΒΒΡΘΙΪἰΕΞΕΩΪΜ° '

 



Ϊ~

Ο-οκαπιονεκεπΑκνΜ

ώΟ. άι: τείἔἱπά. νεπάἱτ.Ι. Μπα ὰ 9ιιο Ο. άε @ουδε απ::

ς: νεπάΙ:ΙοηΙ8 νὶεεω 0ι3τἱΠ€ετ-[.εΙε8εῖτει··η.ΐΕ ‹ὶε πω.

| ΦαΐΜ.δ Ριπόἱιιπι4.0 άο ενἱὁΕ. Ιάεδ ίπ :ά Ρε:τίπάε @Με

Μ νεπάωοιπμε τετι·ΔέΕιιε Ιοέιιπ: Ικιβετ.Αιι: άεπέο 1πίίσ

ΜΜΜ Ετ ἔηιιάὶεε, ι1τ εκατο:: :κάτω δέωςοϋε Με επάί

ξ ' ; ν :οτί πάμιάκειτιι:Ρεο ΨΜπΕἱΕΜ€ άεΙ:Μ,!.5 Ι).·Ρ1ο ΜΜ

: '1 δ1Μ2$άοπῇιΙάἱο.Ι.ι1Ιτ. Ο. ψηιι.άοω. Μ: . 8: τιιιιομιε

" . τετεεδάιχε Ιοειιιτι ηοπ!ιο.Βοτ. »Ια ΡοΙὶ 8ρεομΙεΑΙει. δ: Ια

ίδπ.άοεί:!π Ποι·ε.ΠΕΒ. ; ! ΜΜΜ. α; .Πωμ.ΑΜ.ΤΜ.

ηιιεΗ.άε κατώέξ Ιἱ8πα8ιει·.5.τ.ΟΙοβ1φουωζ8.Ρτ0Μ

ίΕπτειι:Η όλα: , ποσά ἔ£πστειΙὶτετΜ μια: ττειώκυκ, φαί

; :1ποτέσε εΙὲεπειτἱο Ιω Ιε8έβαε ΡτοΒΙΒΜΜ Με: άσε νοΕυιπτει

ΜαΙιεηωοπε,ποπ πώςἐςιωεκ 1ιεεεΦωεΕτ, ΜΙω :

.κἱρἰεοἀυτιπ!.ῦινιιε έἶἐἀο ;:.Μι·ρό1;;;ι!άευετΙομεε ιι.!ί

Βιιιω:τείΕΙ. π .ίΕάι: Πωή.._ _ οτ.Ι. 2.().εο ΐ.Ρεποψρ12άίΠω ι

› 8ΜάθΙ'888Έ..2. · Δ 47 _ ·· Ο .- . 8:

¦. - Πω πεπωεπιο.-οΒβειπ:.Βαέσ ΜπωπΕ;. ΡΣἱΜὸΌΒΡ· ι

| _°εΚΒΜΠΩὲ,ιΊ8Ω©όω«πωση'.φΒΠτωόφω;"; τεττΜΜ :

εΙΕοάΒο ει,ςιικτοιπάάτ.αΜοωπάεωυω εοησς;.άϋ,φεφ ›

·ΜΜΒΙ1%ΕΕέιαπι :οιπἰὲπἴιι αβίο!πτιική,ιιε ςυάάεπτ ΜΝ· #

: ΡΒΝΩ1°Φ:α81Εί08αβ0Ροπε;:Ρφόσ ὰνορβί;ί0πΘ, ηι1αββ

:46Ευω76ΗωτιεΙασ,ε«1 ἀειιωωοιπ ω ίο1ιπιμη, Φωτ] Μι·

:ΑππιπείΪΜἑιιττι,π0π€ίὶί4€ὶ€43ἀᾶα$Φ1601-'Γ6Μ1ξΒΜ2ω· ϊ·

.. ΗΣάοιιΔμιμοεα,Κεῷ.Ηωο:οοιπίιιετιιάο πΦιτεΠωΜΗ· .ι

,ΒΕΠΞοιιαχιτωτικιέωεε,-ηυὶυὶτιιὸ ερη:;ἀὅἔ1;ιΙ1 ειρρ:0ϋ3$

ίάφός;ιοδε ετάιιυπ:οι;ω;·πειιω @πίνω __ ¦

μ; & δβΩΜτζΞἑΒ]ἱ£ἱΕιι;ςῳιρὸἐατἰ0 Ξπ (οΙ_ΜΜ529 έ199· Έ

- πέΜΜΦωιπωυεστ.,. 8έψοά Μεφαωὶαιἴ9ω€αΨ 46· 4

| φὶρὶτ,ειπρ;οι;ὶ-ίξαπΞ!ἐ5ίἱιμτεκ.ἑη 1.ΠΡι·α::1Ξι;ωΟ.άεφέεω·

ΜεΕΕ.ΕκηπὶΒαιι£ὶω£Ηπε«:ΜοεριιίααΜΒΒ Η· ΡΑ

-ὐαοοεἐπ:ρ=Ηἐε.ηιεὶεΡεΒοεὲιιιὲασοπτωΜεπικετΩΦ Η?> Φ

-36σκω»φάκεεωΙωσεεεωφιέ6-πεο4πιιεΒεεΦμω· ω

$.ξΗΒιεετα©εοιπάιαΜΙΜΦωΘἐῷ5ἐ4-ἰὲιιεΦ»Β#Ψ·9ἔ° Μ"

·ἶἔΉἱΒ#ξθΒζΕΗΦι@ΒεῇἐᾶΒΜτΞ_ξξΞέΜΪῦξἐἔΐθξἶἘ ,ω

^ -° | 5 ω* % 4 .

έ”. ΜιεεειιΑπ.

 



 

.]Β:εε':·=εξεφ€ι

 

Ί : Θε·.·κτνκι_Α. ·ιἑ·:=<·»-:~ϊ :ή

ιιςπὶαἱἰψιτωὲἔΦώεοπάαπωάενοΜΜΜάυψυσ

Ε!!_ίοΙΠϊαϊΌ-ωφΠΡίαΒ π* ' .83;ΞΩ3ν ::›‹_-:ὲ.›· Ή Ί

.Χ · ΜΙΒΜΐω1ιώ;:Απδν88ΜΒκαψω; Βά·άσΒΜ

θα 3ση>20τοωΓεωΩΠ.ὰουαΕὶω1ΦΞΙ9ΩΦΦΒΒΒΩΜ Εκ@ω

τπ6πόιιω·τα1°ημΜΒ γφηἱμο δε; Ρτοβ2ΜιίΠ5 80ΙΠΒ«Μοτο. ιιο43ο»3€έοπατΜοπ Φ19606 3υτξκεεοέΜΜεΕ

ψε- .το ατυπωά4Β9;εφπωεοπο-ᾶῦπιὶϋ,ακ·εουτυέἔ5

αφ γτοιιτέφω ΝμαρωΡΙιγώιΒο μρξη:ατεΚ_ξσμαΜ

ΩσιΡΕ9«ωραΦΞΥσιιὲΨ9·ὶΜ9ΦΪΕΘόοωϋ%>» ιΡ(ΜΜ:

πιο”από” όστασἱΞινἐΜἀΩΒΒὲΒΑ .68το<ΕΕεψ ι €ΕΜΙΦ

£ω,ρωωεΙψ 14μι!τ·Ω.«Ι=1τωέσπΡΒάαι!τ-(Με2%Φ

4όφιι;.11Β.ι=ο.-Π · ι > - Ο..λ ,. τ .;
 

>· φ 0ρραο$ευΜε9<ΜΦω ῦτ·τστ1ο5›: άουστ1οινω;ιωπ /

.ν:ηΔΙπὶοιιε-; απο: β·ώΜητσ:ε σειρας ἐ ι .5, έρςπιπο,

=(Βε4!ὶτ<το!5ωἑιι<ὶ-εοτ·4Ικπω15:82» _ενρτσεὸἱτππὲΦΜπ·

$9Μρτάτῇιτιυ€.598ϊ1=ΕΒ8=€€!€ὡ©Φ·Ρ9Β:ίβ ; ΚεΓΡ4Μιστί=

-ΠωΦθΦναΜΜάἀσκιπτἐοηωειεὲα.ὶὸ€ὸερ=στιὶπτἑ·

4ΨΗΓ5νε?τΦΜΜΜΦ9Βϋτέ υτακὶωὲοεἐπευατσὲ-εεοσι

@η ἐπ8ΦωτνσΠόΒοτ8πξ61Β9ΦΜπεεΦυπω ΐ«εΜιτε·

ΜΕὰωο:οιτεἱμο:ἱυ4ε4ιτπὶ=σ άΦυπεξ:τορτα &επσΜΜ

ΜΦωκοψπθυποερώέσ6σ-σωι4Β2=αΜΜ νεπάετε

@Η 9Μυπάνωσπιϋϋγε=υτὶαυποΜ=ειυὶῦτΩάαπω

Μ. Μ-Φωεωοπωη€8ωμ»6ΕΜΜάφε

'Σ `.:ἴ€~)·;-Ψτ).ίΕ:».191°.[ϊ π·ο:›ϊ @η -:::=1.ι

  

> ' · .ω ζ›:πο:ι.:Ξἑ>.‹Ϊ.π51› ΖΡ.ΞΞ=;.Ϊ. ;_ ι Ή'

”) 'Ή.·ῖἔΪ·· -ῖ#ΜΑ&ΒβαιοἔτἰΪεεδΦἔἰωοε α; Β·›Ξ ~

, "Τ €· ρω ·τ· τ ····ϋΣ·· ι· τπτ

@ἔκεΙ€κἔη9€##·ἔ#=<#Μεε952%29Φ«Π
μ ΚΠΡ” ι_“ κ;,_..

α›σω.‹5Ι ε' ζ › ΐ:.σωἔἔξἑεἔωἔ Ϊ_ ἐ2ἑἐ??ἔί3ρε£ ω

; `·σα;ηιωοπωεπΔω 6 _. ΜΜΓΡ ° γιτπιάέτο"Μ

ω! Μ;:20ΜΜώΐ θέα;Μπωωτοκαΐσωτ

· Μττταθ` ο;; ς -› “ ωοτι:ε Μ.

ΜΜΕ·ικσηαοωωε; _·
ΦϋπσΒιιυν

  

° τ .3::τ?π
η

4 ' έπεσεχω»

ΜΜ:ΜΒο:%ϋ

@Με /

 



 

Μ; Μιω.:ιειωω. Ωωιτποπ3% 1 Μινι;

εαΜο!εωμστεΚω·έτσνΜοοΦω ;·&ώσ1Ξτιπ ή :Μουτ

Ρει:ΓοηειΙΞε :ιάΕρ Ω νεπάίτο,ράντετΓ1τητςΙ:Μιω ο:11τοτΙππ

ω-;:1φα!ωεωιι›· Μα· επ Φόκι·άίιιέ Μέ 8ΜεεεΡςετΒΙ).

φΜο.εει1εαπ; Μ;; ω οΒίσ:06.' 1ΙΒΜσεω ίάΜάιιπΙ ·

@Με οΡὶιῖὶϋΜιὲι·ἰϋ(ῖἰ41ϊϋΗ εωμω εΙΙΙηαϋωτ6.ΜΜ

ζ :εΜ.6.οι›‹μ69.φ2€εωεόπωμωφωτηυωχκαιω

νετβ.0ΒΙἱ82Κ.ΙΛ1ΙΕ.Ω.ἀ8 ι·εβ.ειΙίο.ποη ει! Πι.

 

« ι·αιΙίεξΕτι

13ο Δε εειςσνεωεΜο(ποπ ΜΙΒ; ΜΡετώπω1ε ω5Βοεπ

εκπω-εΙ ΡωεΓωρεεε νεώ5ε.τοκ.οπωφέωΙ68 επ:Ι.2.Ω.8ο

ω.ἱι›ι.ςωρε. [.1·θΒ6ΝΟΜε κ:: ωπι1ε;1ε6 πωε1ἰ:5›·6

'Μ4Εσομακωρ.Αηα€=ρςκίω;;ω621εκπεωατοιεεσιμ '

ωιΩπω«πω$ω·ε1Μετιε1.οΙ6ηξαΙωπ16εεω;.σεφ :

!τ 1 .5.έΒςτςε ΕΕ.Αά 5(€. Ττςβε!.ζη νε.μΒ;ηεςο€ θϊ1ἰ1ὶίϋΙΪ8 ὶ

ε1$επτΡειϊω·εω :ι€εω-4Πικάσω:·Ωςαιωπ --ΝυἰΙι1Η πι:ακ1φεεεεεΙεΐασΡωφεΙιωιω·εαι;ει3 Μ»ωω χ; '

.ι?άϊαμ Ετ8 Ρεἑιωιεενεπἀ€ε6ω6ῆε-ὲ-Ρωειωςωεω6ιπ ;

+ς-εΙ>εωΜμεΔεεῖεἔΜΘΜκεε;·νω44εωρα46ςυοαϊεω ~

;εεε;ποω ωτσ«Μει τεειεαΜΜατσεω··ρε·ε·Π··ω<ωω

συωπεπεωηεεΦωεε;ε 1ϋί:φωεζέκθΠε;ω ιω‹Μ

κ·μαεπ6φΒρ Με€6”· ; Ίὺῖ;°μᾶιῇΒΒΘι6°σ1ϋνΙΙ%ῇ:ΙῇΦ

·ε6ρττε6Μ αρΡόΠά3Μ,ΒΘ·ιά ίΜΡΗΙΜΠϋήεξέοιιΒτηςΜεα›Μα·τεοηυωΜε.]·εε:ι;ωειωρε:τωι«ωῳτὲσωΜ@Μάκη ωουιιε-·ω εεΉειιτ ι1εεωωχασεΜΜεαΜ@ΒΡΒέα2$6·ειοΓΜακΙΒ,·θο!>ΜΡι:264ΜΐΜ·ΙΡαπειἴπ-αᾶΚψςριιςτιιᾶιιὶ.τε:ι;εΠ εκρι·είΐοε έκ ΕΠ Ιω ε1ι:Ιε, @επ ΙσΒϋπάθΞεά Ρτο εοιιἱἐἱτἘΞιὁΡἱῦὶὁΗῖ:&ἔἀὶΪ ὶεετ ἐΞει&ιιτπ&ζθτοττονεηάω: εμ Ϊ τ;ι1ι.Ϊ Βαν π. -04~€©9. [ο Ι?

:ιτευεΞξΠ- ζει
_‹ιεω,1 3 ,πω ΡἱΒτΔᾶἶἄΙμ°νὸΙΩΜιΙ85:1ιΙ:.1Έ ῳὶε.ωο‹% Μ

ΤΡἘαΒΜ:ι:ὶυἐτ:Ιιὶ6ὶ;πηηὶιΜΙἑἰΩποἀὶτΙοὐεΡΡὶΒΠΦΨΞΖ: ΜΕ·

Μωϋυει·ΜΜΜω;ωΜΜΜΜ Ν! Φ'

3ξΗΜΙφΜπωμή%ΈβϋΜ)=ΐΡΐ Μέ

- `ωπιτυπώςά!ιω '' _ΜΦωΪ' _ωω?°_= !

ΑΜ"Φ ` - να; Μ 1



-

'

›

τη--:ΕΦΗ'.κιΦ·

. Δ

· 'ΠΜ επιπ τεΙΒιππεπτο μ(.5.ιι Η. ‹!ο ΐεΒατ.:.;

_γ_

#··· θεπτνκι·.α· ι. Π;

νεπάεπάο 4:οιπρος1ι ρτὶπιο νοπὸἰτοτὶ ε:οπτιπι ππ8ιιΙπι·έπι

(ιιο:εσοπ:πι ιιτἰΜειᾶὶο :οί νὁὸἰεπὶοπἱε: ΟπΡΜςΪοΙπτὶο

πω:πΜΜΜπω: π8ιιπιεπτπιπ .Ρπτπὸ ι·οίροιιάαπ π,

ποσά Ρπππππ ΙΩπε(Ροπίιιτπ , ςἶιιρβπωὶς ωπωπ όπτί

πεί νεπἀὶαιτὶοπετπ , πιω εοττὶΒἰτιιτ Ρετ Γεπι:ειιτπι πάσει,

παπι ίὶιἱηιιπεἰς Ι(].ιιμτ ἱπ@πω πόϊ:ίσπιή εοπτπι απΡτω

πω π8ετε Ροτετἰτ, @Κόπα ΪοΙπππ πέΗοπε ὶπ Ι·-α&υ_πι νε]

' ΡΜἴετἰΡτιε-νΔετΒἱε ο.8ετ.Π:ει τεΐΡοιπάειιτ ΑεειιτΠ& Β:ιά.ϊιπ

ά-Μἱ «πιω νειιόοτετ.δαιιιπόδ κεΐΡοΜετιιτ [ιώ ππωιεω

πε.Απτ Ρ:&ιικι=ι=ό€τετισνεπάεπάο τ:οποόΡώπι εί!·νςτδ”ιΒ

ε!ίτειΕΗε,ποι: ι·ποπο,πτ Η ν€11ἀῖτ0ι#Ρᾶ°ετἱιἰτπ ΓοΙνε:ὶτειπα»

τί,Ησετετ εἰ τεἔἱΡοτόμτπι· Π1πτπ, φωνετβα εΗτσάει 'ίιιπτ.Ε

_ @Με να·

Με πι οΒΜΜι-Ιεέ5Βιίε ιιίπε «τά νεπώτοι: ; 8: τυποπω.

› πἰιιππ οι Ρει6Ιο τ6κτονεπάεπώ :Μ νεπώτοι·εκπ ι·ιενεττίτιιτϋ

Ροτειὶτπιιε :επι νεπώαπω τω) ΡϋΠΕΠοτοεΑι1τ ν°€τβἱ8

οΒἱὶιτιιιἰε Ραδωπιώ ἰπτε;Ροίἱτιιπι , π: μπα Η επ·ιμότ τὸ.

@Με απ: κίΗτιιοτε ΡτοπΜϊτ,ιιτ Ιοςι1Ιτιιτ Εμίλ άι: [πιά. `

1πΜπιπτ.8: νεπὸ.8ε τυπο ὸοππΕιιἰππι ποπ τονεκ1ως-Μ ”

πω απ! ν:πἀἱτὸτειπ_,ἰω πε και ν6εϋτωπ ν6ιιεϋεσ.ι·ε [ΜΗΝ. .

Μ ςοτπΡεπτ Π!! πιπτιιιπ Ρει·ίοππΙΞε ε66ο οι νεπὸἱτο ,νά

ΡταΙετΙΡ:ὶε νε:Βέε οοπττει Ρτἰτπυπι απτοτετπ,Μπωπω

τεΜτιιοπάι1τπ π! ω! Ξπτ:ιεΠἐ.Ιτα τ«ΓΡοπἀετ·Ρπε!τἱπ.ἱὶΒ;2.

00πττο.ο. ι ς.πτὶεὶε Βοἔτ.ὸεοἰ£ ι 82. .παπι . 1).1 8.86.19. -

. δε€ι1π‹:Ιὸ οΡΡοπἰτιιτ πω: αι·επιπεπτιμπ. Ε:: πάω πά

π!ιέϊΕοπΞε ἐπ άΙοιπ 8: ΜΒΜ εοιππιἰΗΒτἰς, `ε!οπϋπίιιππ πιά

νεπώτι; ιιά νεπεΗτστεπι -ντενεττἰτιιτ , @πά- νειιἀἱ‹:8€ἰσθἱ

Ώ0ϊπΡετἰτ.Ι.οοπιπιἰΠ`οτἰεε.(),ὸο-ΡαβΕ.ἰπτ.ετπτ.8£ νεπά;Εϋφ

€δ-ιι!επι Μτπεπάυπι νΞςΙετιιτ ἰπ'Ρπ&ο‹.ὶο τεςτονεπάο6586.

ή» ζπ Με μ6Ηε ποπ πωπω @σπἔὶιἔΜπι;νεποΙἱτςῇτἰ·πΒ.

-Φϋτίτπ:,&άναιώμ1ι.ιοόλ;πε-°ωοφ0ΜΜε,

?ῇ"ἔἰ?ι”$ἔἑΐ· π-αεεεω9πεεωφαιεπώ

Μ›Δ·==· ” `
» .. ·ῳ_ω..;Ξῖ πω.. «.:πε:ιι::»:.;ω .. .Ε..-:-'9·..=Φι)

" °°“°:ἔ` - . Δαυιδ

 



 

μ; Μιεοει:.Α»π.(ζοπτεονεκειωινΜ

α'.Ι Η _
ὅ - - . _ ›

Α4_ε·ι::κτ:ιο ,ιπκ.~ _- .ωιἴἰωκ ί.ε[ιισ πωσέέαία?απι)Μέ ρ›·ε2Ξέ-, πέ7έσπσ σ::

1· 7 ;··υευπάτσπξ/ΜιάΡευεκκί222σκεπ,έαΜ7μέΜ:Μια

· =7'^-|ΙέίιΖω:22αΜ2ήξ0%ξ. - | _ ^ - `

;5βεςησΙζτας χιΙμΑ;ῇςΙὶιπὶἀὶαι·ιω .ΜΗ ρεαίί . ίπ νωάίτ1οπε

Ι. .· Μ”θυ:ΦωρεΗΜ,τεπε0ΦυτττΕ-ι-ίῖεὸστσὶὶὶιπἀαϊπἀρ

!;!ιιο σουβςιήι:μτω.:;·κε;ίε&οι:Ι;ιτιι;,νεπά1;Ιομ π! ιι: :ώ επ

φ;ε:_1άθιιοάμιΠοΡωτώά6οί!,ίαρρΙεειται·. 5εά ειιικι·1τιιτ

@η _βος1;ετειεγαιάάτο: ειέΒοηε σε μ'επόεο, 211 νετὸ ρΙἰἱεὶο

]μώεξε,ρετ1τέ ι·εΙΙ:Ιςυεψωε Μ; ί11Ι:€8111π1.. πω” άΙωτιη:

ηιμΙεπι1ηίι:τ€τεβ,.ςιιπι :ιάΗοίη ;::ΐοικιπι σ; πιπϋεο άιι- 1

.#28 πιπί8.; °.ι.ω:.αα6α.Ρωι€α :«;Ω1τιωμ 'ὶ_ι1ἱι1εε8τυττ1 ὶ

·ἰ;;;ςηςιιειἀτὶεπι:ἰιιω ώΙι;ωτοπ1Ρς;εζ.> Εμ νεςὶςιτ εΙΕ-Κι·ι

μητί;ιροιη:φωρετεεο Μέ: ι·εΙὶἱτιιτὶοπςι,ιιἔῇο Ξπτε8ςιιιπαά ‹

10[ξωςπιάσ.ω νι:11β)τξο11€Μ , ίεάεδζ; ;:ΜΙεω α_έΗριψω κ

_ι::μα;μ$ξτο,εόημε Ρςτρετιιαπι.%οβιιρη Ι;;ιΒο:ιτ Με α» .

ὶΦςυιτι εείΕὶ;μ;ἐοῇμι:ὶιπ:ο8τπιτμ, .Μος μμπιωι:οςοπη ο

2;ρ!3ε.τα;.Μ;ιρτ,ι;,απμι5ε, φα ι;;κιιφάο)οαπ;ιιιηνευ ά. ;

Ξηςιιφ@φαι εφειάΗ (ιιπ,τ,ι1ίν613β€τει1τωι1ο11-τεβὶτιιι1ιιτιψ .:

Μς·8τυπι,ηΙΕ ;;1:: ο;“ΜΡεμ·τε,ςιις :ΙΕ άε.ήε επαθε, ςιἔ ;ι

_ς1μῇὶ;ιμρρειιίἱὲε_ιτιειῇο:ςρ α:Μται.ιοευμ Αηιιὶ ως εο.εόὶέἔ0 η

κιεχτἐο:είὶ1τιι1;υς,;ἰμὶ!επί1ιεείΙ: Γιιο·Ειάο, ία! ςιηίαΙιιτΒ !

μ [επω.·πεςεΠζ;Ι2 νο! ΡτοβειΒέΒ Ει:ία:_.είω.&ό Φεβρ6.!. "Θε

ρεφπου ε8.1Ε_Εχ ι1μ1;οαιμωα]ο._Ιταςυ: Υειισ11τα:άηΕφ ω

ρ4μῇηἑἱπτε8τυιπι_ἔ;ίζἐ;μῷ_που ρρεεΠ,οιππ ιιεςμράο10ω ·:6

.οπσμιενεμειω μαμα:αιΙ.επειανεερπάνω Μ! Ω Μαετάβ ω

.8994ψσεΜά-Θά ίωία&οΜΓι” σα. 7οαΜΙυε πΜ;πυ9 π

;ις:ος((Μγσφερβώψξ.ΩΒ9Φὶ5ιΜΜ_-©9ωμϊ8τ :©8038 η

σε:»Φ.ι9=41ιφα<=Φ1$οποιειεοπιεΕΜΒϋ3ση!θω9 Ή

89πτανπ.ΘεαφρτΟΜΜσεωπικΦον-Μήψκου» ω

η€49$ΦωεΠΦω;ΜΦεντε=πποεΧωφιω>:€ΜΦ. Μι

εΐεβρτ, . ω:'Ιαπωπι@σπαει σ:: 9σπά1το8:οφΦ· Τ' Μ

-ε;ι-ιεΞε ' _ - πιω

 

| η



Ρ-| .' 7 !

ἱ

()Επ·βγ 1χ;Α τ.. 127

@από ίἱποὶἰτ,5.‹1ιιἱα ιιίΠο!ιιο. Π: σΙε απϋΠτ. ΜΗ. Ηεός84:

πιιιΙτὸ ι·τιαΒΙε@η απο μια ίσοι ΡτΈΠειτιὸαΗιιεΙἰε ώ !ιςκ:

ιοᾶὶίἴἱο-ἰτηωοὸεεὲιτς Ιωίἰοηὶε ὶπ μπώ νωὸὶτΣοιιΙε , Ρη

Μπάα ά! :ιᾶὶοιπτ οι νεπά1το. ·

ΟΒῇἱεΙτιιτΙιυὶ‹: ὸεεὶίἱοτύ Ρτἱτυὁ, :μισά εόΒο οι νετκὶἱ

2ο Μέ εοωΡοτετε ω? οτείὶΗιιὶει άε €έΕ τεΪεὶίΠοηε ίπ τοπ

τι·ε!ιειιάά επιτὶοτιε Μ έ1εοω·εώτ. Πεὶικὶε αΒΓιια!ιιπι Μ:

αέΗοπεπι εκπτιἀἰτο όεικὶ ω ::Ω:1ιιάειιάαπι νεπάΜοπεπε,

πω: εοωΡωεώ ό! Διὶ εοπΕεωαηάειπι νειπὶἱτἰότιἔ. ΚΜ;»

ΑΙ1ςιιαπι:Ιο ειέΗο οι νευεΗτοΈσωραπ :Μ τείείω:Ιαπω

νειιἀΙτἐοηεω.@ιἑοἀ Ε: τὶπιὸ, Η ΐωκΙυε ποιν1η:ωπι Με

@ο νειιι:ΙάτιιεεΒ. , ιιτ (αἱ αΙΙ:Ιιιέι εοιπ1Μοηε Με 1ικτωτιιε

Πεό απο: 6.5

οι»ΜΚΟ @ά :εΓώΠἱοπεπι νειιὸἰτὶουὶε , €1ι1ει11ό0 οι @το

αποΙὶεετ γεπὁἰτοτί τώ:έικ!ετε νεπάΜοηεω , Παε πϋ1Π - ι

Φ Με: ηοτπὶιπιιτὶπι εοιινωἱτ,ιιτ Βτ Πι Με εαΐιι, σύ νωπάί

το: Μετα ὸὶωὶὰἱιιτο ῇιιίΗ ρτοτύ είὶ εὶτειιτπίἐτιἱοτιιε.μοΒατιιτεκοωΡΙο ιτὸΒ1Βἰτἰοπὶε. δὲ επιἱπι νεπκ!1τιιτ1ι Θ:

αιιὶπηεμΙ τι:ο:ΒοΓιιω, ΡεπιπάττΙται· έπιτοή ειιὶωε! τυ:ιΗ:Η:0

ϊ%δ€:©π1τἱοιιεω τείεΙράετε τεεζώτέτο νΜοεεΐ νεπάΙποψ δ:

μετὰ: σωστά κίϋτιικο ΠειέΜι 6ο.-!Εάε εεάιΙ.εώ&.Ρετ5τυ:

@Με Βε;ε ι·εΓε1ίΠο 2.&ί0πε €Χ εωΡεο.Ε ε:: επιτο.5 .πὸΒὶΒὶ

Μπακ: ίΕάε-εδΙ:, @Ρο ' - > _ . ` '

. 8ςτιεπώ Μεοτιττετίιππ αόάιπ:ϊκιιτ επεωρΙιιω νεπάβ

“ΟΦ” Ρετ εικτωτι απ1ττ2.&ς.$ επίπτ ε1ιείε πιασει: εοειδβιιε

-ΓΦ11·ι.ΐπΔω νεὶ1άὶκὶἰς ι1ο11€01°ΩΡ©τὶ£€ὶ2ᾶἰ0 ει: νεπά1:οεΜ '

- πείοι-πό.επάεω
_ -νειιάὶτὶοπεπι , Μ! εκτεαοκώπωιιω @ΜΡ

·ΙΝπιτείΕίματ5οηΜηύητοΒκικτι, μπι6Μοοεω πωπιο·

Ψ892ιτία, η” @ΜΜΜ Μπα:πωπω4:οωμτήτ ,4.ς:.ΐι=

Με 14;νώωοτυΓνσεωΕΙτα

ει!. νεια65το:Μπωτοκι: “τιιεπιἀϋτπ.οἐ.οστηρὸ;σεοὶμ

·©3Μ.τεπ1.:ιᾶὶΩπ€ιτι€Χπουάβτο.;Κ:ή>$Τωρ1φω.Μ..

`ΜΪ: ενΜεθέ Μὶ
ΥΘΗΜρωω·

δὶωἴωὶ;1ηιιάσκαφερειωΜΜΒοα€σηοΜ
@η -- - -°° ”."-- ω·

!: δ

ω·

`

Ώ

. 1 .ΕΕάε εοιπι·.επιΡτ.$εειιικὶὸ άπο: 26641: ~

Με πιο:: Ε:ΒΡοεμςω,ιω , μβὶ ·

;;Β1τμρω'



 
π

:Μ Μιετ;ε ιι Με. Ω.οπτκσνικ·ειΑηνΜ

, @ΠΚΦάσ:Βέτ,ιιτ Ετ Ια Ρεορούτοκ:αίιμ Α: που ὶἀετιι ασ

χ @ΜεΜ νεπ-ἀὶςὶοιιε με: ττιετι:τη· εοπτε:ιθ:έ 5 · παω Με μι::

Μαι Ιι:ι&κ·ιτιιτ Ι. ι .ΡΕαιράπιετ.εωΕ Ναι· ροτείἱ; @του

πάω σ:: νεπάίτο τοπ1Ρετέτε,ιέΒέ νειιὸὶτὶο που εοπίἔὶςἱτ,ίἱ

πιοτἱὸ απο νειπόὶτοι· Π::ιτε ΠοΪιτ. ' · '

Ε' ΡοΙἙετὶοι· ίειιτεπτΙει,ι1ιιοά τεωεόὶιιω Μ..(:.άε τεία:Μά;

Φαιά.εοιτιΡετιιτ οτἱ:ιιτι αυτού, ηικιπάο όιιΡΙο ΡΙιιτἰε στή! -

απο, εμιεττ› νει!ετ, ώ :ιΒ οπιπὶΒιιε ἰηιοτρτετὶΒι1ε τεεφτε,

τείὶτ: ΒοικΠο πό Ι. 2 . 1111111. ι 7.(Σ. ‹1ε ι·είοΙιπ3. πιω. ΡὶικΙ.

πά(Μ. :.Ρω·τ. : αφ; 2.πιττη. 1 . Εέςιιε ρτοΒειτιιτ Με εετ

Ηίδιτιοωειιιπέι1το. @ιξοάουικΒ Μ απο αοττεΙατζνοτιιτπ ·

ΜοτιιιτιεΠ,Μτυί Ίιιοςιισάοβετ ω :Ματια , ςυιιιιβο Με Δ

8: οπιάειτι είΙ-τατὶο 5η ιιτι·όςιιε εοπεΙ:ιτίνοτιιττι Ιε ιιΙτ Οόθ

βιάμνΞάαοΙΙ. Αηιιὶ Με σωστηώ :Μο .επιρτοτΙε δε να»

ξ1τοτΒόυτ ἴεἱΙἱε‹:τ Ιικοπττπάιι κῖειιὸὶτἱοτιὶε ίπποι ιιτι·ιιιτη;

[ετνΦτιιτ ςεΙικιΙἱτεε,δ: ὶιτιτποεὶετετα ώπ:ιιω Ω:τέΡΠο σ.Β !ιοτ: .

8011ΕΜ&ιι :εωονοεπιιτ. Ιἀεοῇιιε δε ΒοηεΗε1ι.ιιτι Ι.ι.εοπι- ..

μα;εωΡτοτωκ3ιιΡΙο @Με τ.1ιιειιη τα νειΙσ.·τ, @τη ΜΜΕ. '

-ΑΜ3ασ εσωπιιιΜ δ: ι:εεεμά Γεπτειπϋ ἀ1ΓεεΠἱτ ΓοΙιιε Ειι- `1

ξέιεέιι€1ίΒ. οΒίιβ. ε.;8;τΙιιί ΜΜΕ Με ΒεπεΗτ1ιιωΙ.ι. :Αλ

και εσεπΡ6τετε ειπτοι^ῇ@τη (παω ηονεπι οΡὶηὶοιι€φ ζω

` αε5ωΡνοΒαεΒοσΑατεπιππητο,ςιιοά όὶνει·ἴε7ίἰτ :Μο νευόιτ .Ό

ιοτἱ:.‹?›: ετιιτοτἱε.Νειω νοικΙΞτοτ ΡΙ6111111Ψ.1ε 11606[ΕΕ2ΕΕψ ω

_ ἔἑ-ιιιὶΙὶατἰεάιτιΡιιΙίϋε,:0τηΡεΙΙίτιιτ τα Μ”. νεπάοτο μεσο Ν

1:τιΜο:Μ αυτοι· νετὸ€ι1τ ΡΙιωωιιτπ ιι!ττὸ εε:εἀὶπεἔἀεφ·· έ'

ἶεὶσηὶεπμἱἀςιιείιιὶ Εκεί 8;σ.τὶεἱ , δ: ΐπρθ: Μιιιάαιιάί κ2οπό1·«Δω εειι:Γα. ΒεὶΜΙε επικοι ρΙοειιιιης.ιο σιω::ρτειάο Μ· ω(

Σ ~Με4ἀίΘ·ὰ=Ξκτιωοόὶοο, 00π1τήοΕυε :ιθ·:έϋσιιε οΡοιωπιτα

::1ἑβἄἔν:ἱεἱἱτξ8ΜΒΜΜΜότι εο_ῖΡτςάὶ0 φωέ:ειω8έ»ω! Μ

κ1εωρωάεωω- ωεψωτιώροτιιωιἐὶιΞτῳἔΞι.ἱ5;ία1·Ιξπ;ιξπΕ- Π!

' Σ8ΡΚΙΜΒΣξΙΣ#ΪΜΔΦΡ:Ιϋὲι@εῇ$τΙσΜΜ›;;;ΜΒ τπιΠΦΉ'· ω)

·εε=ιιω;ΒεΓΡὅΗοε5ιιοφἐοΒΡετ 1ιιΙ1,Μ,σΕΜϋΒουηεΕΘΦ·η“

«Με εφιέίφκε εωψώ«ω ἴἔ‹;&;ὶτ Ήςε«ΡΙαπωφ0=Μ Φ

;:·ιω;ττ:<# ““`~ -- _““` `”“”“ “" μια! χ

Ι

|

 

Ϊ

Υπ

  



· ι ω: νΙππ]π:ετ Με πωσ: ;φαω θτεεεὶ

' Οεπτν1Μπ :Ϊ ' ;.1Ι:ιπ

-εὲπιἰτ ίὶΒἰιιτἰΙὶ:ι δε πέ:κ:εΙΕιτίει ξεσπά'. Ηὸε,ποπππὶτπο@ΜΙΒ

Ιιιεϊο.πώ,πα1ι1ε ίπιπάε.ππί. Ιάαόπι1π δευτ πι1τπππιππ €ίἔ

ἔιιβνεπἱτε νεπἀὶτοτὶ υπο. ὸὶιπιπὶατπ πιω ρτετὶὶ πεεεΡτο,

π πωπω ετπτοτἰ ἴπΒνει1ἱεπἀιιτπ πι. Κα. ςοπ1τπι1πἱ

ΒΠ;ίεπτεπ:1έ π:αΡτιϊ εΠΕ: τπιἀὶ:·Ρεεπὶπ.Ι1Επ :..εοπτ. ε. ιώ

_ ΧΑεεεπτ10 Μπέκι.

€ψ]9»·ιπ2Ζω2:πεΖωή ωκιφζω,μπω;ω'Ισπιέ '

' γ 2υπ·Επ,πω ωίευπάιιέΖωεω.

ΩϊΒΒιιΙά,πποπ εειίιιε ἔοττπὶτἰ,πιιι πιιΙΙσπιιπππο ποιή

1ιο Ριςνἱπο:ΪΡοΙΪπιιτ,ππΙΙό πωςπω μιεὶὶεὶο Ρι·είΒιπτιιτ,

.. Μ; _ττο.ά$τπ εκιπτ ίπ Εφη ΐοττΕΜ5.Ω .πεΡΪ .ειέΜ. 1.πω

ροϋτἰ Ι.εοπττει.6Επε πωΚ.Ι.Ι)εὶπεΙε ίΡοείειέτοι παει: πω.

Πο ὶι1οοπτ:2.έΕπ Ιοεετ1οπἰε τππΙτἰε ΙεΒὶΒπε εοπιΡτοΒπτιιτ,

_ αδ βΔω πΡΡεΙ

]8πΡ,ποπ ε!εΒετ εοπᾶπδὶτοτἰ επι: άειπ1ποίε, Ι.ίἱ τπετεε·ε :. ;.

ΜΗ π1:ηοι: ΗΪΙοεειτ.Ηὶπε $ετνἱιιε τεΓΡοιπάίτρτππωπ ν1πι ·

ω

κ·
.ν ι

ΦἰτςῦΜ ποπ Ροτείὶ,ὸοῖπὶπιιπι εοΙοπο ΡτεΡωτο άοβετε,

Μ( ςπιιππέ1εο- 1 )·.5. ; .Π”.εο.Ιπεόπιιε Η εαπ νε:Ι τσιπ ρεΠει- _

σε νιτιο,ίοΗε ?οποτε ποπ :ιάίπετο , ποίΗιιττι ὶπειιτΙῖΒιιε,

Φ Ιπεειιπ1ἱειεΡεπτὶπω νεΙτετταιτιοτπ,πΙὶόπιις ίῖτπὶΗ επίιι

5· Μ ςοΙοπο πετά (πω. 1.

7 σειε.Ι.ΙΙεοπ8-.8ε.Ι

: °ΟΠήΒΒΕὶΕ,ΙΘπιὶΪΕΟ πιστοσεΕε π Ιοεπτοτε [επ ποππποεΕτεε

€ᾶϊ2Ιζἱι1ῦ8πὶε πιιαάαεπ επΙππιὶτπε νει πωπω Βιι&πιππ. .

εκ εοιπ·1π&ο 5ζ. ΡαΡϊπΞέπιιε 1ο

.εκεεΡτο. Ι8.(β€οι:!έκπ. π· π '

ξ·δω τππαεσ.ϋ:πι: πιιὲ‹: πίἰἐττίοπἐ !. ι.(.)οΙο Ιοεπτ.8ε·οοπέ.,'

"Η τταἀὶ:πτ παπά πιππίππε πο! ποτέιΕοτ .,Ειοπ·ςρτπιπ ποιΐ

ΉΦϊπε ποπππάοεΕ Ρπείὶπτεἔεἔτπᾶπςεππ ιππ·οπιμπ ,: β ·

Ρω-3β. Πε πΧ τοΒιιπ πςΕπίζτάε ίπ πρι·ςπρα21]π:ηππ κά,

-'ΦΨΗΨΦ Φα·Βπΐράρεστοεποψήφη911Ρως?Φτ -

°ΙΨΟΦΡὶΙ=Φ"ΒΩἐεΦἐ - _ πμ::οπωοφ›Ι πωεκ.

ΘΝΠΙ.Μί8Μ· Με( -
__1.__.-:5μπ

”Μϋ··ε

Ο π ε ι ιι πι Απ· ν π Β‹;ε ἐὶεεἱἶἶπ Ρτἰτπὸ πω: Βοπει·ο.Ιί - `

_ π5»ππΐ;έ:έΒΜ·%Μπέ5» π ,



 

4 336 ΜιεεειιΑκ: Οοπ·ικονεκει.Δ.κνΜ

¦ &οοετ.Ραπιιω δ: ο

ίι·ϊιό!:ιιι·α Ρτ©ίΒ11.8 ε!εΒετ , £1ιιὶει ἀἱΙ£8ειιτἰΠῖιιτει :ιιίΕοά2ι

Φιιτιπιιω ε!Ηε&ιιΈ Ρι·φε:ινοτο ΡοτιιΙτ. Ι.όοτηί11ιιε Π.Ρί

. κι&ιιτει ποπ δω: εείἱιεΐοττιιὶτί, θά

.Τι:Βίπάο ειιΙρα Ιενὶίἱἱιπς εάεπιιπωιτητ, ‹1ιιὶει ηε8ΙΙΒεπτ5ιι

ειτίὶοὁὶετιτὶε εοπιιΜετιωτιιτ, !.εσω άιιοΒιιε 5. άειππιπι δ

ΡτρΈοεὶο.Ι.ειιω πώ ι 4.5.Μεπι Π:τΙΜΜΕ άε Βια. Πως;

άσ.ιπιπ:ιω Έιιτ©οϊΙΙ:τιιω ιόεειτοτὶ 1ιπΡιιταΜΙ:ι1τ, Μφωτ

[Ρς:όΕειτ οι:Ποάία.5Εώει·ό.εά ά:Ι. ι .Π1.1ι1°1.4.Ο.Ι00. "

` δεοιιειἀὸ τερυΒοστΙιι:Ξε ειπιιπεὶατο Ι. ά:ιτιππιιτπ π. ε.

. Ιραι.ιιω Πέιτι1ίτιιτ,ςποά άπτυπιτπι ὶΠιΠιι`111 Ρετ εσ8τεΠιι
. ο σ ω ο .

ω» Ηιτϊοπιιττι υπ ΜΒΜ ΡτοΡτιιε εοτιὸιιᾶοι·ιΒ ΡωωαΜ

ι:οπτ:Ιωάοτέω,ποπ Μ Ιοεατοτειτι. Κείρ.ίαΒ ΜΒτιάΙοηε.

Ααε6εωωιιωεσυ τἱυἔὶτ-εειί`α €ωωπο, νε! ν1ιτιειῇοτὶΙπ

' ἰρἴ:ι το: ΙοοειτεΐνεΙ'ί-τιιώΒμε Μ Μακ; , μια Η ΐτω&ιιε έτι

ι:ιπί·ιι ΒΦᾶὶΙὶ ειιιθ:τ::ητιιτΠιοε ά:πηηιιτη Ρεπἱπετ αἱ Μαι

τοιειπτ , ά ποπ π! εοΙοπιιιτι ίἑιι οοιπάιιδΒοτ6ττ1 , ειππ ά

ΡτοΡ8€τταΙΦάαέ1Μ1-Μτ€η1ΪΕΕἐτΔ1τ επδο ΙοεωοιαΜ.επ :

/ εσπάα&ομ·.@Η νὶε εεωρσίὶατἰε .Ιοτ:ατι Αυτ άειιππιιφ ι

. ω!" ὶιι ε6Βιι5ΡτοΡτΕίε εοΙουὶ εσεί&επτΙΒιιώπ ι·εΙοαιακ 1

 

.Με Ροιαπωωιωε Ιοαιω ,'86 :Με «πιω"ρω ρεπέσεωά Ξ

5ΡΓαιτι οσεΙυμυωε1.1.άοιπσ·ωινωΒ1 Πει άει:ΐάι1ι1τ Ματ. Μι!. ,

<- Αεε.ε παω . 1.3:::Π._ (

ζκ282πςδΐς4 Ζωι2έΜί:ά· :σπά2ό?2ΜΔ , πακῇτ σεΜΜ

.- . ςίεί6° Μπι !σσα:οΜΜΜπ :οκα'α87Μ8.
Οθδ«Ηύ. Α οιτπμε ΙοεΑτἱΟπὶε,Ιἰν€ΡετΡετιιιΒ ίἱτ , βΙθ Η

~ · τοιπΡ6τατω τι·επΠτ Φάσα:: 2.€Πτςι°εό:ε εοη'όιιᾶς;ι8›

εοιιἀιιΜς6·ὶ:ἀπά·ϊεωΡοτα·οοπέιιέΒοπΙε πωπω Ι.!νιαιΒ

ΜΙφτίε 2ς;ΟΣ!οι:εΜ.Π ὶιιΙεΞε :.4.5. ΜΜΕ εοάσπ1 "ψ

Μ;δέϊσι:ει;δεθόπάβ :ΕτσπΒΡΙΙ·8ιπτὶἔ 5 ἰἱ·ΙοοατοτΙοτ”“

ξιφΗμωίωκ1ιιΙης;:τηψωΘ ξεσοπόιι&οτ@ἴἔἘΉΥἑςαἘΡιχαἐΒΞΒΨ,·Μ:·661εμεαΜυθιω

 
ΜΜΜ' Μ*Η ΕΕιω

`Υ -Χ ;
ι



. ν _-ΠΙ .”..άή7 έ άάά 7-7 ] ' Γ -

'ϊ έ' ' σωη«ωςε;.ε ε: | επ

Μ Λά!ιώτα!εω οοωὶιι6Εο:ἱε, μΓςιιεαά τ:τιππι1ε:αιάα&Μ -

μέ! ιιἰεοπρ!ετιιιπ. -, _ . -

Α . $:ἀοβῇὶτ:ἱττιτἰ.+.ἰἶἔΙ0τατμτΒἱΕςαεἱἰτη;.ῷιρἀβ[0φφΕ

ω) ἰοεανὶτἴιιιιἀιιτπηυοαά νεΙΙ:·τ,ωοπε εῇιιεςι1ὶ Ιοεεινἰτ, δ

ή: πω; !ο:ατἱο.Εἐἔὸ ποπ :ΜΜΕ Ι6Ι:Μο π! Ιιςτεἀεε.ΚεἔΡ

Μ: ἱιὶώ Μ 6261 Ιοεπίτό ωσττε !οι::ιτστὶ5 6-ή·ίτ118ΗΜ εὑ

&ά :Η εμιοειά νεΠετ !ο‹:ειτσι°,ο.ῖ‹1υἰ νοΙππΜἐισωἱιτἰεὸν@

! Για ίἱ`ιπὶΒπε5ἰά οίὶ,πιοττἐτεϊττ1ἰ-ιπετιω : =^;;# Ψ / Σ: )

,η 5εουειιἰὸ€τεΜτοι· οΒΙΕιτ Μἶ άσπβπε 1 ο.θ “ΗΜ

ά1 &ιι.ιιΒί π1οιτο εμ”, αἱ 00πόι13ά1: ι1ίμωίι·ιιάμή·η @κών

Δ @και @οπάιιᾶἰο ι3ι15Ετι16Επ8ζ Με :Μάϊο οιΔ4ιεεεεω

α] θ011ξι1&οϊζ8,ΙΞεεΕ τηαϊτι1ι18 Ετ £0ι1ἀιιᾶοϊ Μ2ςο: ©ει·Προτά

ωηαμαιωε8.ιωΡ.Αιωά·σικωαω οσιωι1%οπειιίιω

«ή Μυ:,4ιμω ΡκσΡ:16τατΞωθοηάυ&ώΡέοβτξέξαϋϋέτει!1$

ΜόΜΜΜεοιπΙιιάο:Μποπ Θεώ εοπεζιι€Ησ Μπεϊταμ

π' &ιτε.ΚΜο άΙνετΠ::ιτΞε «Β ὶ 90%- οοπἀϋθέὶά αΓ115&ΜΜε

.ρ απΓ:τω 6612 ΙΞειωάϊιω πατικατα φαω ΙιαΙκι5 ι1ίιΜΜ

Φ: ΜΈΡεοι1τ ε!! ΐ:ΝΙτιπε ει·ίοιπΗε. δϊ6ϋ.ιθΙ:Ηί1τϊιμΐι1:ΐίθ.

μ Με ηέει:ςπιοπε Μα τει6ὶιτεκἰἰ, Μπ.96 Μξε1866Ε·ηΓιά

τη Μᾶ419ἔὶᾶἄ,διιἱτι1τΜοϋκώάι1δ!έοτίε Μυ56·ω%ια τσ1;ιξ

Μ' Μάο” Με: ποπ ίἰτΡτοΡτἰὲ-ιιίὶιεΗυὁἘὐΘ ετ:ΗΜΕεω3Μ

: πείσω ·οοηἀιιᾶοτἰε ,, Μ! σοπαωοεΜιε ςιψξεωτέ Μεοάξ

· ΐταετιώ,ςιις Κα Ηιιὶτυὶ· ΜοτΕε-εουἀιιδἔστἱὲὸ-ῷΐὲὰϊτῷΐϊ -

άν:τησηο Γωετιιαεεε·ω‹ιᾶοἔιιἰωτ; Ιταχω19.τθμ ' 16,

@Ή άσωω.2, 9812 άΞίΒοΗΒτ είΈ,· ίηή;Μ Η6τσΜεΕΜ16

ε €Μιπάες@ι.βε ρω εεε'νεψὶε,-ε; ?Με Μέ ~,-1°"$

@Η Μια σε ψ" Βαν1ϋτι·'Ρ66Ι:€ϊ Κεσπ-;Μιι

[Πωζοη .' ~ · _ # λ
  



_ ο;; ΜιεσειιΑκί Ω_οκ,τοονεοε1Λοκω

+-ἔ#!Ϊ-.·ῷ:·

  

*Άεεεικτι ο Μαιο. _

”δηοξοό?ρ%β'οπέω ιΜ$9έ οι ωκἐπ3 ποπ υ!·υέτ,ΡΜ]! ἔ

· _ "μ ; τκ[εί!έσκ ρἑο£εοἄιὶὲΐκΐ. __ -. Βίου ο μεωμάο&ο:,Ηοί.ι1οόΜο ἱοιβεττ€ἱ ὸετεοτἱοϋ”

_ Μ _ οριο _!. π., _βοοο - ΡτςΪετἐΡο ;ο! σοοω»ο Μο [οΓοτετο

ἔτἰο.ω οοΙοε ποιο Ρε;ιι1ἱοοςοι Ρωτἰτο εΧΡεΙΙὶ ΡοτείΕ. Ωστο

@ῷ9οοοβ2:6ὶ€ε$ίὶο;ομοτὲ Ρο::Ι; ; ,Ο Μαι; Μο απο" ~ '

ροοάοζΒοτειο όοο4.ο;ο_Ιοςε1οἐοοεΙεκΡεΙΙἰοοο ΡοΙΤε ω: _

- !:οιπεΙοδτά,οοφοφοοεοβοοεο:Ιο @Μοτο Γ6Ιν1τ. Εοςὸ_ίοτοποέμτβο·ωεοτο ά εοι:;το:ὶο>Γς:ιιΓοώ Ρεοοοοετο ετοιοι !

οοξοε εκοοοοο ίοΙν3τ,εοΡςΙΒΜεο.5ει·φο οοἱοώιοΡΙι· ' τ

είτε:Ρ:οζατοε οοριή!οι_ο- εέΕΠηὶοτΘΙὶ πο; , 1ό_είϊ , οιοοο _

,ολο οπο», αοιίοιοοοτ.ατοοε ΙξιἱοπΙ. Βοοεε.89-5»

ὶ ῇο_9_ Θττοοοαβά Έβο ςῳισἱοίἱοοἀεὸ νεοι είὶ,ιιτ.φοποίο μάιμοξιι ςοοτιοέξιι- !οεοτὶοιιἱε_αἀῇ:ᾶοιο 6:42 :ο

_ςροοοξΕεοςοσο οΧΡε[Ιοο_άρδ@κο _ο1ΙιὶΙοιοὶιὅοε;κΡεΙο,Ρ9ίἱῖτ4ἰ:ορο@:ὶ;&ς1ειτ Ρεοοοιο,ςοοι τω] ετ,!ηο εοοά1- _

@σοι αῶο,!πρσοὸῇ€&0!098ΦἐΦ›ιὶοιοἱτὲ.ὶἶιΒὶΙ›:€ΙΙὲ8ὶτωμια ρω εοκοζιοβὲοπ·@Σοτο;ειο9οτερμτοετάο ω. · .. "

(άν ῳ5;ἀ:!ιωὶς'ὸεςὶίἱοο,ῆ ςοποκωος Ι.‹1οςτο μ.5.1.Ή0: ο

$οεῖοΒἱ 0:;;εάίτοτ,τιίπτ άοοιοομ_εροοοξςσεεχο ϋεἀτὸεκΡεΙἱι

Βοξ@ε ξῖοοἀρ_εο›ηοο&ο,Ω;Βῇεοοἰο ροιηὶοοε› οσο ίο1νο

/ · ωμΡς;ιδοΜο1. 'Βάια Ποιό.1:1τοτόε Βὶεοοἱο φο- 1

@μια , (πιο πο 1εΒο ιἶεεῇίὶροειο, Ω;ά :οι ίαέξοοατι·ειοο

ΐεοΞΡ_ :οΞο9οιοΕοο !..:.°.οοω._μ8:_2.Ο ό; ;ω..οΠΡο Ε

απ: νο 8ὸ ΒΒ.ειΙιτετ εειοι Ϊε8ἑτο ειξείΡοιιΐτ. ._ . Ϊ

δεσοοεἱὸ οΡΡοι:ὶτοἐ!.οοοι ἀοιοἱοὶ-'›·6.Β”.Ιοεετ.οΒιΜ· 1

@οποΒιδΛοοά Βῇεοοἱ1·[δειεὶο οσο (ατιεί·βεοκ εοοόω:οι: Τ

` ΡεοΪἱοοιΒοε,τιιοεΡοτε άοπνοοε ΡΜ ἴεοοτὶτειτε Ρ€ο60· 'ο

= Με ορετὶι·ε («Με ευοάος%ιπτ, δ; Ρετ Νοτοποοε άεΐοι·ο>0· _

ἐ ο @επ ο;1οοε Πο ιοΡεοοιποι·. ΒείΡ.Ιίϋε οοο Ετ Ρο!)ώιεοη '
Η

ι

οπτιοεκροΙοο , ίσο οοιιο. σ.Ιοίοοτ1ε δ: μ:: Βοποποιο οσο ἐ
ο · ( ” Ή Ξ ' 4' `· · '°“ αρΡοτεοτ15 Ν

κ

.

· . Μο



 

ω.

  
ς_ΠΗν_“__

  

η Β

ό· Βνεςὸ :Μ

@ΠΚΦ ῖ€ἱ

δ

.- /β -”ο Ε Ντ-ΥΒ1 Α ·]δε τε :°:τἶ.ἶμΡατεπτίε τωιιόὶοτἱεΡςτ.Νοτ;ιτἱι1ιτι άοΓς:Μ:111ΐ31°,φ19ζ

ΠΟ11Εεήχτ:Μ111€0 τοαιεεεὲ Ηετ1 ἀεΒε; , οιιπι:ιζετσ8εταφρ

αΙὶειω,8ε @που Ριιτιίτηοιώ ;Ιτετζιιε Ρ211ά6:1°θ @τιμη δ:

0ὁὶοΓιἀπι ίἰτ-Ι.ι.νοτίῖςιιἱεἱ αύτη απο όιικιΐιώ. ΩΩΒαπά,

. .`αλ/
'··~τ -› -·κ~.

58 ΕΕ Τ 10 _ Ε ΧΧδ·Υ-Ρ:ΐ.ζΐ. ¦ -

Χ `ΡπιέϊκαωρεττέΡϊυ#α2ήΜ:2ίπω κιάσσίσῷ η

# πκωΡεαΜετ: ` › 'γ Η

νΕ η 18 ε ι Μ Α είΐΒαποΗ ᾶεὲὶίἱο ττῳἀῷεςιἱῇ Μ:: εφη;;

¦ _ άιιέΙο.ι )·.5.1.ί·Ε:Ιοε:ι.ΡςτξομΙυπι Ρ€τςΩΡτομΗφ:&μέ

&ιιιιιτι ειά εοΙοτιιιιπ,ι1οιι ναιδο.ά όΟττύ.1°111Μ ξεττἱη€1ά

Π.. κ. -νΡι1ΡίΙ.ΡτςΜ11Φ

α·
- _ )4:1ΤΟ:·%1

`

›

Μο είΕ5 ε1ω:ι Ρετ Ρετεερεῷιπέ δ: ίἔΡει;ε:ὶ@ηἔ_ τιιέΈιιιιτη

° Θΐ0ι0Β1&αι11 ε:οΙοτπ:ε Γτηέξι1ξι;τι_άοοιέπιάε @Ϊἔἄξξᾶιὶἐ.Ώ

Μπα ό: : 5 .ιοαιτή.ΕΕάέ ωττμε9“Π[Μαυ;ω_έα,ημμω +

ΓΠ€.ΡΓΩΡϊὶὲΒ Φωοι1Μ. δε ΡΦτὶἐϋἱ€ῖιἱ.ἶἐἑϋ0ίἔἑ€Ϊ
Ι.άωιιιιιτη . ; 2.. Ε.Ιόε:ςΙ.ΡίΒι1ιιε τ8.().ε!ε Ρἰ8;2δἰ;,11βἔϊ:Η

€ΙΑτμτ,(11ιοά ε1μφΙάβεέ εεε _τρτε:ει€_ [Μ ἀσιτἱἱηΩ.ζ › > .;

8€ἀἔ1υἱὲ:_όε‹βὶΠοηἱειὸκὰετΕιτιῷτ ςΪ;]ζςΧ 6:0ηώ1&9 δι μ,

ε1ιι€ιτι ΙφΙΜ.ξίε πετῖάἰνἰίἶ]_ έιΡέε )ζ6$.1]._€ι

«

Ή(ΒξΒετε β2.Βρί1τ;;ςχςτΒ:Ή @εμε Μωεω;1Ε1ζΞι έ* ώ ΙΙόδι

; ΟΜΙ1ϊ0ιςΒςσάειωιι6 εοΙοὶἄὶ6ίῖἰΝεΙϋτἰίίϋπιμ,πι :οει:ιιε- .

@Μ8: Η. ΙΜ>εεθΦι Π6Ξ[.:9ένΜπακ €φέωσιαυΙ=ήε;

Φωτιω ς0ιω πρι; €ιω και). Ι]Ιο16©δγβ1ϋφτ9βδικ

ΜπΠέ δέΜΒΠ$ ερἔιεἐὲἐήὲζίῖεσὶθσετυα Μπέζ 1ινειακ

Ψηάε;μφιγρ;άει:; ,Ϊ_τ]:ῇ1Μ_ἑἀἐὸ'Ηὐτοῇ8ὲὲΣῖ1ῷ έξειι:·πόι;

Γῇβὶ€μ! φετητὶτε;οιπ

.βΙ?ΐἔΡιὶΦ›ῇὐ9ἔΙΘΣΗϊ:οιό11'9&9Πεαπ82ϊ.€βζ(33ξ 22ιΜέ

= . Ψι°ϋἶΨ ἴἔἔἑζΪὲιωἔφἔ .. , > Δ.

Ρεὲ@ΕΙ1Ξ1ΒΜεοῷἰῖΞ:ε1ῇ‹-[ϋόἔΣΞ'τιιἰτρ,Ρι1ταἐΗειξτζζι.ΒζΜϊ.ιω

Ψῇμ;ορ°τιξμφιὸτιιω απ; €Είείιτί εο`τιιιρτιζαι δωσω Μ;

'Δ.  

  

Έ"

Μ,-εεϋ .=1°===Φω 8ξιω 1$1σωεω ==4Θευτε·:<ϊοϋ
Ρώ.·α “?ἔ:5 . ἱππ: ιττ·~··.·- με:·μ·:ή-° Σ" “ " >

· δηιιΙΒιιε φωταΡαπ ςΜκειτιιτ.ΠΒ. ω.1:ι:κτ. ι:ΪΈ ε.1ίτηέ ~

βξἡέιιῷἱτεῷΙι;ἑιἐ1ιιε ήέΦύβ€ΒίΒΩειμεί

Γ πο.$26ϊΔω.6ζ `



_~

ΠΠιζ Μιεςιω.βικ Οόμ·Εισγειει.α:ινΜ

“πιάΜε άεάιιάίρηδ_ύ!Ηω πἰετεεάἱε ὅ ὸοἐπἰιιοἱωσ

Τ ΐ:Π·δ ῖῇό πι?? @α τε‹ΕΗ ττεἀιἀπτ_(ῖιι)ατ. ΙΙΒ.οΜ26ο; ;.

. ;ῖΙζΙἱΙ;. ;.ΦΡτ;ᾶ_.οΒΩτν.ε!:5.ὶ1μ/Η. Οοιω.1ά.Ι.Επιφ Σ
Ψ9·98%1ατα.$!09Ζω ' Δ 1 ' 3

› Αεεεκτιο ωωεν.

3:2αΜΖ πεό?έςικΜπψ'ο,ο;ππΜπα'

7 ...Ε;;]:== ΩΣ. 7 | η

ΒΕΡΑ ε εε Α χ.: «π. ΙΝ:: ρὶ8ποω:ἰοηε: Μ μα: πωπω τ:

“ 395 Ηεμ1εζο-Ρτο α!;ς;ξιι; €1εΜ;ρ _ Πω.: _ηηΙΕΙειι·ι τα. :

Σ? Ξἔἔἶ°ἶ,ςΪ‹ἶἶτἔτΙ8 Φωτα8 9οΠΨΪὲΠἱϊΠῖ:Ψ-ε! εσεω '39' Ξ]

ιἐἶΦ€1ϊ=τὶσε;4εὶ>ὶτ<><φπωω άετὶ=1=σ=ὺωπ === 46 ;;:

€5989Ώ9ξέε9_(σ.τίξΕατ;ΕχεφΡ1Ι 8ωω:6 Ημρωιδά> ἑ;

. βςΙε;ε ιηςκεφτ3ε τηοκεε , Ροϊεϊ1Ε έΕ9+μ3ϊΙΡ”φΩ91ΕΠΠ1υ111 οἄἔηὸετὶς Ηὶίῇειιτιιιπ ῇατἱ @Μ Με- Μμμ3ι;ε άς Βάς: ο€εὶιμιτε& (ΜΒΜ , Η Μ: “Α

Τ..

$ωφ9:Φ; Μιιμ_1ροε ω; ὶπῆΡετ:ανετἱ;.ΩΒ9ἐ Εμ· ζ·

-, ΐα:_έέ9Ίτε Θε ρ€ειΜίΐα Με. ρτοΒ>Μιτ έκυέ!Φωφ ζ-ἶ

' τιτἶε ' Νώε ΕΑηοιιἰεῇΣ Ετ9ιιἱεϊεηιῇιιτο €π11οι:ἱ00Ρ£ϊ<` ξιζ:Βιιητη;ς;ιδίβ9;εως!ά_ΑμΒμίἐέηὶ ΜατέΙϋ-ο.]είριπΙουε Μ·

 

› 2,ξ.ΗΨηε; μβ;έαμΠ$ω;;μοό 3μίΐ:;ιββΙ_ιέίόΙεπτ άφβι;ὶϋ» @Ι

@ὶ@ςῇξ1@;ξημτὲω ;8€ίιενεΙεὶνΙτεὶ8ΣΡΙ€ᾶ€;ΦόΜΒῇ Ξ.

. ΣΙΞΨ.ΪΣ7Φ9ΨἩἩ;Ϊ] ;;ε1ιι<1ἐἐιἴυἰ:ὶιτ .ΚΜ 67έϊ6!38ν.?”

' δ ΜΙΒ ξςέη;;είς;μα_ ξ;ιήοέμ €6;ΙΡοΠΕιίς ςυς]ΠΦτ η"

  

οΜ

@Ψ Έ ξ8%999. 99υέυτεζέίαΒΦτί Μιαάρρω ξμἴί

| «113φω .. . .9Ρ€€Φ©€€!€Χὶτε©4ι>ὶἐέϋ0ὐᾶ€9τύω-Ψα"Π ;;
Γ 'εσπόΦ&Φτε.:6Χ$Ευσυ :&Ρ#<>Β$ϋ€τα€. τ=ε![9%θ Μ'

μ Μ πες';χ ηωι.εΕεεε3° @Με μ'
. ε π ωΦφ:<φωαη&Φι;.ε5·.εαέεα «:·:ξέ _ξωεο===: φ

Υ κωπε:4σ Μ; υ2κ9€49€· χ;;
θα . °ΒΘ:ΜΡ4 "1ἔε448#.€ε·ΒΒ#Μἐιέ84€'55€..Μ ω

' και
' επιττ=ω Μ;

  

  

ἴ.

 



Γ" |·"έή_ ;- ὲ μ·

_ ' ()Εκτνιι·ιπ τ. @Γ

Η ὐΙὶαε_ςιιἱα εκεεπτὶο ΡτοΒ:ιτ τε811Ι8.πι π] εοπποιήπω Ρώ·π

Ν) Με:: άιισσ.ΠΒιιε ποπ εκεεΡτἱε.ζ.ι .δε Ποί Πει:.$ά:Β.Ε ›

Μ ΟΡΡοππιιτιι: Ρτὶιπὸ Με ΓεπτεπτΙ; 8επεπΙοε μια: :Η

? ΒιιΙα, φωτ! πωπω ὸεΒε: ο.Ιτετιιε Μάο ρτε8το.νπί ; παμπ .

αΙιστί ρατώτετιιππ ΜΜΜ εοπόἱτὶο Ιπίεκτί, Ι. ποπ άε·Βετό

, μ.ίξάε Κ.Ι.ς.πό άεΒετ.η.εκ.άε Κ.Ι.ὶπ 6.Ρτςτεπεσι ι1ιισιξ

μια ποπ άι·Βα ς8τε‹:Ιἰ Γιιιππ ο.ι.ι&οτειπ , 8: φα!ὶππω

:ειπε ποπ άεΒε: Μετα πωπω ι1οαεπτίε. Μπαμ-ε σπιτι@σε

4 μονή: ιποπετιπ. Παπ. π 8. 8: 11πιι[911Μ1118 το Πιο
Δ μ:οαιτο :ποπ άεΒά.Βεπτετο..ις .νπεἱ€ δε: :εμε πω; :Πω ὅ π

ωπτιπ ε:: Ρπινό. τοπ ίικτιιὸὶπε ἰπττοἀπᾶε. ΒείΡ. Ηε: ΡΒ

Μ 8ποπποπεε Μαι: Ποπ; εοι:Ισπ ιποι:Ιο πιω βε:Πιππ εκ ῇι1- '

Μ εαιιΓ:ι πιεΙέεΙτιπ,8: ἔεκἱτιιτ.Κεᾶὲ επΞτπΒαπ.ἱπ τπειθ:.εΙα

εφτείίεοπεΙυεπτ τοΡτεΙΤΜπιε ΜΙΒ ΒεΠιιπι ο:1ιιοάάειππ Ρτἰ4

Μυπι,ςιιοεΙ 8ετἰτ εταπτο: ού οπππΒιιε εἰνὶΒιιει (Μ :ΙεΒἱ6

λ «Με. Ιτα?ιιε Ποιά εοιππι απο 8επτεπ1,ςιιςῇτιἱὶἱΕὶετπθω ›

β τω: και απ ΜΙΒ: Ιὶεἱτἐ ἔοτἱ ΡοίΓιιπτ, _ Κα δε τεΡπίΪΗἱς

οοπττα ευπάιιτπ ΡοΡιιΙιιιπ,εΙιιἱ ἀεΒὶτιιτπ τεάάετε πεεἱὶεξτ°,

ροπ:Μ ΡοΠὶιπτ,πε Ρεταιτ ]πίὶἱτὶ:ιἱΡοτ:ὸ άιιοΕπε άεπιιιπ1

μ ταιιΠε εοπειιττἑτὶΒπε ιεΡτείΜὶ; ώ: μια· άεσετπὶ ΡοΠιιπΕ.

-' 4 Ρτίιπὸ ι!εΒετ ἐπτετνεππτε :ιπ&ο:ίτεε Γιιπιιπὶ Ρύποπ:οί:,πεα

πω μπώρπιωτιιε ΠΜ Πιό ΔιιόΕο:Μ.το ῇιιε :Ποε1:ε.Ι.εη

πτ.ΕΕ@πω ιπετ.αιι1ε 5οςιιπόὁ τυπο «πωπω ΞπιΡετπΜ

Ρςίδἱιπτ ταΡι·1:ΙΒΙίς,Π ΓπΡε:ὶοι· πιεΒἰΩτἐτπε οίἶοπἀεπτὶε Μ·

ΜΜΜ Βιοεπε τα:ι1β.τ. Νεπι Ρ:οιπεκπωπω :πα8ΞΩτε.9·

τοππωπω ίἶιεετ€ πὰςπΓεπτὶε δευτ Βε!!ιππ, Μ. 8: ι·ερι·εβ ”

Με ἰπἀἰοί ΡοΠὶιπτ ::οπττει οεπποε έιιε ΪπΒἀἰτοε. Απ». θ

»·ι πώ ι:!οιπίπιιε (ζ @ο πεετεἱ.ἴειε.ὶ.ίἱ πἰἰιιε_7.5 ό Βε!ΙἱΠἱπιθ δ

Η Βι19ἀνῇ ιιιιτεΙειω,ιιΒὶ πωπω, Η πιώ π.Ιάέα;1ε εοΡπιπι ω

2 πε πό ροτπίτ,Ρ0τεΠ πι ίσο νὶ απ: οΙοιπα εά15εειτυπιμα.
ΡΜ ΜιὁΙο:ἰπι;ο άεΜπι:ι·ε. ] - ι -

Μ· Χ δεοιπιάθο πάνετίατω Νανα!. μ.. Μ: ποπ Η.Ρὶ8πο:ο.τζ6£

ϊ Νονειέ1Μ. άσ νἱοατ.8ε !όε:ιππ πεποπ.56 ώ νε:ὸ δ: ΑΜΒ.

ί, - @ΗΒ6)απ;; ιικοτμο ιπατὶτ.Ι. Ρ:ον1άοΜπιπ Ο» ιι: πω.
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136 Μιεοειτ.ΑΝ. Οοπτκονεκε:Ακνπ

οκ'ύἰεε.ιπ.Ρι·ο ειΙτ.νἰ‹:. άεβ. εο;ινε. Μα. ι ι. Πι εΙυ5ΒιιεΙοείέ

/ ίἔετιιὶτιιτ, ε1ιιοά (ΙΜ τφτοπαΜε εο;πτει ειΠε1τιωτι εκετεστλ

Πι ε1ικιότι1ΡΙιιιπ Ρε.ίΐο ι·εάάετε: τεηεατιιι·,Ρτςα:τε:ι αἱ) εώς

ηε, ‹1ι;ι τειΙὶο. :ιττοπτωο ΡτείιιωΙΕ·τ1τ,εαάειτ. Β6ΓΡ. ΙΜΜ

Ιοεὶε τ:ιπτυπι τε[οκίΐ:ιΙΙει: ΡτοΒ,ιβειιτιις, εμε· (Με @Πει εαυ

Β-ξ ΙεἔὶΒιιε εσηκεΙΕι,δ: ςΜ:ήτο πιοό.ο :χου Ϊιιι1τὶιιτειπτειτς. “'

Ι;ιι :Μπι αΡτείεθ άί[ΡοιΠτιπ Πι ΝονεΙ. μ . Πέ 8ΒΪι1ιΙε· Μ·

εά;Ιιτια ε:ο.ιιω Μαιο εκ Ρἱ8110ΜΙἱ0.πὶΒι18 ρω αΙτετο άάκ:

φα:οιπτυπαοΗαιτι αυτ ΜπιΜπιτ: Ηιίωιεςε. Ρφαὸ ιι: Και:

εΧςτςεαιπτυτάερκείΐαὶἱε , Με άεΒεπτ ὶιπετνειιὶτε , Ρτέιτιὸ .

ςιιοό εὸΠ:. μιίΙ:ο.εαιιΩμ, μια ιιο‹1 Δ:ιιιπηιιιι ΓΡο!ιατο νε! ·

ὶτηιμὶ:ι Π: Π,Ιε;;ι._Μεηο::Β.άε ει: ὶτ μιά. ηι1. εςιπ.6 . Πιι€ί”Μ

(μ-7.ιιιιι;ι.9.$εσιιιπἀὸ τεςιιἱτὶτιιτςυοά ὁοττἰὶππε νε! Ρεπό

η:Ρε Ισά, ιη ς1ιμο ΠΙἐτ:ι (Μ: ὶπ]ι1τΙει , νά άπο 011111 ὸἑιτιμΏ›

πρςιιὶίἰτιιε ΐιιετ1τ Ξπ έ” οΙ1αιο1ρίο,νεΙάωπηιιιυ 8εὶπῇυτψη

! Β:μ.Ιΐο,ι1τ τείετεὶατ ιΒὶ άεικτιηι1ω δ: ὶτιμη:ἰαιυ ιΙζειταιτι , Μ;;

` !;εἐ[ε:‹ετἰτ Εισ:εςε μ1ίβτΠπτ. Βεττ.ὶι1 τω&. ιὶε :ερττίωιι. ι' ·

ιμιιτι.4.Τειτῇὸ εκίἔὶτιιτ οτ τσΡτεΙΤαΙία; εοπεεάο.ητιιτ @ΗΕ
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Ἑξτσεοιπἴειπξυ δε τιιιέϊοτίτατο ΡτΙικἱΡὶε εΐιιέ Ιο€ὶ,€ι1ὶ όειιπ- . )

μιιττιμειίἶυς ίυβ]ε&ιιε ώ. Νοη επὶω Ροτετἱτ άειιυι1ΦΠ

Ροξί[ιιε1ωιέ:ιιιὰοτιτειτετερτεπιἱὶειε εκατεεκε , παμπ Ρεϊσ

.ςώίΓιιιπ είὶ-.ρι·ὶγειο επεάιτρ;ά, [Μ. [Ροιπε Με ΡέΒιιοτειειο

@εε ί:ιαπε @η .Νονει. ια που δςΡ€ποτ:ιτ. Ποια εμιὶ ὸ€ τα

:ΕχτεπἔιΙὶὶε εφΒιιςίεςτο ειιΡξτ,ςου[ιι μ Βαττ.Ιι1_ττξιἔἔ. ώ: @Β

12;οΠ.Βο.Ιό_φι:1 Αιιτῇ.οωΠἰιπὸΧΩ. ι1ςιικοτΡτο 11πει:1Ε· Μ€#

_ηρώι.ά.Ιοεο Ορ.Ι[.1π·τταόξ.άε ΡιΒορςετπο. : .δε :..()ιιμωέ

·:ϋ.Ω.ντ Παιι.εχυεω.Ρτο αΙ:.ν5ε.άο!μ @φαω Ι=1©0ωῖΨ
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Κ, 4 Αεεειιτιο Μπάση: γ·

· β Μπι πάκυκνω πο» σεπβπω· Μαέ:Ρ:@μ2ΜΜΜ δχ

!»·υμ:ψΜε έυαισ.° › · °

¦ Ιο ντ Βοηε πιἰιιστὶε :ιΙἱεωιτίῇοη Ρφίΐιπιτ ιιΒίςι1ε άμς

ετοτρ Ρτειετοτὶε δ: εσ.ιιίεε εο8ιπὶ:ὶοης;1. Κ:: ἱμα: τιποτα

1ιΠ.άο :ιἀτιπὶ.τι1τοτ.!.ωπ8ἰε μια; 5.ΜίβειοΒιιε·ςο;ιιιτἑ

ία ς1ιιἑίιιΒγτιιτ.ὶτ:8: ὶὲιιοτΞ·οβΙἰἔεεἰῇοτιΡοἱἴιιιιτ,_ηἑιωδε

βρσΡἱΙἱοτοω @η .|.Ρεπι1Ι:.5.9ιιαιις11:5.ίΐ.ς!ςτεΒ.οοτ.:1ιιζ

  

φιςτὶτιιτ , :ιο βουρ ωὶιιοτὶε Πτιτ1σ.ς1εξὡΙ18ειτειΡεονΡἔΙὶοῳ

ΠΕ(ΜΒΜ ςΟυάίιό":2. Ε: πόστ είξ Γεπιτάπία, Βοιάσ. ςυΞιιοξ

_τ1εμοιπ @Μή τ;ωεξ: οΒΗ :πει μα Ρει·ιδωιε έξοίτημιέ.7 Πα

Βατιιιιτπ ΟἱοΙΪἶδεΒμτ.ἰιὶΡ ›

ΦΠ6τωεται·, εμιὶε. Παπ: αφα:ΙΩ @μπει ω1ηοήε που Ροβ

ΜεοΒΙὶἔετὶ Με άε::ι·ότο Ριςτοτέεζέτρ Μεωότὲ οΒΙΙΒατἰ

ίἰΠι¦$ΙιτιἰΙἰτε:ΙΠΙτο εοπττειέω έ!ότξε Μάικ Με @Μο ιύπέ

ςεξειτὸ οΒΗΒειτο. Ι. ἐ ,5 ζ ι .Ο.ὸε_ τοΗ1Χο.:ιά.. δα! Μπα κύησ

Π8 -:0ιηΙττειιτΞε νεΙ:εεΞΡἰει1τὶε όαση πω: οΠ`ιιιπ τέάτξ

9β18ατΙ Με όποιο μιάΜε `Ι._Τἰ:1ο. ω. άε μα. όστ.Ι.

ἔιιιιε.ί].5ἰ :ιάναΕ εΙοτ. νιπ!ε Ρεκίτετὶοιπε άξέεπάιιιέ1 ΗΕ

. ω!οςσσ.Γμ Εεις]Ε8βι Ι1ΥΡοτΒεεεω πο” ὶΛὸυεἰἱιπΒσρΙε

]' -ξΨΗ91°1$ ίπνςδϊ:ξε δ; Μακ Μι Ρ:ςςΙἰιι1Φι οομιάα&μβι θά

›, τΙοωιιπιεο11δ11&άΠ19, · ~ -. ~ >. . · `

γ Η εδηττει:Ξιιάι εμὶΐεττιιιτ, Ποσο! έόΜηέε Μτὶοιῇξτ Ιέ:Βίέ'
ε€Πἑτδξ. :α Σ." -! “«_. ~ ..

. . . ἔΡω€3λπςμι στ Μπα ωαποτιε ίϊτιαΙεε:ετο Ρεπ
! :ΡΒ9ΒΙ1%ά!19ιζΡόΙΒιπς,€έ κά; 'μηἐἰἘἐἐὰτιιτι1 €ίΐ:ζήιιόξ1

Δ8:ξεμψη ' " ' ' ' " "

Η #':δω ά9ΐτ1$1τπ ;ούᾶ11ώῖκιό ὰ:οιΡι;ιι;,·ςιμτὶ £ειέιαι: Μ <1ιιοδ

- 'Βέ(Ρ)ζέξ ἐιέπιφτΡ6ίδα!ς
  

;..Μ.·-..'..-.4. -____ _ _
. ·21

γ · .Η : "Μπι
` μ_., .

ε] !12Ω2'ἰ€:1ετὶ0;1ἱ5 ρεςἰεε εἱὶ,ἱ.ιπιμεὶε Ριπο, @Η Ρι1ΡίΙΙι18.Ε '·

_ Μτιικ.ά,Ι.Ια εμ; τιιτοτεε, ὶηχςιΒὶρ μείρέΕπστπ::. _ΗΙι;ι; ·

.4.Πζ είε Ρδ.θ:.(ληοά εεΐτειι:ίοος ›

μπαι:: ά.Ι.Ιε:ξέ1ιις τμιτοτοε«Μ.ω:ι81:Ρμςο_.ύοέβηο·πΡαβ 1·

ξΡεεἱ‹Μ_ΞΉΠΦ εω16ΔΦω ε. ·ρρ;τιμπ. ματιω '

ΜΡΦ 9041 1Χ€Σο οἐίἶιὲςιααιιάοεὶμἐἐἔῇμπιὶἡοτ ΡτωΜιιώ "



-ὶ;β Μιει:ε:.:.Ακ. Έ36κτιονικειμένά

πὶιιιτι εοικ!ι.ιεει·ο, πωπω ε:: τοπιάιιάΞοιιοΓκΗὲ ὁεεἱρἰ

ίτ,ἰῖ π! :πάω εοπάιιεε.τ, Ίιισ.ιπ ὰἱΙὶ8επ: ΡαιτετΈεπιί

” ι:ρειάφ:ΙΠΒ:,ντΙ Π ί:οττέ εοπόιαὶτ πἰωὶε σ.ιπΡΙεπι όο4

ωιιω, [ως τωιιἱτω π6π ς:ουνοΜειιτοπι.

δοειπκὶὁ τε&ο.8ετιιτ Μιὰ: Γοπτεη:ἱω Ι. ι .ἰιι δε. 8: ΜΕ

ά: τεΒ.εο.ςιιὶ ΓιιΒ κατ. ιΙιιἰΒιιε μοΒΜ νΙάε:ιιτ φώτα Ιη

Ροτ!ιαι ἱπ Βοτιέε ιτιὶποεἱε Πω ὰσοτετο ωα8Μτετιιε , αδ

ΡκοΒἱΒὶτείἴτ.Κὸΐ .Με Ι.ΙοςιιΙτιπ, πωπω ωἰηςτ

παπάΜπαξ Πάοκ δ: ὶη Ηἔατἱοιπε εε 1:ό&. , «μισά Μ!» η

σετ ΡοΗῖτ η·ιίι·ιοι·μυ Ρτετίο οΒΙ58ει:ε Η :ο καπ :Φ σο :πη- Γ

Β111,ίά€όςι1; ωἱποτἱε Βοέιε 0ωὶ8ειπτιπ Είεο, ί:ινοτε ΜΡ

(Ξιιῇω ίεὰιτοπτὶετ κατά.» αἱ, ι1ιιοά Με ἱιπὶιιεἱτ τειεἰτειω οΒΒ- ,

τ$οικ·ω Βοποτπω,εμιε ςιιί οιιη·ι Πω εοηττεωτ.Μ..0

' ' «ΡΜ»αυξ Ρὶε. Με. σουτ· δεσ! Πι εειίιι :ιοΒι·ο που είε

σεὶιτηιπ Μπα ωεπω;ε τεεὶτἐ οΒἱἰ8ει·ὶ Ρι:ο Ρεπίίοιιο άο
υπικ σοηάυθ:α. ` γ π

› Τοπὶὸ ει:ΙνστίΒτιιτ ςιωά ά.Ι.Ιεπ @υπ τιποτα. Π.όε πμ

ωΕπϋΕτατ.8: Ιε8σε ε:: ι;!110Βυέ ΠΜ τέτι;Πε θ ‹!ε ιίεΒιιε εστ

ςι;ες ΐυΒκιιτ.8ε (Ζόε ΡτΜΣΙ.91ί110τ.Πιάε ε!εεωποπ :ιΙἱςπ!10·

ειιυιπ1ιτ Π; νοΙμιιτο.ι·ιάοΒΙιδαι·Ιοηε , σε ἱι1 ΗΕ ιτε αμαξι ]

ῇιπὶὶεἰε όεετετιιω, ετ·άζνεκ[ιιω οΒτἱικτ Μ ὶε8ειΙι ο ὶιἔψ· &

οικ,δε ΙιγΡο:Εοαίοεεε _ _ειάέ, φαΜε· ίοΙεωι1τωΒιιε μι. Β

«ϋέωίΒιιε α?Μίι·ί ' έέθς. Ηι1εβάτ,ςιισά ι:όΓα ετιιόο π· Μ

γ Βῇοπἱε έ φα κάτω @σε νετίατυτ , οΒΙξ8;έ :επι π:Ιιδρε68

Πιιαιημιαῇοτεελἐβης Βι;ταξε.; ιό . @πιω $άεμιάι1μπ1α.

τπτ.Κι:Γρ,Εκ αμκ: ὶε8ὶΒ1ιείαιιεἰηιω ςΙ'ζ:;Βοιω Μπακποπ «

οΒΙἱ8μ=ι·Ι Μ;άεςι·ς:το Ριήίςξ;,ΙΙεετ ὰςὶηε!ε οεκτὶε ψ ωευα= ω

πάψω:Πιτ,ΕιπΕΙΜτΕτ Μπα εειιΓε:ἱ βησοβιοεατα, ποπ ω·
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.ι399”ἱσὴ=ΙΙ£εὶε9εἴπτϊὅεϊ€=ὶ=ΦηΙ><#14ΦωΘ βήεάωρ· η

:Φα?ιιτμς ο Δ ,ἱ8η9ῇε;ω Νε;π'Ι:35 Βεπο:αΙιτε:ΙοεμΦ5 Ρ

αὐΒΒόΒάέδώ ΊήξείΕ ἱιΗΜἐ Μ]
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:-5- επεοΡκωτοωαςΔιιίώεο8ιι1τἱοηε,: μ:6Βει·ιτΑεωι·Ε8:

Βαιτ.‹ω 1.4.Ηζ α; Ρω6τ.&°τιιἀὶτὲὸ.ε ΜΚ ΜςκιοςΕ. κε

Ε°· ωεά.;;πάΙΡ.ΡοίΕ9.9.π.8ι.. - κ·

η . Αεεειιτιο 1.82ν11.ή _

εε · ΡαέΒ·'απάΧισ.:οπω!ωωπκςΜΜ4

Ε; -- · εά Μ _ :»·φηύπ:α»μ ϊ ( `·

¦ "ΜΜυ › . _ . .

Μη ἴυἱγ:ι1τοἐ›ὶἔπμε φειπςαϊς2:ςξΜτί8 μα: Μπα Ρτοΐ

Επι"Με $011Φωθο Π: !.ιιΙτ,Ω.άε Ρἀὰ.ΡὶὅιμΩνῇ11ε άεάν

ΡΑ ο τνα!ἔΡἱε :οπμτηἱπρεἱς Μ Ρἱ8ποκὶΒἑιἑ

  

Ά: . ΜΙΒ Με:Μ:ωῇὸΗυξρ ἀεΒἰιο; εμρΡώ μειιηὶ; ρτέ!Γι;ε;

ς!Πεε:ι.ιτάςβΒοτο: α! .άίεπτ έσείωαΝΦ .

Δ. _ Μ] ·ὶυτἑβε Μμιωειοει μιέΕει Ραοί!ξ Φωτο. Γε σ.άωά;;ζωιτ _

[ΜΒεδΜεστω ιεπιριιε ΔεΒὶ:οω ποο_Γ6Μτ;υϊ

έ5 Ε€ἶΔτ.:τεὸΙτοτὶ ίπ ίοΙιιτυπι Ρτο όεΒὶτο; ιιοά μι στη

(ΙΠΒιπΒιμηε.πιιιη δ: ξυίςιιμω ώ, ωρξἙ απ: ώ Γοτ

νεπάιιιη, - ' Δ. . _ - ε ›

$ετά ·εάνει·Ωτι:1· ΒιιΙΜΠΙε ὸοιᾶἐ.εωΡτ;υΜ πω:Ρε.6Έιιτιπ

Ι98ιε εοπιπιὶΠὸτἰεε ω ρῷ€ιιοι°ε ἱητετΡοΙἱτ11πω Κε!Ρ.νει!ετ

φ Βάσια Γι1ἐ>ῖω¦ἀίξςῇπ2ὶτ, ίιιτε;ρομειω;, @τα ›@ἐβἱεο;εξη

.¦ ΥΜδβ€ εεεάιτοτε;ηΜε ΡαέΒιιρημι·ς τομοΒοιτ τ;

κ Ι1°ςΡ2&μω6Π”ἀ€ϋὶτ9τἐω_ὰ.εὸ=ὸ=ίΐο=ἔκ=κ σιτπὶΡω

; 8%υπάδ ΩΡέιεπό,τ !.1.().άε ΡΞί&ζΡΙΒιι. δ; ώ Πιτ:ξ!πε ή

Ϊ :'ἔ·5εΗἔΡ-Βἶἀ; Β48«ι;Βὶ Ρει6Ι;ιιω γα!ει5πάτω φ;;εμεΒιτοΐ

: ἔ°Φἀ9€ςὲὶϊοτσιπ›υ<υὶᾶω =ο1ιντ=πτυπιτ=π>εκ84ἐΒἐΜ

: :ψα!!ββιΕμφ_ι;;ρά1τωμτιιπες:β;:@ή κι:: ομΡὶεηοτετα
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:Ειιτπ:Η ίἱτιι Ρτἰπἐο Ιοι::ιτώ·ί ῖει€ὶτἐ οΒΙί8ειέ:ι. ΒείΡ. ΜΒ άί

βίπόΗουε.Αυτ ἰιηιιῇὶὶ_π ιιε εσπάω:1; ΡτιιΘάάι:ιω ιπΒιιπιιω,

·;Βίιτ ροΙοπιιε ε:οτιδ.υΧίτ Ρπςάίι1ιμ ωίΠει1ιη ε Ρτὶιιπο εαίιι

_Βοηει ὶιπΙιιἱΙὶιπὶ ἰΙ1νεἀε-8ε Μετα. ὶτι Ρτε:Ηιωπ ι1τΒαιιιιω τειέ
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έΕάο-ΡΈ.πΈ.8εουπώ σκάι Βοικι εοὶοπὶ Μπα δ£ὶτ1ὸι1όὶ8

ὶμμςεἰὲιιἰτι_ι·μ[ξὶςι;ω_τ:ιεὶτὲ εἰοπιὶι1ο ΡεςΗὶὶ ποπ οΒΙΕσ:Πε

..Μτἔηἱίἱ :ιεεεΦιτ-ειφτε[Τ:ι ςοι1νειιτίθμ 4. δ: 7.1ΗΠ(1Πψ· '

1ς:;.ιμρἱε.το.ς. α5ιπι·. Ετ89 δ: δωσε. Ιά:ιμκΗ ςοι:ψ1έξοτϋ ~

@πάωώ Ρι·ςάέιμ;μμίΗοϋφ ποια εεηίὲπτιπ τειεΙτὲμπω Ξ
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ψ:εμαωφΒ1κσ;,ημήίοΜέ επεό1τοΗ φις6ὶτοτ1ε ίιψ Πι=

ἔἐὶΠΒΒεΙιἀΗΜΑιιτΦς <:τ=εϋτ9τ Β=ἰ>€τΦ>ε>Μ .ΜεοΜΒα· `

.ςεμδε ;ιι;ισ ::ό`ὐ:ὲ @ίοΙνο3ΕοΙΤιέω «Μπι ερεμιιτ εἰ ΓοΝεφ2. τ
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Ζτέα:2 οὐσύέπυςξπ:Μαπέκιωμεαπέα;κΜακ#6

η τέπετέρσ:ψ. _

Κ ν_ Οκ ει· ι τνι τν ιι Μ: Ι. ιιοἰε. Ο. Ετἰεπι Μ: :Βίτο:

: _ 8τορΒ.Ρες.εμιοά Η ά6ΒΙτοτ Γαβ ΡἱΒιιοτε ειΙὶειιὶ Ριτσα-ὰ

(_ Μπι @Ματ , 8: Ποια! εἰὸ‹έω βι·εόίτοΗ Μετα Ρεειιπὶασι'

όοΒεατΠτιο μ8ποτε , ίοΙο Ηιίτο8τει Ιπο :πατατα 1·οτώβ "

]£ Μι,ςιιςωωτΡεεω·ιΗ ςΙιἰτοἔταΡἶιετὶὶι, ακα! οφ ε:ιΓι.ι

- :ταϋτοτ ΒειΒο:ιτ τετειπὶοπἐω ΡἰΒιιοτὶε,ι1οι1 ΐο1απι Πιω] `

ί Γιιτιπιπιπι Ρτο «μέ. 7ρἰἔιπιιε οΒΙὶ8.ιτυιτι είΈ, ίου! ετίααι Με

.. οπιιπε@ή άεΒὶτιιττ1 , πω»! 26 ωάετιι άεΒ1τοτο Με[ψ

Ε; @στο ίὶΒἰ ο!ςΒέτι1τ. '

τ. ΗιιἰενἀεεἰΙὶοιιὶοΒίὶπτΙ. Ρετ τετεπτἱοτιεττι ο. άε ιιίἱιτἰ::

ΠΒἱΜιιιὶτιιη £1ιι0ό Η ὸεΒ;:οτ Γιιιιάιιιπ Ξ-ιι Γοποπι δ: ιιΓιι

.. Με ιτιἰιΞοκ8 οΒΙὶἔανετο.τ , δε ΡοΠεο. ττια)οτεε 0.1Γιιτειε :Μάο

ϊ Ρ:ιέΈο Με Ρ€€ποτε Ρτοιτιίίε:.ιτ , «;1ιιοά ὶη τηηοτοε 11ωβ23

Γ μεΠα8 Μιά τεὐικτἰ που ΡφΠΞτ.ΚεΓΡ.Ρτο αἱ τφ.τιτυ.ΐ εΒζτ0- Δ
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ιπ_ο. Ροίὶοει Με [ΠΒιιοξε εεεό.ίτε. Πτ. πω” Η αυτι Ράμπα

ἱιι ι1ιπιπ·ι Πιιηιπκιω ά:ιβειτοτ,ι1ττέςιιε ίιιιτιπ1εψ.πιάε·ΒοΒα

τιιτ,ι1τ εεεΙΔἰ:,οιιω Γο:ε δ: ιι! στα: άεΒοτειπιιτ , τσιπ: (πω

ηετ,ςιιοά ε!ίοίτιιτ ὶπ ά.5.Π ἱπ Γοττεπη , α: Ρί8ουε ὶιι πικαπ

ωτ1:1ΠΝΡω 20€6Ρτυω,Ρι·ο :Πτστά £οτἰ1ιετὶυοιιροίΪῖτ. (ὶιΕο‹ὶ

οΓτὶπι:ι ;ο.τὶοηε ίιπττοόυάι1ιπ είὶ. (Βιέ ειιἰπι, ωιη Μα

Ρ κόβω α::ιιιΠε άϋπςττία: Γ.ιι1·ιππε άεΒαοπται·,Ρεο υπεϊ τω·

› αυτ; Γιιιπιτιεἱ οι Πε εαιιτΙοιπειτι νεΙ Ρὶἔπιιε :ιεεεΡὶτ, ρω ΔΙ

τετεὶΐἰιωἶιτιά οτηἰΙΐει ΡΕ8ιιιιε ΠΜ ρι·ρί;ζΙΙΒ ποπ οοπίαυτ.

ειι:8.Ι.Πειψη ι:10(0Π1 πάει ριάσε.ίΕΞο1ιπ. τὲιπττ.Ι.τ:1:ιτἱτιι:.

:. ι .Ο.άο Ρτοοιπ. Πει εΙεςο.ιι α:: 86 ΓοΙΜθ: έτειάΙτ ΠοικΙ.Μ

ά.Ι.ιιιιίε:.0, Ετίειι·τι οβ σΉίι·ο8τ. και ΡΈηι15-τετΙπ. μ”.
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Κσ ι·εἔι1Ιεἱ Μπα ει·6ιΠτοτω όε ρηΙατἱριιε: ΡὶΒιιοτὶ5

α:οετωπεε 0Β[€Γν2.ϊ11ϊ,φ10ά @οἱ Ρτἱ0τ οίΕ·τειπΡο::,·Κυ κ

4111ἰΡτἱιιε Ρἱἔπι1ε δ: ΒΥΡοτίπεο:1ιπ εκωΡέτ, Ρο:Ξοτ Πήι1τε!- ..

2.8: 4.0; Ροτ. ίι1ΡΙ8.Ι. π 1 .δε 1 ι.ΐΕ 6ο. ΜΒ! 8ςΠοταΙιε '

πΒιιΙο. ττεάίται·,τ1ιιοόςυοτίεε ΡΙιιτεε ετεεϋποτεε :Μ ΡΕ8ιτο· :

:ο εοπτεπάι1ιιτ,τυιπ: Β ΡοτΙοι· είΕμικ , Ψ1ηω(Πω;ω -

Ροτο,Βοσ είὶςιιὶ [Μαρ ετεόἰὸὶτ ΡεειιτιΔιω , 8ε Ρέ8οιιε π: ε:

α ὶτ. @αἱ ειάο:ὸ νασαι Μ; μ: ειὶειιτι Ξε (ΙΜ Ετίιιε εφ:- _

;ει£ιπ Β7ΡοτΒεεεω εεεε:ρίτ Μ οιτιιι1Βιιε Βοπικ ό€ΒΙτοτιε, έ

δ: ιιΙὶιιε Ροίὶεσ. ἱπ εει·τέε ΒοηΙε ΙιγΡοε!ιεεεω ωεοοΡὶ: ἴΡ6·

· τωοιπ,τειιπώ πὶΒὶΙοωἱιιυε ἱε ει1ἰ Ριάττιὸ Μπα 8ετιρ::αΙὶτιἶΓ ω

(αυτ: Ρὶςιιο:ὶ οΒΙὶΒετο., Ρτς&τατιιτ Ματια ρο&ετΙοτί σκάι· Ρ;

Κοτὶ ιιμἘοιπἱε [ΡοεΞ2.Ιίτειθ ΠΕΙ `ρὶ8πιοι:ὶ οΒΙἱ8ειτὶε,τ€κ. [ΜΒ τ
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Ρε:αΙἰ:ετ.;..ίΕεοἀοπμ - ‹ Λ

¦ - 1ζεςμτπ :πωιΜ.:..$ [να ὶιι Ρἱ8. 8:ανζτ:ΐ' Ρυἔΐ; Η

,

.



 Ε; Ππη·ι·νιμΔ Π' έ ῖῇΞ

°' · Μ»Ο.άε Ρὶ8τ10τ.ι1Βἱἀἱ£ἱτιΙτ, ε1ι1οεΙ Η Ράφικ οτεέΠτοτ. ω:

. ἐξξε:τΒΒοπίε ΡεαΞιιπϋ.τττ Μπα (ετνοτε Ροτ6ίὶ`, Γεε:ιτικΙο

' ότ€ᾶἱτοτἰ @σε ΙΡεοΜίτστ ΡὶΒιιοτΙ οΒΙ18:ιτιι οσο πιάτα

Έζ0Γρ.αιρά όΙ&ιιιτι οίὶ,‹:ιι1οεὶ Ρτίτιιι1ε ετοάίτοτ ςιιἰ εαπ·

Μαη ΜίΕοςΙ1εεευτ Ιπιβετ , Ρι·ςΪετ:ιτιιτ ίεειιικ!ο ε;εὸὶιοι·ἱ

Μ τ€Β`ιι3 Ροεί:ώεεςΠΒΙ Ρὶ8ιιο:ἰ οΒΙ1€:ιτίέ, Με εΠ: νετιιω, -

ί μια& ΠωΡΙἑΟἰτετ 8επετειιίε ΜΡοθιεεει εί'ε εοπΡεΙτιιτα
ά.Ι.ι.ίΕ(λι! μπώ: Πι Ρὶἔ. Πεετοι1ΐ Η εΙυςιΐ9.Μ Βοηε. ί-ιηαξ Χ

_ἴμεἰαΙἱιει· οΒἱξςη:α Ρτὶτιπο οτεἀὶτο:ἰ,8ε : ί οβἰὶἔετἱοιτι5 Γαβ;

)€&ει είὶ εεηετ:«Ι1ε ΕγροτΗεεει,:ιοτι Ριιπἔ 88 ΠΜΡΪἱεὶτ€τ,ίἔἀ_

ω) ω11τωίοιιο,Π εκ ΐΡεεΞσ.Π ΒΥΡοώεεέί ετα!ίτοτ ίτιάοιήέ

ΙΥΙτεΠ€ι11 €οπΪ€9ι1ἱ πιό Ροκετἰτ,ορι1ε ετἰτ ὸἱίὶἱιπόὶἱοηο.Νειη

αι1τΓρες1ο.Ι3ε ΒΥΡοτΒεαι Ποπ ΠιίΠείτ εκοΙνεπάο ‹:ἱεἘ›ἱ:‹τ›>‹'5‹;τ

ζι111ΩΡ1°εέί:€ττι1τ Ριάφιτε εταβτοι· Ιω ἔ€11ετ8.Η ΒγΡοτΒεεά'. '

Σττ;πιΒιιε ΡοΠει·ιοτιβιιε οτι:·ώτοτ!βι15. ΑΜ Π1ίΠείτ ἴΡεεἰεω

¦ Η ηροπΗεω ΓοΙιωοιπ ἀ€Βὶτα: οοιιιιΞε δετιπκ: 0ίἱετὶο£

. ϊἔ8€1°€εἱἱτοτ€5 το(Ροέϊιι εειτιιττι τετιιι·ο, Φ; ΠΒἱ ΓιεηίοβΙέ:
82Μ.ι1οιι @τι ίσιιιιέ Ροτἰοτεε ε1ι1ειω ΐοϋ,Μ..ΈΕΦ9 Ρομἱτί

ΡΒ-&].€Ώ.άε ρἱξζιιο. ΒςσΙ ετΠ.Ρ:ἰι11ὸ ςΙ1εεάεπι @κοψω -

@δε ιΞυινοπίζι [πωσ. 8ειιςτε.Ιίτετ Ἐικτἱιπ οΒΙίΒιι€ο. , ΜΜΜ; '

17 ω;0&τ1 εοτιἀ1τὶοηε,τειιπεπ Βυτὶἴἀὶᾶἰοῖέα τοιπΡει·ειωάει εΠ:,

ἔ]τΒῆει·εἀἰτοτ εΧ (Ρσεωίτε: οΒΙἰΒατὶε Βοπίε ιμΗνετΓυπι

3 ' ς 1τηι11εοτιίξηι11 ροΠἱτ, ;εττιονοειτι1τἑι ετ1ςὶοικ αιτι1πι ›

τςτι1η1,9ι1ε σ.Π€ Βορεο:ι ἶρεοἱπἱὶτετ Π.1τη:ο ΙΙΒειτς:1.2..Ο.άο _

ΡΈπρ.Ίιιια τ2Έ1Π: Με ει6]:ι.ιω νἰἀ€τιχτιἙτ ,Ποπ Μπέκ @Μέ >

ϊ τα 8ΒΥΡρδ2οοΐ ιιτ;ιτιιι·,Ίιικιιτ Ιὶ_1ρ€‹:Ι:ιΙι; Ποπ Γυ!ΕοΕιτ.¦

·υΒἱΜ-Ἑϊ;~ ο ηιειΕιἔτ 1.δόοξπη.ιιε 7.5ΐ1 @ΗΡο, Π] Ρ1.30 ·

. γ τιιτ,‹1ιιοεΙΙπ ρτιιπο ειΙιει1ι οτιηιιει Βοηε. 8οηεωΙι.η
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ε; Ρ €Ρ9ϊεξι1ηάιοΒΙι8ειμ.Ες8ςδ ΡςΙοτ €:ι·εόϊΕοϊ Μιδει5: 8ει16.' ζ

%· ξ ξωω 0τμα:επι , :πω Ρτώΐέττητ Ροπεποπ αε6ὶτστιζ;
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τ:τ'οΒΙΞΒεινἱτ , 8: ΕιΙτετἰ ααΠτοιΙ (ΡεεΜΗτετ' Ηιπάι.ιω 'μ

8ποτἱ άσ:όίτ , παο ε:εί.ιι ρατεε Πιιπ ει·ε.Ητοτεε τατηικιιπ ]

ςεω(Ροτε εοηεω·τειιτοε.ΑΙίιιά ὸἰεεηἀιιπι είϊ, Η ά·Μτοτώ- `

να ιε τετηΡοτὶΒιιε ειΙτετἱ Βοηε:.ιΙάτοι· Ετσι”. βια όΒΙΙ8.ινίτ, .

ε]τετἱ_ν€τὸ ί-Ρ€εἰ:ιΙὶτετ Ηιικἱιιττι : τιιικ αὐτῇ ΡτΙοτετεἀἱτοτ

ΙΜΒε:ιν.τ 8εη:τειΙοιπ ΕγροτΙπεε:ιω ΡτςΪεττιιτ Ροίὶετἰο:ἰ,

:Παω Πα ἴιιιπἱο ΓΡεεΙαΙὶτετ ΠΠ οΕΙΞεατο (Π. 1η ά. Ι.ίέίεπ·ι

€1ικ:5. π. γ - -

Ροίϊτεττιὸ ιιοτ:.ιιιάιιω,κ1ιιοά Εεεε τεδω!ει, ςιιορ:ἱ εταἱἰτοτ

Ν..τοττιΡοιε ΡτςΐστατιιτΜ Ρι8ιιο:ο·>υποπ Ρ:οεε.ὶετ,ίἱ ειτ

ιζιτοτεε α·ιτιΡοτε Ροίὶετὶοτεε Β:ιβε:.ιιιτ ίΡεοΕ;ιΙο .ιΉφισά
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;ἰνὶΙε81ι1ω ΒιιΒοιπ,ιιτ ΡτἱοτἰΒιιε ετεὸὶτοτὶΒιιε σκΡτεΙΓεω

μ γ οτΒεαιιτ: ΜΒοιπΙΒιιε Ρι·ςίστωατιιτ, Ι.Π νετιττἰ.:4.Β. π.

@εἰτεΒ.αιιέϊ.μιά_.ΡοΠ.Ι. ααΠτοτ. ι )·.ΙΒ:Ιο τεβ.εταΙ.Ι. : .ΕΕ

Μ ‹1ι:ἱίυ.‹::ιιιί.Ρἰ8.αιε.οοιιιιῇ.5ε‹:ιικιὸὸ,ΡιιρὶΙΙιιε Κα:: των

εοφ Ροίἱετἱοτ , Ρ:ΙοτΙ ετεὸΙτοτί εκρτεΙΐ.ιιτι !η>ΡοκΒεεεω

εΒεπτἱΡτεΪεττιιτ Ι.ἰὰεπι9ιιε.7 έ!. Ροτ.ίω Ρ58.Ι.ιιΙτ.

Π:: ώ: απ. δ: ..ε. άΠ”ιτ. Μ. Η. εΙο τσΒ.εοτυιπ «μή ί-ιιΒ τιιτ:.·

Τεϊτὶὸ, ωιιΠετ ἀοτεοπ τεΡετειιε, ΡτςΓεττιιτ :ΜΒ στα:ΙΙ:οψ

ΒΜ·τε:ηΡοτε ἱτἱοτἱβηε απο εκΡιεΠἰιιπ φωτια το.ώιειω Βγ

Ρο:Βφωτο Μ. επτὶΒιιε,ἰη ΒοιπΞε ιπετἱτἱ,τ1ι1ςἱΪ1ὶτ9.€ὶτἔ Ρεο .

άστε τοειιρ`επιηὸεἱ Πιο: οΒΙἰἔετα Ι.εΠἱἀιιὶε Ο.@Ρα. ίπ

ἱ8.(ξ.ἔιττὸ δ; ιιΙτὶτοὸ ΡΠΒιιε Παπ κεφΡοτε ΡοΙξε:ὶοτ,Ρτ‹ἔ

· παω· Ρ:ὶοι·ἰΒιι; ετ€ᾶὶτο:ὶβω ίπ Βοιιίε ΡοΒ; Μ.. οΒΙἱΒατι

σπιτι ςιτεείῖτἱε. ΑΠάε Ρτὶνειτι1ε εκεΗτοι· Ρτὶοτ τοικιΡςτ0

ιπςΐεπιχτΠω Ροζξωοτ1 Μ: Βοηὶε ςιιςίἰτὶε ειπε οΒΡο.τιο: ·

επειτα ΗΜ.Ι.ΠΞε ςμιὶ.;.8.$ιἰε μια δ!. Μἶ Ρἱ8πι1;.8. _. .

φωτ ΡῖΞ.Ο1;ηο.ο.Ιὶβ.ΟΒΕιο.ι;.μ.Ωοπρα.ΠΒ.4.οοω.ο.

_ΞΪ·Π”ΠΪ;7:_~ · μ· _

. . Αιιιιη. ;
. Δ;. .ω . . ..ω-
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.Όιτπ·ενιίτ.α τ.
‹

~ - ' ΙΑεεέΚΤΙο ωετατιτ.

?βια ε/ξτωώτυ[ΜΔ /ἐιι φωπ2ίφώ.

Η:Ε ο τἱεέἱτιἱτὶο πίστα τ:οτιδτωετιιτ τείΕ:τἱΡτο ΑΙεπιπδ

τω ΙωΡ.ντοεΠοετ Ρετ Ι.Ϊτι1τιιειιτὶ. τ 2.0. άε ιιἴιττ..ιιΒἱ

ίἰττιιἰτιιτ,ἴτιιτηετιτἱ νε! ΒοττΙετ πιιιτιιὸ @Η αοεεΠὶοτιε8 τη:

Μ ιιιτάο Ραδὶτο τ·ΠΕ Ρτοί!;τιπάειε :Απο Ιοεο Ρετ ετ:τ:είΠοι1επι

(Η ιιΪυτεΙιιτεΙΙΙΒἱτιιτ. Ροττὸ ιτΓιττ:ι :τοπ Π8τιίδεειτ ςιιἔιττινἰε

:τ πΦΠτοιιεττι, ίεά το.Ιεπι πσείδοικιπ , ουτε: Η: εάίοττοττι

ω Μι οιοιητ1τατεπι. 5οττΞε Πω οτιαιπὶτατὶε 11οτι1ἰτ1€ὶ11Ε€Ιι1<

Ημ! μι;; Ι().ιιοπ το.ιιτιιιτι ρεσι111τ:ιπ1 τιιιιτιστο.τττω,νετιιω το::

1):: οττιιιςε.τ1ιικ ωτιτωιιτι τττιπόΗοιπέ τη βιο Βεπετε τεοἰΡἱιιπτ,

ω & ΨΙ9ΡΟΠά0τ6,11ι1ι118ϊ0 δ:: απο Πιό. ςοπίτειοτ,ιιτ Γυτιτ·νι

πω, οΙτιιω,Ετοω6τιιω Ι. 2..5,ιτΙτ.δ8 Ι.& .ττζάε εο φα!.`

[τι Φττ.Ιο. Ι. τ.. 6.ετεςΙ1τύ.ΕΕόο ι·εΒ.ὲτεά. Ρτο _ Πα Μπιτ Πτι:

19 Βιβι!ιΒττε Π1ι1τι1ὸ τω. τεθτξ εκἱ8ιιοτιιτ Ματς. Ετοιτο‹ἱ

ω' Ρα) τιιιπιτητε' αίττττε εκ18:ιιιτιιι·,Ρι·οΒο.ττιτΡετΙ.: .:..δε 3.8:

Μ ΡαΠΪιπ Ρετ τοττιιτι τττ.(].άο Ματ. (ξιτοτὶ νοτὸ πο! Βοτάστιτο

Η. ` π! ΐτιιωτιιτοιπ οίκω τιοεετὶατ,ὶιπὸτεετιττ Μ ά.Ι.ΐτιττττοτττ1.

πρ, (Με ι.τίιιι·.Ι)ειπτομε τη Ι.οΙσο. 2 ; .Ο.άε ιιί-ιιι·. ΙωΡετ. ΡΙΠ-

; ΠΡΡμετείροοόττ, οΙεο νεΙ ιιΙΒαΐουπ ω: Γτα&ΙΒιιε του.»
π. . _ _ . (1 (1
ω ταοό.ιτιε,ιιίοταε ἀεΒετὶ.

Π. $εάοΒΙτιτ Μία ὸεεἰΙῖοιτΞ Ι.ρτο 2.ιιτο.1.;.Ο .ότε ιτἴατ.ιιΒἱ

,υ 1ΜΡροοίΙ:ειοττοιτε Γιι:τ:ἱνἰτ,τ›το :απο δαιτδετ:το δ: νάτ

ΗΠ·ιεττπε ΓοΙνι νέΙ τοιτιἱττἱ ιτίἱιταε. ΙΜ ο.ρΡατετ Ρα: να·

“ οΙν1,οιιτιπ ταιτιεονείτετ πιο Ποτ :ματι-ο

_~·ε.=τεο..

ΗΡ

σ' ἑΙΒιιεΙὶοΙτὲ οΠτττιε

ο Ειτατεε.Υτιττὲ ιτττΙὲ άςΒοίτιιτ,ιτΓατ:τω εΠΕ αετ:οίΠοοεττι π!

Ϊ0ττοπι (ἔτι τιττατπκὶ::ιτοττι. Κτ:Γρ. Ρτο ντ:ΜΒιιε Μοτο: ΓοΙνί

Β νθΙΡϊ0Π1ἱΕτΙΡ0ίΤι1ι1τ, 61ι12.πάο @σε αΒττιιτττιτοι· τ:οττττο.

©πτοε,ιιτντΡτε; αίττττνιες τΙετττ_ιιτ , τα τι: ;ρεοιιιιἱε. ΜΜΜ..

μ, "!ι'.[9ιιο τ:ειΓιτΡτο νείτε ται τ18.τζ,τιτ Ρα:ιιιιτε. ι·εοΙεΙατιιτ, ΙΜ

· δω ατι ΓοΙνιττττόσ ΡτοττττττΙτι.ιτ. Μοτο ὸἰ‹:οπ‹ὶιιπι ώ, Π

ποιτηΙτετ,ίΒάΜ; εμιτμ;οτηο; ΓΡεοῖω ά;4.ιιτοτ,8: Ρω...τ.

ο ἐ` ο ω· Κτ- « ιώάτωε7



ῆ~__ν-__-__

ηΐ.ν Μιεοειτ.ΑΝ. Όώ«τπιονεάεωπνΜ

τεάόὶτιιτ.δὶε ὶιι Ι. ; .5.ιιΙτ.ίΈάε ιιίὶιτ.τι·αὸἱτιιτ,Αιιτο νε! απ!

8ειιτο ΜΒΜ Ιθ88ΓΟ 1161118 ὸὲΒει·ἱ , Η τεΡαιτοτ ἐηετέικιω

_ἱίὶαπι Μα) τεΙἰςιιἱτ,ιιτ αἱ ὸἱίὶιτιέ`ιά , δε ρεε:ι1ιπέει· ιιιεΙε :Μει

σ.ΐϊά,Ι68ετα ί.οΙνετειπτιιτ. 81νοτὸ τείὶεῖοτὶὸε·ὸ ειιπιιω νει

επτ8επτυπι τοΙΚ·μήτ, ι1τ ΙεΒατωυε ΜΓ€€ νπΗε ὰ ίοΥΡΒἱε

ιιτετετιιι:,υοη Β;1€ΈιιΒ0ϊ63άαΠάαεΒι1ιιτιυ: αξιας ίάαόΨ.10

Με εχὶκὅςπτὶιτ. › ` ' ` . ·

_ δεοιιπόὸγἑιάνετίἔιτιιτ Ι. αυτι ςιιὶάαιπὶ η. @θα ίΕάε

!1[ΠΕ]ΠΒίὸ©βἰὸἱΕΙ1Ε,Ι1821°€ὸ€8η11ἱΩ2.τ1121ένάὶΙΏΑΒὶΙ1€5Β€ὶ- '

ΡιιΒ.Ιε8:ιτρε ποπ Ροίύεπι1ητ,ιιΠιτειε ςτἱοιμεε Κε1ΡιιΒ.Ρειμ

· άπο άεΒετε.Ατε:1ιιί ίΈειτι1εε δ: Μ1ει8έπεε ποιά ίὶυπ ςιιειιπί- .

τω. νηάι·: εοΙΙὶ8ἱτιιτ, Πιιοάποπ Με ίοΠε ςιιειι1τὶτπτὶΒι1ε, ζ

Ώτάτψιπι ὶπ εοφοιτ1Βιιε δ: ΐΡ:‹:ἱεΒικ ο Γατα: Ιοέιμέιπ Ι1;Β6- ' ὶ

° πΠτ.Κεί`Ρ.5τ;Ευἰε νεΙ ὶτηε8ὶιπἱΒμε ἙζεἰΡιιΒ.ΙἑΞςο.τἱε , ΡεευτΜέ. Ιοεπιτει ε:εσίαι11:_, ε:: @Μ Μπακ νὸιὶι11ει8ὶτ1€8γεο1ι6€ΙΡοπαι1:Ι.ΠΙε8ατιιιτϊχ. έΕόε οΡει·.'ΡιιΒΙ. 'Ιάεόσμιε Πατυἱε@Η ὶιπειἔὶυὶβιιε ποπ ΡοίἱτΙε τειπΡου: ὰ Ρι·ς(ἱ:ἰε ρτ26Μτο, '

|Ρτρ)Ρτετ ιτιοπιιή Ρτεείὶειιπιιτ πίσω: ΙἱεἱΡιιΒ, ωίε1ιιε α! :Π

ρΞωιπι εεμτείἱως,Ιιοε εΠ,ιιίυτει:ττΙειπε;. ' `

.

-Αεεε11;ΤΙο 1.ΧΧΧχν. Υ ὶ

- 'ή Ιζ/ἱιπε ρ!εύε:πιπ εκ πωτέ,έπ έω.ε]ίέεέ

ἐ Ψ ' ϊ ·;σκεπέΐέίω:. *8 '

Η.Εο ἀεοἰίἱο πέιιΜε ΙΕτοΗΜΙ κεί-ΡοιτΠε δε εοηἰὶἰτιιτἱο- :

ΜΒΜΡτὶιιεἱΡυιτι ΡειΠἱιπ €ΟΙ1ΗΓΒΜΕι1ι°.5ἱο€11ὶεζτ1.ΜἔΙΐ°

· :τώ.ηι1ε ἱιηιιἰτὶη Ι.πιοτε μ..ίίόο ιιίιιτ,Ιο Βοιπε Ηά:1€0Ι1·

ιττ::ε85Ι:ὶἱ›ιιε ιιΓιιτεε ό:: :Δοκεῖ ὁ€Βει1£ι1τ. δΙιτιΠίτα Ραι11ι:Ηθ·:ΪΡΟι1εΙζτὶιιΙῷςυι11 ι1τιωειιέι ι7.5.εκ Ιοεο.το.ίδωάεω. ΕΜΠ Ϊ

@μή εκ-ΙοεατοτοπνέΜτυτ,εέ ωοτά πωπω ΡτςΡεποω» γ:

'τισ. › ΡωειεΕπἑβοτιἰἱαπο ΙππΡετεϊτ. τεία·ΙΡτιιιτι είΙ:,μίμφ Ε:

ῇτιτἰςΡοίἱτἶεᾶψ356ὲῖζειιτ ίπ ακτετίε ΕωςΜό ῇιιἀις11$ Ψ Ψ!

-2μοτέ.νειπ'έταΡδτιθ όεΒίτστΡ1·;Πατ ιιΪιιιςε.<: ω: ποσό 111 Μ· ω.

ωε·ΙΞ‹Μ 6οιιττε6€ΞΒιιε 1ιοιινοτό-ϊπιθτίοίΗ ῇιιεΞε εσωταξ:; @η

- Ι. ; .. θα . έ! “Ύ

“ἔ
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ι ι (ῖεπτνιι1.Α δ· Με

ί . 0 Ο

ι Με, 8:ΡιοΡτετε; ΙπιρΡ.8: Κ). ιιι κείετιιπιε δει:εςΡοιιΠε

:! . Με ιιοιιιιιιιιτιιιι Μπα: Βόεἱ εοιιττ:ιθ:ιιιιιιι πιειιτιοιιεπι

Η πίι1ειειιοιι άεβετι. · · - -

ω δεά πι εοιιτεειιιιιιιι ειάόιιειτι1ι.Ι.Τιτιο. δεισ.. 8?.5. 1ι·ΐ Μαόα:.:.. δ: Ι.ιιι ιι·ιιιιοττιπι Ο. ιιιι1ιιιΒ. ειιιιί:ικι ιιιτ. ιτείβ

,- 11011 εΡειιεε.ι1ωττ:ιόιτι1τ, εισαι Ιε8ο.ιοτιιιτι ετ1:ιιιι 8ε Πάει.

Σ' εοπιιιιιίΐετιΐ Μοτο; ει: Πιετά άεΒειιτιιτ, εμε Γιιιιτ ιιιιαι με

τιηιιάιεια , -ιάεόςιιε ιιι ΗτιόΗε ιιε8οτιιε Μετα: τρωμεα

ιιιοιἐόεΒειιιιιι.ΚεΙΡ.ΑΒ Με τεΒιι-Ιά,εμιέ. άιειιιιιιε ΜΜΜ

ἱιι Μια Διά εοτιτκιι&ιΒιιε νείιίτε, πό ὶτι ιιεΒοτιιε ΠάδιΕίε.

επειριειιάε Πεκ 1εἔετει δε ίἰὸεἱεοιιιιτιιίἰἑ_‹ιιιοιιιιιι ιι:ιτιιτα

4 ΙιεεείΙιτιθω Βτιτειιτιετι τιιΙι11οπιιιιιιε εκ Πε ιιΓιιιω ει; :εστί

Μ>ειιτιιι.Κ:ιτιο εμε @Με είΕ θ.νοι: ιι!τιιιισ.τιιπι νοΙιιιιτο.

ΕΕΣ τιιιιι:ιιιΙεεατιε ιιειιιιε1ιιε δ: Η:.ιείεωτιπιιΠιε Μαιο: βασικο. Ε·

' ὸεε ειιΒιιιιι_ειωιιι ιο ειΠιε ιιε8οτιιε Ρειὶέὶιε:Ιεἰειιε Με τε

' @παπι είὶ,ιιτ ιιΙτιιιιιε άεΐιιιιόεοτιιω νοΙιιιιτειτε: , ΜΒΜ

κι Με ι1ΙΡ]ιιτιιιιιιιιι Ηινεπτ, (ΙΠΗ.Π”Ι ΡΙειιιΠιιιιε εσυ ακοή

' Ϊ Μιδε φωτο εάτιΠιιιιε :αἱ ειιιτιιιτι Ρετάιιεει.ιιτι1τ. ι

$εεαιισΙὸ 8τεινιτει· ειάνετίατιιι:Ι. ι . 5 . ι .ΡΕ ι!ε Ι.16.1Ε.86·14;

(Με :ιδι.ετιιΡτ. Πι Ι. ι .άοεετ Ρειριιιιιιιιιιε, Γοειιιιτι ειιιὶ Ρε·

ειιιιιειιι εοιιιιιιιιιιειτι ιιινει!ιτ , δε-ιιι ιιἴι1ε (ασε εοιινεττίτ,

- οιιιτιὶττιοιιὸ ειιιιιιι πιστά ιιοιι ιιιτει:νει·ιιειιτε ἀεΒειε Επε

ΗΕκ Μιιτο.ε.Ιιι ά.1.3·.ίειιιειτιιι·,ειτιτοι·ετιι, επι ιισ.όειιε Ροίἔ

Μιοιιεπι νωειω,Ετωιιι ΡετεεΡιτ, Ρο.ι·τειιι Ριετιιε1ιιιιιιι.

ι Ρεπεε ε ΙιαΙιεεειι οι ιιίιπιε τείειτι.ιειε όεβει·ε , Με: :ΜΙΒ

'Πέτα ΜτετεεΠε:1τ. ΚεΓΡ.Μοτει άιιΡΙιειτειτ εοωιιιιττίειις

ΑΙΜ είΈ τιιοτε.,ειιιε ίιτ ε:: τε ἱΡΓι,ὶἀ εΠ;,ε:: ἴοΙο τεπιΡοτε τετ

ό:ε ΓοΙιιτιοιιι: 1.ι:ιιιιι νετὸ 1ό.5.εΡΡατετ.ἔἶ.ἀε Μειεοιιι. Η.

εττ.;Μάιι πιιιιοτιιττι Πάει Πω. εειιβὶτι` ιιιτ.τείιτ.ΑΙιε πιο

; Μαιηιπε δι: Ρετ ιιιτει·Ρε!Βικιοιιεω οΡοιτιιιιο τεπιΡοτε δ:

ι: @ο Βιθ::ιιιι ε1.Ι.ιι·ιοι·:ιΜε ιιίιιι·ιε. Αι νετὸ εποε! εΠειτιιτ

ἔ Ψά·1·1·5.ι.ϊίζι!ε ιιΓιιι.δε1._ικοι:Ιε σ.όι:.εωρπιίαι·εε ο!εΒε-ι

ι σωοεΜείε8επεπώπτε,ΙιοεεεεΞΡιειιάιιιιι είε άε ιιιοτἐ

_ “ Κ ο @εεε

  

  

  

Μακ, ιιΕ0Π:επάεπτ ω εοιιττινέΗΒιιε Μακ ει: ποσά ι

  



ά:τι Μ” σειι.(π.*Ποκ τττοντιιετΑ ενια'

τ :με όἱτ ε: ΡετΓουέ,&ιηοοτ1πτετρεΙΙΜοηεω, ίιπετΙω τα·

- πιω πιστα. τΗΡΓα αποΜΙΒ τ1ϊ.5τε (οε:Π1ε ερτ Ρεοιιτπτειι

εοωιπιιι·ιετο τμ Ματ Μ” εοιπνετ·τττ, τετΕ1[ει ιτιοι·:τω εσω

:ι·ιτττίτ, Πα:: πωπω που εοιπτωττττ εκ ρετίοτιεἰ , Β. ο.

ςιιιιτι:ινίε ἴοεἱιιε που ίπτετρεΙΙανετττ Γοετιιιτι,ατ ρεειιιιἱειιτι

ΪΟΙν€1°€Ε.Ϊό€Ο‹Ιι1€: σπιτι: πό ιιίιικιε τωοτιιτ , (Ιω κατώι:

ΓΟΜτ › ΜΟΗ01% τετ ἱρἰἶιοοτιιιπ€ττὶτυτ οι τοΙο ττωΡοτα

Κετά2[ό1ι1ττοριε . δὶττπΠἱτετ τ1ιτοττιτο ὶι1 εἰ. ΜΧ) ότΜ.

€Ι11ΡΙ.1110τει @Η οι τ:: Επίτεἰ Με ΠΗειὶπτ0τΡσ]Ιπϊἰ0Πέ,‹1Π0ἀ

επ άιιαβιιε τετίουΙΒιιε Μ είε οοΜἱετ. Νειω Ρτττιτὸ ὶΒΙ πή

τποτ ; ε. αυτώ Ηιίτ νεπεΗτοτ , σύ υίτιτς Ρτε:Παιπιιιτ:τιτςυ1

πιίτιοτί νὶ8ἱππἱ ε1ιήτηιιε έι1Με ωστε Ητ ίπ τσ,ἱτΙ έθ,τΧ Η:

1ο τεττ1Ροτε τειτός Ρτετὶὶ [οΙΗΕἱ0Πἱε ά, Ι. Μι τιπ1ηοτιιτηΚλίο

ςιμψ.εαιιδίω ὶιπ.τεί'τ. ΑΙτετα τα τἱο ώ, (μία › ειπτ0τπσ.&ιιε

' ` :Ω ΡοΠξΠΞρησηΓυπότ νευότττ,& ω; εο Η·υό)τυε ρττετρἱτ;

Μεοςι12: πρώτ είται: Μ κάτσω Ρετ·εορτοι·ιιτυ ίτυότι1υπι

Ρτετιιτητι αιω- ιιίὶιτΞ8 ττάάειτ. Εσωτ τη 1ΡΓο , κ4ι10ά επιτοτ Ξ

τογτηάττέ δέ ττειάὶτεϊ ττιιίτι1τ, εεςιΜΠιπιτω είτ αυτι Μπακ :

Ρτ:τἱἰρει1όετε,‹1πιὶα πωπω: το ΙΡΓει εοττιπιὶττὶτ , φωτ! τό 1

Ψ€ΒἀἱΕ82 ΪΣυἑὶτιεΡστεὶρὶτδὸε Ρτετ5ωπ πο” ρετΙὸΜι: ιιπάε

ξεε;ετιιυττι ώ; αυτι ιιΓυττιε ρτοτϋ ρτ9ίτατφάεΒετε 1. ΜΜ

· τ _ τπιεττ ;.5.ε:τ νειιττΙάτο Πζόε ο.&.εωρτ. Ητι1ς τοπΐεφ16ΠΜ Ϊ

`ἱτπεΠὶ8ὶτιιτ , ντ:τι1τη τό εΠέςιιοά ώείωι:5 , τ” Βοικ2-Μή τ:

εοιπτειέΗΒι1ε ιιΐιιτειο; άε:βει·ί εκ πποτέ, ει” νε! ε:: Ρετίου2 ':

ξεὸ`τε εΠ:,νοΙ ΐο.Ιςεω το ἰρίε εοιτϊιπὶΙΒ εΠ.Ιτα ττεια!ιιιπ Β0ϊ· τ!

