Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com
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σοείέ πα εε:·.92ο ο2πβο ·υαπ Βοννιιιινο'ε Βτἰενειι
8ο οοιιπ7 απο! , :ποπ Μέ· άουτ είε έυεάέεπ

τἰπΒ·_, ιἱἱε πο! ἰ›ῇ οείο οετοΙαπάίέπ Ζίοείοπ πω
πιο8·οπ σε:·ιοετοοπ _, @πάω «ή Μπακ: π»
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οοπ άεπἰο πο! 8·οοοζο·ά σοοπἰεπ. ΟΡ άί2 _,
εναι :Με σρ ω» οοππο οππάοίξε , επἰἰοπ _, επ
πω! άεπ ΜΜΜ _, επ ω: π» ιοετΙ: άο.ε· πεπ

8α!οπ9 οοΣτοβ _, κοο!!ί8·ξ οοπίΒο ααππιοτἐἰπὅοπ
&ΙΠΙΠΘΠ αοοπἰοπ 8οπιααΠ. Ψ οπ2οίπένπ *το σρ
π» οοπε2ε ποπ ποτεοπίίΖεπάο 2ῇάοπ _, επ ότοπθεπ
όποιοεθο εἰεπ ιοο!πποεπεπάεπ ίπποπάοπο οπποπ
ο1υτο8·ι!επ άππΖ: ω. Πού ΝοστάετΙοε8, ιοῇ πετ
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Ψετάετοόεε1: ἰιἰεππεάε πιο8ιο οππο άιοα!ίπέ; ίπ
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€τοο!επ ιίαπ&3 απατα! που
?ιε2 Με! :ασβε
?ιείεί επ ὐεεε?ιεἱ‹ἰεπ?ιεἰά άσε. 7001· ειπε :εἰ
·υεπ νν011εοΙ1οιι πεῇ εἰἰεπ ξαε?ι!επι επ ὁεεεἰιεἰ
άεπεπι Μαι ιίε:· ὐεοοτάεεΖἰπιΒ·, είίε πίε2 &α·ε2ε2)
πικαπ· ε2ίε?ι2; πω, Βοννιιιινο υεππεεπεπ ιυῇ
ιίαατοΡ εεπε τεἔΕπιιετἱἔο επι11εΡτωΚ £ε πιο8επ

Μάτι , οπικίαϋ
εεζ/ - α!!επ εἰἰε Μπι Ι:επ
πεπ_, πιο8·επ ιἰἰ£ άπε2
8·ε2ιάέεπ.' - εε:: 8οεά
επ παε?ι!αατάί8· τπεπεε?ι ώ.
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Ζἰπἔ_, €εἰῇΙ: άίε υαπ Μ! εετε£ε πιά/ε _, ἰπ κἰε
ΎΜετΙε11όεο!ιο ΕειτετοεΓειιἱυἔεπ νεοι· Αυἔιιε
2118 1829 _, Ν°. Χ. ΒεΡἰαα£ε£ _, υετἰαπἔεπ συῇ

Είπε οσοι· ι:ἰε υοί8·επείε πίε2_; σε?ιοοπ ιεῇ εαπ
άεπ 8εεε2 _, άίε ?ιε2 ΤῇιἰεεΪιπ:/$ άεε Πεετεπ

.ΥΜ·έ1νω εοἰιῇπ2 £ε ὐε.:ἰεἰεπ_, εεΪιαατε εεπεπ :πέπ
ε?ετ· ὐεἰεεάἰ8επάεπ 2οοπ ἔαππεπ υετωαεωετπ
· ΡΡϋ ?ιεώεπ ω· Με ουσ όεάτοε|ά_, ευπάετ
ποέΐαπε εαπ ?1ε2 υοοτύπε2$επ έα· υετωἰἰπἔ !ε
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είσε7ι2ε εεπει·· έυεάε ὸεοοτάεεΖἰπ8·, οιιΡεττῇἀἱ8
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συεπέΖ @ο άαἱάεἰῇ|σ
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ἰαπά οσοι· ενω |ισο8·ε συτεετάσσ8·ά |ισιιξί2,
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ἐπιιΡΡεἰαατσ Μ· Ϊισπεπ _, σέ τω! ποθ· ισε!-πα

εεπε .εεἱἰρατ£ῇ 2ο 1- θι·οιινν 28 |ιεσόστι ὁῇΒυ
αυσσπεξ, - ά! ωστά2 σρ εεπεπϊσοπ , άίε ασ
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8981 , ν091° ΑΡΗ! ]οπ6πΜεάεπ , 8νἰιώεἰά απ

όοωθεσπ8&επ»

_, άίσ οπ8ττατπσ σενα: ω»

ὐειισσ!ιο ὸοΜπάεΖἱπ8 πω; Θε!έ|έσ :παω &εωΙσπ,
.ψη πιέωαΜπ ἐκ είε πιοδυάι)&|ιεΜ, οπιάωωαπ,
άἰε έα Μ" Βοοετιωπα, Μπακ: ?κι .ΓήεοοΜ
Μέ, σοΜ)π8 22- Θυνοε!επ_,. αν, ά: ΖωοΐιαΜό

8ίπθ_δετ &αϋε&πιφρείαπ] _, εεπἰἐπἰπο Σε ἱε
πό82π, όσοι· άε υετεεὐεἔπ8·, άα$Βοννιιιπο άἱε
εστποτιποπ _,. Ματ Μ: αεκ π” ΘβοἰΘεἰ

Μ,
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@ώ Βυρα2.
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πε σΡ8πνε ό” :·σάεπεπ_, σσαατοπι αυῇ ααπ έα
δεσηπάεε|ίπέ ἰπ πώ Ι.κεττει·οοϊουίυΒοπ _, ίπ ?κατ
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οροπΜπ49ε υε:·&ἰατἰπ8·, άι; σού, :κι α|2τε&
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ία, πιε# εοπιπιίέε ό” 8απααΠε ααππιει·&ίπέ>υπ
@ΜΒ ]ιεθέσε:ι. Με ἐε'2ετε8τφῇ:ἰπὅ, οπι2τοπ2
ώ: σψεωπε ναι |ιω9 σωστά ωιθω, επ άίε,
στπϋτοπι€ 7ιε8 8ε·&ι·ιΜ: και το811ω118τι !›ῇ ώ Πέο
αεπ., σ$επιπιεπ ωῇ υοΖ&ο:πω ίπ.
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ιι &εω!ιοιιιυι _, άίε όσοι· οι”

εεειισ2ἰιι8 οιιι ?ιει ιιααιιιιώειικί8· 6ει·ί8·ι , σαι
κῇ κοιιάειι ΖιεΙιείεειι ααι·ι8τιαιιόε οπ:ειι Ζαιιόε

παπι επ ειπε ι..·εσίειι (ιιίι ?ι·αιιιιειι

?κι ὐει·ι επ

ειπε εέ8ειιε εσιιιήι>ει·ε ριιιιειι)_, ιιιοικιειι ·ιιειΒ
Μιά επ ώιεςε8·ενειι , πισω· α!!εειι _, οιιι ω»
ειπε ιιιιιά8·ειιοοιειι Μαιο ιε είεε!ειι _, Με εειι
Βιι8είσειιιιιαιι, φάει” Ιιοο/ά ειι Μιι·Όείάε.0Ρ

πιο· ι·ε8ιε Ζω” εἰιιειι, ·οσει· οπο: ει: απο Μ·
ειεί!ιιι€ειι ·ιἰειι.ἰ·ι επ σειιι·ι)]ι - να” Μ” ρι·ϋ-·
εειιιιυαατάιθ - απ! ιααι·Μαι· ιιοοπθοιιιι;· .ποιε
άει· ιιααιτιιιι ιἰἰι οοι·άεεί αει: αιιάει·επ , πάει

μια, ιε ιεί!ίειι οιιιιι·ίιι8·ειι, ιΠ"ι.·ει/Ύιει Μποστ
ιιιιι]ό ιε ικιαάειι. Ψἰε ιιἱι άίι οο8ραπι (ΖθΖθ
δι·έενειι !ιεεο!ιοιιιιιι - και ει· πάει· ιιεει αυααι·ε
ειι οοιιριοιιἐεἰῇἐσ ἰιι ιιἰιιάειι - ·ιιεεΙ , ω
ι·οιιά επ ιιι·ι]ιιιοεάί8· 8επε8·ει ιι _, επ ιίαι (Με
ιιί!εειι εειι ιιι·εειιιάειιιι8·, 8εειι ἰιιιυοιιει·_, πιο εε8

8·ειι ιΕ·αιι; οιιια'αι είε @Με 8ειυοσιιΖῇΙ: ιίε
ιἰἰιι8ειι ·ιιαιι εειιειι ιιιιώι·ειι Ιπιιιι ισαιιι·ιιεειιιι.
Πε Βιιέει.εσιιειι σε?ιιύνειι πιει εειιε 8·ι·οοιε
υι·ι]ιιιοεάιέ·|ιειά, επ :σπάει οιιιιυε8·ειι_, αει· ιππι
πε εἱ8ειι8 ααιι8·ε!ε8ειι|ιεάειι, ειι ουσ ι!ιε υαιι
απείει·ε ιιοΜειι.

Ψῇ Νεάει·ιαιιάει·ε πῇιι 8·ε

ιιιοοιι _, απ: ιιααι·οι·ει·, α!ιιιαιισ ιιι ορειιιιαι·ε εε
εε?ιτί/ιειι _, φαι οιιι.εί8ιι€ει· :άι ιε Με”. [&
Μό άααι·οιιι_, ω» είιιιιε ιιίειιιαιιιι ιε ει·8·ει·ειι_,
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Ζ..<αιω«4εωφ2πΜ- ΜΜΜ «#04 :ΦΜΑ
"Μεσα Με. @Μες Πω” =62«ά24·9 ΐεω00ἄ#
“«Μεω
νωαΖίπε ό" !>Ρωθη Με
άεακβ€9«π εῖἱἔἔσωπει ω #έ!29π Μα8#€π ›
$ Μ” Η: _μηίμααηίΐέ ση πω; υτς;ι8·ςζε άω.·ε 2ααΛ7:ι

010.

β€28Π 9%βίΘη8$είέΜενι

Επδώ;ρώςπιδεεάα1Ψπάς :ῇη.

ίπ ξ'τ·ίεσ

«=εείεε ›Ριὲἰεεεχ<εσ€ωοθἔ = 2ἔΜ#€©7928ξτ
Ζίηις· έτι ά: οβάε ψαρά φ; Χεεά6)1.χψραχέεεςΑ_ ὐἰέ
@η ιξή!απάετ “ω”. 8ς/σξήιίς _,

.Νε-ϊ

#εψπω -“ω θα” 1%.”έσέε.-ε899ϋ2. ΡΜ.
πὡιρἱφ~

Μπι· Μ" @εφ συε8τ ω: νεΖε:·

!ιαι·2επ.· 8εόαρμά._·

_

ἄΘΖιορηἰε·._,.- στζ:ε?ικά έ;πατπε Ξ.

φηάετ κω- 8:ςπα2

?Μέ Μπα Μ

πιεε:· Ζίςζί 8·ώτεδ·επ , φπ ά:: 8νι!ζς [οηάΜίά 2

Ή

α

“Η

Μ”

π.ι-:Ζεπ.

σπα ίπ α! ::ππ ασεπ :ίοοτείτααίσίε, επ απ· που
ἔεπεεί σίτοοπίε πιεί είαπ αα›·ά ραπ πεί νοίπ,
ιἰαί πῇ πεί:οοπί.

π νοπεί απ· τοπείπείαί ίπ

@ίπ 8·εσοπτπΤ ιαεάεί·.

Ψίί ίπεπ π» πω:

2φαιίαα ποείπεπ _, έενοείίέ κ· :ῇπ αουτ· :πω
α; :παπι σπα εαπ παπείί8 επ ετααταπ πιαπ
7οεπτεπ8·ί , “είπα , ιίαπ πεπεπ ίπ “πε Βία
ποε8· ία :ππ 8·εα·εεεί, απο πω' ,υπ »θαρ
/ παω· ιἰεί· π'τίεσσπε ίααί- επ ίε2ίεκπαπάε , πω]
παπείππ

ία αεί·πεαέεπ _,

:καπ πέί 8·ππ.Μί8·

αοπίεεί άσοι· Βοννιιιινο στων· π'ί·ίεσίαπεί επ απ:

.Β·ίε:.·επ ἔεπί£_, επ ααα· )8 :παπα πείαπ8·.<πεί'-*
ἰίπὁ>· ίπ παππεπ ίε82εί·παπαπ8επ τοείπ.

Οπα·

.Μα πεί απ] ία έείοουεπ , άαί ὅευοείίἔπεἰεί ναοί'
ιίαπ ί‹# υαπ 8υεάε επ παπείί8ία !ίειίεπ κίαπ
πιεπεοπ παπα· 90882) ιίαπ εεπε σία&ςε, ίπ Ζω
“παπι έωθείαθ 68·σίείίεε:πα οπυατεσπίί!ίες·πεία·
οίπίτεπί πεί οοπίεεί ναπ απείετεπ_, όίε ω ιι'αίι1

δ'ίοϊοππ πεί πεπ£εεπεπ ααπ υπαχωπαίε;ίπία
επ Ζεκείαπιίί8πείά ίποέ·ε πεε2επ _, πιααί :πε
@τί/παεί έ·εεπ απόσα πί·οπ παώ είαπ £ί·ο2.9οπ-·
πείεἰ επ :επί·τασπί.

δίτεοίαπά φαί: πει]

είίεπ πεί υοοίαί8:ί82 , α'αί εοπιιπί8ε ίππων .Νο

Μια Β ω” Μωτειι;

Μ"

άετίαπάεοΜ 1.α›ιαεεω">>εω ωθεεερ”ωϊπε
Με· πιο! υπίπείετε ·όέίαπ8ε2ε2ίίή8· ζορ ΐιεί·είου:··
πιῇ :σου Ϊιατ£εΖῇ& θεπϋίπάσ ΡήΘΗαπά·οπ (Ζωπεζ|`σ π]Ι:ε _, $·ταο?ι!ίδε επ ποσίνίοεί[ω £ααἔ

Μάιίεπ πεάετὅωἰεπ_ζ άσο, όσωπ ·.Β`ῖι8έ?εό?ι-ε;
πιω”

ιἰἰεπ

.εῇ Μελ

αν! ··ᾶιἰἐ£·^`·υϋοϋ ἴἐἐ7ἰ~

ρατ£ῇάἰ8· ύεοοτξ2εείαατ· ἔ:ε›πιιἰετι·-` Μπι _,

ΐ0#

απάεπε 8·εάαοΜεπ @πάσι φυτά:: 8εϋπι8·2. -·.
κ·

Βεεάσ ·· “Με

Θεπ

8·εάεε2$ε ^υε2π‹.ἶεεὴ`ι

άεπ
ουετΖἰὅ·2
Παει·αν”
ἄστυ:είεΒοννωινο
ΓτἰεσσΪιε
Βερίαα2.68
1.ωωειω28ε,
ἰπ=ἄυ Ψού

1°8ἱ811 Βενἱενν _, ά212 υο?8·επο Ζω ρίαάι© ό68,
υοΜααΙά
Πἰ£ἔευετε, επ
άε .Β:·ίευεπ
:πε£ εεπί8ε
πιοεσ1!·$συνέ·8- ξυϋ2επάσ

ααπΜεΙ·επέα8·επ- 8·εάτιά·Ι _;- $οσή- ω· @Β '819ύ2α)·-·
ώ, εία£ ?Μέ 8ε?ιεέίε Ρία:: απο ιέί!8ανααοιππέα·ἐε!ῇ£·'· υε)·απεα?ετάσ-,- ο» απϋ ό» ώ. οπααπ8νέ
πωπω ¦ ποοάεάέ·ε!τ]Ι:Μέά ό:·α8·8 _, σκι σπιτι άἰ£
ιυοτόοή8·Δεεπεπι συἰιῇπ πω £ωἰε£εσἰιπβ .ω ἐν
νεπ _; ανἰπἰ8· .πι·οο!νπάε· πιε2 πιῇπεπ ασά·ά, ει:

της πιίπάστ Ρα.5·εσπάε ασκ πιι7πιε Α¦απεπ. Ια ?ια Ιαα£σ£ ιιίι'8·ε&οπιεπι ποτπιπετ ιἰει· ?σι

δ:ΗΨε ει .ΡΕ κ; :ι ΦΙΦΑ

<ΖςκωςΜέ-«#ω&ΜΜ4:%ΑΘφω
@Μάσι ΟΦ -έα9ωψεωνθψ-ωα€ω"Μ«ΜΑ

Μκε«καΜ«Μ6-ι ΜΜΜ Μι”π@ἶ8ἔοἔΜ
Βενιαετω;.-Μ «Φ Ής«Μ%Ζά&εϊ !Ξβε
Με ΜΙ=ἱ«Ζωσ<=Μ Βαυα!φέ ΜΜΜ ‹ω««

πσιπε€8$σϋ ::·Χἄἰ6.=;ἐ€‹›·ΕΧΘΦΒΜΒ€ἄΕ€ΟΠἔΙΜ&Ή
ει» .€4ασφ«=Βοϊ(Μ«Μ4«σ«πκκω!Μιδ
ιἰἱε ώ θτοπἱπ8ετε ) “Με Έσω |ιαάείεπ νετ
8Ρ“

Δ Μ!) Μ«ΉΜΜφω,ω, @παω %περπ+,

θα»
Μ·ω<ιιε
ΘΒι`ἘἐΪΜἰά€2:Ή€ΐΖΩΒἩἰΠἔΘἔ ωϋ«τωαε&θο ΘΑ
ὐθεε‹Μ πιαεώσ έασυσκό24ω
ΜΜεζ098Μ
ὸΘὅΨ?@
Βέ28εσ-·ςς ·άαθι·, Μη 5·ϊοεα8εςε

.ἔθϊ#8£·.ω

Μ·Μεώεε;ωΜο:«Μέ2&Μ8Έ Μ Μ;»
ωή.ά8%ο ΠεειωΒΦακικα ηἰ46
άΘιστωαοΜέε

99Ρ?ΡΜ

ὁΘΜΒῇ,ἔδ8:ΪΦΪ€‹›-€ΡΜΕἐ

υίΧ8τι2288ΨσιΜ·άίθεύΓξ2Μπ:ρξ.Ψ6ΜΜιπάεϊ·εθΜΗ

πωηΜαύτίόυξΜ]Μ. ωω7ς«Μ«ΜΑ
|θεώΘΜπιτ.εαΜΒ· Μ!
σίεάτέίνε ::ί·πτωεπ νεἰεπ,ατἰαἑῇΐι€#·.·θ% 20%' Ήθη?

ΔΑΠ: :ΠΠ Π::.;:ΕΕΖ Η Μ»

ΜΗ

μι Δ μ2πωφρπ ·

ΙΧ

Μαατάψεω

πικαπ'
0%7&νΜΜ Φϋω·&α”Μ[9ί
89ΜΗ498.
Μπάε;Μπ
(ΙΜ (ΐΒί·»99έξ'Μ πω». δαπέ,".πω
υπάσκ

?επ«·ι2ηαϊὲ'@ἶ:.‹ωῳ.

ιἰω
«πασα σ7°πϋπ.όε
_ρκέεπΞεπϊξ·π·-.Μ
αΜναφειω·πωω
· Μαθ. τπεξ απαι·π22σ· ιέσ.

8πίίε οπάναπ8·.ε2 νετπιάά$_, α'ίε ω” συεάετνατεπ

Μ; έα!

ωεεεπίιΠ: είε υτἰεπά ί.: έωυοπίεπ

φαω-πωσ! έ δίίδ

δαοοπ2 ; 8·εε·π υτἰεπά, άἰε·

@Με @πάω υπάεποπείά Ρτῇε£ ; επ πωπω;

π:ααπείίε τοπά σ:: οπα]|ιαπἔ:εἰῇἰ;..ρρρτἑ απ::
8·ενοείεπ ιιί2ποπ:2.

.Βπ είε ίεεε:· κα! εἰοπ αἰ

είπε ίπ ε2αα2 :ἰεπ 8·εε2είά_, ιίε απατα? Σε
ύεοοπίεσίεπ παπι ω ε2αἔῇε _, ἱπ ‹ἰε β9$$ετοε
/επίπξς·επ ἔεΡἰααΖε!.

θεἰῇ.ἔ: οπο ἱεἔἰετε υετἔειἰπἰπὅ· υαπ πω:
8οεάοπ πααπι εαπ: αοπ£επσιυαατεἰἰἔεπ :παπα
ραπ |ιαπε ἰεεά άοε2 _, επιω·2
8·ωσπ:·Μ5.

σπα οοΙ: (Μ

?σοκ οἴε ε" απ Βοννωινο υἰπάεπ

ιυπ ?ια εοπϊεν· πἰει! 8·ευπατωΙ:: πιο:: παω επ
ροτιίεσίε.'

ΖΠααι· π” ιἰοε£ απ.: πω, :Ζω πε

Χἔ

μι" πω·

πι”.

νοστ8πεπο:πεπε ιαί28·αυε= έα !πέωεπ _,

όσον·

Βοντικιπο αυτι 2ῇεἰ ω: _2ῇά ίπ άσε 2π8·σία·|ισ
ΝἰειιφσΡαΡἰετεπ 8ητά!αα$ε$ , πα πἱε£ Με άἱεπ
902978 »Μπι ισοτάεπ πἰ2ὲευοεπιἰ, Με |ιε8 σοκ)

ῳτοπἔεΙῇΒΡΪαπ άετ'-0ε:·ιαπιε!ϋι8· 2ιάβε πιαἰσ
ύϊτ18$ωτ .ΒοΜετ πυ!!επ ικά άσε Μάρ ὐτἰευεπ·
.Ψοειἰἰ8 ἰπ @τι Μ·εεάε ΜιιΙῇε υο28υπ.
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Ρήμα ΕΙο εεΙεεειιΒείά ενω, απο °σετεοΒ:ιΒ
δΙοοτ Βοτ ίπ 'ί ΙίοΙι!; Ηενειι εειιοτ 11ἱει1ννε υἰΕ8εινε (") ΥΜΕ
δε: ννετ]:ε1ι Μαι θι1εΒι:κ1· .ΪΛτποΧ, άο11 ᾶὶοΒὺετ νΔη Βία

Ϊμὴᾶ, οπι ρωιΞ8 Βοιήέτ το Βενειι νατι θε Ιο2τοτΗιπϋΒο
ἔεεοΒἱεἀευὶε ναιι εειι νοΠε, δε! ᾶοἑ›τ άεαέεΙΒ 1ιεΔιαννθ
ζσετκνωτεο]ηιΡ επι ονετεοτι1ιοπιετ, ἰιι πιετιἰ8 οΡ2ἰ8ϊ, ΜΒ
άσοι· ι1εε2εΠΞμ εειιΒοἱτὶ ἰπειἐτειττιιιιἱηΒ "πετ άεπ ΑπεεΙ-8ε.τό
εοΙιεπι Ωω, άπο ΒεεοΗουννὶιι8 Βε14ω8ιήΙ: άοεΕ Ζῇπνοο1·
'
'
?ο
. (*) ΒοιεΙνε ἱε ορεεάτομο :ποπ άειι ΙΔιιΖεΙνοτἰεεπ δου
νετπειιτ.νωι ΐτἱεεΙειιᾶ, Ή. Χοπ” ΖΕειςοΔ "π Πωωτ.υΔ, εαπ
εάεΙππιπ , νεπι ΜΜΜ Φωτ «τη οιιΒεΒτοπὶρειιΉεἰιΙ Η: Μ! ΜπινύπΒ
Έωτειι άει· !εΜετΙιιιιπάε να" ·ιί]ιωπ €εΒοοτϊεΒτοτιὸ ννϋ ἀἱΙινἰ]Β
εεΙε5επἱιεἰἀ _Μάιίειτ εεὶιιἱεε Ισ τῶι, οι: πίσω ΒεΙεεΐιὶο ποτε

νπΗἱ€Βὸἰἀ οι: ειιεΕνι·ί”Μά @μπε ιὶε ιοοᾶειιιἱεευ, ᾶἱε Ιο1τοι···
Χυπάίεεω οί' νοΙι-:ιιεοΒειΡΡεΙῇΕε οιικ!ει·ιοεΗπεεπ ἰιι Ρι·ΗΜειω σα·
άετιιεκποπ, κά] ΒΙῇωοεἀἰε επι άεπΠ:επ ει·Κειιοεπ οπιτΙει·γοπάΦ
80 ΜΒΒεπι.

( 9 λ
ὶἱε Εη8ε|εο)ιεπ. Βα:ιτει1Βονετι ννειΙ:ΚΘΗ ‹Ϊε τιἱετιννΙιεἰ‹Ι Με
-οπάεικνετρε «Μπα Ιι1ετ €ο1 άε2ε ο11άετΙι011ύτιΒ 1108 πω.

Κα· Μη. νη °Εο011 ει1Ποτι εΡ1·εΙεεη ασεπ· εεπε ικιϋε , ννἱει·
Ψοοι·ναάει·επ απο 'νοοτνο.άετεπ ντπετι; πάει· πιώ επι

πάω «Με παεί ετοι·Ιτσέ ονετεουΕοπτετ ΔΙιεΕΒεπ Μα ιΙε
·οτι2ε, επ ᾶἰε, το πιἰἀάειι πώ ετειετεοὲιννετιΦεΙἱπ8επ οτι
νει·ειπάεΗπεοπ ἱιι άε πειτι1ιιτΕ]Κο 88ΗΘΗΙιεΜ όεε Ι:ιτιώ,

Μπιτ εΨωιάοπιτποΗβι νοΠαΕειι·ειΚτξ;·, 8εάυ.υεπάε πιοει· ΦΠ
Ί:ννοε δι1ΏθΙ1(1 ῇεπειι Βεννιιειι·ά Μάϊ.

Οιπ1ει· άε νετεοΙιἱΙ

` ἰειὶὁο‹νιὶἰἔεἱὶιΕἩειμ @ άεζ ΝοάετΙωιάφη Μννοηε11. πω:
εἱῇ ει11εειι αΓιςεεοἘιεἱάεπ επι οΡ :ίο!ι 2εΙνο. Πε Βειτεινἰει·
επ σ.ϊε ΒεΙ8 πἰῇιι ΒΒ.πήεει· ίε ΒέτΕετιιιετι νειιι σπάει· «Με
ππετιὶ8!:ο 8.απ]:οιποϋπεοπ, πω! ννεΠω Μ] νοοξ εοπννοι·ι
Έεπ1:ιει18ά πεμ·άεη.

Ειίο2ε1ι ΒειιάΙιενε11 Ιιι1ι13τεεΦειαιι

με.μάνειώΒ εμ οικιΐ8εΒτοΕοη. ΗΜ. Ισ.πά Β ά1Ιεννετί
81091· ονοτΕοετεοΒοτε ονετε!ι·οοπιά Βεπο1·άεπη Βε!:_ Β Εσύ
ΡέιιιΙόε- @επ ΒοάοΙνεή εεπνοτᾶειι ι›τι;ἱειι·δ ἔοιἶιἰἑΙοιι-ιὶο

γΙοεάοπ ω, νεοΙιωιΙειι Βοιοο!ιτ άοοτ νετννοεετεπάε @Μιά
Ι.8!” Ι18%Ι1εεΐΙ: ττοοι· Ιει118 σΡέεΙ1οιιάεπ εειιεπι ο11σ.Πιαι1]ιοΐ
εβο.ει€ενοι·απ Με βο2Μετι; ΜΜΜ τω] 11εοίτιποιτι
άσ βοΪιοΙειι ω:

Μαι

άει

]εειιιέεΙε νωάτωι:ιε1ι ,

επ

ΐνετεεὲενεπ @τι ‹ἱε οιι8εἘτοτιννΙ1εἱἀ επ οπ26ΚετΙιώά άετ
_ΜοιιᾶἑΙἰηΒο ονο;·1επτϋιέρη; επι ιιο8τεριε, ιιὶετϊἐὅξτιετεεπιἐ

«ἐκ ζωο ΒΘΙεωωρήιιδειι, εΡτεΕεπ- ει· Ιιο11άετά άι.ψετιι!
(ψ) ιιιεπεαΙιευ άει ἙιἰεεοΒε €ειο.Ι, νέι·ϊε8επννοοκιβ8οπ 2οο
'
Σεπ Χοπ νει:Ιιοελ να:: :Μπάντα Β Με νἰυἀοιι ίπ
δ» νδ: Βειιυπιπ'ε ΜΜόίπε ω ·ιί]ιι θεσοΪιὶοάΪτκπιἰἰ8 2'ΦτωΙ
θα. ·όοπ παπωφωω :τι ώ θνετεποοπἱπὅεπ ά:: ί/κίεεΙαπά
ω" Μ' ι8:ιθ.
(·1·) Βε €εΙ1801ε ΒΘνο1Μπέ νεου ΡΑωιωα "Μη :που ώ

(δ)
!ιιιιπιε νοοΝπιάοτει1, επι Δω Ματ 2ἱτ:Β ειιιιιεἱειι.) ‹1ω.οη1¦

ι:ῆ εεϊνειι εναι 20ο όσοι· νοΙο Ιοε]:οκι:ιε68ε ΒεεΕιτ:Με11
πιιΙΙετι πνοι·άεπ νεττοἔετιντοοτᾶὶἔᾶ.

Βἱιιιἔἱε ο111180ιεφΠ]Κε ψάεπι Ιεάο11 ᾶε Ετίωιοπ πιοοάο
Με! ἱτιὡ·ἰπ8επ ν:ιτι ντεειτιιἰεΙἱιτἔεπ. Ηιιππιε ντὸιεἔΩΩε Μ88.

πἰῇιι &ειέωατιωτι ναιι οιιιἰο ΙΜεεοΒο ννεΠειι ,ι άίε Μ]
@καθε ὶτι2ἱει·ιε νετ1κωτάοΙϋΚ) τα άο @Μετα οσων· :πωΜπι τε ΒεΒοοτο1ι

Ηιυιιιε νοτΗεεΓᾶΙπεἰἀ Μη ΜΜΜ πιω

Μετεω €εΠἰυε πω ι82δ, πο5,οιθ; Με" ίπ Σεοιυναικάου, Παπ
ἰἱιπἔοιι, Ρτω.ιοΚει·, 81ωε1ι επ ξπάοτο πιο άο 8ι·όοΕεω ετο‹ὶω
εμοιεΗ:. πιο" εωεάε ΝειὶεΜυἰΙεοΙι,_ Μι ΜτεΜι! πια· ΜΕ. Ἐι·ἰεε1;:)1
ρἰεΕ ειΜεωεειι. - (Παω απιαιοι·Ηπιδ ἱε πάω μιτιοεΙ ῇιιἱε1: Μ
ΡωυεΕει· Β. ν. εμεε:Μ »σε απ: ἔσω άσε! Με ΒενοΠΠ11έ, μει
πιοΕ]Κ ιὶε ιοομπειειππάο ετΒοϋΙετεΠαωε, ΜΙ Ρι·ἰεε‹:Ιι: ‹ἰΠ πώ πο!
11ιεόε ίπ ΒοΞενναυιἰ Με εοντιΙ εξω Πε Ϊετ!.)

β) Επιιω πρκεΙα πει απ; ΜΜΕ, ΜΜΜ Με! Β Μάλι·
1·'ιίεει:Ικ ΨεΗεπ,ὶιι ΜΚ οφ! ΐι·ἱεεοΒ $αΙι·ιιΙα Μῇ δι·.·Ηιωιν.η
ο.ωπικο.Δ ἰπ ΜΕ ΙΠοοΜετ Α1ήιικη, οπι:Μ·εε:Βε ήδη. Νοε:Ιι κή·
πιοι:Β Ει>κειμ- ΜΒΒε·πι Με! εσιὶειι. - [ΟΡ ννοΙΧε ΡΙωι!ε δε: Ποπ

Έπειέι πι: άΗ τ.εω2ΜΜ: Μάι εΕπωΙα, ννοτοιι Μ] Ματ. ΟΡ Μ
ΝκεκὶοσΡἱιιἔ ε!" ΒοεΒετἰῇ Υει11 «Ε» Πω· Ρι:·τισε Ήικιιι:ειω, ἰπ
.Πυξ Φιλ.
Μπακ: εκεμφΙει·επ να» Μτιώνς Με Εοου·ωμΒρ
_Βοάεπ_,_ σρ όσο 6:π·ι!.ει!0€μ18 με. 38 νεππωΙιΙ οικὶετ Μ. _ιι επ ω,
τηιατήεπ]1εζ ΜΜΜ: πιω ννἱτ ΡειΡἰοι· να: όοοι·εοΙιω.ού, «κι νοοτ
47.ίου πιο1 :ιειὶΙεεΕειιἰ2ι8εη νου «Με Μπι! να:: δ. Α. Βωπειιι.Δ. ΒἱΕ

Μπακ: εο1ιψχτ ἱπ Μπάειι Ήπι Με Παπ ΙΙιιιιει.ι μπααΏ Μ:
.ιξιι; «πω εφ :Μη οειΜ‹›Βηιε Ζμ]ηετ ΒοοΕοιι_, ίπ 8ερΙοπ1Βε: ;.819
Υοθμοι:Μ, νἰικΗ πιω με. ?ή Ν°. ι Β: οικω:: Π !ήπια:Μ·ί

ΪϋοσοΪι: [εἰ άπο |::7/α Γτε;έΕξ:πά , ρεεΝτα .ΒαππἰήιόεοΪιΪ, βά)·οεΗ
(ίπ 'Ι. ΪυΪεαοΙε:~ Β] Ή. Ησαυ:: 'πιτ Όωω:πωι Ράτοσύ-γώαπ· ω»
Η βεν· ι.άδο,ήπ ή εξτεί ορΪσοπιεπ /επ ώ: άτοε?:ΐτεσεπ.

ΝΒ.

1)οοπσ.·|ιοωπ πι” οΜοοη·ρφΡἰεπ, εμ ·υε,πε!αΪτετρ ΦηΩΓΩς78£ΪΙεἰ<

ω 88.9. ιὶοοπ 8. Δ.. Φωσιω απ. :κι ΜΝΦΡΙ894° ἶο ρΦωοτ'
1οεπ δ00ι·Δε.βιπϋΠα ΉιωυεηΔ, αδε Μπι· Βἱ8ςηΔἱ0Π1,·ε8ιῖεΩ|ΔΙι18αττἄ.
Μ άι· Παει· Βοννωπο απ!! Με!! πω· οιιΙ;πι€.ε Μ ι!ε ΒοιΒΘΡ
'#1

(47
δει·τεαϊ Μάτ απο ροεἱπεεπ, οπι άε2επτπ τπτ ν·ειππετεπ.
το π1·οπέρπΓ νν·οάετ·ετααπβεπ πιιππε · ιεΙἴνετπείΪἱπ8 οι:

άίο Βεττοπννἱιοἰά π] όπωνπΙπ πε!επτεπεπά Η).
πι «Η Εἀἰτιππτἔπ Βενίσνν, Νο. 83, π εαπ :π·τίπετ
.8εΡΙΑ.ειτοτ ονει· τω πιιόε ννεττεπ επ 1·εί.3ετ·ίπεενοι·πι ω·
Ξ1·ίε2επ ,. πετννεΙπ ,_ εοποᾶ›π νεΙε πεΙππ8ι·1]πε πψοιιόει·πε

ποπ Βενειττεπάο , νεΙε άει· ἀννεπΙπε8τἱΡΡεπ πω νει·
6Ρ:απά ππιπ πωπω, ποπ :παπι ποοι·πιιπάίε ίπ πΙὶεε, πο:
·οοετ-πι·ἱεεῖειπἄ πο!ειπ8τ,- ππιειι· (πε ννεπιπΒ πεπεπά πώ
:πετ άοπ πίσπννει·επ τοεπτειπά νεπ πετ επεεπΙππε Ετίοεπιπά.
Ψὶί πω»! ι·εεϊεπ, οπι το 8εΙοονεπ, ω π; πετ ποοὶτ »απ
πο2οοπτ, εοποοπ πϋπειπε ίπ πετ 8επίπτ Αίτια· ννοοπΡπιπτπ
έςπίεεπ; πο8τππε παπποπ @πιο ω8ωΙ-πα1θ οπάει·2οεπίπή
παπι ω «πι, ω πἰῇ πο:41·πείτπ1ε , πω ιιἱτΒερπτ:, επ
τοοποπ , πως οεπ' ετι·πει.τ πίσω ποπτ εοπ1·ειπάει·ο Φωτ π”

ΎετΒΡτεἰἀεπ ονει· τπάν:ιππεπ επ Ιἐιπἀεττοπεπ, νεων”
πετ οσε πω: οπάει·Ζοώω πιπ8 νεα: ειΓ8εννεπά.
_

κ

πίνεπ·ξπ. ν1·οοέει· νετνώιιτππά ) άειτ οσέπ @ο

εοππτριίππίθ επ 8εΙοετά 8οπτήνει·, Με ἀε_ πτεί.!ει· ντιπ πετ

παταει ω1π 1επιππεκ *Βενἰονν , Μ νεπεπεπ·ά το π»
Ι

- ω! Σ' τπτ, 'νοΙἔεπε π» ε61ιετε1ππ1ίεε 8ετπίΒεκπε ·άο1· οιιάο
Βεπειδπαππππάς Βε-ἐππἱεςἰεοπιὶῇνετε ,πω ει·οοτ πω' απ
πενὸΙπἰπἔ ντιπ Ειι8οΤπι›άΝιιἱτ Ει·ίε2επ ποετεπτ, τω π:

Μπείτε επ ποο88τε εε2ει8· πα @ποπ ‹1ο (Με Κι·ο-·
Ν
¦-

`.

..

τ·ι

:

.

ι`ωπ...

πιπποπο Βἱπποτπεεπ

τ
ί..

Ι

.
'1-ι'.

τ?

Ϊ
"'

Και οπτοτ·ό, οπιππ· απ: πωπω νειπ Πισω,

ρω εποπ:ΡΙιπιι· "π π Με εενοπσ.τοπ.

.Βα]/είΙ.]|

Πει· Βοεπ πε δι:πι·ίίνει· τω· μπε" τεσπα νει·πιππ8
ντιπ τννοε εοπρτοττεπ πἰτ πετ εεάἰοπτ ναπ Ιείι.π:: πι: 8ι:επι·ι>πει,

ΘεΡΙππτετ νοοι· πο νει·πεπ··"π θ. δ' πίσπνε τιἱτε. Μ. γΠπ

”

'

ί

.Ρε 7:22.

ί 5 Ϊ
ιπῆΚ νειι-Κοιὶυτ, @Με Κτο1ιήΕ, ιἰὶε οιι€ωίοΙά οιιιέοΜ
@ , οτι 8εεπι Βο2ει8 Βοο8εωιειωά Βοιἱτ.

Βε2εΙνε πω! ΜΒ:

ΚειιωετΙ:ειι·νειιι οιιἀὶιεὶά , άο ϊειειΙ-Β.Β01118.8]Κ6τἀ'τιἱε11ν7ετ
ύνεϊεο!μ ε11`ᾶο'νετεΒ6ιινν ιοεϋτΙοεῇειιἀ επι ΙιεάουάειεεεοΙμ

Πἱε Με: ἰιπἱεΩ , πι! οι· πἰοί Εμ άο61··Βεάίο8οιι ννοτἐ
ο!επι; - ειιμάοοι· ‹ἰε ηιοοετ σ.Ιέεωεοπο ι:ιΜΡτωΙ: άσοι· 8ο
Ιετϊετάετι ἱε 21ίεέιπάε'ΙεπΒ πάψει· :Η Έσω εεεοΒονώ1.

'

Ε: @τι πτοΙε ο1111εια11ΝΕει1ή8Ι10όε11 ·ὶιι θ.ε ετοΙΙἱη8επ
πω ιἰο ΕἀἰηβιιτεΒ Βονἰενν,- ΒΘΒΏΗτὲΙῇΕ ‹ἰε τω] Νταιι··ΙΜ:
εψ6τιωΕ ΕτΜ:Ιειπά.Ν να· νει1ι νοημοπ @ε 2ῇι1 , κλποτάΙ:·
:ο 8%Ρτο10311 Με» Με! Ι1ετ μπω Μιά €11·ἱ1ι »Με άει·
Ηεἰιιε Μεάειι νιιπι ιΠε Ρτονἰιιὲἰω Πε Ρι·οενειι άοο1·δευ
ΒοΙιτὶῇνοι· σ.εα18εΒε.ο.Ιά, εῇπι πω· οωιτισιιιννΕεπι·ἰ8 εεεοΙιτο

πιτ: εΙ!” νσοοίάεπ εεεΒ; Ι1ϋ-.οΡ; επι Φιειτσ5ΔδΦτ πεἔεπ
νει·Εεετά. !)ο ΕήοεοΒο Βοε:οπι-', πετ Ιιῇ 3 Βσπατοπι άο
οοτεΡτοιιΕεΙἱῇΕο`ιιἰτεΡτπ* άει· Δι18ε!επϋκ:Βε. Μ. Ιιιάοιν
Φαιά ? -

πιοο!ι ἰεπιειιιά Με: ννοιεΙά Ιιοοτάσε άϋ: Μ!

άο11 111οιικ1νωι εε1ι,'Ἑ`ι·ἱεο-; ννωιέ ΜΜΕ ἱε ;11ωΟΡωα1φ1ε;1%··

(ΙΜ ἰιι άετι Η]ά ·σειιι 011εω:1ια· Μαιο:: 8οει1 ε1ΠοεΙ ποσα?
ίπ ιἰε ?ιίεεοΒο πιώ Με Πι ΒεΒοιι, ΒεΙπιΙνε Μπω- ,
νεΗ:οι·ί: υὶτ 2ο ΜΜΜ, ου £?ιαπωσηε :δώ άοε2ε1ίΞι-άο
1εωω, ννειατἰιι 1ιο8 Βονε1ιιΒοάι ώ λ ονεϊωΠἱ€ ἱε-,
ννοτάειιάε πάΙΒεαΡτ6Εεπ 8οφετάα Μ; Κιιιιπειι-πὶοτ νοοτΒἰῇ Με: ἱτι ΜΕ νοοΕ·ΒἰῇΒιιο.ι1
σρ Με ιιιετΙ:επι, Μ! Φ: ΕΦ11Βιιη;Η Βονἱοννετ εειι πω· σνα
@Η οστάα:Ι 11ικόΒ: 8ενεΙά σνοιζδἰ:: Ψι1.1.:ξω; Τειαι·ι.ε. Ε:
ιῆτι ννοἱυἰἔε βοεΙ:ειι, άΞε 2ιιΠιο οιιἀιιΒΒεΜὶπιιἰἔε ΒΙἰῇΕεπ

ᾶτειεοπ να:: οοΙιτατιᾶετΙιεἱ‹ἰ, Με ό1τ Πέμ ΒοεΕάεοΙ Φωτ
ὰ: νετεεώ8ό.ε Ρτονὶιιοὶὁιι. ΖεΙάεπ Έε.Ιωιά6 ὶτι ‹ἰο Βῇ
εοιπάο:Μάεπι , ᾶὶε ΙιεΕ ΒενειΕ, !:0ο11€11 ὰ: ΜΜΕ 8Ι8Θ·,

Ώ 8. λ
Μάο τοόσηορΒιεειι πιεεω3 ιιΙΗῇ‹Ι εαπ' ννιιεεε968οι·ι ΕΕΧ
επ νοτεωτιᾶἱ8 σοι·άσε1.

γεια - ναι Έιικι>ι.ιι; Βἱειιὶιιἔρι1

:ιιιιι8ιιιιιιάσ Ετίθειαιιά ΜΜΜ' άε Β€νἱοννστ νοοτ ουδει
ετοιιά,' επ @πιο νοι·ιεΙιειέιιδευ. ποστ | οιινηιιιτ.

(Με

ει:Βιιιιοι·ι Μιά; ιιἱΙνΙοειεε)σ επ οιιώι·ιοεΗιι8ειι καιει απ?

ιιύϋ101ΜπάΙιειά οΡιιιοι·]ιοι·ιόειι οτι νει·ειειιιόιεειι μακ.

Πο .1ιωπατ~Είπεοπ νεα 8ὶι· Ψιι..τ.πωι Τι-:ΜΗ.1: @η Εζε
αρ @οι ;Βῇιοιιᾶοιε Βετάἔιοιι-, Μπι 8ει;ενο·ιι 11ο

ρειιο_-6.ο Ραννἀιιοὶε ΙΜεοΙωά, ω, ω; πιοιχειι ω οτι
ωωιωι:,_ οιι8ε;;ιιοπά στι οιιιυνειιιτ 2ιξιι. πι] Πιοοϊ0ιι Βο
Εοιιιιοιι, Δω οιι2ο οιιιιιοιι1€ίιι€Βιι ιια.ιι άι» @Με !ιατοιι
ωι·ερι·οιι€ νοι·ωΙιιιΙάι8ά ΦΠ.

Οιιι τοιιάιιιτ ιο ερι·ο!ωιι ,

άο ονετεειιιτοιιιο$ ω Με! οιι νοΠεεΚιιτε.Μετ Βο.ειΙάειιι στα
ι!ιφυεστει; ω εστι οιιάει·ΖωΚ ειναι Βῇ ιοάοικειι τω νοτι
ιϊω νθϋ ιιιιιιιννο μιιιιαι "η 86ΜΗΜά , ου Βιιάάειι εστω
Βιιιιιιο:ι νετΒοεΙᾶειι το κ·ετ1ιιοε1·οι;ι οιιἀει· ΑΜεΙεωεειι πω.

@τι ιιιεετθονοτᾶετᾶειι` Μη: παπι νετετειιιάεΠ]ιτε 1ηεο!ισ.
ιιτιιιδ. ΒΡι·οοΕΜΡειι_, Με νοτοιιάετά ΕιιδοΙιιοΙι, Ποιιιαπι
ΜΜΜ ἱιι οιι.ιε οο1·οιη Με άε Ει·ιο2ε·ιι ηιτ:ι!ιειι νεοι

1ιιιιιι=ιο -οικϊε ·ννετιεπι επι ΒοΒι·ιιέΚοτι, «πω 11ιΠ11ι.0 (Μει
ιιι6αιιιειι οι!. "ιι !ιιιιιιιο νειΐοἔοιιννοοικἰὶἔοτε "αι ειι;ει!ει·ι
επι @Μοι!:ειι, όιιιι ]τοιιάειι ννΞῇ ιιἱετ ιιειΙειτοιι σειιο νου

ινοιιἀοτΙῇΚε ονει·οειιΕοιιιοι $ι1εοοΒοιι Βου επ ω” Υοο.ιν
σπάει” Με ιιιιτάε]ς!ρειι·; επι, νοι·ΒεοΙδιιι€νιιΙάο Με, ΜΜΜ

0118 Μοτοο1 ιιοε οιιΠστε.Ε.

°ινωωι Μάι ἔτι πϋιι ΑιοΒε Βαε1: Ρωσιτειι εεεο<
πι: νιιιι ώ -σικΙο Οοπ-«Ειέωο!ιο @Η , ᾶ.ἰο @ω 1οιιωΙιο1ι
ΔιιἔεΙ48αιἱεοΕι @ιη πω” θ.ε:ει Ρι·οενειι Βιαιωιιι ωτ

,/.
|

ἱιι @επ πειιιι8 ποστάειι. Βο!ιεινε πιο ὶ1ι ι·νάαι·Ιιειά Μ»
19,ιι(·ιι·ι]Κε οιιόοιτισηΘΗιι€οιι ιιοιτοοιιε όο ινοώοιι_άοι· ΕΤεωωΗ

(7Ι
ειιιι. ιῇιἰε πνει·Βειι "κινειται νο! νει11 οι:Ιιιι€Βιιι·ε ΙειΙει·ξωι>>
@μ .τπιἰιειι. Ζί]τιε ἔεἱεετἀὶιεὶά ιν, τιιειίεΒειιετεια1ιάε πιο
Βεϊ:οι·εΙ: ιισ.ιι οοι·άεεΙ, εειιε ιιιῇΙιε ιιιψ:ι, τει· νειΖειιιεΒιι8·νεια

Μ. Έθνικ Ιιῆ ιιειιι :ΜΕ :άνω ιν ονει·δεΙιι€ειι, ε.
ή εειι Ζω ἰιιιιἰειι Β1ὶιιᾶε πω.: θε εΡοτειι άει· σιώ
ΙιειεΙά .εειι ννε8ννϋιει· πιει· ειιιάει·ε ιιιιι!ιοι·ιτειιειι, ειιαεειι
νεπιιιιεΙειει· νεα ει! πινει: ει· νει.ιι Ιιετ Παπά Οοει-Ει·ιεειω
Με ινοι·διειι ονιεεάοΙνεπι

@πε πιεει:ιε Πιεοιἰὲιι Μαι

όιειι 8εεει κια· ομιιει·Ηιι8; ᾶεννῇι @πιο ΒΘνν0πωε νιιιι

ει, ω πιει: @ιη οιιιἱετννει·Ρ έτι νετΒειιιἰ παει, Ιιειιι
ΒΕιιά ΜΜΜ νοοι· ννεπειιΕ]Ηιεάειι επ άειιόπι1:ειι. %
'Με, Πει! ιἰε ΕιάειιεΙιε Μαϊ νει·τιι·οιιιςειι Σε, Βειιοοι:άειι Φ
Εειιιε, άσοι· ΙιεΕ ΡΜ 13ωιωι, επ Βεειιιάειι άε Εειιιιι, @οι
Μ ΗοΙΙ:ζιιτ!.π:Β (*). Πε εει·ιπε επεΠιιι8 ει.ειιιι!: ερ @κάνω

8ι·οιιά, ιΙε Ιιιιιωτε ια άιιιιι·νιιιι νοιιθιΙαια. =Πε Επι! ναι:

(") Ζἰε :.ϋιιε θεεοἰιἱοἴιΙε άετ ι4ιωὅεσΙοτΒεπεπ αἰΙιεπ .Ρτἱά
εϊεοΙιεπ Με: 8αε?ι.νὶσε|ιεπ δρι·αε?ιε μ. αδ, ννιιιιι· Μ] σε Γήεεο!ιο
Με! νοοιωνεΙ1 , Με Με ιιΠεειι Βιιιιιιιιιιέε ιη δε Πειιιε νι!ιιι€.σει

ΠιιιάεΙορειι επ ΜοΠιννει·ιιιιι, - ἱιι ννεΠ·ι.ε Με ίιιάετάωιιι τοκε
νιιΠειι_, νει·ιιειιιΙΙειιάε νει1 Ιιει εεννοιιε Ι:ιιιάι“ι~ιεεεΙι, Βεειιιιιιι - ειι ἱιι
ννἱει· Με! Μ) νοοκοιιιιει·ειεΠ, «Πιτ Οι:πειιιιιι·τ “και Βεεειιι·ενειιι

Μάι. - Με: άστε διειιιει· εειιιιεει' ιιι άε εεννοιιε Ιειιιό.ωι!ι
ναιιιι·νιιιι άίε να: ΜΜΜ επι ΜοΗνω" με ΜΜΜ ιι
ΗΒιιιιιε πιει ιἱε ΡΙιιιιτε τ.εΙνε νετάννειιειι] ΑΈννίΒιιιι€ειι νριιιικἰιιιιε
Ετ Βεειιιιιι ιιι βετ Β.ιπιτΜορει· ιιιιι1εει εειι ΜιιιιιιιιιΕ . όσοι· @πανια
Ηιι.Διιιιιιε ε! ιθ7·9 ιιἰἱεεεενειι , επ `ΨΔεεειιιιι:ποιι Ιιεελ ιιι ήπιε ΗΡ

ᾶι·ειεειι Ρτοενω εει.ιεινειι ναν Μ! Μο!ιενει·ιιιιι.νε!ι. [Η πω .Μ
ΜΜΜ , .Με άσοι·

Σιίι€εΒι:ειειε ·ΜΚννει·ιιιιιοι:Ιιε

(Μπι 7αάει Υ811,ΉΛ8ΜΣΠΕΜΕ Μα· Θε Μαη ιιιΣιιι·ιιΗιει·ι. 119
ΗἱτιΙοΡει· ειιιιιιιιιι1ι Β Με Σεε11ντετάειι ιιἰΙΒεΒενειι Ιιϋ 1οιιΔιαπ:ε οι

Βιιιι·ιιιι, επι ιΒιιιιε Βεάι·ιιΜ ιιι Μι ιντεεάε [Με πιει· ·Π10Ιάθ στα»

δικων Ειπα πιο 3. @ΜΒΜ Πα 7ω.1 ι

_ ι,

( 8 ὶ
()ι1ά .ΓΜεεΙυ.πιί ἰιτ Βεννἰῇ:ἱὅᾶ-- νει·ΒιΜοτά , 26ο ὶιἰῇ κά! «
σ:1οστ Με! ' ῖῇᾶενετΙὸοΡ . ότι τοῖσι εΜΜΕΠτιᾶἱΒο 8εβευττοτήε·
Μ; Μεια1· Φαιά” Βεεωτιϊ 11%; - επι

Ἐπὶ ά.ιι ωἰπἀευ

#περπιά, άατοτάεσο νεοΙ ἱε νετΙστοπ .ἔσω ,. ἀεὶ: ἀεὶ

ο: της 20ο νεο! ὶει Βεννω1·ἀ εοΒΙονειι. Ηετ εοιπάο :έα μέ
επε.ΠεεΕβε @πμ εετιε ΡΜ: Μ Γ1·ΞοεΙε.ιιά;.οΡ το Βενεπ, »Μια
άιο8 8811θθι (Η ο11άε ΒιπάτεειΙ 8οευτοΕεπ ννοι·όϊ;· πω”
εοωτιιἱἔο Ηπα· νέτοοτάετι

Μ ΙιεΙαοετιε Βοδεε1τε ιἱει·

Ρωνἱτιοὶε Βεννειετά 8εΒΙενεπι , πιι:161·ο ἱπ εαπ Μάο; , «Β

ΒΙΕοΒᾶἙΝΗΚΩ1ῇ απ: εἱ8ετιεειτᾶἱἔΙιεᾶεπ έα· Μαϊ ονετ8.ϊ; αρα
ΒΔ οεπ τειιπεΙῆΚ νσΠεᾶἰ8 ννοοτάσ11ΒοεΚ #81: ΙιεΕΟίιδ
Β·ίσεο!ι εοπἶΙειιἀιιιεπ νν6τάεπ εειπι·ιεπεοΜεΙά ιιίτ ιἰε_ὶιῇῦ:<
Μπδου, 1108 ὶτι ΒοΒι·ιύΙτ Μῇ ιἱε Ειπά!έοάοιι/ Επι Με
:ποπ ί:ι_·ειειππο:Μπέ ηεεωτ, ω: .άεω:ειο1 ννοι·Εε!ήΕ ικά

ποστϋνει·Ρ ἱε .Καπί πιω; «Ετ ωή' πετεεπε σινοτά!

,8:ΒΦ;;ά.

άσε οο1ιο1οιι; «Με οι· πο: Με: απ. Μ::

βοεζαμβΙ.β€ι'τ .Πεμ Μπα· _ἱ:ι 8εε21; _Βῇἔ;εἱ'κγἱρεε]ἰτι8
άει2]1εφ.τ Βε;ϊειει;ι ειιΙ:οκομ· έιΙ19_εη.

ψ; 111οη-ί

Ε!εΠιιΒο .νοι·1εοεήιι8 8οἙεΒω Η, ΒιιυΒεπόε'εια1$εωπ.εϊετ
Ιςοι·ο ποσά!) Πει; ρω: ά.τι€1186Βεμο.άεφϊοέςΜ άειτ1 ἱε ω»
>εεπάσ.οξ1:161.έ φα με
@απ 2ορ Σκε] νόΙΒαέ

ω Ια·ειοΙιΜισεΗ ΜΜΜ Βε1ΙσπάΦω
°

_ › Ν ..

Μειιί ΪΨ1Δι1υΔ·"·Βυατ-ϊ αι08. νει·άοι· άπτ άτέ νοοποάσ

ῖ9ὲῇ“`ἐἱῇ1ἶι οιιᾶ`>ΓιΤζεεοΪίΨ6ὸἐᾶειὶΒοοΜ γ.σ7έμτιζ
@θέ
;;Ιβ
.1ε8ευθοοι·δέε έονάφεΈουϊθΒηΕάεςΙέιά ,. (Σιδ
ιέυΒεβ. απ] ΟΜ«Ει·Ξοσω ΞεΣ «Μ ου.άο Με! ΒοΗΑτι88Ε

ωεωω»αν σεθι›ιωω::·· ω φπα! Μ· σακιά ω Δω;

Π89Φ$πϋσΕσω σίι>Μϊ Με

«Β -1Β··.ΒΒ8[9ῇἀ-Ρἱ'

η Ηεο)πε ξιι:ο.ΐ;,#οΤεεεπε οο:π!οιη επ Μῇ εοωιπἰΒΘ ο11Φε

€ ει· Η
ΜΜΒέίι ,--έ!οοιι .πώ Νώε εαπ ="ι6εωιω ,Έιι εΕπιτΜΜΕ
ειι6ι·ί οι] έειιιέο11εωΙ: ω” β)

'
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.

μ

κ.. έ.”:«'

ἱ.

“ι ΟπἀοπωιοΙιειιΐ-οΡιοεΙ:τ Μ εΙά6ιετνιιιι άιέ<ιτειΒιι-4
τετιι1801ι, Με Ποιο ΜΗ Με Μ Μ ΜΡ εειινυ· ιοιι-ΜΒΒειι
οιιᾶοτἔειειιι. Εειι Βοει·ίρ νικ ει.Ποιι 8ι·οιπι οιιιβΙοοτ, ηιιι.πωιι,

πιο ω εο!ιψιτ, πιέτ Με! ιἰΒιιΕΙιεεΙ‹Ι, άειτ :ιε Λιι8Ιο-δεκοιι
επ ‹ἰε ίδπάσ·ΙΜοπέιι σε” οιι ιιοΜεΕάσ ν·οΠι νέα. Ή'ϋ
|τειιιιειι @Θεώ οοιάζοιιδειι ἰιιἱιἰο Ει·ιοεοΙιο τω!) :Με Βιιιτειι
ῖοΒειιεΡτεπ.Ε _εο|ιι: @πιά οιιιΒιι ω· ιἰε σ· -εειιινι και άι:

πρ· πετ-παει· οέτει·ιε; ιισάτιι!). πετ ιιιειι·_ει· νιιιι εε€8ειι

ω,ιι, ω

νωεεωινω .Διεθι-εωισιι Ζω, επ ω

ιεει· ·ύνειιι·ρωπβΚονσιιιιιιιι 2ο11άο11 'ϊΓθΖΕΠ.), ιιιε1ιειι ιο
@πιο ωσπου σπάει· νεται. ζ Βἱῇι άεήιιΗ,' άΜ: 6.8 οτιδΜ98

Ει·ιεεοΙιο ννεττειι.τοΕ «Με :τῇᾶειι·:.ΕῶὶιΜιιἰ·ι· δώσο
ι·6ιι, επι 1ιΞ[ Βιιιι1τμωιπειι ω», δώ Ιιἱῇ ·Ριιι·ιιΒοΙἐοοιἄοὲἱΕ
Ζἰῇ ονει%ιιιΒειι όιιεϊιιιετ; ἱιιωΧειιἀεοΙ`,
ΖϋΙΙ τω· Μπα
Μ, ννεια.ι·ειειι «ή οοιι' 11οόδω-ω οιιά6τά:ιιιι @πάει 14.”;

(Π) 2ϋιι Βοο8ετ ‹Ιε ι3° οσων Ι:ιιιιιιειΜεσοΚοιιιιοπ.· '

.- π

Ψι.ιιιιι.ι'ε ΨοοτάειιδόεΧ Η ποιά· ωκο11ειι€, απ”

$τοοι· έόο νει·θιει επι, Μπι πιω ΜΙΒ ιιιοτιι!Ι:ιιά.νοΙΚοιιιω
νοΝϊτοκινέπ. Ψή διειιιισιιιοιιιειιά
νοι·2ειιιεΒιιε νἰοι·
ιιιιιΙοιι ει·6οΒοι·ιεΤ, ω Με άπό! Βἰῇ Ψιμώιι.:8ενοπάωι ›
παώ: ..Πα ΙάιοΒοπιιι Ι·ϊι·Μοιιιιι νιιιι'ν!Ηωπιτπιοικ Βο
θσιϊ 'κι εωωθωι11 Μια! γνόοιάειι επι ειιιιεεΕννϋ2ειι

ό83Π) 3811ΚΕΠβ8181ΙΦΗ ΑΠ: άι; ννοειτιἰειι , ω θι.τειιι:ιι·ι·
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Ιιι1ώιιι.ιι€ 5 ι ω: Με ΑΙτ-ΐτἱεεἰεοΙιεε Ψδι·|ει·ΒιιοΒ.

[Πε ὰννιιΙὶιιεειι νιιιι.-ιΨιωΑ·οιιιικοιιι οπο ἙιἰωοΗε Με! πϋιι· ίιδ
ιΒιιο πω' νετὰἱειιειειι Μι Μου Βειι€εΙά 'άσοι ω: εεΙοει·άσπι
ιιιι€ενοι Υ811 ΨααΙιειδήύβστω .ΒήΠω, ω Μ! άειαι·ν00τ μέ
ΡΕυιΜυ ι·οοιτ!›ειἰετ.ε Μ: Ραπ] ·.ιω..._ '
γ
'
..(ε

( 10 δ
“κοκ Μάτ 8εΒτιιὶΧ€, @τι νωιιιιιεΙ‹1 άσοι· Ε. Ε1>1;Ι:ΜΔ
πιεί
εοΗδ εε:τι
ΨοοτάουιΒοοΚ
ννασ.τωΙε ποοάοΙοοιο
:Ψ ιἰε ΒοάΜϊοιι
Βἱϊνοοτἱ5Ιιοἱτ1,
πιω νετάοΦε
έκ 8ε

8σωωπ παπι Ο .Β _Βε ΜοΜιης_ίε 1901108001! νηπμ86Μ
ώΝοεήθανεφΗ;Ηιιε τικεε!ιαι ΙΜ ΡτὶοοοΙτι ρπι.Μου

ΜοΙι. Εε1ιε 8οΒτἰ€ θτειιι1:τια85ω Φωτ Ιιετ ΩιαΜ8οι ποικΐο
@Μπι οὶ:›Γ νωιο!ιο.ίΈ ΙιεΒΒετι, οι» Φο Φει·ννωτω1ιεφ 10
Βεσατάεώειι, (ΜΜΕ τετνσωτεοβαρ ία εναι ἀἱΕννῇΒ ο;» 10

πιει:ϊιεΙι εδώ τε5.Νοεφέ, ω ω άο]Ισρε!!ίπε ω; ω)
όσα ι εαπ Μαΐ"ΕΠ.0Πωεω ννωτάοαι. Σε·
2ιΜι;ε°εσΙ·Ε να:: "ά, :ΜΔ ΜΙ ΉοΙΜά.6οΒ πωπω άίεΙαπω

ιιιεΙΞιιἔ όο ,και ΜΙ: ΜΙ” απο εΣι=31Ηπε Ήρα· Κ: Ισο
17ετω άδ11ΐ1Β ΒΜβο1η

.‹«- :···π πώ: . αεκ. .›

. 7

Ρτο$Εποιιτ Β.Διπι ΜΒ ίπ Ει8:2.5 το ΚοΡρεπΙιει8οη ήπια
ΒιέέεΙα δω _ὶιι ΗΜ Βτ:Μ 8οεσνεπ. Ζὶῇ Η ωκωω,

σκι πω: 255116 ΗεΙεω!εο!ιο σκι Αη8ο1-ωοΙιε Βρτω1:ΜΗ
που, οωιυνειώΒΙ: Με» ω οωΙ!οιι Με: Με :Μο ωιωινιτ
νωΒοηάοπο ·δούΜοτο οοηε2·έεωοεωεωΡεΙϋΙω ωοεάθιν
θυοοτ @η άο νει·θέουε€6π , @ Μι: Καπ: ἀοι· Ιοττει!:ιιιιάε
Βοσνωειι·ΔεεΒψ 8ο 1πεσει· νέα ννωπάοέ οπιάριτ Ιιῇ καει·
ᾶἱΕπνἱῇΙε σου' οι·ι€οΒοπιώεπ πυ·οε πισω! Βαναπόο!ω, επ
πιω: ενοχινοά ·8‹›Ι6ειϋ1ιεἰτΙ~εΙ.ε_ιεᾶὶ8!ιεἰᾶ·ᾶο ΒσεωιωΒω
επ ΜΜΜ νε1·παοΉωΝ]άτο.8επ 8τΙοπνώ ΕΦΗ 1ξπΖΕι·ιδω
·.

θ) ) Αένση3 πἑῶΪεέεΩοὶἑΒοι:ἑὶἱοὶὶ.

μ.

-

-

._1·

''Η

.ψ

η) τ» νέι-ω1(:¦ ω" ιἰοΒΜνεη›ΙἱΒἔ ΜΠεεωωέω ω”
πω: Με Με: €86ίΣε €ενοεΙοπ ω φωτ €1εοΙο Φωτει:εμ @οσο η:
"Με πιο Με δια
ΜκάΜ ΙΜΒΒεπάο , Μ :Μι ω "κι
δω ΈΙοετ Ε. Μ Βιιιιωσι Με!ω, Μάϊ Μ; Με 'οι πισω
'Μωβ επι πιποιήεΙΨισιι ΜΒεἰτΧ Με Με! πι" οι: Υυσι·άοσΙ €εΕι·οϊω
Εεε, απο Μαι πιει »επ ΔωιΙΩωι· Ιω·1·άω Βήιω εεΚυπάο

2.ϋιιε νεἰιιἱε ΒεΕεοΈιωεπάε, :εισαι να! εει16οικϊε ΙΜΙάθ·θ00 ΝΜΜ

ί Η ὶ
80118 5Ρι·ειο.ΙιΙιππετ ἰε ορ8οττοΙιΕοπ πω! άε9ΒοπθσεωΒΐπη
@οι Ψι.αιπω οι1 κατι Ψωπι· εεΙσνετά.

Ψή εεΙοονετι ῇ

ἐπὶ άσοι· Ιιεπι εετιἱΒ ΠοΜ;άε νοτερτεὶά «πετ Μ ΜΔ, ᾶἱε

οι.ιόε1· Β: άεπ ΙΜ;

, τπ8.π111οάο Ψι.Διιυβε οοι·Έκοκυ

Εοι:κ1ει·ι Βεεἰιιιιεη, οι πο!ποτ πω! οπτετ ΦΑ ώάνε.Ε, Βα
νντΠ: αε.11νειιετ , σπαει· ιἰε 0ΙΜ1εποεΗ11Βει1 ‹Ιω 1ιιαΜω
0ὶπτ1ἱΗΘΗ.. Με Ρι·οίεεεοτε ΒοοΙε ἱε απ· εε·ικ: δριάαΠτωιεί
"τι άι: ΜΔ οδο: Οοετ-ΙΜεεοΒο πάσι , άειιι νεα «Η
Β·ΞέωΙιε ω Β Μ! αΙΒοιποοιμ Ετ ἱε Μ ννοἱιιἱέ Μ ἀεὶ

ωιά, το ννοάιι58 άει€ Με" Μ. Ποτ Β: απο ΒρτωΗω:·
"κι «Με Βοο!: , Μ. Αεο8ειΒοε!ε, Μα Μ ακα: νοΙΙιε
τω!.

Μπι· Μ! Μάϊ ει·οοΦο πατώ Φωτ άι: 81°011ιΒεο

ΜΒεΕ3Ηπεεπ,

διά Μ Βοπτε!, Μεο!:ιεπ |ιοτ ΒόεεοΒ οτι

θα πω! Μάνο νετννωιΙο πιεΙϊαΚΧετι; επι ΜΔ Β οπο

ωπιεειιαπι, ΒΑΕ Φ Κσπ!ι1Ηθτβιο δοοὶετοὶτ Με ΚοΡΡειιΒει-·
Βου, Μι· νοοΜεϊϋπε νει1ι ΒΑσκ,ε συάετΜΗτι€ειι, @πω
μή. Μάϊ ΜέεΙοοίά νοοι· ιἰο Με! ΒοΕεατι!ο Ρ:·σενο
σκι· 42% νετππωϊιοΒαΡ Βιι.=ΞεοΒοη ΜΙ: ΕΠε6οΒ επ ΙΜ

ΠεΙιω«Μ:Β. θα! σιιιάστε 8οΙοε1·άο θοποοωι:ΒαΡΡεπ Ιιε!μ
Βου Βιιιιτιο ΔιειιιόποΕ2 σρ «Η οτιᾶετννετΡ ἔσνεεἱὶετἰ, επ
ΗΜ ω!» απο Ρι·ήεπτ!πιπάοΕπ8, Βενε.Βε11€16 εαπ ἘτἰοεοΒ
θΙοεεω·Ξιππ, πἱΕεοεονω όσοι· Ν1σο1.Δ.Δε (Μπακ , νειπ
ΒεΗππι ίπ $ΙοεεπνἱῇΪ:. Πο! θτοτιἰπ8ετ θεποοϊεοΒειΡ ΡΜ
εαοο!επάσ ῇιι›·ε Ραο·έο ΙιεεΒ: πω τἰῇά ω: 638. εοΙια1Μω
ε'ταΗεετι @η αι ἱιι ‹Ιε Μοπωπιεπ£α θ:·οπἱτιἔιτ7ια πιτ
άειι Παει· Βιιιι:εεεπ, ΑπΕίνε.τίω εΒοι· Ρτονἰτισἱε , :ἰῇιι
πιοΜΒε οοΓ]τοπάεπ, ᾶἱε ΒοΜ ν·επΡτεΗεπ σπαει· άε ?ήε
ετ:Ιιε Μ. Νο.άετΒαπά Β ει· πω; παθει· οπωε]ά , ἱιὶ Οτο
ιιἰΙημι 2οο πο! Με ἰτι ΕΗεώσαιό , έτι Μή Ι1οτπ1ειι :πιά
οΥεΓΜἰΒ€1 ,- δει” ισο.οεπ υ:ισ.π νσ.ιι εεΙεετά!Μκί επ ῆνει*

θ 12- 7
;ίΑ:Ι:ι Με ΜΕ Μειιτο1τ εο:ιει· νφτ2ειτπιεΙἱτιἔ ννἱΙ‹Ιε οπἱοιἱἱ8
!ιο11ζε11°, ει· Ι:Βει118 €επισε82ωπο Βοιτννπο!ΐοτι Βοετειειιι , οπ1·
033€ °9701άρ0Π€10 8650Μςάο:ήε· Σε Ιονετεπι πιο άεεεπι Ιει1ι8
ηφτννειετΙσφάειι επι πιετΕννιιατάξεευ ΜΙ: άει:.οτιάε 5ωεὶεοὶιε

( βε);ς1γο· άο2ο_ ἀαἀεΙὶῇΚο ' Βιοπιιεπι Βεοπιει1ι οι· ιιο8
7816· ωΡωεααμω ία· οπάει·ι·Ξ8Μ18)· ευ αεκ σπάεποεΕ
βΦἐΙ%__Ρ1@8ΐῖ581ἰ]ἔΘ εθ80ΜΒάι70ΘΕΜ Μπι ε2εάωι α: @κιά
ςς:Βρ.ΡΕεΔ) _ἱμ 2υἑἀ·- απ. πω! - ΒιιώοΜο.υιμ Ζοιιάο νεΙσ

9ΒΙωάσήμδομ _εμ-1τιει·Ιικγαπώ8φ :αειιινῇ2ἰι18οπ ·Κιιιιι1ειι
ρΡΙενοτειμ .Πα ετυἀὶε;άετ τοπδναΠειι Β: που· νοι·ινω-·
.!οοεά_ εεένρτάεπ , ιὶοοι· Με! εειιε Βενειιέ€ά όνιταειΙΒεδάΡ ,

ἀεὶ: @Με .Ρ1εω.!εοωΚε νοΠεεωΙετι , Ι1οεκνεΙ παω εε1ιο.οιι
ΜΜΜΒε116: ου.άΙιεΞά,-ε εΙεοΜε ΜΒΜεάπθωι 2οι:ιάετι
εῇη άετ αΙΒεωςο:ιε
γοωτοπ8γεΠω)
_όει!:_πωπι
4:οΙιάβτεο.Ι.
άο 8ομοΗοβε1ώ"άετ
Εδώ: Η ῇπἰΜ:
τω] 1ηοεϋ

φώκια” εοΒρισ.ιφ › Β; _άσ εσωθ:ειιΙ το νὶιιἀειμ ·.ᾶἱαΒο-=
£

ποο11]ί]Κ. φαι 8οντοοω: ΒΑ νικ πάοι1ννετε ονοτοεπι1εοωαση,

τ @ο ιριιάσ ανοφάεπ επ μΡτωιοπ 8οποοΝ υποο
@επι ννοτάς;ι Μ· σ.ΐθε!ειςο1ιε !ιοςξιωι,' παει1·-ά11οάιέ ε» "τη
811άςά118:;1φΙ.ιΕ Μὶιιςξοτεμ ἰτινΙοο‹ἱ Ιιειάάειι.

#

@Με βαρβ·άοι· ννοεΙ: ὶιι ΜΕ 1ιὶευννετο ΠάοεοΒ 2ῆιι

Μοαηάα_χ, 2";]ρεάςγ, _Ι?νοαπαίο7, Τοπέστσάεχ, Βτεοά,·
β'π]ωινη δ δηα]π.

μπω Ζε Ποπ, ω: οἰ› Ισ Ιω.

Μπι, ἀεὶ; ;ξπ)ιφιγπ @η εγιιο113η116 ὶε μποτ Βρ2_Όώτεο!ιια
β'οπιπαϋεπάτ @πιώ 2ειτπεισέοϋοΕΕομκ ιιἱτ δίπγια]ωέσπ“, ·
βρμ-ςνοριζ. »δ'πεύσι ὶε νν·ει:ιτεοΜ]ηΠ]Εροιιο·:ωπιεΔε2ε1Πο8
ΜΗ ·δίππε επι 8.77” άετ Ζοπιπε εἰἔεπ,- '
Τοαΐτιαυ1ο11 πνειι·ξη, Ιοί σρ Με άει8ετι, Βήάε Ετἰο
26η

μου 8εΒτιιἰ1: ,- αι νετάειι @οτ άομ Βορμ·εμειω

ι36οτ Με:: Φμπεςεξοωευ, άο.ιι ἰμι8ιι,. του ἑςενο1ἔε πι; ω:

(13Ι
Βοοτεετ πιο Βσοιτ.4.Μιιι·π. ΕειιἰΒρ εᾶεΪο επ ιιιιΜοίειοΙιο
ΒιιιιιΙιοιι Ιιειάάειι ιιιιιιιοιι σ.ειιι€ειιοιιιοιι νεοι 1ιτιιιιιο απο”, ᾶὶο
οσε ΒΘεΐ8.8.ιι) οσο ιιΪε Βιιτιιω πω: Κιποιω, Η.ιιιικιά
κι ·τιιοι: 8ι;ο·ι·ι:ισ οτι άει·έεΙιβτό. Ετ ναι: ιοοΙι ννοΙ οειιἱ
Β:: ιιο.άοτο· οιιἀετεοΒεἰἀἱιιἔ ιιοοἀἰΒ , άο.:ι.1·· Μι! μια! (1ει:
1ιοοΙιιιιιιιιειι οιιι:οιι€8οΙι]Ε ει·οοί, ειι !ιοϊ τιποτα: οριιιετΚοιιβε
Β, ΦΕ νοΙε άοτεοΙνο κα· Παει”

οιιάοι·οοιιοιάειι. Βῆ

νοοι·Βεο]ά νοοι· ]οΙιαιιιιο: Ιιειάδειι ει] .Μου , .Μ.ιιιικ-η
δειιιΕο , .ΜΜΜ , .Ϊειιιιε , .Ϊοοιι , Πι , Ειπε, Ιιιήε , ικό!! ,
.Ϊοιι, .Ϊοιι8ε, δοση, 10η νοοι· .ΙεΙ:οΒιιε, διά, ΜΒΜ,
.Ιο.ΚΙιεΙο, .ΪειΡΡο; Ιειρ]το', δειιικο, .Ϊιή0, δειγ1εο, ΜΒ,
.ϊεΒΒο , .ΙεΒΒοΙΙ, .Ιοοιι, .ϊειιιιιιο,
δονί ειμαι 10

δερ', ΗΕ, δοεΚο,
Δ

- Ετ Βεεωιτι €οοιιε 8€εοΙιἱεᾶοιι.ἱ.ε νεται Γιιοειιιιιά ἰιι «ιο
ΈΗοεο!ιο πιώ· Πο 8οΙιτϋνοι·ε εο!ιι·ενειι ιιιεεετιιΙ νοοι· ιἰο
Βιοοτειι) »κι καιω· 1ιοτ ιιοΠε; `ιιιοοι· οιιι !ιιιιι το ΒοΒα8ειι,
Φο ΒοΙοοιιἰιι8οιι Εοιιάειι ιιιΕάεοΙοιι, άειιι νοοτ Μπι, άιο ννειιιιιἐ
ΜΗ ιοοιιιοιι ειιοιιθ.ει·τι8τ Βοοεετάειι.

Μαι ιοεΕι; Βιιιι:1.

το νοι·εεείε :και βαο&ιιΕοιι, ω 1Μιι νει·5Ρι·ειτ1οιι ονοι·
άο ΪιπἰεοεΙῆΕε επι ιιιιιιιιιιοΒιιΡΡειιιΕο ιιιι·ιΒιιιι8ειι νέοι Μ!
νοΠε) οιιιάει!! «Η ΒοοοιιιοάεοΜιιτειι 2ιε!ι άεπιιιιιεάο εο!ιειειι·ε

(η Πε δοΙιτίινετ νει·Βιετ ιἰοΙι πω· , πιο
Μάι, Μ! άπο
ιιιιιιιοιι ναι·ίεΜε @ιο απο 1οιιιιιιιιοε «κι διιτ:οΒιιε; ιἰε ιιιεεε!ειι ετιιιιιι
«Με Μισο Βοοεειιειειι:κιά ἰιι μαι νει·Βιιιιο. Π: ΜΜΜ οιι€ο;ιενειιε
ιιοοιιι .Ϊδυἱ Η: οι” οιιΒοΕειιι:Ι.

13ο δοΙιι·ϋνοι· νοι·ννίιετ ἰιι εειιο

πισω πω: οι: @ο "ο ΨΑεριικιιιικοπι ιιιἰεεοΙιἰειι Μάι Μ] Φο νει
.Τουὶ Βοεο!ιι·ενειι,. .Με ΜΜΜ Εοιιιτ Φωτ νοοικ
ΜΜΕ σοὶ ιιο
αεει··ωειιάε ΡΙιιιιι8 ω: Ειιιιιιιιε ιιιιιι , £ωνιιιάειι Η) ννΔεεηιιιιιιοια
Βϋάισε. Η Η.

. ·

- Η -ι
.Ρε 72”,

( 14 )
ριι1εϋε-!ιοικάΕ, :Με εΠεειι, παει· ΙΜ Με) ιιεειιιτ εεε Ιιε£
ιιιαετνεττοοιι δει· 8ι·οο1Εειι> οι πινω Με, επι άειι Ιιιιετει·

Μπι ννειιι18ε οἱ” έέιιειι ε.ειι2ιειιΙιβεειι τε νει·ιιιεετάειειι. ΨΞῇ
_ειιΠειι τα· Ιοο1ιε εειιειι ΒΒΕ νπει·Ρειι οΡ άε οιιάετεεΒει
ιἰειιε νσει·Κειι, :Πε πιω τε άεεειι , Με άε Βεετε Βιοιιιιειι
πιο: Βιιποι·ιεοΒε ΜΜΜ. 11ια8 ειιιιιιιει·ξειι , εο!ιοοιι ει·
οιιάει· άε2ε1νε (8οιιστωινε ιιιιεεεωειι ιιιΕ8ειοιπάετά) εεειι
ιι, ἀ;ἰε εειιιδε ννε2εηΙΙβιε τνειειτόε 1ιεεθ.

›

οπο τα ΒοιιΛει., ‹ὶἰε ἱιι δε ιο· εειινν ΙιεεΡτ

£ε1εεΐά , ]:οοεΗε απο. ιιιειιὶ8£ε Βιετοι·ϊεοΒε :οικου , ?πιεσ

@κι βει:ι·εδειιάε, νεΜεΙι επ πω, γει·Μεπό.ίε επι οπ
γει·ετιιιιάί8' εεε

νοοτιιαπιεΕβε εεΙιῇιιτ @Πιτ @κι ικά:

Βειι πιτ εεε νει·ΙιεειΙ νε.ιι 8οι.οιιι: Γοια·ι·ειω.κ. Μπικ
ιαιτε νι.ιτι·ι:ιιι· νει·ιιιεετάετάε επι νετιιιειιννάε Με ποιά

να:: (Νικο , επ άπι1εω ΜΕ οιιςΙ.ει· άειι Ι:ίιεΙ ναιι Πάτο
ιιέίοΜ επ ουααιω|ιά_ςε .ΒεσοΪιΙ°]νἱπ8· σπιτι Ϊ/Ι°ἱεεἔτιπἰ;

επ νι.ιτ·ιεει>'ε "εεε ιο 1108 ιμιάει· ιιιτεεννει1ετ όσοι·
ΑιευιιΜε θοιιιιιιι.ιε νικ δι.ινι:ιιι:π, ἀἱε ω 1742 εειιε
@μπε νετιιιεειάετάε επ νειΒε1ετάε ωιἔω Βε:οι·Βό.ε.

διεπει: Ρι1:·ι·141ιε ποτὲ: Ρε .Ρ'ι·ίείοπιπι .έι·ιήεπέ:α80

ε: ωἰἔἱπε (Ει·ιιιιεε. 1898) ιο εεε 11ιεεε1° επ οιινοΙἀοειιᾶ
Βοειήε. Ενειι πιο Βε.ί`Μ εειιε ΕειϊῇιιεοΙιε Βεεεωνιιιδ νιιιι
Ει·ιεεΙειιιά, :Πε 2ε1άειι νοοτιιοιιι€ επ κνεἰιιἱἔ Βε2οοιι'ε ίε.
(*) Δινωι:ιε ()ειιικιωε ν” διΑνιειιιτ , ὰἱε ἱιι Μι ΜΜΕ
αιετ Μ' πω" ονα!εεά, μέ” άε όσοι· Μπι νει·Βε!ει·ι!ε επ πι·
πιεετάεπιε 1ίιοιιίβι και θαοεπι νι.ιιι·ιιιιιι> πιει πο!! ἱιι δε! Βο!ιτ,
πιο” ή πετά πει αϋιιει1 άσσο! ιιι ι597 το Εεεενει·άειι €εάωΜ ιη

ΜΗ» Πε ιιἰτΞινε νει: ηή.ειεεωι Εεπιι·ιιΕ ἱιι4°. Ύι·οεεει· ιπ ιθθ3
Με· ιιο8 €ε Εεειιννειάει1εωιε μιΕεενε νει·οοιιειιειι ἱιι ίοΙίο. .Πα πω.

ω) ΒεόοεΙι τισ 8. Νεκ· θυι·τιιυπε Βοειήε: Φ: δοτἱρωιἱὐιω·
Γτίώαε? ω ί.ε πιο εεω·ιτπιπι Μα.

`

Ρε κι”.

( ή )
Ιιι δε: ιθ= εαιΜτ ωΙπεοέ' Πισω Εκπιυ; οοπο Βάσ
€οτΞε νατι ΕιίωΙειτιά , Πει·ιιπι Γτίείσαι·ιυπι Πιζ.ε2οήα: (Ε.

Β. ιθιθ). Ζί]ιι ννετΙ: νετεοΜΒο εαπ @πιο ωινοΙ€οτε ά:
@Με Βοιιννεϊοίΐετι . χω. Β βετ βε1ειι€τζΚείε , Κω οΡ ΙΜ:
@ἀνὰ παπάκι

εοΙποεΕ

Ψ11ωι:Μισε ὶε εει·νοΙ νοι·πιεΙά ὶιι άε νετΙιιιιιἀοΙὶξιἔ

ναπ άειι ΕιΜιΒιιτ8Β Βενἰεννετ, ἀὶε άε πωηειοΙΜιι8 2οιι
ΒεΒΒετι Βιιίιπειι εΡειτε11 , ννει:ιτωεδε Μ] 8Ρι·εε1Μ: νευι άθε

εεῖ.ίε ω, οί ται ωἶιιε°ιο άοξιοΙΒι νοτοοτάεπ , πωπω: Μ)
εἰοΙ1 νετννειατΦέ;Ε. ά1ξ εαπ τε 1ιαΙερ, :ι.ιειιιννΕ6τιι·ΙΒοτ Ιιειά
Χώιτιεπ εΡεΙΙειι. Πέ 'Εεήε.νετ εοφ τω· ΙοοΡε παπι άσε
ἶἶεᾶετΪξὶιᾶειζε
ΕΜ ειΤΗετηθει1 :› υ οπου! ω.. Μοτο -

εἰ] ΙιεΒΒεπι 8ειπιο ΒὶοΜετε." Ιιιάετάσ.ειά! ὶε ‹Ιο δοΙεω·άο

ΤΙκ:Βειε.τ; Μι· 2ε1:εκ ν·ειπ ? 1ιοεί'Ι; Μῇ εἰ‹:Β νετνσαατά38ά ,
έΗτ το οπᾶεποεΕεπ?

Ενω πο 2εἰἀειι άι: Ρι·Ξεε2ετε παπι

.Ατειπ1Ροοτει Με άεπι ωεπι ν:ιτι άετι θοιιάετι πει οτι άοτι -

Μετς.. οικω, ω. ω; ω-ω8, ω.. (ει. ΚοεἱΒατε κι...
ἔσω νεα Εὶιἔε1εοΒεπ οοτεΡὶωιΒ τπειε.Ετε, ἀἰε Μ] 032008;
Β νπροετο εἱΙειτιᾶετο) ιιοΙιτει· άε Βε·1·Βοι1 ΒοντοτΡοτι ΜΜΕ νετ

.ππισ.ιάΞιιΒ, επι άσοι· θοά. νρτγΙοφ]:Ι." ?πωπω ννικεπ:πισε

ζώ. άε - ΒεεοΙιἱεόοΜῇνες βά ΒΜτειι~ ίπ 16%. Ζϋπ
:ννετ]ε ὶε ΒείΗϊεΙά Ο|ι70πί9πε Με Πί.πο:·ίω|ιε δωοίιίεάε

βία μια. 7”:·ίω!από2. Παπ εἱιὶάὶΒΕ πιεϊ Με! ῇειειτ ιδεα. Ζἱ]η
.ΜΒ Ε: εζοτ:Μ: , επι άε; Βο.ειάΞΩκεπ ᾶὶΚννῆἱε ιιΙεεωοοιι Βο

ὶεειιά οί' νο.πι ΒεετιΥΒεΙατι8. (Με ροΙιτοοί Β.ξεεηο_ΗΜο
.·ίο1 ἔε;ιγ ?ήξεϊειτ.άωι Ιιέτ Ι.ειτήη, ΒΕναττξιιάο δε τἰῇᾶε.ιι

ωιἶκ.π.·ν. ‹ω...κ Με). Σ .

· ·_ Η' ω· τέ....Σέ..··πω...·ω.. °·τε...ωά ω ι;.ε....
φάω
.ιθ:ιο)..ΗεδαιΒοΡες.ε_
ΙΜ Μ: 80110' νοικτακάοικιωέοϋηδ
ΙΜ.4.μάικυβτΗΔηςοάιήσ
παπι ξεΠοώ.€π.

( ω. )
ίΜεΙ.ετε

σνετΙενθιάο86η ,

επι

νηοπάοι·Βειτο νεφτεΙεοΙε;

'ννειατὶιι άε ΒετοειιιιΙε ιιωτ.πωι επι ΙυΞετουνοΠε ΒΘ(1ήνυπ
«παπι Ει·ΞεεΙαπά νποτάειι Βεαοτι8ειι_.ὶπ σπασω Με άπο: _ ^
θόυεοπλισιήωπε @έτη θώΒϊκοιί ετεωπκιω ικι9:ιιω,

Μ οωιιΡἱε ΑεἰΔιε Π.4.ΜπιξιωκΒξ οέκνκο.αςιτε νει·ο

~81οσ0'08ϊ-Ψ.άΦΕξέ απο.

' °·; `

βοιιοτ.ωτη

ΒεΕεώιέε4 δει; 'Ϊι·Ξεἑἔἔξ:

Β άο- ἐκεῖ

Ζοοεοὶιἱεδεοωἐὲτε. @Η ωεω ε!.

ΒΠω›ωκ ώ

ΈτάεεΙει;ιά, εμ 11168. 4- Ιιέ.ι·ε 1κε.ειπ·τεη _επ ΡΙειβέ έτοπιάωι #ὶἐ.
@Με Βοεο]πέ]ή1ιε :Με ΙΙεπΘάει κά. οπᾶεηιᾶἔἐειὶᾶ.

Μ]

ΜΜΕ δε: οιι‹]ο ἔνε1ὶειὶ.ἰμ ονετν1οεάτεεήι; ποπ, ενειι

δε εοηιπιἱΒε. οιι2οξ αέέετιε ΡταξτεοΒϋέε ΕτοιιἱῇΕεοΙιτῇἔ
@τε , 'ΤἐοΒἰῇΜ

|ιεϊ Βοετ ἱτι @ή εσωμ Με? Ιιῇ Μπι

ὶιἱΕννεὶΞεπ_ σπαει· ΕΙ8ΜΒΒεάεπιζ Ζῆι1ο
11.Μ.ούε Ξέε3ειτ
ΔΗ:
- .
- Π |

;τιά·άει· , άειιι ω; ΜΙ; μ” 1584.
·1:

·

ω..

'

Ι..

.

.

Εο1εκ1ξ 8:η1ι1ιυἱ,βε;σ|ιῖἑυἰπἔ ιἴιἔπ Ωω(
Μεια;·
ΡΜεεΖάμιά
Βνεε δεέϊειι , 1ιεξά ὶἐἐἱπὶἔ νοι·ϋεωϊεΠ]Εε
ἔσω· ᾶεἶ Μεβ1·ίο άι Ιέτϋ)ετωάο."
Βε2ειτ Ήῆτ Βειιοεέ
δόόάι- έΐεξι1ε εἑΙεετὅΒεἱᾶ.

8αΙ' ξπι 17δ8 2ἰῇιιε Πίοίοι·ίσβ|ιε

%ω65ωωι μὲ” ω γϋτ_αεθιεχΕ, ψιέπωζει(ΕΕήθεοΕαζ
ΪΙὶεἔρτἰξ νετΙ:ιξιπάόΙά ννέπδτ ὶοξ ΙΜ: ]:ιειτ 1447. Ζ1ῇτι νωπά

δοθεί .ενει1ννι;Ι «καιω ίαΙ11εΕΚνο11εδ588 Μα άει· δοΜῇί
ἔσω έ ᾶἰε ονό1° άο 1'ήθεο11ε1ωτ6ι66 8εΙιεηἀεΪᾶ ΙιεΒΒεμ ,
ό; ίπ ὰἰτ οΡιἱ8ὶξ ί; @πιο ΙιιΙεὶάἰιιΒ €οί Φ: .ἴειατΒοεΪεεἡ
Βϋ2οιιάετ μπακ ννειατᾶε~ "σε
(Κ: 1ειιιιζετε άετ
=
Ύ
·
:-·> .Ϊ ;
Κ 7··:1:
;
.·;
σ)

ΗΜ ἰπ ?οικω 8ιμ;ΜΞΜοψΙζΜΜπ', πω;;

Ψ· Φ· #Θεωεπε Β€#9#Π7Φ=9 @Ή‹Θδ'ἀ9ἔἴἔπ.Πἶ'"ἔ'Ϊ!Ρ'ἰ°Ξ°
Ώρα! [βρειινν. 1765 π ς!ςοΙου ή ειιικξ

, άσοι·

ΥἱπκΪΡ: τοεπ'όε Μει;έ«ψι·ιέιεωέ Ί1Πέΐά%έ·ΐ

ΙΠἰ:ῖἀἱπὅη:τοτ ιϋιέό Ιαα#6οε?εωιμ · ·

εε1Ή8%10€11ετι,

ΉΐζέΕΊίΒείό

709.” ' ΊΠο.(δ*Μ

( η )
Γτἰεεώιε θεεοΒἰέὰεοΙιι·ἰῇτετε.

Μια Βερι·οεΓόε :σεβ Εξ

ΜΙ: Βοετιιι:ιτ, οΡ εειι ει€ιτι26εΙτ Μπι άειι Ηεει· πωσ [ΕΜΗ

πως στα νειπ [.ειΕιάεννεεε εεπε εεννοεϊεωΕε 8οεοΜεάθΠΞ8
τε άσοι: εοΙ.ιιήνε1ι. Ποτ νοοτετοΙ Μεττοε'ννετά άοοξ· ἀεὶ;
οοιινοι·ιιοιιτ Βἱῇ άειι Μἰιιὶετετ νεπι ΒΜπετιΙειπάεσΒε Ζει!ιοπί
6πιάετατου.τιά, :Μια άσοι· εεειι ν6οϊάεώ8 Β6ε1ιιὶΙ: μ»

νο18Β θ). Ετ Η νεοΙ ΒοοΕοιιεννεια.ι·ώΒε εο!ιιήΙΜοΓ, επι”
πιεΔἱἔο ΒθΙειτ18τήΚε οοτΙ:ο11άο ω ΗΜ· επι Με: νετεΡτεὶᾶ5
ἰιι ιἱε Ρὲονἱποὶἑιι ὑνο1·ᾶειι δενοπάεπ , οἱ' ύ Μ άσε· νετ-#
εοΒΞΠοιιάε εεπποειιΙο-ποΜνεπ νει·2ε1:ιεΙά.
ΗΜ: [ωιάΒοεΕ νεπι Κι:Μ1·ο νωπ ΜΑπα·1:ιντάπνειε

ΒεεεΒτ6Νεπ ἰιι 15:51 , πιο” τοτ 1782 :ΜΕ εοάι·ιιΕτ , νυ(ωεετ'
Βοιυενωιπευ1π-:1ιο @ί ἔτοοῖοτι ᾶἰειιεῦ: Βεννεεε εαπ δέ
θεεοΜεάΕιωάο νειιι @τι 8εννοετ , άουτ ιἰε πί28ειο.ίνε.1ι Ιιεϊ
θτοοτ ΡΙσ.οο.επ- επι- 0Βατ!ετΒοεξ , νεατνατι ΜΑπιπ:ΝΔ'ε
ννετΙπ θθΙ1 Βει!εοΙτο ιιὶΜιεειΗα δοεννωτικΝπέιιο'ε ίσΠειέ-ϊ

Ισια (νία άαετνειπ Ιεννω:ιεπ Μ] 'ε πωπω Ιενεη υἰτ , Βοί
νΜάε , δώ άο οοτΙεοπιάεπ Ιω: 1688 ν:81·νοΙ€ΐ ,ή Β όσοι*
Βι:ιιππ:ι.τ. ιιΉΒ08ενειι,) @η κά: εοΒει!:Βειτο νετ2ειωεΙΜΒ

ω... σιωιω, οθο5ωι επι εεω....ωω .›.... α.. Μ»
ύἱιιοἰο , 8εεοἱπενει1 ξΙοεΙε ἰιι βετ ΡάοειόΒ , άοεΙε ίπ Με!
ΗοΠατιάεο!ι.' ΗΕκπιέτ.1. =οϊτετΙεσέιϊ ,. πιο ὅειΕ.ἰἑῇ όδιι άεεϊ
Ιιο.ά υἱϊεοἔὸνεπ. Νοδ ΗΜ; ΒοέννΛΜ·πΝΒικο ἐόπ.·-άεο!
Πι ίοδο @η . 80ΗΙεΙά: νατΙ)Μξέδαπά .8επεήάαα!
(*) Ι·Ιετ έΕΙι1εοή πι: (Η νοοτι1εαιεπ Με Βέειίεενο1ένω
@Β οιιΒιιιιεΙἰΒ 6ιιΠωιΙ,εϊΜ ΙΜ οπτννοη:επ @κι Μ ιὶοιι
πουάαοπ!ιποε1 ΒοΒΙ›επ, του Με ικα ΠεΕ ιιϋ.άεε δο!1:ί]"Γ.8
ορεεινε ιοι.ιάε βεεΪιιἰΙεπ , πωπω· "ιι «Η οιημποεεπΒεἰᾶ όοπ· πεσει:
επωω νεπι ΓτἰεεΙΔηά, οι» _ΙιεποΙνο το οπάσεΜΜιοι:ι. .
.
....,.
· Πε ΪετΙ.

( 18 _)
Βοεζιέπ .Η , Βενεπάε εεπε ιιιτνοειά_ιςε Βεεειιιι]ύπΒ να!
@Με έει·Εερεάε,ιεπ,

νν:ιετνιιιι άε ΚετΕΙιετνοτιιιιπε εε

Βοριπροιιιε δεεειεΙιμ;!ιειά Ιιεειϊ Βει·οοίά; πιω τισ: διεπεπ
εαπ Ει·ιεε!επει Βηοοιε1ιβ:ε νετοπιι·πει ειιπάε, πωπω .κι
εροτ89νωζ1ε , ᾶενπιῇΙ όε 8εεο!ιιοάειιιε άεπει· οοιιΕοΕπήεπ
με ηιεΗ8 ]ρειὶι: άρι· 8εοοιιΕοΕεετάε εοεάει·επ ποι:Πιιιιιι1επ
γρι·ει:οτεπ, 8εξεωεπ_ εε οπάει·όπιΠιιιι8 νεοι ει! ιιιτειιφ
ει:Η θεειι, νοοι·ννεπθ.εεΙ εοΙιι.ει· 1το11 ει· ννοι·άειι ιιιτΒε
ΦιεΙιτ, ιπεει· ΙιειςεεπεοΜπιιπίε _ιιαπ ει, ννειοτ‹1οοι· επ
Μπι εἱ8επᾶι1πΕε[ῇξ ιιιιηιεπεεπι;ε8ιγαψεϊεμ Παει· ει·
επειινηε). εειιὶἔε ει:ειιιΡΕιτεπε νεο εξι; νού: ει; ·ενε2επ
Μπι
ενει·ειά
, π' νει·Ιοι·ειι
άεει·Βείά @μπω
εεε νει·πειπε!ιιιιτ.ε
πι; ΙιεΒΙιειι
πιει: εεπ
Βε!ιεεΙ
εκειιιΡΒιιιι·;
ποστ

πιο ΒεπεΙνε ι<><>τ Με Νεά
Ρινι·ιιπε Τιμιιοιιι·ω'ε Ηεπωθ "τι ἙτἱεεΙειι‹Ι, οπΙοπἔε
πιΕ8εΒενειι άοοι· ν1εριιιι επ Αινκτιιευοοπιπ, ὶπ ω ΑτοΙιἱεἱ
·ςοοπνεβει·ΙειικιφΒε επ Ε1·ξεεοπε θεεοι;ιιεάεππ , ἱε εειιε
ιιο.ιιιιοπΙππε- εειιιιπΞιι.εή· εφε: 8εεεΙιΞεά1:ιιπάπιε Βειιττιιιεεπ.

ι.

Πει! Β εμε @επι ιιΞει:,Ιοπι Βιιεεάνοειι8 το ΜπάοΙοπ

πιο
ποπ @οιιι·οιπιτειιτ
σε ειψ Με
πι; οι
πετ ει·ειωιε.
“πιο πι οι:
Με”
ΕἀἰπΒιπἔΙι
οι Βε
Ί5·ω?”» “ΡΕ κως_Δ8988Βρεξ,' επ €οι)ιεΙ: Ειεἰιι) εεε: Βε
Με, 8911901Μ761% ΒεΕειιᾶ· 8εεεΙιτἰΗ «οι ΨμιιιιΔ.λ
οιτει· άεπ Πρεϊε1Βοοιπ, ενειΕε εεεεωεάε11Β οι” παθω εαπ

ε1ε. @πιο ιεεμΒιιετώσει!ετ Βὶ80ε5τετε Βεπιιπετάε ΙΜ
πι πεπ8επεμπι, ναιπιιεει· ιἰε νετΙιειΙειι άετ πῇΙιθἱἀ άσοι·
ιἰε εοΒοοιι!ιεάεπ άει· πετιιιιι· ννοι·άεπ νει·ΙενεπάιΒάι. 13ο
-

·= Ϊ(*)

υπ ει” πω! Μ!! ιιΡιοιιάειΠ)1ε ννειΕ , €ε1ΠοΗ: ·υαπ

.ϊΜε.ε!απά Βεποΐἰοὶωα! ΒοεΪσεπ, Με" ιιιοειιτ εειι €ειιοεΙΒο νει;

Μ! επει;!ει·Βοο!ε ι.ιιΕπιειΕ811.

ί η )
·πί;ΙΜά ΜΔ Βετο παω νετάει· Ιισοι·επη ιὶωφΙε :εστω
ιἰε Βει·δοκι; :Ισ Βοοριεπ ᾶει· πονάω 2ϋπ @κι Ικα·- Βο
ΒεἰΙὶ€;‹Ι 8ενν·εεετ, επι ἱιι ΙΜ Βοοι:Ι1 νεο ])οΙ:0ΝΑ ΒΡ1°ΕΕ2ϋ
Ιπιτε οι·ειΕοΙΙ:ιε]. Βε -·ντῇο Γιάε2ειι, εσυ Με! , ντεΙΕεπ

ιΜ; νοΠ:$ο `ΜΒΜ ήάε 8ενοοτό Ι1εοΒ)

ωο.ΙΙαιπάο1·ειι

οπτωοετεπάε σπάει· άι: ΠΡεωϊΒοοπ1εοΙωάΕεπ, ῇωιι· οΡ
με» άι: νοΙΕενεάου Ιιοοπεπάο , επι άο νσἰῇ2ἰ8ἱιι8επ «ποτ
Ιε88επιιΙο ω άετΖεϊνοτ νε:Βεϊει·ίιη;, άοοι· Ιῆά επ οπάετ6
κήηκΕπι€ εαπ άς: Μαμά . 8θ8θνθΙΙ , Βε:Βοο1·οτι ὶιι-ο1:ε 008·
ο11τ1ετ ‹ἰε ΒεΙειηἔτἱῇΚεΙε νοοι·πετρεπ ὰ:: οιιά!1άό.
ΕνοπννεΙ π.ιοείετι ννῆ ειειππιετΚε11 , @πιτ

άο 11οο8ε

οτιᾶὶιεἰό Πι τννῆἴεΙ ΠοΗ(επ άει· κν·εττειι νειυβετ Λεο8αβοεΕ,
ΜποΠεο 111011 αΠεἱἀ€ νειτι ΚΜιι:1. υΒΝ θιιοο1·ι:Ν, οίννειειτεια.τι
πιειι 1τιο8 Βοοἔετε οιιᾶΒεἰεἱ 2οοεοΒήβϊ:, άουτ :εε ϋ::11οιιάεπ
νοοτ ο11άε νοΪΕεκνεΒΚοΙι , έίεοΜε άσοι· Κ.ωΕ1. πω: οποο·Π:Ν

ΒενοεἙἱ8ᾶ. Ζω :Με Δ] οι· Π:ιει1ε υἱπἱετι, :πωπω π εοιήθο
εειιννω ῇουδοτ ιῇι1. Ιπᾶοτἀεξἔιιζννῆ Μωρή εθετι ΓτἰεεοΒ

ΗεωάεοΒήΠι πω νι·οοΒοι·επ τω, άαπ τ!αμΨ φει1νηςοΒοοιι
άε Ιιιὶοἰὅὶιη; σρ· θι:επ1ι·ι· δωσε:: νωι ννο.ι·Κοπ ΒΡτεεΙα ,
εΒε ωειιὶιςε εοιπν σπάει· 2ῇιι 2ο11δε11.

Ο! άπο 1111 νοτ

@.ϋ1188π ΜΕ ΜΒ Εειξῇι1 ἰη άο Εόεεο]16 τειιιΙ @η , ίε :Πα
ιιψξεπιειαΚΕ. ΙΧ! Β εεη νοτεοΙιἰἱΡιιυϊ, δω πι1απνεοΙ πατω
!ο, !οτ ρΡ άειι Βιιωί8ο11 Μ, Β Βεὶννἱετ €εννοτάξ1ι: οπο
Μπιτ, Με ΙΜ ννεπσεωΙΜο, πω, ελα: ‹Ιο ΕειΙἱῇιμεοΙμ;
άνετ1ετι 80ιιε νοι·τεϋπε 2ήτι, ο111άαϊ «Μ Με :πιοτιἄεοΜ

νοι·πι πα νεΙο 8οᾶεεΙ€ετι πω άειι ΕτΞεεοβειι ΜΒΜ 111εει·
άε ΕεπϊοεΚεποπ νου εε1·:ι οοτεΕστοτ1]τεϊήΚ πω” ΦΣΒ. τω)

εειιο νοτωΙἰτι8 νετΙοοπτ. Ζή ΒοΒίπιτιεπ πιεί; εωιε νωτι
ἀοι·Βειειι·ΙἰῇἙ‹ο 8οεοΒἰεᾶοιιὶε νεπι ΑετΙενειάστε , ΗεΠὶ8σ:π επι
:Κώ281'85 επι; ἔεΙὶῇΕ νοΙε ειπάετε Υο0ΠΒτοτ188€1ο11 τ)!οι· 111ἰτΙε

" ε·

( 20 .ὶ
ἐοῖοειιπνετι, 9Μπε4·ι :ή ἔοἀεἐῖἱεπετ:εη7$αΒοἱΙεε1·, νετἀἰοΜ=
ω] επ 8ὲεοΒὶεἀεηἱε 7 ρτἱεεΕετΪϋΚο οηνοτᾶτειεἔ2ειαπ1Βεἱἄ ειά

νοΠεώττεετΗημη ΏΡωσηοΖντεεωάό 9Μ)·ιε άσοτέεη. :

>-

Κ.Διιι:1. . ΜΡ θιισοτι:-Ννα8_, -ἔεΙῇΚ όί1τννετί ἱε ορέο-έ

Με1·Η, εκπι Μπι δἱο Μ] ΜΚ νοΠε Βεπιἰκιἀο επ 1·οεωι·ιιοΙ1

τἰἔο νόι·ετεπ ,” ΜΜΜ άσε' το]1:ει·οτι ΜΕ· ήοΙιεεηε σου
1·εΙ:οτιοη,5 ΜΜΜ ΒιετοΙΗπ8ειταΕ Με Μό.ε1:ι. Ετ :ἰε-.εοπ στα!

Ριάθειώ Έτάέπιοτιτ ) -εε1ιό-ΜΜώη8 τω σκάκι πω; Βενειτΐ
-τεπάο ; :ΙΜ παπι Κοπἰιι8 ?ετα · Βεννααμ , Μπι Μ άε:ο
ννοοτάεπ νετνο!ετ :
6” κ»
>.

Απε! εἱι1 διππε, 1Ιιἰ ΜΜΜ
ννειε ωἰτιυετε,
.Μή Μ ννεε Βάσει.

"ΙΕ εΠΠο Μιά εΙούιΙο,

Η.

:·

Τύειικνα.άιπά πνει·άο.

Ο›. ;.

«ι

ΑΜε 11ἰ
ΑικΙε
ΜΜΜ
@Με
Ιἰιιιὶε
€Ιιει·οι
ΪωεΕΕεπεΒει
,
μα,

'

_ ':" Ερ,1 η Λικ! ΕοῆἀτἰιιοΜ, 4
.
μ - - ΑτιᾶἐΞεὶἱὲτΞ ΜΜΜ καιω εἰι1 ΗιιοΜ (*')

,

οΙ6ονοπ Μα, ἀεὶ: ‹1ε ΕΠεει6Βοτεια1 οοἱτ @Πιτ

!:- (μ

δΣ)[εεεώεάΐ: ί;πωοτ'-άέ ἈτιἔὲτΙ-δεχἱεοῖὶό , 2οο ΑΒ: άΞε ὶτι
φ·έειτδ ἔεἔὐῖοΕςτι. "ΒΧ @η ΒΕβ:ιπι 8ε1ιοεἔ νει

/

'ὁἔοἰὲεΪιΕοωεὶ , Βεεπε πιά ῇνοΪεττεΙτω 8Θ11ἱ]Ι€Ϊ1οἱεΪ.
--ιε: απ: Δε:
~
'.
·
γ

/
Β'(!)

' '

-

Ώέα·ίε: ά» Σπ ξἰῇπ τόοι:ι, θα: Μπιἰπὰο ΚΑιπ:τ.; Βϋ ν”

. 88 ΒΒΒέΒΒώ,-άθ Μωη·Μ3.·εύοΕι€€ε ση ΒοεΕπιιτι:Ιο @σαν κατ: «στοπ

ΜΗ.' Βια Ιιϋ @Με ·ιΙο ΚοώμΕ1ϋΚς Ριἰνἰἰεἔἰεπι.ἰιι, επ άε :Πέο
πωμε λαπτοπ φ; Μπό:εςιου,
;.%':_”

@χω ίπθν00Τάθμ

επι νοοι ἰειἰει·_ 18116. ιϋιι εἱἔΘΠ

ή.11ότ'1:ι1επ ἱ11 όε £ννεεάε ν6οπε‹Ξε

Ώωάιέ€ ΊὶτὶεΕτἱτιεε:· ΑεεεεΒοεἱι, ει: ἔ1.ἴ11ἐὶ ›ΗΙ1έ2ἱτ1ἔοὅτ ΕσπάτοοΗΙ:

Χ;;Μ.·.Ι$8; ,· Μπιτναπ οείι Βὶεώ,Χοει;ἱΒ νετε!πε γΐοικΒ Βε€ενειι Η
",ιΠ_λγ3ΦΤ_) οφώξι-.”Ιτ.μηάς. Ϊζο;Β;ιι~ἱοΙ›τ φ. ι4θ επι νο1%. 659
.ωωω- ωιάω·ει:ι ΜΚ ΐυι€τιμ·ιιΕ,

-έωΙΙ εΐ8σότιιΕΕ.

”

-

νεετυἰ€ ὰοιε Ρι·οενε 2εποπ1ε:ι ίε,

.

@θ 76"·

( ε? )
Βε εει·κνεϊιιΕεεεεΡ Ιι1εεεΙιεπΒεΞιἰε 0.·ειΙε:ιεεεϊτ 81·ωιά, Με
Φε 8εΙουνεπ, ἀεὶ: ΕηἔεΙεοΙιε Ιεετε:1χε 2ἱεΙι νε! Εειιἀεπ θρεπ

νετετεετιγ ά'οότ εε Ειάεεεε; κΒΒ 11ι1ιι€οκ1εάΞειιεΗ8 Μιάου
«σήτα πιεεεω! οπτνί11€ετι των όεε ΒὶεεεΙιοΡΡειι· επι Ρι·Ξεετετε
εαπ οτιε·εΠοιτιά , άὶε Με νειεΙε Ιειτιά Βε2οεΜειι. Βε οι»
άει·νετάεεωιέ εει1ει·1 £εειΙ ει! Με ἱοτιἔνειΠειη Σε οιι2εε
ει·ειοΜετιε

νεεΙ

οι1ἀει·Ϊ , ·ιἰετι τ11ιε1ι δεννοοιιΕβς €εΙοοΗ:.

Βε ύικάοεδρ άει· πωΙ1;ευ61Βε Βεεο11ευνίι18 11ετεεΜεΕ άε2ε1
νε, άοετ @Με υἰ€εει1ὶοοΡἱυἔεη οΡΒοιιἀε11 , εμ) Βτε:18Ε
Δμ;ἱΙ: ΙΜ: ΒεΙιεεΙ εειιε τω νοοτ1, ντεει·επ Φ: ΒὶὶΖΦΠ.ἀθΓθ
εἰἔετιεετιἰἐεΒεἀεπ 2ζπι νετωπο]8:ει1. ι1οοι·.άειι ονετεττοοτιιεη:ΐειξ ὶπνΙοειἰ. νεω- ΒεΕ ὲεΒεεΪ.'
^

›

'

_

'

.'°”'

'
›

.

ν

'
ε

'
.

·

Πε Ει1εεεΙιε ννεττειι. ΒεΡειΙεπ ιὶε ε18ετιάοωετεεϊεπ

ὶιι Φε νοΙΒειιάε νυήοοι·άετι:; ` υΙΤΙιε! Β βιεε··ίεετεπεΑ έζιάε
1·Η1εϊπ εΠετε Έήεοπε. 1Ιιετ Με”. ωοιπια·.!ιννεΕ. 4 επι εἱπ.ε.
'φάει
επι· Ιιι1τιμε
Βἱεὶττε._ ἀεΒμϋἱειπεεει
ε.11θ.ειι' είπε εεἀεΙἰ]Ι:Ι1εὶ‹Ι
εὶτιε. 11ενιιιι ιιωΕεταεταβ
Βεετ)ιετ
εε:ιε

Ρεπιιεε!:ι·εεΕ: υ ΤΙΜ: ἱε εύετε; 1οιιάε ΐε:ε 1ΙιεΕ επρεπε
:Με σημα πε άι1ε.” · 8οπιττιἰἔε νν·εϊίευ ·2ῆτι γοΙ› εε:ιε νετ
ωεῖεεΙἰῇὶεε ενή2ε εεεεε1Φ-

» ννε1ιι1ε Βε·ιετε ΡΑσ1.υπ

Με εο111ε.ε11 ε11όε εοβιεχΕεπ ,ζ Μ Ρ.ι91.εε · 31Μεβ άε
Πι1ἔΙ ,· πιώ: θε .εεΗΪειεεε _ΐ:ο στεΠοεμτμ από. ?επεσε :έω
Βετ ειπε επι πω: εΙοοΙιεπι , ε.τιά··Βινωε ·ίεΙΕ·ε.τιά ·Βι·εΒετ-εειε

Βεεε,”οάεϊ'ΜεΕ· ὲι11ἀετεε" ίετἰἔε'ς 2ο" ΒΈ3:·ιεινε εεἱιιιΙᾶἰἔ,

ωεΠε εε (Με εεῖ·;~ εποε εκει εεεωσετεε εοεΠ.#ξ
Βεί1112ι11ίετ, σε: όε1ε εεά. εἴ εε 1ιεπιεεε, Βεετο11δ ὶτι

Με 0Ρωόιεπ νεα ω Ι1εο.τειε.η ‹]ιε κάθε @ε ε! @εεε
:πετ άε: Ει1ΕετΒεέιά, επ ἱπι άειε.τοΡ 1ε'ΡΙειετεεπ ιἰε Μεε
________----_.

ω Ζίε άδ28ΦΒοΕ7ΐ Με Ψι.αιοΑ Μ. Μ,

( 22 )
νοοτε!ε νἱιιὅει·ε άετ τεἔΙευΙιετιιἰ , επι » :ΜΔ 2ειΙ άι: Αεε84ι
άετι

αΐιιεπιειι."' β)
Ισ άε.νοΙΗειιάε οπ1εωάωιεάεπ ΜΜΜ ΙιεΕ νά] άε

διετΚάει11· οΡεπ το ΒτεΙ:επ, εοιπάει· νει·Ιοϊ παπι άειι Βίκι
ωΙιορ: ν. Ψεπιιεει· εεπιε ντοιινστ Πι άε ΜτΙ: ννετά νει·

Ι:ι·ποΜ, Μ. Ψωιιιεετ· εεπ ιιΕεινεπ‹Ιε βεί Ιειιτεεε 8ει·ε8τ
Βοὅεει·άε,

δ”. Ψειιιιιεετ εεπ ῇοπ18ἔεΒοτεπε 2επι άυοΡ

Βε!ιτεΒί άνετά, επ .Μ εΙειιτεΙ άει· ΚετΚάει1ε επτά νετ
ε1ύ8!2-.
.ΧΑ

.Ι:··ἔ:.:.;:-:.

;ι
!

υ

.'Πίτ.άεπ ]ε!Βειι:οεπε Βεννοοι·α·Ιίι.8επ ποπ Με: ὶπ «Μι

νωπι Κιιιιιιειι €ετε!ιει: , Με εἰ άε Με: οΡἔε8ενσιιε , ιὶε ει!;επ1εε11ε,
επιβϋ ειΠε €εΙεεεπΙιεάεπ ΒεἙ›ι·ιιίΙεεΙἰ]Ϊιε. ννϋιε πι: τ.ννει·ειι Μ) Φ:
Ετἱεὶεπ που Βεννεεεϊ εφη ἱε!ε, ἀεὶ ιἱε εε1εετάε 8ε!τιτϋνετ τεΕει·

ΗΜ

νεἱΙΙειι εε88ειε. Π: Νεκ· €ει·ιοεωάε εειὶ Ιιοιιι€ νεοι· ἰιι

ΜΕ.Ι.. Με! άει· Ει·ἰεει:ἱ1ε ΨετΙ.ευ © ει. «ο Όἰ: ἰε ὸ.ἱ ΗιιεΜε
βοεᾶεΙ-οεά , (Με: ιἰἰ ]εεπ :Μετα πω!. ᾶεει· Κιιι11ετ επ 1ιεί]επ
νξιωάε.”

Πω πω: όε «τω, ἀἰειι άε Βενεω·άετ πι: εεπ' οσε

Με!) ειειινωεπ!ειι Βοεάο! πιοεετ ιννετεπ,. ‹1‹.α Ιιϋ ιιὶτ άε112εινε11
πἱετε εεΙι€ετεε!ιοιιάεπ οί Λώ τοεἔεἐὶεεπιά Με!. πω... ία "Ε
ΜΜΜ, .Με «Μ ]ἱε-ε0ὰ, ά. ί. ΕεΙᾶ-εεἀ, ει1!.ϋό σε :Ιω ννϋιε εε

εννει·επ Μετά. Ζἱε ατ!εετε!Γε (ΜΕ-Ρε. Ι.εωόι·εεΜ Ρ. 285 ἱιι «Με
πισω..

11σεω ιζ, ιἰε Ρι·ίε·ι.ει.ι Ιωάάει1 οοΪι ...Δω ννϋιεη "κι

"νεται, Β. Γε. ᾶοοι· άι: ΜΗΝ] οΡ σ:Ιε τοΙἱφιἰοπ ι!ει· Βοι1ῖἔε11
Μ Ιεεεειι. Ζἰε Η. "ε'Ι.Σε11 Ι. 85 .Μ ει: Μινι: ιὶε οσα. Με 6ο
Πεει·ειι Ψιεπεειι.ι επ .ΒιιΔιιρεκ.α.
›
Πε Ι/ετΙ.
Η)

Ηετ_ ΒτιπτἱπΞει· Επιισ!τοςΜ μοβ βετο ΒεροΠι18επ Με"

ΌαιΒε Με Βειιιε‹ὶ πεάε ιιιἱπιε 9.βεά ΟοἀἰεΠιιε ΒτεΒιι, πιἰΠι Με::

Ρτεο!!ετεε οτΙονἱ, Βια
Βἰεεοε πε πὶἱ ηεπιιε ΠεΠιο Πω· οι:
ΜΜΜ. '1”!ιεΙ.ε'οπωε ἰ.ε, εε Εκει” επ ννϋ' ε11ετΙΒΜΙ πετώ 811ιὶ:·1
Έσω. Ειπε εε Μπι» “ια Οοὰἰε Με Ι·»ι·εΙιε ιιιἱτΙι Π:ιεε Ρι·εο
@εως οΝοεΞ, .Με ΙιεΙΡε 1Βετε νεό! ο? Ηιεα·ε »Με 'Ι'ΙιεΕ
_οΠ1ετ ίε , επι Μνετεσι επ πιο:: ΜΜΜ ειιόε ΜΙΒ πάει ννίΠ οΙοΒειἱ
·κετΙ.Μ, από ΙΜ οΗτεπεποπ ιιειικν0. :Με Με πιἱΗι ΙΜ ξΙε1εΪοιι.
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νε1·εοΒτΠόεεωΕ ΜΜΕ :Με να' ίεεετι @Η ο1ινοοι·Β6$·
εϊεοΜεπι νεᾶετ - οί Βι·εεάει·-ωοοτόετ & 2οοννο1 άσοι· άουἐ
εεΙνει· ωεάοΕβεπάεπ, ε!ε

άσοι· άει·2εΙνετ εϊ.ι·εδεπάειι

τοση: υ .Η Ιιννεεο εἰεεε Ιεάει· , εἰεεε πιοιΙει·, @υπό
εννεείετ @Με εἱιιιτε ώτοΠ1ετ οϋι·Βε!8επε π1οάε το άεάΘ
εΙεἰΠι , ω. πε :κή Μπι Με Ρτεε1ετε εΕτἰνε , Βετε εὶεε

1ο11€8 εετε Νώε, ωει Η ννοιπάι·Ξε ε:ι‹Ι ΚτὶεΡε ειιά Τοεδεξ
ΜΒΜ. Μ ε1όΙ εΠε Π1ετε ε1το1ιε νντεΙάο οίεϊοπάε , ετιᾶ
Βιικιβε ε11ι1ε επι ο·ε.εϊει· , ει1τϊ Νώε Πω εΒΒεϊε σπάει·
άειιοοΙι :πιά άπο εΙ.εει·ε Μπι Με ΜΕΘ , Μιά πἱωπιοπτιετ
Με πάω 'Η επάε θοἀὶε Ι1ι1εε πνεεε_ηιΜι στο Εετε!:ε1ιε·

Ποάο11. Ηἱιιε Βεπεε εΠε Πω όιιι·ιιω ε€οιι‹ζἰε εεε βεάάε
Ἑο εἰιπε 1ιε!άε θοἀἱε Με» Ιιει·ε. ”

δοτειτιἱἔε ννε11οιι εῆιι ενεεεεετ ᾶἰοὶιτετΙἰῇΙ: οΡἔε
εΙεΙά , Με ι11ουεοΙιεΕβε ἰε @Με ὶηεετΗι18: Με νοοι·Βοο!άσ

ε1ιτ·Ι:]τε, άΞε νεο «Με νεάετΙοοΖω ντεεε: » Με ἀεὶ: Μ]κιά
›› ἱε ε! ετοοΕΙιεΕετι , ξεΠε Ιιυυεἱεεε , Μάο (Με ᾶ.ἱ Πει1εε
» Ειπε τιενὶΙ ειιάε οεΙάε κνὶετει· οεπι ασεπ, εο ίεετΙ: εΠει··
» ππεεἰοΙ: σου @η Μέ”, ειιἀε σου εῆιι Με”, οι:σΠε επι
ι: ννετεπιιο 8εϊεπι επάε άε ινῆΙ‹ἰε ᾶἱει· εεΙ:ετ ᾶῇιι ΙιοΠε

ε Βεοπι , ειιο:Ιο εε: ΒἰτΒΙιε 1ιΠ], εΙάυετ Η! @η Η οεπ
» ΒἰΙιεΙἀε παεί” εο ντόπια; Μιά: εοτἱῇϊ ἀεὶ: οτήεύΒε 1ώιδ·
» επάο πνἱῇετ Με @τι ιιεΙσειιε Π]εε, ειιάε ε1ῇε Βιε;ιε!εεε,

εε Ιιεοἱιτιιε ΠΜ Ποᾶἰ.ε Εεε 1ο Βι·ε'Εε1Με, επι! Οοιἰἱ ΙΜ
@Με »Με 1ο ννἱκιηεπἀε. ¦'Ι'Ιπετ Πιι·υάάε ἰε, εε Ιιννετεε επι ῇιιιπέ

Πεκ! Φο Πει θοαΗε Ειπε Βι·οσ:Μ ΜΜΕ, Ηιεπεε @με ΑΜΙ, Με
Πω εΙε:Με ιιενυἱεεε Με , εε Βιζεϊπεπιε Πιο! Οοᾶἱε Μ”, Με Δε”

1Ιιε1_ ΗΜ."

Πω: Ρ!εεϊε Με :εεε εεε» Μ] να πω”

Οε1-Ε”τ. Ε. Η. Μ. 836 ία ει: ποστ.
·

Ρο: Ϊ/εΡΙ.

1 11 9
11 ε11ά0 11111 11111181· , 11001· 111111 10111 1101111111 1011011111 άή11
11 11011800, 0τ1‹1ε 10111101· 1101111 011111, 11111 111 , 00· 11101111
Η 011111: 11111110, 11111111 11011101· 1111111011€. 111 0111101 00110 011110
11 0111101· @ει 0011111 1111101011 0111111 111100111_: 110 5111001; ‹110

1111101101. 1101

0010110 110110 .011110 0011115 0111 11111

111110' 11111 1101110111 1111111111 , . 1111110 0010111111. , -11180.-.18.Π8 50

Ξ1.;111Ρ 9111811013 1 41111 111111 0011101111: ,·11111· σο» 11ο111ετ
11 111101 10110103, 1 1(*)

.

, 1 1
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_

1

1

Μ: 11111 1191011911 .1101111111 ζώο: 11111'. 11011 1116011111:
1101001101:: 01111111 γε1·1110111:· -

· 1

.

11

"μ,

117101 01.121: Μέ: 2111111110 Μ211πε θοά _/01· /0όο1··επιία

_ Μό” 1111111 1112611610 10101-

1

,

1 1 .· 1 11

27161 οΜ.01· 110ά1 Μίππι11 Μίτιπε 6111101%1'επη 2111 Μ1

11011111. _
_
_
Δ '
Τ|102 Μ1·εείςί0 11011: Ρίτα Μερα' ε11ηπαπο1εέ 0110111810

.:

1119119 1118111111
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τ

'ε' Β'
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.';«
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01111101· 0011101111, 1111111001· 101101· 0011 111 11511 110134 011 11111111.
1111111, 011 111 11ενο111εο11110 8111011 1101111011 1101 1111111 11101· 100111
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11111011 1101101111011 111111, 1010111 11 011ῇε1ἱἔ 1111111 11100111 011 1101111111,
7111101,
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1111111110 1011011,
1110011 1081111
1111 111110
ς1011 11Π181008110111:
11011801, ε11 10ἔ€11
00 111111
111111ετεο11011 1101111011 1101111 , 1111111111 , 100 11100 011 Δ1Χ15];βΓ, 11101 111111·
μεἔ01ε11 , =0111101· 01111011 10111101· 110 11111110 1101101011 011 11011ο111.1.1:100
111118 110 1111001101· 1111111· 11ἱμ11ε 111110 νε1·ιο11011 1:11 1101100000, 00111111
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Με! παπίε θοά: ΜΜΜ Ηιίππα /έιΐοτ ε›ρ‹ἰ πιοάεκ

π” £πιι· Ζοπέ·ε Με”. '

·

· ·›··

-

.Τπειθ 'π/ϊε)Γ Π” Μια άπο πωπω πε οιυεπΪιοπκ
τω» σητσὐο·ἔ· Τ|ι‹ἑ£ ΜΜπεππε ,ποπ πο είε.
πω: ,εοἔετκἰε :..Ϊ'|ιε£ Μπι πωπω πε :Μία

_ Πω αο?ιωπείε : Τ|ιε$ `£|ιω πε κοινού πε .<πνε:·το πο
ποιο /αἰσἔ: ψἰ£εοἰρ.
Ϊ.Ϊιε£ πέιοξξοπάε:· πω: Μα πωπω ·ΠιΣιιω εππστιζεύεπω
ψίιυεσ Με έ·επΐέε πεπ'π:ιω. -

Α· .

ΤπεΔ“_ι7ίσπάω·Ε·Πω Νικ .”πεπω· £|ιΖπιε.ε επποτώτοπα
έ;·οάσε'πσ|'επε. (*)

·

› τ `

'

?Μπι άοιε νετεοΜΙΙε1ιά, οτι πω! εοπο πάσο ερώ
Ηπι€ ιΕοπλοπ

ινσού ὶτι «Κι νοοπεάε ναιτ·εΙιεΕ Ασ€8Ε

Β0εΚ τ: :

μα::

.

.

?7ιείψα.ε· »Ζω στοπ όοά : ?Μαι (;οιί27πκ ω 43%
φπα Μ” Μ:ίΡΡεπ: Η: Ϊιἰιππἔπἱἐεσ αποἴ £π|πίπω. Παπ»

.πωεωειε;απω

τω: καπ Με: 2πωάε Με! :› .ΤΪιπιπο

“ΜΒ Πάπα @πάσα παπα πωσ-απ ἰάἰε αππ/`α : £πετπιἰ£?ιτ)
.ωμά Παζ ιούεάσπ α!ίε :πεποΜ.α. Τ|ω£ φα8-2|ιε2 £|πεάέ

£2θ` Ζύ0ά :

Τ?ιπ εἱταΖ£ |ά”ι·ία £πεπε Ζιε!εξς·α επππαπάί·,1

Ζιμα;ππέ @επί πίπί Μεύε, Μα |ιί %πΡω ?ιεείς];ί!ππζτξξ;ς.

ππ‹ἰ επέπτ·ί|σετ

εἔπΧΖ£α 1ε1·πε /Ζκία £πεπο πείει€α

παππαπάί. τω» ανω Μα /απἰε Μέ : τω .<:Ι:αΩ εηία,

Ηιίππέ ψάεπ άπό πω” ποιών. ΜΜΜ 'έπεσ2ε·ίαπέοπ

ιερω. [πω @απ πω: πω ε)ωμ π” Μ σΙ:α!ϊ-παππέ

π9π-:Ζαπ.#έαζ ·' ?Μ Με π» ~==#·=-ὐ<><# Μ π;;
"

#

ι ·_

. Η ›

η·

·

γ

.

ιθεμτμπεπ μιἱτ Βοτ‹Ι;ονεπ μιιδςΙ.ιειο]άε Ηιιπιὶ118ρἔμ

μπιβς;;:Β0:,ρπ;το γΞΔὰοι: Βϋ να ΎΥιοει·;. .π.μ.μ. Μ. ι5ο.
.
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:Η:·α!2 πω: ?ων Μπι πεπ ουετΪιυτ ιίιια. ?παπι πώ £|ιέπει·ε
α/ϊα “πλω εἱταἰ£ω ἔοεἰἰἰἰΜ ίίύδα.

Τἰιε£ »πω £|ιε£ κε]ω

έιππίσ Με! : ?για πε σἐαἰ£ παω £&]αι·εΜε ιἰιιει, ατπἰ
πε σΙ:αϋ παπι-κατ @τω να: Μὶτιω άυεπι.<:Ι:ετπεπα Μιμί”
Μ" Μό /οπ ›·]ιω?ι2α πισινα' ευέτ2|ια πε πιωέμιπ.

??ιπ

παω Ματ αοΜωπίε Μέ : Τ&ιι πε εΐ:αΩ Μπι 1οπήιωΜ
2]ιω?ι (Μα.

Τὐε£ κα” Μα :ι]αέ·ωπείο από Μα £ίαπείε

ὐο‹ἰ: :Ιω σΙταΖ£ πιίιιτιία δω £?ιίπασ&ίΡΡωσ πιέΠι τε
πεπε ΪιἰΜα απά Μίκυ” ἰυἰπἰτεπεἐεπα Ζέλτε Μἰ ωίνα.
Ωνωωθ £υα ὐοιἰο θωί41ΜΜ αἰἰο Μα ο£Ϊιετα ὐοάο'

Ια 1617 8ειΕ Βιιικ.απουε $ιοσωω. 1ο !'πιπεΙ:ετ
εειιο νεπεπιεΕπε Μπι Ρι·Ξεεο!ιο ννετωπ Μ Μ! Ι:Μήπ ὶιι
'τ Π6Βί, Μπακ οοι1ε Ι:ννΘεάε Μ$8εινε ἱιι 1780 ·ἱε ΜΒ
8ε]εοπτιεπι Με !.είρ22σ|ι. Βιοο.ωω νέο εεΒοι·επ Με Βοώ

σσα:·ά ὶ1ι 1570 , επι 8οΙιτεεί νεΙο ι·οδτη;εΙοειάο νν·ει·Ιιειι,
δὶε π1ειι οΡἔεἔενεπι νἰτι‹ὶτ ὶπ ιἰο Ουσ.Πο νου Ρι·οΓεωοτιπ:

Ψ.ωτ., ώ: σίαι·ίε Ρ1·ίσίαε Ισά.: (Εεει1νν. 1825). Βε οτιόε
ΈΗεεοΒο ννεΗεπ Βο!ιΜΙάεπι Ειπε τε8ΕεεοΙόΞ8Βε5ά Μ!! εαπ
ιἰε δε.Ηεο!ιο ΒαετεοΒειΡΡί]. ννο.τιποει· Δ] άσοι· ιἰε δαπα
Μπι επ .δαπάτωΜπ άει· δεχετε ννετάειι οΜενοϊ8ά. (δ)
~πωι ΜΑ».

“ω” »

Ί.`.-¦

ω” ·--

->

:υ

Πει€ ἱε το ·ιεΒ8ει1 άσοι· ὰ: Οα1οιιωιιΠε, ΒοΒενετι άσοι·
άεί1 ΠετΙοΒ να» Μαι” εεειιειἰπε άσοι· ἀοξδακἱεοΜ Βοε'ωπ.
Μ” Αωπεσε·τ ν" δωσω ἱιι ιή99 ἰιι ΜΕ Μιά «Με εεΕοικιθΜ
Μπα
, Μπιτ ΜΑ νε:ΙπωιΙ τω: Ψικει:Μιυε, η. 3θ5 ει: ντὲ”.
τ νοοι· @ΙΜ «πιώ να:: ε! μα! €ενούδειι, δε Ϊ(οἱ]ιοτΙἰ]Ϊ£ε.Βεοι1έ

πω ΜΜΜ σιιάει·δοπάΞιι€ε Με ἀἶεπ, ἱπ ή·ώιι“ϋ.ε Βι·ειι€ειι, οι:Ι
@οσο

ιἱε

Μπάτεα:Μεπ από:: _$1σι1Μετιώε! ςοπΐοιππ ιῇιιιἰε ὰ:

πάεΠ5ΕΙιείά @δε Μ! νοιιιιἱεω «Με Κοϋιει·επ Μ' Με ει:ΜΗ'επ €11σ.ἰ0
Μ @ή Ι.ειωσ Μ» ω· δο6ι:.” Μ; ω ε: «ω ωωΗνωω.
1οο8ΜΜ ΜΜω μνοιπ1οπ,· ώι1 οιιι·ωι·ήΙο νΜ!:Μετ1, ἀἰε ιΉε1Μεπ
ιΓΒε.ει:Βείτ ω ποτά;» Ζί]τι :σου (Ξεοιιο, ωἔπ 8::ποτΑπε, ειδ
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· ' ·νιιι: :κι ειιιιΙε €18Ι'ι νὶῇΕΕὶειι‹Ιε ΕοΕ ΙιεΕ Βε,3ιιι άει·
εενει:Ηει:όε εει:ιπ ΒεειΕιιιιΕ ει· εειιε.εαΡιι:Β :ιι άι: Ει:εεεΙιε
Ι:ΕΕει·ειΕιιιιι·.

Με:: ν:::ιΕΕ ιξεει:' παει:: εει:5 εοι:ώνετε , :ετ

ιιο.::ι:ννοι·ι:οοά απ: ει:ΙιεΙ ιι: ΙιεΕ Ε:·ιειιοΙ: 8εει:Ι::·ενει: Βια::

εΕι:1ι, πινω πιει: άι: νεια:ιάει·ιιι8ει: 2ο:: Κιιιιιιει: οι::ι:::Ιιει:,

ΜΜΕ:: ιιε Μιά, ΒΙῇΙιε::ε ιἰε εοΙ::·:Πει: να::
ι>ιοιι, ι:: :ΒΕ Ει]άνειι, ΙιεεΙ`Ε ο::άει·8:ιι:::;
νοΠιο:ιιει: Με:: :ε , άι:Ε Η:: :ἰε ω:: :ιι εε::
εΕε:ειΕ να:: νο:1ιοιι:ει:1:ειά πιο: :Μι 8ει·εεά
Βενοι:άει:.

δικια:: .ΙΑ
οΓεοΙ:οο:: ΜΕ:
Βε11οε82ι:.ι11ε11
:ι:οεΕ Ι:εΒΒει:

Η:: πι:: εεε:: εοΙιεΡΡειιἀ Βει:ιε; οοιι ή::

2:]::ε ιιοΙιτιί'Εει: Π:: :ι:ειι:ενιιΙόιε; πω:: Ε:: ΜΜΕ εει:ε
ει·οοΙε 8ει::ι:.Ι:ΚεωΕΙιειά :ιι άσε:: νει·εΒοι:νν , εε:ιε Βῇιιοι:

πιει:: νιιατά:ΒΕιε:ά ι:: ιἰε ιιιΕθ.ι·ι:Ηιί::δ , ει: ΙιεεΙΕ :Μι

μι” ΙιεΕ Μ:: 1*ι·ιειει: ἰ:ι ιὶε Κω», οι' πε άι: 11εϋ2ει1:Πιε Βει:Ι:Εει:
'οι' ΙιεΕ :ΜΜΕ Βει:Ε:Ε Με: ιιιιιιι:ει:. Βε Ειίε2ει: Εεεε:: ει::
Κε::ιε:·Ι.ϋΧε _, ε:: άσοι· ιι:εειΕ Εεε Βει:εεειι. Ζιε δει:ο·ι·. Έ'ι·ιεεειιε
Πω. _ι:. ή9θ. ΠεΕ ΜΔΕ ω:: Βιμ Βεει·ϋΡεϊι, «ΜΕ άι: νε:·ι::οΒει::ιε
:ι:νΙοεά να:: ΙιεΕ Βοιι:ε:ι:εει:ε ΒεεΕ πιο:: Εοε:: τω:: ΕοΕ ιι: Πιο::
Ιε:ι:ά π:: ΜΒΜ:: ιιιΕεεεΕτειιΕ, ει: ΙιεΕ Μ:: άι:: σο:: :Ματ πι: Μπι·
Ιει:ε ΜΜΜ: πω. εεννοι:ι:ει:: ι::ει: Βει:οείΕ :Με οι: «ΒΕ ι:: :ιο

Κα:: εονει: πι: Οποιοι: ιιἰεΕ Εε ά:·ι:Ηιε::.

Ι:: ::ει: .Ϊιιιε :δώ

μέ' Οποιοι: 2ί]::ε Ο:·ἀο:ιι:ει:Εἱε οι: :ιεΕ Μπι: ι:ει Βεει:Εει:ιεειιι€, Εε
ν::::ιει: ι:: Μ.::::ε::Α, Ι.ιιι:::ΒοεΙι, Ν. 35 ει: νοΙ€. _, άει: Βιοι::Μο.8

Ύειι: άει: Πονε και:: .Τι:ει:Ειε ει: άει ιιΕε:·ε 8ΕεΕιιΕε:ι ει: (δώσω
::ι:ι:ΕΞει: Επι:: Ρι:881::Πά ΒενεΕΕει::ιε, ικ:!ιοοι: ::ειεινε ννεἱιιὶἔε :ιερει
Πιι€ει:: Βει:εΙει ΕοΕ ω:: ::::ιι·ΒειΙί:ϊ ιεεΕ Ήει:οσιε:::ιε, :Λεει :::εετ

Εκει: Με: ει:Ι:::ι:Ε Ε:: ΙιεΕ:Ιιει: Βειι::τΙ , οι:: Ε:: ιεεΕει:Ιεείιι€ Εε ιεεειει:.
`
.Ώε κει!.
(Ε) Επι: 200 :ει Ι:εΕ Βάσω ιι:εΕ Μ:: 0ιιΕεΕι:ει: :Με
°νει:οΗΙΙε::Δε ωι:ευ:Πε:: Ι:: (.)οεΕ- ε:: ννωιι:Μω1ωιη ἱ::ὰὶε:ι
ι:εΕ ι:ειι::ει:]Ει Μι:: :ιεινεεει: ννοιιιοι: Ι·ιεΕεεε::
πιει: Βειο0Υειι)4
δω. Με:: ω:: εει:ι::::ι:Ι εΙε::ιεΠάο:: Εοι:εν:Ι μια:: Μα.
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01έ ήβιάσωιιαστι 2ψιει· πω! Ίετι.ιιὶι£Ισ εστιιααΙιτ , ·άΞσ Ιιο111
στοά' έπετεσΒαΠοιτΙ:στ .τἱε υιΙ:άπιΚΗπε πωσ ἰοἀστέ €σάιισΙπο
σι1 οιειιιάσει1ἱιιΒ.

.° ,Για σε επεπόσπάσ ῖσσιινν ΒοΗαει€άσ ' εἰσΒ Φ: θα
2.

σοΙιἰεἀεοΙιτῆνετ θ.ηιω;Μμ ω; ει· ΜειωιιιΠ ·ὅε·τσμ‹1επ
πυνσι·ά·, ἀἱσ τΙσπΙσπάωα1 σου νει·ΒεωΙΒλήά νσΠάσ στιτΙ;ι·σΙσ

|τεϋ , επι

, Με ἀσ_εσΒσ.ΕΒειΔι·εΕσ ἀἱοιιεΕ, άϊσπι

Μη

Βσκνἱῇ2επ , ·3πισ2 :Η άσσϊ , Πε κ·νει·Ι:στι "η θ1:ει:1:1νι· .Πυ
:ιποΧ Η ΜΕ ΗΜ. _ Ι)σ .εστετε ιύτεονε ω”

Σο

Βοί8έναπί :Μ 1668:ΜΜσεά Φο· ίκνοετΙσ το Εεατιψατείση
Μ -ιθ8ι, «πω ,

@πε Με άετάε νωτάτ σρ€σ8ενειμ

«Με ΙΜ &ειϊι1πιτ Γ:·άτωβεκ. ΚΒΣ!. , ίσηίεΒ Μάσα , . άειη

άσ2ε Ζοετωνατάει· @Η οσο 1ιΞσιΏνν ιειωτιεω‹1. - Βε ιύτεανσ
:πιιι.182ι , άίσ »ή :Μπι ΜΕ ΙιοοΓά νιιτι Ο.ἱτ 8.τωζ01 ΙισΒΒοη
ερρ1ΔιαΕεϊ ,η 1τσνει!: ειΙΙσ σε 8σεσωπ πωσ Π. δ. ἱμ σε

;ε,ι-ω8ομε πω (.2ε;ω 11οπωωεω 8ιωθη 11ω)ι)ω1 παώ]
πνδ3ΜΒ ννο.ιειύάσ )ῖ Βσετε.ει:ιάσ ὶτι ΙνστεσΙισὶὸσιισ εσό1ώιτεκ ;
Εσεϊστεπ ση €σεειιιέ;ση , νσιωΗΠ8ειι .παπι «Ισ Ρεο!.π1σι1 ,
σσπισ Εστω επι Ζοσέ σιπσΙ!σΜέσ ΕτΞσεο!ισ 8Ριέιο.Ι:Μετ ἱιὶ
Βετ Έ.ειτ1]ιι, σσι1Έτσ8ωσητ σνστ ΙΜ: ΈτέσσοΕ ει1ΡΜΒετ,
εστω Ρωσν*ε αντι· σιιά-ΒάσεοΒ _,

(*)

σσιιἱιιζε Βύσσα

θεά; άσ11 ΒἰσΒΙστ',- τ1ε Βὶεὶστὶο νεπι Πστἰ!ἱε επι (ΪΙσσ

Ή

θ) Ηε:1 ἰε ΒΕ1σω , @ί σε

Ιεω1ετΉσησεωόσβιιΕΕεπ'

ρι1εισάειω Μ δι·ειιιιωμίσεω Γι·ἰεἰωικτι εσεσ€αιιΠε, Ετεεμιση1σω
άσ Νιούε ?τἰεἱἱε, επι ιἰε Βεσνετάετιι Βοτ.ει πὶσ€ Ιστ σε ννοι·Εστι

απο: Β1σΙπει·.-ι ΜΙ:σστω, :ποστ άσοι· 8. Α. Ο. Βϋ άσιοΙνσ πϋπ.
ΒενσσετΙ. ονεί σε θτωπικύσε εσΕτϋίΕ -Ουει;ειτ ω ιϋιισιι
σει·Μ:ει1 Μἱεί “κι Ο.ΔικαιωΔ; Με! ἰε Ἡει ΠιιΑτ80Μ]ΒΕβ€,_άΜ Μ]612
ΜΒΜ ειιιβ.στε ετίιΗιειι σοὶ π! ΒοΕεπό. ΜΒΜ.
Δ.

'
β: _?Ήΐο

(29)
:Με , επ απο νει·ίειΙιιιε "τι ΜοΜΜΥ5 νοι!ιαιιεϊεΙιιιδ
ειναι· Ιενειι επι ετοι·νετιι

¦

ΡΠωι:ω
Ψιιε8ι:Νιιειιιιιι
ονειτ ΜΙ: 1ενειι
θ) φαω
επι ει::
ι793
εο1ιι·ιίτειι
απο ιιοπάειιιιεοΙιε
_νεπι θι.τοιιιιιιτικ

Βου 2ιιιιοτ ΒεάοεΕπιδοιι πω, στη :Μι ιιινΗιεά το ιιο1ιειεεπι
άει· οιιέίε άιο1ι1ετει, επ νοόι·ειΙ νειιι Μπαστευπ , θα:ι1Πιι8

επι ΠοπιΕέ·ιω σρ @επι Ει·ιεει:Ιιοιι Βιιι·ά. Α Ει·ιειιοετειιιιι να»!
εειιι€ο ονοτάτίινιιι€ ιτι άειι ΜΒ «Μπι Μι Ιιετιι τοε2νειειιτ;

επι ω; νοι·ιιιοεάειι, ἀεὶ θι.τειιιιιι·ι· πω· ωιωδ 8εννοτειι
ιιεεΗ πο (Μ Βι·οιιιιοιι νειιι 0ιωεωω Ιπειιιιισ , φωτυιι ιιιιιιι
νοοι·οιιθ.οτεϊει€, θιιΠιι] πιο ρνετν1οεάιΚ 86ΡιιΕΊιεοΠ. Νεα:
εΠε Βοάειο1ι1οιι , 8οτιοοτ Μ] διο οιινοετ1ιιι8, :Με ?σοι εστι
μι” εειιγνετι , ιιι .ΗοΠωιά, Με 'ες:ιιιΒιιιιε εθ80θάθ Πε
ᾶειι Και δω! νἱοἰ.

Πιτ Μ) Μπι” γει·ετοιιό ἱε 2ε1εοτ;

Δια πιοεεΙ: _ Μαι , σφι Με πο; Με «θα ΜΙαιιΒιιι!φ
ιιο.ιιινιιιεΙ: 2ιῇτι νοοι· θεα, Νεάει·άσι€εο!ιοιι εώιοοΙιιιοεπει ,
ιτι εαπ: ιιαιι2ιοιιιιβιο Μετά.

8ΐΐο11;]. ιιι Βοιι·εΙεξιιιι8 πιο!

ιιιειιἰ8 Βε1εει°τ18. ναι όλα άει;;ει1; 611 ΙΜ Μαι” :παπι

οιΞἔθιωιεια Δω @πιει ω” τω: άο Βιι6ΐνιεεοΕιι8. Μ;
@Η ᾶΞΚννιῇΙιι [.ειιιιιι ·ειειτι

- άιτ «Με άε Ιιεοτεό!ιοιιάο

σ) Εο11 Βε!ειιιει·ιμε νεωΙο8 ειιιιι€ωιιιάε νΐ.ιεεεισΒιικοιι ἱε πινει
ιιι άσε παπα!ίο είε Μπι ε! .ευήΡΩσ Εν. ΡΙ/κι.<ιωπϋει·8|ι, σ00χ· ΙΜ).

ίσεοοι· δ. Ψ. »ε (ΕΑΜ. ΕπιπαΪωτ ι8ι8.
ω·
ω) Ιιιιιϊωι :Με 8ο!ιιιένει· ἀοσι· άσε νσοοι·άειι Μ 9ιιιιτε.<: Ζα

Ϊἱπ /:·ε9ιιεπιθ| 'ω. πεε8ειι _, ι:Ιειτ θ. δ. Βι·οΗι.ιειι ΜΕ (Η ωιιμικω
εοιιι·ϋνει·ε οιι Με οοΒ ει:Ιιεά επ βιιιι€ενοΙδιι ΙιςρΠ., ιτιοΒο Μ! 7001:

να” Βειάειι; ιιοοιι ΜΙ: οΠετειικ ιιει· οιιιΙειι , Με ειειιιιιιιΙειι νιιη
ρΙεπιτεειι ω ιιειεινε ιέ Μπι νιεωιιιι,7 Βο!ιειΙνο ιιι Μ! Νειιει·.

ΎἀιιἱΙεεΒ €εάίοΙιΙ:|ΠεεάεπΜασβι, Βεκιι·ιιΜ ιιι δ. ΠΛιπιιιειω'ε Βιά
ΜΙΒ -:ιιιιι θ. δ. ·'Γννςσάο διιι!ι Μ. ιή5. _

@ο Ι^επ.

30
6)
ΜΜΕ νατι :ῇτιεπι Ιἰῇ:Ι; πιω άε Ι:ΜΜεπ, «Με το 2:ιτι1επ
8εΒτειδτ 2ὶῇη , 0:11 το τοοι1ε11, Ι1οε

ιΉεΡ άοοτάι·στιεοτι

να:: ν:ιτι άεπι εοΙ1Φειι 8οοετ άει· οιιἀΒοὶἀ , Βοννῆπε1ι Βίοι·
παιιι ιιἰεΙε.

ΙΕ] καιει νά] νο.1ι ιιε.πωεόΒότιέεπ , επ ΜΜΜ

8εεπι ειειιι8Ρτεε1: οΙ› άειι πιο.ειιη νειιι νετΙιονεπ ἀἱοΒτετ.

Ηἰῇ ἰε ‹Ιε ᾶὶοΙτιτετ άοι· οειινοιιἀἰἔε 1ιειΙ:ιιιιι· , 20ο Με :ο 2ὶοΙ:
/

Μ άε τηειαϊεοΙιιιΡΡοΠ)Κε απ: Βι15εεεΠ]Κο νετΚεεύπΒ νοοτ
άοετ; σαι 2οάο1:από38 , ᾶΠςννἰ]ἰε 1:τειοΙ1ΒΒ , τιοοἰϊ Βοοἔᾶτει
ττετιό. εοἱιτῆνετ. Μ Ιιατιηοπἱε :ἰῇτιετ νετ2ειι , άε Εεπτἱἔ
11οίά @πετ ι11ωτι1.ΚΗΠΒοτι , άε τοοιιεπ ν:ιπι άει1Βό.2:ιωο

·8ενοε1οπε, 61ο πιω ονοτει1 Βή Ιιοπι οιιΕ111οετ, Βειιιειι Μπι
ᾶο1ι πνο8 ΜΕ ω”. ΜΜΕ επι τα οιι2ο 8ετιεὅειιΙιεὶἀ. ΖοΙΒι
/

2ῇηο ν1·οοεςε!ε πιἱτιτιεἀἱοΒΐοτι 2ὶῇτι νοεΙ πιἱτιἀετ , @η ἀἱε
2ῆτιετ ἱἰῇἀὅεποοἱεπ) Βεεωοτ πιω: οποοι·Βειτο τΜάτι;ι]:Ηηεεη.
.Με εεπι ΒοάεπΜεοΕεπ άει· τω!) εῆη Με @με νιτει·Κειι
Βἱῇ ιιἰτιιοτπειιᾶὶιεἰ‹]. εοΙ1ΜΒ:ιετ.

θι:ε1π:Μ· 1ΑΡΙΟΧ ν” Βεβοτειι Με ΒυΖσφατά ἰιι

1603, επ ονετΙοεά άειειυ ἱιι 16%. Εξω οιιΙνσΙ]ΓοΙΒΜιτ εο!ιΕ
ε!”!:σεοΙάεοΙ πω Ιιεκπ Βοετ:ιειτ το .ώπω:ετιία::ι , ΙιετννοΙΙ: Πι
Μάτ ὶε ν8.τι Βοξ Κοοτιωπρ , εστι ᾶἱει· ννεἱπὶἔε δάπ
τετάειι , ἀἰε 2ὶοΙ1 11ιετ (18 Ει·ΞοεοΒο “Μι ΙιεΒΒειι ΒειιιοοΜ.

111 ΜΝ: 8εΙειειτ ἱε άε2εΠάο ΜτάτιιΗάι18, ΑΜ ἱιι 11οιιάετάεπ
ΤΜ Επ8εΙεοΒο αειιἔοιἱεϋοιι , νοοτει! ἱτι @ω νο.πι Βιετ
2ε1Ηο τῆἀνειΙ: , οίΒοΒοοπ ΙΜ: απο! εοπο Μαι: νο.πι εσω
Βετἱιοἰά

ἰε ονει·ΙτοΗαπι, 8011081 οιι8εἱἱ3Ε έιειιι 2ἱῇιιειι

όΞοΒΗ:ι·επτ, πισω.: ᾶὶε :ποπ ᾶοπιΕεἰῇΕ πω: οιιἔεεωΙἀΒοἰᾶ
:Παπ 0:οεεοΙιτήνειι. Ηἰῇ νν·ειε εοΒοο11ι1οεΜετ επι νοοι·2απ
Βοξ ῖε Βο!.ειρακι'; επι , οΓεοξιοοτι πνεἱιιἰέ ΒοΕει·ιά Βιιὶτειι
ώ: !ειτιἀΡειΙ‹;πι παπι ΡάοεΙο.πά, νετΙιεΕεπ 2ῇπο Ιε1ι‹ῖ8οηοφ

Μπι Ιιεπι Βονε1ι :Με ΙἱοΙΙατιἀεοΙιε εοΙιτῇνετσ, 2εΙΐε Βονοπ

ΐ ω' )
Ηο0ι-°Φ επι νοιιιιι:ι., «Πε @ιη ήάεοιιοοιειι καιω.

Πι:

ιῇιι ιογειιε8οιιιι: πω· ιιιςτιιιιιιάετά ιι Βενιτοι·ιιοιι

:Μου

ιι8οι.ιιιιιιφΗιΚρ ;νναΗιειά , -ιιιιιΕειι ννϋ πιτ Μισο Βι·ιονειι_

οι»

8ιιιιοοιι αν οπωτειιά οι' νστεστειι Βιιιιοι:ι άε @επι

αειι νιιιι ΙιτιοΒΙιιιιά, ιιιοο!:

ιη @Ασεπ ϋῇά σερ' €ι·οο

τειι ιιιιιιιιι ΙιεΒβειι 8ει!ισιά; παπι ω; 8ειιοοτ :ιο ν·ι·ιειι&εοΙιερ
γειιι ιιιειι58 υιιιιιε]κοπιά πιω , νοοι·8.1 νειιει ειΕΜ0ιι Απ”
θ.ιικιιιιια.ι , Ιίιε!;οιίεεοιιτίιγει· ιτειιι ΒιεεΙατιά. Γιιιικοιιιοιιιι
.Ισιτιιιε (*) ιιο.ι,ιι Μι Ιιειιι φαι' Βοηιιιιιφχι

@ιη νω›1ι;£,

:πετ βετ Βιι2οιιάετ οοειιιετΕ, οιιιγοιιόου @ο 1θιω8. ά::
Ει·ιεεοΙιε και 1ο ΒοοεΓειιειι; ριι ΙΜ νέα παιιτιιο1ιήιι1ιιΕ

σπάει ΙΜ: Μ νεπι άειι ιιιοΜει·, Πεκ άε τειιιΠεειιιιοτ δρ
Ρειριει·ειι εε:Ι:ιι·εεί, όσοι· ἱιειιι 8οιιιιιιι]τι εαπ τισ Πιιένει·εί

Μι Μ; Ο.ιι/οι·εί, επι τΒο Μάι ιιιι Βενίιιάειι ιη @ο Μπι.
ΙεἱιιειιιιιοΙιο ΒιβΙιοι:ΙιεεΙτ.

ΑΠε ετιιΗπειι νεα θιιιιιιιιιι·ι·

νοτιοοιιοιι Μπι ιιι Ιω ΒοιιιιιιιιεωΕετε ΜΗ; 2ἱῇ ο.άοιιιειι

ιἰο Νικο €ενοοιειιε @επι ινοΙΜΠοιιάΙιειά , ΒιιιιόΙιειά επ
ιιιοιιεο1ιΠενειιόΒειά.

.

Ιτι θι;ειωιιι·ι· .ΜΜΜ ΕΝ πιο Δω άο Βεννοοιιιο,
Με πικαπ 88Π. ιι:ιοΒιο ειιιιιιι:ιπι Με βεεί'το8ει; .φωιι ίπ

@ή Μπι 8ι·οοτειι Ητανε , 'Ε σωμα! πω νεό Μαι ,
@απο ἱιι Βο!ιιιιιιιιιιι ιιιιιά ερ !ςει·ι.ὶε % πι: άε·εε πω.

ΗΜ; εοΙιἰῇιιτ, @ι Μι, Βοάιιι·ειιάσ @ιι ιιστωβιιι?ή%Ιειιιό, σε” ιιιιιιιιι
ειαιιιιιιιιι ·νειιι ΝιιιιιιΒιιε ΑΒιιιειιιἱιιιι.

(Γ) Μπα νεπιιιιιεΙἱιιε Βεεε!ιιΜ (νοΙΒει·ιε ι!ειι ΟιισιοΒιιι)
Μ! ΜΜΜ ΒιοΒιειιιΠωιι, Ετἱεεοἱιε Ψειτειι, πιο! @σε ει€ειιε
ιιιιιιιετιιτειιιιιΒιετη εειι Έ'ι·ιεεοϊι Ψο6ι·άοιιΒοοιι, επ εειιἰΒο νοιιΒιιιι
ιιοΒιι€ειι.

ει; ιιιιι ι;ι «Μπι οιιιιιΙοειιε €ειιοιιιιιιειά δι89, Μπι-πα

έιι 522°. - ΎεΙε @κι ΙιοΙιιιιΒιιιΜ: Βιιιοιιέιειιιβάειι' ιι0ι:ιει18 (ιι:
ιιιιιε._Μέιι ιἱ]ιι εοειιισιιι πιω ιιιιιιι ιιι δ.. Ψ. οι: (:ιι.ιιιιι'ε εο1ξειιι€

ΟταΙΐο άι: 7088ἱοταπι .Ϊιιπἰοταιιι |απιὶἰἱἰσ σο. (Ξιι·οιιιιι; ιθ.ιι.

(39)
ήάιέοΜ πω: ‹ὶε έΡτετι!ε νέιιι ·θιωπειι·ε ›- ε” νοοϋΙ1εΒϊ @Η
7 1°ιεεΙ 8οεοΗΜ.

ΑΠό άειειά2ο.Εετι, θἰε π:ιετι έιοΡετιε Βέπι·ιιΠ

@Με εἰ8οτιε εά:111άΠοπ Μη ρμειωοΙετι ,-·επ ε! Πε ·νετΙιειϊωι

άσι· ονοι·Ιονεύη8 ίνετΕοοι1ε11 Μπι Μ Ι16°ε ΒΘωΜποΠβαΕο
ἀοΒΙἱοΙιη ω, ει! ν:Με Ιιετ οιΙΙέ:ε1ι_ 21% εοΙ1Ηπ8 νοοι· Φετι

εετΒἰοᾶ, ᾶἱετι πιει: ίτι4 Ιΐτὶοεῖειτιά Μεοωεωι :και @και
πωιππ Ι1εο!π, θα όΞετι Με: 'ώ ὶιιννοιιοτε άεω1· εεάι11ί8

ἰιι άειι ·1110116.·ΒΘΒΒά1) 2ουάεπι ννϋ οπο ΒότοΘΡθέ1 οστ
άέεΙοάι, οιιι 2ῆι1€ εοΙΜ.Βο11 @επ Βο1εοΜΓτε άοετι που
δεη.

Πι σημα οο8επ,Ίε :ῇιι Βοετο Μι άε @Βιω

Μοειἰεω Ζεσ'απέε2, ᾶἰεἱτι ΜΕ ΝεᾶετἄαἰΙεοΙ:ι Β νεπειε.Ιά
άοοι· ΒἰὶἀοτἀῆΕ επ Κο0Ρωειτιει, επι ννεειτναπ Μή, ο11ι·
Μεσα· ιϊωι 8οοετ ΦικιΠεπ νοο1·άεΙίβπειι νοι·πι Με ΒοΒοι1
ι·Ιωι, «πιο ντὶῇε νεπειΙὶιιἔ ιἰεπι Ιο2ετ εεωΒἱεάεω (*)·
Ί7εεοΙ: Μαι” δω /ἔῖπἔε£ε~
Ή! πιο Μέσω Μ!! άε1νο Πω €τενε1;
ννειι 1ο εεε: Πιο ννοΗά ννἱΠ ἱτεινεΙ, .
ΜΗ ἱε ννειετΥ οί” Πιο ΡΙοις;!ι;
Βιιι·ιι Πιό ΡΙοι1€°Ϊι _. Μιά ωω Πω -ΜΙΠε; ζ) ..
ΜΗ ννἰΙΙ Μαι· Πω ΜΜΜ; ι·ιιΕΠε, ¦
: -.
ΨἰΠ ΜΗ Με ιι Βετο πουν.

¦. ·

σ; 81η επ Ιιοπιεἔ' - Μ οοννεπάε ‹Ιο Η.
Β€ειγ πιτ Βοπ1ε? - :πιά Μ” Φο πιο Π;

Με ΙΒέΈ18ιττον - όι·ειε - ουκ! ιἰἰε ω· Νο! ΪΊΙ Βαε·ιιά ·Βιιιι€ ΐοι· Επονυ1ώεε,
ΑΠ Πιο ννοι·Ιά εΙιε11 Με ω), σ61!ι>εε; .

ι

θ !. '1'Ιιοωπικιά;.άο σο - Μιγ.ιιοτΠ' › € ;·ι

+¦

|

Ύ·

.'

-·%.οινωκ.ι

<· .~£ 1··>

'

π·

Ψ,ι;ψι·ς.Βοηειι '_ομιςι1 Ειπε μα? οπάιερετ Με άοεπ ,

άοόι· «Με πὑὸἑἔιἱὲΕΪἰιἱ.έ_Ἐ;=;ὅὶΕ ι επι ‹Ιε ίο!εςπ!.!ε 1)τόςί]ξε “γω άεσ
$οΙιτί]γετε Μνο@ἰπ€ετι.
|

1

ω

. _

` Πε ?αλ
`

› __

·( 33 )
» 'Πα Γ!! ΜΜΜ, 110ΙιΙο Ραπ!
τω" ποπ πσΒΙοι· ΙΜ· από μεσω· ,
ΤΙπω- Πιο πσΒΙεπ , Ιισωο-Βοιπ Ιοι·(Ι ,
ΒιιΙΙΙΙιι€ ΙΙΙω 8!! οσεἱοι1Ι Ήσκιου,

?στ Με οσιιτι1η· νυἰΙΙι Ιω: ίσοτπισιτ ,
Μωω Ιω ι:Ιιεεοά ννΙΙΙι ίὶτο από εννοώ.
» Ι νἱΙΙ ω ο ΠιιιιΙιἰτΙ. ι·σνοι·,
δΙιἱΡο Ηπα ΜΗ Πιο νήσο πανω σκι· ,
ΒιιιιΒΙιἱσε ετ ΙΙ1ο εΙσπ·ιτι Π! εεε" 80 Ιιο εοἰιο‹Ι Πιο οποτε! από. Μηι1οι·,
Από τΙιο πω, Φο' Ιιοι·σοο πωσ ω,

8οοσ πο Βι·ενοι· πιο:: Πωσ πω.

Οι: ΙΙ1ο εΙ1στο Με ιιισΙΙιοι· ννοΡτ Μπι, ΜΔΕ _, θ! Ισπ8 σοι· Ειπε), ΜμΕ Μπιτ
ΙΙιτε;έοιΙ Ισ Φο νετ" Ν”.
ΚοΡΙ Μι:: - ΜΔ 'Ι που ΙΙΙι1ογ σπΙΧω
δοο παο Μοτο - ΙΙιοι·ο ΙσΙο Μιά Ι011οΙ7;
Βιιτ Μ» ΙληΙΙΙιιω να.: πω εωω.
1·» ννε11: " »Με οτΙοε_, »ΟΙ ΜτΙ οω·οοτΙπι€:
ΎΙΙΙΙΙ? Ο νΙιἰτΙιοι· ΙΜ. ΙΙΙσιι εΙοοι·ἱυ€Ι
ΜΗ! -- ασκ! Π: Πιο ποσι·ΙιΙ Ισσ ΜΜΕ
ΜΜΜ πω' Ιιοειά ννίΙΙι ΙΙισιι€ΙΙΙ Ιο 8Ι13ΙΙΙΙΙΒ ,
ΙΝΙΙΙΙ πι), σαιτ! πω: @Η ἰ8 ΒτοοΙιίπε.
ΨΙΙΙΙ Πιο μονο ΜΗ οσνει· ΜΙ.
σ» 'Πωσ Πιο εεε τοΙΙε Ισα! :από ΙσιιιΙοι· ,
δΙιΙ°0Ι1ιΙΙΙ1Β° Ι›ἰΙΙοννε εΙιι·σιιά Πιο εΙαι·σιιιΙοι· ,
ΜεπιΙἰτι8, πισιωϋπε , Π1Ι11ἔΙἱπ€, πω;
Ψανοο Ισ οΡοιιἱιιε πονο: οι:οΙ1οιι€Ι1ο ΙΙποιη ,
νΙΙΙιΙΙο Πιο €τοιπ-ΙΙεΙ:ι “κο Βο11οσπΙ1 ΙΙ.ιοισ.

$σΙοιιιπ ποσο -- ειιΙ:ΙΙππο - ,ο πο!
» Νου: Πιο] ΙΙἰιιΒ ΙΙιοτι1 ιιΡ Ισ Ιιοαινοπ,
ΙΙΙον Ισ άοοΡεοΙ όορΙΙ:ο οτε ιΙΙΙνοπ ,
Πεονι-:ι1 εισά Ιαι·ΙΙ στο εροιΙΙΙσΒ σο”.
8ΙπίΡνντοκ:Ιε ,ά ΜΙΚ! ·· σου; ιιιι€ΙΙΙ ενσὶΙ Ι1οτ?
Ο Πιο πιοΙαι14:ΙιοΙγ εσὶΙστ!
Ύνιιγοε Με ετεινε- Νικο Μιά Με Μαξ
δ

(' Θε Ϊ
τι Ποι·ι·ιά; Βοιτἱά βιαιΒιιλ το Μιὶειι ·
ΤΕιἰε Πιε Ήίί9.$ϋπ ινιιι ω!! “Εφη
' ίιι Πει β σε ΠιιιΕΕάιεπάΐιιΙ εο:ι.

12%] 5ο πω, Μιά ννιιγ 80 εὶΙΙγ_,

ναι πιο! »ΠΜ Ε” ίοι·ιιιιιο. Ψ”.
.¦ι."ΜΟιιι σέ' Ευ." ιι·ιιίδκ:ιιι·ιε?'
ιι Ριι1ε Ι εεε Μπι ΜΜΜ Φο ΠΕΜΒΒ; ·
ΒεειΠι ιἱε Με” ου ΔΠ-ειάσε ειιιιιιιι€;
-Βιεται·δ., Φιιιιτιοειε Μιά άοιηιώι·ι
ΒοαΠι. ιο Πιει·ο·, Ι εεε Μπι νιιι·εεΙΙε; ι ·'
ιο !,!ιο
Πω κ:ιειώιιτιδ νεεεεΙ,
Οτι Επι .1ΜιάΜ Βισειιευτε Πισο
νι 'Ι'ιιοιι€Βιιιεσε Ή'ΗΠ ννιιῇ· ΜΜΜ 0Ειοιι @Πχ
Ι:"ι·οιιι Πι6 δι·οειι ιιΙιεερ-ι:ονοικ·ιΙ "ΠΠΣ _,
Ύ"Ήιει:ο εννοώ ιιιιιιάειιιι @Με ιιιιιΙ ειιιὶΙοιὶ?
Βἱτιὶε ειικιοιι€ Πιο ραπ ποσά Μποιιιιι€.

Μ Πιο ειι·οπιιε Ωω Βάια οιι1οιιίιι,ιι ,
αιιιείιι€ @πιο ασοεε ΙΜ ΜΗ Ι
ιι Νοεεεεγε οι” Μάι ίιονσετε ΙΜ] Μπα! Πισω,
Βι·ιιιιοΙιεε οι” Μι· ΐιιιἰιε Πιερ Ιοιιιιά Βια,
γ
Μοτο Πισω Πιιτ ὸοεἰιο ννοιιΙιΙ ειιιιι;
Βε:·ιΠι ιε σε ι.Ιιε ναν” , Φου ανεει·οετ

ΡοΠγ'ει ννει·Ιιιιο @σπαει - Με! όεειι·ειιΠ
›
Α!! πι: ννοιάει πι: εικιιιτ ιιι πω.
ιι ΎνεΠ ΙΙιειι ·- Π! ιο Ιιεεινειι οοιιιιιιετιιἱ Πωσ,
Μη· ἰτ Νεες Ηπα - σκιά Βε:Βιειιό Βια: ,
Δ
| ω :ιο πιιεοιιιξΕ 1ο Πιεξι οοπιε;
› |
Ϊ Μ" με? Πιιιί (Μό
Μια Ειπε,
ΜΜΕ Πιο νιΙιἰιΙἰιιΒ ινιι€ει·ειιιιχει ιΙιες,
Δ1ιά Με αυριο μιὰ: Βια ¦ιοιιιε.
ιι

ιἰειιἱεε πιο , ΜΗ θεσειπε πιο.

Μι ιι%Ιειοιιι ιιιε, ΜΗ Μ Μπακ πω,

ναι - (ο Μαι: , ιιονν ιιω·ά_Πη ΒεεΠ)
Πέ Β. 0η Πιο Ποτά: ναναι διοΜοά ,
Ο:

εεε Μπι 9ι18ΜΙΙ - άενοιαι , ΜΜΜ Μια δωστε σε Πιο), πισω.

( Μ )
ιι Με ! !!ιι·ι!! ιν!!!ι ειιΒιιἱε!ι ε!ιεΗιιε;

Ύν!ιειι ! εεε !.!108ε !ι!!!οννε ΜΜΜ.
ΠιΒ!ι εε ιιιοιιιιωιιε, ι!εεΡ εε ι!ε!!ε;
@Νοε ειιιιΡΡιιιε , ιιπιε!ε στο ετιιε!ιιιι.ε,
Δω! Με Μπα !!!ω ι!ειιιοιιε άεε!ι!ιι€,
Έ!οι·σει· εε Πιο ιοιιιροε!; εννοω.
.
3 8!ιι·ιε!ιε επι! - ε!!σει:π:ε! !!ιιιι€ Ποιο 0006111,
Οιι οι ο!!!!', ιιο νο!οο ,·ιιο ιιιοιισιι '
Οι' πω! 8:!ετ110ιπ Φ·- ιιοι ε Μάι;
ΜΜΜ μι! Πιο ναναι @η ι·οιιιιι! !ιοι·,
0 "Με εο!ιοο!ι! - ! εεε Με ίοιιιιάοι· '.!.Ίιοιι Με! κ!οιιε ι!ιγ ἀπὸ, ο Βε·ιιΠι!
ιι Βιιιι Η Μ Πω!! ιιιοι·ιιι! στειι!ιιτε.
Βοιιιιι! ΐοι· ι!εει!!ι !ιχ Μινι οι” ΜΜΜ,
8ο μα:!ρι!ει!εε Πιο Μ] ;
8εε!ιἰιι€ Πιο! όπιι!ι ι!οοιιι , νν!ιἰο!ι ιιο!!ιἰιιΒ,
”"!ιε!!ιοι· !ον!ιιε (ΜΜΕ οι· !οε!.!ιίιι8,
. Νο!!ιἱι1Β επι Μεσα οι· ω”.
ι' Υε! Πιο !ιιιι·ι·ἰοειιο ἱε ιιιι!ει. Λικ! “κι !ιι·ω!ιοι·ε τ:οειεο ω Πα .
ΜΗ Οοι!'ε ιιιιιιιι!ετε Μ!. !!ιοπιι «και,
!!ο Ποιο ι!ειι!!ι Με μη ο!! εε!εεε,
Β!ιἱρ «πιά εοιιΕπ ν!!! Βοκι!!ε Ματσε
. Ήιιί!ε ιιι€ο ε μι" ο! μια.

» Βε!ιε!! πο! Ρι·η·ει·ε , ειι‹! Με , ω! ιιι·ε!εεε;
Μαι: ιιΡ0ιι Με ιιιιιιε , νν!ιο πιω
Β!εεε!ιι8|· ?τσιπ !.!16 Με Ο? «σε ;
Υεε! Ι'οι· Με - ιιιγ !ιεειτ ιε €!ιιιιι!ιιε
!ιιΙο !ιγιιιιιε Πει! εν0σε!!γ !!0$ν!ι1ε ,

@ΜΒ Μ'ιεε!ιιιιωι εε Με), Που.
(

ιι !ιι !!ιε 4!ετεεει !ιοιιι·, Η !.ιτ!ε!ι!.ιιεεε
Ή!ιιιιε ···· Βου ι!ιαιι!!εεε ιε Πιο !!8!ι!.ιιοω
ΤΜ! ιιιἱειιιιε!ε Βἱιιι; · ! νά!! !ιειιτ!ι

. Βιιιιά ἰιι έι·ει!!!ιισ!ε επι! ιιιεε!ιιιεεε.

θα! Μ!! ακτη Πω! ίοι· νοε!ιιιεεε!
θα!! πιει !”:ι!!ιοι· πι! πι? Μακ!!

Ϊ' δ
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ΐ)
ι» 'Η, πιω, Μπιτ !ιίιπ , Πιο οοιιιι·ο'ΙΙει·
οι "πι πινω - ω ιιιιιπάει·- ι·οΠοι· ,
Ιιοι·ά οι” ιποι·ιπε, πω! εαυτο οι' ΒΙἱεε;
με" επι!! χει ι·ετιιιιι - Ο Ιιεερ Μπι.
Ι Μ!! 'ΜΜΕ - | πινω πω νεορ Μπι!
Σο" , Ρι·εμιτο Πιγ ννεΙοοπιἱπΒ Είπε! "

θιιειιιιιιιι ειιπειιτιιειΙ: εαπ σ.ἰο εστι ιο Με ΒεΙιιιι8
ι·ῇ]£ε νει·2:ιτιιώιπ8 νειιι ΒΡειωι. β)
Ι)ε νο18επάε εοΙιἰΙᾶοτἱιιΒ νιπάεπ κή πω· ΒενειιΕ8.
Οι: $ο·-9.πε 61,! Υοιι εΙιιιΙΙ πιο ,
Δ Ρἱετ:ε οι' Ριιἱπιει1 οι:ειιετ_γ;
ΒοπεΙιι Μπι τι ΐοι·Ιιπιο - ννιι€ετ , με",
Δ! ίπποι, οι πι, π που, ιιιι και: Βπι Ι ἔ- ΐοι· ιι51ιιπ8 -· "Πι ειιιιρι-γ.
Α ΐοἱτει· ιιἱοιιιι·ε ιο χω” ειπε,
ΡΜάιτικ:Ιιει· “Μπι ε'ει· Ριιἱπιει· ντοπ8Μ,
οι· ινοπάει· -νοΗιἰπΒ μια Ι.ιιοιι€Μ;

ΑΜ μια ε!ιιιΙΙ πω, Πω πισω μια πω ,
'Πιο πισω ιπι€ιιι Ρομπ ὶτι ΠΜ: Βοοπ.
"Το - ό” , το-ιποι·ι·οπ , Η Μι μια:
Οια Βοιιιιτιοα πενει° και Ιιει”οι·ε ,
Ϊοιι :ΜΗ απ: »ω ιιπιι ΒΙοεοοιιι: Μιιιιπε,
Από εει1οιι Πιο οι!οι·ε Πιο), Με 8Ι1ειΙἐἰΠΒ·
'.Πιοτε εΙιειΙΙ πο: Με ι!ιε εροι ιο σπαει· ,
'Πιο Β·ὶεΪι.ἱπΒ πα , Πιο ετιιι:είιι1 ιιοει·;
Υοιι επι!! Μ" 8110νι7 επεερ , ιιιιά Μπι,
Λικ! ιπιιεἰο'ε εοπΙ-ειιΒάπιπε ννοι·ώι.
Υοιι επι!! εεε ειιιιιιπει· 8ι·ιιεεεε ετων,
.ἀπὸ ΜΡ” "πιω 8ο ΐοτΠι Φο πιουν.
Υοιι πω ω” οιιιιιι€ε οί ΙἱΒΜ ειπε! ΜΜΜ,

σ) Πε δι:Ιιτϋνοι· εεείτ Με: (Η ιντεο Βειιοπτ!ε 4:οπΡΙειωπ
ω Βεειττιον· ἱπ δαρε, ιἱἱο νι) , σπιτια! όι:ιήιϋ μακ ἀἱοΙιτετΙϋ!ω
πιινοΙΒιιι€επ, πω: οπο: ΒΙοοιε νοι·αιΙιπε ει:νοεΒιι ννοτιιτ , νεε
Ιιιιειι.
Ρο πω.

