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 archivos Hemos 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 automatizadas Por 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 atribución La 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 legalidad Sea 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 página http://books.google.com
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τα ]ιιι·ΞΓάὶόἰ:ἱοπἰ μπώ:Ρτοτοἔετ,δε
Μπι· εστω Ρει·Ιοπ:ιε
εχτεπὸὶτ σε!
, δ:εΠεε
ὶπ εεττἱε
Ρετ

Η

]”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 παω πω: τι·ΞΒιιὶτιιτνεΙ ὰ Ρτὶπεἱ
Ρε,νει
ε.πιΒ.Ι.ιποτε
λ Ιε8ε,νεΙ
;.ἱΉὸεῇιιτὶΓά.Ι.νΙι·οε
ρ:εί`ετἰρτἱοπε ειεΊιιὶι·Ξτιιτ,Ι.
θα ε!1νει·(οΗΉΒ.τι.
1 .1Έ ω! Πω!. 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
. _,_ΡεεπΙἱετεε ε πεεοτύε πάιΙΙε. ειττιβειε. Ρετειπεπτιβυπ νει
ζ-επειιπι οεεπἱἱοπε` εοπτπι€είε , θα! το.πιεπ Με 'ιικιίάπ5πο
πρ» εΕἱῇΙΙὶε ΡΜ ετοτιππ εοπίεπίπ νὶιὶεΙὶεετε εΙ!ε8ιετ18
'Επβπτε,ίεά ΡπτΞπε`ε:: ίεπε.τιιε ειιᾶοι·ἱτετε,νεΙ Ρτὶπεξ πω
.

Μ;
πω;
Μ;
·'
Μ Με

Ϊεοπεεῶππε..πεπε ῇιιτὶΓἀὶᾶΞοπειπ οΒτίπιιεπιπτ. 012 @έ
.ετ
ε ·:-εεεεεεεεεεεπΘεεεεε8·ΒΜΡΦΞ:άά;ΒΣ
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Ξ έπτνπι.α

ι

@Η εοΠιτςἰει, Μ! Με πιππιπι -Ρ::ππἰττἰτιιτ ἱπίὶἰπιετο
13. ,
ΗΗπιιε Με ά δ Ωω: ε! ΡκὶπεἰΡὶε ἰπὸιιἱτο απ.
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.

, €1ι1οά Ρήν8.τ1· Ροίππτ α:οτπΡτοΞ
ΜΗ: Ντιπ:` οΡΡοι11τι1τ
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!).

ιιοιιΓιπιτ μπαι 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 ιπιπα πάνω 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
ιπιιπππΡ. ππ1ττεάΙππι: , «κι πω: τπΤΒ ἱε ἰτπΡετἰὶ Παπ;
ηιπιπ μιτὶίὸἱᾶἰοπὶε,πὸ‹: πι φις τππιτἰ ιι πτὶιπΡεκΙΞ,ποπ _
μπιΓἀΙόὶΞοπὶε ίὶιπΡΙΙεὶε , :πα8ἰίὶτατι1ε τπιιπΜπο.Ιίε Βιοει:ο
ι

ποπ Ροτείὶ.(Βι|ο‹Ι Ι:ιτπιέ εΧΡΙπ:απτ ίπΒῇεέὶο. επεπιπΙει.νπ- '
(Κ. Μεβτο.τπε πιππἰεἱΡαἱεε ποπ ΡοΠὶιπτ πι
7 - πιτ εἔπππ το·_
' ΜΙετε,επτΒοπαίοι·νεπάς Μωαβ @Με ΡοίΠ ει·ο,ε1ιι€ β Φ==πππ ὶπιμὡ.Ι.2ἰπΒετεΣ4.Πζἀε ]π:ὶίά..Α‹! εοπΕππο. -'
(=Πϊό11ϋπ ως πηρε! πι28$πιαπιε πιππΜ
·- ·

--·-+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.. ίΕ 6ίε:ίίίείίάΕ δ: ί, ωει8ίίΈτε.τίΒυε ω.. ΙΕ ιίατ ίυτίίείί&. _
Κεί .Με :ΠΠΚ πω' ίΓίπιτυε ωιιιιίείμιίεε ι1Γε1ιίε ειά€ὸ είν:
ίωΡετιιίω
είε πιί- _
Ρτε οε δ: :ιβίεέϊ:οε €ειΒιιίτ,ιίτ πιικτιίω
.
`
πίιτιἐ εοποείΕπίτ. Ψίπία·8: τιίιιίέίς άία:ιίός με που εαπ
Δ'ί €1ι1ίείί1εάίαίίοιι
Ρετίίτ :παείίίςειτίΒυε
πιιιτίίε:ίΡειίίΒιίε
υοίο. ίπ Ρώτα
ΕΕ 6
οίπεπ1Ρ.
Αττείτίεπί. 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::
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
. ΑΦΜ.
›
~ 19.5.
ί τηειείίί::2.τι1ε Και!Ϊ
'ξ δεειιιιάὸ νίάετιίτ ::τίειττι ιπε8ίίίτπτίΒιίε ιίίιίπίοίρειίίΒιιε

ιτΣίκτμίω ίπίΡετίιιίτί εοπεεΠίιπι,ιίτ Βιοίίίιιε ίιιτίίόίόΗοπείπ
(Μία: ε:ίςε;ε οτεί1τ_,Ίιιία Ρείπείμίίκεί· είε .το Μία. 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;
Με μα, @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
Μ νά 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: Ϊενοτεττ1 ΜΒ 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·
Μάι ΜΙ τηει8ὶίἱτατι18 πιιιτιίοΙΡο.Ιοε σο8πέτοε ὲ μια: Μ.

8ΒασΠΠΠ , φωτο κωΡοτε άείαπίοτεε ΡΙεΒὶ: _πιοικΙπω Υ
90εποίι:εΒαπτυκ.
'.

. ΑΜΒ
-

2..

.

δΈ

'

Μιεόε1.·ιΔκ. Οο·κτειονεπεωωινια

Α85ΕΚΤΙ0 Χ11.
Ρ#ξ·υα2ω· ΜΜΜ 2»φι·πέκαπ πο» /Μέ2ώ!'σω απ;
_ μωβ: 1070·υέπεί.2 έω έφωεκικά.
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, 9ιιοά με 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 ἱιτιΡε Παω.

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 μιὸἰεψτωιςυ υπ @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

»Με νει τἱνειτὲ.5ε‹ὶ τεἴΡοπὸεο,ςιι · 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: μας Φ10ά. α €οεπἰτὶς
.

-- η ”

“
.

`

]

10άΜίπω
ν------.--- -#

ι
ν·

ι

.

¦

Ι

Ε. ΜΔ._

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· '

[Με εοιηΡτεΒεπάεάτ,Βςο εΠΕάειω ποπ ΒεΒετ,ιιὶΠ Ρτὶτι
εφε
ίεε:ειπὶειτι
ά.Μπτει: Ρφωιε 5 ῷ ι άδάς
1ιιτοτά.
δ: τεΙε8. ::οωΡεοΒεινετἰτ
¦
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
Ρσετι:ι 8Ιεἀὶὶ,8: ΙΙΒεττετεω άει·ωιετΙοηε ίπ ωετεΙΙιιω πμ
Ρετε.ειιπω ίοΙειω εὶνὶτ2τ€Ι11 2.ι1Ϊ€ττε ἀεΡο:τετὶοιιο.$ιπι1Ιὶ-| .
@Με Ρ:ςΙἱεΙὶΒιιε Ρεονἰπσἱς Ροτείὶε.ε ΗΜ, εοιπίἱίἐεπσἱἰ ω:
ί

. €ικϋ Βοιιε , ι:ιιω τειπ·κιι νὶτει·α :ιάΙπιει:ο Ροτιι:Ηιπ,Ι.
Νεα ΟΝ: Με ”ιι1ΈΡήπο.εετηιιώς.Ιίεεε.: ε:οπδε. Βάι»

Ιε Με :με Με 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.τιιω ώ με 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!.
·--

ε .

ή έ-ε-···ΐθτ-~9--ΐω

.

Μ .
.

334 ε

ΑΜΒ:

,
~

Η

Μι:οπιιΔΕισ. Ποκι·πονΕπειΑπ »πιο
Με

` .' ΑΜΜΟ και.

ΠΔ
/

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

@ώ κ 11θέαΒιιοπάε πιο επ ΡοΠιτ , δ: παρε ο8ο,πε:- ·
βιο πωδιπππ ροτει·ε Ρο πιω. πιο εοπτπι Μπι: πω. ° `
ι 0ποιο οποοΡΡοιιὶ ροΠιιπτ. Ρπτπὸ ποιι νιόετιιι εΠἔ μ»
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
έοπίοιιίο πιο: 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
όοπτιππιτππ Ρτοίπάο 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 εοπίἐτπ πω. :πικαπ Ε» ·
| οπὶιπιιι· πω. Βιιτιοπο όιΙΤο!νοππέ, ποσο ιοιι€θ ΓιιοὶΜ8

. πάιιιιτιππι Ι.Ἀττιόπιιε δώ: οπΙὶ8ατ.8ε πόΐ:.δε οπιάειιι πιο
πωπω πο: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 Μ
. ἐθ(€ρ.ξΒοςΐοπιιοποιπιπει:ί , ποπ π: 68.τ238&11τιι ποτίοπαΙο Με
πι: εΒΡειτὲπτἱπΕετ.οιιοειΡαᾶιιιπ @Μπι ΠτΙ.7·-ΜΒ· Μπι
&οπιπι @ο Ρ:ιόΕ; Ο.;τε:πιπ οΠἱ; Ρ.ιάιιπι Εεπει·:ι.Ιο 8: π: @ο
και, τ:: @ίπ @Η Μπι. τοΙΠεάτι11°, π ώ ,- Οι Μπι., 11011 “κι
τεπιπιι πιπιι ι οι ποπ ι:ειιοπει πο: πεισάειπ τιιπϋπ 1·:Επε Μ::
|Θ9€.ευ!ά
ΦξϋΘὲ.οϋΪἱἔἐτιιπιἑ
Π ΡαέΒιιε :1Επιεσπό
'Ηπεισιτπωειοπω
πωπωεπηοιπιπ
@Η ποΕΠιιιιτπω
πιο:
@κι
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ι
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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 μπώ ὶοἰτο
μεση απο ΒοίΈΗω.ιε: Ροίὶετἱοτε πιο Ροτείὶ. Ιάι1ιιο «Με

τπιατΙ.Ρτοοιιωτοτ αἱ ;9.ΙΕόε μα. Μή Π:2.τι11τ11τ οιιοά
·Ρϊ0011τ8.τοτ τοΠΠίτι1τι18 απο ΒΒαέ. Ρότεαπε,ΡοτείΕ :ταπ
` @σε Φ: τεΒιιε ὸοιτιἱοἰ. Μαξ δε Ρ:ὶικ:ΕΡὶε ν1οατὶἱ,ἔι1ἱ ώ
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 αυτ Κά

Ρ"Β· Με Πὸ1τ1ὶέιοϊἰω απο Μπιτ; ποια τω” σύ ιΜπιπ
ΐἀ=!ἰ08.πἱᾶ'ῇ5ΈοἱαΙἰτεὲ Με Επι; εωοιο. Βοεὶιἱετο 80ίω
έξι" (ΙΜ τσηιιξηιέη: Γ :α:Με ωμωωιμο ,Βου ;τωβ Μ'

ψήααωνο_.ριεω ω|ωεωω Ρωειω ίἱτεὶε·‹ὶΦ
. `

|

-->-'

› ‹ _
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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
αέαπ2 α? οώθια ίπ/Μτό:.
ν ο τ· : ι ε ω π!ἰ‹ἰιιο εόττειέϊιι, μια ΙοωτΞοιιἱε,εοπτ

ε·Δ:£=
2-:
ε2"Δε:έ

-

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
Βμὶὲτἐτπικἱἔετἰέ
!ιι.ιπιεπο οοιιἔΙΞο
$Ιοοπ.Υπάο
παίζω ποπΓε :επι
οτείὶἱιι
Μαι
8επιπο
οοικιι.ι&ο
Φ: οψη;

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

ζ ;._

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
πω εοπτι: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: @Με πω ἀεεἰίἱο 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;
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ά

Μποιιι.τ.Λισ.

Οοκι·ιιο_νιι κεί.ιικνιε

ο

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. @Με Με βετο οΙϊ ωιο,

τιιιιιιιιιηιιίπιοάι ΡΜ 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

μι·
ιιιίι:ειιτεε νινειιτι , €11]ιι8 Ιιει·εάιτιιε ιιι ·ΡειέΪ:ιιιτιΡοιἴὶιιιτ
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·'
ΡΜ ε!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 Ηπα σοιιῇιιἔεε 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
ΜΜΜ ό: ίιια:σα!ειιοΙο ω" ι:οιιιιιεεε ναΙεειιτ,εἀεὸ ιι: ιι:
ιιιιίε|ετιι ά: ὶιιετειτἱτιιἀὶιιειιι ι·ενοι:ιιι:ί ΡοἰΠιιτ,ιιιιιΡΙΘᾶιΙΠ<
πιικΘαιΙ.ΙιΒ.ι.ιοΒΕσ. : ι.6.Μιιιβθειιω..οΕΕ; ;.ιιΒιιισΕπ

ιιι θιιιιι€ιᾶ ιιιιΡωι @ως @ιι “ 'επι ]ΜΜπάσ Εκπι:ικιιιιιέ
ϊ
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29.

δώ ΜΗ: ἀεοἰίἰοιιἰ`οΡροπἰτιιτ Μπα :

@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
τοόὶτατειτι ά;Γεττ1 Ι. Ρεάιιτο η. ().άε Ριι6Ε. Μ. ΩςΙ€
1 €0ΙΙειτ.Κεί-Ρ.%2 οειὶί:ι 1110νὶτΙπ1ΡΡ.ι1τ ΗΠΒιι1ειτε Με: με
‹ἱ€ ΡπόΗ:: τεε1ρ:οαι: ΠιοσείδοΜε Πο ιτιὶΙὶτὶΒιιε :ιὸπιὶίξτὶητ_
&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

Ρ5Επ9=Ι6τετ:+κπ:: ν
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Ϊ ε, ειιις-εΙεςτῷις
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Μιετ:ει.τ..ωτ. Ωοιι·ι·ιζονιιιιει.ωνΜ
·Γ

ο

Αεεεκτιο ::νιι.
Υ 6'σ,πτωτέσ και τωιίετ, τις α'οίω· Ραέΐττω·
ίπ εοπτπιέ?2Μ:.

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

ἔ

·
απο :Με Ρειότιοιιεε σ.ιε το Ρτιντιτ:3. απο Βιιτ,τιασ εστι ι
νειιτιο ποιοι ιιοτι Γετναπό:ι Ιῖτ,τιο ιιι ὸεΡοίἱτο οιιιόειιι, Η Δ!
εοτινοτιετιτ , ιιο άο1ιιε πιο.Ιιιε Ριαίτετιιτ, τιιιιτιιιαιιι ουκ Πτ ι
ι:οι·ιττα Βοιιιι.ιιι θάετιι, οοιιττει οι: Βοιιο: οποια Ι.€0ιιττπ ι
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.Ν0ιι ΟΕΜ 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·
@β 86 ττειιιίἱ8ετε Ηοετ,Γεά ΕΔώ μπι ιιτ!τιιιΙΤο, απο 6108·

'ΙΗοπο ΜΗ ιιιοτοϊάετο ττ:11ιίι8ιτιιι:Ι.Ρειι. @το το 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,

ι
~ τι

2Μ'ιιτιιτοαστο ποπ ρι·ιτιταιαάοι
Ναι ιτε Ρειι1ι.ιε Ι απ.
..-.._...._.. ...__. ..-... -.......--._ '
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ι._._->-.κτ .:·

ΜΡ? ο ›
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'

Οεπτνπ1.4

;·

Η 1

ποπ Με:: ΡειάΙοπστπ,πε όοΙπε ππιΙπε οτα&ετιιι·, παρτι
νί869ι1ί8 Μίοεπιτ, πο @Οπα π8ετ, νἱὶΡΓι ρειέΕπε νί

όστιιτ,πε ο άοΙο πἔατ,πποἀ Ρ:ιόΕπκπ Ρεοάοπτ. Χοίρ.Ηπο
παω οπειιὶεΡοποπε Ρειοἰίἔὶτπτ ειιτπ άφοβτοπο , πε πο
Με οιιτπ :ο ει8π:,Ρτοὸείὶ ππΞάεπι πο; (επ ποπ π! πο:

Ρτοοείἱ ει,ιπ ποπ Μπιτ πιω πο άοΙο 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 ποπ μοΒετ, τ:ιτποπ ρτοΡτετ Ριπάί&ειτπ οοπνεπτὶο
ποπ π π” 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 πο ὸεΙὶπ ιιοπάππι

δτΙιΒετὲ €πιΠλπππιπ Γτοιπποπάπτπππο ὶπ άοπο πο, :μισά
ΜΡ: π 8: ι:οπεπι Βοποε τιποτα, πιο ΡτοΞποΙο ποπ ΙΞενοπ-

όιυπ Μ 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.
·
.νΔ
Αεεειιτιο ::ν:11.

Ω_β2»ι πω:παπά κ>πωπέστπωωϋπι:έμτοπο , αμε
απ: μπακ Μπαιιβ2, ποπ απο! π” κπαι:Ισπε- |
:έα πφο:2ύω, πιοοπὶπιισμτπσεπἰππτπσί[ισσώέιρ
και απ.
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@ΞῇἱΡἘΣΩς,ΡΗ_ΚἐεπΙπῇπταττι€πϊ9δ€άοτοοοπ8τιιᾶ
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' - ΕΩρ,ιιιιἀε8ε ε!ε ρεσς:αταϊοτε Βςἱϋπἰἀἀεω ω: ι·Ιζεξάιιω.
Ρι·ο εριπται·ιέ ορἱιιἰοιι6 ιἀἀιιεἱτιιι· το:·.ίπ Ι. κι;» Η επιι- Ι

πικαπ ΙΣΠ φάω ξωιιἀ.Ρἐτι·ο.ιιΒἱ.τεεἀ1ιιιι: , :μισά Προ: Η
Βετςιιε ηε:1:μφω εισε1Ρ1εοάο-8; 1 Ρ:οίιιΜεπάιέά_πσσόατ μ· '

ορού Η Ι«·:ΒΜκι·Ιά ω άι:ΒΜ,πηηπαφοιι ώ,·ββό_ά·ο ἱΡίἰ
οοεἰρὶετ, οφέ:Ποπο Θεώ ἴοΙἑ ιπιπιιἐ ασεβή οἱ_ρταῇιιἀβ
· ως 06ημρεαι86ωεϋκειαβωεωωιμΤ ο εεω·ιι6 ΙἱΒε-·
ϋπΜἀΜἰιϊἱίὶτατὶσπ6τϊϊ Β5.Βόπ,δ:ψΕται 6·ιι6η Ρτηιιάίη

' :αΒἰτ :ΙοτΜπο , ςίιἱει. Ριιι8

Μπε8Μέσ εεεω ,·

ΜΜΒΒο,ΒΦΜ
πηιιιτ.φπαιπ
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. * Ι16οπιιε Μπι
__-_ ω μορ:ϋσ
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- 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
.πιιιιιίτε:ΒΙΧΜτιιιιητ ὶιι Ι. ιιινικιιε η.

