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ΡοποοΜοινΑ.

Ποιο]ο ΡοΙεΙ‹ἰ πιο ννπο!ποη ποιππιιοι· ο οοπο ι!ο!πΙοοπιοέοιο εΙπποέΙοπιο,

η ποιο ρω 28ιόννπιχοπι ι πιοιπιο8Ιοιεηοπι Ρο€τκο!›. Πιιι]ο το πιἰοΜΚο

εοπτι πιοι·όιι, οΙο ι πιοοοπιι οιιόοοιιοπιιοχ, Ιππόπγππι πιο 2Ιο2οπιιο ννιο!Μοοο

ννι2οπιιπι!πιπ όοιοιόνν Βιιποργ 82οοοσέόποννγοπι ο2ποιόνν πιοπ·οοιι ρο!οΙπιοΒο

πιο άοοποιο. Νἰο οποιππιπο ο πιοε πιο ροοιιορπιοέοι πιο 2οοοέό ιιοηπιἰοπιἱο

ιο] ροιπ·2οοιο, έννιοάοοο ο ποππι ιπιο2Ιπι σο ποιοι πιἰοππιοΙ ννπιπππι Ιππό

πιιἰοοἱο νηο!ιοάοοοο, πιιο πιπο!πΙοπιγ πιοννοι ι πιο οάοΙπιοέοιοοιι; οΙο @οι

«Με πιιοοοει.οπο!π οποιο ρπη8οιοννοννοηοπι, πιοποηοϊόνν Ιπηη|Ιπο οπο

πποννιοπιχοπι, ο πιοννοτ έτοόιπόνν οὸροννἱοᾶπιἰοπι Μη π·οοοο πο πιοΙοέχοπο

ιιοΙπιιποοοπιἰοπιο Με ππιοΒιο. Νοι·όό πιοννποπτι ρο!εΙππ 2πιοιόιιιο εἱο προπο

έοπιπιι ιο!π ννχιοι!ποννοππι, ιο!πιοΒο ΒοοποίπιτΜοι πιιοΙοιννο 2πιοΙοέο ρπηΙππο

πιο. Νιο ππιοππιχ ιοάπιο8ο 2οΙπποπιιι, ιοάπιοΒο ποννοι·ογει.ννο πιοιι!ποννοεο Ιππό

Μη ειιο 2ο εννοοοόο π οοεο!ιοππιι άοετοΕοοιπιγππιι ιο]οό ππιοΒΙο ννβοοοπιἱο

ο]οηεποππιπ πιοποιοπιιι; πιἱοππιο ιοέ ι ιοάπιοι ΙιιΙι!ιοΒοοι, Ιππόποογ ἐπ·όοΙο Μο

]όνν οιοογοιγοπι οπο ππιόννιο ΙΜ νν οιιροἰπιοἐοἱ, Ιοοο Πο Μο κιν οοοΕο

ποο2πιο] Ιποοπιιο οΕιο]πιιοννοπο. Βοοιι·οοοιοπιο όοιέ οπιο πιο οο!ο] Βιιποριο,

πιο οο!γπιι πιἰοππιοΙ έννἰοοἱο, ο νιποπιοοεπιο] οοοέοι 2πιἰειτο2οπιο. Νο]:πιο!πο

ππιππο2ο πΜέ πιο ρπ·οοο8π·οοπιιοοπι άοννπιοι ΡοΙεΙπἰ ΜοΙιοΕο!πο 2οιπποοιι πιοπο

πΙοινοΒο ιππιιοπιιο θοεοΙππιοΙπιοπι, 2ο 82οποοό!πιχπτι νι·οοΙοπιοπιι πιο όειο]ο

οιοιγοπο πιπ·οοο 2οΙο2γοιοΙο εννο8ο εποπτιοόοοπιο, πιο ννεοοΙο!πο νι· ιο]

πιιιοπ·οο Μο ἰ ρπιοι·ννγ ΙπἰΙΙποννἰοΙποννο. 8οοοιιρΙοιεοο α! πιο] 89 οπο”



ΧΠ

ΒἰΒΙἱοΕοΙ‹ἰ οΙωιὸοπτἱοΒἰο] Ι‹τοΙ‹οκνεΙ‹ἰο], ει ]οεΖοΖο τητιἱε] ΜΜΜ ιιεεηοΒ

ὸ2ἰο_ῇοννχοὶι κνχΚεεοό πιο2ο ΒΙΒΙΙο1ο!ω ρυΒἱἱο2ιιε ροιιτούε.Μ. Πο2 ττιόννἰό

οητοΙι ΒτειΕικιοΒ ὸεικπνπο]Ι)ο!εΙ‹ἱ, ννΚΕόηοΗ ειέ όο ο2εεόνν Πε]έκνΜεηοΙι

έωΙοο] νη282ο] υοΖοΙτιἰ, Ώόσο] Ι›ἰΙ›ΙἰοτοΙ‹ἰ ριιΙ›!ἱοιιιο] Μο Μ?

Α ρποοἰωέ ἰ »ΜΑΚ νντοἔἱοττι ρο'Γοἐοπἱυ οΒοννἰιΞι|‹ἱ πιοτει!ιιο Μιτο

άι1 :Πο υε$εΗ. ννεΠωΠ οτι 2Βοάπιοέσηι ἰ τοιχεοεοΗ ὶἐό ότοΒε!, Μόη

του ορειτ2τιοἐό κνχΕΒοε;!ει, ννἰιιὶοπι ‹ὶΜ ΜΒΜ εννεσέο ἱ Μι ΜΒΜ οειΙο_ῇ

!υὸ2Ι‹οἐοἰ εϊει·ειό εφ ννγεἱοννἱό ννρτεννάΖΗνοτο έκνΞειΙο ενω ὸιὶο.ῇο, ει

εΕτΜη Μ; ροκνοΜηἰε εννοἔο ιιἰοιἑοὸπιγιτι, ἔὸχΒγ εἰς ΖειρετΙ εννο]ο] ρτ2ο

ΜΜΜ. ΒΙειω8ο Πτι ννἰσ;Ι‹ε2ο ιἑτο2ἰ πιἰοΒο2ρἰοο2οήε€ννο πεεητη ροτπιτιἰ!«›ω

ὸιἰο]οννγιτι, Μ» εΜτΖ9ττιἰο] ῇο 2Βὶοτεό, @τη ιιεἰΙτιἱο] οΙωΙο ννε2οοΙιεΕτοπ

ιιοΒο ρο]ειἐι1ἱοπἱε Μι Ε οἔἰοε2οιιἰει ρτειοοννεό Μπι :ιεΙοέγ.

Ροε2υΚἰκνειιἰο Μάι ροπιιιὶΚόνν ἱ το2Ρεἱτχννειιἰο εφ »ν ιιἰοΒ 2:.4]τηο

ννειΙο Με; α! όοέό άεννηο€ο ο2ειευ. δοε2ο2ο νντοΙ‹υ 1882 2ρι·2χο!ιχΙ

πιοἔο ιιεροεοϋἰοιιἰε Ι‹ἰΙΙ‹υ ρτημοΕοδ Κοτ2γεωεχο, εΚτοἐΙἰἰοτη ω! ρι·οέτειπι

ννχόοπιἰει έτόἀοΙ ὸο ἀΖἰε]όνν ΡοΙεΙ‹Ε Μότε πιε$γοἰ1ττιἱεετ ότυΚοννεό εεππἰο

ι·2ειΙἱἐιτιγ. Ρι·οεέτοττι τοπ ότυΚοννοιη Μ! ννόννοεοευχοΗ Ι›ἰεπ1εοΒ ροι·χο

όγο2πηοΗ'), ει Ξ ννοεοΒτιγοΙι £εΙ‹ἑε το2επο‹Η Με) οκοωΡΙετ2εοΙι. ΜΜΜ

Π88Ζ Με ρτηε2εό! κνόννο2ειε 6ο εΚιπΚυ, ε1ειιη!γ πιω Βοννἰοττι πιει πι

ννειὸ2ἰο €τιιόιιοἐοἰ ιπἰοτόκνιιἱο ννἰεἐΚειο Νέο!Ξέπτη εοΜο ννχε1εννἱεΙἰ. ΟΜο

(Με πιει ο:Μεά ΖεΙἰοΖοιιἰο ΐυπόι1ειιι ΖειννἰοἀΙο, το2ροοεεἔοἱο ννΞε;ο άτυ

Ιω 2ννΙοΙωΙο Με; ιτιἱιτιοννοΙιιὶο 2τοΙω 6ο ι·οΙω. Ζὸτυἔἰο] 2ηοννιι πω”

ΖεΜεό υετοάονη ἱπτιἰοιιἰει θεεοΙἱήεΒἰοΒ ρτ2οἀεἱ‹;!›τεἰ ννγὸειννιιἰοΕννει Μό

ηοΒ ννχΒότ τιἰο οόοττπιἰο ΖεΙοέεΙ, ο @Μο ρτηρειάεἰ πιο ιτπιἰο ιιτΜεΙ

ΒΙόννυγ ννρτεογ Ε οὸροννἰοὰ2ἰεΙιιοέό Ζει πιοΙοέ)πο ρτ2εὸεἰ9ΒἱοτεΕνν ννγΒο

ηεοἰο. Ζνν)Μο πιό), ΒἰΒΙἰοἱοΒετεΚἰο ττιο]ο 2εττυὸπἱειιἰει 2ννἱ9Κε2γἰχ Με;

ΜΒΜ όο Ιοεέο εϊορπιἰει, έο :τιιιεἰεΙεω εἰς ιτιἰοό 28 εεο29ἑΙἱννοΒο @Η

') (Μπι Πιἰετιιιἱ[ι !ἰ!οτοοΙ‹ἰ ΜοἑνεΚἰ κνμΜπειπγ μπι ΚειτοΙ:ι διει]ποοΒε;, το!ι !8Β2

ε”. ΝΒ.
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πωσ πιιιιλο!πο ροπιππινι·οΙπ ειοννπιπ!ποπε!πποπι π ΜΜΜ :πιπι!ειπποππι οΙιοό Ιπποάγ

πιποΜεόχ οπιννιΙο ννο!πιπι πὶο ππει]οοπο επο όπποιειππιπ ΑΜΠ πο: πιά νηπο2οπιει

ιν ηππι Ι‹ἰοπ·ιππιΙ‹ο ππι)·έΙ πιἱο ιπεπεννει!πι ιν εννοιοι οιγπιπιοέοι, ι πιο ιγΙΙπο

εποποηδο Μ! π έποεΠπόνι·, τοΜΙοπιι άει!επο ροε2ιπΙπἰννπιπιἱει. ννπ·ο!πιπ !8δδ

πινποό2Ποππι ΗΜ Μο!!οπο!π Μπιπποππιγοπι ννθπι!ποχι; ιν ποιοι Ι8δθ Μιο

οΙιειΙοπτι πιο ννιοπιπιπει, Ρππι€ι, Πτοππιει, Μοπιειοπιἱιιππι, ρππορειπποποιο π·οΙπο

ριεππιιι ινπειππιποιεηοπι πέ!όννπιγοπι πιππι!ποιοΙπειοΙι; ννπ·ο!ω 18ο? ππόπιποππι Μο

ινη·ππιέο οο!ιπ πιο Ροποπε!ιιππεει ι Μοε!πννγ, ο πιοειορπιπο πιο ΒοπΙππιο, Ρο

ιπιπιπιππι π ΚοππιΠαι, @πιο πιο” 2 πποποπιοέοι π 2πιππιἱΙοννοπιἰπι πιεση ο]

οηειχοπι έρ. 'Ι'πποε Πιιει!ιππιεΙππ !ιοποπο οοπιπιο ππιειΒοηπι!)· πιο πΙπποιόνν

πωπω 28ποππιπιό2ι!. ΝεΙποπιποο ποειοπο π ιν ποιοι Ι8ἴ›θ ιι ννύο ππιπιπγοπι

Βιιό2Μοπι Μπι Ροποιοννοπιπει 2οπ·οννπει ποεπει]:ιο, ιπειίΠοππι πιο 2πιειποοκιοοι

πιο απο ννροΜιέιπ ΙιιΜιοωΙππ, ννΚοπιι€ειπιπειπΕ, π ποΙΜοπιι 2Ιποπποκόνν ποπ

πιο ππιοιοΒο ό2ἱοἰει ΜΡ”

νι ρπ·ειογ ροπιπιόπιο] ο!ποΙο (πωπω ο]οηειγοπι $πιοπιπι ποπ !‹οπιἱοοΖ

πιο 2802€Ιό α! ροο2πιπ!πιπ, ι ροεποριψιο Ιππο!π Ζει ΙπποΙπἰοππι ιν οπο” πιο

έπιποιειο ο” οπιο Ιι)πιχ έννποππιο ο” ππιπιπο] έννιοιπιο, πιἱο 2π·ει2οό Με;

έπιπ!πιοππιπ ιπππόπιοέοπειππιἱ π πιο ο8Ι:ιά:ιό πιο οπιννιΙοννο οροπποΙιπιπιπει. Ρπ·πιννόπι

πει ΜΚ πωπω 28ιοΒιο πιο Ιποἐόοππιιπ @οι ]οοπιπι!πο όοειοπιπιει. Μπι" ιππι:ιε

πω” 'πο πιο ]οεπ @Πω ννγρ!χννοππι !ποπιποοιπιοέοι, 2ο ε!πιππο!π Μποννιοπιέ

ιπιόχννιάοει!πιγοπι ρποὸγΙοΙποχ], π πΜννπεπο ]ει!‹ ππιοέπιπι ποιππιονιπειό οι; Μπο

]πιππιπ όπιννπιοπιιι, @ο πιοννε2ο πιοειποοποιει ιειΙππο ππιπιόεπινο 2ειειοεονν:ιπι πιο

οπιειπ ο!ιοοπιοεο, 5ο), π ινἰοοοι Μάη 2ειιοοπει π νι·ιοΙπει:ι πιιοπόννπιπο πει

Ιννοέό πιο ρἱεεπιἱει ροόπιππ_ι. Μιά? ννἰοο μιά Ιποπιποο ποΙ‹ιπ Ι8δΤ πει

Ιππ·πιπιπιπιποππι :πιο πιο πιοννο οΙποΙο ννγάειπιππι ΡοππιπιἰΙπόνν, 2ειΙοοιει! ποιο Βίοε

οό ]οπ|πιοἔο 2π·οοει!πόνν, 2ο οπιοππιπο ΖειΙποηΙΙιγ νωππω ροιπ2οϋπιο πιο

Μπι, μπει] όπιοΙο πιπποποππιπιπο ννγοεννειπιο ππιειιοπγιιι άπιοιόνν πιο

ινιιηοπι :ιπιὶοτειΙ‹ οάΙοπέ!χοπι α! πιπιε ο!ιοιππιοννει!ο. δηιἀἰπιπιό 2πιοννιπ, ο!ιο!π

ινγπ·οιοππιππιποέοι κινητο νν28Ιοοιιο, πιειεππινειπιο ππιἰ ννιιπ·ιππι!πι, Ιππ6π·γοπι μη



Χ”

]πό πιο ιποΒιοπι. διπποΤο Μοο πει Μια, 2ο ιπιιπο ννχοποτρπἰοοἰει $20ΖΠ·

ρδι·οπ ιποιο!ι Τιιπόιιεπόιν ρι·γννοιπγο!ι πο οπιοπιο π:ιπποννο ροάτο2ο,

ιππειπ!οιπ ννΚοποπ 2οειιιό άείοΙ:ι πιοΒο πιοιχΙ!‹ο ννχό:ιννοπ πιο ι πει

Η:ιόπιιποιτι. .Ἐπὶ εειιπει πι ο!‹ο!ἰο2ποἑό !η!ει ιοΒο ιοάπει]π, Η πιο τιιέπιο

ροεΙοροινπό πιο ιπόΒιι, πτηοηιιι!ο πιο ιοεποπο Ιω “απο ι ννιο!ο ιππγοπ

ρι·ποε:Κύό, Μοτο πειιππό πιο οχΙο ννπιοιοι ιποἐποἐοἰ.

Ρο ρι·ποιι·ποπιπ 2πειο2πιοιεηοπ πιπιιοωπ πιι€ι·ειπιο2πγοπ ιτιιι€οηει!γ

πιιοιοννο, Μοτο πωπω] ποοι·ιιΙοπι οιι·ηιπ:ιΙιι πετάω ππιιοππο ροννἰο!‹

εποπἰο, ει πιο πειιέό το2 ιιιιιεπει!ει ι ππιἰειπει Μι ννρ!:ιπιο πιοιπι πιου

ινοιπιπι, Μι ι νι·επιποιπ πει έι·όιΠει πωπω Μπομπ Ζπρπιτγννππἱπ.

16ο!. ι·ιοο2π πιοννοιρΙιννει, 2ο επτειιοννχοπ ροπιπι!ώνν πποηοπ ὸ2ἱο

]οινγοΤι ποιόπννπιο]επο επ τοπ πιι·ειπο ωωπιιω ρο!εΙιιο, ιποΖω

εροπιιπΜ @οπο πιοΒοχέ Ρο ιιι·πο8:ιοΙι ι οΜπάπιπποπ Ιι1πτειο2πχοιι ι

@πι ροόο!ιπγο!ι !ιοόοιιόνν. Μπιπ οπο ννειέπο ι οιο!·ιοννο πο”, πιοΜόι·ο

ιιιέ π ννἱοΙ‹π Χι”, Χ!" ι Χ!!8°, ει νν ΜΙΓ" ἰ πειειορπγοπ ννιοΚειοΙι, νν

@πιο πι( πιο Μπειιοι·γ νν Ρο!εοο πει€οειοπιι!)·, ειιιιπ πιο ροπιπι!π £ο€ο

ι·οοπ:ιιιι οοι·ει2 οοΠιεηιπι ννννχρειόΜ, ι οει!χ οποιοι· ΡοΙε!π ο!ιο]ιππιπ.

Βοο2πι!αιιιιι εποηπει]π 2ννγΝο ιιι8ι·ειπιο2πι ιιοποπι ννχό:ιννπιοΕννο έτοόο!

ὸπἱοῇοννγοπ, ροεἱπἀειῇπ ιο ποννιοιπ νν!ιοι·όπο όπιννπγο!ι ἱ οπιοπιγοιππο!ι

τοποριπιππο!ι. Ρο!ε!πο :ποπ ι·οο2πι!π ιτιπιπ όΙει ννχόειννογ ιο πιοτιο8οοποέό,

2ο πιο πω! Με ννοηΒἱππΙειοΙι πιο @Πω ννπειτο2ο ποάπγοπ οόριεειοΙι.

(Η), τιποτε 1080 τοό2:ι]ιι [ποιο ]οει τ:ιπει, ἰἐ πειβει!;ννιοι ροάι·ειοιειπο ι

ννιι·οΕπιπι πειροΙπιειπο πιο ιιιοιέ!γ, ππποποόπιιπγ ννἰοο ιο νν “Μπι ετιιπἰο,

ἱἐ πει!ο2γιο οἀϊόἑ`πἱοπἰο ι οάΙποιοπιο 1080 σο ρτ2οριεχννιιοπ μέ” πιο

οι πιο άοννοΙπιο 2πιιοπΠ, ο οο πιοι·ννοϋπιο νν “ποιο πιο; 2πει]άοννπΙο,

πι” ΙιτοΙ‹π πιιρο!πγιπ ε!πιπόννοΙ: Βι·οποππγο!ι @οι ΜΗ πο ννιοποποι οπο

ἐοι πιοροτΙοπποιπ.

Πι·ιιΒιο ιπιοιιιοο νν ι·ποόπιο ποιοι Ει·ειιοννγο!ι πει]ιππ]π πειεπο ΙποπιΙπ.

! οπο `άοε2ϊγ Με πιο ννειιιιοΒι·οϊειοπ, επι ποναει; νν ΙιοριειοΙι ορύΙοπο
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επγο!ι, :Με Μάο νν οάρ!εοο!1 ο όψει !υ!1 “η ννἱο!‹ἱ ροέοἱοῇεεχο!ι α!

οιεειι »ν Μόι·χιη !ο !νν0τ2011ο. Το 2ιιἱο!› !!!;όι·γο!ι τω!! οε!!‹οννἰοἰο Μ!!

ρι·ιγιιε!ωηΞο] Ρο ννἰ9!‹ε2ο! οει;έο! οοηε2ο2οτη ! υἰε!ε!‹ο οά!1υάοννοιη

Μό πιοέο, ροο!ιοάη ι!ορ!οτο : Χ!! ! ροοιεὶι!!‹ιι Χ!!! νν!εΚυ. ΒοΒει!.ειο

ννννἰ2οτυτι!‹ἱ εννο]οΒο οιεευ ω! ι·οο2η!Βόνν, ε!! οπο τόνντιἰο Με !ο σο

‹!ο 2όειτ2οή όεννη!ε!ε2γ_ο!1 υ!›οΒὶ‹ε, ε! υ!οΜεο!γ πονο! Μόοοπώο ρωτη

Ιοιπο. Αυτοτοννὶο Μ!! ο8τειιίο2ο!! ω; 2ννγ!‹!ο ω! !οιπ ω ννο νν!εεπιχττι

!‹τε]υ, πἰεΒἰοι!γ πεννετ νν μάπα] !γ!!‹ο ρτονν!οογΙ όοννἰοἀι!εό Με; πιο8!!,

‹!ο @Η ιι εε!ε!ειόόνν ! ροΒι·ει!γπιοόνν εννοἱο!ι Με 2εΒ!εμ!ει!ε!ο.

Θεώ” α! !γο!ι όννοο!ι τοόπ:ηόνν έι·όε!εδ ‹!ο ‹!2ἰο_ῇόνν Ρο!ε!‹ἰ επει

Ποπ!!! όι!ο!ορ!εονν!ε οέο!ουη!. Κἰο‹!γ ῇοπο2ο Ρο!ε!‹ο Ζει!εάνν!ε ΜεΞΗεις

ερο!εοποοέό τννο!·ηό ιι ε!ο!:!ο Ροο2γοει!ε, νν!οό2!επο ο Εγω Μ! !‹ι·ε!ιι !

Μάι! @Η σε ρο!ι1ς!υἰυ @Η πω! 2ειο!ιοἀ2ἰο !!υτορ)·, @Με ρεύε!ννε Ρ0!5€9

Με απ! άεννηε πινν!εμεσο ννρ!γνν ενώ] ε!ο!ω!ει ΜμΕ νν!ιειιικ!!οννγο!ι

!πμ!έ το!ἱΒἱ]πηο!ι ννισέ!!;όεο!ι το2ε2ετπιό υε!!οννε!γ. Ρ08!08!(! ο νν!ο!!όπι

Μάο ροό!ςει:ρεο!;!τη ἰ νν!ειόογ ]οἔο νν ρο!οννὶε Με!ωΧ ο!›ἰοΒε!γ νν Πει

τοετοόι!ο, ει 2!εππ!εμ! ιτιοι·Ζωτι Α2 ‹!ο ρεύε!ννε !)!ιε2ειιτόνν 2ει!ει!γννε!γ.

Νἱοωὶοοογ πω” Ο!!οιιοννἱο 2ενν!εμε!! ο!‹ο!ο “εδώ απο Βο2ροέτει!π!ο

ε!οειιιι!κ! 2 ρἱοτννεηπι! πεεηπι! Χ!ε;έφειτι! ! εειπιἰ Βεμ!έ νν Ρτ2γ!ε2ηγο!ι

!πμ!έ ννο!ουπηο!ι 2επιἱοτεο!ι ιιἱο]οἀτιο!‹το!πιἰο άο Ρο!ε!ι! 2ει€!:μ!ει!!. .!οάοπι

νν!ε;ο ἰ ότι15! υἰοπιἰοο!ή !‹ι·οιιὶ!‹ειιπ !κτοέ!ε!ο ό:!ε!ο εννο]ο ο]οηε!ο ! Ωσ

ειιιι!‹ἰ εννοἰο!ι ιτιοικιτο!ιόνν, ΠΙΠ8!8! ι1!οΜοόγ πιἰττιοννο!ιιἰο πιόνν!ό ε2οτο!‹ο

ο Ρο!εοο ! Μ κ!εΞές!εο!ι. Α @γ !‹ι·οιιὶ!‹ἰ Μι ρτεοο!ιοννει!χ εἰς 82 6ο

πεεηο!τ οΖεεόνν οφέο!ε! νν ευ!ο8τε!πο!ι, ο29έο!ε! Μέ νν 8ρόΙο2οειιγο!ι,

ννἰοτη!ο!ιηο!ι οάρ!εειο!1, ε!ειοο!ν!9 ννἰ9ο ννγΒοτιη Με ό2ἰο]όνν Ρο!ε!‹ἰ

Με!οηε!, υπυρο!η!ε]εμ: 2τό!!!ε πεπε2ο Μεέο!ε ιν ο!‹ι·εεἰο Μπι, ννΜόηστι

Μ! ηεψνηοε! η!εόοεΕεήο.

!)!1αΞιο Κώχ ροππι!!ό ρτ2οόε!!υΒοεεοννο τ!2ἱε]όνν Ρο!ε!‹ἰ ]ε!‹ο ]ο‹!ιη

οει!οέό υ!εχό ἱ ροι!εό οη!ο!ι1ἰ!‹οννἰ ΜΚ, Μη ]ο ]ει!(118]επεόη!8]ο!18]τ20ό,
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ρτ2οοἰΜιοό ἰ εροἐγ$Βοννοό πιόε!, Ει·2οΒο ννιιΒ¦οὁιἰο ἰοΒ πιἰού πει οΜι

νν28!εμ! ὸννο]οΙ‹ἰ: οΒτοοοΙο€ἰο ροωι1Μόνν ἰ ττιοἱοῇοη ΜΒ ννἰοΒε2ο ΜΒ

8Μ$οοηο2οοέό. Ι!οΜ·οό Μοετο€οἱο υΙοΒο ννο€ρ!ἱννοἐοἰοπι ΜΒ 28οΙει οπο

οηό οἱο Με όο, εΜειο:ι μι, Μη· €οΒο ι·οοεο]ιι ροππιὶΚ οοε€οροννοἰ

όορἱοι·ο Ρο Βετο οο ννοτρ!ἱκνοἐοἰ οἱο υΙοΒο, ἱ ννοοΙυ8 οεοΒο οΒῇοἐοἱοτιγ

ΜΒ ερι·οοτοννοηγ Με πιοέο. ννοοΜ8 το] πιγἐΗ ροο€οριιῇοο 2οο2οό νη·

ρειάΙο ω! ρἰοοπόκν οΒογοΒ, ορόΙο2οεπιγοΒ ιιἱοπιοΙ £ννοτ2οοἱο εἰο ὶ ι·ο2

ννἱ]εοἰιι εροδοο2ποιηιι ΜΜΜ ο]οη2ογ ο Βτόι·γοΒ Χἱοε,;ἰ ννοιποοΜΜιοΒ

Μο άοεο!γ, ννδήπιοΒο π ιιἱοΒ €ο ιηἰοτιοννἰοἱο οο ΒεεηοΒ @Μόνα εήο

Μο”, Με ροττιἰ]ειό Μέ οἰοΜόηοΒ όενν:ηοΒ Ιοἔοτιά ἱ @νοών ἐννἱο

€γοΒ Πο “Μονο πποΒοηεΙ ΒἰετοτγοΖη 2οννἰοτο]ο. Νοετοροἰο ρι·2οβό άο

Μ·οοΜοτ2όνν εννο]εΒἰοΒ Μάι, ΒΒόι·γοΒ Ναί; οοηε2ο2οτιγ Μό πιοέο, Μ·

ΜΝ η: (Μ, Νοε€οι·, ννἰοοοοὑγ ἰ Μορἰεἱοο Μ]οκνεΙ‹ἰ, ει ,ΜΥ τιο]ε€οι·

οπο Μάο” τοο2οἰΒόνν ροΙ8ΜοΒ Με ννγἐο] @Η ΧΙΠ ννἰοΜι εἰοΒο]ο, Μ

ννἰοο ἀορἰοτο οΒ]ε!ό οοδγ ἱοΒ 2οεοΒ Ζοε$οννἱο]οο ροτύννηοννο2ο ννοόίυ8

ροτιοάΒιι ΜΕ ἰοΒ τω, ειΒγ εἱο κν:ο]οττι ΜΒ ραπ ροτόννοοοἰο 2 εοΒο

@Κο ἱ Μοτο οο 2ροωηἱΒόνν ννχέο] Μέ υττιἰοε2οιοογοΒ ροκνιιο€ο Μο

οΜι2οδο, ρι·οεΕοννοό, οΒ]οἐοἱοό ἰ υ2υροΙοἰοό ποοιέ!γ. ΝοΒοιιἱοο ννγο2οι·

ροοννο2γ ]ο ροετορἰό ‹Ιο Μ·οοΜει·η ροἐοἰο]εηοΒ: θοόγεἰοκνο ΡοεΒο,

Μὶορἱἐοει κνοἰγήεΒἰο€ο, .ΜΒΑ 2 (ΜοτοΚοννο ἱ ἰηογοΒ ροττιοἰοῇε2γοΒ,

ΒοιἰιτιἰοοτηοΒ ο ΜΜΜ οἰοότυΚοννοογοΒ, Κιόι” ρι·2οόό!οΒοε2οννγ οΜ·οε

ιΙΖἱοῇ6νν 2οττηΒο]ο.

'ΓοΙ‹Ξ υΒΜό ττιἱοἰοπ1 πιο ιτηἐΙἱ το2ροοηπο]οο ΜΒΜ τοπιο ιιἱιιἱο]ε2ο

8ο. ΟΒ]οΙοοπ νν :ήτο ροπποΕΜ ο‹Ι οπεύκν οο]‹Ιοκνοἰο]εηοΒ ο2 οο ροΙο

»η ννἰο!‹ο Χ” εἱοΒο]οοο, ο Μ ροννἰοπ1 ροΜότοο οιοττι ἰ νν]οΙ‹ἱ ορο

ΒόΒ ροεἰἔΒοννο¦οπτι εἰο ννἰοΒ ννγᾶειιἱυ.

ΡοτΒοἰ!‹ἱ ΡοΜΜ ρορτεοό2Ποιτι ἐννἱοὸοοικνοιοἱ ο 8ΙοννἰοοοοΒ; ννοἰοΒ

οἔτοοἱοηἰοππ εἰο ηΙ!‹ο πει ΒΙοκνἰοτιοοΒ Μάι, Μότη ιοτιπὶοεΖΒἰκνο!ἰ Μο

@ο Μοτο ο]οηειιο, ο οεοΒΙἰννἰο] ΚΜ” οο‹Βνἰἑ!οήεΒἱο ἰ ιιοἀΒοΙΜοΒἰο;



:στο

οὶΒοννἰοτο σο όο οΒόΙο ΡΙοττιἰοτι ε!οτνἱεήεΙ‹ἱοΙι πειτε το Ροννετοοοοἰο

ὸ2ἰοἰο οοετ2οττιο, ]οΙ‹ ΒΕτΜοτε') ἰ ἰτιττγοΙι Μοτο Ρτττοἀτοἰοἱ: του ννγο:οτ

Ροκ. Οτο ε2οτε8 έΜοόοοτνν, Ρτεο2οτοτττο το Ρτητοο2οτηοο, ο ιοτοιοπι

εΙτειιόννΙτἱ Λαμ! Μετα Μι ΒτοΙοτι1.

.Ι οτάοτιοετ. `Μοόοττιο ἐο ό2Μετ ]ο8ο όοΕτμΙ Ιττγϋγο2οτο οἱο ννχόοτιο.

Ψ ιτοτοΡεοΒ Μοτο 2οἱοιεςο Ρτηννοο2ο ττητττοΙοπι Μο οἀπιἰοτιοΙ‹ τοΙτο

Ρἰεπιιι ΒἰΒΙἰο$οΙ‹ἱ ετηΒτοηού8Μο] ννΜοὁγοΙειοἱο, Πο τοΙτοννο Ροε2ο2ο8όΙ

τιτοττο 2οεΑ:οΙγ νν2Βἰοτ2ο ΜοτοτοτοΡο.

Τ ο οίΠοΙιτ ΒἰτοοΙαπει. Ψοάτιο @το ένντοόοοτννο ο ΡοεΙειοΒ Μάο

τηοΙτ οά ΒΙοννἰετι οτιοΒοϋηοΜοο άο Βειτοιιο, ο!ιο8οοε εννοτεΒἰοΒο, Ιττότη νν

τοΙτι1 θ Ροοοννετιἰο ΜουτγοοΒο οοεπιτ2ει Βἰ2ειοτγύεΚἱοἔο (τ. δθθ Ρο ω.)

Ιω οοπιονντ 2τητοττο]:το, σο εττοἐγ τομ 2οετοΙἰ Ρττηώτηιοοιιτ; άτι1Ιτοννο

Μπι ννοο!ι18 ννγάού ννοττοοΒἰοἔο ἱ ΒοήεΒἰοΒο.

Τ' ο Μ” ο ε. Τοεοιπο 2ᾶοτΖοοἰο οΡοννἰοἀεἰοΙ οιτ ιιἱοοο οᾶπτἱοτιοἰο σο
ΤοοίἱΙειΙΜ, ο οΙιοοἱοΖ το Ρτεοτ2 ο άννει ννἱοΙ‹ἱ Ροέτιἱο_ῇε2γ, Ηοάο ]οάοει!τ Α

ετΙοννο ]οΒο ννοό!οΒ ΡοπιὶοτιὶοογοΒ ΡΜ νν)·οού Βο2Ροέτοάτιτο Ρο 'Γοοίἱ

ΙειΙτοἱο «Πει !ετννἰοῇε2ο8ο Ροτόννττειιτο σου Ροννἱοέοἰ.

Ρ ο Μό 2ο ο Ρἱο νν Με. Αι18Ιοεοε!το το Ρἰοἐύ Μοτο] ι1Μεά Ρἱοτννοττη

εἰοἔοό πιο τἀοτιἱοτο οο2οτηοτι όετοοτέο ο ττοννοτ ετ6όπιοΒο Ρο (Πιτ. τντοΙτο,

2οννὶοτει τνοάΙι18 ννγΙτδοόο θοογΒοοτο'ἔο οἰοΙτοννο ἑννἱοὸοο£ννο ο ννει!!τεοτι

θοτόνν πετά Ματ, ο ΜότγοΙι εΙτετότοετο οἱο Με ντιπ”. Με το2Ρο

ϊττοιιἰο ΙεΡετοἔο ο:οΙἱ Ι @Η άειΙοοο ἐκνἱοἀοοτννο το 2οεΙοἔἰννοό πιοέο

11ο Μοτο, ννγότυΙτοννο!οπ1 το ατο! το Ρἰοἐή κνοόΙυ€ ΜΜΜ Ηοτττγ!το

Βοο"); όοεΙονντητη Ρτ2οΚΙ:Μοπι το] ΡοΙοΙτἱτο ΡτηΜιτἐχΙ 8τΕΡ ΚοτοΙ θεοτ

οοοΒο.

') Μεπιοτ·ὶω ΡομαΙω·τιτπ Μπι Μ Βασιοϋέαπι, Ροτιωττι Ετι.τέπτυπ απο. ὶποοὶετι£ἰσι›τι. Ρε£το

@Η !77!--!779.

2) ΑΖ£εᾶοΙιτἑτοΙιε του! ΑαιρεΜοΙιτέσσ7ιε δρτ·αοΙιρτοὐουι. ΠαΙΙε 4858.
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θοοἔτειΐ ΙιειννειτεΜ. Βι·ιιΕοννιιιι”ιι2 ΚιΙΙιεπτοιπιο πιο ΜΜΜ Με

Με ΒΙοννἰειπἰτιει ιιἱοη!!‹ο Βοο8τ:ιΠο2τιει Με ε Βιετοι·γο2πει ννειττοἐό, Μπι

2ιι]ε Ιιοννἰοπι ΜΜΜ)! ἱπποιτιἱ, 2ο ιιι2 ννοννγοπ άεννπγοιι ο2ιιεειο!ι Μπό

τγοΙι ου ροοΙιοό2ι, ιΜοΠ 8Ιοννπιιιιο το ρι·2οἐννἰεὸο2οιιἰο, ι2 ννε2γετ!‹ἰο

Μι ΡΙοτιιιοΜι ννγε2Ι)· ρἱοτννοτιιἰε 2π:ιό Βιιιιει]ιι, σο Μέ 2 Βννἱετὸ2οιιἱειιιἰ

ΝοεΕοι·ει, ννιποεπιοΒο ι ΒοΒιιΐει!ιι 2€ειὸ2:ι εἱ‹;. Κοόοκ κιν Μόι·χΜ επι

2πει]όιι]ο μια ρετἔειτιιἱιιοννγ, 2 ΧΠ ννἱοπιι, ι ειειιιοννἰ @πιει 2ΒΙόννιιγοπ

ο2ιιό!ι ΒτόΙεννεΚἰο] Μοτι:ιο!ιιωιιο] ΙιἱΙι!ἰοτο!‹ἰ. Ζειννἱοι·ε ιιε]ριοτνν ι·ό2τιο

ΜΜΜ πιειτοτιοΜιο2πη, Μετοπιειγο2πο] ι ΒοοΜοιηο2πο] $τοέοι; ιιοριοτο

πει Ιαιτοἰο πι» 2ιιιι]όιι]ε επι ιν Μπι (Με Πεεοτιμίο οἰυέ£αὑατιτ ε! πε

ρίοπαιπ πι! .ιερΖεπΜοπα|ειπ ρίαραιιι ΠαπαΜ. ΒΙοννει Με πειόριειι Μο Μπή

πιιι]:ι οειΙΚοννἰΕο] Μέσι τεΒο ειττγΒιι!ιι, :ιΙΙιοννἱεπι κιν Μπι οΒ]Με η Επι

ω] ι Ιιιόγ Με @Πω πει Ιονν)πιι ο2γΙἰ ρόιτιοοπΥπι, πιο ι πει ρτ:ιννγιιι

ο2γΙἱ ροΙιιᾶπἱοννγπι Ιπ2οΒιι Πιιτι:ι]π 2ειπιἰοε2ΙαιΙο, Με ω Επιιιιιο 2ιιιιννει

Μ! Κειεροι· Ζοιιεε'). 5:ιπι όχτελιωι· ΒἰΒΙἰο$οΙ‹ἰ ΠΙΟΠΒΟΜ]8Μθ] Πι·. ΗειΙΜ

πιο2γΙ 2ει]ειό εφ ροτόννιιειπἱοτιι πννει2ιιοΜ τεἑΒορἰεΜιι 2 ννχᾶειτιἱοΜ Ρ. Ι.

82ειΐειτ2γπει, ει 2πει!ει2Ι52γ π: Με 2ο νν82γεΕΜοΜ όοΗειάτιο εροι·2ειά2Π Με

πιΜο ]:ιΚ πει]ννιοι·ιιιο]ε2γ οόριε 2ΜότοΒο ω 2ειΒγιοΚιοιι ννγότυποννει!οΜ.

Ζει η ιιρι·2ο]Μει ιιεἰιι€ιἔ ο2ιι]ε; επι οΒοννπι2:ιιιγπι 2ἰο2γό πιο πιππ:]82οπι

ριιΒΠο2πο ροᾶ2ἰιἔΚοννειτιἰο.

ΨγἰττιοΙ‹ 2Ροι·ιρΙιι 0ί0τει ποτννεἔεπἰοιἐο ι ννιιΙΗΜπει

ννγότιιΚοιν:ιπγ ω ννεό!ιιΒ ννχό:ιπιει .πωιω Β:ικιμΒοΜ2); 2ειέ

Κι·όΙει Α¦ΐτοιΠι ορἱει θει·πιειπιι, ννεόδιι€ εροπιπιειιι68ο ιιι2

ννγ2ο] ὸ2ἱοΙ:ι ΗεπτγΚει [πιο.

ΚοιιειειπΕγκιοΜ ΡοτΠτοΒεπιιοπι το2ροο2ει!επτι εειπιο ροτπιιἰΙ‹ἰ ό2ιοιόνν

Ρο!εΙ‹ἰ, Μἰειιοννἰοἱε οΙιε2οτιιχΜι ινγριεειΜι 2 @Με ]οΒο "Ο 2επ2ειά2ιο

') ΟΙι:ισ2 ιΙ2ἰεδο 30Β0: Με ΠεπΕεο!ιεπ ποιά Με ΜιοΙι&ατεΙάιπιπο. ΜάιιοΙιειι Ι857, πι. 60!.

2) δα·έριο2εε πανω Παπϋσαι·απι ιιιαΙίέ ω. Πιι[Μω 4775. ι. Η επ. Π8.
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ρειιΜννει" Μόνο ννοι·νΒιιιεΙο πιει ιιιιάριε: Κονσταντίνου τοϋ Ποςιφυξιο

γενινήτου πώς τόν ω... υἱ‹ἱυ Ρωμανόν. ΡΓ2ΘΗ8ιι [ΜΒΜ ΜΚ @άι Μίνι

ρόνν μνο Μέ ννεννειΒιο!ι, Κιότο 2 ιιυιοι·όνν ει·οοΜο!ι ρτηιειονειιιι, Ζει

ννἀ2ἱςο2ειιτι 82Ηιο!ιοΒιιο] ιιοενιιιιοέοι ρι·2ν]ειοιο!ει πιοΒο Αιι€οκιιοΒο Μειδο

ο!αιοΒο Μόι·ν ννοιιΙνπι @Οι νννάειννιιιοΕννε ιιιτιιοιεεεΒο Μόε! :Μ οιιειιιιιο

ροπιοο ννοιοπι ιν!!ιο 2ει2ειά:ιΙοτιι. ννιειάοιτιοέό οειιιτοι·2ο, όιιο!ειο!ι _ιοΒο,

νννόειιιιειοΒ Ιυ!ι τςΚοριετιιειοΙι, 2Μόι·νονι ωΧι Ιιτει!ετιι, ειι:ι]όειο οινιοΙιιι!ε

ρι·ιοά Βιιέάνιιι ροιιιιιιΜοπι, το ννιιιο τνΙΙιο άοάει€νοννο οιιιοΜόι·νοΙι ονο

Ιιο2ιιοέοινιοΙι οόιιοε2ειονονι εφ «ιο ιοιΙιιοΒο Μι όι·υ8ιο€ο ιΜοΙι, ΜΜΜ

ιιειάπιιοιιιεπι.

(2ιεεάει1ε ΙΜ ιιοΙιτει]ενι νντει2 2οόροννιοά2ιει !πόΙει .ΙόποΓε 2Μιι·ιοι·

όπι νν οιιζιέοι έννιιιόοοιννει ΡοτΗτοΒοτιιιοΕν ο ιιει52ο] Κτειἰιιἰο ροόν:ιτρειοΒιοι,

ει ιν οηέοι ιο υ2ιιρο!ιιἱει. .Μέ ε $οσέο νν2Β!ειιιυ ει:ιτει!επι εφ ιιεἰΙΜο ο

@νέο νν @Με ιιιτιιοιε2επι ιιτΜοεω2ειιιο, ὑεττιἱιετὸ2ἱο] 2ο νννάειιιιει ιοΒο

όοινο!ιοπιεοννο η ιι:.ιόοι· τ2ειάΜο. Ζε ροέτοόιιΜννοιιι δοειο!ιιιτιει [ιοΙοννο!ει

όορνΕνννειΙοπι ει; ιι Π. Π:ιτιιιο!οεο, Πυπιειο:ει $νοΙι ΙιεΒόνν πιει ισ;η!ι

ΐτωιουεΜ ο Μπι Μι μιν ιιειῇρορτειννιιἱοῇεΖν, Με όειτοκιιιιιο. Μιι8ἰειἰετιι

ινιε;ο [ιορι·2οειειό πιει @τι Μό ροόειδ πιιοΒόνέ .Μπι ΒΗΜΑ πιιοόεη νν

εννοω σΖωιθ·). Ρι·2οΜιάετιι πει ]ε2πν!‹ ρο!εΜ ινοΙι Ιἱειόνν ρτηεΙυένΙ πιι

Με; τιιιΠιι·ιόό ε2:ιτιοννιιν Μια ΖἱοπιοΙ‹ [ι. ΑΙιτειιι:.ιΜ Μ”. Ροέιιιο] υπαι

δοπι Ροιι·2οΙιεΕ ιιόειό επι νν ινπι εεικτινπι οο!ιι 2 ρι·οέΙιει όο ρ. ΚειτοΙ:.ι

Ρ!ο!ιιι ιιειιιο2νοιο!ει ]‹;εν!‹ει ρο!εΜοΒο νν ε2ΙνοδειοΙι ἱπειοΙἰοΚἱοΙι νν Τειι·πιο

ρο!ιι. Ποηιιι! οιι οιιε2ιτιιο 2ειάοέό ιτιοιτιιι ννο2ννοιιιιι ἰ ιιειόοεΙει! Μι Μο

νιειννοπι ιιοννο Πιιπιειο2οτιιο, Μ6ω Ιοόννιο σο 6ο ἐνο2οιιἰε 2οειειννιειΙο.

Ζοειωνει! ]εε2οιο Μαιο νν Γοτιιιἰο ειντοεινονιιι Μι ροο2εμΚιι Πειυ ιιπιιο

ε2ο:οιιν, Μόι·ν Μπι] ρο:ΜοΜετιι 2ιοιιι!ωννιο Ζει ΜεροόοΒιιν άο μπάσ

ὲεπιἰει ιι:ιιιι!ἰ. ννιο] ιιιιοι·2ο ιιόει!οιιι Μ; (ιο Χἰι2όιει Βυν:ιειει δοΙοοΜοΒο,

 

') Σιων δουν. Βασέ!εεε Π”. Ριπ·/α!έο. ὁ. 2.
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ρτοΐοεοτει νν ιιιιιννοιηιοοιο ΙννοννοΜιτι ι οι” ιοΒο ΙειεΙαιννιο τοι ιιόιἱε

Μπι) ροιιιοοχ ιιιιιρο!ιιιοιιο 2οειειΙο το, οο @ποπ Πιιπιειοεοιιιιι ιιιιιιιι

οτειΚοινειδο.

Ζχννοι έ. ΜοτοάοΒο, ιν Μόι·γιιι ρι2οοιιοννειΙο οι) Ιιειι·ό2ο οιοΙαιννο ι

ννειέιιο έννιειόοοιννο ο ροιο2ιιγπι Χιοοιιι ινιέ!ιοΒιιιι νν ινιοΙ‹υ ΙΧ, ο!αι2ειΙ

Με; ιιιο2!ιοοιιχιιι (ιο ω” ιιιιιιο]82οΒο. Με εεο2οό2Ποιιι ιιιο2οΒο Μη

οιι·ηιιι:ιό ννιοι·ηιε!ιιγ οάριε ιιιιι)ειιιιι·ε2εδο το!ιοριειιιιι ]οἔο ννΜοεΚννιο,

ι κιν το] ιιιιοπο ρι·Ζορι·οννειάει!οιιι Ιιειιιό2ο ο!ιε2ει·ιιιι Κοτοεροιιοοιιοχο

2ιιοεοιιχιιτιι τοόειΚειιιιι ι Ιὶοηειιιιιιιιι. (Η) τιιΚοννει εΒιιιΒιι ρο2ειάιιιιο€ο

ιιἱο Βι·ει!ει, ιιτΙειΙοιτι Με) εειπι άο Μοειιιιιη ινΙοοιο ι·ο!ω 18δ'Τ. Ρτη]οιχ

μι ιιιιΒιι2οο2ιιιοι ω έννιειθοΒο Χ. δενν) ιιιεΒιιρει ιιιο2ιιι8ΜοΒο, [πιο

ΜότοΒο 2οτηοοιιι ιιιΙιΙιοιο!αι ηιιοάει!τιει ιιιοΜονιιεΒιι ιιιιιοιιοπιε 2οειιι

νν:ιδει, ο!ιο]ι·ιειΙοπι ιέϊόννιιιο]82ο οεο!ι!Ιννοέοι Βιιι!ιοΕοοιιιο ι ρο2ννοΙοιιο πιι

τοΙιἰό νν82οΙΠο Ζ!;ειιιιιιιό ννΠιιεχ. Κ‹ιὸοΧ ιοάιιειΜο, ο και” ιιιἰ Βιόννιιιο

οιιοά2Πο, ρο2γοηΙ ο)! ω όειννιιοἔο οιειειι ρ. Μιά ΒοοιειήεΚι ρι·οΐοεοτ

ιιιιιννοτομοΒιι πιοεΜοννεΜο8ο, ι ιιιορι·οόΚο 2ννι·όοιό €ο ννΞειέοιοιοΙοιτι

2ειιτι)ιέ!ειδ. θό)ιπι 8ο οόννιό2Π', όοννιού2Μειιι Με) οπο!. ]οΒο, 2ο πιει Πει;

Μό), Μ») όοή 2ο Ι.ιννοννει ννι.γιτι2ο ρι2οόιιιιοοιο ιιιειινοτιι, ροειιιι πιι

οόροννιοόέ, 2 Κιότο Μο ννάτοόιο το2ιιιιιι:ι!οτιι; 2ο ννριιιιι·ό2ιο 2ει!:ιοηΙ

πιὶ ιειιιἐο ΗΜ ννἱοτεη 2ειάειιιο] ροόοΙιι2ιιγ Ζιο€ο Ι‹ο‹ιοιιιι, ι«›ριι μι

όιιειΜο οειΙοἔο έγννοιιι Μοϊοάο8ο ιιό2ιο!ιό πιι πιο πιοἐο, Ιιοννιοικι ειιιιι

Μιά ννγάειιιιοπι ιοΒο ρι·ιιοιι]ο. Ο2ιιειιιιιιΙοιιι πω] Μ”, 2ο Ειχιιει]τιιιιιο]

ιιΡιι2οόΖειό 8ο ιν τω Πιο ειειννιιό ννάτοό2ο ρι2οόειονν2ιοοιιι ιοεέο τιιο

ιτιγἑΙο, ι·ειάΕιδιιιι @Πω ειΙιγ ΡοιιιιιἰΙ‹ πιο ιτιει]ειογ νν:ιέπιοέό εννο]οι ι Με

ό2ιοιόνν ΡοΙε!‹ἰ Μ: ιιειιτγοιιΙο) ο)! 2 τοΙιτορἰεπιιι Ιοσέο ότιιΜοπι οειοε2ο

πι). Μι ιτιἰ Μονο 2ο ιιει]όειΙο) @Η ! ειγοειιἰει 18δ8 τοΙ‹υ Ιιοόο ω

πιώ! νιιγόιιιιιιο ιοΒο Ζει ροέτοόιιιοΕννοιιι ροεοΙεϊννει τοεγιε!ιιοεο ννννιοόιιιιι

άο Βννοννει εοΒιο ιιειάοο!ειιιο. Βιο2γδοτιι πει ιο ι οοιι)ι€ειΙοιιι Με) Πο @Κο

πιοέιιει ΒγΙο Ζιιιο]οιτι ινγόειιιἰοιιι, ιιειτοἐει]ειο εις ιιειννοι πει ρι·ηΚι·οέοι
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2ο οπο” οεόιι Ζειιιιιοτοεοννοιιγοιι νν ιοπι ννγειοννιιιοιννιο. Νιιιιοιιιοο Βιο

‹ιγ ιιιέ ποσοι”, ρι·2οοι:ι€ ο2οειι Ρο οννγιιι ιοτιιιιιιιο ιιριγιιοιι, ο ο οικι

ε)·Ιοο 2Μοεικνν)· ειγοιιιιό ιιιο Μι, οοιιοιοιιι ειο ουκ" @Μι ιοιι ννο

ιιιιι€ ιγοιι ποιοι ι ννγριεόνν οικω ιιιι ο” όοειοριιο νν οποιο ιιιο8ο νν

Μοοιιιννιο ροιηιιι. Πιιιειιι:ιι:ιο 8ο ιιιιοιοιιι @Πιο οι:ιει!ιο ιοιιιιι 2 ιιοιιοιιιι

ιιιιιειειι·ειοΒο ι ιοικοννο οι ιιειιννιοτιιιοι οιιτι:ιό ειιιιιιιοιιι οι, τοπιο ννιοο

ιι·οιιοριειιιόνν ροέιιιοιεηοιι άοιιιοι·ειιοο ιιιο πιοΒιοπι ιιι2 τοιιι ειιιιιοπι 2ο

οιιοννειό ιοιιιιοειειιιιοι ριεοννιιι, ειιιι Ζι·οιιιό ιι:ιιοέχιο8ο ιι2χιι‹ιι 2οι‹οιιο2

ιιοἐοι πο, 2ο νν ιιιοιιιόι·γοιι ιιοιιοιαιοιι ριεειιιγ μοι ιοιι έχννοι Μ: εννο

ιιιιιιιι ιιιεειιιιι. Νιο :ποιοι Μι ννιιιει ιο2οιι ννγάειιιιο ιιιιιιοιεεο ιοΒο ρο

ιιιιιι!ιο ιιιο 2οννοηειιιιοιιι ννχιτιοΒιιιιιοιιι ιιιοννούνν οιιροννιο.

Πιιοό ορι·οινιι2οιιιει Μ" ιιειόνν οιιιιοεηιοχοιι ειο ‹ιο ιι2ιοιόνν Ρο!

«οι ο ρι·2οι Βοτιιοι·‹ιο Ροπι ιιιοοειγέ ννγειοιιχοιι, ο ι‹ιόι·γοιι τιιιιιιοιτι ρο

ιιοιι·2οιιιο ιιο ιιιοιιοιιοριοι @οι οιιοηιιιιιο, οιιοό ιο ιοννιοάιο ιιιιο νν

ιοοιο ιοι‹ιι ιδὅθ «ιο Μοιιοοιιιιιιιι. Βο2ροιι·ιιι:ιο ιιοΒοοιννο τοι‹οριειιιιοιιιιο

ιειιιιιοιεΖοι ιιι·όιοννεΚιοι ιιιιιιιοιοι‹ι πιο πιοοιοπι ννρι·οινντιειο ιιτιιτειιιό πιο ιω

όοιιγ ιιιόι·χοιι οειιιαιιοιτι, ειιιιοννιοιιι ι‹ειιοιοἔιι όοιιιειιιιιοοο τοιιοριειιιόνι·

ιιιιιιιοιοι‹ο οννο ιοε2ο2ο ννιοιιι· ιιιο ιιιιιιιο; ειιο πιοννιιιοιο τοι ειο ιιιιοιιη

ιιιιιοιιιι ιιειι·ει2ο ιιειννιιο ιοιοιαιννο ιΜοοιοιιειννο έ. ννοιοιοοιιο- ρι·2ο2 οι

ιιοΒο ειοιεμι ιιιοροοιι·2ο2οιιο. Ρι·οοριεειιοιιι ιο εοιιιο πιοιχοιιιιιιειιιι ι οριο

ειιοιτι ΐειΚειιτιιιιειο ρ. Μειιιο δοιιοιιιι, 2οοιοι:ιοοΒο νν οιιοννιοιι‹υ μη·

οννοι ιιιιιιιοΒοοο, 2ο τοι ιιιοεννιοοειιιο ποιιιι οοιιιοιιιιο ροτιοιιιπιιο ριοι·

οπο] ειι·οιιιοχ, Κιότο ω ιιει ιιιιιιιογ ιι ειιιοοιιιιιι. Ρο ροινι·οοιο πιοιπι

ότι Εννοννοι νν2ιοιοπι Ζει ιιι·2οειιιιιοι ρτ2οπιόινιοιιιο ιιιοΒο πιο ροειοιιι·ιοιιιιι

ιι:ιιιΕοννοιτι, ιειιιιιο οο ι·οι‹ιι νν ωιωΖιο τιειι·οσιοννγιιι ιιιιιοιιιο ΟοοοιιήεΚιοιι

ιιιιοννοιιιγ, ννγιιιιιι ἐννιοἑο οιιιηιοι ιιιοιοι ροιιι·όέγ, ι ιιιιιει ω ροέ

‹ι2ιοι·ιιιι‹ο οννοΒοέ ιοι‹ιι οιιοηιοιοπι ιοιι ροτιιιιιιι ρι·2οό εἔτοιιιοιι2οιιο

ριιιιιιο2ιιοἐοιο, μι ο Ιοτιι τιΖιοιιιιιι‹ι όννοιοοιιο οοιιιοοιχ '). Ρο ιι·2οοιι

') Βιιοιιιιιιι ιιι.οι·:ιοιει ιινονει‹ι ι τ. ι8διι Ντ. σο, ιν ιιοιιιιιιιιι Ζειιχιιιιοινιιιι)·ιιι «Ρι·Ζοννοιιιιιιι. ο
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Ιοιοοιι οοινιοποιοΙ ειο ρ. Ψ. θιοεοπτοοιιι ο‹ι ιοὸποἔο ο ρι·οιοοοι·όνν ιπο

ποοιιιιειιιοιι ο ιοπι «Μοοοοιιειννιο έ. Ψοιοιοοιιο» ροεριοοηΙ ννιοο πιο

Μοποοιιιπιπ, ο ιιπποννοη ινο2ποέό ιοοο Ροιππιι‹ο οοιοοιι 8ο όι·ποιοπι

οποιο πιο εννοπιι ποπ πιω πννοΒοιπι. Πιιοοιοέ κιοἑοοπι‹ο ιοΒο ') ιιοἐό

ννοποέπιο πο ιοι ινχιἐοιπ οιτητποιοπι, πιο ιποΒιοτπ ιοὸποι‹ ο πννοε ιο›ἔο

ι‹οι·ογειοό "), οιιιοννιοιπ ιο οποέό πιπιοιειοεο όποιο ιποιοοο, ννΜότοι

Ροτππιι‹ όνν οποιόπιο ο), ιιχΙο μι ο‹ι ειοννπο ννγότυποννοπο. Νοειπιιο

πιοπι ποέ πι ο @οι εποεοΒόιοοιι ιιιοτοοο, οιιχ οιο πιο πιοννοιο οπι

ννποπι οηιοιπιποννι, Β‹ιχ ννοοιοΙο πιπιοιειτοπι, Μοτο νν ηπι οιο ποιοι

ειοριοι·ο πιο πιο ειοειοπιο, ννγοηιο πο ειι·οπιοχ Μ! ννιοοοπιοέό, ο ιο

ιοει ·ννικιοπιο ριοι·ννεοο- ιοἔο ροιππιπο.

Μπιοιιο ιιτππννιιοτειιιοΒο ποιοιιιο: Βι·ιιπ‹υἰἰἰοι·οποιο πιοπαοίοι·ίί [οικια

£ίο ννγότυποννοιοιπ ω ννοιιιιι€ ννικιοπιο ροτοοννεΒιοΒο, ιιο ιοικοννο Μο

ιιγ Μισό), ποπ ιποιο πο ὸτπι‹π ροειοννοιοπι οπο ποιιορεπο; οοποιοπι

@Πιο ρι·ηριοπι οιιοΖοτπιοιοπο ιινπιιοιεοοοιι ω, πω» ειο (ιο ποιοιόνν

Ροιοι‹ι οτιποεοο. Ποιέ 2ποπο ιιιέ ιοει όοιιιοτιπιοιεοο Ροτππιι‹ο ιοΒο νη

όοπιο: πειιιιιοοοπιι ιο Τοοάοι· Μπι Βοοοιπιιιοι, πέχιικπιοο οιι·οοοιι το

ποριειπόνν ι‹οιοιιει‹ιοιι, ο Μόι·χοιι ιοειποΜο ποιειοτ8η πιο ειοΒο νν)·έοι

μπι ριοι·ννεποι ροΙοννγ ννιοι‹ο Χνι, ι ιοει οοροιπιοπχ ννιι·οιοπιι. ιινγάο

ινοο οόι·όοπιι ιο ότιιΒιοιπ ότοιιπιοιεηιπ 0ο ιοκιιι οιόννποοο, ο αιτιο

') βίαιο απΙιοικοιιπΙο βοοοιιοοοοοιικιοιιιιο άσο πωπω Αποιωι :πιο Ψ. Πιοεοιποο!ι2. Κοε

ιιιοσύστο Ιδθθ. .

2) θιοεοπτοοιιι οιι·Ιο ιπιιοπο ννΙοοπο επωωοο, Αιιιιώιιι·ο, ιν ιοπι :πο οιιιπποέο;

πιχιι οιο ιοάποιε οιμοιοο «δοι!ιο οποιο αοοο!οοιοπιι οιιοοινιοιπ κοιιοριειιι, μι ω ι προπο

ιιιέπιο πιοιοι Μπαχά ιποἐπο, τπο ννχι·ο2πιο ειστε. Μ)·ιπο ιοιιοὶ οποιο ιπι ειο οηιοπιο ιοεο

'Μο:Μωι ο ιοοιοιιο πιγιπιοιειο ινπιοοιιι ιοιιιο ο ιοΒο ιν)·ρκοινοιιιο. ννι·οιιοριεπιιο ιοει ιν ιοπι

πιιοιοοπ @Πιο κα” :ο ιιιοιιιοιπ ειπ·όοοπιο ιι 86η, ι Βιοοιιο ο«Μιιοιοπο τ, Μοτο Ροοιοιοικ

ιπποΒο ειοννο οιοποιανιο ιποι;ιο. (ιιοοοιιτοοιιι ποιοι ιο ξ ποιοι ο ννιοεποπο ιιοιπχεδιι ΒΙοοικο ι ννο

έι·οιιιιιι ι πω: ιοειπο ειοννο ΜοοΜε, ο ιππιοιπο, ὶο οπο ιΜοιοτιοοι ιο μπι Μιοιιηι·ιοοι,

οδονυπο οροοιννο νι· Ροιοοο ποπ ποιοι θιπο ροιοὶοπο, οιποοιο. Οροοιινο ννιοο ιο ννοοιιιε ιη·
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πιο έννοπιιι επι! πειάριέ: κά: [δέσω οοπιί2ίε ροΙο2ίπί, .Με είπω [αιι

άα!ίοπιζε πιοπαέ$οι·ίί Βτιιπωί!!αι·οπω, πιπιοέοπ Μέ ιοννριέιπιε οπιέοννοιπ

νηοποο2:ιοεπι ννΒϋέέοΜοι·ϊ: Απ:|ιίυ ιἰἰο οωιππω άε.<ι Νίεάει·ιπείπε

π' ιοπιιο Ν Ζι·οΚιι 4862. Ψ ννγοεπιπ Μπι πΙιει2ειΙ πο Ρο Με ριοι·ννέη

νν 2προ!ποέοι Μι πω” Ρτοἰοπιιέ, ο νν!ειέοιινιο όοοχΚειογει ριετννοιπει όπιοΠαι

ιο8ο οροιοννἰ Μειέποι·π Βι·ππννιΙειέΜοΒο ννοΙΓοΙπιοννι, ριιιέιπιποοιππ Βο

οποέό π ιπιοόη ι·οΙποιπ ΙθθΕ”ι--ΙθθΙ, ρι2ο2 ειιιΕοτει, πο” ιπιιο ειναι

ροοε:ιτποννο €ΙοέΙσι θ. οππποηΙ. Ψππι·γοιοιπ ιοΒο έποιοΒόΙπ πειέννιοι·όπο

πο 2οέ€ει]ο 1τιπιοιπειπιο πει έιτοπιογ δὅδ ι ὅ&θ ρι·ποπο πιπιο ροννιότεο

πιο πο άο οπιέπ, ννΜόι·γιτι Βοπ ροπιππε έννοι·2οπο. Μ] Ιιοννιοιιι ποιοι·

ιεἔο ο πειέηιπ Κιιιιιπιοι·πιι Ι έροιππἱεννέη όοοειιο: Μ" ρεπει·οσα ρο

.πωπω όίυί2ίόέ ε! ρο!ε.τέα$ο ποοί!ίίοι· ίποίππιζι ρει·πιοπε! απο” ΜΜΜ;

έοιέιΒιι εις ιο ννχι·ειέπιο ‹Ιο εποε Κιιπιπιιοι·ποννοΒο, ΒοΙοέ!ειννει $ιπιειΙοεο,

ο Μόι·πιπ έριοννοπο ιι Με ννννιοΙ‹π ΧΙΙΙ:

ΑίΠποπέ πινω

Βιιι·8·ιιέ ΜποΠοιπι

Βο!ΙιΒοι· ιπ ποεποπέ

Τπτιππιιιι ιπἰΙἰιιὶιιιέ

Πιο ΠΜ ΒοΙοέΙιιιιέ!

πω" θιοεοΒι·οοπω ΜΜΜ ιιοΠειοιι6 έ. ννομιωπ, ει Αέτοι·)·π οηΠ Β:ιιΠει ΜΜΜ Με Ριου

ννοιγπι .ῇεἔο ορει€επι. Ο Ι.οπι ννέηέ1Μοπι ι€οδει Μα πιο πιο. ωχ επέ πιο πΙοΒιι ννιι€ρ!ἱννοέοι

 

ὶε Φιν Λέτοη!ι σει/ΙΕ Β:ιιΠει, ποιού ι Ρι·η]:ιοιο! έ. ννομεωιι, Μ! ορ:ιωιπ ιν Μοπέ |επτειω π:ι

Ψινο8ι·ιοοπ, ι ὶο έ. ννομιωπ Μάο ννέοάγ πι ΨοΒι·ιοο!ι Μο επιιιόοινπΙ ; @χ Μάιο ο ιπΙοὶοπἰπ

ιν Ποπ.: [επ το” Ηειέποι·ιι ΡοιΙόννοιιιέ έινιοι!οη (Πιειι·ιιιιτιιιέ (ΕποΙιοπει· Μοπ. Απρ. Ι έτι. Π!)

πιππη ιινἱοο ννέ2οΙΙιἱ ποννόδ έννιοι·ιΜό, ὶο οπο «πω» Γι ω; ιο (Μέ ιν ι·ο!ιοριέπιιο ιπ:ιοΙιοιΜιπ,

ρονι·έιειδο :ο Πο οάοηΙ.:ιπποΙι έἰόιν πιοπ£ὶέ /ετπεὶ, :ι ιο Ιοπιπειι·όειο], Μπι πινηΙοάπιιιιγ

έΚοειιπο!ι πἰειέοἱνη· ινσμιωπ ‹Ιο Υνοεἰοι· όινοποέπ)·οιι. Νιιπιπννπιέ οπ Αέιοι·πιιιι @με Βιι«Πο

τι” οιοΙ·ι:ιοποπι ΜΜΜ ει; πννοεἱει· (Βπιιποπἱσ πιο ε. ΑΦΜ. σ. 2δ). (Νοέ Θ” οη·πιπιπ

ινιοιπ ω ΜοοποπέΜιο, ἰὶ έ:ιπι ννοιοιοοιι 2 οΚοΙἱο οννοΒο πιω” Γ ννγποέιΙ πο οιοιιιιοποπι

Ια!αι1ετ μπεί [πιπαπι πιο!ίωιε, πω)! π Μπι πιοπιιιο πειέννιοι·οιοπιο, ὶο έ|οινπ το οπποεπι

πο πο πιιοιέοοννοέοι ννο8·ιοι·, ει πιο ΡοΙέΚἰ, ποννιοιπ ππιιόοιιιο ἐο ι Ροιέιιἰ πιο πνπποέιΙ' οπ

εις οΜι:ιι·Ζεπι, Με πγρι·εννι:ιΙ πο επιπ Βο!εΜεινν (Πιι·οοι·γ, όοθιιννέη πιο οι·έιιιΚ ινοιέπονν)·
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Ρπόο2 πο] ]ο‹@ποῇ οπω!ποπποέοπ νννάεππο πεοοππιοποπε οπο πεπιππ·οοπει

ἐεόποι πονο] ιΠε Με ποππνέοπ, εοποππνοππο οοκινποππι ιπεπορν Πο οπω

που Ροποπἱ οππποεπεοο οπο, :Πει ππόπνοο πο πΜοΠπο πο ροπππἰπόκιν πε

επνοο ννπεοηΙοππ, ππο πόὲπἱε οπο πιποποππ κι πεοοππιοΙοπε πο ννγοεππε

ροποοννεπποεο.

ΖνννππΙο πΜοπι νννοεννον ροππιπΠππ ποιππο "πιο πιο π·οοπεπόνν, π

νν οπιοοποπ ππποππ2ο οοοπππιιππε ρἱοεππόνν ε κιν οεοοποπ εποννιπ πιεππιππε,

Ιἰε@ Πρ. οοπιππποππν. πιο οππόπποΙεππο ο ποπ κιν @πι εννπεοποπε οπω

οπο ππεποπόνν, πω? ννποππιἰο πἰπὶοπεενππι οοπεποππ, ποπ προκινοπππ πετάω

ππιπιπή Ποἐοἰ @πιο όοπιππιοππόνν ονποον πποεποεοκνπο. Οοοπ πο‹@ πποπΠπ

πππποέοΠοππι πο ννοοποπιοΙοΒἱοεπινππι ροπ2εμΠπιπ @άπο πιο πππιπἔἰο πεπεππο

π·πεπΠοο πιο πιο, εννπεε2οοε ἐὰν πεπωννν νννπεἐπἰε πιο ιππιπροπππε πο ο

οποππι κιν πποπποο περοππιππποπο. Νε επποππον δο8 πππεπποπο οενποΙπιΠπ

Βποννο Βοπιοππνππε ΙΧ ρεπιποπε, ππόποππι ποπἐο Αεποπε ορεπε πνπἰοοπἱο5ο

ππιἰεπιπ]ο επονοποπυροππ ππεποννεπἰππι; ιπππιἱοἐοΠοππι πο τΠεπο8ο πιο οεκππο,

πο οπο @επ ρπεκινπΜννο, ε ποπππ ]οἔο ροππεποππι ννοπππιππέ ππ·ποοο π·οποπιπ

εππιόνν. 'Το κνππποποππι οοόεό ποοποπο ννειέπε @Με οποΙἱο2ποἐό, οπότε

ννποππν ιιοεπε ππιοποπ οεοπποέοἱ. ΠΠ ποπορποππιπο πιοοΙποπποπ ροποπεοιππεπἱοπ

οποΙἰοποπἱ ιπ_ ο. θα π. 132. ]οεπ ππιποιππν ἰππνππιπ πε επποπἱον πιο πε

πεπο8 οἱεππρόνν ππεποκινεπποπ πωπο2εον οπο πε θοπποοππο οηΙἱ Με",

2ππιετ@ππ, πιο κινπεπποππιο, ππππε 20 ννπποέπιἱε π·οπιπ Μ8ο. ποοπ πο ννἱοο

πετάω επεπ·ν πεπεΙο€ οποοπεπ @Πω ννποπορἱοπιιἱο αν ννἱοπο Παππο

ννεπν. ΠΠ πιπππι μη, Αεποπἰο ρπ·ενποοποπιο ποεπ πεποπ πο Βπ·οννο Ρερπο

πιο επροππποπ πἱοοο ἱ ροπιπ·εννπποπ ποπ κιν ποππορἱεππεοπι, 2 ππόπνοο πο οπο·

ιΠε οοεπιποοποπεπκνε, πιο” πιο π Πο Βι·εππον ποκινεπηοηΙ. ΠοιοιοΒο εεε: ειπποπ πιἰπἱοποεοςο

Μοοποπεπκι·ε ο ππιποπεοοννοέοπ κνοεποπεπποπ οπο” ο Ροποοο ποιροκκπεπε, ρπ·ινοινπν ποΒο επι

παω ππ·ιοοει κινεποεππιπιπ οκινοποιππνππι Ροποππ Πο ΠΠοοποπ, ννππόπνοπι κνποκ@ εποεππ·ε ποππιοπιε

πιεειοεο Μποοηεπεννε π, Με πωπω Βπιππο, π ππιοποπι επεπ·νππι (ὶοπιει π οπιπνππ ππ·εποππι οποιο

νπεπΙππο π·πεππιπΙε.
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εοννε!επη. Ποἰεοιε]εο ]ε ω ννρτηρἰεΚε ή, εννι·εοεττι ΒΙ6ννιιἱε εννεΒε

οητε!πΙΚε πε ω, ἐε τιε]ννἰεΙ‹εηττι εει·ειπεπι τοΒἱοιιγπι ρτεοοἰνν ρτεννἀεἰ

ννοἐοἰ εἰεἱε]ε2οἔο Βι·εννο ]οεΕ, ἰἐ τηἰειιοκνειιἰε ·ΒἱεΙ‹υρε ΚτεΚοννεΜοΒο

ετογΒἱεΒερεω ρι·εοε ρερἱοἐε, εετεεεε!ο!η ρι·εκνε ετογΒἱεΚιιρε ἔεἱεεεἱειἄ

ε.Μεεο, ἰ ννγννοΙεΙοΙη ΙηΙο ]οΒο ρι·οτεε€εογε, ε ρτεεοἱοέ ο Με Με

πω” έΙεόιι ἐεᾶεεἔο. Νε Εεε 2ετειιτ οὸροκνἰεὸε_ῇεο ιτιοέιιεΙη εε]ρι·εόό

κνεΕε2εό πε ἐννἰεἀεο£ννο (ὶε!Ιεἰτηἰεἱ;ι·2ε ννἰεοεεὶεἔο, Μότη :τιόκνἱε νη·

τεέιιἰο ο άννοοΒ ετογΒἰεΒυρε€ννεοΗ ννΡο!εοε; ε ]οέΠ οΙιο‹Μ ο ρομπ

ἑεὶεεἰε ῇεΚἱπι εροεοΒειε όεἰεό εε; Φο ιτιοσέΙο, Μ ετοχΒΜιιρ €εἰοεεἱεή

εΙ‹ὶ ννπιἰεεοννετιἱιι Αει·οιιε ετογΒἰεΚυρεπι εἰε ννἰὁΖἰεΙ 2εόεε] @η ρι·ενν

εινοἱοἱι, $εόγ ννγἐπιἱοεἱΕε εΒεεόννΙ‹ε Ιω εποε ροόε]ε ωΧι τεΚορἰεττιυ

ρεωτεΒυτεΜεΒο, ννοάΙικέ ]ε8ο Βοννἱεπι εΙόνν ροόόε! ρερἰεἐ Αετοεοννἱ

«Μπα οππιίιιοπ ορίεοοραωεπι ριποοἰιἰαε, επί ίπ Με αφτο εαΜ δο!αυο

Μου. ΙεέΠ εννεἐγπη εε καψών ννεε]ἀεννιιἱεῇεεχοΙι οεεεεοΙι οΙιοάΖΗ ]ε

Μέ οεοΒιιο σε ΡοΙεΙ‹ἰ ἰ το ννΙεἐιιἰο ρω! ννεε!ειΙεττι ΙιἰετετοΙιἰἰ Ι‹οἐοἱεΙ

εο]"), έο Μοόγ δοι·όειι Μ! @έ σε! τοΙ‹ε θδ8 ΒΜπυροτιι ΡοΙεΚὶ, ορίε

ευρω Ροίοπίαε, ά»νε] ρἱετννεἱ ]εόεεΚ θϋοτιοννἱο ννἰἀεἰοΙἱ ρο$τεοΒε, Ρο

εἱειιόεἰε] ττιἰεγἱ νν ΚτεΙ‹οννεΙ‹ἰε ΑάεΙϋετ$ε ροἐιιἱε]ε2οἔο ετογΒἰεΒυρε :εεε

ἀεΒετεΚἰοΒο, ροΜεό εἰειιιἰε !‹ι·εΙ‹οννεΙ‹ἰε ιιοννοττιἰετιοννειιοττιυ πε Με

σε! Βἰεευροννὶ ρτεἔεΚἰετειι ΠεΕπιει·ωνΞ, ‹:ο 102 κν τοΙ‹υ θ'7δ Με Με

ροτοειιττιἰεεἰε ε εεεηπ1 Μοετεἰεπι Ι ἰεΕοπιἱο υοηεἰΙἱ, Μό] :Μαη ννεεοΙ

') ΒεπεάέοΜε ερὶεοοριιε 4·υ. νεπεπιὺἱἰἱ β·α£τἱ Αατοπ ορίεε:ορο Οπιοουἱεωὶ ζω ΡΜ Μικε

τεπΙἱα ρα·έπείρέε ιιροε£οΙοτωπ Με επτα: εάεισπαιΙο !ε ε£αΙιι£πτιιοπ π: (εἰε:) οοπε£ἱΙπὶε£ὶ ε£ με

σεων βίϋ πο8Μ Κσιτοὶἱ, ΜεΞε Ρο!οπίω «π είπε οοπέαρίε Μου·έω εοπιτπιμε ῇ'Μ Βο!σε!αί, ε£ με

|ιοποτε £ο£ἰπε ωμή Ρο!οπίω ε£αΙαἱπιεε, ε2αΜϋπιιε ε! ΙπνιειίΜπιιιε ότι ροφε£ιιπσπ ιιτοΙιίορίεοορα

Με αρκά σὶυἱ£ιι£επι δται:ουίεπεεω , με: ΜοΔεπαε απ! φἱεεοραΙιιε. διά ειιὑὶἱοἱυιιιε επιποσ οαππέιωπ

ερίεοορα!ατυπ ρτιο·οο,ιίαε, επί Μ Με ,αρτιο Με: δο!αυοπέυο, επ ατσΜορίεεορα!έ πιο” επέυεο·

επ ρπΡάιἰεα!; Ιέϋέφω ρα!!έωπ εοποειΜπαε @Με εοΙσπ,ιίϋπε ιΙο/στεπάωσπ.

2) Οβεο: Μ:: Μδ ..ΕΜΗ ω".



ΧΧνι

Η ρωκύιΙ τητιἱειτιεό, 2ο νν!υόπι ετογΒἰεἈιιρε ΚτεΒοννεΚἰεεἐο τοΖοἰεΒἔΒ!ιι

εἰεΞ ἐΙὁκντιἱο Με! ι]υοΒοΜοι'ιεΕννετπ ΜοννίειϊεΜοΒο οϋτηόΚυ.

Νεὸειηἱο ΒοΙοεΙειννει έττιἰε!εἔο 2 ΙθθΒ τοΙω ό!ει Μαε2τοτυ ΨΜιΨἱ'·

Με υκνε2εω $ε!εοέ Ζει ρτωνό2Πνε, ο οηΕοΙπἰΙ‹ 2πει]όΖΕο β Μι πει επο

Μη δδθ. Ζιιωπι πιἱ ]οε€ ννρτεννἀ2ἱε υινοΒε ]οάκιοΒο ε!πιτόεο ΜΗΔ

Ηχοϊι πεεηοΙι τοόοΚόκν, 28!!!020Π8 νν ρτηρἰεΚυ ‹Ιο 2πεΚοπτΜο8ο ό2Με

]οἔο'), κν Μότο] £ννἱοτἀ2ἱ 2 ΜΒ! ροννποέοἰ:;, ἰέ €ο οεἀειιἰο βετ Με Βο!ο

ΜΜΜ $ιτιἰεἰεἔο, Μ:: ΒοΙοεΙεννε ΚφάιΙοτεοννοΒο :Μαι 11%; :Με άο

νοόόκν Πει ρορετοἱο εννο8ο $ννἰετἀ2οτιἰε Με ρτιγ$ειοπει').

 

') δωτοάοννηο ρι·:ικνο ροΒΜοΒο ροτπιπἱΚἱ. Τοπι !. Κι·:1!ώιν !8δθ ω. αν'.

2) δ:ιΙαι οεΕπ·οέτιοέό ια0Ιιονν:1ό ροπ:εΒει μη· ροάοϋπιγο!ι £ΜετάιοιΜοΒ, οΜὶε Ιο

ιΙουιο)·π Μειεποτιι νν Μο€ἱΙτιἰε μπι $ει!οπιη, ινάοννα; Βο!εΜεικνε Κτηννοιιετοἔο οΚοἰο ι·ο!ω

ΗΜ ποΒἱοπο, α ροΕΜετάιοπο μια:: ηπα Μ ΜοεΠαι δωτεεο. ΖτωΙ:Μεω Μ ο‹ὶΡἰε ]ει!επ

ε ΧΥ ννἱεΚυ ννηἰιοΡἰειτιἰε ΒἰΒΙἱοΙεΙιἱ Ιωρἰ£υ!ι1ή Μ·ειΚοκνεΚΜ, 2:ιημυΙοινειπγω ΑτεΙιὶυὶὶ εοο!ε

8ΪΙΙΒ σαΙΙωάτα!ί8 ε! ιΙἱοεοεεἱε ()πιοουίεπ.9ίο, ραπ εσωπεία πιο ε". Ή8 ἰ πιιεΕ.; ὸτιιΒἰ :σέ οὸρἰε

να ΜΜΜ: έρ. Β. ννε¦ἰειΒἱεννἰοιε, εισηΕννεται Μ·ειΚοκνεΜεεο, Μύη μια! ἀιἰεεἰ‹ἔοὶεΞ Μη]

ιπἰειἰεπι ΜΒΜ «Μη Μ ΦΠ ΜΒΑ ‹Ιο ιιὶμΚυ. Ψ Μη οεωιπἱπι ΒοήοηΙ εἰ9 άο!ωπιεπι 18η

:κι ΜωνειοΙι «οι «Η ςυειπτιΡΙιιτἱπιἰι. ΡΜ:: ροτόννπειτιἰε Μπι @ώ Κορἱῇ £Μγ εἱ€: ερτοεἱοννεό

τιἰεἰώόι·ο πιχἰ!ιἰ ρἰεετεΚἰο; ορἱοκνει πιό τοπ ό0Βυπποπτ Με:

ΜΒιωΕυιιὶε «Μαρ Ρο|οΜΜ «Η Βιι!οιπωω ιιιΜι·|ε ΗΠιιει ρι·ΗΜΙυμπ ευρω· στοοΝοπο ο! άουιΠοπο ιιιοΜΜπϋ

Μο!!!ΜπεΙο Πι ι!Ιοεσω! Οποιπεπιπ Μ", «Με οικω Επα·ιιι·πιΜΙοιιΜι Βοιιι!Μ ΗΜ!.

Αππο ὶποιιτπα2ὶοπἱε Ποσπίπέ υπέ!!ε8ίτπο σεπ£εεϋπο £ετ!ίο. @ο Μεεω άω.τ ΡυΙο›ιἱαο Μιμά

ωιε ευοΙεείαε ΜΜΜ |οαππἱε ΒΡΟΠ982€8ί08 ρΜυί!ερέα έκ Μιι9ἰμ2ι ω!» £εσπροτ·ε ιἰοπιἱπί ΒοριιυπιέΙέ

είιικάαπ οσάο8έσιε ΑϋΜΙίε Μα· σαε2ετα ίπυεπί φιοιίάαπι ρ›·ἱι›ἱἰε_ςἱιιπι ιἰε υίΙΙα Παάεοω, Μ£ιΕΦ°ἱ8

πιεσε, ποεπίπε διιίοτπεα, οοπΕόπωε είο.· Μ ποτπίπε 8αποΣαο Ττἱπϋα£ἱε. @Μπι ιι Ποοπίπο οπιπέιι

ι|οπιιΙα Μ: ποὐὶε πι! πωπω ποε2τιιε 8α!α!ίε, ω ιΙε ρπιεωι2Μα: /π£ππι, ε! άο Μπι.Μοοϋπ πιο

υποτἰαπι αεωνπισπ ιίέρπαοπ ρω ρων: υίοόεΜπάίπωτι Πω τι” οοπυοπί2 'Μέσο, ε! «Ισ Με φωσ

Μ: έρεο αα·ερίπιαε έρεέ 8απο!ίηπε ου:ιεετυἱ2υτ·ἱ!›ιω εέπε εον·υέτε. @ο ἐρώπ δαίοπιεσι ιὶιωἱσω

Ρο!οπέαε, ω ε.τοε.εεια: πιεσε ε£ άουιέπέ πιά άποίε ΒοΖεεἰαὶ τεάέσπα·επι, παάίο άἱυἱπὶ εετυἱΙἱἰ

απίπιαπι αρρΙἱσπἱ, ε£ τι! |ιιοί!έοσ·επι ε|[Μιυπ Με αι σαρετε£, ωωι‹ω Μαα·έαε 8!Μ0ϋ988 |οαππίσ

ριψοσέπίππι ρταεσοτάἱαΖἱ2ε:· ςιιιιετ·ετε ΜΜΜ Α! ιΖαοά φιαστετιάπιπ αυτι οοπεΝέο ρυ·οϋοπωι ἄσ

απϋπιπι, Μπι ε2ἱιισπ οΜέπε ΜΗ ίπάσω!α [Μ. Ροε£ :πωπω επέυπ άοπιὶπό σπασ·Μ πιά Βο!εε!αέ

@κι εσάιιΙα α ο/βείο8α επ2α!;ετεπι είστε |ν·εςπεπε Οθ7Π7ΠΝΠ0ΓΠΪΪ0Πἱ8 σἰπε πι€πέεΙα·έππι, Μωπ Μ

ραπρεπε αιΙ£α Ιιισπ!πί πι€Μ απα:ι.σ ρω· εστππέτυπ :σε άἱρπό οϋ.σηιι€ί πΠιέΙ σαπο£ο .Ιο



ΧΧν11

Πει Βιιιτιοοι·ιο ΜΜΜ Ι‹ι·ειΙ‹οννεΙ‹ἰοΒο ρἱοοιη ιΙο Ι‹ι·όΙτι οιοεΜοΒο

ΙντιιηεΙοννε πιιιιι!η τοΜοιτι 10Ίθ-·· ΗΜ? ννχάτυΚοννοΙοπι οι εΙιοιιιοχ ?ιΤ.θ.

ιιιιιιι ιιι ΜτιοΙοιι οριο” οοιιοιιοιι:ΙιιιΙιιι·, ιιιΙΙιοΙοιιο .πιο ρι·ο/ιιιιιι·ιιιιι, οι Ιιοο τι πιο οι

ριο.ι:τιιιο ι·οιιφΙοι·οΙτιι·. Ι_οΙΙιιι εμ ριοιιιιΙοιιο οι οι·ιΙΙιιιιιιιι, τα το ΠιιοΙοιι οιιιριιι έτι Ιιοιιοι·ι·ιιι αυτο

Ιοε Ματια: οοιισοοιιιιοιιΙτιι, οιιιιι ιιιιιΙΙΙο Μοτο ριιοΙΙιιιο ιΙοοοιιι ιιιΙοι|ιιι, οι οιΙΙιιιιι ΙΙιιιΙοοιιι ι·ιιιιι

οιιιιιΙΙιτιο ιιιιιιιιιιιΙΙΙΙΙ», ιιι·ιιοεοιιΙο ιΙοιιιίιιο τΙιτι·οΙιο ιιι·ι:Ιιιορία·ορο οι τι! ι:οιι|διιιιιιιιιι:, Ποο οι ιιιιιιοΙιιο

Μιιι·ιιιο ειιιιοιοοτιο .Ιοιιιιιιι οοιιοι·οιΙιτΙτ ρι·ο ι·ειιιι·ιΙΙο ιιιοο οι Με τω, οιιιιιιτιιιιοιιο |ΙΙΙοι·ιιιιι 7Ιιι0

πω, οιιιιιιιιιιιιμιο .ιιιοοοεοοιιιιιι οοιιιιιι. ΙΙ'ιιι·Ιτι επι ἱοΙΙιιι εοΙοιιιιΙΙοι Ιιιιοι: ΙιιιοΙΙΙο ειιΙι ριιιοιΙτι·ιι

ιιι·ι:Ιιτοριεοορί Ιιιιιιιιο οι οιοοιιιιιιτιιιίοοιιοιιο, πι: ιιτιισ τιιιιιτιιιιιι Ιιοι·οιΙτιιιι οι ροεΙοιοτ·ιιιιι ιιοειι·οιιιιιι

«τα ειιιιιιτ οΙΙιιιιοι·ιιιιι Ιιοο ιιιιιΙοιιι υἱοΙιιι·ο τω! οοσειιι·ο, ιιιί ιιιοιιιιι ροΙΙΙΙοτιοιιι πιο ειιοΙοηιοεΙΙιι οι:

ι:οιιιιιιιιιτιοαΙιοιιο. Ωτιιοιιιιι-Ιτιο υιΙΙιιιιι ΠιιιΙοοιιι ιιιιιι·Ιο .Ιοιιιιιιι οι:οΙοεΙοι·οτιο ΜιιιιΙΙιιοιιει ετιΙιιιιι.ι·οι·ΙΙ

ιο! 8ιιΙιΙι°ιι£°ΙΙιιιι Ιοιιιιιιι·ΙΙ, οι! ιιιιιοιιιο ιιΙΙιιτιο ιιΙι εοιΙοιιι Ιοοο οοιιιι·ιι υοΙιιιιιιιΙοιιι ΛΙιΙιαΙικ οι |ιιι

Ιιιιιιι τρωω ιιΙΙιιιιιιιιοι·ΙΙ, ιιιιοΙοι·ΙΙιιιιι οιιιιοιι ΙΙοιι·ι .ιιιιιι:ΙΙοιιο .Ιοιιιιιιιο οι ιιοοιι·τι ιι Ι)οιιιιιιο Μιο

ιιι·ιιιι, οι οιιιε ιιιοιιιιιιιιι ότι Ιιτι·ιι ιοΙΙιιιιιι·, ίι·ιιιιιιιιιιι ΙΙιιιιιιιιι οι Με οι ιιι [Μισο ροιιιιιιιι·, πιο

ιιτιοτΙ ρι·ικειιιιιιι.Μ ιΙιμιιιι οιιΙΙο/ιιι·ΙΙοιιο ιιιιιΙοΙιιι·. Ποιο τ_ιιΙΙιιι ιιι:Ιιι οιιιιΙ οι ιΙιοΙο 8ΙιιΙιοιιο ο/|Ιι·ιο

ιΙΙΙΙοειι!ιει· οοείοιιιιιιι οιιΙι Ιι·κΙιιιιοιιιιο ιιιιιοιιιτι·ιιιιι οι Μοιιοιιι·ιιιιτ ροι·οοιιιιι·ιιιιι Ιιιιιι οοι·ιιΙιιι·ιιιιιι ιιιιιιιιι

ει·ι:Ιι:ειιιοΙιι:αι·ιιιιι Μο ειιΙιει·ι·ιιιιιιι·ιιιιι. Β8ι°ιιιιι'ιΙιι8 ριιιοιιο.ιΙΙιι.ι ειιιιι:ΙΙ ΡοΙιΙ, Βοι·ο, Βοου, (ΙΙιιιιιο,

νοι·ιιοι·ιιε, νΙΙΙοι;ΙιοΙιιιιιε οιιιιιιΙΙιιιιι οιιιι; ΙΙΙοιιο οιιιιιιιο ννειι·Ιιοι, ΖΙιιΙιιΙ, ΙΙιιιΙ:.Μιιιιι, ΑιιιΙι·οιιο

χω” οριεοορι, ()οιιΙιιιιιιο, Ζο:οιιιιι οιιιιιοε οι ιιιιιΙΙι ιιΙὶἱ. Ε” απο ΙΙΙοει:ο ιΙτι.ι: ΡοΙοιιΙιιο ι!ιΙιμιιΙοι

ιιοΙιιΙιε οιιιιιὶοιι.ε, οιιιιιι ιιι ρι·ιιιιΙι·οιο ειιιιοι·ιοι·τ ευιιιιιιι ειιιιΙ, ιιιΙιιοαιΙο ιιιΙ πιο ιιιιιι ιιιοιιιοιιιΙο

ιιιοιιιιοΙοι·ιι ικά ΛΙιΙτιιΙο, ρειιιιιιι·ΙιιΙιιε ειιιιι ι:τιιιι, ιι ου ἱιιιι:, οιιο οοιι|ίιιιιιιυοι·ιιΙ ιιιιιΙοι· τιιι:ιι ειιι

ιιι·ιιιιΙσοτι ιιιιιι ιΙίοΙο Ιοιιιιιο οι οιοοιιιιιιιιιιιοιιιιιιιιο _ιιι·ιιιιι ειιΙιΙοιιιο.ιιιιι υιΙΙιιιιι ΒιιιΙοοιιι Ιι:οιιιιιιο

ροοιιιΙοιοι, ι·οοροιιιΙΙΙ οι: ιιιιιιΞε Ιιιο.ειιιιι το ειιΙιιι·οοιιιιιιο ριιιοιΙΙι:Ιιιο υΙΙΙιιο τι οιιΙΙιιιειΙιιιιι ιιιοιε Ιιοέ

ιιιιιιιοιιιι ΜΙι:Ιιοιιι:, διιιοοΙιτι, ΙίοΙΙιοιιιι βΙιοι·ιιιιι ΙΙΙΙοιΙο οι ΙιτιΙιιιεοο αφτο ιιΙιοιιιιιι ι:ιιοιιιι·ιιιιοιιιιιι

ίπ ι:ιιοιιιιιι, οιιι οιιιιιΙοιιι ρα· οοιιοι:8ειιιιι ιρεΙιιε οιιΙοι·ιεεεοιιιιιι ροΙΙΙιοιιιε ι:ιιιι.ειι ΙΙ:Ι307'Ι8

[ΜΜΜ Με ιι'ιιι:Ι8 (Ιιιιιιιιιιιι ιιιιιι Ιοιιοο Ιοιιιιιοιιι οοΙτιοι·ιιιιΙ. δοιΙ ιιιιιιι ιιιιιε

κι ΡοΙοιιἰιιιι οιιιιοΙιιι·τιιιιφιο Ιοι·ι·ιιι·ιιιιι ΙοεΙΙιιιοιιΙο τιΙοιιοο ιιιιιιοι:ιιιιιιιιιο Ιιιοοι·ιιι ιιιοιιο ιΙιιΙιιιι ιιιΙ

ι·οοιιιΙΙοιιειιι ιιοι·ΙΙιιιιιι ιιιιιιιι[ωΙο ροι·ιΙιιοοι·ι>, οιΙιιιι οι! ιιιοιιιιι ιιιιιΙιοιιΙΙιιιιι ρι·ιιοιΙιοΙι ι·ιιοΙιοι ιιο Λο

ΙιιιΙο ιιιιΙΙιι ετι[|ἰοἱοιιΙἱ ιι/|ίι·ιιιιιΙΙοιιι: υοιΙιοιιιιιι ιΙο οοεοεειι υιΙΙιι ει: ροΙιιιιιιιΙ 8.12|ιοάἱι°8, ιιιοιιιιι ω

τιιΙΙιτ ιιιοΙειιτιο Ιιιιι·οιιτοιιε Μο τιιιΙιοΙο, οι ιιΙοιιι ΛΙι&τω Β. ριιιοιΙοοοεοοιοιιι .ιιιιιιιι ιΙοιιιἱιιιιιιι .Ιτ

ιιοΙιΙιιιιι οριεοοριιιιι βιιΙιιιεοοιιοειιι πο' οοι·ΙΙβοιιιιιΙιιιιι το οοι·ιΙιιΙοιιι ιιι·ιιι:σιοιιιιΙο Ιοιιιροι·ο οΙιιΙιιοιοι.

Ωιιι ιιοιιιοιιο ιιι ατομο ιιιι:Ιιιιιι υιΙΙιιιιι οιιιιι ιιοεΙτ·ιι ιιιιιιΙιιο υιι|οΙτοοΙ ΑΙΙιοιΙο άι: ΙΙιιιιι οι [ι·ιιΙιο

Με Βοιωτια ΒοιΙίοΙιιτιο 8ιιΙιι:ιιιιιοιιιι·ιο, Τιιιιιιοεειι, Νιι88οοιιιίο οιιιιιοιιιιιί8 ιιΙιιηιιι:, οοι·ιιιιι υιιιιιέ

ιιιιιιιιΙιιΙο ΙΙιιιΙοοιιι ιιιιιι ιιοΙιΙΙιιιιιι οιιιιιιι ειιιιιιΙιοιιιιιι ιιι.ι:Ιιι |ἱιΙι:ὶ οιιΙΙιοΙἱοιιο ι:οιιειιι·ιιιιι ιιι ιιοι·Ιιο ΙΜ

Ιοειιιι'οιιιιιε ω: ιιΙΙΙιιιιι οιιιιιΙοιιι οιιιιι Με οιιιιιιοιιτι εοιΙΙΙιιιο, οικω ειιριιιιΙιοΙτ |ιιιιιιιΙι πιά οοι;ιιιιιι

ιιι:ι·ιιιιΙ, απ: Μπιτ .Ιοιιιιιιιε των Ιοιιιιιι, Μι οι οι οιιροι·ίοι·ΙΙιιιε ιερει·οι·οιιι, ιιιΙΙιοιοιιε, ιιοι οιιιιιτ



ΧΧνΙΙΙ

Ή οτοιιιινιιτιι Ι‹οτοτιτιστο στιο]οοννοδ οιο τοσοι οσοοέ οιοοιιΡο τοι Ριοο

τιο νν Ροοοοτιοτο2ο ιιιοστσοιο το!‹ο ΜΟΒ ότι κιοσιο οποο!τιοοο έννιο

 

τουττπο ὶοοἱσἱπττι σοοβτοιοτιο οπσ1οτέΕπΙσ οσοτί Ρεπό οοοσι€οπο |οοττοτο ιτέ!!πττι Βιιάσοτο τοτττιότιυο

οοοστε απο Βοτοοττι σπιτι ΡοπΙυ β!ὶυ Ηπρυτοο Π'στοοοέο) σποτ στοπ δισοτοοοἱο, απο Ρσττ·υ βίο

.|οοποιοττέο, σπττι υτο!π Αττάτσοσ δοτοουτ, στοπ δοτοίτιο, σποτ ΡΖοπσ·ίο, σποτ Ρτ·οιυπττιο, ε! 2.1:

συττιττιποίσοοο Ρετ [λεπτο σοσ!ὶ Ισττ·οσοπσ σοοάουτ·σττι σποτ, οπἱ οσοστ στ οπὶ συττοστττττ·στ ουσ ροπ

τοοοοτο ρτ·οτίΙσοάπττι αΙίοποτίσο οἱοσ συττοσοοπ Αοοο£ὶο στ [τυο·ιτττι το|Ηττοστσ. οσσίοπο σου Μαιου

στι.: Ρυ!υτιίυσ ουσ τττσπττι σοτιβτ·τοοτυτ·έπττι Μο!οτοεο!ατο οτοτστ· Μο οττιοτοπο απο οστ°τρ£ο,

οποττι οίοί!Ιο, "στο σ£ἱοττι τσοοτττοτιτο σου ο£οπε ο!οττσο οδο οορστοστοττο, σοτισεπσττο οσο οο!τιττι

Βοάουτο μα· σπτἰοτττ, οσε! α οττιτττοοο τττ!!έο οπο· Ρυ!υττοιτο οοτιστο |υοτττιό ότι Μττο!ττι ορσστοττττοπο,

τττοοοοττι οο οτοττἱ τοσο έπτ·σ τοσυτ·τιτττοπσ οπσσσοουτπτο οι υτοτποοο Ιἐοστ£ο£σττι, σοτιοτοιοττο ουσ

σ.τ:σοττττττποίσοτέοπίο υίτισττΙο οπρο·τέοτ·έ, οἱ οοἱο οασσ οσο οσο υτΙστορτουστ·έτ έτιβάτιοστ·σ, οποττι του

ττιτττιοπο οτσΙστο. Πέ οπο! ΙσοΙσο οπυτ·πττι [τοι ρτ·οσοσοσέπ "τω, οποτι‹Ιο ιἰοττιττιιτο Ατοο!οττο σοτέ

οσοττπο Ρστοὶοπὶ£ Ισοτὶττιοτιἱτιττι. Ρσττ·πο Μοοοπο βοπο ονοοσοσουτ·ο (ειτε) Ροοπίοπο διιέουέστιούο σο

σοστε!!οττπο (ζ'τποοπίσέσοοίο, δέτποτι σο” Βοοττοτττο, Ρσο·ιιο βέτο |υοποοοτιἱο, Μσο!πιιο Νότιο

δττοτοτπο, ΒοοποΙοπο πω Νοο!οί, .|οσοτισο σοοοτιἱσπο Κτ·ποοοτσάστιοτο, Ψσοστπο σοτιοτπσπο Ρο

ττιστοτίπο, οοσστοοο Ποσο, ουσστάυο Ατοὶο£ τοτ·τιτιοσοτ, οοσστ·ποο ΒυΙσοΖοπο (ΒοτοοΙππο) |ίοπο

οπτοιττιίοέ (οτισποί), Βσπο βαττ, ΒοτὶοΖοπο) Μοτ·£ἱοπο, νουοΙοπο (ΨέσουοΖοπο) Πιτσο, Ρτ·οοσοουττο,

|οτττττισο, στο Ποιοοίέ, Αττοτσοο, Ρσττ·οο, δυοοοτίποπο, Μοο!ο, Ιίτ·οοοιο σ: σοτέ οποτορ!πτ·τττττ.