(37)
Ι.='ιιιι·οι· ιΒιιιι μοι” εινα· ιιιιιιιο,
Λικ! γοιι ειιιιΠ Μαι· ιι ποιοι-ΙΜ! ,

.

,

Βιιιοιιιο ει @πολο εοιι€ Π:: ΜΙ!
. ι
:
ΑΜΙ - Ιιιιι ι:οιιιο ίοι·ιΙι - τοπιο ίσκιο νιἰιιι πιο
Διιά ιιιιιιιι·ο'ε Βιοτἱοιιο ιοΒιιιι_ 508. (*)
-

Πι οοιιοτι οιιάοι·οιι ιοοιι εοφ

· ι ·

.ι-·

Ϊοιι Μονο πιο. Ποιο , Ι εεε - Οοο οι: πιο· οποιο 1.
Ϊοι - Νιιιιιιοι·οι! ?οι -- οπο ριιι·ιιιι€ ποιο ιιιιιιιο!.

_

Βιιιι ιιιι·ο' Πιο ιιιτοιιιι: ··- οι: άπο' Πιο Μπι χοιι πιο ,

'ϊ'Ιιτο' ΒιιΙά ιιιιά Γοι·οοι , ειναι· ΒοάΒο απο ΜΙ! ,
Ϊοιιι· Μπιτ αεκ! ει!! Πε ΒιἱοΓε στο «πιο δτοιι πω;
Υοιι οιιιιιιοι Μινι-ι Πιειιι -- Πιο; απο γοιι ειτε οπο.

Ϊοιι πιο; ι:ιιιιιι€ο ιιιιιι:ο -- Μι

ιο ΜΙΒ )·οιι απ;

/

Ο

σ

ο

η

Ο
ο

.

(α) οκ Μιὰ, 8οιιοιιιιιιι ω ιίο ι:“›ἑ ει: ΡΥϋπεήιιέ, "ΜΜΜ άι: Ποσο”
ΣΜΗΜΑ" Μου ι

ι

θἰῇ πιει ιο "οι οοιι σοιιἱΙιἱοτἱῇο ,
να ιιοιιοοι·ιι μιιιέω 'επι οποιοι” ,
Η (ΜΜΜ πιο! πνοιοι· , Βοοιιιιιιι , μια ,
Βιι οι” οι· και. οι' νεο ιο νου..
Μπιτ μι ιιοτ ιιιιιιοοάνοι·ί ιιοΕιιΕοιι ,
πω. :Μπι ΙιοιποΙΓιιο :οι ,! Βοιίβιοιι.
Βἰῇ οι” οι: 'Ε νοΙι! ιιιοει:Ιιοιικνοιι ννἱῇ

· ··

· ι

'

· Βοιι ιονοιιά - ννοιιιΙοι· - εοιιἱΙιἰοι·ῆ ;
οι; ιιιοοετ ω" άιιιιοιιάν"Γ σο οιιιι·οιι ,

αίσιο, νι·ιοιιά, “οι ιιιν νοοι·οοτάοοι νεται)
2ιο 'τ ιισιό.οιι , ωστοσο , ἀιιιι8ΙἰῇΕε ιι·ιεθι·,
ΟΡ 'ι. νοΙά ιο ιιιοιιννιισιά ΙιοιιιιΙο σο νεοι.
ι

πω· ισ οσο Μοοιιι ιι·ι Νεά οιιισιο1οιι ,:

ι

,

.

.

δικη· νοέι· "κι ει·οοιιο Ιοοι Βοοοιιοιοιι;

Παει· ιιι·ιιιιιι. οοιι Εἱονἰι πιο! ιἱῇιι Και”.
Όσοι· νΙιε8ι εστι ιιοοοιννιιιο Φωτ;
ΟΓ Πι οι: ιιιιιΙοοιιο ΕΙιινοτνοἰῇοιι ,
Βια ιιιοιι άι: ιοΒιιιιιιιοι ηιοΙοιιιοὶῇοιι οι
Πι” ι·οιιι εστι ιοιιΒιιιε ιιιοοάι8 τω;
])ιιοι· οπο! πιει. ιι·οοοιι “ω απο. οι; .
οι" :κι ιιιιιιι 'Ε ι·ιΠιο 8ι·οοιι. εοΒοοοιι;
Βιιιιι· Μαιο” οι” οι:ιι ιιιοιτ ιο ο· οοδοιι;
Μ” πιο! ει] η. ιιοιιΕιτι·, Βιιιιιιι νεοι· ΙΜΙΑ;
πι" Η Ιιοι οικω , οι” ιονοδι· Με”
Βιι οιιιιοι·ιιιιιιοΒοιι ιιι·οιιιιοιι άο οοι·οιι

νεο ·ι'ιωι εοΙιιιά·άιιι ιίο!ι άσοι. Ιιοοι·οιι ,
Βοοι· 'ι Ρωεωεωω-ω ιιιιΕ οι· ΕννοοΠ ,
Πο οι" σο 'ι “Η Μι ιωιηιιιι ιιισοΙα

¦

_

”
·

.

-
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(›-`
(ζ!ιαιιΒο Επι γοιιι· !ιοιιι·Ι- από ΣΙΑΜ @Δι μα!. ῇοιι παει!
Ψ;» Με σα: οπο €σι·ιιιοιιΙσπ -› ουκ ο” Έσω;
Ήι·πι πάψω Ιιιιι€Ιιε ο! ω' Βια! απο ΒεΓαΠ ,

1.*Πεδ οιι ιΜεΙΐ-ἔιι 8Ϊι°0Ι1€ Μιά Βι·ιιιοιι «ΜΗ ,
ΤΙιοιιΒ!ι Πω πω: Διώ Μι! Πιοιι€Ια Πιο ννιιΜΜιιά Μονσε.

Ηῆ ἱε 8οΙιε6Ι`Μ @Η

@πιό τήάιι, επι όιΚνηίιΜ

-%ιΖΕΙιοι·Ρε ιι!τάτιιι:Ηιι8οπ Μέσι άο ΒοεεωΙῇΚ

8εΒι·ι1Η:1

Μιά. Ζοο ΒΡτιιοΐεξ Μ]

(

:' '

'

.- ΠιιιιΒιιΜιι1ϋξι.ω.

η

δ

ἔμΩἰ@ ?βΡ_·018 Μηα8Ε0 Β χω ή·

' @κι ΙαιιἀἔοἄοῖιΙειι ΙιεΙιοοι·οιι οτιάέτ άε Μιας πω
··ι·ι·.
/. .
Ζιμιέω πω; Δ] @η ιιιειειτ ννοιιιιε ονετότενειι.

ΒΒιινι7 Β 2ειοΪιἶ επ ν1ω1]ωσ.· (ή ·

Πε αποτε

ω·

Έκι 1855 νεται τι· Με· Βο!ειράι·ά εετι δι·οοτ·ίεεει 89

/

1ιοιιάειι τα· «και νειιι › Πιιειιπιι·τι δω·ιοΧ.

ΑΠο έεΙει:

Μιάου ω άσε ΡτονιιιοΞε , ποστ @θα Ιοειιιικι.Εδειι θοιιιιετ

ιιοιιι· , Η. ΒιιικόΣ. και; Πυιωι:.ιι εαπ Ιιιιιι ΙιοοΙ'ά ,
ννοοιιάειι ΙιεΙΖεΙνδ

Πε! ΒοτειΒοοΙά όεε !)ιοΙιτει·ε πετά

8εΡΙα:ιτετ ω ιἰέ $τ. Μαατιωπ-Κετ!: , επι Με Ει:ἰεεοΙιε
2ειιι8ετε ετεπιζοιι 2:ιτι1ε1ι ἱτι εψιο ΙιιιΜο ;' 2οοάαι: εειι
εε!ιοεΙ τιω1«1ωι· ξωτικα· Βιιάυιι8οιι , · οτι νεοι ατιιἱετε Μι
εοπιάετΙιοάοιι, (οι: ΜΕ ίεεε€ νειιι «Νέα άει8 Βώιροι·επάο,
ζει νεπιιιιιεΙά Βεννοτόειι. ›

Μ; Ι·ιοΒΒειι ειιιιι8ετιιοΐ·Εϊ, ἀεὶ: άΘ Βοοςιιιίβετι νει11 θυε
1ιτ:Μ· [παοκ 8811Θ1ιοοδε ΜΜΕιιιαδι8ε κινειειτάε ΙιεΒΒετι , επ
ΙιεΕΒοπ ω: άει:οΙνο εθιιιεο ννοοτάσιι οιιεεεοΒιενειι , οπι

(*) ΙΙἱει· €εεΒ άσε δ. ω· Ρι·οονο εει1 πω; ιιἰΣ άσε .ΡΜ-ι
σελε Τιοπιε,

πια εαπ: Ιε1Μ·ΙϋΚε Ειι€ώκΙιε ονετιεΙ1ἰπ;;,

επι

Μαι: 6ειιιι·σΡ 8ειιἱεε Πι νετειιιιιιιι νετιιια1τΙο τε·μΙε νοΙ;ειι ιιἱΙ: άι:
.ΒΒο επ Ι!/ϋποτίιι€.

Ζ), βρει

Δ( ?Θ `)
“Με γθχ·8εΜΗΔε ω α: ετοΙΙου

Ει1εεοΙιεπ 01120 .ΕΔώ

επι Μ! παπι ΕιἱΘ8ΙΑΝἀ, Μ” @Σ &θΖώΥΘ, 0811 μου· 0β11ννεια

·δώοά08 , ΒοετουΦ-

_

_ Ηοτ 8εΒχ·ι.ι5.Ε γε.τι_ε;ἰηπἰῇ;ἱἔοωἶε ννοοι·σΠεε ἱε , 6νοπ
ρω Μ. @ μαθω; 5ουηφμεμφω τεΙοπι ,· πιο! ιπἱ°τ€;εΠΒΙετει·
Μπι Μ ΙΜ; Ειι€εΙεοΙι , επι άο,νοστεο€ωΙε πια!εειι θετικώ
τε8ι·ατεπά4άω .ΠΠ άει·γ ννετΙεννοοτάου , 2%121ΗΙ00τ ώ 8ο
νοεΒά :ῇιι. (*)

μ

Βοιιο άει· ορτιιετΕεΙῇΙ‹ο οἱ8οπεοΙιερΡειι νεο άο Ράο

εοΙιο Με! Β άετεεΙνετ εεεοΜΜΙιώά τοτ ΜΕ νοππε1ι Μ

ΚορρεΙννοοτάοιι , 06110 8θ8θωίΙΙΒΜ , πε.ειτνω- θιωπιι·ι·,
ωννΜε πια εεπι υΠ:τιοωοπά ξξενο18 ,

8εΒτι1Πε 111:ιει]ά;

Με 1). να εαέ-ΧΖωτβ]επ, α$-Παεο?ιε-ιμέικη$η παρω-έτίπω
έν·ιιφίε, :οεπ-ἔἰαπεε-ρτεαἰβε , [ΜΙε,6ΜΜψαε, @ιωα
Ζωια-Μωπιεπά-]αεπ ,

εἄτιἔρΪῇοεπἘΜροΝἰοΪιε. Ε @πιο >

ΜΜΒΡϋήπε Φ:: 288 Μἀϊ άν4:
.η _

,

"
γ

· τ -0
Με φω5$ετ,

ω” ` πω” - επωμ2 - ω: - 6:02 - ωεωθ - ω ;
.

ο

Βο ποπ τιοεπιτ
ι

¦πας:Μ _ ίπ :/τοαΜ -/ο1]ε3φτ [ω. ¦
πα2;ε
ω!

φτίύόε:·8.9 Βι··ιιΜ2/:

°

Η Μ!»

.

[

.

π

τω.

κ.
ω!! ηη!!

@αἰῶ

.

νοο1°ΕΒ1°ου8εο]έ ίιμ 1ις;τ $σεΒοηΈνοοι·θέ8ο_ΕΗφρβ.ι
εφέ δετ1έ·ιιΕΕ Π; 1712 . οΜετ βε11 Η1ε1: . παφ£ἔ‹ξ θη:ώ
ΜΝ: Β:·ί!!ς|'έ; άι! ώ έσω ηαηίίέΦε επ ἔξπςιιΧΖῇ|:ς
';"('.
ή.

Δ.. ... ..

...

Δ Τ: , θ) Βἱετ ΗΜ ένο Β;γόΙιμω φωτο τέο!ω να: νευξέοο1·άεπζ ή

πΦθΠεεωσι κα. α92$.#ε5 Β” -ϋΜ.Με #€€.€92ω 90%
ΥετνοΙ€επε εεχζΞεο Ψοοτάσ:ηξ ννοει·Β1 Ιιῇ Βι·.03Βε ονεμ:ευΕεπιθφεξ

Με! ΕτιεοΒι:Βξ ορέπετΕξ,. Με 8τσα!, &οκιπ,' Μια-Υ, δυο: απ.
Μ €εί'οπ π11άετνυψσει!ε νοοί οπο: ·Ιειοττ°Υπι1 Ωνεἰιιἰέ ΜΗ»
Μ,,Μαωεάο νοοψῇ μ”

η -;_

_

_

.Ρο κ”.
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()
πό6ΒσΜ82επ: νεποοπεπιία· α'επ .εἰοσἰι£επ Βουεπααω?,
Ρίο:πΡε .πάσι ·επεἰε άτο!!ίέε πάσι: πάει· ἔοπεπἔ!ῇ|·:
επ υετπιαεἔεἰῇ& απ £ε ίε2επ: ἰπι Ό Ρἰὰ££έ Βίεεο?ι :
Βειίυ·ωφόΙ:$ πιέάιίω 'ἔππε -ιιυ·ααά.ϊ-` ΗεΏ ἱε οεπιο ΗιισΙιτ,

νοιΦειεἰΙᾶΚιιἱΕ ᾶειι·Ψεεἰ:ί“ειὲΙ6οΒεπ ΕοιιἑςνειΙ. Ψ.ωει:Μεπκοιι
Βοξ' ά· εει1ε ιιἰεαὑνο 11ίϊεεΝο ναπι , :ΜΕ σου 2εοτ ΜΙαιι8

ι·1ῇἰ:ΔνοοτΒει·ὶΒΗ Πω» άο οο1·ερτο11€ νεα ΙΜ ετιι1ήε
ν” Μπι οιιΒε!εειιά.

.Β Α1.1%ινΙππΒά 8011 ΒοεΧάοε! πω· εΙεοΒΙο τῆ
ηιεη ἰιι 1755 ίτιΈιεί ΠοΙι0:ζ Ηῆ Βετῇω‹Ιε εεηἱ8ε @σου
β11ε1π:ιιτ ονετ8εΙάϊου Ρω.Ππο11.
$'κΖωεσίιε

.ΒῇτπΖετῇε.

Ζὶ;]π Ήοε1: ἱε εεΗτεΙά:

Ποιω·ετά 17.55;

Ηῇ ὶε ενω

ανάοΙΙεπιι:Ι, εο!ιοοπ Μα 2οο·110οεά1°8.νε11€1 Με δἰι· Βιοιιωί1ι
Βιωκκοπι:.

(ἔσω

111ετιεο110Ε]Ε

ΒαΙα!ά Β ὶιι πωσ,

@πιο 20% ννο.ττειειΙ Με νέει·άτει€ειι;
Βε τειειΙ Ιιεείϊ, ώπιόε άοιι Ιἱῇά νεα θι:επι:ιι·ι·, ειειππιοι·

ΜΜπο νεϋεζτιᾶετὶιιἔὲιι οιιάστεειειη. ΗΜ: Νεάοι·άι1ΜοΙι Μάτ
νεα ΙἰονειΊεᾶε ΜΒτειΠέ σρ άε2ε1νο 8οπιαο.Ιιτ ,δ ει( ή]
11281' νναετεοΜῇιιΙῇΕ Βἱυπετι ννεὶιιἱἔε-ωεηεοΒεπ-ΙεοΪΙῇάεπ
ονοτωεεεϊετεπ.

Ζὶῇ νν61%Π οΡ εάπιε ΡΙειειίεϊσέ !ιόμδέ

ζὶἐι·κἔἰῇ:_ εεΒο2ἱἔ‹Ϊ , πιοοΙι ὶιι άε εσΙιο1ετι , .1ιο&.ι οΡ δε
μειωσιτοοΙέπ ί ση , εοΒοότι άο ΓΕεεεη
ΡΙο.ττειι μπώ
ιἶοἔ ΞαΡτ©Ιώ11 ,` άοεπιζή δω! ειΠεεή'; Με 1η··έοετιέ
, επι εοΒἱῇπιἐπι @Με εβοΗ ίτει1άζι1ΜεβΕΕ
Φτ!·νσοτύωσ- το Δ πωσ:: ,ωννε11τε·ωεπ··αΠοεπ @τι
2ιο«15οΙιΕβοπ ωιεπε-·ϊάο «πωειοΜ:Ξιι8 ; πω: -·ννοΙΙ:ο

, Με'

%ΜΗ ΜΒΜ ; Έεννοώι ιῇή Μπιτ το ΒΘΙ1ει11άεΙε11. ΙΜ
Ιξιξη8&ειιι @εμ , βιο 11ειειτ εΡιεΚειι , .ννοτάΙ: @με εϊε·εάε

888θ!'·.μέ-Β929ψ.1 Μ1Πέθα, . Φθ'.Μ Ραπ -εθ81ω1ϊθΠ
ένι·ο6868, ΜΕ Με Θου Νικ "η απ· , Ρἰἰἔτ.ηοιιαιειὶἱοι·1ω

( 41 )
Ματ Βαιι·Ιιοπννδειι , Με: ω Βοεἱἔεπ , ΜΒΜ:: σΠεΙιοα
άαι ᾶὶτ το άοαι , αι πιω' πιοα άο-Ιειο.Ι Βαο!ιοιιννεπ,
Με Ιαι8Ζωπι ντεΒΙ:Μ]ιιαιάε , ενω Με άο οιιάε Βτὶ£εοΒε

εΡτωιΙε, ἀτἱ8 οί νἰα· πιαιεοΕαι-Ιαταιε εεΙαϊου, ἱιι (Έστω
Με ἱε ννε88οετοι·νεπ.
Εαι εαιΙοΕΚεΪῇΙε Βεάεα!πε άα· Γήαο!ιο Ιεττα1:ιικιάο
Βοεϊαειτ ἱτι 118.!'θ εΡτεοΚννοοτθειι, εναι ᾶὶειιεῖΒειειι·, απ άο
2αὶαι νει11 Με νοΠ: σρ Με Βαέ!εται , ΔΕ απ ‹Ιο @κή Εξ
Ι:οκνα·ιαι.

Ψϋ 11εΒΒε11, ΒεΒειΙνε νετεο!ιαάειιε Παιιε,

Βαϊι·ιιΜο να·πεπιεΙϋι€επ , εα1ἰ8ε εεεαιτενοηε ΒρακάοεΙεά
ποθ
εεεία1Βή, Βα:ϊειατιδε
ιἰε ΓτὶεεοΒεΜΥ:Βοα·αι
εαιἱἔείπ ᾶι1ἱ2αιᾶαι
8εΒτιιἱ]:. εΡταεΪεννῆΖειι
Μ; ειιΙΙαι α·

καθε ναι ΙειΙαι νοΪδαι , πια ονεπεί.ϋ11εε11 αι ιιἱΗε8

Βίτι€ετι, νοοι· 2οο να· 2ιιΠπε 1ιοοεϋ8 ἱε. Μαι ΜΗ Με Δία:
οπιννε.ει1Φε Κειιται, (ΜΕ Ζῇ Βεννω.ι·ά ΒΙϋνε1ι.
@πωπω ἰπεαιἰ ώ σινίειθα· ε” τπεπιπιε &οεβα ΗοΕ
Βι·οοά. εαια· :Μπι Β 2οαει· (Μπι πιοαἰαε Ι:οα:.

Εαιο

κν:ιε.ι·εοΒανκήι18 :και 11ιοεάετε, ἀὶε Με! 2ανε 11θ.Ι'Β Επι

άα·ε νοεάαι , (Με άο ΙίεΒΙε ναι ΜΕ Ιεὶιιά :αἱ ονετ8:ιση

οΡ @πιο νετεοτεεΕετ.
βρω ανετα πιαολ:ξτ Ειπα. Εαι Ζεα· οιιά σΡτοα:
ννοοτό., Βετέεου Μαι και Μαι ν·α·ταΙεπ: αἔαι Ιαιά
πωπω: μαπα Με Η 2ε88αι, άει€ βετ ειειι12ξεπ ναι
εαι εεεΙαοΙιτ άσοι· 8το1ιάεἰ8ειιᾶοω πποι·άΕ Βατωτό. α
.Δία οί] δετέεπ Ι:εαξε, άκιτι είοτισεΙ! ἰ£ καπ”.
ΑΒ: ‹ἰε Βα·δαα Βειται , άει11 :ΜΜΕ Με! πνε.τα·; δ. λ ιἰέ

εαιο 8εΒειιτω1ώ Βτεπε! άε αιάα·ε το ννοε8.
' έ: ό] ήος1πησ /οδ ία , εοὐῇπ£ ΒΕ οσταλ ΑΒ ‹Ιο

ιιιεια.ιι πω! Β , "Μα ιῇ ονε·τεΐ.

(

1

42

Με Π: ΜΜ,2άα8 ΜπιοέΜά :Ζ ανίΜ, .ιἰαπ έ)#ΕΓ'θ
Η: ί; οσο '8 [Μη ΑΙ; Ω: κά”, «Μέ @ο Βε11ιά @ο

ΒεΙιεὶ111 Μα , ω νει·Βτωάάο Π: μα.
#2 "ο #8 &ικα#στ σρ Η Μο χω”. , έσω .οίκω
ιΪε 2/ω·πετι οωΙοεπεί.

ΑΒ κά] 6.9 πωπω οΙ› ΙΜ; ΜτΙ

νΞτιάεπι , οπο εἰῇιι ώ Μιτου Βοτοονοτό.
Βοε££ε α'εε 44··αίείω 4ν0η› ΜΗ ΜΜΜ |ορ£α. Βι1ἱΤ
@επι άοο7εεωήφο

Δ «εως επι- 1ννὶιιΙἰ8 πιοΙονοο

του. -Βἰς ειριεε]:κνοοτά Ι,ιειίαπιεττ απ; ιἱο φάει ΕτἰεεοΒο

@οἱ ,` Μ! ει· οειι ντἱῇ Ιξιά μέ” άε >οοψ1φέΕ :πάω

εῇιι : έήσ:2 ε11ιε.Πει: ἀειπ φοι1- εκι-μτκνὶτιτἰε νοε3:οή,
Βτί226ηΙ:Πινά Χαέο! ιἰἰ £0πἔετ ω ώ όσοι· «Με.
Βιἱττευξιῖοἰο ῇεοβΙ: άειι άο1ιάοο άο
ω!. ι!).
8οιιε1.ς

@Δω Ζθεΐί, ω

άεπο ΡΙειιιτ Μα επι άσοι· ἱιι ΓιέρεΙειιιά

ω” (18 ω1ιζω βοά 2ἰε1ι 118.1οΒρ11, ω; εο11 Βεὶιοεοἶἔοἰᾶὲ!
@μη άειι άοηάετ. Η)
¦
(Μπι λα πιο] ΝοαοΪι

@Με πω.

@παπι ίε

Με! Νω211 ἰιι άι: ΔΗ: Βεννοοεξ Βε οΔΜΜικο.ίο ΒοΒοο:

τοπ Ιοτ άο οιιόπο δωΙειοΕΕε11 νεοι Ειέεε1:ιπά, επ ΒεινοΗ
2ὶοΙ1 ιιΞτ νοοι· ΜεΕατπιπεἙὶιΉεη πιο άΙεπ ()ωπέα, :Με
'Δ ·

.

.

-

σ) ΨεάεΪω αποφ , αάίο;ο ψαρι: .σοὶ ·υεάοΙοε'οί να

“παω «ΜΙΝΙ, ω (μ: νι·ϋο, Δω' ωε·ι)ϋ2σω18τω 1απάντοόε ο:
πωεάο, άπο πιο εΠε νεοι·ΙΒοϋτί)άε, Βουνά οί ναί, να”

πω" Φ. νοΙἱισνετΒαἀε:ἱΒ;0π ΜοΙι1-

Ποιο Β0"ΜΒ: ΜΦ_ στου»

ποπ το πιο εεπἱ8 πω πϋι:ο, Μειωσα· 1ο'£ κΙοη ννο8,> Φο (Με: Επι:
!εἱἀἀε, υΠεττεΗωτι. Ζἱε ..4εεδαοοε?ε, ν 5 ζ, επ άε οοοτ κι
Ή!!! Ϊλ'πΔιιυΔ οΙ› ν” 5 ισ.
.

|
Πο ?ΘΑ
ο 'Σ

Δ.

(·2·) ι·":αΜιωθ “οι δμέοΕυοοτάσπ, άσοι· Ρ. Ο. Βοοει
τι:ιι.σ..

ΓκωοΚετ ι826.

.

τ
-
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Βεεεἔ‹Ι` ινοι·‹Β .Βουιε 1ε ΙιεΗιεπ ωωιι, Ι.επ ω. νεπι
ΝΕΒ0_

..ι.

'...ι·

Ε: ΒοεπιπΓεεπε νει·2επιειἱπε νο.τι Ει·ιεεώ:ιε ΒΡι·εεΚ
νιτοοι·άεπ , ιιι€έε8εύεπ ὅπου δ. Η. Ποεπιπ··ι· Με Βτεεία (*).
Δ;» @Μέ π: @πιτ Με! ραπ, κινειειτ πετ οΙι Μπα επιπ
Εοιιιϊ , άυ.ιιι· ω; πιει ιἰε πιει Με! νοΠτοεπεπ Βε!ιεπά π: ,
επ, παει· ιπειι οπιι νετιιειο]άε , ΕπιεεΙππά πἱιπιπετ ΙιεείΈ

Βε2οο!ιτ.

ΕνεπννεΙ Με.

πιει ιιεΙαπει·ιβιε Βιι2οτι

€10τ1ιε610Π νει·πει.ιπε!ά , επ εεελ ιιοτπΗ]όε πω· εοπτεπάετε
ειιιπΕεοΙ:ειιιπ8επ οΡ πίιπεπ επι,

2ι1Πεπ εεπιι3ε επιασε):

ινοοι·άειι πι1 πρ. πω. ιΒιεΙιι·ιινεπ.
κ!αά ιο”, αα‹ἰ Με , ααά Μαι , ε£ἰ‹έπ' ἰετι προ!

ιο Νεα.

Οιιά 8εΙά , Μιά Ιιοοι , οπτι Β1·οοει , ι:οιπειι

ἱεπιππᾶ νει ω πιώ.

Υ

›

1Ζιπαπε/τέοαπ ία αδικα” έίοΙ:. ΑΠειιιππε ν1·ιεπά

Σ. ειΙΙειππιι8 ειπε.

γ η .

π

ο ο

.Ραπ είε πωσ-Φ και! πι.. , πιά πιο &τεο!τε. [Πε 46
πω! πι! ετεπ , ιποε'ε πε Ει·ει.]τεπ.

15'χιι |ι£ι·‹ἰ Σε έσω ωἰπἰ.
παπά.

'

Είδεπ Μετὰ 58 8οιπδ

Πω 222427 διεαπι. , Με ὐοεἔ?ισωπιετ £ιρίεις|ι. ΗΜ
εάεΙει· βοεπι . Ιιοε ιιπί82πιπετ ΜΕ.
'
&επο&]σπάε ινσπ'επ πϊοετ]ε αἰἰαἰατιέε#. Κτώεειιςιρ

γσει8επε κιιιτεπ ιιΠει·ιππ8.Μ.
Ζαπἔ _/ε.ιήεπ ε.. πίπ. Νεα .<ιΡει·2επ. [Απε ν:ιεπεπ
ε.. 8εεπ πιεσε! επει.τεπ.
έ!

-

οι

θ) ΤααΙΪτιιπἀἰὅε .άα›ιπιε:·Ηπεσπ απ.: "πίδε--01Μ ΓΡΪΟ·ι

πάω ΟΡτεοΒινοοπἰσπ. πω.. ιδια..

· υ

'
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ι

. _1)ῇ£.ι 2ο Ιε;_,_ _/ο!!ε £ο έ”. Εσυ Ψοἰιιἱ8 Με. Μαϊ;

νεοΙ το Ματ.
_

Με]

@μ

|ιαπρσπ :Χι '£ φωσ: &αιωΙ:ωι _/`α·π.

ΜετΙοϋεε Ιισ.ιιάοιι Β Ιω Εννειειά !ιεινιΙεΙιειι ναιιι;ειι.
. .Νεε£ε Βοετ είδ.πε /:·ίσατι, ασ 'ύ Με! ῇπιιιε έτο2ι
Ρο Ζε”.

Νεεεω.Β110τ·ικιωτο ;ΒΙοεάνι·ιε1ιά , Με ΙΜ: Κα!!

ιη ‹Ιο ει·οονο ΒΒι. '

_

`

-' Νὰ; ἰἰπἐ° τπιθα:ι· |ιαα.ε·ι3, ασ /Ιίοπίο /αεπ. θεου

Με Διοτι άσε: Βειειει:, άειιι νΙοοῆειι Με νει.ιι€ειι.
._ ,

θα!! ‹ἰε Ϊιἰοἰτε ώ /ἔεπιι‹ε σἶααπι, .κι Μπι: οιω·αΙ

.<ιο?ιίηι Μ. ίααπι.

(ΜΜΜ άε ΜΒ: παπι θ.οιι άειιιι ἱε , Ισο

Ιιειι άο 80Ι1ειΡΘ11 επι Ιειιιιπιει·ειι ονετειὶ.

Υ

'ά Σ; αΖιΦῇά/Μ ῇπ ίση. οοππαπ..9 σοΪιιισ|££εἰ. 'Ε Ι:

ει1ί:ήά νει: ε.. εειιε σπάσει εοΙιοτοΙ.
'ά Ισ ἰετι οπἔἰῇ& .<ιο?ιί!, Ραι78επ Μ απ”. ς/επ)ωπ,
·εί.ει εἰε _/απι. 'Ε Η εαπ οΉοΙ.Φιε Βικάκι! , 2οειιε1ι οι' οοτειι
ΜΣιιιήάειι , ΖθΒιί Ιιει ιιιεἰεῇε.

Ψα είε ἡῇτι.9£ ¦::·ϋε ανά, ‹:ζγ επιῇ£ Μπι πω: πιο]
ιἰε Μαπι _/”οι·ι·ο άοδίε. ννιθ Ποτ Ρειετά Ετι]86τι ΦΠ , ΜΜΕ

1102: ιιοοιτ πιο! άειι πισω νοοι· @τι Μέι.

-

πώ ίιεέωνπ, ώ |ια.εν3 φωνη. ΨεΙ Βεδοτιιιοιι ἰει
διεειεΗΒ 868Ρο0.%1.
›

Τε Μαι; , ντεο2ειι ω; , οπι ΜΕ :ΜΒΜ ΙιεΙειιι€ι·ιβεο

:ῖιι Ε.ιθ.1..Π.1. ΙεττετΙτιιιιᾶἱΒο ΒοεοΙιἱοἀοτιἱε $ει·ιι8 ιο Ιιπῇἔοιι,

Μπι· 8οτιοεἔ Βϋ ι;ι]ό.«: , οπι ι·ιοδ νεοΙ πιει· νετΒετεΙΙιεἰᾶ ω
οιιι:ι·ι1Ηεειι , ω... Με Γ:·απεΙσει· εοιι δειιοοι:εοΒιιΡ (*) ορ
("') Πε Βεειειιιειιτει:ι "πι ἀἱι ΟειιοοΕεοΙιεΡ ιί]ιι εειίτειά :
ιιΉ'ε!πειι νιιιι Εκει Ρτονἱιιοἱωιι Ε':ίεεοΒ θειιοοιεο!ιιιΡ, τω· ΒεοεΓειιἱιι›ὅ
ω· ἙτἰοεοΒε 03ωςιω1.οωωια- επι Τ8ΔΕΠΠάθ·υ ΙΜ ωΙ;ΘΠ·
νοοτάιμ νοοωιω Β ΡτοΙοεεοι· Ϊ. Ν. οι ωδΒ "Η ΠΘΠΦ]ΗΠ

( 45 Ι
8ει·εξχΙά ὶοἱ €εεο!ιιεά- οιιάΙιεΗ- επι ΜΕιιιιἀἱ8ε οιιάει·ε
2οεΙπιιι€ειι, πω: ννῆ νει·11·οιιννειι ,

Βοεάετι ιιιΜεε.

πιει ΪιοοΡ οΡ εεε9

Μ; άιι1νεπ Ιιετ ννεΙ ννεεειιζ, οιι2ετι

Βεοείετιετειι άει· Αιι€εΙεπίεώιε €ειεΙ Σε νοοτεΡεΠειι , άειτ
ή Ζω τιιΙεεΙιι!ε ΒεΙοοιιιἰ ειιΙΙειι πω, εαπ· εεε άεεΙ
Ιιιιιιιιει· ε.ε.ιιόειεΙιι: απο άε Ει·ιεεεΙιε εεΙιτήνετε ῖε ννίιάειι;
οιιιάειτ ω; ννεΙ πιεειιετι τε ννετειι, άετ ΙιεΕ Ει·ιεεεΙι θε
ιιοοτεεΙιειΡ πει· Βεἔεετὶέ ίε , παει· ‹ἰε ιιιεόεννει·Ηιι8 ντιπ
ε1Ιειι , σ.ϋε ΒεὶειιΒ είεΠειι ίπ άειι οοτεΡτοιιιι οί Σεεειτ:1ιιε61ε
~ιιἰε Με εειιι8 θεειιιιιιιενιεοΙι οι' θετιιιεειιιεεΙι τΙιειΙεετ. [Η ΒειιοοϋιεΙιειΡ ΙιεείΈ ΒεεΙοιειι, εειι, ειιιιιιιια]ε Ιε θ.οεπ
ιιι€Βενειι, ιιι άειι νοτιιι νειιι οιι2ε ]ειετΒοεΚιεε.

ΗΜ

.ΙιεεΠ νετεε!ιειάειιε ντειξεειι νοοτιςεετειά, ιιιε Βεϊ1·εΚΗι·ιε
1ιεΒΒετι ω: άσε θεεειιιεάετιιε εεε [.ατιάε , ννεσ.τνετι 80ΙΠ··

:ειδε , νοοτειΙ :Πε Βε1τεΙΤειιάε άε ιιινεΠετι άει· Πειιειι,
ιιιιιιτιετι ιιιετιειι ω! οΡἙιεΙάετἱτι8 Μι· έεεεωεάετιιε ντιπ
Πι·οοΕ-Βτιττειιιε, ιιι ΙιεΙ2εΠάε τιιάνει!ε. Οο!: ΙιεεΒέ βετ
εεε οιικιει·2οειε νοοι·8εει:εΙά , παει· ᾶεπ ΙεΒειιννοοτᾶὶΒειι

ειετιεΙ άετ ΒεοεΓειιἰιιΒ νε.ιι Ιιετ ΑιιεεΙιεΧιεεΙι ε” Εεεε
-!ειιιά ,› επ ιιι !ιοε νεπε άε2ε εεε' νοοτάεεΙι:εειι ιιινΙοεά
-Ιαιιι ΙιεΒΒειι, οΙ› άε Βεοείειιιιι8 νε.ιι ]ιει: Ετιεεειι. - ΗΜ;

58 ετοοτεΙῇΙιε τε Ιιορειι, επ ει· εε118 εειιε ιιεσ.ιιννΙιειιι·ιδε
νετἔεΙῇΙειιιΒ ννοι·άε εειιι:ιεΗ)

ι:ιιεεε!ιειι

άε :Με νει·

ιιιεεεεεΙιειΡτε Μαι , Ιιεί Πειε.ιιόεε1ι, Αιι£εΙεακἱεεΒ επ
Ειιω:11.

ΟΙεεΙιοοιι νεΙε ΒοιικνετοΠειι άεε.ι·Ιοε @τι νετ

1ιπειι Βεεεειιι, 2ῇιι ει· Με εειιιεε ονει·Ξ8,' επ !ιοε- ω:
ιιιειι ω» άε2εΙνε €ειι ιιιιΙ:Κε ιιιειιιΙ:τ, Εεε Βει:ετ.

Πει άοετ οιιε Ιεεά ,2 ἀεὶ: τΙε Ηεει· Βια ΕτιεεΒιιιά
πιει ιιεεΓι: ΒεεεεΙιτ , νεοι· Μ] ήπιε ΒΡι:ειεΗεει· ωιΒιι,

Με: Ιιῆ ιιἰιιιιιιει5τεὶετ, πο:ιάετ ΚιιιιάίεΙιεόειι τε νετεει

Ε 48 )
παϊιειειι , αι ιιιοοιτ·ιε Δω ΜΜΕ, ;Ζωαεμ1ιε·ωωε τε
θ.εεΙειι.π· Ι5··· .;
·' · 4·.:.ι ;;_

ειιΙΙαι ιιοΒι-ιαε πεδΒαι ναι κιειι ειπε! ιΙει·

?Μπαμ

2η ΙιεΒΒαι νεα ενα· Βε!ιοιιέΙειι ναι:Ειιιιιιιε

ιιιιθε εειινοπάι8Βαει _ ναι πάω.
παπι 1ιιιιι|ειικι Β οιιιιιετΙιεΕι1ε.

Ηιιιιιιε 8εΙιεειιΠιειά

Πε Βιιιιθ.ειι, ό.ιε Ιιαι αν·

.άει·Ιιιι8 #ε”Πιιιικ1ετι.,'εο!ιιιιιετι Ζεετ 8ΐιθΙ'1ί; αι ω; Ειναι ω
/ εεε ιιιΒεεεδιαβειι ΒιαιόειτεεΙτ :Με Νεάει·Ιειιάειι , ει: Μι:
.πειτε ΜΜΜ , ιι1ιι θα ιι.&οιιθιεΗήΕ νετεειιἱξεᾶ ΥΜΕ. Ζῆ
1ιεΒΒαι εαι ι·ιιειι8 αι εταιιιιιιι; νοοι·Ευπιειι, αι σπάει·
εαιειάστι ε·ιο!ι, Πι :Ετ ρρα8Ε, 2εΙΒι και ιιιεα·, θ.ιιτι άε
ιιέΒιιιιιιιιιεΙιιιέιειι

άα·

ΒειΙεινειιι

Ηιιιιιιε 8ειειειιι€ι·εΙ:Κειι

]ιεΒΒαϊ ει·οοϊετε ενετεειιΕοιιιεΕ πιει όίε ω» Ειι€ε!εσΙιειι,
Παπ πιει άΞε α» ·ΠοΗ;ιιιάει·ε. Ζεα· πετάει ω; ιτα·ι·ειετ,
@αι και απ) Μι ωιθω έεΙεεειιΙιειιξ 263 ιιιιΖιάαι ναι εειιε
νεπαιιεΒιιε Ει·ιεεεΙιε ιιοττι·εΜετι ΒθΉ')ΠάθΙΙ ,

ό.ιε,

ΟΡ

ΜτεἰιιἱΒε ιιιΙΖωιάει·ιιι€ειι ω, Μι εειιειι ΘεΙειετΒιιιιάιΒε νεοι·
.ΔιιδιεΙειικιεοΙιε

ιιιιιι8ειί.8!επι

Ιιειάάειι Βιιιιιιειι άοοι·8ειαι.

()να· ΙιεΕ ιιΤ8ειιιεειι @τι ‹ἰε Ε”ι·ιε2ειι ιιιιιιάει· 8Ρτε.αΪ€28.ειιιι,
ω ιιε ΗοΙΙ:ιιιόει·ιι; πιεα· οιινετεειιιΙΙιε οιιιΕι·ειιι: @Η δε
νοεΙαι ναι νιιεειιιάειι. (*) Ζῇ ιι·ιε.Ιιειι ννα.ιιι8ε ιιΙιετρΙε

(η ιαωωι μια ιι ω; ω" ω Μι ιιἰἱεειἱτιιΚι. εοφ
εοοι·1ιιιιιιιε ΠοΠειιάεοΙιε ιιιιΒιιι·ειι νοει!ειι τι) ννεἰιιἰ€ε ΒαιεΒειι

Μιά. ·Βαι Μη ιιιιιιιιε οιιωε αιτεειονο0ι·άειι "Μα ΜΙε οτι
Ιιει!ειι, ἀἰε ω; ειιο6εται νει·ιιιιιιειι,- πιο ιιιιιι κήποι· πω!
ΠοΙΙιιιιι ιοε:

: .ΥΣ-ο

_

_

'

Βε Ιιεζι1ετ:Βε Κιμ: ,
Πι ΒιιιιιΊεωιιιει· Βρε,
Η $εΜει·ε ἰυΙ

.

ΒιιιιΒι ιπωιω ἰῇιιιι' «κι
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Βιιι€ειι ἰιι άειι ι·ι·ιοιιάεαϊιειρρε!ιιΚοπ οιιι€ειιι€ , ει·ι πειτε” Με!
νοοι· ω" εοιι δι; άειιι·οιι ορειι; 1ιιει:ιτ π. οιιιι πάψει·

πει Μ] Με” ιιιμΙειάι :Μπι Βοιν·ιμοι: :ή Με» οὲιιε νι·ιετι
ιΜιβω εωωιωωια, Ζοιιιἰει· ονεττοΙΙἰ8ειι οιιιιΙειὅ Με πια

Κοιι.Ή Ιι·ι Ιιει πάιιιΒο!ιοΙοιη.; , Μι

εοΙιιιιιΒΜι· ετεΠοιι

ιη καπΕπιτιά!8ο 8εΒεπιι:οιιιιιικιι, εθιιι1ζωιιι· άι: ΠοΠειν
άστε; παπι· Πι Βιιιιιιιι ιιι8εννοιιΜάο ·Ζωιι Μια·- Ιιιιιι

Ι.ειιά., άιιτ 2η ινσΠετι νει·Η.τεαι,· @η ή άοπο ΜΜΜ, ο»
ιινοιιτιιτειι ιιιιιιΕε Βι·οεόει·ει Με” οαιΒΒιιβ€. Έδειιι·
ιιϋνοτ
εὶῇιι , επ ει;ειι νοΙΙιιιι·άειιθ. ιη Ιιιιιιιιειι ΔτΒεἰ‹Ιό Με Η

Ιιιιιιιιε Βενειιιι€άο· Βειιιι€ειιΙιειά, Ιιτειι€οτι ω; ΒεποοιιΙιῇΚ
@τι οιιιτιο , πω: Δι οιιάει·ιιοιιιωι ΙιοΒΒοιι , φα νει·8ετειι
πια 8οιιιειΕΚεΙῇΚ τΙο Βενοειετιε "πι Ιιοΐάε, 26οννεΜιιε νειτι
ΕΑΜ: , αι.ίο Δα): απ” ίπ ιιιιιι Βειιιοεά ΙιεΒΒειι Βονοειι€ά.
Ηι1ι.ιιιέ Μιω ει·οοξειι πιο! ω1ιιωι;ι Δευ, πω” Βοάιιτειι
σοὶ [ε1ιε;ε:ιιιετ, νσειιιιιοει·- άε2εινε εστω εειιε 2οΙτετε Ἐιοοἔἰ8

ΙιεΒΒειι Βει·ειΙ:Ε. Βοοι· ιιΙΙειι , «Με Μι ΚατιιΙιτοι· ω Βια
28η ιιειιιινν!ιοιιι·ιε ΙιεΙ.›Βειι οιιάετποοιιΕ, ιο ιιι;ωωιω επιδο
ιιιοι·Μ Βεννοι·άειι, άετ:ιοΙνοι· ειιοΙιι: ω: ειπε Βεοείειιιιι8 νιιιι
ΝιιτιιιιτΙσπιάιες-νεΚειιεοΒαΡΡετι - επι νοοι·σ,Ι Υ8.Ι1 ‹10 Μπεστ
Ειιιιιἰο. (*)

Ετίειιιιιιιά ΙιεεΠΕ εειιι€ο , Μ] υιιιιετιι61ιάΙιειά

ιιοΙιτειιιιοτε ΒιεττεΚιιιιόιεειι νοοι·ιεεΒιει8ϊ , ειι Μάι 1ιοΒΒειι
βετε]πειιιιι8ειι ·νειιι εΗιΡεοιι επι νιιιι άε1ιΙοοΙι_ναιι 1τοτιιεΐοιι
εο2ιοιι , άσοι· ΙειιιάΒοιιννετε δειιιΜΜ, ό.ιε ώ: διετιιιιετ1ιειι

βι·οοδοιι νικ εειι ωιι 8εάιιΙά επι ιιειαιινΗιουτίδο Ειριιιιιε. Μ;
2ιιΠειι Ιιἰει·νιιιι οειιι€ο νοοι·ΒεεΙάειι ιι:ιιινοοινιι, ω πω·

`

κι
Ι

(η ει. Ο. ΕιιΔιιιι, ΟπιΙἰο :Η ΓΗ:ἱα ΙΠΒνεπίοτιιιπ ?και
Πωπιιπίσαιαπι ἰπιρτἰπιὶ.τ |εΙ·ΙἱΙἱ.

ΙιρονιιιτΙ. ι8ο9.
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()
σ13111οι·ΚεωΕ @τμ ε1ιεειι ῇιιὶετ Βο€ι·ἱΡ ἔσω νικ δ.ε

οιι€ννΞΕΙιεΕιι€ ντιπ Βιιιιιιε Βοεεινει·ωο86Μ.
Οιιάετ άι: Βε!αιι€ι·ψετε νοοι·ΠιτοπιμεΙ.ε νεοι Ιιειῖοιι

όειο.8εοιι6 νΙι]τ επ υιϊνίπόιιιΒιι-εεεεμ ΒιεΙιοοι·ι Μι ΡΙο.ιιε-·
ωπἱιιπι Μ: Ει·ιιιιοΚετ. ΗεΙ: ία οιι!ειιιδιι ἀοοτ` Με! (Μαται
πιοιιιοιιτ ιιιιπΒο!τοοΙιτ , .Μπι 8εΒτπἱΙτο νειιι Ιιετ ΑτΙιειισιοιι.ιιι.
ΗΜ: Β Μι να! ναι: Επι: ΕιειιωΔ , εστι' ννοἱΚιιτιιιιιετ`!
8οΒοτειι το .Βτοππῇρ ὶιι 1744, επι πια οιιΙε.ιι€ε ἰιι «και

·Υίετ.011 ἀαοΙιϋῶετἱ8ειι οιιάει·όοπι ονοι·Ιεόειι.

Ηή Βειςοπ

ἱτι 1774., @πάω παπι ἱεπιειω ιιἱῇιι νοοτιιοπιοιι πιεάο
Μ: άεοΙοιι, ἀεὶ: 2ειιιιοιι8οοιεΙάε επ νοοι·Ι1·είΐεΙιβιο ννετΙιτιι58
Μ: νετνειε.1·άιΒοπ , εΙειτ ιιΠε άο Βεννοἔἱιι8ειι επ ΜεττοΙειιιι

ιόί8ε νετατιάει·ιη8οη νειιι :πιο εοιιιιεετοΙεοΙ

νστΒοοιιΕ.

να» εΙΙ:.·ι οσε νει·Βοι·8οιι, νοτιποΙιετι νεοι Με ειιιιιωοο
ιἰἱ€ἱιι8 , νοΗοοἱᾶε
εεννοτάεπ

ω!! ννετικ, Μ! 1100; νοοι·ννοι·ρ ὶε

παπι άο ΒεννοιιάετίιιΒ ναιι θεα ἱεἀετ , ἀὶε

ι1ξε2εΠε πειειιινν·ΕεαΠ€ε επι 8οετειάΙΧε ιιεινοῖἔἰιι8 νιιιι άε

@φοτο ΒεννοΒιιι€οιι άετ ΙιεπιεΙΗέο!ιειωειι ΙιεοΙ'0: πεπι
α:Ιιοιιννό. -Πἱτ Βιιιτειιέεννοσιι ιιιοοΙιειιἰεεΙι ΕπιιιιΜιιι: Βε
ννοο8 Ρωε ν.ιΝ δκνωοι:π, εειι ΒοεΚάεοιήε εαπ άεεεεΠΞι

ΒοεαΙιτήνιιιε το ννῇᾶειι , ννειετἰιι Ιιἰῇ ΙιετιεΙνο νετειοΕβε$:
1ιιο€άο ΡΙαπείειτίει πω Βοι;ΜΕιι, ΙΙιτισε1~ιε, Πειυιου1.ιι:1ιο
επ Ψκ1οπΦ, οι: εοπ ιιΞϊνοοτἰ8 κνοιεΙει8 €οείτ πω όεεεεΙΒ
ννοι·Ηιιε επι 2ιιτιιειιιιεΙΗπε.
ΒἱῇΕειτιεπενετι ιιὶτιιιιιτιτοιιά ιιΪε ΕιευτοΔ, π” Μουτ

Βοιει.οπ , εοτι Ει·ιεεο!ι Ιιιτιάωιιιι, ιἰε ιιἰινἱιιιἰει· άει·
Μαι €τοοιιιτο ΤεΙεεοοΡειι, διο ίπ άε Νεάοι·Ιωιάειι Βε
ειιιιι.τι.

Ηῆ ἰε και· οιιἱειτιἔε Βεε!:οτνειι, :κι οιιάοτεο!ιο;

ιὶοιιε ννει·Ι‹οη το ΙιοΒΒειι εεεοΙιι·ενειι ονοι· ιἰε ιιεττοιισιιιιο,

ΙιγάτειιιΒοει επι

νωΦωι1ιωθ “Νιου @βετ τιιι€υιιτΙιβιο

( 49 )
·πΙΜιε8οοι·το. Η) Νο;; ιποο0εη κή πι: εοποπ, ΜΒ Μ?
νεπάεπ !ειιιάΒοιυπει· Βενει8επ , Ρεπω. εεηωιωιΙ , ννἰειισ

ΒοοΕ ονει· Με: Βεννοιιἀει·εηὲνναετἀὶὲ8τε , άειτ ΝεάωΙειιά
ορΙονει·τ,

άε Ζοεάίβπει: τιειωο11]Ι: ,

(ο

Ετοο8εωφ απο

εμπιθ.ειοΒ2 νΘτάΞεπτ, 8οΙψ: Μ! οοΕ δοοι· άειι θοιινοι·
ποστ, ίπ ήπιο ααπε?τω παπι :Η β€ει1ει; Β; :ΕΕ βατ, ηιε€
ΜΙ' Σε νοπποΙά Βενσοτάεπ.
Πα: επι πκπιπιτιοει· ώ οιιά.ο ΕΗοεο!ιο τω! ίπ δε
πιειΒιιτἱ8ο Ρτονἰιιοἱο Βι·οπἰπἑετι Β νετΙοτειι Βοεπειτι, ώ!.
Ιειιωιου ννὶῇ τιἰετ 0Ρ1088θΙΙ. Ηπα: -Βεεωειπ εοΜ]τιτ αΪάειιιι·,

8.18 άσοι· εετι ΡΙοϊοοΕιι€επ άοοά, Με !ιεΒΒοιι ορΒεΕοιιάεπ;
Φωτ ἱε εεετι .φωτ να:: οειιο ωφδωι;ω νεττιιοιι€Ξι18
γω Μα υπό ΕΠοεοΒ Με άοιι ΝεάετάιιΜοΒοπ Ιοι18να!,

«Πε ει· :κι 8εεΡι·οΚεπ ντοτάθ. Βἱε Φο11.ενο.Ι Β ίπ .8εοΣι
:φάω εεπι ειίεΜιππωεΕπε Φωτ: ιἰο ΜΗ. ὅτε Ικα» &
νοοτε.ΐ εεεεειτι; εο]:ιοο11 οι· @σε ννοδ Φοο1°δε11_νειΕτ
ἙήεεοΒεπ οοτσρτωι8 ιῆπ ω"... εεΒΙονο11. · Μωβ
2ἰῇτι οι· Μακ: "Μάιου Μ βετ Βάι! τἶοτεοΒευοιι, ᾶὶο πιετι
Ικα· ιΠτ ομάετννοι·Ρ Μπι τεο.άΡΙοεοΠ. Ηετ οετιο ἱε εεὶι
Βώττοοπά απανωτά Μπι Μ. Τ. δ. $ντωωωπ (θιωιίιι
Βου 1827), σρ απο νι·οιη;, άσοι· ‹ῖε Μειιδοπιώ πω.
ΟτωύπΒο1ι σίτδεοοΒτονεπ, απο ‹ἰ6 νετννωιτεοΜΙ› Μ
“Μ”

θ) Βειο 7.ϋ11 α:Ιπω ποοὶτ ιιί€€ομνευ. Κα" πιει: οι::
ΈπεοΞΗ νετιοΕετά, Μάϊ Ανω" Βοποπ ιζιισ ΒιπᾶεοΒτἱΠοπ να·
ιπευιΜ .και να ν" ΡευιΔ.
Ρε 72η;
(") ?ετ!ιαπάεΙϋι8· «πω, έα Με.. ισῇια απ” αωιΙσααπ να::

Πεεά«Ήτεπ επ άι: λετυοτπιἱπ8 ιΙετιεἰυε, Βῇ2οπιὶετ πω: Μπάκ
Επ8 ω: ιἰἱε έ” .Ρτονὶπεὶε !':·ίωΙσιϊά, άσοι· Ψ. Με Ραμ”
ί.ΑπάΒοιιννετ ω Τφι·πειρη!. ΕξοικΧρ)· ώ”.

θ.

·( 50 )
Εφ ΙΒΠεπάεώε, ΠιιίΙεο!1ο, ΕυΒο!εσΒε επι ΝοστάεοΜ ἱειΪεη
πω, επι όει·2εΙνει· ὶτινΙοο‹ἱ σρ Με! θτοιαἱιι8ει· ‹Ιἰ:ιΙε·οτ. β)
Ποτ ωιάετε Δω ρτοενειι ω Βεϊστ νετεϊειιιά

πω ᾶἱειι

ΜΒΜ! , άσοι· Μ. Τ. Ι...αυιιπ.ικ, (θι·οιιίυ8επ :822). Η)
(Μάο: άσ Φακο Ιενεπάο ΠἱεεοΙιε εοΙιτἰῇνει·ε @η
61·, ιἰἱο κά] :ἀεὶ οιινοτ111εΙά Ιτιιηιιοιι νοοτΒῆΒειεπ.

Π.

ΡοεππυΜυο, ΡτεἀἰΕαπὶ: ω Ψαα:υεπε:, ἰ.<ι άο εοΒτἰῇνετ νειιι
11€ἱ Ρτίο18α>οβε /έπ Ρτίσεο|ισ Βῇππἰετξ (Οτἰτι2 ι824),
Ηἰ] Β σοὶ: ΒεΖἰ8 πω! @πιο νετωΠιι8 άει· επιιΗπειι νειπι
διυωπευε.πω , ννειειτνατι

εοτι1ιιπἱ8ε ΕεΒΒοη μπει”

επ δέο , παει· 0Π8 οοτάοεΙ , σπάει· (Μ εοΙιοοπεπο νεττΈ«1
Ιὶιι8επ Βεβοο1·ετι, ἀἰο οοἰτ ·σωι ΒιιΔκ1ιετε.4.ιιε εε!ενετά
εἰ]ιι.

Πε νετεκπειειΕ νει11 ΙιεΕ οοτεΡτοΙιΙεεΙῆΚε ἰε 8οΙ1εεΙ

_ Μνυ·απά εεΒΙοπεπ , επι (10 ονεπεττΞπι€ 20ο ΒεΙιηορ1 επι
$ποοτάεωΕ , Μ! βετ νοοτ σου ΗειεεὶεΙτ ννει·Κ ἱπι άε Με]
πω1ς Βε!ιοπάοπ ννοτάεπι. Ροετευιιιυε Β, ιιιοετ ᾶιι1ιἱεαΔαιι‹ξ
:Βου Θνἱῇ-Εσιιπκπ, ἔτι ΜΜΕ, πω άε ΕτὶεεοΙιε ω» ἰιι κατά

σ)

ὰἱειΙο‹:2 Η επι€ειποοε ΝεάετάιιΠεοΕ; “επ μακ

&τεϊιε ω Με! 0πάεπιΕ8 €τεΐει:Βήθ:
Ηἱει· ΜΗ Επι· δω Μεσετἱικ,
Ψ” ΡιιΗἰοιι5 Νοτετἰιω,
Με: πωσ Ιεἰνο ΒορΒεγ

Ψεε ισοΒ ριιΒΠεΚει· ει βη.
Η) Ρ:·σευσ ·υαπ Πάπα Ιααἰἄαπἀἱ€ε Βϋάπα8επ, Ιο2 δωσε·
Ϊεουιπἱσ:υαπϊιὶεπ Ἐοπ£ι·‹ιἰ ίπ έα .Ρτουἱποἱε θτοπίτι8·επ_, άουτ
Ή!. Τ. ΕΛυιΜΜ, .ΡτεάἰΪτιυι£ ω πεπετύτυώ. - (ΜΕ ΜΜΕ ει·

σου Πάει εΒιιΙήε _, €οΗτεΜ: άε ΡοεΜΜΒετι, ΒενειΝεπάε [πανω
πι: Μ: 1οπενειΠειι νειιι Ε'ι·ΜΜπά επι θτοιιἰηἔεπ , επ "κι «Με
ΒεἰᾶεῖἙιοοἘᾶΛεὸεπ ἀἰοι· Ρὶονἰτιεἱϋπ, ΙΙεειινωτάεπ ει: οτοπἰπΒεπ.

Ζἱε ιπεᾶο 8ολαἱ1ρπιαῇεσ ἱπ θτοπῖπ8ετἰαπά, 8τοοΙσπάσεϊσ ῖτ8
έα” Οτοπἱηετ ΤοπΒυαΙ. (ἱτοπἰπσὅεπ Ν”.
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Με Ι1ο11άοπ.

Μ; ιΙεεΙεπ, τω· Ρτοενε "τι άετι τεμπ

ννοοτᾶὶἔετι τοεεταιιά πιο ΜΙ Βίεεο!ι , επ τω· νει·δεΙ1]
Βιμ; παπι 11ε!.2εΙνο πιετ Ιιετ ΝεόετάιΜεο!ι, δε !εισι1ετο
τε8εϊε :Μάο νετι @Με ονετ:εΜηδ ἀετ εοΙ1οοιιε νει·2ετι
μακ άεπι Μα πιο Βοποτ:11, ιΠε οοΕ ΖεΙϊοεπι Ει·Ξεε Χ0°418;
Πο2 ΟοτεΡτοπἐε|ῇἰ:ε.
Παω' Η] «λεω Απ! 0011' Μέ' π· Μαι,
ΜΠΕ ΜΗΝ 11102ί σρ 1°07.επ μπι:
Πι ινοιιε‹:Β μου, ΝΑΡ Ι.ει·υε Η: ΐ.Νάομ
ΟΡ (Με οΐ€οΙεἔιἰε Ιονεκι.εΒωιπ.
ΙΕ τεΙεειι ἱεᾶει·' άι; Βενουπεπ,
Με€ ΜΜΜ: ει: "παπι ἀοοπ€εἐΙοοἴε!.
θοά άουΕ , αἱ; άι·ειιιίάετι Μπι: Ί ΙιοοΜ
Βεειὶε ακα :Μη ΠΚ επ άαΗε πωπω!
Όι: 1ίβ τοΠι, ε!» Φωτ' ΒοτεεΙ.ωοω, Φωτ!.

Πω! ·ιιιοΜ πιιξιι άοοάεπ, !ίβεεειοευ9.οδ
Πι ἀεὶ σοὶ: ει:τΙ.απ8 ππ]η εεΒοεπω

ΙΧ; Ί ονει·α:ΙιοΕ, θα π:ϋ ΜΒοοι·2.
Πο Ρ:·ίω·ο)ιε υετ£αἰΖπΕΦ
Πάω Μ; ὸἱπο' ἰ)ει·τὶε ἱ17τπιι1εΪ-σἰΠἰ€,
παω: έ!.οει-οοπ :οικω σρ το5ετι 803821:

ΜΚ Μπι Φο πἱιι οεκΒοοΚ · "αἱ ΜΜΕ;
` ΟΡ ωἰ]π "Πεϋυπο ἱἰΒΙκπε-Βεεπ.

ΜΕ ι·εώιεπήε' εΙοἙω ᾶοϋ ἱι Μιιικπι,
Τκοε·εΙοενο πιοοϋΚέ - ω Μεω1οιι- Μ.
θα! ΜΜΕ, ιιιΞῇ ὰκιιεἰῇἀειι' οεττε ΜΗ'

Α! :που ι!ιεπ Πβ' Μ ΝίΒΠε εἰιιΠοι1!

Όι: €ἰῇιΙ ΕΜ! οι όἱιι' ι"εωιϊωπ ΐωτ2.
Όπιννι:Ε εεε!! 1:1ϋτι ἀοειἀεη,
Επ·πί-Μωω1
Μ: ὸεοῆο' ἰῇιι 'Ε ΜτΙ σκάι πιί]π ΕΜ Ντεπώ,

Η] °ι βιι€8 ο0τ-ε]ἰε! , ίπ τοϋ 2ο _Ι:ωι·Ε. (ή
-Ρ-----.-+_---(·) Ώι”Π “ΗΕ η; Ει1οιι , ῇο7οιιε - Βεπωά!
'

ΜΜΜ ροΠι-ν"Σ ΜιἰΙε: κνἱΠι το" Πιππι·π

Νο Πιερ, »οι οι" , Η .Η άεΙπιΜεά·

Ψοπ.ω. ! :αποφ ο! κ·ώωΙιεά Επι..
ο

4 4.

52
ΐ9

Έί Ζἰῇτι άτίε Βι·οοάετε, άε Η.π.1:1:ιι·πω.Ώε, θα!
ί)τοάίΙοιπτ , εειι θεπεεώιεετ επι εετι Κοορπισ.τι , ἀἰο :Με
ειΠεπι νοτἀἱετιετεωΕ ΒεβΒεπ ΒεΕοοτιά
επειιάε ΕτὶεεοΙιο [.εττω·Βιιπάε.

]εεε1ιε (18 οΡΚο

Ο11ι:Ιει· άειι νετᾶἱοΜεπ

τα” νιιπ δωσε 5κιιοοιι , Παω Μ] , υἰεϊ Ιππιδ Βε!εάειι,
Θου ΕΜΠ ννετΙε άτιΠόεετι , ΒοΗ!ε1ά: ιίε ΖαΡε-Κοετ· ,

ΙπεΕννεἰΙε οοιιε ιιὶωιιιηιειιἀο Ρτοενε Β: ·σειτι ιἰε τε8εηννοοι·
ιΠΒε ΜΙ, εοΙιοοιι άε εΡεΙΙἰιη; Ματ επ @Η να! Φου
ἀετΙὶβ: εοΙ.ιψιτ; επι Μα ετι·οοΜ πιω ‹Ιο αΠεὶἀἰΠΒ νειιι

11:ιεώε ννοοτά. ]υε·υσε Η.Π.ιι.εισειιω, πω Βενε·τι'πετ, Β
0011 ι1ΜΜΕετιά· Ιε££ετΕι1πἀὶἔο , πνἱεπε ειτΒεἱ‹ὶ οιιἔεἱννἰ]
ΐο1ά

νοΙο

€[Υ111ο1ο8ἱ8€Ι18

2ννεήεΒοάοτι

2ειΙ

οΡΙοεεειι.

Σ'ω νε1·Ι1ς:ι18επ Με , πια 2εΕετΙ1οὶά ω Κιιιιι1επι ωεΙάοη ,
ἀεὶ

εαπ εειι ΡτὶεεοΙ1 ΨοοτάειιΒοξΙ: ννοι·Ιιτ , ἀεὶ: σαι

κ·νετ1€ ;σειτι ετοοϊο ντειατᾶε επι ΒεΙειιι8 28] @η Μι· Μαι,

άίε ιἰε ὺοοεἰοιιἰἰιε άετ οπως Ε118εΙεοΒο ί:ειειΙ τω· Ιιειττο
πωπω.
απεεε'εο

Μ; 2ἰῇπ 8εάννο1ιέετι Με Βο!ιο1ιτιεπ , ἀεὶ οπ20
ΨοοτδαιΒοεΕ-εοΒή)νετε εΙΙειιἀὶ8 εΙοοω;

@τι

νοοτπἱοπ νεα ΕτΪπιοΙοεὶεοΒε ΕπιιόΞΒΒεάεπ: Μ ΓήεεοΙιε
τοπιενε1Ιετι 2ιιΠεπι νοΙε πιἱὰἀοΙεπ νετεοΒιιΗὶεπ τοτ εειι
8τοπιάί8 νετετειτιά ΧΜΛ υποτύΒ νετοιιάετά πνοοτά οί νετ
,

οι1άετάειι -·νοτι11.

Ψή 8ενειι Με: Θωθ Εστω νετωΙὶη8

νειιι εετι _8επι18 νικ Ε. ΗΔι.Βιινιωω , άει€ @ο Βεεϋπε

Μ] ξ|ι,ι .το Μασ!, το!ιιτι:ιίπδ των",
?σε ενω' α” Ξιι ὰι·ειιώιε‹:! Μ Με" ,
.
'1'ΙππΧ Βουνο", Με! Επ-απΜ-ΕΜι·Ε, :εεττ
| Α” "ΗΕ Πιώι· Μποντ. Βεὰ Γ" εκατ.
'Ηιιι€ α·οΠ8, α: το!!! ΠΠ· πιοιιιιΜἱτι ΗΜ.,
Έτε" ΠΕΜΙ], ΜΜΕ! Μ, Ιον'ά οι;" "στ,
ΑΜΙ σου;; πι, ννεπήε:Ι ΗΠΑ" σον",
ΡιΠωι. Μή Σ.ΩΡ0:ίπε Β! Π;είι· :Μαη

--__ν·- Με

Μι -ι._·

ι.-·"---*

(οι
Ραπ! πιίι πο! οι ΙιοΠο ννι;πήοε ννιιιἰῇο ,
Ιπ Πι οοπ '! ι·οοι· πιίιπ ιιιιπιιιο εῇοπ8;
Α: Εισαι: ννοειεοπ '! ποιου εοΙιἰπ οι·πιιοπο ,

ι=οι-;ιι ιιιϋ πο!!”
ΤΜ· δαΖἰοτ'ε οοιιέ·.
Έ'οι€ε! πιο πω, ννΙιοι.ι πιίοε! πιο νιἰιιιἰε' οιιιοοιίππΓ
Ι ποστ ω] εοπΒ οι” !οπιιοτποοε !ο Πιοο ,

νΠιοπ ο'οι· Με πονο: πι] @μια Επι! ίπ ετοοι·ιιι€,
Ραμ! πο! πιο! ›
Ροη;ο! πιο πο!! "ποπ πιἰΙΙἱοι.ι ε!ιιι·ιι πιο Ιιοιιιπιπε ,
Απιι Πιο πώ· ιποοπ ο επιπιπε !ι·ιιπιιπἱΠγ .

Ι.π!!ιοιι€!ι!Έ εννοω νιώσω νν!ιοπ Πι] ποπ! ία ιὶκοπιἱιιΒ,

Ροι·ξιο! πο! τω!
Γοιοο! πιο πω, νυποπ ο!! Πισω πο” πιο πιοΙ!ιπε
Ιιι Πιο ιποι·π'ε Ιἰἔιιι-ιιπιι πιο “Με πονο να πιο,

Ύν!ιοι·ο Με: πίε!ι!”ε Ιοπιιιε Πιο δι·πιιιπιοιι! ποιο ποΙ!ἰπἔ,
Ροι·Βο! πο! πιο!
Έ'οι·εο! πιο πο! , ·ινιιοπ Πιο ε!οι·πι-ιιρπι!ιι ννιιΙππε,
ΜΑΜ: ννιιι· υπ πιω, οπιἱ !επιροε!ε Βιι·ιοπειν

ΡἰΙΙοι·σ οι οιιι!!ι οπο ιΙοιπο οι' Ιιοιινοπ πιο ιιιιιιιιιιι€,

Ε·"οι·εο! πο! πιο !ί
Έοτεο! ιπο πω, οπου πιω !'ιιι·ν @Με ,
'Πιο εννοιών ΒΠιοννε παπι" “κι παπι Μι ,
ΐνΙιοπ ΠΙ πιο οιεππιπ!ε στο ποινών οιιιοΙιιιι€,
'
Ραμ! πο! πιο! ἶ
Ε'οι·Βει πιο πω, πι ιννιΙιεΙι! - πιοι·ιι οι· ονειι ,
πιο” οπ Πιο νπινοε Πιο Μοτο εἱπΕ επιΠιποινι ϊ !!ιιπΕ οι' πιω -- οι απο οοπνοι·εε "οι !ιοιινοιι , .

Βοπεο! πιο! πιο!

Ποπ Οπάοτινιιιοι !ο πιο” , 5.ιι.νι:πιι.ι , 8ο! π»
ι8:ιει οοπ' Ηοιποπ Βιιπάο1 Ει·ιοιιοΙιο Βοό.ιοΙι!οπ ιπ πο! πω,
Βο!ι!οιά: .ΪΠΖῇοΙΦε Ρι·Ζο.ιο?ιο Βππισβοε. 001! ιιοΙιτοοί Ιιπ

πι πο Βιοειο!ιο Μιποποι:1ιοπ, οί2οπάοι·Ιππο, Ηοιπο ετπιήοε,
πιο: "ο οπ πιο! :πινει επ νὶοοῇοπά @πι ο νοοι·!ε πι»
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Μ.. οι· ωιιίΒο Ρι·οονοιι "κι ιιιοιιννο Γτὶσεο!ιο Πάπ
Ιειιιιετ , ἰιι μωβ' νοτιιΒιιιιάεΙ ιιι οοΕ.·ινο ,

οΜεΙά: Ρι·οευσ

να". Βό::&ιετΖωτε Μοπέιείίπέ;επ ( Ζαειιιόειιιι ι822) , θέα
πτνεισ.τάι€ά @ιι @οι απο Ει·ιεεοΙιε ιιιίΥι·οιινν , Μειώ
νι·οιινν νικ Α8ει:ισ , επι όσοι· Ρ. Πιιιι:·ι·ιι , ΜεάοΠά νειιι
Μ! ιΉωο1. θειιροτιοΙιερ, ννειειι·νειιι κνῇ 8εεριο1:0ιι ιι€Μιοι1.
νοστ Μπι , ω.. Με Βρἔεετετι ιο γνοΙοιχνιιιι Βιοε

Μια. ειιι1ΜιεΙιειι τοειτο:ιά, ]Ε0111181ι
μου Μπαμ· ποτὲ)
@κι Με ΒαΙΕ-ρΙΒσιθΙο , 8οΕΜΗ: Τε;.ςεπανσοπ:(βέο πω;
πρωι: ['ι·ίω!αιιά.

›

-

ι' Ονοτ Β·ιςεΙειιιά ωΙιι·ι]νεπάε ? ΜΜΘΙι νοΙε νισ8ειι
ιιι ρω οι:: ω. νι] πι.: ίιι Μια! @τι 2ο Βεαιιϊννοοι·άειι.
ΜΜΜ @ο “ω” πιτ ΟοεΚ- @η Ψεε2-Ι.ΜοεΙαιιδ

φως: επι αθωιιΔω

Ψει1111881° οτι Μο ἱε 88 ΐτίεοο!ιο

ω ιιι οιιιιτι1Πε @τω Μ. ΟτοιιιιιΒετΒιιιδ , δει, ι.. Με;

ω56.181Ρωιι νο.ιι Οιιᾶ-ἘιἰεεἙειιιᾶ εεΙεδετι, Βζι ιιιτιιειιιοω!
ΜΔ δωε1ιε1η 2οιιδο οοιιι]ιι€1ι ω ᾶεπεΙνο1·_βενν;ιι·ὶιι8Ϊ
Μ”ἱῇ ΙιοΒΒστι οοτΕοιιἀειι ἰ1ι Με! Έι·ιεεο!ι Βοεἰειι , νεο άει
ω;τωωεω @αν , 8εε6Ιιτενειι ἱ1ι θτοιιἰτιἔετΙιιτι‹ἱ; Μάι οι·
@κι οι ονέιιωτιε νειιι κα·οοι;ει·' Ιἰῇ‹ἱ, ιιι Με! Νέάετάιιιτεο1ι.
Ε; Έιαιιδι σαι τ1οιιΚει·ε ινοΠε ονετ άε 8οεοΒιοάειιιε ιπι1ι
Πιθιωιω , 20ο ιιιειι εεπιιδο εει:ιννειι ὶετιιἔ ΜΠΕ.

Μειι

εστι ΙΜ: ιιι.ειιιννεϊιιΕι €είοονειι , κια! ΜΕ 1ῇὸετἱΙι εειιει·
εϊεΒοιιι.·1ϊετιιε παπι 2οονοε1 !ιοΙαι;ι8, πιο 116€ οιι€ειε.ειτι άει·
Ζιιιέετ-Ζω , ΠΜ Μπι ννοι·ιΙετι οιι€εεονειι. (Ο

ι

ω'

(") Μ; τῶι: νοι·Ιιειι€ά ιο ]ιιιιιιιιοιι πιε1ἀειι, Μ! Παοκ”
δειιιι.·ιι:ινω νειιι Πιτος:!ιτ Ιιειἰἔ Β, μια ΜΚ 80ιιτϋνε11 οειιοι· @ω

εάιια!έπιε νεου άε Ζυιάει-Ζω.υ.
ΜΜΜ Βιιιιτ!ειι τζαι.

:ΕΠΙ νει! @Με ω. με::
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ΜιιΔι· "ή Ιει€8ειι άε μια Μ. Ζοο οσε νοι·εδιιΕφ
ει] ·πειιιι€ ειειιιιι·εΕΕεΕιΚε ιιιρΒο Βεει'ειειι νοοι· Φου διε
πνοιιειι Εκει, ει€ι·εεΙειι Μάι στι: εοΙιΕοι· πιει ‹Ιε !ιοοιι,
ΜΕ Ιιει€ ιιοπιιιιι€ε οιιάετΖοεΗιενειιάσ ΙεϊωτοεΓειιατειι πι!
οιικινοΗ:ειι , οπι πω; νται ιιιοει· σ.ιιιιάει.οΙιτ :Ποπ ετοιιά Μι

ΒεννιιιιάεΙοιι , άιειι ω; ΡΜ 8εΙθάειι ΙιεΒΒειι Βε2οοιιϊ.
ΙιοΒΒειι Βοιιοο8ά, ιιι οιιχνειιΙιιιιιΙ Μα· ειιιιιιπ Βοιινν-ι

ετοΙΐειι ιιειἰει· το Ιε8θειι, Με άει νιιιιεεειέ8ο Ιεπετοοΐειιιιιιι·
ιιιιεεοΙιιοιι τοτ αιιιι8 ἔσω. ειιιόε πι! Κιιιιιιειι ερβι·ιιιΕοιι.
Διιιιδειιιιαπι πειτε: ΙιεΕ οιιε δεινεεετ, 2οο νι·ῇ Μεσοι·
ια Βιι2οιιάει·1ιοάειι Ιιειιι.άοιι Ειιιιιιοιι ιιιτννειάοιι ονετ Έκι:
Έι·ιεεοΙιο νοΠε, ειι οιιε ιιιεει· ιιι ΜΕ ΕΜΠ Ιιο.άάειι Ιππι
ιιειι ΒειιΒ Ιιοιιάειι πιο! άε ιιιάτιιΗιειι , άιο 1ιιιιιιιο θειι

νοιιιιι8ιιειά νιιιι πάω , Ιιιιιιιιε ΒοεοΙιιιιιίάΙιειά επ Βοστ
@Μα Μι οιιε ΙιεΒΒειι ιιειιςοΙ:ιτειι; πιο ννιῇ Ιιιιάάειι
ιιιιιιιιοιι ειιι·ει:ειι οιιοι· «Μ ιιιννοιιοι·ε Μπι Ηίπι€ίε20Ρεπ οτι
ΜοΖΕκωτιιπι , διο Ιιτιιιιιε ονετοιιάε Μεοόιιι8 επι 8εννοοπΜπι 11εωιε1ι Βεννειιιτά; 2οο ικά] ιἱοτι Ιει.ιιεΠ:ιοιικνετ Ιιειιιάειι
Ειιιιιιειι

νει·ιοΙιειι ιιιιιιι· @με Ιιοει·ειιΡΙιιιιτιι,

ειι

ιιειι

θι·ιεΕπιειτι παει· ιιιιι ΗΜ; - ικα” ι1ιι.ιιΝοε οιι€Βι·οοικι; ΜΗ:
οιιε ενω ι··ιιιιιιιο.

ο

8

ο

ΒΒΙΒΎΒΝ.

π
δ

-

--

.

"ω
»

-

Δ

.

Ι

.
δ

ο

κ

ω

.

η

·ε ·· ···-..εο-ω ο· .ω-·· 1>__ψω:τ«Ε:

.Π/κια.τοπο ., :ο Οο2οδεικ .
.

'

ΙΙ( ν:Μπο ΙΜ νοοπιθωεπι οΙ›, Μακ· ω;20Πω π1ϋπο
ορτπει·ΕΖωι1Μά Με νεετἱ8ειι οΙ› «Ια πάω επι Βο·ποοπ4
Και πιο Θεα 12011” εἱΜωιιιπειιᾶο νεο ᾶεπιεΙἰἀειι°οοι·-'

ερι·ου8,

Με ου2ο Αη8οϊεωεοΙιε νοοτνΜοτο ,

ννὶωια

τω! πιοε εοπε'ει:ιτιτι1ει·ἙεεΙῇΙ:ο ονοτοειιΚσωπ ΙιεείΙ πιο!
ᾶὶο νει11 116€ :ενεηΙιοοΐἀἱὅο Βὶβε άει· Αι18ε1εωεε1ι, επι
ννἰοπε πΜοπωιΙ Β88ω.8Π , παπι· πιω πιΙῇ Μιά νετΙ1:ιειΙά ,
άε ννἱεἐεΙἱιιΒετι παω τἰῇά :Μάι οπιννοητοϋη8επ Βειάά61ι

Ειωτιο1τ νετάε!εεπ. - Οπάει· -Βετ εοΜάε να απ? ὰ::
οιιόεϋε Εάεωεάου,Δβ) παπα Π: Θεα ι·εἰεῇε απο , ε» οΡ άο
Ρειετοπί] νει.τι σου άοτρ , ῇυὶε2 ιιἰτ ω: Ι.ιιά2εη ΒοΜε:ιπάο ,

ννετά ΜΒ Βοο!άΙενν:ιιΜετ 8επ·οοϋΒά. - Ιτι ᾶἰειι Ηεἱιιωι
οιιι€ι·εΙ: ΒεΒ Π: Μαι ου νοόι· δενσ.πάε1τΙ, - πω· Ζω

νοεΙ-2ιιΙΚε ιτιοΗεΕ]Ε ν”, Ιουδα νΘιτοΪ11°ἱΗ18ωἔ8ΪΒ0Ι1ω οτι
(*) Με δω.1πω! ; Μ· :Βιι:εω πι; Βυιωι.ο.ω

1): 7ω·:.
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ΙποτειΒΘ ενεεεπ Θ!! Μ]Ρειάειι -- ι:ιιεεεΙιεπ άειι Ποιπιιιέ,
άειι
ποι,ι θιιε!πισ.π
Με πεάετε
επ άο
ειπεΒιπά!ιθάειι
!ιοοι·ειι. , Βεπ
νιιιιΠοπιιιιό
νσεΙΚε Ιεισιτετεπ
Μιά Π: πι

οπάετεοΙιειάεπε οοι·άειι νειιι ΕτιοεΙειιιά Ιιοοτειι εθεεω-ιμ

να” Με εειι άει· οιιάο ιιιετιιπάιιοπάει·ε άσε: Ει·ιεεοΙιε πιει,

ίπ ννεΙΙιτ-ι ω; τεεάε εειιιδε ειιιΗπεπ παπι επιιιιιιει>ιπιιιπ
Μιά οιιει·Βεπει.

Πι πω: ναι άι: ιιοπιει νιι.π ω επει

εοΙιιιιι νει·ννιιΕ8ά , πι; πω: ιιὶε Π: πειάει·1ιειιιά νει·πειπι ,
ννιιε ω Ειπε νει.τι άοιι θιιετιιιιιιι, (άο ιρ·οο2ε παπι ιιιΙιεΕ
άιετι·ιοτ , 20ο ειΙε σοι: @ιι ιιιιιιιιι ειιιιιάιιιάτ) Με απο ω,
ίπ τεςωἰεἰ£ιἰε εειιοιποπ , στη άι: επίθ νιιτι οειιιδει νετ
ειιιιΡει·ιπέοπ το νοοιιιοπ. πι» ναι πιιιιι άοεΙ πω, ιιιἰ;ῇ
πιο: @οι Ισιπέ οΡ ω Βοιιάειι . ιιιιιιιι· άο Ποπιιπό άι·οιι6
ει· . πιει: οεπε @Με επ Βειοεΐάε οοιινοιιάιΒιιειά , αειιιιιοιι

άειιά οι: παπι ἀεὶ Π: εειιι8ε @επ νει·ιοενειι πιοεεη
πιο άειι: άιε ΒοΒοοτιο, οπι άει Ιἱεάοιι Μπι πετ ιιιιιά Μάσι,
(πιει άΞε ὶιι άο επεάεπ Μιά Π: Νώε Κειιιιιε εεπιειει!ει:)
Βενοε8ά Μι πιω οιιοΡἔοειιιιιΜε , πω· νοοι·1:οιιιοπά
Ιιιιιίο1ιβιε ιιιιιιοοάιδιιι8, πιει Μπεστ Με ενεάει·εΤΑΑπ κινειται.
Ζοο Βε·νιιιά Πι ω; άιιπ Μου , επ ιιιιετοι· άει8οΙιβιε παπι
«Με νει·ιειΕπδ νιιιι 8πεκι:ει>ιιΑππ πι οοπο ω, πω·
νεο! ονετεειιιιοπιει ΙιεΒΒειιάιε πιο! σε , ΜΜΜ πι Επιδο

1ιιπά Βεειιι·οι:επ επτά, νεΙο 1ιοπάει·άεπ ν:ιπ ῇιιικιπ νοοι·
·-άειτ διιΔιει:ει>ιιιιιε εοπτεεί

Π: Με, @πει ω παπι νιιιι

πάπια: ΒιιεΠιεει· Μάϊ; ενιιιιάει πιει άε2επ σπάει· ά‹ι
πιιιά1ιοάοπ τοπά, επ ω; Ιιοιιτοπ οιπιτ άε οιιιΕοετιπ88π

:ἱιι πω! οι' εεεώιιειάειιιε _, @στα ονει·οοπεοιιιετεπ πο, επ
ΙιεΙάει·ειι ειέπιιΗπεεπ οι»

Ιιι όέπ νωπά , Π: Μιά, οχι

άο2ε εειι2ιιιπε ΡΙιιιιτε , Θεια εοποο8εΙιιΕ Ιενεπ , επ Βεπ·εεά
ρειιοπ ιςτοπά,

Ιιοο8εινιτειειτεοΙιππιπΕ άοστ 8θΘά1 θΗΜ10Β

(
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νοεπτειι νο.τι όέιι έέιιι€ειι ιιιιιιιει· 1ει1ιά8ει1οοίεΙ1 Βοάι·ιιΗΕ.
Πει; 1ιιιι.ε παει: ιιιιάάειι ιιι άειι Μπι, νεοι· ‹Ιε άειΙιει'ει (άιε
ιιι άεπε ετι·ει:ειι πω κι· Ιιοο8ιε νου πω: οἱ” ιιεεειι
νοεϊειι σΡεο]ιΞετειι,) Ρτειο1ιΗΒ ΒΙοειιειι , Με Βε!ιβε πιο!
νεΙε ει.ιιό.ετε ΒΙοειιιειι ,

Με πινω βετ,

οιιι

οιιέ

ιο

νει·ιεΙΙειι , ω άε ΜΒΜ 1108 πιει οΡ Ιιε.ιιάειι ιι , Ιιοε
πε] 1ιενι8ε οιοτιιιννιιιάειι Με!! ι:ε8ειιάεεΙ εειιήιιειι απο τε
ᾶιιἱᾶειι.

Βε νΙοει· ιι: ἱιιἔεἱεἔά πιει 8τοειι εεΒοΗα·ιι

ιιτεειιειι , ειι άε εεετεΙά!ιειά νικ Ιιετ Με , νεοι Βιιιιιειι ,

νειεο!ιιΗ: Πιο νεεΙ νεοι άι: Βειιτε Βοει·ειιννοιιιιι€ειι ιη
Ειιεε131ιά, 1ιοεννεΙ Ζωοε1ιχω- επ πιει; ιιιιιιάει· ιιιειιΒε
Ιειι νοοι·2ιειι.

Π: ·στοεέ πιο: άι: ννιιιιτάε νεο ΔΠΕ

εειι. Βιιιε, άει9:, εναι Με οι , νοοι· εειι 11ιιιιι€ειιιι πιεί

«π οί” εεε Ηιιάει·ειι Ιοετει1:ειιά νιτιιι·ε ,. ειι νει·ιιιιιιι ,
άει.τ Μ! εειιο διιιιιτννιιιιτάε 2οιι ἱιεΒΒειι νεοι οιιΒενεει·
12 Ροιιά Μαι. ιιι ΜΔ
Βια: ιιΠε Ποίίατιιίεπι (οΐικιιοοιι ιη βετ ιιιεειιιεεπ
εεειι Βια: πι! τοεεω.ιιιι , άι! ιιιειι Ιιειιι εειιειι Ηο!!απι
ιἰει· ιιοειιιε , ἀεννιῇΙ ΙιεΕ νοοι· εειιε !ιοοεε Βιιηιετάειι€ά
ἔετεΙεειιιἰ. ννοικιι:, ‹ἱε οιιάει·οο!ιειάιιι8 νιιιι εειι' Μῆνειι,
τοιιόειι Ει·ιεε οΡ Με !ιοιιάειι) άει:ι.τ ειΠε ΗοΙΙιιιιόετο τιιεεε
ω” @ιη ιο άε Κιιιιιι€ νου ιιι1ιειιοιιάειι, άεεά Π: πιο επι
ι.Ιειιι Μπι ιιιιιιιε Βιιιι€ντοιικν, ιιιιτι νεΠεε ιιιιιιιε ΒεΙειιιΒεΣεΙ<

Βιι8 :ἰιι άε2ειι εειιοε8ειι νει·οοιιι.ίτε , εειιιδε νι·ειοειι ονε1·
ιιε !ιιιιιιιιοιιάΙιιιιιάε. Ζοο ν·ι·οεΒ Η: Ματ, σπάει· ιι.ιιάετειι,
ΈιοενεεΙ οι: Ιεοιπειι νεο εειιειι ιιιἱἀᾶειἔιιιιιει!€ῇᾶ Βεάι·ει€ειι ?

Ειι Π: Ι:ι·εε8 τοι ειιιικνοοτά: ›› Πει: νΙεεεεΙι 1ιωι ξ Θ.
τοι δ 8ι. Ρετ %, Με ιιιειι βετ πιτ Με άοι·ρ Ιτι·ιιετ, επ
25 μπει. ιιιεει· , Με Ιιετ άστο , 8εΙιβε νοειΕ Με! δενειΙ ιι: ,

εεειι' νοοι·ι·ειιιά οΡΙενειιΕ. Ι)ε Ειπε Χοπ 2ἐ 50., άε Βοτει·
Χ
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ηπιειτοεξε 7 8ι. Ρετ %."( ε- Μ; ετιιιιιι ω» άσε ιιισι·εειιι
το ιενειι Με σρ , ειι ιιειιιειι άειιι εειι εειινσιιάιε σιιΕΒἰῇτ
ΙοιΕ Πεκ, Βεειιιιιιιάε ιιι πιει ιισιει· εεειιιεει·‹ἰε ειιεεάιεε
ι;ειτννε- ει=ι ι·σιι€ειιισοά , πιει εειι άιιιι ετιιιήε Εεεε ει·
τιιεεειιειι.

Παπ Ι:οιιιειι ει· Ρι;Ρω , πω: ιιιεάε ειΠιιά ικα

άει·ε ιιιιιιιιιιιά ιιι Ει·ιεεΙαιιά ννοι·άτ Βεέσιιιιειι ειι θεειιιιΤ.ι8ά,

επ άιε ω Με 8εΙεεειιΙιεάειι , σιινει·εειιιΙΙιΒ σρ Με πω·
νειιι άειι Με ιιιειι εεε Βεισειι ιιΠειιι:, πατάω Βιιιιιειι
εεΒι·ιι82. Πει ιιιιόόιιιιιιιιιιιι Βεετιιιιι: ιιι εειι' ονετνΚιετι νεα
ἔι·σειι°εε:ιιο ειΠειι πιει; ιιιεΠι επ Βοιει· Βοεσει·ειά, ειι εειι οι'
@Με εσσι€ειι ντιπ ν1εεεειι) νιιιιιι·νειιι ιιιειι ειιεάειι ειΐειιἱῇᾶτ›
βιο τσιιόιζει!.ιειιιι νασαι. Ζσσ Ϊ" ιιιειι· Βεάιειιά π,
8ιιιιάΕ ιιιειι @η όεεΙ ιιι Ηειιιε οιιιιήειι, Ιεει: άιιιι Ιιετ πιει

εειιεεΙ τω· ειιάε, επ σετ ιι1ιεειι πιει: σε 2ιΙνει·ειι νοτια,
σε ιιιειι ιιι άε ι·εΒιετΙιειιιά !ιοιιάτ. νσοι· άιιι: τισ ιιιιιιιι6ιά
ΒεισιιιΕ, ισ σει @επεσε εε88ειι: ιι ἰαα£ «Με εειι εοειί

@οστά εΙιιι·εΙ:επ _;" ειι @τι ποιά! ει· εειι 8εΒεά 8εάσιαιι ,
Βειιῆ σνει·Ιιιιά, ιιετεῇ ιιι ειιΠε , ιιιιιιι· εἱεειι άσε οιιιε'ειιι
όιΒιιεάειι. - Νε ιιειι ιιιιιιιΜιά νοει·τ ιιιἰῇιι Βιιιιιιιεει· ιιιῆ
παει· 2ἱῇιι Βσειι·νειιι·ει:, παει·
ιἰειι νει·ΙιιεΗετ ιιι ειπε
σιιιΙε άισιιτειε , νει·ιιειι€θ. για άει:ιτιιι Μ] ιεάει·ειι 8Ϊθ.Ρ
νει·ννε.ιιιεειιιιΡ ΜΜΕ Μισο ιιισεάει·ι:ιεΙ τε οιιτάεΗισιι. [τι

@σε σνει·ιειΕιι8 νιιιι άειι Ιιε!2ιω Φαεεαι· (νειιι Θεμα:
ειιιιιιιιιι) Με ει; άειι εεΙιεεΙειι νειειιιιιιι€ νιιιι Ιιετ οστ
ερι·οιι1ιεΙιιΙιε Βεννειιι·ά; ειι Μ: ετσι: πι! πειιει· ι!ε ΒεΙειιε
ιίβαιε ιιι·σενε ννστἀειι νο.ιι άπο Βιιιάτειει!, πο. ‹ἰε νοτια
ιιιεΙιιι8 άει· σιι‹Ιε Ει·ιεεεΙιε ννειτειι ω: σε ιὅ° εειιιπ, επ
σε ννειΙιειι νιιιι θιιεει:ιι·ι· Ι.ιιιιοιιι ι:ιιιι€ειισστ παπι Μιι.

·ιοισ , ειι Επι! νσσι·ινεηι νιιιι άε νει·εσάιιι8 σιω- Ιειιιά«
δειισοτειι. Οιι1ειιι€ει «Με ει· εεε ίεεετ εεΙισιιάειι το ΒοΙωι

(-
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Φωτό , διετα ΠοΒ!01°σεεΒοοι·τοΡΙαπω , 1ιοΜεΙΧ άοστ Με
8σΙεΙ:Εοτάση ἰ.ι1 τισ Ισ.τιόεϊτεο]: ποτά Βὶ]ἔεννσοι1ἀ, ντιπ 8ο

ειιιι€οτι κποτάστι Βο2στιεοτι οτι απτο Βειἴονοοτἰιι8 μεσου
όιετι: εστι ίοοετ , Βο!ιοο1 εισ.τιεο1οΒά τα 2ὶ]ι18 νοι·οοι·ση; οτι
ιήτι.οτι τοσοι, επ €ενετιε τα σετ στι τοσοι @σετ Ε”ιέσεο!ιο

Ισπά8οποστοσ. Ιτιάστάειειά ὶε άσσο θι1επτ.·τ (νν:ιτπ .ϊ.ατ1οτε
ΒοΒοοΕοπΕ ώστε πώ”, άσο άσο τοσο ντιπ δει]:οΒ. Πο
ΈιτοεοΒο Βοοτειι Βοώ8όειτ μεσο εεεΙαο11τεττωοπ , τω: οΡ

όσο Ηῇά ν:ιτι Ν.ατοτ.τ:οπ, (Με Μπι Μαι 8σΒοσά, στο :ο
σαιτ Ισ ποιηση , οτι τῇ Μεση οι· άο11 σοὶ πτεσετε.Ι τοστ
τιοᾶοτἱἔο) 8οεπι ΠἰοΜοτ νου ντά1Πε εει.11Βο1εισε, ΒοΗ]Ι: ίΕ

τι ετιειττιο του. Βεννή2οιι, άσοι· εστι ιιο8 Βστοι· ι1ίτττοΕεεΙ,
ἐστι ΜΗ: πτσΙ8οιτάο. Εστω άτο112ετιι]ήσ :του εοπ'νττστιά, σΡ
σου' Βι1ιιάεΙ νοτι- όσε2οΙΒι π1ΜποάίοΙποπ. (ο
0! Πιο Με οί” ;|οπσ€ Εονο'ε Β1ἱεεοο·
ΎΝΒοτε "το Ιιἰεεοευ ννιιΕεσ Ϊιἱεεεε!
ΐΝΙιετο Πιο σ.τοειιτιο ο? Ιτιπιεσοτ1 Π]

Έτοπι Πιο ΗΡ Μιά Β·σισ Πιο εμε;
Πτι: - ννΒοσσο τιεοΜ-τἱΙΙε στο 'στη ,
Ρειι€ἰσ€·Βεειττ , επτά τυπο οΙτωΜι Β!ωΙτίσε Ιτοσἔἱσε , ΜΙΠοΗ, ἱὶσεοτἱσε, ΙἱιιΪιἱσΒ,

Σον:: Ποιο Ι.σνο*ε στο ίοιιιΜἰσε Μ.
ΡοιιιιΜσε ΜΗΙ7 σεΠεΚεά ··`
Πωσ εσπΡωτεά - Ιων οΜεο,
("') τη τω] Με: ννεάστσπι, του ὰἱεπ8!ε Μπεστ Σωστε, ΜΜΜ:
Βυ8ε!ε4:Β νετε!;εεισ, άσε 8οΙιι·ί5νοτο νετΙΔΙἱτιἔ νσΪεσιι "τι θ4.νειεπιτε

νετε]ε:

ΟΡ «Ζε 8ισωμωωωΙο7οεπ)ο τω. Βϋπιπιο /επ 8. Δ.

ΒΜΜΕΠΑ , το νἰσἀοσ ἰιι ιἱῇττε (ἔοιΙἰοΜεπ Π. Πω! Η. δι; 1ει·νυί]Ι
ννϋ Μπι, ὰἰε τα ΕΙ1Βει80β Με! νετε!σειι, νετννί]ιευ Μαι· Βα

σιικοιτι'α ΙιεετΙὶῇΕο νεττεΙἰι:Β "τι οἱ! ΒοάίοΜ_, εσΡΙσπετ ἱτι ΜΕ Π.
Μ τω· ΒιιΜε σαι: θ. .Π του δ. ΗΔωεκτειιΔ σρ Ν. Μή.
θα ?ως

Ϊ

64

)

Μι10 Η:: @πιο Μ Βειιτυίπε σι*ετ α·
δυτικά ατά τι”. τα Σεοιιοτα

Πι: ιο ΗΡ ίπ ·οιιιωω, πω! σΙιιιττετοά

δοιιι νἰΠι σου! ἰ8 Ντιπ από ΒεττετειΠ
Μια, ιιιἰιιεΙε ι ΜΡ”, ιιΡιτίτε!
'Πισω ειτε @Η ννἱιἰοΙι Ιον0 ἱΠΙΙ€ι°ἰἱ8;
δικιά Πιο του οι Ο:τιιιιτροτΕ ····· πιἰιι€Ιο
Πεειτι από του! -- τσιπ Σον» Με ιιἱιιΒΙιι?
Βετο Μαθε !ιοιιη-εννοετε σιτε Ποννἱιι€;
· Ποτε Ιιονε,ει Β:ιτά !ιετ κ:!ιειτιιιε ιι: ειιονι.ιι8.
@πιει τω όιρ ἱιι Εονε'ε άεερ και ,
ΜΜΜ Π:: ετὶοΐει πιω! ιο” Πιοτε Μι

@πιο χει ΙΙιττιιι€ Μαι ο.ιιε Μάιο”
‹

Ποτε ατο δυνατο ΦΑΞ "οι πιο: «πιω
τ _'

οικω, :και τιιιιίιιο! Μάι εΙοι·γ Ιι€Μα!-;
κατω, ιιιιιιι:Ηιιο - οοιιιε - τιινιωτι

'Το Πιο Χιονετ, ν!ιοτο γι: τικ!! Μι
Πτοοιιστι ΒιιιτεΙε Μ· Με Μιά.

Μεσα· θιτειιιιιι·τ 1ΑΡΙΟΧ οτι ιῆιι ττιἱιιιιοεωιἔ Ι:ιοΒΒειι
ιιιϋ ννε%εειωΡι:. ΒΡοεάιΒ τω!

τιιοετ Με νεται ιτοιιιειι

νικ .Βοπιίπέτ , θτί22ιπατω θα Βοσωπι

δισκοι· , :Ω Ωυωω.
Ει.'-

-ι__ <

'__

'

.

Δ . ω.

/

13ο Ει·ιοεοιιο βοει· ιι νι·οε8 ειιιιι @τι ΜΜΜ. Μ;
νω·Ιωτ ιη άειι Ζοπιει· ι1ε8·Πιοτδειιο το άτιε "Γε ο! το ΜΗ'
ω» @ιι Μιά.

Μπι νι7οττ18π 216 Ι:οοι3ειι δετιιοΙΙ:οιι, τισ

Ιιοιει· 80ι€8.τιι€1 επ σε Βι·οΗτοιι ιιι δε Ιιειαερειε Βεάειιιιιι
Πε ειι~Βειάει·ε νει·28.ιιιεΙειι πιώ Φο «επ πιο, επι ΙΜ:
ΙωιάννετΙ: ινοτάι· νοοι·τ8ε2ει ω επιδι:ι1ιειιμ Η] ιιοπιιιιι4
8ειι Η) Με €θμιωιιζωιιι, στη άξιι άιιιι ιιιιιει!Ηιά ιο !ιόιιάειι
οι· τοι Ποπ παπι Με ι·ιιιιιέιι'; κνειιιι6ει·Η5 Ιιιιιιιιειι ειι·βειιι

Ιιετνωειοιι το: Μπέκ: πω, έ:ιι άιιτι οειι Βοτέι·Ιιιιιιι ω'
ΗΜ: ιιοΒιιιιΕειιι Αιιάσπειι! οιιτΒιβειι Με ιιοΙιτ οτι Βιιιιιι
Με ιιοΒειι πιο κινειέ'ι· :πιο Μπι Μιὰ.

Πε2ειι

1ιοιι-»

τ1ιιιι ω ωωι πιο Μι πιιάιιιιΒιιιαιιΙ. Π: άει€οΙΜεο!ιε
ΜΜΜ. οιιιάί8τ Με: :ινοιιόιι ιο πι: Με , 6η Κ: αοΜ ά
Ι1888ΙΙ πιο @η ειΠειι Μι· τω.

θεάιι.ι·ειιάσ δει 2οιιιοτ-=

ιιιιισιιιάειι ιι: πω: ιιιιι· άσε ιιιοι·ιζειιε άι δεννοιισ @ιό νοοι·

ΙΜ: ιιιιάάει€τιιειαΙ; παει· πιει: 2οιιάει€ε νν·οι·ιιτ· ·Ιιοι: Μ ΒΕ
παπι ορέωι:Ιιότι:, €οιννι]Ι Με! ἱιι άειι Μιι€ετ:Βεετειιάι8
οΡ @Η ιιιιάάειΒ 8οιιοιιιοιι ντοτάτι Ι)ε άοι·ιιομει· Βεδιιιιι
@ιι ζνοτ!: ν1·οο8οι· ιΙειιι άε ονει·ιδειι;

νιιιι89: εήιιειι

Με 8811 τα Μαιο οι” Μο απ: ιιι άειι 111ο1°δετι, επι ω·
@ιι άοιι2οΙνιιτι οΡ 8ε]ιβιε ιιι·ειι ἰιι άθιι ιιειιιιιόάεισ.
Ει·ιε2ειι

νιοι·οιι Μπι οο8ετϊεεετ

το Επι»
δ

Πι

Μαι Ιιοιιάί

/'

( 68 )
Με! «ψ Μη 2ειτιιι·‹Ϊε8, ᾶἰε νοΙΒΐ η: ιΙε ἱιι::ι111εἱἱιι8 ν:ιτ1
ΙΜ ΙειαΜε ἔοᾶοεἱτε πω: άειι οβ8εϊ.

[Μη ννοι·άεπι Με"

€ετιοοάΞΒά; ἀἰο ἰπι ΜΙ: νοτΙοοΡξιι ¦εειὶ2ο€Π επι άετι :ιτΒεἱἀ
ΙιεΒΒε11 ᾶεεΙ 8εποτι1ε11.

Ηεί οκιΠ1ειειΙ Βεετ:ισ.τ ἱ1ι εεΒι·ωϊεπι

εοΙιερευν1εεεοΒ, το2ψιεη, ειΡΡεΙε , Ρτυἱωειι σπα., τοτννὶβ
ΙτοΒῆ πια: ῇετιενετ επ Βταπάοννήπ Με! Βειε£τοιιοιηἰεοΙι

εεάε96Ιΐο ν2ιπι Μπι ίδεεε1 ΒεεΙιιἰτε:ι. Ποτ άτωεωι επι ιΙο ντο
ΙῆΗιοἱιῖ όπου οοΕι2οι· 1ιο8 εοπ 8σεά ΒεάεοΙτο να" :Μπι
ΨΨἙΪ°.ἐ›ἰ:έ·ι·: ε·.ἔ· η

;· ·

'

·

`·-·· ·

·λΞ

:ω ΔΦφ;ἑ‹ἶμότειΒ·ὶ;, Ν]Καπειομάετ ιιΚ2οπιάειώι8,
ώ
:Θεῷ ?Η
8ςνήά. Βο βοοτειι: επι; 68Ι1Δ1ο£
2 ! βη Βε2οςΙποπ όαετι1εμ Μπακ Μοσά
.1)εε ι;νομ;ξρ Μαιου 2ἱ1 ἰιι άε

Β%2%έΒ%εων Ψμε·ΒΡ·ιπ9 εθνεπσ= @Με Με”
ίπ σαι ΑΒΒ][::$1ςψ:99οΞ ζωη. Βπιφρεζεπ Βοηοεπιθ ποτό! θ»
. υμ.Σηω

Ετ

1+ε;;τ_ Μ αφ, 1ο:8Ι1η;Ιοτοη , μπι 1ιρ1; ςΡρΙ;Ι›ο--. -

ΜΗ:- .

898 Πέφτδςι. ΟΠΠ.- σε 989.ΡΘΡωεΜ Φωά-› Με'ω-φπΐ

ω Μ Φ @Η Βοώ199·», ω: «ϋ.»ιωμ. «Η «κ ω
ΒεδΑξβάο%1:€ΙΒοΜν9| Φ?? Αγν:Β·βειι. ο;; ΜΗ:: ωιἀετς εμά

@η πιο; Βετ.νςΜϋ;φΗΜΗ:ΜϊΒοηορτά._ Βοε νότι

π9φ £ΜΙέ>φφμηες@εωη; 04 Μ Μτινωάτ πω:
""'

"Α

"Ηχ

· ψ ν (φωκισ πως πεκιωο· ·πω ω» κι 4ω ωεωΕΒΜοΠ,
«εο“Μρω”ιω:
εις Βς11ει·οοίαΜοπ
Μ::αΞ) θα· σΡΜΜπάε
_,, ιϋε
·86Ρεοπ πώ «Β
::16εΠε ΒξεματΕ, οιιι 1ο_νετιεΕετω, ἀεὶ (ΒΕ @πιο άνιιΒιιε ἱε. Εφες

άϊέΙΒέεύοϋθνέμ ιιΪεΕ προ πω· μι: άειι ΙΪεοἑ· Βονιιιπο ιεΙνεπ
Με #ϋξΒιι, ΉἱΒ
άμδ· ΎεεΙΪἱΒΙ: πετΒεπε ίπ Έ'ΗεεΙωά |ιεεΒ
ΜΜπνοοιιά, σωροη ΜΦοϋ Μ! Μ @Μαιο ντεειὶιά Μ
πω:
ννῇεμ «Ισια ήτρπάσΒάςΙ @σοι Μπι; οΐ·εεπειι πι! @ο ιπώσεΜΜ
κ

Πε

ί 87 Σ
νοτἔετειι. Πε Ρϋ1.ι Β. ᾶε.εειινσἰΒε 8ειο!εσΒειΡΒούάει· άετ
ΕιάοΖωι.. Πο? 301186 Βοο1·επ :Πάω ᾶἰΚντῆΙε ζώ εεΒεεΙόιἱ
ιιιιοΙιτ Βῆ ΜΜΜ πιιοδ·]εε @Η Ι:ετννΙ]Ι 1109: σνπετἱΒΘ @κα

ω Βει:Ϊ :Β.1ξΒε10οΐ, α: ω εο!ιτευ £εΪἀεΛ-€ιειιι!ὲὶό.ἰϋ8 4
μεοΙ`τ πω ΜΜΙιοαΜΒΒοάοω

Επι· τΕεπτ πο!. εστι νικώ. Βοεο€ά ναῆ άσε ἰοετπιἱεεέι·ι
επ με.τπωνΜεπ άπι ΓήοεΙειππ].

Π: 6α:ιτοαι ννοτόεη «πιο

Πι Ιιετ
8εΠοιιάεπ 'ίπ άπο νοοτυπωεω επεάετι επ άστ
Ροπι , επ ννοΜοπ πιο! ΜοοΜ. Πο ΒετΒει·εεπ 2ῆιι άσ,π
ΘΡ€εν11Μ πω: άιιτιεειω , να” τεὶπετιἀε ττιπ2ἰΙεατιϊεπ 01ο 41ο
νἰοοΙ ·Ιο·εωωι.

ΒἰὶωνἰῇΙο πνσπκὶωι οι· ό” οοἰ: Ιιειι·άάτεινω

ιἰ]ο1ι7ἑπἱ1οιι1ἰ6η ῇ ννειειτΒῇ ό.ε ρωτάω Μα οὐ: ε!επ άινιέ' :πο
είπ1]τοπωπέ ω) .1$τίξ8:ήε @άι ΜΜΕ Βοιιθ. οΐ ι·Ηνετ νετεἰειπἰο

παν6ΘΡ οΕ ευη μια· 8Ροτεπ; ΠεῖΕεΜιἰι άι ά: ΒεννοτιοτΒἱῇοοω

ΒσἐιέεΒ:υἀετωΒπΙἰα%Ει;·. σε". 1..: ΠεάίῇσΩΒοΖΒοετ Μ ιπωα
ΜΒΒ5-,. 8η Ανω 'ωμ- Εε:!”]ο
σαι' ΜΜ
Βέι1Ε8ω Πε νεινπιεἰαοΙῆΚΒεἀεπ :ῆιι νειειΙ: ΔΙι›.ὶ‹ὶι·ιιοΜὶΒ @η

€1τιΜπ άωι €οΙιεεΙεπ κιειο1ιτ: :ποπ ΒεΒτιιΜ $.1ιο€ ,Η ΕΜ”
κνἱῇιι: και εοεεττἱῇΜε άπιπ&ωι. -- 13ο Βοεπιπ [ματι μπακ»

ΜΙ:;εωυι ·ὶπ.-:1ϊε ννεεΙ: Μια· απο παΒιιπέδε ΜΜΜ!.
Ετ πἱῇιι Βῆ2οιιἀει·ε !ήάεπ νέιτι ΙΜ: @ω , άε$2 Με ·πωση«

Βοπιεωπι πω· ιιΙΒεπιεειι ιῆτι. νεο :Βου επτά Β :Πε νει13.

Μ: εΠπωωι νε1ι πω ω Ζοετωπαιπίωι. υἱι.ιωειἰΡ α..
νιιπ ν6έΙ εενσἰὅτ; πνειι1Ι: Μπι Βιιειιι όο.«ΒωΜιοόιειι τέ4:
ΜΜΜ Ι›ιιιτεκι (ἐστι ιδ9 Μεἰ): επι Μάσι :Ιω ΒεὺνοοιιΙῇΙ:

μα, Βε2οοΜιι ώ νοσωπωπετσω ὶΔι άρ Μπακ, επ
ετ:Η]ωπ 2Μι ιἰοοτ @Μεση επι παω ΎοτΜωΙῆΜεᾶεπ,
Θσο8επε ·ό.επι ατΜΜ , άίο ίπ Μ ·ωεΕσιπεπάε @ετ @κι

ννο.οΜ, Με ΙσΙῇ ·νωπααά 88Β.ε1τ1010οΒ ν: 6$:οΠειυ
Σία ΙιαννοΙήΙε Η , Ζω Με Μάο νι·οο8ευ εο2εΒά ω,
Ϊ' 6

(ο 68 )
οοιιε εοπεοΙ ·πιιι·ιςει·πιπο ~ρ!ο8ιπιποιά“ πι άο Νεάει·Ιοπάεπι
Ι)θ ΥΘΓΨΙιἰΪἰΠἔ άαοινοπ ο πω. πιοι·π ιιοτ ονοι·ποὶ‹Ι , πιει
ποπ σο θεοοιοπιπποιά. Ηετ οι οσπο ποιοι: άιο (ποπ ΒΒοοι·,
επ πιοι άσ Κει·π ιιοπεοοτ.

Ποοτ τΙο κατά εαπ σπάει·

οσποιά ποπτ τοπ Βοοιπάτοπ ,ι επ ποτέ άτοοει νοοτ ότι
ιι,ΙΒοπιοοιιο ιπιποι·ποιά; -· ιιοοτ·οπ·ποΙ: νοπ οσπ ονοπ 81·0οτ

ΒοΙοιιι; τοποπτ, πιο! απο 8οιωπο, πει οποιοι επ πει
ονοτΙἰῇᾶοπ ντιπ ιοάσι·ετι ροι·οοοπ πιει ονοπνοοΙ ποοιιννποιι

@ποιό -ντοι·άοπ· οιι€οθεοποπέι· -- οσο ποιοι: πει: πω·
εοιποπποπ]π, απο ωο;οωποη. νοπ :ποπ εποπά σει· ροτ
εοπεπ το νοι·οοποτοπ; επ άπο ιο ιὶο ἐοοοπιοάοπιο νο.π οΠο

πι πετ πιιοσπάοι· ,

πιει πειι·επΙτιπ8 -ωτ ιπο Ριιπιοπ ,

νύοιιτππ απ: ιποοιεοποΡΡῆ πάω-πω, 8εποεπι ω; το
οιππποποιοπ. νοπ ιιοπ εποε. #ΨοΙΙ: εειι νοι·οοπι1 πιει: ιιο

νοι·ποττιπ8 , :πιο πι Επιτοιοτιά ποστεοπι:; ννοοι· οεππιπά
ω: @οι ποτπ8εποστεοπορ πιω!! ποπσοι·οπ:, ΜΙ θ.οοποπο
Βοποστιο πι δε' πει·πποοποπ ντοτςιοπ οοπεοΒοοποπά; πι

πω: πιο! @πιο ιπο εοπποτιο , ιποοι· οι: άοσΡ ννοι·‹Η
νοτιποΙά; -- ντοιιτ τω ν·οιννοοεοποπ ιποοιοπ ντοττποπ Βο
ττοιιννά άσοι· άοιι ΒοοοιεΙππο τσιπ το πει·οροι , (Με
πντοΙΙοπά σοι: άιο ΡιοπεΒιοιο οππ ιποεο) οιπ εστι' ντιπ
τιΒοπ οι:οιιά ιο πεποιποπ, επ πνοοι· πιο! απ: ΡΙοοιο νιιιι

ονοι·Ιπάοπ, ιιιοοι· οποοπ πο: ποτπποΓ τΙο ει·πιοιιοπιοπ ιπ
ποιοι: ποπ οιοποπ, οιιι οοπ κονο268 ποντιιο νοτι (οι οικοτ

Ιπάοπ πι ποπάοπ το Ι:τι]8οιι! Ιπ οοπο θ.ει· Ει·Ξοοοπο
οτειιοπ νι·οο8 Π: ποοτ :ιο ειι·οπινοπ, ννοοτιπ απο πινω
ποιο ντιιι·οιι σΡΗοωοποπά,

επ ιποπ τοοιιάε πο; οοιι

ποσοι: , πονοιιοπάο επι άοδοπ νοτι €οποοτιο , πιιντσιππ ου
άσοι! τοπ απο ποτοοποπ πιιιιιοπ οι: ποποοι·, πιει; νιτοΙΙιο
οοιι οι' ιιιιάοι· να άεοο 8οποπτιοπποεπ πιο νοοτιιονο1-:

( 6ο )
Με Βτζ άσε 8εΒοοι·τε νατι εειι Βωξ' (ἀεὶ σε πν·ιιιιετ
Βιιιιιει·ι νιετ επι τννιιιι:ὶε ιιι·ετι νετιιΗΒτ ιέ Με το εενειι)
Μπιτ άειι:εΗΒ ιιιιιιπι ιιι εει·ι ιιΙΡΙιειΒετὶεε!ι τε8ίετει·.Ύνιιιι=
τιεετ Ιιετ ιιιιδετΙιειιιά 1ι·οιικιντ , Μπιτ άε άειίιιιιι άιει· εε·
Βειιι·ι:ειιιιι ιη εειιε άειιιττοε ιιι€ει·ιξςτε. ΙτοΙοιτι, ειι·ενειι πιο
Με Ιιει: ετει·|ϊ. - Ι)ε ΒιικνεΙιιΜΡΙεέτι8Βειά ἱε εει·ινοιιάι8.
1)ε οιιάετττοιινν ΙιεεΠ ΡΙειιιτε νεετΗετι άει8ετι νεοι· 4ιε

άε νοΙπεΗτιιι€; άε !ιι1ννε!ι]ΙιενετεειιιΒιιι€ Βεεο!ιιεάτ ιιι Ιιετ
Μιιψι Κ άει· ντιειιάετι επι ιιιιειειε νετννειιιτειι νειιι Ιιετ
μι" , επι 2οοάι·ιι άε ννεόετ2ήάτοΙιε ΒεννὶΙΙιἰΧιτιἑζ.ἱΒ° ωιΒα

ιιΡτοΙτειι , νετΗειιιτ€ ιἰε Βιιτ8ετιιεεετετ ΙιετεεΝε ίσοι· «τα»
ΗΒ 8εττ·οιινστά, επι Ιεειιτ ‹Ιε τιτΗΙτε!ιι Με Με Μ'ειβοεΕ ,

Με· τὶε νει·ΡΗΒΒιι€ειι ·όει·· εεΙιτΒειιοοτειι Βενιιιτειι.

Με

άιιιι Ίιεεεείτ Μέι ω», €ετΊιἱῇντοιιὶιιΒ πιει· Ιιτιιι!ιτΠ) Μπιτ
Ιιετ !ιιιιτι ντιπ ‹ἰε Βτιιἱᾶω· Ιεάει· 848€ Ιιτειι88: εειι Εεεε!ιειιδι
ιιιεάε.

Μετι ΙεεεΙ: οι' ειιιΒτ Βι·ιιιΊοίτε:ειιι€ειι επι έειιιΕνειι

εεΙιιιιεειι: Μπιε- ει·ι -άτιιι6 -άιιι·ετι ἀἱΕννἰῇἰιι τα ιἰειι άιι€ε-·

πω!.

·

.

πιο ΒθΒ00"Θ "τι εειι ΗΜ, α· ινε! ιιεΒειι
ά:18ετι άε.ει·ιιε , ινοτάετι ᾶεπὶειιιὶἱιιιιειι άετ ιιιοεάετ Βειιοο
άΙΒά;ιιεπε Κοιιιετι ιιΜάιιιι τω): ιιι ει·οοτειι εεωΙε Βῆεειι ,

εοιιινἰῇΙειι $ο€ Βεειι Βει·ιιιέ πάω! ιιετ ΙιετΜεΠειιάε ΜΜΜ
νι·οιινν. Ζειέ'ε το άε εετιιι€ιι'πε Ιτ!ειεεε,° ινοττΙετι τω: ιἰε
ειιττειι οιιΠιιιιιΙά ορ τΙιεε, ΜΒ] , ννιΠεΒι·οοά , ΙτοεΙτ,
Βτειιιάεννι]ιι Με! τω" επι το2ἱῇτιειι: εΠε άει· εειιοοάιε
τ1ετι .ιτειιάτ εειι ΒεεοΙιειι]: νιιιι εΡἰῇε οι' ό.τιιιιΕ.
001€ ι1ε Βε8ι·εινειιιιι - ΡΙε8ΗΒΙιεάετι @η οριτιετ!τεΙιβε
Μειι

!ιεοΙπ

άιιιιτειιιιι κοονεεΙ

ΒεννιΒιε , «Μ Ιιετ

άετ

ΟνετιιιΙιειά ιιοοά2:ιΚε!ιβι ΙιεεΠ εεεε!ιειιειι, ω' άειιτωεόε
ιιι το ΜΜΜ, του ειιιτΙε :Η Με ονει·Βοιωχε , επι άειιιι·άοοτ

( σο )
νστἀοτΓοΙῇΕο οηΒοεΙοτι Μ: νοοΝεοπιετι. ω ΜΟΗ ποοιΕΒ
εειι πω· 8100! μπα! Βεάωι ΜΙ: , (Με Με ΜΙ; πισω· Με;

δρ!! Μ; 8ο1οίθ.οη: «Με ΡτοάΒεπτ παπι Ιιετ ΜΡ Μάϊ Βου
ατφοιτ88πθ.άοπ 181αππω- @Με ν1·οιππ με!! Φ: νι·οιιννεπ
ποριη·ωμάθ:ο νΙο:άοη εσνώ8:Ι άσοι· βη πειειΜε βετι·οΚ

ΒΒ88Β··Υ821: 6611 ονευ1εόοπο , ΒΘΗΘω ἱτι ΖνΜτΙο ΜΜΜ!»
ΒΑΘ ντ0ι1ννκοπ άτει8επ εστι,- δι:οοτειι ενσεΜειι εΙυῆοτ. Ψεμπ
Με Δεεωθετωμαπω να· νετννϋάετά ώ , νοι·νοοπ :ποπ

_ Μ! Ιέβιο!ι Μαι πειςο1μ επ Φ: παϋειωεωάεπ Βε8οΙοὶιἰρη
Με ονομα» Ζω άτα πω: ΜΒ ΒιετΙ:Βοί Μ 8οιιωΙο1·ά ,
ποτάτ ὰ;»

Έσω» οΐ πιεστπωιΙεπ; :οω1οπώ όρο ΜτΙ:

ΒεδΜΗΜ; 4- πω” Με; 2ο Με: ίπ Μ Βτο8°οϊ0 , - εοφ
οσΙ1ορροπ.υιοΕ Μακ νοτάεπ ΜΡ 8;Μφ·Ρεπ ›,· Μ @φα
πνοοιᾶ18Ιιοἐιὶ Φοτ νετ8πάετά6τη «επι ΜΙσπ ΜΜΜ Μαι· Μ!
ΜΜΜ τοτιι€3 ν"ΑΡΒϋΠ8 ΜΣ ΘΙΒΜεαπιστ @τι ΙΒΜο1
π ΒετάΦ ·_Ώ€: -ΡτωΜ! @Σ @Με ποτάκι:: Ρ1σωποη Μάι
=ιφ:&Μ_Βο1%0ΜάαΣδ8Γ: $οαΐ01; ικα Με τερ8σεωΕΒΘΒ σεΜι
θ.ε ΒΙοεάνΗεπάεπ νο.π άου ονετΙεάεπε με” άετι ΒημικΣ

τω! νΘΜΜΜΙΙΒΡ‹ εϊΒΒ:άοικωτοω·φ οι» ΜΡΦΠᾶΘ
πιο; :αἰωι

τω άΒ · :ΜΜἙξΩΘΦ|8ἑΒΒὲ φ . . ΒΜ

οοτιὶεο > ΜεαΜω·- πρσΜοι» ΩΡ:.:1οπ ›ονά1ωΘΗΘ:,^φ
πΙοο1ιτ οι·2ε1;5πο·κόιο!ροσω

Ωαειφ;!εσω ΜΒΜ
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Βο Ηοεάουοιι ιΙει· πωωω νι·οιιννοιι- ΜΒΙιοιι-ω
ειδ, άειτ ονοτοοιιΧοιιιι: πιει: @η πω: ιπιιι ω πω»

ΜΜΜ: Ε8σ1ιειωι:ι , οτι ιιοιιθ.οιι πιτ ω” Ιιο6ίιΙε, ὰ Ριπζιιι·ιί
ιιΙΠιιιιιε , :και ιἰε βοεσιιι·ήνιιιδ Μαρκ, ιιιοειιιιι ω1ιι;Πω
νιιιι ΒεπιιΕ8Ιιειά αι εοὶιροιιἱιεἱιἰ οιι1Β!οοτ το ω” @κι

@ώ ΜΒ Π: ΜιΚειιιε μου' 1-ωιεθι οιιιιιιοος άιο άειο!ινο,
νειιιιιοει· έ:: νι·σειιιό.Μιά νοκ 'δω εειιιιφι ιιιόιπιΕ8ο
«κάθε υι8·,·ιιιε3: Βο!ιεεεΙιιΕ επ εσωο!άειι!ιβε νοιιά. Ονοι·
'απου (φαω , ω: [κι Βωνιέιιαι·ιψ: πισω ιιεΙνοτι ν”
:μια πιο δενσΒό1ι€ειινιιιι βετ Π86Ιιεεισι , οι _άιο ιἰε ο"

Δία· ΜΜπ 1 Ποτ Μπιτ (νο!Βειιο διιΙσιτιο )ἶ, ΒοΐιεεΙ νοτ
Βοτ·ετ; ι1εωιιω -νειιιιιιΙΡτ ιιει.ιι οετιιΒ ΒεΒωΙι ιιι €εεωτε ,_

«κι 8οοιιε μεεωωθει1 ω1ιιω ιο νει·εο!ιαΙΙΒιι, οπι ικιωκ
Ήβάιοιισιιτ Μι Μαη πο: εμειάιιιι ,› ;Κεπ πιω νοοΜε):οτ
&Πω
@τμ
>ιισι·>υνοΗ
κι:ιιιιιιετΙ:ιιιθυι
, ·ιοιιιιοι· -ιισεΜιι.
ΜΕ
Ιια
Επι νοιώσω
ιιἰετωἔοιιοτειειιιἀό
ωνἱΙΙειι ωκ
Ριωωμ Με έιι!ιοεΙ καιω: Με ιιιι.ιιδοπαωο €οννιιιιτ·ινοτ«Βιμ» ω _ἱειιιιιιι‹Ι; «κι ορ ι!οι·8εΙάβισπεψεω πιο! φωτ
ἱέ, ἱιωἱΦ @ι εενοοιειι Με» @ΜΜΜ Μάικ ιειιι€εάιπ1Ιά-:

ιι ·άειτ Φ: ΒιιοεοΜ Ηεεάιιι8 πιοκινσεΗΜνεΙΙιέΙιεάέπ 8ε·είΈ
ιιιιιειιιϊιιιιιιι· 5 ω· πιο» Χον0°οοΙ1 άνω ἔονύβι·‹ἶ‹:ιι «η Μι

ιι οιιτΙοι·φωαιειι ; ὶωινῇΙ @Με πουν οοιτ άε Έτιοεο!ιο

( Η 7
τι άι·ει8τ :πετ εειιε ιιιιτ1ετο νετννιεεεΙά Ιιεείτ , άειιι πιο!
ιι νει·Ιιεε παπι οειι άεοΙ Ειτε:: ειαιιΙοΕΚεΕ]Ηιεάωι.”

ΗεΕ ιιοοίάτοοιεεΙ ιι: Μ!! οΡπιετΙ-:εΙῆΚετε. Εειιο Ράο
ικ:Ιιε .ίιιΓντοιινν ΒεάεΜ ΜΕ Ιι:ι.ιιι· 8811881 πιετ εειιο αννα! ι
2ι]άο11 :πωσ , νν·ειει.τονετ ει] εειιε Βοιιάεπι Ρ]ει.ειτ όταει€τ ,
Δω άο οοτειι επ Πει Βονειιεϊε Βεσ.ιεοΙτε νειιι Ιιετ νοοτ

Ιιοοίά ιιετΒει·ιέ2. ›Πἱί ΕοετοΙιβε νετείει·σεΙ ννοι·άΕβετι ουσ·
;]ιεει· 8ειιοεπιά: οιι€ει:ννιιίεω , οιιιάειτ Με ιη ντοεεετε

Εβα: ··νειιι` όΞτ

:Μπι Ε6ιπΒιιατ ‹ ΜΜΜ ΒειιιειειΕΕ από.

Ποε2εΙίΞι .ενσειιιττο ειι-·όο·ννωτάε νεπι ιἰε ειοι·ειάειι , Μαιευ
ιιιι€άε Μ! ΒιβεεΠ:ε μωβ, ΦΑ άι: οοι·οιι ΒεόεΙετ, ΙιιιιιΧειιι

πιά” Θεια Βετ·.νετιιιοΒειι ευ άειι ι·ιιιι8 και Επι· , διο 28
@εως Ηἰετον€τ Μαι άι·ειΒοιι
εειιο πιιιτε ντιπ ίὶῇτιε
Μιιι32:;; άιο σαι Μι Ιιοοϊό Μπιτ, άοοΙι πεπιει·Ιιωιετ πω:
|ιιιι€6 πιιιιιο ΡΙοοιιει1, άιει ονοτ ιἰε εοΙιοιιδοτε ειι άειι τιμ;
Ποάάει·.ειι , επι οι1ι20ἱ 2ι;ωιωι Βι·οοάε Μπιτ. Λεω ιεάοι·ε 2ἱῇ‹Ιο

ἐ01.·.·ιιιι12.ε ΜΜΜ 'Μαι Βτεοάο ερεΙάεπι παπι ῇιιννεεΙοιι οι'
π·ατι-Ήουιϊ, και ά:ίΚννιιΙε ἰιι οι; ειιιιε άιαπιειιιτειι ει;ι·οοΕ
άνσπιτε.κονοι· Επι! νοοτΙιοοϊό ,' Βειιεάεπι άσε @Μαι ΡΙ:ι.ει.τ
8οιιΙαο.τε!:. νοιιι·Βο άι·ει8οιι άει Ετιοεο!ιο άειιιιεε οιιάετεοΙιει
άοιιε ιιοοι·τοπι νιιιιΒαΙεειρτωοπι , επ Βετο νιιι€ετε πῆιι πια

ϊἱΠ8θΠ ΜΜΜ. . Πι Μ κνἰιιϊετ άτιμη εὶῇ ρειιετι πωπω! οί
Ρει1ειτιιιε νιιιι 'Μπιτ, ᾶὶε τα 11ειΙνετννοδο εινα· ‹ὶο σ.ι·ιιιοιι
!ιατιθΕ; Υ δεειτοιιάο1Η·8%:;άβε11 1:Ιεεά.,ωιιοοπ Ιω.ιι€ειι οι
ιιιοερο!ιιιοτι ἑιει]εᾶοεΚ , πιο! εστι ιιἰῇἀοιι εοΙιοΗοΙάοεΙτ νοοι·,
παο.ι·ειατι-άοοτεαπιιιιοεπ Βτεεάο πω! πιο Μπιτ Βε!ιοοΙιτέε.

:θα ιιιτοιπιεπο ετ0οί.0 Ιιοευ:Ιειι , Με ‹ἰε Ετἱωὶιιιιοιι νοοτιιι:ιειΙσ
οιιτ]ςτεο!ιοιάάεπ,. Νικ νει·άπειιεια.- Ζὶῇ ννειτοιιι1εο|ιευαιωσ
- ιἰςξςι£αΗἰε ‹Ι‹ιμΞι·ὶο;οἔιε4-ΒΘΙιειιι82ιιρΙιΙ. Πε :α8 ετ ιιΙεοΜε εε·ιι,
!3τι-.έιεχινω οιι€,οΖφωζορτ εοιιωιειιωἰειιΙῇΚε ἀωιιε , κνοΙΙω ,
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οπι τπῆ ιιοοτιπεάε πετιοεπεπ τε τΙοεττ , τἱεπ τιεπΙεεττ ποθ.
πι τ] (τοπ Ρτοοπτ-τοοτ τοπ πετ τστττε ΒεοΙοοπτ.

'

Βε πσει·ιππεπ τττο8επ, τπεεετοΙ τοπάει· πιττοπάε
τττιπ , άετε!Γάε εοοττ τοπ ποοτάτοοτ , επ· ετ @τι ττετππτε
τοο οτιπ, άοτ3ττππεετιε οσττττετεΣ τεπ ιτττττοτε τοπ ττΙτετ,

πεππεπ.

Μεπ πεείτ ιππ τετεοπετάεπε τοστπεεΙάεπ τει·

ττωτι τοπ ότεποτιπποεάεπ , επε ῇοτεπ Ιοπε ττετ·πτετι επ
ο! ποτε οΡοοτΡεππἰπΒεπ ορΙειτ,άεπ , οτπ τοο τεε1 τε τετἐ
τοτπε!επ : άοτ τῇ πετ ττΙτετεπ σοτήτει· τετιεπ εεττ 8οπάετι
ποπάεπ τεττιιιΙεπ. . Εεττε πεποεττ:ίτε ττοιιττ τοΙ πεεπε ωτο
@τοι πωπω, τε Βοειτι πέιτεΙεπ πιετ εεττ οοι·πτει;|οΡ
πετ ποστά , τοπάετ πι €εάειεπτεπ τε πτίΒειι, τπτ το τετ
ποοΡεπ , οτπ ίπ ιτε πεποεττιεπ πατε Ιετεπο τε τοοτττετι.
ε

Πε σοι·τττει·ε τεττεπ ποπ ιτε ποετ·επτ·ι·οπττεπ εεπε πετ

πετά το; , άτε ποοτ τεει· τοστόεεΙιτ σπάετ·οεπεπττ , άοοι·
Με τοο οτ.ττ]άπτ το τπετ εεπ τίτιάεΙππ τοοτπστπεπ , το

οΙοτ«πΒπετά τοπ πετ ποοτ εεπετ ττοπττ. Ζή θ.ι·ο8επ οοπ
τετοοπτΠεποε οοοι·τεπ τοπ ποΙοοἰετοἀετι , ιπεεετοΙ ποτ·ειΙετι ,

δ.οστεοο;τιο :πετ εεττ Μάτι Βοιιάεπ πτ·οοπήε τοοι·ττεπ , επ
τττοι·ε ποιτάεπ τἱπεεπ ποπ άε ττπτετε. Ποτε τοππεπ @τι
8επτοο.1ττ τοπ τιποτε ττσΠεπ οτοττετι , ττοοι·στετ τι; εεττ
πΙεεά_ άτ28επ, Βετοτοοεπεετά οτε άε Κοιτα: Βεπτεεττε Ρε

ποοε τοπ εεπε ΕπΒεΙοεπε άοιπετ

νεται τπτ ιτε τττιπάετ·ε

πτοοοε ετι·ο.8ετι τπτεττποτε ποοεε ποεάεπ,

τοπ τοτεοεττ

Με πετ πστεπεττιπ τοπ εεπεπ οοποοτετεεπ -τοΡ , επ τετ·
εὶετά πιετΞρΙιττττιεπ ντιπ τντοττε”οττπ.τοτει·επ.
Ι)ε τ1τ·οετ πει· ιποππεπ πεετ`τ πτετττ ππτσπάει·, οι»
τπετπεπεντοοτότεο. Πσοτ8οοπο Βοεπ τῇ πι πετ τττοττ,
ό.ι·οδεπ πσιτεκτο.ιππιιιτεπ επ πι·σεπεπ :πετ ττΙτετεπ Μιτε
8εερετ1 ,

τνττοι·τε ποτ.πεττοπ ποποειι ,

πι·εειἰε

ττΙτετεπ

« 74 7
Καμπ ορ άσυοΒοοιιωι , ~ ότι όόπ ννοοι:ἀ , πιετι 2ο11 ει:
αειτι2Ξετι νοο1° Εη8εξεο!ιο βοειπεπ·! Μ! όσα ῆᾶςνπιιέ ‹Ιο τε

8ού==ε ν=ω ΚοΧύπΒέιι Δω»

° π· -· '

ο. ·.τ· ζ)ε,δύοβεη ΙιεΒβοη, οπτΩΓ··Ι10Ε ειιΙΒΜπ, :Μπι :καπ
νειη··ιπέα;ι. Βοεο]μηιίά @φταίω όαιι[Βιιητιε τιπΒιπειι; επ

1τόάτ, >άσ2Ε&]1021··Β€200Ι1ί, Μιὰ Μπι πιὶΪοοΙΏΗεΖοἑςἀ , όιιτ
β:- Βοη Ιοηιρ:.-.Βουά επ τετιιεεΦοοΙοπιά 2011 νἰπιιἰοπ.
Β απ: 'βατό επι οπτε8τ.νωι·ά$ε= οονιἰοεΙ.

Μ

Ι..ειιι.τ Ιιετ Μα:

·εψη Μπι νιΜ:ι·οαπε:τω γνἱιιτωπ. επι πὶο!ι

Μ. νεειἰδειι άι Πιτυπω Βοεάοι1 ό.ιιιι1:: -‹- Μ] :ῆιι Μ] αἰτ
@σ.;]: μμήοηερξ · ει; εαΜωω, ανα· βετ ειΈ8οιπέειι, ε.Ἐ&οεμ·ὶἐ
ω ή;; ,η;οτμ---;ειμρ$' τπεριπάεΙΞυδοπ νοεΙ ω 8.εμιτε]ό.ι18 ώ

ΜΜΜ -291(Β:41νουΙατω .ή Ιιιιιιπειι ΒοΒοοιω8τοπό, ω
φησι Δία πωσ πω: σΡοιι|.@δω οεπιπιΒτεπ »Μ Μπι
88"Θεϊ;'έ Η:: Π:|ιέ|πεί Ιιαιωεοπ ἔεεεὶΜ Με οΜΒι·ε!πειι: επι
Ματ·
ιἱῇ ειιιιιΙεΙ:πε2ι
ηαοἱτ ΦΠ:
@πιώ
Η: ΗΜ
παπι ντΞετιάαΠβιετ
εσΒιιειά·ο «Πω ουτΙιειαιΙ
οο111ΡΗΠιοπΐοτι
ώιδοποτι

ών” »- .ι16οϋπε. ίΕ Η] Μπι $ϊοΠε πιοο1· οΙ› @Η εε11ειειΕ-;
‹-γ 1ιοοϋ: 80000ϊ1Φ Μ'Ι:ΜοήΕστ ΙιετΜ1Β2ειειωΒάά. .' θα

ζιωωάθ ω 6ωΥ1ϋά, ω π: ο1ιά6τ ω! γθωΤαβ , να::
ά 11οοὶἱ άπι .Μ ΘεΙοδοιιΜάά πι1ῇ πω; οικω ομκΒιικε Μετ

Βοηε ιΙ.οΒοιβευειι.

Π: .οσιτΜΜτο 6τιΒῳαἱιΙᾶε_ΒόΙοο!ἱ!ὶ16

άοφιμ:ξποοϋεϊπω δώ Μα· ἔτι :ΒΡΩ @Πρ ,ΜΒ Μπι όση

διέοΕΜΕπ·· ίπ @κι Μάη "πε ΜστπΜΒ 28δοΜΙε·άδ6
Μα: Μ; ‹ῇῇωιοιὶ1ὰιιΕΕὶιιἔμπτ;Θᾶἱ6ΨΜ ΜουΙέαιδεοϋπ
Βειτ18ϋπο πιιιιι0.τ

πήσιωΐ ΗΜ: ῖ ΜΘεωε ν δειάφιξ ` Ξ ΗΜ

ωμ,· -111ωμι εῳωΜθΜ;+::11ιιει . ω;ω-εΠαω ω]
Χώεξςτ Με ”ΜΜπο7°:ΜΜέΜο8

ΙΜ:: · @Με τάθοὶ Μια Ιἀεἱι·Επ<ι€οΙεοΙιεπἰν6Εὶπεετειιπ'; -2Π$Φ8Πώ
Βοευοιπιίε

.·Ι›εΙακι8:·'ὶιι.ὶ

@ΑΜΠ 4 Μπψώ8- ΜΒΜ

" °

7”Μ>··ησΡΥΞ' 4
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βειιιιΕν70Ω1°ι18Π Με :Με ιιιῆιιε οιιάει·ιοεΗπεεπ; νοιιᾶειι
ειι·8ειιοειετι ω, τε νειιιετιιειι, ε άειτ εειι ΕιιΒε!εεΙιιιιεπ απο

Ιιειι ειι ιιιιιιιιε 1ειιιβειιΙ εοιιάει-ειιιιισά· Βου ι1ειιιτ3επ, ειι
αύριο' Ι1ιιιιιιει· Βενειι ειοΕι μεσω πιοειιε , οι» ιιιῇ Μειιιε
δωΡΜ$ε ϋειπιῇεειι· , Μι ο; οσοι· εινετιεΙιεάετι πιτ εε»
12788 το τυἰειεπ , οι” όσοι· οιϋ Χειιοεἔειιο το Βει:οιΒεπι.
νεοετ ιιιειι ιιιιιιεεοΒειι παει· Μπι τε8ειινοοοι·θ.ιδ

|ιοοϊόδεοι·ε!ι 9 ι& που. Ιιετ τιιεειιειι τε νιιιάειι , ιιι Με το
νεεΙνι;ιΙάιε Βεοι·ιιι!ι πιο επει!ιε κιι·αιιι1τειι; πιει :οτι πω·
Βεστειειιιόε ιιι εειι ΒιιἰιειιεΡοι·ἰ8 8εΒιι1ι1ι εειιει·'Ηι·οοιε ιιοε
νεεΠιειά τε ι.ιεΙιιΙι , .Με πω! ιιι ιἰε ΒεετειιόιΒε εεννοοιιιε

οιιι εειι ΒΙιιεεῇε νοΙ, ορ ·σει·οοιιειάειιε τιιάειι ω ἀεειἔε,
Τε ιιειιιειι. - Μειι πές άειτ Δι, εειι ιιιειιιιο!ιειιΙεεΒιιά δε
Ιειἰειι , εειιἱ82ὶιιε ννοεει ννιιι·ειι , ειι ει· νεεΙνιι1άι8ε Νοε
εεε Βενεειιιειι πιει ιιιεεεειι οιιιἰει· Ιιειι νοοι·νιεΙειι. Μειι

νει·2ε1ιει·ι, ε!ειτ ει· ερ πιειιιΒε ΡΙειιιιεειι ιιιεεεειι πετάω
οΡἔεΙιιιιι8ειι , επ πιει ει, άιε ει· εειι εειιινιιιιε , πιει τΙειι
εὶ8ειιειιι· «πιο ΙιετπεΙνε νεοιιτειι πιοεει.
νοοτΒἰῇ.

οι: 8εΒι·ιιι1ι Η.

Νο @η ή εειι νοΠι πει· οιιάει·άειιί8 απο εε

ννειτειι; εειιοοιι ει] Ζω ννειιιι€ ειοι·ειι Μ!! ‹ἱε Ρι·ειειΙ
νειιοοιιιιι€ άει· εεεεειιεΒΒει·ε.

δ] ιιεΒΒειι ννεἰιιἰἐ εει·ιιιεά

νοοι·

οι” ειιιιΒιεοιιάετεειιειάιιι€.

ειιιιεΙ

ε.ι·ίειοει·ε.Βοοιιε

Εειι ιιιιιιιιει· Βεετιιιιι·άει·ε 8ειιιιΒι νεο Ιιειι: ο οι: 2ιῇ Βε
τεεἀεΙιῇΙι εειιοοι·2ειιιιειι :πιο άε ενειι:ειι , ιιιε 2ῆ νει·ετιιε.τι;
:παει ιιοοιτ νει·ιιενειι , ποσο 2ιοΙ1 οι ιιοιιάειι, ινετιιιεει·

ει) οιιι·εΒι οι” Ρωμιι8ιειι ιιιοετειι Ιιιάειι.

Μειι Κου

ιιειι ω: ονει·Βιιιδειι όσοι· (ιειι νοτιιι οι' μου] Μπι ιιιειδι;

ή Βιι;ειι Ζω ινειιιιε ιιι πιει τΙε "Μπι να” ειιιόει·ειι .
επι ιιιιιιιιειι πιει: άι1Ιάειι , ἀεὶ: Ιιει Βεειιιιιι· :ἰοΙι Βειιιοεήε

πιει ιιιιιιιιε ΒιιιεΙιοιιάεώΚε ειωιιιεΙε·Βειι.ιιεάειι.η

"ρω-Μ

"Μ
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Ιιοο8ειι
- Ϊ Βυοπιιι>ΔΜ·π
άιιιιΙ:,· οι: Μιά
άε:οΝτατι
τοεπτἱε
Βου, οαινσειτουΙΤ,
Με Ιει·ήεεΗεάεπ,θειεΙνε

Βοετοιιά τοεάε του τζάε ναι Τ.ωπυέ.

Ηιππιε εετΠ3Η1εξά % Ιοίννεω.1ϋ8. -Μο6Με 8.Π6 ΜΜΜ
ονετεοπΚοωετεη Βεεαιωι :οιπάει· εοΒόΒ, ω! άο νοο1·ΒοεΙ

άεπ @τι 2εΙάεει:ιττι, άει€ άε2εΙνε πἰετ>ννοτἀετι πειδοΚοιυου.
1η ΙιειιάεΙΖαΙ:ετι ἔεεΙ'τ πιω 2εΙό.ετι εεΙιε ςιιἰτετιτὶε. Βὶῇτω.
:ιοοἱτ ἔεΒοιπτ βετ , ΜΙ: εετι ῇο11επ1ει1ι Ποτ ννοοτά ΒτεοΗ,
εαπ σου τιιεἱεῇε εε8ενε1ι; επι άε ΙιπννεΙῇΙεεΒειτιᾶ ννοι·άτ

ε!8εωεετι ΒεἰΙἰΒ Βο!ιοι1άεπι.
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ιιο Οοω&ωπ

Ιπ οοιι' πιοι·ιιιοπ πιο: άοοΙάο Η: τι οοπο οπ υ.πάοι·ο
ιποι·ΙεννοιιτάιΒιιοιά πιοάο πομπο άο Ζιμοοοι·ι9οτι ιπ Εποικ
1ιι.πά; πιι πιά π ιι ποιο πεπ8:ιιιπάο άο ιιίοΗεπ οπ δωφ

ἐιε9αἰἰοπ ιποΙάοπ. Π: Ιιοορ , άειτ άοπο ιπϋπο Βοι·ιδιοπ
πιοτ Βο!ιοοΙ οπποΙοιπ8τιβε ιποΒοπ @πι οπο: ποπ , άιο Μάι
ποπ 2οοάειπι8ο οπάοινοτιιοπ ιιι€οπ 8οΙοεοπ @π ,

επ

πισω: ειΙΙοοπ νοοι·:ι.ι πο88οπ , άειτ άο οΙιδιινοπ, άιο Π: πιο
άοάοοΙ , Ιιοι Ιιοο8ιτ οιΠοιοο! Βο:ιιε !ιοΒιιοπ , 20ο άειτ ιποπ
οΡ άο άοειά2ο.Εοπ νοιΕ8 νοιι:τοιιννοπ Χοπ.
Βο Βονοππιππ8ο νοο!ιιιεΙιοιά οπ άο νοοΙνιιΙάι€ο νετ
ιιπάοτιπΒοπ πι άοπ άειιπιιΕι·ιπ8 νοτοοι·πιιΕοπ ιποπι€οι·ιοι
οπ8οεΙοΙάΙιοάοιι , ω» ΜΜΜ πι Ει·ιοοΙειπάποοι· 8ι·οοτ π.
νοιάςοιιάΙιοάοπ, πι.ιεο!ιοπΡοο2οπάο Βοοι·πιοπ, ΒοτιππιοΙιτοπ,
ποιοι, ωπιι00Ρ, επάοννοο, τποιιπιπιπιπιιιο οιι άοι·ποΙνοι·

νοοΙνιιΙάπιο ιπΨίΒιπποπ επ ·πωποπετοΙΗπεοπ , - πιο άιιιιι·
άοιποι· ιιΙ8οιποοπο οοτηιιιοπ νιιπ οπιιοεϊοιά!ιοιά οπ άοοά. 13ο
οοιιοοεΕιιπάιεοπ ' Ιιἱοι·_ξ το Ιο.πάο νοι·άοοιοπ πο

ιγνοο

ποοι·ι:οπ, πι οπιιι€οΗπ8οο!ιπεο , άιο Βοάιιι:οπάο άοπ ντιιιι:οι:
οτι ίπ Ιιο2 $ισοιήειο.ι· Ιιοοι·οο!ιοπ , οπ ιπ ΒιιΙειοΙιτίΒο πιο]ειοπ,
άιο ιποοει: ιπ άοπ 2οπιοι· οπ πι άοπ |ιοι·Βιι'.πά νοοι·Ιιο

ιποπ. Πο οπιειοΕπΒοοιιβεο 2ιοΙιτοπ 2ἱῇπ ιποοει: ν” οοπ'
πιει πωπω κατά , οπ ω: ιιάοι·Ιιτοπ πι πια πιο! πι

.
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8επι·ιιΠ:; τιτοοι· ‹Ιε 8οτττεπτειι @τι όττατεττ” τετοτιττιτοτεπ‹Ϊ
επ πετΙεππεΙππ: πετ εεπι·πιπ τοπ άεπ πίποποοτ το ποστ

τετεπ άε δεκτοπε δετιεεοττπτε.
ίπ ιτε ιιιοοπό.επ Απξςιιετιιο , δεΡτειιτπετ επ θετοπετ
τετοοττοπεπ απο Βοτποοι·τοεπ 8εττοοτιπῇπ εεπε ποπιιιετπε
πιο οτει·ίτε.

Ζί] πεετοοπεπ τοοτποτπεπ]π πι ιτε ποοδε

τω., πι πε Αττοπότεεεπτεπτεπ τοπ Ι.εειιττοι·άεπ επ
8πεεπ, τετντῆΙ τή τπ τΙοτ τοπ πετ Ηεετεπτεειι τιιτπ οπο·

·ττωτι..ττω οιπ1ετωπετά τιτοοεπεπ τ·Ιε Μεττ
άπιπε·τει·πεπθττετιπε· _σοτ‹ἰεπ που Ρι·οτιποίε; Μάτι

εεττ μτη··) ποστ.τεοπτετταρπ;>ιτει Βετ:τοΙιτεπττε απο
εΙστοσιπ , τττιατσΡ ιπειτἰτιοΙΙοοπιεπἰ Μπιτ ποττ-τποπεπ.

·ἱοἱιτ πι πετ Αι·ι·οπ‹ποεεττιετιτ Πεεπειιτεεπ ττοτεπ απ; τι
πε εετεεπε πιοοπτ1ετι, τοπ Με πετοΙΜπο τοπ

τ

ΜΡ

-υπτ › 68,δο9.ττοΙεπ, ›οτει·Ιεποπ .ι87 ,. τπτ πτωση «το ττπ5.ε··τι·

ιιοπι 113 πετ Αι:τ·σπάττοειπειιτ $πεεΧ, τπτι εεπε πετστπτιίΒ
`ττΠτ

.Ε.ι`τ¦. τι;ΓΡτι·· ι

'ὅ :Βιμ ίιο;το.8ιτω"1 τα” η"

-.·ι·,| οέδωΙ·8ιάεπτ τοτει·τε&επ·τηδ τόετπ τ:ιηιιτοπ ιθδι

ι τ!» ' 1τι.ιπετ Αττοποποιτεπιεπτ .Εεεπτυπτ·θετιμπεττεοπτδεπττ
.οτ τι: 94,·ιτε;·ιΜοοττ·ενοΜεπ 059: στα τι ιερθει!$$ »του
_

ΦΙπιπεπ τπεπ ότι τ:οπτειιο τετ8επῇπτ; το

τει·οοπτ!

οοδεπεεΝτοΙππ πω; .τττοετευ
. .
·.·πιτΞ ,πιτ
Βοιι·ιιιιτρο·ι·,
ιπετ χτ,ο38 τιιτν.τεΙάε οι «πισω Απ.. τ οτι πο: οο5.
τι

δι

τι

τι τι ι » τι τοθι

Ώιτοπιτυι>,
'π' 7,696 τι τι
τ.ττωιττττπο.τ=;τ>τΞτι2% τι

Βτιτουιι,γ

48
Μ

τι
τ

ιι τι ι ιι τι ιδιο.
» »Ύ τι τι τττ1

.

τι _ισ,5τ5
.

-

·

7

τι
ι

Η

Μ(ωιππώΜπ . τω» τ”

τω» τι αποσπά "τι

βετιιτιττω.τ .. τι πο, ο το· τι

«πω :τι με,

: ι
#
ΝΝ; _¦>·;

τέιτιιτοειπ,- τω·
;.τ

πω? πετ τοπ
.

,οι

μι”.

.
τη 2”Ι,τωε

(πι)
Π.ιιιυκ ,

πιω ιο,ξωδ ἰιινν. Μάο πιο άοοάσπ, Ποτ ἱε ι οι: αλ: κή.

Έιωκειειι _, Δ Η

ιο,ή‹ή

›

›>

100

» ‹

τ) χμ' μ' » φαξ.

ΗΑκι.ικοπ ,- »
ζΒοοκυκ ,
"

9,264
7,983
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υ
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96.
88.

1Ιος;.]εο›ιιτ Μέ, (ΕΜΣ άε ωοοετο 2ἱεΚΕειι πάω ἰμ ΜΕ

Καμπ: άοεΙ νεα Με! Ιειτιά , π: 11ιω.ς!ειι Μ: πιοετοεεεπα
:ξιετε11

επι

ΡοεΙε.ιι ,

πιοισ.ι· ῇιιἱΜ:

ΕΜ: @εώς επ

ντυοΒϊΒ:ιειςετο Βοάοεπε 401: Ει·οήτιοξε 0ΙΙΒΠ8ξιΠ?

Βοηειιιιι.

επι ΒιιἱιειιΡοετ 2ῇπι οῳτἱπι8ἀ_ :αφ πιοετεεεευ. επι ΡοεΙεπι ,Δ

ΜΙ:

ια νέοέτεμοζέη' Ματ νγειςοφωεεφ, ?που

βοι·ηιαΙιτ φωτ· με! ιύ$8τειγοπ @τι

ἀἱο θα· 8εΙιωΙο

ΒονοΙΗ.πέ; τω Βι;ξηάεέοΐ νοι·ε!τεΜ.

'

Επιμπάτι- ΜΜΜ ‹Ιε ώτννιεοπιίΠΒοη ·#ο.τι ΜΗ; εεε
εΙὶΒ (ειΙΙΒει1:ιε νοΙΒεπιε .Ιιε18ονοεΙοπ ἀεὶ· ωεωτ ΒοέιοΜε'
ΕΠε80Βε ο8118οοΙιεει·επ , 8011 Βενοο!επ,ΎΒΊ: επ -άο·άτοοτ

Μάο οΡ8ειν°ε11 εεερτοτοτι εοΙιῇιιτ) .ΜΒ ιἰο οιαΜάάεΙΙΒΙοε
οοτεειΧω Μι· 8ι·οοτε Μ:ετίτε νέτοτάεπ ε.ει1η;οπιεάΙετ.Ε :Βϊβ
ΗΜΙἱιι801ι› ὶε άο εεε ᾶὶορ, τετετοπιά -ΒήΠε Ματ, επ
Ιω! ννοἱτιωοτ εεωΙίβ:ε οΕοάΒτι ιιοΜει·; 'στι' ·ενοΜννοΙ'

ετοι:ποιι οιιττρο1 ·πποει·.ωεπωΙιεπξ Μη το Νοοι·άετΙε68("π
πινω άο1:ιιετ ΙειειΒ απ· ωο£·εΙἱΒ ἰε 1ωωτ.
Μετι

11εσίΈ θὰ

"

νετεοΜ3ηες! ἰἱοοτ άι: .νοΙΞ;έπάε

εοΒι·ωιάειέ -0Ρ11102ΕΒ18'·ϊι·ειο].ιϊεπ τε νετΙ:Ιεπεη. ΒοΙιειΙνεΞ
ἱπι Φ: Βοο8ετε ποτιἔτεινετἱ]οιι, ίε ᾶε ιέϊειτιέΙ νε.ιι ΜΕ Μπιέ
πετινο.τετ Μ άε Ρτονὶιιοἰο οπώπι1 Βετ2εΙίάε,

πιώ

ἰςεΒτιιἱΗ: φωσ @Ωω οί ειπάετε νέετΗύψέη, στή Μέ

(ή ΜἱεεεϋἱεΒ παω ώ: δ. Με: εΙο Ψαάάσπ: Ν00Π28ΓΙικε
ία πιὶ) οιιΒε:1ιευθ.
Πέ

π!.

ο 80 )
ιιιι.ειι· άε ιιοοιιε 'Ιειιιάεπ οΡ το νοει·ειι, οι' παπι· άε ιιι8ε·
ει ω- πισω.

ιν:ιπιιεεπιποιι πι πει·νοοήιιιιι·, οιιι οι

Μια: ιιιπάειι"ιε οπιιιιιιιεπ ! πει ννειει· Μπι ιροΡεπ , άεπι
ννοτάι ΙιειΖεΙνε

πι άε άιοοιιε ιιιπάειι εεει· -οπιιιινει·,

άσ.ιιιιιι ειει·ιε Μι, επ νεΙε ΜπιιΙειι επ ειοοιειιινοι·‹ιεπ μάπ
ι·επάε άειι 2οι11ει· ιιιιιιιιιιε ΒεΙιεει άι·οοε; άε2ε πο ινοι·άειι

ορΒενιιιά πιει εειιιιάεΙιβιε νιιιιιιιιιεάεπι άε εεάιιτιι.ιε ιιοιιεερ
νιιιιτι Βιεπδι πει ειιπΙιεπάε ννιιιει· πι οεννεπιπ8, επ 20ο
άοεπάε ιιάεπιεπ (π. ιπινοπειιι εειιε Βι·οοιε ιιοενεεΙΙιειά'

ιιιοιιιι ιπ , νε.π εειι εε2ννέινειά ννιιιειιιιοιιι€επ (ειιΙΡιιιιι·ε
Πετιπά πνάι·οεεπεπ

επτά, άιε τω πιιει·ειε ωπιαειι;1ι πι

νοοι· άε ΒεποπάΙιειά.

Ξ.Βιπιειιάιεπ πω: πιεπ ίπ άεπε ιιι·ει:επ, 8εάιιι·ειιάε
άεπ πωπω· επ άε ιιει·Βιιιππειπειειι , εεεπ ιιοεά επ 2ιιινει·

ινιιιει·; Βε!ιβι άει.π οοιι άε άιιιιι·ιε νιιιι άι·ιπΙιοεπιι· ννιιιιει·,
άιε Βειάε ισ.ιιι€ειίιάεπ , οπάει· άε ινε2επιιβιε ι·ειιιιΡεπ

ΒειεΙά ιιιοει. ννοι·άεπ.

Ψειιπεει· άε ι·εεεποπ.Ηιεπ Ιεάιε

επι( »Με άεπ ε:τιπειι εεεπ ειπάει·ε ιιιιΙΡΒι·οπ ονει·ιιι,

άειπ άε ειίΙειιιιιιιά.ε εΙοοιειι.ἱπ πει ιιιιιά.

8ιεειιι -ννιιιει·

ιιοιιά Π: νοοι· εεπε νι·ι1ειιιΒιιι·ε Βι·οιι νεοι ΠεειιιιιιιιιοΙιννε.
Ιειι , επ σπάει· πιιιπε ι·ει2ιεει·ο-ει·οπάι·ε8ειε ισ άει·ιε Βεεπ

ά.ει· ιιιιι.ι.ειε ι τι πιο ε.Πεε Βειιιιινε ννιιιει·, πι εεπ ·Ιειπά,
άιιι ει; πιει νοΙΙιοιιιεπ Μπι. ” ΟΡ πιο άτιπιε Πι ιιιιιιιιιει·
ννιιιει·-, νοοι· επ εάεει·

άεε2ειιιι οοιηιιοπε ,/ εεεειιιε

άεπιιι 'επ Βειι·εβόπιι Και; επ άεπ ιιοι; ιπειέ_νοοι·ποι·8 επ
ννιιπιτοπννεπ.

Ιπ π: οΡ2ἱΒι σ.Πεεπ

Π: πινω πιιιιιεπ

ειεΙι·εεεΙ , οιιι ενεπ ποο ιεάοεπ, Με Π: άε πιεπεοΙιεπ

:ιε άοειι , πι ννιει· Ιειπά Π: ιπιῇ οπιιοπά. Ψειιει· πι εειι
ιε νει·ιπάει·Ιιβιε «ποπ , οπι Ιιει2εινε , ποιιάει· πει άοοιι
επ άσοι· ιε ιιειιπεπ, ιε ιιιιππεπ νει·ιι·οπννεπ.

Π/__

ρξΛ
:=κ.ω---θ9.-Μ"""
_
_
.
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γ· ' :Τ!ιοιισ @οι Ει·ιοεϊοιτιά νοι·Ιο.τοιι.

Με Π: Ιιοι·άοι·ι!:

.κι Ρω-80Ποη οκ. Νάκου; διο Ή: οι· Βο2οοΕτ !ιο!ι , Μ»

πο"

20ο πιο 8οοιιιοιοΙετο 8οιιοο8οιιο`νοοι· Βου ἐοοετ ,

άο.τ Πι ιιιοτ τοποσ, Ιιοο 2ο
έιΠο οτᾶοΙῆΙ: το Βούπ
«Μο. ΈΐοιοιιικνοΕΕο Ποιά ὶΕ οοιιοιι πο!! :πιο ΙοιιάΕοιοτζ

«οποιοι» Π: ι·οοάο οοιι' ειιτιο1:ίοοιιιιιάιιιΕ @Με .νεοι
Βοί νοΙΙ:,` Ποστ απο 8οιιιοοιι Μου., οοιι°νοοΙιἰΡΡοιι, ἄἰοιι
οι ὶιι άο Ί;ι·οΕοο!ιιιιτ οιιτιιιοοΒο ,. οι: ννοοιιιιοέ Η: ιο έοἔ

έρεε ι·ειο.Ηο. 'πιο 8οοιμηιιιιιτοιι, ἔσοοιιιὶέ

‹ἰο ιιιοιιἔ

οοΙιοιι Βοεο!ιοιικν·άο, ποιου 20ο οοιοΡτοιιΕοΙῆΕ οιι ῇιιἰοΕῖ!

οτι εῇιι οτιδοι·Ιιοιιά οσο. οιιάοπί8ιοπιά, Μ! Π:'1ιοΕ
οοιι νσοοοιιΙϋΕ εοι1ιιο Βοοο!ιοτικινάο, άπο «ιο
ιιἱοϊ
ἱιι
άοοιι,
ιιιήιιοιιιΙοὅοιιιοτιτ
οιιιο 8οοριοΙ:Εοιι
ορ2οοΙιτο€οΙιοτνιιτιοτι
8οΙῆΙ:
Βο!οοίάΊιαά
Ιἰονοί νοο1·ϊ

το 2οττοιιξ

Π: Ι:οιι ιιιἱῇ τοοιιιιιοὲτ°ιΠο£ Βοέιξιιοιι , 'Βάι

Ζω 'νοΙο άσσο άοθοτι Βοίοοιιιιο ΦνοΜΙΪοπἄὶιοἰὶΪνοιοοιιἰὲ

Μιά «απο ιιιοτ ιοο νοΙο ἐοἱιῇιιΒοιοοιιἰτοτε;ολἱΠἱ8Ϊιοἱᾶζ Η
ιιοΠοιι;
ί·'1·ιοοΙοιιάοιΞ ιιιοοι:
Μάτ' ιιτιοιι
ιιςιοιι ;άιί:]τοοάο”εοίΐοο.ιι:
1οετοιι;, Έοοιι ονοι·ΙιειΕοοί οοι·άοο1
το οιιάω·Σ

2ΐιοΡο οιι . εοοι·Εο
σιιδοι· ετι·οοιιιΕνοοΒοηιοιιι
1εωι"*ιοιο· ίξο άέπειιοουιν
ιο
οοιιε
ΪιοᾶοΪά
οτι Βοοοιιοι·πιτ οοιιοιι ι·ιβξοιι οτι νι·ιιο!ιιότειΒοιιδοιι Βοάοιιι.
Μοοί]ο1ίβ€ νοιΠ !ιο!: ω; , άσο 2οΙίονοΙάοοπιιιε πι! Μ ω.

Και , ᾶὶο άο 1ιοιόοτο Βοιιιιίοιιιο]άιιε πιει; ΦΕ , οσο :πιουν
πιοΙ: «πιο νοτιιιειαεεοΒειροο νοΠε οι; πο] Μάϊ νοτννο]ετ.

Βο Ει·Ιο2οιι ονοτοττοοιιιάοιι· ιι·ιῇ :Ποτ νι·ιοιιάο1ιιΕΙιοάοιι ,
ιιιῆ οοιι ΕτιεοΙοοΙιιιιο.ιι, οοιι νι·οοιιιάοΙιιιε; :πιο ιοάοι·, οστά

ᾶοι· Ρτονὶιιοἰο, Φου Π: Βο2οο!ιτ, νοι·Βιιιάτ 2ιοΙι Μι ιιιῇ
άο Ιιοι·Ξιιτιοι·ιιι€ @τι οοιι ντιοιιάοΙιβε οιιτΙιειοΙ.
ννοι.ιοιιΙιβε

έοιιοοοοιι Φο ειιιιι!τοιι ιιι !ιιιιιιιοιι

Β

Μο” : Μι
οπ1εο1Ι1Β,

-ή74 νω.,_,«Ρ ή.
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ιησει σαι πάψω· ιιι.ιηησ ιιιιι.ιηστση ιιιιηιισιηση , ιιηηησ
Με! Μάι σἰ8ση ιηειΚση , Ισπισιι, εσΗβξ ή Ισνση , δοση
σνει·Βσἀἱἔο ΡΙΙΨΡΙσἔἰηΒση ΒοΒοσι·ση , ίη όόιι σωστά , ω;
ιηοστ ιηστ άση ετι·σσιη ΜΜΜ ηισάονΙσσηση , 2σσ πι! άσ

2σΙνσ Ιισιη πιει· νεΙσ 8σησε8σηε σ.ιιηστση8ση. ΗΜ: ἱε ηιἱῇη
Βιιτισ1ηΙισ νιτσηηση, άιιτ σσηη εση νισΙΒσηἰη‹ἰ ση σηάσπσεΙ:
Ιἱσνσηά ιηιιη , Βε!ισηά πιει τισ τω! ση 2εάση σηπστ Αη

8σΙεεαἰεσησ κισσινιιάστε , άσ2σ Ρτονίησισ ει·σηόψ σηάει·
· 2σε!ισ. Ετ η νσσΙ, τὶιιτ βσΙειηετηΕ 84211088 η, σιη Βεκπιιιιτά

ισ νιιστάση -νσεΙ, σιιάστιί8ισηά 8σηοσε, σιη Μι το Ισσι·ση
Ι:σηηση. Εσιισ ἔσεσΙιὶσᾶσηἰε όστ σιιάσ Ειέσ2ση 2ου.άσ
σοηε εσΙισϊΒιιτσ !ήάι·σ.εσ ι.ιηηηισσι· άσ Ισιτσιιιηηάσ. Πε
Ησστ παπι Ει:ιιυννηη “ΗΜ Μπι σε! θσηνετησηισητ νσσι·,
στη εσηση Αι·ι:Ηνσ.ι·ιιιε το Βε!ξιετση πιο! τη: νσι·ησηισΕηε
νιιη Μι ΒσΙσ.ηετηΙισ, άστ ησ8 σηάσι· άσ οιιάσ ει:ειστεετηΗιση
νοστιιιιηάση ἰε , (οι η Μι ναη ἀὶση Μιά , ηιισ.ι· Π: πιστ
ησιηση Βάι) , 26η @Με σρ ιΠση νοστ σεησ Βρεσηισάσηιε νιιη

Πει: νοΠε στι Επι! νοσι· Με Βσι·σιάση. Πει ιισστ ιηῇ Ιω,
6η 6η νοστειισΙ πιστινσι·Ρση ἱσ. Ιιι Εη8σ!σηά @η Με! επιτ
ννσσι·ά εσΙιΞεη :η Μι Βσετιιηι· ηι|σσιτ ειση ηἱστ ιηστ 2σσάιι
ηἰΒσ πάση ," ιηεισιτ 6η η Βοση ιιηϋνοστά ὶη Νσάσ1·Ισ.ηά ,

παει· Ιιστ Βεετιιυ.ι· ιη ιιΙΙσε σση πνσιΚἀσᾶἱ8 εισηάσεΙ ηεσιιιι.

'ο θτανεπἰιιιἔε , πρ Ζωέ>·ωΙΦω.

Βε ΒυννοΙϋΚοπ @κι ἱι1 ΗοΙΙατιά Μένει· Βι1τ8ετΙῇΚε
νει·Βἱηᾶτεπιἰεεω , ᾶὶε 8εει1 Κει·ΙςεΙΞΠεε Βε!εταοΙ16€ίΠε Βε

]:ιοενεπι τω Ειπε ΒοἰἀὶεΒεὶἀ.

Εωιε

ννεεΙ: οί' τννεε

νοοι· @η ΠΝ, ννειειτοΡ :ποπ Βετ 11υννεωΙ: τ1ευΜ ω νο1
ΐτοΕΕειι , πιειειΜ Μαι @τι νοοττιοπι1επι εαπ (ίειι Βιιι·8ε

111εοετοι· Βε1απιά ;

:ποπ

Βε2οτεϊ

όε2ε1ι ειτπιΒ1επε.ειτ ιἰο

(10ΟΡθ."θ$τθΠ επ άε νετΕΙετἰη8επ άει· ἰ0Θ5ῖ€Ι11π1ἱΠἔ πω
δε σκάσω , ἱκι άε €ενειΙΙεπ, νεοι· 2ι1Ι]εενε1·εὶεοΙιἰ:ννοτ‹Ιὶ ,
επι οΡ άεπι ΒΘΡ8.81(18Π. ΜΒ Βο;ζωΙΙ: Π1811 2ὶο11 πιε!έ ννοάετ
2ήάεοΙιε ν:·Ξεκιάειι Παει: Με! Μειάεΐιιι!ε. Παω· τνοτάεπ ᾶωι
‹.ὶε ννεϊεΒομιΠπεεη νοοτεοΙειειι, ᾶἰο ‹Ιε ννεάει·Κεεή8ο νει·
ΡΙἱἔΗτι8εΙι νειιι εο!πεε1ιοοτετι Βενειαεπ; νει·νο18επε ντεμι89:
άσε Βιὶτ8ετηεεεϊετ πω! Ιι1ἱᾶοι· πω! , Μ' άε Ρειττἰῇε1ι 8ε1ιο
@η Δω, εὶοΒ άσοι· ιἱεπι α:Ι.ιτ Με νετΒἰτιἀεπι , επ οΡ άετ+
ΖεΙνει· 2οεπεπιωθηθ. ατι!έννοοτά , άει'ε άοοτ ]πι , οί άοοι·
εειιε Βιιἱ8ἰη8 πια Με! Ιιοόίά νσ·οτάτ Βεεενειπ , νω·Ηειε.1·1:

Μ] ΙΜ: ΒιιννεΙῇΙ: ννεττἰ8 νοΙΙ:1·οΗεοπ. Πο Ρι·οΙεεωιιτευ νει·
2οεΕεπι τη; νο! ΒονοτιόΞει1 οεπειι ΡτεὁὶΚαιιτ ) 0111 Βωπβ
ΜτΒἱτιᾶΒειιἱε ΟοἀεἀὶευεΙΨ ἱτι Με 2ηζεπειι; οο1: Βε8εΙεὶ‹Π
πώ εει1ε ‹Ιε Βιιι·8εωεοετοτ :Ια πνεττε1$]Ιεε ίοι·ιιιαΙὶτεἱτ“ πιά

7.
ο
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·-εεη° αεπεμ·ειαΚ οί” 2εεεηννοιιεοΒ.

ΒΙῇ ιΙε Βοοιπω!ιση,

ἀὶο Ιιεϊ ΒιικνοΙϋΚ Με εεη εειοι·ειπιειιΕ Βεεοιιοιυνεπ , Η εὶε

-Εει·]ςε!ἱῇΙ:ε Βενεε£ἱ8ἱπι8 εεπι νοΜτεΗ: νετεἱεοΜε , ννεατειειπ
άσ.τι άειι νοΙ8ειιάειι Ζοτιά:ι8 ΡΙεΒΙἰ8, επ σπάει· 118€ Βο
Βι·ι1Π: πω 'οι Ηοετοπ Η. ΑνοιιιΙωε.ειΙ, ποτά!: νοϊόει:ιπ.
Τι1εεοΒοιι άειι άειἔ άει· ὶτιἱεεΚοιιἰιι8 ειι άΞεπι θ.οι· Βασε
ΜΚενοΙΕτεΕΚἱη8 ννοι·«Ή: οι· ᾶἰΕννἰῇΙε εσυ ίεεετ εεεενειι;
πιιειειτ οπάοι· εΙο πιεο1· €82αο8δ8 Ηπα: ὶε Μ 11ο Ιειτιτ.<;1ε
τἰῇᾶοιι άσε 8οποοτπε ἰτι8ενοετᾶ , στη , 1110!ειτ:Ι1ϊετΙού:18 όσοι·

!ιι1ννεΙῆὶ‹εΙοοεΙεη , οετιε ΜΒ το ι!οεπι νατι εοπο ννεοΕ Ιννεε
ἀυἰε. Πε ΒιικνοΗΠεεΕοετοπ ΒεεΙι·ειέςεπ ν:ιτι Ποπ έι νΞ]ΓΙἱοιι
ΜΗ: 2εν01ιΕἱειι ὁ. 5ήΐ οτι ΕννὶτιΙἱἔ ΒιιΙ&ου.

Πο εε1·εΙο Παρ

κλπ· ντῆειαἀἱε βεεὸεωΏ ἔοννοοπ¦ῆΕ ἀαειι·ἰιι, τΙ::.8: Μου άοπ
πιά:: άοκι ντΞ]ειι ωοεειι18 ω! 2ἱῇι1ε άοο!ιΙοτ ντεειἔΕ. Ψοι·ιΉ:
@Πα ΕοεεωΕειιιιι, όσ.ιι ΜΜΜ: πιω Ιιετ ῇοιιΒο μια: νοοι·

ήτ1οο!ά. - Βο ννεϊΙοιι` 0Ι1 ‹1ε εσωετ:1ιώάίσε 2ῆπι Με::
νο81 τιιἰιιιετ θεια ἱπι Ε.τ18εΙειιιά.

Οιι€εττοιη·Ηιώά πτειιι άι:

2ῇ‹Ιε άει· ντοιινιτ ἰε εεπιε ᾶαἀοΙἰῇΙ‹ο 00τ28ΑΙΕ πω άε οπτ

Βἱπᾶἰι·ι8 ιΙοε ΙιαννεΙῆΙεε; :Παπ Φ: Ήσουν Κατι, 011: άο
.2οΙίεΙο Μάσι” εεοποπ εἱεοΙι τοΒειι Ιπιτειι πινω θ.οειι δεῖ
θ.επι , «Μη Βἱῇ ονετερεΙ 11εΒΒε 8ορΙοοεά Μ άε 8επιθειι

εοΙιερ[Μί]Κε ννοιιἱτιΒ. Ψαπτιοει· πιω επι νι·οιινν οιιόει·
ΒιιΒ ονετεειιΕοπιοπ, οπι τα εοΙιεἰᾶοτι , 20ο νοτΗειτοτι εῆ
έΗ: νΞετωπϊςεπ νοοι· άεπ Βοέΐοι· ἱιι κ1ειι ΙοοΡ νεο Επειει!ί
μτπαατιάετι , επ,1ετι 8ενοΙ8ε Μαη ιΠο νετΚ!ειάηΒοη, ποτάτ
πω οοΙιτεοΙιεἰἀἰπἔ Βοεί·.3ε!ατειι , πιώ! ει· νωπά” τωεοΙιειι

Μείάο Ραι·Ι.ψη εοΒἰΙεΚἱιι8οπ Βει·ειωπά @τι οπι€ι·επιΕ άκ:
Μπάει·επι.
Πο Εετιπίεωπ Ιενετεπ Ιιἰετ ίπ ΗοΠειτιά εστι' @τη
ίοΠεειιιΙ ου νι·οΗβ: εο!ιοιιννοΡε| η»
Ε
α

ΤΙΜΜ Ι1οιιθ.Ι πω;

(ω)
ει εεε σρ εειι άοι·ιι, εεπ ιιιιι· πωπω νεπ άειι Ηεεε.
Π: πε πιει άειι ιιιι·οοπι Με άεει·πεειι. Πε 8επεειε "εε
πεει· 7σοι·πισης· π νει·ειει·ά ιιιει πιιιιειτνετπιιινειι, ισι
πειι επ πιειπιιιεειι πιει ιζι·εεπιειι οπιι·ιιιιιά, άιε εΠειι
νι·εάε σρ πιιπ ιιιιννεπάιέ εεπειεπ νειιοοιιειι , επ ννεει·- ι

ν·επ ει· νειειι πιει οιιεεπι·ιιιεπ νοοι·2ιειι Μπι , σε πιει
τε πειιιιεπ 8ενεπ. - π σιιάε ιιιάεπ ννειι άε2ε πει·ιιιιιι
πει· νει·ιπεετά , επ ννει·ά άσοι· πε Ποιειι άε θι·οοιειι άειι
Ι.επάε πει:οεπι , άιε εδάεει· ιπ άε νοιπενιειιἔάε πινεπιειι
άεειειι. - Οπάει ει άε νετιιιεπειιιππεάεπ, εειιιιπι πει ιιιεεει
πι πει ιε πρι εεπε ιοιει·ιι , ννεει·ιπ άσοι· εεε άσ2ῇιι πει·
εοιιειι άεπειΓάε εοπι ννοι·άι ἱιιἔειει, (8εινοσιιιιιπ νειι .τι ιοι δ
ειιιινει·ιι). ΕΠ: πιιππει· οιιινεπΒι εειι ιιι·ιει]ε , επ εσσιι πιει
άτιε άοππεπιιεεπειι; επ πι; , άιε άε ποοδειε οο8ειι πιι]8ι ,
πιεει ιιιι άε εεπεειε ιει·επιπ , πινει πειιι πειιεεΒιΞ Ροι·εε
ιειιιεπ ποιήεε , πει·ειιεπ , ννει·πάσεήεε επι.