σ:,Βο1τ.τ!ε πίστα. ; .ἔι ιπιττ1. ι 5". ι1ίσ.1ιτς τα! 53,1)οηεΙ. ὶτ1 ττα- Ε

 

ξθ,©.ά: πιστά «:.6.ίυ Ρώτα `, .7 κ Ϊ ·Αεεεκττο τω”. ` Β

δίστέίπωωύ22 μ·ούΜάξπω αι2Μπ ΙΜ¦ ›Δε π· @ τι τ 911Πικ:Ηά0 ττωτι Ρετ·ΕΕ:Ιιτττιιτ, Πνεπ84Ρ` ' ειέΙ:Ξοπε εΙιιΙΙΙ,ίἰνε ειέωττωΙΙ, οικω τοΒαητἰἱ ττπι11Ρ· μ"

βια κια αυτοι;; Μέρη αὶΕετὶπ8ὶτιιτ τω:: παο μοΒωπ1ι!. Β

| :Στή τ , -' γ' ;..1.8-ω' `

»
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τ· ' τ.τ.Ι.8.8:Ι.τιθτοτ.:.;.Ε. άε ρτοτκιτ. Αέτοτε εττἱιτι ποπ
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ξ”

τον
οπο: ττ·ιτε,τ:τττιιττίτ ΜΗ! ΡτοΒεινετἱτ,υἰΙπἱΙ Ρτοίτίτοτττ,τττωι

Ρτο Πε :τΙΙοετινττξτ, 8.οίοΙντ άοβετ, Ι. ε1ιιτ σ.οοι1ί-:ιτο @Με

εάσπάο.Ι.ικ:Βε.οτεε 9.(:.τΙο οωὶἔ.& ειθ:.Κο.τίο :ι·ιιτοτττ,οιιτ

π&οτττοσιτωοειτ οτιιτε Ρτοοε.ττάτ,ιτοτ·τ αιιτετττ πο; ΒετοοΠ:,

οιιἰοζἰπ ρ:ιτί ατο ία Ρτο ΡοΠξΙΪοτὲ τικΠαιωτ. Ιω..Ο.οο ταδε!.

οἱ: τιττΡ.επιτΠ.το μή τ ι8.θἶόο ΚΙ. ει” ειιττε·το το μή

εαυτο ττεττι1τττοετιιτ, άσμα τεττο ειὸΕ-εττἱ Ροτοίτ, Ρτττττο. οὐ,

τυο τςιτε ε:ίτ ίο.νοτ:τοτττοτ Μοτο τ. Β.νοτο.οτττοτοε τ η. έ»

το Κ.Ι.Εττ:1ιτη ΡτοΡεοΠοτοε δωσε το :ιοΓοΙνουάιϊ, τιποτα

απ! οοιτάτωοειοάιτττι , τιπάταιιοιτε Ροττιιε Ρτο ὸ1ίΓοΙνεοόἐ

οΒΙΙοαττοτιο,οιιειτο Ρτο ού. εοπΡτττιτειιόέ. Ι. Αττὶειτπιε ΠΣ ο:

ΟΒὶτ8ττ.δτ 2.τ1.ΑΙτετει τοπίο εΠ,οιιτα αέτοτ εάδττο ει: , του:

νετὸ ττε8ετ, ετοιι1Ρεττετπω πετοτε.ττι είδεττιττ , ' υπ ΡΙΟ

Μιττ!ει Πτ ατΕτιττε.ττο,οοτι ττεέ,τοττο 1. ι .ττΣάο Ρτοοετ·.τ.ο.&οτ.

7ύ-ΩΣοοάετττ. -

Αἀνοτἴειτι1τ Ρωτώ ουτε: τεττιτΙο Ι.οττοε. 1 4.ΕΕάο Ρι·οοειτ.

το ττ·:ο Μιτο8ττιιτ οι1ιιε ΡτοΒοπότ,οοο οότοττ.-Κείο.Ιάοο

πιο τω ΡτοΒ.τιτ ίιτο.το ττττοοττοττοιο, ουτε ιτΙττο ἔὶτΓεἰΡἐτ το

ΜΜΜ ΡτοΙ:μ1ττότ , τω τηνττιτε τουε που αόΠττιτοττιιτ πο

ατίδτ:ιτο Ρτοοε.ττοΙτ , καμια τττνττιτε οοἐζὶτιιτ ρτοοειτο. ό.1.

26τοτ.νηάο 86 Η τοι1έ το ΡτοΒατίοιιο,οιιαιτι ιτΙττὸ ἴιιί-οορἰτ,

ὲ€ξΒς=Εἰτ,ιτὶτιὶΙοτπὶιιιιε τοπιο” Η ειέτοτ που ΡτοΒιινοτέτ με..

Επιοπεττι Πι οπτ,τοιτε ώ αοίοΙνοττόοε. ΠΙ).ττιἀ.ὶ.αέτοτ.

δε€ι.ι`ττὸὸ ορροτιἰτιιτὶ. ::τνΠο στ. Ο. όο ?στο ιτοτ ὸὶοἰτι1τ

Μπι ΜΕ: τοοτντΙε,τ1ιιοττ πάω άοίτάοτσ.τ, ιιτ :σιτε οτιτιτοοειτ

νοιτάττοτετο ἔι οπο ὸἰοἰτ Γε τεττι Ρετττωτι οτοΞΙΐο. ΚεΓρ. Μ.

ΒεβρΠο ωττεττιττ ἐιτοο ροΠεΠοτο το1τιιτττνεε, οτ ον1τοτίτι

ΡΜοΠοττι ιιτττ,οιιτο. το; (ιιττει:πα αΡιιό Μοτο διετα στο.

ΡτοΙπ:ηΓε,8ς φωτ Ξτττεττοἔοτετυτ, ι1ττόοίι1Μ11 Μοοτετ, Μ,

:τοπ ίο:τω ττοτο δε ττοτιίουιιτο ετωτ16, Βίος στα οοτπτα

Ό εκτν·τίτ.Α τ”

9901 ωφια ιιΐοτοτονίοτττ,ε.ττοαεω σ.νεττοττοΙτιπτ άοΒοτ ω. /

Φωτο νοιτάττοτειππ._

το @Με

δ

φωτ::

@τε

οΝττττΙιοο-σ.τ8υτοαοτττ_ιτο

. ` Κ Β ;'β.



ού.__'._

ΗΜ οΜποι:.:..ωω Οοκτιιονεκαωωινπ

:ι&οτίἔπιἰΡΙοηὲ ΡτοΒεινάτ ΐι1ειοίητεοτίοηεωό τοπ:: μιά:

οείεττπο ΡΙετιιπιο; μιηιιτοπάιιω,ο: Π: Ρυτ8οτ, ίοτετά1ιττι

ετὶειπι ἱρίἰ ειέΙο:Ι εΙοίοι·τιπ ]1181ι1τ2.11άι1111 , σε Η του ΜΜΜ

δώάί8οιιε Πτ.ο.πΙτ,οκ.άο μπε;οι·.Ι. ; .Οοο τοΒ.τ::σό.Ι.αά

ωοποπαϋ ; ι .ΠΣ‹:Ιο μιτο]ιίι·.Ε τΒὁ που Μποστ του: ιιΒίοΙιιίέ

πιτ , Π-ε.6Ι:οι· ὶητειι:ὶοοοιπ ίοειιτι Ιοἔἱτ1ωὲ 11011 ΡτοΒιινἱτ.

Κεἴρ.νβἱ ειέΕοι· Ρ!υ.οθ ΜΗ!! Ρτοβεινὶτ,ι·ειιε οπο :ὑπὸ @ΗΠ

-8τοιπ!ιιε οΙὶ,Ι1Βὶνοι·ὸΙἐππὶΡ[οιιὁ ΡεοΜΜτ,τοπο οιιΙο. ἴιιῷἱ

_ εἱοΜΒοε ει!ΙομΞΒιιεδε Ριει:ίοι·οτΞοηΙΒιω και: @Ματσε σίβ

4!οΒοείο μιτοιποπτο Ροι·8ει·ο. 3 · :

-Φέιπὸ οΡροπἰτιιτ Ι.Πνε Ρ0ίΠάετἱε. ι ο . Ο . Φ· ΡτοΒ:ιτ.

οΒἱ απο Βετο: ροτοτει: ο Έπειτα: ΡετπΞοπο Βοπεάάτωε οπο

ὸἱεΡετοτ81ει,δσΒςτεἀὶταιΙΔ,ϋε Ποτε: ει!Επετοτ αι ΡΜάἰ8 6·

ΗΜΙΒ άο;·ιειτ:ι ἑι με:ο,εο8ίτυτ Ποτε: Φο τα” Με , εείαιπΠ

- Ρο!Πόοειτ :ο Ρτωεω,Ρι·οοπε Με ἑ μια: Μοἀοοοτο.Κεῇν.

Ηοε σούι Παπά Ξόοὸ ὶοοοτοἰσὶτΡτοΒοτΞοαΠέττα ὸοιπτὶο

Με , οπο. ε!τοι·θειτοτειόΙοτ .πο ονειιτιιτ ΡτωΓιπιπὶοικ ΜΒ,

φα! Ιδ:ΙΙίοοτ πωπωμπε Η Η ΡταΙοοιιιοτοι· εΙΕΙ1ςτ€·

άεέ δεόοωίοί Βοηοωιπ ατοποοτιιω.Ι.Ιο ΓοΞε.ΙΕἀεΙὶΒ.δε:

Ρο!Ηι. Ιτέοικ: εαπ: οΙΙ1ΐεεττοε ει!Η:ιτκιιτ Γε ΜΗ: όοιπΠ108

ο οι αιιιΩι άοΜτ1οηΙο,Βοο Ρι·οοει;ο :οοεπτοι·,οοΜΡτςΓυπ1··

@ο ίπ οσε τταπεΐοι·τ οικω ΡτοΒειιιόί : ὸοτιιιτἱο οι1ίιτ: πω:

ΡεοΓιιιοΞτιιτ, :ΠΠ Ρτοβοευτ , Ι. απο όε Μόεο1το η.ίΐ. Φ

° Ρι·οΒοτ. - ιιοτὶοε οτιέο μι; ίὶιτιπΞο ώ: Ρι#ο :Ωστε οοιπτο

°πιιοι,τοικ: τειιε ἔτεινειτιιτ οποτε μοΒ:αιόί _ ο;Ιο1ει οί·ΐεθ:11$ τ,

μωΓιιιακὶοοἱε ε·Π;,οτ οοοε 1·οοαοάΕ ὶο£ι1ι11Βειτ οί οουτΠι

@και πϋΙάτειτ Ρτωίιπτι:Ια .Η Ρε.€€6 ο. Ι.Ιἰ εΙι1τοΒοιΡΜΜ

π4.ΡΕοο ΡεοΒετ.Ι.άοτειπ 3ο.Π.άε 'ιιτ.άοτ./ . '

~ν ' νΙεΕυποοοΒΒο.τ1. ιιΒΜ.π..().άο ε.ΙΏδε βιιΙτ.φάο ειΒοΗτ. ζώ(

~οΒΕ1ποι·ΞΜΞοίΒιιεΙωΙά ιοεῇεΩαπὶε,ΡεειιΙαειτε., 8;ΜΗ , ώ έ

πωιεΙοε.Ραπε:οαιΒοητοι· ρω·ΒεπΞοοεω 11οΨΗοι: ΓΡαΜ· ω

ΜάοφτιιΞπο& Ξιι.!ιὶΓεοεοτὲοοΙΒοε ·::ΙΙιτβοίουε. @θέ

ΙΒΜ€11ἱΜὶ11Ε€ΙΙἱ8€11άΙ1Μ ώ, οσο οτ ΡεοΒιι:$ο ·ε.::Εοατιιτι

ΜΒιίΜΜο:οποοοΕτοβούτοδτ-ώωοαοοϋ5, (αἱ μ! Κ"
- ο = :Ξ '“ ° - Θ' °ο° °° ο· μοΒΘἔ' ο·
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Α:

Οεκτν1::Α 1. η;;

Ρ:σίπ:ίο :εἰ οΡ απατα: Ρ:οΒο.::οη: ειεςιιίατο:ἰε, :ια1ιιο:τα

:::1τω ωεΒἰε ε ικείαιι:,::ε ε:: Ρ:οΒειτὶο:ιἰΒιιε :ιέ:ο:ί ::οι:4

άκι:ιπετιι: κι: ε,ςι1ἰἴο::ὲ ::ιεΙ:ο:Η:ι.ιε 1ποβειτ:ο:1:Βιιε οι»

ΡοΠτὶε Γ: Με:: Ροτεί:. ' - 4

Μ

Αεεεκτιο ω:::::ν:.

Που::ΡηψιωΖωτπάνε:: ιιῇια ωίσεπ:πω Μπα.

ΒΕ οι ε ι ο Βςε,:μιο:Ι Βο::ιο Ρ:εείιι::ιο.τιι: νἰνε:ε :ώμο

ειάτειιτιιι:: ιιιωοε,::1Π Ρ:οΒετιι·τ :ποτ:ιιιιε ΜΒΜ: Δε·

:ιι:Πο :=.Π:ί:Β ΠΙ). εο:::::ιιιο:τε: :εεεΡτο. δ: ο.ρΡ:οΒειτα ό::

Π: παώ: Αε::ι::ΠΠ Ι.:..5. ί: ἀυΒἰ:ετιι:.ΐΕ ΤΕΒ. εΙυε::::ι::.

ΩΡ:τ.Εέιςιιε ΜΗ:: :ο ρ:οΒατιι: :η Μι:: πἴιιεἶ:ιιξὶι1ε Με::

ιιίιι::υ&ιι.υΒ1 τ::ι:Η:ιι: , :1ι1όά ιι!·υεθιι&ι1ε ε1νἰ:ο.τὶ:εΙὶ

(εφε :Ηπα ιιί:1ιιμό ::ωπι1:τι ο.ι·ωοε , εἀὸἱταΙιε:: :Βάσης

(Με Με τει::Ρω @Με Ι0:18ςνί:1οπύ:1ί8 είἶο εΠ8:ιοΜ:ιιτε

Με:: :τ.$τιτπιτ1.:ΠΩΙ.11:τ.Ο.ά8 58. Εοο!εί δ: ΝονεΙ. μ::

ΕΦΠΚο.εεη:.α::η .εαιιό.Ρ:αίξτ.ιιΒ: εΙἱΕ:ἰ:ιι:, αιμα: :τοπ

:::Εο:ΗΠοιε 8; μ:: Με:: ειπα:: το.:ιτι1ιπα:::::1::ι σ.:αποτιι::1

Ι912Ϊ©τἰΡτἱο,[ιἱ'Βῇ€έἔά Μ.: ::ι::οπο , :Ιιιἰει Μ:: ::::::Ρι1ε Με;

9Πἔπνἰ Βο:Μ::έε ΡΙετιιιτηιιε θα:: :ΙΙ:ιιά:αιτιι:. Ηιηιιε :σέ

:με ό: ε!ΐεξΕι1ε,ςιιοι: Η Μάιο:: Ρει·ε8:ὲ εΒί-ετιτἰε βς:ε:Η:2.

κι:: ::ιηιι::::: Ρ:οι:ἱιπιιε :ις:εε ο.Β ἰιιτείὶειτο :ι:Η:ε δ: πω!.

Ρ::δ:ι ν: :τῷ Ρ:ζι1ε·ρ:οβει:ε ::ο8:::::, απο ά:: Ε11]118 Βαι:6>

ὁΙτπτΘ'τιΒἱτι1τ,ὲ ν1ν:ε εκεείίἱπε,νεὶ μι:: δ. τε::ιΡο:ιτ Μ.:Νβ

ΗΕ.15·0]ι:ε :ει:1Ρι1ε εε:ιτιιηι ο.:ιιιο:ιι::ι ο:Π:ικ:ίΐο:Ρ:αΐι1::ιάσ

@ΠΠ :α , πι:: :ειικΙ1ιι μ: :σωσει πετηται:: ίιιΡε:ί:::έ :ΜΒ

Β0Πὲ› ἱὸεό:1ιιε ΑΜΒ. :με μν.:1:1ιι:1::: νὶνειπίε 1η:6:Πτειε Μ.

00 @μεκαψω ω! :ιΗομε::ι Δ:1:τω::: Ροτείὶ,πἱίἱ σει·

το Ρτοβετιιι: επι:: ::1όττι111::1 εΠΕ ει:8. :Η 11 α. 5: ΜΝΗΜ

ϊατ.Ι.:1ιιὶ ΓιιΡε:Ω::::·%.:Ε :Η π:1.Ι·::ε:εά. Τ' ·' : 7 | Σ!

· Πο::::ο. Επι:: :Ιε:::Βοηε::ι :αΙσπιονοτιι: σ.:811:116π:€ι::;δ

 

”00π]:6Βιι:ε 8: ρωΓ:ωπ:οπεε Γιιπιιιιιτιιὐδεστπιπὲιηἱτὰ

  ἐΨ9ΠΡὶϋπ8ΡΓ59εε<1:=>:Φω::::· Β:-414:::::=ί=:=:- /

_ . μ8$
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19·έ Μπεσετ.Ι.ΑΝ. Ποω·ι·ι>.ονΕΜωπνιι_

Ρετστ,Ραιι::ίΦωοε Βοτιπἱπε:5Μ πη:Ριι: σωπιιιπαπποτσΠ

νΞτεπτΓυαω Ρτοάμεετε.Ετ8ο που τεέὲὲ,ηεε1με πώ άίεί

τυι·ΙΡτςΐιιιπί Βοιτιὶπειτι κάνετε ιιίί1ιιε ω! ε€ι1ω111ΔΙ1Ι10$

Κε Ρ. Ηεσ οΒκόΗο ποπ τοΗἱτ Μαιο ΡτςΠιιητίοπειπ ]μτέε:

, Ν:ιπι βςε ῷεοἱίἱο Με εεοἱΡἱειι‹Ιε εΙΙ , φωτ! Ρετπισω πε

τιιι·ειι1·ι δε νἱτα Βιιιππιηα ετ1τΓιιιπ,ΡοίΠ τ Μαιο :ω εοπτιμπ

ρουοε κάτω: Γιιαπι ατεπάετε. Οπα επέο Ροτεέιτίο. ρα

`ΕτεΓιιιπτὶοιιεπι μπω εεπ&εωι· Ηοω1ηειπ ω! αιπιιιπ απ·

:Με νίνει·ε ΡοίΕ,έΙΙο ΗΜ άΙοέ: 11ο111ξηε1η σ.1ίσιιιοπ1 ΜΒΜ:

Χάνετε, ςιιοπςἱ ειιτἴιχε νίέα-σμιε ιιοηάιιιη ειτίΙΒἱ: :εκπτώ

1τιιιέπ αππιιὲπ, Ρετ Ρτ::[ι1Ι11Εἱ011εω μπω ω"όπω ΜΒεϊ

) ίαση Μτ6τὶοιποτη,‹1ιιοειά επίγετίο.τ1ιιε Ρι·οΒετ ειπα ά:: εμι0

ιΕίεεΡτειιιτ,οΠΒ ωοττιιτι1π , ςιιἰειραεΙυωτἱο ρω ;ε!εν:π

αποΡιο ‹1ιιο ΜεΡαείιιτυτΙο,αΒ οικω ρτοΒωά1,8: Μωβ '

¦·-ει·τ οριιε ρι·οΒειοόέ γεοηττετὶιιιπ ὶτ1 εάνει·ίωιιω Ι. Μ:

ΡοΗἱἀετὶε, ().άε Ρ:ρΒ:‹ι.Ι.ιιΙτ.ὶο Ρι·ἰτκ:.ΙΕ ΟΕΜ ωετ.ωιιβ

πάω: τεκ.Ειι Ι.8οηετε!Ξτετ, 5.6 Ρ€τίτιιιτ1.ίη Επι. ΙΕ άφω

ΗΒ.Ροπο παμε Με τ:πιπιπ ά Ξιαθεεμιοηε ό! , σε Εστω

Δε! εεπτυπ1 ειιυοε κάτσω Πωσ: εκτειιΔ:ι:,φοά εοωπιιιΠἱ

εκρετὶεπτἰε πιιιικὶὶ, νατἱἱἴ‹11ι: ε3:εωρΠε ἀεπποιιίὶτετί Ρο·

τοΠ.%ιρά ὶπιρτὶωὶε Βια:: @τοτε 00111Ρι·οΒο.τιιι· τΗΒι119

.Μο ί:;στεΒ 5ετ1Ρτιω;.Οοηεβ6. ι1Βὶ Πει” ΟΡ:.Μακ. εστω·

ποιο Βιιπποιης Ντε: άεδπάτ α·.υτιιπ1 νὶΒίιπἱ ειουστιιπι ἴρα·

·_ @ο .νιπάε ΑΒεαΒαιιιιιτι·ι,ΙποΒιιήι_ Μο?(ἐιι, ειΙἱο[ς; του!

τοε ΡεττἰατεΒ:ιε ΒοοΓ ΜΜΜ νὶτεεΙοπ ἐ εΧεεΠῖΠἔτ Βιετπ ζ :

Ρ Β
Μετα εΡετίὲ οΠωάιιιιτ. Επι1άεω αΙωπ ;ει·τηὶιιιιιτι Με

ΔΜ8ἱΙΪὲΟΙειυὸὶιιω Ματἱιοιπετἱὲοιιιω ῶᾶἰΙἶἱτη ιι π1,ΤΠ·

ΒοΗίι1ε ΡοΠἰο ίἱπί

.ίιιιππιέΜΜΜ κεειιηιιὶἱἱὶτετε νἱτεκτι ΡεκάιικΠΐο ιιίςιι6 2ἀ

α α9;;:εψΙε σ.απιιιπ,τε!Ηε Μ: ΡΒἱΙὶΡ,ΜεΙατιτΒ.Ιι1 ΙὶΒεΙ

1ο ώ: :ιοἱιπἐ.Αόὶπεο Τ6τευτὶεω ()Σε:οι·όπίε πωπω Ι Π·

εποέαναέΙΒ3_Ω!ὲ›ἀἱειιιΟῶΙΙἰ π η·.αιιιιΞε ΓιιΡετΜτεπ1 ΗΜ:

`ίἔ$ΦἱὶΜΙ1ΕΡΙὶι1ὶι1;Ιἱ Β.7ωεειΡ.48.Ιειωπηηπε €τὶ8.Μ ΙπηΒίβη

ΦΠΨσι:ὸ ἱςτ:αωΝον.ἀο·ΜσιιορΙι.:εἔ-επα οεὶΠὲ σιιππω

π: -7 ρω
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ΠιιιιτνιιτΑ τ. η?

ι Μο ΑΒΒιιτε αιιτεΠπιιιιιι δε νι8εΕπιιιιιι @Με :Μωβ ¦

ιδι:ιιτε.Πειιιιτιιιε τεθειιιτιιιι ιιιίιοτιπ ΗιΡΡτοότατεπι ιιίιιιιο

Μ" ιι! εέιέΠιιιιιιτι ι1ι1ει.τΕι.ιτιιι ιιιιιιιιττι νιτ:ιιιι ί-ιιιιιιι Ρι·οὸιιιιιίἴἑ:.

ἡ Μπι Ιου Με «ω ειισιιιΡΙει ι:όπιεπιοαιω ι·ερειιεε ο.Ριιό.

ΈιτΙιἰὶΙιοἔοΒιιιιιω ιιΒ.:.ο.ιιιιι:ις.Ι.εά. ε. ι μ. νωωιτή,

Η ιιαεεΙὶ ΙΒιιτειιιιιι,ΙαζιΒιιίεΙυε 8ε ΡιοΒατοιιιιτι ιιιιτιιοιιιπι

ιι: Ωτιμιε ιιιο.8ιε Ε011[€ιιταιι€2,9ι10ει Ιιοιτιο ηιιτιιτε.ιιιι:τ μια·

Μἔ ίιιιιιιιιιινινετε ιιΓε1ιιεεά εειιτιιιιι ειιιηοε , ΠΜ Ρι·οικ·τιι:

ιοιιτιο.τιιιω.%οά δε απο ιτιιιιιὶ ΠΠ.αιΙοιιΙο εβιιιΡτοΒιι

κ ιιιτιι είιξΙιεφτάιιΙΕιιιι:ιτ Οοπο.Ε Μι. )·. Κα!. ε. ι 8. Απ" -

Ριιιι:ι.πάΜ..Ο.άειείειιιό.νειιό.μια; .ε.4.ιι,; ; . . ' ':

ιι · ΟΡΡοιιιτιπ Μ] @Με τι.1°88ιιτι1111 5.ίἱτι ιιιιτοπι νι:ι·βιιι ικ:εια 'ι

β·Σ ιιιιιιιιιέ·Ο.άε σ:!οικι.τιοιι. ιιΒι ττιιι:ιιτι1τ ιιι άοιιατίοιι'ε: κάάιώ

Έ ιιιιιιιι :κι Μιά, Γιιπιι ΐΡειι:ιιιτιι ηιιιικιεειιιι ιιιιιιοτιιιτι: ηιιία

ιιιπιιπιω”κάνετε Ρτςΐιιιτιιτιιτ.ΟΙοβιώ ό..Ι.Κεί-Ρ.Ηοσ ·

βι€ειειε άι ίιι ;ιοιιιιτιοιιε ι·εάάιτιιιιτιι Η κάτω” . Κατιο]·ιμες

··; ιιι,τιιιι:ι οικω άοιιιιτοτ ει: ιιωιιιωιω τόνειιίιιτιιτ, πιιιιιιε

ιιιιιι €01ι€ειιάιιιιι άι, ινε ιιιοιιω ικιπ:Εισιιιιιι 6τιμι άιιιιγ.

ιι ιιοΓιιιιι. Ιω τι.ιάι:Τιι·ο.9ιιι:ΙΙ. ἀ‹: :ότιιιιόι:.Ιιδιιαειοι: @Δι .

?ι διοίΕ6.ιιιιιιι.ιο;.

οι ι ··

Τ" Αεεειιτιο |ι.ιακνι1.

3”. διιήιιιιτι τέζιιΖω·έισΜοπρεπέπε: ακίφωεω,·βείαά

ι ι ι ρ·ούιιτίσκωι σουιΜιέ?κα .

ΡΚ ο Ι€8ι1Ιἔ. Ράδιο ωμια ιι·ειάίτιιι·, ιιιιοά ἰιιἰὶτιιιιιςιιτη.

- ὰ! αφτι” ιιι φιιιφόι:ιΒιιε, ποπ :ιό ίιιΒΒσ.ιιτιπιπ, ίεά

Ψιιιιιιι π! ΡτοΒιιιίοιιεω οοιιτ:πό”διιε ειέιιιιΒαιωιιτ, ιι:Η

] Με: κ! (μισάω”Μι , Ρετ &τιΡτιπειε ΒιειΠιιε Ρι:οβετΙ

Ρ9!Βιιδιι€ @κι :ιιιι:ειιι πω:Η ειπα! @Μπι εΠ:, Η ΜΒΜ” !

;' ψιβιιιεΙε81τιωιε ιποΒπιοιιιΒιιε έοιιιιιι6ιιιε Μ” μάσα»

ι μἔςἶἰ9°?ϊἱΡοΙΒτἔδ.ἰὁ ιΒιιιιε, ειιιτιο,Ιοι:ιιτιο, κι·ιιιιι·ιιιιος

ζ ἔἱἶΨΦι8ιιιι1ιιε 00ιιταιέ€115 είίΜ._:ιι€ι_νειΙειιιδε ΐιιΒβίιιιιιτ;

Ε Ψ5%·ιεΜε ζιεεεεειειιιιΦιφεεΦι#9 ισιω··
ιΔ ι - -› αδ;

η



τ” Μτεοετιττπ. Ω_οπτιονιττεωτκνΜ

το δε οοττΐοπίτι οοπτ-τειτιοττττιττττ ΜΙΒ !ο8τττωτο ΡτοΒετίο·

ττττπτε οοοθ:οτ.τοκτιτε Πιο: οΧΡτοΠἰ το Μ.τΈάο ρτζη.Ι.4.δ

Βἱο τω. τηίττ. !. απο τοτε. τι. Ο. άοτστοΒο.τ.Ι.9.8: το.().ιτο

βετο ΜΙΒ. › ' '

' ΟΡΡοττττιιτ Μή:: :1Ποτττοοί 1.τ.(:. ττοτιιτ. οτττοττ. τιΒἰ

ζτ:τάτττ.ιτ,οιιοά (οττοττιτο. :τά ίαΒίτοοττεττπ οοπττειέτιιε τητ

Ρτήτοιτττοι τιοοοΠ`οτὶὸ ίτιτοτνοττττο άοβοετ. Βοίο.Ηόο @ο

_ σούτ τεττοτιο οοτ·τΡτΞτατιττο οίτ,ιιτ οοοττ·:τό”τιτε `οτηΡΒγτουττ

(Ι18 ποίοιτο Π:τψτιιτέ ροτίἱά :τοπ Ρο(Πττ Οι το «τπτ-το ΡΙτ

τ11τττεΒ·τιτο οοτττττιόΕτιο τη Ροτροτιιιιττι νο! :το Ιοη8τίδιπυιπ

τοττ1 ` οοπτοτυοττειτο Βοτοίτπιπτ οκοοάοηε οτότοοτιιτ,δετο

Με τοτε ὶτττοτττιοττ Ρ0πι1τττ,ειι1τ.οωτνἱοιτὶ ττττάοι·ο, οιιςδ

@ο τοττετττοιτο τοπ1Ροτ·ο Βοίττι [Ποτ , & τοι ττιττττε εστω»

τω” Πάω τετοτΙο οττττΠΒιιτ ΡοίΠτ, τύπο Βιέτιιτττ Μ, οι Με

ς:οιπτειότιτο Πτοττε δ: τττΡτι·ι1τττοτττΙο , τοτττ1τιωπ ΠάοττΠττιτο

τοττιτττ δ: ττο8οοτοτιτττι οιιίτοεὶἱΒιτε οοττιτοτττττ!οοοπτ,οιιο

6ο Βοοοδετοτ ΒοΗ:εο νοττταε του οττο @οοιττίτι ,ποπ ντοΙΙ- .

- τοπ, δ: εΒ οΒΙτντοττο οοττιτττοτἱὶἔἱιττο Με οοοτττιότιτο γἰΠ· ο

·· τ1ττωΡοτετ. ' ο - Δ τ

'' :δοοιιπάο οτήίοττοτ!.οοπτΜέτυο η. ΟοοΜο ίιπ'ττ.& :

1οίτττοο οτττΡ.8: νοτιό.τια Ρττοο.ιιοτ ττειώτιιτ ςιιτοττοε τιιτοτ .

' οπττοτοτττΒε νοττόττοτοττι οοονοτττττ, ω οτηττο το ὶἔτἱΡϊ1# ῖ

τοόἱ8οτιιτ,τιιπο οτττρττο ποπ οοπίοτιιτ ΡοτΓοότο,οπ τοοιιοπτ :

·Ε:τΙΡττιτατττ οοωΡΙοτο.Βοΐρ.Ιο οο εεττ-τι ΓεττΡΕι1τει οι στ·

τὶοτ·το ποοοΙΕιτττι οΠ: ΡτοΡτοτ οοιινοπττοττοττι οοτττταττοτυ τ

τίμτττ_,οιιτ.οοτοτυαττω Ρει6Η ίτιτττ, οτ Ιττάρτιιτο. πο! ο0ΠΜ· οι

ἄιτττιοτιπτὶοτιὶτ Π: τΙοεο!Τ2τί2,Ψ1ο οοπνοηττο £ειοττ,ιιτ και τ

ΐοττττττο πο ΡτοΒοττοττοττι , τωΜΜΜ :Η ττττοοπττω οττι

ξτοτττέ(οττΡτιιτειττττοτνοηίτο άοΒοειτ. νττττο οω·τι οοτινοπτεττα Ώ:ττοτιιτο σ.άΒτοοε.τιιτοππτοτττ,τυοο Βετο ίοτΙΡτιττα πω) 1

ττΙτ ττοοοΠΒ.τττι, οτ οοτιττοότιιεοτττττοτττε πω: ὶτιτοΙΙὶ8οτιὶΓ τ
ο οι·ΓοοΤ:ιττ_,πτΠ ΓοττΡτιιτει Π: εΒίοΙυτο , τ.ττπ!ο δ: Ρετ ΡΦη1· τ

ξἑτηϊἱειι1τ Μ: «τετ τοοοόοτο Παπ, οιττττοάτι.τ τοττοτιττο οσο ο

ο ττοτξοαο8ο οοπτοΙοττωΙ.Μ0πτωπω . το ο ο >€ 7 .ο , τ

. ., -- Θσηω *ΐ-- · Μ” Α τ ;·Τἔπ@ κ

ι
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Ν (ἱεκτνιι_ι.α·_τ` ή;
. ι . · '

ιι: ` ΤΕΜ: ιιώιοτΓειτιιτ ΑιιτΙι.Ιιο‹:ιιιε οοιι·εέ'τιιιτι.Π.άοΓ ει.

  

Ετοἰ. ι1ΒίΠετιιιτιιτι :οι ΕεεΙοίιιι: οι:ιΡΙΒοοι·:ιτιοοιι ΡοΠο,.

[Μ ,τιιβιιιιεινειιιιιτ ΓειΕΡτιιτε. Κοίο.Ηοο ΙΡεόιο.Ιιτει· εΩ ιικο

ι Ρτιιιιιιιι οιιΡιβιιοι::ιτιροο Βοιιοτι1ιτι ιιτιιτιοοι!ιιιιιι Εα:Ιο

Μ ω, ιιιιιιι&τ ει Με 8ειιειταΙιτει ττειάιτιιπι ώ , οποσ! οπιτιοε

Μ :Πειιιιιιοιιεε ίπποι ΕτοιοΠειΓτίου.ιιιιτι ιο (ει·ίρτίο Η:τωο

Μ? βοιιι:.ο.Πιιο αεεΡιιοτιο. ι ι..οιιιεθ.ι. ε.ιιοο ιιιε.ιο. οιι.ι.

[οτιμιιταω (ιιΒΠειι Μαιο οοιιτε:ιέ€οιιπι δ: Ραδιοκιιιτι :ιο

η Ματια είἙ,νἰεΙο :ιιιιιεΙ Αοοιιιβειά 1,Ρειόὶιιιτι ι7.Ο.άοοΑ&.ς

  

ι

Ά

[α'εωβέιέέσπασε” Ω'82°08472!.

Νε τι οι τ Α. ε δ: ι·εροΒιιιιιιτιο ίε:ιιοτιιι·ειι:ιιιιι ειοεέε

ή όσοι ζωα ιο ιικιιειο Ρτοάιιἐὶειιιιιιι , Ωω Βάση ΜΗ

Η ιιοιι ωιιι ειιαειι.ιιι Ι. ίἰ:τιΡτιιτ2.ι4. (Σ. :ιο 5ο.ιιιΠι·..ε.ιιιι

ι ρυτιιιι α.οοάειτι πιο· Βιιτιο ειΠ?:ττ1οιιιε ώ, οικω οιιιοοιι-ς

ιι ΜιιιιιιιΩιιιιιιειιτ:ι Ριοάιπ:ιτ,ιιτιιιιιηιιε νασαι οιΙΐ:Βι.εο.

ιι: τετιιτ,οιιοά πωπω είἱ ι:οιιττει 118.;ι1τε.Μ , 11! πωσ £οι1ττ8.τΜ γ

ι ΠΙΠιιι ΗΕ »απο ΡοΠιιιτ,ιάεόοιιο Ρτορτοι ιερι1Βιι:ιιιτΜιιι δ.

ιι άει-ιΞε ιιστο,οιιτιιι. Ι.ιιΒι ΡιιΒιιιιιιι:ι:ι..88.Ρωσ Κ.Ι.Ει:ετοΡΜ

κι Μαι άσειΠοιιιε Ροιιι ΡοτεΙὶ,Π Ρτοΐειο.οτιιτάπο τοΠειιιιέτο.

Ε· β0όοιιι άιο Γ:ΗΡτει,ΐοά Μο ακιιιο ει1ιο Ι1οι·εάο ιιι!Ητι1εο, να:

ιι πάω οποιο αοτ11ΙΤ1 Πε ιιοΡεοτιμε , παπι Με: ι.ιττιιτιιοιιο

τ· Ματια ι1ει·οριιοιτ Πάοιιι,ι.ιε ειιιιοιιττο Ωω ΡοΠῖτ Μετα.:

ᾶιιο.οιο£ιιι . ι .οι .ΕΕάε Βοιι.ΡοΙΠἐο.ωο. Βοοιιεπειιιτ

@οτιΗΜ ιιιίΕτιιιιιοιιτει, δε Η οοιιττει.ιιετο.ε Π: τιιοι:ει,8: μι:

η Μωΐ&ϋινει11τι Π άι1οιιϊ ὶιιιὶιιιιιιοιιτοτύ αιτοτο τοιιιιιιοπο

·· Ντιπ:: :Εονιιιιιι ιια:ειιί!Το πιιιτιιο,:ι!τετο πώ €0ἀἔ:Βάζω

ι ι #12 ; @οσο Ιοεοτιιιιι άιβδι.ιιτΙ:ι_ιιοιι Ρ:ιτιτιιτ.!. οι:ιειιιιιιω Ο.

1: 80 Φοιιτι·.ΜΡιιΠ?τοοι:ώτ αστειο Μ;; άοειδο μοι ιι·ι Μοτο

, ΕΡΣ!! ΜιαΜΜΜ:εὶΜιτὶ° οισέΒιι=ικου#
Ν Δ γ “ ."Μ“Μ>Μ-β 5991

|

Μ! Ψε&πο.ιιιΡιωτ.θζ5ιει8,νεόΕ.Ρετ. ΡΙιιι·εε εει.Γιιε, οιιιουσ `

ΑεεεΚΤ10ι.πι;ΧΥΙΙΙ. _ ¦

ο Μφιιιι·ιε ειΈ·τιεψηέ·εοπιι· @ικό εέσίειιφατ2φΜά!ώ Ι

 



·“ο Μ1εοει:.ΑΝ:(?ο ΝΙτκονιίκε:Απνκ '

@Με (μισά τοιιε ΡΙι1ΠΒ115 άεί·ΕπΠοπ1Βι1ε €τἱ:11ϊ1 άίν63ΙΠ5 δ::

εοι1ττ:ιτιἱε ιιτΙ Ροτείξ Ι.ικηπο.δε Ιβ! ΟΜΕ ό:: εκεεΡτ.ο.πυΙ

› Με ΡΙιττὶΒη5.άε ΚΜ” 6.Ιιι ειέὶοτε νει·ὸ Πι1Πο. :Π @ΜΙΒ

' τοιιττεήετο.ε Ι. ι .('.άς: Π: ι·τ.5α! [ει›ὸ :κατά Ριιττὶ ΡτοΒειτΙο

- ν :Η ρ€τιπ1ΙΨει.. 5α!γο.:κΜ.Ι.ΙΕι·ὶΡτἑ1ιπ. .

` ()ΡΡο11ίτι1τ Τι ι1Ισ επιιικίετο , ι1ι1οὅ Η ι:ε·ίΕοε ειΒ εάάεω

Ρ:τ:6 τοἀιιόὶΞ ΠΜ ἱιινὶετιπ τ6ι1τ:2.ι·ιειάφοωεπτΗιιοά ίἱ4

' άάτ1_ εΒίίηνΙεεω ποπὸ€το8ειι5τ,ίε‹:Ι Μια: τοΙΗΒιιε άἱ Μ·

οτὶΒυε›Ηοπε:ίἰΞοτὶΒι1ε,& ν€τξίἰιτιὶΙἰοτειὸοΡοηεητὶΒιιε .ώ -

αιττάέ·:. τ.-5: ι .ΙἙἀε·τεΠ.Ι.Ϊιιτὶηυτειπἐἱ 8.1).όσ τεΓΗΒ.Νον.

9ο.άε· τοΙΗΒ.ι:.Μ Ρτεἴει1τὶειὰἱβἱΟΙοΙΒ ίπ νε:Β.ὸὶνετΒ.

εχ.εο.Αςε1ιιϊμτεπι νἱιειπ δεδάςιπ οΒι:ΙΠειπ ἰι›Η:ιιπ›:ι1τ:ι, 3

βετ€ίὶερὶῇην€Χ€τεειπόὶε : μ .όε τε·ΡιέΒ.Ετ8ξεοόσω 1110· -

@ο όέσειτόυιπ ώ, ‹1ι.ιοεὶ πο @κι Φοι1ΕταΕἱε1ὶι1ίΪτι1ΠΜΒ ὶ

το. Βά;επι ΙἱΒ1ιἰετο"εητ,ίὶ:ἀ ἀὶἔιιὶοτἱβι1ε Γαίμιιτίε Πέάιιιπ ζ

' εΠ.ΚοίΡ.ΑΙΜό ο€τἰιιετὶπ τ€Π:ίΒι1ε φωτα ζι1ίἱτι1ιπ€ηΕἱ5 αδ ¦

σεΐεξ6ώμιι·έέ Ρέοἀυόὶὶε,ς`ιὶῇα Η τεΠ:οε όΝοτίά νε! εοιιττατἰΔ ;

ὸὶαιὴτ,ίὶε,βὶτι1τ άίΒιιίοΗΒ1ιε;ίἰέἐἱΡτιιταγνοτὸ εοιπτετὶς 6- Ξ

Βίἱιέϋὶῇὲιπ Ηόεττι όετοδειπτ. Κἑιτὶο ὸὶνττίἱτετΙε εβ , φαι

` ΡάοάιιτΕυτΙ ηΙΒΗ ὶωμιτατϊ Ροτε(Ι: ,· ειιι· ΡεοὁΗΧ€τὶἑ πεί!ςΦ

(:ούέΕε;ζίει ΕείΗΠ10:1ίε1 ρει·ΜΙσοΕιπεε, €ι11τ1ίΡΩ:110ΠΡοτ0€τ1τ ~

Ρτςἰϊὶάετς,ι1μἱά ΜιιιήΗΜτ ,· Με: ΙΙςιιετΞτ εἰ τεΠεε εφ» _

γε1πϋεόυΡ:τυεηάίεευΓειἔΡ:ὶιιΪ:Ιι:ατιπ όεΡο11ει·οπ τ. $€άιιιτ

Πτιιιτ.έτει Ρτέιιίςιιετιπ Ρτοβιιει1ιπι1ι·, ρετΙε:8ί 8σεΧειιύπω

ὸΠ`ι1ιπἔι Ρτο:Με2:πτε,πιιιτι Με :εΡυἔηαηι1ε,ε1υοά 00η!

ΜΜΜ ιάοι1 Ευοι·Μ δ: εο11ττατίει ίτ1Πτυι1·ιευ τα ΡτοὸιιΧετψ

ξτ:1Ρμτειτί ωεκ1ιὸ @Μεμα!ιιοειπῇ, φα Μία; ::&άόΙτιιτυϊ 1

ἑ.ἱιηΡι1εετἰ.εκ.ὸὲ Βάσ ίηΠτ. ·ΐ - ¦ ' _ · ζ Β'

- ζ8εε1ιὶι‹ὶὸ ΡιπὸὶέὶεὲτὶέἑἴΙῖοπἱ οΒΠ:ιτ, £1ιιοά Βἱτιἱε Μή· χ(

~ ἰἰε*ῇ€ϊξἀῇῆιεπτἀ Ρτο]ΔτωΠό ι1τἱπ 8.1τετὶε εειπμω 3 Μ οιΙιειπ Μ

 

γετὸ`ὸοη;ἱποἐιΐιημτ 9ι11ῇηιηἔζητα-εΙἱεώ Ι::έβαι ; ά6ΜΜ- ταῷεΡ!άρΜοτςμαπ:ΜεΙ.β€φΡτΩ11ὶι1ε-Ι>τῷ€Ιι]ρ 4%άΗ9· 4

861€. α”. ΜήΈ:ίπ16η ταα›ωεω τΙΙ(ΡοΒβοαεω.; Ιιιή118Με Π(

Α _·Εϊ61ϊίαΒέΒϋ'εσπ&4ϋάϊαΕμπ1πωΕάΖϊέψτατε«Έ Μ

| ;,_ . .Μέ έ”. ' 89! "



  

. Χ ο_ιμω.α-1.Α_ζ=Ξπ Α, κ .εφ

Μ ητιτἰεε: ΠΜ μ1Ήσεω δόξα: άεξοεειτοπτ..- Β0Γρ. 84ι7αδὸ.Ι.(ςτἱρτμτς (ΜΒ: δε!. ἱι1[Βηιιο‹;Ι ω.1, 8εφΡτρηΐυχη0Έ1

: Ρτοάιιέ€Βειητι1τ ίἔτἰοτιπά ἀὶν6τἴεε ώ Μέ σέάε;ωμιε ρη

  

@επι εμιειιπςἰπειτετιπ εοττιΡΕςΗεἱιὸεΒειτ _, ΡΒ: Ώβϊξόἶ‹`εΪὸ›

φράπήιιοςεω οοιιι:έιιεβπλω Πά-€άΟΣΙ8 ι1η8.μώειπ

κι :μια ρετ(οπεξ ήοιπρε Ιεξμτ.ιτίρ3 ειωΒπε ΐε:τιμ.ιιφε ΪιιιΙΒ
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Ψ ττίὶιπιἐτο ΡποΜΒετω,9Μει ΡτοΡτει· (ς;με;!μοχΡς;1αΨ

ΜΜποιι ίειὲἱεἱήἐιἱἱἰἔἱέ έει8):τρ.υόςε·,_ δ£ ἱπίἱᾶἱτἱέ ειέ12:ΐπ

Ώτιιὶ ΓοΙειπτ.ἀ.Ι.ῳΙὶ τείΕίτηει:ιο.5. Μιιὶὶὲτε Ροϋττὸάινοἴάἐῆἱ

ικιΗΒιπε εειιιΙΒΜεκδ πιιιιίέτ Μ τε·4Ι:εωιαἀωἱτιὶτιιιςωΊὶατΐ1ι

Μὲμωεπτὶε·ἴετυε βτ,· Μ:·Πεετ·ιιιπ-ἰειιἰφι¦τὁεἱάἰὶὶιτἰιἀεὶ·

Μπτ:·, ςι10Ϊιπ2π1Ν€ΐἰτ ιι·ίὶεεἀιιτοίὶοωοιικὶε ειόίΒίετά,

ΧΜΠρτεε ΓεΠἱ:‹:: , α. τιμεΙϊοπιειωι Παω τει!ιΒιιε π! Ποπ

ίρεεωέτετ εοιὰνοοετἐε, δ: ὰ τεΜ-πιοιιίο πίἔεπιοπτετὶρ

·ΜΡΙὶει· μια· εΜΗ τσηέονοετοτ. Ια ει·Η·ΜπίΒι18 νατὁνω

.αῖιἰςυεεοτὶἰεΡτοΒα-ιάἀἰε Μώ πιΜΜ ειἀπιἱτιὶωτ, ςιιἰιτἴε

μ ·ίξ::πΒιι1Μονοοετί ΒἱςΪει·ὲ οοιιΡτοάστασϊατ ,°ίω @Εἰ

·Ϊ0ττἔἱ7οττι1ὶς0 @έσωσε Βέτο, ιώεεάΒΜάΗΙΒειπέακΚω

0τἀἱη. φ' ,ω _ . ._ ~ δ!

$εειιιπὶὸυὶἡἱεἱειιτ, ηπα! τεΜεδ Ν:ΠϋύίσπΙο ΜΒ!

Βήττιιφι·ορτοτΙαΕπιεσω ωΠ6·ιιμ ΪειῇτέμὶΗυ: Ι·ιειξε:Ια.

·μψα-φ6: πωωειω ῇυὸἱέἱιτητ έ·ρωπετώ.Μακ" σ: ω!»

) ?ΜεΜΜΜ:Μ·πωωΜ Ι; ΗΜ. εαοπΜπάτσι ιοάΞ_. ά: Μ

“ ΧΘἘΡ:ΜΜΣ;τ·ὶιτ::ὶωὶιιΙΒαΦ πω: :Π-αΡοιεξδ
*τ η Ε ;. .

<ζε. Ί #ν.>:` :

  

 

¦ δω €01:1ττ2 οΒβοίξιιξ Βοο.τβδ:Ιο.Μιωαπώ ροὲείδ: ξέο 7

· οπιὶπιε αειται·-, ἰπ τοΠαιτιοιπ:Έώ.ιιτεω πο.ππωϊι δε ΒΟΙ1ἱβ .

ΪιιΪσοτῆππόὶ5 :ΗΜ τιιοΞτἰε ἔιΡειὶτἰε :ιτεΙιἰ`:ε&ὶε ε·εωιπ τετιιπι ·

Μεάι.ΗΜεάε Η:.Β:ιτο εισΙ51:ΙΙ::.ε·:4ατεύωΙιιΠ. εὶο Μὶαπἱ. ›



  

  

· ΦοΙΪ:τῷο;Ιρ ώ μπε@Η

- .Μιι1τω αυτ:: Β -

· , ω; απ· ειέΐοιπε;!..ιτΙτ.-Ωἀεὶω .ίπ δΠ~1σ.ΡοιωτιιοΜΜΙ+
(Ι. _Ρ ' Ρ .

·ω·.

_-_--ή

ῖἐ€6 Μ:Η:ειτ.5ωω ·`€ὁ›Ϊ°ΙἱΙΚ'6ϋἐ)Κ8·Χ·ΛΒΨΚ.

ἱὁὲὸ·ςι;ἱ:ι ῇιεὸΒπτΪσπἐἱΜ τσβάαΪήοι3 €ΙΜΒΒϋΠαηδαΤΠεΜ '

άι· Με ποι·ιέΩ ρο:1δετάο'νοΜιπηαοτ! ΗΜπί1η.δοτ ΠιΜΗ '

τα: δι ίπεοιιΡαιυποε , αιμα ΡΙοταςυε ἔωπιιιη κυαἔ>Σε ΜΕ

ξοηΙΒικιτε: δε δκβ]ιτΒ ων‹-»πεω ά1σειΜά ήιιαπενάπι Μάο

?Ψ1ΠΌὸ Κα” ΝΗωΦ:3ΙΒΜ Ρτι;ίΒε·ι:·τιἰε.νετἰ:στο ρτσΗεπδές

Ξι1ἐί1ε.τ€ἰὶἱἰςὶο ΐιπΡο!]Ιτἀ·ιηἑ›νι·τι1ὰιιἱἱεττω ιι: ῇωτω

βάο1·ίτευ @Μπι ;τεῖἰ·ἱιπποπὐιιιπ.·.-Ηωπό ορίαέσιππτ· ὴυσά

·πιιιΙία· ·ροίδτΜΒ πωσ Ϊπι οψη Μια! ἱ·Β.ιιε αιυΙἱε; ίεςϋαα›πιι·

;δωΡΡΙΒΜο: θοπκ2. εσωο..5:1εεΓω;·εεωε”υω.α:ΗΜ

εἀτοτἐοὰωιειε·ορὶιπἱοπτΜ ῇιιάὶτ:ηάἀο=& ροπίυΙσπάο_τω :

' :Ι Μ' ' Η

ι

'_ )::282έ.ί ›έψισπ&ρ, πεεαέ2οήπ2/ξ ξ
Ν! [Ψ. .

·ΡέΜι.ΙΧ 4°1€έ8)δέΉΒξτβιι;ς >' ο ελάνοιίιβε.. : 2ε&ίτποιήιτιπ Ρ©πἱ1ἱβ€τ€ ΦΠέτιττ! β Ρατέητεε.ϋπίἰ$ϋ€

- .ξω»ιμωπω ὶἀο_:1Εμε.9.ξξ @Μάο,Ἐὶαἰ1φ,Ρτἱὸτἱ8·|·ε£?ε; @Η

: -%ε?τΙ:Μωεπε Βάιαοτειη @έ ;τνττειδϊίπω:Ϊυἱ8ΡῇΙ'€ϊ7ἶί'-ὡέ›

τμιάόσεοι:επι εοπεΡιἐιιιοιιῇιιω όί«:ει·ε ΡεοΜπιπυ τ. Βατ59

@Ηιιράπιιτωοάο ἀὶεετ;οΗὶιπ‹ζὲ

ί_ι1εΙ:α8β τε ιιτοιΣωτ· ρω πωπω

:βἑἱΡτν8ι,ίἔιτ! πε ε1ιτίο:ΙεπώνοΙεπτε·ε ροίΐωιτ @απο τοΙΙάππιέ)·

ΞΙ1111Φ ὶ·1ΙΘΙ°_(€· ρ4κω;σε δ: Μή. ΩΒΞΠΞωὁ Με εοιιτΦα·νο!·

› )€μέ1:φρώτώ εΠά·ΕΦωπ10υίυηι , Με:Ιὅμέτ δε δΙΕιιΜ:6ά·

'βυ;ῇεπτ,μίπὸνει·ἴιιε Π: ἀῇεπιιτ, ςυἱσ. Μ;; εαίιι μιά” Μ

-ς;ροΙζετὸ ποΜπιφἱ©,πε ωΠΔ2ωω 1η το: απ: οτέιτιι1·. Μ

.;;Φωτ Αε;με:βὲμϋῷἱ. αι·Ωυτο$ηιι€ω (οκι·ιηεαΩςιιυητιιτ

1%ή.ηιιοαΡτ-οβ5βερ. ,ψ ρσ$ϊιι .&ΙΞειΙΙα εειιιίι.-·ιφΜ>

4 ά1$ρΙι1ε;ιΜΜΑφιέ`ικωεπΩπ:«ΜΜᾶἰίετἀὶ;ΖΔίἱ1ιὲΜ.» ·

(Μ8·,τ:(ρκ-.χι.«1πέ;ιὶἰὶἱπιιαπμ8:πφῳἔμῇὶοα€· (Μ

Ε

,.

· 45%ΜτέάΦ;υόι1ητθΕμπόεω·;ΐΦίτοπτϋιω:ά6ΐιέπτβι·ιιι! ΒΕάιέ8μξ1μ2άι·ι·ρι:Η1ς@όσΒ. Ι.ΨΞ8Ι.ιιὸ;.τείἱε::ΙἱιΩ.ἀε εεΡαοτώ ·

2 -`. . '. Ϊ . Ϊ › > ' . ,, Έ

.____;!.9':



  

. +.4 -. Ο ε κ ·:'νιω Α π.. .η 'Ε,Τ_:_ :Ω

› Πίσω πάνετΓμιε Γε ρΗρέι·ε ποίΗωόπωω,εφ ςηοό. τςκκι·ς;μ

[ :Η ιιεκι1εωα:άιοπ υὶοὶετιιτ,ὶιες εομΪΕτιι:Ιειιιἰ θα: μ.ΠαΜε

ω.ναι.ιπι ΡτοΒαΒὶΙὶο: νΜετυ.; Αεειμί] [::η281Η@Παρά

β οιηιιιτιὁ.τείὶἰιτι_οηἰιιω@τα @ε Ρεκί6ιιε;βρμητςτςΜΈπω.

τά ?ιιἰο.`τοι.ὶιι Μ. Ραι·ειποεμ ποπ ἀἱεἰτ τΙἶΡ:Ηἱ _ΡοΠζ τ·.Πςπιέ

' επι εκεἰΡΙιιάνεεΓιιε ειια:,φ1ο ε:.ΐι1·Ρο @πω ε:εἱΡὶετι‹:Ιο

δι που τεΡεΙΙςιιεΙο τοὶετειτἰ ;εΜη·ιοψηιπ, Γ‹:‹;Ι ω ροτμη:ι πιο

κ!υΙάειπ νοὶειπεε εοε :ιάτωΜεπόοε απο οΙΪἐΒἄἱίἔ*Κ · · ἱ

οΕηκιωκ ΜΗ: :ιΠατἑὶφηἱ Ι.εάαιτι. 16_.δέ11ΙΏΡ€ΙΜΟΙ.°8% .

ο! Διι:οΡεπιιΙτ. 5. ι .(ΐ.άς Ρτώέιτ,ιιΒΙ Ρεικεπτεε δ; Β ΠΜπα Γ;

Μ τεΙὶὶωοι:ὶιωιὰιιὸἱειιητ.·ΚοίΡ.Ρτο Μακ ν:[ ι1εκίνίται;ε 7 Εβα.

Μ ή ;ιμπ τοΒ.ιιπάει,ρατότεεΡτοΗΒετ1εἰι1τ€ίὶςεχιἀωζ;τιιπτ!ι3

«Μο. _ι;ο εςττὶΠὶπιὲ Με Μοτο. ταΠΕ.νεωω ῇ_η Μ:: ι:ο.(ιι ;10“

€ `ΡΙεικιιπ Ρποβωοιπεπι Έ:ιώότ πείἱἱιτιοτιἱιιφ Ρμ:επτμπι, ['

. ω

  

  

Αι1ίἔιη νετὶμιτἰε ισ ΜΜΜ; ακτιρεο.τ. -

Βσειχιιὸὸ Διάγετ2ιτιιτ.-1.φ1ίΕ0αιττ10Πτ0) ιο. 5 ! με αυτώ

:απατη έΕάσπσΠε.ιιΒί μεμε Έχασα οπο ;ςΡιἱ; ὶιι τεΐωπισμρ

ΕΟ6[ἱὶ€81ῖ3:211;:έ111ΗΒ0Ωετη1χᾶἔ11ῖ1Ξ;1ΕΙ1Ιῇ°Ε@ξἱ9η!ἑ8. βεί-Ρ.

Γα ' Ποτίιι-τω"ιεωειπ1έΜοο_ρι·οεεόἱτ, φπα Βοι:αιΓιι `ήιιΙΙιιπι

Η εοτυπιφάι.ιπι αεςιιὶτὶωέ ΒΙ!ομτ τεψιτιοιτΙυτπ 'Ραττἱε, ΐεά

Βοκ:τωπιια: εἱζἱτμτ,ιιτ τόίΈ.ιιικτιιτυπι ίοτήατιιτ είἶεόὶιιπμ

.Ιτηικ ω ;ιιςΙἑε1ὶεςοςτἰκο ρατετρ·ιιιτι τείΒτηοπζιιτη τς:Ρέσχ

β Βπιιτ,οιιιπ @ή άι: εοωιποάο Ρτοάιιοοπτίε Μπαμ _ - ›

Τεττἑὸορροιιὶτιιτ ε. μα. (χω τιπιπ εια:ιιίζ ΡοΙΠ; ψ:

~ “ΜΗ.(),ι:ιε ἱπ υπο8τιιπι ττ:ίΒι1ω Μ @ία ττιαττὶι1ι6.μῇ;:.Ιἱ :Δ

Ο. ΡεοΒαπάμπι 00ι1Γαπ8ι1ἱπἱΕΔΙ€Μ Ρ:ιτσητοε Βςτοιιἴαιὶἔιιἱπό

σέ ΜὶιΒξττιιτιτατὶυ τσΠεε. Καί .Ηο‹: [ΡεεἱαΙὶ απο Ρεικιιτερ

(Ο 4πο ΒΜε πἀτπιἰτιιιτικιιτἰπ τοίζεε, ςυ.ικι ὶτιΕΙἱι:; Μιπιέ Γιιειαι

;; ωπἴεπἔιιἰιιἰτειεπι το:κΞπι1 ιιαππκτκαπεί. Ηπα απατα

π ΆξΦΦΡΣὶο 1εω:Μπε Ι18επιἱ:ι, μ1ιιαΜο Ετ. επ πιαττὶωο

οπιιττιδτοΡτετ εοιιΩιηΒιιἰιιἱ:ε;εω ΠΕ ΡκοἱπἰΒὶτιιω πο: ως.

  

ΝβΜ ΒιιςίβοείΕτ ά: ὶΡἴο :οπΓειιίἰ;,ὶι! ώ επι τεἱρίἰι πια6

Φ =ΒΙΝεφηΣη εςιιααςιωτϋποπ@μιρπριποε Μοπε1 το·

ωεπιπ Ραείιιωρήοι·.έ ΜΡαει Ρτο ΒΙ1ξε,ξμρ,μ;Βιιάρκ Ξιμὶο -



ε=6Ν_ι·ίι.6-νιικει Αμα
ΒἘε,ΔςιΞιῖει φωειιτωι ιιτριιω-Ρατει·ι·1ι·Ροιιοιιε ιιιιιιιι

. ' . Υ ' ' ' 1 Ηἑ·$ ω ειιιιιπ :ιιιτειι·ι οοιι

ιι€ιιιιιιωι: ἐιι1τίἱιιιἰΙἱ ίάεὸ :ιάιιιιτιιΐτιιιΉιιι:ι ωιιι|ιιι6ιιιιε

β€Ρ9ίξιιιιξ9βέ €1ττειικ1. ε.ΠιΡΒ1'©Ο.2 ι.ειι;πάειώιι»

·

- Λώ ειέϊιτ·1:03ε01ι.

πή2ξηβιΜΜΜ::πεα'ίωιθ,πομε »εμε :Μ κ.

ι; έ|ΐέε.σμάθέέσι κ ι _

Πὶιιἔτ ιιιιιιιε πίἶἔττἱοιιι8 ραπω ,τσιηΡι·ο!ως ΜΒ
ι ` ·ιιιω;ω.ιιαι,8. Ο.άο τοιΙΙΒ. Ιω μιιπ:ιτριιΒιιιιιιυιι

‹ - :Ϊϋὸβ·“τἑίἘι6ιι€ιαι·σ.ιπςιιιο τιριι επ·άιςιιτ. @μιά σΡειιιιιιξέδωιιέ"έιιττοειυόΕπιπ είὶ, ιι: Γει1ιω·ωιωιιωθιι· Πει, '

Ι:ΜίξιπιειΞ Βέιιέει·ιτΑτειτι :εΐςι·νοητα·8,_νειέι:ιτειιι Βοιιιι δ?ΐέιιιτΜ6ιιιιιτ:Ιατε;εαιιτεωκτ|ι:Βειιςτώεε ιι: νειιι.ιτε άι> Χ

:σπάει [Μι ιμτ:ιςι.ιο ρειιτε.8αΐυΡεϊτοτα οοιιττουΘΝϊει; @κι ι

°€ίδ 118 ἱιἐ,‹ῇυς ιιιτειιτοιζιιΒιιιιτι1ϋ.Ιτα ;Γειάιι ΑότΒιίΜ

“άβέβιαι·Β€5.ΡΕετα·ικει ιιιιΙΙι.ΝονιιΔι3. βι·:ί-.ε ι·ι·:·ι..Λ

β ! θΡβόιιιίυ:·Άιιτιι.Ειά ιιιάει€.Ο;όο-Εριίι&ιειςΤιιΒι Εριθ

ιεςραιιιιω·ωσ ετ€άιτιιτι -ΚςἰΪ›. Μ: βατ τ6ἔιιἔα~'ὸιτσίιιι€ιιι'..

··ΕΡἐΙἰΤ6ΡΙιε , Έενστεωέτη τοΠ©οιιιε ειι.ιε ττΙΒΜιοιιιό ΜΗ

ΜΙ|ιιΒειιιτ,Π6εωοη ιιι·ι·έτ, " ϊ' ` ξ ' ' ` ι _β

` · δἔἐιι-ιιιὶὸ έάνετβι:ιιτ,φ.ιοό τοΠσε πισω ιιι)ιιτειἱ8ὶἶιιιΪῖ· ι

ςσ.ιιτιιτώιέΠιω6ιιιιιωιβ ὰ Ρι>.·ι·τιΒιιε τειι·ιιιιαιιιηιιειιηω- η!

5:Ρι;έι·ι,ι'ιά.ιπ_82 ώιιί::ιά!ιι Ρειαιτιπι τειιιιπεἱρἐιτυίἱἑιτειὶιἱιιιι ί

αι|3β.~Ι.ι.·Πζιε Ήεςιιε.τειι. τοειιιιάιιε Μαρ τι” ι

ι ; 9.ωεωε έε ιβ.Κείμ.€1ιΒΙΙΒε:Ροι:ε& μια ριο ίΒιιι;το·

Ξζιἱι'ἄεϋ·ίθιιιιιιτέετειΣ.Ρειιιιιέ,Ο. ςιι€ μιά; Ιά€όςιιι: αόπιω·

@Μερ6Βέβιέιιιιη1%.έειιιιιΓια” @από ιιιάειιι: μα» ία ΜΕ

  

δι. › Έιιτι·δώιδιτι;τι·μιέ€έεάατιιι· 6οιίτιετ ειιω (Μι ιιήιιτ:ιτο. ι.
” ι “ Τειιιιι3 6ΡΕι:ιιιιτι1τ.ι. ι,ι1Με ικτ_ιπι·.ι Πε @δι:ΜΜΜ06· ι;

·£ιειιι6ιιιιιε :πια-ω ιιιιιιωιε,- ι·όιιιιιιτιειιι€ιΒιι$μιί “ΜπιΦ Ϊ ι

`Ρ&ειιέιιέ,ιιε·έιιέ. Έ(6!Ρ.Ε5ιάΡίσιιτι1τδε°αβ·ιΙΞεδΈΠΦωι ιι(

› ;ιιιιιιεεΦωοιιααιιέω-ι @τιωεπϋπιΜπωωΘΜΦ ιι

«Η



 

' Ι

··εω·>(Ητ·.κ·τν1ΜΈ ω · ·ϊ ·9=·

~ ἱπί-Ρἰ:ἱ€πὰο,·Βοε ώἀςιιιπἀσ.ῇἀῇἘἰπιΙτ› ω" "ΜΒ" 6βΡώ··

8ιιαπειια.;ιεωπιχο :ιεὸἰιυτ σΒΩΡωσίβιχε ετὶαπτ ίΠΝΜ·

τἐχιεηιιΠτἰἐοτὶΒιι°ε τωι1ίι·ταπ «ξ Ρτς8ι1απΕ€πι νε! Με ά:

η !.ι«ΟΒοάάαφώΒα·6ιευθέτάΗ Ιακωβ υπ ΡιςΚεφ

' μιτπιυετιτυωπτ:ἰτειτἱε , ·ίξάξιι!Βτιατ εΒιι: μιτ:ιστωτιτΜ

Ϊ πω.Ι.ΓεωεΙώξΕ.άτττ:ωΠἰε.ὶὶΕ»ιι.·

; απώιϊρςςεΙετ; ειιτὶει Β0ηστε·Ρεςξι1Ι86ατ, μ! ο

€τσ:άιιΜΗΠ8 ΡύΔ:Μήηυα1ίωάσα·ετέθαι·ιτ δ: :οπΒίξΙω:Μ

(Με πω Β:ψαμ 51ο:Μ;τυοωιι1Βιη ΔΜβε5Με φαΜ8

Μ πιο ίιιι,:ιετείὶειτικὶΒιιε Γεευπάιιω τσΒιιΒιε θαμ:ο!ΈΗΒ

Με, Γ: ΜΗΜιέϊεενεςιι πι οΙἶι:@ἰιὸε! ίϋτιωμΒάσεω:ζΜΒα

ειιι·.Υήά6 άι οκεἀὶτπτ-ιτιειϋώ ί>:ιι.ΕΙιὶκιιι·ἔἰε;Π ι:ίϊετωπΜΔ

αέίϋπισιιτ νΜιτικ έΠΗετ!ιαΜτ.· ΠΒ«ιὶΕεεἱἙὶ €5απωι&έ. Μ»

.·ομν`ὴ·-.

-$σουιιάΜο Βπι: αΠΞττὶοιιε !ιει: ίἱ·&τιιἱτι:ς ά8ι1Β;.3 τ!ιιο

-ἱ1Μ › ΜΗ βε:ΜΒαιά .τοίὶἱῳοίιΙ=ιἐι-πι ἰπιο:ι εεΜώπ::. δία

; Δ αύτη ΜΜΜ , νοκ ιιμΗΠιε ώ: , .οι ἰὲηὐἰτΞΒεὶἀπειαξὶποδ

· δ6τἰὶνἱΜΙο86 επιτύπι φίΕ:Εον8.8 Ϊ..8ἐ--ΒεὐτωΙ7:Ιιἰίῖ:σ

νο:Ι»Μπ οι:«6ι16ι·ι1η αὲιτ.αὶιιιει.Ρετ1Βάιςῳιὶὶτιτ€τξεε::ἰτ.

Έιιιτα°οε αυτΕπωιιιἱιιε τε!Η:·πετηο ἱπεετἱἰεὶπευηδέ πικάπ
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1' Π! τιτει:ειιι που μπι: ειιιΒ ΒοιιοτιιιτιΡοΠΕΠιο_ιι:πι Μετα

ΜΠΡω Μ€°8© ΡτςΐειιΡτι,ιτιι, ιιόό [κι ιιοε Πω που ρτειιιυ·

¦ ι<==.ωι πιιιιΙοιιιιιιυέδειρ ο τοτυροι·ο ει! Βοιιοτυπι μέ;

. ΜΒΒΠ©πι πάιπιττωμήΚείβ.Επ ιίι:οιι!επιιιιιι £Ραιιιιι@Η

ΞΒΠ°Σ4ιιτἱαῇιιιιιεἈρπσὸ:ΙΕ τιι!!.ιειε,.«μιιιιιάστ που ιιάδι.ιάτ·ιΙΙιε ·

Ἡηιω___ μ

:. - μ,

9 "ωβοΡὶιιιςιιῳωαωτωω@απο Ρ0τι16ΜΜ

.__ ι". κ ›. .2.>ρ,.. . › ϊι



 

τ ·ε›; Μπεεε.ιιΕΝΜΌοκΦπάνεπει.απνπ

8ὶιετιἱπιἱπιβυευιιὶιπᾶιευΙταιεω σ:οπίωειιάΙ Ρ€τἶΐὶ0τ€8, ό:

έ8οφταπτύ. μπω ρεΙΙΞ Παπ @με .ρςτοπός ΒοποτιιΜ

ΕοΠ€ίΪἱοπὶεε!εΒὶ , μπὶε 18ιιοΕπιπτώ :Με μου ρτωείΒΜπ

' ουατιιιιζ ι οιίίάε Βοιι.Ρο1Ι:Ι.>ι;ῇ'.υΙτ.ΙΕ ΩΒ.0ι°ό,¦11ιτ0Ω.

° Ρο!ΜΈτέκ. Ευ ίσιοπιάμιτπε ίΒιιοτιμπή:ι Μ τιιίὶΙρἱε @ο ὸ€

~ πιπωρκειιίωοπ.εώ Ματια” Πριττο.τε Με ΙΏω.Ε”ΜΟ·

ρΞει,Παοε.ΞΡ6 εοΜυΗπ Ροτέιαιιιπ. # ΑάΙπιο ιυΠΙεἱη›ω

' π1Μυιπιιοικωιτείειιο:πε, ΜΒ απόε τεπαιππ €86Β08

Ρι.1ΗαείΒυε @οφὶι;ιιι1ιπ.ι:οι1ιρτοΙιεωιὶυιττειι·.ά.ἰ.τεευϋ·ἔ·°

| αἱ μπὶε.·$ὶο ι:ιιΡ:Μαιτί ραι·:ὶιοι· , . ή ομιέε εοττυρἰτ :ιΗνω'0

ι Ρτεπτοϋ8 ά .Ι πχ.“ΜΗ ΙΕάεμωβ; ΒὶτιΜὶΙοἱταε επιιθ6

; ἰἰ·τ;.αἰε ειτο;1Ρ3:ίά εοοΗΉοι5·ε&· 1:!εω.ιΙΜιι ΕΓειιτυ Μό' Π·

$ἀεμπε ἴεὶ.$ἱειτιιΠὶε‹:› ΐυΒνεπ5:ιιτ,φωικΙοιποπ ω!

. _ @ταδε τ:Μοποε ημάωνΞεξει μπω:: εάοτομιίΐμε δτ,!,Μ· ἔ

ή υἱτ.Ιἶἀε α:Τωά. Βέι1ὶ9ι1εἑιραιτεἰ δΌ. δγΙΙετι1ἱΔ11ὶ ατιμ

· ίεπτιιττιιίὶὶεἱ,ςπὶ.Ρτορτστ τιιΠίςίταιεω κατ! ίΒιιοτππιτΜπν, ~

ἱ8πειἱ ΜΜΕ-Εἰ Ρ.:ετοτἱε, τηώΜ” τε!ὶειιπεπτΙ ε·Ρετικτυοτ, -

απο ἱιιβἱτιιτειἱ1:ε άοί?ε1·ιά: ηιιςΤΗοπ:τη , δ: ίαΡΡΙ_ίςί0Π1 ψ

· ἱὶε ΐυπ::ιχω,β ι:ΙοιΜιπω ἔι ίαιτιίΙέά οοι·ἰΓιω ώ:: άἰ:ετιιΜ- ζ

[ἱ ςπίε ξι18ηινέ. 5.Π ηιιίε58ιπόύαπ;.Εί θά εοεχω Εκδιξα '

βοεα::Πικ ζ Ι:81βιω ί-Ρ:οὶ:ιΙὶτει· ςοπ:ΡΗΒκιέ0% Βάι! ῖ

με: ` ΕετὶιςιὶΜι1τἱαω μιτίε που ΓιιΒνεπΙπω. Ιω :Μουτ .

Ωο εΙ·.εάΙ.ΠςυΒ.·7..ΒΣ ‹Ιε ῇυτ5ίεΒ (ῖιιμο Μ» ο!:ί ;-τζ(ΡΒ

_Ρεπιιἰτ.ΑΙεἱε π! Ι. ;.(ῖ. εΙο ω] με πως Μω3οεΙυ ά: ΜΒΜ

«Μ.9ιιςΩ.οεβ194.' . _ ~ ._ ξ' › - Μ

. -Αωεω·Ις ::Φέ. ·~ Η

Ώϋ972έοά.<ιάσ ·πὰω2›·ἐὺπἀηἰειω , ς/Ζ· @ή &··Μι:ἔ£ξἔΐ_Μπέΐίη, ευκ/ώ·ι·2πω :ΜπαΦ2;ςέπηί2·ς·έέα4Μ ΤΡ#ΐ·ἔ'εσπ[αετεεα'ήκευμυπ22κεκ.ε. μ· - ~ Η . _ι -, @ο ὸεΙἱπ£τΞοιωττιω6πἰἱτ:2ιώται·ιιΒΧωρ.1υΩΜΒΜ.

Τ 1«ο5η ρι5οοπ1:.1υ11.6ε πιιμ.·6ι.Ξι ΜοἀοΙϋπο ΙίΠΡί Μ

Ω!2αΜξι:[.ΜΕΔ;:άφππΡτ. .Μέ ;;.",.μ.Δ α. Η. #9' @ο
π°Τ~->--.~-` - . ¦. - . Π· ξ .
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ΟρΡοοἱτιιτΙιο: ειι·8υπιεπιιιπυ ΗΒεταΐιιεΙυπτ αμκ! _

- Ϊἰοιιπ:ιιοε_ἀἰνοττὶει , ω. ιιτ ετΞ:ιω Ραπἱε πιιΙΠε· ὶπιρεἀὶτἰ

ΡοταοΜτ,Πειιτά ΙΗ::ι·:ι θιοκιωτ τπκιττἰιποιπἱειΪ,β ΜΡο!ω

:Ισα ΜΜε Υ.Ο.Ι.'ΤΙτὶε. ι ;4.ΠΪεοὸοττι. Ετεὸ ωιιττὶιπο

"Μπι ασκ 0:& Ιπτ!Μάυει οοκήι.ιηέΗο. Κεί-Ρ.Ηαι: νοτΒα,ἱιι

' ·ύΜάιιει νἱτωίοεἰετεε,Μ :αύτη υπ·ι `δέ νασαι τοιπτώιεπ

π? ιΙιιιμείετειιάσ.ί·ιιιιτ,ςιι:ιδ εοιπ::ιΒεπτο: εο ειΜπισάνω

το Παω:: ιποιηιιάσπ_ά1:Ιωατιιτ πωττὶπιοιιἱυπι, ί”ι·ι·ι μερο

τιιὸ:οιηιιι1ᾶἰτὲι:ιπι·ειιτ εοτηι18εε κάφε: απ! πιοτπαι Ια.

ὶἱὸοῇιιτ.ἀοτ. νοτωτι άε: εοιηυιπόὶὶοὶπε ε0πῇιιΒαἱἱ ροφο

τιιιιω ά ΜάΜάιιιιιιι_εί!: ; Ήοετ ίιιοα·Πιιε ποπ ί::ιπΡα το·

ΙΡσιιάσπ Ρι·οϊ,ούτο. · ·

5οειιιπὶὸο )ἱ£ἱτι1τ, ειπα! άφθηΜο Εεεε: Μάσι· :Ω Πιο

όοΒιι ἱτο,'_‹1ιιὶα εοιπνειιὶ; ειἰαπτ τοικ:ι1ωΙΜΜί ομή.αμπα

φιὶεοοττιεοπεμΒἰιτἐ ίιιά ἱι1βΪνἱὸι12.Μ Με; εοπἴιιετιιᾶὶ

πω: ΒετΡετιιὸ ΙΕτναι·:.ΕτΒὸ ώ: νἱτὶοεέὸείἱτὐτὶσ.ἱ.Με ό:

ΙΜ ιτυιΜζεΐΡ. Ρ‹·τ Μια: νέκβσμ, ἱιιὸὶνἱὸιιετιπ Πτι; τοπία:

τι1τΠικ:τη οοπτώοπε,ΙΜε ωιικιευπ ό: σΜΙἱιιἔαὶιιιτοοπ

τιιΒιπετιι; δ ιπιρ:ἑὶε. Ετ ή οΜπι Πι εοιιευΒΞικιτιι ακύπωε

Ρ':ψ€Ιιιὸ οοΙιπΒῇτειΠ‹Ιἰ εὸίὶτ, Ροι:Μτεεε πωπω , όΜἀὶεμκ

-Ρ0ΠΪΙΠϊ£0π€Ι1ΒΪι13.τἱὶ€Εἱ2Ι11 δικ αιέιεά, Η νσΠιιτ.Ι. ι .ΕΕ θ.: “

Φ0πτυΒ'. @αἱ που οβτἱπετ ἔἱωὶΙἰτει· Μ ττιεττὶιποιιἱο,

'Πᾶϊϊϊηῷἰπταττὶωοι1ὶιιω εοιπττειἱιιιιπ° :Μαη Κεβεπ: επή

ΠΝΙππ.ιιτ ροτρεκι.ιὸ υιπἔι κάνετε "Ποτ, ί_οιειπέε ηιιοάαΠ

ωτυππ ΜΜΜ πιιιτέτιιι·, τωτιεπ-τώΙίτε πο:: Πἱ1ι:_ἑ.

πνιττὶιπωπρ , ΠΜ εκ ΒτειγὶΒιω δηιιίΗε @Με ]:ΨΒιιε

ΡΩπιὶΠῖε. Εοττὸ Ποστ μια: εοόΜε εεττὶε ά:: εΞιιιίἱε Ρετ

ΜΒ Ηιπἀὶνοττἱο..!.εοπίἔιιἴπ.(:.άο ϊφυὸ. Ιιιτεί)επσηξ

ωτοωεπ τ1ιιοό Ιαμὶτηυτ Μ ::ιι.1Πε ιπεττἰωοπὶαΙιΒιιε,ὸΒ

ΜάεΙέωεω τωτιυπ Ρωτιἰιέἰτιιτ ἀὶνοκτ$υππ,ΠΜΠαπα

Μή” Πω: :άτα ίιιετΜπδά:ΙΞε, δέ ιιοΙιιετὶτ ι:ο!ιαιΒίτπο

ΜΡ ἀάὶ,τι1π:ῆΔ:!ἰ:Ροτει·ὶ:ιπιιΒετωΙτ:τὶ, ετὶεπι ἱπίἱ.

Μι κάποτε: πυεωτο.ε:ι€.άε όάνο::. ΟΕεάιιΒ::τένω ή.

ΩΜ[0Ιιιὶτιι: ;μμξωου!ιιμ ῇιμε Ροιιτἰξἱεὶο.κι|ὶ:ᾶε”δ.
;Α:ΡπεΤΎ- ___4._ Μ” -0-›

·· _· ~-` _ μ..ιιιισ.
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8 2 -9αν7;Μέ000$Φωτ 00ιι.ιι1 σεβ: Ε: Γερωιιιο αιιιιιιιιι

Φ10ωι!ιοτιιιιι δ: Μ9ΠΩΠΙΜ εά·ιιοιιιο!Ιιτιιι· νιιιοιιΙιιιιι

ιτιιιιιιιιτριιιι.νιιάειιοπ σοιιαάιιιιι ί ι ιιι·ειιηιοτοΙΙιιιιιο

ω τοπιιιΒιί.5ιτό ωεαΜω τεΐοτι;ιειιε τι: νειιιο(Ρει ω.

αιρεσιιτι -ρετίαιιιιε·,ιιιιι; ρτομε:ιι ιιάιιΙτετι-ι.ιιιι - ι;Ηνιιι ιιιιιι Έι

01τ,Ρ€πιπιπτιώτ ία:ιωάειε ιιιιριι:ιε ι:οιιτιιι)ι_οκει ἀιιιιιιιιοιὶὸ

·Ρτιτιιὰίι:ιιὸ @και ίιτιεποηειΙιιιτιο Μπα ιι·ιιιι!ι:ειιΐι, 8: ριτ

Φει·ιι ιιιιετιιιτι ιιι ιιοε:::ιιτέρ:ισμιε ΐιιτοεπιι πι ιι:ιβεεεηόιι Ρο

2ιιιτ-Μ:ιττικι. ι 9.ΨείειιΒ.ιη μια. :κι ιιτ.ιιε άινοττ.ίιι Βιι.

Τςϊτιὸιεἀνετἴιιιιιτ άεθιιιιιοιιιηιιοά ιιι ναε·τια·Π:ιιιιέ

ω : -86ιιιιιιιιΩιτιάι νιιιι ριιιιιτσ.υιτοιεε ΜΒιι::τιιιιι, 8: ιιιιιιιι

1ιοσ ω” τειπροιιιε Πειιε τοΙεταν:τἰτ.Ετ8ὸ ·ϊτιι1τιιΠ10ιιιω

«παπι @ΙΙ ιιιιόιιιιιιιιωδι @ρε-τω ιιτιιιιε γω 6ειιιιιιιε πιιι!ιο π

` γ Με εοιήιι·πέιιο.. Κ:: μ. ·Τοπιιιιιιιιιιιε νοι::ιτ Ροιγ8:ιτιιιιιι

μιττιιιιι,·ιιι:ε·ιιιιαιτι·ΡαΠινιιτο~. Πει:: ειιιιτι που :ιΡΡιοΒινιτ- Ροι)8:ιπιιιιιτι Ρο.ττιιιιι,ίιικι πόΙστανιτ τἑιιτιιιιι,ἰό:οιιἱει‹ειιι- ι

ΓΙ·ιιτοοτιιιιι που Γιιιιτ ιπιιτειιιά:ι ι ςιιιιι εκμε!εθ Ροιγ πιω

- 8θ Μοίει)ιεει ρτοιιιβιέει:Πιθειιεί τ ;& :Μιά ς(ιιιιιιι 6881] !

απ» .ιτνοεπι:Ωω Βει ,>Ματιιιςι. ι 9. · > ' - · -'

' ι Ροἱὶἐοιιιὸ οιηιειτιιιΊιι:ο -ιιιι:ειο. 5ιεοιιίοιτιιιιιι οιιιιιι: ι

Μτ2.είΐετιιιπιιιττιιτιοαιιο,δε ίόειει:ιε ι1ιιαάειιιι Μαϊ α” '

ῇιι8εει·σιιτιιι!ιετειιιτ,ι›ιιιι Ποια ιιι @κι ιιιιιιε ιοικτιιτιπο :

Μαιο οι ιτέΒιιετ:οιι·ιωι.ιιιιτει· 8εΙΙιε,ιαι ετιιιιιι ιιπιιιιιιε τε- :

πιειιιιτιιτ ειιεοιιτω&ιΒιιε ιιιιοι:ιέ ,- & απο: εκ οοιιτιπάιΒιιι :

Μιιιδα&ιιοτι τειιετιιτ οι εείριο αΙ=τειο.ι.οΒιιυπέτοτιιιιι Ο

Νε:ιικιρι·ο ιιι-ειιι. ω Ώ. ω Ι. Μ!. επ και· μι Η. Έιιχὸ ιιυΜα

-ς:ειι&τιιτΜπα εοιιιιι€εε οσιιτι·ει&α ίοι:ιι:·τιιει ΚόΡ- νΨι

_ Μ ε8ιπιτισειιμιε ίιπισιιιε που 'κι ιιιιτιι Ηπα εοι1]Ε18εε, ιιιιιιι51ιε[αιΒιτιιιιιιιτιτ. Ριέ:ι(0εια, θα! τιιι=ιπειι ο6ι·ιιιιιιιιιιατιο :ι

ΒΠςάΜιἱι1ἀΙνἱἀΒΘΔΥἱΙεΩδὲ Βοπιιι·ιιι·ιι Με ιιιυει:νειιιαςιιιΒ :ι

.ο Μάισιι€ΜοειιΠιι!ιιιιιιώω Μπι: ι· οοιηιιεεεΜ,ωΜ· ιι

·-1ιιίΐαιιιιιιι-ο.ι·ι·ιιιιιιωω”π» ιιίιιιτι εΠέορφιτα. Επί "Μια ιι

·-ίιτ 9·ωι8ΜηαέιιΙιευ Μεσα-ω @παπιιιιιιιι:σ.ιιοπω οι? ιι
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π, ε Ε Ν-+υν:ιει·Α-.· τ? ξ / ·_ _ ή? 7

·· | Αεεε1ι1`1ο“::©_ν1.~ _ ·· ή ·

" ¦ Μασκέέ ΜΕ·'222Υέη]ατεΞσ* «ψ ΒΜ2αΜ|ά_ βιβ:άέ

Ϊ ' πω!!έμε ΑΧ; ;σ:ὰ];ιἔξἐμΒὐὶὅε#ἱΡΩΙ£/ἔ ,ωΖήση

Μέπέ:?ϊ:ξΕσσάβα. ' . γ. Η - · · -"

π; ΝΝ: αν: κ1ιι5Βιιε -ι5σιι ΗΕ ὸοΜΩὶἄΐεόύξἰη€ΠΕἱ2ὲἶἔ

Η Οσο τΙ21·τι1τέμμ.1τε ὸἰνὶῆἶξὅε ηειέι1ϊ:Πί Ρ€τηὶὶβῖιω @ξ '

Σά ΜιττΙωοΜιατη οσι1τι:Μιετε. 8ἰ;3 φάω ὸἱἴεττδ

›- ΑΡσ&οΙιιΜ1ωΟοτἰιπτΗπἀἑΡὲσΡτεΕ ΈστήσεΗύΗΜΈαπή _

:- απϊΐ«μεεωεωεω 62Βεατ,86ΒΕοροπω ε1υέιέε1ϋξνξτάφ Μ? `

κ Μ. Νά!ι1Έ ι1ΙΙΙο;:άΜάι€1τέετιετίΈπόΜίήήώ.Έ-εςςιβώη ο·

]: φτωι1εηάι €οιπῇιιΒἰΗεΒὶΒΜ Ηαἑπει11ἰ3ι2ιιἴὲι¦ἀμ1τὶπ:€ϋ

1η; ' “Η ΡΦἰείΒΥι1ἀωιΡΡάτοτ ετ:ΝίΕοι: ξ;ττεΠέ, Βξί:άπά:ιΣ_ίψ:Η

› Μ” ΒωσεὶΡωἐ=ΡωΦ›ῇω1Εό·ϊϋὶε#θἔἱίἐ:ἐ=ιἑ€ταἔω

Μ )ιπς456τε1-ΜΡΞ!Μιχ Ξ άι.111°1°ιπαχῇω·Ρῷι°τὶἶ_ῆὸιὴἱῆςζῇῇ@Ρε _

«θ ΡΓὶῇβ7ϋ€τἰεμποπειοΐ1ὶ8 δενίι·ἔἱπλὶΒ1ι:έ ν0ίΈ811ίΒιίέωορ - .τη

Ψ :ὶΦΙᾶΦΔὲΙιΙΠε εσηῇιιὅϋ υίἰιπ1· ίτέτειΗΜιοδ ΕΝΒΒ @Κἄ

_;: . ΜΙΙΒατιιε τηαπόατι1ιτι ειιτ οτᾶζὶἄὰἴἱοπι6ἰίίΒἐτὶ@ΜαΡσ1`ἔ

- [ὐΠΪ›ζιΙΟᾶἱΕα·Η:ιΒεΕ.=Ρποιπέτ"ΕοέΗΒόεϊϋόψάΉ;έ;ξςξεω '

: ΜΠΪ-@ΠἰίἔΙι1ε πωωωωεωιωε3ε&εε;Μ6·ωΡωεφς ΜΒ

[. Φϋε-Αμ;ωια· εΠΠαπεωτῖ1ὶιππἐὸωε=ωεεω;ζ·εεα;ῳ

; ΑΡοϋφ1σε1%π ω-:-ωιοΌϋεϊτωεεῶενὡΒὶἑ;ΑωφΠ,1ω:

ι; Μϊ'ϊ03 Ροςθ$53τεΙττι12στ:Μ ἶοςὸτέτή :ἰτσἄὰἱΗὶὶἐἐῇ‹Β

Η ΦεειεΪεεΑΡωιΌιεεε·ε:ωωωω£ὴἰ;8ε οερΗε8› ·, -

ε: Φὸῷ·τἔ8#6ι13'ωιιεε1ἰ6μ; Ξ_οωῇεωω(1αεἔ€πεεωῖξΡ€οὲῖ

ὶ ΦΚἐιιὸ°ιιίι1ἐ»ωη;ιϋ8Ι; ίέΐΒιίΜ; .Βο161ηΙΒυέ.36Ε_εσμεεβ ·

.· ϊω›‹ι‹_ιἰ‹1ωωὸμὲ=τε=<ἶβ;ωμαζω]ωςεε;ωέιήα:Μα:
› 'ΠἶῖΞΨῇϊ«ὅἔόἰνἱ£ἰη ἙΒΩἰΗὲΞζΪῷἔόῇ'ι1ε·ιΞίι1ἰΙΪἔ Ιέ83ξίε'Ρόυϊίΐΐζ -

; ἑΪὐ›ἐϊ€ὶἰἰῦιἱ_ἐ,ΞιἱτΒιιϊωι;Μ.2 :ίωδήί·:έβ:1ΕΕΙ:ἔηΕ@οἈιϋ:τ;ἑ

Ϊ ῖἱΒΗΉΒιΡΒΗΜἱΔΕΜΪὶάϋΗὸΦὶἐ ΕΚέικέ νἱΠοιι16·:ι;ω;Ξω , '

η :μ1ιεεοφωι1«'εΠΗΐ ωεωωϋῇεὶ- τωιεωΒι `ρ111ῇςὸἔι3ῇὁβ;

, ΜΗ; Εεεω:άμεειέ $80ΡΊΜαξΈμτε ηει€μτέ1ξ2_·ς1Μφ
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Ρ1Ι. Εεεε. !. π.·έΕάε Μ. ηιιμ. δ£_ὶπἶφττμι1ια ιωἱυε άεβουτ,

43% £ΩΜπ1τιπι2-ο.Ιτετὶ.-%ω τ:ιτΙο @Παω ίπ ίροιπεά ὰ· ριτ

· @ακί @αυτι ξιειΒετ.Κεῷ.Τιιιπε όση και νεπΞ έΡΓά (οεκττιε

9870 φοτο εο_ωτπράεμϋ 8ο 1ιποφωοάοτυω ω61Ρ€τ., ω»

;τιμτιιποπέιιιπ Ρει·εοΡιι1:ιω_ω ρΗξάμ1ια είΕάεάοέΈιιιη- '

ΝΡιιητιιπς @ετη ποπ οοι:]υ8ε;Μυοτςεδς @ασε ίιιεε εοφ

επιίπίαιιιτ, ΡτςΒεπτ ίἱΒὶ πιιιτιιὸ ίοΙειώ.έιι Μπα -οὸνὲτίἰε;

8ε ΜΒστωατΕΒιιε 6Ρεω Γετιιἐιτ,ῇυκτ:ι ὸἰᾶιιπιΏιὲτς έξι·Ερτιτ

τς.Νοπ ΒόιΉΜι Εσίτιίιιὶ €ΠἔῖΓσΙιίἱτάζ£πεἑαω_ηε αἱ ειιψ1- 4

£οτἱιιι·π :μισά Π: έ:01°;1131 ω. _ _ > -. - `

` δεειιπ‹:Ιὸ τ€Ρι1ἔ11:1ἶ :ε8ι:Ιει μ1ι·ίε,ι]ιιΔΗ ιιυΡτίαέ ΜΗ ίοἔ _

Μ; εοπίΈ:πίπε, παμεω εΙΡιπϋιω φαει: Π! σου ευΒπιτε τα ξ

·- 11ίτίτι1τ-Ι.11ΗΡώι8,;ο.ἀἐἱἰ;Ϊ. Ετἔὸ άί:ϊπι ακα· εοΡι·ι!:ιιυ 1

@εικοσι ΓΡοιπωὶα Β:ιΒειπιιτΡτο πιο ιιωττἰιὶποπὶοάὶ·εῆι

-ΗεΒεπτιιτ 9ιιἱἀε.πι τ:ιΜ_ίΡοιιίαΜ «Ισ ρπείευιἰ ρω ν€›°0

.ιπεικτέιποιύο , ηιιοεά νίι·ισηΙιιιιι ιιιιιττἰωομΞἱ, Ιω υπ ώ ὶ

_ Μία @Πα-ΜΒΜ τεεεόει·ε που Παπω” ωι·Ιιιίφω =

' . -Ρειτςξ$_ςοηίοπία.6. Η Μπα; σ:Χ. ‹Ιε ῷοιιΕιΙ. δω κατω: Ϊ$

Ροτἱἴιιε,:1ιιῇ&ὲτἱτὶη ευετ1ε διπΞβιιε νοΙιῖ τωε,ιιεε Μ εαπ

.ε!εν1τ,Ρτορτοτ ιμοά :πιιΒἱωιιε , πι πώ ή πρ_ρεὶἰ:ιτ·οιιε ποπ

› 1.6επίζτατάεποωιπωάυ·ε ε. ι .αμεα άν: έΕΒΜ. ὰ ιιωΙεδώ

η.11τ,().άά ίΡουθι!. ¦ _

-, - Τ Τεςτἱὸ σΡΡο;ιἰτιιι·.5εο.τυτ›ιιω π: εο1ῆι1'ι1Χ Π: σώσε Ιι5- -

-, 1ευ::ιιτόοι:ιπνεΙειΙΒ.ΙυεωάοτΜ;ι, είΕί.ίνοτει ΞΙε:;ττηι11 δ

»ω ἶπΥρϊαΒὶΙἱΒι;8 ίΡοιιίξιόε ρτεεἄ:ιπιἰ ιικοτὶε Ιο‹:ο Βεβετιιτ. η

-ΙΩΙἱ ίρω1Γα. μ. Ηἱ εἱεμι. εΙοτ.Ι, Ια μαι-Με άν: Βικά- άοτ.Β

ΗΒΗ πΡμἀ.ι;.5.ῇ›οπΓιιπι.ίΙἶ@:ίιάμιιήίε.Ι.:..5.Π Ϊ οι1ί-2-$

@ο βέΝ.έ:εά.Μποιπ Ωπε ι·ετΙουε.().άε Βου, 9ιι;!ὶ . Καί-Ρ

ΜΜΜ Ω:ατω:1 ἀεΙ>€:11τ:ιε:ὶΡΪ του: να! :μα σοηί-ι1:τικΜε π

Όιἶυςμάὶε.εεφξι1ητι1τ.Ι.[.2Β€0-$ά(: ιιΡ. ιο8. δα! νι1Ι89= ω

.Βιι1ώ ειρΡο!!αφω ωεωτιιω,ηοη ‹1ιιἱταπτιιπ1 οικω ῷΟΜ Μ

εὶ€ἴροι1(ετιιε εΠ,(έά ΨΙὶςμπιιτἱΪςἐὶΙ1 8;:ο 'Μέ' ιρεττηνἔ συ
; λ» - - ω* “Μ” “ ωχ.
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Μοηὶιιω εοιτιρΙενὶτ. ΕτΒο ςιιειιτινἰε Ρ:ἰνὶΙε8ἰει ΠΒΡτὶἔι"

ή @τι ε:: απο Βινόκε ΔαΡσΠ?Με ΡΙετωικμπε εοτηΡεταπτ›

απο ειιιτι σ€ίτιπ ο1ε: άστε νΙτο αρΡΙίαιπάεϊ, ιιι.ιΙΙ:ι εὶνὶΗε

τετἱο Ρει·ωπι1τ 1η Ρτεε]υεΠεΙιιω ίωωΞιπιτυπι Φ: ιιιιμὶε κα!

π; ὸ€ἴΡοηἴα€εε Η‹:τὶ εκτεπίἰουειπ. 4

μ· @απο οἰηἱεἱ;ι1τΙ.Ρεπιιὶτ.().ἀε ἰηεείὶ.ιιι1ΡςλἴΒἰ όὶεἰ·=

τιιτ,ιμωά ποπ Πεετ@Μ Η:πτΞε ι.ικοι·επι Μακ ὶπ ασημι.

Βετο, ετὶατιιίἰ σπιτι σέ. :πω Ιτιτετνειχε:Ιτ εετωὶὶε κ:οΡι,ι!ει, · η

(ΙΜ. ἴατἱε ώ: πω: οσε ἰιιτετνειιὶΠΕ [Ροτι[ειΙὶο. ό‹: ιπςΜιτΞ,

ιι: Ποτ νὶτ δε ιικοτ,Κοί-Ρ.Ρ:ορκὶξ: Ρετ ΓΡοπίο.1Μ άε ΡτςΙΈιπί

Σ” ποπ οοπτι·ο.!ιἰτιιτ ειἔἱἱιπὶταε , ωριιΒΙιαι ΙιοικίΈαε δ: πιω

' ςιιιπάΙ;ι £111εωιιιτι ὶτιττοόιιρὶτυτ, Ρτομεε: @παπι ΔΕ Ιιιηιιβ `

` πιο:Π 11ι1Ρτϋε ο,ΒΒέσειπε!υω €Π.1.69ι12.. ι 26,1.β άιτ τω

.] υιιΡτ.Ι.8ετνἱιιε.8.Η`.όε €τειά,8ε ε.ί5έπ. ' `

Π; @Μο :ιάνετθιπ_ιιτ.Ι.Π ιικοτ.: 3.5.ΌίΠ.Κεά _Ι..ίι1Πεϊ'ΙΙ

α ὸΦῇὸιιἱιιιβἐετὶειω σέ ἴρόίἔι άεὲστεἴεπτί εόιτιἰτ:ἰτιιτ εάιιΙ,

ώ ἱ€Γ1ι1111.Ετἔο Η ίπ οἀἱοΠε @οκ Με. ό:: Ρ1:ςΓειιτί ΜΒεητι1ε

κ: ΡΓ9Π121Ετὶι110ι1ὶο , ι·ηιι1ώ ιικιΒίε ἱκ- ΪανοπεΒ1ΙὶΒυω Κ6ΓΡ(ζ

# ΕΦ ποιπιΜττειιιτεάΜοετ1υιπ ὶτ› ΓΡοιπεεΐ. :Ια Ρτςίἔτιτἰ, κα·

Μπι ιιοιιΔἱειιτιτιιτΡ:οΡτετω ἴΡοειἴο.Μ ε!ε Ρτει:ΐεππί να

` τυπο εΠΕ ιιιιιςτὶτιπὸιιὶιιω , εμιὶει ειόώτατ Μ κατ. με; ἴρωι

φΜετπειιιηιμε ιπισ.ττΙτιποιώ ν1οΙειτο ερ: Ρετωίπιιω.Αόάε

(ΒΜ δα: Ρϊ0ρτετ ριιΒΙΞωιπ ιιτ1Ιὶαιτοω :Ρε πιπό(ωεωω:

ΡυΒΙἰ:ὲς;ιι1ιιιἱιιτε:€ίὶ ά:Πάτι πο ο πιευετο 1111 ιιπὶτει _,: ριιἀὶεὶωω εοΠ.Ι.ΜνηΙιιει·αιιιε.ΙΕΑς! Ι. Αςιιὶ . ` '

Α &:κτο 0ΡΡοι1ὶτιιτ Με τηοόοδἰ :ιΗς:ιι1 τεϋδωπι Ετ ΜΒΜ

μ ΗΜ ΠΙΒ εοιιώτιοικ, Η τυατείιηοιήι1ιτι ::ριπτι:ακετά α:πι

: Ϊῖιτὶεὶ_ὸεὶοςτη: Ιοε:ιτιπτι,Π αυτη ΤΙΜ οοπωικίτ πιειττίιπο

. ΠΙΝ Ρε: νη!» άε ΡτςΓειιτί , ειά:ιωΕ Τ1κ1ε. απο ε:οπΓι.ιω

- Φωω εοΡιιΙαιτι ὸεςεὸετ,Ι.‹:υ1 £ι10τίτ.η·. Ρ:ζ ιὶε εοιπά. δ::

ά9Φ0πΚεΐΡ.Ηοο νι;ωπι εἱὶ,ίὶ Ιε8ατυπι ώ εκττειιιεο Μά

. @ο τεΙζιηιιατιιτ ῇιινειπξ νει ΡικΠ;::!ιος ετιὶτη ὸεΒετιιι°,ίἱε.ο

- ΠΜ 11Βί ς:οπΓεοΐιι τππττἰιτιοπὶιιω ώ Ρατειάιιπμ κατω»

' »ω(Νοέ :πε $ϊσ.ι;ιιςΞε ΓιιΕκΜἰτἱ εοπῇιιἔἱ 6ι·:Βε:τιι: ε;

~ ”`Μ-ι ?πω
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βὅπἱεΡτςὁεἴιΞυδΒ σοημιεςΙε,Βοο που άεΒετιιτ, ΜΗ πιεττἱἔ

:Ποιτάωπ ξ:ιέΈο δ: ι·εἱΡΓ:ι Π: «ΒοιιΓυ-ωπιειωτισ,Πω ὸεΒοτης

πω” ΡΕορεεϊ οίΪἱε1α δε οΒίεεΙιιἱε ΠΜ ἰπνἰεεπι δ· ΜΗ;

ἔἰΒυεΡτ;ίὶἐτιι5Ραετὶιτι` ΡτοΕπετ οι:εκέν. ττιειττὶπιοπξϊιποςτιϋ

Με ἴωὶειπατα. . · ¦ _ '#·· '

- δε τὶωὸ τςΈ:οέατιιτ 11ουέ ωΒιιωεπτιιω. Ι5σικι6οιπέ

ΡτοΙιὶ ΜεΜατ«Μονο 8: ιικοτειια_, εωΙἔπιτιιτ εΙἱεΜΡϊο·Ν

ΜΒὶιε Ειηε: (Ροιπΐσ$ άἐ Ρ:ςΠειιτἱ.Ι.ΡετιιιΙτ.ΕΕὸε άφωτ.Μο Ϊ

νὶτ.6ε ω, Ετ8ὸ δ: Ιικτιιπι ςιιοά άεΒετιιτ ίιιΡεώΙτἰεοπ

ῇυΒἰ οιΜΜΜ ΡτἶεάεΡιιτιόἙἱ,Μτἰττιτἰ πειιΠΠτιιιτι σεπά·τυτ,

ειιιππ::ιπϊωοιππω εοπ(επίιι .ΓοΙο εΠ: Ρετσ.&ιιω.· ΚόΡ- _

8ὶιι5ΡἱἰεεεἀοΗα;ἰοι1εε ΡτοΜΒΙταε [ι111τὶ11Ι€ι2 τ:οομ18€εΜ υ

[Ροπίοε @εΡταΓοιπὶ, τω !ιςε Μετα ἀ0τειΙὶπ ς!ε ςτιὶΒιιε Μ: -.

ειΒὶττιπ.1ε ι Μπι εεηἴετὶὸεβεοτ ικα δέΠ111ΡΙΙοεε ἀοιμειτ10- .

- Μαθε! εοι:1ττειΒιιπτιιτ οΒ αει: ατὶι3 [ς:Πίει:τ ἰιι Μτί0τω ὶ

βεκὶἐ ττάιψιέϊἰ ττιαττὶτποηψ Ει·εὸ ιιστι άεΒεπτιιτ ΜΗ πια- .

. ·@:ἰιπιοιπἰιιω Ιεπὲ8ε απο εἔςῷξιι ίξτροπίιιιυπωιιω,Βα ·

ῷπ8τςΙΓιι`ω τ οτί τηετἰταΙἰη χ _ .

Υ Οέὶανὸ ο!ηίοίτιιτ;Ποε παπι Ροτείϊ ἀ1ι:ἰ , “Η ιπ:Μ·ίιτιο

;Πιιιπ που εξξ εοι1ττειέξιιω; Ι, 3 . $ί άε: μα. Με. δω @Πω

[Ροπίαεπος:οΡΙτ ἐι @οοεέ,Ικιβετ πφωειι ὸοτΞε απτο @πρ

£0Πίἰ1Π1Μ2τὶοιιεμι.Ι. 2.5,ι1Ιτ,ίξάξτ τὶν.ετεό. Ιτε·ιτι Ρτἱν1

ζε8ἰυιτι Ιε8ἱὲ ΙΜ; ι:Ιε ἔιιη‹ὶο @ΙΜΒεβετ Μαιο ὶιι [Ροιιειέ

Μπακ; ,ΐἱειιϊἱι1 Ώκότε , με ΡοίΠτ :ιΙἱειπι το Ειωάιιιτι όοτα]ς.

ΒεΓΡ.Ηκά·ποπ οβίὶαἱπαίἱὲπὶοπἰ ποίὶτω , ε]ιιίτι ω πάρ1·

;ιικήε1ιιοϊο δε εοωωβόζηιιοά αεςιιΜτ ίιη·:ετΜ:: εκ Βο

.τιΞε Ρη:άείιιι1θά εοιῇιιἔἱεζν€τι1ττι Ρτςἀἰξὶ:ε !ε8εε 10ηΠΠΠ;

πιτ τισ Πε ΒοπΙ:,ςιις οβ Ηιτιιτι1ιπ Μεττὶωοιιὶυω@ω Επι!

Άι ὁοτ€1τ1,Ϊ12σ τέΡ€ὶι1πτιιτῇιιίὶςἔ,ίἱ ωειἱτἱτηοπὶμπ1 Ωω! (β
· ξο».Άιτ·ιποη ίὶτ εοπίηωωειμιη ΡετεοΕι11:ι;η. ' : ·ν . '

: Ρ0Ιἔτειπὸ οΡΡοιὸἱτυ1·έἱ. ΜτίΠτ3ε.'Οξ ‹!ε ω”, β1υσ;Ι1Βέ

·ρΒί τωάΙτατ,9ιιοά ΠέιιτςοςΠτο. Μι όοιητα ἔιτυπῇτρ,ι1:ς0Ρ

@ου @ηΜΜΕ Ρε`ττὶ,Ξ:ὶίζτΙμοἑτ‹ίμΐι1ΜΗΜιιώ,Πε Με 9402·

' @θ Έέ!φοΜΜξϋζτή έ(10'άΈει πιπτι1Πϊ ·

φαση:
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“καστΓΡοπία;Ιο2 ΠΠ Β ΓΡοπΓο σηστεΒοάοοετα τω; ο!

Μ'επιπ:ιπο νσΠιπετ νὶνο8 , :ΜΜ- νοτο ὸἰἴΡοτιἱπιπ “Η @ο

Ιιιετίε ἀοτειἰὶβιιεὶοιιεί οι εοπίοετοεϋπο νε! ίΕιτιιτο ίὶψετε

ΠΜ Ε:οιι]ιιἔἱ ὸεοεπτιιτ.ἱτοᾶεεἰὸιιπέ Ρει·ι·α.ίο Ρτε.Θ:.ΞπΈοτέ

ΗΒε!.οιιο ιαοτ αΒἰ: :ιο 6.οι6, ἰπ 8ΙοίΒό. ιικοτΒ, υ:μιοηάει.ο1β

υιιιπ.)·.Αητου.Βο1οεττι1ε εὶο ΓΡοπΓ:ιΜ::ιρ. ουἰὁίἱπΕΪ-Ρ0Πς

ωὶε.11ιΙϊτ1.8.δ€ Γεοο.5ιιεΙ‹Ιονν.ο.ἀ Ιοί!.ΙΙΒ. ;.τἱ·τπ;ἰιι·εαμ

όε Ϊι1£€οίΪ:νἱτἱ δ: ιυἑοτἱε.πιιω . 1 ι τ .(ΠιιιίΠο οοιιΐο.Βατε.

τιιΒτ.4.5.6.ὶΠ νετΒἱ8 Ρει·ιππιε πι:ιτίέο, σοὶ ι·οίοττ Κ:Πο Ρειιτέ

Βιιιπωτο ΡΑτΪΠ€ι1Π ΗτὶΠΕ ῇιιὸἱοατιιι·ο ,. ΙἰεετἱΡΪο νὶἀοοῇτιιὶ;

τοιιτται·Ια: Γειπειπἱο :ιὸίὶὶΡιιΙΜ , οσοι! ΗΜ:: (Ροπή άο

ΤτςΓοιπΞ ετ1αιτι.·ποπ Γεειιτεἱ εοΡι11έςΜάοεπτ Μετὰ· οοτιμ.

ὶΒιιε ο( σοηΓιιετυοίω: ν€1 Ρωτιιτο ΪυΡο:Β:ὶτὶ εοιηιιο)ὶ :Ιω

Βἰτἱε.ΒοΞτ.εΙεεἰΩ: πισω. ; ;.'ωΒἱ τωόΠ οι: εοπιΓιιετιιἀῇιιο

δ]ιιεε:,δε έ Όοθεοτ1Βικ ξοιτιιτιυοἰτο: εΡΡτοβατεΐ. , τα1ιιίτί

· Ψ10:1(Ροι1β. Ηιετὶτ ω! οοπιιιαι νίτἰ ττειάιι&ει, δε· “Η ο»

@Η απο εεΐ. ει1Βιι€τἱτ > αυτ ετὶοττι :ιΙὶΒὶ, Με: εατιπιἰἰτει:

Ποπ ῆιετἰτ πιο εο οο8Μτα,Ρτο εμέ Ϊεπτειιτἰἐἴιεἰτ,οιιοἀ ά· <

εἱτιιτ,Μιι κοκυβε:·έη€πε !αβωπσβυ ψω;".εωμω.ι-ι·υ. ι.

Ϊ€αά.τὶι.9. ' / ·

Αεεειιτιο πο”. '

_ ΡψἔωπΖ‹ι σωπέμπεω» άέυἰπο,:ιωα &απωτο

ιπζτσἐέἐἰ:α `

Οι( Ιἰσοτ εΙ1οι1ὶΩΙιτἰίξἱαἑπο @πε Ιιιτείνο ιικοπε (ἱ

ωι1ΙΜΒοτέ. -%ιο: ἴεητεοτὶο. πιιἔτἱε Βετο ΓετΙΡωτο

. τοἴἰἱιιποηὶὶε τοττιΡτοΒο.τοτ, οι; οιιιΒιιε Μ:: όιιο ΡτεεἰΡιια

ἶυἔἱεἰαιιτ. Ρτὶιτιο ειόόιυ:Πιιτ τεκ.ἱιι ε. (ἔετιείΪι.ι1Βἱ Βε:ιιε
Μάιο: &οτοΞωιτοτ οοιπ]ιι8ἱὶἐτο Ρτοιιοοτἰατ.ΡτοΡςετ Μ:: ι

ωἱπηυοτ @πιο μιιι·επι 8:·τη:ιπτωτι Πωσ ,. 82 σ.άβ2ΝΜΕ

ΠΧΩϊϊΐο:ε;δε έτίιβο ι,ιο οι εσ.τ11ε ιιπει;Νό άΜε πο: ἐπὶ ΡΗ;

· Μ,Γεά οιιο,ο6έψήρ αἀΒ;ἰ·οΒ1τ ιοτο6Βιι8, Μ! ακοή. 5ο

ΠΠνἐἰὁΕως1ρεοτη 1ωωωΡι·ἱπ1ἐγεοπ]ιιΒὶἰ ΜΜοα1οπε,

9_ΜαΠε ΜΨοποτηοιω,επ Νονο Τοβαρέβητο;έπιπ υ

Π _ Η 14: ΜΒτΦ5ἔ
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' Μό Μπεοπιτ..ΑΝ. (ϋσΝτκονι;ιειΑκνΜΜεττἱιςὶ τεΡ:τἱτ>ΒὶΙ-εε νοι·Βίε. Ρι·οΡΕρτε:ι ςοΙὶκηιιετΜΜΜ

Ρεττωπ δε τη:ιττσιπ, δ: ε88ΙιιτὶπαΒὶτι1τ ακοή (ω: , δε (μή

άπο Ει1€ΜΕ,εΣ8.1πτ πω εατφ.Ας!!·ιςεΜ ί-ηἱϋῇιιιὶεἱτυτ.@ο%

ἔιι1άἰωἰἐτὶτ ιικοτωπ Γιιαπι,8: ο.Ιάειπόιικοκίτ,ωφοϋπτυω

. Πρωτο ιϋπιίίΤο. Ζωάιιεὶ εὶε μια που μπώ , Ιοιπ3ὲ ἔοτ-ἐ

δώ πι: :Μαιο αἱ φωτιά @αποθα ετἰἐ. αμκ! ἐιὶ μ” :Η

ΜΚπάσα, Με ὸερἱίὶρ Με ιτιειιΜεΙΙὲ εοπνἰπεὶτιιτ:ιε

ἀεΕπἱτἰοιπ ιτιειττΙιτιοιιὶΙ πο.άέΕό. έκ Ι. π .ΈΕάε τὶτ. ηυμ 86 9· >.

~μ .Βιί€.ε|ε Ρατ.ΡοτεΡε.ιιΒὶ ιτωττὶτπιοοὶιιω ἀεΗιιὶ:ιπ., ιιοιὶ ;

Π: καιω δ: ἴωιτιἱιιειε τοτιμ1πόΗο , ίιιάΜάαεπιι4:2 (κά. 4

τ:ιτόπι εοητἰικιι:. Ἡἱε νετΒΞε «Ματέι ό·βεωίπο» Ιοἔι' κ

οίὶειπἀἰτ πιεττὶιτιοιϋιιιπ ῇιιίἰιιπι -ιιιπἱυε` ππιτίε ιιπ1ιιε ἔ411< ϊ

:πως ι:οιήιιπέΜοΠέ εοηίΈειτο, Ιπιὸ δ: ΒστωίδωΙε Ιατρς· ἔ

τετοτἰΒιι5 Βστηεπίε Ρο1%8.πω. ἀῇΪΡΙὶειιὶτ, εειιτηι1ε 8τανΙ·

- τα· άετείὶπτἱ ίἱιπτ.δὶι: μι 1.2..Ο.ι1:Ηιμς1Ε.ι1ιιΡτ.ΙιπΡμ ΠΟΤ

ε!εωιπι1ε διΜεαΙπωιτιιιε τεΙΕ:Ιράειιιω , _Νοπιιιισιτηι11 ξ

.ΐι1ΒίτηΡετίο Κοττιειπο νὶνὶτ, ΡοΠἱ: δικο! ςὶιι:ιε οποτε: βεν

Βετο. ΑςΙΙιες 6Ι,ς]ιιἰ ΒΜ:ιε ι;κοπε νο] Μπα ίΡοιιω1:ι α» '

όσο τσιπροτε κ:οπ(Ητιιτο. ΜΒο.τ, ὶιτἔαιηἱει ἰττοεπτιιτ. Ι· Ι Β

άε Με ε1ιιὶ ιιοτα.ΙΜΣιω ἰΙτηὸ Ρο511:?ι Βι:ΡτΙ 8: αάιι!ιοτϋ πω·

τμ1τ.1.έ11τ11 ςι1ίἀιιπε,υΒὶἔΙο1Ιζ8εΠΠ.Ο.Αςἱ-Ι.Ιι1ἰ.ἀο ιιάιψ.

αιΕτήιιώ δεμπω εειΡὶτεΗε, Βοι: :Η ΧΜΠ, ίπ οτὸὶπ2Ρ10·

ΜΒιιεὶιτιροτἱἱ Μ μττονὶε (απο: Η: Βο‹: 'ἔευετο όειί&2 ΘβΡ

όεαετο. Οτά.Ιωρ. ε.: 9.1 . ΥΜε ΨεΓειι . μισώ ε)Π:ετό!·

Μμ8ικιιτειπ ω ρει·ατ.ίίεά ἰ.Ιο].άε'ε‹:ΙιιΙυ. πυ.8. Μ€Πρεω

ω: ετΒἱιιπῇμιςὶεεειζἶιμ·ο.ιπ , 96.δέ Γε @ΗΜ ί(ςέιτυί; μιάίεη Μ·

' β1ττϊο με; 9ιιο.Πω;ε ΒιέΙ18ε Ρετ ρωταω Με εΙΤε ἴετιειι.

άσε Ρρ;·τεκ;.ὶπ Ι.;.Ο.άο ἱιιςε1Ἑ.`πι1ρτ. ' - - 1
' γ δεσ1 οΒῇἰεπιιτ, ειιι0ά 11η νε€ετὶ ;είωποπτο ο·ιιιΙειί-πήθι·

νἰιτἱ ΡΙιιτεε ηΧσ:ε;ΜΒιιΞΠ€ ιο8ιμπτητ. Μ: Σαπφώ (Με

έΩΦ6Ρὶτ 11Χοτοε.(Ξεκιεί14. δὶς: Ι400β (ΜΒ Β2ΙΝΗ “Ψ”

ιμιο δ6 €0άετιπ τεωμοτοξΚαεΒ:Ιεω δσβ€ατη,(Ξει16β29Πώ

η€1€Ποιιε τιιποτρωΡοι·ίε :ρΙςωνὶ;.ΚοΙῇ,ΡοΙχ8απιιαΜΒ·

· @ωῖ=ιὶ=1α<ε<ὶὶν=π<>ι-ΜΜΜΦεε!8=ε=πωεΧβωζ:
. · 4 ω” · · ° °” 11

..=

ΗΡ



  

ΜτιἰιιιὶτττιτΙο , τω τότιιιτειιιοτι Ποπ. το ἱτιἱτἱο ετιιιιι :πιο

ματ ίἱτ,ιιτ ωφιιτ61ωτ Πει Μοτττι, ι Ντι ιιοσ τενοεατ :τὰ

Ή Ρττπιττιι τιιβιτιιτιοτιεττι εοιιιτιειι, :πιορε οιιοά όεΒε:ττιτ

τοόιιο,8στιοιι.ΡΙοτεε ιτι.ε:ιτιιε μτιό..Ετεοετιιοά Ρτττιις ιιι-Ε
Πττιιιιοιι1 τείΗΡοιιάςτ , Μ. τεσίτοτττ Βοτιιιττι τοΙτιιτιιο.ε Βετο

τεεττπυτττ τίτ.Νεε τεττττ @τι Ρο.τττ·ε ό: :τω τιοττιιιιττ δε

εττιιιτ,οιιι:ι άουτ οΡοττττ ιι6 !ιοττιττιιιτι·ι εοιιΠιοτιτε!τιιετιι,

Ηνττιτατετιι Βει,τείτεςγΡτιοτιο. Μοτο επτά Ηττα Ρω

τι ττειιτοτετ (ζωή ΙιειΒιιετ,ιιιιτ , ΡτοΡττι· ΡτοιτιἱΠἰιττι Γεττιεπ

' ιιδιιτιετΜουσε! εοττττίαιτιπιι πετ εοτιιιτ σ.ιιττοιιτ ίετρτιιτιτ,

ο τω! Ριιττετ·ΐοιιιττιο τ!εΠοετίο ε·ιτρεέτο.Βο.τιτ δ: Ρετεου.ιιτ,

δευτ(Μουτ τείτατιιτ Ειπα. τ ο.νιιάε8τ "[εττιιΙΙιοπιιε οι

Μοτο οτ ΜοιιοΒοττιι:Ξ,νοεατρο.ττιιω ροΙγ8οτιιτοπι Πετο

στο Ρτίδνοτιι. Οιιτι·1 ετ8ο Πειτε σου ρτοΒονετττ Ρειτττ1ττ1

ρο!γτειιιιιοττι,ίεά μ: εοιιοΞνετιττειττι τοΙετεινετίτ τοτιτιὶιιι,

ΜτοιΠοτιιιιι ειτεκτιρΙα ποπ Πιοτιιιιιιοιιότι.Ετ πιο” τ:τιιτιτττι

ο ι[Ρτθαιτιτ!ιιιιι είΙ:,ειιιΜ θιέττιιτι ώ, το οστά τω άεΒιιττ.Ι.

το Ιτεττ.ττζάε οίΈΡττεί ' - - ' ‹

δτειιιιάο τη εοτιττττἱιιτιι οὁὁιιεἱτιιτ Ιοειιτ τα ω!» ι τι.

Μιιτ!ι.ιιοτ ττειάΞτιιι·,τιιιοά Μογίεε ΡετιτιιΙετιτ ιτιο.τττ1ε το.

ττΠΕτΠιιιιι τε ιττὶ.ἰὶ ιικοττΒιιτ ίιιἰε,8: Πε άτιιιιίΠε :ιΙΙ:τε άο

εττε. ΕτΒο Η ιοε Μογ1εε εοιιεεΠιτΙιιόςΙε,εΙεέτο ΡοοιιΙο

Βτι,τ·ἰἀετιιτΡοΙΥΒοττιἰο ειΠοιμιιιττο Βετο. τιιίΠε , δ: Ρετ

τοιιίετιιιειιε Πιτίίτττττιτε :τοπ οτιιτ8:ιιιοο. ΚείΡ.ἱιι εοόττιι

Ιοεο πιω; ωμειωτ τεΐροιιίιο το τιοιιε οτἔιττιιτιιτοτὶο

:και , οιιοά Με Μάτ; ποπ εοιιεεΠ`ττιτ τιιιτιίἱ Ποττιιττι 86

ττότοττι,(-εατρτοετετ άιιτἱτἰετιι εοττΠε Ιοάςοτιιτιι ἱιοε Στε

11τιε τετνιιτ!τί τοἘετενὶτ_, Θε τιιττωιω, τ:ιιιτιιι:ιιιι 1ενιιιτ

ΜωΦιπε εττιντι1ε ιιτεοιιατιι τοϋ: εσπιιιιτττετετιιτ.ντι

ἀωτἱἀειτι Ώτιτἰίτμτῖιοτιε Ιιεετιιτοττι τοΠττ οτ οϋτοειτ , 86

ωΡά!Μτιι τιι(τττιιτιοτιετιι εοτιῇιι8ὶὶ πο: τενοεο.τ, τι:ω

  

  

_. ἐτιεττικτιτ.τζ ` · τή .

=τιωιιτ-τ τοτιταιιι Μαιο αποκτα τοάεττι τεπιτσοτε άττ=

Μάτια:: ττιάΜοοο 8: Ρετ ετιιο τιειτττ ιτίτιιτε τα! ττιοττετιι

Ξ Ξει112τεατ. τω; [οΙμτιι τισ-Β: βεττωτι 8: ττόττιττι εετιίξτί

τ τ* ·-··~ ·-·~τ τ ·· τ” τω,



 

” Μι 8ΒΙΙ.Ι.ΑΝ. Ποκι·ι€ονεβ οι.άπνΜ

ω:ζ3νωΙνεςε αννεπε-Ποωεωννω ςιόπεεόντιιτ, ςυ¦τπε

/ ΔΗΩ· . ΠΜ88&εωΙε βοπέδε πιαΙὶ-ἀἱἴετ1ωεη, σι1ῇι1Ϊ‹Β ω:

Ρ' πωπω:: ποΒίε ::ΙΒάςΒετ ἱΞιπὁὶὲ ΡΞέσι1ικ: νννοιπόΞ τεΒιιΙαν

Ρΐτιςα&ξτεε··ςυ:τΠΙοηε εΙε8ωπαι· άνινω-Μςω νὶἀε Βε

2επιπΜ ττεά.όε 0!νἔππ1ἰἐμ,δεΜ:ιι·ι:νι·στιΗσωεωΜ

- .εοππωωι.οεΠΈ:;ε;ιο. ν › = -· - --· '

- · Αεεεκτιο-ν ο. Υ
Α· ' ί - 'Ν 4 ' - ν

ν 2 @πιπέ:ά· 2ιαστπωεακβπ[ω πσηςεμἰΪΖ2ιι›·έσω:

: ιένέ!ί2%14νσά!έέω σε!παρά2:2ι9νέίία. »

γ ΒΈε υ ν ΤΑ 1· ν ν. ἱιπετ Ι)]15Απ οπίαιτι Πι ΡιιεΠα: ΓΡοπ'

ν' ` - ΙΜΒιιε νεὶ πωΡτ11ε άεζιιεεε$ω.το τε9ιιὶι·ο.τιιτ εοιιίἱτπ'

Β:: τπ:ιττί8 νά τιιτοι·ιιαι. Ετ ίΒιταουάιιιτι εΠε ταιηιΜΜ κ”

' ιἱπε8ερτοΒαΒἰΙ`ὶαε άσμα: εὶνΙΗ , Πασά πιο.ττί; νά τιπ0'

_ Μεοπ(ΒΜικ Επι ΦοηίαΙΙΒικ νε! ωφτϋε ΡιιΡὶΠς νά εάν!·

τα:ω” τηιι1ιςειτιιτ. εωω !ιιηιιε ἀεεὶίῖοπὶε ώ: ιτιαοΙΐοβα» .

«ΡΜ φταιω τ9.ιπαιπ οσο ίξοίιιε άεάάο;ειται· £π_μι1Ρτων ν

€1αϊρατώτιπ ροτείΈειτοιπ Μ: εοιπτώειιεεε ΜΒεπιμ ΜΒ όε

παρώπ Ράικ.άιι να!). ιιιτ1ινοτι1ιη ίση: Ροτείξατε; Μ. ]

Μετα, Α: ν:ι:ὁ άπο ΗΒ:Η Που (Με-Μ ΡοτσΠ;:ιτε πωπω, '

ιπιιἱεὸωἱωιιε Μ: ροτείΙ:με τι;τοτυπι νεΙςιιτεςοτιιπφ

ν Ινών; ΙΐοίΗάε: ιιὸοΡτ.Ι.ὶπ εοΡυἱαικὶὶεζ 8_ζ(:. ά:: παρτ. βαδ ·

_ παντοτε νοΙιιπτειε :Μ ιιιιΡτὶε.ε πάει ρ:επΙΕειιτ ὴεζςίἶἰϊὶᾶ-Ηιξο ῖ

ίεκ:ίτ,εΙιιοά Με η: τοΒ:ιτίοιπ: Ραπἰε,ίἱΙὶζο ΕΙίεενε €ΠΠΠΡΡμειώστε :ΜΗ π €ίἰξι1τὶειιτι ιιιιΡτἱἑιτιιιτι εΐξ οΡιι5.ι- ω”

. :η·.Πΐόστ;Ξι.ουΡτ. ' Α· Δ · - ~ . 4 "

ν ζ ' 5εάΜΚόσεϊίζοιιἱ Βτ;νἱτει·εεΡη ·ηεντ3£ἴμν.[.νἰὁπα:1

υπτου) ιι;ϊόν;Ιοινέ.:.φΣφάε'ηιι μ; . ] ΙΜεινζνμΙ·, φ10β ω” -

ιά;ίησ:νι·.;;μνηη5$βνο'Ιξἐνὶϊἔσἑἔνεινἰἀμα ἶ ε_ω ενία;νή ~?

ἐἰῇατὶ£ξΡες2,πἱΒἱΙο;ῖῇίνιμε'άόβ€ΓρςάΒίΒέβ (;0η&ΠΦωμι;

Μέ25ί νανΜ:@ένα Η _ ' ν ΗΘνά νννώνΓνω'ωτ

· τε5= δ: υπ νι ὶιπρσρἐω ΟνΜ13Β;άσε3 -Ρντ#Ρ

ΨΜεεά&ιοη6.ιππαΕμώαεωΑφεάπτςς ρ:

ι

  

  

Ω'ΟΠ
(Τ

  

ἐξΒαθέ Θ

~1



  

' πι, Ικαῷιοἀῆ1ωεεωιαοὶΡπιιεετὶαπιιἰ.ίἱτ σιΞ68τ.-›.ξ.