Βου Μαιου οπο ΡυΖοοὶοσ σοο|στυ Που σ! οποσοο |υοοτιο Βτιιιτιοο!τοτοσ οι Μποἰτο οττιοστο άουτ

τοτσττι οι οτοοτοπο οέ!!έο, οποσ οι άυτττίοίπττι ρτοσιοστοσ σσσ£σοΕοσ Ροτ·ΙίττοττΙ, οὶιἰσΙἱσσ£.· Ζποτιο,

ΒοοΙτποσο, (Μάιο, ο”οἱσοσὶοο, ννοάτιαττο, Μοσοσπτο, δσοστοου, 2τιοσοποπτο σποτ. ττιστοο ἰοσπ, Ηπ

ουτισισ σποτ οποίο, Ζπτἰσσοἱοοσοὶσιο στο τοτ·οοπο Ροτ·£σ απο, ΒοοτΙοτιοιοο, δστἰοσ, Μοοττυποσιο,

οσοσοτιο, Ροοοὶσπτυ σπιτι οπο προστττοτίόο, (Ϊοσοτοοο, στοτοτ σπιτι τοετοο άσσο, δσσοΗοο, θυσια

οέου, Βοοοοπτο, Ζάττοοπτο, δοου!οιοο, Ορατοπτυ, Πο!οτοπτο, ()οσσοτσ, Κτοττισ απο ττιστΙέο !οσπ

στ οποίο οπο· τττσοἱπτττ, οσο οσο |τοττιττισο οπἱ οποιο @οπο υίΠοο Με Ιάοστ·£, ουσ οοτ:τ·οοτττι

συτοτο οποιο συοτσΖΙοτιο οσο οσο ροΙοοου οσο ρτυττοσσο£πτ·, οσο συτ·ιιττι οπο: ρτ·οοοσοσό τ·σοροτοτσ

στο, σο! σοτοτο Αοουτσ, οσο Ροοιοοο (πιο. Ροντοπ) οπσοτιτ, ρι·οστστ· σποτ ιττ:τιστττ οπο; έττβο

Τπτοσοττοτο Π'τοτττσοουτπ ?τ το Μοοἱ!οοτο, σποτ στοοο !υσο οσο: σοτι|στ·οτττ σιιττ·τιο είτε Μοτο, οσο

Νοτοσο (πιο. ποιοι) που Ροπτυἰοπτε, ττοσ Ροοοτιτοτοσ, οσο δΙτυιοττι, ουσ οτοοοτισττι, τοπ: αοτοται

οπο ουΙοποτ, οσττο2πτοττι οτοἱπο Αοουτίο οι Νοοοο στο οι οΙοο οί!οίο οπο οι σοοιυττἱοπο το ότι

σοοιιστιτίο Ζἱοστ·πτο [που ρτ·οσοστ Ιποσ, απο οπο: οσττισ! πάτο οίο οι οοτιο οσττοοττο οπο, £$Μ7τσ

Μαιου Αοοοοο ιτσττοττιο ίτσοτι:ίοτο οττιοίτττοουτο οιιοσ2, οποσ οοισστο!ίο ουοο·ο οοοοΝο ότι Μυ

οάίου πο αυτο του” ττυοττ·υ οπο τσοΗτοοπέυ ροο£ δτισοτιστιοστο οτσοάσρτ

.οσορπιτι σ! ρο!τοτέ στ ττιοἑυτ·ὶ οτ·πτἱο στο σέο οσττητστ· |πἱ£ οιιοΠο, σ£ το

οτττοέοπο οοουτα£ο. το τοσο στ! υττιτο·ο ττοο!τοο οοσσσοοοτ·σο οποσ ρτ·ποσέρτο, το οποσ Ιτοστ



ΧΧΙΧ

Φοροιιαι. Ζπειιιυιπ νεπιιειπιφ ο πιπι ι ποέό ιεΒο') νιπιιωιιο ΠοΒιοι:ι

(ιο ννεηεΕπιοιι ριο;οιιι Βοιών ιοεο Ι‹ο‹ιει‹π όχριοπιιιηο2ποσέο πιοέοπν·ιπ,

 

πω” ποπ ιιι|ι·ιππππ8, σα! οϋσετυαι·ε πωωπι, @πωπω Βοιιιιιιιυιι οιπιιιροΜιιωιι πι π. .ιππαιιπι

.Ιοαπιιοπι ασπρα ρπσριΙιο.ε ΜποαΜ, ε! πιοι·Ισπι πεΙσπιαπι πι /Μπι·ο ποσιι!ο ποπ £ιπιεππΔ. Απιειι.

Ζ πιπιοιειοεο ρτηνιιοιιι, πιιιιπονισιο :ο πο" Μάιο ω όι·πιιιι·ιπ τοιειτιειοπ)·ιπ οπ

ιπποηιοιπ, οιιιιιπιο επι:

ι. π ιιιπεποτ ν ΜοΒιιπιο Εν! ιπὶ κι οπών Βοιοει:ιν:ι ΚτηνοιιειοΒο, ιτπ:ιτιοΒο

ιιιΕ νιιπιοιπο ν :πιω πω; ιιιιοέποιοιοιπ νι9ο 0080 ιιιειειιοι·π Βοιεειιιν Κιιιιιιοτιπνι

ν ω" 4165 Μό πιο πιόει.

2. π: Βοιπειειν Κι·ηνοιιειχ, Μι ω Βιιιοπποει έσω ιοΒο ιιι·ιμπειιο, πιο Με ιω

ιιιοι·π 0.εΒο πιο ιι·οιιιι, πωπω τόνπιοὶ πιο: Εν! @πο ιεΙοὶχοιειοιιι.

δ. ιο όν ιιιειειιοι· ωιι08ιιπιθ, πι! ω ρονι:ιτιιι ειππ ΜΘπιο δω”, πι ιπὶ Μι _ιει;ο

ιιιιιιιιόν, ιο πω: πι Βοιοειεινει ετπιπιο;ςο ι πει ννιιιιι)·Μπνπ Ηοι·ιπππει. Ζ ι:ιε;;ο ν”ιιιτιιι

"πωωι, ιο πιω." 8ιππη Μπι Μακη· νιισμινι όν ιιιιπιιιοι· ν ΜοΒιιπιο ποιοι”.

(ιο πιο πινιοιι Ριειιτειιιοιι ν ιιοριονειπιι.ι ρι·ηνιιοιπ ιοΒο ροροιπιοπγοιι, πιπωφωι

πιιοι·ιιιιιμη ι πιοπ μια τοι Ηθζ'ι. Ν:ιτιπιιοπιιοιπ ν ρτηριειιπ ππ επ. δθ2 ὶο ιπχιιιιι πι

Ρονειιιό ιποΒιιι π: πιο οιιοινωποι ιιοιιιχ τηιπειιιοι, "π ΠΟ! νχτπὶιιιιιοοι. νιιιιπ ι Με

πιΕονοΒο ρτηριιιιιοιοπιει πιο πιπιπο πια νπαππιειοη6 πιω ι:ι!ι ονει ιππιιιιι ρονει:ιό :πο

Βι:ι. Ζιιειιιι οπ:ι νιιιέοινιο ν πιω @Μο ιὶ ιιοΡπω πιισειιωιέπιο, πο ωπ2ε:ιπιο ρι·ιοιπιοπιι.

Ρτιεκπιππιι ω “επι πωσ] ι:ιιέ6 πιοΒιει, Με ν οηειπ:ιιε Μι Με ν πιπιοιιιηοιι ιωρππι

` :οι πιο οιιι·ειππι πιο Βιοιιιιιιιπι ω: περιεειπχ. (ιο πι: πιά πω” πω] οεπιτπιιιι Ιει·£ιο, πι

οιιοιι€6 ει; πιοὶο πει ιιορι·εινιιι. ννιιιιιοιπο ιιονιοτπ, ιο νειιιπε ιιοιπρπιπ ιιοέοιοιιιοπο ι·πιι

καμπ! επ? ι σΙπιοιπ 26 ιιεΒορειάιι; :σέ νειιΙππ ένιοοιιιοΒο ιιοιπριππ ι ιιπιιιπι θ! ιπιιι·ι:ιι.

Άπω πωπω ιιιπι·ιει πι; πειροη·ιαιό ν ριε:ιι·ιιιοιι, ιὶ ν οιπειοποπιιι ιειιποπο ι πιει: επιποπο

νχρειει!ιπ ο ι·οιε ιαιεπ πι? ι·6ὶπιπ. πο] νοειδιι€ ΒοππΓ:ιιιι (ιι Βοπιιποι·ειι. Π. ΐιδ) ι :παπι

ω' ροΙειιιοιι (ιπιπἐο πι. 8ι), πιιιιοπιι:ο νειΠππ ι)ιπποεπι (ΗΜ. νι. δ88) έπιιιπό ΜΜΜ

δι:.ιι·ε8ο ν τοιιπ Ι2θ2 ρτηριιιιιιι, ει :ο ειόν επιποποι πιπιειειοἔο πειιιιιπιει Μπι”, π

οπο Ενώ ροπιοιππι κιποιει ιοΒο ιοεπιπποπιοιπ , νι9ο π3ιπισπι ροιιππεπο ω :πιω Ηθδ οιι

ροειειπι:ι Βοεπιπιονοπο ι ιππχοιι, πιοὶε @κι Μιιο ειιιιιιιιοπι οιιιπιοπποπο ιιοιπΡιιιυ. Μπι:

ιοὶ ν πεπιππιιι πιπιοιειοιπ πιιοτιπιποο εποιοδόι)· πιο κι “εδο τοιιιπιπ πω επι οιιιπέπιό ω»

ερι·οειονιιό πιο πω! Με: νιόκι ροιτπσ.ιιιχ ιειριιειοπιιό επι ω ν πιο, ει @Πιο πωπω, ὶο

επι· προιπιιιπγ νπιιιιειπιπ δειιοπιοι @ΜΒ εικινιιιειουρ 5πιοιπιυπειιι ιιιππι·ι ι·οιιπ ΗΜ (Νω

ειπαιιι Τ. ι επ. 24), Μπι Μπι: πιιιππιιι ρι·ηρωιε πειιρο‹ιοι›πιοι ν τοι: 4145.

υ “θά β(πιπ!ια·Ιι) ()ι·αοπιι·ιο:ιειε ερία:ορι πι! διπι£οριι!οιππ Μπεν Βοποπιιω ερινο!π, π!

ΜΜΜ .ειπε πι! ιιι·ι·ιιιεριεοοριιιιι δυ!υιιισιιπετιι ρπη]ειιέιύιιε επ!υιιπι ριιυὐεπι ωπ‹Ιιιι·ἰππι. Πωπιυιι

Μάσι ιπ θα!. Ι)ιρ. Ποεπι ι'οιυιιιει:. Με. ι: ΜΒ.



ΧΧΧ

ΚΕόι·γ νν τι2Κορἱεπιἱο ροεΞειάειπι; Μο εεωοΒο $οέο Μη ννγι1ειΙο2ό Μο

ΡοννἰοὸΙο πιἰ εφ.

Ψ εεπννἰοτόεοιιἰιι ι1:4όειή Βο!οεΙεννει (ΠιτοΙ1τοΒο ἰ ΒοΙοεΙευνει Κτη

κτνοιιεϊοΒο ΡΙ°2θΖ ΚΜοδο ΙοἔειΕει ΡειρἱοεΚἰοἔο, Κίότο πιει εἱτοτιἰογ Με -·

δ2θ υτηἰοἐοἰἰωτι, 2εΕτηπι:Ηοω τοΚ ΠΟδ, Κο ΚΜ ]οεΕ νν ροτ5:πιήιιο

νν)·πι $τ8υειιττιροἰο; οεΚ·2οό2 ειΒοΠ ννἱιιἰοιιοπι οητοΙιιἰΚε, 2ο τοΚ Μπι ]εετ

ροπτη!οιη, ο ννεόλ'υ8 ννεΖοΙΚἰοΒο ρτειννἀοροὸοΒἰοήεΕννα ιειΕννἰοτὸ2ε! ρο

ππἱοτιἰοτη Ιοἔεἱ: Π868ΙΠ8 Με ὸορἰοι·ο τοΚιι Η2δ. ΜἰοιιἱεΚε Κι6ω ΜΚ

νν$γοΚ οεόειιἰεοΚ ]ειΚ ἱ νν ι1εόειιήιι ΒοΙοε!:ικνε έττ1ΜοΒο ρτηοΚοόη, σὰ

οοε2:2 εφ νν ο29έοἰ (Ισ πτιἰο]εοουνοέοἰ ΕειΚἱοΚ Κιότο η ὸεἱέ ιιΞο2πωιο. Με

τυο-Μ: έτοε!Κόνν άο Μι Π8Ιθὶ]ἱ0ἔ0 ερτεννὸΖοιιὶε [›ι·2γ]:!ἰοκτι Ζει Ζεεειάφ

ὑπό Μ Κτότο η νν τ9Κορἱεττιἰο εΒετεηττι ‹ἰο ιωαυ, νν οόρἰεειώ 2ειέ ρο

2ιιἱε]εηοΚ 2ιιει]άυ]εμο εφ, ]ειΚΚο!ΜοΚ ρἰεοννοἱε Μι ρορτονντιἰε]ε2ε Μό

πιοέο, υκτιἰεε2ο2εό πει άοΙο νν οάττιΕειιΚειοΚ.

ν», το2ρτεννἰο ΚΙ;ότελι Μορἱε ΝοεΕοτ:1 ρυρτιοὸειἱΙοιτι ννχττιἱοπιἰΙοπτι :κι

εΕτοτιἰογ δΔδ ροννοόχ όΙει ΚΕόηοΚ ΒΙυεΚἰ εΙοννΞιιήεΚἰο δ. ἱ .Η π1ιεΠοο

ὸεννοἰο.ῇ, ]ειΚ ννΜόοτηο, Βτ2πτιἱοτιἰε ιιοεοκνο εωΙο νν @τι ΙεΕορἰεἱο Μάιο

ννε!εττ1. Τα άοόειπι @απο τιἰοοο »ν το] Μακ Με :ιεΙο2μο8ο τ2οοη

ννχ]8ἐκιἰοηἱε. .Ιοόοη 2 ηει]ννε2οΕο]ε2γοΚ Ροννοιἰόνν Ζε€τηπτιγννειιἰει ροττιἰο

ηἰοπιγοΚ εΙοεοΚ τιοεοννγοΚ οηΠ ΜΚ 2ννειηοΚ ὸΖἱεἱε] ]ιιεόνν ννὸΖἰε!ο

Νοε$οτε ]οε$ Βου, 2ο ερὁἰοιοέι1ἰ @πιο ρἰεειπο πει Βιιεἰ Ι.σΚοννχοΚ ΜΥ

ννεΙΙ. ! ΜΚ όχεΚοιι ίὶτΖοἔοτεννοννεοἱοΙἰἰ ΟεΕτοπτἰτει, ρἱεειιο] τοΚιι Ιθδθ

ἰ ΝΕΠ ε: ννχάειτιο] ρι·2ο2 ννοεΕοΚοννο ννΡο£ετεΒυτ5ιι τ. ^Ι8Β4-; £ικὶκἰυ2

ιὶχει!‹οη .Επι π δΚοτιιἱΚυ έννΜοε!ε1ννει, ρἰεειπιχπτι τοΚιι Ιθΐὅ, ει ετιεπιχπι

όοηό 2 ννχἱτηΚόνν ἱ 2 ροάοΜΖη ιιτηἱοε2οΖοτιυ] κν ό2ΞοΙο Βἰε!‹υρε Βεννχ')

ό08[8Γ028]ΕΕ πια το ιιόετεεψΒογοΚ όοννοάόνν. ΟΚει] οἱ ρἱεετιο οΒοΚ

ιΜο! ρτεορἰεγννειιηοΚ 2ειτπιἰοε2ο2ειΒ οτε2 ννεφργ, νν ΚϊότχοΚ ιπόννη

 

') δρεοἱπιἱπα ραΜηταρ?ιίοα σοιἰὶοαυι 6έύ!ίο8|ια·ω Μοειμιουιεέε εφισάα!έκ, ειΙἑ‹ἰἱ£ δαΜιε η»

Μα. ΜοεΚινε !8θδ ε”. Ή. 'ΠΚ. Μ.



ΧΧΧΙ

ω! εἰοπἱο, ε ΜΚ νν Με υνεΕορεοπ ιῇε!‹ο Ε νν όΖΕο!εοπ εειπγοπ ΜΜ

πη ννεποόπἰο @η Ττποοἱπι ἰ πε]ννεὶπἰο]ε2γτπ ροτππἰΚἱοπι ὸοε£ετοιε_ῇε

οχτπ όοννοόπ πε Φο οοἐπη ροννἰοᾶπἱο!ἰ, ]οεΕ ΙΜ (ΡοεΖαπῆε) πο Ψώ

ἀπἰτπἰοτπε Μοποτπεοπε ννἰοΙΒἰοΒο Χἰοοἰε Κἰ]οννεΙ‹ἰοΒο ρἰεεπγ ρι·ποπ πιο

τι·οροΜο Νἰοοἴοτε. ΡἱεεΕοννεἰ οπ 8ο 8οόποέο τπἱοὸη το!‹ἱοτπ ΙΙθι!-ΙΙΞΗ,

Μ! ννἰοο Νοε€οτοννἰ ερόΙο2οεπγ. Ρι·ποοποννεΙ Με Ποτ τοπ πο πεεηοπ

ο2εεόκν ννΚοἀοΧἱο 2 ννἰο!‹π Χν1, ε ροτπππο Βο 2ο .ῇοηΙ‹ ]οΒο ῇοεΕ

]πέ κιν οποέοἰ πωπω Κορἱε€ο οἀποννἰοπγ, 2οειεΙχ νν πἱτπ ]εόπεΜο πι”

πεοποννεπο. Οπεοπ ι>μοκω .4.0οτοπεππτπ0οτπ Μοεεννε ΜΗ, Ι ει”. δ? ἱ πω.

.ΪεΚΒοΙννἰοΙ‹ ρτιοἀεἰοννπἱοοἰο πιο]ο πω! νν28Ιοποτπ τπετοι·γε!πμπ ω»

ΠεΙο απο ροι·ε2 πε ννἰοΙΜο ρι·οοε2Κοόχ, Μότο Μὴ ροννοόοιπ ννἱοΙπ

ρτηπτοέοἱ ἱ εετπο νηᾶεπἰο ὁ2ἱοἰε εἐ άυτεό οροέπὶἰγ, 2 ᾶτπ5ἰο] πε

όπεΚέο ε€τοπγ :Μο απ ]οετ ννγ2πεό, έο ποπ νν28!οάοιπ τποι·ε!πγπι ού

τοόεΚόκν πρι·εννε πεπ!‹ 2ε]πιπ]εογοπ εἰο άο2πεννεϊοπι πἱο τπεΙο πεοπο

2)· ἰ ννερετοἱε. ΝεροιπεπεΙοππ ]πέ ννγἐο] ο ροιποογ @Με τπἱ πἱοεἰοπο

νν Ηπτπεοποπἰεοπ, ω ροΖοε$ε]ο τπἱ ]οεποπο πεἀπιἰοπἱό ο ἱιιποεὅο τοόεε]π

ροιποοεοπ Μόι·γοπ όοιπεννεΙοιπ.

ΖιιεΚοτπἰ£γ, πἰοὸεκνπο πιπετδχ πεει τοόεΙ:, .ΙοεοΜπι Βο!οννο!, Μο

ι·οΒο €ἰοποΙ‹ε ἰ ννἱοΙοεΕτοππε πεπ!‹ε οΒο!‹ επτοιπποἐοἰ, ιποοποἔο :επιπ

Ιοννεπἱε πτεννόγἰ όοπτε ροννεποοππο8ο ρο2οετεπἱο πεεεννεπο κνποτοιπ

‹Πε ρἱεεεογοπ; τπεμΣ τοπ με @Πω Με ο ΖετπἱετΖο τποἰτπ ννγόεκνεπἱε

ροτππἱΒόκν ό2ἰο]οννγοπ ὸοννἰοό2ἱεἰ, πεὸοεἰεΙ πιἱ ννεηε$Μο »νγρἱη εννο]ο

2Ι‹ι·οπἱΒ ἰ τοο2πἱΙ‹όνν ρο!εΜοπ, Μύτο 2Κοόοκύκν όεννπ)·οπ Μ το!‹π

Ι8Η 1ο νν-Ι5ποΕπ, £ο ννΡοι·γοεπ π ΠεεοΜοΒο, το ννΡπΙεννεοπ ιι

Η. Πεει·τοι·γεΜοπ, το πεΚοπἱοο κιν ΒἰΒΙἱοΕοοο ππἱκνοτεγὶο£π ννει·επεννεείο

επ τοπἰ! Με εἰοπἱο, επγ _ῇο Μοάγέ ἀτπΚἱοιπ οΒΙοεἰό. ΨΙἰέοἰο ρἰεεπγπι

πο πιπἰο ε £οεο ποννοάπ ἀπἱε Μ εἰοτρπἰε !8δ2 ροννἱειἰε ιπἱοἀπγ ἰπ

ποιπΕ: -ΜετηΙοπι οἱ ]ε πἰοἀεννπο ]οεποπο ο ννγᾶεπἱυ ἀτοππἰοῇεηοπ

Ι‹ι·οπἰΙ‹ οεγ εππεϊόνν, ὶ ννηπτι οοΙπ πἱο πο: $ι·πόποέοΕ επτο!επτοννεΙοτπ



ΧΧΧΙΙ

πω. 8οπιιιτιοπε!ιοι·Βει. Με που Μιά νννόπιννπιιοπννει πιιέ πιο ό!ει πιπιἱο;

ννν τομ Ιεριει πιορσΙιιποιο. Οπιννειδπι ΒοΒιι, ἐο πιο πιιο2οΙν όπιννπιε ιο

εποεο ειιιιιιι επι; ιιένπεοπιιο. Πειννπιποι Μιάν Ιποπιοιπν πι” όοεπειρπιο, πιει

ππινοπι ππιο:οπιιοπι Βιιπιόπιπιο μιση! ρι·ι·ιν8οπονννννπιό (Μια, @Η ω ηε8ο

ριειπιει πιο πιιειι·Βιπιοε:ιοπι πιοετι·ιοέεοιο; επιιοπι Κοννπιπιοιπι οΒΙοειπ ιοΒοπιπιε;

ο έ. 8ιοΐιιπιἰο. Ρι·όο2 Τπιοπιοε2εύεΙππει ι Βιιιιιιοππιιι·ει!πιοι ιιιοἐο 2πιιιιόειο

οπο Μπι π'ι·ειεππιοπιπ ρι·ινόει;πιν. 82οιειέό Βοέο! Πένιοπο Μ: οπιοοοἱο...»

έρ. Μειππιπιπιεπ· Βιιιοννε!πι ροδοιι πιπιῇὶορε2νοἱι οπιειοι Με ποΒο νννάει

ννπιποιννει 2ειιιιΙ εις €οι·Ιιννιει ορι·ειοονν:ιπιιοππι Κειιιειριιι·2οννοΒο Ζνννοπιι έ.

Ψοιοιοοπιιι όο πιιπιιοιεεοΒο νννιιιιπιιιι, εοεππιννιιιιπιο 2ννιοΙΙππι πιοΙπδειπιιιοέοι:ι

οπιππιπειπι!πι !ποόειπιι ροΙε!πιοΒο, πιιοεπιπιπιοιέο όιιννπιιο]82νππι νννπιειννοοπιι.

Βιιιιιιεπεινν Μπιτ ορι·πιοοννιιπ πιι!ιεειπιιο πιο πιιπιιοπεεεεο νννἀιιπιἰει Ιππο

πιι!ποι ννι;Βιοι·εΙπο-ροΙιιΙπει, 2οιιιιιννιιψιο επει·ειπιπιιο οἀιπιἰειιιΙπἰ άννοοπι μπιν

πινοπι @πιο πιοπιιπι η επιπιπιο ι‹οὸειπόνν Μ, πιιἰπιπιοννἱοἱο: ΒἰπιΙἰοπεΙ‹ἰ στάν

πιιιο!πιοι Ζπιπιιοιειπἱοπι ι δειπι2ιννοιπι.

ΝιιΚοιιιοο .Επι ννιι€ιΙεννιο2 ινεριει·ειπ ππιἰπι · ὸιἱοΙπιἰει ω. νν ιιιοέοπιιιι

ω" Ν08ποι·ει, @πο Μέ νν ΗιιιιιιιοΖεπιιιι ]οεο ι οπιιιιέπιιιιιιιιι, ι ιν οπιδοπιι

νννάειννπιιοπννιο πιοεπιπιννιιδοπι οπι ποδι: ι·οιιιι!πει ννιεΙΜε] σώσει.

Ιι2ι9ιιι ω" πιιε2ἐοπιι πι ἱοπι ἐνοπΙἰννοἐύ ι Μιάν!

Βοπιι·ει οπιιοπιιι άΙει ιιιπιἱο, δ ΒοΒόει] ννι·όέπιπι ε2οει;έΙιννπι Με ροειι;ριι

πιειπιιιιι πιιιειονννοπι ιι πω, πω, 2ο ἐπὶ? πιιι όειοπο ιιΕπιποιε2ο νν περι

ριιιιΙιο2πιοέοι οιιόιιό ρι·ινοπιοά2ι, ννρειάει το νν!πιέπιιο νν οπιννιιιι νν άαιο]πιοιι

οέννιιιπν ιιιιι·οπιιι ροΙεΙπποεο πιιο8πινέ ννιεΙοο ρειιιιιιιιιιει. πω ω Μ· ι·οο2πιἱο:ι

ιιιποέοπιιει ειιππιπιοπιιιι !ιι·ει!ποννειπιοι. ννιε!ιι ιιο2οιινοπι ι·οπιει!πόνν ιιοιοιδο πει

Βιιι·πι:ο 2πιει!ποπτιιιοπιιι άειοδειππιι, πιἰοοπι Μαιο ι α πιιιιι2οι πιπποπιν @Μινι κιιε28ει

πιιπιιοπεπει πο] ινπθιι‹πιιι πιπιι·οπΙοννει ι·οοεπιιον ειπι·οππιπιοππι πιοεο2οιιιοπιι.

[ιννόνν, πιο ννι·2οέιιιιι 18θ4.

Αυσιπε·π Βιιιι.οννεκι.



ΒΕ ΒΕΑΥΙ8, ΑΠΟΟΕΙΒ ΧΊ$ΤΠΕΒ ένν:Λοσσ:ννΑ Ο ΒΒΟΨΙΑΝΑΠΙΙ

ΕΤ' ΒΙ'ΓΤΟΒΙΒ ΒΑΙ.ΤΙΟΙ,

ΤΒ$ΤΙΜΟΝΙΑ.

ΝΑυκνιει..0:εκισσ : Με:

::Α:.Τνσκισσ.

δθΒΒΑΝΕΒ.[οΠ.552.]

Η:ετο:::.:: σοτι:οκι:ε:, (Πρ. Π'. ΜΜΜ εἰσιιἰ

ὸσπι, (;στπι::Μ:σ Εστω: σο:ιΠιι:ε, σοΙση:ιε υΠἱ

:Πεκ-τ οτἱωι· :ιππιτιἱε, "Η ε::ιε:ιι::πι :Ι::::1:ιΕυτ Μυτ

εἱεπυιπ , Εσπ:Ισπε υε:μισ :ιό Π:::1Π:ι:ι Π:ιτι:ιεΠ·:ιπι

5 σ! Π:ιεοεο!:ιω , ιπ::$πιιιιι:ισσ ἱΠυπι Β:ιπ::Ρτυπι,

Τ:ιυτιιτπ:1ιισ :ιιο:1Εσ::1, που ΠΠιπι Αεἱω, εσ:Ι Ρω

Ρή:::τι, Π! σε: $σ)·1ΠἰσυιΡ, Ρσι· οππισπι Μ:σοΠ:ΙΕε

::πιΠΠιιω , υΙΙ:·:ιςιισ Μ:σο:Μ:: Ροκ· :ιηειιεΙἱ:ιε Βο

εΡο:·ἱ ::εςιισ ει! Ο::ιισ::ευ:τι ωοιπσ:η, :ΜΠαπ

40 σιισ Ατ:ιεσπι, :ισ :Ισἰτι:Ισ Πι εἰυἰε:::ιπι μπει::

:·σΠσκ::, με: :πωσ θσεΡἱυτσ, :ρω :τι σΜι·σ::Πε

Αεἰ:σ ίΠΠΠυε :ώ οσσ:ιιτο Ευ:·οΙ›οι·σο :κι τηο:!υπι

ΐιιπεὶ Ρτἰπιιπιι τσιιιιἰε, Ροε: Πωσ Μἱεεἰω:: σ: το

Π::ι:Ι:: Γο:·πι:: σκο:·Πιπ, νστεσσε :::Ι Η::τωοε,

β ΜΜ:ιοε σ: δωσε σεφ:: ό:8:·σ:Ι:Βιιτ. Πω:: :πι

φαω Ρ:ιι:·ἰ:ι, Π! σε: ΒσμΙιἰ:ι, Ιοτιπέσ εε Ισιι:Ισιιε

.Ι:::.σ::ιισ ::Ρσ:·:σηε, Π:ιΙ›στ :ιΠ οι·:στι:σ δωσε, Π:

ἰΡεο ει:: ΡτἰησἰΡὶο :ιό Πω:: οειεΡΠ ιπ:ι:·:ε σοι::

πι:ιτιστπσε; :ιΙ› οσσΜσ:πσ οστ:η::ποε σ: Πιιπιση

?ο ΎΊε$υΙ:σ; :ψ Α:·σΒοο, Π! σε: εσΡτστι1τἰοησΙἱ, σΠ·

σιιιιι:Ι:πιπ οσσ:::ιο; :ι πιστἰιἰἰσ ΡστεΜσ, ΑΙΠεηἱ:ι,

ΙΠΒετ:::, Ροιπο, :ι::μισ ω::τσιπο ::Ινσο ΗΜ,

:μή :ΠσΠι::· ΠσπιὶΠἰιιε :ψ οεΠο ευο σεφ:: :::Ι

ίοΜσπι. Πι σο νσι·ο Ιοσ: ΜΜΜ :1ιιο Ρο:ιΠσιιπι

ε: ΠΠιε :Μ::18Π, οΡΡἱεὶἱε Π:ι:ιά οΠεσι::·ἰε ἱτινοΙ:·ἰΕιιτ,

Βοη·ε:Πσπἰ:Ισ, ΟΙΠἱ::, δ::ΙΙ:Ρο:Ισ, ()Πστεοπσ,

ΤΠσο:Ιοεί:ι, Ρ:πσουο, ΙΠἱτιπγσἱοτισ σ: Ή::Ρσ

πισω; σα” ἰηἀοπιἰασ 8σχΙΙι:::·ιιω π::Πο:ισε

Ισπ::πωπ::: Ρο!. πω.

(Π·:σ:Πε Ρσττηἰεστσ σου:ϊστσ, εἰΒἱωσΩ σοωπιστσἰ:ι

Ρτωε::ιΠ::·ἱε. Πι σι::ιιε δομΠ::σ πισᾶἰο σε: Ιο

σιιε, σι:: Αε::ι:τι ΒυτοΡ:::η:μισ :ώ ::Πστι:::·ο :ΙΜ

:Π:., ΙΠΡΠ:σ: εσΠΕσσ: πιο:πσε, :μή Τ::η:Πη ν::εΠε

εἰπιιιπι Πι:ι:Ι:ιιιι ἰπττστι1σπι ΠΙεεοΙἱΠ:ι, σιι]:ιε Ρ::

Πι:Πε ΜΒΜ Ρ:ιεευι::π πιΠΠ:ι (ΧΕΝ, Πυε

::ιι:ιπι οσ:ο ιιΠιἱε ::ΙΠι:ε ευΠεἱὸσηΠε. Π: :μια

ΒσΒ·τΙιἰ:ι Ρ:·ίπι:ι :ώ οσσἰὸση€σ @σε εσ:Π: θσΡἱ

::ατυπι, :μια πι::ΒΜε οΡἱΜΠεςιισ ΜΜΜ:: Πι:

ιηἰιιἰΠυε. Νοτη Τἱεἰ:ι Ρετ Αςυὶ!οησηι σ]:ιε Πο

τιι:τι:1:ισ :Πε::ιπ:·Π.; :ώ ΑΠ·ἰσο :στο ΙΙΗ.18“Π:.18 ἰΡεο

Π:ιτιιΜιιε, :Φ Ειπο ΙΙ:Μιιε Τευεἰε εσ::::Β, :μή

τ:ιΡἱ:Πιε :ισ νσττἰσοειιε Πι ΙΠε1:·ί Π:ισηω Π::·σπε

:ΙσνοΙ:·:Ισι·. ΠιΠ·οτειιε ΠΠ Π:ισἰ:: σετ, :ισ σοκοπ:σ

εΡσσἰστπ :ιπὶιιἱε ::ΙΡ:Πιιε σητυ:ΠΙ::, @και :Ιι:οτιπιι

εἰπἰε€τυπι Παω, :Ιυο:Ι Π: Α:μιἱΙο:›σ:π νσ:·ΒΠ, σ:

:ώ οτΙ:: νἱε:ιιἰω Πυπιὶ:ιἱε Ρο: ::πωσηε:: εΡαΠ::

νσησ:::ι·:ιππ :::ιΠο ΡοΡυΙοε:: σοτιεσ:Π:. ()::οτιιτη

ΜΜΜ, Πω: πω:: Ρσ:· ν:::·ἰ::ε Γειηἰ!ἱ:ιε σ: Με::

:τιιι€σιι€υτ, Ρι·ἰ:ισἱΡ:ιΙἱΕσ:· “Μαι δσΜνἰιιἰ σ: Ατι

Ωσε :ιοΜπ::Μυτ. ΒσΙσνἰ:ιὶ ε: :::νΗ:::σ Νο:::σΠ:

πισω:: οι Μου, :μή (Με: ΜιπεΕ:ιτιυε, ιιε:1ιισ :ι:ὶ

Β:::ι:ιεττυπι, στ :τι Β0τσ:1:τι νἰε:υ|:: Πισω σοι::

τ:ιοτ:1Μιπ. Η: Ρ:ιΙ:::Ισε ε:!ν::ε:Ι:ισ Ρ:·ο σἰνἰΜἰΠυε

Π:ιΠσ:ιτ. Ατιτσε νσι·ο, :Ι:Π ευΜ εοτυπι ἴοτ€ἱεεἱ

Μ, σο:: Ρο:ιΠο:::π :πισω σ::ι·νΜυ:·, :: Π:ι:1:ιεΕτο

σκΕσ:ι:Ιι1Μυτ ι:ε:μισ :ιό Ι):ιτι::Ρ:·ιιπ:, :μπε Πυιιιἰπ:ι

πι::ΙΠε :πεπεἰοηἰϋ::ε σὺ Πιν:::σω εΠει::ι€. Α:Ι ΠΠιε

|



2 .ιοποιιππε.

ιιιιΕοιπ οοοιιπι, ιιιιι πιω :πωπω πωπω νι

εΕπιει: ιιιιιπιπιε οιιιιιιιπιιιτ, νιιιιν:ιτιι τοειοοιιι, οκ

οινοι·ειε π:ιιιοπιιιιιε ειιέΒι·ο8:ιιι; ροει. ιιιιοε τιππιπ

οοοοπι “επι Επι ιοποιιι, Ρεισειιιιτπ ιιοπιιπππι

@Με οιππιπο. ()ιιιΒιιε ιπ Απειτο πιιεο‹ιιι μπε

Α8:ιπιι·οι·ιιιπ ιοτι.ιεειτπει, ιι·ιιΒιιπι ιεπειι·ει, οπο:

Ροοοι·ιοπε οι νοποιιοπιιιιιε νιοιιιπι. [Μπι τιιιοε

ιιιειοπιιιιπιιιτ ειιοπι φοτο Ροπιιοππι Βιιι€πτο

τιππ εοιιοε, οιιοε ποιιεειπιοε Ρεοοπτοιιιπι πο

επ·οπιπι :ποιο ιοοοι·ο. Ηιπο ιπιπ Ηιιππι, (μπει

ίοι·ιιεειιποι·ιιιπ Βοπιιιππ ι:ιοοιιποιεειιππε οοεροε,

ιπ οεπιππ ροριιιοπιπι ι·:ιιιιοιπ ριιιιιιι:ιι·ππι. Μπι

ιιιιι ΑιιιπιειΒιι·ι, :ιιιι 8:ινιι·ι πιιποιιΡοιιιιιι·, τμιι ιιι

ιποπ εοιιοε ιιπιιοπι ιιινοι·ε:ιε. @και ()ιιοι·εοιιοπι

Απιπιπειι·ι, οπο Αειω ιιοπ:ι πνιειιιε ιποι·οπιοτ ιιπ

μπει, (μι ωεωω επιπροε ροτι°ειἑ;:ιπιιιι· πιπ

εοε, εοιιοε ιι:ιοοπιοε, ρι·οπι :ιι·πιοπιοπιιπ ιπι·ι

8:ινοι·ιπι πιιιιιιιο; ιιιοπιο ειιρι·π ιπ:ιι·ο Ροπιιοιιιπ

εε ι·οιοτοπιοε. Ηιιπιι€ειι·ι :ιιιιοπι ιιιπο ειιπι ποπ,

ποιο :ιιι ιρειε ροιιιιιπι ιιιιιι·ιπιιι·ιιπι νοπιι ασπι

ιποι·οιιιπι: οποε ιοπιοι·ιιιπ νιι·οι·ιιπι Γοι·ιιιιιιονιι

πιιιι:ιοιιι.

Επι. 2δ. ΟοιΙιοι·ιιιπ "Με θεισοτιοπ ι·οοπε

εκοοιιοπιο ιιιιιπ:ιπιε, ποει. ιοπιροι·ιε ειιιτΙπο‹ι

Ετπιππιιι·ιοιιε ποιιιιιεειιπιιε Λιποιοι·ιιιπ ιπ νομο

ειιοοεεειι, οιιι ιιιιιιαιε οι οοιιιοοειεειιππε Αιτιο

πε 8επτοε Ρεπιοιπιιιι, ειιιεςιιο οποιο ιοΒιιιιιε

παει. Ωιιοπι ιποι·ιιο ποππιιιι ΑΙοιπιπιιι·ο ιπ:ι€πο

οοπιπειι·ειι·οι·ο ιππιοι·οε. Ηιιιιοποι ειςιιιιιοπι τιιιοε

ιιοπιιιοι·οι, ίιοιιιιοε, Πάει, Τιιινιιιοε, ιιιοιπιπ8ιε,

νειειπει, Βονοποειε, Μοι·οπε, Μοι·ιιοπε, Ποιππι

εοειιιε, Πο8:ιπε, Τπιιιοπε, Αιιιιιιιι, Νιιι·οεο, Βυ

ιιοεοπειε, Ποιο”, οι οιιπι πιπιοι·ιιιπ εουνιιιο αι

ι·ιιε ιιιιιιοι·οιιιι·, ποπ ροεειιε οει πιει οι. εοπιοπι

Ει·ιιιοτυπι, τιιιιιιιιε ρι·ωοι·πιΑιιιτιοιιε, πιπι;πο εκ

μπε ποπιπωω , ι·οΙιιιπππι εποε ειιιιι€οτοι άπισ

πι. Μπι ρι·ιοάιοι:ι Βοπε, Αιιιεινιο ιιιειοι·ιοο το

Γει·οπιο, ιιιικι:ι Μωοιιιιπε μπω ιιιιιιιιιιπε ιπ

ιοοιε επιεπειπιιιιιιε, τιιιιιε (πω Ποιο νοοειπι,

Επιιι ποιπιππιι ειιπι; μπε οιι:ιπιιιιτι ποιοι: επ

:ιπιριιιιε ειιροι·ιιιεειιπο. Μπι ειςιιιοοιπ οι·ιιι πω:

μπε, ποιο ποπ ιονοτπ :ιπππιπι·πιπ ιπ ποιο ειι:ι

εκ ιρειε Ωω”. δω οποπινιε νοιοοιιειε οοι·ιιιιι,

πο ειιιιε προ: ιιοιιοπιιιιιιε ποπ ον:ιοιι:ιτοιιιι·, θο

ιιιοπιπι πιπιοπ ει:ιιιιιιι;ιιι επιιιιιοιιιι: οι. οιωιπιι,

ππιφο οπιιε:ι Γοι·ιιιπω, ιιι οι ιρει ιπιοι· ι·οιιςιι:ιε

Βοιιιοε ()οιοι·πιπ τοπι Ει·πιοπ:ιτιοο εοι·ι·ινοι·ιιιι.

Ροει Ει·ιιιοι·ιιιπ οπκιοιιι ιιιοπι Εππ:ιπειι·ιοιιε ιιι

νοποιοε :ιι·πιπ οοιπιπονιι, τιιιι πιι:ιπινιε :ιιιιπιε

ιιιερει·ιιι, εειι πιιιιιοι·οειι:ιιο ποιιοιιιοε, Ρι·ιπιο

ι·οειειοι·ο οοπειιιππωι·. 80ο πιιιιι νπιοι πιιιιιιιιι

πο ιπ ιιοιιο, ρι·πιεοι·ιιπι ιιι›ι οι Ποιιε ροι·πιιιιιι,

οι πιιιιιιιικιο ειι·ιπ:ιΕπ οάνοποτ·ιι. Μπι πι, ιιι ιπι

τιο επποειιιοπιε νει οπιιιιοεο €ωπε πω”

οαιριτπιιε, :ιιι ιιπ:ι ειιτΡο οιιοι·ιι, πιο πιιπο πο

ιπιπ:ι οπιιιοι·ο, ιο οει, νωιω.ε, Απιοε, πω:

τιιιι πιπιιιινιε πιιπο πει ιοοιοπιιοπε ροοοοιιε πο

ειι·ιε ιιΙ›ιοιιο (ιοεωνιιιπι, ι:ιιιιοπ ιιιπο οπιποε

Ει·πι:ιππι·ιοι ιιπροτιιε εοι·νιοι·ο. Αοειοι·ιιιπ οπο

πιιο ειπιιιιιοι· πιιιιοποιπ, τιιιι ιοπ8ιεειιπ:ιιπ ι·ιιπιπι

οοο:ιπι (ιοπιπιπιοι ιπειιιοπ2, ιτιοιπ ιρεο ρι·πιιοπ

ιιιο νιι·πιιο ειιιιοΒιι, οιππιιιιιεςπο δομιιιω οι

θει·ιπειπιιπ π:ιιιοιιιιιιιε οι: ει ρι·ορι·ιιε ιποοι·ιιιπε

ιιπροι·:ινιι.

(Επι. Η. Οιιοε (θειι·οοοιιι:ιε) οοπει:ιι.Ει·ιτιο

ιι:ιι·ιοι ι·ο8ιε επι άοοοεειοπο ο νεεοΒοιιιιε όινι

εοε, Ηιιπποι·ιιπι ειιΜιτοε ιιιιιοπι, ιπ οπκ1επι οπ

πω ι·ειιιοι·:ιεεο, ννεπειιππο ι:ιιποπ Απι:ιιο ρτιπ

οιΡ:ιιπε επι ιπειδπιπ ι·οιιιιοπιο. Ωιιι επι Απωπ

νιωθω ιπιιι:ιιιιε, οιι:ιιπνιε Ει·ιπ:ιποι·ιοι Μπιο

ω ιπιοι·ιοι·, ι:ιπιοπ πιοιοειο ιοτοπε Ηιιπποι·ιππ

ιιπροι·ιο επιιιεισοι·ο, Ρ:ιιιιιιιιιιπ εε ειιοειι·τιιιοπιιι

:ιιι ιιιιε, ειιιιιποιιο ιιιιιπ πιιιιιιι· οειοπιιιτο ιππο

ιοιπ, ιπ Απιππιτπ ιιποε πιονιι Ρι·οοιποιππι, οσε

Η)

5δ



ΤΕΟΡΙ ι.Διιτ. δ

ω: ι!ιιιιι κΒΒι·οιιιιυι·, ρι·ιιιι:ι οοιιττοεειοιιο ευ

ρει·ειιιιι·: ιΜτιιΙο ωιιιοι- 08ο, τοεοπιφιο οοι·ιιιιι

Βοοι ιιοπιιτιο απο Με ειιιε οι ΕΧΧ ρι·ιιιιτιιι

Με ιιι εκοιτιρΙο τοι·ι·οι·ιε οτιιοἰ ωεωι, οι «του

ὅ Νώε ιιιοΙ.ιιιιι ο:ιάειι·οι·ει ροιιιὶυιιτἰιιιιι 8οιιιιιιιιι·οιιτ.

δα! απο Μι 11ιωι-ωω νικ αυτή ειιειΕιο ετω

 

ι·πιεεοι, που :κι Ροτειιε Βιι!ειιιιοοι· τοκ Ηιιιιιιο

ι·ιιιιι, εο‹Ι :ιεοΗο :κι ει: διΒΒιιιιιιιάο, Ηιιιιιιιιιιιιι·ι

οι ιτι:ιΒιιι ΗΜ, οιιι ιιιι·ιιιιιοιι€ι ειιἱ οι Ωω πιο

ιιιοι· απο :ιιτιρΙει μετα: ΠοΗιοι·ιιιιι Ηιιιιιιοι·ιιιτι

ιπιμοι·ιο ειιωειοεοειτ, ι·οιιονκιοςιιο απο 0ο ία:

ι!οτο, ευρω· ΨιιιΜιειι·ιυιιι άιικιΙ. οκοπ:Π.ιιιιι απο.

ΤΕΟΓΕΕΔΚ'Ι' ΒΙΜΟΚΑ'Ι'Α. [Μι. 620.]

δ.Ηιετοιιι.ιιιυιι νι, τ, ι Τῇ ο° οστεοατ'ο ἄτ·

Με; τοεϊς Σκλ.α τοὶ το ένο; εοέκ τι σι
` `

ιο ᾶήοου περιβαλλόμετοι ἡ @κάποιο πολεμικών

έάλωσακ άπο τών τοῦ βασιλέως ύπασπιστών.

κιθάοαι ὸἐ αὐτοῖς τὰ οο(ιτία, καὶ άν.λο τι

οιὶὁἐι· έπε ·έοοι·το. 6 Η οὐ ασιλεἱ·; ουσιώ
= λ

τα το ἔϋκο· αὐτῶν καὶ ποϊ ` δ `·; , τα; ιατοιβατ

'' ' Ι - , ' Έ δ ί

Η ικ).ι;οωσαιτο, την τε αστιακ της απο: τοι·ς Ρω

μαύκοο; τόπους άπιστζιοαΜς. οἱ δὲ το μδο

έθνος ἔφασαν πειμ·κέκαι .Σκλαβητοι', :φος το

, . - - ι -
τερμτιτι το του οι·τικου ῳκηκέκαι Ώκεατου,

τον ιδἐ Χτη·δι·ον μέχρι τών αὐτόθι πρέσβεις

. . . ι
εκπέμψασθαι επὶ σάλο” μαχικιου δι·καμεως,

οώ(ιά το πολλοὶ τοΐο ἐ0ι·άοΖαι; φιλοτιμή

σασθαι. τοἰ; μιὶν οου δεξαμέι·οι·ς τὰ οώρα

τήν συμμαχι'αν αὐτῷ άπατήοασθαι, άπο

κι·ατ'ευ τε αὐτοῦ; τά μήκη τῇ; οδοιποοι'α;

διιοχι:ξιιζομέτ·οικ. οι; δὲ τον Χαμ-ίσων Μαστο

ΙΠ ' ` ) Ι δ ' Ι

στω.ασθαι αυτους εκειτοι·ς του; εαλωκοττες,

ι , ο π # π :

ι:πολομαν υποθεσιι· εχοι·τ«ς. πεττεκαιιὶεκ‹ι το

μησὶ τήν «Μ» διαι·ίσαι, του ὸ`ὲ Χση·άκοκ

έπιλκιι'7όμει·οκ τοῦ τόμου τών πρέσβιωι·, θο

ι.. ›

7μτιτι”σαι κωλύμητ αὐτοῦ ή; τἔι·τι;ευξεω;. αύ

› ι

τούς τε τοϋ Ρωμαι'ωο ὲ'0ι·ος άκηκοίτας επ

τε πλοίτφ καὶ ττ:ιὶ.ακθοωπι'ςὶ λίαν, ού; ὅταν

6ἰπιἴι·, είκλεέστατοι·, έμπορει·σαμέι·οι·; τὴν

, , , - , ν 4 .. . ο

ευκαιξηατ· 22009 τῇ Θξ7ο22Π αι·αιωοιισαι. κιθα

ΝιιεΕοριιοΒο Μέ ὸιιἰ:ι τοεΙειδο ρι·τοι ειι·:ιτ

Μ·6Ιοινο!αι εοΙιιηΙειιικο!ι "τσάι ιιιοἐόιν, τοόοτιι

ΒΙοινιιιιι. Με ιιιιοΙι οιιἰ μη' εο!ιιο ὶιιιἱιιοεο

ἐοΙειτο επι! τιιιιιιοι Ιιι·οιιι, Με: ιιιοέΙΙ κιν ι·ο!ειιο!ι

ΒοέΙο, τι·οεπει πιει ιιιοτοΒο μ” “ω πιο ιιιιοΠ.

Ζιι€οιιι Ετό! τοτρ)·η·ιι·ει| ο Μι ιι:ιι·οάτιο, ι @Με

εοΒιο οὶιτιιὶ ωστε”, ·ι ιιΙειοτοΒο ιιιι·ιικι:ι ω,

οΙ40Ϊ0 ι·ηιιι8Μο!ι ετιιιιιο? Οιιι Μέ οι!ροινιο

€Μ0Π, ὶο κι πιάσω $!οινιιιιιιο, ὶο τοπιιοει!ωΙι

ιιιι Ια·ιιιιυιι οοοειιιιι τιιοὶιοἀιιἰεεο, ια ()!ιειειιιι

οἱ ‹Ιο οιιγοὶιὶο ει.ι·οιι ιι·χρι·ιιιι·ἰὶ Ροε!)·, σο

Ιοιιι ΡοηεΒιιιιιο ροειΠώιν νι·οιετιιιγο!ι, τ.:ιεχίτι

Μ: Μιιάυοιιι παταω Ιισιτιο οι”. οι Μ”

ιι·ΙιιεΙοι· @η ρι·τχ]οΙι, :Πο ρτηιιιιοι·πι τοπικού

ιιἱοο!ιοἱο!ι ΙΜοι·ι!ι:ιο, ἰΖ ιιοικ·ΖΙιν·ιι ἱπι ]οε8 ιὶιιΙο

Ιιοέύ μιοΙιοιΙιι ; ι ροε!ειΙι @το “Με ννΙιιέιιιο Ρο]

ιιιιιιι)·ο!ι ιὶο (ὶὶιιιεκιιει, πο, εἰο μπω ιιιιιι

ιιιιιοικ·ιιιιιι6. ιΜιοέ κι· Πι ιιιιοει:ιοειοΙι .ὸοἰιοιιιιὶἰ

το] ροιὶιόὶγ. Με: (Πι:ι€ειιι ιιιοροπιιιγ πιο μει

ιι°0 ρωΙόν·, ροετιιιιοικΠ Ριτοε2Βοάτιο Μι Ρο

ινι·οιοΜ ‹Ιο Κι·ειιιι. Οιιἱ πιό ιικε!ιιοΙιεικν$η ειοι

ο οποιοι ΠηιιιεΙιιοΒο, Με τ Ιιο8ειο1ιν Με τ

ΙιιιΙιΙωέοἰ Ποιοι” ε!ιιινιο (Μι ω έιτιιειδο

οπο @ότι ω, εΒοτη·εικΙἰ τ άο8οι1ιιο] οὶιινἰΙἰ

ι ιιετΙι ιὶο Ττωε. ΜόινἱΙἰ Δω, το ο!ιοοιιι

τ εοέΙειιιιι, @κτ πιο ΡττχιηιΚΙἰ ρτηΡειεχν·κιό

ιιιιοοτόιν, Ροιιιοινειτ Επι] Μι πιο πιο ἐοΙειτ.κι,



Αν ΤΒ0?ΑΝΕΒ.

οας το έπιστοέφεσ0αι τα το μή ἐξησκῆοϋαι

ὅπλα τοῖς ο·ώμασι πεοιβτίλλεσθαι , τῆς χώρης

Ό ~ , ' Ϊ Ι ' Νο !

αυτοις αννοουσης τον σιδηρον καντεο0εν τον

εα›ηναίον καὶ άστασι'αστον παρεχομένης τον

βι'ον αὐτοῖς, λύοαις τι καταψάλλεσθαι :που

λαλεϊν οὐκ ειδότας ταῖς σαλ.πη·ξιν. οΪς νται

η ν) 4- 'Υ : ό -. ι - επ κ

ο πο.εμος ην ανιστ ρητος, εικοτως αν εφα

σκον αιοετώτερά πως ύπεϊναι το τῆς μουσι

κῆς μελετήματα. ο μὲν στον αὐτοκοάτωο ἐπὶ·

το ς οηθεἴσι το αϋλον ανάμενος, φιλοξενι'ας

ΠΕΙ Ι ' Ϊ ` ' ὶ _ '

ημων έκειτους αυτους τους απο των βαρβα

οων έντετυχηκότας αὐτῷ, θαυμάσας τε τού

των τών σωμάτων το μένεθος το τε μενα

λοφυἑς τών μελών·ές τὴν ?Ιοάκλειαν τούτοι·ς

τταοεπέμπετο.

ἰ όοτιντιΙο ατι ΡττοΙο τα νν ροΙιο]ιιἱ τιζωιΙτα;

@πιω ΜΙΒ· πιο Βοέ!ειο!ι, και: ιιττιἱομΞο υάετττιό και

τηΒ)ι. Βο Μαιο οΒοτι μα!. πομπο, ε!ιιετιιο,

ττιόνσἰΙἰ, :ιτε!η· ΜΗ ροόοΒοδ εοΒἱε κι· όννἰοτο

Παοκ τουτγοταδιοτι. Ωκετ:το το εοτποννἰιιὸοο,

@ΜΗ ιπιτ·6ά, ἰ εοἑοἱοτιεπι ρττχῇοοἰοιπ τει

ετοτκοἱϊ Μι, αιτημα ]οι]τη·οΒ τ ροττιἱο‹ἰη

υνετ)ΜΜοΙι Μτοοτόνν, Μόνη εἰς τ που τοΕΜο

Π, τι ροὸτἰπ·ἱο]:το ἐστι νσττοετ ἱ όοι·οι!τιοέύ εύση

Βόκν, οάοεΙΜ ἱο!1 ‹ὶο ΗυτοΗώ.

 

ΤΒΟΓΑΝΗΒ. [81"Ι.]

£ιικοκοοαΛοιιια. ν. τω. Τῇ οι οστεραία ἄν

οοες τοεἴς .Σκλιιβινοἱ το γένος, μτμΣέν τι σιόη

ινών ντεοιβαἰ.λόμει·οι, ὑπό Ρωιιαι'ων έκοατήι7η

σαν, κιθάιιας μόνας βαστάζοντες. ὁ δὲ βασιλεί·ς

ήοώτα, πόθεν τε εἴεν καὶ ποϋ τας όιατριβάς

ἐντοιοῦντο; οἱ δὲ τὸ μὲν μένος ἔφιιστιν πην

κέναν .Σκλτιβινοἰ. προς δὲ τῷ τε?.ει τοϋ δυτι

κοϋ οΐκεανοϋ τοκηκέναι. τον δὲ Χαμάι·ον πρὸς

αὐτοὺς πρεσβει'αν πέμψαι, καὶ δώρα το”ς

ἐι9ι·άρχαις αὐ-τών τοϋ συμμαχῆοαι αὐτῷ κατα

Ρωμαι'ων. οἱ δὲ ταξιάρχαι αὐτῶν άπέστειλαν

αὐτοὺς άποι.ογήσασθαι τῷ Χαμἱιιιρ, ὅτι οὅ

ούι·αται δια το μζκος τής όθοϋ αποστείλαι

αὐτῷ σιγιιιιιχι'ικν. ύκτωκαι'δεκα δὲ μηι·οδν ἔφα

σκον ντοιήσασθ·αι όόοιποοι'ατι, καὶ οἔτως τοῖς

Ρωμαι'οις πειιιπεσεἴι·. κιθάοας δὲ περιφέρε

σθαι, ώς μὴ ειοόττις δ:τλα πεοιβαἰ.έο°θαι τι

Νιιε2οριποςο τιιέ ὸιιὶιι πιο] τηςτοαιο το‹Ιοιη

ΒΙοΜιιιιἰο ἐ:ιιΙιι)·αι οτοτοπι Πω ιιτΒιοῇοιιἰ, το

ε!ειΗ μποτ Βτμιιἱ:ιτι ρομτι:ιτή, ε:ιτι1ο ΜΚο Βο

έΙο οι το!ειι ιιἱοεαο)·. ΚΜ! Εσάς τοτρκη·κ·ο!',

τΚαιΙΙα· Β)·Ιἱ, ἰςἀτἱο εοΜο τιιἰοὶκὶἰ εἱοιΙτἰΙη·?

Οιιἰ τ:ιέ οὐι·τοὶ‹Ιἰ, το τα τοιΙοπι θἰοννἱειιιἱο, τι

ιτιἰοετΚπ]α υ Μαϊος οοοιιτιιι τ:ιοΙιο‹1ι1ἰοΒο; ἱ το

@παπα ρτηεϊοΙ ιΙο παώ ροεο]ετννο ἰ απο):

ιΠιι ΜΜοό»ν Μι παιτοόυ, Μη 8ο ροεΠ!ιο

κν:ι!ἱ ρττοοἰκν Πτκιιιαιιτοπ1. «Πάοκ Μέ να

ραικνἱΙἱ Μι τ ιιιιἱον·ἰπτιἰοηἰοω ι!ο (Πιιι€εια:ι,

το Με ιΙιιΙςΜο] ὸτο8ἰ ιιἰο πτοςα του ιΙοεαοΜ6

ΡοεἰΙΜκν. Ντιπ Η τ:τέ τι1ἰοεἰοο)ι, ΡοννἰΜΔΙἱ,

το οὁΙψν:ιΙἱ το ΡοιΙτότ, ἱ το Μο Με τ Βτκαιἱο

τιοπιιἱ τ0ΙΚτιο!ἱ. (ὶοέΙο τ:ιέ Μετα το εοΒα, Μ:

Πω ιιτΜυΗ ὶειἀπο] Ι1τοτή Ρττ)·ροεμκ·ιιό, @κτ

Μι Μο] τιἰο πιο τοΙτιτο. ΒιιπιοΜοαοο Μέ ρο

Η)

Η



ι>οοιιό2εει·ικινι.ιω. ο

"ε, ή: χώρα; αὐτῶι, άιο·οούση; του σίιιικιου. ιιιιινιιιιιιο ιοιι Μοιι ι οιιιι·ιιιιιο ειιιιιι Μάο

ο Η αίσοιφάτω(ι ι'Ν6ηιά0'ας τήν τι ήλικι'αυ «ο οιοιιι, ροοιιιι κι ειο ιιοι·ιιιιοι.

και τά μη·έθη τών σωμάτων αὐτῶι· ΜΜΜ

. Η | Π Χ !

οπο. ει; Ηξιακλειαι· αυτους παρεπεμψεν.

Δ Ρο1ικό21ι ευ11:ννιικιι. [ινιοι:. 8.]

ντο ειιιιι ιιιιιιιιιοιοοο, νοι·ι.ιιιοπι ωιειω οψη ρο‹ιτόι ορθωιιιιιιι, ι·οιινοι·ι οιιιιι·ιιιιιοο

ειόιν,

8ο πιο ιιιωει (ιιιιιοοτιο) ιιι:οι·ιιιι:ι Μα· ι5οι·ιιιιειιι θιι ω” ιιοιέιι·ιιι‹ιοιιιεη ιη! ινοιχειιειοεο πιο

ι)·ιιιο ειι·ιιιο Ρο έινιοοιο;

πιο εδοι·ιιιιοπιο; θα ιιἐέ ιιυιιο Βοιιιιιιι Νοτο‹ιγ ρποποοι·οο·οι; οοιιιοτειι οιοειο Ρο

οιινοπιοιι

ιιιιιιοιιοιιο ιιιΜιιιτιιιιιιιι; ιιιιιο ιι·οιιι ιιι?ι·Βιιιειιτιι [Μινι ιιροιιιιιιιιονο; ιοιιιιιιο 1ιω-Βιιι€ιωι

5 ιιιιιιοιο οιινοοοιι; Με πιιιι ιΣιιιιιιιιιτιο Μιειοειοιιιιοιιιι ιιιιιιιιικνιιτοΒο οορι·οοιοι; :Εσι

Μαι οτι

Ι·ιιιω ίι·οοτιιιιινοιιιιοιι ιοι·ιιιιιιι εί‹ιιιο Ζ Ροιιοὶιι:ι οι·ςιιοννιιιοιιιιι ροιιοιιι, [ιο πι: Ριου

Μη,

ιιι·ιιιιιι οχιιιιιι;οε ιιιιιιι φωσ Ζ ροεριοοιιοπι τιοργιοι Μο ιιιιαιιιιιγ καιω,

ιίέιειειιι οι οποιο, Εοι·πιειιιι·ιοοε, Νο ινεοιι6ιι οτι Αιι8ι6ο·, Εοι·τιιοιιι·)·ιιο,

ι”τιιιιιιοε νιιι·ιοΒιιιι. Οιιοοιι πιο νοι·ιι ηιι·ϋοιιιι: Ψιιιι·οιοιιιιιοδο ιν Βιιιοκι·ιο. .οι ινιοιο ι.:ιιιι ορο

ινιο(ιιιο:

10 ?διο ιο πιοιιιιιι @τι-ειδη ιιιιιΒιιιιιιιιι ι·ϋιιιιιιιιι; ,β ο·ιοιιι ιιιοιιιοιι Ροινιιιιιοιιι Μ:ιοοιιιοέο, Μο

τηι οι:ιει:ιιι Ροιιοιοιιιιιιιιι;

Βοϋιιι ιιιεσω Βοιιι·ιιο ιιιι5έινιιιιι ιιιι:ιιι; Κ;ι2ςιοη Ζ ιιι:ιι:ιι νι·ιιιιοιι ο·ειιιιι8 οιιγοποιοιν

«Με έχοιο;

Εοι·ι Μια· 6‹ιιιι·ιιιιι; Μιιιο τοπιοιι, πιο νι·οιιιιιε ιιιιι)·οιι; ιιι·8Ριοι·ιιό ι·ιιιιιι οισηιτιο,

δέ πιο ιιιε ιιιι5οοοιιειοι 8οιιιδόιι Με. Του Μη ρι·:ιΒιιιο ι·οιιιιοιοιιιιι ειο κι:ιιοοοι οιο

κι), ειι·οιοι.

Τιιιιι·ιι πιο νειιιι ιινιιο εει·ιοει Νιιιιιιο:οέιιο·οιηπι »ο ροιιιιςιιη ιιιιιοεπι

ω Απο Αιοκειιιιιι·οοε δειτε ι·ιοοιιι ι ιιοιιιοΒ:ιιεηιιι Αιοκ:ιιιόοι· ιο νιεεη·ειιιιοιι

ιιοιιιιιι σπιτια; :πιο ιο τιιιι·οι μιιιιιιι ιιοιιιι ιιιιιιιιιοΒο; οιι ιοὶ Πιιμ·ιμη οοιιιΒιιιιι

πάτο Πιο ιο Μου ι”οιιιιιιι 8οιι·Βιετι ιιιιιιιιο. ΡΟΜΑ” πω, ο ιΜι·:«οιι ιιιιει)·επιιοιιι Ρο

ω·ιωθ.

ιιοιιιι νιΞόιιι ιιίιιιιιιιι; Εοι·ιιιοιιι·ιο Οοιιιιιι; και Μιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι; Εοι·ιιιιιιιι·χιε θοι:ιπιι;

Βοοοει ΒιιιιιιιΒιιιιι; Βιιιοοιιιιιιιιι απο” οικω Βοιιιιιε:ιιιιι; Βιιι·ειιιιιι:ιιιιι @Πω



θ ιιοιιιιό2ε

(Ἀωτο νϋό!ά θι·δειοιιιιι, σα! οιιω Πιιιιιιιιι;

Ι!ιι€οιιιι ΗοΙιτιι·ϊοιιιιι επτά ΗεπιιΙϋπ ί.Ποιππιιιιιιι;

νιιω νἱὲόἰά δι·:ιιίιιιιι, νΜπι ΗΒΙειιιΒιιπι;

ΜΜΜ ΙΜι·ΒιιιΒιιιιι; ΜΒιιτο!ιδιιΙΓ ΗιιιιιΠιιΒιιτιι;

ΤΙιΞοεΙι·ΐο νϋόΜ Ρι·οιιοιιιιι; ΤΙιύΙο ΒοιιἀἱιιΒιιιιι;

Βι·ούσει Βυοιιἀἰιιμπι; ΒΠΙΠιε ΜΜΜ;

Οεινγκιο νδύΙά Εόνιιιιι, επι! ΥΒιιπι θδίνιιΙΐ;

Πι ΓοΙονιιΙιΙιιι8 Ρι·θειιιι οικιπιο;

διΒο!ιει·ο Ιειιεοει δεεάειιιιιιι ι·Ε56Ιά ;

Ηιιωί Η0οιπΒιιιιι; ΗΒΙιιι νιι!!ιιιΒιιπι;

ΜΔ νοικιΒιιιιι; νω ΤΓιγι·ιιι€ιιιιι;

8ειΐει·ιΙΙι δ)·σειιιτι; ενδόιιι θιιΒεπιτΜϋον;

ΒοϋειΜιοι·ο Υπι!ιι·ιιιτι; Βοϋ6Γιι Εοιι8Ιιδιιτάιιπι,

Ηθη ΗΜνϋτιιιιι, Μιά ΗοΙειι ντοεπιιιιτι.

ΗτιιιΒι·ΕΞειΙιΙ Με Μπι" Ιιοι·οΠιι·οιιει οιππιἱιιΒ.

ατι Μι ΟιιΒιο; Α¦ενΠι Ποτιιιπι,

86 Με Πιάτα ωσπου ιιι0άειιεΙ. ΒιιΙι·ει;

Νε! ΜΞιεΠικ·ο Μ «που Οπου ίΕοι·Ι5οιρέ ΐτοιιιϋάο,

Λο (ΠΠ 8οεΙΝι Μια Ιι10ιιιι:1

(ΜΠΕ νϋεοιιτΙο οιπιοι·ιο:ι ιιιιι:ει.

Νιιιιιΐ8 ϋΓοιιἱΞιιΙά Μπι Ε5οτΙεοιΡϋ ιιιίιι·:ιιι

θα οτοπο; Με: ενϋοι·ιὶυ

ΜΜΜ: Βειιι:ετιιο ι·ἰιΠι Β|ῇτΒἱιιειιπι

Βἱ ΡῖίοΙ- Μπι; ΙιϋύΜοτι ΓοπΙΙι είιΙΙιι!!ι:ιιι

ΜΒΜ :πιά $νω!'ο, "Η Μ: (Με εοεΙ0!ι.

Ηι·6ιΉιι·ιιΙΐ Με! Ηι·Μ85ι· Ιιδό!ιΙοιι Ιοιιιιοει

δἱΙιΙ›ο ΞΗεοπιιιο, ειιΜοι·-ΐειάι·ειιι,

δίι!!ιά!ιιιιι Μ ίοι·ντωοοιι γιοικιετι ο”

Μιά !ιιεί5Μοε σα! ίοι·Ειι€άοιι,

Ροι·Ιιδόι·οπ 31 ΗϋότοΕο ΗϋιιιΙΙιοΒϋειτόπο Πιη·ιιι,

δνει ιο εϋοιιόΓοτάο Με ΜΜΜ Ιοιιτ!ει

(ὶϋοιι‹Ι εἰιιιιεετιιιι‹ι; Β'ΟΦ38 :πιά @σε

ΤΜ: ω οιιιιιιι.ιάο, οιι0ιιΙο Ιιιά:ιιΙοά,

Ποειιτι Μιιι!ιιΙ Πτο!ειιπιι, ει ΙίοΙἰΙ‹ Γιιιιιιιιι; 20

ΗιιΒιιιιιι Ριιήει!.ιν:ιιιιι ΗοΙαιόιν (ισμροωειιιι) :ι

ΗειιιΙοπι ΟΙοιπιππιπιι;

ΨἱΜ ινΙιιάιιδ Βινιι!ιιιιιιι, ινιιά:ι ΗοΒιιιΒιιπιι,

ΒΙοειΕι:ι Βἱγτεἱιιειιιιιἱ; Μοπιι·Κο:ι!Γ Ηιιιιἀἱιιἔιιιτιἰ;

Τοοι!ηΚ Μαιάειδ Ρι·:ιιιΚ:ιπιι; ΤχΙο ΠοτιάιιιΒιιπιι;

Βτοο!αι Βι·οιιιΙιιιΒιιπιΕ; ΒἰΙΙἰιι8 Ψοι·ιιιιιιιι; 25

Οειιιιι ινΙιιιΜ Εοινεπιιι, ει διιτ:ιιιιι ΠοΓινιιΙΐ;

Πι Ε”οΙΙιιι·ιιΙόιιιε ροΒοΙοιιἱοιιι Ποιόν;

διΒοιιοι· ιιιιιιΠιιΜι Βοόοιιιιιιιι ιι·Ιιιὸεἰ;

ΗιιοΓ ΗοΚιιιΒιιιιιι; ΗοΙιιι ΨιιΙΠιι€ιιιιιι;

Μια ννοικι8:ιπιι; ΨοιΙ Τιιτχιι8:ιπιιι;

δοΐοτά 8γὶεΒιιπιἰ; Βιι·οειιιιι Οτι€οτιι:Ποοιν

ΒΙωιιίΙοι· Ιιιιὶιτειιιιἱ; $!ιοιιΐιι ΙιοτιΒΙιετὸιιπιἰ;

Ηιιιι Ηει$ινοι·ειπιι, ει ΗοΙοιι νντοειιιιτιιι.

ΗτιιιΒιι·ωΙιΙ Ιιι;Ιο :κι Μις ωιωι ιιιιτοιΙιι ινο

]ειιιιοΒο.

(Με ΜΜΜ ΟπιΒΙιιτιιὶ; ΑΙοννι!ι Πιιιιιιιιιἱ,

Τοπ Μ! ιιιιιινειΙοοιιιΜ$η π πιιιέόιι·;

ΥνειιιΙεέο πιο πω! (Πει τοπροεκιτΙ οιι ιι·ΙιιιΙιιΞ

ειι·οιει,

Με: (Με πει]ριοι·ινοι 2ιι·ιιΙοηὶ Ροπιιςόητ

ΜΜΜ,

ΜοιΙ:ιούυοπι Β9ιιιιο, Κι·όΙοειιι· ιιιι·ῇιι·ἱ9οο] ,

ΖιπΙοιι ι·όινἰοἐιιὶΚ ριιιιοιπειτιἱιι ινιιιΒειοΒο 40

Μο ιη·ινο]οιντιΙ; ιετ!)πιιο πιἱ0οιοπτι

Νειιιι:ιση·Ι σκι ει·:ιιιιοιι ιιι·ιεών Μι·τι5ἰιιΒοιιι

Η ΝΜι!οι·ιι; $τηιιιει!ι Η ινὶοοηέοἱο οιΠειά

Αιιι;Ιο ι Βικιιἰιἰ, 'Με Η ::ι!αιιέ!Π (ΗΜ

Ητοάινιικ ἱ Ηι·οάΒιιτ ὸΖἱοιιΖχΙἱ ιιιι]όίιικι .Η

ΡοΙ«5] ιο εο!ιει, ΜΜΜ Βιι)·ιωΖΠε,

οικω ιι·)·Βιιιι!ι τω ΨίΒιιιεύιν

Ι οιιικτύοιΙι ΙτιεΙοιΙτι οεΕι·ιο,

ινι-ιεθωι ιν Ποοι·οοιο ΗοωιοΒιιτι16ιι·ιι·εριιτιἰιιΙοέι5.

'ΗΕ ΡτεοινωτοιιΜοπι ινἱεΙο οιιιιηοΙι Ιιτιιιόιν Μ;

Ρο οΒειιιι·πο ω] ιισιιιι; ιΙοΙιτοΒο ι Πεμ

ΒοιιιιιΙοπιι Μαι, ΜΜΜ σε! ΙιτεννιιγοΙι,



επιπινιικΑ. "Ι

!!ιδόιιιπΒιιιιι Κέιπ; !”ο!Βω!ο νΐι!ε;

!!οι·Ι!ιοπ π: πιπε ε!πιέππ πω! εποπιιπ πω!

58 !!!ππππ Γοι·ο ιωεπΒο !π πιέΞοτ!ιι-!ιδπ!!ο,

ω! ιπίέ ο)·πο86ι!ο @·ε!πιπ ‹!0!ι!οπ.

Π: Με ιπἱι! Ηι”!πιιπι, πω! πω! !!ι·πιι!8πι!!ιιιιπ

πω δνϋόιπ πω! πω! ί!δίωιω πω! πω! δω!!ι

ι!ε·πιππ

ω! Υϋπ!ππι !ο Με πω! πω! Υπι·ιιιιιπ πω! πω!

ν!υ!ππωιι;

00 πω (!ο!!!!ιιιιπ π: νΞιε, πω! Με! Υ!πω!ιιιπ, πω!

πω! (!ο!!!υΒιιιπ;

πω Ειιε!πιπ !ο Με πω! πω! δνπε!”πιπ; πω! πω!

λωτωιπι;

πω δϋπκιιπι π: Με πω! Βιιοεπιπ πω! πω! $νϋ

οι·ι!νϋι·ιιιπ;

πω !!ι·ίιπιιπι ἱο Με πω! Μι! !)ϋππιππ πω! ιπἱι!

!!ϋπσ!!ιο - Βϋπιπιππ;

!!ω! ”!”!ιμ!ιι€ιιιπ π: Με πω! πω! Τωπνοπτ!ππι,

επ Αω! πω! Βιιι·ππω!ιιπι; πι»! π: !ιθ!ι!ι Βε!!ιϋπ!ι;

ω ιππω (!ι!α!!ι!ιετό ΐοι·8δΞπί π!πι!!!υπο πωπω

τ!!ιιιπι ,

Βοπποε το !εππε; Με «επ επιπο ‹·γιιἰπἔ.

πω !:ι·οππιιιπ ἰο Με πω! τπἱ‹! !!”τ!ειιιπ, πω! πω!

!!ι·ιιιπ!!ιιΒιιτπ;

πω Βιιευπι π: Με πω! πω! θ!οπιτπππι πω! ΜΗ!

Βιιωνπ!ιιπι;

το δωσε !ο ι·πε οπ Επ€ιι!ο ιππ! !!!!ϊγωε,

ω! πιπω ιποιιοππωιε ιπΐπο πο!”ι·επεπ

!.Βο!ιτεε! !ιοω!, !0!”πε €ο ν!ι·οοπωι;

!!ϋοι·Ιππ ιιπ!ιπϋπνοείο, !ιωι€π ειπ!!!!οε,

!!ϋοτ!ιπ·π !ιδέιεπ, !›ϋπι·π Επε!η·πεε.

75 πω Βοι·οίππ·ππι π: πω πω! ιππ! Βοήπειιιπ

πω ()ι·έ5ποιιπι π: Με πω! :πω !!!ιιπιππ πω! πω!

πω!

Οι! Ρι·η!ποΕο! ππω!ι!Ε!ειγο!ι; ε:ο‹!ἰοιπ κι· απο”

ὸπ!ο!ιπ;

!)!π Ιοπο ιιπιἰοιπ ερἰοινπό ἰ ρι·πκι·Ξ6 ‹!ιἱο!ο,

Οροιν!π(!πό μια! Πιιπιπιπ π: επ!! πιἰοὸοπ·ο],

Με πι! ρπιιοινἰο κ!οροπιπππ!! !ιοΒποΕπ·επι.

!!ιωττπ : !!ιιπππιἰ ἱ ι !!ι·οι!Βοίππι!,

Ζ Βινοπιπ! ! ι Οοιι€πτπἰ ἰ π ρο!ιιππ!οιν)·πι! Όπ

ππω! ;

Ζ ν!!!π!πω! @!οιιι ! 2 ν!!πι·ππτπἰ ! ι !νω!πεππι!;

Ζ ΠοΓτ!ππι! @!πιπ ἱ π ν!!!ποι!ππι! ! π Πο!!εππιπ!;

Ζ Αππ;!πιπ! @!πιπ ! ι Βινπ!ιππι! ἱ π Εππππιπἰ;

Ζ δπεπιπ! @ἔσω ι @!ωππι! ἱ π 8ινεοι·ι!νι·οι·ππι!;

Ζ !!ι·οπππι! @·!οιιι ἰ π Ποπππιπἰ ! π !!οπ‹!ο - Πε

πιπππι!;

Ζ Τιιτ)·πεππι! @!οιπ ἱ : Τι·οινππι!πιπ!,

! ι Βιιι·8επτ!πιιι!; $πιπ οιι·η·πιπ!υτπ ρἰοτεοἱεπ ;

!!!Ποι!γ θιιι!!ιοι·π τω! τω τοπιι·οεο!πωπογ προ

ΜΜΕ,

ιν ππι.ζι·οι!σε ρ!σειι!; @Πο Ετό! πἰπ!οιιἱιν)·.

Ζ !!ι·ππ!ιπιπἰ @!οπι ! ι !!ι·)·ι:ιωΙ ἰ π Ρι·ιιιπωιεππι!;

Ζ !!ιιεππι! @ἔσω ! ι ί!!οιππιπιιιἰ ἰ: !!ιιπιινπ!ππι!;

Ροπο!ιπ!ο! @!εππ ιν Επω!π π Α!!”ινἱποιπ ,

!!”υιι ιπ!π!, ο Πο ε!π ς!οεν!ω!2!π!πιπ, Ροτπἰω!η

!ω!έιπ!

Νπω!Με:π πε!ιπ ι!ο εΙ.ιε!π!ππ!π ο!ιιι·π!οΙ›πγο!ι

σηπόιν;

Νπ_ῇπἰοε!‹πρειο επι·οο ιν ι·οει!πκνππ!ιι ρ!ει·έωεπ!,

Ρἰπτέοἱοιι! επ·ἱπυπ@·ο!ι, ε” Επἀιν!ππ.

Ζ Βοι·Ε!πΒπιπ! @!πιπ ! π δοι·ἱπιὅππιἰ,

Ζ θι·ε!επιιι! @!οπι ! ι ωπππι! ἰ π οοεπιποτπ;



8 ι>οιιπό2ι:

86 πιό νγπιιιιι·8π ΒονϋπΙιι πιιιο,

νειοππ ππιι Μπι πιω νπιπ - ι·ιοοε;

[Μω Βοοιιιιιπ ιο νΞιε πω! πιω Ριιοιιιιιπι ππιι

πιω δοτιπειιππιιπι;

πω μια -νιοιπειιιπ ιω·επ πιω πιω Πιοπιιιπ ππιι

ιπω ΕοπΒιιέπι·ιιιιπι|

πιω ιιπωιιπιιιπ πω] ιπω ιιιιιοιιιιιιπι ππιι ιπω

ΗιιπάιπΒιιπι;

πω Ιει·πιιοιιιιιι ιο ι·πε ππ‹Ι πιω Επει·ι·ιιι€πιπ;

πω Επιοιιιιι πιω πιω ιπιιι€ιιπι ππιι Εεγριιιιπ;

πω Μοωιιπι ιο Με πιω ιπω Ροι·πιιιπ πιω πιω

ιιιιιιπιπεςιιιπ πω] ΜοωιπΒιιπι,

Από οπΒιιπ‹Ι Μ3“π·ΒιπΒιιιπ :ιπά πιω ΑπιοιιιιιιιΒιιιπ;

πω Εππιιιιγι·ιπΒιιπι ω πι. πιω πιω Εοιιιπι

Απιι πιω ιετιιιπ πιω ωιιιπιππιιπι.]

ΑΜ ιο πω πιω Εοι·ιπππι·ΐο ιέπιιο Πιι·πεο;

πιει ιπϋ Οοιεπ:ι οχιιιππ πιο Δοιιω,

8ο πιο »επι ιοιπιέιιΐ, ιιιιι·πι·πι·οιιπ ιι·ιιιππ,

()π ιιιπιιι ιιιιιιιιιπιι νικ ειπποιοε πω.

Πεποχι·πιι ποιέπιπι παιιιιποι ήπιο;

Τιιοπο π ΕπιιΒιιιπο οιι πιω Μάι:

Μιππιπ ιιιιιιωι·ιιιιπο, ΙΜ π ω ιιιπιπ ιιιονοπι.

Πέοιιιπι ιο ιιέειπο ιιιιιι., πιει πι πιο ιοπιι ιιιι·εϋπι'

Μιιιοιι πιω πω, ιιιπι ιιιιιι·πιιιππ;

Απει ιπιέ πιει Επιιιιιιιο οιιιιοιπο Γοιπέ5πι,

Πιιιιιονι5π ιιιι€ιπιιιο, πιω Επωι·γποε;

Ηπα Μ' Ιεπετιο @οπο Ιοπ‹Ι πω, :

Τιιοπ ιο Με εοπεο Μπομπ εοϋοωο,

Ηνιιι· ιο ιιπτιοι· πωπω πωπω «πω

θοιιιιιι·οιιοπο ονϋπ @ο Βι·ι·ΙΙιιιιι.

Τιιοπ πι $οιιιιππ εοχιππ ι·οοι·ιιο Μ· ιιποι·ιιιπ

διδιωιιιιιπο εοπε πιι0ιοπ,

ΗΙίωο π ιιιέπι·ρ:ιπ ιιιιπω!ιοι· ενιπεεωο;

Ί`ιιοπ ιποπιΒο ιιιοιι, ιπιδιιιιπι νιοιιοε,

Οιι πω· ικιπιιπι ει·οιιπιπι ι·οπικοπ:ποπιι,

ι δΧΊοοιι:ιπιι ι ιΉοεπιιπιπι ι ρπιιει.ινοιπ νΉοπη;

[Ζ διιοιπιπι ιιιιοιπ ι π Ριιιιππιι ι ι Βιιι·ιιιιιππιπι;

Ζ ννιιιιιιππιιιι ιποι·πιιιιπι Βιιοιπ ι π ι..οοπππιι ι π 80

Ι.οπ8ιιπι·ιιπιπι];

[Ζ ιιοπιππππιι ι π ι·ιιι·ιοέοιπιιππιι ι π Ηιιπιιιπ

€πιπι ;

Ζ ιπι·ποιιιπιπι ιιι·ιοπι ι π Αεεχι·πιπι;

Ζ Ειιι·επιπι, π ιπιιππιι ι ι·ζιςιρι·)·:ιππιπι;

Ζ Μειιππιι ιιι·ιοπι ι π Ροι·εππιι ι 2 πιι·ι·πιππππιι

ι Μοωιπεπιπι,

ι :ποινιι π ιιι)·ι·πιπεππιι ι π Αιποιιππππιι;

Ζ Επειιιιιγιιπππιι πωπω ιι Εοιπιπι

Ζ ιπιπιπι ι ωιιιπιπππιπι ,]

ι ιιιι'οιιι π Εοι·πιππι·γιιιοιιι να ιιπιιιιιιπ ι·πιιο;

ννιππ Κιόι θοϊόιν, ιιιπιο ιποιόνν Βι·οποιηοιι,

ΒΧ! ιπι Ροιμοοπιιγ ιιπΗεπιπι, οικιπι·ηι πιω 90

ριοι·ποιοπιοιπ ,

π· Μόι·)ιιπ πιο πωπω οεπιιν ιδοιπ

Οιιιιο:οιιχοιι Ριππιπιιη; '

Πιιιοιπ πο ππ Μπεποέύ ιὶιιιιιἔιιποιι·ι

Μοιιιιιιιι ιικιοι·ποιιπιιιοπι, Βιιιι ποινι6οιΙοιπ πο

ιιοιπ ,

Πιιοοιιπποπιιι, νιιιιππ·ι·οιιπ ιοεο, ιιιιιωπ πιοιπιο, 9ὅ

Οιοπ πιοιιιιιο πιιιωπιπο, μπι ιιιχι·Βιππόιν;

Α ινιοιιγ επιιππ πι” ιπι Μπι ,

Κιόιοινπ πιω” οόι·ιιπ Επιιινιιιπι

Μι οιιιινιιιιι ι·οηιοπιπι·ιπιιγ πιο Ρο πιιοιιι ιιιιιιποιι,

σοι-πω @οπο πιω( ιν Ριοέιιι, ω!)

(Μπι: πω! πιοιιοοιπ :πωπω ππιεεοιπέιιινεππ,

ΖΙοίοιπ πιι·οιιιπ ιιιοιι·ιππιο π· ιπι·πωιιο άπιόιν.

ίω)·έπιχ επέ οιιπι, ιπ ι Βιιιιιιιι€, πηιιοινππ ιπο

ιι·π ππ οποέό ππεποπο

Κι·6ιπ ιινι·οιππι‹ιοΒο εριοινπό ιιοοιοιι,

πωπω τισ πώ· ιοπ ιιοιιιοιπιπο,

Νπιπποεπε πιοιιι πιππόιν ιιιιιπποπο ποιο:ι



ετιιτ:ινιικιι. · 'δ

ΐστόιιτιι 8ΡΓΕΩ00Π , Πιό ΕΜ «ει σόόΒσπ,

ΤΒΞΗ Βἰ πιπΓι·σ εσπἔ ε:τότ:ιπ Μέ ΒΡτόσπ.

ΤΒσπ:ιπ ισ Β:ιΙπσ ΕπΕσπΒνδιιτΓ ΜΒΜ Ησισπτι,

πο 8σΒω ισ Η ειόΒόΒειπ ιΒιι ειπεισειιιιι.

ΤΙΜ Με ιππ - τϋστσό Εστπιιιιιτισσει:

Ησ‹ΙΒσιιπ εσΒισ ισ ιιπό Βσόόστ:ιπ; ειπό Ποτο

Βπέ:ιτ:

Εττιστο:ιπ 50ΒΙσ ισ :ιπό πισω; από ΕίιειΕ8σωιι,

ΒτιΜπσ ιιπό ΒΜπτ:, Βἱόστ Ππνιθπσε;

Μ» δεσσειπ εστω: Κ: από Βσσο:ιπ, εσόΓσιιιπ :πιό

ΊΊιϋσιιι·ΐο ,

ΒϋιιόΒστϊσ :πιό διΐσττιπ, ΗΒόΒσ :ιπό Ιπτ8στι

Πισω;

ΕΜν)·πσ ΜΒΜ ισ Από Ε!ειιπ, ΕΒοΒιιιιπό :πιό

Ηιιπ8ότ,

Από ΙΒ:ι ι·Ισπττιπ ἔσότἰΒΙ ι·ιό!ι ΜΪτ8ἱπ8τι.

Υιι"Βστο εσΒιο ισ από Κετπιιιστο Πτι-στι; ΙΒεπτ

Με σέ πιό;

Μ! ΤΒσιιπσ ΒτΞιιΙΙιτι Βετο Βόιιι·όιιπι ενϋστόιιιπ

ΥπιΒ πιω - τιιόιι ι·σι·8:ιπ εοϋ‹ι!όσπ

Ειόόπε ΜΒΜ - τω! Ασό:ιτι ΒΞόόιιπι.

Βσ:ι!!ιστσ εθΒΙσ Κ: :πιό ΒσπόΒστο, ΠιιιιιεΜπ ειπα!

ΟιεΙΒστε,

Υιιιιιπισιιι :πιό Ρτἑσό!ισι·ῖσ, νιιιι8:ιπ Από Πό

σπιτι;

125 ΝΕ νιιστοπ Πιό! 8σειίό!ιτι ΙΒιι ετιεπιστωτι;

ΤΒἱἔιόι Μέ Π: Βιντιπ πγΒει ιισιππειπ εοϋσΙόο.

τω - σιϊ στ” ΙΒιιπι Ιιεύρσ ¦ινῇιισιιόσ

Πέσε ΒισΙ!σπόσ Βιιτ στι Βτστπσ 1Βϋοόο;

ΜΜπ ιΒΞιτ νδΞσΙόσιι, νιιπόπιιπ 8σιόσ ,

130 Υϋτιιτιι :ιπό τῖΐιιιτι, νυό8:ι :πιό Ηι1πιτι.

8νό ισ ΣΒΒΕ ε)·ιπισ σπΐσιιό οτι όιΞιτσ ίστιπσσ,

ΤΙΜ Μέ ΒιόΒ Ιέστειετ Ισπό Βιισπόιιτπ,

δέέ ΙΒιΞ Βιιιι θσό εγισότι Βιιιιισιιιι Με

Ποπιιτπιππι Ρο!. Ματ.

$Ισιντιπιι πι6ινόσ, όσΒι·πσ το τοευττιισιτισ,

2ο ιιισό)· ΒσΒει1εισι ρισέπι πι,σεδριοΙι.

ΜεΙσριιισ σΒεπεό!'οπι σιόγ Και] ΠσΙσπ·,

Πορτ1)·π·ειΙσιιι εισ σότειό συκωτι ο πιιιε2σισέ!ι

π·8ησΒ.

Β)·Ι:ιΙσ ι·ισε:ει ινσισιιιιιι Εσππειπι·)·Κιι:

ΗσιΚσ ιιιιιτισιιιιΙστπ ι ΒσειόσΚσ; ι ΗστσΙιπΒόιν:

Επισι·Κσ πιιτνισόιιΙσπι ἱ Ρι·ἱόΙσ ; ί (Μέσω,

Μ:ιιιτσ8σ ι όστιτσιι;σ, σιτε Ππιιτσπει;

δυΚΚσ πιιιι·ισιι:Ησιπ ι ΒσΚΚσ, από ι Τσο

ότιότει,

Ηοσιιστ)·Κ:ι ι δι·ΐσΚσ, ΗΜ ι ΙπΚεσπισσινει;

ΕειιΒι·ἱπει πιιπ·ιστΙ:ιΙσπι ι ΕΙεσ, ΕΒσΙπιιιπ‹Ι:ι ι

Πιιπ8:ιτιι,

Ι Β:ιτό:ι ότιιέ)·πσ ρτιοοινν Βιχτ8ιπ8σπι.

Ύνιι!ΓΙιστει πιιινἰσιιιειἰσπι ι ννχτιιιΒοτει Β:ιτόιο

αφτο; πιω), Μπι ιτ:ιΙΚει πιο ερσσηνιιἰιι,

[.σσι εη·ΒΚισ π·στεΚιι !.π·:ιτόχπι πιισσ:σπι

Χάο ριιεπη ννιέιιιι8ιω Βτστιἱ6 τω”

διεπει πω] Βιόπιστπ ΕΕΙσιτηττιι.

Βσό!ιοτ:ι ππινισό:Πειιι ι ΒσπόΒεττι, Βιιτπεπιπε

ι (ΠεΙΙιστει,

ΨἰΙστῷΙιΙιιΞ Γτοοόση·Κιι, ννιιιι€9 ι ΙΒιιιισ;

Μο ΜΒ Ισ πιιτροέισόπισιει ι ‹Ιτιιὶ›·ιι)ι όινστεΚισι;

Με: οισΙ:ι‹Μ (Εσι·υπαπη;Κιι) πιιιεἰειΙσπι @πιω

τη·τιιισπισ.

Βιιι·όπσ ο:σειισ : Ρσετσό Πιιιιιιι ι Βινι2όσιτι

Ι.σσιεό Βτεσσιεισχ όιΒγι π· ιιιισόΒε ιιτιτόό;

ΒσΙι:ιιτι·σινισ Μπι «παπι, Ζἰσισττι εΕτσιπι,

ΜΒΜ ι πισινιιιεθ.:ιτιιι, ννιιιΙΒιι ι Ηειτιιιι.

Τότε Ισ :πωσ πιιτισιισό:Ποιτι ιν Ρσότόάγ,

Η π:ι1πιιι$η @και υρι·:ιν·ι:ιισσχιιι εισπιισ

'Πτι, Κισι·σεσ Με ιιπ ιΒιτνει, ρειιιεικν:ιιπι Βιότ

Κἱειιιι



Η! ΒΕΟΠΧΑΐ ΒΑΨΑΒΒΕ!.

Το εο!ιοε!ι!οπιιο, ιποιιι!οπ Μέ πει· !ϋοΓει!π.

δνε εοι·ΐι!ποππο Βοεοπερπιπ πνέοι·ΐει!π

ί!!έοπιοιι Βιιιιιοιιε @οπο Βι·πιιι!ε Με;

Τπέει·ΐο εοοΒιιι!π, τποιιονοι·ε! ερι·οοει!!ι

Βνπι!ο Με οι!πι!πο πσι·ι!π; επιπιιο Βοιιιθιει!π

ί!!ι!τ!ε ε!οέινπο, εποπιιιι ππ!ιιιοέινπο,

εεε πι!! @το ι!πΒπι!!ιο ν!!!ο «Μπι ει·ιπινιπ,

!ἶοι·!εοἰρο Ξι!”πεπ, όι!π ιιιιι πι!!! δε! ει·ϋιιι·οι!!ι

!.ιοο!ιι επι! κι εοιιιοι!; Μ' εϋ Βεν!ι·004!!ι,

!!ειΓει!!ι ιιιιι!οι· !ιοο!'οππιπ !ιοε!ι!εεΕπο ποιο.

ΘΕΟθιΒΑΓ

!!ιει!ιπ5, πάει!! ννο!ιιο !ιοο!ιε.

Τε!ι !ιι·οοιιιο ιν !οεεο!ι ινοι!ι·π]ε

ΒΡιοννεον πω:: !πι!ι!ιἰοπ !ιι·ιι!όνν ιν!ο!ο ;

ιιιωπ οιοΒο ππ Μοπει, ρι·ενν!ε ε!οινιι @πιπ

οηιιιιο,

!ίε!ι!οΒο οιεειι πε ρο!ιιι!ιι!ιι ιι!πο ρο!ιιοον;

εροι!νειε !ιοΒοέ,

Ζιιεινοο ειι!οννόιν, ιι!οεπεροπο ιν ‹!ε!!πιο!ι,

Μ” μπα! ι!ιπ!)·ιιε ιιιιεινο ο!ιοο οροιν!ει!εο,

δι!εο!ιο!ιιιι που” Ιιο!ιι!ιι, επ ε!ο ιι·εινε!!ιο

ικεπτειέιι!ο »ν ροεει!εοπ ,

ένι·!εΙΙο ἱ @οδο ειιο!οιιι; πιο ερι·πιν ο!ιννε!ο

πιινο!ι ι!ο!ιοπε,

Με πω! ιι!οποιπ ιννεο!ιο ιι·ιινιι!ε ε!οι!2ἱπο.

ΒΑ!!!ΑΒΒΚΙ.

[ειιο-ειιο.ι

!!ιεοιπιι!ο οΜιιιιιιιιι οι ιοποιιιιιιι ει! ειιιιιιιιιιι·ιοιιιι

Μπι ιι!ιι€ειιι Βιιιιιι!ιπ. !επ επιιι πω ρι·ορ!ιιππ!ο

ι·οε ι·οε!ι!οιιι. !ὶπ!πιιε !!ειιεοι·πιιι, εποε ποοιιιι!

Νοι·ιεπιι·οε!, ππἰ ι·ο8!ο, ιπ πω! εππι. ο!ν!

@Με !.ι!!!, πω· ι!ποοε εποε πει·ι!ιο. νπ!!ο! !π

ιιπε ο!νπε!οε ΧΟ!! οι ι·οο!οιιοε !!!!. !ε!πεε εε!

Ρορπ!πε, επι πεποι ο!ν!!ει.οε πι. Ρι·οπο !!!!ε

ι·οε!ι!οπι πποε ποοιιπτ Βο!ποπἰοἰ οτ δπιο!ι!!ιι€οτι

οι !!!οι!πεπι, πρ! !ιεποιιι ο!ν!!ειοε Χ!. @Με Π

!οε επιιτ, οιι! ποοεπιπι· !!ο!ι!'ο!ι!ι, ου! πεποιιτ

ο!ππε!οε νει. @Με !!!οε οετ ι·ιι€ιο @ει ποοε

Επι· $πι·πι, ιπ οπιι ιοΒ!οπο ρ!πι·οε εππΕ, τιπει

!ιιιποιιτ ο!πι€ει.οε π. .!πιι€ε !!!οε επιιι. @σε πο

οεπιπι· Τε!ειιι!π2! πώ πεποπ!: οιιι!!ειοε Χ!!!!. Βο

!ιο!ιιιει·ο πι (με εππτ ο!π!!ειοε Μ. π!ει·πει·!ἱπε

ποπ! πωπω Χ!. νπ!εει·π ι·οε!ο εε! ιιιιποπεε

ο! ρορπ!πε ιιιι.ι!Επε !ιεπειιε οἰπἰιειοε ν οο οποι!

πιπ!π!πι!ο ιιιεεπε οκ ο!ε ε!! ο! ιιοιι ε!! είε οιιπε

οιπιιε!οε !ιεποι·ο. Πει ρορπ!πε πποιιι ιιοοειι!

Μοι·ο!ιεποε, πιει! πεποπϋ οιππειοε ΧΧΧ. Με επιι!

ι·οΒ!οποε οπο $οι·ιιιἰπεπ! πι !!πίππε ιιοειι·ιε. πι

εππι ιιπ! @Με !ειοι·ιιπι !!ποε ι·οε!ι!οιιι. θειοιεπ

πω πι ειπε ο!π!!ενοε ιι!πε ππεπι Ο επιιι. Με

!οιπ, !π οπε ο!π!!ε!οε ι.Χνιι. Ρ!ιοιππι! !ιεποπι

ο!πἱι.ειοε ΠΟ!. Τπει!οε! ιι!πε @επι Π!! ιιι·πεε_

!ιεποπτ. ί!!οροεπι, !π οπε ο!π!ι.ειοε οποσ επι

πο επιρ!!πε. Ζπ!ι·οεπἰ πεποπΕ ο!ιιπε!οε οοοΧΧν.