νειε επάει·ε

επειεπ πεππειι ει· Ρπιειε; επ ιε ιιιιάάειι νεπ ει άιε νιο
ιιιππειά ειι ά:ιι πιπάειιιιι νει·ιιιεεπ , Με Π: νοιειι·επι πεεπε
πιιιιεπειιοιι8Ιιεάεπ. Ψει8επιεεάε ιπειιιιεπ επ νι·οιιννειι
ιιιειιιιάειι 2ιεπ σπάει· άε ποει·ειι , πειιιεπ άεει πι άει·2εινει·
νει·ιιιεεπ, επ ιιι·ε8ιεπ ει· σοπ πι πιιιιιιε εεπ ιοε.
Βε Νεάει·ιειιάει·ε ειιιι

επ άεπ εει·ά

εεεεΠιε;

ιπειιι·· ιπ πιιιιπεπ εεεεΠιεειι οιιι€επ8 ε εεπε εσοι·ι νεπ
πεάεει·άπειά , άιε άεπ ιιοπιιιι πεει`ι νεπ οπνει·ιιεπιΠιέπειά,
εστιάσει· εεπιει· ποσάεπιδ ιε πρι.

Ενειιννει πεει·εεπι ει·ιπ

ιιιιιιπε εεεεπιΠεπ εεπ εεπει·Ρε ιοοπ , άιε πιει ονειεειι
ποπιιιιι8 εεπιιπι πιει πιιιιπε άοοι·έπιιιπάε 8ειιιειάπειά. ΖειΓε
Μι πει πειιιιπάεΙεπ νεπ οπιιει·ννει·Ρεπ νεπ ιειιει·πιιπάιδειι
εει·ά , άσοΡειι ά.ε ι·εάειινιιιιετε πιιππε Ρειιιι.ειι πω! εειιε ιιι

επειπι πειιειοδιειιιπ, πιο πει νοοι· πειι , πιει ννιε :πι

"ι
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0νει·εεπε2επιωωι , Με; 10800 άεεεπση,'ν:ιιι ννε!Κε ή νετ·ικ:ΜΠ00.

200 @Ιώβ 000 ':ιυιιυετ ἀἱ0ὶιτ01·ε

:

Πε νήεπόεοΕαΡ ΕεεΠ 80ιιιΠ30ε ΠΠ] ει! τε 0008 νει·Βενειι,
·0$ 0ι1νετἀἰειιτἰ0 0ίβ.πιί]ιι εοΒι.ι1ό100ε ό0ειι ΒεεωεκιφΙ:
·Π00Ιι Βεἰι·Ιε Ζὶςβἰε επι πω" ν” Ι11Οε5'Ωι| 0νοτότενω.

Με11 Μάϊ ἰτι Η0ΙΙ:ιτιά, άσοι· πιειΙΙαπιά01· Ι,ζετε!ιοπιά , 00η
ό01·ά0 €οεάΙε00Ρετ άσπι ὶτι Ετ18ε18.υά. Εετι ι1Ηπιππ'τειιά
Ηπἰ8 Ιιι1τιττ πιω ν00τ 60 00110. ἱτι 110€ ]ειειτ; επι (10 Βο
000Πετι 00001· ΒιΠΠΗΘ νειπ εεε Ροτε0τιειι πιοτ άει·20Ινετ
Βοἀἰεπἀοπ , 10111 111011 1110! 500 ρ01ιά Βεεττί)άου.

80πι-

πάει» ΒοΗιεΗιι80τι, 200 πο] 0Ρ Ρετε0110η Με νν0τύπέει1 ΙψΒεπάο, άτιιΗ:0πι 2νν:1.:ιτ; άοοΙι άε τ08ϊεπι , 050 ν” ιἰ0

Ιονωιετπὶἀἀ0Ι0π 80Βενεπι ποτάετι , @κι 0νοι· βετ €εΒεεΙ
8000111011 8ει·5τι€. Πάωιι1ηΙειιάε Βια: νει·Ι:00Ρτ 01011 Μου
.. ἱπ ‹ἱ0 ννέηΙκεΙε νοοτ 0 εΙιἱΙΙἰι18 ΜΕ ροπή; ιἰε ννἱῇπ Χοπ

ο11Βεν001° 000 άετάε, βη άο ετοι·Ιιε άτειιι]:επι 000 νἱοτεἱε
ναιι Ιιε'τ800τι πιετι οι· Βῆ 0118 ν001· Βετει8.Κ.

Ετ ΒοετεοΜ

1ιέει· ΠΜ: νοεΙ πνεοΙόε) επ 20% άσε Β008ετε ε.τιιΒΙωι:ιτευ
νου 8!:επιτ Βεν0πι 20Μετι ]ςοΜΒειτο ΜειαΙΙῇᾶειι. Επι ἔτι
ννεειτὶιεἱά , Ι;ιυιατι0 Βωοὶἀἱἔἰπἔεπ 20πάοτι Μια ω 001€ πω:
ϊ0€ἱαὶ€Ι1.

Πε δεοτοϊειτὶε παπι Μετα ΚτίΕ;Ε _/00,000 , ‹Ι0

Μἰιιἰπε1· νειι1 Εἰιιειιιοἰἐἐιι,

ἀἰε νεοι ]ι1εϊΠίε επι ἀἰ0 παω

Βὶιιιι0ι1ΙειτιἀεοΙιε Ζει]€011 Η0000Ι1 Ιιετ20Ιίάο ίιιΕοιιιεη.
νει·πειιτε παπι Ρτονἱιιοἱὁιι Η00Μοπ /' 9000,

Οο11-:

άε Ρωτ

:π00ετει· θετιετω.Ι /` 10,000 , οτι τ10 Μὶτιὶετετε παπι ()01·Ι08
επ Μειι·ἱτι0 .ἰεἀει· / 15,000.
`[Μ !00ΐκνψε ΙιεεΠ νεο! 0νετεεηΚοπιετ :πετ ά0 Ετι
80ΙεοΙιε : Μ] ΜΕ 0τ1ΙΒῆτ ονειικν01 80Βι·ιιἰΜ 0100 Βενν00τι--_

θ)

$αιω0>.
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Μι: Κειιισ.

Πι Εκει ιηιάάσειησιιΙ Ι:σηιση άσ ιισιισ1σΙσ σιΙΙση

ση τειίσΙ, ση "στάση σση πισω· σση ει!”ισσησηιση άσοι· άσ·
Βσάἱσιιάση , άἱσ νσσι·σηιιάση ση ι·σηάάισηση.

Πει άση

ιησιιΙηιά εσειη άσ Ιισσι·ση ση άσκησε 8σ2σιησηΙῇΚ ιη σση
ιιιιάσι· νσι·Εισάζ ΕσΕΠι ση σ|ιασεσ σει/έ σσΒτηά1:ση , ντσ.σι·ησι ·

άσ Πωσ ννοι·άτ Βἱηηση 8σΒι·σ.8ι. -- Βσ σΠσηάΞεσ ἔσ
ννσσητσ, οιη ΐοοηση τσ Βσνση, Βσετσειι: ιησι· ησ8 , ση ιηση
άσσ'τ (Με , ησιιιι· εσΙειηε ν:ιη άσ ιησσι·άσι·σ οίιηιηάσι·σ άσΠιιι

Ιισιά νιιη Μ! σηι:Βιισ.Ι. Π: ΒσἔτἰῇΡ ηὶστ, Ιισσ ιησσετσι·σ ση
1ισοΐάση νειη ΒιιὶσΒσ2ὶηιιση μισεί ]ηιηηση σ.ση:ιση, άειι:
ιιισηση:ησιι1 άισ τσ ιιιιηηση Ι:ιιηησ ΒσΙσσΓάΙισάση σηι:νιιη
εση, άσοι· ιηιηησ άἱσηεΕΒσάση Βσι·οσίά σιιστάσιι. . ΙΜ
Ισσηση άσι· Βσάισηάση Βσησστάση ηάσι; άσοι· άσ 8ιισ1σιι
ΒσηιιιΙά ισ ννσι·άση, ιησιω· άσοι· Ιιση , άισ 2σ 8σηηιιτά
ησΒΒση.

Εσησ ιητηοοάἰἔἰιιέ Μι: σση, ηιεισΙτηά ΒσισσΙισιη:

Πω· ιηστ σ.ηάσι·σ νν·σσι·άση: η Ιτ.οιη , ση Ισσ.τ=ιιιζη Βσάισηάσ

η σση' 8ιιΙάση ιιίτ άση πι: ιιιιΙση." Ποση·ισσ εισαι η:
άσ

ΜΜΜ άσι· 8σννοσητσ , @ισ ιισο νσΙσ :ηΜη·ιιι1εση

ωστιι€ι, άειι: σι· ιησσι·-άσ.η ηισηοσιισΠ]]εση :ποσά 8σνοι·σ

άσι·ά νιτοτάϊ,

σιη ηη] τσ νσι·2σττση τσεση σσησ εσ

ννσσηϊσ , άισ ιιἱσιησιηά ερσά!εσητΙ: , ηισ.ει.ι· ισάσι· σ]σ σσησ

μ” ση ηιἱσΒτιιὶΚ Βσσσησηννι: ').

°

(*) ΙΜ σσιάσσΙ "η σηιση Εη€σΙεσηηιση ιησεσ άσισ οι”
εσιισ σπα σνσι·άι·σνση νὶηάση χ σηισ Ι.ιηάιηηση , άσ Βσσεύεσ "η
Επ·πιι, Με! οι· τάση η :ϋη' 1ί]ά ηισΕ πιἰηάσι· @στη σκι· ω: η Ιω!.
εσση άση νισσιηάσΙὶηε, ισΒι Μ] (Ποπ. δΡσσΙαΙστ, "Πωσ 216),

η" ισ Ισιιάσ ΜΙ; πισω! σιιηστσισ1ηΕ ση οηεσιησιιά νσσιΕσιιιτ , Ισο
ετιισι ὶη Εισι Ισσ8ησιΙἰεσ εσΒι·ιιΠι , άσοι Ιισ1ννσΙΙι ι.σσ ἰηΙισοιὶἰηεση··

'σ Οταυοπ|ια(ς·ε , ὅ: $!ιιεςιι.<Μασ.

Βε ΗοΙΪαπᾶεοἱιε ἰἱηειποἰἐἐπ 2ῆπ ντ:τάοεΙά ίπ ὶννοε

ΙιοοίάιπιιΕΚω1: - επι , ΙιεΙι·έεΙΙ: ΙπεΙΙ:εω νοοι· άσπι τῆό πω
Ποπ· ]ειειι· νιτοτάΙ: νε.ειΙ:8εΜεΙά , Με! έεννοιιο ΒιιόΒετ έξο
1ιοοπιά; ΜΗ: ε1ιάετο, παπι

τοτ ῇαειι· ΒεΡειειΙ‹ἰ ννοι·άεπ

ώ, επ ΕΜ: Βυὶῖετιἔεννοπε. 8εΙιεε!ειι. - .Βοτιε ΒαιιτΪοΙννψε ,
ᾶὶε ΜΙ: 2ννειτο 0Π88188θΙΙΙ1ΘαθΙ1 ειειυΙεἰἀἰπΗ δεοΗ ,. επ Με
8τοπιάτε8εΙ βο!1ψι!: Η: νοοτοπιάετε!εΙΙεπ, ω Με!. Μία·
ἱε , ννε1τω τς 11ιο.Κεπι ἱ1ι άε οτιαεΙ:ετΙιεΞά, ιἰωι :πετ νο!»

Με ντοεπιάω εεμι·ετ ννοι·άειι , νύΠειι :ο Μα νοοι· Ειιτἱ8 ει: οπι
ΒεεοΒει:Η άοοτεεκπι, :σο ιὶἰΚννϋΙε Με :ο ιεΙΐε σρ εειιο ντἰεπιὸο-·
Εβα: πισειΜ]ά νει·εειετ @κι €ενΜ08Ε, ΜΜΜ νετΙυετἱιιἔ ιφεεωΕ ὶ11
ΜΕ ιιἰΙΒΑειιι ω ΙκζαιΜι. ναι Μπι ετ εοΙ›ιιπ‹ἱοΙῇΚοι· Βεἀαἔ! που
Μπι _, άπο άειτ , 2οοάτει ιι1επι πι; άειι 011Ηπι1ετ ιιΐεοἱιεἰά ΙιεεΠ 8ο
ποπιευ , πιε11 απο ιἰο νοοτάουι· εεπ Ειια:Μ οί' πισω οιπιτιοεἱ , όίε
πιο! εει1 οΡευ Ματιά €ετεεά Μπιτ , πια εει:ι ΒεεεετΕΠιε Ιτοπἱε παπι
ῖεἄει· Μι· €εεΚει1 σοτιΙτἱΒα£ἱο α:Μ]τιτ Μ” Με νοι·:Ιειεπ , οι; εαπ πεϊ
Ιει·8 ἔειῖιιτἱ8 ννοι·επάει·ευε! Βε!ωπ πουάστ πποείτε Ζε ιἱεπ Μ., ω ΜΔ
Μαρ Ίιϋ;ονου: ΜΕ ΉενίσΒϋ. πι: ‹Ιο νεπσΒάιΜι @λεει ·νοΙάφωπικΒ

εξω” Ειι` πω: Μϊα· Μ" ει! «ποστ ω ΜΒ - Ψίπε!ονειι εναν
νά τιἰεἱ:, ἐπὶ: άε·ιο εεννοοιιτο Φου ΙΕ:: Β. ῇυ.ἱΜ "απατά Μπι
πϋι1 Ψ000€€ΚοΜειι , πω: 111α:π.Ι108Β οι” Φωιεθιονά , «ΜΙ κά] >οοΗ
Πι :ψ Μιά Με1εω.
Πε Ψ'στ2.

/
μι”

/

Ιωιιιειιε Εειιιιιε νεο ᾶε τοεΕοιιιε1ιεε Βε!ιοείϊειι. - ΗΜ· Βε
ννοιιε Βι1όεετ Βενει!; ΙΜ; ιιιιιιιιιιιιπι νεα Ιιειεεειι ) ἀεὶ ΙΜ:
νοΠε τιιοεϊ οΡΒτετιεειι; επ εοΒοοιι ει· οΡ νεΙε ιιἴᾶεεΙὶ118ε1ι
(Β. ν. όίε νοοτ Ιω! Βιιιε άεε Κοιιιιι€ε,) όιΜνωε ιειὶεω ννοι·άΕ
Βὶῇἔενοεξεά , ονετεοΙιτίιάειι εσωει· Μ] ειικ1ετε ειΓάεεΙιιι€ειι
νικά άε ΒιιίΙειιεεννοιιε ιιι€8:ιγειι άι: 8εννο118.

Ζοο νεο

Μπι ΙΜ: ιιιιιιίετει·ιε νεοι .]ιιεΗΗε, Μ) πιο Βεννοιιε Β08το0
Ηιι8 νοοι· άε ῇειι·εη ι8εο τα 1829, τοεεεΙε8ά άε ειστε
ν:ιιι/246,5οο, τετννῆΙ ΙΜ: Βιιι1ειιεεννοοιι ΒιιόΒετ νεοι· 1828,
παπι Ιιει;2ε1ΐάε ιι1ὶιιἱεϊει·.ἱε , οσε ΒονειιόΞειι/2,0δδ,20δ-δο
τοεΙιειι€.

Ζοο Ιιειά άε πιιιι.Μει· ναι ΒὶιιιιειιΙειιιᾶεεΙιε Ζε

, Μπι Με: ΒεετιιιάιιιΒ @πιει €εννοιιε ιιιΕ8ενειι / 2,267,5δδ,
επι νοοι· ιἰε ΒιιἰΙειι8εννοιιε·ΒἰῇΕε.ιιε άε2ε!ίάεεοιι1/2,2οοροο.
°ε Κοιιιιι€ε ῇεετννειἱᾶε Βεάτω8τ _/ξ 2,4οο,οοο , ειι .ιΙιε "κι
άειι ΜΙΒ πω οι·ειπήε εετι Μεε1Ηε 8εάεε!τε παπι Δω
εοιιι. Πε εεννοιιε υ5ηιενειι να:: άειι δω! καιει” νειιι
1820 τω 1829 , ΒεΡεεΙιὶ οιι / 59,875,ο5:: επ 89οε1ιΙε. Πα
Βιιιτειι€εννοτιε νοοι· 18:18, πατα / 16)855,97ο·; 2οοάει!:

άε ΒεΙιεεΙε ΝεάετΙειιιάεο!ιε 8ιεειΙεΒεΙεεΗιιὅ ,· νετάεε!ά απο::
εειιε ΒενοΙΕἰιι8 νεοι πι: ιιιάΠίοειιειι , οιι€ενεειι·εειι Ρ‹›ιι‹Ι

εΙει·Επ8 (ΙννειεΙί ει1.Ιάειι) Ρετ ΙιοοΙά ΒεότεεΒΙ. Οιιάει· :ιε
πε οΡΒτειι8εΙεπ @τι ενειινσεΙ Με!! εΒε8ιεΡεπ τἰε εεννεε!ε
Ιιβιε επι ΡΙειειαεΒβιε ΒεΙεετἱιιἔειι, παπα· νε! :Με ΜΜΜ

άει· οΡειιΒει·ε Εετεἀἰειιειειι ίπ Ιιετ Κοιιιιιει·ίβ:·: (2ίειιιίεπ
ννοι·άειι ιιι άε Νεόει·Ιιιτιάειι ωει Ιιει:ιειΙά). Πεπε !ιοεπεκι
νοοι· άετι Εειεάιειιετ_Βεβτε8ειι πίσω· άε ·Ηει·νοτιιιἀε`Ιιει

Ιιειι _/ .ι,δ25,755 , επ νοοι· ιἰε Β.οοιιιεεΙι - Κε.ΠιοΙίμιε
_/ 1,8:.ιθ4859. νεοι· Με! ορειιΒει:ιι· οιιᾶεττνἰῇε ικτοτάτ @ΜΜΜ
Βετει:ιΙά /` ι,ο::2,555.-Πε ι·ειιτειι ό.ει· ρι1ΒΙιεΕε εοΙιιιΙό , επ
‹ἰε ΒεβοεΠειι και: ΙΜ. οιιιοτώεύε-ϊοιιάε (εειι πο: νει·ννο.ι·ά

( 90 )
ᾶεοΪ παπι

ΜΕ

ΝεάετΙετιόεοΙιε Εἰιιειποἱοννε2ειι) ΒεΙοο;

Ρετι Μ:: Απο: Μπι 2,οοο,οοο Ρουά ετετ]ὶπ8 ἱιι Ιιετ ]ειειτ.
:Νοε 111οεϊ Π; νετπ:ιε]όοη , ἀεὶ: ετ, ΒεΙιειΙνε αἱ Ιιετ 8οποει:ι1
άε, της εοηε ειφρἰε£οἱτε ΒοΒτοοϋπε Β εεωειειΕτ νοοι·
1828, ΒοΙοοΡετι‹ὶε ἱετε πικαπ· άειτι ο€1ιε ΙιειΙνο πιὶΙΙἰοοιι
Ρουάεπι πετΠι18ε , ννειαι·νει11 1οο,000 Ροτιᾶ νοο1· ‹ῖε οΡετι
Βπιτε ννεεεπι , δ00,0οο Ρο11ό νοοτ 11Βί ΜἰτιἰΜοήο ν:ιτι Εί
ιιειιιοἱΒιι, επ ΙΜ: ονετεο1ιοτ νοοι· άεπ Μἰιιἰεωτ νειτι Οστ
Ιο8 δν” Βοετοπιά.
Πε Βτοπτωτι άε1· ΜΕοπωποπ 2ἱῇπ.τΙε νοϊ8επάο:
Βο!ειεύτ18 οΙ› 8εΒο11ννάε επ ο1ιε0
Βοιιννάε εἰἔειιᾶοιππιοπ

:

.

.

. . ' . Ρ. δ!. ι,35ο,ο‹›ο _

Ρετεοπεϊε ΒεΙειεΗιΒ οΡ άειιι·επι ,

νεπετετε , Β:ιειτάε!εάωι , Βιιἰετιιτιά , ᾶὶεπεΙ:
Βοάετι επι Ρωτάω

.

.

.

. .η . .

θιοροο

Ρειτο11ϊ:οτι νοοτ άο ι1Ποείεώη8 νειτι
ΒετοεΡετι...........

17δ,0οο

Ιιιᾶἰτεοἱε Βε1ειεΗΠΒ νατι τεἔἱεὶταἱἱεέ
@μμ ευοοεεεἱο επι ΒγΡοϊΙιεΕεπι . . .

|
9:ιο,οοο

Αοοῆηεειι, πνειετν:ιτι εετι νἱετᾶο
οΡ άε ετετἘ‹ε άτειιΕοη, θεο ή]ίάο οΡ

‹1ε Βὶοτετι) εειι ειοΙπεΙο οΡ 1189; πω,
οεπι ω11ιωθ οΡ ΜΙ: 8οεΙει€2 , εεπι νεα·
τἰετιιἱε ορ (18 ννί]τιοπι , εειι ΖεεΠε1ιάε οΡ

_ ιἰε ει1ίΕοτ , επ ΙΜ: ονοιέ€έ σρ άετι νήπ
ιι:ήή, ιἰε ιστοπιμεΙε απ. . . . . Δ. .

1,565,οοσ
-
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Παει: ειΠειἔοᾶεᾶἰειιετἰμ μὶιιἀωιι Με: 8εΠβαι :θει
τεπι 8ειιἰε£ειι , επι δοάειι, Κειτἱισἰῆὶεω επι Ρι·οτειιπιιιτειι
ομαιϋπο ειιιιΒτοιι-ΒεΠεοάοιμιοπάετ ἀεὶ Βιιιιιιο νοι·οοΙιιΕ
ϊειιᾶε”8οἘοο£οΒεΙῆᾶειιἰεεοπ ἱιι· ωιιἰιχο εισιιιιιετΗιιε !κοιιιειι ,
ἔοτ8τ 00]: άο Βαι:ιτ πω· ιἰε ιιιειιιιιά!ιοπάιηέ να:: ἰ?ἀοι·
·δετιεΙνε; επι ΚάΠιόΙιιΕειι , ]ειιιιι€ιιιετειι,

Ι.ιπΒοτειιιειι,

Οει1νἱιιἱεΕειι , Ψει1εοΒο Ηετικοτωθ.ειι , ΒοοΡεΒε2ἱιιᾶειι , Βε
ιτιοιιεΕτειιιτειι

επι. ΙετιιΒΕ2611 οτιτνατιέειι ιοάει·/ Με! Μπι

£οο8εινο2ειι άεοΙ 111€ ,ιι [Νώε εο!ια!Ηεβ Βε .ΪοοᾶεοΙιε
ΒειΒΒῆτι, άε ΒοοιιιεοΙιε Ρι·ιοΜετ πέη. άι Ρι·οτεετειι€εο!ιο
Ρι·οδι.Ιαι.ιιί: ννοι·άε;ι άσοι· 1ιεϊ Βειι€1ιιιι· 11ἰΙ: ΒεαοΙΗε οσε

ριιτιιΕ ΒοεοΙιοιιννά; Μου ενειι2οει· Βεέο!ιέι·ιιιά; ει.ΐΙοτι Βο
2οΙόέ8ά.

ντειιι€ οεπιοιι ειιιιΒΙειιειειτ νειιι ννεΙ1:ε εε2ἰ1ιιἱ!:ε

ἑῆτιο Βιιι·ετι @κι - Ιιεὶ ἶει όση 2%χετι σαι , 2οο Μ] τι πι!
Ει1τιιιειι ειιιι:ννοοτάεπ.
Βει:οοιιά , . ἀεὶ:

Πο οΠαω·νωση ΙιεοΒ: ἔεοιιε2ἱιιε

άο 8ειτοιιννΙιειά α» Κει'άιοΙι]Κειι ιιιἱιι

νο11:οκι1ειι, ιιιιιι οιιτει;ι: @τι 2οιι , άειιι :Πο άοι· Ρτοιοει:ειιι
Μπι; οιι άσειιιειτοεο1ιετα:ιπάο Μαι πιοιι Με: παθει· ι·εάο
ιιοιι πιτ ῇαΙοοτεοΙιΙιεὶἀ °τι1εειοΙιεπι Μιὰ: Ραι·ιἰῇοιι, άειτι οι·;εριιιι

εΙάει·ε ἰτι Ειιι·οΙιει. ΗοΠει.ιιά , νο3ιτρ,ιιτι ω; _νοΙΙιατάειιζ ιιι
άοιι εΙτἰβ θ.ετ Ηετνοι·πιικι8 - Ηομειιιτ1, Μάι νει·ΒεοΙάειιτιο
Βεενν:ιατά Με ννοτάειι άσοι· οιιάειιάτιιΕΕιπέεπ., ή δώ: Βιω
Βαιιάιο1ιετι ἰιινΙοεᾶ νετννεΗ: - ΗοΠειιιᾶ, 2ἰοΪι ιη;; Έιςει·ιτι
πιοι·ειιάο ει!. ‹!ε Βὶττει·Ιιοἰ‹1 ιτειιι δώ όιιᾶξιι-ΚετΙιοΙἰῇΕειι
άνν:ιιι€ - ΗοΠιιιιά _, όσοι· 'ι Κοτιἱιι8ε Ιιοἔἱιιἔοιι 8εάννοτι

Βειι , οιιι εσυ οοιιοοι·άειειι ΙιιιΙιιιιέ(ιιΔιιιοι:'

νοετειι πα88οΙειιάο

Βέτο €τοιιά

Ριοιι:18 .ί Ε0μέιπά: 1ζ0Ράθ

-"81 1118;; -ωηἱ8ετι _;ς;]ιἱῇιι]ιει·ειι 8τοπιά εειιο ?τοεεειοΙιτἰΒε
!ιοικιίπε ωσπου;

ιιιιικιι· ΜΙ: ἰε Και ννῇε. Πε ΚειΙΙιο·

ΜΒΜ οιι!νειιδοπι πιτ 'ε ΒιιΙα εοΙι:ιτΗετ οειιο '<,Στοοιοτο εοιιι

(· ειδ )
οι" ότι Ρι·οτοοτειιτοιι: ιιοοιτ @οτι ιι ΜΕ τιιιιι Ιιοοι·οιι Με.

ιιιιάειι : ντιειιδιιοΒτιΡ οιι Βι·οοάοι·Ιιετάε !ειτπειι Ιιετ Ιιιιιι
τοοΙτοπιοιι:

:πιο εοο!'τ πιω εειι ΙιεετΠῇΕ %·οοι·ΙιεεΠά ντιπ

οοιιο εκιοΙιτιοοάιδε ευ ΒιΠιβιο νοι·άοοιιιι8. Ποτ ιι «ιο Ιω
τι·ασ|ιτόπέ· πιο άιο 8οιΜεΙιβε εοτιοοιιο τοι , θ.ιε ιΕ οοιιιινιιτοιι

νο.ιι 01128 ΙαιιιεεΙε Βάι Ιιοοι·οιι Ρι·εώΙ:επ, άιιτ :που :ΜΕ
ιο απο ιιιιόοτε τοεεταιιιΙ νοι·ΡΙιιιιτεοπ ιιιοετ , οιιι ήπιε
νει·ΡΒιιτιιιδοιι ιοΒοιιε άεπιιοΙνοιι πετ το ΒενοεΙοιι. .Η ,
»νετ ιιιοοι· ιο , ιι.ἰιιιιιιε·τ !ιοοι·άο ἰΙ: Ισια· ντιπ ονοτιιι:ιετ άοι·
Ρι·οτεετε.ιιτοιι ερι·εΙ:οιι; ιιοοἰτ ιιιι€ Π: ιειιιιιιιά @τη εθιωι,

Με σου Ιιοοιι , νετννιῇτοπ , οί Με εαπ ετοιιιι τοτ ΜΜιιιτιιιιι
»οι οιιΒενοο8άτιοιά τοΒοιι ίοιιιιιιιά ειιιινοστειι. Ειι :πετ
~ τ:τεΗιιιιέ το!! Ιιετ άειρ_ετιιιιιοτι νετΙιοει· επι ιτε ΡΗ8τειι πιο ώ
τιιιιΉοι·Ειτιο 2ιιιιιειιιο··ν·ιιι8, Με Πε, ΦΠ: ιιιειια:Ιιειι νου νει·
εοιιιΠειιιιο Βοάειδειιετ.ιοπο ΒενοεΙειιιι ει· ετοεάε οΙι πιτ να,
του, οιιι εΙ]ωιιάετειι άιιειιετ το άσσο , ιιι Μαιο νεο Μπακ

ιΙοτειι ἰετε ιο έτειι ννο8 το Ιε88ειι. Παπ ιτιιοΙιτ ιΚιιιοοιιιιιι
Ιοιι :και ιιαΙιιιιἰὶιο Ιιιιιὁειι , ναι: ιιιοιι άο Ρτιδτοιι οοιιοι· ε]

€οιιιοειιε νσοΙκνἰΠειιἀΙιοὶἀ πιοε ιιιοετ Ιοει·οιι , παω· ιιιειι
οσε ιιιοετ Ιοετοιι, εειιειι κα" το €ε·νειι, «πιτ Μπι τοο!ιοιιιτ.
Ποτ: 1ιοιιιτ ιιιίι ιιιοτ οιινιτειιτεοΙιῆιιΙῇΚ πισω, ᾶιιτ Θου

οιιΒονοοτοοτάεεΙδ Νεάει·ιιιιιέιστ ιιι 0Χ128 =Επ8ειιιιοτιο ιιι*Ηι.ς
σοὶ:
τ.ιιι8ειι
ιο ζιιοέ
οτι ινε!
Μπιτ Ιιετ
ιιεινοἱ8ἰιι8νναιιτἀἰ8
εειι επι «ποπ 2ου.
2οιιάε
ιιιιιιτι·εττειι
Μαιου; , _οιι
τωάι!

οπο! νοοπιΙ ιιιοτ Ιιετι·εΠιιιιε τοτ εειι Ιιῇιοιιᾶει· μποτ, ν”
οπο· Π: Πισω δει .ιιΡι·οΕοιιι ΜΒιι πιει: Βια· άιο Ιιιιὶιτἱοἰ
τιώτ, άιο οοιι Βι·ειττεΙ ιι: νοοι· ΡιιΒΠοτιο , ια, ιιι οοιι'ιιίτεο

τιττοΕτοιι ω" , σοὶ: να:: ιπιππιτο ιιιισάειάοκι. ΜΙΒ άσε ιιιιι€
ψηφο ιιι £18 Νοάοι·Βιιάοιι εο!ιιιιιοτι άειι€άι:ειιιιο ΒεειιιιΒτειι
το νοοιοιιάοι·ετοΙΙεπ , επ νειιι (Μαιο ττειαι·οιιι :σο πιο) πιο-ι

ί 94 )
.8επίπ εε εοπτ:ι·δΔΙε ιίει· ΡιιπΙίεΙιε ορίιιίε τε νετινί]άετεπ.
·Μεειι· πετ 8τοοτιιτε , επ οι: ε.ί.Ιεε ιιειάεεπ8 πετΙ:επάε ειπε!
πεετε.ιιτ ίπ πετ οιιορποπάείίίπ πιιιίςεπ νειπ ιιίειινσε ννεττειι:
ω Βεετι1ιιι· πεπιοείτ ω» πιετ ιπιί2επάεπ 2ειπεπ , ιίίε πιπ
τεπ τνσίίτεί εαπ «πε πειοτἔίιι8 είε: πιιι·Βιετε :είναι πιοεε-- ›

τειι ννοι·σίειι ονει·Βεπιτεπ. Νίετε πι ίπ 2ίεΙι πίνω τεεειι=
επίίάί8ετ , άειιι απ: 8τοοτε δτιιατιτπειείιίπε τε πεπιετεπ ιπετ
πίείπίεπεάεπ , είίε τετ πετ άαΗεΙππεεπ 1ενειι πείιοοι·ειι.
·Ηετ ίπ πετ οοείοσΡεπά με» ίε πιει· πετ ¦ςιιιιιί.<ι νειιι

ονει·πί8τ ίπ πετ €τοοτε - πετ νει·ιιιοείίεπά ω” 8ενειι
οι: οπάει·άεεΙεπ (άετ:ιίπι) - ‹ίε νει·επίπίπε πει· εαιιά:ιεΙιτ
ο1ι επί:επ νειπ ννείιιίε; πείε.π8 - ω εεπι·ιιίπ ιπειίεεπ νε.π
εεπ ιπίπτοεποοΡ ίπ ετε‹ἰε νεπ εεπ τεΙεεποοΡ - πετ πεπ
ιίεΙεπ πιιιδε άε πιεε πείπίπε ίπ ετειίε :παπι άεπ πειινεΙ τε
πεπτίιππιεπ.

Ιεσίει· πιτ ιι νει·2επετεπ , ιίειτ είε Κοιιίπές εεπ

Ιενεπ Μάτ είε εεπ 8εΙείε!ιιαΓ; επ άίτ π οπ8ετννίίΓεΙ‹ί
ποοιμτ

ετίεΙπποειίίΒ»· επ νοΙΗίενεπά νεπ ·είίπεπ ΜΜΕ;

πίετάοοτ πιιιιιπτ ω; πω] ποοδετ νετάίειιετεπίπ , επ νει·+

πι·ίίετ Με εε.τιερι·ειεπ οΕι άε ᾶαπππεετπείά @πετ οικία
όειιιεπ.

Νοετεπε π: πετ εεπε νι·ιιοπτεΙοοιε ΙεννεΙΙίπΒ εεε

εεεετεε, πίτπιπει· τε τπετεπ: πετετ πίνετε πετ , 2οο ω; εαπ

είεπεεΙισεπ επ εαπ είίπ νοΠε άε ννεΙάειειά εεπει· πω
νετΡοο2ίπΒ Βιιπι1ε. Βοοπ πονεπάίεπ ίε ει· ίπ 'ε Κοπίπεε
πετειπτει·.εεπ πεί: , άίε πεπι άε οππεπει·πτετε ίοίίτιιίτίπἔεπ

ννιιειικί.ί8 ιπειιπτ, - πετ πι είε 8επιε.ππείίίππείά, ννιιειι·ιπεό
εεπίεάετ είίπ, Ρει·εοοπ Μπι; πειίει·επ. ΕεπτπειειΙ 'ο ννεεΙιε
πτει·ίεεπτ Μ] νι·ίίεπ τοεΒιιπ8 εαπ κίειι 8ει·ίιι8ετεπ άιι8Ιοοιιευ
ιιίτ πιίπε δτιιτεπ , ννίεπε πΙείπε πεεννιιι·επ ω; 8επει<ςεπ εαπ
ποστ! , επ , απ: Μ] Καπ , οι:1.εϊτ. Ετ ίε πίει· εειιε εεπίΙ
άετί] ίπ οπίΙοορ, ννεΙπει· εεπε ι:ίίτίε Κοιιίπ8 Ψι.ι.ι.εια ό·

βοεΙά! , ἱτι εἰ! άεπ 8Μπε 2ἰῇιιετ !:οι1ἱπΙεἱὶῇΧε ΙπαοΜ , οπι
τἱυΒιἱ παπι 2ἰῇηετι ΙιοΠΝ:οοϊ ίπ εΒειιιΜἰε8εννειιιά; - και” άσε

επάετε ώμο εἱετ :παπι Κοιιἱπ18 Ψιτ.1.ι:ιπ , 2οο

Εξ

Ιυἰετοι·τ πω.: άε Ι:Ιει€τειι παπι οεπειι πεάοή8επι , ἱιι τω”
Ρί] εεΚἱεεἀοπ οτηεοΚεΠτισ.

ΠΠ Π: εειι Μ.ΐετοεΙ , άε Βο

εοΙιοιιπίπε νωι ἱεἀετειι πιεπεοΒοηνήοπά ννωτό.Ψ; ἀἱε ει·

ἀειιι` άο2ο πιιιττἰ8ε εενοΙδϊτοΕβκηζ αἱ!! Μπι εΠεἰᾶοιι , άε.2
ιἰε πισι€τ , ἀἰε ΒεεοΙιετπά , νεε1 ἙεΜἰιωεΙῇΚετ Β , άσ.τι άε
πιειετ , ὁ.ἱο όσοι· ι.ιὶΙινετιᾶἱἔεπ δω” άε οοδειι νει·Βϋπάϊ θ).
ι

--ΒΦΒ__

(*) καψω. Βετ οςι·όεεΙ "η απο' άωΕιιπάίΒο Η άπο
ορεινε ννοί.;επε ι!ε ΝεάετΙαπόα:Βε Ἐἰιιιιιοἱἔπ £εΒτοΗιί8. ΒεΜΙνε
ΜτΙ οΡΡει·ι·ΙειΗιἰεε Ενω! άειοΙνε ατι βουή: σρ, «ΙΜ Β.‹ἰε “Και
Με! Μ ΜΔ νεα: Βάι! ΜοΠ ΒεεοΒοιινό , πια άε νετειιἀοτἱημΩ
ἰιι ᾶε_νοι·ξΙεεΙἱηἔ 6ει· ΏεΡετἱΝΒετιἱ0Β πάω! ιΒου.
Πε ¦/εΙ:[Β

άπι.<1101·άαπι, δ'01:1επι1:01· 1805'.

Η01 101 1011 Ν0‹101·11111‹1 111 , 1111 110 8100110 0111111011
1011118, 11100110 11001111 0011 1101 11011 1001101111 ν01·111100111
8011100011 011 11020 1001111 110011: 1101201110 1111 00110 101 11001·
11011 001111 101 11011001 ν01011·0111. 111 1110001111 1101110110 110

111111, 1110 110 2110111 101 ν0101111011118 0011 1011 110 1101111100
1111 0010081118 1111181. 1110110001· 110 110ρι1111111011100110 11111·111
111 1101110 110 01101·1101111 11011, 11101110 111011 001: 10 1111101011
1111111 11010 2080111001.

1110 11”1000011011 , 111101· 1011110010

11110111:01011 11011110 1001· 0110101 0101110100 11101 2111011111 011
111111”, 0010111100 ά1111 1101111011 1111110011 111 11011011‹1.

Ε0110118

νν01·‹1 1110010111: , 11001· 110 111118011111111180 11011νν0011111011011
11011 0011011 111011, 101 0011 1(01201·11111 1101110100, 0111111 111011
1101 1101ι111111111, 1101 1101101111 0011 Κο11111811111 11100111: 111101·-Δ
11011 , 0111 21111011 01000101· 1011 11001 10 11011011. 1111 10011 0111

1101111: 110 Κ01201· 111 0100100111 011 1100100112ι10111 1001111111 ,
11018110 11101011 1101101· , 1101: 1101101111 111 21111 1111800110111
80111011 1110001 1110111011 111801ῇ1`11.

1)020 200801100111110 001·

11011 111011 0011101· 11101: 11001· 1110111: 001: 1101101111 11100111 110
201110 1111111110101011. 1110010018 1111001110 1010000800 , ν01·
1110180110 01180111111118110111, 0111001111: 0001100100 10801101011111.
011 2001110111, 1111 110 00111111ο111011‹10 80108011110111, 110 1110-6

(ει)
ι1ει·Ιειιάει· ω» ἱιι δε ει·ιτιειι νειι Με! ἰιιιὶε νετι οτειιιε ,
επ ιενει·άε Ζει εεΙνειι ε:ιιι άειι ιεεειινσοσι·άιΒειι Κσιιἰιι8 ,

σΙιάετ Δω πιει: Ιιεπι που ΙιειιιιεΙειι ιιεει:_ εεεεε!ΐε κανει
Βειιειςειι.
δύοιιΕΙιε πιο άειε εειι τῆι: νετι κνΠΙειτειιι·? νει·ι·ε

γιτι ω!

Πσει;ει·ιιι ειεΙάε Μι σοὶ εεειιε 2σσι1ειιι8ε

άπνειι€ιιιἰᾶιἰεὶειι νεεΕ, όιε εειιιιιεεΙ 8ειιοεμεειιι Ζώιάειι
ζειιιιιιειι Βενοιιάειι κνοι·άειι , εΙε εειιε εετι Ιοειισιιιε!ι; Και·
ιιιιι8 άει· Νεάει·Ιειιάειι νετΙόεεειι πιο8τ, 1ιεει· @σε 8ι·ιΠειι
τε Ιιεει·εοΙιετι. -Ι)ε Βεστεειιάε νετΕε8ειικνοσι·ώΒιιι8 ιι: Ιε

ινεὶιιψ σιιάει·ινοι·ρειι εεε ΜΙΒ ΡιιιιΙιεΕ οσι·(Ισε1, οιι·ι ω
εεε εειισεέπειιιε πνεει·Βοι·8 πισω· σε ιιειε.ιιι;ειι νεο ΙιεΕ
νοΠ€ ι:ε Βιιιιτιειι εϊτε];Κειι.

Βε Εει·ετε Κετιιει· ννοι·θ.!; εε

Ιιεει άσοι· άειι Κσιιιιιρ, Βειισειιιά, επι ιι: άσε Με άε2ειι
νεο ννεἱιιἰε τιιεει· ΙιεΙετιε, άειι εεε Βεεά νειι 5ΚεΙε. Πε
Τινεε‹Ιε Εζειιιει·, Βεετεειιάε πι! άε νετεε8εσνιτσοτἀἰΒει·ε
σει· Ρι·ονίιιοιε!ε $τετειι , άιε πινω ι1ε ετΞεισει·ειειι ιΙειι
Ιιειιιιιι Δια λειπει Πι εεειι νετΒειιᾶ πιει θε σνει·ι8ε Βια·
Κει·ιι. Πε ΓτονιιισιεΙε δι;ει:ειι Βεεθειειι πι! άειι Βιάι1ει·ω

Με ετειι‹Ι· , άιε ει· νειι 1·εεΞεννεεε 2ἱΗἰιι€ Ιιεείτ (*), επ
πιτ ‹Ιε νετΕεεριιινσοι·άι8ει·ε παπι άε εΚεάειι , επ ᾶἰε νειι
Ιιετ ΡΙε1τε Μιά; Με: άε τιιειιίει·, νεε:ι·σιι εε νει·Ηειιιιε
ἔειι €εεε!ιιεάειι, άσοι· Μι σε !ιιιί;ετι τσιπ! Ιε νι·ε8ειι , Β
28ειάσιισσειιιιειι8 (Η.

|

Νεει· Ιιει ειι;επιεειι €ενσεΙειι :Με

.Μα σε ειειιά , :Μπι άεεεεπε εΐΒενιιετάϊεάειιι

'

.. 1)€ τω,

(Η ΗΜ σε νειιιἱεεἱιιε σει· 8ιεεωΙει!ειι, ιιιιιει· (Πε σει·
Κιειει·ε, εεεεΜειιιώισσι· σε' ε8ετιι€ει·ρωιΒόειιιιϋ εναι: @τι Μετσ
ιιεξήεε , ι.Ηε εεε ΜΜΜ Με ινστάειι εΐεειιεεωι
Πε ΪεΙ·Ι'.

(98.)
Βιιι·8ετε, νεοι· 20ο νει· ειιΠει ειιιιι ιιιῇ Βει:ειιό Η, Βεε'τει:ιτ
ει· ιιιεει· εειι νεοι νει·τι·οιιννειι ιιι Ιιετ Ρει·εοοιιΗ]Κ Ιαιι·ειΙιτει·
ᾶειι ΚοιιιιιΒιι , όσο ιιι ‹1ε διιι€ειι-θετιετο.ει. Ηοε κνειιιιΒ
θεοι :Μπι Ιειει'πετειι ἱιιᾶετᾶαειά ιιειιιειι Πι άε ννεἱἔενἱιιἔ,

πιιι€ ιιιειι εειιι82ιιιιι εΠειάειι ω εειιε όσιειά2ιιιιΕ , ω] (Μπιτ
εεε' άετ-νετι:ε8ειιννοοτάιέετε νεΗιεειΙά , ἀεὶ Πει 2οιιι1ετ

νοοτΒεεΙ‹Ι να , ἀεὶ: εειι ΙΜ άει· νει·Βιιάει·ιιι€ εειιε ιιιειικνε
πινει: νοοι·άτοε8 (*) , οΐεεΙιοοιι άε νοοι:άτεεϊ 8εειιειιιιε,
20ο ειΙε ιιιειι Βιετιιιι:εοιι οιιιιιε1:ετι , ιιιτειιιιιειιά απο άειι

Κοιιἱιιιξ Βει1εοτι. Πε Μιιιιπετε 1ιεΒΒετι 2ιι'ειιι8 ) ιιιει:ιι· 8εειιε
Λεει ιιι άε νει·ειιάει·ιιι8 πιο: δτειι:ειι, οτι πιο.Ι:ειι ει· εΙεοΙιω
εειι ιιτιιιιιιιι·ι:ιε ίὶἔιιιιι·; Μαι· ιεάει· ΙΜ Ιιειι Κοινά” ιιι άε
:Με :ου Ιειιιιιιειι νειΙΙειι , ειι ει] πινω Βεειι :ε8·ι: ΙιεΒΒειι ,
οιιι άε ιιιιενει.ιιιιδειι άει· Ι..εάειι εΡ 2οοθ.ιιιιι8 εειιε ννὶῇ:Θ
Ισ €ιιιΡειι.

ΙΜ 8ειειΙ Ιεάειι άει· Τννεεάε Κιιιιιει· ιιι 1ιο ,

ννο.ιιτνειιι 55 ω άι: ΖιιιάεωΕε , ειι 55 ιιιι: άε Νοοι·άεΙιβιε

ιστον·ιιιοιεια Κοιιιειι; ννεΠιε ΒειιΙε άεεΙειι ιιιειι @σε εειι58·ει·
ιιιιιτειιΙε οΙ:ι1ιοειτε ΙιΒο1ιιιιιαειι Καπ ειιι.ιιιιιετΚειι. ΗεΙ: τεέςειι
ννοοι·όι8 Οοιινετιιειιιειιτ νει·άΞειιτ οιιἔετννῇίεΙ‹Ι θ.ειι Ιοί",
νιιιι ΒεΙιιιιεειι Με ΙιεΒΒειι νει·εειιι8ά , όιε ΒεννεΙάιε ετετ1: "ιι
εειι ΙοοΡετι , επ νεο! Π1θθΙ.' τε8ειι εΙΙ:ιιιιάει· Βοϊ5ειι _, άει.ιι

ιειιισ.ιιά νοοτε.ί` ΙιειεΙ Ιειιιιιιειι Βετε!εειιειι. Πι ενε.ειτ1ιειά,
ει· βεει:ειιιι: εειι ιιιει·Ηιβι νει·εειιι1 τι1εεοΙιειι ιἱε ἱιι2ἱ8ιὲειι άει·
Βειέιειι ειι άιε άε1· ΗοΠε.ιιάει·ε, επι, νοοι· :σο νει· εειι

ντεειιιάεΠιι8 ἀειιιτονει· Κατι οοι·ι1εε1ει1 , ΙιεΒΒειι άε Ιο.ει€ετειι
ονει· Με ε18ειιιεειι ι1ιεει·άει·ε ΕιιιιάιΒΙιεάειι _' εειι' ιιιεετ Με
ι

Γ

θ) Μαι @Με ει» άετι !.ϋά,' “σου ι1ε Ιιεει· Βονωπο Με
εεΙιτεεβ

·

·

·

Ρε ΪετΑ

τ ω· )
€εει·ίεεπ εκατ επ πιεει· είοοΜίἔτ , επιπ είε εει·ετεπ.

Βι·ειω

παπεί , πετ που Ιαπ8επ πει εεπ [Με πίτπιααπτε ναπ πετ Επιπ
εεπε 1·ίίπ , νεταε ξειεπεεί ετοοι·επ·οπ8επ ντιπ είίε πεπτοτπΡεπε
.πατίοπατίτείτ, επε ίπ είεπ είπεια.π ναπ Ν.ει>ο1.εοπ νίεΙ.
Ηίί εΡταπ ναπ πίετε παπι ναπ πεπετίείπε;επ; ιπεεπάε , επιτ
είε ναείετίαπάεπετείε ειπε οποττετίπεεπ €εποοεί., επε ειπε
ποπετεπ ετοεπ ααπ πεπ , είίε

είίπε ιπεείεείίιι€ετε ποεπι

είε , επ νοοι·ξεεεε:πι·ενεπ ννετείεπ άσοι· εεπ ετεΙεεΙ ναπ
παπείεί , είατ αΠεπ "ετσι ετοπείεΙε18 1ιιίετε , επ 2ίίπεπ οστ
αΙιι·οπ8 νετεεπιείείίὅά ν” ααπ ατ8πιιετ, ττοτεεππείεἱ επ
είννεεεπείεί..

Λεω είε Βταπαπείεεπε ταπ1·ίεπαπτεπ οΡεπε1ε

ω, ία : εεπε πίτιςεετ1·επτε επαι·πτι ιπααι· οττετάε είειαι·είοοι·
τενεπε ααπ επτ , ίπ νετεεΙίίπίπέ πω” 8εταί , είε 8τοοτε
ιπεπίέτε είει·ε;επεπ οΡ ,
ποοΙιεπ.

επε είετ2εΙνεπ νεται·επ πιοεετεπ

Ηίί π8ττε €ε·οοτε εοπιπιεπ ιιίτ είε πειιτ2επ είει·

ιιιεει·ε1ετπείεί , επι εεπ Ηεί1ι 8εετεείτε είετ2ετνε ίπ ε:1ε
παππεπ ναπ πετ πείπείετ €ετατ τε ετοεπ ονετε;αεπ. Ζίε
πίει· ίπ ννείπί8ε ποοι·ετεπ 2ίίπ 8τοοτ νετποεπετετεετ εετεε
πεπεί.

Ι)επ Βι·απαπείετε ποπ

είε2ε πταππε πεὅίιιεεἱειι ,

€επίπ εεπε Ρεετείεπτε , ίπεπτεπ; είε ΗοΠαπετεί·ε Φταίει
τε8επ , ννίει· 8ε·οοτπείετ επ ι·οεπι πεταει 8εεΡτοτεπ τπτ πιιπ
πε οπατπαππε!ίίππείεί , ιιίτ πιιππεπ νιείίεπ παπείεΙ , ιιίτ
πτιπ ετείεεί , επι ίπ τε ποοΡεπ απ», νεται· επ πετ @Με
ποοΡετ ποπείεπ ααπποεπεπ , επ τε νετποοΡεπ απ» , νιιαατ
2ίί πετ επιιιτετ ποπετεπ επίτειι, - παείετεπ ίπ ω αΙ8επιεεπ
ποοἔετε 1εεεεπ ναπ είε οπετει·νίπό.ίπε οιιτναπέεπ.

Ζίί

παείετεπ 8είεει·ετ, είατ είε ποο8επααιιιετε ιιίτε;αα.ειείε επ ίπ
ποπιεπείε ιεεε;τεπ , εεπε ννείπί8 νοοτείεεΙε Βενειιείε, επ ίπ
είε 8ενο]8επ νετετει·ίε]ίίπε οΡπτεπΒετ οπτενειεεί.επ , εεπε
σΡπι·επεετ ποετπαατ ίπ είε ίπνοι·άει·ίπε, παετοεπε.; ίπ επ

8

( 100 ›)
1ιἰὶνοειᾶιιἔ , - επι ή πεπ1ετι άειειι·1οε , Με τετ εε:ιε !ποπ
.νειι 8£εεϊεἰτιΕοωεϊεπ , σοι: ποοἱϊ !ιιιτι1ιε τοενΙιιετ.

Ηἱετ

οτιπι·επιτ Βεετε.ειτ ει· εειιε ΒεΙετιΒτἱῇΚε οοτΙ:οπάε ὶιι ΜΜΜ
]ειετΒοεΕεπ , Με: νει·εΙεη,ς ΙιεωεΕῆΕ να:: άειι είειδ.11ο11δετ
Ψ11.1.τ::ιτ Π' Με άε 8τείετι-θεπετεε.Ι, 8εάεειπ ἰιι 1751 ,
Βε!1·εΙΤετιάε ‹ὶε ντῆἘιεἰ‹ἰ νετι άετι ΙιετιάεΙ.
θ.ε ΒΕΠ:επ, Ιιοε υΒιιευιευά

Πἱτ ετιιΙ: άτειει89:

Βεάτενεπ νεο ἱιι άε πειτε

Βετιι1εΙ5Βεϊεη€εη νειι·ι @ή δ'τειετ , ννειετονει· Βὶῇ 8εε€εΙ‹ἰ.
πω.

Π: νει·Ιιει1Βάε ιπἱ% Βἰετνειτι εεια, Ιιετάτι1]: τε νίιαάειι

ἱιι άειι Νεείετίαπείεε?ιεπ Ηετπιεε, νοοι· .ΪιιηῆΪειειϊεΙἰεᾶεπ,
"πετ Ι1ετ Εε8ετιννοοτᾶἱΒ ε!ΐεΙοεΙ νεο ΒεΪειεϊἰηις ννοΜΕ νει·

εεΙεΕεπ :πετ Ιιετ °εοεπ Βεετεετι ΙιεΒΒετιάε τειτἱεΓ, επι παώ:
θε να άοοτ άεπ 5τεάΙιοιπάει· νοοτεεείεΙά.

Πι· Βεετειειπ

ννεὶτὶΞἔε 2οο Ιεετεεωε ετε.ε'τεετι1ΕΕεη.
Πε Βεε£ε τεξ,ςεΙ Πι ιι1εεεΙ: Με ΙιετιάεΙεεεη8εϊεεεπΒε
τ1επ Η: ιςεεπε ιυε££επ. ΜἰεεεΙιἱειι ἱε ει· 11οοὶἱ εειιε πε!

8ει:ιε.εΕτ τει· Βενοτᾶετὶτιἔ νειιι άε1ι ΕοοΡΒειιἀεΙ', κνεειτνε.π
:Πεκ 11ἰεΕ και Ειππιετι Βεννἰῇ2επ , ἀεὶ ή] οηεὶηἀἰ8 εποε:

πει- «Με νοο1·άεεΙ ΜΒΜ τε πνεεε 8εΒι·ε8·τ. ΗειτιόεΙ επ
πιεπιεεΙιΙὶενετιἀΙιεἱἀ εοΜ]νεια άειι2εΗάεπι ι·ε8ε! νοοι·. Ιω
Β άε2ε: ο ΜειειΕ ιι πο νεΙε ντἰειιᾶειι επ ΒεττεΕΗπέετι,
επ 20ο ννεἱιιἰεε νὶῇειιἀειι , Με ἱ11 αν γει·πιοδειι ἱε.” ΗΜ;
@εε ιι1ῇ ΙεετΙ , ἀεὶ άι; Πεε.ι·1εωεεΙ1ε ΜεαΕεεΙιεΡΡῆ πω
ΨεϊεωοΒεΡΡεπ εειιε Ρτοενε -Βε1:1·οουά ΙιεεΙ`τ: »ονει· Ι1ε!:

υ νετνειΙ επι άε ωἰἀἀεΙε:ι τετ ΙιετΜ:εΙ νεα άεπι Νεάει·
υ 1εικιό.εεΙιεπι Ι:οσΡΗειπάεΙ." Ηετ ἱε πιἰετ εεΙιτε.κιάει· εε
δε.εΙιτ, άε.τ ΓΠθΙΙ , σαι Βεντῆά Ιε ΒΙἰῇνειι νεα δίετι ιε;;ειι ,
Πι Ιιετ πειτε: 2οι1άε εΡτἰιιΒετι , επι , ἀεὶ: ‹Ιε («μεσω ΙοοΡ
δει· εϊΞεπιεεπιε ννετε!άΜΙεπι€ειι Κατι 8εεΕι1Η ννστάεπι άσοι·

ἀεπι Με νεα Μ' άκνεη€.· Ζοσ εφνεε!ττ άε δεΒιὶῇνετ ιἰει·

(

και

)

€επιε!άε Ρτοενε ΜΜΕ ννεΙ8ενειΙΙεπ νειιι βετ Βυοοῖε~νοοτἐ
άεεΙ ) ἀεὶ ι11ετι τη: .Ηπα ΒεΒὲιειΙἀ Μάτ; άσοι· ‹1ε · ΚοΙΒῇ
Μ: ΒεϋιἰεΙι :πετ εε:ιε πιιιιυϊ , ιΠε Πι ννειε.τάε νεηω3Μεπ1
πω; επι εεΜ]ιπ άιιε ιιὶετ Μ τε 2ἱειι , τ1ε.τ ἱεᾶειναειτιἀεεΙ
ἰιι άε2ε ννἰιιε£, ·Ι1εϊεεετι ιἰε ἀννεεεἱιεἰά @ώ ηἰεΕ τοεεΞ
εαπ! , ιπετ τε81 εαπ ΙΜ: ΒειἰΓοἔ τοεΚοιππ; επ «ΜΕ ΒεέΜε

Βου: 8εννοοτιἱῇΙς οΡ Βιιιιπε Βειιττ Βεάι·ο8επ ·ενοΜε:1 , επιπ
ηεετ πἱῇ ει· βετ ΜΜΜ: σρ νετάειοΜ @τι Ηετ ἱε ντεεΙι1ά5

@τ πιω άειι νεται ωτά νειέεειι ετεΙεεΙ,- εεΙ1βε Εεε
νετιτιἰιιἀετειι ν:ιτι άε ννειε.τάί] άε1· ωιιιι1: , Με! βε£ε1· @Δεκ
δωσε ΒεεΒ; τετεεή: ειευ8επιετΕΙ:, ἀεὶ: ευη .οόπωεωω 5
ΒεϊΒεει1 ΖἱοΙ1 ι1ει·η1ει·Εε νετπεάεΗ: , :Με Ψει.τι 2οοά:ιιύ8 ΜΗ?

άεΙ 8εΒτιιΠε τε τηε:.Ιςεη , πω: νεεΙ Με: ιἰωπ εετι τέο.ΙεεΒε
1τιι1Με1· ἱε , ἀἱε άσοι· 2ί]1ι @εφη άεεΡοϋε]: Βεπειέ; ποτά!

8εΙιαμό11εειΈά. Πε θι·ειειΓ νεα Ηοω:κυοιυ , εειι άετ Βε
ννετ1εετε πω άε Ιε.εΜ:ε οωννετ1£εἶἱτι8, Ι.ιεείΕ πιεεεΕετΕ]Κε
εεπιπηετΜπέει1 Μ Βετ ΕοΕτ €εΒενετι οΡ ιἱε νετΒειπἀεΙἰ1ι8
νει:ι άετι 11εει· πιο: θυννεκκιιικ υπ νιιιεε; ευ, οΓεοΒοοιι
νε! απ” ὶιι εειιε εκιΙιεΙε ᾶννεΙἰτιΒ νετναΙΙειιόε - 8εΠῇΙ: Β1ῇ

Β. ν. Β.Π.ι:ιεπ ω απ? ήάΘεποόϊ νεα δ.Δεο1ινε Η ΒεεΒ:
ΒεπιιεειΙα - 2οο Βενεϊ εα:Ι.ι€ει· :Η πώ: ονετ Ιιετ ΒεἙιεεΙ εεπι
ννεΙεΡτεΕεωἰ επι ννεϊθεετεΙά νετε!ει8 κτειιι άεπ Εεεετιννοοι·
ἀὶἔετι επε.εϊ νεα άε1ι Ε118ε1εοΙιεπ 1:οσΡ11ει11άε1. Μετι Μπι
τεΕε:ιειι , ἀεὶ άε ΒοΠετιάεεΙιε Ι:ιε.τιάεΙ Βεεοπι1ιευ ἱε °κε νει·

νειΙΙεπι :πετ άετι ΙειειΕεϊετι Ει1ΒεϊεεΒεπι οοτ1οΧ, ᾶἱε Νεάει·
Ιειτιά ὶιι Με! νε:ΒοάεεεεΙεεΙ ΜννίΗτεΙάε. Ηετ Η: απο άνετε
Ηι18 άετ Νεόει·Ιε.ιιάετε , τε εεΙοονεη, Με Δ] ]1ιιτιιιε οικ1ε
ει·οοτΙιεἰεἰ Μεινε:: Βετννἰιιπειι ςΙοοτ ΒερετΙ:επάε επι ΒεεοΙιετ
7 πιεπάε ΜπάεΙεκνεϊϊεπι ,

ἀἰε ἱητειςειιᾶεεΙ Ιιωπηειι ΒΙοεἰ

πιιΠετι νετΙιΞιιάετεπ, οΪ Με εεΙιεεΙ νει·νεΙ `ειιΙΙεπι πω”
)° 8

(πω)

Μου. Ενω :σο @Πω ι!ε Ρο8ἰι18ε11 , πω; 82°οοϊε Μη
ὲΙεΜιιειειωοΙιερΡῆειι οΡ Με ι·ἰ;ῇτοτι, .8εετιο2ἰιιε εειι' ΜΜΕ
δει· άει8 θ.οεπι αειι1ΒτεΚεπι , ι11ειειτ νετΠο2ετι επ ίεΙει11·πε!
Έ5τιΒεπι τοπ Βενομςε ΒεΒΒει1. Λεω 8εΙά ἱ.ι ει· 8οοιι Βεβι·ε!μ
ονετιπιἰιι Με παπι νΗ]τ επ ἔεεοΙιὶΕΕΒεἰἀ.

ΠΜ :Ποπ άε2ειι

εΙεοΜε άσε !πιπάειι Μπι ΙειΙε , οτι ΗοΠειυά ΜΙ πιοτ εετι
ετοο!εοΙ:ιεπ
Ι1εΒΒου εο11 επι;,;τοο!,
ετιεΠειι
θεοΗΜ.
ΒΕ]νεπά
νοο1·ννει:ιτΙ.ε
Βε!ειιι€ 8Ροεάοτι.
Βή :ῇπε ντελ

·νο.ειτΕ , 8εΠ]Κ Μή] ίηάξτάειειἀ Βε1ειτ18 ΒοΒΒετι Μ] άι: νά
νειιιττ άετΒε11εοΙε ννετε!ά.

Ποιά: τἰε ως” νεπι ΗοΙΙοιπά

πιειειΕτ ἀὶτ Μπιτ! ποστ στα Βἱῇ ι1Η.πεΙε ΒεΙιιτιἔτἱῇΕ. ΠΠ:
Βε1οοΐ Π: , Βε8τῇΡτ ἱεᾶετ εΕυ.ιι€.εωεη, - άο πυετιεο!1οπντίεμά
|.ιεεΙ`τ Βοο8ετε επι οάεΙει· ΒοάοφΒιι8επ.

ω.

'οι ΟπινειΜαἔε , ι δερωιιιόσιω

Ει· @ιι ννειιιι€ε ΡΙει.ειεειι, ἀἱε εεε 20ο εειι€ειιεειιι

εειιοιικνεΡεΙ οιιΙενει·ειι , Με Με! ΗεεΒιιεΙιε ΒοεοΙι οΡ εεε
2οιι- οι' ίεεειάειι; οιζιεΙιοοιι άε ΗοΠειιόει·ε ονει·ιεειιε Με

ιιι8 _ιιι ιιιιιιιιε 8ειιοεεει·ιε ΙιεΒΒειι , ιιει εειιειι ειιθ.ει· σε
1νε]τι:. Δ; ειι:Ι:ειι ιιι ει·οοιε Βεάεετάιι.ειά ιιεει· ειι 1ιοοτειι
ιιεει· ιιε ιιιιιιιβιέ άιε εεε' ΒΒιιι1εο]:ι νειι νει€ειιοε8ειι οι;
ιιιιιι εεΙεει εειιιιιιι; ω νει·ειιι·ειάειι, Πε Ιιεει·ειι ι·οοιιτειι

Ιιιιιιιιε @με , άε άειιιεε ν άι·ιιι]ιειι εεε εεε' οι” ειιιιειειι
1εΠεει·ειι άι·ειιι]:_, ειι Βἱῇ 6ιι εΙΙεει πωπω Δι πι: εε
ΙιιιιΕιδ , Με εεε ιιιειιεειι. ννειειι Με.

Πε-Ιιεόειι. νειι εειι

νοι·ι8 εεεΙεοΙιτ 8ειιβιειι ;οο ιΡι·ε]:ειιά ερ οιι20 νοοι·νεΐ
δε” , άε'τ ιιιειι ΒιιΕειιιι εεειι' ετῆεεειά 2ιει ,_ κνεετΒῆ`_ιιιειι

πιει άεάεΙιβ: εεε εειιιές οιιά ιιιειι ιιι Ειιἔεἰειιά άειιΙα,
Βε ιοιιθιιιειά άει· ΗοΠειιιιεοΙιε εειιιιε2ιεϊειι νει·ειιάειτι
πιει δε ιιιτειι ιιι εεε, ιι=ιεει· 1ειι€ννει·ριεειι νοι·ιιι ,ι ειι Βε
εεε άειι ιιεει· τιε Ειι€εΙεειιε Με εε1ιιΚειι._ ΑΒ ιιιειι εειιζ
Ειι8εΙεειιιιιειι ιιι εειιε Ιιειιιει· 2εττε οιιάει· τννιιιιι€ Ηώ

1ιιιιάει·ε ξιονειι ιιε @Με ιεει·, @Με άειεινε πιει ερι·ιι]πειι:ι
Μι Με Ζε νεοι· @πε 1ειιάεΙιεάειι εειιιιειι·ειι Βειιι·εετειι,

]Ει·ειιιιεΙιε εεάειι ειι Ει·ειιεεΙιε ιιεἱἔἱιι8ειι @ιι Μι Ιιει τε
;ειιννοοι·άιιι ΒεεΙειεΙ.ιτ νι·ιι πει ὶιι εινειιιι εει:εεΜ . 1ιει:.

! Με )
εεεπ εσοι·ετεί τοπ εσεείε , είε τεπ πενεείε Με εεενει·πτ.
ίπ εοιπιπίΒε οπείετεπ πεππεπ είε ί?ι·επεε:πεπ είε πι1πείίε
πεείεπ είει· ΗοΠε.ειείει·ε νει·πιεετείει·εί , ίπ επείει·ε πεππεπ

επ είει·:είνει· εεείειι είεεπτει· 8επιεεπτ. Ονει· πετ αΙ8επιεεπ
8επσπιεπ, πεποσι· ίπ πίετ τετ εεε πεείεπ, είίε ει· εοο
νεεί πνεεεείε ίπ νίπείεπ, επι είε νει·εταπείεπίπε επ πεείε
`πίπε πσεείεπίδτ·ιεείεπ εταπ πετ εεπε ποπ: εαπ πετ επείει·ε
πιεείε τε είεείεπ. Μεπ είι·εδε ποτέ, είετ πιεπ είεει ιπεπεε:π

ιιίετ ίεετε εππε επεείειιιεπεε:πεπ τε πετεπ , επ

πεί εε

νεπ 2επτειι ίεει·επ πεπιίππεπ. Πε. ατπαιιπεΙπππείεί πει·

ιπεπεεπεπ νεπ είπεπείει· :σει πεπ· οπεςενοεπε-τστ σπάει·

ίίπεε εεωεεεεεεεεεε επ ·επίεπείεε:πεπΡεπίπε εεείπείπεείεπ
εεεεωζιεεεεε πιιπ ποοεπιοεεί , είπειιείειππ επ πειππε

ίίπίτείί [ίίίετίξενοεεπτ·νετείεπ άσοι· εε:ιε εεειννί8είιιτεπείε

εεεεεΠ8,-εεε 'είί.τοπίίτε ίίπείει·εεπτί8, πιει εεεεεε8
ίεί. [πε ίίιεπεε:π τετ εεπ 8ε:επίπίννε2επ; ει; ί:: Βεεε:πε
@επ ,π πίετ. επι πΡ 2ίεπ εείνειι είίείόπ τε ετεεπ , πίετ οπι
ίπ εεπεεείπίιείείτε ίενεπ χ; πιεει·οιπ , ίπ νει·πίπείίπεζ επ
πιεί: `πιεείεενει·πίπέ νεπ επείει·ε πιεπεε:πεπ , ίπ είε πεποεί
τεπ νειι είπε ίενεπ τε νοστεἰεπ. Λίτεεπ επ νει·Ιετεπ πεεττ

τε πωπω εεπίεΠεπείίδ πεετεεπ; τεί·νείίί

εεείεΙῇίε ει·οο-

τει· , "πετε1· εείεείε.ιππίΒει· πετάτε, ·πεει·ίπατε ήπιε πετι·επ
ί:ίιιΒείπ τότ

ιπεείεεπεπεείιεπ είοπ νεείίείει· ιιίτπι·είείεπ.

Η μ; “Πε ππεεπεενίσείείε επεπίέ;τε ίπ εεπε πει·π εεπει·
@εεε Βεπεπείεεπε ετεεί έ ίείσετ πω: ·είαείεπίπ είεππεπ εαπ
δε πει·πε:τπ8ετεοπ εεείί?.πέείεεπ τίοι·Ρ , ννεετ·οπείει· πιεπ

οπίτείτε νειείεεπίεεείετ πίεεπ 8εε;σεείε πεείειι πίτ είεπ οπιτι·επ
πεεπεπιτζ' Με νει·πεεπιτ εειι ίπ πετ-·σοδὶοοΡεπεί 2εζείιι·επ

εαπ ίεεεεεεεεεεε ίπ πετ πίτει·ίίίπε ύποί·ποπιεπ. Πε πωπ
εεε ποιπεπ πίππεπ ιπετ είε-επ πω! σρ πετ πσοίεί, είίεπ

(_ ιο5 )·
ει] ειιιειπεπ 8εάιιι·επάε πει; ἔεΒειἱ, άοε!ι νιτεει· οπιαε1ιειι ,
2οοάτιι εε ρι·εεΙ: Βεεἱπι. Πε Ρια1ιπιιιιι. ιιιινοετιε επ.
κινε.τπι - εεπε ειετ]τε εεειιιεΗ]Ιτε επ Ιπτειιιιιπε!πιτε ἱπεΡεπ
ιιιπ8 , παπι πει: Βεὲτἱπ ιοί πει ειπάε.

Μετι εεΙιῇπΕ «πετ πει

ιιΙ8επιεετι εαπ άε επιπιειιετεΙιἱπἔ εεπετ Ιεεττεάε νεεΙ πιοεἱ
ω Κε Βεπεάεπ; Μπιτ ι].ε νοοτπειετπιπε Εει.τιεεΙτεάεπεετε
8εντοοπιπΙ: 111:1ει1° πεπ οι” τννειειΙΈ ιπειειΙ ιι: εεπ @ετ 0Ρω.
.Ιω

()πθ.ετ άε Ρτεειε ιιοοτϊ π1επ πει ἔεΙππ] νε.π εεπ

εειιεΙ1εήε Ι επ εροεάι8 ἀιιειτοΡ 1ιοιιτ1ι: πιεπ ιι εεπ Μάτι
Βι1ννεεΙεπ πει.ιήε, ειε.π τα επτά ντιπ εει1)1ε.π8επ ετοις, νοοτ
πετ εε2ιετ, ντε].Κε ειαπι;οιπετ τι ποτά! νετικοπάιΒά άοοτ
].ιει; Βειιιιό. ντιπ άτα Ηειιιε εειιεΠεήε , όειτ Με εεπ ΜΜΜ:
εαπ τε πε.Με 1ιιιτιετ; επ πιτ νει:ννιιοΜ ιπεπιπιπ ιι , Μ!!
ει] εειι άι1ΒΒειήε εαπ ‹Ιε ετιιιεπ ΜΠΕ Βενεπ.

ΑΜ πιεσε

ΡΙεει:ι8Ιιειά νοοτιπ] πι, Κοιπτ ετ εεπ επάετε ννεπάεΙεπι1οι

επ εεΙιεΠεπᾶε ντεΗ:ετ , ότε τι εεπε ειπε ντεεετ νοοτ άι;»
ιπετειπά1ιεπόιπέ θ.ει· Κετιε. ΑΒ Βἰῇ Ιιεεπ ματ) είπε! ει·
εειι άετάε 8ετεεά, επι εειιε @Με 1ε οπι:νεπ8εια νεοι· άεπ.

πω! οι άε ΜΜΕ , ννιιει·ιπ .τῇ Βε2ειεπ Βάι!. Πε άιεπει:
άιιιιττ Ινιτεε υ.ι·επ , επ ε. νεεΙ εεπνοπτΕεετ άεπ ‹ιε ΑΠ·

ΒΕΙπωπεεπε. Ηει Ρι·οΕεετει.πιεπάοπι ντιπ πει πωπω Ιεπά
τι ΡτεεΒγιει·ιειεπεεπ , επ οπειιιτΠε νετ νετννιβεττι. τω;

ιὶε ΑΠΗΗΚειε.πει:11ε ίοτπιειΙἱτεἱτεπ , πειτε Ιιὶετ Με εεττ οπ
ἔετεἰπιἱὅιά πιδεύοεΙ7 ννοι·άεπ Βε.ιιοΒ.οι1νιτά, επι πιῆ ντιπ δε:
ιιιτάι·ιι1ιΙππε "τι εεπ° οιιάεπ Ριιτἱτῇπ ιο ΒετΙΞειιεπ. Πε

(*)

Απ ιΠι ερ ιΙε ΑΜιάειπιε-μώΠετε , πι.: Η ω νεοι·

ΙιεΗ; άοειι άι: Ρτεἀἱιιιιπιεπ ΡτεἀἰΚεπ, ...πιτ ΜΜΜ ιε , νω

ΙιεΙἱῇΚ.ε.

_

Πε 7ο·τι'..

(108)
Εεεειι8ειι ειι ΡεεΙιιιειι , άΞε (μπουμε ειιΠειι ποιάειι;
ετεειι πω! ει·οοιε Ιετιει·ιι εειι€εΕριιάι8ιι οΡ Βοι·άειι, άίε
σρ νετεο!ιειθ.ειιε ΡΙε:ιιιιειι ιη άε 1ιει·Ιι Δια οΙι€εΙιειιδειι;
επ ι1ειε.1· ιη ειΠε ΒεεειιΒΒοεΙιειι άε 2ειι€πιπειι Ι:›ῇ κ!ε ποστ
άειι €ενοεδά @η , ποιό! άε Ϊιετιιιοιιἱε Μπιτ βεινεει·ά

άειι Μ] οιιιι.

1)ε Ιεει·ιεάειιειι άει·>ΝεάειΙειιάεεΙιε Ρι·εόί

Ξειιτειι @η 2εΙάειι ΡοΙειιιἰεεΙι; δ.οοΙι ει] @τι ιιιεεειεΙ ιιι€ε
τιμ νοΪἔειιιι εε Ιεει·ετεΠιιιδειι νε11 ΟΔ1.Υ11Ν; νοοι·εΙ Μι
άιε(ζειιειι ,

άιε

εἰεἘι ΙιεΕ ιι1εεει: Ενειι€ε!ιεε!ι ιιοειιιειι.

Ονει· Ιιετ 8εΙιεεΙ Ιιεει·εοιιΕ ει· οιιάει· Ιιειι νεεΙ οιιι·ει;τειιι
ιιιιςΒειά - νεεΙ ιιιεει· , ᾶειι @ή πεΙ 2οιιάειι πιΠειι ίοεετειι·ι
πιει” πειι!: ετ ω” ιιιἰεεεΙιἰειι =εεειιε ιιιειιεε1ιειι , ειε Με
ΙιειιΕεΠΠτει· νει” επ οιιάετάειιι€ει· εεε εε ιιιεειιιιιξ,ι νειι
1ιετ ΡιιΒΙιεΕ @ιι , άειι· Πει· ιιε έεεετεΙ1]ΙιΙιειά.

Ηε2 ιι: ιιιἰῇ

νοοτεεΚοιιιετι , ἀεὶ: ει] τε νεεΙ ονει·ΙιεΠειι , σει εειιε «Με
ῇειι‹Ιε Με] Με Βε2ἱἔειι, ιεεειιιι Με, άιε ιιι Ιιοοεε πεετάι€
Ιιεάειι 8εΡΙεε!ει: @τι ; πειιΕ ιιι εοιιιιιιἰἔε ιιιιιιιιει·'πει]ιειι,
σε Π: οιι!ειιδε Με , νιιιιά Π: Βι·εεό.ε εειιεΡτεΒειι εεε άειι
Κοιιιιι8 , άιε ε1 Με πω· ιιι εεε εΗῇΙ πει·ειι , πεει·ιιι ειπε
οιιάε ΒἰεεεΙιοΡΡειι τω Κοιιιιι€ .Πεοιισιι Ι ΡΙεε€ειι τε εε8
δεη: εἰῇ :ψ κιε εάειιι οιι2ει· ιιευ.·ιεεϊειι , - εειιε νΙεὶτεεΙ ,
πεετιιιεἐ απο ιε8ειιποοι·άιδε Κοιιιιιε νειι Ειι€εΙειιά ιιι
8εειιειι άεεΙε 2οιι πειιεεΙιειι Βεβι·οεί: Με πει·άειι. - Οιιάει·

εε ΚεΕΙιοΙ1]Ι:ε 8εεεϊεωΙιΙιειά: οείειιειι· εε .Ιειιεειιιετειι εεε'
8ι·οοτειι ιιινΙοεά ω: ει· ΙιεΒΒειι εϊι-ιιιΠε!ιεάειι ΡΙεεω δε
1ιεά , πεετΒἰῇ ει] ΜΙ: ΒετΙιεὶὶῇΙ: 1·εΒΕιι€εΒιεά νειι άειι Ρειιε

νετι Βοιιιε ΒΙεάπεις ΙιεΒΒειι οιιΠεεεδ. Ηετ Οοιιοοι·ιιεετ ;
πιει εεεεεάειι Βεετίεειιιιιιιι δεεΙοτειι , ΙιεεΒ εειιε ιιιειιι;;τε
ιιιοει]εΕ]ΚΙιεεειι ειι οιιΕοετειι νει·οοι·2εεΙα.

Βε ΛιιιΒεεεε-;

άειιι· ΙιεεΠ Ειπε εεε ΙιεΕ ΗΜ' νει: εεε Ηει!ιέειι και»

( Μι ›
ι·ω·ιοειι1, επ Λεει· Με ω; πιοι·ιαοιιιι> ιιεεΓι τιε οιι:ιε
ειιιιιιιιε τ·οε ειιιι ιιεει Βετιειιιι , οιιι ιιειι Ηοιιειιειει· Μι ιιειι
ιιειιε ιε ιειάειι, ειι εμε Κωιοιι;ιε ΒιεεειιοΡΡειι Λεει· ‹ιε
·Νοοι·‹ιειιιι€ε Νεοιει·ιειιάειι τε 2ειιάειι , πεει· ιιιειι , μισοί'
Πε , πιει 2οοτιειιἰὅ ιιε2οει: πιει πω· ἔειιἰειιιι 2ει ω”. Πε
ενεει; ποτά!! ιιο8 εειιε πιο ιιιει1ινιι ιιειιειιτιειει; ιιοειι πιει:
ό.ιειι εεε”, :Πε ιιιει· Με [.ειι‹ιε ιιεει·ιιειιι: , ιπιπει ιι: ειει·ι:,
οι' ει· πει εειιιιιε εειιιιιιιιιιἔ ω ιιιιιιιιειι ποιόειι το! ιιιειιιι
€ει:ι·εΒι: ) κιιε εειι ειιε Ρωι;ωι 8ειιοειςειι :ει Βενειι.

Νεει·

ιιιιιιι ι_ιι2ιειι πε.ι·ε ιιετ ιιειεη 8επεεει; ειε 2εΚειι έ» πω·
ιιειι , 2οιιιιει· ω» πιει Βοιιιεειιι εε Σιιιιιει;ιε Π; πεει πω,
πεει·οιιι εειιι8 θσιιγει·ιιειιιειιι; ει; εειιειι άει·ιι.ε ρω πιει
βοιι
ιει;ειιιιειιειι
ιοορειι ιωθιϊω.
ν·ι·ει;ειι ι ()οικιιοοΙι
2ειεειι,ἔςιἱε:ΠιιιεεεειΓε
_, Μ!! , ει€ειι
μιε, εειιιιιεει

ειε πεις αιει· Κειιιειιιιςειι.ειι: Ειι8ειειιιι2ειριιιι εξω ειιιιιε
@Με , εεειι ιιἱειιινενιιειειιιιιιετὶιιὅειικὶπ ιιειι. πε8 :ει-β

ιειι ποι·‹ιειι 8ειεὅ‹ι , ιιοοι· ιε ιιοιιιειε ιειειιτ ιιρειιεεε!ιι ,
πει ιιετει·

ιεοιπιειι ιιειι·ποι·ειειι ει€ειιειι;ιει€ι.” ι)ε8εει

ιιειιι·τειιιεεειι , ᾶιε ιιιει· @ιι τοει·δεςειιει:ιέιεχει·ειι·ιε :Με
2ει1 εειιιιειι εειιε ι·ιιι:ε Με νειι

οι” ειι€ιιιάειιιςί

ιιει·ιιιε
ε” ιιε Ζοιπιειι·
Κετιιοιήι:ειι
εειιιεΡΡειιίιιιιιιειι
ιιεινειι ιιοε ιιιειιιΕ
ιιιειιιιιιιιεειιι:ιεάοιΒ
|οιιιι·ροι·2ιειιε

εεε
ιιε2ειιΒιεεοιιοΙ›
.ιη ιιειπιειινειι'εε ι‹ενει·ετι.`
Βοιιιε πε 8ιιειι
ι·ιιιιιιιε
ι·εεάΡιε8ειι
8σειριεΠιιιΒεβεω
ι μ'

ἔειεἔειιιιεάειι ιιιο8ειι εειιενεεεις @ιι

Βιιειι__εχί

θεια Ρειιε ; ιιιεει· οιιτ ιε- Βεειιε 2εειι ιιιριιειιεμ @Η Βιμ

ΦΠ 11Θϊ `ΕΠ8ειε0ι1 θοιινει·ιιεπιειιτ.

ί

.

Ἀιπε£επἰιι›ιι , ό δεριειπϋει·.
ΠΙ( .

Οιιι άειι κειδει·Ιειιάει· Με! Με Ιεει·ειι Ιιειιιιειι) ιι·ιεει:
Βἰῇ Έιειιι ··2ιειι ει :ἰῇιι Ιιιιἱιι , σπάει· εϋιιε νι·ειιιιν ειι ω- Δ
άει·ειι, εεε εεΙ ει] πει· νεεΙ ννιιιιιειι ει ενω εεεειι. Μ;
Πε ννεει·Ιιι!: 1ιει: ιιιιιεεεΒιιατε ννειιειι , αει ει· Βεετεει, επ
εεε νει· νειι ειιΒενεεΙἰΒ Ιε @η νεοι· νει·ειειιάεΕβιε Βε

ιιεειιιιιιε;Ξ ω Π: ει· ε!ει·Ι: εεε ἱννῇἴεΙ , οι ιιιειι Βἰῇ εειιιιι
νεΠι εεε νεεΙ ΙἰειΊιεῖιΒει·ῇ νεοι· εε Βεοειειιιιι8 άει· Ιεττε
ιιειι 2εΙ νιιιιιειι , νει·ιιιειι€ά , ΒεΙῇΙ: Με , πιει άε Βειι€
Ιιειιειι επ 2ει·8ειι νειι Ιιει ᾶεΒεΙἰῇΪ-:εοΒ Ιενειι.

Μη ι::

νεει·πειέει· 1ιει νοοι·ιεΒιι τειι εεειε εενεΠει·ι , άε Βεε'ε

ι:ει·ει:ιει·ιι ειιάει· ιἰε ΗεΙΙειιάει·ιι τε ιιιοδειι Ιεει·ειι Εεε
ιιειι; «Με Π: εεε άεει·ειιι 8εει·ι.πιιιε ιιιιιιιε εεέειι νεοι·
εε ει·ενε 8εΒι·εΚειι, .Με εειειιι «Η Εεεε Βεειεειι. Βε
εειιεειιιτεΙοειε ιιιιιιοεάι8ιιι€ειι νειι εει·ιεο2ε νι·ειιννεΙιει·-~
εειιειι ερ Ηεει· !ιεΙιτειι (Με ,; ειι ιιι εειιιιιιιΒε ιιει· νοΠε
ι·ιιΕετε ει;ι·ειειι , ιι εειιε είιειιιιννειιβιε ριπές; άοειι άεει·
ειιΕεδειι Με ιιιειι·ιειιά ἔτι άε ΙιιιἱιεεΙῇἱὲε Ει·ιιιβειι ιιει· Βοι
Ιειιάει·ιι νει·Εεει·ειι , 2ειιάει· ι'εει·Ιιειιιιειι, άει,' που Πει

εεεεΠιέε Ιενειι ᾶει· Βιι€εΙ.ιειιειι ΒεΙειι8 ιιιΒοε2ειιιτ ειι
ΒειιιιιιιιεΙιβ: ει, ιιιειι @Πιο εειι ιιι ιιεεΒε ιιιειε νειι ΦΠ:

άει· ΗοΠειιάει·ι ιιιοει εειιιι€ειι. Πεειι·ι εειι ΜΜΜ Πει

τ "κι ί
ίειιείεεπε εεείίε:πτεπ ίπ παπείειι ε 8ῇ ιιιίτ ει· ιπεει· πω·
πεπ πιείτε πείεεείίίπε είειιξειείεπ ίπ οπτείεππεπ, είεπ ίπ είε
είίεπτετειππειι νει: εεπί8 ειιείει· παπι;

εεττ πει·8ειιε είε

τεεείειε πετιεπί:ίιιεεπ Με πετάει· , πω, πιοεείει· επ ε·ι·ίεπεί
:σο ίπ είε νει·ιεπ είεπ ιιίτποιπεπ.

Εεεε. είεπ ί”επιίίίε ίε

ίει·ίε: περί ει ίιι είε εείειππίζειε νεπεεείει·ίπε ,σε τε :αν
πιειι ποπιτ , επι πετ ί”εεετ νεπ είεπ είεπ τε πεπιεπ νίει·επε

Απε είε πετι·εππίπεεπ , είίε πείεπεετείτίιιε επ νιίεπεί.ιεπεπ
εαπ πετ παπι νει:πίπείεπ , νίιιείτ επ ει· ππεεπ.

Ζίί πτω

εεε εεεεπειιπεπτ' εεεείίεπτειι επ πίπειπεπ , πεπενεπε είεπ
νι·ίειιείειιίιιιεΣ είεπ ίεε:π είει· νει·πεποεεείπείεί, νεφίίετ1επείε

επείοι·είεπ επ εε8επντεπεε:πεπ. Πε πείεει·είε ιιιε.ιιιιεπ είτ
τειι τε ι·οοπεπ ε (επεει·οιπ πίετ ? πετ πίπείει·τ πεειι πιεπεεπ)Ξ
είε ίσπειε ί.ίεείεπ πποσΡεπ , είε πεαι· 8ε·ενοοπτε , εειι ειπε.
8επεειιιι στ ίεει·εεειιι @Με εαπ. ίπ πεπ 2σσ ενεπ ιτειι
ειιίπ εειι πεποεπ τει·ιι8 8εποπιεπ :- ω πι” νοσι·ιπίείε;ίεΒ :
είε πιαπ είεει πειί:εει ίείείείε είίπε εεείε , είε πιοεείει· @πετ

πίπείει·επ., παει· εεπ τπίππειίε , ιίετ πετ] πίτείετ πεείτ σπα·
8ισειι.εΕ·νείείεπι :πιει νοιιεί ε; οι: πετ σπνειννεεπτετ Μ”
νι·ίεπείειι π; εεπ , επ παεί οιΙεπιτιοοιπεί πιετ πίείπε εεε

εεπεππεπ , είε είε εττίεπείεείιεΡ πεει· εεππείοεί ίίοε εεε

Με είεπ είε νιεεπιεί πετ εείεετ εεπει· δεετε επ εεεεε ,
νετειιπεει· παει· εεπ οί απείει· ·νει;ι·εεεεπεί. Βεποε.εξεπ πει·είεί
ννοιείτ είοοι· είε πεπεί.ν·επ πεπι ,:είίειι·επ π: πεείτ!

Πε

ποπ εεπεειι ιπίί ετεπει·ίίπει· τοε είεπ; νοοι·πεεπ , επ (π:
πείείεπ τίει·ίεει·. Πε ιιιεαίτίίεί πω: ειιεεεείί8 αίπείοορεπ;
·εναπτ π; είπε εειινοπείίει. Έσειι ετ:ε·οοιπείεπ ει· νει·εειμ,
είίε είεπ 8εποοι·τεείεε νει·ννείπσιιιείεπ; επ .οσπίπ εισε8είε
ει· πιίίπε εειίπἔε πίίείι·εειε Μ] , :πετ είε πεείε (ίίείείε πεείε
πείσετε !) , -είετ είε πίείπε ίεείί8πείεί, είίε.ποει ίπ πετ πεττ

(7 υσ )
Υαπ οΗκ βετ μπαι πιο8ϊ σνεόἔ·2ὶ]τι , - Μιπιοτε μακ,
νι·ειι€ά ὶ.έ νοΙππαιιΜ - άσοι· έωι 8εΙιιΗκὶ8 8ονοοὶ- πιο”
ννοτάεπ ιο.ειπΒενιιΙά. -. Ι)οοΙι 8011οεαΜΜμη.; - Πα Π8ϋ)
:ἰιι οιι2οπι από , νεεΙ Βενετ Με άτοο1ποπ νέιτι Ιιετ Βε!ι1Ιε :,

ΦΠ: πιώ ο1ι1Βετωι ,. ι]ωι οιιε το νει·Βει18οη ἱιι Ιιετ€ωπ
πώ Βοεὶἰωτι.>

'

-

. .. ..

.ΙΜ -:ΗοΠωιώοΒο τιιἱοππιΡεΡὶὲινιιἶ @η Βἱῇ ιέΞτεωΙσ
ιΙα:Μ': 2εξωετι ήωτ @θα ει· ακοη ειιὴΙἱΜ! , Βιι.Μη Με
1ύειινξ νο.ιικάεω ά48ϊάπ 86ΡΙαατά 5. δω: 2ίοΙ1 πιά Βο
::ιοδΒοπ Ματ · Μπα.

@ϊ ννοτάεπι κάνει: ΜΕ αϊεεωοεπι πω

8ϊοοϋε ιιιι€ετνε.ΙΠεΒείά εεεοΒτονοπ ) επι 1οΙΙειι 2οΙάιέπ αεκ
:παπι πω νεετιἰε εονσἱεί σπάει· ΜΜΜ: Βίβι·ιι€ετε. Πε
ΙἱειειτΙειτωοΙιε Ποιιτο.ητ παώ :ης-ΑΙ ποστ άο Βοετο 8ο
1ιοιιόεη ; υπιει1· Ζῇ ὶε Ιωειετ εεεπι Μα· »θωεΔω άε θα
.εε£έε έα Μαιἰ1·ἰά , οί τΒε νο.11 Ζἰσεαὐοπ , ΒοΒο.Ινε (ΙΜ:

ονετ εοωπιἰἔε Ρι1ηϋεπ υὶΙΜΕεεΙ8 νεο Βεἰᾶο Ρειτΐ.ῆεπ
Ιενετϊ.

111 ΒΡειπήε .επι ΡοτΙι188.Ι βαττ εειιε ΜΜΕ Βοινπεια.ι·

ΜΒ· τννεε' @Μὴ Ιπ:ΒΒετι; «πλω άειειι· 58 ιιἱε1ε , ναειτοιω
πω: ΙΜ: θουνετιιοιΜΜ Με! νοοταί Ιιεείϊ: ΒεμιειΙά , 11οε
πποη ει· ονει· πιω! άετι1απι. ΔΟΡ Βετ Ηειειτ1επιεσΒε @ἔ

ΒΒΔ!. νοΙ€Ε -άει!: νωι ΑτηΙιεπι ἰιι άε εοΙιειτΕί118 νωι ΙΜ:
Ρι1ΒΠεΙ:. › Πι ΒΘΒτῆΡ ΠΜ;; Βοε «κι νοΗ:·, ποο νοτετειτιἀἱἔ
έιΙε Ιιε'τ Νεάετ]ωτιάεοΒο , :ὶαΙι ΚαπτοντεάεπετεΠεπ Ιω
ΜΗ: ΡόΙΜεΙ: νοοάεεΙ ;' €14ιΐ:αποπ Ιιετ όΡύ$οέ:Βί.- ΕΝΩ ἱε3 νι·ῇ
1ιεϊι1ι11·Ιωι, ἀεὶ: ΙιεῇΔ θουνετπεπιετιτ 8εε1ι ίει180Ποο2ε Ενω
σοτἀοεΙἰπιἐ πμ άσκοπα ά:ιάοιιΊπεικ νσειιεοΙιεπ; άοοΙι εειι

ἀεεεΪῇΗ Ί1Η11(0111611ά ΒΙειά,

άειτ νετε!ει8 έξεε:Π πω άε

ΒὲεσΙιεινὶτἱΒΪ επι τΙιεετεοΕεπάότποεώηεώι ἰτι ΜΙ Ι.σ.ιιά, Η
οοιι6 Βε1ιοείτε, παπα νέα· ηἱεΕ-νε;·γ£ιΙΙἱΙι8>Μ ΝεάετΙωά ,

Π: μου:: :ετ1οιιοι1 “καπ Με μπε.: Εν€πωὶϋ ἰ6

Ιίω-›

ιιι

)

ι·ειι·πεπε οι·ιτΞεπ άει· ωμιιοιπ-ιιιω ποοεπιιιΞέ, π, πω] π

που νει·ννειεπτειι.

Να επ 16.211 νιιιτἰτ πιειι @πιο ντεΙ

εειιιι εεπ πιτιπεΙ παπι νιτε2επιππε νει·κπειιετε επ μεσω
ιινιι.ιιτάε; άοοπ πετ νει·πειιτ .ποπ Βιμ πι άε πιειιιι;τε
πω Βεπιεεπε επ ιιιετεπιιαι·όπιε πεοάι·ε!εεϊιιι€ειι , επε πιειι

πει·θειιε πετει· Μι ποπ νει·8επιπειι, επιιι Μι ιοοιτἔε!ἱῇπε
νοοττπτεπεεεΙειι πι Ειι€επι.ιιά , πι άειι τῇ‹ἰ, τοειι άε @επιτ
δετπιαιω· Μαιςαπίπε άειι ποο8ετειι τι·ο.Ρ νιιιι ειιι:ιιιπ ιππι
νιτεεε , ιπειι πετ ΡυπΙιεπ Μιά πετεἱπτ , επ ννειειτἱιι ποτιάει·
άειι πιο πι πετ ετοί` ννι·ιειιιεΙετιάε νει·2επτιιιιπετε. πιιιιιιε
ι·ιπιιει·πειι τει· ΡΙο.ιιτειιι€ ιοπάεπι , πιετ πιιιιιιε άοοι·Ιιιεπτιμ
τιιιιιιιειι ΙενειιεΗτοοτ οτικ1εττεεπειιό.
Ηετ πιιννεπ]π άει· ιοιι€ε επ εετιἰἔε Ρι·ιιιεεε νειιι
Οτειιιῇε πιετ θ.ειι @οτι παπι άειι νοοι·πιειΙιέεπ ΚοιιιτιΒ πιω

Ζννεάεπ !ιοιιότ πιει· ιεάει·ε ιιιιτιεπισπτ Βεποειά. Μειι Ζεἔτ,
ω άε Κοιιιιι€ ήπιε ιιοοπτετ ιιιετ ιὶε τεεάετιιτε 8ειιεἔειι
πειά πεπιπιτ , επι άεπει· πειτε ινε! πιετ πετ πιεει· ονετε

Ιιιιιιετιιιε , άιιιι νοοι·αιετιέπειιι επ Μιεπειά πω! Ζοιιάειι
πιιιιτιειι τεἔτνειατἀἰΒετι , παει· πεεΙει8 πεεΓτ €εΒενεπ , 20ο
άι·ει Μι νει·ιιιιιιι, «πιτ ήπιε άοοπτει· πειτε εειιεδειιπειά
:Μπι όε2ειι ννειιιἰΗ πεπει·ιάει·ι ντεειιιάεΙίιι8 Μιά εεεοποπ
πειι.

Μειι Ζοιιάε παπι· εειι' τππειι Βι·ιιιιποπειτ €ενειι, επ

πετ Ρπιπ ντιπ 8ενοι·πιά , ω ω" €επιιιιιΙ 2ὶεπ πι ,ε (πει

νειιπειδε 2οιιάε νεειτιέειι; άοοπ ιιιι ΜΒΜ ω 3 επιτ ω;
€εειιε ννεΙΙενεπάπειά τςειιοεἐ πε2ετειι πω, οιιι ποπ ιιι
ἀε2ειι εαπ τ!ε ι·ιτειιεοπειι νιιιι ιἰῇιιειι τοεποιιιιιϋ8ειι σεποοιι
νιιάει· τε οιιάει·ννετρειι , επ όιιτ Ψεεπεπ ήπιε νετππῇΐ

ΡΙιιιιτε ω Μπι. Ζοιιάει· τινἱ]ΓεΙ ιο Μι εειι ν:ιτι :πε Ροπ
τιεπε ι]πει·ε, Με άε τςι·οοτε Ροπτιεπε ποπ Μιιτ·ι·ι:ιικιειι

πιω πι πετ νιιιιι· πεεί`τ Ιι%ειι , οπι πι.ιιιιιι. .Μπακ πιεθ

1 ιη ·)
Με ροιτειι ,. ειιε ιιε ποσά Με «Με ιιιειι ισ. Με ιιε ιόιιιζε
Ρι·ιιιιιειι ιιειιιιειι , Ρι·ιι:ειι ιιει·ε νι·ιειιιιειιιιιιιειά επ ιιιιιιιιειιιε
αεσ.ιειι. Πω ιιωιιι, ιιιειι ιιειι νεοι· ιιεει· πει εεε' €εεοιιιιο
ω» 8ειι·ιεει ιιιιιιιιε1ι καιω. 20ο ειιι ιιει ιιιι Με , ιι%ει

ει· επει·ιειιεάειι ιιι Με 2ειειέ, ιιιε πει εειιε @ειπε εε=
π·οιεειι εοιιιιειι ιαιιιιιειι ι:ιει›ι›ειι.
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Σφάετι, ρ δ'ερΔεπιθοπ

Με1ι [ισεΓί ἰιι άσε Νεάοι·Ιαιιάειι ῇιιἱετ πιει πο! πιο!
δεσ Με! σρ. Πι σερ σου ρι·οερσοΕι.ιε άσσι·ρεΙσορσιι νεα
σου νσει·Ι: , ἀεὶ πιεσε Βσεο!ιισάειιιε :στι ΒσΙιεΙΖωι νεοι Με
θε ιιιΜι]Ιιε εεεΙειοΙιτειι ισ ω πρι, πιει άσι·εσΙνσι· «πομπο

ρι·ιιοΙιιι8 σιτ86Βεσ1ά.

οι: ρι·σερεοσιε Μιά 1·σσάε 1ειιιεσ11

ΙΜ. σρ σερ άει· όι·οΙιεΙ. Βο2οσΙιω ρΙει:ιτεειι ιιι άσ !ιοοΓά
Μιά Μπι $οσιι 8σΙιιιιι€ετι , επι εοΜει· Βονοτιά Π: , σε! ΜΙ:
ποτὲ πισ8 ιιιετ @κι ειιΚσΙειι ιι:ιειιιι τω· ίτιισσΕσιιιιιε παει
νει·σει·ά εεννοι·άειι ; άσ ρι·ιρι πιω Θωθ» ιτιο.ΗΒ εεεισΙά , επι
βετ ννει·ι: 2οιι εσειιεπι ΒσεΙανιιιΙποΙ σπαει· ειει.ιιάσειι.

Πε τήά ΙισσίΈ ΑΙΜ 8εΙιειιΒειιἱε νιιτι ιἱε σιιάσ Βα
πιο.ΐεοΙισ 8σεΙειι·Ιιτειι κνερρενιιερά: ΜΕ σ. ι:εΙΒι τννιπσΙσ.οΙι
68 , οι ει· 1108 Με! εστι :πιεση Βσετει:ιτ πισω εσιι εσεΙυ.::Ιιτ ,
σπάει· άσο ότι ιιινε.ΙΙσιι ιἰει· θετιιιεισ.ιισσιισ σωστα Ποτε!
παει· ι·οσπι , 2ιισΙιτ Παει πισω , Βσέσει·ισ παει· τῇΕᾶοιιι
τιισιιΙισΒΒεπι ιοάστ σρ Ιιι.ιτιιισ Βειιτι; ΗοΠει,ιιά πιει νι·σσιιιάσ
ειιιιΕσπιοΒιιραι ονει·ειι·οοιιιά; σαι πια 2εΙΒι _, νσι·νιιΠ άσ

Βεάιιιιρσ , ω» Βετι1εϊσ τοενΙσε‹Ι νειι ΒιιϋειιΙ:ιιιάει·ε Με!
ἱιειΙιτο []αιιά πιο!. νι·σειιιόε ιι:ι.πιστι επ νι·εστιιάσ νσΠεειι.
Πρ;; νοΠε - :Μέτσοβο 1ισσρ · - εοΙιἰῇτιΕ ιιοΒ ειΠσειι άι Βε
·Μπειι·άει·· Με εῇιι Μπι @πιο ιιισσάείτιιιι!.

Κική τι

(ιη)
ΜΗ ΒΘετιε ορειι ΜΗ ικκΙει·ιεΙΜι, ιη εεπε «ω» 8·ι·οοΙε Ι
εΞειΙοπι , 2οπιάει· ΕτειιιιοΙι , ΒιιιτεοΙι ά ΒιιέεΙεοΙι ιο Ιιοοτειι
εΡτεΙεειι.

θεου τειΖΙ8ει· €εεΙΙ 2ιοΙι τΙε ιιιοε·ΙΙιε, οπι ΙΜ:

ΝεάετάιιιτεοΙι το Βιιιιιι Ιεει·ειι; 2εΙΙε βετ θουνει·ηειιιειιτ

εεεΙϊ πιο σπιτι ‹Ιο ιιΙΘειιιοετιε ειιοΙιτ πιο: άσε Ει·ειτιεοΙιο
τωιΙ , επ δ.ε οΒὶοἰοΙε ετιιΙεΙτειι νιιτάειι Ιιει.ΙΙ' Ιιι άεεεΙνο
ΒεεΙοΙ‹Ι (*). Πι @σ νε1Έειάοτιπεειι άει· 5Ιαιοιι-θειιει·ιιαΙ
ινοτό.Ι ΕτειιιεοΙι εεειιι·οΙπειι , ιιιιεεοΙιΙειι 11ιοετ άιιιι ΝεεΙοι·- .
άιιιτεε:Ιι; επι (ΙΜ πως άσοι 2οοτΙο.ιιιιζε Ρει·ιοιιειι , όιο
ΙΜ ιιΙει:ΙιΙ: ιιΡτεΙ:ειι, επι ω: εειιο οπιὲςεΙιιΙεΙιἰἔο Ι]εΙεΙΙιεΙά
ι:ιοΙι Πειτε: Βοάιοιιειι νε.τι ·εοιιο ΜΙ, άΙε ή 86Ιιι·εΙ:Ιε58
πετειειε.τι, Μο ντιπ άΙο , ννοΙΙιε Δι νοΙιιιιιιιΙιΙ: ιπεεεΙει·
πἰῇιι

Πε Ιιε·ΙΠ ΦΠ· ΝΙουιπΡειΡιοτειι , θιε ει· ΙΙΙ ΙΜ:

- ΒΙΙΙ: ιιΙΙΙιοιιιειι , ιι «πώ ιη Με! ΕτειιιιιοΙι εεεοΙιι·ενειι ; επ

ινΙΙ ιιιοαιτειι ΒεΙεειιηειι, άειτ άε2ε ΜΙ νικ τΙε @άσε
___----

|
(ή Πει @ΙΙ €εοπε ΙοοεσεΙΙΙΙΙςΙιεΙά πει ΙιεΙ Ποιινοι·ιιειιιοιι€
Μ, πισω· εοιιε ιιοοιΙιεΙιεΙΙΙΙΙΙιεΙά , σαι ιΙκ:Ιι ἱιι «ιο Ιω «ΙΙΙ ΝΙΚ Βε
Ιιοοτειι‹Ιε ΨιιΙα:Ιω ΡτοιΙιιοΙδιι Με άοειι νοιειιιιιι , Ιε Μπι ἱοιΙετ_
` ΝωειΙΜιά" ωιωΔ.Ι
.Ρο κ”.
Βε δ. ιοι.κάε Πάει· τιιἰεεοΙιἱειι εειι ιιιΙιιιΙοι· Μιά 00Ν.ΙοεΙ
ΙιεΙΙιΙιετι έο"Ιο:Ι, ΙιιιΙΙεπι
ΙιοάιιοΙιΙ"Ιιειάόε, «ΙΜ ‹Ιε Ιε<ἐετιννοοι
ιΙΙ8Ιιειι! νατινοΙε Μάσι, ιΙΙο εισαι ΝειΙει·άιιΜοΙι νοι·ετεωι, Με άι:
ΖιιΙόοΙΙΙΙιε ΝειιετΙιιιιτΙειι ἱιι άι: _δΙ:ιτειι-θειιετιεΙ, ννεΙ εειιε (Μη
ΙΙοοι·άπειιειΙσπόρι·, ννἱΙ ΜΙ άσοι· κΙεπειι νοΙΙιοττιετι νυοπΙειι Ισοει·ε
μπι , Ιπι ιΙειιιιοάι.ιιΙιεΙΙΙΙιΙιεΙά :πεΙΙ, ιἱοΙι , Ιιοε οιι€ωτιιε οοΙΙ, Ιιι
ΙιεΕ Ρι·ιιτιεοΙνιιΙΙ. Η Δωικω. Ύνειιε4:ΙιεΙϋΙι ννετε ΜΙ Ιω:ιι.ιεοΙιειι,
ω ιΙΙε: ΖιιΙΙΙιιειΙετΙοιιιάςιι νιεΙΙογειισΙΙιειά Βειιοιι€ ΙιοιιιΙειι , οιιι ιΙοοι·
ΙιεΙ .ιιιιιΙοετειι σ.Ιει· ΙΐοιΙειΙωιιΙει:Ιιε ΙιιιιΙ, Ιιιιιιιι‹ι ιιιεάοΙειΙειι ι.ιΙΙ ΙΜ:

ΝΟΜεΙΙ "η Μέσο βεί Με οιιΙΙιεΙΐειι. ?ΙΙΙ 1οιιτΙειι άειιιτάσοι·
ἰιιὁΙοιιιεει· Μ", «Μπι Με εεΙΙΙΙιε ινοΙΙογειιάΙιει:Ιπιι άπό Βιοπ

ιΙοπ8ιιιιιΙ 8ς;ΙΙΙΙΩε οπο! Μι ΜΜΜ.

'

.Ρε ?στα

( 115 )
«ΗΜ. Ζὶῇ «ω» ᾶἱε ΤΜ. -άσ δείπε, ννο11ω ιιευιεπ ώ;
01120 άο Βε1οιηετϊΠεετε -ό.«ΒΒΙειάειι @Μ νειπι 8εΙιεεΙ Ειιτορα.
ΙιοΒΒεπι 2ὶοΙι ὶιι άετι Ιειε.Ιοτειι :ϊήό Βο2ἰ8 Βώοι1όεπι :πετ
1·εάοηειάτιΒειι ονοτ άο ιιὶΠ1τεἱᾶὶιι8 άει· 111ει8ΐ νειιι ΓΗΠΕ
τἰῇΙ:; επι εοτι άει·πεΙνο , νετεοΙιτἰΗ εσννοτιὶειι άσοι· άεε
ιοΙΓε Βε2ἱτϋιι8ειι , Μῇ ιἰε νοση;αιοωεπε νε1·ονΘτίι18·ναπ
Μοτεει, ΕΜΗ: θεο Με! Μ.ι·άΞε ΡΙειιιυεήο νοοι·, 0111 όσ
ϋειὶ1τἰπεειι

νεπι 2ῆιιε

ΑΠετοΙιτἱετεΙἱῇΚε€ε

1νωμειωι το

νἱετοιιᾶεεΙοπ , επ ννἱ]ιΙ: ώ: νἱει· Ιαιτι!επι @ο εαπ ΠειΕθ ,

Ρτιιὶεεεη, ΗοΠε.11ό. επι ΒΡειπήε, επι Μ! ονετεοΙιοΕ ειειιι
ΕπεεΙ:ιτιά.

Παπ Βι1Ξεταειά νειπι οετι ΗοΠατιά8Ξ]1 Ιιι1ἰε ἱε ιιὶτιμε
111επά ἰιιἔετὶἔτ νοοι· βετ ΒοΒτι1Π: , πω” ιεΙάεπι ΕοείΒαειτ
οτι ιιὶΜεΚωι‹Ι ω εἱει·Ιἰ]Ι:Ιιεὶ‹Ι.

Τσου Π: Εειωετε ννὶΙ‹Ιε

Βι1τετι, ντοε8 ιτιοτι Μή , οἱ” Πε σοὶ: εειιο 'εοίο. Βε:Βεεςάε:
άΞϊ νετΒοοἔἀε άωι Ρτά]ε 2ο ρετοειι€.

Πε Βιιἰεεπ_ ΦΠ:

€εΒοεάο Βοάετι 2ἰῇτι πάω οτι δεωειΕΕε!ως, επι :1ιεεεω.Ι
νετεἰετά π1ετ εοωΙάετήεπ ε1ι ειτιἀετε 1:ι1ηεϊνοφηΒτοιι8
εεΙε1ι. ΗΜ: Ιιιύε Β. ν. νειιι άετι 'Μιτου νΕκπο1.κ , πή
πἰεΕε1· νο.τι Βιιὶϊετι!ειιιᾶεοἘιο ΖειΚειι , Βενιιτ οεπιἱ8ε , @Η
εεω ἱε Με!! 8ι·οοτ ,) είε: εοΒοοπεϊο νοοτ1Βτου8εε!ε παπι
01ο ΗοΙΙειτιόεοΒο εο1ιοοΙ , επι ᾶειειτοιιἀει· οεπι ΗοΒΒοη1ει
πιο

ννοιιάε1Ή]Κο

νοΙΜσιεΜΙιεἱάῷ

Οιιάει· δ.ε Η:ιιι€εοΒο

νετ:ατηεἙἱη8ειι Μάτ :Δεη Βοο8ειι Ρτῇε οΡ ἀὶε νεπι οτι2ετι
ΑωΒαεεειάοαι· 8ἰτ ΟΗ.απωτο Β.Δοο·ικ

Εειι νει·βωϊ Βιιϋ;οη

'ε 1ειτιάε ΒεΙιοοΝ: Μπι καίω «Πιτ Ιειιισε!ετι τε ντοτάεπι |ίπι
Βοή8τ , 8ε!ήΙ: Με! :ἰῇιιε.

Ζἱῇιιο 8ε11ιειΕπι ΒεννειπάοΙτ Μ ἀΞΕ

ομί8€ σου' εεΒεεΙ 1ιἰει1ννε1ι ννο8; 2ῇ 11εοΠ εειιο νεπ·ισ.-ε

ΜεΕπιε ιιε.υ8εΙεδά νεα ΒτοΖε ΚιιπετετιιΠτετι άε;.· νετΙορρος
με εετικνειι; Κιιπετε!.ιιΗιεη , πάει· Βεννειι·ἱιπε , εοάιικιιάς
9

(

ιιΒ 2

εειιεπ 20ο πιιι€ειι απ , πιειι εετι ω· Μ” Επι Με·

9318Πα Πετ π εειι ιιιιιιιιεειιιι νιιπ άιέπιπ8182ε11, νία· να.
εεπειάειιΙιειά πι πενειΕπιζε φάω” επ Παπ· ενειι νει·
ννοπάετπιπ π; , Με π: ειιιιιαπ, πι ιδει·ιεΙνετ τει.πεσεπίτι
]:ιιι€ πι Μπιτ αςειιοιιιειι.

Βε ντει18ἀ, (πε @ι πεππετι 8ε-.

Μπι , άε πιιιιζειι , ινιιαι·ππ π; τε8επιποοι·άι8 ιπειι·ειι, επ
άσε τεεετεπ , ιπε π; πιεΙΡεπ νίει·ειι, επιι νει:8ετειι. Με
πε νιιπἰειι , επι Δω πε ιιιτάι·οιιπειι ιῆιι πεεπ 8εεειειιι; επ
πιει· πει-ιτειειιι πα ιιο8 άε2ε πυεεππειιιε 8ιιιπιι8επ , ονετΙε-ι
νεπιτε »πιω , έπε εε ἔειιιαιιπτ, επ Με πε @Μπι πάω”.
Βε πιειιεοπ π πτ·οοε απ» ει” ; πετ €πιε πεποιι‹ἱτ Μπι Ιενειι
Ειι επτιετε.··τ 1108 , ειτε ,τ παπι: επιπ ιιιειιιιοπ τεεεπι πω
πε8ενειι.
Οοπ πεοτειιιτ πιει· εειιε ιιιιιιπιεππιπε, ω;» "π οπ
τω8ωιπεΙῇΙ:ε νει·ειιαιεπιι8 νο.τι οιιάπεάεπ , πεποοτεπάε
εαπ άειι Αι·επιναι·ιιιε νιιιι άειι Νεάει·π.π«πιππειι ΑάεΙ , ω.
Βιιι·οτι νικ Ψ.ι:ει·ιιπεπειι. Ζπ πωσ ιιοποοιιε Ε8γΡτισε,πε
πίει·οειγΡπεπ , νει·εεπειάεπε ιιιππιει.·πεΙππε πτοππειι "τι
Βεεὶἀποιιννπτιιιετ ι πιει» επ Μουτ: , επ εε:ιε ποεπετὶῇ›
άιειιιειι νοοι· πει· ωιιΠωις επι :εΙάπειιιιι ποικΙτ. Βοοπ

Π: που απ ειπα-ι πἰετ το πω πτὶΕειι , 811 πώ α* Ι10ώΐ
ἰειπιιιιά οιιπι1οετ, Δω πετ €ειιετι. πι.

›

Βειιε νετάεεΙάπειά , “πισω” άε δυ.ιιιιειιπτειι επ Φ

Ρειιι88επιπάε

πατώ σπάει·

‹Ιε Βοοιιισοπ Κο.τποΙι)πειι ,

τι·οπ ω" εειιι8επιε ‹ἱε ειαι·ιάειοτιτ, τι]ιἰετιε άε πετεειἀεΙειἔἰΙ3··
8επ οικω· πετ Βοιιοοι·εΙσ.π.

Το! πιει·τοε π Μ; .οο1τσου·

Παει: εειι άοσάε 1εττει· €επΙενειι, επ Π: πεπ Βετιιε1°Μ,θατ
πετ ιπεει·ειιθ.εεΙ ό.ει· ΒιεοοποριιεΙππε πετεΙιι_τοτ οΡ ιδ.ε2ε11
«Με οιιπε2ετ π.

πωιππωι

Μεπι @Η ωΙ)ιωτι, ω τω Κ.ιιιιιιι8 ω

πω· άειι Βιοεοπομποεά εστι πεποεπιειμ

€νι)
νττιετιιιτ άε Ρετ” ει· εεττ :οπότε Με2ειι.

ΟΙ' ει· εεττ άε2ε

@τιμ ετι Εο.εΠιοτε ΒετεεἀεΙεἔἰτιΒετι 1108 ἱεϊε “Η τετεἔΕ
Κοιτιειι , ο ιιὶοεἱῇεὶἱῇξ 'τε ΊιεεΠεεειι.

Πε ΙτετΚτεἔοιἱιιἔ δε:

>.ΉιτιοετιιεΙετι ΒεοτειειΙ: Μ! άειι Αετ€εΒἰεεοἘιοΡ νεται ΠττεοΜ,
επι άε·ΒιεεώιοΡΡειι νεοι ΠειετΙειιι οτι Βενετιτει·. Π) 8ενετι
2ίοΙι εεΙνειι άετι :Μοτο νεο άε Οιιάε ΚΙει·επτ] νεοι άε
Βοοτιιεειι ΚαΠιο!ιβ:ειι, ννειε.τοτιάετ ετ] σοὶ: άσοι· βετ θειι
νετττειιιειιτ ννοτάετι ει·Ι:ειιά, επι Ρομπ πιο! εΠε ΜΜΜ

ιἱε ΒΙειειττι ντιτι οοΙιειιτπιειΕετε ετι ετιΙὶ-ΚιιτΙιοΙῆΚετη άἱετι
Ιιιιιιτιε τεἔετιΡει·τῇάει·ε Ιιιιτιιιε Ιεετετε!εεΙε ειειιινντῆνετι, πιο
πιοΙι το το ννει·ετι. Ηιιτι ιτινΙοεά εε8Ε τιιετι ιο βάτες;
ει] ]ει1τιτιετι ε!Ηιειιιε τιὶε£ υιτεΙι1ιτειι διο πιεετάετΙιειά άει·
Κεϊ]ιοΙιβιετι , άιε Με ιιιτεΙιιι€. - ()νετ Μ! 8οΙιεεΙ 8ειιοτιιετι ,
Βεετει:ιτι Ιιἰει· τνείιιιδε ΡοΙεττιἰεοΙιε τκνἰεϊειι.

[Με εμε οτι

ιἰειιεοΙιεἱὰἱτιΒετι5 οιτι απεΙΙ:ε ιτιετι ττιεΙΙαιτιάετ τιοέ το€ετι-έ
ντοοικΒΒ ιη Βιι€εΙο.τιά , ΒεΙιεεΙ οι άει·ι ε!εοΙι1ειι ·ω11εω
τίεΙ:ετι Εεεε!! @τι ιιιισ.ιάεΙοειιπειι , το εεττ' Ιεννεάετι τειι!:·

Ματέι: επ ιιιἰεΙιετιἀεΙἱ: , ·ύν·οτάειι το ΗοΠειτιά νγειιιι8 εε
τεΗ. Ή: Μετα, οί ει· νεοι ιειτιο.τιθ. πιο 8οτοτιάειι νοτ
άετ1 , άΞε ‹Ιε τεἔτεὶτιττἱἔὶιεΗ οί' οτιτεἔτοἱιιτιἱζςβεὶά νεο εειιετι·

Ριτε:Ιϋέετιτ ) ·άιετι Ι1ῇ ΙιεεΠ· Ιιοοι·ετι Ιιτεόι!τειι , Διοτι άιιτπ)·ετι
εϊεειτιάε Ιιοιιθ.ετι; · Με

2οοι:Ιο.ιιι€ε Ρι·εάΠεειττϋ εἰετι εε!

νετι τω ·οτιθ.οτεοΒειίϊετι ᾶοοι· εετιε Ιιενι€Ιιειά ντιπ @Κέ
άτι11εΒιιι8ετι , άιε ενετι 2ε1ά2ειοττι , Με εἴ τε 1:ειιι·ετι ἱε;
οτι ννειετντιτι ει· άειιι οοιε ε1εοΜε κνειτιι€ε νοοτοεειάειι.
@τι , όιε ποθ , παει· :που τιιῇ νετ2ε1:ετάε , άσοι· οτιττιιά

άεΠΙ]!τε ειΓΕειιι·ιττ8 νεοι 1160” Ιιτι.ιιά @τι ΒεΙειιἔεΙτΙ.
Με τι ντε! εειιε ιιι€ενο.Πετι, ἀεὶ Ιιετ εεττ Βε!οτιδττιβε
ειι Ιεει·2ειειι:ι κνετΙ: 2οιιθ.ε @τι , κἱε εεεετιιετΙειιιε νεο εετι

ιτοΙΕ , απο νεο!. άοετιΠ]Ε, οτι τε ττιειΙςειι πιτ άεειεΙΙΒ ειστεεΚ
*ο

(ιι8)

ΦσοττιεΠι Εειι ερι·εεΙεννοοι·ά Βειισσ1·ί: παταει· οι” ριιιιιΕ8 ω
Δια; ω ιαιοετ ονετεειιετειιιιιιειι πιει άε νοΙΕειιιεειιιιιέειι,
ω κει εστι τ1ιιιιτ2ειο.ιιι Βεπιιατι ]τιιιιιιειι ΙιεΒΙιειι.

γει·τιιιιειΜε

Ιω

, έτι ΗσΠειιιά σνει· σιι:ειι Κσιιιιι8 ιν”.

1.εια ΙΙΙ Με Ιιοσι·ειι ερι·εΙιειι Με! άε ιιιτάι·ιιΜάιι8, νωτ
ιιιόε ιιιετι Ιιειιι Βῆ 2ιιιι1ενειι Βεύτειό.ε , νεο Κσπίιι€ υαπ
.ΗσΖΖαπά επι δ2αιιυιοικίω· ναπ .Βπξείαπά.

:Πει ιιιιΙϊσετιε

νΐοστ εοΙιειιειι ιιιι] άι: νει·2ειι , ᾶὶε Π: 2σσ νειειΙ: σρ εστι"
ιΙει· ἔτσοῖε£ε Νεάει·ΙειιάεσΙιε 2εεΙιειιι.ειι 1ισοι·θ.ε τσερειεεειι:
Ραπ· Πειιν
Ζέπ παει” ἰε Ισἰεἰπ,
Ζῇπ ιἰααεί ἰε έ;τοοΔ,
Πῇ νει·ινοπ άι: είίνει·υίοοΔ
=θει·ιιι8 ισ Ιιετ νσοι·ιι.Μιρι σρ σε Ιιει·Ιενιιιε νιιιι
Νεόει·Ιο.ιιάε Ει·ίιρει·σειιι. 1)ε 1ε.ιικ].πιε18Β, εσιισοιι νει εε

Πεεά , ιιιειιΙστ εειιε ιιΙεοΙιιε νει·τσοιιιιι€. Π: Βεει·ιιρ πιει
νν·ιιιιι·σιιι ΗσΙΙειιιά 21111; εειι 8ι·οοι: Ιερει· οτιτ1ετιισιιάΕ. Εειι
ιζι·οστε Ιε8ει·τιιιι€·τ ισ ιιι εστι Μάτι ΙΛ8.Πά ιιει·Βειιε Με κατ.
νι·εάε ειι Κοοριιε.ιιάεΙ Βειισοι·ειι άε πει·Ιιε επι .ΙιειΙιιιιιι
Βι·ειι€επιδιε νν·ειρειιειι ιτειιι Νεάει·Ισ.ιιά Με 2ε;Π.

Με.ε.ι· σε!

σιιάε ΒεριιιεεΙ , ντῇε |ιαπάεί ¦ ννε.ει·ειειι 'ιι Ι.ιι.ιιάε εισα
Με νει·Ι:ιισεΙιϊ πω: , ιι άσοι· θ.ειι ιιιν1οεά νικ ἀε Βω
Μτιθ.εεΙιε ΙιεΙειτιρετι Ιιετ οιιάετιιτε Βονειι 8εΚεει·ά.

'σ ΟταυεπΪιςιἔε, σύ δερ£επιὐει·.

ΙΕ ΜΒ , οΙ› εειι' ωεω1 νικ οτιιιύ.:ακΙ:ε Άπω ωἰῇΙειι

νο.ιι άο2ο @κά ,¦ σεΜεο Βε!ατιωΕε οΡᾶεΙνἱπ8εη Βε:οοΙιτ ,
νεο ννοΙΙ:ε ἰιι δε: πι1εεετε ΗοΙΙακιάεοΒε πιὶειικνεΡειρὶετεπ
1τοτειεε εεεενεπι ἱυ.

Βε διζι·ιτοιιιἰ πω, εετιἱἔετι @ά έμεΙεάε11,

άσοι* άεπι Κοιιἱπε εππι8εΕοοΙ1ἰ: , επι οιη;ενοετ 2εεΠε ει”

Βιέάοι·ε 'παπα 'Πι ΜΙ ννοι·Ι: ΧωτεΙά, οπι άσε άειειτ πμ
Βοτ8οπε οιιάΒεάο11 οΡ Με άεΙνει·ι επι το οι11ό;εΗ:οπ. ΙΜ
πωπω άετ ΡΙ:Μιτε ἰ.ὸ ΑΒτετιΒι.ιτε.

Πο ΒοενοεΙΙιεἱὁ. νο.π

ιιτιιει=ι- , καπου , 1ίτι8επ , 2ε8εΒ; ΙειπιΡετι, πιι1Μετι επι
ΙΙΙ1588θΙ'Βθ(180118.ΡΡΘΠ ἱε πω· εειυΖἱετιΙῇΚ; επι εεπι Ρτοΐεεεοτ
11εεΠ: οι· 2ὶῇτιε νειεἱο ύνοουΡΗιαϊε , οφ θετι ειτΒεἰιἰ Με Βε#

Μακη. Ηῇ ἱε "τι όοτάοεΙ , Φωτ ει· εειι €1°οοϊ 88Βο11ν7
Βεεἴτ Βειταειτι.

ΝΠ] Κοπή βετ ντῆ ᾶαὶἀεΒῇΚ νοοτ , άειτ Μ!!

οετιε Μιά οί ᾶοτρ Μακ @ , @κι άε ονοτΒΙἰῇίἱσεΙοπι 2ο
ΒεεΡωτοπ νωι Ιιι:ιΜετι νειιι που νετεοΗ!Ιωάε ετοοΠε;
επι Π: Βε1οοϊ νοο1· ΜΕ ιισ.ειετ , ἀεὶ: βετ Μα: ΠοεΗοτ @κι

Μ άε νὶοτιἰε οσων· ονετεῖεΪΡἱ εει·ιιοΙα ἰε , `ᾶ€ννἱ]Ι ει· νοΙο
ιιτηοη ιἱ]ιι οΡἔεἔτεινεΙι _, ᾶὶε όη8ετννήΐοϊά τα Βετ Νεάει·4
τῷ: ΒεΒοοτετι. Ηεί Βε1εηἔτἱῇΕεἰε , - ἀεὶ: Π: ει· 288, ννειε _

που ντοιινω-εοπωπϊό , δε! 2081°νοΙΙ6(Βε πω ΒεννωιικΙ
88ΜΘΥΒΙΙ , ννειατναιι .άσε Ρτοϊεεεοτι ΙΜ ΙιεινοΙΘετιιἰ Βού88

‹ »ο ›
ΈιεεΙ'ι: 8ειειενειι:

» Πε πιεειπ σεΙο.ιι8ι·ιιΚε νεα Με σιπάεΚ

Ηιι€ειι ΒεετειιιιΕ ω εετι 8ετιιειιτιιε , ννειειτνιιιι σε Βσιτειιετε
Μι: νσΠιστιιειι ιη ιιεε2εΠε σστερτσιι1εεωΙιε 11οιιώιι€ ιε
διεν·σιιάειι. Ηει: ΜΜΕ εειι νι·συννειι-8ετιιιιιιιΕε ιε @ιη , επι
Εμ πιει ΙιεΕ Ιισσ:ΐ‹Ι παει· Με! σσεϊειι.- Βε ιιιιΒετειτιιι ε ε»
εειιε ιισιιόιιι€ πιει άε Μισό σπάει· ιιε Βστει , ειΪε οί” άεεεΙ
νε εειι Ηεετι πεσει οριισιιάειι. ])ε τεΒιετιιατιά Με σΡ ιιειι
Βσε2ειιι.

Οιτιειι·εεΙιε ‹Ιε ιεεεΙ ,ιιιειισΙιειι άε εΙειιτεΙΒεειιειι ,.

νἱιι‹Π πιετι εετιειι εεερ ) πιο 8.18 ‹1Ξ Βσιτιεἱιιειι 8εννσσ1ιΙιῇ]:
:πιο ιιιιιιι;ιε:Ηεεάετειι 8εσττωτιεπ

Οπα Μ: @Φτάσει νιιιι

σε Ειι1εετιιεσά ι.ιι εειι. άιισΒειε Βιεεεε!ει:-έ επ εξι άειιιιΕει:
ειιάε ω Μπι Ιιεει`τ ιιιειι @Με 1σεεε ιχεερειι ἔενοιιὅειτ.
βετ 1109ιε ειι εε ειιεΒσ8ειι_ πιεϊετι σΡ 1σεεε ειι1Ηιειι ·εΕεειω
1)ε;ε σιιωεΗ;ιιι€ ὶε άειι ιε σριιιει·ΙιεΗΠτετ , Ματ Ιιει Χιρ

;ι·σειιιιιιεμ ι:ιιιιι1ειι άειι σιιιττεΕΕ80 νε.ιέι ΙιεσεεΒοσνν , @
Μ] Ιιετ ·Βεει Βενσεετάε @φιοεαιισω:π (ΒιιάΕπιπιει·) ναι!
Βεϊ'.πιἱἀᾶε1εὶε. Βεᾶεεξτε. ¦--Ετ εῇιι εειιίΒε εΡστειι νεοι· Βατι
βειι., ‹1‹ιτ Με; σσΙ: ιιττιετι πιει εεε!ι ΒενιιΙἀ.2ῆιι εεννεεει."
])ε ιιιάι·ιιι€, άΞεκι άει;εεεΙισιινήιιδ εεηΡισε.ιε Μι @ω
εεΙιτει· ΒεΙαϊειι , ιι: , Δω ΙιεΕ άε σνει:Έ:οιιιίσε1επεψινειιεεπε
νι·σιινν νεα ιιιιπείειι9 :Πε άσοι· 'εεε' δενν·εΗι€ε115 άσσά ισ
οτιι€ειασπιειι, άειιΧειιβε νσΙσοπιισΕΕ: @σετ ιπει:ει·ιεισΣάειΙ_
πιο Ιιετ δεξισιινν; εη

σει; πετ 78ειιειΒιι., .ω €ΘΙ00ν0Π ,

ννεεειιε 1ιεεεω1ι8 νοστΡεωτιειι νεο άειι Εισι:ιά-ειι άε
Ζωο·ιε ιιιεηιΒιε Βιιιεταειά , (Πα. άεΒΜωνοΜΕΞσσεειισΙα
νειι ,. σε εε» (που Βσηιειιιεσιιε -Ιε8ετριεεια Β 8θννθΒ8Βιι Χ
σνετείτοσιιιά Η ιἱε ·δει·δε οἱ νιστάε- εειινη Μ] εειιε όιε13

τιιι=ηΡνσμε 8εΒει11ὲε°σἱεεειιὶ με ισ ‹Ιε €εεεΜεάειιίε νειι

ΝεεετΙαπά·, εεάει·τ °στιβει:,εώιβείιιάε1η - ω; <ιενι31ι νεοι·
Ι:Μειι.' Βεεε ρ!ειιιιι ν” ιιιιεεεΒιει1 εε” σε.ιιιιιιπεσει, οἱ

Ι Μ» 9
νεο! απ. εεόεεΙΙο παπι ΙΜ Έστω .άα'πίαπί, ΙιεΕεεω Με”
κνεετ , άο.τ Η.ωιιι.ακυσ ίπ άε οπωττε1εοπ νου :Ιου Ησει8,
νοτιπισεάεΗβι ιἰὶ8°Ι: -ΒΙῇ Με! ἀοτΡ νοοτΒυτ8, Ιιοοίτ 8εεῖἱοΙιτ,
ννσΠε άοι·Ρ 28θΓ αιεΒἱῇ άε τιιϊπεπ ἱε . νιτεειτονετ κά] @τα

Χοπ. Με έκ άι: οπά!ιοίά Βε!πωιάε Μπι· πι! :ἱοΙ1 ΜΕ νευ
Ιιεια! Νικ άΞετι Β·ειίαή01° Ήοιέπιιο1·ετι , ἀἱε σαι άειειί ίϋδ.
πισω εοΙοεΓά ΜΒΒειι , (2ὶῇιι Πω πινω $οιι.ιπυε) ᾶἱε πι»

έτι
πω·
Φ: ι:ΗΜιιΜΙο
ΜΗΝ: «πω,
Μ νΙι18Βόό
νοοι· επ , ει!ε9ει·
ά.ι€ Ι1ῆθ.ε2εΙνε
οετιεπω:
ΡΜωτἀιινἰεΙ,
, όΞεπι

Μαϊ @και οιιωἱἀἀεΙΙἱῇΚ όπειτπια :ιί€ΘεοΒοίε21 ΡῇΙ τι·οί επι
νστΒι·ψ6Με θ). πω. ιἱει· ΒοΒο.Η:επε ε.εεηωι , ὰὶοἰη @πε
Μου. Ξενοιιόοη @η , νοοτειι ΜΜΕ οΡεοΒι·ἰΠ Επι».

Ο1-:κκ·. ΙΜ. (Ε1ετϋἱτιιε οθω...ω.ω ΙιιΓετἰοΗε). Μειπ Βεεθ:
ετ σοὶ εειιὶ8ε ΜΒοεΜΜΒιι εθνοπάειι νει11 ρϋΡειετάε Χοσ
ωω.Η, €1ι αεκ υ.ειτπιίωΙψ Ιιειπϋι! πιι1ιιτειι Μη Τιωμπτ:$
επ Ηωιμπτε. Πο Ηοο81εετω.τ , ᾶἱο ΜΕ οραἱ€τ Μάϊ
ον°οτ ` ἀο· ·ϋὶἰετὲινἱιπ8ει1 (άο 11%: ΒΕνηκε) νοτιςεΜΜ άο
εεΒοωνειι ακα' οοώεε Ξτι ΕπΧεΙσ.ιιά ειει11νν^ο2ἱἔε Βοιπεἱι1+
εέ:Ιιο νίΠαο. Ηῆ Μικτά Πι άπε ηωιποΜε παπι ΜΙ: εεΝεο!
Μ! Βσννῇε. Μ νΞιιάσπ, τΙ:ι€ Ιιε€ οοτ8Ρτοπ]ΜΜΕ έ:οτι εεηἱ8

πιέτ8εεωΕ.εεΒοιινν ἱο 8εννεοετ, ννεΙΙ:ε νΊευ8ε!ε , εοο Με
Ειἰῇ πε είο!ι ωωωε1ι, άσοι· 11% Μ εεπε ΒεεΕοιιὶιι8 @μ
αΐεοΒσεΙά-. 20ο Ι:οππ 116€ πιή Μα νοοι·; - ναιιι€ :παπι
νἱικΉ άειι @νουά ὶηΒεποιπετι άσοι· «απο δωσω άτιεπϋέω

νετΙτεΕΚεπι , ονετΒΙἰῇΐεεΙειι ναιι ΒσιάΡΙο.ιιΕεεή , Κειι.Ιιεπε- ει:
ιΕοοΕΡΙειειωσπ.

Ιπι εειιοτι πω! πεταει· €ενι1Ιάεπ ΡΜ πωπω

Μπι οεπι Μ , ΜΒεποε8 νοΙΚοιπωι ω...: , Βεείοϊε11

(*')

2ΐο θ. “Ή Ι.οΜ,8 ."οτιάε Πσπαπά.νώε ΠἱεΙοτῖ,

δ' Με!. Η. εδώ.

Χ

.Πε Ϊ<ΓΛ

Ϊ( και: )
Μ και φάει ιιαι·θ.οτι νΜα- άε ῖιπιτ Φ1ωΦοτέάσ:π οιο86Μ
πιω: ΒοιπείειειοΒε·268ο!ε;Φ
ι

ν

·' · Έ

· ·· |

.

θἰετἔνειά 1Βεδι2ί· ὰ πιἱΪ παώ· @Β |:!οοε!ει·"κότΕ;

-:=·
ΟΡ

πιῇτιοιι .τνε8 <Βἱτ1€.°ὶΙτ @τα Κοτιἰηἐ νσονβί; , :Πο 1ε-ΎΜ
-8ἰτιἔ., άεφέεο!ά·:άοοτ Ιν·ήΐ οί εὲειΥὸΙΒοἱεγτετιῖ , -εέιΙ:Ιεεά,· Βα

ΠῇΕ !πή , 'ίπ ιιιαΕΐότω,1 ΗΕ] Θεώ άοότ @ή ἱε‹ῖὲτ;·ἀἱε Βειπὶ
οιιτπ1οεΠε .ἐςο8τοο£, ΙιεΜσἰΚΎιὶὶ €6ΕΚέπε ΜάπιΝνοοϊόάα
Ηὶ] 8εωΙά2εστ ·οτει·ΚόΙ5>Μι·, ΐΗιήηκε άό 8ὸὲ8Ε -ό6τ Μ
Εειιὶτι8 ε! σρ ιΞῇιι.ἔεΙεειτιαἰΙΒοἀιπιὰϊ. . ?Με νεΓΙιεΙειικὲειιιἱ

δε.ε1τιάε @ο Κοτιίπεε `ΒΘεταἀἰ86>ΒοἔὶὲΒὲἱᾶ, 8ει.ειτναι1ε· Βεἔι·ἱΡ
/Φο Βονοιη οτι Πε διιτΕ ννωαφ886πι ,› :ΗΕ €ερπΤίεηνωση»

«πω» ω ῳωθω:ἔ6ΠοωεΠ ω Δ;Π·»κΦωε8τι;κ., 1ω£:εω
.νει-εἴ Εειιτιὶε: Βεδίβώι :ν·οίι α! «Β :οΒόετάεέ]επι θεια :ῆτἱ
Βρυπάει·πεωφιτ., »Με Ιω :ΗΕ σ. Μο.αι·ζ οτήτε2>ιι€7·τε 1εοπιση
ΙΜ
νοι·Ιιεο.ϊ: Η: @Έ Μάι ν6οι~Βῆ οΡ~·ιτιἰῇειφι1ἔπνο8
πισω· ‹ἱε 1φι·Ε, ει: 114" Νεά:

ΒεεπἶΒεἔειἱ”..

, ΕΜ ίοοΕΊ1ί]:2ί::Β:.&α19

3ι·ειά Η11πιέιι·2οπιάοι;ρεπίδοϊίοτώεΗτώη

ει: :πιω ·ΡΪοιειϊε: Μ θετ1οφοοπ Μη-νοι·Μοτι ΒοπουΙω;
άει€ ἔεειιπὶιιε.·1π·ειεΙιτΨ νοτείεταϊ νΜε ,:ἱε;τνἔἰ]ΙωἰΪἡ*Βεν1ὅΜ

Μάι οτιάείΊ:έω ΡΙειε.τεΕ6 Ξη$ .εαπ εὸοιΊΒοἰῆΪυεωϊοἑΙἱε·;
άειτ εειι ννεἰιιὶἔ Ειδα πω; ῖ $Ρσοἀὶ8ἔνοὶΒᾶ€ιι_Βυἱειἐκἄἰ`εἑ:+

191:1ι11ι πιοτ Ζῇιιο €εωΑΗτιω 'Ηθι·νωΒΔω εετεΐ:οϋ11Ημήε;
118€
εε€1ετί
υ1Ηάεπι
ΒειταΒενειΠίη8.
άει· πάπια: , 21]
επι παά
τιειτ11Ρωιτε
1ΜεΕλάτοπ
:πμ€ειωιιιΙ
'ει. Κοέδιτε;

:εἔἱει·Βὰιιἀ , ται άι: Ριάτιε πω: 2ἱὸΒΪι1ειπιπ Ι1α:ιτ·.` 'Πέσε
Ειιιπ:επ11; _, πετ .πιω ,' εοΙΞβα 21ῇτιειι .νειάει· ἀιιΥΔιεεεΞΙ:ἙοΠα
οΡ2ὶΒΕεπἀ. -

`ίε .ννετΚεειειιπ νει11 @εμάς φ2.τεο]μπτΕ δω

ωοεἰῇεΙὶῇΒεπμπΒεἰἀ;

εϊειο.Ι: ειο.ιι.-11ε1μ_]1αοΐά νατ1]1.6!;

11ορατΚειι1ε11ὶ-ναιι ΟοτΙοε Αϊ παει· 11ί1,.' ημτ_φ0ΠΎΘΓ20·

Χοπ Ι πω! άεεεΠάοάιασ.ιιννΚευή8Ι.Μά Μέι; @Μάϊ @ΖΩΗ

Χ ΜΒ 3)
σσάει·άεεΙειιπαιιαξιι Ιιειιτιιιιι·δ, Με εεε ΚσιιιιιΠϋΚε· να

άει· σρ ειΠε άετάειαΠαπναιι ιεθει·ειι ται: ωιιεινι·%ετ·ισε
εσπσσιιιιι .τε·1ετιειι.

Π: αιιει·Μέε σρ Ν; ω; πιειι ναιι_ιιει·ι

°Ρεα!ιιι ,ι·.άιε ει·.8εασιιρειι π·ει·ιἱν(ΙιεΙ°. πω: άε 7:1·Ρ9) ,Με
αεειάε «και πεεΙιετ , ·Ιιετρεειι αρι·εεΜ ναιι όε ιιιειι;;ιιεισ
εισικ.εατάεσιιε Ειιιιιιιρειι: νεοι· σει: εααιιρεαιετ,άεε:;Μιεύ
ιιοο8ει:ειιέ·· Με ·Ι:·παιιι

εειιαεετ σιιιισσαιδερειιιιιιΕ

ασιι·θετιιιετι ,σιιΒειαιιιε1ιβιε ν1εεω·η πτσοι:;τ Ρεξ παιι!ηαεα
Κα· ιισσὶ!: σωμα ει: εεέι Μσιιαι·σΙι

πε ΠεειετιζΙιεΠιΒάσιιτρ

πιει ιιιί1ιδει· .ωεΙξααιιπιατιρρο8 ειιΐιιιίετιιβε νωσοιι;;:ι:ᾶαιι
Κοιιιιι8 Ψιιιι.ιιια·ναιι ΠοΗιιιιά σρ σα; αιδιωιρεωεα.
σα, ᾶασΙι€ Μή, Βεναϋεὶ Βει: ιζόσεά :Με άεπι Κεραια ω»
Ειθ10ϋ28.ΌΠι σιιΒεραπε ΙοίΒρι·αιτειι.· ΕετιζΚσιιιιι€ ·ιε έΜο'Μ
σπάει· άειιιειιιιο|ιειι, ιιιααι· Η'εέπιποσι·ιεΚευνοοι· @σε
ειι ιιιιιιι 8ενοεΙ άσετ ιιιἰῇ ·σππϋΙεΙοερι·ιδ τει·ιιέΓιιεΙιριΕΕειι

και: αιιΙικε ;ιιι·οΓιιεΙιε ειι -σιιιο!ιι€Βρε ΗΜ.: , =ιν·δαι:ιιισε :εειί
Μ.ε1·Γειι]Ε:·ιπέιιέειη .εοΙισσιι·τεειι εσεις Βενειιαι]τιει :ιω
μιι1ι·έειισοι:ειι 8ερΙααιεΕ , πατώ: πσιιιρειιααρειι-αιοστήσει
ααιιρεαιρι σε; ·.0ιιτ:ιιιιιιιισιιπ ι ω. Ωκεα·ι:ιωι:ι·.ιιικειμ - Βα
αίὲ£αιιά=1τιεεεΙιεα @Με επι ΙιετιιεΙ, ΕιιεεισΙιειι ΙιεΕ εεΙιεΕισει

επ άειι Βοιιιιι>εειι. ισ ιαοσΙ‹›ιιἰ2ε€€σι·ιἀ;8ιῇ0οῖ”;.· δει: ·εΙ)€ε·ιροε
παει,
ιιιετι:αεσπετιάη @Μάιου 30 ΝπεαΕΜπετι, Με:
ειιιάε ιιαατάοοι· ·εειιειι ιιιειι:=ιεΙι .τε 1ιεΙιε8ειι,· πειιιιμε!ιήιιι
σνει·εειι τε Ι:οιιιειι, πιει. σε, ρΙε86€1ιειά τω· βσόαιτευεε

ήπιε Οι” ια· Ιιή , άιε σαι Δωρο" .Ντε σρΝόεεε..ααιτάσ
Βε!ι:Ηιιιέ-ρ Με κατά αιαάισιή επιασε .ισα σ! ιἰε παΜε “Με

α·επι,σάε.ιι.!ι.ι:Η άίε:ιιιι.-άε·1οα8τε· παιιάεΙΝ! :ΕΕι εναι-ε
πεΙ Με ι!ιίετ ·::ιο8- εευιἰὅτ·›·νει·εω μ. -ιιιαα1%ι Β6Μσιι4εμ
εεΙιειά τιιιιιιοΙιειι=ἀε ταιιρειι άει· ειετνεΒιιρειι_ιε- νοΙει;ι·εΜ
7ώείίς , .πειιιιιεει· ..ΖΩ οι:: άε εο!ιααι ποτάειι 8ε1ε8ά Μέρη

Ϊ( Με θ
Ηιτικι Δω «ιο πιιιιειιοιι .ΒεαΙιιιτ ΐιι ιἰε ΙισΠιιιΒοΗ ιἱῇιιοι·

Μπαμ Βάι : πάω ΗΜ πιο διει·Βοιι ωεωω εῇιι :Επι Με
.ι61'ῇφ ιιιιιι άι: ννωεια:ΙιιιιιΙ. - Ιιι @ποπ νοιέ8ειι Ει·ιείιιιιιιιΕυ
το ἰΕ ιιιεΗιιιε νιιιι Με!. ποιοι: ιἰει· ευ.ιιιιιιοΜ, πισω
ω δε νοι·εσΗΠειιθ.ε ιιιπαιιιοΕιιΒιιιι πιω· «ιο Ισει·Ιτειι Μπιτ·
ό:: Μαι , 8εᾶιιιιειιᾶε τ!ειι Ρωαικαιωι, άσοι· ιΙι·ειμε
τύιιιιΠεξιιο Βιι·σν·ωΙειι ει:ΙιεΙΙεπ1ήεω, εισαι Μι ειιιάΦε ΜΜΕ
ΒιιιΕο εισΙ:Ιιειι, Φο πιω ωεΙιοοτάσι·ι ινοιιἰειι ωεΒοιοι!ιπ

Μ Με ει, ω σοΕ σε κοιιιιιε Πω πιιι8ι”Μ Βιιιιιια
ωϋιιιιιιιἑιιμιι; Μ] Μιά .υἰῇιιο Βειιι·ι, ΒεΙιῇΙ: οΙΙι άσι· Με..
ιιιΒιο, 'ΩΠ'ΒΪ'ὰ ει· ΒιιιιεΗ8 Ηιιιο ΕΜ Μ, - Η: Μιά 1ΜΜιοι

ΜΙΙειι Βενειι , ιιι6ιειι Πι Μιά Βιιιιιιειι 8εννοιαι· ·υνοιάειι ,
Επί-Μι ει· δικιά οι” Μπι· για ι·ιεεά; - ω, :σο-Με Μι εισαι,
άσθ.ειι ει.Πε τι: ιιιιάειισιι. Βε Ιοει·ι·εθ.ειιαι άκου Ν6άει·Ιιιιιά
πω: Ρι·εάι!τιιιιτειι ω” ΜύσειιιειιιΙ πιο Μπι; , Με ό:: μειώ

Επιι€ιι ιιι ΕιιεεΙιιιιά. Πε δοΙιεοΙο @Με άιιιιιι Μ] ‹Ιο @να
πινω

ΕΜ ικαιω ιιι Με! ειιιδειι .νειι απ' Γιώτη οι' θε->

::αιι8 , πιο Ιο2ιιιε πισω τοπ πω: ω: άθ 80ἰιτἱΗ ,· οεπι Ιιιι8
86Βεά, νιώσει· εειιειι Ρωω , «Ισ Ρτει!ιΚιιιΣε , άιο18οννοοιι+

ΈιΙ: απο: ΙΜ πω· «Μπιτ, 1208 απ? Ρεωἰιιι , εαπ-Ποια:

ΒοΒεά , ειι έειι' @ΡΜ Μ νοι·ιιι Ιιεει`ι πο! εινα»
| οοιιΙ:οιιιει πω: Μο; @Με
Με ιιιοεοιο οωεωω·ω
εοΒι·ιιιΙ: ει. [δε Ρι·οάΒιιιιιιειι δι88ειι Βοοιιε ωΜπιιιι1οιι οι
Βοοι1εΙοεάοι·ειι. Με; ,_εωιι1ι σοι: έα οιιάει·ιιιι€ειι άσε· Επι”
€4.ι·ιι8οιι οοιι'- ειιιιιΠεει =2·Μιτιιοιι ιιιιιιιισιονοι· @ιι ΜΒ, επ

@Η Μάι: 8εΕ]Κιήόιδ τ$ιίαΪισεΚίε 1ιοσπϋε , διά: σπάει· ῶεΡτοεΒ
·εσΜοι· :Μη Ιιιιιι8Ι. Πε ιιι6.ιιιιοι·δειι ντοπιπειι?:Μεπιπωπ
ε! εοεο1ισιάειι; ιιιειι Μ: 8ονοφιιΒιι: σιι ΜΜΜ Μοε1οιι,

νωατνοοι·-ἐιιιοιι απο Πάσιο =Ιιιιιιι· ΜωιΙι, επ ιιωι·νοοι·
1·ενοιιε νοκ εαπ' Βιιω1 εκ ΒεπιΩΒΒοπἙ Μέσο ΜΜΜ
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Βε @νη νιιιι σαι Ήειι8 -ωεωωε πειτε πιεσε
σι›νσΪΗἰτι€ ντιπ

εεείκτετι.

νοστεετεί Πει; εσωτ

όιιιντιβτε »Με , 'ννειιιι·σρ σ!ε ΠεΒετιιιστε πιει ι·εσειι τσειιι

ιιι·ιι€ειι; σπιτι εειιε νετεεδιειάετιιιειά νειι·ΒιιισειτρΙειαιεετη
στιιι·ιτιιςει ντιπ νεϊτε ννειάετι , Βια· στι ει” όσοι· νν*εΙί8
8σΒοστιιτε ειΓεεννιεεειά; ννε.€ετ.!οι_εετιε εοοτ·ι νει·ι.ισστιετιιιι
Βεεις. ιιΐίζειειά , |:ιεττνεΙΙτ Επεσε: τισε Με εετι είπε σπα ποπ

το! εετιε Π.0ιιιιτιάσειιειιιιιιετησιιιιπ Βειιισστι:, άιιιι άι: ιιισειΔ-¦
εἰἔε έτει6Ρειι·]σετιι ετι νιιιΉειι ω! όλα νιιιι εε” Βτιεειεστι

θειιδΦΙΜι:ι.;· Βε νιιιιιότιισΙει·ιε $ενετειι εετι Βιιεστιάετεστε
.έιτζ @Ωω σΡ;, .Με Με” ΒσνετιιτιιρΡειι πνστάετι` Με!
Με "Η δισκο! 8ειἰεΉ, ἀεὶ ΜΗ: πιει: ισ , σίιδσεωιβτιζ

τῶι. ΎετΒασιιάσ ν1τΒεσεπιπΒετι.·ιιι.·σε ειιασιει·ινση:ι:5» :επι ΙιεΒιιειι ει! ότι .σε Ιειιι2Με 1υντιΜ;ί8 ξειιι· ιτικΗσΠιιτιά
μεσω 8ειιικΙ. ι1)θ -ιιτειταεΒιιδιεπ.,
ιτιειι. ΜΜΜ”
πιεσε, ετι ννε.ει·νιιι τα Ίιερ'τιιιιτ «ΙΜ ιιεΜισάετιιννειιιιτσε
Βειισοτάειι 1 Με Βιιτ8ετε 9 :Πε μια τεΕετιιιε;ι επι !ισ€
νει·άιετισειι ,_ τινων] τσεΒει:τσιιντά_, ννοι·θετι ΜΜΜ ω*
ιτισει· 8εστ·ιιιΜ ,' άιιτι άσοι· @τι ττήηεεέσες]ε Εεάσιμ ε; ντιμιιῆ

πιει: σε άι!ιεει:ισεε, ιἰἰε Με στ” :ενω ιιιιῆὶεπ «Μ. ειπε-τεστ!

ΩΠε88ετι , Γεω πιει σε ΜΗ εεΒιεΙιιιΕε:·ι Με” ΗοΙΒΜ··

(Με)
εοΙιο τεὶε8ε2οΙ νοτωΙάο πώ] . ΜΚ Μ Κεὶποι·νειιι ΒιιιιΙειπά,

τοεπ !ιῆ άεπιι ·πο8 Ιειιι€ε ΜΜΜ , Μιά ιιὶϊἔετοεροπ _, «Μα
Ιιῇ άιοοίΙ; ω. σου αεαιεωεοΒιιΜΗυΒ παπι £ιιἰιιεπ ΕΜ Χε
ιἱετι. ΨεΙΙ: εεπι ὰἰοΡοτι επι ΒΙῆνειιάε:ι ΜΜΕ Ματ εειι

°08ι°ΡΗἔἱ8Ι1€1 νωπά ΜΙ: άειι πιστα! ναπ ακου Μοτιιιι·οΙι εο!ι- .
τα! επ πιω πιοε9: ΜΙ:ετιιιεπι , Α1.ι:Χ.αΜπ:ιι νετετοιιά 2ἱοὶ.ι
Εφη»

Τοεπ ΒΙῇ ἱιι .Ειι8εΙωά νι·οοε: π παει· ἱε πιο ΙΜ:

Βεξηοεπε νοΠε Έ" *ΜΕ !ιῆ 2ε!κετ, νετ ειιιΕννοοτά πιοιι
Βετο 8ενε11 πο; άοοΙ1
απο!

ικά Νώε εειι Ιὶῇτι|ο'οωΡΙἰ

. ή Π: α...: , ἀεὶ δάΕ τΙο αετΜειιΠβεε Πεάεπ

παταω; εβ 2ῇιι ιιΠειι πο· πώ €εΗε€ά."

.

‹···=·· ΗΜ άοο!γ νωωεάο Π: άπο ΡΙειειω ῇιιἱετ :κι Μ·
ΜΜΜ: , πω: οπιτάσ ῇειειτΙῇΙτώΜ νετ8ειάεώιΒ παπι άο Νεέ
ιϊετΙαπάεοΒο ΜεαῖεοΒαΡΡἱ] νιιτι Ι..εΜετΙ:υπάε Βὶῇ τε ντο
:ιεπι , εειιε νεΓ88.τ1οΗΠΒ. παει· Θεώ 8τοοϊ8 ιιιειιἰΒτε ω...
άσε υ....ιε1.ωωθ 1ιαειτιτιοτι άεε [.ιιιιά.ε Βήθειι Εοπι€. Η
παπι ΡΗιει'τε Μ' Με εεεοΜΕτο , άσο!. νοΙεττοΜ :Με εὶοτέ
]ἱῇΙεΙιεἱᾶ'ι:ιἰεεοιιἀε ισ.ειΙ , Με άε Βιιτεστή και Εεὶῇἀοιι οπι

Ιεισεε νοοι· 1ιο.τε ορει1Βε.τετ νετἔειιἰετἱαιεεπώ Μάϊ πεπρ
Εοο!18.· Μι εειιε νοοι·Ιαιπιεά· 88ΗιίοΙ1 2ῆτιἀο, «Μετάει1 οι·
ΡἰΪΡοπΒὶΔτιεπ 8εΒι·.ει8τ , οι «Ισ 8εΙοοι·έΙο 11εο1·οπι οι:ι!ιι1ϊόειι
Μάι πετ· όσο το6Ι:· πω @ή ταΒέιΕ.: Βάσει· ιόΒεεΆ :ῆτι'
Βτιιιτωωι ω. Εεωιεπ; πιο:: ι1Η:τε 2ἰοΒ ὶτι ΒοἔτωΙἰιἀἔοη απ»

νιἰειιάεἙῇΕε ©οεέεΙσπισ.Ε )· Μ” ύ·ι·ει€επι Μαι· .εΙΙ:έσ.ιιάετρ Ωω!
παπά· ›εη··8εΙιιΕννεπεοΜπέοπ , ἱιι Βεθ:ώμιι80τι πιο Ιωδ

ννέιειι επι άεε!ιιοπιίυε ,· κι» «Β ιΒέ ΡΙειιιτο Μάϊ, πω»
Μα :ποπ εΙΕειπἄετ Η Ιθ.Π8 11%! εοφἱειἱ 'ΒοοΙΙ:.- Νο.Πατ ά52

εωω· @Ι . 86έ:Ιαΐιτά Μη θνο1·ά Έιετ εεΒεό!έ Βέ2εΙοϋΒερ
ίπ «Μ. ,ωστε πω Ύε120όΒΙ: ί να.» Βο11ω66 .Μάο Βο
θ.ς:ηειατ _. ΜΕ Ύ'οοτιἱᾶετἐοΒεΡ ΈΘΗΘοδω , !ᾶβ°νετ!;€ᾶετἱπΒ

( ' πια 1

-

|ιεΙ:ειιιι 'Πειτε πω: Με άοεΙ σ.ιει· ΒϋεειιΕοιιι.ει , ιπιιεωΡ
Μι Με! ερι·εεΙ:ΒεειοεΙιε ΒεΗοιιι επ εειιε νοοι·Ιε2ιιιε ΕΜΗ.

Ιτιάιειι Πι ει· οοιι: ιιιιιι 8ε!ιπι]ίεΙιι Μιά , οι” άε Πεάετιιιιιιι-ι
εεΙιε Με! πινει ειΠε θε νετεἱεειιιειι νειιι νοοτττειΐεΙῇΕιιειὁ.
Βε2ειτ - άειε ι·ειιενοει·ιιι8 νειι ν.ιισ Με Ρ.ιι.ιιι 2οιιάε πώ
άε οιιιει;ειι2ε88ειι]Κειε Βεννιι2ειι ιιιιτει· ιιώιοοιιιιειθ. επι
ΜΜΜ ΙιεΒΒειι εΙιἔεΪενετἀ.

Τει; οιιιιετννει·Ρ Μιά Μ) Βε

1ιοεειι Ιιει Ιιει·οειιιά οΡεοΙιτιΡΕ νεο ΙιεΕ ΠεΙΡΙιιεεΙι οι·ειΙιεΙ:·
Κε". ω 2εΣυεπ ; επ κιε2ε ει·οοιε Με άει· ννιῇειιεὶά ιιιεισιιιιε
Ιιἰῇ τοεμεεεΙἱῇΙ: σρ βετ ΒειιεεΙε πω. Με Ι.ειιετΙ:ι.ιιιάε.
Ηει ΒεἔἱιιεεΙ Μπι πω££ξςΪιεΖά ειεΙάε Μι οΡ άειι νοοτ
ιζι·οιιιι , Με άε Βεειε ιοετεετεειι; Μι ιοοιιθ.ε Με , Με άε

άε εεΙΠιειιιιιιι Ζω ωιεεειε πιο ιεθετειι ιιιειιεοΙι ὶιι Ιιει:
Βιι2οιιιιει· τοι Ιιει: 8ειιεεΙε ιιιειιιιοΙιτιοιιι, επι 1ιοε Μικτά
ιιιε.ει.Ιιτ επι ιιιιιιεΙοοε άε νοοτ8εινεπιθ.ε 1:ειιιιιιι νειιι ειιιάετειι

ιε Μι Ιιεπι , «Πε @Με Ιιειιιιἰε Με! Μπιτ ιιἰιἔιιιιιι υπ εεε
8ι·οιιά νεπι οοι·όεεΙ ειι νει·Κτεεειιε ΙειιιιάιΒιιεάειι , επιδε
άειιιιι ιιι ιῆιι ειεειι Δω.

Ηἱῇ 2ειάε , ειι ιει·ε8ι , ἀεὶ: Με

Ιενει·ει:ι Μπι 8ι·οοιε ΒιιάτειΒετι εεειι Πω: νειιι Ειιιιάε ιει;

ιιιιιε.ι· Μ: ιειιει· , όιε Με: , εΙ ιε Ιιει: σοι: Ηει·ιιιε , Με
Βτειι€ι 2οι νετιιιεετάει·ιιιε άει· ιιι8ειιιεειιε Κιιιιάι8Ιιεάειι
επ 8ειιοεεειιε , Μάι νει·άιειιειεΙιβε ιιιειεΙα Μ] ειιιιε ιιιεάε
ιιιειιεεΙιειι,_ ΙΜ Βετοο8άε, Ιιοε ιιιειπωω ειι Ι.ειιετοεϊε
τιιιι8 ΙιεΕ ιενειι ειει·ειειά Βιι:ειτειι; Ιιοε εετι εΙειιιᾶνεεΙἱἔ ι:ιεειι
παει· τιὶιιιειιιειιᾶΙιεἰᾶ_ επι νοΙπιτιο.ΜΙιειά άειι Βεεει ειιιι.·ει·τ

επι ιτει·Ιιειι. Ηὶῇ ι·οει·άε ιιε οιιάετεεΙιειάειιε ταΗ:ειι νειιι
ιιιιάιε ε.ειιι

νετεοΙιἰΙΙειι‹Ιε νετάιειιιπειι νικ οικια

ιιειιειάειιε |ιοοεε 8επειΒιιεΒΒετε ιτι Πει τιιΕ ιἰετ Ιει!ει·Ισιιι
«Μ, θε οιιιιιοΗεΙιβειιείςι οιιι τε 8ειιιΕ. ιιι ιιΠειι πιτ τε ιππικ

ω; , ό.ειι ι·οειιι, :Πε Ιιεπι ινιιεΙιτ, νεειΚε εεΙιιι:ΗΒ εΙαειει Σ.

ξ 128 )
»Β 11οοἀιεὰοΙῆΗιοὶιἰ , · σπα :Με πιεεπνἰκοιιιἰἔό 2οτ8 @ΠΕ άπό
νει·Ιιενε1ιώε άοπΚΒοοΜεπ νιιη άεπι μαι! Με ΒεεοΒενετι επι
το ειιὶνοτειι , - φα Πω άοοτ ΦΠ; ιιΠεε Μ] πώ 8811έΠΙ1ο0€5ί
ε.α.ι18ευωπεπ ίτιάτιιΕ πω".

νωπ Μπι Ρη.π Ιιεείϊ εαπ:

άιιἱἀεΙὶῇΚε υπ πνεΙ!ιιὶἀεπιἰε ιύϊεΡτειαΕ ; μαι εοΙιει·ρε , οπι

8.2Π18θΙ12.Ι118 οί κττοοπιά ΗίηΚειιόε £οοπι Ϊπνσωπ1 Π» ιῆηειι'
ειιςπιά. Ζῆτιο 8οΒιιατπιειΗ:18 ίέ τπετἰἔ; Ζῆπε νοοτ£Ϊτει8!
νεττεειἀτ Βοοηε Ιιιιι·Ιε1ο8ίεΠβ€Βώά; »Με εὶῇτιε ἔοἀταεὶπιἔεπ ›

ἀαὶἀεπ κὺω@!ιεἰά εαπ: -“ Ιιὶῇ Ιιεο!"τ οεπε οη8εάκνοιη;επε·
2οΠΒεβοει·ει:Ηι18 , ω νεοι ΧΗ.οΒΗέετ "ΜΗ άπιι ΒὲνὶΒ-·

ΜΗ. ἰιι ιιΒάι·υ|:Ηπ8. Πι $όπι νωπό, ΒῇβοΒῆτιΙ: ῇιιἱε!:
86ιο!ιιΡωι ποστ άειι εΔο.ιιά;ώοι: Μ] ΒοΗοεάα - Έσω ‹Ιε

τοᾶενοετἱιι8 εεεὶιιἀἱἔά ννπε, 8ἰιι8ειι ιἰο Ι.εάού ονει· , σαι
ΒΚ εειι διπεΙ παπι :ιεεςειι μ" ώτεοΒιά]νάπέ ν6οιΈοετοΙάο·
Ρτῇεντειεευ , ὡ·ὶε Με Παω.

Μειι Μιά ὶεᾶει· άει· νι·πι€ειι·

απ» ιιοππι1ει· 8οΒονειά, 811 πα ποτά ει· ἔεεἰεπιά άόοί
Με! νσετΡοιι πμ 863!! Ριιρἱει·ῆε , ννο.ειτόΡ Με! πισιω11ετ Φαξ

νται.ει8 , εΠε μπώ νιτίΙάε έοοτεεετε!ά ΒέΒΒοιι; ·εεεοΗ·6νεπί
πιο , Μ 6ειιο Βιιε.

Πε μιάτδεΚο2ειιά: ννεν.1·επι: Ι; ονει· Φέ

Βεεϋε "εμ , επι: ‹ἰε &οΙΒΜιώ το νε1Η]!κευ , οί &οοΙ·· δέ
πνωἱει· Μνοοιάτ:8 πιω νοτοιιάετάο , ο! άουτ ·Ιιε2·εέ:1ιοΡΡοώ

πω: Μουν" , Μ' ιΙοοι· Μα αειάέιωεί?Μ Η κτοτΜτΑπ€ο°
@τι Βωτειιιτιάσ πνοοι·άεπ. Π. Ψεξ]το :Δω άε Βψουάετα·

Κεπιπι.ει·Εεπι κ1ετ 8οοτειδέο!ιε τεζὸὶιεΗΠἔἑννἰῇ2ο ? ννειετἱ11
Βε.εαιειτ @πιο νοοκωΠεΠ]ΚΒείά ?· επ Μέ Ιιοε νει·τε νετὁἰε-:
ποπ άε ωΙΙτὶΒιετι τΐ.ετ όπάϊεκ,, Η άίτ οΡεἱἔτ , Με νοοτ-·

ΒεοΙόοιι τω· :ιανοἱέπ8 ίπ άό·βώιιηάεΙΜΒ πω ψῆε86ε1ἱΒὸ·
οιι&ώνου·Ρεπ €όψοι·άέπ έτοοηζει:©εΙά ? Π!.
ωιὰ6ϋ4#
ννετρ·νοο8· εοαι όάσΒΜι.ιΕ): Ηι:πικεκι:ιικε ονοΜΜΒ·Βψ

θΣϋπιπαι·. - Μι π·οἱ8‹Ιε ό.ο ΒεοοΜεάά1ι8 Μνο:ΜΜ:

ς οι ›
μη., ιιιιιειΕοιιιοιι οι; άο Ρι·ψνταδοιι νεοι Μ! πάει: @ω

Μου οοι·έ8Πο , οι μου άοι·ποΙτο άο ΒοΕι·οοιιιιιΒ ννιιιιι·άιο
ννειε 8οΙ:οιιυά; άι: νοι·ποδεΣάο ιιιι.ιιιιιΒι·ιοΙ]οι ννοιἀειι Υ8τιιτει.ηςΙ
6οω· οιοτι 8οοικιτωι, ω άο ιιιιιιιιιιιΕ911€10 (Μάο Ρωιιαοω “Με
πιο άει·οοΙνοι· νΙιιιιι @ο @ιο πιο. ΟτιᾶετννῆΙ Μιά ιιιοιι
μπει , ΕΜΗ] επ Μια Βιιιιιειι 8οοι·ιι8η στι @ματ ‹Ιο οι»
αιεΙιοάοι·ι ννοιι·οιι ε!εεΙοορειι , @η άο νοι·Βιιιιοήιι8 ιιιιοοιι.
οιιι 25011 :και Δω τιιιιιιΙΙιβ 2ο Ιιετοοιιι8οιι.

[Μάτ διηΒοη

ννοάοι·οπι Ρε;Ρωι νοοι·ειϊ, οτι ποσά”. Με εοπειιιοΕισ.Ρ Εμ'
πω» πω, νοι·2οοιιι άι: Ρτοειάειιι:, οειι οοἔοιιΒΙἱΙ: “ΗΜ
Μαι άοεά πιο Δια εοΒοά. επι οοιι 1ιοετιιιιι:ο πιιιο.ΜΜ
Μακ! Βοι·οεά: ιιιισιιιιιεεειι επ ιιιιόοτο ντιιοΙιτειι νιει·ειοι·άοη

«Μπι άιιιο1ι.

ΤοτπιῇΙ βετ ιιιι8οι·εδτ "ατι ορ8εάι·ει8οιι ,

8ἰιι8 Ιιειτ ΒοιεΙεο1ιιιΡ οοιι ΙιιοΙιήο εο!ιερρειι , «οι Μισο ει»
Εοι:τιειι ιιῆιιἀο · ποτά οειι ίεεετιιτοιιΕ ορ 'ο ΚοιιιιιΒιι ει”

οοιιεΙΙιοιά ιιι€οιιτεΙά , άιο όσοι· άειει·τοο νειινσιιιτᾶἱειἰο αισιο
τεΒεΙιι 8ονο18:ι ννοι·τι. ιΠειιιιιιο. :στις ιιιοιι ΜΝ: νοΙΧώ.ιειζ
νεο ιἰειι @Δια Τοι.ι.ιιιιιι , ω Μαιο τοΒοιιννοοτόιε ΜΜΜ
επι , εο!ιοοιι Μι άιο νει·Ιιονοτιο €τοοι:Ι.ιειά ποιοι: , οι» ιιι Ιιοιτ

Ει1εο]εο!10 Μιά Θου απο Με Χίος άοοτειι·:ιει1τ , ιο Μ(
ονεκινιτεΙ που ιο!ιοοιι πιο άοοΙι:ι·οΒ'ειιά.

Τοοιι πνοι·άοιι πιο

Ιοιιετειι ιιι8οιιι:οΙά οι; «ιο αΐεονωάιδόοιι νιιιι άσε σπιτιου
εοΙιειάετιε ο.ίάεεΙιιιιιοιι , :Πο Μι άιο 8οΙε8οιιὶιοἱό. ιεΙΚοιιιι
πιει «πιο νοι·ε ΒοάιιιιΜοιιι ί Πει! πιο Τοι.ι.ιιΔιι ινιιιι ινειιιι·

Εβα εο!ιοοιι ; ‹ απο , ΙιοοιννοΙ Μι Βοοιι Ιιοο8ο άιοΙιιοι·ΙιιΙιο
νΙιι8τ ιιοοιιιτ , -Ε8τ ει· πιω: εειι ποιοι 8ενοοΙ επ 81οικ1

ιη @πε ειιιι€οιι ,' 'οι ήπιε νοοι·άι·ει.82 ιι: 2οο ἰεεετε!ιῇΚ οτι
πιο Οοετοι·ιιοΙι , - άιιιιιιοῆ Μάϊ Μ] άι: 2ννιιιιο οοΒοιι επι
Με άοιιΙ:οι·ο Βάι· πιο οοιι ιιιἱἀεΙὶῇΚειι οιιιι€οι·, - Με
Ιιει οιιιιιοΒοΙῇΙ: ἰιι'2ῖιιοιιι Με! ιιοο8εΠ]Ε Ώ Βοι·έοιιάοκιι 011
"ΡΑ

ι.·Ι-ι

(πιο)
πιει ω Ριῆεοιι. Έσω πιω σε 8οασπόΙιειά π" άσπ

Ρι·σιιιάεπι 8σάι·σπΙ:ειι πω ,· Βτειετ τσιπ ιιιέιι Ησπνιιιι Επι·
ίπ εεπὶΒο πιεσΙεπ ιιιιισ άιιιιΕΙιστιιι8ιιι€ πω νσσι· Βετιεσ-·
ιισσ8ειι, ω Μι 88επιτ-18.Μ: Μιά ιπΠισπιτε ιιισ8επ πωπω.
Βεπε πι σαι ισπε Ι.οετο.ιιι· Βἱῇ σε Βειιιοπι€ιππιεπ, πισω

Χι·ει:Ιιτιεσ πνοΙειιι·εΚεπάποιά πι ΗσΙΙ:ιπκι 8·ι·σσισ Βεννσπάσ

:Με νοι·νισΕτ !ιοσίτ. Ηἰῇ ρι·σάιΙ:ισ πτσσι· εσιιι8επ “μι πι
Ι.σπάεπ , επ - ιισσ νσεἰπἰἔ Μπι πισιι Με.: ό.ε ιιιΜεΕσπάσ
πιειπποπ ντιπ σεπ Ι.ιιπά, σα! 2σσ «ΕΒΕ. Μι σπε Η - οι· »νει
τοπ , 8σΙσσΐ π, εσεπ 2εεπειπεπεσιισπ σιιιΙσι· 2ι]π 8σιισσι·.
ΑΜ ει· εεἀτοπἙισπ ποιό. σρ «ιο Βσ2σπά!ιειά νιιπ ιειπ:ιπά,
ἰιι κινέΙΙεσπ ω εει.πεο!ισ ρρπσΙεσπειιι άσε! πω, Βοδι·σεΕισ
ιιισπ Βοιπ πιο! εστι Ισ υίυα2°, παπι· ιιισπ @π πειιιιιι πι
νΙσοπι. (Μάσι άσ 8:ιετεπ πω σαι ΕπεεΙιοΙιιιιιιιι , άιεπ

π; Ιιιιιιιισ σΡΙσιτεπά!ιειά ινπειι·άιέ; Ιιειιι·άεπ, σιιιἀιιτ

εο

τι·ειοΙιτ Μιά @πιο Ιιιιιό8επσοτειι Βε!πειιά Με πιειΕοπ πιστ πιο
Νεάει·Ισπάέσπσ Ισττει·Εππάε. Σεπ ννε!η:ιτοΕεπτΙ ιιιιιιιι εισπά
σΡ επ ιιιεΙάάσ άεπεΙΒι πο.ιιιιι . ιπει. σε Κτι·ισπάε]ήΙιεισ Μ»
ύνσσι·τΠπ8ειι; 'επ ἔεΙἰῇΕ πιο ειπάει·σπ , ιι.ιιτννσσιάόσ άσσο πα

ιπ πωπω πι @Με πω. · ΒΚ και” πετά νειονσΙΒοιι.<ι ,
Υπι·ίτευ.ιάσπ νει·ιοΠιτ άσοι· θ.σ 6ω1ιτω1ι;1ω πω ιπιπ άσπ
Ιιεσι· Βι:ιιι.οσ ·, ιιιιπ πω: εεεεΙ.ιισΙιειΡ ιιισάε8σάσεΙά. Με!
1ι1ιάάσ Μάικ :
‹
λ
'
Ψε1 Μπι , Μαι εσΙνειιά ισσιιιςειιιἰε, “
ΟΡ νι·οιεπισειι εισαι πει σοι· πιιιε ε1τσε1επ ,
Μ..
η ,

· ΨοΙΙι.ι ΜΒΜ* Μπι νει·ισΙτ πω: πι., ' ·
Πι 71°00εστ νιἱειιιιεσπιιΕι 'Ε Βιιιι·άσει άες!ειι ι
σρ

Με δ βισειιιεπνβάι

"

γ

..

ΜΑ _ΒσσπιιιςεΠ; μι βσιιι!επροξιμ ιιιιιε 85ι;ιιιι ,ί α· Αι

Η) κι ι.ι.:Ψι1.3επ·ιΞε ισ ή Ρπιπιπ #°°Ι'·;
Τσάι @Μπι απ: πε δρ απ” σσεει »Μπι “πω μ

· ζ.

Α' |)

ή

μ ¦ η:

(Πι)
. κ· ·

· Η Νώε σ.Ιοοι· αν Ιππάοιιν χοπ "πιά -

_ ε

Ματ. ΒΙοετπει1 , ΜΚ! ἱπ'€ Ξειπτώ πΙεπ88:Ιου , `-” 'Ϊ”Ϊ”`” ' ϋ

«

·· · Βιί ηη·εΚ ::-Ίι ννὶΙ_νεπ Βει1εαΐεεΒεπ 8τοπά
Επι Ει·ηισάροι· Βι·Πα:Μ ι·οπεπ εΕπ:πεε|επ_,

1 Ξ

~

--Ή2, Ειιεἰεπώ ΜΕ' ωωεω1σοτ ωῆιι ·ΕΠΠς1.2φ·Β : .μ ..λ
' θ;» ΗοΠειυόρ ώε]εΙ εἱετιιαι! τοεπιπτη - .
Μ;ιςι· τπι1]:σειι

·ι·Ι

Καμ!