Ϊ. πιώ, ποπ €:ςπεεπὶιι·` ότι ιιιιΡτϋ€ @Βετο τοπίωΤώτα

μττἰΞ: ίἱΙΞ;:ο.ιιιεωοφἰαω επιπηοζΡο.::ι σουίΒιιΓεωμώ '

ἶ πΗι1ΒΞέοάεΒαιτ. @αἱβ μετα =ὶποττιιοΗΜπιἰποιε ιρ

Η φαξ: ΠΠ ῇΙιεἰε-βτ εδειξΕα ,° τιιπο43·κιτεί8·'-δε τιπαπω:ΜΜΕ

ίειιζι»ω ετων άωΡεεε:ιτε εοριιας,μεΔΔ.°χ .Ι.νωιικ·.ω

Με :οπῇιιιπἀ16π-Ε @Με πιφτ.Ιεϊώ ρ.μτρΜ-ΜΆ8ῖΘδε ν ὶιοεείΤειτὶὸΛιήτ -_ Μ πιειΡτἰἰε· σ.άΒΠ5:τί4";όπωω

μπιιιιιιτι δ: τιποτιωι ,ή @σεφ Μ: ΜμὶἰείιΙἐ-ἰ -$ τ14:ιΞο.:ΒΙΒ

:: @άτω" ΐωΒΜΠΙΝιΜΜ ιιά28-κομω·6ΒΙ

ΔΙε.ιιιψ1Ηέωε:ε 8εόσοψ11@Φωςσα·

Φ @ΡΜ ςβωω(ωαπτωωω2:ι”ωπϊσωξωκήϊ .
:ἱ δα!πιιἱΒἱιΡεοΒἑιΒὶΙἱἐὶεᾶἔτε6ὶἑιϊ€ἐἀΜ#ΗάθτυΠΙΜ Δ' ›

ζ ΜΔ π1:ιτύ8€όι1ίξΠίί1ϋ 66¦ΙἰωἔεεεεΙΙὶτὶετοζῇὶπ-Μμἰ4ΘΙΞΜ

ξ Ετιμιοι1:Ι.ι.€ιΔο ωφικι5εω2ιιἔπἔἱεε66ῶ4τ1ίωᾶεὶ=ἐ!&ἐΒ

Ε' το·θοτι:_πτ12Η!ἱἑῖ:1ὶῷἱτ.*Ἑ€ρι(ΈθΕ&έΨξΓέπδΡάϊ `

Ϊ: Με ν1:1:Βιιι·μό 6οινπεσείκαιε=εοι16ΙϋΠη θ!:ΡΔΒΜἑ

-_ ΪιιίΣἀεῇΗΡτ;: ¦ .-;Η·,ω ω. · τΉει·τΕ9τοτύα.ζ!·..::0α “ψ

ἔ] 118€€Πὶἐ1ιιεΪιιἰΙΒ ὶι$ΐΡοἴιίἑιὶ·ὶΒιιαΡὶψἰΗἱἑϊἰἔἱ· ·έ
0894 εάκωσΕ6έ ω1ηετ,ωωτ1Μ ' θι4615 "

  

σε 90

Η @Η ΡιιΡἰ!Η (Με σἱιηίἱ_ κι βοά:ω ΡΘέέίΒϊ'θβΜΜΕ τάτδἔ

› ΪἩ48ἰ5ἀετι1τΡετἴοπεεςιιαω τεΒιιε.Ι.ὶι1 εοΡι1Ιο.πάίε.ο.άσ `

Πυετ-Νμι·ι ωιΡτἰαε Η @ΜΒΜ τιιτοκε Ρτεείιωτ,Μ είἰ,ὶπ›

Η €κετοιμωιστε ποπ ΡοΠ`ιιιπτ, Μεόε1ιιε: ίι:1βε Έτι1ίϊ:τα.

Μρατιωτ ΗεΒουΓετιίιι τωοτιιω. Ωςτ€τι1τττ ειέιτι Ιιοἀἱἐ

.- ΡΕ9ΡὅΪι1ΒΙατιιτιι Πε οικω: τιπεΙς 8ε αυτ; ἀὶίει:ὶπιεη, δε τω·

- Μα Μαη 1112τ1€ειι1τ,‹111ἱ 8ε ειιτατοτεε,ίάεω Πι τιιτο:ΙΒι.ιε

' Πατιιερόσω νὶἀετιιτ Πι πιιιΡτὶὶε νε! ΓΡοπί-εΙὶΒιιε ρυΡἰΠε,

ω! @ι Ρο;:Μιτε.5.ιιΙΜι10.εΙο ΕΜΗ. μη. Ψε:ὶιω ειπα

?Πω ἱτι οιιτειτοτἱΒιιε ϋΒιὶηετ,ιιτ ΜΙΚ:: τιιτοτωπ οοιιΓωμ

Πε δ( 8ΡρτοΒετἰο πεε€Ιἶσῷτὶὸ που κεφ.1ίτατυτ.&.Ι.ίπ 00Ριμ .

ὶωἀὶ8ἱ.ίἰ:ἰοπὰιιπι.ἱἰὸε τὶτιι πιιΡτ. Ηεεο ιἱε εοπΓειέΐιι φει

τ

Μποτιιπι,οΒτΙοέτ ‹Ιο μια: εἰν1Ι·ἱ, οικω πιαΕ€τ Μπτοε οσα

Μ

ἰεω #4ιιοά ΜΠαετ ηεεεΙΪἔιτἰὸ που τ:‹1ιιἰτ:ιτιιτ ἱπ ωιΡτἰὶε /
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190 Μ1εσε;.1«ΑΝ$· Οοκτιιο&ΕΕ”ΜΠΜ_

Πω: σΙΜπο μι· :ενει·οουζε όσοοειται·μιτι·ίδε 1ικιτι·Ι (τειιπ;

*ΜΙΒ ΡτθεεΡ"Πύ 5 - ΒαείΙΟΒΒΠοο ίδΙιιτοοεττ1ε ώστοπ;

::ιετ:Ξε οοιιΠ:π Γι:: ιπεοΙΓεωὸ τα1.ω"π;]1 Π” ἐὶε, κι”.

,"""°ΕΕΠ ω” Π]99ιιΑΙΙε ώ οοι:ι.ιω ' οτώειέ Ρ τατιισο ε

` - κΙΜΒ"δμα”29ι1ε1Ϊω€Β€τπ;.ἰ.ἶι1€ἱοΓ Ο :Μ ειιτατ€ιι

° άφε1°Ρ"©ΠΣεϋ-838δήπε να. Έ: Με ἔἐτε]πω ω Β.811& ῖ

εοοίΗτυοε Βοοιιί ιιοξ.8ε :ἔἴοτππειώ 1. ΕάΙεΠίε ωοϋΒιιε

·οβΜΉΨ:=φΨά ΠΚΦ! 0ζΙΟΐταιροοο_ Ρειεςιιξιιωι εφη 1ο Ιιβετοουωμσάπιοι οιιμοι·ορω” Μωβ

! _ Με σοηΕταξιοπό.ιε :β οπτεεΦαπο ;εςιιιτποιη απο εΒ[οικ

·' ' 20 ωΡΙ:Μω Ρ°$ΒἱἘ8ιτΒωγ9η [ωΠ:0Π"2.

! · '- ° &Ρ=23?Ρ"μω 99ΠΐιΠΙΠΜΜ . ώ ρειι:εω;οπι ΜΜ

Ξ: @τα ΗΘΗ ρωι!ι1τΠΡ· 212- ΜΜτε. ίΕ Πε-Μο ΦΕ Γιά Η :

Ϊ ΐιι°·Ϊπτ·ίιυπ·Κἔπἱο εἴἶηυὶειτεε ίπτοεπι οίϊἔξὶείἱἱτ Μπα· ὶ

3 811160.@ΗΠΡ·πωΡΜ':11% Π·ΡΟα©μ12Π1 νἱτὶπτο οΠἰπ: ίἶπιιι!Ϊ· » χ 9°ω_ν!ϊ8ἰΠἱΕᾶΕΦ 1ΜΙἱ£Π111οςυοοιιο¦ειὶοἱἑτοτέτ.ξ.εξιωαιιι- !

~ ἔ-Μῇἔ·ὲβϊᾶΡ!οϊ- 5ἱ ?αδ ὶπἱι1ετατειητιῖ ΐιιπτωσ.τοωοιψ '

ο ο 'ἔἰἔἔἶἐ1Ωιἔἰῖὲ9ΙΞὴεΠἔετὶ έοπτικι;μ ΡοιΤωπωόΕΙΗ:πΓαπ;
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Εοτῷιιὸςτατεττχ,βε Ιἰς ἔι πόρο ΐοτΒιιέ τεΡεΙΙὶ,& «ΜΜΜτω.

ΕτἱΪΠΦτιΪὐιπ.ΚεἡκΙιτΈΜ Ιθεσέ ΙτηΡ.11-ϋ1·ι βετιτὐττὶτ ΜπείτοΗ

πι: υκ‹ῇιῇετρ ::τΡεΙΙατ ΡτοΡτεχάοτεεη τιρή ίο!ι1τειω,ί‹:‹1 Ωω

απο ίπςΓιέ:ειτ Ρςτξου1μιτψπε; πιο Με ευκοϊδαϊ ώ εως: εαιιμέ

(πω ό:: Βάι: έ:φε1Β2,δε ώειττίωοΜαιιΡΗΜτι!πιτ. Ιτιι_ςιιε '

1ζοΕΜΗ :Μακη ΡτφΡ9πἱτ Ρέππα) :μή άε Βέϊ:ϋ ΡτοΡτσί 1

που (οΙ11τεκτι βομ:μι ἑοπτὶιιεετε ΡοίΪἔΕ, «μισά ἴ:ὶΙὶεετ'
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:Μοτο μια: 8εις@ς Εε:Η23ΙΤς , ίἱςιιτ εφη τεΧ.ττ1ι1]τ1Ρΐ·

Ρεταπι ἱπΕ€Π€Χ€:ι111τ.Ιτει κ: Ροπ·ό;:τ ΙοαεΒάτωιε ὁ Β€_ιιίὶ.10

_ αἶΡἔπΒΗΒΞΏαπἰτπιο;ςΞ6ῶ (ΒΕ: Γεηξειπϊέέ!υιΒ4εττνΜεπ
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Αεεε-ιντ1ο 11._ Α

31ωωιό έωνινέω νωπά , ρηυτε›· ιιαΜ:εύπωηνΜετά

πωπωπω1νοϊών ν8!. ιυαρτ οοιππνἱίἱτ ἐιόιιΙτετίαινι , :δε _ετ1ν.ήτανείπέ

ε¦ι1ει8ιιατιιε , ὸεεείΪἰτ ιιιιΙΙά ιπίΕιτιιτει μεειιΓειτιοιη:ροπ:

Με ιικοτειτι; ε1ιια::ἱτι1τ απ Βατεόρε ωατἰτἰ Ροίζῖιιβιττὶ6 -

Ποτε όαση ΡτοΡτετ :ιάιιΙτετίιιωμκοτίε.Ετ νει·ίοι: ,` ῇηὲἱτι; .

> πιανω εο:1ίἔ11το.τ1€2. εΡι Γειπειιτἰα , Ιιςτεόςε ιπειτΜάρτΙε :Ο ·

τειπ1φικτη πω. Μ.Βετε. @οι σ ἰιιἰο _ΜΓεε ἑτἔνιΜΕῇτΙἔ

Ρτ2ςὶΡιιὲ εοιπΡι·οβετιιτ , ενιιοά ο Με φωτ τηατὶτμέ έέιικῇ

γ' Μπι τιιΠτ,Βςκάσε εμε εοικιιιετἰ ποπ άκ:Βεπτ. δ€ει3τιιἱὁ

·? )ιι:Ηοίιιιτ1 άν ιποι·1Βι15;τοπ;τιταπΠτ αε[ἱ1εετἑὸέε.μτ6ὶ]ι1ὁὶἔ

·· Μαιω. ι .!ίδο!ι1:τιω.ττ. Τεττώω) ὶτήιιτἱειειιπιν @ΙΜ

Χ Μυπδὲο «:0ιπΡετεβατ, ιιό τ:ο.ηίἰτ Μ! Ι·ητςξάεε; Η ό.άιιιιέΕιι:

· €απνιιοπ1ατοοων1τΙ.ι.Πζ άε Ρτὶνιιτ. ά6Ιί(3:.μ ίιν]ί1τζετατΞι

δ ]5τ1ΠΡτἰι1εζΠἶἀεἱτι]ιιτἰἰε. Ακμή Άεκ: ῇιιᾶἱεἰυτπϊὶστπὸεϋ
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σ.Ήπε Ροτετιιπτ.ΚεΓ .Νοιπ ω. Μάο ΗΒιιε μπω, @Μή εαυ

- Βιτίο ό€ πιο:Π:οιπ Ξ:Ι·ὶιηᾶἰ ω” εοιπΡε:τατ ΜετσώΒιιε , :Π

Ετ:είζιππτε ταητιιωβέιιη&ί νοῖιιιττιιε, (ΙΜ ς€11(ΜΙΠΙαπο

ιαηιικ5επι τ:ΜΜΒ,ΐεά οάὶιιιιι πω” μιόπϋ , φα! ειά νἰικ

_ ΒάίδΕειπ φ113Ρατετι1πιεθ:5 Ρ1·ορκει·εΙυοό ρετὶιιάεγἱπεΒετυτ

ωπτἱ:ιιε,9ιιἱ έ:0ιηικάιτε ποπ εΠ·, εκ Η οωπίπὸ ιιΧοτἱ Με

Η ά€1ἰᾶἱ$Ιῖ1Ϊ8πονὶΠἔτδἱσ δε :ιέΗο έη]υτίειτι.ιιπ πω :σαφο

ήίϊ Βέεϊέδί,9ι1αξ άκωι1&ο έμΠ ἰ τη τα η ου Μ, σύί ΙιοσέιιάΙ.

@Μέι ττξΗ εοιπΡο.πωιιή.Ηαιιε όοείΠοΗεω,εμισό :ώ ` επ;

τηειτἱ8ὶ άσε τετἱπετί πισω Ρο(ΠΕ ΡτοΡτετ εάυΙτετίι1Μ

ηκὸτὶε ; β πιε:ὶτιπ ἱι1Ϊ£ἱιι3: Ρ0τρ:·ττεῖἱ ττπηίιπε όεεοΗῖτ, `

ξιωΙζΈρΒίςι1τέ ειάαΙτο:Ξίειςεηωτέο-ιπω ἀοἐιπΙΞτ Βοεπεπι1ε
¦εάΤ.ἔείῇιἱὸὶοειτς π ;,ΗΈο!ιιτ. @ατι ΠἱΙΙὲπτἱιιηεΜοποεΒ.

ᾶαατβἱττετ:ῇιιὸὶε,ΙἰΒ. 2. €ειπτ.)·.ωί φ ι 9.ιπω:ι. ;8. & ΜΗ. -

βιἐἱΒ:τΐῇ_ιι μαέΒιτιιάτ άφτιΒ;ε.6. Π ιι. Μ; :

' Α°ε8β1ῖ:-1°·Ιολ 1τι.·_

Έε48:&άΦαξπΡε;εβώ: έ:: οφέτε |2.ἐεπ› , αεί Μ888'Μξ :

τ ω·3”:2η,7α]ε»· ιθ9ΐΕ777/€; έςήπήετε πσ4πἰι°,·)ππ·σ:ΦΙ|Ι τ

' κ· Ι·· ^;ἰ‹ι:.ε:ἀ·1υε”»ῇῇ`ι. ' '

ΕΣΠΑ π· ΙιεΞεάαΠιήόο κατά; ά Ι(].5ει·νΙο 8ι1ΙΡὶτἱ9 Μ· '

· ὸἱταὶΜη.1ἱζ_άοτιιτεΙὶε & 5.1..ΙιπίΪ:. 60. τ1υεεεΒί0ω" π

εζΕ.Βέ 6Ιὸ8απεἔὁεἴυιτιτο. ὰ αιιηέ οΗΜοιπο, ωειτσιὶεΙἱβέ Ε· ί

', μπω θεπετὶε Ιοέο ΡοΠτει Εις:: Πιι·ιμ ?ύ ό·ροι€βπ:,.1όώ :

· ? 2.11&ο;Με ειιΒο1·πιπάίΡε:ΐουπω,& εάιτιἱιιὶίἰταυἀιἱσο·ιπαΡιιΡἱΙΙΪ. Ι» ΜΡίκ Με”. Ηπα ΜΜΜ ωαα·τωπ δ( Ιω!"@πωπικάπ εοπτίηπιπ; 8στοΐοέ:πάει. Πω: :Μ ρυρι!!ιπιπ

'ί ἱἱἱῆβ:ἱε εΠΕ όι:Ι:σει·,& ΜοιΜΜεά ν‹ἐΙ Ρ:ιτβά μεσω:: ξ

Ρξ:ΐβέιζιεω!άικοπέκαρπυκάσ. Εἰς: έ:αμΐεω Βικι!εω :αφ κ

_ 199ξςαρξ &ι;ω 6€.ο$ςζμω τμτοι·ιιπι κείμμ.ιπω (ΜΗ' ω!

` Με ά:ιιιμιτ, ω νιτειπι- πισω Βοοειςικ ΡιιΡιΠοΗΜ τα" ΜΗ
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ΪἔἐἰτΙιιιι'8ε ἔιιὲἐνα Μπάρ. , Απ; λ Ιε8ε: δε ωα8ιάτπιι ΦΕΚ»
ι

τιιιιιιιι·, ρεπιιιΠΕι ΓειΙιεςι τεΠωιειιι:ατια , _ιἔιιαπι Ιςιτόατἱ

› Ρειωιιιιι&εςΩωοέο Ι. 1 .Η ει: αΩ.τιι:.1.1. . :Ιοειτ.ωτ. |

ωςἀειῖιιιὲιοιιι Ριοτο.:Β εάν:ιίΒ.ιιτιιι·. Έ: Ριιιιιὸ νιός

πι: ΒιιΓΩΙΔΜεἀείἰιιὶτι ροωιω , @ΜπιΗ @ιωΜΜΜ κι.

'Η ειιι·ιιιοιιο πωι,τω ιιιιιε 65% άισιιιιωι· , δ: ια Λεωμπα

_ Με Μ: ΥιοΒιιιιτιιι.Ιιιίξιόε τιιτι:Ι.ιιι ειιιο.Κ6Γ .ΑΙἱΕ:τε.ιΞἑ

. τιμιτιιι· ρὸὲσίΗὲ,ειιιτι ὸιειτικ ‹1ιιιε σΡΕω ροκ: τε ,( ΔΗΜ:

'' :Ντι ἑὶιτοϊὰ. ιιο€ειΜ.ε όσδιιιτι·ιι·. (Μπι Ει'ειάίτιΙτ Βἶἔ,Φ1ϋ0ιἱ

]_1 τι1ιε!ιι ΠτΡοις;Π:1Β,Βοε 6ο :ιιιθιοειτακε, Μπι ιιβεττιατιοικ

Ρ"Γ0ιι€,δέ :ιάιιιιιιιιΈτατιοικ Βοιιοτμπι Μια! ιεει·ιάι1ιτι ώ;

εισαι ΓειΠεε: τοπια «ιι ροτάΕ:ιε μια; :Με Βιιβετιιιι.ιιάσε

ιιιοι‹:ε ριιριιΙι,δοΒοιια εμιε ώ οοεμμτει. Τατοτ ι:ιιίιπ πιει”

ιιιτιιιιρήιιιιε ιι: μιριιΙνΕπι ειιιπΤιιιι Ηιιιί!ιο. ιΙ:ιι:8ε τιιι:α

· ταξι οιιιιηιιι: Γιιπιιιε ορτιιιιιΓειιιονιτα ιιιοτι.Βιι:ιωΒιιες

ιιι:ιιιάε ια Βοιιιι ριιριΙΙι αιτοΕ8: :ιάιιιίιιιΜα Ι. απο ΡΙιιτεε `

Η ιι..5.ειιιιι απο ι·.ΒΣάι·: :ιάι·ιι_.ιιιτο. Νοιι ειιιιϊειτι τοῖσι·ΜΜΕ

ιι ΡοτςΠ:ιτειιι ιιι ΡειΓοιιμιι ΡιιΡιιιι , Π μπε Μακ νεΙ:αΡὶκιε

ιι το μι” ,· η”Ριωω Μι (ιοπιιιιο 8: Μαι” μτέ6ιι€ιπ

5ιιιιιι δε ΗΜ :οιτιΡοτίτ. Υιιε!»; δ; ΡιιΡἱΠὶωρα: ΗΒεκι1ιτι Με

ιοπιιιπ · ι ' ι

- - 8αμιι68ιΜε «μισά αΙΙ::1τιπ,τιιαΙ6 ΜεροαΜειιι ἱιι

4 (ΗΜ ΙἰΪι6τιἶ,ς σα! Ρετιιιάε νειιοτ, ετ Η άιι::ι.ε ὶιτΡιιρἱΠιιιτι

ΗΒειιιιιι «κι Μι μμε ι τοΗ:ιεειτιιτ.].ιιΙτ. 5. @ποια ()ε:β

ἶἔιιτ:ιι.ΒειΠὶιιΒι ω” έιτιιιΙ.τιιτοτόσιατ,ϊτώι πάνειβωτ Ι.

ΠιιιιΡι.ι ω ι;.θξάς ωω. ΜΒ ΔΕ Μ:: Μπι Ριιρά!Μ ἔσω

ιιιιοι·βε$ιιτ.Αθ Ετι6Μπιβι·εΓ _ ιιά6τιιι·,_τιι1οάίωεόξΘ:Η- '

ΙΙιθττιωι: Δεροιωτιιιι ιο £ιι&)εω: «μ» απο Ρο.πωροω”

ωξ/ΕΧήΠ8Πξτι12ηυσιάτ!ιπετ [καπ άφότξειτιοι·ιΒ, δ;ί Σ»

Η τιιι·ιιτι επιιαιτ ε!Στοι , κι@που μια: ιιιτβίΕΙιτ6 ωμια

ζ Με ωΨι1ΠΤἀΦσΠἱτβ (ΜΒωω%ιᾶ`Ιϋ$ΨΦἰΑΒἰΪἱΗ#
; ιισιιι; ςενςι·τιιιιι· μι @και Α«Βρβηιές;ιτι1ς€ςτρριεεω ~

ι Ψιτιιισό ιιο:(ιιι .ιι ατι ιαι·ιεεο1 ιιιιςιιιξιι αμαΜη; Ξπι·_

ιὶὅέιιὶξιισ ιιΕιαχι·4.5 ρετΐἔϊεἰοοιιιιιιιιἰαιἐ

Δ ι.>Β
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Ϊ ΈιοΑνα1φωει1911εφΡεΙωμβε

196. Μιεοει:..ων. ΟόΝτ1ξογέΜ:Ακνπ”

- - ' €ἴΕτε!ἱ‹:`ψἐι,Ρ:ορτ:; 1ηίωι;οίΜ1βεττει:ιπ, τιιι!πάετι1ι, ι1ϋ -

πΪίΒῖἶ-ῷἔΕφυε ει81ῇτρι1τμιΙιὶτςιιεΙ. δ: ς1εΒειητετ. @Η

ΥΠε.Ηζόε όσώ.ΙΜΧ·ές:τζωΗ .ΗἶοΙε )_ιιάίε. Η

]ΓἐςἑΞ‹ξ οί Ίιιὸά τῇἐιἀὶτή βέιπε!ειέ ΚτΏ €ιιϊό οὶνὅἰ]ἰ @Ιου

τὲιτ);ιἱφ-Ρμἔιητ.5 .¦ιιΙς.ΙηΠ.όε ΑςτέΙ.ειι σ.ι1ΐσί Ιἱςιέιιἰειιιἐὶιὶἑε

ΙάτΕ1_ςΠΒ_]ι;τω]ΑΨιμἀΪὶΪξιἶἑ;ὸξἰι1ζΕ;ιω. Κείμ @Φεβ 9ϊἱ2ἶ·
ηΜ6ΠΗἱήΠΪςὶ: ϊἰὁιπε'ι1ίε@ πιέϊετέειττμ ὲξ_ι14ι·ε_8επτηιττι τιιτςΙεμ

ΡἐΏἄμέἙἐι €ίωιπέξέωέπτιιω νςτὸ &]:ρτηπαφ ρς:εςΡίτ ΜΗ

τέρ ΡΗ ΝειέΕιτέιΙΞ ωΙωάς 11τειτίοω. ςαφι:επξςυε :Ω , με

ὶζῇ'ΙἔΡτ 1μ;ςε ἐμέ μ·ρΡτς:τ Μ: βτἱειΐ :ιτήιί;ί_ ξορδ[Ιπω βεέςΕι:

.τῖμῇξἰχ1ῇἑχῷτεςεπχ ΐς3ξΡΤσε κ86ϊό ι1οέ1βοΠβητ) ρτιιόςηιφ:

1:ίβμάέρξειίίβ1·ιηιιΙ;ῇἔ.ι,ῇΞἘιμΒ:ιπτ )_Ι.1όίείψ1μ όέΓέιιδριιψιμ
.ΜΑΝ .ΜΑ

  

   
`!.:' !.

  
τ . Ϊ .· μ ἔ

.: .5Δ·ΔΞ8ἔὅἔΒ-Η0.1·Ι?Στ·:'ων η· -·

σι5- Ζ;;Πί 17α)υ”ε»:]ϋ22έίΖζ- σπαεἴεΡὰσἐἔἔεῇῇ£β· ·4"
υ

' . Ε_¦ζΙι1ΡΣἱεἱοΗἰὸΞο -ίω;Βαριιτ τμποκω β£›ὶζθΠἀἱέόΪἰἑ&

ΒἙΪΦΓἑ83Ϊ€ίΡ Βμ1Ημ.μςι1?ει·;έι'χφ!π - Ρς;έ|]ςΠΕΠΙΚ ©ΠΜ

  

ΠΊ

' “~€5,_ιΞΙτ.έξής:το_ή8:ζ- Ε. .: 7 χ . :· Ρ

`33°5ὲ2ὶ"ἔ£αϋῖιἐ€τῖεᾶῦ€`ὲυτ; ὶῷπυπϊΐΡἶἔΪ Ϊ.. Ο <ὶ©ἐ9Πἱἴ:

. ω] ΈσεϋΜΙΐτιπ-αταετ.υΦοτΜΜΙέ&ΦΗΘ¦Ρι1Ρἱ.ΙΙΪΡ=ὶι°?'"

Φ ν .ΕΦεοΦΡέϊω;Κεξρ2ευβ-46ά3οἄω=·.ΑΠΘΡ8ί

_ «Η @Μα εςωφαρι$1τα&αΞΡΩη&; :Με εφ”

#41=·ϊ .. ;ΈφΦευε44«=4;;-·σεων,5Εί=εἄ-~.ι4=εΠ99!·:¦
ή ·°ἔ1Ἐ:ἔβ*=ΙΩ°ῖςἶΡἰξΞἶ#-Ή_ῖΐ°1ἐΐ!ἐκῦἔ σφε·99ΜΡΗ?

ΡωέιΜΦ,ιπτα:Φωα3Μἐα»ιιιιεοεασε1.κουωτοε4ε49τ:

ᾶΐὶῇβῖΞἔΞΗρε'Ξ 8:]ϋ0%Μά: 2:1ύε$7:.;ΑΨ·

:ῖἴτ8Εἔεἱὶἔ 4 ”ζΪ ε·11πι·,εὐᾶὸξὶἔἔ3ἐἔ©οωυ£ο:ἐᾶ› δ::

- ° _ " @.ΕΔ;εφτταθ4·

@βέ4:2ιΒΞ15ρ3$ός;βιώ 11ω£ιἐ6ἔιιὶὅμ 3
.
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ἔπ;·9ς›μβἰἰΡιιΡΞΙ1ιι3,ι;οη Ρ6τώνΜϋ'

Φἐϊΐἐτ`ϋ119>9ὶὶαιὶτὶζἰὅι£οι«:τωπ.ίο1ίιε ωεηψιω.6°ξΠα!!Η ;, .. **ωςα-ΐ«-Α.”*-α-ωεμφ Η " ·ω .ε ω π - κ Χ - --.:~
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ο :: η ς! ςξδ%5ΡΕρμιτμι·,_ 1. τυπο:: @Εφέ ἴ.

-ΐΜ11?-ά&ώ .€ΗΡ6τἐί)ω€›<ΞἑΩμι 1‹ϋἐ9ἐιΡΩΡἱ9#Ψ



Ωεκτν:ι.ιμ ιι.- :Η έ1>97

Ρτετἱιιιιι ξοΙνετιτ,δε ω :επι Ριιιιι[1ι. ι:οτινοττει:Ιτ. · .ΚεΓΡ. Η

εο ειιἴυ,οιιιοι.ἱ Μια. ΓοΙειιιιὶιει,8: ΡιιΒΠε::3. 2Ι16ΪΩΓὶἰ2Εθ:ΪΙ.Μ

άιειαΜτο.όΕιιιτι ετα: , απο: ειιιΡ;9ι:ειιοτι ίο!ναιτε εττιίτ,

δε ΗΜ τετιιιι:τ,κ1ιιο εο.ίιι εκτιρτιο'ναιοι·, δ ιτιοάο τιιαιτ Ριο

τιιιιιι ιιΙτιτιιεὶ Ποιτιιτιοιιε οΒΙο.τιιιιι. [ςιΙνει: , `8ε _ἰιι ιατιοικ:ε

ρι:ριΙΙι ι:είετιιτ.Νο.ιιι ω Παω εο.Ψι9ιιερΠις:ιται: ΡιιΡἱΙΙιιε,

11ηιιετιιιοτ Δι μωβ ιετιι ΡιιιιιΙ ιειιιιι, _ίεά :Πα αἱἱ0·τεττι

' ετιιΡτειιιι ίἱΒἰ εοάοιιι Ρ:€τἰοίε:ν:ι;,οιι;ιι=ετὶπω Ροι;ιιΗΠτ ειΕ›

α: ειιιρτοκε φως. Ι)ειιι πι: ιιο;αι:ιςἱι1ιτι, ι.ιοι:Ι 8ώΒιο αιίι

οιιιιιτιο νιιΙες, μποτ σ. εταὶἰτοηε ΡιιΡιΒι :επι ινσηάοιπο

_ Ντιέ Με επι επ ; Με ειιίιιι δ: ιιιιιιιβςι: _εχτςει.ιιφιι: Εκει;

' ΡοΠ8Ε.β.ι.Ρι1 ΜΝ;.Μπα ιΡίε. @ιο άι: Με 9ιμώιο:ια

εστιαίιιιιιι.1ιΒ.6.Μιίεε1.ο. μμ ; :ά . ι· .- ' ι _ Ϊ '
ν" -·

ι ΑΜΠιο
μ Μ..!

' Ζω?ιδετέτω ἄ2επιτ:‹Μ €:ἑ·ἐ:ιῇτ;έ›· ὰ πι2είέ'. [= · '

Ϊ ΙΜ υ ε ιι Η ι Α Ιιτειατύ Ιςε8ιτιιιιει ςίΕειιοΠἴειτἰὸιιἰΜΜΒ

> . ι·ξι ΨΕξω- @θά ΡϊἔΒᾶτι1ϊἱη ἐνίἰιΒὶὶἐΕΩι·ΙιιίΕ€ιὶ:ι€ΧΦι1Β

Δ τιιτο.ιιΕιιτωάιιιιτ,οφέςιιιι Ητεςειε ιιοΒιιιιιιιτ οχςι1ΐαπό98“Η

. ἔ.ΕΠΕ€Ϊἐ.Ώ,Ρὶιιε τσίσειρΠτ.ΒΙειιοινπω;ιτι1ιτιροιίει:Ητει-ς _

Ι8-ψιιι,ιιτ εεὁὶ;ὲ ιιιτοςρτετατι:ιεεΠ Ωηρι;ς_.;Ιὶβὲ μ. @ΠΡεδκζι'

_ (Μζξτει·ειε Ριιι 8ετε,16ιι @μιαιιοΚ_ιμι;ΜιοινωΒ5 ι .1ρξΕι Βὶ<ε

” Μηἴειτ.ΗιεςιπιΡει_ὶτἰει 1ιτει:ι.ιιητι ιιι;έιιζι "οφ

~ Πἔῷὶτιιτ€Ιά.(]ιιιιι.ς:ιιὶιιι ω τιιΕς[ξ-9%15α;ζην€ΜΒΒψ

86 τοιιΓεειΒι ι;μιοιιφε ιιοεοΠΕ Μ, ρεςξθμιιιι 1ιτερει;ιμε ιιιτ1κ_

ζ Ρ?ΣιΜ[ΠΒ_ βαχ ΗΒ:Βο.τε που ΡοίΓι;τιμιώεβαιι€ιπεβΜ; 1 `

Ε “Ψ Ρω α9.ι9399έΨ ΩυΡΠΙ9τυττι- ῖὶεὶοὶισὲιεὲιιιὶτιἰίωκ

| Ίι1€ιιτιτ.Νε‹1ιι€_τε`εῖΡὶοιιςὶιιρίξ ερι;ιιιιι, ίςιιιςιιψΕ, μί-_θώ

@παπι ιΙΙιτειιιιο& έ. :ιιτεΙὲ ιιοιι απ:: εχειιΕι.ιιόοε , ι ιιιο‹Ιὸ

ΨΒϊμη!ι [οἱεττἱεϊ , δ: :σπιτι εΧΡε:ιειιτιά Ρκαιιτι ίὶιιτ, πι:

' Μίιι€Βοτώτιιιτι εάπιίιιιΡωιτιοιιεττι ίἱιΗἱεὶαιιι. Η σε ιππο

'[ Μις ιιιτιιιιτιιτ ει: ά.5.Πιι·ι1Ητει:, ιιΒὶ Ροίϊειιιαιιι αιΡτιιιιι `

] ἔἔΗΙἑΏΡετἱτοε Βτετιιτππι ι:::::ιιίο.πάοε ΔΙΣ: ὰ τιιτεΙᾶ , Μάι· .

ι ” ' - “ ” Ν 5 :Παπ
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198 Σάκοι ω. Με οοπτει ονιιἐει Α·1ινΜ

ἀἰτιιι· α:ρμἱοπΞε Ιοο:ο,ΜΠ Μια Πω, ω πἐεοεἱοτυπι ω.

:τιἰιιἱΩτα:ὶοιιὶ ΡσΠἰιπ Γιιἱἱἱεειε. @ω ποπ «Π @Μιτου

ά1Χϊ11.Ν2Μ ὶΗ:ι νο;Β:ι , .φωυκυΕ,«· @ἐηφπἱτἱἰ;τ:7π7πΜΜ

βππω!ο:ΜκυπΜΜΜ αΙίσπέβάϊσετώτα ἔσω εεεἱρἱειιὸ.η

ςιιπωνἰο εΙἱοωπ1 11080τί0τιιιη ωιωπάΩωτέοιιΙ ςι;;ιπι

τςιτο:Ι8,Ρατε Ρτίνποτυπι δ; Πιοτιιιτι Βοοφτυιπ 8ι1Βεκπα

τἱοηἱ Μ: Ηοπώ.ΙΙΙ:ι ετ8ο ώ ο;ω.5. ίευέοπτέα,1ιπρσκω

Ιέτ:τωιω οωιιὶωο‹ὶὸ “Η €Χ:ι1Γ:Μπάοε ὰΜΜΜ: εΙυίρρσ

Μ.Μέ:καιΙΞωσΙοε Ξ: τιιτε!εἰ,ι`ιτ ς ιιωων ἱε @ως[ή επτα τα

τατοΙεπι ΡοΠἱπε ιἀωὶιιἱΗτατἱοιπ ηι·8οτὶοειιπι Γιιίδεετα

“ωειιΜυτεΗΓωπ εκοιιίαηάΙ. ^

_ γ μ 8εσΙ ριι8πατεπω ά.5.ΠωΙΙτα·.Ιιι1'ΜεοπυΕτιιτο.Ι.β

βι1εε.6.5.υΙτ.$εράσω.Οαμε Άεκ ίση: νο:Βα:ΜεάΙοετι

εεε δε τιιΠ:Μταε ἰιπετἀιιιιπ Ρτ;β€πτ €;£ει1ΓΩτἱοπ:Μ›ί-ΐ°"Ψ '

› :Μπα ε Ηϊο!ειε Ώἱνοτιιτιπ Ηαότἱσ.Μ 8: ΑιπτοπὶιιΙῖ.Εῇιι8 ΦΠ ι

εκει: € Ιἰταὶιε ίΕἐι·ο,εΧςιιέΞι:2σιιοιιὸεΒ6τ :ιεφὶρὶ. 6 Φωὸ 1

:που Π: ε:φοτε 11€8ο£ἱ0τι1113. ΚεΓΡ. ΗίεΜιΡ€1°ίτιιε Ιιςο1τιτ '

:Με ΡπιιΙὸ 8:πετε!ίιιε άεΒετ εεε5ΡΙ , ρω ω ίεΠΜΒ (Η

πο::ε!! ΞωΒ·ι.ιτιιε ίἱιιἀἰἱε Ιάτωιι·ιιω 10895 μοΒαεωωι σο!

:Ιιιἰιι ροΠαι εκεὶΡἰτιιτἱε,ω ΡεοΡιοτ ὶΜΡ€ι°ἱΕἱΔη: ώ: α·

. μτε>πς8οτὶοτιιπι,ἱιοοώ,ςυἰἰτα ο!Ηω έτἰςυ8,ι1τπὶ·80Μ

Ρα οιιιπἱει παάΜάα1Μ&τατειιοΜ Ρο π. (1ιξοό 1η σο πο

:ἱάἱΜΙιιὶ η 11: ΡὶΩΒοι·ε !ἰτετ:ιε, ιιεςιιεί!ε8ειε πονἰτ. ΙΜ15

:απ$η:ΣΠοΙα Πὶνοειιω ΙωΡ_ει·αιοωω εισὶΡἱηιη Με Λ

[ΡΘΦὶεεἱΜμτἰτοτΔ-ω,`ιιεεεΦ οίὶ,ι1ι: Ρ:ἱιιε :ιτεερετιτ.1φρε· 1

»Με εεπυε|ετὶμε ρποπε,ιχικιπ ίυεεἰε·ω , εμε; σΧ©ΙΡΙ""· ;
ΗΜ[επτοπτϋπ ιιηἀὶ·ωΡει·ὶτὶιἰἱτετο.εωυ εκα1άπιευκλ ξ

‹τ8€€·ἰἐ; Ηεεαπέ::: εἘεηὸὶτΠουεἱ. Μη; ο €0φφΜΗ·9· ω!

Μπι;;Βεεῷκε·;οΞιτ.;;3ιι;ΙΕΪ8η ' ^· ' ` μα

 

!Ό.».ιΜ.1ξη.! .Ε .

' :ω θεῷ

_ -ση Με

ευυπ;;· .. ;

· ϊἱἱπη;

πιι:ώ
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Τέξ
(Ρ
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:ή

ο"

ἔῖϊἶ`ἴΙΗ

ΟωκτύκιΛ

Αεεειιτιο νι., '

Τιιωβι:έω Μ :ιο/Β πέσω ρ·ιβω·»Μααπέϊ'σηΐκή,

Ριβ 2εωΡω ακα» , ςιιση:ς, σΡῇΐυ!4ω @ασ ακόϊ'σι·έ.

° Μ: έκιεηνώ2α,:ιέ&έωςέ2. _

Ο!) κ ε ι κ κ .α τ ν π. 8: ωφι:εω ΡτοΒο.τιιτ Με άσ:άίζο

ὶιι Ι.οΒΙ18ο.:Ι.9.5.τιιτοτ.ΡΕ εκ αιιᾶοτὶτ.Ει1το. 6.ωτοικ

ΞΙ.__ ·
ο

ο; Ισιά.εο.Ροτωρ Μ.τ11οιι€ Ιοτε:ροπεκιι!ς αιιἀο:ἰτετἱ: ώ, α;

' τΩτοτἱι1ἱΡΓοΜἔ0£ἱ0 ΡιιρἐΙΗ Ρι:είο:πε Γιιιιιτι αιιᾶοτἱτιιτοω ο

ίπκιΡοιιο.:.Εκ Μποενο.ΙΙο ειπα:: ποπ :αΐί:θ ἱπτ::Ροπἱτιιτ.

Κατὶο είΕ , Θεώ ους ροπΙπωτ αἱ ΓοΙοποίωςω_ εορτα

θ:ιιο,δ. σ:οκιτω&α ἀἰνὶι:Π ποι1ΡοΠἱ1πτ.Ι.τ.ῇ. Ι Δ. ΩόΠΕΜι11:,3

Ι371ΐοο νοτΒ.οΒΙἰἔ1τ. . Δ ` "

Ωἰηἰε1:ικ Ι. Η μ:: :ρέίϊ:οΙειω.)·ο.!ί ι!ε εεειιιὶ,Ιιςτ:ἀ.ι1Βὶ

ττεοικιιτ,οιιιοά μ: :ΡὶΙΙοΙ:>.ω απο: ιιιιόΙ:οι·Μτατη ἱπταρσ

Μ- ΚεΐΡ.Ιιι :ά ΙοΒε ποπ εΙο :ιιι&οιΕ::ιιο, [αἱ άο ΜΙΒ εφε

τιι:.ΤστοκιΒΓεωε ρε: ορὶᾶοΙειω ΜΒΜ: ΡοτείΈ , επ εΒΓοκιε

τιποτ με: ορΜοΙππι ω&οτ ῆετὶ ηοπ ΡοΕε:Π;.Κ2.2ί0 ά!να::ίβ

του είΕ,οιιοι ιιιιξἔοτὶωε ίπποι τεοιιὶ:ἰ:.Ι, μίεάο ειιιά:.τιιτ.

δ: ιἀεὸιπιιτιιε απο: άα.ά που ΡοτείΠ. 1.ίΚάο ΜΜΜ. ΙΜ·

ΤωΙ10ΙΙΙηι1ίήτνετβιι , ω! ΡατεΡάοι:ιω πια πιιικίιιιπ

ΜΗΝ Β0ίΉ.1ττ1ι1ε.ι. ι .1*Εαιυό 'ω. Βοἱιιὸοῇιιίΐιιε μπα:

ιΜοοε μ.Ι.Π οπο ιπὶΒί.5·ι11Ϊί!ιιπ:.ἄ`.ὸε :ιςοιιἱἀι;τεὰ.Αιι

ᾶΟΓΙΕ1ἙΒΙΠἙ€ΕΡΟΙΙὶἰΚΣϊΙΙΙΪΡΓΟ πε8οτἰο ,νά αί2.ττι Ραία&ο

11τ:Βοιιο. . · ·

β€0ιιιβο πονει·βειιτ.!.Π εμἰἰε πιΠιζ.5. ]ιιίΤιιω.Εξάο εφ

Ίωϊ-βαττοά.ι1βί Κ) . οικω, φα! αἰατιι ροτἐἔόἱ:ο ικΒοπο

Μοι·ιε ήιιι&οι·Μ.ε ίιιτοφοιιί Ρο(Ει; . Ι8ἱτιιτ πωΙὲ άπίτι.ιτ

τιιτοκοπι ίὶαιὶιπ ὶτι ὶΡΓο ι·ιεΒοι:Ιο άι:Βασ ειιθ:οκιτι ἰἱετὶ.

Ιω-Ρ·Ωοράὰὶεἰτιιτ,τιιτοτοω Ωατἱω Μι ὶρἴοκιιε8οτἰο άεβο.

ζωια0τΙ:2τοτπ ἱητοφοηει:ο,ἰ‹1απο αΙΙ:1ιιο τσωραεωέ

ΜΨΒΡουΙε ὶπωΙΙΙΒὶπιιιε. 5ω,τΙω Δ1ι:πιιι· 1ιι:οφο(Μ απ· ε

αθΕ8τοχΠΜ.Μάο. ία 1ιιει:οϋΓιι Έξω ιιοΒο:Η ίιιετὶτω.

4 τοτΡοίἱω,
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Ωω; Μιεόε22Ακζ ΕσωτιιονειιειΑΑνια

τεὶΡοίἱτα , π! Η ίὶειτὶω Ροτἴεὁὶο ηςἔοτὶο ?ασεπ :ιΡΡοίἱφμ

811τ€€1ι13.111 €ΦΠΕΚ8Ι'ΙΕ11Εθ8 ειά εκ τωιπεοε ΜΗ” ἀἱνετιςτὶιπ:

δίε ὶιι ΜΡιιΙειτίοιιε άἰεὶππιε ςοιΜηι1ε @Το τό οιιάουάυκτι

/ ' Μάϊ, οοπἴείὶὶω δ: ὁ νεΙὶὶ8ἰο Ι. εοιπὶυὐιιε. Δε: ν. Ο.δε

παταω εοωἱιιιιε,ἱά ώ, εουἴείὶὶιτι τεΓροιι Παπ ::::ιιίαιπ,6

Μο ἀἱε ε1ιιο Ρτοιιπὶποτὶι:τ:ττο8ετυε είὶ,ι·εῇ:οπἀετὶτ,:ιιιιε- ·
Α

μπαμ τεΓΡοπάοηε ειΠιιιτά εκτ:α:ιειιιπ έιθ:ιιιτι `ε8Βτ€ΙΪιι8

2ιαΙτζά.Ι.εοιπΞυιιιιε. Κ _

· ΤοττΙὁ οΡ οιπὶτι1τ.ΚειτἱΒειἱ·›ἱτἱο ωειτκἰετο εοωΡετέτυτ,

Ι. ι .5.ίεά δ: έΐίΕάε κά δ6 νὶ ετιτα.Ι.ΩωΡετ.ίΕάε ΚΜ. νετο

Ρτοειιτατο:ἰ.ι :..5.ιιΙτ.Πζάο [οΙιιτ; @τα που είὶ ΠεεοΙΠ:,

φωτ! ίἰειτἱω Π: ἰΡί-ο ιπ·8οτίο τιιτοτ :ιιι&οι·Ιτετειτπ ίωιιυ 1ι›- '

τε:ΡΦωτ. -ΚεΓΕ.νοτιιωώ :ιιποεαίε:πε, ΜΗ Με ι10κ11ἱπα

:Πτι πςιιίτατ-, ι:τ Μτίω ἱι1ὶΡ[0 ι1€8οτὶο εμΜ Πεμ. :Με

ςιμὶιτ) Μ άς Γοι·ιπέ ἑΡίὶηε ιιοΒοτξἱ «Πε ὸἱρὶτιιτ. Ε: ι1Βι αφ

_ ίσπιπει άμα είὶτἑῇιη;ε,τιοπ ἴιιίΪἱεὶτ ΜΜΜ ὶιτιΡΙετἱ με 2ηιι1τ

ΡοἱΙεΜ.Βοξτἰιιε ίπ ἀεεἰίἱοιπ.ίιιὶε.ὸεεὶΕ ι. δε ι- Ιάεόςικ

_ι1ι1ειτηνἰε το.τέΒ4.Βίόσ τηο.1πάετο εοιπΡατετιιι·,;ωιι6ιι εοφ

όσο πὶ1ᾶΟ1°ἱτειτ€τι1τ0τἰ8ὶπτ€φοπ6ιιτὶεἰ εξζἱτι1τ , που ΓιιἐΒειτ

;·ε.τἰΙ1αΒἱτἱο,ε1ιιΙ5 το Ι:οτια·ιεΐ εκἰΒὶτιιτ , υπ οπο: Μάικ ὶιι

ξΡβ-δοΒοάο Ρτς(2πε ίιι:μπ Διι&οτΜ.τατι 1ιιτστΡοικις.

π = :·.. ›.· _~ Αεεεκτ1 ο νιι.

Δ . Ταφ· τσ&ιο.«·Ριφ2ί!2 ττκιπβὅετεΡσπε/ἔ. ' -

@Οκ τ : υ. Μ Α π· ν :ι ΈκεςάεοΙΠο ρε: ιεπ.εκρπ€ίη1ω Μ

` Ι. Η ΡΞξςιποτε. μ,.5.ιιΙτ.8εΙ.Έι1τοτόπω.)·6. 5. ε1ιιι τω·

Ιαπι.ΈΈΆε ίιιττ.ι1Μ α-ωπυτ , φα! τι1τοτὶ Ικα ττωθεσ:ςΦ

σπιτι εο,ἐ1ύἰ:ει·η ΡιιΡἰΙΗ Ι:ιπτο ΓιιΒτπωτ , δε Πο ρετεπιττισ

πω·:Ι ίιι ε: Μάσκα: Γιιι:τΙΡ ηΡὶΠο ι:οωρετεπτο πετώ 611·

;ἰο άε::ϊόεε6,ι:Β1 ΓιιΒ;πτπ8Ιτιι:!ιςο πιτίο , ι1ι1ὶα-τι1@ὶ". . ;!οτώπίΙ1αβετιιϊ,ϋπ τοΒιιε ΡυΡὶΙΙἐωωεωωω«Μ 9031°'

>. ΐοΕπ.·Ε:ιά επεΙυς.τΠ. Εἰ :Ια ι·ε8ιιΙ.@μπώ ταάΕϊι:ΠαωΨ

β: ειιιτπο::ε άσπύπο:έιπι νΜεΙιαβιω; ζωοὲ φωε·»- ξ'ἔ
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_ ΡετεΙἱεε Ιε8ιτὲ :εωΡεωτιιτ δε τώτίο8]τιιτ,ιιτ πιω δςπωπι

τιποτα Μ τεΒιιε ΡιιΡἰΙΙι Ιοεο. άοπιιποκιππ ΜΒεειιιτιιι:,

απο εμε Βοηει ειἀωἱιιὶΩΜιπ , που· μια: ΡυρἰἱΙιιτπ Βοιιιε

ίι.ιίέ ΓΡοΙιειπ. Ι. ι1ιιί ί·-ιπιόιιπι. 7.5 Η τιιτοτ.1ΐ. Ρτο Μαμά.

τυτο:.:.7.ίΜε 8.άπιίπίβ:τ2.τ.τιιτ0. .0€Μηι1ρ 11ςι: ίὲιπειπἰει

εοπιρτοΒιιτιιτ Ρετ Ι.Ϊἱ"ΡΙιιΙεε. 9-.Ηἶ εἱε μέ!. ιιΒί ττειὰὶτιπ,

φοάτι1τοτεε ροΙΐωπ απο ὸεΒἱ;οτε ΡιιρΠΙὶ , τὶιιἱ Ρ8.ιιΡε;·

εἱὶ,ττσ.ιπΙῖἔετε,ιεω1Πἱι οἱ :ιὶἱε1ιιἐ μπεάεΒΜ. .. - . _ Δ |`

πω... οὶηὶεἰα :ιΙιε1ιιιε Με πιοἀο.ΤιιτοτιΒιιε ω.τιτιιπι ,

· ρετιι·ιίΠ'ιιω εΠ: ἀεΒἰτ:ι ΡιιΡἱΠι εκἱἔετε, ιιόπ νοτὸ :επιἱττφ

τ6αιιτΡιιεὶΓεἱ‹:Ις Μπι οτειιόο ὸεΒἰτο Μουσε.. 1.8.5. ι . δ

ιὶε ειᾶ.ΑὁΒςε·€ιιτοτἰ ' ι1ειιοιμΡετωἰττἰτιιτ εὶοι1ατ:τεε μι·

ΡΗ οτιιιη , π:: ιι!Ιο πιοό.ο Ρο!Τιάιπ εοτιιιπ εοιπὶἰτἰοηεπι

ἀετετἱοτειτά ?επτα Ι.ξι·ιοτι οιιπηἱ. ι 6. Π. ε!ε: ο.άπήιιΜτ. τικ.

Ατείιιὶ !ιςο τ6ιτϋίΠο ΙΜε , Πεκ .ΡαεεΠω νε! ττετιί-αδτὶο εἰ:

πισω Ρετσπάο ε!εβάσ,νΜεευτ είἱἰτ άοιιετΙοκι!ε Γροεἰεε,εΙιιὶη.

ττε.ρΙΜΒο ΔΗΜ ΜΜΜ είὶηιιειω :εἰ άιιΒΞς νε! ΙΜε ὶιπεεττς,

Μίηι1ο άπο-νά τετε:1το,Β6Μι τεωἰΠὶο.Ι. ι .ί·Εάε ττειώι&.

Ι.ττπι1ί-:16Πο.;8.€.€Ω.Ρτ2€€€επ οΒίἙατ.1.Ι..ι1€ἱιιἐ.46.5 ω..

Ηἶ‹ἱε :ιὸιιιἰπὶίἐιττατο. Μή τεΐροΜόετι1τ. ε1ι.ιοά| τιιτοτἱΒι1$

ποπ ώ Ρε:ιηἰίΪιιω τω. Ρπ-ΡΗΙὶ όοι12.τρ3 απ: ὸειιπΙιπιιειΜἱ

εαιιεεΐ σπιτι ὸεΒὶτοτὶΒιιε`ΡιιΡ1ΙΙἰττειιιίἰΒετο. Πει1ὶε1ικ πι!! "

Μίετιιτι. ιι&ιιω.:.:..Ο.ι:Ιο Ρπθ:.υΒΙ ίϊατιιίτιιτ, Ηπα! τα.

¦0τ€8 Ρο! απ ηιιἰἀεω εκἰ8€τε όοΒίτει Ρι1ΡίΙΙστι1ιτι ,Δ Γεά

11911 ΡοΙΤιιιπ ρ.ιωΓεεπάσ @Μαι €οτιΙιτι :εωὶττετε. Ηπα

εοττειτ1εφε το.Π ὸἱίξἰιιέὶἱοιιο εὅεἰΙὶωπΙει εΠ.Αιιτ .....τ.ξω..

Φωεείάευώοαιιεἐἰοτεφοηἰτιιτ. Βὸσ είϊ ίἐιΙιΡετταΙὶΙἰτο ·

. ΪζᾶΠΠ$ὅἱΕὶ1τ,·/0ιῇι1$- ς:;ότιιε ΡοτεταξΡηΡίΙΙρέ επιι::ρ:Ρε δὲ

: 0ΠοτοΓυε,δε £μιτἐΙἱεεττι1τοτὶττ2ι3ίἱΒετε ί-ι.1Ρε: Με ι:Ρί!!ί

ϊ "'8-Ι.ρτάΐτε.~1 2ἔΩ.ιΪ8 ττεἱτιἴαξὶ:. Λικ τιποτε; πιο ι86ιπάο '
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Ρτε‹Ι. & Μ.Μ» ιπἰπο. Με. Ι. ι.ΙΕάε οΙΕΡωσιιτ. ίαΓει.Β

:πιιΠὶ.ι ;.ω παπί-πό!. Πα ρϋίΗτιΒιιΞτ επ εοιπιπιιιιἱ Π!!

ίοπτεπτϋ. Ψ6ίοηΒ.Μ Επιτπ.ίδάε :ιεσ.ιιίο.6Ε.ιιιιω.4.

Αεεεκτιο νιιι.

ΤιβώΜΜπψ·υυ!ωιωί.< κιψαο|ιι/Μβα:ευ:έι,α'ε σο,

' μισά4:αζαμβ :πατ2σαβάιαβτέ «πω.

ΒΕε ι ιι ι π· ιο Επι: ώΚ).Μο:ΜΗΜ 'ΕταἀἰΕο. ὶι1 Ι. ι Α: .

Οξιμεί!:.ΒαΡοΠ: Ε: ι1ιιέ_!ιοι: οΒάι·νεπάσω , ςιιοά

2εαεττιειι:ιιω ἀἱεατιιτῇιιίὶα,ἰςὶ ό! ίο!;:πιιΒ δε !ειέίτίωιι φ

Ιιιπτειτἱε Μάικ ΙΕ:πτεπτΩ.. @ονοαιΒιιΙο, ῇυἴΜ, ΜΒ άι

Πέα8ι:1τιιτ τε:Πο.ωεπτυπι ἔι εοἀιάΙΙἱεΗιιἰ ιύΜΙ αἱὶιιά Γκορ ι

φωτα τεΕΕατὶ, κάἱμτρᾶετὶ ηιίέμιιε Γο!;ωπίε νοΙιιιιτ:ιε. δισ κ

πΗΒΕ ;::Ραιη·ιεπτιιώ μιίδ:ιιπτάΙείωι·, :μισά ΜΗ: Βάσω εΗτ, .

δ: ίπ ςιιο Γο!εωι2ο. ῇιπἰε ;άΜΜω ίωπ.Ι.ι$ Φ ίιηιιΙΕ

τιιρτ.ὶττὶτ.δὶ‹: ῇιιίὶει πω: ἀἱεὶτιιι·, αιωνα άτα, τποτὶΒιψἴο· '

Ιοπτιἱβιιίἱἰιιο οπτπΙΒιιε τίωιτι Γεινατίε Μάτι ί··ιιιτ. Μ ]

'41Χ01$1;.5. ιπω!.ΙιιΜΙο ;ιάιιΙτ.5ίκηιιΩς παμπ άίουια

Π.1τ.τ1ιιεθειιιιάι1ω ΡτςεεμΕ2. Η: πω εοῇετιιτιτἱιιτετ.εοτι

]ι18εε.5 . π . ΜΕάε παρτ. ΒοηεΙ. ἐΒ.6. οσοι, σ.4. Υπόοδ!

νΙΡἱειπιιε Πι ΕποΗΜώο Πιο πει @Παπ ποίΗ.τοοπτύ,ςι1ώ

ίῖτιπεπτἱ5 ΜΒΜ ]ιιίΕε. ςοπτείὶιτὶο Ια Η Γο[ειιιιἰτ:τ Βάι,

ιάτΡσίἱ: πηπτοπι νεἰεειτ. _ - '

δώοΡΡοπὶτιιτ, ειιιοά Εεεε ά€Βι$ἱτὶο ηὶιπἰεΙιτἔ. Πτδ6

ΑττιΡ18,ςιις ποπ ίοΙιιτιι τοΠαιτιοιιτο, Μ! δε εοὰἰ:ἰΙΙιε σου·

νοπίατ.Νειιπ οοἀἱεἰΙΙὶ ειιιοειιιε τεὁῖ:ὲ ὶτ.ι όεδ ιιὶιιι1τι1τ,‹1ιι0ιἱ ο
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ΠπτνοΙαπωτίεπο&τεμιίΕεμ (€ι12επτά.; «Η α: , ιμοά ώ: ,
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τοἄὶεἱΠἱε ςιιἰπςιιο τείὲοε ωωινωεω@ΜΝΙ.ιιϊμ(Με

ωΔεω. %ιιωι1ωετιιε Ρεαἱπ:ι°ενὶὰε:ω ει! Γο!οι:ιιἱτι:επι

ε0ἀὶτἰΠοι°ι1τπ,· απο Μι ΜΙΒ ;ι·ΞΗΒιιε 8: ηοεοτἰἱε ΓιιΙΕι:Ιαυτ ;

άπο ποίξωΙ.ιιΒ1 πωπαιιε. : ι.ι“Ε4ε εοΜΒ.ΚεΓΡ.Νιιωεω:

Μ: που ἴο!εηηιτ:ι:ἰε,ίὲἀ Ρι·οΒΜοΜε £επ£ατι1`εει1εἑωἱιἰ4

ΒσττιτεοὸΜΙΙἱε,ιιτΙἱ ιιὶἀὸἀοεετ|.ι1Ιτ.(Ξ;ἀε Ιἱἀςἰεσιιπ. Ν!

υπ ίοΙθιωΜ εοΔΜΙ ἱε,1Η ἱπ οτιππἱ ΓετἱΡτιιτἐ,ἰπ εμέ ρε

ωι1έ;ι ίοΙιιτει ωεωοτετιι:,ίἱωἰἱὶε επιππι·ιιε τι;!Ηιιιπ επϋείσ .

[Ψ Ι·ϊεωιΙΜΟ,όΒ τείἙὶΒ.Πεὶι·ι‹Ιο ι:ο«:!ίι:ΗΜ που κοιμή

::1 _ τυπιιιτ ΜΒΜ τοΙΙ:οε,ιιτ 1η τὲιἙ6ιιιει$το,ἱωὸ 8: ιπιιΠαοε τα·

Με ιιπετνωἰπι: ΡοΙΤιιιπ ὶτι οοι·ΙΜΙΙΙ:. Ι.ιι!τ.Ο. @ο εὁάὶςψ

Η: Επ.νέεΙζειά 5.τώεε.ΙηΩ.άο τε!Ι:ι.οκά. ¦ ; '

Βατιιϋ ιΙὸ ορρφπἰ: Αεειιτίἰιιε ςιιοε! ὰοΗπὶτὶο Μεσ- ὅ:

Μ8"Μ0τ (πο ἀεΒιι1ι:ο , φω »οτι αϋπτωοτ ὶιιΙὶἰωτὶσπεαι

ἔ:τθόὶε, η” το.η·ιξπ ώ ΓιιΒίΕ:ιιικΜίεμ” , ἐπιὸ σειρα: 8:

Μάαωεπ:απι τεΩιωειιτἰ. Καί!» Νοπομε ο!! Με Πι

ψ ΡΙσπιοκιω Αι:α:ιιι·ΐιΙ.9ιψ. ὶιιΙὶὶτιιτὶο Βατεάιε,(ιιΒνροώιι ο

.. Ι“/ΜίΞιτΙε οοιι6ικτιπ, απο ἱιιίΕὶω:Ιο Βεν:άίε θ:φάω

: Μερω (οΙεπιπ:ετΙε ω ιοΒιιπστιτο πεεεΠΞιτω 5 .φπα@ο

:; Μίε·ΙΜ!.όε Ι:8ει:. νἰ8Ι. πο! τί: Ιια!Ι:. ελα παίξε. οτὸίιι. Μπι.

ϊ-Μη;. - »

.λεεεκτισ π.

Ϊ€|Ϊ£Μ£π2πυἔ ΜκιΖωέωέκεευσ8αώκσωπιο.

αϋΜπι και πώ!.

- @ει ι τ ν ι απ :νά αΙταίω ἱπΠαπτὶ2.Μ δ: ἱιπεττοΒΔ-δ

τίοι·ιαο τεΠ.πωεπτιιω ΕΜ οΠἱτ2 μιαΠ Νοτειτὶυε

Ε' τοει:τποίδ:ιτο:οω επι νε!ίτ Μπα: νε Μαιο ΜπεάοωΜΜο

Γ ΨΒΜάΜε μοΒταιωτ Γ: νοΙΙι::Ετ Π::τπωάωπ εΙ@ΜΜ

ΐ ΗΘΕΜπι π! α!ιαΙιιε ·έιπει·ιοΕπΞοποπι ορπάΜΜ 1100

~ ρεἱἐτἐἴωςίΕητρητίιΡι·σΒεω:Ρι·ὶωὁΡετΙ.ῇι.ιΒεωιιε.ε ,

1' (Σά
3' :

ν στ69Επ.έιΒΞάέΠ:αξ@φωτφωσ! ΜΒΜ::«Μπι ιιοπιέ

ΜΦ·ωΜ:86Μω0πτόρτομϋωωι-ίσάΒαΐ ΕΕ
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&άθ:τ€ πουΡο!Ετ,άε!πτ 1101112311 Ε1:;;ι:ς!1,9 εστω τείὶΙΒιιε

πιιηει1Ρεπε,πόάπατ .ως ὶη εέεΙεπι 16:€εϊάΙΙιι 8: 6ΡοέςειςΙο

ἐϊάσηάί ι·ατΞο,ιπ: Έ:18τεε ίπ εΙοἔΙΙε δε τεΙὶεπιέ:οιπιτπ εστι

ίο6Ηοιιε κ:οππωί;τε.τιιά .5εειιη‹ὶὸ 2:οοΗτωμιμ Με άμ

' @ΜεΜε ει: υἰΠἱιτιὲἱ·:ει:ὶοιιε , @ή τέίϊτειιπιπωυ ά6βςτ

©πήΠ&8&Η €τα·νοἔιὶι1τἑτὶε ΜΒΜ: Ετιέ:ιιτί:ι. Ι. ἐ.ΐ). ὰ
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1Ψέ;ξΙζ γ πι ΐι€ζίεξαετσ&Έαιιοεοιπτετὶέ νοϊιιητεςς ;ιξί?τΙβ· :

· 8παα« :ιι1:ιοϋταιη,ειιωΗΗ: ΓοΙιππο1:α8: Ιε ικιωο,ρι1- '

ιἔἔΞἐΪἶΒτΐς]ξὶῇϊέἐπτβ 1:;α:τ&δΈξόΡω;εει ες&ο·β1-δζ 1

ἱἔὅἶἑἱὲὶ1ηιιἱἙ. τιι(Εέςξ:ι;τιΙΙχ1ΡρκίΒ&ο_ν:1·β ροΕΕεκὶΩϊΪ.τεΙἔΞὶ 4ξ

4 α: @η το Ικα; ι1οιιΜπι @πμ 7. '

ἐετἔξἐυηχτςίξεϊιηἔφτ'ι1ηῇηι°ςι1οη τηί.ι91ε;γαΙετ, ε1ιιεφ `ἑ

τ6Ήξετάπςπτ;τω Βοηέ Ε;:.1.5].Ιπασ σαιτ ιτζτ1Ηῖιηει, 5.:;ίΙΤΡζ

ΡειΉ%Ι:ο.Ο.άε τείἰει;” Μ `· 4 ° : ` _ __ Δ

· ΒΕΒΙΙΙΙΕΙὸΓΒΡΠἑζΠᾶΕ Ι.ΙΞιηεἰιπιιε;ι7.(ἱ.τὶο τεβ.ι1Βιρπϋθ η

τείἱειττιεητπω Ροτί:εθ:ι1τυ τιιτπΡὶτιπ Ρετ Ροίΐ:€τ!01:"Π ω"

«πάω έΝιιάειω δ: ΞωΡειΓεάωπ νοΙαπωεω, Η ει τω” 6ο

πε Ρτὶι1ε θιὸὶἰτ:ίἐατηει1τὶάεεειιτιὶι:ττίίἱτ εΙο.Ιί[ι11°Μ δ( Ρο” Ϊ

@πάσι νοΙαπω @παπι πωπω ταΗΒιιε ν: @ωαάψ κ”
-._. ___. __-...-.. ....._..._.' .-..7.

. ' · χιια:ιέε; +



Ε > Ο1:$4°τν$11Α ω. μ;

Μπηύΐείϊ:ειτα. ΚεΓΡ. Νοτι (Μέ πιιόάφ.ιε νοΙιττ1τατο τον;»

εκατ μια τοᾶαὶποπτιιπι,Γε‹1 Η Ικα οὅειιττειπτ, πἱπιὶτιικη

:τ ι6Μ;οτ απατη τεί':1Βιιε Πω πιὶιπιιε κ.1ιιο.πι ττίΒι1ε,ειιιι:

αρα! @Η ειΙὶειιῇιιε ῇιιιΠεἰε τσίϊο.τιιε Πε Β ποΠε ρτὶι.ιε τεθω

ικ τικητιεπι ειπα! ί·Έοίτ , ναΙἐτε,.ὸεὶοάείἱ δ. :απο στο Ρτὶπιἰ.

Ω: τοπάίτὶ τεΙὶωπιπὶ όα:ετιιήιπιπ :ΙΉιαετἰτ,ιιτ απο πω”μι. `

ΜτΙο:8: «τωεοω: Μοακά, δ: απο Ιο:ιεεϊ τ:τεΡού8@Η

:σ @Μάταια κ:οιιθτωετατ, ¦ ` -

' Αεεε.ΚΤ10ΧΙΙ.ζ

Τ4:#απ88Εκπ πω» 2εωρπερβεωω» 4αίπφαση·βί

· ἔιισ :σκ2ι92αΜ,Μ Μιά!. -

κ' (ΣΟ κι: ν π ι π· ε κ. ΠΠ.&ειτιιιιητ, ἰιπ τοΙΒΜοοτο τοπιἔ

Η Δ ρου: ΡεΠέε ι:οικϋτο ποπ κειιιΜ @πω τείὶεε, Μ!

·` Μἔεετο ιωτικι·ιικη ςιιἱιηιιτ: τσΜϊ.ιω.Ηκεώεοπιπιιιπἱ$

=; Β[λ0ῇὶι1ἱο,ατ ΜΜΜ ΑίΠὶᾶιιε άσοίΩΝεαροΕη..ιιιι.η. .

Τ1Ψ:ι.8ιι εστω οΡἰτι. εαπ!. Η. (ΜΗ. ΜΒ. ;. οΒί:::.τ ι8.

1 ΒοοικἀεεἰΙζ›.28ωω.7$8.9ξιο.8ε ι ι. πιώ τειακιι ἀἰίὲἰιιἔιιἱτ

Με πισω. Αυ: ραΜε ποπ εΠ: πωεπει, αυτ είξ πια8πα, απ

.Με αιΓι: οιιητ μισο πι1ττ101'0 τε1Ηυπι νειΙεει:_ἱΙΙο ποππ

ω.8ε ὶτ:ι ῇἀὲὶαιώπι ΗΜ: τεθ.ιτιωνο:ιιπιβε μπε [εκφ

το οοιιιωτὶ:ι ίσητοιιτ1ει ελ νοπὶοτ , :1ιιοά ΓείΠεετ Μ: ε·ο Πυξ

.. Ω°ΠΚ48ῇ‹›Γο πποι:Βο ρεΠ:Ξε ΙειΒοι·ειτ , Ποπ Ιῖιίὶῖεἰατ εμιίιηιιο

ὰ Με" αἀΒὶΒιιὶἰΙἰ·:, Με: Ϊἔιτἰε Ϊἱτ,ίῖ τοΙϊαιτι::πτιιω εμε ‹1ι1ἱπς;

ή Ιώβ ἶιιΒἴοτἱρΜὶητ, νά εοτιίἱἔιιανετἱπτ , ΠΜ τηιιΜτιιι·

4 » =€1τιπίιιε ηιιὶτιοτιιε , Με εΓτ ΙοΡτωπ Ε8ωιιπι ΡιπΕπ1τΙα.

.Να φ1Ιοεμιετι·ι ΗΜ: [κο εοτιιωιιιιἰΠΙ).Ιῖ:πτ:ιπτἰΔ ΜΜΜ

  

-Ο.ιὶε τε:Πο.πι. ο-›α1ιιέ Ηιτιά:ιτε οΕυ.ιιιτμτ ΐιιωτι οΡὶπἰοπἔ, .

·; -ΒΒζάἱεἱτιιι·, μ·ρΡ:ετ τηο:Βιππ οσπταφοίιιι·ιχ ωτπἱττὶ Μ.

:; ·'ΡΜ3 Φ: Γο!επιπ1τωΒιιε ῇιιτὶε; Ναπι οτ ω: ΦΠ!. ν;;Με εβ

Ξ: Ντα Ριτετ.πιἑΜΙ Μι αἱ Μεπιὶ:τὶειπ ώ.: ιιιιπιει·ο ΜΗιιω,!Μ

Ρ *Σ ἴοΙειιιιΙτειε_ε;.ητμω τοπιά:τέτω· , ι1ι10ά Πες: εΠάε ομ;ε

ΜΒιτιςπτιιω Ιεἔὶ:1κτιὲ9:ὸ1ιωιὸαιπ , α: ΜΚ200
' ή' -. › ` ο οι! .



 

21ο Μποειι.ΑΝ.1Οοπ·ι·-ιισ:η:ιει “ω

φῶς:: Ιοςο εφπνβΤοέπτειτ,8ε ίἱτ18ιιΙὶ£Οτεὶὶ1 τεΠατοι·ο &Μ:

· εείΗΒιῷε Βου! ίἰἔῖ1€ιπ τεΠαωειπιιω,1. Η ιπ1:18.11.Μπ0

ῷ·εὸπιΠιἱτὶΠἱππε.ι ι .(]'.άο τάξει; ΩΙΒἰ!οπιὶιιυε τειπέη ΜΜ

Απειειευτττ νει!εατ ϊι εοιπτιι€ίσίο ωο:Βο-ΜΒοταυτο εοπάι.

· ΝΪΠΒΙὶεετ τε:Πεε πώ; ης›η Ποτ εοπνοεειΕί,άπεε ὶ·π Ρτα:Γουτέέ

4 τὲΙὶΜοτἱε Πι·1111ΙΙΒε!ςιβ 5 Βά αμα! ΡϋΠἱπτ Ϊεοτίἰπι Μεθα

· το;6 τεΠαιάκ:Πτιι-1π 0Βίἱἔι1ετο,ναἰεειηιιε €εΠεπιεπιτυιπ Ρο

··θε !ο.ὸ0ΐεπτἰ3,Ι1ρεττεΠω ειιιπ εφη· νὲἀωιιπτ , Μ τΜπι1Μ

ειιιἰὶει ι1τ:τοπτι·ε1 1.6 ΠΟΠ ΓΡεοὶαΙὶ.9.Ώ.ὸε τεΠ:1ίπ.. ΗΜ α)

Ιειαι1Ιτειε Πω ιι! εφτε.φ τέ;βειτοτε εοπνεπἱειπὸΙ, δε εστω] σο
_ Δ τοΗ:ο.τήεπτυπι οΒΠΒικιήόί , τὲιιιτιπιπ Με φ.Γιι κι1]ίττΙτιπ

ΈΕΜΒιισημοά :4ιρε;;1ίβωξ ωάΞΕ:ειιτ Παπ; έκ:τΕπι Ιο8ἱε,τσἰΜ

Ιιιηιιίωοώ ι11ο:Βο οΡΡτείΪο(ί-€ὶΙῇ€εε τεΡε2τότἱ) σο τετδιΡ0ξ

μῇιιυΒὶ πτεΙΩΘΪοζὶειτι ΙΜ τειτιἱΠἱιιτΜ Μια Ματια ΙεθιτίΠ11

ῇ ᾶιιιἐτιετἰ :οτιτιάτ σβξἔ`ι·ν:ιτὶο ίύΒΙειτα ώ. Πα Ελ. Ξιατε:Ρτα8·

” Ι ατα ΏειίἔϊεΗίΪἰΒΙὁβ: οιιῇειτ.-ἰὶβ. ›.6.οΒΕ2:.το|

·› · ^ Ψπ εριπτο.τίειτο ΒΠ.Πει ατ8υπιει1τωτι1ιπΡ:0ρητπαρ

¦· ἱἱ€ε£€τιτ;ε·ιἶπἱςτηπτι;τ [01€Ι111ἱτι1Ε€$ ΙοΒαΙεε , 88 τεσσάΙτι:τδ

·` ·ϊόέεήΗή μή: εοϊιηιΜ1Με5Βόε ςτο.τε.(Ηιά ΣΟ.ΤιτϋεΙ.Ιτοπ1 '

ἶἩΦιιΗἐτοΙἙιϊΜ δτι1Μ ἑζϋυἰἰἑτ€: έοτειιτι άηοΒιιε :είὶἰΒι18ἔ-αέὶιττπ

? Ψμἰὲτ;ἰὲει δώ τοΙΙειτοτε ΡείΕ2=: οΡΡτεΠ`σ :νειΙ6Βἰτ ; 9ιιίιι τοπι

`· ΒέΒΘΙΙί δ; ΡείΗ5- ςη-ιείρο.τιιιιέιιτ,ρμιτ1· τειτιΡ0;€ Ρ6Μ8 αΠ·

Ϊ ξατέ.ιΈ«·:-ΠΕ· Β;ΙΙβη·(ίι1τ6τΠει.ιω δ: ·Βοτπὶιιεε. Αά Ρτἱικ το· ὶ

· Ι ΓΡσΗὸἔτιἱτ.ΝεεἐΙἱἰτ€5ί-ιιρ€τνεπἱὲιπε πεί!.4.τοψιεμπτιτω.ειιπιΔ εθ$βϋίΒΙ Μ» ίστε:ΜΗοπε ειέἱ€ιμε εκττειιιεχ ια ΓείΙίεεΕ Ροίἴἔτ ὶ

: 4ω;ωεωΡω αθζεϊΜΜΒαηάΕνώ ΡτοΡτ6ἐΓι1ιπιτἰοιπεφ ει

_ ζ 7 ΒΗἐΣζωεε11σιωεωωε16ο οΠ:ίοιπέ 11€£ΒίΪε3ἰ°ἱὶ ρ οτι-ε Ή· .

__-εφφει:;1φ Π1Ι111οφ;ρμενο εΒἱἱ3 εεωωμειιω ,· ιςΜΜ .`

'' βΞ1·ἙΪ@ΒβΙ°ειὅἱ:ιξ εκπὲειἰιεο=ῷπτετνοπὶοπτε ,·-Ι.·σεωτ ΔιατηΠ195· ἐ

~ χ; _· ήεε1ε=τεΩε;νετιπωφωά1ιηιριττω£τιιτ·ΡεοΕεεςη:09Φ· ]:

_ ῖ £·Έπιτεϊι%υρεΗΞε1Μετο2πτσΩαιωεατο <οιη1:τει·σείο ;·:πιποφπή· '

··ὡπειπἔῖτϋ#τ«Ιὶ4υω:8Θο4:τῖ6ὸΪηοιιοΒΙω,. πσάγει!ωτο0α

Ρ'·ΐἔ›€ΙττΗἔἔΡἔι-Μἱὶἱῖ€: ©ούάίττιπι σ:οτ:πτι άπο >ΙΪ8ΈΒΩΪ`ΒΠ$.ΞΜ· '

φαΒόει:Ρο1Ε6κτοιΡωα2Μ:ιιΙ:.$άο·πε1ά2.τσΡα Ηοστιέω.°·;· 4 Α _, Ι ά. ;.-ή_ . Σ.: . Υ .~Τ··+-··~~··· Ψ

 



__ έ __ 7 ?έ έ ἡΪ| --υβέΤ' ήδιέ @γ κ ι Α' `7ῖῖ3 Μι· .

ΜἔιιΪ1τε ΡἐἱνὶΙ£ἔἱι1το τωπαιτι ττιΒιιω ώ πιιΙιτιΒιιε,ιι6η

@τοπια Μποτσ.πήΒιιε ιτιοτΒο τ:οτιτα8ίο(ο,ςιιιει μια. ίἱπειι-=

ἱ1ι1οάνετὸ.ι4.ᾶὶάεΙε8ἱΒὁ

Αεεειιτιο_ :ΕΠΕΤ'ΝΜ»12:υπ]ί !ωπευιθ[ω 2ι]ία::έωτέ

. ' -αέέπιέτε. · :·` ·' ¦

:' ς: 1 ε : σ' Με ενἰὸωτε: 8: οΙειώ θσιιΒτιπατιττ εἰΜ:

: Α' γἱο'τἰ;.Πἶ8ε(ὶ·5ἰ ςιι.ειΙὶη;τεΙΕΡτοΙιὶΒιιιΒὶ Ιὶειτιιἱτιιτ ΠΙ:

'Έ .ΕὰιπᾶὲοιιίἱΓεὰίἱοηὶε Ιιςτεὸἱαιτὶε, Μ τ1ιιΞε ο.Ηςιιεκπ Ρτο!ψ

:8.ττο:Π:ατιν:πτι1τ11 Βιςετε , αυτ τεΙϊαπιει5τιιω Βάσω τω;»

: Μέ.ΙΒςίτ α! ωηω εΙΤαϋοπίε εοωΡτοΒετὶοηετϋ Ε Ι. Ο:

" ΣΚ δδ.Εοεἰ.υΒὶ ΜΜΜ: , ηἰΙιῖΙ ΗΕ: Φὶσό ;τ1εισὶ;Ιιοιηἰμὶ

βΗ5.ά€βςειτι:τ,‹1ιιεω ιι_τ Πιμετωτ νοΙιιιιτειῖίε Απε; Γαβ”

Ϊ0;,β6 ὶς1τιμπ ερὸὸ·ἱτοτιιτπ ποπ τεὸ1ταἐβὶττἰμιπ`ζ
:

.ωΥεϊμτη ὶηἰιειέ Ρτὁροίὶὲά ζἱοεἰίἱοιιε ζώ: 0©ςϋτςυπτ ΪΙ1:

8ε]οι;:ι να!άὲ ἀἰἴεεεμπτω Νεα Ραιω3 Μ Ι: ειιπι _Ρ;τε;Σ

Ε: 2ι·1ειτιόο.Β]ός: Ιε ει, ;. ε¦ΕΙΞ3ἀἱΕΙ11*,ΨῷΟἀ Η Ρο.τε1° ΜΒΜ

@Μο ΠιοΜ ὸἱἴΡφἔι1ἐ:Μιιιπὸσ Με άιοειδ, Ετ ςιιοπς!Κ

εφε τοΙιετ,τέθαι11€πτυπι πω ἴαοἰετ, ηιι6ά”Μρέ Ροτιῖιιιἱξ -

Π0κίαπίου.τιι: ΗΒάοοωωίΠμτπ;οΙί&ατιμ ώ φως! Ρ:πά

[_ Μι άς Ισά Ρεει1ΜεϊΜΜΜ ,' ίξά ῇιιΗ ἐὸτιὲωἱιπί άετο8%ι:9

τ: Ψρὶιιἰτ,τοίὶαττιεπτἰ Ἐαβἰοτιεω ΒΙὶω.ΡτΒΒἘβεηἀο; Φουκώ

πιω ΠημΙτατ ἱιἶ Εςιἰἰ ε1€υω.74.ω τϊπέιίΕ ω δΟ.Ττο

μ ςΙ-ιιΒἰ :στὸ Ρει:ετΞτεν, έεΐδ:απν;:πτό άὶ Ροβ1ΠΗ', ΜαιπΙο @μ

ζ ειι,ικ: ξεςζα:_ τςβέιηέπτ0.1τη , Ρέτξμ[ς1ηαφ ΠΒα:σά~

; _ Φ.Ρ.ΡΕοπιιπεἰεὑἱἑΗἀεἰεοτῇΜὶΠὐῷ @ά 112€

;; Μ; ;Ἑ_.ς:ι.μ€6;εςρἱ Μι; _ιόεΗηδέ. :ις@:οερίζΕς_Εϋαφζε-ξ99Φξ%Β;μ€ὸῖτἐ€ὲβτὶιἐῇῇἰ_ξιιστ:Ιἑὶι1ιἑ£ε:α ‹ έΞΙἄη8_ε91=ε-6_`εφῇσ.ὶ!1ἐιτ 11%· ΜΙφ1© ,3υϊὶπ03Χϊἰ€ϋ1

 

 

 

άΔω ›Υἔἐ.ενι9ςἱ€ΕΘ!ἑεϋἔεε &ΕΪΡ€@;ἐἶ#Ρ.ὶ4εΡ°Μω€Πξἱ#
ιι 85%;:359ΜΜεεδ.0Π·εΜ==ΕΨΡΘτ=Ει#Ω·.
"ἀεὶ 7 Δ

!
φ

σ,

Γ Η που άεΒεέπ εκτοιιὸἰὺ8ε «Μ εοπτετ1ι1επτεεε Ρτοι;Ιιιώ.Β _

Ο ε. “””` ` ζεἑςοπν~ ~



" . ῇ__

ζώ Μιε.οι:.ίεΕπ. (ῖοκτκσνεεεωιιιν°Μ
ν Ι

ἀεὶσοττιππὶττσπὁἱ ετατϋ ω&ωίρ61Β,Πρωι Ϊεὅἔι1Μ «Με ό.

ὶ.ς1ιιἱΒΙὶιιω. Ηπώ τσΠετοι Μπα ΓοεπιιιΙαπι σκατα Με.

β€επκ:ιιτι12η αάίωρΠτ , ποπ νΜεεω· ῆἀοὶεοωωϋΤιιω ΙΑ

άικει:ε. ν · > > :› '

ΜἰΙιὶ πια8ἰε ΡΙεισοτι:6πιιπαπίε Π!). υεΐΡοπΠο, ε1ιιΠιοσ

πιοάσ άί!Ηπ8μιιιιτ. Απε τσΠειτοτ ίἱωΡΙἱ:Ι:ε: ετο.ν;ινΙτ Ε

Ηιιιτι Βιμα!επι ίιιιιφ,τι: Βάι: Εσθετη:ητι1Μ:δε των: Με

τΙίταξώ ποπ φωσ:: Βετο όίΓΡοδύο , ςιιἱο. ἐιι:ίεκτ εΙτετὶ Η ς:

ι·ιππ ::Παττιρητζΐααϊβοηεω,νε!ει:Ξπ νΕτή Εἀ:Ιο9ωιπἱΠὶ, ια `

χω”Μετα ε:ετιίδειτι.ιι· ει·πγατιισάο τε!Ητυσσόέ Μετώ

ΗΓ6,ΡΕΟΧίι11Β ΜποοϋΒιιε ντι1ὶ€ι1τὶΒιισ ειΙυ 1τιι:είωτο, οτα:

-‹:ἱόἱτὶπ ι!.Ι.εμ.μί ΒΙίιιΙ11. Αιππώ τοϋποτ που πίσ.ιιάπν1:

ΪἰμιΡΙὶεὶτετ ΕΙὶο Γιιο,πε τεΙΒιιτκιιτυπι οτάὶπακτ , Μ! των

?Με .ἱπ ωοαΠω αποίῖ!ϋ Ρτςὲερἱτ, ςιιο “τα ποπ εευΗ:τιμ

^_φτ_Βάςβωπιώπαω Ιιακάωιε ϊεὶὶξξε μοκἰτπὶε Μπόι

€ικ :ιΒΞη:οί!ατο, Ποπ: Γεώ τεΠαροι· Ια ὸ.Ι.‹:ιιω μετά.

ΨμΠΔρ;Δ°Ι¦Β€;. ΎΒὶ Ρετετἱπ ιποάιππ εοπίῖ!ὶι !ιώεΐ0τ· ὶ

ζω;!αέπ ' φ:ιι!ὶτ.νοἰο ΕΜ ω:@Με τοΙΜποπτιιω @ή :

'έϋειωβ εωεΙΪαΩξΡὶῳιαάΙιὶΒΙὶἑ ι·Μοικ τωιω»ω,υιιυ ι

ζΒρΙΠἐίἱιιεΡεεἰεηἱσ·νὶνοτε.@β πω” 9ιιὶ:ι Ρτο!ομι ίιιιιτ 1

Απ ιησήιιττι ΜΜΕ Η , ηαΙΙιιιπ.μιτίε εΠ-:ᾶυφ› .

μ£βἀΕἱἐ01τ1ὶ11ἰπιιἐπἱπἀιιςιιιιτ.' Πει “ω” (;σιτκΜ' «

.ὰ32αθίΒιι1τ.τοέ!ιοη·.;:.4:.π.6ζ' :~

: Π; ;·λεεεπτισ κιν. η Η« ε: - _. › ΤΦ82σοφτούέόσφυΙεβ ω: πσπάεπάέ. ΥΪ . Ζζο Ρ;:φΡοβεϊο ενίάοιπςι· τοωριοΙ:ΜΜΜΙΟ· 5°6 Μ

" › «1ιιο,ϊϊ·Σ6ε Ιπει·ειΜιιΩ. ι1Μ άοείάπιιτ, τοΙΙετοι2ΙΒΜ πα

556ΠΕ Μ.Μπέκ;ΜΗτιιετο,ιπ ω” ίιιοσε‹ωΜΒσ!ῖἔω α

. όἐ (ζοτηςψηξ,Ωτέτη ττὶεππέ ε'11ΐά::11'ΗιπάΕ, πἱίΐ Βάζω' Ίά

] Ή: νωαητω :εφΙΔεητ58Ξωὲ ις!8ωεωιτ. ΚΑΛ: Γη"$"ϋ μ

*€3Ι48Μο ξιος;Ρς1·Εθ $ΐοιιιξτ :οΙΙ:ρ.;οι,τιιησ ΡοΠἔειπεν Π' Π;

Ξέςΐ50:1ξε εεΩατο άος:τάεπώσΕηντοΜΜ,Β; ΠΙ89ι:::9: Η

›...

'.



π. (1 Οικι·νιωτ.:: · ω;_

Η: πι: ει:::::Ωειππ Β:::α·Ιί ΞπίΗ:στο. Επο!εω Ιΐτητοι·ιτΞο. αΒιιπάὁ

π: :οπΗ::τιετιι: μ:: Ι.ρστο.69.Π·ζόε ΜΒ. ι.ι:Η τ::ιάἱ:ι::, :Ισ-αἱ

Μ Με:: Μὶὶτιιτἱο :η απ:: ::Βιιε , (αι Βοιπ:ε:Π ::ΙΙ:ιτο: νο

Ιιιὶτ ::Η π: Μπα. Ρ::νεοΙ:ο π! Ιε8ὶ:ἰπιοε Κακά:: Γι,ιεοσ-ξ

μι: άουτ:: :ι :ι·ιτεί!αιτο.ντ ριι::ι.Π τεί::.:οι· απ:: ::ιΜΜΠέ:ΤΗ

: τω:: ε:: :Πδ:,ΡοΠε:ι ίιιΒ:εε::.Ρετο Ζω:: ΤΜ, ιι: :πο Βαση

κ: Μι:: φαι:: :1Β:ἀεἀἱ Απο; ει! :απατη απατη μια: ΜΒΜ-

σ: · > πιο·:τώτε:,ώπα·πτυε Η: ::ωπιιωαιι:ο5ε.Πωιφιο :κκ «Μ.

Π:: . :ίδο ιιΡεπὲ ίΒιΒὶΙὶ:ιιι· μ:: Ι. ἀοπιἱηιιε. Π.:Ε ό:: ιιΓαΐτιιόβ5

α: πιω ίἰιιτιιἱτιι: Η ::Η:ει:οι· ΜΜΜ: ιιία:πΐ:ι1&ιιπι ΡΜΜΌΘ

,ψ :που ΡΙιι::Βιι: Ματ:: π! σ.Επιειπε, :ρωαπο ει: ι:εάα:0-[

Π:: όση:: μ:: «ΜΜειι:ίε πο:: :::::::::ΙΕπ εοΙΙ:εει:ε:ίο, Τα! :ιζ

Δ: ΜΜΜμσιπ1ε:α::: :ενο::ατιι:. Ι8::ιι: :εΙὶει:ο: αΙ::1πως

Π: άοδοτεί: μ:: εεε:εἴοειπἱὶ Ρ:οΒ:Β::ο. . ·

Βῇὶ::Ε:ιι:ἀοεἰίῖοιπἰ 5.Ιμς::ἀἰ:::.Ι:ιίὶ.:Ιο Βρ:ώ.ἰπΡο ι:Η

π: ::ιόΞτιι:_ :μισό Η τε&:ι:ο: ὶι›Ιἱἱ:ιιο.: Βεε:αΙοπι ει: Γ:ιπἱΠἱ:..

κ: ηπα! απο: ε: :τι (Μωβ: ο:ἱτ,Ί1εις αἀῇ€ᾶἰ_:α:ἱοπσ , τω::

:Η ΜΜΟροτ:Π ει: μια: Βο:ιο:απ1°:ώπευε, ε:: μια:: ίτι:ώΑ$

,Φ Με άεσεάο:ο.!.7.:ΐ.ά:Κ! ΒοΓΡ.Ηο:: του:: άο:πιιπιμο

ώ Μ: , ααπόο ::Ι:ιιτο: ίἱωρΙὶ‹:ι:ι:: Ης:εάεω ὶπίὶἱτιιἱτ ε::

:Η Μπαρ: :::::έ.:Ρει::ίΒιιε Βει:ι·6ό:::ιτ:ε, ω:: εό:::: τῶι:: Β;

κ. ::‹Ι1:::ἰὶε,Ριι:ο. ε:: άοπιο ν:[611πάο, τω:: :πήχη ::ιι:ὶτιὶ· σε::

("9 μια: Βι;:οά: ΜΜΜ» ει::::0:ίΕι:οτ. !. :.6.Π σε:: :ιιπάο.

Μ ε:: Ίηὶε.74.έΕόε Βα:εἀ.ἰπίὶἱ:.Ι.εοὶις:6‹ω : .5. ΜΜΕ

ὸ€νι1ζ8.δε Ριιρἰἰ.$ὶ πώ τεί:ατο: ::Ιώ Ρ:ο μια:από Ιπωρ

κά:: ἱπίἱτὶτιιἱτ, πρ:: ες:ς:ο. Βο:ιε. 9οιιι:: ει! Ι:8Μππο8 Εφ

' Με: Μ.: ΞηκεΙΒι:ο ρε:νεώ:ε, τω:: μπώ; μα μια: Μπεν

9. απ: :είΕπικ δ:Ρ:ο Ραπ:: ::ιτείΒικι:: πιοτὶ, β: Ρεποπίΐ: Υ ¦

:: 01081: μοΒΙΒ:::,πο :εΙἱςιια Βοή:ι. !ις:εά: :::(Η:ατο πο:: -

ει εαιιωι:8. :Π.Ροκο. 69.Ει:Ρ:::ι::. Ι.Ε·εμιίε Κα. Μ.. Κ«ΚΜ '

ω δΘΕΜ11ω · ” ”

δεοιιιιἀὸ αι·Μπίθ.:ι:: Με μα:: :ι·οιΙ.Μ ίπ Ι.Νεωο.;;

_ Ι98-ΜΙωάη:πιο:π :πωσ

:Β Μ: 3; ΜΜΜωεωΙω"Π:.ΕπΡ.@ω::::.

· μ ·· σ: ·<ι===
λ &

σ::Κανο::,πε Ιοεοε -

 



 

ἔτι? Μιεοιέ;;έ_λΉξ Ο6κτιιονεμειωινΜ

είπε: ΦΕΡΩ116β:11Ε Μ: ε:‹ ιπςίΒ:ϊ ν‹ὲϊ παπά τείΪετοτὶε νοΙαοτι

τ:,δε ἱι1 Μ8 Ρο;είἰ: τείΕ:ιτοτ Ηπα ‹1ιιοιὶ νιιἱς , εΧΡτΙπισυάο

[Μπι νοΙιιιπατἐιπ,ίὶευτεεεὶὸὶτ ὶη ]υ.τε 6.εει·έίςεπάϊ Μ.»

@Η άι1σ.ίΕάε ΙἘΓΩἀ.ἱΠίΪ.(λ.!/Ζ€ἱΩΙΏ-ΠΙΠΕ, ε1ιιςι1οϊι άε:Ρεπ

«Με ε:: νοἱατιτετε ά:·ί:ιιυ&::ζ, ιπίι1Μ ΓοΙέιήτειτοε τξιωΜΠ.

τοκιιτη,δε ω Με πω:: ί··ειοέιΡε ΡοτοΙὶ ,' Ψιο6 @με ποπ Μ.

› ? ΒεαιιτΙοὲιιγπιἰπ ΠιοτσίΕξωεπτος1ϊ:ιὸ1ίὶἰι›8ιιὶτΒιιττ.Μ!).

' _ ειιιο;ίςε.9.5.Π άιιο.ι1Βίο.Ρρτοκπτ 86-εοπθτώπ Ηπα Μ:

τεπτἱεω,φωτ!τείίητοτ Ροτεί,ε Ρι·οΙ·ιὶΒετε με ειεεὶεΓ:ειιὶἰἱ.

- δεςυὶτιιι· Οοπι€ι.ξοιτη. : Πειτ,τείοΙυς.εαΡ.ά: μπεποτε

  

Α3==πάεπ0Φω Α _ ' ¦

* · - Αεεεατιο :υπ · ” Μ!

ξμ&ιέυ έσβΜΜ έκτε·/ιξεπεκιά-#εό?α2άτ :επρεπε ω» `

- Ι άΙ$4%σΕ_ςπ4:2πΧΜκο»τό. _

Ο Β ο τι· τό τε!Ηιμη «Πω ςὲίὶαπτοητἰε :ιὸΒὶΒεπτιπι

_ὶπΓΡΙεΙ ι.!εΒετ τειτιΡοἐε τεἰὶαωειπτἰ, πό τοι·ωΡοτε πιω

τξ8.ϊε::,είΕ ἰτι Μιά τείὶὶιιιπι ι 945. ι ,Β:.αι! τεί]:.Ε:ι€.Ρ0ΙΙ:Μί

(Σάο τεΙΕο..Ξἱ ετΒο· τε!Ηε εεωΡοι·ο τείὶαπ›ειις1 Ιάοιισιιε ΙΜ.

- ΗΜτείεττ,Π " ίἱεα·ίἱετἱιιὶὸοιιει1ε.Κ:.τἰο €Β:, ι1ί8Ί15Μ. ?ο . ¦ Ί

Δεωεητε δ: τείἱἱιηςμ ΓΡεέξατμι:.επ εο τετήροτε , €1ι1Ωζώξτ ·

φωτια:: εοπίέςΙΜιιι:8: Ε8ωιτιιτ. Κ€8ι11ει ευὶω μμε άι

' &2τ;Βιιοάως" εΒ ΜΒΜ ιιτΙΙἰτετ οοιιίΗτιιτει τω; μομ

. @ία

· βν€ςιΞιξ τέ1ΒΡ9ι'Β&Βιι!ζ= `

(

¦ νέεπί:Ξι.μπ εὶἰςιιοά ἐὶτὶιιιπ και ξι16τωεπΕφωίΨ ρ

μ11Βίιιἱε.8;ἱ5·.πὸπείΈπονιιω;Η·τάεΚ.Ι. _ ' ἐ

Ο μπω Μέ0Ι'611Κι1τία,9ι10όάι1οβι18ΕεωΡΕηω; 9
@εςιιίή;ιπτ @τκεΗ:Ι$τώεωειπ:ιτίιψτ-ΠΠάοι1εμε > ©ΙΨ·'? θ]

Σ γ ' ει απτο ει°1ι1πται·~ μ: τα τω, = ¦ #

.ο .εω,...·· κατ; . “Η

]ἱτἱΙίΒπΒὶΙΪε'ἐόιΪἐἐρ4Ρφἔε απο' ςϋὶἱϋἐὶἴῇιέ άΙίιία&τάϋΚων Ή

Μερε:εωεω ' Μ

@ΜΒ
.τωξΈ-.

.ϊ

 



(ΐικ·ι·νιιμέ ϊιἶ`* Δ Εἰ(

α] ΕτοΡτοτω πω: εοπιιΙτ τε!ϊειωεοταπ$. Νειιτ1 εο;ήτι·ιιιώτέτΕέ

]- ειΠΠ.:οατΡτιιττι είΪ:; Ροίἶο ετἰιιπι τεθ:8.ιπεπτυω Ρετ ὸ110ὲ”

` «ΠΜ ΡϊοΒειτἰ,ίἱ Έοςτὲ νεΙ ακοή τοΜε ιτιοττιιὶ Ποτ, νά Μ- τ.

3. Μιιτικιπιιπι τ€ίἶἔειωετιτὶ άε:ΡεπεΗτιιω Έπε:1τ.μτ Ι. 2..Ο.

Ξ (ζὲΜιιὸ.τεἱἙει.:ιΡετ.Ηοτοτιπ.ειὸ ιΙ.Ι. 2ιά τεΓτὶιιω 5.1 . Ρι11

.γ ἀπὸ Ή8!.:ιά 5.ίεά ει1ττι σ.1Ήι1Ιε.[ι1Π.άε τεΠε..οτε!.δ6 Οοο-ί

'. ιτα.ΙΙΒ.9.εοττιωεπτ.ε.; .Νοτε.ιπ ΒΙ).ὶη Ι. 2 .().όε Βο.ΡοΠ][

τ Μ.το.Β.Ρετ τεκ.ὶΒὶὰειτι.ιιΒὶττ:ιἀι1ιιτ ειπιίίΠε τεΒιιΙὶε τοΠει-'
ι . . . .

ττ1€11Ε1,Ρ6τάι108 τεΠεε τεΒιτιιοιπ:ιτιρε ·ιιΙτιιτκιω κ!άιιπάι_·

νοΙιπιτατοπι ρ!επέ :οΒατὶΡοΙΙΕ. Ετἔὸ·ίὶπωἰΠ'ο τοΠαωέ-.

τοΡοτείὶΡτοΒετὶιι τὶιπιινοΙιιι:τω Ρετ @σε τ:Ρκεε , ετὶτιπτ

υπο τείὶε ιτιοττιιο,κκ:Ι ἰΠεἔὲΡὶτπο Έαθ:ο, να! ΡΙυτ1Βι1ε, ίιιισ-`

ιίἰίἰστπἰΒὶὶοπιἰπιιε τεΠο.ττιωπι1ιπ: (1ιιάο. Ρα· ειΠοτιιιπ τε

β Πισω ίι1Βίξτ1ρτ1οικε δ: ΙῖἔὶὶΙα, ιιΙτἰτωι σΙείωπόΗ νοΙι1ιιτειε_

τοιπΡτοΒΜΜυτ. Βοη1‹4ιιε :1όφ1©1ΐ1 @Γεω Ετ τζ:Πειτιπετι

τι1ωβίι1 Γετψπιπέ, Η Ρετ αιω ιιΙτἰπκι νοΙς1ιιτειε ά6ίιιιαδά:ί

μ· ΡΜ σ.τίπε:1ι1Μ νεΙφιίάόΜεττ τσΠειιτιειπιιιτι ἴετὶΡιιιπι'

γ π πιιπειιΡετΞνο, Η 8; ίΠιιά Ξ4ι·τ:Ριζιητι νοατ ἔηπειἱὶτε;

Ρουάφ ' · 1 5 - - ·

~ - Αεεεκτιο Μ”. .
  

' έϊ'επά ωθου2ε,_τώπωεπτμπβςςκαο·2Ρστά.

Μ:: πικιαπ ωπαι!ΜΜε2Ζωσια!2ο φωτιάῇἔἰἰἰσ Μακιι€ γ

ν Δε ν, ι τ ν :ι ει» τοῦ” ωπιιιΙο εειτιτιιιτι ,επι νοι·ὸ ειΠσ ?

- Π811ο νὶεε αιιιπιιὶἰ τεΠο.πιι:ιπιιω Π8ηειεςΡο(Πτιτ. Ε:

4; Φ1νέεπι ϋιι18ετὶ8'ι€ᾶἱ0ὶτ11. Μ' α(Ηυπι ω.. 5. Π8πιιωά·ΐζ

μ· %1)·τεΠ6. Έαε.ΡοΓ.ΙιαΒες πυρά αιαι5ιιΙο ται·ιώ εμιὶε ΠΒικιτο

-: ΡοίΕῖΪΜἱἱ3ιτ1ἑτι1ω,°ὸ1ιω ταττὶοι·ι Βσ.Βαιτ χωε9τκΊία, ἱ.ί-ευΙ

ε ΡΜΗΠ1 °ΝΓ ΐιωι8Μξω σ.ΙΚιι1ε.ω, @αἱ δ: Με το.ϋοιισ

:_ τσιμησε«Πω1 γἱὸετιττ>, (μισά Η Μο. @μια ίοττιιπει ὶη @Πει

Ξτ 18:ΗΜεάτηίτταπτυψαπο· ν€ταὶε μπώ ἴοΙοτιιπὶτ:ιε Πα τ€ίὶ:ι<

(τ 1ΜπΕίέ ίτιποάίιόΕΜΜάέ ΙεΕάαόΕσ.ΒΙτατ. ναιιττι το6Ηιιε

: 88δϊ86°ΗοεοφωιπέΜά.5.·Βεπιιω,ειάάιιιιτιιεΒετ1νειωε

Ο 4. 188011ίβ8 ›



   

ίι6: Μιες ειιλί ΠοΜπον'ΕΕέιΑιινω

ιζΖωτε8·Ετ ΪΜΒἱ$ @ΑΒΕ που Μπα-ιη @πωσ @Με @Μέ

πο; ΡοΠῖτ,:ιεΙίἑτιιεπτεε ι1ιιονίε (ἰἔπο Ροβξ ίῖξζπετὶ ιοάσ.ιποπ.

τμπι.()`ιμω ΙεόΠοποιη (€11τ€11τίο. (Μ. 68ι1ιΠ13 , 0111ηὶι1ὸ

ςκὶ8ἱτ,Νο.ττιἰΜ νε:Βε,άιιω φωτο ΜΒΜ: χωερνι|Μεα Μ»

~ β:ξιιιττμ;Ιοεο σκεφτέοπΞΩ. Ετςεεάεπτἰ 8ε'πε:εΙὶ ...ω

130. ΟΡ0ττέτἰτειτΒ Ρτεε:εάετέ πω: :ζειπετει!εω ο:Μοιι€ω,

Παπ; που ;ευτιιιπ :ιπηιι!ο, (αἱ εμονέε ῇιτιρτεΠ`ο @πατα

ὸιιιτι πωπω Βαἱκειτ ἐΒ8.1°.9.8:€κώ,ξά είὶ,ὶιιἴειιΙΡ€αιυ @ΠΠ

ὶπιειΒἰπειτηΑἱἱοςιιἱΊμι οι::.ιτ1οπε αεΙυβνέ, @με όίεεκτικ.

Παπ: Επι1Π1τπ απιιυΙο ΠΒιιαι:ς:, κι Ϊει·ὶΒειιἀιιι1ιἴιιἰΠὶ·Φ,Μ

:μα8ὶε είξ,ιιςτ:111τιιι11 :ιωτιιΙο τΙιιἱε Π8τιειπ ρόέΕκ , _& φ1ἰ=

@επι οι; ςι1ώεΒε:ο!ηιτειάει·φιη. Εα:ιιιο Γειπστιτία, φα!

η6..ΜηεπομΙο,Ετό δε 11ιιοΨζε @ο βΒήΠρ ΡοίΕτ ΠΒ;ι2τΪ

τ;Μιτιειιτιιω,υίυ δ: οοιιΐιιετιι‹ΙΙικ .ἴἔὲνετητ:τ€ίὶ€Αοει1τΠ0

8; ΒπτοΙο Ϊιι ά.Ι.εά τείΒιιω 5.Π8ιπιω . Εμ!» ίἐςαιιτΜτ

. . @ηιπ..1.6.6.εοφωειιτ.εφ.ι.ὰ Ποιιε!.ΙιΜ.εοωιυ=υ5

κ

ραβδ

~ Α88ΕΚΤ10.:ςγ11. '

Ἑἰἄωῇπα.πσ«φάση. ευυ[:κτ2.>κ;εμ:η> ις/&ιΜπτα»σ

' . ]θισεη·.μ.πιβ. ' · _

Ον τ ΜΜΜ@Η ΐιΠηε:&-ί ἴυιπ , ω: ξἱζἰὶίἶπιπ. τσααπΜ··

απο ?παο ΡτοΜΒεπτιιι·.Ι.6.ίΕ @Η εεΠ:. ί::ιο.Ρο1ΈΙττ<Δ ίΗΕ.%Π:υ.ιιοη Μ; ΡεττηΗΕ ΐο.ο.ά:Π. Μ ρΗικε. @χω 8άα3

νοτιιπι ΜΒ υ: πετ-Ψ.1ίόττπ εοηίξτεΜαπε ρ:ιτι·ε £€!Βτηει1

καιΜ:πεπε ροΠΞτιτ. Η.Ι.6.Κ:η1ο 60: , ομιἰο. τεθοπ18ι181Β·

ᾶὶο,ῇι1ι·ἱε ριιΒΙΜ <:Π: , ΜεώτεΩεπκιπὶ Ριεὶειωἀὶ Έκι1Μ

τεὶΒιιὶωι· μια: μιιΒΙὶεο δ: Ιε8.Βιιε,ποπ :Μιτοτυω Βωξ·

πυτπΪνο!ιιι:τετ:: Ι.3.ίΕίξΙ13 τε&.Γεε.Ρο!Ε Α: ιπϊῇιτσ Ριωι°

απο εΧὶ8ἱς,ι1;Ρ;τετΪ8ϊΠδ .ίἰτ, 9μ1 εΙο Βοιήε ι·ιέε καψειΨ·

Ιετ.Ιιιτἱ ειιπετη ριέΒΜ:ο Ριἱνατοτιιτῖϊροἑὶἰε β€1ο839 Μ"

Ε0τ€ω.ῇιιε ριιΜέει:.ιπ ;8.$άε-ρα&.Ρποίπόσποε δΙΙΙΒωτ

.δεκα αυτ Πά·:Σεοπ1ΦΗΒρ0ΦΦω εσωστσ ..πω

ρ... ¦ . . . . χ

- .. ~ψ·

:ΝΠ

Ν.

  



 

. | βεπτν1ιι.α Π. α”

ῖιιιἰ»ιΜ: οτπ:ΜΡομάεπτ επι ίειιΜοπε τεΙὶειωοιιιἰ.Ι.ι.Βῖ‹Μ

Μ © πω. . . · . ' ο

μ εδώ οΡροτιὶτω Ιιιιἰο ὰεςἰίἱοιιἱ, πω! ΗΙάιιεΙ·Βω.Μ ε:ιι;Πς.

Μ ΡιιΒΙὶεΙε-ΒαΒετιιτ Ιοεο Ρετ:1εθιπ1. .ΉΜείαι·η. 9. ίδ-ά:: ΜΒ

ε: εμ Μ νο! αΙιεπ.μιι·.Πιιπ.Ατ τεΜπι6τὶ ΐΣιέΜο ώ μπἱε μι.

Μ· ΒΙΜ.!.; .Ιἰαιῇ τεί!α.ΐο.:.ΡοΠ.Υπάε δε ΒΙἰοἘο.ω .Ρεκιτιἰττἰ

Τ: «Μα τςΜ.πιεητδ όε βσηἱε ΠΜ εοιπὶετε. ΚεΓΡ.Ι..εκ Χ Ι Ι.

Μ! ΩΒ.εΧρτεΒὲ τεΊιιὶτΙτ,ιπ ΡὶιτετἘιιωἰΙ.Ιἰτ , ‹1ιιὶ'‹Ιε π: “Η 156

κτ σ.ιπέάνε ΜΒΜ νοΙετ.8ίε εηἰιπα Ιπιβετιπ νετΒει Ιε8Ξε. Χ Ι Ι.

Μ ΏΙλΡΩτ£τβπ1._ιιτἱ Γι1Ρετ Ρα:ιιι1ίεΐ , τωεΙένε Γιιά ΙοζςαΙΕτ,ἱ;α

Ά ]ΙΜΠο. Ωεὶηε!ὲ ς1ιιο‹:ἱ άί::έτιη· Με εειιιΙῖε ΡιιΒΙΙεἰε ΗΠιπέι

φ; Β.ιυ.ΒιιβειΕΡτο ΡεΙι·εΩιτη,Βο:ἱιπτεΙΙἴ επάιιιτι είὶ ώ: @Με

ω886ιΒιιπο:5Βα'ε ριιΒΙΜε. ια νΜε ω:: ΙἱἱἰιιεἘεω;ηοη ·

Μηιιεςιμιω Ρο,:;::Βιπ1.τυτοτ ε:ίΚ:, Κα:: ιηαΒὶΒτατυιτι Βἐ:ῇ

απο [ΜΒΑ -| > › -°

Μ 8εσιιιἙ:Ιὸ φΒῇὶεἱτιιτ.ΡὶΙὶαεΓειτωΡοτώ εοΜΒιιτἱειπ: Ρμ

Μπωπω αιιιεά :Μπακ μπω ὶε.ι;.5. ι .ΕΕάε πιοττ. σπα

  

η" .0τιατ. ΕτΒὸὰτεΩαωειιτιιω @ως ΡοκεΙΕ Ρωτιἱττειπε ¦

Ντ; ,Υ φπα πισω: ςειι.ιίζε ἀοιιιιτἰο είΙ: ιιἱτἰπια: νρωιιτειώ

ίΡεςιοε.5. ι.ΙηΩ.‹Ι: άσμα. ΚεΓΡ. ΕοιπΒ‹Ξ όΗΠπιιΠε αιιιΓα

Φίἱ Με: άοι·ι_ωοιπε εειικά πισττΞε , δε τείὶειωειπει. Νειτιπ_

' όοποτΙο εωιιι·Ξε ΡτἰνειςΞ,;είὶεπ:ειιτἰνετὸ ειέΒο ]υτἱε μιι- ` Δ

Η Μζεἰ.Αηαὶ @ως ρήνω ῇιιτΞο ίιυπ, ρςὶνατσι:ιιω Ρο.έΙ::ι :Μέ

α: ΙΜτυπτ,ΐεωε κα) εασμ12 Μ Ρι1ΒΙΙαιω μτἰΙΞτεποπτ [Μη

€0πίὲ1εμια.Ι.;.$ωαΩειω.Επ.ΡοΠζ Ιω ρι1ΒΙΙοέε ει·Δω

α €=ιιιίῖεπἰἱιὶΙΡο:εΩ εοιινειπἰο ρ:Μιτο:ιιω.Μιιε υΒΙἱειωι

θ (Ε Φ μέ!. Έκι εαΠ:τςπύΒιιε τσ.ττιεπδσ ειιιο.Ε εεδΙτει:ΗΒμε

ώ ΕΟΦ Ρε:πιἰτ:ὶτιι: 5Ιίοίαω. τφΜωεωυπι Εο.‹:‹:κ ετϋπι

ο: ΜΜΟ Ραττε.Ιπ(Β ιιἰΒ.ποτι είὶ ρετπιἰΙΠὶιε.τεΩ. ὶτι Ρεὶιπ::

.ιω40·αϊ, φπα 81 ί(ιέε Βοι1ΒΕΠιιε ΙιεΒοκιικΡω μετα!

Ϊπφ:Ι.ι.ΗῖΑὰ δο.Μεσα!, ΜοόΊικ @ΗΜ ΒΙίιιεθ.ιπ.Ποζ

· @ΡΒ Μεάὶειιε, Αάνο:ο.:ιιε,Με8ὶίὶοι· ειττἰιιπι , Νο:α.τὶιιε,`

80ίΐων: τεθ:2.;ϊ ά:: βοιιἱε τειτὶοιιέ·οἄἱεϋ νο! ΡτοἴεΠἱοτιὶἐ

ωῇἑ:<ια1ίζ;ἰρ,ι1`!ἰἑῇ:;ς ο;ηηξ;. ςρωμιτειιτιπ1η ειιισ.Π οι;

:ω π' ~ Ο; 'βΙόΐΝε·

4:5Ή*ϊΐτ-ετί*
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Ή.8 ·Μιεθειι.ΑΝ. ΟοκτπονίκέιΑκνπ

ΜΗΡεσιιΙΞο.Ι.ιιΙτ.() εΙο ΜΜΕ τέΒ:. Ι.Γοτί. δέ Ι. σ.άνοοατί

(Σάο εἀνοο.ἀἱνετί]ι1ἀἱ;ε.Όε ΡτοἴεόΗτἰὶε ἰἔὶτοτ δ: Μετεω

τἱτὶἱέ ΒοηΙε ΒΙἰὶεἴειτο.τείἰ:ειτιἔὶ:ιιω ?ασοεε ποπ Ιὶσετ,ιιο οιιΞ

@στο εοοίεοτὶωπε [οπο. - Δ

. ° _ Δ'

Αεεεκτ1ο Χνιιέ)· ο

Δ0·σέιζβ19Ρεί!α2έσΜπβΖωπ οα'Ρποκέππω ό:2έ(εξω;

:βέςά· ΜΜτεήυπ·:%ΜΜι4%.

ΤΚΑ ο 1 τ ν ιι Γιο τε8ι1Ιέ]ι:Ηε,οιιοό Βαττεὁὶε ποτπἰΜ

οσο ΓοΙιπτι Ρ:ιτι1υ.ε Βςιτ·ε , Μ! οτἰειω ιιΙτετἰοτεε,Βςτς

όάΓοιιο !ιαπεε ΕΒΜΗε:5.τιιτ , δ; εεετετὶ ὁοἱη€€Ρ8 ΙοπΒεὶ ΜΒ

5ιιοι:εάει1τοε.νοάο δ: Ι12τ6ὸΪ8112Ϊ€5, ΡΗτηΙ τείὶετοςἰς 1

'σε εΙΤο (Ηείτι1τ. Ι.ΙπεετεοΙε;6; . ὰΪ.νἴοἰεηἀιιιο 7ο. Ι. ΜΜΜ

ά7ο.ίΕάε ντε. Ι. οιιἰ Ρετ ΠιεεεΠϊοπ_σω Ιω, εΙε Κ!. Ι.ιιΙα '

εδώ Βςτεὸ.ἱοἰὶ.Ε›τετηΡΙιὶω είὶ ίπ !. οπωη1ου8. από::

' οο!εέωι:Η ;εΙἑτἰΡΙι.ιω είΈ,οιιοοΙ Ιε8εωω·αηοιπι1το ΡΜ” ὶ

δε Βι;τοόΈΒι1ε @πε τεΙιξΕιτιτι,εῇιιε οπο ω: ΒοτεοὶΒοε ω ψ '

δοίτιίιο π:1ί&ιιω οέτιθτι1τ. ΗΙτι‹: δ: ;11ϊιιά όετΞίυιτι εφ Ϊἰ

ειΠοιιί ἱο τεΠειτοοιιτο οοοεΗτίο ἰιπΡοΠτἐν. ΗΕ, οτ Βαπάι άα- «

κετ,Ιοω Μοτο τοιβόΙτάοΊοοει€άε Ιπςτ€άἰε πἀὶιτιΡΙτ:τυτξΙ· 7

απο Πει άο.τοι·.%.5.ι .Πἶὸε εσικ11τ.8ε όειάιοι:Ιΐ:τ. ΗιιεΜ -

εἰτ ο. ι @ο ΙιοτοΙεὶἀ.ὶο 6.ιιΒίειΒ Ιπιιοοεοτἰο οι121Τ0 Π” ·

βιοο1τιιτο οΩ,οιιο‹ἱ ΡοητὶἘεκ κόπο! ε ΙἱεεἐΜωΖΨἱ δΞ #

ἱςοωαὶτιιε ίἱτ,Βο:: είἱτ,ΙΙοετ ΜΗΠω ΣαΠἱΒιιε οάοέξτ1φἐοο:ὶΒιι; ΑΡοίὶοΪὶ Ρεττὶ τατΡὶ;ει· (ο εεει·ὶτ; οΗπΙοπιιπιο

. παοκ: @σε Δωσε; οιι:ιων1ε 11ο:ϋπο πι:τι:ιο;ο Δ” :

ιἱμοὁξὶἱ11τοτεεΠἔτἱὶ1τ. › Α· °ῖ'° .ο ' Ι γ

···ο Ροο-πιιτ Ρτὶπιὸ 11961 1εωω.°8:- Μ1τ. ΙΜ;Με·

ίιψζΕ.μΒΞ απο τεϊβ.τότ:6Ήο τω ῇτοΐιιβ1ὶἰἐοἑἰἴτοῳήἔ'ἰ

»πιο Εωπ.εσίτ,έέω έωςιβπέβίέσ ὐωῇε.τ ο/ί;ζος Ρτμηθ Βφ' Έ

χ 4!ο ξιιτεΙΙιτήΠε·νίάοτυτ, έέετ1τιο·'βο:ζόξ5Ή©ϊζεξβΐ η

επωεωε ΚεἴΒ.'Ώοίξἔιι'Ϊὶ2€ϊ©2ϋΙπἱΠ Γν1ΜΜπορε ΡΜωεκεεεοωμ αφππωωπο-ωεαεεωωα·υ ==βω η

··>····^ 9! ---› - ' . τι.1τίο:Με

 

Δ..!



έέ7 έ έ β 7: 7- , ή” έ?

·.ΠΟ-ιν·ι·νκΦ.ιΡ Μ? Ν ?ω

π ` ΜΜΜνοεατΐεἑῖὶΓ:ητιιτ,‹1ιιἰ σέιάίΓιιιάτ,δε φ16Μά6Ι:Μ

το Με αΙηιιέ τοΡωοι· Ρὶ°0[ἐ£1ι1ἱΕι1τ,ἐῖ€Ι8ἔ Μπεάεπε Ησει:εάζε

Π:ὶ8τ1οτιιιτ1:πι1ΙΙ2“Υ€τΪ2.τι1τ :εΙΙε:οι·ὶε·ο.ΕΓε6Ηο. νηάε πα:

τπἔμ ΡετΓοτιπἑι μπε ΗΠο ΓιιΒίὶἱτιιτει- οεπίετι1ι·. ` _ ·

'# εειηπὶὸ σ.άνεεΐειτι1τ Ι.:ιητἰς ι1ἰτειε. η.()άε: υί-ιιΪτιιδὶ.ι1Βἱ

άόεϊάϊτιιτ,τ1ιιο:Μ :εί'τιιτοέ Τὶτἰὸ,εῇμΓεΒ ΒετπἀὶΒι18-ιιίὶιττι--·

. ίτιιθ:ι:τηΙ€8ανεεἰτ,Ρτἰωοτεηταπι=Ι·ικι·εεΙΙ, που ϋετὸ Μπ'α

“ @σώσε ΒατεαΙιΒιιε? ι1(υττιΈτι1όΕιιιη τεΙίτ1ι1ίΠδ τει·ιίετατ.·

ΚεΓΡ. ΠὶΓΡοΒτὶο Μή” τοΒι1Ια που ρτοεεἀἱτ ἐιτΙεξςειτο”

; ιιίιιείτιι&ιι; ΒςτεάίΒιιε τοΙι&ο, Άσε ειπὶπι Ιεἔειτππτα‹Η

' Ρτἰπιιιπι τωπι1Ιο Βςτεάετο Ροττἱικτ, με: Ρι·ο τἰετΔηάετ-ι

τιιὸ1ηιιτὶΙἱε τα!άειται·; Π1ΒΙο.τά 6πιπί ί-Ρε_ ε:οιτρ οἰἱἀἔιτὶ0πἱε.

Τ€ττὶὸ ιδι:ήΜτιιτ Ι.Πήεπάιιιτι 7ο.άον;δ.δεδ .Μι1ό:Νον. 4

·· 78.ντ Φ: εςιετο Ηβεττὶ.8:‹:. ιιΒἰττειὸὶτιπ, τμιοά ὶπἔτετίεὲ

:ΒΓετἰο,εΙπ;3. Ρεττιιἰτ:ΞτιιΣ.Ραττοπο 8ε°εῇιτε Ιι;τεὸ-ὶΒμ€Ιἰβ€τ- ·

ιζ πιω ιιτ £ιπει·ιιτιιω που απο, δεἰπι (ετνἰτιιτει·η ΜΦοε:ιτο,

1ο ΕΜ1τιητι ::οι1α:αϋτιιτ Ρτοκὶπι6 ΜΜΕ ΗΠο,ποπ ετὶετωἱἱ Ιππι- ,

  

1:-_ τεό!!·ιςι·εε εΧτἰτετὶτ. ΒείΡ. Ηοε Γρεοὶεὶἰτει·_:εεςῇηιω είν η
  

ῷτιοἀΙιιει·5,εἱ·ΙὶΒει·τἰ εεειιΙἙιτὶο Μπα ρτ1ι·οοε Βςτεε!εε Επι·

;:1 ΕΜΠ τίοπι επετιάϊτω.ϊάςιιε εέτταπίοοε πάεΗτ , τἱιτὶε Με·

: ἔτατἱαεεπίἔιτἔο @Με είἰ:, ηι12Μπττι1ιπ ί!ιιΒ Ρωαεωωι

Φ`Νὶιιιτἱε μΒιιω·τε·νοοιπ, 1άεόςιισιιϊττα Ρτἰπιοε Βατει:!εε

[ΜΜΜ ποπ Ροι·τἰεἱ€ιι›:.Β 1 .κά ώμο. άε κενοε.·άοπει:.Ι.

:. ΡεπιιΙ:.Ω.:1φ ΙΙΒειτ.8χεο:Ι1Βε:. › “

4 σε' - ., - .

: ~ Μ Αε›ειειι1·ιε›-:ει::.Δ -

· ωι'ί2πτέ ὶιἔ: &απεάύωμέ μπε ά·μέίέ έ8/ί22αέ πω: εφ

_ _ ι [Μ2;|ωτιώέω και ω' Α¦ε7ίν·2πη/ίνί κι Μ.

Η έ _Μεσξε.τ «έέφεβ4εσμ%έκ:2. ' - ,ρ

ΗΔΗ ι: :ι ε; ΠΠ καιιτιωι ὶιιΙὶἰτιιἰ ροΠ`ιιπτ,ωπι 911Πεπ18

^ ζώϊείὶακπ'ϋπτὶ-ἱ·ὶιόὶεὶο,ὶιοο είὶ, ε1ιιΞ ει: τείΒικιιεκπο νεΙ

ί β€2Ρετε; 'νοΡεϋῷαοςυἱτετο ΐ12ιτάΙτατοπι ΡοίΤιιτιτλ. Η

ψ μια:α»5.αμΒϊ-ειο1ιςεω.5ι·ια.6.αΜορα Ιι:Ρε.Δε Εφ·

τ ώ: *Τ - “ ' εε=1-404ε
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- θα! ςιηήτιιι·; ΗΜα έχω

' / τοἀ.Ξ:ιίἙ.ι:Βὶ ττωίται·.
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@ο ΜποειιΔω οοπτιιονεκεεωινπ

τει·Ι.9ιια!.8ε οϋΠ:5.ΙοεπεΞ Ι;:Π.:Πε ΜΒΜ. Τοάειιηεπτί σ.ιι2ετπ

ΐεἐἑὶο ε!! ί_ο!ιιω απο σἱνὶΒιιε Κ01ηιιπΒ, Ι. ι .ΕΕ Μ Ι. Με.

Πίπα: άφοταιτί , δώ:: ορικ ΡΩωὶειιω ροφοτιιὸ Φαϊ, ιη

πε πο!Με άαπωπκπιιτω ττέι:επισ , @Η

ἀεπιιτωτἱσπε σίνΙαιτ:εω πω!τν:ιπιτ,Βιιηηπε 8ιέΛ«Μ ι .ϋπο

Φίνίτειτα!.2.5. ι .Πα τ @αβατο ι7.ΙΕο!ερωιι.πα Βςτσω

ὶιιΡτὶτιιὶ ΡοΠἱιιπ πως :τη ει:οει·έωΙ.Ι. ι .Ο.ι!ε !πιπεά. Μ.

ςι:εάΙτετεω μια εὶνὶΗ ε: ταψ

1ηοπςο εεμι·ο-ηοιι μασκα, ΜΙΗτιπέ Με, επι τυπο !ητεο!ι

“ε-Ρετνεπἱατω!ι:ει·αίω :ώ ἰηκείὶιτο, ει: πώ αἱ Μουσε.

Ε:πάσιε!! ίἔπτοιιτἱει, α‹!_Ρι·οκἰωοε Ιπιει:εά!:8 ε!» ιπ:ΡίΜ0

Β;ι·αωπειτι ἱπωρεεὶΒυε 'ετΓοιιἰε τοΙΜεω Ρεττ1Μπ3

καιπώπιάΙΐΠ:ιππ αιΒ;!βι·οΒατιιι·Ρει·ά. Ι.Μ)έκ Μ·

. «μισά Π όεροι·τετὶ ΙΖτὶΡ:ἱ Με Ματ

άεσ , ι1ιισιίκο.ιιςιιειπ Ρετε8τὶπΞ Ικεεες!εε .Με ποπ ΡΟΦΠΒ

ωΒςεσάιτατοπι ίπ «τά ι:ει:εέ :Πέ,Μ ςι1ίεΠετ,8 [ΕἘΪΡ(ΙΥΜ·ῇ

τει!εε_ποιι ΔΗΜ. λε Η ίἑπἱρτ! Ιπει·εΔεε ω" Έιιὶίἰἔπτ βία·

φωτο , τυπο Βατα!Με Ρετνεπὶιτι α! Ρεοκάπποε Βαττάσ

σ.Β ἱπτΩΠ:2.το,πει: μπι: αἀωὶττετετςιτΠοπ, ειιιίΠΗ ο :πως

ε:α:ΙιιΠ εΠὲιπ.Ι.ὶπ ΡΙΜαπμ7ο.ΕΕάσπιω. !ιατοά.Ι. 1 .ΙΕ $ι

ηιΒ.τε&εωξηυ!.οκτ.Ι.ι.Ιπ 26ηι:.8: 5. ώ Ειπε!.$ός(φεοΠζεἀὶᾶ.Ιἀεόςιιε Βεάφοι·ωΒ Ικα: 1ΒιικίιιΜτα:ΜΨ ^

τςἀὶτεεἀμί ΡτοπξηιοΜακεάεε ΑΒ ὶπιτείἔποβ ω”ΜΗΪΜΜ

· ΡεττἱπεΒἱτ.Ιἀεφ ἀἰΓεττἑ ττεΒὶτιιι: Η: Ι,,3.1ΐ. Π:ΜΙΝΙ: Ν'

ι:οιι[ετἰΡτ.ιιΒἱ εεης;ψτει: τταὸἱτηι·, Η ιιἱά £€Πά[Μ [Μ]

ωεωΙΙιιιτι όΔι1111ετὶε,ν€Ι ΜΗ; Ξι1εειμει _ ασ,Ρ:0 που ἱἱττἰΡ· 1

το ΜΒ'ςτὶ,ιπος εάΕΓοιιιη Ρεττἱτιετε. - Α ·ΟΡΡοπἱτιπΜεαπει·τΞοΜ Ι;ωπι ςιύάστιεπ ι α. @Με Μ;

πω: 182 ἰΠἰὶἱ8.ι1ΒἱἀἱεὶΕιΩτ , :μισά απο -τμ.11άατκι ίεϊΙΡωτ Τ
φ.ιοε Ξι:Η:1τιιεκε Ποπ μπαι: , 9ιιαωνἱε ὶπίὶὶτπτω Μ

ποπ π1ι:ειτ, δ12τεόίβα8 τιιφεπ·ιιτ .ὶιπἀὶζςπἰε , ιιαἱπω” “Σ

βιιετυιιτ Πι

δασκαλε!

μέτειώσετε

· ζ!.¦ :Ϊ · - ι

.

_Μ._

ρ:επ·ι=μπ ύοωηται:εω . . ΩΩΪΦττἱ_ Β8ϊῇἀΪτ2τ¦ωἔ Π"

Μ”άΙεπι1ιέΜΙΙά Ιοε:,ςιιοάςμιάεφωι'2 έ!

π,ιμιώι!Ητιι1 ;ιομ·μτςΜω θα!@ΜεΜε θ·



.(¦επτνι.”. ι_ι. Με

` ΪοὶΪἰατ τοίἱπςτοτὶιιίὶἱτιιοτε πω:Μ;; 112 ὶπτεἱἱἰεωωικ

Ψό: Ιτι;κοι:ΗΒιι:, «μιὰ εοιπὶἰτὶοικ ςιιΞσΙεω [πώΜΜΜΡο.