Βπεεπ! πεποπτ οιιι!!ειοε Οί!ΧΧΧ!. $!!ποι ι·ο8ἱο

!πιιιοπεε, Ρορπ!!ε οι πιπ!ππε πιππ!πεε!ιιι!ε. ΒΙε

ι!!οἱ πι ππε ο!π!τετοε ΒΧ!!! Ρορπ!πεππο !ιι!ὶπἰ

Με. Βοππιι·οι! πεποπ! ο!π!τεΙοε Χ!). !!π!ι:! ρο

ιιπ!πε ιππ!Επιι, ο!πιτειοε !!ΠΟΧν!!!.Νοι·ιπεπι πε

!55

ε! Μ)

ιο



ννοι.τετιιιν. ιι

ιιοπι οιιιιιιιιοε ι.ιπιπνιιπ. Αιιοι·οιι Μιιοπιπιάνω

οοριιιιιο ιοπ·οοιεοιπιιιο. Επιιιιι·ιιπιιοι Μιιοπι οιιιι

ιπιιοε οι:ι.Χιιι. νιιιιιοι·οιι ΜΜΜ οιιιιιιιιοο

ποσα. Ζοιιι·οιι Μιιοπι οιιιιι:ιιοει ποιοι. Ζπο

π; ιιιιιοι Μιιοιιι. οιιιιιιιιοε Ι.Χιπιιιι. Αιιιι·οιπιπι Μιιοπι:

οιπιιιιιοο οπι. ()ιιοιιι·οιι ΜΜΜ οιιιιιιιι.οο ΟΠΕ.

ι.οιπιπι ιι:ιιιοπι οιιιιιιιιοο Χονιιι. Τιιιιιποιι πει

Μπι. οιιιιιιιιοε οοι.νιι. Ζοι·ιππιπι, ιιιιοά ιιιπιιιπι

οπι ι·οΒπιιιπι, οι οκ πιο οιιποιο Βοπιοε δοιιιιιο

ιο :πιο οκοπ·ιο πιο, οι οι·ινιποιπ, ιπιοιιι ιιι'ιιτππιιπι,

άιιοπιπι. Ρπ·ιοειιπι , οιιιιιιιιοιι Ι.ΧΧ. νοιιιπ2ιιπι ,

οιιιιιιιιοιι ΕΧΧ. Βι·ιιιι πιω: οπι ιιπάιπιιιο, οποιο

πιο Επι” οι! Βιιοπιιιιι. νιιιιππιιοιι·ο. απο, οι

ιιιιιιιοπ Ο. πω. ιιοι·εάοι·οπ. ι.ιιιιάι. Ει-ωιιι. 8ο

ι·ιιιιιοι. ιιιιοοιιιπο. ιιπΒιιι·ο. νιιιοιιιπο. Βιοοππιιπο.

οιιιιιιιιοε Χν. ιιιιπιιιοι οιιιιιιιι.οο ΧΧΧ. ι)ιιάοεο

εοπι πιιιωωι. ΧΧ. ιιιιιιιιπο, οιιιιι:ιι.οο ΧΧΧ. Βο

ειιππιπο, οιιιιιιιιοο ιι. νοι·ιποπο, οιιιιι:ιιοπ Χ.

ιιι·ιιοπιποο, οιιιιιοιοο Χι.. Βιιριειπιπι, οιιιιιιιιοε

ΧΧΧ. Οροιιπι, οιιιιιιιιοο ΧΧ. οοιωιππ, που

πιω ν.

Βιιοιιι ποπ ειιπι πιιιιι εοά εοππιππιιι.

πω» ποπ άιοιιπιιιι· Βιιιιιιπ·ιι, εοά Βοιιιπ·ιι ο

Βοιο ιιιινιο.

ΟΤΕΒ.Α Νιιπινποεκπαι0 Ι νιΊιΙιΈ'Β'Ι'ΑΝΑ [ιιπ·ιοά 900.]

ΡΒΒΙΡΕΠΒ.

Πι ινιιιιιππι ειοάο, ιιιιιοι ιιο 8οιοι·ο οι ιιιοάιιιπ,

ιιιιοι πο νοι·ο οπι Τιπιιεο οπι ονιιιπ άειδππι :ιπά

πιιιιι.ιιιπ. Τιιιοιιιιιιιι εοιρ πιο οιιιπο ιιιοΒ νι·ποπ

άο ιιπάοπ· εο8ιο. Ψοοποάιιιπά ιιιιπ πιο οπι

οιοοι·ιιοι·ά ιιπά οπ ιιιοοιιοι·ά ιιιπι που. ιπιιιΒιιιιιπά

20 :πιά ιοπιιιπιπά ιιπά οποιοι- πιπά Βοοποε. Απά πι”

ιιιπά οειιι ιινι·ιιά ιο ι)οποπποπιπ·οιιπ. Απά ιιιοππο

Βιιι·ιδοπά:ι ιιιπά νιοε πο οπι ιποοιιοι·ά, επι ιΜ

ιιιιιιιιιιιιι ιιιπι εν" (ινπιπ8.

ι)οππο :πιο Βιιπ·δοπάει ιιιπάο νιιοι·οπ πει ιιι:ιε

23 ιιιπά πιο ενππιο Μιοπο ποποει Βιοοιππι;ιι οΒ, ιιπά

ιιοοι·ο, ειπά Εονιιιπά, πιπά (ιοιιιιιιπά οπι ποιο

ποτά. Απά ι;Με ιιιπάο ιινινιά ιο Βνοοπ.

Απά ννοοιιοά ιπιπάο νιοο πε οπιιπο ναι οπι

ιιιοοι·ιιοι·ά, οά ποιο πιπάιιπ.

30 θεο πω» ιο ενιάο ιπνοοι ω, :ιπά πιο ιο πι

ι'ιιιιι:ιπά πω! ιιιιοοποάιειπά. Απά ιιιωι ινιιιπι‹ι

ιιοιιιπροά ιο Βιιιιιππ. Απά εοο πω: Μπι οι

Κινιιιι'ειιιπ Μπι, ὶο νννρινπιικνειιν π Ηιοάιιπι

(8πωωινι ιν Ρι·ιοοιπινιι ιιιοάπιιιιι άπι ι ποον ραν

ιινι άο πω, ιοπιπι:ιο πιορτιοοιιιππιο. Α πιιιιι

ιππινοπο Επι] ννιποά6νιι πιο ρι·οννο, πο Ιονιο

πιέ ιπιπει:ιπάν·ο, ιποιειπάνο, πιιππο ι Βιιοπιο.

ινωνδιιιιο ιπέ ιπι·πιπν ιο άο Ππιπιι πιιιοιιι. Ριν

π:ιοοπιιι πιο οπο; νοοι Ρο ιοιι·οι ειι·οιιιο Βιιπ·

Βοπάιιιιιππιν:ι, Μοτο Μι πισω ννιιιεποεο.

Ρο Βιιπποπάοι:ιπάνι ιιιιιιιν·ιιέππν πιο άο ιιοπιι

πινοποι ΒιοιπιπΒιι ι ιιιοοπ·ο ι Ποινι:ιπάν·ι ι Ποι

Μπάνι Ρο ιοννοι οιι·οπιο. ι ιιοιπιπι ιο άο δενω

άόιν π:ιιοιν.

Α πιο] ιΝιποάοιν ιινι Μπι πιιινοπο πο Ρι·ιικνο,

:ιι άο ιιιέοιο ννιειν.

Μπι ιιιέ νεοι Μιά ιιιιι·άπο ινιοιιιιι, οι Μιά

πιο ιοὶν ιιι'ιιιππιινιι ι Μπι ννιποάόιν. ννιιιιιιι

άνει ποιών άο Εειονν. Μπι πιο νννοινιινιι



Η Ή!Ε!.Κ!.Λ!..!·'Η.ΕΠ

Ψοοιιοι!!ιιιιι!, πιο! πιο πο Βεπιποι·ο. Απο! εο !!ε!.- 2 Πιο-ιο ν!!!ιιοι!οιν, πι πρεπει ι;!ο πιοπ·ιιι Εειοιι·,

ιιιοι·ο ο !ιιιι·ιι ΗΠοπιο ππι!ο οπο.

Βοπιιο οποιοι! Μπιτ οπιειιιιι οι Εειπιοι·ο, ο!

Ποιοι ιποι·ο πιο Τι·ιιεο ειιιιιι!οι!ι ιο ειιιι!ο. Απο!

οιιππιιι! οι επιπιοι! ἱπι Εειπποι·ο. !!!!.πιο οπιειοπ ο!

Επιει!πιιιι!ο. Απο Ψιε!ο ειιι!ιιπ οι' δ'νιιιοι! !ιιπι!ο.

Απο! ι!ιοιιπο !ιοπιππιι! ν!ε!ο !!!!πιπ !ιιι·ο ππιπιπιπ,

οπο! Εεεε! ο! ι!ικοππ πποι·ο νοεπ πω! ποπ! οιι επο,

Γοπ·ι!)π οι τοπιο παει ΎΜε!πιππιιι!.

Μόι·οπο πιοι·ιο Εειύιν πιο πιιιιιιπιοι ριοιππιέοιο

ιο!! ε2οπ·ο!ιιο.

!)οιοιπ ιηι:ιι!ο οι! ιι·εο!ιοι!ιι !!!!ποπι ι!ο πποι·ιπι

Εε!ύι·ν, ο πιο” !ιι·τοοιπ απο πποι·2:ι !οτ)· !!”ιιιιεο.

! ι·πιιτοπι ι·ιπριιι!ιιιιι ι!ο πιιοπ·ιο Εειοιν: !!!!ποπι το

ινεο!ιοι!ιι οι! Εε!!ιιπι!χ!, πι !!ι!!ε!πι τ ιιο!ιιι!πι!πι τ

οποιο !!'ἰποι!όιι·. Το Με Ψιε!πι οι!!ιιοι·πι !!!!ιιι!το

πιιτνν!ε!ω ι νηιιιι!πι τ ιιιοπ·ιοι (Μοτο) οιι τιιι·!ιοι!

ιιιόδοοο ι!ο πιοπ·επι, ι!!ιιιοΒο τοπιο πο ποπ πο

οπο.

ΚΒόΒΔ ΔΣΕΒΒΒΑ ΟΓΙθ θιΠΙΠΙΑΝΠ.

[87!-θθ!.]

Γι·πιοι οποιο ίΞίι Βπιπιιἰε ποπ οι!ι Πιο Πιο δίι

(εδο νιι!ι!!ι οι' ι!ιπιππ !ιοοι·Βο Πιο ποιοι πιο πω,

απο! !ι·πι!!ι ι!ιοππο ποιπι!!ιπ·ι!ιιο οιι ι!ι51ε επιι·εοοεοε

Βιιι·πι, πιο πιει !πιπι! ίπποι επιιι!ι!ιι!!ι, πιο ιιιπιπι

Βι·μιο.πιιι Μι) από πιο είιι!!ι πιο Ποπιιο Πιο(τοῦτο οη·!ππιο ἰε ιιοέι!ι Ποιοι: οι !!!ποε, πιο! πε

είι!!ιι!!ιοπι οίιει ιι·ποιιι!ο που Νοπ·ι!!ιιιπ ()π·οοιι!πιιιι!ο

οι οπ ι!ιοπο ΐοπιι!ο!ειο) οπο! ποι·ι!!ι ύι!!ι ι!ιοπο

Βιιι·εοο8ο, πιο ποιο (!νϋπεπο πω, !πππιιιι !!ιέ!ιιι

εππι!οπ ιπ:ιιιΐο:ι ι!ιοοι!ο; οι: πιο ιποπι παπι δε!!

(!οτιππιπιιι.

Τ!ιοπιιιο πιο πιοι·ι!!ιιιιι!)οιιιππι κινιπ!πιο πω! Μέ

οίιειπιπ !!ϊπο ειπι!οπ Επιει!”ι·ειοοιιπ; πω! ΜΕ εύ

ι!!ιπιπ !ιἱπιι ε!ιιι!οπ 8νιοΒιε οιι όι!!ιππο !ιϋπι!!”ο πωπω

Μ !)οπιι:ι; οπο! ΒΕ είιι!!πιπ !ι!πι (ευ. Πάει-πωπ

οιιι;πι) απο ιο οίιε!πιπ ειιιιιοπ ΒιοΒιι!!ιπποιο; εο οπο!

πιο πιο Βοοποε!ιιιτ!ι ποπ; πω! ποιο Μέ οίιειπιπ

Μπι (ω. Εάει.-Ρι·πιποιιπι) εΞπιι!οπ Βοπιο, οπο

ο!ιειποιπι!!ι ειππ!οπ 'Τ!ι)ιππειιε; οπο! Μέ πιοι·ι!!ιπιπ οι !ιιι ρο!ιιιιοιιοοιιι ινεο!ιοι!οπ·ι πιιοετ!ιπιιπ Το

Οι! ι·το!ιπ Ππιοπιιε πο !οπο πιτ ‹!ο Βοπιι, πιο),

πιο έι·όι!!ιι ειιοιο πει @πιο ιιι·ιιιιο! Απο, ο ρο

ποπι πιο ρο!πιοο ιι·ριιι!πι οι οι!ιιοο;ο οοοπιπιι ο!ι!ο

ινιιιποοι;ο οπο! επ·πιιιχ !!ι·ιπιιιπι!πι; ἱτιιοινιι πο πιο

!'ιιι!ιιιο πι! ι!ο Ώσπου, !ιο6η έιιόι!!πι 8ιι°0!ο ιν

!ι!!.ε!ιοεο! !!οπιι πιπιπιιο, ιι!πιπιο οιι ιι·εο!ιοι!, πιο!

πιοοππι εΕπ·οιι:ι (!ιοο)·ι, ι!ο πιοπτιι επ·ύι!τιοπιιιιοπο -

(!!”ι·πιι!ε!εο!; ιν ειι·οιιιο ρο!ποοιιο! πε πιἐ ι!ο

οοοπιπιι »αποφ !(ινοιιεο, οποσ η·ο!ι @ποιο

ιιιιοει!ιο!πι πιπο8πο !ιιι!ι·, πι ινετιπει!ιο ω τοπικ

θοι·πιιιπιο.

Οινοἐ πιο ρο!ποο οι! έι·όι!ο! !)ιιπιι!ιι, ει οιι

ινεο!ιοι! οι! !!οπιιι πιιοει!ιπιππι Ρι·πιιι!ιοιι·ιο ιι·ει·!ιο

ι!πι, ο οι! ιιιο!ι οιι πιο!ιιτ!ιι!ο πιιιοει!ιποπο διννκ!ι!

πιο ι!ι·ιι€ιοπ ειι·οπιπο Βιιπο!ιι, ο τιιιιιιιοι! οιι ρο

!ιιι!οἰοινοπιιιι ινεο!ιοι!οινι πιι!οει!ποιει Βπιπποι·οιι·ιο,

πιο! απο !ιπ·πι_ῇιι,!ιιὑπ·ιι οπο τοπιο Βοποπε!ιιιι·ις, _

πι πιι·οειο πο νι·εο!ιόι! ο ιεππιππι! πιιιοει!πιιιπι οπο,

Μπι (ω. Εέιει-Ρι·πιποιππι) ειποοπ Επι!ι!-Βϋπικοπ; ! τοπιο, πι πιο πάπια: :οποιο πιιιοει!ππιιο οπο”

Π!



ΑΕΡΗΒΒ ινικι.κι. Η

:ιαιι Μέ αοι·ιιιιεια νιιειεια ιιιια (το. Βια - ι"ι·ιιιι

ειπα) ειαιιοιι ι·'ι·ιιιεια.

Αιιιι το ι·δει;ια Εειιά-διιειιιιιια α Κια ιιιιιιάιι:ι

ααα οι ειιιά Ρι·ιιιιιιαιι. Ααά ιιιιιαοα ι·δειιιοι·άιι

ιι ιε ιιαιι Κιιιά ιτε ιιιεια .Μαιο ιιει·ι ειαά Βιιιοιιιιο ειαά

ειπα ιιειιι Ποιιει; ιιαά ιιοι·ιιιιειιι ιιιια (το.Βειιά

διΞειιιιιιιι) α. Αριιι·ϋάο ειιιά αει αοι·ιιιι νιια, ιιιιέ

ιιιιιιιιιιοΙιιιια Και, ιιιιά Μέ ααα" ιιιαι (εο.Ειιιά

διδεικιιαι) α. ιιιιιιιιει ιειαιι, πιο ιαειιι Και! Βιιικιο,

50 ειαά Μια Και οτα ειιιαιιιι αι ιιιειι·οειι·ο.

Ααά Κι ιιιειιιοειι·ο ιιειιιιιειάιι το ιδειεια ιιιιιι

Τιιιι·ιιιςιιε, ειιιά Βοιωτια ειαά Βιιιι,ιιιιινειι·ο Κιέ

Κα, ειιιά το ειιάιιεια ιιιια σα Μαιο Μαιο Πο

ιο ιιιιιι ιιιιιι-ο α ιιιιιι ιειαά Βιιι·οαάι·ο ιιίιάιι οάιι

τα ιιοοι·ςιιε πιο αιιιιι Μαιο Και; ιο ιιιιιιιι κι

ι·ιιιιι ιιιιοι·αιιαι ιιοθειάιι ΒιιιΒιιιιι·ειι·ιι ιιιιιιικοιιιεοιο

ειιιά εατιι. Λιιά ιιιοααο το οειειεια Πιιι·οαιιι·εια

ιειαάο ιιοΒιιοαιιεια ιιιειιιι ι·ιΞετοιιαο ιιι Ριιιιτειι·ει

2ιιιειιιά ειαά το οιιειεια ιιιιιιιι ιο ι)ι·οοει Κιαά; ειιιά

Μέ οιιιειεια Μειιοειι·ο Κιαάο ιο ατα ιειιιά, ειαιι

το ειιειεια ιιιειαι Και ααα, ΙΜ πιο ]ιι νειιι·οιι

(ιοιιεια.

ια ιιοι·άιιεια οι'ιοιεια ιιιειι·οιιι·ει ειαάοα Παια

=χα ιιιϋαεεια, ειαά ΝΕ οίιοιεια ι)ειιιιαιδιιτοαει ειιιάοιι

ιιοι·ιιι, ειαά το αοι·άιιιια ι)ειιιιιαιιαοοιιει ειιιάοα

δωρο; ειιιά Μ! νιιιιιειιι ιιιαι (π. Πειιειαιδιιειιια)

ειαάοιι 8]·εοιο. Με ιιοιάιιειιι ιιοι·ιιι ιο Μιιιιιιιιιι

ιειιιά, ειαά οι αοι·άιιειιι ιιιιιιτιιειιειιιά ιο δοι·ιαοιιιιο

50 στα αι ιιιιοι·ειιε ααα.

Και! το νϋειεια Βιιιιιι-Ποαιιαι α ιιιια @τοσο

Βοε δειι·ια Πιο ιιιιιι ]·αιιιιιιεια ιιιιιι ιειιιιι Βι·]·ιιιι

ιιιει; ειαιι Μ! ιιοι·άιιιιιιιιιια ιο ως τω» διιι·αι Πιο

ιιιεια Μια θειεειι. Μιά το Μαη ιιιιιι ειιιά το

65 αοι·άιιεια ιιιαι ειαάοα Νοι·ιιιι-Ποαο, ιοΒάιιοι·σα ιιιειιιι ιιιιιι·εια ιιιιιάο αδ οα ιιιειια ιιέιειαάιιια.

Αιιιι το οέιειεια τα ειιιιιοιι Αιιιιαα, ειιιά το

Βειτοιι·ιο; ει Κιι ρύδιιοοαοαιιι τειοιιοάοιιιι Νοια

ιαά ιιιιοετΚει]ει ιιι·]ετοινιο.

Α αει τιιι·ιι6ιι οιι ειιιι·]·οιι Βιιοοιν ]οιιι ιι]έοιο

ΒΙΚΥ ι ι”ι·ι·ειιιαάκιι, ει Κιι ρύιιιοοιιοιαιι τιιοιιο

άοιι·ι τιειαιιειά ]οτι Κι·ει] Κιόι·]· τοπια Αα]τιιειιδι

ιοιιάο ι ι·τοέο Πειιιιι, ει ιιιι ροιαοο τιειιαιειά Και

οιοι·_κο!ι ΜΜΜ ]οει Και] Οιιοιι·]·ιόνν, ει Κα Ρόι

ιιοοαοιαιι ιι·οοιιοιιοιιι ινιιιοι·ιο, Κιοι·]ιοιι Πει

ιινοιιιιαι τοπια , ει αει ιι·ιιοιιύά τιιιιιιιειιι ]οει Και] ,

ιιιααιω, τινειιι]ι Βιιει·ιο, ει Κιι ροιιιάαιοινοιαιι

ινεοιιοάοινι ο]ιοάειι αιοι·ο Μοι·ειιη.

Α οι Μοι·εικνιειαιο ιιιει]ει αει τιιοιιοά οά Μαιο

'ιιιι·]·αςοιν ι θαοοιιόιν ι @το Βειιιιιι·οιν, ει ιιιι

ροιιιάαιο οιι Και, Ρο άι·ιι€ιο] ιιιι·οαιο ι)ιιαει]ιι

ι·τοΚι μια ιιειι·]ιαι]·ει ι·οτοιειαει]ειοει τα] Κιι μοια

άαιοιι·ι, ειι άο Βα- τινεια]:οιι Λιιιιτ. ι)ο ι]·οιιτο

εειιιικοιι μα· τοτοιειαει]ει ειιο αι·ειαιοο Βιιινειι·οιν ι

Βτιι·ειιιόιν. Ροιοιιι αει ινεοιιι5ιι οιι ιιειι·ι·ιιιι·ι, τ

ιιιαιιο] οποια· ριιετι·τι· ]οει Και] Βόιεειι·όιιι, ει

τιειαιιειά αει ιιτοιιόιι ]οιιι (ιι·οο]·ει. Α αει ινοοιιύά _

οά Μοτειιν ]οει Και] ινιιιιιι, ει αει «Μαι ποια

ιειά Πασχα, @τα ]ιιοι·ικο] Και (ιοιοινιο.

Κα ρόιιιοι·ιιοαιιι ικοοιιοιιοιιι οιι Μοι·ειιιιεια

ιαιοετΚιι]ιι Βιιιοιιιιιιοο, ει αει ιι·οοιιόά οιι Ποιο

ιιιιιιοόιν ί)ιιοι·ινειοι, ο αει ρι5ιιιοο οά ι)ειιοιιιιιι

ούν $οι·ιιοινιο, Τει αει τειοιιόιι οιι αιι:ιι διιε]ιιο.

δει ιιιιιιιοο οά (ιιιοι·ι·ιιιι6ιν μα. Και] ιιτιοινιο,

ει ιιει ρόιιιοο οά Κι·ει]ιι ιιτιοινιο ]οειι δειι·αιειογει

οι άο Βια Π]ιιο]εΚιοιι.

δει τιιοιιύά οά Ροιιιάιιιοιν]·οιι ι)ιιιιοτκΚόιν]οει.

οάαο8ει 0οοειαιι οιιιι:αιι]ειοοΒο Βι·)·ιειαιο, ει ιιει

Ρόιιιοι: οιι ιιιοιι ]οει οάιιος;ει αιοι·τει, Κιόι·α το

τα αιοι·τοια ιιειιι]·οΚιοιιι, ει αει ινεοιιόά οά αιι:ιι

ι αει ιιιιιιιοο ιιιιοετΚιι]ει ]ιόιαοοιιι Πιιιιοτ]εο]°,

οτοέοιει αει ειιιι]·ια ααα, οτοέοιιι αει ιι·]·ειιιιοιι,

ει αιι καιω 0ά αιοιι (ιιο!ιιιΙιιιοιοςοιι Πιιιιο:ις



Η Αι.ι·ιιππ ΨΙΕΕΚΙ.

ιιίιόιιιιπ Μπι πι .Μπι πιιιόιι ιιιιιω πό ιιπό Ειόό

Μ5:ιιιπει ειιιπ όιι:Ι.

Νπι·όπ-Βεππ ιιιιΜι:ιόιι Μ Μιπ ποιόιιιιιι όιπππ

ιόπιιπ ειπε πιιι·ιιι ΙΜ! ιπιιπ Μπι ΟεΕπιιι, ιιπό ΜΕ

πιιπαιιι Μπι εἱπόππ θεό πιει Ιϋπιιπ ειπό Μόι·ϋιΙπ

πε πι πω. -

θεό ιιιιΜιιιόιι Μέ ππι·όιιιιπ Μιιι όιππο γι

πιιπ ειπε έιιππ :ιπό νιππιιιιπ :πιό Βιιι·Βιιπόπιι,

ππό Μέ εύόΜιπ Μπι πἰπόπιι ΗιιΜόιιπ.

Βιιι·Επιιόιιπ ιιιιΜπιιόι όιππο ι·Ιι·ιιιι ειπε έ5ιιι·πι

ΜΕ νί5επιπ Μπι ιιπό $νέππ Μ! ππι·όΜιπ ; ιιπό Μ!

πέιιιιιιπ Μπι ειπό 8πι·πιππόπ, ειπό Μέ ειιόιιιιπ

Μιπ Βιιι·Ι'π.

$νϋπιι ιιιόιΜιόιι Μέ είιόιιππ Μπι όιπππ Με

Βιιι·ιιι θεό ειπό Ιιϋ πέιειππ Μιιι δπι·πιππιιπ Από Μέ

ππι·όιιιιιι Μπι Μπι· όιιι νόειππιι π (Μ5πΙ:ιιιό, ειπό

Μέ νέπιππ ιιπι·όΜιπ Μιπ ειπόππ πωπω - ίιππειε

ιιπό Μέ νϋεπιπ Νπι·όιιπιπιι.

πω; πιιπει!ιιιιιι 0ι›οιηωι, ει πιι ι:ιπδιιόπιπ πό

ππόι μπι ιιιἐπἰπ πιω ι ι·ιπέιθ πιιιιγοπ Βιιεύκι·.

Ρόιπππιιι Βιιιιπιχη πιιιιπ πει ρόιιιππ πό ειπ

Μπ π» ειιπιπ πόππεπι πιοι·εόπι, Μόι·ιι ποινιπ ιππ

ι·ιπιιι ΒιιΠχοΜπιπ, ιι πιι ινεπιιπό πό Μάι ιπιπε:Μι

Μό πω” Επι» :ι πει ρύιιιοπ Οππιι·χοι.

Εειπινἰπ ιπειιιι πει ρόιιιππ πό ειπΜπ κι ειιιιιιι

οόιιπι.ιπ ιππι·ειιπ πο ι ινιπαπ ι Βιιι·εππόγ, π Μι

ρπἰιιόπἰπ πό ιιἱπιι ιπιππιιιιιιπ Ηπινε!ιιπιπ.

Βιιι·8ππόχ ιιιιιιιι π ιιιιιππ πόππ8·π πιοι·πιπι πιι Μ)

ιππιιόό πό πιπΜπ, ιι Βιικπόπι πει ΡόΙππο ; :ι Μι

ινεπιιπόπινι πει Βιιι·ιιιππι, :ι πιι Ρώπα: δπι·ιιππόπ.

8ιπ·πόιιι ιιιιιιιι πει ροΙιιόπιο πό πιω πετού

ε|αι πόποιςπ πιπι·ειι:ι, ιι πει ινεπιιόό πό πω» Μ

Βιιι·πιιιιόι·ν, ιι πει ΡόΙιιππ πό "πι, ι πιπωι πιτσ

πχ ριιπιπη μπι Κνιππιιιπόγιι, π Μι ιι6Ιπποππιιιιι

εππιιπόπννι πό Μάι ιπιπει!ιιιι:ι ΒΜ·ιό-Γιιιππ·ιπ,

π πό ι:ιοΙιόό Νπι·πιιιιιππόπ.

φ



Ζ ΚΟΝδΤΑΝΤΥΝΑ ΡΟΒΡΙΒΟθΕΝΝΕΤΥ.

ο ΖΑΜ.μπτο 1>ωτο·τννΑ.

Μωβ

ΚοπεΙαπωι :παπα Ρο›|ι'σ·ο_οο›ι:ιοΙοο ο;μἰὶ Ρωρατοποάη, απο [απο πίαάι·οοο, οαοατ:.α, ί

Ζοὶ Μοά:.Π είς παπα θθὅ. παο|ιοιπαιιέε ο!ει:·αππο πω! ρστοιι·οεΙ:1ίι·Ιιι·οι:ι τιο:.οσιοπο ί απ·οδοπο πο

.φι·αιπαο!ι ριιοἰὶοαποοἰι ΤοοιΙοπα, α οαΜ:Ιο1 Ιοε:.ι·:.ε ΜοαππΙκέ ετα·;από!πα το |εΙόηποΙι Πο :.πιιΙα:!,

το.:α·ίιιςΙα :ο Μπι ασ ιι·_ποοἰεἰοοο οΙορ›ιἱα ααπιΕἰοιι·ιιπἰο το παιι|κααΙι. Παω το οέπάαΙο πω: ά;ἰε

απο οἰααιιἱο ορπαιυΙοοΙἱιοα παω α Μπα πιοιιαπ·|ιπ, Μοτο Με @που ίπηοπ οι: ποιό: ροοιπΙ:.α!

ί ιαφέει·ο!, αΙε ί απο ΜοροοροΠε·ίο πἱεπιἱ :.α_|αέιιίοδ.

Μεοαιοαπι πο πυεΙαρΜιέπ στα ποπ ο]‹·οιι·ολ·ἱ, Ϊ›σ·:._πιι·Ιαο:‹·:Μ Μπα ιοθα:!ια ἰεΙο£›ια Ιοέό παο,

Ποποαπ, Με ααΙαιτε, ἱέ ,πιο Ιίοπο!απΙ_π›ιἱα !_πΙΙεο :Μπα άεπ πο, ἱ Μία αρύ!ρασιππασοπο ρο:.οοΙα!ο.

?'πιοοΙο 1ο Ια! 26, ·ἱ πο ηρπ£ο ρι·:οοίο,οιι ο:αοα 8;ιι!εοὶ οπ οΜοοπ Μπι εα·οοο ιο .τἱ€οαο!ι, α·ἱο

ΙοεΙ›·οππἱο τι›π_πά σωο1 εα›παιαία_ξαο. Ρι·:._πειι·οἱἰ οοοΙο ιἰοΗαιἰπε ποίααοπιοέοὶ το απο” τινο_ἰ‹πι›ιο_|,

ἔοαΙοι·ο£ιοἱε, αποΙιἱ£οΜ‹›·ω πιω·οΗο], πιο Ιο π·Ιαού ; απο! Μ”. Με πιπἱς| ο·ο:.Ιοο!ο οπο, παο

α·ἱα‹ἰοπιοἐι·ἱ :ο ροΙἰ£ποο. Ροιοἰο‹Ιἰο πιο απο ποὶεοπἱεο ιιοαπαό σα σ·:.ατἰοιο Μέσω σωο]ςοο, α Μπο

α·οια ποπ σιδειαευΜπ ραποιοα! ]ο8:.ι·;α Μ ! ασ :Μπι 95.9, πω Ηοπ·οο έυοίοι·6]οοο ρι·απρααία.

2ο @ασ οαα.τοιυ ραΜ!α›ο ὐὶ:απ£π›ΞοΙεἱο £ι·αρἱοπε @Μο : τοεπιμο!ι .σπαει ού οα›·οαα·:,πιδοπίοπ

ιαοίαιΙοιο: Ρταοπια! απ ιυἱά:.ἱεό π: πααποαπ ί .οροποπιοιπ πω! .εΙω·οιπ ηπα οιοο_|ε·οο, Ποπιαπα,

Μοι·οοο @οποιο ια :Ϊποἱα ως” ‹Ιο εΙ›όἰιι·ἰ‹ιά:.α ;»·απ|α!; .τεὐι·α›ιε ωἱοο ια «πα-απ Ιπι:·;!ίιοοπο ρα

ποιυαπὶιι-οιποοο άοέτοἱαάοαο1ιἱα άοξαί το (Νέα :Πα Εοποέ φπα ειι·οπο ορἱοαυιο:›ι, ο παωι·‹πιοπι.·

Ο ιοτΜμΠἱε ροήεΜνο, πιασει ροέπποΙι παο τοποαιωύπο. Ψ πίσω τοαιοοαπασ απο παο τω»

6ο άο ο·οο!πορτιοαο παω; πα!εέα, οΙ›ἱοπ|ο εαοδοαπιίο ἱ ιο αΙοοεπι|σαοΙι α Μ” ρει:Εο!ιι·ιπ:ι :.οΜπαοε

Μία, πιὶαποιυἱοἱο: ΡΞεο:.οποοιι·, Βαέ, Βο!οαπόω, πατατα, δαπαι·απόιο, Πα!πιαΙοιι·, δπι·οὐ‹ιΙοιπ,

δοτούτο, Μωπούιυ, "?οο!ιοπο πο., ροαα_|αο οέα|εατιν:, ο πία!είοοπ @αμα το οιαοἱπι αποφ

ιοίααοπιοέώ ο Μι ροι·Ιιοαιωιίιι, :.ἱςῇαοΙι ό οααοαα_|αο|ι. Πα απ απ: Μάι οιὶροιι·ἱααπἱα παοποτυέ

οοποπια σιοπσοπΙκΙαΙιι:·ο.· δδ”οατ·οιι» ::οιυπε ?'ατ·παπιέ, ΡπαΜαπιὶ Νἱοι›ιοοτο, Ποσοφυούω ΡαοπιιιιΜαοισό,

α ο_|ο:.π:.πο ιιαοια τι Ιίοι·ρα£, ροπαα υπο Ικα οπαπἱ‹·οπι πίεπιίοοΗπι πο:4οία.οα]αοα πο, α 50 ἐπὶ

αι·ο_αὶ θα ίΕοι·:ιςοο πωπω οαΜα!οπο, παππού.: Μιἱοπἱοπι ννωιοπ-; οιαΙἱ Παω δ|ιι·οοαι·πί, α

πο οιεξέοί έ δοτοΞί.

Ζ περα αιἱεἰα ιιο£ςρπ Ια!:ίο, πο” ο., ὐαιιἰέ ιι·ρ›·οο£ ασ παπα” Ποία, Ιτααέ ασ εαεἱοα›ιΙοΙι

Ισια ροωίποιοα!_πο|ι α παπιὶ Ιαι!όιο οάτιοε:.α, αα_|οι›ια !α ω ο:·παέπαΙο, παοιίωα ταοαα›ιΙα ποαϊεΠερο,

α οπο.: το ·ιοΞετ·τηριι ροΜεί:ιι ρσ·:.εΗα‹Ιιἱε.
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Κεφάλαιου θ”.

απο! του απο τῇ; Ρωσιας ἐοχοιιέι·ωιι Ρώ;

·· .ει;.·ις....·ι
μετα τωυ μθ!θ>!..ω! θ? ω!ΟΎα!ί!!θ!.πθά!.

Ότι το απο τῇ; ἔξω Ροιοι'αι; ιι.ουόξυλα

ι _. σ . , ι
κατειιχιιμιυα ε'υ λωυσταυτιυουπολει εισι μ"

απο τοῦ Νεμο)·αοι!ιί;, ε'υ ο! Σοευοοο0λάβος

ο πι; 7)·)ιωιι τοϋ ι!οχοι·το; Ροιο·ι”ιις έκαθέζετο,

τισ! δὲ καὶ άπο τι! κάστρου τι)υ !!!ι!.ιυιοκαυ

Χ ' Ϊ υ . Η δ 1.- ' 1 ' Ϊ

και απο Γελιο", αυ και Ί,τουι7ω)·αι· και απο

ω ο - 'Ϊ τ' 1 ο

του Βουση·ιιαδι. ται·τα οι·ι· απαυτα δια του

ποταμοϋ κιιτέιιχοι·ται /!αυάποιοις, και έττισυυ

| Ι Η ϊ ' ϊ · | ϊ Π

α7ουται "τι το καστιιου το Ιειοαβα το επο

οἱ σε Σκλάβοι ο!

.ι Ί .ο ο . Χ |

ιιτακτιοιται αυτωυ, οι λοιβι)ταιι)υοι λευομιι·οι

υομιιζό)ιιει·ου Σαμβατά;.

καὶ οἱ ..άευζαυῆυοι και οι λοιπο! .Σκλαβι'υιοι,

ει, οι οιι @που κ' ὰ υό,ι·.α ἐυ· τ οπτουσι τ ο Ε!

τῷ του κειμοϊυοι; καιοῷ, καὶ καταοτήσαυτε;

Ό - ω' ~ ' | ' Ι

αι·τωυ του καιιιου ιιυοι)ιομευου, ι)ι·ικα ι!ιαλυ

ισ ¦ ' - π - Ϊ ' 2 | ' ' '

Οι) ο πωπω, ει, τα, π.ιισιου ουσια λι,ιιυατ

είοά)ιοι·σιυ αὐτά. και ἐπειδὴ έκεϊυα ε!οβι!λ!.οι·

οιυ εἰ; ποταμου του Ζάυαιτοιυ, απο τιδυ

ἐκεϊσιε ουτοι Η; του αὐτου ττοταιι)υ εισέιι ου
! π

ται και άττέουουται τι; τι! Κιόβα, και ούιιοι·

ο·ιυ τις τω· έξιίοτησιυ, και ο!πεμπολουσιυ αὐτὰ

Η; τους 'Ρως. οι ι!ὲ Ρώ; σκαφι'ιδια και μόυα

ταῦτα άυουάζοι·τε;, τα παλαιά αὐτῶι μοι·όξυλα

καταλύουτες ἐξ αὐτοΐυ βάλλουιτι κα! τιέλλα‹; κα!

ακαιιμους τι; αὐτά κα! λοιπά; Ζοει!ιι;, έξοπλι'ζοι·

σιυ αυτά. κα! ?ουυι'ου μι)υι!ς δια τοϋ ποταμοϋ

Δαυάπ πω; ιι!ποκιυοϋυτε; κατέ ουται ει; τι! Βι
?

τετζέβι), ι!υτεο ἐστὶ πακτιωτικι!υ κάστρου τοῖυ

!Ροΐς. κα! ουυαι'Ι·οοιζόιιει·οι ἐκεϊσπ ιιέχοι ι!ύο

κα! τιιιώυ ήμειιώυ, ι)ι·ικα ι!!υ ἄτται·τιι ιἱποσυι·

.ο π τι. ι ο - χ

αχι9ωσι τα μοι·ο;υλα, τοτε αποκιι·οι·σι και

κατιἔοχουται θα! του εἰι›η,ιιέυου ήιιι·ιέποεως

ποταμοιῖ. καὶ πρώτου ιιἑι· ἔι›χοι·τιιι Η; του

ΒΟΖ!)Ζ!Αι!5 θ.

Ο ΜΒΜ!!! !'ΠΖ!'Β!!!Άι!ΛΟΥΠ!! Ζ ΜΒ! ΝΑ ΠΠ!!!

Χ.!!ζ!!! Π!) κοκειιικιωουοι..ι.

ινιωτιω ππ!ιι!)·, ὶο ρι·η!ι)·ιυπωποπ τ ι!π!ετο!

Ποπ! οτο!ππ ι!ο Κοπε!πιι!)·πορο!π ροο!ιοι!τπ οιο

πιο π Χοιπο8πι·ι!ιι |), πι !!!όι·)·ιπ 8ιν!ιμοε!πιιι

ε” !π8οι·:ι κ!πιιοο!π !!ιιε! ιπ!οετ!ιπ!, στοέο!π οι!

ιτι·οι!ιι !!!!!π!ε!ιπ α), ! οι! Το!!ιιιι)ι 8) ἰ !!οι·πωοο! 4)

ι ο‹! )ινιιεοοι·πι!ιι Ι!). Το ινετ)·ε!!ωι Μπι ρι·η@

πω! ι·το!επ Ππ!ορι·οιπ ! ται·οιππι!υπ)π εἱο πω!

ιιι·οι!οιπ !!!)οιι·οιπ, τιυππ)·ιπ 8πιπ!ιπ!πε. δ!οιι·ἰπ

ιωι Με, οιι)·ο!ι (!!ιιπιιιιι) ι!ππιι!ο:σ, Νότη· ε!ο

τοπ·Επ Κι·)·π·ἰοτππππιἰ ἱ !.ππτππιιιπιπ!, ! τοετ!π

δ!οινἰππ, πο Βόι·πο!ι ενιιο!ι·!ι έο!ππ)ιι ι!πιοικιι

ροι·πιο οτι3!ιιπ, ! εροι·τω!τω·εη· 1ο, ιι·οπετοτπ)π

ι!ο ρο!ι!ιε!πο!ι )οτ!οι·, κι· Ροι·το !ο!Βιι!ποο), Μπι!)

!ύι! τ!π!ο. Α Βι!:σ )ο ιιο!οπι εριιετοπο ππ ιτο!ιο

!)ιι!ιιιιι·, Μπι!! ! εππι! τΙππι!πι! πι! ι·το!ιπ )πι!π ι!ο

!!!)οιι·π,! ιι·)·ο!πιτπ)π οτύι!ππ πο π·)·επιπ·π,! επιτο

ι!π)π )ο !!ιιεοιιι. !!ιιεοιι·ἱο τω! !!!όιτυ !όι!!ι!, ! !)·!!ιο

πιο εωιιιιι)π, ι·οτ!ι!)π)π ειι·ο)ο ε!πι·ο στο!ιιπ, τπ

!ι!ιιι·ιωι τ π!υ!ι ι!ο ιιοπ·)·ο!ι ι:τό!οπ ιιι!οε!π ἰ ρο

ινι·οτυ ι!ο ιν!οεο!, ἰ τποριι!ι·ιι)π)π »νο π·ετο!!ω: πι

ωι ροιιτο@. !)οοτοπι ενπιίπε!ποπ οτοι·ποιι ιτο!ιπ

!!ιι!οιιι·οιιι ριιετοτπ)π ε!ο, ! ι!ο)ι:!τ!!π)π ι!ο πιω

υοιηι °), !πόι·π πω! ξ.;ι·οι!οιιι ι!ππιι!πτυπι Βιιεόιν.

!Ρι·τ)·@ιι·ετ)· ιππι οτε!ιπ)π τ!ινπ !ιι!ι !ι·τυ πι,

οπού!! ε!ο π·ετ)·ε!!ε!ο υτό!ππ πἱο τ!ι!οι·π, κηπο

ετπ)π ινι·οετο!ο ἰ )ιιι!π ροιπἱοπ!οπιι ιτο!ιο Πιπε

ρι·οπι. ! πιι)ρ!οιπιν ρι·η!ιδιο·π)π ι!ο ρ!οι·ιιιετο8ο

ιιι·οΒιι τινπποεο Εεειιρ!, πο ε!ο ιηι!ι!πι!π Ρο πι

ε!ιιι ! ε!ονωιπε!ειι: ιωι ερπι5. Ριτοε!ι·οπιιοέό

ιοΒο ρι·οπιι ιηιτόπιπ)·π·π ειιοι·ο!ιοέο! ιι)ι!πιπ!ε!ο

|) Νοιι·οοι·οι!ιι. ') 8πιο!οπε!ιπ'! 8) !ιιι!ιοση?

!) !ίιοι·ιιιο!ιοινπ. !·) !)ι”)·ετοςι·οι!ιι. °) !)Ίπ!)οιοινπ.

θ!

Π!

Π!

θ!!

Ε!!!

επ

ε:



ΡΟΠ!'|ΠθθΕΝΝΕΤΥ. Η

πρώτον αρα;·μόν ται· έπονομαζόμει·ον Έ'σσοι·

- Η

πρ, ο

.

ἐρμηπ·εύεται Ρωσιστὶ καὶ Σκλαβινιστὶ

μη κοιμάσθαι. ο Μ τούτου αραμματ τοσοϋ

τον ἐστι στενας δσον τα πλάτος τοϋ τζι·κα

νιστηρίου. μέσον αὲ αὐτοῦ πέτραι εισὶ ριζι

καϊαι ὑψρλαὶ νησίωνξ οικον αποααινόμεναι.

πρό· ὶ`·οΊ ' ό ο 'Μαι · ` λ
_ τ αιτατ ον ιρχ μιν ντο π ρ και π ημ

μυροϋν, κιιδαίθεν αποκριμινιζόμει·οι· πρὸς τα

' 'Υ | ο Ι Ή πο' Χ

κατω μέρος, "ον με7·αν και φοβον αποτελει. και

40 ιδια τοῦτο μέσον αιἔτοῖν οὐ τολμιπῖσιν οἱ Έκο;

διελθεϊν, αλλα πλησίον σκαλώσαντες, καὶ τοῦ;

μὲν ιὶνθρώποι·ς έκβαλ.όντιπο ει; τὴν ξηριίν,

Έ Ϊ ` ' ! ι ο ϊ Ι

τα οι λοιπα πραματα ιιασαντιο πιο τα μονο

ξνλα, τα· οποιο; γι·μνοι', τοΐ; ποσὶν αὐτῶν

Η πιπρλαςοϋιτε;, απο: μή τινι λιΌοπ προσκροασοπ

σα. τοῦτο δὲ ποιοϋσιν οἱ αν πλιόοαν οἱ δέ
! ε ?

ο ` τ ` ' π

μέσον, οι Η και ει; την πρι·μιιαν μετα κον

ταρώ” κοντοβευόμενοι. καὶ μετά τοιαύτηο

. ' Ϊ ] -

απασπιο ακριβείας διέρχονται τον τοιουτον

σο ° . 'δ' Μ.. 'ι 'Η'. πρωτοι· φραμμον ια τη, μαπα και τη, οχ

θ τω? ποια οϋ. άνοια Η οιύ.θωσι ταν
ο ι

ην ' | ' ` - [η ι- ,

τοιουτον αραμμον, παλιν απο τοι· ;ρρα; ανα

λιιμβανόμενοι τοὺς λοιποα; ιἱποπλέοπ·σι, καὶ

κατέρχονται είς ταν έτερον φραγμαν ταν απι

Ή λη·όμενοι· Ρωσιστὶ μὲν θαὶ.βορσὶ, Σκλαβινιστὶ

δὲ Όστροβουν!πραχ, ὅπιρ έρμηνεύεται τα νι]

σι'ον τοϋ αρα)·μοίι”. ἔστι κακεϊνο; όμοιοι; τῷ

πρώτοι, χαλεπόο τε καὶ αυσθιέξοαος. καὶ πά

λιν έκβαλόντες τὸν λααν όιαβιβάζουσι τα μο

$0 νόξυλ.α καθώς καὶ πρότερον. όμοι'απο ιδιὶ διέρ

χονται καὶ ται· τριτον φρανμαν ταν λη·όμε

τον Γελανθρι', ο έρμηνεύεται Σκλαβινιστὶ απο;

φρα7μοπΤ. τω· οατως τα τέταρτον φρανμον,

ταν μέριαν, ταν ὲπιληιόμενον Ρωσιστὶ μὲν

Η Ξέιιααρ, Σκλ.αβινιστὶ αἐ Νεασήτ, διότι αοπ

λ.εύουσιν οἱ πελικανοι α; τα λιθάρια τοϋ φρα

ομοϋ. έν τούτου ών το αρα;ιμιβ σκαλώνοοσιν

Ποιππιιππειιια Ρο!. απο. πιο. Ι.

π·πιοππ λ); οι Ροέποαὶπιπ ππἱοἔο εποποτιπ τ παοΙππ Ιο

ὶγεὶπιπ ε!πιπΙπι νπγεο!αο, Μοτο οπο μια? νηιοΡπι

κνμΙππ_πο. Ο οπο οποσ νποιὶιπ ιπαοπτομπο νι·τΙπποπο

αο 86η, ο Ροποπππ ππΡ:παομπο πο αόὶ 8Ρπ·ιππναπ οποιο

ποιο π εππ·ιπο!π. Το οι έποαΜοπππ παο έιπππ:π Ρπτο

ποὶιΙἐιπα Ρπτοτοπϊ Πιποοο·πο, παο ο· ΡοΙπΙἰὶππ κηπ

Μπιτ” π πη·ειπατπππ·8η Ιππαιπ ππ:π Ηπα, ἱππππο τοέ

ποση πν π·ποίππιποο τοπαιπΜππ·εη, οποίος πποεο,

πποειππππἱ πππ:πο:πμπο, :παοκ πππο «απο ομπὶπἱ Βο

ππππού. 'Το τα οη·πππιπι·, ΡοΡχοὶπομπ οτύλιπο Μο

οὶιπππππ μια τ Ρι·τοαιπ , πω” το έποα!πο, πππππἰ

τ Μπι. ! τ παπα πιο! οεππ·οτπποέοπιπ Ρπ·τοοΙποατο

Ρπ·τοτ 1οππ ππποι·πτετπ· μια; έι·οιΙΙαοιππ π·τοΙα, παο

α” Μππ·οποιππ ο Ιππ·το8ποπππ. @αν τιπέ μα” ποπ

Ραπ;; Ρπ·τοπαιπ , τιποποπομπ ππιπΡοο·πύπ οπη·ι·ὶπ Ιππαιπ

πννειπιὶτοππγοὶπ ππο Ι:πα, π Ρϊκππο αιαοἱ. Ροοτοπππ

‹Ιοῇοὶαὶιπ]:π ασ ‹ΙπππΒἱοΒο ΡποΒιι ππο2)·π$°ο]:ποοΒ°ο

οπο Ρο π·πιπαππι ΠΙπνιπποπ , Ρο ΜοπνἱιπππεΙπιπ τιπέ Οεππ·ο

Ροπή Ρι·ιππαπ , οο οπο πη·Ποαο: οΜπόπν Ρπ·οιδοπντ.

Ι απο ποπνπππο απο Ρποι·ννεπη μια! ΡπηΙππΥἰπποἰοὶ

Παπ· αο Ρπ·τοποιοπο. Ι τπποπτιπτ πη·οοατομπο Ιοατπ,

ΡπτοΡποππἱιπῇο Ρπτοτοππ οταΙππιπ Ραπ ΡοΡπτοαππἰο.

Τιπλοιππππο Ρπαο]οὶαὶιπ]οὶΡπτοτ Μο Ρώτα Ειπαν

τα πποηππιπ ΠοΜππαπ·π, οο τοπιο” Ρο άοππ·πιππΜπο:

ετιππππ Ρπ·οοιι. Ροποιππ ααπε:ππππο Ρπ·τοτ ο2ππιππ·ι)· Ρπόπτ

ΜΜΜ, Μοτο μπει ππιπτπποπππι Ρο "κλιπ Αομλπι·, Ρο

ελοιππιπππεΙππι τοέ Ήο:πεπι Π), Ροππποππιπἐ οι εΙππα:ποΙπ

Ρποι;ιπ ιοΒο εππποέατο οπο Ρο!π!πιππππι. Απο μη· απο

Ρποειπ Ιοαππμπ κν·ετπιπππΙπποππππ οτόΙιπιππππἰ, Ρι·τοαπππιπ

οιοέοπο αο Ι:παιπ Ρπ·ηοιμα:πο, ἰ 'βαστα πιπτοιππ

τ πππππππ οἱ Ιοατπο, Μαι” ειπ Ρπ·τοτππιποποπππ αο

οπἱὶπγπινιπππἰο αποτο π οἱ οαο!ποατιπ π ΡἰΙππἰο ππιπ οπο

πιο οτιππνομπ τ Ρπτπποηπππι· ΡοοπιπποΙππιόπν σ). Βιο

σ” τα τΕπποπομπ πω”, πιω ποιοι! ππο οιόΙπποο!π,

π) Τζι·κιιι·ιστήρπον, ο·οαΙοε ίΠοοε. Πο Οοππι.πο

πππἰιπῇιποιπ ἰοττπ·εὶπ Κοππππ)·ιαπ. Β. ') ΒΙοποεὶ. Πε""='"'"π

ΡοΙἰΙπιπππ. Π. 8) Ήοοπ.πππεόππι.
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ι

αποκτα είς τι]ν νῇν οο0όπλωοα, καὶ ἐἔεοχον

ται οἱ ώρισμένοι πιω; φι·λάττιιν τήν βι'νλαν

πιεί αὐτώι·, καὶ απέοχοι·ται, καὶ το; βι'π·λιι;

ούτω οιοὶ τοπὶ; Πατζινακι'τιι; άνοοππ·ως σπο

λάττονο·ιν. οἱ Η λοιποὶ το ποιί]·ματα αντιο

ἔχοι·ο°ιν Π; τα πιονόξυλα ιιἱι·ιτ).ιιβόμιι·οι, το

ψι·χάοια μετά τόν αλύσεων δια τοῦ ξιποοϋ

αὐτὰ διαβιβάζοι·οι παλια ἔξ, ι?ως αν οιε'7.0ωσι

τον φοαπνιιον. ι7ο° οί]τως οἱ μὲν σοπιοντες οἱ

Μ καὶ οἱ; τοοο όμοιο βαστάζοι·τε; τα αὐ

τοῖν πιονοξι·λα Η; τὸ τοῦ ιποαπιμοϋ ἐκεῖθεν

πιέοος διαβιβάζουσι, καὶ οποτοιο οι'πτοι·τε; αν

τα εἰ; τον ποτιιμον καὶ τα πιτζιπιέντα αι]

τοδν ἐμβὶ.ιπσκόπιει·οι εὶσἔοχοπ·ται καὶ αοθι; ίνα

ποπ).ίοι·οιι·. ιὶπεοχοπιενοι δὲ τι; τον πιπιπτον

α·οιινπιον τον π:ποι·οπιαζόμει·ον Ρωσιοτὶ μὲν

Βαοουφόρος, Σκὶ.αβινιστὶ δὲ Βοι·ὶ.νιπποάχ, οι

ότι πιινάλην λιπινην ιἱποτελεἱ', πάλιν εις τα;

τοῦ ποταμοῦ νωνία; τα αὐτόν μοι·όξι·λα δια

βιβασαντες καθώς καὶ οἱ; τον πρώτον απια

νπιον καὶ εἰς τὸν δεύτιπιον, κατιι).αμβάν·ονοι

τον έ|κτον πποπινπιον, ληιοπιενον πιέπ· Ρωσιστὶ

τι

κίεάντι, .Σκὶαιβιι·ιοτὶ δὲ Βιοούτζη, ο ἐστι βοά

σμα τ·οοοί.], καὶ διαβιιι'νοι·σι καὶ αὐτὸν ομοί

Ί ' Ϊ | 'Π χ Ί

ως. και απο τουτου αποπλέουσι και προ;

τον ἔβιὶοπιον ιπ>οιιπιμον τον έπι).ινόμενον Ρω

σιστὶ μὶν Στοούβοι·ι·, Σκλαβινιστί δὲ Ναποε

ζ ' 8 ιΐο νεύεται ικοο·· οι: ό· καὶ δια
ηΡ Μη μ ` Ψ (Κ θ:

βαἱνοιτε; α; το ?.ινόμενον πέοαπια τοῦ Κω

ιιίου, ἐν διαπι-ξιώσιν απο Ρωσι'α; οἱ Χαι

σοινἴται, καὶ οἱ Πατζινακϊται ἐπὶ Χεοσοῖι·α,

έπον το αὐτὸ πέραμα το μὶν πλάτος οσον τοϋ

Υπποδοοπιίου, το Μ πωπω απο κάτω ἔως

ο ι . τ' ο Ι

οτου παοακοπτουοιν οι οικω, οσον και φινα

νειν σα]·ίτταν τοϋ τοξεύοπ·το; ἔνθιν ἐκεἴσε.

ὅθεν καὶ Π; τον τοιοῦτον τόπον κατέοχοπ·ται

οἱ Πατζιπ·ακΐται, καὶ πο).επιοϋοι τον; Έτος:

πι ιιἱοινοὶπιιοπι Μο!ιο οτό!ιιιι πιο ὶπιπιοιποὶιιιοὶι πιο

Ιοο:ιο πιο δθ00 Επ·ο]πόιι·, πι: ιιιιπιππ πιι·όε. Ροποπιι

::ιέ ]οοπιι Μοὶιππο, πΙτιιπὶ:ππ ιιιιινοι. πιο οπιπ·ιοιο]ι

οέινίαο]πο εννο]ο ο:ύὶ'πιπι, πιπ·:οπιπ·οινοπ1:ο]ο ]ο πιο

οι·ιποιπ ειπ·οπιο πιι·οο·ο, :ι πιοιοιπι οπιιιο:ο:ο]:π ιΙο

π·:οὶιἱ, ι ινπτιποιινε:π :πιοινο Βιι|οπιο]ι, ιι·ειιιοο]:π

ἰπιὶπππιππ οιι]ο]. ινιοιΙππ πιπ·:πποπιπαι]ππ πιο πιι:πιοπςο

πιπ·οππιπ, πιω επ]ο πιπι:ππιπ:ι πιο ι·ιιοΕπι νν:ιπ·ιιίοι·οο,

ο πιο άοινιιιπιο!πο νιωιιιι πιπ·πιοιι, πιοιιιοινπι: ονο

τη· πι·ιοΙΙιἱ Ππιιοπι, ί :πιοινιι πιπ·:ο: :πιιππ·οινπ:οιι:

πιο πιπ:οπιπ·ο!ιο]ιπ οιο!πιο οιι·ο]ο, ]ιιιι πιο” οιον

ινε:πιπιι ] πιπ·πιο]ππι πιι·οοιι; ιΙπιΙο] πιπιοινπιπι]επ ε:οειππ

πιπ·οο, ποιον πιο π·ιιιιιιιι Ι.οπιιιο , πιο εἰοινἱοπιε!πο

:πιο διοπ·πιον, ω ]οει: »να ινών; π πιι·:οοπινο]ο ι

Μπι οι πιοιιο!ιπιππ οπιοιπό!ι.-Ροποππι οι!πιδπιι·ιι]ιπ π πιο

ε]6ιΙππιο;,πο πιι·οοιι ιιιι:νιπιιιοππο πιο π·πιιιιππι Βιι·ιιινοπι,

ο πιο ιΠοιι·]οι]ειιιιδοπιι·οη, οο οιο ιι·πΗπιιΙο:ιιιοδ]·

πιι·ύος. Ι πιπ:ο]οκιΙ:ο]ππ ὶιοἰο Με :ινιιιιοΒο πιπ·:οινο:ι.ι

Κι·πιππ·]εκιοΒο, Μόι·οπὶν πιπ·:οπιπ·ιιιιι:ι]:π οιο Ο|ιοι·εο

ιιίοἰ :Πιπο], ιιΡοοπιιιιιιιι·ι ιὶο (Πιοπ·οοπιιι. Ρπ·:οινό:

Ιοπι οιιο]ππιιι]ο ιν οπο: οπο πιο ιπ]ο:ι]:οΙπιιιι; ιν

ιη: :παπί οιΙ πισω ]:ιὶι ιὶιιὶο|ιο ιὶο]π·:ιπ ω”, ]ιιὶπ

πωπω ειπ·:ιιΙο ι!πιοιο:π :]οπὶπιο] οποιον κι· οπ·ιιοιπ

πιιιο:ο:οπιπι. [ΠοιοΒιι ω: ρπ·:πιο]ιοι|:ο ο ιο πιιιο]8οο

θ!

Η!

Ι ε:

Ροοππιπιιιιοί ] πιοΕπ·Κ:ι]ιπ οιο : Βιιεπιπιιι. Ρο πιι·:ο]έοπο 25

:πιο οπο: ιο πιιιο]οι·ο πιπ:π·ιιπιιι·ιι]ιπ πιο ιι·νεπιπ:νι·πι

πιο] έινἰοιγ (Άτομα, πιο Μόπο]Ιο πο: οποπιιο

οΒιοιπι οινιι]ο ο:πιιιιι, πποπ: ]οει ποιο @ο ποιο

:ιι·πο:ιι] «οπο. Ι οοιιι€ο]επ πιιο]πι @απο Ζιι$π]·ιο]ο

:πιο Μάο εππ·:ειδπι πι· οὶιοἰο, ο ἰπιπιι πιανω. οὶιὶοὶιππ

ἱ ππιιοοιινο, π οο Μο πιο, Με ω ο πιιοπι ]οοἱ :πη

ο::ι]. Β:ιποιι]ιπ Μάο ο πιοι!ιι Με, αν ]ο πιιιι]ιπ

:απο απ· ω: τ]οέύ, απ· ικι·οετοιο :πονο πιοέοπο.

Ροο:ιπινε:ν οι] ω] ιν]·οοπιιι] ]ιπ: εαπ Βιιοοινιο Ρο·

οππιπιιιίωιν πιο ιιο]ιπ, πιὶ πιο!ιππο πιο :ιὶππὶο οτι

ποιο Βοὶἱιι]·. Ζ Ιοπιιιππο πι. π. τ. Μα” πι. δι·:.ο

οοι·:.ιι) πιοιοπιι πιππ·ιιο:ο]:ιο, μπω! οπο] οΕοΙο

Οι

¦.72



ΡΟΠ!'ΙΚΟΠΕΝΝΕΤΥ Π)

μετα δὲ τθ όιελθεϋ τον τοιοῦτον τίττον τὴν

- Ϊ Η ( Η ? -

ετων την επιλενομέι·ιιν ο ανω; ΓοιΙνοοιοο

κατα).αμβάνουσιν, ἐν νήσοι καὶ τὰ; ιθυσι'α;

ιώτοΐν ἐττιτελοῦσιν δια το έκεϊσε ΐσταοθαι

οπαμμονέι9η δοίν. καὶ θύουσι ττετεινοί·; ζῶν·

' Ι ' '

πιο. ττηννι·οοοι Η καὶ πατατα; 7ι·ιιοθει·, αλ

λοι οι καὶ ψωμία καὶ κοέατα, καὶ ἐξ τον

Ψ Ο . ` " Έ - Σ · σου

στα ικαστο;, ω; το 8009 αυτων επικοατιι.

οιτττουσι δὲ καὶ σκαοαι'τι ττεοὶ τών πετεινών,

Π) εἴτε ο·ιτάξαι αὐτοῖς εἴτε καὶ φανών εὶτε καὶ ζών

τα; ἐάοιιι·. απο δὲ τοϋ νησι'ου τούτου Πα

τζιι·ακίτι2ν οἱ ?κος ού φοβοϋνται, ἔσω αν φθά

σωοιν εἰς τον ποταμον τον Σελινάν. τον οἔ

τω; αποκινοϋντε; ἐξ αὐτοῦ μέχοι τεσσάοοιν

Η ῇμιοοΈν αποπλέουσιν, έν; 06 καταλάβωσιν α;

τον λἰμνι7ν τοϋ ποταμοῦ στόμιον ώσαν. ἐν

ῇ ἔστιν καὶ ή νήσοι; τοϋ ανι'ου Λΐὶ0ιοι'οι·. κα

α) Ι - 'Σ - Ϊ' ! Ι ~ '

τ .αβοντε, ο” οι.·τοι τηντοιαυτην νησον αξιω

αναπαύονοιν ἑαυτοῦ; έκεϊιτε ἔτος δύο καὶ τοι

°0 - ο - κ τα ι ο .ι νε λ

- ων ημεοοιν, και ιτακιν τα ιαι·τοιν μονο,ο α

ει; ὅσα; αν λείπωνται χοει'α; πεοιποιοϋι·ται,

τα τε @μενα καὶ τὰ κατάτιτια καὶ το αὐχέ

^' 3 | Π Η κ ! Ι

τα: απτο επιφεοοιιται. απο ‹!ο το ατομων

τοϋ τοιούτου ποταμοῦ ἐστὶν τοιαύτη λιμνι7,

25 Μοτο; εἴοηται, καὶ κοατεϊ μένω τῇ; θαλάσ

σης, καὶ ττιιος τιμ ·ι'Ιά).αοσαν κεΐται ἡ νήσο;

τω? @του .ἄὶθεοἰοι·, ἐκ τῶν έκεϊ'σε απέοχον

ι π ι ι ο ,
ται προ; τον τ!αναττιιιν ιτοταμον, και-διασωων

το; έκεϊ'σε πάλιν αναπαύονται. ἡν·ικα δὲ νέ

30ι·ιτται καιοο; έπιτήθειο;, αποσκαλώσαντε; ἔτι

χονται έ; τον ποταμον τον ἐπιλινόμιι·ον

' Π ( Ι , ~ , '

Λίσττοοι·, και ομοιω; κακεισε αναπαι·σαμει·οι

πάλιν αποκινοίντες ἔοχοντἄὶ α; τον Σελινάι·,

α; το τοϋ ἐαι·οι·βι'ου ποταμοϋ λενόμενον πα

" ξιακλάοιοι·. καὶ ἔως οο ὁιέὶ.ι'Ι·ωσι τον .Σελιναν

ποταμοι·, παοατοέχουσιν αὐτοί; οἱ Πατζιι·ιι

κΐται· καὶ ἐὰν πολλάιιιςτ θάλασσα μοι·όξνλα

οτιοι·οο!ι (Μ, πειὶιοπἱοο ιΙοὶ›ιμι_ῇο πο Ιιιιιιιπιι Βο

ποοοΒο μ” ιιιέοἱιι ι·το!π, @το Μ Ιοὶχ ἱ νη·

ορπ έ.Ειοι·)·οοιι. Ζει ριτ)·ονοιοπι ων πιο ιο ινδ

ερο, π·)·ροοτ)·κνοι:ι οοΙιιο απο απο Μ: Ιαν απ,

ιτποπιι τ:ιοΡιι€ι·ιιμι οτό!ικι Μπήκε π' ποίι·τοιιγ

πο Μοι·μ·Ιι πο τΙπποπ, ι οι ΜΒΜ, Ματια ὶ Μοτο

Μόνο τ εοΒιι Μοτο. Ροπἱοπ·ιιὶ τοέ "μια ω]

ι·τοΙο ικνοιτ)· ΜΗ Ιἰιπιιπ, μια :πο ττοΗο, ι ρο

ιιιοινπτ εἱο οπ ι·οτοπια:ι ‹Ιο πιοι·τ:ι, ι παρει έ.

Ειοι·δ·οοπ μη· πιοι·τιι Νέα: Ρι·τοιο τιπιπιο‹ὶ οπ

μισιοι πο ττο!π Ππἰοπι·π, @τα ετοτοέΙἱινιο

ριτνονπ·οτ)·τποννιι ο‹ὶροοτ)·π·ιιὶ:ι. $!ιοι·ο τιιέ πει

(πισω ροπι ι!οΒοοπιι, κηεἰιιιὶιιὶει, ι ΜιμΙο πάει

ΜΚ τπ·πιιο] Βἰιιὶοῇ, 8οτἱο ΡοιΙοοπιοέ πη·ροοτ:ι

πο”, τποινιι κννι·ποτνιμι ιὶπὶο_ῇ, ι ρτηονννομι οο

δο!ιιικ, ω μοι, ασ τποποι με! Μπι ἱιπιοπιοιπ

οιΙιιοαι “το Ποπιι]ο. (ὶννοὶ πορο!π πιο οπο

ρὶνιιιι ι·το!π ΜΗ”, τοὶιἱοΒοΗ ἰιπ τ Ιιοὶιιι Ρο

οδ·πιι!ποι. Το κτ Μπετού πιοι·το ιηπτποἱ οτόὶπο

πο μιά, ιν)·οἰειιὶ:ι]:ι το π·ετΪοιΙιιἰοὶι κι·οτ)·οο)·, ιιτο- .

Μο”

Ροοτεινι·8η οι! Με”, πιΕοιΣτο ειο μα ιιἱο ΜΗ,

ω· ι·πτοιιι ειιινσιο οτοδο Ριιηιιιι!ιιιοιπ.

Ποστ ινετοιὶὶετν π· Επι] ΒόΙἔπη·ἰ, κνοὶιοιὶτιι πο

πιέι·ιιι Πιιπιιμι. (Η Βιιππιιι ρι·τ)·ομο·νιιει ιΙο Κο

ποριιε, οι! Κοποριιο ιΙο Ιἰοπειειποδἱ, ιὶο "οι

Ψιιι·ιιο·, ο οι! Ψώνια· Ρι·ηο3πν:ιιπ ὸο ποιο

Πιονπ)·, το π·ετνειΙ-ιο μια κιν τἰοπιἱ Β6ατοιοΒιοά.

θά Παν” τιιέ Ριτχομινιιιιι π· οπο” ΒΙοεοιποι·)·ι;

ἰ Με ο Ιοτο Βιοειι Μπαμ οι πιο ιιοι:ιτιπνο ι

πιοΙιοτριοοτπο, ιποτοὶπο ι ρι·τ:νΚι·π τοΒΙοοει.



2θ π ΚθΝ$ΤΑΝΤΥΝΑ

. 1 .. · ι ι ο τι

ει; την μην αποοοιψΠ, σκαλοστοι·σιο ολα, ικα

τοϊ; Πατζινακιται; αντιπαριτταχθώσιν ὁμοῦ.

απο «Η του Σελινακ οὐ αοβοϋιτιιί τινα, αλλά

τὴν τῖ; Βουλμαοι'α; ή» ένδι·αιίμετοι τι; το

οι τ ι ν ν ι « α

του κ1ιιι·οι·βιου στομιοι· ιιοχονται. απο οι του

κ|αι·οι·βι'οι· κατιι).τιμβάι·οιισιι· ει; τοι· Κωι·οπάν,

και απο τοῦ Κωι·οπα Η; Κωι·σται·τίτιν ει;

α» ποταμό» Βάουα;, και απο Βάρνα; ἔο

ω ! Ί ! Η' .

χονται οι; του ποταμοι· του Μιτ;ιιιατ, απτο

πάντα Με η; τῇ ; Βοι·ι.7·ιφι”ιι;. απο δὲ τῇ;

έιτζ-ίνα; οι; τα τῇ; Μισηιιβι›Ια; μέ” κατα

?.αιιβάνοι·σι, καὶ θα", μέχρι τούτου ο πολι·

ώθυνο; αὐτῶι· καὶ παιι'αοβο; 8ι·οδιέξοδό; τε

καὶ χαλεπό; ιἱποπεοαι'ι·εται πι.οϋ;.

ΪΙ δέ Ζειιιι-ἶιιιο; τών αὐτῶν Τ'ώ; καὶ σκληρα

διααω7ή ἐστιν αδτη. ήι·ιδια ο ινοέμβιιιο; μήν

εἰσέλθη, εύθέω; οἱ αὐτῶν ιΐοΖοι·τε; ἐξέοχοι·

! Ι Ου . ) - ! ` 1 π.

ται μετα παντων των Ζω; απο τω· λια οι,

` , | Σ 9 ` ` | τ! ;

και απερχονται ει; τα ποι.ι·ὁ°ιιι α ληιεται

Γύρα, ί;7ουιι εἰ; τα; Σκλαβιτία; τών τε Βερ

βιάι·ωι· και τών όροι·,ιοι·βιτοδι· καὶ ΚοιβιτζοΪκ

καὶ τών Σερβι'ων καὶ λοιπών Σα.άβωι·, οι-τιι·έ;

ω” πιικτιοΐται τοϋ Ρώ;. οι, δλο ι· Η τοϋ Ζειμοδι·ο;

ἐκεῖ" θιατοει;όμει·οι, πάι.ιι· απο μπώ; Μαριλ

λίου ιΜι).ι·ομέιιου τοϋ πά;ιοι·; τοῦ .άαι·άποιω;

ποταμού κατέι›χοι·ται προ; τον Κι'αβου. καὶ

'Ψ ! Ύ ! Ι 1 Π υ Ι

τι0 ουτω; απο7.αμβανονται τα αυτων μοτο

ξι·λα καθώ; προει'(›ηται, καὶ έξοπλι'ζονται,

καὶ ποἶ; Ρωμαι·ίαιι κατέοχονται.

Η)

Ζιιποιη· πιά ι 0,ννοτοχ εροεό!› @τα η·«Μιο 'ε

Βιιεόντ μπώ ιιιιεΙοριιιου)·. Νοτια πιιιΜάτιο

Ιιεωροο, ιιοη·ο!ιιιιιιιετ κἱιιὶοιο Μι τη·οιιοάτο το

Ν8ηεΗεἰιπἱ Βιιειιιιιι τ Κἰῇοκνο ἱ Πω! Μο οι)

ππἰιιε€οοτοἱι, Μόι·ο Μο τοπιο Παει, οηιΠ ι!ο

ΜΜΜ: δἰονἱοιι το·οιη·ο!ι δνοτκνἱοιιιιπιἰ ') ή;)

Πτιιειικτἰ!οιιιἱ α) ἱ κη·πνἰοιοιτιἰ ι διττΜιοι ι το

πικ ΉοΜιιιι, Νότη· εκ αιΠΠιωιε Βοιών. 'Ηπα

Ειιὶετο εμ: @Μό μια” εκατ τους, τποκνο κι

ιπἰοεἰοιτιι ΙονἱοΙιιἰιι, Θ!! Μ! ριιέοι, ποια! Πιιἱυ

ρι·οιιι οι!!ετιιω:ι όο Κι]οιι·:ι. ι ροΙοπι Με εκατο %

τοΒιοι·:ήκ επομ: οτύδι1:ι, Με Μ: πηὶο] οριεαιΙο ,

ι τοοροΙτιι]:ι μ: ντο κνετ)·εΙ.!ιο, ἰμιι¦π ιιοΠοιπιιιιιι.

|) Τὸ ΒΡΩβί'έ!'ω!' Ρομηκή;ι η; ΤδβΙ·ω9!ά!'ω!'50

δι:ιΓοι·ηΚ ο· Ποπ. Μ”. δω. Ψ Μοτο τοιἰο ΜΗΜ Ιο

Μι ικνιιιιι ο Νοε!οτε Τγκοι·ογ. Ε. '| Βτητοννἰοιοιτιἱ.



ΡΟΗΓΙΚΟΟΕΚΧΕΤΥ. Ή

Κεφάλαιον ι/

πιοὶ τών π).ηοιιιζόντων έθνών τοΐ; Ί'οδο:ιοι;.

Ότι τοἴ; Τούοκοι; το τοιαῦτα έθνη ντα

οάκεινται, ποθ; μὲν το οι·τικοίτηιον μέοο;

5αί·τών· Φραννι'α, προ; σε το βοοιιότειιον

οι ΪΙατζιν·τοιῖται, καὶ προ; το μεσηιιβοινόν

ν - σ ν) τ Η ι ι :

μτοο; η μη·α.η οοαβια μοι η χωρα τοι

Σαενοοπ).όκοι·, ητι; καὶ παντελοΐ; ηςανι”οθη

παοα τών τοιοί·το.ιν Τούρκων καὶ ποιο αὐτῶι·

!θκατεσχέθη. οἱ οιἔ Χοωβάτοι προ; τα ὅοη

τοϊ; Τούρκοι; παράκεινται.

Ότι ούν·ανται καὶ οἱ Πατζιι·ακΐται τοΐ;

Τούρκοι; έπιτίθεσι9αι καὶ ιιικά).ως ποαιδιοιιν

Ί Ι ' ' ! Ι ο Η

και παραβ).απτειν αι·του;, και'ιω; και ιν πρ

ο Η - - ο ο

Ιδπιοι Πατ;ιι·ακιτων κιααι.αιφ ποοεα›ηται...

Κεσμίλαιοι· λ'.

οιη7ησι; Με τοϋ θέματο; Διὶ.|ιιιιτι'ιι;.

ο ·. - -, '

Πι παοιι· η μουνι; καλόν, καὶ ημιι; αξια

τών ποσι·)·ιιάτων την η·νοῖοιν κατα).ιιιιβσίνον·τε;

ο τ Ι Ι . ο -

2οοο "©0003 τουτου 7·ινωμεθα. οι'Ιεν και νταοι

ςανιιοαν ποιοϋμον τών μιαν” ημα; :τῇ μὲν τον·

των την οη).ωσιι· νιῇ δὲ έτέρων τινῶν αξιο

λό7·οιν, ἴνα θιπλοΕν ἑπαι·ακο?.οι·ι'ὶῇ το καλόν.

τοΐ; οἔν καὶ τη; ;|ελιιατία; την παοάληψιν η

25 τοιΤο·ιι·, δικο; έληςθη παρα τῶν Σκλαβικοῖν έθ

· ' ων . - δ ' Ι '

στον, εντευθεν εστι μαθιιν. αλλα προτεοον την

θέσιν αὐτῇ; διη·)ιητίον. ἐκ παλαιοϋ μὲν τοίνι·ν

Π ή Ώ Ϊ ) - ! ϊ Ι' ' κ _

η ελματια την @των μεν "κιν απο των

' ' )

οι·νόρων ανοοαχίου ηη·οι·ν απο .·ίντιβάοεω;,

- Υ Η ? .' - θ

.ο και παοετιι'ι·ετο μεν μεχρι των τη; ?στοια;

, ο ο ? Έ ! . Ώ

"που, επ).ατι·νετο θε Διιεχοι του .!ανοι·βιου πο

· ο ο .Γ ο ! ο . !

ταμοι·. ην ‹!ε απασα η τοιια·τη πιηιΖωοο; υπο

την'Ρωμαι'ων ιὶοχηι·, καὶ ίι·οοξότεροι· τών οι·

λων έσπεοι'ιον θεμάτων το τοιοῦτον θέμα έ

3€5 τύ7χανεν· πλην παοελήφθη :των τῶν ..Σκλα

ΠΟΖΠΖΙΑ‹Β Π.

Ο ΝΑΠΟΠΑί)!! 8ι5ΒΙΑΠτι,ΔΓ>Υ0" Ζ ΤΠΗΚΑΝ!. 1)

Ζ Ί'ιιι·!ιοοτἰ οοειοριηοοο ποτών ετοιιἱοιο: οι!

τιιοὶιοὐοἰε]ετο] Μι οινοπν ὶ·`ι·οο8ἰο 2); οι! ΡΗ

οο‹τιιἰο_ῇετο3 τοέ Ροο)·ιιιι!ιἰοἰ, ο οι! ροἱιιιὶιιἰονι·οὶ

ΨΜ!ιο Νοιοο·ίο οηΠ Μη Βκι·ίοιορο!!ιο, Μόνη

ιοτ ιΙο οποιο!" τιιἰειοιοιηι τοειοδ μποτ Ι)°ι:Μο

'ΪιιτΚόκν ἰ οροιιοποιηι μια Μάι Ή. (ὶὶιτοὶιοι:ἱ

ιιοΒοιιἰοο Βτοιιἰυιο τ ΤιινΙιοιοἰ οὐ οπο” 86ο.

Μο" ιοὶ Ηομιοὶιἰοἰ "ο Τιιι·Μν ποροάούἱ

Ιιοι·ι!ιο ὶιιρἰό ἱ "ατομο Μι, μνο εἰο ροΜο

ιΜοὶο να τοιιΜιι!ο ο Ροοτιιοὶιἱἰοοὶι...

ΠΟΖΠΖΙΑΣ δθ.

ΠΕΠ! Ο !'ό!λΐϊΒΡΠ) βΑΙΜΑΟΚΠ!.

.Μι-ιι Μοότο ιΠο ὶιοὶιἱοδο @οι οποιο 'Πο

Μη , 1ο ἱ "η τοοἱοΒοῇοο οἰοιὶοιοοέοἰ ο ακροα

Βοο!ι Μο ιοἰιιἰι·οη· εἰο τ @το τοετοιχΙοο1. Ζο

στοπι Ιοὶ κκ·ει)·ε1!ιἰο] ροιοιοοοέοἱ ρπο!εοιιηοπη·

κη·]οέιιἱοοο ροΜοέύ οτοέοἱο ο @το ορτοποοο,

οτοέοἰο ο ἰιιο)·οὶι ροιοἰοοἱ Βοοιιμο, :ΔΗΜ κη·

οἰΗο και !ιοι·ηιέιθ ροι!κνύ]οο. Οκτώ οιοΒο

εἱο τιοιΙ ιὶοκτἱοὸτἰού κνοηεο)· ΜότηΒο ί ο ΙΜΙ

ιποοχἰ οικιιἰὶἰ Ροετιιὶιἱποοἱο οι μια οροούβ ιο

]ο ποτών εΙοκνἱοήοΚἱο. Μα οιηρι·τόι! ρο

Ιοὶοοἰο Μ ορἰεού οο!οέη·. Ζι!οΜοο ιΙοννοοιοον

Βο!πιοοκο ρουτ)·οοΙο Μ: σο ο!ιοΠο Πντνοο!ιἰοτο

ση·Π οι! ΛιιΕἰΒονἰο, Ε τοιοἰοΒοὶο εἰο οὶ 6ο 86:

ὶειη·ἱ, οι ετοι·ι τοέ οἱ ιΙο ι·ιοΜ Πιιοο!ιι. Ι ὶη·ὶο

') Ζ νδ'ςΒι·οοιἰ. [ι Χἰοιιιηι. ') Ζ !μ·ὶι οδών παρ

εἰς, ]ο!ιοὶι)· οιι!οι· εοπι ΜΗ) Κω "ο ρι·οκητο Μπαμ

Πιιιιο1ιι !ι:τοι·)·, ι·η·Ιἰ Ντεκ! Ροιιοοἱο, ΎΉο!!ιο Μοι·οΜο

Ε τΙοιοἱο ἐΜςιοροι!ιο ιιοηονοΙ. Β.
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βιι·ικοῖυ ἐι'Ιι·οΐυ τρόπῳ τοιοΜε. κάστρου ἐστὶ

πλιισι'οι· Ησπαλ‹ὶι'2ου ο .Σ'αλώι·α 7.έι·εται, ἔρ

)·ου κ!ιοκ).ετιαυοϋ βασιλέως. Μ' ή μιὶυ Ἀσ

ιτάλαθο; καὶ αὐτή παρα ήιοκλητιαυοϋ ἐκτι'

σθιι, καὶ τὰ αὐτοῦ βασι).ικα ἐκεῖ" έτύπαυου·

Η; δὲ Σαλοοι·αυ καττοκοου οἱ μη·ιστάυτ; αο

τοῦ καὶ που οχλοιυ ὶκαυοι'. ἱ·πῆρχε δὲ το τοι

οϋτου κάστρου κιιταλὴ πιέση·ς τῆς .4ε?.ματία;.

ήι'Ιροι'ζουτο οου ατα πᾶυ ἔτος ἐκ που λοιπώυ

κάστρου τῇ; όι).ιιατίστ; στρατιῶται ἔσιτιποι,

καὶ ιἱπεστέὶ.ὶ.ου·το απο τῇ; Σ' .οδι·ο; μέχρι που

χιλιϊου, καὶ ιέιτο).αττου το; του κ!αυοοβι'ου πο

ταμου έ'υικα που .?!βάροιυ· οἱ καρ )!βιίρει;

έκεϊι'Ιευ τοῦ άαυουβι'ου ποταμοῦ τα; διατρι

το; ἐποιοῦυτο, οι·θα ιὶρτι'το; εἱσὶυ οἱ Τοορκοι,

υ·ομάο“α βι'ου ζώι>τε;. άπερχοιαι·οι δὲ οἱ Δελ

ματία; κατ” έτο; έ'β).ειτου πολλάκις έκεϊθευ

τοϋ ττοττιμοο τά το κτουιι καὶ τοῦ; ιὶι·ι'Ιρι:ο

ποι··. ἔοοξευ οου αὐτοϊς κατά τιυα Ζρουου

διαπεράσαι καὶ ἐρευυῆσαι τίι·τι; εὶσὶυ οἱ ἐκεί

σε του οίαιταυ ἐάουτιες. περάσαυτες ρου

εορου τα; οιι·υαϊκατ που ζέβάρωυ καὶ τὰ

παιδία μουα, τυο; ιουδρα; δὲ καὶ του ακμα

ζουσαυ ·ολικίαυ ἐυ ταξειδίερ. αιμα» ρου ἐπι

ποσόυτες ῇΖμαλεοτει·στ‹υ αὐτούς, καὶ ί·πέστρε

φαυ αταλαιπώροος, αποκομι'σαι·τες του τοιαύ

του πραϊοαυ Η; Σαλόυα. σο; οου οπέστρεψαυ

οἱ 'βίβαρες ἐκ τοῦ ταξειδι'ου καὶ το υευόμει·ου

αφ' του ἔιιαθου ἔμαθου, έταράχύιιστειι μέυ,

ήτυοοι·υ οι οποια» αὐτοὶ; τ) τοιαοτη πλη·υο

προση·ιίυετο. έοοξευ σου αὐτοί; παραφυλάξαι

του καιρου καὶ μαθεϊυ το ιτάυ ἐξ αὐτοῦ. ἐστὶ

οου κατα το σουηθες αοι')ι; οἱ ταῳῶται

απεσταλησαυ απο Σα7.ιδι·ο;, οσαυ δὲ οὐκ

ἐκεἴυοι το: ἔτεροι, ταύτα Μεσοι; καὶ οι?

τοι κατά βοι·λιὶ; ἔι9·ει·το. οιιπέρασαυ σου

κατ' ‹ιύτῶυ, ἐυτυχοι·τες δὲ αὐτοὶ; συυη;ιμέυοις

τιιὶιι οι !ιι·:ιιιιο μι! μιπονι·ιιιιιοιπ Πηπιιιιπ, ι

οναιτοΙ τα: πιο Ρ6ὶινγει·Ρ το Μιιππιοιειγ πιο ιππο

ροΙο·)·εργ τ:ιοποοιιιο. Ζτοετοι τοιοικ οτι τοεαιΙ

οπο: εΙοινιιιιΜτιο πειτοότ πιιτιοριποοριπι ορο

εο!ιοπι. στο οικία! οι ροὶιὶἱὶιι Αερο!οΕιι "Μοη

το τοπιο διιΙοπιι, ιΙτιοΙο ΠτοΗοογοπο οοε:ιττει.

Α ἱεοιπ ΑεριιΙ:ιτοει οπο: Βχοὶιὶοοτιιπιι τοεοι!

::ιΙοτοπ, ι Μ! Μπι Ριιὶιιο Ιοεο. Ψ Βιι!οιιίο τιιέ

πιιοετΚιιΙι ιὶοεΙοὶπἰογ ιοΒο ι τποοτπ:ι Ποιο:ι επή

πιι. Τοπ μια ΜΙ εὶοὶἱο:ι αὐτῇ ΒιιΙιπιιο)·ἰ. Ζωο

ιιιιιοτιιΙι το απο πο Μου τοκ τ ιπιιτο!ι ο;ι·οοοιν

Πκὶιπτιοὶιἰοὶι ὶοὶπἰοττο Κοτιπι, ι το πη·ρτ:ιο·ιοιιι

οιὶ 8:ιὶοπ)· κι· ιιι-τω οΙιοΙο @Μπαμ ἱ οοΙικινιιΙι

Μπιτ ιι ττοΙο Πιιππιιι τ ροπ·οιΙο Αι·ιιτύο. ΑΣΠΙ

τοιι·ιο Ιιοικἰοιπ ιπιοΠ εἱοοὶἱεὶιει οποιο τ ΜΜΜ]

οπο” Βοποιο, @πιο τοπικ ειι'Τιιτοι·, @τα ρο

ιιτοο Κοοτοο·ιιἰοτο. οι απο· το το!πι οιιοποοι:ιοχ

Ποὶιποοι ΡοεΙττοιςιιΙἰ τετοιο πο ότιι€ιοι ειτοπίο

ττοΚι @Μο ὶ ὶιιιὶτἱ. Πιιιτέὶἱὶι τ:ιιοιπ ιν Ιιοπ·π)·ιπ

οποιο ρτιορτοπ·ίο εἱο ἱ πιτέΙοαΜο τσοκ το ιο

ιΙπι »οι οἱ, Νότη Μπι πιιοΠ ειοοτιο)·. Ραο

ιιι·ιιινι!ι εἱο ο·ιοο ι "Με ειιιιιο @Πιο ΜΜΜ·

Λο·ιιι·οιν ι ακα-ε; ιποοοιν κιιέ ι ιπὶοιὶτὶοἐ πο

ο·οιιιιο. 2ο πι1οιιι τιιιοπιιο!ιο ιιοριιιΙΙι, ροιιιιιι!ι

ιο ι ΡοιντόοιΙι Ιιο2 ετιντιπΚιι, ιιρι·οι·τιιοκιιιοο ιο

τιὶοὶιιττ ου Βιι!οπτ. Λιι·ιιτοο·ἱο τ:ιέ εὶιοτο πο

οιωιι τ ντρι·οιιη·, ι ροειιτοἔὶἰ ετὶιοοο τοι-ι

ιπι κι·)·ττοιΙτοιιο, ρττοτοκιιιιι τοεΕοΙἰ, Ιοοι πιο

π·ιοιΙτιοΙι, Μο Ισ ιιπ Διοτι! οιοει ΜΗ. Ροεαιπο

«ιιι απο· ασκού εροεοΙιιιοι ροη ι ιι·ετι·εΙ!ιἰοἔο

πι: Μοοι· οοοιωτιοο. πιω ποσοι ο·οι.!!ιιο

κο·διοκοιιι οτα ποιοι ικυρτποιοπο κοεἰοὶ:ι τ

δοΙοπιι, ιι!η·Ιἱ το πιο ιιιτ τιιιιιιπι, ιιΙοιππι, Μο

ὶι·Η εοὶιἰο ιν "ω ἱ οι το εοπιο. Ριτορτονιοικ

το Μο· πει ιιἱοὶι, το: ροιιιοινπο οι τπιιΙο2Ιι το

πιο τοοτειπτοΙι, πιοιιι!ε ριοτννοι τοτρτοετοπι·οὶι,

ιιιοοιΙΙιο πιο πιο ννε!ιοι·:ιΙι, Ιοοτ οινειοιπ ρτη

Ι

Η

Ο!

Ο

δ

Ο

Φ5
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? 9 ο π

όρου, ουχ ο; το ττοοτεοον εοκοοπισμέι·οις,

.
ου μονον οιὶοιὶν [0υκΙ ἐποτ'ησαν και καὶ το

' ν . τ Η ` Ό οι

παντων θειι·οτατα επαθον° οι μεν ναο αυτων

έσο:άνησαν, οἱ :Η λοιποὶ έχειοώθησαν ζοΐν·τες,

5καὶ οἰοεὶς ἐκα'ι·τον· τών χωρών έξέφι·νεν. ἐξε

ταοαν·τε; δὲ αυτους τέκνο καὶ ὅθεν αυτ, καὶ

? ν Ο ε , Ο· ' ' .

αναμαθοντεο οτι έ, αυτων τνται'λον την οσοι;

Ι Ι - ! ! Χ - ν

μην πληντ·ν, π: 88 και πανι της ποιοτητο
Ή

"Ητου τύπου αὐτόν έοευνήσαντες, καὶ ὅσον έ

10 ακοῆς ἐοασθέντες, έκοάτησαν τους ζώντας

οεο·μι'ους, καὶ ἐνεδύσαντο τα ἱμάτια αὐτῶν

καθά ἰκεἴνοι, καὶ δὴ του; ΐαντοτ·ς τὶναβάντες,

ἐπὶ χεῖρας το τε αὶ.αμοτιὶ.α καὶ τὰ λοιπα στ;

μεϊα τι ὲπεαἔοοντο μα, αὐτόν, οὶπῇοαν πάν

45τις αοοστιτικοΐο καὶ κατα ή; Σαλοΐνο; ό;»

μησαν. ό; ουν καὶ τον καιοον ἔμαθον ζη

τήσαντες καθ, ον οἱ ταξεοΐται ἐκ τοῦ .4ανου

ι τ· ν4 'Σ δι ὁ ν κ #7. Ο '

βιου ιποστοεφον (τν ο τ μενα και αντι

οτίββατον), 82.007 καὶ κατά τον αὐτὴν ἡμέ

20 (κα. καὶ το μὲν πλῆθος, ὅτε δήπου πλησι'οι·

ο ν #0 ν τ. ν · άι

η·ενοντο, του αοσο·ατου απεκριβι7 μ [οι ι

τόν Ζι).ίωι·, οίτινες τους τε αυτου; καὶ τα;

οτοΖαο ει; απάτην έκέκτηντο τών ν!ελματινοΐι·,

#|ΥΠ'

έ ήὶ.αστιν. τὶναννωοιοαιτες δὲ οἱ του κάσ·τοου

25 τα το σημεΐα καὶ τήν τὶμφίαοιν ‹ιί·τοῖν, και

καὶ τὴν ἡμέοαν ώς ἔθους οντος αυτά; του

υποστοέφειν έν αὐτῇ, ξνοιξαν τα; πόρτας καὶ

υπειδ'έξαντο αυτους μετά ντεοιχαοει'ας. έκεϊνοι

Μ αμα του νέοελθεϊν τα; το πορτα; ἐκοάτι7

50σαν, καὶ ὁήὶ.ην στα σημείου τὴν ποαξιν τῷ

αοσσατερ πεποιηκοτες συνειοοοαμεϊν καὶ σιν

εισελθοῖν παοεσκεύττοαι·. κατέσααξαν ουν πάν

τας τω; τῆο πόλεως, καὶ ἔκτοτε κατακράτη

σαν πάσαν τὴν χώοαν ήελμοετία; καὶ κατε

58 σκήνοσοαν έν· αὐτῇ. μονα δὲ τα προς θάλασσαν

πολι'χνια ού συνέδωκαν αυτοΐο, αλλά κατεί

π τον ο ι κ ι π· π

χοντο παοα των Ρωμττιων δια το ειναι τον

ιι·:ιΠΙο είο ἰτο οο ιιιοεὶο @ο ιι:ιιοοι·οτοεο. και

τ ιιἰοὶι οοινιοπι ττιιιιοι·οοΜιιιι, κοντο Μο τ)ανο

ο· ιιιοντοΙο ιὶοεὶοὶιι, ί :οιι βαση πιο ιιετοιΠ πιο

ιιἱοριπιοαοἰοὶοὶνὶο|ι. Βοοιιιιι Μοο ἰοὶι Αιναι·οιι·ίο,

Μο σοι ι ε!αιαΙ? ἱ οοιι·ι:ιόιιι:ι εις, ὶο οι! τιἰοὶιιο

ιτοοκοιιοΒο οιοειι άοτιι:ιΙι; :ι ΜοιΙν ιιἱο ιΙοννιο

ιΜοΠ ι ο ιιτιιιιιτο Μι κι·ιι1ιι ι μιν τ οροΜιιοοιι

Ροινιιο!ι οὶιοικο ροεἰειιὶοιιἰο 8ο , εροιοὶι ]οιιούνν

ὶνκνκοὶι κνιοκιιιιιι, ειιὶειιἰο τιιέ Μι Μὶτἰιιὶἱιιει οιο

Μο, Πιο ι0Πω Μι ροννεἱοἀοὶι τοΙιονο8ιον·Βιιπιι

ο· ι·ο!οιο!ι, “ή ιιιιιοιιιι τιιιιὶαιπιι ]:ιΜεΙαιιιστί τ ιποοιι

πιονΗι, ι νννι·ιιεη!ι κννηεον τὶννοὶτιὶο, ι ροετὶι πιο

διιὶοιιο. 2ο πιό κννιι·ἱο‹Ιτἱοὶἱ ειο ι ο οτοεἰο, ν: Μέι

η·ιιι εινοὶ ω Πιιιι:ι]ιι ννι·:ιοοΙο, (ο)·Ι:ιιο Μέ «οικω

έινἰοι:ι νιώσω) ρι·ινοτιι νι·ιοο πιο ιοιιὶο :απο (ικα.

Κὶο‹.ὶν ειο ,οι ριτκὶιὶἰὶ)·ὶἱ, οειὶν “απο αοιεΙαι ΜΜΜ

εις, οκν)·οὶι τιιέ Ινειιιο, Μόνη ιὶὶο Ροάο]έοι:ι ιιιιοὶι

ἱ Μαιο ι ειιΙσιἱο Πο!ιιιιι€όνν, νιιιιηὶο ιιιιρι·τύο.

ΜιοικΙειιιιοο αι·οοιι, ναοτ:ιο τιιοὶει ἱ οιΙτιοτο εκτο

ἰοὶι, ὶο Μαιο Φο ΜΙ, ινΜοηπι Ρο τη·στοιιι αν·

ρ:ιοιιΙο οιι Μαιο, οιννοι·η·ιι Νεων, ὶ ρνη·ῇοὶἱ

ἰοὶι τ κνἰοὶὶιιι ν:ιιὶοέοὶο. Οι τιιέ κι· οιιικι!ι Μιοέοίιι

οριιιιοννιιιι Ματια, ι νι·οιειιιι τιιοὶιἰοιτι ω ω·

τὶκιού ο ιηρὶιιὶὶιιι, “των ιιι·ηΒιοι,αο ι ννοοτὶο

τιιιιιιι ροεροὶιι. δι”)·τιιονοοινιιιι πω” νετ)·εικιοκ

ιιιιοετΜιιιοοιν ιιπἰειειιι, ι στ! “νεο οτοειιοριιιιονιιὶἱ

οειὶει !ει·ιιιιιο Ποὶιιιοογἰ, ιοεἰτκΙΙἰ ιν ιιἰο,ῇ. δοπιο

ι)·ι!ιο ιτιἱιιε£οοιὶαι Μιά πιοι·τοπι πιο ΡοιΙοο!χ .να

απ, Μο το8$οΙνροιΙ ροιιωνιιιιιοπι Πητιιι:ιο, @κτ

ιιιἱιιὶγ τ αιωνα εροεύὶ› ασ ὶχοἰο. ΥΜαιοο πιιοιιι

Αννοι·οννιο, το ιο @κο ιἱοιιιἰ:ι κη·οοι·ιιιι, οι:ιεά!ι

ο· ω. (ὶὶινοΒοοἱ τοέ ιιιιοενΜΙι Μοόν ε: Ιονική

ειι·οιιγ Υ'ν:ικινοι·οι '), @πιο απο: οιι Βἱοὶοοὶιτο

') να παιρνει :ιιιὶοι· Ενοίκιο Πάτμο :πιο ποιοι Ψα

Βἰοιιι. 8μοτιιιιιιιιιτι οπο με! ι:ικοοιι·ιο ἰ οι ιιι·τ)·ικ·ι!ο]ιι

ΜΜΜ Ι, Μύη· ρι·η·ι:ιοτο Κοιτα” ρι·ιιαΜά: ιιν(ΜΜΗι

θα ικα, ιιοιιιοιι σε!. Ροκ: ΙΧ. 92. Β.
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πάρω· τῆς ζωῆς αὐτῶι· ἐκ ή; 0αὶ.άσσης. Μόντε;

οδο· οἱ )!βάρεις καλὶ.ίστηι> οἔσαι› τὴν τοιαύτην χζι·

κατεοκήινοοσαν έν αὐτῇ.ϋὲ οι Χρωβάτοι κατιρκουν

τοκιιιαϋτα ἐκεῖθεν Βαχιβαριι'ας, ἔιιθα κα»

ιιΐρτιοος οἱ Βελοχρωβάτοι. μια ιὶἐ χειαα οια

χοορισθεϊσα ἐξ αι:·τώι·, ήχου» άϋελαοὶ πέντε,

ὅ το Χλοοκα; καὶ ὁ κΙοβολος καὶ ο Κοσιώ

τζη; καὶ ο Μουχλοὁ καὶ ὁ Χρώβατος, καὶ

ιὶοεὶ.φαὶ δύο, ή Τοϋχα καὶ ή Βοϋχα, μετά

τοῦ λαοϋ αὐτόν ῆὶ.ι9οκ Μ; ήελματι'αι·, καὶ

όροι· τοϋ; ζαβιίρεις κατέβασε; τὴν τοιαύτηκ

χῆκ. ἐπί τινας Μ» χρόνους ποὶ.ιιιοἰι·τες αλ

λήλοι; ὑπερι'οχι·στικ οἱ Χρωβάτοι, καὶ τοῦ;

μὶκ τοϋ Σαβάρωκ κατέσσαξαι·, τοί·; δὲ λοι

ποἰ·ι; ύποταχΐμαι κατοκάχκασαι·. ἔκτοτε ώ»

κατικρατήθη ή τοιαὐτη χώρα παρα τῶι·

Χρωβάτων. καὶ ιἱσὶιι ιὶκμῆκ έ: Χρωβιιτία

Ηβάροσν,

“βαρια οκτες. οἱ δὲ λοιποὶ Χροοβάτοι ἔμοι

έκ τοῦ; τών καὶ χιι·ώσκονται

καν προς Φραχ7·ιακ, καὶ ).έχονται αρτίους Βε

λοχρωβιἱτοι ήχοι» ά'οπροι Χρωβάτοι, ἔχω·τι;

Ι ' οι ί ο ` -

τοκ ιδιοκ αρχουτα· οποκιικται δε Ώτιρ του με

χαλιρ ρη7·ὶ Φραχχι'ας ή; καὶ ..ΣΜίας, καὶ

αβάπτιστοι τυχχάκουσι, ουμπεκϋιρἰιις μετα

πο; Ήιύρκους καὶ ιἱχάπας ἔχοντες. απο δὲ

λροιβάτωκ τόν ἐὶ.0ὐκτωι> έκ ι!ελματι'α διε

, Η )

χοιρίσθη μέρος τι, καὶ έκρατησε το Ιλλυρι

' Χ Ί Ε Ί ` Χ , Κ

κοκ και τη» ΙΙαιαοκιακ· “χ” οι και αυτοι

αρχοντα αὐτεξούσιοι·, διαπεμπομεκοκ προς τα

άρχοντα λ”ρωβατι'α; κατα φιλίακ. μέχρι «Η

χρόκωι> τινῶν ί·πετάσσοκτο καὶ οἱ έ» ήελματία

ουτε; Χρωβάτοι τοΐο Φράχχοις, καθώς καὶ πρό

τερον έκ τῇ χώρα αὐτόν. τοοοϋτοκ Η ἐσκλη

ρύκοπο οἱ Π9ράχχοι προς αὐτοὶ; ὅτι τὰ ύπο

> ι .ο ι

ιιασθια των Χρωβιἔτων φοι·ενοι·τες προσέρρι

υπο-κ αὐτιὶ σκύλαξι. μὴ οτικιίμεκοι δὲ οἱ χρεο

ΐ κ. ` ~ ' ' '

βατοι ταυτα παρα των Φραχχωκ υφιστασθαι

Βοοἱ. @απο τοέ ρο!ιοΙουίο οιΙΙοοηΙο εἱο οι!