άε. μρεατφ ι

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

@Με ειωι·ιθωΦευ!ιρικε 5 ΜιιΦινέ ι
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ΗΒ0τι€ΙΙο;ηίβήι1όςι10Ψ.18ξΙΣΗδ6Ϊ€8ὶΒι:ε @Ψ εοπ&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 αποτο πιο 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»
'Σίτιπετιιἐἰεωδὶ
ξε4Ρίε›ι·εῷοπάετε
ρτοειιι·;ιτΜσΜ38τ;(1ι!ρτι1τη
νὶἐἙτ.ιε *ΡΘΙΙειν1τ
νεώοτιπ11
, με Ρτε5 Με
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 61 ΐιτ8Ρϊ2
: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 ΆόΈόΙοχ εί21Ηι αιωρκε οικ!5ωέω εάε9μτςπτυ Δ'
%ητει·':1ιι€ω'δεψτοοπτΑ€στει1:Μπα8ιια ΜΕ 1ΒΦωάΙ18ι1όω

' ΜΝἐπι $τόΙ:οέΗατι1Η Ει2120τίΒέ5 δό ειιτετοιτώνε;τε3ιιίοδ.Γπι;Ε · η
. .:ΗΦω;Πὶ11ὶεἱε !.πεηω Έ·1-.Ε).Δε ρτοοιιι:Ρι·ὸοατ&.ἶοττὶετμτ:ὶ ηΠ
=βοή»Ξπισ!ί4άωαφόεο.άοι·-άετω· , ¦ Η ]υΡφω .αΙ1φ19ά 1Ρ'μ Μ!
γΕ€ἄἰξτ$Ἑῇ1ἱιῦβΦὐεἱ=!'ἐὶτὶΜΜιΘοἐίΪἱτατῷσσ.ιιΙεηωκέΠϊ-Ψ· Μ!

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

Ϊ^ἰἱὶτιΙἰιιττἔ`ἔἱΏ;Ε·€ἀΜ ρωωι·τρωΒαυΒΡΔω αβωε ω(
6&ὁιῇιτὶϋΙΡ:τΖῇ1τϋέψ“ἔᾶϋβτόἐὶὰΏΥϋ1'€Μ*ΐὶῦΒΐἔἱΐΨΡψΜΨψ @Η

=1ρω τικμξεωπο, τ1τρονο Η τω 5 τυ;ωρ% ωσόστω ω
β· @ἶἔἔἔἔἑὲἐβἔ‹¦ωτω··ὲ;9%Εέα,ςπωωυνσω Με,

· (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,
Μπι εμ; :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 ρ14οΓεω Πο. (Μπι νοτὸ ειέξοτι τυπικχΙε
τειιιτιιπι επτα μια αὲτυἱῇἰίὶτετἱοιπἰε,'Ρυτει Ρώπα Πε απο.
ιπἰιιειτιι:,ὶἀσ.1ι1ε ΊικιΜάίι1ειιτε1τοτ ε1Έ1ιηΡσόξταε, θειιτκ!α

· η εΙΙπτἱοι1Μοαυ Ωηυὸἰεᾶο δι:- εωωΜΜετ1οπ1 ειιτειτοίί8 ` '

ετνο.τατ.Νοπςιιάσ. πού ;ιόΙ:ΜέϊΙΗ εειάεπιΕ γἐτΒο πιεί»
Ματ ειέΉοβο-ιιςδε-Ρι·ο:ιιτετοι·Μ-εά ‹1ιιἰο.'ποι·ι'Ρεἱἱ:ιιτ ΜΒ

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._
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:πωπωω” άφ2ζΜεά7αϊ0. κ' .
Τ” Βέςέ δςόΠο δ ιοΒιιΙέάι9Ει.(ΜΙέ
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Μο ~ '6ζ; ω
' ' ' τ' ..
°°ΡϋΜὶεΙ.πϊᾶεέἔΞ€ΗἐΡι:ϋἔΞΗ
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α

| , . _δω ΜΜΜ 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,ά6 απο (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
- Βὶμπι ώ επ Π: ρτοειιτατοτ. (ΠοΠ:ίπ |. ποπ ίο!ιιιτι ;9. 6.1.
, ΕξΒ.:ἱτ.Αιι; ςοηί1:ειτζ ιοοιπετοι·εω πι1Πιιω ΒειΒεατ πιαιι-'

τέτ
ω.π :ι.- Δ,.· ;-1.9·Μ-=·βιωΒΗ

` :ςξπ.μ1ιτι,8ε και;; π; ο

και; ῳιωειηεαυτὶφιεω άε τατ6,ὶπ- Ί

_μαςο
@Φ :ιεΜαΐατΣρ
ηεΒοιή.8%,Δι:ιΒΡτοβε
Μπιίττέιαι ὶΗτοτόυ
τ_Ι.ίἰ μ: 1ΙΙΙ.5.ιι!τ.
Μαι: άε ω:ιπόατο,
νεπίσε::«Ξ
: π: ΩΡφἔωιτιιτ ιτνιιι ετιιιπ πτυιιΜω, ιπίιιΒΐειοω ά πω· ῆ
Με;; ΒΜι μω,8:Ήοε εο.Η.ι εάωίτιΞκητ Ρ1°οειττΜ201° 611111 αιυ- ψ
_1πίπ
_ΜρηοβετετραςΧ.
ΡφΙΕΙ88πτ.ΕΒ
ι·»οτειΒ.Ια,Ι.Π
Και] Μ εΙς6Ηοιιε
Ιε ὁ. £μιο.5;
Ρτοοιικετοτίε
Η Ρεοευ ΜΜΕ
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. Κεάε ΜΒ ἱ]Ιοιιοτενὶτ τοειπετ
ξ @παμπ :ιβοτίε ίπ Με εειιιτιοπε ρι·ς(ΕΑηάά :απο ε! ε.Ας‹1ι;τ

/_ρμΕι τρμμιΙκςμητἱγε ο!πΙΞ8:ιτιιε ώ ω 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

8,5:._ πα=Δι._ω-ἰ.ωμ-ω.σπ:

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= .
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@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
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Μ τε!Ητούο εοπκ:αϋτιπ πι1ποπ. Ι. 6 :ιου!τοπιιτπ ειιπιῇ
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:Μπι εί!,6 Ροκ άο!ιιπ1 ΜΜΜ οθ,2ΕΔΙεπ1 ποπ οποίου. '

Παμε μπώ «Πε!,ποΠειτπ :ιο·πειε
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:πιο ,πιω ε: πωπω εοπιππαππτυι·. Ε: ππΕπιο εοπ1τπι€
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Ινο ι ο ι ο ιι νινι δι ιιάιοιιιιιιι ί:οτειιΠιιτιι ειιδιοτἱτε8 ·
Μάι ριιΒιισθοοιιΠιτιιτε & ιιιτιοιιιιέιει είὶ , οι οιιιίοΜ
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Μιεοει1..4π. ΟοΝτκονικε:ΑηνΜ

0α,‹1ιι:ε αετεο:Βειπιιτ:Ριιά ττὶΒιιιπεΙΙει
Β:τειτιιιιιπ ΕτΙ:Μεοτιιω ά1ηΠάε!έιιω: ;ιιό1οιιιπ δ: πτ:α8%
::ι·ειτ,ι1τ·οοκειω ὶΠΗὁεΙΙΒιιηιιεΗεὶΒιιε Ποπ επὶπι _ δετἱ μ»
εοπταηάεκιπ 66ο
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18, ιιἱη "Με ω! 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 ίοΙοαΜΒοτΜπέε ειπἰτυο Μπι
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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·
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ο ν ε(2ηι:!ΙεΙε οΠἱεΙο ?οι 18Ξ ΡστεΒ.τοκ. εΠ: Πι Ι. οετιε
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@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 ΙΜ μ
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πι, .ιπιιιπο,επιιιιιπ απ πιιιιιιο πεδια ειιίξειπετε Ροτείι_, ππονι.
μι ιιιπεπεεεει με οΠι:·πτ ι·οιιιιιιιε,:1πίπ 0ιιι€&ει ποπ Ρει:τιπ:
πι πωπω απ οτιιπι.
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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
Μ7.
ι
ι

· 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 πιω πω·

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
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.
_ _
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!.
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ΜΜΙΜ·1)υ#ς/ίΨέ ρΜειωι:οπιικοπό: , ετΛιω/ἰπε
- ' ° › ή - ¦ ές;;; ς'ιφικευώ Μ··υαι! εἰεκιϊσ. .
ΜΑ κ 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
Ψωα ὶωΡΙεευ,τ:_ῷ|;ωη Μ. Ειτἱωατὶοι1ἱε , Ευ: ώ, ε.ιναιτή
το.;ς;.
Β:ιτΙο όεεΐάσηόὶ
ώ , ‹ὶιιὶ:ι
εοτηιω&ς
ετΙου'ς
μ!
Ι ` ίμια [καφες
_! ;Ιἰβε ά, Ηειττεε
8: 2ΕΕΠοε
Ρο ωπ
ρ1·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-ε.. .,ιι ηςὶςἀρομιπῇμρφἰη€ πρπι ακοή 5 Μ! :Μάιο
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11161 αυτα” 8: ωἰιἰἰΙὶτει:ὶοπει·ιι πιο: ωπἱτο:ουι:εἀἱι
€809-ΜΙοτίε Βὶἀο_ῇιιτ.ὸ9Ε:Ιἔ3β.ᾶ:
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! ΟικτνιωΑ
Η εοιήι1ΜΜ με·
Η
σ Μ Βἰ:-Βοιιἐε·πωἐὶτι:ε
εόωἱῖτἱτιιτ τεπεμιο.ω
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
' Μέ 3.οβί: ; 3 . Νικ! .τε.πιο11 αι οΒίςετν2.πάιπ11,
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 Ιὶτεε ΦΕ
ιιΙτ.().άφ ΡειέΙ:$εοπνεπτε
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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,

ω 8ΙἱΜὶπιἰ!ὶ; ςειι1Γ:ι ἐιποενειιετὶτ. $εά Ρι·οοιιι·πος μπώ
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·

:ξωπβ Μφωεωό 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.ε Μ 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 ·
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$εειιηἀὸἱὶἔιΒιΙὶτυτ Βι;ε Μπα: :έα α ω, 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 Μ ἴαε ὲεὶτ€·1: τιπ8ΜΕτευ τ.
` ›
. Μ
'Τοττὶὸ Βπηε: ἰἰῖ11ῖ€τ1ῖἱ2:η ι:.οηνὶοεὶτ !. ι·εΒιιΙ:.. 5. Πς11β ὅ 1
Βάς μ. 8: ΕΜ. ὶ8ιι. ιιΒ1 6Ιο2τιη·,,' ηιιοά μπε 58ιμοταπφ =έΒ

81011 Ρεοάε[ΜΜιιΙε Ιθ.εοΡαιω ΜΒε:ιμνεΙ ίιιέ Ρ;ιιάοιττιθ Μ.
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. . ΜΜΕε.ιικιΧ1ωὲίἱἔοτεηίἱιιπι τετιιτιι
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ω: σπιτια
Μπα “Πε
στο Βοέϊοι·εάε·θάετε.τι1τ.
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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:ΠΙιιε μι- [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.
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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:Πι Μ .(.:.81 Υ3.ά-ν-€ΕΒάΦΠάί.'.
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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.

Ιτιιοπεποιείι
«πω «με Ρετιιιει,πιιιιιιτπ
πωπω επιπιιΙΐιιε
ποιοι:
είι,ιι:τατεπι
τε8ιιιό. εκεεΡτιοπο
ποπ ει:ειι(:ιτε.
π, ι
_ εοπιπιιιιιι
ιι τεΒιιιιι ιτε
τειιίτιιτιοπετπ
εοιιειΡιπιπτιποπ
οιινετΓιιει
εοπεεάι,εοπττει
.ετιιιιιιιο;ποιο
ιιειιθ::ιππιο
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: πιω εοιπιππιππτπτ. 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 ποιο,
ιιειιέ1ιι,
πο πει:Ρετ
τςιωιιι
εοιππιιιιιιπτιιτ
οπιιττινιο
απο”
νεςιιιτι
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.8ειιιιι α
εοπεει.5ιπππεπάεποπιπ,Αιιε νετο:Γιιπτ ιιιιιοι-,πω πού
ι ιιιεπιιιιιι πι ποικο.ιπ,επ πω: οιιέεκττο ιπιππιππιιπππ
πιπω,πι επ,ι8ποι·οπτιιι, πεειι€επτιο. πιιιωιιπι δ! μι·
ιιετ(ιι: ιιιιιιιίπιοιιι ιιειιόια,οι.ιιιι πι ποιο.ιπ ποπ ειιιιιπιπιθε
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@κοπο ιπιιιιιιςετιιτ κατ, Επι" οπο. οι ιιιινετδιι€Μιι ι

τιιιιιιτσΜΜιιοΦω.#ι Μισο, @έπνεε Μπαιι99ι ι
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Μάσα/κι: ρκιβαι)υ:2υπεπ πο» σσυφώ2· Μα]ύ:·Ξ&
-/ 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:: ΜΚ Ο 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"
μ
ν:
;·

τιιτΗτεε νε! ἀιιΒὶτωοηεωΕαΠἀεω Ωστε πτΙ:ιαπ :οπ:Ρι·οο
ΒετΙ.ωηπεε.Ο.ἀε τςίοτηστ.;ρ.αυ'.υΒ1τταὁἰτιιτ,ειιτ3ἱ`τμ1ὶ
Ρ!€ξὶϊἔρἰἱτ, ΡΙ€11[Π€τΙι:ἱ ίειτοκέτατι5είΕ τηι;ιώτιιπι. @ω
Ψ ΥΠΠΠ1 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. .
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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. Ακμή νΜετιιτ 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,8ηοε Με
[αποφ μ ι -ίμητ.Αςνς;ὸ ΓμΒῇεἀω`8εηρτ€ιΙἱε σΙειιΓα!έ,δί

ΒΒΜϋπν1&4 «να ωεκεαιωιπωιε8εω (ω δω ων»
]κΡδωνψίς;ιάσ

ριιΒ,Ε 4ιίΞε.ΙΝά5.οι·ιΞ
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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,ς Με Πε πυμπ:μιειι11 εΠετΙίτιιιω;διω,εξ

ρω·ιιπα ΡτοάςίΪἐἘΡτςΓοτἱΡτΙο, έξΙε1οιπεε τα Πω ώ Με
;ό·ρ:άρειά, ΒΡά·υείπτεττιιωραι1ε υ(αεαρ1οιι6τω - · '
::ι.8εει1ι·ιι·|ὸ οἰηὶοἱτητ2Π ι ώ .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
9ιιέε ώ 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 ω Ίοη8ο; 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#›
ι·τΉτα:ίσίιφέιΞω8·ςιιωεκ
_τωω1:Ιιιωπ-Πω -ι#ε‹;ἱἐε·ι·Ι
σεράτε18οοτειοτΙα:,&είςβήΕτζ):
τ, Κε.ίμ ΙΒΜο·η οοιιφάΜι' `:

π:μιί%ι; π: ΐΠψΜΗΜεικιι111 νεΪ ε:ιίαπε·Έοτ61έωιΣπτ ΡωΙΨ 1
ἔἱειτιοἐὶδΪιιεήΗῖ€ϋὶἱ4
Ροίὶτετπὸ οΒ]ὶοὶτιαι~βἐ;€
-- ~ 1·ειτὶο,“1ἶ116ἀ?ΡεζΞ(ἔ:τἱΡτὶ6.
- Ι " ` ~ : 181·Εϊ0ξ
ή

/ άτ1άι€δέ Η 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&ιίείδα Μοιτ2ϋΠΗΒ1·σι·η Μ ὁοἑιπ'ἱιιἱ€ι ; δε; ΙΜ Μό

$ωεάΙω 1_.α .1ΕΦωο 5];'ιβ€ΉΐΙΗϋ 4°οφ.-:Ηεπε; ξΦβ€έβζ
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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
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.ζἱσἰ!απε·ε/ἰ @πάψω εκεπεκ μαϊάιι.
ν» ι ο ι 01ινΜ δε :ιόὶἱοηωπ Έοτειώιιτπ ::.ιι&οτίτε.8 4
.τά
$

ὶἀυὸ ΡιιΒΠεΕ· εοΠΠίτιιτα δ: Μντοόιιέϊε. ώ: , ι1τ <:ιιιΙΐηύ=
ροτνἰπω ]ιιι:ἱε,?εἔΞτΙωὶε 86ΗΟΜΒι18 δ: τεω€άὶὶε>ίιιιιω Ιω

π

πο ΠΒἱἀεΒὶτιιττι €011[69ι1:ιτι1τ , 8: τα: ευιὶεμαιπ με :αιμα

ι

ίπ Πτ Μ ίπ εοϊιίεεμπ:ιιόεε @πώ , Ρετ ν1ω περα Βιμ

ξ τίαιπ,ΗΒίω11τιιω α! νὶτπὶὶέὶειτο τηι101τε,1. “απο ευπετι1ε ¦

ι ` 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

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:
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-
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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 α ΗΜ;
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 »ΑΜΒ Με 66,3Με ϋῖἀϋτὰίὸτηπἱὺὸ
ΑΡ€5ΠοΙιτε Ϊωἀἱεεἑἔἔϋ€ωπτεωϋε-9εεωεεώζεϊ63τα_ωετε?;

Ρἱωϋ$11©ι1ἴωΙἘιιΙἱἑΪὅἱἔὅὲὶί-ὰ:ὐώἱὅἔἔῆἔ1τἱἱἔΪὲξἴτἀ°ιέΗτόπι
ΜΠϋ.μπι ὶπτστβΉ' ΉξίπΕίε ἰοΙΙ€ιΈῖ8έἔεΒἶ1;ὁἔει°ε.
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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 Γε1Ηεετ μπωο 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
ώ παπα άεεὶίἰοπειπάτε ΑεεπτΠιιε πεοἱΡὶτ,‹]ιιοἀ_ε;οΙ18_ῇψ

ων
ΗΜ

πω: ςΠἑ ΡοτεΙὶ, ιποἀὸ ειπα αποΙ;πωπηπάεπ ά_ατιιε Μ ε! " 4
ςπίτπ επτέε1πςξ)πόεκ άε:τπτ,εςουε ἴπε;ἱτ,ποπ μπώ: ]11άεξ
- _Φπωπα,·εω ΐοπτειιτπι τεέἔὲ. ππτειιπτ ὰ Πι1:4.το:· πα πω.