Ι=Ι!

Ξ'. . ιβΙεοπτύο ὑπὸ , ;

Η > βϋ]ινεΐοΕςε1 ·1:π'οΒ, ιι ῇιϋιι βε.Νοεμις:1;]

-·. .'..::·

.=, €'
..·:! τ .ν;:~ .ζ...:'.Σζ;.Ε.5
Δώ,πωϊι Με!! οοη·προι·Βοι·εύ8 ]ο;! Η .. Η Η. ε

Ζο!Γεξιωττ ιιἰΕ ΜΒ ΦΑ Με νετΙιευΒάε:,
Με” οπνετνε!εοΜ ἱε πω: μποτ ,
Επι πω· Με ω! ἱε ετιΪιεΙ νι·ειιΒάε;
Ζζιι ΙιιἰεΙετ Μαι” ΜΒ Ρεατ!επά ΠΒΪ ,
Βειι ΙενεπεΙ›εΙιετ ί11εε80ΗΠ1;
Επι Ί ΒΙῇΙ`ι Με 011ΝεοΓάεετΕτο εοΙκα ,
Η '0 ΙιώΙΙΒάοιπ πι: '£ ΜΝ ΙκεεΙοΕοι1. (°')

· σ· ΗεΓόἶιἶεῇοΠΕ€]ἰ]Ϊεο ω» δω” ;

°

°°"

"Έ ἱε "θα 1!ιι·οιιεΗ 'ιιτειιιγ α Ιιιιὶ‹Ι το ι·σεωζ Ξ
Διατί ει!! 0.·Ιτε ΜΜΜ: Μ' ·εοιι€ ισ Με” - |
Το Βτἰπιε Πω Εἱιιἀ`τιἔεἑ6Εἱοιώ Ιιοὶιιεἶ Δ ϊ Ϊ ¦ · Ρωσττ(Βσεσ

κΙΜεπι€πιπεΓεο άεω·;ω

'

:ενω ΗΜ: Πιο Με, νν!ιο _, ΒΑΠιετἱι:Ή ΗνεοΠ,

Πἰε δοΙάειι £τεωιιτὲα ενει··ενσεΙΠοΒ,' ' 7
θα πεειτίεά ννἱηΚΜ ενο τεΣτοιι€ε:,
Βεννετὰέἀ'_το'Ιπἱε ουνιι Με" ἀννε1Ιἱ118. °
Ι νπιτιάει·εά άι: μπώ· ΒοΜε - Ι ίοιπιά '
.

' .Η

β'

δννεε1-ΠοΜετε;τιπά ειώ.ά ο π Π! Βει€Βετ Πιεπί;
1ΒιιΜκήει11 τ0εε:°εΪ1εΙΙ Με βουτιά
ΨϋΙ1 ι~οεοε πατώ. οι: Βή1Μι ετειιι."
ΙΟ

η:

Τ

( “Β δ ¦
°Ηἰοτορΐ1ὶενω 68100 .στοπ Οσο απο Μ» Κως ω”
Με: απο νειη ΕφέοΜπά , επ ω: ΒονοεΙεω νεπι ΜτοΕβεο
πτήεπάεοΒαρ.

νορΙ πετά οι· ιιο€ Βε2ο118οπ; ΒοτειτηεΙῇΙεε

=ντο1ήΗιείά επ ΕΜΠ Βανετι άοτι ίοοιι τω ΜΒ οὶηᾶε τω.

ΑΙΙετ;εεᾶτειεἱιι8οπ αόοπιάετι ντὶοπᾶεΙῆΗκὶἀ - κιΠει· 8οιοδ
·όοπι Ιεετεεωιε ντοΗβ:ΙΜά.

ΜΚ: @Μαι κινειται Πι εεπε

·ν·ι·οΙἰῇΙ:ο ε!ετιιπ1ἰιι8, επι' 8ἰπ8επ 8ο πιατα άει· νσεΙνοο8εΙῇΙε

Ιιεἱά πἱεΙ: το Βιιί€ετι. .νει κι! ;' τόπιάΕ

ΜΕ :ιἰεΕ οπτο

-ἀεΙῆΚ , άο.τ·αιιΙΙοεοπ νοΙΙ: Βεοοι·ά1εξϊά , ]ει εοΒοι·Ρ Βοοοι·
“ΠεεΙά κποττΠ: άσοι· @ή .- έΒο ΜΡ ηἰοτ Ιφιιιιοπ ? ' Η '
.ν

`

.ψ-"ΜΜΜ

Υε8! ] στο: μαπα! Πιο εαπ” Ισ Βι·ϋιε
Το ΞπξςΙεμιλ'ε σκι: Ατοεἀἱαιι Μπα”
Τα Μπιτ ει:: Π' Πιο ΜΜΜ: σώσε;

Χοιπ'ο απ: Πτι: 8πΙωάε ···· 8ουιθι Πω ΠΟΥΝ:τε!
Α Μπα ο!δ Β|φιιάσ νἰτὶι ω»ωι Μαι,
Απο! ωτπη α ΡΙειιευτε Βι·εώε απατη;
Βιιτ άσε ΠΕΒ Πισω , απ! Μουτ:: [Πιο Ιλἰ8,

Πανε ιιοπεζιτ Με εννέετ11οεε -› πουε!12ΒιιΕ @χα
ΣΒ” απο Πιο εΡΔτΚΙἱπΒε ου Με) αφ,

# νΉιετι Βοσιττιἰπ8 ΒήθΕι€εεΕ Μάι εΒ”εοΒοπ
'Πιο, Με Πιο Πιοιι€Με να "σωστο αρ
Ζει :Με δεο1σ 8Ιπίικε Μ' τεοοΙΙεε:Ποιι!

.Πααι·Ζω:ι. ε: 8εΡωπώοι··.

Νιωιωιιι1 Μαι Μι; νει·ΙιωιΙ 1021211 , ω Ι.οι:οιπνι.τη
Βιιοπι1ΜΙΠ'Β Χειμενειι Μάτ πιο @πιο ι·εκειάιιέ ίιι ΙζοΙω
ζειιιά, ποτι.άει· ορτο8$ο ΕεΙαιι€ετοΙΙιιι€ ιη 'ο ιιιειιιε Ροτεοοιι.
Κβ( Μιι·ειΙιτοι·ι ιιἱεπιειιιά Μπι 2ῇιιειι ποσοι 11οοι·ει·ι ιιοοιιιειι,
επι 2ι]ιιο Μιάου Ιιοοι·ειι νοι·ιιιοΙάειι άσοι· Μη , Δω Μπι
1οιιιι οιιιτιιι€άειι , @Βάσει 2ιοΙι ᾶοοτἀτοιιἔειι Με 8ενοο1επ
:Μπι 8ειιο8ειιΙιειά νοοι· τιοΖειι ιιιιιιι. Ζιῇιι τοοειιιιιιι να:
1ιοο8ει: ιιιοεὶξοἰἰῇ1€: Μ] πινει: νεο εε:-ιιο 2νν:ι.ΕΜ δο:οιιτ1
Ιιειά , που οιι€εΙι.ιΕΕιέ Μιιιιννά , επι @πιο Βοι:τοΗιιιιες ιοτ
2ι]τιειι ΙιεετεοΙιειιοιιιι€ειι Κωετιιι1ωπ Ειτοοάει· διά
νεΙο Βε2νσειι·ειι επ έω01ιιιιωι σ.ιιιιΙειάιιι€.

ιο!

Ιω Μνοτιά

Με οιικ1ει· εοιι νοΠ; ) νιτεΠεε ίσοι Μ] Με! νοτειοιιά - ἀεὶ
Μπι ιιι όσο Μ8ιιιιιε Με απ' ιτιάτιιαδει· ιιιοεετ ΜεοΜω

Νεο; επ Μάι Μ! Μ] Μάι όσοι· ιιιιιοΙιειιεεΝιειά επ @η

νοι·εΒιιιέ ιἱΒ Βοιιε8ειιΙιοιά το νετινοινοτι ντιπ αΙΙειι Ζ ἀ.ἱο
Μπι οιιιιιο8έειι: Μι νι‹ιΙ ειΠεοτ1, άοοπΗΜ1

Μ ΜΒιιιδοπ

:πιο ΠοΗατιά. ποσοι· ΙιεΜιιι8άο άπο Με :πιο Νιι>οι.ποιο
βιβιβ ΜΘεοΚαιιιιίο8επ ιοΒειι Μη Μι νεο Με Ε”τιιιιεαΜιι

ΧΒἱ2€2 ιυνει·ειι 8εειιε2ιιιε ΜΕ Βοιτο]8 νεο @ΚΜ Βι·ι.Μ1ι;
)1ῇ Και Μεοάε 'ο Ι.ιειιιιιιι ννοΙιῆιι ναι: οοέςειι , οτι, ει:Μοτι

;ᾶἱΕινὶ]ἰε ωωιαι ω 80ιωιμιδ «γαμω, Μα ω,
°° ιο

( ΧΧ )
ἀεὶ @πε ιιιιιιω[ιρειι ιιιιιιιιειι οοι·ιιΡι·οιιΒ ιιιικιάειι ιιι εειιε
οΙιτείςιε Βεεεει·ιε , οπι πινει ιτε ιιοετι.

Μ] ινιιε εετι πιω νεο 8ει·ιιιεε ιιιιιιόιΒιιειιειι: τιιιειι
νει·ιΕοιιεΙ Μι πιει δεη Ιιετ Ει·ιιιιεοιι , επ ιιετ ιι:ιιιιιειιιοιι
ερειειιι€. Μετ ιιτοοτειι ιινει· νε.ι·Εε ιιιι ω: νοοι·ιιειιιειι σο,
οιιι Μ! Νειιει·ιιιιιτεοι:ι ιε 1εοτειι; ιιιιιιιτ πει ιει.ιι8ε σει-εποι
Βειι=γετνιει

ιιοἔ°ιιι 8εονε ΐοιιιειι , ειι , ιιοεννεΙ Μι

νειε Ιεεεειιιιε.ιι οτιιένειιι€ειι, Και ιιιι ιιοἔ τιιε.ετ πω· ιπειιιι8
πνοοικιειι ειιτει:ειι.

Τετ @Με οιιάετνιτιι2ει· ι:οοε

εειι

πειιιειιενΜετθιΒ οπο, κνιειιε νει·ιιιειιστειι Με ιεει·ιιιεεετει·,
εοοζιιῇ Με ιιιιιιιιιιιι Βε2ιτ ,' Μ' οιινιιιΒιιιιτιιειτι νεοι δ.ειι

ιεετιιιιΒ πιει: ιιεΒΒειι ιιιιιιιιειι Με ιιονειι ιςοιιιειι. [Με Κο
ΡΜ @Με ει; πιεσε ·8ειεΒειιιιει‹ι ιοτ·ιειιιε.ιιιι _, οιιε ιιειιι
Μάιιιζοεποει:ειι ι ιετιπιιΙΙ-2ιιιι·ιεειιι=ιεεπετ ω; ι;ιεπι Μαιο ι

ιι ιιοε ιιιιιΒ Ιιει ι:οπιειι ,· ἀεὶ: ιι: 'ο ιισιεΙιτε , ιιιε Π: οσο
εεει.τιιε ωιεε εικιΙιειι., πιει ιιι ιωιι @η Ιεοπιειι , ειι εεειι
νν·ειιι€ νεοι ειιιιιΡ ιιι·‹ιε οοΒειι Ιει·ιι8; ' επι Πει ιιιτειι>ειιάεει,
ινιιιιιιεει· ιι: Ιεει·ειι πι! , ω; ‹ιε ιιιε.ειιι ονει·ινειάιμ, ειι Η:
εειι ιιιιήε νειιιεειι ιιιοεΙ:]”
Δ

Ηῇ Μια εειι ει·οοι Βει.ιι.ιιέ ιι·ι εξΠεε ντιπ Νεάει·«
ιιιιιιεοιι πω; ειι πει ιιι 20ο 8·ι·οοιε :πειτε εε·ιι τιιιι!2ιιι

νετειε.τ, άειιΕ , Με @ή ιιι εειιι8 ορειιΒιι.ιιι· αει εειι κνοοι·ά
πετ, ἀεὶ: :και Έι·ε.ιιιοΙι 8εΙεειέ,

ιιετ τετει:οιιά νν·ιιιιε

νετειιιιει·ιι-ΙιεΕΒειι. Εειιε ισιτειιι ιιεπι , Μι Μι εειιε δε
Έεεειιιιειτι , ω: ποσα! Ζε££ει· νοοτ;

1ιοειιιιιε ιιετ εειιε

πετοεειετιιι€, ειι· ιιε8εει·‹ιε ει· εειιε ΗοΙΙ:ιιιιιεοιιε ιιιτάι·ιιι:
Ειπε νοοικ Μειι νετιειιιε Ιιειιι , άειτ Ιιετ εειι Ηειιειειι ποση!.
πιει , ειι νεο ιιει: Βε.τιιιιεειιε Ζ)ι$ιέετα ε.ιι€ινιιιιι , επι πιει:
ιιΙιεειι ιιι Ιιετ ΗοΙΙ:ιτιάεειι , ιιιιιο.ι· οοιε ιιι ιιετ Ει18ειεειι ειι

μιιάει·ε θετιιιεζειιιοιιε Μαι ν” υ.ιιιι8ειιοιιιειι , «Με

(ιδ5)
Μι επιόεΙππ ήπιε τσεετειιιιπιπ8 μ, άατ πετ πιο8τ απατα
ιιτααπ. Ζοσ αεπι·αΙιτε ω; , ω; εεπε απάετε 8εΙει;εππειά·)
ιιἰτ εεπ ΒιιαποιεεΙ ι·αιηισι·τ εειιε ει·σστε ιπεπἰ8τε Ει·απεσπ
1:Ιιππειιτπι νιτσοι·άει·ι> επ ασπά πετ ααπ εεπ νοοι·παα.ιιι
1εττει·πιιπδιαε , σπι πιάνει· Νεάει·άπιτπεπεντοστάεπ τω»

νεοι· πι ΡΙαα.τε τε αεττειι , πιετ Ιαετ, σπι πετ πα απ νει·

απάει·ιπ8 ααιι πειιι τετιι€ τε αεπάεπ. ·
Ηἰῇ ειιι·απ ιιααιιιιε σιτε: Ιεττει·πιπιάιΒε σπάει·ενει·Ρεπ Σ
επ :πετ πεάεπ ναπ Ιεττει·επ , επ πσιιότ, παει· Π: νει·παιιι,

π1·ιεΒινιααεπιιε πιετ εειιιιΣεπ εαπ ιιι]πε νσσι·ιιιαΙπιε σπάει·
επιπειι. ΖεΙΓι πεείτ ω; πετ :σε νει· 8θιιιιέ_ι, άατ τή πιι
επ ιπιπ ΗσΠαπάεεπε επτεεπινι]αεπ πι 2ήπε πιιεγειιιιια
ντεοπτι πι; πετ Μ] εεπ' ιεάει· άεπ πει-π αεπτει·, άατ
τι; εεπ πειιιιππεπεννααι·άιε πιεπεεπ πινω , ιπε ινε! νει·
επεπάε ΒεΙιιππἰ8 τε Μπι.

νναε πεεεει·ιι;, σπι ιιε Βε

νοεΙεπιι ναπ 2επάεππεπόε ιιιαιι:ιεπ τε νει·πεπιεπ ααπειιαπε

άε άι: Βεαεπι·ιπεπ , «πε 8εθ.ιιι·επιιε @πε ι·εεει·ιπΗ πω” ·
πιεπι

Βιι.πιιππιικ , σε _,εεπσσπ ινίΙά , εεπεηι επ :ποπ

αειπ εεειιε τεεεπι πιπάειιάε, σπεετννπίεΙά άε εει·ετε ια
σπάει· σε πἰειιννετε Νεάει·Ιαπόασπε σ.ι.ιεπτετε, ια πιίααεπιει·χ
επι 8·ισστετε ιποπτει· Βεπσειπά ιιισετ ιποι·άειι, άιεπ «πτ;
Ιαπά σοιτ πεείτ σιι8ε!ενει·ά , ιπθ.ιεπ @πε οπταεττεπάε
πειεαεππειά, επ 2ήπ πιιεεατετεεΙιαΡ σιτει· άε τω! πιιππειι

σ1ινιτε8επ τε8επ ιιε 8ι·σστει·ε 2σετνΙοεπεπάπειά, ννεΙΙπιάεπά
πεἰἀ επ ω" ναπ νσππε:. , -ι Βιιιιι:πιι11ιτ Με ιιιιατεεπ
αϋπει· ιιιεπιενιιπιιεε πσεπάεεΙειι ἱπ πετποπτ ΒεΒενεπ, καιω ιιεει· Ιισ1ιεινιιι: αἰεπ ννεπιπιε τοτ εεπ' άει· πι1πό.ίΒε πεάεπ ›.ι
ενεΙ:πε πειιι ρπιι·ιπΒάειι , - ιιιετ·άε νι·αα8: ιι ινααι·άσσι· · απ
πει·π πετ ιιιεειιτ

ι άσοι· πεπιιππεΙππε @Νοε-ι

Με· πετ”. πει. Με τιεπίπάεΕ3Βα Μπκ>εεαπεεεα τ”
3

(α)
Βιι.ιιιιιιιιιιις Μάι 6·ειιοοιιτ Μαι 2ε1άειιατοιικωιιιιΜεά
ιῇιιο
ιιιειιάσΙο2ετε
επι άσοι·
ΒειιιἱιιιιεΙῆΒο
Βοο88
εί]άο;
Ει:ΗΜοπ
Πωεσωίά.
'νειΜώτ ΤΒιιιιΕ

Επι! η »Με ει” ΙιοεἀειιὶἔΙι6ἀειι-νοιεειιἰ8ᾶ5 η Μι
σαι όιοΜεται; εοεο!ιτονειι αεκ εο1ιοιι Μοιιά. - Βε: ειιιιι
νειιιε ντι8 ` #0! 91811611 νειΙισνετιΒ6ὶἀ5 -· άοο1ι ιιιιάάειι

σπάει· @η ννοι·Ι: οιιι:νιιι8 Ιιἰῇ ΙΜ Μάρ: "ιι άειι ιιιιοεάι-«

μη. άοσιἱ! ντιπ Μπι νιὲειιιἱ; - άε ΙιτειοΒιι€ο @Η , όιετι
@ Ιιαᾶ-ειε1ι86εἰἐΒοτι , ἔιιιἔ :κι τα νέειιιοεά5Βιιτω&Μειώ
ο°#6Φ ) οτι Εσιπ:ννιικ οιιΝὶιιΒ ει!ποο 11ο! νοΙΚοιιιετιννεια.τ-

ΜΜΪΒ ιιιιι:νι·οοτά , ά:1τ Μι: σπαει 8ειϊωΙιε παπι 1109: “Μιά
εϋέιι ιη41·οοι·ε1ιά ντιπ νοοι· άει3 -άϊοδ:ι!ει·ι νοεύετειι·ιάι Με·
ΗΜ? ]ειϋ.ιεΒε νοοι·
°

Μιά.

Ι Ϊ ' .Ϊ

- ,

Τ Σουι€ννυκ 86ττοοοΝο Μάι ιιΚέι 26Ιάοιι€τοσϊο~οΡ-;

οΠ”ετιιι€οιι , ·οπι άο- 8ειιοΒοιιιιειά πῆτιὲι· οιιόΘΡάειι1ειι ώ
πνἰιιιιειιι Τοειι 6611 -νΜΜΜὶΕΕεΙῆΕ:οιιΒΕνὰΓΊιΘΥὐειι Η!

των Μιά εοιἰοπιΡ6ἰ‹ἰ _, βια τιιιιιά6ΜεβιάωΙΒ Μι· ετειά·
πιο: άσοι· εειιο σιι€15ΙσΒιιι8 :ναι ·ΒιιΒΞὲ·ΗιἱΒ` «πι-ιω1,ι
οιιοεάάε Μ] 2ιοΒ θει·ννυ.Με)· επι Βιιι€ι σύοικιιι ν61·2αο1ιΒιι€
ιιι βετ Μάειι. Μαι :ει8 11% η: ιιιΙσ,ΡΤιισ.ιιιοιι> νύειειτῖΒἰῇ°
τιοο5τειι επι ΒώΡειι ι€οι·ι; ·ιτι!] ψειιιτάο 8εειιο ιιιερειιιιιιιι8

ω".
νεα Ει·ειοΙιτειι
- νω1οιι, οιιι·
Μιειε
Μι - οιιι.ςεΙτιιέ
Μπι ιιιιιι
Δωσεετιενέτιάιε
οτιάοι·ιοθΜιιεειι
ιιιιιι , άιο άειι #οΙΙιε1·οεπι ΚοιιεΙειι Υ01Βοο8811ι ι 26ο ιίέθδΡ

ω; ω ιιιιι:ΡοΗιι€οτι Πω Δω ωωιιωμει ιιοσιιιωι-ἶ
ΜΜΜ: οιιάει·ισειιιοιι, νν6ΙΙιο 20ο πει· ιἰε ᾶΪἔΘΙΙΙΒΘΙιΩ ιιειιιάειώις:

2εΗΒ ω ΕπΒεΙεΒδ· Ι1εΒΒετι ἱοί και έιωιιιιι ω ή»
εετΜ:άτοιοΜάι€ά, =ιωιι ιθωι Δω Μι νειῖιΌῖαιιῇἐ`8ὲΪἴ
Νεάει·ΙιιιιάεοΒοπ ι:ι·οοιι ἰιι Μάι Μ: Τοειι Βιὲἔωιέω* .
ΜἰΒο 2218111161” άίε Λώ νι:Η18νοιι 8ιενσεω Βονε1ι

( Φ Ϊ
νοοτοστάδωΙειι επ ντεοεειοΙιΗΒΙιοὶσΙ :Ια ΕΝΩ”

πω.

ΜΙ ἱοτ Βειτιο, οι:: Μπι Βο1:σ:ΝΗ11€ , ω» ωιαιι€ 6ει· Μεώ:4
εοΙιεΡΡἱῇ, νναετνωι Ιπἰῇ άε ομ·φετ Βεννεεετ ν” , :Μι

ΒοἀοπΙἐΡεΜἰ118 αεκ ω Μεάο1η Μ]: ιΒο εοΙι>εετι1ιώά 86;
ε188εΙ1. ΠΜ 2011 εειιο σε:!ιοοιιο @κι 8εΡα.4το ΒιιΙ‹ἱα Βιμ

πνεεετ 2ῆπη ΜΙ: που Ικα: θεα Βτοοί ρριιοοδεπ ΒεΒΒεπ νει·
εοΒειΒΕ ίπ ᾶὶε πἔἱοτπὶ £που·15ί ," νξέι:· Β€2οεΕ Μ] Ζἰῇτιοτι
Βτοεάετ Μωσ2ο1π 20ο Ι:ι·ειοΒϋΒ· ΒεεοΙιτονεπ Ιιεείτ. Μειέι.τ
απ ντεοεαοΙ:ϋ8ο επι ααα ΙΜ στοά' νοι·ΗεεΙ'άο Βοοετ νοοτ
Εννειτι1 εοπε Φαιά, ·πεΙ1ςε νοοτ Μαι, ιΒε ω % 2ωιΙέκνατεπ
Βοϊ:τοΕΕεπ , ενω νετεει·ειιά Ζω 8εννεεέτ @τη του αν
ΜΙ 8ε2ε8‹1ε 5 Μπιτ πι! ει· ‹Ιο Κοπἱτ$8 παπι 2ε88επ 'Ρ'
νετ86Ιετε εΠεο εάεΙε1·ο ΒενέπννοτόΒιέ? Π:: Κοιιὶὶιἔ!

νειιι ω” .ΜΠΕ Η: ω! Μ. 11008, ω» πω ω· νετΕτοΜεΙδ
α” ῇι1Μ Μ; ‹Ιε εοτε£ε Ζοῖ1 :ἰῇπ 8εννοοετ , ω» Μ» το Βς-··
8ίτε!Η:ιι , άίε @ποπ ΚσπἱπΗῇΕεπ παπα ΐταΜΜε11 το πώ·
Β1·ιιίΙ:ετι Μ: «πι εεΜΗ πιο: Ιιω1ιωπ Ιει8επι εΙειο.Βάιοπ
8εεεΦ. Π: Βετϋιπετ πή, Πα: εετι Ἐπὶ: να1ι Ετι€εΙωιά,
εε21 νετι-ᾶἰεΙἰεᾶεπ, ΜΜΜ· πώ Μαι ω νοο!επ να τε8Ι:

ἱἐ , ΜΜΜ ΙΜΣ 11.ἱεΕ &ιιτνετι τε ἀοοὶι , ΐοΕ- 0.ιππικο 2εΜεξ
11 ΜΜΜ Κοιπτ ΐπι πή11ε Βι1υ.τΕ: ΒοοΙπποεΕ Π: Ι1οιιι οπτ

νευεωι ?" υ Πα: Έιει:ι1 σι1τνσ.ιι€επ" 2εἰᾶε άο εει·ετε ΜΚ
:1ἱεΙεὶ· , » Βετο ? Μο ιιπάο1·ο , άειππκΗ: ιιΙ ᾶἱε Βε!ξεΠΒείδ
€1τνΗΘΠάεωΕΙιείά εαπ πο: Βταειἴ επ ΙιεΙᾶΒείῖἱ8 εοπ"-111Μ

τ76ϊ8οΒυΙᾶἱἔᾶ 'Ρ' - Ε.: 2ί]τι νοΙο ωεωοΙ1οιι Μ ‹Ιε ΜΗ,
ιἰἰε «Β 8ρκΜεάωδ παπι Βιι.1εωιτσε Ι1εΒΒεπ 8εΙο2οπ , ω:
Μ; 8ο οι·ΙΝ8188ϊ,- Θ» @πα εΗ11ο11 ΒΙωάωι Μῇ8εωει:

ω ι)εω κά, μωιαεΠ, ννεπ 8811 Π1811801'1 αωτ»ι; π»
ωστε σε 8ονοοΙοιι; 111882 ιΉε, Ζω πω] σου Ειι8ε1εοΒο·

81τι15:ιεινε· ω” Χοπ νει·τσουάο , Μπι 2ουάση-ονεη.;ενει·ί

( 158! 2
@ι Ιιε.ιιάειι να άειι·.8ετεεϊεδεμεατ.
εςωςζεπξε

Πε _τι·εΒ'ειιάε μ?

:ΝΔτ.εμπ.ειι ΠΔΠ». ίπ Μπι κνεΙ ἱετοοτεΙ1

εεΙερπηειι;| πω' :ασε είε Βι1παύε,: ΒεΕεμιά , άειΦροΕ ω;

Μπι :.άΞτ νει·ΡΙεϊ.τετεπά γνοοτιξ εεεΡτοΙ:ειι =υνοι·ά!:: υ 8ἰῇ
;εμ',

εῇτ ᾶἱε πιω."
Πω ὶε ;ιο8 εειι ττεΙ: Μπι Εουι:ννι:πε κνεΙννὶΙΙειι‹Ι

ΙιεὶΦ `Ιει·· οοτειι 8ε!κοπι1επ , ννεΙ1εο Με: εει·ιε νει·ωε!άΞιι8

79ε1·άξεω. [Απε -τιειάετ Μ] @με ]αοοηΒαιΙ νετΙοτειι ,
ννειε .Βἱ.ῇ $ε Ψεετιεπι , επι Βοοτάε άεωτ εΡτεΙεειι νεπι εε1ιε

οηεεωΙ:Ηδε ΓτἱειεΙιε νι·ουνν , ἀὶε τε 1ευ.ι· εεετεΙά ὶιι Βετο
ξ199Β τω; εεηε.- νει·νε.Πεπιε ετίεπιὶε άεε1ε.ε11Η8 ί!ε ντοτάεπι
@ΗΜ ει) βετ Ι1εα·ε·Ι1εά ορεε2ετ, επ ΜΜΜ ετεε.τ πω, σαι

βε 2ετ118τείπε Λεει: Ιπιτειι 8εΒοοττεετοιιά τε οιιόεττιε_πιιεη.
Ρε.εικνι;κροηά; Ματ εεε ξιοπάετά Β·ιιΙάειι. Ηετ Ι11οἔε
εεηεἔ_·ΒετἱηΒε

ιψι βε»γεεετ Με άε Ιιε.τιά εει1ε ·Μο

ιιςτεΙιε ·- ;βεβιηρνεε εειιε πω· ι·ξΙ:εωΕε ν:ιτι ἀἱε νο.ιι εειι

Βιιι·Βετ, επ·8επιοε82ιιεω , οπι ‹Ιε νει·Ιεεειιε
γι;εμνν ἱηἑεμεει; εε ετεΙ1ε;ι. ωιχΙιιιΞεννεσ.ιΦε τε Κεετεπ.

. Αξε11Μν13κ Βυοιωι>Διπε Μιά εειιε πω· νετννω.ι·
ζοοεὰε ερνοεάίη8-ουΝωιεεή; άοοΙ; ᾶἱτ 8εΒτεΙτ 2οεΙ.ιτ Μ]
€19ο1° (β]νει·ξεε; ιεΙξοείεώηδ Με Βονετι Φε 1ιοιπειι.

Ιω

εεμητε.Ιιετ Ιπεϋ1ιμετάρω ιζωιτάοοτ νοοι·άεεΗ8 τε που

@τι σε άε· Ιετ1σετΙ:ιιπάε. - ΗΙῇ 8εΙεεΝ:ε , Με Μ εεε @ετ-ϊ
ΙΒΜεΙχ νετεΙεξ; ωεΙάίη8 Με πιο.Κειι νιιιι- ιιΠε'-υὶτετεΙ:ειιᾶε
9ὲίεΕιηει·Ιιει1εννεε.τᾶὶΒε ξεεοψζεπιλ

Η ᾶο.ῇ

ν19=:εκφω ψ .ΜΜΕ
ΜεεεεΦε;ε
ΒΙΒΜ;Ψεεεεεεεεεεε99ε
εϋε9τ·. Μ" εεεεεεΙοεεωπ

Μ σέ=εεεε4ε εεεεεεε.ε.εΒ[ειΠεευέώ Σε» εε·ε%
Με-..

(ΔΟΣ

επεεεεΑ σκε18ε9=ϋ ε ε1891·ι= ε με ε>456οΒε·ωπεε @εεε
| εεεω990 εεεεεεεεεε. τε 8εεεεεπτεμ Μ·994ΠΞεεε» Με

ι

(ιδ9)

ὶπεεπἱιιε πι: πιω: νναειτἀῇ Χοπ εεειοΙιτ γνοι·άω, ΐΙωι ή
1ὶε εὶΒειιε.

Ψετε Μ] ἰεἀοι· ειπάετ άειιι ΝΑτο1.ποκε Βτοεάετ Βο
ννοεετ , Βετ εστι ιιὶετ 2οο εεωειΚΕοΕβε 8εναΠεπ 2ἰῇπ , Μπι

πω @πο Βοοεο εΙ:ο.ιιάΡΙαο.Φε Μ: άσε:: :ιαϊετε!οπε:ι;
πω” πιο πανω 2ῆιι ωικιω νετννειιπ @η τΙο άεπΙώεεΙάεπ
νε.πι οπανο$8Ζέςε ίπάτίπέ;ίπές επι ισἰἰἰεἐειιτἰἔε ονετ?ιεει·
εο?ιίπέ; , επι 2οο πποεπ-Ιιῆ άετι ΙειεΕ ἀτεΒειι νεν.ιι εειι Κει
τειΚτει·, άειτ 20ο νεεΙ Με 1τιοΒοιήΚ στο νετεοΜΙάο κτσιπ

2ἰῇιιειι εἱ8ε11επ εαπ!.

.

«

ω

ἱ

π.

1 η

»ω

Ι

ε|

·

ι .

ιέπι.πει·άαπι.
·.ι..

_"'

.

Δ
ε.·

-

μ(

Βου ΗοΠιτιάεο!ι ιιιοιικνερειρίεί· νει·εοΒιιΠ πω· Βοέ
ΪειτιἔτῇΚε οΙιΙιεΙάετιιι8ειι ειιιιι€ειειτιάε βετ νοΙΙ:ειαιτεΕτετ: Με!!
ἱε εεννοοιιΙϋΕ ννεΙ νοοι· Μαι άετάε ἔεᾶοοιτοιι ορ8ενιιΙά
πιο! εάνεπειιτιοιι. Π: Ζει] οι· σ. εειιιΒο εΕπιει1ήεε νειπ πιο

άεάοεΙοτι πιτ 8831 Νεά, ἀεὶ μι1 @Πιτ νοοι· ιιιῆ Π8τ. Πε
Β11νιτε!ιβιε-ειωιΕοιιόιω8επ πωπω εειιο εωιΖἱειιΒῇΙ‹ε ΡΙο.ειω
ίπ: εοπιιιιι€ε Βενο.ττει1 @πιο σε1ινοιιάι8ε ΒεΕεπιάιιιαΕιι8,
Μάικ ΒεΙιεΙΖειι εε:ιε :ποστ Ζωθι·ι8θ Εειιιιὶε8ονἰιι8 ιτειι

άειι Κατι! θα· ῇοιιἔἔοττσιιννᾶοιιε Β. ν. ιι Λεω απο »πω
σ1οιι οτι ΙιεΕεπάοτι δενετι πιώ - άε οτιᾶετἔετεεΚειιᾶειι ΜΜΜ οιι2οτ Βιιννεὶῆἔενετἰιἱτιᾶτοιιἰε." ΟΡ «Πε ττοιιννΒοή8
τοπ νο]8ειι .άο €οΒοοττε-ειειτιΚοιιᾶἰ8ἰιιἔετι , ᾶ.ἰο Βεννοοιιϊιβε
πιο: ννετεὶά ΕετιιιεΙήΙ: ιιιε.Εετι , άειτ άο ΒιιΞεντοιιιν νειτι άειι
οτιάει·τοεΕειιωι· νετΙοετ ἰε νειιι «και ›› κνοΙΒειοΙιιιΡεπι" ΜΜΕ
Με! 2ε1άοιι οι1Ηαετ εἰοΙι άο οιιᾶετἔξεοΜενειι εάιΕ8εΙ10οΐ: ,
Βῆ ᾶἰο Βε16€ειιΙιειά , ια Μ' Μ:τοοπι παπι ωωδιΠ€θΠ κάτι
κ1ε Ι:εεάοτο ΒειιεΒειιΙιειά, ᾶὶο

2ῆιιει· ποιου· ίοεάτειειΒΒ

Πε ειω·ι”Βει·ιδτοιι 2ἱῇιι ιιο8 άσε οΡιιιετΚεΒβτετο νεπι Μαι.
Οή 2ιιΙτ οι· οο11ι88 νεο Μαιο:

ιι Ηεάειι ονετΙοεά , :κι

εε:ιε ΖἱεΙτΕο νε.τι Ηθη Φι.8811, @Με Βειιιιιιάο ντου.νν. Δ;
ΙΜ ιιιῆ οι: Βο.το 8τήπο ιιιοιιδ6ι· ιιι άο ιιιιιω-διω ὰτσοἴΙιεἰἄ

Γ να )
“τω”. ΜΜΜ πωσ, 8η ειπε”, Δω Με @Με Μετὰ;

ωιωΞὶ »Πω ω;Μ Ηιιάετο11. Δ; Μωω 11ωτνεειωδ ΜΒ
Ιοευεπ ικοεΙϊι:Η, ἀεὶ: ή ω ΒΡοοθΙ8 ΜΗ:: οΛάο1·νέπάεπ."
Βεπι ατιάετ:

» ΟΜει·επ εΗει·Γ ότιψιε ΙιωΦεΙῆΙ: ΒεΠοϊόε

πουν. Ζὶῇ. Με πιή εεε Με! Μπι· ΒοΓάο ΜΑΜ”, νέο!

Με ω8.π Με @ω ω ω. Με” ω Πιῆοσ εωω‹.#
Νοέ εστι ετιιἰει·. » Π: ΗΜ! πώ Μ ωῆτιο Βοοέε ]ειά·επ
νωι ἀτοείΒοἱᾶ ονετετεϊΡΕ. ($Μετεπι ποσά σνει·Ιωά Μπε
άο6:Μεά· ὶιι @άι οαόω·άοι:1 "τι παω:: επι νωτΙ:ἱε ]8.τετι.
ΑΜΠ; ἀἰο Βιετ 8εϊπε1ιά ΜΒΒεπι , 2ινιΉετι πιῆπε επιειττ Βο

εοΗ:α; νοοικιΙ ή , ω) ΜεΙ:Μ, να Μ] Μποξ πιἰῇ ήπιε.
Η ιἰεπι θοθεάίο:Σεϋ ειΠεεπι ΥΞτιά Πέ ιηῆη 5:νούεΕ."” Ψεάέ18
αεκ επάετι υ (ΜΜΜ Βτεινε 2οοτι Β :ΜΕ πιοει·; Η] νετ

εοΙιεἰΗ‹ἰ6 ΠΠ ΠΣΕ !ενετι, ίπ όετι οΜετδωπ νωι β . . ."
Νοδ όότι .ΝεοΜει

150ο2ε Επανο άον:Μετ Β Μα ωεεξ··

Δ; “πω ω ω νω00Ρωι Μεω, ω 'Δω σαάετ·άσπτ
παπι ΜωΒα ΜνἱπἱΪ8 ῇατοιι. πω 0ι1δ81°80 €ενοείέ11>_ ιΉε· ,·
ἰτι @τι τω ναι: Μπι: επι ΕΜτιΙἰἔ ΦοΚετ1, Βιππιω1 σειύ88π'

2οοιι επι Βιιιπιο εετιὶἔε Δοσωω ωοεετετι νετ!ἰευετιό ΕΑΝ
Η εεετιε ά:ν6οτάεπ ννοτόεπι υἱΓ8οὅτι1Ϊιἱ. Μεο;ιοΒε·σθήεη
Μ! νετεοΒοοιιτ ουσ "τι τὶοοεΗσι·ἰονω , ΜΜΕ οοικ>πι Β·έιαϊΕ
ΜΗ ΜΒ οη8οΙ·αΪ:.”

» Νο. @πιο 2ἱεΜε πω ν©76ἰτ1ἱἔε άει€επί '

εϋει%ΐ' Μιάου ωῆτι °επειειτάο εοΒΙδεηοσω ΒἰεΡ Μπι· :πιά-χ

ἔἰ35ἱε€οπ πω ωηΠ8 Μ. ·1(εΠαεωι, 1ωκ.ι εκ ω(ω κή»
σΡ ω;Πο οΡετεηὸΞΔἔ. ιι Βενεΐο 1Πίμω ωΠα81ω Με;;
Π:εό επ ἀοτἔοΙῆΪσε ὅνατεή ὶτι απ” ὶαἱἑτε 8ι1:1έΙ."

- ή·

ε» ω8ιωτ ω Βου-Μι ω«ωέ ΒοΒοε!ίΕο @ΜΜΜ
Κιιτιἀἰἔο νετΙιωδοΒιι€επ. 0€ΒέεΙ ι9ξ1όαι^8

ό5Ρ-ίτι ·Β1·ε·<`

Βο.τιά:
ΗοΙΙειπάει·ε
ἀ€ , Βι·ειΒεισάετ8
επι Βιπωσ οιιτονωάοιαΙΜό
2ῆτ1 Δἰε! 2ὸ0· (ΜΒ)

Ϊ 141 7
Πα 1:σ111Ε 111ῆ νσσ1· , 11111 ‹Ιε Κο1111111 Μα Με ·σεεΙ Μάτ;
11111111; @πιο 2οεπε1111111118 8ε8ενε11 11εεΒ Εστ ᾶε εσ11άε1·Ι111Βε
νετνσ18111εε1ι, 1116 111ε11 ΟΙ1181188. 1:ε8ε11 όε11 ετεΠετ· 118.11.

ν17:111.1·111Κ εεε: σι1εσΙ11ιάεΕβτε 111τό1·11Ηό118ε1·1 111 11ο :Μάσ
|11]πε ό:18Β11ιάεπ 8θή8'Σ 11191111: νεεΙ Βε£ε1· ννει1·ε βετ, ἀεὶ:
Ι11.1 σε 8111 11ε1· Ιεννειϊ.11ΚΒε2111άετι Βατε11 ν1·1:1ε11 Ισσ11· 11112 ,γ

ἐστι εισ11Ιε1ά1118 το €εγε11 , 11111; άε2εϊνε 111 σε Βε111σεάει·ε1ι
νει11 11111: νσΠ: ΒἰεΗ11Β τε Ψθθ8 Βτει18ε. Βοοι· 11ε11ε εκτετ
1]Ιάε 111111ε118111έεσ, σπάει·ννετΙ1; Ι1ἰῇ 11ο άτ11]:Ρετεε11 111 21111

Ι.ε11ά 111111 11ε11. νν1Ι.°νο.11 1εάει· ντεε111ό επ ι11ειἔΕἱ8 θοι1νετ11ε
φωτ, δω 21εΙ1 σνει· εεσἰε σ14:111:εΙ 111 εε11 σρε11Βεισ1· 8ο
εο11ι·1Π: 111εε11τ ω 111σετε11 ΒεΠ11Βε11. ΗεΕ στει1ιτ 11ε111 111ετ
πισω· νι·ῆ Μ: 2εεεε11 , 2οσ Με εστω σ112ε Μ111Μει· 1:ε8επ

Ν.1ι·σιεσ11 1.1είάε, °κσε11 άπο όε1ι 11σσ11, 11ε111 111 σ112ε
11Ξει1ννεΡ1ιΡὶετε11 σεισ8εάσε11 , νε11όε Βε11τ1·11.ίΈ 11εΒΒε11 , 11 114
ἔστι ει· 111ἱῇ 11ἱσΕ 111εδε 111ΗιΚε11." - Ηῇ 111σετ ει· 2ἰεΙ1 111εάσ
Βε111σεῆε11 · επ Μάϊ σε! σοΚ 1·εσάε εεάειει11 , 2σσάι·:ι ει·

εετι ·1:11σεϋεσ 118ΒΠΠΣ' σΡ εε1118ετΙ1εσάε νν112ε 111 ΒεΕτε11Ια
8εννσ1·άε11.
Με11 Ι1εείΈ ·ἰ11 άι: ε!εισΠε1111ό18ε ν1τε1·εΙά άσ νετεε111
81118 11211 ΗσΠ1ι11ά επι Β1·σΒει11ό τοϋ όό11 11114, 11.111 εε11ε 211:1.Ε
?ατι 81001: 1ιε11Βε!ε.τ18 νσση1εε€εΙσ. Ισ 1111]11ε οσ8ε11 ννειε
ΙιεΕ εε11σετσστε άπν111111Β; Ε:ΙΗΣΙΙΒΠ8 @ο 1116111 1111 ά1ε νει·
εε111$118 ννετΚεΙἱῇΕ Βεάσεωε, 0111 άσ ε1:ειειθ(11τ1ά18ε 1111181:
371111 Βε£ἰΝεᾶετΙ1ι11ᾶεσΙ1 Βθ8[11ΠΓ τε ετετΙ:ε11 επι Με Βενε11Η
8:11. Με1ι Ποστ! ἱ11 ΠσΠει11ά ᾶἱΚννὶῇΙε θω11·1.11111:Λεπ Βε
εσΙ1ι11ά18ετι ν1111 εε11 Βεσεε1ά νοο1·11ε1ι1ε11, 11111 1111 Μιά το
81011111: Με 11εΙΡε11, όσοι· 11ε2,Φε νε1·εε1118ε11 :σετ 13148111.
'Οπ1 Βεἱ1ἰε !ε1.11άε11 101 εε11 εσ11εει το δοση 2ε111ε118111ε]ίε11,

11 111111 ο11Βεθο1111σ11 1πε1Χ·1 ΜΜΜ καει ε1οΙ1 η.Πσ111ζ

Ι Μ )
ΜΜΜ',

Ουάεώεπεί επ Με!.

_

Ο21έεω13ΐεω Μάϊ εἱεΪι

νοτιεε Έοώ1ιΙΞΗ]Κεπ:- εεἱιεΡΡεπτἰε Μὶιιἰετετ ϋιεεΒεεΙά ἀεὶ
Η] Μετ·ωεάε εε:ι ΜεεεΙ:ετεε51ε νει·ι·ἰΒΕ Μιά , ενετιζιι!ε Με
Μ] άε ΙετεεΒε νεϊεετιἰεἰτιἔ ΜΙ παπά ·Ι1εά·εεΒι·ειεΕ. Πε
[ετεε?ιε Ϊ/ετεεπιἰἔἰπιἔ! ῇε νέειεΗ.ϋΙ: [ετεε1ι! - 20ο 2:18
Πε εε:ιε εειι ΒΙοεἀἱΒ ΒενεεΙιτ ΜπεΙιεπι τννεε ΜἱΙεεἱἑτε;

επι εειι άετόε νει·ΙιεεΙάε πιὶῇ, άε. 2ῆνοεΙιτετι, επι :πάτε
ἀεὶ:
νετεειιΞεά ννειι·επι.
- ή
Π: ΒεΙοοἱ`, ΦΑ. ιἰε Βεοεΐετύπη; όει· θειιεεεΕυπάε σρ
άε εε!1οΙετι επ ιιΚε.άεπήεπ νετάει· €ενοτάει·ά ὶε , › άειτι

ιἰε Ρτε!εύεεΙιε υΞτοεΓειιὶυὅ ᾶἰει· Με!.

νεοι· @ο νεεΙ

Π: Μ :Παπ πω: , @Με αἱ! 8εΙ1οιιάεπε εεεΡι·εΚΚεπ πιεΕ
θεηεεεΙιεετεπι νει:ι 8τοοτε Ύετιπεετᾶὶιεἰά οΡ τε πιιιΙ:επ ,
εεΙιῆτιε1ι Δ] εεει· νετΕποεω ίε 2ῇ1ι ε.ετι βετ οι1‹1ε ετε]εεΙ,
ετιμιεει· ονει· τε ΙιεΙΙειι, στη άπει· τε ΒΙῆνεη ετε:ιτι , παει·

Βοικιωνεκ Βετ Ιἱετ ετε!εειι, όειτι νοοτννωττε τε εε.ειτι·,
ΒεΙῆΚ Ιιἰῇ νοοτνύεει:·τε εοιι Ζῆιι εεεεε.τι, ἰπιἀὶειι

τά; οὐ

οπιιε άειιςειι Μιά νοοττ8εΙεείά. Πεειιἰεττεητιἰη @η Πει· ιἰε
πιἱειιννε νοοττΒτειι€εεΙε ἰ1ι βετ πω: άει· ΗεεΙΙ:ιιαάε Η .

οἑιιΙοοΡ, όΞε Πυ.ΜεΕΙειπά άι ΕτειιΙιιί]Ι: οΡΙενετε1ι. ΠαάτεεΙιε
Βικιά πι! νε! βετ Ι.ε.11ά 2ῆτι , ἀεὶ: Ι.Βει1ε άετι εϊετΚετεπι ἱιι

Ποεά οΡ ΗοΠακιά υ.Ποείειψ [Με €οεη8εγετε ὶπι βετ ΠΠ:
άει· ΙεττετΙοιηεΙε νετεεττειι .εὶεΙ1 τεεεπι εΠεε, πω: Επιήεο!ι ἰε;
τετννῆΙ ΒιιΜοΠειιιά, άειτ 2ἱεΙι 2ε1όεπι, ε.ΠΙιετιε ὶινἀε Βιετ
ετε Ιάβετι, ίπ άε ΒεΙετι8επ εἱῇπει· ΝειΙει·άιύτεοΒε πειΒιυ·επ

8εωεπι€ά Μάτ, Με ΒετιπεϋεΗῇΙ: νοοπιππνντ οΙ› ιὶῇπιε εἰἔε

:ιε εει·νοΠε Με:ιι.

'Ν

›

4κ

Π: ΜΒ οπιάετ2οεΙιτ, Ιιοε πιετι 2ἱεΙι Μα νοοτείεΕν8.π

@και νοου άε οιιτΙεάε18._ ΙΜ: οπιάετννεα·ρ ΙιεεΒ; οιιΙε:ιεε
ύ.ι1 ΕΠΒΘ191ιθ θε αεπάε.0ΠΕ Μ! 2ἱεΙ1 Βε2:ι·οΙ:Κειι; επι Μ! ΡΜ”

> ( #66 2
ωΙΏΥΩΣ άσο! θ9ΣλύφΟΜΒΒ ΔΗ: Ι;οϊ ΡοιτΙΒΜε11ϊ
μπει πρσι·θοάτειδωμ @ΜΕΣ κά σρ Βετεεεπ Βίοι· 5.ιι

ΒοΒ1··ι1ΞΚίε. ΠοοΙι [ΜΒ 2ουςΙο Μ] οπο γή να: πνΜή8ΒΘτ18π
οπάεπώιάεπ ; νπιππεετ Μπι ‹ἱο Βεστυπιι :Με ΗσεΡίΙο.1επ @α
εαπ: 2οο πνὶΙΙσἔουιᾶ8ο 111ειδΕ ννἱΙ‹Ιο ΒεΠεοάσπ, Με σ:ΚεεΝε
Με: ιιἰτοοΐειὰεπ. ΜΒ ¦δι:11 00ΒαιΒΒΕ Μ”, άειτ αειι Βο110οβ
1ΞΒε Με; Τ:: ΜΜΜ ὶη σο; `ΗοοΡἰ£εε.Ι Μπιτ, ντοτάοπ ‹ἰο
Ηεεάοτειι, ᾶὶο Μ] άτειει€τ, €ε8οϋ]Ε :πετ @τι Η801188.Μ

ΜεοΒουννά, Μ: απο 11615 Βιιἰιι ΒοΒοοτειιάε, ἱη80ναΠο Ιιῆ
βειο.τάτξ ΜΜΕ Σε ε!οτγοτι;. επι 2ἰἡισε ΒΙοοάνετνναπωπ ΕπιτΜι

@η ΙῆΙε Μα τ;τιΨντηφι , @Μα δωτνο0τ©εω αι:Εοι€ο
ΜΡω.Ιάο παπι τε Βοταιοπ. Μ: ; άσο σετετειι οΡ81αἔ Ζω Μ;
Με Ιιετάε Ψ00τν988ΓάΘ εοΗΒιοκι; οτι Μή :εσυ Ιιετωννωικ
Μ

, ὶπᾶὶοιι Ιιεϊ-20ϊ νοφΦοοτάοομ ·δειΕ Μ· »φαι-ια

@ο πιο οπο.απΒετιμωεάω Μάϊ: νεκοοπιιαΜ, επι Μπι
@ε Βεοείοοϋ18 άετ Πεο1- επ ΟωΙοεάΕπιιΦε Ζω Με ΜΙΒ
ωφτ ὶη ξεπννο8

Βο!εΒά, οοΙ: Ιιὶετ Βοετοιπ1. Μ:

. ἐοβαοξι1:ο,·τω πε ;ζι;μ,όφρά Μ: @η τιιιττἱε εἱ11ἀε ἔεΒπιἰΙα
@η ν701°άφι, 58 Μ το Εισάο πιο: Μεπκι11άβ εσωνετννοΚ~
@ΜΔ @ο νοοτϋεοΙάο1ι, Φο Β Βίοι· παιιΙιπώ.άο @οι @ο
γε;Μέμάηερη.νσωάοοτ 20ο- 8,018!! ἰ11 01ιε>Ιαπά ποτά-επ

εθτεΒοοτά, επι κνωτνετι που πνεό.ιέ8οπ 8οΙιεεΙ Βεινπ·ῇ‹ὶ

@ψ _, 6οΒΕΜ11_Μ3Μπ Βοοτάετε Μπα οέιεεΙοοΓο11;1ι πω. - Μετα
πω; Με κΜιανοοτ !ισιιάεπ, θα ΜΕΘ: θεου ἐεΒτε1: 5.4
μμ νοοι·ννοτροπ Μ· οιπἰεάὶ118; Μιι1τ :πιο ἱε ει· ΜΒΜ
κα: οπο.ξηΙοοάί8 νται νοοπὶωμ θα ή εοΠεια τα”

)ιοο8ετι Ρτῆε εώεε:ι- Ε: ·ονοτάτ ΒοννοοπΕβτ εαπ :Ιω
0με1Βοά1μμιάΙΒο νοοτ Μα ΟΒΙ-ΙΜ ΜΜΜ σε1ιο1;Μιιο
ΜΜΜ;; ΜΜΜ, ΒοΣοορείιάο, που Π: Μα, δεσει μια!

ρωι·!ὶφ,· 6η Φο »και @θα ΦΙοητω.ιι ωωι·κω, ΦΩΦΩ

*ά

-'---

( Με )
τοι·ΒοαΒιιε πω άε Κοετοιι @επι νετνσετ επ Βιβιοιιιειιάφ
ιιιι€εινειι , όιιιι 8.18 σ.ιιιιιο νετ8εΙάιιι€, Βεἑἑιτετιτεἀἱἔά “η ΙΜ:
πιτ επ άε Βε!ειιιετήΚΙιειά παπι βετ ννετΙ:. Παω· 1181ϊ πια
Με: το. Ι8.ιι€1θ 2οο 8ειιιαΕΙιεΕβ: ιο, εειιε ετοιιάι€ο Κειιιιιιι το

Βειεοιιιετι πτειιι άε οιιΠεάιιι8 νιιιι Με! ιτιειιεοΙιεΙιῇΙι ΠεοΙιιιιιιτι,
ω” οοΙε ιἰε ΗοΠιιιιόεοΙιε ΙιεεΙιιιεεεϊετε, ειναι· ΜΕ αΙἔειιιεοιι,
ιιιιιιιιιειι, πρι ει·νειι·ειι ὶιι Βιιιιιιο Κιιιιετ, επι νιιιιι·άΞε ἰιι _
άετ2εΙνει· ιιιτοεΓειιιιι€. Μοιιἰ8 απ οιιάει· Μπι όιειιάε ιη _
κῖο νεΙάτομοιι νειιι Βιιοιτ.ιιωιι·ιιι: , οτι πει άιισ.τάοοι· ιιι

εαπ: ει! τι: ονει·νΙοεάι8ο 8ειο8ειιΒειά, οιιι @πρ Βοδια2ιετιιΕο
Σπιτια Με νοΙιιιιιΚει:ι. νοοτ @παθει-επι Βοο11:ιιιιει8ο ςΙιειιιτειι
παώ ιιειιιιννεΠΙΚε εειι τἰειιἀο ΒοΕ8.αΙά παω άσε Βειοοιιιιι

Βειι= Με πιω ει· ω Ειι8οΙειτιά νοοι· 8εοί`η άοτι):ι όε2ο εο
ι·ιιιεε νει·8εΗϋι€ετι ιι€εΠεπι σοι: @ιιἱ201ι‹ῖειι ιη 82222 Ξ Μι (18
ειΠξιινοτι11ειστάειο ΑΜΒ ιιιιΙρ Με 2οοι:ειι , "κατω Μπι

Μ] απο Μιά θε ι50ε82.τι8 νοΙ.ιιτυοΙιτ @Με 2ῆιι ιιίΒοειιοάειι.
ΙΙ:··ι5ινήΈθΙ. οι· πω· ιιιιπ_,,οί επιιι θειιεεεΙιοετ 2ιιιι να” Μή

Ειπε . Βιιβειιιι€1 ! ἀοοτ ω” όίει·ιε'κειι ποο οιιτοάο1ιβ; Ιιοο8

Φ άσοι καιω”, Με ω Ετιθώειιιό ΡΙειει.ΐε |ιεοΐ8. ιιιι (ψ
παρω εϋπο Βιι$υιο πω απι οπωάε .- Μ) ΈΕ011άσ @η
Μάτια Κι·οοιιοιι καιει σου γιιιι8ω ωραια»
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επι ειειιι€ειιιιιιιετ ιοΒηθ Κατι ιτιοιι Μάι Βιβωτιε πιεί:
;τοοι·ετεΠειι ,; &ειιι ονοτ απ:
Αιιιετει·άειιιι οιτάωεΈειξδή
@ω @ιο ειἩειιἱιὲνώΪἰἔεΕο [Μετα έ ροιιε ά6ιήιεΒειες;!ι]Κιιέ

Μάι
δε :ΒιιιιιιιιιοΙιε
ΝορτάΤΗσΠειιά;
028.611' Ρεπιι
οτι ω επι διιοοπι
ιθ1ιΠέιιιιέ)
άο ιιο1ιεερεϊιοιιισν-:
κιιιι&ιτ

Βάιεΐέιιιζέ , βη θεια ιΠει· Βιιιτειι€εννοιιε ιτβιιτώ!άειι

ιιεΕἑιΡοὅἐιἱπ8°, ἄἱο άο ι·ιειΘεόειοΙιιοαιιέ νει1;άε2ειι
Βιιάετηειιιξιιόειι ιιιειιι 8τοοτε].ἰῇΙ€ε ν6τεοτειι. ι

Ϊ

κ

Δ.

Σε" €ξε1ζ8εΙἐοι·‹ἰ ιιιευι, δ.ιοοιιυιι 8οιιι:1.ι·ι:ιιι.ι,Έιεεφ

ι:οειιΙιίιέιιιιΒΜιώνο 2ιοΙι ιιι Ζειωιάειιιι ΒενεεΗΒἄ Είτιδιονει·
βετ νετΒΙΜ ναιι δεη 02:ιειτ ιιι ΗοΙΙει.τιά τννεε .ΒοεΕάεεζειι
ιη Μ: |ιοΙιτ ΒέΒενειι, ω οοιι πω· ορπιοι·Κεϊιβε ΜΕ
οΡΙἐνετειι, πω: Βε1οετάο ν1ϊβ: Κατι ωι-.νωίω τω· σΡΒοι
άειιιιέ νει.ιι εειι ΙιεΕπιειΙά ω: δει· εεεοιιιοάειιιιιέ απ» 20ο
καιει: ιιι άιιιε!ετε ιιενοΙειι Βοετονειι ΕΒΕ. 1ιιθει·όκειά, πιειι.
Μα @πιο οιιάετΖοώόιι€ειι τω 8εειι ιιιιτΗἔει· ειιιάε ὶιιτἰε
ΜΔ, ᾶαιι Μι· οΙιιιιι1τιιιι8 παπι :Η νι1Πε ιιεει:οιήοιι, ιινεει1°ἱ11
νει1εο!ιο ονετ1ενοιέιι8οιι, οΙι νοΙΙ:εϋάεΙΙιειά 8οΒοιιινά, δίο
8εἀιιοὶιτειιἰε παπι ΙΜ: νοτ1εάειιο ΒεΒΒθιι 8εΙιιιΙά. Π: νει·
1ιεειιι, όσα άθεεΙ.ιάε νΙῇτἰ8ε 8εεοΒιοθεο!ιιι]νοτ ΜΙ: ΡΙο.ιι
Μάι: οι>εενιιτ, οιιι οειιο εεεο!ι.ίεάειιΞε τε εοΙιιιῇνειι νυ.1ι ώ:

* .-,_φ--ςΜΜμ..

1- 117 Ι
2111σετεεε. Ψε11111, 1111111111 ιι1επι 2σσ 111111 111τ 11ετ1ν11σετσε

111σειι νοσι· 11ε1τειισ 11011111, 1ισσ 1εσ11ιτ 1ιετ, σετ ει· ν111ι
εε1ιε πιο σΡ111ει·11ε1111τε Βε11ε11ττε111σ 11σο 1111111111; 1ι1ετ σε·
11ει·11ε1σ τε εε€8ει1 11:11τ, σετ σε 11111 σει· σ1τει·ετ1·σσ1111118
επ 111111 1ιετ σιιτετσ11ιι σ1ετ ετσστε 11ν1ιτει·11111ε, 2ε11Β σρ
11111111 11οιισε1·σ επι 11111118 11111· 1111, 11ερειιι.1σ 118.11 1101111111? 111

σε σε1·τἱε11σε εε1111τ 11εετοιισ σε Ζ111σει·Ζεε ιισΒ 111ετ: σε 1111111111
ε11 σσι·Ρει1 21111 1111111111, σ1ε 11ει·ε1ιτε1σ 1111111111 ονει· σε ν1111ιτειι,
σ1ε 1111 σοσ1· σε ωστε Βο11τε11 ονετσΡοσ1σ 1111011101. 111 σε

1111111ειισε 11111111 11ε11το1ισ σε Ζυ1σσι·2εε; σ1”εε11σσ11 σσσ1· σε
ονει·1ενε111ιέ 11εν1τε1ει·σ Βε111ενε1ι 111, σετ 111ε11 211111 τσειι
11σε 1111' 111.118 11111111· το· νσετ 111111 Ει11εε111.11σ 1111111· Νοσ1·σ
1101111111 111111 ονειιιτε11ε111 11111: 111 εει1ε 11ε1σ.ι1εώ1:ε 1111111 ,
111111ιιιεε1· εσ11ε €ε11ε11ττειι1ε 111118 21111 νσστἔε11ε111ε1ι, 111ε

1ισιισει·σειι επ σ1112ειισειι ιι1σετ εετ1το11ειι 11ε1111ειι - 1111121111
σε11 2111 111ε111ιειι 1101111 σι1111σ11ισ11: επ ενσ111πε1 111 νεα
11εε11ε σ111ισ.2ε1τε11, σ1ε σε2ε ενν111·181ιεσει1 σ1›1σ11εειι (τ).
Εετι 11ι·1111εσ11 1111111111 (Τ11σ:11.1ε) σε11τ 111111 11111111
111111 (111σστι:11, 11111 1111 1111111111 111111: 1111111111 σει· 1νει11ειι

σε €εσεισ1ιτε; 11-2ίε Ραστί11ε. 1111111111 ·ί,11ποπιπτ 111 11111811αιισε.' ,

1)1τ σε111111τ

εειιε :σο ενετεἔτεε11ε 1πεεο1ιτῇ

'
11ισ1ειι σε εε1εεισε 81:1ιι11.1·ι1111 1111181; 1ιεε1111τει1, 111101·
σε 1111831111 11111111· θεσ1:111εσε111ε 11111111 2111σει·ιεε, σειι 11εσε1”ειι111·ε11
σει· νιισει1111ισεε11ε θεεε1ι1εσειι1ε 1:11 Ο1ισ11ε1σ11111ισε απ' ιι1ει11νειι
11ε111ι18ι11111ειι σ1ε11ετ 111 11σ1111ιε11 , ισ11σε σε" 1σσ1· Βσ1νι1ιι1σ οι1σ111 ,
1σε1111ι·ε ιν11111·181ιε1σ, 11111111·σνει· 1111 111ει· 1111111111, _, ει: 11ε111εσσ11
1111118111· (1.6 δτ111ε 111. 111) 111111 111τ€ε1:11ει1, 1νε111Βτ 10111· 1εσετειι
1112111· 1νοι·σει1111τ 11111 1νεΒ Βει·1.11ιιισ , σσσι· σε εε11νσιισ1Βε ο1111ιετ<

11111Β, σετ σε 2111111111» 111111; εε11111111111ε 111 σ11τ11τσ11ι1, 11111111· ε11ει1εο
Μινι εσ1οιιιισ.

Με 7”σ1·Δ
ΙΙ

(148)
ιήιι€ ν·ειι Ρι:·ι·ειιε ΒιιτεΧτει·, Με εειιε Μι: ει]ιι ω. Πει
πω ῇιιἰιιτ , οπωἰιι£ Μ] ‹ἰε Ει·ειει:α άει· ιπεΗπειιάε εεάειεΙιτε
!ιειιάε ειι 8επτοειάε, εε! Μι Βιιιι1ε.ιιδ νει·Ιιετ, οπιιιι νι·εειιι
άεΙει·τιειειι

ΒιιιιάιεΙιεάειι τε νει·πιεει·άει·ειι ω. ΑΙΜ,

νετ ίπ !ιειιι πω, νεο Ιει·ειειιι: ειι ΜΜΜ; ειι εεωιωιει
Μι ιιιειι ει·δειιε εειι νοσι·νσει·ρ νιιιό.ειι, ω εειιε 200
€τεΒ”ειιόε Βεεε!ισπννιιι8 σΡιενει·τ, ει: Ρι:·ι·ιιιι, όιε εἰεῖι
£εΙιεε1 άσοι· εἱ€ειιε ιιιεΜπι·ειεΙιτ εϋι:ιειι εεε ΜΑΜ, ιιιιάάειι

άσοι· Με Ιιιιιάει·ιιιεεειι Ιιεειι, ᾶἱε σετ ιισιιιιιιε δενιτεΙτι
!ιεπι ἰιι άειι εεε Ιειάε.

Ισ Ζιιειιάε.ι·ιι Βεετε.ε.τ ει· εειι άεένει·Ιιεε1, δειιιιιε.Η:
όσοι· εειιει·ι .Πιτ Όσιιιιι:ι.ιε ΝσιαΕΝ, ἀεὶ ιτεΙε Μεσιιάετ

Ιιεάειι Βενετ πιτ ω Ιενειι νεο άειι (Μπιτ, επι νει εε1:ειι

(*) Πειε νισοι·άειι πει άειι Μάι" 'Ι'ιιοιιιε, άοσι·θειιιιι·.<
ΜΔ ω ιιισιω νεοι· εξιι νει·ιι ΒεΙιειἱἔᾶ, ωι|ιμειι
ω:
'οικου δ. νε.ι·Κεει·άεΙϋΚ νεοι· εειιε Κει·ιιιιιετιεεΚειιίιι€ τω άειι

(Επι: Βειιοι.ιάειι τε πετάω.
'
Σε ω: εεεσιιιιιιιιέ ιιιιιιε εεε ΥΔείεει έιειε
Α πε Υσἱι·, επι' ιιιι ιιεερσιε ει ι1ε ιιιἱΠἰει·ε ιιε ω”,
Βε Ι'εειἱνε Ρειιεέε ἱΒιιστιιἱτ Ιει χιιιιε.εειισε.
Πεσιιιιεἰεεεἰι Ισ Έστω; ει νσιτ Ι' ιιιιιΙΙι€ει:ιεε;

ΒΕ ιιε Ι' ειιιιι·ιτ Ιιιιιιιιιιιι εσιιιιιιιιτ Μι Ρτοΐ0ιιάειιι·,
ΔΗιι·ειιό. ε @με Ι'Εισιιιιιιε ε: εσιιιιιιιι εε Βιιιιιιιειιι·ζ
ει:Ιιιιιι€ ιιε Βιειι€ει· Με ννἱΠειι πεεεειι: σπάει· είιιιε Μωϋ

Πειιειι ιισιι Ρε·ι·ιιιι Η] σιιιιει·νιιιιιιιιε δε ΜΜΜ πιο ω εεΙιεριιειισ.
€ειιἱε πιει ιεει·ειι ιιειιιιειι; Μι Με ει· ιιΠεειι ‹Ιε νει·ει:ιιιάε!σσιε
Επεσε Να σιιινι·ιΒιειτ ιἱεἱι τζε νει·ειειιά, ειι Η] 1εει·ι ἱιιπἱειι,
νει: «Η ιιιειιεεδιειζΙιε εεεει; νει·ιιιεε. [ΗΕ ί.: ιἰε εεεειιίεάειιιε Υπ.
εΠε ιιιιειεΙιειιάε νει·ιιιιΒειι: :ιο Μετα ειιιἰιιιετι, τσι ω νειι Βιιἱιειι
ννει·ιιειιι·Ιε σαιετιιιιόιεΙιεόειι Ιιειε οιπνσΠεΧεΙιιιΒ τε ννεεε Βι·ειι€ειι.

Μ] Ρει·ει·ι οιιιΜΗιειάε ει) ιιεΓι σαιτ ειιιιε νει·ιεεεήιι€ πιει Βικι
4Ιιεε νι·εειιιάεΠιι€ειι, πιστα! όσοι· ·ιϋιιε νειΒιιιάτειιιε πιει ει: Έσιι·ι·.
Ρε Ρετ!.

°

Ω Με )

ί” άΞε άε ΒεμοἘιἰεἀειιἰ.4 Ει.ιιιιιειι οΡΙιεἰἀετειι. Τνσεε πιιαΙειι
βε:οσω Ρεπιι ΗοΠειιά, εειιε οπι οΡ τε πειιιε11 - εειιε οτιι 2εΙΙ:`

ντετΙειιιο.ιπ φάω Ζὶ]11 εει·ετε Βε2οεΙ: να εεπιε νοΙάοε
πω; @πετ ι;ιειωιιτΙίβτε 11.ἰει1ννε8ὶει·ὶΒ!ιεὶὰ - @κι Μνεει!ε
ω» ΒενοΙε νεα ιε!ίοροΒ'εήιι8, «Εεε 8εειι 8εΙὶῇΚε1ι ΜΜΕ
Μ. άε εεεεΒΞεάετιία νειι 8εΕη·οοπιάε Ιιοοίάεπ. ΩΔι·ιμωΝΑ
8ετιιἰ8‹Ιε ναι ΠοΙΙε.τικ1, άσ.τ βετ άε ΜΙιετωειτ πω νδ °` `

.Βωω‹ιε ἔτοοβιεἰῷ

ζμ ἱπιᾶετἀωιἀο 1εωω8 ει.: Μπι

:τω ε! ννατ ννωτΙἱῇ1; 8ι·οοτ Μ; ᾶοσΙι πως ΙιεείΙ: :!επε

ππεητΙιεἰ‹Ι πω. εΙ63ά 5η, ήοερω1ώπε 2ἱειι Βι·ειι€ετι άουτ

μφωεΙιεπ,

που νετΙιενευ εευειι φαμε εερΙωοτ, Με

;Ηε η”, γνεΙ14:ειι Ε111°Ε.$ Όεἔιθθὁἀε.

ΜΒ; εεε.ειΙΙ:ιιιιώεε Βεξς.τε!εΚψεεπ τιιεεο!ιεπι ΒιιεΙε;πά επι' ‹Ιε
ΝεάετΙαιιόειι άσεΕεεΚεπεπ @τι Μ! ΜΒΜ όετ πεντεαΗεμάε
εφη; πω.» Μπα: Ι:ικουόεΙΒετιεΕΒΜεπ πωπω πώ
παρω εεε., εετινωιε β) Μαι ςΜέάε <Ιε 8εΒοοτΦε νεα
ΕΣΕ” ω Βιχ;[ετι@ τα Με; ΦΙΚοιτιε2επ ,› επ ει· ννει·‹]

ςΙαε.το_Ρ εεχι Ρε1ιηἰιμΒ Βεεεωειχ ηιε$: ΊιεΕ 0ΡεοΙΒΜ:: .φα
Μμα-ίη:μξ·ίε

Ζεῖάωι Βεβς·ιμ·ς ΜΑ, :ΜΕ (Με εκ:Ιιοοπε

νοοτ2ε88ἱτι8ειι, Μ] άε πνἰε8 νικ εειιετι Ρτἰπιε δεάπειιι, ἀεὶ.

ΝεφτΜπαμβάά ποτάετι: :11εετ άτιτι @κι ωα”απε ε?ο
μΖι·αοζε Η εΙεο!ιίε 101 εετι 2εεε· ειΙἱε‹ὶειειἔεεΙι ωειιεοΙι

ρΡεεΒιῇοεἰἀ. Ηετ Β οριτιει·ΙεεΙ1]Κ, ἀεὶ: Ν10ομΛ.Α8 ΗευτεΙυεθ
Βεζε:[ΜάεεΙι θεπιπι!: το Μοε]τοι1, 2ἱοΙι οηπτόπι€ άεπι @πιε
Βεβο1·επι νωπ ἱιι @πετ νοε8ειι ι1ίΙ:ΠεΕ:

α ΜοΗΕε (Ιε @πιε

εεΒοτε:ιε Με 2ῇηει· @ά εειι 8οε‹Ι Πετάει· πνοτάειι νειτι :ῇιι

ν
0) Ζἰε $επιπ.·τικΔ'ε ν.ετΙοοΒ ουσ άς· ·μτοε8·ε Ι:ε!τώΒιι8·επ
;ιισ.τώεπ Βπισἰαπά επ άε .ΝεάετΙαπάεπ,. :Με ΒῇΙε€ο εεΡΙεεω1
“Μα Ριππ οι θιιοοτε ίπ ΗοΙ!απά, με Σ!). Μ. Π!).

'Η

1)ε τω:

(1 1151; 13
νοΙΙ:; ορόει·Ι: 11ϋ οεπε άο 8ΟΤΕ80ΙΙΒ ΒΜΒΜτεοἱιΒοἱἀ ,
κνσ.ειτοτ1άοι· ιΙο ΝσότόεοΙ1ε , 111 ΡεΙ2ε1ι 8ο11ιιΜε , νοΠ:ειι
8εΒ11Μ 81ισ.ιι, άοσι· ν1τ112ο ννε1τειι-νετάι·ι]νε !” (*)

Ρ1:Φ1:1ι

Μιά εειι ΜΜΜ ΗοΙΙειιιάεο11ε εο!ιεερεύιιιιιιετΙιοάειι 111181·
Βι1εΙειτιά Βε1οΜ , (Πε

ι·ψιεΙ111: ΒετεειΙάε; @οι νετεΠω11:

ιι1ετΗτ18, άειτ 1108 Ι1εάειι ται άε18ε ‹ἰε ιιιεεε1ο εοΙιεΡει1
8

άι Β11εειεο11ε 1τΙοο! Ηο1Ισ.τιάεοΙιε ι111ιιιε1·ι νοετε11) επι

Με εετετε 11011111 11εΡ 111 1691 νε1ι ετιιΡεΙ. Τοε11 Ριε·ι·ειι
Ζῇ11ο τω» 1111111· 1181: Ζι11άει1 οτιόετιιαιιι, παει ω; 11161: πισω·
εοι1 νοΜ;τοΗ: ο11ννείει1ά ΒατΒειατ; Μ] κανει: 1·εεόε 111118
άόοι· ΗοΙΙ:1.11άειε οπιτ1τι€τι 8εννεοετ , ε11 Με! Βε8τεΡοιι ,

Ι1οε νεεΙ ει· 111 Ιι11ιι Ιειιιά νοοι· Μπι το Ιεε1·ε1ι πω. Πο
Βεοετ νεο ο1·ιάο1·2οε1: ντεκ ιι1 118Π1 ννο.Ηποτ Βεννο1·βε11. Πι

1893 νοι·1.ιε1τΙο

εοι1ετι άει· νοοι·1ιω11ιιεϊο ΕοσΡΒεάο11 ναιι

Μο111το11 113.111· Α1°0118.Ι1801. Ποτ 1ε ΒοΕοι1ό, 11111 Ρ1:·1·ιιι, Μ]
2οΕετε 8εϊεεετ1Ιιε1ά, εεννει·Ι:τ ΙιεεΓΙ: νοοτ εε1ιε ειι1εάοι·ϋ το Ιε

1111, επι οι· @τι Ιοο11-νοο1· νι·οο8, 11ο1:ννοΙΙε 111]Βεστεοόάο τω:
σ.ειτι1:οοιι νειιι εε11 ματ εοΙιοοι1ετι, ἀἰε 111] 8οννοο11 πινω
Με ιοο11ετι, Με: άο ννεΙνοτό1ει1άε 11ΡΒι·ε118ει νε1.ιι 2ῇ11 ε18ο11
Ι·ιατιάειιιι1·Βοιό.
Ο11άει· (Μ 1·οδοτ1τι8 νειι Ρι:·111:11 111111 οι· 111 1111 8εε!ειά11εία]

επι 11111815 παπι Βι18]ειιιά θΘΗΘ νετννοηἀοτΙῇΕο νε1·1ιτιάειάι18
ΡΙει11111. Μειι Βοι1ννάει Ιιετ εει1ε εοΙ11Ρ πια 11θἱ ωιόοτε , επ
:πιω 11ο εοτιο :Μιά πιο. 11ο ε.ιιάει·ο ὶι1: Με άσοι· ι-:ει1επι Μο

(") Μαι νἱιιιἰτ άπο ννοοι·ι!ο11 Βϋ δοκι11.1·ειιι τ. ε. Ρ. ΠΑ
Ι. Ρ. ι5. Με: Η1:1ιω111ε _, ὰἱε “και μου Δι1·111:1εεωιου1· πιω: 111
ΒιιεΙειιιά να:: 1 11111111· δ.
Ο1111:ν1υε εο!1τεεί άε·ιεΙνε 111 απ) Ιπἱεί
111111 Ηι1111εισε, άίε 11111 ντἰοιιό εφ άι: 81·οοιε νοοτεΡεΙ1ἰιιΒε1ι,
ω11Βιιιιι1άε :Ιω ιο11%οΒοτει:1 πω ἰι1 οιι1Ιοο11, Επι! ορπιειΕΖωπι
8επ11111Μ.
'
'
1)' 711”.

ιδι ·)
νει·ιιιιι8· πετά ε.Πειι θει·ε8ειά ετι Βεεειιιιιι.ίει.

νοοι·ιιετι

οι νεοι Ρι:·ι·ιιιι άιιι·ίάε εεετι Βιμ Ιιει:νειιετι,· Βιιἰιειι
·1τιτιάε ίε€ιιιιιι: Η] :ειτε ‹]ε άειιτ·ειτ οΡειι η ετα εειι_ μι·
1ιεεΙε ειτοοτιι ιοτιξτε Ιιειιειι ι·ω1‹ τω» ιιεΕΖιτιάειι.

Ζιιιι

ειΒετι ΒεειΙιιιτ, οτι·ι ι°ε τετ2ετι, ι·νει·ά νετ·τι·ειιι€ά όσοι· διο
«ιιι.ιιιτε 2ειτπιειι2ντετ·ιιι8;
εεεε1τιιιι: , Βειιιιιι
δειι ντιπ @τι

ιιιιιιιι· τοετι Μ] άε @Και Μιά

πι, νει·2ε1ά όσοι· ιιε Βιιτιάι8ειε Εε
τ ετι άσοι· εειιε ι:ιιειιιΒιε ιοιι€ε εάεΠιεττειι,

οΡ νν·εε, όσοι· ΠιιιιετοιιΙατιά τιιιιιι· ΗοΠατιά. Βεειιε Ιειιι8
ιε ιτοι·ειι Με! ω; ιιε ΗοΠετιόεοΙιε Με! 8εΙεετ·ά. Ιτι πιο
8ι·οοιε ει:εάειι εσιιεετι Μ] ννειιιιε Βειιιιι8 τε ετεΠετι , ειι

ιιιι0ειιόε Δε] άσοι· Αιτιετει·άειιι οιτι Ζειιιτιάιιιτι τε Βει·εΠεετι.
Ηιετ· Βειι·οι: Μ] εειιε εΙΙετιιιιιτε ιινοτιἱτιΒ, (Με 1108 ιο Ιιει·ειι

ιοετι.ιιιιιιι8ειι Βετο ιιιιτιννεειιι τε , ειι άοοι· οιε Ριιιιεεε ντιπ
οποτε πιει εετι ετεετιειι 8εΒοιιιν τι; οττιι·ιιιΒό, στο άε2εΙνε
ιε8ειι άε ε.ε.τινειΠετι άεε πιο ιε Βενντιτ·ετι.

Ηετιε εειιε

.εο!ιειιιιεΙε ΜΜΕ, :σε πιο ‹ιε ι;ετιιεετιειε νετ·Ιιτιιιιτι·2ε Βε
ννοιιειι Ζει: , ειι Βεειιιιιι: το ι:νιτεε Ηειιιε Με”, ιεόει·
νει·ΙιοΜ άοοι· εετι εΙεειιτ €εΒοιινιτά νετιιιτειι Ι)ε2ε Ιειιιιιει·ε

ειιτι, ιιιτιάε ιιιειι οι, άοοι·ιιιτιοετιόειι Βε2οετιι€εννοιάειι,
ετι σπάει· άεεειι άουτ· Αι.τιιι.ιιιιιιιιι, ω, Με εΙΙ: ειτι‹ἰ‹:ι·,ι
@Με τιε.ιιτιι τη 1ιει Α1Βιιττι εοιιιεεί; ττιιιιιι· ει: Νεά ιι
όσοι· άετι εειι2 οι” ιιτιάειειι νει·ειιτιιεΙειε.1· ιττιτι Ιιειιάτεε1ιε
τιιτιιετι εεετοιειι.

Π; νοτιά ει· ενετιννεΙ ιιε Ειε.ιιάτεε!τειιιιι8

νεο άετι Κοιιιιι8 νεοι Ηοι!ει.τιά, πιο ιιε Κοτιίτι€ιτι ετι νεοι
ε.τιάει·ε νοι·ειεΙιΠεε Ρει·ιιοιιειι. - Ριιιιιι Μιά Ιειει: 8ειιιιιτετι2

Μιά
ἀεὶ τιιετι
εετι εοιιιΡΡετ·εΕΙεεάιττ8
2ῇτιετι ·υνιιι·ετι Ματιά
εισιι€ειτοΗιειι
Ζοιτ 8ειιετττι
, Ιιοιιάειι;
ειι ντετιάάε
νεοι, άειι Μι Ιιιετ· Σε Ιιιτιάε εειι Βεειιιιιιι Μάτι. Με] Κατι
Με! πεε8ειι, άειτ @τι ι·ει·ιτειιιΙ Βειοοιά ννει·άι ιιΙΙΙιιιιιε ιικο

(

ιδα )

ΈιΜά Μπι να» απ? Ριποσοτι "κι τ811ἔ : 811 Μά6τάεειδ,
τ!ε εσΙίνει·ΜΒΐιά18 νε12ι αεκ ΑΠεστίΒεετεοΒετ εϊά!:1έιι επι
θεια ι·ιάοϊ @Με έ! Βῇ άοπ πιεί!οϋ8επ Μ·α1υά ΐο.ιι θεια'

·εοΒοερεάφωεήπω. Ἡἱῇ Βε2οοΒϊ δε νετννΜεπ θα Ρετ
-80Πω, «εκ ω; πω πωωΠα ω: Βε!τοπό , @Η πω ω ω;
«Ιω εεωωπεαωω @Η πιειειΠῆἀ σω!ει· Μ». ΐΕεπε @ικά
Μῇ δε ντουκ· π:: παπι αφ, οσωωτεαπω , ά.ίε Μ

1ιτ181ωισ £ενεεΠετΙ «ω: ω; ντσεΒ ω» τω” @κι ωτωΡ:
ω; Με:: σαι ΜΜΜ" αυξ @ε Ό285ι2·, ΜΒΒΙ' ὰ: ΙΕΖω
πρΠάο ονοΜοοϋ8 °εῇῖι @Η οιιᾶετ δε Ζααπάε:1ιπιστη Μι

°οο!ιοοτι
--επωωΕ8ωπ
εὶξϋι 81ενο!8
τω ·εωιμποιπερ,
άσε. ΜεσάΙιι8 «πωπιέζω
Ζωπάο.πιππετ
ω ΜΒ”

Έμε

σ58 ως Βοοι·έΒοπ Θ» ω» ΜΜΕ Ιαπω ω! Μ· πωπω»
Μάη

Βιιέῖεπᾶ , ὰἱε @Δευ ντἰεπᾶοπ ΒοτἰἔΜ , άειϊ ‹Ϊο

»Φωτ ΗΜ;
ΈτοΚΗάι.

·8ΜΜ:Βε Μάϊ κα” Ζει.ει:;όπω

νει·

Όε2ο Βτὶοΐ νΦει·ά νοοτ8σ1ε2ετι Μ15οΒοηννοοις

ᾶἱΒΙιεἰᾶ πι” ?Μι άοτρεΒατΒϊοτ; οι δεω, νο! νειι1 Ιιέϊ
πἱοιἐννε , νοΜεί[$ω άεπ 201Π1θ81'86ΒΘ1° ΜΒ ειΒε `2ϋπι€ι ΈΊεΞύ
τω. 'Ενοπνο! ΊίΙενειι ε1°`11ο8 τπήίεΕπ8επ 6η ΒΘΒεἰῆιΖἱτι
τιἱ8Ἐιεἄεπ ονο1·Ξω το! ει· ἱεπιπεπ1ἄ τιἱτ Αωετετᾶειπι Εννεπι3

ἄἱο ἔτι ΪἱυεΙε11‹ἰ Βόννοοε!: ·οπω, ατι άε @Με Η Βεε1ίεεωμ
2ο0ᾶ1°ξ ΈΙο2ο 1πο.π Ρι:π·Επ 'εαές , ιἄεΡ-Βἱ] ι:ιΞϊ: ·1› Ποτ ἱε ιΐἐ '

@πετ , 20ο να” Φ ννϋ Ίενωι! Πε Και 1εω11 ἀπὸ?
ε5νε:1€πόΪ 1300880 ”:ἐοἔ εΙϊἱ]ἄ Έ!ϋ11'ΐ11οοΙ9,#ώίο Ώ·

Μπι1611, άι αιέτννο6ι«Ιάο, ·Βἱῇ ἔὲΙεἔεΏἶΐιεἱἄ, 651 ωε:ι ΜΒ
απο Βεε0ΒίΜάο ννότιίτι8 ειέιτ1Βοοά: » ᾶειῖ7έϋ 'Με 8τοο'Ιδ
Βέεται Με! ννειι·εη, υ1τω.ι· 8ε31·ίιι8ο τπε:ήεοΒέπ ) Μέ δέΕέιτοπι
Με Βιιιιιιε ννϋ11ϋ18 μου! 8εποο8.” ΟηᾶεΗϋεΒοΙιετι τπέ61·ά
Μεεόε 2ῇτι νε1·ΒΕ]ί άσοι· πἰειιννε8ἰοτἰ8€π Βε!οΒοτέμ επι

δσ.α1:άοΟτ ίπ 2ῆπειι ειι·ΒοΗ επ οεΐειώιΒεβ Βεετοοτ1ίΒ

(155)
Βεετειο.!: 1108 εαπ εοΙιΠάετΞ] , ννεω·οΡ ?ΕΦΗ ννοτάΕ νοοτ6
ΒοετοΙά , ννετΙ:επάο ίπ 2Ι]ιι Ιιοπιά Με! άε Βἱ]Ι ἱτι ‹ἰε !ιο.τιά,
οπιιίτιΒά πτειιι 2ὶ]ι·ιε

Ι10ΨθΗΠΒΘΠ. ι1Η8εάοετ πια ει! @τι

Μα· επ τοοἱ άίοι· ά28ετι. ?Μπι Βο2οοΙπ ο1ιΖωι Ψω
].ι:ια ΙΙΙ το »Πτι·εο!ιτ, επι ΕτεισΒτω ἱ1ι ΕεπτιΞέ Με 8ετο.Κοιι
πι1ετ άο ιπεεετ Βει·οετι1όο ΗοΠαπάεοΒο Αάαιίω.ειΒ: οοΙ:
νετ8:4.0: Μ] Μαϊ, άε €εΙοει·όοτι οΡ το 2οοΚεπ.

Ηἰ.] ΜΜΜ

ἱη άεπι Ηειει8 , επί” νεΙο ΒΒ]Ιπωι νικ ου8οᾶιι!ᾶἱ8Ιιοἰἀ , 8ἱ1ιΒ
νειιι 11ετ εεπε παει· βετ :ιτιάετε ΙοΒεπιε1ιτ , εϊειΡΙ:ε Φωτ

α·ο1°ιά, οτι ασεπ' ντιπ @Με ΒοάΞεπσ.Ίεπ ἱιι «πι, (ΒΘΡΘΠ εΙειειΡ
νΜόεηθε , νεΙ:α: Μ] Μαι, οι παπι Μή! νιι1ι 2ί]πο ντετ
πιο εΙωΡεωθ.

ΡΜ” οι: Οιιοοτε Μέ νετΙιενεπε , άοο!ι

εοιπάετΒΔεε Βεδιάρρετι: 2ἱ]πι 8εωτ «Με πιοΒ ΕΑΠ οιιΒο-ἔ

εο]:ιω.ίά. Μι @έ]τιο ΒήοϊνήεεεΠιι8 :πετ όση θιίο1τεοΒοπ
_ Ρε.Μω·οΒ 2οοπτ Μ] , ἰπι ΜΜΜ νεα Βοάεσ1Μιεϋέοιπ Μό, ΜΒ
` άτοιπΡεΙ άεε_ ομάετ2ρεΙ:ε ιιἱεΕ ονετεοΙικάετι Με !ιοΒΒετι;
Μπειειι·, κνωωοετ Μ] Με! κ·νειεθόε , Ζω ίε @πάθη , οΡεπ

Βαατάε Μ] @Πο ετεεάε.άοοϊ τοεπιτἱ]Ι‹ε όσ.όοιι. Ηὶ] νοεάάε
. ἐι·οοτε Βεννοτιάετξιι8_ νοο1· ΒεΕ ΕπΗεἰεὡο νοΙΙ:; άο::Ιι
Εοοε]εξ·όε εοηετι ,
ἰ1ι2ὶο1ιε οιιεεετοιιόοη, £ε8ε1ιΖώ
τοΒοτι θεοκοι Ι.

ζ.άπισ8ε:·άαω , 4 0ε:εδο:·.

ω

Βε νει·ΒουθΞπιδετι, νσειει·ἱη άε νει·εοΗΠεπάε ἔοᾶώἰεπ
·ι:ΗΒε 8ε2ἰ11ᾶΕε1ι ίπ ΗοΠειικϊ ΙΜ εΠαιπάετ ετειειπ ,° Καπ @επ
πώ: άε νο18επάε τείεΙ οΡωεΚετι , Μ) νει·8τι·εΗ: άσοι· εειιε1ι
!ιεει·, ᾶἰε άεε! 8ε:ιο111ετι Μιά ἱτι άε νοΙΕετεΠἱτιὅ. Πε2ε

Με! ννειε οΡἔεωειε]ά άετι 11 Οο10Βετ 1826.
Ι..εάεπιε2ειι άετ θετείοτπιεετάε οει!νϋπεοΒε ΚετΙ: 106,899.
ΒοοτηεοΒ ΚειτἱιοΙῇΚε1ι

. .η . . . . ." . .45,::12.

Ενειτ18εΒεοΒεπ Μ' Ευθιετειιιετι . . . . . . 22,26δ
δοάετι νσ.τι ΒΡωιηικ:11επ επι Ροτττ18εεΑ
'
εοΙιετι οοι·φ1·οτιδ
.

»

π

. . . 2,5πο

-

.

21,498·

Βιιπετ:Ιιεη ·-ε1ι 8Ιεινεπι
εεΙιεπι οοτεΡτο118

.

.

. 18,978

Ηετεπεϊόε Π1ΒιετεοΙιετι . . . . . . . . .

9,845.

ΒοοΡε8ε2ἱ1ιἀεη .

.

1,946.

Βειπο11πι·ειτπεπ (Αππωπιειι)

.

.

.

.

.

. . . . . .

.

.

.

.

,

777.

ΕρὶεεοΡώειι . . . . .

. . . . . .

Ωδ7.

ΒήεΒευ , Αττπειπἱἑτε , ΚννειΕετε εμ ειτιδ.ετε $εΜεπι

107.

' Το!:ειει1 άει· Ιπιννο:ιετε πεο,784.

ΙΜΒε11 και ἀἰ£ 8οεε!ε νοΙΙ: Ιιετ ΟΙιτΞετεΙῇΕ νοοτβεεΙά
;ἰῇτιεὶ· ΕπιεεΙεοΒε ιιειΒιιτεπι ννΠάε 1ιεινο18ετι, επ Μ Μ!
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1111111111 111111 0011811.1ΘΠ8118€1 Βεε1·1ΡΡε11 1·ε11ε1ι1:11 101 81ᾶ1λ1··
·11ιι11111Βε
'νοο1·1ε11ε1·

1111ε111111118ε11
11ι11111ε1ε11

ν11111ε11 ,
ονε1·

111111 111ιι·ε11 11ει11.1·111ε

Βε11οεἔ νοο1·1ι111111ε11.

Πε

Ρ1ο1εε111111εο11ε 1ι1εε1·1:1ει·11ε111 11ο1111ε 111111 σπάει· εε11 8ε1·οερ:
_1›ννῆ 111111 11111ν1ε1· 1εΒε11 11ό1ι," νε1·νο18ε1ι, νετ111·111111ε1ι

ε1ι 11111ε11ε11; επ 11οο 11ο11 11111111.11ν1111181ιε111 11111ε1· ο1ι11ε1111
111 6611' 11118 ε.11111·181ε11 , 1 111111 ν1·1ε1ιά111:1111Ρ ε1ι ν11ε11ε111 111
εε1ιε εαπ:: 11ο1111ε1ι 11ε1·.11εΠε11.

Ποο1ι ἔε111111118 1ιεΒ11ε1ι 1111

Ηο1.1111111ε1·ε 11:18 Βετει·11 τε 11οε11, 111111 εε1ιε 11111111ε11:1ε 111 111

ε1ε11ε11 ! οί 20ο1111.1118ε Βε81ι1εεΙε1ι νοο1· 1ο 81111111. Ζϋ Βε1111
11ε 2ο1111ε11 ) 11001· Β1111ι1ι111εο11ε Κει1;11ο11111ε11 111 '17Τ01·188ϊθ
εε111νε11 8εΡ1εε811, 111111; Βε2οε11ε11 οΡ 11ε 11οο111ε1ι 11111· ο11
ε1:1ι11.111.18ε Βοο111εο118ε211111ε11 νει1ι 11ε2ε11 11111; 211 ε1;ε11ε11

111:11 111ετ 11111 εο11ε111ε11ε11ε11 1;1111ε1:11ε1ι 11ε11 1ιιε1ιε1:11 ε1ι 21111 €11
Ξν11ε'1ε11 , 0111 εεε1:111ΙΡι11ι1ε11 τε Βεε11ε11ε1ι, 111ε 11Πεε11 11ε11οοι·ε1ι

νοο1· 111111 1·ε81ε1·ε1οε1 111111 Βου; 1111 ε1ε11ε1ι 11ε11 ε111111111111·11
- ·11ε1· ο111ε11111ι1ι111ε111 111111 ερ, 11111111· νε1·11ο111118ε1ι, 1181111111
Βε11ε11 1111111113 1111110111, 111ε 111ε18ε11 2111111 1111111611 1ε 111118ε11.
Παω· 1111 111ε1· 11ο εε1ι 111ε1Βονε11 11ε11 ε1111ε1·ε11 8ε111ε111
πνο1111, τει· 2111111 111111 1111111 θο1111111ε11811Βε 8ενοε1ε11εέ 2οο

111:11τ 111ε1ι οο11 111ε111111111 111111 1111111· 1.1ε1ε1·, ο11ι 2111111 τεμ;
1111111811ε111, οἱ', ο111 2ῇ1ιε ο111·ε812111111811ε111, εε11 111ιε.1· 111111
11ε1·. Με1ι 11011111 11εΙ: 111ε1· 1111111·νοο1·, 11:11 11111 1111111111· εε
11101” 11ο11 κνε1 111111 8111111111 11οι111ε11, 2111111111· 1111.1111.111ζ1188-Σ
·1111ε11ε11 1:11 11111: 11112181 011 νοο11·ε81ε11; ε1ι ενε11πνε1 111111
111ε11 2ε118ειι, 11111 11111 11 1111111· 8εΙοο1," ο1ινε1111111ιὅ111111ε11!

Έ11 εε11ε ν111ι1ι11εΙ1111ε 11ο11111118 €ε1·1μ 11 11181111 εΙ11ε 111111ετε
ε1·11ε1111ε θοᾶε111ε11ε11ἔε 8ε211111.1ε. 1)ε 1ε11ε11 11111· Ε1·18ε1εε11ε

Κε1111: 11ι11111ε11 211111, 111ε111 εε1ιε 1111111111.1·Ι1Βε νε11οο111ι111 11ο

ΒΡ181:οΡε.1ε11 111 Ηο1111.1111 1111111111. 111 111ε111 εε11ε 1111111111
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ιΒιι8 “Μαι ω; ει· τα άο Πιωειιτει·ιι ιιι Ειι8εΙατιά, οι' Μ
:Μ ΚιιιΒοΗβιειι Μ· ΙοιΙιιιιἀ? Ιιιάιειι Ιιετ Βετο! άει· ΜΜ
κΙει·ε ιιιοειιι ΒειιΒεεειι εινα· άι ιοειιιτίιι8 οί ιιἱτεΙιιιιἱιιἔ άει·

.8εΙοοι38ειιοοτειι τοι Βιιι·8οι·ΙΙβιε Βαιιειιιιιδειι, όση 2οιιάε
ω” Κιιιιιι, οτα Ιοε86Ιειιετι το ννοι·άειι, ει! πω· Ηείιι

εῆιι.

Ποοιι πιω! ει· Β εεΙοοί Π: ,φαι ιιιειι.ειοΙ1 ιιι Ηώ

Βιιιά, διο οΡ όσ ι,ιεάεσιιΕοιι ΚοιιιΕ, 0111 Ιιειι άειαι·ν:ιιι πιτ το
` ειιιιωιι; σο, 2οο ει· ει! 2οο ἰειιιειιιά Βοετοιιάο, Μ ποικΙο
Ποστ άι ορειιΒειτο ιιιεθιιιιιΒ ιιιει: ΙιετΖεΙΒ;Ιο δενοεΙ ν8.ιι
ιιιεἀἑ!ϋἀειι ΒεωΙισιιιπά ννοτάειι , νσειιιιιιιεάο εετι ποΙἀειι
_!ιειιά ιιιειιιιοΙι ιἰε άνντιΒιι€ειι οιι2οι· ειιι,ςειι8 8οιιιοαιοΒ]Κο

5ιι€οιοτειιιτειι 8ιιδοειιι:ι.Ε.

Π: ΜΒ ιιετιιιιειιάε ιιιιι]ειι ,ςεν1·ωι€ά,

ω: ννοι.ιιε Βο2ιιιάτο «Μπι οι” @πιο Βειιοοι·άο: 111ϋ11θ παει,

Έκιειι·δε ιιιοεπει! νε1°ννοιιάεπιιι8, επ πετά Βοειιιτννοοτά
πιει κια: Μ! νεοι Ιιετ Μα."

ΕοιιιιιιιιιΙ Ιειοο8 Π: τοπ

ΜΜΜ: »Μι ΙιεΙιοοι·ι ω: ‹ἰο πατε Κει·Ι:.” ιι @η ννοΙΙιο
ια, ΜΜΜ Πε, όε πατε ΚετΙ:?" ι› ΨεΙ, να:: Μι πικάπ”
ειιι:ννοοι·ά, άε Κει·Ιι κνειιιι·ιοε Με 11οΕ Βε!ιοοιιι.”
νειι όσο €οοετιιιιά ω νοοι·ιιαειιιιετε θεειιιόιοιι 281
Π; ιι·ειοιιτοπι πι εαπ: ιιει.ιιιιννΚειιι·ιΒο ορ8σινο το ιιοειι.

Μ

-ιο.Ιιίβ€ε!:οιι , Βεεϊεειιιἀο :Μι Βήιειει δω ΕΜΠ άοι· ΒονοΠό118 ,

αϋτι τισ Ηοι·νοι·ιιιόειι , ·ΝικοΝοο πιο Ζνιέιεετεοβο Μιὰ, επι
σαι αιιιιι1ιετΚειιβε 8εάεεΙιε ιΙοι· ΒιιἰτωΙιε Ρτοιερωιι€ειι Βο
Ιιοοι·ειι.

Παπ 8εΙοοί ἰιι σοι·ορι·οιιΕοΕβε ΟιιΙνῇιιιιοΙι,` οτι

Νπειιιιε νει·ω:ΙιιΙΙοιιά νου άι: ΨειωιιιΜετοοιιο (Ξειοοΐεβο·
Πιάειτιε. Ζἱῇ δειεπειι 2εινειι Ιιιιιιιιε Ιεει·ιιειιιι, αει άσοι· όση
ΘΕΜΑ Βειιοοι·Ββι, 1ιοεντεΙ Με! πω· πάω, ! ΒοεοΜιΒά
πνοτιἰοι1; ·άοοιι ντἱΜἰ,ςε Βϋάιιιι€ειι επι 8εοοιιειι]ιειι πι»
δικιι:ετειι ωιιιιιετ]ιοΒιιι άει·2εινοτ ἱιιΕοιιιειι. Πε· Ψααίσι:&ο σ!

Ει·ιιιιιοΙιε .Ηετνοι·ι11ω ιιϋιι @η Με @οι Μάι ω άφ
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Βιοσω ετοιιοιι ΜΙ :και οι· Βοιιιοοιιιοτι πω, «πιο»
Μ; ότε ΜΜΜ Μ Με Ει·ειιιεώι ννοι·άτ νει·ι·ι€2. Πε2ειι Βει·οερειι
·ρωιιννι]Ι6·ιι ΡτεάιΚωιτειι πιτ Ετειιι!ει·ι]Ε οτι ΖΜτεετΙειιάϋ

ΒοΙἱβιι

ἱτιτιε Βε1εάετι πω: ΑιιιεΙιετάωπ !ιοΕΒενειΙ να”

ώννω;ι· πιω εειιειι Ει·ιιιιεοΙιειι Ρτεάέιτει· , ΙιοοΒ νοι·πιιωιι·ά

@Με ννεΙερτεΚειιἀΙιοἱᾶ , άειι Παει 0000122411, ωι Λοβ τἰσΡ:
άπο νοΙ8άο ἀἰε τοοιιιιι€ , επι ὶε οι· Βιιιιιιι @τι άει· πιω»!

ΒοΒοαοοεάε ι>Μιιωιωι. ιι ω» Μι Πω @Μια-ι
80011 ΜΒ πιο @Η πἰτ8ε8ενειιε Ιοοι·ι·οάοιιειι έεΙεπιι, «Πο

«Με νοεΙ ειιιπισι1: ,. οϋτάό:4:Ι επι ΠΒοι·ει!ιτειτ Βεω!ιτονειι 2ῆιτι.
Μ Ν:Βιιιιωιασ.ιιαοΜ 8εΙοοίέΒει.ϋάειιιιι μισώ” :ιἱεΦ, ἀεὶ
εειιἰΒ Ρι·εάιΙιαιιτ ὶιι ώ ΝοάετΙωιόειι οιιι!ιεΙετ; οοικ ϊννῆΐο1

ΒΕ Δια, οί” οι· πο! εστι άε ΜοόιοΙιε τοεεεάειαιι 215: Π:
Ώου άειιΕοιι , ·ιιιι0: Πε Νεάει·ΙειιόεοΙιε Και; ναι] πιιιιάει·
ιι·ε8Μιιιιιε Β, άεπι πιο ΡωοΒγιοι·Ξειει·ιεοΒο ἱιι Βο!ιοΠωιά. ›
Πο ΚατΙιοΤιβιειι 2ἱῇιι ἰιι Ενω Ηειωσιι νετάεοϊό , ἱι·ι
Βοοπιεο]ι-Κειι:ΙιοωΚοιι επι ]ειιιεοιιΜεπ θ).
Υ
-'
ΟΡ άο2οιι νοΙ8ειι ιη @Κιόι τΙε ΕτιΠιει·ιιοΙιειι; άοοΒ

ω] νοτιιοΙιἰΠειι Βιιι.τιο ἱιι ἔσω νν€20ΠΕΡω μιιιτοιι :Παπ
νιιιι άο ΟιιΙνιιιιιιτειι. Ζή νοι·ειιιοΙτειι οιιΙΙιετΗΜετ σπάει·
πεοιι , 821211 ννοέι·Εεει·ι8 Βἱῇ 6Π:ειιιδοτ του Και: , επ ειιΠοιι
20ο άοοιιάε ννιιειεοΙιῇιιΙιῇΕ, πει θεια πω: πιει· Ειπε Ιάβενει·
ἱοορ, εναι εετιε νοτοετιι8ά ννοι·‹ἰειι> ω, ιιι Έκι: Ζιύάετι "οι
ΒιιΠεοΙιιιιτιά Μάι εεεο]ιΞεά ιο. Πε [.ιιΙΙιει·ειοΙιο θοάεάιοιιιιι:
ντεκ νοοτΙιοεπι εε·ιιε οοοι·τ νεοι ι·ιιετΙι!ειειτε τιιιιει:1ιοιι ω
θιιτΙιοΕοιειιιιιε οτι ‹Ιε ιιιοοι· ἔενοτἀεικῖο ΙιεΒιιΡΡοιι "πι

σ)

Εοιιἰ8ο ειειιιιιετΕἱιιἔειτι ονει· @πιο |επειειι, «πι σποτ

Μι α1100Ν]πιιΕ, οικω Νώε νοοτμΕσωειι , ιἰῇιι Με: ιιιΕεεΙΜεικ
Π: τα".

(

1.58 =)

·Ποινοτιιιιιι8, (Ιω Βοεοιιιιειι νεΙά ω ννἱιιιιειι;` ιυνειιτ Επι
ΤΗ”, ετ:1ιοοιι ω; εε:τιο ννειΪἔ Μιά νιιτι άσε νετἀοτνοιιιιεᾶειι
πιει· εεεετεΠ]ΕΙιειά , ικα ιεΙϊ @ω 8εινεεετ , επι Βε1ιιεΙά
@Πιό Με @τοπ άειι Ρτιεειει·Ιιβ:ετι 8εοετ.

Πο2εὶἴιἰε ιιιιιιι,

θάε θθΙ1 Ειοι.ιιιωΕσε Β ω όε εεετιε Θεων, ννοτάτ μια

οοτι:ιιιτιοιιε ιιι τισ νοΙΒετιιιο.

Ηετ ιε εειι νοοι·ι·ομ νε.ιι

ετοοιε Βεαιωτι , ω 2ϋ πιει Ρει·Βειι ονετεο;]ιιίβειι νει.11 @ρ
νετετε.τιάεΠβιο ιιιει8ιετι 1ιιπι1ιει· Ιάβεειιοο!ειι. [Με οπ£ιἰεἱ·
Ι:ίιι€επ νειιι Β.4.οο @τι ιιιι ει!Βοιιιιιοιι ετΙιειιάο ννειαι·ιιοάεπ;
.οτι Βο8·τιΡΡοιι, όιο τΙιειιιε ιιο8

άε 8εΒοοι·ω ννοι·ετοΙοιι,

;ιιΙὶςιι ιιι Ισιτει·ε Η]άοιι·ννειοΙιΜοοτάειι επι φαω @κι Μ
νετάει·ο οιιτινιΕΕεΒιι8.
.Πο Ιοε!επι , εινα· δειιοεΙ οιι.ε ννετε!άόοο! νοι·ερι·ειά, :ῆιι ιιι
.Μαι €τοοτε ετιιιιιιιιειι νοι·άεοΙά: ‹ἰε Ηειιιετο ιιιιιιιιτΙιονειαι·άιμΚφ
εϊει.ιτι βενιι!: ᾶ.ἱο παπι δΡαειιεοΙιε ΔΠποιιιετ-Κοί: όση ει·οοΕεπειι
ΒιιΙιοοι·ετι @Ιου , ω: πι: ΙΜ: Νοοι·άθΕβε επι πιιάάειι 8εάεο1το
νειιι Ε11τομι ειιέτιιιιιπιοιι.

Πο ιιιοεειο ιιιτ8τεΚειιάε ιιιιιιιιιειι

οιιάοιή δε .Μάσι Βο!ιοστειι τοι άοιι ΖαὶἀεΙῆΕοιι ω; οι
-εεειι ννοιιάοι·, ιῆ 2ήιι _άε ι·ι]Ε.ετε, επι Βειάττετι «Με τΙο πιοθετε
8εΙεεειι!ιοιά, οπι Μάι το νοι·ι:κιωι.

Ει·2ϋτιτ1ιιιι·ιε, ειναι Με

βη νι·οο8οτε τιβειι,· σπάει· «ιο .Έοθ.οιι ιη ΗοΙΙ:ιτιιι νε1ε ωτ
ιιιιιιιτοκιάσ >Βιιι·8ετε ' επι Βοι·οοιιιάο εοΙιτῇιτει·ετ άε ει]8ο
πιοοιιε νοτάι·ειει82ειαιιιΙιειά Βι·ιι€τ οι· πο! τοο τοι Ιιιιιιιιο
ΒεεοΙιεινιιι€, επι τα τισ: νοι·ιιιιιι€ _Ιιιιιιιιει· 8οεε€νειιιιοἔειιε.

Δ; ἀταἔοιι :Μπι άεεΙ ιιι ‹1ε 1εει:ειι, επι 8οιιιο€ετι ιιιοάσ .πιο
νοοπεΒτειι νιι.τι άειι δτειιιτ.

Μειι νιιιάτ οιιιιιιι· @επι :ματι

ιιειι, όιε ιιο Βιιτ8ειιιεεετειΙῇΕει οτι ειιιάετο ΙιοοΒο ννειιιιβι&- '
Μάσι ΒοΗεεάοιι, ιιιτιιιιιιιτειιόε τε8Ι:.98ε1εοτάειι, μυθοι-ι
ιωιαι8ωι οτι άιοΙιτει·ε. .Ϊ. Π. Μαι”, έννιειιε δεεοΒιοάειιιρ

βετ . ι·οετοιιιετεΠιιι8επ σπάει· Φ: πασοκ ΒεΕωιάε ιιιοιιννοι·ο
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ιεἔΒἐΒεΙεετἀε ννετΚεπ -Βε11οει·τ, ἱε εειι 160α, ενω ει;
ΠΓ. ΟΛ1π>ω:οει: ) ἀἰε οιιΙωιΒο οπτετΙεάεπι Β, Μαι Π: ενα·

δε 1εττετΚιιτιάε ·ν:ιτι νεΙε Επ1·0ΡεεεΒε νο11€επ ίπ Ι;ιι11ιτιε
Κειϊεπι ΙιεΕ Ιιοοτειι εΡτεΙεει1.

ΒΔ οοεπω, ιἰε νοΙ11ιειεΙ:ΜΦε

άετ Πιει:ιε !ενειιτΙε ΗοΠατιάεεΙιε ΒἱεΙιτετε , ΙιεεΗ5 2ἱεΙι οπι
Ιεικι€ε τετ ΙΜ: ΟΙ1ιάετεπάουι Βε1εεετά , οἱ' Βενει· Εοτ εεπεπ
θοόεώετιεπ , ᾶὶειι

νεοι· ΟΜεϊεπάοπι Ί1ουεΠ;

άόε11

ννεΙ1εε 111ἰῇ , ι1ὶ'τ 2ῆτιε εσωτεπι τε οετᾶεε1ε1ι, νεεΙ νετάετ

νετνώόετά εοΒῆΜ: νειτι

‹ἰε

ννεΙάειάΞΒε εΠεΗόιιἔ ᾶεε

ΕνετιέεΙ.ίεε, άειπι ει· 11ετ .Τοάειιάοπι οοἱἰ: νετι νετννῆἀετά

πω.
Πε Μεπιτιο11ἱἱε11

καπου οο1°8Ρτοτ1Ϊ€εωΚ εεπε εε

εἱτιἀϊε , δέε Λοβ άσοι· άεπι άοορ :ιΓεεΒεἱἀᾶε, επι νέα·
ετἱοΜετ, ΜΕΝΝο, εετι ΕΠεεεΒ 8εεείεΠ]Κε, €εΙοοΒΡιιιι€ετι επ
εε11επι εετεἀἰετιεί ἱηεὶεΙἀε: ἀἱε νεε1 ονετεει1]:οπιετ Μιά :πετ
«Μπι άετ Κννει1€ετε. δ] Μιπιειι εεειι άεε1 Μ όετι Ετῇ8ε
ιἱἱε11ε'τ, οτινετεεΙιἰΙΙἰἔ οί ει· εετι εειτινειΙΙε1ιάε οἱ' νει·πνε
τεπιδε Ιαῆἔ Βενοετά Μετάε; 111ε.ειτ άε εττε1ιεε ΒενεΙει·ι νεπι

Βιπωωι>.ιιι·τε_ ΜΜεΙόειφάε ονει·11ε.τιά σρ Ι1ι1ιαΙιε0118ε
Βοοι·πιπιε €τοπάεϊεΙΕη€ει·ι, επ :ἰῇ νἱε!ειι εἰ' νεπι ΜΙ:
ΒεΙοοΙ` Βιιτι1ιει· νειάετε:ι ἱτι όεε Ε]ά άσε: ΒεΡτοενὶ1ι8, επι
ΒεΒενε:ι 2ἰοΙ1 ὶιι άε11 Ε1ή8εϋεπετ. ΟοΙ: ννεἰἔετἀειι ή
ΒεΙ: εΠεἔἔετι νεπι άεπι εεάΙ επι Π8.1118Ι1 εειιε 2ε&ετε εε”.

νοιιἀἱΒΕιεὶὰ ίπ ειεΙ1τ ὶιι Ιιιιιιυε Ηεεάετάτε8τ επ Πι Βιιιι
ερτε!εεη; Π18.8.ΐ Πιειιιε Ζῇ1ι άε2ε οτιᾶετεοΒεἰᾶἱιιεετι, παει·
άοοτ

πιω Ιιετι νειιι ΜΜΜ πιεόεβαι·8ετε οτιάετΙ:επάε,

νετόννετιετι, επ ώ ΙιεΒΒειι ε.Πεειι Βιιιιτιετι 1ιεειτιι ενετ
€εΒοιπάειι, Με εεκι οτιάετΕυΒε Βετι‹Ι Ἐ81°ἱ118Εειτ1ἀΙ1ο1ιἀἱ118

Ιιιππιει· 8ε2ἰηἀτε. Μαι Μάτ σπάει· Μπι νεΙε ι11τεϊεΚεπάε
Πθ.ΠΠθΠ ο

1160)
1)ε εεε1:111ε11ε111ε 11111· Α1·1111111111ιε11 111 111 Ε118ε1ο1111
1161111111. Πα: 81·οο181ε 8111111 ο111ε1· Β1ο111:11ο11ρε11 1011,! 8ο(
11111111, 11111 11181 11111· Ε118εΙ.1ε1ιε 11111111 111ιο.1111ε 11οι111εια 1111
111111 Με! πιο Α111111111.111111:1ιε Κε1·11. 11111 11111111 8111111.
11111 σ.1:111ε11111111, 1111811111, 11ε1111 111, 1111 111111, 11111· 11111111”
111111 @Και 1:οε1ιοο1·11ε1·11, 11111 111 11ε Βε1ι1ο1ιε11·σ.111ωΙ1ε Κει·111

111111 ει· νετ111ι:ειι11 ει·οοΞε ο11εε1111ο111εΙ:ε11 Β1111εποο1ι11.
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θυ·οπίπέεπ, Οοϊοδω· :διὰ

Ηετ Ιιιειἰιιιιιι νοοι· Βοοίειοιιιιιιειι Με: τει· διειἰε
ΜεΙὶ ιιιετ ι·ε8τ άε Βεννοιιάειέισ8 νει·ποτνειι νεα ειΠετι, άιε
ειπε ιιἰτιιιιιιιιειιἀε ιιιι·ι81ιτ18 πισω· ΜΕ οτιιιει·ννι]ε, Ι:ενειιε πιει
Ειτε ΙιιιἱεΙιοιιἀεΙῇΕε ειιιιιετιιι€εΠιιιε , επι Μ άεατιιιτ νοστι
ΒενΙοειάε Μι!2ευ.ιιιε νι·ιιοΙιτειι τετ νει·Βετει·ιιι8 επι 8εἱιιΙιΗἔ

ιιιο.1ιιιιε Μάϊ ε.ε.ιιεο!ιοιινά. Π: ΜΒ νειε εοοι·τεεΙιιΙιε ἱιιτὶΒ
ιιιι8ειι ιιι Ειιι·ομ 8ε2ἰειι, άιε Βοο8ε1ιβε εει·οοιιιά νοτ
ιζειι; Με” άε θι·οιιιιι€ει· ονει·τι·εΠ Ζε ιιι ·τιιειιιε οΡ2ἰ8β

Ιιι Ρο.ιιξε ιι: ει· ιιιεει· νοοι· ΜΙ: ιιιτει·1ήΚεεε2οι·Βά; ίπ
Βει·ιιίιι ἱε ‹ἱε εΠωἔιιΠἔ πιεει· πιιαιειι€επεΙά; ἰιι Σοιιάειι
επ ίπ Πνεηροο! Βεεπεεάτ πιω πιεει· Ιεοεϊετι; άοεΙι ει·
@η εοιιιιιιι€ε Ριιιιτειι, νοοι·ιι.Ι ΜΙ: Ιεει·ειι ειιι·ε]:ειι, πωπω
ιιιειι Με: νεεΙ νει·άει·, άει.ιι ει·8ειιι εΙάει·ε Βενοι·άετά ε. -

Ηεὶ: ισ Μικειιά, ἀεὶ ΦΕ Ιωεωει ορΒει·ιει: ισ άσοι· (Άπω,
νὶειιε. νει·Πεε, (Μ Μαΐ οιιΙειι€ε, τοειι άε2ε Με 20ο
ιι01ε εΙειδιοΕ”ετε δε: ΙιεετεοΜπάε @πιο Μπι ειπε Μέ;
άειΙειι) Βετει· @τι ιιιειι Ζοιι ΜΒΒειι άιιι·νειι νει·ννειεΙιτειι,
όσοι· @και ιιιωιιιιιτειιάειι 2οοιι ιο νει·νιιΙά Βεννοι·άειι.
@Νοε 1ειάε Μάι εειι' ἔτοιιᾶεΙο.8 ω ΜΕ Βεπιιάει·ειι νειιι

ι δε, Φαιά: 6.01· 8€Ϊι1ἰᾶειι επι άει· Μιά, Με πει·ννειιιτ πιει:
σ:1ε

εεΙιερι·- ευ ερι·πε1:-οι·Βιιιιειι,

επι νει·2ιιιιιε1άε πιεί:

(ιδε)
€τοοΕε Με Μ, ννεΕ :πει επ οιιάει·ννοι·Ρ ιι €εεοΙιτονειι.

Με εει·ιιΕο νειιι άιοιι εει·ά, εειι ιιΕιι1: νειι Ιιοο8ε ννεετάο,
Ενιτειιι σαι Ρεει· εειινσειι 8ε1εάειι ιιι ΒΡειιιο ΜΕ; ΠΔΕ

ντεκ! 80νο18ά όσοι· Εννεο οι” άτιο' νει·Ιιειιάει.ίιιέειι ιιι
Ειι€ειειιά 8εάτιιΚι:, ΕοΕ ἀεὶ: (Μ: οιιτιετνιτοτΡ εΠειι8ε ιιιεετ
«ιο εειιάειοιιΕ πώς,

οτι πο. νοοι· :Με πε άιε ΨΗΦι

διΧε νετεειιιΒιι18ειι οιιΕεΕοιιάειι , εειι νσε]Κο άσε ΕοενΙιι€Εε

οοι·ιιιιιι νοοι· άσε άοοΐεΕότι:ιτιιοιι Βιιιιιιειι οοτεΡτοιιε νετ
εοΕιιιΙάιέά ιιῇιι.

ΗεΕ ιε ᾶειι οιιάει·2οε1εΒενετιάεπ !ιο]ιειιά ,

σρ ΜτεΙΙ:ο ννῆιο Μαι δειτε οιιιιιεΙι1ΚΕιέειι οιιἀετννῆεΕ: (Π:

Βι·6οΕιι 2ινει·ιεΙιειά ΒοεΕεεΕ άεετιιι : οιιι τΙο οι·8ειιειι νειι
ΜΕ 8ε:ι8Ε επ νε.ιι Με €ενοεΙ Εοβοοιι εΕι·εΕΕειι ΕοΕ ΡΙεεΕε
νει·νειι€ει·σ πίσω άο οιιΕΒιεΙαπιάθ 8εΙιοοτοι·8ειιοιι επι νεα
ΙιεΕ εριεεΕνει·ιιιο8ειι.

ΗεΕ -8ενοοΙ' ιε νοοι· νεεΙ Ιιοοεετο

ινο!ιιιεΗιιε νεΕΙιεει· Με ΙιεΕ €ειιΒιΕ) ονει· πω: 1εεΕεΕο
@Με άσειεΙ Μπεζ φαει· 8ε2εΒιι ιιἰΕοεΓοιιΕ, άειι 8εΙο8ειι
ιι ιιι ΙιεΕ ιιεει· ννιΠε]τειιι· οικιιιειι αι ε!ιιιΕοι·ι άει· οο8ΙοάοιιΕ
ιιιιι.ετ ΜΕ δενοεΙ Εεε ΕΜ: ιἰε νει·ννοιιάει·ΗιΙιεΕε Βιιι]ιοιιι

8οοεί'ειιά ινοιάειιι οιι Ζοσιε ΙιεΕ ιιιοΒοιιιΕ, Που ιτννεεΪιε-·
Ιἱιι8 ιοάοι·οιι ΜΜΕ το' Ιοετειι ιιεΒοοΕεειι, ννειιιιοει· Μι·
εΕοοιιΕ8 @ποπ ήεδώ· Ρ1εεΕιιΕ εειι άειι εΕτοΕ νειι άε:11·

ΩΡιοι€όι·, επ Μια: οι8ειιε εριεεΕννοιΕΕιιι€ειι 20ο άοεΕ
·υνει·Ιιειι, άεΕ ωμή] 2ἰοΙι πάνω άιεπεΙίάε νοιειιάειέι18ειι
με ννοοε ΒιειιἔΕ )~ Με Μ] Μι άειι ειιάσει·οιι ννεει·ιιειιι.< Πει:
ισ νοοι·ΕτοΗ”οΕ]Κ εο!ιοοιι › ΙιεΕ νειΒειιά ΕιιεεοΙιειι ννοοιό.οιν
επι 2εΙ«ιειι οο1ε άεει ιιοέ Εο 2ιειι ΡΕεεΕε νιιιάειι , ιπεετ άε
8ειιιιάειι, όιε ιἰε ννοοιιιοτι νοοι·εΕε11ειι1 ιιιεΕ εειιο που
άειι Βοπιει·]:Ε άσοι· ἀειι εΡιεΚοιξ

])ε "πω, νεετοΕἔ

θσιτοτ 2ι)ιι οιιδει·ινιιε νοοι·ΒετειάΕ , ιε 1ιοο8ει: εειινοιιάιε.·

Ειπα ΕεεΙιειιΕ Μ) εεε νοοιννοιΡ; - άετι εοΙιιῇἱ`Ε Μι ει· άεπι·

_ -

ρ4---____ _ _____

______,__________

7_*~~"&ῇ

ι ιδδ ;
Μαιονοοι·ννει·Ρ
Ιιετ
Βἑῇ, θ.ιειι ιιιεει·
Μ!! ά.ι·σ.ιι€η
ειι ιιιεει·
ΙειιιέπιιιιετΙιειιά
νεοι άειι παω,
νει·ννι]άει·ι
ειι νει·

ιιιιτιάει·τ Ιιετ οιιιιιιάάεΙΙιβε νει·Βιιιιά ιιιεεεΙιειι άειε Βειάειι;
επι ειιιάεΙιβι Με Με! ννοοι·ά- ε.Πεε1ι παπα, πιει 8εει1

ωιάει· ΒεεΙά ά:ιιι .ά:ιθ:, ΙιειΕ8εειι κιε τεεΙιειιιιιέ ιιι :ιε 2ιεΙ
νεο Δω Ιεετιιιι8 σ.ειιίει·Πεϊ. - ΗοεννεΙ Ιιει: 2ιιιτιιι8 άεε
ιέειι€τε , οιιιΒΙοοτ παπι άε ΙιιιῖΙ› πιο Ειιιιετννει·Μιιι€ειι·,
νεοι· 8εετι πει· €ι·οοιε οιιιι·νιΚΧεΒιι8 νειιΒοε.1· ιε , 8.18 νει·
ιιιοι;ειι, οιιι Με 8εννέειι· Κε ννοι·άειι, 2οο ιο ια ενειιιιτει
νεοι εειιε νει·ννοιιάετειιεινειιι·ιιί8ε Κι·ε.οιιτ τει· ιιιεᾶεἀεεΙιιιἔ
Υ:ι.ιι άειι1:Βεειάειι. Νοοιι ειιΒ Π: Μι εειιε νετνσοιιάει·Β]Κε

ιιι·οει νεο ·ννεΙερι·εΙιειιάΙιειά, (ιιιάιειι ιιιειι Ζε88ειι ιιιεἔ, ἀεὶ:

εννῆἔετι Κι·ειοιιι:ι8ει· ίπ ι1ιίιιιωεω118 Με 2ιιιι άειιι νοοτ
ιιετι) :Με άε ΒεεεΙιτιινιιι€, εεε εειιε άει· νι·οιικν·εΙιβιε Μπε
ΙιεΙιιιαςειι 8ειι` πιο Μ! οΡειιῇἐιειι πιο εειιειι ΙιιοΙιΙΒοΙ.

Ηει

νται, ει!ιι οι” εειι !ιοο8ετ €εεετ Μπιτ ιιιιιιθ.ι·εεί Ηει8εειι Ζῆ
νοοιιΒι·ε8ι, Ηοιιι Ιιονειι ιιΠε πιώ; ει] εννεείτιε νεο άε
'εειιε νει·Ιιενειιε εεό:ι.οιιτε Μ άε ειιιιιει·ε , άιε Βετο: νει·

Βεε1θιιιεε]:1·οοιιι Με ι·ιβιε ιιωιωιιι;ιε ιιωιιειι ωιθωι ω
νοεάειι. Υ Αειιι πιο ιιιτννει·Ιειιι€ νεοι ιιοΙιοοιιε ὅεΒειιειι°,
ειι ιτειιι εειι Παει ννεΙΒεειιεάειι 8ειιιιιτ, Ικιιιι·όε ει] εειι
(Με ) ἀεὶ; εΠεει ιιιωι·ιιΜε , «Με ει' ιιι ιιιιι·ε 2ιεΙ οιιιιςιιι8,
·νετννοιιάει·ιιι€,

ιιιειινύε8ιει·ιΒιιειά ,

Βε11οεεετι ,

ι:ννιιιεΙ ,

·νιεεει , εεεεΡι·ε.ε.Ι, ιτι όόιι ννοοτά, ιιΠε εειιιάοειιιιι€ειι νεοι
ειιιιιι·!; ειι νειιιιιιειΕ ιιι :Με Βετο ι:ειΙΙοοιε ωιιιι8ειέει. '

·νιιιι επ ιιιιάιιεΙ ,- επι ιιΠεειι άσοι· 8εΒιιι·ειι 8εάιιοΙιτειι
·ιιιειιε Με άεεΙειι) Βεόιειιάε 2ιεΙι οο]:·> »νει πιει ιιιιιιάει:·
·νσει·Ιιειτε:ιιΙι‹εἱ‹Ι> παει· νειειαειιΒε.ε.ι·άει· ιιοἔ νεοι· Ιιετ-8ι·οε
άει· ιιειιννειι€ειι - εειι ιοιι€ειιιι8 , στη εειιειι ειιιιιάσειιΕβιειι

·.ιιβ€2ετιε νεο Άικ Αιιιιιιιιιμ οΡ δεη εισαι Σπιτι εει1ειι
ΧΩ

σ·

( Μ )
ξοιιί;ειι ν·ι·ιειιά, νοοτ το εΙ:εΠειιι Ζοο ο άε συοοπἰεπ πιο
ιεάει·ειι ι·εξςεΙ πάει άσοι· άε εεΒιιτειι επ ΒΕΠεειι νεοι άο
2ειι ερι·ο.ΙιεΙοο2ειι άτο.ιιιο.ϋετ ιιιιιιοοιιουννεωΕ Βεπιπ:ιΕι Μετ
άειι, ἰεάετε έοιίαο|πε «πιο του ιιιἱιιοι:ε νοΙ!ιοιιιε1ι δε

ιιιο.1εΜΙψοιε ν·ειΠει·ι. - Πι άειι ΙοοΡ νεο Με οιιάετννιιε ,
· Μ! οΡ @ο 181188! Με @οι άιιιι.ι·ι: , Ιεει·ειι άε ῇοιιΒο Πε
άοιι , ά.ίε εΠειι , παει· Μι
νεει·Ι:ιειι επι ωωιεδ

νοοι·Ιεννιιιιι , τιισεοΜιι άε

21ο” ΜΙΒ εοΙιτὶῇνειι, ι·εΚειιειι,

Ιε2ε1ι, άε ΜεἰιιεεΙε νεο εειιιδε ννοιειιεοΙιειΡΡειι, επι ιο Μ:
εάδειιιεειι 2οονεει, οἱ:: ν·οοι· εειι ἱεάετ 1ιιιι1.ιιει· Βειιοεμειο.ιιι.

Ξε , οιι:ι άσοι· ε.ιάσειά.Ζωιιι1ιειά ὶιι @οι Ιενειιεοπιάει·Ιιοιιά 1)θ9
ΙιοοτΙῇΕ το νοοι·2ιειι, ειι άε εειιοει;ειιε νεο Ιεττετειι επ
ιπτετειιεοΒαρρειι, νοοι· 2οο νει· εε. :Πει ε! τε άἰεΡ 8ειειιι ,

το ειιπάεειι. Ύνειιιιιεει· ιιιειι 110.11 Μι εοΙιι·ι]νειι Ιεει·τ ,
·υνοτάειι εετεί: Ιιυ.ιιιιε άειιΕΒεειάειι δει·ειιιοεο1ιιΕΙ: οι άε εειι
νοιιάιΒε νοΙἔοτάε νεοι οιιάει·νν·ειφ, Βιβεοοιειιάε Ιιοεάει
ιιιΒιιειά, 1·ι:ιτιάεΒιιΒ, τω, ΡΙει:ιιε επ 2οο νειινομοειιε, ειι
άεει.ι·ιιει Μουτ ιιιειι Ιιιιιι άε ΕΙειιι]ενοι·πιιιιέειι , ννειετάοοι·
ε.Πε άε2ε 2ειΕειι οι άε Μαι άεε 1:ιτιάε νιτοι·άειι ιιι€8εάτιιΜι

Τοετι Π: ιιι εειιε άει· Μιιιει·ε Μιά , ννειιΙιτε άε Ιεει·ιιιεεε
Ζει· εειιειι ]οιι8ειι, άὶε Μ:ειε πω: οΡ εειι Ιεὶ το εοΙιιιῇνειι,
οτι

εοΜεεΐι

,, Βε:ο Με: ο οπο Με! οι! Ειι€εΙειιιά

1:οιιιειι Βε2οεΜιι , επι 2οιι πιο! 8ειιιι·ιιε εειιε ννιΙΙετι Μαι,
και: ννῆ ε1 πιο νεοι [.οιιάειι νεται." Ιεάει·ε Μ, άΞε πάει
οι
Μ.ιιάειι να ,άνοι·ιά άειει·ορ άο.άεΕι]: εειι' εο!ιιιινει·; επ
άε οιιάετεοΜιάετιε άειιΗιεεΙάειι, ά.ἰε 2ιοΙιάε2ε ΙσνεεΚεΙἰιι
δεη νεοι οιιΖε Βοοιάετειά νοτιιιάειι, ννο.ι·οιι κα· νει·ιιιειΕε
Εβα το νει·ιιειοειι. Βε

Τιπιπο! σπάει· άειι Τοειιιε που

οοΙ: Ιιἰει· , ἔεΙῆΙ: ονει·ειΙ οΡ 1ιετ "Με 1ε.τιά εειι νοοι·ινει·Ρ
παπι 8ι·οοι;ε ΒεΙειιἔεὶεΙΙἰιι8: εειιετειιιιιιὶἔ ΒίεΙάειι ει; ΜΕ Με
Μ

ο

11651
πω, 11111 111ε1 11111 ·ενε1 οί 1111111111: 11εεε11 111111 1111 ννε1·Κ
@ε 11111· νε11 11111 θο11νετ1ιε111ε111 ε1ι νε11 11ε1 Βε1ιεε1ε 1ε1111
11ειιιοε111 11111111.

8ο1111111Βε11 11ε11:111·ενε1ι 11ο 1`ε1111111ε1ι ε1ι 11ε

11:11εε11νεε1·1: νε11 11ο1111ε111 ε1111ε1·ε11 νε1·111ενε11 11ε 1111111111

εο1ιε1111ε11111ε 11111111111118ε11 ε1ι εε1·111·1111111111111118ε ο11111ε11
1111111111 11ε1· Ε118ε1εο11ε11.

1111111, 111ε εεε ε1:111·ε1111ε1· εε

1111111 8011121211 111 11112111, 11:1111εεϊ: 11 11ο1111ε1ι 18 11ε ει·οο1.11ε
1111111 111 11.118ε1ε1111, 1111111111 11ε 1ίο111118 ει· 11110011! ," 1111

νοε811ε ει· εεε 1:ο111·ρ11111ειιτ εεε· 2111111 Με1εεΦε11 1111, 1111111·
11111181 2111ιε 1111ε1111εε11ε111118 τε ε1:11ι·11νε1ι:

Κο1111111 θεο111ε 11ε ν1ε1·11ε.”

11 Πε εοε11ε

Εεε 11111111· νε111εε1111ε 11111

νε11 01111 2ννεε1· 111ε1· ε1ι ο112ε ε1οο11111οοτε1ι: ε11ε11 11:11ε11ε11 211
1νο1111ε1· 111111 111 111111' 61111111 111ε1 11111 1111201111 νε1ι 11ε11 1111
Βε1ε1:11ε11 ν1·εε11111ε11118. - 11111111, 111 111111 ει· 2ε11ε1· 111111, 21111

νε1·δε11οε811111 11111111ε11 1οεετε1111; ε1ι 8εε11 ε1111ε1ε 11ι·οο11111
1111 11111 11111 1108 1111ε111 1111 11ε1 11ε111111118 τοο11εε1, 11ετ νεοι·
11ε111 11111, νε1ι 11ο 1111111: ε111121ε1111111ε 111·ο1111ε11 νε11 8111101,

111ε νοο1·
8εο1ο11ε11 21111. νοοι· 1:11: 1111111111 νε11 8ε11ο11
ο111νε11111: 1111111 -1ε11ε1· 111ε1111:11 εε11ε νε1·Βοε11111Β; ε1ι νε11
ε11ε 11ε1ιιι11·11111ε 8ε111ε111111ε11 1111181: εε11 1ε11ε1 Βε11111ε1.1111

21111 11ε1111εε1. 0011 211 1111111111 11ε11οεεε11ε , 111ε 111111 111111:
Εε1111ε11; οί 11111, 1111111111 211 111ετ 111111 11ε11ιεε11 11ε1111ει·1θ

11111111ε11 211 1ε11811ιιι·18ει: ε1ι 1.111118ε1·: ε1ι 2οο ννο1·11τ 111111 11ε
εο11εε1ο118εννο11ε1ι 11181111 11ε 1111111111 11ει· νε1·111ε11ε11, 111ε οιι11ϊε11
11εε1ε νο.11ε11 , ε1ι 11111 211 111οε1ε.11 1111681111. - Ετ ·υνε1·ειι ει· οο11:

01111111· 11ε 1εε1·11118ε11, 111ε 11ε1: 1ιε1εε.1·ε-εε12οε11 11εεο111ενε111
11121 αν” εεε 1ε.ίε1·εε12ο1ιε1ε1· 1111111.11ε11 ο1Βε1·εεε111.ε11 ε11οο11: 1111 11ε11111111ενε1ι 11111 1111111111 νε11 11ε1: 1111111111, 11ετ νε11ε11 νε11

11ο Β1ε11ε1ε11, 11111 1111111111 11111· 11181111, 111111 001181 ε1ι 1111
1112ε11ιε11118 άει· 11οο111ν111ο111ε11.

Μεει· 1111 111111 111 1111111
*Η

(ιθθ)
Με; τετ νοοι·Εοιιιειι "η εειι Βετεει·ά Ιεεήε: ει· να” 2οο

Με! 8ειι;ιι1εω ιιι ιτε ιιιτάιιιΜάιι€ειι, ειι Με Μιά ιιατ111ιΙ·-··
τῆι: νεεΙ ιιιιιιιιει· ειιιιτι·εΗιεΙιβ:ε νεοι· ω, άε.ιι ιιε οφε
τιννοιι€ειιε νοοι·ετεΠιιι8 Μιιιιει· Βενειιι·ννοι·άιιι€ειι.

Πε 8εΙοοι', άειτ Μτ Βετο] άει· ΙεννεεΙιεΕιιδειι οιιΒενεει·
ιιοιιόει·ά ειι ιιεετιε ΜΙοοιιτι Μειι ΙιεεΙ`τ Μτ ιιοοᾶιιεΙιεΙιῇΚ εε
εοιιθ.ειι, άειι οιιάει·άοιιι τε ΒεΡε1ειι, ενιιε.τοΡ ή εν·οι·άειι
τοε8εΙιιτειι, ειι όιειι, νιτε.ειιοΡ Ιιιιιιιιε οριτοεάιιιΒ πισω· νο!

@ειδε εε!ιοιιόειι ννοιαιτ.

Πε Ηεει· θσιτε·ι· νει·ιιιιειάε

, τιειτ Μτ ωτιωω -ν·οοι· :Με Ποοίετοιιι.ιιιειι πιτ ιιε
Νοοι·άε1ιβε'Ρι·ονιιιοιειι , Βενοεεά επι οιι€ειιοιιιειι τε νεοι·
άειι, εετιιΕεΙ.ϋΙτ οΡειιετειιτ.

Π: @ιι άε ΚινεεΕεΒιι€ειι Μι Μιιιιειι ιιιεεἰϋῇά Βειοε
Με: τοειι Ιεννειιι ει· εειι :πετ 2ἱῇιι ειιΗιοεΙήε ιιιιιιι· ιιιῆ τω,
ενειιιι·ιιι Μ] εεεειιιενειι Μιά: »Ζεις οπο, Με εεΙε όσοι”
ετοιιιιιιειι ει· ιιι Εοιιάειι Λικ." Π: εετιι·εει”: ΜΙ: ΜΒ 8ειιοοι·δ ,
ω: ει· ε.ει;ιτ Ιιοιιάει·θ. έξω”

1)ιτ ειιτνιτοοι·ά ννει·ά Μπι άε

8ειιεεΙε εειιοοΙ ιιιεάε8εάεετά, ειι νει·ννε1ιτε εειιε ε]8ειιιεε
ιιε νει·Βιι2ιιι8; ιιοοιι Π: ΒεεΡειιι·άε εεειιε τεει:ειιειι ντιπ
ιιιεόετιιιιειι οι” ειιιιι·τ8ενοεΙ.
Βε εΙεειΡνεττι·εΗιειι Ζω 1ιιο11τι8,

ειι 8ειιεει βετ

ιιιιίεΙιοιιάεΗ]Κε νει·ννοιιάει·1ιβε ινε] ι.ιι€ει·ι8τ: ει· πιω εεειι
εειι οΡ ειε 2ιεΙιειιΕειιιει·ι άε Κειι.ττειι (άοειι άιτ νιιιότ ιιιειι

εοιιιει· σπιτι] ιιι ΗοΠιιιιά) τω ιι τοε ντιπ ειιιάεΙιβ;Μιά.
νεοι· Με εεΒοιιννειι ιι εειι ι·ιιιιιιε οΡειιε ΡΙιιιιτε : παει·
(τε ῇειιεά ιιι Μ.ι·ε νι·ι]ε ιι.ι·ειι Με νει·ιιιιιει1ιτ. Μι όειεΙιτ ,
ιτε

8ειειΕ8ε

Βιιιιάειι νεται Πει· ετειΙιει· τωεοΜιι άε

ΕννεεΙιεΕιι€ειι, άειιι Π: (τι τετ :Με τοε ιιι Ζοοάε.ιιι8ε ιτι
ι·ἰ8τἰιι8ειι Βε2ιειι Μιά: άε εειι εοΙιεειι άειι ειιιάει·ειι ιιιεει·
οιιοιιτΜει·Ιιβι

Βειι

εεεστ

νειι ινειννιΙΙειιάΙιειά ινοοιιτ

(167)
Μι ε11ειι, επι ΒεΙοοιιΕ Με, άιε Ιιειιι εειιΙσππεεΕειι , όσοι·
εειιε νεε1 ετοοΕει·ε ιιιεΕε νειι Βειιοεδειι, ιἰε.ιι ιιιειι εε-

ννοοιι.ϊιβε ιιι ιιε ετοοΕε 2ειιιειι!ενιιιε νιιιιιΕ, νεα εεε ιεάει·
2ιοΙι νει]ιει18ειι ιιιεε ιιι ΙιεΕ ιτιιιε 8εΒιιιιΕ ·ιτειι άε Εννεε
νοοιιιειιιε

ΒιεΕε11.

ιιιιάάε!ειι

ΕοΕ

Ιενειισ8ειιοΕ,

άιε Με: οιιΕ

.Ϊιεειειναπἰεπι, :π Οοιοοεπ

Πει Ψεεειιιιἰε ιιιει· ει» ειειιε ιι εειιε νωιεεεειιιιε
ιιιι·ιειιιιέ , ειι εε ιενι·εάειιιιειά ν·ειι άεε2ε1Βι Βεννοιιει·ε άε
Ιιεειε εειιιιεειιίε νεοι· ω: ιιιιιιιυ.ιιιειιά Βεειιιιιι· εεε Βιι·εο
ιιειιι·ειι. ··· Π1·;ἰε άει·2εινε, άε Βει·οιι Βιιιι:εεπω Βι:ιποιιιι,
εε

Ηεει·

Βοι:ειοιιιε

ειι εε 8ιεάε δεει·ετει·ιε Υιιιιι ,

νει·έειεΙάειι ει; , Βενειι ει; ιιι1ιεεωι τοι ιιι εε Ηειιιειε

Βιι2οιιάει·Ιιεάειι, ειι Ιεεάειι άειι εειιεε1ειι ειεει άει· ιιιι·ι€
ιἱιιΒ νεοι· ει; ορειι. -- Ηει ιε ιιο8 πιει Κωδ Βε!εάειι ,
άει ιιιειι ννεΠιΒι ιιιιιιάει· εεει·ιιε πω: εειιε νοΠεάιΒε οικε
ιιιιι8 εοιιιιε ιιεΒΒειι 8ε8ενειι; ιιιεε.ι· Ιιει νετεοΙιε.Βε
Βεετι 8ειιιιδε ντειι€άε ιε 2ιειι, άει άε ε]8ειιιεειιε Βειειι8

ειεΠιιιε ιιιεει· «και οΡ8εννεΕι, ειι άει ιιιειι άε οοειιΒει·ε
ιιιεειιιιι8 Ι›ε8οιι το ΒεεεΙιοιιννειι, εΙε εε Ιιεειε Βειοοιιιιι€
ν0οτ ‹ιε Βεειι1ιιτάειε οΡ εειιειι 2οο 1εεε1ι;ιεε ειΒειά, τοι
νοοιΕοιιιιιι€ νεο Ιιει Ισιτειιε , επι ιοι ιιει όεει·ειεΠειι νειι

2οο ν·εεΙ εοεειε.

Ηει Ύνεεειιιιιε Εοειιε, Με επι Ειπε

εε1εάειι, ξεε.ι·].ίβιε ναι! ΒεΠε εεε όε πω; ιιεεει· νεοι·
ενειιι58ε @Με νει·ιιιεεΙειε 2ε1:ει· Πεει· εεε ΙιειΖεΙνσ Δια

εει·ιειειιιιιιι νει·ιιιο8ειι , ειι Με εεει·ιιοοι· :Η εεειε1ιι
ιοι εειιειι ειεει νειι ἔεΙἀεΙῇΙιε οιιε.ΐΙιειιΕεωΗιειε. Ευ άεεε
Ηεει Με έόιιιιιεεΙ Ζει εειιννεεεΙάτιά ,` ννει·ά Με: οιιεενοεά

(189)
επι οπάετκνο2ετι , επι , τοο8ει·ιτετ πιο! άι: Β0]:ννειει1111ιοδεπ,
ννεϊΚο Μ] Μα· Μιὰ νει·2ειτιιοΙά, νοτΙἱεΕ Ϊ.ιῇ ΕΙ11°οΡει επ
ως Παει· Οοετ-ΠιιΕέ. - Παω· Παπ Μ] : ·νει.τι ττ:ιΡ (ω:

αφ, ἰιι @Βάσω επι @πάθω ννετά ω νω1 άε Ηοοδε
Βοδεύ:18·, επι τεΕεπιάε Βετ 2ἱοΙι- του άιιτειι ΡΕ8τ, οι1ι άε
άσοι· Μπι νετννοι·νοπο κΙιαΜπι Μάι· το ΡΙωπεεπι , καιω·
2ο εισαι ε.αιόετοπ 8εΕ]Κο ν‹›οττεΒτετι Ι:ομάου. ιιειπΒτεπξςεη ,

Με Μ] @Η οειιικιωιΙ ἱ::ι Με! πνεεε!1υΞε ΕΜ Βοποί0η. - ννοΠε
«κκε ΒεΙαιιμῆΕο εεω1ιοεάΞέΙ118 Ιονει·τ άΗ: ΒενειΙ! - Εεπι
ΒοΒοοΒὶ8, οι1άοι·Ιοοε ΜτΙ οπτνωι€τ νοοθεε!, ΗθοάΜέ επι
οαιἀετννῆε :ϋι εειι κνεεεΙιι1ἰε; - επ άειτ οπιάετΜ]ε Ιε8τ Μ]
ό:ιεττι άεπι εει·εϊεπι ετ·οπιάεΙ:ιέ τοτ ΜΕ νοι·ννοι·ναι νατι άβα

όοπι επι ιιατιιἱετι. - Ιω ετεπ·Π: - πινω· άε εο!ιειττε1ι, όσοι·
ννῇεΙιεἰἀ νοι·2ειωεΙά , Βτει:8τ Μ] Μάτ, παω·

ιἰε εει·εω

οττειΙετι νωι ννῇεὶιεὶά ορνίτη;, Μι !ισπάετάου επι όι1Μεπόε1ι
όει· Ιενοπάειι 2ιιΠειι άε εεάειτ:Β€επίσ νο.τι βετ ννεεεΗηά ἱιι
ζωι.Η)ειιτ πωιάο1:1:επ Βοι1άε11.

Εσπο απ” να:ι Ιιοπάετᾶ

ωεωΨ ΔωΖωω @πιω ἱε Τωι8· ω; Βεεωιιτάο1·ε Μ ω
ΨεεεΙιιώ οτιτνειιιἔετι, επ Π: νετπια.πι , άειτ πιω πιο8 πο!
111οει· το ννω:Ιιται ΙιεοΗ.

-

Βε:.ω ἰτιε1εΠἰη; ἰε 2οο Βε!ωιδι·άβι ,· επι ντοι·άΕ 2οο
ννό! Βοετι1.111β _, ἐπὶ Πε Μα τάφο πιἰΪιιει1 ΗΜ ΚννειΕβε το

Βεε9:εάου, άσοι· τι :πετ Πειτε 8εεοΙιὶεᾶεηὶε επι ὶιιτἱἔὐπ8 παπι
:ιαάοι· Μετιά τε πιειΕει1.
Μαι ιιοοιιιτ Βοτ ἔεετἰοΙιτ: πω: ΝΞειοκω 6':αάε>

Ψεε.ΜΜε, ω. ιιο€2ε1νέ «κατά οΡ8εύετ ίπ 1θ75, άσοι·
πίῇννὶΠὶἔο Βἰ]ἀι·α8οι·ι ιἱοι· Μέςο2οΕοποπ , πιο! Μ! άσε! , οι"
Μ2επ οΙ› τε πωπω παπι Ρι·ο1εεεωηΒο!ιο οι:άετε , νο.11 :ενω
Μ! €ννϋιήδ ῇειαι·.

Βε ῇεειι·ΙῇΕε‹·Βε Βο1ιοεΐτετι κνοτόετι Μ!

εο11ε εϊειειττοο !›οεΙ‹=υιτῖ.ε 8τοᾶοΙἰῇΚο ΒοΙειε1ἱιιἔ ἔονοιι‹ῖ‹·τι. -

( 170 7
[Με 2οεΙειΒο πνο1·ά οΜε)ιενοπ ώ 1748 , . εμ όσεο οΡΙιεΒὶιι8
Μιά σαι, πειεΙΘερνει11 Βἰττετε εΙ1επάο, τοϊ άο.τ απο εάοΙωοε

ἀἱ8εε ννεάαννε (Ηυπιι) εοπο τοετεἰΚειιἀε εαπ εαπ βετ ΒωϋοΙ:ιτ
νει·ϊ11ειειΕτο, επ άειειι·άοοτ άεεεεΙΒ οπάει·έει:ιε νοοι·Ενναπι. Εετι ειπάετε Πάω, Β_1εξ;οο νωτ 1°ΙΛΛΙ18ΜΔ , ιιὶ€ εοτιο άοι·

οιπΜο ρειΜοἰεοΙιο ἴειωΠἱἐιι, ΒοείίΗεάο ΜεταξΝο αειππιετ
@Ιάβα Πι 1792.

Με” τα :Ιω τε8επννοοτάἱ8επ Ιιοοεοπ

Μαρ νετι κνεΙνειει1Φ ννεπϊ Με!! 8εϋτε8τ άσοι· ιὶε πω· σεω

2ὶεπιΙῇΕε νΘΜειΕἱτιΒ νετι 1. Μ. Βω.πό , παω Μου Π:
1·εεάε 8οερτοΚετι ΜΒ.

Ηἰῇ Μαΐ Μ 1825, επι πιειειΕΙε @τι

υαεἰετ!ῇ'Ι: |ιπίσ , (2οο πιοετι·ιόε Βἰῇ Ιιοτ Ψεεεωει το [ακτη

νν·ειι·άο11) , πει εά'Ι:ι·ε]: άει· Ιοεειτετι> τω Ζῆιιοτι οετιἱἔοπ οτΓ
έετιάειι11. Πε: κνε1ἀειᾶἰὅε ΒΘΡο.Ητι€επ , άσοι· @επι Μ] τεετει
1118Ι1ΐ2 έωιπει:ιΕτ ,
ίτε!”ΐε:1,

@Πω κνειατεοΙιἱῇιιΙἰῇΕ νοΙΙ:οωοη άοεΙ

ἱιιᾶὶεπι 0Ρνο18θτιάε Βε;του1·άετε πω! ονεηνεο1

ννῆεΒεἰἀ επι 2οτἔνι1ΪἀἱεΒεἰᾶ Βιιτι1ιο ΡΗ8τω1 νοτνπ1Ιεπι, ε1ι
άο

Εοἔεπννοοτἀἰ8ε.

τοεΒε!ιοοι·οηάε ,

- Πε ΐουάεεπι εαπ Ιιοτ ΨοεεΙιιιἰε

εήπ

811811

οΡ

Μ!

Ο1·οοΙΒοεΕ

άοι·

ΡιιβΙὶεΙ‹ε εοΒιιΙά ὶυεεεοΒτονετι; επι ΜΕ εοεΗοΙιτ Β ω:
8εΙιεο!

ουειἙΙπιτιΚεΙἱῇΚ ,

επι

8ετιἱεὶ:

11οοΒ

πω Βήεοτω

άετο Ρει·.;οηριι ,- τιοοΙι ιιΞτ ετειάε Με εεπἰ8ετι 8ο!άεωΕεπ
011άετεπωιά.

Α

ή

ΕΠ: Ψεεεἰτἱυά το Εεευννε1·άεπ , 8εΒοτοπ ι1ἰτ Ρ1·οϊεε
τετιτεο1ιο οιιάοτε, ε1ι Βονοέμ άσε πι: @τα οιιά 2ῆπᾶο, Κα” Β;
βετ ΨεοεΒιιἰε , οΡ «επι βενοΙεοΙ11·ίίϋ: άει· Βο8οι·ί1ι8 , «που

άειι σΡ8ειιουποτι. Ζοο 1ἱΙΠἔ Φ: Η11άοτοτι πιοέ μου Ζεα
ῇειει1· Βετεἰ]εϊ ΒεβΒε11 , κνοτόο1ει :ή , νεπι εϊειάεννοεο , απη
111ἰ1ι11επ ο! ειπάετε δεεοΜΜο ντοιινσετι,' εΠο τα ΜΙΒ Ψεεε- '
ΒιύΒ ἱ1τι @Με Βο1ι·ε]ὰἰι1ἔ Μπακ, τω· νοι·2οτ8Μ8 ἔεἔενοι1.
Πειετνοοτ ννοι·άτ ἔοννὸοιιΙῆΚ εαπ έι1Ηετι ,ε κνε·ε·Κε Βετεια1ά

(Μ)
Ηετ Βεετιι€1ι· άοετ ιιεειιννΚεπιι·ιδ οιιάετιιοεΕ ιιεει· ιεάετ
νοοτννετΙ› ,

τιετκνεΙΕ όσοι· ιἱε ιτε-φωτ .τετ οριιειιιιιιε

ννοι·άτ εειιΒενοΙειι , επ Ιιεεττ Ιιετ ι·ε8τ, επι 6ο εειιντε8ε,
τει· Ιιει·είειιιιι€ , εεε ιἰε ετεάεΕβιε Βεδετιιι€ τυπο;; τε εεε
ιιειι: Φωτ στο ειιιττε1ι]Κε ΒεεΠεειιι8 ετεετ 8εΙιεεΙ εεε άε
Βε8ειιἱ1ι8. - ΕΠ: Η1ιά ιιιοετ, πισω· επ ε.τεει· τιετ νι7οι·άτ
οΡἔειιοιιιειι , άσοι· εειιειι Ποετοι· επ ΟΙιιι·ιιτέςιιιι ννοι·άειι
οιιάει·εοεΙιτ; ειι ‹Ιε ιιιειιτέιιε πνοι·άτ ιιοοιτ νει·ειιιιιιό, ε!
τιειάζ ει; οοΚ τεεάε τε νοτειι Ρτεετε €εἔτεΡειι. ΖννεΗτε
Ηιιόει·ειι Κοιιιειι σπάει· `εί2οιιάειΙ1]Κ τοεαι8τ, επ ε1εΡειι ιιι
εειι ε!”εοιιιτετΙήττ νει·τι·ετε.

Πε 8ε2οιιόειι εΙεΡειι τννεε εεε

τνστεε. Ηιιιι οιιτΒήτ Βεετεετ ιτι εειιε ειιε‹ἰε ω%ειιΒι·οοά ιιιετ
βοτει·, κνεειΒῆ ἰ11 (Με νν·ιιιτει· εεε τεοΡ ΕΜΠ] 8ενοε8ά ινοτάτ.
Ηετ ιιιιάόεειιιεε1 ερ 2ειιόε8 ίε @τη 'τι ιιιεειιάεεε νΙεεεοΙιεοερ,
ἶε άιΠεεάεΒε ν εετάαΡΡετειι ειι Κοοι ιη νετ €εετοοΓά , 'ε "απο,

άε8ε ειιάει·ε έτοειιτε , οΡ άε2εΙ.ΐάε ννῆ2ε τοεΒετεἱἀ (Δωσε άιτ
άε 8εννοιιε ιιιειιὶει· ἱιι ΗοΠειιά) , 'ε άο1ιάετάε8ε ετοειιτεεοερό
'ε νιιιόεεε ννοι·τεΙειι ειι εετᾶεΡΡεΙειι , 'ε ιετιιτᾶεἔε εεικ1ερΡεε
.1ειι :πετ Βοτει·.

Ποτ ενοιικιιιιεεΙ Βεετεετ , βετ €εΙιεεΙε ῇεει·

ὅσοι, ιιι ΚετιιετιιεΙΚεΒτῆ.
ονειντοεόιΒ τιιίιιι
οιιάει·ννε2ειι

ω

ἰε.

ΕΠ: οιιτνε.τι8τ @εε Ροι·τάε , ᾶἱε
Πε ΨεεεΗιιάειειι ννοι·άειι εΠειι

τεεειι ,. εοτι.τι3νειι ,

τεττειιετι ,

νεάει·

Ιε.ιιόεο1ιε εεεεΒΞεάειιιε , εειᾶιἱῇἔετειιιιᾶε, ειι18ειι, τεει:ε-ε
ιιειι αε1ι ιιι (16 Βεἔἰιιεετειι νειι ιτε ιιετιιιιτωτιε εεεοτιἰεἀε
Με. - Ζοοάτε ἀε_ῇειῇειι ει: ιιιεάεΒι·ειι8ειι, Ιεει·ειι ή «Με
11ειιάπνειΙ: ἱιι ιὶε ετε‹ἰ, οι Κεει·ειι ε]Ι:ειι ενοιι‹Ϊ τε τιετ εεε-Ε
ιιτιοΙιτ τει·ιι€.

Βε ιιιεἰεῇειι ΙιεΙΡειι ιη άε ΒιιΞει1οιιάιιι€ ειι

εεε βε ννεεοΙι , επι ννοπτειι οΜεΙειιτ, επι @Με άιειιε.τ-; .
Βοπτειι τε νύοτάειι.

δοιι€ειιε επ ιιιειειεε 5Ρι·εττε1ι ε1Εειιάει:

εΙτ.τ]ά εει·ι ιι·ιετ άεπιιεειιι νει_ιι Μι·οεάετ” επ ΠΠΠ5ωΙ')Ο! εε

€ 122 )
Ε!ε ΜεεεΕει· ειι άιειιε νι·ιιιικν ινοι·άετι »νεθ.ει" επ »Μω
ω" Βειιοειιιά.

ΜεΕ ΙιεΕεειιε άε ιοιιιιειιε νει·άιειιειι νσοι·άΕ εΙάιιε δει
ΙιειιτιεΙά: Μι, ω εεε άιιΒΙιεΙήε ιιι άε νιτεεΙε νειάιειιΕ,

πιει; ΙιεΕ ΒεΙιεεΙ ΒεΕιοιιάειι; άίε νία· εΕιιινετε ΜΠΕ , ιιιοεΕ
δε ΜΠΕ - επ ιιιεει· άειι «ω εΕιιΞνει·ε ινιιιιιειιάε , ΙιεΕ άει·άε
8εόεε!Εε είπω.

Πεεε Ηει1ιε οοιιιιιιειι κνοι·άειι,

Εειι

νοοι·θεεΙε πιει· Κιιιᾶειειι, ιιι ι!ε ιιΡπει·ΙιειιΕ Βε1εδά. - Λευ
0.!ε ιιιειιήεε ννοι·άΕ ΕοεεεεΕεειι, επι ω; 2ειιι1·(ιε8ε ΕοΕ Με:

ε” νοοι:1εεΙ το ενει!εειι; Εεεε! :ή ιιιο8ειι ε11εειι ιιι

2οοάειιιΒε ι Ειιιιιιειι ετΒεὶἀειι, ινεει·Εοε ιἱε ΒεεΕπιιιάειε
|ιεΒΕιειι νιίβιειά εε8ενειιι `!)ε Ηεεάιιιἔ δει· ιοιι8εω Με·
6ΕεεΕ ιιι Ειναι Εοι·Εε Βιιιεειι, .Με Ρεει· άοιιΙιει· Νεω
ινε Βιοεισειι ιιιεΕ ΧειιεΕιιε Βενοει·ά : Εννεε 1ι€Ε ΒΙεειιννε
·νεεΕειι : ιΜε ΙιειιιιΙειι , Ειναι Ρεετ Ιιοι1εειι επ Ενω Μειω

Εν·ε Ιιε1εάοεΕειι. Βε ιιιειειεε ΙιεΙ:Βειι -ἀειεΙι"‹1ε ΙιοενεεΙ
ΜΗ εσιιοειιειι , Ιτοιισειι ειι Μ; ονειιι;ειιε Εννεε ννοΠειι

ιεΗιειι, Μεε ΙιεΕεάοεΙιειι, ειι άιε οοιειει·εάειι , πιΕεΙΙιε άε
Π·ίεεεΙιε
ΒέΒιιιιξειιΕΝοι1νιιειι€ειν·ούιιιιιΕ
:ή ιιιιιιιιε Πεεάει·ειι·&ι·ιι€ειι.
ε!Εεειι άεε
ΗεΕ2οιιιιε8ιη
εετεΕε ΪιεΕ

νοΕ8ειιόε ῇεει· Μι εε ονει·ιεςε άεέειι άει· επεεειι; εοοεΙειΕ Δι
ΜΗΝ εειι !ιεε·Ε επ εεε @σε μι: Ηεει·ειι ΙιεΕΒειι: εω1ι

ΙιεΕ Πιιιιειι °·ΕνοιάΕ ξεει·11]]τε νετιιιειιντά.
· 'Ι'νιΒιιΕι8 με» εεε ειιιιάε, νει1ετειι σε νιΕεεεΗιι
εεε; ΙιεΕ εεει.ιοΙιΕ. ΖΕῇ οιιΕνειι€ειι «Με ειναι »πώ Ηεεάε

:τα εε εεε' ΜΒΜ, Εε 2ε11ιειι ΒεΕΙιεεειιδεχ'8ο.- οΜΡοιιά
θεά· ιιε ιη ιἰε ΒΡεε1ΒειιΕ ΒεΙεἔδε 8εΙάε1ι , «Με νν°‹ιΪ

εειιε ·νω 'χ ιοο ΕοΕ χ” πω.-(8 τετ 18 μπε 8ιει4.) Επι:
. διεεειι, ινοτάειι Μπι άειι στι! Εει· Βειιδ εεεΕειά; Εειι

ι·νειε, Δι ω» άοοι Με εεάτε8 ειιΕΒ οιιννεει81ι;Ιιεάάειι
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8οππω.Η, Ιιετννε1Ε :οΙάεπι 8εΒει1ττ. έ- Πε ΠΈδήθέ 8311 818

τΒεπιπΒοάει1 πω· έωσε1ιι.

.

Δ ›'

Τννω άε1· 9νεο8]σπεεω ννοϋάθ11 Ξ δν62°ΜΜΕ0Π18Ηε ω
ΜΜΜ νεπι Με Παει. ΒΔι.:6 , ω! τΪε “ΜΒΜ ὶιι ‹Ιε

θοᾶὅεἰεετἀὶιεἱά ο1η.φΙάσβ ; (ΜΕ Μπι ά!εωΙΓ!ε ΗΜ ω
εΕιιιιικ1ετε δεωει€58ά, στη ὶεἀει· ννεεεΗιιό. Ι ἀεὶ; :ΜΒ Βίβ

εοτιόει· έσα! Βοάι·:ι8ε:·τι ΜοΠ, Βἰῇ βετ να!ατει1 ΜΒ εοΙιοο!
3πιτ:]”Μ ὲοῶ/δο Φο `τοϋε81%επ; οτι ή, Μ» :κι ΙΜ: νεοε

Ι1υΞε νοτΙετειι το ΜΒΒειι, Μ εοΒωτεεενσ!ἔοπἄε ῇατάεπ
Ξιι όετι2εΠάεπ άίοι1ετ ΒΙῆνοτι, ουΝατιέετη ι1.ϋ: Ϊετὶιοῖιτ @π

1ιο8 εειιο ειιιιΙοτο ΙεετεωεπΕώ·ο ΒερειΠη8 , εξπιο Βε1οοτύπέ
νου νεεττἱε οἱ” εεεϋ8 ετι!άεω (Η ω δ ρ611δ.δτοτΙ.)” ν

Ποτ Βεεπιιι1τ πΜοτάΦ νσοι· @β @εξ ΒεΔοεπιᾶ ιἰοάτ δε
Μεάοιή!κε Βεεετὶπἔ , επ Βειιτειιιτ ΜΙ:

ΗεεΦει1 Επι νίβ'

Μενι·ουννω. Μου ιιοεππ Μπι: -»νσοΒόεπι επι νοοἔἄοεεειι ,”
επ ίσ:Φει· ᾶοπεΙνε Μάϊ εοπ Μ! %τωπ δε €εννο118 ΜΒΒιιεεή
να:: @Με τε!εοπΜε. 13ο οετοΐο Β ωιωεω ‹!.ε ΗοεάΞΙιε,

δε 0.·ννοεάο πιο! κΙο ΒοΒΜΒάι18, άο @Με πιεί ώ! ΜΜΜ
εἱπε άσε· ]οτηζε1ιε οΡ ΒατιᾶΜεπ , απ. , ᾶε νὶοτᾶο πια
Με! !:οε2ἰ8$: οΙ› Μ! οπιάει·ικά]ε & οτι ὰ: Ηβάσ Η $ωι·61Μέ

επ ΛτοΙιὶνΜ. - ΑΠο νοεττίω άο.8ειι @πιω Δ] το π
ΒΙΒΗ) 611 εαπ. @Με εεάωΙ·Εο Μπι Βεὶ: ΒονΠΘἔἱο Ποε‹Β
Ίσ.ατΕ]Χ6 εἰ;

!ιοεΜ·εΙ

άι» ίοΒΘέν'00Μεθ Βωεπω-ωω

Α8 ωκιωθ ωω ·118$81ί· (ζωοωκ, Υϊιίι ω4ω-ω εψι
ΒΘτΙ:ο2ε1ι.

›

Φ” Ξ -' ·ΐ

Πο ῇεαΐΙῇΕεοΙιε ο11Η811€8ϊο31 @κι οι18ενοετ χ» θ: 14%
.οι νέα ιιἰ€8ανοτι

8

Β

ίπ

άπό»

ΒΙῇίτ εωι νοοτάεεΠε εἱοέ παπι Ροπιά. $€οι·Ι. :οσο
< να” ο1ινοοι·:ἰουο ι1Ιί;:ινειι.
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γ Ηει Βετε.Ι άετ ῇοιι8ειιε ὶιι ι.Ιιειιε 57, ειι άει· ιιιεἰεῇεε
45; όοεΙ:ι Ιιετ ἔεεΗεΙιτ Μπι ει· 12ο ΒενειΠειι.
·Τειι ιιιι€τε σειιι Επι,

ἀἱε ιιι 1ιιἰῇιι 8εΒοο1·ίεΙειτιά

πια ω :Βει.ιεει· νειιτάει·δεΙϋΚε ἰιιι·ἰ8ΙἰιιΒειι :ῇιι Βε1ειετ,
Επι! Π: ΙιΞει· ιἱειι πιω άει· ιιιι:Βενει:ι νεοι· 12ο Ηιιάει·ειι
γοιξεειι. : ε·
· νεεάιιι€ 550- Ροιι‹Ι. ΒιετΙ.; Κ1εεάιιι8 26ο ροιιά._

διει·Ι.; ·Ιιει Βεννεεεε!ιεπι 2ο μπι!. 80ει·Ι.; νιιιιι· ει·ι ΠοΙιι
επι Ρεαλ 5τει·Ι.; Μεκιιοξιιειι επ Βε8τεινειιιεΕοετειι :θ Ροιιά.

δτει·Ι.·;· Ηιιιει·ειεισι ειι ΚειιΕεπι€ει·εεάσεΙιειΡ 55 Ρεπό. 8τει·Ι.;
οιιάει!ιοτιιι πιο _θσβοιιννεπι 5ο Ροιιά. 8τει·Ι.; Βιιιτειι8εννοιιε

Εοιι!3ειι νεα Όιιᾶετννἱῇε νεοι· ‹ιε 8Ειιάει·ειιιιεπι 25 Ροιιά.
81ει·Ι.; Βεϊοοιιιιι€ειι 84 Ροιιά. 8τει·Ι.; Πιθεεει·ιιι8 Μια ΙΜ:
11ιεΙ.ιτιιιι€ νοοι· ΒΙιτιάειι τε Αιιιετετάειπι , ιαπιειι·νοοι· πιετι

ᾶε ΒεεοΒιιμΗιιε Ιιεεΐτ ονει· τννεε .ΡΙει.ετεεπι 84 Ροιιό. ΒιετΙ.;
δειετΗ]ΕεεΒε ΐεεει:ειι, κνεΠ:ε ·εο18ειιε ιεετειιιειιϊεὶτε Βε!ισ.Βιι
.μπι :ιιοετειι 8ε!ιοιιάειι πετάει” 25 Ροιιά. 5Ι:ετΙ.; ΒεΙειετἱιι
Βειι 5Ρο11ὰ ΒιετΙ.; νεοι· Ιιει: 0ιιάετ!ιοπά παπι θι·εινετι ο Ροιιά.
βι.ει·1.

'ΒιιὶΙετιεεννοιιε ιιἱτ8εινειι 45 Ροιιά. θα!. - Βε νειετε

ῇαετΙἱῇΕεοΙιε ι:ι·ιιΜ:εωειι€ειι Ζω ιιιε νοΙΒειιάε:

άε θειιεεε

Ιιεει·. θ Ροιιά.- Βτει·Ι.; εε 011ιωδι;Π δ Ροιιιι $€ει·Ι.; άε
ΚιιτεεΙιΞεεει·ιιιεεΝιετ 7 Ρουά- 88ει·Ι.;· ιἱε νε.άει· νιιιι Ιιει:
1ιιιιε 4ο ιιοιιά. 5τετΙ.5 άε·Μεεόει· η μια!. 5ιει·Ι.; άε

ΠεεοΒνι·οπνν -14:Ρο1ιά. διετΙ. ;. ι!ε ΚΙεετιιιει1:ει· 18 ροπή.
8τει·Ι.; δε Ροι·Πει· δ ροιιτι. 5τει·Ι.; ιιε ΜΑΜ 1 μπώ;
βια!. ,· 15 ΒεΙιεΠι ε· ])ε νοεάιιιε Βεό.ι·ειειιςτ ῇεειΙῇΕε Ρετ
|ιοσω π Ρειιά. βια! , 18 $εΙιεΙΙ. ειι 5 Π.

Πε ΚΙεεάιιιΒ

: -.6··) ΒΚ ια ω» Μπι, όσοι· Βοιιιιειιτι "τι Μ! (ΜΜΜ
ποιοι ΜΜΜ νει·ιιιαΕι.%ειι γετιιιιοε!π,

17ο ?απ -

Ι νδ )
:ι Ροιιά. δια!. δ δοΜΠ. επ θ Β. - Πει 1:Ιειιιε νετεεωΙ

τιιεεοΜιι άε εΙοτεοιιι, ννεΙΙιε άεεε 0ΡΒενε11 οιιΙενει·ειι,
ε1ι ω, ιπε1Μ Βονειι ὶε νετιιιεΙά, οιπείεει ιιἱΕ εειιε

Πειιιε Βιιιτειι€εννοιιε ιιιιΒενε εειι άε Βεειι1Μειι παπι
Με Ηιιιε.
Τοπ εε.ιιειειι νειι ΜΙ: εεάεΙιβι 8εάι·ε8 άει· Κιιιάει·εη
:εεε Με! @Με εεεε8ά πετάει»

Ποε ννεΙ ιοιιεειιε επ

ιιιεἰεῇεε Πει· εειιιειιννοιιειι , ειι εε ΙιιιννεΙιβιειι σπάει· εΙ
Ιιειιάει· ιιοιι ε] εειιε νοοι·νε]Ιειι, ΙιεΒΜιι ει· 2εει· ΜΗ

Με οιι8ει·ε8εΙάΙιεόειι ΡΙεειε. - Ζε εεΙιιιιιειι ονει·ιεειιε
εεει· εεε εΙΙιε.ιιάει· νει·1ιιιοοΙιτ τε @τη ειι Η: νει·ιιειιι, ἀεὶ

εειιε εειιιιιε πεεήοιι€ειιε άιιεΒιι€ε οοι·νειιειι :ιειι εειιΞε;
νοΠε Βιιιιειι 'ε ω; Ιιεάάειι ιοε8εάεεΙά , οιιιι1εΈ ΜΙ: εειι

ννεεειιιειιήε Ιιεά Βε1εεόι8ά: ι υ ΖιιΗΕ ει] ειπε εκει" ΜΙεε
διεειι?

Πεει· ωσεί; Βἰῇ εΈΒΙι]νειι ) οι'

Ει·ι]Βι πιει οιιε

τε άοειι."Χ- Επι 20ο οείειιάειι 2ῇ πιει ειιιειιε Βε.ιιάειι Μ!
· Με! ιτειι ννεάει·νει·εεΙάιιι€.

Ει· Μει·εεΜιι ννειιιιεε οιι8εετεΙάΜάειι ιιι Μι Ιιιιὶε:
ει:: δεεειι οοεειιΒΗΚ @τι ει· ιιιεει· @Με 2ιεΙιειι, ννεει·
νειι άε εειιε ΙιοΡεΙοοε.

Βε Κοιιἱιιε Μάτ Βεε]ιετ, Μ! εΠε Ψεεειιι1.ίεειι,
ννεΙΙιε Δε] Πε ειι;ειιε ίοιιάεειιι ε1ι εοιιάει· τοεΙειςε νε.ιι
δεη διεει: οι” νειι ‹ἰε ετεάεΜΙιεΕεε, πιει Βιιιιιιειι'ι·εδάειι,
ειιΠειι ιποι·άειι οΡ8εΙιενειι; ειι ἀεὶ: Με πνεεεΙιιιιάει·ειι,
ννεΠιε εεειι ι·ε8Ε.ιιεΒΒειι, οιιι ιιι άΞει·8εΒβιε ννεεειιιιιεειι
8εριεειεί ἰ:ε ποτάειι: ιιεε.1· άε Κο1οιιιειι νε.ιι ννε1εεειέ
Μιά ειιΠειι ννοι·άειι νει·εοιιάειι. - ΟεΙιιΗι58ε ννεεεΚιιιάει·ειι
νεα Εεειιννειάειι !

Ζσειιισατάεπ, ό' Οο2οδεπ

'

- Ηετ ΒΒΜΣΕΠΙ' στα; εενειι€ειιΙιεύειι ιη ΗοΠειιι] [φωτ

Μ)1ειιάσπ :Με Βε,εεετεπ, άουτ :Με

εευεεετεω ,

ει» τ>εΙερτ @ο επετ ιτε Με τοστ Μ ὶιιιιευᾶὶεε Ζ1ῇ

ποιε,εάρτεπ εοντοσεϋιτ @παω ἐπί ιτε νεειστίειι ιτε8ειι,
ΡΜ
τε 1ΙΒΜΠ και Μεθειε ιϊμεετεεωθυ ε, του Φ»
εεειινιΚειιιέε ε» το εαπ» Ζὶ) είε: εεε 3ο Ματ, επ 661:

Μειια βετ Με5τ πω! Βετ ποτε τοΜετ. Βε Βενειι€ειιεμ
ντοτάειι άσοι· ιἰε ιιιιΙιτειι·ε ιιιε8τ με; ιτε 8ενωΒρημ. ὅτε.

]στε8τ, με· νοοτεί, ω8ενο18ετετ οπο: [ται. Βενειάε

νοτιιιὶε , · .ειναι εεε ΕΞνε το @τι εεεττεττ·

Με Βενειε

ΒειιΙιιιι2ΐειι
ΜΜΜ νειιετεειι
|Βιιιιιειι1ετιάεετιε
σπάει· Ιιετ Μ,
ο1ιρει·Βεετιιιιτ
εεε Μαι
νει; αει·

'Με νοοι·Κοιιιειιάε ε_ε1€ειι πετώ: Βει·ιέτ.

Μετ βεμ Με

.πεσει να 1ικτέΠε 1εοιεεπ ιτε Βεεεετεπ @θα «του το
εειιι·ε]όιι€, πειιιιεειι ει· νοετετε1Ιειι τε θ.οειι

σπη

' τε·ειιτ ετ'ε1_εΒ πιει εφέ πω: @το τΞενειι8ειιειι , ετ” Με πω:
_ζεεττοε -]εετεεΗςιιιΒ @εεττ .-. Π: Επτά.