ιιἰοΙι, οι›Ή ρἰοοἱυ ὶποοἰ, ΚΜαιε, βοοεΙοε, Κο

εοπωε, ΜιιοΜο ἰ Ποι·οοο8οε, οι·οτ Μαι: εἰσ

ειι·): Ί”ιιΒο ἰ Βυρςο, ρτη·ετΙΕ τ Ιικ!οιο "Μπι ιὶο

Π8ΙΙΒΜ)Ί, ἰ τιιοΙοἐΙἰΑκαιτόνι· ιὶτἰοτὶοογοο ὶοτἰο- 5

παρ. Παοκ ι:τοε Κα!! Ροκνἰοιι κο1ιήιχο τ εοΒ:ι,

κκκ·χοἰοὶχὶἰ (Πιι·οΒοώ, ἰΛινιιτόιν οτοέοίο πηιπτοι·

ιΙοκνοὶἰ, @και τοἰοκνοΙἰΗ ιΙο ΡοιΙΙοΒΙοέοἱ. Οι!

ΙοΒο κνἰο‹: στοπ οροποανιιοχ τοεαιδ και Και]

μπι (ἶὶιι·οΙ›:ι1όο·, ί 8ο κι· ΩΙιτοΒοοδἰ πονο! Μαρ! ω

οεωΗΠ Αννοι·ύκν, ἱ :πού Ρο ιιἱυ¦ι, ὶο 1ο Απο

τοκκ·ἱο. Ποεται τοέ Ο|ιι·οοο3όνν τοεΙοδο μη·

ὶ·”ι·:ιιη;ἰἱ, ἰ ιιοη·κι·:ι]ο Μο Μπιτ ΒἰοΙοοὶιτοΒοΙοιιιἰ

ι·ι)·Π ΒΙιι·‹ιΙ›ιιΙιιιι1ἰ Μοὶμιιἰ, ιιιιψιο ΜκειτοΒο και

ὶοοἱο. ΡοὡνἰιιιΙτιἰ τοέ Μ! ΟΙοιιοΜ, κνἱο¦Κἱυπιιι μ,

ὶιι·ὸὶοΜ Ι·”ι·οιιΒἱἰ ἱ 8οκοιιἰἰ, ἱ ει! ροεοιιδο,

ο ρι·τή:ιέιιία εἰς Ξ ροΜιιον·οοο τ 'Ι'ιιι·!ιοπιἰ.

Οι! η·ο!ι τοέ ()!ιτοβοί.όπ Μόνη Ρι·2χετ!ἰ

ιὶο ΪὶοΙι1ιιιι·)·ἱ, οιὶιὶτἱοὶἰὶο ικα ρωνιιο οκοέό,

(Η ΜΜΟ 20

τι1ἱοΠ ιιἱο::ικνὶεὶορ;ι› κἰοὶοοἰει, ιιιιι1:ιοι·εο ρτη

Αὶ οι:

Ρ0κπ°ιη·ι:ὶι κοέ οιοούκν Ρ0ιὶὶ0Βιιὶἰ Ρι·οιι!ιοπο ί

ἱ οροιποινιι(ει ὶ|ἰι·)·!ι ἰ Ροιιοι1ἰο.

μαπα: ΜοειιοΜ 2 κἰοοἰοπι ()ΙιτοΒοο)ά.

οἱ ()!ιι·οΒοώ, σο ιιτἰεειιὶιοὶἱ οι Πο¦οιιιο›·ἰ, @ιο

ἰ προκύιΙΥ ροι!!εριι!ί, Ιιαάρ @χα κι· Μι Κω”. Μ,

'ΗΕ Βιιι·ι!το κοέ υυἰοιιιἰοὶιιὶἰ Μι Ποο!ιοΜε, ὶε

ιιἰοιτιοπὶρΙο οι! ρἱοι·εἱ (Π1τοΒοΕύνν τειοψι1ιιο,

ρεοπιτ ιαιιι:ΜΕ. Μο πιο8οο 0.οι!χ (Πιι·οοιιοί ιοΒο

το οπο” Ρτοπικύπν ιοοεἰιἔ, ροιΙιιἱοέὶἱ το!ιοετ,

ροτοϋαιικνοιχ πιανει καψω, Κιότο τ τήι:!ι πιιἱοΙἰ. Μ)

Ζ τομ ροκνοι!υ νηπυεη·Ιο πιο ιιἰοὶιννἱο!ὶιἰο νο]

ε!ιο οιΙ Ρτοιιιἔἱἰ, ἰ κνοΙοτγὶἰ τ οσοι! εἱειὶπι Μ, πο

.κοιτα ἱ τ Με!!ιο Νεος κνιἰοΙἰ 86η ΟὶποΒοοἱ,

ἰ ο·χὶορἰ¦ἱ κνοτγεὶὶιἱοὶι Ρι·οοΕ6νν ἱ Μι κἰοοἱο, ἱιοἱο

οἰεπι ΚοοχΙἰε:ι. Οι! ιοΒο απο ροτοειιικνοιχ μη' κ;

κνοΙπιοέοἰ Ξ ιιἱοροιΙ|ειςἰοέοἰ, ρορτοεἰ!ἱ ο ι:Ιιι·τοοΕ

έκνἰοὶχ Ραρίο2:ο ο· Βηποἱο. Ι Μγοδοιτἰ :ΜΜΕ Μ
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σιέστησαν απ' αστών, φονιύσαι·τω καὶ οσο

ιὶχον σΐρχοντας ἐξ αὐτόν· ὅθεν έστρατιι·σαν

κατ' αὐτόν απο σιραχχι'α;.αοσσάτον μένα,

καὶ ἐπὶ ἑπτὰ χρόνου; πο).τμησαντι; αϋ.η).οιο

ο ιίψἐ καὶ μι)χι; ἱ·περι”σχι·σαν οἱ Χρωβάτοι, καὶ

ιὶνεῖλον τοσο Φράνχοι·ς πάντα; καὶ τον αρ

χοντα αστών Κοτζι'ὶ.ιν κιιλούμενον. ἔκτοτε σὲ

μείναντες αίτοσέσποτοι αὐτόνομοι έξητήσαι·το

το ι;χιον βάπτισμα παρα τοϋ Ρώμη; καὶ απε

ω στάλησαν ἐπι'σκοποι καὶ ιἴβιἔπτισαν αὐτοὺς ἐπὶ

Πορι'νου τοϋ αρχοντο; αὐτώι·. σιιμερι'σθη άν

η χώρα αστών α; ζοσπανι'α; ια, ήχων η

Χ?.εβι'ανα,η Τζέντζηνα,τα Βιοτα, η Πλέβα, η

Πεσέντα, παρα0αλασσι'α, Βριβέρα,η Νόνα,

Μη Τνηνα, η Σι'σραχα, η Νι'να· καὶ 6 βοιίνος

αὐτῶν κρατά την Ι(ριβασαν·, την ||ι'τζαν καὶ

τὴν Γοντζηκα· καὶ ἡ μὲν εἱρημἔνη Χριοβατία,

Με καὶ οἱ λοιποὶ Σκλαβίνιοι σιιοιεινται οδ

τως· οι Δισκληα πλησιάζει προς το κα

20 στσ3.λια τοῦ Δορραχι'ου ήχων προ; τον Ήλιο·

σιδν καὶ πρὸς τον Β.κύνιον καὶ την )¦ντιβα

ριν, καὶ έρχεται μέχρι τών ήεκοιτέρων, προς

τὰ ιὶρεινα «Η πλησιάζει τῇ Σερβ).ι'α. ἀπὸ οι

τοϋ κάστρου τών ;|εκατέρων αρχεται η αρ

25 χοντία Τερβοονίας, καὶ παραιτεινεται μέχρι

τοϋ Ραουσίου, προς σὲ τα @εινα αύτη; πλη

σιάζει τῇ Σερβια. απο οι τοϋ Ἑαουσἰον ἄρ

χεται άρχοντι'α τῶν Ζαχλούμων καὶ παρεκ

τείνεται μέχρι τοϋ Όροντίου ποταμοί·, καὶ

50 πρὸς μὲν την παραθαλοισσι'αν πλησιάζει τοῖς

Παχανοϊς, προς οι το όρεινιιὶ τι; αρκτον μὲν

πλησιάζει τοῖς Χρωβάτοις, α; κεφαλήν σε

τῇ Σερβλια. απο σε τοῦ Όροντι'ον ποταμοῦ

α'ρχεται η Παχανιοι, καὶ παρειιτείνεται μέχρι

35 τοῦ ποταμοιΤ της Ζεντι'ναι; τρεϊ; ἔχουσα ζον

πανι'ιις. την Ράστοντζαν καὶ το Μοκριὶν καὶ

το κίαλέν. καὶ αἱ μὲν σύο ζουπανι'αι, ἔχουν

Ποπιιοιτριιι Ρο!. ΗΜ. Τονιι. Ι.

εὶιιιρἱ ἱ οοΙιτιοἱΙἰ Μι το ρειιονι·ειρε Μι κἱεὶοοἰο

Ρστἱρε. Ροστἱοὶοιιε ιοσκ .ισα τἰοιρἰε Μι σε ὶιι

μερρ ῇοσγρεέοἱο, σηΠ σε (ὶὶιΙσοἰερο, Ποροσρο,

Ποση, ΡΙοννο, Ροοοριο, Νεσι1ιοι·το, ννι·ορ·οι·ο ,

Νορο, Τρἱρο, $ισι·εχο, Νἱρο. Ι απο” Βερ Μι

Κιιοετο, Παρ ἰ Ποσοκο. θκνοὶ πρ· Μι ράσ

τορε μοι ι·τοοτορε Πρι·οοεσχε τετοιο τ τοπικ

$Ιονιιιιιι. ΠρσΙσοε πιο οἱεερἱο οσο ροσ|ο αετο

νιρἰ ιΙΒ·ι·ι·εσὶιἰ]εΙιἱοὶι, ω μια ροσΙσ ΗοΙἰεοε "Μ

Μριοε ἱ Αριιοειἱε, ἰ εἰοοιε ετ σο ΒσΙιειοι·οιν,

το Μ” τεέ ρω σοὶχὶιε $σι·ὶ›ἱἰ. σε ει·οσιι

ΠοΚιιιοι·όρι :σέ τεσηιρε ειο κἱοεὶνεο ΦοιενιιρεΙιἱο

ι οίεΒιιίο εισ σεΙσ,ῇ εὶ σο Πειιεριορ, οσ τω”

τεέ σοι· εκνσἰορ σοιχΙιε εωει. Α σσ Βειιεχορ

τεστχρε εἰο κἱοεὶπνο ΖεοὶιΙιιιρἱερ ἱ σἰεδρὶο Με

σεΙο] :ή Ρο ι·το!ιο 0ι·ορορισε, ἰ σσ ειι·ορρ· ρεσ

ιροι·ε!ιιιή Βτειιἱοη τ ΡεΒερειιιἱ, ε οσ οπο”

Βιμ· ρε ρύὶροο τρια εἱο σο (Πιι·οοεορ, τριτο

συ τεέ σο $ωιι. σε ι··ιοΜ πιό Οι·ορο›·οε :ιι

στ)ιιιε δε? Ρεοεριε, ἱ οἱεαρἰσ σἰο σεΙο], ετ σο

ι·τοΙσ Ζορι)·ιι)·, οοομιιιρεσ "η τιιρερρο: Πει

Μαρ, Μο!ιι·ορ ἱ ΠεΙορ. Παρ: ρἱσιενετο ὶιιρε

ρρο, ισ @οι ι·εεισι·Ιιε ι ιιισΙιι·σήεΚε, Ιοὶε ρεσ

ιροι·ιοιρ, ἱ ορΠιιι]ε και οτόὶρε τρΙιεοΜο. ΠεΙοίι

εκει τεέ οροσεΙ οσ ιροι·τε μια, ἰ @σε ιειρ τ

ιιρι·ερ·η τἱοιρἰ. ΜΜΕ τεέ οι ΡοβΜιι ἰοὶι οτιση

κερ·ερ)·: Μοὶοιε, Κιιτ!ιιιι·ε, Βει·οο ἱ Μ”, σει·

στο ρἱοΒιιο ἱ ιιι·οστε]ρο, ιρεὶεσο ουσια μισο: ι

Μισο ΒεΒἰορ. ΜΞοετΚεῇε ρε ρἱορ ἰ ιρεῇε πωσ

ίι·ιοσ:ι ἰ @σε τ Μαρ. Οσ @κι τεέ ΖορΙ:υργ τε

οτρ·ρε είσ Με] ο!ιι·οοεο)Ί,ι οἰεερἱο εἱο Ρο οινο

ρἰο ρεσιροτεὶιἱο] ειὶ σο ονειρα: Μι·μ, Ισ @οι σο

8ι·οσιι ε!Βιιιωσοεο; Ρο ειι·οιρο 2εέ €όι·εΚιο]

ἱσιἱσ ρενω σε!ο] ετ σο ΡονΠιοεο ρορ!ιιιι ροτε

Ρύθνριεορ ἱειιρι]εὶιἰ, ε Βιερἰοη οι ο!ιοΠορ Πιερ

Μη· ἰ (Πι!οΒοργ τ εοι·οοΙσρι καψω. Με] οσ

ριἰειρ εει·οο!ιι 10ημιιιιη ρι·τοσ οΜιστοιρ καινε

ο
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η Ράστοιτζα, καὶ ητοϋ Μοκροο, πρόσκεινται ααα ἰοοχοὶι κοπούν, σο ρόδιιοοχ Βτοοἱοη τ

τῇ θαλάσση· αΪτινες καὶ σαχήνας ἔχουσιν· ἡ

δὲ τοῦ Δαλινοο μηκοθεν ἐστὶ της θαλ.άσσης,

καὶ έκ τίς έρχασι'ας ζόσι τῆι; χη;. πλησιά

ζουσι οὲ αὐτοῖς τω” τέσσαρες, το Πέλ.ετα,

τα Κούρκουρα, ηΒάρτζω καὶ ο Φάρος, κάλ

λισται καὶ εύφορώ·ταται, ἐρημοκαστρα ἔχουσαι

καὶ έλοΐνας πολλούς· οἱκοῦσι δὲ ἐν αὐταῖς καὶ

έχουσι το κτηνη αὐτόν καὶ ἐξ αὐτῶν ζαΐσιν.

απο δὲ της Ζεντινας τοῦ ποταμοϋ ολρχεταιη

χώριι της Χροοβατι'ας, καὶ παρεκτει'νεται προς

μὲν την παραθαλασσίαν μέχρι τών συνόρων

?στρίας ηχουν τοῦ κάστρου Μλβοονοο· προς

δὲ τα ορεινιὶ καὶ οπέρκειται μέχρι τινος τῷ

θέμα" ?στρι'εις, πλησιάζει δὲ προς την Τζέν

τινα καὶ την Χλέβενα τη χώρα Σερβλίας· η

χαρ χώρα Σερβλίας α; κεφαλήν μέν ἐστι πα

σαΐν τῶν λοιπών χορών, προς αρκτον οι πλη

σιάζει τῇ Χριιιβατι'α, προ; μεσημβρίαν οι

τῇ Βοολχαρία...

Κεφάλαιον λά.

` .. Χ ι χ τ' .. ι . ν

περι Τωδ' - Φωβαίωλ', και ?μ Ψυλ' οικουσι χωρας.

Ότι οἱ Χροιβάτοι οἱ α; τα Δελματι'ας νῦν

κατοικουντες μέρη απο τῶν αβαπτίστωιι Χρω

βάτων καὶ τῶν ἄσπρων ἐπονομαζομένοιν κα

τάχοντιιι, οἴτινες Τουρκίας μὲν ἐκεῖθεν Φραχ

μας οὲ πλησι'ον κατοικοοσι, καὶ συνοροοσι

Σκλάβοι; τοῖς αβαπτίστοις Σέρβλοι;. το οι

Χρωβάτοι τῇ τῶν Σκλάβοοο οιαλέιιτῳ έρμη

νεύεται, τουτέστιν οἱ την πολλῷ· χώροιν κα

τέχοντες. οἱ δὲ αὐτοὶ Χρωβάτοι α; τον βα

σιλέα τών Έ'ωμαι'ων Ήράκλ.ειον πρόσφυγες

παρεχένοντο προ τοῦ τυο; Σέρβλ.ους προσφυ

·χεϊν α; τον αοτον βασιλέα ?Ιράκλ.ειον, κατά

τον καιρον ον οἱ Χβάρεις πολεμ·ίσαντε; απ,

Ποτοοκομι, ο 0ο ροὶιιοοἰο τ ΒόδΒοηιο...

ΒΟΖΠΖΙΑΕ δ!.

θ ΠΗΠΟΒΑΤΑ(ΣΗ, ϊ ΚΚΑΠΙ ΚΤόΠΥ 'Ι'ΕΠΑΖ

ΖΑΕΠΕ82Κ!ΠΑ.

(Πιι·οοοοι, Κούπα ιοι·οτ τοτοἰοετὶιομι ο!ιοΙιοο

ΠοΙιοοο)·ἰ ροοοοότο οι! οἰοο!ιι·τοοομ·ο, ἱ οι

αποτομο οιοκτο Ποι·οοοιόνι·, Κιόι” τ ααα]

απο” ται-κει οι ΡοΜἱὶο ροοοΒιί τοιοετοοιο, ι

8οοοιοτο το δὶοκνἱοοοτοἱ ιιἰεοοιτοοιηιτοἰ δεο

Ιιοιοἰ. Ψγι·οτ Ποι·οοοοι πιο εννοια τοοοτοοἱο οι

μου εδωνιαοαΜπο: οτοοοτο ιοΙοοο, Νότη

απο και] ΡοειοοοΙο. οι οιοοιω οοίοΜι αρ

ιΙο οοεαι·το τηιποεΚἰοΒο, ΙΙοοοΜοοεο, οἰοι ιοετοτο

δει·οοινιο ασ ιοΒοέ οοεκατο ΗατοΜοοεο , ροη·

ιοΠιο ετοκομιο, οι··η·οχ!ι οι οποιο Μιτου Απο

ι·ονι·ιο οποιοοοο τιοιοαιο Βοποιούιν ν·γροιὶτ-ἰὶὶ,

Κιοι·γο!ι οοε:ο·τ ΠροΒιοορικο τ Μαιο. αρτοπο

Π)

Η

Η

(Η)

3ο
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ἐκτίσε τοὺς Ρωμάνους ι!ναπτσιωξαν, οἱὶς ο βα

σιλεὺς Διοκλητιανος άνω Ρώμης άχαχών ἐκεί

σε κατεσκήνωστ· διο καὶ Ρωμανοι έκλήθησαν

οιοὶ το απο Ρώμης μετοι3ιοος αὐτοὺς χενέσθαι

5ιἔν ταῖς τοιαύταις χώραις, ήχων τής νῦν κα

λουμένης Χρωβατίας καὶ Σερβλίας. παρα Η

των 2βάρων έιιιδιωχθέντες οί αὐτοὶ Ρουμάνοι

ἐν ταῖς ήμέραις τοϋ αὐτοῦ βασιλέως Ρωμαί

ων Ήρακλείου, αἱ τούτων ἔρημοι καθεστήκασι

10 χώραι. προο·τάξιει σον τοϋ βασιλέως Ἡρακλέ

ον οί αὐτοὶ Χρωβιέτοι καταπολεμήσαντες καὶ

απο των έκεϊστ τοὺς Ηβάροι·ς ἐκιδιώξαντες,

' ακίουτϋ αι. ςκ ' . ν ί ,”Πρ λε ο σλέω· ελενα" ε' τι αυτο

των Ξέβάρο:ν χώρα, είς ί]ν νῦν οὶκοῦσι, κα

15τεσκήνωσαν· είχον δὲ οι αὐτοὶ Χρωβάτοι τῷ

τοτε καιριβ αρχοντα τον πατέρα τοϋ Πορνά.

ο οι βασιλεὺς Ήράκλειος οἰποστειλας καὶ απο

Ι Ι ' ? ` ' 0- Χ 'Ε , - Ι '

Ρωμης αχαχιον ιερεις, και ες αυτων ποιησας

αρχιεπίσκοπον καὶ ἐπίσκοπον καὶ προσβυτέ

20 ροι·ς καὶ σιακονους, τοος Χρωβάτους έβα

πτισεν· εἶχον οι τῷ τοτε καιροΐ οἱ τοιοῦτοι

Χροιβατοι αρχοντα τον Πορχά.

Ότι ή τοιαύτη χώρα τις ί)ν οί Χρωβάτοι

κατεσκηνώθησαν ἐξ αρχής να τήν έςουσίαν

25 ἐν τοϋ βασιλέως των Ρωμαι'ων' ἐξ οι; καὶ

παλάτια καὶ ίπποσρομια τοϋ βασιλέως Διο

- ' ~ αν ) τ.. Ι '

κλητιανοο εν τ" των αυτων Χρωβατων χωρα

μέχρι τῆς νῦν περισώζονται είς το κάστρον

Ζολώτας, πλησίον τοϋ κάστρου )4ίσποιλάθου.

ει) Ότι οιλτοι οί βαπτισμένοι Χρωβάτοι έξω

θεν τῆς Μιας @των χώρας πολεμείν άλλο

ι _ · ·

τριοις ού βούλονται χρησμον χαρ τινα καὶ

ορισμον έλαβον παρὰ τοῦ παπα Ρώμης τοῦ

ἐπὶ τοϋ Ήρακλείου τοῦ βιισιλέως Ρωιιιαίων

τ;) ιὶποστειλαντος ιερείς καὶ τούτους βαπτίσαν

Π Π ' ο ? ! ι

τος. και χαρ ουτοι οι Χρωβατοι, μετα το

αὐτοὺς βαπτισθήναι, συνθήκας καὶ ίδιοχειρα

άτοιη·οο, αποτο ο8οοτΠ. ΒΙ:ιιοιτο τετ οι›ἱ πει

το·ιιὶἱ εἱο ἱὶοιποπιιιιἱἱ, @το οεοιἱιιἱον ντροπη

ο 1)·ο!ι λΠ'ΒΡΗΣΙΙ, ω μας ο· Μι το·οιιο] Μπιτ (Πινο

Βοοχἱ ἱ Βοτὶιἱἱ. Κάβο τ:ιέ ριτοτ Ανιιοιόν· ινο

ροάτοιιἱ τοειοἱἱ οἱ Ϊἰοιιιοιιἱ, το ιὶιιἱ ΒοΒοτ οιο

τοι·τει ιτἱ·ιπεἱιἱοςο, ΗοωΙεΙοοεο, Παμε Μ: τω]

εἱο ριιεΙο. Ζ ι·οτ!ιοτιι κάρο οοεοι··το ΗΟκιΜοοεο

ροοτ:μνετν νοἱπο ί)ἱιι·οΙ›ειοἱ, νν›·ροιἱτἱἱἱ τ @Μι

οπο" Ανοι·ύκν, ἱ οεἱοιἱ!ἱ¦ἱ ως πιο τοτλοτ ι:οειιι··τει

Ηοι·ιιΜοοειι ο @οι εοπηιπ !ιι·ιιμι Αννοι·όκι·, κι·

Μόι·)·πι ιοι·οτ ιιἱἱοετἱιοἱο. ΜΜΕ πιο οι οκη·πι

οτοεἱο οἱ ί)Ιιι·οΙ›οοἱ το κἱοοἱο οἱο:ι Ροι·οοεοκκ·οοιο.

()οεοι·τ τοέ ἱἱοιοἱεἱοοε ροοί:ιο·ττγ Ρο Κορδοιιόν·,

ἱ εριοο°ιιιἱτἱννετχ ἰοἱι τΒτ)·πιιι, ἱ ροτιοιιοο·ανετν

τροιιιἱοιὶη ιιἱοὶι :ιιηιΒἱεἱωρο ἱ ἱιἱεἱιιιρο ἱ κἱοτ)ι

ἱ ι!χολοιιύο·, οοὶἱττοἱί ωιτοΙ:Μόο·. Μἱο!ἱ τοέ ο·

οκη·ιο οτοεἱο οἱ θὶἱτοΒοοἱ κἱοοἱοιο Ροι·οοεο.

δ

Το τἱοιιιἱιι, νι Βιότοἱ ΠὶποΒιιοἱ οειιιἱτοιιἱ το

εΒιιΠ, ΜΗ οι! εοπιοΒο ροοτιμΒιι μου! το·ἱοἱ·τοΙι

ιιἱοιο·οιη οοεοι·το ττχτωΜο8ο; τω! τοτ ἱ ριιδοοο

ἱ ιιἱοὶιΙτο!ιιἱο οοειιι·το Πχο!ιΙοοχοοτ οτ σαμο

οτοε τοοἱιοο·ιιἱο εἱο οι Ιιτο]ο Εγώ αιτοΒοτύιν,

οι Βτοιἱτἱο δώσω, ιἱἱοὸοἱοἱιο ει·οοιι Αερο!οτοε.

(Η οοἱἱττοοιιἱ Ποτοβοοἱ ιιἱο οὶιοο το Βιοιιἱοτ

Κι·ει]ιι εννοἱοιτο ριοκνειιὶτἱο Μή” τ οἱιογιτιἱ,

@Στ οΙττχιικιἱἱ ἱοἱιοέ ρττοροννἱοιἱιιἱο ἱ τοΙο

οοιιἱο οι! Ρ:ιρἱοτιι ι·τχιπ8ΜοΒο τ οτοτύπν Ηο

ι·ειΗοοε:ι, οοεοι·το τηιοοΜοεο, Μ.6ι·)ι τηε!ιιΙ

Κορλοπόιν ἱ Μι οοὶιττοἱὶ. Αἱὶιοννἱοπι οἱ Ποιο

ιιΜοόχ

Μοειιοιοοτιἱἱο οιιιιίοι·ιίωοο, ἱ έννἱοἱοιιιιι Ρἱο

Με Ρο οὶπτοἱο εννοἱιιι ττοΒἱΙἱ
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ἐποιήσαντο καὶ προ; τον αχιον Πέτρον τον

αποστολον αρκους βιβαι”οπις καὶ ιὶσφαλεἴ;, πα

μηδέποτι ο; αλλοτριτπιν χώραν απέλθιοσι καὶ

πολεμήσωσιι·, αλλα μαλλον είρονεύειν μετα

Ι 0 Ρ τ ` Ί

παντων των βοι·λ.ομει·ων, λ.αβοντες και παρα

- τ - Ι . Ι , ` | ( ή

του αυτου παπα Ροιμος στιχοι· τοιαναε ω; ει τινι;

αλλοι ιἔπτι·ικοὶ κατα το; τών αὐτῶι· Χροπβα

των χώρας ἐππίλ.π'λωσιν καὶ πόλεμον έπονέμκοπ

σιν, δα ο τῶν Χροιβάτων τω; προσπολεμεϊ

Έ .λ π Π ' που | ι

και προισταται, και νικας αυτοι; Πετρος ο

τοῦ Χριστοῦ μαθη τα;; προξενεϊ· μετα δὲ χρο

νου; πολλοῦ; ἐν ταῖς ήμέραις Τερπημέρο τοῦ

αρχοπ·τος, τοῦ πατρός τοῦ αρχοι·τος Κραση

μέρη, έλ.ι'λοδν απο αιραμμι'ας τῆς μεταξὺ Χρω

βατία; καὶ Βιπ·ιτίας ανήρ τις τῶν πανυ μἑν

εαλ.αβοΐι·, αλαρτἴνο; αι·ύματι, σχῆμα οι κο

σμικον περιβεβλημένο;, αν καὶ λέμουσιν οἱ αα

τοὶ Χρωβάτοι θαύματα ἱκανα ποιῆσαι· α

σθενος Η παν ό τοιοῦτος εαλ.αβπ); ἀνὴρ καὶ

τοὺς ποαας ήκρωτοριασμένος, αστε απο τεσ

σάρων καὶ βιιστάζεσθαι καὶ περιφέροσθαι

ὅπου α” αν καὶ βούληται τὴν τοιαύτην του
'

ιτνιοιτάτου παπα ἐντολ.ὴν τοΐ; αὐτοὶ; Χρω

βάτοις αιατρρεΐν μέχρι τέλους ζωῆς αὐτόν

έπειθέσπισει·, έπευξάμει·ος ι!ὲ καὶ αὐτός απτ

τοί; ται· όμοι'αν τοϋ παπα τύπο. δια τοῦτο

ραπ αἱ σαχι]ναι τών τοιούτων Χροπβατοπν οίτ

το αἱ κοντουραι οααέποτε κατά τινος προς

πολ.εμον ιὶπέρχοιται, εἰ μή αρα τι; κατ' αί

τών ἐπέλ.π'τοι. πλῆν αια τών τοιούτων πλοίων

απέρχοι·ται οἱ βουλόμενοι τών Χρωβιττων αι

οικείν έμποροι, απο κάστρου εἰ; καστρον πε

ριερχιιμενοι τήν τε Παχαι·ίαν καὶ τὸν κολποι·

τῇ; αελ,ιιατι'ας καὶ μέχρι Βενετίας.

. ' 9 - #

Ότι ο αρχων Χροπβατίας έξ αρχης, τροποι·

απο τής βασιλει'α; Ήρακλείου τοϋ βασιλέως,

αουλικιίς ἐστὶν αποτιταχμένος τῷ βασιλεϊ Ρω

Μονή ππΡοεΕοΙοοπ ποοοοο ο οἱονντποεπτοοἰο Ρο

Ρπ·τμειρε!ι, το ποτών αο οτποοΒο ταιρι οι::

ΡίπμΙο, ιποἱ ππ·ομπο ο·ετοτ)·οοι3 οἱο Ιποαππ, Με:

τα αποτο] ο· Ροὶπομπ το ο·ετπ·επΙπἰιοἱ οο το

οπιού οὶποο; οιπτροποπνττμ πόπνοἰοτ οα ιοΒοτ

ΡοΡἱοτο πτμποεὶπἱοριπ Νοιἔοεὶοο·ἰοοειο·ο απο:

οποιο· ἱοππο οιππ·οαμ οιπ οπο] (απποτποιοοι

ιπιὶοπττο ἱ οοιππο Ροοτμοιπό πομπο; ππἰοοὶπ οιπιοο

οτιπε ἔτος; οοποτπιαόππι ΡοεἰΙΙποο·ιπο ἱ Ρο ἱοο επο

οπο Μοα αποτο ὶ αοΡοποοτο ἱπο αο τοροἰοτὶοο ω

Ρἱοο·, ιιοτοίπ Ποη·εππιτόππ·. Ρο ιὶΙππἔἰοπ τιπέ Ρπτο

οἰειιτο οπου, το αοἰ κἱοτροἰο Ί'οπΡἰοπἰπιπ, οροο

παοοπιπ Κποεἰποἰπιπ, ππι·τμετοιΙΙ οα Ρποππ!πόπν πππἱο

επττομιονοΙπ ποἰοατ)· (1Ιπποοιπογο ο ννοπποο)·ππ ποια

Ροπνἱοο, Ιπιππ·ατο έπνἰιπιοο!ἱπη·, ἱποἱοππἱοπο Μοποἰο,

Μο ο· οατιοττ έποοοΜο], ο Ιαοπ·ριπο οοπποπ οι

ΟΙππ·οἱ›ο‹·ἰ Ροππ·ἰιπαιπμπ, το οιιαο ννἱοΙὶπἱο αμα;

Ιοοτ οὶποι·μ Ιπςιὶ:πο απο έο·ἰιπΙοΙπΙἱππ)· ποιπτ, ἱ Ιαπ

Μπο ο:π οοει, πιο το Ρπτοτ οτποποοὶπ ΙΜ πιο

μ” ἰ οοετοορ ‹Ιο!ειπιΙὶ‹ιπ!ο·ἰοὶπ οοοἰιπΙ, Μπα

()Ιπποοιπιοπο ειτοοοπνού 6ο οιι!πιπτ ΡοΡἰοτΙα οτ αο

τούτο @απο Ροοοπνἰιοοο ἰ τ εππ·οιο] Μπρομ Μο

ΒοοΙοοπίοίποιο·ο, ΡοαοΙιοο αο οπνοΒο ΡοΡἰοτΙπἰο

ο. Ποιο ο ιοτ οοἰ ειπ·ποιππ·, ιποἱ Ιποοποπν και
Β τ ο ο

αππ·οροιόπιν οἰιταχ Ρπτοοἱπν οατοποο οιπ οοτοο Ή!

που πηιοτποατο, οΙππαπο το Μοέ οιπ οἰοὶπ οιπΡιπαοιο.

Τνὶὶπο ο·ἰοο οτ οποιο τωιποοπ ομιοτατορο οι

ΟΓπποΙποοἰ, των” τοσο το·ἱοατιπο οπἱομοιπ τοιο

ι!!οννο, οοιοτατομπο οι! 8·π·οαιπ αο οποιοι Ρομ

οιο, ἰ τπαο!πο αιπ!ποιπο!ιο οτ αο Νοοοο)·ι.

Χοπτο οΙπποο:ποΗ σα Ροοτοιὶιο, το μι, οα Ρο- 5ο

πποπνοοἰο οοειπιτο ΗοποΙαοοειπ ΡοαΜοαομ @οι

οοειππτοο·ἰ πτγποεὶπἱοπππο, τιπαππο τιπέ πππἰοπο οπο
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μαιιιιν, καὶ οπιιιέποτε τοι όι,ρχοντι Βοπ.·λχαριιιιο

καπθι·πετάχη. Μ, @οι Βούλχαρος οὶπῆλθε

προ; πόλεμον κατά τών Χροιβάτων, ιι μι]

Μιχαὴλ ο αρχων Βοολ.χαρίας, ο Βοροισης,

5απελι9οιν καὶ πολεμήσα; αύριο; καὶ μηδὲν

ιὶνύσαι οι·νιπθιὶ; ειρήνευσε μα, αὐτοιπ·, ξενιά

σα; τοις Χρο.ιβάτους καὶ ξινιασθιὶ; παρα τών

Χροιβάτων. Μ' οὐδὲ πώποτε οἱ .Ϊρωβάτοι

οιιτοι τά; 8ουλχάροις πάκτον ιιειιώκασιν, οι

πο μή πολλάκι; αμφότεροι ξένιά τινα προς αλ

λήλους παρέσχον τπιλ.οορονι]σεω; ἔνεκα.

Ότι ή βαπτισμένη ιΪροιβατἰα εισὶ κάστρα

οικούμει·α Μένα, το Βιλοχραιιον, το Βε

ο

λιτζιιν, το Σκοριιονα, το .ιλιβέι·α, το Στύλ

οι πον, το Τενήν, το Κόρι, το Κλαβοικα.

Ότι π] βαπτισμένη .ιρωβατι'α έκβοιλ.λει

βαλλαρικον ἔωπ; τών ξ' ςιςι, πεζικον Η

χιλιάοας ρ', καὶ σαχήνα; μέχρι τών π' καὶ

κοντούρας μέχρι τών ρ'. καὶ αἱ μὲν σαχῆι·ιιι

20 ἔχοοσιν ανα ιινιιροιν μ”, αἱ οι κοι·οοοραι ανα

. - ι . ι . .. ι .
ανόρων κ, αι πιο μικροτεραι κονι'ιουραι ανα

ανδρών ί.

. . . ι ι . -
Ότι την πολλη ταυτππν ιιυναμιν και το του

- .- ι . - οι
λαον πληθο; εἶχον ή λρωβατια μέχρι του αρ

25 χοντο; Κρασπππιέρη, κιικείνου μιν τελιοτήσαι·

τω, τοϋ οι ι·ιοϋ αὐτοῦ Πιροσθλ.άβου αρξαν

το; έτη τέσσαρα καὶ ὑπὸ τοῦ Πριβοι·νία β'οεα

. ι ι - ι -
του τιναιρεπ'λεντος, και ιιιχονοιων και πιιλλωι·

ιιιχοστασιοιν ει; τὴν χώραν χενοπιένων, ι]λάτ

50 τοοται καὶ το καβαλ.λαρικον καὶ το πεζικοι·

π

τί; πετονκαι αἱ σαπ·ήναι καὶ αἱ κονιιοϋραι π

, - ι ι . , . ι ,
σκι; των .ιρωβατων. αρτιο; πιο εχει σημα;

λ', κονιιούριις μεχάλ.αο καὶ μικράς, καὶ κα

βαλ.λαρικον καὶ πεζικον.

Μ; Ότι ἡ μεχάλ.ιπ Χροιβατι'α καὶ ή ασπρη ἐπο

νομαζομένη αβάπτιστο; τυχχάι·ει μέχρι ή;

Ι ι 1 ν ι)- Ί Η

στμερον, κοψω; και οι πλησιατοντες αυτ”

πιοιιιιποπιι πιοοιππ ιιοιππιππ·ειιιοπιιιι. Νιο ινε:ο:πιπιπιι

ιιο ω: ιπο]πππι ιιόιοοπ· : Πιιπ·οιιιιιοπιιι, οπιπ·(ιο:

ιιιιοιιπιιο ιιοπ·οεπι, κιιπ:οοιιι Βοιοιππ·οιν, ιιιοπ·πι

ιπππ·ιι5:πιπο:πι πιο πιιοιπ, ι πιιο:οππο· πιοιαι:οο πιιο

πιιοοοο, :πιιιοπ·ι πιοιιο] : πιιππιι, οιιιιιιπ·:πιπ·ε:π

(ιιιπ·οιι:ιιοιν, επιπιπ ω: ιιοιιιπο οιιτιπιπ·:οπιπ οπο:

πιιοιι. Απιι οι απο οι (ιιιπ·οιιιιοι πιο ιιιιπιπ·ιιιι

Με Βοιοπιπ·οπιι, πιποο: πιοινπιποιπ ιι:ιπ·όνν, Μοτο

οοιιιο οιιππιπνο πι:ιπ·οπιππ ο:οειο πιπινπι:ο]οπιι Μπιο

απο : πιοινοτιιι πιπ·:ππ]ιπιππι.

οι (ιιιι·οιιιιοπι οοιιπτοοπιο] ει] πιπιιποιο :οποιο

ετιιπιππο: Νοπιππ, Βοιοπππ·ιιιι, ιλ'οιιοοιπι, Βιιοι·πιοπιιι,

οιιιιιοο, διοιπιοπι, Τοπιοπι, και, ιιιοιιοιοι.

Οοιιπ:οοπιππ ()ιιπ·οιιπιοπ·:ι ιιοειιιινιο ]πι:πιπι πιο

60.000, πιιοοιποιπι ιιο 400.000, ειιοποπι ιιο πιο,

ιιοπιιιππ·όπν ιιο πιο. 8ειτοπιππ ππιπι]ππ πιο ιο ιιππι:ι ,

ιιοππιιιιπ·πΙ :πιο πιο 20, ππιπιιο]ε:ο :πιέ ιιοπιιιοπ·πι πιο

40 ππιοιοιν.

Το πνιοιιαπ πιοιπποπο ι πιιπποπιποέο ιπιιιπποέοι πιιιιιιιι

(ιιιπ·οιικοππι κι πιο πιοπιοινιπππιπι ι(πκιειπιπιπιι; πιο ]ο

8ο :πιο :ο]έ‹·ιιπ, ι πιο πιιιπιοινπιπιιιπ ο:ιοπ·οιοιπιιοπιι

επ·πιππ ]οεο, ιιιιπ·οοιπινι·πι, :πιιιιιοΒο οπο: ιιοπιιι

ι)π·ιινοπιιπιεπι, πιοιι·ειππιπ ιν ι‹π·πι]ο ::ιππιιοε:ιιι ι οιο

:Βοιιππ, ιν ειποιοιπ ιιιοπ·πιοιπ :ππιπιιο]ε:πιπι οιο ι ]πι

ω" ι πιιοοιιοιιι ι επιροπιπι ι ιιοπιιιοπ·π πιοιοπ.πι (Πινο

ιι:ιιοιν. Οιιοοππιο απο οι] ειιο,ποπι δι), ιιοπιιιπππ·πι

@πιο ι ππιπιιο, ι]πι:πιο ι πιιοοιποιο.

Οιιπποιιιιοπ·πι ιι·ιοιιοι, ιιιιιιιπ Μάο :νι·:ιπιπι, πιο

οιιι·:οοπιπι ]οει, οι ιιο ιιπιιο πι:ιειο]ε:οπτο, ]πιι‹ο

ι επποιοιιιι]πποπ : πιιππ δοπ·ιιοινιο. ιιιππιο] ]πι:πιπι πιο
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Σέρβλοι. ολιχοντιερον καβαλλ.αρικον έκβάλλου

τ - ι- -

σα, όμοιοι; καὶ πε;ικον παρα την βαπτισμἐ

νην λρωβατι'αν οι; σι·νιχέστιιρον πραιοει·ιιμο

τοι παρά το τών Φράχνων καὶ Τούρκων καὶ

Πιιτζινακιτοιν. αλλο οοοιι σφήνα; κέκτηνται

' Ι . Η ! ω !

οιτε κο ιιοιρα· ουτε ιι πο απο λο ,· · ν · ; ι κα π ια οι;

μηκοθιν οοση; τῇ; θαλιιισση; απο χιιρ τών

έκιιϊσε μέχρι τῇ; ι'ναλάσση; οσο; ἐστιν ημε

-τ

(ιών κ.. η οι ιθάλασσα οι; οιοι τών ημε

-τ | ο η

ρων λ κατερχοντιιι, ιστὶν η λεχομένη Σκοτεινή.

Κεφάλαιον λβ'.

περι τών Σέρβλ.ων καὶ η; νῦν οικοοσι χώρα;.

ιστών οτι οι Σέρβλ.οι απο τών αβαπτίστοιν

Σέρβλ.ιιιν τών καὶ ασπροιν ιιποι·οιιαζοιιέι·οιι·

κατάχονται, τῶι· τῇ; Τουρκία; ἐκεῖθεν· κατοι

κούντων ει; τον παρ” αὐτοί; Βιιικι τοπον ἐπο

νομαζομει·οι·, έν οι; πλησιάζει καὶ ἡ Φραχ

χω, ομοι'ω; καὶ η μεχάλη .ΐρωβατι'α η ιιβά

πτιστο; η καὶ όισπρη πρωσανορευομέι·η· έκεϊσε

οιιν καὶ οοτοι οἱ Σέρβλοι το αν ἀρχῇ; κα

τοικοι:ν. Μο οι άοελ.φών την αρχήν τῇ; Σιρ

βλία; ἐκ τοῦ πατρο; οιαοεξαμέι·ων, ο ει; αο

τιιιν το τοῦ λαού οιναλαβομενο; ῇμισυ ει; ?Ιρά

κλιιον τον βασιλιά: Ρωμαίων προσέφονιι·, ον

καὶ προσοεξάμενο; ο αὐτὸ; Ήροικλειο; βασι

λει; παρέσχε τοπον ει; κατασκήνωσιν ἐν τῷ

ι'νέματι Θεσσαλονικη; το Σέρβλ.ια, ο έκτοτε

την τοιαύτην προσηχορίαν παρειλησε. βέρ

βλοι οι τῇ τών :Ρωμαίων διαλέκτοι απο

προσαχορεύονται· ὅθεν καὶ σέρβουλα η κοινῇ

συνήθεια το οουλικοι; φησιν οποο“ήματα, καὶ

τζιερβοι·λ.ιανοο·; τοο; τα ιειιτελῇ καὶ πενιχροι

ιιποοήματα φοροοι·τα;. ταύτην δὲ την έποιιι·ι·

μίαν ιισχον οι Σέρβλοι οι το οοϋλοι χαί

σθαι τοῦ βασιλιἔοι; Ροιμαιιιιν. μετά οι χρόνον

εικννιο, ι·όινπιοι ιριοοιιοιηι, ιιπιιοιι οοιιποοπο

(ιιιι·οικιομι, ιιοπιοινιιι ιιοικινιοτπιοι ποιιιιιιοπιι

ιοει μποτ Ρι·τιπιιόιν ι Τιιι·ιιόπι ι Ρκορποιιιιόνν.

Βόινιιιοι πιο ιπιιικ ιιπι ιιιιροπ, ιιπι ιιοπιιιιι·όια,

οπι οιιιιιιόιν ιιιιριοοιιιοιι, ιιο ννιοοοι οιιιιιιιοπι ο

οιι πιοπιι. Βο τιοπιιιιο οι ιιο ιποπιι ιοει Επι·

ιιτιοέοι ιιπι ιιω;ι. ιιιοπο τιιέ, ιιο ιιιόι·οοο οπ

οιιοιιτι πιο κι· πιο ιι·τη·ιιτιοειιι ιιπιιιοιι, ιοει Με

τινιιπο: 0ιοιππο ').

Π)

ποτιιτιιι. το.

Ο επιιιιΛοιι ι θ κιιιιιιι, κιόπιι ΤΕΠΑΖ ΖΑιιιι:εικτικ.

ιι°ιαιιιω ιιιιιοιη·, ιο $οι·ιιοπιο ροοιιοοτιι ότι

ιιιοοιιποιιπι·ι·ιι 8οι·ιιόιν, ιιιόπιι πιο ιοι ποιν

κι·πι:ι ιιιιιινιπι, ι ιπιοετιιιιιιι τ ι.ιιπιιοι πιο” Τοι·- Πι

πι, ιν οιιοιιον πιιτινοποι π πιοιι Βοιιιι; τ Μό

ι·)·ιπι (8ονιιιιιιιι) ιπ··.ιιιιοτιι Μπι Ρι·:ιπιιόιν ι·όινπιο

Με ι ποιοι (ιιιιοιιιιι·μι πιοοιιποοιιιι, πιο

Με τινιιιιιι οπο. Τοπ ιο ννιοο ι 8οι·οοινιο ρο

οτ:ιιιιοινο ιιιιοοιιιιιιι. απ πιο ιιννοοιι οπο ο- 9-0

ιιτιοιιτιοτη·Ιο ιιιιποινιιπιο πιο δοι·ιιιιι Ρο οιοιι,

ιοιιοιι τ πιοιι τ Ροιοννιι πιιιιοι;ιο εοιπ·οπιι ειο ιιο

οοε:ιι·το π)·πιειιιοιιο , Ηοι·ιιιιιοοεο, ιιιόι·οεο ιοι

ρι·τι·ιοιι·ετν ποοτοπν οοοιιπ Ποιοιιιοοο, οι πιο

οιιοιιοο ιιο τοπιιοετιπιπιιι, δοι·ιιιιι, πο ιιόιινιι- 25

ποιο ιοοιιιοπιοιιιιπ, Μόνο οιι ιοΒο οικου οπι

μοι ιο πιιτιιιο. εποε πιο τπ:ιοτιι ιν προ”

ι·τριπειιιιπ: πιοινοιπιον; πιο οι οοιιιιιιοπιι

τινι·οτιιι ροιινοτοοιιπν ιιοτη·ιν:ι οιιιιιιιιο πιοννοι

πιιιόιν, ιι οοι·ιιιιιιιιιιιιπιι ιιιιιιοιι, Μόνη Μοτο πι- 50

πιο ι ιιιιοΒιο οιιιινιιιο. Το πιο ιιιιτινιιιιιο οπτι

ιπιιιι δοι·ιιοπιο, Βιμ ειιιιι πιο ιιιοινοιιιιιιοιπι

οοεπιτιι πνιπειιιοιιο. Ρο Ροινπνιπ ιιιοιι οτιιειο

?νδ') βτιιι·πο ?
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"να έθοξε του; αὐτου; Σέρβλοι·; ο; τα ίδια

ιἰπιλιθεἴν, καὶ τουτου; απέστειλεν ο βασιλιό;·

ὅτε Μ' οιι.>πέρασαν τον Δάνοι·βιν ποταμον,

μετάμελοι χενόμενοι ἐμήνυσαν Ήρακλειοι τῷ

5βασιλιϊ δια τοῦ στρατηχοϋ τοϋ τοτε το Βε

λιέχριιϋοι· κρατοϋντο; οοϋναι αὐτοὶ; έτέραν ?ήν

ο; κατασκήνιιισιν· καὶ ἐπτιοὴ ή νῦν Σερβλι'α

καὶ Παχανία καὶ ἡ ονομαζομένο Ζαχλούμονν

χώρα καὶ ΤερβουνιΊι καὶ ἡ τῶν Καναλιτών

ιο υπο τήν ἐξουσι'αν του βασιλέω; Ρωμαίων

ὐπῆρχον, ἐχένοντο οι αἱ τοιαυται χώροι ἔρη

μαι παρα τών Ώιβάροιν (απο τοπ έκτοτε χιὶρ

Ρωμάνου; του; νῦν έι-λματι'αν καὶ τὸ .αυρ

ράχιον οὶκοῦιπα; τὶπήλ.ασιτν), καὶ κατεσκήνοι

τ; στν ο βαοιλεὐ; του; αὐτοὶ; Σέρβλου; ἐν ταϊ;

τοιαὐται; χώραι;. καὶ ὐσαν το? βασιλ.ιΐ Ρω

μαιτον υποτιισσόμενοι· οὐ; ο βασιὶαὐ; προο

βιλτα; απο Ψώμη; ιἱχαχοὶν ἐβάπτισε καὶ διδάξα;

αὐτοἰι; το ή; οὐσιβει'α; πλάι καλώ; αὐτοὶ;

το τών χρόνων πίστιν έξέθΕΙΟ. ἐπιὶ δὲ ή Βουλ

χαρι'α ·ι:·πο τήν ἐξουσίαν ἐν τών Ροιμαιοιν,

αὐτοῦ οὐν αρχοντο; τω? Σέρβλ.ου τοϋ α; τον

βασιλ.έα προσφυχόντο; τελειιτή·σιιντο;, κατα

διαι.Ίοχήν ν;ρξεν ο το; αὐτοῦ καὶ πάλιν ο ἔχ

25 χουν, καὶ οὐτο›; ἐκ τῇ; μπα; αὐτοῦ οἱ κα

Οεξῆ; αρχοντε;. μετα Η χρόνου; τινα; ἔχον

νήθη ἐξ αὐτῶν ο Βοισέσθλαβο; καὶ έξ αὐ

τοί: ο 'Ροδιόσθλαβο; καὶ απ” έκειτου ο Προ

ιη·νόη; καὶ ἐξ ἐκείνου ο Βλαστήμερο;, καὶ

το μέχρι; αὐτοῦ του Βλαστημέρου μετα τών Σέρ

βλοον ιὶρηνικοῖ; οιοτέλ.οι·ν οἱ Βούλχαροι ώ;

ριτσα; καὶ συνορῖται ιιὶχαποῖντε; ιὶὶλήλοι·;,

ἔχοντε; δὲ οουλοιοιν καὶ ὐποταχτὶν ο; τοί;

βασιλεἴ; τών 'Ροιμαιοιν καὶ εὐερχετοὐμινοι

οι; παρ' αὐτόν. ἐπὶ δὲ τῇ; ἀρχῇ; τοϋ αὐτοῦ Βλα

στημέρου ὐιλθον μετα πολέμου Πρεσιαμ ο αρ

χτον Βοιιλχαρία; κατά τοΐν Σέρβλων, 0έλοιν

τιΙουιοΙο του ποοτο ροι.ποοιιο του· οι $οι·οοντιο

οιΙοετ!ι ιὶο εννοια] τἰοοιἱ; ι οιὶριοννιὶ Μι οοεοι·τ.

Κιουνιοοιιο!ι υποετΙι πο!ιο Ποιοι, το! υπ τι; τισ

οΠο, ι υι!ο!ι εἱο νι ρι·οέ!ιο ου οοιιοπο Ηοι·ο!ιΙοοεο,

ρποτ πνοι!το υ·ιου)· οι ΒοιοΒι·οοτιο πουτοοοεο,

του; ιιιι ΦΠ απο τιοιιιιο ιΙο οοιουΙοιιιο το. Α ρο

ιιιοικοτ ιοι·ιιτιιιουιτο Βοι·οίο ι ΡοΒοιιἱο ι τοκ τυο

ιη· και] τοοΙι!υιιιεΙυ ι Τοιονυιιιο Ξ Ιου] Κοιιο|ι

του· τοοΙου·ιιΙν ρου ροοου·οοιοιιι οοεοπο πνιο

εκιουιο, ο ὶιχὶν ιο κοπο υ·)·ΙιιιΙοιοιιο οποτ Λιπο

ι·ου·(ουνέ υ·κ·ιιοιΙτιιι τΙοιιιυιο Ποιιιτιιιου·, Κοινη·

Ποιοι τοιιιιοετΚιιιο ΠοΙοιοοκο ι Π)·ι·ι·οο!ιιυιτι):

οποιο οοοιὶτιΙ οοεοπ σοχου 8οι·ούικ ο ποοτο

που κτοιοο!ι. ! @Η ροιΙυ·Ιο‹Ιιη·οιὶ οοιιοποννι

ι·ηιιιεκιοιιιυ. Ίὶκοὶι ισα· οοιιοπ οοὶιποἱΙ, οριο

ιι·οοτινοτο Κομοιιόυ· τ Μιτου; ι ιιουοτιιὶ Μι

οοι·τοιὶκονν ο-ιουιι, ιιο!ιΙοοιιιο ιιιι ιιου!ιο υιο

η· ιιι·ιοΒιιιειοι κννδοέμνετκ. Μουν ΒόΙΒοι·)·ο τα

οπι ρου τινιοι·τοΓιιιιουνοιο Πηιοοιιι, ιιοοιορἰὶ

Ρο έιιιιοι·οι κιοοιο εοτοεκιοι.ςο, Μύι·νι.ο 8τυὶιοὶ

απο υ οοιιοπο πνοιοΜοεο, ρι·ου·οιιι ι|τιο

ιΙτιοιυ·ο του Μ), ο Ρο ιιιιιι ντουκ, ι του τ ιοΒο

οο!ιο!οιιιο «και κιοιτοιο. Ρο ρου·ο)·οὶι τοέ οπι

που υτοιὶτιὶ τυο τ ιιιοὶι ννοβοοδου·, ο τ οποσ

Βουοοὶονν, ο τ ιοΒο Ρι·οοο8οοε, ο τ απο ΨΗ

ευιιιιι·, ι οτ ‹Ιο ιοΒο `ινΙοειιοιιι·ο τοι ΒΝ8οι·ο

Με τ Βοι!ιοοιι οι φοτο, @το τ)·οτΙιιιυ εοοιο

εοεἱοιὶτἰ, τοοοιιιιο »ν ροαΜοοιιοέοι ι απο

ο·τοΙοιΙοιο οοεοπόνι πνιιιεὶιἰοΙι, ι ιΙοτιιουιο αο

οι·οιὶτἰοιεὶντ ου ιιιοὶι. Μο το οοιιουιοοιο ιοΒο

νιΉιειιοιιι·ο «αφτι οι·οτιιιο Ρι·οοκοιιι, υπο

ΒόΙ8οι·)·ι, ιΙο Βοι·οοικ, οιιοοο Μι εοοιο ρου

Μ'οοιικοιι ιιοτιιιιιύ. Ι.οοτ μποτ τι” Μο ντο

ιιιιοτι, ιιιοικ!!ιο ιιιοτοχτο πιο: ιΙοκειτο!, Με ποιοι

Ρο

ακου τοέ καμπ ννΙοοιιιοιι·τι ουτιουτιοτ)Ή ρο

υιιιυ·ιοΚοτο οτοέο Μου εκνοιοεο Μαιου.

ιιοικοιιιο πιο $οι·!ιιο “το ε)·ιιουιο οπο: Μου
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, ο ( Ιβ - - ) Ἡ ` β ?

αυτον; υποτα;αι αλλ επι τριιτιιιν ιιολ.ιμησα;

, ν Ό Χ ' Ί Κ χ ο Ί -

ον μονον οι·δεν ηι·ι·σεν, αλλα και λ.αον αυτου

πλεϊστον ιἱπώλ.εοε. μετά δὲ θάνατοι· Βλ.αοτη

μέροιι τοῦ ἄρχοντο; διοδέξαι·το την ἀρχὴν

της Σερβλ.ι'α; οἱ τρεΐ; ι·Ιοὶ αὐτοῦ ο Μοι·ντι

ιΡ ο; καὶ ο Στοο' ειιο; καὶ ὁ Γοΐνικο; ε
` κ ?

ιοάιενοι τΐν ·ώοαν. ἐπὶ τούτων παρε έι·ιτο
ι' ί λ ` ; λ'

- ' λ ν

6 τη; Βουλ.ηιιρι'ας αρχων Μιχαηλ. ο Βοριση;

θέλ.ων έκδικησαι την ητταν ΪΙρεσιιὶμ τοῦ πα

τρός αὐτοῦ· καὶ πιιλ.εμησιι;, Η; τοοιιῦτον αἰ

τον ίπτοηο·αν οἱ .Σέρβλ.οι ώστε καὶ τὸν νὶσν

αὐτοῦ Βλαστήμερον έκράτηοιιν δέομιον μετά

καὶ βολ.ιάδων δώδεκα ιιη·ιλλ.οιιι. τοτε δὲ τή

τοῦ ιιἱοῦ ϋλἰψει καὶ μη δι'λων ο Βορι'ση;

μέλ.λοιν δὲ ί:

ποστρέηιι-ιν ἐν Βοολχαρι'α, καὶ ῳοβηϋεὶ; μη

εὶρηι·ει·σε μετα τῶν Σέρβλ.ων.

ποτε έιτδρεύσωοιν αὐτὸν οἱ Σέρβλοι καθ' ιδ

δοῦ, ε'πιζήτησεν εἰ; διάσωσιι· ιιὐτοῦ_τιιὶ τοῦ

αρχοντος Μονντιμήρου παιδία, τον Βοριινα

καὶ τὸν Στές·ανον· ο? καὶ διάνωσαν αὐτὸν

αβλαβη μέχρι τών συνόρων ἔσι; τα ”Ριιἱο°ηι;·

Ϊ ' ` αν | | , π'

και οπιρ τη; τοιαιιτηο χαριτο; δέδιοκιν αυτοι;

ι

.Μιχαὴλ δ Βοριση; δωρεά; μεχάλαι;· καὶ ἐκεῖ

νοι αντέδοικιιν αὐτοῦ χάριν ξενίων ψυχάρια δύο,

φαλ.κώνια δύο, σκολι'α δύο καὶ ηούναι; ἐννε

νήκοντα· σ” λέχονο·ιν οἱ Βούλχαροι εἴ

ναι ντάκτον. μετα μικρον δὲ έχένοντο κατ'

αλ.ληλ.ιιιν οἱ τριΪ; αδελοοὶ οἱ άρχοντες Σερ

βλι'α;· καὶ ηενιἱμει·ο; έπικρατέοτερος ο έ; αιλ

τιίιν ο σλοι·ντι]ιηρος, καὶ ι'λέλ.ωι· μόνο; την αρ

χην ἐπέχειν, κρατήσα; πιιρέδιοκε τοὺς δύο ἐν

Βοι·λ.χαρι'α, μόνον το παιδίον τοῦ ένο; αδελ

ιηοῦ Γοι'ι·ικου Πέτρον όνομιιτι παρ, ἐαυτῷ κρα

τησα; καὶ έντιμελ.ούμειιο;, ἔστι; καὶ ιμηιώι·

ι]λθεν α; λρωβατι'αν· περὶ οῦ μεί ολων ρηθή

σιται. ο δὲ· προρρηθιὶ; αδελφο: ἐν Βονλχα

ρία Στροήμερο; εἶχον οἱον τὸν Κλονίμηρον,

σιιι]ι·]δαο]πιιι· ἱίἔσ]ιιἱΙι, ΡσστἱοΙἱινετη· Και] ιιιἱο

στη οιοὶιἱο. οι οτοεἱο ἰοὶι ποσόν Ριτηοτοσὶ Μι

οὶιοὶ Βστηε, κἱοὶσ ΒόΙΒοι·η], οὶιοοο Ρσπ·οισνιού

Ρι·τοει·οπο Ρι·οσηοιιιο, ο]οο ενιισ]σΒο; οΙο π· ιο] πο]

ιιἱσ Ρι·τηιοι·Ιι ασ Με σοΙοοο 8οι·ιισιν]ο, σε ποναει

8ηιιο ]ορσ, ΨΙοοιιπιιι·ο, »Περι οι· ιιἱοινσὶο, ι το

Ιιιοὶἰ Η ιποὶὶιἰοὶι Ρι·σο. λλνιοση ποσο τ σΒιιινη

ο οηιιιι, οὶισο ιιἱοοὶιριιιἱο, τοποσ Βστηε Ρολι6]

τ Βοι·Ιιιιπι]. Μο]:ιο τοέ στοοού ιιοΡοννι·όι σο

Πόδο,ιοι·η] , ἱ ὶρὶιο]οο οἱρ τοοοιὶτοὶι εοτὶιοὶιἰοὶι Ρο

σι·οσιιο, ΡοΡι·σεἱΙ, οὶοΙ›η ασ οσΡι·οινοσπ]!ι :ιη

ιισινἰο κιοὶοοἱο Μιιπσιπ]ι·ο: Βσι·οπ ἱ Βιοΐοπ. σο

ιιο:Ε Ρι·τοΡι·σινιισι]Ιι ασ Με ετιιι·οιι!ιιι σο εικοσι

οτ σο Βοεη. Ι σοὶ ἱιιι ΜΜΜ Βσι·ηε το ιρ Ρι·τη

Μιιιςο Μσὶὶιἱο Ρσσοι·ιιπ!σ, ο σπἱ ιιοκιντο]οιιι, ]ο

Κο σοι·η ασέοἰιιπο, οίἱιιισιι·οΙἱ πιο ιι]οιι·οιπΕΜιν

σνι·οοὶι, εσιισΙη σννιι, ροη Μπι, ι ιὶτἱοιι·ἱοιὶιἱο

ειοι Ιιιιπ. Οισὶ ισ Βσἱεοοσιι·ἱσ ποιηνιιο]ο Ρι·τη

ιιιἰοιτοιπ. Ρο ιιἱοσἱιιΒἱιπ οτοοιο ειιοιιοΙ] ποΡιτο

οἱιιι εἰοὶιἱο στο] σα] Ειι·οοιο, ιιἱιιὶοιο $οι·Μ], ι

ιιι·ιἱοΙ @το ποσ σιιιἔἰιιιι ]οσοιι τ ιιἰοΙι: Μιιπιἱ

ιιιἰι·. Πὶιοοο Μη οσοι στιοι·τησ ηνἱοστο, πνησοἱ

οινηοὶι σκνσοὶι τννηοἱρὶσπηοὶι σο Βο!ροι·η], το

ιι·τηιιιιι]οο Ρι·τη σώσε οι Ρἱοοισἱσινἱιο] οΡἱοοο

]οσιιο€σ ιηΠισ οηιιο, Ρο ]οσπηιπ τ οικηοΙι ιιι·οοι,

(¦σ]ιισειι, ἰιιιἱοιιἱσιπ Ρισιι·ο. Με ἰ τοπ ιιοτοσ! σο

(ὶὶιτοὶιοοηἰ,σ Μ6ι·ηιιι τοπικ πἱὶο] ιπόνν]ο οπο Βοστιο.

Ητοοισπη τοέι Ιιιοι και” σο Β6!ροι·η·ι κνησο

πη, διι·σ]ιιιἱι·, ιιιἱοδ εηιιο Ποπ]ιιι]ι·ο, Ισόι·οιπιι

Βσι·ηε σοὶ ιν πιιιΠοιιειντσ Βόιροι·Κρ. Ζ πἱσΒσ

οΡΙσστσιιη πιο Βι3ὶΒοιηἱ ΟοΜοιο. Μιιιιιἰιπἱι· τοέ

κι·ηΡρστἱιι·ειη σὶιησινσοὶι Ιιι·οο],ι Ροπσινοπιο το

ροι·ιιοιιοτη·, Ρώσο οηιισιιι· ιοτοοὶι: ΡοἱΙιοεΙονι·ο,

Βι·οιισσο ιθΙοίοιιο, ἰ Ρο έιπιονοἰ ]ορσ σστιοστι

στο ποση Ριοι·ινσι·σσιιη οηιι: ΡισΕισάιιην. Με Ρο

ΓΟὶΗΙ ]εσιιηιιι ιι·η·ετοσἱοτη τ (ὶὶιισΙιοοη·ἱ καρο

ιιιπἱοπη ιινητο] Ρισιι·, εηπ θο]ιισιιι, ιιηΡοσιο τ

ο

Ν!

Η

25
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το καὶ 7οναΪκα παρέσχεν ο Βορίσης Βοι.·λνά

ρω. ἐξ αὐτοῦ νεννάται έν Βουλναρία Τζεεο·

0λάβος. ο δὲ Μοι·ι·του]ρος τοὺς ανο απο

φώς διώξας καὶ τὴν αρχήν σεξοίμενος μπα

μέσος τρεΐς, τον Πριβέσι9λαβον καὶ τον Βρά

νον καὶ τον Στέφανο-ν, καὶ μετά τον αὐτοῦ θά

νατον οιαοέχεται αὐτόν ο πρώτος οὶος ο Προθέσ

0λαβος. μετά σον χρόνον ἔνα ἐξελθοὶν απο Χρω

βατι'ας ο προειρημένος Πέτρος ο οὶος τοϋ Γω

μ) νι'κοο διώκει απο τῆς @Ιος τον έξάθελαον

αὐτοῦ Πριβέοϋλαβον μετα τών σου αοελοοΐν,

κάκεϊνος τὴν ἀρχὴν σιασέχεται· έκεϊνοι σε φυ

γοντες εὶοερχονται ἐν Χρωβατι'α. μετά σὲ χρό

νους τρεϊς ἐὶ.ϋοὶν ο Βράνος προς το πολε

- . , .
45 μοσαι τον Πέτρον και ρττοϋεὶς καὶ κρατη

θεὶς παρ, αὐτοῦ ἐτυαὶ.ώθο. μετά σε χρόνους

ούο φο7ών καὶ Κλονιμηρος απο Βουλναρίας

ὁπατὴρ τον Τζεεοϋλάβου κάταλαμβάνει καὶ

Έ ν ὶ ! έ ο Η ' στο Τ

αυτος, κα εις ρχεται ως εν καστρον της ...ερ

90 βλίας τήν ήοστινικαν μετά λαοῦ προς το πα

.- ι ο ν σ· 7

ραλαβειν την αρχον. τουτου· ουν πολεμήσας ο

Πέτρος οὶπέκτεὶνεν, καὶ ἐκράτησεν ἴτερα ἔτη

κ”. ἄρξας ἐπὶ τῆς βασιλείας .4έοντος τού μα

καριωτάτου καὶ @ίου βασιλέως, ἔχων οπο

Σε, τανἡν καὶ σούλωσιν προς αὐτόν. εὶρήνει·σε σὲ

Χ ! Ί - ' Ι

και μετα Σνμεων του αρχοντος Βουλγαριας,

ὅστε καὶ οίντεκνον αὐτὸν ἐποίησε. μετά οι

τον καιρον ον αὐτὸς ο κϋρις Λέων έβασίλεο

σε, παρενένετσ ο τότε εἰς τὸ ουρράχιον

το) στρατη7οϊν, ὁ προποοπαθάριος κα» ο Ρα

βοοϋχος, ο μετά τοῦτο μάνιο·τρος τιμηθεὶς καὶ

λο)·οθέτης τοϋ δρόμου, είς Παρανι'αν τὴν το”

παρὰ τοϋ οΐρχοντος Σερβλι'ας διακρατουμένην,

προς το βουλεοθῆναι καὶ σνντοχεῖν τῷ αὐτῷ

τ ροοεονο Μια εκκ·σεσ ειι·ριεοτοσοσ, Ρι·ιοο

οδεικνο τ σομονσιοο οι·οοοιι, ι απο προ! ισοσ

ρτημοο]ο. (οι τοέ @ιο νομού” ιιόοιο Μο

οσ Ποι·οοοογι. Ρο Ιοτοο!ι τοέ Ιι·ποσο ΡτηΙηχὶ

Βι·οοσε ινσιοικοο τ Ρισιι·οιο, :Με τογοιοτσον

οπο: οιοςσ, ρο]τοοοχ ισεαιΙ ι σέΙσρισον. Ρο

άννσσο πιό Ιοιοο!ι πετσηοο ννοιορ ι Κὶσοἰιοἰι·,

σιοισσ (]σεΙοινο, τ ΒόὶΒοηἱ οσἱσΗεη, ι το]

ποιοσ @όσο οπο! εοι·οοΙιι, Ποετἰοἰὶιο, τ ο·ο,ῇεὶιἰσιο

οο!σιο τοΒοτοἰσοἱο οο εισΜο κι·ὶοση·. (ΠΩ ἰ

Νερο ο· ο·σ]οἰο Μο τοὶαἰὶ, ι ριιοοιιοὶ αποτο

Μ! 90 το ι·τ:οϊόιν Μπι, ννἱοΙσσ ο!σΒοΜοοοσ

οσΒο ι έο·ιοΙσΒσ οοεοιτο, οσο Μότερσ επισπ

οὶιοἱσονσιο ι ροιισινοοἰσιο τσειονιοὶ. ὶ)·ὶ Μάο

ο· Ρώσοι τ 8)·οιοσοσοι κίροισοι Βόὶοοη·ἱ, Μό

τστοιι οιιο·σὶ ε)·οο ιΙο σὶιττιιι ὶτηιοοὶ. Ρο 5ὶισο

οτσοσιο πιό ροοσινοοιο οοεοι·τει Μ”, ρι·τροδ·Ι

ττοιἰι·ει όινοτο$η ά)ο·ι·οοοιμιι, Ρι·σΙοερ:Μι·ισε

βσσο ΒοοιΙοοοσε, απο ρστοισι @ο ιοἱοοσννο

οκ άσιστο:ι ι ιιττοστιοισ!σιο ινχέοἰΒόιι·, ιΙο Ρο

ἔοοἰἰ τοεαιοισσι ννόιινοτοε οσο ι·τ:ιόοοιι κἰσοἰ:ι

εστοε!ιισ8σ, το” το »οστού ι οοι·οοτιο τ Εκπο

ἐο κἱοὶσοἱοιο ΡισΕι·οοι ιντιὅΙσιὶσοι οικω

Βσέ ΡσοΙισιιι ι τοποιοι·ιι. Με Μἰοὶιοὶ, κἱοὶσ Ζο

οὶιὶιιοιἱοο, ρσιονοογ τ ΡσινοιΙο ί880 τοτόι·σέοιο,

όσοιόεὶ δ)·οισσοσινι κιοσιο Β6Ι$οι·ε!οσιοιι, οι

Ιισοχ οσεοι·τ τηοιε!ιι ιοιοοινοὶ εσοἰο ροόοι·ιιο

Ιιοιοι κοιέσοιο Ρισο·ο, τω” Ρσσοιόννι! Τιιι·Ιιόνν,

ι ο·ι.οτεοοΙ τ οἰοιἱ ι·οτσοι σο Β6ΙΒοηι. @το πιό

ννὶοέοὶσ ον σπαει οσι·το ο·σιο:ι οοεΙ ΑσὶισΙοεοοι

Ματια Βηιοοιοοοιι ο ΒόὶΒοτοτοἰ. ννέσἰεΒο]οο

Μο τοΕσιο ο €ο διοοοσο οο Ρισ€ι·ο, @οτι εοι·ο

εΙοσεο, κνγρι·οννι! τ κνοΜιισοι Βἱρτἰσοεει Τοσ

σσι·ο ι Μοι·ιοοοεο, τετοιο τ οι·σΙισιιΕσροΙσιο Ρο

ο·ὶοοι, εκοοιο Βι·οοσεο, Ιούι·οΒο!σ Ρἰσιι· κιοέρ

εετΒεΙιἱ οέΙσρἱὶ. Ζόοιόοἰσ Εσάς τοετούΙ$η ΙΜΙ

55 αρχοντι Πέτρο» περί τινος σουλώσεως καὶ οπο

θέσεως. ζηλοτοπήσας θέ προς τοῦτο Μχαἡλ

ο ἄρΖων τών Ζαχλούμων έμήνοσο Συμεών τῷ

ΠοοαοκοΙο Ρο!. Μ". Τοσο. Ι.

εοι·σΜο κἱοοἱο εστοεΜσεσ , ι οσΙιιιοπινν5η εἱο

δ
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Βουλνάρων αρχοντι οτι ο βασιλεὺς Ἐωμαι'ων

οεξιοϋται διά δώρων τον αρχοντα Πέτρον προς

το συι·επαρεϊν τοος Τούρκους καὶ έπελθεϊν

κατά Βουλ.χαρίας. ἐχένετο δὲ καὶ κατα τον

καιρον ἐκείνον καὶ πόλεμος είς Ηχελοον μεταξὺ

τόν Ρωμαίων καὶ τών Βοι·λχάρων. ἐμμανὴς

σον χενομει·ος τον τούτῳ ο Συμεών κατά τοῦ

απ οντο Στο λίας Πέτρου απέστειλε τον Σι
`χ 9 ` `

χρι'τζη Θεοδωρον καὶ τονὶὶλαρμαὴν έκεϊι·ον μετά

φοσσάτοι·, ἔχοντας καὶ άρχοντοπουλον Παϋλον

τον υἱον Βράνου, ον ο Πέτρος ο τ?ρχωι·Σερβλίτις

&τύφλωσε. ούλῳ στον ἐπελ.θὐιτες οἱ Βούλ.χαριοι

ο ι . ν ν ` ν

προς τον αρχοντα -ερβλ.ιας, και συντεκι·ιαν

Χ "Ϊ ν

και ορκτρ βεβαιωμετ, αὐτοῦ ποιησάμει·οι,

σαντες μὴ παθεϊν τι παρ, αὐτῶν ἐι·αντι'οι·,

, , Υ Η 'Ε τον ! ' , η Χ

ηπατρσαν αυτον εςελθιειν προς αυτους, ον και

. ! δ | . " ο ' Π Β 'λ |

παραττα εσμυσαστες εισυναχον εν οι χαρ α,

καὶ απο·θνήσκει ἐν φιιλακῇ. ιἰσῆλθε δὲ αντ

αὐτοῦ Παῦλος ο υιος Βράνου, καὶ έκράτησιν

κ

οτι] τρία. ο δὲ βασιλευς ο κ·ιΐρις 'Ρω,ιιανος

ἔχων ιἱρχοντοποι·λον ἐν τῇ πολει Ζαχαρι'αν τον

υἱον Πριβεσθλ.άβου τοῦ ἄρχοντος Σερβλίας

απέστειλε προς το νενέσθαι άρχοντα ἐν .Σερ

βλία· αλλά ιἱπελ.ι'λτον καὶ πολεμήσας ήττήθη

παρα τοῦ Παύλ.ου· κρατήσας χαρ αίτον παρ

έοωκε τοῖς Βουλ.χάροις, καὶ ἐκρατείτο δέ

ομιος. εἶτα μετά χρόνους τρεϊς, του Παύλου

έναντιωθέντος τοἴς Βουλχάροις, άπέστειλ.ε τον

Ζαχαρίαν τον πρότερον παρα τω? κυροῦ Ψω

μανο·ο τοϋ βασιλ.έως οὶποσταλέντα, καὶ διώ

ξας τον Παῦλον ἐκράτησεν αὐτὸς τήν ἀρχὴν

τών Σέρβλων· ὅστις παραυτα τών εοερχεσιών

τοῦ βασιλ.έωςΡωμαίοιν ἐπιμνησθεὶς ἐχε”ι·ετο κατὰ

τών Βουλνάρων, μνο” ὅλως θελήσας ὑποταχῆι·αι

αὐτοῖς, άλλ, οπο τοϋ βασιλέως μάλλον Ρω

μαίων οεσπόζεσθαι· ώστε καὶ τοῦ Συμεών

οιοσσάτον κατ, αὐτοῦ άποστει'λαντος διά τοϋ

: Μπι, ι Ρι·:Βιετος.ςπ :ιιιιι·ιοτο:ιννοη οΒιοιπἱοο,

:ο πιο ΡιτοοιικποΒο οι] Μάι πιο οο:πτι, πολλο

ΜΗ το Ροοοβοιοτιι οο ιεεο, :ο Ρτηε:οοΙ οτι

πιστη Ρο ο:οτπ ςοΡι·οτΙ:οι 8ο :κνι:ιτιιινε:ιτ, :τι

Ρτοινοιὶ:ἱΙἰ ‹Ιο Βόλ'Βοη·ι. Ι ::ιΚοτιο:β που οι

κνιο:ιοπιιι. Ντου! :ιιέ Ρο Μττι Ριιννολ , ε” Βιο

ιιο8:ι, ι Ρ:ιποιιι:ιλ “η Μο. Απ: οσων: τητπ:ιιιι

τιιιιιιιο :τι ιιτοὶιοπιοΡιιιπ ιν πιιοέοιο Ζιιυιιιιι·γ:ιε:ιι,

ειιιιτι Ρτι!ιοΜπινπ, κιοςι:ι εοτΙΒΜορο, π·ι·Ρτειιιι·Π

[το πει ιι·οπ κιιιτροιι ‹Ιο ΜΜΜ. πω: Ρτ:ιι!ιμνο:Βι

ι Ροο:ονι·τη κοπο, Μπι οτι Ρολοιιτιιι)ι Ρτ:ο:

ΡιιΜιι. Ροιπι:ινι·ε:χ αντιο! 8ο (Ριιιυά') Βολ8:ι

τοπι, μου ω! ιι·:)·τπιιπτ κιν πἰοικοΙἱ. Ροιοπι

@των Ρο ιι·:οο!ι Ιτιπιτ·Ιι, Μιτου Ρ:ιιι·ολ εΙ.:ιπειλ

Ρι·τοοιιν Βόλςτοτοπι, κν)·Ριιε:ο:οπο Ζποποτμιε::ι, ~

Μόι·μο ΡοΡττοοΜο ω! νηΡτιιινιοπΡ Ρι·:ο: 00εο

τ·:τι τηιπε!τιος,το; τιτλο: κηιΡοιΙ:ιιι·ε:γ (Ζοι:|ιονριιοτ.)

Ρτικι·Ιτι, Ροειτιο-Ι ετιτπ Ρ:ιποπτιιιιο πετά ετα-πιτ.

`νιοιλιι ΡτηΡοπιπιιιλ εοΒιο ποικολιιπιπει Μοτο

τΙ:ιοχειινο οοετιι·:τι τ:τπιελτιοΒο , ι :οι·ιι·ολ :

ΒολΒιιτ:ιιπι, ποιοι σο τομ, που εις τιιι:ιλ Ρο

ς:ιιοπο οτι Ροοιι·λοοποέοι ιι:8Ιοοοτπ Μάι, πιο

Μ! Ιιοκιιιοπι τικό ΡοιΙ :κντοτ:οιιπιοιιτιοιπ οοεπιττι

τ:)·πιεΙτιοςο. ΠΙ:ιιοΒο το: ΜοτΙν δ)·ιποοιι ποι

ε!ιο Ρτ:οοιννΙτο Μοπιιι τηελιιλ, ΡοιΙ Μοτιπιιοπιοπι

ι $ις,τι·ιοοεοιπ Τοοοοτοττι, @που οι ι :Ιιτοιο :

Ρο|ιι οψη· οτΙοελ:ιδ τΙο ασεπ:: τηττιεΙιἰεΒο, ιτι

!ιο ιτοΡοιι (ιτιινειλτι Ιιοιι·ιοιτι τοετο:ο κι·πΙΙιιι Μιο

τΙ:ΡΠ:Ριιιιτιπιιιπι ιιΒόλεπτιιιιιι), @το ι Ρ0Ρι·:οοπι

κιιι:οτει στομα ,το :ιη·Μι @Η οοε:ιτ:οτπ τητα

τω, ι :αποτο πιο ιιιι·ιιλολ :τι ΡοτΙοτιποΒο ι

ΡοοΙος!εΒο οπιιιπ. Με διιπιοοπ :ποιοι πικάπ!

ιΙτιιτὅἱο ννοιειτο Ροο Κιιοιιοιπ ι Ποπιιιολιοπι ι

ΕοοοΙιΙιιιεοτπ Ρι·:οοικιν κιο:οι:ιιι Ζιιςτιιιτ)·ιιε:ονι,

οολειο:)·π·ε:)· ‹Ιο Μάι ι (Μελανο. Μετα «Ισ

Ριετο Ρι·:οΙειΗ πιο Ζτιςιιτιτρε: ι ιιοἱεΜ (ιο Οπτο

Ιιτιο)·ι. Βόλςειτοινιο πιό ινο:νι·:ιΙι τιιΡτιπόνιτ, ατο”

Η)

ΕΦ
ΟΕ

οι

Ο:



ΡΟΒΈ'ΙΒ0ΠΕΝΝΕΤΥ. οι:

Μαρμαιμ καὶ τοῦ Σινρι'τζη Θεοδώρου, σον

καὶ τὰς κεφαλια καὶ άρματα ἐκ τοῦ πολέμου

απέστειλε προ; τον βασιλέα Ρωιιαίων ἐπινί

κια (ἔτι χιιρ μεταξὺ Ρωμαίων καὶ Βοι·λχά

5ρων μάχη ξι·), οοιιέποτε δὲ ἐπαὑσατο, καθώ;

καὶ οι προ αὐτοῦ ίιρχοντες ιιπέστελ.λ.ον προ;

τυο; βασιλεϊς Υ)ωμαι'ων,λ καὶ οποτασσομενος

καὶ οοι:λεύων αιιτοΐ;. πάλιν δὲ απέστειλ.ιν

ἔτερον αοσσατον ο Συιιεών ο'ια τοϋ Κι·ήι·οι·

50 καὶ τοῦ Ήμνήκου καὶ τοῦ Ήτζβοκλ.ια κατά

τοϋ αρχοντος Ζαχαρίου, συι·αποστειλιι; μα,

τιιιτών καὶ Τζεέσολαβον. τοτε ο μὲν Ζαχα

ρίας φοβηι0εις ιι:εύχει ἐν Χρωβατι'α· οι οι

Βούλχαροι μηνοσαντες τοι; ζουπαι·οιο ὶὶ.ι9ιἴν

15 προς αὐτοῦ; καὶ παραλαβεϊν αρχοντα τον

Τζιέσι')·).αβοι·, καὶ το ιιρκου τούτου; άπιιτή

απο; καὶ ἐξαχιιχοντες μέχρι τοϋ πρώτου χω

ριου, καὶ παραυτὰ θεσιιήσαντες αὐτοί·ο, ιι;

ήλι'νον έν Σερβλια καὶ συνεπήραν τον ἄπαντα

20 λαον απο μικροο ια; μινάλοι·, καὶ εισήχαχον

ω; Βουλγαρίας· τινιὶ; δέ άποιὶράσαντες εισήλ

ουν καὶ ἐν Χρωβατία, καὶ έμεινα ή Ζώα

ἔρημο;. κατά τον καιρον οον έκεϊνου εὶσῆλθον

οι αὐτοὶ Βο·ολ.χαροι τις Χρωβατι'αν μετα τοῦ

25 )!λονοβοτουρ τοϋ πολεμῆοαι, καὶ ἐσφάχησαν

| η - ` ~ ' ι π

παντες κεισε παοα των Χοω ατων. ετα οι
Ή `

οονοι.·; ἑπτὰ απο των Βουλ·άοων .υ τον ο
Ν / `

ζιέσολαβοο μετά καὶ έτέρων τεσσάρων απο

Προσθλ.ιιβου εισήλθεν ἐν Σερβλία, οὐχ εορε

50 οι ει; τον χώραν οι μι] πιι·τήκοντα μόνου;

, Ι Ωω '

ανδρα; μη” χυναικας έχοντα μη” παιδία,

άλα κυνι]χοοντας καὶ ιδιατρεφομένους. μετά

τούτων κρατήσω τον χωραν έμήι·ι·σε προς

τον βασιλέοι Ρωμαίων, τὴν ἐξ αὐτοῦ αι·τίλη

55ιριν καὶ βοήθειαν έπιζητοΐν, οπισχνούμενος

δ, . χ . ι .' , - τις ι -
οιιι.ετειν και ιπτικειν τι] προσταδει απου

ο χ ο ο Σ οι Π Χ 'ί

καθως και οι προ αυτου αρχοι·τε;. και εκ

νν]·ετιι ιιο πιοιι, ι ρι·τι·]οΙι πει ιιιοοιιι Ποοιοιιιο,

ροετοιπ τιιιιιτοπ]·οπ Ριτι·ειοριι τπ·οοινιεη οι:

Ριοι·π·ετο] οι·:ιπιο]ι, τινιειτοιι ισιι τπιοπιιοιαι, νι·οετιι

ιιο εο-οιι, ι τέτοιποιιτιννοη π·ετ]ιειοιι ποιόιι οιι

πιοιιοΒο ιιο π·ιοιιιιοαο, οιιρι·οινοιιτιιι ιιο Βόι

Βιιι·]·ι. ΝιοΜοι·τχ ι)·Πιο ποιοιιο]ιιο, οοπτοπιιι το]

οι: ()ιιιοΒιιο)·ι. ιτοετοι Και] κι·]·ΙιιιΙπιοπ)·. Ρο ιοιπ

π·ιοο τιιοιτοπιιι νιιιιι·οπο!ι οι ειππι Βόικοι·οινιο

μια ΛΙοο··οοοιιιι·οιπ τισ (ιιιι·οοπο)·ι τ οιοιοπι ιν

ι·οιιιι, ι Ροτοοι]ιιπι τοειιιιιι ατομο] ποπ πιο::

(ὶιιιοΒπΙόπ·.

ιιιιοπ,·ι @Μουν τ εωφω οτιει·οιπο τ Ρι·οειιι

Ρο ειοιιιπιιι τοέι Ιοιοοπ ποιοΗ τ

πιο, ι ννετοιιὶ (ιο διιι·ιιιι , πιο πιο τιιπιοτι πι· ιιι·ο]υ,

μι ι]·ΙΙιο οι) ιπι:τοτ]·τπ ιιοιποιπκοπ, οπι τοπ οπι

απο πιο πιο]:ιηιοπ, τ]ι]ιιο]·οιι τ ροΙοπ·οπιο. Ζ

ιδιπι οροιιοπ·οπ·ετ)· ιιι·ο], οιοιιονι·ιιι ιιο οοεοιτο

ι·τι·πιειιιοΒο, ι ριοειι ο ροιο!ιο ι Ροιποο, το 0ο

οπιεο]·ι·ι·οι Ροιιιο€πό ι Μιιι]·6 τπ·ιοττοιιπισΕπιι

]οαο, ]:ιιιο ι ιιοινπιο]ει πιοιοτο. οιιιιοτ οιι ιοαο

απο πιο ριτοειοινπι οοει·ρχι·ι·ιιιΞ 8ο οποιο

ιιτιο]ειπ·οιπι οοειιιτ ιτ]·ιπειιι, τα το ππιπ·οι οι

$οιιιοινιο, Μ.6ι·τ]· @Η ν Οιιι·οοοι·]·ι ι Βοιι;οι]·ι

ι οι ιππχοιι ιιτο]οοιι, ιιιύη·οιι εχιποοπ ποιοτ

Ρι·οετοι, ιιοπιοιιτιοι·ι·οτ]· το ο ιοιπ ττωιιι ειο

π·οιιοιο πιοαο. Νονι·οι ‹ιο απο] οποια] Με

εις εοιποπιιι, ιιοιο!ιο]:ιο τΒόιο·οι·γι; απο ι πιο

οιΙοεὶ:ιὶ' οοεπιτ ιτ]·πιειιι οοιιοι·οι·νοιηιοπ οιιτιο

πιοιπ ι ιπποιπι ιιοοι·οοτιο]ει.π·οιπι ιιο Ποειοινο.

Το ιι·ιιτο μη· Ροπιοο]ι ιιο]π]·οπ ιιοιόνν οοεπιτο

ι·τι·ιπειιιιτεο ροπ·ειωνεη· πο ποιο·ι, ι πιο] οπο]

τοΙιιιιπιπ·ετ]·]πιι ρορττοιιπιο, τοειο]ο ιν τιιροιπο]

τοικ·ιειοέιτι π·τειοιιοπι οοεοπο τη·ιπειιιοΒο, πιο

αι ο οοεοι·ειιιο] ροι·οοο ι ιιοτπ)·οιι ]οΒο οσονο

ιιτιο]ετννιιοπ πιοι]·ιιιο πιο] οπο] ιιιτοιιτιι, πω

μπω :ποιο ]οει πιννιοι·ιιτοπ]ι.
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τοτε ού σιέὶ.ιπεν ό βασιλεὺς 'Ρωμαίων Μερ

χετών αὐτόν, ωστε καὶ εἰς Χρωβατι'αν καὶ

Βοολχαρι'αν καὶ ἐν ταῖς λοιπαϊς χώραις σιά

χοντες Σέρβλοι, ώς ο Συμεών σιεσκορπισε,

τοῦτο άκούσαι·τες συνήχθησαν εἰς αὐτόν. ἀλλὰ

καὶ ἐν τῇ πολει πολλοὶ ἀπὸ Βουλχαρίας αι·

χοντες εὶσῇλι9ον· οὶὶς καὶ ένσύσας καὶ ιισερχε

τΐσας σ βασιλ.εὶ·ς των Ρωμαίων απέστειλε

πρὸς τον Τζεέσθλαβοι·. καὶ ιὶπὸ των πλου

σίων σωρεων τοῦ βασιιλέως Ρωμαίων συστη

σάμενος καὶ ἐνοικῇσας την χώραν ως το πρό

τερον, ἔστιν ιδιτοτεταχμένος σοι·λοπρεπως τῷ

βασιλεϊ Ρωμαίων, καὶ δια τῆς τοῦ βασιλέως

συι·σρομῇς καὶ των πολλών αὐτοῦ εσερχεσιών

τὴν τοιαύτην χώραν συστήσας καὶ αρχων έν

αὐτῇ βεβτιιωθείς.

Ότι ό αρχων .Σερβλι'ας ἐξ ιὶρχῇς, ῇχοι·ν

απο τῆς βασιλείας Ήρακλει'ου τοϋ βασιλέως,

σουλικός ἐστὶν ί·ποτεταχμένος τῷ Ρωμαίων

βασιλεί, καὶ ούσέποτε τῷ ά|ρχοντι Βουλ.χαρίας

καθοπετάχη.

Ότι ἐν τῇ βαπτισμένρ Σερβλία εὶσὶ κάστρα

οίκούμενα το αεστινικον, το Τζερναβουσκεή,

τσ Μεχυρέτους, το άρεσνεήκ, το .4εσνήκ, τσ

Σιιληνές, καὶ εἰς το χωρίον Βύσωνα το Κά

τερα καὶ τσ σεσνήκ.

Κεφάλαιον λ/.

Κ αν Ρ χ , ω ο ο.

περι των Ζαχλουμων, και ης νυν οικονσι

ι

χωρας.

Ότι ή των Ζοιχλούιιωι· χώρα παρὰ των

Ἑωμάνων πρότερον έκρατεϊτο, ?κυμάτων σε

φημι οΐς απο Ρώ,ιιης αιοκλητιανος σ βασι

λεὺς μετοἔκισιι, καθώς καὶ εἰς την των Χρω

βάτων ἱστορίαν εὶρηται περὶ αὐτόν. ὑπὸ βα

σιλεϊ σε Ρωμαι”ων των Ζαχλούμων αΐτη

Νοκοοὶεο ινίοσείού ιιο!οέρ, το κἱεὶο δοιΒἰἰ

σσ σειροΒο ρσοτιμειι, £ο μια: σσ ρεροννερἱε

σοοει·τε Ηοι·ε!ιΙοσεε, ροσΜεσιη @οι ἰ ροσσερχ

σεεει·εικνο, ρἰςσχ τεέι πρι: ὶησ τεννἰεὶγ οσ κἰοοἱε

ΒόΙσει·μ.

αν οορι·τοσρο] δοιεοἱἱ τειρἰσετὶιερο ριΕεειε σε:

ΠοεορΞ!ιορ, Ποι·ρεοοε!ιω, Μσεἱνοηι, Πι·σεροΗι,

ΒσερἰΙι, ΒεΙσροε, ε ε· τἰοιρἰ ΒοεσρεΙιἰο] Ι(ε$οι·ε

ἰ Ποερσι.

ΠΟΖΠΖΙΑ& δδ.

θ ΖΑΠΗΙ..ΉΜΙΑΝΑΠΗ, Ι ΚΧΜΠ ΧΤόΒΥ ΤΕΜ!

ΖΑΜΙΕ8ΖΚΠΙ4.

Ζἰοιρἰε Ζεοὶιὶιιιοἱερ @Η ρίοι·ενο] εν ρσεἰε

σερἰιι Βοριερών; ι·στιιιρρ:ιρ το τεέ Βοιρερσεν

ατο, Μύν)ιορ τσηιριι Μπεντ ΠροΜοο)·ερ σερ

στἱὶ νι· Με είι·ορεορ , @Μο ροριἰοιὶτἱερο να τοτ

στἱεΙο ο οιιωεωερ. Βχὶε Μεση· ροσ ρερσρ·ε

ρἱσιο σσεει·εΙσοπι κι τἰσοιἱε ΖεορΙιιιρίερ, εΙο τε

ΙΟ

20
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Ρ.0ΒΡ'ΙΒΟΒΕΝΝΕΤΥ. ?Η

νότια ὑπῆοχεν, (ένα παοα τόν )!βαοων αἰ

χμαλοπισθεϊσα ο' τε χώρα καὶ 6 ταύτης λαος

το παράπαν ήοήμωται. οἱ «Η νῦν έκεΐοε ολκοϋν

τε; Ζαχλοϋμοι Σέρβλοι τννχάνουσιν, ἐξ ἐκει'

5 νου τοῦ αοχοντος τοῦ αν τον βασιλ.έα 'Ρω

μαουν Ήοάκλειον ποοσφυνοι·τος. Ζαχλοῦμοι

σε οόνομάσθησαν απο οοον; οὅτω καλουμένου

Χλ.ούμον. καὶ άνω; ελὲ πανια τῇ τών Σκλά

βο›ν διαλέκτῳ έομηνεύεται το Ζαχλοϋμοι ξνουν

ω οπι'σω τοῦ βοι·νοῦ,ἐπειοἡ ἐν τῷ τοιούττρ χω

οίφ βουνο; ἐστι μέγας, ἔχων ανωθεν αὐτοῦ

δύο κάστρα, το Βονα καὶ το Χλούμ. ἄλλων”

δὲ τοϋ τοιούτοι· βοννοο διέρχεται ποταμος κα

λούμενος Βάνα, ο ἐομην·εύεται καλόν.

15 Ότι μπολ τοϋ αν·θυπάτου καὶ πατοικι'ου

λλλιΖαήλ. τοϋ υλοϋ τοϋ Βουσεβούτζη τοϋ αρχοντος

τών Ζαχλούμων αν” απο τῶν κατοικούντων

ολβαπτίστων α; τον ποταμον Βίσλ.α;, τον

έπονομαζόμενον έιτζικη, καὶ αλκησεν τα τον

20 ποταμον τον έπονομαζόμενον Ζαχλ.ούμα.

Ότι ἐν τῷ Ζωοι'τρ τῶν Ζαχλούμων ελσλ κά

στοα ολκούμενα το Σταννον, το Μοκρισκικ,

«ο λοο·λή, το Γαλουμαήι·ικ, το .4οβοισκικ.

Κεφάλαιον αν.

23 περὶ τών `1”.ερβ'ου.·ν·ιιιτελΐν καὶ τῶν Καναλ.ιτών

καὶ ο; νῦν οίκοϋσι χώρα;.

Ότο ή τών Τ6οβοι·νλατών καὶ τῶν Κανα

λαών Ζώοα μία οπάοχει. απο δὲ τών αβα

πτίστων Σέοβλων οἱ έκεϊσε κατάνονται, οἱ ἐξ

30 ἐκει'νον τω? ἄοχοντος ολκοϋντες τοϋ είς τον

βασιλ.έα 'Ηοάκλ.ειον προσφν7·ύντος απο τῆς

αβαπτιοτου Σεοβλι'α; μάλα τοϋ ἄοχοντος

ν

Σερβλίτε; τοϋ Βλ.αστημέοου. οοτο; οον ο αο

χων Βλ.αστήμεοος τῇ λοία θι·νατολ δέδωκεν

35 ἄνόοα Κοαΐι·αν τον νέον Βελάη τοϋ ζονπάν·ον

κνολοννωιο μποτ Ακνκνύκν και: τ πιονοιλοτο , ομι

Βλ0528λ8, λ τιιρολολο τοελκλει ντγλυελπλοπ:ι. Ολ

Ζελέ Ζκολιλοιπλοπλο, Ελύτη οπο: τοπ λινκ] τει

πιλοεκλιιλα, η ω δει·οοννλο, οιλ οννο8ο Μεμο

ολο, μα” ιιολολελ' ελα ΜΙ ιλο οοεκπει πανω

ελλλοέςο, λλον:ιλελοοεο. Νοινοιιλ τελεί εκ Ζωολο

πι1λεπικιτιλ ο‹λ @η τικηνολοσολ ελα ολιλιπο. Α

λ ελλεμλἰτικιλ ν·οελλιιε λοι)·λλο ελοννλ:ιήελλλοΒο κη

ι·ια Ζπολιλιιτολιιολο οιτπιοικ λνολι, σο τ:: νντἔότιοπι

ιτιἱεε:λ‹ειλελ '); ειλλνοντλοπο να @οι λιτειλιι λεελ ρο

εότολ‹ ντλι·λλλλ, :κι λαότοΒο κνλοντολπολλω όψει

ετών: Βοπο λ ()λιλιιιτι. Ψ Μο τα λοΒο [ΜΒΜ

λια νήμα πολλα ποιννλελελετη Βοτιπ, σο Μο νη·

λελ:ι‹λει ρλολαιο 52).