Ι

Υ ξςίξ[Ιἡπ;πἑ.ςπΡ.'ι4€Νε;π δ: :που πωεππωω πω

Ξβξπνε 3Πωπυ"πεπιπ ιππππ5]πόζεππάππνσ:_ ΡΟίὶ€ἔΞ·
ρμπίπωέ Ι·-πξΕπ;.ΚπτΞο είἔηπἱπῇιἰῷἐἱἐϊποπππεοτ, Μ Φ ·

:Ψεπ619ὶἑ-ὶιϊωΜεσα, ςιπ;οππιπ. πωπω φὶΦ-Β.
ι·.απέ;» γ
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Οεπτνπιπ
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φ

.ἰπῇιιίὶο,ποπιιπι π, ἱπἰοιιο τε6`τὲ ὸἰἴεετπετε παώ, ἰππο νἰ

Μ
Μ

`ιιἀΙεἱἰεεει Με οΠεπτ :εΙἰοιιὶε,οπὶπ οΒ)οδΕει. ποπ Ρεττιπ:
οεπτθπΠιε σαι σπιτια.
·
γ _

$εά οΒπεπιιτ Ι. ι .5 . εειΪιιτπ ίΕάε ΡοίϊπΙειιιάο. πω ω
πιτ ςα::ιππ εμπόοιπ :ιεεεΡτιιτπ ιπ :ι8Μτατιιπι τε:ἰποτε , Πω

Μ πονιιιπ 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: οιπππι πω” δ: ΓΡΙεπὸοτἱε ποΗε1 ω

Μπα ώ απο. !. τοΓοτΙΡτο. ὅ. ό: :πωπω δ; οποτ. πιά
έτι απο ποπ εκὶίὶὶτ. ΙεΙτόοπε επεσε πο! πονιιιπ ιπιιἔἱίὶτειώ

πο.

τιππ ποπ αὸιπἰττὶιςιι.ι·,πε π1εψ:Με πω: ἰπ τπαἔὶίὶτετιι π:Ιιμ

Μ

εοτ,νὶ!εί`εειτ.

'

'

.ΐ

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
@Ματ Μ .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.
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. ο· δ:
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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
ΙαυΒἰ
Ειπα
:ἱἴάὶόξἱο,]ιιάὶεεω
άει:ε ΡοΠΕ,
ε1ιιοάειιἰττιαοάετειείὶῇιη
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::ιιτποτι 02
· 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··

όπόίω·δ;πά1οεάατοΙο.αι, Μπι:: εκσειιιοτιιτ Β, ‹1ω=ἔιΜ
Η.. -- “ω
· · ~·-·τ-··· › ·--· ·~
εκ γ,
|

π.

'/
Ι

ε

`(.¦ειετνιιτ.Α τ.
Η
έ άεττ1τ,ιιτΗετεεΗμιώεεω .ΜΜΜ Με 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 :Με Με 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.· ·
`
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£ιις2ιΖω π|ί22εμ2πά1 ψ Μπι: :πιώ έκβτιιτέσπιζι·, πω;
πίςιιτέβείεέ σουυκ4ι2,ιιατ είσπα!έ:Μιξτ πιω.
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ῇιιίΗ ρτοτύ είὶ εὶτειιτπίἐτιἱοτιιε.
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›

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
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τιιτ,‹1ιιοεΙΙπ ρτιιπο ειΙιει1ι οτιηιιει Βοηε. 8οηεωΙι.η

ἱΠά"ἶ
ΕΜ οωΙδξπΗμ
0Ββ8ειτα , δε
9Ψος1ιιτεκφιε
άεωΕ·1ς ΑΙτει·ὶειτοϋτο:
ετεάΞΕοςἐΓΡεοἰεΙὶκευ
ςσπειιπατ_Μ _:

ε; Ρ €Ρ9ϊεξι1ηάιοΒΙι8ειμ.Ες8ςδ ΡςΙοτ €:ι·εόϊΕοϊ Μιδει5: 8ει16.' ζ

%· ξ ξω ω 0τμα:επι , :πω Ρτώΐέττητ Ροπεποπ αε6ὶτστιζ;
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ή

Μ Η)! ἔξεἔεὶεω
-Ξι52Ε!Η
Β7Ροτμεεειπ1.ΚεΐΡ.ΙΒιΠωυΙ
ΒεἀΒοτὶ οπιιικ Πω βοηει 8εηεωΙμ
δεεοάομέιξ 'Σ · ·

.Σ ε

εετ<>!ε!ε:

“Β

ΜιεσιιιΑμ. Οοκτιιονεκει.ωινκ ›

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 Ρτςΐστατιιτ Μ Ρι8ιιο:ο·>υποπ Ρ:οεε.ὶετ,ίἱ ειτ
ιζιτοτεε α·ιτιΡοτε Ροίὶετὶοτεε Β:ιβε:.ιιιτ ίΡεοΕ;ιΙο .ιΉφισά
Ρτὶνὶ-Ιεεἰιιω , αφ” ι·οΓΡεό!ι1 Ρ:ίοτ1Βυε στοἀὶτοτ1Βιιε Με
Ροτἱι:αιτἰὶε ΡτςΡετιιιιτι1τ.ΤειΙεε Μ.: ΡτΙπτιὁ,‹:ταὶἱτοτςε ηι1ί
111 τεἔεέὶὶοπεττι άοιπιιε Ρεειιπωι1·ω:τσάΜετιιϋτ: Η επὶιπ
;ἰνὶΙε81ι1ω ΒιιΒοιπ,ιιτ ΡτἱοτἰΒιιε ετεὸὶτοτὶΒιιε σκΡτεΙΓεω
μ γ οτΒεαιιτ: ΜΒοιπΙΒιιε Ρι·ςίστωατιιτ, Ι.Π νετιττἰ.:4.Β. π.

@εἰ τεΒ.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
ιπςΐεπιχτ Πω 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:_~
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~ - ' ΙΑεεέΚΤΙο ωετατιτ.
_~·ε.=τε
ο..

?βια ε/ξ τωώτυ[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
ΗΡ

: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. ΡΙΠπ.; ΠΡΡμετείροοόττ,
. _
_ οΙεο. νεΙ (1 ιιΙΒαΐουπ(1 ω: Γτα&ΙΒιιε του.»
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·

σ'“ ἑΙΒιιεΙὶοΙτὲ οΠτττιε οΙν1,οιιτιπ ταιτιεονείτετ πιο Ποτ :ματι-ο
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,ίΒά Μ; εμιτμ;οτηο; ΓΡεοῖω ά;4.ιιτοτ,8: Ρω...τ.
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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
° @Η
Ροπαι1:Ι.ΠΙε8ατιιιτϊχ.
Μέ.
πΠτ.Κεί`Ρ.5τ;Ευἰε
ὶιπειἔὶυὶβιιε
Ιοεπιτει ε:εσίαι11:_,
ποπ
νεΙΡοίἱτΙε
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ὶτηε8ὶιπἱΒμε
έΕόε
@Μ τειπΡου:
οΡει·.'ΡιιΒΙ.
Μπακ
ἙζεἰΡιιΒ.ΙἑΞςο.τἱε
νὸιὶι11ει8ὶτ1€8γεο1ι6€Ι
ὰ Ρι·ς(ἱ:ἰε
'Ιάεόσμιε
ρτ26Μτο,
, Πατυἱε
Ρεευτ '

|Ρτρ)Ρτετ ιτιοπιιή Ρτεείὶειιπιιτ πίσω: ΙἱεἱΡιιΒ, ωίε1ιιε α! :Π
ρΞωιπι εεμτείἱως,Ιιοε εΠ,ιιίυτει:ττΙειπε;.
' `
.
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Η.Ε ο ἀεοἰίἱο πέιιΜε ΙΕτοΗΜΙ κεί-ΡοιτΠε δε εοηἰὶἰτιιτἱο- :

ΜΒΜ ΡτὶιιεἱΡυιτι ΡειΠἱιπ €ΟΙ1ΗΓΒΜΕι1ι°.5ἱο€11ὶεζτ1.ΜἔΙΐ°
· :τώ.ηι1ε ἱιηιιἰτὶη Ι.πιοτε μ..ίίόο ιιίιιτ,Ιο Βοιπε Ηά:1€0Ι1·

ιττ::ε85Ι:ὶἱ›ιιε
:ΪΡΟι1εΙζτὶιιΙῷςυι11
ιιΓιιτεε ό::ι1τιωειιέι
:Δοκεῖ ὁ€Βει1£ι1τ.
ι7.5.εκ Ιοεο.το.ίδωάεω.
δΙιτιΠίτα Ραι11ι:Ηθ·
ΕΜΠ Ϊ
@μή εκ-ΙοεατοτοπνέΜτυτ,εέ ωοτά πωπω ΡτςΡεπο ω» γ:

'τισ. › ΡωειεΕπ ἑβοτιἰἱαπο ΙππΡετεϊτ. τεία·ΙΡτιιιτι είΙ:,μίμφ Ε:

ῇτιτἰςΡοίἱτἶεᾶψ356ὲῖζειιτ ίπ ακτετίε Εως Μό ῇιιἀις11$ Ψ Ψ!
-2μοτέ.νειπ'έταΡδτιθ όεΒίτστΡ1·;Πατ ιιΪιιιςε.<: ω: ποσό 111 Μ· ω.

ωε·ΙΞ‹Μ 6οιιττε6€ΞΒιιε 1ιοιινοτό-ϊπιθτίοίΗ ῇιιεΞε εσωταξ:; @η
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ι Με, 8:ΡιοΡτετε; ΙπιρΡ.8: Κ). ιιι κείετιιπιε δει:εςΡοιιΠε
:! . Με ιιοιιιιιιιιτιιιι Μπα: Βόεἱ εοιιττ:ιθ:ιιιιιιι πιειιτιοιιεπι
Μακ, ιιΕ0Π:επάεπτ ω εοιιττινέΗΒιιε Μακ ει: ποσά ι

Η πίι1ειειιοιι άεβετι.

·

· -

-

ω
ι·ΐ Μαόα:.:..
δεά πι εοιιτεειιιιιιιι
δ: Ι.ιιι ιι·ιιιιοττιπι
ειάόιιειτι1ι.Ι.Τιτιο.
Ο. ιιιι1ιιιΒ. ειιιιί:ικι
δεισ.. 8?.5.
ιιιτ. ιτείβ
1

,- 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: τρωμε α
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·:ι Με 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 σωοε Με ίε8επεπώπτε,ΙιοεεεεΞΡιειιάιιιιι είε άε ιιιοτἐ
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Κο

@εεε

:τι
τ

Μ” σειι.(π.*Ποκ
ά
τττοντιιετΑ ενια'

:με όἱτ ε: ΡετΓουέ,&ιηοοτ1πτετρεΙΙΜοηεω, ίιπετΙω τα·
- πιω πιστα. τΗΡΓα απο ΜΙΒ 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 › ΜΟΗ 01% τετ ἱρἰἶιοοτιιιπ€ττὶτυτ οι τοΙο ττωΡοτα
Κετά2[ό1ι1ττοριε . δὶττπΠἱτετ τ1ιτοττιτο ὶι1 εἰ. ΜΧ) ότ Μ.

€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 ΡοΠξΠΞρηση Γυπότ 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 Αεεεκττο
«:.6.ίυ Ρώτα
, .7
`

τω”.
κ
Ϊ

`

Β

·

` Δε
' ειέΙ:Ξοπε
π·δίστέ
@ τι εΙιιΙΙΙ,ίἰνε
τίπωωύ22
911Πικ:Ηά0
ειέωττωΙΙ,
ττωτι
μ·ούΜάξπω
οικω
Ρετ·ΕΕ:Ιιτττιιτ,
τοΒαητἰἱ
αι2ΜπΠνεπ84Ρ
ΙΜ¦
ττπι11Ρ·› μ"

βια κια αυτοι;; Μέρη αὶΕετὶπ8ὶτιιτ τω:: παο μοΒωπ1ι!. Β
| :Στή τ

,

-'

γ'

;..1.8-ω' `
!

»

τ

Ύ

Ό εκτν·τίτ.Α τ”
ξ”
τ· ' τ.τ.Ι.8.8:Ι.τιθτοτ.:.;.Ε. άε ρτοτκιτ. Αέτοτε εττἱιτι ποπ

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
9901 ωφια ιιΐοτοτονίοτττ,ε.ττοαεω σ.νεττοττοΙτιπτ άοΒοτ ω. /

Φωτο νοιτάττοτειππ._

το @Με
'β.
δ

οΝττττΙιοο-σ.τ8υτοαοτττ_ιτο φωτ::

.

`

Κ

Β;

@τε

ού.__'._
ΗΜ οΜποι:.:..ωω Οοκτιιονεκαωωινπ
:ι&οτ ίἔπιἰΡΙοηὲ ΡτοΒεινάτ ΐι1ειοίητεοτίοηεωό τοπ:: μιά:
οείεττ πο ΡΙετιιπιο; μιηιιτοπάιιω,ο: Π: Ρυτ8οτ, ίοτετά1ιττι

ετὶειπι ἱρίἰ ειέΙο:Ι εΙοίοι·τιπ ]1181ι1τ2.11άι1111 , σε Η του ΜΜΜ
δώ άί8οιιε 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·
Η ΜΙΒ άο;·ιειτ:ι ἑι με:ο,εο8ίτυτ Ποτε: Φο τα” Με , εείαιπΠ
- Ρο!Πόοειτ :ο Ρτωεω,Ρι·οοπε Με ἑ μια: Μο ἀοοοτο.Κεῇν.

Ηοε σούι Παπά Ξόοὸ ὶοοοτοἰσὶτΡτοΒοτΞο αΠέττα ὸοιπτὶο
Με , οπο. ε!τοι·θειτοτειόΙοτ .πο ονειιτιιτ ΡτωΓιπιπὶοικ ΜΒ,

φα! Ιδ:ΙΙίοοτ πωπω μπε 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!

- ο

= :Ξ '“ ° - Θ'

°ο° °° ο· μοΒΘἔ' ο·Κ"

'ο

κ

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

ὅ

άκι:ιπετιι: κι: ε,ςι1ἰἴο::ὲ ::ιεΙ:ο:Η:ι.ιε 1ποβειτ:ο:1:Βιιε οι»

.Μ ΡοΠτὶε Γ: Με:: Ροτεί:.

'

-
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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 @με καψω 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=:=:- /
Α:

_

.

μ8$

19·έ Μπεσετ.Ι.ΑΝ. Ποω·ι·ι>.ονΕΜωπνιι_
Ρετστ,Ραιι::ίΦωοε Βοτιπἱπε:5 Μ 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! Ρετ πισω 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 Μ τ6τὶοιποτη,‹1ιιοειά επίγετίο.τ1ιιε Ρι·οΒετ ειπα ά:: εμι0
|
ιΕίεεΡτειιιτ,οΠΒ ωοττιιτι1π , ςιιἰειραεΙυωτἱο ρω ;ε!εν:π

απο Ριο ‹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 Επι1άεω αΙωπ
Β ;ει·τηὶιιιιιτι Με
Μετα εΡετίὲ οΠωάιιιιτ.
ΔΜ8ἱΙΪὲΟΙειυὸὶιιω Ματἱιοιπετἱὲοιιιω ῶᾶἰΙἶἱτη ιι π1,ΤΠ·
ΒοΗίι1ε ΡοΠἰο ίἱπίμπω ϊ€ΙἱΨ1ὶτ. Ρεςτοτεα Πειτιοετίτιι01
.ίιιιππιέ ΜΜΜ 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

ῆ‹

..ή

ΦΠ Ψσι:ὸ ἱςτ:αωΝον.ἀο·ΜσιιορΙι.:εἔ-επ α 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
ιιιπιιπι ω” 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 ω μια 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! (μισά ω” 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%·ιε Με ζιεεεεειειιιιΦιφεεΦι#9 ισιω··
ιΔ

ι

η

-

-›

αδ;

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. Οοο Μο 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 , τω ΜΜΜ :Η ττττοοπττω οττι
τα
ξτοτττέ(οττΡτιιτειττττοτνοηίτο
Ώ:ττοτιιτο σ.άΒτοοε.τιιτοππτοτττ,τυοο
άοΒοειτ. νττττο
Βετοοω·τι
ίοτΙΡτιττα
οοτινοπτετ
πω) 1
ττΙτ
ττοοοΠΒ.τττι,ΓοττΡτιιτει
οτ οοτιττοότιιεοτττττοτττε
πω:δ:ὶτιτοΙΙὶ8οτιὶΓ
ο οι·ΓοοΤ:ιττ_,πτΠ
Π: εΒίοΙυτο , τ.ττπ!ο
Ρετ ΡΦη1· ττ

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
κ . ο .. .

ω--τ···

ι

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.
Μ! Ψε&πο.ιιιΡιωτ.θζ5ιει8,νεόΕ.Ρετ. ΡΙιιι·εε εει.Γιιε, οιιιουσ `
[οτιμιιτα ω (ιιΒΠειι Μαιο οοιιτε:ιέ€οιιπι δ: Ραδιοκιιιτι :ιο

η Ματια είἙ,νἰεΙο :ιιιιιεΙ Αοοιιιβειά 1,Ρειόὶιιιτι ι7.Ο.άοοΑ&.ς
ι

ΑεεεΚΤ10ι.πι;ΧΥΙΙΙ. _

¦
Ά

ο Μφιιιι·ιε ειΈ·τιεψηέ·εοπιι· @ικό εέσίειιφατ2φΜά!ώ Ι
[α'εωβέιέ έσπασε” Ω'82°08472!.

ή
Η
ι
ιι

Νε τι οι τ Α. ε δ: ι·εροΒιιιιιιτιο ίε:ιιοτιιι·ειι:ιιιιι ειοεέε
όσοι ζωα ιο ιικιιειο Ρτοάιιἐὶειιιιιιι , Ωω Βάση ΜΗ
ιιοιι ωιιι ειιαειι.ιιι Ι. ίἰ:τιΡτιιτ2.ι4. (Σ. :ιο 5ο.ιιιΠι·..ε.ιιιι
ρυτιιιι α.οοάειτι πιο· Βιιτιο ειΠ?:ττ1οιιιε ώ, οικω οιιιοοιι-ς
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.οτιιτ άπο 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
@οτι ΗΜ 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

Ν,
|

ΕΡΣ!!Δ

γ

ΜιαΜΜΜ:
εὶΜιτὶ° οισέΒιι=ικου#
“
." Μ“Μ>Μ-β
5991

“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 ¦
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Φοέςς ;είΒιπροξυμπ. Ετ8ο Ρὸτεί! Η νεΗτ τς!Ηε ΜΙΒ, μ”
ῳιι;;ἔικ:ῇττμι;ςομ;ὶη_ εψη2ιι1Βυε ιι: :οϊΗπιοιπὶιιω Φωτ,
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¦ δω €01:1ττ2 οΒβοίξιιξ Βοο.τβδ:Ιο.Μιωαπώ ροὲείδ: ξέο 7

Κ) 16Μ·1ιι τείὶμιπετι·τὶε. Ει°ἔ01ῇι11τὸ.ῶὶιΙτ1$-Ή1 απο ζὶε οτἰεπἑ
ΜΙὶΒιιε τεΜπποιιὶμω ἀια;ι·: Ροτεἑἱτ ,. ι;1ιή:ι ειιἱ ποπ @κτ
ῇιιοὸ·ιπππω είἙμτἰεμι€Ωεσ|ὶτσπ παώ μια; αζΙ.Μέηπε ω.
και οίΗπ τοίὶατἐιειιτἰε , φωπι εκ1ιΜπέδσεΜΗΜοήωω
ξ:τβιΒετμ ιΙιήει ὶιιΏἑιυίἱε· ετὶτοἰι1αΙιΒιιε δε ωωξοπειΠω

· οπιὶπιε αειται·-, ἰπ τοΠαιτιοιπ:Έώ.ιιτεω πο.ππωϊι δε ΒΟΙ1ἱβ .
άσθ.ι;ίΉ ὸἱΓΡ0ἐὶὶἐι1τιΚ€&Ρ:Ηο£ἔι1ἀ8@Ώνα κι ὶτ , 6Γ16ά32ε+ι

ΜΜΜ! ΓοΙεπΗὶ:ι ω: πτω1έ:τ&·ω, Μ:: θὰ ακτηρτο @ΡΩ
Βετειπ,πεςρετε τζιιιτι αεὶπιὶττεΒπητ.ὶ.‹ὶι1ἰ τε·ίΕ1ττιεπτο. 5.