πτωτ,νοτιιπι ἱὶεηιιοε`ταὶατοτ οἱ› Ρήνα:ειε €:Δι1τε8 ΜΒΜ»

ω: ποπ Ροτετατ,ςιιαΠε οίὶ,‹!ιιἰ ἱπἰὶὶτιιὶτ πιιιΒετεω «μπω

σιωτοτίο οο8αρνετετ.Ηοε επί-ιι δ: ίὶπιἰΙἱΒιιε !ιςτι::άΠειε ιιτ

. ὶπἀὶ8ι·ιο ε11&ττιιτ,86 ίἰΓεο νἱπὸἱωτιιτ.Ι.ΩΙαιιἀιιιε.δ: Μου

Ιία::τωΛΗ): Με ειιιΠ:.ιιτ ' _

_ δα:ιικιάδ οΒῇἰοἱτιιτ Ι. Η ἀεΡοττετὶ.7.ἱπ Ρτἱπε:. ά1:Ι:8.μ

ω ιιΒἱἀἐεἱτιιτ,ίἱ ὸεΡοκτειτἰ Γανο Δ· ω τοΗ&ιιω Ετ , Μω

= Η:ι1ιπ ΡΦττἰτιε;ε.ΚεΓΡ.ἱἀ φωτ! φοπο.τί ίετνο τα:Ε&ιιτπ

Ε :ίἰ, επίπετ αἱ Εά:ιιω.Οιιπι επὶπι οιππίει πω; ε!εΡοτωτικ

τ( Ροδά:Ροττατίοπεω δ: ΡιιΒΙὶειιτὶοπιειιι· Βοιιοτιΐ Δα::1ιιΜ:,

ά· ρεκτ1περιπτ Μ ΗΓειμπ Ι.ι.Ω.ὸ‹: Μη. τοίδι:ΗΡ:. ΗΜ ω, π::

β ποιά ΚΜ: :ματι άφοιττο.τιι: ΡοίΕ αΡοπωοιπιπ ειο:1ιι!...

& ινὶτ , κΒάιιπι ώ: , Ρετἰπἀο εεπΐαιτιιτ,ειε Η ΦΠΠω:εβ

6μ Μπι οίἱἐτ,ειιω “απο θ:πώ ἀοπιἱιιικ ὶ Με Ιὲτνἰ.νιιἀ::

ώ δ: @παω (απο άερ9ττω κΗ&ιιπι , 8Γεο ασφιΜτιιι·,

ω τιιηιιακιι που ἀοωἱπο ίἐτνὶ,ιιτ το: ΐοΙ:ιιι μ:: ΐοινοε άο

Β πιἰκιίε :ιεςιιΜ. Υσωπι παω! ἱρίὶ άφοκτ:_ειτο κεΠ6Ειιω ώ,

.ἔι Με ποπ ΡοττὶικτΜ (Πόπη, τω Δε! Μετοάσε σ.Β ἱτιτοίὶατο,

έ: ημαίἰ ρω πιορ Γειά :ο Πτ, ιιοἀ':ο!ὶ&ιιω 08. ά.Ι.;. ΙΕΩ !ιιηιικΕκο πιω ετἱρτ.Μ .

1 > . .Ι ·

ν; .4 . Α58ΕΚΤΙ0 μα.

' @Μιὰξω:·:έι2[Μαβέ :εφέάποψι8Μ0,

- › πάΡία2 έκβωτέσπο».

Η _ ιι υ π: άεπιοι·ιΩι·Δύο Ιιατοάίε κάτω ἱιιΩἱτπτΙοπειί¦

ώ π: μιαΗ @ταΜΗτιιτικ πιστα =ιΡΡεΙΙ:ιτισ Ετ Γιιο πο.

Βιιίπε,ΐω ω: ἰιΙἱςιιΒΔ:πιοιιίἘκατὶοοε,ςιιαΙὶε ο6τυωεΠς .

π' Ρ:Μδ αᾶῇΙεἱ ο!ι:ι.πωι.ίπ !.‹1ιιοτὶεε.9.5.Π ςιι!: ιιοπιέ.$άα

σ. Ιι€ϊοἀ.ὶπ1'ὲ.$ἰπιὶΙἰτει· 8: ':επτει ΓιιΒ καφέ εοπάὶτἰοπο «Μ.

ϊ &ι Ειπε ὶιπυτἰΙἰε,!.τιιτΡἰα.”.ἀε Ια π. ι . ΕκσπιΕΠ μετά,

Με(Μ089€: Ε;Με:Μπακ 'ἱιι8 978ω8 00ιιΠ= πω.

ο _ σε
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Μ». Μ1·εεειμο.έ:. ΟοΝ·ς_πονηιε:.Διά
/ > · . .αι · . . . .

Ϊὶτηει ε!! ΙΑττοο1111ι1Π1 Με ὸΞεΒιιε οοιτιπιἰίΪυω_ ρε;μεττεΠ”φ

· ΗΕ: (Ιοί πδιΜηατι1τΜ Με: Μισο ίἐιιττα›ιηοςἱο,Βςι·εε»ωἰΒΪ

είξβ,νςΙ :Με ι€8ατύω ωΡἰειτ.Ηςε ἰιπίὶἱτιιτἰο μω‹ω , Με

!ἑ8:ιτι1ιππ ῇιιι·ο1ωρτοΒειτιι1·,_ετἰαιηΠ εοΜϊςτ @Με __ὶΠε Πε,

ἐιή ί:ιιίΗΒμιε αείιιε είξ , Φ.ιΜτετ1·ιάΙΙε,όε ςιὶό Ιἰτ` ΜΜΜ·

πια 0Ρἱπ1ο.ὸ:Ι.τι1τΡὶα.ιιΒὶει(Μίτιιτ Μάο, φοάΜο

Ιἱῖῖ1ιΤΕΪΪΐἱ$›Ιθ82.ῖ2.ΪΠΙ'ΡΪ2ζ , ' εμε άεποΕΜΜΗ :τμι8ὶε Ις8ακατὶἰ

εφτά ίετέΒιιητιις, μ: ηο11 ί-ετὶΡτἰ; βο.Βετιτυπ

' ' ' δώ οΡΡοιιὶιιιτ Με όεεΙΠοηΠιαξ:' τεἔηΙεῇυτἰε, Πασά

ίδς1ιή δ: νοΙ61πξ Βι1ΙΙό.6ο.τ @μπώ , νει ό01ύΜ.116ιη9νΙ

άπο: η;.(1ε Κ!. Ηέόςϋ€ Η Μπα Μ; άεωσιιΠτει;ιοπο

ΉπΠΒιιίξιιε ι54ἱΙιἰΙοωίιιι1ε ιι€ηοΓατ ῇωεὸἱτετε2ὶι, 961 ΜΒ;

@Ιω ,4 ΜΒΜ μπώ γ1ὸετἰ ἰιπῇι1τἰο. ΠΠ Ξ τείὶατρ:ε Με: πμ

ΙζείΡ;Ιἀ€ὸ Ιω:: Ιε:Βετιιϊτι ,Ίιεε‹: ΜίΗτυτίο Μέϊέ:όψ πώ π”

δοὶι1ιι£ὶἴἱε,ἐ1ιιἰα Ρ1ιε.ζπέιτ ειὶιΉ ίἰιιςἔὶηίὶἰιτιι€ὶ0ὲιἰὲ 8: @Μ

Νειι;ὶ ὶπίὶζτιιτἰοιπἰε δ; μΈπί·ως ΒιιΙε εΠ,ι1τϋφτσάϋυβΙΈυ·

€ϋ4δε°Ϊε8Δ:ειτὶο ΒοηοεΕΧΒίβ€ε.τιιτ.Ατ ΗιτΡἰ όστιτοπίΙπι€ιο

π6·άεΠ€ωικο Ι12τΒάρκ(Ε·έ[ Η ΜΒΜ, ΜΜτιιτΙσ 86 1εμφ

Ι·ιΦε 6ϊές!οεοτιέ8ε ΡτοΙπσ:ι_ τ:ίτ. ¦ Νοι·ΙοηΙτέ1 ΡΦΠΪιτΜΣβ

ἀετηοηίὶιειτὶοπε Βέετεάίτειτάω να! Ιε8ειτι1αϊ Ρετετω ψ

ΡεΞιικοτκεΙΤοΗ:πίε οσε 5Ρίοε εἰῖἐ, (Ιω ίση: ὰοξὰποπίϊτ4τΙ›

· τμοά1ΗΒτιιι·Ρε οΠἔπ 8: ΡτοΒέρἴιιω.Ρι:Ιεβι·ὲ1ΞἐπΞΙἡΙἰἰΞ:έ

Ε0111α:. Ϊ 9. . · _ ··

` δ:ει1ιιόὸ οΒ]ἰςῇτι1τΙ.ἱ)ῇ;_γ,ετβἰε 47,5, 1 .ΐίε!::· Βςτεζε1Πα·

ιιΒἱ ὸὶεἱτιιτ,εμ1ὸ‹1 νο.!ετ Μέ ϊιπΠὶτυτὶο ; ΗΠιιε Μαη ιτπΡψ

2ὶΠ-ηρὐωπἱειΙὲ@Με ωετὶτι1έἙιζτέε ἐίὶο; - ¦ 11εΙΡΜΜΜ*

γ ϋὶσπΪΉΙιιτὶο Μπι ιτιἔΙςἀἑῷρἑὸιἀω Μπα αΒίἱι εοπτη1τιο!ί8·

Υιάόε 5Ι`ταὶοίὶἱτιιτὶο ἐξΙετ,Ρ1ΙΙιψ άε τικ πωἑ π›‹πὶΜ›ΙΡ'

Ϊἔέ ἐίὶο,ἑὶιἱὶο. Ρἐὶέέ ἔὶἶὶἐΕἱἶΪϊἶι ἑιΙεὸὶόἙιίΠΪ όὶἑεἶἐμόπιϋϋφ

°ΗΓδόόιήέι ἈτΚΗ ΗΠζ όἔῇἔἐἶ@ΗΗ ςσιέΚιιώε!ί;ε _οσι1ἔἐἔἔ°

- ;εεΙαιωωιμ εάξέξιάμψΦ1οΗ ἐτιεπἱϊὶπ`ἑδἔβι°ἐι:ὶ μὲίὶςιυω
' τεεἴἱἱἰιϊἐῖεάττειιι€ἱε,ϊι1ιπ© όάἶὁΪἔιΞὶβἔἐἱἐ ἱιπΙἶἴἔιι , _

  
   144Μϋ- ;!:τωτἐἔἔἔἔὐὲ#ἔἐἔἐ$ἑ$ὲἑἔ€ἔ€ἑἔἙΡΨ:99ε· · > ; εε:όεί1εδ .·νι)ε..ἐΩἑ4.ΜεΔ "Σὲ

ε· - Δ ” ' ρ



Οιικι·νιιιΑπιζ
· τι - Δ

Αεεεκτ1οκκι.. ο

242Μ/ΐί2αΙέσ,έ2επ φωιί|εςζωιπιώ έιτέ$έσ 9108 σΜ-#β

' 2ί!,εασΡς#βδ20 και συ:πω!εβ2. ι

. νε τι ι ο ιιιονετιιώϊ(]ζο.ιι Η πιο ιιιιτιο :πιο ΠιΒίιέ

_ Πιτ ἱιιίὶιτιικιο ιιςτεοιε , παπι Ι·εΒιιτιιιιι νεΙ Ηἀεἱεοιιι

τιιιΠιιιιι,νεΙ Ρτοι:ιτοτ νιτιιιιτι Ρει·ίοτιειτ , οιιι_ιοΒο.τι που οι»

τείι,νεΙ :οι οπο @μπι ηο τι μια , Η Με ιιιιΡα:Ιιτιιοιιτιιφ

: ζιιοΙϊαιι ΓιιΒΙετιιιιι Ητ,τοόιειιτοιιε ιη σπιτι Ιοι:ιιπι, δ. ουσ Μ.

ἐ .ειΡειε ΡοΠιτ Ιοεατιιιτι ν_εΙ 6ιιοεοωΠιιιΤωιι, επι εοιινιιΙ;:Β

ι 4 ειιτΙε8.ιτιιπιρ.ιι πιο πό οοτιδτττιεπιπ, οιιι:ι @οι ιιιιτιιιιιὶ

Η [Ρεθει·ιοροιτοατϊΕκειτιΡΙι ἔτειτἰεῖ, άεοοιτειι:ο Ιοἔειτιιπι :ο

:: Ήέζ0πι€ί'τ , Β @Με ΒειιεΒεὶο ΡτιιιειΡιε , ιιι εἰνιτατετι·ι τέ

ἀιιτ,‹ιιιεττὶτιιτ οτι Ιο8ετιιτιι ΠΠ τοΙιάιιιτι εοιινιιιείαιτ2 Περι

Κ: και απο τιιιΙιι ΙεΒπι:ι ιιοιι Ροτεθ,άειοάο ὶ πιο ει!ιοιιειτο,πια
ά είΒ ἀεῦιτ,ε1ιιοίἰτιιτιι°εΠ,αιι¦Ιιπε τΒέὶἐ πιΠιι Ιε ετιιτ.Ετ Με::

8: τ:Βιι!ει (Σατοιιιειιιο. Π:: οΙα:ϊόιτ -, @οι Η τοἔαπιοτιτι?ΜΗ

@ο @τη μια: ιιεεεΠΠΠιτ τοΠ·πτοι·,ιιιιιτὶΙε ίοι·οτ,ιά ιοΒο.ςίι οικο

τε άοειιιιο; τώε.τοι άεεείΠτ,ιιοιι νει1ει·ο; Ι; ι . ί;ω.ο τε8|.(.ἶειτο.

α: α1ΒΒιιε νοτΒἱε Με: ιιιιινο:Πι ο11ςΠιο άει:ϊάιτιιτ,ιπ Ενα: Μί

33 τι1ιὶο8οτἰιιοιι Ροτιιιτ;ίινο :σε :ιΙἰοοει ει!) ιιιιτιο Ιοἔετί :μια

ιι Ρ0τιιιτ,ιοι. οΒ°ιτιιτιο οι“πιο ο Ιοεο.:ιιιιι; οι ΜΙΒ. ιιιιιτειτὶ

ΜΝ Ροτίοιιι;,ειιιτ τοιοοΠεειιιιι:ιάειιτε εοτιγοιεί-αιτ. Εἔιοιιο

έ _ΐοιιτςιιιιο. ειΙιἰε ιιιιιιΒιιε ι·εΒιιΙιε]ιιιιε εοιιΗτιιι:ιτιιτ , οπο: ιτε

Μ [ωιοτιτ.Ψ1|ε εΒιιιιτιο ιιιιικιΙιε €ιιιςωαιωτιοω6ωκαι·

Ε; . ΟΦ ςτοιινειΙεΓοετο ποπ ροτείΠτειιι οιιοά Μ: ἱτιἱτἱο νοτιο

αι - Διώ ΦΠ,ττο&ιιτετιιΡοτιε ι:οιινο.Ιεΐοετο που οστά. ἰ.ὶιιιοὸ

ω ιιιιτιο η. Ι.‹ὶιιειε ἐιβιτιι:ιο,ΙΡειιιιἱτ.Η·`.ἀε ΚΙ. ει: άεροττηοι

Γ; @Μοτο τεΙιόΕιιιιι που να εΒιτ,8: :ιο οιιιάεττι ίἱνἰνο ΜΗ.

9: (0ιεειγιε Βοττι:ιιιιιε εΠἔ εο:Ρετις, @Με οοιινει!οί-σετ, Η.

.ρ ΜΙιτει·ιεε πιω ποιοι Ιε οτι τιοιι μπώ, Η Ιοειιτ:ι. Ετ τιιἰΙιἱ,

Β (1Π:111ιν15 νινο τσΠειτοκ ιτ ιιΙἰοιιετιι,ιιιΙιιΙοπιει8ἰε Πτ8:ιτιιι:ο

τοιινιΙεΓοετ,οιιοο εἰ: ιιιιτιο ιιοιι οοιιΩιτικ. Ι. ομοια. μ.5.
' ἐτά·ΐ198-ι- ? ' ` ' ¦
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Μ:: -Μπει:.:.ιωξ Οοκτιιονεκεμπινπ

δα! ομίεΞ:ιιι· :ΗΕ ι .:Εάετεε.Οιτο»()ιηιιε Εεε Μ:: νετ

· Βα,Ι:επι π ::ὶΗ Ιε8ε.τι1ε ό: Ϊιιπὰιιε,4:ιὶ Ϊε:ὶΒεηι1ὶ τεΠα::ιΕ:Ι

ι:εωροτε :Με εΙΙ,Ιὶ απ:: νἱνε τεί:σ.:οκε εΙὶειιενε:ὶε, Ιφ

£τιππ τὶΒὶ ο!εΒετιιιπ ΚεΓΡ. :Με νετΒιι” πιο:: Κε ειεεὶΡὶειι‹!:

(απ: , εε Η :ΙΜ Ριπὲ Ιεεει:ιιε “ταΜΜΜΡιορτἱιισ , ιπΠ

' εαπ: :Με εεΡω:οι·ε ειΙἱεηενετἰε, υὶΙιἱΙοτυἱιιιιε :Μ @ω

2:ιπ,ίεά :το ξπτε!Η8επόπ Γεω, ω:: Γι:πό:ιε ::::15ιε84::18

Με :Πεε:ι:: , ΜοΜε 'εσπά1:Ξοιιε , Η απ:: νΙνο :εΙ::ι:οτο

' Μὶεηεινετὶε , ει:: απ:: τεΓΡουάεειται· :Με εειίιι Ιε8ατιιω άτ

` Βετὶ.Ι..ο‹1υἰ:ιι:· ευη: Ι().()εΙΓιω Με ε:: Ιε8ετο εοιπϋύο

Βε!ὶ,ε.:ς:.ιὶγτε8ιιἱε (Ἀτοι:ὶα:ιο. ει! Ιε8ε:ει εοιπὸἰ:ΙουειΙἰπ , δ€

' εοηὸἱ:ὶο:ιεΙεε ἱπίἱἰ:ιι:ἱο:ιεε που Ρε·ιτΙ:ιετ. Ι.ΡεηιιΙτ. Με

τεε.(Βι:ο.Ιάεω £0:16τ:τ18.τ Βι·εν1:ετ8: ΜΜΜ Ρε:ΙΙΙ1181:1

. '_ Ι.τηε:ι.98.$όε εοπόά:.8ε άεωοηΙ:ι·.ιιΒ: τεΓΡοπἀἱτ :υ Μο

Δ νετΒά.Μεε: :εε θα:: ε6πἀὶτὶ0πε :ΜΗ Ιε8ετἱ Ρο:εΙὶ,ηιιἱΜ

μμιΓωοάἰ ΙεΒε:ἰε πο:: :είἱταιπειιτὶ ω: :εωριιε,ίεά €00

` άΜουίεε:ΡΙε:α ί-Ρεᾶετἱ οΡοι·τετ. .8ὶττιὶἱἱ:ε: Η άερο:::ι:ι::

ΜΜ:ιι:ιιε Π: Μ: εοηἀἱ:ὶοπε,ειι::ι`εειΡε:ε ρο:ε:ἰτ, αυτή::

; 11:1ανί8 , 8: :ειτιΡοτε αμεα εοιπ11:1ρπύε αρα:: Ρο:ετιΒ

4 _ :εό:ε ἱπΠὶ:ι1τι1ε εει1ίε:ίιτ,δε εφε:: ΒιόΕυε Ιπςτεάίοι:επι α·

1 - " ΡΞε:.Μπ τω:: ιιε.6ι.:Εάε Βςἐεἀ.ὶπίἰ. Κε8ιι_Ι:ι επὶιπ Παω· 1

!Μαπ:: απ:: ε: εοιπΙ::1οικιΙε: ἰηίὶὶ:ιιτὶοπεε, απ:: εά Νέα:: :

εε:ιἀἱ:ἰουε.Μ πρι: εττἰΠε:,Βοε Επί:: , να: ::1ιιειωνίε Μ: :

Ιεεε:ιτω ίἱ:,‹1ιιο‹! ι Ιπἱ:ἰι:ιι·: Γρε:9:ει:επιυε,ποπ νε:Ιε::ττετ8· :

:Με ιι:Πε Π:: , Η τει:: οτε ει:Μεπι:Ξε εοπ:Η::οπίε ιιυΙιτς:° :

` ':εΙἱ:ιε1ιιἱ Ρο:ιιὶ:, π: ε σε :'ε:πιριιε ενειιἰεωὶε εσπάΜουι:

. - 1:οοτέικ ΐρεέ:επιι1ε , Ψωωθε:: :εθ:αι·ι:ιειι::.ε!.1.ωει.9% :

:`βε εσπόΒόςάεκποπί::. ' ° ' ·

  

ω

εε: ·Δ ~ · . η .ε 1 · . . Α8ξΕπ_



>Δ.μψνέ . 'ή 7 ' _ '

π! ~ Δ οικτν1ι1Α ΜΧ με

Π” Τ Α88ΕΚΤΙΟ ΧΩ::

ΜΜέίε:απ”ιΜ/ί2έωρί2εωΜάικτε%4Μ02ΜΜ

› /ίπεβκάυιι3 σηπιἰετε έε·έεπτ.

8: ΜΙ ι : π· ε ε €1ι1α111νἱ8 ἔιτείἘειπι.·Ιὶ ίοΙεοπίΒιιε ὶττιτπιιηε8

Μ ίἱοτ,ε·ο:ι.ιι·Δ τειτι·ιέπι ιιΙτέττιωτι εΙοεἰιπτι @παπι και

έξ Με Γ31Εθηπ όιιοΒι18 εκΡοτιἰ ὸεΒεκ,ςυοτἱ::ε Με ΐεύΡΗε το:

:Ε &εωτιιτ,ε1ιιο ΡτοΒ:ιτέ Ροίὶεει ΡοίδτΠΙοτιιφ νοΙαπτο.8. Νο

,ω (ΙΜ αὐτῇ Η Μι εοιπνινίο αυτ εοιπΒτεΠἱΒιιε ἘαπιὶΙἰετὶΒιιε

Ζω τοΙΙοε αΗειιι€πι ΒΣτοάεω ὁὶκει·ὶτ, εοτιιἰηιιὸ Βοκ: Ρι·ο τείὶα

ΙΜ Μάο ΒαΒοΒὶ1ι1τ.5.ΡΙει11ἔ.ΪπἱΪ. άε: τε:Π:.ττ:Π. 3οιοτηιιε €πίπι

Φ εΙέ(ιικιιιόοΙο ΪειηὶΙἱαϊὶ εοΙὶοςμὶο , ιέστωηεωοτευτεεΜΒ

Σ- ει1μιε ΜΒΑ πο; π·κι·ίτο , εἱνὶΙΙεε:τ δ: !ιοτιοι:Β 8τειτἰό. πκι8ὶεὐ

φ ηιιεικτι.εκ ετήσιο ό1εει·ε,ιιοε νὶ6ἰΠἱπ1 νεμο,ιιτ Βοικι τιοίὶτι

Μ ροίΕι1ιοι·τωπ ω! :Μπι τ€ό€ει1τ.Β€Β€τ ἐ8ὶτιπ εειτὸ :σωθε

  

Ορ Η ὰ: ΜΙΜε νοΙι.πιτιιτε, πω! ίΕτἰὸ τείὶει·ἰ νοΙιιει:ίτ ! .Ειι=· ·
ς] ›

π!! Ε!08.46. ίΕό.ε τόΜτιί[.(ξ1|οό αυτ ῶτὶρτο πιιΙἰτἱεεΙίιεΙὶειιω

π: Ββ€ηιιοά εεττμττι ίἱτ σ.Β σο ΜΗ: ΡτοΙ·-εέϊ:ιιπι, οσπίὶαΒὶτ, να!

Ιβ Με Γετέρτο ὶἀοι1εὶε τοιΜΒμε , εοτειτιπ ειιιΗ3ω @Με ιιΙτὶ

χρ Μπι Πισω ῇιξὁἱεὶιιπ1 ρι·οταὶἰτ.' @ειτε ω! πιο ώ: ι·εΒιιΜ

:Π τοΙππιιιυϊάιιο τσΠεε ὶὶιΕξἱεΙιιιιτ,‹ζι1ο τειιπεπ οτ ττιἱιπὶπιῖιτα

ΗΕ πεοεΙΪειι·ιι.Ι.ιιΒι ΡβεΙε τεΙὶ1Β.Νοιι απατη οριιε εΠ5 ιι: π1Ποε

έ @σε Γο!εηη1τ€τ εοιινοεἑτ,‹1ιιὶ:ι 208ειύσ ώ: 8θτΠ5 μπώ εἰ

ώ ΉΙΒΜ1]υε ΪοΙεηιιἱτατἱΒι;ε τπὶΙἰτω που Γι1ι1τὲιὁίἰτἰᾶὶ. -

φ πἑΞ 0Βμει:ιιτ 5.ΡΙειππὲ.ΙιιΡεὶτ.ἀε: τεΠ.τηίΕ&Ι. Ι)Μ18.1.4.

'

/ (ΜΗ ιιτ εοτε.ττι ΜΜΜ: Γ:ι!τοπι άαοΒιω α! Μεπωπω

(Ρε ιιΙ:€ιπ:ιω Π18.ττι ν6Ιαπωι:επι €ΧΡοβετ,ηί1€η1 ίΕ:ΙΠατνε

”: Ια οι» εΙΤε Ιιαπεάοϊτι. ΚεΓΡ.ίλι.Σοά ΙΜ ἀὶεἱϊιιγτήιιοά απυ

νοοτιτἱε :Μ ωχ: !ιοωΙΜΒιιε ιτιὶΙεε κΜτιιε ΦΠ, Με νατΒει

υπτο.Χ9.τ ικι:τ:ιτὶνὲ ποπ ὸἱΓΡοίἱτὶνἑ [που ΡοΠτει. (Μπά

ΡωεπιτηΕο.6ΕΙ αιω:ιιπι π:ιτιο.τΞοηοω,φιοά ἴεἰΙὶεετἱτο. 8ο

ξα()`εϊεπΩτα1,9ιιοά @Με εστω:: ΕΕ[ΗΒΙ.18 νοεο.:Β άε [οσο

- Δ ή τ ` ξ Ρ ` πι1είιι€

  

.›
__

..;ύι

επι.ι1ΒὶἀΙε£:ιιι,ιιε ν:ιΙοετ :είΕαιηειπιιω ω1ΙΜε μασ .



¦ . _ 'Α,

η9Μ18οέ τη. Απ. Οσκτπονεκε:ΑκνΜ

Με ΠΜ όὶί-ροἶυετατ;ν6ι·Βα ιιι1τετη εηιιπεἱετἰιια Γού κατά

πάνε ηΠ1Η όΙΓΡοπ11ιπ.Ιτει @Η νίἔΙὶμε ἱπ ά.5. ΡΙειτιθ, σοπ

ττει ςοιηιτιι.ιι1εωξι:ταΡτετιμτπ οΡὶιιἱοπειτι όςεϊόίτ, ι:1ι1οά

νξότ:Ποετ ειπα ‹:Ιε τἐιἔΙὶτὶε πωπω νοΙι1ητο.το ι:οπΠο.τ ›· Μ!

· :στη Ποια δει: εῇιι€τείὶηττιοιπτιιππ οΒ Βοο,εμιοά :ΗΜ π! το·

τ» Ωεπιπιιτιιιπ Ϊειοἰειιἀιτιπ Ποπ οσι·ινσαινίς. (Μ Ρ::ιτοπτία

εάίΗΡιιΙειπτιιιΨείειιΒεε.Βοόςιιε δε ΑΜΚ

` Αεεεκτιο Μπι.

Ηω·ιώπισπο»πάθω ω' Δε τεκίε.ί και Μιπ[ΜπέΜ.

ΕΧτ.Α π· νατἰὶε ΙοεΞε Ικα όεΒιιίτίφΒιι τοΒιιΙα ΜΒ,

; @ά Βεετεο!ίταε πω] αιὶἰτ:ι , αυτ Βοηοτι1ιτι Ρ0ίωΙΞο

εφη ει8:1Ιτα,ω Βακόεε ΜΟΗ ττ211[ι11ὶΕτεΕι1τ , ε1ικι:τωάιτυπ

ὶιχ‹].£1110τ1ἱ2.1τ1.(:.ἄ€μ1τ€ ά ·:ΙιΒ.1. ι111ίτ:.5, ὶη ιπονὶΠἱωο.Ο

@ε Δ; ε:ιάμε. τοΙΙ, Ι.εω.απεΕΡατει.Ε. (ΜΒ ΜΜΜ.Μ Βου. Ρώ

·~ (11ηι1εττ:8ι1Ις :Η ἴοητειιτἱει,σΙιιοεὶ ΙιςτεάΜε ποικιόι:9

.¦ λ άεξωπόλο , πό Ψιἱὸεω Με Μ Β:ιττεάοε ττε.υΠτιίττετμτ, Μ

] Ρδωι1τεειτο 2ιώΒιιιιάο εοι1ίὶε1ιιὶ,]ι1: :ηἱω αόετιιιιάμ1ςκ·

' άπειτατι εάΜετσάεε ποη ΕΠΠωππωτ01-. Μοετιιο ιτσ.90θ

. ἔιξταὶε 2.ητέο.ώτειττ1 ΙπςτεἀΙωΕ€|τ›,ἱτε Βςτοό1τειε Μπιτςει”

:ιτιπὶττὶτιιτ, ιιτῇειτα -:ιάειωόο :Β ΒςΙὲάὶΒιιε άε:ίιιπ&1Μ·

ΡΗι1ε ειεςιιὶτἱ Παπ Ρο(Πτ. ·

. 8€ι:ἱ ειόνε:τΐε.τιιτ ΜΚ ἀΩ£ἱ6οι1ἱ Με ο.:ἔιιι13οτιτιιτιπ.Η2·

ατε ΓαεοαΗτ 1η οιτιιιε με άοΐιιιπάί. Ι.Βςει:ε Μ 0ΠΉ16βά .

ωςιιἰ-.Βςι·οε!.Ι.Βατεά1τε:.ίεάε Κ. Ι.Ατι1ιι1 μ” ΜΘιωωΜ' ω;

Βυἰτ·ΒετΩεἀεΗιιπᾶιιε, ετ8ο 'ὶΗι1ά ττω1ε?εττ :ιἀηἰἶ2ϊ€ωΙὶ1οε.Κ€ΙΡ.Αἀ «κι φα ΡετΓοικι:το[ιςτεΠι, Ι1οώι1Π$ Μο' ή]

` › πιο. τ1011Ρ€ττὶπ:Ε,ςυὶ:ι€Ιιι0ἀ ει·(οικιΙε εΩ: , α! ΜΜΜ Ϊ;;

:ποπ ττειι1ίἱτ.Ι. πό @απο . 5.τει ε.ίΕάε ΙίΒε;.Ις8.1.(ΙΗΜΈαι0° *Η

ι_;.Ηἶ5οΙιιτ.ιιπ:ιττ.Α:εΙι1ὶ με ΒεττεάΜτ1έ :ΜΜΕ εάβιωΐ:Π:ρετΓοπ:ήε, ι1ιζιία ετἴοΙσφ εοπὸὶτἱο Ιοοι1Μ Β-Ε1τωψΒοικΗείο.Ι. Μ οτιπιὶ ω αιι!Πε. Β:ε!: ιτ8μ μια εὸφξοευ ¦

Με μια· τ:1Βιισπάο,ρα_ (οπσεΜπάΞε , ιιι:τὲτΙ,ἀἱ8Ψωἶ ”

- -` · . τοΨεεεΕ98

  



    

Ομωσκω.ι. εκ χω;
Οι Βνετεο:ἱοιοῇιι:, ω;ΠτιπΠίσω :Εισαι Ρεϊΐϋπάεοδωοπ

Μεεάουε ώίς1ιοά πιο:τ1τοπι ΡΙοτιιτἙηικ ξιςτεεΜΜε ΓετὶΡτΙ8,

Ϊ αυτ οι› εσπ]ιω&Ιοηειπ ἴαπιἔιιἱοιε,Ρτοπἰϊὲιὶε ΒςτεὁἱΒιιε ειδ ·

ω ἰι1τεϊΕαΙρ,_ΙἰΒε:ἀε μι τα, Ρο.1·στιτίΒιι8, :πιτ εφ8πατΞε.Ι.πεσ Δε!.

π: ιαΙτόε Ι. ΜΡ Πζ Ρϊο Γοτ:. ΙεεισΙιι€ ε:ϋ.ιπι ·Βοι1εδώ1ιτι άε!ειτς

εκάίαιώ ειάειισάς εο!ιετε:ιτ ραίοιή: ΙιςτετΙιιπι ΓετἱΡ›

ῖοτιιιη,ιιιτρτ6›ιἰκτιστιιω 2:ο8τιατοι:ιιω, ίάεὸ κ:Ιππ ΡειΓοτά |

κ

.Μ Ιιιτ.ωπ. Α . 1

η . δεειιπιὶὸ οΒβώιιτ Ι @υπ ειιπἰἰςὶΙἱοτἱΒιὶεεΟ. ‹ὶε β· :Εἰ

ΙΕξἰὶΒ.υΒἱἴεπτἰτιιι·, πω ωϋ1·τιτο Ιιεττεάε3 Μ Γοὶτ πω ό:Ιευ;
η - (1 . - Η ν. . .

Μεω «ΡΙΚ ωεκά1ωτοκιμ αποΜΜΜ Ιιεεπεόιωεω πω::

έ βπΠιιωηΒε ὸεΙἰΒειαιπϋ δ: ιωὲ εάειιιιάί Βεὲτεὸὶτετέ:Μωβ

Η ΜΜΜ! .Βςτα!θ8 (ασε τιιιο(οιιι·ηιιε , ωω. Η τεϊηΡιιε;

Ξξ-ήιιοάΙΡΠε>.Π νΗτοτϋιπτ ε:: :ο παώω όαΙ1Β6:ι·απόιιω ΜΙΒ

Ρξμ3ιιπ5 :ΠἐτζΚοΓΡ.Ηἰ‹: ί-Ρεεὶιιὶι: έπί-σε ΕΧτὶΡἰτιιτ ἱι εεηετειὶὶ

ῖ·ϊθευιἔ,ςιπ:ἱ ττειὸι:ι1τΙπὲϊεὸΙτειτο1π :πω ειὸὶταττι που τι·εικιβ

Μηἱττἱαά !ιατοάσε.()υμιε ἴ εκ:ὶαΙἰε ῇιιτὶ8 Μ:: ε:Π ι·ειτἱ0, @οὐ

Μ@ω@ΜΜΜα» εξ:Ιειταπι ε·ΙΠ·: Ιιςτεάἰτευτεϊο,παμε

ΦΧΠΠἔΗΪΕιΙΙ,Ω€Ω παώ: :ιό ΜετάΙ€8 , ό..Ι.εμψι τα1:.ΙΕ δοθ

  

ΐπωοτη;ιποεΙ ίτιωτιυπ , δ: πω! (ιιϋ1ϊι€8.δξί1Μ , Μή

ΜΙΙΓ!!τπ Η απ! ξιαι:εάε8 [Με ίτο.πέετιιητ. Δ ' ` .

ν: .Τστῖἰὸ 2€ἱΨ6τΓειτι1;: Ι.ιιηἰε. Ο; εΙε Με ε1ι:ί απ. αρα. πολύ

ω)! τἰεὁἰιιϋι·, 9ιὶο‹·Ι ΙΙΒοΗ ΡωαπΠω. ἰητεᾶὶτετεἑϋ ΗΜ άσε

:Μετα τω: ε111ωιη, ΦΗΜΗ: ἰιπΒ Γιιὶ ὶζςηειι·ὶ , Μ Ιιβέττ6$

  

ΡοΗ©Μς&Φ @σε Βάκάεε ττἀτιί-ωἱττωπἘ.Ιἱεί-Ρ.3Ρεεωέ Ευ <

--ΓΚΦΒετοτητπ Ιιο© εΠ: Πο8ι1Ιειέίτει: ἱικἱυΙ:ιιιππ:ςιιὶ:ι αὐτὸ ·

Ε 9Κόίται»Ρο.άητπώ ΙἰΒ;:τὶε ἀεΒοὲιωηειἑυωΙὶ @το Γάπειιβ _

Μ%ετ στ Με ὲππΓωἰΠὶϋΪπεΕτεἀἰὲο.:ἰεΡατειιί:ιιιππ ποπ :ΜΔ

Μπἰὶἰω ρεἐΜὶΞτετΔεᾶτὶιε. π€Ρ€›;οε απ! ανὶτειπι Ιπιτεεόμ”

ἔἔἔΜπ εϋἰ-ίιιὶ,!ἱ!ἱο ΐόττθ:·Ρφωοϋτιιο ὸ ·ίἱπτι ΜΗ ἑειππΡσ:@

Ψ[ωΡωικΡΦΦεπεε . - · 7
` Τ ϊ'. ~ Δ

Ἀεπεέ

Μπι τειτἰο βειΒοτ1:1·.Πείοι·ευτ ευὶπι Βετφόίτειε αυτ οἱ: Ρτα:- ·

' ω9ϋΠΪ,€Χἱίἶ:ὶττ1ειτιἰι1τἀ€ΙὶΒ€τεκάξ ΒςτεὸἰτπΕο εἀευπόἐ;_

"εξ ψΠε ἀεΙὶΒεταςιἀΞ,αΕὲΙιιε 635 ‹:ο @ε ειὰειιιπἱἱ,Π ε::Ρεάέετχ Χ

 



 

Χ4 , ί

ιεθ -Μ_18οειιΑπ. Οοκτ1ιονεκεπΑκνΜ

Αεεε11ττο ΧΧ”.

Μή ιια'εα›πίέΜτω'έωτεπ ; ο . ιιυπέ:Ρκοβτίωκτ.

(30 Μ Μ ν Ν : ε δε τε;σεΡτει ΗΕ ΠΠ Γευτεπτὶα,‹1ι1οἀ]ι1τὶ

' ειάουιάάί Βστεάέτετεω ;ο.;ιτιοΙε ὶ·εεί‹::ΙΒειτιιτ.Ιτπ πο

τ·8.τπ Ασειπί:δε εοιπιπιιΜτετΠΠ. ἱιιἶ.; . ΙΕ άε :ιαΙιΠ. Μ:- 4

ιτά.Η::ε ίἔιπεπιτΜ ΡεοΒετιιτ ρΛιπὸΈιοο ετ8ιιιπέτο, φαΐ

οτ1τιππι1·ιιτει ΡετἴφιιειΙὶπ,ίἱνε Ρο ΒΙίωι Με Ρεινετε.,ε ο.:ιιιιιο

πιω Ρ:‹;ίξι·1ρτὶοπε Ε01[2ΠΕι1τ.Ι.οηπτιςε 8ε Ι.Πουτ.().άοΓις

[τή τ.;ο.ειι1ηο.Ιτ:ιε11κ 8; με ειότιιι1όΠιςτοά1τετεω , Μ·

ὶ πω τεπ1 οτΞε Γ :Μο νΜεΙΙοετ αεΓετὶ πίσω. 5ο.ειπ
8 Ρ Ρ > Ρ Ρ .

πωπω τοΙΗτιμ· 8: εκτὶιιἔιιῇτιιτ.$εει1πὸὸ εο.άει·ο Γειμειπη κ

τοιπίζτω εΕυτΡετ1.]ὶεετ.8·ὅσ·ἱ.Ι3ὶ 8ΙοΠ)(1.άε μη. Φτ!1β.11ΒΙι!ιιιτι ΜΒΜ τουτ.ῇι;τὶ α:ΙοιιικΠ Ιιςτεό-ίτε.ιοπ·ι Ρτς1ετ1Βι-Ιφ1ε0

π:ιπΡοτε,Ρι:τα άει:ειτπ ειιπιὶε Μπα Ρτω&·ιπτω, νΙΒὶι1:ι Μ"

εΒΓειπεε , ὰ εοπττςτἰο1ἔηίὶι εοΙΠἔὶτιπ μιά εάει:ιπά1ΡΠΐ·

Γι:τάΒ1Γ2Ιτετι·ι Ι0118ιΠἰϊ110 τοιπΡοτε, ιι: μπει Η 90% Ρα 3°· ὶ

ειπέι1οε εεΙΒΜτ: Ζώα: Βςτεάίωτεπι , ῇειπι Πτ εχεἰιιἴιιε ῇϋπ =

ειάειιτιἐΙὶ,& ΡτεεΐετΙΡτίοηε 5ο.:ωΠοι·ι1τη ροΠἱτ ἔ1 Β6τ1Ι10Πο .

· Βςκό1αιεΞε τεΡεΙΙὶ. Τει·τἱὸ ΐεεέτ α! Ι1ιηιιε ΙΕπιτσιπικ εςτπ·

μοΒετὶοτιειπβτππ δ: εΗἱεει:‹ τατΙο , ε1Μει ὶΙΙιιὁ ΙΜ' Μ· :

Λακκι πω ιιε ίιπ:Μείτ τειώται·ιι τεΡιιὸἱετἰοιπειτι.Μ Με·

().άς: Ρετάτ.ΐιατεά.εΙυε: είἙ ΐοτήοι·δε είἴἱεαεὶοτ φαω νι:ι·- '

Βει!ἱε :εΡιιὸὶετὶώ.Ιτα πιστα@οί Πι Ι. Η ςΙιιέε [πιω Ι1;::8.ΐΕ

ε!ε ματ. ἀε!ὶΒ.Ρει·Ι.;.Ω.ἀεῇιιτ.δε ίο.έΕ.38ιιο. ›

Ϊ ()οιπαι Ιιιιι·κ: εοπιιτιωα:ιτι δ: τ€£€Ρτειι11 &Π(“° :

τἰατιπ ττιονι·:τιιτΜε 8.τἔι.1τη€ηΕι1πΜ Με εάειιιπ:!ι 112:€ά1!2· ή.

τω) :που είὶ Μ Βοτιἰε ηοᾶιἀε,ἴ:ἀ ί·Ξιει.ι!τω τωπιιπι ηι19άωΡ μι

ι:ειπίΕτιιι·,ίειι Ροτειπτὶ:ι οιὸειιιπάὶ.Ι.ΡτοτΙει ταιιω.6; . να ·ΐι·:ά Με: Β2τεάεπι.Η:ΑάΙ.ίεΙο. Ατι1ιιηέις απών: Ππἔ «Η

Τ:ιειι!τειώ τω, τιι1Πο τεπιΡοτε Ρι·ε:(ετζ ιιιιτιιι:.Ι. "Μ |· (σ

ἑὶ€ Με ΡυΒ!.Ει·8ὸ δ: ῇι1ε εάειιπάὶ ΙητεεΙιτετεω ιπιιΠο @ΗΡ Κ'

τμπινέε 1οπ8Μιπο :επεφτεΡ:α:έἰ:τΙΒὶ:ιιρ Κ:Φ- Ρ:ζΡι':ἔ
ΐἱ,,ἶ.:ῖ .....ή.> .'.Α. ..Α....-”ή---

»·...
-·

 



 

Τ_°_. ,

· ΠειΝ·ενιιιΑφι.” _ ω;;

τἰό Ιιιήιιε :ιτΒιιωετιτἰ ΒιΙΓο. είΕ,ικιω με εὸειιπόὶ Βοετεε!Ιτα·

πω που Η: ΒιοιιΙτειε όι1ιιτ2.Χπτ . . Μ! ι:Μι1ε ε1ιιοάόειω κ·

ςυἰτοηάὶ ΒατκάΜΕ:τιπ,εκ Ρι1ο ροωμιωτώἰΠΜΜΜ άι:

ὸιιἀιιιτι,Ρτοἀιιοὶτω & πια εὶτιπ ΡετΜο Ιιςτεὰἱτειτὶε.Ι. ; .φ

τ Φ: ἱΠίἱἱτμδς ΓωΒΡωτ. Ρατεεεει 9|ιιο£Ϊἀὶ£ἱτΠ£ , 1ωΡ:;τεαΡι1

·# Μο. κ:ΠΕ·,9112 ακτη ΕιοιιΙτετἰε εκἱίὶιιιπ, ΡυΒΙὶος ιιτὶΙἰτειτὶε
  

"πω νἰεἐ ΡιιΒΙΙεά,Ιοςιιιτι ΙπιΒοτ. Νειω ηπα ἴι111τΡτἰντ1τεε

η ιιΗἱὶτειτὶε,Ρι·σξίἔ:ι·ίΡτἰοιιε τοΠἱ ροΙΠιιπρ ἱ.ίὶ ι]υίίε1ι1ειω. Βωβ

ε: ὸὶνετβτεττιρ. Ριεείο:ΙΡτ. !. ἱπ ΒεΠο.5.Π πιώ ἴεενιιτη.βῖῷε

,Ϊ εαΡτ.8εΡοίξΙ. · Ι . Χ 1

:. 8€€11ι1όὸοΡΡο11ἱτι1Ε Με ετἔυττιεητιιω. Ιικαάεπιιάί

μ Βνοτε ΡτρεκόΙτ.Ιτημε ἐτι ὶἰ8,‹:1ιιει: ΡιιΒΗός ι1τξΗτσ.τ1ε ίιέιιτ, `

Ιιεετ:ἀἱτειειπ 1ο @ο ατιἱιτιο εοΠΠΠ1τ.Ι.Π ανἱαΟ.ἀε.ῇι1τὶ;ἰ6- /

Μ.5 .ιιΙ:.ΙΠΠ.όο`Ι1επτ6ὁ.ε1ι1:ιΙ.8: ι!Ηΐ.8εά σιωπ- ΡταΪςτξμψ

Πωσ ΡοίΪἔίΠοΠς "πιο Ρτοσεόαμ!. ; .ΕΕ άε ιιίὶιαιΡ. Μάο

. Πς,‹Ιιιἰ ειΙτει·ἰιιέο.ιπὶιτιιιω ΡοίΠάσετ, Μα Ωςιιὶς;ι: :τα ]ιιδί

· 2ά63ι111όί Ιιεετεάὶιπτεπι Ρτεείοι·3Β1. Κ0[Ρ.-Ν011 :ι81τιις Με

μ Ρα ποπ ιι ιιττι ΙοτΞξζὶίΠιτή τ6τυΡοτἱε. Νειῖπ Πι ]ι1τ1ΒΩ;ιεὶη

ΦτΡοταΙἰΒμι5,ε1ιηΡτορήθποιϊΡοΠἔάεπτιιτ,ίἑιτἱε ώ @δώ

σ @ο ε ι1εἔΪὶ8επΙζ3ιτ1,£1ι1ὶ με Μή εοιηΡ€κοιιε ωςετςετς ικΒΒέ

:έξ ρτφΡτἰὁὸείΡτςἴετὶρ_τἰοιιε, (ώ ςκτὶυέὶὶοικ @Με :ιά6ιιικΠ "

κ - Βἰτ·1·[€ῆι!ῖϊιΙΓὁ-Π νΠ1τι.ΐΕά:: ιιΠ1αιΡ.βοοπτιιΡτΙοποιπ Ο. ;)

ε!ε ιιίι1ί:ιι&χι.Ηςτ Γεπτειπίει ε1ι1σό @ή ;ιάειιππ:Η Μϊςόψμ

τ€·ιπἑ;ο.ειηηὶε με: ἴετὶΒειτιιι· , ςοιπιπιιοἱτἐτ δ ΒΙ)2 ;ες:Ρτα

χ - “ω62ΡΡτο.Βαυι, ὶἀεόεΙιιε Μοτό ὶιηιιὸὶταηἀο δε ερμίι1

ἱςπὰο ποπ είὶ τεεεάεπάιιφ. Ιω επτ6ίϊπη3:ύ_τ 5ζεβάτψαββ

Ι1ε€τ.ο.εξ€.]ι1τ. άοΙΠκ:τ. Θοπιεβ Ψ:ιήαι·:ι·είοΙ. ;ούμ:ϊζς.9,

: Π11.;·χ.8: 28.ΆΡΡτοΒεπ ΟοπεΏΙἰΒζ ; .ΜπέεΙ;ριιΡε 2 1°;Πζί:

» 'Ϊ€11;_ὶι1η;›8:ιΙγεετ.8ς Ε1ι_Ι8φίδ ω! ψ Μΐσετ. Α11;ετΙΜξήίς

' 1Μξηίρ:εμμ;.οΒΕ : ι .ΗΜ νιιΙτ ῇιΜ Φξιἱάέιπι_ εάευπά1ξω;τε

' Φτ2τρω.;ο.:ιιιηἰε ΡτςΓετΙΒίβ ἴεό @ή :ὶιιἀιτιἱἴεεηόμ `:Ιιι:οά

' Ἀοιηρετἱτἴμὶε ΒςιτεΗΒιιη τη.ιΙΙφ ιιιπ1ιιιιϊκι ;οπιΡο:σ Ρεσε

-ξοω>ί ΡΟΠζ ;: .› 8 · - 1

: :.ί. ν ›.

·'ἔ`3 7 › ` Ἀεε_ιιιιδ



 

5ξ6 Μ18ξ2ΠΆη:οοΝτκαν ε-τω:.ΜζνΜ

δ

~ Αεεεικτ1ο Χ::ν.

.ΐὶἄωπένα μπεπου «ΜΜΜ@Μακ
Υ › 7 Ρατετ::Μιω.

@νοη@σε νἰνο πά!ιας Ρετςε Πω1μω βεβεα: ς!οππίε

` Μαιο ὶιι Βοηέ; ες:1ε,Ι11Γοε 8ΙΒιιΙτΙἔΕὶε ΙἱΊιιἱάὸ Με

χ:οιπΡτρΒατιμ.Νεπι 65:1ιιε μετα Ποπ οοπΓεπτἰσιπε ειπω

'χτιὶτϊετ€ ηο1ι_Ρο_το[Ε 1Ετκκρεμτετηοε Ι. Η ς011ίἔ11τἱ€11τ€%-Ι6‹

1.Γε:νιιω :.;,ΙΈεζο πιιιιηιφ1Π.ΑάΙκεε βΙ$ιιε νὶνο μασ τ”

11ιιΠειπι Ρειτοεπ :υπ :Πίς!μι·ε ω: οΡΡὶἔκιοιειἰ:Ροτείὶ.[.4·Οι

- -δἱ ΣΒ. 2]ίε,Ρὶ8.›ὶ_ε;:ι [ἰε.Μ .Ο@ο Ρω.Ροτ.1)εηημεΜε ρφ.

ζ 1ιστςάο β€ειδ:τέ ὸτείὶ ΗΠιιε κάνο μπα: ὶη Βοιπὶε μτ6Μ 1

'!ΈΠΦἱΏΪΙΙ©ΠΙ .ξ 2. _.όε ε.ες.ΒεςςόέυΒί @αἱ όἰεὶει1Ι : Μ”

:παπά μο Βεα:ό: 86·τει·ο Ροπς:,ν1νο εφ,Ιο @με .Εστω Ψ

|_ :σπάιιφ ίξτ,ίΕ8 ίΔεεΙΙέεςήόπω επ,Πθω12]αςΠε.Διεμω5αφ.

. `ιπάθΒιζόεϊη βςσ11ὶε Ρωτώ ν1νρ Ρατε‹: ί: Ικτωεω @Η !
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1 Ροίὶβ.ιιβὶ ττειέϋςιιτ , Υ.1ιέοι:Ι ΗΗμε Φιοάειωπιράεδ ὸφιτιὶΜ

7 Μ: Βώποτιιτη ρε.:€τηοιιιω -νΙνο 8.άΙ1ι.ι€ Ρεπτε.Κείρ. ΠιθΡΙΙ·

άτ€τιν€ἔςιιφά ΒόΒοηε $ιηψ δωιε?ει.τιμ τωίκιιφ ό0ΧΜΠΨ ὶ

“Έ Βομιοπιιπ Ραι;ετιιφτιώπ “μὲ Βιπίαε,8ε φ ἴΡε,ς1μ0ό “Η :

]ίσετ πιο;τι1ο Ρ;ιέτε ΜΜΜ .ι1εοεΠῖιτἱὸ δξἰιιε_εοιιἴα1μωπ -

_ςὶο:ῇῇἰοὶι1ιπΔ βοηοι:ι1ώ Ρεεετηοι·ιιω.ωςυπηιμ: σκιφ 6· Ξ

1Ξἰἴ£1ἱ1τ,ηεςεἑΪατὶὸ επωτι1Βετςόεε εκὶ!ἰιιιπΞπ ΜΜΜ μια» Ρ

χ "ΠἱεξΗΔβς:ὶ: ετξςὸ ΪΪΙὶὶἐ-ειχ11 .ημώ άο.ιμξι]ζαπώβουοκιφμ .υ

,ή:επομμπ κά” Ραςι;,›«μέ ΜΑΜ;" . Μ ΦΡετ =ν1ϊιαΡ°° '
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.. 110ΠΦωεΉΠΩυιμωΡως: παπα ετΜιίτ:Μι:5.:ίοηεω Β0007 ω

@πι·ίμο;1ιιη. 9ψιώά1ι,ι Μάτ ;. ΕΒιιίε1ικ ρ0(ϊ ΦοΠ°ΨΡἶ' `

:ΚΓΪέΒὸΩΪἱἱεἙΕΠΙ ἐοπἱἔςχιιἱυοχιιιτι.άόωὶ1μἐιιηι, @ΜΒ θέ

; ιαπωω ι)εωεωω εαωἱωϊ2ιἰοΠ€ω.ἀ9ι.εΠ πωπω ·· Ή

7 _ ξ:ιάτίδδ 1°8ΪΡ0ι1ὅ€ΙΪΡὁἰΈαΞζἐζζοᾶἩ1ὶ1Ιξἔη0Β ΐ1;11ΡΠ€1ΜΚ Ευ
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ΠεκτνιιιΑ 11. ' .μι

ρ:ιτισ,ΐεά τσιπ άεωιιω,Π μια: ροηί:τ.ψ.τ , δε οοικοδατ

ΠΠ ΡΙεπειω ΐιιοςι1ιτι Βοιιο:ιιω :ιεΙππι11Ματέουεπ1 86 απ.

Ροδόοιπ:τη. δία τοἑὶἐ Ι.ιιέΒιο8,ΙΠ:. 4. ΜΒ: ίάφωτο κά».

κἱυῷτ,ἘἰΙἰιιιτι ιτήιποκοπι είἶε ὸοππὶιιιιω, Ρο.ττεττι ωεῇοτεττι,

Μ. ιπ Με Ρειτ:Ιε ειτΜαίο δε νοΙιιΠτεο.ιε ΒΗμε τιὶΙιἰΙ€ετετε

'. δωάπιἰι›Ιίὶτατε Ροβἶτ Πι Βοτιίε Ρειτετοἰε. Ιω τιπάιιιπ ν..

;. εοιπἱιιε δ νεις;ι1τιό. ΗΒ. ὅ.. 6.εεΙατ. ε. ΠΕ. Φορτ. ΠΕ. η. οβη
Β &ςν_;:.14. - Δ 7 -

!

ΗΑ58ΕΚΤΙΟ ΜΜΜ. -

ϋ!.οτεάσ: :επεπτω· .ήείι79ιπε?2 έσω εκσί·υεπάαρ·σ μυ·

τΖωάέω β.οπεα'2ΜΜΒ. -

π:: Εεε ν κ. Α ῇιιτὶε ώ: όι:ΐι1ιτπα ει: ΜΒΜ”. ι α.. Μο. εμφά

· Ιιςτεάεε άεβ1το:Ιε τειπειπιιτ ειά πε πΙ1επιιπι όείιιιιδώ

ῦῖωἱϊ0τἱΒιιε ΗεΞτεόίτειιΉε εκοΙνεπάιιω _ Ρ;ο ΡοτείουίΒμε

Ιιετεὸἰτατὶἱε.(ΔιΕ τοΒιιΙει ιεΙο.τειοκτατΜ Ι. 1 .Ο δὶ οεττ.ρετ.

Ι.σειςιις.6.Ο.Ρο.ιιι.οτε1ἴε.ὶ. ε..δε ιι)Ιτ.().όα_Βα:ετά.ρ&.Ι.Μ-.

α τΦἀ€8.ι-;_5.ὶἀεΜ ῇυτἰε.ίἰΡειπιὶ1.ετεἰἴε. Ιάεὸ .πατατα ἀὶνἰ

ὸἰτιπ πε :ιΙ1οιιιιτπ ρω ροπἰοπὶΒικ Βετ€ὸὶτατὶὶε,εμ1ἰ6ί€ιμ11

Γ. .ΪΙςΚ€ὸε8 τ6ι1%ιιτατΗωιτει1ι1-ε ΓυιιτΙπς:εἀεε,ιιεοεΠ”ς εΙΙ, με

· Ρτ9 ώμπα ςεπαιιπι1τ, εκ τ1ιιέ. Πιιπ_Με;εάεε. @Ειτειισε

οπιι11Ροιπιτ·ιπ ετιιιΓ2.,εατεπιιε Ροιπί:ιιτ εΡτ-εέὶιιε. 5μαι·:ίΠο

ώοποία οΒΙΙΒειτὶοιπὶε έτι Βςτσά1Βι1ε. Ει2ο ε:.τειπυε οΒΗ

.89.πτιπ ε1ιιιι.τειιιιε Πιεο€ὸιιτιτ.Αὸοὸ 2.ι1τ€111 ν€τιιιτ1 :Η οΒΙ1

82.τίοιιειτι @Ιοί-ο μπα ίεὶτιάὶ ὶπτετ Ι·ιςτοάο; το ΡειττὶΒιιε 1183

τοἀὶ:ατΗε.ιιτ ΡειέΙο ὶΡίοτιιιτι Ιπετε;άιιω ε `εἰ που ροΙΉτ,ιμ:

ΗΠΒε ψ,ίΒτιιπι τοποειτμιτ ετιτὸὶτο:ὶΒιιε Βεττεὸὶτετὶἱε ξει [Μά

άιιτο Ι.Ρει&ο.26.Ο.ε!ε ειὁὶ:.

. 8Φά :;οπωι Β:ιηε ει; οττὶοι1επι Ριιέπειτ Ι.ι. Ο.άε Μετα!.

Αδώ: Ι. :..Ο.51ιιιιιφ.εκ ΡΙιιτῇΒ.Ιιετεἀ.ε:εὸὶ;.ιιΒἱ ...ΔΗΜ

.ωΙ©1:€άτε άεβΚοτίε ΡοίΉάε:ωε_τεε ρὶειιοτὶ οΒΙὶεειτ.=.ε ξ @κ

ίιιικβρ,τι1η οροη σω;γριήει:ιτιιτ ίἱηειιΠ ἱιετκὸοεΗιιὶ -Ροί:-· ή
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θιππι :Ιλ Ιἑιττορἰι1ιι1ιτι @Η -

· 1Ιἰςτ1ιιἱ.τιοτηὶηετιμ· ἰι1 Με μάσα Ωυττει,ιηοςὶρ,Βςι·ε;_ωἰΒ1

` |ἑἰὅατι1ὶπ ῇμ:ο·ὶττιΡτοΒετι11χ_ετὶετηΠ εοἰιίἔςΕ Ή;Πε ωε_δ;,

?ή θιίΗΒιιε ι:εείιιε έξ , @Με Μπι ὶΠε,‹ὶε ειιίϋ Ετ Γιιρετὶοἰ·

εφε δ; οΡἰυ1ο.ὸ:Ι.τι1τΡὶε.ι1Βὶειάόίτιιτ Μάο; φισά οοϋϋ

ίἐτἱ επ'τΜΙ68ειέσ.°Ευι·ΡΙα , άμα άεποταιΜί πμι8ἰε ΙςΒατατἱἱ

8τἔιτϋ (ε:τΙΒιιητώ·, μ; ηο11&ι·ΙΡώ ]μιΒειιςυη ·

Κ ' › δω σΡΡοιύτιιτ Με ἀεεὶίὶοιιὶ Με' α98ιψι @Με , @Η

ίἑἰςῖιςί δ: ΜΜΜ Βι1ΙΙάβρτ ἰιιῇι1τΞε , νεΙ όσΙέιεψη6τηονὶ

όετιιτη)·.Ηε Κ. Ι. Ιά·όόΕ1ϋέ ίΠμ;ιξεε Η:4.ς ἀετἐπ0ιιΙὶτειτὶσπ;
ΐ11Π8ι1ϋιξειὶὶΙιὶΙοττιἰιιγιἰὲἑιΒΠοίἰατ Βα:πεάίΜτεΕη, νε1 1683;

εαπ; έ ι1Π113 ` '

›-Κεῆ5;Ϊό€ὸ 11- σε Ι68πέ1πω;Βερε Μϊϊτητέο Β;ιέώψ ιιιιΙ ΜΒ

διἱιπιιτὶἰἱεΉιιἰα ριιἔηἔιτ ςι1ιΉ δικέ ΙηΠίμιόοη18 δε Ι«ΞΕ

20β2°ΙΕτ8:ΜετΙο Βοιαο8ΕΧΒ1Βέπιιτ.Ατ ΐι11;Ρἱἐἱὲὶ11φ1ἶίἴταἐἱ9·

-πε·ι:ΙεΠ8ηατο Β2;:τ€άρχΕξ Η: ετειιΞοῇ ΜΗτιιτώ 86 3ε:8αϊύΙΙΙ

Ι·10εθθάε:οτ68εΡτοΒ.το·α_ τἰτ. Νςπι ειιΞπὶ Ρ6(Τιτήραε?

ιὶειηοιπίὶτειτἱοιιε Ι°1ἔὲΣ€ὸἰτ2Ἐὲὶ11Ύ€Ι Ιε8:ιτιιττί @απο , @ή

Ρ:ὶιι$ εοήεεπεἰἱπτΐἔ εοε ΞΡ(Βε εΠἐ, ι1ιιἱ. ί-ι.ιιπδ ιά1οπ&τωι

ειι1οά·1Ηί5 καφε εΠΕετ

το111ω.19. , - , ῇ" δεειιιιόὸ οΒ]Ξῷτ_ιμ Ι.ΒΙς_γρι·βίε@ά ι ΔΗΩ: Βςτοβε1Πα·

Πω ὸΙεἰωτφΙιιτΗ ν2ιΙετ ἶἶΊἐ1$πίἙὶτι1τὶο ; ΡΠἱιω :Παπ ιπιμ1ΐ

ι1Π`ιωι1Μ6εΙὲ ἀ€πὶε1ποι=ὶτι1εἘιἐτἐ8 έΗτω. κειμνΔει@ι

› _ 5ἱστΪἐΙἱι1τὶο ει51τιιτιαΙεάέέξο,-άι1π; Μπακ @Με εωπωικΠ4·

νιέ:!ε ὶΙἙ:ἔΞρίΕὶΕμίΙξρ;ἑξἱΙςἔ Ξῇὶμε @ε ω? ΪΪωἑ,ΨἑΓὶτΠ$›ἔΐ°

› -ΐΐ9έ ξ&ο,ξ11ίΜ Ράτέι· ἶΐἀἔῇίἔι*ϊῇἔΙεὸὶἐἱ:ιι'φ @έρεξ6ρόπί09Ε!”

·σωα›Βω ω«υωέά14“$έΐ8Φάε9όϋΡ9Με!Ψ :=ιηΒ·
-ἰἱἱἔίἀτὶᾶΕ :τῇ | _ἀῇᾶιἱτϊξ;ε1;1ρἐὶιῖ1ε;ὶϊὶτ'ἑ ὁζΡΕἐ;:ἱ 11ἑ Ειπε
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ὸὶεΒιιε ε:οίηωίΠ·μω ΡετΒετταΠἙ› ὶ

εΠέφ,πήεΙτ:1Ιε!ε8έμτυπίεαΡίπτ.Ηςε ωΜτωο Βέτεάέε; Με '

ΡοτέΓτ νΜετἰ ζιπ ῇι1τἱ:ι ΠΠ δτσΠειτοςε ἱττσ στι» .

2Ἐἱσ '

Νειτῇὶιῖίὶῇτιιτἰοιπὶεδ; 1€8£ἱϊΪ11ἱ€ΠΙΠ8θα,ιπωζΓθΦΠ Μ ων `

δ:ΡτΌΒξοί-ιιΠιζΡῇΙοβἱξ-ΡΡΠἘΒΙΪΘΞἔ· '
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ΜΜ]ΪἱΙιιΙἰ0,ἰι°εΜ παπά@ακα :ιό ω!»που σοφῶ

:Ζωα1τΨί/Ξιᾶ'ο ποπ σοκοπίεβέτ.

νε τ: π ο ιπονετιιτἔιΙΟ. απ ε π) ἱπἰτὶο ποπ ΓιιΒΠέ

Ντ ἰπΙὶἱτιπἱο πωπω , ποπ ΙοΒιιτπτπ νεΙ Ηὸεὶεοππ

:πἰΠὶιιπ,νοΙ ΡτοΡτε: νίτπιιπ Ρε:ίοπω , ειιι_Ιε88.°τί ποπ πο.

τείὶ,νεΙ :εἰ πο; Ισπειτὶ ποπ ΡοίΪἱτ , Η πω: ὶιππεὰἰτποπτιιπ:ι

· Ρώτα ΓιιΒΙατιιτπ Πτ,τοτπεπτοπο ὶπ :πω Ιοεπιπ, › παο-πι·

.οιΡει·ε ΡοΠὶτ Ιοοο.κιιππ ν_εΙ ΗἀοἰεοτπιπἰΠἱιιπ, επ εοπνειΙεί

εατΙ6Βατιιιπρ.π νοτο πό εοπθττπετιιτ, τυπο Ιε8:ιπιπ1τιιιπι

- [Ρειΐἑετἰ οΡοιτοπτΞΕἱκτπΡΠ ἔτειτἱἐ, άεΡοττειτο Ιο8οτι1τπ το·

Ίι&οπτεί'ε , ἰε Στάκα Βεπείὶοἱο Ρτἰπεἱρἰε π: οἰνὶτατοππ π»

ιὶἰὶτ,οι1ατὶτιιτ απ Ιεἔετιιτπ ΠΠ τοΗόπιιπ £011ν:110Γ02ΕϊΙΕοω

τα Μαι Παπ Ιε8πή ποπ ΡοτεΠ,άεξπάο δ. πιο πΙὶοπειτο.,ιπ:Δ

. είΤε άεΓπτηποπτιιιπ τΠ,πιπποεο τεέἙὲ τπὶΙπ Ιεἄετπτ.Ετ Ικα:

πομπο. Ωπτοπἱοπ:ι ω ἀεοἱὸὶι, Φορ! Με: ειπιεπτἱπω

ο τριππω:ΗεοεΙΠΙΠτ τςΠτιτοτ,ἱπυτὶΙε ίοτοέ,Μ Ιε8ε.:ϋ οπο;»

ποοιιιη; ατακα εΙεε:είπτ,ποπ καποτε. Ι; ι . ίΕοο το8.Πο.το.

απου' νοτοἰε πο: πιιἰνοτἴο. οπςΠἱο άα:ΐόπ:ιιτ,πτ ίὶνο ειΠ

τπὶΪο8πτἱ ποπ Ροτπὶτ;ίἰνε εεε @οπο Μ: Ιππἱο ΜΒΜ ποπ

· Ρο:ιιὶτ,ἱπ›. ἑιΒἱπἱτ1ο^ἰπιιτἰΙο Η: Ιεεειππιπ; π: ΜΙΒπαππ

οπο ΡοτΓοπο,ειιάτ τοἰΏΡοίἘοο. ἰποἰάεπτε κ:οπγο.Ιοίι:ο.τ. Εάοπο

[σπιτικο. :Απε οπτιοι1ε τοξἔοΙὶε]ιιτἰε εοπίπιπο.τιπ· , οπο πο.

παπ6πι.€Μπε πΒἰπὶτἐο πωπω ΐιιἰτἰπίὶὶτιιτἰο,:το.ᾶπ τετο

Ροπε εοπναὶείοετο ποπ Ροτεθ;.Ιπεαπ οι1οε! ΑΒ ἰπῖτὶο νὶτἱο.

Έ ιι ' 1- πι :ίοτι:ο.άπτετποοτιο ι:οπνειΙεΐοετο ποπ μπώ. Μιποο

ιπὶιἰο ι ο. Ι.οιπε ὲιβΞπΙτἰο, επιπτμΕΕάε ΙΙ.Ι. π: άεροπο.;ο

ιοΒατι1κπ τεΙἱόὶπιπ ποπνα :Βίτ,8: πε ειι1Μετπ Η νἱνο απο·

@τοπωΒοι·π:ιππο οΠἔ εφΡετπ, Ιοοπτιΐ εοπνει!οί-ι:ο;. δὶ

ΜΒτει· :σε πιω τπἱπἱ ιεΡω ποπ Ροτείὶ:, Η Ιε8οτει π: τπὶπἰ,

ΨΜττινἱ8 νἰνο τείὲετοτο π πΙἱεππτα,πὶΒἱΙοτπει8ὶε Ιθ8:.τιιοι

0οπνπΙεΓεετ,οπο‹:ἱο 1πὶτὶο ποπ οοπίὶὶτὶτ. Ι. οςτ;:α. μ.5.

Δ:ωςε-ε: ` › ' ' '

Ψ!

με;

  



 

'ΔΩ Μποιιτ.Απξ Όοπτιιονικε;.απνπ

δώ οΒῇἱεὶτιπ «Μ. ι .ΕΕάετο8.ΕπτοδΟιηιιε Με Μπενετ

Βα,Ιτετπ Η ΗΜ Ιε8ειτι.ιε επ Ϊιιπἀπε,οιιὶ ΓοιὶΒ:π‹Π τ:ίϊεπιθτί

τσιπροκ τω” είὶ,ίἱ ειππ νὶνο τοίὶειτοτε πΙὶεπειναὶε, Ιφ

_πιπτπ :ὶΒὶ άάκτιιιπ Χάο. ΗΜ: νωπά ποπ πο εεεὶΡἰεπ‹π

Ϊιιπτ , α: Η πι» Ρι1τἑ Ιοεα:πεπωπιπόιιε Ρκορπιπ , Μ

' ι:ιππ νἰνο τι:·Ροιτοκο πΙὶεππν€τὶε, πἱΙπΙοπιἱπιιε πω άεΒεω

]111°,(€ά πι ξπτεἰΙἰἔεπὸεν. ΐοπτ, ιιτ_τὶΒὶ Ϊππόιι8 τω” @Με

*ΜΕ όποιο: , τω) πω: τοποπίοπο , Η ειππ νἰνο τεΙϊατοτο

' ο.Ι3επανετΙσ , α: τιππ τεΓΡοπάεππι· πω ι::ιίπ Ιεπετιππ άο

- Βετἱ.Ι..οουἰτιιτ οπἰπι Ι(:.ΌεΙΓπε ὶΠἱε (ο Ιε8ειτο εοπάΜο

πεἰἱ,πτοιιὶπτοεπἰο. ()ατοππιπο. πιο ΜΒΜ: εοποίποπαΙπ , ὰ

εοπόὶτὶοπειΙεε ὶπίὶἰτπτἱοπε;ε ποπ Ροπὶπετ. Ι.ΡεππΙτ. Με

το8.(Βιτο.Ιάεπι εοππτιπειτ Βτενὶτετ 8ε οϋπε:ΙάοΞ ΡαιιΙιιε 1η

- _ 1.τποι.98.ί·Εάε κ:οπάίτ .δε άειποπΠτ.πΒὶ τοΓΡοπά!ι @π Μ:

_ νο:Μ.Μοει πο: πι) εοιιὸ5τἰοπε πιωπωΡοτοΙΈ,οιιΜ1

ΒπῇιιΪπιοεΙἰ Ιο:8επ:π ποπ τσ:·ίϊ:ωπειιπ Ϊειδὶ:ἰ τσιπρπε,ίω εσπ

' όίποπω::ΡΙεπε ΓΡ:6ὶπτἰ οΡοι·τετ. 8ππὶΙπα Η ποποιωτιπ

Ξπ!Ητιιτιιε Ετ Πιο εοπὸὶτἱοπο,‹:πτπ αποτο ροπής αυτ-Ωω

κ πππνἱε , δ: π:τπΡοτι: :κΡΙετα: εοποὶποπἱε εαΡεπ: Ροτοπο

_ τοόὶὲ ἰπΙΗτπτπε κ:επίστέιτ,δε ι:ει1:ορικ Βάι” πςτεο!έπιτσιπ τα·

' ΡΜ.Μπ ΜτΙ πε.6ι.π:άο πςτ:ὸ.ὶπίἰ. ΚΕ8148€Π“Π Οπα

, ΜΑΜπιω ε οοπώτ1οπαιΙα ίπίΗτπτΙοπεε, τιππ πό@ψ

`εα›ιιοΙίτίοιπει!π. ποπ εττἱιιετ,ποκ: Μία , ι1τ πιιειπνὶε (χω

Ιοεοι;πιπ Πτ,οποπ ι ἱπὶπιππ ίρ:άσ.π:ππιε,ποπ νεΙε:ςπϋ·

` «πω πωσ ίἰτ , Η και στο εκὶΜπτὶε εοπόίποιπε ποΙππ

:εΙὶππιπ Ροιππ, πι: _ σε π:ππριιε σνειιἰεπτΙε εοπ«Μοπ8

. μπι”πωπω” , οικω που τοπο.τπέιιτ1.ά.Ι.πιση8$

ρ;!εέοποποςάοιποππ. ' ° '

 

- ' · , . . Α8ξιπ..

».



Μ· _ ΑεεειιΤΙο ΧΧ11Σ

ω απ2εωατακαπή/Ζέύωβίτωε@Μιατε:βαΜΜΜΒ

! Ε _ βεεβτέυει3 σσκέεπ α'εύεπτ.

ω, ΜΙ ι 1 π· ε ε Ψιειιπτνὶε ὲτείἰειτιὸἱ ίοΙε:τιπΞΒιιε ὶπιιπιιπς$

Ιἰπτ,εοτιιιτι τειτιπ:α Μάκηυπι εΙοείι1πι @παπι πω·

ΓΗΣ Με ωτ6η·ι όιιοΒιιε εκΡοπἱ ὁεΒεε,‹1ιιοτἱρε δικ ἴο:ἰΡἰΞε Εε

ω ΐτε.οτιιτ,ςιιο Ρτοβετί ΡοΠ:οει ΡοΠΪτἱΗοτιιφ νοΙι.ιπΕεε. Νο

ΒΒ τμ εηΙω Η Με εοηνινἰο ειι1τ εοπεπο(ΠΒι1ε ?επι1Ιίο.:ΙΒιιε

[Μ πιΠοε α!ηιιετιι Β2τεὸειι1ῷκοι·ὶτ, εοτιτὶιιιιὸ Βο:: Ρτο τεθ:ει

Μ πι€το ΒαΒοΒΙιιιτ.5.Ρωιθ.ΙπΡε. άι: ΜΜΜ!. 8ο!εωι18οπΞιπ

άι 2Ιἶφ1αι1ά0ὶι1 ἴειιη1ΙΙαῇὶεοΙΙοςι1ἰο , 6οωωεπποτε.ητεε ΜΒ

κι α1μιε ει·8ει πο; ωετἱτο , ε:ΜΙΙτετ δ: !ιοποτΞε 8τειτἰὲ. τικι8ίη

φ; ηιιεκπα ειηἰτη0 άπετε,ιιοε νΜΙΠτι1 νε1Ι::,ιπ Βοπο. ιιοίὶει

Με ροίΕπιοτεεω ω αυτα πάεωιτ.ΠεΒετ 58Ξτιπ σειτὸ σουρεα

·ιι · θιΝτν1ι1Α ιΙ._ Μ.:

  

μ ϊοάεππΙἰ:1ε νοΙι.1τιτ2.τ€, πω!ΜΒ τείὶει·Ι νοΙιι:::έτ Ι.Ι.ιι=·
!

›
Μ! Εί0ω,©Εάε εεΡε.ιωΙ.(Δι|οό αυτ ΙΞ::1Ρτο ωιΙὶτἰηίιαΙὶειιιι

α! Ήι€,ηι1οά απμω Πε :ιΒ ω επ:: Ρτοΐε&ιιιτι! εσιιίὶαΒἱτ, π!

:ΜΕ Μ: ΓστιΡτο ὶεἰοη€ὶε τοιΉΒμε , σοι:ειππ ειιιΠ51ι; ιηΠεε ω

Ο πισω (παω μιάΙο1ιιιτι ρι·οωὶΙτ.' Φωτ: π! :επι ω: 1'θ8ΠΜ ·
'

·· .
. ·

. .Μ 001Μτωηιάιιο τ€ίὶ€5 Βιί:Πειυπτ,άπο τειιι1επ ιιτ τωπιππιπι

ή ιιεεεΙΓεικΙ1.!.ιιΒὶΙἰεω τε1ὶ1Β.Νοτι ἐιιιτεπι -οριιε εΠ5 π: τη5Ιοε .

Μ; @σε ίοΙ6ηιπέτει· εοπνο0ότ,ε1ι1Ια τοεατίο Μ: ειέΗιε ῇιιτὶε εἰς

Ω ΜΜιψ.ιε ΓοΙεπιι5τωΒι;ε ωΙΙὶτω Ποπ Επι: ΔὸίΙτὶᾶἰ.

Η δα! οΒ)ἱεὶτιιτ 5.ΡΙαπὸ.Ιπίὶὶτ.ὸε τοΚ.πιΠ68:Ι. Βὶνιιε.ι4.ξ

@ΠΜ ιι: εοω.τη @ΜΒΜ ΐει!τεπ·ι ἀιιοβιω ει‹1 Με εοπάνοοπ

(β υΙτὶω:ιω Γιωτη νοΙιιπαιτοιτι επΡοηειτ,φ1εφ @Ποστνα·

μ 1ιτΠΒΜΕ Βατεάοπι. ΚεΓ .αιΞ0ά ΙΜ άΜϊιιτ,εμοά ε:οι·ω

ν0€ιτἰε :Μ Βρε: ΒοιηΙτιΗ:»υε ιτιὶΙεε τοΠατι1ε οίΙ:, ΠΜπάω

@ατακα πιειττετίνἐ που εΙὶίΡοίἰτὶνὲ ίσου Ρώτα. ΠοιπΙ

Μπτ οτιὶπιἔα6ὶ:1 παταω π:ιττωοηεω,οιιιοά [£ὶΙἱ€€ῖἱτ2. εΙα

Βόὶο ενοιι:κπ.τ,‹μο‹1 τιι1Ιοε σοπαω τ:ΙΙϊβι:ε νοοιιτίε άε Επι»
“"Μ Ϊ' ' | . Ρ ι1Σείιι€

‹, ἐΪἶωἀειι:.ιὰΒ5 ὸΙεὶτιπ,ιιε νιιΙω.τ τείΕειωεπτιιω τιιΠΜε ;η·1:θό .,

 



από ΜιεοΒιι.Α.Ν. Οοι4τιιονεκει.εικνΜ

ω. ω. άπροΠ1εωτινστΒα πικαπ οιιιιιι€ἱετἱιιὲ. Ϊοι1 πειι·τει:ω. ιιιΙιιΙ άιί.Ροιιυιιτ.Ιτα τε·άθ νι81ιμι ὶιι ά.$. ΡΙειιιδ:, απι

ττει εοιιιιτιιιιιεπι ιιιταρτετιιτιι οΡιιιὶοιπιτι άςεϊόιτ , τιιιοά η

νιόεΙια·τ ειιτιπ άε τιιίΙιτιε ιτΪτὶιιιει νοιιιιιται:ε εοιιίΒιτ ί ιττί- "

Α απο ιιοιι ΗΜ ειιι€τείι:αιτιειιτιιιιι οΒ Ιιοο,ειιιοά κοψω π! το·λ Ωετιιιειιτιιιιι ?ειείειιάαιτι οσο εοιινοεανιτ. Ωω Γειιτοιιτικ

- εά!ΗΡιιΙαπτιιτ ΨείοιιΒεε.Βοάςιιε δε ω

` Αεεειιτιο Χιε111. '

Η.απνιϊιν»: ποπ »Μινι ω' Αικαίειω” πω/Μπ22ατ.

. ΕΧΤΑ τ νειι·ίιε πω. Βια όεδιιίτιφΤειι τεἔιιἱα ιιιτιε,

; ςιιοι5Ι !ιατΐιταεόιιοιι ωιω , [αυτ Βοιιοτι1πι ΡοΙἔίΒΩ

80η ει ιιιτε,ειά απο εε ιιοιι τι:ιιι ιιιὶττετιιτ , ω: πει Με

ῇιι.1.‹1ἔοιιὶο.ιτι.Ο.όε]ι1ιε ό:ΙιΒ.Ι.ιιιιισ.5. ἰιι ι·ιι?νιίΠπιο.Ο.

ὰ; εαάιιο. τοΙΙ, Ι.οιιι.ειιοιΡε.τει.Ε.@ωιιιιι. .ω Βου. ρςΠ.

ή (3ιηι15 τσ€υΙς Ικα ώ ίειιτι:ιιτία,ηιιοά ιιςτοάιτσ.ε ιιοιι:ιι:ΗΨ.

ῇ άεξ1ι1&ο , Μ: ςιιύάεπι π. :ι‹:ὶ &ιατοάοε τω.ιιΠτιίττατι1τ, ω:

- ΡδΠιιιι:εεω 8.ό.€Μ11ά0 εοιιίὶςιιἰ, με. ειιἱιιι :.ιόειιτιάι ΜΚ·

όιτειτατι απ! ιι:ετσάεε Ποπ ττειιιΠτιιττιτιιι. Μοετιιο ιταιιιισ

. Βξι:εάε :ιτιεοειεΗτο.ττι Ιιςι·σόΙτει€503,Μ- ΜΜΜ” ΓΠΟΠξ: ε!"

ΜΜΜ, ιιτι:ιιιι -τιάειιιιάο Μ» ιιςτ€:άιΒιιε άι:ίωι&ιαιιι

ΡΙὶυε ειεειιιιιὶ ιιοιι ΡοΠιτ. (.

. 8 σ! εάνετΓετιιτ Μια άπιθοιιί Με ατ8ι1ι1°30τιτι1ττ1.Η2·

τα Γιιοοεἀἱτ ιτι οιιιιιε με άεΐιιιιέΗ. Ι.ιιςιοε ίπ οπ1ιιε:βά

πο'οι.Βςι·οά.Ι.Βαι·εάιτει:.ίεάε Κ.Ι.Αττιιιι Με ριάειιιιο1 Μ·

Βιιἰτἱιετεε άεΐιιιιέΕιιε, ει·8ο Πἰιιά τωιιείετε: :ιι!.β2ϊε(ω

Ιιιοε.ΚειΡ.Αά αι εμε ρετΓοιια: εοζητειπ , Βοομ1Π8 280'

` πιο. ιιοιιΡοι::ἱιιετ,ςιιἰιιιιιιοἀ Γετ[οικιΙε ώ, :ιεὶ Ιι;ι€άω'^

Πω ττειιίἱτ.!. πό ΐοιιιτιι. 5.τα .ΕΕάι: 1ίΒ:ι.1ς8-1.<1"ΜΨ1(:°

ι_;.Π.5οΙιιτ.ιιιειετ.Ατςαι με !ιαειει·ΙΙτατιέ όεΙατι; αόΡΗΠζ9

:Η Ρει(οιια!ε, ω. ετἴοιις κ:οιπΙιτιο Ιοαπη θιοιτιιυιφ

Βει:εδειο.Ι. ιιι οτιιιιΞ ιεαιιιίιε. ἔ.ὸ:ιτ8.ῇι1τ.ῷ<Ηω¦Β_

Με: μια: ::1Βιιοπάο,Ρα (απο !ιατοάιε , ιιι€τιτι,ά18ωκων·

. . ::70ΞΕΙΞφ

 



  

:' πω: ιπτἰο παἱσετπτ.Βεἔεττιιτσιιὶκπ παπ:άπειε αυτ οΒ Ρπτ- ·

ομωνπω ὶ1ὡ~ )έ22:.β

?ονετεπτππ πω, ππξίἰππΙὶπω παπι Ρε1·ΐππποοπατοπ

: “πω” ΒΜς13_χος| [πωπω] ΡΙοπιιτπππε πςτεό1Βπε ΓεπΡεπ,

πι: ώ εοπ]ππ&ἰοπε`ω ΓππΒπἰπιε,ΡτοΧιπ›ὶε πςτεἀἰΒιιε πό >
Φ ἱπτείἱτπΕο,ΙἰΒετ·ὶε ρυΕμ ΡπΙεπτὶΒιι$, απ: σ:ο8πειπΞΜ.πεσ ω

· Δ

· Επτά Ϊ. ΗΡ Ηζ Ρ1·ο Ποτ. Ιπιπυ.ιε επτπ ΒεπεπεΞππιά:Ιεφ

ικώπιτπ πάειιπάς τοπικα: Ραίοππ πςτωπκπ Γειά!»

ῖοκιιιπ,πιιτ Ρτοππιστπτπ 3::ο8πετοτπ:π, ἰὸεὸ επτπ Ρετΐοπέ .

εκππ8ιιἱτιιτ,πε‹: παώ: επ! Ι·ηπ:πε8 , ΦΠ.πππι απο. ίΕ δοπ
ν'

Ιιπ.ιππ:. _ Δ -

δεοπππὸ οΒβώιιτ Ι .::ιιτπ ειπἰἰςϋἰοτἱΒππΟ. πο: πι. ω

ε ΪΙΒ.ιιΒἱ ία_πτίτπτ,ε1ποπ τππ1·τπο πεε:πάε3 πω τω π»ω»

? πω εΠΕ πεποάπειτοπμ πω: ειό1πιππ πάτπά!το.τεπτ πω:

'_ αππππηππ ὸεΙἰΒεταπ:Ιἰ δ: πώ ειάεπιιάί πι€τεώτααΐΜωβ ·

πω! ει! πςτώπε Πωσ ππο[ειιππικ , ζητα. Η τεϊπΡι1η

Η πιιοάἰρίἱε,.1ῖ νϋαστπιπτ επ :ο ππππ ει! όαΙΙΒπτειπάπιπ τοΙίε

. @πώ οΙΙΕτ;ΚεΓΡ.Ηἰ‹: παπι” αιίπεπωπω:π 8επετο.!ί

·· πΦΒιιΙ:ϊ,πιπέ :πωπω πεε1·επΙπιτοπι ποπ ειὸἱτπιπ ποπ :πιπίἔ

πιώω πετεπεε.επμιε [Γεπἱπὶἰε πιώ πω: ά: πω», πιώ.

Ξ τσιπ ΜΜΜ: πωπω ίὶΒἰ ι:Ηιτπιπ εΠἔ πςτεὁἱτειεῖπ,πεππε

πἀεπππεπἰίὶἰτπππὶπτᾶεΙὶΒοτειτεά ππτεόἰτπῖο ειὸεππά€ξ

- δέ @Πε ἀεΙἰΒε:απὸἰ,ειΈππε ω; σο πω πΙει:πεΗ,Π ε:τΡαπ:ιτ;

. ω” ίπτποτε,πποπ ίιππτιππ , δ: νεΙιιτ ίιεπιπ Ε26επω , πω;

ί ΜΜΜΗω[πει:εάε5 Γιι0:οε Έτο.πέ:3:επι:.

- 'Τεττὶὸ πἀν:£ίἐιτιι;Ι.ιιπἰ‹:. Ο; πο Με :ΙΜ απ. ο.ρβια τιιΒί

υΒ1τϋπἀἱ:ι1τ,‹1ποὸΙὶΒ:πΡ4.τεππιτπ πςτεπὶτατεἑπ πωπω.

« πειιπ,πα: α9:Ι1τωπ, πππτπνἱεἰπτἰ€Γιιἱὶἔπιι:1, απΙιπΕττπ9

Φἰἰἰςπιπἰιε Πω ππέι·ςάεε :τππί-ιπὶτταπτ.ΚεΓΡ.5ΡεεπιΙὶΓεω <

' ?ΜΗ ΠΒετοι·πτπ πω: επ Ππ8ι1ΙππτετἱικὶπΙτπππ:ππὶ:ι επίπὶ π

` ΒΩϊβόίτπεΡπ1Έπτωπ ΠΒ_επε άι·:βετιιτ πειἱυπιΙὶ πω: (ΜΒΜ. θ

` Ρϋάἰτ π: Με ἑτιπΓτπἰίΠὸΪιπτεἀΙἑατἰ; Ρο.:επτπιπ ποπ “ΙΕ

- ΜαεἱΙἰπε ρεπππτετπεμι πο. πει:πισε π! πω” Ιακώ

` ρπππΡποπ=Ρς:νεπ3ιππ

παπι π» Μ,ΗΠο ίόπὲ Ρηπιοέτιιο 5 ΕΜ -πΙ!ἐ Εεπιππ:Ξπ

ΡΑ
Π'.Τ*

.....- σ. ...<

Α8Μπέ



ἡ

Χ

ΜΒ -Μιοοιιιιωτ. Οοιιτιιονειιειωινιι

Α εεε1ιτιο Με”.

β Μιά κια'εαπείέ πισειι'έω:εω ; σ. κιππέ:ρπβιέΜαι. '

οΟΜ ιν: ν π ι ε δ: :αφτο πι ΠΠ Γεπτοπτιο,οιιοό με

:ιάεπιππ πει·απτο.τετιι ;ο.ιιππιε ι·:είειιπο.τιιτ.Μ πο

τ€ιπτ Ασειιιί:δε οοιπιπιιπιτοτ1)Π. ιιι€.; . ΡΕ οοειτοιιι. πο·

ι·εεπΗ:οο (ἔπτεπτπι Ριοπιιιιιι· ριιιπὸποε :ιι·8ιιιπέιο, πιω

οπιιιιιι μια ροιίοικιΙια,ίινο ΡυπΙιεει Με ριιν:ιτπ,ε ο.:ιππο

ιιιιτι Ριςίξιιρτιοπο το!πιπτιιπΙ.οιπποε δ: Ι.ίιειιι.Ο.ιπ κ·

τω τ. 3ο.ειιιπο.Ιτιιοπο 8ς με ειότιιιισπ ποιοιπτιιτειπ , οπ

8ι ιπιι ιειπροιιε τΡωο , νΜεΙιοει ΡιπΓι:ιάρτιοπε. ιο.ιιιι

πωπω τοΙπτιιι· δε εκτιιι8ιιίτιιπδοειιπάο ι:·ειάοιπ ἴεπιεπτἰι :

οοιιπι·ιπατιιτροτ Ι.ποετ.8.& ·ι.πι 8ΙοΠζ().άο πιτ. παπι» ω» ι

(Μπι 11682Ε τοιοιιιι:ι ειι:Ιειιιιεπ πςτεοιοι.ιοιπ Ρις&τιπ1Ιοιι80 :

τοιπΡοι€,Ριιτει όεεειπ ιιππιε Μια Ρτ:2Γοιιτο8, νιΒιιιιι πιω

ειπΓεπτεε , ὁ. εοπτιειιιο @τι οο!π8ιιιιι: πιο εάειιπάιΡτι;· .

Μπι Γο.Ιτοπι ΙοιιιιιΠιπιο ιεπιποιε, οι μια Η ποπ ρα 50· ι

ιιπποε σεΠΞινιτπω πςτοάίτε.τειπ , μπι Πι εκο!ιιΐιιε ὰ πιο -

“πωπω Ρτε:Γετιρτιοπο 5ο.1πι101°ΗΜ ροίπτ ἐι Ρετιιιοικ ο

/ ποιοοιταιιε τεΡεΙΙι. Τειιιο ίαοέτ :κι παμε !Επισιιτιοε οπο·

Ρτοπο.τιοπειτιπτιπο. δ: σπιτια τ:ιτιο , οὶιὶο. Μπι! ΙοιιιιιΗΪ· '

πιιιπι α:ιτιΡιισ ιποποιε τ:ιοιτειιτι ιειιιιπιπιοιιειπ.Ι.ύ @σε γ

(Με Ροτιτ.παιπά.οιια οι ΐοιτιοι· δ: εΗἰοεοὶοι οικω να· ι

Με ιοΡιιόιατιο.Ιτει ποιετ ἔΙοΠἶ ιπ Ι. Η ποιο [Με πςτσΠε :

αἱο πιτ. άε!ιπ.Ρε:ιΙ.;.Ο.οηπι.8ε πιέϊ.ι€ιιο. ` ο·

` / Οοπται πιιπο εοπιιπιιποπι δ: τεοφιο.πι ΠΙ). &ΠΚΠ· ;

τπιπι ιπονοτιιι· απο :ιτ8ππιεπτιιπιι Με ωωιιιιι πατσάκι? :

Μι ποπ επ ιπ ποπιε ποίΕπε,ίθοΒιειιππε τιιιιτιιιτι φ19ά8"' μι:

οοπίδετιιι·,ίΒιι ροτεπ πο. ιιάειιπάι.Ι.Ριοτπι ιοιιιιπ.63- "Μ Η

Δω πο: πιιειει:ΙεπιπζΑά Ι.Βιιο. Ατοιιι ιι; παπι & πω' πι

Ί::ιοιιΙτιιτιο Γιιπτ, πιιΙΙο τι:ιπΡοι·ε Ριαίοε?πιιπτιιτ.Ι. που π π

επ νιο ΡιιπΙ.Ει·8ὸ δ: πιο ιιάσοποι πι;ι·οοιιακιπ πιιΠο πο· ιι

Ειμαι: ιοπειΠΞιπο τοπιροισΡισ:8:ιιΕπιπρ Μπι. Πο ΙΙ; '
ὶ ο . *ο ψηφο :κι

 

ι

ι

' ι



τβέν ?
θεικτνκιΑ_`·επ.Μ . α;;;

τἱό Ι1ιήιιε ενσιιωεητ1 ΩιΙΓο. είΕ,ιι:ιπι ῇιιε εὸειιιπἰἰ Βατεάὶτει·

Και που εΠΐεισιιΙτειε όι1ιιτε.Χειτ. ΜτΙ :ίΐήιιε :1ι1οάκ:!επι π·

; ςιιὶτοπἀἰ Βατεόίαιτρω,εκ ηι1ο Ροἴὶςι$2-1°:1~€ίἰὶι›ΜΜΜ άο

: εἰικΐἑιιτιπ,Ρτοιἱιιεὶτιιτ δ: ικιίοΙται· Ρετὶτἱο ΒςτεἀὶΕειτὶε.Ι. ; .φ

άε ἱΠΠΞΪἘμδζ ΓωΙΜπ. Ρτσετεται ςμοιἱ`ὁὶεἱτι1τ , ὶωΡτςἴετἱΡτΙ

ΗΜ οίἱἔ,‹1ι1ε Μετς ΕιοιιΙτατίε ε:ΠΠιιητ, ΡιιΒΙὶο; ιιτὶἰἰωτὶε

ωστε: Ρτοσ€ὁὶτ.ἱϊειι1ι1€: ζω ὶἰ8,ειιιεε ρυΒΙΚς ι1τζΙἰτετ1ε [Ιἱ11Ε,

ιιτὶιι νὶεὶ ΡιιΒΙ1ω,Ιοςιιιη Ικιὶκτ. Νειι11 σε Ματ Ρι·Ιντιτα:

.; ιιτἰἱὶτοιτἱε,Ρι·ςΓει·ἱΡτἰοηε τοΙΠ ροίΠιιπ. Ι. 1 ε1ιιάίειιιεττι. εξω

·· €1Π5116ἔΙὶ8€ι1Ιὶ_2111,£11Ιὶ]118 βΒ1εοιηΡέιοιιε σχετςετς ικεΗ-

; 4 81ΜίσηαιτυαΜϊ νΙπιπάΕ:Ισ υΠιωΕ.Μοιτι1Ρτ5οποιει. Ο. Β

Πιι-2.7ζδε :8.ἈΡ

» βιπήιιΜςι δειγ0€Ε. 8ς Ριι4ΙΒφ£ ω! ά

έ: ὸὶνετβτετιιρ. ΡεεεΙε::ΙΡτ.]. Πι ΒεΠο.5.Π Ίυ.Ιε ΐετνι1ιπ.ξΠξε

εειρτ.8εΡοΜ. - Τ - `

8€£11ι1ἄὸ0ΡΡ011ἱτι1Ε Με ετἔυωειπτιιω. Ιι1ε°εάειιι1ὁἰ

Βετοάἰτοιεω Π] Μο ΜΜΜ εοηΗΠ1τ.ΕΠ ανἱαΟ.ἀε ῇι1ιζὸε- ¦

ΗΜ.Μι.Ιιπίὶ.ὸο`Ιιιι:τεἀ.‹:1ι:ο.Ι.8ε άΙΕΕ5εά σποτ Ρτε;ΚήΡς€0

ΉΠε ΡοίΪἑΠἱοικι1οτι ΡτοοεοΙ:ιμΙ.; .ΕΕ ιὶε ι1Πιξ::1Ρ. Ξις1ττο

ίἱς,‹Ιιιὶ :ιΙτε:ἱυε`ειιπὶιττιιω ΡοΕΠάαιτ, Μου; Ωςιιωιτ 11ες]ιιβ

πάειιιιώ ΙιωεόΜ:εω ΡτειτΓοτὶΒΞ. ΒείΡ.Νοιι :Έπος Με

ρτφρτἰὲὸεΓΡ:ςίε:ὶρτΞοιιε,_ ί6‹1 εκτὶιιέὶὶοιιε μπω αἀειιιπ‹!ἰ "

Ρα ποπ η στη Ιού8ΕΉιτή τοττιΡοτζε. Νειϊτι ἱπ ]ιιτ1Βέ1ε ζη

€φτΡοταΙἰΒμε,‹1φΡεορτἰθποπ“ΡοΠἱἀεητιιτ,ίἐτὶε Θα :ηΈέιίι

(Η ιιί-αίτιιέΈχι.Ηςε Γεπτειπἰα ε1ιισό @ή ἔιἀειιπἀί Μϊβόϋέ.

ἱθ1ϊ1ὶ50.2.11ηὶ8 ΡεαείετΙΒε.τικ , ςοιπιτπιτιὶτὲτ ὶι ΒΙ)1 ΙΞβ€θΡ(3

ώ δ: αρΡεοΒα::ι , ὶὸοόεμιε άπό Η] ῇιιἀἰτωιἀο δ; ερμΠί

ΙΡΠάο πω είἰ τεεεάσ:οόιιιΒ. Πει εμῇτείὶαιιτὶι_τ 5ξεβάτιζ.1:ιβ €

Ιιοετ.ί).ἀηιιτ. άο1Πκτ. Θοπιείζ νειεἰ;ιτ:τεἴοΙ. ςοιὶφ_.ζἀζζε.ῇ.

ΡτοΒειὲ (]οτι:ειΠΙΙΒζ; .ΜἰίἐεΙ;_οειΕμ 2 Ι;Ι)ἰζΒ

Ι, Παει. ΑΠ;ετωωπ
τ >ΜῇὶΕ_ὲ:ὸρ:.Π;·.οΒΕ ο. : .ΗΜ νιιΙτ ῇύτὶςὶιιἰὸεπά ειάειι1ιά1_Μξτ(:

: ;άπεζτΦω.;ο.ειο11ίε ΡτςίἑτἰΒἰ; £οε1;ιω·ἰωω;£«οηά;ε·, 2Ιιώά

· _©0αηΡεζτᾶτΓι1ἰε ΒῇἔτοἀῇΒιιε ἔ ΜΙΚ; ιιι·κ1ιιο.πι ;;πιΡο:‹: Ρτς

; @ωΡο?1ἔ£
- _>”Ά -.

^*1 · ` Ασωπό



 

Μ:εβέιάέ.ωβ ΠοΝτκουσ έιιειΛἐνΜ

δ

Αεεειιτιο Μ".

]·'έ!Με ···υί·υσ ?στοπου α! άσυπέ:α_ω ἔῳσωωπ

· 7 μταποκιω.

Ονοη ΗΙἱιιενἱνο αό.!μιρ Ραπ ιπιΙ]μ1ιι βεβεα;@ω

. ' Μοτο ΠιΜΜΜ ο.::Ξε,ΒΙΓεε 8ΙΒιιΙ1ΤἔΕἱ8 |ηιιβςδΜ;

Ϊς201ϊιΡϊΩΒ2ϊητ.Νειττ1 · Μεμπε ποπ σουἴεπιἰσιπε :καιω

μιἰττετε: που Ροτεζἱ: Γετνοε Ρατεωοε Ι. Η ςουθοςίειπωώ

].Γετνιιι·ιι ι;,ᾶἶσ1ε: Μει1;ὶΦὶΠ.ΑόΪ1ςε ξΞΙΞιιε νὶνο Ρεικι:τιαπ

:πιΠειω Ρεποευ:.πι ει! @μπε ΜεοΡΡὶἔιιΟτειὶι·ΡοιεΙΙ.Ι_.4.Ω

ω

· τ€8 Ω]ἱ€ἙΡἱὅ,ςἰ_ε,;; 61:41;.(:.€1ε:Ρα:.Ρρτ.1)οηΙΗμειιει:ρφ

- ἡἱ01ὶ1ζἰπὶιὶιπ_ βοηρςιιέπ Ρεικεφοτιιω.ωςιιιηικ 80103 6·

 

` . ';βεξΗεϋ.]:ιρήτ 0τ8ὸ<6Ιὶὶἰει;η.Ἑ‹1μἐιβ ςἱο.ςηζι;ὶϋω'βοὶιοτιιφ 172€

›› φεπομιιπ Μορε;κε,ωμ2 ωεέα"ψυ , ΜΜρα ατιτιωΡ^°

]1ει*έι:Ιε βΒασά- οτείἰ ΗΠιιε νινο μακ Μιά; Ρατετι·φ

&;ιεΜΞπεω .ξ Μἔόε ειες.ΙιεςεάειιΒξ ςιιοά άίεΠ;ιπ , ΜΙΒ· ὶ

ΜΦΠΡ:0 ΒΩταίο Βετει·ο Ρο(Π:,ν1νο εφ,1τι σ:ιημε .ΕΜΗ Ψ ξ

»ΞΩΠόπω Ωτ,ίςει ὶπεέὶΙἱἔ@ήὶὶι1ω εΠ,:ιεωιιιζπι:Ηέψωξί!Φ

. ?ἐιξἀεώ Εφηάε μπώ νὶγρΡειτι·ε [ο ξιετοι:Ιοιη @ΠΕ› πο: ο ε. ~ ` 1

' ἐεάΧοΜ;ο.τ _@εεἱίἱοηἱ Ι. Μ ίιιξε. π ΜΕ ά: ΗΒετ. δ6ΣΡοίἙΒ.ι1Βἰτ:εὲἱζςιιἐ, @Μιά ΗΙίωφιοόειιμηρόεδ όοωΙπι€5 1

- Με Βα·ιο:ιιω ρει:ετηοιιιπι -νένο ε.ιΠιιιο μετε.Κοίρ. ΠήΡΙ1·

οί[911ν&ςιιφ;! βάψωμιηε ΗΙ5μείειω τ:ιιίτι1ιμ άοιπυψ8

` @Έ Βωιοέιιιτι ραςετιπρτιώι @Τῷ ἔΛπ¦έᾶ,δ€ ζει ἴΡ:,ςη0ἐ Μ

.βατ τποςτυο μέ:: Π;φω αὰεοςΙΪἐτΞὸ δξίυε_εοιι(€(ΒΜ"'

Η ἴὡἱέςηεςεΠεἐὶὸ ετἰαιι3 Βει·εάσε εΧΜιιιι:1π Βοηὶε μια»

Τ. ές10πξΦΜυρυμφΝαρέκ Ετοτἐιιετ εάΜοΜι;6.ήοηεω Β0ποτ ε

ςιιφ·ίμοςΙιτη φθςιφά1μ εμάς ; . ΕΙιμί;μς ΝΒ: π1ση€ω"'

- 7:ω:ςτέ.τπβὸυο;ὶ1ἐτ›.εἀςωιιίἑἱτεϊῇοιπςἑι.δ,Ι.·ώΩιΒ-ν=1 ··

: τῖἰέΡὸΗᾶὶε1ςμ; 1:0κιιω οΙόω3ωσκώ @Ψ ξ

ςιὶπἑἱἔἱπΓΡοιιΥἀοϊὶΡὁὲὲἰἱ:ζέξιοδΕΙΞιά&Ρηοπ ΪΜΡΒσἱιαβ

31>[ξω 90 άουε€=>ειε ©ε>εεΦωΡπ<νω==πυ νὶν°=ἀΙ1°°

- ·
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()ειιτνιιιι ιι. ' .μι

ριτιο,Γεά τιιιιι άειιιιιιιι,ίι Ρο.τετι:οιιίςιιτι;ιτ , δ: 00ιι€€διιΕ

ΠΠ Ιειισ.ιιι ίὶιοιιιιτι Βοτιοιιιιιι ο.όπιιιιιίΕπιτιοιιοιιι δεόιί:

Ρο ιιιοιιιιιιι. ει. ισόιὲ Ι.ιιέιο.ιιτ.ΙιΒ.4.Ιιιίι. ίαιΡτιιιιι :άι

9ωι,ιιιιωιι ιτιιιιοτειι·ι είἶο όοιιιιιιιιιιι, Ρ:ιττειιι ιιιε.ιοτειιι,

Πει ιιτίιιιοΡιτειε ιιιΒιτιιοδε νοΙι.ιιιτιιι: ΕΙιιιε ιιιιιιΙεειειε

δε ιιάιιιιιιιάτατε μαι: ιιι Βοιιιε ιιιι.ιειιιιε. Ικα .ττεάιιιιτ να·

εοιιιιιε ὰ νιιι;ιιιιέ ΜΒ. ι.. ά:εΙ:ιι. ε. ιιΙ;. Ποια. Μ». η. οι).

(©ιν.ι:.ι.ι. ' ' ~ -
›

Άεεειιτιο Μινι. -

Ιίω·άσ.ι π·ποκωι ω!άε79ιπέΐί &ωπι εκσίΦσπάιψισ Ριπ

. Μπέέω ωκεα'έταιΜ.

ι: Ε ε ν ι .ι ῇιιτἰε ά: άοίιιιιιτι οι Ι·:ειΒιιει. ι ι. τα!» ιιιιςιά

ι ιιςτεόεε όειιιτοπιε τειιειιτιιι επι :ιτε ει1ιοιιιιιιι άείιιιιά;ι,

εταιιιοιιΒιιι ιιςπόιτειιιε ειιοΙνειιάιιιιι Ριο Ροι·ιιοιιιΒιιε

; ιιετι:άιτειιιιε.(λιις τοΒιιι:ι ι:ειιιτ:ι.ειιτιτ ιιι Ι. ι (3. ει εσιτ.Ρα.

Με ιιιις.6.Ο.Γειιιι.οτειίι.ι.:.& ιιΙτ.(:.όο ιιιιιισά.ιιέ.ξ.Ι.ιιε

κ' τιἀεε.ι;_5.ιὸειιι ιιιιιε.ΐζΡειιτιιΙ.ειοιίο. Μάι ιιιιιςιιι @ιππι

ιιιτιιτ κι ε.Ιιειιιιπι ρω ΡοπιοιιιΒιιε ιιειει!ιτο.ιτιιε,εμιιο.ειιιιι

ιιςιεεια ι€ιι€2ζιιτιιτΗιιαΕ8ιιι1-5 ί”ιιιιτιιςιεόει, ιιει:είΐε είὶ, μι:

Ρϊ9 Ημια ςεπειιιιτιιτ, οι εμέ ΐιιιιτ Βπιεσιι:ε. ιιιιι;ειιιιε

οιιιιιιΡοιιιι:-ιιι ωιιία,εο.τειιιιε Ροιιιτιιτ είιεθιιι. $ιι€τΦΠιθ

άι οποία οΒΙ18:ιτιοιιιι ιο Ιι;τεάιΒιιε. Ειεο εο.τειιιιε οΒΙι

Βιιιιτιιτ ιιιιιιτειιιιε ίὶιεε€άιιτιι.Αὁοὸ ιιιιτειιι νετιιι·ιι .ιι @ΗΡ

82.τίοιιειιι ιΡί·ο μια ίειιιάι Μια ιιι;ιτάει το ΡιιιτιΒιιε Μ» .

ιοάιιαιιιε.ιιτ ΡιιόΙο ιΡίοι:ιιτιι ιιιιιιφάιιπι ε `ςι που ροιδτ,ιιτ

Πιιιιε ιμίοιιιιιι τειιιιιιτιιι· εισάιιοιιΒιιε ιιιειει:Ητειιιε ιι (ρω

ιιιιπι Ιιμέιο.ι.6.Ο.όε ω. ' _

. δώ ι;οιιιιιι Βια: α!. ι:ιτιοιιειιι ΡιιΒιιιτ Μ. . Ο@ο Μετα!.

«Σω 1. 2.(].δι.ι.ιιιι.ιε.εκ ΡΙιιιιΒ.Ιι:ιεά.ι:ιεάις.ιιΒι τιο.ώτιιτ,

.ωΙ€Σφάι:έ Φ:βιτοιιε ΡοΠιάσειιιι_τεε ριετιοτι οΒιιΒιιιιιε ὁ. άο

ΕΗΠΩο,ιιιποροιι οοιιν:ιιιιιιιιιιι ίιιιΒιιΙι !ιιιει:εάει.ιιιιι ιιοΙἰ· |

ιωςιιΕ ιιιιΕξειιςιιιιμΡιο ]ιις.ι:ςβιτο.ιιιε Ρριτισιιιβ'ιι; , ‹ιιιοι

ι ' Ι Ρ ...ι βεβαια
μυ



- ΠιιἰΒιΙε πιω” Βς:ςἀΙΒ1ι5ΪΔέΕο μιιιΡετς , :ι

· Κα!Μ Ι.!1τμ·εόε;._ι;.θζΡ:ιιπ1Ι.ει·έ:Ε

- _
~π '.κ ·

2.32 Μιεοειωάκ. Οο5αΪπο-νεκε:ΑκνΜ

Ιπιβοιπ ἱη Ρὶἶποτε,ἴεά ίπί-οΠό ιιι11,ςιιο:ιά τοτυπι ὸεΒἱτυιπ

εκοΙνο.ητ, νε Ρὶ8Ι10τ4: ειιιοά ό€τἱ11€ητ , Ιω τοτυπι εεάΔυτε

`Ιὶεί·ι:.Ι)ο:·‹τὶίἱο ρτςἀὶᾶεΡτοςεἀ1τἰη ειᾶἰοιιΙΒιιε Ρει·ἴοιπεΙἱ

Βι1εμφιι νετὸ ίπ Βγρο;!16εΜέι εξίΗοπε; ΜΜΜ· 6οζ ΜΜΜ

ςουνεητὶ Βςτοά€ε άώΙτοΜε , Η ΡοίΠόο5ιη: τω] Ρῇἔηοή

οΒΙΙἔε:ειιτ:, ίὶη8ιιΠ 1η ίοΙΜυιπ Ρτο (πω) εοηνοιιὶτὶ μι):

1:€1:ι1ι1τ. Κατω άι1ΡΙεκ είὶ:Ρι·ἱιπ:ι , ε1υμ ΉγΡοτΒεεει ω" ΡΙ

8τιι1ερΒιἱ8ατιιτὶιι Γο11όιιιτι, ω: :πω όίιι κιιαπιιτ νέικιιΙα

οΒ!Ι8ειτὶοιπὶε,άφηες οιιπιιξε Ρ€€ι1ι1ἱ:ι ΓσΙυμι θ.ιαΕ-τ ΕΠ τω.

5.οιτιι:1ε Πίάε Ρὶ8.ιιόΕ. Α1τστ:ιτέτέο Μ, ‹1ιιἰα εδώ ωρο

;ἔιο‹:.ικὶ:ι ίἰ:‹1ιιἱ·τιιτ Ε6ιτι ρίΒιιοπαωιπ,& εοπη·ει αμκ ραίΪἔΒ

ίοτσω εοιπΡετἱτ. Παμε: ομοσ !πεπεόεε ε!εωτοτέρ εθ:ίοπε

]·ιγΡοτξιεοπτίέ εόηνεηὶιιι1τιιτὲςτεόῇτοτἱΒμε,:ιὶίο 60βεω7Μ -

Β.6Εο ΡειιΡει·ο,τοΗ:ιεόεε Ρτο Ροι·ιο εμ” τι:η::11ΕΨ;· @ά

:ποπ εοο!εω πιοοΙο 6Βτέπετ ΙιΜέΕὶοιιΙΒυ5 Π] ει·Ιοηειω Π]

Ειπε Ρτ0 €ΙΙΒ

Ρα::ο‹:οιινειιΜ ποπ Ροτώ.Ι.!εΒιιεωωη Η.ι1εΙε8. 2.00·

5εςμιιἀὸῖπ ς:οπτται·ϊιιω αόΡατιι: Ι.Π ρο!ΤοίίΒιέ Μ. Με

τςζ νεπά.ιιΒΙ ίὶειτιιὶτιιτ,ίἱ ιπιιιε ω: ΡΙωΙΒιιε |1ετ©ΕΜΧΙ8Ρορ

ίε:Ιΐοτ,ί.; πωπω ί·-απάιιιπ ροΙἴἔό1: , εμι6ά Μ ΓοΙ1όυιπ ΜΡ
¦ ὸεωιιετὶἀεΒεετ. Καί-Ρ. Ριπίξτίρτ:ι :ιΙΠ:·ττ1ο οΜπειτ:ιπ

τι;ιτι Πι Ρετίο11ε.ΠΒμε :ιέὶξοπὶΒιιε ἔ Ποπ να;) Μ ειέΗ0ιπίπ

:επι [τα :οἱ νεπάίαιτιομς, Παω 1Βὶπιι1υί1ιἡἴτμιε Ιπτ

`τε; ε1ιιί ΡοΠἱἀετ τετη Ρετίτπήι ἔ Π] ©Πάιυη τοπνετιιτ,όΘΙΏ· 1

 

› ν. Ο.ιιΒἱ: ΡτοΡοπίτι1τ,ε1μα! Βςτ:ιἶκ:εἐεΒἰτόςὶῇ ΦΠ ΡΡΟΜε

› Πτ έτει· όαιϊ,νεΙ οριιε Πω , Π::811” έοηεειπωτΜ ί0|ιάιιιπ.

' ΈΨω··ΒιιΙα ίιιΡεοι 1Εήμεπω οΒτιπετ, Η εο:ινεπέωω:σ:0Μ·

υμΒιικ1ιιε Πι ίοΠάιιιτι, υοπΡτο Βει·εἀ1τ;ι·ἱὲΠΡοττἱυ1]0 1

ΚετὶσείΕ, (μία ειόΗομεπι ίιιεεω Ρειτέ:ΡοίΤε κ) 2(ΜΠ· 'Ι

ί:ι:1Ι.ι!.Ι. Η Ρο!ΤείΓο:. Π. Π: όε Κ. Υ.“Ι.;. Π. @οωωω "

;τπ1τ.ε:ηιβ > ' > ' έ

' Τεττὶὸ ειάνετβτιιτΙ.2.5.εΧ Ιβ Μο επειιτίοιπ.8 Φ· Ί

β-.Ω3.

;τάεε ςΙε κ: ΙκιάΜά Μ,μάτω::ι ίΗριιΜίοπα ὶταάειιἰ . κι

η - - @Ή

'·κ

«

- - · ιω-ῳ
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.- τ - ·7έ

Όεπτνίιλ Π; 2.2;

οριιε Ηει·ἱ,τιιηε «Μπι @ΡΜ Βεωεάεε τεπεητι1τ,άσ.ωπαπη

τιιι‹1ιιε ΡΙεπι1ττηιιε Πι (ο 1οΙικτι.

·‹. ' ΑεεεΜ·ιο εικν1ι..

ΕΜἰεἰἰἰἰ κα!&υπ/ὁἰεωιἰπιΜκ υπίΙππ2έσπ:3 άάάσταπ2.

(ΣΟ ο 1 ε ι π. π. π Πιιπ νοἰιιιπατὶε ί-ι:ρτεκτιεε ἱΜΡετΪεἔἔ8

ιείὶατὶο,εὶε εο,ι:Ρ.ιοεΙ ειπε εΓτ τοοτιεπι Μεσα Μήνε

ἱἱτ.ΒΙτΤετιιιιι Με ποτέ εοι·Πε1Ι ἱ ἑι τείὶειπεπτὶε;εμοά κατω...

πκιπι1πι δε ΡΙεπΞ4. δε ΡεκίεεΜ. ὸὶἴΡοίῖτὶο ‹ὶε οιτιπὶΒιιε Βο

' Με άεθιικίΗ, εοὸὶεὶΙΙὶνετὸ [στα ΞτηΡετίεέΈιιπι τεΠαωειι -

€ι1πι.Ηίι1ετεΠ:8.τυει1τ0 τ8ιπι1πι ιτε6Ιε Μετα 1ΠΡώεωτιιι·, απ:

εοάὶεΙΙΙἰε Ματσε ὶηίὶἰτιιὶ Ποπ/ΡοτοΡε.5. εοόΙεΗΠε. ΙΠΡωΙε

εοὸἰεὶΙ.€οὸὶε1ΙΙὶ Μακη Γιιηι1ιηοετίεάειιω τείὶαωει1τιιπι,

ειιοεμά ἴοΙετιιιὶε,ε1ι1ὶπ που Ρετ9.8ι111Ε11Ε εοε!ίεΠΠ εεττὶε ἴσ

ἰειπιὶΒιιε; δευτ τεΠειπιεπτ:ι.5.Γεο! απο ΡειιΙειτἰιπ. ΜΜΕ. Φ: ε

.τεΠο.τι·ι. οτε!. !. Με εειπίὶιΙεΙΠὶιπει.ἱτι Ρτωε. (ῖ.εοεὶ. Ηὶηε

ἴετἱΡτι1ω εΓι,ἰο 5.ιιΙτ.ΙΜΕ.άε εοεΠεΠ. ειχα! εοάίεΠΠ πω!

1εωπ ἴοὶεηιήτειτεπι οτὸἱηαιἱοΜε άεδάετ:ιι1τ. -

5εά οὶηἰεἰτιιτ ρ:ςὸΙέΙτὶε,εμιοεΙ εοὸἱεὶΙΙὶε @Μπι Β:ετεεΠ

Με τε!ὶιηιή ΡοτείΈ,Ρετ ίἰεὶεὶεοιτιτοἰίἶι1 πι.Ι.ι.(] .ὸε εοάΙεΠ.

ΚεἴΡ.Εκ-Ιιοε άΡΡο.τετ τοτ:ιω !ιςτεάΙτατεπι εοὸΣεὶΠἰε ω

το:: τεΙἰιηιιἰ που ροΠε,εμοή1εω ίεωρεκ επειτα. ΤκεΒεΠὶ

:Μαι αΡιιό Ιπεπεόετάι τετηωπετε άεΒετ , επί Ιιετεάάτειεεκκι

τείὶὶτιιἱτ & 1Πιιάκ1ιιε ὶιπετείὶ αποτο ΒΜεόὶτεε τε[Μηιι:ιτιιι:

εεΡαιτι·ιεητο,ειπ Ρετατι1ι· εκ εοώεΗΜ μ:: ΗεΜεοωπι1ΙΤιιττι .

Ι, ι.ἰτι ῆιι.ΗΣ‹:Ιε μια εοώε:ζω. εοΗετεεϋ. 5 .απο ΗΙἰιε.ίἱΪ‹:ἱε

^νιι]Βατ.ξε ΡκιΡἱἱ.Γι.ιβίἙ.

δεειπιόὸ ΒτεινἱἙετ :ιὸνε/τἴιτυτΙ.ιιΪτ. Οάε εοὸἰεἰΙ. ι1ΒΙ

ΠτιτιιίειιτΑιιοά :ιό Βοε ε: νειΙε2ιητ εοεΙΜΠέ, περίπατοι ιι:

ΜΜΒεαπωε φἱτηιιε τείὶεε,ἱτεπι ΠΗ:ιητ ἐκ Γει·έΡτΙε :.τωιε:

ίιιΕΠοωτέοπεπι ω: ΓιιΒίε:1Ρτ1οπεω τείΠι1πι αἱ απ. Εκ

@σώσε οίὶειπὶὶτπτ,εοὸὶε1ΙΙοε που οπιπἰηὸ εΠε ιι1ε (ελειπ

81ξτετε εεά1ηωοΜε, δ: Πε Ι1οε πιό εοιιγειιἰτ ευπι ω, ι1ιιοά
.Με _ _ Ρ :

7 .ίε:φτωτι .



 

· Μπεεει.:..ω«. δοκα·κονέκώΑκνπ
δ

011104! ῶιἱΡ;ιιι·ι·ι εΠ: Επι 5. ιιΙτ. ΜΒ. άε εοάΜΙ. εοὸΞεὶΙΙοε

1·ιιιΠαπι οτόἱιιατΙοπιὶε Γο!ςιπ1Ιτετέ άεΠόστατε. ΚαΓΡ.(Μοό

άίσί:ιπ εφἀὶεὶΠοε τιιιΙΙσ.τη οτἀὶΜτἱοηἱε ΓοΙομηΙωτειτι :Ιε

- Βόε:ετο,Βοε: τάετωιάι111ί έίξέειά μ” νεπιε Ιι1ΙΗ:ιιτΙοτιίΒω

°ΟΨΡϊ6ΒθΙ1Γ1Μ.ΑΓ]ΠΕ8 πονο Ρετ ωι1Πίςιιτ1οικιπ ΤΙπερ

Φΐ061,ςιις Ιοι18ο ροίΕ ὶιπετνεΠο Ξιιι:ορ!ιι&ε εβ,Ιαοε Πετυ

Ε11ιτι είὶ,πτ ὶη ςοἀΙοὶΙΙἱε ειἱ8αι1τιιι·‹1ιι1;ιςμ;: κώεε·δε εφ ·

Ιστοσ.€οκιιω Γ:Βποτωθ ικηιιΙτατιιι·,· Η @με ςΩεΙἰε$ΙΒ>Ιιι

Χ ίἔτὶΡτΞε. ΚΡατει·εει ΗΕ ετ3ε.πι ὶπ οοςΠοΗΜ αΙΜεΙΙΒροβ :

· ίι1τιτ,ςιή Ιρ ἴοΙει1πὶΒι.ιε όε ]ιώξε εε&εωωι:Ιε τείὶεε είδε να :

2811:1μ·. Ηἱιπ: πιιιΙἱα πό κβωηειπιηη :φωσ ηιὶΒἰβετὶηα π

ΊΗἱτ,Ιι1εοὰΞεὶΠ.ἱε νε:ὸ καί; ςΙΤε Ροτείἰ:, ἰ,ςιτ1ὶςείὶσ.ιπεητο. `

;,ο,5,ωιιΙ2ε;ΕΕ Ο`ιΒ`τειὶ.ἔ:ι_ο,Ρο!Ε υ(ω(1με ὶη κείξεωεπτο 1

που πὶίἱ τοΠεε το8ο.τΙ ἰιπεενεηὶτς ροΠ-ιιητ,έ; Μ ςοώώΙΙΙε

τείὶρτε τοεειτὶ :ατι-Ρο τεμἰι:ὸ 1ιεςετίζει;,ιι1Μ1 Μ;εεείξ άψιι!τ;ίλ

ὅ; εφάἱζὶὶ.Ρι1ἰοἔιτὲΒοηεΙ.Μ:.7.εοω.σ,19. __ - 1

 

· -Αεεεισ1ο Χ:εν111.

“ ΙΜ|24Μ σίϋπίπέιιω ασφιΜ2απ !εέαΙσίαβιώσι

, _ ώ ω'έπί έσσά:απ.

Β·()Μ ; Ν : νικ Ιε8:ιτΙ ΡοΗ: τηοπ·εω τεΙἙει;ο:ἱε- ιιαΙιιΙ:Ι

· τ0τ1€ἔ4τετὶο , ε:: ςιιοΓοΜα·τ@φ €ίὶΙ12τεἀἱΕΔ8.ΜΞ

τὶΒἱ Βοιπο.86.5,οιιω &ίπειιμ Μξ::νιιω 44:.5.άε ΜΒΑ- Νο !

νεςὸρὶοωὶιπὶτιω Ι:8ειτέ ιιοφὲ:ἱτιιἑ· Ρ::Ευε, τιόε1εεε.τε σ:Μιιε '

·άοΒοηί ὶιιτεΙἰὶ8ειιπτιιτ.Κε:ὶο 6$Ι:ΑηΞε. Ρς;καΠ @ρεεεΜΜΜ -

. ' - ΒωωάξΕεε€ω τσριμωι:ε·,σ.τςιιεύε !ιατεάέτει:οποπ ω» Φ

· ώ, ΜΜΜ ίἰοτ φπα]Μό ἑιι €€&8.αιο11€0€Β[©21ΡΙΗΜ Μ·

11:ιπο.9.Π]άετεΠ.ταμ - _ ¦ [ ή Ϊ 4 >- ·.

δα! επ:!γε:(Ξιτικ-Μ Τὶ:Ιο;64. έ'ξάο-ίιιττ. ›ιιΒἰ-ΩΔ:Ι1ἰΦΠΪΪ?°

επι ι:6&:3. νὶεϊ ἔι σ1οίπη·έΞ:ο Μ Ιοδα;ει·ωτη πειιίιτε._ ν!!ά_=

€91ζί;μμαιΒΒ.άοω1ηέπω Ιε8ε:1 @Μεὰπιοικο-κ0!Μ9ω

ΜΠΕεεω 168ειτ:1:ίιμη$ΚείρζΗοε ΗΜ Η:: πιο:: ρτοβεπω

° ·ωϊιιΦ-6Χώίδοσιτ,. ίεεΥΜ.108Αειμχιιιωηι1επιΜΒΒβ

- ·_ωιη

 

ι



ψ ψ '

Η ῇ . Οιπτν1ιιΑ πι, 339

Ειζ ΜτοάΒ , απο πω: επτε,πα: οΙὶ ωϋτο.ι·κι Ι·ι:ετσάίαιτεπΠΙ

Φ Με εβἔ Ροτιιειὶτ , τὸ @ικά οπιὶτιὶιιπι ΙεΒετἰ τε6ΒΈ Ια Ευ '

Έ; Επωωτι ςτρ.πί-εμτ.Ι.Ιεερ.ιμω 8ο.ίΐ,άε Ιε:8ειτ.:., Ρτο;ιπέρ ίἰ

κ: ειπε σ.ιΠωπι Βςτοἀἰτατςιπ ίε:ι:νιιε ¦ο8ειτι1ε :στη Βεπεάιισ.

Φ @κι ίὶη:ἰΡΙατ,Ροε:τἰ: Μπα οΕυ εειω £211Γ2.Μ 00πτω Ισμ

& ;Δτἰιιττι :κΡετζεί 3 9ι1Μιιο:κι ω.Ριιτ ί-ε9ι1_ἱτι1τ, Ποστ ίΕτνι.ιε,

,Μ ςΙεΙΜΕ1Ρει·Ρειω:1 ;ει·ηΡοτε που ?μετά Ι68ειτο.τ1ί, ΖΕο!μμτιμ ¦

μ › ριιἱπι ::Π,ιιμ1ιιεπι εοςτιπποεΙα ειψιΓεμ τα &ςιιιιυτοτ,_εωμ

Πιιοςι1ος:οπήτεοτα: ὶιπεοιτιωοὸε.Ι.ίςειιηὸιιω η:ιτιιιιιιι;,.. _

ΜΚ Β.Ι.Ιιο. Ιιαιιε_εόττονὲτΙἱο.ω ά:ΗΜιιιπ. Αη;οπι.βμἀΕ.μ

_ξἐΒ.ι,:Ιι1.]ιι:.ο.;'4.Ρε.Β=ΙὶΒ.6.ἑο;ι]εέὶ:Ξε.;ο _

 
  

Αεεεκτ1ορ:Χι;ς.