Βαλε] ινλα!ιλεό νιαλοέμ, 2ο ρολεολεολο μ·ολωτι

κωλο λ ροληποχιιεικ λλλλολπιλο, ενοσ Ψιιεοκκ·ιιοει τλ),

Χλοολ:ι Ζεισλιλιιτολειο, ρτηετλο ο‹λ ιιλεολιι·τε·ειλσ6νν,

πυλοετλεεψλονολλ Μιλ πολλα Μακ, πκ2γκνολοο:λ Μ?

Πἰον·λ‹ο, λ οελικλλο Πωλ πολλα ιπιτννλελλλοιπ Ζο

ολιλιιπιο.

Ψ λατολιι Ζεια·λλλυτολειπ ει! €τοόγ :κπτλοειλωπο:`

δωαποτι, λλλολι·λελ‹ἰλ‹, λοελο, Πολιιιτιολπιλλε, Πο

λλνλελλλλλ.

ΒΟΖλ)ΖλΑΙ. Μ.

Ο ΤΕΒλδ”λλΝΙΑΤΑΕΠ λ ΚΑΝΑΒλΤΛΟΗ Ι ΕΚΑΠ),

Χ'λ'όΒΥ ΤΕΠΑΖ ΖΑΜλΕΒΖλ(ΗΜ.

νλ'λοελ:ίεό νιολοέμ, ὶε Τοτννιιπλολόνν λ Καταλλ

λόκν λο(λικι λεω Μπλοκ. λλοολιοιλη 2:ιέ πιλο

λ) Βλ.οτοελ. Μ'ΜΓΕ ναι8ότιο. ο!. 2) αλαλ-λα

α) Ν ‹λ>·ολολ«:ἱο δλον·λοπ τικοελιιπολελιλολι , π1λκιιοΜολο

ιι δοκούν, ελοελω λ κ λιπλοηοολι πο ελΜν ιοΒοήσιο

Πωλ, τόννιιλε μπλε λ Ν οιεεωνηλλωολι νη·ριιειοτε ελα.

λπιλο (λλιΝκλλ5λ:ΗΜι πει ρπ)·λ‹λοιλ Μπιλ κι θει·Βόνν:

κιν οικωολιΗλλεονεκ. Τοε:πιιο ροελι·ιοααπη μα

ιλοέό ιλεικνιινολι. Υλίο]ελονΜι, λοτιο Μπελ λίνιελη·οη,



?›8 Ζ ΚΠΝδϊ'λΝΤΥΝΑ

Τερβουνι'ας. βολών ούτος τον ίδιον χαμβρον

ιδοξάσαι ώνομασιν αὐτόν ἄρχοντα, ποιήσας

αὐτὸν αὐτεξούσιον. ἐξ ἐκείι·οιι οι ο Φαλιμέ

ρης έχιεννήθη, καὶ τον έκει'νου ό Τζουτζη

μέρης. ησαν οι οἱ της Τερβουνι'ας άρχοντες

το ὑπὸ τον λ.οχον τοϋ α'ρχοντος Σερβλι'ας. Τερ

βοι·νία Η τῇ τών Σκλ.άβοιν ιδιαλέκτω έρμη

νεύεται ίσχυρος τύπος· η χιτρ τοιαίτη χώρα

, Ρ τ! |

οχορωματα εχει πολλα.

Ότι ἐστὶ καὶ έτέρα χώρα ὑπὸ ταύτην την

χώραν (Γιερβουνίας, Καναλή προσαχορτοομένη.

το οι Κοιναλη έρμηνεύεται τῇ τών Σκλ.αβων

ιδιαλέκτοι αμαξια, έπειδή, οιοὶ το είναι τον

τοπον έπίπειτον, πάσας αὐτόν τας ιτονλείας

ιλιιτ ιτμαξών έκτελοοσιν.

ετΚιιτιογ πι] σο πἱοοτιτιοοιι)·οτι δοτούνιι, οειἱοιἱΙἱ

απο οιτ οτειειι οννοσο ιιἱιιτοοἱο, Μοτχ·ιο ιιοἱοΗ

ιτο οοε:ιττιι Ηοτιι!ιΙοοεπ τ Βοι·Μι ροΒιιιιοΜοι,

οτ ιΙο (ο:.ιιοοιι) κἱοτοοἱο Βοι·ΙιἱἱΨΙιιειἱιποτο. Οινοτ

πιο Μοτο ΨΙιιειἱιποτ ότι! οότοο οποιοι το ιιιοτιι

Κτιιἰιιιιειι, ε)·ιιιι ννοΙιι]ιι, τιιιιιιιιει Τοτινιιιιἱἱ; ο

οτιο:ιο τἱοοἱ:ι ιντ'ιιειιοπο ιιτιιοιιἱο, ιπἱιιιιοινοτ το

ιιἱιιτοοἱοιιι, ἱ ιιοτι,ιπΠ ιιιἱτἱοἱιι)·πι. Ζ ιιἱοιἔο ττο

στο ειο Ριι!ιπιοτ, ο τ Μοτο Βιιο)·ιιιοι·. Βγἱἱ τιιέ

ιοτινιιιιιιοχ κἱοτοιο τεινετο μα! τοτ!ιοτοιιι κιο

τοοἱιι εοι·ΙιεΙιἱο8ο. Τοτινιιπἱιι τιιιιττγ ιν ιοτι,·Ιιιι

ΒΙοινἱιιιι ιιινι·ιοτότοπο ιπιομοο, πιο οοινιοιιι Ετο

ἱιιο οι Μοτο οινίοτοτ.

διοτι ἱ ποιο Ι‹ι·ιιἱπ:ι οι” το] ΙιτιιιιιΞο Ί”οτιι·ιιιιἰἱ,

ρττοιιτιιιιιι ΚιιιιειΙἱ. ΚιιιιοΙι ο·ιιΗιιο:ι εἱο οι ἱοτι·Ιιιι

εὶονιιἱοιἱεἱιἱιπ Μπι] ωοτοιοο, @χιτ μη· ιππ

ετοττιιιοέοἱ οἱιοΙἱογ, ινεττειἱιὶοτι εινοἱοἱι Μοτο

τιιιοέοἱ ιΙοροδιιίιι]:ι τπΡοιιιοοιχ ινοτόιν.

τοοοπι ΒόδειιτΚιι, ιιιιτινιιιι:ι μπι ο· οιιινιιιι·οὶι Κι·οιιιτιιιοτι

ννο]ειιννο. (ΒἰοΙεΙιἱ Μαι. έιιι. ντο. τ τ. Πιο!. τι. ΐ.·-ττ.Σ.)

ΙοέΙι!η πιοτιιο Μό ιιοννιι)·πι το ι.ιι!ιε:ιπιο πιι·πιεικνιιιιιο

ἰιιιἱοιιιι ω 'πιτ το οτιιεόνι ΡοτΠτοιτοπποηι, τσάι· ορο

ιπιιιιιιιι· το ρττοτ ιιἱοιτο Βουσιβούτζη, ι·οοοιπ ενν)·ιπ

τ πω! ννἱτὶχ ποοτιοοτιιοχι, ννοοτιιο,· τινι·Κτοι ρττοιπἰιιιι)·

ιττοετιἰ τι ιιιι δ, κνχιπόινἱοπι·, Β)·ϊτιμο ννχεδοντἱο, "οι

ετη λλἴ)·εὶιιιτο, Μότοιο οειοἱιιἱο ἱιπἱο τιιιιιιο τιητο ιν

οποιοι πω” 'πιτ το οι:ιεόιν ροΒιιιιεΚιοτι. Τετ πιό

νι·ἰ ΒοοιιΜ (ιι Βοιπιποι·ετι. Π. δΊ; ο το!ιορ. δοιὶτἱ

"ατο το. 50): Ειπα ιιττιει ϊιιιποεἱεοἰιπιι ιο τοΒιιο Βο

οτιιθ.ιιτιιτπ, ποιπιιιο "νχεΙἱοἱιι, οιιμιο Μπι ιιι·ἱιιι:οιιε τσιπ

ιιοτο ριι8ιιιιἱειιιἱ Γιιοτιιι "Μουτ, τΙοοοι·ιιο, ιιιιἱ οι. ἱρεο

σο οὶἱτρο ποτε Ρορο!ἰ οιικοττιτ οτἰ8ἱιιοιπ. Ν:ιχει:ιτετι·

τπέ τρ·ινοι Μοιοοοεο ιντιπἰιιιιἱιιιἱο οι τοτοτἱιιΙο τ! ο

ιιἰοοἰιι ινἱέὶἱοἱιἱιπ, Ετών οτιοὶ'ο τοΙιιι Η!. ιη·ειιιιιι)· τ

"τομ ταπεινα, “στα πο 0!ιοοι τὶοιιιι ρτηιιιΙΙιιι. Β.

ω

κι

τΟ

ΕΟ
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Ότι έκ τῷ χωρι'ιρ Τερβουτία; καὶ τοῦ Κα

καλῆ ιἰσὶ κάστρα οὶκοὐμεκα ή Τερβουιιι'α, το

Όρμος, τα Ρίσειιιτ, το Λουκάβετε, το 2ετλήβη.

Κεφάλαιου λέ.

5 περὶ που ε!ιοκλητιακών, καὶ ή; νῦν οἰκοῦσι

χωρα;

· | Ι κ Ϊ Ϊ ο ›

Ότι η όιοκ).ηας χωρα και αυτη προτεροτ

παρα τοῖσι Ρωμάκων έκρατεϊτο, θα απο Ρα;

μη; μετώκισειι ο βασιλεὺς όιοκλητιακό;, κα

ιο 0ώ; καὶ τα τήκ περὶ που Χρωβάτων ἱστο

Ή Ιαοἱτιἱο ὶΒΓΨΠύΒΜ85 ἱ ¦ιαποΙψΜο] ει! ατοαγ

τιιπιἰοετὶαιπο: Τοτννιιιιἰιι, Ηοι·πιοε , Βγιοιπο, Ευ

Ιιονοιε, Ζο8.!ωνο.

ΒΟΖΠΖΙΑΙ. ΒΒ.

Ο ΒΥθΚΕΕΑΤΑΠΗ Ι ΚΠΔΠ) ΚΤόΠΥ ΤΕΜ

ΖΑ!!ΙΕ8ΖΚΠΜ.

Ιίτοἱπιι ι!χο!εΙο1ο!ιο Μάο !η·Ιιι ιὶοκνηἰοχ κι Ρο

εἱιιιὶοτιἱιι Ποπιιιπόντ, Μόηοὶι τ Βηπιιι ριτοεἱο

Μ! οοειιι·τ Π)·ο!ι!οοχιιο, 'Με Μ? τοὶ ροΜοάταδο

π· ΙιἰεΒοηιἱ ο οωθωιωι; ἱ ιοεΙωνιι!ιι μα! σο

ρίατ εὶρηται° ὑπὸ σὲ του βασιλέα Ρωμαίωκ εοι·τοπι τηπιεΚἰιι1. Με ί ω τἱοπιἱιι, μποτ Ακτι

ὑπῆρχε. παρα δὲ τα» )·ίβάροοκ καὶ αί.:τη ή τον οροποπιιιιο, τοεαΠιι ννχΙιιοιήοτιο, ἰ τροπο

χώρα αιχμαλαπισθεϊσα ήρήμιοται, καὶ ιταλια τιιΈΙοτιιΙιΙοοε:ι οοεοι·τιι ο1ι·ητιΜΙιι ιτιἱοετΚιιήο6νν,

ἐπὶ Ήρακλείον τω? βασιλέως ἐκῳκἰσθη, κα

Μακ καὶ ή Χρωβατία καὶ ἡ Σερβ).ι'α καὶ ἡ

τών Ζαχλούμοσκ καὶ Τερβοοι=ι'ιι καὶ τοῦ Κα

καλή. κ!ιοκληα ιὶἑ ονομάζεται απο τοῦ έκ τῇ

τοιαίτη χώρα κάστρου, οπερ ἔκτισεκ ο βα

σιλιάς αιοκ).ητιακός· αυκὶ θέ ἐστιν ε'ρημοκα

- - τ . . .
ει) οτροα, μέχρι του τω· οιιομαζομεαου Διοκκρα.

Ότι έκ τ” ιό α .αιοκλεαις εἱσὶ ιι άλα
τι θ.

κάστρα οὶκοὑμειια, το Γράσεται, το Νουχράδε,

το .4οιτοδόκλα.

Κεφάλαιοκ λς|.

25 περὶ τόν Παχατοΐο τών καὶ Ξέρει·τιιι·ιδκ κα

λουμέκωτ, καὶ τα; ι·ϋ·κ οἰκοῦσι χώρας.

Ότι ἡ χώρα τα· θκιτο”κ οὶκοῦσικ οἱ Παχαινοὶ καὶ

@τη προτεροτ παρα τοϋ :Ρομαι'ακ έκρατείτο,

013; απο :Ρώμης ο βασιλτοσ όιοκὶ.ητιακὺς μετ

30 οικισας έκ ἐελματἰα έιιο5κισεκ. οἱ Η αὐτοὶ

Παχακοὶ απο τόν άβαπτίστωτ Σέρβλιοκ κατ

χιι!ιο ἰ (ΠιτοΒοογιι ἰ Βοι·Μιι, ἱ κα] ΖαοΜυιπαιιι,

ἱΤετκνιιπἰο ἱ ΚιιηιιΙἱ. Μαηνε εἰο από Πχοὶεὶε:χ.

ού @Μο οι το] ὶιτοἰιιἱο, Μύτ)· ιιιὶοὶβ οι:

ειιι·τ Πγο!ιΙοο)·οιι. ΟΒοοιιἱο ]οεαο μοι! ριιεϊγ,

παιρνει” ἰ Ρο ὸτἱέ ιΜοή ]οετοιο ΠχοὶιΙοο.

Ψ Κτκἱπἰο όγοΚΙα]εΠο3 ει! ΜοΙΜο εισαι τει

πιἱοετὶιιιΙο: Πτοι!οωι, Νιιαι·ιιιΙο, Εοικοάο!ιΙο.

ΗΟΖΠΖΙΑιΕ Μ.

ο ΡΑοκαι.οκ, ΑΒΕΝΤΑΝΑΝΙ τωιέε κιωανΑΝτοιι,

ι κικΑαο Ποιοι τι-:ιυ.ι τΑ›ιιι:ετκυιΑ.

ΚιοἱΜ, οι Νότα “και ιτιἰοετὶωὶα Ριι€οιήο,

ὡινιιιιἰιή ιο!ιτο Μα ιὶτἰετὶοοιι μια: Βοιηιιηόνν,

Μόι·χο!ι τ Βιχαιο οοοιιττ ΠχοΕΙοομο κηκνἱοιΙΙ

ε”, οειιότΕΙ να Βιιὶωοογἱ. Α οἱ ΡιιΒιιιιἱο μωρο

ότα οι! ιιἰοοὶιτιοοπγοὶι δοτο6κν, οι! απο οπο
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άνονται, ἐξ έκει'νου τοϋ ἄρχοντοι; τοϋ προς

τον βασιλέα Ήράκλειον προσφι·γοιιτος. παρα

δὲ τών Ηβάρων καὶ αντι] ή χώρα αἱχμαλω

τισθεϊσα ήρήμωται, καὶ πάλιν ἐπὶ Ήρακλείου

τοῦ βασιλ.έως ένιρκίσθη. Παρανοὶ οι καλών

ται δια το μὴ κα·ταὸ`έξασθιιι αὐτοὶ; τῷ τότε

καιρῷ βαπτισθῆι·αι ὅτε καὶ πάντες οἱ Σέρ

βλοι ἐβαπτι'σι'λησαν· καὶ ναρ Παριανοὶ τῇ τῶν

Σκλάβων διαλ.ικτιρ αβάπτιστοι έρμηι·ιύοι·ται.

τῇ τῶν 'Ρωμαίων δὲ διαλέκτου ἡ χώρα αὐ

τῶν Πρώτα καλεϊται, ἐξ 06 κάκεϊνοι παρα

τών αὐτῶν 'Ρωμαι'ων ζέριντάνοι καλοϋνται.

Ότι ἐν Παρανία εἰσὶ κάστρα οικούμει·α το Μύ

κρον, το Βερούλλια , τι) Όστρωκ καὶ ἡ /!αβίι·ετζα.

κρατοϋσι δὲ, καὶ ταύτας τα; ν·ήσους. νήσο;

μηιάλη Κούρκρα ήτοι το Καφ, ἐν ἔστι

καὶ κάστρον. νξσος έτ”ρα μητέλη τα Μέλ.ετα

·ΐ]τοι το Μαλοζειίται, ξν έν τού; πράξεσι τών

αποστόλων ο αριιος Λούκα; μέμι·ρται, |Πελί

την ταύτην προσανορεύων. ἐν καὶ ἔχω τον

αμον Παϋλον απο τοϋ δακτύλου προσήψατο,

τ2ν καὶ τῷ πυρὶ ο όριο; Παῦλο; κατέφλ.ιξε.

νήσοι· έτέρα μηιάλ.η «ο Φάρα. νῆσοι; έτέρα

μενάλη ο Βρά·τζη;. Με ιῖἐ καὶ ἴτεραι νῆσοι

αἱ μὴ κρατούμεναι παρα τών αὐτόν Πανα

νι5ν, νῆσος τα Χωρα, νήσο; ?ητ, νῆσος το

'

.4άστοβον.

Κεφάλαιον λζ|.

περὶ τοῦ ἔθνους τών Πατζιν·ακιτοΐν.

Ίστέον ὅτιΠατζινακἴται το απ' ἀρχῇ; εἰς

τὸν ποταμον ξέτι)λ τὶν αὐτῶν εἶχον κατοίκη

σιν, όμοι'ως δὲ καὶ εἰς τὸν ποταμον Γεήχ,

»ο ι ν ~ χ

σχοντει; του; το Μαζαρους συνοροι:νταο και

τοὑι; έπονομαζομένους Οὅζ. προ ἐτῶν σὲ

πεντήκοντα οἱ λη·ομενοι Οιλξ μετά τῶν Χα

αοιο κιειτροι:ι, ω” ιιοἰοΗ ου οοειιι·τιι Ποιο

Μοοε:ι. Με ι ιοτι Και] ρω:: Αιιιιι·ύιι· υιιιι·τιιιιο

Πρ, ινι.·ΙιιιιιιιΙ τα, ἱτιιοινιι το οοειιι·τιι Πετο

Μοοε:ι οιι·ηιιιιι| ιιιιοετιιιιήοόιν. Νιιηιι·ιιικ ειρ

τιιέ Ρειρειιιιιιιιι, Ροιιἱοννιιἐ Με ΡττΧῇοΙἰ οιιι·τιιι οι

οιινγιιι οτιιεἰο, ΙιἱειΙγ τα ννεηεογ Βοι·Ιιοινιιι ρο

τρωω. λλν)·ι·ιιι Βοινιοιιι ρειΒιιιιιο νηιΠιιιιιι ερ;

ΥΝ']9Ζω(Π εΙονι:ιιιειιιιιι: ιιἰεοοὶιττοοτιἰ. Ύν]ρηΒιι

Πηιιιιιιιι τιιέ Ει·ιιιιιιι Μι τοπιο ειρ Αι·οιιιιι, αιτι

ιοΒο Ιολ οιιι ιιι·τ.οτ Βηιιιι:ιιι Ατοιιιοιιιιιιιἰ ροη

ινιιιιι.

ὅτι κι· Μια Ριιἔοιιἰἱ ιο Βι·οι!)· τιιιιιιοετιιοιιο:

Μοιιτοιι, ιιωιωει, Οειι·ολι ι Μιντιιιοοιι. Ψ ρο

ει:ιιιιιιιιιι Μι η ι ω ιη·ερι,·: ινιοΙΙιιι παρα Κω·

ιιι·ιι τω κει", πιο Μόνοι ,θα ι αι·όιλ; ιιι·ιιρ,ι:ι

ιη·εριι ΜοΙΙαι Μιτιοαι ι:τ)·Ιι Μιιιοτο:ιιιιι, Μόνο

ινεροιιιιιι:ι ιν ότιοιιιοιι ειροειοΙειιιολι τω”

έιι·ις!ιι, τοπικα Η Μειιιο; !ιριι)·ιο τιιιιιιι υστε

ρΠιι εις έινιιΣΙοιιιιι ΡιιΜ'οννι ότι ιιιιΙοει, Μόνο

έιναι)! Μινι! κι· οΒιιιιι εριιΜ; σπιτι ιν)·εριι και

Ιιει Ρενα; ἱιιιιιι Μοι!αι «βρει Βι·ιιοοε; Με ειιἱ

ιιιιιο ιι·ιιεργ, πιο ιιοΙολειοο ασ @το Ρειειιιιόικι:

ιιι)·εριι θ!ιοιιι·:ι, @ορο Με, αγορα Ε:ιετοινοιι.

ΒΟΖΒΖΙΑΙ. ΒΤ.

ο Μπορω; ι>ιιοι·ΝΑκιτόιν.

ννωι1τιω ιιιιιοτ)·, το Ριιιικιιιιιιιοἱ Ριοι·ινοΕιιιε

Με! ιτοΙαι ΑΜ τιιιεΙι 8ινο]:ι ειοιιτι!ιρ, Ροιἰοὶιιιἱοὶ

ιιιιιιι ι·τοιιιι θοἱοὶι, φταιω τ Μιιτιιιιιιιιἱ ι Μι

τινιιιιιιιιιι Πτιιτιιι. ΜΟΔ δΟ τιιέ Ικα· Πιοννἰο τ

()ιιιιτοι·ιιιτιι τιιιόιι·ιιν8η στ, ι νερόιιιιο ι·νοιιιρ

Ροοιιιινση ρι·τοοιιιν Ρειογιιιιιιιιοιιι, ΡοιιιΠ ιοΙιι

ὅ

Π)

Μ
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ζάροου οιιουοήσαυτο; καὶ πόλεμοι συιιβαὶ.οι·

τις προ; τοος Πατζιυακιτα; οπερίσχυσιιι·, καὶ

απο τα Μία; χώρας αὐτοῦ; έξιδίωξαυ·, καὶ

κατέσχου αιιτῇυ μέχρι τῆς σήμερου οι ληιο

Βμευιιι Οοζοι. οι οι Πατζιυακϊται φυυοι·τες

περιήρχουτο αυαψρι.αιτώυτε; τόπου οι; τήυ

αὐτῶι» κτιτασκήυωσιυ· καταλαβουτες δὲ του

σιιμερου παρ' αιιτόυ κρατουμέυηυ υῇυ καὶ

εί·ρόι·τιο τοπιο Τούρκους οικοίίο·τας ιἔυ αὐτῇ,

.ο πολέμου τρόποι τούτους υικήσαυτες και έκβα

λουτες ιιξεοι'ωξαυ αὐτοὺς και κατεοκήυωσαυ ἐυ

αὐτῇ, καὶ θεσπόζουσι το; τοιαιιτης χώριις,

- .ι .
ω; εἴρηται, μέχρι της σήμερου ετη πεντο

κουτα πέι·τιι.

Η Ίστέου οτι παπα τ) ΪΙιιτζιι·ακι”ιι ει; θέ

,ρ ι δ ., ι. Χ ι) _
ματα οκτω ιαιρειται, είοι·σιι και μεγα.ουι

α' ι π π ι ι - ο·

αρχοι·τατ τοσουτους. τα οι θεματα “οι ται·τα.

. - π. 9! ' )|| ' π

ονομα του πρωτου ο εματοι ρτι|μ, τοι

οευτέρου Τζοορ, τοῦ τρίτου Γολα, τοϋ τε

ι!) τάρτου Κουι.πέρ, τοϋ πέμπτου Χαροβοι7,

τοϋ ἴκτου Ταὶ.ιιιιτ τοϋ ιον3ιου Χοπου,ι ? ιΙ

τοῦ ουιΤοου Τζοτιου. κατά οι του καιρου

τ! ) Ϊ - Ν Ι , Ρ ' 9. ο.

οι απο του ιδιου· τοττωυ οι ΙΙατιιυακιται

έξιδιώχθησιιυ, ειχου αρχοττα; οι; μἐυ το

ει. θέμα ΊΙρτομ του Διαιτα», ει; δὲ το Τζοορ

του Κοοελ, ει; οι το Γύλα του Κουρκοιιταυ,

ει; δὲ το Κουλπέιι του Ίπαόυ, ει; Η το

Χιιροβοη του Καιοούμ, ει; οι το θέμα Ταλ

μιιιτ του Κώσταυ, εις το χω;» του Παζή,

5ο ει; δὲ το θέμα Τζοτιου του Βατάυ. μετά

δὲ θάυατου αὐτώυ οιεο'έξαυτο το; αρχιι; οι

| μεΙ Ι Ϊ ) ι -κ- Χ

τουτωυ ε=αοει.φοι. υομοι; 7·αρ ευ αυτοι, και

τύπος έκράτησε παλαιος μι) ιιχειυ ἐξουσι'αι·

ο ω: ^ · 1 ) του

προ; παιοα‹; η αοει.ιχου; αι·τωυ μεταπέμπειυ

55 τα αξιώματα, Μ., αρκεϊσθαι μόυου τοΐο

κεκτρμέυοιο το και μέχρι ζωῆς ἄρχειυ αοτοο;,

μετά Η θάυατου προχειρίζεσθαι ἡ” ἐξαοεὶ.αου

Παιιιιιιιαιιιι Ρο!. Επι. Ραπ. Ι.

κη·ροιιιιιι τ απ ιιι·οιιι, ι «Με [το κι· ροειοοοπιο

οι ιιο οπιο ιιτιοιοιετο8ο ττοοτοπι Πτοο·ιο. Ρο

οχποιιιοι τοέ ριοττοιιποννοη ιιιιοιι ειο ετιιιιοιοο

ιπιοιεοο Ιω οοιοιΠοπιιι ενιοιοπιιι. Ζοετοοιοιγ

ποιιοιιιοο τισ τἰοιπι, Μου! στο ιιτιοι·ιο, ι :πο

οτα" Τοι·ιιόνν κι· πιο] πιιοοιιιοιοογοιι, τιποιπο

ποιοι ροιιοποιι οι, ι κνΥΡοιιτικνοη, οοιπι οιο οι

πιο] ι·οτεοέοιιι, ι ροπιιιο ποιι Εγω ιει·οιοιπ, ιοιιο

ειο ι·τοιιιο, ιιο ιιτιοιοιοτοΒο οπιο οι! 5ο οι.

Μιι1τιω ποιοι)ι, ιο οοιο Ροο)·ποιιιο ιιιιοιι

οιο πο οέπτ ρύιυν)·ερόν·, οσο ι)·ωι π·ιοιιιιιπι πιο

ιοτοιπι. Ροικη·εργ ιο πιο 8ο ποειρριιιοοο: πο

τινιοιιο ριοι·ινοτοΒο ρόινινυερπ ιοει Ει·ιοιπ, σω

ΒιοΒο Ποτ, ιι·τοοιοι;ο Ποιο, οτινοτιοΒο Κοι

ροι , Ριοιοεο (ιιιοι·οιποι, ετοοιοΒο Τοιιποι, οι

ιιιπο;;ο ί)ιιοροπ, οεπιοοο'ί)οροπ. οι οτοειο

οο·)πι, ιιιιοιιγ το εκνοιοιι οιοιιτιο Ροου·ποιιιοι νη

ροιιιοπι τοειοιι, ιπιοιι ποιοι: ποιι ρόικη·οροιπ

Ει·ιοιπ, Μοιοοοο, ποιι Πιο· Κιιοιο, πια! @οι

Κιιι·ιιιιιοεο, ποιι Κιιιροι ιροοεο, ποιι (ιιιπι·οοοι

Κοιιιιιιπο, ποιό Ροικηοροιπ Τοιπιοι. Κοειοεο,

Με! Οιιοροπ (Ποιο, ο πω! Ροικη·εροιπ @ποπ

ννοιοεο. Ρο @άι έιπιοι·οι οι·τοετιο ροποινοπιο

πο ιοιι ε)ιπονιιούνν. .Ιω οοινιοιπ ιι πιοι1 οπο”

ι το·γοιοι ετοι·οιιοινπγ πιο ιιοτο·οιοιοου ρι·τοιιο

ιχννοο ιιοοιοιοιιετνν πο εγπόιν οιι›ο οι·οοι ενποιοιι,

οιο οι, Κιόι” Ρωιπο οπο, ρτιοείονιού ιποιο

πο ιιοιγννοιπιοιπ Ροποινοπιιι; Ρο τεοπιο τοέ

Μοτο Μοάτο οιι›ο ε)ιποινιοο πιο, οιιιο ε)ιπονν

σο "πονο ο το οπου πιο ειιο εροιιιιιοπι 8ο

ιιποέο οι μια; ιιπιι ι·οιιιι Βια οποιοι”, οιο

οὶοιη ι ιιιο ροοοοτπγοιι βγώ οιιοιιτιοτοπιο ιιι

ο
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αὐτῶν έ έξαθέλφων παϊδας, προς τι μι) καθ'

ὅλον εἰς ἔν μέρος μπας διατρέχειν το αξι

οομα, ἀλλὰ καὶ εἰς τοιὶ·ς έκπλακι'ους καὶ κλη

.. ι : ι ι _ ι ι
ρονομειν και απεκδέχεσι9αι την "μια απο

ξένης δὲ νενεάς οὐχ ύπεισέρχεται' τις καὶ νί

νιιται ιλρχων. τα οι οπο θέματα διαιροϋνται

είς τεσσαράκοντα μέρη, καὶ έχονσι καὶ έλατ

τονας άρχοντας.

Ίστέον ὅτι αἱ τέσσαρες των Πατζινακιτων

νενεαί, ί]νουν τί θέμα Κουαρτζιτζοιδρ καὶ το

θέμα Συρουκαλπέη καὶ το θέμα Βοροτιέλ.ματ

καὶ το θεμα Βοιιλατζοσπόν, κεϊνται πέρα

τοϋ &ανάπρεως ποταμοϋ, προς τα αι·ατολι

:κότερα καὶ βορειότερα μέρη ἐι·αποβλ.ιθιοντα,

προς τε Ούζίαν καὶ .Ϊαζαρίαν καὶ :/|λαι·ι'α·ν καὶ

τὴν Χερσωνα καὶ τα λοιπά κλιματα. αἱ δὲ

ἄλλαι τέσσαρες νενεαὶ κεϊνται ένθεν τοῦ .όα

νάιτρεως ποταμοϋ, προς τα δυτικώτερα καὶ

άρκτικώτερα μέρη° τουτέστι το θέμα Παξι

χοτιον πλησιάζει τῇ Βουλναρ'α, τι) ‹Τἑ ι'λέμα

ι

τω? κάτω Γάλα πλησιάζει τῇ Τουρκια, το

Η θέμα Χαροβόη πλ.ησιάζει τῇ Ρωσία, το

δὲ θέμα Ϊαβὅιερτὶμ πλ.ησιάζει τοῖς ιδποφιίροις

χωρίοις χώρας τῆς Ρωσίας, τοίς τε Οιὶλ.τί

νοις καὶ .Δίερβλ.ενινοις καὶ αΙενζενι'ν·οις καὶ

τοῖς λοιποϊς Σκλάβοις. απωκισται Η ή Πα

τζινακία έκ μὲν Ούζίας καὶ Χαζαρίας οδόν

ήμερών πέντε, έκ δὲ Ἀίλανι'ας ·ξ·μερων έξ,

απο δὲ ΠΙορδίας οδόν ἡμεροῖν οέκα, απο δὲ

Ρωσίας όδον ·ιλμέρας μιας, απο :Η Τουρκίας

όοον ἡμεροῖν τεσσάρων, απο δὲ Βουλναρι'ας

όδον ἡμέρας ·ξμισν· καὶ εἰς Χερσιδνα μέν

έστιν έννιστα, εἰς Η τὶν Βόσπορον πλησι

έστερον...

Δω ιν ιΙοετο]ιιοέοι. Μο: τ οροοεο ι·οιΙιι ηπα

πιο @να ρτηριιετοτ:ιιιγ, ἱ πιο τοει:ιιο κιειὶρ

«Μ. Το τιιέ οέπι ρύὶιηιερόιν τ1τιοΙ:ι ως πιο ό!)

στοέοι, ι Μαιο Μάο ιιιιιιοιεηο!ι ωρα.

ινιωτιω ιιιιΙεέγ, ὶο οτιοη ρο!ιοΙοτιιιι Ροφ

ιιιιὶιἰιόιν, ιο μια: Ρόὶνηέερ Κιι:ιι·ογοιιι· ι ρόὶνηι- 10

εορ Βιι·ιι!ιιιιροι ι Ρόδιν)ιεερ Ένοι·οιοΙπιιιι ι Ροϊ

ιιηιεορΨοΙοοοεροιι, ειοι!τιι τ ι:ιιιιιο] οπο” Βιιἱο- ο

ρω ι·το!ιι Ιω ινει:!ιοόιιιο]ειςιιι ι Ρό¦ιιοοιιο

νι·εο!ιοιΙτιιοιεηιιι ειι·οιιοιιι τινι·6οοιιο: Μι Πηἱ

ι (Πιιι2:ιτι·ι ἱ ΑΙ:ιτιιι ι (]Ιιει·οοιιοινι ἰ ιιιιι)·πι οὶιο- ω

Μαρ. οωεω τιιέ οτιοτι· ρο!ιοΙοιιι:ι ειοιΙ::ι Ρο

@πιο οποειι ποιό Βιιιορι·ιι, Μι τ:ιοιιοάιιιοι

οικω ι Ρόδιιοοιιιο18ηιιι ειτοιιοιιι, 1ο μα: Ρόλ

ινγεοΡ ΒιιιηοΙιοροιι ς;ι·ιιιιιοτιι τ Βὐὶἔιιη·ιι, ρόὶ

ινιιέορ ιιιέειοαι·Ι:ιωιι μαρκας τΤιιι·ιιιο, τι ρόὶ- ει;

"γιορ ωι:ιτοΒοι αι·ιιιιιρη τ Βιιει:ι; ιιιιΙιοιιιοο

ρύὶιηιεορ ]ειράιοι·ιιιιι μερια" τ όιιιιτιιοιοττιι

τιοιτιι:ιιιιι Παει: τ Π!ιἰιι:ιιιιἱ ι Ποι·ιι·ιοιιιιιιιιιιι ι

Εοιι2οιιιιιιιιιιι ι ιιιιι)·ιιιι ΒΙοιιιιιιιιιγ. Οάιος!ιι κοέ

μια Ροσχτιιι!ιιιιι οιΙ Βιμ Ι Πιιοτιιι·γι μαι @Με

οι! Μ:ιιιιι αι Μοτιὶῇ

ότιεειο6 Δω άι·οει, οά Παει τιιέ ιοάοιι «τω,

όι·οει , ετοέό , ει

ιι οιΙ 'Γιιι·ιιιι οτιοη ω, ινι·οετοιο οι! Β6ὶ

Βοι·χι Ρόι άρια άιοςι. Ιιεὶγ ιν ρο!ιΜιι Οροι·

εοιιιι, Με αποτο ικα; Βοεροι·ιι... κι)
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περὶ τη; χει·εαλ.οηία; τοῦ ἔθνου; των Τουρ

κων, καὶ όσον κατάχονται.

Ότι το των Τούρκων έθνος; πλησίον τη;

5 Χιιζαρι'α; τσ παλαιόν την κατοίκησιν ιΞποιεϊ

το ει; τον τόπον τον έπονομαζόμενον .σεβε

δία απο τη; τοῦ πρώτου βοεβόδου αστών

ἐπωνυμία;, σιντι; βοέβοδο; το μὲν τη; κλη

σεω; όνομα κΙεβιδι'α; προσαχορεύετο, το δὲ

“η τη; οιξι'α;, οι; καὶ οι λοιποὶ μπι ιιιιτόν,

βοέβοδο; έκαλ.εϊτο. ἐν τούτῳ οιιν τῷ τόποι

τῷ προρρηθέντι κ!εβεδία ποταμό; ἐστι ρέουν

Χιδμά; , ό καὶ Χιχχυλου; έπονομαζόμο

το; οὐκ ἐλέχοντο δὲ τῷ τότε χρόνῳ Τοῦρ

η5κοι, αλλά Σαβαρτοιάσααλ.οι ἔκ τινο; αιτία;

Ω | Χ Ι ! οι' `

ιπωνομαζοντο· και οι μιν Τουρκοι μπαι

υπηρχον ιέπτά, αρχοντα δὲ α; αὐτοῦ; είτε

ιδιον τότε ιιιλλότριόν ποτε οιικ ἐκτήσαντο, ιιιλλἱ

ι .- κ ο ω ο ι '' -

υπηρχον εν αυτοι; βοιβοδοι τινε;, ων πρω

Ί τ

90 το; βοέβοδο; ην σ προρρηθιὶ; κ!εβιδια;.

' κ λ σου | η !

σι·νωκησαν δε μετα των Χαζαρων ιι·ιαυτου;

τρε”;, συμμαχοῦντε; τοι; Χα;άροι; έν πᾶσι

~ Ϊ - | . κ Ϊ .

τοι; αυτων πολεμοι;. ο σε χαχανο; αρχων

Χαζαρία; δια την αιπσΐν ιιἱνδρίαν καὶ συμμα

25 χίαν τῷ πρώτην βοεβόδω των Τούρκων πε

βεδια έπονομαζομένω χυναικα δέδωκε προ;

χαμον Χαζάραν ει.ιχενη, ]διοι το τη; ιινδρία;

αὐτοῦ περίφημον καὶ τὸ τοῦ χένου; περιπα

νέ;, όπου; ἐξ αὐτοῦ τεκνώση· ὁ δὲ κ!εβιδι'α;

ειχ·· τ. . Η. ' το. °π.χο·ι

Μ) ανο; οι τινο; τυχη; μετα τη; αυτη; _ α;α

ρου οὐκ ἐπαιδοποίησεν. οἱ δὲ Πατζινακϊται

οἱ πρότερον Καηχαρ ἐπονομαζόμενοι (τοῦτο χαρ

το Κοιχχαρ όνομα ένα ειιχενει'α καὶ ιιἱνδρία έλ.έηετο

τ ο ~ κ” ,κι - τ τ ι

παρ αυτοι;) προ; Χα; αρου; ουν συτοι κινησαν

35 τε; πόλεμον καὶ ηττεθέντε; την οικείαν χην κατα

λιί αι και τιν των Τούρκων κατοικίσαι κατ
`

ΒθΖΠΖΙΑιΕ 38.

ο ποικοκκ·οοιιι: οικοοιιιι τοπκόκκι, ι ιισκιι

νοοιιοιιτικ.

Νοτόσ Τιιτιισκκ· Ριοτννοιπιο κκ· εοσιοστικκ·ισ Οικο

τοτηι Ρι·τοπιιοειιτικκ·οι κν ιττοιπιο, Ροσιιι€ Ριοτ

κκ·ειο;σ ιοιι κκιο]σκινοση ποτκνοιιο] Εοιιοσηο, ισι

τηισ κκ·σ]σκκ·σσιι Ρο ιιπιοιιιιι ποτηκκ·οι ειο Βοοε

σηου, Ρο 8οσπσέοι τικό, ]οιω ι σι·ιιστη Ρο οπο,

κνο]οκνσιιο ση! ιπιοποκκ·οπη. Ή ω] ω ιιτοιπισ

ι·τοοτοπο] Εοιιοσηιι Ριηιιιο ττοιιο διιισπιιιο, πο

τηκκ·ιιπο πια ΠιιιπΒιιιιιι, οιο εις οπι πιο τκκιοιι

κκ· οκκ·ηιιι οποιο Τιιτιτοιπι, ιοοιι ιιιισιι ποτκκ·ρ ο

]οιτιοηοέ Ροκκ·οσιι Βιικνοτιο]οεΐοιόκικι. ι ιιηὶο στο

Ί”ιιι·ιτόκν ειοσιπ Ρσιτοιοιι, κιοιοοιο τοέ ποσ εσιιο

πιο πιιοΙι πιριση, οπι κκ·ιοεπορο οπι σιιοοεο, οισ

ιιηιι πιιιΞστη· ιιιιιιι κκ·σ]κνοσοκκ·ιο, ιιιιιρστη ισότηιιιι

Ριοτκκοτηιιι κκ·ο]οκικ·οσο υπ ττοοκοπη Ιοοιιοσηιιο.

Μιοειιιοιι ιοση τοτσιπ τ Πιιοτοτοπιι ιττη πο,

Ροειιιιιι]:ιο Οιιοτοι·όκκ· κκ·ο κκοκη·ειιιιοιι ιοιι κκ·ο]

ιιοοιι. @στοπ τικό Ροπιι]ιιοη ποσ ίιιιοτοτοιπι τ

Ροκκ·οσιι επι ιποοικινο ι εΡττηιιιιοττοιιειννο στι!

Ριοτκκ·ετοιπιι κκιο]οκκιοστιο Τιιτιισκκ·, Βοιιοσηοεοννι,

ιιιοκκ·ιοειο κιν πιοιιοιιοικκ·ο, οιιοτοτιτρ ειιοοιιοιπο,

τ Ρττηοιηιιη τοτειοειι ο ]ορο ιποοικκ·ιο ι τυπω

πιιισέοι τοσο, οιοιιη τ πιοΒο τοστιδο. [τοστ ιτε

ιιοσηιιε ω· ΡττηΡοσιισκνο πιο σπιτι! Ροιοιπειικκ·ο

τ ιο Βιιοτοτιιο. Οκτώ Ρουηποιιιοι, Ριοτκκισιιιιο

ποτηκνοπι Κοπροτοιιιι (κκιητιιτ Κοπιτοτ ποση! ιι

ιιιοιι ειιοοιιοιπσέσ ι πιρεικκ·ο); οι κκ·ιιιο ο οποιο

τοιιιι κκ·ο]πο Ροοκοκκ·στη·, Ροιιιοι ι τπιιιστοπι το

πιο ιιοιιιιρ οκιισ]ο οΡιιέοιό ι σο που Τιιτιτόκν

Ρττοειοσιιι3 οπο; πιο ιτιοση τι; ιπιρστη Τιιτιιοιπι

ο Ροοηποιισιοπιι, ποσκινοτιιτι Κοιιροτοιπι τκκ·ο

πηιιιι, κκετοιςΙο κνο]πο, Ροιιοπιιιιο τοει.οιο ντο]

ειτο 'Γιιτιτόκκ· ι τσιστιοιιιο εισ ιιο σκνιο σωσει.

Οκνοι ]οσιιο στοέι5 πο κνοοιισσ ειρ κνηιιιοσιο σο
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ηναχκάσθησαν. οὶναμεταξυ δὲ των Τουρκων

συναφθέντος πολέμου καὶ τῶν Πιιτζινακιτών

των τηνικαίτα Κάχχαρ ἐπονομαζομένων, το

των Τούρκων φοσσάτον ήττήθὴ καὶ τὶς δυο

σιιιρέθη μέρὴ· καὶ το μὲν ἔν μέρος προς

άνατοὶ.ὴν εἰς το τῆς Περσίδος μέρος κατώ

κν7σιν, ο? καὶ μέχρι του νυν κατὰ τὴν τών·

Τούρκων άρχαίαν ο”πωνι·μίαν καλουνται Σα

βαρτοιάσφαλ.οι· το οι ἔτοροι· μέρος είς τι

δ . · , . ' ' κ " ι · ··
υτικοι κατωκησε μερος, αμα και τις βωβο

, - , - ο ο

στο αυτων καὶ αρχηχω .4ιβεσία, τις τοπους

τους έπονομαζομένους Ητελκοόζου, έν οΪς το

πως το νῦν των Πατζινακιτοΐν ἔίὶνος κατοι

κολ ολίχου οι χρόνου οιαδραμύν·τος ο χαχα

$ τι . ~ ι

τος εκεινος αρχων Χαζαρι'ας τοις Τούρκοις ομή

.. . ο . ο - ν .
νυσε του προς αυτον αποσταλι|ναι χελανδια τον

πρώτον αὐτόν βοέβοι!ον. ο αΙιβεσίας τοι'

ο - ν ν ο

νυν προς τον χαχανον Χαζαριας αφικσμονος

ο ν ι ο ν ο τι , ι., ι ι

ανηρωτα τιν αντιαν οι ον ολι'νοιν προς αυ

ι Ι ( Χ ' 'Τ ι

τον πετεπεμψατο. ο οι χαχανος απο προς

, # τ! λ - ο Ρ

αυτον, οτι οια τουτο σε προσεκαλεσαμεθα,

ίνα έπειοθ εὐχινὴς καὶ φροι·ιμος καὶ ήνοριει

ωμένος υπάρχεις καὶ πρώτος των Τούρκων,

αρχοντά σε τοῦ ὲ'0νοι·ς σου προβαλώμεθα,

καὶ ίνα υπείκης τῷ λόχοι καὶ τῇ προστάξει

' ~ ( δ ] δ ο $ > ' Ϊ

ημων. ο σε αποκριι'νεις προς τον χαχανον αντ

έ # ι ι , ν ν ι

φησεν, οτι τὴν περι ἐμο σου σχισιν το και

προαίρεσιν μοχάλως ἐναποδέχομαι, καὶ τὴν

ιυχαριστίαν ομολοχοΐ σοι·προσήκουσαν· έπεὶ

δ! ?δ .' φ ιη ! Ι 3 Ρ

ο οι υιατως εχω προς την τοιαυτι7ν αρχην,

υπακουσαι ού δύναμαι, αλλά μάλλον ἔστιν

ἔτερος τον ἐμοῦ βοέβοοος, λ.εχόμενος Σαλ

μούτζὴς καὶ υιον κεκτὴμένος ονοματι :αρπα

ιϊήν· ἐκ τούτων μάλλον ατε έκεϊνος Σιάτιστ

τζὴς ατε ό νέα; αυτου ξέρπασ'ι)ς ίνα νένν;ται

ἄρχων, καὶ ἔστιν ὑπὸ τοῦ λ.οχου υμών. ἐν

ν τ - ι ι κ η ν . __,

τουτω ουν του λοχον αριισθεις ο χαχανος εκει

οτιοΙοιος Ροτονι, τοπιο τισ στο ιΙτιοίι ποιος

οιστινσιοοι οιιτιι·ν'Γοτο6ιν Βιιινοτιομιοὶιιὶοιιιἰ εἱο

οιιτνιι·οιο. Πτοςιι πιο οτοέο Ρττοιιιοοὶο οἱο πιο

τοοΙιοι!, τοτοοι τ νι·σιοννοοιι οινοίιτι ιννοι!τοιιι

Ι.ιοΒοο)·οοοιο, ασ σΙτσΠο οιιτινοονοὶι ΑιοΙΙιιιτιι, θ!

ο· Μοτνοοιο τοιοιτιτο Ιοτιιτ οιιτόο ΡειονοιιΙιι

16ο ιοιοετ!ιο. Ρο ιιρὶνινἰο τοέ Ροννιιοεο στοοιι

οὶιιιἔοιι σο· ττιιοτιιοχ (Πιιιτοτνο ινοτνιιιὶ Τοτκόο·,

:ων (Ισ Μοτο ιννρτοινἱὶι ειοὶὶιἱοοι ριοτννοτορο

ειι·οοσ ινσιοο·οσο. οσο ειο οποιο βοοοιΙ)·ιιο 10

ιΙσ οὶιιιΒοοιι (Πιοτοτνι, ι τιιργιιιὶ ο ΡττΪοτι·οο,

ιΠο Μοτο] ασ ‹Ισ τετοιο ρσινοὶιιὶ. Αοὶιιιἔειο σι!

ττοΗ πιο: οι ιοςσέοιν οἱο ροννοΜι, τοκοι”

οιο μια ετὶοοὶιοιιιοςσ ι τστοιοοοςσ ι κνοΙιιινισ

οοςο ιοοοιινοτο ἱ Ριοι·ινοτοΒο τοιοι1τγ Τοτὶιοτοἰ, οι

Ριτοὶοτνὶι Μιά οοτούστο 1ινοιιιι @Ιω κιιιτοοιιι,

ιιιτοΙι)·έ ΡσιΙΙοςοὶ τστΙοιτοινι ι Ρττο!στοοετινιι

οοετοοιιι. θα τιιέ .σοροντιοοτιοΙ οοιιςιιοοινι

ιοοινιιιο: ιι·ιοΙο εοοιο οοοιο ιοοιοιοοοιο Μαιο

ο τοοιο, ι οττοοιοοιοοιο ο:ιο άτοςιοο, ι σέινιιιο- 20

Οι”,

]οοοοὶι οιοροοσοιοοειιι·οιο ι.Πιι ιοοιο @οι Μινι

τετοιο ινοτιοστοσέο, @το οι ειο οοΙοτιν.

ικὶιιιὶτο, @το οι ροεὶιιοτοχοι πιο τοπος; Μο τει

οτο] χω!. οι” οοοιοοιο ννοιοινσοει, ιοιιοοιοιο

δοΙοιιιοοο, ιοοιοοιι ι εναι ιιοιοοιοτο ΑτροιΙο. Ζ 9.8

ιδο!ιιο Μοτο] Ενόη, στδιιο ειιιο Βιι!οιιιοοε στν

ιοτ ενο μασ, Ἀτριιο, οιοοὶι !ιοιΙτιο κιοτοσιοοι,

ι τομεα οσο τοτὶοιτοοι νιοιετνιιι. ΖοοσιτσΙσον

Μια σοΡοινἰο‹ὶτἰο οοιιςιιο ον ροοὶοὶ Μάτι εντο

κο τ οιιο ασ Τιιτὶιόιν. οι @κι ειο τοτοιόινιὶἰ30

σ απο τ Τιιτ!αιιοι, Μια Τιιτον Μοτο-ι Ατροοιι

κννοιοέο ου κἱοὶοοἰο, οιτο!ι διιΙοιιιοοεο, οπο

,ιοςνσ, @κτ αν 8οοοιοιστιν, ι τοο!ιοιοιιοτ)· το

τιιοιοιο, ι ι·ιι‹Ιο ι τοοοιινοιο, ι τοο!ογ ΜΒΜ

ιιιιιιιτς. .Ιων ασ τισ τιννοτο]ο ι τιιὶιοοἱο (Πιο- 35

αιτών ιιοτνοι!ι οιιιτοοιοοι , οτι Βαση σοοσοτιιο.

Ρττοο Ατροοοιο οποιο πιο Ί`ιιτον οιεον τοιΙοο



ι>οιιιτιποοι:ιιιιιιτιι. οι

Ί ! Υ Μ ' 9 . Χ

τος οαιωκεν ανθρωπους αυτου μετ αυτον και

τις τοις Τούρκους ιιπέστειλ.εν, οι καὶ συλλα

λίστιντε·· περὶ τούτου στα των Τούρκων
ι 8 ` μ κ ι

μάλλον οἱ Τοϋρκοι τον Ηρπαο`ἡ χενέσι9αι

5προέκριναν άρχοντα ίιπερ Σαλιιούτζη τον

αὐτοῦ πατέρα, ως αξιολ.οχώτερον οι·τα

καὶ περισπιτύοτιστον ἔν το φρονήσει καὶ

:Ζω

βουλῇ και αι·ο'ρι'α καὶ ικανον προς τ ν τοι

αύτην αρχήν· ον καὶ άρχοντα κατὰ το των

Η) Χαζάρων ἔθος καὶ ζάκανον πεποιιικασι, σι;

κιύσαντες αιιτον τις σκου·τάριον. προ δὲ τοῦ

) Ι Ι ' % ν ω'

Πρπαοιχ τουτου αρχοντα ιτερον οι Τοι·ρκοι

οιικ έκτήσαντο πιόποτο· ἐς οι? καὶ μιχρι τῆς

# ει. τι 2 . ··. # Τ .
σημερον κ τις τουτου μενεις αρχων οιρ

το καις καθισταται. μετά δέ τινας·χρ‹ινους το`ς

Τσίρκας ἐπιπεσοντις οι Πατζινακίται κατώι”

ε ' %' ` σε τ' ' ) Δ: Η

στις” αυτοις μετα του αρχοιτος αυτων ρ

παοή. οι σον Τοιιρκοι τραπέντις καὶ προς κατ

οικησιν χῆν ιέπιζιχτοιιντιις, ἐλι'ιοντιις τοκοι'

20 ωξαν οοτοι τοὺς τον ,ιιεχάλ.ι]ν Μοραβι'αν κατ

οικοιἙντας, καὶ τις τὴν χῆν αὐτῶν κατεσκή

νωσαν, τις ον νῦν οἱ τοπικα μέχρι τῆς σή

μερον κατοικοοσι· καὶ ἔκτοτε πόλεμον οἱ Τοίιρ

κοι μετα τον ιιατζιι·τικιτο`ιν σοκ ἐποι'ησαν.

ί'ΐι τις οι το κατασκηνώσαν το προρρρι9ιιν ιι'θνος

- Ι ο ! Ώ ι τ !

των Τουρκων προς τον ανατολην εις τα τ ς
--°9ι

Περσίοος μέρη μέχρι τού νῦν πραχματει·τας

αποστέλ.λουσιν οιτοι οἱ προς το οιπικον μέ

ρος οικοϋντες ποειρημένοι Τοϋρκοι, καὶ βλέ

δθ πουσιν αὐτούς, καὶ ιἱποκρι'σεις παρ' αὐτῶν

προς αὐτοὺς πολλάκις αποκομι'ζουσιν.

Ότι ο των Πατζινακιτοιν τοπος ἐν οι το

τοτε καιριο κατοικηοαν οι Τοορκοι, καλείται

κατά τον ἐποινυμι'αν των έκτοτε τιντων ποτα

δἔι μών· οι οι ποταμοι' εἰσιν οοτοι, ποταμος

πρώτος ο καλούμενος Βαρούχ, ποταμος στο

8ο ιππορο ι‹ιοοιιι πιο πιιοιι. Δω οιι @το οικου

π: Ρο ο:ιέ οτιοτι : ιοιτο Ροιιοιοπιπ ιοει ιιιιιιο

Τιιτιιιι.

Ρο ιιιιιιιι τα ιιιιιιοιι πιιΡ:ιιιιι Ριιητιιιιιιοι πει

'Γιιτιιοιιι ι ιητΡοο:ιιι τα ι·ιι:οττι : ›ιιι:οιοιπ Αι·

Ριιιιοιπ. Τιιτοιι ιοοχ Ριοττοιιιιιιιι·5η ι ε:ιιιιιιιιιο

:ιοττιι οο ::ιπιιοε:ιιιιπιιι, Ρι·τι·ο:ιι οο ο·ιοιιιιοι

ιιιοπιιι·ιι, ι οτιιΡοοιιιι : πιοι ι)·ι·ιι, Μέττη μι :ιι

ιΜοο:ιιιννοιι, ι οοιοοιιιι το οι ιοιι ταου, ιν ιού

τι·ιπ πιιοε:ιιιιιιι ω: Τιιτογ οι οτι οπιιι ο:ιοιοι

Μετρο. ι οιι απτο οποιο πιο” μι: τπιοοκχ Ριτ

ι·)·πιιιιιιιιιτιι ο ιι”ιιι·ιιιιπιι πιο οπο. Πο οικοε;ο τα

τοοιιιλιιτιιοιιιιιιοτιι, οι ο·)·ι.οι ιποινιιιέτπιτ, Μιο

ε:ιιιιιιιο οοιιιο απο πο ο·οοιιοιι:ιο, ιν οιιοιιοιιοιι

απο, ιι·ι·Ρτον·ι:ιιο οο οτιέ οιιιιι Ροοοιειινο οι

Τιιτοι·, Νοτη ιιιι :οοιιοοοινι ιν οΡοοόι› ιν)·ιοι

οΡιοιιπρ οιτιοοιι, ι οοινιο:οιιι ιοιι, ι οιτητπιιιιι

ο:οοιο οιιιιοινιοιι:ι σο πιοιι.

ιίτιιιπιι Ριιι·ι·πιιιιιιοιν, οι κι· οιη·τπ οπτι

ειο :πιπιοε:ιιιιιι ιιιιτι·ι·, τοπιο οιο »απο ιιτιιοπιιι

ι·τοιι οποιο ιιοιιιιι·)·οιι. Β:οιιι ιο πιο οιιπιιειο

Ριιικοο : Ριοτινοτιι ποιοι πιι:ινιιπιι Βιιι·ιιοιι ,

οτιιοτι ποιοι πιι:ινιιπει ιιιιιιιι , ιιτοοιιι ττοιι:ι

1 Ι ~ ι τ

προς ο καλουμινος Κουβου, ποταμος τρι ιιιιτοιιιιιι Τι·ιιιιοο , οποιοι ποιοι ποτο·ιιπτι
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τοι; τι καλούμενο; Τροϋλλος, ποταμός τέταρ

! ν . ' Ι

το; ο καλον·μενο; Βρουτοτ, ποταμο; ντεμ

πτο; ο καλούμενοι; Σέρετος.

Κεφάλαιον ΜΥ.

περὶ τοῦ ἔθνους τών Καβάρων.

?στέον ὅτι οι 7.ε)·ιιμενοι Κάβαροι απο τῇ;

Βτιιιοε, ριιιαι ττοιαι τιιιτικκιικ δι:τοιοε.

ΒΟΖΙ)ΖΙΑΙ. δθ.

ο ΝΑιιοιιτιιιι κΑννΛιιόντ.

ινια1τιω “τω”, το Μι "Με Κωνιιτοκινιο τ

τών Χαζάρων μπα; ὑιτῇρχον· καὶ οι; σι·μ- ΡοιωΙοτιι:ι θιιειιιιτ6νιι «τω ροοτιμοιε. Ροιιιιιοέιι

βάσάν τινα παρ” αὐτῶν άποστασι'αν 7·ει·έσθαι

προ; τῆι· αρχήν αὐτόν, καὶ πολέμου ἐμφι·

λ' θ Ι ( ' τ κ ' -τ ''

και κα απαντω, η πρωτη αρχη αι·των ιντερ

ι'ο· ιιστν καὶ οἱ ἐν ἐξ αὐτῶν απτο .ά σαν
Ϊ ,

οἱ δὲ έξέφη·ον καὶ ῆλθον καὶ κατεσκήι·ωσαν

ετα τῶν Τούρκων· ει; τιὶν τών Πατζ-ιι·ακι
` Ι -

τῶν χῆν, καὶ και” συνεφιι.ιώθησαι·, καὶ

Καβαροί τινες οινομάσθησαν. ὅθεν καὶ τὴν

τοΪν Χαζάρων 7·λώσσαν αὐτοῖς το”; Τούρ

κοι; ἐδίδαξαι·, καὶ μέχρι τοῦ νίν τὴν αὐτήν οια

λεκτον έχουσιν· ἔχουσι Η καὶ τὴν τών Τούρκων

( ν αν 1 Χ - ν ` ,

τ ραν χλωτταν. ιὶια κιτ το ει; τοις πολεμου;

ίσχυροτέροι·; καὶ ανόρειοτέροι·τ δεικννσθαι

τών οκτώ 7·ενωιν καὶ προεξαρχειν τοϋ πολέ

μου ιτροεκρι'θιισαν νι·ρώται χτι·εαί. τι; δέ ἐ

στιν αρχων έν αὐτοῖς, έχουν έν· ταϊ; τρισὶ χε

νεαἴς τών Καβάρων, ιιοτι; καὶ μέχρι τῆι; σή

μερον ἔστι.

Κεφάλαιον μι.

περὶ τών· χει·τών· τών Καβάρων καὶ Τούρκων.

Πρώτη παρα τών Χαζάρων ἐποσπασθ·εῖ

σα αντι; ή προρρηθεΪσα τών Καβάρων χε

ι·εά, δευτέρα τοϋ Νέκη, τριτη τοϋ Μεχέρη,

τετάρτη τού Χοι·ρτη·ερματοι·, πέμπτη τοϋ

Ταριάι·ου, έκτη Γενάχ, έβδομη Καριι, ιιαδιιι|

Κασή. καὶ οιιτοι; αλλήλοι; σι·ι·αφθέι·τε; μετα

μια ι·οιτοετ Ιιττεοικιιτο Νώε] και”, ιι Μαρ

ρτη·ει.ιο ότι τσιπ] αοωθω, Μιιιιτο ιοιι ιικ

στοιιι:ι κτιρια απο, τ ροιιιιςιιη· ιιιοιι τιιέ ιοιιιιι 10

η·ιιιοτιιοι·νιιιιι τοει:ιιι, Δω” ιισιοιιιι, ι ροετιι ι

τοτιιιιι ιιιιτιιιοΕ)· τοπιο τ ωιωιω ιιιι τιετιιι Πιερ·

"καιω, ι τιιρι·η·ιιιιττιιΙι τα τ τσοκ, ι Κιιτνιιτιιιιιι

ρττετνιιιιιι τα τιιοικιότη·. Βιιιιοεο τετ ι πισινα αινι

τιιτειιιοι τιιιιιοτνὶι Ήττα», ι κι ιιο άρια ιιτιειιει- 45

αστρο ιιι)ιτ·ειιο ιοΒο ειιιιιοΒο ιιτηιεει. Με ιιιιιιιι

ι ιιιιι)· ιοετοτο, ω μια: Τιιτιώνιν κατ. Ψ τω- ,

ια οιιιιτοννιιιιιο ννιριεττει ιιιιτιοαι ι τιιρειινο ρο

ιτιιρότ)· οέιιιιοτειοιιι ροιτοιοιι, ιρττον·οοτειιιιι

πιο ιι·οιιιιο, οιτηιιιιιιγ "τα Ροιεοιετιιτι ριετντττοή- 20

ει.νι·ο, ο μια ιεει νιωθω ω, ω μπι @το

Μουρ ροιιοιοιι Κιιν·ιιτόιν, ι ιοτι να πιο στο

ιιτιειοιειοΒο.

ΠθΖΒΖΙΑΙ5 40.

Ο ΡΟΚΟΕΕΝΙΑΠΗ κΑΜικόιν ! ΤΠΒΚόιλ”.

Ριοτινετε ροι:οιοιιιο ιοει. το, Μοτο τα? οι!

Οιιτιτοτύιν οΜειοτ)·ιο, Με ιιιιιιιιιιοιιιοτιο κννὶει:

Ροιτοιοτιιο Κοιν:ιτύν·; τω” Νιιιιμιοο, "ποιο 30

ιδιοιτετνιειειο, οτινιιτιο Κιιτη·χι;οτιιιιιιοικ·ο, ριιιιο

Ί”οτιιιιιιοννο, Μπιτ (Μπαρ, ειόιιιιιο τω, όετιιο

Επι. Νώε ιιοι:ιοιοιιι Κιιινιιτοννιε τ Τυτιετιιιιι,
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των Τούρκων οἱ Καβαροι εἰς τὴν των Πα

τζινακιτων κατώκησαν χῇν. μετά σε ταῦτα πα

ρα Λέοντος τοῦ φιλοχρίστου καὶ άοισιμον

βασιλ.έσος προσκληθέιτες διεπέρασαι·, καὶ τον

ε; Συμεών πολεμήστιν·τες κατα κράτος αὐτόν ἔτ

τησαν, καὶ ἐξελάσαντες μέχρι τῆς Πρεσι'Η.τέ

βοο σιῇλιΙον αποκλ.ει'σαντες αὐτόν εις το κά

στρον το λεχόμενον Μοι.ο·ο'ράχα, καὶ εὶς την ισι'αν

χιόραν οπέντρεψαν· τῷ οι τότε καιρώ τον

ιο τιιούντινα τον των τοῦ )τρπαση εἶχον αἱρ

χοντα. μετὰ σε το πάλιν τον Συμεών μετά

τοϋ βασιλέως των Ρωμαίων ειρηι·εύεσθαι καὶ

λαβεῖν σιδειαν, σιεπέμψατο προς τοὺς Πατζι

νακιλτας, καὶ μα” αστών οριοσοίνησε τοῦ κα

Μταπολεμῇσαι καὶ άσαι·ι'σιιι τοὺς Τούρκους.

καὶ οτε οἱ Τοορκοι προς ταξείσιον ιἱπῇλθοι·,

οἱ Πατζιι·ιικϊται μετά τοῦ Σι·μιών ῇλθον κα

τα των Τούρκων, καὶ τὰς αὐτῶν ιταμιλίας

παντελώς ἐξηφάνισιιιι, καὶ τοὺς τις σύλαξιν

το τῆς χώρας αὐτῶν Τούρκους οἱπεκεϊσε κακινκά

κως οἱπεσι”ωξαν. οἱ οι Τοϋρκοι οποστρέψαν

τις, καὶ την χώραν αίτι5ν οοτως εορόντες

”ρη-μον καὶ κατηιμινισμένην, κατεσκήνωσαν τις

τὴν χῇν εἰς ῇν καὶ σήμερον κατοικοοσι, τὴν

25 έπονομαζομένην κατά την ανωτέρω, ως αρη

ται, τοΐν ποταμών έπωνομίαν. ο σὲ τόπος έν

ο] πρότερον οἱ Τοορκοι ὑπῇρχον, όνομάζετιιι

κατά την έπωνομίαν τοῦ ἐκεῖσε σιερχομένου

ποταμοϋ Ἐτὶλ καὶ Κουζού, έν ω αρτίως οἱ

:το Πατζινοικΐται κατοικοοσιν. οἱ σὲ Τούρκοι παρα

των Πατζινακιτιον σιωχθέντες ῇλθον καὶ κατ

εσκηνωσαν εἰς την χήν εἰς ξν νῦν οικοϋσιν.

έν αὐτῷ σὲ τῷ τόποι παλαιά τινα ἔστι χνω

ρίσματα· καὶ πρώτον μέν ἐστιν ή τοϋ βασι

5ιπ λέως Τραιτινοϋ χέφορα κατὰ τὴν τῆς Τουρ

κίας αρχήν, ἔπειτα οι καὶ Βελάχρασα απο

τριτον ήμερσΐν τῆς απλής χεφόρας, έν καὶ

τεπριοετιπειι τἰοιρἰρ Ρεο]ιρειιιισιν. σε] ειρ ισ

Μισο, Ρττγρ·σιερι Ρττοτ ερ·ιειοιεΙΝορο ι ει]ιρ

ρορτο οοεεττε Ειτε ΡττοΡιεινιιι ειρ, ι Ροστενιετχ

ντο]ρρ ρε ΡοιρΒρ τ 8]·ριοοροπιι, τιιν]ιοιρτ]ιιι 8ο,

ι κι·]·Ρρστιννετ)ι σοιει·Ιι ετ σο Ρτοριεριε; ε τε

πριιιιερ·ετ]· 8ο οι ετσστιο τννεργπρ Μπιπιστεεε, Ρο

οποιοι σο "οριο ιιτε]ιι. Μια :εε κιν οιιν]ιπρ

οποιο κιετροισπρ Πιιριιιιε, "ρε ΑτΡεσοινοεο.

Μαρ· τεέ Ροιοπρ 5]ιιιισορ τ οσεεττετιι ιηιιρειιιιρ

τοειιεινεὶ τροπο πρ· Ροιιο]ιι ι τετ]ιννεὶ ροτΡἱο

οτοιιειριε, πη·Ρτερ·ιΙ μέ] σο Ρεο]·ρειιιιόπιν ι

τριύινιΙ έιρ τ ροπή ιισοττ)ισ ρε Τιιτιισπν ι νν)·ιρ

Ρισ Μι. Ι @ή 'Ντερ ΡοετΙι ρε κη·Ρτερ·ρ ινο

]ορρε, Ριτ]·ετιι ρε ριοιι Ρεο]·ρειιιοι τ 8]·ριοοροπρ,

ι τσστιρ]· οι τἑιὶεστἱιι σο ετοτριιι, ε Τιιι·|ιορ

ιοειιιιιιιοιιμολι ρε ειι·ετ]ι ιιτε]ιι εκτο]οαο εν]ιΡιε

σειρ. Ροκι·τόοιρετχ Τιιτο]ι ι ιιτειρρ εενο]ε τρε

ιετιετ]ι οι Ριιειε ι τριετοτορε, τστοιιι ιιειριοιχ

ρε τιοιρι, μια» ι στιειε] ππιιοετιιε]ε, τοποσ]

ννοσιο ιιετννιειπε προ, ]ειι Με] νν]ιτο] Ροντιο

στιεὶο. Κι·ειρε τεέ, οι ιιιόι·ο] Ριοτπνο] @Η Τοτ

σ]ι, τοσοι: :σο ποσο: ρετριιοιπε Ρὶ]·ρεοο] ιοσχ

ποια: Με ι Κατα, ι ιριοετιιε]ε οι Με] ιοι·ετ

Ριιο]·ιιειιιοι. Ί”ιιι·ο]ι τεέ Ρττοτ Ρεορρειιιιόρ· ορι

Ρριιτορι, Ροετιι ι τοτιιιιι ρειριοι]ι ρε ταρω, κι· Κιό

το] απ” πριοετιιε]ε. ΊΝιοιρ τεέ πριο]εισιι τρε]σιι]ε

ειρ ρισιιιστο ειετστ]·ιρο Ροπρριιιι. Α ρε]Ρττοσ

]σει ιιιιιι ιρσει οοοεττε Ττε]ερε ιι εεπρ]·οιι ετ.

ρισ Ταρώ, σεις] Βοιες;ι·εσε ο ο σοι οσ οντοςο

ιπισειιι οιΙΙορδιι, οι Μοτο] ]σει ι Μοτο έννιειο

οιίριορ,πο ι ΜοιιιιοΒο οοοεττε Κορειερι]ιρε; ι

Ρι·6οτ ιοΒο Ρττ]π ιιη·Ρι]·ινιο ττοΙρ οριο οι τριε

ρο 8στριισπι, οσιοΒΙσ οσ Βεισρι·ειι]ι ο Με σοι

στορ,πι;!) ι ρεειρΡριο ινιοΙΙιε Μοτεινιε ριοοιιττοο

ι) Βεννρο 8ιτιιιιιιιρ Ιοτιιισ μια εστω ιοτετ Μιτο

ειἱοο, οσιοιτιο σσ Βοιατεσιι Ρττοετιο σειρ πρι. Ζ “στο
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ο πιλρχος ἐστὶ τοϋ ιιλχι'ου καὶ μοχάλοι: Κων

, - . , . ι ι ι
σταντινον του βασιλεως· και παλιν κατα την

τοῦ ποταμοῦ έκδρομην· ἐστι το Ξ.`έρμιον ἐκεῖ

νο το λιχόμενοι·, απο της Βελ.εχράδας οδον

. Ι - , ο , $ . ! τησ ·

ιιχον ημερων δυο, και απο των εκεισιι η με

χάλη λλλοραβι'α ή ολβαπτιστος, ην καὶ ἐξιλλει

τ Τ τ. *- Ύ . ι ν . 1 Σ

φαν οι οορκοι., ης ηρχε το προτερον ο σεν

δοπλόκος. ταῦτα μὲν τά κατά τον ?στρον πο

ταμον χνωρι”σματά τε καὶ όπωνι·μι'αι· τα δὲ

ι ι ν , τ ο ο ι - Αυ

ανωτερα τουτων, εν οι εστιν η πασα της Τουρ

κίας κατασκήνωσις, άρτιας όνομάζουσι κατα

τος τών ἐκιἴσιι ρεόντων ποταμών ἐπωμι·μι'ας.

οἱ δὲ ποταμοί εἰσιν οοτοι, ποταμός πρώτος

ο Τιμησης, ποταμος δεύτερος Έρπης, πο

ταμός τρίτος ο Μορησης, τέταρτος ο Χρίσος,

καὶ πάλιν ἔτερος ποταμος Το:α. πλησιά

μ ν το ανατοζονσι δὲ τοῖς Τούρκοις προς λ

λαον μέρος οἱ Βούλ.χαροι, εν σο καὶ διαχω

ρίζει αὐτοὺς ο ?προς ο καὶ παν·ούβιος λε

χόμενος ποταμός, προς δὲ το βόρειον οἱ Πα

τζινακϊται, προς δὲ το δυτικώτερον οἱ Φράχ

χω, προς δὲ το μεσημβρινον οί )(ρώβατοι.

αἱ δὲ οκτώ χενεαὶ τών Τούρκων· αοται. προς

τοὺς οποιους αρχοντας οὐχ ί·πηκούουσιν, τω?

ομόνοιαν ἔχοοσιν εἰς τοὺς ποταμούς, εἰς οἶ

ον μέρος προβάλλει πόλεμος, σι·ναχωι>ι'ζεσθαι

μετά πάσης φροντίδος τε καὶ σπουδης. έχου

σι δὲ κεφοιλην πρώτην τον αρχοντα απο τῆς

χενειῖς τοῦ Ἀρπαδο κατά ολκολουθι'αν, καὶ

δύο ἑτέρους, τον τε χνλαν καὶ τον καρχαν,

ολλτινες ἔχουσι τάξιν κριτοϋ· έχει δὲ έκαστη

μπολ ιλίρχοντα.

οο,λλ Μύλο 2ο Τιιι·ολι ολιι·οολλλ κι· ολινοοτ, λ οοιλ

Μόνο λιποιλλοοι λιοιιοινολ Βιιλολορολλι. Το το

ιιοιλ λολι·οιιι πολλο ροοιολλλλλ ολιτινλελοι. λ)ολοτο

πιο ολολλοο, ιν λιλοτλολι λοολ. οολο Τοιιλελλ ολο

ιλτλλιο, οοτλινολο ολο ολιοοιιλο ιι·οιλλιις πολι λειτο

ὶο Ρλλιιοολιολι. λλκολλλ τοέ εο 1ο: Ρλοι·ικετο

πολο Τλιοοτοο, οποιο πολο Τιιλοο, ιποολο πο

λιο λλλοι·οτοο, οτιινοτλο λίι·λτοο, λ λοετοτο λοοο

πολλο Τλοο. Οτοολοτο τοέ τΤοι·λοιοιλ οο ιι·οολιοιλ

Βόλς,ιοι·οινλο, λιοιλλιλο τοται·οολοτο λολι πολλοι λελι·οο

τιι·οοο λολιιλο λ)ιιοολοοι, ο οο ρόλοοο Ρο‹·λ·οολ‹λολ,

ο ινλοοολ ιιο τοολιόιλ Ει·οο8οινλο, ο οο ρολοιλιιλο

(λλινολιοι·λ. Το τα οέοι ρολλολοιλ Ίλιιι·λλοιιι ολο

οινολιιλο ολο ιντελοοοοι ινλοεολιολι κλοτολ το Ραλ

ιλοιιλ·ολι, λοοτ »πόλος πολι ολοότοο οιολο οπλο

ιι·ιλ, το οο λοόι·ολλολινλολι οτοέο οροιλολο ννολοο,

ορολοο ι·οι;λο λ τινλλοοοιιλοιο ικοτλολλλλολι ελ! Μιλ

οπλο οπλο. Μολο πιο οοοτολιιλλοοιο ολοινιιλιο

κλοάοολο τ Ρολεολοολο Αι·ροιλο ρντλ,ιο|ιοιλτοοορο ιἰο

πιιιλόιιι ιι·οιλλιιτ οοελορολινο, λοιλτλολ ιλννοολι λο

ολου ννλιλοο, ὶο ιι Ροι·λλι·οΒοοοολλ ιλι.λοιλ ιλι·ολλλ ολοή

ιοιιλο οποελποιλ ολλολο οτλοι··οολι οιλλ. Ροι·ύιο·οολ τ λοοι

λ·οτιλτλολ Ελ οιλτλο οιιλοι· οτοοοιο οιλληλλοέο Βλολολ (Ποῖο

Π.

') Ζινι·οοοοιλι οι οντολλο οηλ.ολολλιο οο Μ, ὶο Ροτ

λιοολ·λ οιλ ιοοπο, λιιιλτλοὶ ι·οτιλτλιιλ δΊ.

λλιοςοοοολο ικλιλοοιολο πολλλ ολο: Μοι·λιο·λο λιοιι·λοιο, ρο

οιλοοιι·οτλ·λολ ιλοινιιλολοκο τέλειος λολ οοινι·οοοολο,οολιι·τοο

ιιο ολο κι· που 805 μποτ λέληλο λ λλλοιοιλολλο. (λο

λιολιιλολι τιιέ οο οελιι·οινλοιλλλιι·λοιιλο οολοι·ο λιπλλοοτλόλιγ

οι πολλοι, οιλοοοικλολο: ὶο ν'λι'ολλι·οιι·λο Νότη νι·λοτλγ

λοι·ολ λοο, οοτλιολιι·λολι ολο ι:ολλ, λιο λιλ·λλιο Ρο (:λΐι9 ορο

οοινολλ, λλλλλ λολολολο λιοΒοοοιολ; ὶο όιι·οτοέολ Μοτο”

απο οοιι·ολ ολιποιλολε ολοινλοιλελιλ, μποτ Κλι·λιλο λ Μο

λ.οιλοΒο τορι·οινοιλτοος, λιοΒοιλελινοοι οοτλννολλλλρ., οποιο

λοιλοολι λοελ. οποιο οοινιιο, Η Ροτλλι·οΒοιιιιολλ ικλοτλο

ιοοέολ ιν λολ οιλοπο ολο ληιλγ τλολιλοιλοο. Ροιλοοιιλο λολ

ολο πιστολι ρολορού ινλολο οο λοιο, σο ὶοοὶο κι· τοτ

οτλολο $θ λ ιλολετλ·ολι τούνελ: ο ολοολιποοολο Βλολλολι

()λιτολιολόνι. Ε.

λθ
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νοπτιποοι:ΝΝι:ττ. ιο

ιστών ὅτι ο 7>ι:ι.ίίο και ο καρχιῖν οὐκ εἰσιν

ε ονόματα κύρια και ιιξιώματα.

ιστέον οτι ο :κιρπαιδής ο μένιις Τουρκίας

σιρΖων έποι'οσε τεσσαρας νιού;, πρώτον τον

Τιιρκατξοδν, δεύτερον τον ιέλεχ, τριτον τον

?οι·τοτζιιιν, τεταρτον τον 2ιιι.τάν.

μ) ιστών ὅτι ο πρώτος τω τοῦ ζέριταιιο ο

Ί'αρκατζοτ; ἐττοι'ησεν των τον Τιβέλη, ο οι

δεύτερο; πιο; ο Με)! ἐποι'ησιν των τον Έ'ζέ

ΜΙ, ο δὲ τριτο; ω; ο ?οι·το·τζιιις ἐποίησεν

των τον Φαλιαζιι· τον νι·νι αρχοντα, ο σὲ

15 τέται›τος »οι Ζαλτιις ἐποίησεν υιον Τιιξίι·.

ιστών οτι πάντες οἱ νιοι τοϋ 2ρπαιια

τν ..
ἐτελεύτησαι·, οἱ δὲ ἔ)ινοι·οι αὐτοῦ ο τε Φώτο

και Τασῆς και ο ἐξιιιιι-ι.ιτος αὐτῶν ο Τιἐξις

ζώσιν.

ει; ιστών ὅτι έτει.εύτησεν ο Ήβει.ης, και ἔστιν

τ τοι Υ ω' ! - Μ Ι

ο τω; αυτου ο Τεριιιιττοι·ς, ο
ν, Ί

ιιρ·τιω; ιιι·ι·λ

πο» ω” μετά τοῦ Βοι·ι.τζοϋ τοϋ τρίτου πιρ

χοντος και καρχα Τουρκίας.

κ· ι

ιστών ὅτι ο Βουι.τιοι·ι; ο καρχιῖς υιός ἐστι

25 τοῦ Κιιι.ἡ τοῦ καρχα, και ὅτι το μἐν Καλή

έστιν ιινο,ιια κύριον, το οι καρ2ας έστιν αξί

ιν π ι ~ # ω

ιπμα, ωσιτερ και το 7υλας, ο ἐστι μειζον

τοϋ καρκίέ.

Κεφάλαιον μα.

50 περι ή; χώριις τῆς ιιιοραβι'ας.

,ιστών ὅτι ο Μοιιαβι'αρ ἄρχων ο Σιμενδο

πι.ιικος άνδρεϊος και φοβερο; εις τα πλησιά

τ κ

ζοντα αὐτῷ ἔθνη 7έγονεν· έσχε οι ο αυτο;

Σαενδοπλόκος τρεΐο ιιιούς, και τει.ευτών διιΐ

:κι λεν τις τρία μέρη τὴν ἑαυτοῦ χώραι·, και

Ποπιινιιτοιο τω. ΗΜ. 7'οιπ. Ι.

ιι)·ι:ιι, ιι·νισειι ι ιικι·οιιιιππ, Μόνη ερνωνιιι:ι ιι

»οι εριικιοέο. Με Με ι Μέσο ροιιοιοιιιο κιο

Μι.

κνωοτειι ποιών, ιο @πιω ι ιαιτοιιπιι πιο απο

ππιοππ ντικεπο, πιο 8οιιποέσι.

κνισ1ιεω "πω, ισ Ατρπιι, κνιοιιιι παρ Τιπ

πε , ιμωιιι οτιοι·οοιι εκπόνν, ππΠ›ἰοι·ικ· Τιιι·ιαι

οπ, Ροιεπι .καιω «πιο ιιιιοορ , πιικοιιιοο

τω.

κνεωτιω Μιάν, ισ Ριοι·κνση ε)·π Λι·ριπιπ

”ιοτιιπουε εριοιιτιι @πο Τοι1οιο; ιιι·ιιει επέ ε”

.τοκοι εριοιικιι πισω Ετοιοοιιο, "και τιιέ ε"

Μισο” εριοιιιιι ε)·πιι Ριιιιονεπ ω” ρππυιιιοο

8ο, οικτοπι)· :σέ ε” πω. οριοιιτιι-εχιππ Τιικγειι.

ανεωτιω ππιοι)·, ιο κνεαΪτη ενποκνισ Ατρο

ιι:ι ροιποι·ιι, π·πυιιουνιο πιό ιοΒο ?πιω ι 'Πισω

ι ενπονι·ιοι: Μι Ήπιε @Η

ννιωιεω ποιοι» ιοιπποπι Ί”οι›οιοε, :ι @ιο

ε” περι: Τοπιππουε, Ροιοιιποπν οι›οοπιο κ πω

οιιεοπι, ιι·τοοιιπ κιιιιοοιοιπ ἰ ιαπ·οιικποπι Τιμ-νει.

Μωιεω ποιοι)·, ιι: Βιιιοιιε ιιιιι·οιπιπ @τα εν

ποιπ Με ιεπτοιιτιππ, ι ιο και μι ιιπιο πνιπεπο,

ιιιιτοιιοπ κιιέ Βο‹ιποέό, μια ι ι.,·)·ικε, πο :ποση

π·ιροι·ι πιι ιιοι·σιιππ.

πο2πΖωι. Μ.

Ο κπιιιυ νιοπΑννεκιπ.

ννιωτιω Μιάν, ιο :ποιο Πιστευω, έπιἰοιο

μιν, ιικιοιπ)· ι ειι·κετπν »τι Ροετοπιστπνιπ πει

τοιιοιπ. Μπι Μέ “κι επισιοπειιι ιττοοιι @πόνο

ι υπ1ιοι·ιππο Ροιικιυιιι Και] τω] πο “η Μαθε,

ι τοειωνιι πισω εκποιπ εκνοιτπ Ρο σιρόπι, πει

ι
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τοῖς τριοὶν υἱοῖτ αὐτοῦ ανά μια; μιρι'ὁο;

ι - ο !'

κατε'λ.ιπε, τον ττροντον καταλειψα; αρχοντα

! Ϊ - ί , η δ ' ~ 'Έ Ι τ

μην", του, ι ετερου, υο του ειναι υπο

τον λόνον του πρώτου υίου. παρῇνεσε τα αὐ

του; τοῦ μὴ α; διάστασιν καὶ κατ, ἀλλήλων

γενέσθαι, παράδεινμα αυτώ; τοιοῦτον υπο

·- Ω | ~

θει'ςα;· ραβδους ναρ τρια; ένηικών καὶ στιν

ι!ήο·ας οέδωκε τῷ πρώτοι υἱῷ του ταύτας κλά

ο·αι, του δὲ μὴ ἱοχὑσαντος πάλιν δέδωκε τῷ

Ι | Ο Ι χ - τ 1 'Ι 'λ η

πριμ, ωοαυτως και το: τριττο και ειθ· ου

τω διαιρών του τρεῖ; ιδάβδοιις όε'δωκε τοῖς

τρισὶ προ; μίαν, οἱ δὶ λ.αβοι·τε; καὶ κελ.ευ

σθέι·τις ταύτας κλάσαι ευθέως αυτά; κατέκλα

σαν. καὶ δια τοιούτου υποδείγματος τταρῇ

νεοιν αυτού;, απών οτι εἰ μὲν διαμένετε έν

· | Χ ) ' Ϊ Ι 7 ο

ομοψυχια και αματτΠ αδιαιρετοι, ακατα7·ω

νιστοι παρα τών έναντίων καὶ ανάλοττοι με

νήσεσθε· εἰ δὲ ἐν ὑμῖν μένι7ται ἔρις καὶ αι

λ.ονιικία καὶ διαχωρισθι]τε το τρεῖ; το” μὴ

( - ' , - Η Ι τ Υ

υποκείμενοι τφ πρωτο: αο“ελφοτ, και υπ αλ

λήλων άφανισθήσεσθο καὶ υπο που πλησια

ζόντων ὑμῖν έχθρών τταντελοΐο ἐξολ.οθρευθή

σοσι'λε. μετά οτ τήν τελευτὴν του αὐτοῦ

Σ ενδοπλοκου ἴνα οόνον έν εὶο'ν διατελέ
` δ τ

σαντες, έ'ριοο; καὶ σ-τάσεως έν αὐτοῖς έμπε

σουο· ε; καὶ απο; αλλ,λους έ όλων πολι ον
, κ

ποιήσαντες, ἐλ0·οντι; οἱ Τουρκοι τούτους ποιν

τελοΐς ἐξωλοι'λρευσαν, καὶ ἐκράτηοαν τὴν αὐ

τῶν χώραν, τι, ἡὶν καὶ ἀρτι'ω; οίκοϋσι· καὶ

οἱ υπολειφθέι·τες τοϋ λαου οιισκορπι'σθησαν

προσφυκοντιτ α; τα παρακειμεντι Μ”, έ;

τε τους Βουλ.7άρους καὶ Τούρκου; καὶ Χρω

βάτουι; καὶ εἰς το λοιπά ἔθνη.

τηοοτομοο ρἱοπιιοτοὰιιοΒο ΜεΙΜαι κἱοὶοοἱοιο,

οογόννύομ πιό άτυΒμ:Η ρω τννἰοποὶιοοέό ρίου

νοτοιὶπο8ο ηπα οόὸομμ:. ΖοὶοοΠ ἱαι πιά, αμε

ὶ›μ οὶιτοιιἰΙἰ εἰο πἰετεοιὶ)· Ξ πἰορττμμιέιτὶ ροταίο

ο” εοΒο, ριτμοτοπι ιιὶγΙ τι:ιε!οριιμοοοΒο ρτη

ΠοιΙιι. Ιὶι·τ)·ιιἱόΜ "η ὶιιεΜ ἰ τΜεμοννοη ιὶοὶ

μ: Ρἰοτκνοτοὡτοιιιυ εμηοΜ, τη μ: τὶοπιοὶ. δώ·

τοέ και άοΙαιτού Εεεο που πτι6ἔΙ, όειἰ μα ᾶαιεἰο

πιο, ο ποε1οροἱο το!ιεοιπο τι·τοοΕοιπο. Α @απο

:πονο ι·οιμμ ω "η ΙοεΜ ἰ ότι! ΜΜοιοιι [το

]οιὶοο]; οἱ τοέ ντἱοαεη με, ἰ ο!πμοιοκν8η τοτ

|αιτ τὶοτοοιιἱο Πιο, :ΜΜΜ ιιο£μοὶιιοἱοε$. Οννοιὶ

Εχω ΡτηΒΙοάοτο ιιροπιοἰοὶ ΜΒ, το6ινἰοο: μττο!ί

Μαιο Βοιἰτἰοοἰο να μκὶιιοιιιμέὶτιοέοἰ ἰ τοἱὶοέοἰ

ιιἰοτοτοτινοοἰ , Βοιὶτἰοοἰο τιἱοτκνγοἱοἑοιηατιἱ ἰ

πἱοτὶοπιιιμπιἰ ιΠο πιἱορττγμιοἱοὶ. .ὶεὶεΙἰ Μέ τιμο

ι1τ)· κνοτιιἰ τοομὶτἱο Μο τκνιιοο ἰ Ηότπἰο, ἱ ρο

ιΙΖἱοΙἱυὶο Μο πιο μη· Μο(!το, Μο ροο!εακμμ:

οπου εΒοι·ετοιου, Φο ἰ οεΙοΜοἰο Μο μιιλεπ μπει

ἀτιιΒἱοΒο ἱ τοεὶοότα απο ‹Ιο ετοτοιιι εοεἰοιΙτἱ

ιιἰοριημιοἰοΙο ννοεἰ. Ρο ἑιιιἱουοἰ τοέ ΒοΒο

8πνἰοΙοροἰΒο @Η οι ροὶεομι τ εοὶ1κ μποτ τομ

]0ιΙ0Π; Μοιὶμ μια( τννοι!ο ἰ ιοΙουῷ ροιοἰιμὶη

πἱπιἰ κνετοτοὶμ εἰς ἰ κνομιο όοτιτοννο $οοτμό με

όοτι τ ιΙτιἰἔἰιτι τοοτοὶἰ, μιτμειὶἱ 'ϊοι·ομ, τοἰοέὶἰ

Μι ι]ο αποτομα, ί οροοοννοὶἰ Μια ἰοὶι, »ν Μότμπο

ἰ οΒοοπιὶο ο1ἰοετὶεομ!. Α πἰ0τὶοΒΜό Μου τοτ

ρι·ο5η!μ εἱο ιιοἰοὶαιμμε ιὶο οοτοιΙουν οέοἱοππμοΒ:

«Ισ Β«5Ια:ιι·ύκν ἰ Τοι·Κοιν ἰ ()ατοΒο86πν ἱ ιὶο ἱιι

τιμαΙι ποτοιΙόνι.

Η)

Η

ΞΟ

το
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··ιορθωκι~

κι οιινωιε ιιιριέιιιιοιιιιιρειριο ροιιοιι·ιιιιιο Λι·ιιοοιο ιο ΙΙιε:μιιιιι, :ο οιιιι|ιι Λοιι-ιιι-Ποιιιποιιο

Πι, ι.ιοιιιιι>ρο ειι-Νιι8ιτ-Βοοιιι-ΛΙιιιιι: οοι·οοοιι ρπιιυιι οοέι·ρο, οι πο ιιιοοι·τι: ορο οι Κονιιοιι·ιο

(.'οο.πιοι, ι;ι·οοιιιο, ιι·σιαιιιιιι_ισο αρ μια ιι·οοι:., ι μια οιιιιισιον. Ποιε ιιι·οιιιοιιιιι @το πιο ποιο

ιιοιπρ, ο τ ριπροοιιιοιι οι-Ι).ιισιιι, Μοτο πιο όριο οιισοι ποιοοιειπ τοσοι: _ιερο, Μπα: οσο-Ζίτσα,

ωραιο” αρ έΒ ειρ Μαι: ιο ιιιιαέι·ιο οιε:ιροιιοοιοιπ ω", ιιιιριιτρ Ονοιιοιισ ο ι(οπίοιοιι. 0_ιοιοο

προ, Ι:οιιο, :κι ι::ίοιοιι:ο τοιοοιπρ ι ιιοονοο;ριιπρ: ιιι·:.οιιρ |ϊιοΙορ οιοιιοοιιοιιι οοιι-διιτιιο αιιυιι:ιρ

τω: »κι αυριο ρι·οιτ·οιτρι:, ιι ι'ιπιονόιερο, νόιορισ οι ρα.πω έιιιιοτό ἐορρ _ιερο, ιο εισριι ορΙοοιιοοο

Π' ι·οοιι στο οοιιιιι°: οεωαριιιιι, Κοιιιιιιιιιιρπ Ροιοι·οροπποιο, τονιι:. τι ψαρι Μαρια, Ποιοτι

ιιοιπ Π, τω: τισ ιιιιιι-οι-Πιιιιιιιοσιο ροοειιιιιοο. ο!ιριι:ρ ιιροιιιιιιιιοπιι Μόνο πιο ειιιιιιιιιιι οι:ιιιιιριι

.πρ ροειοιοισ :.ιιιριιοιι·ιιιο αρ αρτιο Προοιιοτιιιο8ο ο ΜΜΜ, ιοριιοιιο οά Λι·ιιοοιο τω”, ιο ιρ

ιριιιι ριτι·οιιιι. .ιιιοοοιιοιι·ο ω· Μι Μάσι: ια ροέσιιοιιρ ιιιιι ιαιρι, πιο ιπορί οτι @οποια : καρο

ιιοι·:ρειαιέ, οο το ιίοι·ιἰοιοιο πιο: ρο ρι·οοοιι πιο ιιιιιιοι. πω: Μαρ οσοιιτιο, ιιορ πιο ρνιρείοι

ιιο:οιιερο, Μοι·ρορ τιιτοιοιιο ρι·οοιιι οι ι τωιιιιε 'κακο ροειιιιιιιισο, Μάρ! τω” :ο ρι·ιαοοιιιιιοα

ορο Νιιιιιιιοκοπι. Μπρομ! .ι Κοιιαοριριιοροια ταιρι, πιο ιιιιιρ ο!ιιιοἰο_ι, ι ταονιιιιο σο; ιιο ρτοορ.

Τα! Προοιιοι·ιιιοειι οκ! _ιιιέ ιιιιιοιιιοι ρι·τοιο:ίοορ πα και οι·ιιοεοι, σο: ιιααυιειτο ιι:οσναιο κοοιιιίρ

ρο ιι-ειιαρ ο:.ο.έοι οι:: πυροιοιΙιι, οο Μπιουτ ίσο ιιιι;ιιτιο πιο ιιιιιιιιι.

»Βριο ροιιιοιυο:οε το ιίοι·ιιοιιιιο, ροιυιιιιιιι μια” .Υ "οι", !οιι-ΠέοΜιοι, ιιιοέύ ιοικιντρ,

Πότερ εοοιε Μακάο ,στη οιιοιο οιΙροιιιιιειιια ιιιοροιαέιιιοιιροο ιίοιιιιι Ιειιανειιο Ιιρο.ιοονιιιοειι

:ιιιοιιι·ιιιι. Ζ ροοιιιΕιιτρ "οι χωραει πιο πιο το:ιιιιιιοι ισα; ερι·ρέραοέοι ιο ροαιιοιιοοιιιιι ι

οριιτο.έοι ιν ιιοοιοιιοπιιιοο, Μόνο σαιτ Λοιι-οι-Βιιιιιποιιιι οιοιοιιο:οπο ορο πιιιιζο, μι ί)οιιοιιοι,

εταιρεια. ιιιιιαιρ ματια: :φάρο ορο :ιιιι|ιιιιιο; ο ρτ:_οιιιέιι θοαειἰιριι οι ιιιορο οριο οτι

ρι·οιιιο. (οι £ει!ρ ιοιρο.έιιιι σο ιο το το Ιειιοι·ιιιιυο, ιιιορι-ιι ιιέ ι!οιιιιι ιο ιι:ισιο ιλροεοοι·ιοοεο πιο

το:.ιιπιιιιιιο; οκ ρια·ιοο;ρ το |ίοι·ι|οινιο ροινιι|ιι :ποιό ιιο·ριιοισιο, :ροη ρω! ιιιιισιιιοιπ ααα, οικο

ιιιιιιιειρ ιΙοοιιιιιιιιο ποιιιι·ρ ρι·ιιιι·ιι:ιιυσ οι ριοι·ιοισσιοιι, :ιοιιιιορο ετιιοιιιιιιοιι.ι

ινιτροιό ποια· (ιοσειιο,ια, και, ιοειιι'ιιρ ιιιο:ιε!ιιιτρο ροιίοοιοιιιιΖωο ωααιω οι πισω ιιο

ποσοοικιαπροο ισοιιι·τοιο το, αυτια, ι ιοριριιιρ ορο ιι Αοιι-αι-Ποιιιποπο @ο οιιιισσ αοποιοοτε.
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Πέριιιιιί οιι Μ] ιιι:ιιαοέι·ι οιι·ιιμ·ι ι ιιιμ(ριοοιο ιι!ιι ιίοουιι ιιιιιοιι;|ι τοιιιιιιιιιυ, οι ροιιπιι:8ιοιιια

ιι·ιι οέιιιιιιΙρ, μι ιο ιιιιοιιορ αυτοι οιιιι:.ιιιο οιο τ. μοιοιι·.έοι ιιιιοιρριοιιι·οι.

Οροιυἰιιιἰιι ιο 8ιιιο!ε] ο·ιριιι:ο ροιιιιιι Λουιιιιτιιιι Ιοιι-Πιιιυιιι, έρμιι·ρ το ιυιοικιι λΉ, έο το στα

ούιυ Λοιι-α!-Παιιιιιοπα Π! ιαιριιιιιι, οι ου ιιιοιιιι, ιιι·ιιοοιιι, Πιιιπιιιιιιιι, ιι ιιιι'ιιέοιιυιο ιιιιιιιιι·ιιδ Πο

υιιιιιιο, οι .αρ ιο τιιιιιιιιιιιιιιι οιιιιιιιιι·, οι·ιιιιιριιιι :κι αυτοι έι·οι!:.ιοιπιιοιιι ποιοι ιιιι·ριτριιιοιοιοικι,

ρ!ιιποορ τ. Βιιι·ιι οι πιτζο:ιή Ποια ου ιιιιιιοιιι δυοιιοιιι οι ι'ιιιιίςι-Λ:ρι. Ζτιιιιιἰοιιιιιἰο Μο πο ποπ

ο:ιιοτοοιι τιιοιιιιιιο ιιιιιιιιιορι·ιι αρ πα ιιιοι·ιιιιιι ι!!ιι ιιιιιιιιι. Ρυτ.οιιιι! οι Ποιπιιιιιο _ιιιιιο _ιοιιι·οιο αιο

έοιιι τισ ιιιο.ι;ιιιιιιηιι, ·ιοέοιιι τα ιιο ιιιο:-ριιιιιι. ινιοιιιι Μαιο, ιιο Πιοοριιιιιι ρυτοαιιπρ, ιαιμιοπιι

ορί μια: ιο-ιωιιιοιυ Ιίοι·ιιοιυρ, ι ροο!ιιριιιιιιι ιο .ποια ι οιιέιιιι·ρ. Ζιιιιι·οιβο οιο πιω ροιυιιτρο

το οιι·οοι·.9ιιρ Με» Κουιιοιυρ, ινιιιιιιι, ιυιοι:οι ροοοέιιιι οι ιιιιιιιι·ρ, ιοριιιιιι!ιιι ιιοοιιιοπι οιυοιιιι ιιοιι:ρ

τ ιιιιιιιιιιιιι. ιιιο:οε Μάη ιο |ιι·ιιοιιι οιιτιι·ιιιιι ι τ. οποιο ροι:οι·ιιιι το οιι.ιιιιιιιι οιι·ιΙ:αιτ |οιιιιιιο οιι

Ιιπρο οι ροειι·:.εέοιιρ, :Μαιο αρ οποιο ιΙο ι·ιιοιιιιι, ι τιω·ιιι:ιι ιιιυιιιμΞ μια ατι ιιιοιιοτιοι·:ιιοέύ προ

ιυριιιιιιιιι. Ζιι:ιιιιιοπρ τιιοιιι ορια Μου οιι ιο ιιιιι·ιοι·ο ι·οτιιιιιιιιλ Ζοι·:.οιιιι ιι.ιιρο Μοοοο ιυριι(ιιιιοό

πιο μιοιιο, ικοιιεσιιιιιοιιιιιιο ι ιιιι:ιιιιιο, έα αρ ιιιο:ροορ Μαι-ιι. Μι!ρι:ιιιιιιιιοι οιιο:οιι είιιι·ιιιιοτο

Μια οιο ιιο πιορο ο το:ιιιιιιιοιιιι ρριιιιιιιιιιιι, ιι!οι·ο : τιιιιοιιιοιιιιοιιιι·ιιι ιυο:ρειιιιι·ιι ι·οοιιιιιιουιοιιι.