Μνι18.ίίω13 το ·.Ει6.ΡόΠ.)· Ιάεὸ ευτἑιϋΧτιπιιΙἱετ τι Με ςΠῖ:
Ψ ττίὶιπιἐτο ΡποΜΒετω,9Μει ΡτοΡτει· (ς;με;!μοχΡς;1αΨ
ΜΜποιι ίειὲἱεἱήἐιἱἱἰἔἱέ έει8):τρ.υόςε·,_ δ£ ἱπίἱᾶἱτἱέ ειέ12:ΐπ
ΪιιΪσοτῆππόὶ5 :ΗΜ τιιοΞτἰε ἔιΡειὶτἰε :ιτεΙιἰ`:ε&ὶε ε·εωιπ τετιιπι ·
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·
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?Ψ1ΠΌὸ Κα” ΝΗωΦ:3ΙΒΜ Ρτι;ίΒε·ι:·τιἰε.νετἰ:στο ρτσΗεπδές
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: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>
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› Πίσω πάνετΓμιε Γε ρΗρέι·ε ποίΗωόπωω,εφ ςηοό. τςκκι·ς;μ
[ :Η ιιεκι1εωα:άιοπ υὶοὶετιιτ,ὶιες εομΪΕτιι:Ιειιιἰ θα: μ.Πα Με
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
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οΕηκιωκ ΜΗ: :ιΠατἑὶφηἱ Ι.εάαιτι. 16_.δέ11ΙΏΡ€ΙΜΟΙ.°8% .
ο! Διι:οΡεπιιΙτ. 5. ι .(ΐ.άς Ρτώέιτ,ιιΒΙ Ρεικεπτεε δ; Β Π Μπα 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, ['
ωεπιπ Ραείιιωρήοι·.έ ΜΡαει Ρτο ΒΙ1ξε,ξμρ,μ;Βιιάρκ Ξιμὶο Αι1ίἔιη νετὶμιτἰε ισ ΜΜΜ; ακτιρεο.τ.
Βσειχιιὸὸ Διάγετ2ιτιιτ.-1.φ1ίΕ0αιττ10Πτ0) ιο. 5 ! με αυτώ
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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
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ΡεοΒαπάμπι 00ι1Γαπ8ι1ἱπἱΕΔΙ€Μ Ρ:ιτσητοε Βςτοιιἴαιὶἔιιἱπό
ΜὶιΒξττιιτιτατὶυ τσΠεε. Καί .Ηο‹: [ΡεεἱαΙὶ απο Ρεικιιτερ
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π ΆξΦΦΡΣὶο 1εω:Μπε Ι18επιἱ:ι, μ1ιιαΜο Ετ. επ πιαττὶωο

οπιιττιδτοΡτετ εοιιΩιηΒιιἰιιἱ:ε;εω ΠΕ ΡκοἱπἰΒὶτιιω πο: ως.
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Πὶιιἔτ ιιιιιιιεΟ.άο
πίἶἔττἱοιιι8
πωμιιπ:ιτριιΒιιιιιιυιι
,τσιηΡι·ο!ως ΜΒ
` ·ιιιω;ω.ιιαι,8.
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ιι: Γει1ιω·ωιωιιωθιι·
επ·άιςιιτ. @μιά σΡειιιιιι
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ΐέιιιτΜ6ιιιιιτ:Ιατε;εαιιτεωκτ|ι:Βειιςτώεε
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°€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 , Έενστε ω έτη τοΠ©οιιιε ειι.ιε ττΙΒΜιοιιιό ΜΗ
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ςσ.ιιτιιτώιέΠιω6ιιιιιωιβ ὰ Ρι>.·ι·τιΒιιε τειι·ιιιιαιιιηιιειιηω- η!
5:Ρι;έι·ι,ι'ιά.ιπ_82 ώιιί::ιά!ιι Ρειαιτιπι τειιιιπεἱρἐιτυίἱἑιτειὶιἱιιιι
αι|3β.~Ι.ι.·Πζιε Ήεςιιε.τειι. τοειιιιάιιε Μαρ τι”
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Μιτειταιι :Με επειιίξι.τιιτ , ηιιιιτίθε ›εοιιτσητω ιιο<ξς!εξ:ι

φαι” ιιιιιἔιε τοΓρισιτ ειΑπιιπ1ιιι Ι1τι8ιιτοτισ , ειι;ιδπι1ιπτ
: _ ιιιδιιιιι ιιι:ι€ίωειτιιε.Αιιτ πώ :πεινά τιιίὶιιιι: ιιιιιε , ειπε
ιστοικιτιιιαΙιιιιιιτ ιιιττοάικλι , δετιιιιε·ιωτιιωιιτπειτιδ

Ραιιέ-ηοιι ιιιακιιιτ. ντκ!ε θ Μπ:πιιε δικ: Με: ι·ιιπέιΠτετ ·
4 Ν8-νοεεινιτ Ρεποπιιττι ιη ,ιπ,ιιοιι εκτιιίπτυι&ρωπει;ςι.ιι;
Μιιωιιιο.ιιοτιι: Ιι!πτωε ρ:ιτιοτιιιιιι εο!ατο_& 0δίττνΜΦ

ι ιιώτε,ειιιιιε Βοηε·δεέοΕιΒειαιπω εια:εριτ. Ηοοεμιι: ιιοιι
Μαι: "Μαι νε·ιιια ὲι Ραιτοιτ·ιιοιι ΡΜ:: :σπιτια :πιει
[ ι&ιοιιι·τιι ιιιι€τιά:τε.ά.Ι. ι.(].‹Ιε ίπ με να.
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@μιά πι! ίσειιιιά:ιιιι :ιΠἱπ:Ιοιιἑ: Ριιτιεπι :ιττικιστ , Μι
ΜΒΜ τε8ιιΜτιιι:τ ιιπὶε ι8ιιοτειιιιιι παθω: πο” ιστούς, σε
©ιιιτιρτοΒειιιτ ΗΜ ο: ΒειισιαΙι_τεΒιιιέ, κιμοά Ισει:ε Ιππι
ΗίΒιιιει:,φιά: εοιιΠςιιιΒιιιιτοτιιιιιιιω !ιοπιιιιιιω να” ,- αἱ:

ι οιιισιιΒιιειιιτεΙΙιςιιιαβειιτ,ιιτ“Μικτή ε:ιτιιιιι ΡτείετιΡτο 7
4: τοι;ιιιιο,νοΙ ΡτοΪιιΒΜ άαΙιιιειιτ , να! ΡαπιιΙϊει αεεωωι
Ε' Ιι“Ψ8-9.€.άε κΒιι.-ειωιιω Ικα &ιιτειιτΙ:ι ι:οιιιΡκοΒιι..

- ιιιιμ·τ ι.τεΒιιΙα.β.ΐεάμιτιε.$άε ῇιιτ.Β: ΒόΕ.ι8ποτ.υΒΞ' το
Ε ιοειι!άιιιιὸἱιιιιιι ςι10ςὶῇι1τἱ$ἱ8ιι0τ8τιτἱ8 ιιοιι :σῆς Με

.ι ΚΨΜ ι:οΡια,ι:1ιιοεςιιιε ω” ιι Κιτ Ροιιιιτ,νε Η ιρίε (Με
ι. ιιιιιΓριιιιισιιιιει ω ίὶι`ὶιιίὶιιι&ιιε. (ιιιιΒιιε ναΒιε Ι(:.νιιι!
Σ ΦΦιτΡ,τιιιοι! ι:ιο.τοειπάιμπι δτι·ιιΠέειται:ιδε ιιτιΡτωειιή9 -ἱ1ι

ι Ι"Π818ιιοι·ειιιιιέ;Γεά Με Με Ρετιετὸιά ι:ι:ετιε τιιιιτιιιω ει,
_) ι νε ιη μια: εκρτσΠι:,ιάφιο εὲἱ εοιιόπιοικ πι.ιιιιτι,ίι οι” :

ΜΜΜ κιιΡιιι:ι ΕΜυιΙΑΓΩΠι Ρετιιιοι·ι·ε ι:οηί-ιιΙειιόι.

ΑἀνοτΓαιιιτΙιοἰεὸεεἱΙἰοιιἱ. Ι. ειιιι!ι. Ε. @Η πω» π!
α-Ε0βιιΒίι:οΠΠιτοιται·,ηιιοό ξ, ριοριετ ἰιιιΡετἱιὶιιιιι π!
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 ·
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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·
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ρΞει,Παοε.ΞΡ6 εοΜυΗπ Ρο τέιαιιιπ. # 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
Ρτεπτοϋ8 ά .Ι πχ. “ΜΗ ΙΕάε μωβ; 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, τηώ Μ” 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[ἱ ςπίε ξι18ηινέ. 5.Π ηιιίε58ιπόύαπ;.Εί θά εοεχω Εκδιξα
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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
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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.α μπα

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,Π ΜΠαπα
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::. ΟΕ εάιιΒ::τένω ή.
ΩΜ[0Ιιιὶτιι: ;μμξωου!ιιμ
ῇιμε Ροιιτἰξἱεὶο.κι|ὶ:ᾶε”δ.
;Α:ΡπεΤΎ- ___4._ Μ”
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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

- Ροι)8:ιπιιιιιτι
μιττιιιιι,·ιιι:ε·ιιιιαιτι·ΡαΠινιιτο~.
Ρο.ττιιιιι,ίιικι πόΙστανιτ
Πει:: ειιιιτι
τἑιιτιιιιι,ἰό:οιιἱει‹ειιιπου :ιΡΡιοΒινιτ 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&τιιτ Μπα εοιιιιι€εε οσιιτι·ει&α ίοι:ιι:·τιιει ΚόΡ- νΨι
_ Μ1ιε[αιΒιτιιιιιιιτιτ.
ε8ιπιτισειιμιε ίιπισιιιε
Ριέ:ι(0εια,
που 'κι ιιιιτιι
θα! τιιι=ιπειι
Ηπα εοι1]Ε18εε,
ο6ι·ιιιιιιιιιιατιο
ιιιιιιι5 :ι

ΒΠςάΜιἱι1ἀΙνἱἀΒΘΔΥἱΙεΩδὲ Βοπιιι·ιιι·ιι Με ιιιυει:νειιιαςιιιΒ :ι

.ο Μάι σιι€ΜοειιΠιι!ιιιιιιώω Μπι: ι· οοιηιιεεε Μ,ω Μ· ιι
·-1ιιίΐαιιιιιιι-ο.ι·ι·ιιιιιιω ω” π» ιιίιιιτι εΠέορφιτα. Επί "Μια ιι

·-ίιτ 9·ωι8ΜηαέιιΙιευ Μεσα-ω @παπιιιιιιιι:σ.ιιοπω οι? ιι
κιι;.·ιεξ
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Οσο τΙ21·τι1τέμμ.1τε ὸἰνὶῆἶξὅε ηειέι1ϊ:Πί Ρ€τηὶὶβῖιω @ξ '

Σά ΜιττΙωοΜιατη οσι1τι:Μιετε. 8ἰ;3 φάω ὸἱἴεττδ
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' Μεττἱιςὶ
Μό Μπεοπιτ..ΑΝ.
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αιΕτήιιώ δε μπω εειΡὶτεΗε, Βοι: :Η ΧΜΠ, ίπ οτὸὶπ2Ρ10·
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ΜτιἰιιιὶτττιτΙο , τω τότιιιτειιιοτι Ποπ. το ἱτιἱτἱο ετιιιιι :πιο

ματ ίἱτ,ιιτ ωφιιτ61ωτ Πει Μοτττι, ι Ντι ιιοσ τενοεατ :τὰ
Ή Ρττπιττιι τιιβιτιιτιοτιεττι εοιιιτιειι, :πιο ρε οιιοά όεΒε:ττιτ
το όιιο,8στιοιι.ΡΙοτεε
μτιό..Ετεοετιιοά
ΡτττιιςΒετο
ιιι-Ε
Πττιιιιοιι1
τείΗΡοιιάςτ , ιτι.ε:ιτιιε
Μ. τεσίτοτττ
Βοτιιιττι τοΙτιιτιιο.ε
τεεττπυτττ τίτ.Νεε τεττττ @τι Ρο.τττ·ε ό: :τω τιοττιιιιττ δε

εττιιιτ,οιιι:ι άουτ οΡοττττ ιι6 !ιοττιττιιιτι·ι εοιιΠιοτιτε!τιιετιι,
Η νττιτατετιι 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.
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‹
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
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ΙΜΒιιε νεὶ πωΡτ11ε άεζιιεεε$ω.το τε9ιιὶι·ο.τιιτ εοιιίἱτπ'
Β:: τπ:ιττί8 νά τιιτοι·ιιαι. Ετ ίΒιταουάιιιτι εΠε ταιηιΜΜ κ”

'
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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
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-_ ΪιιίΣἀεῇΗΡτ;: ¦ .-;Η·,ω ω. · τΉει·τΕ9τοτύα.ζ!·..::0α “ψ

0894 εάκωσΕ6έ
ω1ηετ,ωωτ1Μ
' θι4615
ἔ] 118€€Πὶἐ1ιιεΪιιἰΙΒ
ὶι$ΐΡοἴιίἑιὶ·ὶΒιιαΡὶψἰΗἱἑϊἰἔἱ·
·έ

σε 90

"
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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
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'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
.. Μ) · _εξΈί;έ.ΡοίΈμώξ μ@ἀἈ(`ΒΣἰἐἱΕΙιτ. Ταυ·σάοΜΜαή·- ° 'π'
έ:Μω18έ.αά τειιικτέι: μομτςῷπη›::τἰπ:τ: :ΜΜΜ α: °
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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. |

ως ἀειῖιιιὲιοιιι Ριοτο.:Β εάν:ιίΒ.ιιτιιι·. Έ: Ριιιιιὸ νιός
πι: ΒιιΓΩΙΔ Με ἀείἰιιὶτι ροωιω , @Μπι Η @ι ω ΜΜΜ κι.
'Η ειιι·ιιιοιιο πωι,τω ιιιιιε 65% άισιιιιωι· , δ: ια Λεω μπα
_ Με Μ: ΥιοΒιιιιτιιι.Ιιιίξιόε τιιτι:Ι.ιιι ειιιο.Κ6Γ .ΑΙἱΕ:τε.ιΞἑ
. τιμιτιιι· ρὸὲσίΗὲ,ειιιτι ὸιειτικ ‹1ιιιε σΡΕ ω 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; ΡιιΡἱΠὶ ωρα: ΗΒεκι1ιτι Με
ιοπιιιπ ·
ι
'
ι
- - 8αμιι68ι Με «μισά αΙΙ::1τιπ,τιιαΙ6 Με ροαΜειιι 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 ω μια
Ι

ζ Με ωΨι1ΠΤἀΦσΠἱτβ (ΜΒ ωω% ιᾶ`Ιϋ$ΨΦἰΑΒἰΪἱΗ#
; ιισιιι; ςενςι·τιιιιι· μι @και Α«Βρβηιές;ιτι 1ς€ςτρριεεω ~
ι Ψιτιιισό ιιο:(ιιι .ιι ατι ιαι·ιεεο1 ιιιιςιιιξιι αμα Μη; Ξπι·_
¦ ι

ιι

:ϊ

ιὶὅέιιὶξιισ ιιΕιαχι·4.5 ρετΐἔϊεἰοοιιιιιιιιἰαιἐ
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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:τζω Η .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 τιιτςΙεμ
9ϊἱ2ἶ·
ηΜ6ΠΗἱήΠΪςὶ:
ϊἰὁιπε'ι1ίε@ πιέϊετέειττμ ὲξ_ι14ι·ε_8επτηιττι
ΡἐΏἄμέἙἐι €ίωιπέξέωέπτιιω νςτὸ &]:ρτηπ αφ 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
`!.:' !.
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' . Ε_¦ζΙι1ΡΣἱεἱοΗἰὸΞο -ίω;Βαριιτ τμποκω β£›ὶζθΠἀἱέόΪἰἑ&
ΒἙΪΦΓἑ83Ϊ€ίΡ Βμ1Ημ.μςι1?ει·;έι'χφ!π - Ρς;έ|]ςΠΕΠΙΚ ©ΠΜ
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. ω] ΈσεϋΜΙΐτιπ-αταετ.υΦοτΜΜΙέ&ΦΗΘ¦Ρι1Ρἱ.ΙΙΪΡ=ὶι°?'"
Φ ν .ΕΦεοΦΡέϊω;Κεξρ2ευβ-46ά3οἄω=·.ΑΠΘΡ8ί
_ «Η @Μα
88.2# ε:ε· εςωφαρι$1τα&αΞΡΩη&; :Με εφ”
α:

. ;ΈφΦευε44«=4;;-·σεων,5Εί=εἄ-~.ι4=εΠ99!·:¦
ή#41=·ϊ
·°ἔ1Ἐ:ἔβ*=ΙΩ°ῖςἶΡἰξΞἶ#-Ή_ῖΐ°1ἐΐ!ἐκῦἔ
σφε·99 ΜΡΗ?
Η

ΡωέιΜΦ,ιπτα:Φωα3Μἐα»ιιιιεοεασε1.κουωτοε4ε49τ:
ᾶΐὶῇβῖΞἔΞΗρε'Ξ
8:]ϋ0%Μά: 2:1ύε$7:.;ΑΨ·
το Β
4 ”ζΪ
ε·11πι·,εὐᾶὸξὶἔἔ3ἐἔ©οωυ£ο:ἐᾶ› δ::
''Ο ί:Τ!
ΈιοΑνα1φωει1911εφΡεΙωμβε
- ° _ " @.ΕΔ;εφτταθ4·
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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· .- '
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' 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 Ριιι8ετε,16ιι @μια ιιοΚ_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€ιπεβ Μ; 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
Ψ Βϊμη!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· .
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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:7π7πΜ Μ
βππω!ο:Μκυπ ΜΜΜ 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 ὰ ΜΜΜ: εΙυίρρσ
Μ. Μέ :και ΙΞωσΙοε Ξ: τιιτε!εἰ,ι`ιτ ς ιιωων ἱε @ως[ή επτα τα

τατοΙεπι ΡοΠἱπε ιἀωὶιιἱΗτατἱοιπ ηι·8οτὶοειιπι Γιιίδεετα
“ωειιΜυτεΗ Γωπ 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. Ηίε ΜιΡ€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
[ΡΘΦὶεεἱΜμτἰτοτΔ-ω,`ιιεεεΦ οίὶ,ι1ι: Ρ:ἱιιε :ιτεερετιτ.1φρε·
»Με εεπυε|ετὶμε ρποπε,ιχικιπ ίυεεἰε·ω , εμε; σΧ©ΙΡΙ""·
ΗΜ [επτοπτϋπ ιιηἀὶ·ωΡει·ὶτὶιἰἱτετο.εωυ εκα1άπιευκλ
‹τ8€€·ἰἐ; Ηεεαπέ::: εἘεηὸὶτΠουεἱ. Μη; ο €0φφΜΗ·9·
Μπι;; Βεεῷκε·;οΞιτ.;;3ιι;ΙΕΪ8η ' ^·
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Αεεειιτιο νι.,
'
Τιιωβι:έω Μ :ιο/Β πέσω ρ·ιβω· »Μα απέϊ'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

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·Ωορά ὰὶεἰτιιτ,τιιτοτοω Ωατἱω Μι ὶρἴοκιιε8οτἰο άεβο.