Μενα @μια , αει Ιιετ Τπιστω πω

νει·1ε.η8ειι το

Μιά το Σιο

ειδτι€ειι , ννεετνειι Π: νεεΙ Ιιεθ. τιοοι·ειι εΡτετεειι , επ Φ
Βιιι·δειιιεεετει·, άε Βει·οιι Βυ·ιιιωισμ ΒΕΝοΕιιε , ιτε Ηεετ
Βοσιιιοιυε επι :το Ηεετ ω: Με., 5εοτετετιε άτα· Βεεειιτειι;
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1,0(1ωι 2ἱοὶι εαπ, οιιι τω] ω νοηζωοΠετι. Μα ιιι.απνΚειι
ι·ίεΙιειά Βοο.ιιΜνοοτάάετι πώ ιοάοι·ε ντιιειἔ, ω Π: κΙοεά;
επι Π: νικά

ιτει·ρΠΗΕ, ΙιιιΙάε: Με άοεπι :Μπι Ιιιιιιιιιε 8ι·οοτε

βεΙεοίὸ1ιεὶᾶ Φο πιιιινωιι·ω , επι πιο άι: ιι.ΜιτεΚειιόβ οι·ι·Ιο

ιη Μπι Βεπιιιιικ - Πα πινω σρ ᾶε2ε ΡΙιιέω, άειτ ιὶο εοτει.ε
ιιοεἰιιἔειι του νοΓΒοι;ετιιι€ ·νειι Ιιε2 1ο! άοι· Βοιπειιι€οιιοπ
πιο! θΘΠ. ΒεννοιιεοΙιΙ: Βενοἱέ ΒΘ]Π·οοιιά4 ινετάετι

ΙΝ:

νοοι·τι·εΒ”εΠβιο Ψ. Π. δυιιιΝοΔιι, νιτίετιε 1ιωιπι ιιοι.; Βῆ
Μι: ιιιι€εεΙειοΙιτ ω εεεειιιιι€ ω ΒΒιιτειι , π;ετοειιι€άε 2Μι
:Ποτ τΙο Ποει·οιι Ψ.ιιιΜικοκ πιο Α.τιιεϋετθ.επι, ειι Νικα
ιιιιιωι2 ν:ι.τι Βοάετ&ειιιι (ννοΙΙιε Ιειειϊετε τοοάιι τω: ναι:
@Πω ει.τΒειά) , πιει; 1ιεε€ άοει, οπι κ]ειι ίοεειτειιιά α» Βα
ναιι€ειιειι ω Ιιιιιι νειάετΙαιιά το νειιΒο1οτειι
ΟΡ βεεε
ΡΙεεπε ΜΜΜ Βιεεΐ «ιο ειι·Β0ιά να» δυιι1ιωωι Με 2οιιάει·
ιτι·ιιοΙιτ; επι Π: νέα] τιιῇ νειιΡΙιετ, Βε1ιιιέετιιε τε 8ενετι να
@ο Βοτεἱἄννἰώιςὶιοἱά άετ Ησετετι ΒοΒαιι;ειι, οιιι Με νοι
ζοεπι πιω άε Με”. επ νοοτε!ειιςεπι ιτειιι !ιοτ (Μισα

εο!ιερ νοοι· 8ενειιιδειιειι, σε ν:ιτι δε εεηε8ε2ὶτιἀ1ιοἰ‹Ι, ᾶὶε
σπάει· Ιιειθειι !ιοετεοΜ:; €ετννι]Ι 2ἰοΙι ταση» ιοάει· ννιιοΙιτ ,
οπι άο1ι ννε:ΚΕι·ίιιε ιτειιι άειι ο.ιιάει·οιι το ονοτεοΙιιήάειι. Πε

ΡοΕοἱο άει· 8ονεπιθειιιε νι;οι·άτ 8εΙιειιιάΙιεείά άσοι· ωω1£
οιι2ἱοτιετει σου Μαι σΡΙιοττοεει8τΙιοπιάετε, άίε οτιάετ τισ
ΒενεΙετι επει.ειιι ν” οσα' Κοπιπι:ι.τιάιαιτ επι -άιεπιε Αάῇιιιιοτ.

Βειι τιιιΗΜτε νναοΙιτ και νιετοιιΕπιπϋ8 πιω ΒενιτειειΕΕ Μι:

σ) Βι·. ΞΗ:τι.ισε νιτιιικο.ι (3ουι.οπ ΙιεεΠ Με ΒοΒειπ ω
θενε11θειιιεεεπ , .ιιι "σοφια-ι @κι :Με αε·Ιάπιιιιοιι ξνοι· €ωιωια,
ει.ι πιο ι.ιιιΗίδε νοι·Ι›ε€ει·ἱ1ιἔοιιἰιιἐε70ετἀ.
.Ρε 7ο”.
@ή
Ιω·

Επι οο!ι Μ επι κι Μι οιι€εΙειε που Με 11°ι1Μ2 Με
.Ρε πω.
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Μάι, στη ιιι ΒενιιΙ νιιτι ποσά άς ΒοιιιιιΒιοιι Μι τε ειιισ.ιιι επι
πω ννοι·άτ οι, πω: άιτ Ηειιιε ΒετιιΙ νεο νοετΙ:ίειι Ρετ
ιιο1ιειι επ όόιιε οΡ2ἰἔτειειι, εειι ιιιιιιιιιιιιειιάε Μάο Βε-'
νιτειιιι·ά.

Πει άι: εΙεο!πιι εειιιιιιιιιΙ νοοι·Βενο.ΙΙειι, άειτ οι,

πι: εειιι€ο @τοπ ΒεΙεάοιι , εειι οιιετιιιιά σπάει· άε· Βονειιιεο
Μπι ΡΙειιιτε Μιά , άιε τετετοιιά άοοι· άειι ιιάῇιιιιοτ ννετά·
8οετιι.ἰτ, ινιιιι.τοΡ άο ΒεΠιιιιιιεΙε ιιιιιιετοιιάιι ιιι ιιί2οιιάει·ΙιιΕε
βέινεισιτΡΙιιΜεειι , Μαι άιιιιιτει·ε ιιοΙοιι, πετάω 8εννοι·Ρεπ) ιιι
ννε1]τε άε Κοιιιιιιειιιά:ιιιι: άει ιιιισάειάιξιέετε νοοι· άειι τἰιά νιιτι
·νίεικιιιΕννιιιιιε ιιτειι ,. άοε:Ιι Με! ΙειιιΒει·, 2οιιάοτ :ιΡΡόΙ ιοτ άσε
ΒοΒοιιτειι, πιειΒ οιιεΙιιιτειι. - Μου 2ειΙ Ζω Ιιει·ιιιιιει·οιι, άει!;
άοιιιι Ηοιν.ιιιιι εστι πιο: ΒιιιιεΪ.ἱΒ Βει·ιιιτ μ, οιιιιι·ειιι: άετι
Ιοεετιιιιά παπι άειο Βενιι.ιιεετιιε; άοοιι ειιιιάε άἱειι ιῇά ιι οι·

ιιοιι εεε: νεεΙ νειΒείει·ά.

ΟΡ @πιο ι·ειε ιιιει·Ιιοοιι απ·

Ιον:ιτιι Ηοννιιιιιι Κω· ιιιι.ε.ιιννετιιοοά σου' δεννοΙάιέειι άοοά.
Μα να ἰ1ι άιο άμα” τοετι άο ιποΙΙιεΙιιιιιτ Μέσι άε:Έ.ιι
-ΒεΙεοΒειι οΡ Με! Ιιοοἔει δεΚΙοιιιτιιειι πω, άειτ

άε Ζιιἱ

άει·2οε ονει·ετιιΕ, τι: @ιι πιει εοιιιδο Ηο].ιιιιιά.<ιοΙιε ιιιιιι:το2ειι ,

άιο ιιι Ειι€ε1ιιιιά ΒενειιιΒοιι δεινεεετ πινακα. Τσου άειειι
οιιιάεΙιτειι, άειτ ει· οοιι ΒΠ8818011121811 Μ” Βοοτά «Με ,
ιιτειάειι Ζῇ νοοι·,νοιιι Μπι ιιι Ζω το παρω; :Μπιτ απά

Βε Μια· άειι1:ειιάε ιιιοιιεσΙιειι νοι·Ιιιιιάετάειι ά‹ι ιιιτν·οο
ΠΔΕ; `νιιιι άιι: ΡΙει.ιι, επ ΗοννΔιιιι ΒΙοείΒεεΡιιειτά, στη 2ήιιειι
@κει νιιιι ιιιειιεο!ι].ιενειιάΙιειά ιιιειάο Με άεεΙοιι ειιιιι Με
-ΠοΙΙιι.ιιάει:1ιε νοΙΙ: ,γ οτι :Μι εειιειι τοειιιτῇΕειι ιιιιιιιιι το
_νετννοτνειι σπάει· άε νοοτειει.ιιάειε άει· ιιιοιιεοΙιεΙιιΙάιειά,

Μου 8εὶιἰεά πιει άειι νοοι·τιιιιιιέ άε·.ι· εειιννοιι ει:ιιοάσ πο]
`

ιοειιοιιιειι.

π,Βει: €ενο.ιι€ειι1ιιιιε Με Εεειιννο.τάειι ιιι ννιιιιι·Ιιβε εειι
άει· · οριιιοτΚειιεννιιιιιάιέετε νοοι·πετρειι ἱιι ΗοΠιι.ιιάι Πει

(Επι)
ιι νοΙ .νεοι νει·οοτάεεΙάε ιιιιεάεάι8ει·ε έ Μπιιιτοπέετ νεΙειι

πιο άε ει·8εΕε εοοι·Ε , ιιιεεεΕ σ.Πειι όσοι· Βι·:ι.ιιάιιιει·Ιι οι'
ορειιΒιιτε εεΕισ.νοΕ8Ετα!” 8εεο!ιατικΝΙεΕΕ.

Μειι ννεεε πω)

ΖενειιειιΕνιιιϋ8 ιιιε.ι11ιειι , άιε ἱιι άι·ιε εΒιιιΡΙΕε:ιιιετε κν:ιτειι
νει·άεεΙά , ννιει· εενειι8ειιΒεΕτεΐ, άοοτ άε οΡεειιἙιοο
Ρίιι€ Βιιιιιιει· ιιιἰεάειἀειι , Εε 2ειιι1ειι Βειιοιιιετι νι]Ε Ιιοιιάετά
νῇἘΕἰ8

ῇαπ

ΒεΙἱειι.

ΗεΕ

€εΕει.Ι Μι·

€ενο.ιι€ειιετι Βε

όι·ειο.8Ε ΕΙι:ιτιε οιιΒενεετ νι]Πιοτιτ1ετά επ νῇΕΕἰἔ. Βε νετ

Ι·ιοιιόιι18 ν:ιτι ιἰε ντοιιννειι ΕοΕ όε ιιιιιιιιιειι εΕειειΕ Με εειι
ΕοΕ πάει· επ εετι ΜΠΕ Πει: ΤιιοΒΕΙιιιιε-ννετΙ: ΒεεΕειειΕ ιιι
ΙιεΕ νετνειειτάιέειι νειιι ννοΙΙειι όεΙιετιει; ιἰε νιιοΕΕειι Κοιιιειι
8ειιεεΙ τιιἱ8 ἰιι ΙιεΕ Ιιιιιε , ειι άε εειιιειοΙιε Βεινει·Ητι8) Βε
11ειΙνε ΙιεΕ νοΙ!ετι, νιτοι·άΕ ει· Ιιἰετ εαπ νεπι€Ε. Οιιιςεκιεει·
νῆΠιοιιἀετἀ ειιιΙ:ε ννοιάειι ει· ιη ΙιεΕ ῇειειτ ιιί”8εΙενετά, όιε

ιιιεεεΕειΙ Μ] ‹ἰε Ιειιιἰ- ειι 2εειιιει8Ε νει·Βι·ιιιΙ:Ε ννοιάειι. ΤοΕ
ΙιεΕ ερἱιιιιειι Βεβι·ιιι1ΕΕ ιιιειι άε ΙιΒιετε Βενειιι€ειιετι , παει·
νειιι Π: ει· εεε επ ΖειιΕιει ιιι εειιε ννετΕπισ.Ι νοιιά, Βενν:ιαΙ:Ε
άσοι· εειιειι ετιιιεΙειι οΡ2ἱε1ιετ , 8εννιιΡειιό. ιι1εΕ εετι' ΜΒΜ
ειι ιιι ιιιιΙιΕειιι·ε Πεεάιιιε (2οο 2ἰῇτι Δ] ειΠειι): :ΕΕ Εοε2ιέΕ
Μιά ιιιειι νοΙάοετιάε Βενοιιάετι. Ιιι ‹Ιε ονει·ιιιε πνει·Ι:28.Ιειι
ναι: ΙιεΕ εεΕειΙ πιει· Βεν:ιιι8ειιειι νετεοΙιιΙΙειιά) επι ΙιεΙι νειιι
εεε επι ᾶετΕἱ8 ΕοΕ Ιιοτιάετά.

Βειιειι ειριιιι·ιειι, ννενειι ,

Χειωτάειι, Ρει·εειι, Ρο.Ηκε11, αυτ. 'ΗεΕ ΜΜΜ 2ιε1:ειι, οιπΕετ
δε πιειιιιιειι, Βενοιιά Π: εεε οΡ ἰεεῖει· Ιιοιιἀει·‹!, σπάει άε
ντοι.ιννειι, οιι8ενεει· άει·Εέειι; ιιοο!ι ει· -·υνειι·ειι 8εεπε 2ιεΙΕΕετι
νιιιι εειι' οιιΕιιιεΕειιάειι Μιά: εειι οι' Εννεε νι·οιιινειι Ι:18ειι
Πι ΙιεΕ Ει·ειιιιιιΒεά.

Μειι νει·ΙιειειΕάε πιῇ , άειΕ πιο” εειι ι·ιι

πνε Βει·εΙιειιιι18 Εννεε άετάειι άει· 8ενε.ιι€ειιειι Εοιιάειι Ιε2ειι
επι εο1ιιιινειι: ιιιιάετιιιιιιά νετΚτεεἔ Π: ΙιὶετοιιιΕτειιΕ εειιε
ιιιιαιινσΚειιι·ι€ε οΡειιι·ε, ει: Π: ὶιι ΙιεΕ εΙοΕ πω άε2εη βήθΓ
ι?›

(180)
πι! ιπετιεάεεΙεπι - ΤννεεπιιιειΙ ννοι·άεπ ιἰε ΒενειηδεμθΒ
εεεΡπεά: ιεάει· Μπιτ εεπ μια] Βι·οοά με: Με: ιι πιο!.
Βεπε εΐ:ει1 π; εοεΡ, επ 'ο πιιτπιάάιιΒιι ρω πω· πιο "τά,
8ΡΡΘ18 Μα Υιεθ69ιιπετι

Ιπ άσε Βενεπ8επιε πι εεπε Ρ]ιιιι1ιι,

και· ιιε 8ενιιπέειιεπ εειι Βεάεε1τε πωπω: νει·άιεπετεπ

Ειιππεπ Βεετει!ειι :Μπι νει·επιιΡετιπεεπ, πιο πι Εισαι,
ιι”, Βοιει·, ιπει·1ιεπ (παπι: μια ιιιιιιιι· εεππιειει1 'ιι όπειΒε) ,
ΜΒΜ: επ άει·8ε!πΚε.

Βε ΒετεΠιι8 8εεοΙιιεάΕιπ Ρειιπιπ8επ,

άίε ει1Ιεειι ὶιι πετ 8ει€ισΙ:ιτ @ΜΜΜ Απ; πι ννε11ιε πιππΕ
άε Βενεπ8επεπ εεπ 8ειωιω πιπιπει·>νει·άιεπε2επ οπτν·ειιι

δει»

νειπ άεπε νετόιεπειεπ Ξεοιιιεπ πενειι τἰεπᾶεπ εαπ

ω πω, πι: ω 2ννιιι·ε 8ενειι€επεπ @τη εεε ιιεπάεπ ,
·οιπιπιπεει· ιιε ἔενεπεεπεπ ειΠεεπ ιοΕ οΙιεΙιιιι:ίπδ @τι νει·
οιιι·θ.εειά; 811 πω· τιεπάεπ, ινιιππεει· επ ννε8επε πιιεάειάεπ
τω; 8ει·πιδει· ειειιἔεἰεἔεπὶιεἰά πετάω εεειι·ιιΠ. Πε νν·ιιιει

ει: άε πανω, ειπε πι πει: !ιιιιε εαπ ιιε 8ενεπέ;επεπ ννοι·άεπ
νει·Βοοιιι , ονετεεΙιιὶῇἀτ, παει· ιι.ιεπ ιιιῇ νει·2ε1ιει·όε, Βεεπ
ιό Ρετ πω!.
15 σεπτε.

Ιεειει· Βενεπ,ςεπε Χοπ άειι θΞειι.2 άε.8εΙιβτε
4

υ

Πε νοοιπ:ιειιιειε εεΒι·εΕεπ, άιε Π: πιει· πωπω ,
Βεειοπειεπ ιπ 8εΒτεΕ εαπ οιιάει·ννζε, εαπ εΐει:Ιιείόιπ8, επ
Μπι εεπ ιτοΙΙεάι8 ι:οεπι€_€. Μεπ 2οιιάε ει· πιει νεεΙ νοοι·άεεΙ
ιιεΙιοΙεπ Κιιιιπειι οιιι·ι€Εεπι επι, εο]:ιοοπ εεπε 8ενεπεειι.ιε

πιεει· εεπε Ιεει·ιιο!ιοοΙ πι νιιπ Βοο2ε επε1ιεπ, άει.π παπι
Βοεάε πάσι, Ι:οιιιιε ιπεπ ει· ι:ε11 ΜΜΜ εειιει ιιε μπει'

νιιπ πειπεπ, ε] 6ιειιιιε π; οοΙ: αΠεετι άειει·Συε, Με Φ
8ενιιιι8επεπ ιιοο ννειιιι€ .ιπο8εΙι]]: καπ 1:ε ιἰοεπ @πι
ννιιιιπεει· ιπεπ 'ε ιιιειιεεΙιεπ :ιεΙ πιει: 8εόειεΙιιεπ νει·πιιΙτ,
ω πιει εε!ιπάεΙιβε Μπι, ιιιιιι άοειιιιειι 1·εεόειειε τει· ιιιιπει·
«τειΒετετιπδ.

13ο ιιίωΙιειάιππ ἀεὶ· Βενειι€επεπ ἰπ νει·ιιοΕιιΙ-·

ς Με Ι
Μάο Η888ΗΠ ν79Ντ ΜΜνιτΙϋΚ 89Φω ω: @εφ
τμ'ει1°Βθωθμι

Μ!! Μ!" 110ε& ΪΠΒθΥοΒωΞ επ.>Με

=οΜ=Π ε Φ Με Με

ποοάε=Μϋε Θε εεεΠε Με

φ1εεω `°ωετ β,ε με,ιψ:ίει1 μια ω άϋ1μώ; ντοτάεη,
ω==ε Με!» «Με απ» ΜεΙόε Μάικ αν Με. Με
επρθωε και Μ; Ρυσ>ουύωπ εε!8εΙ, @Με εοφ”.
Με Με _Ιιοορ_,ου εεε' ;εο<=ωι Φωαε. σε ΜεΙστ ω
ᾶειωπιἱτ
ω άε2ε εετιὶἐ
8ενειτιἔε1ιὶε
πεις1εεΙΗ :που ΕΜ
@ο 3ν9'Μ.τ
ο11Ι:εΚεειμ,
, ΦΙΞ ΨΒΦΠ
Πε Η' “π

ιζειιΕΒεεΙά νεπι Μαΐ εισαι )1εο]επε;ι 16%·

ΒΘβΘ918 &··

βτῆἰρννεεευ Β σπάει· ΙΜ: τοεΖἰΒτ και εεπ' σωμα (Πε

τεετειιέ νεοι άειι πΒεὶ:!) , Μωβ Βεπιπιτ Ιμἱῇ ἰιι Με
άεεΙειι ΒεκπτοτιἀεΓετιεννεατἀἱ8 νεοι·Ιεννο.ω.

Βε Κοπωιειχ1«_

@οτ νετ11ε.ειιάε πώ] , :ΜΕ Ιιῆ , επι @πετ 1ιὶει1ννεἔἰειᾶ8Ιιεὶᾶ
Με νοΙάοε1.ι , νεοι· εε1ιἱι<ζε «ΜΒΜ εειιε ορΒεινε Βενι·ε.ειδι).

Ιμι.ά νε.τι (Μι ίπνοετ νειτι εειιε ΒεΡεειΙεἰε ΙιοενεεΙΙιεἱᾶ τον”
πο!. , επ :Με άειι ι1ϊενοετ θετιεΙίάε ΙιοενεεΙΙιεὶἀ , Μπα
εἰῇ ΒεννετΙ:τ πω, αι ώ: πιω Ιιειιι άε νετΙειιΒόε πάει
ηἰιιΒετι τετε!:οιΣά Μα! .8εΒενειι, :πεί :Με Βί]2οπάετΙιεώειι
δει· νετννει·Ηη8 "ναι «Με Ιο2 πιά.

Εειι 'ζωα 8εάεεΙ'το

δε: Νεθ.ετ!επάεεΒε Ιει1ιζιι1ει8ϋ: ννοι·άτ πια ιἰε νοοΝΒτειι8
εεΙει1 άει· Βενειι€ευ1ιώ2ειι εεΠεεά.
Όσοι· ‹ἰε νόεεάεΜΗιείά άει· Ηε8ειιΙεπι νετΕτεε8 Π:
κ1ε νοΙΒεκιόε οΡ8εινε;ι) ᾶἰε τε ΒεΙειυἔι·ῇΙεετ :ϋ11, οπιάειτ ή
εεπ οΗἱεἰεεΙ 8ε2ει8 Βε2Μετι.

τω ιΙε 455 ωειιιιιεΙῇΚε

πιὶεᾶαἀἱἔετε, 28.ϊθΠ ει· δω Σώοι· άε εετεΕε ιιιειε.Ι Βενε118ει·ι,
επ νε.ιι άε Ιιοιιἄετά νι·οιιννεωΙεε, 88 νοοι· άε εετετε ιι1ειαΙ.

νεπι άε2ε 1εωτετειι 2ε.τει1 ει· 25 οιιι Δεεω, τννεε σκι
πιοοτά , (εετιε άε2ει· , 11·ιε!: ννεΙΙιε Π: Βεεμ·οΚει1 ΜΒ , Μιά
Μαι απ. οιυ8εΒι·ειδη «Μάι άε Κοιπίπθ ἱει 20ο εεε:

Μ:: )

ωει··νόιωπέιτπω άοδο8τω, α”

|ιο.σ.ι· «Μια»

Βιβετιε σ.ο!ιήειύΒε εονωιΒεώεετταί Μιά νετε.τιάετά) , ὁόιιε
νσσεετ1ε ·νετνάΙαοΗπε, έόπιο ννεΒεπιε πτιεἰτιεε‹ἰ, έ1ι·όόιιε
ύ0,ε8ειιε νειΙαπ:Βο ΜΜΕ _ .πω άε::ε ιού ννειτε11 ά· 51

ΕΜ: επι1:;εΙε Θενιιτιἐειιἱε ,γ επι 49 τω εννειι·ετι ξιι·Βείά νει·οοι·
δέεΙά; νωι άε πιιιιπιεπι ύν:ιτεάι 189 νοτοοτάοε!άΐοτ ω.:

Χάο Βεναπ8ετήεε1τεί, επι 2δθ .1ό€· 2νν°ατοπ ιιτΒοἰᾶ. Πε
π1Μειθεω νο.&ι όιέ:ειι ύνατοτι :Με ἄτοΙΒΘ:: ννεέε:ιε ᾶἰεϊετειΪ

@Μπι ει· 5873 Νυνεεεπε νειϊωΒΙιώά 19, Νινο8ευε νετννοιι
σ:1Μεοιι επι νὲετωἰπΚἰηἑεη ή, ννοξ;θηε ΝΨ8£161°8Ρ21ΠΙ1ἱ8Ι1ὲἀΘῆ
ιι , νϋεἔεἱιέ ίιιΒτειιΕ 0Εδ θέ 2εἀεΠῇΗιεἰᾶ 5 , ύνο8επιε νετ-κ .
)ιτει1:ΒΒιι8 ό, $νόΒεπιε κ·οτξςἱἴϊἱἔἱιιἱες 4 , ννε8επιε ιιιεἰτιεεά
δ, ννο8επε Βεἀιὶο8εΙἰῇΙεο ΜπΕΒτει1]: 2,· ννοέεέι5 Βἱἔειπιἱε
Η #νέε8ει:ιε Ιιετ νοι·ννο2ιάοη πια εοηειι πάει· 1 , ννοδοπε
Με νοτηἰεΙετι.νειη εί8επάοτπιπεπ 1 , ννο8οηε πιοοτά 1. νεπι ΜΕ εεΒεοΙο €εϊειΙ άει· έον:ιτι;;εποπ Ι:οηάετι 284 Ιασι
ετι· ωΙινῇνοιι; ει: νοΙοπι 2εΙΐε υ1τη·1ιιητετιά νο!. Πἱτ ἀε-ϋ
.τοπ Ηοξ!: ΗΘΗ 61ε -ΚῖοτΚει1` ϊοτ Με! εοΙιτἰῇἴννετΚ, ΦΑ ω· ἱτι
βετ ΙιιιΞε Με .-νετήδτοπι νειΙ€, επι εαπ ννοΉζε πιω ω
εοπιἱ8ε πιεει·άθι·ε ντῇἰιεὶά 8εείτ.
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βοοιιιυαι·άεπ , πο 0ο2οδοΙΚ

13ο ΚσΙσπιοιι °νιιι1 Ύ?νειάεάιπποιά , 20ο Με :ποπ πε
πιει· πσειιιι, ννιι.ι·οπ νι·οο8ει·, επ ιῇπ πιω 1408 εοπ
σιιάοι·ννει·Ρ άοι· 8ειιΡι·εΗποπ.

'Ε Β οοπε νι·ειιι€, άιε πιο:

ΒοιπιιΕΕοΙιβ
ει».
, ιςοννοιά νει!
ιο ΒοΒι·ιιιιτοπ
το Βοειπινσσοι·άοπ,
ιοΒειι 1ιοάεπ
σΐ, πει:
ά.ἰο :ιοΙι
άοιι εισαι
διοιιιΒοοιιο

πιπάειειά ΙιοΒιιοπ εσιιιιΙάι8 Βοιπειε.Ει;, επ άεπ Βο!ισεΒιπε
σιιεο1τάεπιθ
παπι εοπο ιιισΙιτ
ισ' (Πι τοΈι·ιεεΙο.ιιά
σπάει·ννοηιοπ
ιο οι· οι·8οπιι
, ΗοσιοΙπ1:
σπάει·σιπάει!;
πει νσΠε

εοπ σΡΙοοΡ οπ'πετεπιπ,' επι άε πνο8νσοι·ιπε παπι οειι εποε
παπι· άο Κο1οπιειι Σο Βε1οϋοπ: ιΙ€ βο:σσΪιῖἱιι πει πω παπι

ο1·ιοει; ιο Εεειιννιιι·άοπ εεπ ΙννειιιΙΒιι1 Χονιι.πποτιεπ, Με:
ΒοιιοπιιΙάι€ιπ8 άπιειι·ιπ σεεΙσπά, άειι Ζἰῇ 2ιεΙι νει·ποι Ι·ιειάάεπ
ιοΒεπ άο ιιΒοπιοπ· πιει· σροπΒιιι·ο ιπιιιιτ, άιο πι πιο! Ιιειάάεπ ,
άιτ σιιάοι·Ιοσπε Ειπά ιο νσει·ειι παει· οοπ οστά , παπι· επ
(άο. Βσει·επ) σε8τερεπ , άιιτ πει οπιζεϊιιΚΜε @η 2011.
Οπάει·ιπει·Ριπ8 ποπ άε κινοΗοιι Βε!ισοι·ι οπεοιννήί'εΙά Με!
Ει·ει.σιιι: ΒοπεπάΙιππ.ΐά το ννοι·άειι, ιπειειι· ννιε πει] πιει: Με
νιτίΙΙεπ ισε8ενειι παπι οεπε ΙεννειΙιβε ΒοτεΚεπάε 8οεάπει·τι8
ποιά?

Π: Βειποι·Με, άειτ ει· 2ιοΙι σπάει· άε πει·οιι8επε

γι·οπννοιι άι·ιο ιπσεάετε Βενοπάοπ, ιεάοι· πιει εεπ' πιιι€ε
Η

(
Ιἱτιε οΡ τ1ετι πω.

184

)

Π: ΒοοΡ, ἀεὶ 2ϋ Μαϊ 2αοΙιΗ1εἱἀ2υΙΙεπ

ΒάιειπάεΙά ννοι·άεπι

Μου Ιιεεΐτ ι11ῆ εε208ά , άειτ άε

Κοτιἱιιε άοι· Νεάει·Ιωιάεπ άοΖωι Βτἱονεπ άι: απ· Ι1εείτ Μαι
8εε]ειειτι, νωι 2ο Με ᾶοοτΙοοΡειι: πιοετ ιἰεπε @κι Κο1άι11:

Εβα 008 οιιτιιιοετεη _, 2οο Ιεεε ΙιΞῇ άε νει·εοΒοήιι€ , άειτ άο
τοοετειπά άο2στ ειπε ΙειιιἀΙὶεᾶειι εετιε τε8τωειΗ8ε σπιτι
ερτε.ειΕ 1118.8.Ηί η» 2ῆιι ωεάεάοο8επ.

ΠεΙ: ἰε οΡ 2ἱοΙ1 @Η

τεεαΪ8 θθΙΙ ενέπιτε Εε.Μίβωε , Βἱωιειι άιξ Μάκη οοιιοι· Βε
ναιι8ε1ιἱε Με ννοι·άεπι σΡ8εεΙοτειι; επ ‹Ιε ΒΪρςεἰἶρτιἄο νετ!
άετ 8ε2ο11ἀΙιεὶά, ὰἱε Π: οΡ ιἰε :ιευἔε2ἰ8€οη δει· ωοεάετε

άι ναιι ω” ω Ηπάετωι οω(1ωζω (Μ Με: 6651 ε1ιωιωω
Ηεὶιιο, ἀἰοπ Ικα ι·ειωτποΙοι1 ἀετ εΙει:Εο!1σ Φωτ Θε ἔσω

Με Με πετ πιω
νετεοΜετεη.

άο οσοι ΗοιιΙ:) έ 2:41 εμ”

ΕΜ; ᾶεοτ‹ἰο πιἱῇ ,

@Ζω Μ;; 5;;

ω‹ϋ νοι·τω1:Ιωπ το @κι ορΒοοΙοτοιι π16€11ιοπεώ6Α , Με
5η ΒοώξΟπ 881ιωσι , επι νΜ Φο ”ω?ωΒΦάω
Βεεωεᾶ Μεση;

Μ Βάιοοτάσ 80211 ΜΒ % ΜΒΒοια; Μ 6ο Μ
ννυπάοι·εωνπατά58ο Βεοοτ, Μ ἱιι ΗοΙΙιΜιἰ ΒεοπώΒ
νωιι·Βοι·ετ ω ω, 6236 οι» Ζωάα5ψ;ε νετἔοοτἄΒὲἄεΒ
νει·Βοτει·ά το Μ]8ετι, Ιιετ €81106έ Β , Ζε ΜΜΜ Ε» ΜΜ,

Βίτ ἰο αεκ εοΙιτοεανουά ΒεΒτεΧ ὶιι «ΒΔ ΜξςϋαιΒ άει· ΚΘ
ᾶετἱειτιᾶεοΒ8 εονωι8ειψιωπ.

Βἰῇ εστι πανε! Δ: ᾶἰϊ,

(*) Β] ω·ι·εετ ΗΜ ΙιεΕ Πο! πω Αεεἱεοε ἱτι δε: Ρτονἰοοἱε
ΡάσέΜπά, πω: άεπ 24 Μπι 1869, Δ;;; ιὶεΖε Ρετ86Μπ οπεοΙΜΒΒέ
νει·Μειω·ά εαπ ώ Μπι Με Με! 8εΙαεάο 1ι1Μεάειι _, οι: η ντί]0
νοετεπ ΒεετεΙε!; πϋεειοι1άετά Εστω Βιιπιπει· , ναι: ννεΠιο ΜΙ: ΒοΗε
]ιει1 πω, £1Μ:
Μάι Δου ΜεΕαπάεΠπΒεπ Ιιαάόεη εοΙιιιΙἀἰΒ Βο

ΜεΙιι , ω ω, αΒαι Μι Βεν0Ι€ε, Μ οσποσόοπεϊε εεπιΠω νει·

οστάαπω εξω

ή

Η κ”

(

185

)

ΝοτάΕ οοτι ο.ο.πιΕει! Ειῆνοτο Ιειιιά!ιοάετι οιι€οεΙοΕετι ΒΕῇ να.
Βιιτάο Β00εάοο1ιοτο, ·- ε1ι Δωι στη οοιιο πιἰεᾶειειἀ, διο πιο
πιο. 8τοιιιιΕ που άι: ΡειΙοτι άοι· άοι18ά, ΜΕ πο @Μαιο νοοι·
οοιιο άοι1Βόπιτπιο άεισιά Κατι ινοι·άοιι ειωιΒοπιοιι. Βο &ε
ονοο8Μάαπ άοι· ΙιαιιάοΠιι€ ιιΙΕΙισ.ιιε άοοά άο1ι άειάοι·ει οοι·
εαπ. ΗοΕ ιοΒοοιι Ιιτιιι ω, άειΕ :ποπ οιιιΕι·οπιΕ οοιιο :ιτιιιο
πινω Επυ.ΙϋΕ 2011Ε16 Ιιατιάο1οιι; - ιιιιιιεοΕιιοιι ννιιτειι ώ
«Με ιιἰοΕ τινά οιιάοι·ι·ι8Ε - πιο” ΒιιιΕοιι Εο8οιιορι·:ιε]:: Βο
8το!ιοιι 2ι], ΕΕΔΕ :ποπ ΜΕ ιπο12Ε]ιτι νου οοιι ιτιοεάοι·Ιοοε

Ιτ.ιιιά ιι.ἱι:Ε που Βονοι·άοτο1ι; 20ο Ιεννειιιιοιι :ἡ οι· Με, οιιι
»Μι Εο νοι·2οΕΕοπι Εοεοπι άο νά, ε1ι άο.ειτορ πετάει 2ἰῇ
οριζοεΤοΕοιι ω; !ιοΕ ειιοοάεΕ ΒοΒτοο‹ἱ , οτι Επιιιιιιοπι άειιιι·άοοι·

πιο: Μπι ΒοειιιοΕ οι νοτιιοάοτά ιιι (Με ιιιιιιιΕεοΕιιιΡΡῆ Εο
τη; 1εοοι·οιι. ΗοΕ ννιιτο @κιμά , πιο άι: ινοΕ8οιή118 οΕοοάο
πιο ΒαΙ:ι.1ι.ε νου @οι οτι Εννοώ ἔτι Ιιειικἰοιι ΗΘΗ; εΕοοᾶιι
Ειο2οι€ά πιο, 8οοιι ποσάοΖοσω επιει.ι·Ε σρ το Ιο88οιι, και
Βονοιιιι! 8οοτι 81·οοΕοι· Ενω οτι οΠοιικιο Εο νοτοο1%ιΕοιι
άατι άιο, νοΙΙιο πι] Ε:·ειοΕιΕ Εο ννοι·οιι. Ιιιάιοιι άσε δΕεειΕ,
Εοτ ΒονοἰΕἔἱιηἔ ντιπ οἱο ιιιειοΕοοἱιειρρὶῇ, «ιο Ειειιιθ.οκι εΙειο1:
απο

όειάιιιοτε, δω Μάϊ πιο ιτιιιεΕοοΒειιΡ.ἰῇ ΙιεΕ το8Ε,

ΕΜΠ έΙοει δω Εο ν·οι·πειο!ιΕοτι , όαΕ Μ] Μ" :Ιο2οιι , ιιιι
νοΝοοπ1ο εΕπ·ιιΐοοΐει:ιπ8 , ιιιοΕ οΙοο!ιΕοτ, Μπαμ ιο ΙιοΕ πιο·

ΒοΜΕ , Βοϋει· επι ΒοεοΜΕ;Ειοι· Εοι·ιιε 8ονο.
Μ % Βοοι:ι ΒοεοΙιιιιΈά Ιειιιά ΙιοΕοιιά, νεοι· πιιοιι2σο
°07οτι;τιίε ΒοΕαιι8 εΕΕοΕΕ ίπ ΙιοΕἔοοιι οτ οιιι€ειειΕ , ε1εὶΙι ΗοΠειιιΕΕ.
πιο
νΐοΕΕ::ο
11ἱΕ Πιερ
ΕοΕ Ρετεοοιι1ιιΚο
άο Κοιιιιιἔ Βιιι-όοιπιίο
Π3088 ΒοπιΕΕοιι
νειιι ΜΕ
] ιιοοἱΕ
ει]ἔοιιιοοιι,
οοίοιιΕ οτι

«Με οιιΕεΕ:ιειι:ι οι· Μ” Ηειδτειι ονοι· ροΗΕιοΙιο ΕιοΙοεάι
ἔἰιιἔοιι; ιιιιιειι· Φωτ οι· Βοοιι οΡοιιὶῇ]εο νοΙΚενετ8ειτιοι·ιιι€οιι
Ενοτάοιι εο!ιοΕ1.6Φτη Φωτ οι· ννοιιιιδο οιι&οτννοι·Ροιι νοοτ-=
>'Ε·14

ἴ·=869
Ι1αηάεπ @τι νοοι· ΡοΜΜτα 8οερτ·οΗωπα όαατ=ου εϊεοΜε

εειιἱἔε ννεἰιιἱ8ε ντἱ] οιινετεοἱιἱΙΙὶἔε ιήο·ι1ΜαΡαωπτΌϋω
παπι , επι ΜΙΒ νοΠε Ι:ῆ ιιἱ€ετεΙε ΪεαΙω θα τιιατἰ8 ἰε ,··αορ όα·
ΜΒ Ματ 8ο11ιαΕΕε]ί]Ε Το νετπιετπετι5 Ιιοειἰαιιἱε άε Ρι1ΒΙΜτε
οΡὶιιὶε

Β ονο1· εειιἰ8 ΒαΡααΙά οΙιᾶΜετΡ.

Εα11 ννἰῇε

θοανεπιεωεπί: επι 8811 ννἱῇε Κοτιἱτιἐ αι1ΙΙαπ ΖἱοΒ νει·Ιιει1
Βει1, άε πτεετιἱπη; να1τΙ1ε$ πτοΠε Με νετηοωθη. · Νιιμ.Βοο
ΙτνναΙἰῇΕ- Μ” ννεΙ-Βεἔτοιιά όέο ωεεηὶι18 αὶῇτι υποδε , Π: νναε

ονει·αΙ Μ άε ἔεΙοἔοηΒεἱιἴοω οΡ Με ωοι·Ιςοη ) ἀατ Ματ νοΠε
και· ννεἰηἱ8 ΒεΙα118 :ΗΘΗ ὶτι άο ΚοΙοιιἰε να1ι ἘτεἀτἱΚε
οστά 8Ι1 Βαι·ςε ααιιΙιοοή8Βεάαι1.

Εεπι ΡΙατι, @τα οΡΊιεΩ

ΡαΡἰαι· νοοι!:ι·αΒ”εωΕ αοΙιαετι, Μάϊ ίπ άε ιύϊνοαΗ118 θα
αΙΒεωοευα 8οΘι1Ϊ£ΘΙ11°ἱΙ18 τιὶατ Ιτιπιπετι νοτννει·νεη. ΗΜ Β
ἱεϊ.α απάετε, Β·αα3]ο εοιιΠόεύτ18οπ το οηϊννετΡε1ι, Βε€2ῇ ἱτι

ανοοτάετι Ιιο1:2ϋ ·ίιι Ρτειιτ, ἱοτε απόσα , βετ ἱιι άο ἔνῇαε
ναι·ι ιιἰτνοωἰη8 εαπ:: τα νιτοιθε1ι ωετ Μπι , του Με: :απτο
ίΠο

αο11Πόε1α11εοπι

οπτννοτΡεπ @ια

Ααι18αα.τιάο άε.11

θειιετααΙ νη: πω: Βοεοιι , άεπι οριἰἔται· δω· ΚοΙοιιἰὲιι ,
Βοοι·άε Π: των:: όόπο Μαη, ἱεᾶει· [παθει @πιο ΙοἰἴἰοΙὶῇΙεε:
ΒαάσεΕηίςοπ επ αιιοΙιτ οπι ιιιιΕΕ8 το @ιη - 111αατ Με!!
Εστω! πιἰῇ νοο1·, τΙατ Μ παθει· ννοι·Ιτα Μάϊ άαι1 Μ] Βο

Βοο1·ΙϋΙ: νει·ΗΗΕ:αιι Κατι _, - επι :ια Η Ι:ιζ Βεα!εωθ. τα (ὅσα
νει·τιαι1ι· ίπ ‹ἰε ΟοεΕ-Ιιιᾶὶἐιι.

βοταΡτοπ]:εωΙ: εϋο11όειι άοαε

ΚοΙουὶἐη σπάει· Ιιετ Βάια:: νατι άε Μααπ·ε?ιαΠή ναπ

Μ!ιἰα‹ἰἰἔ?ιεἰεἰ, πιααι· ἱπι νοτνοΙἔ ίααιι τἰῇτ1 8ετααΗειι Η]
ὶπι Ματ Βεαἰτ ναιι βετ θοιινοτοεπιο1ιτ; επ άα οΡειιΒατα απ»
πἱιι8 οι:Μ:ι·ε11ϊ άεα:εΙνε Βαννὶῇε€) ό.ατ ΜΙ: Βο£ει· ννατε αρ

ννοεετ, 2ο τε Ιαὶετι ἱ1ι Βατιάατι ναιι Μπι , ᾶὶε ετ 118€ εετετ
ιἄο Ρτοεΐ τηεάε ιια11ιειι. Ηε'ε θοιινετιιαωεπιτ Βουαοεϋ; 2ἱοΙ1

Μαι· :πετ νεο] Με νεοΙ 2αΙ:ετι. ΠεεαοΙΐα αΙο1πίο88Ι1Ψ001°

1 187 1
81811818 1181881881! 11181 2818811 1ίθ ·8θΘΙ'11]1ί 11011 11111811

ν881·111188118 881 1118111811118ΡΡ8111118 111111811118811. '11 Κ81111188
11888811118811 8811811811 νν81 1111118 ν1818811188118, 11111111· 211118

2181 11118181 18 11881 0Ρ8θ110Π8.8Π 8881· 8881888188 11181
-1118111181188811, 811 8828 1181888888 881· 8811888111: 111881: 1111.
11.111ι·1111181· 1111111 8111: 81.188 0Π'ΙΥ8.1ΞωΙ18. ΟΥθ1'2181 1181·11111881·811,
1111181188 211118 1181118118118 818.ΙΙ.(1Ρ18.8.18 118111 11118818 281188
111 88 8818881111818 81811811.
1)8 Κ818111811 21111 111 8118 1111188811 1118188818. 1181

88118 8811 1111811811 881· (10Π1.111.1881θ ΟΨΗ' 88 1111111118. 11181,
1181181188 211 111 88 Ν88188111118 Ρ1·ον11181811 7,δο4 2181811.

211 21111 88ν881188 111 (18 Ρ1·8ν11181811 Πι·8111118, 0181118881
811 1111881888.
Ψ0ΠθΓ8.

111 88 ΥΙ'118 Κ81οι11811 21111 81· 2,161, 111

Η1θΙ' 1188111812 88118 Ρ8188ο11111118 1111111818, 11811

881111 881 1118188888 18 522, 1111 8111 111111 11181118 δἐ 11181·
8811 181188 8811881811.

ΑΠΟ 88 1188818818 1111 11θ1ῖ 88118818

18118 11818811 1111111· 88 Κ81811.1811 8828118811, 111111 8θ10.1 111
880, 1181181118 88 ΡΘ1'80Ι18Π, 1111888118 1818888811 Τ1'θΙ'ΟΟΓ··
88818, 111 88 Κ8181118 111111 Ο111111811181181111 , 811 812 111 8111
111111 ν881111ι112811.

ΒΒ2811 2811 1118818888 88Υ81188Ι18Ι1, 811

811881· 81181188 8811181188.

ΑΠΘ 11882811 , 818 888118 11118·

881811 111111 1188181111 1181111811 , 118811 ΥΓ11θΠΕ1.ΘΠ 1811111811 11111
11811, 818 21811 11881· 111111 811881118118 881181111111811111 Ψ1118Π
81811811, 811 818, 11181118 21811 111 001181ΙΠ1ΖθΙ1 8811111888,
'ν71θΙ' 1111888188 8111881811181188 21111, 8111 111 11811118 8188118
138110811ΘΠ 18 1188121811, 2811, 1111 8811 1(8111111111111 11881811,
181· 118881111118118 8881818 111111 1113 Κ818111811. 1181: 1188011
1111881818 881111 881· ν118811ο828 1811881811 111 8188111· 1721;
111811 1181181 28 11181 181 8811 8888188111 111111 18181 18
111111, 11ΗΠ1110Θ1' 111811°28 (18 1111188 111181·818111181181, 811

( 188 Β
απ , εεε: αιωι;ιι , 2οιιάει· άιιτ ή ιιιιάάεΙειι Βεεἰττοιι , οιιι
ιιι ιιιιιιιιε ΒειιοεΠειι Με νοοι·2ιειι. Βενεε2ειι Βενιιιάειι πω;

ιιΙΙεειι κι νεειιιιι152ειι , πω· Βονειιάίειι 54.5 οιιιιε, νται ιιειι
άιειιιιι οιιτειιι8ειι 80Μειίειι επι 5οθ Ια.ιιάβοιιννει·ιι ΜΜΜ.
Μειι Β 8ενν·οοιι , θε Ηιιιἰετειι σπάει· άιε Βενυ·οιιει·ιι ιε νει·άεε
Ιειι , (Με εεΙΙ' νιτειιιι8ε εἴ 8ειιεε18εειιε 1ιιιιάειιειι ΙιεΒΒειι , επ
1·ειςειιι: ει· πάει· οΡ ιεᾶει· Βιιέεδεειιι. Πε ονει·ιδε ιπιννοι·ιει·ε Βε

11οοιει1 τοι Ιιει Βεεωιιι· ι1ει· Κοιοιιιε , ΟΡειέιει·ε άει· ννει]:ειι
επ άιει·8εΙιβιε.- Ιιι άε Ζιιἱᾶε!ιῇΙ‹ε Κο!οιιιειι ιιι άε11τονιιι
ι:ιε Αιι€νσει·Ρειι, ναι·ειι ει· οΡ άειι 1 δειιιιειιἰῇ ῇοιιιιεΗεἀειι
1$3 ννοιιιιι€ει1, Βενεῖϊειιι.ἰε δω νιῇε ι:οίοιιέετειι. Ιιι δε
Βεάεισιιτε Κο1οιιιε Βενοιιάειι 21011 8ιθ Ρει·εοιιειι , ἱιι ιτἱῇΐ
οιιάει·εο!ιειάειιε 8εΒοι1ννει1 €ειιι1ιενεει. Βε2ε ΙαιιΜε ίιι

ι·ι8τιιιΒ -ε·οιιι]ιιτ άε εεωωι; Με ιιεΒΒειι 8εννεει·ιι, άοοι· άπια
ιιιιιι εειιε πει· 8ενι·εεεάε πιεί Ιε ΙιεοΜειι. ΕΜ: Β Ιιἱει·
ννεἄετοιιι έ!ε νι·ιιιιΒ ονει· :φαι οι· Ενιτειιά , επ άε ΒεεΙιεειιι8

ιι: πιει 8ειιι8.Η6ειιβε [Πε Ι‹οεϊειι νοοι· όε πω. οι' εειιιεει1-4
ω, θὶε εειιειι !ιοΙοιιίετ οιι2ειιάτ, Βεάιε.8ειι 7ο 8ι1Ηειι ιιι
|ιει ιιιιι.ι;; @οι άε να , ω ννεεεειι , νιιΠειιτΙε ἔτι άε Βο
νειι8ειιοειιιιΙε τετιιιειι , επ Βεόεϊεισ.ι·ε ιιιοετειι ·ντιπάειι οι»
8ε2οιιάειι › ιο ιιτεΙΙι8 8εΒιεάειιό.

Ζηάε:ι ,

13ο ἱιιιἱμἱιιεοη,

Οοέοδει·.

οι· «παώ ἱιι ΗοΠατιά ΒεεΙ:.ειη

πο: Μ; Οπάετννψ , @υ νοαΜἱἴεΙἰῇΕ , επ :Ια ιιἰτννετΕεεΙεμ
@ρρ.πημ @η ιιΙδεπηρεμ ξιι άς εεάτει€ϋι8επι , Ηεοᾶἰι18 επι
βιήὁεὡῇΕο εειιοο8εω νε.τι Με! νοΠ£ Με Βεερειιτο:ι. Οηάετ
ει" νε1ττ]τεει8Ζω.ιε; , το81νειειτόψ ει; ΖοΓἐμτυΙἀἰ8 θοανεπιφ
:11οιιΙ:, νοοπἱετ άε βεεοΒανί118, Βάι: άσε Βεξιοοβοη βρώ;)
“ενο” ἱ:ι βιο πύάάοΙο11 , ΜΒ ΜΜΕ Με νοΙάοεπι. Πο; ὶρ
!ιμ·κρ:ΜΙ:Μπά 9.1 ΜΙ: ετἰΠο Βοιιοεεοπι 8ειάε το εΙο.ε.ιι, ω
0νοτ εεωεεΙ ρ)@ Ι.ειι·ιά ἱε υὶῖιςεεΡι·εἱἀ , -- ΔΠΕ εειιε ωο
:1ἱἔΙρ νε.π νγο]δεΕ!εεάο ¦ἱε‹ὶω , - ΜΗ: εοτιο νετε::Ιιεξ

ᾶοιιΙιεὶ‹Ι πι; εοΙιιΕΙιίΒε νπο1ιέπει::ι! ΙτιιΕειι :Με Με: «Μ
]:,οο8ε ερμιοεά.τεϊεωπύη8 επι 8εεεπτοπιιΕΕιη; πιά” εσω

Μ20ιιά Με άε 2οιιτιεπτεΙειι ὶιι άε 2ιιὶἀεΙἱῇΙ:ε Ιιιο1ιω1·εΕρπ,

νεοι·

νοικΜι ωινεο1:τ, ‹Ιω πιίω1τ ωοτι Νοποπ ιιιΞιι

ε$ο_ Με οπτετοοτε πισω πι; 8ΗΠθ ίεντεάεπιβεβ, ερ

Ιετοοπά Φο: Μεπάειι Ι:Μπιο εωοεεο!ϋΕΒΜ ΠοΗΜ
ἱρ ,ερ-η πω 20Πάετ /ιατ£σ2οΙς£εἰῇἔΪιεἰά ; @ΦΣΒ 8εάμρ];Ιρ ε;;
ἰαΙοι· δενικΙου εοΙιἰῇιπ ω Βεάνναπ8 Μπάσα με ποτέ!.ορ
ω· @η ξει!ή8ε.ι;ι ὶιιγΙοειΙ νωι ΜΙ: ΕΙὶπμωΣ οἱ νο]Ε81:ειηι,Μοχ.

Ποπ ύτεοιηιΜΜε :καὶ @πιο σηίναμ1Β8! Με: Κε @Με Μα!

( 19ο )
επι ννοΜε; Ιιατ·ϊε]ψε άι11Πιετι; επι 11ο8ϊειι1ε , ἱε Μ] ΠΜ: ει!
Με ο118σᾶιιΙᾶἱἔ, πι] Ιιῇ ότε σε11σ νιἰειιἀσὶἱβεσ επ σάοΙπποσ
ιΒΒο· ννσΙΙσνσιιἀΙιεἰἀ κώιάσπ; εσπισ ννεΙΙσνσσᾶΒεἱἀ, ᾶὶσ Πω
πιει· εαπ 8τσστε 2εΙἰεετι1τιαϊἱὲἱηἔστι τοπ άε!εωΙ εΠε11τ, Μωβ
ὶι1 σσιισ Βστ12σ1εισ11τἱἔσ ρσΖί2εεεε Βσετεει€.

Με1ι ιἰοε£ Μου

:Ωτῇά 1ησει· άειι1 πωσ 2ης#, Με πωσ ζει:ιε11ά ΒσΙεσἰάΙιεἱᾶ
ΒσκνῇεΙ.

Πε άσι18άστι ᾶἐι· ΝθάθΓ18.ΠάθΙ'8 Ηἰ11]ςε:ι :Πα ΜΒ -

εοΙισΙΙσ ΠοΗεσιι , ἀἰσ :ΜΒ βετ σοι· σΡάι·άυ8ετι ; -- » ή
» ΒΙε.2ση €σειισ £1·σπ1ΡεΗση νοστ 2ἱσΙ;ι σΞτ , ἔἑεΙῇΙ: άσ 88
1)νεί1ιεάσιι"; - Μ] 2ἱ]σ ΠΜ: ΕΒΕ ἱτι Βεννσ8ὶτι8 το Μπ
Βοσ2 - επ ώ· Βάση 2ὶοἔ1 :ιἱετ Μ Βεννεἔὶ11ἔ Βτεπιδοκι
όσοι· Θεσσ βσιι2ε1ΜΒ: -] @σετ ννεισπεστ ά] 2ἱσΙ1 ὶτι Βιε
ννσ8ἰ11Β ετσΠεσ (Μπι ΕσΒΒετι ιῆ εσυ ΒορειειΙά άσεΙ νοστ σο·

ἐστι, ΙΜ: ννε]Κε ΒὲτεἱΚἰι18
επεΙ!ειι.

@πωσ 1ΜάάοΙσπ Πι ]1ετννστ1ε

Ζὶῇι Βο2Μση νοΙσ σΡε11Βετε ἰωτε|Β11ἔσ:ι νει:1 δεί.

·ιἱειἀἰἔΒσἱ‹ἰ , ννειειτσηάστ ὶιι σε οστείε ΡΙεισϊε @Με 2<_ζι·οο'εσ Μωσ
'εσΒειΡΡῆ' 8ειιοο1ὶ1ᾶἶ1ὶιε8 ννστάση , 8εεε8ά; Τικ Μα απ»

δΈ· Μέτεπιεεπ, ἀἱε ·Έι:ιι·σΒσιιισσἱῇὶιι8εσ υἱτεττεΚτἔ τστ ει! να
θά·βεισά' Νεα πω( ΙΜ: 8εωσετισ ννεὶ2ῆτι , στι άειειττοσ

ω» ωπει-εω Ϊ1σσΙ£ ω 181168 άσσειισσιωζάσ Βϋάτει€ε11 ή»
@Πα 13ο ΥειΉέΗπέση·σιωπέτ ωειειτεοΒαΡΡξεπ πνστάσπι
11ἱσ£ἡννἱω ε1ι ἔεῆά ιιϊΈσΒειέιιίτιω επι, Με Π: εευὶἔσ ΒοεΡἱ:
ΈεΠεπι επι Βενα11σέο11ϊιιιίΖστι Βσ2σσω , ᾶἱσ ιΪσ νοστννστΡεπι σου

ιστδετι νειιι Βιι1ιτισ ισειειτεοΙιειΡρῆεπ Βονθεσε'ε ννέτστι , Θσιϊά
Π: π1ἱῇ νσπ·ειετ άσοι· ιἰε νοεΙνιιΙἀἱἔσ νστΒε!:οΗιι€επ 5 'ᾶὶσ
1ετ1ἔ2ειτσστΙιειτιἀ ε1ι ηιεεεωΙ σιιἔσ1ηστΙενῖ «Ματ Ρώσου ΡΙειειτε
8σ€τερση.

Ηι11ιιισ Μειειῖεεὶιειρρῇ νοστ Βενειηέετιση ΒσοΗ

εσὶισΪση ἰτι ιἱσ σηάσι·εσΙιεΜουσ ἔζενειτιΒσηἱεεετι τα @από 88
Βτειἔτ , ννειειτάσσι· άσ 111Ϊ8ὰ€141ΪἔΘΤ8, ἀἱσ 2οπιάστ Ει1σἀἱἔΙισἀσπ

ω ώ: 8εναι1Βετιίε @πισω , άΞε ειΠ:ί]ά πια: σειιἰἔο νούΙετσ8σ

(
πιο

Καιιτιιιι ναι·Ιαιαιι. -
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·)

Ζααι· απατα @Μαη @ια

και οιιααννοοιιιι ιτι ΗοΙΙακιά; όοοάνοιιιιιαιιαιι νιτοπιαΙι θα
ιζαννοοιιΙιιΕ Ματ ιιιααι· άαιι Μα: ιιι.ααιι ?ματ ταιι ιιιινοατ
8αια8τι , αιι άατ οΡ ααιια ΒανοΠόιιαναιι θ,οό%δ24 2ιαιαιι,

_νοΙΒα:ια «ια νοΙΧα!ιαΠιιι€ νατι ι .Ϊαιιι1αι·ιῇ 1826.

Βα 8αι1ια.

Βέα!ιαιά να:: Ιιαι: νοΙΙιεΕαιιαΒιαι· ια οιι8ατννιῇἰαΙἀ;ααιι ετοοία
Μαιάα! ναι: ωεωααι8α ΒιιιιαιιαΡστιΒΒαιιαιι; παπι θα ΒαΙά
-αιιοΙιι:ρι!5α πιαιι άαιι Ναάαι·Ιαιιάαιαιι Με ααιι ιιαι:ιοιιααΙ δα·
·Βι·αΚ ναιήνιι€ (αι: Με! ι<ιαΙιοεαΙ Μπι οιιι·α8τα), Μπιτ νεα!

-ιιι!αι·Ιιαι· νοοι· όαιι άα8 ιιι πια αΡααπααιιιιιαιά απ ιιι]ναι·Ιιαιά
νατι «ια 8·ι·οοτα ιιιαιιιἔτα ,: (Μαι ιιι κια ιι.αάαιι νεται 8ανναΙά
οι' τοοιαιιαΙιτ ναιι ααιιι€α νναιιιι€αιι.

Τννιειαιι οί Ι16ΥΪἔ0

ναι·ειαΙιιΠαιι ννοτάα1ι 2αΜαιι νοοι· Με! μπας! €αΒτα8τι
α Ματ ααιια ναι·ννοιιάαι·Ιιβ:α αΙΤαιιΙιαιά ναιι 8αιαιοαά ναι·
όι·α.εαιι άα Ναάαι·Ιαιιάατα ιαΙαιιιαιαΠιιιδαιι; Δι αριΠαιι Βααιι
@Μα Ηα8τατι ,
άτοαΠιαιά.

απ 8αναιι αιοΙι Βια ισα ααιι οιιτιιιιια

Ενα1ιννα| @τι Ιιιιιιιια ιιιιιεεαΙιιΒα ααιιόοαιιιιι€αιι

α·ιαι·ιέ απ Ει·αοΜ:Έ, ετ:Βοοιι Ζῇ 2αΜαιι ω” ννοοτάαιιαννιατ
Βααι8αιι, Ύν88.ΓΠ1Β6.θ ννῇ Βαννοοιι αῇιι ‹Ια οιιαα ιιι_ι:α Ηααάαιι.
-Ηιατάοοτ Βα2Μαιι 2ϋ σοι: εααιτι πιαι:ιοιια1α Μωαβ, 1ιοοιι
αιατιοιιαΙα 8α2αιι€αιι: όαααι;ι .οτιται:ααιι ιιιτ ιἰα ορνν·αΙΒιι8αιι
ναιι Μόδα ααιιᾶοαιιἱιιἔαιι; ιιιααι· Δι Βαιιιταιι ααιιατι οπτι
ν1οαά ναιι Ϊτααἰῇα Ροααι] , άιαιι ω; ιιιταιι ιιι α.Πα ιια Βα
άααι·όα νν·αατάι8ιιαιά άαι· Ρ1αΒιι8α νοοιιααιιι8.

Νοἔ ααιια,

Ιιι1ιιιια όα8ατι ειιαΠαιι νοοι·ι: ιιι ΒααιΒιιαιό, επι βατ ΙιααΒ:
νααΙ ιιι , Βου ναιι Επι? εαειαάι8αιι αι·Βαιά αι” ια τιαΚΚαιι;
αι Ιιιιιι άοατι ιιααιιιι: !ιατ Εαιιιιιαι·Ι: αατι ναιι ααιια Βαάτήν·ι
Βα Βα2ι8ιιαιό. Ηιιιιιια ΒαΙαιιατάαιι ναι·αιι ιιι Μπι Βατοαρ
αναι1 αιαάι8 νοοτι, α18 νοιδάαιι ώ άαιι ΡΙοα8ι - Ιιαι Βα

ιιααΙ ναιι Ιιιιιι Βαιιιααιι Βτῇει απο νιται·Η:ιιιετιιαϋΒα. Ηιιιιιια

'

( τεν )
ντοιινσω, ιιΗοω Βο·εε€ :Με ΒιήεΙιουι:ΙοΕβτο ἱ10111ο0ῆἱ11Βοη,
Βονοπι πνεἱιιἱε ΒἰἰῇΚοιι πω; Ρτειι1εο!ιΙιεΗ, Μ Με εστι οπι
δ81°80ι16ὶᾶοτ1ᾶ

Μιι·ε1πωι·

ᾶει~ ΜΜΜ πνοι·άΕ 0Ρ8888Υ8115

εο!όπωιιιι πωπω» ἰε άο Βοοοἔ1υΙᾶἰ€ὶπΒ "τι οιι!;τουνσ

` Πο!ωιά ἱε οπ8οτννῆἱΕΙἀ σρ @τι £εωΕεαπε; πιω ΒορροατΙ:

οι· @ο Κοτιθ:σεΧΜ πιο εστι' ΒτωΗρου Μωω›
νιιμΙιὶῇ Μουσε! Με Μ «πεινά πόστ Κο Νωτο11ΜΒ
Πε ΒενοΜπε Βίοι· μαπα ετεάεπ ΒθΘΗδ ό', Η!

ΒοθήαΠΦ Ωω Μ Με Βαι:ιόε1 να: .ω Μη Τ”
Βἱῇ. δο!ιοοιι δ! Μιά «Με ΒαννωΕ Με” Μσ8ι!@
πώ ΜΜΜ πνοπάοει , Και: !ιοΕ ει:1πει· εειιο πω· εεΝ01Ιο
ΡΙειο.τε Βήνεπ ΜΜΜ, παω θα: Βερει·Κοπιάο Μι;
άεΙννοικιι ποτάθη ορδο,κισνοπ, 8.6: Βήιοιιθ.ετο οιιάοι·ιιο

ωἰηὅοπι Φ:: ννο1·Εππω |:οορΗεθωι Π01°€1θΒ8ΒΒἔθΙΒΩθᾶἱἔᾶ,

επ ·ιιιεπι οΡ Μ! @Με μαϊ. Μπι "Με επι νοοι·ιή868βε$ά
ΒΗ]Η νοοιΙ:Μ4Ιοτι. ΨΗτ!ε πιει:ι εαπ ιιοε εάεΙοι· νοοτΒεεΗ
€ονοτι, σου νοομ·ΒοοΙά ναι εσωιιβετε 2οκοιιοΕουίπε , :Παπ
νοι·Ηειοιι.
·ννοιοιι!άβιο πεΙίΒονοἐἰἱἔἰπἔ
Βειτ εὶΙειιιιἰ ἰε Με;
, @η, ιι:ιοεετ
επι ποιόΙ:Μ
παπι Βειϊενία
ώ: 8ενοΙεοπι

νοοτ Νεάούαηά απο 1·Ξβ:ε Βι·οιι «και εΠωιάο επ νε1·Ιίε
εφη επι Π: νοοι· π›ῆ Με 2οο νετ παπι ω Βο!Ιωιάετε

ἀὶο ΒεαἰΜἰ1ιἔ ω Βεμἐῇἀωι , ά;ει1 ἐξ πω ·ν:ι.πι Μπι 11Ξετ πω.

ΜΙΙοτι οπτιιοτποπ , α! Βοξ εισαι
Επ8ε οΡ άειι Ι:οορ τω.

--__

τἰω:ι 1ιιίΙΒοιπιεπ πω

Μινι Εεεε. Αν έιιέπειιω

Ε: Μπεστ ὶιι ΗοΠειιό εειι επειιι: Νοε να:: Σε: |
€ειειιά , εειι άιερθεννοι·ιεΙάε , Μάι Μια ιιιτειιεΗπειιάο τσε

εειιε8ειιΙιειά νο‹π θτοοϊ-Βι·Μο.ιήε, εειι νιιώε ονει·ιιιι€ιιι8,
ΦΠ: «ιο Βε1ιιιι€ειι νιιιι Βειιιε ιιιιιάειι ιιιιειινν ιιἱῇιι ιιι εειι ἔε‹
ννενειι , ειι άειτ εξ επ ιιιοεϊειι ει]ιι. ΗΜ ιιοιιάε ιΞειιιιιιι
ΜΜΕ νειΠειι , ‹ἱε ΒεΙειιιἔεϊεΙΙιιιΒ νεα ννεει·ειιιιιιτειι Μι Βειάε
νοΠιειι ε.ειιιε1ιννεεΒειι Ιοτ ιιειάει· και: ειι ννε12ιιιι; ειι πι]

Βιι€εΙιιοΒειι , ει» άε €ι·οοι:!ιατιιΒιιει:ι ει·ι ειειΕιιτειι ω” ,
Βειιοειάειι ]ιετ νοοιβεεΙά €ε Βενειι. (Με νου. ει: πινει
ετιιιιιι , ειι άοοι· οιιε πιει εϋοιιι:ίιι8 Ιειιιιιιειι 8ειοΙιΞεάειι.

Μ; @ιι άει· 8ειιιεειιε ννει·ειά νοοι· ιιιειιιεε ννεΙάεει.ά να·
ΡΙἰἔτ; οοιε ιιιιιι ΒοΠατιά , ιιο8 νιιιι άειι @ά νιιιι νοοτιιεειι.
δε, ννειιι·οιιι Ζοιιάειι ννΞῇ εισαι ειπε ειεΙιεΙ νειιι ΪιοοΡΙιειι
ἀεὶ , Μπι τετ Βιιιιιιδ , ιιιε2 ιιιεει· ].ιΒει·ειιιι άοειι @ιι ?

Η

Βε1οοί, θα ει] @Ζε €οειιε «Μαι πιει: οιιι·εΒι:ε Μ1ι;ιωα
ιοιιάειι Βειιιτννοοικιειι. Ψιιειιιοιιι ιιιο8ειι ει· Με! Μέι:
ννι[2ι8ιιι€ειι ννοι·άειι εειιιιιιιΙα ιιι οι!20 Βε!ιιετιιι8ειι επι Φώ
Ιει·ι , @τι καιω ναι: οιιΖε Βειι·εΗιιιιΒειι πιο! 20ο ει; Μι
ειπε ννοιιειιόε , επ ιιιιιιι1νν εαπ οπο: νεώοιιδειιε ιιιι.Βιιι·ειι ?

Μεάεθιιι€ιιι€ ιιεΗιειι κά] πιει Με νι·εεεειιι ῇειοειεοιιιιεὶά Ωω;
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ω οιιόετάι·ι1Ηπειι; άε ιττοεε κά:: ‹Ιε (<ξενοΜειι Μπι οιιε
Βοοτι' εοΙιτΠε ειιιιιιιι€ειι.

Μι Βιι.ιιιιιειι ω» οΙ› εειιο Ηειιιθ

εο!ιειο.Ι :ιο ρτοεἱ ιιειιιεπι πιει: ω” Βεντιειιά νοΠε; επι :οπ
ιιοι· ωιι€81 , τιιετι πι! νατι ννεάοτει]άειι το&ειιειι ΙιεΒΒειι,
οπι εΙΚειἐιηᾶειιιΕΒειατ το είιιι.
Βε· 81·οοιε ννετε]άιιιιηάεΙ άει· ΗοΙΒιιιόετε ιε :εε ἔθ

νε.ΙΙοιι , επ 2.31 πιει Εμ ΙιετΙονειι; ιιιιιειι· ΜΙ; 2011 Μπα
οιιΒετοΙ:ετιιιαατ Αμ , 11082881° Ιιιιτι1ιο ΒεττοΚΗιι€ειι Μι: Επ
8οΙει.ιιά 2οιιάειι Ι:ιιιι.τιετι ννοι·άοτι ιιιϊεοΒι·ειά. Μειι ιτοτεο.

Ιιβιο «πιω άε ορΒι·ειι€ετ άοι· νοΠεετιἰῇνετιιεἰᾶ ἱιι Ειιἔοἱειιιά
πιει: άιο νιιιι οιιΖωι τιιτνοετ πω: ει1Ιοπιέι·οΙάιιιτεΕειι , άειιι
ΖειΙ πιετι Ιειιιιιιοιι Μαι, Ιιοε νει· Βεάτενειι1ιειά ιιι ιιε11Ιιειιι..
ἀεὶ

Ιιετ Βτειι€ε11 Μπι ,

ιπο.ιιτιοετ Μ) πιει: ΒοΕιοτ1όη8ειι

:Μάι νει·Βο‹]εννειίειι το ΙοιιτιΡωι Μάι. (Μπι ιιιΙειτιάεοΙιε
Ιιε.ιιτιοΙ ὶε ιιιάετάειειά επι ιιι ννεειιιἱιεἱά εειι ω;θ ΙιειιιόεΙ
Ηθ8 °τιω·18 Πισω: Μ] 88ΒΙοειά .επι Ζω] ωι€Βιι1-ω, όοοι·ιΠειι

!ιεπι 8οοι·ιε ιιιιιάεττιιεεειι Πι άειι ννο8 ννοι·θωι 8οετοΙά! Εο
@θ ιιιιΙΙιοειιειι ΙαιΙο.1ιτετι πωσ, άοο1·τΠειι πιειι άειι Βιώσι
ΒιιιιάεΙ ή ειεΙόε, @Μου ιιειιι οι128 Βιιειιιοιόιι εε1ι σαι»
.ι:πετΚΒΙ.ιβε νοο1·άσε1 νετεο1ιειΕοιι, ἀεὶ :πιω εταιιιΕιιιιάι€επι
Ιιε2πνιιιι.τ1ξ]Κ 2οιιάετι Ειιιιιι_ειι Βετει€ετιετι; επ Μ! 2οᾶε]ὶῇἔ
ποο1ϊδεο], ἀεὶ ωι1-ωι 2οι1ι18 Βιιιιιιειι οιιιειειειιι , εσυ. , Π:
-Βιιιι ει· ιεΙ:ει· 'ν:ιτι , Μι: €εΙάοΙιιΕ ]ωιιιιειι οΡννεἔειι.

Οο]τ

οιι€ΒτεοΜ @Η πιει: ενια εειιι8ε ΕεεΚοιιειι νεοι δοεάο νει·

εΙ;ει.ιιά].ιοιιάιιι8 › νειιι σπα: είιθ.ο.

Ειι8οΙειιιά ιει ιἰε οοιιιΒο

ιιιοεο1ιάΙιειά, ᾶἱε Πει· εοιιειι θεωιιτ 1ιεει'Ε πιει νοΙΙετιι€ο
νοΙ.ιιιιιετ , οιιι ιιιιιιιι Βενιιιά νε.ιι επι.Ιαιιι Με ΙιιιιιάειΙειι: - Π:
πω: ει· ιη Με νοοι·Βιι€ειο1ι Βιινοεεειι: ιιοοἱϊ ΜΒ Π: θεια:

εοΙιοοιιετε ιιιετιεοΙιειι€οετο1ι:ε Δω άιο νει.ιι ει» θιιΔιιι.πε Β.ιοο·ικ
Π: εοΙοοξ Μ: ΡειτοοιιΙ.ϋΚο ωνι11ιδιωι ιιι νοι·Βιιιιιι πιω πιο!
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ΡετεοσιιΙἱῇΕετι ίιινΙσσά ἱιι ωιιαΙεσὶιερΡοἱὶῇΚε οἱ” ετεστΚιιιιάέ8ε
σετι·σΕΚϋιδσει; επι ειΙΗῇ‹Ι «Μα Ι1ε!: κά] 8εποεΒοη, Με: Π:
Βοοι· , Φαϊ πιω πιο εστι' πιἱ]ι1ε:ι· ΙεισᾶεΙἱεἀεπ 2εεςϋ;: 1›ννεΙΙε
» σαι ΒεετΙὶῇΙε υπν.τι !”
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.ἔπιΜεπἰαπι , 3 Βεσεπιὐεπ

ΙΙ: Ιιειά“εοπο ννε.πάειιπ8 8εάει:ιπ όσοι· Αιπείετάειιιι,
επ @πιο ιπι]πε εοπτεάεπ παπι· ιἱο Μπι» ννοπἱπ8 ν:ιπ
ννιει:ι.ιιιε , ενοπποετ Βε1ιειιά Με δει:τεϊειτιε ν:ιπ ω [ιι
'παω, :Με υιω0ιωτ ω· Ροϋοἰε , επ :Πε δοιιι·ι]νει· νιιπ
νει·ει:Ιιειάεπε Ιοττει·Επιπάάθε Νοάοι·Μπάεοπε ννοι·Ιιεπ.

Μῇπ

ποθ παιδι
άσοι· ω 1οιιωι(Μωω νοπ άε οιιιὶε
ειο.‹ὶ; καπ! άσε κινοΙΒειιοπάε ΕεΙ:ιειΕππάι8ε ννοοπτ οι) ιἰε
δοάοετιιοπτ, επ Π: τοε·ί”άε οπάετ ω Βοάι·ιιπε άοι· Βιτσι
πιω , οιπ Με νο.π ιιιιπιιοπ είπε! επ ιοεε'ω.ιιά ω νοι·πε
ιπεπ. Βε τοεεπιπά άει· 8οἔοειἰε δοάεπ πι ΗοΠειπά άσοι
ενειι2εετ άεπ 8εεει άεε πρι, Με ω Νεάει1ε.ιιάεοπ Κει
το.Ιιιοι· απ· εαπ. Νἱοιε νωιιωω ποπ Με: πι πετ νει·
Ιιιιι]Βοπ παπι Ιειπάε- οί ετειά.<ι- Βοάιοιιιπ8οπ; ·ιπεπ ιιοΙιτ που.
πἱετ οπννεπιτάι8 άο2ο!Ηε ι·εΒιεπ , πιο ει πιιππε ονετἱεε
Ιεπιπιοποοιεπ, το πωπω επ τι: 8επἰετεπ; εεεπο π.ἱτεΙπὶ

Ηπ8εννετιεπ νετεΡετιεπ ω” όοπ ννο8 εεποι· υθωωθιι;ιω
εει·2ποπι , επ άε 8τω κνοι·άτ πιει ΒεΙετ, Ζω άο άιεπετεπ
Ι:επ ππϋ;ε π: πιειΕεπ, ἀἰε 2ῆ 1ειι 8επιεεπεπ Μπα: Κυπ
ποπ Βεννἰ]2επ.

Επ ιπάετάειιιό , και Ιιεεἱ`τ ω ΕππάεΒο

πω.: ω άοεπ πω: ιἰε ωπϋ6ωΒ οι” :πει πεεππόιπ8 θ.ει·
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οιισ.ιεΓάαιιοιι. Με αΠειι οοιιριι·ιέ πιο ΜΜΜ άι·:ιδειι επι «Με
νει·ΡΙι8·τιιι€ειι νει·νι1Ποιι ,
οΡιεει?

‹Ιὶε ω” ΜΜεΒιιτ8ει·εοΙιειΡ Ειπα

Επι ω Πισω ΒεΙοοΡε, Βο!ιβε ννιῇ ιιιιιιιετο ειιΙειι

εο!οσνειιι άι! απ νοι·ϋοι€άο ιτο!Ε, εαπ «ιο Ιιενειιιι€ Με
ΒειιιοΙε , ιιοε άσοι· άιο νιιιωιιιιω αστε παώ βοεοΒοι·ιιιά>
Με ιιοι::ειιτο εοιιιιιο.ιιι νοι·ικιιιεΙοιι πι!) επι πω· εειι ινντεοάι:
δει·ιι28.Ιοιιι νοει·ειιι Η Με! Μ πιει νι·οοιιιά, ισ Μι: Με

ΒιιιιΒιιοι·ικιι, πιω ‹ἰο .Μάσι ω ιιιιιιιιειι νει·ικι·οοιάειι ετιιιιι
:ικά ειιιαειάΙιεάεπι ω Βειιοοικοιι, επι Μπι ε] ό.‹-ι Βιιι:ει·Ιιειά
Με εισαι Βονοοιειι νιιιι νει·ειιιιιιιΕ 611Υ01°Υ01Φιιε?

Ιιι Ηώ

Βικι ΒάισιιάοΙΙ: πιω ω: ετιιΕ Μπιτ. Μι .Ιοο‹Ι πω;; Βια·
Βιιι€ειειοεοι;ει· ννοι·ειειι, οί σειιι8 ΜΜΜ· ΑΜΒ! ΒοΗεεάοιι,

Πι Μι ΜΚ άει· Ιειιοι·ειιι Με ἱιι άει8 Φου ννεΙννιΙΙειιάΙιοιά
οιιτιιιοοιε πισω ΜΗ. «πω» ιιιειι εἰοιι ννειι‹ἰΜ Πειιοοιι) άί8
Ιιειι ιιοει·ιιι·ιιΜο , ιι. νοοι·Βι]; ειῇ νιτειιιιιοΙοιι, Μ! Βοοϊά οπω
Βοο8 , ιιι απ· επι Ιο!” στι »κι ειο ιπιιιιι·άιδιιοιά νιιιι νι·ιιε

ιιιιιιιιιωι ΒοΗεεά; εῇ νοι·ιιιοιι€οιι Ζω .σπάει εΙε πισω:
εοΒιιΡΡειιβεο 1ιιιιι8ειι, επ άτιιιιοιι Βοοιι σειιιιιιάιιιετΕ εαπ
Μπι νοοιιιοοίιιι

Μπι πιο! ιι18ειιιεθιι Βοιωτιά, ἀεὶ .ΕΙΣ Μειιιιιιι «δε
δοΙοοι·άο επι 8οοιιτνοΒο $οΙιτιινοι· "τι Μ Βορι·δη Οκι_ςιΣπο
σύ Ρι·οι;ι·ε.ε άσο |πσ£ἰ£ιι£ἱοιω· .Ϊισάἰοἰαϋωιἰω Ρι·έποίραιια
Ραμ: ώ Ζ' Βιιτοικι @κι δικιά ιι. Πιιιιι· Μια ναι: πο]

δειεπειι, επ ιι1οει· θ.ιιιι οοιιιι ιιι ΕιιΒο!ιοΙιε Πιάιοιιι·ιΓτοιι ιο
Μοοι·άοειά εεννοι·θιειι , Μ!» Π: Πει· Μ τε !ο8861α) Μ
δε: $Φιειι·ιινοτ, Με τοΒιιι8ιεΙεοι·άο, Ιιοο8 ετιισ.ι: ιιιιιι8οεοΙιτονειι
ω1ιιι1ι,
Η] 2ῇιιε ιιιπιιιιοι·
1ιιιιτιδειιοοιειι;
εε:ιιο ι·εάειι
οτι ἀεὶ:Καπ
κ1ε ειιιι,
θοάοό.ιωιΜ:,
οιιι 110111διοτι
ι1ι δ.0

ειιεθιιιοειιε εισιιτιιιἔ ιο άοεπι άει1ειι.

›

Π: ναό νοι·ι·ειει: ᾶοοι· άε ιιωιιιω Μ ·ι:9ύΒο .Ισοά+
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°οιιιιθ δγιιειἔὁἔοιι ἰιι Ιιοι κνω-ιω , ννο.ιιινέιιι Πι ερι·Ξιδει ιο
. $ιιι€οιι:, οπιάειτ οι· πιο! νοοΙ οιιιιιοτΚοιιοποιειτάι€ο 8οὶιοὶιννοτι
ή” Αιιιετοι·άειπι Βονοτιο;ιοιι ννοι·άο11.

Βο Αιιιετοι·άεπι.ιιιοτε

ειιτοΕοιι πω ιώιιι!ο 8οΒοιιννοιι, ἀἱο ώ ΈιοΒΙιοιι άοοιι πιο.
@επι , ιιι:ιιιιι καιω «Με Βι·ιιοΙιΙοιι , όΙο ει) ΙιοΒΒοτι ΒοΒι·ανοιι:
Πο άι·ιο Βι·ειοΒτοιι , νν·ωι·ειιιιι άο εο!ιοοιιετο ΙιιιίΖοιι 88βο11ννδ.

, Δω· άι: ι·οοιιι Ιιι1ιιιιοτ Μαι

Πι (ιο ειι·ειτοιι, παω!

3ιιιιιι άο ΙσάοΒι·ειοΕτ ,ΝνοιιιοΙΈ Μι νου .Ιοάοιι , ἀἱο οι· ιιἱ
Έοι·1ι]Ε μου Ζἰοι· Βοιοτ Μαΐου, εισαι @πιο ειτπιο ἔοΙοοΓεἔο

ιιοκι'κοιι1 ὅἰο·=Ιιιιιιιιο·νοἀᾶοιι- οιιΚτπιιισι·ιιοαι Βὶῇ οιιε Πι Πω
'ΙΣιιιιτοΠ-ετιήοοτ

ΕΜόιιιιιοι1ιΒ-είτοοτ οι' στ: άο νοάάοιιιιιι·Ε:τ

-Ι:οπιοιι ιιιΙνοιι€οιι. Πι Αιτιετοτάειιιι , ονοι·ι :Πε ιιι Εοι·ιάοιι ¦
ιιιοΐοιιοιι Δ] Μπι Πιιιιιε ωθιιι1ι ΒοτοοΡ «οι πιο οιιάο-Μοοι·
ΐξόοιίοι·ε , Βιιιιάο1ειο1·ε

εοΒοοροΒοιιοοί'ιοιι , ννἰεεοΙἑιειτε ιιι

θΙιοτ ρω οιιΊ:1οιιι, ΕσιιιΚοιιιτιιοτ- οτι ο8·ιιτΚιοενοτΕοοιιοτε;
ΜΜΜ κινειται οοιιτιιιιι€οιι ιη Βιιιιιιοιι ιιιτετιι.ΙΙοτι , :ιο ιιιοοετοιι
οο1ιτει·;·' εισαι ννιιιθοιι Με» 61ωι8εειο1‹1 , 1·οιιά νοιιιοτι.
(Μια νοοΙ ιτιοτεὶΒΒοἱᾶ οιιο!1οιιιιο , `νοιιάΠε Με: Μαι: νοοΙ

Ρτιι2οιιεννειατάιέε. Βο ειπε ΑιιτιετοιάειπιεοΙιο .Μάσα νοτ-ἐ
2ειτιιοὶοιι έἱοἙι-·νὰτιἶ Βιιιιιιιο 8οι·ιιιΣ+ιο ονοι·ννιιιοιοιι οοιιοι:ι Βοι
ιιοιι ΜΒΜ: νοοι· (Μπι Ιεννειιιοιι ἀιιἔ.' Μου Δω: Ιιοάοιι (Μάο:
!ιοι·ι, άιο ιιοιιιιιιοιΒι·ιοΓιοε, τοεοι·ι Βοϊσ.ΒΙ18 νου Ιε1οιιιο εοφ·
ιιιοιι, ιιιτ8ονοιι; ιιο2ο Βιὲοἰῇοο,-ιιοἐᾶο :που

, έσ.νοιι-Βιιιι

ιιοιι Βο2Μοτε Ιιοϊ τοἔί) οι:ιι Ζω] ιο ΜΜΜ» τοι πιο 81188
-ιιιοοιιο Μαιο, ννει:ιττοο Ζῇ Βι1ιιιιο οοιιτοιι ΙιοΒΒοτι Βῇ8ο
άι·ει8οιι, οτι ννειειι·ιιιτ ή , ιιι ἔονειΙ νοκ νοιεΙειΒοιι 8οΒιοΚ,
2ιοΙ:το οί ε'τι·οι18οιι ννιιι0οι·, °!ιιιιιιιοτι Ηοιιιοιι ἰτι]οἔ πιει τιβτο
.-._________
(^) Τσάι νε! Πω οπι άε €πιοΜεπ ὶ :ποιου ῇιιἱετ ιιιιοΒειι
Με! σπα άε εσΪιοοπε ?ιπέπεπ.
Ρε κ”.
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τειιιε τετιιι,ι Ιει·ιΕοιι.

Ζοιό.ειι Βεβειιι·άε 116€, άε.ιιιιάεεειι

άσοι· άε ἰιι2ειιιεΙειιιτε ΒεδτοΒ 8εΡΙεεεά νεται; ιιι€ειχειιάεοΙ
ννει·άειι ΜΜΜ οιιάει·Ιιι1Βο Ιιειιιάε1ιιιΒοη πιοΙ: νεο! 8οεπιο
πουν 8εάτονοτι. Ετ Βεει:ιειΕ Μα· ιιο8 θεα ιι1ιἀετι1ιἱἀἀοΙ,

οιιι ἱιι άε ιιοοάάτιιΒ; άει· έτοοτε ιιιοιιἰἔτε νειιι Με .Μαϊου ιό
νοοι·2ιειι. Πο ννιιι1ιε1ιετε εονειι Μπι Μιι1εοΙινο.ι·ειι Μπι
νετΙ:οορ , τοπ Βεότει€ο εειιετ εοιιι νεο Μαι οί' άι·ιε [ιστι
άειι ετει·Βιιε; 'ε εινοιιάε ν:ι.τι ὶεᾶετοιι άει8 ]εοπιειι 2ῇ τοι·ιι€,4
Βι·οιι€ειι Μωβ "η Βιιιιιιετι Ιι:ιιιάεΙ, ΒεϊειΙειι ᾶἱε 8οεάετειι'
νοΠ€8 .εῇ εεεΙοϊειι ΙιεΒΒεπι, οτι ΜΒΜ 8611 ηΞειιννοιι νοου

:σκιά , οιιι ϊεν81°118.11άο18ιμ Π: νι·οο8 εειιοιι ΚοοΡ1118.π , Δω
νοεΙ.2ι11Κο τοιιᾶνοιι€οτιι ἱιι @Η όΞειιετ Μιά, οι

ιὸ νο]

εοιιε οΡ εειιο Ρο8ἱιιἔ τοι Μάτσε ΒαΙ:ι·ειΡτ Μιά? Νἱπιιιιοι· ,
8ο.ΐ
ι1ιῇ τοπ ε.ιι€ννοοτό; όοο!ι Ιιῆ ει:Ιιτυοΐ απ π» Μ?
ΜΜΕ Βι·οοϊ ΒεΙειιιε, ἀεὶ 2ῇ ει·
ΜΒΒοιι , οιιι εετ1ὶ]Ε ω
Δια ΒΞτ ιι: 8εοπι εΙοι:!ιι: νοι·2εΕοι·ιιι€ειιιιάόε1. Βε2οι·Β εειι'
ἰε8εΙὶῇΕ εειιειι ειπετΙ:ετι ρι·ιΗτεΙ , οιιι το άοειι να! πετ

ισ , ιπει·Ιεει· άειι άσε Ρως1ω1, διο Ι·ιειιι τοι βετ ΡΙε8ειι ναιι
σωσει: Κατι ιιοΡοιι-- επι

Μάτι; «Με ειιιάοο8πιει·Εειι άει·

ωειιεοΒοΗβιο »πωπω νετνιιΗ. Π: οιιάειιΒά ι:οοιι ιι Μαρ

άειιι «Μι ΕννειΙιβε Βει·εΙεο1ιά ειέειιΒοΒιιιε; επι ‹ἰε ᾶειιἔά ιι:
«Π» ωμιθι(1 , ννοΙΙ:ε , νετεεΗ]Κειιάε Με; νοοι·όεεΙοιι, ιΒο
ΜΙ; εοεΠε αι Ιιετ Ιενν:ιάσ Ιειιιιιιοτι ιιιιιιΒτειι€6η, πο ευρω!
θιΒ ω08θ1ι;ι ω ΒειΙειιιε νιιτι Μι εοεάε ιιιιτήιιάι.
Μου ιιιιι€ τα εει· νεο άε .!οοάεοΙιε ιιιι9.ἰο Ζθ88θΠ ,
ἀεὶ: ,

επι

επι οιι€εάοΙά Με ω;

ιι: ,

‹ἰο Βοενεέ'ΙΙιειά

άει· ιιιιεάειάειι οιιάει· Μπι €ει·ιιι8ει· ιι: , άειιι σπάει· ὅτι

θΙιιιεϊειιοιι , άιο έτι Βο1ιβεειι ασια νικ ειΠιιοθάε Ιενειι.
-ι.εη:ϋ-__
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ε..κ
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α

.Βιιί&, αδ Νουεπιδει·. '

. ω·

“

.›

·

· ὁ :

Ψι:ι.ω.Δια Τεισιιι.1ι Μπι Βιιαο€ά: ΜΙ: ασια.

ιι ΗσΠιιιιά πώ νοσι· ΒοΒιτο ιιΠΙστι ΙιοΒΒειι, ωωπωθι πισω·
ιι_νικισνν.”

Ι·Ιῇ !ιοιισσιάσ Φιειι·ιιισάο, Μ! Μι βετ επιδο

ιιιιιιιιι νουά , ιιι άσ Νεόοι·Ιωάετι το ισιποιι , ιιιειιι.ι· πω: ,
οιιι α· @πιο ιποοιιρ1σ.ειτο το νΒιι5ἔσιι.

ΙΜ: @Με ιι σπ

80€νήΐε!ά εΙσάιτ. Πε ΜΒΜ σειιιιισυάσιιάσ ιπσσι1Ηέ;Ιιειά
πιτ κισσα άειιιιιρΙειίιι8 ΜΜΜ, εσιιάσι· σε πει·Κάπιθ58ε εοφ
πισω· εὶιιάσΙῆΕΙιεἰτΙ που ιιτιίεεεΙιιΕο 8σι·εεεΙθ.ιισιά , Μπιέ
νιι!όιεσ σιι€ειιιιιΙ:Μιι νοι·σσιωιΙιειι. Πο Ιαι.ιιαΙσπ , Με !;στοιι
παπι Μάνσω στι εσιιιιιΗισιι,.άισ άσ Νεάσι·Ιωιάσι·ε !ιονοιι
. ιιιιόιιι·ε νοΙΙισιιστι νοοι·ι1ιτ ·ιισΒιισιι, ιιέ8:Βοποπάει·ά , Ισνιω·ι:

Με ιι.ίΕοι·1ιβτ εειιιἱειι όσο Μαθε 'ννσὶιιὶε :ιειιιισΗεσιισι. ειι
Βο1οιι€ννεΕΙιειιόε οι» Μαι· εστω ικιειιινΙιειιιι8ε ορΙοττειιά
Μιά σρ ω ινσΠε ω σπιτι νι·σι€σ2ιιιάειι ι·οιει8σι· 1·ιιἰιιι

εο!ισοτε @Με ιιισειισ ΒεΙοσιισιι; πω. ιιι άιε Ριιιιισιι,
ιιπιειι·ιιι ή νο.ιι ωιάετο ιιιιϋ85ιι οιιάστεσΒειάσιι @η , ώ: ιο
Με εσ88σιι ισ ιιιιιιιισ παι·ιδοπαΜεί2°,

:ῆ ΒοιισεΙ οπ

8εΙἱῇΙι πωσ α! Ιιιιιιιω =ιιε1ιιιιιοι:ι , επι ΕΜ "ισ όση Μο116ι1·011
ει', ιστ άειι ΒειισσίτΞ8εΕσι1 ιιι8.ιιτσε.

Κσιιιιι€ ννι1.1.1:ικ ισ

ιιιι]61°€1%Μ1 σσιι Νειίω·Ζαπά.ιώ Κοιιιιιε ; επ 2ιιιιΕι ιιιιειιιν

επι
@Πάει _ηυωεω0ϋ οι

πιιιυ,. Φιν

πια @οι Ε8ωΡΘεωπ, ΑΜΑΠϋ5ωπ @Μπι Φιιιῖηι=

άπιιιιιι θα ωεεωω- Μ: 8πι18Ιο0ἱΙἰΪ1Ψ~

. ι

Ποοι άι οιιάσπ5>Μάθιν εφωιειιΜΜωι
Μ:
ΜατιάΜ ω·
άθ.ΠθάθΗΜάθη
Μ:ΦωΘυ πατα:
ΜΒΙ><=ιιΜιιθΜιι!
ι>Μι€8- ει!ισεΒ.·ι=
πιθΤΙΜΙΒ Φ.
ισοιιΒοή

Μ (Τ, Η” ·Μιιάσ Με ΜΜΜ

Φειι!θμ 9ϋτι

ει" «Ια ΜΗ4ΒΜοπΔω πεεΦαι!έε α» Φ ιισιι»Μπ

ειπε πι» Με πσΜΜΕ.ειΜ 4ο» δωιβωπαι Μ πιει:
ΜεθΜεε, Μ Ιιππιυπ0%Μ @Μάιο Μάριο, *πινει

ΜΜΜ ΦυιΜΜΜ

<>ιστεε;Μεαπ = >ωμιιΒιι5

ΜΚ ιι8=ιΜπ Φ(Μάιιάιπέιιι ·ποΗΜ Μέι ΕσΕΜπ
Υ!ιππάιιΜι παπι @πιω "οι ειιιιιΒι πι» ε!» 80%Μι-ϊ

!ϋ!Φείά. εειιο»Βι.ιε . αι ω

πιοΜΜό και Βιιιιππιε

πΝέκκιι πι Μέυοιππωι «πιο , Με Βιιιω ΜΜΒΒΒε

88190ΐι

ΜΒ έ:: πειτοϋϋειπε έ” Μεπόπ Με

ΜΉΙΜει!ε 096 ι;Μιο απ” ωιεειπετΙ:Μ-ι
ο: :ο Φ; Με”

και

να

› ι!;ο ιπννριιιωι εΙου Νεάωπιιιιππ

-πΙειαθειι .ΜΜΜ .. ιιΙσοΕ π «ω. πι: πωπω
«ιι
όιιιιϋ,° πικαπ

επι στι· πινω σ<=ε=ι Βιιιισ>ΜΗΜπ

φΕπιιιϋ ι ΦΕ

»κι Φ Μπι

ΜΜιι εεαΜάισιω πιο! οιιιιΜπιφυ·

ΜΜπ ειιπιρεΜ.υψεπι «Επι. Μπι πι ω @Μπι

ΥΜβ9--ΜΜ &58ΘΜΜπ Ιππσκοπ ινοι‹Β. 1ιτόπιιόεει!;

Μ @Μι Επιιιιι·εΕισα-πικ ΙΒΜθι1Με.8ΙΒΜπιτο
παιιι09ΝέαΒιι μια ιΕΜΜιο
ΜαιωΙαπω
ΙΒΜ84·
πι! Μερα ΜΒ, -ιωι 8ΠηπΜΜιΠΦΒΜ
ι ›

ω· ω ε. πωπειπι,ιω .ιι-πι π» πω.) κι”

πι» «κ ©αϋιιδϋΕι ΡΙ=Μ=Φ<ιιι- τ Α

ει» πι».
? ιό

‹ ω: 4
ηάεΙΙιοιά , επ νιιι·οπ άεπι πιτ ΜΒΜ ιι€ιιιιιοΙ1ϊπεδώπ, άιο π;
2εΙνοπ άεάοπ οπτει:ει.ππ.

Ηιιππε νειδοτιέππ8Βειώ Βειιιιιιιιϊ πι

ειΠεε Με Ρι·ι]πεπ , να ΕιιΒοιετΕι π; νοοτιο.Ι ω, 8.Β Βοξ

πιά άοπ8τ; επ άπειι·επτε8επ ιιΙΙεε, ννιέΓπιδιωδι πι,
πιω πιει ιιΙ:ιΙΖννιι€επ , πιιιιιι· :πει Ιιιιιιε νετε.οπτιπ8 Μ Βιμ

ιεεεπεπ; τε Ιει8οΙιοπ «πετ 2οϋ.οπ, πιο

λινιιι2οπάειι·

εισαι , πο!! εαπ τε πωπω; επ πἰιπιιιεπΜὲΙ: ·ιθιιωπ πώ
νεοι
άει·νειι·ειι
Ιιιιπποεαπει8επο
άοιιεάεπ
εεννωτννοτάιπ8επ
, ιἰἱε Βιιἰτεπ ιιιιιι
*Β88θΠ6.:
Βεπει·Ηιεπ
Μπιτ ω.

οεπε να: ιἱῇπ , (ποοε!ε Β. Μ' ἰπ Πιιι!ιο!ι.ιιιππ)ϊ (ΙΜ: πιώ

€εοπο Με πιει8 Βενειι επι άε ΡοεΗΙῇοπο άδιι· @Από
Ροετιινιι€έπε - €ετει:οπά πι , @ο Με Π: @ειπε ω ορΒοέ
ιιιεΗά, οπο ΒοΗπε , 2ιοΙι σρ 2ἰ]π 8εΙά νοι·Ιιονωάιέεπάεϊ

Βο68πιοοόΞ8ο , τειιοικιο Επ8επιοΙιιιιο.ιι πι άσε ννεει· , οπι άι:
ιοάε!ήΗιειά νεπ ᾶοπ ιπ·πιεπ Ιπιεο1ιι Με ιτει·ΙπποΙιτειι, επ
Μπι πι ἔσω Με Μ:εΠεπ, νιιιι @πε Εοιιτνιτιππίπε Βέττα
Ιιεεειι; επ πιιιιιιιτΙπΙ:! Μπιτ μπ2Ισπιαπ πι ΕπεοΙο.πά ποπ

υ2ι]π ' Ηιέ!!έπέ @π άεπ @σποτ πνει€οτειι?" ὡ
πιο
πο! πισω Μιά το ειιπ·άοοι·Βει·ε·πό , πια ποπ νιτιιΡιπι πι!
ω νοοι·ΙιοοΗ, επ οεπ μπω: σρ πετ ποΙιτει·Ιιοοϊό,"πειε.ι·οπ

πιειι νο.π »ποθ ιπάεπ Ιο2επ Επι” "Μιά πιιῇ! επῇά
οι πιῆ !" πιο! 1ετωι·ιι απο 4ΙοιπΡ, Με εῆπε ει€επε Ριωπισιι,

Μπιτ Μι πι πῆιι Ιειπά πει·ιιι;, οπι 1ο ιιοΙιε!άειι Με: άσβε
ᾶιιὶεἔετῆεπ , άιε ιοεοπ Μπι πἰῇιι ἱιι ω νικά ξςεεϊεΙἀ , επ
οπι 8ε!ιοεΙο πιιι:ιθπ, ντιπ Με: Με!

με σαι ννοοι·ά

νετειιιιιτ; ιιΠ Με: Βοο!τοπ Μι παπι: εειιεπ ι·εΒε! 8εΙο2επ

Μάι; Μ ω” Βεϊειπει·ιιΕο πιιιιιιιεπ

ποοἱτ άο απ·

ΙιεεΠ εο!ιιιά, --οειι·επι:εΙ πιω! το ννοι·άεπ ι:οσ€εΙιιτεπ ,
ποπ το Ηει8επ απ: Βεἀιὶε8οτε επ πω".

Καπ πιω Μάι

«Μπι Με! νετννοπάετοπ, ΜΕ ω; πω ειι€επιεεπ Βεπιιπά

( 20δ )
ευιι?

Ευ ονουννοΙ Βοι·οορ Π; ιιιΙῇ σρ Βου , Δω ιιιι!οι·όοιιιΙ

ω νοΠε νου ΙΜ: οοιιΕ1ιοιιι λ:ευτιεπ ; οΡ Βου, ᾶἱο πο! οι»
ξιονοοά ιἰῇυ , άιο ννοΠονουό.Ιιοιά ου Βοεο!ιο.8.ίά!ιοιά Μπιτ,
!οιι - Βου νι·ει:ιέ Πε, οι” ει] πιει ονοτειΙ οουο υοιειιι€ ίοὶ
νι·ιουά.οοΙιοΡ ου ΒοεϊντιιΙιοιό ουινπιοιτάου , ου οοιι Βονοο1
νου ερἱῇτ , Μι ‹Ιο Βιι8οΙεοΙιοιι ιιιοἶ οοιι ννοιιιιε ωοο1το άοου ,

οιιι 2ιοΙι Βουιιιιά το ιιιειΕου , ου που νοΙο Ρο8ἰιιΒου αουτ
ιποιιθ.ου , οιιι Βο!ιαειτ ου 8ονι·οοεά το ννοι·άου.
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ΙΕ ΜΒ ΙΜ! ιιιιάάειειιιιιιιΙ Βε!ιοιιάσπ πιο! εεπι ΜΜΜ
εεεετε]ιβπειι , πιοιι πωπω: 2ο ω" ΏοΜπέ.ε, νεο σπάει:

ιιοΙιειάειιο €ε2ιτιάτειι. Π: που άειι ΚειΙΙιοΕβιωι Ριιεει:ετ,
όωι Ρειι·οοΙιιειειπ , άετι Ρτεε!ιγΙ:οι·ιωιιεοΙιειι Ρτοάι1οιιιτ,
ιιοπι .ΙοοόεοΙιειι ΒαΒΒιιιι επ ἐστι Μ.ει;Ιιοθάει:ειι .Εεοτειιιι· ινε!
00118 :ἰιι Βιι€εΙειτιιι εναι οοιιο τοπιάο ΕΜΗ @και 2ιιιω , επι
οΙΙ::ι.ιιάει· Με εεΠ]Κε εετΒεωοιιἰιι 88ΙΙ 2ιειι Βοιο8ειιοτι. Βια·
οιιτιτατιεοπι Δ] 8οΙι]Κε1ιβε Ιιιιτι1ιε Βε2οΙάιΒιιιΒ νιιιι άσοι

$τιιιιτ , επ ΙιεΙ:Ιοεάειι άιοιι ι·ε.:ιειιι άε ιιιιιιιτεοΙιειΡΡι], νεωτ
2οο Ιιιιιιιιο ταΙειιτειι επι Ιιιιιι από Ιιιιιι Ιιετ τεετ 8ενειι,
2οιιάει· ιιιειοΙιωειιιιιιΒ Ιιιι1ι1ιοτ νω·εο1ιίΠειιάθ ΒοάεάιειιεΗ8ο
ΒονοεΙοιιε. Ετ ιε Πει· 2οο ννειιιι€ 88ΜΞθΠ88θΒιί, άειτ Λι ννεΙ
εειιε νεα 8επιεειιιο νετννιεεεΙετι: Π: ιιιετΙιτο σρ , άειτ άο
2εΠάο Ροτειο:ιειι, ω 'ε ιιιοι·8ειιε «που, Ι.ιιιει·εοΙιειι Ρτεάι!αιιιτ
Ιιειάόειι 86Ιιοοι·ά, 'ε ιιειιιιιάιϊειειι Μ] σαι' ΠοοΙιεέειιιιάειι
κι· Κει·Ι:ο ννειτειι. Βο ε18ειιιοοιιο ιοοιι κ1ειτ ΒονοοΙειιε οιι
άει· άει Βοο8τεΙιβ:Ιιειά ιε ω νεα εοτιο 2οει· 8οιιιιιϋΒόε
τοΒΕΖιιιιιιε].ιειά. Πε Βί]2οπιάετε Ιεει·ετεΙἰ.ἰτιἔε1ι νεα ()ειΙνι]τι
ΙιοΒΒειι Βετο Ει·ιιο!ιτ νετΙοι·ειι.

Βε Βιιιιό.ιεει:ε Βοό€ε1εοτ

@η εο!ιβιιετι ω; πιεεετ Μ! Αι·ιαει.ιιεοΙιε ἔεΙοοΙ ω 2ήιι

Υ( :ιού
ΙοεΒιοδεό.ιι; ειΠΙια1ιε 'Πε ΜΒ πω” ννοἰιιὶἔοιι αετιΒειτοἱἱὶεπ ,
ι

@ιο ιιιι;εοπιάετιιιΒαι οι: άοΖωι Γ88θΙΠ18.2.ΜίθΙΙ, ε1ι ω κινώ

ιιι8ειι Βώ:ιοοιι!ειι άσο ιιοι; σπάει· ιιε ιιιι1ιετ νει·1ίοΙιτειι , αει
οεἔοιιἀειι

Βοι·ιιι8οιι ιιιιτΙοεά ω. Ρο!επιιεοΒιε ΒεεοΗΠοη

νοτιιιζάΕ :ποπ , ·οιιιάσ.τ ιἰἱε ιἰε οπιάετϋπι€ο 8οεάε νοτειαιιά
1ιού.άιιι€ 2οιιάοι:ι ΨθΙ'"ΌΙ'θΠ; επι .που ει· εειιι€ε νοι·ειπἄο
Ηιιιςειι ΜΒΜ Ρ!ειιιτ.: 8εΙιειά , @η πι] απ· Φοε Με ωΙιτι]νω

ιιιιιι .ΜΕΘ οιιιιοτποεΗιι8ετι, θειιιι ει!» άσε εενοΙΒειι ναι οΡ811
1ι;ιω οιιιΐοτΙισπάοΙιιι€επ Με Βοεο!ιουνοιι.

Ετ @Η οιιιιιι8ει

ωιιι€ε και] Βούδα 8εεαΜΠαι Μπι· Μ 8εΒιιιει, "πατώ

παπι άοαι 8%8ί άει· εειινν, επιιιιοοΒιοπ πεσει· Κ: πω,
!ιιιιοΒόε ΒεοΒέ εειιι8ενπἰ!ε1ι. Πε νοοτειω.τιάετε να” Μ οιιιἰε
&ιεΒΒεπι @πω Πω ειΙΙικιι άοιι τεδοτιννοοιτάίθειι Φῇά νειιι αιι

ωΒιιιιιιιίεΙιώά αι οπεοάΜει·ϋ ΒοσοΕΜάιΒά , παει· ἡ ΙιεΕιβειι
@κι Βοοιι, Μάιο Βε!ιαά πιει; πιο ιιιοιιινετε ρ!ιιΙοεορ1ιιει:Ιιε οτι
ρΜΙαι1:·οιιιεο!.ιε οιιτάοΚΗιιΒοτι 021281· ιΙειΒειι. Πε ιεποοιιιννετΚ
Φιιἱ8ειι ΙιεεΠ :παπι ειιι.ιι€ετα1ιά, Με νετἘοεὶῇεΙιῇΚο ιιΞειιννιεΙιο
ὸειι, επι @οι άει Ιποερο!άπειιτιιι€ ιιι 11ιε1ι Με νεΙάο εθιωιιι‹ω
Με ω” οι:ι:ιε ιιιιικιειάέεο Βοιποεζιιιε πιει άο ννοΒοιι άοι·θοσι
ωιι1ω νωπιθω81ιωσ.

Ευ, απ άοι· ννω.ι~Ιιειά ΙιιιΙάε Με

Μ, οειιιςο νειι ιἰε οΡιιιετΕειιειιιπιιιιιὐἰΒετε ιιιιιιιιιεπι να
ΗοΠειιιά , - ΜΜΜ, ιιιΜεΙιο1ιάιε άσοι· ὶιιιιιιιο ίο.1οιιΕοπ επ

Ιαιιι·θι8Ιιοάειι , -- @τι νοοτνεοΜετε εεννεοετ Μι· ΜΗ
@εδω ιὶεΙωτιτιΞε.

'Τα 1Πνει€181' Μαν, άαι Μπι ?Πε @Και

ΙιωιἀοΙειι π; πιει, ει:Ιιοοιι Π: 8εΙοονειι πιοιπ, ΜΕ ή πιιιι
Μι! Λικ.

Ζϋ νοι·πιειι εειιειι Ηοιιιεπι ειειιιΙιειι€, Με ιιι

.Βιι€ειΙσ.τιά , να” ειΠε άειιτειι ορειιεϊει:ιτι πισω· βετ οΡετιΙῆΙι
ἔεεοΙιἰ!νοει·ετι , εοιι' ετοι·Ιιειι Γειιιιι6εΚειι εεεετ 2οιιάΙει'ι τΙοεπι

οπωειαιι; πιο” ι1ιβιΕ μια! έ:: ΙΜ: 8ειιιοεά άει· ωετιεο!ιοτι
ΜΒΑ Με. Ιιιιιιιιιο ΙαιτιαΙειι , επι ιιιιο!.ιε ειΙε ΜΒΜ: πιθ.ιιαι·ίω·

(Μ)
ιιοεΙο11. ννεὶηὶ8ε ν6οπε1Ιοη ·2ῇπι ἱιι @Ματ , δε» ωτιάεισΕτγαπ
11θ|: ΡιιΒΒεΙ: 8ειειι·ιόε ω ιιιιιιτοπ.. Πο

ιἰοι· θοάεάωπεύδε

Βει·οούι18ειι ὶε νοοτΒῆ; .οι άε2ε ΙΗΙ6 2οητιεετω.Ιεη ΠΠ:
Ιωτοτι εἘεοΙιτε οΡ εε:ιε σΡΡοτνΙειΕτε νο.τι ῆε.

ΖεΙΙΒ επιπτ

ΙειιτιιΒ8ο ιυιπ8εΙε8ειιΜάεπι , Πα ΒοάοεΙ ιοώιιτἱ8ο, ό5οΊιεΙ:
νοΠι 2οΙϊ ΜΜΜ , Ιτο]άεπ ννεἰιιἰΒ ΒοϊιιτιεετεΙΙΒιε.

Πι Απι

ετοτθ.ε:ιι Ζἰῇιι 1ο,οοο ετετὲιἔετεἔΗ8ᾶεπ , ννοΙΕε ‹ἰε Μπέκ
νετ1όε2επι (''°) , όὶε άσε 1εάο1ι άει· ΡτονὶπιοὶειΪε δίειϊωι Μ”
πιω , ΜΜΜ ννεό'ι· εφ ΜΜΜ Μπιτ! άο αΓΒενειατάάΒάεπι Βο
1ιοεπιο1ι νοοτ άε· 8Επι€επι θεπετειαΙ. Μ” άε2ε 1ε5,οοο Εοι:ι1ετι
οι· 11οοἱἰ: :Παπ άεπι ιοοο ά ι:ιοο η», 0111 Ιιιω:ιε Μαη Μ
Με ΒτοπΒοη. Πα Μπι Ζῆη › ἀεὶ άε νοΙΚενοιΦεἔωιννοοτἀἱἔοτε
Πι άε δτει€ετι θεπε1·ειαΙ , άοο1· άεω οι18ετῇπιἀο ί;ταΡεννή2ε
οΡΕἰἱηιωἰτι8ευ , οΡ 2οο νεττε11 ε.ΐετειπά ετ:ιαη παπι ΕΜ νοΠτ ,
ἀεὶ :ποπ άειο.τάοοτ ὶπι άοεο Μεπιπιἱπἔ 20ο ννεἰπιὶέ Βο1σ.τ18
ΜΜΕ , Φωτ €οο11 ιἰο ὶιινἰοοό άει· τιιοεπίτιΒ 2οο οτιΖεΪεετ ννει·Η.
Η ΒΡατιῇιε ννοι·Ηε :Η εωΙω1 Βετει·; :Μακ τἰε ΒΡε1ήαειτάεπ
.ΒεΒΒετι κνεπωε 11αι·τετοΒΕετι , .επι ἀὶτ Μπι :Δεη νε.τι άο
ΗοΙΗ.πάετε ΠΜ: 2%ς8ετι.
Βοεπι'

ΕοΜετ ὶιεεἱϊ ΙΜ: θοιινοτιιεωεπτ

ἱπνΙοειἰ 8οτιοο8 , 21ίεττς8εω!ειεικόε θ.ε2ε Ει1τιεΗ8

π.ι·κ1επεωΣοΙάε ννί]Ζο να:: νω·Με2ϋιες, οιιι ε.Πξά οοιι·11οί:
Μεινε ΔαΠἔεπειειω Ρετ8οο1ι το άοεπ Βειιοετ11ετι; επι Πε νε1:·ιιωιι)
Φ: , ΗΜ: 8οΙεάεπ , 2ε!τοι· Μ'8ενο.ειτό58άο νετννοι·Ρωι πώ,
οΡ ετοπιά,

Μ! Ιιῆ σρ οωιο εΙειώοΒο ννῇΖε ιἰο ΜΜΜ

€επ νει άο1τΚοτώιΒ Ιω! οηἀοτεΙειιυἀ.

, θ) Βο 8. ΜΜΕ Ματ· ΜΒ σειιειι εοΒαΙιεΙ Μ ΜΕ ιοΡι·οοεπτε
Πανο εΕοΙεε¦ νετδοΒοη: ιἰε Κἱειοι·ε ἱη Φ: πωσ: ε€ει11πιειι ‹ὶε ΙετΙειι
Μη @η Παω , επι (Μεσα νεκΪιἰειο11 :Η Ρ:ονἰιιοἱεΙε δΙειτοιι νοοι·
Ιιιιι.ιιιου ωω16.

Βε ?ετα

207
())
;;ή_-

.Μα:ιτ υ·ευεποπ.<ι ά_πφ,<ι Μ01Μοπ8 ··:- οί' Ιιενειτ Μ

ρηεφΠρι;όοτε, _]πι απ? νοι:ιεωι· Βι·ιεί μι' Πε ιι εειιε Ἐπι

εσιι.:·ψάτιδ παω εειιο 00ά8άιο1ιειοείοπιιι8_ιιι_άο1ιεετίοΙιοπ
.ά ΚειΠε θ), 20ο Μου ἀἱε ιιιθ;άτιιΜάιι8 Μπι ΒεειΒετι Πι @η
Μαι, ννειειτ δοεπι οιιάει·εο1ιοιό ΜιεεοΙιετι άο Βο2ιτιάΙιετιετι 89
ιιιιιιιΕΕ νν·οι·άτ. Π: κά! ει· :ποιο αε88ετι , ἀἰο.(ὶΦᾶΒἀἰ8ΠαῇΒΘ δω

πιιιάΙο , ννειειτιοε άσε

επι @η Βιιιιι Βο!ιοοτειι, ω. άιφ
ε

Με 2οοάειιιι8 άουτ Μ!» ·ποι·άΕβεεοΒοτωή.

Να ννιΠοιι ω;

-εειιε οειιο- ΒεπιοιιιιωιιιαοΒο Βζοι·ιε Βαση Βε2οε]εε11. ΙιιΗοΙ

Μαΐ εοΙιήτιτ Α Βοοιιο- «Μετα Βοιιιιιιιιιιι Ματια ειιοΙιτει·ε , οι” νειιι
σαι Ιιιιι·οι· ΒοΗιάει·ε το ΙιεΒΒειι ω.τι€ωιοιιιοιι. Πιτ 2οιι πω·
111011 Μαι· Ιιετ ει·Εειιιιειι να εσυ' ωραια· ,. ννεΙΙ€ε αν
Εοιιιιιιι€

πιει ονοτοειιπετιιι: πιο! άι ΑΡοιιτοΕεο!ιο 188€

-υ Νοεπι μι? ιιιειιεοΙι ιιννειι ιιιοοετοι·."

ΔΠ: ΒἰιιΒ ιι” Αικοιιιιι νικ Με Ηοι:νι:ιτ 11001011,
πω» ιιιιετοΙ:ειιόετειι άοι·

ΒειιιοιιείτοιιιιεοΙιε ΡτοάιΙαιτιτειι;

«Βου -Βοάειιωιι· ,

πια, τα

άιο

Μπι

ΡΔι.π

ιϊωΙΕ

·ἱιι άετι τσακ, νειιι :ΗΜ ειιιάετειι το 'οπτικΒΒιι. Βε 1:ει·Ε:
π” πω· πιώ; 11ο! 11ι.ιάάάεΐο εφάεο1ι'ε ορεεγιιἰᾶ Π16:ί Φοι
8εΙ:Μεάο ντοιιννειι; άε 2ῇΒατι8ειι_ @μ πιει ιιιειιιιιοιι βε2ετ,

τω Μπι Ηοιπι:ιτ ιε εειι ιιιιιιινε.ιι μπλε ; εοιι πιει” «Πε
πισω ίπ όση; θρόεάιφιοψήιιζΒβατ θα· ΒεΙιιιτΐέεἰιι8 ᾶει·_ννφ
ι·οΙά.μο!ιο Βε!ει.ιι€ειι _, .οί ΜΕ Ιενειιεεοιιοτ !ιιιιάετΙιβς ιε; ιιιο.ιιΞ
ᾶ.ἱο Μ: ερωΙε άιετι Ιιοο8ειι επ ΙιειΕ8οιι 'ιοοιι νατι εφάο1ι31Ε

8ενοώ ειιιιιΕντεοΜ , Δω (Ια ΟΙιι·ιετοΙιβτε Ιεει·ε βοτειιιπιτ. Ζῆ
1ιε 8οΙα:ιτετι·οΙςΧειι 2ϋι1 ιιιιιοιιιοπιά , επι νοΙ να.τι ιιιτάτιι!:

(*)

Ιπι Μι: οοτεμοιιΕο!ιβιο εισαι .ΒεΙαὐἰἰε|ιειἰ Ολαπ:|ι.
Ρε ί/ετ2.

!( 2:58 Η
Με; Βῆ Ιιοοίτοου Μισο νοοι·ΙιοοΓά , οι υιιυοοιιιου ευη"
ΤιεοΙιοιι€. Τοι·ννήΙ Π: πιο :πιο οπο ΡΙοοίο τω· οουΒιιιιΕυε
ιιονιιιό , νοι·οο!ιιιυου υιῆ το1ικοιιο Δω Ριιι·ιιιιυοιι Υου ω”
οιιιΙου τῆι! του· ι!ου 8οοοι, ᾶἰο υιῆ Ιιὶοι~ οι ΗοΠουά,
οοιιιμιιιιι άσοι· ιΙο Βοοο!ιονιιιδ έωιιιιδο , Με !ιοι·ι·οοου

ῖ0€80ΙιῆυοΙΙ» ΚΙεοάιυέ ου ιιιοιιιοιοιι, -- πιο 1ιιιι€ο μισώ
απο, - πιο σρ Ματ Β·οτυοοά ννοι·ΙπουτΙο νοοι·ι!ι·οετ , @οι
ονουινοΙ , !ιο!ιοΙνο Μι οοιιιιιο ννοιυι8ου, 65ο οπο»! ιυνΙοοιιο

ΈιοΒΒου , σου: οι:: ιιι€ουιοου ιιο άοοι·ιιιΒο Μη πιο: Μ..

Βο1οοιι1ο εσω!ιι!!ου νοιιιιυοι); -- «ιο οουυουθιΒο μπορω
`ᾶοιι , ι- τΙο ουο·ρεοείοΜο ΕειΒΒοΒσυνου, ο- κιέιτ ιιΠοο Ιω»
ΐιιιιοι·τ υιῆ ιὶἱο ΜΒ Χοι·ΙάιοΝοτιυοτο ,

τυο 11ι1υυθ

ιιτουιιιιου Μου τοἔοι·ι ΒιοιοιωΡΡω ου ΙοιΧιοδοΕυ
8ου; -- τυο ΕΒιιη;ιο Μου οοιιευισιιι6υ Μου ιιοοΕοιου,-

που οιτοι·ου, ·-- υοο!ι μ·ιοοϊοι!υ!σου Με , -- υοι:Ιι άου
«Μ, - Μάι ουιιοΡοι·Βιο ΒοοοϊοιυΒο Βοιιιι8νοοι·άοιο, έι
ιιοο!ι οοιιιΒ ιι.υι!οι· ιιωιιι :Ιου Κοιέι, άου άοιι θουιιιιι.ιι
Έκι! Μοοο·ιιιιι ΗΒΗ” 4- Μου Βοιαιοοιιιιιε πιεί Πει: @που

ο» , «οσοι δοΙοσΓεοοάου, :Με εοΙουίοΐοτυιωιοτοιι, ποτά:

Μου. Μ να Σουι Βο8οοιου πι, ω” ω Βουουάου.
'1υο:υ· οσο Μ! υιοΒοΠ]Ε ου!οιοΒου Ιο Μαιου νου ιἰο νου

ω·ου ου ιυυάιι·ιιέ!εου νου Βουιο. :οι ιιοέμου
@σου Ιι1·οοιιϊ οΡ Ρι·οο'Η2, ου: οι” Μι ιιιιιι Φο όοου 88Ψθ08ί
Μοτο , οιυ δου Ειιιιινι·οου ιο ισοιιο€οιι υιοτ Ρτοοινοι·τοο
υιυεου, οιιέέυοιε ου· Βουοδοιι ώ οΠιοτυιιυοΙο Ζῇπευ νοτ
Ηου,
ου·οοΐάου
*οι °·ινουάοτβοοιΕιοιά
άοοτυοοι· , άοτ Ιιιιυυο
ου οο!ιοουΙιοιά;
οιΙ'οιο νου --ουινοτυοιά
ποιοι·
ου οουνουάι€υοιό Ν] Ηοτυ υιοΒΙου ννοι·οου ειουδουοιυου.

Βετο οοΙΗο οοιινοιιιιί8!ιοιά @Με υιου οι οΠο Παω
ιουιοο!ιο Ι:οι·Κου νου ΗοΠουά ννοάοι·.

ι

ι Με» Β
:Σ τ· >Βο θιιάς.ι ἶ ΜΗΜεοΜι ΒἱῇΒοἰνοιΦε·ἱἰιιΒ ιο Μπι 1·σεωΣ

υνιιυ.ΜΞε »ΜΙΚ ,και Βοάειι!ωτιιΕ ντιπ Τ8ιαΙ- επι Εε1τω·Ευιι-.
άσε. Οιιάει· σε τιιΙΙσο2ε τοιι8ν·ει1Μι , ιπειθιι·ίιι θε ΗΘΗέδο
διάι1·ιίϊκιιι πιω ο·0οι·ΒοΒι·ει8τ $ΐ ήπιε!! Μπι ει· Μειιι€ειι , Μ

ιιι Μια: ιιι€ερι·ει|ιο:ΜΗΜϊϊ88τ ΜΑΜΑ, Μ Πι δε Να
θοι·ιλιπάιεΗιο; 5η @σε ωεωωιε, @οι ἔσω Μιω
$0·ο6ι·αθαι Βοσιιι€τ9 επι ΜοΒιι€ειι ΜΜΜά0, ·θιε ·ι!οϋί·
νει·Ιοορ νεται πω, οι» ‹ἰε 8επιιιΕ!τεΙιιΕΙιειά άει· νω1«ωι4Π8,

__ιι·νει-ωωιι Βενσωάειι.
ο '7

θε ιιωΒε, Νκειάιτο$76Φ ?νων Μπι Εοι:νι-:10 ΜΜ,

ναι Φο 0ΡΜΙΣΗΜε 'ΗΜ άειι ]6ιιδοΒιιΒ ΗΜ Νειϊ1ι. Με Β

ενω Βέειοϊιιεάειιιο,

ᾶει· νει·ΒωΙάιιιε

οι»! ΗΜ, οι

Μοι·Έ- 09- δε ΜΜιι ·ινο1··ιά , ᾶοοι· Ειπε Φειιν0ιιΗίΒε
ΙιεΕόσιι!ιοιά

Ίιο€ι58ι 'πιά οειιο ιι€ΜΗΕ]!ιο αι ωιιιάοοιι

Μ ΜΜΜ·
'
` ΜΔ Δ!» Ιιιιὶεοεἰῇἰιο τωρα” Με Μι::
0ι·ιΙα)ιιέε-ΗΜά|επ -8ει:ι·οιΙ'οιι; ινοΙαο πιο ιιιεένωι·58!ιοιό σ”
ω Μάι ιισιιιιωθ ω; Μι ωωιιωιήιθ ιΠωιι ώ ω»
Μ, Πέ ΜΜΜ, πιο Με ε] 6ωιι· .1ισ.Ν:11 20011 νοΙΒάο)

Μ.τειι έιωιέειι 520013) ποια· Έκι άπιστοι· οι 1ιοΡοΙοοιι ἐπί
ΠΜ @εαπ Πο 'Ι'ι·οοπει·, δε Ηετε!εΙΙει·, πιο ΟΙινωΗ:ει·
Μ' ·θο:ιι ·άοο·ά , εκ Ηἰῇ Βυ.·Ε Ώου' -2οσιι1ενοπά Θεια @πιο ιιιοε__
ω τοι·ι18.

& 86·νο6Με πιά,

Με ει σει 8εννοο11Βιι€

8ενοεΙ , 16ε;·νει·ΜΜΒοη· ιτσ.ιι ωΒ6ΙναΙιιιΙοιι , ω ει· ω:
»πω «Μω,1ιοι€Μ·νω Μα πω @Μαη ω·
άάΐ α· ω! ννοι·ά Μ] 8εάειειιι 3 ΙιοΜεΙΙ: ιιαο.ιινν·οΕ]Κε Μια·

ι. ‹ιω ιειι€κωΠΠε5. ικα ω” Με! δεσ Ι.ιοο1·8.ιιι·ιι Μ,
όο1τιπά1·πιτ "ιι Ιιετ νετΙιεει το οιιι:·ΜΗ:εΙειι, 2οιιάει· ω

το 4οπι.ποιιιι·ποτι. Ζι]ειε €οορειωιιι€ειι , ιιο!ιοοιι πιο Μάι νεο
2εΓνε ιιισ.ιιιι€ιτιοτι 1 ννιιι·4πι 8εΙιι:Η68 ἔσω. [Η Ρι·«ΣιιιΕΜέθ
άιιιιι·άο «Μι να! ειναι: Μι πως πωσ.: ει· νναι·ειι€ννοε Μπι

1( πιο )
8ε π1εεοπεπΡοοπεπ , επ ω ά1ε8εΙεεεππιπά Βεεεωεάάεπ ιἰε
ΒεΒπιὶΕεΙῇΚε ὶππειτπεΙἱπἔεπ νοο1· άε ειι·ιπεπ. Πε νά]:ε ν:ιπ
ιιπππΡτειαΚ Καπί Βεποεμπετπ ονετεεπ , :πετ άίε πω;; (πιω
οιιόε Ρι·εά&ετε: υπιππε ποοι·άετε, Ιποεάετε επ 2πε2επε,
υ 8εΒείάε νήεπάεπ", :πετ το €εππεεπεεε.πι , πω” εεπεπ
· πιπιπννετεπ παπά τιιεεεπεπ άεπ Πὶεπεειτ επ 2ππε θεπιεεπ

τε πε.πάΜάεπάε, άιιπ ΒεννοοπΙἱῇΙ: ίπ εεπε ΕπεεΙεοπε Κω
ΡΗιο.Ε.ε Με.

_

Π: ΜΒ ω ά&ννπΙε εε2εΒά, επ ίπ εεπ Μιά , εινα”
οπᾶετεεΙιεὶᾶεπε Βεπίπά2επ πατε πωπω ὶπεΡεππεπ.
οπι εΙΙπιθ.ι· `2οο πειτε!ίβε επ 8εΙππιτ πποεεΠβε τε πωπω” ?
εεπ ἀιπνεΙεοπ οοετπει·Ι:, «πω» νεπιΕ ΒετεΠετ ννοι·‹Β , -

Μπι πετ πἱετ τε ά&ννπΙε ννοπἰεπ πει·πειιΙά , Φαϊ , ἰπᾶἰεπ
οπ:ε τοετΙΒε ΡτείεεΜπϊεπ , ἱπ @απο νεπ άε εεπποεάετεπ
άεε νοΠεε ερ Θε νι1Πεπ :πετ @Με επ πωπω εοπτὶΚΒεεΙ
άεπ , νοοι· πετεεεπ άε κπι1οιι;ιω ποιωἰωι άοεπ , 2οο ή
:παρ Ιπιάάεπ ίπ ω εΒο.ο.Ι;ΙπππάΞΒε β) , -- ἰπἀἱεπ
επΙπει
φαει· εεπε Με: ΜΙᾶεπ Ιτοπιεπ, απ τε ποπ , νετ άε Κα·
2.ΙιοΙπΙ:επ , ᾶ.ἰε ω» άε2ε ιπεετ Βε2Μεπ , ὶπκἰετᾶειειά είσαι Ξ
ἱπάἰεπ ώ Με” επ1κεΙ (Πέ επτεεΙ: Φο8 άε ννεΙάε1ι1εεπάεπ,
επ 90ο, άσε ννεΙάεπΕεπάεπ σ.Πεεπ) , απ:: οπτεεςεπερτεΙεε
@Κε κίααεί2α&επ πα ποπάετάετε ΒεόεεΙπε παπι π» 8ειει8
ννὶΙᾶεπ τοε1:εππεπ , άει€

€οεΕεππεπ εαπ ιἰε πάεΙεπε επ

ο:πιοοιεΙετε άεοΖαπιαπε, - όειπ 2οπάε ει· εεπε νετνιτοπ

ᾶετΙἰῇΙ:ε νει·Βετεππ8 ἱπ πιιππεπ 2εάεΙπΕεπ επ νετε!;επάε
ΙπΙεεπ τοεεπιπά οπ1επιειπ.

(*)

Ηετ Βοπιθ; π.ἱεππαπᾶ ἰπ ΗοΙΙππά

ΒΚ πετά εεεεΕπενεπ να:: ω: επιαπσῇπ1ϋε έ" Κα·

Μ0ἔ)ἔεπ- ἱπ- Επεε!Από , επ νεοι· Με ΙΕΙππιαΙ-ΚαΜοΙϋΒ ?επ

βορά ὶιι_ Νεάετιεπά.

Βε Ϊετ£.
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ὶιι άεπ 2ἰπ, οτιάετ2οοΙ: τε άοεπ Μ” άο θοάεϋεπεϋ8ε
ΠεπιΕνή2ε νεπι εήπειι Βιιπτωεπι; -- πωσ.: άειι Μπι σνακ

Μπι ω το 8ΡΙ'θΕθΠ , τ11ειειτ Μπι Με ΒεΙεεᾶὶΒειι, Με” Μπι
επιειἀοΙὶῇΚ Με Βεῇο8ε1ιετ1, Με” ΜΙΒ Με νοτηεάοτοπ --)1ετ

2ὶῇ άειι Πο11ιε! 8οΗααΒ‹]! άειτ ἱε Βονπιειι·ά νοοι· ο «πιο
υΒοεοΙ1ειο.ΐά, νοοτ οιιε άοτι1:επά ΕπιεοΙ:ιιιά” ΜΜΜ. Ηετ
8·ι·οοΙεοΒ επι ΙυὶετοπῇΚ τοενΙι18τεοοτά άει· θοἀεὁὶετιετἱἔο

νετάτεεεωιωηΙΜά 2ο11Ϊ£ (Π: εοΙιτἰῇί` ΜΠΕ νοοτΒεᾶαοΙιτεὶἰῇΕ),
εστι' 8πιειά Ιει8ει· ι1επ Πειἰὶὁ , επι Ενω ξςτο.άετι Ειδα· Μπι
8Ρειτηο !
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Βει ΗοΠιιιιάιοΙιε δο!ιιΙάοι·εοΙιοοΙ ἱε @Με @πιει ἱιι
@και ετ8ειι ιιι:εισιτ νειιι Υ81°Βε15ϊστιιι8. Εκ ΠωωΙωιάιοΙιθ
ΒοεΙά!ιοιιννοι·ε ΙιεΒΒειι ιιιιιιιιιει· ωιιοιι 8ι·οοτειι ιιιιιιιιι εο
ιιειά.

Πετ ιιο!ιοοιιε ειωιόΒεοΙά πω Ει·ιωπιιι.<ι Με Βοιω

άσ.ι:ιι , (ΜΕ ιιιοιι Ζοιιόετ Βειιοεἔπιιιιο 2εΙ:ει·Ι:ιώά ειειιι ΚΕΠ
ει:ιι Μάτ ΣοοΒεεοΙιτονειι), ιε πιει 2νυπιι·τε ναι” ονει·άεΗΕ
εοποτάειι; ιἰειτ "η Κοιιτει· το ΜΗΜ.ι·Ιειιι, πιει ννΜε; πο
ἀεὶ: ιιισιι πιει: «έσω εο!ιι·εάι; νοι·άει· ΒειιοεΓάο Με ειιαιι ,

οιιι άιο ττετιιιιθειι ω το τοορειι, ᾶἱε άε ΒοιετΒεε!άειι
νοοι· ιἰο ΒσιἱιἰετεννἱιιΕεΙε νετνειε.ιθιέειι, να” ιιιοιι άειτι
πιπάετιιιιιιά

ΠΡΙιειι επ ννειι€οιι πιο!! Μια: οι8οιι:ιιιτάιΒο

Ηειιι·οιι οΡ εο!ιιιάετειι Κου. Π: ΗοΙΙειιάετε ΙιεΒΒειι Βιιιιιε
εειι' ΒοεΙάΙιοιιιπετ το Βο11ι€ , Κιιεει:ι.ε δειιιιιιιιιά, όιε πω·
που νει·άιειιιιτειι !ιοο88ωοι:ιιιτ ποτά. Ποοιι ν:ι.τι «Με
πιω Ιτιιιιετοιι , εοΙιήιιι: άε Βου·ονΙιιιιιάο βετ Παω τοπιο
Βειι νετννιιοΙιτειι πω άε ΒεεοΙιετιιιιιι8 ιιοε Βεειιιιιτε, επι
νιιιι άε ειιιιιωοεόιΒιιι€ νιιιι Με! ΜΜΕ.

Μάιο: ιιΠο άε Βο

ιιιοειιε επι οιιειιιιιιιοιιΕβιε 8οΒοιιννειι, οιι8ει·ι8τ οιιι νοτ
ετο]ιβιο Ιιοοίάειι Με άεΗτειι , ΒεΠεεάΕ 1ιετ τε οιιτε€Β Ζοσ
Βειιοετιιάε ΡειΙειε , δικ ιιιοιι ιιιι πιο: απ? άετ Ριιιιιιειι

(215)

8εΦωινό

ΙιεεΠ,

Μ .όση ί118ειΙ18 "τι ΜΕ

ίπ

Μ Βοοσ|ι, ίπ ὶοφὶἰῇξΒεἰἀ άειι εει·εωπ Μη;; νοοι· εειιοπι

πώ ισα Με! οπνοτᾶτε8οΙῇΚ @η , β. , Με ποστ εαπ Βο
ναιι8επιἱε. νοο1· ΜΕ οει·ειτο @Με 2011 ΜΙ: τιἱετ ΐτειωἰ , επι

νοοτ Ιιοτ Ιεια8ετο ΜΒο11Μ48ννοΕΜπά Βοτιοο8 @τι ΗΘϊ ὶε εαπ
8τοοτ, ιπϋά', “ΜΙΚ νετάοοΙά , ωνειαπιιοοᾶὶε, τοοᾶ8ονετΗ
ΕπιιΠΙΠΒ , ω εστι ἀ0τ11° 20ο οιιΒε!ιοιυπειι, ψ Μ ε1ῇοφω

@Με οι; @η Ειιάάσ 2νή:10π τπο€εΙ: άοοτΙειωτι. ΟοΙ: εο!;ι.ϋηΕ
Με;; |›ῆ όΒΕ 8οΒουνν, Βί]20ιιάετ @Η εσεΙειΒειι ω ΜΒΜ;;
σρ τΙο Βο!σιεύσε σρ θα παω", άυ.ειι· Με, Πωσ. ε=ιπάο
φαμε Ζῇάε· @κι ΜΜΜ

νοττοοπτ, ω; Μπιτ

›ιο:1ΒΜΒΜ ΕΩΪΩ!”.ἱΙ1.ϊ8ΛἴαὶΘΙ1-_ Με ΒεετεΙε Μετὰ , :κι
Μιι00τΙϋΧο οτοτνν08ἱ08, _ Β94°εαΜά; 011 οπι8ετννῆἱἱεΙ‹! πιεί

ΒοΒοο;ΗΒο ΜποβΜίπε ΑΦΜ :Μι »Μπιτ άι:: Μιὰ Καε_
Βοο1ι Μ μου μπω Βε1ιοοπ1οτιμιΒΕΒΜ ΒΘΒ011Μ7811ίοϋ:

μεΒΕε]τ νοηνϋτ ω εττοΕΕεπ.

`

Τει· ιιαπωοώΒίπε πιο ‹Ιε 8ο1:5!όει·Εξω68 , ΙιεοΒ σο!»

Μ· ΙΜ θοιινοτπουιοκι€ οΙι!εκι8ε !εωοΙιωαϊΒο θα νοιοοι·οιι

Φ ροἔἱΙιεοιι αποΒονουά; αι οοπε ειΙοοΙιτε 8οτί118ε :Μάθ
Ψ01%118 'πιει Μ ΜΜΕ ιἰετ Ονοτὶιεἱά , 8ενοεΒά Η] :Ισ εε
Φωε1ϋΕΒΘέέ, 0111 ίο088.118 το νετΙει·ϋΒοια Φοτ ά0 Μπετ
εω011 άΘ1° ν!εια:116οΒε εο!ιοοΙ, πιο8 :ποπ ἔωοοΒΖειειπι
εοΜετι, οπι ι;ΡοοόΞε ἰιι ΗοΠατιά οευσ ΒοΗει·ε Μπι ιιἰ2
ω» Μάο1νετι 8Ιοεά οΡ ί:ε·ννεΗτετι.

Μοπἰεοοπ άει· ἰῇνε·

1°ΞΒΦω Β008ίέ118.τε11 Μωβ: Νώε ΒειΒέ ἱπι2τ›‹:11$:ι 011 ο11δει·
δοποι:ι 2ἱ]τι ει· , ό.ίε εἰοΙι τοοάε 8ι1ΜΗΒ Ι1ΘΒΒ8Ι1ο1ιᾶετεοὶιεἱ

43ου. Ηετ ἱε το Βεῇαπππειειι, ᾶειί ‹Ιο ὶιινἰοοά νειιι ΠΔΠ»
07Θ1°θ.Ι 20ο εἱἔτβπιειι· ίε.

Πο ιιἱειιννετε ΝεόοτΒιπάεοΒο

80Μάε1·εώιοοΙ Μάϊ 2ἰΩΪι 8ενοτι11ά τω” ὰ: Βοι1άε αἰτ

νοειάΒΒε1ά ‹1‹ετ ΕτΜ80118ω

Ηπα: 5σωάετε ετοΙΙοιι ,

1 Μ» 1
11111111 1111 άι: Με1οε1ο.111·, εε1ι 1111111 1111 8111€θ18 ετεε11ει1 πι
11ιο1ι; 11ιε1ι 1111111111 111:111ε1ι τε11ε1ι 111111 1.ιι1111ιο1ιοοηιετι, 1111
1ε11ο1· 1111111· οιιε1ετεο11ε111ε11 οΡ 1181: 1111111111 νιι1ι (1ΘΠ. 1·ε1218ετ,

618 11ο8 οΙ› 116111 111111 αΐε1111ιάε 111. Ζῆ 11ε1ι11ε11 -11ο1:1ι1θΕ 811.. 1

11111111, ά111·ει· 1ι1ε1ε νο.ιι 1111 81108 111 1νἱ11ἀε1ι 111 111 11ο 1ι11.->
111111, 111111 81θ01118 ννε11ι18ε 11112ο11όο11ιοι1ε1ι νο11οο1ιτ 111111

11:11 80011, 111111 111811 νεα 1111111] εο11έ:1·Ρ 1οε21ε1111ε νεωτ

Ι108111'1ε 1111, 111ε 411111 1111111111 πιο 65811 8111111111 1ι1ε1:11111ι
νοο1·ετο11ε11; 61ο 8111111 εο1ι1Ρ 111111 11ιο.11ε1ι , 2ο11άε1 Ρ18Π1ί 110011
Ρ1:1.1ι11, 1111111: 11061· 1111111, επι 11110 ιε11ε1ι ε1ι 1οιινσε1ι 1111. το

1€ε1:ε11ε1ι -- 1116 1111111 1ι1οεε1: εο1ιεερετ111ιπιο1111ειιι , μαι
Μ.71)116.ΩΓ 21111. Π: 1111111, 1111: 111 2111111 1111ιΡε1·161ι 111111 1110

Βο1111πε 111ο1111811611οπ, 1ε11ει· 1111111, 200111 επι 11ιιοοΡ ιι111ι-7
εο11οιιννο1111: 1111111111 , 118811: ι1ο1ι 111 2111ιε 1ιο11το1111ι11118 νετ
ε111,1111 πω; τω 111εει·111:11το1 εο1ιο1ο11.
11.1· 111 εε1ιε θοι:ιι1111εε1ο 11ε11οοιι111, οι:: 11ο 1188138 νωπ

1111:1ιεεε1ε11 11111· 1ι1ει1ννετε Ηο11:11111.οο11ε Μοοεωι·ε , νοο1· 11111118
1·ε11οιι11ι8, 111111 το 11οοΡο11 , ε11 11ο Κο111118 1ιοστεο111το1ι

2ο11άο1ι εἱ1ι‹1ε 11ια1·111Κε θΘΗΘ ιιι111ιι1ει·11ε11111ε 11ο11ι. ΟΡ 1111:
τ1111ε15Ρ 1ιεε11: ει· εε1ιε 18111:οο11518111118 παπι ύνο1·1το1ι 111111
1ενοιι11ε Μεεε1ετε 1318818.

21] 111, 11ε11οιιι1ε1ιε ννο11118ο 1111:

2οι1άει·11ιΒε11, 11111 ε1εο111:: 1.1ε1ι 8011111111 1111111111 1111: 11111 οο8
νε1·11ε2ε1ι11ε , 11111111 11ιε1ι οι· νε1εο1ιε1άε11ε111ι11οο1ε11ιεο11, ν111ι
1911111011 ΡαΡ1ε1· νετν1ιαι·ά1Βά , τοεεε1ει1ε1ι; ννειειτο1ιάει· 11111111

ννι111 , 11110 11: 2ῇ1ιο 11οοι·1 ι1.1111ι111111ο. 111 11εϊ 1118ει11εο11 δε
11ο:111ε111οό1ιετε111118 111111 8ε1:11ε11 116.11 11111: νει·111οΒε11 111111

ι111111·111έ1:111ι8-, 11οοι·ι11ο1ι πιω 111111 11121111, ά1ιτ Κ1θΖθ ιι1ετ 111111
ννο1·11έ11 εκ1‹1:›ι·18ε1:1·1ιΒ1:· 110011- 1111 1ιει1ιν1το11ά11ιε 111111 Ναβ

1:111έο11]11ε 11ε1ιν1ι1111ι11α1ετι 8.11θΘΙΙ , 11οε ο11ο111:11εει·1111: οο11ορ
είσ1ι 21111111.

1)ε18τοοτε εο11-11άο1·11ε1ι111ι1 11ι1111:ιτι1το11,

ζ(

πιό

)

Μπιετιπι , ιιἰετ νυπειτορ' ιπειι εἱειι πιοετ; επ ιτε νει·ιποεππι€
πει· επιιαπιεπτ , άοοι· πετ πεεεποπινεπ ντιπ Με ιπε πτειιιι8

πεόειι , ιιεειπτ ιἰεπ πεπ8ε·ιιιιπιεπ ιπιππιπ ντιπ πετ εεπεεΙ πεις.
Ενεπενε1_ π ει· εεπ εεπἰΙἀειετιιπ , ότι τε8ειι π άε ονειέπειι

οΡννεεἔτ. Ηετ πι εεπ τω; ντιπ ιιἱτετεπεπάε ι-ιτ:πωιι.τιειιΙ2
πιετ ετ ιιειι εεεετ επ ττε νταειι·πειά, επ τενεπιι ιιιετ πιεει·
.γιιιάιπ8 νοοι·2ιειι , άε.ιι απ, πωπω στο πτει·πετι ντιπ Ψι1.ιιιιι

πεπεεπετεεπτ Ηετ νει·τοοπτ .Μπι $τεεπ ' οΡ παπι οο8εππΙιπ ,
ννιιωπι ω; , νοοιιιειπεπε επιιάε , οιπ ‹ἰε Μπιτ τε πιτειι νειι·επι

.επ ιετε επάετε Μι άε Με τε νιιττειι τοτ Ιενειιεοπάετππιιά ,. ιτε
πιθ.άεπ. ΟΡιππω, επι πετ ιιιτπαπ8ποτά οΡ τε πειι8ειι , «πιτ
πιει· ννετε!ά απ] πεπεπά ιπε.πεπ , επ .πω δτεειι εειι πεπε

π" πεείτ οΡΒεΖετ. νεπι Μιετπι π. ει· τι; τε8επνιτοοι·άιε;
επ πε ε.τιπε ντοιινν νε1ι .Μπι , πιἰεττοοιιτὶΒ εινα· όεε πω»
απ” νετπεάει·ιπε ,

επ τετ πεει·8εάτππτ άοοι· ιἰε νει·

ννειεπτίπε· ω πετ πιειιιν »τει-ιτε ενειι ννεἱπἰ8 νοοι·άεεί
και] ειιιιιπι·ειι€επ ,

(ινιιιιτ .Μπι που εεπ εΠεπόπ.ζε ειιιΡει·)-,

Βεείτ εειιε εοποοπε νοοιετεΙππ8 ν:ιτι οπΒε2οεπτε εττεπάε,
Π:: πεπ ει· πεπει· ντιπ ) απ ιτε δεπιτάει· ντιπ τπτ ετιιπ πι
πετ νει·νο18 ποοε πι! ετιι€επ.
ικοιιτι:ιι, νειι ΑιιτννετΙππ.

2ππ πετεπιι πι δ. και] Βεατ
Εετι ειπάετ “τι ντιπ άειτειι

πιεεετει· , άειτ πι Βεπιεπ ω, ιο ιιιὶιιτ:ἰ8 επ οππερ:ιεΙά:

ιπειι.τ ππ πεείτ οπξ.ιετννιιτετά ττειι ι·ε8τεπ νσε8, ιπε τοτ πω
ι·οειιι πω, 8ενοπάεπ.

Ετ πι” πιει· τννεε τειιιιεΙππ Βοε<

πε ετιιππειι ντιπ Ο. Ψιιι>Η:πε , ενπετνεπ πετ εειιε άεπ
ΑπτννετΡεοΙιεπ ειπε, 0ιιπιτπιι Μεεεγε, νοοι·ετεττ, τει·ννιιΙ
Μ] νει·Ιιείει πι. πι ω ετ8ειπεειι ω πιειι ει` νιιιι Ζε88επ ],
πετ άε πενειΙΙιεε οπεεπιπ επ πετ ίι·ιεεπ νοοτποπιεπ ντιπ
Βετει.Ειτειι θπιιά, πιετ τε νετ ονετεεπποπιεπ πιετ Ζιῇπ επι
πειεπτ. -- Ηετ ιιιιάετε νει·τοοιιτ εεπ Ροι·τι·ετ νιιπ νειι [ΜΚ.
ιθ

Κ( Με

)

Βειοιιοιικιιιι66 πιει και· πιο! ννεΙ8ενειΙΙΒιι :και Μ..
ωεειμ ιιιε Μπι νοοι· ιιιοάι:Ι Μι Βοιιιειιει, Μι δε Μ.

ιιιειιετεΠιιιδ ιιει· ΠοιΙι8ιι ι"ωωιθ. νιιιι διο ΗοΙΙωιάιο!ιο
δοΙιιΙάειο, άιε :Μι το Βο11ι0 ΙιοΒΒειι 8οοείειιά, Κιιιτει:
πωσ, Ρι·ιι.οο επι Μπι, Βοετιιιιιι οι· ειιιΕΚειι , κινε.ειτνιιι
ιιιοιι ειιι:ει εε88ειι Μπι , τιιιτ α; Ι:ιι1οιιι: τοοιιειι , επ Με!

@Με ΒεΙονειι. Ε: ιο εσυ οοιιοοιι θιιοΙτιιοΙι ΜΜΕ άσοι· 7
Ει:οκιιοι.τι·, επ ειιιι £ωιηθ Πεύκο Βιοειι άσοι· Νι:·ι·εσιιιιιι ,

πιο Βοττετά:ι.ιιι. Ονοι·ιεειιο , οοιιιΒο ννοιιιι€ο Βοεπιο Επικαι
εοιιιιρροιι επι ΖεεΒειιιιιοιι ιιιτ8εισιιιιει·ιι, ιι Ιιετ νοι·άει·ε

ιιοι:ει· ΤειιιοοιιποΙΙιιι8 πω ιπειιιιε Βειιιι8. Π: ΜΜΜ
@τι ιιιιιοι·άιιιιά οΙΙειιιιι8 ιιΙοοιιι.
Μ. 1. νικ Βιιιιιι , πιω Αιιτννοι·ροπ , ιο θα ιιισειιτ Βο
ΒιιιιεΙ:ιΒάσ Βιετοιιοεο!ιιΙάει· ιη Νοάοι·Ιαιιά. Π: ιιοιιιιτ Ιιειιι
πιει @οι !ιοο8. Ή: 8οΙοοί, άι!
Με! εισαι: ιω1ιω Ζει·
τισιι Μάι! ΘειοΙιιΙάει·ά, ΙιετννεΙΙ: Θου άει· 6οΒοοιιοτε ιι·εΗτειι
νοοι·ειεΙΕ πι! άι Διοιινιτοτε εεεοιιιοάειιιε. Βοοιι Μι Μάϊ
ιιιιωΙο.Βοπ Βο8ιιιιιι. Πιι ΙιεοΒ 26% πιει εειιε σρ νσειιιι·Ιιειά

μια ιη Με ιιιιιιιτιοιιιι:ε. Πι] Μιά! ιι:ι·ει.τειι οτι Ιιιιιιοτι ἔθ
εοιιιΙάεπι , άιο πιει Βοιταιιι, επι ιιοοιτ Βοετοιιάειι σρ «ιο
μπειτε, πισω· πρι οιιάει·ινοτρ ιο νοοτΒενιιΙΙειι. Πιτ οιιιιοι·ι

ννοι·Ρ ιο ‹ιε Βιιι·Βειιιοοετοι· νιιιι άοι· ναι, Ζω Με Μι, τῆ
61518 Με Βειε:8 πιο Πιγάειι , 6ο ιιιιιιιειι‹ιε Βιιι·84.ιιιι Βο
'Φωτ.

--

.

-

-

ης;

Ά

_.;

.

:·υ·-«ς.”υ_·9"-ΣΗΜ

..έπιξ£ετιἰιιπι, έ: δεΡ£ειπὐετ α8Δ18.7

!

Τοεπ εκ (ω ιωωιθ ιπειιιΙ π, ΗοΠεπό "ω, Βε!:Ιεια8

ώ· Π: πιιἱῇ ΒΜο1· ονοτ τζαι ΜΜΕ δει· 8σωΙάοτΜιιΜ , ΜΙ
ονοτ άετι παὸεεΙἰἔεη ΜΜΜ , άοοχ· Εισ.υρο!ιο Μειοετοτε οι;

άετι νοΙ]εεεωειειΕ υ5φροοϋπά. Πε νετΙιει18

, ΐ11ΒΠΒΒΘ-·

ϊμἱ8ετ1Ξἱε το Ιειιιπιετι ἔσω, Φωτ ο: 0811 τιιοτΚοΙὶῇΙω "πω

τετἰτ18 ΡΙειειίε 81τί]ΡΕ; ἱ‹Ϊ ΜΜΜ: απ' Εκει· 88291ιάθ1,1 επι
1πωιιιοΙήΚεπ Ιοοη , οειιο πιοει·άοτε Μειιειάεάπε το! βετ πω;
€ιιιιτΙῇΙ:ε -- Βεεπι ντοεπιπάοη οΡεοὶιἱΙ: :πιεση ει: ηεινοΙἔἰιιΒ
@τι ΡσιτἰῇεοΙιε ωατιίεται, μου ῇει8ετι “Μα εστι Ιτοιιιἰ Με»
ωιΙεοΒοοιι.

ΜεΙ Βοποε8επι :ΜΕ πωσ οειιο8οβΙόσά],ννεστ

ω: ὶεἀοπε Βοι1άίηΗ ομοΕΜλβε ἔοἀτεαἰά Β, στη έναοίειω
το εοΙιἰῇηειι; «των θε Ει·ειοΒτ ΜΜΜ οΡ Άπω εὶἔοπι' εΙον·ΞΒοη
ω, επι 6ο εοΙιοοτιΙιεἱἀ Μάι Βεάὶετι€ παπι Ι1ατοπ εἱΒοπ
:ιειηΙοΠεε1ιάωι ]ειοΙ1.

Η αεκ ΕτειτιεοΒ ετι1.Ε εάο8:1ποπ ωΒασ.τ8

@απο Βοετοηιιιεἱᾶ, σρ ννὶετ παοκ εεειτιο 8ρκηειεΙαΕιώά ὶε Με
Βοάι·ιι]πτ , ᾶἱο οι· Μπιτ άοεϊ ΜΜΜ: , οΜΙῇ οοιι εοὶιεεῖ8ε2ὶμ
2εΕΕο: Μπιτ 8ι·οί εε!μειτ πω!απι ω εΙειά επι πιοΜ; Παππά,

Βετο Μιηάωι πποεΙε; ιἰῇ- ῖοοὶῇοπ @πιτ η: πω! 1162 €θΒο11&ή
ω ΒΙοεπιφι, επ ΜΜΜ Μπιτ Με! !ιοοΓά Ιιει11εοπ, ε1εοί 2ὶῇ

Έυή εαπ Ιεεππεοε£ετεε Μ άο οποιηοώθη νειτι άειι Ε'ειιι::·
* 16

(πώ)
Ιιοιιι·8 8ι. Οοι·ιιιιιιιι άο Ϊιιιιιε! στη 1ο ΒοΙιειἔοιι 8οιοοι·ά

- Βσιάάο. Μοοτ 8η οοιι ΜΗ ΙιοΒΒοιι - 2ἰῇ Βοκτοιι οι· ιι οοιι' ,
@οι Παει· εο]ιειΡ0: οιι Βο1:ιπι1ά, άοιι Βειο.ι·ό €οεο)ιοι·οιι οιι
ιιοήοε ιιι οι·άο ἐοΒτει8η @πιο ιιιι€οΙο @τι πιει: οοιι ιιιοιινν
Βοι·ετοΙήο ἔοεοΙιιιιῇοι·‹ἱ, οιι δε; Μπιτ Ιιοτ 1ιοιιι ειιιιι:ίοιι, άι:
Μ] ιοάοι·οιι ιιιοι·δοιι 2ῇιι νοοι·Ιιοοΐά ιιιοτ απο είε 00Ζοέ·πο
ννειεοΙιτ. Πι·οο8τ

Βοι·ειοΜ:,

νοοι:2ο1οιι : οιι ιι: Μαι· οοιι παπι Ιω

άο Βειιι‹1 οΒΜΕΒι οοιι »ιοιιοΙοε", οιι ειοΙ0:

2ιο!ι ννοοι· ι.ιι ιιιι.1·ιιιοιιιο ιιιοι: ει! ‹Ιο ονοι·ιεο νοΙ1€οΠιοτι
|ιοάοιι. Ψαιιιιοοι· οοιι Ει·ιιιιεοΙι οοιιιΙάοι· @πο €ι·οοιι ιιι
οι·άο ΙιοοΙϊ '8οι·ειιιεοοιιιΕΙΤ; τοιι άο·οοιιιι·οοιοιι άοι· ΒοοΙάοιι
.Μάτ ΒοννἰῇεἰΒ‹ὶ οιι 8οιοιιιΡοι·ά, £οι ειιιι ή, Υο[88118 πῇπ
Βοετἰρ νεο !ισ.ι·ιιιοιιιο , 2ειιιιοιιετοιιιιιιοιι, @τι Μπιτ 11ο
@το ννοι·Ι: ω, ΙιοιΒοοιι άειειτιιι ΒοετειοΙ::

Ποτ νΙιι8ΗΒ οο8οιιΒΕΚ άοιι ειι·οοιιι άοε ιῆἀε το οιιτι·ιιΗ:οπ ,1
Επι νεοι το οιοΙΙοιι πιο: οοιιο οοι.ινήΒιιοιά ,
οιι «Η όσοι

άσοι· οοιιο ννστιάοι·νοΠο Ιτι·ειοΙιτ "η νει·

οιοοιιιιι€, άιο Ιιή Με: Ιαιι.οΙιτοιιο υΙοττι·οο Ρο.τοιιι" , νοτοιοοιιά

1οι @ιι άσοι· άοιι ΗΙΙοιι ιιινΙοοιι νου Ζῆιι οοΙι1Ηοι·8οιιιο.
ΒΚ @Η ‹Ιο ει·οοτεο!ιο Βο8ι·ἱΡΡοιι, ω άθ νοι·Ιιονοιι!ιοάοιι
δω· ΚιιιιεΙ:, οι ιο (ιο νοοι·τι·οΠοΙι]Ηιοιά οοιιοι· εο]ιοοΙ ,

:και ννοΠεο 8Ιιει1εοοροειι· οτι ΜιοΙιο.οΙ Αιι€οΙο Βιιι·Βιιι·οιι ωιιι·
ποπ , οιι διο τΙο ΕΙι;ςιιιιεο11οιιιειι·ιιιοτε Με οιιιιοννοι·Μο ετοοιι

ΗοιιιΡοιι ΒοεοΙιοιιιπτ. - θοΙοοίοοιιιοι· ιιιοι, άειτι1κάοΕι·ειιι
εο!ιο εοΙ:ιΠάοι·ε, εΠοτι 2οιιᾶοτ·οιιᾶοι·εοὶιοἰἀ, :και ‹Ιο Ι::ιειΕ
Μ! ειοΠοιι. Ετ @τι οι· νοτεοΙιοἰἀοΕιο3 διο νιιιι 6.828 ΜΜΕ
ι·αι:οι·ιή ο1Ιο11Β8 Έιοι·ετοΙ1οιι; οοιιι€ο νυ·οιιιι€ο 8ωστο πινω
ιιοιι >- οιι ΧςιεΙιοοΙ Ει·ειιιΙτιάβε ιι: οι· πίειιι ΈιοτειοΙά , ·11οζνοήειειΒΈ

δο2ο Βιιιιετ#άννοειεΙιοάοιι, οτι 80Ι°ιοΡἰ: οοιιο ΐοιπο , εο!ιοοιι
οιι Ει·ειοιι68 Με όο ιισ.Βιιιιι· 2ο1ττοι- !)ο ιιιοιιεσιιο!ιβιο ΒοοοΕ

1 818 1
18 8188118 21111 81111111 1181111081, 811 211118 81'0012118111.111°88Μ
118 1181811811 , 11189 211118 Π1θ1ῖ1811Θ111 118011 8881118811. _ 11

_

111 8811 181111 8.18 1111, 01ι€8111111118111_88118 1181· ,11το018
111.1181:88110181ι,

1911 111 8011118188 1181111811 01:111811881111181111:

.1118 8811118 811 118 118818 , 111 1181: 8811 1100111: 11811 1101108180
11811 8ΤεθΙ'Π15, 11818811 1111188118 8111111111,

οί 1181181· 88118

811181181οο28 11818811118111, 10111118 88111111!. 11811 1181111811 11788
..881τοο1111. 'Ό'81.Π.
1.1ΓθΠ88818

118

81111118 ᾶ8τ 1188τ1.111: τ0811ι111118 11001111

118111 118 011118 Ν8118τ18111188118 1118881818 101 118

18ἔ8ι11111ο0τ1111;8 11181811188111181181181ι 1181 1118111118τ8 8011001·
Μ81ι 11811 21811 118211188τ1111: 1100τι11811811 , 1108 8811 1111181·

1188111 1(Ι'8.0111188 888111: 81· 108 1101111811 Χ1111 , 0111 118 88110011
118111 811 81'001110111 1181· 11810111, 811 11.18 1Π'8.0111.18θ 1100181181

11118811 11811 08281118 1 11188τά00τ 21811 200 11818 011118 ΝΒ·
118τ181ι11881ι8 8011110818 011118τ88118111811, 118 1181181811, 0111

8811 21111181 11ι11181-1ίαπεξγ181πο 1111 1181118811. 111 11811 11011
18ιι , ΡΟΡΡΘ11 11821811 11ῇ 1ιο11118τ11811 , 111188τ 11881 111881· 1111

11τ1111111118 111 11188 , 111111 111 1118111118 118τι1ι881118 1:11118181:111111811
11811 ©6311 18118011 1111888181; 811 111 1101111 11811 81· 11001· , 1181
Μτ._ 8811110118 ν1188110811188τ8818 2011118τ 0811188 1181881111:11ιε
118τ11811811 21111 11011811 1118 11 0118τ881100118" 881ι11118111811,

1118 111 011 118 1ζ.011ντ8 11811 88Ζ18Π, 811 1118 11001118 1188811111:
1811 11811 11811 (1118 8.18 118 8|Σξ/11-ά,08%9Ψθ ΥΠ.Π 0112811 11111
21111 0111181181118111 8811101080. 1)ο81ι 111 11811 281181, ‹181 81
8811 118181· 118€ 8.8.Π13Ι'θθ1Σ1Σ 11001· 118 1011181811, 811 001: 11001·
118 18118τ111111118.

Ετ· 111 11181· 18 1811818 0811 01811181· 1181118881,

8811 11181181· 01 1Π1081.1θΓ 118.11 θ11θΙ11118θ 11110811, 1118 11181· 111
21111811 11111 (18 1111111 11811 ,1182811 11181. 21111 1188111 118.11 111
1111118 , 811 21111 81001 118‹11·ῇΪ 1188101111 1.11 88118 νθΙ'1Σ8.11118

111111 11811 Τ818ιιι881111811ι 2111811811118 110Π11Ν1181118θ 81811811111·11118111

Ε »ο )
Ηἰ] να:

Βάι άοοΗιιοΒΗ8ο μακ! οζτόοι· ιῆτιο ΙῆἀΒε

τιοοί:ετ1 , ώ!! , πωπω: Βήορ1·οϊκ οίεοΙ1τοοί , ει· ΜΠΕ απ;

ίαπωπιπυ·α ω-ε:ΗΜω οξττοοωΡεττοπ νει-ά εαπ
Βοϊιονο11 , ΘΗ` ό? Μ 8019 άΜτε1·8πά ἔοῇυἱοΒ οητεἱοιιᾶ,

Τνόόι· Μ πο;; 'ᾶετι`:$1ο11τῖ οΡοπ‹Ιο _, άειτ Μαι ?και άσοι·
ο!οιι ·σνεου8ε.Ιω βασικο· !κοιι νε1°είεειιι: »ιςι·οοτ, 8ι·οοτ Σε

8 ιἰο Γάτο.οιαδοτ ΠοΙΐειπάετ6", Ηεροο όι1Ξ2οτιθοπ εϊεωπποπΒ2ί]τιο Ροο2ϋ 5ο Με μ1·οΙεποετοιι, @πιο οποιο ο Βαοονο

'ο τοπιάο ωοΙοᾶἰῇ", 2εἱᾶο:ι δο ΕοοΒοοήοετοτε; -- ο ριικοΙο11·

Μπι ιιιοΙοᾶῆ" , ννοοτ8ειΙωάο ΜΕ νοΠτ. Βἱῇ οοπο εοΙοὅοπι
ΜΗ ΕοπιάΞεάαι απο Ιεννεττο ΒοοΧάοοΙοπ , νο! Βιο1Ιο1ιάο
ΙοΠ·οάο1ιοπ, 2ννοΙΙοπιάο επ Ι.ιοΙ Ι:ΕοΕοπάο Με βετ νοοτ

έκετΡ Μιτοτ νετεοτἱτιΒ , εϊο ΒοΒοοι·Ιο 8.811 να:: οοιι 2ῆιιοι·
ρο66εοΒο ννο11εοΒορεοΙο - οτι πιο , @Με 2ἱῇ άεπι νοι·οοτοτάεπ

οτικιο.Ιτ , ΜΜΕ ή άοι· ΜΜΜ πιο οοοὶὅο ννοἰιιἰ2ςο οιιοΒ:ιειτι
ΕοΙῆΕο 2οΙίάοηΙ:οτε , 11ο ί:: άο εΡεεΙΡοΡ εαπ δω1(1ζω ἔσ
Βι·οΕ:οιι, επι Βε2ννπιατΙῇΚ 2οιι 1110Ι1ἱΘΙ118Ι1ἀ νἰιιάειι, τἱἱο
άο11 81·οο'κοιι Ροοϋεο!ιοιι Βο2ο8νοοτάετ νεοι ἀἰετι τῆ‹ἱ Βο
νεπι οοτιοπι ᾶὶοΙιτοτ νεοι €επιοουο εττειειτἱἱοἀῇοο το.τιδεοΗΚ·
ω. - Πο2οΠάο ἱιινὶοοό ήνει·Ιετ σοὶ: οΡ άοιι ἔωιἐ άοι· ΒοΙιὶΙ

άει·1:ιιπετ. Ετ ή:: Βίοι· Πιειτιο οετιΞ8ο νοοτττο!Η.ήΚο ετιιΙ:
Ϊπειι οΡ ιΪε $ο1ι!οοηετοΙΠιιΒ , ιπ:Βοο11 2ἰῇ ῇυ.ἱπ τιὶοΕ οΡ άεπι

·νοοι·8το1ιά Βορ1ΜΜΕ εί]:ι, 110011 Βονοτι ο.τιάετου άο εφτι
άειοΒΙ: νεοι Με! Ρι1ΒΙΜε ννοΗ:ο11. Ποτ πως, νοοτετοΙΙοπιάο
ΚοΡΠοἱπ Βειτοπιάσ οτι 2ῆι1ο ΙοϊΒοηοοΙου οΡ Νονει Ζο111ΒΒι,

τὶο εοτετο Ύοττἱῇ2ὶιι8 άειἶ οοι·πο 16Ι1ΕΘ20ΙΙ νοτννοοΒτοπάο ,
Η εοΒοοτι Βονοπάοπ, οτι άσε Φοεεπιπά νου άοεο , άσοι·
Χοιιάο επ οἰτμιίτἰτιε ποιο Ει·ιιοΒτοπι Β1ῇΕωιε οτι:Εοωεπάο,
οιιξζοῖοΙεἘεὶὅοη Β 8οοά ιιἱϊἑχοᾶτυἔ£; ωειειτ Μαϊ ὶε ἱ1ι 'Ε Ηοω

εεεο11ίΙάοτο, ϊε1·ννἱ]Ϊ ῇιιἱε€ άιιίε2ει·Με Φ: ΡΙοεΗ8Βάά πιο

τ πι 'λ
Ιιιιτ τω 200 Ιιετιιισιι #σωωά , επι Μα· ονοτοεπι
Κοιιιετιε παπι δεννοοιιτ πιώ ότι νιταιι·Ιιειθ.. Ηετ ὶιι 8εεε:ΙιιΙ
.πω άσοι· τα Βιιι:ιι , νιι.ιι Αιιτννει·Ρω. Βο άοοά ντιπ Κα·

Ιιειιε, άσοι· Μ. δ. νικ Βιιι:1ι, ε. :πετ τοοιιιιοΙιιιι€ οιιτνειι
με. Πι ιιιἱῇιι στη; Β Ιιοτ σιι€ε!ιιΕΗ8 8εεΙΜΒά ; βετ ιιιιετ
ννιιιιι·Ιιοιά επι Ιενειιι , -4 (νιτειιιτ ΒιιΒεπισ τι ιιο8 Μπιτ όσοι!)
Πιι Βεοιάειι @παπι ω; 1τοι1ά επι ΗΜ, άιι ει·οορετιιι8 εο
.ΕιιιιετεΙά; Ποτ Ι:ιοοΗ νιιιι άσο ετοι·ιτειιάειι ετωιω ιιι Μαϊ

ΜΑΜ: Βεάειώιτ, απ” εινα· Ιιετ Βο!ιοεΙο ετιιΕ Βιμ ΒΘΠ
ΒΒιιιιι επ ωωιιω4% παπι ιοΒοοιιιι Ηοιιτειι ,_ Βιε Με ματ
Μπι άει νοοτ8εετε!άε εεΒειιττειιια. Πε ΒιιιιδεοΙιιι.ρροτι ναιι
Βιιοιιιιο1-:Επ @τι νοτάιειιετοΙιιΕ.

0ιιΕ ιι οι· σαι ετιιΕ,

τνιιιιτορ ΜιΠοιι ννοτότ νοοι·ΒοαιτεΙά , @πετ ιιοο1ιτοτε @τι
Ραταείίσα Σουτ ω άο μπι Βονοτιάε ' :Με Π: 80]10οτι :του

νιιιόειι, πιο ότι εεΙ.ιιΕοιιιιι νεα οικω ΡιιιΙτόιοΙιτει· Βετο:
πειτε. Μίιτοιιιι ΗοιιιατεττεΕΙιειι ω” 2οο νετεταιιόε]ίβτ εο1ιοοιι _,
:τετ

ω; τοΙΙ:οιιιι πισω: άειι με” Ιτοπιεπι , ννιιιιιιοετ ὶΒ

ή Με ιτοτΙιενειιε ιιιειιεοΙιεἙῇΙεε Βαιωιιτε νοοι·ετεΙ. Ετ·

Άικ Ματ ω ετιιΗιειι νιιι Εεκιιοι:ι·ι·,

νιιιι Β1°ι1888Ι ,

νοοτιιἱεΠειιᾶο οιιάετ.εο!ιοιόειιο Βι.τετεειετι πιτ βετ Ιενετι πει
σαι 80Ιιε78ιύΠε01° νιιιωΙιοι·; 4- εειι, ννιιιιτοιι εειι σπάσει»

ΡΜ.: τ101ι ιι00ιτ ντιπ τιιιιι Κική ιιςττειιιιτ , ετεΠ: άει Ιιειι·τιι
ἱ0ἔτεΙιῇΙιο δτο0Πιοιά ιιΠοτιιιιτι.ιιιι·ΙιιΜιτ πισω.

Υπο Επεκ

ιιιιιι , τι» οΡ όση (Μωβ. νοοΗιοιιιτ, αΙε εεΡειιειοτιεοτώ
ναιι Ζ. Μ. άειι ΚοιιιιιΕ, -- (πως Η: νοτιπιιοΙιτειι, ΦΑ άει
απατά: νεται @Πε Μεῇεετοὶτ όιειι @Ποτ οιιόει·όειιιοιι και».
Βοτοτειι τα! ?) , -- εῆιι Μου Μαι ετιιιιΕοιι , εετι θι·ειιτειι επ
τιειι Το!επιεοΙιιιιι , ιη άειι εΙεώ:ιτετειι, :Μετά εε]τι1ιιετε]άειι

ΜΙ. Πο8 Β ει· εειι εΪειΡοιιτΪο @πιο ντιπ Με, ιιι εαπ
νοτ118νωι τοστ” απ” ειναι οιιιαΕεΙοοε.

Μοπι .μεσω Ιιιιάε

(

Με )

«Με
νοιιά ()Ιιινε!ι|πιιι8
π: εΠειιάι8ττειιι
Μπιτ!.
.Μϊι·ιιε
Βιιοι:ικοιιι·ι:ιιε
άοοΜει· , όσοι·
ει:ιιιΙδειιιοιι
Μειιιι·ι·ιι:ναι

.Μπι $τεετι Δια ονει·Ιιοει·ΙιιΕ, Μ; εο!ιιιιιι ιιιῆ αεκ "τι ά6·
1ιοι·ετει!ετε ειω- ΗοΙ!ωιόεοιι€ ω1ιωι το ειιΠετι ικτοπιοιι., επι
ἀθιι
200 νοκ
Βοννοιιᾶετειιεννειατᾶἱἔειι
ιο.ΐετεοΙειι ΙιοεΒ: Βενν:ιειτά
εοΙιὶΙἀει·,
, 8:ιτιεοΙι
οι! νέοι”
ιιἰετ ιιιΙενειι
άο νετ

Με ω ειιΠοιι ιιιινοΙ8ειι.

ΗΜ; πω; νειιι Φ.ΠΗ:ιι, πιο

Ποτάι·εώι!:, (διο Πιιιιιε το Ριιι·ϋε ιε , Ιιετνν·εΠ€ Μ] Μπι! Ζοιι
δοοιι , !ιοο απ· Ι:ιοο Βενοι· το νει·Ιειτοιι , επι τ, ΙιιιΞε το Κω

ιιιειι ειιιάει·ειι), Θωθ ναι! Ιιοοιι νοοι· άε τοε!ιοιιιιιθ. Νοθ
Μπι ·ιιιιάοι· εο!ιιΙάει·ο ΚιισειιιαΛιι, ἱε σοὶ: παει· Ρ8.Γ.ϋδ 8ε
εει.·ι.ιι; Μ ε» ειιιι 11ιειιι νειιι 8ιωτ θειιιο , πιω: εισαι οιι
1ιειι πιιιά όεε νειιἰειΐο , επι Π: πω, Μ!

νει·Ιοτειι ιο·

Τοειι Π: @Με ΗριΗΒε ΕειιιιιοΒο νοοι· ‹ἰε οει·ιπε πιω! 28.8,
οοιιοειι
ει: Μι νεοΙ νετᾶιειιε£εΙιῇΚει·° διιιι Πι ΜΙ: Βή
εοιιο ὶννοοᾶο ΒοεοΙιοιιννὶιι8 Βονοιιό.

Βι· @τι Πει· νει·

εοΙιειάειιο 8σεάο άιοι·ειιοοιιιΙθειτ. (Μ άειι οιιιιιινο!ΗΒιιι·οιι
<Ρο·ι~ι·ι:ιι ΙιεΒΒειι Βεετιιάοει·ά: - οιιάει· Μαι νει·άιειιο.ιι
νιιιιιιοιιοιιιιονιικ ειι νι:ιιεοιιιισιι 8ειιοειιιά Με ιινοτάειι.
ΒοοΙι να! ΒειεεΕειι€ :Η Με:: › νοι·8εΙοΧειι Μι ι18

ικ:Ιιοοιιο νει·2ειιιιοΒιι8 οΡ Μ! Μιιεοιιιιι νιιιι ουδε Μεθε
ΐοτε! Παει· πιο ιιιοιι @άι ·συ·ωι·ΙιιΕ ιιι ἱτιιιιετἔειιοτ τοΒιιι
ιεπι εεω.ιι.

Μαι νεοι: ιιωιιιινιειι]Κε παει· το Βοἔἰιιιιειι;

ι·ιοΒιιιιιο, (ΜΑΜ

, ΒεΙιοοι·τ ‹ἱο ννοιιάει·εο!ιοοιιε αποκά

ειο)ιοοι νειιι θιιιιιιιιιι Ποιικν (Κ: εει·ετε ΡΙειειΙε Με ΜΗ”
άειι.

αχ Η εειι νετιπΗτοὶῇΕ Ειιιιει:;;εννι·οοΙιι, επι Μαιου

οειιο ι·ειε ννιιιιτά; οι·ι :πιθανά Ιω.ιι πιω (κι ιιιννεοΙ πω:
Άπω Ιι:ιιιάειι ΒοάεΗ:ειι. Πε νει·οο!ιοιόειιΙιειά νιιιι ΠοΙιι:άσε ιιιι28ειοοιι€ειο νοΙειι·ιόιιι8 , >- Με εΙΤοοτ νικ Με 8ο

Ιια:Ι -- :Η εΠοε όσοι· ιΙα:Ιιτε Ενω Ηειιι·ειι ιο και;; Βοι

(223)
Βι·ιιετ, ιο οιιν·οι·δοΙιβτοΕιΕ. Ποτ νεο οοιι ι·οοιιιι·ιιΙω (12,8' ,
ιΒο οι: Ιειιιιετε.τιι]ς πι; οιιω:ειειτι.

Επι ιιιιιι άίο νοΙιιιειειΕτο

Ψ00Ι'ίΒΧ'θ1185Β18 νου Βιιιιιιιι.ΑΝιι·ι·, - ιιο ι:ιειοΙιτννοοΕΕ, οοιι
πω: , άειτ οοιιο Ειιι·οριεο!ιο νοπιιοειτόΙιοιά 1ιωι , - Ιιοι
δι:ειο11ιοΐ οιι2. , - ΒΕΠ8.ΒΑΔΕ8 νοοτΒτοΠοΙῇΕο` ΕειιιιιεοΙιειρ
μου, -- .ΠΝ 8πειτο ΒοοοινοΠο ννοτιεοτι, - Βιιιιιτισε οιι

παοκ ΠΠΚ, Ϊειιιιιιιε οτι Οειι·.ιιιι:, τω· Μπι νιοι.ιιι: οιι
Βέβαια , οτι Ψουινειιιωινο οτι ΗΜιιιιιιο, οιι (Και οιι
.ΒιιιιοιιιιΜ , οιι Ιιοιιάοι·ά ο.ιιτιοι·οιι!

ννοΠι οοιι εο!ιο.ι: τοστ

πιο ιιοι·ιιιιιοι·ι.ιιε!
'
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Ηετ εο!ιοιινντοοιιωΙ Κατι :Πει ννοΙ σπάει· άει ΜΠα
ιιιτειιιιιιιιιιι€ειι

άει·

Νεάει·Ιωιάετε ΒετοΙά

ννοι·άειι.