Ηιιοιιιι Με ιιιιυιιΙο οιιιιοιιιιιιι _ριιιιιιρ, ι ιιιιιιιοΙιοο ι:ο·ιιο!ιιοιυ ι·:ιιιιιιιο ιυιιιέιιιο ροιι'ο ιιιτιιιιιιιπι πα

τοιοιιτροοιοπιο ορυιιιυ οιυοίι·ιι. Νιιιιιιι οιιυιι·ι·ιι ιιι:ιιιι ι ιιιοιοι ιιο ο;οι·ιιιιιιτρι·ιι: Με @ποια τοιο

ι·ιο ιυιιο:.ριιι οριι:.ιιι! θιο α" οιιιΖω:ιοιιιιοιι, ιιιιιι·ερο οι ιο ιιοιιοιιι οιΙοιι·ιιιιι ιοιιιοιι·ιο, μια ιιιοιιιι

ιιιιοιι·:.ι·ιιι; μι οι! ιιιιιιι ιιοιειι·ιο:ι·ρο ιι.ιιιιρο ολο οιιςιιιιο _ιορο ιιι·:.ιιιοιιι, ι πιο Μέ οοιοι·ειτιο ρο πι

οιιιοιιι Ιίοι·ιΖοιυρ. ?οι .και οι Μάο. ο!υ:οοιι οοι·ιιιιο ιυιιι:2 ι·ιιοιιιοιιι ι ιιιιι·:.οιιο οιι;ιι·ιιιοιιι ου

ριιιοιιι ι ιιοοιιιιιιιιιιιι.

δύο οιο ο Μπι ιιοιιιιιιιιιιιιι' Ποιιιιιιιιο, ι:|ιοιιιι' οι·ι·ιι·ιιι¦ ιιιιιοιιιι: πο” ε. ι;τιιι·ιιιιιιιιι, Ιιυιοι·

ιΙ:ιι· τἶο αρ ο8:ιιιιιιι, πιο οιιιιοιιιτ μ·ιιι·ιι Μου ιιι·ιιιιιιι:ιιοςι ιοιιι·ιοέι·ι. Δω σπιτι .·ιοιι-ιι!-Πιιιιιποιι,

ιοοοι·έιιιο ο ιιιο;ροιιιιοοι μια: (ιιιιιοιιιριι, οι εις Μαιο, ιιιι.ιιαιιοιπιουρ, οιιι·:οσιιιιιι σα· Ιοιιιιι, ι υα

ιιοιι·ιιι σαι ιυιοιι:ο,το οιιιιιιιι ι:ι·ιιι·ιιοι : ριιιιοιιιι μου πιο ιιοΙιτι·ιιοιι·ιιιι ιιιιιιιιιιιο Μο :ο Μαιου ιἰο

Βιιοιιοιιιι, ιο ιἰοιροιιοοτιο οριυιιιο. λιιοοιιιιιοιιι : Μ; Ηιο:ριιιιιι ι ο ιιιιιι·οοο αυτοι σα· οιο

ιιιιιιἰ:ιύ ιιι·ιπιοιι·ιο οιιοιο ιιιοοοοιι; ορι·ιιιι·ιιιι:οιιρ Μ:: Μαι οι: ι(οι·ι|οιιιμ ι ορο μου, (ιικιποοιι, Μου

οποιοι ιιιιπέιι υποιιιοπι ρο έιιιιοι·οι οοι:ιι, ιι Μια! ιιιιιοιιιιιιβειρο ιποιι·λιοικι ειι·ι·ρο ιο διιαειιιιιιι. '

Μο ιιιιιιοιε;ιι ιιιιοιι·οοοια οιι:ιιιιι·οοι' Μο ()|ιιιοιία] μια ιιιιιιιοιοι·.

Ζιιιι·ιιι:ιιι ορο .·ιοιι-αι-Πιιιιιιιιιιι οιιιειιιιοι : Οιιοπειιι ι, μοιιιιιιιωιι.ε ιιο:ι·οο ι·ι·ιιιι·ιιι, Μια;

οοεαι·:,οιιι ιιιοιιιια·ιιιιιι; ιιιο ; μοιιιοιιοιυ ι·ιιιιοψιμι·ιι ιι·ιι/ιοιιο οι·ιι:ιι πο οοι·οριιοι, Ποιο μου: ιιαρι

πιο ρι·οιμοι·ιοιοοιο μοι·ο:ιιιιιιυιιιο αρ »Μο Με ιιιοιιιιτοιιιιιιιι Ιιιιιιοιιιιιξυ. Ο|ιοἴο ι·οιιιι οσο Μαι

Μια ιιο 0!!οιιιι ιιο.οι:ι.ειιιιο. Ρι·:ι·ει·οιιιιιι·ορ! πιο μια οιοοιιρ ι εἰοἰρι ιο ιιιιιοιιιιι παο ιιροιπιιιοι

οοειιι·οοιιιι, ο ουσ: Πει ιο ο!ιιι·ριιι ιιιρι·ιιέινιιιι πιω ιιιιι·:.ιοι·ιιιιιε'ιιοι ιιιιιιιιι·ειριιρε ιιοοιι·:οέοπο. Ζιιιιο

ιιιυιο μια: «Με απο οιιρι·ιιιιιιινιιι· ροοιιιιιι, Ιριιιι·:ιιεοιπ οιοοιιρ οιιι ιιιιιιιι·ί, ιι ι·ι·ο:ιιι μοου!ε!ιιια

ιουιιι·ιι'ιι ου: οι!μοιυιοιι:ι. δια! ιι·ι·ιι:. Οια οι! ειι·οιο ροοι·ιοιιιιο, Μοι·ι·ιιιιι· Ιιτιοαιοιιιιιι·:ρι οι» ο

θοι·α·. Βρι'ο ιο οὶιοἰο υοιιιι ο55. Λοιι-ιιι-Ποιιιιιιιπ τιιιοι!οιο·ιι ει; ιο ιιισιιιιιιιιιιι Ηοροοιο. Ρο
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ρι·ιριιμ·ιιι _ιαιιιορο ιιο:ιιιιιιι ιιιρο μοιιιοιιιιο πιο προιιιιι·ιι·ιιι ως, αρ μι.ιιιιιο οι·.ιιιι·ειι οριο ιο τυριο

:.ιιι·ιι παύει· ιιρι·ιριιιροιι, ο ρι·αιιια ιιτσιροιοο οριοιιιοιρ: ιι ριιρορ ριιιιιι_ιαι·ι| ιιιιριι:.ιιι οο ιιιιιιτιιιτρ:ερο

ι·ι·ιιριι, ι ιιροέ άρια ροκ-ρω πιο πιατα! ιιιιιέπιονορ, ιικιρ ιιαιαιιιιι·ιτ οιιιιι πιο ορο ιιικοι·οιιρ οιι ιιιιιιι.

Ζαιειαι'ο ιι·ιιρ ιιιιι·ιο ιιιι Ιοιιι., ιιιιρ ειρ ιιοιιιιοιιιιού ιιοιιιιιι.ιιιο ο ιοιιιιι·ιιοςι οιιιοιιιιο ιιειιι οι:

ιοι·ιιιιερο ιιιρι·:.ιιιι ιιιιιιιιρ ιιιιιιι·ιοιιο ροιιοιιι ροιιιιιι:ιιιιιιιιι. Με οι; αι·ρι·ιιιοιοι :.ιιιιιι·ριιιρ ιο ιριιι

οιιιι νο:.ιιιιιιιε οεοορ οιιο ιιιιιοι·ιι οιιοιο 'Μια, πιο ισα ροιοιοιιιιιιι ιυι·ροι, ιι: ιιιικιιιι :ο ιιιιιιἐοιιιο

ειιιι·ιιιιι ιιιοιιιινιι:ε οκιιιιιιιιιιιό ιο, σο η ιο ιιέι:ιο ιορο ιιιιοιυνιι, ικοιιιιι ιιιιιοιιιιι, κι ιριιιο οιιιιιοιιιιι

ιιαιι/οινι. Μιιιοιιιοο ιορειιιι .4ιιιι-αι-Πιιιιιιιιιιι διιιισιιορι. Τοπ ιιιιιαι·ιιοιοοι :ιιι·ιι:. ιιιι ιοειρριο ιο,

ου ροοίύιυ ιιιοιιιιιιο ιιιοροιοιο. Ζαο:ιιι ιιιιι:ο οιι ιιρειοιιιοιι ο έιιιι€ιοέι·ι οιιαι·ιιιιιιιι·ιι ροειιιέιιοα ι

ιιιοιριιαιιιο.έοι οιιιιι ιερο, κι ιιιιιρο ιο ρι·ιιιο ιιι·ιι_ιοιιιροιι το ιιιι·:.οιιι πιο ριποικι·αι·:.ιιιιι; νοιιοιοιιι ειρ

ροιειιι ιιιιιι τιι·ριπαιιιιιιι ιιι·ιροιιιι·ιιιι, α” ροειοιιι ρι·:.οιιι·ορι ι ι·ιιιιρ τοι·ιιοιοιιιιια σα: ασια κι

κι .οοιιιο :ιιιοιυοιιι, έε έιιιιι κα, 21ο οιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιια αρ, οΙιοιοιειιααι και Με. ορι·ιιιιιιι ι σει

ιιιιιιέι·ιιιιρ ροεισιοιιιιο, ι οσιιοιορ ιιιιιι ιιοειιι·ιιιιερο, ιιο κια; εις ια ιο ιιιιιιιτοιιι ροειρροιιιαιιιιι ι

ρο.ιιιιιιιιι :κιιιιοεοινοιιο. Πριιιιιυιοιιρ πως ωρα! ιαιιι[ τ ιιιοροιιι; ιι ροσιοιιιιο 0ιιοιια ι·οιιιοιοια

ω, έθ ιιιοιπασ:. ιο ιιιιιιοοιο ο.:ιοιι·ιοιαι ιιιαιιιποιε:ι·ρο μι (ιιιιιιιιιοι.

ιν ριιτρ ιιιι μαπα; ιιιοντριο εις ία διιιιοιιο ι, ικα ιιοοιιιι, ροιιιιιοαιισ μια. ι·οιιοικιιιιόιο

; ραιιέιιιια ιιιι·ι·ρο ιιιρ:.ιιιρ, ι ιιιιιι·ιαορ ιο ιλιιιιιρειιιιιιο πα ιιιι·οι·:ιο «καιω .ιιοι·ρο, και Νοινιιι·ρ,

ι·ιιοι·οινιιι πα ώριιιια οιριοέό. Τι·οοιιιιιιια ο :ιιι·οιιιιο ιιιιιιιιιι ειιιορο ιιι·ιιιοιιιιι, ιιοιιιιιι Τρια Λι

ιιιιι·ο:, ιι·ι·ιι: :. τιιρέι·ιιι Μαρ, διιιι‹·ιιι·ιιι διιι·ι·ριιει·ιιι, ι·ιιιιιιιι πια Μια αρ ιιο ιι·ιιαι·ιρ το Κον

έοιι·ιε. διιιιειιιιι ιιιιιι·ορο ρω, μια ισιιιι:ιι, ορι ια ειιιιιοιι·ιι:ιι, πέρι ;ι·ρι·:.ιιιο οιιοιιο:ιιοέοι Μ] _

ιιο α·ιόιιι ροιιιρο:ιιρι·ιι. -ιίιιι·αι·ριι ροιοιοιιιιι αρ ιι·ριιοι·ιιιο.· διιιιοιιο ιιιι·ιριιο ψαρι οιριοέύ :ορ

ιιιια, πιο ιπιιυι·ι εω:.ι·:ιιμιαι Τριιιι·:οεοιιι ιο ιίοι·ιιοιιιιο ροιιιιιιιιιιι ειρ ιιι·οι·:ρκιοέύ ο ριιιρ ιαιιιέι:

ιιιι ιιαιιιιιροιι ιι:α.εύιο πιο ειρε:ιιιιο. Ζ ιιιιιιοιιι ιιι:οιι:ι ρορο:.ιιι αρ στο: πα ιιιοοι·:.ο ιιι1ιι/ιι ι δαπ

ι·ιιο διιι·ι·ριι8, ιιι·ιιι λ'ιιιοιιι·ρ, ι Προπο ι'οιο ιιιιιι·ιι ειρ ειιιιισ ιο .ιρι·ιιιιιρ ροιιιιιιια ιιιισε:ιιιιι. Ρο

ιιοιιιιοιιιιιι κι .εριιιιιιιιι· ιο ιιοιιιιι .ειιιοιιιι Αιιιι-αι-ιιιιιιιιιαιι, ιι ειιιιιιι οιιιι:ιιιρ ιιιοιιιιιιιοιιι, έα .Μαρία

ιιιιριιερ ιιιι·ιιιι ιιιιιοιοιι, ιιιιι θα” ειι·οιιρ ιιιιιιι·ι· ιιοι·:ρειιιο. διιιιοιιο ι οιι·εριιιιιι οιι ιιιιιι|α κι”

@μια ι :ι ω" ιι·οιι .παρ οιι:.ρειειιι, ο ιιιιιι[ ιιιύι·ρ ιο ιιιπιιαοιι Νιιιοιιι·ρ ι Εεοιιιι Μαι μποτ.

αιιιρι απ: ιιοι:ιιοιριε;ρι·ιι ιιιιγιι·:ωικιοι, ρο:.ρειιιιι ιοι·ο: ιο ιιιι:ιι ορι·:.ριπιει·:οιιούιυ, ι αιμα ιιιιιια

ιιιιιει·ιι:. ρορι·ιιιιιο:ιιροιι ιο ιιιιρι·οιιρ οιοοιιρ ιιιιιιρι. Ζ ιιριιιιιάιο ιιιι ο:ιιιέό (ιιιιισιιιιιιι, ριιιιιιιροιι ραπ:

ιριοα::ι·ειιροιι _ιι·ρο ι·οιιιιιιιιιυ, Μαιο ως, _ιιιιιοιιρ οιι ειιιιι ιορρι·ιιιι·ιο διιιιι·ιιτι ι ιοιιιιιι·:ριι:ρι, ιι αιρ

ιιιοιιια ειιιο_ιτι ι νο:ιι·οριιοέι:ια ρι·:.ρο:.ριιιι ως ιιο ι·ρι·ιιιςιε;ορο ωραια ιιιιιοι·ιι:. κα πρι: ιιιιιι/ιι.

Μ.ιροι:ε ιορο ιι ιιιυοι·ιι ιιιι·ιριιιο πιο ειιοιιο;ριιι .ιιρ :ο έιιιιοι·ι·ια Λοιι-οι-ιιιιιιιιιιιιια πι,

Ιιι·.:ρραιΠ'α ι·οιιιι σοι, πιο ειρ ιοε:ι·;ο ;ιιιιριιε:ριιτροιι 8ριιοιιι ιι·ρο ι ιιιιιιιρροα.

Λιιιιιιιοιιι ιι πιιιιιοιιιιιι ειρ ιοιροι·ι ιιιιιι.ιιιιιιι ιιι.έ ιοο_ιιια, Μόνα να. ιριιιο Μαρ! ιο ιιοοιιιιιιιιοιι

.ιιι·ιρο μιιιιοιιιαιιια. ιιαι;ο;ι: :ο :ιρι·ια ορο ιιιι·εριπριιιιιι ιιιιι:.ι Μια ιο Α[ι·ροο, Ερριιιιο, δρι·ρι

ι Ροι·ερι, ιιιιιιυ:ρ :αρ ιιαριιιιιιι Μαρ ιιιιι ιιιερο αι ι·ύ.ιιιροιι ριιιριιιιοιι ιιιιιιιι :ιριιιιοιιιιιιι. Ριιιοι· _ιορο
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οιιααι·ια δια! ιαιιιιι:ε ι!ια αε:ιοιιαειι ιι·οια.ει|ιιι·Ιι ι·ι-ιαωι-, α αο.€ε αρι·αιαιπίε ια :Μπα αεαο ροιἰιαιιιο

ιιιιιιια ο!ιοιιιιιι:αιι·αί σπα ιιιιαι:ιε ιιία!ιαίαι: πια ιιιι!ιααιε παι!Ηειι ι ειεισιια·αε!ι ιΙοιεί παιιιιοαιας|ι ο

@Μια ια!|ιο 2.αοδαειιιί. Ψ ιιι·:οιε παοαιιιτόιο ιααιι πιο ροιπαιιπο .ι:ίαα |ιιιιιι·ιαοΗι·|ι, οιυε:.ειπ ι·αία

ια!ιιιιια !ιαΐ : ι·οιιια:.ιι Ιεαο Μια ρι·:εδοέοπα πα κι” ιιταιισιιι. δικα ΑΠιιιιιειιι ιιιιυ:αιιιαιοιι! Μ·

ι·εεροιιαειιιαε ι ε!αιιιιιιιαειαιπι αε:οιιαπιι, εαιιιαανίαί α!α είειιιε οιΙριιια Μι ααα ι ιαιιι α: ιω

ιιααταιίιαί. Βιο!ιοιεισα πιο” ροαι!εω ιυειἰἰαα ιιαιιικ, αΙιίαιίαααε |ιαέι!α οιΜ:ιιιί οοο!ιιιο. "α

:.ιια_|α Μέ αυτή Λι·αοοιοιε, ἐε απο: εαια εἱαα ραποιειιιιια Μι ια Ηιειραπιέ ιιιααα Με πιε πω

ιιιςΐα ιιαιιιιι, ααα τα ΛΙ|ιαΙιειπα Π. Ψνε ιιιειαε!Ηοπ ιαεπ ειαιιποέαἱαειι ιια!ι|α ω: έαιοα ιια:ιιιί

£ιιωιια, ιι!ιιιιιοιια αεαο ιπιιιιειει·. δρι·οιοααπα2 οπ ιιι·πειισεαεπ ι·οι!αΜιο ειιιοέο!ι α ι·οέπααπ εααέει

ἐιι·ι‹ιια αο Ηι.ειραιιιί, οι·ειΙαααε ια παπι α οιοεαο ιποπαι·ειια. Ζαιιιαπίαεωααε πια ιο οπι, .πατώ

.πια ιιιιιίεε:ιιιε Μια αεαο ιαειοαεπ ριοιπαεπ: Μεπαο|ιεπι οεπ-δαι·ιιιι ιΠαπαεπι Ιιειι-βαοι·αι, απαιιοιιιιι·ι

.ειοεαο απατα βιοΙοαοιιιιε, έ ιοιειιι ιιιιιααπ αιισαίο πα απεέύ παο παιιιιια ροαπαια!πε, ι |ι:ιοι·αειι

Μπα αιέ ιἰο παοεαειι εια.ποιο ι!οε:!ο. Ζ αι·ιοιιαπιι ι·οιΙαπαιπι ειιιαιπι, Μοι·αεπ ιΙο Πι.πραιιιι αρτο

ιυιιιί:ιό πιο Μαι, αιι·.:αιιιαιοαι Ιιοι·εεροπαειιεαε. 0ιίροαιιαιία_ιαα πα ραιιιπια αεαο πιο” α[ι·αι:α

πια, Πιιιια.ει πειι-Ταιιιιιι, έωαεα τα Καιιιααπιε, ιιααι.εαί ι·οαρι·αιοα αειι·αιιοιπιε:.ιια αι ιι·ιεειι οια

έιειαειι; α Παω, εαπ οίαιαπεαο δαιιιιιαοα θαοπα, ια παει .ειοαιπ α Βα!ιιιοιια ιἰο δπαιιία_ια απα

παπι, .εΙιι·εέ!ἱἰ ἐαιοοι οαι·α οιοοαεαο.

Ποια οειι-Ε:ι·α, ι·οιοιιιε αι ε ροεια |ε!ιιιαα ιιι-Πιιι·ιώ μπαμπα” πια, έα α·οιιι·:,ε·.ει! ιπιιαΙ:

ιιπι ι·οαιιιιιιιιιι αιιει ιἰο ροεααι, α Μια” αι·α!ισιιι .τα αιέειιιι, Ιοιι-Λοι-θεειοια, ροιυἱαιἰα ο Μπι:

Αν :ιιιαοιιιοέ‹:ι "ααα ιια!εέαι' ιΙο ιιαα:.ιιααοιπιιειαεπ αεεοπαο!ι ίαιαεΙοπιεπ; οπ ρίετιιιο:,α οιιυοι·:ιαδ

αιοιπιιοιπ .εαιοιιπ αι Αιιααιιι:αι αοιιια αιιαιε.:αι·|ι παιιιι, ιιιιαποιοιειε: ρι·αταοιΙαιοειιοα ααειιοιοπεαο,

‹τ|ιι°οιιο!οαιἱ πω., ρι·:.εαιειιι ιιιιισέειι οιιι ιιααιιιαιέ οι; ιΙο ΒααααιΙα, ααα ι·οιιιιπιεύ εισαι ιιιι!επααι·:

ι αιιιιεύ οαιιαε:.αε ροεαιαε|ι ι·οιιιι; Με; ()|ιαοιίαα, αοιποιιιιιι|ι ΑΠιαΙιειιια ι ιιιαεοΙα παο αοειοαιιιιι,

Μα! :α αεαο ροαιοεα ιιιο:,εΙΙιιε ιι:ιεία, @Μάι ιαΙ|ιο ειιέιαίαζ ερι·οιοαα;αιΞ :ο ιοει·ι'ιοαιι. θα παο

Μαι: οιαοα ιαι·αειέει αιιααιιιαα|σεα παιιεια!ι Μια ιαειαοιιιιεαο, ι·:.εαο ιιαιοιιιεα ααα πίεέιαιααοιπι,

ιἰοοιαραααο α» από: οι:: οιιιαειι ιι·αιίιιοέει χαιιιιι αιιιοιιιεα ιο α; ιπἰει·:ε αοέιαιιιαααιιο.ι

Νιοιιιιααοιπα μια και: έιιιιαι·ι·ι αεαο. ()αι·ιποΙα : ρι·παρΜιι ιο ροιιυιαιπ ι·ιαιορισιπισ παταε

αιοιιοαο αιιιιοε!, έε Πιιαοιία| Μπακ! Μπα 960. ΜΜΜ, έιοιαιιΙεσιιοο Ιὐιι-Πἐο!ιἰἐο!α ιιιο:αΙειίπία_ιαε,

οιἰποει Μαιο αεαο ιο ειπα ραποιιιαιιια Λ!!ιαΙιειιια Π, πιίαποιαιοιε Μαη τ. 96'Ι-.976'. Να

Ιτοιιίεε Γίιο.ι:επ βιι:.:αιιο, Μετα ιιαβιαι·αιιιιια αεΙιι·αί ιεε:,ι·ιαιε ιαιαιίοιιιοέει ιἰοιαε:αεε ()ιαοαααα,

απαειιοα:.ι ααα, ἰἐ ιειιέε έα! πιει·οιοιιιε αίαέα], ι ιίοιπαέΙα .Μα ἐε αιπαπι αορίει·ο οποία ι·οιιιι 990.

?ειπα διιαειἰαα αει:εε:ε τα ραποιααιιιιι Μα-αΙ-Βιιιιιπαιια ΙΙΙ, ιπέαποαιιείε οιιοΓο έλ3'9 Μπα,

ααα! Μα ιίο Μπα ()!ιαιαι·οιυ |ο;ε/α, ρορι·:εα:οιια ιοΙει·.ε:ειπ πα εεεύε αεαο; ι οιι·:α:ιιιι! οι! πὶεαο

οιίαοιυιει!2. Ψιει·οι οιιι, ι·αιιιοαιαπα αιτι·οσιαι·π, ιιιαι·αέα ροεααΠιοιαεπιι οιιιειιιι αΙοοιιαπιι Ιε οι'οιιια:

...απου π: κα:: π: τω· τ: ·κ·ιτ.~π και ιο χω· .Μ 0Η.45Β.4.£ ΜΝ Ι2.4ΑΙΚΑ, 8ΠΥΑ ΜΝΚ 5ϊΝΑ

δΖΑΡΠἱΠ' Μ., α _ιεοι παααααιπιεισααιπ :ιο επαιιαεΙι ιἰοιιαι ιεαο ι·οιιιααιι πα!ιαιισόιο ροειαι ΙιεΙιι·αι
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Με!. Ψ ε:.αεααΙι Μα σαααιιία αίεΙσι·ασ:.αε αι ιιια!σ ρσειιεριαι, σε εαΙεαιαιε πααιισ ίιαίε Οια

παι·αιο, ιιιιαασ ια Ιίσια :α ρσαι·σαισιιε. 0α|ιαα ιαέ Με Ιια:.ιιε ρσιιιιιαει αι·αΙιειαε σ (αια:ιαι·αι·|ι

ιααιυιασε σείσεισασ, αιαειιηισ:αισέα !ιεισιυ @μαι ισ8Ιαία παιιιιιει·αισιια. Ζα ιαιαε ιι:.ιιαἰ _ίε Μαιο”

σηιεαιαἰἱαια Βοἰιιιιιια, ρι·ε:.ιε.ε ισιιιαι·:.ααΙιιια ιι:.ιιιιεαιεασ αι Ραηιέιι,· ρι·:.ε:.ιιαί Μι Ιεἐ :.αρείιια αιι

ΙειιΙασιιισέα νινιστι αι: Β:ιἰαι-Μαι·ιἰι1 :.ιια|ισιιιιιε αεσαι·αβ Μάη ασΙαααιιειαιι ίσα ισ:ρσ:σιαιιιιι σωστη

ισ:ρι·αιιιε ρσέιι·ιει·ι!; αιαεσαίεσ α:ιια!ι αι· πι “Με ιιι·:σιια Ε!. ΟιιτιιιοΙ)ι, Ζσααοι·, δεσ!ἰ8 ():ιεεεΙ Ε Μια.

[Με ισ σαδοσίί ρα ι·α:`ρἱει·ιι·σ;α αι·ιαιἰειιι Ι:αα|ε ειχα .Ήιι·α!ιαιιια, ιι·ιιιαι αε|ιιιαα ΔΗΜ, τα

|ίσαε!αιιιαιισρσΙιι σ|κσἰσ ι·σ|ιιι Μ?? Ο:σιααιιιια σα ιιι ρι·:σαιιισιιιίε, αι: τα α:.α.ε·ιε ρσαι·αία Με] :. Καα

παιιιαασρσια ασ Εαιριιι παπι ισσ2 ιυρααα| ικα σπα ασ και, ι σααι!:.ι! πα και ρσέι|ισσ:πα

ισια!ιια αε Ια|ε ε ρσιασαιι .κσ:αασ!αιιι |ιιεισιγι·:ιιαι·|ι, Πότε Με ισ Μάι 2.ιιααιίιι_ια, .Μια Μέ πα ασ

τινα! έε ίαι·αεΙιά |ιιέ ρα εισσαεια ι·σ:.ρι·σεωιιιιι ιιιιε|ι ραιισιιι·σ ιιι!;ιε|ιιε. λΐαέεσ:.αα Ια πια 52

ε!ι·σιιισ ια δω, ιιιε!ισ:!ισιιιαιιααι ι σε; ιαα|σόαι αι·ιιααι·ι:Ηειι, α _|σει α:ιέ Με ιπιιιιαα, ἐε ιιιειια|ισ ιιι

Ρσ!εσε, Με ι τα Ριιι·μέιι, ασ!ιαα ΙιεισιιιαΙε ιιιἰαιιιαΙἱέιιιμ είε, ;ιιαΙεέύ α] Με ιιισέσιισ. Με πια πα

Με] ι·σ&ιι ιι·ιρ·ιιέιιιε ρσδσέσπεεσ, : μια; ιαΠισ ιαωπίααΙα πα σιι·σιιισα !2 σαα:ιασ Με ααα μ;

ιιααέι·ία, Μσηιέιαμ ταμία ιυσιαιειιιΙι. Να ριει·αιεεει ειι·σαισα μα. Μ: Νέα:: 99: 73% Ν: Μ:Μ:ι

Ιιιείοι·)·α αοαπα Βαπνἱαα κα· απἰααΒ Ρααοκναι1ἰα Ριιτεύκν. ααα! ισ Μα! ρσαιιεέσι Νότα ρα |ει·ύΜίια

ρι·:.εριεΙιιι ιιιμιἰαισσα πα !ιβε 'φαω ειι·σιιιι·ι| ρσσαεαα Με ι σέασιιιε σέ ασ σα. Μ. Τα αασΙερα_ιε

Με :.ιιιιιιια ΗΕ:: 'ΜΡ κα ΜοΒιιεεει·: α!σε αιιααειιαασα ι·αιΙσέσ, Ειστε Με ααα τ. επει·εσΙι εεε

κα, ιαιιιιισιι·ιείε: Ι θΙααέαδσαίε ιιιαααιι·σε σα απ. Μ--Ι6'. Η Πει Πααεαα_ια αμα Ι:.αα!ια

σα., σα απ. ισ-25. Π! Οαρσισίεαα Ια·ιαα ασ:ε/α, απ. 2δ-26'. Π' 'Με ιιιιιιαασιιιἱσιιιε, .

ρα Μαι·εια ιιασΙεριι_ιε: Μ! ι·αΜι ΕΙιιισ:α, ριιιαιισ α. |ει·σ:σΙιιαα ι·σαιι #58.9, σα απ. 26' αἰ ασ

πωσ “για α:.ιείαιι.

ααα Βιι.τισι|, ιαμαα]ασ Με :Μπα :εφε ΟΙιοει·ἰ ισ ΒαεαΜ ι·σΙιιι ισσσ, ιι·ιι‹Ιι·ιι|εσιι·ιι! ισ

ρι·:.ειΙιιισιι·ίε ειιισ]ε_| οσα ισ ΙΙ.αι|, τ. ίαειιΜαια, ιιισειιρειιιεια μεσα Ιιιτσαἴιιιἰειιι. Ωω-σαια· ρα

ιιιααα Ισσιι Ιἱ8!αιυ ρι·:.εαι·ιιιι |ετιι|ισισεαι, Νατασα ιαια:.ιεα παπι πιο :ιααι·φαίσ Με. ”,ίε||ια ιταεέύ

Μια δ|ιαεαα_ια ια σηιαίαα!ε, : ρι·ιεΙσίαασια ιιΙειαιεώιια σσσιε, ιιιιιἱεέσα ΖειΙασι· ια ιιαασι·ιε ρισια

ιιιεισι·αι»:α_ασ|ι |ιεαι·ιαΜισ|ι, ιααεα!μα ισ Βεαιαιε ι·σΙαι α8έθ.

Π. ()αιωο!γ τα αιέεΙε ἰιἰιιόταἰτεε ασ ιιι ωστε ειιἰαιο, α· Βιιι.ι:είι ι·σΙαι Μέ? τομααιισια, α

ρσέιι·ιεσσπειιι ασααιίαισιια βειειαεΙσιαι, ιιιαὶεέσἱἰ ρι·ωΙσίαι! |ι·αιισιιαα φαι Μαι ι ΕεΙσιι·σια σ6]α

έιιιειιιαιαι. Να!εσαίει· Νώε; οικω! α: @Με ῦιἱιιἔγατἰεο|ιο ΑΝοι·ΙΜιαου, ιι·μααπεια ισ Βεαὶαὶε

ισὶ:α !8όδ, ιυματιιασιιιΜ αό:εβι σαρσιιαεα5 ια ρι·:.εαδααι·ισ ιιίειιιιει·|ιιια.

"” ιιιαΜσ ιαιωι ιπααῇαιιῇε .Με οίε|ιαιιια ιιαιαίαα!ια σ |ει·ύΙιι ασισιαα ρσα|και·ρασΗσα, ι εισ

ειιιιΙιαι:|ι _ιεεσ τ. ααα/επι Κστασισε, Ασα-α!-ΒαΙιαιαιιειιι ΙΙΙ, ια:ιαίαιαεα, Μέσα ασ ασ ίαση; Με]

ρπαρααα ασσιτ.ε ασ ιαιαασιπσε'ει ρσααιιμ|ι ρι·ιει Ρσηΐσσαεαπειε, α @οι ισ εισσίια ι·σαιααιι Ρώμα.

2 “εμ ρσιιισαιι παιιεειααιασ ιιι σαα:σιυιειε και ρσιιιιιι|ι, ιιιεαἰιι_α ιι·μααιιια Βιιαισι·[σισεεσ, ισ ση

σιιιαΙε, ιι ρσΙαιιια οσοι: ρι·πεΙαααειιι.



:ΜΒ :°:: μι:: :: που: :: :πωσ

.::::κ

.πκ:π:π π:: ::π Μπιτ:: ω:: :π π::: ε

πω: :::π·;:ρ:π:: Θ:: ώ:: , π:: π π:: .:

πω:: π::::: πω:: Θ: ::·:::Ρ:: π· :

:~:. π:: :·::::π ·:::: πω: ·θ· π.ΜΜΜ

»ΠΝ:Σ ΊΈ Ί'.ΠΝϊ.ΉΣ' Β:. ΠΈ:ΈΊΤ Π`ΠΊΞΣ'Ἐ. ·:: ι:

Ί

π:: π : πω· πω:: τ:: Με:: θ.: :

.πκ:::: ::::: π·π·:π μ:: π:: :υπ π ο:

.Μο τη:: μ:: Τε:: :πω τ:: :Ρ π:: :

= πω:: τ:: τ:: Τ:: ::π::::: :αν :

: πο:: γω:: Μ:: π:':::: ω:: π:: :

: πω:: Τ: πι:: ::π:·π πω: ·ι::~π ·

: πκ:'::: πω:: πω: ::ρ π:: ::::π π:: ε

: πω:: :πω .:::: ο:: πιο:: ::ρ::: ν:: π

. πω::π π:::π ρ·.νπ πω: :ρ::: ε:: ρ

2 ΠΚ: "ΥΣ ΏΝΌ Ξ773"27 'Μ γ:: `ΡῖΒ'Ό Η Ώ* Ξ

'ΗΝΊΒΤΝ Ί'.ϋ Ή"ΉΤ'ό ΊΒ'δ' Π`Ί'ΞΒΞ Ί"ΉΣ' ΠΊ'! Ί

πω· ι:ΑΒΒ1 οπω1:Α:Α, επ:: πω

ΑΜ, 1:ο κκόω οιΙΑΖΑπό::·.

Ν:ι]ο2ιἰοΙ›ι:ἰ‹τ]επ: Μπιτ:: :φάω ρ:ιτυ:::οοιυιι

ε:οιιΞέΙἰΜο κι· οεΙΙ0ἔΜ Μουπι·ο¦:ἰἱ!

ΦΩΝΗ! ρι·2οἀ:νἰ0ε:ποἰ;ο πω! ιιἱ:! :ἔο‹Μ π:ἰ9ι]η

κτεπ)·εΕΚ: εΙ.ω·5η2ιη :ι τηι1οΒοέώπ ::·ο]εΚ!

82Μ:ι 2::·μ:ἱςεΙ:κ·:ι τι:: ΜήαΜι:ώι ἰ ι·:ιεΙ:ιο!ι ἰ

έκι·ἱ‹ΣΙ)·‹·¦ι 2υἱ›ι·ειι:ὶ:ιυἱ1! -

Ψ:Ι0οιι1ἱ ]υ] κι·ο]:Κ ἰ ΒοΙι:ιΙΪι·οκνἰο ν· ρυΜει·20

:Βι·ο]ιιἰ ιικ·)·‹·ὶ9ἐ:ι]: τῷ: οιιιιοΜη.

Πιιιτι:ιΜ ι·)·ιΙ::·:ιτιόκν ·σαο1οπη)·ο!ι ηοιιΙοχ Με:

00%:: Με: ψικνοὶἰὶπἱο.

829..·ιιιά:ιι·)· ΙιοΕιπ:πιόνν ἰ ‹ἰοκνύιἱούκν κνο3εΕπ οΕι·)·

κνει]: :ψ ηει1κ:·ἱςΙ‹ει:: ε!εικν::.

ΒΙι·ι:Ηχ ἔυοιιιἰΚύκν ἰ ΒἰχεΚιι::·ἱι·τ: Μόο2οιῖ, ι

οξςι·οιιπι:: Μ:

θ!

Ρι·ιοεεμ·:Η απο.: υἰορτΖ:·]ιιοἰοΙ ΚΜ: 1008:: ἰ 10

μη: , ἰ.ρτ›ν·ἰ9!‹ε2:ι]:: Ητμ!ες:.

Ν: εΙαιΪ:ιοἱι τωκν:ιι:ύκν κνο]οπιηι:Ιι εροιτηκν:ι

πωσ, ετι·ιιοΙι ἱ 1ι·κνοΞπ.

δ:ιΖάει ιπ·:·οἱςὶ:ι ἱ πωσ:: εροΒο]ιιἱι: 2 ροΙει

εΙιπειΙἰ:νοἔο.

[)ιιε2:ι ιι:ο]:ι π·οιρ?)π:κ·:ι Με: πού Μπιτ, ἰ›ἰτ›ἑςο οΙω

ΡΜπ:μ:οιτιιι:

(Η: 01ο νν)·οἰιοιἱιἰ Μι ννιὶιἰοιῖ ΒἰΙκι·Ϊ]:ι|‹ Μού

οο Ρτοττιἰοι:ἱ:οο α::ιϊμτι ΝιιεΜοτιι;

Ζειεα:ργ ]οΒο :Με ΜχεΚ:1Μοο ερἰοε2:: ιΙ:νόοΙι

Ρι·ιοοἱκν τπἱι·χιιτ]οπτ1, ]υάοτι μπούν Μοιη,

Βο:ΒτιἰπιΜΗ ορί0τ:Ηαμ·Ιι εἰς, 'ῇτιἈι·οι€ιιἱ:ιΙ: Μ::

π::δωΙων:ιη.

Βοιν·:ὶοἰεὶ ρι·οεεε: :η πιοἑηἰιἰοπιἰ! Μο εϊχει:Ι

οι: ροόοΒπο;ο, :ΗΜ Μο ΜΜΜ

 

Μη· ι1ἱοιἱοΒἱΙυΚ πνν:ιΠ·η·Ι ΡοΙςἐιηχοΙι, ΜΜΜ σ.Ιο

Η



ΒΙΒ'!' ΒΒΑΒΒΑΙΑ. δ?

. κκιτι·ι'ι ικιιι :πιο κι ι:ιΒικ Μ» »κι ιι ιι

κι: κκοκκ »Με κι:: τι...ι κι: του τικ ι

: κκιι:·ι κ:: οι: »ο κι: ι·ιικτκιι·τι κκ κι: ι

ικκιιικ Θ” κι;» :κι ιοικι:ιι τιικικ κι: κ

: κκι:ρ κι:: 'και κ·ικκ Εν και πι. :

: και κκ κι κιιιι κ.ικι κιιικ κΒιι·ι ρ ι

ει; : και: κι κιιι:ι κι·Βιι ηΒιιι των οι: τι

: κικ: κι κιι·ικ τι: του κτικι:ι κι κι ο

: και κι :τικ κι ιικ ι··ι·ικ·τι τω:: ι

ι κκι:ο κι και κκιιτι .ιι : κικιι

σ·
ικιιιικ Σ"η'ΡΠ ιοκριικι κιιιτικ ΠΈ"Η ΣΔ

Μ: ΜΗ: ω? ποιοι ="ΥΞ'Π Μπακ οικικ 'ῦ'! δ!

: κκικ κ':·ι :κι γι:: κκ κ·:ιι ιιικ ι:ιικ ι

κκι:.ι θ: κι: κΒι ο» κι κιιιιικ κκ ·ιτι κ
.ο

ι κκικ το:: τι ιιιιικ ικιΒικ ιικ 'ι κ

2 ΠΜ” γκι: =ι·ιικι Σ'ΕΣΚ `ΉΤΒ κι:φ 'ΊΤΤ !

οποιο κικι κιιιικιιι τοκ κι» 'πιο ικ ·ινιικιιιι ι

Ποιιιιιικιιω Ροι. και. πιο. Ι.

κοιοοτιιι , ι τκιττοτ)·ι ικιοκιο ι ιοΒο κιιο

ετιικκο6ιν?

Μοο τοικιοκικ ποικητοτοεο ιοει @και Μο ι

κκ, ι τωκκ @και ριιοιγκι:ι.

Το οποιο ινετοοιιικοοκοΒο ι κιιετοιιιι οη·κοιν

ιορ;ο κι· ριικοινιικιιι εττοετκοικ,

Λικ· ρονι·ιοικοτ)·ι κικιοοικι. ι έκιιοικοέο κειτοοιι

κκιιτοοικικ·ιοι ριοιοτ,ικονι·οκοεο. -

Ποτροικιοη·νι·κικ :ποιο ρτιοειδοέοι ι κιη·ιιικικ

οκιοκι·ιι ρ:ικοιιιοκο ι ὸτὶοκικ οικιιιικι.

Α ρττοοιοὶ Μ! οτιιο ούν οροοτρ·ιιιιιΙ κι τοοκο

ετκοι κκιικ καιει, ι ιιοεριοοικοι οιοτιτιιιιο.

κνιοικ Μ! έοιέΙο τΙ:ιοτοκκ·; ο απο Ιοτιιτ τοειρτο

πο” κει κιοτ)·ειιιιο ιιιιιικτ)·, ι Ρο ννοηειιιιοκ

ικιικοιι τιοικι;

Βιοιιοο κο τοτοτκιὶο ι οριιιιδο, ο πιο ποιοι!

οαιροοτ)·κιιιι ;

Οικιριιι:ιο ειιο, πιο οιιιιΡιι ειο, ι οτιιε ινοικοέοι

ιοοο πιο πιιτιοτοικ;

Ζακοιιιοκ)· πιοπιι·οικ τ ΡιτοΗιιοιοικ ιιοικι, κιο

κρακ!! τ πιοι;

τω· κ· ιιοιοικι ι ειτοοιικ, οιικττοκ)· Μονο Με

ριικκιο:ι, :Πο πιο οκ πιιροι6ιν;

'Νέο οιοκιιοτοχ ιιτοοτει 8ο ετοιιτο ι κη·ροότοικ

τ έκνικηπι. -

Πτοο οιο Μοοτο, κι και οικοκιι, ιι οιιιιόκι πιο

νιόκι!.

Ζοριοττοιοιιιιιιιιο οι! ρτοτοοιιινο ι ρτοτοο)·, ι πιο

τοιοριιιο ειιιοιι έινιοι)·; κι κ·ιιιτοπιο

Νοκ ροικιιιικ (Πιικιοιιι) πιο ιικιω ειο, ι ὶιιὸκο

ρτοτοοιινο πιο ροτοεκ:ιιο.

Πο Βοικι κιοο)· κιοιοι ιιντκοετο τοοο τ “βιοπο

κι αυτ”,

ΑΜ τοορτοετοπ)·οιι κο ιετιικοκοιι τιοκιι, τοτ

ότιοιοκ)·οιι κο ιιτοιικο οτειοικι τοιιτκΙ τ Μ"

ρυοι)·κι.

Ζποιοικι οοτοκιινιικιοικ, κ·όκι·οτιιο κιόνι·ιο @ότι

δ



Η ι

. πιο: πιο ι:κ:ρπ :: η:: πο: π: :

8 ΠΚΉΣΠ π::κι:: "ΓΣ, Π.ΉΗΠ ?ω ?ΜΒΜ 'ι

: πω:: ποπ πιο: π:: ι: ι::::::: ι

. :Μπι κι:: οπο:: το:: Ν:: ι::·.:·κ η:: ο

πι:: :.:::: κι:: ι: πο:: :: κι:: οι::

ποιου:: :Μη ::·ικ π:: ::ι::: :::κ πιο::

π:: οι:: Θ:: 'πο :::::·ι: απο:: :επι :εκ

που: :στο ι::ρπ::: ι::κι: : Μι:: πιω πια.

οπο: :κι κ:: ι::::πι ιππι::::ι :π::::: πιο::

. που: :πιο ιι·ι::ι::: ι:: ο:: η::κ::

:ι·ι::: πο:: π: πι:: ::ι·ι :οι :::.κ :ι:

:π::ιιυ.ι '::κ ιπ:ικι:ι·ι πρ: ::::':ι :οπο :.:·ικ :κ

.ι:::·ο·ι: :::::ι:: :ι::ι·ι: πρ:

'::κ ::ο ::ι:κ Μι:: φα:: ι·ι':ι:: οι::

πι: οπ:'::::: :ο :οκ απ:: :στο πι:: ::Βι·ι

ι:πιπικι οσοι:: πι:: :::: ι:::':.ν οπο:: πο::

. γ·ικ: πι:: κι:

ο:: πιο.: πιο:: ::κ Μ:: π:: :εἴη

ι:::':·κ :: οπο:: γ:κ: που: ::::::ι τω.: ::·ικ

. που:: ι:: :ο κ':ι ω:: κ:

οι: αειοοιιιιιοοπο8ο: οιο πιιόειοιιι οι:: οι:

Με ροὶιιιιππχ,

Μι:ιειο πω: ιι·ιοιιιιοΒο :νη·οιοικιο ι ιηιριοΙο

ιινιοΒόιι·, ιηιριιιιο π:: ::ιιι·ειοι

δρ:ιπιπιδοει5 ειοιιιιειπι πω:: πο: σα): οποιο

ειιπ·ιοπο πω): ροιοει:ιικοιι,

ι ιιι·οιοειπ·ο ειπε @Με ιν πιιοιππιο:ιοιι νιο

εποιοΒο ινιάιοπιιι ρι·ιοροινιοοιι:ιπο:

ΙΜ:: 1ινόι :τοπιο ποιοι: αι πιπιο πο «πιπε

οι: ιππιο οιπωιπ, ει·πει ιιπιιιιιιι, ειπε ΕΖηι,

π ιι·)·οππιικοιι :πιο ιοιοιοιιιπειιιοιι σο επ κι· δο

ιιιι·:ι‹ι,') :πιο ποπ ιιιο;;ο ι μπω, Μιιι·γ οτιιι:ιιο

πιο ιιοιιιοπ πιιιΒιοιιεη, ι προιιππι πει ιιοιιιπ:ι

ρι·ιοιΙ πιιοιεσ:οιπ πω: ρι·ποιη·ιν:ι ιιιιοιιιιοιπ·ο

ιινιπιοειοθο ιπτιιοει:ιιιι ιοΒο. ιν Ποιο πωπω

οιοειο ειο ιοΒο ροιιοιοπι, ι::ιόπιο ιοΒο ιι·ιοιιιο

εοιπ ι ροινοοιοπιοιπ, ιν:ποειο ποσο πο Βο8:ι

κι πιοιιιο, :η τιιοΒοιτινπιοιπ ιιοηπιΙ ια·οιοειννο

ιοι.>;ο πιο ιιι·ποι:ι.

Μο πο: ιοετοιπ, ι πιο ιοει επιπ ιπόι, ὶο ειο

οέιπιοι:ιπι ιιιωιω ιιετ ‹ιο πω: ιποΒ·ο ι ρπιιιι,

ι ιιι·ι·ποπο πισινα: ιποιει ‹Ιο πιπιοεωιπ ιιιΒο? Μο

ω: ιιιοιιι πει€ιιιοι:ι νν Ρι·:ιινοέοι ιιι·οει ι επιο

ι·οέοι πιοΒο ροεΕοροινοπι:ι.

πιο: ροιο8:ι ιιιιοιι:ι Μοιο ειονν:ι ιηιινοι·πο

ιν πω: Μι, ω π: ιηιεπππιπ 2οεπιι:ιο ο οπ

ινιιοι ειοιιιιιιιο εννοιοι ιπροιππιοιι ? ιπωωι

έινιοιποέό ιιτόιοεον:ι ιιιιιιιιι, :ι "ποπ ιιπι οικι

ριοπιιι ι ειιιιο, ι Μόι·η ιππιιόιν εινοιοιι ιν Μαιο

πιο Μάη?

ινωιπ οι: οι: Με, ιη ιιιιοοι νη·Βπ:ιπιπ,

"ποπ ι:ι·ποι:ι, ελιά” πω: ιποοςο ι ρπιι:ι,

ιπιοειιιπιπγ εροιιοιπιο π· ιιι·ιιιιι κι·οιιπιπ·ικι: ιιο

ΒόΒ Με: πιο οριιέτ:ιι πω, ι ποπ ιοΒο οιι πιο:

πιο οιιεπιριι.

Με.

Μ)

65

:ο

Μ

60

ο:



0λλΑΒΒΑΙΑ. Η

:ο :οι του:: ολο:: οπο:: ι.ι5.ιιι: ολοι: :οι

Ε:: ι·: :το ι:::·ρ:: οι: πιο :οι ι::ι:ι:: ποιοι:

ι:ιιιι:5·ιι:Βιιι ο:: ι·.·:: :ο τον ιι::·ι.ι:ι οπο:

.ι · :πιο ιιο::ιιι οπο:: οι:: :οι πιο::

ι ι:ι.ν:ι οι::

:ον πιο :5ι:νι οι:: :οι ι::οϋιι ιιιιι::ι

οι:: :':ι:.: οι:: :::::: :πιο ο:: :πιο . οι::

οι :ο ι: ::ρ:ιι: ο :οι ι::Β πιο :οι :οο πο:

ι::τ οπο: ιιο:: ο:: ιιιοι:ι πο:: ινι:':>ι ι:οο:

':ριιτ:ι.νι: ο:: πρι: :οποιο ι:: ιι:::ι:ι :τι

. ι:::λικ το:: Μ:

85

οι:: πιο: :ολοι οι: :: :οπο :πιο :ο

οο·:ιςι::::ο:::τι οπο:: :::: πιο: με:: πιο:

::ι::ρ ποιο:: πο:: :τι ι::::ιι 'οι λολ::

:Εκ πιο.: :ι·ιι:ι οπο: :οι ι:::ιι::ι απο τον:

ιι: οι:: ::::ο ':ο :που οι: :πιο ιι·οι

::ι οι:: :·ο γ:: γιο: ἔ:: ::·ι:ι :ι::ο :ο

ο Νικ το :το πιο οι: ι::ι πο: πο::

πο:: πι:: :το το:: οπο:: ι·ιι::ι::·:ι: :πιο

οπο.: οι:::ι·ι.: ::::: :ιιο πο:: οι: Θ:: ο::

;::·ι: ::·:·τι :το ι·:ιι: λ:: ποιο: Θ:: ::::::

ο ποια :τοκ πιο:: Θ:: ::ι ':α οι:: :οτι

πιο ο: το:: :οι οπο: τι: πιο:: ντο: πο::

πο:: :ο οπο Β: :οι ::ιι:.: οι: ':ιι::: :ο

ι::::: :ρι::ο:ι το:: "οι πιο:: κ.ιιι:::ι.·ιρ

.λ:λ:··ι: :·:ι::: ::::ο: ποιοι ::·ο :του απο

στο· :Με ιιο: :οι ·: ::::ι:: πι:: οι::

λαο:: ιι Το: :::.:: :·ιν·:·ι οπο: ο:: πο::

: ιι:··ο.ιοι:ρ 'οι οπο: η::

Βλλο ω: @απο ολο ΒοΒο οοετοοιο :οπο

ολοι:·λοπλλλ, λιπλιι·λοιλλ οο: ιιο οοιλ, λ ιιλοέλλ

ινλολλλλ ολολοι· οο λιλοιλι·ο οοειτο, λ ι·οτλιοιλτλλ

Βολοιι·ιι·λοιλοοιν οοιλλιι·οολοιο, λ ροελ.οοοινλλλοοιλ

ολοι ρολιοι·οοιν, ο ολ οοτλιολλλ ολολλλλοοι λοποιο

λολλο, λ ολοιολολλλλλ ιλολλλλλννλιο οολολιιλοοι, ει·οιλτο

8ο ικλοιλτο οιιιολο λιο·ορολοο: λ ορολλκολλ 8ο Μολ

λιλο ολοετοτοέολο λ λιλοολο.

Α οιλλι Βόλο οοετ ερολπολ οο ολι·ολιλοολο οο

:το λ οολελιλ: ολο ολοινολο λοὶ ιι·λοτολο, λ ποτο

λλλλ ιλοοοι·λιι·ολλ. λ:ρι·οιι·λλ λοιο λιλλ Ρποιλελ.ο

ιι·λοο λούλοινλ Μιλ οιλο λοελιο :πολο ολιιλοι·τλ·λ,λ

:οπο :ιιο οολιλοολλ λιο οιολο, ολο τ Ροινοιλο κομπο

τοελοο, ολο τ οιιιολ λοελλοινοέολ λ ολο οινο8ο οπλι

λολοπο. Α λιπολο ολ τ οπως οο λιλλλ οιλι·οοκοιιλ

λ οοιοιολ, οιλτλιολλολλ ετοτοέολο, λ ολοι: Βοολιλολολλ

λολι οολολιλο, λ ελλοι·οτλλλι ολο λολι ι·οοο οι! πλτλοι·ελιν,

λ οιοολολ:τλλο ολο ολοοι·οιιιοέο λολι ΡΓΖθ2 οιλλο

ολοι·ιλτλο Βοο,ιο οοετολλο.

λ)οοοετο λο·ολοιι·λ λ Ροοο οιοοιο ὶο οοτικο

πολο ιν λιιιλι·λιιο οιλοοτλιοοιλι λοελ ο· λοτλιλιο έινλο

@οι δολοι·οιλ, τοέ ιν λοτλλ-λο λτοιοολλλόιν, Βιολο

ινούιν, ολ-Αιιιλολιιο |), ο οοτινο ολολλολι λο·ολο:

λίοι·ιλοιιο. 0λιιοοέο 2λ`λ000 λολεολ; οτοι·ολλοέο

λ0000. Μάλι οο λοινλ·ιο λιι·τοοιι οιοπο ινολλι

ιι·ολοοολλο ιλο ινοετοοο λο·ολο, ο ιηιολιοιλτοοοοο

τ οοοοοο ιι·λολλλλοοο Μονο οολο τλοοιλο ολιολοιο

λε. Μλοιλτλι λοιο ιιιλοετοιο ο λοοποιο ικλολλλλοιο

το λοοι·οιο ολο ιοο τλοιολλολοετλλολοολ, λοει0 ολο

ρολ οολι·οοοοιλοτολολι, τ λιιλοι·λ·ολι ελολλοο ιλτλοο

ολο Ρο λοιλιιοιιιο λιπολ:λοοο, λολ λινλοι·ιλτο :λειτο

ιιοοιοιι·λο;ολλολιλλι ελιολιλοο ιιο τλοοιλ πιο 0ο οιλλ,λ

ιλινλο οτοέολ οιλλλ, ο λιοὶιλο πολο δ000 λολεολ; ολοι:

τοολιλιιλο ολο ιν 0 οιοοιιλοολι 600000 πο". Α οιλ

οοοοοιι, πο:: ολοοτο οολο τλοιολο, ιλο Κοετοο

λλολ·λ)λοελ δλ00 οιλλ, ο οιλλοολοέο ιιιλοολο Κολοσ

-- λ) ιίοιλολιιιλο. λ) λλοοελοολλοορολο.

 



60 ι

ο·ι·ισσ:5 :στο πο: το ωρα ·::πι

η':ι:·ιινω: οφ ·: :πιο πιο : :απο οπο:

:ο ο που: το 'πιο πιο οπο: στο: απο

:πιο

:ποσο τι οποιο πιο ο·:ι::πο στο

:τοι ο·:ιιιι:ι ο':ι.: οπο: του π:Βιι πιο::

σο: ποσοι οπο: 5:·οο πω οπο:: σου·

πιο σφι:: πιο:: π» τι:: οπο: Μι: σο::

οικ': πιιι·ιτο:ι :στο στο: η: στο: πιο :το

ποπ στι ':ο στο πιο πιο οι ηΒιο ο·πι :πιο

των: πιο ο: ι:π:··ιι: μην: σου: ο . πιο

σ·»:πιιι :απο ιιο·::ι::ρ οποσ πω:: :στο

· ποιο: ο·ο:·ιιι κι: ::ϋι:: οποιο

πο: ι:ιι ο πιο :οι :πιο οποιο «ο

»να ισ :οι σπι:5:: σο: οπο πιο οπο::

Το οι οποσ ·: που πο πιο:: οι οσο

πιο πιο: οποιο .νου :οι πιο: στο ·π·ιπ

. ηι:>ι:π

πιο οπο:: σε: ·: ποσοι:: ο 6: οι

το ποσο οι: πιο και» απο ·:ι: ηιι:ο

στι οπο πιο ο:: σοι οι: π: οι:: π: ινα

κι: :ποσο επι πιο σ: ι: ιο ηον το :ο

π5ι·ι: ποσο πρ· το πωσ π:: :το :οσο πι:

ποστ:: "στο ποιοι οι:: πο:: ηι>ι:π ·:ι·ιιι

. πο: ·π

οι· οιι σιτσιςιι πιοιιο, Μοτο ρι)·πισ σο ινοετοιτο

ιιιοιο, ινγποει 80 ιπιι. Ζποιιιοισ ιν :ιισσοσιι

ιπσιιισόιν ισ οπο: οσοκοιειιο ιπο 60 ειορπι

ιιιοΒοέσι, ω ισει: 260 ι ιθιπιι, ο ιο ισει ιπιοιο 410

Δωσε τ Κοιιιοννχ ιιο ιιοειοπι)ιπχ.

ιιοιιοιιι ισιοτ ηιοσι··οισπισ πιιοι)ι ιιιιισοέσι

Βι·οπισ, πιιπ ιο οριετσ. νι'Ριον·ιιιισ Μι: ειπ

Βο σο, ιο ποιπιπιοιση τ ιποιιισοιν ιιι·ύιο πισσο

ι ροπο ο·ισιιετιι κει οιι ποιιποοισησσ ιιι·οιο πο- Μο

εισο,ιο; οισι ιο πιο ιπιέισ ιιση·σ ισοτ Μο: ποστ

ιιτισιοννο ιιοιχιιοιπ.

Ροκι·ιοιιιιιο οειιοποιποινισ ιο ιπισιεσο ροιοισ

πιοπο (ιίοιιιοιιιιι ιιίοιιιιιιιοποι ποσιιγιοι:ισσ :ιο

συ σισεοπιι οιοιισο σιτιοιιιιιοπο οικω; ια το ιεο

ιιιιιιιιοιιιι) 10η Ροιι ιποιιισιπ σιιιοπο ι οπο, ο :οι

ιοτροτποσ ιποιπο οιισιοισπισ ιχσιιιο. ινωιιιΒ

σοι ιιιιιιιόιν πο ποιοι, ννιιισιοπιιο οιι ινεοσοιιιι

οιοιισο συ τοσιιοιιοννι, @οι Μο και στοεισ ρο

ιοινποιιιο ιιιιιο ι ποσο Ρι·ηινιοιοι στποι ‹ιο οι: Μ;;

ειοπσσιποοιο ι ροετοιιι ιιιι ιιοιισοινι οποιο, τισ

ιπιοισο οιποσιοπιισιι ιιίοιτιοιοι ,Κοιιισοιοορι :πο

ιοιισ)ι οιιιιοισπισ ποεισιζιο ιιιιοειο ιιίοιιιυιι·οι οιι

ι·οο·ιιιιιο δ8 ειοριιι, ο οιιιιοισπισ ιιοσιοιιι)·πγ 44·

ειορπι, ο οιιιιοισιιισ νιοετ)·σιι οποιο Η ειορπι. Μο

Πο στο ροοιιτσισιι εοοιι·οοοινοπ σ)·ισιπ :οτι

κνισπισπι ινισιιιισιπ, @χιπ Ροινιιοι ινιοιιοπιοέσ

οινοσηιτι ιιιοιο, οιιιοικιπι Ρισι·νι·σι οπιέιπγ πισ

ιιτιοιι, οπι οιχεισιι. Ζιιοινοιο ποιο :ιο σοννισπι

ισ πισιιπισι·πο οιιισΒιιοέ:σ τοιιιχνο ριισιι ποιοι 1555

έννιοιιιοέό Ροιιειιν πιο πιοΒο ι ροπο.

Ριτσσισι τοιοσιοιο ποιο «Μ, ισ οσιοιιιο ο·

ροιιεικνισ ιιι·οιο πισσο ι ι.ιοπο ιιινοσσ ιιισιόιν τ

ποστσΒιο ιιιοιο: ιιπισ ισιιποεο, ιοσσι Μάο, ε”

τοσσι Μοτο, ειπε-ι ιοσσι Νοιοπο, ιοτπιππ)· “ο

ι απο” ιιπισ ιιιιιιιιοιτο, Ποιοι ιότσι, ιόινιιισ

ποιο” ι στοά”. ΒιοΒο σο, ισ ιοο ιοιι ιιοισσσ

ιιπ ορι·ιγιοι, ιι :πιο ιιοσιοιιοιι ινισιτισό οροπιοιοέ6



ΠΗΑδ ο!

445

θα:: πιο:: ·ἔι :: Με:: π το:: δ::

μα:: κ:: :κι τ:: πιο π:: πιο:: ·::ι~ι πιο

· :·ι:·υ:: τ.: Μοτο,

πο

,Μο ηΒι:ι·ι απ:: μα:: :πιο πο:: ::

Θ:: :ο ,: ·ι::πτ:,:,":::·ι :οι τω· πι:: ν::

ότι: ,πιο οι: τ:: ,: α:: ,: :τα ,: με::

α, ::κ α:: ο: π::::: :πια οι πο:: το ο::

·:·ι:: μπι:: θα πιο οπο:: :τ ·: η:: :ο

'κι ο: αν:: νικ:: ν:: γ:: ει:: π:

π:: ·ιν::μ··.ιι: αν:: πι:: :τα :τι·:ι:ρ, το::

το:: τα:: οι ,ιο:τιπ Θ: πο:

ιιο·°:ι‹:: 'και ν: ω:: :πμ τ:: με.

Ί:.Ξ'Τ

πιο: θα π:: ,: :απο ,: απο: ,: ω:

:::·ι·ιοι: :αν τ::ι ,·:ι:ιι: :τι οι:: :μια οι

μι:: π:: τ:: ::::τ:: τα:: π·π :οι

π:

·ι·ι:ιοιι,ι::: οι: π:: κα:: τ:: ,··ιιι :να

μ: πω: πι:: :ο ν:: οπο:: :τ

π·πιθι:.:: π::ϊτι::: μ: τι:: :κι ,::·ι: πο:: η::

,πιο :απο πιο:: .:··:·, π,·ι·ι., ο:: πο:: μ::

ιτο·:·ι: Θ:: :·:·ι:σι πω:: το.: πο:: :·ιτ·:ι ,τι

πιο:: :το μυ ε: :τιτ:::::ι :απο πι:: :πιο

·: τι:: :::·ι:.ι: :::::·:: :τα ω:: τι: ::

ῇ~::··:ι του: ·: π· :ο π .. ο:: :ο τι::

:η ω:: τα:: :ο :Η ·:: το:: :αμα

πιο :απο ψ:: και: ,απο το :::π Ν:: :οτ

.
,·::::::κ

ι ινιοιιιοέο Κιόι:: ιπο;,,ο ι ρειπιι, οιοιιιιιιιο μια::

πμοιι ιοΒοπ :μια ιο8ο, ι μια ροΚοι ρι·τοιιμνιο

οτπο,μο μ:ει μαζι: ιιιιτιοΙοιπ.

Οιιμ :ιο ροιιοὶιοὶο μνοτοοιιπιοοποιπιι ι πιπιο

ιιιιτιο!ιο οιιιιοπ·ιιο Ιοοιιο ονομα, ιιι:μιπ :ιο :Μι

8οοπμιπ οικιοτμο ιποιοει:ιι ραπ: ιπο8ο, ι ποπ

μοΒο ιιτύιοεικν·ιι, ι οειπιιιιο τμι·τμμ:πιποέοιομοΒο
σωμα. Β

Τοπ:: ρομνιοιπ ιιι·οιοινι ι ροπιι πιοιπιι ιιπιο

πιο: πω! ποιοι ροπιιμιοομο. Νιιτμ·π·:ι :ιο ΑΜ

ιιι-Βιιιιπιοπ, εμπ Μοιιοτποιιιι, εμποΛιιιΙ-τιι-ὶὶιιὶι

ιπτιπο, εμπιι ιιιιιιοιπιι, :μπει Ποετοπιιι, :μπει ΑΜ

ιιι-Βιιιιιπ:ιπ:ι. Ψετμ·οομ ροποινιιιι μα:: Ρο παι

Βιιιπ, κιμμμι·ετμ Μοιιοπιοτιο, ομ:ο ποπ ιιοετοιιο,

κοπο· πιο μιιιιιοινιιι, ιιο πιπ:ιι·ι το ιμοιο ομτει εννο

μ·Βιι. Οινοι Αιιιι-ιιι-Βιιιιπιοπ ιιοετοπιιπι, μα!.

ιοπ εοφ, Μοι·μ· ριτμ·Ιιμ·ὶ ιιο που δοΐοι·ειιι, μια

ρι·τμ·μνιοετοιμ·ιι :απο ινιαιιτο :μπουμε ιιι-Λοοει;

Μ: ιιτοννπι ροποινιιιι ιι·οινοτοε π· Καπο Βοποοτ.

Τοιι Δυο-οποιοι" ιιοετοπιιπι πάει! :ιο οι:

:ιοπιι $οιιιι:ιιι, Μοιιμ ,ο ροοπιοέιι το!ιοετ εμ

ποινιο οι-ΑΒοει-Κι, :μπει Μοτιομι, εμπο Ηπ

ετ:ιπιο , :μπει Αιιο-οι-Μοιοοιιιι; :απο 8ο

Επιιι· οι-Νιιιποπιπ, ο ιιπιο μοἔο @οι Με :ιτι

κνιιο ιο πιο :Με :ιο :ιο ροιπιποο, οοινιοιπ πιο

ιιμὶο που ι·ομνπο8·ο ιπιοιιιμ ιιι(ιιιιιπι Μόι·τμ 8ο

ροΡιτοοιιιι. ρ

Ποτιο,,ιοέο ιιι·ιιμι 8οιιιαιιι, πω! Μοι·οιπ Ροπομ:

ΑΜ - ει! - Βιιιιιποπ , Επιιι· ει! -Μιιιποπιπ (πω:

ΒόΒ Μισο: :ο ν· ειι·ομομ οριοοο!) μοει ιο ειορπι,

το μ::ι 1400 απ!. 'Η μια ι·οτιο,τιοέο ιομ;ο ροή

εικν:ι. Και] Πιιειμ, οιιιιιιιμιμ ιν ποιο, τοπια,

ομ·ειοι·ιιμ, ειιιιιιιιο ιππτομνοπο, Μπι π· Μοι·μπι

τι:οιο, ννιπο ι οιιινο ι·οιέπιο, ιιο,τοιμ ιν ριοπμ ι

ρι·τμ·ιοιπποέοι, μνο ιμετοιιιιο ιιομιι·τοι!πιομειο ο

κνοοο, ιν οδι·οιιμ ι ειιιιμ ι·οοιιοοιπο, ι·οιποιπι

ΒιιΕππιαιιπι όιτονν ονι·οοοκν·μοιι ποροιπιοπο, τι



5! οι

Θ:: Β:: :::::::: πω:: :::::::: ττ::::: :τ:::

πω:: :::::::::ο: Μ:: πω:: π:: ω:: Με::

: :::::::::·:::::: π:: :: :: Μ:: πιο:: στ::

Θ:: ::::::: Με: π:: ::::·::: ::::::: π::

τω:: γ:: τι:: :::.:: :.·:::·:: τω:: πω::

:::ρ: μ:: =:: Μ:: :::.:::':::: ::::::: πιο::

πω:: πο:: Θ:: :·:::: ::::::: ω:: πω::

:·::: η:: Μ:: π:: :':::: :::τ: η:::::·:

η:: ω:: η:: ε: πι:: :::::: :::::: τ:::::::

:::·:: Μ:: ω:: π:: :::: : τ:: π:: ::ε

θ:: :::::ρ :τι π: απ:: η:: π:: π:: :θα

πω:: :::τ:::: :::: ει:: π:: Τ:: ω:: ν::

θ:: ::τ:::::·:: ·::: Β:: :::::::: ::::4:::: Ε::

π:: : :::: τ:: π: :: ι:: `: μ:: κ: ::::::::

τπἰοε!η !οττ:ἰ ΜΜΜ ι!τιο:ν:ι, !αότχο!ι !ἰεοἰοττ:

!ιοι!ο!:: εἰ:: ἰοόν:!›πἰ!ἰἰ: ΜΜΜ: :οι!:ν:!: ἰοε! ο

Με :ν :νἰο!!‹ἰεἰ ἰ!οεοἰ. Ζ!›ἰοτεἰ:: !οὶ :ν εότειο!ι

ἰ !ειεειο!: π::ειοΒο !‹τ::ἰυ ::·ἰ‹:!!ιἰο πιτιόεινσο οιστ

:νω; τό:ντἰἰοὶ :τ:::ἰόιιἰ:: εἰ:: :ι Με 86η· Ρο!ετγ1ε 185

ει;:!τε:οοω τόὶοε8ο τοι!ιο]υ, ἰ ε: ἰτἰἰοἰεο: ε!ι::ι!

:νχόο!::ν:·:Η ετο!:το ἰ :!ο€ο, :ι ι 8ότ :νχ!:ορυΒ

τπ:ἰοόΖ, ἐο!πιο, ογπο, οδόν, εἰότΒο, πιειτιπἰιἰτἰ

!:τχειω!)·; :τ::]όυ]: εἰο !οὶ Με ι:ν::::ο :ν ἰο2γ!ειι

ἰιππ:ο!ἰ!ό:τ:τ !) !ο!υἰτι α). η::

Ρτιγ!η::·ο.!:: ‹!ο !εΒο !‹τ::ἰιι Μιρό: ι !:οι!οό:ν

Μ::: ἰ !::τκ!!::τιο :ο ::·ει:τεΙ.!‹ἰο!: Βτωἰόνν ἰ @ερ

0(!(!!!!ΟΠ)'Ο!!, τπἰετιο:νἰοἰο ι !ετε:_ἰυ Μἰιτ:ιἰω') ἰ :

τ!:ι!ει:ο!: !‹τιιἰό:ν; ρτη:νοὶ:: !ιοτιετἰἰο, Βοιπἰεοἰε

ότοεἰο, !ο::·ειτγ Μ:: !ετό!ό:ν ἰ κἰεὶ::!, ἰ !ΠΠΟ !εο- π::

εποπτιοέοἰ !!!ἰιτοἰτοιἰ.

! ιο!›τ::! !ετό! Ρ8ΠΠ]!!ΟΥ ε!επτ!η :νἰο!!ιἰο: έσω,

ετο!:τι: ἰ τόὶιητ‹·!: !‹οειιο::·τιοεοἰ, ἰ π:: ::·οἰε!‹ει

:Με Καπο ἰ::!:ἰο!: ὶ:ιι!οτι !‹τό! ρτιο‹! Μ:: Με Με!.

Α ι!οο!ιόι! @ευ τοοιτητ, ‹!ο ΠΠ!!! ρτηττιοειοι::·, ω::

:νμἰοεἰ τχοι::!!οπτι !εἰ!!ιει!‹τοό ε!ο!:·εἰοοχ επιι!ε

ι!ο!:ι. Το ΜΗ:: :!οο!:όι! σο το!ω. Ροο!ιοό:! οι:

ἰ:::'ἰ::·ἰοοιή οι! !ωροό:ν !ἰ02τ:ἰο Ε:: Ρτη!η:ν;ι

! ; ::::=η ;:η; ή;; 5η::,η Ε:: ηχη:η: Ηομ!ι ι τόέτη·ο!: !ετιι]ό:ν ἰ :η·εΡ. Α ::·ει:τε!!‹ἰο

::·:::::::τ: πι:: :::':::: τ:: :.:::: :Μο :::::

η:: επ:: ::::::: τ::π::: τ:: ::τ·::: :Β :τε

·:'::: πω:: Θ:: π:: ::::::·: η:: ::::::κ

ω:: :·τ 5.:: : ω:: ::::'::: :::·::::·ρ

·::::: κα:: : ::τ::::: τ::::::: ::: Θ:: :τ:τ:::

κ: π:: ::κ π:: π:: απ:: Μ:: π::

. Μ:: :::: ω: ·: ·τ::·:::

ερτ:::·)· Μ: ἰ ε!οειιη!ιἰ !πιτ:τ!!ο:νο ρτιοο!ιοι!η ω;;

μπι ἰι:οἰο τοοο, ἰ οι! πιοΒο ::·:·το!ευ ::·ε:Βἰ ε:νοἰ

πει!:::ν::Η. Πιἰ:!‹ἰ ηἰόο!: ΜΝ:: ΒοΒιι, !:!ότχ "ή

Ρτ2οι εννο]ο ἰπἰ!οεἰοτ‹!ιἰο Μ:: !:ιε!‹ ::·γέ::·ἰ:ι‹!οι:ἰ.

Κτό!υ:νἰο ω:: υε!)·ειει:νεη ο ἰοΒο ::·ἰο!

!ἰοεοἰ ἰ Ρο!οόιο, ει!:: πι:: υροττιἰο!ἰἰ ἰ ε!::τ:ή:: εἰς ε;;;

ό::τ:ιτ:ιἰ ἰ !εοε2$ο::·ι:οεοἰ:ιτ::ἰ :νι;;!οτ!χ ]οεο ροη

ε!αιό. !!!ἰοι!η τμ:: ἰοει !‹τό! Αει!ε:ιπ::ιό:ν4), Ετό!

θοΒ:!ἰἰἰ:ό:ν !ε!ότη ε:: ::!-ςο!:::!ε:!Ρ), !ετό! !ίοεΙ::ι:

Μ:: ἰ ἰτπιἰ !ἰτό!ο::·ἰο. Ψεηε!!εἰο π: ό:ιτ:· Με

οπο: π:οἰο τοοε, ἰ ρτιοι πιοἰο τοσο ::·ι::!οτυπο ε;;;

!) :τ:!›ό::τ. !) ροτΙ:·, Ρο :τ::Βε!::: !τΙιϊ!ιϊιῖ. θ!›. Μοἰ:ἰἰ:.

.) Ε8ἰρ!ιι. ^) Νἰοττιοό:ν. 6) δδον·ἰοοἰο.
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Με Μάι ιιροιιιιΜιι. Πω τιιοιε ινγειδιιικ·ιιψι Ρ:ι

ιι:ι ιιιε!ιιοει, Μ.6ι·γ άοΒι·οάιισμνν:ι "Με Μ»! Μι

ΜΜε, Με Με ::ιεΙιι8 πιοιοιι, Με:: μια ειναι

ιιιΠοειει·ιΜο.

20%! ΜΜΜ! "ΜΒ Π5ΗΠ ΘΡιιΉ.°Ει Ή ΝΝ Α ινεη·ει!ιιο!ι @Μι ι:οοιιδόιπ ι ωω,-ωειε ιιιι

πϋι:Η Γιτοϋπ Ήιπι ι:··Μ πιο Φωτ Ντικ 'Μιτ ι·6ιι·ργωΙοιιι ιιειιιιι·ιοιιιιοοιι:ιέηο!ιΒι·ειοι, ιππ

ιθ; πχ =ι·ιπωι ηιη·ιη η;η5 ως· Μ:: :ιι ΙΜιι·, τοερι·οποπιγΜι Μι ινιτΒιιειιιιιι, :ΜΗ Με

·πιθυ ·:ι.ιι·πι·ι π» το πι:: τω: «Ν πω: ΜΜΜ σο ροιιηέ!ιιοΒο ο @Μι ροεοεαιΠιιιοΙι

:ιηηιΒ τι;Β:;η τη ι; θ Μ: ==·ιη:ςι,·ι ι°°ιι:ιιπη κοι:ιοχοιι ι·"εω·οιε ι Με ιιιιιι:ιοχοιι ροΚοιιι. Μ

295": =ΠΨ:Ί29 Μπακ 8451 ΉΞ'78 ΕΦ 'το ο·ΜΡ; ιΜ οιιιιιιιιιι!ι ροεΙοινιο ίΠιοι·:ιειιιιιι, Εφη, ὶε

ρη;μβ ως ι; η” ·;·ι; ιΒ ω;» ΝΒ ~η·ιε;μ εις ιιι:ιωιιιε Ετό!0$Μοιιτ:ιει8Μο,ιιι·ειιιο :ιι-Μια

η;; ηη π:·,,η Β; =ηχη:·χι =Βιι ;πΡι;·ιηΒι η* πιτ. Με Με ιιι·ιοι·ιι·Ιοιιι Μι 8Ιοινοπι, ιιιιιιοιιιιι

Μ ;χη;ι ηηι·,;·η: η·;·η_;;;;;Ρ ~ριιΕ·;,· μι; πως Μπι Βοιι·ιοιιι ὶε πιόννἱει Κο ιΠ:ιιο€ο Μιιο, πω'

Όψη η:: @ηη θ;; =Βιι·;,·χι ;;:Βγ; ΒΧ ::5η ιιιι εἰς ρτηροιιοΒιιό, ιιι·ιεΙ9ι|ι· πιο]ε ροηειαιό.

Μ) Βέη” =·,;,·· ~:ι η·ιη η;η,η "η ΗΜ; η ψ* ΝιεροΒοιΙο ιΜ9 ω ]ειιιιιιΠε; :ιὶ Μο Ρι·η·ιι)·ιι

Με ν;; η5ηγ; :Ν βη ΜΜΜ Τ” ηι;Βιι ροεΙοινιο : Κοει:ιιιιχιιγ ι όιιι·ιιιιιι ι ρἱειιιοιιι

ΐ5ι:Η :τι ΠΟΠ ..Μ Φ:: 'Οι ΜΜΟ Θ:Ν οι: "εφ Μπι 6ο Κτό!ιι ιι:ιειεεο. Ζειριά:ιδοιιι Μι

=-κ-:=ι ΜΜΜ @Η ,πιο ΗΒΗ-ι η" ΜΜΜ ο ω, ι οιΙροιι·ιοάιιο!ι, ὶο Μια ισα κι· Μοοιο, έκ:

ΒιΠ·πιχ να* :Πι ι·ηηιη: ηη; Θ” ΜΜΜ =ι;·ι ιιΜ9 ΙοΒο Μ6!εεω·ει @ει ειι-(Πιιιιιιι·, :ι ιιιιςι|η

235τ·ιπ:7:ι τιικι~Βι: :π·:·:ι ιι·ι~:ι ·.:·'::ι ι:=·ι:ι:ιοι ΚσεωιιιιΜ ιι Μι ωιθω Μ! ω ΦΠ (ΗΜ

==-==== Βια-φ =-5ω-ι-” =«Ίω ω”, κι ="Βι ιτιοι·πιιι; Βιιιοιιι ι:ιέ ι·οιάιιοιιι Μι Ματια: Μιτο

άύιν. Ζει ω, !ιι·ύ!:ι ριιιιιιιμοΒο μια δό2εΐ έα:

ο!ιι·ςΙι· ρι·η!ηιν:ιιφε ιιο Πω ι ι:ιιιιιοΒο Βι·:ιιιι

ρι·ιμνοΒι ι·χ!ιχ, ε!ώη ι νι·ειο!ΜοΒο ι·οάιιιιιι Ιο

240 ιν:ιι··χ. Ι ει, ι·ιεΗι, ιι:ιεηπιι ρπ)·ι:ιοιοΙιιιι, ι πι:

ννιι>Μειιι ιι Με ροινιιὶειιιἱιι; ει πιιςιιη ιιειιιιἱ ιι

Μιιιι οά!ιγννΜει εφ ροιιε!εω·ει ι εΗ:ιιιιιι:ι εφ

ιι·ιιιιειιιιιο ιιροιΜιι!ει. δει οιιι ροῳὶΜ ι σάκο

έιιι, ι ιιιιιιιι Καπο ννοιειιιι ι Μόι·ειιιι ννροινιιγοιι

ε” οι:ιειιο!ι ινγρι·:ιινγ ρι·ιεόειιιΒιοι·ι.

@Η ΠΣ ΦΩΦΩ ΗΜ 'ΠΙΝ ΠΝ ΜΜΟ ΗΜ Πάχε2ειιι·5η ω, ιι:ιΙιτιιΙειιι ω, ι ινιιιιοι:Μδχ

ΜΜΒ ΉΒΝ'3 ΜΗΜ7Νι 7ιΡΜ €ιΒιιΩΠ 83875823 η· ω, "με ιιιο]ο, ει ιιιιιιιιο]ιι οιΙὶι·Ἐιι. ΠΠοιιιδειιι

Ωω πιϋι·Β ΤΜ: 'Η 20338755 π:ι ΓΠ @Ο Μαι, ιιιΜιιΜοπι Ρι·ιοιι ριιιιειιι πω” Ιοιιιή

ΠΟΡι π,72Π "ΕΝΩ :Φο Μ'8'9ι ° Ή ΜΜΜ Ν1°'ιδ πειἰοπι Μο; πια ννειχει!ειο ατο” πω· ιιιιιΙού.ι!

Μ; ΕΜΗ @ΗΤ Ό Β.17 Ί3"Π ΜΒΜ '1ΡΜΡ-ι:37 0152: Μοι·ιιοεο ροεΙιιιιο:ι, Με ιηεΙ:ιιιιιι 8ο τισ νει

Μ 'Οι ΡΙΟ ω 8:32:71 ιΊι2. ΜΒΜ “Ω Τι;τπι 82080 Κι·ειιιι, ρι·ιοΕοιιιιιιι:ι εφ ο Μαιο ι·ιοοη·,

ποθ: ΜΜΜ πι:: πω; =·.π~ι μι; π: μπι πιο ιΙοιι·ιο‹Ιιοιιἱ:ι ω, ο ροιιιχέιιιοέοι Μάιο πιεεοι



Μ· . πι

Η: Επι: τι:: Θ: ·ι·ιπ:ι η'σι:π ·.ιιιιι Με πω:

'οπι ι·πιτ::Βι ιΒ ι·πιιιιιι·ιΒ ·υ:·ιρ :τι -::ι

ηθι:'υ τινι:: πω: ·:ιται:ι: πιώ: επ ΤΜ τι

Β:: π: ~πιθ:·Β πιτ.ιιΒ πι:: τπ:;:ιιι τπ·.:::ε:ρ

πι: π.:ιπ ·:ιτιι ·ιιι·ιι :ποπ Βιι ν:: τι τον

·ι'υππ ·:ι:5 Μπι π·.:::ιιορ Με πι ~πιΒιι: η':ιιι

π» ππκπ·ι ~πιΒιι:ι·ικ "ΜΝ ιτιπ.·ιιι ·:τι: ιΒ ιι·ι~ι

: εοφ ψ: Μπι ~πι'πιτ π» :νικ 'ι
ΜΜ

Ο..

ιι::ι ι:~Βιι :ιι:·ϊι πώ πιω πι ει·

ΜΗ:

:πι τι:: ι:

ΊΞ`Ξ'Σ "ΜΝ ῆΊ'ῖΠ 'δ Π) :Μπι ΠΪΞΗ
πω”
'ι-Δ

»ιό τη.: =~πι ππιιρ.: 1523027 ιιιιιιιιπι ::ι·ι·:

πιο Μια: πι· πι: :ια ι: απ» ι: πι;»

πω: ιό π··ι πι:: το ~':ι :νικ πιπ :ον ι:ππ

πιει: ῇτ.ιι οπι ιπ:·ι πιο ι:~ρπ Μ πιο Επι·

· #03 τπϋι.:::ι ·ι·ιπιππ :πω

η5ι::ι ~πικ 'οκ ~πιπι πι5:ϋ πει ι: ιιπιιι

'πινω ιι·ιι::ιιιΒι:·ι:οι ω” ν: :Μπι :να

κιι:ι:ιιεθ ποιοι ι:ι:ιιι:5 των: ·πι:.ιι ηι':ιπϋ

πιο ·.ιιι ::ι·πιι Βι‹ οι:: Π.ΎΜ Με ιι·ι:ιο·ιιιι:ι

:·Β°::π ηθππ ·πι':=ιν Μπι Φ 'σε π:·ιἔ· π'ο:ιε

παπα, ἱ ο ροινοπωπιιι ροόά:ιππο!ι πμ, πει

ειι·οιι Βπιοἰ. Απ: @πο ω πωπω Ει·πόπο, ι Ρο

ινοιιιι οόι%βοέοι ιπιιππο. Ι ιεεἰ:ιἰ ιπι πιιιω·ιπ- 258

πι· (οιιιι·:ιΙ:ι ιοιππ!) τ€εΚιι Μπι δπειι:ιΜι οπο

ιι·ἱε¦ω, π:ι Μπι πιω· ') ΜΜΕ, ει·π:ι Ν:ιπιιιιι,

πω, @Με ειι·οιο ιν καμπ ιπἰ οπό:ιπιο, ροει.·ι

ποινιΙ ποιπ·οιι·οιιιιο ρύιέιθ ι ΙιεΕ0ιπ πιοἱιπ πο

ιιι·6Ι:ι τποπο ι ρ:ιπ:ι. Ι ό:ιΙειπ πιιι ιιοιιι:ι π:ιπι·ο- επι

@η ποει:ιι·ι·ηΙοιπ Ποιο ι έι·ειιι·ει πει ινι·π:ιιιπ απ

πιοΒο ι «Μι 5080 πω, ι σο @Πο ιπιι πο ρο

ὸι·6ὶγ Μπι ροπ·το!ιπο. ΡοΜπἰεπι Ιεὶ οι! ειοΒιο .

οοππγ ιιροπιιπο!ι ιι-σιωπ Κο5ι:ιπιγπ)·, ρι·οει:ιο

8ο, Μπα ροεπιιισοιι·ι πιοιππ Μωβ !η·ό ποιποοπ)· εεε

πιο π·ει)·ιιιιιιοιπ, :ά ροΙππΙ πιο ει:ιπισ π:ι πώς]

εοπ ιν πιότειπ ρω πιό_ι ρποιιχικι. Ιροε2ειΠ

ρο8Ιππιοο ιπόι πο Κοειιιπη·πιτ, ἰ επιπ:ιΙ μπω

Ιπ·6!επι, ι οόόιιΙ ιπιι ριεπισ ιποιε ι ιιροιπἱιιο!‹

Μπι Ι Μπι πω ιπο8ο ροεϊειιΐιο:ι, Μ6η· ιι πιο

πιοΒο Ιπιι·ιπΙ ΜΜΜ εποέύ ιπἱεεἰπογ, ι·πποπι ι ρο

επιπιἱ ππειοἔο μπει, Μπι κοι·ποιηι.

δοι.ιιιοΒο (Μπι Μπι! ιπι πω, "Με ιΙο ‹Ι‹ιπι,

ι Μιε:ιπιο Μπι! ΜΜΜ πο «Μπι ιποιππ ρο

επιποοιι·ι, όπινεη πιιι Μ!. π· Μόι·)·πι ριε:ιΙ:275

«(ιι·οις:ι ιπιιιιόη ππιτπι ειπππι μπι πἰοἱιοερἰοοιπει,

ἰ π:ιι·οιι)· έχι:ιοο ιπἰς‹ὶη π:ιπιι επ ιν ινοΙπἱε, π

πποπο Με Βιιι·ιπιι·ο, ἰὶ @Πιο ιν ρειντιποπ οπι

ειιι·ιι ρι·ιοιι)·ό ιο πιοέπει.» Πε!γει:ιιι·8η 89 πιο

ποιπγόΙππ ποινιπς :ΒιιιπΙοιπ πι πυρ, ι Ιιοιιι- 280

Ιοπι πιοοπο ὶε πει εἰοινιι πιοιο πιο πινπέ:ιπο, ι

πιο ποη·πιοπο "από πιοπιι ὶειὸππἰοιπ. ι ρο

π·ιπιιεηΙ επι πιό] πιεροιι6ι. ι οιοι·ριοπι:ι ιιιοΙο

επι Μπιοεϊγ.

Ροτειιιι οιιοἱιιἰοιπ Πει πιό] πο ιιι·ύΙ:ι πιοεο Μι;;;

ρ:ιππ ροεπιό μια δει·ιιι:ι!επι, έινιιμο ι·πιπετο.

Ι Ζωσηιι επι ιππὶοιτἱε π Ιιι·ειοΙιι ιἱο ροειΙ:ι υπ

πι] ι ιιι·ειιιι ειιτ·Βο πο ΝειιΒιπ, ι ι:ιπιπιπ πο

') πω.

 



(ΣΗΑ$ ιιιι.ιιι. Ο!!

πω» πι: ο» Βιιτ·ι·:ιιο στ;» ·:

-ω -
'ι .Πι δ

πο» :·ιι:

τα πωπω η" πιο :τι :τι θα::

ι:ιι:ιιι η·ι·ιιπ:ιι ι:Ρ› π:π Θ Μ” ·ι·ιιιι πιο.:

η:ι·ι: το τι:: 'Μπι :ι···Β::τι ψ:: Θ» Με:

ι: ::ι Ντιπ Μι: ::·::·ι·τι 'σπιτι τ: Με

ειισιω·ι·.~ πι: ι"ιι:Β: Βιι :ιι θ» :ιιτιΒ·ι:~

: @Η ποιο τα αφτο ἔκ φωτ: πι:

Ξ'2'Τ5Ί

:οο

Ι

ιιΒ ι: :αν ΜΒ: τριι·..πι ι·ιιιθ:ι ποθ ;:ιι:τι

Μια πατώ ::ιππϋ Με ι·ιι::Β ι·ιι‹ι θ: ·ιιι·::

γκι θιιι·.ι·ι :ΜΒ ΜΜΜ ·ι·: τι:: επι: οι :ιι

.πιτ ·ι·:·πι :Μι ι:πιΒ: ι:.ιϋτ:ιι: ιιἔι ε:: ι:ι·ιι·ι

τω» ·τιθι·ι: κι» ιν:: πω:: ·πι·π τι: μ :

και:: :·: πι:: 'πι πι: @η ·π··:ιι ·πκε:·ι:

πιώ :τα Μπι ηθι:τι τινι τα ειρι:π 'πι

τοπ. και» ντι:: :τω Μπι: ·ιι:ι:ι ιπΒιι:ι

:πο :απο τι· ιιιι ·ι·ιικι:ι Βιι·:·ι ω» τικι:ι:ι

Η· επ ·πι·Β: τπ:ιιθιιιιι ·.:·:σ Π:ΤιΝΓι Μπι

ιι··::› απο να ει» ιιΒ ΜΒ πϋπι·ι ·:ιε·::

ι·οινιιιιιι:: πιο· ::ιιι :κι ηΒιιπ θ» :ιι που

:··ιιιι:τι :.··ι:ιι.ιτι πι πιιι·ι Μ» πο: ιι: ·ιρ·τι

Μι και :Μπι @το π:: 'σε :ποθ Με

.πει Θ: πιω να πι· ι;»·πι·ι ι:ιψι·ιιι:ι γι»

ι ιιι:ιτι :πρωι 'πιο ι·ιΒιι;ιι τιτι·τι ηιιι παπι

Ποπιιπισιιιι Ρο!. ΗΜ. πω. Ι.

Λι·ιιιειιιι, : Αι·ιιιοιιι] (ιο Βει·ά:ιιι, ιι :Μωαβ πιο

ιν:ιειοΒο Μιι]ιι. Μπι ρι·ιοει;ιΙοιιι ιιι6ινιό ι ιιοιι:]

ειιιιιγιιι, :ή 01ο ιιιιι!εειΙι ροεΙοιι·ἱο οι! ιιι·όΙει θε

ιιιιιἱιιιύιι·, :ι 2 ιιιιιιἰ ι]ινοώι ]ιι·ειο!ιιόιν: ]οι:ιιιοΒο

ἱιιιἰι] ιιιιιι· δική, :ι όι·ιι8]σ€ο πιει: Ποιοί Ιω·

Μ] ὸονι·ιο‹Ιιἱε¦ἱ ο πιο]ε] ιι·οεοε, Ροοιεεη!ι πιἰ9

ιιιόνι·ἱειο: όιι] ιιιιιπ ιινο]ο Μ!» οιΙιιιιπιγ ]ει Ισό

Ιοινι θι:·ΙιιιΙιιιι6ιι·, οτι μια: ιιι:ιοιιιιε!ι ιΠ:ι οιοΜε

οιΙοε:Ιο Πει ανά] τΙο ιΖωοιιιιω ιιιιι:ει:Βιι]ειο)·οιι

ιν Ιιι·ει]ιι ΙΙιιιι€τδιι '), ει οἱ ροειΙ:] Εφ ‹Ιο Βιιπι 9)

:ι ιι:ιιιιαιιΙ ιΙο Ιὶόἰἔιιτόνν, :ιὶ ι!ο]«Μο Μι ιιν6]

ιι°0ιΠιιε Ειναι] ΜΗ] ιι:ι τιιἱεε]εοο ροὶειιἰειιιο.

Του σο εστω ἰ τιει·Ιιἰ ρποιιΠιει, ι Ρτιειἰεω

ιιιιιιΜο ειιι·]ιοέοι, Μο Μ Με ιισηιιΠοιιι 8080

Μι ρι·ύὶιιο] οιιΙιιιηι, Ιοο2 ιΠει ιιι:ιόειιι]ιι Ρι·ειινάγ

ιιΙοιι·ιοι!πιιιιι ω, σε] Ιοἐ ιιιιι]τΙιι]ε Ω] ιιιἰο]εοο

“Μο ιν Μύι·οπι νν]Βιιιιι]οοιιι Ιιι·ειοΙει 8ινοβοι]τιο

Μοιισο ι Κι·ύιοειινο ιιἱεΡοἀΙοΒΙο ρτηέινἱοω ,

@Λο ιιι'α Μι πιο ιιςΜι:ι, ἰ Μια (ο!ιοχ) Με μι

ιιιι]ι: ιιιιι! ιιὶιιιἰ. Ο, εάχιι]·ιιι ννἱοιΙιι:ιἱ ὶει

Με ]ωι ιν ΜΜΜ, Ροι·ιιιοΠΒ]·ιιι ιιιο]:] 8οιιτιοέό,

ιιιο]ο ιιιειι·2]·1]· ι πιει ι·οιΜιι€, ριιέοιΙΙι]·πι Με]

μια @η ] ]ι:ιεύι·ιιι, Ι:ιιΙ]τ ἰ ιιιοι·ιιι, :ιὶΙ›]ιιιι

ριηεπο‹Π ιΙοιιι]ο]εσει @Λο 8ΜΜΒιι Κι·όιειιιιοΒο

ἰ ]ι:ιιι:ι. Ήιπι!ι]·ιιι οΒ!:!ιΙ:ιἰ ινιο!!ιοέύ ἰ ιιι:ι]σειιιι

]σιΞο, ειοιΠιε!ι:ι ]οΒο ΡοιΙιΙ:ιιι]·ο!ι,ει:ιτι άσε ]οΒο,

ἱ εριιιι6] ὶιιι·:ιο¦›ι|ιἱοἰι ιν]·ιιΙιοιὶούιι·. Α οΒιιι:2]·

ιι·ε2]· ινιιιΙΙιοέιϊ ιἱ εριιιιἱιιἰοέό ]οΒο, ::ι]:ιέιι]ειΙ]Βγ

002] τιιο]ι:, ἰ ι·οιι·ειι]οινιιΙ]Βγ Μι] πιο]ο νικ]

ιι·αιιοέι·ι, ιι ιι·ιιι·ἔἱ ιιιο]ο ι:ιιιι·ιιιιΜ]Ιιγ οιιιν:ιΙ:]

ιι·ειοοιιιιιοοτιοΒο , Μάη· ιιροιιοι·ιοτιγιιι δειεΙιί

εινα] ιιἱο οιιπιόιι·Π.

Αιοι·:ι2 ]οέιι Μ] Ιιι·όΙοινἱ ΡοιΙο1ι:ι ιιιινΖἔΙεμΙιιἱό

Ηιι€] εινοεο @οιοιιι:ι, ιΙο2ιινόΙ Μι] ιΙιιε2:ιιιιο]ει

ινουπ:ιο!ι τιι·]·οΙι ]ιοιν:ιὶ:ιπἱ:ι ιΙο2ιιιι(ιι, ι Μ] τοι

ΚΜ Ιι]ε:ιι·ποιιι σο η ιν Μο] εἰιιὶΒἱε, ει” περὶ

') ιι· ινςΒιποοιι. “ἡ ινιιυἱιοιΙιιἱοπ]ιιιειιἰο8ο ριιιιε!ιν2.

θ
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:ιι πει :ι·ι::· Ντιπ: ι: ι:Ρ πο ι:·:ιι:ιιι

πι: ι: ·: :ιιι ·:ιιιιι π:: :σι Μ;; :ι;ι:.

~ιι:ιιι ι:·:ριι :ο πιο ιιι: τικ ει”. ιι: μπι

ιιιιι·ιι·ιι·ιιιι:ι Μπι: Μ» ·ι·:::· ·π Μι: .:.: ·:

=η γι: πω: τα πι· :ιι 'ιιι π::

·.ιιι:·ιρ ιιι ι·ι:ιι στ::

'τιιτι :τα πιι:: :'::·ιι Η· ·: ι::ι:ιιπ

ΡΊιι::7ι πι:·π:ι ηιι: οι::

Η·::·:ι τινι:: οικω πιο ιιι Βιμ

:τι π ιθειιι:Η επι:: ιιι ιιι:Ρ

ιιι:: :πω :ι·:ι οι: ι:.:ι: ·ι·.:κ

πο.: κι: ἔν τιιιι:τι :νικ πι· «ιι

'ΠΣΚ πι :

φωσ

Με

τ

-` -ωι--ι-ι- Π._Π"·` μ.. ' ' ὰ

ιιιι ι-ι·

-πΝ`ΝΩΜ

"ι-.

πι:: πω:: ιι::·

·::·ι:ι

ι” στ::
ι-

ἶ¦Ϊ 7ῇΣ.ι

Βἔιωη··ἔ
. . .ι πι.

ΠΠ.ϊΌ ΠΠΣ
Η:: Θ: ι:οιιιι:ι πι;»

πι: θ:: ιιι··ιΒ ι:ρ:·ι Μινι: :ιι οι· οι:: πι»

:ιιιι·ι·ι οι:: Με: ιιιικι:·ι πω:: :ιι ιι:ιι

πιι:*:5 Μ:: ιι:: πιιι·πι Μινι ει: ιι:ι οι::

ιιι:: πιο ι:·ιιι: ι:Β ιι:: τι:: κι”

ο ΠΤ"ΓΣι ='Ί=ΤΠι πι: 'Σιθ :πιτ ι:·:ιι:ιρ.

'πιο ιι: ο"·θ:::ιι··ιιι: πινω στι. ·: :ι·ιιιιι

ι.ιι·ιιι ιιι ικι·ι:ιι θι:ι:ιθ ·: πι: πι» η:ι· ιι:ι

. .