ζωια0τΙ:2τοτπ ἱητοφοηει:ο,ἰ‹1 απο αΙΙ:1ιιο τσωραεωέ
ΜΨΒΡουΙε ὶπωΙΙΙΒὶπιιιε. 5ω,τΙω Δ1ι:πιιι· 1ιι:οφο(Μ απ· ε
αθΕ8τοχΠ Μ. Μάο. ία 1ιιει:οϋΓιι Έξω ιιοΒο:Η ίιιετὶτ ω.
4
τοτΡοίἱω,

η
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

Ι
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.νοτιιω ώ :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 = :·..

Δ.

›.·
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Αεεεκτ1 ο νιι.

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·
. . ;!οτώπίΙ1αβετιιϊ,ϋπ
;ἰο άε::ϊόεε6,ι:Β1 ΓιιΒ;πτπ8Ιτιι:!ιςο
τοΒιιε ΡυΡὶΙΙἐπιτίο
ωωεωωω«Μ
, ι1ι1ὶα-τι1@ὶ"9031°'
>.

ΐοΕπ.·Ε:ιά επ εΙυς.τΠ. Εἰ :Ια ι·ε8ιιΙ. @μπώ ταάΕϊι:ΠαωΨ

β: ειιιτπο::ε άσπύπο:έιπι νΜεΙιαβιω; ζωοὲ φωε·»- ξ'ἔ
. .-ψή4-

'

~·λ

τ ?Η μή
μ Ηη. ιζ. - ..Ξ21Π:1
'
.02::.`1 · ·τ'^" '
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Δω· Μ

_ 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
άεΒΜ. _ Δ
.
- οἱ :ιὶἱε1ιιἐ μπε
.
|` .
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 '
`1€4
1°θ8·ριιρΞΗοι·ιιω ά6τιίιυνεΙ εΙἱετιἑιπέ τ; . @Η κἡοἀο τιιτοηε:,
#_ εΦβτδς'αϊβ€ϊόωξΗΞΜαβοώε :ι·οι15ιτήι 1:ιπο.ςι.ιιπ μ·σ.ιιΠ8ο::έ
ΜροΠιιιι€,·'ιιἐἘ€ἰΙἱατ· τω:58οσώ·αΒειι·εηταη: Δω.μ ›
| β1%ΙΡ ]Πζ9: κι |:.:011)υ. ΡαΕΠΙο:στη Ι.ηφι ίο!ιιπι.4.ς)όΘ
τό'

`( Τ.ΓΙΚεΣ:€ίω '·.:ΐ·.#-.·ι.:

“"ζ ΔΩ.. ί. Δ

Μ. .γ

έ>θή-

?ή Μισσειι.)ωά. ΟσκτΧονεμι.ακνΜ

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.
ΤιβώΜΜπ ψ ·υυ!ωιωί.< κιψαο|ιι/Μβα:ευ:έι,α'εσο,
'

μισά4:αζαμβ :πατ2σαβάιαβτέ «πω.

ΒΕ ε ι ιι ι π· ιο Επι: ώ Κ). 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.. @ο νοαιΒιιΙο, ῇυἴΜ, ΜΒ άι
Πέα8ι:1τιιτ τε:Πο.ωεπτυπι ἔι εοἀιάΙΙἱεΗιιἰ ιύΜΙ αἱὶιιά Γκορ ι
φωτα τεΕΕατὶ, κά ἱμτρᾶετὶ 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. ι πω !.ΙιιΜΙο ;ιάιιΙτ.5ίκηιιΩς παμπ άίουια
Γ

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. _
'
δώ οΡΡοπὶτιιτ, 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
|'

ΠπτνοΙαπωτίεπο&τεμιίΕεμ (€ι12επτά.; «Η α: , ιμοά ώ: ,
ιΜω8ιι
π1οι·τιπιμ ττοᾶαττιοιιταπιλ£οἀἰεἱἰἱἱ;,.
οΒι·ειω Πε:Ξγη:Ιίιπι;:. Κείρ.-γρι·Βιι;τι
<;ιν.Μι ευάιοιΙΙΙΒΜ
@βια 08 σ
ΐ

ε6τιτἱιι€Ιὶτ μ1ίΕο.:::ι δ: τσι€ωω Γεητειπἰιττι , ρ:ριπι έκ: ζώα
ΜΙΒ ρεάΞμεΙσπΕ;ΕφΙεωεμέ άρ5άφετιμή 5·αιοΐπ(Μθέ

οξ;61:4.1° ζ ›
. › Α
¦
· _::
ζδαςΜΜπα
..,¦.:`...Δι
αιαιεωφ;ι
.
Β.
'. ΜΒΜ:Π. Με
'
πιοάσ
.
μ 4$οϊΜ
ι
Ί

7

7

Π:

©ικ·ενεωλ.Ιϋΐ

Μ;"

τοἄὶεἱΠἱε ςιιἰπςιιο τείὲοε ωωινωεω @ΜΝ Ι.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 ίοΙθιω Μ 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
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δασκαλε! Μ” άΙεπι1ιέΜΙΙά Ιοε:,ςιιοάςμιάεφωι'2 έ!
μέτειώσετε π,ιμιώι!Ητιι1 ;ιομ·μτςΜω θα!@Με Με θ·
· ζ!.¦ :Ϊ · -
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Με

` ΪοὶΪἰατ τοίἱπςτοτὶιιίὶἱτιιοτε πω: Μ;; 112 ὶπτεἱἱἰεωωικ

Ψό: Ιτι;κοι:ΗΒιι:, «μιὰ εοιπὶἰτὶοικ ςιιΞσΙεω [πώ ΜΜΜ Ρο.
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
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_
δα:ιικιάδ οΒῇἰοἱτιιτ Ι. Η ἀεΡοττετὶ.7.ἱπ Ρτἱπε:. ά1:Ι:8.μ
ω ιιΒἱἀἐεἱτιιτ,ίἱ ὸεΡοκτειτἰ Γανο Δ· ω τοΗ&ιιω Ετ , Μ ω
= 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 ΦΠ Πω :εβ
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ώ
ω
Β

Μπι οίἱἐτ,ειιω “απο θ: πώ ἀοπιἱιιικ ὶ Με Ιὲτνἰ.νιιἀ::
δ: @παω (απο άερ9ττω κΗ&ιιπι , 8Γεο ασφιΜτιιι·,
τιιηιιακιι που ἀοωἱπο ίἐτνὶ,ιιτ το: ΐοΙ:ιιι μ:: ΐοινοε άο
πιἰκιίε :ιεςιιΜ. Υσωπι παω! ἱρίὶ άφοκτ:_ειτο κεΠ6Ειιω ώ,

.ἔι Με ποπ Ροττὶικτ Μ (Πόπη, τω Δε! Μετοάσε σ.Β ἱτιτοίὶατο,

έ:Ω !ιιηιικ
ημαίἰ ρωΕκο
πιορ
πιω
Γειάετἱρτ.Μ
:ο Πτ, ιιοἀ':ο!ὶ&ιιω
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Α58ΕΚΤΙ0 μα.

' @Μιὰ ξω:·:έι2[Μαβέ :εφέάποψι8Μ0,
- ›
πάΡία2 έκβωτέσπο».
Η_
ιι υ π: άεπιοι·ιΩι·Δύο Ιιατοάίε κάτω ἱιιΩἱτπτΙοπειί¦
ώ
π: μια Η @τα ΜΗτιιτικ 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
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'ἱιι8 978ω8 00ιιΠ= πω.
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Μ1·εεειμο.έ:.
ΟοΝ·ς_πονηιε:.Διά
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·
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Ϊὶτηει ε!! ΙΑττοο1111ι1Π1 Με ὸΞεΒιιε οοιτιπιἰίΪυω_ ρε;μεττεΠ”φ
· ΗΕ: (Ιοί πδιΜηατι1τ Μ 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, φοά Μο
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
- _- $-"=~;'.
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` 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; - ¦ 11εΙΡΜΜ Μ*
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 @Η Η ςσιέΚιιώε!ί;ε _οσι1ἔἐἔἔ°

- ;εεΙαιωωιμ εάξέξιάμψΦ1οΗ ἐτιεπἱϊὶπ`ἑδἔβι°ἐι:ὶ μὲίὶςιυω
' τεεἴἱἱἰιϊἐῖεάττειιι€ἱε,ϊι1ιπ© όάἶὁΪἔιΞὶβἔἐἱἐ ἱιπΙἶἴἔιι

,_

144Μϋ· ·
;!:τωτἐἔἔἔἔὐὲ#ἔἐἔἐ$ἑ$ὲἑἔ€ἔ€ἑἔἙΡΨ:99ε
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Οιικι·νιιιΑπιζ
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Αεεεκτ1οκκι..

242Μ/ΐί2αΙέσ,έ2επ φωιί|εςζωιπι ώ 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 η ο 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 €ιιιςωαιωτιοω6ω και·
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.
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Μ:: -Μπει:.:.ιωξ Οοκτιιονεκεμπινπ
δα! ομίεΞ:ιιι· :ΗΕ ι .:Εάετεε.Οιτο»()ιηιιε Εεε Μ:: νετ
· Βα,Ι:επι π ::ὶ Η 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 “τα ΜΜΜ Ριορτἱιισ , 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:: , Μο Με '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
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_ :εό:ε ἱπΠὶ:ι1τι1ε εει1ίε:ίιτ,δε εφε:: ΒιόΕυε Ιπςτεάίοι:επι α·
" ΡΞε:.Μπ τω:: ιιε.6ι.:Εάε Βςἐεἀ.ὶπίἰ. Κε8ιι_Ι:ι επὶιπ Παω· 1

!Μαπ:: απ:: ε: εοιπΙ::1οικιΙε: ἰηίὶὶ:ιιτὶοπεε, απ:: εά Νέα:: :
ω

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 , Ψωω θε:: :εθ:αι·ι:ιειι::.ε!.1.ωει.9% :
:`βε εσπόΒόςάεκποπί::.
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Α88ΕΚΤΙΟ ΧΩ::

ΜΜέίε: απ” ιΜ/ί2έωρί2εω Μάικ τε%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 , ιέστωηεωοτευτεε ΜΒ
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, ς] πω! ίΕτἰὸ τείὶει·ἰ νοΙιιει:ίτ› ! .Ειι=· ·

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.
επι.ι1ΒὶἀΙε£:ιιι,ιιε ν:ιΙοετ :είΕαιηειπιιω ω1ΙΜε μασ .
/ (ΜΗ ιιτ εοτε.ττι ΜΜΜ: Γ:ι!τοπι άαοΒιω α! Με πωπω
(Ρε ιιΙ:€ιπ:ιω Π18.ττι ν6Ιαπωι:επι €ΧΡοβετ,ηί1€η1 ίΕ:ΙΠατ νε
'

”: 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 `
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..;ύι
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πι1είιι€

¦
.
_
'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·ιώπισ πο» 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 Μπιτς ει”
: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” ΜΘιωω Μ' ω;
Ιὶ1οε.Κ€ΙΡ.Αἀ
Βυἰτ·ΒετΩεἀεΗιιπᾶιιε,
«κι φα ΡετΓοικι:το[ιςτεΠι,
ετ8ο 'ὶΗι1ά ττω1ε?εττ
Ι1οώι1Π$
:ιἀηἰἶ2ϊ€ω
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
ΒοικΗείο.Ι.
:Π:ρετΓοπ:ήε,
ι_;.Ηἶ5οΙιιτ.ιιπ:ιττ.Α:εΙι1ὶ
Μ ι1ιζιία
οτιπιὶ ετἴοΙσφ
ω αιι!Πε.
με ΒεττεάΜτ1έ
εοπὸὶτἱο
Β:ε!: ιτ8μ
Ιοοι1Μ
:ΜΜΕ
μια εὸφξοευ
Β-Ε1τωψ
εάβιωΐ ¦
Με μια· τ:1Βιισπάο,ρα_ (οπσεΜπάΞε , ιιι:τὲτΙ,ἀἱ8Ψωἶ ”
-` ·
. τοΨεεεΕ98

Ομωσκω.ι. εκ

χω;

Οι Βνετεο:ἱοιοῇιι:, ω;ΠτιπΠίσω :Εισαι Ρεϊΐϋπάεοδωοπ
Μπι τειτἰο βειΒοτ1:1·.Πείοι·ευτ ευὶπι Βετφόίτειε αυτ οἱ: Ρτα:- ·

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 |

ΦΧΠΠἔΗΪΕιΙΙ,Ω€Ω
παώ: :ιό ΜετάΙ€8 , ό..Ι.εμψι τα1:.ΙΕ δοθ
κ
.Μ Ιιιτ.ωπ.

Α

.

1

η . δεειιπιὶὸ οΒβώιιτ Ι @υπ ειιπἰἰςὶΙἱοτἱΒιὶεεΟ. ‹ὶε β· :Εἰ
ΙΕξἰὶΒ.υΒἱἴεπτἰτιιι·,
η(1 πω ωϋ1·τιτο Ιιεττεάε3
. - ΗΜ Γοὶτ
ν. πω ό:Ιευ;
. .
Μεω «ΡΙΚ ωεκά1ωτοκιμ απο ΜΜΜ 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 παώ ω 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 @ΜΜΜ α» εξ:Ιειταπι ε·ΙΠ·: Ιιςτεάἰτευτεϊο ,παμε

' ω9ϋΠΪ,€Χἱίἶ:ὶττ1ειτιἰι1τἀ€ΙὶΒ€τεκάξ ΒςτεὸἰτπΕο εἀευπόἐ;_
"εξ ψΠε ἀεΙὶΒεταςιἀΞ,αΕὲΙιιε 635 ‹:ο @ε ειὰειιιπἱἱ,Π ε::Ρεάέετχ Χ

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 . - ·
`
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Δ

Ἀεπεέ

Χ4

,

ί

ιεθ -Μ_18οειιΑπ. Οοκτ1ιονεκεπΑκνΜ

Αεεε11ττο

ΧΧ”.

Μή ιια'εα›πίέ Μτω'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·
8ὶ πω τεπ1 ΡοτΞε ΓΡ :Μο > νΜεΙΙοετ ΡαεΓετὶ Ρ πίσω. 5ο.ειπ.

πωπω τοΙΗτιμ· 8: εκτὶιιἔιιῇτιιτ.$εει1πὸὸ εο.άει·ο Γειμειπη κ
ι!ιιιτι
τοιπίζτω
ΜΒΜ
εΕυτΡετ1.]ὶεετ.8·ὅσ·ἱ.Ι3ὶ
τουτ.ῇι;τὶ α:ΙοιιικΠ Ιιςτεό-ίτε.ιοπ·ι
8ΙοΠ)(1.άεΡτς1ετ1Βι-Ιφ1ε0
μη. Φτ!1β.11ΒΙ
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·:τιιτ Με 8.τἔι.1τη€ηΕι1πΜ Με εάειιιπ:!ι 112:€ά1!2·
τω) :που είὶ Μ Βοτιἰε ηοᾶιἀε,ἴ:ἀ ί·Ξιει.ι!τω τωπιιπι ηι19άωΡ
ΐι·:ά
ι:ειπίΕτιιι·,ίειι
Με: Β2τεάεπι.Η:ΑάΙ.ίεΙο.
Ροτειπτὶ:ι οιὸειιιπάὶ.Ι.ΡτοτΙει
Ατι1ιιηέιςταιιω.6;
απών: .Ππἔ
να ·

:
ή.
μι
«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
:επεφτε
Ρ:α:έἰ:τΙΒὶ:ιιρ
Κ:Φ- Ρ:ζΡι':ἔ
.....ή.>
.'.Α.
..Α....-”ή---

ΐἱ,,ἶ.:ῖ

»·... -·

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 ροωμιωτώ ἰΠ ΜΜΜ 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

μ Βνοτε ΡτρεκόΙτ.Ιτημε ἐτι ὶἰ8,‹:1ιιει: ΡιιΒΗός ι1τξΗτσ.τ1ε ίιέιιτ, `
"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

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

:έξ ρτφΡτἰὁὸείΡτςἴετὶρ_τἰοιιε, (ώ ςκτὶυέὶὶοικ @Με :ιά6ιιικΠ "
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
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.

»

.ΐὶἄωΥ πένα
που «ΜΜΜ @Μακ
›
7 μπε
Ρατετ::Μιω.
@νο η @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 οοπ Γεπτἰσιπε 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)εηημε Με 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 !
Η ο ε.
Ε5οάΧοΒβειτ_ · μ
_ἀεεἱίἰοιιἱ Ι. ὶτ1 6115. : ΜΕ ‹:Ιο ΗΒα.86
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]ζαπώβουοκιφ μ .υ
,ή:επομμπ
κά” Ραςι;,›«μέ ΜΑΜ;" . Μ Φ Ρετ =ν1ϊιαΡ°° '
».

.. 110ΠΦωεΉΠΩυιμω Ρως: -.
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€1Μ Κ Ευ

90άοφΦ14εΕ>εεωνΦΡσ<κΠΦαφαγάγσωξι: 'ή
ῆ ›.- η·Α Δ”
ή_ -

γ

ω'
·
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μ `
-

ν
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`

·

'

7

.ό

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..

;Β. εοιπἱιιε
δ νεις;ι1τιό. ΗΒ. ὅ.. 6.εεΙατ. ε. ΠΕ. Φορτ.- ΠΕ.
&ςν_;:.14.
Δ η. οβη 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.τειοκτατ Μ 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 ώ μπα ςεπαιιπι1τ, εκ τ1ιιέ. Πιιπ_Με;εάεε. @Ειτειισε
οπιι11Ροιπιτ·ιπ ετιιιΓ2.,εατεπιιε Ροιπί:ιιτ εΡτ-εέὶιιε. 5μαι·:ίΠο

ώ οποία 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 ο ροη σω;γριήει:ιτιιτ ίἱηειιΠ ἱιετκὸοεΗιιὶ -Ροί:-· ή

©1339 ϊε8.εὶε_πκιτατρερτσἔπιπεἀὶτωἰ8 υε>ττὶ<>πὶὶ>°ν8 . €ιο=8
..