£εένιω τσέ2Μιώ2πιβωο , ἄβΘἶἰ##ὶ0 @Μ πρ

Χ ' - ' Ρώτα εεκβπιο·. _ Δ '

οΑν τνΜ ώ: μπε 8ερςο κε8μΙ:3. τωὰἰ:ιμιι,‹1ιιοςἱ Μμ

τει αἱ: ξ81ωτι1το ι·ι:116Ια, κακά νοΙιωτετε πεί!ο.:οτά.ελ - ·

[ιιΒίἘὶτ-ιιιο:εΡει1:ε εεπίε:ιοτητ. @με άεεἱ[ὶο ΡεοΡοιιὶτςιτ

Πι 1.Πεετ.74.θ.άε 1ρ88.Ε. ι .Ι.ι1οιιῇιιί)ειιπμ4..Ο.εἀ δε. 'Για

ικ1.ι.ε τΜο16χ.5ξι .‹:Ιε ΜΒ. ›..Βοι·ηεόΙιιαι νοΙαιιτειτ).ε ία- "

Μπα: ε:: Με :εΒιιε;ωοεΙ ςο(Μτρτ1682.νίτ ;Ι1οιι1,Μ νοΙι.ψτ

©ἰ οπτπὶυὸ ΡεςίΕω. ΜΜΙωςιπτι απΩ:·:Ω , ω: Μ τεΗτ

με:Ωει:ξ :ψ ἱιιΙΗμιτο @Με , _ιιοΕτ ειπες» ὰ ξιιΒΜτμτσ

. Ρτςίὶατὶ, ειιιἰέ πωπω ὸὶΙεκὶτ ίαΒΗΜιεύ_ςιιαι·ιι_ἰιιίὶὶπιιτιιαι,

απ: ΒιίΕτιιτυπι ΡιςπιιΙε:ῇιέὶη [1ςτεάίςειτε ΓηΒΠ1τιιτο. Ηιισ

.ΐο.:1τ,εμοά ΓιιΒΡά;υτιιε Ε€Η2.;ότὶ8·ῇι1άὶσὶο @Πάσο [ις53:άί

» @μπι ©0πίἶ2ς1ι1ὶτιι£.Ι ω" ςου&ιπωειιω οΗ,ιιείαβίΗτιμ

~ Με @Μηφαω μ: -εἱιιιιττείὶειιοτἱε μξςιιονὶ: ,κ ειἰαεμ Ξςι

1Μ9.;ζο6.2ηο,Γες;ε άει:οεατ. Αεεα.Πτ δ:Με εειτάο, ςιιοά τέ

[Βτρ1:,ζώ(Η;υ:ράο μετρώ 1ιιίὶἰμ1το , @Μπιτ ΓιιΒΗίωση:

. __ μμπξΒ11% ξι;ξ&έ-αμε4Ιζάε Ιιεςα!. ἐπί!. Ι.εο!ιο:;εάΙζ;ι '

--Μ9-$ά«να!ε-Β< Με .- - ? ¦ ”

ϊ ΜΘ9ι#€€ἔ2›5%ἔ€985#588ΗΒί5ἔ9999ωἔ951#σε-$6=

!ιεπά. ί
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23.6 ΜηοειιΑπ. ()οπτπονεκεαΑ.πνΜ

πςτεἀ.ὶπἴἱ.πβὶ τταιἱὶτιπ Πιο εοπἀπἱοπε πςτοάί ἰπΙἙἱτιιτοΠ ι

[ποπίτιιαπιιιε,·οοιιάετπ εοιιὸὶτἱοπετπ ποπ α:ι1ΐεπ τερετἱ· ἐ

καπ ὶπ ἴιιΒΠἱτιιτὶοπε,ί`αὶ ποτὲ ΓοΒίππιτύ ὶπτεΙΠΒἱ. Μπι

ΑΙΜ αεί! νοΙππτειε τοίὶετοτΙε ὶπ @τριτο ποσά π) 1πίπτιιτο Ϊ

τεΠέΕι:ιπ ε1Ἑ,ειἱὶα ὶπ εοποπ1οποὶπίὶῇτπτὶοιιἱειὶὶ]εὁὶᾶ.ΙπΙε- `

Βετο σει τποπε (τα τείΈ:1τοτΙε,πτ οιππὶπὸ Ρανα:πίειτ 8.01Ι€82·

.ῇατἰπιπ,ἰτειι1ι1ο πε Ρετνεπὶετ, Η οιιοά :ιο ὶπΙΈἱτυτο Ι088Π1τ11

οπ,τορετειτοτ επειτπ ὰ βιβΙΠτιιτο. Ιπ εοιιὸ1τἰοπεειιιτοτπ ἱπ

ίὶὶτιιτὶοπὶ σ.ιπο&ά,:ιιικ ΓοΙππι ίπίππιπππ οπετεπενοΙιπτ ·

:εἰ εοπτ!Ιτίοπο τεΠειτοτ , αυτ: νοΗιίτ (οΠ ΓποίΗτπτο εοπίοι·

τιιτπ,οιιο πιειδί: πατοιΠταε @ο σπιτι οεποΙοπτε εοπὸἱποπο

ΡΕΞτν€11ὶτ€τ,Ιτ2ἑΙ1€ ποπ :Ματια ερπνεπὶτ οπει:ιπ εοπώπω

πε,οικιιπ :Μπεστ νοΙιιὶτ , ιπ ιιΙτὸω” πππιιε πωπω

:και ποοετο οὶ,ειιἱ τοΗ:αϊοτ ε:ῖ οοπὸὶτἰοπε ΡτοἀείΪο ν0Ιι1ἰϊ>

δοειιπάὸ οβίβειτ οιιοά δω:νοΜ. τεἴΡοπἀὶτ Ιπ Ι.ειιιίάπιτπ

14..ίδςΙο μα. εοσΙΜΙ.ιιο1 Ιε8επ.ιπ1 :ιο ὶπίἙἰτιιτο άειτπιπ,ΨΗ

ὶπ νἰνΙε ποπ «τα τεππΡοτε τοίὶαιπεπτἰ,ὲι θιΒ!Ητιπο εφετε
ΑΡαίτιιτπ ποπ εοπίοτπτ.ΚεΓΡ.Εσ. άοιπιι1111ε8ετα τεΠ&ο. πο;

ὶπίἱἱτιιτο :φωτο εεπΓεπτι1τ ὰ ΠιΒΡι1τοτο , πω; πο πως.

εοπΙΗτεπιπτ. Ατοιπ Ιε8τιτοιπ τεΗόΙ:ιιτπ .ω εο πετεε!επιπ

@π νὶνΙε ποπ ετατ-τετπΡοτο εοὰὶεἱΠοτπτπ , ππΗἰιιε πι ΜΡ.

επειπτί;ϊάσόοπε ὁ ίιώΙΗεπτο @με ποπ άε:Βετι1τ. γ

Τει·τίο τερπεζιι:ιτ :ιΙΤεη·τὶοπἰἀ.Ι.Ιὶεε·τ. πο1άπ:ίτιιτ,Π ἐνἑή

ω” Ἐπὶ: νοΙππτ.ιε τείΈειτοι:Ιε ὶπ οοπττπτὶπιπ ποπ εα:πω!

Ι:8πτε. @ο ίπίπτι1το τεΙὶᾶα,τερετὶτει π (ποίΗτυτο. Βείο8α·

ετὶοπ τοοιιΙπε Ιοεπε :Η ὶπ ΔΗΜ δε οοΠ:ιιτέ νοΙ11πταϊθΐβ·

Βπτοτἱε:(ῖ2τετιιτπ ω» είΈ πιε.ιΜείϊ:ι νοΙιιππιε τείϊετοτἱε ιο

τοπττατὶὐιπ, υ:111οά ίἑὶΙἱοοτ τεΠειτοι· ποΙιιὶτ άμα ι·σ:Ρ€τ8ϊθ

ἔι (ποπίτιιτομ:οΙΤετ !τιςε τΕ8Ι1Ια , απο: νοἱοιπτειε ε:: οι12ϋΈ15

τοπικ εοΠἰ8Ιτιιτ: Ρτππει είϊ , Η τε:ίπιζοτ εάάετπ πωωιΒ

!ὶτἰο,νεΙ Ι68:ιτ:π·ιο ει!πιππ τσιπ ;εποποιτίτ 5. ίαΒ1ϊίτιιτο,οιή -

:ιο ὶπίὶἰτιιτο ποπ.:εἘἱοποτο.τ; πιω: αύτη ποπ α:πθ:01Ε ω°

ΒὶπιΠΒ πε εερετἰτἰοπε. ὡΜἰρω 8τεοπς!μεΠ, Η Ποείοοπτ·

π1ὶίΪε1τὶιιι11 ΞΡΓ;ππ,οιιί απ Ιπίπιτπτο π:!ηπετατ Ιεἔατιττἔὰνἑι

Δ _ ο ' | Α · · . . 7 ει.
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Οεπτνιιιιι πι: :.';7

ίίά:ίοοιππιίίΤπιπ , ει: μια ΓιιΒΡιίτιιειίτ πατι·αί ί ίπίἱίιπιο›

ιιιιίο.ιιιπο ιιιτειιιτιο ι:οπτειπιιε είΪἔ ιίεΒει, νει ίοεο.το ,ι νει

ίιιΒίὶίιιιτἰοιιε.‹ί.Ι.Ιίεετ.ΕΙε8ο.πτει είε Με ιιιιςίίιοπο ιίιΠάίτ

ΒιιποΙ.Ιιο.8 .εοπι.ε:ιπ.:.9.

@πιώ ορροπίτιπ Ι.ίί Ριιιτεε.98.είο ίε8α.τ.;. απο; Βετο

ίιιπτ κά». ει πωπω Βιο.ιίιιε Επι Ιιεττεάιιπ·ι: & ί-ι::ίιπιιιπ

π. Ηςι·εε ιπειιε ποιο; ω οιπποε 8τειάι.ιε Με [αίτιο Ραπί

πει,πειιτί Βιμ: νε:ιΒιι.: (λιιίίειιιίε ιτιίιιι παπα απ. Ιτιιι1ικ Η

ιιιιίε νιεΙιτ ποπ οιππω πςιτεείσε Ιεεειτοιιιιπ Ρτείί:ιιιίοπο

οιισιο.τε;ίΒά ιιΙίιιιιοε οι Με : ποιπίπει.τιτπ ιί:ι.ιππει.το είείκτ.

Η τιιιιοι.ιε ΡοίΕι:ειπίε νειΒίε ι:οΙΙιείι-ιιι, «μισεί Η π, ίπίίιίτιι

το ίεΒιιτπιπ ίπ ιείίθ:ιιιπ ποπίίπο.τίιπ, πό νίιίετί ιεικτίτιιπι

ὰ [ιιοίΗτιιτο. Κείρ.ΙΙΙει Ιοί επί οπίτ είε ΡίιιιίΒιιε ίπίπαιτίε

Ίι1ί€0τί€Ιπ Βι·ιιοΙιι πω: , £1ιι0εί) ποπ τι:πειιιτ απο: ίοίίίι:ετ

εοίιςτεε, (ιοί ποπ αι 8τεινετιιε: επιπ 8τεινειτιιε πάίειίτ.Ιτε.

Μροπιίίτ Οοιπέβιπά.Ι.Ιίεει.εοΙ. ρεπ.νετίειά ι.π [πωσ.

@πιο οπίιείτιιτ τοπικ ίπ ί.(]οίίιιε.:.9.5 .ειιιοεί επίσπ

Μ ίΤ.ιίο Ιε8.:..ιιοί άεοίοίτιιι, είπω πω: ΜΗ π:ιια:ι:Ιίε πο.

ιπίπατιιπ εοπι πιιτιίτ , πει ιίεπιιιιπ νίιίετιιτ ιίιιιί νοίιιίίίο,ίί

ίππωπω παει. ΚεΓΡ.ΙΙΙο τοπικ Ιοοιιίτιπίπ :σιωπή

ιίατιιιίνειιίτ Ρετίιιε :ιοετοίτ:επιίί, πω νοιὸ ίπ ίιιί:ιίίίτιιτα

Αίείο.τ.άε: με:ίιιπιτίοιι.τε8.:..ρτ:ιεΓιιτπ:.3 )·.ιιιωμ

δειιτὸ :ιείνειίίιτιιι 1. οιιιτι·εΒιιτπι. ιο. 5. Με ίΕάε πιίΙί£¦

τοΙΒιιπ .πω τι·:ιάίτιιι , :μισεί οιιειιιιίο ίιιΒΡείτπτίο πι ι:ΙίτσέΜ.

πιίΙιταιίε,Ιο ΜΜΜ τείιέιππι ει!» ίιιίὶίτιιτο,ποπ εεπίστιιι το·

ίίόΕπιπ δ (ιι ίί;ίτπτο.Κ«ΓΡ.Ηοε ί-Ροι:ίαΙίτει: α:οορτιιτπ πι ίπ

τι:Ιπιπιεπτο πιίΙιτίε.Βιιτιοπι:ιπ νί‹ίε ο. πι! Μεποει·ι.άο Ρ:ς$

ίιιτπτ.ίίβ.4.ριαΐπιπτ. ι ο8. ΠΠ·)'5.86 ε: οι. Αιίτει· ιεΓΡοπ«

άι:πτΩοτεί:ίιι πιίπ.Ο.άο ίιπΡιιΒ. δ: είίιεί-ιιΒίίίτ. πιιιπο.

ιιειΕαΙίειιπ πικαπ. Βιιατεπιιε ίπ πι. άι: ιπίΙίιο.ιί ποίιππ.,

_ ΩΝοεππίπ

Αεεε1νἶ



  
/

δ5.8 Μιιωιιιω. ευΜιονωωιιινιι

Αεεειι·ι·ιο “κι 1 γ

ΖιἔαΛα ό·-βόε2εύωπέβι έκ η·/ίσκω:ο πυυ/ἶἄκπἐ Με

: ε όλα,πεφάει» :ιωιππι!2:ό·α'σέΜΜ .

ι Ε ο ι ο ιι εΠ ίειιτειιτιει,ιε8:ιτε. 8: 6ιιεκοωωιποιω

ὶ Β::ι.πιειιι:ο ιιιιτιοε ΐο1ειιιιι τεΙΙό]:ιι,ιιο!ιο'ιοτε,δε ιιε οι

άσο ιισιτοιο.Ιιτει εΙεβετι; ειπε ι:ιτοΒο.ι:οι: Μία: Ιειιοετιτι οι

ετδοιτιεοτιε.Ρι·ιιιιοπι Γοιιιιτοι· ἔι ειιιοεέ οΒιι8:ιτιοιιιε. (ζώ

Ειπα εαιιεέ εεΠἔιτ ε!ΐεόι:ιιε, @οι ειιιιΓει ειω1ώειιιιιιι1ε

ἔετε,είἰ`ιιἀὶτὶο ιιςτεόιαιτιε, Ι.;·.9οΙΜ5: ΜΜΕ Η ειιι.αιοΒ

ὶιι ροΙΒ επ. διοτι ` ι8ιτιιτ ει: ιεΙξιιιιιειιτο ιιιιΡετίσθο οσο

Μεσοι· Ηετεε!ιτειχεοοίεειοεοε εΠειισε Ιοεειοι ΗεΒετι. Επι
ι ρε8ιιιιωιιω ππάιτοιιι άι, Ιιςι·εεΙε ιι6ιι σ.ι:ιειιιιτε ιιιι:τεάιο.

· τεοι,ιιΠιο οΜει·ε Ποσο οι τεΠιιιτιειιτο ίετιΡτιιτιι οι, Ι. 6

1ειιιο.!Εάε τείι:αιτι.τοτε.Ι.Β ιιεττιο ι 8 ι Με Κ.Εδεεοιιόμοι

αιΒο-ιτιεοΕοιιι ὰ ΠιιιιΠ όειοι·οιιιιιοτ.ντ ειιιιτι ει: βΙΡοιπιον

196ο0ιι ιε6Ιἐ ΒιέΈεΐ. που σκέτο: οΒιι8οτιο ι·ι:ιτοκιΠε Ι. ι .5· 6

:ΡΒΜάον.ο.ιι ι @απο ειοι.ΙΕάε εειιΠ. Ρεε.ιτιετιειιι

και στου: ει: τείΒιιτιεπτο ποπ @Η Ϊειόὶ0ιΤετΕἱι1Ι1ϊ2ΓΒιϊ·

ΜεΙιΦιιιιιὁιιεἱτοτεΒ οικω, Ποιο Με Νεο

τοιιτοι·Ρετ εοι·ιάιόΕιοιιεοι ιιιεΙσΒΜ.Ι. Βάειεοιτιπιίποιο.7:

(ζώ: εοιιάιά.ιιιόεΒ.Ι. : .5 . ι .έΕεοόειιιι ΕτΒο ιιοιι όεικο-ι

- :οτ-οπτοταΙιτετ,ειιοςοί ιιέιτοτ:ιΙιε οΒΙἰἔιιιἰο ιιιιΡεάίτε!τεέ

Ρειοτιοιιειιιι ίοΙοτι Ι.ιιετοικιΙιτετ ι ;.Ηἶάς: εοιιόιθ:.ιιιάώ.

- Ωσιιτι·αι·ιετο Γειιτειιτιειω,οοοό ΓειΙιεετ ιιετοκει!ἱτετ εΌ

Βοιωτοι Ιε8ειτα εκ τείιατιιει·ιτο πιιιιιιε ίοΙει·ιιιι, ιοετιιι· Αε#

σ:ιιτΒιιι Ι.4.Π. άε μι. 8; Γιιά.Ξ8ιι. αποψε ΡιοΒιιιτ Ιιοε:ο·

οιοειιτοιΕπτεΠεπιειιτο ίεΪειιιιὶ οι·ιτιιτ ιπειτοι·ει!ιε δ: εινιδ

_ Ϊ ιο-οΒιι8ιιτιο:ΠιιιοΙ ιΒιι:οτειι πείοιτιιειιτο :πιο Γεξειιιιἱ οιι4

Ειιτιιιιτοπι1ιε οΒΙι8:ιτιο @ποιο Μ! _. Νοτι νιιΙετσειιίε=

9οειιτοτ ,. Μπιτ ει: τείι:8.πιειιτο ιιοιιίο απο δ: ιιιιΡε1°ί:0ζΡ

' ιιιιιο·ωεω εΒιἰἔετἰο. Νοε Πήρε νει!ετ πτ8οιιιειιτσ.τιε

ΛιποτΠι,οοιιιο Η 41οιε πο. σιιεικτετ. Επι πιο τεΒειοθπ:
/ , ο Μ ` “ ω” “ 77 απο

--..-μ

  

τ.ιακουω

 

σιιτει ίσιο-οι@Μ ε

  



υ

Οεκτνκιλ εμ

ΘΗίιιτ τιεταταΙὶε 8: οΜΙίε οΒΙὶἔ

¦ ΜΜιωοιπο οτὶτιπ πειτιιτεΙΙε ο

› η?

Μο ΠωιιΙ, ο:8ὸ οι ίαΙΓο

Η Μο Ε2.11Ει1ττ1.
Μ ' δςὲιιτιὸὸ οΒῇὶςὶτιιτΙ.ο.. Ο. εἱ€ άεΙ::οπι. ιιΒὶὸἱεὶτιιτ, Ε· β

"# όεΙεοωωπι1ω ἰτιιιτἰΙὶτε: τεΙἱέἱιιω, ποπ τεΡετἱ ώ εο ςιιἱ

· ίοΜτ,Ρ:: εοοώ&ίο:ιεω ἰηὸεβἱςὶ , σ:1ιιί5 Ποπ ε:: ίοΙέ. Γετὶ

τικά , ίἶεά α εοιπίεΞεοτύ. ΜείεσηποίίΉ :εΗόΗ ΜάΕ:τι1τ

Ειςτεε Γε:Μοα:ΙΙΤο νοΙατιτο.ά τείὶατοτὶ9: Η1ιπ: ετἔὸ ειΡΡειτεε:

ΜτάιτεΙὶτετ ιὶοΒοτἱ, πιώ. ηἱίἱ ηετυτειΙἰτετ άάπτετιιτ , ΡοΠα:

τοΡετὶ. ΚοΓΡ.ΗὸεἰοοττιιτιὶΠὶιττι ω ί-Ρεεὶο ΗΒιιε [ε ὶε ίάεὁ

πουΜατεΡετΙ, ῳιἰο. ΓοΙιιτιιιη (Μι: ειΒ !ιςι·α!ε οίετιτοτ5

› πουμε: ετ;οτεττ1ς(3υ]ι1: @Με Ρασπασω ἴοΙιιτἰ τερεά

' τἰο είὶ,εῇυε εοιιΪαΙτὸ άειπὶ £ὶ0Ι12ΕὶΟ εΠ,Ι.ειψ18.; 5 .ίΕΦΚ.Ι.

Ι.ι.ίΕ ιἱε οοιιά. ίηό€Β. Ϊ

Τοπἰὸ οΡΡοι1ὶτι1τΙ.ὶ11Ε€Π:πτπ€πτ0 38. ίΕ άι: Εάείεοπι.

ΗΒε:τ.ιιΒΙ τεΠ:ειτοτ σ.Ιι1ττιι12 ίι1ςΙΗ:εττατειη το!Η11ιίτ , δ: Η.

ὸεὶεοωωἱἰΪα ε!εοΙ1: Μ τεΠειτισητο ὶτιπΡετΪεέΙο ι ΗΜ πώ

ίιιεσα!ειπεε Μ) ὶιπείὶετο επαιπιιτήΓεταπτ αΙι.ιωικιιιη Ιππι

ΡΠετοιρτοιιιιιιεὶιινὶτ, απο τεόιἘὲ ωειΠυττιΞΠ”ο.ω , δείἱὸεἰ·

€0τιπωΙΒι ε1ιώειιιε ειΒ ωτερε:ιτο εἰ ἀεβετὶ. Καί-Ρ. ΗΟι: @ο

τὶειΙεεΙὶ1ιιιιΙαττιιιὲ, στ ὶΡΓο. νε:Βο. Ιε8ἰε οΠετπάιιτιτ, ρ1ι1η·1

€π1ιπ δ: Ηιιιοτἰε ΡΙεπιιτιπ είὶ Ιε8ατυπι,Ρ:ιττΞω Έανοι·ε ΗΜ:

τεεω,Ρατε1πι ω μα”, 2.Πιπειποτ11ττι ιεΗέΕιιω, τμ; Ρὶ;ι;

Πιο: δ: ΪεινοΜΒἰΙεε ε::ιιχί-ς. - ·

(.λιΒιετθ: :ρω Ιεξατιιτη δ: ΗἀεἰεοπππἱΠὶιω τωθτω·ιεπζ

Ν) πΠιπυ.ε ἴοΙειιτιἱ τεΪἱέΕιιω,ἀοΒεετιιτ τιετιπεΙὶτ:τ, νἱὸ:1:ιις

εοιιδττΜΜ ς:: Ι.ι1Ιτ.έΕάε τοΒυεεο.τἱυὶ ί-ιιΒ.τι1τ.ιιΒὶ νο1ι111ε ·

τα τοΠαοήε εδω:: Μ, Ποστ ὶιι τοίΒιπιεπτοίττέέο 8: πω·

:ΙΙΙ ώ ε;ΈτοΙΤα.ΚεΓΡ.Ευ. νοΙιιτυ:ειε Ποπ ἰπἀιιεὶτ οΒΙΞ8ετἰο

πειιπ,ὶἀε

10πτο.τεω Γεειιτυε ΓΡοιπε ΡΩΜΗ ΡιιΡΙΙΙειτΙο. νειιάΙάρτσ.τ.

Νεο τεᾶὲ ὸἱΒτεΧΙτ, πιι1α ΡπὶιπιΡιε οι·ατἰὸ:1: ανετα:, Μ· κ

ἐὶίἱἔτει!ιἰ ΡοίΕπτ Γεοιππάκιω ν6Ιιωτεπεω Ρεωεριεςιιε π.

ςιιιι1:οτετὶο,ιιτ.ο:ινοΙιιιιτεε Ιἰτὶιι τ::Μτι·ιετιτο ΓοΙ€πιπίετω

ΡΜΒ,Ι. ι @θ ι .Βάς τε!ω€ο.‹1αὶ Μ;» Με. @0ιι11911εὶ8ἰω
β η . · > > - - - Μ . Δ

ειι.ιτει·ο ίο:τΞτιιτ εδεθει1πι , ςιιἰει απο:: απ: να· ·



 
  

24ο Μτεοει1.ΑΝ. Οέσπ·1·ιιονεκετΑκνΜ

ώ: πιοεδο ιὶε ού. νοΙωπετο σοηΒε:, νέἀὶτὶο ίιιΒΠίηαΒίτΩτ.

κατα» ἱτεςιιε δ: ΡτοΒεΒὶΙὶοινώ ίἐΠτεπτἰα, Ιεεειτα ά ω.

εο1τιωἰΠἑι 1η ττιἱι1ι18 Γ0Ι€Ι1ι1ἱν6Ι @τιΡε:ΐε&ο τρ:Μκτια:πτο '

:εΙὶόὲ:ι_,πιιΠο μια: ς!εΒετά. ` /

Αεεε1ιτιο και.

ζ!‹ιιι/ἱι!|ιω, δέπσπ/ι;φατ2απέβάκπξτα2εω (έν. που! 1

' ἐπέμ22]ία?άσσπαψυ2. '

Ϊ τείΪατοτξιὁίετἰΡίὶτ τοΙΕπιπαπο ίιιο,Γε πω: Π:ευπάιπυ 1

δηἰτπὶωπ 8: ωὶΓετειτι νε! ΙὲτιιΡυΙοΙειω ὸΙΙὶΒετιτἑωιπ τε

ΙΒι:Ξ,ίεά Ροιἰιιε :ιτιἰωὶ Ιι1ὶτειτἰοικη1 ἴετἰιιὶ,ε1ι1ειω ]ι1τιεΐο

]ειιηἰτο.τεε, δεΜ τείὶειτυἔτιιτιπ εΙΙεΙυ‹ξ› πιοόο ΡτοΡτετ οπιΠΪ '

Για ΓοΙειππ1ωτεεάττΙ:ιιιτι ίἰιιτ,ςιια:τὶ ΓοΙετ ειΒ Ξιιτει·ΡτειιΒι1ω ·

:πιω “ω” ί:ιΙτεττι μιά τοεΠειΙΙοευπι Ες:: ἀ1ίΡοίἰτὶοϊ Η

εοπιωυιιἱτα Ξι ΠΙ).ιεεεΡτιιω ώ, ναΙετε, τςίὲε Μ!» ω ιι

3.ου.:.4.άο Με. 1 . 5εό εοπττειάει [ετάτειιτίο. το.τηιιειω νο

κἰοι· Ϊεκ1ιιεπόει είὶ,8‹: Ρτο απο Βατιιεπόπω €ΙΕΛι1οά €100·

πάω @Με τε&εωέτυπι θιατε ὶπίὶἱτιι5τ, 'το ι:οόΜΙΙΙε ΜΝ:

άΠΡοίΜοηεω που είΪε ΒειΒεπάειτιμι11 Μό ι·ιοττ1Μιτ1ιπ τς

Πειτοτ αΡκ(Ε:τά. @αἱ τυειυὶἴείὶἐ ΡτοἱπιπτΙ. εοἰκτώΝ

41 .6 .ιτ1ι1ςΠο.Ιοειιιυ.έΒόε νι1ΙΒο.. δ£Ρι1ΡΗ.Ι. εκ τείἰεπισπ

το.2 9;(: .‹ὶε θάεΙεοτηιπϊίΠ.5 .πεί ςιι€τ118.άιυοάυι1ι.ΐί σ”

ωὶΙὶτ.τείὶ.ι1υς 1ε8εε ιιιπιπἰιτή εοιπί-επΓιι ίὶὸτυυητ,ττ1Π©ὸ€°

10ιιιτι τεΙΒιιηορτι1τυ νειΙετε εοόΙεΠΙοτι1τττ ῇιιτε,ςιιο.πόο το·

ἘεειτοτεὸῇεεἰτεΙειιἴιιΙαιπ οοὸὶεὶὶΙετεω , ¦ποσ ἴεὶ-Ηεετππξ

δε). .Ή τείΒιιηεητιιιπ ποιά νειΙστ ω:: ίβΙαπωε τ6ίΒιΠ1€ΠΠ›

' νειΙεετ Ωι!τεπι μπε εοἀΙοὶΙΙοτιιπι.Νεε τέστ ε1ι1οάτσΠπτ0ϊ

ιποΙυἱτ μπώ ίοΙειιπὶτετοε Μ τεΠειωδι1ε οι·ὸὶπιιι‹ω τη”

ω”ἴεςιιὶ.5ὶ ειιιὶἀεπι πιειτιο οιείΕ κ::ινετε,ιπε Ιε8ά:ε ψ Πιο

τεΠτπωεπτο Ιοοιιιτι ΒειΒοει·ιτ. .ποιου Ροτείἰ. 85;ά6: Κε. ή

Οὲιὲηὶπιὸ δ: 1ο ΙΒιιε τσΡω.ωεκποτιιω ΙτιπΡ. πώ ετιιι1πϋ

σἱοωὶιιιιε οίὶ,ίε ο ΙΜάιιιτι Ειτετι.ιι·,8: ΜτεοΜιτσω ©1011

Ρο!β ο; τελειπισητο ΙιτιΡοκία&ο νεπάΗ:ειτο ὁ ὶΡΠ ω!ΡΡ·"'
. · ·· · ··· · ~ · · ···ι·· · ·· [ςόΡίεΙυμς,



ι' - Ωικ·ιν·ιιι.ι<ιιΞ · »ο

οιιΡΓιέτιιπτ,ιιιΜιτει οπο εΙειιιιιιιι Γεπτοπτιά,οποά ιδιοι! Μπι

ϊ ιιιομιι.ιπι ΒιιιπΡει·ιμ οιι€ιΙει;ιοιιε νινει·ι:ι .ι. (Με απο.

;ι° βεκιιπΡοιοι:&οι:.3.ιιοΙ68.;. _ ι Ψ ` ›

86ο οοιιοιτιιυ Μπι: ιιαιΒοπι $αενοΙι; τοΓροπΓιιιπ Μο

ἱιιοιιιε.88.5.ιιΙτ.ιὶε168.ο..ιιοιττειι:!ιτιιτ, οποσ! Η οι1ιειτειιπ

τείιππειιτο ίεπΡΠι. 81 οπο! οποια τπιπιι: ισειιιιπὲ νει

η ρεπτξ ίοοετο,Ρτο μια· ιε8ιτιι·πο ο:ιοετι :Μπι ἐπὶ ποτπι

πο νοΙιιιιπιε , ειπα! Ρτορτοι: ·οεπε ειιιιιΓιιΙειπι ιιόιΡέιιιτπ,

ι€οέοι πάει:οπιιπιίοι πο ιπιΣεΠ;:1το ιιοοε:ιπτιιτ. Βάι» Νεο

Ϊιιίὶὶιιετιιτ ιοι Με άιίοοίιτιο οι πω οοιιιοιΙΙοοιιιπ,οιιι:ι τα

· Ποιοι απ, ω οιιοε οςι·ικιιιιιε Πιο. πο ιιιτ6ίοιτο οι:ινοπτιιτω

είΤετ,το8:ινει·:ιτ,& ι:οπίοοιισιιτι:τριειιιΠι!:ιπι οσάΜΙΙ:ιτοπϊ

γ. τοίὶειιπειιτο 9.ά]οι:ετατ. @αι ιτιπιπ πω, φπα ιπιπτισ

.δ Ρετιτὲ Π: Β.έιτιιιπ,ριο μπε Ιοεπιπ·ιο οιιοετι ι!ε:οι:τ Ταπι οο;

πιω νοιιιπτιιε,1ιο. ιιπεΙΙιΒι ιιεοετ, οι 6 τείοιτπειιτϋ ποσά.

ι Φωτο: οποτε άείΗπει.νιτ, οο όεί·οέι;ιιιπ 2Ιιοιήι1$ίοΙσππις

ιι πιο ι:επι·ιιιιτ2 τυπο ιιιτιιπ:ι. νοιιιπταε οιιιε-νιιιωτ ι::ιι:ο.ιιεΐ.

ἶ ιπιαίοιτι.Νιιιπ @το ιεΒιιιιπιιιΡρεΙΙατιοπο ,. Γιιι:εοίοο (πιο . `

: ποίπτείοιτο άοίοιτιιτ, ὸείὶἔιιειτιιτιΙ. Π :ιιιτ-πιιιιιιππ Ι.ιοΒο

. άιιοιιι:οιι·π.5.επτπ ιι” & 5.ίοιι.Ι.ιι!τιὶπ Επιπι:.ι'ίις 5.ειιιτι '

Ί8ιτιιι.(Με ιε8.οςι·ειΙ.Ι.ι @Πιο Πι. 8: Ιοοιτ./·· · ·

  

η Αεεειιτιο ΧΧΧ”

ο Μ ίι24ωΡΜε2·έστ ··ιασ!ππω:Ρστέυπ ι]ιοινέστεζ

8! ο νι· ἱπ οποιο ιῖ€ εοπίπτιιτιοπιοιπΡτιποιοιιπι Ρο;

Π:οιτιοκε ΓοπτΡετ ΡιανειΙειιτρτιοτιοιιΜ ;ιιΙΕ.Η.ιὶε εοπίο

Ριιιιο.8ζ ιιιιοιππάιποάιι-τπ Ρώπα πονιΠιιπει ιιοτοΒιιιιτ ιστι

0τιοι1ε.ΕΡε.όΜ;ι·ι.Ο.όό μιά. Ιταιιιιεεειςιε τροποι: Ρτο

ΜμΕ [ετιίό.έιιτ , οιιοιἱ ροΡιετιοι:εε ίοτιΡτιιις ΡιπενειΙεο.πτο

ὰ Ροτιοιτε Ποτ Ρι:ιοτιοιιε. 1.6 απο. ι :..5.ιιιτ.η ιιε απ. ι ο

“οπο ιπεπτο τει:ειπιιιπ ι:ί'ε , οπο. ι1ιιἰ οίο·:ιιιιε Ιω ίἱτ,

ποσό Ρι:ίοπεοπτπιτιιιιπ Μ; , οοιιοτινο[οιπτατε κα: Πο

Χιά;τιιι.Ειρετ ιοπιιπ πείοιτοκι , φαιά νΜτ Γιιο.πι ι:κιι·επιζ

δ

Θ. · ιι>Μ9"



 

ι

. ]€ιτ.ε0άὶσἱΙ.Ρηἰε!1τἔ Οιι]ε.Ι:.|1β. ι 4.ΟΒΕε.7.

`····+ἡ_____~

πζ-μ |Μιεοειωωπ -Ποκτιιονεπεωωινω

π: ιι;ο.τ6νωΙαπτειτοπι.Ι.4.$άε ιιάίι1πιτό.Γεμ. ΡΟΠὸι ίδ

0:ικ·Ιι1ιπ εΠ,ςμμοά Ρ:ὶοτ δε Ροίὶετἱοι· Γετὶρτιιιπ όΙωτιιτ όασ

Βιιε παοάίε: παπι Μηι1:ιηάο ἴετὶρἐιιαι ρε1οτ.είϊ οπΗικ, Η

ΡΙ:Πωοϊεω13τε1ιά&α,&ἐεότω,ςιις ἴετἱρϊειτπ οτἀὶικ 6ίΪ

- -ριιίὶοτἰοτ,Εδῖἱοτ ώ: ἱπτεΙ[εᾶι°ι. ΩΕιρήσε .πικαπ ΗΜ! κά.

ἀὶτ , :απο σπάοϋπε!!εόΜε ροτὶυε,‹1ιιειω ἴἐ:ὶρτιι πε :πτω

«Ητιιτ. ‹1. Μ ι.5.ιιΙΜ.ΠΞω ΠιωΙξτ1ρτιιιπ.η.ΗΣ (ΙεΙε8.ι. «

_ ΕΧ€ιτ1Ρ1ἶἔτεΕὶἔ.. δΠτει τείΕποτ ΪετἰΡίΪἐὶι1τςίΕιι1πειικο. δὶ

- σιιὶ Με Με”ετο·,Γει11Η 61 άεβετί νοΙο, όοίικ!ο ροίὶοεμ Η ὶπ

| 1:0Π:ιιιτειιεο πάίειψΠτ :Πισω ι1υιιιιτἰτατεε, νο! ι1ιιοε ίιιΠάοε,

πωπω τειπυιτιωοἀὸ Ιε8ατιιιιι "Με , αΙτετιιιυ ειάεω20ω

¦ φω1Ήιιτ.ά..Ι.Π Πει δι: ειάίςΠΡτιιιυ. ω. εἱο Με.. ι. Ν:ι111 στΠ

εκδς·ι1ττΙο εὶατὶ011οίἱτ ΡτΞο;,οι·εἱἱιπε ἰἑτὶρτιπς ρι·ςροίὶ€το Μ

(ΡρόΙο,ιπατι1ι·α τ;ιιπειι (Με ΜπέΙΙαΐΜι ώ ΡοΠετΙοἘ.

5 δα! Βιιίε ϊςόί&ς.1.1ς;8τ:1νὶτ€τ‹)Βἴὶ2ςΙ.ίἰ εμε Μ] μάτι

εἰΡἱο. Μ..άε 08.3 .Πω ἀἱεὶτιιτ , Η ε1ι.ιίε ίπ Ρτἰιπεὶἔ1ο ΜΒ

:τιειπὶ Κέ ΓετΙρίαίτ. (ΜΙ Με Ιοἔεινετο, Μπα! ά‹_ ε:ὶνοΜ

δ: Ροί?τι:ει εοά:ιτι τοΠειτιπεπτο,νοΙ εοὸὶεὶΠΒ, Γ:2ρίυε εΞ‹Ι‹·ω

Ιε8εινει·Ιτ, @στα εΠἐ !εΒατα., δ: ροἴτοτἱσωιπ ίΕτἱΡτιιτιιιι

Ϊετνειτέ :που μίοτοπι.Κεί .Ηοο ΜεὸΜ Ιω Π:1τμ1τιιι11 ώ,

ι1ιιἰει ιιτ ΐυΒ]ίεάιιι·άπ ά.Ι. ι ιΙυὶε;τεΙἙειτ6υ ιιἀ]εεἰτἴΡεεΙ:ιΙΜ

ὶι·ι τείΒτωεπτο,ίΕ ρτὶοι·ἱε νο1ι1ιπ_τετὶε ραιπὶτιιἱίΓε, ά νοΙι.ιιί.

Ϊο,ιιτ |68ατατἰη: ρ!ιιτει ὶεἔειτααεεὶΡετετ.·Η:εο εΠείτιιτάφ

ί-ιψι όενο8ειτοΠα,:1υΙα ά:· τοξέτιςιιτ Ρτὶοτἱ νοὶιιιίτειςἰ, εΗΪςΙ·

πι: ' ω: ι1τ ΡοίἙετἰστ Π:ι·ψειιω ίετναιιι·, ω!» Ρτἰοτ. ΙΩΝ

;Ι::ςΜεπάΙ είὶ,‹1`ιιἱει πειτιςΡοτε!ϊ:ω ἰΡίἱ σεφ |ο8επιάφ

;ε,ιιτ ὁ. ΡτΙοιςὶγοὶυι1τἔιτ::ὶτεεεόειτ που ΙΚε:ιτ, ικ.ττιος09

.ΡοτΦΠ ίὶιειπ 1ρΠιιε ΠΒο.ι·ε νοΙιιιπαιτοιτ: ;!.ε1ιιοά αι1Ρ6τΠ-7·6·

'ΡεπιιΙτ. Η”. άε όοικίτ. Με. ν1τ.8: ιι::.Ι. ΒὶνΞ,`6.5. Ιιεετ.έἰ‹ὶ:

Αεεελε



" Όε_ΝτϋπιιιΑ πι. Δ #43

> -_ κ Αεεεπιτι ο ΧΧ:ςι11ξ·

Μ Τ4ΜπΤα·&ε!!Αυ7έωάεἐιιὲΐἐυηεωῇΜἱὅἑ%£

δ 7 πω: ράσβ. ν ~ › ν

ΝΟ 1: 1 ι ι 5 :Π ε1ιιςΠΞορη Ροίἶῖτἔ1 Η:Παϊ:οτεΤτεΒΗΜ:

ιπάεαΡι·6ΒίΒοή. Η: νετὶοι· είὶ,ιΡτοΒρ.ΒὶΙἰοτ ” Μ: ΐοιπειι

ήΔ,ΤιεΒοὶἰἰπἰπἱἐαιτιὰπου ροίΪσττίὶιιτστἰε Ρι·οΜ ὶτὶοιπ: ΜΒ

  

 

 

  

Μ ίεττὶ.ί)πεεΓειπεπτὶιιοκριτίῖῖε τοκτἰΒιι£ Ρι·οΒει:υι·,ΓεΙἱὶεο:τ5 › 1
  

μ” 6. Μ! «μπα ίΉΡιιΙΔτἱοηεε. ΙΠΠ:. Φ: ίἱὸςἰεοιη. 'Εφτά.

"' ιιΒὶίὶιιειιὶτιιτ, ίἱνο Βεει·ι:ε Η:ιβεειτ:1ιι:ιτζει:ιπ ΤτςΒε!ΙΙεμπίεεω

Ρ α νοΙυιππο τοίὶατοτὶε_,Πνε τπἰτπιιε , Με ΡειιΠι1ε 1ΗΜΙ, ω:

α τιιιπσηιωτικ:Ιο Ι1ἰΙιΙΙ,νε[ 1Ήἱιιι15 ερωτά ειΡι:‹ὶ ςιιπ1 τειτηιπο

ΜΜΜοίηιηικωιη νεΙ Κ! αιιοά @Μας άεείΕ,εκ $().Ττο

Τ ν.ἔ›εΙΙιε›.ιι‹› τετὶη 2τε. ΜΜΜ ὸεεὶίἱο τέουΗ:τωτιιτμε Ι. Η ω:
 
 

ὶπίὶὲτιιὶε , δ; ]ιιΠ]τειέιπ Γτοι:κὶΒιιε Βεει·εάπειεεω τοίΗτιιαο,

' αιτἰίὶμιε τ6ι:οι1ε Ρτο ΤτεΒεΙΙἱειπὶεἐ :ΠΕ οοπτειιτΕιιη,ςιιοά

ϊϊ ποιωΒΠωτε Μο. όιΓ ούτω-πε τείἔειτοτὶε, ΡοΠἱ: ΜΜΙοπι1

μ τ1ι18ὶοτ€8τι1ι11 ΤτεΒε 1ίαηίεωτι τεΕΜετα τ' .Τ - Η ·

Η πω 1η ::011ττ2Μι1131 αόΠι·τμτ.Νον.άο !ιςπεό:& ΕιιΙείά._

ξ Μπώ εΧΡτ0ΠἱιΏ,·ι1βὶΠ:επι1ΜΙιπΡ. ρτοἱπὶΒετἰ ροΠΕ δ. :ε

51· Βπτοτα· Ρἐἱ1€ὶόἰἔἱω> ει·εο δ: ΤαεΒεΙΙὶειτιἰςα ΡτοβἱΒετ1 Ρρα:Ω

  

ς1ΙΙε8ειε.(1 Αό ΕΙΕ-Με. ιιΒἱ ίξατιιίτιάτ,Π μποτ ΗΠιιιη Ιιεττεάοιπ .

ο Μ; Νεπι Ρε1£ὶόὶ3.ἄ ΤτεΒὅΙΙῖειιιἰε:ι ςι111ἰΡατειτιτι1τ,ὅ€ ατὶ- '

.Φ ΒπεΡείΪὶΒιιε αιιέΒιιιαι1ώ.Μσ.εοΠιιε.5.αμα! :ι11τετ31 ' .Αά

Ψ 8ς-ΤτεΒώ Ξιιπὸ π! :και ἱιιιτιΙεεἰε Εει!είάία: ΤςεΒεΙΙὶει

ή Με ἀοττειόὶἱο εΠ ΙιιόιιιέΜ. .Ρ:ι€ετΕΜΜ. Π·-. ΑάΙ.Ρα!εω.Ε

: ]ιιΒεω ιιε.Ο.Αά 5().Τα:Βε1. Βειπἱεὶιιε ι:εάειτι νὶἀετιικ_ϊα- Χ

φ Ψἱο ΐι1ΒεΠ€1ιι ΤτεΒ61Μη1εει, εμ;ώ ὶιι ΡΑΙεἰρζὶει:Γ:ἰΙὶοετ υπ

Βςιτόοε Με Μπα: δε εοττιιτιοάο :ιΙΙεόΗ Ιιςτσάξτετέ πω;;

Ποπ τεοιιΓωτ, 8: 6ο ἀἔΪι111δΪ:ἱ πλατη” εΧίτιππί Γοπϋιτατζ

: ΜΓρ.Νοπ οβΙΙαιπὶΒιιε ΗΜ ταιἰοηἰΒι1ε σ:οτιττατΙει 1Έπτειμ “

?Η ώ γαωτ;ε1ιιαπάοφ1Ιάοιπ Ιε81Πειτοτ ι1ὅ ἰἶηει€ιιε, σ,1ιβω

°οππη=νκΦΤτ=ὶ>=1ὶὶ4=ιἐεε.συτνΕθ-Ιεὶὸὶἐὲῖα <εψωΜ?



   

ια· ΜμοειτΑΝ. (:οκτπονεκει.ωινΜ
ΈιὶΒετΞ ροΙΪε εοΙηίἙἱτυἱτ2ὸε ΤιτΒεΙΙἱαηἰεἐ ὑπὸ ιιὶΒἰΙ εὸῇε:ἱτ

ἱι1 ά.Νο.άε Βςτεό.δε Ρει!εΜ. ΑάΒςε απ το Μπα Νονς!!ωπ

ε€πιιτη ΗῇιΤτεΒοΙΙὶαιπὶεΔω Ρι·οΜΒειά που ΡοτιιΙΙΚΑιιίε

καιω Ειεετε Επτά, ε!ιιίτπ Ιερ,εε 1η ίυο τσΠει1πειπο Ιοευιπ

ΙιεΕε&ι;τ.μισειπο ΡοτεΠ.άε ΜΒ. 1.86 ί-ειτίε κ! Ιι1ευΙότε:μο·

Βαΐιτ.όΖΙ:Π στ ειΠσΒοε.(?. Αό Ι.Β1Ιε.δε ό ν 5 . Μ! ΗΜ@το

άσε. δέό Ρότ ίΐί&αιτιΕΝονε!Ι©ιΜ εοιπτωι1ιτηιοπ ώ σοπ

ΠἱτιΔτιἱἑιμετΒρ1ὶάΔ11€τ μ” π:πτἰι1ιιιιι1·ι ἱι1εοττ£έὶιιι11 3- ιιτδ

ΕτΠατο;ο 11νεςιι:ιςυ:1τιπ ΡτοΙπῇΒ‹·ι·ὶ ΡοΙΪἱτ άεττε&Ιο ‹:1υαττς

ΤϊεΒέ:Ι]Μηέές, Αά ετΒιιιπειπμω πώ οβκ&ιιω ;εμ1οά

Π:ΠΠ:εέ ω:ι€τιει Π: ειἔδοἰτειε δ: ΠιιήΠτυάο ΡαΙτὶεΙὶς &Ττο

ΒεΙΙὶππἱ:ς, τε!.ροκάετστ, @Μό Παπ Με ίτ:ι ίἱτ , ποπ ἱὸτὸρ

@του Η ὶΠ υπο ΠττΗΠ οστι·ίε,ίτιιτ ῇι1ε :ιιπἱῳειιωζἰόιὸ θα:

ΗΜ Πι 2Πο οοττεέὶυιτι τΉἔ· εοϋίὶ τιιτ. Ιάσόςιιε ιπ ιικιπιππ:

ῇιιΡΪαῖἱωἰε εοιινοι1ἰειῇΕΡιΙςζόἰα δε ΤτεΒεΙΙὶωπἰω, το.τπ0η ·

ΜικΜττ1 ώ μιά :ιιπίε1ιισ , τ!οικο ευφτείὲθ ΐυΒΙ.ιηιιτι Πτ, ·

πα ΡετιιΙΜπ5 εοὲπῶςυειιτἱ.μιυ,πυτ :φαω ίΠΕ6τΡΕ6ταΚί0·

ιἄειτι βεξ:ϊ έίοβίε ἱΠιιἀ εοττὶΒετο αυτ ετιπ·ιπϋιτε. ΑόΙν:9

ΡειΐΡἱεκι:ι τ·πτἱο άϊνε:ΠτετΙε τωΙΞτ:ιτ Μ Με ε:ιίιι ἰυτετΡε.ἱ

εὶό_ὶι1ι11_δε__ἘέοΒεΙΙὶ:ιὴἱε:ιιμ ;Νειὶτι Ττ€βι·ΪΙὶειι1ἱἐς ἀαττσιἔω
Δ€οἐπΡ°ςςὶτ·Ηςι·εὸἰ. 8τεινατο τείΠτυετε Βςι·εάίΕοΜτιπ μή·

ὸεὶεο;ι4ιιπἱ!ΤΠ ιπ',σ1ι1ὶ:ι Πανίττιε τόεἰ ρωταω-έ Ηἀεἱεφτιπτώ

Βιιΐκό @Πέ 8δέείΗτιπτο Ηςταξίτειτοιη.Ι4.ΕΕ:ιάδΟ.Ττάσε!. '

Εεήεβίξε :ιήτεηάβετια·ΗεΙυπι όειτιπ Βετε‹Η Βι·:ινοτο ειό18·

'Με. ΡξκέΠ:ιιϊό:ι, Πιιηι1Μεω Πινὶτιη εοἔὶ ιιηιπΡ9τοπτδ

έ8πτότίέψι!;ιά_ευιπάεω Βςτεὸ1τεὶτετιπ .Ι.Πςιιἰε οιτηΙΐα Π·

· . ὶΐ.δζ‹1ς1 ο11τίίΐτευ.τεΠ.Ιάεόεμπ ειιω !αςκε ΒόεΞεοωιώ ·

(δ 18ικιν.ιςυέ ΙπςζὸςἰΙωτεω τ61Ήμ1€τ8 , ω εο Π: :Ιαμὶοτϋ

εοιπΉ:ίοπίε έ· εμ.ιάιπ Βι;τεε οικ·ι·:ιττιε ΜΒιιτιε , ~ιΡει·1τὁΕϊ°

6ὸτηΡεη[ατἱσηε τ;ιΠε ὶιιεοιυιπ οάι Ι1οσ ΙΙ.16τ0·ά181108 απ·

` -Π:τιιτ,ιπ Ττε·Β·εΙΗ:ιιήεέ Ρτὶνιιτἰ.ηοπΡοΠἰτ Βι τείὶιιτοι·θ› Μ"

ΗςτέεοιπέέέΕόε [ε;ατίε ΡεΙ£1άἱεἱ ρωω ΡοίΒο 31% Μ'

τοπίατιά ;_ ςιιοςΙ τείὶιττπει:το Τι·εβε!!1ευιωΡτοΒιβετι Μ'

ΡοίΒτ,ό·εϊέπάαπτ8:ει.ττιΡΙεάαπτυ; ΡαεΜπ.ΙΙΒ.)·.α:011ττ0· '

Ώ 9.+.νο.υζΠἔ

  



>ξ.4.Ύπιιάιιε ΠΒ. ι. πιι:είΊ:.κ:. 1 7 . |Πἱίΐεπτὶι1πτ ::ρπιτπιππτω

(Σε π_τν1ιτΑ 11 η;

ΌΟ.ἱπ»πωπω επκπ τεΠειτοτ.().ΑΔ.Ι. ΡπΙεἰἀ1αιπ.]οπἔἐ

ίετἰε_εἀπἔείὶὶ ειΒΑπτοπίο θππτά61.ίι1%Β.4.εοπεΙπίΪτἱτ.ειά

ΤτεποΙΜπ.οοπεΙιιΓ. ι . πιι.υ.. ειπ1τεΠπτπ: πεπε εΠἔ εσω

τπιιποιπ , &Μ )πόπ:ατιιιπ ἔπἰΠἶ: @ἐκ Ισιιπ.ΡαΡ.ιπ πιο

ΚεεπεΙ.τίτ. ώ: ίιιΒΓΗτιιποπε. Μα. ι π. ΒεεΙειτατιττ παω

· τοιπππππἱε οΡὶπὶο,ι1τΙοεπτπ ποπ ΙιεΒεπτὶπ Ιἱποτὶε ρὲὶιπὶ

επιάπε.Ι.Π πτ πΙΙεξςιιε.(). Αεἱ Μπα. Όπω.· ΗΡ. εΙοεάΕ)· ι .

πω.: .δέεοπί. 1 2.2 . πΒἰ ὶππιιἰτ ἱπ μιὁὶαιπἀο δε :οπω

1ι·πάό Μ» Με όεοΙπτε.τΙοπε ποπ είίξ τεεεάεπόπτπ. πωπω

ιΞτΜεποεπ.άο Ρπ.Ξίπεπτ.ΗΒ.4.Ρτ:είπιπτ.ι 98.ππ.)·.

Αεεεπττ ο κιως1ν.

Σα:πτω/!πάέσπεια .Μ/2οιυψ ωσττεωρι2τέ:βό?έ,α';ΜΒ >

ρα Μ: Μακ, :Με α· ςσωππιπέ &ετω'22α:ερί·υέ

σίε ω. `

ΡΒο 1: Αϊ ν π πωσ' :ιΠἐτιἰο Ρετ Κβ ΗΠπ.Μάετπ τωπιΕ.

. θζΡεκπ.εκεὶίὶ.ιιὶ›ἱ ττ:ιεΗτιιτ, (μισά Η π!ὶιιεΡοίὶ τποττε·πι

Επιτπε ΠΙι111€Εἀ2ΙὶΨ.ω ΪπίεεΡἰτ , & εεε αΠεπππιεο ποπιἰπε

' €οπτ1:επκΙτ,εβ π. οπετὶΒπε εοπεετα!εε δνε ί·-τατι·εε αμκ 86

Ε..

9'

Η

μ? .

.: @στα , Ιἰβετἰ δε Ιιτπππποε ω.. άεΒέτ.Ηεπι εοπΗττπο.τιιτ
απο; μετα; 9.5.6Ηπε. ΗΔ.εο.ιιὶ·›ὶ άαπϋτι1ι: , ποσά Η Η

ἰιτε @Μπα πιιςεΙππι ΡοίΕ τπο:ταπ μετά: εοπττωπτ , Εκπαί

ω. με: πιατα: π.μ.ι.ππά θα τεμιτ:ικ ποπ ΡοτεΠ,Πεετ ΡΑ

7 τςτπειιπ πςτεάιτατετπ·εοπιπιπιιεπι Ρσ(Εάεπιιτ. Βεπιππο

.. Με ἴεπτεπτπι ίὶαΒἰΙἑτπΕ μι· Ι.Ι..ι1ε1πε. :. ι .5 . Μει·π :οί-Ροπ

ἀὶτ.ίΕαάΜιιι1ὶο.δεΙ.3.5.ιιΙτ.ΙΈ ό:: ιπιιπεΗΒ. δ: ποποτὶΒ.

. ΠΒὶίἙατΕιἰτπτ , ποσά Η Επιιε πο!! τποττετπ Ρειττὶε ποποτεε

νά τπιιπετο. α!ἰειπο. ί-ιιἴεεΡὶτ , μπει Η ΠοδΕοτειέπε ἰπίὶἑςπἰο.

· εοπίΕοιιτιιε ό! , π! $επειτοτ απ: ε!α:ππο Γ.ι&πε ω.. πω

ΐιιτπτικιπ ω... όιΒιιιτ:ιτεκπ εοπΓεπιιςπά:ιτπ Βιέὶσεποιι '

Φ: εοιπιπαπξ Ρα::Ιππππο , θά π. Ρτορπ1ε Με πω. Γω

· π @Ω..9

κ

  

Μισο -

 



`Ι_. Τικ - .

246 Μϊ.80'ΕΜ.Α.Ν. ΟοπτιιονεπειΑτινιι

. !!:ιπετε ι!εοετ,!ιι:ετ μιαπινω ιπο ποσο Πιο Με οικω
ο ωιισα!!ετιτ, ι ο ' ο κ .

. οι τοιιττετιιιτπ οιοιπε!.!.Π Ε!ι:ι.5.ιι!ειπ ίειιο!τ.!!ἶ @το ι

επιίο.ιιοι ί!::ιιιιιιιιτ,οιιοι! αμια μι!. πιο ιο νικά οπο· π. .

οι:ι·:Ριτ Μουσε! πωπω ιαιειΡω, οσοι! οσε Ρο!! ιποττειπ

Ριιι:τιεοετοει ι!εοετ ιέΧ εοιππιιιπιοιιιι οοπιε , εκ Η οσε ρι

τιιε €ειι!ιοιιιιτπ .Ει1ει·ιτδει:ιιπειο ειι!ι!ιισιτιιτιπ ι:0ιιιι·απαιτι

Ρο.τι;επι.!.οςιεε ιοειι.4.ο.!ΕΡιο Γοι:.ιιοι ιτ:ιε!ιτιιι,οιιοι! Μ. ι '

κι Γ0ιοιι,οιιιιτπνιε [οειιιε ποπ Προ! πιο! ιι!οοετ αποτο [κι ι

ι!οιππο!:ιιιιι ιπι:οοετο. Ρειοαττο δ: ποιο!νετιτ. !!ε-ιο;Ειιιο- ι

πω τοπςι1Ει1.τ οι;τα!σε πε8οιιιιιπ Χ μια ιιιεοι;ριιιιπ ω» ι

ποια δε Επιτο, οιιιιτειιιιε πιο μια οι! Με και άι: πια!
νίιτιιτε.οοιιι:ατιιω δει! μα:: ποπ τεπι·ο:ιιιιι οι πο! ιιι:ιιιι!

11οοιι1Μι!.ππειπ_δε ςοιιιιιππιπ:ιτιοπειπ ιι·ίιιιιε Πιιι!ιοιιιιιι

ι!!ιοίπο ιιιΡοςε!ιτειτει: Γιιπιτι1ε.Ετεο πιτ οςιἐι!ὸε μπι!! 4!!

!100 ιιέ ιιιι0_0ο!ιεατι ι:επι:πτιιτ,τι ω! @τα ι!ι·οιτ ε!ι1ω€ιΠ .

οδο οοιιι!ιι:οιι!ε,οιήιιε !ιιιετιιιι!άιιιι&ιιε. !..οικιαι!επι.Μ0

Κι!.Ηα:ι: ίιο!ιιτιο εοπιιτιπιιιιιι· ιινιι!ει'ιτει· πετ !. απ πιο.

'· ι·η;ιι€2ιι-: ιπιιπ.δε οοποτ.ιιοι ττειι!ιτιιτ ,οιιοι! ί! ριιτεις0ιι·

:ΐιτπιιτ ιπνιιιι πι! !!!!ιο ιιις!ει:ιιτιοιμιιι οιιιιιοπιιει!.ι!ο_ίιιιιι·

ΩΡΕιιτι1Μ Μάιο πωπω ιιι!!ιπεπε!ιιιπ !!!ιο ίιιρμει!!ιινιι, -

οιιετπνιο ιιεειιτιοιιιιιιιε οι ιιιιτιιιιπ πι! πω ιιιΒιιιιιιο-_ι·

οοποτ€5.5.ιε οιιι.ΕΕιι€τ!ι:ειιτ. απο επ οιι:ιοι!σε & ιιιεεε!!ι1- 1

:σε οποιο ποπ τι:ιιοπτιιτ οι! οιι€τ:ι ιιιι!ιπεπιιπ ει!ιοιιιιιι!!!!!' ?!

απ:τιιιπιοιι ι!ι8πιτιιιτιιιπ , οιιςιι!ιο Ρο!! πιοιτοπι Ραττιειιι· Γ

-ιιιιι8ειιιιιτ.Αοοει!ιτ Ρτο εοπιιτπιει;ιοπο οιιιιιε ισιιισιιιιει8ι .ο

ικα τοπιο , οιιοι! ει: πω!! «ιι απ!! ίι.ιιιιιιετο οπεπιι$ι πι· ι!!

·ε0Πιπ10ι!πι κ! οικω μετά δε εοιπιποι!α ι:εινοπιιιιιτι Α! !!

«πιο οπο! επιο!ιιιπεπω ό: !ιιοι:ά!!ιιιιιοτιιιπ ·τ:ιτιοπ€ πιο; !!!

άιτ:ι,ριιιιιο!ι ιπιιπετιέ Ποδοιπ:ι: πο! ειι:!νιοςιιτιοιιιε οπο; Μ!! ι!!

· .ι:οπι .ποι!ο ι:ει!ιιιι:,πεπιιοςιιξικιιιιοπε πιο εοιπιπιιιιιΦξ μ·

' κ:ο8:ιτιιτ,:ειιιιιιι·π πω!! εί!:.,ιιιτιΡιοιο!ιιο Ρτο:ΡΒΕΠΦωι μ!

- >$!ιι Εοπιοπο ιιιππι1ε !!ιιι!ιοπιιιπ.(ιιιιιπαιτ. Ηειπι: ΜΜΕ· ο

τ@οιπιιιιιιιΠιιιιιτιιε Ροι!πιοτιςιπ Επιιιισιιιι Ρει!!τέίει:1%:ζ .ιι

. . . ι ο · · ο - ιι ι ι

 

Ἀ



  

17 ~ ()εκτνιιτια κι. :Αν

Γιιιιἰιιιιιιὲι ΗΠο ιιιιΡειιΗ,_ ροετιιιαι.ιιτ πάοΠ118 ιΡίιιιε ΕΠί,

π ιιοιι νει·ὸ εσιιει:τοόιιιιι, Μπακ δ: :ιΡΡι·οβειτ Β:ιττ. Ι..ι1::ετικι

νωωιε ΜΗ ι. 5. ιιοέ: ερίὶτοιιίἐ,ιιι1τι:ι.ιιὶτ.ιἶ.ὁε εοΠ:ιτ. ει·

ειιιιτό.:ιά Ι ΒΙις.ιβ.Ρ:ιτιιιΜτείίε:. δι)ειάενν.:ιά 5. ςιιαεΙαιτι

ιι&ισιιοε.ιιιιιιι. ΜΜΜ. όε ΜΕ νιωι. ἰιι παιέΙει. όε εοὶιεις,

ημεείξ.37.Α ειιιιιΒιιε ΙοΙιιε όιἰΙἔιι;ιτΠγιιιιε μ! Ι.Ειις:ίιιε.ι ι .
5.ι.ΙΕτιά ΜιιιιιειΡ. ` › " ¦ -

Αεεεκτιο Χιωιν._ι

Ηώέπι-τέσωρωιω@Μέέυκαιέσωεσκέψ, σκοπο

' άσπ.42υ2ιΜπέ2ια. ' "

ΡΚΪι ιι Α τι: ιι ικα ιιωεο ιιιαιιιδοΜ ιιι ι. Ι.ιιειιιε.3 2..

_ ίϊόο άοιιατ.ιιΒι τι:ιάιτιιι·>ι1ι.ιοό τιιοττιιο εο,ειιιι 8τ:ιτιιι

__τσ.ιιι [ιο.Βιι:ιτιοιιοιιι ;ιοιιιιιε νεΙ εαιιικιιΙι ιι,Ιιςιιι οοιισεβιτ

νει όοιιανιτ ,ι ΡοΠιιιτΙι:εαόοε άοιιιιτοτι: ,› άοιιιιτ:ιτιιιιιι .λ

:οιια:Βέ Ι·ιειΒιι:ιτιοιιε Ριιο!ιιΒετε. @ετ«Μο αάεὸ νο€ιι.

εΠ,ιιτετιαττιΠ :ιι!ιά&ιιιιι Πε ιιι ε1οιιιιτιοιιο, ιιτόοιιιιαιτιιιε ·

ιηιιειτιιιιιιι ντ:Πετ άοηιο γεΙ Ι·ιοίριτιο μι:ε:τρ;Χιτ,ιο.ιιιειι ιιΠιΕ

ιοτιιιιιιιε Ρο:ε·τιιιπ όφιιιιτοι·ιε ιιξτετιεειιιοι·πιιο άοιιιιτοτε

- _ Φιτι ΡτοιιιΒεα:ιμιιέι Με ει:ιιιίιιι:ιε1ιιιιιιιόι-ιι νεΠετ , εστευ '

Με :ιο€ιΡιειπια @Ε , τμι:ιπιόιιιάοιι:ιτειτιιιένειΙ€τ νίνο άο

ιιατοτε,νοΙ «ο ει,ι_οκειι0,ιιιιαπιι:!ιιι Ρέτιιιιττειιτ Ιιεεπ:άε: εξο

Π2[()Π8. · -

1 · δω, νεΙκιιιοιιτετ οΒΡε:ιτ όιέι:ς1.Ει.ιειιι5;ι. Αφιιιω.η.

ΊΜε όοιιιιτ.υΒι ειιΡτείὲὸ ἰταἀιτιιτ,‹ιιιοὰ Η ά_οιι:ιςο:,τιιιι_ιι1ο

άι: ιιιωι νε! εφιιεαίζιτ 8ι·:ιτιε ΙιαΒιι:ιήιιιιειιι =ιΙιειιιιιε εώ

.1°ιιιιε,ιιιοπιιιιε Πτ,ιιοιι ΡοίΠιιτ ΙιςιεόεεΞειιι8_ιτιοττιι0 ὸοιι ευ

Σόςε άοιιαται;ιιιιιι Ιιαβιτειιιοιιο ΡτοΙιιΒετε._ Βο(Ρ._ ΠΜ Με

10€1ι.ιιτιιτ δ: Ρεοσσόιτ Πι άοιιιιτιοιις τεωι,ιιιεκπτοειά , ειπα:

ι _ Μτειιιεό:ΒειιιΒιιιιιε ιιιςει·Ρι;ςτειιάα:Ρε, ειιιιι_ιτι ιιΒΙὸΙιι;ιι,

·,|

-

ιππική δί Π.ΠΣΕιι€Χ (έα ΒτοΡτιει εξοπειτιο.Ιταειιιε ι:ιιιιι. ιιι ά.Ι.

.Αιιιιιιιι15 , Φΐειριιιιιε όοιιειν1τΡι·πεοΡτοιι ΙιειΒιτα;ιοιιεπι

19Φαπαιατιοιιίε Ιοεο,‹ιιιιο. απο εισέΜιιϋ διά δ: ι:ιο<μι€ι1
ψ '' ι Ψ ` ~ α., κια`ιιιω



  

ς · · °·

“ξ Μιεσε:.:.ΑΝ. ·ΟοΝτκανεκεπΑκγων

@ά ωφΠοτει11 δε άοόΗοιτιπ τοόόΜειίετ, ιτεέ`ἱ:ὲ άεεἰἀἱτιιτ·

&απεάοιι:ιτέοΠειπττωύτε ετΙ.πη πό Ιιςτεάεε όοη:ιτοήε,1κ

εμε Ρο!ΗΒατεόεε όοτιειτοήε ΡτοΙ1ϊβεΕσθιιοπ·ιίιι ιιε όσω

τειτἱιιε φωσ! νὶὶςετὶςεὶοιιωὶοιιεΗι.ι:ιτιιι:. Βοπ:ιτίο τω” .

·ίε.κ:ίτ άἰίἑὶΡιιΙιιε ΡικεεΡτοτἰ,ποιι είὶ Πωρ1εκ) Μ! :Μπικ

τοτὶ:ι ὁοι1ετὶο, εμικι όοόΜπ:ι ηιιΠ:ὶ ιπετὰἀεΡε:1ιπὶατὶεὶ '

αίὶἱπιατἱ ΡωςείΕ. Ιτεςιιεάοιιετἰο ΒειΒὶωτὶοτιὶε Πι αΙΞςιιεπι

(:οΠατει,δ ριιιΡει Ρ;οΡτιει δ: εΒἴοΙιπ:ι Πι: οΙοικ.τΙο,ι:οη τώιιΠτ

- με! Μετσάεε άοπ:ιΣοτί;. Ποιιατὶο νοτο τειτιιιιπεωτοτὶ:ι πι!

11ςτ€άτ:ε άοικι:οτΙε οιωπηὸ τωΠΩωττ3ευι·. Η:εσ @Ποτ Π»

χωιιιιεκι:1σΡοιίιιε ΓοΙιιτέοΜε ςιισ.ιιπ ὸοηειὶουΜοεατειπ

_ξετυ;ΖΙΠΡτο Ρειττα1 ο.5.ίἱ όοιπὶιπὶ.Ηῖ‹;Ιεἱιι :επι ναί ἰιι·ιὸ .

ετ1η|ι1τνιτὶοηὶε νίεεπι Ικα: άοικιτίρ ι·ερι·ς(ειπο.τ,Ι. θεό στά

Ι)ι:86.;, ;.ῇ .σοτιί-ιιἱυὶτ.Ηἶό€ Ρετ.Βι;τεά. Ιὸ©ό€1Πθ£ΒΠῖἑΓΠβ

Η. 6ε ΡτοΡέἱεἱ όουειτίοπε 1σΠ81ΠΞω& (ειω,τω]ω ετὶειττκιά ~

Πιεει·ε:Δεε άοηεςο:1ε, ΕΙ68ωπετ Ωιηειτ.·Ι1Β. οΒί. ι 7φἔ55=6ζ

ϋᾶυκφτ~ 4` »

Π . ΑεεΕ111°Ιο κΧΜΠ._

· . .Βσιω;έο :2@:ξξεφσ:ἐι;ιικὲ επ0ιπβέσπ»ιέπέ:2 έηοπ'υπα

. .· :στέταση2ηβε:@και (κι.

_ ' ον.σετιττνκ; ἴἱ·‹1ουειἐοτ Πι αΙ5εμιεω εοπτι1Μπ

ι

- Ή8ΦΦΑέωσέ€τιπ !1Μ αιμί;ί β€ιπσ·έξιΕοτύπ ψΠω)'

οτωπἱει Ιὶμβσιπο., νε! Π18Χίιϊ1:1Π1 Ρεπεπτ Ιο0ροτι1τΠ,

8: άςΙηό:: :Μ Ρ:ιι:Ρεττε.τεω Ρετνειιξ:ιτριπ άεβεο,τ εΙ1Μ9Π8·

` τάτέο,δε Η ποκιωπι12,ευ]υΡεθ τενοεει·ὶ ΡοίΗτ ό0-11ΒΕ10·Ετ

ςιιΜεπι Ριιτο.τ Αρςιιτί @ο Ι.μι!ι:. Ο. άο τονοε. άσπεβ Ροπ°

Μ: Με τενοεειτἱ ἀοιητἱοτιεωῖ νεκ1οςω.ωεπ δ6 Ντι ακι

Σίε ώ εοΜειπωτιε:ι εοιπωτὶει &πτςιππι , όμιοε! φΙις=τώ

άουε8:ις:Σ ὸριωτοτἰ έΘ.Επιεητε ά ὸοιπειωτὶο τεί0ιω1 Μ"
¦ΡοζΕτ βοιπεςξο. @εΔΟΡ'ὶϊ1ὶο Ρτέωὸ ΡτοΒατι1τΡ6τ14Μ·ο·

ά:: :ςγόο.άοωειτ.ιιΒέ Βιιιτίτι1ι· οΒ ι:1ιιζικιιιε ς:ιππιπ11 επιιΐτι8

' ῇη8ἱμὶἰι1εἰἱιπὶει·‹;κ7οεη;ΧΡοΙΪὲὸοοετἰοικιπ,Μα: @Με τ*

81181;



Γ"-”ήέέψ ῖ·

  

ν δε κτν-1ι:Α Π; α.-49

τιιω.Πεἰπάε εκ εο εοΠΒι·ιτπιιοι· Βεε εΙεεΜο, εποε! άσω

· κατω Μια 0ΒΙ1ΒπΙὶοΠεαἀΡ£τὶτ1ΒἱΕιΙτ εε! :110Πάι1111 άστυ;;

τοκοι. ΟΒΠεει&ιιτ εμιἰὸεω τΙοτι:ο.τπήιιε ΜτΙιωΙὶτετ Μ :ε

ωυὶ1ετεΠὁι1ττ1 ἀοιιει;οι·ειτι Ι.ΐεά Μ. 5 .εστι Πι1ιιίτ.Π.άε Ρε

τ1:. Μτεο!.. ία! @ή οΒ!ὶ8ὲιτιιί Μ ειΠτηε:1τει ΠΠ νε! ιιΙΙειρι

:επι εεττετιι ΡτεΠειπάειω , άεΞιπάε οΒΙΞεοτιιι: ΠΠ τωπιιιτι

πετιμ:ει!1εε: ει:Ηεωι1ιπετο.ικΙυππ , εκ @εἰ οΒΙΙΒετ1οιιε οι1ΊΙα

πιιἴεὶτιιτ ειᾶὶο.Ι.ιπ;ιτιιτεΙεε.Η·-.ὸε οΒΗΒετ.δε ἀεὶ.

ε· Ρτο εοιπτετει Γειιτειπ1:ι , φαω τιιετιιτ ΒιιΙάιιεΜ ε!).

11Ιτ.().άε κενοεειιεὶ.ὁς›ηοτ. ευοε1 ί-εὶΙὶεετ @Πει οποία πνο

εαι1ὸωἀοιιΔτἰοΠὶε Π: , Η ἀοτιιιτιιτὶι:ιε που ρι·ςΠατ άοικιτού.

Μίιηεπτε;ιάίε:τιιτ ΒὸεειιτἰοπἱΒυμίΐΪὸε όεει1ιτ. ιιΒἰ ττσ.ό1

τιιτ,όεειιι·ἱο:ιὶΒιιε Ιαρίἰε ?:ιευ!τατΞΒυέ εΙἱπιειικει όε ΡυΒΠεο

Ηεεεττ1η:εττΜΠι1ω είἶε,ττιω:ἱωὲ Π οΒ τπιιπὶίἱεετιτἰειω ἱιι

`Ρ:ιττἱαιπ ΡΩΕτὶΠ10ι1ὶιΠΠ εΧΒευἴετιιι›τ.Ιὶεί'Ρ.ΤτΙΒιιὶτιιτΒοε

μυ τ:ιιπιιτιπ ὸεειι:ὶόπ1Βιιε , ίου Ξειητο:ἰΒιιε Κε1ρειβ=ποτι

τδιτι @Με Βοτι:ι Με. άοικιωιπ ρ:ικΜε, ίε·ὰι:ιιιἰα όεευτἰοπεε

Π1ιπ,ηπιπ ετΠ ιπιΜΙ ὸοι1ειτἱιπ Ρ:ιτήεε , ταετιεπ ΜΒ οἱ: ἐπο

Ρἱτιττι ὰ ΚεριιΒ. άεεετπυκπι1ι· εΙἰωετιτει. Αάό·ε ειι:οά ποπ

ἀἱεὶτιιτ,ὸεειιτὶοιπὶβι:ε ἱεΡίἱε θιειι!τετὶΒυε ώιτιετ.ι άεεεττιὶ

,άεΒει·ε,(ε:! ΡειττιὶΙΪὶιττι εΠε; η ιιο νε1·Βο δ8ΠΜαιτιιτ, Ροίξε

ειιίάεπι £ἱνὶτεΕ€ιτ1 ειΠττιειπ:ι' ὸεειπὶοτιΙΒιιε όεεεωετε , Η

ΎψΕ,ίεά'πίοιι πεεεΠε ΜΒε:ιτ,Π ηο11τμ Επί εηἱιτι Ρετιτιἰτιὶ

τιιτ,ιιτ ΡοίΠτ εὶἱηοὶά ΐο.εετε,Με Ποπ ιιεεεΠ-πτἰὸ εοΒἰτιιτ.Ι ο

(εεΡε.ειιω Ι.ίεε4.ε$άεοΐΕΡτεΕ _ · τ

# δεειιπτ!ὸ ορροω”Βοε ετ8υπιεητιιττι. Ι.ἱΒει·Ξ άεΒεπτ

]πορεε ρειι·ει1τεε ει!ετε.Ι. ί] ε1ι1ίε ὰ ΙὶΒετὶε.-ἐἶ. Δε ει€ποί Μ»

δω άοη:ιτοι· οιππὶυιι·ι Βοποτιιιτι Ρ:ιτι:1εΙοεο είε άοτι:ιτε

τιο.Ετ,ςὸ Με ἀοΜεοι·ἱ το.τηιιεπι εΒεητὶ :ιΙὶιτιεπτε. Ρεεθο.κε

.' άεΒεαΡεεΦ.Ρετ σ1οπ.ιτίοοεπι ι1επιο εΗΪεἰτΠεάΙὶει1ὶ Ρετι°Β

-°ιοεσ,·ε1υἰα μετα τωπι1_ττι νε! ι1επιπέ εΒὶεἰωτ Ρετ ιπιΡιἱει8›

Υεήιιι^εεΜΙ! Ρεε εὸομἰσιιεππ. δα! επτειιειιε άοτυιτοτ,

εϊκιπησεπ ἀοηειτ1οηεῷτι·οιτιτι1ειω Βοηοπιπ1 Με εξἱἰεὶειιτ .

Μ' Με. ., Η

· ο.: · Με



¦πω Μ150ΕΙ.Ι.ΑΝ. Οοπτπονεπεπωινπ

. Τεπἱὸ πω: ιποάο :ιτΒιιππεπτεπεπεπι εοπτ;ο.τἰιιπι.Κ€<

νοεατιιτπωπω οπ1ιππτέειιπ ποπ Ιενειπ ὰ ποπειτιιτπι ψ

. Ιππιπι άοπειτοτι.δεό ποπ Ιεν38 είϊ1πμιπει,πἀοιιπςπτὶιιε.Ϊο

@ηπα δ: ἴτυεπεΒ0πἱ8 ε!οπατοτίε, άο1:ειτοι:ειπ εἔει›ιιιιπ

πΙετετα:πίετ , ὶἀεὸ πικαπ ω! :ιπεὶὸοπι εἰ επ; οΒἱἐπιιτπε.ό.Ι.

. / Κα! ετΠ!ε8ε.5.εοπω!πίτ.ΙΈάε Ρες.πετεπ. Ετποδε οΒάε- '

 

' ε επι @εαπτοκτώππςοιπρι·οΒαΕπτ ,

π... . ε π. :, πώ:

πεπαςσ. άοπειτοπ ειἰππεπ τα μι με Ροτε[ὶ· ;Ιοπαι:Ιο τεγορατΣ

Βείπ.ΟΒ .πωπω τ:ιπτυτπ ἱπ)ι1τἱε.ε1ίιειιπε άοπποπ , επι;

πκπιτειε π: Ι.ιιΙτ.Ο.τ.ίε τενπεειιιά.άοιιατ.τεί:1πό1πιτόοιπ

12ο,ίπτετ πω:: ποπ :εΐεττπτ ειι,Ιῖ ποπέωΙυε Ιοευρ108 Μ]

_ ΡπιεΠεν:ε8επο ποπετοτΙ π.ΙΙιπεπιπ.> πω ππὶἀειπ εοππει

οἱπεὶπιπ νὶπ Βοιιὶ,ἱτπὸ ίπΣτατιι; 8ε1ππιιιπππιιε είὶ ποπ

. τπκἱπε,πιιἱ Ρειι:Ρει·επι όοπειτοςειπ ὶπ ΡτπίἘπιιάὶε :ιΙὶιπεπτ$ ;

μαμά ὅ:@πιω ποπ ἴπΒΙεγπτ,ίεεὶ τε.ιπεπ μια Ριιπ!1::οειά

' . Εεε ρτα;Μιιόει ποπ·επ8ππι·.Νωπ πάνετίιιε εοε, πιπ Βεπ©<

πεζεισ.εεπΡεπϋτ,ιιπ1Ια]πι·εεένΙΙΙπάίσείΈΡτοπέτο.,2ό.©1Μ· γ

Δ ι1πείπι επ πε επ ποτπὶπε εΧἱΒειπἀπιπ, υπ πεε πάνεείπε ιπ

_8πποεωπείε ιιόπο ὶιιἔτπτὶ εοπτ:εΙΒ. ΡπΙςπτε Ποι1εΙ.Μπ

,η.ςοπι.ο.:.7. › · ·

. Αεεεπτ1ο ::Χκνι1. _

_ ' `ῖσῇ2σ_ή`ἀἐμῇξἄἐπ απ»ΜΜΜ· πἐπςβΖΜ2ἰυπΜ2β>^<

. - ιξϊ'ια:π2 :ππ/α:π:ρπιπ: , /έσε: πω· Ζπ/ἐἄΜ/#' /Μ·

6 ' Α Ρ!ίάθΙ'π _ χ - .- -

ΒΟπ πε .πάω ΡοΠείΕπ ξι:πόΙππ_ εππ[πτι·ποε ίπ ]πά1εΞπ

' - - Ρπτ;ὶεπΙ:ιι·ἐΒπε, π: πι τεΝεπά1ςππς›πε εεί&άτπετσΜΠ

_εοΒἰτπτ,ετπππξἱ ε; πεΕπξὶπε πι ΙπεπΡΙετΙοπαιπε (€Μέη:

¦ 1εππςετ Ρετ5. Η@Μ

ε13011·ἀ0ιπὶππ. Ιιιίὶἱ:.;.ὶε ιετππι άΜΕ5.ετΠ πεεεὸἰτεπἰώ '

..πππω.Με.ωεπ.==Βοιππ99υππωπ -40-Μ”

- Μ,εε:.άο;π.Ωι.Επ ξεεεπ ππππὶππξιεοπξεχ1[π άοε:επτΑ,ΒοΠΞ Ϊ .

26.6 ΡσΠεΠππ:ιπ ζιμπαπ πιιέΕπε ορπ[πιπποε, ρω τιιΙ:Μ

δςεπςἐ.5;εψὶΪὶ:πΞ @μπι Με:: :1οπει·ξπει Με πιτίοπε,

πω... ΜαΡο1Ιε ο: εο παπι τεπετετπεἐῖπόξπεξϋϋἴυφ°
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Ψ] τω Ε€ίὶἱΕι1€τ€Ηι1ο Μέ! πε Μ: ΙοευΡΙειἰοτ, ΐςε1ιιετετιι: ὶίϊἔιε

Π! Ιε:8εε,ς1υς οιΡΗτωαητ ειιιτι ί·-τιιόδιιε εοπΪιιιπτοεἱιιοτατὶ,τιιιιο

Φ:τιπωπ ρτοεεάετε,οικη Βου; ΜΗ ΡοΠ'εΠ”οι· θι1&ι1ε Μπι

;ίΙΙ:οτ εοιιίιιι·ιπΠΙΠ:τ , ε1ιιοό Μιὰ αΒίιπάιιτη εΠοτ,ωπι η:

' οπο Πισω Ρτειείὶιιτιιιτιιτ μάπα Ιόεόε1ικ ποτι_είὶ νετὶ

Μωβ , 1ε8εε π! ειιιπ·αιΓιιτι·ι τ:ἴΡεΧὶί& ,› ‹1ι1ἰ ω) ενοτή

%: π: Μα. .

ΑὸνετΩιτυτ ΜΗ: ειΠξττΞοιή. Ι.ι.(].όε Ρετ. Βάτ:ά.δ:Κ

  

τω: ερτ-:&ι1ε β: , εστω:: ιιοτυξικ ε:οπνει1Μ ΡοΠο. _Ιζε[Ρ`

Ηοο Πι12ι1Ιειτε Μ ζει ῇοἀῇεὶ1ε ιμιὶνςτΓαΙὶΒυε, Μάη Ροτἱτἱοέ

ω· Β‹μ;ςὶἱςειτὶε,82 ω :ιόΗοιις ?αποΜε: ετεὶἴειιπἀς,ε1ιιοά ω;»

Με Πόρῇ ΡοΕΠΠοι: αἰεπι Πιιάαετόίκωτοε τείὶὶτιιειτ, 9ιιιι!

  

Καπ νοιιὶιιιπ. πο.5. ε·οε ιιιι:ετη.Ε Π:ό ετίἰ.5. εοηίὶι!υἰτ.ΙΕ Ι

€οε!.Ιιπ £1ι1ίΒιι8 ὸεεἰὸἱτιιτ Μιας θάεὶ ΡοίΙΕΙΐο:επ; ιο Ρετἱῳ 7

τἰοπε Βατέ·όΞτεήε, Η :κ ?τμά1Βιιε εοοἴιιιπτὶε 1ο::ι1ΡΙ4:ΐ -

τοπια: ω: Πε θιθ:υσ δη:Ιοει;ρ!εςΙοτ. ε!. 5. εοπίιιΙαὶτ. Ι. εφη »

|· ' :Γτ :1ιπΒΨαιιω.9.().Ρ:ιτιπὶ].ετέὶΪε.ΚατΞβ ώ: ἀαΡΙ€Χ;ΡΙ:ἱι;ιιἐ

@Η Ηιι&υερει:ερ:ΐαιι8επτ Ιητεὸὶςετεω πωηικιω μι: ·

υπίνετωε.Ι.ίτειπ νετιὶι1ι1τ,:€:.5.ποπίφ1ι.ιιπ.νετΕΠ;ι1δωε

ἱἶ.‹ὶο Ρ€τὶτ.ἱιςι·εό.δεειηιόἑυ. Μάο ω: , ειιιΐο. Η:ι1&ιιε οτι1πέ

ω: μια: αᾶὶοπἰε,ρετὶιιόε επειικ3 Γε εοτΡοτει Μετα ὶτα:ἱ:ι.

@.ναΠιιιέΕιι-8.Ι. ι .ὰ :..Ωξάε Ρ€τ.€1ςτ€ά. ε.Πτετ ετ πι: Μι :εἰ

νεικΙἰαιτἰοτιε , :μιά €0πν6ηΒιιέΒ011ς Ηςὶεἱ ροΠΕ1 οι;θ ποπ

κ @το εέὶὶοιπὶχἴεἀτατιτπω οθἶειο ῇικὶἱεὶε ΗΜάιι8 εκτο.Μοε

“ κίΗτιιετε τοικτιιι·; Ιτω:1ιιο Πι εώιιΐιωπρτΙε ΗιιέΗΒι1ε ταρω

ϊ€ι1ἀὶε ι:εΙΤε.τ οπιπε τ€τ11:ἀἱι11τι Ι.4.5.ΡοίὶΙὶ:ετ;ι.ΗἶΡ1η.τε8.

Ψ:ΓεηΈ.εώ!.5.Π ς1ιιΙε ξάοωίιπο.

δ€τομιιὸὸ Μι εοτιτι·ειτὶιιπι :ιόΐεττυέει:8απιέ”τυιπ εκαε1ιιδ ι

., - Μ.ι,ε τηέδε ΤΞτἱιιω.ΗΪὸε:-Ξεἱ›.ει·εἀ. ιιΒί άὶεὶτιιτ, οες1ιμιτη

οΠεέεμοά η:: ;:ε τη€ἔ. :Μ το Ρετύεπὶτ,ΙεΙ :ΜΗΜΜΜ , ιυπη '

ε:: αρκετο , ι1με πω: :ιοιπίπειμ απο εΠ:€ώιε άειωτιο

10οι1ΡΙςτειτἰ.ὶἱεί`Ρ.ΞΊι1ὶτιιε τταὸὶτει ἱτι ά.Ι.6 Με &Τ!τίι1π1.

Με Μπι Ρ::ετίιιφτ,ε1ιιη111α1εκ .άοεοτ ςςιιιιφ «ΜΕ, Μρω _

φωσ. πιςοΗμφ α! τ; Ρεησηὶςαιὶωκάάειται·, Μ: παταω
' ' ω · ' ~ / πω::



  

Δρ. Μιεοει.1.ιωι. βοΝτκονίκει.Αιινιιι

εΒιτατάσ Βαθ:ιβαε, κιαοε Ιωας Πάει ίΕοΙΪ`είΪοτ Ιιιοι·ιιτιιτ'

Ικα εαΙτιἰτὲδε ε:ατ:ΐ.ζ ΠειιιεΙε @θα :::ι.α μα, ω: Βοιιει: ιι

άει ΡοΠΕΙΤοι·Ιαι:τετατ Παέιαε ειπα ειΙτετιιιε ιιιέΕιιτιἱ , ειιιιι

Ιοεο Μπήκα Ρειιθ εΠ:. Ι. Βου; Με!. 4.8.ίδ ασ ειαια.ιει..
ΐ:Ιοι·α. Δ > ν

Τει·τιιδ·τοΡαΒαετ Ι.ιτοπι νει·Βεικιταιτιώ . ιβΪάε τεινειιά.

αΒιάιοιτατ ΡοΙΪείΪοτεττι Ρα·τιαιτι Ρτπίὶετιιταιιι,ΠΪτιιέὶιι8 ι

Ρετεε τόεἀιίἰτἐιιὶτ.Κεἴ .ΙΙΙο.Ι.ικ:οι ιοαάα ώ: (ιι οΙΒιβ
ίδτε ΡΜ α : ' ά'ΒιοΓ & ΜΒ ι: Η εΡειῖα ”

,κι Ρειιειιειαιι πια κα. :ια ···.

. πιοιιεροιιΒι:ιπετατ,αΐα Η Βοξιια: Βάσι(ΡσΙΠΒ”οι ειιιεΠιιιεπι

4:οιιςοθετιιω παπά ·αέΙ:ιιε ιαωι στ, που Ρο ε: κι

νοι·ιάέαιτισιιο ::οανειιίτι, απο ικα ΡοΠιάσετ, Με άρια ζ

ΕοίΪἱάετε άσΠειιτ.Ηιιιιο Γεατεατιο.ιτι Γοςιιαιιτατ δ! Διαπο- ›

ιιιιτ·Εο.ο!·ιια.ιια. ι .οοιιτι·ο.ιαι·.ε. ;8. @Εεε ΝΒ. α. €οΔιι€&: $

- σημ17.ΒιίΤειιτιαιιτΒαιτ.αάΙ.8ε ει: άινοτίο.ιια.7.ιΕάεΜ ι

·νεπά.θονει:.Ι1Β.ι.νιιτιω.·τοΓοΙατ.ε.α - 1
.; _ . α. . - Ψ ι

_ ῷ Α8 εαιιτι ο ιωωινιιι.

Τιάιἄξἰἰσπἰἔω ό· π/ἰισαΡ2υπἰἐω,πυκ παα'ύ:.17αξ2'έ:,έσαλ

.· : 1 .: . . . . καιπαπα :τιικ.ξ/'σακ2αι·.

ει :εΒιιΙἐ μια τταάιπαιτι εθ:, ααα! ·κι:εε!ιτιοιιιβαι δέ

αΓαε:αΡιοαιΒαε,ποα παάιε ρ:ιέζιε δε οοιιττε.έιιΒιιιό0·

ΜΜΜ τέι;αιτι τωιιεΐι·:ι·ειιιται;φ13 ιε8α·ιέι ΡτοΡοιιίτατ πι!.

ττει:ιι:ίοιιιΒιιώ.ο.Θιάσ μιὰ. Ιξααοτιεε.ι )·;Ο.αε τεινειιιι;

ΤπειἀἰτιοιιιΒιιε ττειιιέίε·τταιτ εωωιωωιι α άο_ιιιιιιο οι ιιιίΒι

| ι::ιαεέ β.δι:ιε,αΠιοαΡίοαιΒαε,6 τ::ιάίτιοιιεε Μία; Ποτά @Η

Ήοιηιιιο.Τι·ειάιτιοαιΒαε ιαι·σ εειιτιι.ιιαιαίαεαριοιιιΒα8 μι·

τσεόναι: Ναε!ιμιατσηι·Ρειάιέ Τσι οοιιττΞιδΗΒιιιέ-, ααά8.Χ©

ι εοπικιιτιοαΜοπιιιιιαια Μα αιίιωται·; ' Εικιιιιριι αι·ιιτια·

ΒΜέιαπισ ααα:: ι:οαΐζιιζαίιι6ιίΐό&ει σα, ταται;ιι άοιιιιιιιαπι

ι Μι αιιιτεται·έιιιΗ 6: τα πιιάα.ι ίἱτ,8ε ρι·ειιααι Π! ΜΜΜ'

Η Ἑαιιιι'5.νειιἀὶτιι:;ἰιιίἰ:.ὸ: απατα οΗνίζ Επι:: Παρε τε;;ι1Ι9

& ι ωηαΞειαοπααι;ι :ε:αι°ιταηιττα:ιυὲιιειτα:ιϋ

 

,Ια



  

Σ

Ϊ:

-.<.ε.

ΌεξΝτν:ΠΑ ιιξ η;;

Μ .ΡΒ‹ὶε :ιεειιιι.ροΙΠ. ι .ϊΕι:Ιε :ιεει.τετ.ὸοιιι .Ετεὸ επι ταιιιΓε

Ιετἰοιιειτι όοιιιιιιιι οικω ερ: ττ:ιάιτιοτιο,ιά είι:, όιιτιοι1ε ικά:

ωι30Πι5, _ ν

_ ΟΡΡοιιιτιιτ Ρτιιπιὸ Βιιίε τσΒιι!ς Ι.ιιΙτ.5 .ΡετιιιΙτ.8ε ΠΠΚ).

:Κ 5·δ.ΕεεΙείιιβι ττο.άιτιιτ) ιιοά Π 9ιιιά νειιάίτιιαι, άσω

ιιιιιινε1ΡτοιιιιΙΤμω ώ: Εεε ειιιε , 8ε πω ει! Ριιιιρετιιι:ι

:ιἰιιιιοιιἰειτι άείΒιιειτιε, απο. Χτιιοι!οειιιιε , οι·Ριι:ιι·ιοτιο

ΡΙιιιτ,δε ο.Πιε ίἱιτιιιιΒιιε οέ:ιε , -ειιιοό ιωιω (οΠε Ρ:ι&ιε δε

ςοιιτινιέΗΒιιε ίιιιε “Με ττειάιτιοιιε ττο.ιιείειετιιιι ιιι εε απ

ροι:ι άοιτιιιιιι1τιι . ΚεΐΡ.5ρεειαΙι δ: ίιιι8ιιι:ιτι μια· ιιοε βε

ιιεθειιιιτι Εεε!εΠιε δε Με ΡΜ Ιο::ιε ι:οιπ:είΠιιιι Μ, ΜΠΑ

Δω ιιι Βιμ: εοτΡοτιι τιιιιιί·-ει:ειτιιτ άοπιιι·ιιυπι,ίι .ποιά ειι επι

ι πισω: , άοιπιτιοιιε νει :Πιο ι:οιτττ:ιέω ω εοιτιΡετανετιιιτ,

ΙιωτιιοικιιιιΜΙΙιε τε·ε δικ ττωιτει:, νιπΙε & Ρτο ιιιωεΒιιε

._ νοιιόιτιε 3: άοιωτιε,Ιιεετ ιιοιι ιιιτεινειπιιιτ τι·ιιὁὶτὶο,όἑιιιιτ

εαιώιε δ: ΧειιοιιοοΒιιε που [Μακη ιιέΗο ίπ Ρειίοι·ιατιι,

Μ! ετισ.ιτι ιιι τετιι.Ει·Βὸ εισαι ιιιιιιιιι ττειιει:εττυι· ιη Με [Μ.

ι Ισα ΠΜ: ττοάιτιοιπο,ςιιιιι ΜΙΒ ἀπὸ: ιιι μπι αθιο, ΜΒ Π·

Με ναι μια εινἱΙίειιτ €ειπιιιπι άοιιιιιιιι1ιτι σ.ο:μιιίινειιιι1τ.

Μιντετη.ι.; .ΐΕάε ι·ει.νειιό. '- ι · -

δεοιιιιόὸ οΡΡοιιιτιιτ, πω! άοιπιἰιιὶιιιιι 1:έωιω6τω

διά Μό. ιιι Ιε8νιτσ.τιιιω πιο ιιΙΙάιτ:ιάιτιοικ ι!εξιιι·ιο.Ή,ιιιιι:

Μετνάιε,νει ΡριϊΗΉοιιίέ αΡΡιςιισοδοιιο. διαιτ 8:·οοάειτι

πιοόο·.ιεςιιιιιτιιι· άοικιτιο ωιιεέ ιιιοπἱε εΙοιι:ιτειιο,ειά απο

_τιτιΡΙιιπι ΜΒΜ. Μιπιο. 7ι . Η: δν: ?απο Ι. 2.ίί άε ΡιιΒ. Πι

και ιι6Ε.Ιτετιι ωιτιοιιε-Βςτεάιτατιε Βςτεε Ετ@ΜΒΜοπι

ιιιιιιιι καιω Μει·σόιτιιτιατιιτιπ , Επι: ποιπόιπιι εετιῖιετιιιτι

ΡοίΐτΠιοιιοπι Π: ικιόΕωε.ι.Ιιαιεε Μ οττιιιο.η· 1ίάε Μιμη

ιοά.Ι.ι:ιιιιι· Βςτα!εε. : ; .Η..εΙε :ιεει.Ροίβ. ΚεἴΡ.ΡιπἀὶέΜ τε

ειΠει ιιιτεΙΙι8ειιάειΗΕ ώ: ειέΗΒιι5 δ: αοιιττεάιΒι.ιε · ιιιιιιετνίε

ν -νοε εεΙε.Βιο.τιε,ινι Με ποπ τι·εισειίεττιιι· ΔσωιωιωΜάρτ:

Μάιτιοιιε. @αἱ οι: α.: Ωιειε εὸιιίὶ:ιπ ,Δ Φιν» ειιιιι ιΗι:ατιιι:

@πωπω ιι0ιι τυιιιείοπτι ιιιιών:Ρει6ϊιε , αΡΡποτ@ΜΜΜ

ιιιφνινοε βιιΓιβ:ΙαιΡει;τοια. Ιτσ.φιο ειιιοτι::ε έπιανε

ι τ ` ~- ι ν ι ΟΠΙὶΠΪΌ

ι



 

84. Μ1εωι::.ΑΝ. ΠοΝτκονι1ιεπΑκνΜ.

ἀοπἶἰΡἰο @τανἱνοε ττευεΡει·εϊιόο,Ιιοε πόΜάρτΒημα

ττειάιτ;οιιιΒτιε δ: ιιίι1εο.Ρίοιιώι1ε; :ωμή ε:: ι1ΙτίττΠε ΜΜ

οητιιπη νοΙιιιιτειτὶΒιιςιις ριιτε τσΡ::ιιπς:πτΙε δ: Γιια:είΠοιψ

| @Ψ :Πο 1ΠΕΘΠΞάΙ'05ϊ1'3Π8ΕΕϊΠΙΙΕΙΙΕ' ‹ἱσπτ1ὶηἰα @ετη εΒί-η$ τα.

ά1τις1?ο, νιόεΠεοτ Ρετ σ.όΜουειτι !ιατράίτο.τώ,δε ·Ιε8ατΙ

ειΒιιιτιοικτιμ '

- |Αεεε111°Ιο Χ:ξχ1Χ. ' ,

η 1.24έκζωΕσσίεβππωι έσω;ρ:·υμΛιωΜ·σ ό·ρώί-·

· :ιΙσπ, Αρςβι72Λ

ΜΪκ 1 Πτι τ εα:ΙεΠ:ε ΡοΠωπ οτΞειττι Ρτορτω &ςιΠ·

τειτεε ΡοίΕοΙετε > @Μα Ει18.11Βε1ίι1η1 :ιΡΡι·οΒειτ ειὶ:ιφ

οϋτίαιε οτόὶΠετἱοικε, τμ; οπππιβιω £ο11€6άι1ΠΕΡτ0ΡΓΗ

. Υ σπα. Ιτ€ιπ απο (ΠιτΠ)ει1ε ὸἱεἱτ _ Βἱἔιπιε ώ ορετειΓίι15

ωεταάε ίὶιὲ,;;ὶβιιΙτ «Β ρτφΡτέετετεωΑΜΒ. πωπωώω;

@Προ Ρτορκίε. . ς

- ωοΙἰΡοπὶτμι·Ιοει1ε Ι.ιιες. μπεί: ; .- Νοη Παπ νοΒιπ

ΓοΠΗετε ετ8ει1τι1ττι ἱπ Ζοιπἱε. ΚὲἴΡ.Ησε άέ&ιιιτι11οιμο1

` ὶτ υίιιέπαι1τ Ρτορείετ:ιτσω αποτο, παμπ: νεται ωὶῇιίὶτΦ

ΡτοΡτξεε Ηειι!τάκε Μπακ , ΙΜ ΡτοΜΒα ρτ5ηείΡ:ιΙικτ 40

1ΜΜίΈετίο Ίιιςτὶ πιο; ΪΡεέΕειτἰ Ρι·ίνο.τει τ:οππιπΜε , ΕιοςείΒ

' νετετ ιτιΜΠετ1ιιπι Δε! :111ςμ·11άει5 οΡΕε; :μμ ΡοτοιΡτιεπι

.4:οιπΡατειπέμπ (ιιίεψετε, πω: πι1ηίΠ:ετίι1ιπ ὸεἴετιρΓ0·

| τετἱιι6 'ὶειτιι.Ρ.ΜεΙειπτἔι.ἱη Ετἔιἱοὶε.Ι..ἰοετ ει· ὸπτὶπΙίὶτἱε.
Ρ Ρ Β

δε ρειΙΒοτΙΒιιε εὲοΙοίἱειτϋπι ρτφρτὶειε οΡεε δ: ίειει1Ι:Μ5

ΡοίΠάάϊο5 παπα δ: ὶΡί-ε ()ΜΙΩι:ε Βειἰηιἱι ΡτοΡήοε ΪοεμΙΩ%

τΧ(‹1ιιἰΒι;ι3 Με 8: Πιοτιιτιπ πεεεΠΉετΙΒικ,δε ειΠέε ἱΠὁ1Β€ι1

τΠπιέ ΡτονὶἀεΒειτ , ία! Μ.·νοΙυΞτ Πειτε ίο.€1:Ιταιωδε Μπα

Ρτορτὶησοίἰἱὸετἐ ετἱειω ἑι_ττιἱυἱ&ι·ἰε εα:ΙεΠε , σ:!υτΠΠΙοίω

- ΡτοΡΡετ ςἶι ΡτἰπεἰΡὲιΙἱ;ετ 1ποκι Γει·νΞετιιτ Βοο , μακ ΙΜ·

ΡτετιποΡω-τιπτο:εω μιΠ:Μο. ἀ€ίἔτειἱιὶι°. ε. Μ.βεβ:ιτ. Μ· ;

ηι1ΜΕ.1 .' αύτη Βει:πιποπ Ρτορτοι· Ι)ειιπτ ςιιςτι:ιπ,

ία! Ρι·σι:οττ:: τειπΡοτε!ία εοκι·ιπιοάει &ιιιιπιπτιιςΦΒΨΜ
. ω ω ··~~·-· ΜΕΣΩ;)

·ζ«ξζώ2

. ' 7 ` >

Χ 4 Υ ~

· _ Ι 1 , γ .

' >
__



'· ζ ()ΕκτνκιΑ #1'

ἱ ι

'Δ

2 ;

τἱἰίἰιπῳ1οπ`αιι:επινεϊὶ Ρε&οι·σω:.Γιιιιτίπ εεε!εΠει.8.ε1. ι .

_ ί50€ι1ικώ οΒ&ει: Ιοαιε Αό!:οτ.4. κατω :. ιιΒὶ εΠε1τιπ.

ΜιιΙτἰτι1ἔὶπἱε εοτιιιιι-τζιιὶ ετεο!εΒο.ητ, ειπα ω: υιωπεδε

Μαιο. ιιικι,ιιεο ςυἰἴςιιειτο αΙὶαμιὶἀοοτιιω εμε; ΙιεΕοβετ,

(απ'τη ΜΚ: ὸἱ:εΒετ,Ϊώ ατακα: εὶε οιιπιἰει εοιτιπιιιηὶα. δοκι

]- ιοτἀετ.ο.ὸὶ!ε€ὶὶῶπιὶωῖεφάω Ιὶιιπ. ι 2.9.ι.ι1Βίττπάίω;

Ίιιο‹Ι ‹;Ιετὶεὶ ν1ό`τιι δ: νείΗτιι εοιπα1τμ ουΙΙ:ιιιι Μπετίξ

ΡτρΡκὶετετεω ΒιιΒειιτεε , όεΒειπ Ιι:ιΒετο οππιἱο. εοιτπι·ιιι

Με. Μή» Ηοο1ΜϊΙ:ιιιιιω ά:: εοιπωυιήοιιε Βοσοτιππ

ιπειιιιάέι,δε τετίιιευόει οσε άειτπιαπι οΒβι·ίσΒεβατ,ςιιι ιιΙττὸ

ρτομϊίε όΜτϋε 8ε θ.ωΙτειτίΒιιε τοπιιιιτ1ενετεπςφο @ία

εοφ Μετὰ βατό δ: αὸίὶτὶιικετειπ Μ ο:οτυπιυπάο11οπι

Βοιιοτιιω, παμπ 9ιιἰ‹ὶ ρτορτ1ι1ιπ Ροίδόσε άει:ι·ενεμοτ,

Βιιὶο νομο & τοπιΠΠοΜ ίἐτνω1ἀς [ετΙὸ οΒΙἱἔεΒειπτιιτ,

εΙίοεμι1εχττο.ιΒασι οΒΙὶΒατΞοΠειτι Πεεκ ιιηἱοιιἰειιιε ετἱειπι

ι·οιΜΙΠο α:εΙείΐς, ρτορτπιε Ειευ!ιατοε _Ιεἔ1τ1ττιὸ ΡοΠΜετε.

Αἀὸ‹: ε1ιιοά εο Ιοεο Ι.ιισεε ΕιιωΨεΙὶΜ ιιιύνετΠε που ρα;

ΪετΙΒὶ: Ιε8επι, ερωτα πεα·ΠΕ 11:1Βεπιπ ί-ειὶαὶ, άστο τεεὶτ:›.τ -

ΡΜ! εΒε·κ1ιπ ΠΠ ὶ.ι ‹1ι1ὶΒιιε ίἱιι8ιιἱω·ὶε ςιι:ιτόευ.ιτι ΙΡὶτἱτιιε

:ιιπέξἰείἶἶεεὸὶο. (ε α:Χετιιίι:, πα: Με ειεερτὶοπο‹ὶε οπιρἱ

Με Ιοε1ι1ἱ4τι1τ.ΡΦἰΩὸὲ ει: σο Ιοεο οσο Ροτείὶ εοΙΙΙΒἱ Μπα

0111εκτε (Πιι·ιΙΒο.ι1οε ὸεἱκτε υισ1νετίειΙσπι οτπιτὶιιτο Μαρ.

Μπι εοιητιπιιΜοοετν εοιιίὶὶτιιἰ, εὸ ε1ι:οεΙ (1ι11:!αττ1 τειι1τιππ

Ρεςι1Ι1ωτοτ1η Ρτἱ111ἱτὶνέ εερΙείϋ. Βοιπαίιι:ι νεπάι·:Βαρτ,8:

Μι εοπιπιιιικ ΡοΠὶάοΒεοτ. `

( ' Αεεεκτιο κι.

ω·Μυε·έ πιιι$ατέη π.«π.#π άσωέπέκπ:#έβίαΜιικώώ

7 έουψαέπω@ήπω παπι!. '

81 ΠΠΠ1©Π.28τιιω ιι!Ιοιηιιε Μ. οεουΡεϊγετἱτ,ιιτ ε:: σο Γε;

ι εετἰτ αΙνειιπι ,- Ρτὶοτ άο1τιίηι1ε ειπιιαίτ ἴιιηἀὶ-ἴιιἱ ᾶοπιὶέ

ΜΜΒ,δε ιιΒει· Με λΠιππωεω εΙν‹:ὶ ίοπωσ.ιπ τεἀαᾶιιἐ,ἱτι

Ϊ ΡΘέε14ίΘεωαφ είἔἐκ==1=ιεεθέὶετ=ἔ›ἱ#εϋ ι>ιιωκι==-5

7

Ρ

- 9ωΐ1



 

ί

:ΕΜ ε Μ:εεειτ.Απ. Οοκτπονειω1Α1ινΜ

:1υοά Η ιπιτι1:ειΙὶ.Ιτ›Ιὶ. :ἰε :ετ.ὸἱνὶίΪ›Ιόεὸ αυτό:: :ιἰιιεἰΜι1

τατἰο,Βο:: :Η απ:: Πιιπκη ε›::ιἔι·ο αΙἰσιη:1ε βιο:: εϊνειιπμ

Μία: δ: πιστα: :ἰοπιἐπὶυ πι,:1ι:1:ι που ΡΟΕτΠ: :ιτηΡΙΙιι: :ΙΜ

·ὶόε:π εΒετ5εὸ ετιο:Ι ΜΜΜ::Ρ:ἰο:ὶε :ΒΔ £0::1:Δε. Ιάεόφ16

ύθυιπε:ι Βιιικ :ιΙνειιππ, :μπω ί·-εεετε; οεευΡετὶοπε αετἱ

σ.ΙΞειψαε ΡΤΜτω::Πω ε1είε::::, δ: :εάεπ π! ΡτΙοτετε Ν·

νε:1:η,εΒετ εΙι1::ιΒ ειΪνεο ο::ευρ:ιτιω ετατ,πό τω:: :ιό Ρτὶο

: πι:: ὸοπιὶιιιιιη,Γε:ὶ εστω:: ὶΠεΙΡί: θα:: :ΙΜ ΡτοΡε τἱΡ3Μ

ε]υεΡιπ:ϋει ροΠῖόειπ. ό.9.:1ι1οάΠηπτιιταβ .

δεσ! ΜΗ:: 5. €τ8.ν:τετ τά::1821ϊιιτ (Βιμ: :τι Ι.`π:ὶεὸ.7&

:1ιτο:Ι Η τοτο.$:ὶε ειες.τε:.όοωζιιΒΙ ττεὸὶ:,Ϊἱ :ιἔτο 8!ἱ©Η]Π5

οεειφετο Βιιπ1επ ΡοΠτεέι τεάεει:_ειά Ρ:Ιο:επι ει!νειιτπ , δτϊ

όετε!έικμιετ ::8τιιττι ο::::υΡατιιι·ο, τσιπ ί::άθ:ο μια που το

ὸὶτ :1ι1Ιάεπι α8ετ α:: Ρ::0Γεω όοωἰυ ιιτηηιιἱα 2,86:: €]08 66

(ε: άεβ:::ιτπ:Βε ΐο:ι·πέ,Γεά κοπο Ι(:.81τ, Μ:: εΠε ιι: Μ οἱ» ;

τἱηεατ. Ε:8ὸ νι11τ Κ) :μισά ρε: :ιΙνεί ωι1τειτιοικτυ ΠΟΠ

ειωίττετιι: :ο:ίικ :18τἱ:ὶ:›ωἱ:ι:υ:π, Μ! ευο:ἰ :ΜεΜΜ

πι::ιε όε:ε ίόεο;ι·ε:1εετ :1·έεΤ ἐ Ηι1ιπ:ηε ειπε οει::1ΡΜ8Μ

Ράο:επτ άοΠ1Π111Π1. Ρ:είΡ; (Ϊ'ο.ῇιιε ε›:· Βεπ18:ιέ ε:1υΙτατε,

τσιπ”. ίετιιραΙοέ:ιη: ῇι1:Ιε ΠιΒ:: Ητ:ι:εω Μ! Πα:ιχειι:::, μο

εεεΡιπίνω:οηεω Ρ::οτ:είο:ιππε,::Ι :εεεμυω :Μία @9:

επἱἔπὶ:ειε Πε8Ιεέεο ΐωΒ:ιΗ :Με ίει·ν:ιπ:1:ι ό: , δ: 1'ετιπε:ι- :

:!ει,8: Πτ:έϊο μι:: Ρτεείετεοάο. , ω: :τα :Ιο:τι:1πο ρ:ὶο:ὶε8:: :

ΐτιπε ὲΗιιΠπὶιπε ο::ει.ιρο.:ιιε παταω :εΗΕ:ικιτι1τ. δ: 60%" '

·~ °· σάιτ: πο:Ποτι1:1: εμε εἔτιιω,Ιεά Ρε1ττε111 ε!1:4ιιι4:0 οαι1·

Ρειίἶετ,ΡτοΡτετ νὶεὶυὶ:ειτε-:τι :ιΙνειιε :ιό ειιικίιιιπ ::|οπύτιιΗΠ Ϊ

1εόίτετ. Ϊτει ε1ε8ειο:ει: :::ιά1: Βετο π( 5. ΞΜυΙο,ΙυΩ.ά: Μ:

'.ο!Μξ| : " .

ΑΙΜ. εΠέ ::ειιιίε ἱπηηάἐιτἰοιπὶε.Π :1:ζετ ::Ηειηιιε τω:: @Με :

4! όετι1εΠτ,ε1υ:τι:ΠειΞήιι:1άει·τίο,ΠεαεετΙνε:ω:ιτε:ίοπερω1° Δ;

'·- ΐρεε:επι Ι·ϊαπΜ τΙιπ:πάε:Ιο ειέ6:ππ ¦ίσΙ·α :ισ14:με-Μτω" ί"

--πι:ιω:α8:Ξ: ίει:[Μνε:·- έωνιωιιτωε5·ο , @με Ηιία·ποπ ε-ΜΜ'Ε

·ωΠάΜ@Με Μ:: :ι:Ηά1:1· ἔΒ:πι:::ππ1:εᾶἱςὶτ. ΕτΞοϋ ζ(Μ ΦΙΦτ ¦

= _3ΜΒ[οηαεω Βιμωαπ:ετ;:εσεΠε:&; ωω··ε;υ#Φ:;

ή μ · ' Νεα” ε.

!



  

Οτκ·τνιιιΑ :τ. η?

·. πτΓ,τιήιιέ Βε τιπετειτ ειπε.5 .Δω ίτιηἔ.ι4..Ϊ11Β τΙε τετ. άίνίίΠ.

τ 7.5.Μαά.ΙΕάε αιμα. άστο. Μιιτπι ιιΓαικττιιότυπι.· :.4.τί

, εμε π10ὸ'.ιιίτιἶτι1&.2τ11ἱτΕ. _ τ |

. δώ οΒῇτἰἱιιι· ΜΗΝ: ἀεεὶΙἱοτιἰ Ι.τ1ιιἰό Μπιουτ το.5. 2ἔτἱ.

:1 Μ.Π :ιεετ.:.;.Π1τ1τιιΒ.ιτιοά.οΙΒετ-τ;:ιι;1ἰτ.τιὶ›ἰ·ἰιιιιπτὶετἱοτιο

.: πιει·Ξε δε Ητιπή1Πε Μιιεθιιέτυε δ: ΡτοΡτἰεταε :ιΒτΙὶιπιιιι

;· άειτἰ 8.1ΠἱτΕὶ-όὶ€ῖ1τι1τ.ΚτΞίρ.(Β13.Πό0 τιιιιικΙ:ιτ3ο Ιοι:8ο των. -

:ξ μπε τ!ιιτ.ιν1τ,8ε Παπά κια ιϋιι οι:ειιΡεινττ α8τιιιυ, οτ τοτ

πιαιτ1 εμε ιτιυττινετἰτ|νεΙ :ιίτιειιτιπ εκ εδω Ϊετετἰτ,τιι1τει8τίἱ

ιη Π218ι·11101 νε! ΡειΙιιάεω 'ττειιιεΪοτττιανετἰτ , των: εΙοτωζε

: Μικτά δ: ιιίοεί:τικτιιε α8τὶ εκτὶινἑιτἱτι1τ. Ατ νετὸ δ Βιιπιειτ

'; ἱ1ΆΡ€Ει1εΙὶ€4ι10 :ιἔτιιπι οο:ιτρΑνττ , δ: τητα τεἔετιτὶτιο το·

ε' Μπι Ιτετιιιτι τεεει:Η.τμ:ιιι1ε ΡτοΡτὶετειε δ: Ματ τιιότι18 :ι8τἱ

;:- εμε ιπειιιετ,ειηω τω. 8: ειιιτε.ΑεευτΕίτι ά.Ι.Π 38ετ.

.τ δτειτιπὸὸ νΜετιιτ οΒΙΕιτε Ε; .5.Ι..:ιβεο.δε ἱ.τ1ιιὶι1ι1ὶνετ

7- θ.ε.;ο.Ιτειτι ττιτοά ι·ιωι·ΜΕ:Ιε αες.Ρο1Ϊ:.Ι.ειιω αουτ. Ϊ2.5ὁ

Σ; Επ.ίΐόε τεΒ.ειι1έΙ:Εῇιιτὶ.ροΙΪΪιιὶσἰττειὸἱτυι· , φωτ! Ρετ Μυτι

ἀ1τἐρι1επι ιπ:Με νεΙ Βυππἱιιὶε ΡοΙΤείΪὶο 28ττ ειιτιἰττἰτιιττ

: ΚΠΡ. Αιτιἰττὶτιιτ τ1ι:ιάε ΡοΗείδο @Η Ρετ ίπιιιιώιτίοπεηη

ἀετιιὶπἰιιιτι @Μαι που ιπιιτετατ,‹.1ιιὶαΡοίἴείἱἰο ειιτπ Ρεο

κή μιετειτε τιιΗΠ ΜΜΜ εδωιιτιε. Ι.ι1ε1τι1τ:ιΙὶτ€τ. 6. ιπἰΒΗ των

_1 τπιιιιε.τἙἀε :ι€€Μ30!Γ (λεω τε.ττ1ετ1 τω 1ιπε!!ίσειπ:Ιιιτιπ είτ,

- 0Πτει όειτιτιω ἰπτιικἱατὶοηε επιὶττατατ Ροίἶεῇἱο ε1ἔτὶ, Η

ε. @ἐστι δ: ιὶἱυτιιτιιο. ίἱτ ἱυυπὸειτἱο,ἰτει τα :ι8ετοτιπιπὶιμὸ ποπ

νιάεατι1τ Με τοΠ ροίΠττ (Ἀίττειπί Διὶ ά.5. Ε:ιβεο.Εκ εμιο

ἶτηιτἰτιιτ _, τμιοά Π Ηιπάιτε ε Ητιτιιὶτιε οεει:Ρατιιε ίἱτ,‹τιιεττι τ ·

_ ΠΙΝ15ττεΡετειτ ροΠΜετε δειιίςι1σεΡετε , τ1ιιο‹1 Ρετ ΜαΜ

υπά:ιτιοικω ι1Γικ2Ρ1ο φαΡτ:ι1πτεττιιιτιρετιιτ: φάει [Με

' ΡΟΠτωοπε εάτ1ιιε κ:οπιτΠιιει Παω Ρτοεεἀὶτ ιιί·ι1εερτομιτ να μ

-· ω Ρετὶι1ιιικὶτιτΙοτιεω ὶτι
Β ΙΤ(ΐ . ή” . τέτ'ΙΜΒτττιοἀ.τιΙιι5Ϊτ.:ιτιπἱἙτΠΡτα ε ε9 € Ιω” ΜΒ"

Η Λεω”



  

.|

·
, -

ι):8 ΜιεοιιιιΔΝι (30Ντ11ονι118ΙΑκνΜ

Αεεε11Τιό ω”

?βαφέα ε#πἡεσ?έσ α'σωπιέρετ εσκιέπιω22υπεπει ' ]ίσκι3- τε:ονροπΔ Βι @ισ α'α]ίέέιέ. ·

Ξ ο ιΙεΙΙι·ιιιισείΙ: ΜοόεΙΙιιιί ττο.άιττΙΙιι Ι. ; π ΙΙΙ. €Ιέ ιιίὶι°

σειρ. _ ·

' διά οΙηιοιτιιιΙιοο ε.ι·8ιιιιιειιτυιιι. ει Ρετ ιιΓιιωΡιοιισιιι

εΙοτιτιιιιιιι11 α:ΙάΗΙίσιικιιι· , ι3Ιοιιιιιιιιιιιι ει: ΡΙιιιΙΙσιιε επιιΠε

ε:οιιτιιιίζει. Ετοιιιιιι οι ΡΙιιτιιιιιε οἀιιΠε ιιΙιισειριιιιιιε,ιιιιιι

να ΡΙιιιιιιιιε σειιιίιε ΡοΙΙιιΙειιιιιε. Ατ εΙοιι·ιιτιιιιιιι ιιοΙ:ιε οι

μπει ε:ιιιεει τιιιιτιιιτι οοιιτιινέει·ρ ροτοΙΙτ, 116 ει: ρΙιιτιΙιιιε. Μ.

@οι ΡΙιιτΙΙιυε.ιΈάε μα] .ΡοΙΙ.ΕτΒὸ ιΙοιιιιιιιιιιτι ιιίιιι:ειριο

πε ιιοιι-έισηιιιτιτι1τ.Κείρ.Η.Ιί·ιιι·ι·ι εΙΙ:,ηι1οά εΙΙσιτιιτ,οιι ΡΙΠ

τω” οιιιιίιαιιοε ι1610:1Ρ8ι€,Ιι€6:ϊ(22-ΡΙι1τιΙ:Μ8 αιιιΠε ο ι

ςΙειιιιιυειντ μια ΙΙ τοπι- οιι·ιι δ Τιτιο,8σ Ροίὶεο. πιοΚατα

ειιΙΙΙ:ιιιτ , οιιιιιΙειιι και οιτρΙιιιιΙσι1εεειιιβε ροΙΙΙόσο, ρω

ειιιΡτοιιο,δε ρω ΙιςτεεΙο,&ι:Ι.τε απο Ιάεὸ οι ΡΙιιιιΙ)ιιε ειιιιΠι

ιιοτιιιίοι:αΡΙο,ς1ιιιιι ειιαοεΙ τικιιτιι είΙ,ιιπιρΙΙιιε ιικ·ιιιιι Μ!
Ι

πιοιιΡοτοΙΙ.5.Πε ιτπέιιιο.ΙιιΙΙ.εΙο ιιέΗο. ΥΓιιεειριοιιιε ε:ιιιΙιΡτοιιιωσ. ε:Ρε ΡοΙΙὲΠΙο.ΤὶτιιΙιιε οΙΙ ειιιι ίΞι ροΙΙόΙΙΙοιιιε. ΜΙΒ

ΡΙιιισε ι:ο.ιιίιιε δε τὶτιιΙοεΡοΠἔίΙιοιιιε ΙιειΙπτε ΡοιΙιιιιιι1ειω·

αμκ: ΡΙ ιιτιπιιιιιι ΡιόόεΙΙ,ι·ικι2ιιιιιιή; Ιι;ιΒετ εξΙεέΒιιιπ,φΜ γ

ΙΙ εκιιιιο τιτιιΙο ΡοιΙξΙΙΙοιν:ιπ ιιιοιι ΡιοΙπιτιιιε , εκ ιιΙτσι0

ΡτοΙιαιτ ΡοπιιιιιυελΠιιωριοιιΙε που ΠΕΠ ιιιιιαι δ: ριση

ιικι εΙὶ ειιιιθι,ίεΙΙιοετ Ρο1ΙΩΠιο, ιιιιιειι(ειιιε τιιιιτιιιιι ιιτιιΙιι$

ε·ΙΙ ἀοιτιὶιιιἰ. ι 7 `

δ-ἔειιιιιΙὸ οΡΡοιιἰτιιτ Ι·ιοι: :ιτςιιιιιειιτιιι·ιι .Ι)εΙΙιιιτιο 000·

ιΙικτε ότΒετ οτιιιιιιι ΓιιΙσΠειιτιαΙιει τοι άοΙΙιιιτα. 5:όΙιικ ν'

ι:ΙεΙΙιιιτιο ειι-ιι0ιι εοιιτιιιετ. Ετἶζὸ είϊ νιιιο(ε. Νιιιτι :ιό είν' Η:

ι:ειΡΙοτιοιπ ιιε:σεΙΤατιιιε :Η πιω ω, & Ισοιιο.Βάεε , δε τ4Φω Ξ:

αποτο ιιοτι ΙΙτ ι·ιιετιτιο ω ι:ΙεδιιΙτιοι·ιε ιιί.ιιΩΡίουΙ8· Μέ :Ι

Νοιι ώ: ιισει:ΙΙε,ιιτ οπιιιιιι ΓιιΙσίΙ:ιιιιτιειΙιο. ιιιειιιΙπει:ΗΙ Ή

( ο·

και: :ΧΡικτίἔἔ σοιιιΡτοΙιειιεΙιιιιέιιτ ςΙςΕιιιιτιοιιε, ΗΒάιώ μ.

Μι

  



 

· έμιίάσιτι τίτυ!ιιε δ( Βοπε 66.68, ί-εά_ο:=. τειεἱτὲ ΜΒ ὸεΗΠὶτὶο- '

Η απ: εοιπΡτ6:ΙιοιιάαοτυΕ. (λιτή επἱιτι ἀἱεὶτυτὶηὸείἱπὶτἰοπε,

› ιιἴυαιρἱουεω ρπε:ιά©ρτΙοπειτι άοππἱυἰἰ , Ρει·εο11τ1ηυσ.

› Ι- › ή

. `λ

Ειι]Ντν”τι”ιβι -ιμ 2”

Με ταεἰτθ ΓαΒὶιπτε1Ϊὶ8ππτι1τ. Αά ιιΠιαιρΙοπωπ τα1ιιΜτιιτ

τὶοηεω ΡοΠοίΠοιιἱε , ἱπτ6ΙΙἱἔἱ1ῖιι18Ι1ι1]ι1Π110οϋ ΡοΠΕΠὶἐ›

ι1τω,φ1εμΠε είὶ & ἰεἔἰιὶωο., Βοε: είὶ, τ1ι1ς);1ίϊο :Πωσ δ:

  

ΜπιΜε ΐι1ιιόειτα :Π,δε ττιιιιιίαι.

_Αεεε111:Ιο Χωμ

_ 1.2ει' αβιαι2>έσπευιμή:Ζευα'ωπ :2ω!ω εβΜέ

σε[ίι%έω.

ΠἔΞ ο επιιοεπιτιο εοωρτοβατι1ι· ειρεττἰε τεκτΙ'Βιιε. ΡΗ: 7

› ιτιὸ ὶιι 15 ι1πΙαι: Ο. εὶο ιιΓιιεειΡ.τι·ειοεΐοτ. ίι1νω:Β.υτίπ

0ΜΜΒιιε ῇιιίω τἰτιΠο ΡοίΪ€ΙΪοτὶε :αφτα ά€τει1τἱο που Πι

.:. ΜτιιτπΡαται·οπ Ροίϊετἱοτε: αΙἱεικε τει ίἑἰεητὶει. δεει1πόδ

Μέ αίὶτάἱτητἱ11 Ι.ιιΙτ.Ο.όε ραΐι::ίΡτ)οι1€.τ€ωΡ. ίη κά»

βσιιοὶπϊτὶσ ΡοΙΪεΠἱοι1οι11 τεπειπτἱειΠεὶιπὸε Ι1οε Φόδτττια

~' "Μια εν1άειιτΙ ι·ω:Ιοτιε , ςιποά π! εοωΡΙειιώιιπ Μπεα

: ΜΗΝ :ΑΙΜ οὐ;

ΡΟΦ5%οιιίε, Για: εΠυ, ηπα ἀ€Ϊειπάἰτι1τ ειι]ιιἴει1ι€ ΡοΙΪε(ΠΟ 7

-21Β-1ιτ1Ριι8Πωοοε ιιΙτετ1ι1ε.· Βὶ€ἱτι1τ ειπα: τὶ:ιιΙι:ε ὰ εοφ?

ρἰοικιτι τεΊυἰτΙτιιτ]ιιΠει
οΙ&Πἱο.Ι3 .ΗΪ‹!ε ιιί-αεαΐ. Α;ςΙι1ὶ

:ΜΗ ΡοίΒ(Πο]υίΈ8. ατο αυτ εΒΐςιιε τΙτιιΙο.Τἱω ιι; ειπὶιτι

εμιτπιτ πιώ. ΡοίΒόεπιΠ, ῇιιίὶὶίὶεεπάεεςιιε

"; Φηι1οόΈσ.&οιη ειιιτΒοτ1ε ΠΠ άόΐεπά:ιτ :ιο :παταω ·

·: Ρ1°0ἀε(ὶ·>

3 ΙΪΕ. ΙΜ; Ρ,

τμ10ιὶ νιιΙ8ο.Β:Ρτο εωΡτοτε. ιιΒί

, Με τἱτυΙιιε Ριιτετἰνιιε π! ιιἴιιεπ`ρὶ Ματ:

1ιτει,ίζ πιώ: ρι1τετ (ο ειπίΠΕ,οι1ττιι·ενωι Ποπ επιε

Νοτι εμιἱΠΒετ ετι·οτ ίου οΡἰιιὶο Πω!! ΓιιΠὶεὶτ π!

= ΟΡΡοιήτι1τ ΜΜΜ»

Μα ίο.Ιί:·ε εσ.ιιίζ

γ ΒΪπεαΡὶοι1€ι11,ί-€ἀ :Μεωωω Ριιτ:ιτΕνιιε ΜΜΜωΜα

  

©2Ρἰοι1επι Ριο:ΜΕ,Π ρτοεεόπωκ μιΠ:ο δ: ΡτοΒιιΒΙΗ οπο·

“Ηςιιὶ ίΕἰΙἰαπ Ρεοεεάέτ σ:: βιόΙο Μαιο. Ι.>ιιΙτ.ΕΕΡω Γιιοό

ΗΜδ: π1ει8τιει αιιιΓο. εττοτίε άοβετ Π1β€Πε Πι Ητι1Ιο Ρυ

;› ·Εσ.τίνο; ιιτ μπει ίπ αοιπΡΙσ ει.Ι!εεετ0 έτι ά.Ι. ι1ι1οά νιιΙΒο δ

?Ή

»Κι [απο
Ώ'

ΉΤΐ
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26ρ /Μτεο ει;.ΛΑΝ. οΝτιι ονεκ εωικνΜ

(ανο :πιτ Ρτοειιτατοςἰ υπο ιτιατιοΙανοτο , υπ πω ὶτιὶΒὶ

ςπκτ6τ,δε Μεμοά&ιτε Μ τςπτ ειπειιτ!απι , & κενεΕ[ι1:

:εστι εττιιἱετἱς,8ε ραίὶιτιίῖτ ιπΠπί β επιίΠε , ηι1ἱ ωιππειι π:

@αιι1οιι€111ίτ,εια1ιιέὶτειιπἰΜττ9.όίάετέτ. Νειπ "τά σποτ
@Π ΡτοΒιιΒ1Ιὶε,Ήι1ί:ι Ποπ Ισο!ιιιπ Ο( ττεάιτίοιπο,ίδ·:ά €τἰειτπ ο:

,ΙΜι1όπο ἴετνξ,ειιἑτ Ρτοαιωτοι·;ε άιιώτιιτ, δε Πε οι: £ι&ο

:ιΙΙσπσ, ε1ιιί€ττ0τωβι18 ἐί-ἑἀ.ϊ£›Ι6:1'ΞὶΒἱΙἰ5.£ὶ.Ι. μΙτ.ίΕ Ρτο

ίἰιο.Εττοι·νετὸ,ςιιἱ ει: ρι·οΡτὶ‹› ίιδτο μοοεάέτ, έμιίο Μιμι

]ιιΠιιεδε ὶιιπΡτοΒιιΒΙ1ὶε είὶ, Μ ιιώς:ιρίουάη 11ι11ηι1Αι11

Ρτοὸείὶ.ἱ.(]εΙί-ι1ε.27ἀ1”ἶάε ιιίυε:ιΡ; Ι.ι1ιμιιι1ιιαιτι.7. ἐχλιὶ

5Ω.νε11. _ - - > - Υ. ` | . `
Δ 5€ειιι1άὸ 0ΒΠιιτΙ.σ..(:.όόΡι·ε:&τψτ.3ό.:ιπιπο.ιιΒί:Πεί

τιιι· πιο Πε ροΠΜετ εΗ που τηιι1τέ ΙυΠιιιη παταω ςιιί φ

Ρρωάτ:Πτ.ΒαΤρ.111α1.αέω άε ΡΙςίἔεὶΡτὶοπ›ε.;ο.αι:ιιοι·ι1τιι,

Μ εμε ΡτεεΓιττἱρτἱοι1ε ὶηιτἱυπι μιΠιιιιπ,ιά <:ίΠ1τιιΙοε δ: Βο

βει Μα μπε ςὶνΗΙ 11011 ι·σιμάέιτιιέ.Ρετ Ι.Π ΙΙΒσικιιτι. ιο.Ο. ι

@ρε| απο εο ςιιιὶ αΙ1ε.Ρε›ε. Με υἰεοἰιἰὶε Ευρε.μι ΕΜΗ”. '

[].ειά τίτ.σΙε ηβιωΡ.τταΠεΐοτ.ίπ θα ` «

Τατὶὸ 0ΡΡοηἱτι1ΕΙ.ἐ0ἔἰ.(:.ό€ ρετ.Μ:τε·ά.ιιΒί ττπάίτμτ,

ΗΠοά @Απο εοἔὶτιιτ οΠειπάαε τίτιιΙωτπ Πιτε Ροἰἰἔω0ΠΪ8

ΒείΡ:Α¦ό ΡτςΡειτιἱτἱοι›ειπηιιμὶ= ώ τὸω τἰτιιἰυιπ Μι ωιιίατυ

ΡοξΠτ(ΒοΜε Ϊὺοε ὸἱο6τ€Ι1οι1εοἔζπιπ , Πά :Μ Φιν ι11οόι1Μ

Γυι1ττ1 δε νΙ&οήειιιπ ο!πΙΠοιπάειιπι,άι·ΐοιιά6ιιά:ιπήικ ΕΜ·

·- [ςίδοι1οιη τ:·ι1€τω·.εαβέειιΠιι ό.Ι.εοδί.