Πο

ΔΙε:κιιιιάιήιιιιοΒο νετειιισ.ιιτ, ᾶἰο ιιισεετε.Ι ιιι νει·Ιιε1ειιιιο ,
Βοεοιιτῇνειιἀε ειι άτιιιιιειιΞεοΙιε μπαι] ννοι·ιΉ: Βεβο2ιδά, ιο

νεο! το Βε!ειιιιιιοι·ειιά, οιιι άε Ιιετϊεϊοεϊειι ω το άτιιΗπειι;
ειι άει ΡειιιΖε , ιιι ΗΜ ιιιικ1όειι νεο ιοάετοιι ι·εεει, άιο νοι
εϊτεΙα τιοοάιΒ ἰε , οιι·ι εάειιι Με εοΙιεΡΡειι , ΜΜΜ ιισ.ιιι· νει·

εοΙιι·ΞΕΙ:ειίβε εειιτοοιιι€ αι 0118.2.1180118ει111

ΕνοιιννοΙ

ιιιοετ :που Βειιειιιιειι, ΦΑ, πω: άειι ιιιτννοιιάι8ειι νοι·ιιι
ΒεϊτεΠ, (ιο ννεἱιιἰ8ε Νεόει·άιιιΐεοΒο 'τοοιιοε1εϋ1ΚΧειι νεοΙ
ιιιεει· ονετεειιΕοιιιει ιιοΒΒειι ω: ιἰε θι·ιεΙ:.εο!ιο , άειιι εε
ιιιΒε ειιάει·ο ιιοι· ιιίει1ννετε νοοι·ΙΒι·οιι88εΙε ιιι θ.ιτ ικά:
σοι: 2ῆιι ει· ΙιτοΗιειι , νοοι·ει.Ι ἱιι Βιιιιιιο τοἱῇειι , άιε Μ]
ιι.ϋΒιιειιιειιάΙιειά Φοιιιοι·Εβ: Δια. [Με Νεάετάιιι1εοΒε Με]
ω" βια ιιειιιιιιοεἀἰἔἱιι8 ναιι άειι δοΙιοι1ννΒιιι·8: αι: ιε ω
ιιιεξει· ῇιιιιιιιιει· , οιιιάειτ , (Ματ Με! ἔσω! νεο Ιιειι , Δω άπο
---ι-----

("'). Ιιιὰἰειι νάϊ, ειναι εΙε άι: Ρι·ειιιεο!·ιειι, «ιο 2Π]ωπδε
πιωιΙσπ ιιι οιιιο ΒΙΒΜΠ(ιΙ'ϋΠΕΠ νοοι· οιι€εοοι·ΙοοΗ ΜεΙάειι, του.

ιἰε δ. πιἱεε0ἱιἰσιι πιο! οσιιἱ€ @Μι Βιιιιιιοιι ΜΒΜ.

.Όι Κω.

α Με 3)
τωι.Γ ιἔιιυ`υου Ιονιου, οσο οποιοι-Ε” 'ου νου Βου, 65ο οι
Μου οποιοι; σρ 2οοιο8Βου ,. ιιοο ουΒοάιιιτιουά Βοι·ιιι8 ιο ,
Βοου ιιιιάάοι , Βοοοιιιικι οιιι Επι· ιο νοτιιοιιου , ουδοΒι·ιιιια

'ιυοοοϋ8οιετοιι ννουάουι Ετ ιιι]ιι ιυ ιιοΠ:ιυσι 8οοιιο οιιτοιιι·ο
νου Ρωτουιο.

ι·ιοτ :που υιοοι€ο @που , ιουιιιιιά το νιιι

σου, νου ννιου υιου 2ο88ου Βου, ιιει! Μι άου ιιωι, ιι
οοε τιιοτ οου ΓοτεοουΙιῇΙ: Βοετοιιυ , ιιοοι· Ιοιιοι·ιιιιυάιΒου αιι
·'ιιοικι νοτιιιουι:: σου ιιιι ουιι‹ιτ οουιΒο ετοοιΕο Βοννοοει·οιιο

ιιου, κιιο Μάο” ιοτ 2οοοιιιι€οιι ΜΜΜ 2ουειουω.ουιΡο
·ι·ου,ιιΒ Βου 'ΝιιιιουειειΙ ιοουοοι :οτι‹ιο οου' ιιιοιιννου
μ-ιιιοι έονου , ου οουο Βοιιοοι·ΙιιΙιο ΒοΙοουιυΒ ειιιυΒιοάου.

Έ)ο 8οοοιιιιιιιιοιά ιιοι· Με! Μι: Μ! οιυ‹ιο το ννιιιου οιιιιιου
ιιου, ο οου ι;ω νοοι·ννουάεοι.

ννωιιιι, ιιιοιιιιι.ιιιι οιιο

ω Νοέι·ιιιιιτεοιι νοι·ετοιιιι, ΒοοΗ: ιιοτ ιιιιυιοι· νοι·οοιιτ , ου ·
ιιο υιτευταιιου νου Βου, ιιιο ιιοτ ιιιο£ νοι·οιο.:ιιι , :ου ου
νοοι·ουάουιιοΠιυΒου 8οΒοι1νν‹ι, ουΒοιουιοιιιΕ ου ιιιοιι;ι.

Πο τωιΙ Πω , 20ο ου Π: ιιοιάο , «ιο Βοοοιιοτιιιιυε νου ιιοι
ιοουοοι , ου Δια ισ ιο ιιιοοι· ιιιιυυιοι·, άουτ ιιοΩ οι8οι·ιιοοιι
»κι 200 ·ννοιυιε Βοιει·οιιυτ οιιι οι» ΒοΙειυΒου νου ιιοτ ιιιιι·Βου
πρ; Ιονιου , πο” ιιο νοΙΙ:εννοιιιΡτοΕουάιιοιά οου ιιοτυοοιι

εειιιοιιιιιο ου ΒοιειυΒιιιΕο ννοι·ιαιιι8οιι ο νου «ιο ιιιιι8Έ ,
ου ννειειτ ‹ιο υιουοοιιου, ιιιΙεννιιιο που ω ουι·οειο, ννοι·άου
ΒοοοικιοοΙά υιιιιι· »οι υιοοετοι·οοιιιιΡ , άειτ ή ονοι· ιιο Φουλ
Βο:ιιιου. Π: 8οΙοοι', ω Ιιοτ 2οοιιοοΙ νου εοοι· νοοι Βοιπ.υε
ιο : τοι· Βοννοι·ιυΒ νεοι ιιο υιιινοι·ιιοιτι οι:: Με!. Ι)ο ω·

Βου ει:ιτυοΙτ άειιιι· ιιιοτ> Μο υπο ΡιιΙου νο οοιιιοΙου ιοΒου
ιοάοιιο 8οι·ιυΒο υιοιιννιειιοιιι, ιιιο οι· ιο Μαιο 8οιπ·οει:

ινοτιιτ. ιοάοι· ιοοεοιιοι1ννοτ ιο ιυάο1·άοειδ οοι·ι Βοοοι·άοο
Μαι; ωιω;ι νου ω" ι:ειυοοΙ, ου νεοι πιο ικι.ιιο , τιοοι· ‹ιο
θοάετιιουειιΒο ι·ιονοοιοιιι , ου οπου πιο! άου οοιιοΙο νοτ

ί( 328 )
-τιιιιάτ, επ όσοι· εε Ετιιισιτειιετιιοε ΦΠ Με Βιιεοιιάει· Με
Με πιει· 1εετετε, δε _νυ=εΙάει.ιι.8ε»τιιο!ιτ ε" ΡιιΒΙιεΕε:Βεοοι·

@Με 8ειπεει·ά πετάτε

ι

Πε δειιοιιινΒιιι·ε Πάει· ιιι Ϊε Εεεε'. ἱε εειι ιιοΙιοοιι
.8εΒοιινν , ειι βετ ιιιενειιοιΒε ,: εΙε οοΙι εε ο.εοοι·ετίειι ιιιιιι
;ιιιετ · νεινειιΡεΙῆΙε

ΠοεΙτ άε τοοιιεεΙγειτοοιιιιι€ειι- ειιιι

.ιιιεεετε1 ι.οιεοΙιτ ιιι€ει·ιετ, επι πετάω εΙεοΙιτ ιιιτΒειιοειά
Πε εοΙντειι€ νεο εειιε εεε εοΙιειιειι ικ·εΙ _άεΙιειι νεο. εειιειι
4ιοορ νετΕειιε!ιοττειι ,- ειε ιιιετ ιιιοι·ειεΙιειά ειι ειιεειιιπ
:0ϊετάειιτ @οι , επεετάοοι· εειιε Βοοτ , ειναι. Με εεε του ,
ιιιετ Ι:ιοι·τειι επ ετοοτειι νιτει·‹ὶ νοοι·τεεάιιεγειι , ιιιτ ιπεΠεε
.τοπ εειιιεειιει·ιιιεειάε τοοιιεεΙ-Ριιιιεεεεειι εεε Μιά ιιτειι

τω. Ηετ`τοοιιεε]8εεεΙεεΙιεΡ ι·ιτεε εεε Πιι.ιζτεοΙιε εοφ). οιε
παπι :λειοτει·όε.ιο ΙιιειΙιεειι πιο.: Βε1ιοιιιειι ,γ ιιε ονει·οΙιιΓεεΙε,
εοο ιιιειι εειάε , νεο εειιε δοάειιίειιιιεΠε,

θ.ιε εειιιΒε

ῇειειι 8εΙεόειι εειιε Βι·οοτε νειιιιεει·άΙιειο Βειετ.

Πε ιιιιι

ως ι·ιιεε ιιὶετ Μαιο , ιιιεει· βετ εμε! Βιττει· εΙεοΙιτ: ότε
εοτειιι·ε εε1εΙιειι ιιιεεετ ιιεει· οιι€εΙιΙεεάε ΒεεΙιιειι, «Πε
Ιιεκιόειι Ιεειε11 ετεΡΡειι εΙε ρεειιιπειι , εεε ττοτεο1ι έςειιζετ

εεττειι

επ ιο. ‹Ξε ΙιιοΙιτ @Με γ

Μειι ερεεΙοε εειιε

Πιιιτοο!ιε οιιει·ει επ ειτε 8ειιοιιννοιιι·ε να τειιιε].ιβι ινε!

Ιιεεοοιιτι δε τω: πινει: νοΙ ννεΙ8εΙιΙεειιε Πεάειι. Πε εεε
πιτεεἰ8ε· ιιι·οι.ινιτειι άι·οε8ειι εΠειι νεο οιε ε.ΐεειιιιννεΙιβιε ,
εοοιιειιεειιιά ίετεοειιΙιβιε ιιιιιτιιειι , άιε εεε νι·οοννειιΙιοοΓά

ει· εισαι ιιιτειειι εΙε εειι ιιειιτέ!ιιεειεΙι, άιε Βει·ε Ιιοι·ειιε
ιι1ιτηιι·ειάτ , οί Με εεε ν1εάει·ιιιιιιε , σε Βετο ν1ει·Ιιειι οι:
«εε ενιιιιιειι 1εετ Βεάάειειι:

, όιε ει· εε!ιτει· ει, πιεις ει·

ειοΙι εΙε εειιει·ιιι νεο Βεόιειιειι. Α Ρι·οΙιοε νεο νι·οιιννειι
.Με εεερι·οιεειι: «τε οιιάει·ιιοΙιειθιιιε τιιεεο!ιειι άε ετε.ιι
άειι ο Πει νοι.Εοιιιειι Ιιεννεειά ΒεβΙενειιι ιιιειι εεΙ ιιἰει:

( =·% 7
πιει ω εειιε επεπεϊπιειά νεοι· πατε τπεεειει·εε αεπεἱειι.ἔ
πι Ρι·ιειιΙαπά πεππειι επι νι·οιινν·επ ποια παι·ε Με ω»

ειπε πεννααι·ά, πατε ΙαιιΒε παιιΒιιιπτεειι επ ' πιιιιΙι:επάε
πιεταΙειι ΡΙαιεπ·, «πε ιιε οοι·επ επ εειι εεάεεπε ναιι πετ·
ν·οοι·ποοπι πεάεππεπ.

Ηιει· ιιι·αα8ι ειπε άιεπεπιιιειά εεπε

επι πει ποοΐά εΙππειιιιε ιιιιι€ε; πααι· πιιπειι ισ Με”

ιπιεειινν , επ παει· μπι @Με πω' ι·εὶιιπεἱ‹!. -- Πε Πει-ν
Ιαπιπιεπε ιιιίΐει·ε · 2ῆιι ενω· πει επιειιιεεπ ιιἰετ ι-ιεποοπ ,·
ποεννεΙ ει· σπάει· @ιι › ιπε απ: πιοάεΠειι ναπ εεποοππειτι
2οπάειι πτιππεπ ιπειιεπ.

Πανε πεποοι·Ιπππεάειι οπτιπιππε

Ιειι πει απαιτει, επ ιιειιιειι "παπι ενεάει· α!. Εεπε ,
πετ Ιιδεπααιιι πεΙειιιιιιετειιᾶε πΙεεᾶἱπἔ, παεπτε πεάάεπ,

πετ €επι·ιππ πιαπειι ναιι ειοεπειιάε ποιειι , ιπ πιει 8αι:επ
νοοι·2ιειιε άοο2ειι (ετονεπ) 8εΡΙααϊει, σε επ α]ενοειπαιιπι
ῇειι πεπιεειι, - αει αΠεει

πιααπτ εποεάιις ει·Βε νει·ννοεα

όπι€ειι ερ εειι εεποοπ 8εΙααπ Πε νοεπιι€πειά ναιι πει
ππιιιααι ιιιοδε πει· ιτει·αεποοπιπε ει:ι·εππεπ νεοι· 2ιιΠ:ε πι·

ννιΙΠΒιιιΒειι , ιιιαα.ι· απ ννοι·κιειι τε8ειι νεεΙ τε ποο8επ μπει

εεποεπε.

Πε ΠοΙΙαιιάαεπε νι·οιινν·επ πρι' πιτιιιιιπιεπάε

εεπῖἔειιοοἱεπ επ πιοεάει·ε; πιο] εστι; ννα.ι:επ ει] ονει· πατε
πιιιεποπόιπ8 , Θ· νοεάεπ παι·ε πιιιάει·επ Ζθ1Ψ'θ , επ ιιενειι
δεεειι ι·εεάε νι·οε9ιιόπι οπάει·ι·ιΒ·π

ΗΜ: α. πιει· ιιοδ πι

Βεπι·ιιιπ , ‹ὶε πιπάει·ειι πιιε ενναεπτεΙειι , ποεννεΙ ιιιετ
οΡ εειιε 20ο παι·πααι·εεπε νήπια, απ νιταειι·τειιειι Βοπεειιιιιι
2ἰεπ Βεάι·οιιιιετι 8ενοειάε, @πε ετειιι Εε νει·πεπειι. Πε
Ιοοιιννα8επε άει· πιπάει·επ πρι νοοι·πιεπ πιει: α.Πει·Ιει υπ
ιππάεεπι ιο! πιω πω: επ νει·ιιιααπ: εοιιιιππιε πεππειι πε!!

νοοι·ποιιιεπ ναιι πΙειπε ιιΡεεΙ8οεά-ιιια8αιππειι. Εειι νν·εΙ
πεάαεπι; ποοπιάεπεεΙ , πιτ π: παΙεπι παιπεπ8εΜεΙά , πε
επϋποοι·ιπ: νοΙΙ:οιιιειι εαπ πετ νοοι·εεετεΙάε άοεΙ; ιιιιιιιει·ε

(328)
ὶιιἀἰοιι Ιιοι Βοτοι· εϋ, άο 16ιιάοιοιι $οεοτι 8ονειι·οπ ιο Εισο

σ1οιι, ω Ιιοιι οι· "θα νι·οο8 εαπ το 8οινοιιιιοιι, οιιι 2ιοΙι
πινω Πι 4ιο!ιτ ιο ιιοιιιοιι.

Μοοει ειΙΙοιι ννοι·τΙοιι 2η ιιι άσε

οοιιο οί ειιιθ.οι·ο νι·οοιιιάο τω! οιιόοτννο2οιι; ιιιιιιιτ· άο2ο

8οννοοιιιο ,_ οοΙι οοιι ιιιιιιιδ οιι -ρτῆιοιιενναιτἀιω ·νοι·πο.Ει
Εοο!ι οοιιιεοι·ιιιιιι:ο άο ιιιι1ιοιιαΙιιοιτ. ΟΡιιιοι·ΕοΕβε ιο Μι ,
Μ! ιιιοιι Ιιἱοι· το Ιειιιτιο, ινοΙΧο ὶιιννοιιοι·ο ει! πω· ινοιιιι8
ανοι·οοιιΕοιιιοι ΙιοΒΒοιι πια άο Ε'ι·ειιιεο!ιοιι , άσοι· εΙοιι ιιινΙοοιι
πω «ιο ιιιοιιιοι·οιι , Ιοτιοι·οιι οιι τω! "η άπο Ιιιιιιιιο
νοοι·πιειΕ8ο ονοι·Ιιοοι·σοιιοι·ο , !οιι8ποιιιοι·Ιιε.ιιά Μ! ιιιΙοιιά

φοιιο :ια οιιάοι·ιιιήιιοιι. Ζοο άιο ονοτιιοοι·οοιιιιιε οοιιο
οο·ιινν Μάιο δοάιιιιι·ά, ιιο οιιιιο Νοάοι·Ιειτιόεο!ιο πω! πιο
ιιο€ι·ιινοιι Ηοννοτάο·ιι.
ιιιοοιι2ειιιιο

νοι·Βοοι·ιιιΒ

ΤΙΜΜ τοοάιι ιο άσε ΜΙ πιο: δε·
πια Γι·ειιιεοΙιο ινοοτόοτι Με.

ηιοΕΕ, οοιιοοιι :Νεο ω! πο;; ιοο υπ ΙοΠ;οι·1ςιιιιάιΒο νοτ
Εοιι ΒΙιινοτι τιι€8οιΙοιοιι. Ποιοι· ιιιι Μι: Νοδ.οι·άιιι€εο!ι πο!

τῇΚοι· ει» ιιιιιι !ιοτ Ει·αιιιοΙι, ισ άο τω! άσοι· ἀοεο πιου
ννιΒιιοάοιι ιιιοτ νοι·Βοιοτά , Με" ε.ιιιιιιιο:ΕοΙΦε εΙοοιιι:οι·
8ονσοι·άοιι.

Π: Ιιοι·ιιιιιοι· ιιιἰῇ 8οοιι 2οοᾶοιι.@ο γι·οο1ιι‹ιο

ωωω1ιω8, ἀὶο ιοτο ιιιοοι· ιο όοιι οοιιο οποτΦωοιά,
οτι σπιτι άοιι Βιιιι:ειο!ιοιι τοιιιςνιιΙ @και ννοΙΙιιιάοιιάΙιοιά Βο
πιοοιιιτ.

Εοιιο νι·ιιο οιι ποιο ιισιιιοιιιιΒιοιΕ ιο οοιι ποσά»

@Μις ιοι.σ νων οοιι τοΠι, ΒοΗβε άο ΗοΠοιιιιοι·ο, ιιι

ιιοτ ιιιιάάοιι ιιιεειο!ιοιι οιι·ιιάιΒο ιιιιι8ιοιι ΒοΡΙοοϋιτ , οιι Μωι
Ε88οιιδο νοοι· οοιιοτι νῆοιιᾶοΙὶῇΧοτι ιιινειΙ, νειιιιιοοι· άο
ιιιει81·ιεοι· ΜοδοιιάΕιοάοιι, άιο Ιιοιι οιιιι·ιιι8οιι , ιιιοι Ιιοιι οι'

ιιιοι οΙΙιιιιιάοτοιι ιιι νοι·οοΙιι! 8οι·ει!κοιι.

Πιτ «Η οοεμιιιι

Βοοο!ιοιιννά, ιο πιο νοι·οοιιιΒιιιε ιιιοτ ΒοΙ€ιο νοοι· Ιω.
Βιιιά Βοοιι 8οΙιιΕ.

Βίοι ιιιωιΜ ἰιιἀοτςὶωιά νσοιιιιε 115€ , πιο

οοιι Μιά ι·ο8οι·οιι· , πιο Μαι· Με! ειΙΒοιιιοοιιο ποΜιιι Με

( Με; )
νοι·άοι·ά νοι·σ.Π; Μάι ΜΕ Β: ιιἱεί νειιιτεο!ιι]ιι!ιιΕ , @τ
εειιε νει·Πωιιινί1ι8 πτειιι ΙιεΕ Μιά ΝεάετΙειιιάεο!ι νοΙΧειεςε
νοεϊ ιοτε Μάο” άει.ιι οιιιιιεΠ 2οιι τε νεε8 Βι·ειι€ειι. Με

Β οιινει·έοι:εΠ]Κ , νετ ΒοΠειιιό. εειιιιιιιειΙ φαι: , επι @τι Μι
ει] @και νοι·ιΒε έν·οοΜείεί ω: ιιστω8ειι, Μισο νῆ τσάι
απο Βοετο νετιεοΙιειι πια άιο @πετ νειάει·Ιαιιάετε νει·

εειιι8ειι , Μ! Ιιετ ι·οειιιιήΕ επι έεΙι1Ηό8 2ἰῇ!
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13ο Βιπἱτειιἔοιποιιο (και, ννει:ιτωεάε :και Λώ ω
ΒιιἱτεοΙιΙα1ιᾶ

οΡ

8ειοΜεάΚαιιάΞ8ε οιιάει·ιοεΗιι€ρη Μάτ

ΐοο8ε10εδ., Μάϊ άετι ιιιιῇνει· ω· Νεόει·Ιωιάστε Βο.ειιιιιο
ΒεπιιιαΕτ, επι ΜΕ θοιινοτιιοπιιειιτ, 2οοινι:Ι Με ‹Ιο 8οΙεετάειι,
ὶε τιιιιιιε νΙι]68 παπι βετ ννετΙ: πω: βετ νετικιιιιεΙοπι νειτι
Βοαννεϊοἱἶοπ , Μι· οΙιΙιεΙάει·ιιι€ νεοι 6.8 οι1άο 1ειτιᾶεἔοεοΙιὶο
ᾶειιἱε. Ετ ὶει θθΙΙθ Οοιιιιιιἱεεὶε ειπι118εεΕεΙά, οι1ι σρ ΙαιιάΑ
Εοετε11 άο ιιιΕ8εινε το Βονοτόοτειι νειιι εοοἀατιἰεθ οιιάο

θεάειιΕετιιΕΚειι , Με ιιο8 ἰιι ιἱε νοι·εοΜΠε1ιάο Βοε1τοτήεπ
νοοΝπωιάειι @η , επι άΞε τενειιε τι: νοοτ2ἱο11 πιετ άε
1ιοοάί8ε εισι1ιτεεΙ:ειιιιι€ειι τω· νετΙ:Μτιιισ. ΖιιΠε εο1ιε σιω
ιιιοοάι8ιιι8 πετά οι· οΙει:Με νετεἰεοΙιΙ: , σαι ιἰο εοΙιειττειι

άει· οιιάΒειά οΡ το άεΙνειι: ιἰε ήνει· επι νΙ.ιβ, 2οο :Πεπι
πποεπι ὶιι ΗοΠειιιά , 2ιιΙΙοιι Μ! σπάει: άοοιι.

Βιιιόε εειινσειι Βο2ειτοιι άο Νεάοι·Ιε.ιιάετε άειι ι·οοιιι,
νεο

σπάει·

‹ἰο Ιωι1τί88Σο

Εειώιι-εσωνετε Με Μειωσ

1·ειι, επι ιἰεω ι·οοιιι ιο τιοδ ωθινω Μπι 88ννο14:01ι.

Π:

Ννήίε1 ει· πω· 8811) οΐ εειιἰε ].ει.ιώ παπι ΕιιτοΡει, - ]ει Π;

2οιι 1ι.ἰεϊ 8.81°2€1ΘΙ1 τε εεΒιι>ει1 , ἀεὶ: 88811. Ιει.ιιά πω 2οο Ηεἱ1ι
εειιο ΒενοΠάιι8 , -- 20ο νεΙε πιεσε1ετε ΜΜΕ ὶτι ὰ: Σεϋ

(Μι)
1ιἱτεἰτ , ειτε ΝεάετΙ:ιπά; ·νντιετνεπ εοιιιωἰ8επ , σοὶ ΒιιἰΙειτω
Ιεπάε πιετ.τοεπι Βεττε1ιά

Ετ 2ήιι ει· οιιΙειπέε εεη5-·

8ετι ντιπ ονεττεάεπι. @Με , Μαι ἱΕ πιἱῇ- ιιοοἱτ ιο11ι!ει·
βετ ετοοτετε €ειιοεαςεπ ἱιετὶτιιιει·, ἱιιννἰεπι ιτε ττιετνε1ττειεΙ1
68

στ” ιιε8επΗ8 ῇεπειι πιο-οτι· ιἰε @ΜΜΜ άει· ῇει1€ἀ,.

110011 ‹ἰε ΕπιεΙμτέΒε ωειιτιεΙῆΚε ·ννεἰσΡι·εΕεπἀτιεὶᾶ ΕΜ υἰτ8ε
ᾶοοίά , Β: Φωτ ήπιε τεᾶενοετἱυὅετι ντε! Βεἰεειιιἰ. Ηετ
Ιιευἔτ ηιῆ , άιιτ

Μ] :πετ 2ἱοΙι ωεάοηεω πω: εετιειι

ΙεττετΚιιπἀὶἔετι νύεπάΦωε , _νσεισ.τ Μ] Βετ νοοτεὶττει·

εοΙιειΡ Βε!ετεεάάε; Μαι· νεττε τή :πετ Βενειιάε τιιιιιά εειι'
οιιάετννετεο!1ετι :αὶΙνετετι άτύ1Ησε!ιετ, ά5ε Μβ€ειτ18 εεπε
εεε" Ιιι1ιπιε ἱὶεεετεττῇΙεε εεωειιΕοτι:ιετεπ Μιά ΙιεΙΡειι νὶε
πω, Με κὶε άεειτορ 8εΡΙειο.τετε Βενετέι18εεΡτειιΕ »αεκ νι·ῆ
υ ΜΗ επι νύειιάοε1ιπρ 8ενώι!”·,

επι άτοι1Ε,ωπισ βετ

εοΙιεεπι , εειι' άτοιιΙ: νεα νεήοπὅἰιιέ επ ντεπ18ττε. Θ @Με

?ειτε ΙεεΓάε τοεπ 1108, ό.ε οιιάε ΠΞετιτει· άετεεκινοιιιΉ
Ι·Ιῆ Μιά ιι5ετ «Πε νει·Ιιενετι νΙιιετ ,- ᾶὶε Δεη πιτετ νοΙ€επι Μιά; ῖ
πεεειι· Μ] νετετοκιθ. Ιιετ, άε 1πιττεϊτ τε ιτϋετεη,`-ευ 'βετ νετ
Ματιά τε ονεττπύεςεπ.

δοιππιτςετ ιὶῇπει· ρΒιετ3επ ονει· άε'

ο11ετε1ΈεΙἱῇΚΙιεὶᾶ άετώε!, Ζῆτι-νοΙ Βεᾶετετἀε ννεΒΡτεΚειιά
. Βεὶιἰ; επι :ῆιι Οιαίω·άοπι ·σει·όάειιτ, ειτε εετι όει· ορφετ
τ€€τ18ννειετᾶἱ€8τ8 νοοι·τΒτεημε!εη οτε: ηΞειιννετεΠεάετΙεηά

εστω Ζεη8ἔοᾶἰπ , τε ννοττΙεπι 8εΙε2επι. Ζωιάετ τν1]τεΙλνεκ
τή εεει1εώιιε εειι 8ειιἱε Με άειι εεπτειι @ΒΚ πι1:ιε:ι·.μ
εναι :Με οιι2ε Βοοι:ιι , πάω: Ιιῆ τε Βε!ιεΒεπι , Με! 8ενοεἱ
ναό: Βετπηοιιἱε, επ Βεέειτ εαπ ικΙιετΡ εοι·άεεΙ, @τη βετ
κανετε 811 εοΙιοοι1ε τε-Ρ1·οενειι. Ζ1]ιιε -νο!έεΙΜΒεπι @επ-ω
ετειι τιειιι εαπ Βετ !ιοοΓά :τα ειιιτὶ-ΒὶΙτἱετᾶῆΕεοΒε εο!1οεΙ,·
εειιε ΡΗιειτε , θάε ποοΙι ν·οοι· Ιιετ Ιωιι·ειΙιτει· εΠει· οεΙιοοΙ,'

1100τι νεοι· Ι1πιτειι ωεεετει· εεεεωετ πω; επι ου8ετνκήίεΙά

ν

(‹ 234 % `
νΘ3°0βϊἀ0 ..Με ;ΜΉ›~ αποσοκ%ωνιϊϊ Μαϊ “Με Φο πω,
Μπι κυρια 1πϋΠ·(Μ618Μαΐ -ΜΜΜ Δε' Ν” Μάθ ί0ΐΤ

πωωινω. ΜΜρωπ Π1τεινθΜΜθΓΜΉι€Μ Μ, απ»!

α” νοοιωιι8 ω» Μετα «και Βευ15κυικι· @τι ω·
τοπ ,μ ιζεπ:88ΜΜ, εδ9Π~ΜΒΜ, 68Β$81ΘΗάθΒ«;

Ειπ1·Βε εε:οΒικΒΒιι Ψᾶ1ΒΒΦΜὲ›- Μ(Μω 'ΜΜΜ- Μ.
Μαὶὶ€ἰ11Θ Πικάπ ιἰΘ ΜΒ(Μ ΜΜΒΒ ©8911 .88-ΒΨ9%ν
(Μ, ω ΡΩΜΗ· ποτά. 8οΒοαου; ΜΒ 20031 ΒοεϋΜο @Με
ώ μακ να» ωειι5Βοου;ι @πετ τοΙΒοϋ.ηθειμ

Κμπει:τι πω

ωεω· ΒοωΒίΕΕ , 0111 επι ΙΜ !100ίἀ 9%.618 Μτει·ΒιιπάίΒο
ε21ψΙΒοιιάο το Μακ; Ν] Ε” Ηττα· 8οποεε ω;" , Με Μ.

Μ, θα @που πωπω το8ει1 Βιι.υπευισκε ποΙ8εΙ51ι€ομ
Μάτ: ω] Ι10νἱ8 Ιιιι:Ιιτ εεεενθα
ΒΞ:.ιάε Πε άσε Α1:18τεΙε Βοοτάεπι πο: Εκ ΜΜΕ Βο
τ1:ειά 5 Μιά 1108 6011 πικάπ 'Πϋ88θ82 ΜΔ ]ενει1είο01168ΙΥειμ
ΙειΦωι , ·ν·ν νωπ 8κινιΝοεπ , Βἱῇ Βοηιζστάετ; ναι ΕιιἔεΙεοΙιεη
Βε1:οπά; ο0ιι πιο1ι-ΜΜ 088! .Ει1τοΡοεοΒο τετιπωτάΙΜά ,

ὅσοι Ζήτω Ι10088 νΥΘΐιΘι1εοΒΑΡΡεΕξ]πε νιπάάρωτο11. Πα Β
Ι:τειιιέ8, Φο Ιρἀἱ8@ ΡΙε.ειΙοεπ Με ΜΜοΒοι1ννο:ι, οοιιω.=ιώΒο
Ηεεά άσοι· Βου, ω ννῆ νετεετάειι; Βιιη11ε ΡΙεμιΜνετ
ναιι€ετε , Ιιοειοει· ννὶῇ οοΕ Μ Με ΜΙυ.ιι8 ετεΠετι, Βιιιι1ιεπ
τοοΙι Με 8ειιιὶε Μακ νετν·ιιΠειι , εμ ιἰε ΕΜ Βαιιι€8; Εύα
πισω! νοοττ , ᾶἱο1ι._

@ο ΕΜ” Μεσα ω ΕΜ ΕΜ

Μ», Δε. ντή «Εεεοιιοιι .Βειάβαι, Φ;" Φ

Με; @ωχ

παπι.

Ζοο Μια άειπι πιὶῇπι ΒοεοοΙε Φο Δωε,ϊστάεπι πιήάιυ
ωειιΞ8 ορ2ίΒί; εωειττεΙήΙτ. ΒΔ -00$ω πω! ὶ!ι εΙοοΙ1τ δω '
εϊεΙᾶ. Π: ΜΒ. Μπι "αφτου €ειιοε111ά , Με οε:ι.άο1· νοου

€τείΐεΙἱῇΕεϊε ππωυα1 Πι ΗοΙΜ.τπό.

πανω .Ϊοοά ΒοΒοίωι

αι ορΒενοεά, επι 2ήιιο.ί ΒοΕηή::8 ιω- Ιιετ ΩΙ:τΞετοιιάοιιι

(Γεω)
ΕωπαΪε νεεΓ :0Ρ2ὶε:1$ ἰ:ι εε θεάεάάε:ιεύδε νσε:ε!‹ὶ.

Η]

πω: :ἀεὶ οῖεπεεδ άσοι: άεπέΖαπε :και σε:: ραπ” εο|ιοο
: Μ ορ8·ρη › 1 ο:: :Μ ά:·απ'80·εάεπεπ να:: ω:: |ια:$εωφείωτ

€επι0εςί, που Με: ΜικΜοοπε ΕρἱεπτΜ , (πεΙΙ:ε βάφε
τἱ:ι8ε::ιε.::ἰετ οικου ΒεἱὶΞἔεπ οσωεπεϊ Δύο! νεεΙ εε:: επι::
Ορε;;, δε” :ή άΞε:ι :ια:ι.εεειε; Μεινε! νετίὶῇιιᾶε, Μαιε
Ββάιε:ά όὶειιετΒαει· φαω) , :ιοεΙι,_:ιαειτ Με: εοΜ]:ιτ, άσοι"
ιἰε νε:·ΒΜ1ιἀεΙὶ]]‹ε ννετΕἰπ8 ᾶειτειεἀε,-ἶ ΗΒΗ' Φωτ :Πε 8ο
Ιιεἱμεἱηυἰ8ιε τεε1:ε νε:: όενέπάίπξςοπέ ἀἱε Με:: εε:ιε ἰτι

ΎΜε;Βε
μι::

βερμμει:-,_ε:ι ε: ω: ω.: @Με ω::

8οπ1:11.ἱἔΘ- @των ΦσωπεεΣκεπ, δεόπτεπάε ω:

νοο:·ϊ:ζει:18 άεεε:· 8εεετε].ῇΙ‹ε οι::Ιεεει·ί:ιε εεεεωενε:: , ω::
Βἰῇ ι1ἰὶ:ιει::ε::ἀΙ:εἰᾶ εοΒοο:ι; ε:: άε νε!εΡτεΙεε:ιάε ε:: :σε
τε:ιάε εισ.:18Ρτε.1εε:ι ω:: ήπιε νε:Μτοο:άε ε:: νει·:1εάε:·άε
:ιο.Ηε, ιύ$8εθ.ι·ιιΜ :πετ εε:1ε:ι ἰῇνει· ε:: εε:ι Φωτ, ΒήΙτα:ιε
:ιἱειινσ· ἱ1ι άε ΗοΙΙειιπάεο!1ε Ροεεἱῇ , νεηνεΗε:: εε:ιε ετοοτε

επ νεΙνετά:ε:ιάε οΡΙεὺτεπἀΙιεὶᾶ. ΠοοΒ νει:ι Μ! ο:ι8εΙοοΐ
εΙοε8

ονει· ω: ιἰε έτε:12ε:ι , - 20ο :1.ἱεΖ το:: Με:: εε

Μεά , - άετ ἔεεετᾶτῇνεΗῇ. Βῆ άι1Ιάάε εεε:ιε πνῇεΒεΒεετ
ω;

:πιά ἔεε:ι :::εάεόοο8ε:ι Με:: ιἰε άννε1ΜΒ, με:: 8ο

άι:Η :πετ βετ ο:ιάετ2οεΙ:.

Νὶεϊε εε!ιεε:ι Εεε: Βοεά; ἰ:ιτε

Βε:1όεεΙ , ειΠεε εοΙιεε:ι Ειε::ι ΜΜΜ, Βε11ε.Ινε ιιΙΙεεπ υάε
:› οηᾶετννετΡἱ::8 να:: :ιεϊ νε1·εϊε.:ιά ε:: να:: άε:ι νν:Ι”, -·
ενειειτει:ιη? ω:: άε δε:1:ΗΈ νοοτ2ε1:ετ, πω:: πιεί εί]11ε
εὶἔε:ιε ι:ΞΕΙε88Μ8ε:ι.

Ε:ι @ο Μάϊ: ΒΑ 005:: , ἰτι :πεταε

::ὶ8ἰ:ι8 :πετ Β::.:›::1ι1:11κ ,

0.α1·ε.ιοοεπ ει: ει:ιάει·ε:ι 1 Α1

ΙιεΕ $εεε::ννοο:ό:8ε ΒεεεΙ:ΜΡε:ιάε,

ει: Μ:: νε:·Ιεάε:ιε

··ετε:Βε!ΐε:ιάε , νεεΙ νεο άε:ι ἰ:ινΙοεᾶ νετΙοτε:ι , ἀὶε 2ἰῇ::ε

νοοΗτεΒεΙῇΚε :::.Ιε:ιϊε:1 επ @Με εάεΙε ΒενοεΙετιε :::ιάετε
αοιιάε ΙιεΒΒε:ι νε:ΒεπεΙά.

Ε: Βεετει:ιτ :πι ΗοΙΙ:ι:ιά εε::
ΐΐ η

(284)
Ηειιι νέι;Βοιιά νεο » ετοοιιι ιιιιιιιιιειι”,, ᾶἰο πιάι νοιώθει
άειι·ιο€ξιι άειι ετι·οοιιι νιιτι-`Ιιετ 2εάεΙιβε νει·άει·ι' οΡ τε κει
Μάη· ιιοάι Με νει·τιει·ΐ ΕΒΕ άεάιιε οι: ει:: σΡΡει·νιειΕ:ιε άι ετ1·οοιιι ιι: εειι ειι·οοιιι νειιι νειιι·Ιιειά επι Ιπειιιιιε.
·νικ Ι.ι:ινιιιιι> ιο εειι ιιιιιιι όιο `τιάειιιΒ ιιιΒοεπειιιιι
ειπα νοΙτιπιάα 8ειοει·άε , άι Βενοιιάετοιι8νεπεω; [ΜΜΜ.
Ζήιι νειάει; οιιάει·ιοΙιάάάε 2ιάι νοοτἀΘεΙἰἔ ἱιι Μι νάά άει·
ιεττει·ειι ,

επι @ιι 2οοιι Μάϊ ΒεἔοΙιιι011,

Μάι οοιιοιι

καιω το ιιιάκοιι άσοι· άε ιιἰιιςιινο παπι οοιιιεε εάιοοιιε
ΗοΙΙσ.ιιάεάιο 8εάάάι!ειι. Ζἰε Μαι· εειιοιι τοοιιιιῆΚοιι πινω,

ἰιι άι·ιε >εεειειοΙιΕοιι ειιιιιιιάε
εεΙόπιιιιιι @Με !

εε1ιοιιάειι: -- νά1: σαι

ΣεΩαἰειι, Μ 0ο£οὐει· “δ”.

Ιιι άειτειι Μα ννι!άε Π: ιι ι.ειε νειιι άε νοοι·ιιιιιιιιι
Με ΠοΠωιό.εοΙιε 8εΙοει·άειι ιιιεΙόειι , επι Μ8ιιι πιει Βιι.
ιιιιιιιιιιιι_, εειι° ιιιιιιι παπι οιιΒενν0ι1ε εεεει.ιιι·ειοΙιτ 1 Μειωτ
8εΒτεἱἀε 8εΙεειάΙιειά, ΙιΒ'ε οιιτνΙειιιιΒασι· τοι τοοι·ιι; άειι
ιιιιοΙιτει·ι ν:ιιι εειιε ιιιεει· Ει·ειειι68ε άιοΙιτεοΙιοοΙ , Μπι ει·
μιιις].ιι άειι Πω νειιι Ηοοιι·ι: ε1ι νοιιιιιιι. ιιι ΗοΠειιιά Μάι;
Βεετιι.ειιι. Βιι.ιιιιιιιιιικ ο1ιάει·εσΙιειάΕ 2ιοΙι ενειι2εει· όσοι·
άε ΙιενιεΙιειά πιιιιει· ειιιιιτΙτιιιιάιεε ΒενοεΙειιιι , :Με Με: Μ
Ει·ιιοιιι επ εοΙιοοιιἱιεὶἀ νεοι ιῇιιε άιοιι€ει·Ιιι]:ε νοοι·ΕΙιτειι€
εεΙε; επ ε11ιοεννεΙ Μι Μ] εειιε ιιιετ νεΙε Βε!εείά!ιεςΙειι
νε1·εει·ά·1ιειάβ Ι:ννι]ΐε!άε Π: ει· εοιιτει· ε!:ει·1: Μπι , οἱ Ιιι]εε
ιιειι ιιιιιιι νιίτι εειιε ΒΜι·ει1ε άειιΙεννΜε πω! πιει ΙιιιτϊεωΙ:
Μιά, οι' αεκ:: ιιιεΕ 1ιει1εοΙιΙιειά 2οιιόε οιι!.νειιι€ειι. Μειειι·ι1:
Μά 8εΜεΙ 2οιιάει· ιεθειι 8ετννῇἴεΙἀ.

Π: με πιω ιιῇιι

πιο
1ιιιιεάειεε!ιβιεοΙιε
Με Ηει.ει.ι·Ιειιι ννειιιάειιιι8
, Με” Με:ίε Μ]άοειι,
κανω υ.ιι:Βεέειειιι,
ειπε Π: ιιιιιιιάάεΙε
οπι

εεε Μεσοι: αΠεΒἔειι Μ) εειιειι ειιιάει·ειι Βι·ίι:ειι Ιεττει·Ι€ι1ιι

ιιι8ε , .Ϊ. πω· Ψ.αι.ιιιέ.

Βιι.ιιιιιι.τιιιι: Ενω ειιοεάι8 το·

Με , ε1ι Μιά , 20ο Με Π: ιιειάει·Ιισιιιά νετιιειιιι , χω] ιη (ιο

ε!ειά Ιοορειι ιοεΙιειι. Βου 81·ιιεο.σ.ι·ά, άεΠ.ι€ διεΗεεά, πω!

( 238 )
απ! ορ88ίοοτ11τ].611 Ιιοειἰ, βετ €εΙ8.ειτ ἀοοᾶοἙὶῇΕ ΒΙοεΙ4, άειτ
ἀἱεΡο εΡοτεπι ότοο8·νειιι θθΙ1θΙΙ .πε1·Εάει1Κοπιάετι επι ετςετΙ:
ΒενοοΙειιάεπ Βοοετ , πάτε :κή Βή άε Ιιειτιά , επι ΒεΙιιὶ8‹Ιο
τιι1ῇ ίπ ννοΙερτε!εεηάε υ1Ι:όπιιΕΜυ8επ Ζῆτι δευοεεετι, ονοι·
@η Βε2οεΙ:. Π: Μιά Χοπ Η: νοτο1ι εοτιἱ8ο πω· ΒΜετο
νοοΝΒτου8εοΙε νειιι @πιο μπι 8οΙο2ε11 , επι Μιά πιοεἱϊε το
8οΙοονωι, άειτ Δ] εαπ αεκ 8ε11ιοεᾶ1€ο11ᾶΘΙ1 Ζῇ11 οπτνΙοεΜ,
:σο ντἰειιᾶοΙῇΚ επι ΒΙἱῇπτιοεᾶἱἔ , :Με άε2ε ῖειοΒϊἰ8ῇειτἰ8ο
:παπι @ 8οοεοΒοεπ Με Βε2Μειι. Ζήιι ΙΒΜ8τωϊ8θΕΟΕΠΘΠ ·
ννοι·Ι:, είε Πω ίπ '£ θι·α/' 8οϋτεΙά, Βονειὶ: εειιἱ8ο που

Βἰῇϊευιἱε υὶϊν1οεὶεοΙε νεοι εστι νεποοι·πιά επ ΒΒ]Ι:Μιω· 011
ΐεντεάο11 δετιιοεά; εοΒοο11 δε: τἰἱεΙ νου ΙΜ: ΒοοΚ ΙΜ::

ιοΒἱετι

2οπᾶο έστω , σαι το άουΕετι, δε! ‹Ξο τΈάοΜετ

τα ΜΠάο1· άι Ζω άετΒέΒοεΙάεπι ονο1· ιἱε πιοτιεοΒασ @η
:Η ·ννε1·οΙά Ιιετά ·ωοετοπ 8οο2ωπά εῆτι. Βιι.1:1:1ιωικ Έκο!!

·οοΠε
8ωτ5ο11τ πω ΙΔ2$7°α-8ΜρεΝ-0ΡΗ20ά0%ίε ,
`ί14 Μάϊ δ:ΐ:ααϊΕι1τίδΒε 2οοννοΙ 818 ἰιι ΜΕ 'θοᾶεᾶὶεηεὐἔο,
ι!Ξε , εο!ιοοη 2ο 1ιἱετ €ιιΜ3]: Ε: , Βι:Ηειι ΜἔειιεΡταιιΕ οετιἱ8ο
θα: τει!επιτνοΙοπο πιευτιεπ σπάει· Βετο νοοι·πωιάετε ΗΜ.
Μεπιτ ἀε εεεοΗΙΙειι 2ὶῇ1ι :Ποτ 2οονεεΙ Βὶττετἱιεἱά εενοοι·ά,
1δεΙ:

2ή

άειι ωιτιεο11ουννετ Μα άει11 νο1οξΠοΗ ΒεΙει8

0!ιοΙΙβε Ιο.πι1ιεπ εσωπιετι; ευ οιιἔ6ΙπΚΕἰἔ έ::

ΒΒΙ18.11€18

Με άοι· ΜεΙυεεΙοτι @Με ᾶἱΙεννῇΙε 8εΙιεεΙ ιτΙτ βετ 008
νετΙοτετι, ' άσοι·

άε ηΜ;εΒοτεοΕοπεπάο επ ί]άεΙο Ρετ

εοτιειΕΜϊε1ι, ππωτώ :Μ εΙ:1·Ι3άεπάο Ραπῆοτι 2ἰοὶι ΙιεΒβετι
οο8ε·Βενειι.
Τοοτι Βς:.ω:ιώιακ σρ ΙΜ; Μτει·Ιειιιιώ8 Ώοο11οε1 νετ
εοΒοοπ, πω ρθω Ηο!.ΙειπάεοΙιε ᾶἱ0]1ὶετεε ,' (Εποπ1:Φ1Δ)
Ψ11.11Ει.Μππω των ΜΒιικ1:Ν, ΜΔ :πἰἀᾶεΙΡιιιιτ,

ννεπειτοπτι

ιἰοΙι ειΠειι ΡΙειΒ€ειι το Β0ννε8011, ᾶἰε Βοἔεετἰε «παοκ Ματ

(957)
ΦοΙπωινι·σεω. Ζἰῇ «Με 'Με »ποστ "τι ΜΙ ειππωτ,
και σου Ματσε· ΜωτνιωΙιωπ ·ὶ1ι ΑΙοΧιιιἀτἐῇπεοΒε πω· .
ωω, Με: Ναι! 1ι'α· ΤοέκπσΡοσάεπ, πιει8, οιΙε €ΘΙ18 Ρισε

ν·ο "η 2πΞνει·οπ επ νΙοεῆειιᾶειι νετε!:σιινη ῖτοοτἀ€εΙἰἔ
.ννοι·άοτι οι1Μι·ιοΕΜάαι;··οΒοΒοοπ ιιΜοι·ε Μα 11ϊτιιιι111

τοπιάο όσοι· ΒοοΒο νοπωυ.πάοΙ.Φτε &1·ειο1π οἱ” ν1ιιεθ: Πει· νει·
Β€εΙἀἰιιΒ.

Ενε11νσεΙ Η] ΒοιατΜο άεπι ννο8 νοοτ Βιώ

1::επ111:Κ, όΙο ωὶῇ νετΙ1ωιΙάο] 88 Μ Με :Με ΜΜ

=νω @τι 2ϋπ 1ω1 με” Μα Με πω» , Με Μ; ωοι
2οἱἴ8νοΙὅοΘ1ιἰ11Β Με ω” νωι·Βω16 Μπι Βοεο1ιοανεω ;
εο!ιοοι1 Μ] 8ενοεΙόε , άειΕ 6«έμαΜΜα ΒέΒ εΒΒΕ·13€άε%
τωκ Η.ιιιεκ οτιιιιετΙ:Μετ νεοΙ 5υνΙοεά ορ Ζήτω 8εώοΙ1
“κι Βειάάετι υϊτ8εοείειιά.

Π: ντοο8 Μπι , εαπ νσε!]τε οπι

εἱωᾶὶ8Βοᾶειι Μ] νοοτε.Ι ιἰε νοι·πή118 παπι 2ῇτι αωωωε;κ
ΚειταΗετ τοοεοὶιτεεἴ?

Ηὶῇ επτννοοτάιἱο Μ, (Πιτ ‹Ιε Μια.

88Ι1 Μπι ονει·ε1 ννέετειι τε νίηάεπι , ΒετΖἐῇ Ιι1ῇ οΙ› 2ῆη Ισα!
ως , ΙιεΕΖῇ Ιιῆ ἱυ. @ά Ιει1πεΙ:οε1 26.Ι:. ΕΜ ΒοΒοο1·ττοτάίο
τηετιεοΒοη , όΞε νο! ν:ιτι ΙιεΕ ΒενοεΙ Βιι1ι1ιοτ ΜειοΒὶ, επι νοΙ
1τοπιο11 ονοι·τιιἱ8‹Ι @επι Βιιωιο 8ι·οοτε νετετατιάενετππο8επε,
2ὶοΒ ΗΜ: Κιτι1ι1ετι Βετοοπιοιι ἱτι άο ιιὶτοεἴεπιὶιιἐ δέετ ΚτειοΙιτ,
επι ήοΒ Με! Ει1τιπειι Βε!εο11ιωεται ονοτ ‹ἱε οτιἔε!εἔειιΒε
άο11, ᾶὶε Δ] άει8.τάοοτ εοωννήΙοτι 2ἱο]1 2εΙνετι οἱ ωαάετε
πιουΓοΒεπι ΒετοΙ:Εοηεπ.

Ζοο Μάτ Βιιυι:ευ11κ άσε Βγ

11εεΠο ν:ιτι ΒυοΝ.ΔωικΦι: ΒεΡτειε1ι , Με: εεπ τἰ]Κ νεπι Υπο
θ.ε επι τσακ, -- επ να άϋ: ιποοι· οω.ιο οΡννεΙΙἱιι8 2ῆτιει·
άννοερειιά άίοΙιτει·Ι1]Ιιο νει·ΒοοΙόΞ118 , άει1ι εο11ο , οΡ πάο
ιιει·ὶ1ι8 ἔεἔτο1ι‹ἰε ννῇεἔεεΗἔε ονοττιιὶΒἱι18. Ζῆτιο 1εε:ί'ννψε
ἱε 11.Πετεί εετινο11άΨ: εεπιἰΒο ῇπτειι Ιει118 ΒοοΒ

Βεεπι

όξοτΙῇΙ: νοεάσεΙ Βεβω3Μ, επι δεετι 8οοε1:ιήΙ:ο άτο.τι]«ξη, νεο
ννεΙΙ:οπ εαπ! σοὶ: , εεάτοιιΕετι. ΜΜΕ άε ιιιεεετε ου.άωι

ἰ ( “Ωω )
Μπι ῇατεπ, ΕΙιειξςΕ ή ονει· «Μ πτϋπείεΠιι8 νεα ΜΕ ἱε

Βοηννοοτώεε εεεΒιοΙιτ , σκι· θεα οπόετεαπε·σϊεπ:Μτδω
' άειι€ά ση νειάοι·ΙωιόεΒείάο , επι πμ , άειτ άει νἱῇεΒοΒοεπε

ΜΙ εοΙιτ πιεπεοΙιεΙήΕ εποε! Ιιεεἱΐ άοοιι νει·Ιοτειι μπαι.
ν” 2ῇπιο ἔει‹ἰο , :Ισ νεττοΜεΙ:ετ να:: δου·ι·πετταΒοάετίοΙ: ,
εΡτωΙετ Μ σρ ιιι!.Ε οει1' ννει1·ωεπι 1οοιικρ.Ιε Ή: ΙΜ: ιεΙάεπι
Βοοτάε.

υ Π: Μπι Ησαυ νοΙΙ:οιπωι , όσοι· επι όσοι, -- Με

» Ζω. Μαι· Κειπιειμ 2οο Με Πε? -- θα ιιἰπιωει: - 110811,
υ 1ιἱε£ πωσ: 8611.' οοἔετιΒΙὶΚ ,

11εΒ Πε ορεεΒουάεπ Μπιτ

ιιΙ1ειι·τ ω Μπα· [100%. τε Βεννοηό.ετοιι; ῇσι ΜΞάεπ ενειι2εοι·,
»Ματ Βοοϊό επι Ματ Μια".

/πιοϋοπίαπι , εδώ'.

Νὶωπιοτ ποτά οοιιἱ8 ΜΜΜ :σο ονοτο!τοοωά πιο!

ήπιοΙο.οτε οπ Βοιήιπάο Βοοο!ιήίτο11 , Με ΗοΙΙοπιά. Ζῆ @η
πιοοτοπάοοΙο νεοι Ιιο€ οΙει8 νο.τι Ψ:1.1.πωπ Ριι11ΝΝιοπ , απ·
πιο εννοο.ι·πιοοώΒο ήωοΙο.ιήοπ, 8οννοοι·Βοτ8ά άοο1· Ιιει1·ο
2οᾶοΙῇΚο ο!:το1τ.Η118 , οί' Βοάι.1Η , ιιἰΕ Βοοίάο νου 8οιιοΒο11
ΜΗ ῇοΒοπο Βετο νοτνοετᾶὶΒοτ8; οοτιο ἔοιιοεοιιἱποἱά , ᾶ.ἱο τα
·νοτιςονοπ ου νοτοοτοπι Μάτ.

ΕΙΚ :Λεω Ποτ νοι·οοιι οι:

ἱοᾶοι· οπιάοτννοι·Ρ; ου ιΒΙ πιο8·Ι Βοοιι Εννοο.ά, ἱ1ιᾶὶοτι π1οπ
νοι·οοιι, ονοπι Με οΡἰῇο, νοτο1οιιά οιι άειι1 νοτἔιιε ; ΜΜΕ

(Ιο2ο 8οοοΝοπι:Ηό118οπ ᾶὶοτ άυ52οπάοπ Ρτ·αΙΡοοτοπ πιω
τοπ νοτοΙοπιάοη , ου δω πιοε |ιοπἰαο|ι£ ινοπἰοπ, οτι ἀἱτ
Η: 8ο νοοΙ νοοι· οοιι 1:1ο11εο!ι οπο ιιὶτ 1ο !ιοιιάου. Ποτ Ζου
‹ὶο οοι1 οοεοτι 2ῆτι , Με οοιπἱεο !ιοπάοτάο1ι ν:ιτι όοεο μο
Βοο!ιο Βοοιπᾶι·ῇνοι·ο !ιοτ ΡΙοτ οπ οοπνοιπό58 ρτοοει εοΙπὶῇ
που ία· @πιά πιοιι1ιο11.

Ηοἰ: ονοι·8τοοΕο 8οΙ:ο.Ι νοι·2οτιι1ιο.

Βετο ἰο ἰτι ιὶο νι·οοωάπο ΙοΕοτιεττῆἀἰΒΒοἱᾶ πιοτ Ιιοτ Μοἱπο
ΒοτοΙ Βοοάο ρτο2ο-εοωνοτο.

Ποτ ρτοπι ἱο άο Ρτοοἱ” όοι;·

8οάοο!ποιι : οτοΙτ :ποπ οι· @το ἰιι οΡ , άειτ ννοἰιιἰε Βοτοο!:οιιϋ
άειιι επειειΕ ἀἰτ ὶιι ήπιο νοΠο ιιοοΚΗιοἱᾶ άοιοι·; €οτννῆΙ ‹ἰο
ΚΜοΙνοτοἱοτεοΙο νου Μ! ὰἰοΒΕ που ᾶΞΙτννῆΙε ‹Ιο ει1·πιοοάο

( 940 )
όει· νετΒεεΙᾶἱι18 επι άειιΗετειοΙιτ :πετ εειιετι εΙιιήει· Βεάε1:Ι:εω
Ο11έεΙυΕΗ8 οιι1Βι·εεΗ; Εετ Με: οο1ε εε.τι εεπε εε!ιοοΙ να::
εεΖοπάε Επ·ΚίεΙο Μαι νΙεἱΙ: Μα τε νεεΙ, εΙε.ετ τε νεεΙ
ειοΙπ οΡ ΖννεΕΙιεὶ‹Ι επ πτήεπάεεΒειΡ. Π: ΜΒ ει· :ιἱετ Φεεε:ι,
ἀεὶ ὶετιιατιά :πετ @κι Βοοήε ἰ1ι άε1ι @νετ νεοι @και εἰ
1«;ιειαεειι οί 2ἰῇιιε Βιιιιτωεω 1ιοϊ 8εισ.#: τοεῇετι; :Δω Μ! Βἱ:ῇ
άετι οοεειειτι Βε2εἰΙειι, - νά! Μ ιἰε ννἰῇ‹ἰε ννει·εΙό. Πι , -

:Μπι ᾶτεἔε
τι186118.

ἐοι:ἐ πω· ΒεΒοοτΙἰῇΚε Βεωειιυιἰιι8 ε1ι αἰτ

Εετι ετπιετἱ8 8εετεπιθ.ε ΕιέϋεΙ: ἰε εε:: ΙιεἰΙΖετι1ε

τσουπ νοοι· 111ἱᾶᾶεΙΔ1ειΗ8Ι1εἰἀ ού πὶεϊεννεπᾶὶἔΙιεἱιμ 2οιιάετ

Μ2εωφε4έ νειώεπετειι ω Βε1επιπιστεπ. ΙΙΒΜΗΜετ νε
1ο Ρ68ὶ1ιἔω Με.τΒεποπιειι, επι οιινεπεΙιἰΗᾶδε εεΙι.ι·ήνει·ε

ω ωεεεω,·εωωε :ποπ @Γεω αωτωϋ Πω ιιΙήά τΪε
-ἔΝε-νεὶι επε!ω·ιοΙΜάίπε. & Μάι δηερει· 8ετιοε8 σρ «Με

εεωνετω8εΡεαρεΙ; $πο1ιδεΣι ΜΜΕ ‹ἱε δοεάου. ΖοσνύεΙ Με
Πε Εννεᾶετι , επι νετϋἱΜπετειι ἱιι επεάε νεα Με νει·Βετει·ω.
·Ενε:ιντεΙ Μο: Η: τΙιωιε ΜΔ, (επι Μ άεεά :που ε1
πειέδ Μ 8Δι0πο'ε ήά), Μ ά:: νοιέ8ε €ζάετι Βε1ετ
πϋπιτει1 Με άε ©ο€ειινσοστάΈε; - Με άε @Η άει· εεΜε
δέοΜετο 5ο υ5:8εειω>σω; ε· άιτ σε ῆΜΜ ω;" ω. Η

Έπινε

8εωε11 ΒεεΒ; σε· ἱπ ω” νωπό, ἀεὶ: άε

ΜΜΜ ·ε.ΙΙε11 άοσά ω εεω Μετα,- ω ετιιὶεπιεπιά σνο
ι·ἱἔ ὶε, ' άΙε 11ετ νε:·ι1€ειι€;··Βεω Μ Μωβ” Με ιὶ1ι8επ·
ΙΜ: 58 2ε1τε1·, -- επι »πω επιεΙ1τεπε ε Με εεε11 νεα·
ΜΙ , νεετσνετ :πω Δε; ΒεΙιοοΙΙ τε Βα]1·οστατι , ->

Με ει· Φακο νεεἔ ΜΜΜ· :Με νοοι·Βεεπι ἔεντειΨἀΝνοτἀ!
πω: 8ε60·τοεΙιτει1 άετ· νε1·ΒεεΙά:ίι18; ε·- άεπ άε Βεεεεττε , οπο
Με; ινωεπἰῇΕσ Με οπτνειπΒεπι , άεπιτειι0εδετι εο.πννωσ1$, θ!!
ΦΠ' :ΜΗ ΜΜΜ: ΒεΙειιΒ Βεείπτ τε ΜεΙΙεπ
νεπἰἐσ|ιωε
Μ» , Ύσοται Με @ο άε1· Μή.

Ηετ ΜΙ ΖἱεΒεαΜΜ, Μ!

τ .αν )
.ετ ¦ εειι ιιιειινιτ @νετ οιι βειιάειι ισ , συνειει·ιτι «Ιε @Με

.Ειιηιιτ , τοεΒει·ιιετ ιιιετ άιε νει·βειιτειιε βοιιννετοττειι , ά.ιε ιὶε
Δ‹›ιιτ‹1‹ε]‹;ζιἰιιττ;ειι , ιιι ιτε πετειιτοβιιΡΡειι ΜΜΜ, βειε.ι· νει·
ιεεβείτειι- ειιΠειι ,. όετε τιιεει· τω! ιβιετιθ τω τετ ιιο8 τοε

άσοι· βαττ: Βεάιιιιτι Η, επ εετιε βοο8ει·ε νβιετ πι! πω·
Μπιτ ἄε.π νεαι·εειι Δ; τω «Με ψνετι·ε ιιτοβ Μπεστ ι
Μάι.

.

..

(_

τ

1

:..,ξ

Ε

Με: ΗοΠειιά εεειι δι·οοτε Ιενειιιιε άιεβτει·ε ιιιεει·?

ι·ωττω-; νε1·8εβειάειιε νται ΞβοοΒε νετϋειιττετι , και εειι
στ Βιντεο ντιπ βι1ιτειι€εννοιιε τε1ειιτειι. Πειε;ι·άε Βαπτιστ
τοπικ, άΞε ιτῇιιε ιιιοεάει·τεε.Ι ιτιετ.ΒεβεεΙ θε ιι:ιιι8τ νε.ιι εειι
ιιιεεετει· τε8εει·τι ειι

Μαιο: βει·ιτε.ιι8ειι ννειει·άι8 τιμ,

επι πω: άειι 1ειιντει· τε ιιιιι8ειι ιιιετ :ιο εοβοοιιοτε Βε
ννι·οο!ιτετι νεοι άιοβτει·Ιίιβε νει·βενειιβειδ.

βεβει€ειι

@και 8εάιιι·ί8ε εε:κινε.Βειι ιιΞετ οΡ ιἰε νοι·θιει·ιιι€ει·ι, άΞε βετ

ιιιειιεοβεΙιῇβ Βεεβιοβτ βεειτ Βειιιεε.Ετ

Πε Ετσι βετ ω:

νει·άτε8ειι , ιβιτ βῇ βετι ιιιετ ειιιιισ.άννοοι·άειι ονει·Ιειιάτ,

ιβε ·νο.ιι βειιι ιτι εενοεΙειι·ε νε·ι·τοβι!1ειιτ Π: ννειιεεβτε, άετ
Μ] , έτι :ριεετε νειι βοιιάετά βοεβόεεΙειι νει·2ειι , ει· τἱε:ι βε.ά
ιιιτ8ε8ενειι. Ι)οεβ Μι ισ ιιιάει·ιιε.ε.ά εειι 8τοοτ παπι, επ
Με ι·οειιιννεει·άιε δεβι·ιινει·.

Πει· νετβείτ βή ιιιοβ βονειι

όετι 1τ-έω βοοτη ω; 8ενοειτ , ιβιτ βετ Βι·οοτεοβ ιι ι·ειι2ειι···
Μεοβτειι τε βει·ιτττειι; ιιιεει· τιιετ , τβιτ » βετ «Μι άντιιι8εΙτιιιά

ιιβειιτεε·βειιτ , @ανευ @Με το ιιιειβειι :Πε εετι ι·ειιιι”;
επι τω τετ Μι :Κβ ιιι Βεννεἔἱιιε , νει·ΡΙεττεττ, ειι "ω,
επ ·νει·ννοιιδτ , επι νειενοειτ , ει βειιτ, επ τνοτάτ Βεβιειτ.

ει; - Με μετα ωττττωε ιβεβτετιιβ ωιωοεε= ει” ω·
τἰετἔαιιἔ ότι· εετ·.9τε ανει·εΣά ἰε εειι βεει·Ιιβε έςεἀἰοβτ , νει·

@τα πιετ πιειιιεε βετειιέννεββειιάε ΕΡιεοάε, νει·τ'αιειιά
άοσι· ιιιειιιεε ττεβειιάε ι·ιο.τιπιτεεβιτάετιιιτ;; :παει βετ ισ

Ί - 942 )
Δια ·νο!!:οοιιτ!., - Με! ισ Πω ω: εειι!ιο!ά εο!ιι·ιι€!:.

@ιη

Πά:ίσ «άι, ό>·ε!εσπάεπ Μπιτ ΜΜι!ιο εο!έπει·ειιδο @Μιά
σειι, - ιι νο! οοι·ερι·οιι!ιο!ή!ιε άειι!ι!ιοο!ι!ειι ευ. !ει·ειο!ιτι
ει: ιιιτε!ιιι!ι!ειιιεειι, -- πισω· Με! εαπ ἔσω! ΜΒΜ: , · ότι!
στ. πιο;; Μ:ε ιιιιιι οιιτ!ιι·οο!:!. Ε.ιι Μ! ‹!ε !ε2ίτιενιιιι @πιο
ιιι.!!οοιε !ι!ειιιοτο εεόιοΒ!οιι,_ ποτά!! Πῖιϋ €ε!Κοιιιι Μύτι

1ιει·ι! ι!ειτ Βο!ιτε!ι εαπ νο!τοοῇἰιι8 , ι!ιιτ αοσνεο! νει.ιι Με
Βειιοτ ννοΒιιοοιιιτ. › Τε ιιιιτ!άο1ι νιιιι εστω εο!ιι!:!:οι·ειιάο
/1ι!.αιι.!:Β, πιω!! ι1ιοιιτ!!!εννιι!ε @τα Μι; πνοή: , Μι: νει·ννιι.ι·ι! ,
Φ!! Μιιι!:οιια! έ” -οιι άιι Βο!ιειεο!ή!ιο !ιε!ιιιο ειιι.ιε ποτά!

άσοι· Ρ!οΜΕιι86 οο!ιιι!ε!ωιι ιι.ί`8ο!›ι·ο!:ετι.
ιιο!ιιιιιιτ ιι!!ειι
πιά ονόιι!ιιιιιο!ι118 επι Μ! το νοι·ι·ιΒιιοιι; ιιι 66η ποση! ,
·!ιἰῇ ·1ιο!ιιιιιέ Βεειι' Πιό το !ιε!ι!›ειι.

Οιι.!ει1ιΒε Μάι: !:ιῇ Θωθ

:δ'Ρι·ιάαΠεέι· ιιιι€68ονειι: ει· “Μι πο! ιιι , ι!ιιτ Βο!ιιιιἔι~ῇ!:
› οι @αν Β; πιειιιι· ή] Β 20ο νετννιιτι!, πιο οιι28.ιιιειι>
!ιιιιι€6ιιι! στι? ᾶειετΒιῇ πο δ.ιιιιι·, άειτ Π: πικαπ, ε!ειτ !ιο!:

!ιειειι· 1ο! πι! η”, το !ι!ιινοιι !5%ει;ι.

›

.

, Οο!ι·ι!ε. ῇοιιΒο Βια οικω ιι: :σπάει ΝνἰῇΓο!_εοιι άιο!ι
Με: πιο! 8ειιιο. Π: ιιοεπι Μπι ιοιι8; πω!

νετιιιΩΒὶ!!

Μπι Βιιιιιιιι.ιιιικ νε! εειιιι ιιι€11ιο!ιειι !εοΒ.ἰῇιἰ ίπ μπαι,
Βεα!ιι νι·οο8 !ιο!οο!!!ε !ιῇ νεο! νοοτ!ι·οὶΐο!ἱῇ!ι.ιι; ···€_Βϋ Μιά
νει!ιονοιιε τ!ειι!ι!ιεε!άειι, οτι ιιπιιιιι.!ι οιιι :ο ικι!ιοοιι ιιι Με
!ι!εθάειι.

Πε ννοι!ιειι, Δω !ιὶῇ Νοοι!!ιτε8!: , Φει·ννιι! @Με

Με! !ιεννοεειι νεα! άσοι· ι!ο ·πιιιιι!ιειδ. Βαιι.0!ι1:ιετοιιόοπισ ,
ειιιι€τοο!ερ!ι, νει!ιενειι. Βοιιι 8ενοο!, ικι·οοιιιει! πω! ,Φο
13.Ι1€28.8.!Έ1 ι!οοτάι·ιιι€ετιι!ε ε!;ι·ει!ετι νιιιι Επι! Ενε.τιεο!ιο!.ιο!1ϊ ,

ι!εδιΜι;! 8:ιιεεο!ιοιι- Μ! νοι!εάοιιε επ άι; τικι!ιοιιιε!, - ι!0
8ιοτιιι ι!ετ ι:ννι]ΐε!ιιι€ο11 , παει: οτι 8ειτιοει!εΒεεννιιτειι , δ.0 ε!ιιιΒει·ιιι€ !ιιεεο!ιειι οι1ι!ε νοοτοοι·ι!θε!οιι επι ΜΒΜ”

επ _ιιιειιιινε !ιε!ιοεΐτειι επ ιιἱειιννο 2οτεοιι ιςεινειι εειι οπ

(Μ)
8σννοσιι νσσάσσι :και σι]ησ ιπη·ιεσ νσιΒσσΙἀἱη8 , -- ση ΠΑ
(Μεση στη8τ 8σάισιιτσιι νοοι·τ, όισ ηἰστ Κιι.ιιιιση στσι·νση ,
@ση :τσ ΒσΙιῇΙι ιηστ άσ Νσάσι·άιιιτσσησ Μπιτ

Μηιιι· σΡ άσε

ννῇσΒσ8σσιτσ ησάσι·ηισηόσ Ποτ-ει] δσηΈκιιιτ σσησ ]σι1ὅἀ.ἱ8ση

ΒσΕσσι·ίη8σήνστσ , σιη1η.ιΙά άσοι· σσηΪ ησνσΙ νσ.η 8σησἱηι
εὶηηἱ8σ σί.<ιση·οΕΕσησ Βσ8ι·ιρΡση, εσΕΙιιιστσι·ά άσοι· 8σΙσσίσ
Ριιητση, σσηισσι· Με ό.σ ιιιηστσι·ιησ ησΙνσ-, στσστ σι πω:
Ιεισσι· @δοση τω: ιη σση σΙΙσητΕ8 σσητι·ειστ ηιστ σετ , νετ

τή ντοσεσι· εἰεαἰ , ση νετ ω; ησε πω: σώσοι·ση το άσε”
-ση ΠΔ (δωσει σ νοσι· άσ ννσι·σΙά ση νσσι· ιἰσ τοστ:οιηστ
νσι·Ισι·ση.

Αηάσι·σ, εσιισστ σηάσι·σ όιιοσΒ Μάι άσ 8σΙοσίεονσι·
Βσ.η8 νση Τσι.ι.ι:ησ τω. Ηἰῇ ννεισ ΚστησΙἰῇΙι εσνιτσσετ. Ι)σ
νι·ισηάεσησΡΡσΙηΕσ 8σερτσΗιση "η σση ΒσιηἰηιισΙῇΙτ ση
1φωι8 Εσσι·σιιι· ιισάση !ισιη Ρι·στσετσητ νιτσι·άση. Πισιιτσι·
ω” Μ] σΙτήά; σσιι σωστο», Ισνσηάσ σηιἰσι· 2ησητσ ειση
όσσηιη8ση , σΡιτσ!εσηόσ τοτ σιΙΙσι· ιησάσιζσνσσμ Με: Ιιή, Με
νσΙΕσᾶἱσΙιτσι·, ε.ΙΙση πι· σ.στιτσι· πιώ 8σΙσιτση. Ηῇ νιτσστ

Ιισσ ηιση τισ σιισειι· ηισστ ι·σσι·ση, θέα: ιη σΠσι· τηιι·τση ΒΒτ.
Ηῆ ισ εσσσησΡση σιη Βσιιιιηά τσ ννοι·άση , ση σιη τσ τισ
ιηὶηηση.

Ζηι1 νι·ι]σ,

σάσισ ση 8σ2σΙΙι€σ 8σσστ σσιηστ

ταση πιτ, ση «Με 'Πι ισάσι·σ Βοσιτσιη τω, στη ισ εστι
τσ Ιισσι1τση.

Κιιηηση ηίστ 2σ88σιι, σετ 2ι]ησ Ροσ2ἰῇ

νσι·Ιισνση η; ιηεισι· ει· σττσ.ει1τ σση ι·σἰησ εσσετ ιη άσσι·;
η; η σηισει!ενσΙ 8σεσηὶΚτ; άσ νσι·στισιικν σ Βοσησηά , ση
ιηση νιιιάτ σι· σΙτι]ά νσι·ιησειΕ ιη. Εσιι 2ἱῇησι· ιησσετ ἐσ
2οστιτσ ετι1Η:ση ἰσ 2ί]η 8σεΠστιτ ασκ εστι [ξεναίίση :πείσ
]σ ; Μεση· ΙΜ: ιιιτεσσι·σιάστσ η @η Νουα ΖεπιὸΖα , σση

πτωση Με” Κοιι€Ι 011άσ1·νν0ΓΡ, όσα Μ] Μα ΨΗΤΠ1ϊθ Ι1ΘΘΒΞ
Βσησ.ηάσΠ.

`

6 πο: )
ΕΔ Κιιπειι? -- Ιι·ιάΞοιι Με πιὶοΕ Βοωσνοτά "απο
όσοι· άο πιονοΙοπ άοι· Κο.υόποηεοΒο ννϋοΒο;,7οοττο, @η και

Μ δωσω: @οι 6Ιο.τ1 Η] πα ὶε. ΓΗ] Μάτ οο1ιο·ιι σ1οτΙ:οπ
μα, οῆιι οτῆ| ὶει , πω: πο» ννοε Με” νοο1·Βοπι 15% ,
ἀιιὶᾶοΙῆΕ επι Χ1·οσΙ11':Έ.

Βή ί:: οοτι ντΞοπά άοι· ΥτῇΙιοἱᾶ,

οτι εοΙιτὶῇΒ: σπάει· Ηπα: 11ιοΒόΒοπ ὶυνΙοοιἰ.

Στ Βοο·οιο!:

πο Ι:ιοπι οοιι εοἄὶοΜ του νοτοοιώιη; νου ν.ω111ΝΜ0198.
πιοΒοάοο!ιτοιω , ΜΕ οῆπι νοτοπιηθ οτι @ο βατ οπο:: νοο!·
απ· σ.ουάοοτ. ΙΜ ἱε νοοτΒοου ΒοεοΒοσννά Με οοπ :Μάο

θέι·ιδοι· νεο Β11.υ::ιωι1ε; :ποπ Π: νουά

Ροιητοπ·

νο.τι τοΒοκιετοιΕπο €ι1εοοΙιοιι Βου: Δ] 2ἱῇπ Βοοετο11 ντιπ οοπ#

Βο11οοΙ. ωωιωΡωαθο οοιιΙο8. Κ1101:ιακ ο @ο Με.
158, πιω ποτ «σε ἀοἔοΙὶῇΕ. Βι1.1ποπικ ινοιτί8 Μ
άσοι· @Η επι τω., οοπτιτ1)άο ι>·οοτ, οοωτῆιἰο νοτἰτοοπἀ,
οι:

αινοτωοοίάο ω. Μ1οώοπο ννὶοΕοπ απο!. δωματιο

2οιιιἰο Πο οσε Με: ΒοαοΒά ΙιοΒΒο1ι "οι Σω”, -- Η] ὶε#
ιιὶοτ ωοοι·· ἀἱο Βὶῇ καιο, - οκ Μπι Ψπιισ1ο οτι οπο·
[.ιιοπ.το , ᾶ.ἰο απο οοΒοοπο ΒοοΡ Βονοτι, Μι
2Μ|οπ ωυπἰεπ, «Πτι
νοτοοΙιτοΙῇΕο
2ϋ11ο

οΕοι·τοπι

αῇπ;
Μο

ιποοι·7

1111 Μάο @οπο

ΙΜ: 1οωοωση, π52εΡο:ιεοϊ

Ζειαἰεπ, ειδ Οο£οὐετ.

Μετα Κιιιι ΗοΙΙιιιιά εεειι Μιὰ νεοι ΙεττοιΙειιιιάε ποθ
τιι011; Μ. Θνετιννο1 Μάσι Λι, ἀἱε νοοι· Εκει νοΠε ιο1ιιιι
νου , Πει, πιο.: 8εΙαιι€ ω ΒενοΙΙόιι€, εσυ πώ @στα
ειαιιι:οιΙ Ιο2οτε , όιιιι άσε Ιιεει5ε ιιοΙιτιῇνει·ε Μ] οπο. Τοι.ι.πισιι
Β. τ. , - εειι πω· ΒενιιΠὶ8 επι Βοοῇειιἀ @Δια , - Μάϊ

πάω άιιι:οιιά ιιιιιιυΗιοιι νιιιι άε ΙειιιιΔτο Ύετ2€ιτι1ΒΕ118 ιι;
1ιει· €Θᾶἱ01ιτειι , ἱιι άτιο (Μαι) άιιεΙοιι , Κιιιιιιοι:ι άοειι οι»
Ιεεδοιιι; ε1ι τω: :και ?Λικ Μάο οιι€ενοει· Με» άιιιιετιά

πω ΟΡ πιο @πιο Βἱ]ΒΘΙΨΘΙ°ἱαιΞ1ι8, ΜειωΒειωτειιιιιόο
(10 1ϊ08ίΘ11 #88 (Η ?Μιὰ νιῇΓειιᾶοτϊἱε ΒιιΙάετι ΒεΠορειι,
διιΕ ιη Μ ιι01ιδι ΕΒΘ180Ι1 , ε1ι ιιο2ο Φως σου Ι:ιιιιιι:ειιιΙ
νιι.ιι 818622- άαπ 5,000 μπαι εισιιι.ιι8 Βεάι·οοιι. - Πο
τω; 1'οι.ι.ι:ι·ιιι Κοπή: ἰιι πιάσω ονει·εειι πιει; ω ναι

θοννι>ειι.

Πι παρω 8εετι Ιιοοδει ωιιωιω8"ωΒι .οι

ι70τ11ΒΒ; ειοΙι @Μαι -- οπο.: τσοκ ιι1Ιο οποτε» 761.11 ΜΗ:
Βιι801τι.8011 ι11ειι.60ΜΜΕ 8ονοεΙ. Ζιιιιο νει·2ετι @η πιο βε
8ΟΜι1 , ΦΠ: Μ ιιιοειΣε @ου !ιοΒΒοιι , οι· εετιιε ιιτιβιιο
Βιο1: ἰ1ι @πιο 'κι Μι2ειι , επι ει] ΒενοΙειι ω» 2ιεΙνειι εστω
ἰΘἀοτε μπει. παπι , άσοι !ιατειι 2ειοιιιοιι άειι€άΙιονεπάοιι
ω, άοιι ιιΞάι·ι:ι1: γεια εστι ΒοιιιιιιιιιοΙιιΕ Βιιιιιοεά επι οτι

( 248 )
άο1·ι·ιΒιειιάειι 8888ι. Τοι.ι.ιιι:ε ἰε ΙεοοΙιπιειτι ΐε”ΒοΗει·άειωι
ιιῇιιο Μαιο: νει·Ιιιιιόοι·Ε Μπι πιει, ειιιιο ιισιτιάεΙΒε!ιι.τι8ειι
πιει όε ιιιεεειε 2οι·ε το ΙιοΙιει.ι·Ηεο1ι. Ψο.ιιιιεει·

@Με

@πιο Βει·οοΙιεΒειι€Ιιεάειι ΙιεοΠ εί88Ιιειιιάθιά , νει·Ιαιι!; Μι
άειι άιΗιετεπι άειιιιΡΕι·ιιιε άσε Βοάιήνι€ειι Ιονοιιε : οιιι
Μάι ιη άο Βιιιει·ο ΙιιιιΙι€ παπι Με ι·ῇΚ άει· νει·ΒεοΙάιιι8 ω,
νειιι Με άιοΙιϊει·Ιιβε Βειιοι ω νε1·ΙιιεΗ8οιι.

Ηι] ιε ΟΙΙ18.Π88 νεα

άι: ΚειΕΙιοΙιβιε Κει·1: τοι Με Ρι·οιεεϊειιιΙοτιάοπι 0νει·88€8.ε.ιη
επι «ιο τοο!:ι·εάιιι8 νιιιι ΖιιΠε εετι πιω Β Βιάετάει:ιά εαπ
Βι·οοιει· 'ει·ιοιιιί νοοι· ΙΜ: Ρι·οιεεΜ.τιτίειιιο , στη ει· Δω οΡ
το νει·Ιιονιιιιτάιεειι , @τι εστι 8ειιιιιοΙιε ι·εεΙιε νειιι νοοι·νο.Ι
Μπι, διο εαπ απο, άσοι· νει·Ιιοοεά· 8ειιο€ ΟΕ ιιιιιιΙεἱᾶἰιιἔ
εΡοοτΙιιῇιιϊειε 80Θ8Ένθϊτι1Μάι18 @ιι τω το εοΙιι·ήνειι. ·
νικ Με Ρ.ιι.ιιι ιε ενειι2εει· :Με εοΙιιῆνει· επ ιιΙε καιε
ιιιιιιι· Βει·οειιιιι.

Ηῇ ιι: εεπι πινω νιιτι εισαι εει·ιπειιι·όι8 ·

νοοι·Κοιιιειι, - ι·ε89; οΡ παει Μ] (Με: ιιι @και Ει·ειοΙιιι
8811 οιιάετάοιι·ι, ννειειτειιιιι 8εειι 2ννειΗιειά το Βεερειι1·οτι
ιι; - @τι ιιϊιβ ἰε 20ο Βῆ ιιιι:1ιετιιοιιάΙιειά πινει· έ άτα,
νοοι· 2οο νει· Π; ιιι ιἱο δειοΒειι!ιοΜ πινω , ιιε εενοο!εω

άιιιιι·οαιιτι·επιτ το νει·ιιοιιιοιι , -- Π: πω: ΜΗ ιιι (ιο έσω·
Ιεεειι!ιοιιι, οιιι Μι οοι·άοεΙ νειιι οι·ν:ιτειιε Βιιιιεπε8τει·ε τε
ιιοοι·ειι,

·:ή

εε1ι νιιιι άε ιιιτιιιιιιιτειιόεϊε Ρι·ο2ει-εο!ιι·ι]-- #”

πιο” τιιοει Ζήιι, ω· ΗοΠιιιιά οοἰτ Ιιεεἱ`τ οΡ8εΙενει·‹ἱ ,ι ιιιι -

Βιιιτειι Μιά” ιἰε εετετε οιιάει· ιἰε τΙιε.ιιε- 1ενειιάειι. ·

ι· 3'

ΗΜ: 111εοτειιάεε1 Βοο1εοιι, ωισ·ΕΙισ.ιιιι ιτι ΗοΠε.ιιδ

Δ

Μαϊ: πνοι·άειι, εῆιι· νει·τιιιιιι€ειι πιτ _Ιιετ Ηοοἔᾶιιἰτοοἰι;
παπι; οι:εφ11ο011 θ.ο νοο1·Βοο1άειιι, «Πε Η: ΜΒ ειιιι€ειισιιιΙά , ·

ᾶιιἰἀεΙῆΙι Βεννιι:ειι ,· διιι:·ιει· 8ι·οοτε τω! καει· 8οεοΙ:Μΐτειω
νιιιι ὶιι1ιιτιἀοτε Β Δ,ι 2ζιιιοοιι άιό νοοι·ΒεεΙάειι ιιιι2ο11όοτιιι-ι
εαπ ομάειι Βεντοιιειι ι·ει8οΙ. νιιιι άο τιιεεετο ννει·Εειι «ποπ ι

( αν )
άειι Με! ιιιεει· άειιιι ε!!” !ιοιιάετά εΐάτι1Ηπειι οιι€ε!εεά;
ωιιιιι;6.ι πιο! ιιιεει· άει.ιι νιβ” !ιοιιάει·ά νιιιιι€, άοο!ι πιο·
Ζε!άειι ιιιι1ιάει·.

νειι εεε !ι!ει1ιει· ννετ!ε νιιιι ν.ιιτ πω.

Βαφιά, εειιε ΒῇΒε!8εεο!ιιεάειιἱε νεοι· άε ῇειι8ά, 2ῇιι πιο
άιιιΖειιά εΓάι·ιι!ε!:ειι νει·Εοο!ι!.

Μιιιιι· νειι ιιοιιιιιιι8ε άει·

!ιειιτε εε!ιτϋνει·ιι ι.ιι Ηο!!ειιά, 2οο Με νων Πι:τιειιι:Ν !:ε
Πτι·εο!ι!: , επ νων Ηιιιν10ιιιε (θ) τε Αιιιε!:ει·άιιιιι , !ιεετιιιι!: ει:

Βιιιιε ιιΞετε ειιιάει·ιι άειιι !:!ειιιε νει·Ιιε.ιιάε!ιιι€ειι, επι !;ιἱει·ειι
Με: ιειιι ιιι @ΜΜΜ νετερ1·ειά.
Τιιάεο!ιι·ιΠειι !ιε!ο!:ιειι άε Νεάει·Ιιιιιάει·ε Πι ονει·ν!οεά,
ιιιειιι· Ζε ιῆιι νει· νε.ιι ιι!! τε ιιιιιιιτειι. Ηετ !ιεετε , νοο1·
20ο νεε! Πε Μπι οο1·άεε!ειι , ἱε ιιο8 ει! ιίε 7ιιιίω·δαπάεοβε
Ζει$$ει·0Θ”επίπ1ξεπ.

νει·άει·ει Εεε!! πιειι άετι Βεσεω·επ8

ω! (ία Βεσεπσεη!επ, 1)ε$2ει·&απάΘ· !Ϊἔαἔα2ῇπ σου,
ἴΪεωιιεεΪιαΡ Κιωιεύ επ διιιαα!:, .ά!έ;επιεεπ Ζ)ε!ύει·Ζίε..

υεπιί Μαα:ιάσεάι·ι/ϊ , ΒοεΕ·πααί ό” ἔεἰεευ·οἰε Ψει·είά,
.άζε·επιεεπε Κιιπσ2- επ .Ζ)ε!!87°60άε , Μεαου ΟΪιτἰε£εἰῇβ
Μααπείεε?ιΝ]2 , Νεάετδαπάεώε Πει·πιεσ , εετι !1ειιιάε!Β!ειά ,
άεπ 7:·Ζεπεί άσε 7ααΪω·ΖαπαΪε , ιιι!:ιςεεενειι άσοι· άε Μειώ
εοΒειΡΡῇ νει1 ννε!άειάἱ8!ιεἰά , Βάι/άι: ει» .ΪἰοοΡ , ιιιι€ε8ε

νειι άοοι· Με! θει1οοτεο!.ιειΡ νοοι· θενειιι€ειιειι , είε Μες
εοΪιααΖ , εεε Ρο!ἰ!ἱε!<1 !ι]ά.εο!ι1·ι!!:,
ΝίοΜεε!: ,

δσ|ιεί- επ

Οαιί|ιείάΜιπάεξε .Βί

.έτ£εεπῇπιειιἔ!ιιιπιἰἰἔε Βιω

Πιεε!:, ΗίΠιοει·αιε6·, εειι 8ειιεειι!ειιιιάὶ8 !;ίιάιιο!ιι·ιΠ , Ζω
ε.!ειιιεάε !ιετ ΡπιΜέεο?ι Βιία·|ιη)'ύ οσοι· θεπεεε- επ

ΠεεΖΙ:ι2πάε , εειι ιιιωωπι νοο1· άε Νει!ιιιιι!ῆ!‹ε 8εεοΒ.ίε
Με , €ει:ιτε!ά Βῇιἰταἔεπ μου, ιἰε .Ζναύαιισ·|:απόέςε Μ·

ωπεε|ιαΙιρετι , επ νοοι· άε Βεὅιεεε!εει·ά!ιεἰά , Βῇάπαἔεπ
νεοι· ‹ἰε Βεζε·ύσέ·είεετά|ιείεί , δ'αύείε , απ! !.εϊιά!)011νν- 011
!ιιύε!ιοπιά!ειιιιά.ιε τάάεο!ιι·ι!!:, εειι θοά8ε!εει·ά , Βξάϊαάςεπ
18

3 ! να! .) ·

_

οσοι· ‹ιἔε θόιἰἔσἴὲεπἰἰιεἰά , ωή· ωάεώι·ϋϊ νοοι· ιΙε ΟΡ
νοεἀἰπἐξ, βἔὶἰταἔεπ' νά» Με 0Ι1ιἰ€ΓΨῇ8,' 8:ινοβ πω·
@πμ Ιἱεἀοπς ΜοπΙέρ:· επ Ρ|οί!οραειίίοπ, οοιι τοστ νι·σα..
που , Ρετὸοἐορἔ, οτι πισε νεϋεοἙιοἰᾶετὶε·›ετἱᾶετεπ πιτ :Μη
ιΞέι· ΒοτοεΒοτιἰει
ντοέ:8ετ ΜΜΜ Β ιη ιΠιτ,· εκδοση θ:: Οικία , «Πο

ΙΜπε ἱπι ΝεάετΙαπά Μ Φεβδι18 Β , .νοἱπἰ=ςο ννεπτΒοτ86ιι
πω· ΡετεοοπΙὶῇΚε ΜΒΜ οί” πόΙέοι·Ι16ίά οῇΙονοττ , επ Μ]
Ι:ειπε 8εε:ιε , ννωπιοει· οότι ;Ρ1·ἱνειειΦ Ρ6τώοίι τομή άδε δτει:ιτο
ιΜέτ το Μιπ1Ρεπ Ι1εεί'τ , -ΒεΙ: Νεάοι·ΙΜάεοΒέ ·έ·οΙΙ: ενετιννεΙ
2Μ:ι :πετ αει οιιΒεμιειΙά νοττώι1νεπ νει·ΙειειΕ οΡ άο το88
εοΙιειΡειιΒεἱᾶ ·άετ -Βο8τετα Πε ννῆ2ὶ8ἱπ8επ επ νε1·Βεϊε1ίτι
8οιι , ᾶἱε [.ουωνι11ε Βυοιωτ.α1ιπ ἱπνοετιῖο,

(επι άε2επι

ννΜ·ετι 11ἱετ ννοὶτιὶ8 , 1ιοοΒ ξςετἱ118 , - ΙΜ: ετοΙεο! άει· .Μ
η ΒοΗοοτάσ οι· οτιάετ (Ο ,) @τι ιιΙΙειι νετννο;·Ρεπι , οπι τΙο
πω· Πειωπετιάε πάω , » άειτ Πο Ει·ει1ιεο11οιι ‹ἰο νήειτιάετι
» θ» ουάει·άτιιΕΕοτε νιτειτοπι ναιι ΗοΙΙιιτιά" ; εωιε ννϋΖε
νου 1·εάοηετε:ι, όΞε τΙο Βῇ2ἱετι‹ῖετι άειιι (Με 111οο8Ε110ΡΘ11,
οιη Μπακ Βι·1Πεπι ντς8 Μ ἔοοῇοτι , επ όο εϊτειδΕ πω.
πἱοιυνιπιοᾶἱεοΙιε ¦τοΗ:επι επι Ἐετιἔε Βιοε1εωι ει!1Β:ιω, Με πιο:
οπνειἀἐτΙειτιεΪεοΒ πιοεεΙ: άοεπι νοοτΚοτυοη. -- Βε Βε2ο1όΞΙ18
άοι· ΒοΗτετε 5η άε ]10οε8ΕΘ ΒοεΠπιι1Βοη ἱε νῇί τα ΜΙΑ

Φύ2ε1ιά Βι1]όε1ι , οί' 42ο 1οϋ 670 Ε Μ 'Ε ῇεωτ ) ωειειτ ἱι1
ιἰο Ιει€οτο 8οτε8Εεπι ε1εοΜε. ᾶιιἰπιιά 8ιιϊόετι , οί' 85 Ε. ΒΒΖθ ΙειΒςι·ο ΒεδτΒατι]κέτι πωπω 8εω1 Εειιιιἰε νου οτἱηὐ
11εοΙο 2ει1€επι.

:
(*)

Ετ Βεε1εει!: Με” εναι Με ω Επι€εΙετιά)

γ
Με ΜΙ ωἰεεεΙιἱεπ ούετΙοΙΙἱΒ 2ί]η, άειι 1οιει· το Με”

ἰιιιιεκειι, ἀεὶ Β. Βίοι· ιἰε11 Μ! Με ΜΜΕ €εε!έεοπ.

Πε· Ανα!.

( Με» )

|

«πω» αποδα!α2οϋ·ε 1°88ἴ8ΡΙΘ8ἰΙ18; ἰεᾶετε Με τηαωΜειι εἰττειι

άο Αεεἰεεεε , οι άειιι νοτάε1ι οι· σοὶ: ννεάει· Βενειιιεεηωι
οπτεΙει€εη. Βῆ άε2ο Αεεἰεεε 2ἱτ 0811 Βο8τει· ιιἰϊ Βεἱ Ηοοἐ
θετοΒΙεΙιοΐ νοο1·: 8180Ιιί8 Με (νἱετ) Βο8Ιοτε ερωιιιοτι
πιετ !ιο111 άε ΜΠΕ ονετ εΙΙεετι σ.ΜΒοΚΙεισ.εάε.

›

··ι

Η

·›

ιο·

'ε θι·ανεππαέ·ε , φ 0ο2οίιει·.

Οι; νι·ει2€8: ιπῇ εειι παπι οιιι0:ι·επι άε οιιΕοιι€επ

δω ]ενεπε πι ιἰε οπᾶετεεΙιεἰᾶεπε Ιεπάεπ νε.π Επσμ.
Π: που εεις8επ , ἀεὶ: :πιει-ιι Βπ8εΙειπά , Ιιετ8εεπ εΠεε πι
άιιιιι·ιε ονει·τι·εΠ;, ω Ιιιπά ω ιιιιιιιιπιε. Νεεπι, Βῆ νοοτ

ΒεεΙἀ , εεπ πιιι88επιπ νειπ εεπ πιειπ επ ντου.νν :πετ Με
Ιππάει·επ , άιε τπνεε όιεπε Επιειάεπ διοιιάεπ, ω άεπ ιπἱᾶιἰεἰ

παπά -- ΙιετννεΙΙ: πι Επεεπιπά 40ο Ε. πι Ί: πιει· ποοᾶἱέ ποπ
άε ΙιεΒΒεπ -σιι πι! ιπ ΗοΠιιπιι Ξ ιπ άεπεεΙΐάεπ παπά Ιε

νεπάε _, δο0ο ειιΙάεπ, οι” 25ο Ε. ΒεΙιοενεπ. Ιπ νΙειεπάει·επ
(ω Ειιι1: ε. ν.) , 2οιι πιεπ ενειι Βοειι Ιπιππεπ Ιενειι νεοι·
ι1ε ΜΙΒ πιἰιιἀει· -νοοι· ενεπνεεΙ Β·επΕεπ, Με πιεπ πιει·

' ΒπΪ€10118 πισω: ιιιτΒενετι, όιιε νοοι· πιο Ε. Πι Ρωε;ι που
θε ιιι€8:ιιιϊ 5οοο π·ιιπ1:επ , εἴ πιο Ε. πι 'τ πιει· ΒεΙοοΡεπ.
Ιιι ΒιιΜοΠειπά , πι άε ΒϋπεττεεΙε , ε. ν τε ΗεἰᾶεΙΒετΒ,

οπ8ενεει· ιοο Ι:οι Πο Ε.

Π: εΡτεεΙ: πιει παει· εἰεεἱιιε,

Μπιτ πιτ οπιπετ14ιιι€ επ οπόετνιπάιπ8.
Ιπάιειι άεπ Ηει.ει8 Μ εεπ νΙεΙε εοΙιῆπτ, ννιιιιτνοοι·

ω ' απ; 8ειιιεεπΙι]Ι: 8εΙιοιιάεπ ννοι·άτ , ω π: τω] πει:
ιιώιοοπετε, επι, :και Π: πιεετι , Ιιεθ:_ετοοπιτε ν1ε1: νειπ άε

ννει·εΙά. Ηει:πεΙνε οπάω·εώείά2 πω] :πετ άσοι· 2ιπθ.εΙ.ί]Ε
Σ'

(251)
ι

Με επ ειδε "τι ιιε :πιάσετε ΗοΠεπιπεπε ειετιεπλινιιπι
$ιΠεπ εοπιιιιεπ ιιι σπάει· σ.ιε πεεοπετιπιπ8 ιε ειιιιιιι νειπ

πειιε νι·οπννεππε.πάεπ. Π: πω ιιε Ηοι.πιπάει·ε νεοι· άσοι·
επ άσοι, επ πιει νοοι· ειιπει οιιιιετνΙεπιππι πιπιιεΙππ,
20ο Με πιεπ πεπ πεειι πε.8επενεπι Πει Παπ: ιπ'ι·Βοι·οπ

ια εεειιοπι, επι ‹ιε ΠοΠεπιπιοπε πάειπειά ιε ν1ειιεπ , πω
ποο8διανεπάε εΠεἔοιιεοπε νοοι·ειεΙΙιπεεπ νιιπ νειδειιι€επ
επ ονει·ννιπιιιππεπ.

Πει ποοπι ιιεειι ει· ιιιιι περι· νεπι

Πι νει »πω άειι ιι: ει· πιι παει, επ ιπ '23 Βο.εώ Ενω,
ω πεσει· πιι€εειι·επι π. ,

ιπιπ πι ειιππειειςιι ; επ άσοι·

νει·εοπειάεππειά νειπ νιιιτει·ε επ πιιι88ειι εεπε ειιιπΙοιιπε
Ειπε ννιιπάειρπιειε οπιενει·π

ι .

Ψιε πε νοοι·ι·εΒι πιω, ιιιιιι ιπ Ηοιπιπά ιπ 8οεά
εειειεεπιιΡ ιε 8ει·σιπεπ, πο! νεει νιπάειι νοοι· πιιιι ιπποε

8επ επ ιε 2ιιπει· οπιιει·ιιΒιιπ8.

Ι')ε Ηεει·επ 2ιιιι ει· πο

νειιπ8επ νειι ‹ιε οιιιιε ιιεποοι, πιΡι, ιιιιιιιι· νιιεπάεΙππ. Βε

Βειεει·ιιεπ, ννειπιέεπ ιιιιἔειοπιιειά , νει·ιοοπεπ εεπ εισε
Βει πεειειοπι; ειε Ιειιει·πιιπάε ιιει· πιιειε ιιιιιεπ πεει`ι οι:
πεπ νιτειπιΒ ιπν1οε‹ιε 8επεό; 2ιι πε2ιιιεπ νεει πεππιιι ,
:πιει ιιιοποιει·επ νσειιιι8.

[.ιιιιιπ πεπι ιπεπ ε.Έπειπεεπ,

επ πι ιιεπ 8τοιιιι; ιιιειι_πε2ιΒι πει πωσ πι τιε δειεειάε
οιινοειιιιι€ , επ Με εειι ωεω, οπι1ειιετπππιιι8ε νει·- πιιιιιιιιπειιι ιε ει·πιιι€επ.

Πει. πιπιιιιει· ειιιιιι€επιι πει·οειιεπ

01: θι·ιεπεεπε επ Επιιιιιεοπε εεπι·ιινει·ε, ιιε εεννοοπιε _, επι
ιιεπεπ επι πειιι·οειάε ιοειειιιεειιεπ νοοι· ειπε νέιετπεπ νεπ

ειπειιπ ιε πεεεποπννεπ ) ειι πι 8επιεειιικιειιι νει·πεει· πιει
ειιππειΙιπἔεπ επ πιιιιπε ννει·πεπ ιε άποιεπεππεπ, πεειι οπ
ΒειννιιιεΙά εεπεπ πεπιεεΙιεεπ πωπω επ ‹ιε οπωειιεπι€
νεπι άεπ 8εεει; ιιεννιιΙ ιιιιιιτάοοι· πιει ιιε πεππιε νιιπ (Μ,

Με πι κ>πειε επ πει °ωει π , πει νοοι·ιπειρ (πιο οπ

(369)
άετ2οε]πε ΜΜΕ ,··ιιιιιιιι· νετ ει·ιάετειι , ἰιι Με; νει·Ιοορει·ιιε
εειιννειι , οιιιι;τειιι: άεεε.ΒειειιωΒε μιτιτειι εεάειειι€ 11εΒΒειι ε
Με: ιιἱτεΡτεΕειι Με ιιἰετ ντότόειι εει:ι8εννειιά, 0111· Με:
2ε1.ΐοιιτιεποεΕ τε ΙιιιΙΡ τε Ιποιιιειι, :παει νεεΙεει·, επι Μει
εεΙνε Θε Βε'ιοοπιειι, ειι άιε (Με ιιιάεπισ.εά είε πτετάετε
νοΙΔιαβιι8 Βερει·Ι:ετι.

Πε εεεετάι·ι€ιε νεοι· Ψει.·ι·ειι θεο" , ΙίεεΙ`τ, εναι
Με Ει·ε.ιιΕ1·ιβε επ ΠιιΒεοΒΙειιιά , πιο σοὶ: ΒοΠει·ιά Βειιιει8
Βεά.

νε.ιι ᾶε Επι(<.;ε]εοΙιε ΙεΗετΙ:ιιτιάε ννεετ ιιιει1 Με:

ειπε: ΙιεΕ ειιεει:ιεεπ ννεἰιιἱ8 εἴ; Εεε πειτε .Βι:ιιοισ επι 86ο”
Βετει:ειιά ΜΜΜ: ιιιτοι·άειι άε εεε” ειι Ι:ετι1 νται «Με Επι

8εΙεοΙιε εεΙιτϋϊειι το εἱῇιι, Φωτ ει] Ζε Ιιἰει· 8ειιεεΙ ε.Πεειι
γεττεεεπννοοι·άι8ειι.

Εεε

ειιΕεΙε

ονειαεττιιιδ πιτ εετι'

ειιιεϊει· Ει18εΙεοΙι όιοΜετ τιιιιε ιιιειι πει @ά τοι ιι;εω εεε'
];ιοΠειιόεεΙιειι άιοΙιιΒιιιιάεΙ νετεΡτεἱᾶ νιιιάειι.

8ουΦιιι-:Υε

Βιπίει·ίοΙ: Β νει·ΦεειΙά ᾶοοι· Μενι·ουνν Βιι.ιπ:ιιιιι:ικ , ιἰε
επι.άε 'εαπ άει·ι πιιεεει ΙσεΒεει.ΐάειι (απο: ιενετιε άετι ΙιείΙάις
“ΘΕΟ , ΝΝΔ άε11 ΗεΙεετάει:ειι (πιειε.ι· ίεΒειι]]( (Με Ι(ΜεΙοο
ξερω), να:: άειι ιῇνετῇεε!ειι @και σοι; άειι ιιιιιιετειι οι»
€ειιΒ ιιιεΙ:ετιάειι) νειτι εΠε ΠοΠιιιιάεε!ιε ΠιοΜει·ε.

π"

Ι1ειιι 2ε1 Π: νει εετιε τνεει· εΡτεΕειι; πεταει: Π: Με @πε
·πιτειι·ιιιε ντίειιάειΙ]Ηιειά ι ιιοεΙι ιἰε 8εεειάτιιι παπι @Με
ιςτε.εΙιΠεετι οι1ε1επ10τιι .νετ8ετειι. Ευ «Ι:ιετ Π; Ζω 8εΙιιΕΗΒ

ΙιεΒ πιοεειι ω” πιει άε Βοοέδειι πια ε.Πε ΙεττετΙειωάἱ8ε
@ευ ιιιΗομιιιιά ζμ ειιιιτιιΙ:Με ω Κοιιιειι, ειι-νεμ ει

Ιε11 ονει·νΙοεόΞΒε ντιειιάεοΒειρε-Βεννιι2ευ οιι€νειι8ειι Έιε!ι,
τετΙτοιινσ Πε., ·‹ιετ, εοο ε: εἰ εεόε.εΙιτειι , νειιΙιιιιιιιε πιεε
ιιιιιεειι νετεεΒὶΙΙεπιᾶε , ιιἱΕ ιιτ1]ιιε με ιιιοξ.ξετι νΙοεῆε1ι , :Δεη

ιτε πια εκει εειιε ειιοΜ, επι σρ Βου Με νΜειι ΕοεεεΙιιτῇ
ναι 2:ιΙ.

Με”
ΗΜ· ιιι θα Η:ιε8 ΒΘει:εετ Πιειιιε εεε ιιιιιιιι , άιε εεε
πει· Βιιιίειι€εννοοιι ·ι1ιοΜετΙϋΚ ιιιΙειιι Βε2ιτε Ψι1.1.ιιια Με

(Μεσα, ει: 8εεειινιοοιι·ΦΒε .δεστ0%1°$$Φτ ΗειαιάεΜΜϊ·
εεΙιιιΡΡιῇ , Ιιεείτ εε αεΗ2εω.ι1ειε δειτε «Με ὶιιηιιονὶεειτειι ,
ᾶἱε ννεετεεΙιἰῇιιΕῇΚ αει Βεετοιι‹1 Μ] ἱειιιειιά _, άΞε 2ιοΙι να"
εειιε ΤειποιιιεεΙιε 1εειι,ι.ιοε οιι€εεειιιΜ, επι νοοτ άε Μ!

Φε άιοΙι1ετι , ιιιοεετ Ιιεθιειι.ειι. νεα άε Ζπιιιει6 πιο @Με
νἰεειειι ]ιεεϊτ Μι ἱιεειιε Εειιιι.ἰε , επ @Με ιιιιιιιἱει· ιε οπτ
Ποστ νεοι Βενε1ιεςΒειά. Πε Βάι Ιιειιι Ειναι ιιιειΙειι Βε

1ιοοι·ά. Η] νετ2οοιιτ ιιιἰῇ, Ιιε°ι οιιάει·νιει·Ρ τε Ιειεεειι. Π:
1ιοοε ἀειι .4είαιιπιειοι· Νικ ΩΔΜοιιισε.

Πε Βενοιιό , :Με Ιιἰῇ

:πετ τ]ε εριεοόε νοΙ!ε‹Ἡ8 Βε1€ειιτ1 ιιιιιιε. Με βεεοπ Ιειι€2ειειιιι ίπ
εΙειιαιιάι·ι];ιετι, ιιιετ εειι νιτεΙ νετ εειιιοοιιἱεειι εαάαιιε , επ.
Βενι7οο8 2ι]ιιε Ιιειιι:Ϊειι Πι τ1ε παει; 1ιεειι επ ιιιιεει· , τσι Ιιῇ είπ
άε!ιβε ιιιεει· ειι ιιιεετ Πι νεοι· ἔετειειΗε, ειι άε ιι1ειειΕ @Με

νει·2ειι νετε.ιιάειάε , άιε ιιιι Ζω 80110011 , 20ο νοΙιιιειεΙετ , εοφ
Ει·ειεΙιΕιδ πιει ειιιιε ΠΡΡειι τοΜε11 , :Με οι' ειιΚεΙ Ιιετ 8ε!ιει1ειειι Ζε
εαπ 1ιειιι οΡ8ειΕ ΕιιιάεΙίβε νετΙιεΕ Μ] »ιιειι εεεει νε.ιι άε
ν »Κε.ει1ι" θ) , οιιι

‹Ιε Ιειιιόειι τε Ιιει·ιιιιιει·ειι, ιΠε Π; Βε

20οΙ1ι;, ειι κ1ε νιιετ]:ει1 , όιε ιΕ 8εεεΙιτενειι Μιά , ειι άπει
οΡ πετά Π: Με ονει·Ιειθειι πιει εἱειΙῇΙε ιιειιι€εΒιιι€ιε οοιιι

ΡΗιιιειιιειι.

Βειε.ι· ει· οιιάειεεΒειάειιε Ρετεο11ει1 πιω πατι

2ιειι τεεειινιιοοπιι€ νεται, 11ει€1 Μι πισω· ιετιει· εεε Βε
νε.ΙΙι8 ειι £οερειεεεΙι]Κ νιιοοτά; εε, πει. Δεκ τ1ιιε εειι ΜΜΕ
πω· Βιιι€ Ιε ΙιεΒΒειι ιηιεεμιιιιειι, πι: Ιιῆ εἱιιἀεΙῇΙ: €εΙιεεΙ

εί8ειιιατ ι·ιεάει.

(*)

Πει ιε ξειιιιιιιει·, ἀεὶ: ειιΠε εεε ει·οοιε

ΙΜ Βεάιοειι€, σει ιι: ιἱε Βιιειεόε ειιιι ‹Ιε Ροι·ιιιεεεεεΙιε

ν1οοι Βϋ ‹Ιε Κιιιιιι :Η εοει!ε Ποορ νειεειιιιιι€ , επι Μπιτ τε νει·
εεΪιιἱΜιειι επ άειι πισω Σε Βειιοπιειι.
.Ρε ΡΟΗ·

(254)
Βοεετ ὶπι 2ῇτιο πτάετο οιπννωοΗπ8 ννοι·άτ Βο!επιιι:ιετά
άοοτ ΜΜΜ, ᾶἰο σ.πάετε:α «που πωσ 8οοά Ιτοιιάειι ννε.ειτ1:ιε
ΒΙΒΗ Με

Μειω· ι!ε ΚοοΡΙωτιἀεΙ ἱε πωσ Μ» βετ ἔτοο

Με οιιᾶετννετΡ ιἰοτ Μέετι1εοτιο ειππάο.οΒτ, επι ει! πω! 11100;
άεε2εΙΒ ΙιοοΒρτ Βοεπι1ιιτ Μ ΒεττοΚΗπε εταειΙ:, ιϊεςΙτ :σο

:εφ Μ ‹Ιε Μεεωεοπο ειοΙ1Ηπε, ιΙειτ άίτ Με! ερἰῇτ, :Παπ
8θΘΠΘ νετννο:ιᾶετἰηΒ Κατι νσεΙ:Κειι.

Ζζομἰεπ , πιο οι·Ι!οδει·.

Β..ω. πιεππΙε Π: ιι Με πιο άε ιιιπιεπιεπάε 2οτἔ,
π.. ιπεπ πι ΗσΙπιπο πεσει: νοοι· πετ νοΙΙιεσπάετννπε.
Ποτ ειιΙ ιι πιετ σπειιπεεπεειπ πιο, πΞει·οιιιτι·επτ εειιπιε
πποσπάει·πεάεπ ω νει·ιιειπεπ. Ψεππεει· πο! οπο Οσπ
νει·πεπιεπι εεπε ιιοι·8επ, .Με :Με ”Επιεεεπ σπάει·ννε2επ
ννσι·άειι? Ησε 8ι·σσι: οοπ επι πσεΣεπ Μπι ιπσ8επ νιι.ιι
ποπ: εοπ ε]8ειιιεεπ οπάει·ννπε -πιεπ παπι ει· τσοπ ειπε
πεἱΙ2επιε ΒενσΙΒεπ νοοι· απ: 8οεάε πειιειι ιπ ΗοΠεπά νεπ
δω πω. Μ; 2σιιάεπ νεο! Ιπιππεπ ιι.ιπιπππεπ νιιιι
πεϊεεεπ οπο πο ε. Βενειπ8επιεεεπ πσετεπ; πιεει· πο8 νε.π

πει:εεεπ οπο ιιε ε1εοπιπειά πι πετ επιετπεεπ πω, 2σο
ω; πινει πεειιννπειιι·ι€ει· €σε2ει8επ σΡ 0Π.Ζθ εοποΙεπ ,· επ

ιπεει· σπα: 2πιπειι εΙερειι, π... ιιε ιππιόε.άεπ πιιππεπ νοοτ
ποπιεπ

ννοι·άεπ,

άεπ π... πιεπ :ε ετι·επ8 πεππε π:

επιιπ'επ.
Βε ποοΒετε ποπ όε1· σΡνσεάιπι; π: πετ Λοεάεπιπ:οπ
οποει·ννιιο.

Πε Ηοσεεεοποο! νεπ Εενάεπ , π.. 1·εεάο

εειιννεπ Μ. όσοι· πειτε νοσιπ·επεΙππε πιειιιιεπ πεείϊ
ιιιΙ:ιςεπΙσππεπ , πεπΙεετπ: πσε οεπ εειιεϊεπ παπα. Π) πεεΐί:

οιιΒενεει· όσο δτιιάεπτεπ; π. νειι Ππ·εοπτ οπιεπεεπε 45ο,

(258)
ιει·νιβ (ιι·οιιιπεεπ ιπ πει ποοι·όεπ νειπ Νεδει·πιπά 25ο

ιειι. Μεπ πεειι οι; επι Ποο8εεεποΙεπ, ιει· πεειιιιάιπ8 αιει·
πεποειιειι, εΠεε επιειι·οπιιει· πεπιεπεπ, πει πιεει· επιπ ω.

2επτι Βιιπιεπ, 84. Ε. ιιιει·ιππε ποοιιι€; άοεπ πεΙοοΙιεπ ‹ιε
ιιιι€εινεπ Μι εε πιεεειεπ νει νι;ειειι ποπάει·ά ειιπιεπ , οι” Με
π.. πι Ηοιπιπιι, πιο εΙε ονει·ειι , ειιπ ‹ιε ιοπεε Ιιεάεπ δε
πειΒιιι, επι νεπ ω ποοά2επειιιπε ιοι πει ονει·ιοΙΙιεε ονει·'

ιε επιιιπ.

Μπιτ πε Βει;ιεεεΙεει·άπειά εειι πιει· εει·νοΙ πε

ι·οειι οιιΙενει·ι, νοιιιι ιιεεε νειεπεεπειιιιιι πει ει€ειπεειι
άσοι· ‹ιε ιιιεεει 8εΒοειιε Βιιιάεπιειι 8εποπειι: ‹ιε ιπιπ θε

Βοεάεπ_ιε%επειεπ ιπεει·..οιι ςΙε θειι€εΙεειάπειιι Με, ιεπ
ειιιιιε. εειι ,μπι ‹ιε -νεεΝπισιι€ε, ·άοοι·|πει θειινει·πειπεπι

μεεπειεπε Επ·επιπεπιεπιειειεεπ ιε πεπιεεεεπ. Βε ιεει·ειοεΙ,
νπειριππιεπ ιεΙΙιεδιάεπ άεπιιεεειε 1εει·ιιπ8επ εοπιιι·επ , ιε

@ε _πει·π.ειιει·επ , ΛΙιεπΙεεἀζιιοοι·_Ριοι”εεεοι· Ρεπιιι.πωςι> ,
πι. νιεπεπειι ιπτιβπιειεπιεπ Με: ιεεποοι·άει·ε πεππεπ Με
εεεεπι·ενειι.

Νιειιιειιιι. ποιεεωι πε πειιιιειπιεεπε @και

ιεεεεΙειεπ ,ε ειπε πιι_,8εποεμε.ιπε νοιαιει·ιππεπ πεππε εεε

Με!Φιεπει -Εεϋιεπιπ ειπε τω! εε πεεειε.ΒοοιΙοετ-ε
ει·ειι 7πιιππε .Ν00ι·ΙαιιιΒειμπρεπεπι Ε; δι1ιειιπεπεκ,

ιιιε

πιο:: εεε' ε @επεσε .Βενειεπειε .πειωιε ΜΜάσιτε.οπε

Με! .ιιοιάι εεπεΜειι, . ϋ·ιΕ1"ΕΜΕ -ιπτ-ι1εΗοΙΙσπάεσπε
Με] ,επ 1ειιει;πιιπάε.

νεπ_ιιι:ιι- ΡΜ, πιιιιεπ Επι ιιε

πεειε 1·ιεΠεπιιεεπε Ρι·οπε;εεπιιινειχ,_ ιε Βιο;ιεεεει·

πε

θοάΒειεει·άπειά (Οοειει·εεπε ιειεπ) , επ Η.ιιιιικειι, νει;
πεπε11τι επι εεεεπιι€,-,.ιεπεεει παπι ιεει·ειοει πει· @οι-ι
ιετ80πε πω, ι_Ξετιει·; Ριοἱεεεοιἶπτιι8ι επι πιπιιενεπε εεπ
ιεειΙιιΙιεεπε πεποπιι€ιπε Με π8οο επιάειι, οι Με Ε' , επ

νεπ ιεάει· Βιιπιειιι οπινιιπ8ι εε πετώ; ειιιόεπείοι;.ε
ιει-ει νεοι· εΠιειι .εω·εω.»·. Πε εκποΙιιιιιεπιεπιπεε··πιεπ··ι

Ρ

(ί 257 )
ΒετεΕεπε1Π οΡ εε11ε εοπι νει: ο118ενεε1· ν·ΞβΗε1ι Βο11άε1°ά
ει:Ηε11, οἱ' 128 Ε. ἱτι βετ 111111; επ Βι11τε11ϋε11 ο11τνε118$:
Ι1ῇ

11οε

Βε!οο11ί118ε11 ποστ ΜΙ; .Βενο1·άετετι τω: Λεει

ᾶεωἱεεΙιε 81·ειάε11 , ᾶἰε ~εῆι1ε ῇεετΙῇΕεεΙιε 1111Εο1118Βε11 :Με

111ετ 1οοο ΒιιΙιΙε11 2ι1Πε11 νετωεεπΙετειι. Ι11 Ιιεϊ ε18ε111εεπ
ὶε =ε1·.άι1ε `νοοτ ‹Ιε Ηοο81εε1·ει·ε11 πω· 80111 Ηε2ο1·8ά,
Φωτ ώ ἀἱΙεννἰῇΙε εε11·11ιΕοιιιΔε11 ΙιεΒΒε1:ι πω. νΞῇΙ` τω: πε
νειι άιέ2ε11ό.€ι1Ιάε11, 211881: 400 - δω Ε. 111 Ιιετ]εει.ι·.
Πε νΙπωιιεο11ε Ππι1νε1·οϋεΜπ @ιι ΟΜΕ, Ι.απε11

επ Ι.ιιίΙ:.
ΟΡ άε Π111νε1Μ2ε1τεπνοΙΒε1ι ἰ11 111118 ιἱε ΑΙ.Ι1ε11ειε
1111111, Ι1οεἀ1ι11ἱἔε ει· ότὶε 2ὶῇι1 ἱ1ι ΗοΠε1ιά. Πειτ πω Απι
οτει·ά:1111 11εείτ οΙ180$7εετ 8ο Β1ι1‹ἰε1ιΙε1ι, ΦΠ; παπι Ει·σ.11εΙιε1·
6ο, επ ιΜΕ νει1ι Βενε11Εει· δε).

Βε 811118 πω βετ οπ

ᾶετννῆε 1.4 Με: ενω ι1ε2εΠόε Με οΡ άε Αεεάει111ε11;
Με” ‹1ε ΑΙ;11ε111ιει1111ε Ι1εΒΒε11 ιΪε 111119 @κι 0111 .81·ει:1ε11

ω νε1·Ιεε11ε11:- οοΕ @η ει· ιἱε .11ε2οΙάόε11ιεε11 ᾶετ Επι·
Γεεεοτε11 ευ Ιεετ111εεετετε εε1·111δε1· άειιώορ άσε: ΔθἱιῷΙΙΙἱβ11.
Ι11 νΙειει.ιιάετε:1 11οε111Ε πιω άεεε εο!ιοΙε1ι Εγοειιι11εω1η
Πε άετι1ε Ηοιεεε άε1· ΕνεεΕεο!ιοΙε1ι @τι .άε.4;.ιιώΒε
εεΒε εεΙ1οΙε11 , ἀὶε ενα· 8εΙ1εεΙ ΜΙ: Ι:11ιά Βεστε.ω1-, επι

να” άε 1εοετε11 νειι1 ο11άετννήε 25 8ι1Ηε11, οί:: Ε. ίπ
11ε1 ]8.€Ι.Ι' ΒεότειΒε11.

1)ε2ε11 1ιοεπ1ᾶε πιε1ινοο1·Ιιεετι οοἰἰε

έ,1εε. 111 όε ἔτοοὶειε-'εϊεὐειι εϊεκι11 :11ο11άετ Ι1ετ Βεεω111ε
πω εετιε11 Βεσέοπ, πετάω εε1ιε Ισ.1ιόεΙ.ιε2οΙά181118 71111

(*)

Βε Ισε:ειι111:1, εἴ ΒεΙει·

018 211ίάε]ϋΚε Εκονἱπεἱἐιι εαιε11

ΑΠιει1εεει επι ΙἔοΠεΒἰἐ11 , ἱ11

Με! πω! ειπε ΑΠ1ε11εεει

εε;

ΙῆΕ , πω· Ίιοιπε11 ΠΝΓ πω. ουτε Ι18!ϋ1180110-80Ι101επ ονεπεειι.
1): ΪετΙ.
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ι5οο ω: ποσο €ιιΙάειι, Ζο88ο ι25 Ιοτ ι7οΙ.. ,ΜΒΜ

ΜΜΜ!! τοοεοΙοεά , Βοηονοιιε οειιοιι-θοπτεο£οτ,- Με ιοοο
Ιποτ- ιποο ΒιιΙάοτι,

84 Ιοτ ιοο Ε. €τοΗ,7οιι Ρ›·αε

2;εριθοΜπ, όιο πο· 5οο τοι 8οο 8ιι!άειι , οί' 4.2 τω 7ο
Ε; 8οιιὶοὶοιι. Με. νο18οιι «ιο οὶοτιιοπιϊειἰτο εο!ιο1οιι, :Πε ἰιι Άπω
εοοι·τοιι νοτόοοΙά @οι ιη ‹Ιο οοτειο Βοτειιι1ι ιιιοιι Ύοοτ ω
όοι· Ειιιά @πιο @Με Ρετ Μέι , (1οο @Με ΜΜΜ; ι ε. 8 ά_
ιποι·Βιι€) ,- ιο «Ισ ΜΜΜ ννοι·άτ ΜΙ: οπιάοι·νσι;]ε εο!ιοο1 νοοτ
Με εοέονοιι. Ε: ἱε ,φαι @το ιιι ΗοΠ811ἀ, νεοι· πιω
μια οεπιο Μέσο εο!ιοοΙ πιτιάτ.

ΗΜ Ιῇ‹ἱτ 8οοιιοιι τνσῆΐο! , όειτ ΗοΠε.ιιά ᾶἰειι Ι:ιοοεοιι
οεττειιι€ νοτἰοτοιι Μάϊ , διο ἱιι ν1·οοεοτο άειΒοτι εἰῇτιοτι
πιω 20ο ΙιιιιιτοτνοΙ ιιι ΜΕ τῷ: δ.οτ 1αιωωι άεεά Ρι·ιβεοιι.

Ποτ πιοο°ε ειο!ι Πια1ιε νοι·ΒοτιοοΒοιι :πετ οοιι ιιίΞιοΙήι1εοΙ
πιο ᾶἱοιι ΒΙιιτιο.

Μο.ο.τ Βωξ 2οι1 Βοοεε1: ο1ιάειιιΕΒΛειτ 8ο

ΒιιιιάοΙά 2ϋιι, ιιιάιοτι ή , ἰιιιἰἱοιι @εισαι , ιΒο πιο Πο!
|ειιιάοτε πιο ἰιι ννοΜειιιά νοοτι1Η: @η , νοι·Βειτο11 , Μα νά]
νετεο]ιοΙάι€ά @ο απο Ι·ιιιιιιιο @Με ΜΜΜ, άιο 2ιοΒ
2οο πι· Βονοιι !ιοτ με πιο: ιιιοτιεο11οιι νετ11Ξενο:ι, επι

πἱοΙι ΜΙ: νοοι·ΒοοΙάο1ι επε1:Ιοιι , ἀἰε οοιι' ννοΙάειάιεοπ ιιινΙοετΙ
οΡ ΒοΒοο1 πιο ννοτοΙἄ !ιοΒΒο11 ·εο]ιειά. ΎνοΙΙ:ο εΙ:τοοπιοιι
$πιτι·ννοτοτιεοΒαΡ @η «ω εαπ άπο Αοπιιοπιιιε οιιτνΙοοιά!
θοΙοοτάο οοι·όοοΙ1:11.ιιάο νοιιά :ἱιι ·ΗοΙΙει1ιά Βετο ΒειΙ:οτιιιιιτ.
Με! πώ: εοτιο εοΙιει·Ρειιιτιι€Ιιειά επι οιινοποοοιάο 2οιι8
Έιταει:ειι

Ιιἱοτ ιὶο 1ωεω1ιθ Βοοοΐοιιιιι·οιι άετ Μαε8ἱε1£οΙι

Ιιιιιιιιο ννετΙ:οπι τω· ότιιΕΡοτε!

νοο1· θεο νοΠε, Με Μ!

ΝεοετΙσ.ιιάεοΒο ο , 8οάιιι·ι€ Εκει· Ρι·οοι απο επιειΕεννιεεοΕη
Βου, το πετ! οιιι Μάι ΒοάιιΙάι8 Μ: οιιάει·νποτροπ,_ το
@Με στη οΡ άειι άπο: πιεί 8οοά ΒονοΙΒ ννεότείαιαά το

ι

!#59)
Βιοάοιι, ὶο ἱιοι οοιιο τοοιιιι·ήΚοοι·Γοιιια , ιιιαιιιιοιι το ΜΒ
!ιοιιΙιοαοτοιι Με Ειιωικυο, θαο·ι·ιυε) δο.ιι.ιοπιι, Ιιιι>οιυο,

Ηι:ιιιεισιι, Βοι:ιιιι.ινι:, οιι οοιιο ιιιοιιιιιτο αιιάοι·οιι, ω
πιο: Ιοί” οιι νοτοοι·ιιιΒ αἰἰε ιιατιοιι Ζα.ιιιοιιετοιιιιιιοιι.

Πο Νοάοι·Ιαιιάοι·ο ΒοΗαεοιι Ζωα Βιττοι·Ιιβι ονοτ άο
ιιαιιοο1οιι, ᾶἱο άο ΕταιιεοΙιοιι ααιι Εντι ετο!εοι ναιι οΡνοο
«Μαι ΙιοΒΒοιι τοοεοΒταέι.

Ζῆ νοι·ιιιοΗεάοιι ιἰο Πιιὶνοταἱ

τοϋ: ναιι Ι.οιινοιι, οιι ιι€Ποιι ιιι Έκτο ΡΙαατε Ιννοο .έσα
άεπιίέπ οι) ιο Βι·ιιεεο! επι το Πώς. Πο ©ο€οιιννοοι·άιεο
Κοιιίιι8,

άιο πω· 2ο1:οτ @πιο ΚαθιοΙιιΕο οιιάετάαιιοιι

ιιιοι: οοιιι€ παιπτοιιννοιι ΒοοοΙιοιινν€, 1ιοοΠ πιο Ρο8ἱιι8οιι
ιιι 11οϊ «ως 808ΐ816. , οπι Με Εοιινοιι οοιι ΟοζΖοέ;ίιοπι ΡΜ.
Ζο.<ιοΡ|ιίσωπι το νοοϋΒοιι, ντααι·

‹1ο 8οἘιοοΙο ΚαΠιοΙιβτο

8οοαϊοΙῆΕΙιοἱᾶ ννοιιαοιιι:ο το νοι·ιιιοιι. Βοαο ΙααΙ:ετο οοΜοι·
Μάτ ᾶ.ἰτ ΡΙαιι που 1εοοΙ 0ιιτνα.ιι€οιι; επι νοοι·αοΙτοι·, όσο

νΙαατιιοοιιο ΚατΕιο].ϋΕοιι ΙιοΒΒοιι οοιιο ΙιαΙειται·ι·ιΒιιοιά οιι
86]ϊΙιοοϊόιΒιιοιά ααα άοιι ιια8 8οΙοδά , θιο κανο! οοιιἰἔο Βο
αοι·Βά!ιοιά Βατοιι Κατι. Ζῆ ΙιοΒΒοιι οοιιΡατι8 €οννοψοτά!
Ιαιιόι: ΒοαοΙθιΒιιιδοτι ααα ιο ιιοιι·ιοιι , τοι άαϊ ιἰο ΜΜΜ
οοιι οοιιοοι·άααι: ιιιοτ άοιι Ραιιιι Ζου. 8οεΙοτοιι ]:ιοΒΙιοιι , οτι
άπο 2οΙΐοΕιο!ΐοι·ιιιε ΒοοΒ Ιιιιιιιιοιι ιιινΙοοά "ή πω: νου
ε!:οι·]:ϊ. Πο ΠοΙΙαιιάειοΒο ΡιιοΙοεταιιτοιι οιι άο νΙααιιιαοΒο
ΚαιιιοΙήΚοιι αἱοιι οΙΙπαιιδοτ ααιι ιιιοτ ῇαΙοοτεοΙιἙιοἱᾶ οιι Βο
Ι:οιιιπιοι·ιιι8; οιι Με θοιινοι·ιιοιιιοιιτ Ιιοοΐτ οοιι ιιιοοἰῇοΙιῇΚ

εμε! €ιιιιαοιιοιι Βοιάο Ραι·ιήοιι το ειιοΙοιι ) ιιοΙιοοιι οι ῇιιἱεὶ:
8οοιι Ραι·ΗοιιΕοι·ο ιιααϊ σπαει· ΙοοΡΕ. Ετ Βοεταατ Βοοιιο

Ϊιοεταοἰιοπει'ο ΡατΗῇ: ιιι 1ιοΕ άα8οΙήΕ.οοι;ι 1ονοιι οιιι:ιιιοοι:
ιιιοτι οΠεααι· €οάιιι·ι8, επ Βοννῆιιτ ο]Καιιάοτο11ΒοιοοΗΙ.ιοάοιι;
:που Μπαντ ιιιοτ 2οΙάοιι οιιάοι· οΙΙ:ειαι·: ό.ίτ αΠοε αΙιπιτ

( 980 )
σε εοπει·ρε ποπτειι άει· εΓεοπειάιιι8 νι·ῆ να οί , Ήπαρ...
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.έπιπετάαπι, : Νονεπιὁεπ.

Ηετ (Σοτιεοι·όεε€ Βοιπ1Ε Με: Μ: Μεάε· επι άσοι· 8ε-'
ΒεεΙ ΗοΠειτιά 110€ ετεεάε άε ε?ξ,;εωεειπε εεπάε.οΜ οΙ› 2ἰεΙ:ι
ΒενεεΗΒά , επ Ξε 2εΙΕει τΙιετιε 1108 111Μάετ ειιπιςεπεειω εαπ

ΜΙ: ΝεάετΙε.τιάεοΒε νοΠε άεπ ἱ11 άεπ Βεἔἱτιπε. Πε δτειτεπι
11εΒΒειι (Με Κοιιἰ:ιΒ νετΚΙα:πά, ΜΙ: Δ] υετο·οιιινεπ , ἀεὶ ει·
:ιἰετε ίιι εε] 8ενοτιόει1 ποτάειι, σπΒεεΕεετ:Βεει· :πετ εε

€τοπιάννεί:; πω” άσε !ιετπεΙΗτι€ άετ ΒἰεεεΙιοΡεὶπῆῖετε, ίπ
εειι Ιετιά , άειτ εει:ε εετιετι ΒΙοεάί8ειι οοτΙοε έτοετάε, επι
θϊκ νοοι·ννε1·Ρ παπι ιιΜ·εωοιπεοιτιεοΒε Ι›1·ειεΪ.ιΕ ίε νεὶἩπιἱ
εεε, ννεΙ:Ι: ιιϊέετιιεετι βετ ου8εποεΒε1ι ερ.

Η ειΠε:ι Βε

·ιτειΠε _, πεε8ε1ι δε ΗοΙΙατιάετε , τηοεετ :πω θε Κε.ΗιοΠ]Κε
ΒἰἐεοΙιοΡΡεη ε1!εετι Βειιιἱἀειι άε 8οΒεϊόε Βιιππε 2ε1εΙε
εειτιννψεπ.

Βε Ρει1ε οι·ιάει·1ιιεεοΒεπ (ιἰἰε εεπι πω· 01188

πιώὰεΙἱῇΕ οι1ά Ι·ιεετ εεΒῇτι°τ £ε @ω , Μάϊ 2ἰεΙι Με! οπτ
2ἰειι, υὶτετε8: οι1€ειιιεϊἱΒἀε ΒιιΙΙετι Βετ:·εΒ”ετιάε Ιιετ Ώσπου:
άειει!; Μ! Ιε νεετᾶἱΒε:ι, ::ισΒ νοοτ ἀεὶ βετ ΒεΙιτεοΙ1€ἰ8‹ἰ
νεο , επ εκει: άε:ιε ΒειπάεΙνεή]ε Μάτ πιω Μάι Ι1οο8εΠ]Κ
νετοτιτννεετἀἰ8ἀ.

»ίδο ννοΗ',” εεδτ Μπι, »ΙιεεΠ πι! τε`

π ντοε8 Ζὶῇιιε Πο.ειιι·πειι Ηιτετι Βίβτεπ". Ηετ π! πανε! Μαη:
Μ: Ιιοι:ιειι, θ.ειτ τπιετιἱ8ε ἰσε2ννω·ε:ιἰεεειι άετ ΜΝοεύηδ

(2111)

11.11.11 11ετ Πσ11σοι·‹1ε111 111 6ειι ννεἔ 21111110 ννοι·ι1ε11 8εε1ε1‹1;
11:11 11ε Ριστε111:1ι1τεο11ε 11ε.ι·111 2:11 11ε1; ννε1 1σσ ννε1ει1 1ε
ε1:1111:11ειι1

11:11: 11111 11σδ ξει·ειι 1111111111 ννε1·1:ἱι18 11111νε.

111,

11ετ Ρι·στεετειιι1εο11ε 8ει1εε1τε νε.ι1 Πι11111ε1111ι.ιιά ειι 111 Πώ
1111111 11εετε.ειτ ει· εει1ε 1118ει11εειιε ν1·εεε νοο1· 11ε 1ίει111σ
11111ε11, -- ε11 11ε ετε1ιεἔε1 111111 0011111111: έεεπε νει·άι·ααέ·
πααπι|ιείιί ]εέιεπε

‹ἰε οπι1ει·εί1·ααιιαααιιι|ιείά,

111 11ε1:

ννεε11τννοο1·ι1 ν11ιι εε11ε 11111111, 111ε 11111·ε σσεειι 1σι1:1ε1·
είννει111ε11 Βενε11:1811 11σ11111: σ11-11ε νε1·ο1111·11111εικ1ε ειιιι€ει1,
111ε 11ε Ρτἰεε1ει11εειεε11εΡΡῆ 11εεΠ 1ιι€εε1εεε11, σπάει· 11ε

81111Μ181118 111111 11ε1:·11ε1118 Υε1·11σ1111. 11111111ε εενσε1ει1ε
.1σι111ε11 211 ννε1 111 1ΐ.ι18ε1ι11ιά 1111111111 σνει·ιι1ε.ι11ειι; επ ἱε
11.ει·ε ιιεθι·111.118 11111· 1ει·εο11ε Κ111.11σ11111ει1 εο1111111 111111 εε11

1:1·1ο1111” ι1ει· νι·1111ε111. Πε 1ε1:11ε11ε Κε111σ1ῇ11ει1 11ε1111ειι 111
11ε1·11:11111 1ε 1111ενν111ε 111111 111ε11 σΡ 8σ‹1ετ1ἰει1ε118ε ι<1ι·σ1111ε11
8ε11σ11νν11, σΡ 11ε1 σι1εο11ι11ά18 1αιι·1111τει· ν:1ι1 111111 Βε1σσβ
. 11ε1111ε11 1111111 2σσ11:11118ε 11ε111ι18ει1 11118ε1εσι.ιε11 _, σι11

111111 η» 1ε 11ει·σε11ε11, 11111 1.1εει1 ννε1σι111ε1·ι·18τ Ρ1·σ1:εετιιι11:
111111 111111 1σεΒενει1. Ε11 11ε1 111 111ε.ειι· 111 1ε 1111111111, 11111 εε
1118ε 111111. 1111ι111ε Ρ1·σιεε1:111Εεε11ε21.11.11νε111ε1118ει·ι1 11111115 τε
1111111118 111111 8εννεεε1: 111 111111 Με τε ετει11111ε11, ά111 ει· πινει.
11111111 111ε111 8ενιιετ1ῇ1εε 111 111111 881001- 8ε1εδειι 11.

11111111· 11ο

1σεετει1ε1 111111 1111101111 111118 1111ι11:1ε υι·ἱειπἰεπ ν11ε1 νει·σιι11

111.·11:ε11. Πε · 11ι·εε‹1ε 111111ἱει`τ1ε1· Ρει1εε11111ε 1111181 811111 ἱε
11ε1·ε 1111181ιθ1°θ 11111111 111.11 11111: Πεερσ11111ι111ε νσοι·ι11η ε1ι 1111
11νει·111:1118ειι , ·ι1ε 11111111 11ει·εει1ε ννει1ιτι118ειι, σ111 11ε 1·ει;τε11
11ει· νσ111ει·ειι τε σιι11ει·ά1111111ει1 , 21111, σρ 11ετ Πο1111ιιε111,

1111111111 11111” θε 8εεεΚε1111:ει1 νειι1 σε Βσσι11εο11ε Κει·11.
11111 11111 τε 11ε11ειι 8138811, 11σε 111.11 Κσ111ι11ι 1111111111
εει1 1111111. 8ε1ι11111ε11 2111, 11111 νεοι· Ρ1111.ιι·ε 11 111111 οσε

τ 265 )
τε::::::: εοο νει·άεττετ.ϋΚ :::τνιεΙ.

Π: τεετετε τοττε:::το 2ετ:εϊ

Β::ἰτε:: ::ε:: ννεε:·τ!, Με Μ: :::ετ ότε:: Ρει:ε τ:ε::ι:ετάε ονο:ιάε

::ιετοΙΙ:::,ε νε:: νεοπίοτι ::ἰε::ννε Β:εάο::::::ο:: :η Νεάο:=
Ιε:::!.

Πε ρο,οί::δ νε:: Κο:::::8 Ψ::.:.::::: Μετά 2ἱοΙ: :::ετ

νετάοι· ε:: :Με το:: άτἰε. τ:: ά:: τ:]άε:: νε::Ρ::::.::::: ενε::=
:πετ ννε:·ε:τ ε: ε::::ε:ε Μαιο:: τοτ ο::τεν:·εάο::Ιιε:ά ε::
::::όε:ε :::::ΗοΙε:: το:: τεΒε:ιετε::ό: ::ε Εάετε:: Ιτο::::ο:ι εἱοΙ:
:ιἰετ νετεε:::δε:: :::ετ οο::ε ::ἰει:ννἱ8Ι:οὶᾶ, ετ:εΗ:ε::άο το:

νο:·:::::ιάε:·:::8 νε:: ::::::::ε:: ::ιντοεά; ι:ε θεεετεΙι:Η:ο:ά ννει:
ενο:: :νε::::8 Εεε:::ά , ω:: :ει-ΜΒ εε:ιο νε:·ε::άε:·:::8 εε:: το
2:ε:: , σε Ι:::::::ε :::ε,<:τ ι:: 'τ Βετο:: 8:·εερ , ε:: Ι:ε::2εΙνε::
πο:: :::εε:· Π: (το Μοτο, άε Με:: νε:·Ι::ενο:: ει· Ι:::::::ο
ετε:::::ιε:: τεεε::, ετ: τε8ε:ι οε::ε νε:·Ι:εε:·άε Ιιο::τεά:::,ς νει:

ΒοεάοΓε::, τοτ Ηετάεά:8ε εἰ::ᾶο:ι Βεετε:::ά; ε:: Ι:ετ Βο!:οετο
νοΠε 8ονοετάε, άετ τω:: εε:: ::ιε::ννο εε::::Ιε8 ννεε τεεε:: ε::
::ε ν:·::::οάε:: , εε:: :::ε::νν Βεεννεε:· νεοι· ::::::ε τ:ει::·εε:: :

εε::ε εοΙ:ε::ά:::8 νε:: στο:: Β:τεΐεΙ::Εε:: εετἰ. 1)ε :::τετε,ο :ε
τ:εΙα:::ά - ορετε::ά - εε:: ννοΙΙ:εΙ::Ιιτε ε:: :οε::::·5:Ι:ο οι:
ετε::ά τε::ο:: :το ο::::ε:·ό:::Η:ο:ε; ο:: εε Ποίο να:: ΜΜΜ::
::ο Ποπ: νε:: βετ ο:ι8ε::ιεε:ιετ:ε ε:: :::ε8τ:8::τε θε:::εε::οΒοετ,

:τετ :η :το ΒεεοΙ::εάτ:Ιεάει·ε:: εοΙ::ττ:ε:·τ, - ιἰε .Βοριώδίε|τ
ό" Ϊ/οτεεπἰ,ι_μἰ‹: Ρ:·ονίποίέπι Ε: :ΜΑΜ με:: τἱῇἀνεἔ
ΙιεΙε::8:·::Εοι· άε:: :::τ: άο εΙ:::,:ζε:·:::Β άεε @Με , πιο :ιε
νἰεο ννο:·ετεΙ:τι·ῇἀ, τοο:: :::ε:: :Ιε ,εε::8Βε:·ο :::ι:::τ ετο::::ιετ
:εε :::ετ εε:: άσοι· ετο:·::ινν:::άε:: Βετο:::τε:·ά εοΙ::Ρ ::: ::οτ
::ι::Ηε:: νε:: εετ::·:Ηιε:·ε::άε 8οΙνε:=, :::ετ «Η εεε: Βε:ιεετ
ο:::εε::ι·:ίτε Ι:ιεε:·ωπι απο /ατα ρω:: ω. Με:: τ:ο::-=

(ή

Πιτ ::ίτ εεε:: εε::ετ::::ε :::::::τ πο:: Βεννεεετ τῇ:: , Βετοοε

Μ ν:: :::ετ: ἱπ::::ο:ε :ιι πι: Βοο:σε Νεάε:Ιαπά:σ7ιο :::..ω::ε=

:ο
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ιτε Μ· Ιατοτ· οοτιο οιιιᾶοτο° ορ Ιαίοτι νοΙΒοτι,

νοοι·ειτοΙ

!οιιτΙο οοτιο 2οοΙιανοτι τιιοτ οοτι νιζ1τιτ·ΒαΕοτι , οτι άο ποστ·

τω: Γατα ντιπ» ίπνοτιίοπ2. (Ο -- Μοτι εστι τ;τιαιιε οοΙιαατ·ε

ιτι οοιιιε Ιατιά οοιι νοοι·ΒοοΙά νιτιάοτι νατ1`20ο που τοΒοτι
οΗτατιάοτοτι τιιΙοοροτιάο >ΒοΗἱτιοοΙοτι , Με άτο πιο άτα Βτ·α
Βατιάοτ·ε οτι όιο ἀοι· ΗοΠατιάοι·ε. Πο οο1·ετοτι Κα!;τιο!ιβε ττο Ιααταϊοτι ΡτοΙοι-ιτατιτ; άτα οοιιιιτοτι' ΈαΒι·ι]Ιτατιι:οτι -- ιἰο
Ιαα€ετοτι ΙτοοοΙιοάοτι; :ιο οοι·ιιτοτι Ει·αιιιιοτι- -- ττο ΙααΜοτι
ΟταιιῇοΒοΖἰτιτἱ; "τα 1ιοτ Ζιιτάοτι ΒοΙιαα8τ:, ιπιΠιοτ Νοοι·τΙοτι
τιιο$ ; να !ιοτ Νοοτ·άοιι οι·τιεΗΒ ννοικιοΙιτ , άαα.τ·τοεοτι νοτ
ποτ 2ἱο”τι -·τιοΕ ·Ζιιτάοτι οτι !ιοτ ΙιονιΒοτ.

Βου 8οοά οιιτιιτιι·ιιιτ

Ιιιοι·ιιιτ, - οτι ότι; Βοοά το όίσσιω·είο. Βια Νοοι·ό.-Νο- .
δοτιατιώιοτιο Ρτονὶτιοἱἑτι @τι οσο 8οτιοο!ιτ αατι τω! τιιιἰτι
ναιι οποιο _, ἀεὶ: οτ, 2οτιάοτ· τισ; Φοοει8τ άοι· Βι·αΒατιάοι·α ,

Βοοτι ΒτοιάοΙ 2οτι ατ]τι ττοοι· ο.ἰο ΚοτιὶτιΗἰῇΕο τιια8η οιι άο
ν!αιτιττιΒοττ ατ]τι 2οο Μπεστ οτι Ιιοτ ΡαιιεοΙιῇΚ

άατ

εστιάσει· όο τιοιΙΖαιι·ιο ννααΕΖααττιτιοιά όοι· ΗοΠατιάοτ·ε , τιοθ
Ρι·ιοετοι·- άοηιοϋεττιο τ·ιιἰττι ιιαατ1·τιοωτοτι πιο: 20ο Βοο

τ1οιι τιι1τιτιο ιιέτοι·οτοτι οΙΙτααι· το Βοάντατι8.
Ποτ; τα τιὶοτ 8οττιαΠτο1τβ:, 2ἰοΙι οοτι πιάνει· άοττΗιοοΙά
το '·νοι·τιιοτι νατι άοιι εταατ εδω· 8οΙτιπιιιϊόοΙοια τη ΗοΙτατιά..
!)ο Κοτιὶτιε Μάι: οοτι' Βατιά οτιεοτ·ι8€, οτιάοι· άοτι 11αατττ
πιο ..άπιοττἰεα£ἰο δ)·πάϊοαατ , ᾶἱο τΙο Βο1ατιΒοτιόοι·οοιιαΕ
Ροππὶπ8οπ , ιτιπάοτι τῇ Ιε ΠοοΙ ΒΙαιιαίιάο :τα Βοννατιετι ιταιι οοτιοτι
ιιοππἰ11€, πια τιο·τοιι ετοττιιιοΙ οτι οττιοοΙιττΠ:, οτι εεττ ῦεεἰά ό::
ΠουΡ πια Ποτ οιιιετ:τιι·Π ορο.: αἰπια :τιΡοτσἱΙ σο τιο ]τοοι·ιϋόο _,

ατα τοιιοιιροιιιιἱιιε οΡ τΙοιι ῇειτο ι565.
Πο 78"ο
σ) Ποιο, ονοιιοοιιε οοτι ιιοιιιιιιιε , μα: τ11ττιιτ , τιοοΒ πιτ
Εστω” τι τι. Ρ. Μι ττ83 οτι !ιοτ ῇαιιτ ι58ο.
Ρο Ρ”οτΑ

(985)
ΗΜ ι·εεειτ. Πι ποοι·άε σπάει·οοπειι1επε πιιικπεε πιοιιιιετι
νει·Επιι·επ, ιπιτ θε ιιιιιιιτιιε8εΙεπ νεπι άειε 8νιιάιοε :σο Επι
πι εεπ εεειιοιιπειι επι” ω οι) τε νει·εεείπ ε! πιιιιπε
ιιοπει·μιιιιιι8πείο πω... ίπ πετ πει·π Βευτεπι, επι οι: Βε
πειπιεπ άει· Νεοει·πιπεποπε ππε.ιιτ:ιεπ σΡ τε Ιοεεειι.- πι Με!)
πιο :το πετιοπε.Ιε @πιο σ.ιει· Νεάει·Ιπποεπ ι,7ι9,4δο.59ι
Βιι.πΙειι (143,288,58π Ε.) , ννεε.ι·νεπ τννεε άει·άειι @τι

νει·ιιιετέΒά, επ ω πεπεεΙε πεδι·εε πι νετιπἱπᾶει·ἀ σο οπ
Βενεει· 5ο,οοο,οοο Ε. , «πιανω άε ι·επτε Μπι... Μειω
πσε8 σΡ η” πιιΙΙιοεπ Βιιπιειιε, ι,2οο,0οο Ε. ιιιτποπιτ.
Πε πιοιιιιειι άει· πιπσιιιετεπ επιι νοοι·πειπεΙππ (τε ω..

Με άει· 8ι·σπάει€επάοιπιπεπ , ιτε ρει·οοιιεΙε πεπιετιιι8ειι,
(ννεει·σπάει· πεποοτειι ποστόΒετάειι (τ) , ...πιω στ' πω..
πεπιετιπε, επ ροτειιτειι) , Αοοπιιιιειι, επ στ. επ Ιιι;,;ειιιι
ε. ι·εετοιι.

πι ι8οο πε.5Ιοστ πετ θσιινετιιειιιειιτ πι σε

νει·νιιΙππε άει· πετισιιε.Ιε ι...ι....π..., νοοι· τιειι πω· το
Β..ιιιι., τε νοστπιεπ. -- Βε Βιιιιιιιοεπε .επι πι 5σο,οοο,σοσ
Βιιπτειιο , νσσι· ννἰει· εειιε ω:: δω Βι·ιτπιπ)ε ιιοπορι·ιι
ΜΜΕ ιε , κιε ειιάει·ε πεπτ Η ΒενεατιΒο , επ οι: ι·ειιτε π...

ντιπ πετιιεΙο άσοι· πετ Νεάει·Ιεπάεοπ θσιινειιιειιιειιτ. πι
άεπ Ιεπιτετεπ οπιεπιδ ποπ ιι. 8ε;ιειι , ω ότι Νσοι·άεΙππε

Ρι·ονιποιεπ 58 πιι!!ισειι 8ιιΙοεπε (5,οδο,οσο Ε.) επ εε
ΖιιιοεΙππε :η πιιΙΙισειι ΒιιΙάεπε, (π,οοο,οοο Ε.) τετ άι
δτε:ιτειιιποπιιιτειι πετάω.

(*) Ηυς|88εΙάεπ, ε. ι. ιοοἀιιιιἱΒε εεΙοεπ, ννοει·νοοιιιιειι
ιιΠεειι ποοιιτ νιἰῇπεἱτι επι το ι...ω...., ννσιιιειι ιιπιπεπι σρ απο
εειιεΙιιεεπἱιῇεττειι πἰετ €ενοπάειι: ιἰἰεπετἰιοιἰεπ- επ ραατάεπΐείάεπ
Με!) α.. δ. ττεει·επτεεειι νει·Βετεπ.
Ρε Ι/επτ..

Πέ:πε2ετάαπι , ιτ?Α8. .

ΒίΕνώτε ποστ Π: νοοι·Βεετάεπ ντιπ 'ο Κοπιπειι οι»
Ιεττεπάτιεάεπ τεΒεπε Βῆεοιιἀειε Ρει·εοπεπ ,

άιε πιει·Ι:

ντεο.πΙι8 εῆιι , άτων ιπεπ :ε Με Βεννπ2επ Βεεο!ιοιιννειι

πιει8 έσω @πε ει·οοτε Βεεεεττε, επι εππεπ οπάει·άοιπεπ
εεπεπ Βοεάεπ Φωτ: ντιπ ω» ὶπ τε Βοεπειιιεπ. νεπ ατε

Βεπιε.ΕΕετιιΕτιειά, οιπ τοεέτιπ8 τοτ Ιιεπιτε ει·τιιπ8επ, Ιιετι Π:
ιπεει· άειπ εεπε 8εννε.ειςά. Εεπεπ :ΜΒ ἰπ ιἰε Φωτ; ννὶῇιἱτ
!ιῆ ει· εαπ τω, οπι ὶεᾶετ @πει οπάετάειπεπ τε ννοοι·όετε
ετιιτιπ

ᾶ.ἰε τεάεπεπ τω: Ηιι€επ Μάτ, οίνετιπεεπτ τε ω·

τω. Βε @Με ιπιτΙοεά, σε τω” τοε8επ1τεωΕΒΜορ πω
νειΗ:επ ντιπ πετ Βεστιιιιι· ιιιτοεϊεπτ, Η ιιἰετ τε περιιτειι,

Φωτ ιει!ει· επιπτεπιιιιτ ννεετ, άειτ ε!! Βιιτεει· ἱπ θε οπιπιό
άεΠτβιε 8εΙε8επτιειά ἱε, οιπ άειι Κοπιπ8 τε επιι·ει:επ.

ενω

Ζω

νετΙιεετάε ιπεπ ιπῆ εεπ ΒενιιΙ ντιπ εεπε ειι·ιπε

νι·οπνν , ἀἰε ΒεετεεΡ , :πιτ Μπιτ 20011 οπτεΒ·τνειε.τάιε νετ

οοτάεετά πω; επ νει·νοεΒόε Σπιτι τοτ άεπ Κοιιιιιε πιετ
εειι Ηεπιεειι ετιι!ήε ΡειΡιετ , ιπαετοΙι άε οιπιτππάιεΙιεάειι
παιτεπ νει·ιιιεΙά, επ ή ιοπάει· οιπννε8επ στ' ΡΙι8τρτε,«ππ
8011 επι Ιιετετε] νει·ι:οοτιτ. Πειτ ΡειΡιετ εοπά ατε Κοπἰιι8
τοπιτοπά ε.ειιι άεπ ΜὶιιΞετει· , ιπετ πω, οιπ πετ εενειΙ το
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έ- .ΟΡ σειι' ειιιάστεσ Μ] ·νν:ιτεπ στ.εετιἱ8ο.

Μμοιωσι·σ πω] ω: ΑωσΙω :ιατιωεοπιεια , «Μ. @τι
Βοξστεερ σι .ΗσΠει1ιά πινει! τε αυ.Πσπι νσστΕννἱ!Ιοσ.

Π: Κο

ιιἱιιΒ Εστ # εε·~ἰσ‹ σε Ρτσνἱιιοἱἑπ τσσἀἀσσΙσιι; _σ;ι Πε !ισσι·

ΜΔ ὶεπιετιιἱ, ἀἱε ω· πω σι11ν:ισ8εσ Βεσἱϊ , άπ πωσ γ”
άσσο σΡίσ8:ΙσπισσεΗ τσεάε σε:: ννσ2σι1ΙΞ]Κ νοστάεσΙ σεβ

Ζῇπέ 1εισ.Ι: , σπι Βστιοσδειι το 8ενειι, ἱι-ι τέστ Μποστ; καστ
πιο:: ἱε ἱπι Βοτ"σΐεσωσεσ πετ εσπσἰἔά , σπα ΑΙ νετ Μ]

όσα , πια; ννοΙΒενεΙ1επ τε ΒεεσΕισιιόπω. νου: μου άει·
νστΙοεοπννσοι·όΞέστε νειπι άσ σιιάσ Βυ18σωσσετει·- ΟΙἱἔστ

οΙιἱσ Μάτ πωσ άειω·σητσΒεσ εστι έσα! οσε.
Μὶῇιισ Βι·Ιενσπι ονει· Ι·ΙσΠεισά εΙισσάσσ τοπ εΞ:ιάσ.
Π: ΜΒ φαει· εσττο.σ!ιτ ιι τω· ΙοοΡε ο;Ισ Μάι·ιιΕΙισ:ι, όέσ Π:
Μου σιι1νἰσ8, πισάο τε άεσΙσπ, όση τι «πωσ ειιιπισηΙ.ιειι1

εσιιάσ ΒοεοΒι·Ξήνσι8 Με Ιονει·σπ. Ισ Βεσιισπ όσεΙσ σε! Βοτ
ιι ονοπννοΙ σιιτειιο.Ρτ 2ῇσ, οΡ Βοσ Ιασσεσ11 Ρτἰῇο Π: Η;
νσοΜΕσΙὶῇΕ νσΠ: Με!. Π: πωσ το ΜΒ: ω Βι;ιτιπισ Βάσ
εεἙἱῇΒο Μἰιιεσιι; Π: Με εε ίπ Μπι ΒιιΒεσννεισά , ἐκ Μισ
:ισ ό.εισ8εοΙιε Πεέτσσ, επι Π: αεΒνσειαι·ΙΙβ: ναιΙ Βω
1ιοσε- ση Ρή2σιιεννεπάί8ε. Π: ιισσπι ω» θεση 'ΜΙΒ Μπι
ωα:·ιιιε σ.επάσσώ:18σι1; πω” Δ) :ῆσ. Βή υ5ϋπε]ε 8σ2σΠἱ8,

ση νσστΒεσΙᾶἱὅ ὶτι Εστω:: ΔιεΜεσΙιεΡΡεΙἰῇΕσ σεϊτσΙ:ΗΔεεω
Π: εεε Με” ἀεὶ: Δ] σνστΒσᾶὶ8 έπί @ιη ΖΗΜΙ' 2ῇ @τι ω
εϊστάεισά Βειετνι·ϋ επ νι·ἰσιιᾶεΙἐῇΕ. Π: Βεννοετ "κι , ἀεὶ; ή
Με

!ισο8 νεώ]πάσ ὐεσοἰιαυἰπέ Βοάϋσ1ι;

1116121· οι·

ΒοστεοΒΙ: σειι Ιιοο8ε€ ΒεννσιιἀοτσΙιεννειειτἀἱΒσ πστἱισἰά σ::
στάσ 5η Α1 πω; εϋ άοε:ι. Ηιωσσ @ανω εὶῇπ πἱσπιιιμ
“Μάο εοΙιτΒειασστεπ στι πισσάστε, ἀἰε 2ίο!ι ισσετ πω: ΜΒ:
ΕΙσἱτιἱἔΒεᾶετι "η ΜΗ ΙιιιἱεΒεεωι1τ Βσ2ὶἔ Καύση , 4181
απο Ιῖειειἱῇο άειωσε.
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Οιιι Και το ξερω, ω; ιῆιι εειι θοάεό.ίειιιΕ8 ο"
άειι€άπισ.ιιι νοΙΙ:. Πιτ Επι: πιω ιοΒει· παπι εειι νοΙΙ: ἐσ
τιιι8οιι, άιιτ :πετ ι·ιιιιιιτο επι φ οοπο νοι·ετε.ιιά58ε ννήιο

ννεΙ0.%ιάι8· Β. Να, ναι· ιο σου Μιά, άετ πιω: ειι ιιιτΒε
Βτοιόοι· Βοιοι·Βά !ιαεΒ: νοοι· 118€ οιιόει·κήο άι:: ιιι€ε2ειο
που, άιιιι ΗοΠιιιιιὶ? Ειι Επι: ιἰε ιιιοι·ιεοΒΒενειιάΒειά :Μι
έειιε :παει νοοι·τι·ειΐεώΚο επι 11008820 πιώ: νοοι·ετοΙΙειι,
Φιιι ιἰο :ι]8οιιιοεκιο αστε νοοι· άο Ορνοεάιιιε?
Πε οιινοεθιιιεεΕοετοιι, όιε :και ιη άι: 188θΧ'θ Ηειεσοπι
Μοτεεάτ,· @ιι Μαι· εειιο :απο ΒετοΙταιιιιε άι·ιε @Μαι ιιι
ΜΕ ῇπιειι· ντο: ίεάει· Μαι. -Ιι·ι εοιιιιιιἱ8ε Ρι·ονιιιοιΒιι Μάϊ
πιω και άεπειι ι·οοάε νοοι· ·ιἰε εεΙιεεΙο ΒενοΠιἱιι8 Βέ
2ο1°Βά; ιιι ειιιάειιο ειπα ιιοΒ πιά Με ·άοοιι; πινω: άο

οοΙιοΙειι ιιειιιοιι άει.ΒοΕβτιι τοο , επι άε8τοοιο νι·ειει8: οι' Μ·
Ζω οιιάετννήε 8ειιιοτειι ειιΠε·ιι, ῇει (Μπι παπι, Π: άοοι· άσε
ριιΒΙιεΙω οριιιιο τοεετειιιιιιοιιά Βεειιι€ννοοτά Βεννοι·όοιι.
Ψειει.ι· Πε σοὶ Μ] οιιάξει·2οοΙτ Βονοιιά , Μ! ει· Με Βιώσ
τοιι νεται , νοοτ πάει· οιιάει·ιέ8Πιιε ιιοΒ πιοτ Βο2οι·Βά
πω, νοοεάειιιειι οι, ἀἰτ τσοετειιιιιιειιάο, ωιιια άσε νει·2ο
Ιτει·ιιι8 Μ, ἀεὶ οι· Βἰιιτιοτι Χοπ @και εοοάιιιιίΒιε ωιωΠω

ι·ιιι€ειι εκει· @πάσι Βοε2:ιε.τι. ΟΠάθβ Θε Ιιι€οι·ο Ηει.εεειι·
Βοετοιειτ οοιιΪετοτΕε ΒοΒοοι·το, 0111 Με: Ηιιάει·ειι .παει
εοΙιοο! το πειιάεπ:$ο [.οοιιντε.τάειι , να” δε εΕιιδ.εεο!ιοΙετι

νειιι 90ο Ιοτ ιοοο Ηιιάοι·οτι Ιιεναττετι, Ιιειάάοιι ει· 2ιο!ι
Ενω τι ιἰτἰε !ιοπάοι·ό οΡ ιιἰοιινν ωιι€ε8ενειι. .Βοαο.εοΙιο1οιι
ννοι·άειι Βοετιιιιτά άσοι· τννοο εει·ετε επι απο οιιόει·ιιιεεε
τοτε; πιο· εει·ειειι οΡ εειιο ΒεΖοΙἀἰΒἰιιΒ πω 7οο άι Μιά
Μαι νει11 5οο Μάικ; Βονοιιόιευ 8οιιιοϋεπι

ννοιιιιιΒι

νιιιιτ επι Ι.ίοΙι1:. Πε 2οιιάσ.8εοο!ιο!ότι , όιε 8εωοοιιΙιβε ίπ ω;

2εΠόε εεΒοιιινοπι ΡΙειο.τε ΙιεΒΒοιι ,

ννοιάειι άσοι· @ιι
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δε !ιεάειι Βονειι άε νιιίτιειι βια· Βε200ιιι:.

Μειι Με ει·

οτιάει·ννήε ιιι Ιεεειι, εειιιιινειι, ι·ειιειιειι, ι.ιιιιΒειι, επιτά

ιῇΙιεΙκιιιιιἰε και” Νεόει·Ιωιά, ειι ΒήΙιεΙιιεΙιε ΒεεοΙιιεάειιιιι,
Μεπι νοΙΒι Με: πιει σ:ιε [.ιιτιοε.ειει·ε0ιιε Ιεετννἰῇεε: ειπε νεο

Πει· Ιειιιεειι Ι:ιιιι εειι [Μπιτ νιιιι ονει·νι·εειιι8, . Μ: 111ΘΠ Μ·
Ρειε.Ιάε Μάι, οιιι ω κιε ιιιεειιτε νειΕΙιειι ε.ί20ιιάει·Ιιβι σπάει·
ννιιε ι:ε Βενειι--ιιι ειιΙιεΙε τοι βετ 0ιιᾶειννἰῇε εειι 8ε!ιεεΙε

Ηεεεειι τε θειιιι.

Πε ει·οοιε Νεάει·ΙειιάεεΙιε ΜειιτεοΙιεριιψ

τοι Ναι νειι 'τ ΛΙδειιιεειι, Βεει:ιειιάε ει: 14000 Ι.εάειι,
(τιε Βειπειι νοκ Ιιετ [.ειιιά) , ΒεεΙ00ι, ιι0εννεΙ πιει: πιει
ονει·Ιιεεεϋιι8 , τεΒειι ιιε Εε.ιι0εειει80Ιιε 1εει·ννι]ε; «Μάι

Πι Βάσει' πιει, άι-ιτ 2ῆ ει· πινει Με δεεά.
Βε ΗοΠειιάει·ε, Με ν011:Βεεειιοιιννά, Ιτειιτ ιιιειι νική

ιιἱ8; ιιιιιιιι· ιιιιιιάει· ιι08 Μια ιιιειι Ζε ιιιόινιάιιεεΙ. Βε
ιιιιΙνε ιιι άειι ειιΒειι Ιτι·ιιιιι νε.ιι Ιιειιόε1Βειι·ειιΜιι€ειι,
@ιι ιιε Βιι€εΒιεΙιετι ιιιιικιει· Βε1·ιειιά Με! ‹ιε ν0Ι1ιεει€ειι
ιιιιι·ιιιΒιιεάειι άει· Νεάει·Ιειιιιει·ε , άε.ιι πιει: θ.ιε πιει· ()ιιιιιε

2ειι. Βει2ειιάε Ειι8εΙεεΙιειι, ιιιε, Με Ιιεϊτειι οι εε!ιειρειι ,
εΠαιιιιιει· 8εννοοιι!ιβι ιιι ΙιεΕεε!Ηε εροοι· νοΙ8ειι , 2οεΚειι ,
οι· 200 ή 20ειιειι , (Ιιει:8εειι Η: Ιιοοιι) νιιιάειι ιιΜιειιο εεε
ιιε 8εΙειχειιΙιειά ,· οιιι πιει Ιιει: νοΠι ιη Εειιιιἱε τε Βει·ιιιτειι
Ψιιτ ιιε 200ιιιιιιιεειι Βει:εείϊ,

ννεει·ειιιι ιιιειι εὶεΙι πιει

Βι·ιενειι νικ ιιε.ιιΒενε1ιιιε πει , άειε Ρει·εοιιειι @η ιιιεεει
σιΙ Π8.Ε·Π' εειι 8ειιιεειι ιιι0ιιέΙ 8ενοι·ιιιά, ειι νει·Ιο0ιιειι εειι

Β010Ρεεειιεειι Ιιει·ειιτΙ:ει·--ιιιει Ιιει: Κει·ε.ιιτει· νειι Ιιιιιι Μιά.
Ειιεε!σειι ειι Ει·ιιιιεειι εὶῇιι εειιε Βιιιι8Βιιι·ε ιιιιιιιΙ: Βῆ Με;
2ῆ 8εΒιιιι1εειι ε18ειιιεειιε ιιιωι·ιιΗτιιι€ειι , Βεννι]2ειι ιιε Βε
νι00ιιιι)Κε Βε!εείάιιεόειι, ειιι·ει:ειι ον·ει· ιιΙ8ειιιεειιε σπάει
ννει·Ρειι, Βενειι ΙεΙε1:ει·ε ιιιιιόε, νετεειειι επι πετάω νει·Βε
ιειι: Ιιετ ιο Ιιιιιιιιε Βεει8Ιιειά, ΙιεΙεείά τε @ιη Ιιετ ιε Ιιιιιι

( Με ι
πε Μπιτ, εΠε ρει·1πόιεπεθειι επ νσοι·οοι·άεετεπ τει··:ιβε
τε :εττεπ.

Εεπ Ειι€επεππιειι ι·ειετ άσοι· σε πω), :ιετ

θε εεπειιννεπ , ιτε Ριιππεπε πνει·πεπ , εε πεπε!ειι, εε κινε
τι;επ , ιτε επιι:επ, ε.. π1·ιι88επ, ιτε πΙεεοέπε άει· ιπννοπει·ο,
ω. πι έέπ ννοοι·ά πετ ιιίτονεπάψε , επ πι) πεπτ ΗσΠεπιι.!

Απε ππ:οπάει·πεάειι νειι άεππννι):ε, 8ενοεΙειι.ε επ εε
ννσοπτεπ , επε πετ πιτννεπάιΒε τιει!επ οπτετεεπ; -- εΠεε
ννετ ννειιεππ)π τιεπ πω: νεπ πετ νσΠε άσετ πεππεπ, ετ ννετ άεπ ιπεπιεε?ι πεπιπει·πτ , μια πιεπ σπσΡπιει·π:εειπ

νοοι·πι). Βἱτ 8επι·επ εειι οριπει·π:εειππεπι σρ άε:ε πε
Ιεπ8ι·ι)Ιτ.ιιτε εΠει· ετιιόιεπ , εεπιιπτ πιτ) )ιιἰετ εεπε ε|Βειπεε
πε νει·πεει·άπεπι πι ιπεεετ εΠε ι·εππεεεπι:πνιπεεπ , :πε ει.
πω. Ηετ ε.. ννεει· , εεττ ι·ει:ι8ει· πεεΐτ εεπιεε νοοι·πει·εί
θ.επάε πιιπιπ8πεάεπ πσστπε: ‹Ιε πιο! επ Με ντιπ ιιε Ιετε
τει·πιιπάε νεπ εεπ νοΙπ ιπεπτ πι) ιιιετ
σΡΙεττεπά
ποιά τε πεππεπ ,....ι..Β...ι......., :ετ πιειι πεπι πενσειιά
εεπτεπ, οιπ τστ εειιι8 Βι·οποιε πεοπιιτ σιπτιεπτ ει.: νσΠι τε

Βει·επεπ. Ηετ ιο νι·εεπιιι , πετ ιπεπ πιετ πεεπ σιι€ειπει·πτ,
πσε πετ πιτει·Ιππε νεεΙετ πιετε άειι οπιιιιττε πτπιτρτεΒιιι8
ε..

Πε εεπε πιεπιιοπ πειεεεπτ :επιεπ άεπ επάειειι: πι

πετ οπεππεει· :σπάει εεπἱΒε νειπ:ει·ι) , επ :σπάει πετ Βε
πω. νειι ερι·εεππιεπιειεπ, . πιει· σιισυπσιιάεΙππ πε:τ8επ
8ειισε8:επιπ εεπτοοπεπ, πσε οιιι·εετ :ε εεπιιεειιιὶ ναοι·ιιεπι

Ησπάει·άιπεεΙ 'ο άεεεε :ε88ειι ν!) , π. πι. πετ 8επιπ ντιπ
τε ποσιεπ, πετ Βεπσε8επ ντιπ τε :ιειι, :σπάει @τι
εεπἰ8 εεπ8επεειπ δενω! Βενεεει· τε νιωθω; ιιοοίτ
πετ
εοπιι)νεπ
ιπερετντιπ
νει·εοπτειι
εεπ' πως
, :σπάει
:επι πειιι
πἱετ εεπ
τε νει·τεΠεπ
οεπιιιιιπ ,νεπ
ιπειτΜε

εεποσι·:εειππειά , νεπ οπ:ειι οστπισεά , επ ιτε νε.π.οπε
ππιπτ πει· εοιπΡπιπεπτεπ ι.. 8ειιεπεει· άοσι· ιιεπεεΙ πετ

8' 271 7
τῆΙ‹ άει· ννεΠονεπιᾶΒεἰἀ. Ζοο νεό το Θέα. Ηετ ἰε ᾶειειι·
Με ει·8 8εποε€ ίπ ΕιιΒο!ωιά; :παω ιιἰοΙε @ο αδ Μ;
Ποτ.

Πε 2ςεννοτιο ΜΒ πιο οπι€4.ιαθ Β ἱεπὶειυᾶ , ᾶἰε1ι πωσ

Μα Μπιτ, 8831 το εΡι·ο!τειι πω! Πωσ , ἀεὶ εοιπε νετΒοι·τἱη;
Β νεα Πι9εά228. » Πω «Μα δνε 'Ρ' - » Πἰω›ωιιωι‹1,

Με Ηπα Ψ' -- » Βεετ." -- Πι ώ οΡοοΙιτἱϊτω άει· Βι·Ξε
ναι Βο!1οιιάεπι άε ΠοάοτΙΜετα ά» οικΙο νο1°Ι11€:11: υ Ψά

υεάεΙε Ζεα· θοΙοετάο Παπ! ·ι· ΨεΙοοπν:ιω·άε Ηεω· !”
«πω.

νιίε1ιάει1 πιοεαιετι εΙΙιειἐτ 8εννοουΗῇΕ έ,ψ , ιπεεεωΙ

α:Ι1το1· νετ2ειοΙ1€ (εε έ Πι άε ΝοοτδεώΚο Ρτονἱιιοἰἐπ, Μινι
και Με ίπ Ε118εΙειιιά , ;οιο: άειο νετΒεεΙοτἱι18 Ε: Μ.

ΓιάεσΙαιιά σε θτοπὶπΒε11 ΜΜΕ ίπ άε Βοεπε Ει·Ξη8εη 8ειιιοεπ.
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Ιτι &ε£ οοτσρτοπ|τεἰῇἰ:ε τζε &ε£ υοἰἔεπ:ἰε ΠΜ οἱ

ἔωιἰῇ& εστω ααπἔοπἄἰΧἰπΑ,

ω· Ρ:·απεοὐε ι·ετέαίέπέ,,°

σπιτι :ἰε ΒεβίιοΙϋε θεεο|ιίεάεζιίε εἰ” Νεάετ!α)ιάσε|ιε
Ζε££ετἐισὲιει'ε @πα , οτικἰεπ· τίετιν 2ίωί: Ρτώίε είε Ζ'|Π.<:
Μίκα .Ζί£ΣἐπιιΪΜ ιἰε.9 Ρα-γε-Βασ , £ταιίιώέ άι ΠοίΖαηιίαίε
Μ; 'διεοεινπεξπ, μυ· |ί. δ. Σειυπουρω·,
...άυοοα£. (δαπά, ΜΒ; _, αδω°, επι σπιτι είε ύέβεπιζε ρτῇσ-έ

9εϊΪιαπεἰεΖἱιιἔ υαπ ιἰεπ Επι· Ϊκ Με· Οιπποφ , ύψεοείέ
Ωω», έ:πε!ετάα›π, α8.9δ, 80. ·7αιι είίε ὐεἰ‹ἰε |ίεεέ
τοπ απ! ?ιι2τιπε ά·έτΕσπ 2εις£ ώ: δοΪιτῇνετ :

Μ» Ηοετ δω:σειωειε - ὶε εστι πω ιΙε πιεεειἙ 2.?
Βέίπεεπ ΒεΙὲἑἔηᾶ0'Ε€Ι£ετΪἐι1ιΙἀἰεεπ ὶτι ΗοΠειτιά.

Ζί]τι ντετΪέ

Β: 'Θεέ Μέι· Βτι1Πώει:ιτ Χοπ Βε8τἱΡ`ἀεΕ ΗοΙΙειιιάεοΒο Ιετ=`
ίιέΗέι111ϋ86 εεεοΙιἱεἀεπἱΞ , πιο!! «κή ΒεεΙυ.ϋ ,! - 601! οπέ
^'ι

ΐε)
·Μετ , πιυιι·ίιι Μή Με αἱ ω 8επιεΗ:ε!ϋΚ Ιεντεε!επ ἰε , επ
πιο" δε ΒΩ1ΙεἱΒιΠ1ΘΜ Μου! , οπι δε εεΒοοιιβεάεπ 2ἱ]ιιετ
Μιιι‹ὶὅειιοοτειι ΒεΕειιό. Με πιειΚειι , άειιι σκι ΜΜΜ 8εΒι·ε
Με :μια Με ίεε1:επειι.

Βε Παπ διεεεΝοεεκ ἱε εειι

111ἱιι2ειειπ1 , νειἀει·Ιειι‹ΙΙἱενε:ι‹μ

απάετεοεΕειιά θεεεωεό

εεΙιι·ί]νετ, (Πε) 2οιιάετ άι! Μ] ΜΜΕ! ννεΙερτεΚειιά Με
2ἱῇιι, ΒειΜειι·άεωΙε άειι πιιινοι·εώιετ ιἰει·ι στη; νκή)ετ, ωσεί
ννεΙΚειι Μ] Ε!ειεΗ:ωΕεωΕ πε! 'Βε1πειιά ό” Βοεά Βειίτιά
ῇεἑειιε ὶεἀετεετι αι ῇεἔειιε εΠε ᾶἱιι8., ἀεὶ:

οπτωοεί.

(3εΙ;ιΈ:Η;;; έ!ε εεἔιτἱῇνετε, ᾶἱε ίπ 2ιιΠ;ε νήειιἀεΪὶῇΙεε Ιιειιιάειι
Ν:-1.Π€ι1! Πῆ νεα ΗΜ: ··οο1:, ἀἱε νάεεΡεΠίτιε δεεοΙ1:ιΡεπ
..Ι1εΩΓΕ, νσεΠ:ε Βἱῇ εεε ΒεεΙιιὶ!: πω Με! Βεννίτιά ει:ιοδεειο
.ειπα , επ εεάει·Ι ὶιι άε Νεάει·Ιεωάειι ωιεειιοεε ἀε εΙ8ε
π:1εειιε Βεννοτάετι εε·
Πετ ειιιἀετε _ ΙοοεΚ ἰεΊτετ ·πνετΙ: Μπακ' :εαπ παπι

ατιπατεΙὶΒΙιεἰἀ επ έ·επίε.