3·'

>'ε.°.
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ΒεΒεπι:
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Μ και: ιμωτ. Ωωες_κ Νη ει.ωινΜ
. ·

-

ι

.ο

·

·

θιππι :Ιλ Ιἑιττορἰι1ιι1ιτι @Η ὸὶεΒιιε ε:οίηωίΠ·μω ΡετΒετταΠἙ›- ὶ
· 1Ιἰςτ1ιιἱ.τιοτηὶηετιμ· ἰι1 Με μάσα Ωυττει,ιηοςὶρ,Βςι·ε;_ωἰΒ1
εΠέφ,πήεΙτ:1Ιε!ε8έμτυπίεαΡίπτ.Ηςε ωΜτωο Βέτεάέε; Με '
` |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 ]μιΒειιςυ η

·

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 ΡοτέΓτ νΜετἰ ζιπῇι1τἱ:ι
`
ΠΠ δτσΠειτοςε ἱττσ στι»' .
›-Κεῆ5;Ϊό€ὸ
- 11 σε Ι68πέ1πω;Βερε Μϊϊτητέο Β;ιέώψ ιιιιΙ ΜΒ

διἱιπιιτὶἰἱεΉιιἰα ριιἔηἔιτ ςι1ιΉ δικέ ΙηΠίμιόοη18 δε Ι«ΞΕ2Ἐἱσ

'

Νειτῇὶιῖίὶῇτιιτἰοιπὶεδ; 1€8£ἱϊΪ11ἱ€ΠΙΠ8θα,ιπωζΓθΦΠ Μ ων `

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 δ:ΡτΌΒξοί-ιιΠιζΡῇΙοβἱξ-ΡΡΠἘΒΙΪΘΞἔ· '
το111ω.19.
" δεειιιιόὸ οΒ]Ξῷτ_ιμ
,
Ι.ΒΙς_γρι·βίε @ά
ι ΔΗΩ:
,
Βςτοβε1Πα·
ῇ
Α -

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«υ ωέά14“$έΐ8Φάε9όϋΡ9Με!Ψ :=ιηΒ·
-ἰἱἱἔίἀτὶᾶΕ :τῇ | _ἀῇᾶιἱτϊξ;ε1;1ρἐὶιῖ1ε;ὶϊὶτ'ἑ
ὁζΡΕἐ;:ἱ 11ἑ Ειπε
μ

::ὸἱβ!ἑὲἙΧτιῇαιιἐὶἐἑξξΗιΞὸ
Μὲ<=
› Α·τωτκ4Φ σειέπειρ_ε
°·

Βέξ:έ9_.
-ω-3
`

ί

π
Σ'

(3επτν111Α|1ι:

με;
ο

.

'·
ΑεεΕπτ1ο Μ..
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
.ν
ιΊ
›

ΒΚ

Το
!

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 Ιε8π ή ποπ ΡοτεΠ,άεξπάο δ. πιο πΙὶοπειτο.,ιπ:Δ

. είΤε άεΓπτηποπτιιιπ τΠ,πιπποεο τεέἙὲ τπὶΙπ Ιεἄετπτ.Ετ Ικα:
πομπο. Ωπτοπἱοπ:ι ω ἀεοἱὸὶι, Φορ! Με: ειπιεπτἱ πω
ο τριπ πω: 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: ΜΙΒ παππ
οπο ΡοτΓοπο,ειιάτ τοἰΏΡοίἘοο. ἰποἰάεπτε κ:οπγο.Ιοίι:ο.τ. Εάοπο
[σπιτικο. :Απε οπτιοι1ε τοξἔοΙὶε]ιιτἰε εοπίπιπο.τιπ· , οπο πο.
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δώ οΒῇἱεὶτιπ «Μ. ι .ΕΕάετο8.ΕπτοδΟιηιιε Με Μπενετ
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(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 σεΠΞινιτ πω 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,ίθο Βιειιππε 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:ὶ ιοπειΠΞιπο
τοπιροισ
Μπι. Πο
ο
. Ρισ:8:ιιΕπιπρ
*ο ψηφο
:κι ΙΙ; '
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
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
· €1Π5116ἔΙὶ8€ι1Ιὶ_2111,£11Ιὶ]118 βΒ1εοιηΡέιοιιε σχετςετς ικεΗ; 4 81ΜίσηαιτυαΜϊ νΙπιπάΕ:Ισ υΠιωΕ.Μοιτι1Ρτ5οποιει. Ο. Β
(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.
Πιι-2.7ζδε :8.ἈΡ ΡτοΒειὲ (]οτι:ειΠΙΙΒζ; .ΜἰίἐεΙ;_οειΕμ 2 Ι;Ι)ἰζΒ
» βιπήιιΜςι δειγ0€Ε. 8ς Ριι4ΙΒφ£ ω! ά Ι, Παει. ΑΠ;ετ ωωπ
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

; @ω Ρο?1ἔ£
-

^*1

·

`

_>”Ά

-.

Ασωπό

Μ:εβέιάέ.ωβ ΠοΝτκουσ έιιειΛἐνΜ
δ

Αεεειιτιο Μ".

ω

]·'έ!Με ···υί·υσ ?στο που α! άσυπέ:α_ω ἔῳσωωπ

·

7

μταποκιω.

Ον ο η ΗΙἱιιενἱνο αό.!μιρ Ραπ ιπιΙ]μ1ιι βεβεα; @ω
. '

Μοτο Πι ΜΜΜ ο.::Ξε,ΒΙΓεε 8ΙΒιιΙ1ΤἔΕἱ8 |ηιιβςδ Μ;

Ϊς201ϊιΡϊΩΒ2ϊητ.Νειττ1 · Με μπε ποπ σου ἴεπιἰσιπε :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 Με οΡΡὶἔιιΟτειὶι·ΡοιεΙΙ.Ι_.4.Ω

·

τ€8 Ω]ἱ€ἙΡἱὅ,ςἰ_ε,;; 61:41;.(:.€1ε:Ρα:.Ρρτ.1)οηΙΗμειιει:ρφ

]1ει*έι:Ιε β Βασά- 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

›. πο: ο?ἐιξἀεώ
ε.
~ ` Εφηάε μπώ νὶγρΡειτι·ε [ο ξιετοι:Ιοιη @ΠΕ 1
ΣΡοίἙΒ.ι1Βἰτ:εὲἱζςιιἐ,
' ἐεάΧοΜ;ο.τ
_@εεἱίἱοηἱ
@Μιά ΗΙίωφιοόειιμηρόεδ
Ι. Μ ίιιξε. π ΜΕ ά:όοωΙπι€5
ΗΒετ. δ6 1
- Με Βα·ιο:ιιω ρει:ετηοιιιπι -νένο ε.ιΠιιιο μετε.Κοίρ. ΠήΡΙ1·
οί[911ν&ςιιφ;! βάψω μιηε ΗΙ5μείειω τ:ιιίτι1ιμ άοιπυψ8

` @Έ Βωιοέιιιτι ραςετιπρτιώι @Τῷ ἔΛπ¦έᾶ,δ€ ζει ἴΡ:,ςη0ἐ Μ
.βατ τποςτυο μέ:: Π;φω αὰεοςΙΪἐτΞὸ δξίυε_εοιι(€(ΒΜ"'
- ἡἱ01ὶ1ζἰπὶιὶιπ_ βοηρςιιέπ Ρεικεφοτιιω.ωςιιιηικ 80103 6·

Η ἴὡἱέςηεςεΠεἐὶὸ ετἰαιι3 Βει·εάσε εΧΜιιιι:1π Βοηὶε μια»
` . ';βεξΗεϋ.]:ιρήτ 0τ8ὸ<6Ιὶὶἰει;η.Ἑ‹1μἐιβ ςἱο.ςηζι;ὶϋω'βοὶιοτιιφ 172€

› φεπομιιπ Μο ρε;κε,ωμ2 ωεέα"ψυ , Μ Μ ρα ατιτιωΡ^°

Τ. ές10πξΦΜυρυμφ Ναρέκ Ετοτἐιιετ εάΜοΜι;6.ήοηεω Β0ποτ ε
ςιιφ·ίμοςΙιτη φθςιφά1μ εμάς ; . ΕΙιμί;μς ΝΒ: π1ση€ω"'

: τῖἰέΡὸΗᾶὶε1ςμ;

1:0κιιω οΙόω3ωσκώ @Ψ ξ

- 7:ω:ςτέ.τπβὸυο;ὶ1ἐτ›.εἀςωιιίἑἱτεϊῇοιπςἑι.δ,Ι.·ώΩιΒ-ν=1
ςιὶπἑἱἔἱπΓΡοιιΥἀοϊὶΡὁὲὲἰἱ:ζέξιοδΕΙΞιά&Ρηοπ ΪΜΡΒσἱιαβ··

31>[ξω 90άουε€=>ειε ©ε>εεΦωΡπ<νω==πυνὶν°=ἀΙ1°°
-

3η-

·

·

Α

ω

έ..ήμ-έ.

()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. .
ι:
ι
;

κ'

Ιίω·άσ.ι π·ποκωι ω!άε79ιπέΐί &ωπι εκσίΦσπάιψισ Ριπ
Μπέέω ωκεα'έταιΜ.
Ε ε ν ι .ι ῇιιτἰε ά: άοίιιιιιτι οι Ι·:ειΒιιει. ι ι. τα!» ιιιιςιά
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
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 Η μια 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; , ‹ιιι οι

ι'
μυ

Ι

Ρ ...ι

βεβαια

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]

- ΠιιἰΒιΙε πιω” Βς:ςἀΙΒ1ι5ΪΔέΕο μιιιΡετς , :ιΕιπε Ρτ0 €ΙΙΒ
Ρα::ο‹:οιινειιΜ ποπ Ροτώ.Ι.!εΒιιεωωη Η.ι1εΙε8. 2.00·
· Κα! Μ Ι.!1τμ·εόε;._ι;.θζΡ:ιιπ1Ι.ει·έ:Ε
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
, εμι6ά
Μ ΓοΙ1όυιπ
ΜΡ
¦ ὸεωιιετὶἀεΒεετ.
Καί-Ρ. ροΙἴἔό1:
Ριπίξτίρτ:ι
:ιΙΠ:·ττ1ο
οΜπειτ:ιπ
τι;ιτι Πι Ρετίο11ε.ΠΒμε :ιέὶξοπὶΒιιε ἔ Ποπ να;) Μ ειέΗ0ιπίπ
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!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·
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Μ.

ιιιιίο.ιιιπο ιιιτειιιτιο ι:οπτειπιιε είΪἔ ιίεΒει, νει ίοεο.το ,ι νει
"ι

ι
_,.

Μ.

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 οιπ πω 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

ίπ πωπω 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,πε φάει» :ιωιππι!2:ό· α'σέΜΜ .

ι
ὶ

Ε ο ι ο ιι εΠ ίειιτειιτιει,ιε8:ιτε. 8: 6ιιεκοωωιποι ω

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
τ.ακουωι

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
:ΡΒ Μάο ν.ο.ιι ι @απο ειοι.ΙΕάε εειιΠ. Ρεε.ιτιετιειιι

και στου: ει: τείΒιιτιεπτο ποπ @Η Ϊειόὶ0ιΤετΕἱι1Ι1ϊ2ΓΒιϊ·
ΜεΙιΦιιιιιὁιιεἱτοτεΒ οικω, Ποιο Με Νεοσιιτει ίσιο-οι @Μ ε
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” “ 7 απο
--..-μ

Οεκτνκιλ εμ ›

η?

ΘΗίιιτ τιεταταΙὶε 8: οΜΙίε οΒΙὶἔ Μο ΠωιιΙ, ο:8ὸ οι ίαΙΓο
¦ ΜΜιωοιπο οτὶτιπ πειτιιτεΙΙε ο Η Μο Ε2.11Ει1ττ1.

Μ ' δςὲιιτιὸὸ οΒῇὶςὶτιιτΙ.ο.. Ο. εἱ€ άεΙ::οπι. ιιΒὶὸἱεὶτιιτ, Ε· β

υ

"# 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
που Μα τεΡετΙ, ῳιἰο. ΓοΙιιτιιιη (Μι: ειΒ !ιςι·α!ε οίετιτοτ5
› πουμε: ετ;οτεττ1ς(3υ]ι1: @Με Ρα σπασω 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 ειι.ιτει·ο ίο:τΞτιιτ εδεθει1πι , ςιιἰει απο:: απ: να· ·

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

24ο Μτεοει1.ΑΝ. Οέσπ·1·ιιονεκετΑκνΜ
ώ: πιοεδο ιὶε ού. νοΙωπε το 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!|ι ω , δέ πσπ/ι;φατ2απέβάκπξτα2εω (έν. που! 1
'
ἐπέμ22]ία?άσσπαψυ2. '
Ϊ τείΪατοτξιὁίετἰΡίὶτ τοΙΕπιπ απο ίιιο,Γε πω: Π:ευπάιπυ 1
δηἰτπὶωπ 8: ωὶΓετειτι νε! ΙὲτιιΡυΙοΙειω ὸΙΙὶΒετιτἑωιπ τε
ΙΒι:Ξ,ίεά Ροιἰιιε :ιτιἰωὶ Ιι1ὶτειτἰοικη1 ἴετἰιιὶ,ε1ι1ειω ]ι1τιεΐο
]ειιηἰτο.τεε, δε Μ 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

Θ. · ιι>Μ9"
δ

`····+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 Μεὸ Μ 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 εΠείτιιτ άφ
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 |ο8επι άφ
;ε,ιιτ ὁ. ΡτΙοιςὶγοὶυι1τἔιτ::ὶτεεεόειτ που ΙΚε:ιτ, ικ.ττιος09
.ΡοτΦΠ ίὶιειπ 1ρΠιιε ΠΒο.ι·ε νοΙιιιπαιτοιτ: ;!.ε1ιιοά αι1Ρ6τΠ-7·6·
ι

'ΡεπιιΙτ. Η”. άε όοικίτ. Με. ν1τ.8: ιι::.Ι. ΒὶνΞ,`6.5. Ιιεετ.έἰ‹ὶ:
. ]€ιτ.ε0άὶσἱΙ.Ρηἰε!1τἔ Οιι]ε.Ι:.|1β. ι 4.ΟΒΕε.7.

Αεεελε

"

Όε_ΝτϋπιιιΑ πι.

> -_ κ
Μ
δ

Δ

#43

Αεεεπιτι ο ΧΧ:ςι11ξ·

Τ4Μπ Τα·&ε!!Αυ7έωάεἐιιὲΐἐυηεωῇΜἱὅἑ%£
7

πω: ράσβ.

ν

~ ›

ν

ΝΟ 1: 1 ι ι 5 :Π ε1ιιςΠΞορη Ροίἶῖτἔ1 Η:Παϊ:οτε ΤτεΒΗΜ:
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

ΜΜΜ οίηιηικωιη νεΙ Κ! αιιοά @Μας άεείΕ,εκ $().Ττο
Τ ν.ἔ›εΙΙιε›.ιι‹› τετὶη 2τε. ΜΜΜ ὸεεὶίἱο τέουΗ:τωτιιτ με Ι. Η ω:
ς1ΙΙε8ειε.(1 Αό ΕΙΕ-Με. ιιΒἱ ίξατιιίτιάτ,Π μποτ ΗΠιιιη Ιιεττεάοιπ .
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

Η

τ' .Τ

-Η

·

πω 1η ::011ττ2Μι1131 αόΠι·τμτ.Νον.άο !ιςπεό:& ΕιιΙείά._

ξ Μ πώ εΧΡτ0ΠἱιΏ,·ι1βὶΠ:επι1ΜΙιπΡ. ρτοἱπὶΒετἰ ροΠΕ δ. :ε
51· Βπτοτα· Ρἐἱ1€ὶόἰἔἱω> ει·εο δ: ΤαεΒεΙΙὶειτιἰςα ΡτοβἱΒετ1 Ρρα:Ω
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 <εψω Μ?

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.ηοπ ΡοΠἰτ 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· '
9.+.νο.υζΠἔ
Ώ

(Σε π_τν1ιτΑ

11

η;

>ξ.4.Ύπιιάιιε ΠΒ. ι. πιι:είΊ:.κ:. 1 7 . |Πἱίΐεπτὶι1πτ ::ρπιτπιππτω

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.
`
ΡΒ ο 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
.: @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
Ε..
9'
Η

ΐιιτπτικιπ ω... όιΒιιιτ:ιτεκπ εοπΓεπιιςπά:ιτπ Βιέὶσεποιι '

Φ: εοιπιπαπξ Ρα::Ιππππο , θά π. Ρτορπ1ε Με πω. Γω

· π

@Ω..9
κ

μ? .

Μισο -

`Ι_.
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Μϊ.80'ΕΜ.Α.Ν. ΟοπτιιονεπειΑτινιι

. !!:ιπετε ι!εοετ,!ιι:ετ μια πινω ιπο ποσο Πιο Με οικω

ωιισα!!ετιτ, ι

ο

'

οκ .

. οι τοιιττετιιιτπ οιοιπε!.!.Π Ε!ι:ι.5.ιι!ειπ ίειιο!τ.!!ἶ @το ι
επιίο.ιιοι ί!::ιιιιιιιιτ,οιιοι! α μια 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:οπι .ποι!ο ι:ει!ιιιι:,πεπιιοςιιξικιιιιοπε πιο εοιπιπιιιιιΦξ
' κ:ο8:ιτιιτ,:ειιιιιιι·π πω!! εί!:.,ιιιτιΡιοιο!ιιο Ρτο:ΡΒΕΠΦωι

!!
!!!
ι!!
μ·
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
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()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-τέσω ρωιω@Μέέυκαιέσω εσκέψ, 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
οτωπἱει Ιὶμβσιπο., νε! Π18Χίιϊ1:1Π1 Ρεπεπτ Ιο0ροτι1τΠ,
ι

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
ά ὸοιπειωτὶο
Μ"
¦ΡοζΕτ
βοιπεςξο.
@εέΘ.Επιεητε
ΔΟΡ'ὶϊ1ὶο Ρτέωὸ
ΡτοΒατι1ττεί0ιω1
Ρ6τ14Μ·ο·

ά:: :ςγόο.άοωειτ.ιιΒέ Βιιιτίτι1ι· οΒ ι:1ιιζικιιιε ς:ιππιπ11 επιιΐτι8
' ῇη8ἱμὶἰι1εἰἱιπὶει·‹;κ7οεη;ΧΡοΙΪὲὸοοετἰοικιπ,Μα: @Με τ*

- Ή8Φ ΦΑ έωσέ€τιπ !1Μ αιμί;ί β€ιπσ·έξιΕοτύπ ψΠω)'
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
ω υὶ1ετεΠὁι1ττ1 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 ΒιιΙάιιε Μ 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 ορρο ω” 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€<

νοεατιιτ πωπω 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- '
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

_8πποε ωπ είε 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

- .-

-

Β Ο π πε .πάω ΡοΠείΕπ ξι:πόΙππ_ εππ[πτι·ποε ίπ ]πά1εΞπ
' - - Ρπτ;ὶεπΙ:ιι·ἐΒπε, π: πι τεΝεπά1ςππς›πε εεί&άτπετσΜΠ
_εοΒἰτπτ,ετπππξἱ ε; πε Επξὶπε πι ΙπεπΡΙετΙοπαιπε (€Μέη:
' ε επι @εαπ τοκτώππ ςοιπρι·οΒαΕπτ ,¦ 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... Μα Ρο1Ιε ο: εο παπι τεπετετπεἐῖπόξπεξϋϋἴυφ°

π... .

ε π. :,

πώ:

ΙΙ

Οιικ·ι·νιωΑ

πι.

2.111

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
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 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 ?απο Με: ετεὶἴειιπἀς,ε1ιιοά ω;»
Με Πόρῇ ΡοΕΠΠοι: αἰεπι Πιιάαετόίκωτοε τείὶὶτιιειτ, 9ιιιι!