_Αεε1:11τΙο κι.111.

· βΜιἴπι σέφ2Μίεώ πΜ@Νάκά' αεπαφ Μποπ:απΧΜ

';βό·ι)ο2έσ,έπ :νέα Μπεα'2ΙσέΔ,έτσω !ιἑξίιιυ)έσπα2ισ#=°›

·
Φεπέέ2έσπεσέ·υέΜιέ#%"Φω.

Ο Ν Α Δπ· ν Μ €ίΗ1ο‹: Ρι·ΜΙσΒήιιιτι Γροεἰειἱὶτετ οἔνὶτεψ η

Βι1ε,ι1τΙτι τεΒιιε ΜΒ Βει:τεάάτωο μπε τ‹:ἱὶέΗε2 ΜΜΜ χ'

_ ΝΒιὶε ὶΠὶε ὺειπὶΞτἰε, 1Ε82Π9, δ: όο1ιετΞε ΜΒο:ιιπτ τ:ιητιΜ Φ

ρ:έ:μιιιιπι ε,ι1ιιοτιιππ Ρα(ετΞΡτίουεω,ίω ιιτ εμού” άνιξω' Ε.
› . 1 › ν Μ / > . - Χ ή “η

/

'ρω 9.

ν . /



 τ” "κ ' › ν

ξ .- ` Ωεκ τεν Κ:Α Π. αό.ι

ΙΜ” ἔκετςἀἱταε,νεἱ Ιε8ατιωμ νεΙ Ηὰεὶεοιππιππἰίἴῖνιπ ΐιιεΗτ

  

μυθ ρέτρε·ιικι νέπόΙωτΙο , δ: :ιό εειπιππ πωπω εκτεπόμ

, απ. ΗΜ άεαΜο Βία εκρτείΪῖε νει·Βἰε ττ:ιάίτε. εκατ ὶιι β

υΙτ.Ωζόε Ειεεοίο.πά. “ΠΠΣ Ηοςεεεζὸ [Ρεεκι!τ: ΡήΥΗθ-#

σ' @επι τοικεΠδω εἴξεὶνἱτατἱβι1ε ,° ὶη Με ειπε εὶνἐτειτξβυε

" ΡεΙνατο μια: ε;; ρτ:τόίέΗ5 εει1Πε οΙεβωπιπ , ω: ίεϊΠεετ Μ-.

  

τ· . Με Ροττὸ Μεππ ρτἱν1Ιεεζὶι1ι1ι Ρι·ςίμηστέοιείε εεητση.οιή:ς

οοικε·ώτιιι·ίτι επάεω Ι.ιιΙτ. ειἰειππ εεεΙεΠἱε , `ἰτετη Πε @σε

' ΡΜ δοεἰε,ρειιΡοτιιιτι υίἱΒι1ε , δε ἐεΡτὶνοἐιιιπτ τεόεττιιὶοιιἐ

"Ζ ιυπ ΝΙΚΗ. ~ :

Θ δω οἱηὶεἰιιιτΝον. τ ι α : ‹ὶε τ€111Ρ. £&ίοπ.9ινε ίἶιετ.1οο.

6οιπρ. Ιτετη Νον. : ; ι .Μ εο:ε1είζ τάιιιΙ.5. [στο τέροτει!ίβι1ε.

_ υἱνὶπΒτοΒετι ΗΕ Ρτωί-ετἰΡτὶο εεητοπ:ΜΜο τσΒιτε ΕεεΙεἔ
*Δ 68,86 α!Ηε ΡΜ Ιοείε εεΙκίΗε, πό εοΜΗωτιμπ ώ, ιιτ κατω?

$ϊ- νεειιιτι1ΡΧ Ε..εηιαοτιμ·η ῇτετίει·ὶριςξοιις Ροίὶςιιεῖ 1Πἱε @Μό

]. εάνοτί1ιεειΙηιιει·α ξ·Ητ επειτα. Ετξ.;ὁ Πόση: ὲτὶεττπ Ρές&τά

” Ρτἰο εοϋτε·ιητώ, Μαρ εΜωτ1Βιιε (Μαι, Με εΒτο8ειτα

#4 Κο(Ρωίι1τεΒιιε 8ζ αόὶεοιιἱΒιιε είνίαιτίε ΜΗ! ἑττιωυτατιιιπ

ΙεδίτΩι1ε|. ΡπρωεΙε ὶπειιιιπΒιτ σὶνὶγτετὶ ΓειΙνιιιπ με ε8ακΠ

Ρετ τοςοε εειπιιιτ: :ιηι1οε,ίο τώιιε οἑν·ἱτπτὶε οιτιυΠοιιε, Ρτο

:ω 11τΒοηυεΞΗά Ρὶ·Ξιιπιιιτ: όατιιιτι ώ. Πωσ. εΙο βετ. Εο

οΙεί'Ηςο €11ὶι11ςςἔι1ιε1 Ρετρε·τιιὸ Ισ @έα τειποιπὶε ώ , εμέ

ϊΓ2ό'1τΒιβη1,Ρεςε1Ρφ111$ο. «Ισ ειΡΡςΙΙει··. αιΒα]ι1Μ ΙσΒο

ΡΟΠ'21°Ιοτε: .ΡεΙοτεε μη1ονει1τε[Ρ€ε181ι:Η :τοπ ειὶ :οπο

κ δωπι , 'Η νατοτιπη εοπα1τιιτίουιιι11 τσΒιι!ξε :εΙὶἔΕιιω ἐπι

. Σ€ΙΙἰΒὶτιιτ.- . . ε

δεοιίικὶδ οΒβέίτιιτ @ε ετφιιπεύτιιω.. ΝοπάοΒετ ΜΒ

.Πῖβ)0τἱἶ1φ8ςἱνἱτ:ιτὶε ς1ι1:ιτη ΕοεΙ:Πεε , Γεεὶ ρατ,ει1τ ετὶειτι

Εες!είἱ; 1:Μ]οτ._ Ακμή είιτΜιπ 11ε οώΒιιε;1τι ε1ιιΙΒιιε οι»

ῆ @επι τετΙο ιπὶΙἱαιτἑῇὸοπι με Πατιιςικ!ιιω Πτ.Ι.ΙΙΙιιώδ. Μ!

  

  

  

  

  

τεἱΙἐΕιιιτι,ίὶνεὸοιιειἱο νεΙ νεπό1τ16 ΡτοεεΙΪετὶτ, Πτ εοι·Ι1ττι_

νστῆιε σε ὸεΒἰτα ΚΜ. νε!ε.ιέ ΡεεεΓοτίμώ εεπτιιιτι ει·ιπο-_ε

ττ Ι.Α:μεὶὶ.Γε ιιὶτιιτ.€τἱ:ιπι1,ιιτ ίἰειιτΡτςΪεεἰΡτἱο'εειπειῇετἰε ψ σ

Γ”0σμα.ἔ δ)  φ89.τα Πω β; π! πιιειεια8επετιε.ω εεάειέΒε,

:εξ : ` › ' 7 - Κ 3 Ξά::ιπ
8
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16: Μιεεειτ.ΑΝ. ΟοπτειονεπειλκνΜ

!ε!επι Μ ε!ν!τειτο- οΒτ!τιστε ε!ε!σεειτ. Βείρ. Ιω τα!!! οπιἱΠ”ο

Με!!! !ι1ε ί!ει.τιι! άεΒετ , π!!! ἐοηΠετ ίπ εοάεω εεττ; ι!!νττ

ίτιιτι !ιιε ρτ!οτ!!τουε !εΒίΒιιε ί!::ιτιιτιιω Με. Ε!!!εάτι1τεο!ω,

ΜΗ ὶε! ΓΡε·ε!ει!!τετ επ1€11τ!8.τι11°ο ί!τ,Μ νετετὶΒιιε !ε8!!1ι18ττ

!!ιπμι! οΡοττετε. Ηειικ: (επτεεπτειι1·τ:τωΙ:!!εέτίτιιι· Β:ιττ. Μ

Αι1τ!ι.τμιω έιδτίοι1εε.Ο.τ!8 ΐ:ιττ.εεε!είΑΡΡτοΒατ Α!τι:ιωτ

!!!›. π.. τ!ε νετ!›. ΠἔιπὶΕ οιιω.56. Ποπ!. !!Β8·.τοτυ.τ. υ!τ.

Π! !πιικ: [ειιτει!τ!.1ιπ ν!τ!ετιιτ ετἰπιτι !ικ:!!πο.τε Ραε!!!ιι.!!Β.

8.τ:οιιττο_μιτ,ε.37.!τ!οττι Πεπτ!τ.Ου!ειτ. !!Β.ο!σω.εαΡ.)π

Αεεεκτιο :των

! τ . η . - `

Μ:επτα· ιών.τ]κόιωιπ,ε!ικπετρστία!,πστΜ”

@ςττ τ ε ίει!τειετίε !υτετ ει!!οε ρτη!ειτα ε!! ,› ΜΒ ει!!

`_ τιοι1!ἱτἰΒατιιτιτ , κα: ΡτοάεΠερετ ποεετε ροττ°!!-!

1 .ἔσω εκτεΡτ. τε!!ιιτ!. !.ίαΡε. ΗΪ‹!ε τε· μιά, τοτ.τ!τ. Ο Κ”

ὶιπετ :ι!!οε ειέτειε,νε! Σιιτ!.α!.ποπ ποτ:ετε.τοτο τ!τ.Ο(ιιτώ

:εε !ιιτ!.ποπ πω. ε ζ ' ¦

ςέ ΟΡροη!τιιτ Ρτἰιπὸ ΜΚ: ε!!εττ!οΜ !.Ροί!!1111Μ8- ω!

ίΕτ!ε ὶποτ!ἶ τεΡτ.ι1!:›ἱ ττιιτ!ίτιιτ,τ1ιιοά Η !! ετζετιιι1τ ευετε!1 Μ·

ο!Ηεω6 , ·τ1ιιτ:ιτ! Πιεεεί!!ουετη αϋ!πτε!!ειτο Π011:1τ!τι11τττ·

βειιιτι1τ,δε επίι1. ν!εετ!πτ,οετρ!ηε εοε τεΡε!!ειπέ/, ν!ό!ΟΜ

ῖΡίἱε ποπ Ρτοόε!τ , Πε! ει!!!ε Γυεεεάειιτ!Βικ ειδ ίπτεί!:170

ΒεΓΡτ(Σ.τετε!ει ίτιο!!!ε!οί!!ά εί!!τ!τ, ιιτ τε!!ωπευτυα Μ·

ζτ!!εε τείε!Πόειτιιτ,τιιιο τε[τ:!Πϋ , !πετεε!εε ρι·οχ!ιτιίχώ @α

! Β::ιτο ίυο:ετ!υπτ,που νἱ8οτε Μ! τειπ!ε,ίΜ ω: ά1ίΡοί!τισττ

'!εΒἱε,τΙι1εἱ ειινετιιτ,τ1ιτοτ! Μ)! τεί!:ειωεπτυω 1τι·ίτύ, τμρω!!ξ '

νε! !ιηιιΡτι1ττι ρτοπωτι:τ.ιτιιω ε!! , τ1ιιοά τυπο Ι-ι1τττ!!!9Π!

:ι!5 !ιπτεί!ειτο !οειιε Πτ. ε τ - - ` _

Α· '' δεειτιιε!ὸ ειάνετίατυτ!,Ρ:ιΡἱοἱειτ1ι1τ.8.6.ρεητ1!τ.δόεφ

_ ο!!·:τεί!.8ε !. ; .ίι1Ρτ!πε.ίδι:!ε Ρ!Βιπ.ι1Β! Πιιτι1!τι1τ, ΦΗΜΗ!!!

τ1ι:ετε!:ΜιιοΗ!ε!οί! ΕεατωεΠω Ρτο !ιετε‹:!ε!ε8ἰιἰτυ0 Φωτ

ται !ι2τεε!ετπ ΓετΙΡτιιτπ Ρτοιπιιιτ!ετι;το Ετ, (μισά Με Μ'

@Μέσι :φαει !ε8:ιΙ!$ 8: !!!:εττωΒιιο ,`!τει κιτ !τ8ετατἱἘο:

; · "- ° άπο. Π!
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Υπό;

ΡσΗῖινΪ Γιια Ισε:ιτ:ι ει: εο τε:Ρωττιεικο εο1ιἴεε1ι1ἰ. Βεἴρ.Ηὸ‹:

Μάδ ΙΈθθΡΠ1ΠΙ είὶ,‹1ιιἱε. υΒ1τ€Πιιιππιπιιι1ι εοττυίτ, ιι: Ροκ:

«Με ἰ::ἱτι1τη Μ: ὶιιοΗὶεὶοἴιιτιι ρτοπαιπἰεςιῖ ερ: , γώ ε1ιιὶρ.

πειιιο Β:.ριΡεσ ε:: ιτο τείΒιιτ::Ι1το Βςτοόέτειτοπι ιιὸὶιτ,τι1ιπ: Μ

·ΒΠεκ εο τοΠ;ο.πι€ιιτο άοβετιιτρα: Μπ:ττ:πεε , Με Ιε8;ιτει. μ

[ό.5.ρειπι:Ιτ. $εἀΙ1ιιἱεΓοΙιιτἰοιπἱὶτετιτω τοΗαΒατικ.1.κ.ίδ

  

‹ὶε ωκεΡτ.ι·εὶ ΜΜΜεοιπτε τοΗ:ιωοιπτιιπι Γιιεπιτ @Βεα

τιιι·ω , 8: πἱὶπἰΙοπιὶη σε Ιεἔειτα δ: Μπ::τε.τεε τεέὶὲ ΡετΙ ΡΜ:

Ϊω1τ.ΚεΪΡ.Βι:ΒὸὶΠὶῖιᾶὶοι1ε.Αιττέε εΒὶΕδε οΒτἰτιιιὶτ εοι1- .

πτει·τι·:Ρ::ικηεητιιωχ:ιηιιε ΡοτΠωιμηέιατετεΠμπτ Ριιτ:ι Βα

τεε ειΒ ὶτιτἐΙὶατο-νέἔἱτ φ.ιετε!έ. 1ηοΗΜοΠ , δ: :είΒιιτιοπωπι

ἱττὶτιιπι δ: ἐιιοΗΪοἱοΓυτη όεεΙατατι1ιπ εΙΝηε @πατώ :ιο

σετ Ιὲἔατειτὶἱε.ὁ.Ι.ΡειΡἱΠἱαιιιιε.5. επιιΙτ. Απ; ςΒὶτ Β ει1]ι1ε

γΡϊἰ11€ἱΡεΙἱτ€τ11οπ ίιπετσίϊ, μπει €8τιΕΑΠι18 , δε Γυρετατιιε -

Η1ίτ,δε :απο Γεοτεπτὶει·ς]ι1ε·ειΙὶἰε ΙεἔειτειτὶΙε που Παω-Ι. ι .

ίΕάε· οιιεερτ.τεἰῇιιεὶ. Ιὶειτἰο εΠ:, 11.... τεΠ;:ιπιειπιιώ Ποπ

Ρωτάω ἑιΙεἔειτἰεΣ ρτοἰι1ε!ε εοιπέει 11110111 Ιε8.›.τοιτΙαπι Μπα

::11τεοτΙ:ωπαιιιε Βεετο‹ὶὶ ἴοτἱΡιο,ηςε1ιιε εΠίε Ιε8ε1τατὶἰε Γιο

σ:ετ. @μπω .1..ωΠα......σ Βςτ€άί5 «Η €ε1Ρι1τ ,· 8ε €ΠΪὶάἔ.ῇ

111€ιιτυιτη:οι;ιωε τείωπιειπτἱ, δ: Μοτο Ρειπ!ειπ οι·ι·ιείει, «μω

ἔΠ €είϊπειτιπειιτο ε!ίΓΡοΠτο. Γυιπ,ίεςιήευτ, ιιτ Η Μετα ίει·ὶΡτυε

.:ἔὶτ Ιἶ€τἱτἱοηε ΒατεἀΙΜΕἱ8 ίιιΡε·τ Ιπωεάέτειιε-ΗΒ1 τεΙΕ:ιπκτι

τομ ἱέὶο.,δε ἴι1Ρ€1°σίΕι18 είὶ , φωσ! ίεητειιτέει ]·ιεεο τεΙΙι1ιιΒ

αφτι ει: τοίἰπηεητο ει8επτὶΒιιε , Ριιτιι 1ο ειτἐιτϋε ποεεω:.

ΙταΗ.]. Ι?ειΡΞη1ειιπέιε. 5. ΡεπιιΙτ. Η”. (Μ: Πω . κα. ::έιττι. Ι. π.

ζωε αεφτ.τε1 ῇιιὸ.εοτ1:ἱΙἱατ. (]:ιΠ:τεΠί. ο.ά Μ.. (Σ). είε ε...

ιπάτ.Ωαμε.ΙΙΒ.ΟΒί2.‹:.7.Ρειε.‹:ειιτ.;.ειωτ1η.ε1ιιςΩ.5:.

° Β η Αεεε.8.έ
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3ὅ4 ΜΙΜεμ.Απ ΠοκτκονεκωΑωπ

Αεεειιτιο σε μν.~ _

Μάεκ“#22 π! υεῷεειιπἑι/ἐπτἔ;ἰαυἐ]ἶἐψτεέσω, Μια

βσΐε έκπαΜ φωωΖωτεβ2 πό2:0%.

Α!) ῇικὶΞεὶ5 οξἱἱοἰιιω Ρεττὶιιετ, υπ ατα; κά π! ῳμιιπὶ·

ταπΞε ίειπτειπΙειω ΐοτ:ιτ, Ικα ά: ΜΒ ςΙὶἱωπΞοιιε _ Μ·

_ειΙιοςμιι άο1ο::εττέ £1ι1211ἘἱΕΑτ€,ν€ΙΣ€.:1ΡΙ1ὸ ειιτ11 Π: ΜΜΜ

Φ!τεΧ.εΠ οΧΡτεπι1εξιπ5.ειιτ:ιταίοΠιτ ‹ὶε ιιἀἙὶοιπ.Ι.υΜσ.()ὁ0 -

;ωπ.Ψω Ρι;ο εμ10ὸὶητ€τείἰ; Βο:.ΗΜκ μιόεΧ Πι:Η:πε-& Μ

μϋΠτει· ὶτ:ι Εποησητίατέοηωειττό«Μτι εὶυατπιωτεω ειιιπ

ιιί-ιιτἱε οοι·ηροτεπτίΒι1ε ΓρΙνε , νεΙ Ιω; πποάο. Φ; Βοκηι

Βάι: :ιοεεΡζίὶἱ,ἴοΙνε,ηΙίἰ Ϊοτιε 21μμω Ρ απο εδωτι1ιπ :στα 1

Ριιιιιπτἱτπ ΠτεοιπΡτεΒέίλ. Ι.ΡειωΙτ.δ6 ΜμΕ@οΜΗΝ”

ι" πιο εεττ. ε1ιιω1τ.

 

7 ωροτειππιζ ΚεΓΡ.Ιἀεὸἱι1αἐὶὶοιιεΙεΒίε ΑεΙυὶΙὶς ΠΟΠ

Ύπατο Βιιίε άοείΠοιύ Ρτὶωὸ :ιάνετ(άτήι·. Ι. Η ?:+.&υιη

#1ιἀἶ:ε!οει€ὶ;,εωρτ.-ιἐΒὶ()εΙίὶιε :είΡοικΗτ ,_ ή μιέΙιιιπ εφε

ΗΜ; επή:38ε ΡΠὲετοι πτη:ιάατε ΜΜΜ: , 1ικοτωΜ ω

;είςΠ1τιόάκιάυιπ. Ιωάεεω1τιμ , ςιιοά (1ιιει11άο νσ:πόιφτ

ραΡτιπς @τα μέτιιε ;ε·τἱε_,ι5οιπ νι;Πρ&:ιτε πο: , τιΙΠβΙω°

9013 ἀΦΘτσἰτιεεττιιιΉ μειωτω α:ρωτς :€Ή8κίϊιιΜΜ

:Ατηιιοωοι:Ιο.Ροτώ μη:ϊςΧ Η εεΠωιπτο,ςυοά που ΜΜΜ

_ςετιιτη ΜτιιτέΡειιιάχ ΠοΠ ς1ιτἱειιιιἰἱτε Ποτ ε1ι1αΉ€ιιτοε,οιιψ

;ισο1όειατΙα , ΜΜΜ άε·ιροπ1ΈικιτΙοιποε. ΚοίΙσ. Εκ Μ1_Ε61νΜ

ΑεσιιτΠΙ, ε1ι1οό ῇυἀ£·Χ ;Πἱι11εἰπἰτ , ιμωπιιω νΘΓἱΪΪΠΊὶΙΙ[°Ε

@μ Ροτιιί:,ε1υοά εοΙὶὶΒετι1τ α: εόίι.ι:τοςΙΙ πιο Ρξί::;τοτυφ.

ε1ιιΠΒίεοτ:[ιιεκτιιιττρΙΓεωζ. δα! ἰτετιιιαι από ά·.1-6!2°

ξἙἰιιΒ.Βτεινἰτοτ Ρι;8ιπιτ Ι. ΊιισιτΜάιτιοάωιπ. ι 9.5. Μπι μ·

β€ο.ξΕΑό Ι.Α‹.1ιιἰἱ.υβἰ_ἀεεἰὸὶτιιι·,Π ει1ΙΡά ιπωτετιπΠ Μ"

εΪὶοιηυἔΡὶἴεετοιΜ τΒΡΙ:ἱ Πω , ΜΜΜ ςυίάεω πειιιτε48 Μ!

ι;!ειωηιιτη τετἰυιτι , ίἑό @ποια Ρὶί-εἱυτϊι ιΙιΨὶ ἰὸεὸ σα” Μ”

(ιιιπ,τίου βοὴ εΠωπατϊοιιοπι , αυτι ωςεττοπι ΕιιετιΕ›;Π

δ·

Βετο:Μ) 1ιπ:εττε: αιΡιπτω Ρ1Π:Ιιμω, ‹1ιιἰ:. Μ; 1€8€ ΑΊΠΪ]

Π;

  



 .ή , ι _ή κιιιι
. ρ -ι ι

ι[ ι ΕιεΝτνιιιιιιι._.. ` 16;

Πέ ιιιιιτιιιιι Β:ιΒατιιι· τιιτιο όιιπιιιι.Ρι:ετειιιι5ιιοι·ι νειὸ Βιώ

ιι.Αιιιι ετιιιπισιιΕ ιιιέΈιιι: τετιε εφιιτι:ιικιιτεε Γειιἶείιιιιτιὶέ

ιιιιιιιτει εαΡιιιι·:ι. Ετ ,ο ιιοι: ειιιιι ιιιιτιιτὸ ιιιιτιιι: είξιπιιιτιο

ριίὲἰιιιιι , ειιιι ναι ιιιιιιιτ.:τΡοιιιιιιτ ωΡι. Με τεΓΡοιιάειιτ

Αεσιιιίδε Βο.ιτ.ιιι ό.1-ίι ι:ιθ;ιιιιι. ί ι. · .$εοιιικιδιιι εοιιττιιιιιιιτι ιτε @Με ροτείι: :ιτΒιισιετιτ:ιτι.

δειιτειιτι:ι ι;!ειπτ εΠἔ εοιιιοτιιιιε Πιπ:Πο.]. ιιτιειιιιόι1ε.ίε

οοιιιιιιιι.άινιά.ι.ιιιτ.Ο.όε 6Δειςοω.ιιιιιω.μ Η σόι ιιια:τ-;

τι Ρετιτιοιι€ νε! ιικςττο ιιικιιο εστι άεβοετ Έσω Γειιτειι

τιπ,ιιιιιι ίέςιιετιιτ,οιιιοά [ειιτειιτιιιιιιόιειε ιιοιι δε ςοιιΐοτ

ιιιιε ΜΜΜ. Κείρ. ΡιοΡτει οι:τιιτικιιιιειιι ιειιτειιιις (αει

ι10ιιροτείι;,ι·ιιιοό [ι:ι·ιις·ιιτιει που Πτι:οιιΐοτιιιιειιβειιό:ιιιιιιι

εε·τιιιτι·ι& ιιια8ττιιτιι ΐιιιιτι:ιιιιιιιτιιτεε , (μια: ιιοιτ £πιιιιιτ

ιιιιΐοτιιιιι:πτειιι Μπα· ΠΒεΠιιιιι δο(ειιτειιιιιιιιι. ΗΜ οιο

ιέΔιικτ ιιοτρ.τ Μαι” ιιι ι. ι .Ε.5ί Ριιιτ.ιιιι:ι [ε·ιιτειι.δα:.ςιιέ

€ςιιιτιιιΐΡιπΕΕνειιιιιι·άιιιι ισα: δ.ΗΒεΠο :ιό (ειιτειιτιειιιι

παπι. 2.ε1ιιοι:Ι ἴιιιἴιὸιτ,ίῖ ί]·:ιιτειιτι:ι εοιιἔοτπιὶε Π:_1ιβεΠο ιη ι

Ν ρειιτει,επιιβι,δε ιιέΕιοικ·. Ιιι το Ρετιτ:3., οι: μπα «με»! ια

' άειι @ο :ιιὶει τειιοιι ιστοιιιιι·ιτιιιιτι ι1ιιαιιι ηιια: ιιι ΗΒεΠο είξ -

Ρ€τἰτ:ι.ΙΪι·ι ι:ΔιιίιιίΡετειιάί , Θεα! μιάωι ο.1ιειι·ιι αει: [επι ποπ

ΡιοΕετιιτ.νιιόε ι ειδιοι μπει: οι: ε:ιι1εά άει:ιοΠτι, μιά ειι ιιοι·ι

Ροπή; ρι·οιιιιιιτι:ιτι: οι αιιιεά ιιιιιιιιι. Πειιιιιιιο ιιιάειι Πέ? ι

(μιση: ιιιιιιιτιιιι αέιιοιιιε,ςιι:ιτιι :ιδιοι ιιιίΈιτιιιτ, ιιέΓοοιιιι

€ιιιιιι φαι τειιιιι εοι·ιάειιιιιες νει ειΒίοιν;ιμ Ιω ει€8:ιιιτει·

Μάικ Ζο.ιιιιε πει @επιπε- ιιιιιιι. ι 6.8: ι2.ιιιΙΈ.ιις ιιιδι:ιοιι,

- ιΑεειιιιτιο Χι.ι7_ι.

ι ·· › Ουπ/έπω ίπριιἰἰἐἰόρπυῇιιρἰἐϋαΜΜύεπιπ.ΐ

. Α ο ι τ @τι ιιοο ειιἱ0τιιο., δε Ρι·ο ιτε·Βιιιέ ΡιοΡοιιίιιιι:

@η Κι . ιιτάξεσιιιτείΕ ι.ιιιιιε:. ()εοόζβριοικιάς. α” 5

'ι1ιβίΕ ΑιΠ.ΑιιιιίΜ. ΡΜ: ιειιιι;6ι_Εβ δει·ιηιιι:ϊ.υβι ιιαΕ

: €ιιιιιιοι:ι;ιο ειςιπεΠιε νετιριε ι:είΕ·ι·τιις,-[ειιιοό ΓειΙιεςτ ι:_οιιθ

Η ΕΜΠ ἱι1 ]ι.ιιζι:· Ρι;ο ιιιιὶἰοπὶ_έ ιισ.Βέιιτιι_ι, εάοιιιιι Με: τοπ
- Α ` · ` · Κ ; βοά,

 

ι .
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266 Μιες:ειιωα.Οοκτιιονε1έεω.εινικ

` :Πωσ , εμΠει Πε ίρΓοε @ΜΗ Ρτ0Ρτἱο οτε εοπάετιπηενοτιππ.

δεσ! οΠΙΠιτ Πε. (Π Νο ε1ιι1είιι Πιέ απ: Πι ΠΜ. ι1Β1·ΓΠιιιιά

8ιπ, (μισά πατώ ΡοτςΠ Πι Ρτορτἱέ αιιίΠι μιἀἰαιτε , δε Πο

Με ίεΐετΠιωτιειτε. ΚΠΡ. (ξερά εοιπΡεΙΤιιε ἰιἀιΡτοΡτἰὲ :Π- ε

απο: εοιπάεωωιτιιε,Γεά Παω Ρωεωθ ΠαΠε:ιτιιτ, εε Π :Π '

(Ηεοπὸειηπετιιε.δὶε ίπ Ι.ιιΙτ.Ο.άε: Πόεὶεοππ. Μπι” Πατε

όίΒΕιτεωσητο , ‹1ιιὶε. Ποίο ΠΠὶφ10άπτ11π10ὸὸ]ι1ἀ€Χὶ:Π,ἄ

- _ ' δεε:ιπκΠδ νσΠεπιεπτετ εάνετΓετιιτ Ποίο ὸεοὶΠοοὶ. Ι. Μ.

Πειοι:ε>δε Ι.Ω‹Ιιι.8: Ι. ειιιἰ $τἱεΠιιιπ. ΐΠοΙε εοιιΪεΠῖ ΠΕΠ Μ- .·

Παω· , · ε1ιιοό τειιι1ίτηιιτ (Επιτωτίο. ετὶεπι ΡοΠτ εορί-6ίΠο

11εμ1,1ττ4. ιιεἰπ Πε Π58%ι1ε εοπίεΙΤμε ποηΙκιβετιιτ ρω Π· 4 `

ὸἰςειτο, Μιμή ποπ ταμΠτεκτιιτΠ:ιιτευτί:ι. _Κ€·ί-Ρ. 5Π: εΠ

ΒωΒιιεπόπω εΠ:απη Βειττ.ΠειΠτεπίδε Ζειὶο εἀά.Ι.τ . Π·

ὰ: εοπίοΠ:Αυτ τε σε εόίεΙΐιιε :Π οδτειμ ῇικΠεε ειπε Πτε·πι

τοπτεΠειςε.πι,δε Πεβετι1τ(Ρτο εοπάει1·ιπ:ιτο , πω: ορι1ε ΠΠ

  

Σ /- παπι εκοειιτἱὸηειπ,δεἐἰεβὶτοτἱ εοηΈείΐο τεπτιιιτι Πι Ρτε·ος

| ε μπω ἑιῇιιεΠεε,ιιτ ἴοΙν:ιτ άεΜτιιω , εΙυοά εοπΐεπιιε εΙΝε

άεΒαε.Ι.εατιιω.6.5.υΠ.ίΠε!ε εοηΠ:ίΠΙ.'Π άεΠΠοτί. 113·

‹·Ιε ;ικΠε.Αιιτ άσΒΞτοτ €όΐείΤι1ε είε Ροίὶ Ιἰτεω εοιπεΙΙ:πωπ

· 8: πιω: ποπ ΠειΒετιιτ Ρτο εοΠάαπωωτο,ίεά ΜΒΜ @πατι

_τἱει Ϊετεη‹:ἱε εΠ:,8: Πει Ρτοεεάι1ιπ ό.Ι.ΙιιΠειπιε δ: Ι.Πε1.Πός

› εοπἘεΠἶΚετἰοπιεω όΝε:Πωτίε ΗΕ: ττειάωπ ΠΠ.ει10άΦΠ

ειπε Πτσιπ ι:οΜεΙΙ:ιι:ιιπι εοι1Πτετιιτ , νἐόετιιτ Με Πασά:

σ:ευεό. ενἱτειπ‹ὶἱ ῇιιἀὶεὶὶ,ς1ιιἱ αυτου Ροίϊ Παω εοπτείΠιταϊΠ

εοπίἱτοτιιτ,νἱὸετιιτ Παω ίπει·αΠ , 8: ίιιιιάατε ]ιμΠοιι:τω

41ποσ1 ιιώ:1:ιε ωεωπεεΠ:ΠεΠάιιπι οεὶτ. Βειττ. δε Σαβ Διὶ ό»

'- ].ι·.Π:άσ οοπἔείΠΟοἱἙεΙ.εεΙ ἀ.Ι.Ρι·οὶιπὸ_ε. ° '

Τεττἰὸ_οΕΡοηἱτι1τ›Ι.Π εοΜΗΐιιε.$Πε ει:Ρεοά.8: ς1ΠΙΠ·

› Ωο.ΥΒϊΠατιιω1τ, αμα!. Π :ειπε σοτιί·ΗΤι1ε Μ: άε ς:τΠιιιπϋ

.πόΒιικ: 4:οιπι·ο. φαω Γει:επάε εΠ; 1ΕπτειιτΜ;ΚεΠσ.Ι.εκΜε Ιο

ε ζώέιικ!ε αΞωὶΠεΙἰΒΠεοαιιΠε , Πε ςιτὶΒιιε Μ: εοπί:0ΐΠοτ °

- Μα: Μετα ῶπτομῖἰὁ`. οΡιιε ώ, πα15 οοπί ;ο ι::ιάκ:1ιτ10ω

” Ι ( ° ' · ωσ.ι1ιω)ΜΜ

- · π . . η !

ΑΜ ΐωπευτιει, ἐπὶ Πι1μι ιποόισσηΓεωοπεε ΠειΒεπιτρατε- !. 1
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ιππ`οὸαΒἰτιιτ,τιἱΠ ίοιπἐτἱο. (ιιΒίζε1οιιτιιτ. Ι.:..Ο (ιιξοτ.:ιΡΡΡ

ποπ τεεΙΡ.“ Ιἱ1·οἰνἰΙΙΒιιε :πικαπ €2.!.168 ίΒιιτειπΜ :ποπ 0Ρι18

είὶτοιπτ:ι εοπίείΤιιτυ: Ρ1ιιτ1ὲ ἱΗι1ό Ίιιοςικ ποτ:ιπάιπη,

ςυοἀ·:οιπἴεΙΓιιε ν οι ίοΙεϊ. εοιἑἔεΠὶοιισ ὶιιίιττιὶειπι φως”

πω εοιιται!ι:ιτ. Ι.Ιὶ πιω” ;ΕἘ.‹:Ιε ρτοειπειτ. Παω Μ ἰηἰεί

ΜΜΜ Ιποδειπά:ίω Γειιτςιπ1:ι δ: εοΠάαπωάΠο ἴσΒἴεςιιὶ

ό0ΒΒΕ.ΕΙ.δέ1.Ϊι11°Ιἱ.ό.ΪΕὸΒ Με εΙυξηοτ.1πίεω.·5εά Ρκεπϋ

δώ :ιεΠιυε; οΒίὶειτε Νάτοι: ὸ.Ι.Ρ:οἰτιάο.5. ΜΜΕ Δε! ΙΑ

' ηϊιΗ.ιιΒί ὸἱεἱ:ιιτ,ιπιιΙΙαε οπο Ρ:ιττε:ε ῇιιὸἰοΕε Μ εοπίἰτεητεε.

ΚεΐΡ.Ηοσ δε: επΡΙἰεαττὸυπι είΈ,ι.1τ τέ:νετει που ΡοίΕτ μ1όεΧ

ίπ Ἐει·εικἱεἰ ίἑιπεητἰεῖ. ι:οπιτει ι:οπίοΜοπεω Πατικι·ε , (αἱ

Ι160€Πε.τίδ Ωειιικ!ιιπι οοιιί·-εωοι1εω ,ικΠαιΒΙτ δεν.·;Γϋίωσ.

βἰΙ:Ϊ8Ι1Ε€Πτὶἐἱεἰ-τι1τ οΡιΞε 6Π.ΕοΙϊ::ι.εά :ΕΕ Ρτοὶπὸε.ῇ.μΙτ.

ίΕΑά [ΑΦΜ. '4

`~ Αεέειιτισ ΧΙΛΗ.

Μέωεπίέό?υ ιπέμβέιία:3, απ» έκιέσ ωφωι|ωΡαββέσ.

κα» σε!ΜΜΜ:: πω»τ,:απι2,Ρατε:/άπ2ΜΜΜ,

` ρούΜυπε:, Μ κ·υσξπεκτκφΜ/δίσκεπ πώ" ι.

£εἔἰ£,τ' παπά(ώά«Μακ Μόε:Μο; ·ταεφπέιι|ι2 ά.

ΜέάΔιωΙπιτ:εωρψβ2οκι3 αβέςΜΜ.

Ξ `Α Κ ο ν Α δε 8τανὶτετ ὶπ κά” εποε Μα:: ΒΠ.ει8ἱτετε

: ' οίϊ ιμις1Βο , @ως Έοι·ι·ω Πιτ ο άτναπόττίστοπάς ΗΜ·

τεπτἰςἱηὶηῖειξἀὶᾶο ιπὶΡοΗἱὸειἰε , σ,1ιμιππΙο ι.ποιητις ΠΝ

· ·ΡΔ:Μαπι ριοΐεπ μπα ΡΕοΒατὶοη€:$ Ριπο.5 πω;; άφη

ιΒι1ΜεΙΗΒαε νά 1Ρτ‹άΙκν.ιἱτ›ι;ἱΙΔι:ε' Γιιαπι ΡοίΓείΪῖοπἔ :οπι

ΡτοΒ:ιτ , π! ΜΜΜ αιμι:1ΙΜετ Εἱτιῖ10 -Γιιπέιτι ΡΦΠὲΠἙοιιεω

ττιιιιπίτευ.ιτι οίὶετιἀυιιτ , "1ωφω απείε1ιιειιη ΡρΠΕτ(Εοπε111

ι!εάτιδΡετωπτ.Έπ ὶπο‹: α::ἰεηΙο ΡοΙὶ νπτἰοε οΡἰπἱοπιι·ω απ»

Ἡἰᾶιιε,Βςενὶἀ6τι1ι:·[:ιιιἰο:ΓεΙιτεπτὶιι, ‹1ιιοἀτιιτἰιιε Πτ, π!

:κατά ΡοΠεΠἱΙπιτπι '2ἀῇι1ἀὶ:ετ ,' 8αιΒ αἱ. ιιτι·ιιτικμπε οπότε `

ήιιΒ:ατρε!ηιιάάΓαὐΕἐἀὶνΙΙἱοιπςμπω απο.1τι ΡοΙΤείΒοῳ

· 7 _ < ' > - Με μή,



 

2.68 Μτεκ:.ιεμ1.Ακ..ΩοητπονεκεαΑέν`Μ .

::Ξεμπί,ει!τεταφ ῖ11£ττὶε1ίΪἰΕζπ€τ. Ρτοδ.›ιιτιιτ Μ... Κ·ιπαπίπ

[ 136: Ι.Π Πι:Ητ Ιεἔειτμ Π: . 1 ο. Η.άε ΚοΒ. ε! ιιΒ. ιιΒϊ ἀοσἰὸἱτυι·,

Η1$σεΠηεεΠΒιιε ωεικΙιτιἑ·εΙμἱ›ὶἱε , Ίι12.11άο .Με Ρι°0 τἱ€τειΕΒ

191 88ιτιιτ,ὶτ:›. Ηετὶ ςοιπΠιεύΙἐ.Ρτο .Πιετά Γειπειιτώ εφτΙπςτ: .

Ξ:Ψφ Δ πυρά @Φεβώ εοτ1ττοθετδ:ιε. δε Ανω ίἔά:ιτε: , δε

.::ρπ1 ςηπςτε,ηηοὸ υβ1_:ιΙέει τοξτίοτιε ΡτέΠα;ε ω” Ροτατιτ,

3:ΙΜ αο11ε [3θ.°ές ρωταω ι111ἱ . δε Ρ:.ιι·τοτπ Μισή ειΠῖἔτιεΒιτ.

@.3ρφεις!ιταοόιιω ΪεεἰΙΪὲ· ΤΙΒα1υπι Οει:Ιό.τέιπ Γετὶρωτιι

· ιςίξίή Εξ: Με ΤίΒετἱιιε.4 : .ἄ‹Ιε Βςτ‹ά.ὶιιίὶ.Ηαὶιε ΐατι:αι

.ή:ιπ:ΡτοΒατ Β:.ι::.ίη 1Ή.άι10.11ι1ιτ1.'έ.$ ιιτίροΠὶό. @Με

γ Ξ” Ι.Τωέε το:ττοτώ..ρά ἱΠί1 115 τεΧτύ.ΐΕ όο ΗΒ.1 . Μ6ι1οάι. '

Ϊἑἱ11Εῷᾶ.ι·Φτ.ΡοΠΪ‹Ι.87.ρακι5.7ύο.δε776. . Ι 1

Φ 'Ε' (;οηςιπ !1απε: ίει:τειπὶπιπ ΜΗ Πεπιιιιιπ, ]-ιπάίσεω ιΜπ

τεΜ ρτοπ ι1ιπ:έπε, ?ΚΑΙ ρψάείά.τ) .....]ρω..., ο τ Με πω

Σ τα νὶπεατ, Με νέπαπυ τ.ρατ Ι.Π εΙυο.1Π Ρι·ίιἐε.ἐἶ. υτί ρ0ίπ -

βατό Με:: ΓοιπστιτΙει ι1ιεξΙιὸ κΡτοβειυ τ' αχ ω, εμιί:ι Πε ίση

τειιτὶει ρτουυποΜα:τυήικοτω ,τμ1ειΠΡΐο)ιιι·ε ιιιίΙΙε:Π&

.ΪΟΐῖΓΪΪἱ8εΙ:Π.ΪΕ.Ο.ὁ6 Γειπ, (Ιος Π" .0€τΓ.€1ι1.β.€ηϊετ€.ΙΠΪΪΞ. ὰ

αέξ.Κυτζιιε εκ :ά βιιτειπτώ άο.ι·ετι.ιτοε:έειΠο ρ:ιςτέΒίιε εοπ- ·

'τε)πόρεμτέΒυε ὺὲυἰειἡἀἱ Μ] ..-Μ...οό ]μς&·βε ΐοττε πσηάε

Βετ.Ι.Πευμιε. 1 5.5.6 ίι1τ81°.ΐΕάΦ υΠιθυέϊ.`Νεε οΒΠεειτ ό. Ι.

ΐῖάιιὸ.‹1ηΙει!οτ1ιιἱτιιι·(υτΒεττ.ἰιπετΡτεωτιιτ) οιιιπ ΜΜΕ

ΡΙΌΠΠΠό-π Μϊ011πμτέ ΡοίΠόετε ὸὶνει·εέ ΡοΙΪἰάεικὶὶ ω·

6:ὶε,μίιΘι1ὶει ιιιπιε ροίΠάοτ υϊ..ιιἴμθι1ἔἰ:ιι.ιι·ὶυε° :Παπ υ·τΡΡ9·

.ρμ·ίςτς1τ;ι.185 ΤΒείξε νετὸ ηοίὶτει :ιεεΙΝς!ςΒα ειιιπ· φοβο

` ,.ρ;ς2Β€ιρ τ,[6 Μ ΙοΠο[μφ ροίΠάςτο, αζέξεω [Ες€ίΘΡΟΙΜΕ0° [

- Μ, πυρά [μτε ἱπιΡοίἱἱβ:Ις ώ; Μεόκ1ης ..1υ;!;:;ςιπρ ι1ρ98ώ [

.ΜεΜάο.Ρ4οιπ1πεἐ9ε<ω<ἰυοι=€=ω.Γ€Πτε=υεὶ=ἐΦΡΟΠ9Μ ' Α

¦ .Μπετιν σοφΠ©ι1εε.. Μ. Ματ] ΦΦὶἀ· !ηΕΟΦωαΤε . ”'

Ρεος!ιιςοτε:. .. . .

  

δ
.
ι

ὶ

  

-ω$Φ9404ε> =τ1ϋΜΠΡι=τ.Ιι=ᾶΦε9ἱΪιΒ=Β<εἐ.έιΜέ Μ·

49=τ8ε9ΠΦ941€ω =Ρμέ Φικτυε9 €οντε=44Φω 2(! Μ" 'Δ

' 5ΙερϊΗ.Π98ΣΙ'8.ά.1.6 €:11)ιΕ.5..ϋ.ψ:ετ._ Ηπα; ρΡ-Μοοεπτ Ϊἑ·

. . - · . .- .κ · ί
.<1μμμιι:Βιιι;ι8ε.τ. Υαιιωο.Βαίειι;επω ω α3άιτ. ]Ε

. .
> |

.Μη ω;

η
  



ε?“Ή

()εΝτνκιμ -:ι.· Δα!ξ9

:ΠΠ άιω,6:3. τειτἰοτιε,ε1ιιοὸὶικοΒιιἰωπι ·αάΒιιιο πΧ, ςιιἱε

ΡοωἀεατΗυὶε ηοι1,2τιμιο Μ. ΈιιοτειΒίτιιτθιιίε Πι ]ιιςΗείο

Ρ‹τἱτο:ὶο @ἔσω μπω , 8: @Με τ‹:ὶ εοΜειπΜὶιίἰἰτιετο '

άώεεκ. › ' . ,ι '

Τεττ5ὸ>ΑΙἱἱ Γεπιτἰιιππ ηι1οό Γο π:: Βςε ΊτιςίΒο ἀἱτἰτπεπ

σΙα ίἱτίΙ.ἰπ ττὶΒιιε.ἱΕὲε ]ιιὸἱὶ.ιιὶι.ὶη Ρώσο. Ο. Ωω. τΙε Ιεἔ; Η

νοτι1τιτ β: Ικα: σΡάο1ο τοέὶἐ τερτοΒατιιτ. Νεο ῇιινει:ιιτ Ρετ 1

ὁ.Ι.ὶπ ττίΒι.ιε.8: ἀ.ἱ,ι1Ιτ.‹1ιιὶει Βετο (1ιικίΗΟ Ειόὶἱ είΕ,ποτι μι· `

Ωω.: ςιιςίβοηεε £1δΗΙΌττε ποπ τετιπέιι:ιιπιικ.Ι. άπο (ικά

ΤΜί.Η.άο τ«Π.ιιιι.ίὲεΙ @Με ειι1ε:!Η0 ίοπε ἀἱτὶωὶ Ροτ:τὶΕ,

ε!ε 9ιιεὶ ιΜΜ: Ι«8‹:ε Μπιτ ιιι:οΙΡ1επάεε. Μτὶιιεὸε Με ειπα:

Μακ Μάο Μοποώ.εεω.5 .τετ.ΡοίΕ 9.87. υΒὶ ο&οΡω

θπτ ΠΙ) υΡοπὶοτιεε ἱιι Με: ρτοροδτίοιπ, ειι1ὶά Μάσι ΡτοΑ '

ιπιιιπςἰτιπε άεΒαιτ1ιι ἱι1τεττὶὶδῖ0 ιιτἰ ΡοΠὶἀετὶε,ειι;η ιιτεκ1ικ

Ιὶτὶρμπιὶιειπι ὶἐ ςςιωΙὶτει·ΡοΙΠἀετε ΡτοΒατ. Αόάε Ραεω:ι.

ΙΙΒ.8.οοιιττηπτ.ε. 1 8.Βοικ1. Μ Ι.ιιηία:.πι1, 1 8. ι 9.86 ΐα1ε1.
ΟΨΗ ΡοίΠεΙ. ¦

Αεεεκτιο :ανια

Οαπ: έκ2στείέε?α »ίσΙ:Μ·βέυπε ·2ιείΨαά σἐ:ἱκεη.

ιίέ ευσηε2:οπ.

ΙΝτ ε πι ο τ ο έ Α πὶΙιἱἱ·εΙἱιιεἰ ίςι1πιτ,εμιειω :ιᾶἰοηεε,‹:ιιιἱ

Βιιε άε ΡοίΪἐίΪζοηε να! ε1ι1:ιΠ ιιίΓετεΠόά :ι8Ιειιτ, Με :επι

Μα: ρτὶιπιιιπ :ιὸΞΡὶΪοΙ,ίἱνε ειόφτΙ τετ1ηει·ε;ίῖνε ο.άετπτα;τι Λ

δι' 0τ1ΠΙΠιιτ1 τεευρετ:ικ νειίτπιπ.1ι1Π. ἀ€ὶι1τετἀ.ἱ11 [Μπα. `

Ηςκ: ίιπειώθε :Μακη άσ ΡοΠσίΠοηένεΙ ςιωβ οΒτὶιιεπά:ὶ

Έτοπ1ρετιιιιτ)8: ε6ιτονειΠεε οπωεε άε ΡοΙἶεΠὶοπ3Βιιε ΜΓςο

1τιτει·ώέΒε ¦οκρεὸ1ιιι1τιιτ_8ε Ηι1ὶυιιτιι:. 1.; . Ο . Φ: έιπετά.β /

οΓὸΪΠῖὶ.ϊἰἰ- 1 5_.().ά:: τά νεκκΗε. ~ · | . η . ·

δα! οἱηὶεἰτιιι: Μπι: ὸεεἰίἰοιπἰ, ι1ιιοιὶ δε Ρτς› τεΒι:ε ΐο.:ήε,

Ι©1ὶ8ὶοίἱ8,ΡιιΒΙὶεἱε›8εΗΒετο Ι1οππὶηἐ @Μεεοπ·ιΡεταμτ ἰιιἐ

τετἀὶέὲε,8:.τειπιεπ Μ;τα Ποπ ίιξητἱτι Βοκτήηιιιτι οσωπποη

Φϋ8, Με: ΡοΠΞὸ6:ὶ Ρο1Πιιιτ. Ι. @αἱ ιμήνστίπε. 3ρ.β,μ(βάρ

' › σ.ε:ι1.ΡοΠ:_.



. τζε Με :εΙουε

  

πο Μιεοι:-:..ακζ (Ζοπτιονικε1Ακνπ ·

ιεε1.ροΙΕΒο ΗΜ· ι·εΒιιε Με ἰητετὸ€6`ω ρτοἀὶτει πω. Νε

ι1ιήεΙ Ιω Ιοε:ο ίειοι·οβετ.ΝεςυΙό ίι1Ιοεο ριιΒΠεο νά Μπα

:: δε.τ.Πε1ίΒετό Βοιτιὶι1ε 6ΧΜΒειπόο. ΚεΓΡ.Ηςε ὶιπετάὶ

«Μ ρτοιΙιτ2Π ΡοΠΗΒοπτεοΒτίπωάέ εοιπΡαιιιιτ: Πι ΗΜ

αύτη ἱιπετἀὶᾶὶε ιιίιιε ςιιαΠ ροΠΗΠο ποιπΙππιιι·, ‹ὶε ηιιο

δε: ειείτι1τ,ιιτ νε! ιάοΒέε,νεΙ Με ἱΡΙἱε τεΒιιε Γιιεπτ ςιιος!ειιιμ

πιοάο :ιίἶει·εω ιιε ΡοΠδείΒοηειπ , εέιωε1ιιο :ώ ειΠφτυπιπ ἱ11

ῇιιίἱο Βιόϋ:ο νεἱιιτ νἱηόὶατυυε. ~ -

δεοιιπὸὸορΡοπιὶτιιι Ι. 2.5. ι1ιιεεό:4ιπ1. Η άε ὶπτετώ Μ»

ιἱὶτξ:υτ.Ἑ!πόεω ΐπτετάίόΙ·ε ςοιπἱπετε αιι1Γεω μοΡτὶετει

· τὶε,νε!ιπὶ ΗτιπετσιέΕπε1έΡτὶνατοτεΕεὶωὸο. @Φ ΜΙΒ

|1οε ὶπτοτάἱἐἙο ιιτίτιιτδόι1:ιε ιτε εΙοοετε άάκτ , Π: Μικτά

ίξενίτιιτο Με αιπιπο,8ε ΗΜ ίετνἱτιιτειπ εοιπΡοτετε , φ10ἀ

@4ΡΙΟΡήθΗή8 ωιιΓειτπ Ρεττωει.Ι.3 .5. Βοε ειιιεςω. :ΜΕ

άι: ἱτὶιτ.ε.ᾶ;Ρτὶνειτ.Κεἴρ.αι/σὲ όίοΙτιπ ςυςτ]ειω 1ιπετόιέΒι

:Δ κ::.ιιΓ:ιτιπ ΡτοΡτὶετατὶε τ:ουτίτιετ€ , 11οηἱὸ€ὸ άΜτικ·, ςι10ἀ

που Γιιιπ.όε ροΙΤοΠϊοηε,δε ιιΓιι τά τιιειπἰο , Μ! τιιωδπΕ

τἰηε$ΡαΙἱτει·,Ρε: εοηίηυωτ1εω ειὸ]ιιιἔᾶΜ

Ιισ.Βεπιτ :πιο απ: ΡτοΡ:ἱετειιΙε,ῳ1Ια νἰπεἰτὶε ίπ Με ι1ίυ,φ11

ῇιιε όσ οιηι18 ι:Πτ :ι8ὶτιιτ,ειἀ (ο Ρειτὶικτε οΠοικΙίτ. ε!.!.”

αἱ: ΡαΕΚοιΣ δε 5.Βοε ειιτεπι. · ν Ζ

ΔΑεειε·1έὴτιο κια. -

Χ Ραπ;ςά/?έ2ατέσπ23 !..92 Θεώ έ» ωκω.σ.«ωω·

;τρ;»ι 2επεωαη%·»ππω,πέκστε:,›·Μέσέ.

@Οη 2-1; Α σο::μή ροΙΜΒοπεωιμΙΙεπειω ΡειΪν_ἰΜ 1Π°

νεόυπτ , Ρτ0ιπιΠ8:ιταώ ὲ0τιἱἙἱτι1τὶο.|.ίὶςὶΐι15ιπ·τ2Π°

2ιπ:ϊ. Ο. Υπάσ: ?Η . 082 ίὶετὐὶτπτηυοά ει!ίετιεπι ΡοΠΗΕ0·

Μπι τόοΙ:ιπςττ!Ηνωετιερεω τεΒίτι:ετε νὶηι ΡεΙΤο τεπαι·

-' 21ϊτ,8ε ΠάσιΜηιιε εκατ Ιηνο.ίοι:, ρκὶνετιιι· όοωὶιπὶο; 6 πώ

»- ο ··

:που α·ετάδωίηυεμεποτυτΡοἰΤεΠἱοΠεω τοΠιτιι€ΠΒά @ά

άεωιιατίιΗπ ςΠἰιτιατἰσιπειῖι :εἰ.(λιἑεεϊἰτιι; παπα, επΡΜ

_ Βιι)ιιε εοΜΙἰτιιτΞοιιΞε τοποειιπιπ:Μπι ία:ππως, πιὶτιἙβἐ '
. 2 ] :ή - ν. γ (ΜΗ κ

έ.-._._..β-.-.



ρπῇὰ_#

' Οιικι·νιιιιιι ιι: εμ

δε τιιίΗει,δε ὸὶεειιὸιιιιι εί,ε,σοε ειιιοπιιιο οβίἱτἱιιἔἰ:ειιιιε.ὸὶ

άι εοιιίΠτιιτιο ἔειιει·ειἱτετ Ιοειιιιτιιτ ‹:ὶε οτιιιιιΒιιε,ειιιι πω

ειι :Μο ΡοιτεΙΐαιπ νι ιιινε.άιιιιτ. Οπιι·ιεε ειΒο ιιι Ρωικιιτι

ιιιιιιιε οοιιίΗτιιτιοιιιε ιι1ειάιιιιιτ, δικ όιΠιιιό!ιοι·ι:: Γειιιιε,

' ςτειιιε,ειιιτεοπόιτιοιιιε.

δω ορΡοιιιτιιτρτἰιιιὸΗιιοεἱ ιτι Μια ιιοιι τει·ιαιευτ ρατΦ

ιιἐ ιιιιιιι_ε εοιιίὶὶτιιτἰοιιὶε , ορια εοιιίΗτιιτιο ίετιΡι:ει @τι Βου:

ιιιοάο. δηιιἰ.τ , ποπ δέ ςιωρώ/βσκευσ 0ίοίωιστ ἐπ·ωίαί2.

ΚαΐΡ.Ηςε: ειιιςίὶἱο @Μία είὶ ει: @το απο, νιάειιο:ετ ει: !. 1

Ι.Ρτόιιιιιιειιιτιο. ι 9 “με ν.5.ιιΒι ττειάιτιιτ , ειιοά Ιιοι: να·

Βιιιιι,δι μί:,τ:ιιι·ι πια ἴειιἰιιτιι,τιιιειιτι Η:;ιτιιιι:ιτιι «ΜΜΜ.

Παιιιόε ιιοιι ώΜε εοιιίὶἰτιιτιο Πι ο:Πιιιτι @Με νιτὶΙἱε,ί`εσ:Ι

  

ιι

ιι

ω οάιιιιτι ΐΡοΠειτοτιε › δ: αιιιιειι νιοιειιτις Ριιιιιεκιάι.ιιτι

Ριοιιιιιι€ατα. Ατειιίι νιε ιιι:ιιοτ ορι ιιιθ::ιιιιιι:ι ηι.ιέ Π; πιεί

ι:ιιιο , Πω ιιιιιΙιει· ιηνειάειιε ειΠειιιιιι·ι ροΠΗΠοιιειιι Ρετ

νιιιι,ί:σ.ειτ εοτιττιι Ριπϋειτι:ιιτι δ: πιοειεθ:ιεττι ίΕΧιιι ἴωτιιὶιιὶ

ιιο εοηετιιειιτειτι:ιιια8ιε ι8ιτιιτ ερ: Ριιιιισιιό:ι.

δοειιιιάὸ ειάι·οτΠιτιιτ 1.2.ιι€ει ειιιιε Μι με νοι:.ιιοι·ι Με:

ι.τσ€ιιΙα.ιιι Ρτἰιιε.ἄΪ‹Ιε ιιιι·.8ε €ε.ει.ι8Π.νει όιοιτιιτ, ειιιοι!

ιιιιιιοτ1Βιιε.η.επιιίε- , ΐαιτιιιιιε,8: τιιΠιειε ρετιιιιττετιιτ ἔτι

μια: ετι:ειιτε, ειιιοάςιιε τιιίΠοιτ:ιτι δ: ιιιιιι·πιιτετι Π:κιιε Ραμ

εαιτιιτ, Η ιιια8ιί'στετιιυπι ωιεω ιιοιι οΒτειιιρετανει·ιιιτ.

ΚΦ(ρ. Νει1Όωωκιειιαιε Ρετι:οοιιιιιτιιτ μπω ι€ιιοτειιιιιο.,

ΡαεΓεττιτιι ωιε1εεωω Ριι€πετ απο ῇιιτςιωτιιταὶὶ , ειιιεΙο

σε £ιῖἱιιι€ι1 νιοΙειιτιεε , εμιἰει :Ματια Ρετ νιτι·ι ιιικιαάετε Νεο

ιιπτι.ιτ:ι!ι δεόΝιτιεΐριοΒιβετιι~τ,υιιάε ιιιιιιιε ]ιιτἰε ιι:ιτιιτπιίε

ιΒιιοι·αιιτιο. οσε ιιοτι ειιευθιτ. Ι.:..€' ά:: ιη με νοεει.ιιό.Ι.Π

εὸιιΙτετἰιιτιι.;_8.5.ι.ΗἶΑὸ Ι.Ιιιιιειτιι.άο πάι.ιΙτ.(Διιιιιιιιιδδε

μπι ιιιιτιιτειιι τεΡιι8ιιετ·ιιιε 6611Ρι1 διά ιιι:ιι·ιιι όιεειεε, ὶἀοὁἐ

ειπε Πισω , & ιιιιιΠεα·ε Με αιίιι ιιοιι εικιιΓο.ιιτι1τ. @πιο

Ιιιθ.νιΒοι·ιοτ.τερτ. Α:Πς_ιιοε! ά:Πέι:ιιτιι Ρετ ιιε8Η ετι

Μιτι,Γειι οιτάιτει·ιάο, που νειὸθιεὶριιἀο Π: εοπιιτιι ιιιτι5

ιιοετ:ειίιι ί8ιιοΓι:ιτιιτ ιιιι:ετάκιιτι Ϊαιτιὶιιὶε , ωιΠωεωε , δ:

Μικιε,ΜΒ ι€ιιοτειιτϋ. Ρει:αιιιτιβιιε.Α.Ι. τρ8ιιΙει. Ι. επι·

° › Ιιιιιιι.572



  
".

εμ. γ ΜιεόειιΑκ. Οοκτπονεκει.4ιινΜ

Ιἱυππ.;7.ἄἀε ττιἰηοϊ.Ι. 1 'Ο. _ 5ὶ :ιάνστίἶ όεΙΙόϊ. Ι.ιιΙτ. Ωόθ

Ϊιιτ.8ε ΐιιέΈ.ί;ςπ.Ιτα ἀεεἰἀἰτ Μεήοε!ικωεό.μεευρ. ροίἴἶ

η. ι .δς.·ι.δ: ε!ε ΜΒΜ. €ιιό.αιΠι. ι 94. Μπι. η. Ε: αρμο

Βιιτ Ποι1είΜιά ό. Ι. Η ε1ι1Ιε ὶη τωικειτιπ.υιιιτι. ι ι. 8ό12,ε·
ιιιιόενί. . Δ? - "

Αε5ετή·ΙΟ Ι.. . γ' ' 4,3

Ρ%ω,σ2:7έ :02πέπινέτἱ72Ζ£°ΪΔι|ἰἔΪΙιῦ74ΜῷΙΒ φέ,εώιω σΙ.Μ.

· » α _ π! α'υπέκυβΜηατ.

ΤΑ Ν τ Α εθ: νὶσ1€Πτἰς 1ιημοΒ1τω, πωπω οόέι:τρ, ιπ

ίροΙί;τιιε Ρει·νὶι1π Πιεί ΡοΙΜΠοιιε , ειπε οιτιιιίαΙιτ το

βάειωμάιι5,ειΜιιπύβτ Ρταέάο. Ρτοδατ Μπα ἴεπτειπτὶεω·

εοΙομιιΜ.ειιίυ Πιιπάιιιη.Εξάσ νι δ: «Η απο. Εεωάεω φπ

σ:ΜΠουεω ]ΡτοΕ3ει_11τ 1.1 .5. ε1ιιί ἑι Με. Η: εοε!. & οιι»πλιιιιπ

εΡεττάίἱἶ·ιϊιὲ. 5 . τεεωρα·έ-ε!εε ΙΠΡοοΙε ὶιιτεκὶἰεὲ. ιιΒΙ επιόιτιιτζ

ὶητετόὶόἰὲιιιτι τςσιτ ΡΗ8.11ός ροΠΗΠοιήε (ΜΜΜ όο]εθο (Η

Ρο_ίἶείῖὶοηὲ , ἀεὶ κΠέτωεΠόπω ροΙΙοίΠοικιπ , €Π2ΠΡΠ :ή

όε)ιςίαπτε νὶ,'‹:Ιά, να! ρκεατιὸ ΡοΙΪὶἀοετ.ΙὶετΙο Μ; ε ΙΧ)

Δόΐεττὶ ΓοΙετ, ΊιτίαΠΠεείωτ1οιπε ό: πάω μιάκωι πω)

Μ: έ ΡοΠ”εδίοπι€ Πιέ 3.1Ή0νθΙΙόΠ8ΖΠ61ΏΟέ11Ιθ θα· φαί; €0

8η1τΙοι1ς ίὶιεἰΡοΙΠτίὲὶοτιε αἱ Ρτϋκιιπ!ιιε Ι.ι1Ιτ.(?δΙ Ρ€Π1φ

νά σ.Ι.τ11οά.Ωι1ιτι ετΒο Ριςάοιι1ε ΕπξΙΚίείο, Ρο1ΜΞ1ο ώ·

_ κ:επιιτ,πά σέπια άε·μ·έΜιε Ρά;άο κ1Έ1πι1εικΜε εΠ:. (ιιΕΙιιΙιπ0

δ: έπτετάί&ιιιτι ιιηάε νἱ ΓΡοΙ1.ιτο ΡωεόοΜ Ρετ Μπι , όπω

εοπττο. ε!οπ1Ιιπυιπ ἴΡοΙἱαιπεω νε! όε]ὰεἰε'ιπτει1σᾶπες;ςη!Μ
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ιιιιιιιι ιιοιι ΡοτοΙΕ-_ριοροιιι,ιεΙεόιμο :ριτιΡφι·αΙιε 8: ιιι!ιιτο- .

πιο. εΙΤο νιάειιικξ Ποόι:οτεε άισιιιιι οπο απο πισω,

φωαπο ΡοιΡετιιΞι Π: , μπει· τεΒιιισ.ιςιι@ώ Μπρουκ: δ·

ιιιιιιι.Κεῇο.Ει«:ορτιο ιιοτι-Ι111πι€τατς Εεοιιιιἰα οί!μπαι

τοιιι,‹ιιιι;ι μπι: εδοέΙ:ιιιι·ι ΡειιΡςτιιιιιιι , β: ιιι τοτιιιιι :Μο-ι

ι·ιειιι Ρωεωι,1κωιωι Βιειιιιιιιιιι Ρι·ρΡοιιι ιιώςει:. Ρεα

τι:ταιμπώ ετι.ιιιι ΡοίἙ Βιοιιιιιιιιιι Ρη)ΡΟΠι,ιι ιι·ιοάσ @τα

Βιετιιιιιιιιι τιιιετε!:ι. ίἱτ τιιοτει,8: Ρέοτέ!'ςεάΦθάειά.Ι. ὶιι Ε·

οοιιτισ.όΗΒιιε.@Με . Δ __ ι

$εειιιι‹Ιὸ οιιι;ιιι:ιιτ,ιιττιιιιι ειισημιο ιιισΡϋι , φαι άειιιι;'

οι ειιιι ι·ιοιι ώ: ποιιἀειιιιιειιὁιιε , ιιιίἰ ιιι ‹ιιιιιιι2ιιιιι @τοτε

ἶοιεΙὶ,ίἱτ έει·ιι οι·αΙιε,ιιιι ΡοιΡοιιιιι.ΠΕτ φάμεά κιιιΕιοι·24

ΩΙΙισΠΪ: ει: άι ιιριιιω,ιμω Ρωιωιεεωω ι:ειιιΡοτειοτιμ

σπιτι θεά ΡοΠιι,ιιτιειι8 ίτς:ι·ιιιτι Ρςτνει3Ητ Ριημιοφω

ΐοττυπωωιιι=Μ εσπάεωυσκτάπ ίοϋέι1Φ- ΦεβΜ·

. τοιιτιει σοειδι·ιιιατιιτδε !ιοε;ιτει.ιιιισητο.,' :μια Η ισ ε:ιιι δα

Φα:ειιτιο οοιιιΡετιι:, Ρει€:τοιοιιι_ίο!ιωτ ΓοΗάιιιιι,-ιιοιι μι·

Μι: :εΡετετε.Ι.8.8ε Ι.ίες.βζ άςεοιιάιξΕ.ιιιτζει:. @ατάΡισε

Ρι·ιιιιιι ό! ειι6αΡ;Ιοιι.ιιιι·ι ιεπιΡοιαβιιιιιςΙ. ιη ;!ιο;ιιι. ω;ιιτ

εο.τι:.Νεπι ει:α::Ριι0ιιε8 Ρι:ιρετικέ[ΜΜΕεοιιΔιαεσω;ω

ἱτιὰεΒιτἱ.Ι.Π ἰε ειιιἱ. ι.4.Ι.Π ποπ ΐοι·ι:6:ιιι.56.5 Σιιιάσ:Βιτιιιιι.8ε

β.2.ἀ€ὸ.ἔ. εοάέπι . Μιειιιε ως: _ξιιτιοωΡι9βριιι: @Κ @Πέμ

ωτὶωστεπιΡοιώΒ Με ὲι:ἐφτὶα ._ _ - κ _ _ .

:_ Τοπιὸ άιιΒιιιιιιιι 36 ; _`εΡιι‹ιιιφ άΜάΦωει 4199 Φαιά.

ΦΩΠΕἀΦΙιιΙΤΦ€ὶΒιΜ ἐπτστε:ΣἘειτἱΒυε. ύ: @κι

ίΦειι1<ιε ρισιτςιιιρεΜΗτϋ ι:οιικειμεςΙΓιιιιι_ϊοινοιιμ9,ηινι

#Ψ99·. 4$ΦΥετίιιέψω 6><:= `ι:1Φωιι .έιΕξροτρετιι=ωα; _ῖ_ _ ι τ1ΜΜΙΐεέ γ'  

δ ; 1· ' -Εός;ιιΠόι:

  

ιιιιιιιι€φΦΒιιως Νπιι1Ξ χ `



`ι¦ 7. .γ

 

1ἔ8° ·ΜΑι κι; ΜΑΜ θ οΝτιι'ον: ιι έιΑΙινΜ

· Βός1ιι.Π”στΗ:ιε οπτ:ερτΙοή6 ιιΓιιε Πτ;ιποτι Ροτετὶτ ΡοΠειι σ6ιπὲ

γέρ1τ1ίη ίδΠάι11τ1,Π:‹Ϊὲἄτ:‹:ρτἱὸ·άἱνὶίἰοιπἱεΠΜ ἐ1ιὶ2 ο!ηἰεὶ

τϋτ ε›ἐ 6ΡίίΐτοΙ;ι ΒΞΗΜΕἰΑὐΙ,Ρε:Ρετιι:ιω νίκη ΜΒετζ Ηίιπ:

είὶ, 9μφἀ.ςκεεΡτὶο @ως Ρ.ΓΟΡΟΠί Ροτε(ὶ ΡοΜΞιαμοιικ

αφζη1 ›ωε·ωεω ΦὶΏ.ά€ δάε]ιιΙΏ : · Δ 7

~~/~=Α~=;€.ε~ε‹~<τ!ο, ·ιω
,:τ°:.¦.›:. | . ή! .Ι ' έ: ·Μέϊ'2ηε7Μαμψφιωάέ:ρ)ΜΖώ, φ4υ2ι'βέ

ΤΒλΚβ.ξ·έ·ίΘ:1ξΒἔιέἐ|ΒἔΪἶι1ὶΪἰ6 δἄἐοηζἐ αΒ ῖπψ ἱτι [Με.

ἐάετέΔξεα;β9,εέ;9 [ῳὶΙιὶΙοΠ εδά; οΒΙ.δε ω; ›

"θ ηιμ;:_ώΕιιι%)Μ Βςῇηὸ :εΡυ8;ιει; , :μισό νει·Βο ροή:

@ιὶἐι1ἄὶΡΣὸἑτᾶ`: 6(ΙύΕΐ18Ό 1έ6πτἰπειίτιι: ται1τιιιπι::σταοτέ

' › ἀὶΠΘΕΜπέ)ω)ΜΒ11Ε_ΡμΒαΡ€τζ;ί00€ε Ηὸ€ἰεοιτιτιιἱΠρ°ειιιψ

' .Ρέά.ιοἰς.'ιῖῖ,5;ὲ)ό`ξίὲῖ;2ἱε;ἔἀΕ: ν.5. Ησοό1ικ Με ΜΜ

ήΞρ:Σψ1ϊ0;1;Άΐδηε ἐᾶῇρὴξΒι1ε ειε€ὸ1ηιποὸπτὶ ΡοτεΠ:. Κτίρ.

Ι ΪςΦημτὐΡ€τβςΝέΒςΙῷ όΕΒε; ίπ Με; 6οΒιιΜοπε ΙειτΕιρ :κ

βϊ,Εῇβο;ικξέήίάζ6ὶτιὶ31βιι€ῳζἰἰὸι1ξΒιι5)ι1ιτέα όαβιι1ειο8:- !

› ῇ;ἐῷ[ἱἐΑβςό,ιξ;;ηΙΒιι:[ΡεοΞεβιιεεόιωνυΜ;εΠΕσι·Βετ. .

Ϊ ό2ϋτύέἱιϊὸἐίῖῇἰῖἰοπεάὶιὲος! ΠΒϊάεΒὲτῦτ,(λι!τνειΝ 1

~ω'1Ξζ ·°

`έΡίβρεια; ὸ_ξΐἰἡ1ὶῇ'βἱέ.ξἰᾶὶὅηεω _ ρ£ττὶιι€ιπίσιπ μ! Ιικϋεπι

Εξωςτωο ὸὶίἱὶι1@ἐ:ιὶ_τζττ1 ω) εἐἙἰοιπε196ΡυΙετι, Φωφ «Β

· _εξΪ:ςΉΤε;ὶοῇὲ ΡμβΙ1εμ ΠαριιΙ:ι1η φ Ιτ1όἱζἰἱ8· (ΓοΡιιΙπιβιΝ

7ἔιἑΕἘὐωἱἐὶὲ1ΦΩΒ>Ρετἴειὶιιἰιπιιιι·):1τιοά ποΒΙε υΒετιιι·, Μ

. Ρε: ομι1;_ φέωιει- 1 _ι. :βφΡρΡυ1:ο6ιτ ω”. ω»

ψ ά: Ϊ? .. .., . - Ν· -.
”°··ἔἔ›τ›;εεΜἔςὐοα·πΒ 5.ΡΣεΠεις$μητε. ω: πω) ΕτορΌΠἔ'

.μπε ςέΜοάε 2ΙΒ0.ςςξι:9Ρἑφ>Ηηἰ'ζΩ Ρο Μέτίε Εχω? Ρώπα

 

ο
  

- ΪΪ”.ἄὲ”ίἱὲἶΪάἶΪἶΟἶΨ δ:Γ“ιϊεε ο ύΙειεεε"('οάτειίυεωοϋση·

· ;πωω δἐἔἐὲἄἔίρεεἐΗἔενεὲεϋἐτἰσᾶωιωικωκ !

.ϋφ.·ω··· Α4 ω. εεεεεεεώ ωε·ιέιπωω.ΜΕ·9Ι9 °
γ -υ';.έ3εύ3έΐ.19 ἔ11ἄἔἶἘἑἑἑἔθἄἔἰἑἐ*ἔἑᾶζβηἐΦψἔι“ ζ

-Ε<ΨΗΡ ω] :εεἐ.εἔ ὸω;<εε=ωΠω°ωω»ω

 



ψ · εάειέΤε

Οειι·ι·νιιιλ ἱιι.:°·τ·

ιιιιιτειιιιε ει ι:Ητι1τ ε11]ι15 ιιιιει·είι:- ; δηιιιο Ρ'ιϊνέι:ΗιεΒεέιιι.Π

Τε: ιτιὸ οιΡροιιιτιιι·, @Μπι "οτι ίειιιΡεεειιιε με;σ.&ιοιι60

ειιι:,ιμιοιι ι

.?Γ

έ982:

Μωκωι,ίεΔ ιιιτειάιιι€ι 4363211 @ασοεε Με) '

ετσι, ω: ειιιοι·ΩΓετιτ εποε! άεΒετιιι: ΡιιΡιΙΙο2, Ρτσειιι·ιιΕοτι

ει.ιοιιόεΒετιιι οιιιιιιε. Κείμ.€Δι3 Ρετϊειιιιιιιι ειι.ιάΈει.ει'τχ

Ρει·ίειρ(ιιι·ιι Ι·Ξι:ειενιάετιιτ. Δ ' - - › ° “-0

ν νιτιιιιὸ εοιιτι:α νειΒιιιτι άεΒετιιτ, οΒιιειτιιι: , ιιιιοώιεει -

ιιο(δι·ιι. ιιοβἰε (πιω και ΡοτείἙ.Ι Φιιιιτιιιι. ι 7.5 . ειι€ειι€σά

Ι.(ει·ιΒιι ;μακ ιιιι .δε _ιιι·8.Ιε8. Ιτηι1ενέάετιιι ιιιιιεΗείιεΐ

Μια ιιοιι εοιπνειιιι·εΜΜΜ ιιι Με, ειιοιιιειιιι Με δεισ».

πι· ρειίεςιιιιιιιιι :επι ιιοΠι·αιιι > που -ιειι·ι ιιοΒιε άεΒιτο.ιιι.3

ΚεΓΡ.Α&ιοιιε ςιιοςιιε ω· :επι Ρειίεςιιιιιιιιι· Πασά. ιιοΒιε

άεΒετιιτ ; ε που φα! ιεε ιιοιΙιει ιιοΒιε σΙει:ειιτιιι , τω@Μ

Φεβετιιι ιιοΒιε ι·ει ιιοίΕτιιτ τείξιιιιτιο. ε ` ' Φ - '

ι .. ε. . ι Δ';::...›

Α εε_ει‹τιο 1. Με'
. ' ”. ° > - 2 '

Ν1£εἰκ274!ἰ0 και ασκ/Μα:Μέσων» ;ίε&έιστωι.

ΗιΕο :ιΙΤει·ιιο φωτο :στα ι:οιιΒιιιιέτιιι·ι_ιιΙ.ιιιιόεΞδ.

Π·::ιεόσιιειτ.ιιΒι Ριο τε8ι.ιΙει τιάδιέιιι φαιΜετιιϋ9

που βι.ειε ιιΙιειιειιι όεειτοιει·ιι. Ιάεσιιιιε ωιιιιι6 @Με ω.

ιι:ιιιάι ειιιιιιιοι·εΐει:ιτ ιο ίιιιιε ι·ειιιοιιεε, δείεΠΒα: Γε@Με

«με άεΒει·ε,ιιοιι τιιιιιειι νεΙιεΜι δ: Με” ιιιτεΙΙι€ιτιιτ @ΜΒ -

ιιιιτιο.Βιειτιιι· ειιτειιι καιει ιιιιιοιίιειιτ-ιιιιάιιιιι Ριι&υπι)ειι.

εεε:ΜΜΜ ποπ ΜΒετ εάιιιοδΕετιι ; νεἱιιτι Η ειιιιε εΙιεε.τ·ίε

Τιτιο ε!εΒετε εειπιιιιι,ιιεε :ιά)ιειιιτ ει: :επική Μετα! ι:Ιοιπι4

πιοιιιεθνει Μιά αιωιι._ ΗΜ: ιιιιιιιι “πιο Γει:ιΒειιτι που οίδ- › ?

τιτ,ιιεςιιε ιιΠιιιιι οΡειειιιιι`ειῖ`εόὶιιιιι, @πιο Με άοιιιιιιύ .

άίιιιιιι·ιιο Γει·ιΡίει·ιιίε_άεΒειεΤιτισεειικιιιιι ι!. ΜΜΜ-- ιι

δει:Ι.νιάετικ ιιιιιε _άεειίιοιιι οΒΠει·ει ιιιιοιϊ ΙιιίΒιιιαιιι18

τοιιίΒτιιί: άοιιιιτιόιιειιι Ρετίἰει ι·ιιιάο κοψει". |.ΐιΚιιιί8

ει· εισαι;; ;.0ιιιιε ιιοιιιιι ιιιιιιειιιΙιεε αιΓιι ςιιΕ-ΕετιΡΙιτ;

Ή 'αιιι·-6Βιι€έιιι €ιμεριιΓαιάεωτιειιϋ·ε ι·οιιιάερστειιε

Ει!!ειιξήσοπάιάιοπεε8Ιεεεαάπαιεπ ιιω,ειιαιΔω
κ μ - τι. _.- Π. 8 6 παω'.



` Μν$4πλοή:.Όσυπάοαμα πο: Μριψιώουε πο: τωὸὶτἰοιπ

` θΙΏπδΒι:Τ&ωΙ. π.5.ι .Βἱάε ρο.ά.νηάε αρΡ:πετ Μ. ου

°
.

Πρ· Μι” ετ.1..Δωτ. Οοπ·τπονεπειΑκνκ

  

ι:ρπΒτωατιιτ,6& πιιάιιω μιάωπι Ι. ι .Μεττ8.ι1Ω1&. ωφ. '

φα: :ισα ίοΒιιε άοπο.ιοπΙε,ίΕά υττἱιιίὶιιιςΡεττἱε, Μ εΙΕ,ἀορτ _·

:μετρώ-δεάοκιαπϋ σουίειιΓιιπι ωςΜή: , ι1τ του:1υΒΜιιΞ :

όα.ποπε ιιΕτο8ετε.ω στά.Ι.Β σ.ιιιΙεω·εειιταιπ_, ίεά86

Μ2αΜ.ε:Ωπιιοπάσω ο :,όοπειςΙοηεωμοη ν2.!εκ ε:: 16

Ιο ;οιι(ώιία όοπετοιΙΜ ·.ΜΜ:οηίοπία ι1ἰΙἱι1ΪεΙιι© Ριπ;Β,- !

@Ταᾶσυιιτ0τἱωςιιειιτι.ὸοπειτετἑὶ|ρ:ιέὶε$ Ηο‹: αΡεττἔ [ην ,

Βε€ΙΒΜιπὶΔπιΙε Πι .5.-: .ϊπΠ.άς ὁοιπωιΒἰ αὶτ ςιιοά άωμε '

άοΕπΦ.ττπάΜ0υΩΡαδσβτι1τ :Μάο εοιιΓωίιι, ά: απ! `

σκεπιρΙπω νοπἀὶτἰοπἱετεεὸεπε!ἱ πεοοΠὶωιε ὶιπειιιτιΙπιτἀω :

χμιωΙο ;ιιιίΒιιε νρεβ1εβ κιἰΗεετιπ, ιπεππἱο δ; νοικΙΙ:Ιο '

ΡετΒοἱτιι: :ιιιι:Ιο τοπίου ιι ιιττ1ι.ι1ΕΒ μπώ , 1εΙοπι επά:ιιιπάσ

άσπατΙσπε ὸὶεοπιἀιιτπ οΠἔ. 4> '

_ΑεεεΚ1°1ο ἐ.3ϊ.~ »

_ ὅὶυπσ:έιἔπ2ἰἔπΞτά·έαέ!;8, καφέΜπααέϊΙΜι3 έ»

; ι ' 2ἰἰφ ;.›φ·έπετεπα ι]Μααβ.· -

_6 η. ύ ε ΒΒο6ιιίἰἱᾶιιε , :μι αιθ:Ξοπεε Με ΜΒ

› Μ' : ες;ΜΜπ , ε;;; νριξηι1Η εὶύ_ὶΙἱ Π;; ει:Ιίσ:ιέΒεπάςι ΑΜ

 

ι:0ΠΜικΜΣΕ 848 δ1ιιτε 8οι;ιὶιιω Ρερωιμπ1Τε. πω τοΜ»

Δ;ωρι·πο,ςιιοά απο €ΧΏεΡτἱοτιε8, εμε: ίση: εΙείειι6οιπ9

» :ηι5εμφ,Πιότ ῇιιτὶς$ρμ;ἰμιππ,ἱάἐὁ εμοςιιι: αόΒοηε:ε εοάσπ

' επι-κέ$σετυπωιο

ῇμιο:.σ:η[€τΞ ε!ε:5:απωτ .Ε α_.Πζόε αεφτ. ιιΒὶ.τταῷὶτιπΦ

<ερ6οπεε Μή!Μιά ο ' ε.. παω:Χ«Μ98% 36ΗοΠ"Μ

ακμή φόςεωρμιμη ;πάς;η ώ; ά1Γε1ρΠοει & άοδΜηα·ΡΜ

ιοο‹:ὰ$ω;υο<! δέ ο Μ:Μεεαπ:ησαι» ΚοππωωΜ”

ρ8: ηρΙ138ὶτμωμιη Επι;ΜΜΜΜ”

ἑηἱμωΨὅἔΡἔἰΙῖἰΡθΠἰἙ4·ῇειιι>Μϋ-ακ-$4=π=ε+8ΐἐ

α! Μπα ]Μ.εκυψω ωὶυἐτε· : . με Τ ιιτςΜ

& όψιν' .4πωρ-ψδὶὐΗ8£Ρ]μΪ8Ω;ΜῇΪ:: Ϊ :: 1 .( ῇ:›;ῇζ,ζἑ_ μι. ; ω! -';'ΗἈ

«Μια ~ θ. Ε; · · 8

 



εάε ε 7 7”” έ” Π'7. ”^

· ι

κ Ε' ε κ: ε· δ ινι με ¦ - 2ζ:

_ 8εάνετιοε8ε @Με είϊ [ειιτειιτια,ε66οιιεε ῇιιι·ἰ εΜΗ

εΠε εά&τιΒειιάμε : Ιε!ειμε Ιιλίεε ε!ιιοΒι:ιε εεττΗΒιιιιε :πεπ

ιιιειιτιε.εοιιίιι·τιπτω: ετιιιιὁ Σε: απ. ιιιι.:..5.άειιιόε ει;

ΜεΙεειΒιιε.Ηξεε εει8.μι.ιιΒι ιΓεπε τ:ει!ιειις, εποε Με»

Βιιε.Χ Ι ί.καΒιι!ετιιιιι ειέΈιοπεε (ιιιικεοιιεειπε ό: εοτι:Ροβ

·τε,‹ιιι1Βιιε ιιπετ ίε Ιιετιι1ι·ιεε όιίεεΡτετειιτ , ειπε πιο Επι

Ι.ιιε με ετ νεΙιετ,ιιιΙΗτιιεκετ , εεπεε Γοιειιιιείειμε ε εινα:

ιιιετιια: Ιε ιΠαωκεε,ιιιιάε αΡΡεΠε.ιιιτιικε μπε ιιιι·ιε, Ιεειε

εεειειιεε.Ι Μιίεπε ο&ει·ιάιτι1τ,ειιιοι:ι ειέΗοιιεεε μια::ΝΒ

Η 00111811 Ι··οιιιαεπι. ε: εοπεεμιοτιεπι ριοΕι:ιειιιι 2°(ΒΡθεε

πιο τ.8εειιιιἀὸ εεωΡεοβετιιτ Με: (ειετε:ιε σε ε.τειιειαετη

ω.Ιειϋειει εοιιι'αιιιτ @Με εεείοιιίωιόι:οτε, πρ, δ: ωεεἱε

Μιτιι,ίεά πισ.81ΙΙ.επιιε επι μωιειε με(ιιιιτ , εαρετιιιιτ).

Με εινι1ι.Ι.ι..5.Ροίε οτιείιιεπι.Μεοτι8.' οι. Ει:Βο δ: ῇι.ω

άξειε., δε Ρετ εοιιίεςι.ιειιε :ι&ιοιιεε ει: εο επι μπε άιι·ικιο

Μιιι·ι:ιε; εοπιιιιιιιιιτετ τσιήιιετι ε ΠΠ.Β:ι: Έειιετιπ :Παια

&ιο. Λικ Ιοειιιιτιιιε ε!ε εδι:.ίοιαιΒιιε γ άείεειιτιεπόΒιιε επ

εοιισε6ΗΒιιεμε 8ειιτιιιιτι,δε Με:: ιιείεεάιι ιιισ.τετιε,ριμ

τα εοιπκα&υε,ε&ιοπεε ΡοίίυιιτΔω@Με8ειικιιιιεε, (τάεε

(ρεέξιι ΐοεπιε (Με@σε εΜΙιε, ειιιρρε Με εινιΙΙ ιι: «κι» '

παπι ΐοιιτιεπι Επι: :εάσ.6!2. Αιιτ Ιοειιιιιιι Με ει.όείοιιίΒιιε,
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α
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`ίω 5 Αδέειιτ;ο @Χαμ 1

€ ἐῇ;ξἀωἑυυῇ|αἔῇἑἡηἰπ Φωα'|ιωάεΜέάο2ησα:πη

ονο ρ τ!εΗδψο: ίπνοΙαπωι·Μ, Βοε: π! , ω] ρο"ΓυΜ - ·

› @τά ριπή. ,!Εά(Ρ·ετ ὶτυΡ;υὸεητἰο.πι εοωττιὶίΪωΙΨ

Ωγ-Πί εήεπά εοξτεέαέιωτ έ ὁσωοιπΠτειτιιέΡτἱιτιὸ α (ιω

:ζὸιπε_ἰ·ε8ἰε τμἀἱςεὶὶἙαΡὶιπῷηιπο ὶη Ι.[ὶ.ΙἙόε·ΙεΒὶΒ-ΗΒἱ Ια

ὸ:Ηιιἱτι1ΣΜ1110ἀ βτ τω!άρ:ιιπτ εμέ Φαμη:ε γεΙ Ρ€ΗβΠο'

:ΔιπΕεπτ6οιπτώττι;τιτιις,ορζέιέ:5:1ο.5ςς5ης1όΙόεφ εφτά

@ά ' ὸ1ίε1:τὲ ς:οιπΕτωεπ:,!,:..Ε.ς1ε;ετ,:ιπὁ.ιιΒΞ¦ὶΙΙὶφΙἱ ΡἔΕ

5ἔττοῇωι;ὶαμμ νεΙἐἐΓμιτιΐοιῇιιὶτιιω τ Μο ἔ

πϋόφέρειάςνε11 °:Δεε ΜΑΜ Με «μια. €εἐ2Ρ9Ρ9ῖ ·

=<>ἔτε<ποπ4°τε:€ἱ 11=έέΡΦωε1..ῖ.ς€»ὶ=3ι#:‹›Ε>=;ΜΨ

` 2τία·.@·.Ε δ65ήϋέΠό.έιιίή:ιίευθπϋΒξ βἔμηἔὶἔξ1ξῷ9ΗΨἑ(Μ
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π ="” ('.'επτν[11ΞιΆ·11. 2.9;

πιεωἰ εοτιπΒυΠἱ-τ·, Μ απο εΙὶ οδτΐο ἰιπΙιτΡΙιτω, νε! Β ποπ

εί!:ίοΙνεπάο,εΧττε οπΗπετυ εοἰἔτεετιιτ.Φ1|Ωττὸ εοπΗτωει4

τω: Μες: ίἔιιτετὶε ετὶαπι μπε ὸἱνὶιπο:ι1ῷιπ 1ιΠ)εωετο.ε:ιΡ.·

'ι 9.ἴο.πιεἱὶι1τ, Ιε8ε όίκΗπεΐ (εκ·εὶνὶτετεε,ττεε ι1Ιττδ.,δε ττεε εἰ-=

Φ. Ιοτό:ιπεπι ἀε1ὶὶπειτιτι1τ εΧὶΠο ύο]ιιτιτ:ιτἱο ὁ ειιιο ΠΠ

ΡΜόΕιιιπι1τ , €1ι1ὶ Ἐοττιιὶτὸ8ε Ρετ ἐτπΡι·ιιόεοεπιτυ Ιιοπιἱεὶ-_

ὸἱιιι11 εοτπιΜΙετυπτ,δε ΡτοΡτετ ὶΩπνοΙιιΠΕαἐἰεΒοωἱεἱὸἰπ

Μ Μία: εἰνἰταιεε ίεειιτὶτειτὶε εειιιίξὶ [ε τεεἰΡὶςπτεε .ἔι Ροεπ:ϊ
πιοττὶε 1ίβει·ειππι1τ. 'Α ` ›

δεά Ρτεεὸἱόὶεε ἀεεὶίἱοιιὶ νεΙιεττιειπετ οΒΜτε νἰὸετιιτ.ἰ.

Βὶνυε.ι4.ίἴ. Αα!. Ι. Ποω.όε Πεει.ιιΜ ττειώτιπ , ε1ιιο:Πα

τοαϊεΒεβε ὑοΙιιητειε που εκὶτι:ε Γ εά:1τιιτ , Βοε είὶ, Η εΙιιἰε

και ΜΒΜ: σ.ιήιυιιι11 δ: Ρ;ορο παπι άεΙΜ:1ιιειιώ , Ποστ

,Με ει!τεή ὶπ]υτἱειττ1 Ππι11εΗτ , νε1ά:ιιπΒιιπτ άεὸετἰτ , Βο‹:

ία&ιιιιι @Η ΑΒίιιιτ ωωΠω δ: νσ1ι1ΜΜ ρεεαιπά1 , ποπ

πιετετιπ Ρωικιω.ΒεΓΡ.Νοιπ ίοΙιὶω ετΙττιὶικι 8ε βεΠ&ο. εά

ιιιἰιτἰ αετιίεμτιιτ εοιιίαΙτὸ δ: ‹Ιο.τεῖ οΡετἔι , ίειι Ρετ άο!ιιιτ:, ›

δε ιιιεΙἱτὶ.ιω α! ὸεΙὶιηιιεηἀιὰω ι!εΡεάτιο.τεω , Γεά Μπι

είιιαιιάοεπε Ρετ ὶωΡτιιὸεπτὶίιω δε ὶ8ιιοτειιπτἱαω @Με

€1ι1ίΕι1τ, των: ὰὶο 18ποτειτὶεἱ ευκό;ιμτι ειιΙΡα Ξιπετνειιἱτ.

089: ει1ΙΡ2. “μπε ωαπὶττιὸ μιιπἰτιιτ,· Π· Μακὶωει δ: Π1ΡΜα

:ιεἔΙ5ἔεητ1:ι,νεΙΙεΓεἱν1αΜ Ρεεε:ιπάο ΜπιίΙΤα Βτ.Ι·,41.5έί;

Η Μ Ι.()οτιπζὸε` Ιἱεατ.(ξ.ῇηἰττιὸ δε ά:: ειέιπ ω1ενεοω

ετιΙΡᾶ ὸε!Ιε1ι1ὶτ,εοιτιΡετἰτ εκ Ιεξζε Αειι1Πίι 86Η03.(1Πί οεεῖ=

ὁἱτ.;ο.5.Ρεοι1Ιτ1ὶἙΑἀΉΑτἱυὶ. Ηίιπε δε Ιιοππἱεὶὸὶιιτη εόΐιτ

&&ατο ἱεἔἰβι1ε Ριιιήτιπ, ια ττιατιἰΓεΙὶὲ ΡτοΒ:σ.τ.Πειιιτ Ρε1&εω

16.5. ενειπιιε δ. εΙε Ρωιπ.πωωιόίτιιτ ,› φοι1 Βοιτπϋ8ΗΒ2
εο.(ιι ἔοττι1ἱτὸ`ειὸωἰΠε,ί`ειι ε.Β Βοττήιπε εἔεωευτἱίΪἱιποΡεΗ . Α

Ρεττατ:5.-ίτι απο δ :μιση ειιιἱε πιιΙΙστηοάο οάεπιτ-,Ρτ1ΜΗΜ

πι: νοΙιιτιτει:ἰο εκάΙέσ. ΡΙειι1ὲ πιω ίἰπειιἱειτἰ εεἴυ,ι1ιἱ;ῖάὸἰἱἱ

ΒοιΞιζεὶόἰο οωηἰε ©ςοΙι1ιπτο.ε οεεΐεΙειπϋ Μ; Βιά ,εεπίετἱἰϋ

εττωἱηὸ μιαΒότμὶεἑὸἰἰ°τειιτὶττἐᾶε.ἑ€ξι)οἀπεεἰὸἰτ, ειιιΗ

ικι-εεμιιᾶειτἱοηε νε“Ι "ΙιΒΙἰεο εεετεω1ιω νεΙ επ-%5%β6

[εβΒβ0;ΜΜΡι;έβδεέ ά·ωω«εβεάΞετεεπτ ; Δ1ςΜ9
7··Ι.Τϊ- :Η - ”~ '-” " 4· ' α] τέτιιω



 

“ή Μια·::ι;.Ακ. οοΝτ1ιοψτιω1Α1ιν16

@ακτη οα:ΐεΗτ, ςιιἰσ. Βὶοτἰω εειιιΓέ απ: νὶττυιὶε,ποιιπώ :

ςουτυπιέΙΙες απ: ἱιηιιτὶειε Βτειτὶέ ν1όετιιτ αΙειιππυιτι όιιτι1211,

811Ε·εφάεεΡστΡ€Στατωτεχτ. εΓτ Μ Ι.·,ν,5`.Π Μ Φ0Πι1&Μοητ.

Λ βΈΑει Ι,ΑεμιἱΙ. ιιίὶἀε με ΡυΙεΙπὲ Μαιο Μ Με Ισ Με

β.11εΜτ, Βοσ ιποάο. 8ὶ ‹1ι1ἱε ἰπ ;:ο!!ιιόΙΜοοε νε! Ρο Με

ςει·τει:ιἰπὶΒιιε εΠι1ικτπι ειωὶοιιτη οσεΜει·ί:, Ρυτι15ἄὶιι·

(Με σίὶο.ΕΙε8ει1;ε;Οι1ὶα;.ΙῇΒ.οΜ ; ?.‹:.ι ;.

Αεεειτ.τ1ο ΜΗΝ..

52%»:σφαηβάπυκώιω ευκβπεπ47#ΜΜ;
' ` Υπ:ημπί2πη `

νμε Κο111απαηφι τεΐτι1πι άΡ€&ιιε Ρωήτιπε Μ (τω' '

Ιοοιιατιιε δ: νοΙιμπαε. Τίη:ίε δεωεω τε&έ ἰἔὶίΡϊιΜΠ ΠΜ· ]

ς1ιιἱτ άει:1ειπμ7. [εε[ετε.Ηυαπινἱε άπο. εκἱτιιω ίαΒΙει!ε- ὶ

1;ἱπιτ,Ριμ1ἱιηιτμτ. (ιιΕοά δ: εόθτωετιιι· Ι . ι .ΟΤΒεοά. Μβ

ξμ!.@ε ειι11β. ΒὶΓανεώίε.Ρο.Η (οπο Πειτε @ΕΚΠΡΗΠ1ΗΠ(›

δε ίξε1εύε νοΙιιιπο.τεττι. Ροι:;ὸ δε @τε ιι0ίΈτο 02(2[εο α'

Ρι·εζΕε τε:α1Βι1ε αρρτοβατιιτΈια;ς: όι:οίΓιο , & Βκὶωὸ ΡξΓΙι Ύ

ΒηξΓιΙῳἱ;,Ω.ΑὰΙΗΙιιΙΞεφ ιτιειὶὸίἑειςἱωιω τςΜΜΒΒ φαί

4;έάεπι ίενει·ίτε.;ο,νς!ιιπτετεω ίσσ16:ήε, :111ό16ΗΒ&πω <

ηξι·ἱ]ιιι#ει νοὶιιεπιμιμδεειιπεἱὸ εεὸετηἱἔιπτειιφἱιιεοττο ·.

Π' - ;ετιιέ1η].;.ΙΕός: εκ:τ<ιο;ἀ.ετΙπιζιιΒὶίἔετιτἱτυτ , φ104:οι·

1ξεί!3Βστοε @Η8ηπτ1.11η υΠΡΦ1τιτω, ετΙαιη Η εάιιΙπωυπι

Ρει·ρες:ατε ιπφπόρρτυεςὶπτ, τειππιπ Ρχορτοτ·νοι00τωΈ

Ρ;;ρῇτἐοΓε ΗΜ ω; ατα οπΗι1εω εοδιτωπι1τ. ΤΜ '

;φιΜπεζτι1τ Μ: εΠΕες@ο Ρε:Ι.-Ωςυά; Μαι άΙε8ιιΡΟ-όσ

;ρὶίῷΡ,δεςΙε;ὶε.ιιβξ ρω ρωι:Ξ ρ1εέωιη: :μή τερπιῖωθ°

μ581ρημ αυτ νςΩεΙςῳ/ν1τΒἱιπ:ω,β:. ω μ1ιΡο:5ειε εῇι15'3ϊκπῖ

ε=ν€ιωΩε4Στὸ 52<ες<>ΠεΙυεο_παω ΙτιπΕ: ω . <1ΒΡή"*

4Μπιπ1 @σπιτι αεφεωΡ<ιο. τοειτανίτ ..ρυ·πω κι ψ

υ ΦΡ9_2ᾶἱ9ι1°;ἑ9.·&€€9 εσεωι>τω Μδ-9ψ· Φ°ω""' .

φττ,ι;Ηι:;τΞεμΙ Ρςῖηῷεὶ:π·ι ΡτοΒΙτε;ὶρ1βημὶὶπττ0ᾶωζ !

ε!©ετεεεε8-ιε.1&ΑιειΖω929,4:.ίωμΩἐ,@;_‹ἔΒ εο=%ΐ ·#
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? γρὶμπτεί`9ιιε ΓοΙα·ριοάἰ:ο:ὶε Ραττἱετ Ριιτιἰιιιτ,Ιιο‹:ς ω,

μεριά που Π: Ρσταδϊιι1°Π, αυτι τίιΙΞε Ιἰτ ΙΜ; ηι;.ὶςίὶιι:ὶ:@φ _

ξτ1_ἀ,Ι.ΘιιὶίἔΙι1ἱε. 5εκτὸ ίοΙιιε εσυ:αμε Ειιπἰτικ ιτηυει_ττισμ

@Ιο,ςικιπάρ-ΕΙΙυε,νρροπωω στή: ,Μ Ρεις:Ι @τετ , £[ΜΦέ

γὶε άπο ιιορ Ρρτιάαξι·μ.Ι. Μη Εη.ίίΑάΙ.Ροπτρεψω άσε

Ρ;ιτείαΞά.βευέςμ:::τε δ: 8ωςπιΙἰε ῇιπὶε εεΒιιιει ό: , τμ1οά_

ὶη ε_;τοε1ρτ1Βι,ιε ο:ἰωὶηῇΒιιε, φα δ: πατιιηιΗ δ: εἰνὶΙῇιιτεξ

Φυ11Μπει:: , @καφέδ: νοΙιπιτεε Ρτο άεΙΚΙο ριιιψιιτ, Η

ς‹·τὸεΗ6Ι:ιιω η” Π: :αἱ αποκτά νά ι:Ηά&απι Ρι·οάιιο·

ψν,ιω.ϊτε. ιιοτο.τ 81οΠ:εοττιΜΙ1ιἱὶτ€τ2ΡΡ:0β2ΙΔ Μ 1,; εΜ·Ιςς:

μιιτσωπ:Βα.Εφιέω ‹1ιιὶ!-ςι1εῇι1τ. β _ .; 7 _

Με εάνοΕΙΞιταιἑ1ιιιὶε ῶππέτὶς «Μα .5. : .ΠΧ1!οά ΊιιἰίἔΒ

ῇμτ.ι;ΒΙΜπα: μπαπω εφραιμ [σοὶ Ρ€τί;:&ειω δ: σοι:

· ΐιιιτική:πά Ιε8ΞΕπιε ΡιιιιΜ,Μέ άοϋΗτω:ιτΙ.ίτι:ΡυΒοτέ:.ι.5

Καὶ Η εἰ Μ”, 1ίειάΙ.Ποι·τωε ἔαΙίυΒἰ μο.άΕτμ:, Ικα «Νέα

(μισώ εοεἱτειτἰοικτιι ΜΜΜ 110εἔε Πτ, Μιρό Πω. ς:βΒέΒιιε

υοι3 είΕ ΓεειιτυΜαη:: ε:είωδεξιιε εΠ.αι!ρά δέ εοωΡτοβο.τ

)ὅεο8ὶτ:ιτἰοηὶε. 18;ΕΠτΙε ραπι.ιιΒἰ`ίἰ:ὲιτι1ἰτι1τ,ςιιο‹:!το8ἱτπτὶ

ΜΒΡωπ:ῖ πωπωΡΜάεΒεατϊΕκ@ΜΒΜ οτπ-πὶΒιιΗὶῳιἱἀὸ

ΗΝ! , Ηιιοά;·εοωφιιε μια: εΜΙὶ που ιιτύ:ιτι1τ , ηικιιιάφ

τειικ.ι6_ιποπ ώ εοπΓιιωιέιατιιω38ε π! ο εάιιιπ όεά1ι&ι1ιτη

Κ€ΙΡ.Ρτςὁὶέ”Μ εεἔιιΙ:; ΗΜ. ι:!οΗτή;μι:, καὶ τ:αΡτι1π: 8: Με ·

οΒοατμπι αξιηειι :Παω _Ρμπὶαειττ, Ιι::ταθέόΜε ποια Πε

ἶαιιιιιε·, ρποοε:11:εωτμω,Ξπ ἀ::Ιὶᾶ,ἱ$.8!τ00ὶ0τὶΒΜ8 , ειτςιπ

Π: |ὶεν1οτἰΒιιε.ετὶτιιἱιπὶΒυε α ίοΙο εοπατιι μπω |ε8ὶ-Βιιφ

ΜΗ ὶτποεατιιτ. Με. πστε;-ΒΙ.εοωωμφτω Ρτοβειτα ὶη 1.~

α! -5-τάΕ(ξιΕά σ.1ι;Ξίρ1ιι: -ῇιιτ.ΑΠἔιπτὶιω Οιι1σ.τ.ΙΜη·.οϋβ

ι:ειρ.:.)·.ν ι . `.7ω5α:πω!ο οἰηὶεἑτιιὶ· απειιτπωφω ε:: ΤΙιεοΙοἔἰᾶ. μιὰ

τιπω.Νοπ Μ: αιόοιήσουΓεπτεπειιω ,ΜποεξτατΙοπω -Γει.ι

ΡΒ:ιπτώα: εοππω1::σηάοι·ιιωμεαιεο:ικα; .φα κακαΞ

ν9!ι1τα-πτιιτ Π: ιπεητα,όςμΜεω επιιοΓουιιτ,Ρ:ο εοιπιι".

Ρψ9Φωάκωικπτω.φωωΙσά”ω” 0ο1:ἀ€ε1ἱεἴμ

“λε Με1Βεεεπ;Μρ!ιαπι2δέεσωφωω(ω
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:πώ Μιεο ΕΠΑΝ. Οοπταονια::Ακνα

Βαε,‹:α:ιε ααα: τπεπτ:Βαε οΒνο:ίΞιπτατ,Πέπ α! εαἰωαπ: οι:: .

Ιαόίωτε α:οτάεπτ δ: θ:τίαπτ , αι::ιπάοαι:Μοπ: παπε:ιατα

νεπα:π ιποπτεπ: αβατο ει!α1α:ά , απ: :Μι ω: εκεΙαα

απ:: (πω. Το. τεΓΡοπεΙοτ ΟιιΜι:. ἰΒ.:..Ιπίὶὶτιιτ. ΟΕΜ.

:εΙ:8.ε.8.Ηἰι:‹: Τπεοάσταε Βα:Ωιτπο :π εειΡω,. Μεσαία

τἱαπ:ε Γγι:οε!ί :καθ δ:ΚΜ ττεάέτ , απατα::θα κατο

τατι: 8αιάαε ; ΟΜεόΕαπ: Μ: Ρ:πααπ:'π:οτατα, αὁΗτἰο
· πεπ:,πίΓει:ποπετπ δ: ε.έΕπιπ.Ρ::οπιω: οΧιτα:ιο:‹ειπ:Ρ6- ' π

Μια:: Με: Ραι:ὶεπ‹Μ Γαπτ.Ιτα οΙε:μπέι·τ αστα:: Εστια- _ :

τα:: π! Μαεἰτἰααε. π.)·.ΕΕάε ν ετΒ.Π8π:ΕΥΙόε ΜεποεΙ::

α:: πο:: ::ααΠ:οπε,άς ει:Β:ττατ:.)αό.ααΜ:.:εω 6ο.

›:;πιἔ;”` ' Α::εκτιο :.::11:·ι.

82Μάμα α·:Μα έπέωέσέ βί82148ί224!0 ά· ρω»:0.

ΜπαΒς!πα'έσμώις@, @με πω:: αφετπωῇτ σα”

πω:Απ: έ:πεάέ2°ω· , βρεβιβάεπ.τ ἐπα'έ:Μα ό!Μ:

έκα'ιφεπόκιακ :υπάσωπα:έσκεπ.

@ΟΜ :> ιι ο 1: Α τ ν αω· :ιΠει·τίο ε:: εοΊ:αοά τττιίωιϊ

:π-Ι.αΙτ.(].άσ ΡτοΒο.τ.αΒΙ :Πετἰται·,‹:αοὸ π: σ::ιπιτ:4·

!:Βασε9.ΜΗ8 :ια ©οπάεπ:α€ιτὶοπε:α ία$είαπτ :πόὶεἱ2 ω”

δε :πάαβόαιτει. Μαι:: κωΡτωεα:πω:ρεστα:: απ·

Ιἱ:::ςα:: :Με :πόαΒαατ:: , πω:: οτππὶπὸ πιονεια8: αστεια

ῇαὸἱεε:α πααπαιΠω , α:: ααα! πο:: ΡΜ:: :π_εοπτ1°8·

τω:: μπει:: :πε!ία:ιτεεδ: εαπ:: Μπα:: τεΡε:ὶατατ απ:

οσε:ία::π άο:πο τω, πο:: καφέ τείΕ€ε απ", απ::καπ

Μπα: @ααα , ω: τ8Ρεκπιπτατ Μπαμ πι:: ν:δει:πτ:ι:ιττ:1·

ει:4:11:3: πωπω ε:α8Ρ::0Ρι18:οατεπ: απ:: ενε8ἱπειτο δζω1°

Βαἱποίοι:τρ.-8Ι:ια:σμ:εττθ -πεεε ω:: ΠΒαει 86 πω:: (109ά

:πίτιαε:αε ίαε::τ,ααοάίαΒεας: :πιω ίο.ι18:α:ποΙεπτο·θ!!ξ·

τος38ΙΡ41α.πωπωΜετα,Γαπ.οφ6::Μι·πε 86 παάαΒΙαια

: βα!πεζα:::: ία!ΗεΐιπιιΜεΙΙααοπωπαοωΜπααπη:Φω

-4·π0τ:α:Ι:α·πωαπέ[Μαπ μια:ΒΘΣὲΦἔΗὶτ£Β8Ιὲ.ᾶἑ2°
Κ __ .απ-ααα / !
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«ΡΜΐΙΙο;οροφ:αι_εκρή:&ατε, εΙυοά·νιά6'ίσϊτ0Π""$ θ!"

τι1ι·.2.Ήω6.;. Μαὲὶίὶιωυὶαιιπςπι_ εοωπτωόαηψ Ψ"

··:ιό νἰιιἀὶἀεφ ππει!οιπ1ω;Κοω.; ; @υτΦΜρΒΠω

Ρεκτσάωι·, Καοπόε 8Ιλέϋι1ξπ ,Ίυξ8]εώ0 ί0τ19.8Μ^σ

ΡΦΗΒἱτ, μιΠ:ι όέ:“έωεέ.10[ ΑΦΜ! ΠΕΠ!! Ρ€ττιιε°Ρϊ4πω ὶ

·ετετ,δ€ πωσ [Ρίτίςιι-Ρωονεε:επιχ ' ' ¦ `

$α:ιιιΜΜπ εοπωιάαφ @ἀἀιιεὶτιιτ ;!σειι·8©Χ"ΜεςΒφ· !

τά ;7·.ιέΜφαω" ὶιπΗιιὶἱ , ΝοΙἱτο ῇϋιὶῖτπτε; δ€ 9ωη"ό"

το ξ«Μπάβ Απ Με @οἱ Μετά Β:Πιίιπτά ἰπἔΪΠ.?°ω_ “Μα

Δ :ματι Ἐἐιιἔηω:, ῇιμὶιςετ, 8: ιιΓιάι·ΡειτΗΜωων18δε ="6Μ”

τἱτεε:πι Ι)ι:ϊ, &'ῇιιάἰεατ ΑΠαιιητι Γει·ύπω.Κεφ.Ε!ιτιω

- ΞΒΗ166 ΗΜ:οπιικ@με ;ιιΔΜΕ,βά Πιερ`ηποΙππω ἡ

@Ηωεω"Μεωω@ΜΜΜ σΒί:ι·νεπι δ: άι€πι!82"Ε8% Ξ

π: ω;εωι:πάςιιτ, Μ! ροτὶιιε π: κι·«ιάμαιπτά ππικ ' .. 4'

ὶιιῶᾶωτιιτ.·Ηοτ_ ςιιοπω:$είοώο , ΜΜΜ86 ["Ρώμ '

:Βιίς€ευη Ω!1:1Με ακα.Μπ:ΟΜΗω··ίουθ$$

 

  



 ,η ι- . .:`Ι.Τ _ χ. .

Μ .Α Οιισ·ι·νιιι αι: - α ·· μα;

Μ: .
ειιΙο τω, ιι: »Μαιο ροΠιεδε ΜΙΚ:: :Ωιιεειιιι ει οπτιιισ

ί·ιο.τι·ιε τιιι.Νειιι »Με φοτο άθιέΜ,ιιτ ίσια !ιοπιια:ιάιιδφ

εάιιΙτειιιι , Η πιοιιο ιιΜτ ειπισ.ι·ιιΙειιτιιι·8εαωπάείεειιτηι

ΙιεευιιοΒιε εστιάειιιιιιιτο ,· Με Πειιε ι ίι:επεοπάειιιιιατ...τ
:οι .` . Η .. Ρ . .
μ· ·Τειιιο ιάίαι:ιιι·ιοειιε Ρειιι!ι 3ά_(:ΟΠΙΙΒΜΕφοδιΠΒΙ απ,

'ιζ ω” Ροιιιιε άιιιιιιιιιιιι :ιεειΡιιιε,ειιιιιι Με” ιιηιιιι:ιιιι μ..

ιι . ι ι · . . . ` . . Υ .

' τιπιιιιι: ιιοάίἱ ιιοιι Με: Με. πο, πιιι!τοιιιιτιιιε Με: Βεβ-=
ή Ί Β

  

Η, ιιιιιι_8ειειο.Κείροιιά.ΡιιιιΙιιε ιιοιι.:οΙΙιτ οιιιιιιιιμιάΞειει,:

μέ Γιά ιιιιπιιιιι ω. Πω: ας:ιεεΒιιιιιιιιλ(Σιιιιιιιαιιιε ιιΡιι‹:Ι μια

ΒιιιιαΙιει Ε:Βιιιι:οι·ιιιιι πιει ιίιτιιτιιιιιιιιδεόιιιΠ:πιιτσοιιτιο.

Ϊ ιεΓροιιΠοιι:ιιι. !ιιιὸ Ριιιιἔ

τ· τονος:ιτ, άιιιιι ιιιιιιιιτ, Οι: που μπώ: σ!ειιιιιιιι (ὶιΠἱιιοιὶη ·

?Η ' '

οιιισιιιιΒιιωΡρω·ι:όσωιιιιιιιιι.Βιιο: ιιιιεπο.Βιιιιι·ειο-: Δ

πε μοι·ιιιε ιμωκω ιιοιιιιιιω; ¦

μ τα: που Ροτιιιε ιιιιιιτι:ιπι πειριά.ι.Κς(ριγιιΙιΑΡοθοιω; · -

Β! ' ιιτ οάιιιιιι Ειιιιτιιιτι 8: ιισειΜ::ι:ειιι ιιιιιιιιοι:ιπιιιιι,ςιικιι·ι
ι' ι ‹

ώ αοκι:ιιιιιι ΗτιΒιιιιιιτεινειιικ Μουτ, άφοιιιιιιτ Ιιτἱ84ιι=·

Γ τι;;.ΑΙιοιιιιι, φαι ΙιτΞ8ατοιιααιι, φραπε: Βάια ατοάειι·ι

'ἶ Ρ:ιιιΗ Ιοι:ο.Ι: .Μη ιιιοιια τοιιιιιοτωιιοπιιιισε ιιι:α:|Ηιί

ά;]ιΒειιάο8,ςιιιοο8ιιοΐοιπτ &:ιιι·ιιιιι €πιιίἔιἱ. ' '

'ΩΣ ι Ωιι:ιιτιάερπρωιιιιτ €ιάνετίδτιι Ριο (Μ ίΒιια:ιιτιί Ιοἐ

ὅ αυτι Ιοειιι.ο:ιΡιι4.ιιΒι(Πιιιιιιιειιηιιιτ, μπαι :παπι πιο

' ; ν_οΒιε. Μπι σιταιιτ.Ιοειιιιι Ρειιιιιικι Κοπιπιιοε ι ιι()ιιιιι.

Ή' οτιιιιιΙ·ιιιε !ιοιιιιιιιΒιιε μεσω· !ιειΒιιι:.8ι (Πιιιίιιι: ι·ιοΒιιι

ι Ρ:ιτειιι (παπι ωηιιιωΒο που Πα:: Βε!!ιιιιι 8α61'8-ΚιΕΕ

μ! Ωιιιιιιωιιι μι· ρει:ειιι ὶιιτοΙΙἰ8ὶτμπαι οοιιΜοιιά;:Ηίι:

κ ςωιω ιιοΒιε Ρικιιοε·.ι[Μ τοστ:: 8: ιεΐιιι·ιεόιιοιιορομ

Πε πι: Ραειει·ς;ι ιιιιιιικιεινιε :τ.ιιιτιιΡαοετιι ιιοιιιιιιιΒιιε ιιιται· Η

Ρ τοΙειιιιιιιιι. @ά Ηπα: ιιι!ιιιρετιιτι:ιιι πι! ιιιιιΒιιιι·ιιιιιιιι,νά·

Βιιιιιιιιιιι ΠΠ αΠω τοιιιιιιιίΐιιιιι. ' <π ·αιιξηΕιδ εισΙάιιειιιιι Και: οι: Ε(ιιιιι@μιὰ Μιι:ιι.4.ιιΒί

'; ΡΓ0Βιι€9ι μια Ιειιια:ιε σοκινεπιιιιά:ιε εΠἱ: ιιι πώπιεπε, 86(

3 ἔἱειἀιοσ ιιι !ι8ριιοςΙ1οΓΡιΙΠιονοιβιο άειιιιιιτιεπτΡι·οριιας

! ΐ _"ΜΦψη Ρ890ιιι- 8: ιι·αιηιιιΙΙιι:ιιςιιι Μις: !ιοιιιιιιο;,. Φιξ

Ξέι Ν” Μισιιαιισ ΜΜΒιιηιιιάκιιι ιΒιι!ιωνιι€ ἱιιεὶισιιτὶοἐ°'

· |· παπιΘ! ›

ίΐ

Ι

ι



 

;ι8 .Μ 1εοε1.1.ΔεΝ. (Σφκτ1ιον31ΜΙΑΣΗΓΗ

πετιεςύωεΙειω., Γεά·εοωΡΙεωεπτυω ἱιι νὶ;ὲ-εετφή ἐπὶ

τὶεπιιιε.·Ετ ςμιὶεὶε;τι ίΠ·ιο1Μποε νΙνςτουιτ , ιι: ()Ι1τιίψτηο:

άΒοστ,έπί11ΠοΙ:Μ οΠέτ8ΜΙΙσό παμε ΒεΙΙα ιιιημΜπ Μ!

ΩιιωΡἰΘΪαΜὲιΙΗεμοΦετοιις.ν - . -·~9

ί; ·8ειπὸ δο.μ1τὶτὶ1ὸ›ετἔϋἱτιιτἶὶ;1 εοπιι·ωιιω 3 :μισά Με

- ΜΗΜΙΡπ1:οαΜτΔηπιω ειΤο κ1ε·Βειιτ, Ίάεο Ρσ.ι1Ιι1ηό Ε·

ΡΒείΪἀὡΠὶτπὶτΠω αυιιω.:αιέι·Βε5;ΙτωπκΡειι1ιω μα! (Σου

Δ ίι2:1υΦυ;ΑΜα.ιποίὶτέ1ΙπΙΙἱΕΙεεῖίι1τ1έ(ΡὶτἱτοπΙὶπ›ἶ1ωἰ_ΠοΠ€Ω

πιοΒϋετὸῷπιἰεατἰο·ειάνετίοεεατποπ 8ς &πΒιιίπφ . ωμά·

ΜΘωνεσε!εΩω η ' ει:ἱπἐειεΩ.·ΚεΙΡ.Ψςι·υω εΙΕξ @απόπω

ποίὶι·αί.αἐ1πί-Ρὶπὶ:ιι Μ; ςιιετετιυε>ΟΒτὶίὶὶει11 ΐιι1·ι1ιιΕξω

' ημεεωι5ύε!ιοωΩωεϋΩπιωο,-ῖηοΙιιἱτ ΑροίΕο!ικ ετ:Ρετςιπρ0

" :Φιτὶαἔἰίὶτετιπ .(1ιΞοεϋειαεεω ἴυΒι1€ᾶὶτΑΡΟΐἶΟιΠ8 Μ!

` εΒΐ:1ιοΒ1ε !ιπέδωπ αάνετίιω· @τασηδε ίαϋἔιϊἰπΗΠ › Μ”

ΪοὶὶὶωτΙὶαοὶΙιιέΜ σιιμ1τεΗιοδέ ›ί_ὲι18υὶιΦςτ·ΗττΜΜΦΠ'

κάτσε.ΠΙαϊΡ€ιΞεενα(ΜοΠΜαυυ Ρ1ιωι άσΒοσ ατειιωΦΠΓο

:0ιωε8ζ ἀοέὶἔἱ€τπᾶαυΜετῖ°Ξ11ϊ Ιοσότοπικε·Μ$4·ωΕ;16

γ οκ-ςΩοΡἰιιτὶιιπωπϋε =Μετ11Μ:1ι πι' ΜΙΒ _ Ώει:811θΕτ06τεοΐ·

»·3_ +·,. . ·ΗΜ.τ.:Α έ·

·-·::··Ό.ι ι τ ΑΒ ΒΕ ΧΈ%() ::ΜΧΞΗζΠο πφ~ |·

'ΐ.'ζὶ)ἡ:ίἰιὶχςἐ›·ϋτ·ϋῖψῇα )·ϋξέδιΜ
~

  

  

_ 11ηιτιιέ νο1ιιμως; :ψεπιιιπ ρς_φΙάευεβδ !ἰνἔΡιΪΪ8ΕΟ

ςσυίἱΙὶο , Εντ ΡιιΒ1ἱεοΪΒ;τωΙΠ`ι:. Ηε·:;; ;.;!ιέεΠε .ΡΓιΨο!":

Βοπωπο ΐιιιπ Ρῳβῇβὶια,ῇξὶςιπο ΡτρΒετικ ΡΘτ.1-ΗΜ;ς° θ

 

11οωεωεκεὶτεποήιιιτώ Ρτοιιτ·ὸ6Βει·ειπτ-ἐιο:ιὶὶιιεε›α”

:και ε.ΒΓο!ιιώ,άς:Εοκ. 6οΠο.ϊάουε> ει€©ἰΡἰ8ΠὸιΙϊΠ`ἔ“ : @ω `

2. 1. ΥΜ αι εξιόξωΠ άΡΩ&οδο '

ΜξΙΜ6.ΗΒ.ι 1. υΒὶ-ΙὡΡ;τ.Βὶ;ι11ὲνΡ;ρἔ1ὶβ6Ε; πε'ετιι3ιμιΡ:‹:τ:μ;μΙειΜ οτϋεδς ἔφη; ςκετεεωξη;,Σάεόηκ8ι2 ΙΪ°'

“πωορππϋιδδ@πω οκ919άϋϊ-Μ:Πιθειευάευϊωι·""κ” ]:

> Φἴτὲιςφρ.ιιΓιιἀ, Ξ_Μέ.ΡέφςξΡ.5; 5.ιιω:τ1. ι1Μ &ν€ξθ ι

μισο; ειιππρωιμμονριιόφαηι εσΡΧαιπ,Πι1Φ Ρτιπ101Επ κ

ΖΦΨὶΜΦς$‹·ΗΦιτιΒΜεΞωυεεΒΒε48:·όΐέ2ζ
Μακ › - Μα- . 1



τη Μωί:επτγκ.ττί τι; · _ Στα

ω, Δ Μ!τα:: Ειτε Ετωοτιτσ.:ο 5η :σπιτια ττιιοττιιο @Μετὶἱίὶτὶὁτὲ

Β

(στι: τοτοττϋόΕ:ι.ροτ. απ» ι .:..8: νΙτ.εατ.τΙο Ριιτ8.νιιΙ«ἐ.ιιΒὶ

ΡΙειτιὲ άιιοΠα ττττττΩΒτζωο.ποε ΡτοΜΒειπτιτ ΡτοΡτετάα»

ΔεττιτὶοιιοεΨτὶτΜ :Ιὶ:,‹1ιιὶαμι·εαίτερετπποεοπτεε·διαβε τ

ϊ' 16Ινέτ11 ι:οπάεωτι:ιπτυτ.ντΠαωτω άττά!ικΙΜ ΡΙσπτ · ·

~ · . σ ,:ποπ |ιι'ΙΗοτ , Π:·ά τοΒιιτττοτ , δεε:τττοιττιτωτ. $τατιράα ;

τοτε-επτα τωΣι:Γωοότ ΡτσΒέττσ8:Αϋπάέαιττο- σει.ι&ετ:νετ
9 _ . _

άιιτΙΙτι 6τ . ττωτά $ειΙΙτικ·, Ρετ Μ. 1)€ι1εβ€11Μτ1 οσιτΩωτ,·

ΐ` . υττιτοττττητττΙτατ @Με ι1ωίτ:2ω τὶν2τ2. τοττιιττοοε·
τ (1 Ρ Ρ

  

Μ . ἔτι! οΡροηἰτιιτΙιιιὶε°ἀεοὶΙἱοοὶ-Ιὸειισ ·1›δεττ1τ1:Ι;τἶ2Ρ:τῖ:

Η ο!» βττέτιτε ά ΡΙυε τ82δσέ:τσΡ11:τ2Βεν1ό Ρτρνοτ:ανττ

έα θοΙιειττι ες! _άιτεΙΙιιτο. @το -Γ:ιότυπ·ι-_ίτ:τίτυψη τιοπ ΠΙΝ

Μ· .ΡτοΗειτ,1ΒάΡτοτΓυεφωτυοπόττ: τείτατιττ·εττιπτάιύΨ Ιοτ:ο·

ω 8.ειιτττεΙ Ξ τ1ιτσάΡΑντά ΑΒίτιτΙιτ ΡτοΒτιτττ› ΑΒ ΙΠειτετε,8ττ

Μ ν1ττά19εν1τ Ρτπευτιετιιττι ΡτιιΙιίτομτο , ηιτι Ετοϋτο ατΐτω

Β τω: εφε!)στντνεηττε_Β;ΓΡ.Βο.ντά Με ίσα: Πττ8πΙστι το» -·

@ νάπιοιιτ 5Ριτιτιιε Βτιά1,8:αΜΗΜετα Ρτορττοτἱεο.Ι8ἱ

τω ω: ἔτος ίἰυΒιιΙτιτε Βάσω Πετνἰτ·Μ ιιοπώ: 1πιττ3πάτ1τ11.

Β καηκε ιτι·εττοττιΡΙσττι ττετιεττάιτττμ ; , τ τ η -

“ τδτειιτιᾶὸ 8τ811ί"ΜΠπ εοπττατἱαττι Με τττοάο.5οττω

ΪμΩϊΙὶσἱτ4ἑ5ἱπ τ1ι1ἱτίὶιε ενοτιτιιε :αιτία-Μι τιεΒοτὶΞ εοππιπίτ

ΕπιττΓεττιιιις. Ει·8ο ετἱε.ω Ρετττιὶίἱἱιτη ώ: εε!ιιτττητ:ιαδε ο;

!Η Φ. ςάνετΓ;ιττοτιτττι Ήπίτε Ρετ ι:νωτιππι ετιτὶρἱτἰε Ρια8τιω

μ τπ-άττοΙΙο.Κρίρ.Η;σίυπτνεΜε ἀτΠἱπτΞΙΞ:ι: Ρτέτιπὸςτιὶε τη

.μ Μη ποττττΙ: ρετὶςιτΙιιιττ οκτώ, ΙΕοιιτιάὁ; που αόΜΒετιιτ

Ετ _ σε: τττνοτιωτὶε ἰτηιιὶίἰτἰοπο, ΙΜ ΙιττΙΜΠοττο τετατι·τ. .