ΟοΚ ἱε Ιιἰῇ ΒΞῇ οηε ΠΜ: οι1Βε

!‹εξι€ὶ; κν·ειιιτ ννἐῇ ΕιΒε1εεΒετι Βοοτάειι , νοοι· -εετιἰεε ῇε
εεε , ι11εϊ.νει~Βει2ἱπ8,

νειιι εεπειι 8κιΡι·ουίεα2οπ, :Πε

-εΕτοοικιει·ι πιο τοξεε:Βοουε επ &τε.οΙιτνο!Ιε ΡοΒΖῆ ἱιι Με!
.Ν.εἀει·ὰιιἰ£εοΒ ; ώτ.ποτΜ.ε.

[Πε ἰπιΡτουἰεα£οτ πω Με

με! ω: α.εεες! , επ άΗ @κι νετει·]τ _, 11ετννεΙΙ: , επ πνεΙ
ενει·όΞεμάν, εει1ειι νειάετ]ειιβεσμεε Ρή]ε που , Μενα! ΜΕ
ΌιἐΙοοοΒεΔΒει-εν.ε
νωωμ νεα ι1ὶἰἔεΒτεὶἀε ΒεΙεΖεμΒεἱᾶ ,

£1ἶοοΪο εεΙιεαηάει·Ιιείά, επ ονετ βετ αΙεε11ιεειι εαπ Ηε-_
εουάο ροτάεεΙΙ:ι1πάε. _νεπ εειιἱεε άετ ᾶειετἰιι νοοτ
.1ςοιιιεεάε ιιΞτεΡτε!πειι Κοτικ1επ "ξ οιιε , ἰ1ι εεωοεάε . επι
ωεϊβι·οοτε Ιιορὶ› οΙ› εεε' >εεεάειι ΜΜΜ; , οι» !ιοι:Βει·ε
.ΒέτοεΕβι1;

επι

πιο! ν:ι1ι δώ, Ι:οΕ ννεΠεε άε εεεει·Ρ-_

ΔεἱιειιξΒε εεετζνει· ιὶοἙι νει·Βεπεεεά ΙιεεΒ, ρι1ι.άοει· :Η
·1ινεεάε Ιι:ιτιά ΒεΙεεπιἀ Σε ποτάειι παω εοπ11Ι1ύΒβ βετ ννειτ- .
Κ

( 5' !
Εεπ, ννειει·νεπ Η!! εμ·εε!ετ.

Νἰειπεπιᾶ!εσ!1!`ει· Και! δε

ἱνσἱῇΓε!επ , ἀεὶ· !ι!ῇ πει· νεε! 8ε!ε2ειι επι πει· νεε! εεόειε!ι€
Με; επ εεπιε μ·σενε εε άεεε, εε εετετε ιι!Μ:σι·όη8

εεσει· 5ει18ι!!δε Δε, Β! εκαε1-εωΙω ἱἰι ννειειι·!!εἰ‹!” εεε!!
Βειἱἱπἔε !ετΓετ!εσπά!Βε εεεεΡι·εει!ζ Ι)ε Ηίε!'έξεεΠ σε!! Η
!ισιι‹! νσ!όσεηι!ε Βετισε8 τε !ιευτιετι, επι !!εΓενει·Ε πι!
εετι πει· εεσεεπειετσ :σει!Βε2ε! Βενοιιάεσ ννοι·τ!επι ; σοκ.

ἰιι εεπ σω!ει·2σε!: πι” κ!ε νει·ά!επε!ετι, εεΒι·ε!ιεπ ει::

Βί!εσπάετ!ιετ!εσ άει· Βει!ο.:ιΓεε!ιε !.εΗετ!ειισάε."”

'

Π: @ύ £ε8·ειι είε νει·όα!ίτιτς· , £ο£ ισε!.δέε Πέ ἰπιιἰέτ-αίιιαα! εεπίέμππια2ε , .εοῆοοπ υτἰεπιἰεο?ιαρΕεἰῇ!: , έμώνσπἔστι &επ ἔειι·οτεἰἐπ > πεετ·ορέα·είεπ; νοοτπαπιε!έδσπιει'α8.
ά υσοτεαἐ· , Μι· α!επε!ι·ε πιίεεε?ιίενι εεπιίέ·είΙιε ε£ῇ]' απ:
ε£οσ£επά ασιτινοπἰεπ _, άσοι· εστω £εέ:·οο2ε παααινέεεε!!
Ιιείε!, επι Ιω Επέ,ωΖεο!ι που 2ιωίεΔ πιοἔεΖῇ“Ι: ενω· ω
έ·ίσωπ.

?'08 εσσάαπἰὁω πααιιφἔεεε£&εἰά ποέ>·ψαπε·>ασλε·

Ντ Με αετρίίις2, οππἰα£ άἰ£ [Με υοο:· σου ἐη·σσά! έμ
ιἰεεἰ£ε της δενεπάε Ρετεοπεπ σαιτ/Σ ,. ιἰἰε Μελ @ιε
Ζῇ/Ϊσ άσο, ιἰε:ε φ' ἔσω α/ψῇἐἰιιἐ· να:: |ιεε·οοκηποπ
ἔεἰΪ!:ε ) ἐοε έ··ετίτι(ς· εἰαπ σο! . !:σπάεπ ὐεἰεεεἰἰὲπἰ υίπάεπ'
Με» έ·είίευσ είίιέ' πἱε£ ιό!! εε!! οσέ· 2ο υε:·ΐίεεεπ.
Π· "ἐστι 8·εεπεείπε Μ εετιζςε· ναπ ι:'ε.<: δεεήνων
πιεεπίπέ·επ επ ξενοε!επσ -2ε σ!εεΖωι, οπιάα$ Η: πιῇ ίπ

&ε2 αξεε:τιεειι απ» ααπεπετἰεἰπιἔε›ι &ώ οζιΠιοιαἰεπ ; εε
δεείοεία'ε πιῇπε ἰαπιξςεποο£επ πιο! κἰἰε τπεεπίπέεπ επ
έενοείοπε σε!τεπά 2ο πιιι!σετι , επ &ε:ί2 ποσό είε ύελ·φααπω
Ϊιαἰεπ ποσ?ι α!ετι ἰιω£ , εἰἰε 2ο ω·εείετίεέέ·ετι φ" σε νετ·
άεάί(,27·επ.

Μῇπε ααπ£εεεειιἰπὶςεπ εῇπ Μασάει! £ετεέμ-

Νή:ί8·ίηςεΙ1ν &οεεἰαπἰἔε Π: ει· σο! ινεἰ› ποσά" ὁῇἔ-

( 6 )
πικάπ.: :ιαιιι4·ῇ:ἰπέω Μ. - είε”. £εἱ7.9£ :εἰυειι |ιώ 88
πιααέ:2°.
Ζ)αι5 ό.: Πι:$έ·ενει· ἐστι πααπι ραπ ἐστι αρΕΔίη.έ·
.1_

.

φαατάτ:€επ , δσνεπα! οΡτεἐΜεπ στι. πιίη.παπιεπ Βτἰ£ οΙι
άι". £ἰ£εἰ ?ιεῳΊ έεΙοίαα2.Μ , ών .€οεπε υηδε.<ιο&είάεη?ιείά :
οΙ› |ιει5 οοωΡτοτιΪσε/ῇἐε , φαω·παατ Π; νω·2αα!ιζε , .<Μαα.ί
'ε :παω λαπα'8εε&επίιι€.

Λ ν !

Ι

__ _

'

.Ρε πωπω. ό” Νεσίει·Ζαπάεώε δσΪιτῇυἑτε Ζῇ-π.
Μ» |ιος/`ά!ε22ετε έμιίπωω, αἰἰεεπ _οπι όση. Με" Με!!
/πα.Μααπ ἔεπιαἰσἐεἰῇἐετ Μ πιαἔ:επ.

.[.1:1ππινιιιιιιι:κ , αδΔρ.

`ι
.

Πε 72ετιιεπ.

ιειε
'ενια ει: Ηοι.ι..ιιτυεειιι:

«

·ι·ιιε Η ι.ει·ι·ειικι3Νοε.

ΟνετΒΠῇἱΒεΙειι

δει·

ιιι·οεδειε

εετιννειι

ειῇιι

ια

ΗοΠε.ιιά νι·ειιιι€ νοοι·Ιιετιάειι , ειι νετειι·οοιά (ι). Ποι
|ειιιά ιε τε ειΠετι

εειιε Ιειιάειι·εεΚ Βεινεεει:, ια @Με

Ιιει: μετά ειι ιιε Βενν00ιιτειι άει· ιιιννοιιετε 1ιε.Τιιι ννειειι,_
ΒεΙἱῇΙι Ιιιιιιιιε ΒιιιιιειιΙειιιιεεΙιε ννειει·ειι , σεΙι00ιι Μι Με

άσοι· ιιιι:ννειιιιιέε: 0ιιιεισιιιάιΒιιεάειι ειιιιιςεάειιιι ννει·όειιΞ
εειι Μιά , τε :ΜΜΕ επι ιιῇιι ειιζειι· 10ωεωιιιιει τε Λικ,
ειι το @ιι παπι ιιιει8Η8ει· ν0Πιει·ειι ιιιεεεϊ0€ειι , 0ιιι Με

εΠιειι ιιοΙιοιε τε ιξενοεΙειι , ιπεΙΙιε @πιο Βει·οει·άε. Βε εΒΒε
' ειι νιοεά Με Η0ΙΙιιιιάε ειιιειΙειιιιάι8ε Ιοι8ενει!ειι ΙιεΜιειι
Ιιει: €ι·00τετε Βεθ.εεΙιε νιιιι ,οι ν0Πιιι 0νει·ΙενετιιιΒειι πιο!

. (1) Με ννετειιινωι·άι€ε ιιιΧειι, !ιει οιιιιε ΠοΠειιά Βε
.Ει·εΒ'ειιιιε _, ει” ΒϋεειιεεΒι·εει ἱιι πι: Ψιιιε ΙΠι·ιοι·λιο·|ιε επ 1)εΙΙει·
λπιπάίδε ένσπάεισιιάσπ , ιέπιπει·άαπι ι800, ἱιι 8°; Με” θε

Ποι·ιιι νειιι ιιιιιιειιηιι·ο.Εειι , νεΙΕε άσοι· (Με εωιι-ι;ω ια εειιετἱεδ·
Κεννοι·άειι , Β Με.

(8)
εεε ινε.<ιεεειεερτ.

ναι εΠε ιιε θεά-ΠιιΠεσιιε ιεΗιειι

1ιεΒΒειι εε Νεάει·Ιειιάει·ε Ιιε9: Βει·ιιιΒιιι:ε εειιάεεΙ άει· οιιάε
νοΙΙιεΙεΠει·1ιιιιιάε ονει·8ειιοιιάειι.

Μι ]ιεΒΒειι ει· ιιιειιἱἔ

οιιάει·2οεΙ: ιιεει· 8ειιεειι , ιι·ιεει· εἰῇιι Με! Βειοοιιά μποτ
δεη όσοι· Με! οιιΕάεΗσειι πιο έόιι εειιιιι ως ) ΒεετεΙά ιιι
δεη θεεει: άίει· ι·οιιιειιιιεεΙιε εεεριιήΠειι , ιισεΙΙ:ε1 Νώε
νοοι· 2οο νεΙε εειικ·ιτειι , Με ει·ΈάεεΙ ε" θετιιιεειιεοΙιε
ε1ι δοειιδιιιενιετ:Ιιε ιιοΠιει·ειι ντει·ειι. Μάιου άε Μιιιιιε

εειι€ει·ε «και Ιιει Νιιοι·άειι, οι' άι: ?'πιιώεάοαι·ε πανε Ιιει
2ιιιάειι σοι! (Η ιι|ει:τειι νει·ι ΗοΙιειιάνει·ι νΙεειιάει·ειι ἱιε<

ενειιόεΙά 1ιεΒΒειι, |ιεΒιιειι εῇ ει· όετι νοΠιεεεεεϊ πιει:
ιιιι€εϊοΗ.

ΗΜ: ιιεΙειι€ι·ιιΕε νεα εεε οιιάει·2οεΙ: Π8.8.Ι' άε

νι·οεεετε !εττει·Ειιιιάε όιει· Ιεεει·ε τειιάθιι ε ιιιεεει Ιεττει·

Βιιιιόι8.

Ιιι άι: ννει·Ιιειι άει· νετΒεεΙἀιιιἔ, ενεΙΙιε τοι οιιε

·8ει:οιιιειι @τι , ισ ννειι·ιιιι μαι;; ιιι άε εεάεΙ:ιιιιόιεεν εε

εεΙιι·ιι”τειι πω: ·ιτεεΙ ννιιε!ιεεεει·ιε , ειι άε εεεοΒιεάΕιιιιάιεε
8εάειι1ιετιιΗ:ειι 1ιεΙιιιειι ννειιιι8 Βεεεεε. Ηει 1ιε1ιιιε ε!
ΙεειιΉοΙιι , οιιιάετ Μι: άσοι· άιιιεϊει·ιιιε οιιιιιιιΒά Β.

Ηει:

ιιι ενειιινεΙ εννεεεΙιειά , ιε άτοοιιιειι νειι Ιιετεεειι πι]
]ιοιιάειι Ιιε2Μει·ι , ιιι Ριεειε νειι ιιεετεϋἔ, νειι ΙιετΒεειι Μή
1ιεΙιΒειι, εεΒι·ιιι1: το ιιιεΚειι.
πιοειειι οι” πινει ιιεδει· νει·Πει·ειι, οιιι Με ιιοειι
νει·ειεειι, πινει; Μάι Με ‹Ιε ΗοΙΙειιάεοΙιε Ι.ιεΗει·Ιειιιιάε πιεσε
ιιειι. - Τσι οΙι εεε εειιε: ιιιάΡει·1:, να εε ίεεινειι Ποι
Ιειιά ειι νειι νΙεειιάει·ειι άε2ε].ΐάε.7

Πε ιιεάει·ε νει·Βιιιότειιιε

πω: Ει·ειι]:τιβε , νόοι·ιερι·ιιιιειιάε ιιιΕ εειιΙιειδ. νειι Βοώ
@Με εε εειιει·ειιειιιε άει· τειιάειι,.

δε ΜεΙ ιτειι

ΒιιΙειε Ιειιεεειιιει·Βειιά οιιάει·ιιιιιιιε ,. ειι ΙιειΕι·ειιιιειι 1ιεεΒ:
ει· Μάι ιιιι ειιΠε εειιε Ιιοοειιε ιπειειι το γεεΗΒει:ι, δει Εκει: ,

ιιι εεε €ι·οοι €εάεεΙιε άει· Ζιιιιιε!ιιΚε Νεάει·ιειιόειι , νεοι·

ί 9 ?
Κ.

εεπε νετιιεάειαπΒ ννοιάΕ 8εποπτιεπ , άε κνει·Κειι ναπ 'Ήπ
επ:ι. οί Βιι.πειιωπκ Με Ιε:επ.

νεΙε νΙαιπιπ8επ ΙιεΒΒεπ

@Με ΙιεΕ Ίιεετααπιναπ εεπε νοΠαπααΙ οπτΙ:επά; Βεαι8επ
πετ Γιαπεεπ· 7001· αΠε οπ‹ῖει·ννεη›ειι Υαπ Βειιιεεπεε!ιαΙΡ
ΡεΙὶῇΙτε νει·Ιιεεπιπ8 επ ΒιάεἱννἰεεεΗπ8 , επ νει·ννετρεπ ω:

ΒεβτιιίΙε ναπ πει νΙααιιιεεπ , Βε!ια!νε @μπε οικ1ει·
·άαπειι

επ -Βεθάεπάεπ.

Ε.ειι

κιαάειΙαπόΙιενεπά να.

ιπἰπ8 , Ψιι.πειπε , ναπ Απιννει·Ρεπ, ΙιεεἱΣΥπἱεΕ Ειπε αε
Ιεάεπ αετι·αεΙιτ , επ πιει εοεά 8ενοΙα (ι) ›εεΦοπόεϊ τω!
επ 1εττει·Ιεππάε ναπαππ νωεπααα ιε νει·άεάιέεπ. Ιπ
Ιάει·όααιϊ, άσε να:Ιει· άει· ΠοΠαπόεεΙιε διαΜεοΙιοο!, ν·.έισ
·Μαι:ιιι..αισ·ι·, επ νέα: νεα πατε ιιιεεε$8εαεπτε σειιι·ζξ·νει·ε
·υνατεπ νΙαιπἱπἔεπ, επ , ΙΜ: ααα ό:: :ενεπ1ιεπόεεεεπνν
Με , νιπάτ πιεπ Βια παπιεπ «και Βατανειι επ Βε!8επ :οπ

εάει· οπᾶετεαπεἱὰἱπ8 οπάετ ε].Καιιάει· €ειπεπεά.- 'Να ααα
:ΗΜ ἰε ει· πι: νΙααπάετεπ ΠεεΜε εειι κ·νει:1: ναπεεπἱΒεπ

·ιιααπι ἰιι πεί Μπιτ ινει·εο]ιεπεπ ,ι Πε θ:·επι.εώαΡ (θα
.Β·ά) ναιι άεπ δεέπιπ: Με Ματια.

Μααι· εειιε οιπιιει·»

·Ι:επενναατόπ;ε όααά2ααΕ ιο ΙιεΕ , άατ Βια Βεάει·ιβάαπιετε ,

Βεάιιι·επάε εεπι€ε εειιννεπ άε εεΙιοοΙ .νεοι άε Νεδει·Ιαιιθ.
εεΙιε ἀὶεΙιΙ1ειιιιε€, ποδι αΙιπά ὶπ νΙααπῷειειι παταω ,
τεΙιοοπ · απ ἱπ ΗοΠαπά ΒεΙιεεΒ επ οι! νετπιεΗΒά·αι]π; επ
σπάει· εε Ιαιςετε εταπάεπ α , τω: οΡ «Ετ πω· , οι” άε

εεΙιείιιε επ ονει·αΙ Με νιπάεπεοΒιψτει·. Ηετὶε Με ιπποει
μπα, ια νετναΙ ναπ πετ Νεάετάιιιτεοπ ίπ Δε νΙααιιι

εοΙιε εεννεεϊεπ πα τε εααιι: κιε Πει·ιοαεπ ναιι.Βοπι·8οπ

(ι) Ρ'ετΙιαπάεΒιι€ 09" έα Νεἄετἄπ]ἰ8σΪιε ΤαεΙ- «κι
·13εΙΙετΜ2πάε, οΡ:ἰ8ΙεζγΪτ είε Ζαγ:Ιεβ Ϊτε Ρτουἰπϋεπ έ" Πιάσ
!απάετι , : ΠεεΙεπ ίπ 80·

-

_

( Μ 4)

«δέ επ ΜΜΜ είΙιειι€εΙΞυ8επ οΡωιεἰετι Μ' νῖσεἀᾶοιποπ
ποστ άι: ΕτειικοΙιε νοι·ΒαΜ.εύι18επ. Πι ΦΕ ΗοΙΙιυιἀεοὶιο
δετέτεείω ' νοιπΙ πιω τωιιπιειι , στη άσ σκιά: ΜΗ άσε ΙΙΒί1$18
Με πι1Ξνετειι επι Με νωΗΒοπ ,' ἰιι ν!ειεπάστοπ Μπιτ] Μοτι άΙο
ΜΜΜ

Πο ΕάεΙεπι Μιειάε11 ό:: σΡτωΕ Μ γιἱῆΙιοἱΚἰ , ιἰεε Επη

- ᾶεΙε - άε εΡϊειειΙ: νεα 6ειι $επποευεΜεΕτ; Πε :θοοεϋ!ήΕΕοβ

-Ιιε.ιιΕτό :Με ·εΒει·Ι:ετ- ω νειπι Εεε! Ρ:ο!ωΜΜΒωι1ε οτι παπι θα:
-πῆΙιεἰ‹! ω» οάιάεποεΕ.

Βοποετι·ου8ε σωσωων· Μεἰἀο εΙΙσο

@ΗΜ Μ” ντεΙΙ:φ κὶο4 νικἰεςΙειιᾶεΙἰοῖἀε εεηιαίά-11σ.ά , επ ιδε

αιιάο.1ειεΙ ν8.ιι ΒεΙεἱἐ`νει°νΜ πω ϊτ:=ιΡ τοτ-€ταρ 'τα τοπο
.ϋ.ειέπε

ο11Βτι1Η:. Οιιάστ Μα;·ία ?'&οποία ς16οά 111611

απο' ῇο8ὶτιἔ, 1ετνειΜϊοΙΒ.ι:8 νεα «Ια συνοΜειι_ Μ Ήσιωι
«πω Ιοπιενειε , επι Ήεί απο ερυσ.οΗευυοϊ ΕαιΒοΒι·ιΜεο
@εκ 4301101611 Με Μ Νεα: ενοιπνοΙ, να» εΒε ορτειειΕ

:Ιτιι3τεΙ: ὶιι.`ἰ;ε ή8·Εετι πιει· άετι Ωοοετο.1ιά νατι άσε ΜΜΕ· επι
·ΙεΠει·Ειιπάο ὶιι ΠοΗαπά, νστ!κοοε' Επι· εοἱιτἱῇνοι· σου»

·άιίουννε ηκεΙΒιιε ι1ίΕ το. νίειάωι , οπᾶετεοἱιεἰἀἰιιΒειι Μια
-εοΜπ ώ: ΗοΙΙειπάεο]:ιο επι ν!αΜΜοΙ10 ΜΒΜ Ώ 1118Ϊ€8ΙΙ,

.ώ νετΒεετετἱτιἔειι, νϋεΙΙ:ει άσοι· ΙΜ: ΈτειιιεοΒ «πωπω
8ενοςετά Βεννοι·άειι , Με οπά6τεοεΕεπ , - Δία έό1ι νωπά,

Με1·Ρ @ποπ Αιπννει·ρεοΙιειι ὶοι18νειΙ , εῆπεπι °εἱΒει1επ
ΗΜ , επι 2ίοΙι-ιεΙνεπι οΡ τεεετι Β6€;862εέ "τι -Φ18 :Νθἀθὶ'τ·
Βιτιθ.ε11 , "τι νετεοΒοίάοπε 1οεΡεῇἀειι , εξι παπι άιιϋοιιάφι
-νεπι άοοτΙιιοΕΗ8ε ωειιιι1ει1.

Μετι :ποστ ΜΕ νιτοοι·ι!; Πο!

]::.1ιάσσ:Β (1) , .οί ῇιιΞεϊοτ, Νεάετ-ΠοΠαπάεώ (Ν0άθωι1]τεοω,
| οΙππιτΙ:ειι, ιιΒι Βε!τε!ΐεπάο "θα που 'Βάεἱἐ ΑΒ ,·ΒοΠιιιιά.-,
..>.--
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(κ) Ήπει·νοω· ιἱο ΕπευιΜΒοπ πω», ~ιὶ.'.ῇ›.-ρἱω=

ΒιΔἱΙσσ?ι _, Βειἱμπ.

'

; ; ς- ]ΈΕ&

ί( 4 Η `)
ιοο"Ιειιιε ω1ωωιωιωμ τω! άετ ωαθιω.1ια.ιω “κι
.οΡΙιοι.ιά!: .πωπω Με ει]ιι.

-

' ι

› νΕι· Μ ιιι ΗοΠαϊκ1 ιιιιεΒοιιι€ιι· εεειι 8ενσεΙ ,. ΙιεΙινοΙΙ:
ειέει·Ιιει· Β, άειιι βετ @πιώ ιπ.ιιι· ιτει·ασ!ιάιι€νόοι· Δ. Έι·ειιι
ικ:Ιιε ΗΜ. .ιΗειει· ονει·ννιέΕ ἱτι··ΒεΪΒι.ἱἐ αει ·ονειαι·εσϊιήιιΜ
εειιο οιιονετννιιιιιεΙιβτο -ωΠα..ΓΡω Ζιῇιι, 4-' ΒῆειΙἀἰειι οι·
δεκα ιιιιάει·ε ιιιιιάωΡει]οιι.Βεαοιιάειι , Ιιει8οοιι @Και Μι;
δενει! πιεί: Β , - να:: ειΠεε,· πω: ιιαειι· Θειι6 1ιωωιιΙω Με
;1°11€Ι1Ψ€1°ΗΙ1ὅ 1·ιιεεο!ιειι άο Νοοι·άεΙιβιο επι ΖιιιόεΙιβιε Μιά
είτει:ειι εννεοιιι€.
ΗοΠωιάετ :ιο

τω” άειι: ει.Βιέ:Βιινν , ιιιείνν6[Μιι Δ.

ΓτειιιιιοΕιε τω Βεεο!ιοιυννι: , Ιενετειι άι

-νοιδειιάο νει·ιειι

νειιι Β11.ιιι:ιιιιιιιι ·εοιι νεπιιαΕεωΕ

Ψοοι·Βσεω οι”

Η '

Μπι· ννοε πιο! ιιζ ὁ ε1ιτιιειΕ νιιιι ΜπετΠιΒιιιιαιι;

Ι

ὅ

Ψιιιιιιιι @και επ νιιΙα:Ιιε 80112ιΕ818 ῇιιιἰιειι;

.

ι·

νειΙοοοΙιιιιια "κι ιιΠιοπικι αι ει·.ε|ιιο:Ιιτ _,ῖ .
θενοι·πιά νροι· αμκ οι.. πιει άυνεειιΙιειά βιοΒΚ; ·
ινε... ιτειιιιιιιιιη, ω· σεΙΝήε νοοι·άνει·Βι·εΚειι·,

·

Πι 'ι ιιειιεΒο!ιιιΞΙ ιἱοΙι-ιεΙν πιει πιτ «Μάτ ειιι·εΚοιι;.
νωο..ι1ι;ι Ἑιιιιε‹ιΒ , Μπιτ .κι Πιάνο] ιντιιιι·άι,

·

.

Μ.. πιει αν: ειικοβι·ϋπε ιἱςΙι ιιιεεςΙει· ΜΜΜ νιιιι
'

·

Σ

Ί

Με” Ιιοο Ιανειιιι Ιιετ, Μι, ωι·ω;1 άο ΒιιΠειιιόεο!ιρ

εοΙιτιινει·ε ιιι [.:ιτιιιιεςξι Ρι·οσιι ιιοΙι @με !ιοιιΒι; ε.φιιιιιι8

νοτννοι·τειι Ιιιάάειι , .επ 08118Ι1 ιιιτ86Βιοιάειι ιιιν1οοιι 011
______
(ι)

.

.

.

ΖΩ: Βιι.ιιιιιιιιιιμ, .Κτώ:οβέπεοπ; ι# ΠΜ, Η. ιοι.

ΠΕ

ξε Μι· «πιπες δσιιι·ϋπι· ιιι!ιειΕιι€ε!εο!ι άμοψι·Βοϋτι8η- ' _.
Βεεσιιο, Φου Μει·έ-€οιιΒιις! .κι Μισο-φα ΒιοΚαιι
ί

·' ι !

Β; Βιιιιιιιιι μα:ΕοιΙε πιά Ιιγειιο.ε_.εΡοΧω;
ο!
Ροι·ιιιαι
που αυτ!
οι! ιιιΜώα·,
σπιτιια Β;ΜΑ;
Το ΜΜΕΓοτ
:1 ιιι·ιιιΙι~·
ιιοριιιίςιιε
ο

Υ

.

.ι.:.,.

( Η !
άε νι·ει·ε!ά ιιιτεείειιάειι , άε άιε!ιτει·εν·ειι !ιιιιι Μιά επι

Βε!τειιά , επι ἰπι πειει·Ιιειά ννειιιι€ οριιιει·Ι:επιενειιει·άιε πιο.

Με? Εεεε νεοι· άε Μπιτ! !!88επιάε ι·εάειι ιι , άειτ άσε
.εεειτ άει· ιιιννεπιει·ε , άὶε 2ιε!ι ερ !ιετ ιιιτεε!ιι·ε!άετε Μετά
νιιιι ι·εειιι ει' Μπι ν0ει·άεε! εε!”ειιειι ννι!άε , τε άιειι

ειιιάε άε 8εεε!ιι!ιτετε νσει·ΙιτιιιΒεπι Ρεεεάε τε εε!ιι·ιιι!ιεπι-,
άε ειιάει·ννει·ρεπι Εεεε, ενε!!ιε άε ειιιιάεε!ιτ Ιιετ ιτει·Ιιετ
ερνσε!ιτειι , άε τω! !ιεειδάε, ενε!!ιε :ιε!ι !ιετ ει·εετετε

Μετα! τεε!ιεειάει·ε ειιάει·ννει·ρειι Και. Ηετ Μιά!" πω·
άε τω! άει· ννετειιεε!ιερ :· επι άιιειι· !ιετ ιιιεπιιιε!ιάειιι ιιι

!ιετ ε!βειιιεειι νεε! ει·εετει· !ιε!ειιε !ιεε!”τ τι!! άε ειιτννι!ε
!τε!ιιι8 πει ειι!τειι , άειπι !ιῆ άε !ιεεετειιιπιε νεοι άε νει·
ιιι08επιε άει· νει·Βεε!άιιι8 , ειι!!επι 2ιε!ειι "κι άειι Εεεε
ιιτειι τω;; ει· ιἱε!ι εει· σε τοε!ε88ειι , ειιι άε ννει·ε!ά τε
επιάετικι]:ειι , άειπι επι !ιιιειι· τε νεπ·ιπιιι!ιειι. ναι άε άιε!ιτ
!τιιπιιιτ !ιετι·ειτ - !ιετ νει·ιιιιιτ !ιε!τ!εεάτ Ζει ιιιετ 8ειπιει!ε!ιε

Εβα ιιιετ !ιετ Βεννιιιιά εεπιει· νι·εειιιάε Με! , !ιεε άιεπι 00!£
Βεεε!”ειιά , ει' !ιεε ει·ειιάιδ 'νει·ετε.ειιι.

Πε πειιι€ ιι: άε εε.

τιιιιι·Ιι!!ιε ιιιτ!ιεε:επιιιιιε άει· Δε; ει] !ιειιι Βεενν·εει!!]ΐ εεε
επιάει· !ι!εεά, άετι άετ ει!!ιει· εεννεσιι!!ιτε εεάιιε!ιτειι, εεε

εε!ιιετεπι. !ιι εοιιιιιιιεε πιει· νπι!τ!:επι, ενεΙΞε σπάει· 2ῆιι

ΜΔ ετιιιπιιιιεπἰε8 , ειι!νε!Πιιε εειιιιά: , νυ!ιίε!ι σειιι·εε!γ «Με,
Βι·ενε!_γ τπειιι;!ι Μαι! ε!ιιιιιιιε!ε ιιιεετ τΙιε επι· - .

Ϊετ !ιε!ρεά η ιιιιεε' επιιιιεεεε- πιά τ!ιε άενι! ,
Πανε ι·ιι!εά τΙιε νει!ά , ιιιιά ι·ιι!εά τ!ιε ειστε! τ'ει·ενι!!

(ΟΠ ιι: εε!ιτει· ιιιεει· !ιετ !ιιιιειιάει· Βεν0ε!ειι ·σειι άειι εισο
τειι Βιπ.ιπιιειιι , ειι Με εειιἰ€ε νεἰιιἱ€ειι ιιιετ Με” άειιι !ιετ “μέ
ιιιεειι €ενεε!ειι άει· Πε!!ειιάει·ε , ννε!!ι τιποτε, ε!τ!ιιιιιε σπάει· ιτε
!ιεεεειέ εταιιάειι , νεε! ιιιεει· ιτιετ άετ άει· Βε!εειι εξει·εειι!ιειιιτι

άσε ιιι !ιετ !ιε!ειιε οιιιει· Εεττει·τιιιιάε ενειισε!ιε!!!Ε τε: πιο άἱτ
ειιι€ε!εε!ιειιά !ιε!ιεετάε τε νει·άειι. 7”ει·2.)
Ω

τ ε; )
εειιε ιιειιοοι·ειι, ιιιοΕ·ιειι που;; εε "Με εειιε ειι!ειιιιει
νοΙ εοιιοοιιιιεεειι νοοι·ιοι·ειι€εε , 8Θ1ἱ]ἔ (10 80ΜΗΘΡ ειΘ
εειιε πω): εοιιεει· εειιι·εΙιειι ·νοιείεειει.; εε εοιιιε εισιιιει·
ι·οΙι Ιιεει· ιτοοι·ι ἱε εειιε ει8ειιε ει·οοειειε;· ει; ειεΙι εειιε

πιει ιε 2ειιιεε ιιιι ειιοιιεει·Ιιβιε Ιιειιι·Ιει:ε ιοεισειι; εε ε
εει·ει εεε εειιιώεεΙε,

εεε , εποε όόιιιιιειιΒ ειειιι ει]

εεει·. Βεει·ειιΒονειι , εε ειεεΙΚιιεει8ε.ιενΙοεε εεε 1101
Βιεε ιιενιτοοἐ εειιε ει·οοιε ιιιεεεεε εεε ιιιει οιιεει·ννει·
με Βεει8 ιε ιιοιιεεε, ννεΠιε ἰιι οιιειίεεεΠιβιε Βειι·ειεεε8
ιοι ιιιιιιεεε ιοεειεεε- ειοεεειι: ει] ννει·εεε εε πειεενει·ε

πισω· ιιει ιιιεεεοΙιεοιιι; ιιιιεεε πνι):ε νεε εε Ιειιει·εε·

ιε Βεοειειιειι , νι·ετε εεε ι·εεει νοοι· εε νοΙΙιει·εε ; εεε
εε εεεε!ειιεεε ιιιεεεεε ιιιειι εε ειέειιιεεεε

ιε εῇιι;

εεε Ιει·εει πω: ιι νοοι·ι ιε εεεε ιοι εε ειεεεε εει·εει·
εε.”

Με ι·νετΙ:ιε ιιειιιιιι·Ιιβε ι·εινοΙεεεε ερ ιιιιιιεε Η0ο88

εειιοΙειι ιει·ιιιι;

Ιιει Εεεε τνει·ε ει· Με Ιιει εειιι€ειε

ιιιιεεει Με οιιεει·ινίιιι ιιι€ενοει·ε , ειι ΙιειιεΙιεει`ι ει· τοι:
οΡ εεε 1ιεεεεε εε8 εεε Βιοιιεεειιιεε 1108 εοο Βεειι·εεε,
αει εε Ιειιεεε ιε εε Ιειιει·ιιιιιιεε νειι Ιιει ιιὶειιινετε Πο!
Με ει· επι _ εε ιιιεΙ νεε Ιιει οιιεε Βοιεε εει.ιενειι ννοι·

εεε (ι). Τοειι ΗοΙΙειιεε ιενΙοεε ιιιιιιεει· νιτει·ε; ιοεε
!ιει εειιιεΕΚεεεει· ι·ιει Ιε:ει·ε Με εεε Βιιίιεε Ιιει2εινε.
το νιεεεε, Βε8οιι ει· εεε ιιὶεενν ειιιΡεει.

Μειι ιιοιιι·εεί

ιιοε]ιειι νεοι· Με νοΠε; μπει· 1ιει.ΗοΙιεεεεεΙιε νοΠι ιο γ
ερ πιει εεε εεε Ιεεὶε εει·ιιεΙ , εε Με νι·εεει ιε ννειειε
εειιε Ιειιετιιιιιιεε , σει ιιιιιιιιιεε εεε Ιειιει·ειι ιιιὶεεε!ειι
.

Υ

'Δ

(ι)

'

Ιιιειεε ει: σε εειιἱΒε νει Με; ΠοοεεεειιοΙειι οι

Διιιειιιιειι Μι εειιε! εοι;·ιε, Με ί: ει:: εειιε: ιιίει σε εεε.
'κι·"

.Ξ:

-

›7".!0

(κ “Η )
'ντιπ Βεειϊωπι Μ θοάοΒΔΠϋπ. Με! Βει·σεΡ νειπ ΒοΙιτὶΞνει·
Β ίπ Η6ΠΜάΌοπΒεβαιά: ·ει· ΒεπειειΕ, πιοεπειι «ή ,
πεπιιπεΙἱβω όόπι νοοι·ΒοεΙά ν” ἰοιυειιιά , άΞε άει1 ω"

νοτᾶἰειιτ :πετ ήπιε _Ιο28ε·ι·Κππἀἱεε νοοπΒτεη8εοΙεπ. Πι
Ιι1εεοΙιειι Β: ,1· πάνω φωτ ΜΗ: Βε1:6ιβιΒιι έ θα (18ΒΦΙΦΕ80)1ε

8Ρτ·εοΙ:ΜιεΙ .2οοι· νει·Βαετιπά; ή· νΙ6οΒ'τΙιιιτιο οκτώ· Μπι
Ει·ειοεοΙιε ννοοϊόειι «πι. ΗεωΙ:ειι, πεΙΙ:ο Ξπι οΡειιΒειτειι|

οοι·Ι«›έ- ηπα· Φ:- Οιιά-Βιιίτεο!ιο ·πνοΙΙιιἱᾶειιἀΒεἱιἱ 2ἰῇτι. .Πε
8ρεοΙιτενειι€

Τ'ααί ἱε ὶιι εειτιο Ι:ιοο8ε τηειϋε ο.ει.ιι άο Πι

ττοετίι18 ἀὶετ ΟειΙΙίεο)ιε ὐατὐατἰσπιεπ οιιΠεοΜετι; πω”
· Φωτ άε2ο 1σ.Μ:Μ:οτι ιἱε Βτοπιιιοπ ιἰει· 2ιιἱνετΙ1εἰτΜιΠε1ι8ε Βε

εοΜεΙετι , εοΜιιτ Μα ὶιι @ή εετετεΕι οΡεΙειΒ Με νι·εε:ετι
Με @τι , ἀεὶ: άσε· ΗοΙΙεπιόεοΒο Με! , ννεΠα; άε· οιιΒενΙεΙ:Με
(Ιω θετωο.:ΜεοΙιε ϊοτι8κ7ε1Ιε1ι_ἰω8€ννεοε£ῖ, οτιννειειτἀἱἐ 2ειΈ
ποτάειι , ἀεὶ: ήθη Μπιτ Με ά:: Με! Ντα σου οι1αΐΒατιΚεϊωπ ·

νοΠε ΒοεοΙιοιυνϋ: , επ ἀεὶ: 2ῆ τω· 2ἰῇἀο Βεννοι·Ρουασ.Ι ποτ
όιε11 , ει.αΐ.εεπ ωετιΒεΙι11οοε :€91.11 81εο]:ιτ 8ετω18οοΜΜε επ
οη2ειωειιβατιΒοιιάε. ΜεάιΕε:ι. Ενε11ΏνοΙ , εεπιε Ι.ιεεΝοτι1ύ118 >
ΒεεΠ; ΡΒιιι.τε εε=ςτερειιό ετ1νναὰτεοΒἱῇτιΙἰῇΙε 2ειΙ άε ερι·ει:Πο
νεπι άε11 ᾶαΗεΠῇΚεοΒεΙι ο1τι€ω18 :ΜΒ ί:: ὶΙιεΕ νειἔνοΙΒ Βο

νΗΜΒειι, :Ματ Μ Μαι: :Βα- δε ΒοεΙα:ιειΙ όνοτοεπ τα

οιιθε1· , ω! ἱότε πω ᾶὶειι 'ειατ‹ϊ ἰ1ι ΜΕ .ΐι·ειιά6οΒ ; ε6Βοσπ ζ
ΑΜΒ νε.τι α$ει1ε;: :σο οι;ω.ε άει.Βΐ:εεΧειιΜΒ Με εοπ1ωἰ8ο να1Π

απο . Βι·οΕπι1ΚΧεπι «Μ» Ατι8εΙεαΕεἰεοΙιο οὶιἀΒεἱᾶ. -νεΙο
ΗοΙΜπάεοΜέ εοΗιᾶῇνετε εοΙιήιιετι ΒεΠεὶΒᾶ, εειιὶὅε 88Ι18ΡΙ'θ.8.Κ .
Ψω;Ιςετι οι)

νοι·7γειηΙξοβειΕ;]ιιιππετ 'πιώ Ρετ ᾶὶο νεα

0Μ·Ζά, -άοη βι;ι1ςά5]ς@ηετ Μο11Μ1; , νειτ1 ΨεἰεεεπΒπη; ,4·_

@Με Βετήιπάο νετ£ιιΙἰι5ι8 άει· νὶει· ΕνοιτιεεΒοϊεπ 011·

ί ή Ϊ
χ;" Σοάωνω: ά'επ ιυ·οπωπι ίπ ΜΙ ΕοΜ ἐπί (π). ΖἰΪ ί;
απο ιιιπιεπεωοΠάιι€ "η βετ Μ! ω: 66η 8ειοΙιὶε‹ὶ
νει·ΙιειεΙ - εαπ: πάω οτ18εκνο116 ννἱῇ2ο -πΐειπ άοεπ _, ντεΠω

σοὶ: Βή ΜΔιικι.ΔΜ· ννάε αεπι€εποπΔεπ , άνευ Με ίπ ΜΕ·
ννοιοτιΙἰῇΕ ΒεΙειτι8τὶῇΕ‹ ΙιειιᾶεοΙιτἰΒ ἱ1τ 110€ Β1·ίωσ)1ε Μπω
απι , ΙιείννεΙΙ: Κοπίη8· δ'ατιιιέσ Βῇὐεί ΒοΗΕεω ἰε.

(Με

ἱε 1ιἱετε Βε1εέτιά , ΙιετννοΙΙ: Με εειιε Ρτοενε θα” άε: τω!
άει· ΝεάετΙαηάειι Μπι 8ειςενεη ννοι·άειι , ἀεὶ σπάει· ἱε,_
άειτι άο Ιωάτζά νεα ΜΔεκι..α·κτ.
Πο .ίζρυπό3|ύε! νειι1 .Π;ιο:4 νωτ ΜΔΕ|Π.ΑΝΤ, (μ

Βοτειπ ἱιι 12% , Βεετοι·νειι ἱι1 ιδ00) , ἀὶεπι

ἱπι 1270

.νοΙεἰηἀἱἔᾶε, ἱε εειι νεοι θ.ο νι·οο8εΦε επι ΒοΙωιἔτῇἶεετο·

νοοι·τΒτειιεεεΙεπ ἰιι άο-ΗοΙΙαπάεοΒε 1·:ιει.Ι.· Βε!: ἰε οὶ8επι
Κβ: εεπε Βετψπάε ονετ2ε1όη8γαπ Οοπιε.<ποτε Βίω3οτία

(π) ΒεπἰΒο ννεἱιιἱΒε τε€οΙ.<! ιαΠ;π άς ἱπἔετβιιιιά εετἰπ€ε εε
ΙῇΜιεἱιἰ €ιιεεοΒεπ Μ! ΝεόετάιιίΜΒ Μπι ώ! Ιί]άμι·Ε επι ΜΕ Βοο8

ιἰιιἱΙει:Β πι: θ£¦τἰά , Βο!.ννέα Βί]ςτ.ςΠ' «Η ›› Έ'ι·επΙεζεεε ειωΒιιιι” [άο
Ρι·ει:Ηεο!ιε €ειΙ] πωπω, επιποοπειι:

8ὶο Βἱιιωηιιωιιιιπ Βιιβιιιι ,
Ιο!ι εἱο εαπ ἱπιο ΜΜΜ,

8ἰ!ι ιιιιιιιποι·ο1ιω Βιιι·89
διιΙἰοΙιει·ρ ΐει·ιο.

Πω Πο!!επάετ:!ι ΙοϋετοοΓοπσει· ι·ιπιε Βομοενω, ιΠτ το των
Ω.Μεικμ Βε μξιοεΙο Ρ1ειστε ί: 2εετ τοτΒενετι._ _Ζὶ] Β “ο νἱιιᾶειι ἱπ
δί:;ιιι·Ηπε Τ|τε$αιιτιω· , Ϊ, 3δ8 -359, [επ ἱιι να ΎΉπε ασημ

ὶιωιΙιἰε ένυπάσΙοπάεπ , Ι. 217 - Μ9. ΪετΙ.1
.
:
νετΒεΙϋΕ , Με εαπ Βο1.αι:.ετϋΚ Βεννί]ε "η Μ! νει·εο!ιΕ1
1ιιέεοδω1άσ Ρκβι:ΒείοΕό* Μή
τἰευ‹ἱε επί επ ΙΜ Πο!

Ιξξιάεο!ιζ πι! ιιἱΕ1τεΜΗ επε-ιΜ ΜΗ.€ΜΕ σρ ιοάεαπΉο Π! ταψί·

Π/'ε3!-ΓίαλΙτΠ]|:."(Ζβο ω κέιΞ·ε;επωωπ εκ 01ο ΠοΠἐπἑἰεοΙιε^
.”,έϊω.:ψέ;:«.κω"εωμψ Τειἐω πω; Δ ω Υἱπᾶεπ ω;
ων «ω, παπ8ε|ι."%”ή. ' η «ε, ,`κω- «η- ω.ωπ ω Π8ΜεΙ9οα·

( Μ )
δτἰπο!αε£ὶοα (π). Μ] Βοτο6Ρτ ιὶοΙι πιιεηὶἔπιΔιιΙ οΡ Ήσο
8ει·ε ὸὶοΙιτει·ε , - σρ Ψι1.1.1:Μ ν·πππου1: [ΠΦεΝεοντ],
Βου Ρτἱο81οτ "κι εοα!ειι Ιου”

ᾶἱε άειι Βε.<Μία›·ίσ πιο διιίί!ααπιε νετ28.ειΙδ.ε (εμ Ιω;

εμ·εοΗ παπι άε ΐοιΒε!επι νο.ιι ΞεοΡω,

σου ει: Μιάου Με: ἰ1ι Η νοεεειι. Ή'ϋ Εκο ειΠεειι άε Βο
Βε1ει:!ιο νετωΙἰοἔ Βετο ΡΙοει!ε Βάιουάειπ, Ι;οτ ννεΠιε (ιε82 εὶε
δοΙιώνετ) Πι μακ πόσο άι:: εεΕεἰκΙιε ννοοπἱειι 8εΒτιιἰ1ι€
¦ιοΙ›, πια ιιὶ1ιομἀοτἰιιε νιιιι Ιιετ νωπά Βετο, απ: όοι· ννεὶιιἰΒε
νοοτόεη, ννπι·νοοι· ἱΚ μή] €ει:11 δεΙιεἰεεΙι ΒεΙἱ)ΚΙιιὶἀεΜ ἰιι οιιτε

ΜΙ Ικ:ήπι1ετω δεσει. ?ετη
.

ΤΜ Δωσε Με ειιιιε ,
'Πιο ετι·ἰίο "πιο Μαη,
Βὶοοά ε!ιοπε οιι Πιο οΙιεεἱ.·:
οτ Πιο εροι·ΗτιΒ ῖι·ειιλε ,
ΤΜ” ΓοιιΒΙιτ πο Βετο ,
Να οπο Μια: Εεννἰε:

8νΗΠ ειι1ά Μου 'Πω να ΜΜΜ,
Βοὶτιε Με εΚι·ιιοΕ €ΜοιιΒΒ,

Βοιικ Μ: Ματέι Πιι·ουεΙι;
Πο ΗΠοε Πιειι
Το Με Έσω
ΒΜει· όπάιιΙα ,

8ο ΙΜ; εΕεερεά οιι2 ΩΙιοἱι· Με.
(ι) Βοι·δ ΒἔΒΙὶω δο!ιοΙααΙίοιι, "τι ?απο @παπα τ.
Ή”, Ι, ει75.

70!.

'
ι

μ'

¦

(2) Μ; ὶε εΙα:Επι. οεἑιε.εἱε8ἰπε. τἱε· να Ψ", Ι, πό: ;.
ᾶἰο
8σ!ττεεΐ
άειεπι
ίπ βετ
θιιἰΙἰαηπιε,
Έτσα1εο!ι, επ
βιάΠοπις:
Βζοεἱἀε· _ρὶΞ.θηἱἰΙαππιπ
Βε£.ΒοΒἱη άει·παπι!.
ι3° απ".

(Η: Εοιτι0. άίτ Βεμ·οορ ΦΕ: ξ;ι @η Εχμι!ηΙ:σε! , απ: ἰιι Μπιτ.
3,ι.“ι·ςε ά:: ΠαΙιιπ·π Νοεη1%Μ βεσΙζατἱσ.·νφρι·.

ΓΕΝ.

( 17 )
Βία Ιιονοτ ΩΔΜ3$ΤΛΕ επ Νοιοικιπ
- (ὶΒεἀἰεΙπ, ἱπ :Με ποσα: ε_ιὶ Βῇιι. ο”

"τι (ΕΑΒ: νΑπ Βιιι:οι11·1έΝε [α] 0νετ20Μπεοπι » για"
ΨειΙειοΒοη” , επ παπι Οα£Ϊιοο8
δ

Βοιιο γεια πάει::

Βἰεπ ΜΒΜ απο, ἱιι πιο Κεβεπ.

Η ΒἱοτεοΒ Βειιιιιοο2 [η.

;

Μειο.τ Ψθ.Ι18.11θ άε2επ Βοετσ.ειτι ο; Βοοιιε ΙιωιἀεοΪιτἰΐ=
Μπι.

Ηι1τυιο

ωιπιετι 2ἰῇπι άετ νετ8ετε!ΙιεΗ οιι€ι·ιιΕτ +

Βιιιιιιε ννετΙ:οτι νσαετεοΒἰῇπ1ῆΕ νοοτ ε1τϋά νοι·Ιοι·ωι.
ΗΜ:

ΒυἱΙεη8οννοοπιετε νειι Μιεκ1.ωπε ννοι·Ι:ετι,

νοοτ 20ο πε! ὁἱοΙιΙοτΙὶ]Κο νετάίοπετε Βειτοβέ , ία Βιιἱτοιι
ΜΜΜ ιήτιο: 2απιεπ.<Ψταβεπ £υπο?ιεπ .Ϊαοοὐ επ Ματ=
@πω [δε νοΙΒεπάε .ικεεεΙο νΙοεέ]ειι πω· σ.ιιπιδειιαωπ
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:_;5_ τ
·
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Β] ακα άοπ:Μηαάο
:

ν

'

¦ .

·

:τ

'
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ΒεεοΗΠά νοοτΙεννω11οπ ,

2ο1τικ1ετ εειιἰ8ε εω.τ2ε!ίπε απ

Ιεειιάε. ΜΑΣ111.Α1ΨΕ ωΙ11·εεί @τι δΡἰεἔε! ΠΑ·2οι·ίαε! (α),
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Με Με εειιε Β11ΞΐΒΒέεύθοΠέ εεθωὲαιἶέἐιωΐἶ£ι1£η5ἐ
Ζώεεηεισπιά61Εή8άετώέ3.Ι
Έδωδοοπνά1ιάοΙάετι.
άό δρτεβετε
“
2ώτέή·.”

Ώἱε11
έ: ΒΘΐέέε1ΐ'
›
νἔῆ1"ί°:ϊ1ΐ
πξάιδ

6πτεπ
Μηιαο“νοστΙΒτεήεε(91οπηΒ62Μόι”
Ψ6Πϊ0ΜετΤ ἱ11ὶΒ'Γἀ€ῖ1ἘΒΒΕΙτΤΥο
Β Έ61ϊοϋ826ζω,
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(Μ)
Ζπει:ιπ'-' [1] , νεο ‹ὶε ]Πτιάετεπ νιιι1 θτααϊΠωπειιη" [π],
«κι Βονο:ιειΙ παπι ΙΜ: Βιιἱϊεπι8οννοοπ οτι ννοΙΒε!κευά Βε
εοΙιτὶἴτ, » Βάιιήειι θ.ειι νων, [5], €εεΡτοΕεπ, Με γειι1
άε Βι·οτιιιοιι ναιι οπἀετννῇε φι 7ΘΠ1121ει.Ιτ.
Πο Βῇπιοἰιτοπῇβ ν8.ιι Μαιο εποε:: , - [οί «Η
σου νοι·εὶετ‹1ε οί εειι ννο2επΙί]Κε ΜΜΜ ἱε , ὶε και· Ενώ
ΐρΙειοΙιτΞ8] , - νοΙἔτ-οΡ ‹Ιε ννετΙ:ειι νειτι ΜΑΣ111.ΑΝα· , ννἰειιε
τειειΙ 2ι1ἱνετᾶοτ ἱε , @η ἀὶε νειιι τΙο Β7Μ0|ι70π]β , πώ
Ιςε , πο. :Ια 8οεοΙιὶοᾶοηὶε νει11 άο ντοο8είε θτεινοπ νι4.11

ΗοΙΙε.ιιά ω ΙιεΒΒειι 8οΙονοτά, :πετ ΜΙ: ῇαειι· ιδο5 εἰπ
ὰὶ8τ. πω ν” [4] ἰε νεοι ωεεπιἱι18, επ , «ΜΑΜ οι”,

[ι] Οιιι· ό” πι: Βι·οΒιιιπ «Με ΗετΙοεΒεπ
νοοτιπιιεΙε, Μάιο η» ΜοΒΒειι,
ΑΙΜ: @τ ε), ι;ιιειιιιεκι πιο12ειι δωσω,
ΒΑ" Μ' ΒεΒΒἰοε τη' εεΙ10:11ε11 Με,
ΒΑΕ ἰο ἀἱο ννεετΙιεἰΙ κά] οιιωετ:Ιιειι,
Ειιιἰε ίπ ΒιιἰτεοΒε Μακ νει·0.ι·εο1ιου. Νικοτ..ωσ έα
απο, Η. ι3 [κανι ·:.ϋπο Βι·α&. Ϊεε8!επ , Μ] ν” Ήττα , Ι, π7ο , [κ].
ε

Ο

-

[α] να» Πανε" σα: ειιιἰε “κι ειπε:: Ειπάεπ
Ευ Καπ πιο:: ποτΒΒεΙ: νίκιάσπ ,
ΙΜ! Ε), 1εεωο ίπ Κω” Πάω. ΜΑΒΕ1:ΑΚΤ,

Ν.]

ἄεπ θἰετο;, Ε!. ε). [Μή. (Ποιο Βοιτιιιι ἱε ΒεΙει· ΒεΙιειιἀ σπάει·
μα' πεσει:: πι” Πε νέα· Ηεεπι.ι·Μπάπεπ. ει: οοτεΡτοιιΕεΙῆΕ
Έ'ι·ειικΒ, [Εεε μαπα ΡΜ: ά".4(γπιοπ1 , "θα Με άι: νοτἰΒε,

Ζε ΟΙιευαΙἱω· απ @8πω. Ζίο ν. Ψτι€,Έ. ει. ρ. ?ω·:.)”
[3] [Με Μετα Εσ1Ιωάεο!ιε ιιἰ1Βιινε ἱε ὰὶε νιιι-(ἶοιιᾶε,
ή”. Εοπο πιἱταιιιιιτουιὶε τιἰΙἔεινε πιει ὰ: ΠοΠειιιάα:Μ νει·ΜιΕι:8
|ε ῇιιἱπ πἱτἔεἱιοωεπ, ι828. (Βε 8οΒτἰ]νει· ΒεάοεΗ: ἀἱε πω άε11
ΒΜάει· δ”. δοκιι.πιοιΔ. Πε€ Β πω; Εύα ι:ΠεεαπεΠ. ννἱε άο ιΒο!ιο

Μ· ΜΔ Βεἰπ!]6 ώ: ?σε ἰε, επ ἰιι ννεΠω ω «Η €εωΚἱἔ ΜΔΕ
Ἐπὶ εοτε€ ΒεεοΒι·ενευ Β.
[ή]

7”

ΗΜ. ..ένοπάπ., Π, 28ο απ] α8ι.

(21)
οι» @Με !;ποπάεπ, Μ! απ πΞετ ΙΜ πινει·Ε νιιπ όόπο

Ίιειιι‹Τ π.

Μει.ιε δτοπ1: Ιιεεί'τ τω π1ἰπετε όέπε ν·ειπ σ.ϊϋ
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! Οπι (ΙΜ ω πἱικ επ νἰΠο,
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Πιτ ιπϋπ είπ γα @Βωξ ΜΙΒ: [1].
Εεπε νοοτττεπεΙϋΚο πἰϊἔπνε νειπ Μιτ1.ιε 54·οκπ δ

Μ2οι·Βά Βεννοτάεπ ᾶοξ›τ Ηπ8επποοιπ:π, ίπ Με άεεΙεπ,
:πετ νεΙο πππϊεεΕοπἶπ8οπ επ πΡποΙάοήπδιππ

Πε άτίο
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ω ΙιεΒΒοπ , ΥΒπήπάεπ Ζω ἱπ τ1ο κ0Πωπῇιω ΒοεΙεθτῆ
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άει· όόι·
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νοοτπειωπετε, ΙἱοΙιτεή
ίπ Πεα”είο

'Βἴβξῇϋϊιξἰοί Μ' Αωπει·&ιω. Ηῆ ΒειΈ εειιε τεεΕε Μπικ
ΈσσεΗειί Ϊπἱτ , ·Ζἰππε-ΡοΡΡεπ Βεθ;ί!εΙά; πιειιιι·

άεεό.

ΚΜ Βο!ωΨάειιι?θ, ·θόοι· δεη @Μαξ νιιιι εἱῇπε Μαι

δοαΗειώ -παι1Ύ6]ενοεΚεπ , Με: 1ιετιιοτι, ἱ1ι «Μαι του
ΜΒεἰἀωΙιεἱἀ νέα €νΙοὶῇειιᾶο-ΒιιΙᾶε , Βε2οΝ8011 :ἰῇιι όσα·
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[π] Με: εοποννο-οοπονε Γε: τω τιπιοΒ-Ήσ πιω
.ὰ απ! ιιΗἱοΕἱοι1 @Μι άΜι·εεεεά Με Μ; Μοιιι·ι:ε Ιω Οκτ ι!εΔΠι ΜΜΕ Μου Με <:ΒΠάτειι 1ννο 1?
α· Ο πο! Με :πουτσο Ωω «ΜΜΜ ΒΜΙι Μἰἴἱλἰι·νυἱΐο.
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ἰΩιιἱοΪατο , ιν, 2ο.

πω]

( κι ι
Βει·άΕισι «πιω !ιοοΒοιι _ςι·ιιιιιζ Μπι 3°ο!ΕοπιειιΙιεΞά. 2ή
άεάετι άε Βεοεΐοιιιιι€ πω ιιιιάοτε ιιι1ι;ιι πιει::

ιιιοετ

ιιΙδειιιεειι κινοτάειι; «πι, εο!ιοοιι Επι: 1ειϊετΙςιιιιόιθε νοστι

Βτειι€ι:ειοιι πάει ι:ειιι·ιιΕ ω" , οεΐεπάοιι ή εειιειι 8εννι€
τιμη επ 2ιιένετειιόειι ἰιινιοεά σρ άσε νιιετΙιειι ιιιιι·ει· Μιά
εειιοοιι>ιι ω.
οοοιιιιιιι:ιι:ι· πιο ιΙο ονει·2ει:ιει· νειιι (ζ'ίσει·ο , επ
[νικά Βεπι ω: Βι·οο!ετ απ· νει·εττει:τ] εειι 1εει·εω· άετ

Μ:τειιιτιιιιάε , ἰιι @Με εειιιιν νιιιι οιινιτειειιάΙιειά , εειι νει·
ἀεᾶἱἔετ ά” νοι·άι·ιιιι8πειιι1Βειά , ἱιι άο άιιιιειι άετ οτι
νω·άτωιμεαιιιΒειά.

Μ; πιω απ! ΡΙιιιιιει·ιιιάει· , ιπετά

“Μι ΝοΕιι.ιέιι , επι ειιιάοΙιιΙσ ω: Βειττειιιι·ιε

άει·

ι-ιτειά

Ηιιιιι·Ιειιι ιιιιιιΒοετειά. Μ; νιτει·ᾶ Βενιιιιιιειι 8ε2ετ , οπιάειι:
:που πειάο , ώ: Μι ΡειττΙῇ τει.ιειι ιἰε δριιιήιιατάετι πώς.
Ζι]1ιο νιιετΙ:ειι @ιι νεττε Βονειι ·ιἱε ιιιεειιτε πω άιε ει]

πιει· Βιι18ειιοοτειι νει·Ιιενειι. Μ; :σιτε Ποπισι·ιω επ Βοε·>
:Με 'οικου. @με εεει:Ιιι·ιΒειι ὶιι Ρι·οσα (δ άει.εΙειι) Βειιιειιιιι
"ιι εεάεΙ:ιιιιό.ιεε επ τνν·ιιιτεοΜάειι
Με άτιειιιαπεοΒιιΡ, ννειειι·νειιι ιινῆ Με: εΡτειιειι ,
Ιεννιι.ιιι ιιἱτ ιἰε .ιλιπειει·άιιιωι:Βε ΒεἀετῇΕΚειιιετ Μ: νοοτ
ιιοΙιιιιι.

(ΜΙ: εειιι€ε ιιιιιὶετε εοΙιι·ιινοτο Βειιοοτειι τοι Με

ΗιάΡει·Ε. Π.ι·ι·πιππε νετιιιώάε άσε Ριιιι.Ιιιιοπ Ειπα , ΜΔ

διεπι|ιοΖά επι ΗοΡΙ:ἰπιι ι οί άει δοΙιοιιιοΙιε οιιιεο!ιι·ίινετιι.
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.μεξι:Δι.κι;ι_ιΣνι··.·ϊ .πιο ομιίωιι2.ι' Ωε Με
ΒΙι]εΡοΙειι ννιιι·ξιοιι ω ι· τοεἔειιιιοΪιιἔ , ιιιαάι· :οιι εμ το
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ιων·ιω.·.·

€·ἱ.·σ.:›αι«-:·ιιοιιΪι .ΜΔ
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- Εειι
ιιε.ειιιι,Ωμιῳ..ιι'
8ι·οφψει·ω: άειιι
Πο. σιτιιιιέ'ο]ιε
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(κ Μ. |ί'ιίι.ι 10.ι .ω ω σωων ευκ·.ιι·ςωι.

.τι·ιωμμ

1ι13Μϋ κωκωυε·.σω «κι _ ωεϊςΜΜιάαΜΜ.

Μ·βσα9% -ιω: ·1ιωι9·ε=ω!Ριεἱ·€.ιιι€πιΕΕε9,ΦΠκω απ·
ι.Χ ?? ΠΑ".

Φειιιε.ιιι!έαε]ιοιιιςτι βοι€1ιάςε1, ΙιεΕι1«ΞΙά: Βε25έ7ομπά8 Οιιρτιἰ8·£ ,Τ

σ;ἰΟΡἰ·όἔὑε¦ιΗὁὰ'ϋ “ ιἶἔ Μἔε¦ΪξίπΪἐΖιΪιἐ 'έι62%άαπρπ"Απ8,Ν28
ΜΗΜί& , ι:86$ι πάω”. πιοϋΒιιέες: :3επαφιίωτ· ΜΒΜ
Βο νει·πιιιειιιιε Π: απο οιι€ειιιεειι Βε!ειι€τί]Κε. (ννιιιιυεει· :Με
Ψειιι (Η Ρειι!τιιειι όσοι ΒΔιιιιιιιυε Βενιιιι€€, ιΠαιδε πιω οο1ι 86

ιετΜΜπ4ενι.Ε:=ΜαιΦω >ΜΑυιιω. Μεωάο ΠοειφεγπιεΙᾶΘ
νωωνιωΜΜ4=ινε;ωουα·7«ω) ει:ΗΜ·ων Μ.» ω;" πω::
Α·ισηζ [α]

ΕΦωφΠ

Ι(Μ;ω' 'Η ψ ΝΑΙ _ο·ι·:2".8 πω?

.

( Μ.. Ή
Κιωάε'·τοτ πιοέ- 9οσ-86ΧΜ `Μ.,Δ νοισοΒἰΪπιϋ τω. Μ;;

τω&ιωΙο; ΜΜΜ οοπω.ΙΒΜΝ-11ούφωεε]·"»αεω
Μεση Με Αττ1ετετάειππ ίπ 1681.- Β1-?ώΒε `]οἐ48εΙὶ1ιἔ '
11911 τεΒόεΔΜ] Μ Μ14Μί]Κ επ Ιΐεδθ, επ--8:ι!”;' πά-"2ϋπο
τοπι18!τοιππ, ἔσω' @πώ νοΗώιοοιιε ΒεοτεπΩΒάΡΡῆ ούέ14
96 ΠσΠειιάάεσΒε Μ", ·άέ ούει·ΙΜΜάεϊο - ΒΒῇΚε4ι γνέή:

2ῆ1ιο ὲΙεΗετΚἑιπιἀὶἔο- Βεϊανωπ1ΜόΒιτ.

Π6οΜ πετά' ἙοΒΪ

Βτοείϊ ναι Μιιγάόπ ειειιιεεἐτ6Ι‹Ι` έν' ω νειὶτι 1ϊ.ξιάι· νέι·ΒΡΜΗ-'
ιϊωι :ίοΙι-, Με νειπι σειιεκ νει·ε!ειπάεΙΦιεέι '‹ὲὶτΙεεΙ ἐ·ετι·εΙετι·

νειτι Ήτ:Η ἴσνέι# Ιω!! Ήιάει·Ιει1ιά. Ζἱῇπο-ἙεεοΪιὲἐίὶειίᾶταἔ
86η ὰ: ευρω» ν:ιπ @Με τιἰτἔεεϊτεΕ!:ε !Μέ2ει·ιΒείά ; επι·
37811

εο1·ιέιι Έβιεπ,

εοΒοοτι εοτιπῆτΪε

Βοι.ιιξίέιέΒΗ8επτ

εωειειΕ ·Ψειπιπ1)εοτ πάω Ϊποπι νει·8οΗ]Ετ ήπεὶ ά68ειιεέι , τΙ·ίσ

2ήτιετι £ἰβ νοσταί. εεεεωι ννειι·επ, @τι έΒέ ίντΕι:1κεή ίΦ.Π
Μουτ πποεώοι·εωΕΕοιη Με ω· Ή)ιι· ΡΗιΜπειι· Μ: εῆὶιέ
Ττε11τεΡΗεΠ , Β. ν. εε Ηεί· 4ψή ]τυ#ι·οώ%π ίπ Βάε2ο)·

ὅσοι· ῖν€ΙΒο·” -άο- πτεπΒετ6 οπῖ££εΙυ 2ἰοΙι 'νοΙάειαιινωνι8'
οιοΕΕεπι. ΙΙιδΪεπι οόΒίιότ Ποου·1·ξηετ οοτιο πω· ΏόΗιενέ-··
πιο :Ματ Βει·ιι€Βεπι _νδ1·ιΉ8 , ΜΗ
Βονοπάεπ ννώ·άει·Ε Ισ
πω: Με εεωο2εάμ ΗΜ? ετοοτ εοΒορρειιά··%τωο8οπ άει·
ἀἱοΙπἘιι1ιεἰ: ·Βεπαϊ
Με” πω.: @πιο Με! Β 2ι:Ηετ·'ζ'

Ζω ωμ·Αωμως ω ω; αεω πώ, όωωι νοΠώ-··

:11811εί··Εί]άμΗΡ «Μάϊ % Χ8ΏΠ€πτ'ιΕ8ω80· Ρι·σονεπ··ιιΕθ
Ηοοτ·το4 €οάίοΜοή Μπι πισω 'νετΕεε1ά ·ΣνΜεπ

Βα$ανίαπ:μ!π$?2ο!οέ3| 'νει1·ϊΒϋσέ·ΐέπξς;, ·Μαΐ"ΨεΜ“ήτ
ο1πε Ιει.·εέε νετνἐἰῇἐεἔή ;·· όευξι··ΙιέΡοΗε νέιιι·ΒΒ·ίπουά2&εΨ

ΙῇΕΙιεἱεΙῇοτιΜαἑτ , ω» Μ Με Μπ σε ἔειαετ1 1ωιωει2=
τ

·· ΣΒ]ΜΜεπιποαφόεο‹'8ιι·ἱιει€ιἱε;ε-=Ζἰυιἰει›οἀῇῖὑυΒ· @ή οειω

ιιπαιιννΚοιιτὶ€ο 4=τ«ΜΗ88:Υθωωω8ιΜ:Μσ-:δ εν Θ; Ή(-·:

χ( ε» ι '
Μαι
ω: πια
ιιιοΜει·'ιιιιιι
ιιετινσέΙΙ:Μ ‹1ε
Ιιειέιι,
ι·.!π$|ιο!σέγ
μπι ΜΜΜ.
Μαι”Ι;ρι·ιιιι·
Μι Ρπει:ετι
Μ @τι

·ειι.ιινιιιιΒ άει· ΙειιιωτνετΙοορειιε εειινν (ι). Ηοοιιτο ασκ
7ε!ωπ επ Βασέο εο!ιιιάει·ειι πω· πειιιιιννΙιοτιτἰΒ @η

1οΜετΙ:ιιιιάι8 &ειι·ειΕτοικ @Με ιιιτιιι·υ]:Ητιεειι @η Βενύοοιν
|ῇΙ:_ Ι:τιιοιι€νοΙ ,

εοΙιοοτι ά&ννιΠε να· 8ει:οοιιιΕ επι ω»

ιτειιπροι·ι8, επι Ιιἱῇ νετντιΠ- ιππεΙ «κοπο τω: Με ΒΡεΙοιι πιο!
ν·σοτάσιι, επι βετ ῇιι8ειι παει· τεεετιεΕεΙΙιιι€ειι , 8εΒι·ε1ιειι ,ι
- ΜΜΜ ἰιι Ζιιιιειι @ά 20ο ε.ΙΒειιιεειι ννιιι·ειι.

Ιδίων Πο0ΕΦ

Η εειι άει· Βεετε ρτοεαιο1ιώνει·ε παπι @τι νειάετΙαιιά._
Με ονει·ιετώι8 νειιι Τασί2ιω ιι: @Η έιι εαπ 8εάτοιι€ετι
επι Β·οΙι:ιι:ΗΒ. Ζί]ιιο ΒοεοΜεάειιιε όοι· Νεάει·Ιαιιάειιίιι εειιο
εισ!ιοοιιο ρτοεἰ Φωτ εοιιε φωσ εο!ιτιιΒνήεο, νοοι·· ειπα.ε
νεο! άε τω ΒειτοΠΕ ; Με” Εεεε οιιιΒτεοΗ: άΞε @εδω

ι·ιδιιοιά, @ω ιἰο ίεϋειι θα· 8ειιοΙιΞεάειιΞε ἀἱειιετΒιιειτ
τιιιιιιΙα ω· νει·Βεϊει·ιιιε «Με τινετιεοΙιάοιιιε. - [Με άοοιιτει·ε
γειιι Βοι-:ιιτειι _νι8εσιιι:ιι ,; ΑΝΝΑ επι Μωιι.ι , ννὶει· άει18ά,·

ωΙιοοιιΙιειεΙ επι Βεεετὶἑἰιεἰά άε ΒΙεάοιι Ιιειι·ει· ιἰῇᾶ8ειιοοτειι
ορν·ιιΙΙειι; Β.διι..ιιιυε, ά:: Βοτοειιιάε Ι.ιιόπιίεϊ, Πυττοι:Νε,

άι ειιόετό ιπαιιιιειι νιιιι οιιόει·ιιοΙιειάιιι€ ἰιι άσε Ιοι€οι:ειι
@εφη δεννοοιη, πὶοὶι Μπι Ιιιιέπε νιι.πΞΗορτ:ι· ιογει·2αιιισκ
Ιω.: Ιιι άειι Ιει·ιιι8 @πετ ντἱειιἀε1ι ριψιιοεἱω πιώ ιιικιάα·

Μπα Με θιωσικ (ινω.νϋ ΜΜΜ Πω ιώπωτ>εω
νετνειΙεο!ιτειι ιιιιιιιιι εστω), Τειι ειιιιήειταιιι .θερμοκ
ΒΡὶιειιΒεννοιιε ΙςϊϊειΕιιιιἀὶ8ε πατΦριιε'ς9ιι ιιςμβοιι!._ιιιχμιαπιχ

«Με ιιιεειιἱιιὅμ Ζω εο111·ιΠ:ετι ιη ,ιει-αιοιιωΒιιωκ
άεπι Μάι: Ψοο1°,18.Ι18 νει·8εωι1 ειῇιι εεννοιάοιη πικαπ· ·άει·
*

(ι)
τοι·ιιει:ιειι, ι·Ιατ τΙο νωιω νοοι·ιιυπιώ.ει.ι «ιο
Μ” 801 σρ «Μπι τεεειιννοοιιάιςειι ΣΦ Με τετνο!εειι.
.. Α..

( 35 )
τστωειαι·άΙιάά, ννεΙΙ:ο Μπι ἶη Ιιετ Μ]2011κ18τ άεεά οιιάοι·
εοΒεἰᾶοπ, ει;Ι1οοπ Εσενεετεἰτι Μπι ἀἰο εοΙ1οτιΙ: , άεεεΙ ;Ηξ

οο!:- Μπι @Μ Ιιιιιιιιοι· νΘτεοΒἰῇιιὶπιΒ, ,ιιυ.ειι· εειιε Βαψι
εο!ιο νεττειἙὶιαΒ , ὶτι νετεοΙιείάεπε ΕιιτοΡὶεοΙιο (1) τω"
ονεπεϊτετι.

_

τω Ητπωι:Ν8 Βεετειειτ ει· εστι ᾶἱοΒτετυ.Ἑμ ΜΕ Εοπιάεπι
που άε Βονει!ΗΒο· τΙοοΙιτςτε νειτι νιεεοΗ.τειι Θ:οεεε2οηάεη.
Ζῆπιε υπ.<:Μ”σα$ίε Β εοπιάβε οωπτεΠυἱἀεπἀ επι Μια!. ' ΗΕ]
Χοπ 2ἰοΙι Με! ει.Μ]ά εαπ ιἱο ενσειτἰεὶιεἐἱειι γω ΙιεΕτζω
οπτττοΗ:επι ,· επ @Πέ ΔΙε:ιατιδήπιεπι 2ἰῇτι τήετ φεΙάοχι μι;»
ΒενιιΙά 11101; ΒτοΡΙερροπ, ξε νΙοε!ς -__'τ_2ἰῇ Με Υετορτ=

1οοίσ.ϊ Με!. το 2ε88ει1 - άοι· Βο!Ιωάεώιε όἰφῇτΙτιςιιετ.. Με
ΔΙεκατιάή]τιρτι

Βε2Μοη ·ε·οιιο πυοοάΙοί;ΗΒε ·επτιτι·εΕΙψιέε

ΉτεοΙιτι νοοι·· εεπι'

Βεπν:οοιι'

ὸὶοΒτετ.. . Βἑτι~ Χϋτη:λξμ

πάει· οτι Ήκάι1Η8 οἴ 2οε ε1ι ΙννἰΙιϊὶ8 Ιε£ϊετ8τεμη··ὶρ @εμ

18ιεσοπα, οτιώοΚΗι18 , έ" «Με @Η _ΥϊέΒεθ:Μμ02ϊ01Βεατ
_ειαιιω[__νειυ_ τῆτυειι‹Ιο Ηει11ΜΜ βο2Π.

Ηστρεκε εο11χεεΐ

"εκατ €εωειΙε ὶιι νετεοΒεὶἀειιε @Μη επι @ι πῇκιε; τβφείίέξο
[Π·ση κάι1τ1Ε Μου Ρτοενω1 ΙΜ Ιιοτ

άι

ΙωΗειωιεοΙω Μ ννοευννἰΙ νε.τι ΜεεΜερ πω· 2ἱβΒετε Έσω
Ία>π νειι1 8οΠψοττ8ςΑΙ1οἱἀ, Π: Μ] Θεπι Πλ:11ϊεύ, πίσω ΙετεὶοΒἰ:
°νω1 ιιἱὶἀι·ι1Ι;]ιἶ11ἑ οΡιτιετΚε1ιεννειαι·άἰἔ ἰε._ _ Ϊιι @η- Βα£ςιμα

..?επιρε (ε)

ὶιιωιιἀετΙιεὶἀ @η νεηιφ@οἰἀς% ψι·εΕ;βάο

ν

νοοΚ ἰιι ΜΙ: Ρεπέ50Β. ` Σ. Θ. Μπακ 7οου·Ι·εάς ·υοοι·
`88Π 3ΜάταΙσ.

'

ν

γ

1

..

~'

..:Ϊἔστ£.

(π) νέα έειιβοΕες:ΒαΡ θοἑιε!ἑιπ£ἶα Με [.εειιννατόοη Ιιοείϊ
[εειιε ιιἰτἔενε Ψ211 ἀὶ€ πως Ξιι 4°1Βεἔενςιι, πιεί-άοοτνπετΚτο
,ωπὶεεὶιριιἰπἔεπ επι ωιιιι11ει·Μηεευ. ΙΕ] ιιοει:1Ι: ε: Ι(οτ›ἰιιἔἱι:ι .ΒΕ
επώξΠι υ Ι1οτ ]αννεεΙ "π «Μ ννειειττ!ε Βι·ἰ1εοΒε Ιειιικ1ετι ἰτι," «πι.

δ

(Μ)
ΡΙειειίεειι; εοπιπιιδο ε" ε:ειιειι ιιιάοι·ιΜειιι εΙοοιιιοπι ειιια:ιΕ ,
:Μπιτ ινοππι1ιβε νει·ιιιιΠιέ επ τιιιἀτιιΕΚοἱἱ]Κ

π” μια

ΒιοΙιει· Ιιειττε Βεατιιειι κνὶῇ άε νέειειι·ι!οι·ιτιες ν:ιτι Ηνιακ:ισσ
πιω οι: Οι.ι:ιιοι;.

Ιω ιο οοτερτοιιΚεΠβιευ , Με άε ιιιοοετο

ΗοΠειΙιά50118 όιοΙιτετε , επ Μπιτ σοι: ιιιοει·όει·ο νετεοΙιοὶ

θειιΙιειά; ·ιο1ιοοιι-Ει] εειι|νειιι άιο ιι: , ·υνοϊΙπε Μι πιιιιετ μ·
Ιο2ει·ι ννοι·άειι.

Ηἐῇ Η άιΚντιβε ιιιιΜετ άούι· ονοτεραιι+

νεοι ι€τειο!ιΕ ; οτιθοΙιι1:Η8 ιιι (ιο Ι:ει.ιε ιπιιι ιποοι·άοιι

στι· ΒοεΙάετι , ε” , ω» Με ε!δωιιοεπι , _ :Ποτ ιιιἱιιτὶει· ιιι
·ιωτ Ι:ιε2ειι νιιιι `νι·εοπιάε Βτοιιιιοιι , πιτ ιπεΠεο

πω.

Με €εΡιιτ ΙιεεΙ`τ. Ηι1Υοι:Ν8 πιω πιει @ΜΙ Με Ιοιωι·Ι:ιιιι
@θ σου ννεΙάοοιιει· Μπι 2ί]τι νωωιωισ; ἶ άσε εο!ιοοιιο
ιπι€8 νειιι 'ε θιιενειιΙιειΒε :και Βο!ιενειιιιι€ειι , :Μπι ννεΙΙ:ε
ΗιιΙεετΖῆ‹Ιο πάει· απο: :ῆτι ΒιιιΙειινοι·ΒΙι)ϊ Δω, άαιι)+:€

Μπι @η Βοετιισ.ιιι
Κιικι>ιιυπικ , 8οΒοι·ειι ω ι68θ , ιι: εαπ ιιιάειιώιε.ό.

Ικσ.οεΙιτ ίπ άειι Μπιτ: εξω:: όιοΙιτει·ΙϋΙιε ιο,ςιειι οοΕ Ι.οιιάειι. Βια:
Βεππωι8€ Μ] πιει νοττιιΕΜπε νειιι ώ ιι·ο'Δεοιιε Μη πιει; νἰει· ει:
νεοιιἰε Μεσα, νεΠω 6ο ειιιιιιεεΚειικει·ε πωπω πιο: άι: ινα;»
ιιιιιιιειοιι-Βι·ιι8: - Μ ακιω, άειιΕειι ννϋ, Μιά σαι νἰεἱοετι να::
Ιιετεεειι ιιοε ιΠ0ι·άετι πισω!.

(Ποτ €ειιοοιεοΒΑΡ ("υπε!απΙετ Με!!

Με! Βοι:ιιειάε ννοι·1ήο :ΜΕ οΡοιιΙϋΚ ιιι€εοΒενειι, οικω· Με ΜΒΜ:
οσοι· ΜΙ 8οποο!εώαΡ άοεπι ιΙι·ιιΕΕειι. - Ππεξειπεδοάσεωε πιει
@κι Ψεετττιιιιιε!ετ-Βιιι€, _ιιιει:ιι· άι: Μη; νου Εοιιιἰειι; €ειίΠι ο0Ϊ£
πιο Ποπ Βιι.ι:οι:ιιιιι.ιι ιιι αϋιιο ιιἰτἔενε "ιι Πιάσε”, (ν,
Μάϊ
··ιιιΔεειοειιειιά. - Μαι Χοπ ει! Πει εειιε ιιικ!ειι; .Μ γι; άε δτ:Ιιι·ϋ
πι· ναι·Ιιο.ειΙτ οιιε Ιιἱει·, σΙειτ Πυιοικινε Κοιιἱιιἔἰιι .Ε'Εω!κώ, - ΜΙ:
ισ ιι.ιιιιιει·ε· ιἰε νοοι·μιι€ειει· πω: .Μ::ούιω Ι ? ·- Με ῇιινσεεΙ 17311
άι: ννινιτάο ΒιιΕεεΒε Βιιιάετι, (ιωδωμ ΙΜ: ννειετὰε ῇιιννεε1 παπι

ΙιείΒκιια:Ιιε Μιά) , ποσοι; άοοΙ;ι πιει άπο, πιο” ΒἰὶεαὐεΗι ,
” (Με άοι:Μοτ πι: .Ϊασοἱπω Ι , άι: €οιιιιιΕιι πι: ΡτεάετἰΪτ Π, Υετ
Χοτειι Κοιιιιη; πιο ΒοΙιοιιιε, Βεάουιάσ (ιο άιοΙιωτ.

ΪετΙ.).

Μ”
Βειπἰιιπε]ἰῇΙ:, επ

εεεπεπ άεεΙε εειι εεννοοιι ἄἱοἱιτει·.

(Μπι άε 1πεεετε δοΙιι·πνει·ε νιιιι επιιειι $πά, ν” Ιιπ πω;
:παπι δεπειέι.ι το! ω Βενεπ νειπ Ζεάε1ει1πάι8ε Ιεεεεπ 5 επ

πεΠ”ε τι” πετ νει·ΙιεΕ'επ πάει· 2εάε11βεδιάά Ιεπ τοετε ναπ

ἀιοΙι£ετ1ῇΕε πε.υ.ι·άε.

-

νοοπι1 - -

- άσε κκ Με πει εεεπ ω " εεπ επάει· πω.

Βἰε μπει, επ ιεΠ” πάει όσα - -

-

-

ιιιιερι·πετ ιιιεει· «Μπι Μ] [είπε

Σκι νοο1$$: ΗΗΕ πω: οι' άι: μπι πε! εεὶιοοπε τετιεπ ειπα ,
Με, ἱπ άρπ _δε!ιιἰ]ν_ει· π”, άι: Σεπτ 'τ ννεΙάοειι πιω?
Ψειτ π ὶιε€ οι' Μ @πε νεεΙ ννἰ]πε νοοι·άεπ ΜΜΜ ,
νδωιπεει· πω; :Ιοειι ,πιο 'Ω εεΈιππτ , ιιε τοιι€ε Ιειι€ειι-πι·ιιοΜ (ι)? ι

Ζϋπ ιι Ψειτ πι ιιε ιπεεετει· ννπε επ 8οε‹ἶ!” ιπειε οτι
πει· ‹ἰε ιπεεετ Βεινοπάετάε ετιιΕΕεπ άει· ΠοΠεπάεο)ιε
άις1ιιΕππει έετε];επά ννοτάεπι

νοππι:1. «Με εεεπ ΝεάετΙειιιάει·. Ηπ πινει-ι ω Κεπ
π" εεΒοι·επ, πιπειτ πι ΠοΗπιιά ορ8ενοεά.

τω." ει! (Η

ΗοΠεπάεοΙιε άιςΜετε ιο @τι πειειιπ ιιε εεππ;ε)νειπ ννεΠ:επ

ιπεπ-2ε%επ 'Καπ , ἀεὶ ω; 2ἱοΙι2εΙνειι πιει δεννε!ά εεπεπ
«Μέ εεΒιιο.πά Ιιεείτ ἱοἱ: ὶετε, άειΕ παει· εεπε εΙ8εκπεεπε

(τ) (πεδ-ΓζΜεΙΝ 89η 8:2οΙιωΙ. πω”, ιι= Βεεἔ).
'ΗΜ εαπ» μπι· νι·Μπει πω; ννΜι χουν. εΙεειιο,
ΕΜ; Δε μπι σ”, ω οφ ω εε Μπι ι·ειιάιι.
ΎνΙιεΕ πεσει Η Πιε€ Πιο παπι Πε πισινή 1εεεοιιι ποια ,
Η ἰπ Ηιε ννι·ιτει·'ε Με σι άϋΐει·επι απο π 1ο!ιι?
Ύν!ιιιτ ισ Π, τὶιοιι8ὶι Ηιε !;οιι8·ιιε μια" ντια!οπει'ι Μπι ὶπνεπτἰοιι:,
Η' σ.Ιοεάσ ΜεειΙε ννζει!ρπι'α Επι" π' ειιἱ£ε οι' πω· ιιι·ειεπειοιιε?

··ε

ΒεΪεοι1ὰΙιεἱ‹ἱ ἔεΪ.ῆΚϊ. Ηῆ·(Πειι·Εεϊτ
88 ἱπι ·Ιιεο! άειι ονει·νΙοεά
δει· εεε! 5 Βἰῇ Ηεεότ ειΠε :ῆηε ἔειἱιιοΒὶειι ἱιι ἀὶΩΗὶείΒΪΕε
ι1ἰϊᾶτι1ΕΕἰιι8: Μπεν ἀἱε 8εάειεΕι1ε11 2ἰῇη 8εειιε δεόειέΒίε11
νειιι άου νε1·Βενε11εϊετι πιη8, επ ΙιεΒΒεπι ννεἱπἱ8 νετι ασ
πιιιΔβε άετ ννἱΪεΒεἑΪεετΕε ὶτι 2ἰεΙι.

ΕΠ” εεπι δ|ιαβ8Ρεατ6°
.

νειτι εετιεπ ΙειΒει·επ ι·ειι18 , νΙοεἰΕ ενετιΖεετ νει11 εεΒοοι1Ιιε
άεπι , Με και έεωεΚετι ονετ. Ζἱ]ιτ δεεετ πω: :Πα επει·Ι€
Βετιοε8, ἱει· νει·ΒΣεβτιέ νειτ1'άεβάνιάεπί επι νοτ11ιετι , ὶιι
ννεΠτε θε οηΕννεΚεεάε 'Ιεἱτετἔεῆἄε νωΤΖεμέ Ιειιιά 1·εεάει
να:: Βπ8εΚετΙ:ετά 8εννοι·όειμ

Ηῆ Μιά εεε Ιοε:άει11:ΒεεΙά.

ν:ιτι 11είΒεε1ε 2ι1ὶνετ επι εΙεεεἱεεΙ1 8εψεωπ εινα: , εεΒοο1τι

Με! άσοι· ΒεοείοΜηξε νεο άε θτὶε]€‹επ ἱτι 11ιπι1ιετι σοι·
εΡτοιιΕεΙἰ]Ι‹ειι τοοἰ , επι νο18ειιε άειτ άεπΗ:>εεΙά νο1·πιάε
2ἰεΙιεεΙνεπ , νοοι· 20ο νεττε Μ] ΜΕ νεΠ11οεί.

Με!.

ποια 8εποε8, 0111 εετιε εειινν °τε εοΙιερΡεη, επ το 90ο!)

σαι 2ὶοΒ σπάει· Βε!:. ]υ.Ε Ιε ΜΜΜ Βι·επι€επι 11001· άετι ἰηνΙοε‹ἱ
νοκ Ι1ε1ϊέεεια Ι:ιετιι οπιτἰηἔἀε , νετἔεἰῆΚετι ννί1νοινυι:1. Βἰί
εεπι εεΈιοοιι Βεβοιιννά νειειΐι1ἱ8 σρ εε11ε ιιὶΙἔεεΕτεΕΙε εεε, η;

εεπε οτι1ἀεΚΙεἰτιΒετεὶε , τοιιάουι :ιεινοτεοΒεπάε , 8εε1ι εε
ννἱ8ΕἰΒε Βενειι εεπάοεπάε , επ 2οτιάετ εειιἱἔειι ειωιπιετ
Εεπεννειατἀἰἔε1ι εοΙ1ειΕ Παει· Βιιἰε τει·ι1ἔ Κεε1·ε11όε. νωπυκν.
ΙεεΗ.ε Με ἱεϊε ντοε8ει· άειιι Ι1ῇ , νεα ννὶετι εετι @επί
νει·ννε1ιϊεοΙιειΡΕ νετ11υ.ΡΙ: , 209 εεΒοοτι Με εἱἑςετιεειτἀἰ8 8ε
2ε8ά ΒεεΡ:: υ ήπιε Με! «Με εεπει· .πετ €εΙ1]Ια, επι ννοοικ1ε

ε.&ο11δετωΕ.”

νετἔεΙἱ]Κ Ιιεπι Με! ΜΖΖ£οπ _; παπί 2ψι

Ζ)παΪετ 8εεΗ άε Βεετε ἔεΙε8επἱιεἱ‹ἰ τει· νετ8εΜΗ118: Εεε
2κνειΙε ἱε. €εΙΚε11ε 2ῆ11ε νετ11ενεπεΕε νΙι18ἰ:

ἀἰε νατι άε11.

Βετά νεα Ι:ιετ ΡειταᾶΞῇε , επι ]1οε νετ ΔΗΜ νωαπ:1. Βε
1ιεάε11 ]ιεπι, ννειτι1ιεετ Μ] ΜἱεΪεειεΙ:! Να επι @τι 11ιει8 πιεπι

άεπεΙΓάε 8εάειοΒΒετι Ι›ῆ Βεἰἀετι νὶτιᾶειι , 111εν.ειτ άε ρυ.Μεπ

'( ·57 ')
-·πιπ ονοτεεηΕσωετ εψι ΠΜ .όΞε ΡΙεεἱεεη ,

ννεΗ‹ε πω:

μΜιξίέοπε ίειειπι ΜΜΜ Βοο8ετεη-τοε111 νετεε:1ιο.Β ΒεβΒοη.
.νοιπυιπ.ε εε:ετε ειειιιὡετΚειιενναειτό.ἰ8 νοοτΕΒι·ε118εεΙ_ννω

Ρα!απιεείεε , Ιιετνπε11: Μπι άε;ι Μαϊ νειπι νεΙεπι σρ άεπι
11818 Βε.ειΜε , πιειειτ άε Βεννο11θ.ετΜ8 νεηωεετάετεπ νει·
.ννἱετΕ Ηἱῇ ΒετεὶΜε άειι οιιάετάο11ι νου 81 ῇετειι; ι11ειε.1·

αῇι1ε ΜΜΜ: άε8επι π·νετάειι άοοι· ΙιιιἱεεεΙῇΙεε τειιρρεπ
.οιιτι·ιιετ επ νετΙ:οι·τ.

Η1ῇ οιιτκνἰΒΕεΙἀε , πω! εειι Μ]

Βτοοὶετ Βεεά 8ενοΙἔ άειιι ἱεπιειτιά παπι 2ὶῇτιε εοο1·;;ε.υ8ετε,
@ε νετεεωεπάε νεπποδεηε άει· ΠοΠειπάεοΒε πω! , επι
ΠννεΠὶἑ2: Ιιεείϊ @κι 8ε2ειε ,- 1ηεετ Μια εειιἱΒ ειιιάετ, ΙΜ;
.-ΑΙεΧειπά.ιήηεοΒ

νεα" 20ο ει!8ε;·ιιεεπ ὶπι ΗοΙΙ:ιπιά άοε1ι

:ιειιωεωεη.
νοΝυι:ι. Β 11ιεετ νοΙΘειιε ιιὶτΕτεΕεεΙε , ννεΙΙιε Μ ΗοΙΙαικΙ
ὶτι ω, πωπω. 2ί]τι , Βεοοι·άεεΙά €ενναάε11, 4άιιι παει· Με!

εεΙιεεΙ νεο εετιἰ8 τΗοΙιτεϊι11: άοοι·'Ιιεπι νετνειειτἀὶΗ‹Ι , οἱ` `
πω: 2ἱ]ι1ε εοΒιίΠετι ἱτι Με! ει18επι1εειι) επι Βιιλεπι Εννί]ΐεΙ
ξ::οιι Ιιῇ Ζεα· ετιεΙ 2ὶιιΙςεη , ἰιιἀὶειι 110€ ΒεΙιεεΙ @πετ που
*επι @τι άε1ι ίεε'ω θ.ει· οοτάεεΠοι11άε πετά οιιιἰετννρτ
Ρετι. Ηῇ Β -οτΠατ18ε νεα τε εοΙιει·Ρ Βεοοτάεε1άδεπνοτάεπ
90ο? Ψ1τεεΝ (.;ΕΥ5ΒΣΕΚ @ο @τι ΒίοέταΡΜεο|ι 77001·
εἰοπὐοεἔ: είεπ λΈείεε:2αΜεο|ιε ..ΒΖοΪιέετε _; σοὶ; ΙιεείΈ άε -

βεοοτόεεΙειε.τ 2ἰοΜεΙνειι ΒοεΚάεεΙετι νωι ΒΜ;ετε εει.11:11ετ

ΗτιΒετι ορ_ἀεὶιιΒειΙε ρ,ε1μιο.Ιά (ο. Μ] @κι ενειικνεΙ νεα
ωεεΠἰη8, ἀεὶ Μ] νοοε Με! 81·οοΜε €εάεεΝε τε88; ΙιεεΙ`τ ,
επ ἀεὶ! 2ὶῇιιερΡι11ετἔιἰ1ι8επ ννειαςεοΒίβ1Π]Ε :πιο όε1ι εἐπειε!;

2ἱῇιιει· Ιειπάεεποοτετι @Ώστε
άἱειιεΙ: ἄοεϊ1 2υ.ΙΙετι.
|

(ι)

ΒίΕ Β στι” ει; α]Ισπάβο ννϋ η· κα” εενπιειἔᾶ Με!»

Μου, οι1ΜίΚειιά.

`

Ρ”ετ!.

( ?Β )
` νοισιιιιἔ.ε θϋόιάιειΜίΒε ιωιιεεΪσΡε!επ κινειι·ειι Μαι·
·ειώιωιω εαπ εήιιειι τέ]ά ιιιιςει·ιεί: σπάει· 602εΙνε 2ῆι·ι

ΠΕεωωΖεπι υού·φοεει·

ε1ι .Ϊο8ὲΡΪ8 ‹Ιε ιι1ει°1£ννα8.ι·ἀἰἔ

«Με (ι). Μεα°Φ Έκι Με , Ιιε€8εειι θειι άιερειειι- Μώ·ιιΙ:

Με ιιεεεΜέειι , ει: ιιοΒ Μακάο δε ετει·ιεετε ΙιιιΙ‹Ιε παπι
@βιο Μιιόεειιοοτειι οιιΝε3ιεϊ, Β ιἱε Θ]εὐτεἔΪι+: να» ι>!ει:2- _
Μελ Πει οιιάει·νσ·ει·Ρ ὶε πε! θεεειιΠα τει· ορννεΗιιιι€
ναιι ν6.άει!αιιιιΒενειιάε 8ενοε!ειιε,

επι ΙιεΕ ἘιεεΙ`Ι: «Με

ΡΙειιιίεειι, νύειθ.ι·ιιι ρι·ετοΙιτ επ Ει·ιεΙιι Ιιεει·εοΙιειι. ΜοεῆεΙῆΙ:

ω" ω» πρι, ίπ εειι «εειιε Με (Με εεετεΙόΙιειά «και
Ιιει·ι.ιισΒίειι ειι ειιιιάοειιιιιιςειι , επιιιτάοοι· :ΜΕ εεη Μια-ι
ερεΙ ιιἰῇιιε ννοιιάει·ειι νετιιετ , Με ντεοε το Βιιειι€ειι; ωστε
ιἰε (ΜΒΜ , ᾶὶε ειιια- :Με άε ειιιιι·ειι νεα άε 2ιεΙ εφε
νοΠω &απ_ΒεεΡεΙειι, Μπιτ εειιειι εειΒἱεᾶννεἔΧειιτΙειι επ

ιτει·Ιιενειιειι. ιιιιιΙοεά.

νωοει,'Βεωωιώ Με νεοι Με ιΪε εεεεωωιιδε
εεϊιεΗτίοιιϋΒΒιι Με 2ιιιιειι πιο; εὶι @εε σωωωε Με
νόιωωι £ιωι;έιδ6
ειπε πει· 0ΡΙιεϊάετϋΈ και
· νειε @Κέιπ , ΐθεΠώ

νοσι· 2ἰῇιιειι ι·εζι·Ιει·ειοεΙ Βειι·οΕι

Ϊιι εξιιεθι οῖιὅεὶᾶοὶἰι νεπωειε

#ω;επω; σο, Πε εε

_ 1ιωιεδιειιιιε Χδνοι:ειώ ζει Λιιιιιιιιαιιει'ι 8ενθεεει α»
ειπε, Μια ιιή εεωειι;ι «εειιε τει·ιι€Βενεει·ά ἰιι (κι
@Εεεε δει· ΚετΙε γν:ιιι Ήοιιιε, Με» εει·ΒιεάννεΕΕειιειε ΡΙε84,

ιι€ιεεει, .νθιει·'έ1°0όιεοδ' «πεσει Με; άε ει” Με
Μαι, Μα ιωᾶε` επ τεοτεεΒε ιιαιιέΡταΪπειι :Με *πιέ
ΒεεΙάιιιέ Ιιειδωειι 8εναιι8ειι 8ειιοιιιειι. Βετο εεΒείιιιετιιέ2
εειι νεται Ιιειιι ΚοειεΙηΚε ιιιιιιΙοΙιεεἰειι , επ δε” Βεπιιιέ

(ι)
·

ινιΣ?ζωιιιιιιιι Ἐιε‹ὶοι:Π :Η ἑεω·ϋω- @σφι Μ ΠοΙ|'ταπ.5
).

ΐειιλ

`
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|ιῆ ιη ιι]πιε έἔ£αετἔοῆεἰπιεπἰεσοπ. ΒιοΙιΞει·ε Δρ εεννοοιι-·
ΜΕ πισω· πιιάάεΙιιιώμ ρο!εππζοί (ι) , ευ νοιαιιι:ι. ε.
νοοτ2εϊεει· 8οεπιε υ.ι!;ποιιάει·ιιι€ σρ άειι :ιΙ8εωεεπειι :εδώ

πμ Ιποεα-εΕὶῇΙ ίε ιιιτιιειιιωιά ΒειιΔδεΙϋΙε: @πιο ..έστι
Ζείάίπέ·ε ω· Νεάετεία!2εο?ιε Βίυ|ιΜαπ.πε , νοοτ ΙΜ:
εει·ειο άερΙ πῇιιει· Ροέ27, Θεοί! ε: εειι εο)ιοοιι Βεννιιε ν:ιτι.

νοπιιι:ι. Μιά τω 1ιιιι€ειιοο!.εοιι' :παπι , "ιι πιω::
ὶιι εισιι1ιιιε 2ῇιι Μ] Με! νοΠ: ικό) πειειιιννεΙιβω εοτι άετι1€·
Βσε1τ]. ἐενειι Βιιτιπειι , Φειι2ϋ πι] 2ε88ειι , ω 1ιοΙΙειιιτ1εοΙι
Με εΙιτεΚειι επ αν” νει.11 ΒιιΠετι Μ: Βετιιιειι , Μ]ιιει Βετ
ιεΗτ!ε ὶε.

νειάετ .Ι.ιιιοιι (λυκε , μι; νετ2οοΧοιι ηετεοΙιοο

Μ” νοοι· 2ῆτιειι οιι;;εΙιιΕΚι8επι Παω , επ ννετειι Ιω,
νσεωτοτιι Η] αιω πιο! ,_ εναι :Πε κια Με! :ι]ιιετ Ιο.ιιώΠει

«Μπι, ννοΙΙιιι(ιοπάετ ΙιαιΒ 8εωειειΗ:, άοοι· δτιειτνοοτ εοτι οἱ”

αυτια· ιποΙΗιιιΕειιά ννοοι·κι πω 8εωΙΞε Βε€εε&οιιἱε ω οιιὶ
!εειιοτι εαπ θι·ιεΚειι18.ιιά οι” Βοιιιο: .Ξ'Ζοιω·οο Β. ν. υΪ ΕΏ
!ίεέωσ : - πια ().ιι·εισε βειιτοοΓάεπι Ιιετ Ζήτω 1ῇᾶἔειιοοὶε·ιι , :παει τισ 00τ!ήΚο 8ι·ψειειτά Μι Μάι ει:ιιι 2ῇιιε νοοι:νιι.
, - νει-άσοι· οιιι·ε ννειε εετι πιω νου Βεοείοτιειιεϊέ

πυξειιειά, ετοοιε οΠαοωΠαωδ , που Βει·εἰε‹ἰ , ναι: Ξωτι
ιιιοι·ΙτεΙιβιο 8ρΙεοι·ά!ιεω επ ννοιικ1ετνοΠε εοειν1οει]ειιά
Μιά. Πι] Μιά !ιοοεε ειειιιτειιωΒτειι ΒεΠεεά , επι οιιϊννοεΙε
διο, ιζε1ιβερειι ειειι·Ιενειάετ, Με πιιι1όετι νε.τι εἱῇιιε Βιιιάετειι
επι ΕιιιώΒιιώτειι , ω όιε ειειιι€ερετιιε ννῇΙιΡΙειειιε, ννοΙΚε,

ΒεΙῇΙε πι] Νώε εειιιτποι·Μειι, δω Βῇ ,ει θτεινειιΒει89

(π) Ροἰετπἱοσ, ΦΑ Β, ἀἰε :Ποτ παμπ: οι' οιιάει·ννετρεπ
εθιτΕ)νειι, ννεειτονετ 1ννἱεΙ. ἰε , οί νν:ιετονοτ ιιιειι Μι ίπ ΜΔ Μέθ
πκιωι Πω πω: ίε , οι: Με! πιω οοΒιιιοι·Ε, οι:: Μια @πάση Με
Μ! Μπι” Μπι Με ‹Ιο::τι εκιιιιιωπειι.·
70497!.

( 4ο )
›
Βει€€θΠ ε, "πετ ω; αε1ζω;ιε ἔθᾶτοοτ1°1ἀ ωωθΠ, (ω:
@Με ωει158ρε επ εΠιετἰΧο, Μπι· άεε :Μ ΑΜ: Μ ωὶη ντο
Εβα: επι ἔεΙυΚΪεἱἔε εξοετ πωδ αἰϊῆά νοοτιειΕ. . Ζἱ]ι1ο 2εάε
ΙΠΙΙΙΕΒἔΘ Ιεεέει1 2ήτι εόπιή]άε ΙεΕΠὲὅτειἀὶἔ, 611 εοιὶιῖῇἀεκ
:

οοὶιἰἔεπάπειἱε ο11τιόο2οΙ.

ΒἰΙτπνἱῇἱε .οτιίτοοθ: Η] ἀεια ΒΙοεέ

εαπ Μη Βετ μποτ, ΙιετννεΙΙέ ιἰε ῇει18ἀ τι1εοπϋτο ειαιει!τειι ,
επι άοετ Ή,πειτ1πιθάε νσεἰτιἰ8 ᾶἱεπεἱ.

Ιω κά! ἀεὶ 81188

ΒοπιάΞ8 , τιιι€68, επι ζωι1τΖωπη 2ῇτι π!. Ηἱῇ Κοπή: εεεϊι

¦ατ1ᾶοτεΙἱεἴᾶε @η ᾶἰο, ννοΙΙ:ε :που ιιιεεπτ, άέιΓεοεάο εοΜέ
Χοποοίετ1 ωειειΕτ, επ ετΒάάΖωπε επι ΒοΒοοπωπε Ηιιάφ
:οτι νοοι·ΙΒτειι€τ. ·7Ζἱῇ1ὶε ροἑεἰ] ἰε Βετἰῇιιι‹Ιε 1·πωιάέετήή8 ντἱεπᾶεΠῇΚ, ννϋο, Δεη Βάια!. ' ΠΚ] ΒετοΙιειιΕ :Με ι1Μεοπιεϊου,

επ Μάτ εεε41ο 8ειιαάο νοοι· εεάειοΕ'τειι , ΒάόεΙουε, οἱ'
άειάόπι , ννε1Κέ Ενν·εΙΗΔε , Βιποανν, οἱ' εΙΙοπιάε ωοο!ει:.
ιιοΒ'ποτΙειΕοπ.

Ζῆὴο ννετΙ:ετι εήιι εεπιε νοοττωιάεοΒουι

παπι νοοτ:ί8Η8Μέά επ ννεωΙἀννῇεΒεὶἀ.

νοοι· ΜΜΜ στειιᾶ

Υᾶεέ Ιονεηε Μάϊ Εἰ] νοο82ατιιο.Ιεεεεπ , :σο πετ Μ-Βέθ:
@τιμ ΐπέοντοοΗΕ , άειτ άε εεάεΙοε νοοτΒοᾶεοΒϊοΠῇΕ Υοο1°
άε ΗΜ , οί δω Μπι! νοξπ· ά:: Εεεάε!εε εοΜῇτιϋ; δ,ετιπέειΕΙ: ω
@οι Ζῇκπε 8εάο.οΕιτοπ , Με ὶ1ἰΠοοΡετι‹ἰο ορ τΙο ΡΠέτοι·ι
άεε 1ενοτιε , Βεννο8επι 2ἱοΪί ου8εάννοτιξςοη ἱιι;ννεΙΙι1ἰᾶε1ιἀο

πωτωι , εύει·ι. ε!εοΐ .ία άοτύ:ειι επ τε θάοΙποτι το επιπιεη
έέιιο οΙ› 2ὶοΒΖεΙνο επιει1ιάσ εἱ8επεοΙιειρ πειτε. νοοι· Μ
π:ϋπιο, ΜΜΜ εστι άουιιήο νοο1· Βειτοπ ευἰ8εΕυ8 ΒοΒοείς νοοι· άειι ῇουὲο1ι, άξετι άο "εεε νοοτ άσ ι·οοάο Κενά! , νοοι· ᾶ01ήο11ἔεΪὶ118, :Πεκ άο Βειο.τά ΒΘΒἰτιἘ ΠΠ το Βοποη,
νοοτ ᾶειι`111ὶιι11ειετ, ᾶἰο εειιο :εὶιπερι·ςι1Ε νοοτ άετι Η118
έειὶι @η ιτιοίέήιέ νοι·Ιειμμ , -# νοοι· άεπι 00ωεοποοϊ , να

&οτ , Βτ:οσϊναάει·, πω: ειΠοιι Ξε ει· Με νοοτΕεωεϊαι 2 οφ

( 41 )
Εεε-ιι” ω Βειιιοεάίεειι, Ε:: νει!;τοσε1ειιν ειι άειιιΗισ.οινΕο
€ι08Ι1 2ῆι1

ο

Η: .

:

Με

······

Τειι ομιεϊιε νεο οι” ντιιιιέι Βτι.ιπιιυιιιε :
,__θοεοε,-Μει·Βιε Με" ειπε

.°

'

_

.

:

ΑΕΠ;)

Με ΙιεΙιεΙει: ει: μια ει] εο!ιιιϊε (Μι'

.η

Ηετ ιε ει]Ιεο εεΙιιιτ ,_ 2οιιάεινι;ινϋιεΙ Χ - εο!ιοοιι εοιιέ

Με Μάιο πνει:ιτιιε 1ιεΒΒειιτιε.

'ο

' ι _

‹

Βιιἔειειι‹ι,
απο Ιοειιιάιιιιιιι
νεο Λάνοι:ειιιι:
, ννι]εεεει·.,
, Ηοο8Ιεειιιιιτ
θεεειιιεώΜιτιινει·
(δ) έρειπέιιι
, 200

ννεΙ Με ΖεάεΙεετιιιιι· ειι ΠιοΙπει·. Βε εεε ήιιει·.ννετΕειι

ξἰῇιι › ειιιιιάιιιάιιι€ειι νιιιι ιιιιιιιιειι ιιιιιοτιά.. οπών άε2εΙνε
2ῆιι: .Ρε Οωοἴειῖιἰοπι , Βιι0Φεπ-Ζευεπι Πο/”ι;εάαο?ιέειιέ
θεάαοΜεπ

αρ' ΜαΡε!οο.<ιε

.Νασωση, ι Ήοιωνι·ίιιέ·,

δεαε·ι5ην8 επι Ποτέ! πινω εειι άιοιι!ει· 2οο ΒεΙιεεΙ επ

μ (ιο νοιιο.σιειω. ει; ο. Μιά νετει:ειιιιιΒειιι·ι ιιιιμι
ΒενεττεΙῇΙ: , ειι. 8εΕ]Ε οι: Μαι” νε.ιι Ιιε11ι 2ειθ.ε , νοοι·
ιιε ]ειι€ά άε8εειι , @Η

(ι) Βε Ε0ΠΔιιιικιιε ἀἰεἘιϊει·ε ιἰ]ιι »κι Μτϋιι πει· πασοκ
|ιειιι·ιΒε ννειιι·ιιειιιετε; Μ) ι·οΠειι εοιιιιίβε !ιιιιιιιε Βε1ειιιτιιετειιάε

ιιϋι·Ιι·ιιΠιιιι€ειι ω, @πάει νεοΙ ιιιιιΙειι!ιειι.ε. Ζοο εΙΜι ΠΑ·ιε :πιει
ιδιοι ΒΙΠιιιειιι νεοι· , Με εειι :νουά ιο Ιιοιιάει·ά ειιιΕΕοιι ΒιεΙιειιάε:

Βε ΒΒΕεειιι Μπι Ιιει επεει·ιάπ |ιοπςΙετά αιιολωπ &ΜΜ:επ
Μεει· Βιετ άε ει:Ιιεάε Βιιεΐ , όεεήιι ΪιεΙ: ΜΜΕ €εειειαειι.
ζωο ιι Βιιιιό.ι·εΜ μπε Πιο Ιἱεἱιιιιἱιιε .ῦτειισΪω ΙΙιε Μεάε,

Βιιϊ Ιεεινεε Πιο εΙιεειΙ.Β ιιιιιοιιεΙιΉ ιιι »Ποιοι τω: εννοώ. να:: ωι._

(π) θοοὰ , ΙιεΙονεά ΕΜΙιει· @οι
Με: όσοι Πιοιι οοιι1Μιι ΜΗ; £ι·ειιιιιιι·ε?
(Ενειιννει οπο ονειΒι·ειιΒιιιε ἱε :Πει ιιειιιιννΕειιι·ἰ8; «ιο
1ννεοιιε
άαπ σε?ιαΙ.9
πρ! ιιι
ΙΣεπ.)
Βετο Ειι8εΙ.σε!ι
> ιεΒΕ
!επετ1ϋΙι:
> ΨιιΙ
°
_ ὐευα£

(3)

Η] ννειά Μ: Με νεειιἀἱεἱιεἰά ΒοποοΙιειι·, ιιιιαι··ννεώ

Με: νεοι ‹Ιε Μό.

78η.

( Δ» 7
# - ΒΕιήιι€εΒδιιι! Ψϋε!Μά Και, Μπι· προεΙσπά ύσι·ιιιι κι· θεπεά (ι).
υπ ν” εειι ιιμω1«, ννειειι·ιπ δε @απο ππιππειι
νειπ ΗσΙΙαπό πὶει: Μπιι58 ὶπνΙοε‹Ιε σρ Ει1ι·ορει πποει”επ
άεπ.

ΗΜ: πιω πε Ιεε!Β]ά #ειιι θεπιπ:νιιιι (5σιιινι:ιιισε),

ΗΜ” (Ηι:ικετιπι) , νικ 2ιενι:όόπ'(δι:νι:εοτισε) , τσιπ

ΒΔιιπ1.1: (ΒΑΒΒΑΕΠ8) , επ :ιπάει:επ1 πι» νσειΕεπ, ΒεΙΞῇΚ
πιο νειιι πι:νθιιοοι· , Ιιππ δε ι:οιήπιοΒιιι€ όει· θιεΙεει·δειι

εαπ πιο νοΙΙ:ετεπ ϋειῖπἱετεειὶ.~ Ε: νεται ί:οεπιιιιιειΙε ἰιι
ΒοΠει.ππ ποἐ ιννεε οἱ”

άι·ιιεεΙιβέε πωπω” , ιωιω άΙε

τεεάει ύει·ιπεΙάε. Ι..ιυπιέπει Βιι.ωπ Με ‹Ϊε ντἱειιεΐ επ
ιιιεάε8.ι·Βειάει· ντιπ νοιπ:ιιι.; επ οοε·τιπι

εεπ Λάππα

διιιιια:Ι1 Βεπεεεπεεπ, σπάει ετοοιειιᾶεεΙει ἄε ειἰοΙιἱει·: εαπ
πει: τοοπεει ἱπ @Με εεΒοπτιεπιπά. Ϊιι δοπωτισιι Βιω

ισεε 2πιπΖεωαπα

πιειι έίειπιπίΒε ύει·πι1Ηιεεονει·Ρ

πεπίπεεπ , επ ποπ ω εἶπᾶεοιιιἰτεπἘ ἀτἱε επ ιπβΗ8 πι:
ιππιιΕεπάε 2εξιεΗ]Ιιε ειΡιιοτἰειιιεπ , ὶιι ἄεπ ΜΙ Με οιιΖδ(2].
νΙειιιπάει·επ Μπιτ ἰπ άειεπ 8:ί]ά ινσεε5επι·ι]νει·π

εαπ εειιιΒε εετάιεπει:επ, πω” π” Ει.ε·ι·

, ἄἱεΔΪἔἔπ

δεεΪ Θεωιώέε @ελέω 1τιπι€ιΐ,. επ τω: πω: Νιιισπη

Η (ε) - ΒιιιἱΒιι€ πι» Μπι ιι·ιιΠι , πώ ἔμιτιἱιι8 Μωβ νΐι·Επε.

› . , (α)

ἱε οιιε ὰπἱεἱει·: νεό!Η.38 ΒεάοεΠ τΪο πΜΜε πιει

πε πΡΒοι·ιειιιεπ, απ: νει·ειεε, ννεΠεε σπάει· πε ειπΗεπιάία εϊειιιπ _,

επ ᾶἰο 52 ἱιι εαπ πρ. Λεω πο! είπάσ :πω πο! ΒοεΙΚάβει παω
ει· φωσ.
·ν
γ
?ΕΜ
'

η

ί

(Ε) ι3επιι, απο» πω: Μπι θα: νει·ιππτΜΜΒ γιιΜΜι

Ηεει· ννιιι.ειιε. ἰπιἰε ,_ Π , 48 - δή , ω πε δειπιβει· «πωπω

πι πω! 2.ϋπσ:ιι "τι »Μι Πει·
ΜΗΜεπ.
π

Μι >οεπεμ·οπΜ!ίβε Μάι),
-

π Ι(εεΝ.

/

τ ω ›

ἐεαω·η πωσ: 'νικ -νοτιο1ιώόωσ ίοοιπο6$ηο1ω, τω
Ψαπε81& Ροεπ£α Μπι ιἰεπ Μ£Μο?ι.

Δ

-

'

ώ: χω”
Πε Ψεω5ωπ
Β εετιο 7ετ28.Μεδπ€
ών· 7ετιιω/Σεπ
ω]νιιτι
Μιωθε
δΑΝ ΒοεοΜεάσ
Με
πιἱομοἱι επ ϊτεΠειιᾶε ἔε:εΒἀεπι , παω ΜΜΜ σΡε62πω!ά'.,
«κι 'Μ 8611621 ἰιιᾶετἀειαά Ριιιι8ὶ8ε2ι στ: εαηΒοηο.πηση Μ”

€εεςΙιτονεπ.

Βέη ω· ΒοοϊάεϊαΗ:εια ἱε εοἐι θειεΙιΕβ:

ναι·ω νετίοοε οϋ6ϊ @ασια , Μιο.ι·Μ επι νοι·Β6ίθε ειΠο
άο ώΙά1·ιιΜόιιδετι, ΦΩΦΗ: ιἱε Θ'νοϊδά)Η118 οϋΠ σρ Μ
&Μει· όει· ιοΒοοηΒεήά Μπι 6Β`ει· Μαμά , νἰιιᾶεπ Κιιω Η
εετι όει· ἀἰοΙι2ε£υΕΕεπ ϋετΒιιάΠ Μ] ΙΜ: ντοπιᾶοτ ,Ε «ΜΕ Μ!!

νιιιιι· επι ‹Ιο 'νΙαπιωετι πω ώ: οσδοιι τω: @π πιοέεξο
άεπι εΡἰε8εΙ, πω: Δ] ἰιι Ματ, ΠΜ επιεΙΙειι άσειι;-6:ι «Με

οι1ϊόεΙα

, άετ ΕΜ: οοΙιὶεΙῆΕ Βετο φώτο νσεΜ!επάΒοΗ

ἱε°, ννεΙΙω Με: €επειι€ειιό νει·πιο8οπΒι·εΜεΙτ (Σ).
Βοτδι·οοΒϊ ΘνοΜ Β: άε2ευ τἰῇδ ι!ε από ν'σ.ι1 «ΜΚ»
Μεττννο ἀἱοἱιἱοοιιοοἰ, οτι .ϊσΝεκπ18 Θ” 62:14 #81 ΜΒ

ΒοοΓάεπη όἰε βεί πιοοε2 ποτά οτιἀετοοΒεἱᾶειι. Βο.%·Ζίίιω··
0οο!ιέεσ, εειιε %ι·2εωε!ίπε παπι τιιἱκιηεᾶἰοΙιτειι ,-ὶτι ννοΙΙ:ε
«Ισ :ἱῇ11ο άε σΡπιετΕοηεννειατάί8ετε 2ῇιι > παο εεπ ναπ δε

Ή:ΜΒά·ευεεεΙεπ "ω ἀἱειι οπδο2οιπάετι επι ονεκάτονοηοπ

(ι) ΙΜ Βεννοσιιω Δω ΒοΗτϋνοΙ·η :Πα πι: Μ ΒειΙω, Με!
'Με θ.νί]Μειι, ΜΙΚ ἀἰοἘιΙε1ιιΕ
ΒοάοεΠ. Μἰεεε!ιἰοπ ννώ ιἱειτ :και
Ιο27”ω· @Μια Μαπἱα δολαιιτιπαπ.α, (ιΠε »ή Μα ννε!ει1 λε1πιεἱ.<ι

]ε πι: οι Βιιυιπε εενεοετ Με πϋιι), Η. ι:8; ά6::!ι Δα ὶε, οιϊι

ἀεὶ ᾶἱο διιΒ'ει· , ἀὶο ἱτι @σε Έ:π1:1€ε11 Με ΙΜ Μ:: €ΗξΙι Β, 28
Εεε! 84411 Μ” (πι: ννεΠιο πισω πω: ἀ‹ι£ ή; μ” Η λαβή.
Βο!ί]Ε ιἰ]η ππἱ!,

Μ!

ή] όει:ι ερἱοεεΪ, ῖτι ννοΙΙ·ιευ ή ·ι.ίο2, στη

πἱοΒ α| Ιβ ΙωΪσεπσπ., Με! ΜΜΕ; .ΪιιΪΪει· δο|ιιιιυπιαπ8 Και Βοἱ

@οἱ ὅ: Μ: ΒεΙοείξὶ νεπνυψ ορππωω.

| Ρ”ου'Η

τ 44 ε)

·

·πιππο.π , πιει” !εειιεΙ›ι·ειιπἱΒε ιιιτάτα!επίπεεπ-_ @ο _ΜΜεμ
ιιιεπά @πι , ιπιτ ι·ετεταπά επ οπικει·ετεπά , ποτπειά επ
ππεπειά, εεΙῇπεἰιῇπ _νει·π-:ιτά ,ποτάεπτ, επ :ποπ ἀοοᾶεπῇπ

νει·Ιεεεπ, πι ,- ποε πια-επ εειι νειππειάε , «πε πειτε » Με
_πιεεπιπε" στ' ιτε νει·ποΙεπ 8εεετιβε-πεάοεππ,ς , οιιτάεππειι
πω.

(ή .ετεεπτ ιιπειι νἱπΒει· πι εεπ πω, ει;; πεετ

πω, στ' επ ,πετ όοετ απ εειιῇιιπεεΙτε τε‹πἰειι , οίοιιι
επ εειι°ζῇ2ετεπ ερι]πει· πιτ τε πεΙεπ.

Πεοκειι , «δε

τπάεεποοτ νειιι δοκει:·ι·ι1ε , πω πιιιτεπτππτεΙ εειι €ι·οοτει·
119811 άτιπ πω.

ποπ τε ί])‹ιιῇτπ·εεπτ εεποτεπ , πωπω·

νειπετ πετ , πο8 πιει' ήοπ8 ·2ιμωρ , ιπετ·πἱῇπεπ γαάει·,
_«πε ιιιππεξειπ.ι__τεπιππτεςβωπ πει·επ 'Β8-Ρ0/' ό" Πάιξ

1ι·επιιάιοπτεπ·,πιω|ιτ, κ1ε θρειἰε
πωΪ1·ί]άαέ
πεΙπε επ
, επ
εεπἰΒε
:πιστά
(τοστ
@Με
Βειστἰπέ @πι

ονε1°882ετ , ω. 171 -Ι18δ , πεποοι·επ τς›τ ότι ει:ι.πάορππ]π

ιιτε άιοπτετιιππειι ίπ τζε ΗοΙΙειπάεεπε «πι.

εάειπεπ

»π πιεποετεπάετε 8ενοεΙ, π εεπ' ΞΙΙοεπε1Μεπ επ πεπτ

]1πτειι ετ;πΙ. @με Μπιτ., εεππτπειάπεπιε ε11τιιά, πρι' εεττ
ποεπάεεπ (ιπσεετ) πιπιπε1ιοε2ϋ πι ω πω, πειο.πιπ π;
ιτεπ ττε.ιιτ νε.ιι_ποπτε τοΡ εεπε Βετιιπππξε πψε.πιιπροτετεπ
Επ ω; @πε ΒεΙεἔεππεὶά πιο,ςετι πι] οιιηιεππεπ,:επιτ ςπ.ι

· 8ι·οοτε ππιππεπ νειπ ‹ἰε ιθ° επ ι7° εειιπ , επε πω: εεπεπ
@Με οιτει· άε Πο]Ισπάεοπε πεττετπιιπάε νετηιι·επ]άειι,

,ίπ οιιπε 1<ιεττειι:πτειι πεπιεππιετ πετ πω, πιπ-ιοε;2π ω.
ποοιτειι ," νει·ποπάεπ' 2ῆπ. Ζἰῇ εοπτενετι άε €ετεει·δε: τοπ!
ὲππιιέεΡει, πιετ.επε νε.ιι πιι11 νειάει·Ιειπά, επ

πι”
κά] ποοι·επ
,πότε Ε1.2ι:νιιέιτε·,πω ΕιωειασεΒιιιΝοε.Α
, θπο·ι·ιπε
;-«Βω«πωσε
, Βοπππ.ιππι,
ει» Δω

πω, ιέπιπΕΠ πι πεπ»«παεπ φωτ πω” ,.,τ,όπω
ποοιιρΙειετεεπ ι.ιεΙάεπ σρ εεη)ΒεπΙιειπιτε

εαπ πιιιιπε

45
6)
άοοι·Μι:Ιιτ!μο πυ.πιοπ ι·ει!ιοπάειι 1ο Απ» · Ϊπᾶἑιτᾶειιά Ιιι·οιίΒί
ιἰ8 σπιζειειι οπδει·ιιπικιε 8οννοοπτε, παπι Ιιιιππέ ιοοιιιιιιιεπ'
Το νουΒιιε1ιεοπεπ οι' Η: νετΙππιπεπ ενόσω πετιππι·ιιιι€ πι'

Ιπιπιιε Βειι1ιιοιιώπιττπεπ Ιεννοε8. Πε ιιιιιιιιι νιιιι Α πιιι:ι.ισε ,
@τι ΙΙοοπποειιτοι· παπι Βιιωινιπε ,' «πω εαπ ιιπάει·ε , ω
ἀἰε Μαι Πιιιικ.ιινέι2οοπ (ι)

Ο.ιππιιπε πω: Μιιιι!ιεει· πι;

Ποπιιιι, Επι.ι.οκιπε ισ Ψιππεια θιωι:ιιιιι:

, επ επι

πωωιπιω .Ϊοπιπππο Ρ.ιωιιοπιτποιιυε π: , οπὶἑειιιαεΙεει·ᾶ ,·
εεπιώπάι8- Ιωι-Οποπνιωππ.- Βόπ @Με Ηο!ΙππάωΙιό
παπι πιω πι πιιιιοπ 8εΙιεειεπι νοοι·ιιιιιΙι8επ πω”
Ποτ π: απο νιιιι θοιιπι:ι.ιε πω· ΒΩΝκι:πεποπκ. 'Μπιιι· ιπα£ἶ ·

ιιιΠοπ Μι παπι ‹Ιε νοι·ννωπά!ιοιά ν:ιιι Επιεπιπι 2ειι€επ ,
?επι Πιιειπι:πιπε Επωιιισε, :ποὺ πιιπεπ Ειιι:ίιπειοΙιεπ επ.τ
ιιῇιιεπ (ΜεΕιιοΙιεπ πωπω , Βειά6νιιπ ἔεΙῇΙιε Βετ6οΒεπιε ?

Ζήτω πιοεάει· Καπάκι Μπι ειΠοεπ Με θιιι:ιμειι·ι· (ἔπε
π.ιιιιι·ιπ.

ΟοΕ ω” ει· πε!ιετο .Πιτ νικ Θου, ω οειι

ΒοοΕ εοΙιτεει”, Μπι Βενντιιπε, ω πω” επ Ευα πΙΙοειι
ΗοΠιιπάεοΙι επτειικοιι, ιιιιιπι· άιο 2ιοΙι εοΒιιιιιιιθ.ε, κιε Επι] νεοι
Η·
ι

Ρ
.

-

.

.

ι

,
Δ

.

ι

.

.
.

(ι) ..Απιιιιι.ιυσ π: “πι” Βωπε νει·τσι1ιπ8 πι: Ηετπιαπ.<ι
πιστη πιπες ιιε Αιι€ιιιιιιιιει· Μοπιιιιι, Βι·οοάει· οοιιιιι:ι.ιε, Μπι ω.
Ιοοπσιππι Απιιιιι.ιπε εαπ παπι· (Μπι πωπω νιιιι ιιιιιο ἑεΙιοοιΕεε€ιιο:ἱ

Οοιιιἰα , ·υνεΙΧεπ Μ] νιιιι 8οιιά ιιΠειεΙιιο, εναι 818,10! νικ Θου
θιοπ παπι Βιισ.ιιπιε :πιει Μια: ΒοΒοοι·1ορΙεισ1ει .ΒοεΪτ· (ΗιΙνιιτει.ιΒοεΕ)
Ριονιιιοιε ΝοοπΙ-Βταὐαπά.
Δ ?ΕΜ

(π) Ζω ειπα: ει; άι: ειέειι1ϋΕ8 ιιιιιιιπ νιιιι Έυι.ι.οιπιπι, «Πο
επιπωι,· ιπετ πω' Θι·ίοΙιωιεπ πιιωιι-, 0ιωι>πΔιευε -ποε1Μ1ε, επ
μΚεεΙοτ "ιι άι:

Επιι)πεο!ιο ει:ΙιοοΙ ω :ο θι·ιινοιι!ιεΒε ὶ€εννωεΕ ἰε _,

κιιιιιιΕ πιενοι.πι:ιι Βεννεοετ Μ: ·ιί]π. Ζἱε υπ Βιιιινιιιιι, Βεεοἰισυἱπ8· ναι
'ο Οταυεπλαίζε· Η βοά) πε δΙ., Η. 598. Βι: καιω” πι ποπ παπι,
«Ποπ οο!ι πάω: ΒοΠαπάσε!ιο θοισοτάειι €ωι·ιι€επ ΙιεΜιοπ.

Ϊετ£.

(

)

ΜΕ Ροι·οϋΙο Ψ ΒΜΒΘπ› , Φωτ εὶσωνω Μ 419 8ΦΙΦωἰΦ
παοκ 5η το πακετο», ε» Μ” άειι 51ο! ·νωι θο;ιοι·ισ8
Βεσωσυσ @Μπι (ι).
Ποτ Β ;ιι;!ωτ , έα! ει· ίπ άο -τεεάετΒευθ8Ιιείά όει· οικω

@φαω νσεΜ8

ἱ8; πωπω· απ· ἰε ·εοπιτϋάε νεο1°ννήε

Ιμφζό Μ, επι πϋ Βτοη8επ άοοημιεπισ άο ΒεΒοᾶεπ επι άο
ηξμρωιι παπι ςἰε θοάεώετιε!:: άε ἀεΒοΙἰῇΙεεοΙιε: ΙσπΦωι18ετι

@οι 1ενειιε το νει·τΙι·εἔειι , ἰπ πειἀτιιΚΚεΙὶῇΜ τζ:1ιευ, ντε!
Ερ Μ' ᾶἰερειι ἱιιᾶτιιΙ: οι; Ποτ Βοπιιοεά α0Ν01%ιΜι. θεο
ιμο τω! Μάτ οοιιο @ο πἱΕΒεΒτεὶὰΘ νοι·πεπιεΙ:ίπε ?απ 21119·
Ερ$ράφωΕο Βι·οτιτ1τεδςοΙε , Με ψ: ΗοΠειυάωΙιε. ΒοοΙεευ; ιιιεΙΙ

ώιιιιοΒεεΙάφι , εφε Μο Βευειαπι2ο.επί ἱιι @ε θοάε&οιι·
εβδο Μακάι! , Βοε1:εωι οι ἱτι οιπεΙΜτο νοτεοΒεὶἀειιἰιεᾶεπ
επ Βοοἰεἀεοἱω , 88Π]Κ800ΓΗ8 Μπι άοι:ΗΙπο, πειετναπ·
1414Μ& Ψα!:οπσ Ϊοἰἰαἰἰἔε Πσπξςε!αατ εαπ: νἱεεοἱητ
μανα: πωι8 8οΒε:ρ&ειι ννοΜοπ, υ528ει!οπ επι . ο!»

8εσ5ειά πιοΜιο<ΜΜ ορπιθτωπ 011 π1ΜΜΜιτευ,
ΜΜΜ ΙΜ @ΜΙΒ τω! άσοι· ΜΜΜ. Μώ Ι:ιοΜιοπ στ:
εεπιε Ρτοεὶ` πω νοοτ οπο, ἱιι εειι ποτὲ , ΒετννεΙΙ: ἱιι
έπειψςνιιΙάίεο ι1ἰϊΒενε1ι άεπι ϊεΒεπννοοτἀἱ8επ Η]ά ΒετεὶΜ ,
εξι εἰ]ιιειι: 2ειωοηετεΠε1· εετιεπι οηΒΕΡειει]άεπι Ιρί νετεο)1είδ:

ΜΜΣ Ηε$ ἱο 418 Βα#αὲἰε<>|ιε έ,υο<ϋφ αν» δ.οπω τω:
Ηιειωσικ.ι:ια, . : Με . @μια ι:είιώδοτο ο @κι ΒοομΙαοασπ

.847π|ιεϊβ (ἀἰε Βο-επ8ε9: Με ΒεάάοΒοήΚο άτοοπιειμ Μ

δ.

ΪΉἴΠΜἱαΙἰΜ» Ι, Μ·

ω ΜΒ '

«μπω Δε Νωβιωοκε ιι1Μπ1 ω. @Απε 8011119 ·πουοπωσα.
ρω!ετάσει; οοΙι ἐκ; Βιιί.€εοΜι·ρ ;|εάοεπ Βάι
ΜάρποβΙοτϊ οξ
ΜεΙαπ£ἰιοπ, μ; ΟεΪεοἰαηιραἀἱιισ Μη πιο:: "εμ μή;; @ς@ΗΒ

διι6υααπά στι ΗΜεο7ιοΜ ΜΜΜ ?πώ

( Μ )
Βοάοονοπ ἰπ οπνευε!Βο.το 8οΡεγπεεπ , @κι 4·ποοεϊε οπτωΕ
νοπότ πι 'τ ππάθ.οπ παπι ΒΔ ειΙἔειπεεπε πω) ,” ω» ε!»
ποἰτ 86ποι28 εορτο2επε Βοεοπιοπεί" νππτϊἀτΡΗ , σΡάιιτ

πιο , ἱπ ιἰεπ Με ποπ Αι·]εειἀὶἐ1·ε , κτετιςε2εΙά :τω απάετε
πει·άοι·ο επ Βετάειέπποπ ',

άσε εοποοπποάεπ πω ΗοΠειπά

ιπο8ρπ Βο:ὶεπ (επ β€8ΡΡ91$ΦΠ·

@ή 2ἱ)πγπἱπιφπιεπᾶε 2ο·

ἀοἰπιπᾶὶεεπ επ ωστε 8ο:οΗ‹ἶπ , -

, εεπεεΙ ννεΙ:επεοΙιειΡ,

επ , Ιοιπετ ντἱεπᾶεΙὶῇΗκἰἀ. Ηπιππεκπππ π νέι·ι·εντοε 8ο
|εετάει· άπιπ πτωεωη : ω; ΑΡεοΙΙ: πιεί νετεἑπεἱἀεπε ω·
1επ , εΡτεοΗ νειπ ᾶΞεΡε εϊο.ατεπεπειι, επ Μπι σ; τι: τιπάάεπ
ά.θΙ' Ισ.ο!ήοε επ Επεῇοε, ννοΙΚο Μ ειειπ πἰῇπε εοποοπε :πιπε
ῇοσ νετ1τννΜ, 21ῇπ ΡΞπήε επιο1:ειι, ποπ οπᾶετποε]€ πορεπε
άεπ οΡ- επ όπάει·8ειπε έ!ετ ΒῇΕεπ Μπι οἰπ‹ἰο Βι·επι€επ ,

ΒοεοπάΙΙεπ, ‹Ιο άι1Μει·ξτε ΙαπάενσετΕεπ Βο3;τε!ϊεπάο , ΒεεΠε
Μπι , ΒοοοτάοεΕπ8επ ΒεοοτάξοΙεπ , επ τΙο Βενεοπἱεπ να::
ιίε .Βιιμω· ω Ε8γράεοπε 1:ι·οΙ:οό1Πεπ νετΙιειΙεπ. Με
βοερπιοτιά, υ1πε1μπρ.πε νή11:ο επ ννοΙΒετπωιΙετε 1ιωάεπ,"

πω. ῇει ποοπ :και η! σρ Βε!π?ιετ£ε νετποεΕ,
εαπ πατε @δε το 1πο8επ ΖΗΜΙ , πω»

οεπ »πωπω

το.Ι ΡΙειειΕεεπ ω» άι: Ψεττεπ άεπ· θοΗιεπ ρω θτίο1εοπ , επ
Βοπιοπ:.επ παπι ,4 ποπ Βι:ναπ2ο ,

ω επΙ2ννῇ8επ νοοι· τσο

εΙ:επιιπεπ €εΙιοπάεπ ννοι·:Η , θα:: πισω οοπσεωίω υ2ει'ε
“απ”

Ηἱῇ Β οι· 001€ πω" ΒἱΞῇ ξ ιππιπε2ειπ8οπ Μ:τοοπ1επ

νοοτάυ.τοπθ. παπι 2ῇπο ΙιειτΕετο8τοΙϊβεε ϊοπἔ , επ Μ] πιειειΕ2
«Με νοοτννεφεπ, κνε11ιο πεπι οτπι·ξπεεπ, άἱεπεΕΒαο.τ εαπ
2ῇπε πατΚετο;πεπ. Παπ, νναη.τ,ιεει· 2ῇ ω πωπω άεπ επά
Ιεπ Βῇπ Βεεοποπννεπ · πετἱπποτἱ πήεππει· ες:Βοοπε:
νετπετάσ Ηετἀετἰππεπ ,

Βὶ.ο παώ Μ! εκπεεΙιεπ, ποσπ ό:: ΗΜΜ,

(Μ)
Μ” πι 8ειτοιΝτο Ηετἀοτ1υ πω;
ώ, Γ '

- λΪἄεετἰε 9811 Ιιεὶ εισε1ε ιιιἱτιπω..

-

Ή

-ΖἱεΕ, Ιιοε αΙιέ νΙιι€Βε Μεικειι ,
Με νεέ-ΒενΙοέμ πο" ]ιοτιιετι πώς,

. ¦

Ε” Μπιτ ιι ΜΕ 2711 1ο! απ Ισα,

Μι ενω Ζω μπι Μιιι· αν ῇαετΜι.
Πχν ῇιιατξιι. Εεεε! νεΗοομπι,
η.

ει” απ:

3

ίι1-1ιο!·1ες. ηι,~

Ιβ” μπ1οιιΕοΙγΙιε Ϊεη€ὶε απ”,

4

.

.'

_.

· γ :

Δ_

7

ιπεϊΞέει1 πε-Βετοιικ το Κβοἑ›‹ἑΖ
τ

....;. ~ Γ

·

-

;; Κ: ι

ω

`

Ε

3

ἶ· ε..! Μ. 88Ψ Ιω!» Μ” "Μ9π3.: .2:Πκ..·· ·κ

,

. ›ΠΦά·πω!91ϊΕ'ιβάι·.ιπ θΪἔω Με

‹ .?

-Ρὶο πρώτ άτομο· ΜΙ: ίιι.,τ ὅτειί,_ η;
κ” 91εετιρΜ ΙεοΕ νει·Βοοάοιι
μ
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Ροι18-αΙη·ρωξ.Ιοει οΜεξη?

ν.:

Ι.οο]ι·γετ Ηπα Με 'πι·ειιιιι-Μ νηιγρε
ΜΒογν 9η, Ποπ ριι-ειπά ιιο'ετ τε1ιππ;
8ο ιιτοτΙμΙε Βιιετεπ ω Ηπεἱι· ετςΥἑε¦έ ι η Δ.

· .2 Μ
_
- “ ό,

8ο «κατά Η” Μου” :εεΙιε.ὶ1ε ΜΒ;
Ϊεε! ω ΙΜ: μα” άφειι·Ε ,'βεννοετ ιιτιειἱά ,
Εκ: Πιοτι Βαετ άτειιιππ “α” Πχ σο βετ :'
, '.Πιεχ σειιιππ Μ Ι°0£1€81Ι1€ιὶ, πρι· μιίά

ΎΥΜι Βτι85 Μ' 8οΙά -ἰϊ εικ:!ι Πιοιι Μετ.
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'Πε @πιο πιειιι ιε σοι: ιι€ιεαιοονι8, επ νει·τειτ, ιπετ
«Με ω” @κι πεν:ιτιπεπε εειινοιιτιι€πειά, νει·εεπει‹1επε
πεπεοιι- επ τοονειι:ιετεεεεοπιεάειιιεεετι , ιι ντεεειι]π οπι.τε
νει·Ιιειιεπ,” πέιιιι·νειιι πιο πεννι]2ειι :πετ εεπε οππειιετετ:ιε.ιι

πατε τπει]επτειτ ιοπάεπι-ιιιτι ότι ππιθαι]άειι εει·ιιπρεπιπτ 2ι]ιι.
Μπιτ επ :πιό πετ εεΙοοπνιιιι 2ι]πεπ] τι]‹ι , πετπει.π· ιειιει·
Βει·εεά πω: Ξτο πεΖπετεπ; επ πι] ινιιιι€άε πετ, εειιι8ε
πειιιιδε τινι]!”ειιπέετι επ πεάειιπιπ8επ ιε πΡΡειιειι,· πει
τω] ιεπε- όιεπεπάε, εοποοπ ιπετ πετειιιιειι]π οπτιιι.8 ει:

πεεοπιιοοιπάπειά. Βρτεεπτ ιιι]πνει· 2ῇιι νειάει·Ιειπά, Μπι
ιο πετ ιπετ 8επεει άειι ποο8ιποετι επ &επ ι·οειιι νειπ εειι'
ν:ιτιετιειπάειπ' ]Μετ Ιιειάε ετ:ιειτ πι] ετιι πι] σ:ιε άειάεπ νεπι
2ι]πε Ιειικι8εποπτειι; πετ ιεπεπι εειι πω, πιι.ππε πειιιιειι·
τε

νεπεει·επ-;

Μπι νει·πιτπειτ πι] πιω δε 1οιτειι;ιω

εετιιι€επιπεεπ νειιι νιιεειπάειι, πεπ- πεττειιεπιιε, επι

ω·

ιιιιι€τ πιιιιιιε πιιιτεππιπιπιεπε νει·ονει·ιπΒεπ , επ α πι; τπτ
ἐειαιιπετά Ροεετ νειιι 2ι]πειι Ιι]‹Ι πειτε ει.ιιιι8επτειά μποτ·
δειι._ Βε νετπεπάειιιιἔ εινα· ιι άε 2ιιιπετ2οετε πιιε]εε" π.

εειιεπ ἔεεοιιιπιιεεπτι]νετ επ εεπειι. πι]ε8εει· πειειιιιππ. Μ]
επιπειτ πει·,ι;επ νιιιι πεινι]πειι οιιιττειιτ πιιπιιε'οιιάπειά επ

πιιτιιἔπειά , επ νιιιι θε οροιιετιιι€ειι, 8εάιιιιπ οιιι άε2εινε
ω νει·πι·ι]]]επ , οΡ πωπω; τοοπτ, ποε πι] πι] ειπε νοιπετεπ'
πι εει·ε ετοπάεπ, επ άσοι· :Με ι·εάεπιι:ιτε ]ιε]ιι·επεπ :ι]π; πι]
ι·ειπΒιιιοΙιιπτ ιιεκεινε πι πιιιεεεπ , Με οι' πετ νοετινειφεπ
πιτ ‹ιε πιιτιιι:ιι·ιι]πε 8επεπιειιεπιε πετειι, επ ιιιιιιιπτ ει· εεπε

@Με τπειι, ειι]ογ Πισω - ιοι· τοπια
πω εοιιιε ιω πω: ιιιπειι πι] παω,
Έπε ποιιι· πω· πι" ιε επιπιιιι:ε νετ
Βιιτ Μοτο ιε ιπιτπιιεεε ο”ει·-τπε πω,

4

-

--

-- -

(ω.)
τω» ειΗι5ΙἱΒε πως νεπ Μ] άσε » ΙΙετάεΗτι πω! «λε Ίσοτει.Μι
|5ρροπ ,” ᾶειτ 2ἱῇ ΠΜ: Μάο” άοεπ Κατι, άωι άεπ νει·2οε

Κα· ω. ΒεΙοοτιεπ Με :Ιω Ρτϋε , ννοΙΧωι Ι1ῇ 20ο 11008
> να!ιονοάι Μ. ΒοοΙ1 πισω· πιατα ννἰῇ νετάετ ἱτι ΙΜ: Βοο]:
ναι·άάτο11, νετεΙἱΗ: άι: 8εΙεετάΙιώά όσα Ιὶείᾶο; ατι (Ισ '
εοΙιοοπο ΒεεοΒτΞ]ήπέοπ παιιΜΜηνά0 ΥΙ8Μ011 οτι μοσ
·πισ ΒοεεοΒαι, "τι νοΙιἰω ατι κνεἰάοπ ΐ1·ιϊωιι βεάοΙνοπ

ἔκ εαπ: ονετάαὐΙΒο τειιΙοοτιεΡτεἰἀἱπιἔ νατι εεεοΜεάΙτιιιιιΕ
€8' ιμκωτεοΒἱτιΒ , 'Βετἱερἱτιε ξ1ι ΒΙε.ε,ιπι. νεπι άοπι ΗετΙ:οΒ

ραπ @έσω , επ αΡἱΒνοιιᾶἰ8ο τεᾶεποτἱτι8επ ανευ 615 Βο
ποἱπποΒο ΝΜ2Π.011: α! Βε!Βοετι, νο18οτιο Ιιεϋ νοι·ΙιεειΙ πι;
Μαι ΒοΙιτῆνετ,_ 11182 έτοό2 ΒοποοΒοτι άσοι· Μ υ ΑτΚα
-ώ6τε"· πετά το.811δε!ιοοιά, υπ” ΙιεϊΒοεπ ω; νοοι· στο
-|ιοΜ8οπ Ιω Με ΙιεΒΒο11 Καπακι νει·Εετεη.

Ψὶξ νει·

ννιιοΜΜι, ΦΠ: :ΜΕ νοι·11αει1 Με! ὰ: νετΙονἰ1ι8 νιιτι Βερα
.λε2·8 οτι Βοπ:ηοπά 21:11 ΒεεΙοτο1ι νν·οτάεπ, πω:: άε2ετι 2ῇη
ω 1ιστ.ςΙοΕ για Μ! ννετΙ; Μα νετάει· Βενουάετά , άπο.
ἐπὶ: Ιιοτ ᾶεπι ΜΜΜ ντἰῇεΙἰῇΙ: ὶο νοτειιιιά Βεννο1·άε1ι, άσ
θεαοτιάΒάθ. νο.πι άε .Ϊι1ἱΪετ το ἀτὶιιΕε1η πω, όειο.ι· Ιιετ1ιιίά

·άετπεισΜοι1ητ ΒοεΙε8επι Μάϊ , Β68α-:Β ἱοᾶει· :ΜΒ τω· τι1εΆ
Η* ΒεπιιεΙιΙο Μετὰ Η: εοπ άε1· νοΙειι, ᾶὶε οεπεη εοοτῖἔεΪῇΪεεη
βίο! άτει€ετι. Πο |ίαατ·ίεπωυ|ιε .4Μαιίία, άοοτ Ϊ..οοε1πε,'
ἰε #νω οικω

Ευ εο!Γε άε άτοενί8ε @πάω επι 86!

Μ:εωιάσ ΡοοΙο1ι να ΠοΗειπά (ι) Ιπ:ΒΒεπ 11021116 ΑτΙεειᾶἱ

@Με ΙοΒιιἱΩὶιιΒοη'ΗεΙιαά.· Ψ Ηω:Μεκι:1ικο ΜίππεΙωπ.π Η
|ειΕει· Μιάου ΒοΚεπά 8εωειειΗ: άσοι· εεπετι ι1ΜτεΚευάοτι
οιιάΒείωθέεοπ, (δ. 80ιι1:1.·ι·επΑ). ΗΘΗ:: απ; ειειπέχειιει:ιπι

(τ)

ΝοομΙΙιώΙωά

?κι

(
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ο” πε!!ύιάςιιά άιοΠΕεπι1Κι Ηει:ι»ιεκι:ιικ Μιά εειιγνήεπάι
°ιΜικ Μπι Βυιιο , @Η δοιιι:ι.·ι·ι::νω εΠιι1εάοΧάετ ᾶυἱιπετιιἱι

6ιιιτοεοπ ΙιοειΈ (ι). Ηὶῇ Μαι! οοΙ: Μη Ηβ€ειιοϋι; Ψω
#ι·ι:ιιιι.4ΑΝ, κνἰετι.ι ΟοΙ:επθαι2· 7 επ ?Ι/Ἑιἰετἰεἔἔἰπέ απ»
7οπάεί.<ι α!2αεπέτε?ισΖωοπίεσεπ ΜΒ @η 8ερι·επιι (ζε
ννοτάετι.

Μειιιι·, εοΙιοοιι Ιιή Με! νιιατόι8Ιιειά εοΙιτεοΐ,

οι· ιε δεε:1ιο ΒειιιειΕΚε!ιβιιιειά ιιοοὶι νει·ϋοΙΒιι€ ἰιι 2ἰ]τιο
·νσει·]:ετι. Εοιι νειιιιειΕεΙι]Κ `ΙιεΕε1εοΗΠΒιιι ρά·ο.<ια Εννωι·ι

ιιιτ ιιι ιδια , επι Μιά ἱειι ΗΙεΙ (Ϊοπιοαἰἐα υε£ιω 9/ Βοο£σἔ
:παω Ρτααῇε (ε). Ποτ νειΙτ δο-Ρι·οιεεϊεπτε6Ιιε (Εεεε
ω1ηκιωια Πω: «Με Ιει·ειοΙιιιδοτ πνειρετιεπ ειιιιι , ό.ατι εἰῇτιο
ΒοοιιιεοΒ8εειιιόε νοοι·8ειιι8ετε.

Πι άε2ειι ΗΝ Βοδοιιιιοιι

οι· οο]: ννιεΙιιιιιεΙιεε ννει·)ιειι Πι ιἰε ΒιιιάιϊτιαΙ ι1ί!; το 1τοιιιειι.

τω: Βιιπ:ιπνι:οι: εοΙιτοεί Δε: οοι·εϊ ονετ άι: θειιεεε
]τιιιιάε , νικ Ρεπισικιιου1: ονετ άει Ιτιί];;ιιΕιιιιοτ, επι Ν”.
ΜΝ ον6ι· ιἱετι εοΙιωΡεΒουνν.

σ

γ ΗΜ οιιΠ1τοεΙα ἰιι άε2ετι ιι;‹1 Μι σα” ΙετὶειΊ€ιιιιᾶὶἔ6
11:1Π1811 , πιεω.τ κνοΞτιἰἔο Βιιιιιιετ νει·ΙιεΠειι Μάι Βονοιι ‹Ιε
ιιιιόεϊοΙτιιειΗ8Βειά.

Ριπι·ι:ιι οι: Ωω” , δε 2οότι νειιι άειι

8τοοΐοιι Ηπα” ἰε Δω οιιἀετεοἱιεἰᾶἱιι8 νετεοΒι1ιάΞΒά :Μπι

(ι)

ΘεΙίβε

πιει Μίππώιπιπ οοιιε ιιιινοὶἔἰτιέ ἱε νειιι ώ

...έτι .έιτισπάἰ Μπι Ουἱιἰἰιι.ι, πιο ἱε ‹Ιε Φωτ ΒίΒεν00€άξ ΜΜ
-πώιάσπ πι· απο ναι: Επι!. Βεπιειἰἱιιπι .κ!πισήε·.

Η] άι: εώιιιεΙάξε

-Φο!ιιιιιιιμιοιι Βοϊιοοι·ειι σοὶ ιιοἔ ΜἰτιτιεάὶοἰιΙεπ αι Μεπδ·6Ζάίκ:|ι
ω”.

Πε Βοάοώθο ντίοιιά νου Ηιιιικειιιιικ Βικάκι νειιιιυιιο.

Πε

Ήι:ιιι:ι.ι·ιιιι:Α, θεεολίεά;- βη ΖεΙ!ετΪειιτι‹ὶἰ8· ΜεπὅεΪιυετΪτ , 10 @ή ,

ιδο··δΙ.., Η. 49 ·υοΙ88. ἰιιιοιιὁετὶιεἱά Η. 57 επι θ:·.
γ
Βετἰξς£

Βιμ εάιι·ίένοι· νν:ιε νν".ιω Μιιι:ιιιιικ.
ν:ιιι άι: ιιΠεανε' νου

Πει ΙιεΕιοοπ

ι7ι8, ιιι 80. Άπω Μάι Η Μ;;

ΥΦΝ70ι€, .Πε ΜαΪΪσ-Φαεἔεπ Ι›ο1ἱΙ0Ι‹ΙΪ ιισιιιοι·ι·

”'4

·

7”·),

ί #5' )

_

ριε οιιιιιιεπόι8Ιιειά, άεΕ ω; Με ποοιινειιι 2ἱ°ῇιι νεάετ πω)!
Με ιΠηιεΙ:επ,ναπ α'ε ΡΡει·εζάιέ παπι Ροιιι·ι·ιιιιε, εεπ' Βω
ΒιιπάεεΙιεπ βιοπιειι.5 Βε1εεϊάεΞ εεε επ ιιειβ€ιιιι€εινεπ. Ηε2

έικιπεει·ιετ ιιειειι· @ε θοάεάΞεπετι€ε εεεΙεΙἀπεἰᾶ_νειπ έΙιεπ
Ιξιά, επ. Μπι:: ,' εγεπ Με ννοι.εαιωτι:πε Βε Ζ)οσάε νετ·
ιπαε!τεΜ πιω είεε Μετε!Μ ΪιἰεΖΪιεΜΜιὶῇτιεπ οοτειιτοι18
Με .Ηι;πε ΗοΖδιεέπε άοοάεπάειιιμ , εεπ -εεΙ.ιιΙάει·ετπΕ, Με
ΜΜΕ νεοι· εειιιΒε εειιννεπ εεπεπ Βιιπειιοπ1τεΡεε.]άεπ πι

Μακ! ιπτοεΓεπάε.

Πε είπω επ _ΤίΣιιε· "κι .Ηκΐζοε

πει·πεΕΕε Μῇ είιπε:1απάέςεποοϋεπ νει·πιιοπ·τιπ;;επ, κνεΙΙ‹ε
ιιιιππιειγ @π πει·ννε2επΗτι: Βεννοι·άειι._- Ηῆ νετνἰεΙ Φο!
μπι οπεπιπιε ύρπώα8η ΙιεΕγνεΠε άοοπ ιιε άνει2ε Ιοΐερι·ει
]τειι νειπ @πιο πιόΒεποοϊεπ πετά ειειπ8εΕννεεΕπ ΑΜΙ»
ΜΜΟ; Μι: `οτιιι‹:οοΖεΠιεἱ‹Ι 20ο; πιειειτ 2ιῇπ άιεΜετι:Πε οΡ άσε

.Ρεε: :Σε ΝαΡείε ἐπὶ άε πποεπε νεπ πετ Με” πει Βε
Ιοοπεπ.
.όίεΙιτειιι,

Ουπ.ιι:ιτ επ Πυ1.1.ιιιιιι·ι· , £ννεε Βοτιεινάεπιπιει·
πετάεπ άσοι· άεπ Ηφο8Ιεει·ειειτ 5πιοι:ιαπει:κ

πιει: εεπε ποενεεΙΙιεικ1 Μπι νε1·εετά;,

ιπεΙΙιε ω; Ιιετιι

Με! Κιιιιπεπ πειαε%επ.
Πε 2ενεπτἱεπᾶε` εειιιν ποπ τω επιάε ό επι εειιε
·πιεει· ἀτοεἰζἱεεετἱὅε πενο!8Μει· πι το νοει·επ.

Πε Ιειειτειε

Βε!επ8·ι·ιβιε πεειιπ π επι: νιιπ Οιεπιππ_Βπιικπτ , άιε @τι
ΐ-πεετ πεεά_, επι ιι τ1ε ΙιεΙ‹ῖειι'ζ παπι ΗοΠο.πκΙ υπιετ τοεπι το

-Βεάει:1:επ ," επ ννἰειιε 1ιιιιιοΙιιέΠεπ πει; ετεεάε :πετ Βε
`ινοπάετιπ8 ινοτάεπ ειετιἔεΙιπεΙἄ.

τιιεεπεπ Πω, Μ!!

ει] εετιἰἔετπιεΕε εεπε1ιτειειΕ ΙιεΒΒεπ επ άε @Με ιπεεπιπ8,
(τεε]Κε Έιεπ πιο Επι; νει·εετά ΙιεεΙὶ. ἐΜριπτ ιιιιιε;ιεΙ_ να;

ει:ετΙ: επ βεεοΙιεειίά; επ ειῇιιε πεεοπιεάΕιιπάιέε ξνετΙ:επ

-'ΙιεΙιεοτειι οπΒεΣινἱῇΓεΙὰ το: δε Βειιιε, ννεΙΙ:ε ΗοΙΙιιπάπεεβΣ
εποατΕεεΒι·ειδι. ·

ΒεΙιοενειι :ϋπε νεΙΒει:επάε ΕΖωοηζε

53
(δ
ἄω· Βιι/ἔιτπιαἔἰο Με! το νειιιιοΙάειι; ιιιιιιιι· @Η .Ζευε7$'
σάιι_άαΒισ8ει·,"6ιι
Ϊ/ετ?ιααἰ ναι/άσε ΒειιΜ.<ιρίο-=
ἑιἰιιἐ «πω ΟΖείειιδαι·πωεΖώ @ιι ΙιοννοιιάστειιεναιπάιΒο

Ρι·οενειι νιιιι ρι·οια·.
Πε νει·νοΙ8άε Ρωιω:ιωιωι ,- ινοΙΙιε ᾶοι ΒοττοεΡίιιΒ
παπι Μ! ΗΒΗ' ιτειιι Νειιιτοε Βεννοοιι, Μάι ιιι ΗοΙΙιιι·ιά Πει
δει· τα 2εττοιι , Βι·ει.8τειι , ενω

Μ] ἀειι8ά`,

1ιειιιιιε επ

αιΒειά2ειε.ιιιΙιειά ιιιεΙ5 Ζω νοει·άειι , οοΕ Μισο ἑειιεἔ€ιι-·
Ιιειιἴ πισω· ιιε πιει] ντιπ 1ιιιιι νειάει·Ιειιιά ιιιεθ.οι επι πιο·

ιιιιιιτεΙιειιάε Βε!εννιιειιιιΙιεάοιι ,4 ννοΙΙ:ςι πιο ιιε2ει· ᾶοοτΪιιοΙι@με ι·ς/'ωξέ.<ι οιιάει·οοιισιάάειι , «Μαι Δω ιιινΙοεδ.
8ειιεεειιιιειά ιιιιιειἱἔ ι:οοιιειιιοιι.

.δ'α!!ε- ε1ι δ'2ιασ·ίιι 5.Πριε

2οιιᾶιιτιιἐἰά πάψω (Η ιιιιιτιάειο1ιτ νεοι εεΙιεοΙ Ειιι·όΡειιειι

Μι πιο! 2οι·ε νει·Βιεάειι ν:ι.ιι ιιιιιιιιε ει:ιιι·ιΒειι άσοι· άειι:
νοι·ννιιιιιιάειι Μαη» :αν νειειο!ιιιΒό Ιιιιιι εειιε άιιΒ-- '
ΒιιΙο εισ.ιιΒενεΕιι8. Πι Ιοειάειι, @Με ντι] Μάι οΙιιιιετις
ται , ιιι εειιοιι Ιξιά , ννιιιιι·ιιι ννοιιιι€ιιι€ειει:ειιάφ ΗοΠιιιι
ιιει·ι; 2ιο1ι οΙι ω έιρει1Βιι.ει.τ !οοιιεεΙ νει·Βοοιιιιιιιι. Ηιιιιι

Ιιειιιτ Μιδέα .ΕοιἰεινῇΙ: επ ιιε οιιόεμειιιιάε νι·οιιννερει·ε6ιιοιι.
-

·

.ο

.

νιιιι 2ι]ιι 110€, πινω εειι 8ενοεΙ, νοΠιοιιιειι ιιι ονοι·εειι
Μιειιιιιιιιιε πιο! 610 ΗοΙΙο.ιιάει·ε , άιε ΒειιιειΕΕειιιΕ ιι1 (Κ:
ιτο8Μ;ιιΡΡοιι ιι·ειάειι νεα άισι€ειιοιι, ω ειειιι [ιιιιιιιειι ιι:ιτιιιιτιιιιτειι @θεέ ννοΙεριιοΕοιιάΙιειά ιο|ιοιι1εειι , ειι ιιιιιιιιο
νοοι·οοι·άεοΙοιι πιο: έεΙοετά!ιειά οΡΙιειάει·άειιι «πι 200
νεει;ι8ειε ιιε Γτειιιιιοι:ισ 8οΙιοοι Βετο ΙιοστεοΙιιιΡΡιι ονει° ΙΜ:

Βε1ιεεΙ άει· Νεάει·1ιιιιάειι.

.

Υ

Αιι·ι·οι·τιιιιιε νΔιτ »κι @Με Βάια δε €ωιαιιιι,
ιιιιιιιι· ω: πιο νει·ι:ιενειιε Βει:ννιιιιιιιΙιεάειι , ιισοάιε ( οιιι

άο ”

ΙειΕοιΚιιιι:ιε νιιιι ιῇιι νιιιιει·Ιειιιά Ιρε ω Βοοικ:ιι νιιιι άι:
ΒοιιιιιαΕ1Ιιειά επ εισ.ε.Βο1ιΙιειά , ννειε.ττοο :ῇ πιο ειπε! νει·

! 'Σα λ
παιΙΙειι πω.

:ἀτι1!:τ 115) @Με ·νωοπΜπτώφη8 Με

οντα· ὅσα τετβοεΕσωπάεπι ἰιινΙο0ἀ βαχ ΕταιιεοΙιειι, Πι

»φαι Βι·Ξιεί αεκ ιήπε11 @Μιά Ου1μειτ.
Ήίω £ιιἰωεΙΒεοε€ ΒοΒοετεοΜ.!ιετ Μπιτ? πετ ΜΜετιὶ, ¦
τω ὶη σα; ςἱἔεπἀομμ , η: εμφβ; πια ω» Μι·Ργ

Το! ο” εο!ιηισΙειφζ Βο!ςέΙ1 , πω! Με· νςι·εϋΙο μπιν-π
: Ρε: Βετιετ:Βε Ιιι€:Μωπκ
Δ Βο.τ τεμΒο1οβε ΕΔ

ννΞ] 'Ε ει·αναεε111>τιΡουεβει· Ιιεπιπειι ζ!
νοι·Εεπεπάε Με νρα:1ίη ,

Πε ωοὶ~ πιο Νοέι·Ισπτ. εοΒορΕ, ει; ἀτἰιιετ ?ετ νμιιιΕςίβι ἰιι_ .
Με; ώμο Βε8€ετ€8ΡτεεΚ ει; ᾶω·€εΙε ιπιιηἰετεπ (ι):ή
·

.

Ι

Λέτοκιυεε νοΙ€άο νοι:τ1>1:1. :ή , ποστ' εοο να·
Α

4

.

..

>

›

ζ

!

Με; νοςιιιο8·Ε. Ζἰῇιι νοοτηειωηετο καὶ: ἰε @η άίοΙιτετιιΙ: δΡ

άειι εεεΒοοέσω, Ι1ετ Π! Ετ Β εεπιε εΡἰ80£ἰε Μ, - κνεωτἱή
εε:11ι1ψεοέεΕ δει· Ροτι1ο.ηευ , .άΜΜπ), ὶιι άει εε;εθιι άει·
ΕεεέΚύπΒε11 Φ; ΗοΠέμ1άετε _ο.αι1το9ΡΙ:, .Μπι εωοεΚοτιδοί

νή·αεί.Κ Εξ ηοβιέι, ύἔοὲεὴέ δε: 'ἀννἰηὅτεΙυετι‹ω ἀεὶ· ΒΡειιήειο.ι·
.

›

>

-

.

Υ

.

(Μπι , - ντεΙ]φ .δἑξςἙνἰ]]ε 8εΡτε;ετι Η Χοννοττ1οιι (2).

Ηεβ

άειιΚΒεάκτ ὶε -ΗἐιάτΒΙῇΚεΙῇ]τ όηΠεεήά (νςιή_ δεη έξίαπέα.α.
Ι. .. .
|
.
. .
Μι·- νωι Οαπποέπω; πω” άε εοΙιεΡΡἰηἔ. γεια ΑκτοΜρεε .

|

)

Μπι σέ εξι1έιι( οποἱῇῶἔεπι πίε;εμιά Βειιόδειὲ @ε γέι:Βει-;
ΠΠ”

ζ.

.!_'

.
'η
(κ) ΨΙππ 1ιιτΒιιμ7:ιΕ @Με @σε ΙΜ Ιεμι1ε[, από ευέιιε!
Ύῖ'ἰΙΙι Π: Ι.›οΠιιΠοπ ΠοΠειιι:!'ε Ριπτἱοτ ΡΙειἰω,
Ροἱεοπε οιιϊ· μπει , ἰιιΐεοΕε Πιο να), ιιἱι· , -

Μ

. Β
.`

έ Σοιιθ ει·ε νο ΕΜ” Φο ΒΜεοειε πιουεμέιζο·ϋλετοΐ

ΕΟΓ ηπτυοΔων9Φ “ Μ” .€ε.=49πνσ!ι'= Ι1=ει$1.
Ιι1ευΠε απ· Ιευευε€ε _, ιπ1ά τ:ουΓετε ἱιιετεεά .
1 ΈΙιε Μεταπι 8Ροει:Ι1- @ο ννεμτοπιηεεἐ ο? Θεα!.
ι

. Α

Ποέέο-έε ώιΕ;ι-νομ
άφ
μα ξέι:ιιφεΙί
..ή
--ι,βςχο!·
.. ΔΜ·.ώΠυ2,$
.

Μς.τἱΪ:αεπεσΪιε

.Κεἱ3ε2° .4:ιώα2βα €εροεέτ1ά, ἀἰε_,

Βεἱ α·

4 Βοά:1ιάϋπ που 1°ωοσω,πιο"Βο1ΙΒΜεεΒεωεποάεα ωαρέεεει.· ·
>.> '

ή

›

.

.

ζ

>
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_
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ι· 55· ι
εειιάε επι ιτει·Ιιενειι€.€ εεΙιειιιιιιιΒ , άε.Π:ΙοΕ Μπι νετιιιειιιοΙιε-ι
Με έτειιιετ,' 2ιεΙι οιιιενειι€εΙειιάε. ιε ιιιιάιιειι πιω εε·
ετοι·ιιιειι ω· Κε.ιιΡ, όσοι· άει· ειετνειιιι8ειι Ιιιιι·ι:ιιιοΒτειι

εεΡΙειιιιι_ιά, ειι 8ειιιιιΒιιειι1: Βειεάειι ΙιεΒΒειιάε ιιι εειιε
όιεΙιει·ε, άειιι εειιιι εϊειιτειιιιιιιι τε!ειιτετε!!.ιιιει Ι)ε Βε!!οπα·
ιτειιι ΑΝιοι€11σε8 πετά πιει; ει·οστε 8εεειάι·ιιι: οιιινιιιι€ειι ε.
ω άιειιιειιι1ε Βει.ιοιιδ τ1ε ονει·ννιιιιιιιι8ειι Υειιι ΗβΠειιιι οι»

Ει·ιέεΙειιιιι. Εετι άτοενιΒ οιιάετννειΡ νοοτ άετι ειιιι85 β0·
2ε8εΡι·ειει1 μια νοοι·Βιι; ιιιιιιιι· άε Παει: επ κιε Εννιιειά--

ειιι·άι8ε ]ιει.ιιειοΕάειι , οΙιεεινε1ιτ νοοι· ιιε Βετιοεωειι πω.
όόιι ιιιιι· , ΒΙιῇνειι :ιεΙιτει·, επι νειιεοΙιειάειιε πιειιεοΙιειιεε-"

εΙε.εΕιίειι τε ΙιννεΙΙετι. Εειι πιει· εεΙιετΡιιιιιιιιι εοΒι·ιιγει· ,.
(Ψιτιιι:ιι θι:ιτιιιιι-:ιιιι) , όιε οιιΙειι8ε εειιε ιιιειινσε ιιιτ8ιι·ιτε ›
νειι δεη Ϊσ£τοοπι ιιε2οι·ειι Με , ΡΙειειιιιΕ Αιιι·οκιιιιιιιαιιιιΔ

Ιιετ !ιοοίά παπι ε.Πε άε άιοιι€ετε εεηωεωιεεεθ` εειι;;ιμ.
Μ; πω. Ιιετ εεΙιεΠιοοεάε Ειπε παπι νοιιιιι:ι.ε τοεεειιε
εειιΙιειά: άε ιιιικνει·Βιι€ πει @Με -ὅεἀἰεΙι€ειι ννοι·ιι1: εεει·;··
νει·ιιιιιιάετά όσοι· @Με πιαε?ιεδοέίεε|ιε πιαε|ιέτιετ·ίε,9ιιιωτε
ει· @τι ννειιιιδε άιεΙιΜιιΗεειι , ννεΠ:ε ιιιειΣ 2ιιΠ: εειι άσοι-ε
_ Βιιιιιιά νει·ιιι:ιειΕ 1:ιιιιιιειι 8εΙεεειι πετάω, Με @τι ?.<ιΖτοοιιι..
Ηοοεετιιι·ι·ι:ιτ εο]ιιεει” ι:ιετ Ιενειι νε.ιι Αιετοιιιιιιιο, Εεε-Τ

8εειι νόόι· ἀιειιιι κνει·Κειι 8ειιιιιειει ισ.
θεάιιτειιάε εειιιδειι Ηιά,Ιειει· , νιιιιιτ ιιιειι ινειιιιι; ,;
ινειειιιιι ιιιειι ιιιοΙι νει·ιιειιΒειι Κατι.

Β0'.['θΑΝδ ιιεειϊ ιιειειιι->

νιτεΙιβειι ε.:ιιιεχιτεει.Ε οΙι ιιεειιιιενει·ιιιεΙάιιι8 , ενειι ιι;ιιιι Με
Ι.ιιιιειιιιιιιικ ,ι σε εειι "σφι, πισω· πιει: εε;; εεε: νει·

ιιτειιιιιι8 εεΙιειιεεΙ εσ1ιιιιιτ εεννεεει τε εμ. τω ι·ιιιιιεΙειι.ι·ε
ιε ει· εειι κανετε ιιοιιάνιοεά.

Εειιιέε ννειιιι€ε ιιιι:τιιιιιι€ειιάε

ιιιιιιιιιειι νειεεειιζιιειι ιιι Ιιει ^νειά ζει· Ιειιϊει!ειιιιθ.ε , ιιι ΙιεΕ
Βῇεοιιᾶει· πι: Και, νειειιε ι:ειιιιι.ε να ιἰε νοοι·ιιιιιιιε

Ϊ Β )
Βιωικειτ άουΗο!Ιωιδ.6οΒο. πω! Μπι Βε!εννάιιιιι Μια,

οιιι Μαι οτιδέι·νύει·Ρ πιά οοι·εΙιτοιιΕεΕ]ΕΕειά. «επ έσω δο
νσΙ8· ιοΊ361ι:Σιιδο!έιι. =
' · ··ῖ·
·
"""° Μιεεώιέετι
άε εειιὶἔε διοιιτέι·Π·]Κε ιιειειιιι, ννοΠεο
Μ! @Με δι1Μει·ιιι8 νοτιιΞειιτ γει·|οει ω πονάω , ω πωσ
?σοι , Πε ΠΞέιιίοΠνειιι δεη @Με ,Ϊ Μπι Με" Μή, τιιεει·
οιιιάει!: Μι σου Βιιιιιηιαπ πω: , «Μπι οπιάατ -νσὶῇ Ιιεπι πιο:

@Η άιο1ιιοι· 11οαάειι ,98ενθιι8· :ιπι1:ειίι ι Ηἄῇ άει;ι:. νειιι
Ζιοιι2οΙνσ:1: ·

· >

··

ῖ

ν

ΊΜΒειι Ραπ, «Μι Ιειιιτιιιω.αοοιι,· ιιιΜοοΙτ παπι ηΚε·εοΜΕ1οιι ι_
- ρε·ωοΒ·ΈστΙΜΈέω-πη άσο ι·ιι%ο 1οε.

.

Πε;Μιοι..ϊ1€άαπ[ζιφ @ι ΜΜΕ ΦΕι48ΐ.ϋ89όιοΠι
-

.

Α..

-

. ·-· ξ

Ι _

-

ιιοει1 ιοιι€,;;ι:ιειετ ΈιεΒ άε.άιτ:ΒΖΕΣιι15τ μπε €εΙ.ιτε;ειτι !, -

.ΗΜ #15 ·ι%·0% Μ, -ντω Ψ- Μο·1>
'Με Ποοβ επι ΜΜΜ πι? ΜΕ @Με ι.ιιοΜ8Ροοι· ναι:ειι.
ι.ιιισ€ε -νΙέΒίἀἱε4ινιειειιἑ;ι νο]8ει: Εοιι!

Ζ ;' : 2ιιιιέ:Β2είο ιιιι1ΕΚέιι

Πεν .ΖΠιιειι ό] ΕπάγππΖοπ,

ω' .ιέΙιβετίευεπ.€:7ΠΕ. Οι.1:ιιος_ι! Μάτ εε:ιε

·ι:ξι·εεΒιβιιέ ίιιεειοΙ1ετι ι1ειιι ζ άι 15%ω 8ειιιιιιιΜ; ΜΜΕ
»Αϊ

.»

ει] Ζητι θειειτίιι @Μαι Με! εΙΙ::ιτιιϊετ”τε νεΓἔεΙἱ]Κ€ιιἑ ΙΒΝ:
2ΪΪΒΘΪᾶΘΗ άε'1ιιιι νο18άθιι, ΟΧΙ ΒΘίάειι νει·261ι 11ιειειΕ!ειι :'
19ιωω νοΙ 1ιο.1·ιιιιι· , ι3ε:1ιόοτιιιειά·3·ΏνέιειτΪιΕὶᾶ`,”ὁΙι:ΙἐτἔοΪΙΒ',ἶ
€ι..-.τι...
._
_
_·
τ
ηκ
«σε · «Ή

.

Υ

! ι.

:·

(ι) Ι ειπε ει μιι.:επιτ'ε απ, πο νειιΙΙ.Ιι Μ” Ι,
.. ?ά νέωι1οιι Έ'οι·τιιιιο ΜΜΜ Μέι· Μάι δει) Δα” -

-

.'

.
δ 1η” κ

°Έ>θεϊισ ΙΒἱεΊιοιιι· ω; Μάιο ιιιγ-Ι'οοιιΙ·σιιΡΡΙγ, 9.6:

τ·ι::ιδι::ή·θι πι. Τ." : ε! 3ε-·"π·ι-ψ ··:.:""'·· Ν».
ι ©9989:
Ή:!Η2)ι ΠςιοΡε
798·Βει
φα ΙΪςοιιὸι:Ϊ
.99ι?ό ΑΡεμΡιζοΐέ89ΡΕϊκ
σα·
ιιιἰιιι: η”. '

.,,'

Δ ιἶ

. ω”
Ε. μ,

'έ11

ΐ.Ε

ὐ-ἄῖ0ἑἐἱΪ1%Έ;ΪζΪἰέῇἐέ:;έω-:8ύΗΒΒί; επ 4ιωωει-ιρι€,~ * ' 4 ”ί
οΙΤο·:ΜΙοκν· Βου μισώ σκάκι: ΝιιιιΜπιιτα1ια. πω! αουδ.ο).ιιωχιό

( ὅἄ Ϊ'
Μω- ;ς€Νέοο11Ήπ· 8οεννοΙΙσπ-, ^ ωχΗ1όΙοέΒοΗ έ?? κ7ε1ΒοΗδ;.
ευ'έπέτέΙτ.

-

Η ή

7 .

; '

γ

ΖεΙ:ετο ΜΧτά·1Ξεο$θ.ικοϋπ πάει νΙὶέεἱϋ8ειά , έοΕτωί
41ο ΡΪ/αἰσΪιἐτεοὐτζι· μέτ·βαάέα) ἱπ Ψάξε ἰιἰΪ νεπάεϊοί!Μά

04:11 ειιιάει· Ρειἑειἀἱῇε Μεισ.Ιιτ
.:·· ··: 6··:·· 9; = ·····'
Αιικο1.1$ (2) Ηδοονιπ:·ι· εόηθέ8άο Μέση άεπι Μακ
εοΒεπάεπ ειωιειΕ.ναύ 2ῆιιεπ 1ήά)?Ζάοοι·.8εσπάιοΙιτ2τέ
εΙειειτι οΡ άεέ εειὶΒεἀειὶ: ὶιιἱιιεκΒεπ δε!