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 :ΜΗ ΜΜΜ , 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, Μ ρω _
φωσ. πιςοΗμφ
α! τ; Ρεησηὶςαιὶω
Μ: παταω
'
'
ω · ' ~ κάάειται·,
/
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
ΐ:Ιοι·α. Δ
>
ν

Ιοεο Μπήκα Ρειιθ εΠ:. Ι. Βου; Με!. 4.8.ίδ ασ ειαια.ιει..

Τει·τιιδ·τοΡαΒαετ Ι.ιτοπι νει·Βεικιταιτιώ . ιβΪάε τεινειιά.
αΒιάιοιτατ ΡοΙΪείΪοτεττι Ρα·τιαιτι Ρτπίὶετιιταιιι,ΠΪτιιέὶιι8 ι

Ρετεε ΡΜ
τόεἀιίἰτἐιιὶτ.Κεἴ
.ΙΙΙο.Ι.ικ:οι
οΙΒιβ ”
ίδτε
α : ' ά'ΒιοΓ
& ΜΒιοαάα
ι: ώ:
Η (ιιεΡειῖα
,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
.; _ .
α.
.

_

-

Ψ

ῷ Α8 εαιιτι ο ιωωινιιι.

Τιάιἄξἰἰσπἰἔω ό· π/ἰισαΡ2υπἰἐω,πυκ παα'ύ:.17αξ2'έ:,έσαλ
.· : 1 .: . . . . και παπα :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

1ι

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. Μι πιο. 7ι . Η: δν: ?απο Ι. 2.ίί άε ΡιιΒ. Πι
και ιι6Ε.Ιτετιι ωιτιοιιε-Βςτεάιτατιε Βςτεε Ετ @ΜΒΜ οπι
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
Σ

ειΠει ιιιτεΙΙι8ειιάειΗΕ ώ: ειέΗΒιι5 δ: αοιιττεάιΒι.ιε · ιιιιιιετνίε
ν
-νοε
εεΙε.Βιο.τιε,ινι Με ποπ τι·εισειίεττιιι· Δσωιωιω Μάρτ:
ε.-.<.
Ϊ:

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
ι

ν

ι

ΟΠΙὶΠΪΌ

84. Μ1εωι::.ΑΝ. ΠοΝτκονι1ιεπΑκνΜ.
ἀοπἶἰΡἰο @τα νἱνοε ττευεΡει·εϊιόο,Ιιοε πό Μάρτ Βημα

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 1.24έκζω Εσσίεβππωι έσω;ρ:·υμΛι ωΜ·σ ό·ρώί-·
·
:ιΙσπ, Αρςβι72Λ
ΜΪ κ 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 ρτφΡτέετετεω ΑΜΒ. πωπω ώ ω;
@Προ Ρτορκίε.

.

ς

- ω οΙἰΡοπὶτμι·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:οππιπ Με , ΕιοςείΒ

' νετετ ιτιΜΠετ1ιιπι Δε! :111ςμ·11άει5 οΡΕε; :μμ ΡοτοιΡτιεπι

.4:οιπΡατειπέμπ (ιιίεψετε, πω: πι1ηίΠ:ετίι1ιπ ὸεἴετιρΓ0·
|Ρ τετἱιι6Ρ'ὶειτιι.Ρ.ΜεΙειπτἔι.ἱη Ετἔιἱοὶε.Ι..ἰοετ ει·Β ὸπτὶπΙίὶτἱε.

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
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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.
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ω·Μυε·έ πιιι$ατέη π.«π.#π άσωέπέκπ:#έβία Μιικώώ
7
έουψαέπω@ή πω 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 λΠιππωε ω εΙν‹:ὶ ίοπωσ.ιπ τεἀαᾶιιἐ,ἱτι

Ϊ ΡΘέε14ίΘεωαφ είἔἐκ==1=ιεεθέὶετ=ἔ›ἱ#εϋ ι>ιιωκι==-5
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- 9ωΐ1

: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 ό οωἰυ 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 :Με ΜΜ
πι::ιε όε:ε ίόεο;ι·ε:1εετ :1·έεΤ ἐ Ηι1ιπ:ηε ειπε οει::1ΡΜ8 Μ

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·
ί

Ρειίἶετ,ΡτοΡτετ νὶεὶυὶ:ειτε-:τι :ιΙνειιε :ιό ειιικίιιιπ ::|οπύτιιΗΠ Ϊ

1εόίτετ. Ϊτει ε1ε8ειο:ει: :::ιά1: Βετο π( 5. ΞΜυΙο,ΙυΩ.ά: Μ:
'.ο!Μξ|
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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
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Νεα” ε.
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·. 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.
.
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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 Μα Μ
υπά:ιτιοικω ι1Γικ2Ρ1ο φαΡτ:ι1πτεττιιιτιρετιιτ: φάει [Με
' ΡΟΠτωοπε εάτ1ιιε κ:οπιτΠιιει Παω Ρτοεεἀὶτ ιιί·ι1εερτομιτ να μ
-· έτ'ΙΜΒτττιοἀ.τιΙιι5Ϊτ.:ιτιπἱἙτΠΡτα
ω Ρετὶι1ιιικὶτιτΙοτιεω ὶτι
ε Β ε9ΙΤ(ΐ
€ Ιω”
. ή”ΜΒ"
. τ
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ΜιεοιιιιΔΝι (30Ντ11ονι118ΙΑκνΜ

Αεεε11Τιό ω”
?βαφέα
ι
'
ε# πἡεσ?έσ
]ίσκι3- τε:ονροπΔ
α'σωπιέρετ
Βι @ισεσκιέπιω22υπεπε
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. πιο Κατα
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

Ρτοιιιωσ.
πιοιιΡοτοΙΙ.5.Πε
ε:Ρε ΡοΙΙὲΠΙο.ΤὶτιιΙιιε
ιτπέιιιο.ΙιιΙΙ.εΙοοΙΙιιέΗο.
ειιιι ίΞιΥΓιιεειριοιιιε
ροΙΙόΙΙΙοιιιε.ε:ιιιΙι
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( ο· :Ι
Νοιι ώ: ιισει:ΙΙε,ιιτ οπιιιιιι ΓιιΙσίΙ:ιιιιτιειΙιο. ιιιειιιΙπει:ΗΙ

Ή
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Με ταεἰτθ ΓαΒὶιπτε1Ϊὶ8ππτι1τ. Αά ιιΠιαιρΙοπωπ τα1ιιΜτιιτ
· 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.

τὶοηεω ΡοΠοίΠοιιἱε , ἱπτ6ΙΙἱἔἱ1ῖιι18Ι1ι1]ι1Π110οϋ ΡοΠΕΠὶἐ›
ι1τω,φ1εμΠε είὶ & ἰεἔἰιὶωο., Βοε: είὶ, τ1ι1ς);1ίϊο :Πωσ δ:
Μπι Με ΐι1ιιόειτα :Π,δε ττιιιιιίαι.

_Αεεε111:Ιο Χωμ
_ 1.2ει'αβιαι2>έσπευιμή:Ζευα'ωπ :2ω!ω εβ Μέ
σε[ίι%έω.
ΠἔΞ ο επιιοεπιτιο εοωρτοβατι1ι· ειρεττἰε τεκτΙ'Βιιε. ΡΗ: 7
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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
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:ΜΗ ΡοίΒ(Πο]υίΈ8. ατο αυτ εΒΐςιιε τΙτιιΙο.Τἱω ιι; ειπὶιτι
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σ' @επι τοικεΠδω εἴξεὶνἱτατἱβι1ε ,° ὶη Με ειπε εὶνἐτειτξβυε
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οοικε·ώτιιι·ίτι επάεω Ι.ιιΙτ. ειἰειππ εεεΙεΠἱε , `ἰτετη Πε @σε
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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
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πτει·τι·:Ρ::ικηεητιιωχ:ιηιιε ΡοτΠωιμηέιατετεΠμπτ Ριιτ:ι Βα
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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

ι

3ὅ4

ΜΙΜεμ.Απ ΠοκτκονεκωΑωπ

Αεεειιτιο σε μν.~ _
Μάεκ “#22 π! υεῷεειιπἑι/ἐπτἔ;ἰαυἐ]ἶἐψτε έσω, Μια

β σΐε 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 @ο ΜΗΝ”

" ι πιο εεττ. ε1ιιω1τ.
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

7 ωροτειππιζ ΚεΓΡ.Ιἀεὸἱι1αἐὶὶοιιεΙεΒίε ΑεΙυὶΙὶς ΠΟΠ

δ·

Βετο: Μ) 1ιπ:εττε: αιΡιπτω Ρ1Π:Ιιμω, ‹1ιιἰ:. Μ; 1€8€ ΑΊΠΪ]
Π;

.ή

,

ι
.
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ι

_ή
-ι

κιιιι
ι

ΕιεΝτνιιιιιιι._..

`
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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
$εοιιικιδιιι
Βο.ιτ.ιιι
εοιιττιιιιιιιτι
ό.1-ίι ι:ιθ;ιιιιι.
ιτε @Με ροτείι:ί :ιτΒιισιετιτ:ιτι.
ι.
· .
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

:
Η

'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
ΕΜΠ ἱι1 ]ι.ιιζι:· Ρι;ο ιιιιὶἰοπὶ_έ ιισ.Βέιιτιι_ι, εάοιιιιι Με: τοπ

- Α

ι

`

.

·

`

· Κ ;

βοά,

_

ο
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 '

(Η εοπὸειηπετιιε.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
,η ! πω: ορι1ε ΠΠ
·π
.
.
ΑΜ ΐωπευτιει, ἐπὶ Πι1μι ιποόισσηΓεωοπεε ΠειΒεπιτρατε- !. 1

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 ωεωπεε Π: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.εκ Με 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

'Οεπτέιι!μι

πι. '
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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.

Μ έωεπίέό?υ ιπέμβέιία:3, απ» έκιέσ ωφωι|ωΡαββέσ.
κα» σε! ΜΜΜ:: πω»τ,:απι2,Ρατε:/άπ2 ΜΜΜ,
` ρούΜυπε:, Μ κ·υσξπεκτκφΜ/δίσκεπ πώ" ι.
£εἔἰ£,τ' παπά( ώ ά «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!ηιιάά ΓαὐΕἐἀὶνΙΙἱοιπς μπω 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 @Φεβ ώ 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
τε Μ 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·

δ.
ι
ὶ

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:. .. . .

-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
.<1μμμιι:Βιιι;ι8ε.τ.
Υαιιωο.Βαίειι;επω
ω .- α3άιτ.

.Μη ω;

.

.

>
η

·

|

]Εί

()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&ο Ρω
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,
Ήε?“

Ι©1ὶ8ὶοίἱ8,ΡιιΒΙὶεἱε›8εΗΒετο Ι1οππὶηἐ @Με εοπ·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:_.

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
. τζε Με :εΙουε 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.«ω ω·
;τρ;»ι 2επεωαη%·»ππω,πέκστε:,›·Μέσέ.
@Ο η 2-1; Α σο: :μή ροΙΜΒοπεωιμΙΙεπειω ΡειΪν_ἰΜ 1Π°
νεόυπτ , Ρτ0ιπιΠ8:ιτα ώ 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·ετάδωίηυεμεποτυτ ΡοἰΤεΠἱοΠεω τοΠιτιι€ΠΒά @ά
άεωιιατίιΗπ ςΠἰιτιατἰσιπειῖι :εἰ.(λιἑεεϊἰτιι; παπα, επ ΡΜ
_ Βιι)ιιε
τοποειιπιπ
πιὶτιἙβἐ
. 2 εοΜΙἰτιιτΞοιιΞε
]
:ή
- ν. :Μπι ία:ππως,
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 ώ Με εοιιίὶἰτιιτιο Πι ο:Πιιιτι @Με νιτὶΙἱε,ί`εσ:Ι
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.
ιι
ιι

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
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.7 _ ςςΔιειι6·ιατιιι ετοιια,·ς·ιωωιτι εοιτιιω·ιεωΡυδροωιι·
ι ·κε·ιιεεω €οιιτώπτειιιέετιιτιιω ΡιοΡΕιιιι ρσΙΒιιτ ,· Ρει·ειιιιο

εὶειεεἑ.ει9_ζειιεε.ἐε ι>ε>ΜΜι =οιΜΜε ε=ᾶειΙΙ°8°”
. ε @πιτ Λεω; ·ςκςερεφ·πεεωε ε6ιπειιι:ίτιιι ιιιττ:ιιά @ή
·

ξΠ, δε τω:οτι ἐιοιι ἴοι·ιιιιτο.ιιϋἑ : Μ

- έἴἱΞΏίΡτιΙΪΕ-ΙιτειιίξοιιτοΗ:ιτιιω , Με ΌΠΒιιτειι6ιιιτι @ή
έι:διιικΜ-ειιΡοϋφ
ι . ·Με· οτείζ.ἱ;”δ[εΪςιιιιἱιτε:41;5.ιιιτ;Π[?
ωιειεεεεε·;·εωο«ιαι-ετ-(ιικειωμοΕο6τωε
.
Δε: 1 ἶὸιὶἱιὶιιι. ε Ναι Ρέτειιιώιζέδέ ΡεΓΡΕφ

Μέ β' μιβίι·ιέιιτ, ειιίε:τιέ @ο 6:ιιι:Ι εεω!τι
] ιερμ6τε Γυετ;ιώξεωεΠιιαιοεεω εε ἔωμωιιιιιι π'

· Φιιϋωεεὶιιεπ Ροιιιωιιισωε=ε Μειωιε· ;
·ιιο:=ιειεεεω,·:ειι=ε·σεωωιω ἐιἱεεΕ°°σ°ἔιιΨ,

·ι>ιιιι=ωιἔω.ειιτιιιιισιιι=ωΞ=ι==ι=ιιιἔι=ιεω=ιι·ιε ,ε
ι .Σ.ιἴ):..ι.Ί ΔΗΜ!

ε: ΤΕ; · ”:*';.ἶ.

ια |,ωσ::·δ'. ίἔ

.. ξ _ _υ:ει·ιέφωσεόμ ιιιιιὶιἔὲΗτςΡαιιπῖιΤςΡὰ¦ ΐ
· 1ς_ _ ~ | ;πιιιι:ιὅἱὶἔἔἱἙἰἰᾶἰϋὁᾶΒαὲτἰιἰΒἱ€£ιιτ.$;ᾶόΞΐε;; ?
«ξιωεωω-"

_

έή.

ῖΐ
ῖἔ

__Οικι·νιιιιι ιι.
ι:··ι_
' (Μπι Μ: ,. !ιιιιιε ειεςεμιοιιαιι οΠἐ Ροι·επιτοτισ.ιιι δ: ΡοιΡο- ι

:παπι .Ναιτι αδ Μισο. Βιειιι·ιιιιι·ιι οΡΡοιιὶ 4ιώ;:τ, τειιτιιιιι ρω ‹
κι: οΕΕε6Ειιιιι ΡειΡετιιιιιιι , ιτε ιιτ Ροιϊ-Βιοιιιιιιιιιι Μις @ρ .
ι1τ8οτιιτ.
.
ι
. Υ
νειιιιιι οΒιιοἱιιιτ Μη φοιιτω&ιΒιιε. “ω μια. @εις
:κια ιιιιιιι.Ρςε. Μιι σΙιι:ιτιιι: «μισό Με αεσμιει Μπα @ου
ιιιιιιιι ιιοιι ΡοτοΙΕ-_ριοροιιι,ιεΙεόιμο :ριτιΡφι·αΙιε 8: ιιι!ιιτο- .
πιο. εΙΤο νιάειιικξ Ποόι:οτεε άισιιιιι οπο απο πισω,
φω απο 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:ται μπώ ετι.ιιιι ΡοίἙ Βιοιιιιιιιιιι Ρη)ΡΟΠι,ιι ιι·ιοάσ @τα
Βιετιιιιιιιιι τιιιετε!:ι. ίἱτ τιιοτει,8: Ρέοτέ!'ςεάΦθάειά.Ι. ὶιι

οοιιτισ.όΗΒιιε. @Με .

Δ __

Ε·

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 φάμε ά κιιιΕιοι·24

ΩΙΙισΠΪ: ει: άι ιιριιιω,ιμω Ρωιωιεεωω ι:ειιιΡοτειοτιμ
σπιτι θεά ΡοΠιι,ιιτιειι8 ίτς:ι·ιιιτι Ρςτνει3Ητ

Ριημιοφω

ΐοττυπωωιιι= Μ εσπάεωυσκτάπ ίοϋέι1Φ- Φεβ Μ·
. 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:. @ατά Ρισε

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.
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τϋτ ε›ἐ 6ΡίίΐτοΙ;ι ΒΞΗΜΕἰΑὐΙ,Ρε:Ρετιι:ιω νίκη ΜΒετζ Ηίιπ:
είὶ, 9μφἀ.ςκεεΡτὶο @ως Ρ.ΓΟΡΟΠί Ροτε(ὶ ΡοΜΞιαμοιικ
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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

`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. :β φΡρΡυ1:ο6ιτ ω”. ω»
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. ”°··ἔἔ›τ›;εεΜἔςὐοα·πΒ 5.ΡΣεΠεις$μητε.
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.μπε ςέΜοάε 2ΙΒ0.ςςξι:9Ρἑφ>Ηηἰ'ζΩ Ρο Μέτίε Εχω? Ρώπα
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.?Γ
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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 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·ε ΜΜΜ 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.
ΗιΕ ο :ιΙΤει·ιιο φωτο :στα ι:οιιΒιιιιέτιιι·ι_ιιΙ.ιιιιόεΞδ.
Π·::ιεόσιιειτ.ιιΒι Ριο τε8ι.ιΙει τιάδιέιιι φαι Με τιιϋ9
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!!ειιξήσοπάιάιοπε
ε8Ιεεεαάπαιεπ
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κ μ
- τι.
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8 ιιω,ειιαι
6
παω'.