δι _

·· ΐωτβ1Πτπ Μ” τα

ψ Ποτσπτὶέ δε Ματ οττιἰπὶε Πατηστε -Ητ:τ:τ ει: ενει·ιτι1-τοττττβ

ζ.: ωτβ€ΐρωΗςτ ἴοττἰτἱοδε ώσ6τΞ6 Ισια ΗΜ?τάδε εττ-ΠιιΒιι

τ. ΜΜΕπτΩυ ιὶἱνὶττσ , 8: αιτττετ·τοστη Γοτττιἰἀἱιτε,ἔ ὶτὶ:ο4ιι;

τ ΜπεΙΝΒα:επττ τιετττατιιττι ώ: τ:οττιττττ[Β· . · · ~ ` 7

τ €&,Ψετ_'ΜΩΜφῇρσΜτιττι€πωττΜΡταΙὶοιτᾶὲΙἱ

Με ·' εΦωετ

*Σὲ

νωτιιτΡιι8οτε,ο.ιιτοηοττιετοἱπὶεω2ιεμμάτβτθΙοίΒ.;έ 4 .

=ΤΩττὶὁ οΡ οιύττττ.Ιουαε-ΐυττ· ε]ς&ιτε τπτ ωινὲετΙενἱἐ· ¦.

τοπια ]ιιόττ:το ΓοττἱετΕτΒο ετἱεω τ1:τω τ

 



 
?

Ρο Μποιειωωι. Ο οκτκονιιίστ.απ9Μ

αν: άοτεεπετε , @Η μια: κ; που ροτείὶ· ειραἰἱτἐ. Ετ86δέ

Δ Ι110ποτι1ατΪιὶπ.Κ€ί·Ρ.Ν€ἔ2ιστ εοπΓ:ςιιφΕΜ ΡτορτοκάΗΒ

| :πΙΗτιιάέπειιι. Ν:ιςπι Π: Βε!Ιο τοξιε γΜΒιιε ό€Ϊει1ὸἱτιιτ]Ιυ

ξΗτΞα,ειτ-ὶη τποηοιπαεΗἰέ πεπιετΜο Γοπιιπα ρϋπετκιιὶ εειι=

· (ζ εοππτύωτιιτ. !τω:1ε82πτει· τϊεπϋτ ντίἱπυε1Β εκε:α:Μιο

- ΤΒφο!ο8.ςιιαΠ. ι ι . . · Δ = Δ .

@πιθ0ΡΡοι1ίώτι.7.5.ϋ ω! ΕιιτοΙΙωάετΙοηε-Μξ

Ι,ΑςιιἱΙ.ιιΒὶττειάὶτιιτ-3 ειπα! ϊἱι1ιιἱε ίπ ωΙΙΒδωίο!π Δι·

ςικτυ οα:ἱὸἰτ , ποπ τεπαιιτΙ:8ε Αςιιὶ!ὶά.Ιὶεί με @Ιο

ςιιἱπιιτ άε εο!!υόξωοπο (ΜΒΜ ὶιι επκιωΕπε μι 11αΒΡω

Ηπα ΙιοΠε:,νε] Ξι Ρτἰιιεἰρε Μαι· Ρ:ἱνατοε νΙπιπάε @ΙΜ

εοιιςεΠὸ , ω αι(ιι ρεπιιὶττἱιιμ· όι:ε!!ιιω.1υτεΜΗΜ οι·

:ιοπἱ‹:ο Με εοιπεέττετΙοηεε νἰτωτζε εευεάΣπτετςΜ€ ω”

σ. ι .8:ι .οι άσε τοιηεειωεπτ.Α!εωυε :ΦωτΜ Ι1Βιο άε Πρ·

ιιΙπὶ :€ππωἱπε τε-ἴΡότιάετ,ἰἀεὸ ςοΙΙιτό!:Δτί0Μ5 [Μωβ

48 , ςιιίει νὶ:ιἰπ ω Ιιι‹ἱο φιἰἴςιιππι ο::ἱἀὶ.ροτετ4ϊ-·Νφ

ωὶω σ.τωίε ω: ΐιι!ΗΒιιε , (αἱ ριιΒιιίε, αι!εΙΒιιε.,;υιΜΜ

:πιώ 8: Π: :απο να! :Μιά Γε νώιιτειπτεσά ἱι1ϋὶε€Μω”

Ρ|ειιτο.πτεε ι:επώαπτ. Δ ]. ~ - ' ·

Ήτἱκτιὸ οΒβοΒιιτ ε: μια δειιάο;:πω.φάε ρασ:0ΤέπξΠά· ι

. ά ήιιε νἱοΙπτ. 5 Δ Η ςιιὶε !ιοπύικω , υΒ1ΙωΡ.-Ρ:ιὰετιευ5

Ρετωὶτιἰτ, πώ εμιἰ·ε ΒοωὶεΙὸἱΙαΒ ειΙΙςιιο εεεαΐε:τυπ δ( ' .

Ω: ἰπποεεπτεππ ειΠάατ, μύδι (ε άιι€ΙΙο ρυτεπτο Καφ· Η)

πωπω ωφωω ς:υ.(ιι ΡετωἰΙἱτ Ιωρ.άιιεΙΙιιτυ ,-€10= ό',

ηιιίε ηση νοΙιπιτ:ιτΞθ ΜΙ οαίζιειΙἱτετ , 8: :Μ νία ΓιαΦ ”·

Ιἱοπεπι ε:ςάοιπ ΜΜΜ: , νὶάεΙΙ:ετ Η :ιΒΠωσ ρτον0©ῇΜ

απ! Ρι18ηεω,νίτοπι Γικιιτιὸεἴεηὸὶτ άιιεΠο,δε Μ.Μ Γι" ὰ·

Ϊωίἱοι:επι :πωπω όιιε!!ιιω έοπαόίωιπ @ΜΙ «:υπψκ

ειπαν ι1ιιΒ σὺ κιπο!επι (αἱ το: οτἰ$ Ἐπὶ: , κι @το Μ! 6

ειἱίἱἰκιπειπὸιιε ε·Π , Ι.ι1τνἱω. . ‹ἰο μιλά ῇιιι·.Ι.ι.βνΜ

νΞ.Ιαοο.άε ΒεΙνἰ:ο Μ ά.5.Π πιώ Βοπήιπιπ Καμια@Η

· Με ΙἰἐιΒιιΙΔτἰοαΓιι καητιιπι το ἱπιιοοωτἱπ Βια ρ_ιοΒ400·

ιπ,6:Μ α:ειΓιι παοΙΒι·Ιι; κ!ε επΠοιήε πἀπιἱττετι1τ.ἀι1ε"ιΙΜ

_ἱιι κοιιπωιιπι οΒτἰιιστ;ι1: εοιπωιιιιωμο οιι1ώ;ν; Έ::
. - . - Ο - ` .- ω.. · ν ·

Ύ



 

@αν π: και : Λ -Ήϊ · 338

τἱῖνΪπ0 απατα κ.ιπωωθ άι16Ι!α τω· Ρτ9ἱἶἰβἰξ4) Πε ΠΡϋ

:Μπι ἑι ιπει·ΣήΠτειτι1 εο1ιεο:έψ όεβ€ιιτ,φΜ 1Π)Πααΐωι€8 ιΨ'

ιιοπιιτιιιτι ε:: άιιεΠϋ στιι€ιητιιτό ῖ Εμ” ωειε;Πτατιιε μπαι:

. η.,νατέ88ανει·::κε άεΒεκι·7 ·

4 Α-εεεεισάο 1.::ειγΜ;

&μωείσΜίΜ2ς:2εηρωτ πεες#?ιατκβόά:σβασ4 4· _!εέϊ'ασέηΦω;Ρψαΐε· > .

Ν Α σεέ @με εΝΜ6; νιιΝεεΠω, εΒΙΙοσἰιτω, βοει:

› “ποπ Μ.Βεο.τ τεεεἰἰα,τε.τη·ειι 2επη:1ψτε πιεσε Μεεινἱετ

Με Με τοΙ!ειΐαιε ἀωΡοπετε Ροτείὶ. Ναπι Ματ ποπ @Έεφ

τοέἔεΙὶΒιιεδΡτΟΒειιιιτ ΜΗ: Ρε:Ι.1 .5.κ1ιισό δ πεπτο.ί?.αιΒρά &

6ιιι νι1ἱ.ιπο.ιιΒὶ σΙΜται·, κΜΙνο:Πταπω, ἴοεἱεφτεφ ,ςο1Ιρέ

@πιο ιπεάπι εοωαπιτπω ΜΒετε Ροδο. 3ἰπ1°ἰΙὶΚστἱιι Η

οπιι1εε.(:.άε ΦρωΡιιΜ.ΙτοΡΡ;τείἑτἰΡἴττυτῖτὲὶὲεϋΙε8 είνι3'

παταω ιπονοε πωπω @Βετο Βιει:·τε , ά 96τάέ- δϊτ1ω18ϊ64

Μπακ , ἰωΡοιπἱϋε πω: ὸτἀὶιίειηὸἰέ: Ιω: Μ: α3ΠεδΗβ:

1ττιΡφιιοη6ἀε2ιπ Βπς.ὶιπετΡτεταται: Πι !. ι.ς).ςΒ: .ΞηιιΙἰεττ8ζ

Μ τ1ιιο Ιοεο.ΙΙΒ. ι ο. Ιά6ΜΡτοΒο.τ (ΠοΙΠη «Η 1-.5Ήτ1ρόβ ›

Μιησ.Ξη νε:Β.ΡτοεοιπΓτι!.ιι`Βὶ ὶπεμιὶτ , Βξ1αιΕΠ είνιτ:ιτεε ›

ΜΒ6τεοωωιιικ , τοΒι1ιιέπτΕ:ισετε εοΙΙοέΒιι€1, 1ιτει!ΉΜά'

τοτυπιυπε Ι·ιειΒεπιπέ. Μου πω: ΟΙοΠἶἱτίΝο.ςιιἐΒ.2πβἀ;“

πειτ.ε·Η'.ΓυΜ. Η ειιιἱε ὶἔὶτιιῖζΙιι νε:Β.Ροτἴὸ!ηὶτ. Νότα Με;

(μισά ν2Πεε δ: ε:ιίΕπι Μ: εινὶτετε τοΙΙ:·όΜέ θάτε@Φωτο@σὲ δ: ὸΙΓετιὲ εοπ5:πιεί·Β.ιτέ.Ιη Ι.ΡΙειςά·βιιιι;2 μ().άθ'

;;δεει:1εΙξι!ιιω Ιω Μ: , Ωὶνἰτειτε5 9ιιἄ Μα_τιΨ1 ὶιτιρετὶιπιπ

ξτε:&τ5ΡΓότιιο τ,‹:ο ΙεδΕειε ὶωΡοικτε €σΠἱ1πτ.Ι‹ἰεω Βειττ.€η_,

ςὲϊιιἱαιιιέιτὰ.ι.ίζ.άς ΙΔΡἐκΙΙπἀὶᾶο.Ι1 '.1γοὁςἱθξτΑ8 ίικιωΕ, "

Ρςο πεεείΒέ:ιτε ἱττιΡοπιειοοοΙΙεὲΒιε οτεΙΐ:Βς τοἔὶτιιι·.ΕΑ;·Μ

άτιπ τωΠτωιπ ΜΒΡιερμτωιπ Βαΐά.ΙεΓοπ-ΑΜΒι·:Ι.ΑΙ65ω

ΟσΙἘΔΙ._ὶπ Ι.ι.ΙΕ αιΕό:Γϋίὶὶ·ϋἀιἱ.ηο.ι1ἱ›ἱ”Α:πέἑΙἰμ8τ6ΐει*Ηδ'

ΙπιτΙε ειικΕΙΒοηοίη ΡΔάιΙἀ Ξ|θί·ξιΕΊ:ό Β4Βι1ὶί& δ: οΒτἱΩιιΞΙΪΪη `

Ι

μ! 86σ1ν1τειτο:'Ρ1·ά!.@[μεεεΦτέ:ΙΒαρ αο·ΙΙ:Μι·λά* ·

Χ

 

¦ ὶιιἀ.Ξ‹:εεΩ

Ε



μι _Μ:1ε£: ετ.::Αμ. ΟφΝξΙτμρκιμαιΑΧΑπ'

ίΠ(Ε99ΕΦ ΡΟΠΗΜέ δΦφωιπτιιτ ΜΜΜ@ΗΡτα8ιτιατ1εἰ @Μ

ὶΒοκεὲιοὶυωωυὶσ4 @ετ ΠΠτετξεεΜπιπν Η -#>< ;4- ω

Μι!»Ρ<υέστιιω-$ανιι1ΜΘσαε ορ:ε&εωΡοικτε ωΙιω

Με ρτο ᾶιποἱνειἶδἰε ἀεΒἱΪἰε ὲκΡ:ὸΙςη;ὶἱ.5,Ιἀτὶι;ιιι ίφΡ;ιίβ,:

δε ΜΙΒ ΠπιΠιβι:ε τεΒι1ε.δίιυέΙικτ_Ρι·ο :άὶ·&ἰοιιε8ε ιτιιιιιἰ

τὶοπε νὶετιιιπ ΕιΕΒ·ΙΙομμιμ :Μ:ατά; @γώ@ωἐοΙΙοᾶατ Μ·

Ε” οΙΤιιιχτ,;Ρςο τ!ιηητὶτατο-Ραττὶιπρι›ὶἰ. Βαττ.ὶιι1.;.πιμ

3Πεί ε ἐιιπππῖ1ῆὶτ_,ὴέππἰυὶ εοπεσ.·άΠίΒ; 1 6) 1 . '

ΑΙ11ε ἱι1Ε€1°Ρτ€ϊἱΒΠΞ8 εφιτ_τωα Γετιτειπέα Ρ1ε1ει1ἱτ, φ10ᾶ

ίςἰΙὶοετ κΞὶνιτακηιιε ὶπι οπερώ εφΙΙρά:ι; πρι. ΜΒΒ!Ιϋ

Βεβετιι1ιΑΙΒε:Ξείπ το τ.άσ ώξ;ή.&βρηουηυφ·56:ω

::ρωπ.όέ δ.(Ξεοξς.ει·ι ία ιιά.ΐιέΡ6τ Ήτβ.€πω πιω; Μπο

9Ρέ ὶωΡ€τὶύσω- :ΗΜ Πισω Ειιτεπε5=ιυ α?υπνωΗπ

ΙΒρε ;;έ8μωειτφ 2 Ηιιφό ὶπιρ9Ιὶτῇρι1ε; ρο!1ι·όΕπμω Βιμ ζ©

:ε€ο.Ι1Βιιε,ἱἀ:οἔ1μαΓοΙὶ_Ρι·ἱιιε1Ρὶ εοιηροτειπτρα ε..νυπο1Π

γς:τβΟ νεὅὲὶὅαΙὶε,ι. [ιμ.ιι6Βυρ θειιό.νοτιιιπ εοιιττεκἑειωτΚ€Π·

ψ. νἑετὶότ €Π;δζΙ€Βίβι,ι8 τυο.εβ εο;;ι1επτειιω,ρΙ0_τΙϋυ(··

Ήο.ΒΙ.).ιιι1&οιίτιμ3Βσε εφιιῇςμιατιις. Νοε ςΒΜιτ άπαξ

ΞωΕρβ;ζο 00|ιτζξηΒιιιη νὶὸομημ:[[ἐ;ςξω τι:8;ιΙιΒαβ ,4(Μπ1;

Γ9!Ι8Ρτὶ41όἱΒἱι9.#ευ9υ ==εσεΠοίωτ8ϋω Πιρ6ΠοαΜά

Ρετπ6'τι'ι:ῇεἶἱηὲἰὶ>ο:ηἀξ ροπε1]::ι;νΜειω ε:σιιο9πΦ·Ν“Ώ

. Έιο;Ιεσ ὶο_ς,ἰἱ‹:ιιιιτιικ ςοΙΙεό`τω απο. ε:ιδιω ι1ο:εΠΪριτψ Ν,

ορζΙξΕ;.;:ζ Ρμββς:ξί , ὐ€Ιι1τἱ ω; @Μάικ ειΙὶηιιΙἀ Ρειιιειρἔ η]

Φιξ ιιο);‹ξ ς1%ση;ιι , να! σ: ηο,νει ει!ημε άοιηιιε.ρισ εφ·

τξιΕς.ηκΕ;ιις.ςιΒ·έ Ριμης ἱιτιΡρίἰτιο εο]ισάατιιω ώάο τθ.ιΨ ι”

ω”, δε_ἴσΙ1'ΡςὶηςὶΡἰ|1οεῇιιε τ€ίξτν2Ει1Π1 εί!.(]ιιπι ΜΜΕ]

› 14εέξίΕτειώ ερ.υθζ οσΙ!ε&::1ωΕοΛυπτα: , Μια 810ξτ ΡΨξ°

· ηξιίτ ω! ιζ€881ὶ8.,δ€ Ρ0ὶΤιιι1τὶι11Ρ011_ἱ2τς1ι16 εουβιτι11_) αν!"

ϊἔξἱΒΩἱ-;ιβίτΙι1ς ΡτφςἱΡἱ:.εοιαἱε:μ[ιι.Ιτα νπαπὶιπ1εοιπί:1ὶω

τό·:ςερςι11τι οΗ ὁ. ΠΙΣιπΜΜΜΒοεο!ποΒ εΙ.Ιοεφ

 

. 'Νου οΒΜΜ.νώε.(),άε ΜΙ;;; ἱιιόἱόἙο.ΙὶΒη £Μ1Ψ ω”

@τπτ νεΙΙι;,9ιιοό :πωσ ροΠἱ; εο!ΙσόΜε ἱιτιΡοιποι·ο πώΙ9ητιηετατο:, απ: ηἱίἱ ΗΜαιμα ;τοπίωίιι ΙππΕλκΙ ΡΜ'

ΉμΝἔμἙ2ι1ς. £ς1ῇπΕἔΙ]ὶΒὶ_ῷςβ;;€ἱῇοοΙΜΗσ1Φ2°Μΐ

ι'

; Ι 4 Γ. ` :ΗΜ



- Ϊ . · Τ
· ° Π ϊ 1$τ”τΉΧ_μα·.4·")Εξζ·ΐ 31;;- -

εΠε ἱ11 :στο ἰωΡο:ὶο,88 Ρ1·ο ΛεεοΦταἘὲΪἑἡΎ;ΠἰταΡεοί@Με ὶτηΡετἰἱ,Ιἔά`Ρτο_άισεείδϊετοά·πέα$:Ρτοκ%ιο;:ι;εγὸΙ

είνιτπτίε Ροτ€Π: ΜΒΜ ὶιὅἴο. εὶνὶτε8*ξ1ῇΡὸὶὶ€ὶ: 'ΒοκΕιοΙτ.ά.Ιοε.ιιιιιπ.5·4η χ τ Ί/'ξ -'ξΒεπηιιο Ποωι:1πω;ςαφεξ ΐοιη; Ρι·ξηςρβη:Ι Ιμερ.Πρ.

ΜΜΜ:ν€&ἱ<ὲὸ.Ιὶε'ὶΗψ6τἰξτ.Ι.ττι1Μ ςμιἰ:ὶ6. ,μιιο;ρωι,1η. _

Ρ7.5:1.εϊά·νό.Ι.`;,Ο.Νο.νεθ:.ίιάίξξ ι;οπ3Ροε.ΑτἰνἱτΞββψ

;ιιιτέιπ,ρτςΠάε νά £ι1τἱἔς01τ1ίἔἰΕι1ἱ πω: ρΦ(Γιιϊιτ,Μ..ε:Ν6.

νσθ:.ίηΠ:.ττονι ΡΟ8·.Ι;ν€ᾶἱἔι1Ιὶε. ιο.Πἶ ά; ΕΜΗ; νεό”!:. ΗΜ: › ·

Ύ:1ίάιπτ τεἐΕὲ νεᾶἰξζειἱἰτι" εξω τεΙοΠἰαἰιιτε: το8πΙὶυ. 6όϋπεζέ.

Ά

τ:ιοτιμ.ωέιπΙε.αιΒε Πω τεἔπΙ.Ιιι ιιίῖΒ.Ἐὲιιᾶ.[ὸε‹ὶΊμ`;Ϊζ 1

τἱξςεΙἱε Με ρετηΠΠιι Ιι11Ρετατοτἱε ίξπΡού$3, Πε1τ3. ἐη€άζ

@Μι Ποπ (ΠΠΚ , αδ άεαετο οΜεο.ιιιιιμ να! ἔι Ρτει:Βι:Ιε: ΑΜ

ειιτὶ:Ι ὶηίὶΙτιιτ:ι ἴυεἑὶιπτ.ᾶ.].ά.Ω.Νοίύὲέξἰπίὶ.ἱ. πο. ἐἰἶιἰο

ΡιιΒ!.8ε νεόΕΈ.·στ Με νΞᾶὶΒαΙ που τηοεὶὸ ὶπιΡιιηἑ .

«ΜήΡοΠΗ.ΒοτΙιοΙτ.ά.Ισε.ιππω.47;Μἰ11£εοιιτἐ;.οβίζ29ὶ 7

'ίεά`ετἰειω ἱΠικἰ ἱπίἰἱτιιειιτε8 Με ΡοτὶιπἱίΪ1ΠωΡετετ6τὶΜ'.

ΪυΪἰεϊεἱε ειπιβἰτιι δε ΜΒΜ. άοΗ ιιΒΙἱ€ἐΤτΩΙι;ΔΠΕι1ιἔ:Ι.ξπωἄ.

Ρ; Αὸ Ι.ΙιιΙ.ο.ιτ1Β.Ι.υΙτ.$Αά Ι. ΜΔ: ΗΡι1ΒΙ.ΒοτΙ10Ψίξ

Ο£Ο.` . ' Δ | ' ¦

_” 1 · , η ·-_Κ.ϋι

δ Αεειειιτιο ικ;ενιιι.?.Ε6άΦ47%Μ πιἰ;ὶ#Μώ στέ!πιτξέζήόΜέ0°|&ωΡιιἄἄεἰ:.π022|ἔ8!¦ΜΜ#2Ι€8μ ~ ' η”

ΡΕ ίπ ε φ τ; Δ εοεΙ6Π:1ίιΈϊτε:, πιτ τωκτ:1ωεί=α ξ8:είςΠίε

σ εφηΜΜΜ ;·::Β οιτάΙησ.τίΒ ττίΒιιήε82; Γιιηἀὶόηξξῇι!ἔ

ηοιι Πιιπ ὶτηπιιιιιεεπετΙ απ εοΗειὲἱσὴτ$ ίσο εοιιττὶΒιΙἱξ€ἐ .

@Ρε @Ηιτιἱπι1ε @Μάι Με: ία·ιΠειτώ Ρςςἴσπεβ ρτεεθετε :Θ ›

ικ·ηιιιι. Ιω Ωπι€αι5τ·Ι1ΜΡΡ.Ηοηοϋάε δζήιβόόοδιπέ ΣΦ):

μπει.μια πώ.ιιϊ Ί Ραπ: τω166Μιπ :ἰ1Ιετὶοη:ἱὶἱ'ξἱἔ

¦Ψε9Ξ=τῇ==-Μσηεωπε:« Φ: ε( Ι.ίἐἐ1ζ(¦.ζἐ`ίἑἔὶ·μ€εςΙεβΪἱΪἔῆ

ΘΨΡ1'|ΕΙΜΡἀ#Ώ6ϋΩἔτἰΠϋ# δ”1εἐ#ί:£ἀ#ῇἔΡἰΐἔΨ·ἔἀΪὲἰῖΦ
ζοπὲϊαοτᾶἐιΐἀῖῖἱθ =ύΉ'δ”1τίαϊ1€ϊ1Βυ5“°ᾶ”'ΥἔὅΠ€ἘΪο1ὶὶΒἙἔ

ε.. ”.Σίν.ά ι › Χ β

 



 

233? Μἔ8_°ει.ΗΝ-›οοπττότεπει.πω

':Β€ζι%ΐ8%ξιζἔἐἐἑΨΗ_Ρ:ἐῖ-2,-ἴἑ4ϋ Γατα ειταΡωτετ Ησί

_οτέίησ.τΡιΕΕ Φ Π: Ρξ8:3τιΡ1ί-9.8ετ!ετιι

ΠαωξΠηπα έ"δί]ξπ1_08(_ώ .. ιπ_ειιτουτιτιιγε

_. . .« ι1τττμ7ΡοβταΡετ οοιιτὶιτιιτιο

· ΨΗ::91ΝΜπ-τκάΙ-τωετ:τ..ηττω.τ ;.Ω.άο8δ.:6.

- - τπτ [μητωΒΡΪ^(1·,·αΪωΡ03ύττιστ ρτσεάτ1ε8ε οί!

2· θςἔηιβμ$ἐ.μεω~^ἴ€ᾶΙ82ΙιαΦωτ ἰιττζἰειττττυτιπτττἰΕυτ ]

. 1 ΉΘἔ9ΠἔὶἙΦΙ=<τΘ &τω14ττὶἔιιτε.ΙΞτωΡωτεεωιεὸἔ

. η. Χ€_ - :τττετοτἀττιετιτι:ττιβιτττἰἱτητ,φα: τω” Μ;

-ΡΕ3.6έτ Ρ°Ϊ φϋίωυτ1οηεω Ρτιπόρτε, νεΙ ι€8τ:τη (τη).

·6ζΞ:ζέ οῖῖἔἐρἶμ'ιΉ ΈΡΞ1·ιοι·ίε ίοάίτ:ιτητιιτ,πηι1ε τ1τώττιτ

-‹ ω · τνετε.=.τ.. Μ. 1.!ω0ζο. 1 ή γ Δ Η @πιο Φ ιοΒπιτ

_ _ . 0πίτι11τΑ ]1,' = ” ¦ ‹ ' τ . .

. Υ έ:Β"ω πω' σε:·»;πιιιτιταε.5.ΐτ €Ριίο.

-, - τ. . ν ` -

. Με ηοΙΪ°.τι-ΙΡΡἱΠ'°ἔἀΪ°ὶΓ.Π9€ἐΙείἘοΠἔἔ:1›ζτἴΞιἔἶ::ῦΖ

' £991126τε ι;ή_1Έ ΡοΠΞπτ;ΚοίΡ.Βαττω 6.!.

;__9πο εφε ν ν* -ΪΪΙ.Φ_ΙἘἩΪ3ΪἱΒἔζἔΪΡΩφατι:ι3Ξἐ;1τἔἔῖιὲἶιἘὲάτδἔ:τἶἔἑ::

φ Ρο ΈΠ50111δυειπάισιιτιτυτ , ίἔά π! ΕτιτταοτάτωιτΜ Μ

|Δ 2:3τιττιΒ2τει, Παπ στάνεττα, Με ἶετε8τἰυὶ, ται κα: σΙττΜ

φωτ °μΡωαΡΗΠ"πωπω :ηττεοι·όΥπιτΕυω Με

$(ΐέ8?Εετμτ (ΜΚ 88Μ:ΒΙτί.Ι.,ιιβεττιιιε τ ο.& Ι.πεττιττκΐ τ τ.

@ο φωτ ι.ςτάσεΡιΙΞσΡτά εΙετ.Κ:ιτὶο τΙΙνοτΠτατἱε ώ,

(]ΠΙΤ (ΪΪἀ1ΜΪΞ^ ΜΗΝ”, Ντ ΓιτηττττΒιιτα τιέτοτυω,Ιτοπι

ΕΡ Ή“ΩΠ(88 .ίὶΩττ1:ιπἀειενἰ 1' › ° '

:εεττ›τἰττωτ(τωτ:τ.::::τι::.:::22::τ::::2:::
' '19 1? φ;":Φμ8]ΙΏΡοι1μπττ1τ,σ.τ νετὁ:κτϋβ

Μεοιἔἑἔἔ°ἙΖἔ'ἔἔ'ἑἔἔ"”ά'ς""Έ'ἱΡ"°Ρ°°τ°°*“ω
τ..;χ.·~ τ-/ 40 >' ° τ'Β1'ΙΙ1ςξιμΠω,ΡιπέΚεευω- Β!! τω 'άιέΒττιιι, ίαειψτιιΜ

..ΜΝ _› τ τ .. , ικυιτι,(:οιμιτυω,δτωκΗ:

” #9πτ·ενωμω ›δ.ΦύΒι1ε ΪοΙΞε 1τηρριμττττμτ τιιήιιίωοάι

ω; εβάτές:τ (τω: ὶττιΦΗΜ

' @τω. . · μεντεὁιτειι>ωα_.νεςτε8τμιτ;β,τ”ττοπ_ Η: Έ

 

Ήρ '...τ τ

η _› | *ν ή -



. ΩεΝτνπι'Λ;1ᾶἔ-1"ΐ”::· β!

@Με ΜΙ ροΠΕίΠοιι1ΒοεμΒής8ε ‹;:ΙΙῆεἱἱυ5ἰτϋὶιη3πεε€ἰδΒἔ

“τι οιιωπι1τ ψ!. μπ1Ρετ3.έρέςσΕδώ μειψδά:ϋέ&Α·ζ ϊ.ΘΗΕ

Ξη(Ε6°ς@οιι.ΙέΒ. ι οκέ:Μΐα1ϊάεωοπ !ιαβρκιβ ἱιΗὶῇἱἰπἱ:ΐι€φΜΞ

Β1ττ.2.ᾶἀζἱ.ρΙ€ι©€ϊ;ΠιΙΜ`.;35.#.. π ·»···:~7 2οέ ~ η¦ΗΡ

5:σιιικώ οβῇἱεὶτμέ Ιοειία Γαοι·ειι ωτῖΡωΦεαω@ΕΜΗ

ναί η,.ιιΜ Ατττικεςκοε Κςκ·Ιεεειπ ΓιιΜνέε;ΘΡΩέιςυΜΠΞ

ΜΗ.: Γωει·ὲΙοεὶΒτ1ε δε @ΜΒΜ ΜΜΜ ΒοάΩωιόπωτε11τ

. `πόΈί8ειΙ Ηπα.: ἱιπΡοπσπὲϊΚεἴΡ.Εκεωῇἱω ΜθόΆι·29.Μ

ΜΙ; πω ε ιι ω. ,ΤΙΜ Ππ8ιΠατε εεβσε16φανμικίΠέωω;

Ηπα! πιο ττ:ωροτε 8:απ;ι1Μακιω ιε1Φμε16ι1έ;ετ ΕεεΦω;

. ΜπρΠ1ττι ΙετοΓοιμωτ2ύπωβὸἱίὶΩΠΦΡϋΙΪἔΜἔΏ-ΪΒ*Ή

οΗἱεὶυμι τΙΜΒιιιτη ρτ;Μεο€Ετά :εί-Ρσιῳ8©πτίἱῖἔίὶ9ΗΒἔὶ.8

εκετοἱτιιτ.ΤΒεοΙρ8,ςπεεθ.7ομβί ;!ςρ“όξς,2εΒοά Η 1ττιππ α.

Με δω: ιηΙΜίΕι·1“ε:έ1εΠ:ι&πΐ έΒΣΕΙ8 ἱϊι Η τἰοιιτὶε ρςη

. <ϊΦ»άΜκικ·βεέο ¦ω4εἐ£ὶταπι1μω.ἀ€ϋσπεε_Μ

4π94ὶΦκ=1ετ=4=ο=υ#=>%θεισϋπνε 'του. έ!" <>
Ρωτ== εοεπέΠ$=τε4Λ!έτσ:44 ετ Ν!

γ Δ . ιἐάἱᾶιμὲε ν _ Η Δ ω.

(κ: καπ" 116.4._1ο66ε; €ὸἴη`πω. εΞΐββ'; ξἔἱἀἐἴἶἱἔἑἱμἰοά

Ξἱἰοοξῇ ΙτΜιιἀενετὶτ Αττεϊέ6ςκθε πο+°ίΞι£ΘἑάστἱΒιιΩ -τι·ἶ μ;)

Μροηει·έτιις,ΨιΞ€-ὶΦΙΜΞτ6ΩΜιι=ροΗάςΒΜωτόέ Ε! ε

ΙίΐειΞΙ; Μ! ιέιπέιμιβωβ3η;
κωωπεβω;ε .

&μάαωϋξύ ας5ἔ εμ «Με μακ ΜΗ ι.›α'.ὶ.›νἴιβ κωεσμίΙ»!ί

- η ·:!μ .9τι·Νοί=#1:::ένση:6φ‹ὶ·!.1·ριἱπ2ἱ

η ~·' 8 8 Ε Κ°Τ`Ι.0· ιιΒΐξΠχι2:1;ιἰ1;ιε;ί.·Ικ›ϋ - κ

~Μ6: .· Μ- Ϊ`. ωΈωικ :β ° :_ν~ἶ°;)) ξ;ζώεει_Ω Μελ ὶ

Μ'ΒΜ·χ 9Ζ##Ι#4#‹··«<4<# ὶ

ΕΤϊμωΜειΞρΩἔΙἱΞἱ54ΜΚ€ζΡιἔἩΉ4ΙιΒ81ΪΒΜΜΜἰωΙΜ

_;0ΡοΕΒΘ.”φω α: Μπία$επωεφφ8αφεο1»1%

84Μ.<#ΐατ.σιέϊΒΒωεὶεωΒ:ΦπτὶΠῖΏ.εμυἐ ΜωμειΒασΠ `

Γασε""Β“8 ΒΡΦ1υ'ακαΜΜέβπε =ιά2€33ΜοΒοι€ΜΒΜΙ

«Μέο οΙΙιοιιςωΝαωΜεω:εροΙΒΜυηυαψ .

*Β(9"ω _ ἘΨ'Ρ9&ΦΙΘΜ¦›.σ&αοἀοππίῖζυΜ @Μια

  

στα ωιει:εδξαΔω8ξης$Μαυε5.αμ ε>!4;τιΗ

7- .α”:άΐνο φ ‹ _ιξτ »ὅ

:ω . ω

 



 

Μέ ΜΗΗΠΑΡ- Ποντ-_ις--ονεεεωιωΜί··

$εᾶ4<ὶνε=ἴ4πυπἐιπὶόὸ€σὶῦοι›ὶ1.2.€ΕΔε Ρ2έἙ;ιιΒἰ πωεωπ,

399983άΠΠΙ καιω: Ρἐϋστμἱβοἱαειμρμρά μΒἐι1:-:Β!ἑυ

24φια·1.τ.-Β9ίωΙμΜεΑΜ» @Με ρο1Ι1:5ιωω ΡΜ),

φπα Ρ:ιόΕει Ιεἔἰτιππἔ Μπα :ιΒίξη;ωροΠςῇΡ£μιιπι]ιε,ροΙὶω.

ΜιίΨΗΦΠ ΐϊεηηΗορ.π:απΙΐ6Μ ρποΒατιιτ (-›εωεΠω0Πε

_ ΒΩιΗ£Ϊἱῆϊζθ9ξ8 ω ηιί2· ΜΜΕΕΙιτ Μ@έκ «Η ρο!Ιιεἰωτἰὸιι.

ΗμοεΙΩιΙιοεπΠωε_ώο·6τοΕΡριερω Ρτοιπἰίἶυη;:ξἰΗ- 1

Ε ποτό

 

ΕΜΜιτεκ _

ΡΜΗ5»Ν0€420Μ έιΒΓεωε ὲιΒἴιὲυεὶαἐτ6£ὲΒ;:ἑ€0τ οὅα€ἐ›ΙΜ

·· Μία!! .Ϊτ€ἐμ1ἑ1:ὶρτοΓειιτὶ:=ιιΠ υΙττΜΜ

ΒΜίθί8 ΜΗΜμιοτϋω Μενετβοτσου5-. οι" ε=ω6$οικ

| ΙΒΜΕΡ9 Βί82 (.ζίι;ιμ20 με ορΜοΙωιω6ΒάΕ: Με ι)·.[ίη Ρςἑικ‹

δάΩΕΦΒΜ;άομητες·άοσοτ ΩΏὶΪἱΩ›1ψ0ΩΒ£Ζ6ΖῇΡοΙΩ4 -
· μ Ή; 9 Ή 7· ἐ.ξω.::Υ·.€ητε ν .› -ῳ::;ε:°°:

·Αε-5458%1ειπή Με 4.Ρ:Μυε Μψ;ὶ8ΓπιΞυΞΟση/Ιωη:ἰ›2ἰεΜαἔἀΜξ »ΜΒ »Μω›

,,,)·» ω· ν. · Ν ;» 'Η Ν” _`ἴ,;.: . τ .,;,«,·

· . - ! ΜξΐΐφΜΨέξ(π

,ω.ἘΨἔἔΘ Μ4Φ#εάἔ1ω·<σ:€2κ·922«#19ι·ί6%» ω!

?ανυιά6ιπ.τώΈοιιΠπτΜΜΜεαὲρὶ-, Πμἑ;_ι›ῳως£φ

ἶ | Κσιι·ιαΜίιιΣιίτι'ὸφιτιἰπετὶ9π;;ι€ι›Ϊ8ς $ι;ιρετζνω @ψ

ΜεαιψυπωήδείαΒ%1α&ίωτ;η8ΜδΦΡ:Ω9ι1Μππου!

Μεεπιπε $γΙνεΠτο Ροιπἱίἱοἰ, σώσω Κοπιιιττι ΜΜΜ

Ιτο.Ι1ς σώσε δ: Ρκονὶηεὶαε άσπανετ1τ , ρεφ; Βεἱπτυτὶπ ο

ΩοειίὶεπτἰηιιεῶΙἴ.96:`ίἱᾶα Θπίδύοϊά ίαΒιιΙοίαΠτ, πω»

ἀἐδε ©οΡὶοεἑ ξει·ξΡ:ίε [Με άεωομΠωιιςΝ1€9!ΗΨ Βάι”

  

-%..~: 12τ  
  

11ιι8,Ξει1τοπήι!δνάΙΙα, ·νὸΪάΪἔὲὶ°ἑΗἱ15·,'δε 1Ει16ε!δΜΒ .

&Πψω4&886%8ι·1$·εϋώϋι€Μμι€_ωωεπΜ

ΡᾶπιῇΙὶειῖιοΏὲΙ@@πωπω Μ8ΜΦωε8σΡω,”ιαπψ6η131 : '1

Μ· ΜΜ'άΜΜΜώΦάε8ωσεϊ8σώΙϋώωωθ -
. ·ΜπειθΜι2~άσ11Ιαι1:ΜΜΜε-ΑΙΒΜΝ::.·'5τ>Γ·:-Μ°

.· ιωαςκωϋειαεεε»πωωωΦωκααΜΘέ
. στο ίδ:ΗΜκ18βκοϋπάεδωιέ ΕσωοϋισίαΒΜ6$Φω

ωΦτέθέ4” Φ&τωΦωαΜάιναέβιω«πι€ΜΜ

ξεπειτ. › ...;.'ε' :τῶ.:›::τ^ έ Ε ¦ - Με



 

' τπιάΗ,ΐεά δ. ΩΦυΩΔὶιτἰΔΐΓὶπτι1Μ

. ἐ_

 

ΈΧ

κ ·. ;· Ο πιο ··πν ενά· Ασπα:: : ·: · 1 @η

--= Ρ:ὶιπὸ‹1ι$οὰ)π2εβσιπ:ιἐἰ6 ωπ1ιώτωωοτκωτ,· κιε;

ἰρΓ:ι ἱ`ιιΓετἱΡτἰοιιε Ο211012ἱε]ὶΊι1-ὶἀὸ-δΡΡΒϊΘΡ: Ναιτι [ΜΜΜ

ἄα'πι'€ειΡ.εοπἰὶιπτὶπ1.18;ἱτιίἔ::ὡἱτιιϊ ΡαΙ_ὲ::ι ὶἐ£0τι3Ρὶἱπτοὶ

· Κ: Πεει·στοωππ, ?ο ειΡεϊτἔ ἱιιπιιῇτειτηυφό τΠΡΡωείωιω

› δ: πάιιΙτετίιπιε Π: ία ()έιιιοιι, ΙιτΡ6τεκ1ιμ Ηπα· ΡεΙεαε-Ϊιν

Η3_(ΪπιἰόιιΙεὶ Βο.Β6τωιτ,Βε·ΡεοΡϊετάωδψΜιτοπ' :τια:Εέιιιξ

πῖεςιμέ ω·τωοικ π: 5Μεπιπ ΟΙαπωπώ 1εΒεωτ1ιιε;ταΜ

·ποωβι··Ιοτοέ αυτΙΜΜουσὶ(ώ Βια:Ρα1ςαε 8:4Ζῇιαἔ1ὶμ@ὅ

ὶΡίὶε βειιοπἰίὶἱε τεί€τατιιι·. - ~ Δ.·:ε·; ·› : 4 ω .Δ

~· δοὲιι·πὸὸ ΕιΙΙῖτΞε ΙιιιἱιιεἀστιετἐσὐΙεἰΜε ετΡΡεϊετ,“φαοά

ορτΜ·ή 8ε Με ἀἰἑςΛὶΠὶωΞ σ.ιι€Βοτεερμιε άώϋζώ.·Με λ(ΧΦ

Ωεωὶϋο·£κ5Ιω·ι:οπ ωεπωκτηπτ. #τ·;τ ' Σ Μ

Η ΓΕεα4ιΒσουΠι·ιτπιτι1τ Με[€112έΗΜ2Χ εο,εμοά ΕυΓι:Β3_ω1

. ὸὶ&ιτἔΓε:ὶβΙτ_ ΙἀΒ.η..ὸε-ν£τεὶ ΟὸοΙὶᾶεὶοϊΜΔΒῇὶ ε. ;: .4:1ιιοά `

ῖιτιΡ.Οοιιίὶ:ἱτἱι1ι1: Μ8ἔπι1ε ιιπἱνὲτἴϋιτι ϊξᾶᾶπ1ἔ€τὶυιτηβ1ιιω[

?αφτί (Θεά οιέτω·52επιαΜί·Ρωεωωεωωομπ, @τοΗτῷ

·ι1οε Με” Οφη&έοΜΜΒΣ (:ϋι1ΠεΐτΜύ δξεσπΜΜθώ#28.

ὸὶνΞΞίἔτὶτ,ιιϊ :ΜΑΜ τεἔνη£ιἱἔτιεὶοτἱ-πεἶστ14ἱἰὶο) εΜΗάτ-θιέ€6έ

ιὶεφωπεε Επιίιέ εττετεΡΡτσΣἰΙππο ,κ1ιι6ά·"νεώΙιιτοτ-ΙψώΜεδ

Βάσω ΙιπετΙο.εεΒιτ, τ:ὲὶΙϋ·ΒΙὶο7ετἱἱἐμεωἱ€:-Ε;ἔϋ ΜΙΑ-Ι Ροήζ

τωεἱ`Κοὶιπαπο·κ6Ιἰόὶεμει$€Ιὶ.-? -Έ'·κ·Η :“-¦ " '· ·':ΨΚ

@πώεοωρτφΒειημ ἔπειτα ὸεοἱίἱόϋπ άπό 5 ςὺοὸ=τϊε‹ὶϋ

πιο Η Ρϋι5τῖΗοΪΒ£1ε·ἱΑ Μ.(ΖωΩεπι€τηυο;ςεοψπωμ.Βοπ

ίὶειΉ:ἰπι:ε~ςτὶΒιιςτῖε59ἱύὲἰἘτο ΓιιΡεϊητιΜότ ?ϊοάθεε~,·ΑξΙαξ - '

απόψωτη , Αιι=ιΞοε!ιοΜτη 1, ΩοπίἱᾶηιΜσΡο!ἱϊα1ι:ιιϋ :δέ

ΗΪζΕὁἴσΙγΜὶτειπε1η ΡϋῖιεἱΡπἐιἱιτι° ,=ἀ·ὲὶεπὶειιιε`ίιη›ετἔόϋτι

ποε;ίπ ιπιὶνετίο οι·βε τε;τότ0.ιάι Εε:616ΜΗ9;ϊ.Αηιιέ Πο;Β

ΩειοτἱποΡοΙὶ:εωε6οὶνὶτε8Μτϋε-κ4°η · ;ὶε-Ας$Ηὸυτιπ·ετας @Θ

©Χώίβ€ειτο.; Η ·ά Ρῳιὲιιτὸ Γάατα»! @Η Βεεε-τ!οΜιτίάδέ τιεπωωωΜ

σιωίω ΕοσΙοΠ29ο:Βέρ,@πτὶῆᾶε9ΙΙὰἶ2]ἱιο6άϊ8ϋωεω;

φω-εΤωμιιω·Διι$αωρ:εωεπεκιϊω8εἔ8σωωιὶσπκ3·ὶπ

εΑΝεεω ςοϋ1ξΠαομέρια.·8ς ωω1161·νωεοωεπι ΡΗπωω

ἑἴἔΠΠ

› Μ:8ΞσωεωΩΡώ1εοπτε;06:Βο:1α:Μιφαε1εω.4.€ΡεωΣεε `

- Χ α'. › ΣΒΒΕ»



 

88 Μ 1 ε" τ.π.μ-π. βοκτα ω” π. ει.μχνιέ

$υπι.=Ρὶᾶ.;1·;ω6·& ;84:ΙϊΒ.μφ10.3ο,(α.1Ρεπου-πω

'ΜΜΜ φ10ό·πυΒκάΜιε ΕΡ1ίεορέυοωεο ίοΗ 8‹ μιή Απε

:ΜΜΜ ρκειτουτίδτὶ α).]ω1ω. Ηοο πωπω πω1›ςτ1ι111ὶ<

γε:ΕπΙὶε ΕΡἰἴἔορἱ, δ£ ωρἱτἱε Εεεζι·(ζ;ε,. Ρι·ίωυε ΒοιιὶΕπΙιιε

ιμ1ο.πι18 2211;ἱΕΠΡι12ἱξἶὶιῖιο[π;ρ,ἱζΪιοςετ επε1τετ Αιιιιυπ:

ΡΩΜΗ! 6ον-ΠΒέ έεά::ιπΞε. ίιι6:«μιο Ιουρ:ιιυο γ €σι:!ειυφΝ

επεη>ρτε ςΕΠΕΜΜΒ1ΜΒἱῶΡ€ἰτὶΩΠ1ἶΩ1ϊ£ἱ€ι1ω άιια: Με»

ὰΙϊαΒὶΙὶτυιἩ ώ: * .]-ί.Δωμ ~ .«;ζω. :

Ρ ' $Φ<τὸ &ΙΠτεσ ΩσπϋεισεΜΣηεο @οπωοιιΙε ω", ΜΙΒ
Ει6νέ9Φ9Π1ϊέ3.τατ , ι€μ11σιτπάετΦ ἑιι›ρ:τἐιι1πι...ώ ;ιικωα›τπυ

το οβΙἱἔιιι:ε ξειιστωίπ Κοωριππωτη ἀ~€κ€τε1ιηε,υτὶἱἱἰΩΜ

απφοπεπτ, ομήι·ηρεωιω £τ;:[ίτιιικ. Λαμ3 πες_ΒΜΟ.ΐυΒ

δωδαπατιιε ιιιη;:ξαταβε.τ Κ0ΜΜισ Εμίεϋρο,86ά·Ιιπρα

@ΜΜΜΟΩΒἱἰέΜἱΠι18·,.ΙιιἱὶαΠ05:ωΧΙΝΒΜαπιπ8ΜΜ0

ί11ΜΠοτσΜοΙΙ.ΐαεπιπτοκοτο1τυμάτΔο.ιυΜφπαΜ·

@Με@ΜεΚοωειςουΙὶὶιιιἐτυπμΩεἑυΦ Β2ΧΜ9ΜΙΠ"

πωπωΜπα ῖιισιιιυιἐπ ΜΗ: ·6ετ‹:ὶτ€ϊ Μα@Ιω

$9€€4 -Ί48% δ ΙΜΜ3=»οίεκουάσιιιίηικ ω Ρ1ρὶι›π:α·!9<

απ: ΪΩΩΣΏΞΦΒΘΕΙΚΒῖωΡΘ8ὶϊἱΕΦΦ$Βοσπιτιοει:οιπ&ΦΜΜΕ

Με,3ιΜτέί!.ούΜότόηΙ_Μ. μ . › :1 ιω2· ' · 1 ·1

Μ ΦΕΡτίωσδ:εφτά σε ρτσεάέέω > £ι:ὲε›Ιὶηιι=ακ παΜΜ

£9έίω;αθΘικ13ΦΜΜΑ1Φ10~υτβΣεδ6ξρτονΙοεμιτυιτιδδοι1<

Μπνέο, ΜνεπεεϋνωΗ Β=σ<#Ρειτοι=τὶε σΕσωε “Μ .δκω<

ω0ΒΟΜ459$!10ωι€υίΕ ΔΙΠπω κάρετο1ιιή Ειισ&εωκ

' Μεοέεου0παφεέω.Μοο:σΤοι86ιιο τωιΔετε»Νέω

κ

!Μι·ά=Βστ οθΜα ΐυπ:_ .νοοατἑοεὶε εκθηιιΜ ΜΗ<ϋω;5· '

δοτίρεμφεΙηεφε@ή ;;ςηΒ1ςΙούιιι; Π;έε 9μίετἰ,δ6 £39Μν '

“41:επουτ84.-ΒΜε.<=Ω-8νΜΦωεζακσε5τωε, 6ο!!αρ49ωέ

-ιισ<Μετσιεκε.Βοθσεωεετεω. ΐσιιιΕρ1Γεορ8=&νεπώΡω

Ξ905$9ιδέ.ίΠ&δΕΡ989ΡορυΙΒΜ ΙΞς1εοωω!Γυω4.!8%Ψ

ΡΘίωε-$ <ΜΜετέΜ|1!ίὶε'εὶο:Εκ=ι»εεΙὶεεο.Μ”ά«Μιαι«

24υθΩϋη<#εεεπαφκεψεκε89ΕτΜ·υομοτηΝφ9.9ΗΨ'

Με‹ ΗίδΠΑ ` Δ; α'

Βοπιειο;&1άοΙΩΙπτΞωω ι:επιιιικΡοπτ16ε$αφ ἐπΦϊΗΜ·

Σωμτέιιηι ιιι·Με Κοιπῳ, πω: Εμή1;ς_;Μς!μι;βάπ,ίΒί9ν.

_.-ω



! '

› Οιπ·ι·νιι πιω-π ~ ῖ1 η»

μϋΙΜπε Πςσὶπησἱἱεπτο θ 016δετιπτ οτιἰε θειιΜ:ΙΒΜ.· Τ

· _> Δ ΟεΚενδ ω: @Με Ροιι:ἰ5ειιιπ,δτ α ΙοτιιΜΜΒοι·Ιοοτιιω

ωοιπιωεπιἰε @οιΜΗ;ιΡΡατετ,ςποτΠΙΙειΔωΒὶτἱοἴα ἰὶΒἶἀο

βοιτιίϊκιπο:Π Ροιπ€Βειιω , ιωιΙπαρετπἱτἱ-οθ ίεΒΙίωατα μ»

ω! ω Ε:1εΠά,·8ι@μεσω ρτεψυΒε.ε:μφά 10π82ναδ2 Μ?

Ητιίμο ;οιπ ροκ· ό ι10 Αιιτάρ:ι μι: “τη ι:Ι ὶπηπτετιιιπ. Πές11ά

` :Μο Με ·υε:ΒαΕπτο.ι·Ξειιβε πι ρ1ε&50έ'ίο·έψεν-ίοακίβσπ

Ποιύε Μ τωαναπξ, 5ο ν:;Β.!Ρτῳίἔη-£ρ;ῖοπὶ$, ε!ι:Βρ.ιπει·

£€τὶρτιιω :εΙ1ηιιὶι›ω1πωβ @ο ΕοεΙ:ΠέΠό ΜΒ.€αοπ5$

φυσά άυο[Ριιμ;βέιϊϊ11ι“ΙΒϊ ιστοπτὶ . πυοςιιππυκίΓω

Με .: σφι:: ΕεεΙείἱα να! ΙτΑΜαμ»Μεσω εχωαἱΕεοΜΜ

Φνάτπ€ε ντ:Μεβι·&πε ροΠωσΒΙτΜΑί30ΠίΕειιικίπο ὸουατὶ6 ›

ρ;Χάοιπ ΕΜΗ.(ιιά)ίξε;μτ)(ποτιίι1ετίτ Ρα Μίςικτπ Ρτοβι1Μ

δ: ρο;ευτοιη Ιση»ρε·πέβ18 εε:νο(πιφ., ευιτωοπ Βειιὲ«ω

νε:Πέπε ΡΪπὶ:ετᾶαΜ.σιι2στἱΦἱτἔΜΜ@π ὸὶᾶυτυΠ: ὰ 26611::

Με ἐκ Βατο[Βοετο.ηοοά.ρρΠΞάσεΔΩβ€ωιτ·τΦΜοόφισά

ώ£Ξειπα:1ωε66εια:βεεἴατὶεϋε φω-ι·:8!):3.Βσω . γ - ξ ἴ

-. . ΝροἑχΒς9ηβρι;;ι;ἱοηοπιἱῇητφ άξνί:ιοποπ Ρρτμίβεβιβ

. βίξομ·ο,αιηιωᾶιιῷὶἐρι;:‹!ἱε,ἰ;ἑ_Εφη;Με:έ ΙἱΒἱ-νοΜὶΦατεῇω

τὶΓὰὶᾶὶουεωωυιιπετμω ·$< π>ὶικμ=ιπ έωρεψΙ:ΜοάσΜ,

ϋ8ἱ=ντ. ηΜΜ.θβ3:ΜΜ.άωΐΒ9$$ΜΜΦΙΦ-2-6·.ΦΩΩνβΠΦ '

εΙω1υπ› ΕΒΜήπ:Μεέμπ Γουιπάξιμωρςασ ειιὶ_πι _8Μ·

@ΗΕ 8Ωε:ΦΒ€41ΜΒ!Νάο ρςἑἱΒἑρΑςςὶΡαο ιιιι;εω ΒΙμΙἱιιπι

ψευτικα τ, <Ι>ιιὶΒΜεἄ Πάει ποπ :::4άωι:με Μ! , ςηη;;ρω·

Υοε8Ἐἱ0οε1τχειΑἀἱΩ.11ΕΝΙΜΜ'.-`Η!:Ϊ3£ζιιοτξἔοπ;ἱδο€ὲ|ἱο

Μι;ω-· >"Γ· !· '
!ι.”

· ;.›::.Ϊ
·--·`5η›.°|._ . !.~ . .

Μεἱ-ωε) δ: ιε1τ$Φιδ τοπΕΜΜΒ'β29 &Βτεηψι απαντω

ΡΓἰἰ8 Ρ0πἑὶἰἰςὶρειιω ΐοτέρ:ίε;Περηίψφξεετ (ΠΔΠ ςηη.`;α,

- Ψα·29·Β·Πω1=τε<ὶΜεοΩατ==/5!ὲκΡ9υε›ἐ4!ω&άΦ8εκ

ία15εκ0 Βρεα;8πωσεπωφωεΒορεωοσω παττιυκ

ηπα$!ε4ιμαΜΜαρεο64Εσω-Α1ακάαπϋ <ΜοΙ»ιη.

Μ·έ96 199!ωτ5"ησε€ἰιιὶωηνΩ<Μάπ/?=πι€9==ϋϋπε απ' '

99%! 1. ¦ Ρ4%φωεε1!αϋ, Αι3ὶ=ωεεωι=ω ὶ=.ῆμτὶΓὁὶόϊἱ9ε

μ”ΜΒ ρω: ;ιμὶπειιιιυ
...ω-·

δε › Μϋϊε·
ι

 

#9 ΦἑτκΞ τουέτησ ''

 



 

33ο Μ ιε ο ει.ιωκ. (:οκτιω?νιΜ:Α Νέα

Κταω:.ἰὶΒ.9.ὅ:ι5:ο;κ:. η: ε!ιιω ίιηι1ιτ. (;ΜΗιτε ἴΡὶτΙ:υἑΙΙε

Ρρπι:ὶίἰ·ειιω ὴὶΒἰΪΗκιΒετἔεοπιωυιιε απο ΒΙ:ιόΙο ΓεευΙετὶ

| Ιωροτετοτυφ,φιώ Μωιηιηὶιπειω; Μπα 6οφιιε εοπΗοπ.

ΦοτΣ8ε Ρέεεεἱατὲ° οοωΡποΒα ΑφΜοΠιιε , ι1ιππ ἱιηιιὶκ,

Α‹ὶ ΙΜΡετετοτΒιιπΕΡ;ττἱΜΜ βα!σεω; :ά Ωιεετάοποπι Ε.»

ζ;|ς52_μ η - ::.|:ζ.1 ::_ > ·'Α·μ . > ›: ·-=5:#€ '

~ #: (ζΌΜιΣαΒεηστιΠἔΩἱοικιτι Ρτο σσηίἱτωαέἱοποάσππάο>

Μ!ὡῷπιΡ.ΟοπΙἙωπιἰι3ο 5 Ρουτ1ΠοΙΚοωαποβάκ,αάίω

πιπτΜνΉΓετἱὶ €Ιυο:ιτ8σωτητα; Ρέωιι1ΜόφτοωΙτι1Μ:

ςέιιζτ.ΙσΗαπ;υβὶ (Π1τΐίΐ:218"Ρςπτο,80 ΙειΦὶιιηέτΓσΠὲ,οκιιπὶ

· ΜΒ νείΒΞόΝΙΜ ΜΣΜΜΜικΪτ; Ι3είεε=ονεάαπωε. Εε8ὸ

· Ρεττο,ὲΙϋΓ‹1;ΕΡΙί-εοΡἰ6ὸα:ειτΡε ετἰπιτι Ρφτεᾶε:ρο1Ι;ὶαιΜ> ~

'Μάο. 'εσηίἱὶτηεπὸἰ:δστ€ι1ἐἀἐ. Κοίἰσ5Ηὶοὶοσπ1ε£Βυἰίὶἰποπ ι

ι!ε68πετ ατειιπιπι 8εΡοΙἰκὶοιιτπ ίωρει·ΜΜ ; ίεάτειπαππ

-ΕΘαιιΒοΙὶὶ·ιηἰιπἰίὶοτὶμω;ςι1ἱε-@Με !ωεϋ;Μ:ι8τἘι.ῶὶΙὲοετ ιο.

ΜΜΜ» 26. ()·ΙιεϊΡωε τᾶκπιιε-'ἀω-Βἱιἱοηεω ΑροΙὶοἰρ

: .τιμά , τιιιὶ ειΗίε· ὁσωῆπῷτϊ ν76Ι8εΒεπτς&156:=Μεε 8: άὶίζΪῇἱΏ

6Χκ:ἰ:αΒ:ιιᾶὲ,ἱη·ΙαενετΜ ϊ€ΓΡο13δἱΜἔἱ©Βἔ8=Β€υτἰι11Ή ψ;

. °οεωτιικ,νσωακωΑσκ τω. πωωΡ6 ©ωεωωΡοιψ

. σιιΗττκΕι°6Βὲ`ςὶοιττὶ€ιπτἱ0η6υτ δε-Ρ1ΐτΉ:ετύπΝπΕα|οβ15

Φωαμ8. ω«Μή 1916 »Με ›ΡσοΜπέ.Μ.ψά.(Μ αμν

' :εΕιὶΒὶι;τω;ωιεςσόἑ1εἔΔε;αυΙτρε6ι&ωἐαωκι τ«ΜηΠέ

ΜέτιΜΈσηίιιΠοΗΜη! Ξι1-τώΙ6 ;- @ΗάιἱΜϊΕτνοε` Φωθ

4:οώματαΒΚατ,ςσωερωω3ω:ι»αωνωῳ ϋ5 Η

' · ο 5$ει€8έω18ε3:έωτμ6Γ6:·Ροι€ιοΜεΙϋάϊθέυη,·νωπάΜ(

μια ε. ι.νι·τί3ξ.ι3ωΑΡοΠοΗ (Πιτὶίὶιηη ΒὶΓεονετἰηΜΉ

1οςαΙΜΠε.εαοΜ-8!8ε9ἱ5_·ΗΜ ' φ·9ε1·ὸ4ἀἑ;:ὶ8.$2ε$ω

ΚεΓΡομιὶετὶπ. Εκ Μόζώοο ποπ €ς-Μπιτ-Εετιπφ π!"

τω ωϊεπεώΡε»16-ε·ωω 8ὸἰΡἴ€°Ἐἱἱΐ81ὲΒ€ὶΡτιεἰ1ΒϊΪ°Ψη ι

ΡιψεωξΕππωϊ:ΙπΜπε.;Πηιμε;ωε2εμφε1οεεε1εωβ [

«εεωεωικΡικε€ωεωωκεαωεω εεωοε0.2=Ψ €
ω;εαιεω&Ρωσεωωμεεωω ωεωιθΦω [

 

 

. πω, ··:.ιασωςεεω ΜαΜε1ωωινωΒΜ2_ Ϊ?
Με· -σω· ω | , ί· ·

Έ· ι “ ` ΑεεεΝ

Μ; -τ.πεό:ιιι::. πιω τ” ι |



Σ; Ωω” ι-Με ῖωωιω -τ σ υ π ω!

.Χ7

ΚΣ·-;|-. ;_Ο_~ γ Ιτ._μ_σ·ί) ··: ξ ι··ἔττι:·-:›ἔ ' ¦

( Α88ΕΚΤΙ0 ΙΩἔΧἔΙ. `| ζωο

ὅ°9ῖωἔἱ##ίἔϋϋξ€ἐ%ῖ###€27ΘΨε; -
θ Πσυμπσ:ε Μ=παιιι=ε1%η=ωΦνέέΞ_υτοϋίβ44Μέ5

Μ ;ιηιιι,Ιίς:&ἱςηρ€ἱ·ἐππ1-©$€κξῖ€#ΠαψάιΡο5:ΡΉΣΜ

ειι;ιο+1 μιτείειμωιμωμ ίιιςεεΠὶομ€; :ηἔη0Γϋ9μἴἔΗεἑη

Με» 66 €001ΜΠΕΒΜ (ΜΙΒ(σωπδωΕΉωι:"φω9%

Θ»Μ6-86!38_υτώμ11Μαικ·ΑτεεωφεοΔ-Ω!υδαΐνη

9:Πίειι6-ζω.Μᾶϋ-ἔΒΩΦΕΞΙἀ.€ΠΕΪΞΣΠ!ἐΡ!Ἀ £9Β%ιΜ99=εΘΡε
ὸἰΙεέΗ ιο.άε ειΒὶτωιΒὶ άΜπιιτ , εοιιίςικ ιιαβ;ν:91 $119ϊμε14ε

4ΡΡΦΒάιαστμάο)ϊ08·ττΠθίβ8%ΒΦΗ σωιο6ρπ_ισφβα8

Φωίσεο15%ω1σε_ρτεεΦακο ὶΩ.7Ϊ4ε>Μι1ειΓὸιΘ€ΦΩΜ

ΜαπτίωτωΗυ;υε τοἰ- εμιο Με ω9$989 935ΙΘΝΜ

@ΜεΜίΙσπέά$ΗΜΜε <ωση>τσΡ ωπἱ8.€%τἱΕ-Με Χ

198ίτι1ε Ιυά1Μ 4ι1ΙΒΜ:=ω?σεωίπωπ Ρτ01Μει _

ΒΒἱναΪιιφωθ.ΒΗωω Ιωι€11τμμωμψεο1Γ:.5ια;τιΐθυμ-χ

ω, Ηἰίρευὶά . τδάΩΙζέ86ΜΒΒΜΔ Μ;ΜΦΡεϊΘΒΜ

ΐωωσε άοΙοτει Ϊαὶέΐοἴετὶε ία @με ΜΙΕ<>τω639-Ικ ο π

Οβ)ἱὲἱΕι1τΔδ1ΒὶΩ›ἀς0ὶί-ι0πἱ ; ορμφί;ωΩφηοΠίο.%ν% μέ, .

ιι6ωϋνάσάὶεφϊωιΦὶτιιωιτ-ιτικϋἐείἱεῖιπρετὶοὸε.εε4%

αεπωιε ιιιωεεω £ι8ὸΞὶΡΦΛ1ΩΩκὶΦΦΦπΙΗ8 Δο»πνσω

ΕΚίβ.ΥΕτ&σ ίιιΜ.,, Σε! «Με ωμτΙτὶε μιβοικητ εμπίάαιΒβ8έψη

νΙιι:1 π5ιι-Ιέ6τεο ίιιΒε1Β. Ωά πωπω: ι›οι1ἑἀεὸ_οα:τοςὶερἐτεφ

( άεΒετιτηιιἱι:$ωὸ Μ:έἔ€ὲ ίῖιΒὸΗῇὲρ.ὶΙἱ$Β€£2Ω€.6 βΙΜΒΒ8δα

.τὶπιιἔ τοΒπιτύπξ:ΗΒε4!ειει;μωφη-$ Μ. _ ~ . μια! ‹,Τῇ

. ξ€:ιιι1ιὶὸ:ῖἔάΜΏἘ.ΒΒ!Ἀ5ΐθΔδ.ἩΚἱΠ” «πιω ςυοάΒΦ1η

τω. ιιιπΡ;ι·ιὶ ἔωιπὶιιἰε άάάέτ11τ, ως;» _ _τωιηικ λι13Η18ῇ

ειΡτὶοτὲ8 δε πιειΒΞε ΜοπεΙ ίὶιιπ ει! ΙιπΡοι·απόπω νἰ:ὶ,ε1ι12Μ

Έφτπωιαμορτει:Ρ:ι.ιάεπτίωι, τοΒιιτ, δ: ΜΜΜ πιο.8ωτιμ ,

ὸἰπεΜ.Κ€ἔΡ« ΕΞΩ ‹1ιιἱἀεπι ωειείε φτασει π! ἱπιρετ ωι:Ιππι

ἔειιιιε πιο. ειιΕπιιπι «μαπα ΓΦωἰιιΞιιυτπ ,› Κα! :ποση ποπ

_0πιΡει· εκ Ιε8ε πατατα: οίΠοάτιιτ,ιιτ ω: Βοπὶε Βοιιὶ Πάπα

ω”ττιαΙ8ε ΙΜΙὶ,π€:: σοτιθφιοιπστ επ φ.ιΜιιίά:σεξου

° .!"Β

 



.;;2ἔΜιεκ: ει-πιπ.-·°Ποπτκονιπεπίπνκ

ἔὶειιὶτιιι·λ ΐφωἰιιἱ

Δ'Ι'4ε;τἰυ.ιιιι ειΈημιςητμω €οΙΙΙΒἱτιπα Ι. ; @Με Ιε8ἰΒ Μή

δαάοΗΜτιιτ €Πἔ ιύξι;όέπέιιτη νΠοιίιιω τοπίαΙΙιιιτπνιιόο

ὲΌιίἑΪΜὶΕ Β3τάξίξ1·ήΈήπέέΗ6π Ρ0ΙΙἔ'ἱε8€ὲ έ0Μετο , δε ρ::

· ἐῶιἱἔεῇπὲπισ πεεέ τοΨΗ [6εριι·ά τθυίετε..Κεθ'Ρ.ΡοΠιιπι·&

" δ.:τωί18:ϊ2Επε (θα ΡἐἱπεἱΡἱΠ-ωΜ δο!Η:τώ Πι (ΜωβΜ

ΧώίΣαύοξιίέεό0ιΜΜΒιώτ,ΙΈεε ΡΘΕΜίι€ΐοιιτζά 9ιιΜτιπ

μιικ1επτυπινΞτσιέιϊω @ωΩΠο,Ηευε8ε ἱξ€ἔἐϋ,ῇϋπστι1πτ τα

.ιινω νό:ῖ·ὐσ£ιιςτι4ιτ€-ᾶϋὲΗο:ἱτα; €1ᾶ::ςεΒ·ῷἱίϊἱε.#£ο'πιππ0#

. Εβ.·1.,:οη5ωςμμ =έ-·» έ- . . Ή 1 ' :ι.ω.;.:‹;! ·χ Μ; .

μ , θ`ιΒάδ 3εόνά·ϋΐε;ιθ2Ψ.·ω$-άο Κ.Ε86!.ίιΙ€,θμόέ ατΒίω

γωθάϊιτέτάι· «11ιόεϊ Ψώ3ΜΉιΕι άνσιπι5ίΒιΜΜΕοΜδεμπίΒΜΡΠΒΜε.€ Μὸ·8υΞι ω:ιΒ4αιω%ιισ Θεω"αποφ

· Φ0ω>Μήπε ΗπόψΕϊόσεό αμα!- ιιά6Β&ίωουί Γαππἐ

ςοιινεῇΙΞΡϋΞτὶΙὶΒυε οΕΕτΕέ Γ: ΜΜίίατφΚείμ

Μει·έ:8ι:Ια πω: τόεεάΠ3 ΗΙωια1έωτ3οΐΒ11τ€τοεπαω Με

.7Μ6ϊρω·6τΣαε ζἔυ Η4Μα·ίΒιιΒ Μό:αΪίέττιπ,ΗΜη

ΙοὰΕΒΘ8ἱα κ! όι1ά8.&άοΙο-υπωτςΜώωοόσωω Ιδο

_ @ΜεΒσ€ρωὶτᾶΠἱεἶ8ε:εΡτιῖ=νἱ‹ῷοωΜ. παπα έιπω ζἰ:ὶκο ό:

βίΐΗΜΜπτε ρόΙΪἱΣΜ:Ποϋἱιιε εκ! άἐὶ·ἐι-.ηττ; 3 ζι1ΒΡτΦω

Αυεεωω ΜΜεἱΟἑΠΜΜ·8ὶεὶΙΙσε ϊΚε8ϊιππιήἱπ-Ϊώἱο©

«Μιτόπι,82 ίἔπτοηΙξεω Ρ:οτιιΗΙΙὲ εοπτέε ἀοωἱποε εἱσ Μ;

Βε·δβηΗΠτετ 4.ιώπιόΙα ΥπἱνειΙΕ›ε ΒΙ=ιω ·ΙίτειδΙ 21ἀΩΜὶπῖΩΞὶὶάΜτ€·ο .Μα ΙΘ8ἱΜι18.Ηβπ€ τωπωπωωω

·ίαιτιΜε μιίὶἐ Κε81ιε δ: Μιρει·πι τὲὶΒεΒιπιχτ,ὁαΐεπἀἰτ @φ

Β6:1ιΜψι ι .ὰὶΓΡυτ.εΜ·ῷΞἩαἐ Ρ€ΨΕ8ηχ:ἀὶ|ΕΙ1τὶΕΒΟὡ·

) ·ειΙ:;!ΣΒέ6.άσ::ΚοΕ.υΒ.ρύπ Ϊ .ω › .: @μ Η Η `

π 'ν5:,ε.ι·.·..

 

| ι.·;;·. α:

' ε1›3ἔ'ι:ἔι;;τ;ἐ:ἶ:ἶ.... ”,:..ι.) .: _ ·υ_.«ἔ· ~ε Λ88$$.

Μ;ϊΜικΜτ · : ε; τωιΔη:τ 2ἔέ,. Φ· τ:3:;·-.'·ν ·· :

κα:: ::σ:τωά.4;: ε τ:ιαω:ω·ε;-ΠΞ «··ω-μτιωλ'. ¦

Χ ‹
π. , π”

-ξ.τε:°'

  

 



' · .θ ε··κπ·:κτιωΊι απ.: · γ ` 83

. . 2 : ΑεεεΒτιο Με:: 211. _

Ξ ]ΖἰἄπΞ/ἐαἐονἑΜ &έιέςναςαπΐοπινι2εω Ισςι3· 288Με!ιδί

νε: ιι ι 1;γ κ Μ; ἰιπετρτε:ὶ!:ι1εΔαι/Μτί &ιι€1οιιιιη

: _ Μ ]ιιάίσΠε Δε! άβσΞΠοηεω αιαβι·ιιιτι ΐουάει!ιατη,δ:

ὶτι ΒΒοΗε π! ξιππιπίοη ε ποΠ:τα εοιπρι·οβΜοπτιπ , Πω:

ωηωΠβ;;ῇ μ.μήσ @ΜΒ δ: ()ΑποαΜ. :ιΙΙοἔειι·Ι ΡοζΕπτ. Ε:

Βατι1επάι11ηςβ, φησὶ ίει;όει νειΙαιιιτ αρα πω , τοτοςιιε

στὸ: ()!πτέΙΜιπο Μπι ΜΜΜ (ματι ῇιιε εὶνΠε , οΒτάπαυτ

Ιεἔὶε ειι&ούτε;τοπι . (ξΕοιΙάιιοΒυε ερεπὶΠῖιπὶε 3Ξε11ΜξΘ

^ Με οοωΡκοΒε:ι1ι€..Ρτ1τυὸ αποκτα εΙἙΙὶΒτοε Ρεπάοκι1πι κι

7 ὶτηρει·ἑο τεεἰτέ τε06Ρτο8 δ: ΑΡΡτοΒιιτοε εΠΕ Μ: Ιωρει·ατο-ή

ήΒικ δ: ΡιὶιιεἱΡὶβιιε_, δε._αιττι ΑΡΡτοβει:Ιοποπι τεεἱτειτπ·

ίιιίδεει·ε , με τειιπξ ωρτπειπὶ εΠζ: , ω: Η εκΡιοίεὲ€ίἴστιτ η»

ΡτοΒιιτὶ. Ι.οῇΒοαὶειω τειπροτο ε1ιιοάπικάπ ΒοιηΠωπι

ωοτηοή:ιιπ , Ρ;;Πδω ΜΗΒτ1 που ίο!ιιω ὶη ίπυροι·Ξο , ιιτὶη

(Ξετιιπωπἱεἰ,ίε‹Ι @Μπι ειστε ὶιτιΡςτἱιτιτι,ιιτΜ θει1Ιϋ. , Ιώβ

_ΗἱΓΡ2πἱ8ὶι1Α£πὸ€π1ἱἱ8Ι©ἔΗί1111:δζέιΡΡτ0Β2.Εξά.ίπ θα:

Μἴιιτραιί , ΓςΙοηεε8ε μου εοπττεάΞεεπτε Σιπροι·:ιτου: Λεω '

αμιετ:ιεΜ μρΡκοβαςὶοπε ίιιιπ τεεεΡτὶ.ΝιιΠιιε Ρείιιαμ

οτσ:ΠεαιιωοὶΒηοτεηὐαπι ΔΗΜΪι;;ὶ8.:ΩΒοά επὶω ιι

Ιίσθ δε, εἱιιε›οαιιΠΒ.ω πωσ ἰἔποτειτο άεβετ.Ι.ίω δέ 1.&ε

μοΓε:1Βαε.ΕΕ εΙο ὶιπίΙὶτ.εᾶ.Ϊταςιιο μπα Η:ιιόοτιιπι Πω:

σοηΠιετιιάΜ:ε ιμι·ιΕνε:Γα!εε,ποπ ΐώιιπι ερΡτοΒατἱοπενἱἀιω

Ροτὶ:ιΗ ,ΜΙ ετΞειω τειεἱτο ΡοΡιιΙὶξοπΩηίὶι ἱιιττοὁιιΜ;

ηικιρτοριει· 0Π11108 Πεειπ. εαπ-ίπ; μι.Ρ . :::ει&ά-ειιάΐ

κ1ιηθ.ι.πιιτη.ι:. 7 Χ 7 +· › 3 ·

(δετιιιπὶὁ τεπιΡω “Πιό ιποωοτὶειω -Ιιοωὶπιιιπ εκ

ΦωΘΠΜ08 £2©Φτο σΠεΙτιπ, δ: εςυίΡο.τατιιτ Ρτἱνἱ!:8ἰο δ .

Ρ1ΐἰ11€ὶριτ ως ατά Μεητὶεἱ τοηεοπο.Ηιοε μιι:ο.5.άιιξΕιι8

.εισμια,ΕΕάε ης.9ιιο;;ἐς 2β.Κὲιὶιιτὶι1ἱτι11°. .μει)1ιίιπ @ὁ

49ε=ππὶπ.ὶπ›μ=εὶΜ =πτΜωΡοικω ἱσἔὶωυᾶοεὶεωπι

ωιΨ,εφη £©ΙαημιχίςρμΙε.ε1 Μα, ίοψστὶεω Ε:ειώσι
° › Α η] ζ . 3. >

μ.).== .

 



 

κ

Μ;; Μ: εε ι πια. Ώωτκο-νιε.ιω ι μι νικ

ίΒα:ο:ιιπάε @ίση ὶιι τοι·Ρω @Με ι:Μ|ίε @τε ΜΕττς.Ζια.

Μ Ρϊ0ΦττΜ€ιιά.-πιάώ] ;_.Ϊ.ο`πζ<ξἑ επΗώοπήιεω ΜΜΜ

τοςηΙε8ιιιυ ΓιιΡςτωτ, Μ ι:1τιοό πιοιίβμε ιιιμαιιὶωἰ ε:οπίοΜιι

μὲ: ιπι1ὶὲεἱιιιπἴπςυΙα καμάκι ›ώ δ: ΩΡΡϊοΒο.τιιιιι Με

@ΜΒαεμά Μες.ίΕοΙο Κω!» Ηπα -οΡἰιπὶϋ 62Ι€8επτετ όάθτε

ΞΗάιμ·· δ $ουΓΒεαΜό Ρ:ιη.ί·Ει16.πυ;ά5..(Ξυττζά.!οε.ΖΘΗΠ

¦ ὲΡῖτἐἴ:ιιἀο;ἰπΡτεϊιιὶὶὶἰε.ΡεεΒἑιι.ΙίΒ:7.εοιπτο.ο;2.

? ; ΟΒ]ἱ£ἱΕι1τ,£Ι110ἀει11δἑ0Ι©$ θά ὲοπιΡὶΙατοτεε Β:ικ!οτι1ιπ

~ ίιαὲτιιτιτ:Ρτὶνετπ ρατώυπ,ρυτέ ΟΒεττικ άεΗοι·το, δ: Θ·

Ητάσε θειἔπρἱίὶὶ,ίἐοτιῆιΙω Μει:ΙίοΙρ.πειιΐοε,- πιώ και Μ

Βιιο-ΜΜ τ εᾶοτἰ€εῖεω !‹:8Ιε εοηὸ€ιιἀπ.Κ€ίΡ.ΜατΜάο

ΙΒιι·ΗάΒτοε εκτειτικ ι:Ηαιτι Ιππροτειτοτιιω ΡΙεεὶτα›&€0Π· ·

Μτιιά6Με, ὲὸἰτε: δ! Ρωιτιιι!8:ια εΒ·ΙωΡεωτοκιΒιιε , Μ· '

°τΉπία (ῖο`οτειἀο, Ηοτι:Ιτο, δε Ριὶἀοτὶεο 3 ςιιὶ ίι:Ρι·εωαΜ

ΜΒι1€:τωπροαΜιεϋη Γ: τοηάω:ιιιιι Ιτ€ιιπκΡταιςτεε·ρτς·

0Π6Η ΙωΡΡ.νε£ει°α μπο.Έευόοτιιω ἔτι φέβιιΓάειω 1005

° ε6Μπετιιητ , του Πει Μἀ5ἀεωετ 8‹ άθττευκΕυιπ , ι1ιμξτ α;

οὶεξ αποτο. ]πτετί:€5ϋόει!ίει·, Πιιοτυπι ΜΒιιετιιιπ ιιοιιτιαπω -

:ΡΡὲ6ΒεΠἱ: ὸστατὶῆὸείῖο σε:1Γει·1τωτ.ατ&Ι.α-πω Ρωτοτί

. ὸε>`ΐιιὸΙς:. Βεσηι1ς·πίοι·τ·ΟΙάεπάη ε:ΙεΙΐζ4.άωιό!1οπ.Βέ

 

- Μιιώ Γιππ Ροτισε·ΓΡεεωςεεεποέιιω Ιοκ:οτι1πι απ!

` 11€ΗϋὶΏἱ;εΙι1οό Μ ι!ωτιιι·ιπ- ιιΓω Ϊευἀ01°11π1·0όΠῇτΙ1Μ .

Β1τι"τ- μ:: ΙωΡ.ΡΒάΦτίουσι Π!.Ρι·6σίΒαε·Βσι1εΜεπΠε κά·

ΙἐΒἰΙ. -- δ. ' 1 Πλ .. .· : ›

».;Ι8€εὐπἀὸ ορΡοπἰτϋτ.(ῖοιπ ί-ι1ετιιι·ΙΜ6ε ἰπἴοτκεε ΙιΒ:ιε ΡΜ

· πο

πιέΜεο, φωτο ωπὲνετἴαἰεε.τ. : .5;Ηιπ;αι!ίειιό.σΙαι·ερ0 ·

Η: νεὲΒ.εΙὶτ€ι· Μεκ1ιέεϊ Μω1οΙωεωΕ6Βίετνατιιτ.εφ1-5· ¦

υΙτ.‹ὶε ειΙξε.Ϊεηὸ.Ρειτετ.ἱπ νετΕ.Νοπ είἘ ο:οαΪιιοτυό0@ΗΜ ,Ποστ εσήτέ:Μαιτι -ΡτατἱΡὶα€1ΙέΧ'Σουεοϋβ4](?·

Ειςἔὸ 4:οπΒιετπώπω ΙοεαΙοε ι1οπάεΒευτ ΗΨ.τε αιτινθξ·

ίϋ575.ῇ11ε ευεεω °ὸἰὑὶἱὲΪἙπίἰ.ἀι: ]ὑ.ἱτΞ`πὲτ.(ἔ!ΚτἴΡτἱίἱ2 @ψ

ΜἀὶΛοε @ώστε ΡοίΙσμαήν Ιὶιιἰτ°ὶϊι_·ί€τἱρϊι1.ϊῆΨἶ

ω: υο1ε6>Ρ6ρω1 ροΜεωίπτοοΕτωωωωΜέ

16€μει€πτ οΒτωετε.ΙΝε ·41τ1ῖϋ115:$`ἀἔ -ΙοεΙΒ49ΐ

-μ .· Α” «

;:3ω!0ΙΙ ;



 

με· |·

; .. : Ω·ι ·καΝςκ α) _; "ί 7 7 · 3;,;·'

ΙἑτὶΡτο.ΙιιΩ.‹Ιτ ῇιωπτυτ.Ο2Ι.ἱα: :τῷ !ι ΡτὶπτΪΡἱ0Ίίἱώ

εαπ ΓικτιιάΜ:α Η:ιιάοτιιω Έι.ιετΕιιι 10£2ΙΕ$ ; τοπιιςπ οί!

ιιικιωΤιπΜπάετί τ:ι·τσέιιετα ,·διΕ:το.πιτ0 Ρομι!ἰαιπ :Μή

ηΠὶνο1°ἴάἱἐτ€τ οοιπ απατα, απὶνετ[8Ι€6 απίσησ.!ω Γιιπς,Ιφ

τοΓΡοιιὸευ (ζιιττ.Ρατ..ι·.ίειιά.εΙυά:Π.:.Μαι ι:..8ε ιι!;:Ύ - ἔ

#_ τ.ω....:.
'ΆΛέξΕ;ιτ_ιο. 1.:::έΧιι1. Υ .- Ξ

;!π]Ε·ιωι':5· ω» ιις9κέτέ!βϊα/βω.ιιῇιΜ/ἄπἄι:ηιΡ4ξ#ἐ ·

Ι)Υ π: ι τ! κι : ΡοΠετ, ηιι;ιτι‹ὶο ῆἰὶιιΙΐαττωιεειμὶκὶτ ίειιζ

. όιιιτχετι Ρ:ιττά :Με άώο::ιτιιτ ιιἴυεἴιιόΕιιε.Ετ Μάικ Φ)

ἔ2ττἰ Μη ;ιςςμ1Μλιιξημτι€τιι&ύ.ΚατΙο Βιιὶιιε ἀεεὶίἱοιπἱεειώ

'εφ ροτείὶ ςὶχιρὶοκ.Ρτἰτππ οίϊ,ειιιΜι ἴοιιἀιΐ σπιτι άετιπΡ1:οΕη

κ:: ΙΕτνΜει π1ψτετΙ:., Μ: ΡαιιΗι1ιπ εΔΠτειιίωνιιόε.Ηειτρ

ιπέοριιΙμε ΐουά:ι τεόΕὲ νοκ:ειτ φωπότια ›ί]ιίμα·ιιι, Η :Π :πή

Ιὶωτἰι Ρ1·:ι·οΙ1:ι. Ατεἱιιἱ ὶηὁείὶτἑίἱ Ρεει1Ιίο ίἰἱῷιιίἶειττωιίιιπν

ξτιι&ιιπι ποπ εις‹1ιιἰτιτ Ρειττὶ,ίἐιὶ αι :μια οσε:ιδοικ πτἱιὶεἱξ

ω, οΒν:πὶιιιιτ,ἱιι [οΠόιιπι μ! ΗΙίμπι Ρε::1ιιοιπ.5.μ .ἱπίἱ:9

χζΒέΒ.ιιοιι :& ΡειιπέίΕ&ε.ιοΠα.Ι,ευπι πιι1Ιςει.().άο. Βου;

τ1ιια;Ι1Βετ. ~ - . γ ` '

_ Μεσα πωσ εΠ,εΙυπι ΗΠιιε ΙειΒοτοπι_ἔ-οττρ:α:ίἱἑὶι1ἀξ› ίδ:τ- ›

@τω ωιΙΜτΜ:ει·8ο ο:Πιιιιιιτ εΠ:,Ρτεωία,Ι1οε ώ ΈΟΠΗΠΩ·%

Μ ΐόιιόοτιιιιι ει! απο ΡεττΙικτο. ' ; _

. Ορροπέιιι: ΜΚ: ὸεεΞίὶοιιὶ ἐιοκ: ει·8ιιωεπτιιτη. Μ ςιιἰ‹

ΕΜ αιιιΠε με ?ειιάοτιικτι πΠιι1 ποιττἱικιτἰπι εοι1ίὶἰπιιὶ;,ίσι:ἐ

ν3.κιόιιτκί σα μι: οΜΙο Ι-οτὶΡτιΙω.ε.ι.5. Πτειιιιιι;,ά:$ευώ

εοἔΜτ.ΙΙΒ. :..&ιιά.τΙτ. ι . δεσ! μυ ἴετὶρτιιπι νι1ὶτ @κής

πο; ὰ ΗΠο Ϊιιιτι.ειεςιιἱτιιπιτι.ιτ Μπι ΗΒοτ1Βιιε δε ἰπὸιιίὶτΗ

ζω , 900 Μ. ιιίιιωθιι&ιιω εετμιὶτί Ρειττὶ.Ι.ειιιτι φωτα,

φ Ρτιιιο.ὶιι νε:Β.νεΙ Μοο_ΗΒικ (Με π! απο ροτν_ειπἱωι·..

ο-άΦ 'ϋ0τ1-τμιε: ΗΒ.Επ8σ 8ο Μιιείι·υάι.ιε Η:·ιιιϋ μπώ; μας

' 9ΨιΉι11°.Κ6(Ρξ-ουβα_ίσπί Βοηο. εείἑ_ι·:μ[ἱΔ,Ρμὶο. οσ:α160η=ς '

πιιΙιτιει: @πιω , περὶ· ἰπἔἱειιΠὶε αιΠι·επ ιΒιιε Ρειτεὶιιοτι

9Ϊεππ.Ε›Ιςιιο μας 8©€1ιιἱτιιπ

κατ.

(ΜΜΜηίιιείτααιιε , ίεἀ

.- Α” Δ



 

836 ΜΙ$σε1,Ι.Α:Ν. εοπτικονι1€ειΑενΜ

Βιιτ.Μ1πίσ.(Με εείΐ:ι·ω.οι·π .ΡεΙειτ.ρεειιἰ.ἱὶΒ. 1 π. '

δεειιιιεἱὸ οβῇἰοὶτιιτ , πω! Ρα:ιήΐει εειΓΒτεοΠο. που του»

Ϊῖίὶιιπτ ὶιπ Μωβ ἱπιιηοΙτή 3Βι,ε.Ι.Π ἔοττὸε8ε.!ὅσείΕτ€πιἴε Μο

€αΩκοΒΡεσιιΠόεσέ11ιο απο ίεικὶ:ι εοιπΠίΕοιπ Μπέυπτ Μ

Βοπίε ὶιπτποΒΠὶΒυε ε. ι .ΕΠ εΙιιἱΒ. εαιιΪἔ[ευἀιαωὶτ.!ἀΒ.ω

ΐειιά.τίτ.ι3.ποπτ Ροίΐι1ητ :Πώ εΠὲ Βοικι ΜΒΜΜΜ ΚεἴΡ.

ΙιιΡεειιΙὶο σα(ϊτε·ιτΠ ΡοίΤωπ @πω Ρτεεά:ει ει!πι:μιο Βου:

έτηττιοΒΜα απο παπί , ςικιικ:!ο ΜΜΜΜο Πι ΜΠοω

·- αιί!:τίε ειἔεητὶ, νε εοιατεπ1ΡΙατίοηε ιι:ΗΜεΕ αιφάωΜ!

άω.ω Τιιιπ: επΙω ω. ΒοπωωωοΜω Με Πισω άετά

έβο ΐο.ππόίειιητιιι··δε σειπίσητυτ ε:ιίϊ:ταπΠα ; δ: Ρἑοἱἑτὸεἑπ

Με Βοπἱο ίἱειιτδσἰτι ΐειισΠε οτωθοιιο: τΜΠτίεη ίἱΠο ων

28$€,εΧ2:1ιιόε-τιιτ μποτ φ1οσ.ό ιιίιιππίτι1&ιιω ΜωβΜΚ κ

μΠ.άε σάκοΠΡεευ!.ιτιἱΙὶτ.#ΙὶΒ. 1 :..τ1τ. η. 7

Σ ' 'Τσττἰὸ πιονοτιιτ Ντε 81°811111:πΚυπ1 @η Ρετνἰ ωοιπέέ

ϊἱίΪἶ€11όιιω πΠαΗ 8.ΙΙι.ιά εΙἙιΙιωπἐιίὶιεΗ·ιιᾶιτε ι]υΙόέω Μ

ὶτιππσΒὶΙἱε εαρ.ι.ἱιι ΗιπόΙπι 9ι1ίΒ.εαιι.υΓιιε?ω&υε ΜΙΒ

δεεΙΒιιί.υάι·ιιόΕυε ΕΙἱσἘαιιπ.τεΙΙιι ιιιιωτ , α·ιτυίπ είἙ «Πω. 1

Ρεπό εεςιιὶτὶ. Ι. ιιΙτ.() όε ιιωεΒιι€Ιυε. Εκδό δ: Μ(Η

ο:οαπποοϋτεε 8.τε!ι1ε ιιίι1εΐκιιέΜε εἰεςυἱτοτιττ Ραττί.Χώσ

Ρϊ0€εάΠ Με ετ8πιτϋεπτι1Μ ςιιἰόεψ Ιω 6ίη>Πειδιϊ με

Ρτἱο ιιί.ιιίτη&ι1 , ςιιἰ Β!ἱοῶι1ι.`τ‹=Ιἑ6ὶηε,ἀεβιτιιι· Ρειττὶ.νε- '

:μπι :ιΙξιιά σβήσε: ίπ υίυθι1&ιι ΐοιιόΙριιί ποπ εειμιΪτἱΝΪ

μια;Μ! κιμά ΒΠιππππιπεκ άάνετ3Ιόςυε σε εέ απΙοιΈσ

ςοΗίδίως ειι1ίο. "ωιωδ ΡτοΡτει· ἴειιἀιιτπ όοππέηο ίευψ

τὶ;ρι·α&ο.τε τοπετιπ, ;ιτς1ιΠΠ εποε: ΓωόΜΒιιε δε Ρτονοπτ1·

' Βυ:[ειπόζ ποπ Ροτ:τἱττοωιτιοὸἔιίοι·οίησ Γετνπε. Μπι:

ίἔπτΕήτἱέω Πασά ιιίωτεΐι·υθ;υιπ Βοιποτ11τυ &ιιιΜΙυπΥ

μταιιοπ !ιιο:ἐΓσ.οἰειτ, ειιιψΙε6%ωιτιη· & άε?«Πάοιιτοιω· 1

άωΒϊ Φω 8ἱἴεΠ.δ£ 282ήπ 4. Ρετ. ττεδἱ:. !:έιϊό. νιιΙτάξ19 α

¦ &ΠΦ0«ΜΒ0τοΒο1τ.ει)·.ιπιττι.48.ΡΔ‹:Βἱο.Ββ.7.εοιπττ0.ΨΡ

' '77εμφωτδοπεΒς:ίιιειοεῇ7εξεαςὶ.ιιιιιπφ '

ωυ··μ.. ·- .Μ.ωεψ '· _ ΑΝ”.

Δ

  



"7

!3Ώ._ε

.|έ!.ω μ

Υ. Φέ Μ!! ί!! Η. έ3ί

' Α είε Ε Κ1ΐ1ϋ` 1.45: 2Η ΐ

ώἰἰιιὸαῇπε «ικόίυα2τα:π ειρ·ατυπι2τ Ρυτά!! είε ι;ήφισβνισξ

'ϊ ·· - Α. ..--ῖ”σὐ£#ὶ,·2. |.. _ · _ ; Μ! -Σ

Ν ό ιι·ιιη:ἱςιιἱ τω!!! τσωογςπ!'οπε!π Πι!έο.ιΙά6!!τά4

·· ζτε_τιιτοκίεριπο.τώίίνε εὅΓειι Π! Μ:ετη$οτε!!;(1Ψδ

ΡτοΒ.ιτιιτρετ 6.1 Ρετ (Νοε Η.!ι1νε!!.ϋβί ἱιπἐ!!!!ὶΉὁὶἑ Γαία

!!!!!εμ ς!!ε!!:! φα! !ΜετΕ!τιιτα ἀςγετετἰξαμἀρ ε':!ρκεψη!Ε

Μπιτ δε!! Ρο!!!ε. Κ; Γειπ!ι1·πτ Βοτ!ιο!τ ξ!! -τω&;άε!:ε!ιά.

`‹:ἐιΡ. Ϊ. ι;!1.4οξ νιι!·τϋ.‹!ε ΐευά.τη3.;.ι;ϋι!π.7.'(ἱο!›ττετἱειψ

`6Ρίι1!ο:ιεττι !:ε:11επτ Η0το.!ι1ὁ!6.1`.-Ρ€τ ΐ1ι!._εαζ!!ινείξ.ϋόΐ . 7

Σο.ς:τ .6.πι!ω,1ο.5ο!!!!3εε.Ρεξ6έηΠώ.7__Ξ““ Ν!!

Ό ;ἰο!τιιτ!.ο!›!ἰεατἰ.9.5.Ρι1ρ!!!υ:.$άθάά&.2Βτοζ ί

ὁιεἱτιιμςιιο!.! ίο!νι:το ριιΡ!!!ιιε Ποπ Ρο!!!τ ύ!!ό!4;ι1&ξήθα

2ι!τοηε. Ετ8ο πο; Ροκ!! ειΒ[εμπε ειιέϊος!τω: ιιιτοτ!ε μυ ·

Ρι!!ιιε νο! αι!ποτ !ηνέί!!ι·ε νειίε!!αίτιδρ !··εΉάο ειπ!τμιω

δασίΒεεεωε νι1!τ τοἱιποτειπ ροΠΕ απ! ιτιιωχΐέικ!ι1Μ φ·

Β0νατο, Με ε!ο σο νειία!!ιιπι !πνο!!!τε,ί?ποη Β:ιΒεατριιι· -

ιρ!!!!ω!!8_ε ΜΒΜ! ειιπικοτει:ο, ε!ε!κτ σάιτ! εἱμἐ από! - ·

Μετς άι: ντ:τ€τ! ξοικ!ο ιπνο!!!π.Υςς!οτ τεπιειτν!ε!εω!

ΦΙ1τςπτ!πηιι.οβ ιτι!ιιο;€ε Με ειπ:ιφτ!;ει!!ό!ρε!τ!ιξεΧ!ο.:ιω
@ΠΡΟ βιιάρ 1κ1Υ8!!!ΕΡΡΟΜι1ϊ1, Ζώα. πω!! γ!όςτιμ σ.!!εηηει!:ε,

Ξιι ΥἔΖτεῳαΙιςιιατιουεω ςοπ !!·11ςι!.°.;!&!.-μβ.ε ` υ;εε!ιι:

- #15· - ;ειιμι. ι16τ-δ6πα-&Μ1ποςη00 ξι!ιερε.τ ρρςεμ.

ί!! ω!υττω Ω

_:Ισες!Πτατε!η!Ρε ςπι€εαΡρτοβατ. - ._ ,η › “ › Γ ¦

.η €€9!!05!9 ΦΕΡοτ!!ειιτ Ματ' ωρἀο.`αιρςἰςε ῇμΕἰ!!μ€"γξ! .

13"ΠΩτ Γιωτη ος!ιόπιοποιη θειου: άετε:ίοκοπτ , νε!‹1μο!.

.ξ!Η8 Ρψ89Π!Η:Η ;!ιθυο εοητεαό!ιι θμ» ·:ς μια;; ;

_!! Μφτ10ιετιικοτιε, νε!εοο!επΠιε οιιι^:ιτρτ!ε ` ει!!! ό
Γ Η .-η ;_ . _. ; Λ Α· 4.)_-· δ"

.9Φ.Β99 -
': 7] · . ; > - 4 .. . . . . 4

-!3Ηρ τι €9ης!!!!φαεω. :φοτο άρτε:1ιοτε;τ13μ κι ς!)!ιΒειτ α
3 η ·

  

Η

Θ
ο
ΞΗΜ-:Ρ ωΟα ·ν:: ··η-ε

π:

ἴ:ζ

σ: σ: οοε: ΐΊ
οο.ΠΕ!.ο έ*ο..

. 'Με ω› !

.ει 9 @Ηεπέε93εμεΞεν4εσ9%Πωσ· (Μ
ε! .7 Ν” -

 

κα! α!!έ!1:ιτι1Π1 ω! ἔι Ε&ειτο!ιτ!!υιιξήιιςι1ε 4

Ν· ω #ίοι . Δ ι



 

ω
:ρε Π. ρ_: «Α·

3” ·ΜΗΦΒιιδΝ. εοπτκ6νεΜωωνΜ

ή | 9ξΧ;φΙΙΗΞ ΕεΗδέ ΡτἱνἈῖιιτ,Ρ·›ξ ὶὶίὁ6ιιιξειιιῦε @οώΕπυσ

' ΡΠΪΡΪΚτπἔΡ"ν"Ν!2ϊφτ3ΑΙΜπ: ε.υοὶ:·ο.5.ὸοπιἱἱ›ο.δἱ& Ξ

, ΜΝ-όσω)!πε·"·ύε-αππὶςΟξαΙ,αοω. Ϊσυό.Ρτὶνο.Κ:ΙΡ. ἐ

.Μ!Π9#ᾶ.ΡΒΕῇΙ.¦.μ51:ο;;&εωιπΐωπι εοικΜοηεω Με·

Ψ0ΕΕΡμΐΡό211ς]19ςς1ἶτ?ἱηὑε·ίΪἱβΠόΟό€Ϊ€ι1όφεὴΙἰςιτσ.[Μ

' ` __ς€ριρι ΜΒ@μας μηε·ι·είΙ ωρπστΙε,ςοοά @ΜΙ(ΜάτΜ

' ΗΒξεδί φ.194 τΕεήεπάυ1η ΦΠ Ωστε! ,' όόμ·ςτιπέιτυιθμιτνα.

_(ΔΙ_ΗΨ>οβ1;18%9φ άτβυΠοισε·πα ωιιτίε Μ! ;ις ΐστη1- .

ΨΘΪΒΨΙΒΦ(.Βἴ·ΨῆΪΠΪἱΡ8· Ωψ›‹1_6 ίι1έσβτ ιπίιφτίε Βιμ

' _ΙἱΗξΒ ΗΠρ9Ρ1 ΜΒ. [τα ε:ι.θίΠικ: τμι·:ιφι·ι· πιι!ΜιικΚ

- Χ 181νιόι·τ!πΒῷαΪημΠςεοιῖς‹Πὶο, ηυῖρρι· τυπωεπ!ί αἰ

. _ ΐει;μ82€μΡμθπξςρ·ίο·ΙΩΙ ΡΜ]τ.Ι.οβ!ἱἔειι·ἱ.ῇ:ΡιιΡιΙΜ.

. ,' εαΜ-ρ -ἰ . έ ... β

Α8εϊ12τιο 1.:: :αν

' Ψ Έώίίω)(άέπω2ατεΡοτε.ϋ

- .ε ;τι έβ,ξι επι ἴωιτιὶο:ι ίι·υάσω (Με ρσΠἱτ. Ετι·ώ '

έυ_ο 6Ε0ΠΈΨΕ(19εξά εύφω.εκτ._εΠ ω έ. ἴαιι:ὶι›εωΒΡ€Ι

' ` 5- φπ%ίς η ω. υ από, . 7

`_.. 9ΒΪΙΐἱτΠτΪῆιΪω άὲ£ὶιυήμ οιιπἰε.ἑπ δπ.Βο ἱπνώ. ~

Ή! _φῇΤΙβΪ8ο`ἄ'ςἱιάμἱτ.Αιι αμκ! ΜΜΜ εω·Μηπ ων. '

ΎΨἔΨΩΓΐσυὲὶϊ@οΒ.εαωεω. δ: ε. ι .5. ΜΜΜ ρτοΒιΒἱτ.Ϊ#ω

Ετίπι ςυἱ &·ι.άιππ ό:π , Ιι:1ΒασΜε 1

. Φέϊψιιι1τήςιιόόΐιίΡάωίπαιή αιό«:·τυποπ ΡοίΪἔ ωφωΐἔ'

- ~ Ϊξξἶ|ἔ¦ἔ“% ΦΠ! ΠΠ' ©Μ!τΚοπωτο ίαωέι:;ωβοωιν·
·η1ίΕι1έιζξ-ΒΙΙ:ζβε γοίΕσΠε τένΠίδιιε δ: Ρυωὶεὶε -:;τε04Β·

.ὲἩἱζ·Ϊἔ&ΜΪ81ἐἰἀ€Β4έΚ6ή:.Ιιενετετειτα·όοπΓυττώΣπ·

βτ;Ψ;ῇβᾶἩ‹β,5ῖςιῇςι; Ρςμ:ου:ΒιΜετς εοηίιιειηὸὶυςω πρξβ·

- _ 3 ιιτ.ΜΒτιΒιιωυτσω·ωικοΗμάφρμ:Ω3 υι·ἴα:πὶιιαπψ·

‹

  

άάάϊίιώΣ : . Ή*Μ;;&δωδώ]υάέ:2ιι6ϊ Ε1ι·ιςώ ίι1Μ:.ό$!ς(Η.

·· ¦ °ἐ=6εΜὲ1ὶ€€Θὶ=νΓν=<<=μυω Μάεωιαεωί ·ιωι·

, &ιεε384ϊφωα;εεωρδπι;ωω;ΈεφίαΡἶἔὲωαΐπ· .

  



Η - Ψ Τ Ο καστ ν· πι" Α ; ει Λ 'ε " ζ |~ Β;

ΜεΡεῇἔοἱιιε-Ισὶιωιιιέαω8ἱεῖἱὶα1Κεφππω ΐεέΕΜΜ @Με `

Πο & ΜΜΕ τά:::,8ε ί:στε11τεπΙ Γεητ:τι€€εω-σόπττωΙοπ9$

ηΒὲΉΞ: Β:1ΙΓο.Νότιπ Βεεἰιιε Δε! ά.Ι.Ι·-αιπίικο · Ύ ` ῇ Ε

3: ·$εειὰπἀὸ οΒίΒιτ, αμα! ΐα:τιπϊπε ἔ:ιι‹:!ὶ €6.ΡΑΧ πσηΕΚ 5 ἐξ ' κ

_ ῇϊοἱοΖἱε εμποεΙ ἱΡΓει πω ΒαΒετ; ώτοι·Μαι·ο στα» Ροτςβ. σ.ιΉι,

ω-εωω [σ]ιιε-μετἰε:Η·]ἀοΕΜΙ.Κεφ.ΒιιΒίσωποπ εΙὶ·, @Β

Η::ιώτιο. ΡωΔΠω !νιΒέτε ΡοΠΪΙ, ι Μ. ςΧ ρ19ετ!Τδ ίπ ἱπνεἰὶἱτω

τέτωνειιστΙτ , ιιτίαιΜπε Μι Ϊ€ιΙ‹ὶο ΐι1ετεοΙατ ·, ειΒΓςικ «ή

Ι' ι·μΞμε6ΠΔ σ6ονεπτΞοιΜππω, Γαα:εσάοϊόιι0π ροΜΜ41%

· Υ.5ιβΙΜάέ ἱἰιεεεΠῷΪεὐζ.ἱὶΒ.Ι .Ϊειιό·Ρἰτ.& _ · ' Ϊ

.μα..,

Τ ζ λεεΕΚΤ10> 1.::πνιζ

άι· ςκόσ,έσ %ι:]ξππς°) . ῖ

]ξρο ι:πέέπ 24:32.; Δ. _ « >

` Με πι·τν Κ , Η άπο ·όαο:Ισπ ἱἔΙΙἄΒΈΩὐπΝΕΪὶἰτἱ¦

> · Α άίν8τΠε τοτιιΡοτὶἙαε,8: ΔΪΕ:1·ἱ άπαξ: ταιεΙΙαιΠ τ ροΒ

@Πο Ϊειιὸἰ,ιἶι1-ἱε ταΓ6ε6ἀιι: Πι.Ετ ωεπάιιω οΙΜμιω

Με ρτἑεἔεςεπἀιιε ιτ,ςιχϊΡ:ὶίιε ἀοωἱπη:-ρ©!ἱἔΠῖοιιοω Γεω

ά: ΜΜΜ”,_ @ΜεΜεΡτίπε Ε:1ανςΜειιο;(ΞσπάκωεωΕ · '

&19εῇεεἰίἱο,ςιιἱ:;ξΡετττ:ι‹:!ὶ:ἱομσω ά:τηιιτι1 ε6ςιιϋίω;δω

άΙ-βσωάϋ-έιιιυ ; ° εο4ηε#ὲιτττἀςι1αιτι Έειωεω -6τω6Μιαι

` Ρτιπ·ισω«ωιωΜε”%Ιαπωμ1πωϊωαπο:=μπα46ά»ϋ

# πσφεσεπωεπιεώ Βιιάιθιτ1·.ατ8ψμϋ11!Ε.€ΜεΝ! Μιά;

ΙἔαὶιςῆῶΕπΜ;67;$ἀΩ Ψ.8Αε ΡτοΙπάσίεςιάκω μι·πω* .

7 ττυξ16Μ τιμιωΕκπαι· ιη ειικι·ιιιιϋ Μαιεπωαετω€Π.Ικχω '

ήδι·β··δεϋφ:ά.8:πόΕνοπά. ο`ῳωεω6 “πωπω καιω-ι

·(8ιπτοπϋαΪ: εσπΈΡτοβο.υΞεω ω‹ω @ι!.εμαω τμ(Μ6 μ! `

ῇ€πἀ·11ι21`ᾶ3τιῳ0ϊ,` φ.ϋοι! Ω ε!οππωι; βιιοΒιπ: 65>νει·Ιζ3

τω.μπω:αιπΔι·ιωγ ΜΜιιπι νεπάΜαέτ ; ροερω1

8:_ηεξωας;π86ειπωσἰαηἀὶμεηἰμῖΜΜΜΟΪππόΙ

-ΦΜιτεσε1κασιτωμωαΜΜΜ-ει3πε:$€ΞΗασ @τηπε

ςσωπιιιιι€ωεοπΜΜ6ΜεοαΜΜΒαΓυτω

. · ω. ~ Δοκιω
Ώ



. @δΜΜΕά

. . ρ==Εεετατ.

;. .

 

' υ:ειι14=Μικο1

Φ·ω!ε2+€98%κι

Μ· ΜΕ80Ειωιμ. αα.ωα”ΕΜΗΔΜΜ _

ι€σωωΞεΜεςωππψω13εΔι€ταύαω;ιι:1«ο»ιε=ιπυῦ

-δΐεῷπἴϋΦωὲἰδἶ98!!λἔ·.-·7 πω; »ή ' ' -

ΜοΠΧΗΜΜι€9ΦΦ .-Μόέ ἰδὲ »ΜέΜεταενω

..ΜΒ- ἔτεεφοεὶἔεες;<ὲοιμὶιιϋ.ι· σ, γ

Με84ΙΜιπΝ©Ωιϊε4ιι :Μεσηέωά_Φωσην16εκμτΙευ6·,1

Μ92Μ4:0,ω =ΜΒυσι·σΕιι€41ιιΒέ--9=υνεΐνΚσέρ.ΐυϋ Με: '

όΒοφέ-Απ:ὲοπι$τιιιεε!ὶι;υ:ωάυνα&ἐνὲτ Μ <ιιὰο.ετ=ἐὶ€ι›‹

 

Μα=ιπ “πω” .υιν=ΠΗ '

'ΡῇΦΗΜἔἔιῆΒῇω9ἐΩΦ·@μ£ιε1ροποεΠιιιπ1ιοιμΜά ὶ

:99448:4έσππε!ιεύφ; Ϊοιι<Ϊρ ΠιτοτμΙΒα που ;

ιἱο οι ΡοίΓ6$τμημα!:9;ερςα)μηι εμἔ ῷεὶτιι; ὶιιντίὶἰτιιτΔ .

τομ·ίει, δέτιπιε που ΡοτεΙὶ ώ ίειι‹ἱυπι έιίίιβετΕ , δε Μισή

πο,Γιιιε μιξή ;;ι€ιζέ. Αιιτ@τηἐιιμεεοο::ΙΙἱωΙὶευἱ εξω

ἱιπνείἱἰτιιτετιὶ,βἄ Βεπέιιι,νεἑἴ!Ιαὴί&ἐΙ.επῶιτι , ι1ιιαάΜ

τ%ίφΡτο ΜηνείΕτμτμ _ω.%ω Ιἱτ ϊηνείξ.δε ςίιικ τα

Ι1ετιιτςιι. ἐκεῖ ὶϋινείῆτιἱιη ἰυΡοΠόΪἰοτιστιι ιιιἱτιετο, ΜΒ

Η φαι Γεε€:ἱτ , νο;ι·ιι:ἐι έιΙτετιιτϋ ό6 εοεΙσπτ ΐοιπάο ἱπνείἱἰε

“_ ώἀῇβΡοΠἑΠῇρ1:ιειιιτὲεὸὶἀεκΞς,Μο ΡοΒεεφτ·ϋπεΜ"$

ίἐἀἀ6φὶ!ιιι8·ϊ©ποτιιτ?ριἱωο ἰπνώἰ;ο. .Η @Πω

επισκΒ.φαΜτωΩψῇεετηἱω άσιπἱππε πουΜ9=ϋω

ειηὶ:€τσπκεΜΜφωιωι4ωΩ , 64461 ςιφέ €ωειώσηπ '

$ο:ΜΦΜφεσμαάωω 1Ε ω: .ψἱΩΒ.€11°ΔΡΕΡἔίε£ταάἰ£ὶο.

. ω.ί.:.!Η.>'·:ς· Π;.Ή.4, _;:Π ;_· · 1·Ε.Ώ'Σ“?Ψ'

π; :;ε'δΡ(ἈΨΗΡΩωΞΗΒ ΠΟἀΪΠΪΦΗἀΪᾶ-ἱὰώ 0ΡΩ!'Άωΐω'

Μΐαΐ: φαι«ωπεσ-ωε.σ.@π).ωω.ευ4φοπω¦·

π” = , .
έ!!5·9%; 3 ρύωΔιέ;ς:Ρςι·ψΡοΠϊ:$οηειπ -Εε:ιιάκιΨΡ·

Μἀἐιωτι.τωπιχ:ἐὲΙ;ιιωπι·ἱἀειιιορ:τ:ι·1,ςιιοὸ;τ:πἀΙψ

δὲ ΜΗΒ13ΒΜ &βαΩΓ Έ - #8- ). “άΓπἱ-πνοίἰΜΑέ!)εβΧΡ#ΦΪὁἘ9ἱΜΡἔΩΕ;ἘΪΞἶἰΙΖξἙΣἱ!ΖτΕὲΙὲπ οι10€ΜΜΒ

ΪΡβ9Φ·9.ϋὶἰΦ=τ9Ηαιισ$σπκσυ:Ωωφαω,ΦϊύΡΟΜ·"

ἐΗἔἔξ¦9ἀἰϊΒ£|Β ρ::Έπα;ιι: ρ;;1οπ1ιιφεΙΙΙ:οφμρ1εαυπο

!!ΙΙΜ!Φωη!4·οδί:-6 ι $ΙἔὶίΪΩχ.Ρα:Εμ4αἘβ ©ΒΡύ9·Ε”

ιδζ. .”;;". ._,;“ ·Ρ,°.#4.

“Η ` -. Δω»
ΑΕΠ: . ‹

υ·

'ράΩΜιηι€&Ι€ιωάσ ΈωσΙο :ιώι1ερτ€ωω '

[ί8:πωμπι: έίΈ , όσ"Η66 Ρτορτἱεζ ειωιω- ¦



 

€

ω ·:·Λ··~:ἱΙ ·Π!ί.ΐ ›·ι.ἶΞὲποἶτ_:ς :ή »σα ~

| .

έΑ-εεε..ΚΦΙΦ ς7ΕΣΜΘξΙ>η ·1 μ· Έν· Μ

' Ϊ .ΠΜω| Η

·

  η!

· .·ι.ι!Α
  

μ· ·π » Ά φ (Σ·Εκπ' τγε;ωβΑ.Νη: : ε ο ε 1 Η $€ι

νω @επτά κ @ή ε!οπἱωε ΜΒΜοίύσωε!άτ.ΏωωΕ ,

-ἀι11πἐίὶ,·ν6τἰὶἰ© Μεαυτι πω· ΓιισοὲὐαοἔιιπνἘκηττἱα

_ Με ΤυὶαΜ-ἱἐἰε Ροιπά1ια:ίοέιάε:ΈΚωοεΜφάἱιηρεἀὶΜ

€Μωε Μἰἐιἱίἔετἱὶε,;πὸΝΡὁΙΜ @οιτιὶτὲο·Γει·νὶτὶε :τω

Ιἱτε:Ϊμπείὶ;ιτ:;‹;.ιιιι1ε.ἀἐ-ἱὶαἴι!:ιῖιἰΙ.ι1ιιὶἴὶιππι=ΒσΒμ 0Β

› Ρτοιπωταρρε;εωεφω6"ΜΜεοωα+ σα!ιο `άσ

Ἐεωἀο δωω.ε.ι.€.ι1Μ 0Ϊ6τἰόι1$ ΒΜοΜά.τ;Ιο " η;σπντω

Πτ.ϋα€ω:Μηε· ΕΑΜ :Γ6ιΜι·ιΜη ε ι>εω;μωειϊω.3ε.

Μζι;ίζοαι1ϊ3;Ξ-ΟΒἴετναεἱηΒ.Α·ΪΗ5ἔΕ.ὰΜἰΙἐμ!» Ητήησ

61οπιιω; '-`Ϊ11Μἔῖ- Ωκ1Βὐ:.ΔΙΒὶΠ`α!;υ&τι·ΩεΕπι; ια:έ:ιπΕ68ο

Μας:.Μυά;ϊη τὶἔ.τ1ιΠ ·δεμιΜΜΕ Ρο1Β51&ςυηπζιωπρε

Ροί(:ΡωτώέΜοακ1ι;σετήΕπ::!::@ω ·11$ῆ:·σ;.1›ιι.ἱ› κΔ..:..ι

«>Ορροιύωκ.ειτ.5;ιἱΙ:Δὲε·‹ἐαῇἱε;6ΣοἰπαεζὶπιΒᾶἀἰπἰἐαεοΙςἐ

ῇ€ι1ηνἐἑ6ΒἔἔαυιΙιιπιἑιπεἰΡ€ϋεῖι ·· ΠἱἄοΦζΒτΦιΑΒὶπἰἐ

Μ; ῶτιηιιιὶἱἑπιἀιιιιπ·τεέὶτέςΙεῶ εοπίεααε:Νυ.ιπῇυὶςΩ

αμα έΙπι:=ΔεεΜπιαΓυάσ ;ιι1·:ε1Β Μ0άσ:ΜοΕ& αψὶτσττοτιιπϊ `

ίΙιὲτὲιι·1ἄη-8ιῇαἐὶαιἔιτ Γο.:ετε ηιιἑβνζτεπιιἱυ;ΡόίείἱιΙεπἑὰι›ᾶπὲ .

ςπἱΒὶιΠἱΒομεμιέπε επεσε» :Μαητπράοέ!πέαφΙπ Βιιώπη

άπο ποιήφίΤε:,ίεά :πω ροτο&κ:!ειζει:: Γτιπαάπο ἰπΜΒ

.Πω έπιπ::ιτίτ.#ε θιπύΙίε: . Για εοιις6(Ει ,ί ςιψεωέπε πιΠερ

@ΜΜΕ€ποπξ@ΜΕ είἱΞττΒὶΙεε Ώμ:ιιιί.Η ιαπϊπιπαΗε , @οἱ

ΐ88Μ*&ι:ώτο ποέυ ΡεξτείΈ.σμ ΜΗ νἐιΕιΙμπΩἱιΗιὶΒΜΪω 6:11.

ΦερσΒτ. α'Ξἰιν5πεΑπτ-ιπιι:ιιι·νοΙ αΙ;Ιω Ε ω; :ζ ·.

··- Ϊ? δα! ὶἑῷταιηοἰἡΞςἰιιιτόίἰἰιτττιὶΙΙϋ:ἰῖ ςάϊοιτάωπί -είΓουίπ

£ει1ά9 πτΜΒ,Μιπ πω: ΡοΙἱΒτιἴετνἑεο,τιιω:ἱῖέ$θὶιτῇβὲτηἐΙε:.

Κςίβ.Ησεηπἰἐὶεώ νεταπι ε!! . ΓΗ.@τη Γσε9ΒαφρΕίαΒΒΒ

ττιτΙππυ@ΜΒΜ Ώιιὶπι Με: ταοὶτἑ ωτικί·σητι.ιιη @ταάσ

ωἰπωιιπ δε ν:ιίαΙΙιιω. ΩιιάΜοιιὶω @οτιιὶιιιιε ,Ματ Έω

·ι!ιιιιτἐἴοἰνὶτειιτὶι:ιοπ" σίἱἐΐἱἰτνὶἐεὶπ το Μ ατΐοράύδ
Ρ Ε Ρ Ρ

 

@ἙῇῖΙΠεΜἱΩᾶ8ΜἱΩδ©βΒἰΜϊ;-ειιἑ κωμωωξω.



δ

“η Μιει: ιιτ.Απδ»Ο σου” ανεπ ΜΑΚ νΜ

' φαΜε ἱπ ρει·Γουά Γιιεἱ ὶι·ι ΒοΗο ίότνΞτε: νειΙετ.ο.ι .Απ πω·

το: νεΙ :ιΙ.Ιππραξεμ.ρβς @Μο άπο; Πα ΜάΙτ ΜΒΜ

ΙὶμΡ.εὶτ.όεεἱί1:υ.8.νει·υιτι α:1ιιοά ΐοιΜιππι ΪιιεεεΙΠοηεμιο- ·

' ςυὶ:ετε ποπ ΡοΠἱι σ!ετἶευ:;ἱἀ:δεΠππωωω;ςόέέτπΙα!»

ΜώίΠτώπωθποΜοϋτ·,αιοπςΙΜεο 5 6: ειιΗ ·; ςι:Η:08

Ρἱσρτὶο:ο$εὶο€ιὶοωὶπιπ·ω. μ: :απο ·Ρ61!έ:,·Γεόξιιυπε Μ» ἔ

επιτάοκ:ΙούΜιιώ τεάιἰἰι<Ϊε·ταΙέω,ηιιοάοέδεέι3ω :ΙΝΕ

»ο ρϊαίΙ:μ·6ω”1ναΙετ , ·"εωε·Εκτ. Β2'8ξΐ·410Π[Β85ΒάΜΠ

ἔ€0ψ>ὲᾶοΦιππἐΒπε;2υῆε£άε Κ!" . γ. .·ω_:` ›υσἶϊειτὶὸοΡρηπιἀτὐτ ,·ηυωΗω!ώμτ ἔυΒίὶἱτπ;υ.υ34"ἔ

(ετνάτορσΒαπτ.;.ΜΕοάσε ὶπ.&υτὶο εΕΞριη..αὶ›Εἱῆιι6ΐυΩεοἈ `

άε-Κεί ;Πϋ·ίοξὶν:ι!ὶιἰΙὶ μειάΓιι6Μτιιτπω ?φάτε ρΦωπε

Ίηᾶπυὶἐποὶ:Μπα πιο! ;ᾶ1Πε ὶωΡωἀ«πιἐτο- €ΧάΠό"Πωι

9:16αιτίου: Ρι:τ.ΐι; &ι€νΞι·α Ποτ, :€εατ.είζ ά1Μέει[Μό- Π·

Σώτατ.άαμο!πέβιτίθυά. ἱα:ὰιειτφ:ι· Ρτάάετ.‹: Μάηθυ.ΑΒ

τοιι:.νεΙ ΑΙΞωωΡε:ΕυΒὶ εΙετἑεὶςῳιΞΡ.·ι αυτι:: ίεττόίε :Με

εΕέμ πω! ΞπιἙΡεπ&ᾶὶε Βς:1πΓαιιεΒΞΙὶΒιι6.ὶ. ·ιπι·Μέ ΔΜ

ὶωΡετἔεῶὶτσἱοεσετυι@ ΙσΒι15ιιιτύωΙυστοπό·;βοϋπ@ω ἔ

€τιπόμωκ36ωωπο:οι ΒΒ6σρέπίοπεπι μ -ι1εωμε&Μ 1

θτνάιτ·πισή οίιππωι(ΜΑΔηι.ιέτωε..ι~.Αππι€τιπ:«Μ. ]

ξωΡ‹.· ιΠ·ιιΕ .-Κοι:οξ αει)»·1ιες:Ιτάεά ίὲιΒἔἱἰΙΜφω·;ΜΙΜ= ι

κ

' ΒΣΕΒκιιΒτ$ηιιὶει ΗΠε.2:ΙπΙρεΜυ·ωπάτα τσάξ ἀσεἰΗἰτ @ή

_. σεΈπιιτπ·2.&ιιέπιπωμης. ΩΒαΙὶὶ.ἱπ εριιία.βυι·8Δη·δ9 '

μ”νε:1πά;εκε τι: ΜεάΕΒόειικώι,άεέ Βιότ.;θοπτταψΜ

πιιεκπ Επιπωϊ μ'5α:ιικ!εω Ἑτὶᾶετἱειιε 8ςΒ:ι:οΚὶΠβ!·

όε νεώέιΙ:ωΞΒΗμί· :ειππόΒεΙἱὲάὲροί. @ΕΜατοπ-Μόσωπ

ιΠειι1 πιὶτιιτπ ;Ειτιψ (Ξαποη5ΠεττωΒιιπκ -οωω1ω-θ"ΠΡ

_ Μώεσω,8:·@ΩΒάκικΙεΜ: Ερὶ(6οΡυεΨΙιτε1_ςᾶξ·

ωτωπαεωε!αυτοτ 8: μιττουσε·ο!ωοσωπα Πωσ ·φω

·. σἱε 334::ιμετωοπο νετὰὲ:ὸἱΠ;:ιτπωω Εεὡῇιμιυττῖ11ϋ·%

πουπο.:. ; μ μαϊ εμπωσιτα6ΒάιετωἀηΟΙοιπῖοεψ 4

Φ.Ροσεπωωα;ρωυ8ωῳε.ω°ωὶωυ»ωπ$ω›;ιετ›Ψ· +

φιικι3τιιεβτωτ ρεύιιΒΜπιτιι-επῶτνἱεςηεεὐερταιυᾶι· 1

. - · " ΜΡ?ΒΜΜ°8Μ·'5ΜΔ”ἔΒ°@ἔ°: '



 

_ ΗΠικ·;νιχι.Δ :η ';4;

Μς&ίηόι1ιτι Π; Γςτνἰ:ἰι1ιπ ρ:τἴοιἶ:ιΪε ,Πέ το:Πο. Με; :ΙΝ-ϊ

Με ι1ξΈΕΜΕ19 Ρἐεαπἰς, ω αΙτετίιι; τει.Τεττἱμ; σ: ,Η κα.

όμω.5φηευιπ 1ἱτ, ρω προ ιιι1Πι:ιτι ΡτςίωράΠω ΦΠ &τνΗ

ήτιιΥμοξιμευε έίί·,Π ω:άει επρεπε 6ιπ ε"επήβ2β ΕεεΜἱΨ

ΙΪἱἐς;Ι!ῇῖαεεὶρὶεηὸυε ερ: ποτάκι ς; 5.ιιϊτ.ε!ε εειρἱτ. εστω)

ἀίωδἐ`ἰητ ντ·τι1ι·ιι.δω: ειδ ὲτπι1ΙΪπὶἱΙΒ.ἐὶε ίότσ·έ;οωΡ6τ. θέ

φαω” Μ ΟΘτημιιιβ Ε ἰίἰτοΙ:ή , ΑΒβατεέ8: :ιδή Ες;:Μΐπιξ

ΗΜ ΡφΙπτΠ;ευόέι :ΜΡ ὶΙΪἱπι:ι Ροαωω,ΜΜΜόΙΒΜταδ

| ή Εεο]ε1ἱ:ίὶΙςςτΑὸε!εΩειοΒοταπιιω όεείΕ:.7.ιιω Με Βιμ .
Μιτί;; Ροή@ά ειβἰτατἄιἱτέιέ ο!ϊ ὶἱιγἴειιιὶύ Ε·άιτεσ «δέ Η

» Βἑἐο,5Ϊὲ:υ1πἀαεἱΙιιει€ιόο εκΡτεΒὲ σειΜξη·ι €ΙζΡτἰ1ὶειῇὶά6βε-ἔ

ά ἴοτν4τὶιιιιι τω Μου :Μπι Ρς:ΓριιιιΙε,άιιτπτιπ›ὁὸ Βοπεἐ >

ΕΠΠιιά μαϊ Εεε!6Π1Βέεσ.ιΏ[ρηΓοιπάϊή ΪεκΒὶΒετἴ νει!ο:ν:;

Έςττω. ςΙ]: ειιιαηἀσΙἐ-Εαἀιιπτ Μέ:: :ιά οΜπρω-Βςιωεά ~

2ιταμάῦἔοτἰιχιπ5ἱτιτπ4ςυἰ‹ι_ἰῇι 1η&εωξώέ β1&μηάξτ _Ρ;ς› 82

ἱχς_τ;ἀῇβ_μ;ςΨ ι;Γς;τῇςι;ε νε! @Μεὸ:ἀοι°ἰἔ.0ξι;ι·τα· εΠ:;κ

ζίῇμηεὶό εΪ6;Δῇυε°Σ;£όττιἱτὁ'νε|ΒςΠός: ώΤΡέςςΠίοϊμέ5 |

ῇφηβοἔνὶεμπή ηνῦεθεῇςμξἑ,ῇτιθιιἐιω νό:2τιἱἐ οι ν:ΕΜ5πΞ

%ις@μαϊ. @1]ύ!3. › ς ω ΐΕμἀΙεἐεεΪέΙῖἔιΙὶΪ:ὶέ. 5ε3ετώπίι·εμ

ςιέΒι1ε ΗὶὲτοῷΙγςτίΙτἔΣπΙ:: Κἐἐἱο :€άάιιοΐέΒέΒα]άδΜΙέα

!!ξΞ:98]αΜ]Πϋ10ίέι'τηα @Η δςρφΐιιοτϋήξ.1ίω1ΐΙ)εέο Μ;;
ψαπϊ: :Ξἔ1η2ώςῇὶὶῇτὶσἐο0ι1ττπ ζέ1ξωειοξ. ~ Μ! '[ η; °: 2" Σ;; Έ

τ' · ' 2Μεε11ΐς'ίσ 4;25ωιν ι π. Δ

ζ έηΐεπώσκάι:πυυβ::αίαπα έ. - -

ρ εξ Α π ν ὶχ Νέα: Φἐὲἰἱἰο μέ ζε·έτιϊέι&ι· Β;ό:ιΙτέιύ;:Ι&

  

Πε: ΙμιΒέμ %ιΈ|οςε:8 ἱιιοεττἱ: ΡεπιΕυέϊηι:1πατάτάδ:ιια -
:ι Ϊ Η | - ι

ΒικΗ ,ξῳἐΡτῖὶΒξ1€ξξιεἙϋῷῶ1ἱς;ἀβ Βωξι59ιι_ῇ:ἔΒ.›Ρἑβἐ;η;τ;Εἔέσ

@Μ μι: ι ηῇτιι_ι:ςιἰπ σο ωμτατιπ1ςι1δἐἱ ΕπιιιιτεὲιεςιιΜ
ΐ+!.) - ~ · .:€μη·, η Ρ.- Αρτ Ν ' γ .

Ν». .Ψ9?5μπρ19ερμςιΒυε ω @ΗΘΗ παταω» Ηωζι·

. . ;Φηωωι)"ειεωΡωεωεία:εετεύεεω

~ επ=‹.

επεϊεω π%“ΜΜιέ«αδΜεΨο=«πω

?
ΜΔ - _ ·
ω..