Μα θα! ἶΒε-·

τοτε έτι Έπειτα ΡΙειειτε.. Ζῆτι έεΗιαΙοηά ἀἱοΙιτετι1Ε ΜΖυ·άλαιπ
ώ: Δυωμαι2ω· ἱε ννεἰιιἰἔ·.τιιεεύ-ἀειτι εοτιο Βετῆιιιάε αἱ

ιιἱτὅοννοτΙ-:τσ εεεοΜεάεκιΒ- νεέτι ΙΒειι Ρα£τ£α:·ο?ι. Ψἱῇ ώῇιι·
νετΡΙἱ€τ, οΡ ο11Ζε Ι:τΙϋ.<κΒε εετΙἰῇΗπεὶἀ Με Βε1εοππειι, άέιϋ
ννϋ Μπιτ Μα εοΙο2επι ΜΒΒετι , εοΙιοοιι νόόι· ῇειτε1τΙ1όἰ:
£13° ΒοοΚάεεΙ νοοι· οιιε Βοῖοἔεη. ]1α:Ρτ ) απ ο11ε ΙιεΜεΙνσ Με
Βειάιι11οτειι.·- Οο1ε-ΒεΒΒεκι.νπὶῇ άειαι·τοο νειεοΙιεἰἀοτιο Ι:ιοΙΦ

Ι1ειω8σ
όρ άειὶ Ρόἔεἰ1ιἔοπ
Ρι·σω2έοΜπ
Αιει118ενέεπιά,
νέευ!ιειΙει· νεοΓ
ννέΙΚε
τι; Βειάεμπ
, 2ώιό.οτ€ενοπάετιζ
ἀεὶ

ΒεβΒ01ι ;· ΜΗΝ ἱιτ θΘΠ πΙιΜΜη το).ιοοτι ΠΜ: 8εττιεΗμε ;

εΙ`εοΙ1εὶἑἰ ΒεΒἱΙιτΪἰΒᾶ 2ῆιιἱ Ι)ε Μα· δι1εο1-:Μ:1:1εκ φω
νεοι Ηοοσνηιτ·ξ8 οΠεΦὸτΓΘΙὶῇΚΒοἱἄ-!ΝΨἰῇ ντόε2εη, δικ Μ)
ΜΜΜ ειπειει]:5 :Πε ννε8 Ζοιι ΒΙωτιέ1ικ
Δ
ΗοΙΙωτά νεται! Μοτορ ούεΕ·εάοο:1ιά ιι1ετ ἐεπεΙι νΙόεᾶ·”
νωι ονει·2εΙύη86ιι, πανοΙἑξὶτι8οιὶ επι 6ωνοΜΒέττνειή
‹!ε ωεοεΒει·ετυΚΙιεπνο.π Με! Ει·ειτιεοΙι !.οοηεοΙ.ι> Ηεἱ ἔεῖὶοΪἔ
-

(ι)

τ

:Πε εο11τί]νει· Ριοει112 τΙειι ὁἰοἱπει· Βοέ001Π, -ῇεΠιθ.

νετΒἱεεἱπ¦ Βετο. ·εειιΙεἱάἱτι€ @κι 'ΜΕ από' νοοτδεβι%:Βέ , αϋπ
νόοτ”ιἱε:ἰ'ιἶὲἀετΙΔπιἰ80ἱι€ιι°]ετει%

Ο:

Ϊ/οτΙω;

· (α) " 1πωω;νω ω;εωι-ι1εω·ω- @ω.18·ιΜέ.απλ,..π ·:
ν

.

' . .. Ϊ
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,
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78,Ι·

.

τ ει· ›
Μιτνω πωιΙιετ ιιινοει·επ νεα εειιε νειΙεοΙιε ε1ι νι·εειιιάε

ιιιιιιιΞει· ,ε1ι εειι "τι ωιωι, στο «Με οοι·εΙ›ι·οιιΙ:εἰῆΗιεἰ‹Ι
σρ Ι1ετ :ι.ττειιιι· ἀει· εειιι1εάειι οχι τε οΙΤει·ειι.

Εεπι Ιιαιιάνοτ -

Ρειίαπ2επ Μπι Μάτ 'Με βετ νεΙά ττει· Ιεττει·Κιιπάε, ιιιετ
11ιιιιι1ε ονετ2εττιιι€ειι, νεττεἰὶιιξςειι, επι νει·Ρτε.ετειιιΒετι νει;
δε τσοιιεετάιοτιτετε °ιτε.ιι Ἐι·ωὐττῇτε. Ζνι2ε.Κ οΙι ιιετι πάνε ,
Βερτοετάειι ει] ιιτει.·Ιιτε άσοι· νετεειιιΒιιι€ τετεττοιιιετι, επ
νειϊΒοπιθ,ειι ιἱετι τε ειιιιιειι, τεπι εἱιιττε :ται ττωοτιει·ιιιΒσά
"η Ιιετ τοοιιεεΙ εαπ άε δειιιο τε άφειι τιεει:ιιετιειι ονει.ε
άε ρωταω ντιπ ιἱειι ΑιιιιιτεΙ. Μ; ι<ιενιιε]κειι όε @ποπ
άσε εοΒοοιιΙιεάεια ντιπ βετ Ετα1ι.εοτι τοοιιεε1; απατα: :ή
@τι 8τ8.68
8]Ω111·
σπιτι ιτε
επ ιιιειιιιοτιεΠ]]τε
1το11ά, άσοι· Με]
Ιειιιιετ
νετννε.ιιτ.
ιιέτέετιιοεά,
ΕΠτε ε1ι
Ροἔἰιιἐ ,

Με: ετάει·ε τε τ·ει·Ρτειιτειι, τ! ιιιιεΙ.ιιΙετ, Ιιοε Βιι1ιεύε οοΙτ ττε

8εΙεἔετιΙιεἰἀ άπε.ττοε ιιετιεειι. Ηειτε ντοιτεΙειι εετιιετειι ιιιετ
ἀἱεΡ 8ειιοεέ ἰιι ειπε άει8εΗ]ττεοτιε 8εννειετννοι·άι.ιι€ειι; οιιι

Επι· τε €ειιιετειι, ιιιοετ εειι ιιιετιιιετι ιίεΙι ιιιτ @Η εἰἔειι'
βοε2ε111 ιιὶτννειττειι, επ 2ιοτι 8εννειιιιειι, :Με εειι άειιιιιι
1£1°ἰ118, Μό :πιο 2ί]ιι 8ενικοοιι Βε8τειειιι. δ] @τι εἰετ]ἱιτ£
επι 20ο νεται οο]: ΟαΜατι:παα.ε Ρειτειε νεοι ψ , ειι 2οο ιε
1ιετ Ρειιιττιεοιι; ιιι:ιετ ει· @η νεετ ειεττιβεει· άιιι€ςειι - ιιιεει·

νεττ1ενετιε τε·ιιιΡετειι. Μ; ΙιεΒΒειι ιιίετε τε8ειι ττε Μεση
δει·ε οτάε ντιπ άε Ετ:ι.ιιικτιε τοοιιεετ-Βοιινντωιιετ; πικαπ ει]
ιι·ιοετ ιιὶετ άε εειιι8ε Βοιιννοι·όε Ζτ]Πω τω τω:: εειι
ιιιιισ.τετειτ @άι ναι: ιτε. Βειιειι,

νο18ειι; 11ιει:ι.τ :τι

πνοι·άε ιιιιιιιιιετ νετ επ οοι·Κοιιόε νοο,τ άε εεΙιεε)ε νει·
ί

'

δ·

.

τ

ετει.ιιάετι1ττε πνετετά. -. Πε ιιεεετνοΪ8ειι‹ἰε ετη; ἰιι ΗοΠειιιά.
και: Γ Επιιιιιοτι Ρι·οσιι ται τοΕ8τ 'ποτε Ηειταιι.άωτιε Ροϋ:ῆ

τε ιιειιιειι: δε τω-ι;ωσε ονετιεττἰιιἔ @και Ε'ειιε!οπε τε
ο

ινοιιάει·ειιεννεπάιδειι

ι·οιιισ.ιι

παπι

ιιἱετ ιιιἱιιἀει· εαπ

( 59 Ϊ
ΙανίτιΗ8 ῇετειι ννο8 "τι Ιιετ Ιενειι πω: αει* Μ, @ε 'άσ
81οοτε 8ε2ειΒΙιεΒΒοτ ὶπι 2ἰῇιιετι ·15]ά ει1 Βή :ζωα 1Μ86ποο--.

ται πω, - πω” τ!ιωιε νετεο€οιι ίε, · Έ1πτωεω.? Ζῇτια
ονοΜεττίιι8 πετά δει· ννετεἱά ιιειιι;εςοΕοτιιΕ8όπ Μ εσεϊι

» ΠουιΡεϊ808011αΙ”, ΦΑ ἀο πωπω νειπ Ι€ιἀοἶἱιοΪ Μιά Μπι
ἄοετι Βονοτι.

Ύνωτνωι Μ] Ζνετε.ιι8ει· 8ὶτι8, ντιιιτεει·ιτ πο&

πιἱετ τοΠτοπιρ1ι ΜΙ:ειιά , φωτ @η οΡ-1]ειειτ πω! ιἱ6 νοι·-κ

ᾶετἱιιἔ νειτι άεπι Βει·8 ίπ Ιπιτειι ειι·ΒοΗ νοτ1ιοπιάέ8τΙ. Εειι.
ἀυὶιεπά Πάω Ιαπιοτιποπ νότΒαε1ό.επι εὶιιἀοΙὶ]Κ σφι Μετζ
1ιιοπεο11άοω, άειτ Ιιετ Βε.τει1ε1111τ Μάτ Μ, είπα.αο2τιω·,το τηίάάεπι νεται Βια Μπι «Με επΗ1ΒετΞε, σου Βετ1τίο8ε
ΗῇΚο Βειετειειτά, ἀἱε ἱ11 @πιο |άτιόεοΙιΙιείδ Μαΐ, Μω
'ΒοεοΜικΜΜε ει]τοεάε ἱιι ύει·8εΙ:οΙ.1ιώά ώ;; απ: ΨήΕ118Π12.8113:
Νεα: Ει:ι·ωΜΔω :Τε'Ζώκασλιω. Επιπ·ω|ω πω. εειι νει·

ᾶετἴεΒμεε ΙεΕΕετΙευΠἀἱἔο Ρτ01:ι1€.ευ, (Με 2.116 ν00τν7οτΡεκ ν:ιτι
επι1ειειΕ Μ @ποπ ύ]ά Ι:εια·όε, επ απ' ]ει·ϋ18 νεα αω1Βἰἀ

άετε οπι 2ἰοΙιἔ νσω!ώ. Πε ιτιἰεΙεἰὸἐιι€ ποτά 8ΡΟθΕΕ8
νειζώ·ενοιι, επι Ιιότ Β: 2ιοοε!εΙοσε, οι· οπο Υειπὅοι· τικό Βειἰἔ
Ισ Βαι:.άωι. δοπ11π ἐκ επιπι1εοΙοοε) οι: Μ.α.Μιιε 1ει11Βά1ίαιωμ
Ζπν1:Βιι·τε (1) ΒοΒοά ιοπάειά παατϋδο, επι ΒΙ1Πέ $111τε,
ντάεπιε υ εο11Μοτο11άε εἰἔοιιεοΙιειΡΡειι” τΙο 8.1 Με τεεϊ-Ριάζ-τ
2ο11ιἰ0 ]ἱοοἑζὶοετεειτ το νοοτῆἱἱἐ τοεπιΕ, πνειε εαπ. και·
άου8ά2ειέτη Βιιτέςετ, τηειεζι· 11ἱοτε πιοοικ

επικν·1ηα,Μ«

Π:11·.ιΜ.Δ.Δε Βοεπι1εύεάο: ΠανοΙδετ ννειε, 8ειί” τννεε 8εΖκνο1-..
Μι ΙιεΙιἰοιιιἰἰοΜ:ω ιιἰϊ, Μ ννοΠαε νετεοΙιεὶόετι €τοοϋε Μπι-η
ΒΡτουΙό8ο ΡΘϊ8ΟΠ8.8.€ϋθΙΙ ε!.Κει1ιάοτ οΡ άε Μάσι Ι:τεάοιι Η
εο11ε Βενε1Η8ο 9νε11οτάε.

Με εεβ1·βει:Ιδτε τα; ¦ ΗΕι;ει1:14:, Βύοέ έήεεοΒε ·Εε]εϊ

(τ) [Η Βο!ι.τϋγου- ΜΈΗιε;.π= @Μισο ΜΜΜ.
/

πω.

( θε !
1ιεεω, Βειιοοι·ειι πιτ ιιε 1ιει·ει:εΠειιι νε.ιι εεε] Ιιεϊει·ειι3
ειιιιιιιιιε Πε ·.Βοοιιίιίαιι ·ιτε.ιι ννιι.ι.ιιιι, εεΙιοοιι νιιιι-·.Ιιειιι.
πιει: “ιιιει: όιειι Μπι οιι2ειι (Πωσ 8εΙιβι ετεΠειι, 0νετΕι·εἱὶϊ
ιιιεττειιιιιι νει·ι·ε άε ιιιεεετε .8ε1ιιιιιιαιεθ ·ινει·Ιιειι; ειι ια

πιο! πιο νεάει·ΗιιάΗενειιάε ἔενοεΙειιε.

Πε ΡΙ·ί,40 θ.ιιι€ι

παει· ιιειι :Με νειιῖεειι ΙιεΙάειιόιεΙιτ. Πει ιι: εεε νει·ιιιιιιΙ:

ι·ειιι εε ΈειΒε1:ιεΙιι:ι€ε 8τοιιἀΙεἔἔειε ναιι θ.ειι Ει·ιεεε1ιεΙι·
Βιε.ε.ι,.Ξειι Βενειι. εειιι€ε .άιεΙιιει·ΗιΙιε τε:ϊει·εε!ειι.,·, Ηε!; ε»
ΒιιιιιΙιΙιιΙιεΙῇΙι

εειιε εινε1€ωΒ ιπιιι σ.ιειι = ·Τό1ειιιε.ειιιιμ

ιι·ιειιιι· ιιιετ ιιι άειι ιι'ιτει·ετ ειιιείεεΙιειι €εειιι Μπι εε ιιιεεειε·
εεΙιι·ιινετε

να ‹1ιι Βικινε.Ι:. ;. Ζιιιι. Μιιεε|ιε£ῇΙ: Ζευεπι

@ει ιιιειι ιιι ·ιεΒει·ε νεωι.ωεΒιιΒ- "ιι ·ΗοΠιιιιά.εεΙιε αει-ι

ιι!;ιιΗιειι. Πε ιιιιιιιι καιει σε @ως ιε , εειιοοιι οοι·ειιι·ειιΚε--= ·
Εβι,ιι.ιετ· πει· εε.τιι.5ειιιισ.ιιμ Ζιι ιε ιιε2ε: :ι ·

;

' .·

Πειιιεε! Ιιε1ει88! Με ιΠιεάειι ειπε ιιιι€ειι!
Ποε ειιοεθ. ι.ιι:Ι:ι Με» πω· πιει οιιιειι Ιιιιει.ει· Ιιεειι!
Ποε Πεειινέενι·ειι€ά! ιιωιιιιιιε ιιιιι€ειι!

Μιιε.ι·
7Ποε ΙιεΕ ιιιιει·ιιιιιιιΕ,
Σε Με,Μεεπιναι!
Ιιετεεννεειι!
8ειιεεΙ τε Ιιιιιιιιεειι.

])ε θεαιεπ Ύ3.Π. ΟιτΝο Ζινιιιιι νΔιι Η.ιιιι.ιιιι· ιε εειι
νειι ει: ιιιεεετ νεόει·Ιειιάεοιιε θ.ιεΙιτετιιΗιειι) οι' νει·2ειιιιε

Επι; παπι €εάιο1ιτειι ιιι άε ΗοΠαιιι1εοΙιε·τεει]. Έξω ιι εειιε
νει·εειιι€ιιιε νεα' Ιιει·ι.ιιιιι€ειι, πιει ει:ι.ιιεειι€εΙιεεΙιτ πιει
εειιειι ε.ι€ειιιεειιειι άι·ειε.ά, ειι ιτειιι γνιεΙΙιε άε2ε οι” 8ειιε
8εΙιεεΙ

άε ιιιιει·ιεε Καπ ιιι8ειοιιάει·ά κινοι·θειι. (δισκο
-Ί:

. (ι) ΑΙΜ! Μ” Σβεν ιιιιιΓι οιιι· @ειχε ιιι·ε Ιειινιιιε Η
Βοιν επι), Πεειἱιι€ !ιοιιι· ιι Πιάειι Μι” διειιι·ε!
"Μι ιι·:ιιιείειιι ΗΜ” ννΙιεΕ ετιιιιιιιιιιι ει·ιενιιιε.

'ΔΩΣ

.-ι.1ιοιωιω ιιοΙιθΙιτε - Μινι πω:: Μια! . έ” -

Ι δι 1)
Α&νιΕπ μ! @εποε Ρτοενε ν:ιη !ενε1ιεΒεεΦωεωηάά
·ι]οοτ111οΜεει -ΝοάετΈαπόεεΙιε πιο.Μεπί.ΝάοΙΙ:ε, ' εοΙιοὸἱι
ΒΙ.ψ:Βοιατ ίπ. ΒΜε2,8θεοΗτενεπ, Βοο8 εον2·Σιετς1εετάάνοι·ότ,

Μ; 0απ:28ξ88011· παιιωΙοοΖω δοΜήνετ. (ι11ειι Ειοιπ1τ ει·
81Μωτ 8ττε1. νοο1·) , Με! κ1επιΕΒοοΙά Ιιεοἱϊ .ἔοἔενετι, ΜΗ:
'εαπ νοι·Ι:ίκιβοπί!ωΙοι:; Πι 8", 'ἔεἀὶ·ιιΙττ «Μπι 1774-85,
]ενεπεΒοεοωνίΛ8επ παπι νΦοττιειι1ιε πιο.τωοτι επ που*
απου, Ματ Νεόει·ΙΜοΒε, ὶιιΙιοι1ὁειιᾶε. Οππο Ζωα”
εΡἰεοιἰο πω Βοσόπι2:πά Μπιτ ἱεάετἶΚἰτιτ1 Πι ΗοΠεῖιεΪ Μπι
βιύτειι.
ζ
›
. . '
.
› γ :
Τιιι1·ε ?'9ϋ:ίινίπεδ ω Ισπίέξ8~ πω» Η: ε6π άνω- Με
όοηΚεϊο νπιτΕετι, ννεΠεο, ενεπ :Με 1”οππέ-·ε ΝπρωέΜάαοΒ
Μ», εεττ σκι α: ντειι.8ι]ε το νοττ1τήνετί) θετι οιἰι 85ο ορ!Ξε _

=ννοΗτεπ , 8οεοΙιτενετι ει:Η]1ιοπ. ›

νεπ 8εἀειοΙιΕετι ,

@ετ άϋοβο :ποπ ΜΕ €οΒοπο·νετεεετεΙάο νιιτι Ιιετ ετ:Με
άπειτειΕτε2·· άει· θοάεάΜια ἱε; άει:1 πω: εοτιο Μ]2ε νειιι

,Ματ Με ΒεεοΙιοιπνειά, ντέΠαά ου εεπε Ἑνάειειἀειειτεῖἰἔε
Ἀντψε οπο 8εΙι1]€ ΜΙ ΒεεΜ]άεπ· Βον°ο11ἀἱεττἰε Τιιιυ άσου
-8ειο11ε άι158Σου, επι εοπιιά]άε εευπασ.Η:. νο", 2ϋ116ί(188Ποομ
Μάτ άε2εΠάο 8οΒτεΕετι,

πω! 11:ϋπάο1· εοΒοοπΈιεάεπ;

·εώιοοτι· πῆτιο Βοτὶἱπιἱιι€·ἀετ Ρ.εαΜεάι τιο8 :ΜΒΜ εειιἱ8ο

·ἰ:00ἱ11ἱοΙ1ἱτ18 ΒΙῆἱ`τ 8επἰετ€τι. Όπάει· άε ΒεάίοΙιτοπ ν:ιτι
ΗιππιΝο.ι Β.ικκ1:κ, ἱπι ἀτἱε ἀεε1εἀι νετ·νει9:, 2ϋτι εεπιἰἔο
_Ι:Μπε ετι1]ήεε, ΝνεΠζε, 8εΤ.ί]Κ Βιι:οι:Νιπ:ι:1: τε τεμ πρ',

αθω8, Μα, επι 2εω-ε;κ ω”. νω- 2οικ1ε21 Β. ν. μη!!
.θεὐοοτ·£εἔτοο£ απ” .Παίαε ιιειάιΒει1ε:ι.

Με .Ηοἰἰαπ.Ζἰ;9οἔ6

δΡεσ2αίο7·

πω:

νΑκἶΕυτππ

-ωειο.Κϊο ‹Ιε Νει1ετΙαπάειι ιπεΙ: θεα εεεετ άει· Βήτεοδ:ιε
Βεεα_γ-5οΙιτὶ3νετε ΒεΕε:Μ, `πνε1Κειι_- Βῆ ννῆιἰΒᾶε πειειέ ά

ΒοεΙεΙᾶΙιεἰιΙ επ ‹]ε τπωύετεπ νειιι':ί]πε άει8ετι, οΙ› @Με

ῷενοπκἰεἐεὐὶεωᾶὶΒετ·Μῇπ
.
ω: Ιιετ τοεηπιπΙἱε Κει·ειΠει· ᾶει·

Ηο]Ιωιόειε ΈιΒε!ιΞΙε!ει·ειώεε ΗεΕ ννετΙ: ννετιἰ, ενετι :Με άι:
ΒιιΗεΙιεοΒε θρεπτετοχ·, . Βὶξ ποτητι·ιει·ε υΒ€εεενεπ, επι Βαζω

«Με Βοφάει·ά επι· αεεϋέ· Ρι·οενετι ονει· εετι 8τοοἱ: ει:ιτιτ:11
Ώω18ΜΦωμ

,

ε.

'.

.ε ;,

πετ'.

·$

·

€

Τε· εΠεπι εμε ιήπ θε Ηοὶἰειτιδετε οτι‹ἰετεεΙιεἱ‹Ιεπ

Βεπ·ν·οι·άεπ ·ννεε·επε Βιιππιε τοεϊ.ε1ι επ ι·εΜετι, πισω· (Με
ΜΜΜ ΒεεεΒ1ήν·Εαι8ετι άειειτναπ:. Ψτ·ι·εεΝε Νοοπί
επ 0°ω-21Π-ιιυμπ ι1εδϊέιι1ε Νε! ΒεΕενιά.

-

να; Εεπ11επ, στη εετ1ἰβ: ‹Ιε ννειεπὶπεἱά Σε εε88ετι,
@επ άε· ΗοΙΉιωεεΒε θεεεΜεάέο1$1·ϊβει·ε” ννεἱπιὶε ενειειικ1ε
-Εσε.

Πε! έτεο!ε τπει·Κ Μ Ιννίπ:Η8 δεε!ετι παπι Ψεει:ετ.μιι ¦

Με έυοπή·οοΒΒε ΏεπέιωεΒυένειπ ΐεἰἱετι, 8εϊι·οιιννε
1ῆΚειι ά18.ει·εΗΒ Βεριιί: 11:Β: ‹]ε Βτοιιτιετι , τ·νεΙΙιε νοοι· άεπι

Σοε8εηΕεΙί;Πε παπα

ΗΜ ἱε εετιε οπείει·ΙξΚε επι

πτει·νεΒάιθ.ε Επ)πι1]Ι:, Μ κνεΙ]τε ιἰε δοΒιτϋνει· ιιἰτ' εεεηΞε
-8εΒεπι1·ϊειι$ε 'Βοε8ει1εωά·εο]: εειιἰε :Μαν ΒοΙι€“ι:.ἰτΙοΗ,
εποεΙι εετιἰ8 ννῆε8εει·ἱ8 8ενο18 ττε]:τ. Ηε€ ἱε βετ Ρτ·οεω
Φε:·όαα! άε1· ἔεεοΙὐαΙε11ἰε, 8εεεΒι·ενεπ άσοι· εεπ άιοϋω·Ξε
ΗεΗτ. 8ιικοπ ·8έπτά., ‹Ιε εο11τήνει· νοκ δε θρΙ·οπιω άι
.Βίοεί δε, Ϊετεεπἱἔάε Νεάετδαπάετι, ίε εετι εσωνετ

νε.τι εεπ' νεεΙ Ιενετιἀἱ8ει·Β εοΙ1οο11 ΠΜ ω! εε:ι' πει·
αεΒει·Ρεπ ετεπιΡεἰμ Ιω ννει·ρτ 2ϋήε μεά:ιεΙ:ιΣεπ επι Μάι
]1εετι;γ επι , πνε.τικιεει· Μ] Με! ΜΒΜ ερ κν:ιει·ΙιεΗ ΜΒΜ,
·τηει·εεδ;ιιι!ϊει:: ή εοΕΕε1· 2εετ ιἶἰΕννἰῇΙε Βοπννε2οΠε1ι πιο

ννιιε1·όε νεοι· άσε ι:ι1εει· @Με ΒεάεεΙ1τετι παπι ωπϊετετι.
·νω:ϊ Σου” Νεάα!απα'εο?ιε !!ἰε£ο:·£Ρεήπιἰπἔεπ ἱε εεπι
πυ#ει·Ε 1Έι νῆἰ ίοΠο άεεΤεια, Βε!:ννεΙΙ: πιεί εειιε νει·Βει2εττάε
ΒεἘαπΒεΕεΠΜΒ Με Πε εωειΠοιΒᾶἱεε εεΒεπι·τειύωειι Μη

( ω )
'ΗΜ - 17ιδ, (ά εειιι€ειιιιιετε ι1ιετ ιτε Ρειιιτἰιηιτἐιιιιἀε·Μ
τει·Βαιιά “πι” ειειιιτεε1€επτ.

›

τ

..

Τοτ επ τιιάνε.Ιτ Βετ1001°τ εειιε πουν ντιπ επιιιιιειν
τ:ετιβ:ε 8ετεετά11ειά, επι ιιὶετ ιιοιιττετ θιετ1τει·1ξΚε Βεττνν:ιειιιι

Ιιεέετ,_ .τιπ.ιωμ

Βοιωτια* οι: Ε.ικιτοιτ, ντιπ ινάει·

ετειιωωτ οΡ ‹τε ΥΘΡΙ085θ1'8 Τε” [ιεχι1επι εστιιιιιιδε διω

ρ|ιεπΒενειιάδνειιινωιωε @τα Τινοε ντιπ Με πω»
ερεΙετι,7 Η” Βάσει ναι» Παω·ίεπι ε1ι Ζω είε θι·οοτε ,
ετιιι 8οεά.

Β11.1ιι:ιιι:οιικ εεττ τιιι.τε? πειέετατετι 8εάιο1ιτειι

πιτ. Πιτ νιτειε εειι τήττνετε ντιπ ντοιικνεΙἱῇΕεὶ Ιεττει·Ι:ιιιιόε.
Ει.ιωιιι:ΦΗ Μ” (ι) επ Ασει·ιι.ι Βει:ιιιι εοΙιτενειι εειιε
Μετα νται νεττιατειι στ' Φωτ , πάτε, εοΙιοοιι εοιιιτιβε

πετ τιιιι€άι·ειάι8, 8εταΗει8ε τεΐετεετειι ττει· 2εάειι Λικ. Ι)ε
ιιιεεετε ορπιει·Ηιι8 νεΝΒειιειι δα:ια ΒιΔημι·&αι·2, ἰιιτιπεε
θεετειι, ω!!ωπ .Βασικά , ἰιι. ιιοτιτ ςιεετειι, ιἰε Βι·Ξευεπ
εαπ .κ!&ι·α?ιαπι ΒΖαπβααι·2 (α)
ω?ιιιτ

επ Οοπιεἰἰα ΜΜ

Βε Βεετε νειάετΙιι.ιιά.Μιε· Υεττπι1ε11 @ιι ᾶὶε

ντιπ Σοοειιιιι,
2ο1ιδει·
Μαιτι·ίτε
ΖὶιΖἔπεἰαὅπυ·
Ζῆτι τετι·ιβε,επι ειι
Πἰἰἰεἔοιιάιι
εοιιιιιιι€ε, Βιιίοιπαπ,.
ἰιι βετ

Βενειττιειι πει:

εοΜετιιι€επι άει· ΒόΙΙει.ιιά-.

εειιε πειιιιειιτενιιτ8. Μι ποεττ, ενετι 8188τ1' πω" δ::ο2τ,

(ντι Βεἀ‹ιεΙειι Με: ιιἰετ εειιε νει·ΒετήΕιιι8 ,το τιι:ι.Κει·ι,
$9811€8 τιειι τε πιει· Μι· εΠεειιιττετ σαι ττοειι ατετε]τειι) ,
·σετε βοετ;ιετι τιεΗ.πετιάε Ι:ειτειτττετε τοπ τοοιιεετε, επ, εο!ιοοιι.
πιοεΙι ετ]τιε υ.ιτνιιιάϋι€εΕι·ειοΙιτ πετ εοΙιεΡΡειιἀ, ιιοεΙι ειιιιε

(τ) θετιειειι Βημα.

7”επτ.

(ε) Ιιι ἀτἰε άει·τειι.ν

?"::

(Σ)

τη εεε «Ιεετει1.7

_ :_

;_

*

;·:

κ εἴτε!!

ί 84 )
Βτωμετἰῳοπ ΖεετΦεΜιιἱἩΒτιῇπΉ Μάτ Β1:ῇ οι:Ι.ιτει· 8ε1ιρεέ
ἔεΒειιπειιἱεεεη επι ειίννἰεεοὶἰιιἔ_ Μ Φί]1ιε π·;ζοτΙ:ετι 8εΒτειετ,,
οι1ίΦε ειωιἰ‹›ΙεΙ‹ειι‹Ι'€ο α1υι1€ι.411.

.

Δ

5 3;;; Ξεβ

.ή δ 1νΞεκαοιςνν να. ΜικιΝ· πω -νοστ ΌΘ1Ήε200ϊ ἔθ
άοε]βε βε_-Βεὑνοτ];εω1ῖ Πω ΘΩπιἶ Μ811πεη_._Μ& Ζἰῇ
παει 2ε1ῇε θΘΠΒ γ9οΙ1τῇῇῇ£ε2μἐἱΘ7ΒοοιιΒείπε-6ετι, άετ Μετα

ι·ω1ΒοπιώεΕΙωάΕ μΖὶ] °°νετΜμιιηζἰ8ἀε νει:εοΙ:Μεπισ Ωω:
Φάση, Μετ(,ρι1ήφωτοω«_Μεω!ώ

άι: ί8θ8011.?0€Ιθωθ

ΥΜΪΗ0ΙΪατι‹1Βεπρωοιμπή:ι.-°:ξζει$; ΔΒΔ @ύ 7'εμωΡΩρ
άεπ Σε απο οεαΪ.Δεοι· ·‹1εΡεἱΒεπ _6:η :εἀεΒῇΙ:ω από. Παω·
θετπιαπέοιω ὶ.ει εειιο Ρςοεί ναιμ11ορΒο ν!πετρΙσ !οοάετι
νἰειτ8εΙει1, πιεΕ.εοιι1ωἱΒο_ᾶι·ει8εΙὶῇΜ ΡΙαπεοιι, Βψοιαάειτ

Μαϊ ΜΒΜ "η ΙΜ: €ννεο‹1ε Βοεἱε; παπι· ονοι· ΜΕ εεΙιεει
πννειατιποοώθ, άειι ετΒέά νοι·ωάεωΙο, επ Ρτοεαϊεεἐ.
Παπ .0αυίιί ὶε ΑΜ: Βοϊει·, εοΒοοιι Δ] 2ῆιιε1· 8οεοΜεάο
ΜειειΙΐ·Βοάεπ

·13θΘΣΗΣ; επι εο111πύΒε επάετε νειαι

Βετο ᾶἱοΙπεΜΕΚαι 2ϋΙι 2ιο8·ωίηάετ·.

Μειειττὶῇ πω. :Παπ

άειι ᾶοΞπιιἑεψετι`ναπωΒειιν1χ ὶτἰῇ‹], Μ! Βε‹ῖι·ὶε.ἔεΙῇΚ Πα]
Ζρ_γ- 1ί]άνειΕ κατι Βοίίατιά; επι , νετέ.)ϊεΙοΕεπι πω: άετι Πω:
ΜιΕοτ Π:1·τωά.α , όίιέ11 Μ] ορνοΨάε , κνΠΙεπι πσνῆ Μπιτ Μιά
ηιἰτιεπε πο! εοτιίδετι ΗΜ δενετι, υΠ€οποπποη άίο11 νιιτι
».1·οο:ιιι·ῇΚ", κνεωτιιιοάο ιἰε Βεὶθετιἰε , :παπα το ΒεΙοοἱ`‹Ιο

ΗόοΒ1εοτει:ιτ Μπιτ νευεετ!. Ζῆ πανω· ‹ἰε εοΜΒετισότε κ7ειιι
νικ Έν1Μ·Επ, άο1ι ονε1·2ε9:Εοτ τσιπ Τ/ιοπιεοιπ ῇωτεεΗ]-‹·

Μάιο :ιφιἔοηειπιο νει·8εΙόάτ18 .νὸοτ Τ|2οπά.οοπ.4· 8ετ1ὶο]π
ω 2ῇ11οτ απ: Πε Ζ)απιε πω: άε εεΙεετάετε ΡεάατιΕο (1)
Μ.τι"Ιιειτοπι Η]:1, επι εοντοοπ, Με ῇοπ8ο γει·πιιιΠεπ οπι

2ἰοΒ` το νετπωπε1ωι, οράειτ άκου Μπιτ Έκτο εΞ8ειω
η» 1 (η 'Πιο άσεΡοεπ Παω

( 65 )
Μή, - Ιιετ παει νέι.ιι άε βειιτε,0ιε ει: €0επι νει·νειιιτάιδά
πετά, - ιιιοετειι νειιιειΙ”ειι ιιο0ι·ειι.^ Μ; ΙιεΒΒειι άειι

Μι; Ιιοοτειι Βεεειιιιινειι, νσειιι.ι·ονετ Λι Ιιιι.ι·ειι Ι:0ιιιιιιιιιι
Μπι, ια. Εει2ετιιιι€ειι ε0!ιεΡτει· εννειειιιιε; ενειιννει η Μιά
άει:ιιιι1, 1100 άεεΡο!ίεΙ7 Μπιτ €ε2ειε 001€ πιτε.τε, ιιε εειιετ0-ΐ
ειιιιιι€Ιιειά, 010 ‹ιε εοΙιειΙιειι νεται ‹ιε Β0Ι:Κειι Μ: 0ιιάει·-.
εεΙιειάειι. Βιιω:ιιιιιικ πινω ει· εειι ω” ειι ι:ειιοοιι Μι;

8ειν00ιι «ω, Ιιιι1·ε ιιιιεΠιειά τε Βε!ειδοΙιειι, εειιοοτ ω; νεεΙ
0ιιάειιι€ιε νειιι 1ιειιιε Βειτνπιε.ιιι1ιεόειι._ Μ.ιιιμ τοι Μπι.
Ψιι.ι> (ι) κανω σοι: εειιε άαπω νετ2ειιιιιαΕει· νιιιι (Π:

Ι:ιιάνε.Ε, ιιι πιει· 8εε01ιιιΒετι ‹ιε @Με Η008ιεετε:ιτ ι›εειιε
Ι:ιεεειιε ειι ΒεεειιιιειΓάε ιιιαΙι·ιιιι!όι·ι5 επι νιοεῇειι‹ιε νετε
Μπιτ" Δε. Μι ιιιιιιιιειι ει· πιει: όειτι 2ινιιικΚε 88ΙΙ18ειι

ΡΙειατεειι, οιιιτειιιειι|ιειιι€ειιά επι Ρι·οειιι.40Β,. ιιι οιιτάεΗ:ειι.
. Δ Η0τωι:εοει:ιιιιωι εειιε ιιιειπνε εἰταιπι2£ἰεεΪιε μωβ»
ιιιε νειιι ·όειι τει ἀει· Οιιάειι άσοι· εΠεειιεΡιεΕειι τε· νει·
νειιι8ειι. Με πιει Αειιι1.ι.τε, .ιη Ιιει: νιει·‹ιε ιωιιι€,
Ιιε8ιιιιιειιόε: Πι: !ιεΒ ν. ιπτειιει·0ιιι όοειι Εεετειι" ΜΜΜ
πει· @Με σπάει· Εοει0ι0ιιιιιέ ιιι€8εεΙιτοΙτειι.

[ιι ειπε

οοι·ειι άειιετ Η] , εειιιιι εειι Πει! 2οιιόει· ιιιιι2ιιις, επι Μια
ο0ιιρ!ει3 ειιιάι8τιιαετ ά8 νει·2εΚει·ιιι8 παπι εω1ιε1ε 2εινειι :”›
Με” κοιι0ει· εει· και Με Δε111ιιω Με! ,γ ' ΐ " ' :
ι·

ιιεΜεΙΙ: νεοι· ‹ἰε νσει·ειά πει· έσω ιε τε ννετειι, ε” ει!

·

~

·

·

· ; ιι

νει νιιιι Ιιει:ιιεειε εεειι8, άειτ ιι ω ιιειι ει8ειι ιιιοιιδ @εμ

ιιιιιιιιι; άιεάεεειι ωιιοε νι]Γιιιιιιιι 11εωεωι.ι Ήιιιιιιι:00
1-ιριιε ιιε.ιιτεεΕειιιιι€ειι ειι_τε.ειιι.ιιιετ]ειι18ειι; 200 οιι.ζε.:0ιιιι6
·

.

..

.

····:·ι·"·ι

Η0ιιαιιιιεεΙιε ά101ιτετε,:ιιι μια: ιιιι€8.νε ·νειιι Μωἐ διο”,
π.

.ιν
-

(ι)

.'

ΩΧ'

ΑΙ"

'-

Ει€ειιιιιιι δικα Μιιιιι “πι” πω.

δ

Η.
υ Δια`

'

?επι

Ι σε ).

.

εΙιέοΡ νοΙωω ονοι·ποΙΙΙΙιε να" Ουἱ‹ἰ£ιιο ἔσοο7ωΡρΞη&
@τι σέΙ1οά·ΡέΙπιύε ει: να ντε.ατάο.
.ἴαοο!›α απ; Βεῇεππ "πιο απ: ιοΙ;ιοση @Μαη

Ύσοτ ΙΜ ΜπΡεΙ·νω οι ΜΜΜ: ΙΜ πιω, @οτ @επι
Μι @πιο ΙηΙιατιιΙεΙΙ118 πω ΙιεΙ:εΙνο ©8800 Με, ΙΙΙ, οφ
Με ΕπιποΙιε ερι·εω.ΕννεπάΙπε Με Βοή8επ·: Ιω

°νεοΙ

Φο ΝΙ·οτΙειιεοπ ΗΜ."

·

ΨΙῇ ΒακΙισαντεμ Μαι", Με «Ισ Ιπποετάετ πω
εκει πΙοιινν Ι.ΙΙ:ΙΡοι·Ι:.
- Ι Πε ΠοΙΙΙιπάετε νετ8εΙΙΙΙιεπ Μ ω άσπ Ι)ι1ΙΙ80Ι18η
Βόυτττ. ΗΙΙΑ:ΙοτΙ” Η εειωτι ΙειιΕάΙ8ε11 ΙεάΙΙΙΙΙ, (29 μπω
Μό), πε άο νοτοετεπόπο ΙοϊερωΙ:οπ νετννοτνοιι το ΜΙ»
Ι Βου. ΖΙΙΙιο ὑαἰἰα‹ίε , Βοο.ῇε, Ι:: πιἰιεοΙιἱοπ Ιιετ εισιτιάοοπ

@Με :νωΕΙ;εΙιεΙ, ΙιετντεΙΙ: ‹Ιο ΗοΙΙαπάοτε Βο2Μοη. Ποτ Β
να.τι‹ωπ υιεἰεῇο - εει·ι ωεὶεῇε , ότιτ νο.π Ιοάετωπ _Ι›επιιἱ1ιτΙ

πετά; εοΒοι·οιι του Μοτο "τι βετ Ιενεπ νεο Βετο 1110ε
άει·; οΡΒονοε‹Ι το πιΙ‹Ι‹Ιω ιΙοι· “απου επι Ιτιιεεεπ παπι

Μπι νε.άει·; εοπτΙ6ι· πετΙοπΙτοπ-ναπ Μπα πιιοαΙοι· ΙωθαΒ
ερωΕετιιΙε; εΙΙ:.<ι 'Ιιεντοπάετέ118, πεεε:ιε εοΙΙοομΙιεΙά, Ιων
ᾶὶ8Ιιοἱ‹Ι, επ θα18ά; νιίοπάεΙΙΙΚ Με ‹Ιο πωωι, ννωιτιοετ

Με οι: ‹Ιε άιιΙ1ιοιι ιπ:Ιιίξω; Με: παπι να σρ οΙΧειι ττοιΙ
ἰιι Ιιοτ Ζωή το 2Ιοιι, 8αιοΙιι·ενε1ι όσοι· ιΙε ΖωιινεοΙιο
ΙππΙιΡοπ, επι 2εΙάεπ ΒΙοεΙΙΙξ ει· απιε εοΙιοοπε Ι:Ιοεττι, Νώε
:ΙΜ νοοι· Ιιειε.τ ΒεΡΙιιΙα ννετιΙ (ι). Να νετεοΙΙΙΙιιτ ει·
(τ) ΙΜ Ισια κά] Ιω Ι›ϋ Βιι.ιματ; ςΙοσΙωει· ιΙΙιι, τοο
'εξ ἰιι άι: ορΒιινε να:: Φου Ι1·ιΙιοικΙ , Με Ια «Ια Ι1Ις1·Ι18 Ι7οΙ€επάο
ογαιεΙΙΙ:ιέ άς( :Ιτἱε ΜΒΜ οοπΡΪὲΙΙεπ, :που οπιιειοιιννΙεειιι·ἰ€

Ι1βαΙειι.. ΒΙε, ΙΙ: :Ιω ΙΙ:ΙιοικΙ, ΙωΙΙΙ:ο:1 Μ] πο πώ τΙοοιιΙΙΙΚ Ικο
Μ__ __ω09"πεΙΙΙπ8 ΙιΙΙΙΙΙ άπο: :›
. . -----

ΜΙ 5ΙΙει1Ι.Ι] , - ΙΙιεχ ΙοοΙ:,«Ι πιω 7

·1·=`~

ΑΜ ωωπιιμΡω Ι1ου:ε -

_· Ι ( ›
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()
?ιεεΒιιιά, ικισ.ιιιιοα :λε ειιιάεινιιιάειι ναι άαι 2ο11ιετ Ικα

Μαι, οοιε σαι ιιιιιιιιιε!ιβεο νιιιοΙι, όιο :κι ιιι Ιια: Ζωα
νει·Βα·ετ, =αι ει· πιο εαι Ια:ΙιοΝ.ιωτ άσοι· Ιια ιοιιεε ναι:

παώ ιιιτεεάοΙνειι. Ι)ιιτ ιι άσε τα ναι εο1ιει·τιι αι ντο
ΠῇΗιεὶᾶ, αι σε μια πεσει 2ιο!ι ιιιιιι νει·τε, - πιω
τινι-ιι· ΜΕ νιιιΗιε ει:ι·αιό Μαι, ἱιι πο. Πο ισιιιΡοιι άτιμη

άσε πιειιήα ιιιιιιάειι ιιι άι: €οΙναι , αι 2οο νται! δειιι σα:
Βοοειε ννε88εάι·ειΒειι, ιιι ννεα·ννΠ ναι Μαι· Ιιει·ΙιαιΙά
ι·οοιιαι αι Βιάάαι. Βαι Και , εαι Επι, οι'

με! ιιι.

πο, αφ εαι ιοιι€εΒιιε, αει αφ απο Βετο 2ιῇ‹ἰε ιιΙοεΐ:
25ίνΙοοά, Μι νει·νο18όε Μια. 1ιι πιο, ιιι πιο! ι·ιαιειι
Μαι, διο |ιαι νει·ιαάειι. Ηὶῇ ιιεαιιτ Βια· οΡ ,. αι μια ε!
πιάσει· αι νει·άει·. ΟΡ αει”, δια· ω; 2ειΙ τα·ιιΒ 1:οααι ,
Ζωα

α; @τ - Δι Μαι Μ: 2:ιιιιαι: άσε Βι·οιιά να

ιι·οιιννεΙοοι - ιιιαι Και Ιιαι πια !ιαΙιαι: ‹Ιε 8οΙναι ονει

Από "αγ Μαι να Βιιι·εύιι€ Νιου,
ΒιιΕ ατοη τοπικ και; άιιιιιιι.
:Μιά ΜΗ] από ααα, θα· Πιο ΜΥε ,
'Πιο ιιιοιιι·ιιΓιιΙ ιιιοοιι ποσοι,
ἙΙἱιι€ἰιιΒ Ρα !ιαιιιιε ιιιιοιι Πιο σα” '

ΝΜια·ι: Μια ιιι μια: τομεα
'Πιο Μπι! ΕΙιιιιι:αι ο'α· Πιο νοιταεεε κα,
'Πιο ΙιἱΙΙονε Παω "Με @και ΑΜ Με ω αφ ο? Μ,
ιιιιω ει!! Πιο πιοιιι·ιιιιι8 Μιά·
Πι. , ὰἰε €ενοεΙΙ να. Μ] Ναι, αι καιω ιιε Μαι νει·
ειιιιι, πι! οι·ιε ιοεειετιιιιιειι, ω άι: !ιαιΙο @πιο ιοΒοιε ναι Μ!.

1ςιειΕ8ω οοιιρΜιΠαοιιμΙπωμι ·ιϋιι , ῇιι ιι.ιιιιιαι πια Μι. σοι·

εΒιιοιιΜιίβει

πως

?δ

( 68 )
εροοΙάετι Ιιειι - ετ Μια @ο άειι1 παω επάοοά. Πο νει·#
εε:ΙικάΜε εΡεοΙυοο£οπ 2ει8επ Βετ εει.τι,
:Με ]ει1Βά @πιο , ιννὶῇεειιά , "ο ΜΚ αΙι·ιιπά ,
Ευ Με εοἀιιιιτἰε οπο:

Εοιι'ε ἱεἀετ'ε ΜτΙ ν" νο1 εποε] Με” ἱοἀετ'ε £οι1ε να” οποιο!

:θα φαει:: Ποιο Μ! οτι εΙοΜἱΒ οΙ› ,
Ε:: εο!ιεοπ ο» 'τ ιιὲΕΙἰΒ μοβ.

-

ννεετἱο Μ! Χίο", @πμ Ρεπ-

`

·

πω ΙεωτεΙε ιοθήε εειδ

Βο πἱιιά ετει!ι Βενἱε σο Μ: πο:
Βε Βάνα: ΒευΜ:επ 'Ε εΕποά.

Ευ εοΙιἰεΙἰ)Κ να: 8ο άτοονο παει·
νοι·εμ·είά , άσσο 'τ Βιιιι.εοΒο Μωαβ
Ζῇτι 7εΝ·αάετ ιἰεσ Ϊ/αεἰετἰαπάσ Β: εειιε εοΒοοπο
@οσο νεοι οετοοΜετιάε νετοπτννοετἀἰὲὶηις,

ε1ι @πιο

(Με απ» δοκί οοιι νωπώδε τοΒοηΙ:ιαιιδοτ νοοι· Ν11:ονν·

;ωποε Οτ£οπ.
11οΒοοιι,

Βι· Ιονο11 1ιοΒ νεΙοπι , :Με Βετο εεΙτειιά
ΗΒΗ” ίπ 178θ).,> αι 11ο8 εϊοοάε πιω; εἱοτΙ:ο

ϊοοἔεποἔ€11Ϊ18ἱ€1 νεα Μπι ΒΡΙ'θΙΕθΙ1.

ΕωιἰΒε 2ὶῇιιει· εοΙιτΠἔ

πω ννετάοτι ίπ ΗΜ: ΒοοέάιιΠεοΒ νοτίο.ειΙδ ,που ι1ἰἱ8ο8ονοτι °
το ννοεπιεπι ἱπι 1290. ΤΑΝ »οκ Ρ.ατ.ικ εοΙιτοοΐ οε;ιο ἐνώ
σΡτοΕοηάο Ιοϊτοάο οΡ Βι:1.1.ωνιΥ, Δω @κι ντὶοιιά οι:
1τιοάΒο2εΙ νεο.

Ετ ννο.τε1:ι νοΙο Βε:Ιατι8ννεΕΕεπάο @ηδο

Ιἱπὅεπι @η Μπι ΒοΒοο!ιτ, ννἰοι·

νοοττΙ:υτεπεεεΙου πια

ετοοΙ:ε €οιήι1ἰοΙ1ἱΙ18 οηἱνειη8ε1ι @τη ἱπεοπᾶοτὶιοὶά ΒΙΝ
1.ό:·ι::«ε ωιιιοΡτειώ: εαπ ΒιιοΕΜ1:σ:,

1ιοιπετ ω! 2ῇτιε ΒαΙΙἰι18εοΙ1ειΡ ίπ 1806

πιο σ.ϊΜιε Ι:οτι18

ΒΑπ, 6611

(1) Ι. ΦΗΜΗ" , π.ι1ετ Με ἀεπ1ωΙΕπιιὸἱ8ιπη Νιοοωω ,Ϊ
τη Μιτυπιττοπ.

ν .ζ

ΪθΖ'!Η

( 69 `)
Μάσι· ::ϋπει· ντἱεπᾶεπ , ὶε ουάει·οοΕώάοή €6Μοι·άειι) Πέ
1·εάειισ.ο.ι· ( 1) , οι: Κτ.1:ϊκ, Με εεπ ακ1πω- , $ν°ἱετ1ε Βετ
ιει11Βεπι Ιοί ἔετᾶἱειιετι.

Νιιυννι..ιιω πτετι·οοε τιἰτ άσε εϊιοιιᾶετὶι18 "ή εσυ
ΜεΞιι εεΙιιιοΜ: , ο1β άο ειΑπάειοΜ επι Βεννοηάοήπδ.νειιι
8.118 111ωιπε1ι νειιι Ιεϊτετε11 οΡ ἱε ΨθΗΠΒΠ. -Ηἱ] πω εο1ι

ιΒει·Βοηειι, άσοι· ννἱο Ι1ι111 νειάει·Βιιιά ΗΜ; ΙἱοΙιτ ννετΙει·
€ει·ιι€ οτιτνἰιιε, Βοί:ντεΙΙ: Ιιετ, Μάο εει1ννέ:π Η: νοτετι ,

“τι ΒιιΜοΕΜπά Μιά @μπω
1πε1·Ιεννειαι·άΨεϊε νοοι·τΒτεπ8εεΙοη

(α).
@η ,

Νιι:σνν1.ωποε
@η Οτίοτι ,·

πνειειτνατι εε:ιε Βιι€εΙεοΒε νετταΙἰιι5 Βο8εύεπ ἱε 8έννό1·άου;
επι 2ῆτι Πει·Ζω18 ΟΡ ιἰεπ .Ώοσό πιῇπω· Βο|ι£ἔεποο2ε.'

Ηἱ] νετννὶεπ·Ε εἰοΙι έζι·οοϊο οπὁετεοΙιοἱᾶὑπ8 άοοι· 2ὶῇτιο ννῆὲ-'
Βεεύ8ε Εοτιηἰ8; τικιο.1· Μαΐ ἰ1ι :Ιω οι1άε1·όοπι θεέ άστ
Η8 ῇετειι ,

νεΙε1· 11οοΡ ὶι1 πιετιἱ8 9Ρ2ἱε!: Με και· πω.

Ιωάο. ν” Α1π·ιιεκε 8οᾶἱοΙπειι τοστ Ηυάει·επ ΒοΗοο>'
το11τοτ άο Μπα, ννεΙΙ:ε οοἰτ ΒοεοΙιτενεπ πετάω. Ζἰῇ'
2ἱῇ11 @Με ΚοετοΙῇἙεε 1ιαΙειϊετιεοΒαΡ νοο1· ιἰε ῇουἔά ΦΠ”
ΝεάετΙειπάοη. Ζὶῇ οηᾶοτννὶῇ2εη άιε άοι1Βά ἰιι εειιε εποπ

νοπἀἱΒε ννεΙεΡτεΚειιὰΒοὶἀ,

οτι εἱῇπ ἱ1ι ΗοΠωκά :Παπ

(ι) διπω.ι: :Μισο δοαΜΜε , Μ· οιιὰετεκΒεἰἀἰιιΒ πιο επι
δετοιι Μπι €εΙῇΙιεπ €όσωπιπι.
Ϊετ£.
(α) Πιτ Βεἱπεἰιιε ΠΠ· ΡΙιΒιιἰ:ι @τα ΖεἰΦει1 ,

.

Πιτ, βοΙι:ι «Ια ΕννἱΒἙεεἱτ, Βοεπι15Μ ειιειιιΒτεἰτειι
Βἰε Έ'ΗΒε1 6ο: νετιιιιυΒ. Ιο!ι ΜΜΕ , νοἰΙ Πιτ ωἱι· εεἰὸ Πι `ικ:Βι·είΒεπ νοτἔεἔειπΒοπ,
Ψ” ἰτ:Β ξῖὶι· ΕΜ· ΜτΙ ΒιιΒιιι άιιτ·ι:Β ΒοσΒόευΜ:!ι ννει·ά ει·Ιαπεεπ,
Μι κιιεἰπευιι νιάει·Ιππά ει·όΒιιεπ πω! από ίτεἱ

Β888 ειπε Ροᾶεἱε Μι· ΙΩεἶΜτ· ΜΜΜ· 883,.
ΟΡία.

ί 70 )
Βει:ειιά _, άειιι Φ: Ηι·ιιιιισιι "τι τ» Ψι2Ιο-εί Μενι·0Μ `
Βαι·ύαιι!ά Ιιετ ω” _ιιιιι, επι άι€ ια! νεεΙ.8εεε€ά. πι”
δ2αι·:·ετι|ιαπε! ε» εειι Ιιει·2ειιι8 ναι; 00 νει:ιιενεαι:50
φοιτ; ειι 11ιιΜο11ιειι ΕΜ: ιιΕιιιι., Βε!ννειι:,. 200. νει·ι·ε ‹ιε
ιισμωεω1ιε ΙιεΕΙιει·1:0ιιάε Μάι ιιιιιιτι·ειετ , 11ο! ιιιεεετ ιιι€ε-6
:παπι ΙιεΕειιό. π. Μ; 00110011 Ιιειιι Βιιι€ειι ινικιβ'εΙ.νοοι
εεε, νιιιι άε ννεΙΙιιιάειιάειε σ.ιει· ιιιεεννει·ε Πι.οΙι1ει·ε ιιι 6.0

Νεάετιεπάειι: ε01ιο0ιι θε ιιινΙοεά "κι ΒιιιιΔειιιιιιιά που
τω) σρ Ιιειι·ι νειιιιιεἔ, Μπι ιιιετε ιιιιιιιιιιΙιι!εει· Δω, ω»
ιιε ΒενοεΙειιε νει: νει·εεΙιειάει:ιε ειιιιει· ιιΕι.ιΕΙιειι. δε· ιε: ει:
εειι, Βεζειιιιιειιάε: ιι Νεάει·Ιιιιιά ιο ορ8ει·εσειι;" ΙιεΕννειΕ·
εειιε ικ:1ι00ιιε ιιιτΒοειειιιιιι8 ονει· ιιειι νι·ει1ε νεα Μιιιιε1ει·
00. (10 0ιιεΠ1αιιΚεΙῇΙεὶιειᾶ νο.ιι Η0Πει.τιιι
Ε: ιο εεειι @κι Μαι 8εεειιιεάιιιιιιό.ιΒε Β0ι1ννοι:0ιι
Δε" ιιι ιιε Νεάει·Ιειιιάειι) ε.ειιιεεΙεει·άε Ιει·οιιιιΜεΙιιιινετε, επ
εαπ ιιιόει·ά:ισ.ιι ιιιιειι·ειι€ε νει·2ειιιιεΙε.ειε- νεο ίει!ειι ;·ιι.ιειειι· πετ
ει· οι:ιιιιι·εε]εΕ., ιιι άιε 8ε2οιιιιε ινήεΒειςεει·ιε, κινει!ιε εειιειτ

οστόεεΙΕπιιάι8επ επ ννειιιι;;ειιμειι ι:οειε πω: Μπι ίεννειι
ιι€11 00 ‹ιε ΜΜΜ νεα Με νει·Ιει1ειιε, ειι άει· σπάει·
ι0ειιιι18επι πιω· νιιιιιθε Βεοείειιεει·ε Με πω' Βιι τε ωο

ω» , ιι001· ιιε _1ιιειιννε 0Ρνειι.ιιιι€ειι οι νετἔειῇΚειιτιε πι
ιιιειιειεΙΙιιιΒειι άει· εειιι·ειιιιιει·Ιιειά. Πε Πι.ποι·ιε πω. Μ:
7ετόοπά επ έα δπιεεΕε·σάτωεπ (ίπ .ΖΝΤσάει·ίαπάεο·|ιε3

Σεφ”, νιιΙι·(.Ϊ.
τι: ννιι·ι·ι-:ιι, ιε εειι Βενε·0ιιιιει·ειιιι
π·νειε.τάι8 Με: Μάι .ν0ΙΙιει·άιιιδ ιιι`ΙιεΕοιιἀει2εειὲειι πω
εε.ιιειι Μι: ιιι ιιε Πειιιιπε Βιιεοιιρειιιιεριειι.

Με: ιιιιιιιιει·

εε ωοωθ 8:«ει «ε» 782·6επ2ιέόε9.Νεάει·ΜΜεπ' σα;»
Βπει:1.ιιι:ιτα·ω Βε θεεο?ιιέάσπίτ υαιι·θι·αα/'Μ$
ἰεπι σα” ΠοΖΜικἰ, Βοοιπσού/ζοπίιι€_, ιιοοι·
και, κιειι ΒοεΜει·πειιιιεΙειαι·,

έιι:1:ιι

ισ εεε εεάειιΙιετιιΙε νε.ιι

Φ π' “Β
8εΙεεϊιΙΪ1εἰάζ Εΐ2ΐεπ άσο δε πωω»εε άετ”ΠΝ!απάξοΐιδ
δ£αὰ£εϋεἔετἰπ8· ω: 1098. όσοι· (Α.) Κι.ικά·5 Κισπν
εκανε! ἱε Εεεὶιευ· ἱιι @με ΜεοΜΜ, ΗΜ Μ! Βὶῇ ιἱε Ηο!!ειιιιΒο11ε θεεεωεάεοΒήνετε ' 8εΒτιιὶΚεΙὶῇΚ Μ
' Ειπε κα* Μτι8ρταεΒ) ω» εεωΠ88οΜει τεννοι·άεπ·
σπάει. άε ΙιετεϋεΠετε άει· ΗοΠειυάεοΒε [.εάετΚιι:ιάε, ᾶὶε

άεπι ήιεεετεπι ὶιινΙοεκΪ Βε!ιειά Ι1εΒΒεπε @σε ερι·ε14εΙι εαπ
Μπι :πετ εετΒἱεᾶ; νε!επ τω: άε 1ιοοδε0:ε ΒενοπάεΗ:1&
Ζί]Ιι Οιαἰεπἰοπι ἱε· δε ΜΒΜ νετΕεἔεΙιννοοτᾶἱΒἱιιΒ Μ 2ὶ]1ιε
Βψεπάει·ε
θάε εαπ θα!
νετἀἱεηεἱεησ
σηίΒτε!εεπιΑΜΙ
εοΦΙπἰἔε
150: (Β·α/',
να; άεεπι!ιοο8ετε
'απο εἰ
δετιεεΒειρρειι
θάε Μπι α'ε άετ
Ϊ0ὐτ2ἰεπἰἔἰιεἰιἰ.
ἀἰεω πἱε£,ΗΜ;
ε?ε11
18.ϊετ0
ΜΗ 88άεώ!6·ν8.11
εϋπε ΙοοΙ5Βωιιι › ννιι6 Με νεώετέτίτιδ «και ΜΙ ντεεεει·ε:·
πάω Μ Ι:σε8ο1ι, ωετ ὶ.ιι :Μπι ιιἱετἱ8επ 8εεετ 66138 11εικτοΙδεη' Ρε εεΒ.ιήνεή, επι πω ΜΗ ονετ8εΙενει·ά ε”

@Με τ:11Βεάοήάε 82π!ίυποπϋαδίΣείέ , ενεΙΙιε @ξ έ!ε ΜΜΜ
εφ
επ άε
ΜΙ;κνῇεὶιεὶά
εὶτιά 2ῇιιετ
Μιά τε
ΙοορΒεε.τι
οπάετάτιιΙεΙιειι;
ἀὶε· Βειςοιε
κα:1ε δε!
νει·Βετετει1

. Ψὶῇ πιεει1επ ενει1ντεΙ @Η άε2 ?Βέττα Βετ νετωο8επ

Μιά, ιὶε ΑΙεκατιἀτῆτιεσΙιε νετεειι Ιω τε 1φορετι νεα τ1ε
1ιειι ΙσπεΠε1:ιόε :ετιεὶε, -= εειιΕοοιιΞ8Βεἱ‹Ι.

ω: Β άε·

μεσω νετᾶὶε1ι8ὶε νε.Ι1 ΒιωΕεπιικ, ιπε3: ΦΜΑ Με! ε]
το πω· ἱτ1 ᾶε πιοιίε εεννεεετ ὶε, ΕΕ1Φε θε νετ8εΙὶῇΕε1ιω

Εἰ Βεετεε;τι πωιιικνεΙίβπε ωε1εο Ριιιιτειι ναι: νετΒεΙῇΕἱιιἔ
Με5611ε11 Βάι Βεἰιἰειιε Β11ω1:Μπ112 ὶε` εΙΙὶ]‹Ϊ ο6τεΡτοιι1τε
@η εοΒοοπ @κάβο οιιτεεεΙππαΗε; εΙάβ Βε1εετά,.
εε!:οειι
οιιΒε:οιωεπ; εΙϋῇᾶ. Βε1·οει·ά άοοι· εεπὶ
δει: ΙιετΜο82 Μπι ΙίείιΙε οί' νοκ Μπιτ, ωΙωω Βε2ιι$8επάε·
:πετ νει·ειοΜεπά ωεάεάοο8επ σρ ΜΙ; ωε:ΜοβάοπΙ 1ιεάετ

ι Π' ι
το Μαι. ι: Έι:ι·ιιιι ιι εαι 11ει.νοιέετ·ιιετ 1)ιιιιιοΙιε Βο!ιοοι;
εοιιοσιι Μ; ιπαΪιιιΕιπιιιε .ιιοιιι· ..Β" Υσιοπέι·ιι Νεοιιι€εάεισιι
ται ιιιει8 ιια·ι€ειτρΗ:ιαι @η ·Βανοι·ιιιιιιι· @κι 6αι πινει·
αι ΒενειΠια, ?Ματ .αφτα εαι εεΙαπαι ιιοιιι·ιινοι·; εαι
:Μαι νιιιι“Βαιιετε αι ιιιιιιιιοιιιιειιιΙιε άειι€ιι, ιγιαι.<ιτ ιιιιιι
εοΙιιιιο αι ιιιιιαιεοΙιειρΡοΙῇΙω ·ιιιιιιιιιιιιαιάιιαιαι ιιιιιιαι
ωαθι ται ι μιαιοοιι αταε·Ι:ι·ειέτ ιιαιΒειτ Μαι 2ιιιιιι ιωα

σαι ειαιΒοιιαιια ιιιιιιιιιι πια: Μ: ταιιονοιιαθεεοιιι·ιΒ
Μπι ΙΕ] αει 'οιιτ.·ᾶοιι'υ!ιοο8ετοιιἱ τιί·ειΡ απ· ιιιιόόοΙιιιιι684
ται. 'Πι 72ε1τέια·.8ΒΙ686λιιαά Βια; Η] €ιαιαι Ιειτοι·αι·ϋά
πιο! Κιιιιιιιιι-αιιιι ηιιιια· απο ονειαε1Ρω ?και πιο: 8'ΡΟτν·

και: Μίνα σαι3]τοΡαειι ιοΒαι ειαι ειιιι·άαι Ρα. Γατα

ωιαιι, Με αι ΜΜΜ· ΗοΠαιδα;ιιο ασια, ααα οιιιια·
6ειωιιν1σαινιιιι εαιο ό6ιιιΒο αι: ιιιισιιιοται 2αιαιιιιιάει 'το

ιιιιιιιιιΕ Ψειιιιιοσι:5 ιιῇιι6 Μαρια· ιιιιΐαι ἀαι με ιιοΙάτιοι·
ναιιοόιάιπέ ι30νι7ειιάειι, Εοο1$:·.πιι:πιτίιά. οιιι ,ἔ αι ιιεΒεειζ

αι φαι; Μα ια ι›ωιω @θα Βοιιιιιεειι «ω»
ειαιέάξιο Βαοάειιει·αι.
Μ να·ιιιιια·ιιιιοιά

`

' ν· ·=ι ζω

Η

ι·

.

Πιιι.ιαιτε·ι τ· _ωω ι ΜΜΜ-ι

Μια ναιιιιιαιιιιιαά 2εΙΙΒ,Β- ια ααα: Με το. εοιιι·ιιιτειι σαι

α οιιιειιιιιάιΒιιέάειι, ΜΜΜ ιιαιι οιιιι·ιιιΒάαι, .ιιιιιιαιιι αέιιι4
θα ειέειιο , ιιαιι ιιι:ιςιει·σοΒειθιειιάαν6ιάισιιι€ειι. 2 ` Ηιιιια16
Η αιιιαι τα!) αν·αιιι·ιιιι· εοιιοοιιῖἑτ:ιιι:Ηοιιιιιιἄ··ιιειι παω
νοι!έσΒεαι: ·1ιαοω ).
.Βια τιιαι δια·ιιοΙαι Μα ι-ιιεει·εινειιΕ
και ἔ- σιτι12·ννεο8.νΜεηιε.ιιά Μέι ικιιιμαωΒιιιΠωΟΨΠε
ι·ιιαιιαιιι ·ειιιι(ι)ζιιιειωτιια:ιιι· ιιοαιο.ειι:εΒέίοΕΕοιιιι ιη Μια»

αινννω-άό·ειει·Ι:ετα
ιισαιω-·Βαιιιεωμιια
άειιιι··ιιιιιόεωνΜιιιιιιειιιαααεοΒ
ω· @με ῷιαιιἔιτειιιι να;
αν
σπιιιιιμιιπὲιιὲιιιι-ιΒιι·; πιο Με ΖῆιιεττιἔιἱιιιϊιιΕΙιιιιἔοιι Μπι απο-κ
ηιιιοιιΙιεΕιΕιιέιά! και: αει·ιιιφεειι ·οι·ιτιιι·εὲΜ. :- 1ιιιιε Βενοειώιιι;

ί 75 ·)
φἰῇιι ονοτυσσεΙ εΙτἰῇ‹Ι ειιἰνει· , επ @πιο εοΒτὶΒεπ ΒοοοΒΞΗ ,
οπο ειι;ιάετειι τω! θεο Ιιοο8ετεπ Ι.ι·ειο, άο.τι ν7οειτ0Ρ Β.ἱῇ @Η
οτο11ό, το 8ε]οὶἀο1ι. Ζἱῇτιο Ιίοδίαπείεο?ιε Νει£ἰε ννοτά εεἀιι

@Λάο άο Ει·ε11εο!ιο ΒοοτεοΒειρΡωοεάιοΚ€. Ηε:οξε εειι ΜΜΕ
δε
ιἐ8 ΡΙεἱἀοοἱ
τ1οΠε εϊειαϊϊό.οι.άο
ω· 81ιμε1οροηο
.ήτο ΝαἑυοΖἑοϊοτοἐιιὶετἱὅἰπε
νο]Ι:ε , ννεΙΙ:ε 1Ζωέέ]ι Με νοτ

ννο2ε11 Ιιειάϊ Ύθειιέρροι·; ;Ιο2Ροέιά1 νεο Παω:: πι! νει·
εοτετι :ἱῇιι, απο] :που τσάι 1108 Δ:ψ1οτ ΉιᾶειὶΙεπᾶεΗείᾶοἘετ
άειιΕοιι: εοΒοοιι ει· ωηΞ8ε γνεἰτιἰεο

2ἰῇιιο_ΪιΙεἰοο;ο @τετ

Μπι εὶῇιι , Βς_ .Βοοσ 'Ε, η ¦&ο_βε$2οο -εΡοοιἰὶ8 ετοι·νειι
ειιΙΙειι.

001€ @ο ΔΜοπἰπω Ρἰπ,ξ ο1:ιΤ1$ι2οηίω.'.εαπο

Μωβ 2ἰῇιι πεπεοΜυΙΒ Βοποπιά, στο Μ· Ισα Φε:ΒΙῆ·
πο. Η:::.Μειιε ισ6οι·Η11 1818.- ' -'; 1 Σ : 3 ! ·

τη Ευ.πωειι ζώ· Βο8ξέτοε ΠΜ οοεάετείεέη; .οπο ο1ι2ο
Ιο2ετε ΒεΕεπά το .πισ.1ςο1ι'πιοΕΔοουοτιῖΙιεοτΙἰ]Εοη,Βει·2ξιιι€,
ΒετάϊεΙά: @ατι α'επ Β|ιῇ°τη νο,τι Βο11ο1211 , -οοτι ποάετάοΙιτω·

νεοι :Η ΗβνειΕ, ᾶἱε εὲηἰΒ6 ῇιιιεὶι Μπα ΜΒΜ)

η
τ

(ι) Η: Πιο Βοτειιο τεεἱοιιιΙ ετουι:ητ. Η: :ο .

; .Ξ ;. 'ο '.

Τοετέε εΠειπ:ε ·· Βειωίπε ΜΗ Μιά ΗΜ"

`

]Ϊτ Ϊ .?

Απο Βιιε!ιΉ. '.ΠΙο.εειΙοι Μ” ·τοΠά Βάσω ·ιιίο ,' ··- Μ(
ΠτιίεΗοτεά Γτοπι Πε νωΕετ °ωεω, 1
χ., ..ζ μ.
Μ: εΜ·εωτιε Πιοἱι· ωιοἰειπ ;:Βοποο1ε νεειἱετι
. . .το Δ, Χ Ε...

.Μιά φοιιεεοά ῇογομε.1ζεεξῖιητε οτῇέἐῖω!ω| τιμ .η
*Πιο Ποονοι·χ οἔοτὶοἔο οέ':1!ιο ερτἰοξ “β Μ" Κ ¦ ν: Π.
Το Βια: , ΜοπιιΕ Βο211ητά,5]:ήης:δ:ΙΧοξ.1ΒΒοοι·;
.
.
.

-.ί ζ

ΜοπιποΙι ο! εξτεο11Μι, !”ι·οιπ @οὐκ @Με , .

! - ,

πι» ωω31Β, ΜπεΙοι'ετ «απο ίξο.11άοιμροε&Γ

) _' “

Οι·, 80ΥετοΨη.Ιαέ έ· ·όψ1°έ Πμέ:πέϋο;.ιε μ "ω... Ε ” -

Ιιονἔἱνοο οι-ωΡεηω, τμωμ Ϊ ··ἱ'

"
Με· ~ ανω Ψ

Η

Ι οπο
Βιιχε ΕΜ
Ρο.©σοδ
δηε
ιιΙ.›οι:
, Μια
Νη.Πάπα,
@Μο
ιιΔο!ουδοά
εΒοι·ε; η' ζ ο·.;ί ί-1 Πο

Μ] Μπιτ;; ε1πιπ15 πιο ἱιωῇοχ ω1εΙατοπάετΙ, - ΑΜΣ Η @τομ 1ο ῇοχ πο Μοτο.
_ .

· ῖω. 3
.. .'

‹ π ›

¦

Β........ω ·-πωε όκεεωι;τεια ω ..Ι.Μ.
'ωι..ε........ι€4ιωοώμ · ω ...ω ...Μι 6...ιιέ_
Μάι. πω: «έξη ἔεπιἰε Κειιε8:Ιιε&τ: Διει.ϋι τε. ιιειιιΒιι. -Ηί] Ισια
.
··σε.··

Δ

'

-

Μ: . ρ

-

.

.

κ.

>

'··ο

Μ] ΙΜάι ο? μεση , ιιιγ ΙιιιιιιΒΙο άνιεΙΙἰιιέ,

Δ

_· νει.» ω. @Με ......‹.ι @ο ΙπἰεΙιϊ,

_ _'

,:›:·.;:

· ·

'ψ

Α·

ι

-

4.6 ΜΒ ="διείδΠιά κοιιΡε δο!ίεΒΕ,

/ .- ::Ϊ

5ωιι°τ1. Μ0ΠΩΝΝ8,-ΡΟΜΜ 01:0:εΠϋιε ,·

ω· ·

ί ·· ·

Ύηιοιι φαι· ΗΒΗ !ιιιΡωτ Μισο:
Οι· ΜΜΕ Πιο πανι; νιιιιΙτ «π ειναι,

' 5

'

Ν.. ιπι1Ιωά Η Μπι, @ο ΜΒΜ ο? Πεεινειιι
-=.τ·ω Δω! ...Με Εσιπιιμ·ΑΜ Μ· οιιι··8ουεήπ .

· .ι ' .·1

-"ῖ·ῖιτιι ωνιτ εωιω ..ι·ωω-αι:ιιιω,

›

Με ιιοιΣ Φο και” ιιιγ ηοφπΙιἱ6Η και”
'_ ιι1%κιμι @'80 Βισιἱι· ςι·ιάΙο-έ!ιιιιιΒοι· 3 Δ :

'

:

> _
7. .. ί,

ι

Βο]Ι `Βιιο]ι ἱὶε πινω _, στο Ι ΐοι·εεΕ # ›

·ιωι ει... πι... ω Με ω.

··

@αιωνα
θα!! Ι Ειναι
οι° ιι·ιιε1εά--άιιη·-!εά,
ΒΜρ-Βοεειω Ιιωδ.

Θ'
Π;)

ς

,0.εω ΑΠ το!ιοΙΙιοιιε Πιοιι8Ιιιιι Επι: Μιτου,

. .

Απε! Μ" -· ιιιιιἱ σιιΠ άπο' Ι'ιιτ!ιθη. σε πω!

.

-

'

δε] ..ιι Πι] κά" Κω, @Με Σ'ω -· Μάσι ·- ΕΜ Μαι Μι Νιου πωπω
Η Μ" - Ι οΒιιῇ Πιγ ναι!!! . .τί

.1
:

.ΑΕ ΚειΕνη!ι, ιθΒετέινι6: εΠειιέ:αι

.ι

ΤΙΜ: ννε!ι:οιιιε5) ΒΙιἰιιε,_ἱβ··Ιιἐἱ· -ἐΜιι ΙπειιεΕ ,

πω., .και μ... _ι.....·...ιχι.ι- ·ι...·..ιιιε.. , ' · π
ι πιω κή Μι"... _ίιι 35%ιτ.
_
· ` · _ ·
Μ] @Με .ιοί εει;τω ...ω τ.πιπ_ωι.ιμ_
ξ
Βεεεἱνε ι.ιιδ.€15 Μ” Νέα;; €·ςιιιι4
.Από ννΙιειι εἱΪιιιΙεξΪ

_

“μι

.

.
Η _ Με '

Το.ΔΜι·
ΕιεινειιΙ_γ
σιντι με”
@Η ἰιι
οΐ|ιπο
άεινέδι·δΡΒ
Βιι·Έια.. . ·· δ ί···ί ·›:.:ἔ έ.
Οι! Βιιιιιε! Πι;; Μπι: 'ω Μι” .ιιω1 Με .
Ο πιο Υ ιιιιιιι'.μ ...Μια =-- Ηιοιι` ι:ιιιι'ε2 Με! Πιαπι , ····

ΤΜΑ Μαη ει·ιοί"ε ἱιιωηιτε1α.

έ*

Δ

Λέ-ή

έ

_

-ν- --

|

·
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Μ· ΛΗΘΗ ωιωιιωσιε

ιιιετ<ι€ιιι ει· Πι

ιιιιιιιιιιτειιιικε Με ει; @και ·ιιιιιιεΙ·ε ·ιω εεε: πιιιιεΙΡειε

ενει·8ειιτεΒΜ 1ιεωειιι·ιικι «οι άνειιιιΒειιι ιη πιια:ι·ι· Μι
εκει

ιεερεειιειεεμβε:_γειι Μ εεει·ιι·σει· 2εε·ιιε.ειινν-

ιεειιι·ιΒ ερ ιε ·ιιιει·ικειι,ι ω ήπιε °σειιιιιιιιιεεειιιετ Με
ειιι·01ι.ιπειιιι.ε

μια ω; ΨύΙ1€ιεΙΝ0ιι0 ιενειιιιΕ8ωε επι

επιε.ι·ιιειτι ω Επι: _ιιι·ειι8ειιιε

Β. ιτειι:ειιιειι= ιιειιιιιιια,ϊ

επι σε εεε πιουν:: πιά πω. ιεττει·ειι θεα εποε £ειισιιιΖειι,
ι )

Από. εκει ιιιε Με , "Με ειιι·ι.ιι'ε 8ιπιειιιι0ι0ιιι
πω και Μειωι, ιπιιειι ιιιιε ντιπ; Βετο
··ι

τω ιενει_γ ιιιιιιενειερεά ιιιειιιιειιι
"ειι-ειι·ιιεΕ ιη! ιιειιιιι - εεε Βιιὰ ε. ιιιε
Ι πωωι1 ιιι7 ιιιιι.ιι€ιιιιιι·,8 ΜΜΕ ε· Με· 1ιι0ιιιει· ..
Βωε ιιιε ···· από Με. Πιο ειιιι:ιιιιειιιιιε ειιιιά - ι.
Έιμι: ιιιιιτ ι›0εειιι ιιιιι:ιειιιειι.

: ι
..:Η.

_ . τρ'

'
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υ

Ύνι1ει·ε -- ενιιει·ε εειιιιι Ι ιιιινε ιζειιιιιι ειιειιιει·
80: «Και ···· σε Μ? "ιιτνΔε ειπε) 10 πεσει!.
Ύνιιειι·ιιιεεε. εε ιενιιιΕ· Βιμ ιιθυΒιιιω.
διι0ιιιιι 1 ι;ιινιιιε νιιιΔι θεά ιιιιιιειι?

ι Με ι.ιιειιι ιιι ιι ε0ι.ιιιιιειι ει".
πο” ιιιε ννιιε επι ιιιι: «Με ιι ισειιιεε
Οί ΒΔω, ενιι0 ειι ι·0εεε 80 ή

Ι νιειιιιι`ιιε; «πω. εεειιιι Μέι ειιιιιιεε,
ιι ν Πει· ιι·εειι ιι€ειιι ω ιιειιιιιι ει” να.

ι

Ι ιη ει ιιιι,'ε ιιεειιιιε .··· Πιο ιιιει·ι·εν

.

. 4

η ;_ ι ,

ιό ενειε0ιιιε. 111 Με ι°εω·ω ιιιΒιιι
° '· Ι' εειιιιτ Με εειιιιι νιιιιειιιιιι ιιειισιιι ·

_-ΜΙ· ιινωάω :εαπ οι σει·ι·ενι Αεεειιιιιιιιιιιειι.

·

- ·- ι

-

Με Με ι·ινει·, χω"

Πειι. Ρι·εεε, γε ιετιιιιειειιεε , πι] κιεειιι·ιειι
ι 0 ἰιζ'.` Π. Μ::

ΜΒΜ”, Με ε"ει· ιιιε ιιι·ειιειι-ιιεειι·ιειι.

ι › Με; πω· απο· δικια, πιει νει Με ιειιι·ε.
Πει εειερι·ειιιιειιιιιε ιο Μ: ιι.ιω, επι Με ιιι ν: ι·σεεειι.
'

'

ν ινα.

.(_ 78 )ῖ
οιιιτονοι· ιη ΙΜ: ιι.ϊ8ειιιοειι Με ι·εάειιοιι ἐιι άε ιιιΠιοιιιι€επ
ο;; Με ιιιο.Υιοιι. Μετ Βιιιοπάει·Βεάειι Κατι Μι 2ιοΙι ιιἱετ
ιιιΜ:ειι: Μ. ομιι€τε παπι άε2ειι Παει

ω.) ενω ει:

τΙο Ηεει· .ΒΡσπέ|ιαπι άεεό , πω: Ιιἱῇ οικω· νναϋειννει·Κειι
.ω Πε :Ποπ-κια ιιιοιιιοΙιειι- 2ἰῇιι πω, αΙσ.άο ἱτοιιι-·
μπι άέει· σ15ωιωι ,' έενοτιιιά οιιι'Βοοιιιειι ωι·‹16ιι ει·οιιιι
Μι ννι·ιιιδειιό. επι "Μάι οΡ ιο ιιοιιιοιι. ·

(ι

γ

Βιι:ιιι:ιιιιισιι; ει ᾶσ`ΟΡΡετνῶἀΪιωτ ναιιΠοειιο πιθανο

ειι· πεονιει·ειιάσΕτΕΕεΒειιδέ Μαι ιιιοδο Μπι ΙαΙιειι, επ

Η] ιιιοι;ε ικα ιΒιβοιιέιι - :πιει
οέιιιιιτιιιιιιιτειιά
ιιιιιιι; Μ] πιοΒο πιει 8ειιο8τε νετννῇϊειι ονοι·Ισ.άειι νυστ
άειι - 1ιβ ιι άοειι.ιοπεεειιειαειιιάε μεθη ει·οοι δοιι€ει·. .Ηῆ
ιι εειι 1€ειι°8]:ἱ0τ , ΙιειννεΙ]: - άοϋι ναε.ιιινϋιειι επι Μείωσ
Ι:ιειι·ε πιει Μαι; ΒοεοΙιατ ννβιάειι; οιι ενοιιιιιιιι πω; Βε
οοι·δεεΙιι. ιπτοι:άοιι παει· πιο ονετάι·ενοιιε Ιοίτιιιτιιι8ειι παπι
ΒΒιιάε Ιεςι~Ειι€ειι,,. οι” παει· (ιο ιιιιιιδει· το τε8Νιισ.ιάι8ειι

ιιιίεΒιιιιάεΒ.ιιέειι νο.ιι-εειι ετειειΠοιιιάι8ε ιοΒοιιΡατι:ζ, οι νε.ιι
εοΙιιιῇνετε νειιι ΜΜπιιι·ιίτοιι 'τε8ειι ιιειιι. Ζιιιιε πει·ι:ει·ι
2ῇιι ιιἱετ ιιΙ8επιεειι βιιιιειιο1]ςΒεβιιιά.

ναιρειιειιΜειιιά εΙιιιιξιι Μ; Ιιε!εφειι

Μηιφειι'

όιιιιοιι€άειι οἱ”

άννιιωΙιεάειι ιιοΙιτ;_ ειι ιιιιε ντοιμ
ήπιε νιιιιι·ΡϋΙειι
πιτ ιιι άε ννεεΙάει·ιΒε ἀεπεἐΙἱιεἱ‹ἶ νιιιι @βιο ιιιιι€:Ε , όιιι ιο
τοοιιειι, άειτ ει· νιιιιι· αι 1ίξΙιτ ιιι Ιιει1ι ιιζ ΨιιΙιευτειι
ιιοοιι @Με ιιιεειιἰιιΒοιι εφά, φαι ι·ι:Βινειει·άιςειι 2ἱῇιιο
ννϋιε ν:ιιι άιο τε ΒεΡΙοἰτοιι; ιιιιιιι.ι· πκισ.ιιιιεει· ή πω:
εειιει:ι :παπι ω» νει·ειιιιιό.ιιι8 Δω ΜεΙΙοιι “ιι 2ιεΙειι 2οιι- _
ιιοι· Κειιιιιε επι νει·ΒεοΙάιιι€έΕτιιοΜ, άειιι2οιιάειιιπϋ έπειτ
ιιο 2ῇιιε νοι·νιοπιάΒιιιιι·Ιιειά πιο:: αεκ ΜΒΜ ΒεςΙεΙ:Κοιι,7 επ

νοι·άοτειι, ἀεὶ: ιιιειι-Ιιειιι ()Π'28εο Ζιῇιιε ωιειωι @ιι (Με
«απ. Φ.ιιιΜ·άει εειιννειι: Μ] Βοζ=.χι·ι]ρειι άιο πιει ,ι σκι Επιτι

(π)
πεπ πιετ ιπετ πεπι σιτει·εεπετεπιι·πειι; πω” ι1ε @Με ντιπ πετ
8·επίε οπιεττεπΙτ πεπι, επ ω; δενοε1ειι εΙπε πεΙεεᾶιΒἰπξε,
νετε!πε πεπι ννοι·στ πεπεετπιιι.π. Ενω εεπιπ ω; ΒενοεΙά
πεππεπ, επ 8επιπ €επεεΙ Ειιι·σΡ:ι «πε εΙΙσπάι€ε ΜΜΕ
Βενοεπι πω, ννεΙΙτε ιπεπ σΡ πε ιιεΒεάεσπτεπιε ντιπ
Β)υ·οπ 8εποπιεπ πεείτ; - εεπε ννι·πειπ 8ειιοιπειι ιπ άεπ
ιισ.επι
παει· σπτεετεπάε
παπι πε Οσάετπεπετ,
8επειιι·τεππι (πιειπτ
νΙεπεεΙειι
νντιπτσιπ
ππεεττεπ
2σιιάειι
?) όσοι·

εαπ 2ῇιι 8εάειιπτεεπεπ εεπε Ρπιετε σπάει· ιτε ιποπτει·ε ντιπ

Επὅεπιπά τε ννειεετεπ.
Βι:τ.1.ιιιιιιιιιιτ π ιπιεεσπΞεπ πιεει· «πω ιεπιππά πιάσετε
σε νεττεεεπννοστάι8ει· άει· σιι‹Ιε ΗσΙΙτιπά.ιοπε άεππντπεε;
εοποοιι άεεεΙνε πι ω ΒενεΙ πεπει· εεπε σπεεπτιεππεΙππε,
ῇε. εεπε τετιιΒετοστεπάε Βεάεισιιιτε πεεἱτ πειπ8επσιπεπ. πι'

πιττει·ε τννιετεεεεπιΠεπ πεττοΗ:επ , επ σπάει· ιἰεπ ιπνΙσεά
ντιπ πετ δωσει ντιπ εειιε ιπε8τ, ννεΙπε πειιι ιπειιι€πιπε.Ι
ίπ ιιτειιιτ ετεΙτ, εππε τεΒεπετεπάετε τε νει·ΡΙεττεπ , στ” εστι
ω; π” ει! ιιιετ νει·ΡΙεττεπ πω, πεπ πιετ σε πιττει·ετε
·νει·ποπτιπε τε σνετετεΙΡεπ, τω:

εεεπ πεπιιππε1.ϋπε

ε.ΈπεεΙάιπ8 ντιπ πετ ΙἰοΠεπᾶεοπ πατατα-τει· πω.

2ι;ιι

πιεεετει·εσππρ ονετ @πε Μπιτ πι ποοΒιιτ οιιπιει·πεπεννε.πι·

δε; εσποσπ ω; εοιπτπάε τσιπ άεπιπε8 ννστάτ πίεενσει·ά,
άσοι· πετ 8επτπιπ νειπ εεπε τε ιιε.άι·ιιπΕεπιπε στ” τε πιπ
Ιειάεπάε

ω;" νεπ ιιἱτάτιιππἱπε.

Ηετ ποπ σιιε πάει·

ιιισεπεπιπ νειΠεπ, εεπι€ε ιιιτέεπι·ειττε ιΡΙε.ε.τε πιτ @πε
ιποπτετιιππεπ τε Ιπεεεπ, ννεΙπε εειι ῇιιιετ άεπππεεΙά νιιπ
@πε ικ:ποοππεπεπ επ ιπιπ :ιῇπε 8επτεπεπ ποπ νει·εοπε.τ”

Γειι: πεπτεπ @ιι ιππιειεπεπ κει· πι πετ σπιτι ΙοσΡεπάτ
ιιιο.ιιι·επ πιεπεπ τω» πι εεπεπ νσι·ιιι εαπ, ννε!πε πετ πιετ
Βειιιο.ΗκεΙππ

ιππεπτ, πειιΪ_ἰπ απο τω! τε νει·ΡΙε.ιιτεπ;

ί #8 )
σώσω «Με 1ώεεεωετι πι: Με τα!επ ιἰε €εεεωΙΜε ω:
Με οτετρεΗπε Β.

Βιι.πωι:κ εοΙιυῆΒ Μ, 'Με

Με ΜΜΜ - νετεταιιἀεὶἑῇἰτε ΜΜΜ: αΞΙ.εΡτεεΕτ; επι Έιε!
Η ονει· Με! εΙ8εωεεπι νετ2εΙά πιο ΒΙήΙ:ειι ντιπ ΕεΜιἱε5
υΠ8εΒι·είάε Βε!επειιΒείά, επι εοπιτῇιἰε πω 2εΙάπωηε εεΕπειιι

ᾶειἱιεὶἀ. Με” άσε Βατϊετο8Ι>επ, επι Με δΞΙτννἰῇΙε όίε νεπι
ΒΒτεει· επ Μπιτ , @η πιιι8ΗΒ οΙ› Μπι , επι νετ1εΞάεπ-Βεπι

Βεἀιιτἰ8 τα ιιἱτᾶτιιΗιἰιιεετι, ννεΙΚε ‹ἰε ·ήμηάεεΒερ τιἱϊποο
ᾶἱἔειι, επι @τι εεάεΙήΙ:επ ίιιάτιιΕ νωιιἰεΗἔετι. Νει8.τ οΜε
€εά:ιοΜετι , ἱε ΕΜ εει1ε Με” νοΠε οπΒεἰνσῆΐεἱΒειϊε νωπ

Ιιεἱἱἱ, Μ Βιι.ιπκω.ικ εετι :Μινι ίε νεο ξςεπίσ , άε εει·ετε
ε!ει· ΗοΉειτοόεο!ιε ἀὶοΙιΣει·ε , απ· 111811, πνεΙΙ:ε , ποο εεπἰὲς

ΗοΙΙωάεεΙι εοΙιτῆνετ @η Ιιεείς εειιε” Ειιτορἱεοἔιεπ :ιειειω
ΒειὶηὸοοΒ ἀὶε, ονετ ΙΜ: ώεεωεεπ, τιἱεϊε νετωειςἱπ 2ήτι
ΗεΒ6οτ!εΙ'επά. Ζῆπιε ννεΗτεπι να ειΠετΙεἰ επτά νοΊ€επ
ε!!πετιάει· :πετ οιι8εἰοοῖεΙἱῇΚεπ εΡοε‹ἰ, πω” οειτωοεϊει1 ,
νεττιεπιειι ή , πεὶιιἱε ωιτιιποεᾶΞΗἱτιΒ. ΟΡ· (δε πἱεΙ ναι
εεκιἰ8ε› πεἱπἱἔειι Έ:ιεεΗ
Ι::·ιιεΒόΒ 8εύσει·Η:, ει: άεεε
νύεὶιιἰΒετι !σεΒοοι·επ ω! άε οΡιπετΧεπεννεατἀὶ8ετε πιο;τιπετΙ
Με ΗοΠιιιιά; «Μάι Με: ι!ε ἰι1νΙοειἰ πω εειιε €επιειΕ8όε
ᾶειιΕνσῆιε ωεΒΦἰΒει· ἰε , άειιι ᾶἱε νεο εεΜωΡτεάεπεπ επ

ΒΜει·ΙΜά, - επι βετ Β πω! πω, @αν ώ: εεπι «πω»
εεωΙει· ἰυνἱοεά , ΒεΕπωω απ ΜβειεΙ:ετε, επι ετοϊεψιευ,

ωσεΒοεό!πιτετε" ερ Βιιιπιε :εμε @απο το ιπεΠεπ που
@ή 4οεΕσωεϋΒεαι €ϋτΙ;- φ "Με άε 8ετι1ετε ιὶκι άου

πιεετᾶευΙιεὶᾶ εΙε ευξτώπιί8ΗΜ: άει· ννεἱπἰἔειι, επι ω
ΒΔ; εΙπάεΠΠι ᾶἱοιιεΙΒειετ ω ΜΜΜ ε1ι άει18ά. _.κνω,- /
Πεεάε”νί7€ετΒάιά- 8επεεά- νν61°θετι, δε πεεἰεἰῇὐε ὶπνἱοεᾶὶ

«Με» Βιιωπε ἱι άώόεβΒ:Μεά·ΒΒΕ Βενεειψ :Ζῆιιει
8:~οοΈε ·σει·ωσ8εω @κι περι ΗΜ μιτή, ωεεπι ὶεὰειεεπ

()
79
εΡ @Δε Βευπ @βετ €εννεεο!τ. Εεεε πω: ΝαροΖεοη
εε εοάΒεω. ναι; Ζῇπε οετπιοεᾶὶἔε εέἔοᾶεπᾶἰεπεὶ._ Ηή Ξε

εετιε Μωβ: Μπι εΙεεεἰεεΒε:ι (ΜΜΜ, φαει· 8ειιεἱὲᾶ ωεω
εαπ ίπε!: ΙἱεΓἀε,| ω! νετοοτάεε]ετι άειιι Ζω; ντϋεΡτεξε1ι,
επ εεπνεΙΙεπ εαπ. Ιω: εετάεώΒε11.

-

›
Μεαί Ιιὶῇ Ιιεείϊ σο! άε 8εάεπΕννεεπώ8εΚε επι ντε]
ερτε1ιεηάπε Ζώκετι ΒεεεΒι·ενε11: 2ῇι1ε ΑευεΡτεειΙε Με
ο:]ε ΜειετεεὶιεΡρῇ νεπ ΝεάετΙεπάεεΒε ΙεΗετΕππάε : νει·
νιιετάἱεἀ ἱιι θεο ετεπεπι @β παπι Ναρο!εοιω σπάει·
δτιιΚΕπ8επ , ίπ εε11ε εάεϊε, εε:ιε Βετ1τοετεπάε ;·εάε,.
νεοι· ννεϊ1πε Ι1ῆ νετάξειπ :ΜΕ ]ετεπεεπι ναι Ιει1ννετειι
εεΚτοοπιά Εε τνοτό.επ. Β1π.υε1ι111:κννοτότ. πω: ειπε
πιεεηἱιι8 , Μα ντἱετιᾶεΙῆΕ εἰ εευΒεπεε.ιπ άοο1· βετ Πεμ

επωω1 Βεννϋιά ΒεΕειτιάεΙά. ω; ε; Μ; ννείε:1 ω,
εειι ετιι€ παπι - ἰεπιπιη‹Ι όΞε 2ἱοΙι Με! νεα τε ΜειΙἱΒε:ι,
ἀἱε ‹Ιε ιιὶ1άτιιΚΙιὶτι8 ·σεω ‹Ιε νει·ΒΜεύηε, άε νετεεεήη8,
εε εεεεωρ.ϋη8, άετι Βειει9;, κινε1Ιιε

1ειι€εΙΒ

8εγοεΙΙ:, ιιὶεΕ βε-.

Μάτ 2ίε11 1οεεε8ενεή Μ επ1εεότεάεπεμ;

ετιὶῇόἐΒ Με! ιἰε Εεγνοοπτειι νεπι ιῇιιευ Ιε.ιιάεισ.εά.
εΙΙεε, επ πιεετ, 2οιιζειι νσ·ῆ Μπι νει·Βενειι.Ήεεεεμ.

Ηἰῇ ε: Βιιἰτειι £ννίβε! εεπι

ζει·

εεΙιετι τσιπ «Μι 11εάεπάεεεεεΒεπ ὶῆ‹Ι.

Ψεεπ_Υ

ΈμεείΙ;! εεη.1ςΙεἰη

;μφω
Με εεε!. -στο

ΖεεεΙοενεπ
εεετνεπ, Μπι
τε ενεξηξε;
_/'1εοο..9111
Ήεττε.19ε9Π'
@ι *χιτ

ἰ.ε (ω, ε»,

εεάεω; ῇετειι 'εὶεΙκεΙῆΙς βεεεεωσε

1532

γ

-. ΗΜ; εετεΦε πω: Με Βιωειωιακ, ΒεϋπεἰΙεπεεεηε-_
εεφετΕεπεπεεετάΈ πω: πω: Πε 2ἰεζε£ε`-άεζ· έκ;;
Ζ€ει€ἰεη έ - Νοε· εΡ 1εο]8ιζ- ὶι1 Βετοεευἀἱιεἱτμ @ε οηγο1-_ ·
ίοοΗε

Οπιιἰετἔαπξς

ό"

εε:·εύε .Μτε!ιι'.

[ζω

11ωμ'

όετά ἀεεΪετι εοιιάειι πειιιιντεΠ]Κε εΠε εῇιιε ψαξε” με.
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~

ύιιὶἰειι Ειιιιπέβ Μ; Βορτάειι. νεο εειι οπνομαβε @β
εωΡΙειατ,-Βεεϊεειιιάο οἱ! 'τιιεεοΒοτι άι: ἰποἰιτἰε επ 1ιεεειι

. Πε Βοεξάεε!επ, Βεβννως φ1Ιει118ο το Α111.εϊβιβε111 νοοι·
/200 Β νει·Ι:οοΜ Βεντοτάεπ.

Ζἰῇιιε Ροεἰη8ειι β Εκεί

νειΕ δε: ΕοοτιὲεΙΡοἱἑΖἱ1 2ἱῇτι εμε ωἱεΙιἐΗεἱπΗεπ. Ετ ΒεετεοΒἱ::

@πιο ετἰ]ἱ”Ιιεἱ‹Ι, εειιε ΒἱΙΙετΙιεἱιἰ , οεπε τεχομτόοΕΜε ἰη ,
άσοι· ννεΠεε Μ] 12οο οπΒεΒειιςεΪἰ]Ε νσοτάεπ , (ΙΜ άι: εἰ8επι
εξΙ1σ.Ρ άηιτι ΒΙοοτ ᾶὶοΕῖετΙῇ]:ε νετᾶἰειιετεπι 'κε Βε2Με11, Ιω”
ήξι:Ιι νοτεοΒοοιιεπι Κατι, κιοξΒ *ποστ ΜΙ; €οριιεεΙ 8εεο!;ιΞΙιτ
ιιιαΕοιι. Πω Βτἰῇεειετἀε μπι ἰε 1ιοε ενω Βε2ἰΗ'οτι ῇνοιᾶε,
ΑΒ
ιέΚι·οσπιεπι
ἀἱε ντιπ
πωάειι
Ροὲ2ῇ
]οτ18εΒιι8
ιιΗ:. πω. ΒενεΙοπι
.Μπιτ οΡάς:
ῇεπιτΒψοιιάεπε
εϊο1·ί:

εέηᾶεοΒἱ θεση οι12ο Ιο2οτε Μ» Θεωε2ώ ,' θείο :και
.ΝαΡοἰεοτι, Βε ιίτ·ίε Ζωε£ετἐαΙιε£επ, Ηοί!απά, 811 2ἰ]ι1
Ιέιαϊεϊε ννετ]: 7-επιπαΪσίπέ· απο. 1η βετ Ιειαϊετ8εωειάείε .Ρε
]πιθτεείε ματι .Ϊεπα.ε· ίπ ]επιπα!επι θεα ΕοετοΙψε άίοΙιτείι1Κ.

.Με ξεπιε Ρτοενε πω @Με ΒεξννειειωΒείά ἰμ 118€ 8εΒΝ1ἱΙ:
ᾶετ Μια! , ἱε @πιο ονετ2εΞΗπε νειιι ιἰε νσ·εΙΒε!πετιάο Μαιου-

86118 τὸπιειτιοε κτειιι ά0 ,ί Οόι·Η11έειι ," ΒοιςἱιιτιεπτΪε :

μ

“ ΔαΙι, πιί]ή οοπἱιι€, ΜΒ ιτιί]:ι οοπἱιι€ ἰε εοπΠέ11 ω άι: ΗΜ”

όοι· Βεε0Ι1ο11ννἱΙ18 ννεΙ γνωσ.τό58.

'

'~

›

ΒέΒιεεε1 ΒεΕειΒόΒόε ΪενοιιιΙο ἀἰοΙπετ, ᾶἰε Βείωεεε2

(Η: νόΙΙιεϋοΒΙ:οτ ω1191ιωω ω, π] ΤΟΙΜΗ ω, η
εε1ιο ΒενοΠώι8 νεπι ᾶτἰε πιὶΙΙἱοευε11 ωειιεοΙιειι, εε:ιε
οΡΙσμςοΔ παπι ϋοιιάιιἰιειιά ;επει;ιβειτοή

@ξ .άεβΙ611;

86ΉοΙιτειι;, εΡοεἀἱἔ έσα @τι ΜξνετΙ:οοΒτ εεννοι·άετι, ἱε
εο:ιε πω· ' 111ετ1€ννειειτἀὶὲε πειΙτ.

Πω: @ 6Ρ 2ὶοΙτ @Η

. εαπ Ηεἰι1ε ν6τϋε11ετε , επι εττεΕτ το! Βοεῇ

Βοήξέ.

;'ί
. _ _
(τ)

_
Η
Σ.. α·
ΠαῇυρηΕοἱσπ& Ι, πω.

δ

Ι

(δι )
"τι εοΙινωιάοι·Ιιείά , ποο 8εΙι1ΚΗΒ σρ Με! Βενωι Μπι @η
8εΙιεεΙ νοΠ: εεννετ1;! Μ: ΒοΒΒετι.

ΖΙ]τιο εϊετΜε Βεπειειθ:

ἱ1ι Με! ΒεεοΙ1Η]νε1ιάε; 2ήιι 1τειιωετΙ: Β οοτερτοτιἰτεἰῇἐ

ΜΜ, ται ωίτιετε ἱιι ΗοΠατιθ.

ΗΜ :που Με! εννειαά·

νειΙΙετι, ίπ 2ῇιιο ἔεᾶἱοΒΙετι άεπι ὶτινἰοεά παω Εη€εΙειπά επ

Βι1ίτεοΜεικιά ειευι το ννἰ]2ετι, πω” ἀἱο Β νοου ΕΜ: σο;;
γω Βετ :ιΙδειηεεπι οπ11εΙιιϋετά; ω, 2οο πώ ιἰο εεάειο1ι

Μπι Με άε ι1ΗάτιιΕΠιι€, ε!άετε όοοι· Μάι ἔενοτιἀοτι, Ζἰβ
20ο ἔεΙιιιἱεοΜ , 200 Ιιειιή8 ι1ἱτ8εναει·Μ , άειτ Δ] :πετ ΜΙ:
Βτωιόπηει·Κ πιο Ιοϊϊετᾶἱενετῆ ΜΜΕ Ι110€8Ι1 εξΕεε]φι1ά σφι:
άειι. Ηετ 2011 ΒΘΙΠαΕΚΘΙὶ]Κ|-2ὶ]τ1, εεΠἱ8ε, επ @Πε νει·
εοΙιεἰἀειιε ΡΗιαϊςεη ιιὶτ· το 2οεΚου, ΉΓθΠ(8 Βεετι απόσα
αειιιΒενεΙὶηἔ, άατι Μια: ννοΙΙώάετιάβεεΞά Βε2Με11, επι πνει:ιτ
Μπι
εεπε11ειΙΙεεεκι
υἰειιννειὶ
άε: Βειτιά.
ΒΙειτιε άεε
μη Ει111είετιειω·ε
άς ε1ΒςΒςι1&Εφ
Ηοοψ11άΙιώά,
νἰιιὡἰιέ Ι1εέΒ:

8ε·Βενετι.

Ια

όοπι Κτἱτι8 νεο ΒΘΖΒΙΙἰΒε ειι-1ι11ἱρειῆῆβο

ααηᾶοοτιἰτι8επ ίε Το1.1.εμεα__Βενν·ο:ιτ1ετετιενναειτᾶἱἔ. Ε.επι
2οΚετε ΙιαττεΙῇΙς-νιιτἱ86 Ιιιιἰεεο!ῇΙτο τοοτι ΒεΖἰεΙτ Με @πιο
8εἀἱοΙπω1.

Ζί]ιιο ΓΠθθ8ΐθΐ8ἱΠ1ἰ1ἰθΙ1 2Ι]τι, Μπιτ οπιε 8ενοε

18Π) πω: ἔευαἰἰεπ .ΖΨίεἰε]ε| Βε Μοεάω·, @ατι εεπ
Ρα.ε__ςεύο:·επ Ψεω, Ζνουα·Ζεπιόία , επι νιιπ 2ϋτιε το
τι1ειιιοεε, νεα ννεΙΚο οι· θθΠ ει·οο!: ΜΜΜ ΒοεΕειειΕ, Κεπαπ
.Ηα.σωΣαατ. .Ρορεε Βτἱεΐ ἶξὶπ ΕεΖοἱεα εαπ .έἶσεἰαπἰ
Μάϊ

Μ] οΡ εετιο Βεννοιιὅοτξκιεννειειι·ὁἰἔε `ινΞ]::ε ονστέο

Βτειἔτ. Μ @πιο θοἀεῷὶεἑιετὶἔο πιιεςτιἱηεετι Μιά ά, η;.εΕ
1ειιι8 8ε!εόε11,

Θωθ ΗεΒεε]ο__νει·ειτιἀετἰτι8 Ρ18,8.ΐ8 , πνε1Κο

ΒοκνετΙα κνειε Βεννο1%1εύ =ᾶοοτ4 εειιειι που Β6Ι·ευι8:·ψ611.

επ νε!εΡτεΕευάοη Βετ1ιοι1ε!ι·αΜεοΙιεπ ΡτεάὶΙςειτιμ. Βρε
ΑΜοιιιι: πω: Βεη__ΙἱοενεΝ.

Το1.τ.Με ίε εετι οΡτε8τ Ρα

βοᾶεᾶΞἐτιεϊἱΒ Βοοιηεο118ε2ὶτιἀε δωνεεεΕ, επι ἐς τω ΡΜ):

·

α

·( π) )
ττειτσιππε!ι

ιπετ εεεπ

ι!ἱεπετἱἔ!ιεἰ‹!;

ω; πεπιτ

ιπιπι!ετε οριεετπε!ε!

επ

Οσιτα

εεπε νεπι σε Βε!ππ!ει8ε εἰε

!ειι, πι ννε!!τε σε θοάεάιειιετ πιειιιέε πάω νειιι νι·επ8
·-α!ε, πιτ πω, Ρπιιιτ επ ννσττε!ε άσετ εεπἱετεπ. !!ετ
Ύνσ!8επάε π: εεπ 2ῇπει· !:ιετετε όιοπτετιι!επεπ (ι).
· ----***ω

(ι) Π: νει·τε!!πε ντιπ σε ΙΙθπιτετανοπωεά|ει (τε ν!πε!ειι
ττε;!ΉεαΜε θεώλτ'επ, Π, ιῇ7)-, ΜΜΜ
3·'.ΐπε παπι-πω π” , τσιπ επεη_Μιπι! και,
'Πιο ποπ! Β πω» Μάο;

. '.!'πιιιι!ι πεενειι, νν!τ!ι ππιιἱπε σσα!ε Μιὰ πισω!
”τΥε ε!τ ιπ·εσπιτ'σττ.πει·ε! '
ο
ο ·'Ι'!ιε ττεοε επι ιντιττειτ πω” στο «πω,
_
τω πίνει· Με 88 πω.
' διπεει ωι5ωπι πω: Ηπα π!ππ!ι το ΜΒΜ?

3

'Ι'πει·ε'ε ιιιιιιεπ εο νσει·ιπ επι! "Με πο !ιι·ιε!ιτ ,
Από επε!τει·ίπε ποστ' πω! Βιεειτζ

5 Απ‹! Η' σε Μπιτ! επσιι!‹! ρεεε τ!ιἱε νη
ινε με Με Μι επεττ!επι
πω! 80τι1ετ!πτειι επιππ_ωοττ18 πιο πι,
Η επιιιισεε εε ίτ ι.ιιπά';
Απ! ενειι)· !›ἰι~τπ-ἀη :πινει
δωσε ειπε πινω ειρρεειι·;,
· Απε! εκτιιι @εεε στ” νν!πε τω· ει!! ·····

ο Ψπἰ!ε το τε ειπε , οι· ε·τειιτ οι· ειπιι!!,,
να τπ!ππ Με περι», Σε”.
- Ροοι πεεΒιιτε! ε!! τπε εἰτγ «Με
Τπετ νντιπι!ει· , - ΡΜ !επσντε
ΤΜ! Π' ἱτ ιεἱπε_, οι· πει οι· Μεινε',

Νο άιπ'ει·επεε'τιε το γαι.
Ϊσιιι· ειπωωι πΜπε!ηε οσιπε_, πο τ!ιι·οπε
σε !!·ίειιάε επιπσπε!ι χω: ποστ,

"Πε π !σιιε ειι!!ει!π8, επι! εε !οπε;
Νο πιο το ννιιιιιι -- το τω", πιο εσπ8 -

Νο Ριεεεπτε Επι· τ!ιε ποστ.

( 83 )
Πει Ιιειι·ει!;τει· παπι ΒΔ (ΜΜΜ ο 8ονοι·ιπά εοντοτδιεπ
άοοπ τ!ε εοτΒἱεᾶννεΕΚοπιΙο Βεοεἴοπἱπ8 άοε ΒῇΒεΙε.

Τοεπ

.εδο ωπΕΒ:ιτο ννωτΙιεάεπ 01% 0]1ύ8ΐοπάόεπε πο;; εεε”

Λικ! εΙιοιιΙά π.οτ να Μ· Βοττει~ ω,
να ία: :ποτε Νεα ΙΜ:: Πιο-γαπ· ννἰπΙει· ΙιεεπΗι ἰε ΜὶΒΜ Μιά 8η,

.
·

γ',
-

'

απ· ννἰπο ι:ιιΡε ΠΔΠ επά_ίι·εε;

-

Από. νε να:: νντοιιΒΜ πι Ηπα· :πωπω
Απο ποιοι: Μ” μια:: απ".
θοά'^ε ΜΙΧ εμε, Ηπα π!! ΒοΗοω,

·οποεο (οτ 01η· επιπεπτέ μπω Μιά ἔσω ·
Απο κππάο Με” Με:: ᾶἰερὶη.
Η Βε!.Εοτ Η' 0 ννοιιΙά 'Ε νεα: 8ο,
Ι στο πετπιειαεο.άπ 8οοΠη
Ι ννἱεἱι, Ι ννἰεΙι γοιι'αΙ εποει]ι Με ΜΜΜ
Υοιι τω πω εΡεπΙι Η ··· πο;
Ψ11ο Εποννε, Ι Εποννποτ,_Βιι€ ΗΜ. νεα

ΤΙΜΗ: Ρἰοοεά @ο ρπΝ:Βεά ε1ι Ι:Ιιτο';
Με), ννι·πΡ ο να] ι10Πω Βι·ε:ειεΙ:.>
(Π' "ο Ριιι·εεά - Μ, Βοοι! ΡΟ8888ί,
θεπετοιιε επά ῇιιεβ, ππά Ειπε!
Απο εαπ Ώ Μ?

Ιποεοά Η εαπ',

'τω Ι α) ίσινοπτεά ·εΕππό;

Απά πο, Πιο οἰΐερτὶπἐ ο! θοά'ε παπά.
Α ποστ άεεει·Μεά ππιπ.
Απο Παω Ι εἱ€ 1ο πιπεο; Ι εἰ!
'Πιο τἰὰιΠο Πιο ππτενοΙ;
Ι εττειἰπ πι; “10Ι1εω8 , Ι οι: πι), Με,
'Πιο Ιεεε πι] Πιοιι€Με εαπ 001πΡεεε Π,
'Πιο :ποτε "ΜΥ ω επά Μεινε!.
Απο πω, επι! Πιιιε Ωσηε Ι οπο,

ΎΉιοπ Ροή” ο'ει· ειπά ο'ει· ,
'Ποπ Ι απο Βἰνο πωσ ω μου,
Βια ποτ Μ: οσοι· 1ο πιο 5
'δΌ

·

(84)
ιιῆιιε- ειιιιάειοΙιτ ειιιιι€τεΡειι , Ιεεετι Βειι:ιε,- 2ήιι νει·ειειιά
επ Αρι "Π,

ιιι άιερειι σει:ιιιοεά ιιεάετΒεεσ8ειι νεοι·Δ

άειι εΠειι ενετε!ειΡειιάεπ ιιινιοεά νε.ιι εεε Ενειι€εΠε.

ΤΕΜ ιιεινιιιΒ ειστε "Με Ι τεςιιἱτε,
ΤΙΜ! ειστε Ι'ιιι Μεσα! ω αΡι·ειιεΙ ,

·

θινε ΐι·σιιι ει)! ιιεει·Πι ιι εριιιιι οι” Με,

' Α '

1)ι·σΡε Ποστ ιιι)· εεε , εεε ΐεεε εεειι·ε
Μι» ιιι0ι~εεΙιι ε! πι, Ιιι·εει:ι.

=

:

” Ϊ

·
`

Λεει ειπε Ι ίειιιιε, Πει! ιιειιιιειἰιιἔ τοπικ!

Βιεεεἱιιεε ιιι σπιτια! ΜΜΕ,

-

'Πω :Με εεεεεσ ιιιγ Βι·ειίιιε €σ Φαξ,
Ασε το] Ωστε Βειιι·ι ει·ειν εσιιιιι;!..

- ι '

4

Τει: εισι·ιιι νιιιιόε Με" ιισιιι ε!ιει·ιι πιο! πιο,

ΤΜ ω16 ε ΜΗ" πεσει
.
(.Βιιιε ιιεεεει· , εειιιε, επι· ειιι·ιιιειιτε Με”,
Α ρει·ιιει;ι σ? επι· άνιει!ιιι€ ιιεει·ε _,

Δ ιιιοι·οιεΙ ει' ειιι· Ιενει- "ι

-

#· ·-

Με! Μ” εεε ειι·Ιε, Πιε Με: ἰε Επι: '
ΤΙιει·ε'ε εει:ιιε εεε ετ Πιο όσοι;
-

Βιιιι, Με ειιεε, Πιο ιι:ιειιι ιι: μοι· ΨΙιο Με ιιιιΙοειιε Πιε μπε?
ΎΉιε2 εε Ι Μ", Με ΐιιετ, ι·ιιιι ΐειειΕ;
νιΠιιιτ ότι Ι Με: εε ω,
"Πε ιι μια· ιιιεΠιει· ιιι εεε εεε ,
Τι·ειιιΒΙιιι€ , Ι Μετά Με· εε εεε με”
Από νιεεΡἰιι8 ε'ει· ιι" Μ!.
Ι ειπε τΙιεε , 8οιιι·σε ει' ενειγ Νεο,
?σε εινα), Βιίεε Ι ιιιισνν;

Ι τΙιιιιιΕ ιΙιεε , ιΙιοιι ι:ΙΜετ πω” ιιιε εε
'Γε Μπιτ Πι): Μή ἱι;ι Ηιἱε:
'.ΠιειΕ ννίειιιιιε @σε , πω! εσἱι.ιε εσεά ,
Η Ιειιισιιι·ιιι€, μπε, ΜΗ: Εεεε.
ΤΙΜ: εκει”, ε ει·ειωιιάε _'
ΑΜ ριει;γ) Ιιεει ιιιιιΙει·ειεσά ,
Α ειναι: ιιιιιιιιιιιιηι.

έ , ·· ω· ι

”
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Ήο! Ιιιιπε!οε!οΕβε 8ενοο! νειιι οεποπ ιιιοπννΒοΚεειβεπ Με
1ιοοι·οοιι! πει:: ιιο8 εΙ!ῆ‹ἱ; επ Ιιἱῇ Χοπ ποπ 8οοπ Μιά
ΒοοΙά νοτιιιοπ πω άιοπ ) πιιεεε1ποπ πιἱπᾶοι· ρ;οιιιΙ:ΜΒοπ ,

ιιιιιιιι· πιο! οιι€εννοποπ !οοιι!ιιπά πω πο! οοι·άοεΙ , πο!πεΙΙ:
!ννϋ!”εΙ! οπ ενοι·ννοοε! , Βενιτιιιοπ οἱεο!ι! επι πειτε!! , ν·οοι·
πο! Μαι οιιππειιιοπ.

ίπ όσο πιο! τοπ ΠΔ Ποιι·ω ΙιεΕιΒοπ

ιιε 81°οο!ε ννιιιιι·Ιιοάεπ νιι.π άεπ θοάεώοπε! εεπ ν1ε.ιιιιιιοπά

επ οοΙιι!!ετεπά |ιοΙι! οπ!.ποΙ‹επ; ιιιειειτ Μι Βε2ἰ! ννεἰπἰ8
ΠοΗο !επ ορ2ιε!ε νο.π όοπ ιπιπάει· Βοιι1ιάεπεννεετάιΒοπ
πω! τσιπ πο! νετε!ει.παΪ, επιιιι·ιιι οιιπεΙ:ει·Ιιεάοπ Με νει·
ιπεπεειι πιο! ονει!ιιιΒιιιε. Μ; ΙιεοΡ! @ιι 8εΙοοί Βενοτπιι]
πι οιιτο8!Ιιειά επ εοτ1ήΗιοιά - πώ @η ει· 2οΙιοτ πω; επ
πο! εοΙιιιιι! Μπι @ο ννϋε , που νοΙΙιοπιειι εο!ιοοπ , 2οο

ινοπποε1:! !οο ,! επι!

ιινοιπ:ί8 8εδ.υ.Ιάε Με!! πιο! άε8επειι,

άιο άε ι:ΗιιΒοπ πιο! ειπάετο οοεοπ 2ἱοπ @τι

σπάει»

ε!εΙ! , επ πω: νοΙ8επε Μπι 8εννο!επ, άει.! @πιο ισνεε.ι;!ιοιά
π θοάε ννοιιτι.ιάά, επ ἀεὶ: άο2ο !ο οιι!1εοπ1ιειι, οι” πιο!
πωωιιιιι€ !ε Βοῇοιςοποιι, οοπο άει:ι.ά ο , ιιιτεΙΙιε Ι1ε!Ηοοε
ο!ο ννεεοπ ΒοιοοόΞΒ!.

Εεπ Μαι, ε!ιιοπό.ο οΙ› @ποπ

Ιιοο8οπ επ ἙιοἱΙἱἔεπ ροτειιι·οιι8,

επ ε!οιιιιοπάο οΡ άο

νοι·Ιιονοπο , πιω: ιπεεειπΒοο2οιπεπάο 8οάειο1ι!ειι , θ.ει! @πε
νοοινιιάοτοπ ιἰε ιιι!νει·Ι:οι·επε Ι.ιονοΙιπέοπ νεπ άεπ θα!
πω!! νεται; οΡ Ζω ιιεΙνοπ 2ἱειιᾶο,_ ει1ε_εοπ νεοι άε
νοι!εΒοπννοοτάιεετε επ ιι.!ε!ειιιπιεΙιπεοπ νειιι ποπ , εαπ πιο
με! άοιι ΛΙπιιιέ!ιεοπ €εΠεΐόε , άοε2ε!Ιο ΙιοιΙίΒεπ πώ !ε
οιιεπΒιιι·επ, άο κινοΜοΙιοπάο πάνε , πιο! ννεΙΙ:ο οοιιιιιοε1

πο! Ιιοο!`‹ἰ= @πετ νοοι·νεάο.τειι πετά ονοτο!οπ, νοεΙοιι‹Ιο
ποάετνΙοοποπ Ιιιιι€ε @πιο εοννιιάοιι,

επ ,

!οι·ινιι! ει;

@άι σπάει· άεπ ἰπνΙοο‹ἰ άοιοι· ιιιάι·ιιΙ:εοΙειι Μάτ, ω:
Ό·

Ενοιιεε].ιε γειιι θιιιιιε·ι·ι.τε οπ!νειι8οπἀε, πι πιο ποθ.ει·ιδρ

Ϊ Μ Ϊ
Μδ 68 ΝτέΜισάοΗτι8 ν:ιτι αὶο'Ι; ν! ννἰε Ϊεἑιπ νετννοήδείπ
@η 0'θ'θΙ' @η Β1ῇιοι=ιᾶειἔειι τοση επι ΙΜ @ἔστι Μιτα1αοι· ν”

58 @ω ω11ωιω2 Ζω: ἀὶοὶιΙΙεατιε! ω, ΜΜΕ ω; Ζω ω:
·80ΕΠΝεπ ω:
'

'

'

Δ: -

-

κ

Πια·πιοιιξ

- -

Ϊ

· ·'Ι.'ιι.πώαπ ΠεωεΙοέι:οιίωτοίο (ι)·

Μπι· 5ιει2ιε ΦιτΕε£οΒΙεΙῆΕε|ἀννωρΘτὶῇ Μάτ Βει11νει·ι·ιε
·ϋπιτν!ια φωτ πτνοετά.

ΡοδΔ] Μάτ θεα »Με

επ-οτινάεπάοΜΕ Ιαιτει!οΜ ειιιτιεετιοιπειι›; @κι ωβι2απ-ωιω
·Ιωάτ :ήπιε ωὲΜοΒΘΙῇΚΒΒἰθ. .ΒεεὸΒοἙἐΕ) ω: 2ήπιο σ.Β.ο11Β

ἔΦοοτΙε ,_ Μωρά εοἱιοοέι επ Ι.ιπάεΙετάβε, Μπ:ιίτέεςΙοοϊά
:Βοκνο:δοπ ὶιι.ᾶιε> @Μοτο επ τ1-ωεΒεω :πνε.τεται ν·ριιι-θοά
ΉοΙεαι·όε Βάου&δωοΕΠΙετι.τ Μνεπά που: ΙΜ: σωστά,
.εώι3]ω: ἰιῇ άσοά νοοι· άοι·μ[8·πω Μπι ΜΙ; Νὶεπννε Τεε
ΜΜΕ, Με;; @να :απο @σε ιιΞϊ·ώ]ω·.1αϊομε 8εδ&]»
Μπι, εοἐιω _·ΡΙε8αίε

·φβα· πώ: Μ! 2ὶῇιποει

ϋνωὲεεταπ επ.ϋεΙ:σωπήά :(2).:› ::› Η .

Σ· .

`

~ Δ °ΐ Πεν Βέοεάει·ε (ΒωΝ11··ω,ΠάωτΚ2.11ΜζιοΒΐ2©πν0%

ΜΙΜάοηο Μα' πιἱῇὅοεοϋεω 1ΒΔωφυποδα οιιρο6ή
(ρ

”ι^Π

-

.

”.·

ι-:~

ΑΚ

.¦

""~

..|

ἰ
θ.

μ; ._4απαν.ρΒ (:Η:πος. Ωἐἀἰο_Ιιῇε:ι,ΓἔΙΙὐβὅ.Η η!
_ ηιιιεία
τ.
νἱΒκετἰἱι8 'ΗνΒέεαι·Πικ'ΜΗ
Ή

π”-....
' " '.”

. Ε

ι
»

'
Ε») Ρ» Φ= "Ύ=>ΜΜ- #ι>οϋπ - Μ; Ψ επεσα βυθοϊος
_ . .(χΕτϊ
βηκπ Πιο ε!ρόοιη ·ποΗι ετ:τ:οιπρ1Μιςά,- έειγν μπώ ΜΜΒετ Η πω; Βοοά ῇ

Βέεύ;έβ,εεπΒ,πιέπ :πιά Βεἔεἱὶἐνεὶέἱηἔ,ᾶα7ἑιπᾶΒΒΜ Πιε:Η εοπτέε8τω,

Με αωκπ - ἶὲιἰωιί ωωιΒ66έ:- ωσεόα=ωωω;:ειί-κ αωε. 1
ω Μ: "ΜΙμ ω' τομεα., 1ηευσέΨ8ά
Μ9Ευ _
ΡΜ!! ΡΒ ·5,ιτΜ'<ε ΦΠ ΐεϊτωιὶυἑωνΒὶΝΜ ΜΒ 9Μ'9 Μ·191004=_€
-”.['πειρ ο των οτςειΙἰοη Βυι·εϋπέ,.

ΠΔΕ ἑπἱιππι1 ότξὸΖ,ἔ -

"Πε ΪιιΙἱἶΙιῆσὶι€ ή·ετουσ:ΠοιύειιΕ έ 'Με ττδέωΕπϊσέ - Η' ἔ άστιεξ

Ύ' · ἴ^··

Ϊ( 87 )'
`ΩἱΪιι άι: εοΙιιΕο νεφετεοοιιΒῇΗιιε ναιι εειιὸιι·οει·Βἱοᾶδνιιαι·ᾶιἶ
Βοτι ΗοΙΜιιδοτ.

Εοοιιτ 2ιέ·Μέτω!ι€, τιιιιιι1:τ Με Μάι

σΡι·ιιΙιοιι, ιο ΒενοεΙιέ επι επιει·ιε. Τει·ννϋΙ άο Μα 110€:
και οι: «Με Ιιεριει· ω, οιι€ν·σ.ιιδοπ πι] Με ΒειιιεΕ τσιπ ιἰῇιιἱ
ονετΙῆᾶω
ι)οο·ι·ο ἰε εε1ι 1108 Ιο·νοτιά όιοΙιτοτ. Βξ;86Π]Ετ εσύ-8ει·ιιιεπε παω· Ηι:ι.ιιιι:ιιιι; :Μπιτ πι; νετιιιοε1ιετι, άειτ Μ]
ειιιινει·άει· εάιτικτ, επι ἀἰΕννΞῇΙε πω! νεοΙ Μεστά” ΜΜΜ·

Ιιι @πιο ?'αα!- επ δολί!άετΙ:ωπικ 2ὶῇιι εοπιιιιιι€ε πω·
εο!ιοοιιε ΡΙει:1ΐ.9€14: σοι: .πισω ήπιε .Βειικι· ντιπ .άπιαστ

άαπι Με! εινα· !ιοτ Βοοΐά Βεεἱειι ·ννοι·άειι. Ηἱῇ Μάϊ
πιοοπιιι εειι οοι·8Ρι·οιιΕεΗιΕ, ικ·Ιιοοιι ννἰΙᾶ επι ντεοιιιᾶ
νοοτιεοιιιοτι, επι ιιιἰετ (Με ΒοεοΙιεινιιιι8, νσεΠιο άι: Βοοείο

ιιἱιιΒ Μια βετ ο!αιιεί9ιω νετεο!ιιιΒϊ. @ω ο.ΐΒεεΙάί1ιέ να::
άι .Βαίεω· ιε αεκ Μιά τιιΐετεοΙ.
“
' νιικ Ι...εκκι:9, οειι ῇοιιἔ άιοΜετ, οΡ Μου :Μι
ο!αεείςιιε Βεοει ιτιιι1 ειιτιοιι Μιάου ιι: ιιοάοι·8εάειΜά, ΒοεΐΕ
1·οεάει 8εποεε Βεάειειιι, οιιι Ιιοοιι Με Βενειι, επι πιω! Με
βεΙονειι νοοτ Με ΙοοΕοπιειιόο. Ζήτω Βοπο νοοι·ιΒι·ειιις
εειστι @η ονετ2ετϋιιἔειι πώ: ΜΕ Επιιιιιο!ι, ΙιΜίιιι επι

-ΕτιΒοιεο!ι. Οιιάει· ιἰε Ιιιιιτει:8οιιιεΙάο ἱι-ι εϊο Βι·ιιιά να”
ΑΒγάοιι Βοννοιιᾶετετιενιτειειτᾶἱ8 επ ειιἰνει· Βοι·ιιιιιό. ΗΜ:

νοΙΒειιάε οοπΡἰε2 νἱιιᾶειι ενώ θεά (1).
Νιι:ιιετιι.ιεπ πισω !σεωΙιοιιιιιπι νιτοτάειι Με επι :ια

νοιεοτ νε.ιι Το1.1.1:128 , εοἰιοοιι ιιι εΙΙε οριἱεΕ Βοτιοάειι

(ι) 'Πιο τω: ΙΙιιιξε ιιοπιι ιτε ιιιιιιιοιιιι,
δ4:4Βοή118 Μάι αΙιεειίιιΙ ‹:ι·ἰιπεοιι Μαΐ ···
ΤΜ Πισω ι:Πιιεσ «που Κο Πο ετοιιι ,

'Πιο ἱπιιιειο πιά Πιο ΒιιάΒε οί ςι·Μζ

ι( 88 Ε)
_ιιοπι.

ιο οπ18.πέιε ονοι·ιοάϊοπ; οπ ή, άιο ιιοπιιεπ, διο'

ιγοςι17οοιι..πάοΙΙιοιι οπι το άοοέοπ"· @τι , -ΙιοΒΒοπ επποπ

@ορο ιοοεοεοπιονοπ οιιιι οοιιο1ιοι·πο πο!Ζώοπιπι, πι.
πεοΙππιοιπ·[

πο Βοπο.ιιππο Μπι οοπ ΒΙειοαννΒοοιήοι

Μοε|οι·ιώά ποστ .Νἐοτσ£τα.Μ Βοποιο.ιπά, π: τοοεοάιοπά

£οι·κοι·άοπ.. Ποτ οπο .οοπ Βιιτοι·ο οιιινοΙ σΡ- οοπ' πισω,
απο πιιι·τοΙπιι Βοιππε οιοΙ:Ιο πι -ιιπδοιοπι οπιάειτ :ιο Ιιο

1ιοιιι οοι:ι' άιοιιτοι· ποοπιάο , πι νιιοπ πιοπι€ιπά
ΒοΙιιιιι;· ετοΙάο. ο πι;

!οοιννπίοΙοπι οοιιΕοι·' ιιο α'οσάοπκίο

Ει·ιιο1ιι: νο.π ιιιΠιο Ιοϋιοι·ιιιιπάιΒο νοιἘιἰιεπ τοπ Ιιοοἔειο.
·Νιπποτπ.ιοπ ινω άοιπειπ πω, άιοπ πιοπ πι Βοιιοοι·οπ
πώ: ιο ιποιιοιοι;οπ ,

:Με

άο ινοτιοδοπννοοιόΞεοι: ντιπ δε:

_εοιιοοι άοι· ιππ1άοΙιπειιι€ποιά. -Μοιι πω 1ιοιπ ιο ιιοο8
ΒογνιιιιτάοοηΒιιπιτοπ τντιπο!, οιι Ι.ιή Ιιοοί!!, Βἱῇ οοπο οι”
Μ]

@πιο €οιοΒοπιιοάοπ,_ιο νοοΓ οοΙΐ-«ννοοι·ποτιπ8 Ιιιιοπ

.ΒΙιβιοπ..οοΕ ιο ω ιιισοι]οιπ14:) όοππιιιπ "οι @πιο εο1ιτιι
ιοπ:ιιι'·ιο ιο1ιοιάοιι; επ Ν_ιοπε·ι·ιι.ιοπ Βοοάο άειάοπ Βοο
ποπ @πιο οιινοτοοιιιΙΙιδο μάτι] ΒοΓο‹Ι,.`

Κιι€κοπ πι οοπ θ.οπ πιοτι-:δν_ιιο.ι·άιΒοϊο πιειπιιοπ ντιπ

ΗοΙΙιιιιά; @πιο Βοιιππι·ιΠοτι ιιι·ιι8οπ ‹Ιο Ι:Ιοιιι· ποπ πο!
-τπα.<ι2Ζοίοιππο πιο ΚοπΗειιιιιο01ιο οοιιοο], πιει:ιι·
π:
Βιι€1°ΒΜΚοιιιΚ οοπ ιπειπ παπι Υξιοπιο οτι Βοιοοπιιιοιά ) «Απο.
Βο:α8 επ ιτινΙοοά. νεοι δι·οοιοι· @π 2οιιιιοπ, =ιπδ.ιοπ πι]
απποπ ννοές:2ιοπ Και; `οοποπ'νσοιςι νοοιιιοπ πιοι·πιιιιό. πἱοπ Καπ
ποστ πιο ιιοποιοπ ,επ @ποπ νεοι @πιο ιπποΒο8οοι·το Ιιοοπ;
Πιο :οπο θ.ιιιοιοτιιιο ιο :πετ οοπἰΒο ννοἰπἱΒο Ιιοπινοπιιοπ;
οοπο

νν·ιιοΒο8οοιιο , ονοπεοοι· νοι·ννιιι·ά όσοι· πειτε Βο

πννοιιι·ιπΗιοιά παπι 2ιοΗ Με ιο)οι·ιιιιΕοπ ,“ πιο άοοι· :ιο
·

ζ: [.

ο

ο

οπΒορειειΪᾶΙιοιᾶ κίειπ Ιιευζο

Ώ.

:· ι.··π Π.

”

;Λοοπ:οε εοοι·τ παπι

ποάοΙι]Ιι ομαπιχ οσοι· @πιο ποοποπνεοΒοπάο, επ άπιπ

τα”
Μ· τἰώ ΒοΕοιηι1ιει·ά επι νετβϋποτά εοΒΙετΙα€ε11‹ἱ‹3; ` Βο2ο
"Μωωδ να”. άετ1ΕΒοοΙάεπ , Μ ·ιἰε Ει·εοΙιτἱΒῇω `
υἱἱάι·ιιΗεἰιι8επ ἰτι8εννἱ]εΕεΙ‹Ι, νἰιιάτ :ποπ
ί1ι όσο
Ροδ2ϋ παπι Κιισκειι. Ιι1 πνειειι·Ιιώά, 2ϋπο νετΖωι 2ῆτι
ι1ιεεεω ο11νει·εΜ.ειπΒασ.τ; εο1ιοοιι ιἰῇ σπα άετι ἰιιᾶι·ιιΕ ¦

ικιΜτε11, ΦΑ ή, νναηιιεετ

άό26Ινο πω” θέι·εΙυ.ο.π

Εοι1άει·ι, πετ εο!ισοτι 2ἰῇτι 2οιιάειι. 'ΒἱεεεΙίἀε ε£οιι1ιιιἰη8
2ῆπει· 2ἰοΙ ·Βοεί5: ·οοΙ: εεπε το πω· ΜΒεπίεώιο Ιιειτιζὶιεἱά
ραπ εξω! υετεωσα££ε; εοΒοοιι Μετιπιιέά 111εΙ: φαει· Βε

Εννεξω11Βώ41' ονει· (Ιθ Ρτοσοιζἰε οι λα”πιοτιζε άετ τω!
Καπ τοάειιστωι άεπι
Ιι:ιμιεεοΒοη εοΒήτιτ )1ετ , ἀεὶ;
5ιιἱεΕ εϋπο Καπο! 2ἱῇιιε Εειτάο νέτ2ε11 νοοΠΒτεἐἔτ; ννωιἰ:
δε: πιεεεῇο·νειπ 2ῆιιε ι1.ἱΙ; άε @ικά Βοτπε.ΔΜε επι1]ήεε , ` επ
@πιο ΙιιἱωὶΒο εεώοΒϋειτ:ϋπ ειιι:Μ; επι νΙοοἰῇειιᾶ. Ζἰῇιιο
νετ2ειι εαπ Ηα-γιἰη 2ϋπι ξειιιἔειἰέ, ΟΠ ἑὶῇπηέ/ὲοἰιεἰεἶααπ
λαέ !] ω.. ιι'επι Ζωδια, Βἰῇ Ζῆτιο νοςΡΙειεἙὶεἰπε κα”
[ΔΔΕ , ΒεΙιοοπ τα @ο ΒοεΙ:ο ιιἰειιννετε γ&οΕΜΜειι.

δ·:Διαιω Μακ :πωσ ΨιιυπΜποκοε, εο!ιοϋπ εσω
Ηῇ‹Ιε πω, επ τεειιικν, Ιιεε& _άειι νναι·οιι 8οοΜ: άεεε έα'

2αηἔε ἱη Μάι, επι ννοτάτ, παει· απ: ΒενοοΙετι, άσοι·
2ἰῇηο Ιειιιάδειιοοϋετι Με ὶτι ἀἱοὲι1 τειιέ €εΡΙειαϊε!: ,· ννεειτοΙ›

Μ] ἱιιἀοτᾶεειά Δε11εΡτε.ειΚ Βοείτ.

δωσω ]»:ι·είοΜε .ΒτεοΜ

άοοι· 2ῆτιο υὶτοτΙἰῇΙ: οηΒεεοΒεια.ΐάο υὶΙΒΜείὶῆυεε:ι Με”.
Ζωα .Ϊαπώσπ , .ΪοοεἰεσΪιε .Βο9/|ιιά, ειι ἰ1ι ΙΜ: ΒὶῇΖοιιἀοτ

2ἱ]ιι Ζερ|ιί:· «κι (ΜΖοπ·ίε 2ι1Πε1ι άετι 18281' ΒεῇεΡ.ἱ.τι εΚειο.τ
ετεΠωι, 2ῆιιε νετθΞεωϊοπ το πεεετι.

'

·δι>.ιπυ.ιντπ -ὶε εκει ΒιιἱεεεἰἰῇΚ επι ΒεΖεΠἰΒ ἀἱοΒτει· .
ννἰετιε νοτ2επι ω( 1ιοιήϊ @τι έειοΜΒεάά άι Βετ1τιριιἰε οιιΕ-·

Βτωμ. Ηειάάότι,

ι3Ιαξτά ,

2οιϊόειι 2ϋτιω Ταα!

ών· 0οέεπ ί επι ΖαἰἰἔεΔ -Βενεπσιοιπ Υεττο.Ιεπω

Ιο<>)
Ψι·τπνπε ἱε αεκ Με !ενειίά ἀἰρΙιτοι·. Ύδΐἱῇ ιὶοΙιϋεπ
ιῆιιε 0Δίσ ααπ πίσω -Τῇεί νε! ναειι·ϋ8 Βενθαειτἀ ω
°ποτάστι (1).

(μ)

ονετιετιἱι»; Μάικ

συ'Υε μἰιιτ Με 6Π! πω! Μη? ,να Εσοϊ.·: εΒοι·ΜΒΜώ!
Διά. ιἱο€Ιι πι; ερεοό..εΗ'ε &οιειι Ηοοι·Ι Βο1ι·ηϊ
ΜεὶϋἱιιΪιε Πω εἱοτπι-υνἱτιά Β ω” εννἰΠετ ΠἰἔΜειἰ ,
'Πιο πιΡἰιἰ ΙἰΒΜπιἰΔΒ πατα: ο'επώεεε 11η ννε7.
Ϊε ΠιἱπΪι χω” Βιιτηήπι; ΠιοιιΕΜσ Ρετε!ιξιιοε οιιΜ·ιιπ πιο,
@ο παο ΜΠΕ ειπίπειτπο - νν!ιεπ Πιο), Μπα οιιωοπε πιο ΈειΙΙι οἱ τη εμ -· .ϊ Π; ιτιο1·ο εννἱΕ`τ Ηπιιι Πι".

. ιιΥε αιΙΙ πιο ετη! που, Ωχ πιο. Π! οοιιΐοιιιιιἰ :ο
να» ῇοιιτἘι'ε 111081: νϋ8οτοιω πω. Οιιε.8Ιεποε- Βιιτοιιο σου Πιο Ιιιι€ε 9;οι:οΒε οί νω1Μ1εά Με» ··· ιποιιπά χε·
Μοιιιιτεἰω: ο? πάω: ρἰΙεμὶ Β? πιο ε1οιιιέ ···
Ι ἀἰά Η -_Ι πισω γεε1ετάεγ -- 8ο εποπονη

Ι νιιἱΕ 8ο @Με -- πω· εἰτἱω - που ··· 8ο, Βοπονν
δύση' σκιά ΜμΕ - θα:: Μ πω] γω πω»
@Μάη «Με πιἰπο ·-· Διώ Μ!! ε1ετικά
Ι !ιοΙά ωχ οοιιι·86 ··-· Βοά*ε Βοἱπέ Μ πι, @η ·

| Δεν νσστΗε ΒιεἱιἱοΔειὶ Ε] Με ντουιὶ ειιμωεΙ=
Ι :αν Φακο ΩιεΜοπεά - απ' Μια:: Ενω ενη.
1 Με: αρα: τισ 0Βεε1ω ιιπΒιώιι€ ι·οεεε;
Μπι Με.: πω εε Με ΠΜ -· "ω, Έσω! ει1ΡΡωοε

Ι Μ” 111]ετ3ΥΘ, πι! Μπήκε ω :την ενη.
»ΤΑΜ
Ν” ΜΒ·
Ποπ: ἱεε”
εοΗει·ι
Μπιτ τω:πω!
ννΜτε
ωχ ΙοοΕ.ι
ΐοι·οΙπωά.·οιιτ!'ά
ΜΙ;
ε· ·Μ)· μπώ ΜΒ @ΜΒ νά1.!ι :απο -·- Βια Με πι; @απο -

ΜΙ Μονο τοεἱο£ε Πιο πτἰιιΗἱπιε8 Μ” βιο ντο:Η.
πω Εμ· Πω ει:;ΛΙιε @οπο πι; Μιά. ρβε ΒΜΡω,

"Έν" :Μάο ω οιξιιεΒ ·· εἰ” πιο "Με α:Ιι1Β έ πω νεειΡρΤι
σ: ΠειΕ!τιιη Ροννετ-ὶπ εινν?ιιΙ Μα ΜΜΜ.
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Ετ :Ιιῆπ τύοτεοδιάδοπο.ιαο8 .Ιενοπάε εοΙιιήνε18,' νωῇι

ΜΜΜ:
αι1Ποπι Βιιιιι1επιπιπειι
Μή πιοτ 8οποο8ετι
οΙιεεννει1,
@πάση
πο ει!»
8εεΡτοΕεπ
ή] απ. ποστ'
ΜΒΒοη.
Φου βοά:

δκοιιιοτι , ιοπιάει· Με Ρομπ, @κι Πι ἀἰοιι τωι8 Με ΡΙεστεειι,
πω 2ἰῇ άσοι· Ι1ι.πιπο νιοτό.Βιιε1επ 8ευεἔ1ἱδά·εοΙιἰῇιιεπ.
ΜἱεεοΙιὶεπ νἰιιᾶετι ννἱῇ Μ ΜΙ: νετνοΙδ Βεἱοἔειὐιοἱᾶ, ακα ναι
Μπι πιεετ ἱιι Με! Βῆ2οτ1ᾶετ Με ›ΒατιάεΙειι.

Ψ. Μι:εεοπι:κΦ

ίε εειι πω· πιο.ιιδοτιπαπι Βεεοὶιτῆνοτιά

Ετ Ζώη

ΡΙειει!εεπι ἱιι Ζἱῇτιο Οοια:ίωι .Β,·πίίω, Με 2οΪετ ειειτιἔο

πωπω, επ νπιειτασΒΙἱ8ε εοΙιετεεη πΧ ΜΕ ᾶεὅεΙῆΕεοΒ Ιενετι
:ϋιι. .Βοχιωκ ἰε τΙοοτέε.ει11ε Ιιτο.οΒόΒ, 2ἰῇτιο Ποί!απεί
.<π:&ε Ϊ/Ζαἐ· Η εειι€ κΙιοοπε νειάευΙωιάεοΒε ΜΒοεέεωίπδ.
ν” [Δ:ΝΝερ άο νοβοτ , ννἱεπε ο!άσεί?ια: Βοτοειιιἀὶιἐἰά
. *Ιειπδ ιἰε 8τεΜετι νεπ ΠοΗειπδ ΒοεΠ ονοτεοΒτεάοτι , οτι
ανὶοτιε ονέετ2ετά1η; παπι Ηεεἰοάιωι Π7εΗ:επ στ» Παξςεπ
εαπ ΒοποηάεκπωναατάΈ ννετΪε Η, ΙιεοΗ :ιΙππεάε οικιακώ
Βο ι1Η.1πωιτοπιάο νετεοπ ΒοάάοΜ. Ζἰῇιι .Βιιἰπ:απἔ ὶε πω·

;ΒΕΠ εῖνο πιο , ιω, €Ιιε Βοιιυ-ΒΒικ ·- εναι· τεἰπἰι1ε
" ' Β:11κι1εί1688 Μαειιπιε -ιιιιόιέά ·-· -!”οι· Σ ει» Μ
ΜΜΟ
Αιπὶμα”
9.τωειικε
ίοΜιεπι·
@Μεπω"
ΗΜ οτ
Βοια,
ω::ΜΒ·ιιΒε
Β Με
γ
Ροι· ἀεεοΙΜἱοιι οιιΙ7? Βο ιιο1 των άι·ομ

(Η ά”, ὶιι @φωσ ίει·νοι·ε ίοΙΧον Μ" β.τομΐ
Ρτεε11 Ποννει·ε τερΙΔι:ε απ:Β Πονναι· Πωτ'ε ει·ιωΙιεά ω, πιο.
»Ι, Πιο @φα ιΙο Β ·· ωἱΠιοιιτ πωπω:
Ι ΒΙΙ ι:ι·ωΗοπξε η οἱ” β), - Μάι: !ο€
Ε
.,
ΤΙΜ: νἱΒπΦω καψω; ΉνΞιιτ μιἱπ ωιά ΡΜιεπτιά
Ώεωττιιζω «κ ἐκ πι? ?σκάι Με μεσω ΐοι€ομ
ΉΓοι·Ιάε στιιπιΒΙο ··· ήτανε ωσιιΜ.π. Μ» Βοινω ·- πιο εΙοεΡἰυε

Με δω δΌ:: Με $-- Μι! ΜΙΒ Βτἱ€ΒΩ επει:|ε 1ιοσεΡϋε
Βοά”: Πιτοιια ··· ω» ·δοτὶ- δ ἀπὸ! ? .πιά μπί8Ιι πω." .

' ἴ οι Ί
διονειΠιε οτι ᾶἱσΙιτοτΕιΙι.

ι

νικ ω” ἰιι Βάσει· ΈιοΕοιιά

όοστ @σε 'ονοι·2οϋιιι€οιι οι! Ιιο€ Ι.ιιί:ίιτι , άσο οσοι· @Με

σοι·ιιΡι·οιιιτσΠιιτο νοοι·ιΒιισιι8ιοΙοιι. @η Ϊ/ῇ]` επ $ινόπι:28·
]αι·ίέι .ἴίωφοἰῇβσ£οἔ£|ο πω» .Πάσο επ Κοο£]ε ισ οπο·
.άννοιισειι σιι ιιιιιιδοιισιιιιι.

Πο Με! άσε ω, τω” Μ!

πιοΒ να”
σαι @πάσο ω:
Μειι πάει ιισιδ νεοι εοσιι εΙοορειι;
Επιόιιτ8·ο πιο ιοειι οιιΙιεΙιειιιι;
Μαι ιεἰΙτΙσ πι] Παει· 'ο καποιοι επι;
Πι Ιιεινειι.·ι ποιου οικω
Ψιιιι-:ι.ισσ ιι οσο 8οΙοοι·ό. Μ; Ψ.ιιικοιιισι: εστι
ιιιιιιιιιιιτοιιά ιιισιισοιι; Μισο” εστι ἔσω ονοι·ισττει·; [ιι

ιιαιειιιιιι:ι. Μάι: ειιισιιΙ-ι; τω· Ψ.ιι.ιιιι νι·οιιιΕΙισιά. Ζῇιι
οι ειΠ.οιι? Ποσο, οι· @η νοτειοΙισιάσπισ ιιισοι·, άιο άσο
8οοιισιι ιιιιιιιιι νου Ιιιιιι νο.άσι·Ιειιιά σει·νι8ΗΒο άισιιιιτειι
Βονιτσποτι ΙιοΒΒοιι. νικ Κ.ιιιι·ιιιιιι .Βοεσἰιτῇυἱιιέ κἰει· Νε
άσι·Ζαπάωι ισ σαι ιιιτιιιιιιιτοιιά ε2α2ί.πίεΙ: ννοι·Κ. 8σιιι:ι.
·ι·ι:ιιαιι ισ οσο σπάει· σώσετε] οιιάσι·2οοΕοι·, σιιονο:ι 200
Μ: Με”, .4:·ο&ίναι·ίω το 'ο θι·ενοιιΙισΒο. Ψι:ε·ι·εκιισιιι>

Μάϊ νεΙο εσεσιιισάΕιιιιοι€ο ιτι·σεοτι πιει· νοΙάοοιιάσ σωστ
ιιιιΙ:ινοοι·ά;

Υι·ι:ι: πιο! πιει· 8οσ€10ιι. ιιι€ιιιιι8 σε εο!ιοοΙο
σ·

(ι)

ΙιοΒιισιι [κιτ σοι·ηιι·οιι1ιεΠΠω ιιι σου ΜΜΕ εσ

ΡισιιΜ , οιιι σε ισιιοει·ΙιιιΒο νει·τιιιιιιε πιο ι1οιι Ινσειισιι ι·ε:ει:1ιιοοι·
ι:Ισιι 8::!ιτϋπι·, ΜΜΜ ννι5 πιει οι.ισρεσιιισι·Μ ι:οοεσιι Ιω». ΪετΙ.
Πιο ιιιιΡΡΣ εσΗειι πω!
Επι: άσπιιω?ι· Μάι ο| άσιιοι πω” Μα_β"ά;
.Επισαι·Βοσ ποιο ιισ€ ιιιιιιοι·ειοοει;

.

!

Θάσο σώσει Ιισ1Ιι Μισο πιο ινΕισι·σ Πιο! ·υνστιι'ά , ?
Δια! ἰιι πο ροή τοτε ιιι!ϊ'σ.

( 65 )
8οεοΒιεθ.επιε άι:: ΌΙιιἱετοΙῆΙιε Κα! Βε!ιειπάεΙά, ε1ι και
και· Βι·ιιΞΗοειαι· ικά σνακ ιιο ΝεάετάιιΜοΙιε 'Γειά Βο
δοΙιτειιειι (ι).'
13ο νοικΙιεπετοιι νεται Ηωωιιιιιι, @ο Ιεειιιιοι· ω· Οσε
ιετεοΒο τειΙοιι, εί]τι πιο! ΒοΕοιι€ι; ΒιιιΜΜΔιιια·ι οιιΤ1:Μ

ιιιιιοκινοτάιοιιο1ι μαι ιιιιιιάει·ο οπό.οτεο!ιώάιπέ , ννοιιοιιε
Ειιιιιιιο @άτιμη Ι.οτ άι: ιιατιιιιτΙῇΙ:ο εεεοΙιιεάοιιιε.
,
Εόιι ννοοιά εκει· Δω ειῖΒειιιεειιε Ιαιι·ο.Έετει· άοι· ω!»
διιιιιάε ιιι ΠοΠιι.ιιά. Με1ι )ιαιΒ άσε ΔΙειιαιιάι·ιιιιεοΒοιι νει·
2οιι, ννοΙΙιο δε Βεννοιιο πιειιιτ νοοι Με Ιειιιεει·ο ΗοΙΙειιιά
εειιε όιοΙιτειιιΗιοιι Πι, νοοι·8εκποι·μιι, άειτ ιιιιεετιιοο
ΜΒ επ οιιΒειιιιΙΡωαιιι @η επ :που ωσεί ει·Κειιιιειι ,

μπαι· οιι2ο ιιιεειιιιι8, «ΜΕ αει νοι·ννι]τ «ω 8εΙιεεΙ ων
8οετ01ι€1 ία: :παει πιώ ιιιοειοιι ει· άσε ΑΙεκιιιιᾶι·ῆιιεπ πιω
νομου. επι νιιτι Βιι.ιοπιιιιιιι-ι νεα ιιιτιοπιάειοιω Ποπ
ΙιεΒΒεπι δε: οοιιιοΙν!8Ιιειά άιει· νοι2ο1ι. 2οοάειιιίε 86ΒιοΙιειι,

7 › βε νει·οιεο]ιτε ετειιιΒιιι€ιιι€ επι άειι ίοοιινι-ι.ι ποοάειΜεβοειι ιι!”
ΜΔεε1οιι . δει ή ἔσω οιι8εεοΙιιΕΕ8 ν78ιΜ:ιιι€επ πιει @Δω
]ειιιιΜ: ιιι Ιιιιιιιιο Ιιειιιάειι 8εννοτάειι Δια οο1: Κεεειι'οιι2ο
ΕπιεεΙεο!ιο ΙιεΙάοιινετ2ειι , οτι τοΒοιι σπαει ι·ξιιιοΙοο2ο νει·- '
2ειι_1ιειιι, νναιιιιοει·βα ωιαεωωι8ιωι Δω ω258ι, άο
;ε]ίβ.ιμ:ε8ειιγνοι·Ριιι€ , πιεια:Ιιψι νεα ιπω!ιοιά, 8ειτιιυιΜ
πινοτόειι. Πο @κι 2οιιάο ΟΙ18 ιιιιτΙ:ι·οΙωιιΙ οιιι άσε ινοιιάει·
γοΠε εοἙιτειιιἀοι·Ιιεἰἀ εισαι το €οοιιειι, ιιιετ ννεΙΙιε ΜἰΙ£οπ

@ο ΡΙει:ιτειιιε 2ήιιει· Ετεο!ιτιέειε ινοοτἀειι ιεΠεετι.ε νοι·ινιε

_
.ΒεΪσΒοΡ!ε θεζιώἱοιἰεπὶο ε!" ΝαΙωάκιι.ωΙπ ίααΪ.
ΤΜ ΒἰΠἰῇΜιεἰὰ νο"1αι παπι κι ιιιει·Εοιι, «Μι (Η ΙΙ.οοε!εωιιιι· Α.
Υπ” άε ΕοιΙιεΙϋΚε εεεοΒιοάοιιϋι ε!ει:Ιι1ε νει·νο]εά Βοιών, άιο «ιο
Βω·οεπιάε επ νοιἀἰειιεΙεΙἰ]Κο Π. νικ Πικιιι.ενει.ιι ειιιιινἱιιΒ, επι
,πιώ ω! οι› @ε ιῇὰειι εΙοι· Βετνοιιιιἱπιέ €ιιΒπι€€ Μάι
τω..
ι

(ΐ 9$. )
«πι, «τι πο: 2οιι8, πω π] ΒΙήΕΒιιιιι· ωωιαι,·σω
@ποπ πω @ΗΜ πω επ πι€ω πι οεπε οπνοι·υπάοιν
πιω οι·άξε 2ειιπειι το εποει·ειι.

Ιπάετάειιιό-, ω: Βάια

εεάεεΙτα ·σειιι άε 8επεἰιιιε ΜΒΜ ᾶαππΒιΜετοἱπ ώ· διοπτ

Ιιτιπι€. Παπ, αΐω!ιοοπ Ιιῆ, «δεν ωπκι=επι 8εννοπάιέ, ασ
σειιγνιΒιιιι.ι·επάε Μεπιπάτήιιειι Ιπει:ί8 πιά: Ηιιάσαι, νοοι·

Μπι, εΠο- Με Βε2ἰ8τ, ιερά; ποἔωπιι, νωΗΜω άποπεοπ
απ άιοΙιτοι· Βοπιιιιτεεπ1 ννο1°δόιι, .8οιπειΙἑΚεΙῇΕ επι εφημ

1'ΙΒΜ Μπι·

ωιε ιπιιιι6, ΜΜΜ-ποπ ιιιιιι€Ισιι·ο να·

2εππιεΙιοπινο6Ι ω -νεοΙ Βειπέιϊω νει·ιοπι€Β, επ ννῆ άεπΙωπ

πια, επι-π; ω* νοΙε με1ιιππΦω νΘΡΒιιιιέπ 2ιιΙΙεπ-.ἶι · Ί
,·

νιω- ιιιασΡ.ιι.πι ω, πάει πω «τοπιο-ΑΜ :ΜΙ πο»

ποστ ,. π; ιιι1%ι>ετε 'Ραουα-Μβιέι· ,ιωθιωαιωεω «ω
πω( νοοιίβϋπι€6; ότι θεα:

·ιιοιπ , δω

Ιιοονοπ

άσοι: καει, @πιτ νσιπΚε πετώ απ” τοε8ιε·

1ιοπάρ

ΜΗνοοι26Ιιευ ει:ιπΈσω οιτοἰπάἱις πποει·

διειιιιι:

ᾶὸπι·- πὶῇιι ΒΘνσοπδοτοπεναπαΜέφτοεα,

δ.8ιπ εοιιἔ- ΙιοιιεΙοέώ ιιπάετε κΙ1ι·πύετε αιοοι· πω, οιι#
Μπιπω ιτοιποπ.-*Ηοί ωιτπωειι άεπΝεάει·Βιιιδεο1ιο
ππωωιαθ παρω πωωθε πω, @τι
οει·τεοποοΒ-ι
πειιιιπ @Φαϊ νειιι ;ΒεεἐΙι.ἰειἰ- ι·πιπο.ιι- ΡτσενειιΉ- επ· Με.
Εππάι8ε εοΙιτιῆνειιε`·, ' "Με ασ τῆπιεΙοοπο τειειΙ.νιιπ πιω

νιιάει·Ιειπά Βονιά]άειι νιιπ :Η οιι2ιιινει>Μειι, νιιιειι·ιπεάο
«π» 6:ιθε1π!ιεοπε νετΙιοει·ιπε ω” ΒενΙε!ιι/ ΝωιιτννεϊήΚε
2ειΪ :ποπ Ιιτιπποπ εεΙοονοπ , άπαξ, πωπω: Ξειπππά ίπ άειϊ
εοιποεπιιαπιυπ· οιιι8απε, να πΧ πι? @Πε πι εεπεπ Βιμ

ΒΙ:ιετάεπ πι”, 2!οπ πω οπιποιιιΐεπ νεοι ω 86Βι·ιιιΚ
άε·ι· "οπΜΒ:ι.το βαΤΠι:ιεπτοπ, κιιοΙΙιε €ωτω8(1 ΙιοΒΒοιτ ΕΞ

Ιειπ‹Ι Εε`ονειιεττοοιπειι ,
ρεάξ;Μ ἀειιι8ειἱειι,

νοοι· οοποπ οπνετάτ:ιμΙιβιειι

ου Με 2οοάο.ιιπ; · Βε1ια.πά«Μ ποπ,
π

θ
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ποτάειι. .Ϊειιιιιιιει·ΙῇΙ: οιιιΙιτεεΜ Εκει; άετ ΗοΠε.ιιάεε!ιε Με!
πιο Βοεάε εποεα-εεωνειε. ο£ άε τιιιιι€εεετ άε Μαιε
άί118ΜΒ Με Μ! ρτοεα νειιιιεύδά Μάτ, πω» ω; ιιΞετ;

ιιιεειι· ιιοοιτ π” Με εισαι ειιΙΙ: εετι «Με να» ι·ιιιι·ιεΙσ.ε.τε,
εεΙιβε ιιιι άε ΗοΙ16.ιιάει·ε εἰῇιι , νει·ετιιιάίεειιε τιιιι.Ι το νει·
ννι·ιιιέει·ι ειι τε νει·Ριιιιιφιι τω; απ» τιιιιιιιιετειιιάι8ειιά Βε-ε

πειιιιε.

Βιιιιιειι @τι θ.ε εειιινιέάιιτειιάε· ιιἱωΡειιιιιιιΒειι

νοοι· ε.ι·ι1ιετι επι

”Ί:ειι·ι

ινοτάειι παπι εΒιε ινιε

- Βε!ιε.ιι€ει·ι, επ σρ ιετΙετ Βιιιϊ 1ιεάετ8εννοι·Ιιειι;

οΡ°

@ιι

εεεοΜΙάετά σρ άειιιιιΖειι, επι εεειιεόειι οι: ιἰε Βιιοιιιειιξ
21] 88.61.11 Με! ‹1ε ιι·εΚεειιιιι€ειι ονετ Ιιει: ννιιτει·, επ ει] »σε
νει·όεΕΚειι Ιιε£ Ιει.ιιά." › Βι·οεί8εεει.ιζ8 ιιι Μι; 8ι·οοι:ετε 8εταΙ
ω» Ρι·ιιΙΙειι· επ Ρίξιιιέετιάε Με εειι άιιιιιιεει.ιι·οεϊ ννοι·άεπ

ω; άει· τωιΙ ειιιιβε2εΕ, το!! ιἰε πάει· Μπα; τεμ ιιιιιιιιιε 20ο
εισαι άε ¦::·2ειΣοΙ: αε88ειι, εαπ Ιιει·ετι @σου νειιι ννετειιεεΙιειΕιι
Μειε Ιιετ εειιι βιε .ι·ιιιιιειι ιιιτιιεεεϊιειι, πινω άυ.ιιειιάειι

δειιοεΒειι νει·8οΙιεπειι ειΠεειιιι8 ιιιιιιΒι·ειι8ειι, :Με νει·ειιιιδί
@τι σρ Βειιιιθ.ε το Ιιορειινε.ιι άε ννειιιι€ειι, :Με 8!τε1ιθ

οοι·άεεΙειι'Ε πω; ιιι:ιι·Ρμ.ια ιι: άε @Με θα· Ιιε.ιιεεΙ-ι
ννεΙ8Ρι·εΚειιΙιειά ιιιΔΗοΙΙιιιιά , εοιισοτι Μι @Η ιΠε εει· 88"Δ
πε εαπ Ηι11.ειιιοπ 2011 νιάΠειι Εοε8εΙ:ειιά 1ιεΒΒειι.

ΗοΠε1ιό. Μάι: οιιάει· εΞε :ΒεαοεΙιιιιΒ νεα εειιε ονει
νΙοεὶῇειι‹1ε ιιιιόάεΙιιιο.Η8]ιειά. Μειιι8 ι3ιιι.ιιιτ2τι€επά επι ΙΝΕ·

ιιιιιιι·ιεΕβι ιιιειιεοΙι , ινἱειιε άίε!ιωιι!ήειι ιιι βετ Βοειήε πι:
άειι Μετά, ω ιιιικιάειι νειιι @και 8ειεΙΙἰΒειι Ιει·ιπ8, Με!!

1ς.11ιιΙιειι «Με» , Μάτ :παει εΙ Με νεεΙ ιιε.ιιιιιοεάι€ιιιέ εεε ›
νοιι(Ιειι, οπι Φιετάοοι· Ιιεειι Με ΒτεΙιειι.ι πω ειτιάε εε ινε<
πιά τε Βετοονει·ειι; επ ιιι ιιιετιιΨιιΙάιδε Βενε.Πειι 1ιεεΒ:

θε τοε8ειιε8ειιΙιειά, ννιεΙΙιε πιω άειι Ρετεοοιι Ιοεάι90ε8,
2ί0Ιι Βειιιιά&εΧειιιΙ ιιιεεοΙιειι Ιιειιι εμ 2ῆι1ε ννετιτειι €εειεξά»

(- 9Β )
Με οιιιΒι·εεΜ ιιιιιι εειιε'ιζειοιιάε· ειι ειι·εΜε Ει·ιϋειι , @τι
ιἰἰε ιι-εως ννεΠξε ινε! Μάϊ, ΜΜΜ: Δι 8ενοεΙὶ8 Μάϊ.
Ποειι ει· ιι;Π-εεωεθ νοει·ιεεΚειιειι νεται άε2ε Ιιειι2ιιιιιε ειι
20ο ιιοοάίΒε ·ωοιπ. - Ψιι·ιιιιιι θιιιτειιι:ιικ Β. ν. ΙιεεΠ, 8εΙιβι
Με ιιιει·νοοι· ι·εειιιι ΙιεΒΒειιιιιιιιδειεεΚετιά, ιετιι 8εάειιιιι, Μ.
εειι ιιι·ιι]ιεΙ παπι @η αιο1ιιιωιαι€ ιποοι·άειιΒοειι, £ειι ειπ
ιιε άε ίιΖέτιάεηι.ΐΒοάει·ιι Ιε νει·ιιιετιι;ειι, ινιιιιιιιιεόε νοΝιιι:ι.
ιιι άε Νεάει·Ιειιάειι ιι ε.ιιιιεεΒεάειι 8εινοι·άειι.

.ΙιιιιιΙ: οπι

ω νοιιιιιιι. ιιειι Μετοοἔ ιτιιιι ειΠε ιιιΔω νει·άΞειι€, πισω!

Ιιειιι σε πιει ΒΒιιθ.εΠιιεε 1οε8επιπιειά ννοι·ιΙειι.
ιιιαΕορεα ιίε Ρ”ειια , ιι

Με ιιι εειιοοιιΙιεάειι.”

Ενειι

ενειι ν·ιιιεΙιτΒιιιιι· ιιι εεΒι·ε]τειι1

ννοτάτἶ ω ιἰε εεΒειιδειιιιι άει:

ΗοΠιιιάει·ιι νει·Εεεειιινοοι·άιΒά άσοι· εειιιΒε νειιιι€ε ΙιΜιιι

ιιειι, ννεΙΙιε, β. ἱιιᾶειιἱαιιά νειιι νόιπιπ ει”, πω” τω”
μια. :Πει ιιιιιιιιιικειι. Βε Σεϋ:ει·Βιιιιάε ΙιεείΈ εεειιε ΒεΙιεἱ
Βιιιιε ιιή:)ΕΡΙιιέιτιιε Βεειι' δεννιιόειι, πιει !ει;ειιιι]πειι €ι·οιιιι.
Μ'αει!ιεειι Με σει: ή, ιιιοει: ᾶε ΜΒΜ: Με: ·νο]ιςειι,

ριιάει·ιοεΙιειιάε ιιιετ οιιιιιεύδε 2οι·ιινιιΙάι8ΈιεΗ-Βιιι·ε εθιστικ

Ιιεόειι

Ειτε ωιιιιιιιιΒιιωι , ειι άοιι άι·ιιεεεειιι ιιί`2οιι-·

άε.ι·ειιάε, ι:ει·ννιβ Δι. άειι Ε68ιεΙιβιετι επι νοοι· ιιέιτε _
εο1ιειΙΙόει οριε.ιιιεΙι.

- ΕἱιιἀεΙῇΕ:·:ιὶε ΗοΠιιιιιἰει·ι νει·νιιΠειι, 8εϊιβ: ιιΠε ιιιιι1ει·ε
νοΠεει·ειμ Βοιιιιιιιιιι τα ᾶε άννιιΒιιθ ιτιιιι Ιιετ Μετα! ειι :Β
·νετάιειιιιιειι· παπι ιιιιιιιιε @στο ιιιιιιιιιειι Με ονει·άι·ήνειι..
Πει;ιιι νειιιιειΕε!ιβε, ἰιι άε Βε0οτάεε!ειιόε ·ιίβεο!ιιέΒειι,

ννεΠιε ιιιετι ιιι Ι·ΙοΠιιτιά ιιιι επ ιιιιιι ιιι Ιιει: ]:ιοΜ: ω: Ἑπό
ιιιειι, εειιε ι·εε1ιε νειιι (Και, ω νει:8εϊιβάιι8 οιιΒεΕειιάε,·

ιιεΙιιιινει·ε ιιι εότιειι παπι; εεετειά τε Ζιειι πιει ιἰε 81°οοίε
τετιιιιΠειι , ννεΙΙιε άε ΒιιιιιιοΙιε ιιτει·εΙά 1:ειιτ. Με ιι: εειιἐ
τει· πει· τιιιιιιιιι·ΙϋΙς.

Μειιἰε ιιιειιεεΙι, · άιε. ιιιιιιιινιεΙιβω

( 97 )
άε3 Βτο3τι26τι άει· Ν€ἀοτΙε11τΪεΙΙ Μάτ Μο:ΜΜάόπ, οο!'ειπ/
Βϋπιετι άειεΙνο εειι' 8τοο"€811 ἱπνΙοοεἰ τά; επ ‹!ο ιικιπ, _
ἀἰο 88η' ετοοΒετι ίπνΙοεά σρ άο 2ετηετιἱενἰπἔ ιιἱϊοεΓετιη
ΒοΜὶῇ Μπι Βοεάο οί” Μπι Ιεννειάο, ΜΗ εισ.1ιΔΡτω1: οΡ ‹]ε

εισ.πάειο11Β-ν8.1ι «Μι $€ει8.τετ1ιειπ , πω ιἰεπ Ου·2:ιΡοιι.ε· επι πιά
άετι ννϋε8οο1κ

π» ΒΜΦω άο1· ΗοΙ!ειπάετ8 - άἱο, ωιέεω .πε
αἰτεΡτειο.Ε πω Μ: Βεπ1οε116 20%επι , "η πο.Β1ϊο .1τοκιά απ!
ΕοεΙΖωι58 ή”, - ·νοοτ Θε π16οϊιΜΒοΗ νεα -8.έιάει·οπ , επι
Ιπιπ.τ1ε 8ειιεἱ8ιἰΒεἱᾶ, οι:1 εΠ€ ἔε€ι1ἱἔε1ιἰε το Μπιτ Με πωπω,
11εί·νύε!!:
%τωΙΜ, άει'Ε ᾶἱετιεπι Καπ, οπι Βιι11
ιθτωΓωω8 Ιαι·ο.Ι:τοι· σρ :ῆιιο :εμε μπω $ει ‹Ιε νσετε!ά
Ε: ετεΠει1, ΒεΒΒεπ Μπι επιπιΜΜΒ €88ενετι, εαπ, Με!
©6216 ΦυτιάετΙΙΒ6 ΒοτᾶτιεΕΙόἔΒεἰἀ , 2ίοΙ1 Με Δ-1160Μεπ εαπ
Φ 50ω·ϊήά5 οτιοοτςὶεεΠειιιιἀἰἔε !οΐεριπΚο11 π» οεπἰεε νά

τιἰἔε 8οΒΙ·ίβετε , ᾶὶε, 2οο 2ἰῇ Μεετιεπ , ΜΔ Μα εο1ιε Βῇ-9
εστιάετε Εοιιηὶεπεωἑιιἔ νετεετά ΒέΒϊπετι. Υ ίδο 2ειιιΙ4 Β έκτπ
νου«Φ58 δο26: (ΗΝ: 610 ΗοΙΙατιάετε ώ ίοεΜ8611

κνοΠεε ή

ΜΗ τΙο ἐτοοτε ω!ωτΙ:αωει· «και Καπετεπ στι' ΜθπωΙιειμ

ρω 8σΒιίΜε ννειι·ω, νοΙάοεπάο οτι Μπι νυΙΙε Βετειει!ά
ΜΜΜ
ΒεΒΒεπ ΠΠ 8εόπιτι οΡ Ενω εἱἔετιε ννἱῇ2ο,
επ ω ΙΜΗ11ο ε58θιω παω. -Πε2ο νω11ωπε ωα1:αωω1,

ω Μπι Μπωηε: ἔοννεέὶἔοτιἔ! Βεννστά121η Μειετ1· πιεπι Με!!
δ! ΦΩΦΩ ΨοοτΒεἄσὡτεΙἰῇΕ -οηεΐετεσσΒτ. Εεπιὶεο ννοἱπἰΒο
ΜΒε3%3$ΜΜ ΞεοΕτήνοπξεε, 200 οΡΡανἰω Με να.
«Φωκά , Ι1εΒΜαι , (Ί Β Με ΒοΕεπτά), 1πωω νο1·ειο!1Ηπ8

άο 29.2ιΙ 014 ΙεΠοΗΜάο ΜΒ ΗοΠειιιτἱ ιτὶτἔοετοττ; ΜΑΜ

814 ωεεω5ηε ΉΙΙ1ΉεΙ: ε18οπι6οη ὶε··τε Μου `εετι2ἰε1ι «Μ
Ρ€ιβ€1·, ·υνει:ιτορ ννῆ ·ιΙε ἰΜϋιιΕεεΜι, κνοΒιε νά] ωωω

ἔσω ΙιεΙ:Βοη, νοεεηεοΜπ Μαι· ῖε εοΒΗΝοπ; ίπάωΙεεεΙωτ
!

7

(98)
τω: δωσω 8ειιε8ειι.Βειά νεοι· Μι ΗσΙΙιιιιάεσιιε νσΠι, σα:
ννεΠι ειΠεειι Βειει· 8ε]ιειιά ΒεΙισεΠ τε ννοι·άειι, σΡάιιι ιιιειι
ει· Ιιοοδει· νεο άειιΕε.

-

Βιι ννιιιιιιεει· εειι Ειι€εΙεειιιιιαιι , σιιιι·ιιι€ά νεοι Πο!

_ΙειιάεοΙιε εεΙιιι]νετε, εοιιιιιῇάε σου ιιισεϋειι εΠιιιΙ:ιεσΒειι,
οιιι Ιιει σνειάι·ιινειι νεο νειάειΙειιιάΒενειιάε εενσε!ειιε,

Ιιῇ
ννήεΙιειά
ω! ει·
Βε2ιτ;
Ζωειι
εεΙιτει
Μπιτ πιει
Μ] στη
8οεάννιΙΒ8]ιειά
νει·ισσι·ιιειι, , άειιι
ιιιάιειι
ΖειΙ Ιιἱ.ῇ

ειισεάιε σ.ιάννε1ιι18ειι, ννεΙ.Ιιε οιινιιειιάεΙῆΗιεἰά ιεΒειιε @ιι

νειάει·Ιειιιά ιιάειιιειι, κιει·Βενειι.

Πε ΗσΙΙε.ιιάετε ΙιεΒΒειι

νεειΙ: 8ειιιεειιά, ΒιιεεΙ:ιιιά €ε ιιισειειι Βεεσιισιιννειι ε1ι; εεε
ιισιιιιάεΙιβι ωεάεάιιιιιετ επι Βσσεεε.ι·άΞ8 νι]ει.ιιά; ε1ι άει.ιε
Με: ιι: ιιιιιι ιι18εεει;ιει·Ρτ, επ οΡ άεάιεΙεεάιεειιάειε πτώ
σε ιεΙΙιειιε !ιει·ΒιιιιΙά 8εννοι·άειι σπάει· άε ι·εΒειιιι8 άει·

.ΒιιοπαΡαπειι. Τειι άεεΙε 11168 σοι: άἱι @κι 8ενοεΙειι Βοσ
8εεειιιενειι ινσιάειι Με κει σνει·ινι€ι, ΙιετνσεΙΙι_ Ει18ε

Ιειιά, σπάει ιιιειιιιζε ειιάειε σσι·ιωιΙιειι, σοι: άσοι· @σε Πε
·ειιιε , Μάι: νει·ιιιεδειι οπο· εστι Μιά , Ι:ιετννεΙΙι Ζήσε εε

ΒειιιιιΙειι σρ άειι Τεειιιε |ιεώ 8εΙιειά. Βάσει· οι) @ιι 2ο
Κει·, άιιι ή άε !ιειττειιιεειιιιιδ άει· Ειιεε]8ο11ειι ιιΝειιι·ε
Μπι, ννιιιιιιεει· πώ σιι2ειι Νεάει1ε.ιιάεσιιειι ιιιιΒιιι·ειι νει·ιτε
1ιει·ειι , άειΙ: ει· 8εειι σιιντιειιάεΠβι 8ε·νσεΙ @εειιε Εεε Βεειιιιιι,
[ιι άειι ει·σστειι 9.ννιει στη άειι ΙιειιάεΙ , εἰῇιι ιιῇ ει· συμ

ωι;τεια εΙεσΙιτ ε.ι'8εΕσωειι; που.: ννειιιιιεει· εἰῇ άε πιά:
σειι νιειιιιέ άίερει· ννιΠειι ιιιειειι , 2ιιΠειι ει] ιιιὶεεσΙιἱειι
οιιιάεΗτειι, Ιισειιεειή εῆ ε.ΐ8εννεΕειι @τι νεα άει: ετεΙεεΙ
τζιπ "Με Ιιει1άεΙ, !ιετνιεΙΙ: νεοι οιιάε Ιιει· Ιιιιιιιιε 8·ι·σσι
Με , ΙιιιιιιιειιιῆΚάοιιιεη !ιιιιιιιειι ι·σειιι ιιιιιιιιιαΜε , επι

Βενιιιάειι, άει€ Δι, Βῇ εΠιειι ε.ΐννιβιειιάειι σειρ, ιτειάειι νεοι
ιτεινε1 σο. Κεεε11ηισεά ἔειτιιε.ἱά ιΙθωιειι.
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Ψιι.ι.ι:ια Ηπιιιωπεποοπ να άε Βι·οεάει·ειιοοπ 'πιω
οοιιιιιιι.ιε Ασιιι:ι.ιιπι , επ εεπ ·σι·Ξεπά ·νειπ Επιεπιπι
.Πιτ τα θοιιιι ποεπιάε πιώ θοιιοτιιιιι Βιο.ιπιιιι,

παει· θοι·ρ , εεπε Βιιιιι·ι σπάει· Βἰἰ9ατεπὐεει%
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