τ:: Η: :να `: 'Ϊ ι·ι:ιι πό::
ι:·ι:ιι κ: :·:ι·:

ειιιι ειιιιιιιι ιιιτιιιιι οιιροιι·ιοιιέ , ιιιόι·:ιιιι· ιιιις

Με" ι ιη" οιιιιιιιοιιυιςο: ιιιυοιι ιιιι @ο άο

ιιιο8:ι ιιοιιιιιιιιιιο ιιιιιιιιι ηιοειιιισιιι ι 2ιτιιιιυιι ρο

ινοιιόιν Μαιο Μ, ιιι ειιι ιιι·ιιειιοι κι· οιιοιιι ιιιιοι- @ο

εσυ οειοιιιιιι.

Ριποιιιιιιιι·ιο ιι:ιει οροιι·ι:ιιιιιιι ιι:ιπι ὶ0 Ριου

ιιι:ιειιιοιι·ο ιι)·ιιι ιυιι ειι·ιικιιι:ι ιςύι·:ι δυιι·; :ι μι”

ω] πιο ιιι ιςύι·ιι $υιι· μι ιιιιιυιιιι ιιιι ιιι·:ιιιι ιι·

ιιιώι·ι·ιιι 8:ιιιι ιιι·20ιιι·ιι·ιι.

ω” ιι· ιιιιυιευιι ιι· ιιιιιι·υιιι ιιι·Ζοιιιιιιιιιο ιιτιι

ιιιιιιειιιιιιι, ιειοιιιιιι 2ιι·:ιιιι εις ιςιιιη Βιιιι·; πιο ι

ιιτιιι·τιιιιι ι·ιιιιιι0ιι ιιι·2υέιιιιιιιιι:ιιι 2ιικι:ιιι ιιιιιιι·πιι

ιιιι ι ι›ι”:ιιι:ιιι ειιι ω ιιιιιι, ω κιιιι, :ιὶ οειιιιιιι ιν

ιιι·:ιιιι Μάτι· ω” πιιιιιιυειιιιιι:ι. ιιιύιι·ιιι ιι:ιιιι ι:ι- :ι

ιιοὶ ιιιιιιιιι'ιι·πι· ι ιιιιικι ιιιιι·‹ιω ειιιιι·ι·ι·ιι, ιι: ιςιιι·

ι·ιιιιι ιυιιιιτ·;ο π ροιιιιιιιι ι‹·ιι ιιι·ποιιιειι·ιιιι·ειιι·:ι

οι.ςι'ιιεπιιιιι ιιγι·οιι ιιιιι· ιιι ιιι·ποέιιιιιοιι·:ιό ι ιιι

82υηύ, ιι ιι·οιειιο ι1ωιιιιωιι· ι·2ιιοιιο εις ιι:ι ιιιυιι

Ζ ινέι·ιοιιιιιέι·ι:ι, ιιοι·ιιιιιι·ιιιι ιιο ιιιειιιιιι μιιι-μ3

κιςιςι 2:ιιιοιιιι ι ιιιιιο ιιιειιιιι έιι·ιςιυ ι ιιιοιι·ιιιο επ

ιιιι ιιιοιιιιιι ειιι ιινιιιειιιιιι ιι ιιοινοιιιι ιι·οιιὶιι κιιι€,

πιο ω ιιιιοοιιιι ειι·ιιιι ιιιιυι·ιοιιι ιιιιι· ειιι ι·ιιιιο ι

ιν ιι·ιοι·πόι· ιν ι:ιειιιιιι ιιιοιιιιιι. Δια οι Ρο ιιιιι

Ηιιιι ιιι·ιιιιιιιιΒιι οι:ιειι π:ιροιιιιιιιιιι οοιιι ιο ιιι

Ιιι·ησηιιιι ιοΒο ιιι-ιιι, ει εις ινιιιειιιιιι ιιιοιιι:ι;

ιι·ειοι:ιιιοέ 2:ιοιιοιι·ιιι·:ιιι ω" 2ινιο2:ιι ρι·ιοιιιώιι,

σιιοι·ιπι πιο ιι·ιοιιιιιιιι ιιι:ιι·ιιιιιιι. Λι ιιιιιι:ιπι εις

ιιιιιὶ ιι· ιπ:ιοιιι, ιιιύι·)· οιιοιιιι ιιοιέιι ιιτητηιιι·

Θ!

ιιιμ;ο. οι] Πο ιιιειιιιιι ιι·ειοιιι, οιιιισηι' ιν ιιιιιι

ρυιιιιι ω:: 2ιιιιι·ιιι ιιι ιιιιιο ιιιιιιιιιιιι, ι σει ι0ιιο

οι:ιειι Ζιιο2ι::ιιέιιιι ιιι·κιιι εις ι ρο2ιιιιιιιιό·ιιι%ι

::ιιιοιιιι. ιιι ιιιιιιι οροιι·ιιιιιιιιι ιιιιει οιοοιιιο, ιιι ο

ιιιιιι οιι ιιινοιοιι ιιιοι3ιι·, ιι οι πισινα οιιιι:ιιιιιιοι

ειιοιι Ρωσιω ειι·ιιισιι ει'ιεισιι. ;

Λ ι·ι ιιινιιι ιιιι:ιοιι·ιο π ιιι·ιιιιι Ποιιιιιιιιιόιι·: ιιιιιι·

Βιιιιι ι ιιιιιι·ιιύ2οι, ιιιύι·η ειι9 Ροιιιςιι ρι·πι·κιιιιέ

ιιει πιο] ιιο ιιιιιιιι ιιιοις‹ι ι ιιιιιιτι, ιιιόνι·ιιι ιιιι: μι

ιιιιιι·ιιιιιιιιι Μι ιι:ιει;_,;ι

ιο

Όι ΕΤ

00
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σο::

:πω

δἶο

δω

θ.:
@ο

Βα

δθθ

Ξθὅ

Μο

·· π:: οι:: ψ:: πι::

πω:: ιι:οι μ:: :πι πιο: σο:: Μι:: :οι

:::π·:ι·ικ πι:: :και το:: Με: κι: :: :ι:ιπι

 

ιοπππιι "κα" ειο:ίοπιι Μ Μι ρι·ηΙιβ οιι πιο: ρο

ιι·ιοππ πιπ·ιιο!ιιιι, οιοιππιι)· πιει και, πιο ιιοΙοπι ππιιιιιιι

ΡΤΜ -ΠΠ527 ^.2972'6°2ι ιΒΕΚ ΤΩΝ ι:ΗΘ':2 ι::ιιιι:ι π ιιιιιιιτιπέι·ι, ιιπιπο ιι·οο: πιιιιι· Αιπιπ·:ιπιπ; ι π·2οΗ ίπο

ΗΜ ΜΒ Ε: °ιιΉ1°·2°Π Ή: :ΒΚ π:·ι::5 σοκ:: @οι ι Κι·πιιιι ιιΙ-(Ππ:ιωπ·, 2ο οι! ιν @πιο Κιόι:

πο:: ·πιριπ τι:: πιο: : ·ι·ιΒπιπιπ :μπιν ·ιιι::

πι:: ·ι::π·ι οι:: Μ:: :Μπι ψ:: τιν: του:

Μπι πιο:: :ο π:: :ο Μι:: πι:: :Με

ποθ:: η:: :οι κι: απ· πιο: οι:: οι:: '::π

::τι::ι ·ι::::ι:τι πι:: πο:: ::::ι:.·π Μ:: η·ι‹

ψ:: η:: :κι πο:: :ποπ ποπ:: οι: :ι:·

::::ππ: απ: ι:π·ιι·:ι: :ουκ πι:: κι: :πιο

πιο πρι:: στη :κι Μ:: :νι πω:: ··:· των

π:·ιι::ι::··τι :::ιι: Μπι: π: πιο οι πω::

:πιο πω: Θα: ·:ιππ‹': :ο κ: 'πιο ι=::·ι

ιπ:ι π··ιιιι: ··ιθι:τι τι:: ·ι: ::ι: Μ:: ο η::

το:: :Μο οι:: οι: ·: πιο: :Μπι :Με

. στ:: ::

επ: πο: κι: π:: Αντ:: ::οι:·ιι·ιιπ :::·ι·ιι·ι

:πιο :κι :::·ι::: πω: :πι έ· Μ:: :το ΜΗ πι::

:ισ τι :πι οι πι· Μπι:: πι:: ·ι·ι:τι πω:

ν:: :πρι σο:: :κι ιιι:τι:ι: Μ: :: :ο

οιι πι: πι:: τι:: απ:: :κι Μινι:: :το οι;

 

π ρειιι:ι, έο πιπ·η·ιιιποιοιοππι· πι)! οιι ιοοο 5ω!ιπ, π

ιΙοιππιιικιΙ οι! πιιιιι.ςιι Ροινιιὶιιιπἱεπ. Πειχε2ιιιν8η ω

ινιΜιιδοιπι Ιι‹ιΜ:ιιπούιν :ο ιιιιππ, ει” 8ο ιΙο πτπιππο

ρπ·2)·ιιτοιι·ιιιιιι!ι; :πιο οι: ιπποΙο2ό πιο ππιοὶοπιο.

Οιι·‹ιὶ κι ιι·ἰιιιΙ‹ιιπποέοἱιι ινπιπποοιιιΕπ :ο ππποι:π πιει

ιΜι·ι;ι, π ιιόηειαιΙοπππ οιιινιπέο. ΠιειιοΒο ω Ετο

Μι ππιπιποιεη ιΙο !πι·όιιιιπποΒο ἰ μπω, Ιιϊειοι:π

:ἔφη :ηη-ι ι;:··ηι:: π:ιο 8ο ππιιΠπο!ιοπ·πιποι Η” πιιο ιι·Ζὲς:ππ·ιΙΖπΙ πιπ·οϋπιι

ιπιιιιιι, π ΜΜΜ ιιοιπποέό ειιιιΙΖο ειι·οππιιπ ο καιει):

Πάοππι, οοιιιι!ινιοΚ !ιπ·ιιιιπ Ριου @τη οπο. Ζ πιπ

ιπποΒο μοιωΙοπιιιπ πιοοιιοιΜ ειιιπιπ? @Η ισα :Μιά

π·ηιιιι“? ]:ι!πιππι ειιοειιιιοπιι |σύΙοινιο "οιι ο!ιο3

ππιιιιο: πι· 2 ]ι·ιιιιι:ειι εποιοιιιπ, ιοιΙπιοι ι·οιιιιιι)·

ιιι·ύιιιινιπιπιει Βιιι!ιπυρ ι οιι· ει" Ρο οπου Μωσ

ιν:ιπιπιι ιιο Κι·ύποεΒιιπι ιιπ·ηοιποιιΖω:πΚ Ιοπιβιινγ

οπο] ιι πι:ιεπιι·ιπ ιππ·ιοιΠώιι· μι· @παο ιν 2ποπππι

ειι·ιπποι ισε!:ιιιτιιι“? Πιο: πιπι ω: Μι" π Με:

πιώ] ΜΜΜ, Μαι πω! ι·ιι2ι·πιπο!οέύ Ιινο8ο

Κι·ιπ]ιπ`? μι" ιΠιιι.ςοέύ ι ει‹ιπ·‹ι!ωέὐ ιι·μιπ“! @Μο

ινιιπ·‹ιινιπἰο π ππιἰιιεΙ:π`? οιι· ινιιιιιιι:πιπει Πιο @ποιο

εποπιιπο “η ιιΖμιιι:πι:ι“! π 'Με ιιιιιοππο 86%: Μπι

ινΙ:ιιιιιι“? μι: πω! Με 2Ιιπτιπιπει: ΜΜΜ ιιτοβιπ

ιιικιιυ|ι ι ιι·‹ι‹ΙΖύιν'? Νποοιι πιιιππιπ ιπποι,:ο ιιἰο ο!ιπ·ιιΖει

ω, ιι έιπιιοιππ Νιού ο πω): @ου ινοβιπιπ ω”

ιι:Ηύι.ς πιο ιπποΖιποέοιπιιιιπιπιιπὶΜ, ι οπιχοσηΕπ·όιεπ

ππιο:ςιι πιο Ιω πιειΕπ·ιειΙι!); οιι· οηιιιο πι)·Ι:ιππιιιιοΒο

ιν ππιιπ)·ππι οο!ιπ, @Κ @Πιο ι)·πιι, πω· :ο πιοποειι:εύ

πππππό$!ινι·ιππ ιιιιιιι έπι°ιοιοο;‹ι.

Ποιπποέ πιππ Ιοὶ Ρ:πιππο ο Μοιιιέοπ !πι·ιιιππ Πω

Μύπ·οππιἰ πι:ιππιπποε2, ιπιπποΒοέοι ΡοιιιιΙΜιν καιω

ππιιπ πιι"πιοτι, ι πι· πιο ω: ιΙεπιτειοοππιβ 0η· μπ

ιιἱο πιο! ππιιοπιιιιει ι:ιιι·ειο ιι·ειιιΠι·)· Κι·όποειινιι?

Μι Ιο2 οΙιιοἐιΙὶιπε: Με] οειἱχ'? απ· πω:: ιν Μειω



θ8

Μπι ει» :π πι: ιπιιιιι πιο ι:·ι:ει:: Μ: '

ιπι:π'πι:π :κι πππι :ι :πρ ην:: ποπ

:αν :Μπι πι:Βι:ι:π ιι:ι π::·π ιπιι πω:

πιο πι: αν :τι πι:ι πι:: ντιπ ι·πι:~:ι:

ιι:ι ιιιπ°ιπ: τ: ιπ:ἔ~ι:ι: *πι πω: οπο:

πι::ϋπ ιπ:ι: :π°ι:ιι θα :Νο παω:

Μινι ·ιΒι::ι :Με ιιπι: 'πιο πι:Βιππ :ιτπι:.

Θ: η:: και πι:: πι:ι Μ:: πι::

: Μπι: επι πι:: πινει επι: νικ

Μ

υ
0

Ι- .

. .

Ι:?'Ό ="Ξ”ΤΤΒ

ιι:: *που ιιπι·ι :Θεα πι:: .ι:·ιπι:ιι ιι:ι:.ι

:πιιιι: Η: πι:: π» ιι πια επιπι: ι·ι·π :τι

π:: :τι Θ:: πι:: Μπι πιπιι: π:: ντιπ

απ:: Μπι :ι:ι: οι:: π: ·ι:.·ι Ρ:ι

τι: 'πρ πρ ι: :Μπι πι:ιιι π·π η:

: ιι·ιι:ιπ π: πιο: π:

::··ιιιη

.

Πἔ?Π:

'ἘΣΊΠ`

επ ·::ι··ιιπϋ :πιω πιο: Μπι:: παρ: ·ιιπι

να να πιιι'ιππ γρ ιι:ιπ Β :ι ::θειιπΙ:·ιιι:ιι:ιε ω: ·::·ι: ιι::ι πι:: πι:: πι

θ: πειιππΒ πιπει:π π'υπιπ

πι: ι:πιπ Θ.: π:: ππϋ 'πιω π::·ιιι πιο

π·ι::.ι πιο: πι: :Με :πι-ι πω: 'πι :πωπω

πΒιι: :υπ πω: ·ι·ι:ι π:.ιπι: π:: πω:: να

π» 'τοϋ πι·π π: ι:: :πι:ιιι: απ: πιώ πιο

: ιπιι: ·ι:ι ι·ι‹ ι.::Ρι πο::

Π`ΣΓΊΤΞ

.

π: :πει πω: :ιι

ΣΗ Ώ)'Ί

έ‹·ἱ ιι·ι·ειι)·, ι ση· ριοι·ινοιιιι ιιιιεειΙωήσε ιοΙι μπο

ι·ΙιοιΙι:ι ιιιι ιιι·ιιοΙιοΙαι ιι·ι:ιι·ι?? ση· Μπι ειιιιΙ2ιει

εινόι ΜΙ? ΙιιιιιιοΜιιιιοιι·ιιοέ ει:ιιιιόιι? ιιιΙι Μις

παπι «Ισ ιΙιιιιιιι Ιιοὶο;.ς‹ι? ι Μόι·)·ιιι ιιιιι·ο0Ιοιιι

ιιιι·ι)·επ ινοιιις? ι και· εοΙιοιιι σηιιιιοέυι ιτοιοιι- 403

ιιο Ιιι·ποι·ιιιι·ιι`? μια.: πει Ι‹ι·ιιιο ι ιι:ιι·οιΙι οέι·ιιιιιιιο?

μισο Με ι0ιιιιμ·Ιι μι ι ‹Ιι·ιι:;ι‹·Ιι ιι:ιιιιιειιιι?

μια: ιιιιιοιι:ι ιιιιιιπι ιιιιιιιιιιπη·0Ιι οιΙ Βιιι·ειιτι,

ΙΙιιι·ιιιιιι ι Ι$ιιΙι-:ιΙ-ΛΙιιι:ιΙι? .ΙειΙιιιιι εΙιτιεοΙιοτιι

ιιι·ιι·Ιιχινιιιιι Ιιιιιιι·ι· «Ισ Ιιι·ιιιώιν Ι‹ι·όΙει ιιιοΒο ιρ:ι- 410

Μ? ιΙο Ιιι·όΙύιν ιιιιιιοιι·ιιΤο μπαι ιιιιιι? μια: ιοιι

ιιιιιιιιι:ι? ι ι:ιΙι ιΙΙιι;ιι Ιιιιέιιιι : ιιιοΙι ιιιιιιοινιιΙ? ι

ιιιιιιιιι ιπ:η·Ιιιοιιι ι·οιιιιιιιιιιι0ιιι?

Ζιι ιιι:ικιι ιιιιπηι·Ιι ιιι·2υιΙΙ«ιιι· ιιι·ηιι)°Ι ιιο Με

ιιιπὶ ιιι·ιιυΙεΙιι, ινιι·Ιι·ο ιιιπιΙι·ι·; εισηι·ιΙ οτι ψ.

ιιιιι·ΙιωΙ20ιιιι·ιιι ηιοικοιι·ιιι:ι Ι)ιιιι, ι ινιινιύιΙΙι·ύιΙ

8ιι°ιιι ιιὶ ω! ΙΙ:ιιιιι ειπαΙιιΙιόΙιτιιι·ι·μο. δ'ΐι·ι·ιιιιιΙ εις

ι·πιπιιι ιεΙάειιιιιιυ, ιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιι ικηεΙΙιιυ Γιο

α)! ιι·ιιιι)·Ιιιι έιιιιιιι·ιιι, ιιιιο ιιιοιιιιιιιοιιι πιο ιιιο

Ιιχ-Ιιι; ιι Μι· ιι·ι·Ι‹Ι:ι‹Ι:ιΙ ρι·ιιινο Μάο. ιιι·)·ΙιΙ πιιι- 420

ιιιιτιό Με: ΙίτιιιοΙ ει·ιι Ιιοιιιιι:ι ιιιιιιΙ ροειιιιιιο :πει

ιιοπιιομιι, Ιου ι ιιει διοι20ειιι, ιι ω” π "κι ΒοΒιι.

ΙΙιιι·:ιε2:ιιιι @ποιο ο ιυιΙιιο ιιιιιι:ι ιιιι·ι;ιι, :ιΙιιι

ιιιι ιΙοιιιύ$Ι, εικιιΙι μι ιι Νοε μι: ινιιιιιιιιιΙ·ι:ι

ιι·υιιιι·:ι εις Ιωιιτ·ιι ι·ιιι·Ιιιιιιι· ι:ιιιΙ6ιι·, Ιιι6ι·ιτΙι οιΙ Η::

πω Ιω ο02ι·Ιιιιιοιιιι, α ιιιυινοΙι ιιο ιιιοινιιΙι ι ι

κι·)·ι€τιιιιιιι:ι ιΙο ιημιι:ιιιιιι ιν€ι‹Ιι·ιιι:ι‹·. Ν: οι:οιιι

0ριοι·:ι Μ) Πι ιιιιιιιι0ι:ι, 0οΙιχιιιοΒιιιιι)·ιι ιιιιΙιι·20

Ριοιιιοιιι ‹ΙΙιι 002ιΙΙιΙΙι21°1'Β'0 πει ιιιοΙι'? θ! σκιά

ιιιο:ςπ ινειι·ηιιιιιό πιει ςιιΙ Ισ: :κι εροιιιιιιοτιι0450

2Ιιιιιιυιιιιι ιι:ιιειιιιιιι:ιΙειοι ιιτιειοι έινιιιιι·ιιι, ι πιει

ερ‹ιιιιιιιοιιιο @Οι (το μπαι ει:ιΙ›Ι:ιιιιι ιιοΙιο

ιιιιιο πριοτισιιι ιν οι:ςιιιιι ΙιιΙι ιν ινιιιΙΖιο ιιιοιιςΙι,

:ι @ΙΜ ιιιοιινιυιιι ιιοΖωιειΙο. Βιι·πι:οιιι ι ιι·ι·εο

Μέσι ροειΙι$ιιι)· ιι:ι κι·)·Βιι:ιιιιο, ι πιο ιι·ιοιιιγ σο .Με

ο(Ιροινιοτιιιού πω, Ια(ιι·η πω: Ιιοιιιεϋιιιιιιο

ιιιόινιιι: ΙωὶιΙγ ιισιι·όιΙ πιο εινόι ιιιιιιΙιοΙννιεΙι Μπι,



ΟΗΛΒΠΑ.ΙΑ. θ!)

:μοι ψ:: τινι π:: :ιι ω:: τω::

“ΜΜΜ τα: ω:: πιο: πω:: ι·:ι·ι·ι :·ιι ι:ι:Βιο

π: ·:ι·ιιι ΜΒ:: ·πι·ιι π: ::·:ιτιι·ιι πω:

·: : Αν: ΜΜΜ: οι:: ι:ι ~ι:ι Η: πω::

π:: 'τιιιπ·σ~ ~π:ιι ·: :τι ι:ι·ι':ι:: π:: πω:

ι·ι:ϋι:ι:ι :·: που: κ:: Η:: π:: π:: κ:

ιιιι·:··πι :Μέι ψ:: ι:;ι·ιιι ν: θα:: :που

·π:τσ~: ιθι: :ι·ι·ι:ιι: κ: πι:: :·ιιιι ·ι:: Με::

:::':·ι: πω: `: ο:: των: @κι τι:: :ιι :::::

·::·:ισθιιι πω: Η:: :επι πι:: ·ι:: :::κι

'::ιι τι:: π:: Μ:: τ:: ·τι~:· :πιο τι τι::

ιιο απ:: ιτι·ιι::ι πωσ::

ιι::

:: Μι τι:: π:: ι:: μι ·: Μ· τι:: ·:

·: Τ: ψαρι: κ: γι:: :κι π·ιι·ι: πι:: ·::

ιιιιι ἡ:: τινι θ:: τ:: :": ι·ιι::ι ώ. :ιι

π:: πιο: πω:: Μ:: :·ιιιιτ:ι π:: πω::

ΗΜ:: τ:: ·::::ι·π η·ιι πι:: :: μι:: κ::

:κι ποπ:: π:: ι:: :κι ι::· :τι

·
π: π:: Μ:: π:: :ι:: ἡ:: Θ::ι ι ω"

ω: ·::ι::: και

γ::

:-π

ο Ϊ..

ι

πιο:: ιι::::ι ιυ·ιιθι π: Τσι:: στ:: :: Η::

τι:: ν:: κι: πιά:: Θ: :ν:ι·η··τιι·ι ε:: ::

πο π Ε·ιι::·ι ::

:ιη Με Με:: πιο τι: :Μπι ιιιιιιεΒο ω»! ινιιιιι

πω: Επι] ρι·ηροπιιιιιιιο.

Οινοὶ @ιι "πιο τὶοειἰιι Μιά ο !ιι·ύιιι ιιιοἱπι

ιριιιιιι, ο ιιοιςὶιιοιιι ιιι·όιυειινιο ιοἔο. ι Ιιοιιιιισιι

κ·ι·οιειιιιο!ι , ιιΜιι·ιοιι)·, ροιιιιιοειιιιτι Βδοινι:, ι|ιιοιι

πιό] οὲχιι·Η ειι€, ι ιι·ιιιιοοιιΠιι Μ: ιιιοιοι·ιμο. Χτύ

Ιοειινο ινιιιο μι:: ιιιο;;ο @Μια άο:Μιειτιιπι πι:

Μ· πιιι·ιιιι οι!ροιι·ιοι!ιι:ι. [ΜΒΜ ΒόΒ Μη ει: κι

ιι·ιιιιιοιιιοέό ερι·ιιιιιι2ιϊιι, Μ: ιν πιο] ΜΙ: Με::

ροοιεο!ιιι , ἰ Νο;οειιιινιοιι "Μάι ΜΜΜ Βόε Μπι

οι", ἐο πιο ιοειιινι·ἰιι Με Μ:: ιι·ιιΒιιιινοχ, Μ::

5ιι·ιιιΠ:ι ι ι·ιιιιιιι ιι·ρο!ιο!οιιιιι ιιι··.ιοΜιιεπι. Νιεοιι

Ζι·ιιι Κιόι ι Ραπ ιιιιετ πιει νι·ιο!ιι! Ρ)·ιιι!!ηιιι μπει

ιιιτ:Ηο ιοειι·πι ο ιιιοΜ6ι·ε ι·ιοοη, πιο Μι: ει:

ιιιιιιιιι 8ο πιο οιιι·ιιιι! Μι «Μι Ρ)·ιειιιιιιπιι, Μι

ιιιἐ ι Μι "Μις, ἱὶ πι ιιιιὶο ιιιόινΠοιιι. ΡΙ'0829

ιιιιιιιι ιιιι·δο Πω [πιω ιιιι ιυεο :ιι Πε, !ιο Ροινο

ι!υιιι Μι ιΠιιΒιοΒιι ιιιόιι·ιοιιισ Μ! πιό] Βοι·ιιογ

Μ! ι ιςειιιιιιι:ι. Ζι·υει:1:ι, ιιιιι·|ιιιι 1058 πευιει,

ιιιιιιυιιιιι ι: οι!οινιο!ιοινι Μ:ιιιιιύ, Η Βιώσ

ω Ριτοβιιοιιιύ.

Ορι·ιιι·ι ιοΒο ιι·ιειιΙοιιιο ιιιιιιιι ιιιοπιιι, έ: ιη·

Βιιιιιιἱυσ ιιιο ριιειιιιιιι ιιιιιιιιι, ιι ωφωι ιιι:ιάτο

έυι. δει πιω εΙιιιςιι οιινοι·:Ηοιιι σα: έι·ιΜ πιο

ινοΙι ι φάει: ιιιιιιι·ιιιι ιιιιιι·ιι Μέι! ι μπι πιό]

ρι·ιυιιιισηιθ ι·ιιση Ρι·ιοιι·ιιιισιιιι: :Με μασ: ειιιοιιι

ιιοιιτού ι Ιιιε!ιιιιι·οέό. Βοι ιν:ιιριοιιι:ι ιιιιιιιεκτι οι

μι, μια: Μι: ιιιι·μ·ιιιιο ιιι·ύΙόιν ιιτι1οιειιιτ:ιι

κι· ιιιειιιιιιι Ιιειόιν ι κη·Ρι·ιιιι·ιιιιιιιι ροεοΜιν, πιο:

ω] ιι·υ‹Πιιιὸ· ιιοιιι·οοι ι ι·οειτορτιοέσι 5ινοιοι

ιιορι·εικνιό ιν Μ] ιιιιοι·ιο :Με ειιιοΒο ιιοιιχι.ιιοιιι:ι.

`νιοΙΚιο Ιιιιιδοειιιιι·ιοήειιι·ο ιιι·όιοιι·ι ι ρ:ιτιιι

ιιιοιιιιι, ιοΒιιρο1οιιιειιι·ιι ι ιιοιτιοινι ι ιι·οιιοινι

ιιιιινιοιιι! Ο” @ιι όιιιΒιιιτιι·ιιΙο Δω ιοΒο, ι ι!τιι

ιοΒο ιιιιωι τι: !ιτόΙοειινιο έι·ύιΙ Ιιιι·ιιοιιι!



?θ

ιι:ι:ιιι·ιπ ·ι':ι:τι ηι:ιι Μι:: τα"

Μ: ι: πι:: ι: Μ» :κι Μ:: :ι :οι

:Μια τι:: ιν:: ::::πι πι:: πω: ι·ι:ει:τι

·ιι:ιδιιι: :ριι····ι πι:: ·ι:.ι:ι::ι η:.ιι: ιιι'πιι ει::

ηιιιι:ι·ιι τι:: Μ: :τα ι: ι:ι·ιι:·.:ι γι:: γιιιι:

:πι :ι:ιι·ιιπ:·ιι :Με :ιριι ·ι:ιι:: πι: «πιο

πω:: η:: πι:: ηΒιι:τι ιι:: ιιιι:ι·ιι 'κι π::

:ιι πω: πι:: ιι·ιι·ι:: π: ιΒ 'πιο πι:: ιιιΒι·ι:ι

:ιι:'ιι:π Θ: Μπι γιιιτι θ:: ιιιι:ἔιιι ει:: ιιο::

ι·ι:οιι αντι:: ΜΒ Μ::·υ.ιικρ ιιπιθ·ιι· ·Βι'ικ

ι:ι:ι:ι: απ:: π:: π:: ι:ι·ι·ιι::: τιιι:ιιιτι ει::

ι·ιέρ:ι · ι: :·:·ι:κι: :πιο ιοΒι οι:: Μ»

φαι ι;ι:ιιι··ι ι:·τιι::ι:ι: :ι::ιτι τιιιι:κ ·ιιιιιι:5

το πι:: θα: πιω :πιο Τ:: :να πι::

ι··ι:ιι·ιι :κκ :αν τι:: πι: πυρ: πι: πι::

:·»ιιιιω πιο οι:ιθιιι::ιι ι:·ιιι:·:: πιο ι:ι·ιιπι

Μ:: :πιω ἔκ τω:: κ:: ι:ι·ιι :κι Μ:

πω: πι:: ·ιι:·ι:πιι· :παπι πρι: ι·.:ἔ~ιι ι::

π:: ιιιιιιιτι: πι:: πω: ι:ιι·:τιι ν:: :ι::

πιο:: εφ: Μινι: γ» ι: απ: :ι·ιι:ιιι πω::

:κι πιο πι: ·ι:·ι: Μ:: :πιο Μ: πώ::

ι:ι·ι:ικτιι:·:: :ι':τιιιιι·ι: ι π: πω: :Β πω::

πιο:: ει:: Μπι ι·ιιιιι:: Μου:: Τα ι: οι:

. π:ἔιιιι:ι

Α 010 οιιι>οινιΕυΖ .1ι52ιιΕΑ, κ1ιύω.

Φοωιιιιιτ.

Πο Μι Πιιιιεώιιιι, ιιιιοισιτιι!αι ινι·Βιιιιή

Μινι, @πιει ΜΜΜ, ε)·ιιιι Μη, διιίιιτειιοηΒιι

ού Με ιιΕοοιι:ιτιοΒο ε ι›οιν:ιὶ:ιιι‹:εο. [Μία

όειιιιι:ιιιι οφ ὶο άοε2Ιο Με Ιιἱεπιο ιιι·ιιιο επι

τιοινιιο μια:: πια: ΜΒΜ δειι66Ιιιι, ε)·ιιιι Παι

ιειι·ει, 2 Βι·ει]ιι Νιειιισει: ιιτιοεηΙοιτι ει: πισω, ι

ιιι·:ιιιοιι·:ιΒι Με: τοειι·οιιιιοέύ ιιι·οι:ι ι ιιιιιι!ι:ι. Ι

ιιιιι!ιι2Ιοιτι ιν Ριειιιιο $ινο]οιιι οριε Μαιο ιινοΗο,

@ευ ιΠιι80έό ἱ ε2ετο!ιοέύ; ι ροώιοάιοιιιο ΑΜ

:ι!-Βιιιιιιιιιιι:ι, καιω Ρειιιιι]:ιοοΒο :και Μπι, πεο

ι!τιοέύ ἱ ερ:ιιιΜοέό ιοΒο, ιιιιΙι ιι Ροιτιοο:ι Ιιοἑει

2ιιινοιιιιι·ιιΙ Ετσι:: ννεώιοι!ιιιο, :ή Μ: ι·οΖΙι:Βἔοιὶ

Βἰιιε ιιο!ιΞει 10ιςο ρ:ιήειιν:ι Ρο ΜΗ] ιιοιιιι, ι πι

€τινιιέ)ι!ι εἱ9 ινεη·εο)· Κι·ύΙοινιο. (ιιΜιχ Βι·Ιἱ ιιο

εἱοινἰο ΚοεωιιΕμιχ πιο οιιοινιοιΙ:ιοΙι ενιιιιιοιιιι

τοι!ιιιτιι Μ·ιιιι ιιιι:20Βο ι Μι ι·νιτιιιιιιιιι, ιιιἰυΠ

Μέσω ω :ιι Ηιιτιιειιι·ο, ι πιο Μοι·η!ιιηέι:ιο

Μπα. Ζι‹ἱιιε2 ει” οι άοιιιοέ6 ο ρι·:ιινι!ιιυ τω

οη, ο Κι·ει]ιι ἱ Ιιου!ιοιιιοιιιιι πωπω, @Μπι :ρο

εο!ιοιτι ρι·ιτοιΠωινιο ιιιιεἰ ρι·ιχιιιιι πιεση ἱιὺιιοἰ

εΙιἱ, @Κ ΒόΒ ιιιιι·οι·η·Ι' σε” Μπα, :ι ιντοΒόνν

ιιιιεηυ!ι ι·οιρι·οεη·Ι'. Ρι·ιιι;ιιιοει Μάι: ινἰυτἰιἱυό

τοπιιι:ιι· Κι·:ι_ιιι ιιιιειιιι;ο, ιυιέςιι ειοι·οΒοέύ ι ιΠιι

80%, ι ρω ιιιιτοόγ Με οιιιοιιιιιι; Κιότο :Μάι

ει! π ιιιιιιιι .ιν ροΚοιιι, ει Μόι·ο ιν νοιιιἱο; :ΜΗ

Με Βιιιιιη πιοΠιιινιι, Μη ροεἰοινἱο Με ρτη

»με ιιο ιι·ιιειοΒο Βι·ιιιιι Μ: ιιοπιτποιιἰιι άτοιεςιοι;ο

ιερειιιιιι!οιι;ο οΙι!ιοειι Ετό!» ινιιειυἔο, Μό” εμπι

Μειι!ιινοέειιι ειναι: ι ινιοτονι·οπι Ιιο5ίειροινιι

ιιἱοιιι εποιοιιι ειπα: κι·5ηιιιΜοιι Μι εοΒιο επιε

κνει!ιι. (ΜΥ Γιοινιοιιι ιι:ιι·οάγ Μινι: ἑο Με ιω

ε!ει ιιἰοιιιιιει πιιήεοιι πει ιιοιιιι ιν Μι3τοπιιιγ ΜΙ

ιιιοροό!ο8Έγ ι Με! Ιιτό!οεινιιο, Μάι, νι·ιιιτιοιιιοέό

Οι

Π)

Η

δ!!



οιιι>οινικιιέ ιόιει·ιι. 'Η

ιο

:Ειπα ,. ::ππ·ι:π θ» ·πι·π:πα·ι ι:::·π·:ν: π:::ιιπ

η:πτ::ι·ι: :π·ι·πι:π.·πιη:::::τπ πι:: π:::: Φωτο

ω: ::':·.ν η':π.: απ: πιω: ο :π π»

πώ: π::·::π ι·ππ··:ιι πππτππ:ιι π:: τη π::π π:·ϋιι

πω'. :τα πι:: τι:: :πια

:ΝΝ ::τ:π π:·τππ:ιι γ: πρ:: π: τ:: :επι

ππ·ιιπ:π Μπι πιο: ·ι:::: :Με πω:: πο·

πι:: :πο π:ιπ.πιι ·: :π π:π·π:ιι 12.19 ππ·ιιπ κατ:

να:: :: σου: :τα π:·:·π:π π:: ππ:πππτι ·::;:π

ιιοππ:ιιππ .τι π:: ππΘιιπ :·:: :που ππ:π:πτπ: πω·

ν:: τ:: τ: ιι.π·ιπ Η:: π·:πιι π» 2.·π:::·π τι·

: ΤπΝΟ

-π
-.

.
π τ:: π:: τ::.π

55

ιοπ·π:::·:.· Μπι :πιο ντα: ω: π:: ·::π: π;»

πππ::π π: τι:: πο: η":::π π:: ν:: :πιο

:π:›:π πι: ι:·π:π::·π :·:π υπ: :» και:: πω:

π: ::·πιπιι π:ππ~π π·ιπ:ππ::πιι ππι·ππππ :του 'πιο

:τι κι: :να το κ:: πω:: Μ:: πω.: :πππ:.πιππο

σε π·:π··π π"::2::::ρθ :π·:π:ρπ κ:: ·ι·ι: Θ: :::πτι

π:: π:: :πππ·ι ππ:.ιπ: :·ππ··πιιπ :επι :ιι π:ππππ:

·ι·π π::π·π π:··ιι ππτι ω": ππ:τπ :πιο ππ·ιιι π::

:::·.:·πιιπ :·π::πρπ Μπι: π:: Θ:: πω: ::τπΒιι

π: πι:: πι:: Β:: πι:π·ιπ πω: ππ: πππ αν::

το η:Βιι πω:: Ή ·· πιι'υπ: π: πιο :π':ι·ι: πιο::

πω:: :οτι ητπ:ππιππ -,πει: τα ·. :που πω:

ππ:πποιιπ Μπι ηπι:π π» που:: :πππιιιπ π·ι·π::ιππ

ω·
Μι

Μπι ρι·ηιιιοΗ:ιιη ιπ:ιε!ιιιιιιι ΜΜΜ ροὶι·ιειι:

ΜΙΒ” ιι:ι εοι·οιι ροΚπιιρἱ0ιιι, ει ιιειιι Μι πυροδ

ιιιδιιιχ Μ: οιιΜιδιιι·ιιιιιΒιι ιι·ου2ιιιτιι Μι, Μό

νη· ιιιι ιιιύπινις: ὶιι πιο πω” Με επιιιιιιιιιι ιν Μύ

ι·)·τιιΒιι ιιιἱε!ι Μ! ιιιομιιι!ιοιβι ι !ιι·ό!ωιινο.

0ι!ροινιιιιΙειιιηι ιπτιι:ιτ ιι:ι ριιπιιιο 1ινοιο Κιόι:

ιι:ιει ιιι·ιιιΙοιι·Μο, Κοιυιιιο ΚΜιιοΒιι μιιιιιιιιι ιιι·ι:ιςο

ιιοι)·Κοιειι·. Το 0ο ηιοπιιιι:ιει ο !ιτειιιι ω·οιωι

Ρ‹ιιιΙιοιΙιοιιἰιι Μάιο πω! Μπι Ρ:ιιιιιιιιοο8ο, Ιιιι·ιο

ιιιιηιιιιἐ ιΙ:ιιι·ιιιοι ννιιιιιοιτιο: ιι!!ιοικιιιιιι ιπποει

Κιιινιο Με ριεχιι·ιι!ι ιιο επισιιιο ρτη]:ιοιοι

Μάο ΠΜΣ, ι ΙιιΚοινο ιιι·ει·ιπιιοιι·ιιιιι Μ: ιι·πιιειγι:ιι

:ιπ·|ιιιι·πιο!ι, ι ινιοιιπει ο Μπι ΜΜΜ: “πι” ιιι·ειιιι

ιιιιειοΒο. Πιιοοιιιχ ιο εισειιιιιιι , @Με ω!!

επι ιιιιεηο!ι ρι·ιοιΙΙιύνν, οιΙιιοινιέ ι ποιπι:ιικιό

πι· Ιιιιέοιέιιιο Με ιι:ιεησιι (πω. Ριιιιει ιν

ριετιιιι: 1ννοιοπι ι ]:ιδιιοΒο ι·οιιιι ι ροιιοΙοιιιιι ιο

εΕεέιιι)·“? Οινοέ ΜΜΕ, Η ροώιοιιιιιιιι· οι! 5)·

ιιύιν διιΐοιοινπι·ιι, τιιιιιιιοινιι·ιο πιό οι! μπιν

ΤοΒιιι·πιχ. Ζιιιιιιιιιιο ει: Βοινιοιιι πι· κιι:ΒιιοΙι το

ι]οιν)·οιι τι:ιεηοιι ρι·ιοιΙ|ιόιι· ὶο ΤοΒιιι·ιιι:ι πιιειἱ

@ούν ι|2ιοειιμ·ιιι, :ι Μο κι Μι ιιτιιοιι:ι: Αειιοι·,

'Πω, Πιι·ιιι·, Π8ἱιι, Μαι! , Τιιι·ιιει, ί)!ιιιιιιι·, δει

τιιιι·, Βιι!8:ιι·, Βιιινιι·.

Μι, ποειοέιπιγ 2ιιιιι:οι ί)!ι:πιιιιι·:ι, Μ6η· ω! :ιό

ιιιιη·ιιι. Ζειριειιιιο @εμ ἐι: επι πο;έο οιτιει'ιιι· @Η

ΙιοιΙιει ρι·ιοιΙΜιν ΜΜΜ Μτάιο πιιιιιι, πι πιει]

έινι€·ιεη (ΙΜ Πτι πωσ ι ροι.989, ι ιοοη!ι ιι·οιιι:σ

ι ινιι:Ιιι ιιιιιοιὶπιπιϊ Χιώτη ΜΗ πιοοιπιεπεη·

πιι οιὶ Μάι, :ι επι μοιτιοαι Βοὶιι ιιιγριἑὸιἱὶι

Μι, ἱ οΒιι:ιι Μι Ετσι, ι.ειιιιοι :από ιιοιυΚιι]ειο, έοἱ

Βιιιπἱ ΜΗ ιν ιιοιοοιου ιιἐ ιΙο «ωιιω Μπι Βυ

ιιπιπιι, @Με Μιὰ ιιιιεει!ωι:ι Ρο όιιωιιού, νι·Ι›Ιἰ

ε!ιοέοι Κοειωπη·τιπ·; :ι (Πι:ιπιι·οιι·ιο οἱιῇςπἱἰ Μι

Μπι. Ρο ιιιιιαιιιι·τιι ρποοιιιΒιι απο ΡοινεΕ:ι|

ιιιἰιμΙηιιἱιιιι Μι, ιιιιιοπιιοπι Βιιι:ιτι, πιιιἐ ιιιιμΙι·γ,

Βο]:ιι·ν ω Βοις:ι, ι υ:ιιυπι ευι·οοπι ιιΐιιοέό ννιιἱπι



'Ώ ουι>οινιι:ι:έ

_ων`>,

ΗΜ:: :ρ:: ιι.. π:: ::·: τ:: :: ι::

::·ι·::ι: :::::ι πι:: τ:: ::·ι : πι:: ς:: ·τι τ::

:::: ::ι: ·: ::::·ι :·:·:ι:: :: ·τι·::: ::::: τι:

και μι:: Μ:: :ο π:: :τη ν:: η:: Θ::

::·ι η:: ::::: :.·ι::·::ι :::::: ::::ι::ι ::ι

πω:: :::·ι: πο:: πι:: Ν:: ::::: ::::: π::

::::: Ν:: πιο:: ::ιι::· :: ::·ιι::: τη:: :Β

::: οι: ο:: :τι π:: η:: ::: π: ω::

::: ::: :·:::: :τι :τι:::: :: :: `: π:: · ::

:τι:·:· Μ:: π: ::::·ι:': τι. :π απ: :'::::ι::

ν:: ::~ι ::ι::: π:: :"::::: σ:: :: π:: ω::

---Ή

ι'.::::: π:: ιι: α:: ::::: Μ::

ε:: π:: :::: :: π:: ::::.:: ν:: Θ: τ:

:'::ρ:::::: :.:::::: Δ:: Μ:: :::::π ἔ~: ι::

πι:: ::::: Τ:: τ::

Η:: Νεο:: ·: :ι:: :::::: ν::

::·ι · π:: π.: πι:: :::::::: :Β ::::·.

:Β :·:: ::::'::: :·:·:::: τ: :::: Ντ:: π::

:::: :::::: π::

γ:: :: :: οι:: :·'::·τι :: ::: τι:: ::::ι

:ι·ιι:· :::ι:: ::::ι.:::: ':·°·:::: :·:: Θ:: γ·

ι·ιι:::: ·: :Β γι:: στο::

:::: τ:: :::: :τι π:: η:: Θ:: ν::

::4:: :::::: ι:: πρ:: :Ρο π: Θ:: ::::::·

π:: τ:: ι:::::: :::: :::·: τι:: :::ι··ι: Μ:

::·:::: απ: π· π::::: :::::πι ι::::·ι π::

ι·ι::::::::::·::: ::::::::::ι Β:: .::ι :::::::

::·: ι:::..:· :: π: ω: :: σ:: :':::

. :·ι::ρι

:ΜΗ

.

:::::

Μ: : :······
ω ε

..-ιω Ρ

.
-.- ····::ει:

"ο - ι

:ΤΩ-Α :ΣΣΣ

.
ΡΠ·"Β Ώ) ΠΙΩ? ΞΠΉ β":

ωωΜ
`Γυ"· : :κι Φ

Μι.:

--
ΙΟ::

ΒΤ2Τ3

ιιο:ϊ;ιιι:ι::ισ:·, ι ιη·ρςιιιιΙ ι Επι:: ινι·ιῖὶὶιἱιόιν ΗΜ

ινοοιιινιιιοι5ιν. ι 2οειιιι:ιι:οπιιι μι: ειιι·η·ιΙΙ:ιτιιι Βο

ὶοιιιι ιιἰι:ικιιἰ Μ: :ιιιιοἴ :νο έιιιο, ι ποιά πι:: ιι Βυ

Ιιιιιιο! Μ:: :Με Με: ‹Ιο ι·ιυΙ:ιι: ι :Με τ:: Ρον::

ιΜού: ιι·)·Ηιιι·ιιιιΙοιιιι ρι·οέ!ι:· ΙΜ:: ι ΝειΒιιιιι:ι, ι

Μο ριιιιΙοει::Βιι:·ις ω:: ι ροιτιιιοὶι: Μι! Βιι·ό:, ι

|ιι·6ιο:Κινιι ιι:·οιο μ: Με: :νιο:Μιι:· ιιι:ιι·ιοπιις, ι

ΜΜΜ ι::η:ΗιΜι ιιιορι·η::ιοιοϊ Ειιι·οιο!ι κι: @σε

Μαιο; η· ιιιέ ::ει:ιιι ι·πιιιο ι πιω! ιὶο ΒοΒιι.ιι

! ω:: ιιση·ιιιΙ. Ι ιιἱιει::ιἰ τι:: ει: Ρο τι:: ιΙι·ιιἔἱ

ιι·ιοΗ: «Νιιιπι:ιΠ:ιιι Μή: Ρο:ιι:ριιι:·:ιιιἰο,ἰ:ιο

ΜΒΜ: πι: ει: οη:ιτιοέοι Ει:·οιο, ιι·ιοιιι ὶοιυειιτέ

ιιιἰ 2 αιϊι·;:ο :οι·οιι :ιο:ΐιιειιιιι. Ο:·οἑ άι:: οι

άπό 2:ιιιοιι, ιιι·;ι:ν:ι ι ιιι·η:τιπ:ιιιι:ι: :ΜΗ ρι·:ιιι·:ι ι

:›ι·ΖΣΚ:ιΖιιιιἰ:ι ιιιιιιο 28ιϊΙιι:Ν)°:Υ:1ύ Μ:ιΜο:2, ροΜο

Ηό:Ιιικι·ιι: “Μο ἰ €ινοιιιιι ι·οι!ιιι:·ι.ιι Οιι :σέ οι:

Ροιι·ιυιιιιειδ :ιιιιοΙοινι :Μη τιιιι :ο :νι·ι:ιειο:ι·:ι!,

ιιιόιι·ι::ο: «θριιιιἱυ ιιτιό], πως: οι ε:: ιιι:·ἐιιἰ ιι::

ιο:ςο 80ΓΩ:Ι, ι οηΙ:ιεκ κι· ιιιοιι:Η ::·ιιςιι·2ιιοέι·ι:ιώι,

έ: ΜΙ: ιιΓτιοέιΞ κι· Μι:: @Πιο ροΗ:ιιιιιιιι; Μο

Μ! ιιιιιΙ Μόι·)·ιιι ιιιιιιιικ: ιο:: Βο2Ι:οέιι:·, ι πιο

ιι·ιι·ιιι οι: ιιιἰ ιι:: ιι·ι:ιι·ς. δυέιιιιι ΙΜ:: κι· οι·ι;ιι·ιι

ιιι·ιιιο|ι ι;οιΙιι): ει: ειιιΙΙ:νοι ἰιι:Κἱ, ι ι:ιΠο:ιοι·

Μ:: :::·ιιιιε οΖι::ν:ιιιυιΜιτιιιιι, Μ:: ιιἱι:ιὶ ΜΝΑ

ὶο ι ιι·ίοΠιιοικιιι Μ: :ιςι:ιιι, :ι οτι Με:: πι: :κι

Μ:: ΙΙΟΡΟΠΙΟὶΠ,ιι ι ιιοηιιι-ϊ ιι·υιΠιι; ω: :εμ

τι:ιβιι:ι:Ι$η, ι ιιιιτιπιδ ει: :να :πιο κιι:οιιι Ιυιιιιι,

οι: ιι:ιέ κι·ει.·ιιι·8η :απο ρι·ηε2.οόδ, ι οιιοινιοιΙ:Μ

ω Κι·ι5ιοιι·ι. Ι Μό! ΜΜΜ ::·:η:Ηι:: ειναι:: :ιω

εεμιις ἰ Μι:: ι Μ! :νεη:ιο!ι, ἱ οροινιοιΙΖιιι!

ιιιι πω: α:ιδ'ει, ἰ ΜΜΜ: ιικι!:ιεΙα ιιροόοΙπιιιιε

ιν Μ: ουιιιο|ι: Ρι·ηκ:Π Ισά:: Μισο ι ρτη·ιι:οι

ΜΜΜ: μι! εΙιτη·ιΙΙ:ι Ιιο:Μο] ::ιιιιιι::ιδοέι:ι. Ι

2ιιοι::ιι ροΙαιι:Η πι: ει: ιιιιιιο!,ιινωΗ: «ΟΙο πιο

Μοειι ι τιιοΜοε ιιιοΜοε:ι ο8:ιπισιό πι:: πιο πιο8:ι.

ι:·ιι·Βιιιιι:: ιΙοιιι Μ: ιιιιιειιι:ι Π10]ΡΒ'0.κ Ι οιιι·π:Η

"πι, ιιι6ικιιιο: «Ρ:ιιιιο έ:νι:ι::ι! ::·ειχτιιι: ει: Μι·

Ή:

80

90

θΞ5

ΝΝ)

:Μ



ιό: ιι:ι·ιι. 'Η

Η!)

ιιὅ

Η!)

ΡΒ

ει:: η:: :οτι :οσο θ:: πι:: :ο :ο :οι

οπο οι:: οπο: οπο:: π: :που :::Βιοι::·: :':::ι

:η:.::: 'το ιπι::η”. ι:η:ι::ι: ο:: οι:: τιιτι::::ι

ω:: Μου:: ι::η πιο: πι:: απ: η:η :':ι::ι

:η: :: ο:: :::η: που πο:: :::::η :οι οι::

::ι::::ι: ::η :οι ::::η ο:: :οι :πιο π:::ι:: πι:

κ: ψ:: Θ:: :::ι: Ε:: :οι ι: :Μη ηιοο: :οι π:: θ::

:::::::η οι: :το π:ι::ηιι Με τι· π:Βιοι:ι::η Μ: ποπ

::::.: η'::: :ηι:Βι :οι πιο:: 03:17: ηι:ιο:ι :οι

ο:: πιο ψ:: :: :ον πιο π: οι:: :::·ι:η 5:::::

::::: :τη :ο ::ι::: ι:: ι:::ι ι::::ι:η ηΒιο:

πο Βιι:·:.·:::: :πιο :Β πιο:: :::::ο :οι :πιο Επι:

:η::::ιιι :::ι:η η:: :ιο πω: ηι::ι :απο τ::

Η:: ι:: χ:: :: οπο: ι:: οπο: :Μη :::ι::ι

Θ:: Μοτο:: :η: :των Μου: Τ:: :Μη

ι::ιοι::ι π:ι:: πο:: ηονι::ι:: :ο πιο:: οποιο

π: η::η: ο:: :::::::ηι Μ:: :::::ιιι: οιι::::ιι·ιπ:::

π:: πη5 πιο:: :οτι ει:: ::·ι:η·ι π:: οπο::

Νοπωποπω Ρο!. ΗΜ. πιο. Ι.

ειιο ρποιΙ ιοιιιι: ι›ο πιο πιοπι έι·οιιι·ει οπι Ποιο,

ιὶιιι·πι ιο ιηιιοποό "πιο Με μι: ρι·ειΒιιο, ι πιο

ιη· ν·νιωιιιι6 ποιοέειιιο.« πω:: πιο: απο: ειιιπν

ι οιιπ·:ιιιιν, πιο: ιινειινειιιιο "ο ινοιειιο,

ι πω: :ιΉπιονο :ν Καπ Ποιιιιιπ ι :ν ω;

Λωιι, ο οιο πειροιπιο ο·ινο8:ι ιιοιοέπιπ Μ:

εοι·οο, ι οτιιιοπι ιοιι ιν απ: τοοο: οι:: οπο::

ι:οννιοπι Ρι·ποιποοινιοιπ Μ: :Μάη πο, μι::

έι·οι:ι·:ι, απο εισαι, ι πω: Μοιιο, ι πιο οιο

ννιιι παει Μ:: ιιοιιοοιιοΙ:νιοιι :ιο οιιι·όοιε2: πει

ιιιοι·2οει πιοιιιοιιιο ι ποιοι:: επιοέιιινιο ι :πο

οπο:: άστο οι: πιοΒο ιιιιιοιιιο.« Α οπ ιποιοο

πΓποέι5 Ψ ποπ, παμπ μι: πιο ιι:ιι2οπο, 2ι·οοιδ

ννγρι·εικνο ι :ποιοι Επι] ι κι·ι·όιοιι ειοποέιιινιο;

οποιον ροέκνιοοιι πο οιοέό ιιοοιιο, ι ειιιιιιοινοδ

Ρτηιηιοιε οπο, :πιο ρτηιπιοτιο, ωιθωιιιι,

ειόι, οΙΙ:Μο ι ορι·2οιν έπ·ιοιο, Μοτο οἱ οι: πω:

ιι2ιειοιεεο€ο ρι·ιοοιιωνοιν ειιο, ι ιιιοιοπιο πιο :ν

οποιοι ποιοι.

Ρο πιο ιἀοτοοπιοοιι ι·οΖο52ιο ειο πιανω ιοἔο

πο 0:10] :πιο ιιτοΙΕιιοιπόιν ι ιιιοιππωιιω

ιιεινε2ειι ο πιιπ,ι :πιο πιο πιο;;ο ΙιοεΙόνν :Μο

ι:ιιοπιοόιν ι ι νι·ιοιιιιοπιι πανι', ι Ζ ιποοι·οοιπι

που οινοιοΒο τών 8ο π: Μοτο οποιο ποινώ

οιιι. Με Κιόι :ο Μπόης πιο :νο2:ν:ιό 2ιει·οοιιι

ιποιιι·οει, :ν ιη:ιτοέο ιιιπνεΙο ι ιν ποιιιιο :πεο

Ιιτιο8ο, ι ορι·ονν:ιειΖι! Μ: οπο:: οι: 28ιοιιιοπιιι

επιιοπό:ν. πιο: οεαι:νιο:πιο ιοάοπ ιιι·ιι€ιο8ο

ιινιοι·άιοπιο, ι 28οιιιι6 :ιο πιο ιοάπο πιο πιοΒιι.

(Ἐὰν το πω :νιιιιιο!, ποιά ‹ιο Ιιειριοπο ποπ

οιιοπιόνν ι ιιιοριοπο ιπ·όΙο ιιιπιποΙιιονν: Ψι·:ιοοι

οιο ιιο :νοε2νοιι ποποιοιόνη ττιοοιοΒο οπο: ρο

ειιο πο :νοε, ο :ντοειν ότι πιπιο οπνιιι2ιοοιο.

Νοιοιιιτι·ι ροειιιΙ πιει ι)·ιιιο πιο ιιειριοπο Μοτο

ειιιοΒο, ι ποιά πιο: «ποπ ὶο ιιι·6Ι Εάοιπόνν

:πιω ιοει οι] Μι: ιοοιω, ο πιανει ιοεο εο

ιιπο οιοι, ι :πωπω υροιιοπιιιιιο :ν πιει; Με

Π)



'Η :οἱοιιΡο:νι

γ:: :':::::: τ:: γ:: :·ι:ι·ι: π:: :::ι :::: :::::

:"ι·ικι :::.::: γ:::ι: πρ:: τι::

::::: γ.: Θ:: ::::::::: πι:: ::::: :: πι::

Μ:: ε:: γ:: π:: κ: πι:: Μ:: ι:: Θ::

πι: :: τω:: :ι γ:: ι:::: το: γ:: π::

:":::ρ θα Μ:: γ:: :':::· ·:: :::: : γ::

:::::::::·::: :: τω:: ::::::::: ::::ι:::::: Η::

πκκω`
--Η - `:Ί 'ὁ ή·
Εμ". :Οι

:::: :: :κ :::κ γ: γ:: *·::::::::·ι γ: ο: :

:ι::: Μο:: γ·ι :Β πι:: :°:::ἔ:: ::::::::

::::·ι: :::::::: ::γ: ·: π:: :::::: π:: ο::

:ι:::ηι·ι:: :::::: τ:: ::::·ι:::: :: ::::: ::::::

:: ::::::: απ:: γ: ::

::::: :::·ι:: :::::::ι:

γ:: :::::: πω:: ::

π:: ::::::: :ι::

η::

-εκπ

..πω

-"--"`εΝ ' -ῇἔἔνω' ω· ι - ι
ω..

τι:::ι ::: :Η π::

ω:: κ:: πι:: :::::

τ:: :::ι:.: γ:: ::

γ: ::::: :::: πι:: -: ι·ι::::: :: ::

Θ:: :::::·ι ::·ι::::::::: ει:: π:: :::::::

Ραπ:: ::::':::::::: π:: γ:: ·ι:::: οι::

:.:::: Μ:: γ: :::::::ι::::: ω:: :::: :::: ::::ι

:πιο γ:: ΡΜ:: γ: να:: :::::::ι: Θ:: ::::

:::: Με:: γ: πι:: ::γ'::: π:: ::

::::: Μ:: γ:: :::-:: :::::: ::: γ:: γ::

θα:: γ:: ::::: ::: τ:: :::::

πι::

π -:-

ρω π!

π". -ω

- Μ· ι Η

Θ:: :.::ι κ:::

:::::ιι::: :::::η:::::::.:: κ:: ::: Θ:: ::::ι:

ο: :::‹: π:: κ:: :Β τω: Θ:: κ:: :Β τι::

π:: :ι·ι::: Μ:: ε::: γ:: απ:: :: ω::

:::::'::: :: π:: Μ:: ::: :: ::::ι::: :ο Μ::

:::::: Θ:: ::::::: :ι::: κ::: :::.·:: ::::::

π:: ::: :ι::: :οι :::::: Θ: π:: :::::::: κ::

Μ:: :: ιι:: γ:: :·ι:::::ι:: τι:: γ:: ::

:::: :::: :::ι::::ι ::::::: σο:: :::: γ:: ::::ι:

ΜΜΜ:: ::::.::::':: :: ω:: :::.::: π.

ο:: ν:: ο:: ::::::::: :: :::::::: ::::ι:::

:για ::::: ::: Θ:: ω:: π: ο:: :ι:: :ο :.:::::

. :::::::: ::δι::

πιω-ϊ”

Με οιιιιο:νιοιιι π:: ιοιιπο ω:: Ργι:ιπιο: οιο

οιιοι:ιιιι)·ιιι :νιοιιΖιού Και:: Με:: ιοοεπι ιοει:

πιο:: ιπι·:ιοιιιό:ν? οι: ι2ιπ:ιοιιιύκν? Ι οιιι:2οΚι

Κ:ιρι:ιιι ιιιύ:νιιιο: "Νιωι @ιο Κι·όι ι Ραπ πιο]

:κι :νιοΚι. Μαι: ὶο :ν ιειοοιο πιο ιπ:ι ν· οειι)·ιιι

πει-οι: ::·ι:ιι·γ Ιορειοι, ιιιΚ :κι:ιι::ι ι:ι·:ιοιεΚιι. Αι

ιιο:νιοιιι ιι:ιιέινιοΜη κι·)·ιιι·:ιι ι2:ιοι:ι ιιιιιι κειμ

ιΚιο ιι:ιι·οιιγ, π:ιηιιι·ειιοο :γο ε):ιιοιιι γιιοι·:νοι·ο

ιιιι)·ιιι, οι:·ιιιι πιο :πιο ι :νιοιΚιοιι οιιιι6:ν, κι::

:νιώιΗ :ο 2 ιιιο:νιιιι Γειι::ιοιι:ι, γιι·2οιι πιοι:20 οι:

οιι:ι πο:: Ρι·πογιι·ο::·:ιιι2ιι, ιι Μπι: ρι·ιοέι:ιιιο

:νοών πο: ι ειιιι82οπιι ιιιιι ιιι:ιιιιιο, Κ:ι2:ιι οι::

ιιιοΒιι ::·μι·)·εΚ:ιο :νοιι2ιο 2 οροΚι, (οι πιο :πει

κν:ι ι γιοέωιιΚιι Νοιιιιοιιι, οιιιιιιι πιο :ν Ιιοει:ι

πω:: Κι·πι Κειπ:ι:ιιι ι :ηιιιιιιο:ιιιιιι πιο Κοέι·ιιιι

οιιι:ειιτ γιοέι·όιι ω:: :πιο ιπιοε2Κ:ιό. Μαι: 2:ιέ

γιι·ιοοιιν πιοπιιι $ποοΖοιιο, :Ποιοι ιιοριοι·ο τιπ

Βιιιιο::·:ιι ω:: πι: ιιιι:οο, οιιι·ιιιοιι :ο οιι 8ΣΥ080

‹ιιιιιι·ι:ι ι πει νεη:ιΚιι: Μαιο· ι·οηιι·οοιι)·ι. (Κι):

ι:)· πιο ιο, πιο οχι-οι:: π:: σειρ: έννιοοιο ::·ι:ιι·:·

πω! Μοτο ιεπ:ιοι:Κ:ι.ι ι οιιι·ποΚι Κι·όι: «Βιοεπ

Π:: ιπόν·ιιοέ, πω: :πιο ὶο οιο ιιι:Ζο2ο.ιι Ν::

::ιιιι:: Ι›ωπι Και! γιο :ιιΚ:ιεο;.ςιι ιεπιιιοιιιύ:ν,ι

ρ:·Κιι' ;,;ο ιπό::·ιειο: ιιι'οι:·ιο‹ι: πιι γιι·:ιι:·ιιο Κιόι::

::ιΚοπ ιοετ ιογιεη: ιπι·:ιοι:Κι οι:: Ιοἐ ιι‹ιοπι:Κι?ιι

ι οιιι·ΖοΚι :ιιΚ:ιειγ ιιιύινι:ιι·: ιιι.ι:ιεη ιοει πιιΚοιι

ιιι::ιοι:ι ιιο:νιοιιι :ι·:ηε:Κο :ν πιιτι π:: ιιι·ιι::·ιιει,

ιν ιιιπι ιο:: ι πιιιιΚ:ι ι›οἑει, ι ιιο:οινιιο οιιχοι:ιιο ι

ρττι:ν:ι; ο ιοιι)ιπιο ιιΚιι.οοιι 2ο Ζωι:$ηιι ι επιτο

ιιιο:νιοτηιι πιο ειο, ι·οπΒιιιο:ντιι' οπ :ιο π: πιοιι

ι (ω: ιι·ιι :ν ι·οοο πιι:οιη:ι:ιοιο!. :Μάο ω:: ιοοι

αι ιιιοΒο 2:Κοπ οιιοιπύνν, Μόνη μι:: :Μοι

Κια: πιοοηειοέοι ι ιινοτο:νι ι·ειΚ ::νοιοιι γιοΚι'οιι

οιιιι:ιι:ι.ιι Ι πω:: που «ΡωιωΖιυιι-ε :οι οι::

ω: 2έιιοΙο υπο:: Ο:: Νιιιιιιιιιι:ι :Μπι

:νοηειΚιοιι πι2ιειιι, ι ι·2οΚι ιπι :ν οιιοοποέοι
  

Μ:η:ιΚιοιι ω:: ι ειιι€ ι Ντιπ: «2::ιΚιτιι επι

πιο

π::

ΠΠΣ

Π!)

Ν!)



ι:ι-·Α. Τὅ

ΜΗ

ΗΜ

ΝΒ

ιο
Φ Κ.:

?ω

ἰΙ3

Ή!)

που ι~:: σ:: ψ» τι:: πϋιιπ :πιο σου

ΠΚ τοποι

"ΠΠ

σο” -`- `
ι.- .. .. -ι ι ΞΊ.ἔιιιτισ απο στο πι:

ο
ω-- υ--ωι-:1

ο πι: ι .-.ιι

π:: ::ιΒ πιο Μπι· ·ι::τιτ: :το το: των:

Μπι :"ΊΣΌ :ιπ·:ι ΣΤΝ ιιτειι :ΝΒ .ΈΠΉ

ι:·:ιτι εισαι μπι ἔ:ι τιι:Βιιι

Ηπ

,ιιΔ Ί`Ώ¦ῦ Ψ: Μ:
.

Π'Πῖ:Θα ν·

«σε ιιιιι·έι·ισ ιιιἰ ιι·ιι.ιτ;ι!ι, Μόι·)· μι. ιιιιμι·ιι$η ι

ιιιιιειιτοιι·ισιι|Με” π 2;ι!ιοιιι'ιιι·?» Ι ειιυιοιι νοε

ρι·:ιινιού, ειΙο Μονο Μι πιο ιιιιιιΙχ Ζωιιοι Ροσ

εισινγ; :ιὶ και ιιιΡγιιι! Μιρδειιιο Για ]υειι·ιο:

2 πιιιοιιόιν ιιι·:ιοΙειιιοΒο ι ιιιιι:ιοΜιισσο και”

@οι Ιυρεη? Ισόι·ιοΗ ιιιιι.ιιιιιι: ιιΖιιιιοιι ίκτε

ο!ειιι Ι‹·ρεη.›ι ΡοΙοιτι 2ειρι·Ι:ιΙ :ιιιιιιειιοςο, πιό

ικιιιιτ: «Ζ Ζιιιιοτιόιν ἱιτειοἱειιιοἔο ι οιΙοιιιειιισειι

Μόιγ μι Ιι·ρεη·?» Ι οιιι·ιοΠ Μισαχ ιιι6ινι:ιο:

ιι,ιειΕοιι ικι·ιι0Μει Ισρ5η.» Α Μι τισ το: πωσ

σειιι ιι·:ιειο ιη·ι·ιοιιι)· ὶο επιιιοιι ιΖι·ειοΙεισ Νοε”

ι ι·ηειειι· μι, ἰ ισ ιοἐ Ζ:ιι‹οιι ι2ι·;ιειειιι ιν)·Ιιτιι

Ιυιιι, Ιω οιι @οι ειιιιοιισιτι ΛΙιιτιιι:ιιιιιι; κνειοι·ιι

ιιιιισιιι· Ιιο«Μο ιιιι ιισιιισο:ι; έι·οιιι·ο ι Ποιο εο

«οι ιιιι ω οιιισσειιι, στι ιτιι σο Ιιε2 Μο

ιι‹ιιιι; οι· ινι·ιισιιισιο νι· ερο!ιοισ σο Μει

3όιι· ιι·:ιεησιι.ιι Λ σο Μισο σιιι:ι οιοσιο Ιισιιιιι

μι! πιο ΙΜ; ιισκοοιιιιισσιιι·, ι ΜΜΜ ιιιοσ ,ισμο;

σιι Νά ‹ιιιι·ιιιιιιἱ εις, ι Μι2:ιδιισι·20ιιισ φωσ οπο,

ι ριιε-ι:ι-ι Ρο ιιι·2ιιιιιι;;ιι ι2ι·:ιι·ιιιο κα” ινιΠιιιιι:ι

ση! ιιιιι κι‹:οςο ισιιωιιιι ι ιι·σηειιιιο ρι·οινιι θυμι

σοι, ι Ρο σκιέιιπισιι ινδ2ιισισιιιχ Μι ι:πιεσιιιιχ

ι ρι·ιιινικιιιιι ι:ιιωιι ιιιιιέινιοικ2ι·μιι , Μοι·ο8σ

ιιιιιυιιιιιιιι ιιιι·ι·ιι ιι€ιιΖω ι·Ιινι·:ι-ιιι. Λ σο ισἑςο ιιιιιιι

ιιΊιισι·ιιιι Ρι·2οιιιισσιο ιι:ιει ιισιιιι εισΙιοιιειιι·η

ιΠ;ι ιιιιιιιιει;ιιιι ιισΖυσσ, ιιοιιιΖι)( οιι οποσ ιισιιιι

ιι·εκιΜΜι·ιι ιιιικηι·ιι ιιιι:Ιιτηιουισι, ι ιιροιιοι·2β

ιι·ειι·ειιιιιι ώιο!ιι·2ιισ ιιιιι·οιιι· ι !ιιιιι·, ι έ:ισοτι πιο

Μπι ιιοικειιιύ ιιι·ιοι·ιιν ιιιιιιι, ι ινεκι·οοι· Ιι·Ι'ειο·ιι

ιιιιιιι Μή: Κι·ύΙοινιο οιΙσιιισιν ι ιιι·όΙοινιο Μπιο

σιιἱσιι°.

Ρο ιμ·ιι ιιιιιι·κοιιιιιι·ιι ινοΙσρι! πει ιι·οιι ,Μισο

Ζ ιιιιιιιώιι· 10ΗΓι, ιιιιιυιιισιιι (Πιιιιιιιι, ιιιοὶ φαι

ινιι·ιιιιινι ι ιικισιιιι. Οτι οιιιιοιι·ι|' τησ, Μινια

ΜΗ κιιιισιι ινσιΠιιΒ κιν)·ι·πιιιόιν ι ιισιιιιιι; σιιιιο

ΒιισιιινιιιΪ ε)·ιιιιΒιισι ι ιισιιιι· ιιιιιιιιι, 2σι·οιιιιιιΜΙ

ιιιιι‹'ιειινο ιιε·κιιιιι·οιι ι2τιισιιιόιι·, ιιειιινιιἱ ιιιι ινιοΙο



:ο οοοοινιευέ

:::::κ:::: ::::::: :::.ι::::::κ: ::::ι·:::: :·:::ι·ι: :::κ:

εεε:: ::::::: :εκ ::::: ::::: :::::κ: ι:: :::::

::::::: ι:: ει:::: :.:: ε: ε: :ε:::: ε: :::::: ι::

ψ:: ::::: τ:: :::κ :: ψ:: ::κ: ε: :::κ ι::

:το :::ι:::κ κε: Θ:: π:: :: Μ:: κ:: ψ:: ::

:::ι:::::: ::::::ε ψ:: Β: ::'::::: ::ε'::: :::::

: ::ι:::::::: :ι·::::::

κ::ι ::::: ::ι::κ: ::::κ ψ:: :Με :εκ:

::::: ::::: εκ:: τω:: ε:: ::::ε: :::: :: Θ::

ε:: ::::: ::::::κ ε::.::: :::: :: Θ:: ε:ε:: ·:

π:: ε:: ::::: :οι ε::::::: ε:::.:: :εεε ::κ ::

ω:: :Β ι:::::·ι:: ε:: ε:: ::ε::: :: ::κ: ::::::κ

ε:: η:: ει:: ':: :°κ.::: υ Μ:: ::ε: εεε:

:εεε ε:: ::::: ε:: :Β ε:::::: ε:: ε:: :::ε

:Με :: :εεε ::κ: ε::::::::: ε::: ι·ι::::κ ε:

:::κ ει:: Ρ:: :::::: ε:::: ε:: :°:::κ :“κ

ε::::: ε ψ:: :::ε:ι:ε:: ε: :: ω:: πιει::

ε::: ::::::κ Μ: :::›:: ::::: ε:: :: ε:::::: ε::

ε::::: :"::ε:εερ ε: ε:: :: ε:: ε·::::::

:°::: :εεε ::::: :::: :ι: με: εκ:: Μ:: ::ε:

:::::: Ε:: ε::5::: ::::: κ:: :·ι:::: ε::ει: ε::

5:::: ε::: ε:: ε":κ::::: Μ:: ::ε::::::ε ::

ει::κ ι::::: ε:: :: ε::ι·ι:: ε:: ε:: ει:: :: :εκ

:::: :::κ:::: :: π:: ::κ: : ει:: :::::κ ψ:::

ε:::κ ::::ι:': ι:::::ε: ε:κ:: εε:: εκ ::::·κ κ::

:::::: ε:κ:: ε:::::κ ':: εκ ::::οκ κ: :: :::::

:ερ ::::ψ:: ε:::: ε::κ ::κ: εε:κ :κ :::::

:: :κ:::::: :::κ :: ιε::::::: ι:: ::ι·:::: ::κ:

ι·ι:::·: ::: ::::*:.:: ::::::.:κε :::::κ :::·: :κ:::

ι::ε::°κ: ι·ι:::::: :ε:ε ::·ι::ϊ::: :ιτε ει:: ε:

εδώ: ι ει·οοι·ιι, ι :η·ιεί:ιάει!ι πιο ε: :ήπιε Δω::

ι ωΙιτιιιιι, ι ΜΙ:: Ροοιιιιιο!ι ::ιοιιιιω-. Β:ιΙ ΙσοΒο

Βοιιιγ, ιιιΠοινιιΙ ποιοι: ι ιιτηΚιιι:ιιιιει; Ρο πιο:

Με ιι:ιειειΡΗ Πιε!ιιιι, η:: ιοΒιο; Ρο πιο: Μοιι:ιεο,

@τι ιοΒο; Ρο @οι πιό οι:::ιιιοΒιι, Με! Οι::ιτιιοεο,

ι ΜΜΕ, ιοΒο ε)ιιι; Ζοιιιιιιοι ιοἔο ε:: Μοιιιιεο

:οφ ε”, Με:: ]ι:Βο ε”, Μοτι:ιο!ιοιιι ιοΒο ε):

Βοιιιιιιιιιιι ιοΒο ε”, Α¦ιειοοιι :οφ ε", :ι ει:

πι: ιοετοιιι ε)·ιιοπι ΡοιιιιοιιιοεοεοΑ¦ι:ιι·οτι:ι; ::·εη·

εο)·ειιιγ @Η εγοιιιιιι ΚούΙοιν, ε: ὶιιιὶοιι οΙιο:ι πιο

επιιο ει:ιοειιΞ ιι:: πω:: ιιειειχοιι οιούιν; οι:: ΜΒ:

:νοΙ:ι ιοεο Με:: ::·ε2)·ειιιιοιι ιι:όιω πάει, ιι

ωιθω::ε !ιούΙι:ειινο ιι:ιειο κι: ιιιιιοιιιο ειιιοιιιιι

ι εκνοιοΙι τιιιιικιιοιι!

Νειιιοιιιοο οο ιιο Ρ)ιωιιιιι :εοφ ο τοποιει€Ιο

ει:: ιι:ιειοΒιο !ιο:ιιιι :ιν τΠιιΖ ι επ” , ια:: ινἰοιἰι,

ὶο ι·οποιειο:ι ειο Ροιι:ιιΙ ποιοι ιιιοιΜο!ιο ποσοι::

Βοοι·εςιιεκιοεο, Μ: ινεο!ιοιιοιιι, τι: οπο:: ποιο

ειιιοο ι]ι·οΒι; :πιο ποια: ιιιιοεπιιιι οιιοινιοέ Πο:

Μ:: ιιιιοοι!ύιν :ιο :νεἱιιο¦ι, ιιιικει:ιοιι ι Μια·

ω:: , ε: ινεη·ει!ιιο ιΙειιι οι: Μή; ΖΕιιιιιαιό ιιινο:ιοιι

ει: ει·:ιιιιο:ι Ιω 0οοι·ειι; ι :νεηεο:· τιιιοειιιιιιιο)ι

ιι:ιιι!ιο1οέιι ιιιοι·ειιιι:Βιο Μ:: πι: μπε. κι: Ροἰιι

ιιιιιοιι·ι @ει Η: Ιιο2ιι)·οιι ι Ροιοἐιιχοιι ιι:ιοοιιό:ν

οἱ ιΙο ΒιιΒ-:ιΙ-ΑΒιιιιο , ιιιιοειδιιι]:ι οπο: :ν @Μάι

ι ιιιιΚοιιιιιΒιιειι ι :ν Ί'ιι€ειι :ή οι.: πιω:: Κοιιεωιι

ι:·ιιοιιοΙειι:ι:εο, Ροκ: οι:: ιιιιοει:ιοο ιι:0Βι, :

ν:ιεηετιιιο Ρϊειοε ιιιἱ ω. Α :ν εΙοοιιιο ποικ

Δε:: @ει 45 ιι:ιοοιιόιν ΡοΙοὶιι)·οιι ι Βιιιι)ιοιι;

πιιοεικειιιιομιι :κι ινΡΒο2οὶοοἱι ειστε:: |ιοιιει;ιιι

ιδιιοΡοιειιιοεο. ΖιειιιιΙ:ιτΙ ικνοειο:ι Με 8::::ιω :οι

Ρόιιιοο)ι, οἱ ι!ο Με:: :Με .Μις ¦ιιιΙιἰο @Η

ει:: :ιι οειιι!ιιοιι Μ: τιιιιτό:ν, ιιι·δύο::ιο εἱο Ρο

ο:ιδ)·πι ειοΡἰο οἱ τισ Βοιιιιιο:· Ητιιιοι·χιι, ιιωιη:ιι

:ΜΜΕ ν· ιιιοι·2ιι; ιιεηεο:· Ρδειοει πι: Μή; :ι το:

@Με Μ: Με:: ιοει :κι οπο:: ιιιιοειι:οο σε::

δ:: :σε ιιιιοειιιιιτιι με:: ιιιεοιιι πο!ιι, ι πιο ιιοΡιι

Ιθ ΙΡ
Ο:

ΠΟ
Ο!

οι

Ή:θ

Ε& Ο:

σε



ΕΡΑ. 'Η

πιι·ιιι πιο πι:ιι·οι ποιοι οι ποιοι π:

οιιι::πι πιι·.·ιιιι :οι και: :ιτιιι·ι 'ιιι ι:ιιιιιιι·ι

Μ) ι:ιΒιιιιιιοιι ι:ιιι·ιιιιιι π: ι:ι·:ι:ι··πι πι @που

ι π::ι·::ιι πιο ι·ιιιιοιιιι ι·ιιιιιιι ιιιιιιιιι ποιοι

ο -ο 'οι πιο: π:ι·ιιιιι:ιιι τιιι.··ι:ι:ι:ιι πιω τυποι

π· ο» π: :τι το οποιοι π:ι·ιιιπι οικον

π:·ιιι Φαρ «οι ιιι :στο οπο: ι:ι πιο

%διι:τι οιιιιτσι ι·:ι ποιοι: οπο: 'ιιι οι:: π:ι·ιιι

ιιιι·ι:ι ηιιππ Θ: π:ιιιι: ποιοι ι:ι‹ι ιιιιιιι πιο

'οι ΓΚ :·:':ιιππ πιιιιιπ θα που ιιιι πιο

ποιον:: θ: ·ιιιιι ιι·ι·ιι:ιι Βιιι ιιι 'ιιι πιει πιο

ι:·:ιοι.ι πιο :ιιιπιιι‹ ιιιικιι :πι οι κι·ιοιιιιι

@Το 'πιο πιο πιο· ιιΒ ι.:ι·ιιοι των: :πιο οιιιιιι

:οι ιι..ι·ι πιο πιο :ο πιο ιιιιι πιο ι~ιιι πιο

ποπ ποθ ι··ι:·ιι ιιι οποιο απο:: η'ιπιι ιθ.ιι

πιο ιιι οπο· ιιι πιο: ι:ο·ιιι ι··ιιιιιιι ιιιιιιπ

. τιιιιι:π

ι0

-ι

Η:

280

'ΗΕ

πιο γιιιπι ιιιι·ιι·ιι:ιι ::ιριιι ιιο·ιιι πιο ιι

:οι :πιο ι·ιι.:ι ι·ιιιι: τι: :οι π:ι·ι ποιοι

@ο πιιιτι π:ιΒγιισιιιιιοι που: οι π: οι :πιο

ιιιιιιι ιιι οπο» :Η ποιοι πι:: :πιο πιο·

πο.: ποια ·ιιι·ι ·ιιιι:ι :ι·ιϋ ο: γ» ιι: ιιι οι

οι τι οποιο :που ι'ιπιι πιο: πιο πιο

παπι :που ποιο ιι>πιι :οι Μπι πιο

ειοιιιιιι Βιιιιοιπ, οιιι·οιιιτπι Ρι·ι]·ιιιιι·ιι]ιιο]·ιπ, ποιο

ρι·ειιιι·ιιιο ειο ιιιι ιιιπιιιιιι, ι ιιιιιειιπιο ιοὶ πιοτιο

ροε:οπιπι πι” πιορτη]ιιοιοιο πι, ι:ιιιοπι ρτη

ιιιιι·ιι]:ιοι·, ιν ιοιι Επι] οι ρι·ιορκιιιιιιιιι; ι Ριο

ι·ν:ιιιιο ιιιιπιι οιοιιιιο ιι·ο]πι: ιιιιιοιιιιοπι 8ει]·ιιιιτι

ιπι ιοΒο ιιοριιέοιι, ω] ω] Με] ιιπιειοιιι ιιὶ ιιο

Βιιιςιιιιιιιι εριιιιιοειιιιιιιιι. οπο] οιπ:ι]πιιι]ο οι, ιο

ιπιοεπιιιοπι πιο ιιι ποιοι μπι οριοιπι ιιοι:ι,ιιιιιιιπ

ιιι· ιιι·όιοειινιο πιο]οιιι Μ] ποιοι: ιν]οιιπο] τιπο

ειιω ιιι·όιοινο :ο ειιι·ο]οιπιπιοινιιιοπιπιι ι ποιού

οτιπιι; ιιιοιιο:ι ιιι πιο ιιιΒιιο]ο] οιι]οιοέοι-ιθ πινει

ιιι·ιιισιιι]·οιι ]ι:ιι·οεοπ86ιν :ο εινο]οιιιι ιι·ειιιιιιι ι

Ριπ]·ειοιιιιιπιι, πιιοεπιπι]:ι ιι· ιιιοιι ιιι·οοιιοι, ιππο

πιο, οιιτιοέοιιιπιοιιππο Μισό] ι·όιτιο]οιιιοιπο.

ιιι·ιιδιι ι ειινο]οιιιι ρτηποιοιγιοέοιοιπι πιο 8

ιιιι·πιιι·ιιιοιιι·]·οιι ρπι·ιιε:ιππόιιι; ιιιιι·ιοοιο] ιιιέ πιιο

ειιπιπι ]ει ειιπι ο κιιιιιοιοιιιι, ιιιιιοι·ιιιιιιιτπι ι ειπ

Βιιπιι Μοτο πιι ρτηποιοέ:ι.ιοειοπο ιιιιιιο: οπο]

ιιιιι]οιιιιιο “η ]ιιιι·ιιειιιιΒιι; έι·οιιιιιοτπ ιιιιπιο

ποιοι, ι ιιιιιιππιιιιιπι· ιιι πιο] οιιιιι ήπιο; ιιι πιιο

ειποιι ::ιέ πω) ο]ιιιοπο2:ιιιιγ ]:ι, ι πιο] ιιιιιι]ο

επι ιιο ειι·ο]οπο ]ιοιιι ι οπτοιιιι, καιω ιι]ιι·ιιιι·ιο.

ιἰιιὶιιει ιιοιιιοιπ ι·οιικιιιιι πιο ποινιιιι ροειειιιιοέο

ο]οοιιιιιιι ιν Κιότο] Βιιιιιιοιιοιι ιιιιο52ιιιι, ι ιιο Κιό

το] ιιοεοιο ι πιιιιιέπιο ιιιιιι]ο ειο; πιο ιιει]ι82ιχει

ιιιπι πισω ὶιιιιιιοἔο ιιιιιιιέιιιιιιι, πιο πιιοιιιιο οιο

ιιιπι ιιιι·(ιο, ι πιο οι ιν πιο:οιπ πιο ]ιι·ιοειιιοτιιι;

ει ]ιι ι πιοι κιιιιοι.ιι ι τιινοι·::ιπιο ιιτιιι]οιιιγ ειο 20

ριιι·ιιειιππόιι· πω, οι :ιο ινιοιιιιο] ποιό Μαιο,

Από ιιιιιιοιιιιιιι ειο ιν ε:ιπι ιιοπιοο ιπ·:ι]ιι.

Το ιιοπιιιιιιι· ιπ·:ι]ιι π:ιειοεο, ι πιιο]ειοει πειειοΒο

προοιι·πιιιι. Και] πιο οιιιιιιι]ο ιιι ιιοειο:ο, πιο

πιο «πιο ποια ινιιιιι]ποι·οιι ιιιιοιιιιι ιιοέο ι·ιιιι,

ιιιιιιιοι ιιιιοιο ποιοι, ει ιιοιιιι:ι @πιο ι ι]

επει. δει μπει, ινιιιιιιοο, οΒι·οιιι· ι επιι]ι τοπικο

8ιιιο, :ι ιιιεηιιι.ιιιο ποιπιιιιι ιιι]ιιιιιιιιιο, ι πω]

') ιιιιιτοιι ιιιιι ιιιιιιοιιιιι.ι.



ἶ8 0ΒΡο ινιιευέ

πιο πι: :αν Ν” που:

μι:: .ι·πιιι:ϋι ·ι‹π

·ιι:ο:ι ποπ :ιι:··ι·ι:ι πιο: οποτε :·::Β:· ψ:

: ιπ::Β

ι

=`Ξ':ἶΒ 'ΡΠΤΞ :ΤΖ'Ό

ΤΡ: 'ι"ΠΈΊ "Ν.¦ΣΤ"ΌΈϊ 'ΝΤΕ'

Μ* Δ

-- σ·

"ιΣΊ:Με που ι;ι·ι:ιοι ι·ι·ιιιϋ:τι γ' Φο: τοι

=ιΒιιιτι::· @το θιι·ιτι οπο Μι ι.ι·πθιι ο

π:: ἔ:ι‹ οπο: :·ριι·ι·ι πιο Με:: π:.··ι:~τι 'σκι

π: για ι·ιι:ι::·τιπ οτι ι·ιι:ι.ντι πι:: πω::

απο :ρθω το: π* Με ποιο: Η· οι·

ιτι·: πιο ι·ι:ϋ πιο» Μο μπιν: τ:: ι:ιεθ

:··ρ~ι οιι οι: π” »έπη ἔτι πο:: Μπι

πιο ο που: :οι ·ι: ιθ:·π Ρο κ» απο ι::

πϋπιι:τι του 'πιο ·πϋι‹ μου Ριι·:π πω::

'τοπ οτι γιτι πιο: ι:·ι·ιικι::ι ·ιι·ι·ιιθ; ·μρ·ι

Νοε· π:: π: τ::

ι ο» πού οικου στο:: η. πιο πο”

προ ι.:~ο·υ.ιπ πο: ι·ιιισΒ οικω η:ι: το πιο:

ιΒι ποπ: τι·πι μπι ~ι:ι ηιιθι·ιιι η σ:: Νικο

ι:·ι:ι·.ν:πιο·π:::π γ:: σούι φωσ οκτώ οι::

;:5 ·;Β :ι·πιι ·.ιιιι :ιιϋ ~Β π·πτι πιο :.··ιτ:τι:ιτι

ιι:ι ει· ·τι·~π @τι οι:: Θ: Μ· Το Θ»
..

. :ι.ιι:.ιπ ηιιιιι·:ι

οι :οτι

‹ἱι·ιοινιι οινοι·οινο ιν Μι:!!ιιι·ι Ποέοι. Ήιιοὶ άο

ιιοειο οι, ὶο Βι·:ιιιισο ιιιομο |ει·ιιιιι οιιιο:ιι:ι ειο Μι

ινεο!ιοι!οιι·ι οπο: *ΣΗ Ριιτ:ιειιιιοόιν, οἱ ιιο πιοι·ιιι

Βοοι·οςιικΚια·ιι, Μι ιιο!”ιιι|ιιιοινι δθ ριιτειειιιι€οιι·,

:ι Κ" πιι·Ιιοιιοιι·ι 40. δει ι:ιέ ιιιιοειιι:ιιτι ιν έτοιἰΒιι

ιιη·ερι· πιο Κιότο] ειο :ποιο Ροι:ι, ινιιιιιιοο, ο

ει·οοι· ἱ Μάι· ιιιιιιιιιι]ει, οι:ιΒιι:ιο οιι: ιν ειι·οιιο

ρόϊιιοοιι:ι οιι 50 ρειι·:ιειιιιιοόνι·; επι πιει ω] Ποιο

ι 2ι·6ιΠει ριο!ιτιο, ει ΡτιχροιιιοοχΒοὶοῇ ιιιιοει!ιειιιι

ο· Ρώσοι.

Ρι.·ιιιϊι·έ πιο: @οποιο ιι·:ἔΙο‹Ϊ‹:ιιι Κοιιοιι ι·:ιοιιιι

οιι οιιιιόιν. Πο ιιο πω, σο” τιιιειο ιινι·ύι:οιιο

οτι Ιω Βιι;;ιι ι ειοιΙιιΜι: ιιιοοι·οοιν ι2ι·οο!εΜο!ι ιν

ιΙστοιο!ιιιιιο ι ΒιιοιΙοιιιο. Α οΙιοοἰοὶοέπιχ οοι!ιι- .

Με οὐ διοιιυ , κιπειιι·ιει!ιο έχε:ο!ιέιιιγ, ἰὶ : ρο

ινοιΙιι ιιιιιόετιι·:ι έ.ιι·ιοοιιόιν ροιιιιοεπιδει εις τει

ι·ιιιιο:ι ι ο ιιἰοποπι ιιιιοοιιού πιο πιοέοιιιι·; πιο

ι:ιειιιι οιι:ι @οι ιν οο2:ιοιι ρτιοιὶκι·ἰοοιιιιιἔο: οιι

ιιοη·ιιι ινοιΠιιε ινἱοΙΚοέ‹·ἰ Μαιο ειι·οοςο, ι πιο

βοιΜο Μαι» ινιιὶι·ἰ ηιιιεΙοεοοιιιιι ιιοπιιι 88ΗΉ0,

οιιιιε2οιοιιιιι ειι·οιώι οΜιι·η, ι ινοηεΙΜοιι ιιοιο

Βιιινοέοἰ Βιιιι·μ·Ιιοέιιιχ οοιιιιι!ι, ι "Με Μονο

ειιοιο, ι ιιιιιεϊει ιιἱιιιὶο ειο ιν οποιοι έιι·ιιιη·ιιιι

πο. ! πιο [ιοεἰιιτἰιιιιιχ πιο ινιοι·υι ]:ι!ι @Πω Ριο

ι·οοιινο ΒιιιιΜ:ι. Μη· ΒόΒ ΜπιοΙ:ι ρι·ηειιιο$ηδ

ιι·)·ιιιιινιοιιιο, ι ηέτοιιι:ιοιπ ιι·)·Βιιοτιμιιι ι τοι

ρι·ιιοιοιι)·οιι @ποιο 2ο ὶι·ι·ἱιι ιι:ιειοεο ι ιιι·οιοἔςο,

ι κι ἐ)·ι·ι:ι οιιδο;;ο ιιοιιιιι Ιιι·:ιοι:ι Με” ιιιι|'ιιιο

ιοΒο Μις!

ΒροιιιιιΜι·έ ιν Μάο ειι·ι·ιιι , ἐο Ριιι€ιιιοει ο

8ιΜιιοοιι!ιο:ο ιιιοιι·. ΗειΙο2 @πιο εοΒιο ι Ιιι·:ιοςιιο

οΒιιιιιιιιέ ιιιοιο ιι·ιΙ:ιοο:ιιο οΝιοιο, οοειο]ιιιιέύ,

ιιιιιιιι·ιιέύ ι ιι·ιι:Ηιοέύ ιιι·ιιιο. πιω-οιι: Μοιι·:ι !ικ1ι]ιε

2εωο·, οιι)·ιιι πιω επιοέι·ιο ιιέοἱεΜιιῖοιο, ι τινι·

ρτηιιιιιιο, ιιιἱΙο ι πνιΙπιςοειιο οΜιοιο οι;!:ιο:ιύ:

Ι.)·ο)·ίοχέ ιιιἱ οιοοιιι, ι:ι "ποιο Ιννο!ιιι; @η οιι

ἰοἑςο ιιιιι·οοιι ιιιοιο;;ο ει.ιοοιγινει!)·ογ οιι ωοιοι

Μ έ'2€

Οι ¦δα

Φ

.ιὶἶ.ἱ



.ιοιι:ιιιι. 'Η

ιιεΙ:ιο!ι ; ινο!ιοιιιιΜιι· ι η·οιιοιιιιιι νι·οιιδιιε

ειύιν Βινοι0ιι, ι ιι·οιΠιι€ ιιιιιιιι·οι ι·:ι‹ἰι· ιιι·οιή ιι

ι·ιιιόιιιιιι·ιτι ιιιοιε ροει€ροιι·:ιιιιο.

Ροιιι'οι ιιἱοειιιιιιοεοιιι·!

ΟΒ.ΙΛέΝΙΕΝΙΑ.

ι.

Βιι·. δ!! ιι·ιοι·ει Ή: ινε" ιππ_Μιψ ε; π: 9 σΙσριιιι:ο!ι 6'00000 Μ!.

ΜΜΜ· Με :ΟΛΗ εις Μι· ινιάοι·τιιιο ιιοιιιιιοιιο. δαι·ιιωω Μια πι ιιιι·:ιις:ι ιιιποιιοεο ΜΜΜ ιι·οι·ιιι:ιι·

ιιιιι€ιι_ (Σ!ι:ιιιιι:ι Βιιι·ιι:ιι·ιιι:ιι:ι, ριιρι·ιιιι·ι:ι ιιιι οσο ιιιΠ. Μι· Πω ιιοτιν:ιιιιιιι)· «Μ» έιιι|ιιι·ι·ιι ΜΒο ι·οιιιιιιιι ρι›ιιι·ιιιι·ειι.

9.

Βιι·. Η) ιν. ΗΜ: ΖΖωιιιι ο!ια:πι·εΙαι πια 80 Μιμί ιΙἔιισο.·ἔοἰ, !. 1. 900 ε !0 Μ!.

Ι ιι: ιυιιι ιιιιιήει·ιι ιισιοιιϊ ΗΜ, Β:ιι·ιιιιι·:ιι·ιι, "ω ρομι·ιιιιιό (Η) ειοριιι ιιιι ό ειοριιἰυ. Το] ]υιΙιι:ιΠε

μορι·:ιιι·Κι πιο ιι·:ιὶι·! Μι: ιιι·κι·ιιιι· ιι:ιιι·υι ()ιιι·ιιιοΙα, υ!ιοι·Μ ειιιιι ιιιιιιιιιι ιιιΜοοιιι:ι ιιιιιιις νι· Ιεκι·ιι:.

ο.

Τ:ιιιιὶο π. ΝΒ: Λ Ισ _ιει! "πίσω ‹Ιι·οΩἰ :ε !ίοι·ι!σιιιμ ‹Ισ |ίο.ιΙσιι!μπιχ.

.ωωιωι Βοιοιι·τ·ι ιΙ:ιιυ ιιο Νεο ιιιιυι80.·ι ιι:ιιι€ςιιιιιιιπο οιιι:ιέιιι0ιιιο:

ιι.ιιι Πιι:ιιιιΙ:ιιιι ΡΜ. ρι·ιοι!οινεη5Μοιιι ιι·ι·έι·ι ι.ιιιιι;ι·σΠοιιιι·]. Ριοι·ιι·ει:ι ι·ιςέό 3080 ι|οι)·Κιι ιιιιιιιιΙ ιιι:ι

ιι·πιιιιι·ι·ιιι)·ι·ιι, ι ιιιιιι:ιιιιιιι Πει-ω” ιιιἰι·ιεοιι πει ροτιιοη ιΠιις;οέιτι ι ειοι·οιωέι·ι μοει·:ιΠοιιιυ]. Νιιιρι·ιόι! ιιιόιι·ι

ο ιι·ιι·"ιοέοι ›τΙομιιιιι ι ΜΗ Ζει-ΜΒΜ. διορἱοιι ιιιιι·ιοι·ε ιν ΜΒΜ ωχ, Με; μι ω ιι·ιςο εΙορἱσι'ι ιιιι·ιιιιιέι·ι

ΜΗ ιιυιιιεΚιιή, ιιι:ιιιι·ι Αι·ει!ιοιιι μπει ί;ι·ι·Κύιν, ι 08ιο520ιι0] μια. Ριο!οιιιοιιι.

Με! Μι ιιοιιι:ιι!ιι, πεοιΙιιιιε ι ιι·ι·οἱιι·ιιὶι·ιιι:ιιιιἱ ιιι·ηΚ·Ευιιιι μια” .λι·:ιιιόιι·, ὶε ιισιιιιιι (ιιιοΜι·.·ι Μιά ιιιιορ

ει!ιιιιιιυιιι ΙιιιΜ) @ει οιοσιοιιιι οι·ιι:ιιιυιιι, Μάη· ιι·ι!ιιι·ι·:ι Μ; :ή ιΙο ιιτιιἱιιι· Πιιπ:ιι·όιι·; Μι ιιιοιι·ιι ροΙοὶυιιἱοιιι

ειι·οιοιιι ιΙοη·ιιιι ιιιοι·ι.ιι οι:ιι·ιιι·ιιο, καιω ιΙοιεΙιοιΙιἱ Κτιιἰιιιι Πιιιιιιι·όιι·, Μάιο ιιιςέι·ιιι οι·ιιιιιιιι, :ιι ιιοέι·οι|ιιισιιι·σιιι

ιιιοι·π έι·όιιιιιιιιιιιοκο.

[Μπι Μ! Μι ιιιιιιι:ιι·πι ιΠιι;;ιιέιΞ Βιιοει·ιιΠι·ι:ι Κοι·ιιιιινι· ιιιι Μι· εικιρἰοιι, ί ι·ιι!ι· ιισειςιιιιιιιι·ε ομἱεχναειιἰο

ινγειιοιΙιι ι 1η;ο ριιιιΜιι ι ιιο ιιἰυΒο καιω. 'Η ιιιιιιις:ι ιιιιιιιι·ικιιι ιι·ρι·ιιιι·ιΙΖιυ αισιιιιιοέιἔ οιιδειι, Επι: πιο

ι·ιιεμπιει: ιΙοειιιωιιιιιιι·. Μη· ι·οιιι·ἱιιιιἱιἔ ω" ::ιιιιςι, ρτιὶΒι›ιι·ιιιιο ιιιιισιιιιἰ Ιἱο:Ι›ι·; ι:ο ι!ο ιιιιιἱε·, επιιιη. ὶιι @Πιο

ιι·ιΠιιιιιιιοιοιιιο ιιιοὶε ι·οιιιιέιιιό οιιι·ιι οιιιιιιιιοέύ ι ιιιιπι·οιιιιιιιπΙοέύ.