Πρ· Μι” ετ.1..Δωτ. Οοπ·τπονεπειΑκνκ

` Μν$4πλοή:.Όσυπάο αμα πο: Μριψιώουε πο: τωὸὶτἰοιπ
ι:ρπΒτωατιιτ,6& πιιάιιω μιάωπι Ι. ι .Με ττ8.ι1Ω1&. ωφ. '
φα: :ισα ίοΒιιε άοπο.ιοπΙε,ίΕά υττἱιιίὶιιιςΡεττἱε, Μ εΙΕ,ἀορτ _·
:μετρώ-δε άοκιαπϋ σουίειιΓιιπι ως Μή: , ι1τ του:1υΒΜιιΞ :

` θΙΏπδΒι:Τ&ωΙ. π.5.ι .Βἱάε ρο.ά.νηάε αρΡ:πετ
Μ. ου
.
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.
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ΒιιιιαΙιει Ε:Βιιιι:οι·ιιιιι πιει ιίιτιιτιιιιιιιιδεόιιιΠ:πιιτσοιιτιο.
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` ιιιτωπείΒΜάτιαΘ/ΜΜΞωΦω,2£αιιἐάῳσ,π›εΪεψ#σξἰΜΜ··
ῇᾶῇσ56τἰατΔΠ βκίι1εια;8 Φ; τσιπω-Εεπωω>εεεωεΒιε.(Μ- '
α!εω Μακη Δωπωωιω·ς"·ε :Με Μακ ε!! ,ΐ:ευό(1ιπ τας- _
:κκ ποπῇοίῖἔ; 96Μρίπω Γετνἰτε ποπ-νΜοΜ11 Μαϊὁ›
·ΕΙΗ !ϊορ.8: ΑΒΒα.;Έευώάατε π οπρβΐζ 5, ιι!τάιι ΙΜΣ να Βαὶ

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

4ὡεω€3οω-ωι:«εἰιευυυ.1ηοωρίωπι€τιωποϋΙΜΠΕ-Μ' .
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Μ:ρ6€&θαε,πιτιτ1ιεΜΐτόυ:,Φ:εύε διΕΐ41·

~Πόίύε$ ιιι1ζ!έεςιτε (Ρ6$(σΒε;ώ ἐσπῖὰἱεΓ:€ιι‹!ὶ , 6: ΜΗ
·ἱπ ΣεαιεΙο ΠΟνδέ Με;" ρει;εϊπ0" Γιμου216τ. Αιπ -Ρ.ιόΕυσ
' θ·

ωρεσε0οε τ:: ΔέοϋΔειιψ κωαωηαε Μοτσοη>9:Ψά
:ωεωεωεεεωεω ΜτεΗϊΐΑΜβΕΓεβεωησάπ €ουάφω
εωαεωδαπ· ΙΒΜόεεωφωεωκΡὰάὶΦΩΝΞ:ὶΜΗΜ
ἴειπεπτἱαιπ ἴαιιιιιτιτιιτ ' δ: αΡριοΒεπιτ ΑϊνάτδΩΡω β 1
$ε!πΐο 8εΒιιτο Πι ε.ιιηΙο,5.Ηπ.Ε Κακά ΑΒΒα.$σπἴ κ·
ρεπεω.εΙο έ.:ιιι!.ιιιιιπ ι 3 ; .Ψεδώ.άσ ί©Ε&6·6·ΐα !
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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
:Με πω" 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
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πτϋπλίἑοἱἰἰἱὶἔκ
Π
β2έύπουΣ[Μ:Θά%π2°μ·
ξοηἐβΒῖῇ.ἐ'ιὶ:ιτἰ_ἰὴἴεμάἱειιομ
__ · °Χ
' _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
-Γνε ιπο.τεςιπιιω. Μιά Με: ΗΙίιιΜπτυωΙίε νε! Γριιτἰιιε Φ

`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
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ἶῖἱὶ]τὶ€;1ιεΐζἑΙὶΒιιἐ[ὶιΙ: Εϊιεπιι]Μοέε ; Δ . _ Δ. _ κ -
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σέβάπέονεττΕτω· :ώ ὶῇ:ΒτΡμτἰΒυ$›ΑξΙΨ

ηὲἔὶςἱιπἐιτὶ. ΡΗ Γιὶ|ΒΓεςιὶ€ιιε ω2ωΠ1ό11ω1η;τυαωη= δ"

1 ° ἴεάἑὶὶ5-.Ετ φήάέέπ Μ ψάξε κακώι1έξειιάέΙζβυε,Βξ0 @Ψ
:Μό @Η ἀπὸ 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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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

ω”

Βαὶιιἰ.δε Αιιάιπά: ΙΪ€1°.ἱ1·1όῷ.Π8Ε11ταΙ€8.
ΏοπιιτιιιπΞε Βια: άέΜΜΕσ ΠΙ).!ιο‹: ίσ.ιπάετΜπτο ΜΗ;
τιιτ,ιμος! ΡετπιπτέιτιοΜιιωίυΒΐεςι1επε οωηἱε τπ:ιευ!α.
η” απ: εὶτε:ι πειταΙ€5,6τ (ιιΒΙ:ιτ:ι,ςιιοάε1ιιο τεπη:ι1ε ΜΒΜ

-

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‹::

ΙεΒὶτΞωπἰοπἰε σοιιὶπιπἔετωι· απο 2επιπΡοτιτ εοικερτίοιή8,

ψ! ίτ.1πιιιτει εκ.ζξ1]; Ι Πι11Πο8ίτ.

'
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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:πόΗ όὶ£°@
Μα ΒατΒει%τωε,να!ηα·ε ιιετεΙἱιιω Ιεἔὶιὶωα;ἱοιπο:οιπΓοΙἰοΙετιι η

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.δεό ΨΝΑ Με μπε €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 , Με μ: 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
@τη ω (: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
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· 28.41: .Ι.Ρτοἴσεκἱτ,ἱ£αι9 8ε λ φιάΒ.ωωιιμ - · ›
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Ε1.ΡτΜ:αιι(ΒεπεΕο.πιἰτ.ΑΙἱι1ἀό! ἰιιςιιἱτ.,|οπἔβ ίιω πο::
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' ττο.Βοιτείτονείτοοεΐοέτιιτ , οιτοο Π Ξι ίτεττΙΒιιε εωτικιπιπτ '
Ρατ.τοϋ
ἔταττὶ Γιιεετάεττ.Ηοτοττκιποτ
τοιτάιιιτι Π: οοοιιὶίῖτιτττι,τιε
Ριιτ;ιττουσ
, άΙνττΠε
οιιἰάτ·ω
ίτυόοπτω
τταττσΝ '
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 πιστα τοπ”
:Ματσε «Ηιυττετε, το τοττιωοτΙὲ Με τϋΠὶἀἱιπο αυτοι”
ροτείτ. Αιπ Ϊς_€ιΙ£1° @ο τοωωωττω Βοπίτ ττοὶτ &"(Μ

ίεκιπττΓοττωο,6τ το: τπτ απο @αφίσα τ-ζ:
..

8 τ;

7

·_,:#

οιικτνκιπ "ξ
π”
,οπἰτ·ο. π .πο ΒεπεΕΐι·ατ.Απτ πώ ἰἔποταπτε 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.

::.9.άε τποόἱε πεεμπτεπάί ἴεπὸὶ.πππτ.πο;.δσ ιο6. Η2‹ί
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.πὶε πώ άσθείσπ:1Επε.άε ίπεοεΙΕίτε.τ.

Αεεεπτιο Χενκ.

¦φι!Ζωβαάκω @αφ ΡΜ;" 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 ?ο πάιππ 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 Επιιπ πωΕπαιπΕ66
" “ .
Ϊ
“- Σ;
“
αδ

;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 πάω Π·
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· 5 Μ» 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

@Η
Φ
νΙ:#πήπσα:$σ.<# ωΨζΒΙΐΪ°
' ὸ9ξύἐ`ἔἔΞΡ9ύἐυτὶ
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 ποπ τοιπ 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 ω π 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 απο ΒιππΙΞπιπι
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 . @ω οπ:ιιτάο :ιὶὶοιιὶά !ε;;σ.-.
:υπο ιιοό 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 :πωπω ΜΒΜ 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, οικω πω
δ: ῇοΜ παπα: παώ: !ο8ιτετἱπε,νο:πππ α μοΒπΒΙΙΕ απο

_ @ή αποΒ, ω” αστρο!! ήΒοήπτ μορτοκ 2Ποππω π.

ἐ:

η

Μ

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
το ώ :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$υπιεπτε
ιι·οιτιρτοΒατιιτ. Νεπιο μπώ Ιε8:πε]ι1: , ι1ιιοιὶ ΜΜΟ @Η
' Ροιήιιιτιπω ώ. Ι.ιικοι· Ρει:τιιἰ.().ἀε ΙσΒειτ.!ηι194 Μ κ°
τι1ηι.:.4.5.6 ιιί-οωθιι&πω.ΕΕάε Π:Βατ.1. Αη0ΙΙΠ$_ξΙ"0ά

μα:: Μ ἴειιὰο !πιβετ , πι οπο 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:

ιιηιιετ, :ζω ρτ;]ιιάἱι:ὶιιπι :ε ἱεΙιιο:ιιι1π. Τεττἱὸ οπιικε ω!

' 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·

. ρατοι= ρ0ΠΒΡ"" 3
Μπε-ΝΩφδωι·
· Με εοπτιο.τϋ Γουτεπεξέ,ςιιαά ΜΜΜ:
- Ισε:ιτε ίειιά;.πω ιιι·ιἱ ε:: ΗΙϋε, ιῷἔετιιτιτιιτ Με ε: τ811Μπα

Ρ:1ω6_μ

πωπω ἀεΓε6‹Μ Μ οπιικε “ω” ρ8ϊΐοΕ·"

φς1ικι!ίες:.ΐιτῇητἰίἱιιτεπᾶὶ.7ξ5;ιιτΙὶΒετὶ.:..$ άΦ ο
Ο

Β·

ΗΜ: πωπω Ροτ: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 Ιιιειιωὁ τεΜωεπ
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 ιιτ ΜΜΕ πώ Μ:

@Με , :Με νει·ὸ ΗΜ @Πει Βοπει:ΓεσΙ που φω6 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 ΜΜΜ 222;" 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 €ΜΜ0Φ8ΜΜΈπ εινα» ω σ:: 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

. $':Μ ἰπ2εφἰιιπε::υ&ιτσά.ι·.άω2άδοςβω,0%[
Μακ ο:σο:ι/ίυ:2ύω :ΜΜΜ ΜΜΜ.
Υπ π π π· ν π. 8: τοπτεονει·πιπ: ὶπτετΒΒ.Α11 Μο

· ο οΜΠο πω ΡοΠίε . Μια ΡΙοτεε παπά” "Με,
° °- Φά201 Με ι: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 :::ΙΡΙππτ ά1νΙΠοπεποΙοηψ
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 ροΙΜπ ἀῇΗἰεἱΙὲ :π επί Μπα 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::
ιιιπομεΑ:οπο;
Ρ:ἱπεὶΡοκπ
τποἰτὶιπάο
Κο·
ῇμΒ.τΙϊ:
οποτοΓι.
Εέιά ιιὶ:ι
¦ 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

---Δ

"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.

_

·

-' ' ”

Πω ΗΜ: 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! όΜΠο ώ ΓρεοΙοε α ἱεηετἱοπἱε.Ι.ι .ΟΟοπτμιιττ.
ξσά·.Ετ8ο.ά Με. μια: θειιάοτιιω Ρτ0ΜΒίκο. εΞΐοτι1τ.ΚτΓρ.
Ψο!ιιι1τω:ι ει!ἱειπετἱο ίεηόοτιιτι·ι τ:1ιπτυπι ώέπτετόί&α,
ποπ πώ ηεεεΙΐαι·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
ΣεειιπεὲὸίειιοΙΙ,ζιι:ιτη
εοιπτει κι αΙὶοηιιτἱὸ.~
φωτ! ίἱειτιιἰτιιτἴευάἰ
Α άΜΠοιποιη
7
ΠωροΙΤΕ;, @Μωβ οικω :αιιώνα ε:: α5Βςι·εάέΒιιε ρτον62 ›·
ζώα! όΒάβουτω,ναΙάθ ω:Ινο:Πιτι1: :καιω ἱιιὸη.5.Ρτωτεφ
?έα
τουΤοπω
ςΙιι::ατιιε.υΒίκκιω
νοΙικι·Ιητ :Ιἱνἰάατιιτ.
Μ ΒαΒετ,ΑΙἱιιά
ΙΜ νΜετιιτ
πώεΗ`ιτπιιτἱἰτΒ
Ητιιάυτη

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·
Σ

' ;ε ίειιάωκο αι ::έ:6Ρωπ:. Ετ80 με φοωωιιπο :ΙΙ '08

“ναφ11ιππ. '

ΝΡς οΜΜΙΡ_ @Η πτζμέ δέ :ΜΜΜ γ·ο!αει1η:,ςιιίώ
ων4$9τ ©Χ80ΦεπΦι ΐ11818Με: εΕ:,Ε ΜΜΜ:: εοπῶτΕ©8 νοἐ
> ]ι1εξἰιπἐ
Μ 4 , να!. Μή
- εξ; εσ:Μπρά άΜβοποπτ Ρ:δνοάρκήτω
τα” ΦΠΠ'0Πι" Ψδω# ί!! 30ώππιΜέοικ -«:ΙΜη:ιπά218

ΉΡ55ΘέέΜ4α99ΐ·.1'ῇ"9ε9ΘΦ“Φεεά<>==ὶ>=Ϊ#<>·=#` ·
(ΕΑΠ

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. ι Β . μΪ:›ὶ ι1οτε1τ Μπα οΡὶπὶοιιεω ά:
»Με όε 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

-

·

'

έ;

Αεεε111°10 σ.

.

· ν' '

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 η Πω 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; Φ19ό α

ΒῳωςΙευ:ἱεἱ άριιψπιις εφηεεάΙψειξει!ρ_ Εξοτε-ΡΘά18 ει”

1το8ξι·ίδε ἱπικιπιτἐτὶ που ΡότσΒ.:Ύυβε ῇϊοπϊωέτ Βα6Μη
Φῇρ ΒςΒὶτοτμιάίΦίτι:ι· @η ςιέεόξςόςς,,_ @ΕΕ (Μ3ποϊ Μ:
' @πο τειι·ιροτε μεουη1αιω ποπ ΓσΙπιτ,μΒηύε :Ματ 01°αι!ΐ

Ξεξε,ε;ὶιμμιμοτ=ωο 1ιο.1Ξεοι;Μ
Σ"...

..Η ;.-.·-Ρ

1

@έ_9=έ9%

-ω.;ω_¦π

Οεπτνπιπ ει;
δε,
ὶπ πω εππε ε6τπιᾶπε.ο.ππὶε.6ε ίσπά.ε!πτο ὶπ νίι:.Κ·Βα
εοιπππἰ .ποὶ ΐιιΜπιι ὶτιιτ π.: ι·ετἱο, πποά ?επόιΐ ποπ Πιο
. Ραοϊό:ιτιι
' Ρα:ιιππε , ἐπὶ ειιποτε & ποποπ:

ιἱοπιὶπἰ αεπιιΞ

:πωπω πι. Τειππιπ ΐποΜπτπι!ε εξω ώ, οτ νπΩιΙΙπε

ἀοιπἰπο πάεπι,ποποτσιπ δ: οΒΙΕπιππτπ ΡταΙΙ::: επι”
- ιιπποπο (ιι πε ΠιΒΙΕεῖτὶέὶ ΪεπἀΙ,ὸ. ππέ Ι·Επομππ ποππέ απο·

με νιιάό8: νειίεΠί ρπίἰὶπτ πάεΙοε ίπ πω Έοιι:!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 Μαι ω.
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 ποΗτΙε μπω: 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. π Με.5 π” 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
πιιιπ,νεΙ Η πιπΓοπΙιππιπ Πτ,ρπ6πιππ πεεοἱἶἔτιτὁ: ίωκπιπω
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πω: ἴποαίΠοιιε.ε.υπὶε._Πε :ο πιιὶίἱΒ1νεΙπε;εὸ.ἴπἱε.α

πππ:.πε ίεπά.Γωπα.Απ- Με οΜπόΗοπω πα τε!Ροπόόόπιπό
ἔσω πίΙϊ:ίι18ιτοτε οροιτετ @τα ΓπΒίπιπτὶειΙὶπ`8: πετπεπΙὶπ
_ ικΠ. διαπίΕέτπι!ια ΐεπὁὶάἱεὶτππε,ππ;ίεπόιῖ εοππτεπτικ
πεε:Πειτὶὸ,ποτπωΙὶει :με ριοΕπΜΙ1:ετά Ιστιππ πο,Ρα<
επ ποπ "Μπιτ πωπω 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 .Μάο επιπάνεπά.Νεκπτεινέό$τιϊοπΈπ
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Μιωι1.ωπ. Οοπ·ι·κογεε::Ακνω

πιιόΞτοτοω πωπω ά: ογὶᾶἱσπε, & εκπτωση έ: Ρε:ΙειιΪ0
πεί ν6άίτε,ε Παω 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 νευἀἰτἱρπο 36%
:!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·
ὸὶε μικιωεπτυπι
ΗάεΙὶωτΞειιΙτ.τὶτ.Ρει·.‹1ιι.ἱηνοΠ.
ρει€1το κωὶττΙ ροτείΜρίε
νει·ὸ
τοὲηἱἐτί ιπ:ηιϋτ.ά.5.
Νωπδω
ΒΕ
ε!επι Ρτε8Μτι: ἴυΒίὶεπτἱαττι ΐευόί τ:ἴΡἰεὶτ,ῇιιτ:ιπιεπτιιω ίἱἐ
όεΙὶτατὶε 113Ε11ΜΠ1 :πιώ εοπαππΙτ, Με Ρτορτοκι·ε α:ιπά:ΐ

'τιιυι·€τπὶΠ`ει Μα, Η τοιτιἱττετιιτ μιταπκιιιιικτι δάοΜιτέε.5ι
·2ΜΠτετ είΕ εἰ: ιπειτιιιμέ ἴειιιἰὶ, ιιτ ίαιωιπε πρ” ίύσεεάαπω

ΐοικ!ίε,ι1ιΜ ποιά ΡοΠ|ιιιπ τΙοιηέηιιω Μ ΒεΙΙο ειΠιινοτο,δε
ἶἔτνἱτἱει ωΠίτα :ίπ ' τπίΕ:ιτο, ΡτοΡται· αυτ; Μιὰ ΡΙετι1τηικ
·ἀ:ιιπτιι:.πὶ:;€ξι|ε: ιι.ΡτΜ:ειιιΕΒοηεΕεωίτ.ΑτωιποπίΡαέϊ0
ΜΒΠοτιήιπιέ τσέ`τὲ @Μπακ , . οι: Έσω ἱιπιε Μ Ϊευεὶο ποσα

άειωΟΒο εαίιι Πάω ωυιω ε!ε6Εει εΕΚ·τι.π , και ιιτίρβ
β1°νέατμ.1ι1οά ποπ μπώ: , ἴεσ! ἱιι 3Πο ἀἰΙἱ8ειιτει: α Βοιπιτ
:1ικ Με ωβίΗτιιοπάο ρα· ποση ΓετνΜ.τ. Βοι1ἰςυ‹: δ: Μ:
Ρα:Ξεκτέιά ωτοπιιπ ἴειι‹!ἰ ιιον5, πε ΓυετεΠῖο Με άονο!·
πω: ει! θ.ιτι·ωπ , Γαὶ Ροτὶυε "τω ροίἙοτοε ΓειιΙὶΒετοε ¦

νειΠιΙΙΙ Ρ€τ£ἱι1€ετ€11011$κτὸ Γιιβίὶωπἰατί Γειτ‹Ιὶ τἐἴρἱ€ἰϊ·
ΊΠιάσ δε Βιμ: Ρι·ορι·ία:ιε Ϊοι1‹Η Ρ:πόΗε εοιπωΒειιτὶυω πω
πιτὶδε νετίει:Ι Ροτείὶ.ο.ιιπὶε.ἀε ίεειτ.όο πο.Βοπείμινάε
· δαπτςικ. Ρε: Μερειάει Έειιάα ΞωΡι·οΡ:Ιε, Παπ δ! Ιω
Φ0Μπτυπίμ αι «με Ρεπιικιιτειά πειειικαιω τοιπιφόΙυ"Μ
ΡαδΕΙε-:66Η νωο.πτυτ δ: <ωι:τωτιιτ.·Ι.Ραόδ:2.77-$Φ

κοιτα.ετττΡ.Ι.0011ΣΗδΕυ8.2.5.$άο ΚΕΙ. ι 6. Ε; εοι;Μ!Η
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