 



 

.φ
, ‹ ·_ ° Ή ῖ -° · · ;

` 149 ΜΝΗΜΑΜ 00Ντπονεκεμικγκ !°'

[ΜΒ ωι€ωεπτ ,ζ9ι1ς1ὁΪ-φ111ξι1ςἑΕι3ι1ἄ1; εΧξΙσόιιητιιή.ιιΞΙΐ

ΒΟΙΠἰΜΕἱΛ1=ἱ!Ιὶ; Ρεξὲο @μ .ονΞΓιιω; ω: Γικεα):ιιι: Μ Έξω

άΡΡεσ :δε δω··(ω - 01©ζ;φεάά.ε. Η, ὰ: ιτειἐ,ἴμεεε_π Μό,

9οι;ι;ι·ειτίητΕπ [6ι1;ςβτΞέπξΠιιφό2 Μϊ-ευάσ ειιΜτζό Μη”

ξιιρςεάι1τιτ ,μεετ Ρπόζο·ξά ;1οιιαΕ ε;ςΙΒι·επι1ιππ ,ΈευέτΟόόέ 1
. τηπ1ἔπἔΪ€ὶἱςἰὶἐὶὶἔ.γίζ`ιέ Ϊο ἴἐιτὅ.ἰὶιἐἐεόἔξς4ὅοί:

ΒΙΟ( ξ €ουμητ (έβητ ρΒ1ώοηεη1`Ω2Β;Ι1;6Ι]1Ιὲο6ὶ;ιὶ· '

Επ91ω314 ~ - 1= (ϊ ? = · '

ήΡΕ4ει>©ΐενΦωπ.«ΦΜΙφ»σε=·3$Ρπ>ΡωεΜπ3;ενΜ .

7 ξϋΠάηφια:;0μ ΡςςτςπΗΡ;οιιιἡἰἑ (Η σ:: πιπότεβέβεψογοβ

Με .ἀΦΕἐἱἶΩ¦Ϊῖ`άἔ Ϊ€ιὶς.ἱ»ὅ:ιτςὶἱιπ_ νιζ.Ι;έ π

ευφΦ$1ς!αεέινέ Μ 1Φ$!έίϋέ Φ Μπέε ?ςνΜϋ .

ε1αφπυκ. αιιεφτὶτϋϋ 9ΒΦ.!4ΘΒΦἐε Ρό!ϊυϋΕ& Ρ€9ΗΨ

ξ 5:ιιφξ[αςσε$ρρεξει!&Μο- ἐξβ]11Ρζ ξϋ,°ςέά11τ0τΐατιψ

4 εε,99Π&ανεω.€ϋφ2π“ σὲ: έΠ41ς;τιο;ιωοπ42Π>ΡΜ

Ρϊἱθ-ἔκς,οςὶεὶ€-4εε9ἑιέ4:=Ζ ἐἙν<1ΐξΦΦἰἱεἰΐὶἑ€ΓΡΐ4ὶΪ99Μ;
ΦΜΑΦπι;υφ Πο0Γεέκδσέ$ζΐέιτέι3ιη; ςϋοπἱΊ#ΦσΪεΙ99,

- πκν=ύεςεν36τωεΒ..Μέϊ=ψἐὶὶῖέιι6€.6εϋἐ6Μ<Φ

· ὅΞΠωΕδ.Ρό·μΐβ9$έ·01Χω.ίΒΠἑΐἔἐιῖ_Ϊ1ἰὶἐ1Ϊ1?·Γ Ρ!βΡψ ¦
,αφ ἴ€ιιἔ9ΐύΦΪἔἱ9ἐ€τΦΜἰί1ἔΪἐ«ἐῖεεἔἑίἶἔἔἔἔ9ἐἱἄ?ξΪ#9€11ἔὶά

Ρτο(€.ικιτα. ·ΨημἔΞοΓι?ἔἶἑμιιηἐἐΒἐέΕἶΗρὶἐῇ;·εῖἐξς€ιψεί |
ευ ατο ετιπιτιιιιππ _, ο στ. κού ιίέπ ει ἰπ;ε”ζὸ`ὸὲἐει ἔΉθ·

γ Βαζω ΐουάίαμΓεύ, Ηιις,ξὶ;ιτιῖ;χύαἐὲΙἱκεείΪίὶἔικ ίσι.1άΙα.

9Ιυζιιιπτ. Ϊ ^ Μ' ΐ· $· ἑ ·1 `~ ” *Χ 1

δεειιτιὸὸἱπ0Κοπτεἐῇὶι1απ Μι ·ε·εἔιιἔιπεἱΐϊἐσιιιτ..ωΐὶΐ`$

ξεπάιηπ:απτἐ ίσω.:ΙΙ:,. σε μωτικ ρεώε σ. <ΖΟΝ69α:' :
' ει9εΣ9ΦΑπναΡωυ#€ Θ; Φ ΑτένβΞσ; 6οέΪ€Σ=ΩΪΒὶΙἔἱΒὶ° Ι

ΐΡΕΣω!!!$89!ΜΦ19άΦ11ττ=έϊΦὶἔἔΕΦἐῖαῶἱᾶἔφἔιΜ 4

ἐιετ=Φ94π4=υεεπἔΓ9εὶΪε>ἐ4ηεηι €65φὶτ›=ι54:ῦ2›ἐἑὶ·Φ Θ?
υὶοϋε=-ι :Μ ε;Τ5ΒΞέέε!έ ΛέΒέίΡ&ξΨί

-ΑΨτι¦<Ρ>€ι#ἔι4›ΡεΡ9Ατ€ΐἐΦ εϊε98%ιιυόε·υ» @άκραΜ

εφω-βε.ρέ;φεεΒ 1
Δ, έ«ΑΙ κ.. .‹ Η :

 

- $2ΒΦΠ1 με;ιο+ βμιω.ι. °ω;:?ιξ

Β  

 



 

~ π· - Μ. : έε··ι·.#ά· _εδώ·»ϊ:)4 .1ξΙ.-Ν τ.ίἔρτζἶπξἶειἱόξἰχιῖζᾶέΪιΪἐξἔεμὶἔξἱβἐ

ιθβοτίξτάμιΕ;.ΗΞφέΙἐιῇἱξηὶἱΏιτ[ ύαδζΜΗΈ2ιωσ)ε ΒΒἔΕὲε'ἔ
› .> - . ή: :·:;κ .-2›Χ› · ° °··;° ° 'ΣΦ

Μπα; ιισηΊϊιεεεό:ιιιτ3 @Ρως ιιιιςιι:·80ΒαΒΕΕ.ΐ .' _

Μι4ωέ»ο=τ3 α›?-Ϊ.ΜὶὶὶϋΦὲ°=ϊΦ-3?ΦΩ74?Β ἑὅ'?ϊῖὲ-“#ἔζ<:ὁέ*#

Μέ!υ-'Ι1ΗΕ·πι€.ΦΜοέ Φ(ϊβιἔἔ?ἴΡ'ἑἔΡ.τἶἔΪΕἔΒἐἑ>ῇἔξ 

κ. .ω 3: ἔΞ .?;›εΞσ=ω·3 ε:έδ..··Βιδ 7

;· :ΑπεΕἐιιτὶιὶο··ἔ,ιπκκν›πΣΙτ. ὶΖἐΠΝ··Φ

~Υ*) . _ Ι. Μ;α_ .ω ε σ-δ> :η τα· πω; Ή·;υ1αεω·ε

· Εσωε'0 πᾶ€#σ2εεἶ‹ηι]ἔ‹ἰἰσΜ ρ_Μ4%%

Δω ·.‹ἰεπι . ; ΩΝ5,82.ά0ΔΜΜἔ :ΡΜ]ξ·2*ίέύΜΜσ|ίο*ΜΜ.Μ

`τ· Π·ἴ ΐ κ!. .ΠΕ .Μικ· °_ . Με! 5 εμέΕ6556 αν εεωβμωεω εεω ωεωεοἐ

ὶ έή_Μεφώ·όΐιίέδδτίαΐιί' εωε;Μυ· ΉτεΙΈΆΒδίζότιΑ

ΐξηϊῖιἶῇβσεἡιωᾶ°εΙἱὲΗἔἐἔϊ· ιεσε:1ωωκεὰεις=ἐ;ωε;εοῳεῶω

ΐῷβξ.!ἶτ'νἱτὶὶ6ιἔ Ρ·τὸωω ιαεωεεω βήτσΒΉ:Φ1ϋδόβϋσΐΕ

ΜΒ«φαω ε·νπωωεεε06εσὅ0ἱὐἶπἰὁάΙἶξι ωα-ωεπξω

ἔ;ῖὶ1|3=σ_ῇνςΙ.4ρζαΪιὶ1ἱἑΪΪΪἐιὶἱ`ΡξἘἐἱ°ἱΒἔΙ°έΡΟ ειΕ.ΠζΡΓεωτ6Μ
.ΕΜ ·; ` Α. .,.`. 4.. ...ιμ.-”-.μι

(ΜΡς;ιηβ·ωεηιΐεβέ ΡεοΒειωθ' ττκ.ιιιἱ.ι.γετ!ἶ τ :

·ΐΡωε·ρέΡί·εαοΐωάμεωΜ €εω·τεεωτστωεκ ή κα

· ΪςῖΪΞἔὶἔΡΙἐἐἐιῇώἩἐἔ:ἐιε όδώξΜέ6ιμικέ εΠεϋατ1οπέ: ΒΙΗΪ

' Έ1`&αεύπωΪεἴ“ὸβίἙἔιιῖτε`Ριῇἴἐτἱβὶέἱφὶὶὸ κ6·ώςά!·ι·: :ςΠἰΊἔΜ

Μερωτάεσεειω‹ω ευεεωη9»κεΠρ ωεω3τωπ ΡΙθέιίβ

Ϊὶΐιἶδ ὁόἱἄἱβτὸἱἐὲιτ.έ.ί.5ξιθάρξ6_ΠίδΕέτατοτ. ΜΡτοΒὶΒ.Ἐεὶιῷ. '

ψ”, μ Ρςὶςἱετξς:ει1ῇιιε Βεέε)ΐώ·ιξ θε1·Βαέ ΚΨΜΗ ΡΙἐπἰΙἰΡ

. 'ιἀἑιχτὶΙἱὲατεω @ὁ ΜΒΒΕεε άισιτ[σ!Ηω ΜΡόίΕφ

'ξμωζ€ε‹1 «παω ΜΜω:Η [ἑἴἰἔὲἔὰΙὶθἰἰἐῖΐόἡέἐ ραμκ%εΞκ

“ῇὲῷἰἔΪ;έἰ ΙἐΒἐὶἔαΪΒΗἰιΙ3β: °ίτέΐέΗέίζω ᾶζεὸυόἱἰιιιε, `ιιυ!ΗιΞε

:Εμφωεΐε°Ρε&τψέΐεφ·Πεωρεεω16φ:ρέωις6όσε64ωι -

μδ` : ιέ]ϋτ6 ι&ομ νά ἐϊρέβ.;ΐέξηΡοτΞεἐβ6%ΙοίροτέήΌπ

:Με φχ13νετ62ωεω- ωπεεεεπε«ετεεως;εΒετωπω.

'ΥΡριΪΪῆἱὸςτἱεἰΗ _

:ιἐιΞἔτἐἐιἶικξ·ρΒἰἔὲἱ·ἐ'βἐἐἑΓςὶὶμΞβῖὶεὶῇ?, :ΡἰζσἐϋμἀπΒἱρ νοΜ:

.320%ιέπε @Ἐ1@οΜηιαοταϊΙΜ5επίση:ε3οωεω

ςΉΙΜΒΡ ἀΠειὶὲιῖῖ6ὁΪΒι1ε-πϋὶὶεῇι ·

ή' ξ ΟΒΜἔ. .

 



ι · ζ . `

_ 346 Μ” ε ι:.μ.ιιεκ. έΩ;ομ3·ι:,ικιμή.Διι·κ

Φωξηςφβεςπ_στο :Πἱπ18€πε;ρΙ, 8ε σα!Με γ εμ” τω”ψ

α 4Μπωε- Ε8ωπ4Μ0€8ξΙΦΡ=Μ66τϋΜΦ"= "τω‹
εβσει:ς€_ι·ωοι;ι;έ_ ίιμη;έξα;ρήξ (μΒἰςὶετς ΜυΗδ

# ` 4911.όι1ΒΜτ) Πάφο. Μ: “μ1ξέφέ α|ῇἐὴπτἰοΜὲ ά :πάρω
εως; ΡτεήἐτὶΡτξρῇαεζΕ:ιῇόφτιιΜ@η Ρώμω;ιω ιιι1ηπτίωξ '

ωτωπι6"εω ε( κεϋέεΙ6μἱωτεεἰἑμω;εεωωυς._ Ν.›ω να°ίἑ1ΙΙἰ 1

ἀὶίἙταᾶἱε Βοπὶε & ΙἱόΕε·ιιόὶε αωιἱωοϊϊ@Φωτ μάπα ]

`· ὁοπιὶπὶε ίε·ι·«νζιζφ,· ·ρς;πηρςξ Ετηρςκῇ @κε πιακὶπιἔ απο

πιμπτιιι· , ό;ιή·ι Ραγ:ετςε ιπἱἰποε [ιιρέ Β.κάείοΙΙφ5Να·

τοδΜώσιζι ΜΒΜβἱἐιΐἔ3ὲ15ἐἔτ£_`ῇοιϊΡοΠδ.ιοπ,ιπ ρυδάιτδ °

466: απ.όθ.:Ρ;σΒΕἱ5·;ωΙῖι·;·!ωΗ;Ρει: 1απΜ.8σω .Δε μι;» · `

Βἱβ.ὶ::ιιό.εΙἱε.Ρει· ΡεὶάΜ-ΑἱτἐΜ-;;πΕ@ΦΪἱε-ΩΘΒ@Ιω Δ,

ἰΘξ9ὶΒΨἔΞΪ9ξϋ9·29$ἔ6€#ἀιεϊ€φυ9;ὶὲΦοχωείς€€Ψ!,9!1 .·

π εεεοπο:ΜΡ·8εωντυ6ϊ‹9==π”ετ€Ϊ€#ἱΡ-·ἱ0·]ἰςσ973ΠΡ

Χ Ι Ο .ωτυεΡτὶεΏετΒιεὶεὲεεὶύουνιὐοά (Μνω"9»ωϊ9

· 5ιιΜΐοσφΕΡΦν9ϋ τωέε>ἑὲεΜὁ==ϋΠὶ€ΡΡ=ωϋΘΕΡΤε

ευΜΜεπκ υικΦύ .τὲενε›ε ἐἐὸΒτἑτζ.4ἐΙὶᾶ€$4 @ω

· ως..ΜΜΜέσω! νι ΑΦΜ9θ9%ΕΒς#τ·1·ΟΦΡΗ·
έ ` !-επωειοε8$=τι€·94ερα εεέικα¦Φ-”==11Ι9›Βςίε$·ΚΡ8Φ·Ϊ##

. Ω_ής.φωεμι γκρρω·ρω η&ςφης:36.,νς!ωθο;ειι$ηρς0Φ

~ ε

 

ἔιπ4εεε>στἱτ2νὲυ=8ῦΐυ€εὶ4'!ὺειιἐάὸἑὶπϊ!6#<#ΕΜΙΒΜ

-εκπυε=="Μπι Φινπἱπὸ τέείέεί ,τὶοότ=·ιτ-ὶ9ΦΦ 1·θω

επ" ίπ -Βοεισ9$το-Φ αφου Ρ:2[9·Φ90.#Β“ϊΡφ ·

999ϋΜαφραΜ>Μ Φμωε.9<ὶε_©4Βὶ.είζ9#5Θ=ἔ€9~ἔ: <

·ὲεπσω-?=υΦ=!#ε#ΡειΕὲ94αἐ«ω,.η.βη,.. ~ :

..--ε6=ευΜε9ϋἴὶσιε=κ·ἐυε·ι,ε-ρωιό-Ω`ω1ὶ#·9ΙιΦἑΡἔ· .
- Μ4ἱἱΦ¦ΠΒἱΒ2Β98ΠκἈἡΩέἐ Β!2ἔᾶἰΡ€ὶ9ϋἐ5#ΜΨ9θΕΨρ 1

»Μϋπιν ΦΦ.€εΠοτυπ ν ?1ἔεὶἐι3εὶί€9<ὶἱ _'ΡΕ9ΨΨ

` › .64>εισναιτυε·Β=·ίε4Βοεεκῆηω=_Ι4ενἑε9τεά= ›ΙΜ%ϋ19·

' Ωω”ί=4.κε42π4=εοϋίυεεΕπΡ69πεφςτ4Ἡ#ωὲ9ΨΨ°

.ΜεισΜεΙὶτιιεἑΙντΩ. .ζ Φπιέά. ίενό8.294=ί9-9”9Μ!"

89Μα Μοσκουσε-ΦΜ2Φ!ΜΕ›ς99Ι#ἀὶ_ ΗΨΐ

' Χ › 4οιμωω-ρτσ Ρεποεατοκιω. =Ιέου48υπι;ο·βΠ[Μ"°· 4

] =:Βε:£στΙβΜΙε:ι;ιιι-ΕΩΔ›ΖΦΦΑΘ89Β6ΔΘ: ΪΜ( ω'
φ,Μ ! Ε -- Κ" '

 

 

  

  

-- . ` άσάοϋ0

τ

ο



- - τιιττἶΊἱσἱΡιιβερ9

 

έ: Υ .= .π Α τ:·ς-β .2;ιξ)ϊί 2375 μ

Μ Ι., ωώπωεσ€==ω εφε «ω» ΜΦεεὶ=“”(”Ρ . τω.6ιωεωε°νευεῳεεΒἔἰ9ῇφιερ

στου” ΡτείετἰΡτἰοηεε ΡεοΜΒιιετυπτ ; ὶηιςιιιιω_ἑἰὶἄι..

;τιππκεε ; ωΜιω ω:έΦιά&οϋ:Φωρ:Ωόίμωαοετο , «Κισά

ποεχεμβ φέ οίδΜοάΔωιτιιω @Μπα Μ '. .κ _; 7

Φ ·ΤθττΙὸ`οΡ.ΡσΕπὶὲιτὐ.‹:; ι .5 .·ἱῖ` ο ἰεΡΒξἔΒ ϋἰδἱ είε Ϊειι°ἀΒεῇ

τωιτειι.Β:.υΒί ὸΞςὶ:ιπ.Π Φιωζιςι· 3 ο.:ωποε Ρτα·άΙιιω Μ·

παω ω]ΜΜΜ 9419494 ε=νΜνιι= '

Βὡ"ἰτ=%:!=ιπνἱ8ὸ€9σ.ἐ9 Μ. κνέΑκωεσπ9 .ΜΑΜ

Με φτ«ΕφσωεΦέτυξτὶ-εσὲυβἑκεε9>ε9επεαὶεκσω!τ

¦ ΕΜΗ ;ε;ω ΪεμὲιμπτΡτεἴεῇΗ;ὶρμ;.εις&9πίΡ%ς;ξε;,ζρ5Ξ

απιοφωμτωθεκιμ;ΗΜΑΡ4ρ,4ΜεΙΙο45ε›υ›‹ΜΞ `

@Με ΜΜΜ;; ασφιουε:ι>ο. ιε-κεψεκ€9ε4υυιεΗΜΜ

==Κ·εωαβ=ωνε=ε>1ιι:=4'8υ4 ΐΜεΐ519δΕ "Μοέκφ `

ΝΘϋω»!·!9€ὶὶρ|=-ΒεΐεψὸοαὲΔὲυσε=»..9=τωπν,ΐ σε» -

<1=πα-ωι!ω αιο.<ΜεΙ«πά Φ..ίεισάκιωκεφΜ«Μτα66οκ.=Ιὶυ<ὶϊ€υεὶυσι ΜΘε'ζεπ8ωκαπειισω

ω:πιω φα 6<υιὶερ=εω Μεφετύωτ.Βεΐω4ε

ν . 8τίαΜΜππΜ αυεξτιιε;»4%ΑεεηωτισωΒΜκα64ίσμ

ω1εφωέω-ΜοΦ3τικΒε· «Φ&ενΜενω Ρε9εκσο _

μοτιι£ΗΪ<:ε κατ: ¦ άΙΙΜΜΙ · ' απι);:Φάκπαιβ .σε ρπσε:έρω

ΡΙ·==Ε<ε$ΡΓΜΕ.Ι›-ιι(1ὸ= ωιι=ωκεφε94εσ π>"Ιτα@ψ

ΔΠ·£=ΜΒΜ=Ρτ=Ωτ1Β=τΒ=ΠεΜαπι€εεω;υοόέεκτύυφ

89Ψ©ὶ4<>·54ππστιιτυ ρπκ£ὲεὶριἐοει= που αππωπίαιΦω

ω1€μἔ·8ΜΜΕι:ΗΜ έ"ΠΡιβέβωττι1: δειξε:9:«ΜιιιιΕ Ιρωβεςζο

Λτάκωω ωπκ[Μ.8ΜΩ8,!β«Π19Φωι6Μ©ςΝί.Απάτα

Πες-δ6δε·ΜπεΚ ὶη ς.Ρφτο;ρα.άρ;_€ρρξτ.Ωο;τα,5ριεως. `

·ρεωμίουε!εωω.ι Η,-ξέιώΣη.11β.7,.εομι;ρ.ε.6ι.Ι..£ωμ

Με»ΜέΝ”άεοϋαπξΠε!σκηΞρμη 55 ιμιοςωιιῷιιτες·

#απ-ΜΙθωτοε β€ΐτϋ88:$Φμΐφη:με αΙ1ςιιωμΒι Ρς;Ε:ήω

$98Μπ επταεηιιεκαὰὶέᾶὶοικιτω1ΜουΔω.σεία πω» Βο

Ξὸιεωοττζφἴετἱω $εωμωφπωιώ -τοσεωΙ«Β.1.€η σ.

-α€ωποιη . απ.Β0:)·ιί8@η@Μρε;Μ.Επα τοπίαι©ει

_;ΡΦωίωαπάοφΟ9%.8ιωσ.ι.ρ_ιμΔ ;:;;|ιξ

-' ; "ΜΙ

/ 2

Ο

 



_ ΣΒ .Μχερειβ4&. Ό'οϋΐιΐόΉΐέεΙΑκνπ "
., _.. ‹_ ____ι___ ~ ” _. ~
ιι ·αι1εῇεεεπωυυἐα .Γεω ,ω.β.-ε·.σ.ΚΡηφωίω

°885668%πε966:5° Με φεό?εαώεια·;Μ4! =>
_ω ν: › ττετ:ι.:.με: ' :τε¦ιπ6::‹›Ιτ›‹›η ξ···τ›:·ἐΞυ1Ξ.ειΊ :πωσ '

@υπο-Στμ·ωστ.1Λι8%ωω&σ:: ἀ@;‹·›::ωἔ!ίν·:,επέα!. €

  

- “ .2._:ἱ.ε··ἔιτ:,:::·;τ:..ἔ ‹ υ:Χ·:τ;ττ.·ναι «

ωΚ«Μαδέσεωςσ=_έκαεα«κάΜεφ96.949"
~ξΙ^τ£τ”°Ϊἶ›°£η20τη11:.0€1 (θ' ῇωκυω:›σεἱηό;:5.3:ΕΜΜ3 ]

Μ ιΞΡΒΙΙιέἙΡΗἀἘἔἄΜΞἀΒπΪΏ€ἱεΘΙᾶΗΕετΩΜ

»Με _σωσωπβ4Α ειπωωικωεωεώΒ

Ήφεεεεεεεεωθω· Ρω»ῖοις;κιι>υυ.=απ›ιεηπ«;

: ΗΒΤζάκστΜΗ"ἄῷΙΒ1ἱεξὲει1τἰ;ει€%·Η6&ΙΜ(ασΙϊ- ὶ
`%πΘΜΒΒ;ψΡ6$Υ ¦ ῖιῖὐΜἄεόἑ^ῖἱθΒΐΜβΝΜω

` _ ωΗωε=ωεεΓε.πεε9ζωε-οῖ6ειωἱεα; ϊ ε61ΘεμΜΜ

- ἐἐἰτξΡἐἱ(ὸ”~ θ6ΘΡ€τώίπψ ( ςςϋήΩἱῇῇΉ$_ΥΘ

Μ χ6Α1Β66εω·-ζ5 -%ΙιωιωΦω εσω-Ρ:ε14εωετ: Μο ]

Με 'εεεεκπαϊ Δ ἄΪ6¦ῖΡἐΜΒὶΠὶᾶεᾶτϊ|ῇσὲνοτεπἀ7

' -ᾶϋιϊΜΜεΒσετε επεσεχ;ω3ε·ΗωκριωΡωιτ» -
Ι ί6ε;ΜΜ,Μ!8ιΗΡΘΗΘαθΒ0€θωαπεεφΜΑοϋιτι@Ω

Μεειωικεε;φη:· _ @τα ·ωωωτσΜΙαρτυμπϊη^ ·

ν ΦΒΜ1εἔω|ΟΜο€ὲ`ῖ εαιεὲῇΔο'ῶωι·4€εστικ#τἄ#ὑ

Μεαπεε;πω.ωεωπ &ΑΜετάεπξμωσε.φρ.α_ο:Μ>386

Ή ΪἑΏὸτιβἔ2 Β2ΩτΡὅἑΜΒΗἔῇΊΒάΗβττΒιΈί]ΦατωθΗϊ'αΜΕ·

ΈίΒΘΈξυεξ:ΜΜιΜΜΉΜ(ΜΨ ῇἰιε ;Μ6αταποιι · :

#;Η8*ΜΙ1€ιεεε4ῷβεεειιτἔεχι1ψεεεῇτατ:ΡωβαεΒαμπΈα >

-ΐρωἐωςὸιωσ>ὲ1ει›εὲιἄωνο:ρω8:2:;σσενσίαΙΦ!9ΗΨα

Τ·σεΜφ &πίΡ6τ:5β61·ιδξϋίὶᾶοπΩϋΏΜῇιπἀοοα2ἔ Μ10!ω ἔ

-πωω«πωύψω;ιιιαφω;ωΒΕΒ.ωκάκωοω:«=_

·1ε84μιΒεαΒεαυ;ποινωωκεμφειπϋυ:[ΑαοΉθιΡ47#ω

. Έιοφωτ.11ΜΈθέωεσεπεεωσσ111ωεω;ωεαεωεωβ

| «Φω;:_ε @ο εεε6ρὶ61ξ8εετι€εωῖεω ΒέΒΩωε6ΊΜΜ κ·

εΒατω-&3-664€.ωυο.%ΗΒΒΗεωΙσωτεο,φωιωιαη#ω

=δεπέτύφβ:ϋβΕτ μι: ὶΡ1ἔ· Φ;Μάοίςδιε 8ίω1ό08$ψ0·ωμιτοτ 1

;ΒΜαπεεπσκαφςαεΒέω Μα κεΙωι·ίσ ᾶπωε›ἀσπτψυω '

.ὅΨΨΩᾶΣΙἄΜίἱΒιΩΦΩΪΒΒΏΜΜᾶοΜΜὁΙςΩΦΐὶ=2ἐ |

 

Α



4 έ κ· .π Α Η :ες·Ρ:Ν:Ή·Έ »ΚΙ Θ; ΚΜ έ:».ξι Μ' 68

πιἱιιιιε νο.ΐειΙΙο κοὶΡτοεἔ Με εΙἱοΒΒτἱᾶΒε.τ:τ.είἔίἰπ8ιι

ΜΒ δε τιοτΔΒἀΙιΐ€.ΗιιἰΘ-ιἱε'ἱ”οΒΐἰΗΕΕ Ακτιπ τεκτιίιτι μι;

Γ=Π<Μτα=<>υ$ξϋ€ῖωΐ9ὲὲοιτ>ἑΠὶε.τεπέβίΙΜ €Πἔ.›$ὶ31ά·
ΪΒἰό-.ποτἙἰἶΪΣιΕὁὸ' εἱἐ 'αττ6ηόΧδ£ῖἰβὸιέΕ6ῖτιιΙΙΙΒἰ ίὲτὶρτιιτπ

τερετίτυτ:ΗΜπ δ -' ?ώ ἑιὲὲΪὶὶΥτΜἙΜὅΞΠΠ5 ὅϊ72ί4ἴΙ0

'-4ιὶ ΙΜετιιιιι€ϊΒΜωΞνΦωοερ·σΩώ_ Μέπί-Φπτ

-θετω8ϊφΣέ ετ1- ε:ἑπτ·.ἱ·›·τι›7ωκ›1 «·:ξ?:ἶ)::*ί μ.ἶ:)#:ι> :Μ .

«ΜΜΒοεκοΜΜΜ Νίστωτόε8:ΜΜιε;-$ς!αΜ

ν6τωιά;υΒ2αΜρυτ;;ςσσεΗτατσεερ:τΐοπαω;υιΒψ

ι:κειωτ1ω;Μπωιμ' ενςΜελοο89ΡΜΒδιπο νεοΗΡω- ·

_ωεωΕφσωπωΙΜ ωάοαΜΦωευτεΦ δόσιτσα-τω

_νοπω:Αω68ΩΜαιωοε;υΒιιἑἰΜιπΗποφι: αϋίηυενω- ·

ωωφωωνοβα81“Κψ»ΜΜω.σ&,ηαπο!Μ; Ρτε- ·¦

Δ1αμ-_Ιε;ΜΜεοΜΜΒ«ωοἀωεεἱρἰεω

ω”ᾶΕ:ιΗΓἐ4ΦιἱΪ!ὶΒ;ΡἐΙΒΒΦἱΜ κείμαεακ·ηνεια Ρατσιτινι

.10ω ιΙ.ιωθιαΐ,“Φωαωα ,· πονει·σε 6ενΜεω»

Ρεπτστεαόωρεορτοπτ(Μπεπτ8Μ .Φπτὶτ91ἀοβὶτΑΦ Μο:

Μπιτ Ω0Π.ρ©ϊτ£ἱτ ΩηυεῦΦε€νεΩὶᾶ.Βταπσιὶ= νοεακοε88

). ε!ω1η δη.άΐ.$ο!υμπισττξιύ -Ωυἱ8τὲἱβ.οΒ£ μοα:.; ο. .

· Τ:ι£ξὸ 7οΡΡοηἑτιιι; ε.ιιπ3ε:.άο νὲιἴειἱειτηἱ! ωμή ε:ωπωϊβ

ΜΗ όἱ:ἱτιι:,ςιισκὶσ8σωΙἑΙΙιιε σΙο ;:ΙσωΕπο σο:: ιισάτιμ·χ:Ιο

βετ εκω·:_;ιιήμιι·,& @Μιά τ:πωω.εάε ]ιιι;ε_ ιιο απο

Μἱπηειςροεὶκἱεἱἰςίβ._Ηπε!νοτβη , Μιά ων:τεπ;ϋ. με! Η. ·

έωοίωιειἐὶἱοειςιμ φησι νΜε.ΙΙιτε ἔισπ@ἑὶἱ8ϊστβὶε~πμαὸσμ

ξμκῷ_ὲςῇεἐ, μα; ω, εῇτλτὶοηοω Γμμετο&τωΒΕ&. 5ὶμοηἐ;;ι 4 γ

- ιΜἰΔυὶιΙιΒςΕΩ ά18Βετωτοηεια ρπευτεεδε ;>εττοτ1046%

ΩραιαΜποθωΩωοὶο ὶυε=π<ὶ=τεεσ-ΜΜΒιπτ . Μὶοεο

.81ΜΜΙουεωφΗόΒι;τι οπι2Πά .Δοϋφ1ψάοπε:Ρκορω

Μ”άΦβαττ.μιωπ τάει);μμ@ψφ19.Ιπιιο Επι: Καμ

ΜΜΕ=ΒΗΗΘΦ=~4=ιὶΦικἀ ΜείωεεΦ.εεί.Ν ΑὶΙ=ὶιἑπ-Μ& ·

 

φωε·ΙΡεφράενέψω4σωμωΜεσσαοω5ωπ

Χ ΜΜπεσε;ειω :ρ η ϊ 1_ :ι

`21=Με ·ί.- ‹ ε25,ην. μ.: ··μ ί_ ·:: ::.:;ξ: - *Ϊ  

ΦΣ ·ϋϋ-ι::2.Συέιτάωάμεω #4· ε.πωω.8· 3 .3ε!ε!!·.ΒΒέ

Δω.Μ._ ·

' κ



 

· Η!δ πω; Μ:ρ6€&θαε,πιτιτ1ιεΜΐτόυ:,Φ:εύε

._ξ);;ττ Μ ικι:1.1ιια8-`Οω«·ι·κογέκειωινιν

~1ΕΖ; 3 ἔτ «ϊ 3-Ρ;#Ϊϋὶ €Ϊἔ Φ:: ΪΞπ°.=ὶ›;. - κ `Ἀ`ῷ ι ἶἔ::ὶ:.`”..

2); Ϊ: τ ω; κ” ΐωξβ.?Τ Ι Ο-:ὲξίἴΒεἔ‹:·:·‹: 1#ἔ#ἔἔ€Ϊἔἔἐἔἔἑἔ·ἔἔΒϋζΘὲἔΪ#›ΨεἑΔ4ἔἐὲἔὲΪ#ἔΐἔΪἔἔἡ

‹.εκ.ω·.·έ «Ντ

  

  

Μ81Μωέιεωιεᾶἱινιει-έωΜεΓεον1τω ωΦΗειωαση8α.

?/ Μέεεο.υαπ:Μεαπω»α!»ΕιιενΡε£·ωΔιἰ£ωηε£:ωηιΦ.

ΩΛΪΪ1ὶ€.Ω9Β.·πΐϋἀἀίἘὁΪΙΗ.ΜΜΕ ωαπ1εμνεώ8υΙῖ-Μύοτοἰ

~ -46ινωειώι.5Δε:.:Ηεέ Ρ;ρέτε;ποπβοΠαωςωσω;ωτΑπ5. Ϊ

ευρω; ίιικ1οΓυ:.Ετέσπωτ6 Ξι%·2Μ5=ώεεεΠωπεξιοι. ·

·: Μπακ: π” Με Λεοπτωσέ3·ιΞς6Μ1εω6·Μ;σε4ιΜΜ

. πκτ·ειε-ΜόψεΠ·14ι·Β·νε61€ωΜεεΦωετεαΜΜ@Μ

ἔκ αειπῖε6Ἀεπ' πιστω-θΕΡεϊΔωραΒΜΗπώΒιΕεα@ΠΜ

` ιιιτωπείΒΜάτιαΘ/ΜΜΞωΦω,2£αιιἐάῳσ,π›εΪεψ#σξἰΜΜ··

ῇᾶῇσ56τἰατΔΠβκίι1εια;8 Φ; τσιπω-Εεπωω>εεεωεΒιε.(Μ- '

α!εωΜακηΔωπωωιω·ς"·ε :ΜεΜακ ε!! ,ΐ:ευό(1ιπ τας- _

ὁ

Βαὶ

:κκ ποπῇοίῖἔ; 96Μρίπω Γετνἰτε ποπ-νΜοΜ11 Μαϊ ›

·ΕΙΗ!ϊορ.8: ΑΒΒα.;Έευώάατε ποπρβΐζ 5, ιι!τάιι ΙΜΣ να

τοΙΡΟΜικιι οΠ.·Μιιτικ Ρωάσπι ιτΕὶιπτ:: ποπ Ρ0ΜΕ @6

ΈειιοΙιιπτ ?ΜΠΕ Μ:18πιιπ5 '; @ιο οι :ιβΜπο Γα:ιΜΠπτε πο!!

<ω!εατ, τωπίτ 6 τεΙΞιηαὶὸεΒοτ, ιππΜέ Μὶὶιιοα: ροΙΕτΠ
γ . $1ε~οιι(ιΒοχΜδκ;ω ΜΜωτι1τ, 12%! τΙσω!ιιυωι:ΜΗ

ἔἱ:.ἔ:ω.ω=## ] |

~ ΘΑ::=ίιι-ώτα:τνο.:Ι:Μ4υ«Μο/Μοἐδι·ωΙΒΜ8ςις

· ιιτιόδτο. νειί·ειΙΙι1ε κατώι· όοττιἱτιιιτη ἱιΜὸὶΘδΘΡΜ κ

ί

4ὡεω€3οω-ωι:«εἰιευυυ.1ηοωρίωπι€τιωποϋΙΜΠΕ-Μ' .

διΕΐ41·

~Πόίύε$ ιιι1ζ!έεςιτε(Ρ6$(σΒε;ώ ἐσπῖὰἱεΓ:€ιι‹!ὶ , 6:ΜΗ

·ἱπ ΣεαιεΙο ΠΟνδέΜε;" ρει;εϊπ0" Γιμου216τ. Αιπ - '

ωρεσε0οε τ:: ΔέοϋΔειιψ κωαωηαε Μοτσοη>9:Ψά

:ωεωεωεεεωεωΜτεΗϊΐΑΜβΕΓεβεωησάπ €ουάφω

εωαεωδαπ· ΙΒΜόεεωφωεωκΡὰάὶΦΩΝΞ:ὶΜΗΜ

ἴειπεπτἱαιπ ἴαιιιιιτιτιιτ ' δ: αΡριοΒεπιτ ΑϊνάτδΩΡω

$ε!πΐο 8εΒιιτο Πι ε.ιιηΙο,5.Ηπ.Ε Κακά ΑΒΒα.$σπἴ κ·

ρεπεω.εΙο έ.: ιιι!.ιιιιιπ ι 3 ;.Ψεδώ.άσί©Ε&6·6·ΐα

Ρ.ιόΕυσ θ·

β 1

!



 

τι _ › - 7 ι ., _ _

ι ·_ ι τι·ι-ικι·ιι Η - τω” _ η»

ΈΕΜε οιιἰιιἰὸ ιιἱϋετιιτ· τω; εεπιιΐτοδιιτἱ Ίο ιι.ριωιιε , ¦

*δι ιιτιιέ ΜιάειιπΡειΐι&.ιιΒιειιπι Ρωιι6. ΡΟδΙαΓεΪἱΡὶβἔΕ
¦ › `ιιιφθει·ιιιάιόε ΟΒεττζέιιδάιτιιέιιιιε,Ήιτόιι8,εεείιέ',ετΞειιιΕ ν

%ιω.ιιι Πι:: Πι ιειιιισιιιεεειιιιηωπει.~ τωηιειιιιι :Μετζ-ε

&τοιιικτιιι σΡιιιιο,ιιιιεε νει·Βιε. Ω!ΗΠΙΒΜ άιιιιυπ, :Με

:Μεπω" εβ,/ιιιώρωμειπαε π0%.Ρ0ρξ Εις ειιιιΒιιε φραπε:

ἱιι Βιιι”ιε·ι·ιοτι ΙεΠτειιτιει & ορἱιιἰοιιε , ειπε ριετιιωηιιε πιο

ισΒιιτ Ρι·ιοι·ι,ίειιάοιυπι ιιιιιιιοπ·ε εοιιΕΠετε,εΙυσό ίεἱἰιεετ

ιιι_ιπιπ,ιιιτόιιε, ατο” , νεΙ :ιιιτει·ιιιιιίκιΐε&ιιε , Η ιτε Μιά ε

ξιιι, βιιόυπι ι·ετιιιετε , κι Πι (ο Πιεεεόετε ιιοτι Ρώσω

Έι νετὁ`ιιοιι ιτε Μπι Πω ,7 τω επι-ιι ;ιιίςιιι:ι ΓιιΡειιιειιίεπιτε. - ε

Μ! οι .ιεειο6ιι ωει,ιιιιιιι, νε! Γιιιεϋ Μι Πιιτ,τιιιιε ιη Κα

ζμ ΐικεεεΜιιτ.Ιτα ε|οεετ Ρ›ιε!ιιιι. ΙιΒ.7.εοιιττο α”. 4

“ δεσ! ιιι Με ιιιιιωιι εοιιτιονετίἱέ Εεε ροτιιιε άιίΠιιάιο.

€ιωηιωιι ιωικιΒιιε Με ιιιοΒιε ιιεεοπιποόετιι , πιώ! (ε.

ῇυἔόε νιάειιιι·.Αιιτ Ιιι ἔι ιιιιιιιιιι Και ρισετεειτἱ Γιιιιτ, δ: τυπο.:

ἴεἰιἐἱσ ποπ Πιεεεόιιιιτ.ά.ε.ιιιιιε.5.Πη-Εμἱί νει ΑΒΒιιέ

Άι1ιτ'ε:(ιι ιιιιφο·σικ ωιμι πιό ,δε οι ιιςειάειιτι Μ. 84%

ίιιιιτβε ιιιιιε ειιιιόετιι ξειιιιιιιιι ειπε ὶιτιρειἴεᾶὶοιιεω ἱι1-+

"γεβιτϋτέ νει ἴιιεςι Πιοιιε εεειιιιίιιιιπι τε τιιιειιτ,δε Ρετ ίἱιβέ

ΜΜΜ ιετνιτιιι ιαίὶιιΒιιιιτ. Μι :ιεεἱΡἰ ε!εΒετ.εζιιΜφΑπ

`ειιιιτ η] :Ι.ιιιιΡε·ιβ ι Ε". Α; Μ ίει1εισιιοπιιυιιιιιςηπίδέσ

γ Με ίιιεεεειιιιι:,`θνειιιιιρετΓεειιήειιινει @Πι ιιιςιιρωμ

διπ @Με “:ιεειμιίιτιοιιειιι Β·ιιι!ι. Ε: ιιειιιιά·ιιιέί ειςΒετ.ειι

ιιιιξε.5.Πιι.Ε ιίγειΑΒΒα,νε·Ι μι Βι·ενιιιε8: 5ιΡειτξιι8 ΦΠ

εειιιι; Ιτιιβει ι ειιιοειιιιςιιε· ιιι6όη_Πνελ ιιετιιι·ε Δ, Με έ:

ῆεεὶ‹ιειιιι,ιη(ειιάσιι6ιι Γυεεεάιιιιτ,Ές! ιαιιιειι; Έευάιιιιι

“!εςιι.ιιΙῖτ'Ψιι` ;7 Η ΡοΒ: εεηιιιίιτιοιισιτι δ: ροΙΪεΠἱοιιετιι Ϊειιᾶἱ '

4 @Μπι ι Μ! ιιιιρε;ΓεξΗοιιιέ ·4ειιιι ιιιβαιωι ίιιΡιέηιε

ιιιατ.-Ιισιάεειάιτ ειιιεει.ιιτετ νιιιιιιιω Β[ειιήιε.ε.9.ιιιι;6ιμ

“ έ; Βρε Μαιο ιιςεάιιο ε: ιιιι_Ιιι_διΠι _ _ιι·ηψ. εοιιεἱΙὶπ.- ε

-, _ “ ΐΣ'ΙΙσόωι4·ιτοπτιι>νει πιει. =ιι;,19ιιο€1τ=.ιειω Φ»ω

Ξ ῖέεἱΡετε Ροίιιιιι Ε, . ω οι εεεϊόειιἶ °ςνει ΗΒιιι διιετιιςθ

83ΜΈϊιτόι,εςεϊ. ε Μάι; ΐδειιι2°ειίιΞέω εδά ιιιιμιεεειι ι

~ ` . · ι πι”

 



9;';; Μ” ο εΕΗ£πἔ`ς9Ξη!τλ9'γιμειΑ τα”

Γ4%·ΕΦω ΑΙ44ΜΙτ . ΠΡΦ·9- Ευ- ΕΡ€59=Ι·-ΔΕ>Ε>Μι

32%ιμ; ΡΕ:89ία;ςΞ![%έ:ξξΐέμΨΠΡΞΙξῇΡΙιε ,βςὶὶἶςξἔἴΕιιρὶιιπι

ῖ€93Ψ. ΐεπίέεε4199ΒαΜτείεΐε=ωΡωνΒ!Π=υ=μα

·=τι›€:.ι4Έὶ .:#ἰ-ἐῖ.·-°Ϊ · ~|1; (Μι -~ ΜΙ ·ξ“%

##ἴἴ£·°·ξ>ν ΉθΔιι211Ψ1°ό'^22ϊ11; ~ · ' ·°

-.5ϋ Ρ_ΐμ ἶε-' 1:.€ΡΜ·.. Φω::Η η Έ - · 4,- «

: ›5;Μ”Βεζαπϋ3222Ραβιέβσαεπ.τ-Μοπικοπ:κιωΜ τ

ω(2:Ψ Π β2έύπουΣ[Μ:Θά%π2°μ· __ · °Χ`κ ' ' πτϋπλίἑοἱἰἰἱὶἔκ ξοηἐβΒῖῇ.ἐ'ιὶ:ιτἰ_ἰὴἴεμάἱειιομ

' _ὴ' ` : ίιιοςεβι1ιι€,ΠνεςΧιςιπτἶαΙἰὶ ΗΒόι·ί ΙεΒἱτἰιΕπιἱδειιατμψ

"1τ3,Πνε96ο.5.ηετι1ΜΜξ δἱόσξειιά.ό:Ε6οηάφ.Πτ.ΙιΒ.μ

.ἔοιιἀ.τἰτ.:ι6.(@έσά' ρτςκαΗε Με ίειιὸιιω ίῖτ ρατοττιι1Πυ

-!)

`ὶιικς ΦΠ; ηπιιηὶ“ιιάε1ι·ἱ Ιἶτεἔε‹Μ ίπ ΒοΜε 'ειΙΙοὸῇΔΙὶΒμεΜ

*ςι161ΙΙιιίΈτξε.Ο.Αά ΞΩΔΟ;Ηε.ἱιι ἰὲιιἀἱε τ:ικηαΐπό τΠ©εω!ξε

ῖ ςτὶαῖμίἱ ΐοβιάιμπ ίἰτ &ε·ιιύηςϋπι ,πι:ιέειά1ι1ε:ριιΙΙοε4ΙἰΘ8Ι5·

* Βε'έο: ΐϊαβέ:1τ.Αιπώ.ά:ί ΙΓεϊλιά «Με ιπρτμι6,Ιοε. Ωιὶἰυεῇυμ9

Έέϊ10 Ι1€6ξΈΐί]:; @Βοξ ὸεῇιτιὶπ›03ΡπτὶΒιὶΩΙἑ1ο ά11°Κ1έ ΜΒΜ π

“ ῇόπο:ὶβζιιω,`ἰη ω) εοηίοςτ2ο, ΙΜ: ΓοάΔΙἰ_ι1ο4ξι:ιβΩΕΘ Μ·
ἶῖἱὶ]τὶ€;1ιεΐζἑΙὶΒιιἐ[ὶιΙ: Εϊιεπιι]Μοέε ; Δ . _ Δ. _ κ - Δ Δ Λ'

` ? -ρ.8:άζι;έ;έζτΙιτ σέβάπέονεττΕτω· :ώ ὶῇ:ΒτΡμτἰΒυ$›ΑξΙΨ

ηὲἔὶςἱιπἐιτὶ. ΡΗ Γιὶ|ΒΓεςιὶ€ιιε ω2ωΠ1ό11ω1η;τυαωη= δ"

 

:Μό@Ηἀπὸ έα 6ς6κπαι, προε £ε1Ι;ε6£1ς8ἰτ1ιιπειἱὶ1ω

'ς:1113 ὲτἱειω:ΕποάόβιιτΜΦτίτπ_ετ1 αΙεξωςιιτΗμταβ

@ίπ έυτζΕΦει·β.5.ϋετΕιέα!ε;; δὶ ὅε'ἴἔι1ἄ.ἀ:ἴιιιπἄ.£ΩΠϊ°ξ·

” Π: Β::έ>.@Βί ε:ΕΡ:είδε νεί;ΒΙέ ὸεεῖὸἱτιιηςἱιοά ικιήτε;Ιε8 16Ι!'0

› ΜΗ ΡσίΈερι ΗΜ: ἰεἔίῇῖηὶ, Μ ἴιιεἑείἰἶοπετιιΪευόΪ 00029'

. 'ΏὶἰΪἶιΙΠ-ϊάΡ›ΨΒΪΨΦΈωϋ8 Πού,ἀἱΐϊἱῇεααϋἱϊίἰ98ἰτἱφἔφ

ΞΩἀΖε·ΠΔΪαμῳαε_9ΜΠεΒ ΙΕΒΜπιμόεδ ΓπςὅεΠἶό αΡεα<!"Ε·
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- Ή985 Ήέω<ειετσωεεῷε1εειὶἔἐ==ϊενςεεὶ[ξεωυ·6ικε'

-Γνε ιπο.τεςιπιιω. Μιά Με: ΗΙίιιΜπτυωΙίε νε! Γριιτἰιιε Φ

1 ° ἴεάἑὶὶ5-.Ετ φήάέέπΜψάξε κακώι1έξειιάέΙζβυε,Βξ0@Ψ

αε°ῇόε^εεαῖήομειε Δεεωεω@φ @ὁ ΦΣ· .

  



 

Ο ίπά-ν κ ι αν ή; · Μ;

Ή Εκ άἱίἱἱῆᾶἰ6υἰἱὶι1εἱπε€τ£ιιΜ Η:ετιιτ1τ.8τω1ΒΜ Μωβ -·

Ψ |_£1θ1€ἐοττ1ΠΉ111ὶΕ€τΒΒηιι0ἀ Ιε8ὶτἰιτιειὶ Ρετ ΓυΒΐεςιιαπε -

η·ιεΕτΜοΜαιπ Πι Ε€11ό15ἱΙ1όΞίΪὶτ1δὶ°ἔΠΙ£Ξ€όΩΠΓ, που κά:

Ιοἔἱτἱηωτ1 Ρετ ;εί`ετἰρτυω Ρτὶι1τἱρὶ8. Ιω. ττεάωιτ Ι.:.ο:ο.άο

Βαὶιιἰ.δε Αιιάιπά: ΙΪ€1°.ἱ1·1όῷ.Π8Ε11ταΙ€8.

ΏοπιιτιιιπΞε Βια: άέΜΜΕσ ΠΙ).!ιο‹: ίσ.ιπάετΜπτο ΜΗ;

τιιτ,ιμος! ΡετπιπτέιτιοΜιιωίυΒΐεςι1επε οωηἱε τπ:ιευ!α.

ω” η” απ: εὶτε:ι πειταΙ€5,6τ (ιιΒΙ:ιτ:ι,ςιιοάε1ιιο τεπη:ι1ε ΜΒΜ

ΙεΒὶτΞωπἰοπἰε σοιιὶπιπἔετωι· απο 2επιπΡοτιτ εοικερτίοιή8,

- πιτ πει ωαΗιίιτι ται·πρ11-ε -Αιτιπε1σωπ Ηπ8ατιιτ ὶιι τοπικη πιω- '

ω Κυτ:ῖ εκ:Ικὶ£ἱἑ,ατ ιιο`αόεὸ ιπιοι1ιι:ιτη ἱἱ!ε8ἱτξττιο: ΪιιὶΠἑ.Ρ‹::

ψ! ίτ.1πιιιτει εκ.ζξ1]; Ι Πι11Πο8ίτ. ' 4

Δ” δω Δε! Με: :ιτειιωεΠτιιω ΠΠ.τεΓροι·ιάετιιτ, ηιιοά ετίἱ

Κα " πι:ιτι·Ιιτιοιπο ίὶιΒΓοεμππτἰ οιιπϋπ νὶτἱ:; Ριιτ8ετ:ι :ΙΕ απ·

Μ! Ιἱκιιπιπ , Μ τ:ιπποπ ιείρεέὶιι ἱΡίὸ1°ιιτι1 Μτ2Η11Μ (τινι81ο

ω» Βδτἱοπε «μπω νοτἰτακ ίυΒίδίΗ:. Ε: εμιἰάτιπ ω:πόΗόὶ£°@

Μα ΒατΒει%τωε,να!ηα·ε ιιετεΙἱιιω Ιεἔὶιὶωα;ἱοιπο:οιπΓοΙἰοΙετιιη

ΗΜ ἱτπετΙπι τε1τ1:πι€τ τω: επ οΗ(1ι121 εὶ£€1ττἱΧ, :μια σεεαΠοικιμ

Μ Μὶεῇιιι·ἱ ίειιἀοΙὶ Ξπόιι€δόο :Ισά-ΙΜ νωε:ιιτ: 60:14 οπωεω

ο! οπτιιίιισωπυΙειοι , ὶιπὸ8: ίιιἴρἱεἰοτιεπι ΜΜυΗ: Μαι·

ι. ¦ ἱὶ18,ὸοιπἱιιυε ΐειιόί δ: μπε ειιτἱα: ἑι ειπὶεἰ :Θεωοτ:ιω νεΠότ.

Ετκτ6τωι @το τμιὶάεἑι·π :ΜΗ & ()αποσίεο οπτιπΞει νἱτὶετ.

1- & Ρτίοτα τοΠειιτιπ οι· θιΒίδαμιεπε ωετΡι·ἱι·ι·ι6ιτἱυττῖ,ἰτ:ι ιιτ ςιιΕ

Δν τω:έΈΕ&ιιε ω" €Ιι1€ἱἱΗι15 Με, αηιώ ροττΙπωτ ω Ιεε1

Μ; τιτπ:ιτοε μα· σωα-φωπ τιηττΞωοι€€πιπ , ωτ1ικ-:ιό @τη

ΗΜ Φ;Μ·ΑΒ ίιιΜο ἱεεἰτἰιιτὲ πω” είΈ.δεόΨΝΑ Μεμπε €011ι.°]α":

Μα `ποπ-εΙὶοοτιἱὶὶτιιτιιω ,ΙΜ Ροτίσε ὶπ ς:44ετε ἰε8ὶτἰω::ἰ|ίἱιιο

  

.ία όἱΥίἔἰ-ΑέΗ6πε τηο:Π ΙἐἔἱΕἰΆιΜοηἑε, ὶιμὶΒεεεΠῖοιπε (Μιά π.»

Μ· εειτ.τιτι·, $όφ.1σσό β.ιι·ς οΜΗ δ: Ρωπὶἔἱ:ἱο τοπίὶὶτιιωππ τω ›

Μ! μια ακΜΗ τερα$τιποτίηοή είὶὶηΪσΞτετ1όι1ιπω ' ἐ

Πω - ΝοιπςήεππνπΙετ¦εκΡοίἰΦἰο (ΣιιΜώ58ι ΒοτεΙιοΙτἰ Μ Πέ

ω ΙΉΠ·τ€κ.ά.5.πιιτιιτεἱ€8Ιρμιἱ «τιμη παταω ὶιπτετΡτετεπτιιη

ώ: (ΗΜ Μπι πατυταΙ€Μο8ἱτἱᾶιειτ1-·ἱπ ίσιιόΒ :μπι Γιποιώ

Εφ βαπ:ημασάο @Η άε·ΙειώΒ ΓιιτεεΠῖοιΜπ ΠιιπςΙεΒὶ:ὶωΩ

› ' @ἐπὶ άσε σο,ςιπ !εεἰτὶ;ιιιτιιτ μι: ΐιιΒΓσιμοπε φαω-σ
ι_ ι ” Ψ 2 πιοτήιππ.

 



  

'Η. Μιεοιιι.ι.Λιτ; Οοκτιιονιικιωιινιι

άιοιιιιιιιι,ιιαΕυΒί τιιιιάειιι ιιειιιιιιι ΜΙΒ ΡοιεΙΙ,ΓιιεσείΠοιιε

@τη άε·.Ιετά,ιιτ μια: «Για ιιοιι άείοι·ιιτιι τ,ιιιίι ιιιοπιιο Μία!

Ιο , απο ὶειιιι επι Με τιιιιτιιιιιοιιιιιιιι οοιιτπιιιεκ πο·

ειιιαιτ,αι: Ρ:: :οιιίαιιιοιιε , Μεμ: ιιιιττιτιιοιιιιιωΙε8ικι

πιατα ΙιΒειοε.Πεε τ ι8ιτι.ιι Ιια‹: Γοιιτειιτια , φαι Ιει;ιτιιιι:ιτι

_ μ:: (αι ιισιιε πιαπιττιοιιιιιπι ιιι Γειιόιε ίιισεεάειιιτ, ιιηιι·ιιιι

δ: ιιἴιι ΐοτειιίι οοιιίιι!ειιιιο ό: ιιιάισιιιο!ο ιιιιοτὶὸὶὸ σωσ

νετιιτ, ΜΗ δειιιΕι:οιιΠ!. ι @πιο ι .ιιιιιιι.ι7.δε ίἔειιιιὸυιιι

@τηω (:ιιτιιστέ ιιιιΡωι ιιιιιιι::ιτιιπι τι:Πετιιτ Μίιι ί.οοιιτ.;.

οΒΕιρ..τει·ιιο;ιι ίξειιιιάιιπι ναιτ:ιτειιι·8ε άεειΠοιιειιι κι.

:σπιτι Β:ιικωιιιιιι οι·:ιι:ίο: δ: ΚΗΠΟ; :Η Μι τοιιτιιι , ειιιοά Ιε

8ιτίτιι:ιτι Ρετ ΐιιΒιιτέιιιέε τικιττὶτιιοιιἱιιτιι ΠιιοαΠιοιιε [αιι

Κιοι·ιιπι απαιιιτιιαΙά τιιειιὶΜὶὲ πιάσει: τεκ.ιιι ά.5.ιιετιιτ8

ΜΜΜ ι:ιιπι Πι Β::ικ·τε Ι1€8€τι1τΒΒἱ£ἱωειΕΟ5 ίπ ΐευάιε Πιο

εα:Ιετε, ι:οιιίεςιιΕεείι οιιιιιεε ΓΡωιω ίιιΒ εο 8ειιαε ευρι

Ρι·ειιοιιί_ο8 ιιοο :Π; Μπι Κ:€ιτιιιιιιτοε Ρετ τι.·ίξτιΡτιιιιι Ριιιι

ειριε,τιι1ετιι]08ιτιπιπειτοε Ρετ ΓιιΒίετιιιειιε ιιιιιττιιιιοιιιιιιιι·

Μειιι!οω πιο ΓιιοεεΠιοικ :ιια:ιι.Ιτιι €!ε8:ῖτ€τΜάκη τ δού

Βα:.όε ίειιόιρετ. 9. ιιιιιιι.7:. νιιΙτε.‹:.9.ἀ: πιω ιιι1ι99·

Ήοτο.‹:οιιΕιο.νοΙιιι ι .

Εεειτιτιιατἱ ειιιτοπι Ρειτ ι·εΐοι·φτιι τη ΡτἱιισἰΡἰε, οιτιιιἱιιὁ

ἱιι θτιιάίε που Πιοκ:αιιιιιτ.Κειτιο είἔ,ειιιὶπ Ρτίπειιιι.ιιιι Βακ

€ειει Μ. τάἔτὶπ επάει Γιιιιτ,ιιε πακετο: εΙὶἱε. Ρι:ιικερε Μι!

άεβετπάωε σιτε :επι ιτισειιτι, δε με πάω α:ιιιαΠτιι0%ω·

6 ίΡετιιι.Ιιε ΜΜΜ αιιιΓιυ. δ: εοττιιιιιοάι.ιιιι Κειριι6.ιιιις:

τιιττετ.0Ράπιιιε :Η τε::.ιιιΙ.ιιρι: ιινιι8.4.().άε επιιιιιειΡ4ψ··

1.2.5 .Η ιιιιιε δ Ρι·ιιιειΡε.$ Νοφαι ιιι -!οε.ριιΒ.5ιιιι1ωω

8ιτιτιιετιρει· τεἰἐτἰρτιιτιι Ρτιιιειριε κι ΐοικΗε ίιιε:σειΜφτι

ιιι_ιι8ιιιι. Η:ιτειιιιιιτιει ιι8ιιιιτιε, ειιιιΒιιε οι: ριιονιάςιιιιοδ6

ΕεδΙτο Ρτιπιχναΐει!!ίίσωει με Πιςαόόόι ἱιι ΐοιιάο €1026“Β '

εΠΕτ.8οιΜιιΒιιο.ιιιτ,5 Ιο:8ιτιιιιιιιι.Πιιτ ιιετιιιιιΙοσ,ΜΜΒΒ -

άι: ἴειιόοΜΗιιιριάσ.τ ιιιιεἱὶἰο,ειι :Με σπιτι Ιε8ιτιιιιΒ- .

ἐξι.ιάσ. τα% :ιάιιιιωιιιτιιτ. Ετ νειιιιε Μι φαι ιι9-ίσω!'

που Γιιεεεάετ ιιι ίε:ιιάο Με: @και ιιινώιτιιια Μ νω^° `

.πιι:Ι:Βικιιιιατιιικς“αν; .ρεκεμιιισιί:ΜαιιιπιΒ-Μα”
ι· ω' μειλ·



Οι κ ·ι·κΡέιι ι ι π» Δ ή Μ!

· Αεεειω·ιο κοη2.177 _Βι|ι!&α»ΜΜάσωόικη/έΜέέ» @ώΜΦω Μακ

ή . Χ :οπ2ιασμ22Μ[επωμ ': ·· Κ' | ; Σ

ΤΆΜ ειδα ώ: 0ΒΙἰἔετἰ6 , ςι1ᾶ ν:ιίξΙΙιιε άοιπίπο επκὶῇ

› Ειπε ιπς&αι·ς τοπετιιι·,σωπέσ μια: ςἰμὶὸεπι,πει: δ11$185

Με:βατ:: ΗκεεΡϊι1: κΡς:τίει:ω: , ὑπὸ -νετὸβξίἐτἱἐ ἴοιτὁεἰϋ

Με εοιιΓιωτιιὸὶτιἰΒιι; αινεται·, νειίΞιΙΙιι€η ;:οητι·ει Με κ?

ικά 1η πιΙΙὶτΙό. ]ι.ινετε ὰοπιἰπιιιτι·.ο.τ.5›-ξἱπω ΗΜ· Μπα:

Με 8:ε.(ιιΕοά αδ ε!ιιςι1ιπ ίἰτ, 8: τατὶοιή ΜτηεμΙἰ_ επτα-Θ

2ἱ11ι1ιτΙ , Γειναπόιιτη παπα; εΠἰ: , εστω _!;1ι εοπίιιετιιάὶιιὶ8

Στα ΓαιΡω Ιῖτ,ὸὶεἰτ Ζαιἰιτ8 Μ Φωωε έ-ειιάσ._Ραεφππως

· 28.41: .Ι.Ρτοἴσεκἱτ,ἱ£αι9 8ε λ φιάΒ.ωωιιμ - - · ›

-` 86 Με εΙΪἔττΙο οτπηἱιιὁὑἱὸετιιτ περιιΒικιτε Ε5τεταρτ6

ιὶὶγὶηο, φα!@Μι ]16ι1ρκίόι1Π1 οΠὲ μετεω 8εωαετεω,

· προ! μ” ιποι·ὶΒω 8: ΙΩΒὶΒι18 Βυττιεπιε ι;;ἱςιιε ρπτωιτ4.5

€Β€6Ι111δ ΜΒω ποτιωιπ1 Ιε8ἰε ι3Μπει: Ι::Βοε δε.εοπίπερ

τιιάἰπεε !·ιιιπκιπ2 €ΧΨέΕιτ τ, εοι:ι·ιιρωΙς οτιιιε Γιαπφαω

τουΓιιετιιάΙτισε.ΕτΜε Ρτοϋ:ιιιιτ Μ ε. π . @άβιωιω.‹ωι

Ε1.ΡτΜ:αιι(ΒεπεΕο.πιἰτ.ΑΙἱι1ἀό! ἰιιςιιἱτ.,|οπἔβ ίιω πο::

[αθέΜ!.ηι1ία ποπ Ροτιιεκίτ,τιιιιο αύτη ΐειιι!ιιπι :ισα απιἰτ£

`

' Χἰτ. αι!ρκηοώ ειιιτεκπ ΔιυιἰΙἱειτὶ όΜίιπ οΠἔ άοάιίπο , δ·

ηι;ρβοιηι βε$ςτρ.άγετΓαε μιτε:ιτεε, εμ "Μπι6οΒαΐ

Ω!φω0άφ ΡοτείΠΕτγειτο' πηοι:εε Ιποιτιἱιπιιω , 88 εοπ£επκ

ΜεΙ:φεέερειιω Πεή.;..ΒοΓΡ. Ηπα: άοέΕτίπε εξυζωιω,9Πε-

Βοηε:::ψ8::τ 88 ἱπιάὶίἱὶι16Ιὲ τι:ε.εϋτιιι· _νο.ΓειΙΙιιπι ειιαΜειω

. Σι·ς&εις;.άοΒετε άρτπἰυσοοηττει Ρεττεπι,τεάιι:επάεώα!

οιπρί!:α::ιτι ό: ΡτὶιιοἱΡὶα μπωωιτι:ταΗε , πο α:οηνε!!Απ:ιιτ

γ “και ίὶιἑιἔυἰηὶε ειπα ίιιιιτ δ:.άὶειιιπιι: ὶιιιωιιταΒὶΗΔ.5.Ρε=_

ΜΙτ- _ - Δ:άντ.πατ.8εω68ε.οΜ.Ι.;ιιω Γιι18ι1ἱΩἱε.ἱΕεΒ ·

Β.1'Ιϊάς11€Βρωπδηοηάυπι είΒΑιιτ νείει!!υα ἱτιπΞε:ΡεΙ- ζ '

ιςι2ιξςξ ςἰςπηἱπρ , μεαιικᾶ1£ιιω1ὶΒ1ΡωΩετ£ω αἱοποία ,23ύΠύ:Φάσππωπ ἱτιὶπίὶέ οίἴωἀὶτιικ Διτω;τοπεύω«καρ ? ;

ή . .Με αιιιψηπιδε ομΕι.ρεΜε. άσπ3ϋπο 60ιπει 'μου'

:ω 2 ›. ρω» ~
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- 8χἐ; Μιεο2ιιΑκ. ©οπτ-1‹Ξο-νευζ:ι_.ιιιν10`

Ρτἱιιττι Ρατι·επι τἱαεῷςηἰο. μμ;ῇρῇμβὸὸοωἱηιηη κ:

(σ.ΙΙιοΠσπάεσ,° ὶέ €6ιπτει ῇι1ε Μ;τΕιταΙ6, υόἰποιπἰτι:πι αἱ:

- ΒΩμο-ἰτιρἑ_‹ἔιχ@βΞΞφῷΒἔεῖ. ὸιὶιιε·ςιωὡ.·εεᾶὶκ4υ1ιω α!.

Ιτηιιεἰπἀἱ8ιιιιε εΠξ@παοκ 1- :Ν ίβ·Ρ[ε.386πε εοτιττα μι;

:12τ11τεΙ:,Β€11€6€ἱηΪΉ @Με παιμτΞιΙ1ερκρσότετ.Αυε_νεπ) ,

σσιωωω.ωωε8€ι1Πω μ1τ€Σεμιτϊιοπωιε , δ( τά:ϊεταπ

ε:τηίο.Βοίϊ:, τηἔεεΜὲϊϋτ Ἐςιπ‹ὶὶ Ηο_ε65Ηεεω σε μπακ (ά

#ίιτο άΦωί·πιδ[210ΡΕΦ;Γπε ΑΒ ΒιιμίδωΟΦ ΒεΠο Μπηκα

ἘἱΓεΧοΕιΕι`ΩΗε;;ῖιΙ1€6Η4εοπΕι·εἘΙιι6:ηΙὶΒἐτ ὶιήιιίἱὁ 84: ἰι1ἰςιιξ

ά!τάτέιΙτιήτζο2 ϊἑοὶηπιιιιπἱ ΠΟ.[.έιότδτΜ Ρ:Ι·.·ῇ. ι .γρι·ίδ:·6.

ίζΝστοῖ‹Ε πϊϋΞίοτ.βάεΙ .ΜΕ ιἐΙ6ἔ`οἄῖϊΕετ & ιἰοέἱέ Μάϊ?ως

ῦ€ἱὐέ6ᾶΡ:ιο€τἱ:ῇει£εἩν:'υ Πι ίει1όξηψη·ι,3 ;.` . - .

#;ΗσπΐοΕΜΜΜΜ€.νοΐει!ΙΜέΡἔἑὸΕφπίὶαη-ιιβἱιςιιἰπ!
ΒεΙΙο μπω Ρειι:ιόεε ΗΒιώ Ρετήέιὴ·Εοῖ·ἱΙ16Ιἀ€Ϊ-0πόι1πτ,ςιτ8Μ ¦

ῇποιπιτο ΙΞ:τιτ!βΜΗιιιω ΈευάΒ" ἱΤεωΙ6 χω;; Ρ:ἰναπ;ιμΞ

επτἱό ε1οιππϋπτα τεοορτιιπτ Μ 'ΙἱΒεέαΙὶτατο Ιιηροτειτοε

- τιιω.6ερεςεω.ά1:ΐτ.Ιτέηυο που απέόίωτ ωεοπίηίιβ

εἰπεὲ.4ιισζνε:ὸ:ι:μ$ά:Ιεεψ;* · ·

·›·1 ἶζ Άτώε11·τιο Χ ο Η”.

ἔἐἔςί «κάθε»! συ,4Με ιἰσΜἰ#8#›

έ · η . #σ¦ι.:πτ:ω/ἐΐψ/]ἔσπεῇπἀ. `

νἈ3Α Π.ο τμύ Γρο!Ιατι:ε εΠ: ΡὸίἰἔΠὶοπε ίξιιω 6Β""'

Ι

|

εΗθι1ω!υπάσνί ειτοοωιποάσ.τιιη- ςιιἰπ ὑσΧὲ Ρ0ΐΠΕΜ· Ξ

:ΜοΙο.5.Επ.Βε πώ.Εστ.θάεΙ.' 8ε:Ι οοιπτονοττὶτιιτ επΉω

(ὶικιηυἔΡιιτειίταπο Με τ€πτι€ὸἰ0 σοητι::ι ὸοωἰιπΙ1Μ ΡΜ

πουΡΌ Θἔωηποὸτ0ιιττπ :πω 26Ηοιππι Μ Β.ό?ειιω Μ:

. μποτ; άοΒεατ.·ειι€Η.ι.ΜπτεκόΞόΕυπι !ιοι:.Η.ι·Ιε νἰδω

Ωτω:Ι:α·ΩετιιἱῦΜο!ὶ1π.ῖη σ:σϋίιιετιιεΗΜ ΡετΙ£τἱτΞώ-ϊ·

ξέωμππωμη.-Μαιοσ:Ιι.ιεκπαί.-;ιεεειιΡετ:Ροίί·ΆΜ·β

φϊὶο1· ταη·ιἔ 8ε ι·::οριὶοτώ @πουτω Μαιο ›ἱιιτ€ῖἀ!ἑξ"°ὶ

"ΜεΗνπίΞιΗΕπ·οοϋετα ι:Ιοιπϋιοέ 8:Βεεειιόυφ 00Π_άβ

δδ0ΜΜοοΒέιάέ5.0τοτ8εά6 εσωικίυμ”οΐς€€ΐ
ό . Μ_ __ή ~ ι.. -.`.-. .'-.--- .»» _`.
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οικτνις:

° ᾶἱᾶἱΞνειΐαΙΙἱ ,μυ ὸἰ&ὶε κΒιιε.

μεεωεω.5. ΙΙΙ

πετ ἴοιιτ€υτἱπ

ο οΒΙΕτνειτα

δι:ά Νάσια: το:

Η απο. ιιΒά :τα

άτιοτΙε Και1ε ;ιτΒικιτιιτ : Υπάε

νσ.Γει!Ιο σοτινωποε

110τι Η ΜΒΜ , ε1ιι:ιΠ Εποἱποτὶε

ίοὶΗ:ετ πιζιΙο πιοτε νιιίἐιΙΙο Π:

κοψω. νεωΙυιπ ηοπ Β:ιβετ

τοτυρο!Ητι1τ :ΜΜΜ

(ιιΙ:ήεόΕιιε.

@ΜΗ οἱ

Πε Ποιπἱ:ὶἱ,ὲιπ οΒο ει: Β:ι

·· ωι1ΒιιΒωε ιιτ 5οιπιτοτε:τυ.

Μ ΕεεΜΜΜ 0ΡΡ011ἱΕι1τ , 9ιιοεΙ

:Πάστα υπάε νὶ ποπ οοιπροτιτ

@Η 8: νὶ ετω.ΚεΓΡ.ΑΙΙΒεττ

απο" τεδὲὲ :ιτειιπκτιπτει

ίεΠοεΙα ο:Ιειπ·ι :ιάνι:τίιιε άοη·ιΞ

ιτκικἱωἐ Ρποσσόέτ, εμιωκΙο ν1

Μἱτιπ : Βοι:ριτιίπι εα!ὶι ν:ιωΙο

ἱτπετάἰᾶυπι ιιικΙε

Υςι·ίαΙιτετ μα;;

ΒοτῷιοΙτ.ἰπ τμ&-άα ΕσιιοΜ.9.
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' €έω0η016ΐι·ατε
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Μαιο;; π: Ρώπα:

ωιιικΨαΓαΙΙιιεΙτα ιιεἱιιτα .

ν1εοιάφωτ,

.Παω νὶ θ: νί ει:ιτι.Ιτο. :τά

Λ . Πω ω: @έ Ε”

τπ1.6. Απἀι:.ἀέῖῦετ.ἱπε.ἱπω

ι1ά.4:Ι: ρτοΒὶΒ.ἴευὸ.α!ἱεπ;Ρετ Ἑτἱόἐι·ὶα Εεε

Μ Γυρκειτιο τ:ὶΒιιιπε!ὶθετππεπἱωἱιιἀἰοαιω

Μπι εικτεΠ:ιτιπ Αεεἀεπιἰα Παω:

τεττἰο-τ6-:ηο νειτὶοτ.οουΠΙἱοτ.οουίἱ!.:.1. Χ > - › ..

ρυΒιιατε·Ι. 1·. 5.εκ Ξπτετόίάο.2.δ.ίεάσ Ηἄ

εΗτιπ, φ.ιοι! Ιι1τοτόί&ο ι1Με νί ατόνέωε ί:4

σΐέι1τσίι8.1

όο1τιωιιε Βοι: ἰπτετἀὶᾶϋλ

μπώ; εκοἴΡε:ε άεΒΞτω1π ΠΕΙ !ιοιιοι·επί

ετανἱοτὶε ειέ€ι1άτιιτ, .ςιιόά._

τιὶιῖ:ι1Ι€τἱτ;ἱὶεί-Ρ.€81πιἀ0

οι: νπω!ιιω·,ναίαΙΙιιε αποφ

Π Βεμβετε ιιτ.άοιτΠιι1ι

9;.ὸὶΠ:.ιιΒὶὁὶεἱτιιτ 5 ερἱίεορἰ

ετἱεοε , ω: ἱΡίῖε εΡἱΓεοΡἱε ἔι Η

τω Βοηοε ἀεἴετετιιτ:ιι_βὶ πὸὶιεὶτιιτ, Γε

απ .ότε.· ι::ιΡ.εάο

Μ:Εεε” τ (:Ιαίο:ό8

ετὶτὶε νἰοἱΠἱπι ι!ε:ΒΞέ

ΙτιπητΙΕ ΗΜ! οποτε»

ὶΡεπιἐτιιω το

ΙΙΒοπο ία Ρεττσηιώ·ι ὶπτετ-ἐ

1. π .5. Ιιι:οαΗ&ιιπι Ιιος.άθ

ο α! νο.ΩιΠιιπι ετΡετιιβ

ΕΜΡοΓἔ

παπι Μ; ετ.Ετ Με: παπα

:Μικτά αι:Ινστί.ιιε "ΜΜΜ

σ.όνετΓυε Ρειττοπιιπι ετὶππι

6.!. ι .Ω ὶπτετἀἱἀιιπι !ιοι·._

ἐδε Βεπὲ άε:ι:ΗΒ

ό: αέξ.ίεη.ιΜ.ιικ.ι&δω ,έ

.μ ίΑωπκτΙο ::ι:ν-.Δ

_ ' ἔ'#ἐ#ξτ_|ἱἡ::ἰἐἐι]θπἐσ »σου
πσρσ[ιά·σάϋχ

:.(κ:ιτή που ί.ιι00€4ΒΕ, :ιὶΪἰ αμάο;
ΙΜ: 0&. ΜΗ Με: ποωὶιιωω πωινοΜτα

ΦΜσωωΩε594%Μ'
ΕΒΕ: επΡτοἴ-έ `

@πιο μπιιιατ· Η

ε ι -



”8 Μτεοπτ.τ..τττ. ΟοκτττονιΜτωτητ

@τονοιιἱτ, τ”οιτάιτ. ετοιιὶτιιι:τιιτ :τω 8εποΙ'ττίε Ροίτττίε

τετιιτιιτπ,Με ὸεθεἱοπτὶΒιιε ττ:ότι:οτ στο τἰοωἱοιιτο.Ετίῖἀτιο

ΐταττοε βττωΙ τ» τωττο οτ απο εοάτττηιιτ ίτιιοο ἰηντϊτἰττ

@της κι Ειπα! ΒειΒέτετιτοε οοττιτυιτοὶτετοιιο νὶν6τττ,ιιτιιιτ

οοτιιι·ιπ τοιιτ!ιιιτι ειτοτιἱδετὶτ, Σ2.τ11οτι τιΙττ:τ εΙτττἱ που ίστατ

Δετ.τ.ττωτ.Μ άιτο €τωτε.Δτ Επιτ.τΙο πο,Βτητωινείτα

τ .5.ΗΙίτιέ:Ιο Γιιοοΐῖὶῖοιτίοἔ ά ά [Γ ' '

τ, πο τοττ·τοπ ο ἱτ, ι τι: πιο ο πονο τοπια: απ: πιτ

τ:Π&ίΙο ίἱτ:τττ Η τιιτίίο1τΐτίο:τοε Ρειττοπατυε,ῇιιε ντιπιπάΒ

ΡἱΓοατιτὶΞ,νοΙ ειΠοι·Ι ῇιιε τηοοτροι·ειΙο ἱτι τειιάιιττι τοικτΠτ1πτ

Πώτιτο.άο Βο!ιιτΒαΙά. 8τΑΙνπτοτ.ἰττἀ.5. Π άπο τ::ιτττο

δίοτιοοοε :τοπιο τοιιτ!·ιπτι ότιοΒιιε Γπιτι·τοιιε νετ ΡΜ

Βιιετ8τ ΠοειιΠε ἰτιίο|ἰάιιιπ τ:οτκ:οΠ”τιπι ῆιττἰτ, οοπτιπο τι·

τ.·ΙιτΙο,τιοτι άοετοίτ:οπτϋ @το :ιΙτετ Λιτή Γικετάετ, Μ είϊ το

@απο ίὶηἰοτΠἱτὶ Ποτά ειΙὶοτιἱ‹ὶ ότο:ττίσειτ. ΒετΙὸ.ἰο ε:.ιιτ11ς·

' ο: ίοοεοΠζΓειτοΙ.ρετ.Μι·οο1τοτ·.6ο.5. ὸυοΒυε.ίἰΜ8Μω·

ΤασοΪαΙΙΙτ το οιιιοΒι1ε ΪτειττἱΒιιε ὶιινοΙὶἰτῇε Με ρε&0 τ α!

ίρΠδε Ροίτ οοτιιττι ωσπου ΕΠί @απο ΒειΒοοπτ £τωτω ·

τυπο οιπἰω 8: Βετο: Β·τιττι Γιιεεεἀὶτ.ο.ιιοἰε.ἀε άυοΒ.ττετ-δ '

ΟοΡἱτη..ἱπνείτ.Ιειεο.ἀε ΒτΙνΗζΗΒ. τ .ἴου‹ὶ'.τἱτ.1. . _

;·δετΙ ἰτι Με οοοτίτἰοπο οεειιττἰτ ::!ΗΕτΙΙίε απτιποιπιο

Παπ: Πι οτιιτιὶωὶο ΒοιιοίΪίτΑτ.ίὶετυἰτιιτ, οιιοά Η ττατττεάτ π

οοττιτουπτουε Βοτιἰε ίουάτω: €ι11€τὶΜ , οιιοά τσιπ τω:: 1

βατή Μοτο”. Εε:οιπτο. ἱτι τ:.ι1Με.6. :μισά ΜΙΒ ωττ·Φ

' ττο.Βοιτείτονείτοοεΐοέτιιτ , οιτοο Π Ξι ίτεττΙΒιιε εωτικιπιπτ '

Ρατ.τοϋ τοιτάιιιτι Π: οοοιιὶίῖτιτττι,τιε τουσ οιιἰάτ·ω τταττσΝἔταττὶ Γιιεετάεττ.Ηοτοττκιποτ Ριιτ;ιτ , άΙνττΠε ίτυόοπτω '

ΩιιέτοτἱΒιιε ὸἱνοτἴιιπτ ΡΙοιειΜΒ, 8ε πο. τοΙὶιηυὶτ !ιοτ ΜΒ: δ

ίἰι τικ ΐοιιότι!ε: τωττω 8ττιπ:εττοτπέδοι1τἱιἀΡ!ιιτιτϋ18ωῖ

Ιοο5τ τιιτο.ά”στιάοκιτωΡοήιτε :ντττἱτουτιιτι τοιισ:Φω Ϊ£

ἱἱΙιι!ττ:ιτ. νατιω απο Βοτιο ὶἔιτετΡτετΞ Ροτὶι18 ΦΟΠΥ00!”

μια το Γρεοἱο ΡυΒικιτ:ττε σοτπἰΙὶετε, φωτο πιστατοπ”

:Ματσε «Ηιυττετε, το τοττιωοτΙὲ ΜετϋΠὶἀἱιπο αυτοι”

ροτείτ. Αιπ Ϊς_€ιΙ£1° @ο τοωωωττω Βοπίτ ττοὶτ &"(Μ

ίεκιπττΓοττωο,6τ το: τπταπο@αφίσα τ-ζ:

.. 8 τ; 7 ·_,:#
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,οπἰτ·ο. π .πο ΒεπεΕΐι·ατ.Απτπώἰἔποταπτε άοτπὶπο επτ

τιππ εΠ: ἴειιάιιτπ εκ εοτπτπππἰΒιιε Βοπὶε ὅ €ι:2.ττΙΒιιο , δ:

τππε ΐι·ει:ετ ποπ ίὶ1ε£€όἰτ-Ϊτ:τττἰ, τείϋιπὶτιπ τειτπεπ Γεειττὶ

ίπΡετΓϋι5 μα Ρεωπἰε εαπ: εοπτὶπἱςεπτἱε. Α-τεΙπε Με π·

εΞΡἰ άεΒ:τ.ο.ιππ::,5. ε1ποά Π.όε Β·ειτ.άε πο.Βι:ιιΒΕἱπνείΒ

Επ.·π1εμε: εοπεὶ!!ο.:ἰοπεπτ ιιρΡεάίτε.τ :Μο αἀὶεὁῖ:α ὶπ «Εξ.

φα! Π.πο ὶπνἱτο ε!οπππο πΗιιε :ιεςιιἰτπτπι· νειθ.ΙΙι1ε.

Ψιπιπ ΜΒΜ νοἰπεπτ , π: Πα ΓεὶοπτΞ:ι δε τεοἱιιιτπἱτειε «ἐπί

τπἰπὶ Η εἰ εοπώτιοπε Μιὰ ύποπτα: ὶτπροττατε νοΙπιιημ

:απ ἀοιπὶπὶ.1τε ε!εεειιιτει· δ: εκειιέϊὲ ττεὸὶτ νιιζτσ.όε &ιιά.

οΒτἰπειιτ πι Ϊταττιιιπ ί-ιι:εεΠἱοπε- ὶπ ΕειιοΙο πούο,Ιπ νετεκὶ

ΐειιόο τεέὶὲ ΐικ:ι:εο!ιιπτ &:ιττεε.πεπι άεΐοεπε!ππτ ΠιπιιΙ ε::

Ρετίὸπέ μπώ απόΙ:πτΞε, ίΕπόε πωπω :ια1ιιίτιιπτιιτ @Μέ

εὶε.ι:.ιιπὶο.5.πὶεπώ άσθείσπ:1Επε.άε ίπεοεΙΕίτε.τ.

Αεεεπτιο Χενκ.

¦φι!Ζωβαάκω @αφΡΜ;" σσπ[ση|ιδ · '·

όσωπα.

' ν .ε ε π· ι ο Ει€82.Π8 Μ: , απ ΈοικΙπιπ τεΐιιπικί ἐρθἱτ

Με ε:οπΓεπΓιι ὸοτπὶπἱ,ίἰ ναΙΞιΙΙπε ὸοιπὶπο να! @ἐπὶ

τάε Ρεοκπι·πε νεΗτ ?οπάιππ ε:εάενε. Ετμὶπιά Ωιεὶε νΜετιπ

ποπ ΡοίΤε , :μπα Με:: άοιπΙπιππ δ: νέιΐειΙΙιιτπ παΪείτι12

ιιΙττὸ άσκοπα οΒΙὶ8ειτἰο', ιιπάε ι:οπτ:5.άπε ιιπΡεὶὶπτιιώα

Ι.ειΒεο. ι 9.ά: Υ.8.πιιί Με πττἱιιίπιιε οοπ€τὲιποπτὶε °ες›τἱ-·

ΡοιιΓιι ἴοΙνἱ ποπ ΡοτείΕ.5εά Με ποπ οΒίΐ:έπτΙΕππνεάι13 ἐΪὶ Δ

ειιππ πωπω εςΗ1τειι·ε: ΡοίΤε.Κατὶο εΜΗΜο. “απ”

οΒΙι8επιε οίωοπ·ήπο Ρτορτετ και ι·πασΞε φαω' [ποσο.

Μπωει·81.επιπ ίιπόΙιι:ι;ίπε.64 .ΕΜειι πίπμβὶ εΙΜπιτ,

τ1ία!:τιι6Επει·έπερπατπε ώ: άστεΙΕπειιιξ:;ε μτπωεωαπω, -

@σε μ·σΡτει· οιιι·π ὶτπΡοίἱτα ίιιίϋπει·ο ποπ σο απ. Ετέιϊ

ἔἱτπἰΙἱτετ ε:6ίΒιτ οΒΙἱΒΔτὶΒ νειΪεΙΙὶ ὶπ ΈειπΙο, πΞέ:ει1ι:Ιο :ότι

Βρωάετε: _, ποπ τπἱπιιε ει: ὶπ Ϊ:ιι:Ἑπ(ιι·ἱὲ›: παώ πωπω”"Ι

τῇ ΜΜΜ θα ιιίπίπκᾶιιπεἐο.αωπ ΕπιιππωΕπαιπΕ66

" “ . Ϊ “- Σ; “ αδ

::.9.άε τποόἱε πεεμπτεπάί ἴεπὸὶ.πππτ.πο;.δσ ιο6. Η2‹ί

 



;ξα. Μισσει:.Ακ. Ο-›κτιιονεκει.ΔΜνκ

υ:βαωἱτ.@πἰπσὁ τε:πι.ιε ερεττωε1ϊ Π: ε. ι @ο ν:ιΓ:ι!.ςιιΕ

τουτ.οοηΙΊ:1τ.ΕοιΜτ.φιοά νε1_Γ8.Η115 ἱ11νἱΕ0 ὁ0ιἱ1ὶιτοΪ€11

Δ·:!ιπυ τουιιπτἱαπο ΡοίΕτ. $Ι: τηἱιππ κά». κατω Μκιιτ.

ΥπίαΠιιε :Ματ (Με νοἰυπτεπε: άοιπίπί α·έϊθ Γειιὸεω ω·

.ΐιιτετε ΡοτεΠ.Ρευάιιω :καίω ρτὶι›ι:ἱΡ:ι!Ιτετι:οικαΠτυτ ἰπ

Βινοττω ναΓειΙΙἰ,ατεο Ιρίο ΡοτεΡε Ε·ινοτέ Ρτο ία ωα·οεΙυάσ
/ ¦ χεπιιτιτὶετ:.Ι.Ρειιι;Ϊ.(ῖ.ἀ: ριιό!:.Νοιι κοιτώ άεΒετ·ν«Μικ

ΡΟΚ τεθ.ι·τατίοποιή ?ειιόί οἰἶει›ἀετε βοιτύπυιπ , Με ώ,

.ποπ ροτετἰτ σ.άνστΓιιε ειιιπ ωὶΙΙτ:ιω , Πα:: ποπ τοΒατι1τώ

|ετνἱτἰυπι ΡταΠειτε; ηυὶε νετετἰε Βε·πείξεύ ιποινοτί:ι ποπ

-:!εΒετ πΒο!ειὶ.ὡε. ι. ιὶο νωΙ.(μπ εοιι.εουίὶἱτ. Ι,οτΙπιτ.

¦ Ηϋπε Ιθεμίτιιτ,6 ςιιἰε τοΐυαιτετ ?από11111 :ιπτἱφΙι1111,Ρτ0Χἰ·

~ :Με ει€πατέε εσόευόο,εεωοποιπ νεΙετε.!ἰΒ.ι.ἴειιό.:ὶτ.39·

Δ; ιιΙΙοπ.ἴει1ὸ.Ρατετ.νἱόε :ιιυΡΙἱιιε οΙε Μ:: Πιικ1Ήοιιε άΙΒ

ίθτοπι€ιη ΡαεΙιωειιιπ ΙέΒ.7.εοιπτο,ε.6ο.

Α85Ε11Πο ::::νιΙ

› 7 ` Ξσαοἰσ ωἰΖΜΖ,ἰπ:οπῇἰΙσ κίσωΕπσ,εχικη?ιπέ|Ατω @#26

~ | · ω· 4ιιέα'επι ω.6θπωέσ α'εό:τισ·. '

; ν·ΐ Ε· Ι.ΤΥΪΜ Μ] Πΐε·ιιόπω :ιΙἱσυίεΧττπιι€ο νΦωΙ°

> Η _ε· ω”φαω ῆιτηἰΙἱπιυ, υὶ;:¦Ιέ: Ηπα! ιιτιΙ$ΠΩΡ

_ξμΠι1 ίεζξάο,ειι1 [ΜΒΜ ς!ςΒε:ιτ;τε· @Η1ιπωω.Επ πάωΠ·

μωπ- ΡτΩΒἀΒὶΙΞοτῇυε ἴου τέτΔ·ι, ιπε_‹1:ιἱὸε_ω ς[Ηφε;ἰοιν:Φ

βςΒρτί. ξἶὲῇόεςἱόὶτ ΡεεΒἰι1.ἱἱΒ.$ηςοπ£το'ε.37. Ιάφκ Ρ"

1(ὐ17ἔἔ@11ἔϊἔἐ έέΧτιιε δ; τειτὶοπεε εσιιΕτιππιτμτ. ΜΒΜ)ΗΜ

. @Μα 91ΐάξΠαΐωΐιπ ΐει1άο ό:ΗιιιέΗ :ετα Ρ:τω;ι0%ϊ π! να”

- Εξιτψΐιιςοείίπ Ρ;ἱιπ:.$ε:ιιιιἀὸ ιιο<ἱ τςθαΒα'

_ ἔἐὶἐ_τ€::ρ:ΧΡ;€ξΠι-ε.ὶ!; $;άοιιαα:. (ζι91ἱτ€ι°ΩΙ. ει1«3Ι.3!κ·Ρω

ΑΞλιι-βὶ ττειἀὶμμς, `-Ημςπ1 η:: Εειιάι1ιιι ρω ;ιηζωί Ι€·83τΙ [Μα

@ε ε;» ΙεφιΞ:`έτ Μ: 6εβετιαται!5ωστέο. Με· 5Μ» ΐΟω"'°

:-Ιπίξ.όε Ιε8έωή;Ρ_ιη·ξ ΙμΙΞει:ιιιη,5._ερυβπ.ς;!ε |έ8Π φαΙ==·

“χ &1Ι_ξιιό; φα! μι: τεΠειτοτέε ὶιι ξεμιἰο πω; ειυμπ·
;ΕξΠ,ειψη;;ΙΑ3ησέ;ξιΈΞ ςέιΩι ,_ :ΜΔ ῇιμ:ὶε`ηιε:ὲΡε:ἴοιμψ$ᾶ

@Ηὸ9ξύἐ`ἔἔΞΡ9ύἐυτὶΦ νΙ:#πήπσα:$σ.<# ωΨζΒΙΐΪ°
' η· Ι)! ?Η ιι ,

 

 

'με ` β ϊ'

, ..

 

  



 

Οιπτ.νιι.α πι. Μι

τιττεΐροπΐοπ·ι ι:Ρι θ. ΡπΡὶπἱπι1ο ἰπ Ι.οποά ιπ τετιππ.μ.€.

ποπ Ιε8. ι .Ι.ιικοτ Ραττπὶ. :ο.(].άο Ιεπειτ.Ετ Ρετ οοπίοοικο

πει: 2ΙπππιτΞο ὸοΒετὶ ροπ:Π; , πε νὶὸοειπιπτ ιτπΡΙ1οπο

εοπττπἀἰᾶἰοικππ άπ:επάο Ιε8:ιτπιπ ὶππτἱ1€ οπο, δ: πω

π:ἰΙε|ι:πτἰοπο ::ίΗιπατΙοπίε. ·

δεσ! πάνετίειτοτ.Ι.ποπ πωπω τ 4.5. ι @ο ἱο8πτ.;:ποἰ

επιάΙτιιι·, φα! Π ποπτοιπ επεππιπ Ιο8πνἱτ , δ: :Ιοπππιπ

:πω νεπἀοτο ποΙἰτ , π! ππιποόκο ρτα1ο γεποετο ν'σ!ὶι·,

παω τυπο πιω εΙΗπιπτἰο πεπε;ιτππ Μ:·ιπ ττ_εμπτιιτ ιπ 5.

ποπ ίοΙιππ.4. Ιι1Πο:Ιε8πτ. δώ πω: πτ8ιπποπτπιπ ποπ

οπἔπειτ. Ναι·π :σε απατα ποπ (κι οιππὶπὸ απο οοτπτποτ

ρπιπι, ΙΜ ειπε ΙσΒππ:Π8ε «ΠΐΡοπεπάΙ μαθω οι απατη

ποπ 4Ιοπππο, οπο ωπ ΙΞιΙ:ειπ,πτ πειτε νά σπιτι-π ποτώ

πο τε·σΙππετο εο8:ιτπτ , δ: ρπείὶειτο Ιε8ειπιπο , νά οὐκ πιο

παω οΙΙΙπι ετ1οπεπμ.Ατ"το ειππ ΐειιόππι αποΒιππΙΞπιπι

ίιπιιπ ΜίΒΙΙπε πΙΞεπαπ: ποπ ΡοΠἱτ , πεοπο επττεπεο απο:

ΡοΠῖάεπ‹Η με ίἱτ,πὰοὸἱεἔπτπιπ είπε ἐπιιτΗε ορ:,ιπ πο:: πιπ

ποπ ρεπξπη;5ο άοβεπτπι·.Ρει· τοΒοπιιπ ιτ:ιάποπτ πι @Με

Β·τνι15-5 9-5Ή1ϊ.άθ·Ιθ83Β 1 . @ωοπ:ιιτάο :ιὶὶοιιὶά !ε;;σ.-.

:υποιιοό ποπ ώ πα οοιπ ππετεἱο ὶοεπτπτἱἱ,τππο πα:ω”.

πι: φίΗι·πωο.Ιαι εΙοεάάππτ Οπτπιιε πι π·πέΐ:.ΐεπάο.ρατ.4.

πιππ.υ.6. Ποίο: Ενσπιτ.έπ !οοο › &πόο επ! επιππγτ.

· πιππ.16.

8α·πιιάο οΒβο5τιπ.Ι. :14.5. Η (πιω 8ΠΠΠιάθ Με, ι πω.

Μεττπιππε ὶπουπ, Π οιιΜ ιιΗοπἱ ΠεΧώ πω: τοΙιβΕπ:π.

ποσά ίρΓε: οπὶἀοπι ΡτοΡτετ οοτροτἰε Ιοί νὶ;ὶπτπ,νοἱ τομ

με: πμπΙ5πιτειπ τεΙἱέὶὶ , "πω, οπο.ιποοποπο [στο πω.

Μπι οαπΐπτπ πποετο ποπ ποτπἱτ, απο: τειιπεπ πο:: [ποσο

Ροτιπτ, οιπιπειΓο!ετ ι·οτποπτετΕ, τ:ιπτσ.ιπ :εΙ”ί:ΙιππτΞοποιπ

› 'πιω. Ει·8ο παπι "πω:πωπωΜΒΜ ΐοπέιππ , πιά

πιο ι·οΙι€Ει ποπ εΠ αιμα , τ:ιτποποοΒοτπι· οἱ εΙΗππιτἰο

&πόΙ.Χοΐρ.Ιπ ὶΠ:ἱ Ι.ποπ ?Με το: |ο8πτει , οσα ποπ εκατ ἱπ

" ποππποτοἱο ΙοΒειτοτὶὶ,Γει! :απο τα το!ίό!ει ω,οικωπω

δ: ῇοΜ παπα:παώ:!ο8ιτετἱπε,νο:πππ αμοΒπΒΙΙΕ απο

_ @ή αποΒ,ω”αστρο!! ήΒοήπτμορτοκ 2Ποππωπ.

ἐ: η Μ

 



 

 

Ο

κ: Μιεοιιι.ακ. Οοπ·ι·κονικειμινια

826 ςτω!5τειτοω , @τα οι.ι!ρω·ι Γιωτη Γιιἱ:Ιε8:ιτἱ ὶιπωΡω

2ο επί-ιι ά:Βετικ Ιοἔετἱ εείὶὶττιετἱο.Α!ἱιιἀ ε!! ὶπ Ἐειπὶοτὶττα

εοπΩπίππι ἀοπιἱπὶ ένειίειΙΙο :και ΓατιπὶΙὶαπι ι·εΠάο,ε1υΒι

|ιοε: εειΓιι νε! :ι8πετὶε, α! ε1ιιοε εΠἰετ ίει;άιιω α 3ιινώ1τιικϊ

Ρε:νωπιιτιιω,νεΙ ἱΡίἰ άοωίπο,ειά «μπω απο: ΕΕι:άπω το

| νοτίιιτιιττι,ρτ;ἰιιεΙΙοετοτυω%άάε Με, εμιοό κωΙΙπιΜυπε

τὶ οτἀὶπετἱο .Μ ΕέιιτΙο νο.Ιοτ , εμιοά Η οττιπἱιιδ που νει!ετ,

ικα ςιιὶἀειτι άει:οετιιτ 21ϊὶττιατἰο εἰ, σιιὶ ΐοιιόιιπι τ:Ι`τειπιεπ

τοώ :ε!ὶᾶιιτπ.ε. ι . ι:Ιε: [υοοε|ΠΕιιά.κ:.1 . 5. άοπατε.ΩιΞεΒ

οΕπι Γε:ιι:Ι.ειΠεπει Ροτ.Ιτα άεεἱἀ1ι Επε!ιίιπ.ά.Ισεο.

_ Αεεεκτ1ο κού1ιι.| -

Ριτσα :Μέε.κή!28]έας'κωΡπω!%ιπ 220#β7Μΐ·

(:Ο π ε ι ιι Μ Α τν ιι Με:: ὸε:ἱίἰο Ρτἱιι·ιὸ Ρςτ-Φψ Φ

ΓιιεεεΠὶἘειιἀ.ιιΒὶ Πετωτι1τ, φα! πωσ, οτεΙιικιμο Μ·

Έαπέϊὶ Ιω ΪειιεΙο νειΙαιτ. Ει·Βο απ:Με νο.Ι:τ, ε1ιπΐυπιαδ·

ω5Ρετστ (·-ειιάαπ1 ΡτεεΙε8εινίτ. δεεαιι‹ὶὸ Με εις$υπιεπτε

ιι·οιτιρτοΒατιιτ. Νεπιο μπώΙε8:πε]ι1: , ι1ιιοιὶ ΜΜΟ @Η

' Ροιήιιιτιπω ώ. Ι.ιικοι· Ρει:τιιἰ.().ἀε ΙσΒειτ.!ηι194 Μ κ°

τι1ηι.:.4.5.6 ιιί-οωθιι&πω.ΕΕάε Π:Βατ.1. Αη0ΙΙΠ$_ξΙ"0ά

μα::Μ ἴειιὰο !πιβετ , πιοπο ΙΜ. ατέ:·3ιιϋ:ιιιτ , 86 αεκ ἀ©<

ίεττιιτ, :ΙΜ ω: ρι·ἱωεἱ εοπαίΠοικ νωπά Ματ. Ε:Βο Μ”

Γοτε!ϊ μια· όε ΐειιάο ὶτ:ι (ΠΓ οικω , στ Μή ΗΜ ΗΜ! Κ:

ἱεΙιιο:ιιι1π. Τεττἱὸ οπιικε ω!ιιηιιετ, :ζω ρτ;]ιιάἱι:ὶιιπι :ε

' τεΙΜἱἱτεκἰιι Μάς) Ϊυεἑ€ἀιιτ1τ.ά.ε.Ι·ὁε ΓυεεείΠειιά.Ετ·

` 8ὸ που Πεετ Ρειττἰ ειπα· ἀἰἴΡφιιεηἀο,τ€ίὶαιππετιτο είἶἰ£Ἡῇἔ

Μ: οικω ται·ιτυπι ε:: ΗΜ Γιιο«:εάαι: , ίἔά ηἱΙπὶΙοϊΠἰΠΠ8

¦ ;άεθ:ει ὸὶΓΡοίἰΕΕοτιε ΡΘττἰε ὶιι Εειιάο ὲεςιιειΙὶτες ίιιτσ€άθ"τ·

πε-ΝΩφδωι· .
Μ · Με εοπτιο.τϋ Γουτεπεξέ,ςιιαά ΜΜΜ: ρατοι= ρ0ΠΒΡ"" 3

- Ισε:ιτε ίειιά;.πω ιιι·ιἱ ε:: ΗΙϋε, ιῷἔετιιτιτιιτ Με ε: τ811Μπα

Ρ:1ω6_μ πωπω ἀεΓε6‹ΜΜοπιικε “ω”ρ8ϊΐοΕ·

φς1ικι!ίες:.ΐιτῇητἰίἱιιτεπᾶὶ.7ξ5;ιιτΙὶΒετὶ.:..$ άΦ ο Β·

ΗΜ: πωπωΡοτ:Π: 1111ί ω: ΒΙϋε οΔ·Βε;ιετὶ , Με ω!"

ιι2=τοεεεςέαςμωτ0%ε·ε:Δεε=:Μ

" -ι--_



οικτν1"Α Π. '963

επΠΞε τοἰὶιηυετο,ροτοίϊ πωπω εΙἱΒοι·ε ε:: Έε:τιΠΠ, ού το -

1ωφω.Ι.ιιππω εκ ίἰιωἐΙὶὶ.67.ἀε !ε8.1..8α:Ι τεΓΡοπάττιπ·

9:1ιιοά πΒιιτικιπαιπ ο;!ε μια Ρπι·οπειει1ε ὶάεὸ 3190 Θωθ!.

' σα! μποτ ‹ὶε ῇιπο μιτι·οιπιτιιε τείἱατι το!13Βιτπε ποπ ώ,

2κ:υ.ιτ σΙο Εειιάο ρποΜβετιικ τε:Ρωτί ναί-ε ΙιιειιωὁτεΜωεπ

το ΗΒει·:ιιιπ αό58παι·ς Ροτ€ίξ,ἰ.ιιΙτ.ἔΕὸε ειΠἱ8.ΙὶΒετ.$ὶπιὶ

Με: πο: Με ‹1ιιἰτο_ςετιιε ώ αΠεΙυάό θιω1Με τεΙὶιηιιε;ο.

ΡτοΜΒετιπτ όεέ ε·ο τείὶατἰ,ὸι1:πττιοἀὸ ιιιιι.πω α ΗιτΜΗά εΗ

επι: ,_ :οἱ ιεΙΙ:ηικιτ.Ι-Ρατετ. 3 8.5. ‹1ιιὶτιὲοεἱω,ἀο 14:83 .Β

φο!ι1ηΕεε.()ό0 Ηάοὶεοιπ. ` ·

8εειιη‹Ιὸ Πάστα: 6Βθ.ειτο.ο. ι .5 . οπτιι·ιεε ἱἰἱἰἰ.Ξἱ άε Μιά.

άεΕεοπτω.Πτ ἰπτει· άοπ1.8: ει€ικι.ιιΒ1ττειώτιιτ, :μισά Η

ίειιι!ιιω έκ ἀἱνἰΠοι1ε π! αποφ ω; ΕΙϋε ρε:νεπίτ , ΠΙ:: Γ»

Με Μπομπ Πόε11τειτοπι ἀοιπὶησ 'σκάβω Μα Πάπα::

εοΙΙἰ8ἰ, :Ιι1οάνειΙΒΜ ιϋίΡοΠτΙο Ρειη:ίε ,_ εμέ. πιά α ΠΙΠε

ίειιάιιπι τοΙϊαπ$έτο αΠἱ8ιιανἰτ.ΧεἴΡ.Ι.ἱεετ 'από Βου πιο

;!ο Β:ΐι;τεάίτατέ ίὶιεικτι ὶιπει ΕΠοε άΜάστε ιιτΜΜΕ πώ Μ:

@Με , :Με νει·ὸΗΜ@Πει Βοπει:ΓεσΙ πουφω6 τοΙΜιτοτξε

Με ὸἰί-Ροίῖτὶο ναιοτ,Γεά τειιηικιω ΡοιόΗο νο!ιιιπετὶει θα·

ΈΠ.1ι11, ςιιὶΒιιε ΐοιιάιιπτ ὶπτει:·ίἱ: άΜάα:νεΙ τεΐιιταχ·ε Μα.

Τεττἰὸ οΒῇἱεἰτιιι: Βρε ει:Βιιιτιεπτιπτω δἱ μα: ιιιιἱ εκ Ε·

Ιὶ.ἰε ί·-ειιάιιω Ρα!ε8ε.νο;!τ, Μαδ εοηΠΩετ Ιε8:μωπι , «μία 4

'ποπ Ροτεί!: Μαι· ω” νοΙιιπτειτοπι μπώ 'ἱπιΡιι8ιιπι::;

:πω !ἰτ Μετα, Μα ςιιεἱ ει:Γοηέ.$όε Κ.Π.ειιπι ἑι απατα.

(:.άε·Κ.ν.Κ;:Φ.Νοπε ΗΒιια, :1ιιῇΙιο‹: ὶιι αιΓιι νο1ιππσ.

τσιπ Ρωτώ ὶωΡιι8ιπιτ,ίἑά σέξ Ια,ςιιαμόΒὶΒετ Ρεποπι ώ:

ΐειιάο τεΜιτὶ, 8: οοι:-ΐεςιιοπτα ΞΡΓιΣ& Μπάστα Ρα!εεετα

. Ηπα:ώ οοιπιπιιιιὶε ΒΠ.Επισιώι, ιισά-Ρεττἱ ποπ Και:

ιιι·1ἰ έ:: ΕΜ: &ιιάμιπ ρτεε!σεειτο. Μι ΜΜΜ222;" 8_Ρμ·,

ξοΜ.ίπ 5.ρειώνετΕ Ε: Βειοεμι·ξεπτΜΪγτη.ὶιι-ι·ε:τα@;ψ

ς:οΜειπΒιιώ.ι π. ΟΙοί6.πιιττω.3.ΟΜμε Π] 'δ_ £ωά"ω,

- εΙυεε(Μ.ο.Ουπ:Ηφ ίειιά.Ρει:.4. ιιιιω.η:.. Ε@€ΒΞΠ_ Μό,

 

!έρπττο.Ε.6ι; Πωζτατιιιϋπο άα:5Πο, ΜΕ Εω(1Πω πεβρ9

Φμεις@ι:ρω ζ; ῇ¦ἱἱε'8: ΒαεωΙζΒπξ, δ:Ρα ςση[αιμα;!

@πω€ΜΜ0Φ8ΜΜΈπεινα»ωσ:: 61πεμί?ε

γ · μέ.



 

@#4 Μ πωπω”. Οοπτπονιιπσωπνπ

?ΜΙΒ ΐεπόπτπ ξτε!ε841·«:, ουἰεποπ ροτάἱ π: ΈειιάοΓυο

πάστα: , πἱίῖ ίἰτ μακ , ἱὸοοέΙικ Βάσω τεἰὶειτοτἱε ἰιπΡιι8

ποπ·ποπ ΡοτεΠ.Ι.ειιππ α επατιτ.Ο . εὶε :εἰ νεπά.Ιτα άαίάπ

(Ξυτοπ:.ά.Ιοεο. =

Αεεε1ιτιο Χοπ. 1

. $':Μἰπ2εφἰιιπε::υ&ιτσά.ι·.άω2άδοςβω,0%[

Μακο:σο:ι/ίυ:2ύω:ΜΜΜΜΜΜ.

Υπ π π π· ν π. 8: τοπτεονει·πιπ: ὶπτετΒΒ.Α11 Μο

· ο οΜΠο πω ΡοΠίε . Μια ΡΙοτεε παπά” "Με,

° °- Φά201Μει:οπΩπίπ όοπιἱπἱ. Ε.: ὶπ πω: οπει:ΩΙοπο Ιω:άπ

!ΗπόΒο ;οποπο:ι ό! δ; οΒΙΕτνο.πάο. Απ: παπι: Έειιοε καμ

Πα πιιβω:υ. Μπομπ; άἰεπὶιπτεπι, ιι: Γοπτ,άποατιωππ·

άπο, ι:οππωοε:8ε π;; ποπ :::ΙΡΙππτά1νΙΠοπεποΙοηψ

όἱτιοπεε το πλω άποειταιιιπ,πποεεωοπαωοω , π! «:οι·:π

μτοπτπ,νέπτΙ ὶκπιπεὸπιτει πωπω; ωεοιπ,ἀοιπιπὶο@π

οἱεπξτετο νο! τίτπΙο ποπ ΡοΠ`οπτ ε!ΜάΙ, οι::Εοπέ εάεπιιπ

βτοτξο,8: εππο!πμπξιορτορτοτ ΡποΙ1εξ τωιοιι!!!Μτέ :ιπ

οιιίόο άΜάοΐτιιτ.τοκ.ε& ὶπ 5. ιοτςι:εκα άιιαιτοε.όε Ρτ9!"·

βἱς.Ἐεπᾶ.:!ἱ‹:.ρετ Ρκἱὸστἰ.Κετὶο άορΙα είὶ.Ρτἱπιο. πε Φ8·

·` πω” άΜίπ πο! πΠιΠύ ιτεὸἰεπτιιτ.Αἱτετε εΠ:,οιιπ ωειωα

ΧςἰροΒ.Ρετ αποφ τς8ἰ , οικω Ροπ1:Ιπτς:ε.Ι. 2.5. πονἱβΡ

ΠοάΕάε ΩΕἱΒ41ιτ· 'Υπἰπε πιιτποι.ιο Ρο!Μει είΕ οΡτἱππ3. δ:

ΕΙπι;ἰπιοτπιπ ροΙΜπἀῇΗἰεἱΙὲ :π επίΜπα Π: , ειππ μπα

πο νἰτῖυτὶε πτστὶτιιπππετνοπὶτο π ά1ΗΐοΕΙο. @ο Μα

 

ά!Ξπ)π58πΞ ἱΙΙοΗομἑω ;εΙὶὶιποπὶο ε6Ρ:οΒιιτιιωἰι «ΜΝ

η·όλυκιμααυΐυ: , Β: :ισ|ξατ0· ΐου. 'Μι1ΙΕ08 ἰΜΡ€τἱΚ2τ€ ΙΜ'.

[Μη ώμο:: ιιιπομε οπο; ιιὶ:ι Ρ:ἱπεὶΡοκπ τποἰτὶιπάοΚο·
ῇμΒ.τΙϊ: οποτοΓι. Α: Εέιά ¦ ιπίποτα ποπ Ιιποοπτί:ι Μπα·

οφ ἀξ8ι:ἰτὲιτεππ.,Ϊἱἱὶ·οΙἱι:ἑἰπτ «:οπίοετο: , άΜάί ρ0ΐωπι

Φ4το πο:: ΦΦΠίἐἑΤβὲΌΙΒΪπἱ ; οιππιδίει οπο: 83120”α ·

-4:οποιεό5Βμε οι επωωπκπ κονοέξτ.ά;5. ιέπποΜάιια:·

Έπε:51οπαιτο; ΕΜΠ ΗΠο”ιί Βάζο πιω ἱιπςι· άοιπόθ

*8ψ[ΦΨ"€4ε9€ΜΦ»%Μποκ

...'.4
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' ;ε ίειιάωκο αι

“ναφ11ιππ. '

> ]ι1εξἰιπἐ , να! Μή

 

"Μ©εϊατνιωι- τι: ~4 3η

τωἱηνἰτἰοο8απτιιτ-ὶιιεοωωιιιιἰοιι6ωιηοτο, ςιιἰε σοημ

απιιιπἰο πιτΠτω ΓφΙετ εἔκεἰτεεε άίΓεοι·άίο.ε.Ι.ειιω μπώ.

ὲιιΙεἰίἩωΙε.ὸε Ιεε.:.. Πει ς!εά«:Ητ δ: εοιπ:Ιιιάίτ ΟΜΜίΒ.2..

ΟΒίΕτνατ.τ.η3. _ · -' ' ”

ΠωΗΜ: οοιιοΙυίἱοπἱ νέάδτιιτ :ιάνετίἰιτὶ. Ρι·ἱωὁ»·ςι1οτἱ

Μ Ϊ:ιιὸἰε στενή:: ειΙ5ευετἰο ἱπτοπἴιιΙτο άοιπἱιιο Ει&εο!!

/ΡτρΗὶΒ1τει.ς.ἰιπιρετὶειἱεωΜε εο!:1Β.ί:€ι1ό.αΙΞειιαι.ρετΠίε

ιίοι·. δα! όΜΠοώ ΓρεοΙοε α ἱεηετἱοπἱε.Ι.ι .ΟΟοπτμιιττ.

ξσά·.Ετ8ο.άΜε. μια: θειιάοτιιω Ρτ0ΜΒίκο. εΞΐοτι1τ.ΚτΓρ.

Ψο!ιιι1τω:ι ει!ἱειπετἱο ίεηόοτιιτι·ι τ:1ιπτυπι ώέπτετόί&α,

ποππώηεεεΙΐαι·ἰα,‹μιειτι ὶπνἰτι15 ειιιἱε ?ποτε το8ίτιιτ,

πό Μ: ἀἱνἰΪἰοτεισΙ φαω Βετο: ἔιεοΜτεόε Ρτονοεπιιε

πεεεΠΜὸ τοεπιι:.Ι. 1ι1Μηιι:.5 . Μεω Πε|Γι:εΕ ώ :Μα

ςωρτ.Βε·ὶιιοΙε άὶνξίΪο Ροτἰι18 εΙΙ: ‹1ιιπάεπι τοΓιιτε;ὶο άτα

πιιπεὶετὶο ίειιοΙΙ,ζιι:ιτη αΙὶοηιιτἱὸ.~ Α 7Σεειιπεὲὸ εοιπτει κι φωτ! ίἱειτιιἰτιιτἴευάἰ άΜΠοιποιη

 

ΠωροΙΤΕ;,@Μωβ οικω :αιιώνα ε:: α5Βςι·εάέΒιιε ρτον62 ›·

ζώα! όΒάβουτω,ναΙάθ ω:Ινο:Πιτι1: :καιω ἱιιὸη.5.Ρτωτεφ

?έα ςΙιι::ατιιε.υΒίκκιω Μ ΒαΒετ,ΑΙἱιιά πώ ΗτιιάυτητουΤοπω νοΙικι·Ιητ :Ιἱνἰάατιιτ. ΙΜ νΜετιιτ εΗ`ιτπιιτἱἰτΒ

5Μτωπι ΕοΠξ ΗετΙ ΜΠοΜπι Γειιᾶἰ,ίὶ οπιιιο; εοπίοττε:

χο1ιιαΙω αηικ £οηίἔι1Ϊ€τἱπτ σε τΙἱνὶἰΪο ΙΜ. νοτὶοτ τα·

' `έι·ιδε ετοβτίοτ :Π Ι)ΠίΕπτουι·Ιει, πιά άἰνἱίἱοτιεττιἴοιὶὁί

ΐειΙΒρετε ιιπΞι:ε ε:: :οΒεετεό!Βιιε οοιπίΕπΓαπι δε ρτονοε:..

ΐιοπωκ ά(ρω τωηΠί 00Βατα:Ιφε Ρι·ονοε:ιτί ε:φ8επτι:ιέ

Μπήκε το!ητεεΙίε νοΙιιπαιτεττι ή” Ϊεςἰεηςἱέ ·ΔΜΠοηε Ιβ.

3Ρι1ζειιὶο οΠ, ι$ιψιηεμπο ἱτινὶτιιε σο8ἱτιιι· Μ εοιπππι

Μακ #ΜΠΦΣΦ ωτ.οιεσω.άΜά.οπ εοπττιτὶιιπτ ω·

::έ:6Ρωπ:. Ετ80 με φοωωιιπο :ΙΙ '08

ΝΡς οΜΜΙΡ_ @Η πτζμέ δέ :ΜΜΜ γ·ο!αει1η:,ςιιίώ

ων4$9τ©Χ80ΦεπΦι ΐ11818Με: εΕ:,Ε ΜΜΜ:: εοπῶτΕ©8 νοἐ

Μ 4 . - εξ; εσ:Μπρά άΜβοποπτ Ρ:δνοάρκήτω

τα” ΦΠΠ'0Πι" Ψδω# ί!! 30ώππιΜέοικ -«:ΙΜη:ιπά218
  

ΉΡ55ΘέέΜ4α99ΐ·.1'ῇ"9ε9ΘΦ“Φεεά<>==ὶ>=Ϊ#<>·=#` ·
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386 Μικοιιι..ακ. Οοκ1·κονοιμ:ΑΜπ

1[:πἴιιἱπτει· εο!1ς::άεε ὸΞνἱ‹Η ΡοΙΙῖιιτ, ετὶαωΕ ιιππετεπἐ '

:στη κα! άίνΞίίοι1εω Ρτόνσοετ, εωΡΙεόξυΠΕιιτ8ε @Ρεο

__ ζωη:1ΑΙεΧειιιἀ.εοπ£7.ΙὶΒ.;.Ιεἴοη υπ Ι.ΡώριιΙούοποε ποπ

άϋ.·ίόιωτατ. πιο. ; :. ά: ν€Σι3.0Β1ἱ8.ΜοΙὶτΜιἀ εστιΏΡωὶΕ

Ήϊ-7 ό. ιο.πιιιτω;.8: 5. ; )·πιιιω.ι.Ρειτ:Βἱπ.Ιἰβ.7.οοπττο.

@ιιΙτ.θειΠ.ώοΒΙΕινατ. ιΒ . μΪ:›ὶ ι1οτε1τ Μπα οΡὶπὶοιιεω ά:

»Μεόε Βιέϊο ΜΠΕ: εοΠΗττιιειταω.ζ.ατὲ 8: ΡιιΙσΒ:ξττπ

:εκατ ΜΜΜ: Ψια:Πίοιεεω Πιιατοπ.‹:.11.ίουά.υιιω.:.νπΙτι

ω»ι .ΐςιιό.ε.8.υιιπι- 3 6. ΟΙὸειιά.ὶπ τοΡὶαὶπ Ιοφοδ0%Ια

8ειιαάΙΞκω - · ' · ν' '

έ; Αεεε111°10 σ. . Υ

:ἙΘΙΙἄβΜΜΣἰ£ἄΔΔΡ4ὅΪΩ :Μέ6οΖωπινιπέρισηυψπΛ

νΒ ε τ Α κά· : Α π. 1 .α &ικΠ τωπ, Π11ετ;υ!ΒιιείειιόρΣΕ

- εοπΠίΕοτε ιιοάι ΡοϊεΠ:; εμε: ί:ευάψω ηεεεΙἶιτἱὸ σοφια?

τιττ,εὶ πε ΡετΡετιιὁ :ιά!ιει·επτ. Ηπα: Ρετ Ρεθ:ι1ω Φωτ!

να! τοΙ “ ποπ ΡοΙΤιιητ.ΦΞιωνὶε ω", Ρουάει ε:: ΡαέΞΕΙ8 0·

ΩὶΠἱπιιιπι νατίωτιι:,πιι:τειπιιτ, Μοεωεευτ.Μ Πω) ω'

ἄἱε πω: οτωιἱε ίαΓΡΙόί όοΒοατ πω: ΞιπνεΠἰτιιτ2,ςιιι οφ·

:ή ῇυτἱ δαπατατι·; Έευόοι·ιιιτι άει·οΒατ,ιεΠεΒα!άσιπ :αιμα

:Μ ἀπό:: πια.ὶιινείὶ.ετ8.ςειρ.ιιιι1ε.5. ιιΙτ.τάτ.Ρετ @αδ-Μ

ΦείΕτατιτΞ εει:1ι1ει: Ρετιὶτιεπτ π! Ϊιιβἱἴετιϊἱαπτ ΗΜ , Ρ26Ηἔ /'

£οΙΙΕ,ι11ιιΕ:ιτὶ ,8: ἱτιίτὶιιἔἰ Μπι ροΙΤιωπ. Ροττὁ Γ.1ΒίξειπΠΡ

Πα ίοιι‹ὶἰ Με ίιιιπ.Ρτἰιτιὸ ηΠω ΡωεΙιιω ταπτὐιπ ε:911Μ4ϊ

Βιι·έΒ11ε ὶ1πττιοΒὶἰἱΒγι1ε, νά ὶὶεβοπἰε ; @Με νἰεεη·ι 1Ι1πΡο·

ΒΉὶιιπι τεἘετιιπτζ‹:. 1. ὶιι Βιι άε· Ϊ€ὐὸ.£0Βι1ἰτ. $εευπάο0

Π1ΒέΒιπτίωι Ἐεικἱὶ Ρετπὶηετ,ι1:Ιἱτ8ςατι.ιὶτιιπι_εκ ΒΕΠθ6άξΤ

' Ηοο ἀὶΙἰεπὲ εφιπΡτοϋετ'τεκ.ὶπ τίτάι1 Ψ11Β.εαι1ίΪεΠ ·

5τπὶτ;5.ι1Ιτ.ιιΒἱ ί:οιΙάιιιπ άεΕπίτιιι· βεηεῆεὶιιιπ; Φ19όα

ΒῳωςΙευ:ἱεἱ άριιψπιις εφηεεάΙψειξει!ρ_ Εξοτε-ΡΘά18 ει”

1το8ξι·ίδε ἱπικιπιτἐτὶ που ΡότσΒ.:Ύυβε ῇϊοπϊωέτ Βα6Μη

ΦῇρΒςΒὶτοτμιάίΦίτι:ι·@η ςιέεόξςόςς,,_ @ΕΕ (Μ3ποϊΜ:

' @πο τειι·ιροτε μεουη1αιω ποπ ΓσΙπιτ,μΒηύε :Ματ 01°αι!ΐ

Ξεξε,ε; ὶιμμιμοτ=ωο 1ιο.1Ξεοι;Μ @έ_9=έ9%
Σ"... ..Η ;.-.·-Ρ
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. Ραοϊό:ιτιι Ρα:ιιππε ,

Οεπτνπιπ ει; δε,

ὶππω εππε ε6τπιᾶπε.ο.ππὶε.6ε ίσπά.ε!πτο ὶπ νίι:.Κ·Βα

εοιπππἰ .ποὶ ΐιιΜπιι ὶτιιτ π.: ι·ετἱο, πποά ?επόιΐ ποπ Πιο

' ἐπὶ ειιποτε & ποποπ: ιἱοπιὶπἰ αεπιιΞ

:πωπω πι. Τειππιπ ΐποΜπτπι!εεξω ώ, οτ νπΩιΙΙπε

ἀοιπἰπο πάεπι,ποποτσιπ δ: οΒΙΕπιππτπ ΡταΙΙ::: επι”

- ιιπποπο (ιι πε ΠιΒΙΕεῖτὶέὶ ΪεπἀΙ,ὸ. ππέ Ι·Επομππ ποππέαπο·

με νιιάό8: νειίεΠί ρπίἰὶπτ πάεΙοε ίππωΈοιι:!οτπιπ η»

Ράπιπ:πτ.Ιάεοέμε ὰ πάεεΡπόΙο κειτπττὶ ποπ οστά! , &:

πιιΠΞ 2πνεΙΗτιππ εἰ ποπ άεΕπ·τ , :υπ ΗἀοΙὶτατοπι Βιεε:ςο

ι:ειιίαι.ε.ππὶε.5.Ιἰπ.Ρετ π.ΕΞπνσΠ:.

δα! πω: οοποΙπίἱοπἱ ειπαμε Με ΐεπάειΙΞε Μαιω.

νεπΕιπ:πτ. Νειπ1 Ρπω πτπἱτοτΙπ ἀ.ο.ππὶε.5.ίἰ.Ρπτπιπ

ίἱ.ὶπνε1ὶ.δε τΙτ.(ξ15π ἶο.Ρι·ὶ.εππ.Βεπ:ίππ:ὶτ. υπό ὶΠπά

ΡειέΕοκτάθ πιω ροΠῖτ,πιιοά ]πτο.τπέτπτπ Με ὶπιτΞε › να·

πιω ποπ Ρτ2Ποτπτ , πως! πιπποπ πι! Γιιοίἱππτἱπιπ ἔειιάἱ

οπιπίπὸ ρπιππει·ς νὶὸετπτ.Αἀ πω: π:: ιπιτι.ιτέ Γοιππ εΙὶ, π:

πειτε: Η:ιέ:ί π: πονο Εσπάο ποπ (πεε:α!πτ, εαπ: οι εαπ-Φ

πιππέ πιο: Γοπάπειεςπίτππτπ: ποΒὶε,8τ ποΗτΙεμπω: τέ

κιππ.Ατ τπιπάρ:ιέΙο τεᾶἐ εανετπι·, υπ ετπιπ: ίπεοείΠο πο·

νΜ·:πάΞ πο! παταω- Ρετν6πἱειτ.αιιιιὶ‹:.5. Η ὸιιο Ϊτὲιτ:εε.ἀε
ο Έπιτ.άο πο.πειιι:Ηπνώ.ε.πΜε.5π” πε ίπεοοΙΠΕπά1)ο

πἱςπο ππά_ει:πτ δ: πω:εΠε π: ΓιιΒΠππτΞέ Βτιιπέ,πε ιποΙΞετσε .

ἰπ πο ΐιισεεάεϊπα·ι ζάτ ΐποοείΕΐεπά.ο. ι .πο εΙὶεπ.Ϊεπἀ.Ατ-·

ιππ:6 δε ποπ πτάέ Ρειέὶο πιπταεπτ, Η νε! πιιιΠεΒτε Μ; Ρεπ

.. - ο οπιιιπ,νεΙ Η πιπΓοπΙιππιπ Πτ,ρπ6πιππ πεεοἱἶἔτιτὁ: ίωκπιπω

πω: ἴποαίΠοιιε.ε.υπὶε._Πε :ο πιιὶίἱΒ1νεΙπε;εὸ.ἴπἱε.α

πππ:.πε ίεπά.Γωπα.Απ-ΜεοΜπόΗοπωπα τε!Ροπόόόπιπό

ἔσω πίΙϊ:ίι18ιτοτε οροιτετ@ταΓπΒίπιπτὶειΙὶπ`8: πετπεπΙὶπ

_ ικΠ. διαπίΕέτπι!ια ΐεπὁὶάἱεὶτππε,ππ;ίεπόιῖ εοππτεπτικ

πεε:Πειτὶὸ,ποτπωΙὶει :με ριοΕπΜΙ1:ετά Ιστιππ πο,Ρα<

επποπ"Μπιτπωπω ΓππΩάτπιπ παπα ε Ρετ: π"να.

Ματ εοππ·ει πειτππιππ Γεπάὶ, ποπ. :σε Ηπα: ΐποίπιπτπί εΠΞ

ποπ ποτά , επ ἐι πατπτά Γπἐ τα:εάοκε ποτά. 8ἰο επεππρἰἱ

8ι·πτἰεἱ νεπᾶὶτἰοπΖε ἴπΒΙὶππτἰιι οοπίἱΜτ π: κποτεε,ρτετὶο δ6

€οειίΕπίπ.5ει.Μάοεπιπάνεπά.Νεκπτεινέό$τιϊοπΈπ

) ` ποπ #

π.

ΨΗ
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@Η Μιωι1.ωπ. Οοπ·ι·κογεε::Ακνω

πιιόΞτοτοω πωπωά: ογὶᾶἱσπε, & εκπτωση έ: Ρε:ΙειιΪ0

πεί ν6άίτε,εΠαω ειπε ΒιέΒιιπ ττειάΙτίοπ·οιη.Ι.εκ επιτο.ι κ.

“Με ε&.επ·φτἰ.τοτ.τἱτ.όε ΡΜ. ?κ εοω.τεί ναπὶ.δἱτκ ω).

&ευτΙαΠΒιιε πε εΠἱτ υοιη:οτεΠ , επ νετὸ ΠΜ: ππιτυπωσιι.π

πε πόΈθ εοπίἱίἰετε ΡοτεΙὶ. Νοκ: νεύετ ἰΒἰπυτ Ρο.&υπι Μ:

Ρτετὶιαπ άετιπ ἰτι πω!ίτέοΜ.Μιιτη Πι νευἀἰτἱρπο36%

:!σ τ:οι1τι·.εππ_.Ατ ν:ιΙα ιι: νεπά1τοτ τοπαιτι1: ό: Ρσ:ὶεμΙο

@Η νειτάἱτἐτή. ι .Ιω Ρετἰε.δε :σιωπή νειιό.Ισεω πεπτικ

·ηι1ι;,νἐἀὶτότ ά: ενἱέἔἱοπο.ὸ.Ι. ο:: ει·ιπρτο.5ϊε ότἰ(ιπ·ιὶη Μ·
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