Μιἱε ιιαιρι·ιόι| ο ω, πιω· ι·οιι·ύὶιιἰύ ιι!ιιιιοέι· Βιιοι;ι·ιιιιι:ιιιιι, οι! ιΠιηιοέιιι αμε ι··οιιιη;δοέοι, ΜΒ ι·ειι·ιοι

οι.ιιΙ:ι!ειιιιι ιοιιιιοΒο ιιιιοικι·:ι οι! ι|τιιΒἱσμο. Πιἱυιι·ἱςοΞ ειιοιιιιι, ΜΒ!) "Μ, ι εισέιΐι|ιισεις88$οιιιιι οπιισιτιιιιτι ιΙΙιιΒοἑιἱ;

8001) Μια] ρομι·ιιινιό ιιιι θα), 0ο @ει Μάι: ιΙΙιικοέοιιι Ιιι:ιοιιιι πει Ιἱιιἰἰ ι··όιινιιοιιοοιιιή (Μι ι·όιι·ιιιιιιι) αμε

πιο ινἱι·Πιἱοιιι ιθω. ιιιιιο επι 15021”, ιο ιυει, 80 ι επι πι”, επι ιινι·Μο ιΙΙιιιιοέοι, ι:ιχΠ ι·ο2!0ειοέύ Κι·ιιιιι οι! ιι·

ιιιιοΒο ιιιιιιΜιι :ιο ιΙτιιΒἱοΒο.

θέιιιιἱιἱοεἰεμ ιιιιΙ ει:ιιιοιιι·ιιι ιΠιιι;οέύ, οιι·!ἱ οιΙιιιι!οιιιιι ι!ιιιιςοέυι Βοο8ι··.ιΠο:.ιιή ιιιιιιειιι κ0ιιὶοιι°ι· οι! υἱιιέιιἱιιι·

ιιιοι·ι:ι (έι·ωιιοιιιιιοεο), ιιιοι·ιο Μόι·ο νι·οιιοι.Μ ιι· Κι·ιιιιι:2 Ω!ιιιιιιι·ιιιι·. ί)ιιιέιιιιιιι Η οιιιιιο1οιιιιιιιει Βι·ιι·Βιοιιι

ιιιοι·ιο. ΟὐιΜοιιἱο 1ο, 8θ "πι, Ιἱοιοιιο οι! θεο εΙοιιιιιιι κοι·ι!οιι·ι· ιιιι ιόιι·ιιοΙι·ἑιιἱ!ιιι πμ” Βοιιιιιι, ιι·)·ιιοιιι !

εΙορδεή ι Η) ωεΠω οιΙι!ειΙοιιιιι, ι:ιΕΠ ιΠιιιιο.έι·ι ιι·ηςιςι!ιιι·ι ιιιιςιιη ιιιι·οιιιιι ιιιιυβοιιιιιι.

ΝοΙοὶγ Μι ιινιόι·ἰύ πιπες ιιο εροεό!ι ιι·)·ιιιοιι·ιοιιι:ι. Πιι:ιιιι|ιιι ιιιιιιιιιοιιι ιΙΙιιΒοέιἔ δεσ8πιίιοπιιιι Χοι·ι!οιι·ι·

ειοριιἰειιι ιιιιοινιιιη·ιιι, η Μπιτ: :Μιά 0ο Βι·ιοΒιι ιιι0ι·2ιι (οιιιέιιιιιι·) 80 πω, οοίτι εἰς ιν η! Μη· οιιιιισιιώ Τ



80 0ΠΒ1ΛέΝΙΕΝΙΑ.

ιιιοριιι ι 50 πιιιιιιι ιΙΙιιΒοέυἰ ΒοοεπΠι:ιιιοι οιιιέιιίιιγ (Μιτ·ειι). Χοι·ο:ιοικ·ιι Μάι· που κι ριιιιΜ νηήέοί:ι. 'Τηςοὶ

ε:ιπιη;ο εροεοΒιι ιν)·Νοικιι·ιιιπ 'ιιὶ)·ινιι, Μη οιτιοοηό ροέιιιή τοιιη;!οέό ἱ ροδοὶοιιἱο Επι" ()!ι:ιιΔι·όιν.

'Και (Πιιιι:ιτόιν πιο ειιοἑύιΙιἰοεἰ:μ ειοριιιι (τοιιιιιιἱο Με:: @ει ρω! 60 ειοριιἰοπι «ΗιιΒοέοι Βοο8ι·ιιΠοιιιοι,

μοο:ιγιιιι οι! Μ ιΠιιΒοέι:ι, Βάιιο @ει ιοΒο ιιιἰειεΙο ει.οΙοοιιιο Βιιι·ιιοΙ, ι ι·οιοι:ιε:ι εφ πιο ντεοιιόιΙ). Το Μοριιιο

σηιιι:ι Σω ιιιι!οιΙιΜοιιι:ι οι! Ε;ι·ειιιιο Ω!ι:ιιιιη·ἰ,οοΓε]ειο 8ἰσ; ντε!οοι πιει ι:ιοΒόιι, οἱ Οι: ρο!ιιόιιΜι οιιτοετοι!ιΕιοΒο, σηΠ

ιὶο ωιωιθ ΜΙοεΙοέοι Κσι·ιΙοινγ οιΙ Πιιι·οετοιΙυ, ιοει:ιννιιικιο Χοι·όοινσΠε!ιο ρυιιΙα ροννι·οω; 1ο μια: τα! Ριου

ινειεεο ροΙιιε!ιιιΙα κά 6ο 60 Μοριιἰ εΠιιεοέοι ΗΜΜΥ οάιο8δοέό Ιίοι·ι1οιη οὐ Κοιιετειιι€γιιοροΜ ἱ ΣΤΟ Μ! 0ο

Βιιιιιιι·χ (Μπετόν. Ροιιἰοινιιὶ Πιιι·ο8·ι·όι! ροΪοὶοιιγ με!. ροιΙ 5! ετοριιἱοιιι ί 56 Με"., ω ι «Πιιεοέοἱ άπο]

:και ιιιἱΙ νηιιἱΗιι, Μακ @Μη ()ιιι·οΒι·οι!οιιι :ι ετιιιιἱοιι ()!ιπ:ιτόιν 'βεί. 8 Μοριιι δθ Με". 8Βοριεύ τόικιιο!0

ὶιιἱΕ:ι ό? ειοι·οΒοέι:ι εοο8τείὶ‹:ιτιοῇ Ει·ιιιιι (Πιιιιιιι·όιι·, πιο. ιν εοΒἰο ὶιΙἰεἱεο 52 πι”. Ροιιιιιοὶ οιι!εΒΙοέιΞ [ρομα

Ποιιιιι 8 εΕοριιἰ δ!) πιἱιι. μπει :ά ιιιἰΙο ιι οι.ι·ι.:γιιιιιει θῖθ πι" ι·οι!ο8δοέυι Ει·:ιιιι, τόν” 8 εωριιἱοιιι ι δ!) πιἱιι.

ιι:ι τόΜιο¦εὶιιἰΚιι Η. Το ΣΤΟ ιιιἱΙ πιο η. μιση· πιοὶο Μο τοιιιιιιἰειἰ, τοιΙ08ΐοέοις διι·ειιιι (Πιιιιιιι·όπ, ισα. Ιππ

εΕποιιἱιι, Κιότο πΙεΒΙι ιιιἰςιΙη ΒΜιιἱΩ8ιΙιἰ @μι ιι Ειιτοπτοι!υιιι.

Νη Ιιοιιοιι Με] οις·έσι ιιιΜειιιΜ)·οιιιοι ()!ι:ιει!ιή οιιιιιοιπ ειοι·ο!ωέοι ιιιιειειι:, ο ΜΜΟ» Μεινε, ἱ ιιιι

ι·όπιιοΙεί.ιιιΕυ Π. Ψ Ητό!Κοέ‹·ἱ οιιι:ιοιοιιιιι ιΠιιΒοέι·ι ι ειοτοΚοἑοἱ Βοοει·ιιΠινιιιοι, μια. ιιἱυΒο ρού:ιιιο, η πει

ειςριψισε:

ΠΙυροέό. 5ιονο!ιοέ6.

Βιιιέιιιιιιι ΚιιιΙι·κιι οηΙἰ Ιιτιοε πιοι·ιει (Μ) '7° 50| Μ. θ'

ΜΜΜ ε!ο¦ἰι::ι . . . . . . . . θ" θ' 38" θ'

Οειτοςι·όι|(διθθ) . . . . . . . ω· δθ| Αυ θ'

Β:ιι·ΜεΙικτ:ιιιιοο ΠΜιειι·όικ (ΒΤΟ) . . ω', 9' Π', 0'

δ.

Βιι·. (Η ν. ΗΜ: Οιυοἐ ΑΜ-σΙ-ΠιιΙπιιιιπ Ιιεπειιιἱπἱ.

.ΗΜ ννἰοΙΚἱο ροιΙοἱιἰυήειιι·ο ιΙο ιιι·ιιινι!ι·, ἑο ινχι·:ιτ. !ιοΙιτπιβΚί `.ΉΞ'ιβ'δ ἱιεειοιιιἱιιἱ, Μύη ιΜέ κι Ιεια:ιε ουγ

8ἰιιιιΙτιχιιι ιιιεο|ιοἀιἱιιι, ι Μάη· ιιι:ιι:ιγ ύ.ιισιιι|, ροννεΙ:ιΙ Ευ @Πω μια πιχΠε9 μἱεπτειἰη, ιιιιιιιιιεΕ ϋ`ΏΐΠ Μειο

πιἱι, 1ο ιεει: ρο1οιιιοΚ ΙΙιεειοιιιιι. ιΜιοὶ Α¦ιά-Μ-ΠειΙιιιιιιυι Ι, Μ” ιιτηιιγἰ ιι:ιιιιι·ιύά :Ισ Ηίεηι:ιιιιι, Μ! Μο

ιιιἱο ιι·τιιιΚἱι·ιιι Ι¦οεωιιπι. 'ΗΕ Πιιιιιποιχ 1ο ιιιἱειεοο Ε!. 6'ω·ιιωΙι| κι· ΜΜΜ 8Ν0](ΠΠ: ΙΙίπέτσιίτα ό:: Η: Ιει·ιτ

ΜΜΜ, οάιιοει:ιο εϊοιν:ι μοιηἑειπ ι]ο Λ!ιά-Μ-Β:ιιιιιι:ιτιιι Ι, ι:ιέ !ο πιο ιιιιι.οι· πιόινἱ πω: "Μή ο τοιιοΒΙοέι·ι

Κι·ιιιιι. Μιά Μ.ι$ηιιι Λ!ιι!-ει!-Βιιιιιιι:ιιι, Ειιιιι· Μιιιιιτιιοιιιιι Ιι:ιιιιιιο, ότι ΑΒιΙ-ει!-Πιι|ιιιιιιιιιι Μ, Μ οΒγιιιιή μούσ

Βιιο τιιἱεΠ Ιοειιιιιιο ιιι·ιμ!οιιιΜ. ΙιιιιοΒο 1ι!:ιιιιιι κι Μι ιιιἱετιο ]υει. παω: ιιιιιἰοιιι:ι υπ ἰὶ μοιι·ι·ὶειγ ιιιιγι·:ι:

ΙιεΙιτιι]εΚἱ πιο Ιω! μοιιηΙοιιγ, ι οιιιιοεἱ Με εΙοιν:ι ι!ο Αιιι|-ει!-Πιιιιπιιιιιιι Π', Μόη ιιτοιΠιης πιο”. πιἱιι¦ Εμ: ό

ειιιγιιι ιν τιιμΙιἰε θιιιιιιψιιΙιικ·. Τα ]ο‹ΙιιιιΚ ι·ιιι·ΙιιιΙιει @Μέ εἰς πιο ηιμάιιι ι Μπι οοικ·ἱοιιιγ ι ιιΜΙοι·)·ι, ἱ ιν εχω!

πιοέοι τιιιιισιιιιιιιιο Ζοι|ιιυι·ιι ιά:ιιο Μπι Μ: ιιιτιἱυ] ιιι·ωικΙομοι!οΙιιιυ. Με τησ-Μ: ικ·ει:ιΚὶυ μιά "βη ὶιιὐιιμ·!ι π:

Κομἰεπιόιν οηεἱιιΔΙιι, ιιἰο ινοὶχΙἰἑσιιγ ει; "Με οιΙιιιἱειιι κι· !εκι·ἱυ ροι|ιιιιγπι ιιιιιιι μια Βυκιοι·ίο, ἰ ιΙΙ:ιιοΒο ινο

Μἱέιιιγ ω προ: !ιε8ιοπιἰιιἰ ιοειεινἱό Μ:: Πιιιιισιοιοτιίιι.

δ.

δ”. (Η π. 200: Μἱ;ιΙαμ !μπιί @Η Με!! Α.πΙσπιιαιόιο.

Τι·ιιι Ιει·όΙοιιι ΛειΚιιιι:ιιόν, 305€ κνἱ‹ὶοοιιιἰο 0110 Ι, Κι·όΙτιιοιιιιο(Μ, Μάη ιἰορἰυι·ο ν: ι·οιειι θθθ Κοτοιιο

"Η εις ιιιι ι:οε:ιι·ι:ι. ΡοεοΜινο @φ ιη·ιιι·ιιιιιοτιο ο!ιοΙο τ. 95δ 6ο Α¦ιιι-Μ-ΗΜιιτι:ιιι:ι Μ' ΚιιΙἱΓ:ι Κοι·‹!οιη·,

ορἰεπιιιο ια!. ιιοΗΜιιιο νι· ὶιΜοοἱο .Ειπε ιι (Μπα, ιι Ροι·θ.ιιι 'Ν, ει”. Ή!. ΒρόΙι·ιοειιγ Μπι ὶινοοἰειι·ι ι!ιιιο ο

Βιιιιεάειιιι ΜΗ: €Μιια!οοιννο: ι!υάσιιικι ςιιειιιΙσιιιι ει! οσε ΜΜΕ, ω ιιοιιιειι Η:ιειιευ, φιο ιιι·ιιιιιιοιιι υπιιιι.ισιιι

ρι·ιιι|ειιϋοι·ειιι ει: νιώσει: ιιυ0 ιιιιι!ιειο ιιο8Ει·ἱ ΜΜΜ ειιιιι..



οιιιι:ΔιέινιιιιιιΑ. 8Ι

θ.

Τ:ιπι:ε, νι. 2Ι2. Μο! ΠεΙπι!πιιόιυ Νότιο .το ω-.ευωωι.

Χἰε υπερ ρι·εννΙο ινιμρΙίιι·οέοι :ο εροπιιιπιπν ω πω (ΙεΙιιιΙΙιι·ιόιν Ι:Ι.ύι·:ν, ]ιιΙι :Μου πιόινἰ πιο ειΙ-δε

ΙωΙ:ιΙι» Ι.. $Ιοιι·ἰοπἰε, ]ειΙ. ω ]οιΙοπ : ριιπιι]ιμ:ιτΙι ιν Ι:ιΙι:ινεπε] ]ιο:π]ο] Ι'οΙ5οο, ἱ ΜΒΜ] αν Μο 0]ι:Ιοι:

ππει:οεο ΙΙΙοε:Ιαι Ι, δεπιίιδιιιν ι::]·Ιἰ ΖἰοπιοιπνοΙ. Μάικ] οιιΙ.οι· ο ιιἱπι πΙΙ.ο] (επ. Μ, ιν. 282) ιπιιὸεε:Ιἱ Ρο

:ΙοινΙε οτΙ Ιιι·όΙει (.Ιε·ΙιοΙΙιπόιν. ιι :πἰπιί Μπι] ἰ:ι·:ιοΙἰοἰ: ]ετΙποΒο ἰπιἱο πιει· επιιΙ' ιι οι·ιι8]εΒο πιο: “ιοί”. Ιων εἰς

‹Ιοιιἱεὰ:ἰεΙἰ ο πιο]ε] Ιι·οεοε, ροοἱεε:]Ιἰ Με; ιιιόνι·Ιπο: οι] Μπι Ιινο]ε πι» οιΙτΙιιπιν ]ει Ιιι·όΙοινι ΠοΙιεΙΙιιιόνν,

οπ οπο: ε:ποιιποΚ ι;ΙΙιι οΙεΙιἰο οτΙοε:Ιο ΙΜ Ιινό] ιΙο Ι:ι·ειεΙἰΙόιν ιιιΙεε:Ιιιι]ειονοΙι ιν Κι·:ι]ιι ΙΙππ8ι·νπ (Ε. ιν ινο

];τιεοΙι) ο οἱ ΙΙιΙ.ι Ν:Ιιοπἱοο ιν οιΙροννΙοιΙ:ί Ιιι·όΙει οΙιε:ειι·εΙποΒο (Μ: ΤΟ, ιν. θ) ο:]Ι:ιιιιν, :ο ΙΜ (ΙΙιειειΙιι]ει

οιΙιΙΙιΙ ιιιιι ΜοΙ.πιε Ι:ι·ιιοΙΙΙ:ι »ΜΒΜ .ΙιιΙιόΙ› ει·π ΕΙοπ:πτει, :Ιιι·ει]ιι Νιοπιω.» Πο:ιι·ιιὶιι]ιιο Με ινε:νεΕΙιΙε ε:ο:ο86Ιν

ιιπειιιι·ει]:] Μ; ω ιπἰπιοιι·οΙιιἱο εΙοιι·:ι Ι(οπεΙσιπΙνπει Ροι·ΙΙι·οΒεπποΙν, Μάη· ροιν]:ιι1Ιο (σο. ε". 24 ιν. Η) ιΠεε:Ι.:ι

::ιέ ΕΙιι·οΙ:Μόιν :οεΙ.=ιΙιι μη· Ι·`ι·:ιπεἰἰ (Νἱεπιο:οοΙι) ί πει:].·ιιιι]π ει; Μινι: ΒΙεΙοοΙιτοΙιιιΜιπΙ, ι::νΙΙ ()Ιιι·οΙι:ΜιπΙ

Ι›ΙιιΙ]·πιἰ, πιο]ειο ινΙιιεπεπο κἰιιὶοοἰιι. ΡοιΙΜει(Ιιιί πιό ει] θιιοποινἱ, ννἰοΙΙιἱοιιιιι ΙιτόΙοιι°ἰΙ`τιιπεἱἱ ι δ:ικοιιΞΙ,

Ι ει] ροε:ιπΙο, : ρι·:ι·]ει:πίπ εἰς Ι ροιι·ἱιιοιι·ε0:] : Τιιι·ΙαιιιιΙ (Ε. δι'οΒι·επιἱ.)ι

Ζο:Ι:ιιιιιΙΙ οικιιτ:ο Ι›ἱ:ιιπΙ]·ιΙει:ν ιν Ιιε:ροέτοιΙπ]οΙι εΙοειιπΕιοΙι : ΙιτόΙιιπιἱ οΙιιι:ιιι·εΕΙιπἰ, ]ειΙι Ισ ιιΙιΙιιέ ]ιι:

: 8:ιιιιη;ο Ιἰεω ίΙΙιπει:Ι:]:ι; ιο Μου πο πιι ιΙινοι·:ο Ιι]:οπΙνιΙειΙεΙππ ο ΝἰεπιοιοΙι Ι Μ: ειι8ΙειιΙ:ιοΙι ι·ο:ροιι·πιι.ΙΙιπο,

Μινο ιποεΙο ::ιΙιιΙ.ι·ινοό ἰ τΙο (ΙΙι:ι:ειι·ύιι·. ΒιμΙ: σο ΙιιμΙ:, :ειινε:ο ]οεΙ. 1ο ιιιΙοι·::ι]τμο :ο ιν τΙννοι:Ιι $δόννπ]·οΙι

οΙιοΙἰο:ποέοἱ:ιοΙι ινἱοέό οτιιΙιεΙιο-οΙιει:ιιι·εΙιει ο Ιει·όΙιι ΠεΙιπΙἱιιιόνν, ιΙο ινπιιΙοπιοέι:Ι οπο: Ροι·Πι·ομπποΙο ο ιΙοοΙιι

()ΙιτοΙιατόιιν ρο(Ιειπο], ιΙ:ΙινπΙο ρι·ιγρω:Ιι, ω ]οεΕ: ιν εΙ.οοιιπΙιιι ρι·:]·]ει:πΙ : ινοειοπιἰ· Ι ιν ΜοειιπΙιιι ]ιιΙιοΙιν

:ειΙεὶποέοἱ ]ιιΙιἱε]έ οι! ΝΙοιποόιι·, ιιιἱιιιοινἱοἰο Μι οοιιιιι·:ει (Πισω. (Ιον π:ιιΙΙο ινε:ιπἰεπιν ]ει:ο:ο πει πιπες,

:ο Ι.ο Δε] έννιπΙοοινι·π ]οιΙποο:οεπο, ιι·Ιοο :ιιΙοιΙινιο πιο:πι νν:ιΕριό ο ιοειιπιοέοι Ιει·όΙπ ΠοΙι:ιΙΙιιιόιν Ι κιοοΙε αιτο

ΜΙ.όιι·. Πο εἰς @αν επιπο8ο π:ιιιι·ίεΙιιι (ΙεΙιιΙΙπι, οι] ιν πιοπι ιιΙει·νιι·ει πιο ρἰοτνι·ἱειεΙεΙι ει·πΙιεΙιΙε8ο "πιω οι

ὁοΙ, 86η, ιν Ιίο:Ιπε πιπο8Ιο] οοοεΙ (σο. Μεπιπ. ε". ΙΒΤὅ); ΙιιΙι ανο] εἰς 8οιΙ:ΙΙο ιιριιΙτνινιιό ιν πΙσπι ]:Ιιο

ιιο εμόΙποέέ : πα:ινο ΡοΙιιπἱἰ ο:]·ΙΙ Ρ0Ι8Ι€Ι, Κιότο Μι είπω :οινιο ΠοΙαπίαΙι, ο Ιοιπ ι·ο:Μι·:ν8:ιό πΙο ινο

:ιπιν εις. Πιιι·ρΙιμ ιν ιΙ:ΙεΙο επι·ο]οπι: ΗΜοη| ο| Οι: πια!ιοπιοΙσπ "φπα ίπ δραιπ, πι πι. ΙΟΙ εροιιιἱπε

ο ροεεΙεΙινἰε Ιαι·όΙο 8Ιοινιιιπ ιΙο ΙΩΝ: ΙίουιΙοιι·ι· ιν ΙνοΙι εΙοινιιοΙι: ιθΙΙιοι· ΑΠΙΙ.ΙΒΒΒΙθδ ιιι·ι·ίνειΙ... οπο ΙΙ·οιπ Με

Ιιἱπε οί Πιο ΒΙ:ι·οπΙσπε, οιιΙΙε‹Ι ΙΙιιοιι.ι Με Μακη ]ειΙπιιΙε τη Μ” “κι Με! πω! ι·ςΙιπ ίππο ]ιιΙιἰε έι·όιΙΙο

ο Μπι :ιΙπποπιιι, πι ω: η·ΙΙιο :επι ιιπ ιιἱπἰε]ε:ν (ΙΙιιιειΙιι]:ι.

'Ι.

Ήιιι:ο ιν. 2Ιδ. Ιστό! Κο.ιΙσπ!μπμ.

Ο ροειοΙειιι·ιο Ιζοιιιπιπ1]·ιιιι Ροι·Πι·ομπποΙ]·, οικου:: Ιιοπετειπι]·ποροΙεΙιἱοεο, ιΙο ΙιειΙιΓει Ι(οι·οοιι·ν ΑΙΜ-Μ

ΙΜιιιιοπο ΠΙ ανω ει; ιν ΜΜΜ Επι: ‹Ιο “Ηπα Μ.: Μπα, ο πιπιποιι·ιοΕο ιι· β'ΙποπσΙορίε Μποι·ιφιο ‹Ιω Μαι:

τε.ι ιΙ'Εφσοπε ρω :ιιη·ΙιιιΙοπι: ΑΙιιΙ-ιιΙ-ΒιιΙιππιιπ ΙΙΙ ιΒοε ιιιιιΜινε:ιιΙοιιι·ει οι: Ι'επιροι·οιιι· (ΙοπεΙ.ιιπϋπ ΙΙΙ νἱοπποπι

ι Ποι·ιΙοιιε ι·οποπνοΙοτ Με ειιιι:Ιοι18 Ιι·ιιΜε εΙ':ιΙΙΙιιποο οοπιι·ε Ιο ΙιειΙΙΙ-ε ιΙο ΒιιειΙ:ιτΙ. ΑΙιο-ιιΙ-ΒιιΙιιιιιιπ Με ι·οοοϋ

πω: Ια ΡΙι18 Βι·οπαΙο ιιιο8πἱΙὶοοιιοε, ο! Με ΜΙ ιιοοοιιιδ:ι8ποι· μι· ιιπ ειπιοιιοειιι:Ιειιι· οιι'ἱΙ επι·οἱε ι Ποπεπιπϋ

πορΙο, ρου: ν ρι·όεοπιοι· ὁ Ι'οιπροι·οιπ, α” ι:Ιιονιιιικ ειπτΙειΙοιιε, ιΙοε ιιτπιοει οι Με ]οι·:ιιικ οι: μπι, Ιι·ιινιιιΙΙόει

δ ΤοΙὲιΙο ετ Ποι·τΙοιιο.ο

Ο ροεεΙειιι·ιο ΙΧοιιιοπιι ΙΙ (Μάη, Με ιι·πισ.Ιοιιιο, ρτ:ν]οΙν Ιη·Ι οι) ερόδιι:ιμΙιι οπο: ο]οιι "υπο, Ροι·ΙΙ

τομπποιο οΙιοΙο ι·οΙιιι ΜΒ) ιιο Μιμή ΑΙιιΙ-εΙ-ΙΙ:Ιιιπ:ιπ ΙΙΙ, εροπιἱπιι ΙΙιπ-ΑΙιιι-Οειιἱοἱιι, ιν ιΙ:ιεΙο εινο]οιπ

υΒιιε]ε ΙεΚειπόνι·υ πω! οι·η·Ειιδοιπ: ΙΙιπ-Π:οΙο:οΙ.

ΩΙοπιιπισπΙα Ρο!. Μ". Τοπι. Ι. Η
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8.

8ο. 6Ξ5, κ. 299. ο ο! ρωιΙο ρο ‹Ιο Πωπ, ο ΜοσπΙιμΙ οι: Βόὶροτύω.

Ν οτ)·8!πο!ο ]οε! Η! π·]·τοὶπἱο ="”'] !!ι!πι, Μότσια ποιπ·!ε!εο ι·οι!πο!ο! !!ιπποοιο ι!οπ·ο!ι!!ο πο Π"]

Πω ρτιοιπἰοπἰο]ι]. Το πππ!οιποπο ρορτοκν!εο ]οε! Μο τ!ο ρι·2]]ςο!ο ]οὶ ι!!οΒοΒο, ὶο π·ρτοποε!ιο]οο ο8τοπιπο

! επιπωνοιο :όπως οο !!ο ι!ιοο20Μο, Μο π·ερἰοτ:ι Μο, Πο πο!!! π·ἱοι!οπιο, πο ὶοὰπ]·πι ι·ς!ιορ!εππο. Πο ι!ο

πω, ]εο!εέπη· !ε;;ο ιι!πΜο, ὶο μπω Μεσοι] :πιἰοπο Μ!! πω!!! π· Μπι !Μο]εοιι Με !]·!!ιο Μο ηε!επ]ο πο

]πεποέο!, Μο οπ·ειοπτ π·]!!!π Μο ! ιοο!οπτιι!ο. Ζοεοιπ·ἰοιπγ π·!ςο !ο ιπ!ο]εοο Με, Με οπο ]οεΕ π· π·]·ι!οπἰπ

Πια!οι·Γο, ο πω: εοπτο πιΜοιπο!π]· ι!οε!ο!οοιπἱο ρο]οέΜό ιικνοΒο ποε!ορυ]οοπ. Νοικνἰε!ω Ποπ! οὶ]·κνο]ο Ζεν]

!ι!ο ρ!εοπο πτο!πο]·, ]ο!ε ιιρ.Ει:!ηε], πο οιποοιοι!!ο ροι!ο!π·ο !!!ιοπω!ε!!!οΒο, ο π· ιιπιοιοΜπ έο!έ!ο]ειοΜ απο

οιο]τ] Με!!! Κοπε!οπ!]·πο]›ο!, ση!! Μ!! Δνση !!ι]·πι πο!ν]·. Το ιπιπνοὶοπνει]· πίοι!πη·, ὶο Φορ Νότο πο!

Π!ιοει!ο]ο ι!οε!ο! Μο ε!ο ()!ιοιοτχ!, ει!!! Με: Ετό! 8!οπ·ἰοπ, οοε!οοιι]οογ ι Ν!οιποοπιἰ, ροε!ο! ];ο ‹!ο !ΐο;;!οι·; !ποο

πο! π·ο8!οτεογ ροε!ο!! 8ο ι!ο Ποιοι! πχ!! (Άτομοι!ιι; ι Ποτοει·ο!!ο Με! Με; ροο!!!π!οο Μοτιοιπ ‹!ο Πό!Βοι·]·ἱ,

Μόνο !οὶο!:ι πω! !)οποτπ. Ο ω] Βύ!8οη!, να οοεἱοἀι!ινἱο Ε!ποιοτό!ν !οὶοοε], μι” κα!!! !!οιι!οο:Μο ‹!ο Με!!

: !!οπε!!ιπ!]·ιιομο!ο ρπο!:!οτού Με; ο]·!ο !.πο!πι, πω” κήπο έκν!ποοο!!νο ν!! $ρό!οπεπ]·πτ !το!!!ειο!ο πρι!! κι·

!)·ο!! ε!οπ·οο!!: .Α ο ο!ο!ι, οὶο!ο ρι·ίο!ιοι!ο!.' ()ιοι·Μ! Βο!επτο, κνο]ιι]ο!.' π· ο!τοπἰο !ωτει!πε!!υ], ! ντο!!!π Επο

Μπ τιιο!ιοπιιι, ι!ο Μ!! πο ροοποιο]ο!.' ρο!ιοε!!!.' ε!ι·οπἱο !ο]. Νοε!. ρω! τ. 94'ύ'. Ζ Βό!Βοτ]·ἰ ιω,- οπο] δο!ντο

]οὶ !›]·!ο ρι·ιο!ιτ·:Μ Με: ι πω!!! τ!ο εοε!οι:!ιι]οο]πο!ι π: οπο! (Σ!ποιοτό!ν. Οσ.!ι·οι!ιο ιοέ ώμο] οπο: !!ιιέ, Με ιι!ο]ο

ποπ! Με; ἱὶ!›χ ω πιο;;!ο Μ!! ΜΜΜ, ο !ο τ!!ο!οεο, μοπ!οπ·οὶ π· πιο!!! ι·οι!ο !!τό!θεοο!]πιόνν Με ρο!πο!›οπ·ο!

ο] οι.!ο!νοό Μο ε!ο Νοε!οτ, !οοι Ματσε!. ε!ο !!πε!; ο ρι·όοι Με!) Φορ !οτ!οινο μπι Βιιἔ-οὶ ι!ο ()!πιιοη!

ροι!ρο‹!ο!ο!›]· π· ονε)·ο!ι οιοεοο!ι π]εο!)·ο!ιοιητπ !τοάποέο!οτπ.

9.

81ο. Μ, π!. $5δ. @ώ ίο!ι σίειΙ:!!η @το δείπ.

()'ου·οπο!μ τοϋ! π· ω!! Μἱο]εοιι ε!ιιειππ ιπνοεο, Η οιι!οτ ιι!π]ο εἰς π! τπἱεειού @το δώ: π! ΜΜΜ

ένν!ς!οτπ ννιτπ!οι!!!οντοπο, : @το δύι·]ι· ο πω] ιού!!! !!›π-!!ου!εο!.

Η!.

$!ι·. ΒΤ, κ. Μ!. ρτηχὐμἰ ιΙο παο ἱωοεΙΙΙο π. Μο” οΙ-θ!ιππατ.

Υ!! !οπι ποροτπ!απ!οπ]π πω” έ!οι! π·ἰι!οοιπγ ο ε!οευΜαιο!ι !ετο]υ ποειοεο : !!ἰειροπἱο ! £!ιοποτ]·ο ο!ιο!ο

Ρο!οιν]· Μο!!! Χ, ιν !‹!όηο!ι!ο ο!οεπιι!ιοο!ι ἰιτοο!ἱο! Μο ροερο!!!ο πως: οι!οπ·]πνο!!.

Η.

δ". '70, π. 4. .φπα Μακάο, .οριο Ενω δα|οποάοηΙιο.

Ε!ιοεοο] πη·ρἰεο! ι!ο!άοοπίο τοι!οπόο! ενώ] π· ο!ει·οε!γο!ιο !!!όη·ιπ κ!! κν!οέο!κνγ ρορτιοοι!!; Μο!! οπο!!!

οιγ!οπ!ο εδωσε!! ποοτιεὶπ]·ο!ι ΜΜΜ! ΜΗ, ]ο!‹ Μ; ιοο]ο, Μισο π· £ποιοτ]·ἰ, ! πω ]ο] Με ροε!ι·ιοΕΙ, ‹!οΙοοιο

ννἰοο ι!ο ΜΜΜ!!! ()!ιοει!ο]ο !ο Μ!!!) !Μ!οπο !!!ότο π· !ἰέοἱο εοππ]·πι πο ]τοοιο!!ειι π·]·οι]!ο!. Οπα! ]υὶ ! νν

πιο! ω!! ροκν!οπ άοννόι! οιι!επη·οιποέο!.

Η.

Τοτπὶο να. 8. :ο Ιππ:_|ιι Μεπκο. -

ΜοΜοό!ν ΜΜΜ, ]ο!ι π·ἰ‹!ιἱοΙἰέπι]·, ί)!ιοει!ο] νυ!!έο!ε ενώ!!! Αει!ωπιπιπΜ; ρποο!ννπἰο ο!ο Κα!! Οποιο

τόπ·, οοι!ιο!Μο!ι «Με νν]·τοὶοι! : πο!!! Εππε‹!ο]:ι ρι·ιο]πτυ]ο, ιοπ·ἱο Μ! ]οι!πο!ε Με Αει!ωπεπο!π!, :Νερο Ρω
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εΙιι ΝΙοιποειιπΙ. Ι ιν Μπι ιιοΙιιιιιιιο Μ; ροπ·πει ερὁΙιι0έιἱ νηοΙιι·ειΙ.οιΙ Ιιι·ιΙΙ:ι ΕΙι:ιι:ιι·όιν ι οοεειι·ι:ιπιΙ Ι:ΙιιιπΙ)·ιΙ

εΙιἰπιἱ, ΙιΙόι·)·ιπ πιιιννἰεΙιο Ισ Με Ιειιι πΙοιιπιπο ιν Μεττή:: 8:ιιποιπ ιπειι:ιοπιιι. ΤΜ: ιπόινΙ ΙΙοπιιΙειπΙ)·π ΙΙοι·ΙΙι·ο

μππεπι ννιΙιιεΙο εινοΙοιπ Ο ι:οι·οιποπποΙι ιΙινοι·ιι ΙιιιιιπηιΙεΙποΒο (ΙΙ. 48 πω. Ι›οιΙ. εΙι·. 680.) ἐστὶρ 'Η θά.

τη χώρα οἱ .Ι.ε7όμενοι Λ·.μετς.0. @κι Ισ ω, ιννιιιη ιι Με Νἰειπωπιἱ.)

Η.

ΒΙι·. Ώ, 'ν. 96. ιιΙ:‹ιἱ ει; ΜΒΜ ί ιυἰοΙΜεπιιι Μι πω”.

Μη· Ι.ο ι·ιιΙ0]εω ιι·οιιιτιιΙοέ, ροΙι·ιοΙιιι :πιώ Ι›ΙΙὶεΙ εΙιΙειιΙ ι·ι:μΙιι ιι (Ιπποτών. ΙΝ ω] ιπΙσει·1ο οηΙ.ιιιπγ ιι

Β'ΟΙιεοπει: Με ι·οἱ άσε ΙΙΙι:ιιιιι·οε σει ἱεειι ω. Ι'ιιπε Με ριεπιἰὸιοε ΙειιπΙΙΙοε πο Ιει πιιΙΙοπ. Οπ Ι'ειρροΙΙο ΙΙΙι οιι

ΙΙιιΙι, επ οπΙιιΙ ιΙοππο Ισ Μπι ‹Ιο Βι·ιιπκΙ-ΙιΙιειο:ιπ; πιιιἱε οι: ι·οΙ π'οκει·οο ιιιιοιιπε ειιΙοι·ΙΙό. Ιω Ρωωπ

$ιιρι·ιΞιπο σε!. επΙι·ο Ιοε ππιιἰπε ‹Ι'ιιπ ι·ύεοπΙ, ηιιἰ 80 ιΙΙΙ. ΙιιΙΙοιιΙοπ:ιπι επι ΙιΙιειαειπ. Οι πω" π':ι ιιιιοΙω

Ιιοιιποπτε πο Ι:ι ι·ο)πιιΙύ. ΙΙ νΙΙ ι·εΙΙι·ό επι Ι`οπιΙ πο εοπ ριιΙιιιε, πο ιιι·οπεΙ πιιΙΙο πω!. πια ΜΜΜ ιΙιι 8οιινει·πο

ιποπΙ, πει 5ο πιοι·ιΙι·ο ρι·οεπιιο Ιιιτπιιἰε επ ριιΙιΙἰυ, Μ. π'οεΙ. πι” ιιοι:οεεΙΙιΙο πω; ριιι·ΙΙοιιΙΙοι·ε. ΤοιιΙεΙ”οιε, Ισ τέ

εοπΙ Ιιιἰ τοπ‹Ι Ιω πΙιιε επιπιΙε ι·οερεοΙε; Μ. θα ΡεαρΙω π" £τιπ5086 εΙι·. Η. διά ιο ΙοιΙπο ιπΙε]εοο, Με

ιιπ·ειὶιι δεοΙΙσ δικια!. ιιΙοΙπο πω! ποι:ΙΙι·η·ιπ:ιό ροιΙεικν:ιππ π· ροιΙο]ι·ιοπἰο ειιιΙεπΙχοιποέύ πιει: ΙΙειΙιι, ειΙχΙη Ιπ

πχοΙι τΙοινοιΙόπ· Με ΙιγΙο.

ΙΙ.

ΒΙι·. 'ΙΙΙ, π. 257'. υπο ιΙσρωιοπω Πιι.ιοιιι οΙσι·ρΙαπιΕ ριιμΙιμιυο_|πομπι...

Το πο ω Ιει·όΙ ι:Ιι:ιπιτεΙιι ριειε, ιι;οππο μπι ιιιροΙπιο ι ροιΙιιπΙ:ιιπΙ ΡΙειιι·η ειι·ιιΙιεΙιΙυΙι, ρι·ηΙοοιοιιμΙι

π· ιΙιἱοΙο Ι)'ΟΙιεοπο 'το ιόὶπ)·ι:Ιι πιΙοΙειοιιοΙι, ιπΙιιποινΙοΙο: ε", 90. Ι)'υπ ι:Μό Ιω ΙΙιιεεοιι πω!. Ιι·ειΠπιιει· ενω

Με Ποπιπιπε; π. Ι'ιιιιΙι·ο ΙΙε Ι.ι·ειπεροι·ΙσπΙ επι· Ισ ΙΙοιινο ΙΙΙΙ Ιοιιι·ε ροΙΙοΙειἰοε ΞιΒοιιΙΒιιι·, τΙ'οίι οΙΙοε ρεεεοιιι. επ

Ροτεο. Μπιτ ν:ιΙεεειιιιιι τΙοιιοοπαΙοπΙ πι€ιπο οι: ΙΙοιινο Ιιιεςιι'ὲι ΙΙΙιιιιοι·ιιπ. δ". Ιθθ. ΙΙε ιΙύριιώι·οιιΙ. νοι·ε Ια: ι·οΙ

(π. ΙέΙιιιιιιι·οε που: ΙιιΙ πεπιειπόοι· Ι:ι ροι·ιπΙεεΙοπ ω Ι.ι·ιινοι·εει· εοπ Ιοι·ι·ίΕοΙι·ο, ιΙ'επΙι·ει· πο” Ισ νοΙΒιι, ει «Ιε

5£0πιΙι·0 οι: Βουνο ]ιιε‹ιπ`ἑι Ια πιω· Ωπερἱοιιιιο, ε'οιιειιΒοσιπΙ; 5ι ΙιιΙ τΙοπποι· Ιει π·ιοΙΙ.ιό ιΙιι Ι›ιιΙΙπ πιι'ΙΙε Ιει·ιιιεπι

επι· Με ι:όΙ.ι:·ε πι: ι:οΙΙο ιποι·. Μ.

κ-δΑπ·





!

Ποσο ε. ΜοΤουοσο.

Μ

Ζ ΙοαοπεΙ ιζ έοιι·οΙοου ε'α·ίσααοΙι Μοτο μτομΙα:πε Με πιο" ΙαΙεο 3το‹ΙΙο ιΙο ιΙ:Ιε_Ιόιυ ΡοΙοΙκΙ,

έ α» ροπιπίΙ:ααΙι τιίαΙοβοατΙι απίς|εοο απαΙο26 ροιοίατη|, ρίοτουα:α| Ι πέωτια4'ο τοπον χω: έ;ροοΙ έ.

ΠεΙοαοοο. 0ιΙΙ:τΞ|Ι:Ια @Πα παΙοἐο τ:αεοαι ωοαΙο $1ΙεάατΙΙΙη|Μ. Ποσα ΙτίΙΙ:ατιασΙα απο τιοΙταβοπο

πω! α· ὐἱὐΙἱοΙοοο αΙκατΙεπιίί αιιοΙιοσυποΙ, στιοαΙ:Ιοει·οΙείο], :ο τοΙ:ορίεταίε α ωίεΙαι .Η στα χ”. ΙΜ:

ΙκοΙισίεΙ: ρἱοπιο _Ιοαο Ιη|Ιο Με άαιοπε, οοποιοα @αυτια «αυτια :.‹ΙταάιαΙα ται ρία·τυοη τω! οΙσα ἐο

Ιο χω: ροπιπἱΙ: : οιαοοιυ οιΙΙοαΙααΙι, ί εΙαιοαΙα πααιι·οοατι οΙαοΙιο ὶέ απαΙεέο @ο ταοέο ιο Ιίο:.πές|

πατα ὁ πίστοιυπία οΙατσομαΙι οάρίεααΙι. ΠοείουδαιΙο:.οπΙο ανω οΙεα:Μο, ἐο παεωςΙο Δ: Με Μ

ρΙοτυιο. ΜΜΜ ννιιΙποί ΜἱοΙιαβοατἱο: οωα›ατα ρτ·ω:ΙοταΙαο ταΙ:ορἱετπα ὐὶὺΙἰο£εΙσἱ εμποααΙπο_| αιο

εΙκίειτοΙι·ΙεΙ ροο£τιοαΙ Ιοοἐο ἐοιυοΙ, τααουι ι: τυίεΙα ἱοαωπὶ, το ΖΙσοταΙΙαι ροταα:πίαοιιφπ, τσαοοΙΝή

εΙατοέοὶ. .ΜΙΝΙ _ατιώ;| |αΙἱαπΙ το ‹ΙοεΙεΙ ὶ οΙκύτο οτωιαΙπα ορταιωια, ?Ματια Με αιοΙε ρσ·ιοαάαΙΙσό

Μειωσα @ΜΙ [ταΙ:Ιειτα ιἰοέό εΙαταππΙο, ΜΙ: Ιο α :αΙαοιοτιο1 Ια ροαοϋίωμ τυέεΙ:.Ιεό «πάπια. Ρο

ααΙΙτα τόωτιίο _|αΙτ Μάσα να Μπι οι·αΙσιαα, α τω” Ικα Ι:οατοοι·Ε σα πιοοπο :ΙστιιΙ:ατιο έ ροσπιτραπο.

2αιυοΙ έ. ΙΙΙο2οαοαο :·.πα]ιΙιι_Ιο Ιτέα Ια πα ο£τοτιἱοα !02 ια]τποΙαο Με ερείπια Μπι ΜτΙ. ΒοΙαι

α: πω». ΖαοττιέΙσ ται @Ι ΜΜΜ, αἱουια πίααώο ιυα›αΙοτιἱοποοο. .Μα ΒοάέαΜΜ οεΙαοεέ 9ο

οι: α·ἱοΙ:α .ΙίΠ. ΟαΙαΙΙαΙοοι κ” τοΙι·ορίετα ευ ΜοοΙ:α·Ιο, τοΙαι Ι857, α Με π. Μου το Μπι ω.

απόαΙσπα, @Ισ ί .ο ροαοΙΙΙαπ, πιο". Ιοέα ρτ:οαοιππα, τυποε:.ο ά χω Με ε£ατοοο, ΜΙ: ο ατιιαδή

ροΙοιυμ πατάει ΧΙΙΙ. Ιοατιοαιοέτιίε ρταιυἱο :αιαΙο;έοπο ιο Μάτι έτιτη|οΙι ρο!.πέα_Ιο·:οαο ευέεΙτα τω

ρἱστπααΙι Μι έατοοΙ, σπίαποσυίοδο: ιο Μ‹ιΙ:ατο_αα (Ι:.οΙ-τπίτιοί :αιαΙιἰτιΙατιῇ Μ; το ὐἱὐΙὶο£οοε η|ποιίοΙ

το] σαοοΙεΙαινοΙείο]; το ΖαοταΙΙ:σι ›τιοοΙεἱοιι·οΙ:ἱτ] αΙααΙετπίέ ιΙπτΙιοσι·πτ]; το ΜοΙΙυΙοτε τυοδοΙεοΙαταεΙ:ίοοο

Ιοεα[οιυερο ταοπαοΙρι·ιι, Μ.

ΖπαΜἱοπα συοιοτιοΙ:·;τιο ι τω,Ήω ο τοίοΙκαι, α ροτιίοΙταιί ό ο οαοΙ:Ιο απΙοτιι τυπέοσΙποιοαό πιο

ἐπα, οα οασΙορσααι:ο.

Ι. Αιι2οτ ιο το:‹Ι:ΙαΙο Ι οι·μπίοπέαΙαο οφιο‹Ι_α οΙετι›ποτιἱο:τιο, τω;" τοσο: Με:

Μοτο” αποοι·ωει:κι παπα". απ. οποιοι Αρκασ ρορἱοἑ οροετοὶεὶ‹ἰ :ο ατο εἱοὸιιτἀιὶο-

" ι;εμα.ιωα μοι” απο” ω, γεςτοιμη.". και".- εἰοαἰα ο]ο:ιττιἱ ἰ ποοπ)·ιτι ΚοπεΕοπηποω οοεατιοτη

οπαιτακου.ιι ιμρειιι πιο ιαεατοι.ια α:οιιι.ιω πιο εοΒοι·ιο ε268ηπι ιιπιοΒἰο ιαΒιιτιοηἰο ιι

ιηηση "παπα α·μ;κααοωα) η αιτωι;ωε προ. ΠιιτηΗἰ, τοΖεΒτιοΙἱ ἰ νΌτΚΙοΙἱ @άι πιἰοτιοννἰοἱο

πιο” σε ικτικιι οιιιωωκκια πω, ρεκογ:κε 8οΒοτυ]αοχο!ι: ΤεοτΙοτο ϊοταιῖεΙιἱοεο, Βοι·8ίιιεπι

Φεο;προα Φαρακια:κατο. αποκτα πιο α ασφα- ἰ Ρἰτοτια, Και οΙοκατιὸηῇεΚἰο8ο, Ηοποτγιιεπι
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κι, κι·ρι οικοκωιιιριιιοκιιο. οιιορια ριιιιιοκ.ιι·ο. ιηιιι8ιιι0κοι ΜΒΜΓ080 8κι100ιιιι8ιιι080ι ΗΡΩΝ;

"παρισι ιικ·ι·ιοκικοκκι·ο, κ ιιροιικιι ιιοοιι·ιικιιιιι- Μι ειι·οιιιιιιι6ιν, ει ιι·ιιιι·ο οιιιιοέοιιιήειι:ι πιο ιππι

ιικι κια, κ κρκοιι.ικιιοιιοικ·ιο ιι·ιιροι|· κι ιιοικιικ- Μι2ιο ιιικιοιό2ιιι.

κ·ιι ιιοοι·ιιιιιιιιιιιε οκτιιερ,ικιιια.

Ζ Ιράι Μια· ιυιτΙαό έκ ιιιι£οι· :κια Μισο .ιι:.οέιέ ιιριιοι!όιο, ροιιοοιιιο μι Μια .Μι ΠΠ,

Νότο ισ ΜΙΒ ειυοικι ριετικκικ ιἰο έιιιιςιοιιοἰιεα "κ" 880 Ιιοιι·ισιικι: »Ιρι£ιιι· Μαιο Μεθιοσιιιικι,

υειια·οοι!εικ αι·οιιιορικοοριιιιι οιε·οιι·ιιιιι, ιιι2οι·ι·οροιιιικιιε ι·οι·αιτι ρωιικ |ι·ο2ι·ιοιι.ι ιιο.·πι·ιο εριοοοριιι,

.οι οι·ιιιοιίο.τω [Μιά ορικοοΖιιιιι Μι οι·ε‹ἰει·οΕ, ε! Μ!" σκακι ιιιιεειιι·ιιικ ιιοί!ειιιιιια αιιισκα, οιοικι

οοιιο£οιιι Ποικιικοκι εοοΖωιοικ Ιε·ιιοι·ο οι έκ ΜΜΜ 8022 ιιιιιυσκειιιιοσω εριιοάιο ο Μπρικ

ρο2ι·ιοκει ιια·ιιιιάκιπ οικιπροιέσοιιι οικω Πει ιιο8£ι·ι οιιο£οι·ι£κ!οικ ρι·οιιιιικμιιαιιι και” Μιάι£κικ

οοιικιιιι; κα. (Βοτ·οιι. Ακπαι. ροά κοκιοικ 880. δο!ιΖοα. ίδια!. Π! 202. δικιο! (ΜΙ. Ιοοοικί. ε£

πιοιιιικι. Μ. 60. )

ννιοιἰοικο έ:: ικρεεω αροοιοικιτει εκιιοιίκ : Μιά ειόόιπερο, «Με σιτσιριερο ιιισε_ιεκιορο «Με

σα” πιο ιιιιιιιωαἰο, έ ιιοριει·ο πει άκρο: ρι·ωάποιοδοκια ιυοοκοιἰοιώ ρο2ημιι·σιιοιιι, ρι·πωςΙα κο

ρω |ιοπιεσ ιυιοΙιιι χ. (5ο!ικοι:Ηι διιι·ιοΙΖ. Κιι·οιιαιο. 2δ κ». έ27. Βόρειο !772-!802,) δ|ιοι·ο Μαρ

ποιοι· @τσακ ιιικικιε;ερο επαιζε' Μισο εριιοιι'όιυ ιυμπιιοπικι, ε!ιω:.ιιιι @οι ιυκο.ιιιό ἐσ ριοο! ιιι£αἰ_ι|,

Μαιο _ιεεω:.ε .ιἱόιἰιπρ .ιιριοιἰ ρω:: οιοΙιοο προο!οΜη πιο οκ! ιι:.ιιοκρ, ικιοκοτυιοιι:: ρι·πειι @Μακ

ισιοικιι κι.

Σ). ιν ι·οπιοικιΖο 2 ιιιιρ·τιέα ως οικω· ο Με£οιἰριιι Με, μπω πιο οκ! εροἰ- κι οιιιικουκοοιιροι.

"ο απο :κε και”, ιιοι··ιι ιικιιοοι·κιιιιικ, κοκ:

ιιοιιιει·ιι ιιιιιιικ ιιοικιιιι ι·οκοιιιικιι οκκο€κ°κ ιιιιιι·ιι

κ κι ριιςοι·ιιιι ιιο·ι·ιικκιιικ ιιριιιιιειιι, κι ιιιιιικ

ιι·ιι·ι·ιι πω:: ρκκκ ιιιιιιιει·ο, ο "θ"'¦ι πιο οι κο

ιιιι ιικιιιοικε ιιιιιιοικιιιο ιιοιιειιιιι, ιιι κοιιριιικ

ιιιικιι ιι·ιις,ι,ιιιιιιιε κκιιιει·ο οι·ιι·κιοιικ ιιιιιικιοκκαι·ο

ι.ιεοοκια...

_ιοιιιικιπ :: ιιαιιιότυ _ιερο.·

Τικ πιο σ:°ιιιιιιιικο, οιιιιικικ κ ιιιιοτιιιικ:ι ι·ιικιιοι

ιιιοικι·ιιαι.ικ οιιοιιι.ικ ιι ρ κ ζ ιι ρ κ ιι κ ιι κ κι ,

ικειιιιιοιιικιιι πω, ιιςιικιιιιιιικ ο” ιιιιοι:ικοκ κκ

κκι:°ι·κ ο κ ιι ο κ κ κ κι ο κ ο ια, κ οιιιτειικκ: κροοιρ:ι

και, κ κ:ροοκ κροτοκιιι, κ: κοοτοκκο κ1ικικκι:ι

κιιικετο ικκιιιικιε οικω οικκοκκ οι» τοκοιο,τκοιε

ΙΣΤΠ,ιθ, Ο μεοκοκιο ΩΤρΜΠΟῇ' κρκοικ @τα "Μ!"ΞΓθ..

Ρο @κι ινεηειιιιοιι ΒόΒ ιιιιιοέι·ικνκ ιιιόι·κ

οιιοο ,ω κωιιιι οι!οιι·ιοιι Μ! ιιιιιινιοιι, ι τισ

Ριιιιιι·ειιικνοκο ΓΟΖΙΠΠΠ ρι·ηειοιιι, κι τιιιεη·οιι

ιιιιιιοιι εννοιι ιιιιιιιοΒο τιιιι·οιιιι, ο Μη ιιιιιτ ειρ

ιιι€ιικ πιο ιι·οοιιοι,ροοιιιιιιι κιο ιιοιιι·οεο σηιιιι,ιιιι

ειοΒο ιιιιιιοηοιοιιι, ιιιοΒοοικινιοιιοΒο ΜοιοτιοΒο.

ο. ιν ι·ο:άεια!ε ·Ι7 :ιιιπριεεοφ: πω; οιιιιιι, οκομιο·α @ο ποιοι· εἰο Μαοάφο, @Μο Μ!

Τρι 2:ιέ έιι·ιοκι ι :καιει @Με ρωτησει ιι κιγ

εο!ιοέοι κει ιιιιε ιιοκιιιόιν ειινγοιι, επικαιρ

οι·οιι εἱο Ρο ιοΒιο, ιιιιιιιιιιιιι ιιιιε οι! «ΜΑΜ

ιιιιΡιιέοι, ι·οι5ιοι·ιιιι ιιιιιιιιιρ ι κ·ριοριιιι ιιοι·οηε,

ιιιηέιτικ κι ροννοιειιιιιι ιιιιειοιιιιι εοιιιιιο ώρο

κι·ιιιφιοικι·, εισιιιοΙι 2 Μπι, ει:ιιιο ιννοιο, Ρο μει

ινιορι Οιιιι)·ειιιειι, Βο8ει ιιιιειοεο

') ΝιοΜόοη ριεει·ιο ροέιιιοιει, κι Βοοιοιι ι ιιιιιι, οριιεισιιιιιι ινγι·ειι και» ν τρικ Μαιο; ω ιοιιιιιιιι

πιο ιιιιιιιιιο ννιιιι·οεοιιιιοέοι "πιο ιοινι·ιοτι:ιιοιιοΒο μοι·ιιιιΒιι Βιι·οιιιιιειο.



87

.Με τι ιι|ο!ι ιιιιορόιο !κιότε.Μη; ιιοριοι·ο ρι·:.ι|Ιοση;!ι @Με Μο αιιυιοιιιό, έτι οιιιοι· ιερο έ;;

ιοοιιι ω ορύ!'- Μ! ο!ιο!ιοοισοτιο Μειοι!ειπα,

Με ρο2ιιιοι το! το ιι·ὶο!:α ά:.ιοοιοιμιιι; Με Μέ

έο ρι·οιοι!οροι!οϋπιο εμ που ιιοιιιιοιπ, ι ρίοοί ω

ι ι!α!ο.το οποιο!οιια ιιιοιιιιιο2ι·οπο πιο ιο!!ιο Με Μπιο

Μιτου ιοιιιιι πιο ορι·ιεοιιυια_ιο, ιι!ο μ οιυετοιιι ρο2ωέει·ά:.οιο.

! Μι, δοο!οι·, !ι!ύη| μι: ιυἱοιἰοιιιο ρἱεοί οπο! Ια!ορΙο πο ροοιο!!ιιι Μάιο ΣΗ, :.ιιο _|ιά

Μι έμιιιο!, ε π· !ιέ!!ιιι πιέςιοοαο!ι ιίο.Ηοωιιίο οι: ιιιι|ριειοε.

2οιι·οι Με!. ο. Βιικογ πιο ιοτορι ιιιιιοτ:ι πιο

"πιο τοι·τιικοι; οιοιιιιιιοιιιιιι ιιιιιιιιι, ιιτιοαιοιιιο:

ιιιιο ιιοτοι:τοιιτιι ιιιι κοτοροιιοιι· :κο ιιτιιιιοι· ιιιι·ι

τιι ιιοι·ιιιιιι οιικι, ως” ιοιιοοιι ιι τρωει ιι ιιτιιιιι,

ιιο ιιιιιττοιιογ ιιιιοιιιιιιο, ιοιιιο ιιτ κριιοτι το

ι:ιιοιιιιιι ιιιιιιιοιτ...

8. .οι οτι ιιοιιιιιιιιτιι οιοιιο ιιιιιιιιιιιοιο: ιιιιο

ιιιοκιιιιιτιι ι·οοιιομ ιιιοιι ιιτιιιιιι ; ιι τοοιιι·οιιιιιι:

ιιιιοιι ιιιτιιιιιιοτιοτιι ιιτιιιιιι ρητιιτιιιιιι ιιοιιι

ιιιιοι ποιου, ιιιιιοιιιο μοτιτ ιιι.ιι τη” οιιιιτιιιι

οτιι·ιιιιιοιιιτιι...

@το πιο ιιτο οτι οιιτροιιιιιιικι ιιιιιι οιριιι

τοιιι.... ιιιτιιοτιι οριτιιοι·ιιι ιιιιιιιο οπτικοα

ιιιιτιι ιιιι, τι” ιιιιιιιιι ιιτιιιιιι ιιιιιιοτο, τι ιιοι·

τοπ οτιοι·τοιιι, ιιο τοιιιιο οι 00Υ,!Τι ιιιιιιι

ιιοριιιιιι, τοιιτοιιιο οι ιιοιιριιιιιτι. 'Η ιο οοι·τιι

ιιιιιιιι ο ιιο οιιιμ πιο ιιοοτοιιτιι οτι ιιιο_τι

οτι τιι.ιτιι ιι κριιιιιιτιι οι ιικι. Βιι πιο πιο

ιιιτιιιοιιιιοιιιι.ιι:ι, ιιοοιοι·ιιιιιιτο οιμιοιιιι.ι ιιοιιιιιιιι

ιι ιιοοτριιιιοτο ιιιιταιιιιιιι ιιοριιοιιιιιτο...

Μ. Ποοτιιιιι μια ιιοιιι οιιοροιιιιοιμ ζωο

ιιριιοιιιιι οι ιιριιι·ιι ιιιι:ιι ιιιιιιτιι ιιοιιιιιιι, 'ΜΒΜ

ιιιιιιιιιιιοιι οτι ηιιιτιοιια ιιτιιιιτ οι οιοιιιιιιοκι

ιιιοοτιιιο ι.ιιοιιιιιι, ιιιιιοιιι οτι ι.ιιοτι ιιτοιιιμ

το ,ποιο τοοιιτο ιι ιιιοοτιι όιιιιιο οκτιιιηιιι οιο

οιιιιι. Βιιοιιιιιιι πιο ;ιοοτοιιιιοι·ιο “τι” ιι οικω·

ιιοιοι; ιιιτ,ι.ιοτι, τιιιοιιιοιιοι· τ.ικοιιοι·ιο ουτο

“τι " Π0ΒΠ"ΕΚΤι.

 

02ο Μ! ιο ιιιἱοιοοιι:

Μειοτ, ρω! τ. 898. ι|·ιιιιιιι πιο ιιιι·ιιιιιι μη.

ιιιτιι οιοιιοιιιτοκιιι ιιιιιιι·ιι, τιιιι·οιιιο.ιιιο: οιιιο

ιιο ;ιοι:τοιιτι ιιιικοτοροιιογ πιο ιιιτιικοι· ιιιιιτιι

ιιοι·κιιιι οιιοιικι, ως” ιοιιιι·ιιι, ιι τοοιιι, ιι

τιιιιι, ιιο ιιιιιιτοιιοιι· ""ΒΜ"ι""), ιοιιιο ιιι κροοτιι

ι·οοιιοτιιιι ιι.ιιιιιοι...

..οι οι ιιοιιοιιιιιτι ιιιιιιιιιιιοο οιοιιο: ιιιιο

ιιοοκιι:ιιιιιτι εστι ιιοιι ιιτιιιιιι; ;ιροι·ι·οιο πο: και

ιιιτιιιαι·οιιιιτι ιιιτιιιιιι ι:οιιιιιιιι:ι ιιοικιιια, ι1ιι0ιιιο

μαι ιιιιι οιιιιτιιιι μοιρα οτιιιιιιοιιατιι...

ᾶιιιο πιο κοιμιιτι οιοιιιιιιιοιιοιμιι ι·ριιιιοτοιι,

τι οιιιτι οτιιιιοιιιι οτι ιιοριιιιο, μοιι,ιοιιιο οι

ιιοιιριιιιτι., τιι ιιο απο ιιοιιιιιι, ο ιιο οιιιιιι,

πιο ιοοτοιιτι οτι πιο” τιιατιι τι, κρτιιιιτιι

οι ιιτι. Βιι πιο τιμ ιιοιιιιιιι, ιιοοιοι·ιιιιιιτο οι·

τοιιιιοι, ιι ιιο οτριιιιιιτο ιιακιιταιιιιιι ιιοριιοιιιια

το, ιιιιοιιιο ιιιι ιιιικιτιιι Μοοο,τιιιι οιιι·ιιτοιιι

ιιιιιιι...

Μοοομιιιι ?τω ιιοοατιι Μ!! ΠΟΠΗ ι:ιιοριιιιοιμ

ζΉΠθ, " ΠΡΕΜΠΕΠ ΕΟ! “ΠΗΓΗ "0"0!"!!ι (ΙΤΕ

ηιθΥΒΕτΠ Πζ'|ι"Μ Β'!ι ΒΜΗΨΗ|θωι'Ε ιιιοοτιιιο ΜΒ·

Ωλ!"·ι, |Η'ι'θ"'Ε θ'!”Ε ΗΧρ'Ι'δ ιιιοιιιμ, Μ) Μηδε

Βλ'|'θ" Η ιιιοοτιιιο @ΗΜ 0ΕΤΠΕΡΗ ι.ιιοιιιμ. 0ιιοιιιι

'ι'.ΠΠι ?Πω ,τοοτοιιιιο Χ!!ΗΧθ|' " θΧΜΠη' ΚΗΠΟ!! κιτ

Μοτο, !ξ«Ή!!ιηΙΒΜίη 'Ι'Μ"η ΕΣΠ!'θμλ'Πι ")!!"ωίθι!!η'

Μοοο,ιιιιο...

@οι Ιοοο ροιιιπι!ιο Με η!!!ιο το τ·ο!ιοριειιιίο ροτοοιιιὶιιο·ιιιοιπ ο Χ!!! ιι·ἱο!ιιι, οΙο ι το οι!

ριιιιο!ι Ρ0.ἱΠἱ8]8£!|0!ι πιο οιιοιιιιοιιο ιο!είοι ε!οι·οέοι, ο Μο ιιίειιιο! πιο ι·ύέπέ οι! πιο :.ιιιοιιοοο !ιοι!ο.τιι
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οιιρι·ποιοιιο]]ο, ιι·πιιιιιιοε]υ ι·οιιιι ΗΜ ιιι ινιοιιιιιιι μια. ιιιιιιιιωι, οι ω] ιο ιοάοο, πι απο

ιιοιπο, ρι·ιι]πο_ιιππιο] ιιιιοιιιι .τι πο”. Μάτια πρ ρι·πιυιο ροιυπ]]πι, πιο ]]άι]ιιι]ιιπι]] έι]ιοοι Μι ισ

τόιο·ιιιο .πιιι·_ι]ιπ, οι ιιιιροαιιιοικι, οοιιοριιιιπιο ροοιιιιια!ι, Μάι] οιιι]άιυα ιο ροιππὶΗ πιο ι·όέπι!ι]ιιι] οι;

:μια πιο £ι]ιιιο μιά ιιι:.]]Ιοιιοπι [οι·ιπ οι·πιπο1]]οιπ]]οιι, πιο ι μπι ιιι;]]Ιοάοιπ ριοοιιιιιι.

Οι :ιο :.παιιιιοπ ιοοιιαοα]πο]]οιι πι: πιιο]ιιοοιυοιιό π: Μοτο] ]πιππιιισ Μι ιιι]Ι ρίοαιιι], Μάι] πιο

ροαιρασια ιιιπΙριέωοέοι, έο πιο” ἐπὶ ι Μιά ιο ιιι]οοο:.πι ωοιπ]οοο] μιά !ιο:.ροιιι·οάπιπ ιυΙαιιοπ ρο

ριοέύιυ, ο πιο” πιόιυι π. πα]ωιοικο:.π οποιο, :ωιοιπο Μι προοΙοιιιπιπι. Μ:: ιπιπιο οριιοποιοπιο

.ιο!ιοι·ιι οιύάιπορο, πιοιπποποου μπα πιω αροοιοιοιπ, έιυιαιιιο:]], έ:: πιο ρπιι·ι]ποοιιοπι οποο]]ι·οιιιο

Επι, πιο ιι:μπιυιοι ιιιο]]πι; Μοπ1ιυιατιιο Ζοσέ, πιο” που ]ο]]ο, :πιο άιι ρπρἱοἰα, ιιιόιιιιπο:

40. “κο ιι ιι]ι·ι.π·πιο στη" "πιο" πιο. Μια) πιοΒιιιέ 0]ο0ιιιιε ιι:ι8ι Ρτ2ι°]οιι

σπιτικο πετρα κριιι]ιοιιιιιο ποιο”, οιιι·οοει οιι έιι·ιοιοΒο Ριοιι·ιι, οι ι ιιιιέ

πιο διπλο "μη, ι.ιοπολιι.ι ηιχιιιοπιιοιιππι ιι πιιιιιι- πο] Μπι Μοιοιι880 Μ οι·0]ιιιι5ιιυΡοιΙιοι102ι°οι0ιο.

πιο.

διιιιι @πιο έ]]]ο έι·όιι η]οιιέο ιιιοι·πιυιππ Νότη] πιο ο ο:.‹ιοποιι έιιιιοιποέοι ρπιιοιιιι‹ι οπο”

οοτ.ροιυιαιια]ς, ι ροιυοιπ]ο πιο οι ]ιοιιιιοιιιοιπ]ιιι ιο;ει;ιαιο :κι εἰυιυπ πιο

ιιικο ιι οιιιιιιι (ιιοριιιιιιιιιιο) ιιοιιηιαιοτιι πιο ι ειιιιιι (Μοι·ιιιι·ιειιιιο) ιιιιι·ειο ιο ρο

"μη;"ο, ιι·ιιιιιιι]ο.

.Μι ιο οποσ ιυιπέοιιυιο ροπιπιιε ιποι·αιο·ει·ι, ιι πιι:.ιιιοιιιο πο μια ιιιοιπόη]οιι ιιο:οιιι]οιι ιο

ροιιάς ριιιιοιιιιο, «Μο παπι πο ιιιιιιο] £ι·ιιβιο.

ιν Ροιοοο οιίιιατυαπο ·ιιιιιιιιιο οποιοι έ. Μο£οάοιιιιι ι Κιι·πιοιυι ]πιο προο!οίοιιι πα.ιι:.]]ιιι ι ρο

ιι·οποιπ. Ζπαπο χω: οι π] πιιοι·:ιοιιιοάιιιιιια ιο ιι]]οοοιι]ι ]]ιιιο:ιιιοιιοι:Μ :Μο θ ιιιπι·οα οάρι·πιυίαιια,

Μάιο πιο]]άι]ιι διαπιο!πιυ δοικοΐοιιι.ιιι ο. ροΙοοοιιια ιιιιι·ιιι]ιιιιια Πασιοιιιιιδει :ο πιιι·ι]οιι ιι·α]οιο]]οιι ότο

ιυιοι·:.ι] τοπιο ο ιπποπιι ιιιοιιιιιιιιαιιιι ιιι·αιτιοιιι οποιο, πιο ρι·οοι·. Ρ:ιιι·. ρι·οι·. Ροι. (.ιι·οιοοι·ιοι

4596 πι. Η.) αὐτῷ ]π:.οο:.(π 2οέ οπο ιιοοιυιιιιιίο ι πο ιιπ]ιιοιιιοεπειι ροιιιιοιι ιιι·οιιιιαιππ. π

ιιιιιποιοοι ροιοοοιιιιιοιιοιι ;παιπάοιιι 2ο ιιιοιίιιιιυο το Μια ισοάο.τοοιι, ε. ιιιπέιιοιπι ]οιιιιαιι 00'

πιιαιιαιιιί οι! ιυ]]ιιαπια δοικο!οωειιο]]ο. Μιιιοιπαιιι έο πιο ιιοιιιιο ιιιοιποοοιιιιιιο ιπιιιοέοίύ ιιι ]ο_ι ω:

ωιοπιιο ιυοάι'πι]] ι·οιορι.πιιιο ροπ]πιπιποιο·οοο, ριοοποπο το Κιν πι Η ·ιυιοι:α, Μάη] ο Ροιοικί

πιο]]ά]]ι' αι!ιοαπ]], “πιο πιο ιιιιιιοπιο οι·ιιιιιιιέιιπ, ροιοι·οοιιιιοιπ. ιν ικαιοΙοοιι ]ο] αιριιιαπ]] σο

]οοι ρω! Μάιο] #22, οι ιί_ποιι οίοιοοιοιι.· Βι·όι·ιοιι·ο ιιιιοπιιοοιι επ πιω οσοι· ιιοε μι” ει:ινοπε εινα:

ιο ιοΒοπιιο τιο εε. @πιο οι ιιιοιιιοιιο. ιιειπι] πιο ]οιιι ‹ἰο οι·ιιιιιαέιι ο ιιιιιιισιοιι ιιιιροι·αιοο

πιο ριιιιιιοοιιο], ι ιο |ιπιαιοπιι ]ο] πιο Μαι: ιιποιοριι]πομ: ιι. Ο. ν. στις. Ζ Μέ. Ριιιαιι]] Μι·ιιω

ιιιαι·αιιιιιο ο οπίοΙιαιιιι ιοΙοοοιυοιιιι. πιο έι·οτι'ιιιι πα ιαιι·ιοο ιυ!υέοιιο] οι] ιο οιυιοιι.· »Ποια 27

ιιιυιοιιιια !8δ!. πι. δοίοιιιοιυειι.» Ζιια]ο πι] ιυιοο οδο ιαιοαιι]] ιιι]δ πο Ροιοι·.ιιιιιιοπ ο ιιιιιιίοιοικι

2σωπο:]]οιιυα ριπ]]]ειοιοί παπι, πιο ιοέ ιιπιιιιοι·ο]]ιοιιι ιιιαι·ιοαιωιειο]]ο. Μοάιιιιιιιι ]ιοπιιοιιιυπα ειπα]

ιιιι]ο .πο πα ιιαι·οιο "Η, οιοοπιο_ι] οιιωοοιιιο], τι πω; ρορι·:.οιἰω π] ιιιιιιριιι ]]ΐοιιιαιιιι ιιιιοικοοοιιιι.·
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ΜΠΕΙ ΕΤ ΜΒ'ΠΠ)Π.

Οπιιιιρο1οιιε, ριιεειιιιο' Παω απο που Ρετ Ιιοιιιοε ροιιιιΠοοε πο οοιιΐεεεοι·οο πιω, πο

εποεοοο ιιροετοΙοε οι' ρειιι·οιιοο, Πίι·ι.ιΙοιπ οι ΜεοδξΙιιιπι πιο οτυουιΜΦειπ' πάει οΙιτιοΕπιιιο νο

οιιι·ο άιοιιοιιιε εε, ΡτοεΙει οιιοοιιπιιιε, οτ οιιι ουῇπι ΐοεύνιοιΕο πι Ρτοευιιο οΙοι·ιοιιιιιι·,' οοτιιιιι

οοιιιιτι5 8Ιοι·πιιιιε οιοι·ιιιιιιι οοιιεοιμιἰ πιοι·οοιιιιιτ. ')

Η' Ιππι Μου Ιοοιπ.4Μιιι ρυιιιτιΠιο ρι·:υυ|ιυιυοιιπιπ ·ιυ ρυ!υ|τέυπ Ιευέυέυθοο!ι ,ποση έΙοο ορυ

οΜυοοιιιιο π που Μυ£υιἰςου. Ήπέυ ευιπυῇ !ι°υἐοἱ ιυίυέό ιοΙΜιου που : :ίου εΙυευέο:Μίυ!ι, πιου

σΙιυιοοιιποτι ιο υυι·Ιειυἱιιυπ ὶ ιιιυιιο.οπτοι:|ι πο Βοεί.

Ψ ιιιο.:υιιιιι Ηιιπιίυπουιω|ιιυιιι, ιο ΡεΙυτεοπιιπιι, απο_τοπ|υ ο πω! Ιόσουο έι^$5” Με οποιο

›υ!ιι·υιιυοι·ορ τυΙευρέειπ οι |υτιποοΙυ τιιΜυπυ οτΙ:ο.πο υ έ” Ισοτ2ουΙι, που οιυίυ ρτισάοίοοσί ρί

εοπο. ΡΜ! ου ισ Ρ.πευιυΕυ τυοο Μθέ δοιιιιιυΙ απο ο Ππυ|συιυο, Μοτο _τοΗυέ ὶ υυεω·ιι€υπου

ετιι·υιιυοι·οΜ ι .τιςυΣ τυέιπε τιιοριεο]ου. Ρυυοο!ε|ε, το Μότοπι πιο! ρΞυπουιου!ι του οφ, υυήπιο]υ

»ρο[0]ου υ:οΗ |ιίεΙυτου έτυΙυ'Ιο, ιι|είοοοιιο ο :ίου ποτυου εο|ευπο, ο π· του] ιυἱοού που” έ ο

ορυοιπ[υιιι. Ποίο] ιιοε!υριοο ιιιορίου τ. |στωου ΗοπιοτΙυΙο Μυτ·π, πιο ιυΙοουτπυ, οἰιιἐπί :ο έτυ

-οἰυ Πίεσίυι·υιι·Ε; ο ρυιτιἱυτἰ:π| :οοποπέο ο οιέυ|υου ρυυ2ι·υπιηχι·τι, ιυ!τουοτιο :η 2ο υιυε!;·έυ ΜΜΜ:

παρκο! ε: οπουιυ Μαι, Με πιο ρυ Ϊν!υ‹ἰ:.ὶτπἱετ·πο ιυιυἰΜοπυ. Νοουπίευ ευ το που πιω π

τοιυ|ει ι·υοιιιόιυ Κυπ.ουπηριο υ:ιοΙέ Ιϋτοδο : ΙιτόΙυιπ υπο:.οτι:Ητπ, ό ορυτόιυ : έιτου!ποτπί, ου παπο

του ο·ε!ιο:.οοε ἐυ πτορίουωοοι οπο! ρυιὶ τυπο @Νοέ οοιυπυ, οΜεοτυυ .τἰυοι Πότε ου που πιο ου

Μο. Οιυυέ υΙιυ|ε ιυπρόιεύο: ο Ηοιποτ£υΙο οτιο1ουι_ίυ πο Πι πο |κοτοέο ΦΠ υοτιίου άυΙσοτυο οπο·

ουπιυέό υ ιι·οπο!υ;Συιιέιι ρὶεπιο μου: Κυπε2οπΕμπο υιοϋ Κίι·υΙο, ά που ορυιου!υιυοπίο, Μόι·ο συμ

οι·ιτΙιυιυυΙ ιιουι·ιιΕυ Ρυουάέπ πω! Ηπιπου:.υπίο ειυυ_τοπ πο @ιι τυ.εωε|ιέ :.τιοπεου ιἰιἱυἰΙ:ο Πυ!ιτυ·

ο·ε!ιέεου: Μη! ὶ ΜεΙυοπ. Ι)έο!ε π. ΠουΙσυιυο ειρουά υουυ2υπσ·υό οπο] κοπο τ·υΙ:υρίετπ υτΙυοτοβο:

Μπι έ ίτιτσεου τυο:ιο_το υπο!|εοιπέ, ο 2ο τππεἱοἰπ ρι·πειέό έ ου τυποοπίο Ρυθυοιπυιυυ_ου, Ιω ιπ

ποιο ίο.1:Ιο ιυόιυυπου Με ποιου. Ψ οποιοι: υπΙιιυέυἱ πιυ]υ_τ «ο ι'θΙυε|ειυόυ πιίο2επι υρυου!ιτιυέό υ

πειτ:.υό το!ευρέετιι οοοουιπὶί οιιυ|ιυιοιιοξ, ρυο Ιἱυ:.ὐο Μ. Πω” .πιο ποτοπιιίυ Ράο.ποιυεπι, πο

ρυπιυι·:ο υοιι·είιιιιιππιπ το ιυόυ|ιιι Η, ο οι οποιο υ:οτπο υρι·οιυιιο. 2ειιυιυτο πιο]ρτ;όο 'Μπιτο

Μοϊε πιο “ὅ προροιιοΜ, ποτέ υιἰ |κοττο δθυ'-δδθ ἰπτυυ£ ο'. Κυιιετοιιτπιι‹ι υ;π!έ Ι(ιτ·οίο: ?κο

τιιε ιι οπο" ιι ιιοποιιτιι, Με οι οποιοι” στι” ιιαιιιετο κοιιιιστιαοποπο Φπιιοι:οΦα, ρυ Ιού

τπιπ πο Ισοτυίυ δ89, 8Ιτυπιυπ υοιυι·υ!ιιυ|, οιιοπίο]υ .ου Συοουιο ιυιοουτπυέυ υ που ορυε2υἰυιυοιιἰο

συ ὶ οι οπι·υτιυοι·οβυ. Ζτιουπυο:ο εἱυ Μέ οπο, πιπἱε| Ιου Μέ ιι·ίους| ὑἰυοιιἰε, οι οιυυυ|ι τς|ιορί

ιππου!ι ρυ2πίς|εοποπ, πιὶοιιυ·ιυἱυΙυ ω ιιΡο!υέ» π. ιυἱυοιιΧνΙ, Μάιο ρυσέοάσι Ππου!8Μ, έ οι έμ

' δυο. εειι·ιροει·πο. ' ιπροειοΙυε οι δυΙ:. υρο.πωπο. . δυο. ιιιιιω.ιιιιι. ^ δυΙ:. Ιοοιιιιιιι·. 5 δυο. ου

ου!υ ιιιοι·Με. ' Πάπα ε!υιι·ο : Μπι; ποση:ρπο ιυποοττυ .πιο ο: τω. ει·πι., Με ου πιο_|ο άσσο τοπυρί.ιπιο :

ΣΥ οπών, ΜΝίυ2αΜ πίσοομέ 2οοι.ιΜυΙι, :τροπο ετε.ιοΙο :ο υττποοέππιπ οορεἰπἰυ.

') Τ; σουτ; ιυἱοουιπυ.έό ρυου_το δΙοοΜοτυ ιπποπε πιο: Βου ΜιοοιεΙυο ρι·ιιιοιρο ΙιοοΙιιιι ειινο ΡυΙοιιἰει

Ιιιιιιιιιο νοι·ιο Πάει οΜΙιο!ιο:ο ιΠιιεΙι·:ιπι ω, ρτοριιΙεπιἱο οετιιἰΙἱειιιἰ ιεποΙιι·ιε :ιο ρι·ιεοιοοιιυιιοπι Ενετι

Με μι· ειιιοΕοε Ογι·ΗΙιιπι οι ΜοΠιοοιιιιιι. Μειιιοι·ιοΙο Εριπιρπιοι·ιιπι. Ροειι. 4702. Μ.

Ευποτποπιο Ρο. Επι. τω». ι Η
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ιυοσιε Κιηκα ριιακιρκ κι και” .ινκ, 2. Μύπρο οάρισ πιο Βοάιοικικι. .ία @και Ισιιι|

ι·οικοιιιιικιι Μιιωκιω ιι!ιαιΐοικιι άκοιιοκ·πε_ι οοικ.ιωιοκι| ι Ιιθοάοιυ κι: ω] πυιαάοικοέοι, ο

ρισιικι Με:

θι·,ικ πιο κοιιικ:·ι·κκιιιιιι Φιιιοοο‹ιιι «κι ιικ

ι.ιοι·ικ ι:ιικορκ κ ιιρει:ιι:·ιιι κι Μοοικι, Υειοι.ιι,

κιι·ιοιιι κ ιιοοι·ιικι ιιιιικοκι, κ κο·ιοιιι

ροι·ι:κοκοιι·. Ριι:ι·κιιιογ πιο ι:οκιιιο οι·ι·ειιιιο, ιι·ι.ικ

πιο ιϊ.ιιιοιι, κι: τοκοι πιο, κιιικιι κο ι:κοιιι

ι:οοκιιι, κι ιιιιι·κκκ, κι" ιικοι·ιι ιιιιι κοι

ικιιικιι·ιι. κ σοκοκκικοι ι:κιιεκοκιι κ ιιοκοκε

κ κεριιιιιι .ιι·ιιιιιι;τιιι, ακιι ιιοροκιι κι οοκοιι,

κοι,ικιιιοιιιιι ι·οοιιιιιι·ιοκοιμι ορι:ει,ιιιιοιικιμε:

κικο ιιι ωιιιοριιιι κοκ ι·ρικιοικι οιοιιεκοιιοι·ικ,

κ οι·ι·ιικικ κ ιιιικι·ιιιιι κιιοι.ιι ιιιιιικοιιι, Μπι

πιο ιι·ιιο·ιι κιικι·ο κι: οκρι.ιι, ιικ κιιοι:ιοκι,

κκ οιιι.ιιΣκιιιι ιιιιιιοικκ. κκ ηιιιιορικ κοι·οοκο

κειιι. Μιι κκε τοκ ·ιοκιιο ιιιιιιιι·ι ιιιιιιιιι, κιικ

:και τοιικο κοι:·ιοιιι·ι ικιικικ και: εκρειιεκιι

κ ιιι·ιιικ:κιι, ιι ηιιιι·ιιοκκ...

Κι _ι_κιι Μκιιιιιι καμπ κ ιιοκιιιι κιικι·οιιικι

ιιιιι.ι ιιοι:ιιιιιι ιιιιοικ Φιιιοι:οψι Ηοκιιο·ι·κικι·κιιι

κι Μορ.ικ.ι Μιιιικιιοιιι ιμροι.ι·ι.. ι.ιορικοιιοιιοι·

κκιιιο ιιροι:ιιιιικοι· Φιιιοι:οΦι, κ ιιι.ιο ιιικιιι

ιι.ιοι·ικι Μορικικ κ Μικ κ 'ι'ε:κιι κ ιιροι·ιιιιι ιι

ιιικιι, κ κιρι οι·ιιιεριιι κι ιικιι κρικοκιοκοι·ικ

κ κιικι·ιι κιιιιιι:ι κι.ιι ροιτοκιιιιι ιιιιιιιοιιι κ

Με” ιιιοι··ιιικι. Η οι·ι·ιιιι,ιι κ,ι,ε κι Ριικι, κ

τοι· οιικοιιιιι οι οκκοι·ο κι κι ι·εριιιιιιι οιιιιιι,

κ ιιαρεκοιιιιι κια απο; ιικριιιι. Η τοκ ιιοκι

ικκ κ ιιρει:·ιικκ οι. Ποι·οκι :κε ιικοι·ιιιιιι κι

ι·οιιιι κιικοιικιιιιικι, κ ιιοκιιιικι,ι Βικιιιι κι

Μοοιιικι, κ κι Υι:ιιι, κ κι δικα, οικοοιι·κιιι

κι”. ιιρικοι·ιιι. ιι ροι·οκοιμικ ιρικοι·ικ οι·ιιειιιιιε,

ιι ιιιιικι:κοι·ικ ιρακοιιι κ κιρκι ιιοι:·ι·ιιικ, ιι

ιιρικ·ιιιιι κιριι κκοιιιι ιιοιιιικιι:, οι ειικι:κοιικ κ

ιιοιιιι ιιοι:·ιικε ει ιροιιι·ιιιιι ριιιι·κικι, κ με κι

ιιροι·οκοκικι ζθ"Μδι ΜΗ! Η '|"ΕΧ'|ι δΈ ι:ιιοιικ δΈ·

Βάι· Κοιιεκιιιι)·ιι ιιιοιοι ριετιιο ω ιι·)·ιιειιιιιι,

ι:ιρι·οιι·:ιιιιιΙ ιο ιι Μοι·ειιι·ιιιιι, ιι ()ιοοιιοιν, ιι Εο

οιιόιι·, ι ιι ιιιιι)·οιι ιιιιι·οόόιι·, ιι Ροιοιιι ιι Βιιιι_

Α Βάι· ιιοι:ι ιιιιιιιιει κ·ιι·οοικιει, Πι· σπιτι ιιιιιοιιιιοι

ε:ιειικιόνν κι, Βιοιιιιιιιιόιι·, ι Ροοιιιι ιιιιιοΒιο πιο

Βοάιιινοέοι ιι·ι·ι·ι:ιιιι:ιό. ι ιοιιι·ιιιι ειο Βιιιιιιοι,

κιοὶει ι ι:ιιιοιιιιιοι ιιιοιιικοι·,ιιιιι ιι·ι·οιη· :κι εοιιο

κ, ι ιιιιι·οι·ιι·ιι ιι·ύιιοιι·οιιιο οιιιιοιεριειιειιι·ο

ιιιοινιιιο: .Με έιιιιιιιοέ ινιιιιιιέιειό @πιο εϊοιι·ικίι

ειιιο, ι ιιοιι·ό ι κι:ιε ιιιιικιιι ιιιι)·ιιιοιιι Ριεκιιικοιι,

ιιιόι·)·οιι ιιιιιι πιο ιι·)·ικιιιιιι, :ιιιι οιιο5ιοι, κιιι Ρο

ριοι ι·ιιιιιιιιιι, οιιι θι·ιοΕοι·ι ιιοἔοΗοιι·ιοο? Μι·

ιιι:ιιιιι· ι)·ιιιο και· ιοιι·ιιι, κι· ιιιόι·ικιι [και εις

οιιιικιιιτΞ Βο;ι·ει: ιιοικιιιι, ιοοιιιιιιιι ι ει·εσιιι...

Ζει ροιιοιιιιιιι:ι Μιοιιιιι:ι οοεειι·ιει ι πω” ραι

ικοινιοι·ιιοι ροκι:ιιι κι ιιιοιοι” Κοιικιιιιιικιι μια

Μιοιιιιιιι οοε:ιι·ιει ιιο Μοι·οιι·, ιιο ιιιιιιο ιιιοι·ιιιι·ιιιιι

ρι·οειδ ο κωιωι. δικοί ιιιοο Επι, ι καποιοι Βιο

ι·ιιιι·ιιιιι ι ι..οοιιύιν ι ί)ιοοιιόιν ι ιιιιιε ιιιιι·οι!)·, ι

ινικι·ο ρι·οννοινιοι·ιικ ιιιιι·ιει·ιιιιι ιι· ιιιοιι, ι κιοΒι

ιιιι ιιειριειιι ιι· ιςιιιιιι ι·ιιειιιιιι ι ιιοιιι·ιο Μι οικι

οιι·Ι. Ι σκακι κια!! ιιο Βιι·ιιιιι, ι κι ι·οιοιιοι·ο

ιιιιινειι· ειο οοιοιιι ι:ιιιοιιιιε ειιιιιιιο, ι ιι:ιιιο πιο

ιιιιιο Κιτ”. ιν Μι οιιοκοιιιο ι ιιιιιιιιιι. Ροιοιιι

κοκ ιιιιιοιι·ο ΙΜ ιιιιιιοΙο, οι·ιι·κιοιιι Ψοιοιοοιι ιιο

δισκων ι ιΙο (Σκάι ι κο Ι.οοιιιι, ιιιικιοιι·Ι

ιι·ιοι·ο οιιιιι·ιιιικο, ι οιοιι·ιειιιειιιε ριειιιο οιιι·ιιιοιι,

ιι:ιρι·οιι·οιιιιι ριειιιο Ιειοιίιιιιιο ι οιιιιιιιΙοιι ικ

οικω οιιι·κι)· ιι·ικι·ι· ρι·ιικ·ιιιιινοι Ρορειιιι; Βι

ειιιιρόιι· ι @η ράφι ροιιιιιιιιιι, ιιι·ιιειοιι το

ιοΒιιιιι, ι ροειειΠ τισ Ρι·ιιε οιιοιιο ι κι κι

ενι·οιιι ιιιιιιι·ο ιιιιιι·ι·όοιό, ι Μπι ωκκ κι νω



θ!

με πρκικι:τπ, κ τα” ογεϋειιι εΜετα Βικι·εκι ΜΒΜ Μ8ΜΡ ΙΒΜ5Μ

Μτοικι:κ·ωιι πιπ:κπογι.

ΖαπιέαεΙ κι προγοκογικ @Με ω” εφ οι! οΙιτο,ιο_φ·αβο άἱειΙε‹ι ι ΠαΙΙΙσσιω1 κι ροη:κογυκ χε

ιιΜε, α ιαπιέαεΙ ιιικτ·ικι οΙ›α ο·αιμ κοιιπαπιιι:κιω; παΙ:οιιΙεσ 2α:πίαεΙ κι”. πρακοιμε ΙΜ 83.58»

πρακοιιτρπιογα ΙΜ: τα:: το τςΙσορί8πτίε 'κιΙσαΙΙειπΙΙ ΙΙιιεΙιοτυπο_Ι ση;!ιιιπ!χ, σπα αὐτά: : ΠιιΜοωα άιωΙε

κ” πραποσπακπομπ.

Τα "Μα ιυδαιΙοπιοέύει·αέοιηεεΙ ‹ἰΙα πω σο ΙΙο _ςδόιι·Ιις| Με] ΙΙ·εέ‹·Ι, ΜαποιυΜε οι: ‹Ιο Ιε9ο,

έα προεΙοίοιυΙο εΙοιυΙα:Ιεσμ ιατότυπο ι Μω·αιυΙαιια»ιΙ Ι δ:εσΙιότυ έ ΡοΙαΙσὐιυ πιιευταοαΙό. .Ιω ω

ιυΙ‹ι‹Ιοιποέό εΙ%α_Ιερα άατυπμ·Ιπ οια8όου, ο‹ΙΙ›ψ Με: ΙΜ ὐοιυέεπι κΙο.έό πυμα·ιιέπίε συ Νε.4Ιοκε. Μό

ωΙ ο" μα! ο·οΙ:Ισπι 8.98:

Ε; “Μη”, “τω” οποιηκει:κ·μ ΜΜΜ" ι Β)·Π ]οιΙοχητ πειτοάεπι ΜοΜ:ιή8Μπτ: ΒΙοννϋι-'

Με αμκ; πιο β'ογιιακκιι, "κι :Με ΜΗΝ; Με Μιά Πυπεήεπι εἰεὸιἔογ ει ΡοὸΜοἰ μια Ήφ

ίίιτρπ, κι Μομικ,'(εοπ ιιΜκοπε, τι Ποκι:ικε,ι:ι:κε μόνη ί Μοτ:ιΜιιπίο, ()ιοεΙ ἰ Ι.9οΙ1οΜο, ἱ Ρο

κιικ·ε Ζοποι.ιπι Ρογοι. (Μια και π ε ρ κα; κ: πρε- ΗΜ: ΒΙόιγοΙι (Μέ Βιιεἱζ πειχνειΗ. Τ)πτι :Μο

πο:πευιιι κιιιιτ·ω Μορειικ, πω; ειροςιικ οι τ” Μαη ρἰοτκνε] ρι·ιοΙο2οπο νν Μοι·ιω·Ξε κὶεΒὶ,

μα" ωο;"Μς;κ:ιη, "Με ημηηη ες; η· μ Μ, Μότ0 Π:12νν2Πο Ρί5Π1οπι ΗΟΜΒίι5Μοπη, 21 Μότιτ

Ρςη·ςιη η Μ, Βο;"·"ημη, Μηιημης""Π, ΙΟ Ρἱ8Π10 ]08θ ΗΒυ8ἱ ἱ ι1ΒόΙΒΜόΝ (ΙΙΙΠ8]5ΜΟΙΙ.

"ΉΙαιέ ἐε ΙνσεΙστ Μίκι! ΙΙΙ μπώ ου:_φπα ΙφεπΙΙς, Ις|έε· επσπς| ΙΓ88'0ἱ ΙΜ: ροιηγ.έετ.α, το

ΙΙΙότσ_| ροουίεά:ία:ιο @Μο έεΙ(Ι1°ωπίΠεΙ0άφο αΐἱωἱ 8ΙοιυΙαήεΙ:Μ :τιρ:·οιυα‹Ι:.οπο :ο8ΙαΙ'_γ ρύετουε_Ι

τι ΙΙΙοι·πισίαπ, διεοΙιόιυ ὶ ΕφΙιόα›, α ρυΙωπ ιι ΗΜ. Τι:Ιο ΜατΙοπ10έύ ροάα_Ιςυ ΝεεΙοι· σωο]ει›ιΙ

εϊοισαυπί, οΙψΙΙ ιυμταωπι περιι·ειε :Με ΙΙαιυπιέεΙΝ| πι» Ι·Ιόη|»ι :Μέ Ισ οι ΜοπιωΙαπ, δωοΙιόιυ Ι.

£ε·σΙιόευ αφτοιυαά.:οπο; :σέ ιι·μ·αΞειιέεπι :Με ι·ρσικοτω εστω κι Ροιμ:ιι, α·8Ιτα:.ωΙ' πα ροΜΜεω

πρτοωαά:σιιΙε Με;; @άι τι Πω! Ι τι Βόζςιπόιε·.

ΜεοΙι Ια πίΙποσο Με ‹Ι:ΙωΙ ἐι· οϋυΙτ ΒαεΙ, Πότε] αΙυεΙαΐ;| Με: ροὲπἱε1 Ισ .τίεςΙ, ροΙοέουιο Ι

ΒόΙρατ·ότυ. δΙιοοία:Ι Ιιυιυἱεπι Μάιο π0ι0πμ·Ιι τΙΙ:·ιμη"ιιιιιΙο, _|αΙ:οΙη| Μη! : ΠεΙοκΙ;|πι ευ Βύζςα

η|ί, ρίετιυε_| 'Μπα "ΕΠ ισ ΠοταιοΙΙ, αροεΙοΐοιαιΙΙ; Ιιι·ΙσπΙππίσ Ισ 1αΙππΙ: Μακάο είς πιμΙπεπι,

ορΙεπι εΙέ> ΜΜΜ |εεΙμπίο :κι ρω|ραεω:.επέιι Μπι, έ:: πιιιΙαπ ΙΙΙΙΙοτΙ_η, σ·οιΙΙ:υπ π_φτιίαπόπ, Μύτε

σπα Βοροτ·Ιε, .1:ΙςέεΕΙ:όψιτσΙΙΙ, Μια! εοὐἱσ πιαΙοτυα6 ροΙεύ1, χω @Φις Ι ΙΙΙ απ” υεοΙ›ς :ΜεΙοιΙ!ρπ,

Ι(ίηΙα ὐπιΙε»ι ΙεΙόηη, _|τιΙε Ισ ι σιτῇεΙτιτειεΩο ξγιυοΙιΙ @Πο σωστη, Μ! ΗοωΙαπέπεσπ ό .τέφέουι

δΙυιιύαιι, @Ι 21:·;είο.έση»ι _|ειΙΙιφο ; πα_ΙύοραΙσιροΙι ΙΙΙαε:Ιστότυ, Μ! παΙσοπἰεο ιισηΙΙόεΙειιρεττι; α

πιαΙοπικιό Με ΜΜΜ ΙΜ ά;ίέ ταση αιΙοιυοαΜέση, έα: @Μοτο ρο πραιΙΙσπ ραήαιυει 77Ι07'ΙΙΙΙΙ8ΙΙΙΒ

8ο καις! ΙκτιάΙπςό οΙπιιμΙεΙσ εΙοτυέαήεΙεί το Βόζραφέ.

:.:ια]ςο τυαἰποέό ρπμΙου:ο:ιε| τομέα] ιυἱιιιΙο›ποέεΙ, σο ιΙο Ω!ύιυιιςΙ @Ι Ιτεέι:Ι, πιΙαποι‹›ΙοΙ‹:

οι: ‹Ιο Μ”, έ:: αροσΙσἰοιυἱε εΙοιι.·ΙΙιωφ :.ατό·ιουιο : Μυτατυία›ια»ιί Ι Ο:.ι·ι·Ιιόιυ Ι ΡοΙαἰεύιυ ·πισιυπι

αιΙΙ, ωἰππἱέπη| κατα:ωπι ο.εΙαοιΙι, έέ ευ Ισ] α8Ιο·ο_|επέιι _ΙεεΙ ΙΜ, σο σκι ροϋιέεΙαε πατε; ωΙυ·σι

ωαό Μ; Μα_|ε; α ρω πιεση ρειυποΙ, .ἐε ΜΙσοπε συ Με] Ια σιωΙ;Ιε 8ιι·;ομίζρ Με πασΙ'ιεριι_|ς :κι

πάση, Ιω ει! Μ, ρτιοσαάποπο ΙΜ 2τπμέΙοπε ωροΙ'πΙε. Ι Μ:: πΙεσΙοεοιυπΙο :Ισ σωεύω ΧΙΙ·μΙα πιέ;|
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£μ Ιω χω φοτο; »Μοτο ρπιτινοευέου·ωμ 6ο ιι·οιοοιοο ρΜωοιυέοπη) Μ! ιαΜουιο ΜΜΜ ΜΜΜ

:πιο Ζ _οι·οοΜ, Ε, πιοοΙα Μ πιοτυα 1εάοιιέε ο οΙιτ:ηιΜουΙι. έιοάοΙο ))*ο)οέοι·Ιι Μάο” Με ιαΜα!,

τοπ Μέ ,σης οίοιοέαπο!είο!ι έ οου·:.ιμί!κιι οδοευέαήεΜερο Με :.πέοιοιο!, οι: οιαπηχ πα 8ο ‹ἰοιοο‹ἰο Η

Μι οοτ·ιοιίε|ε άποί @οποιο οπο:: το Ρώσο ρέο!οοιιοωαπο !η)!, οοοΙ: οοσ·:.οιΙΜι ἰ‹ιοὶ›ᾶεΙ:ἱεοο. ΟΙο

σο οποουέ το 2οοι ιοῳΙοά:.ὶε έτυΙιιάο!ε ποοοιπ_ο : ρἱσπυειο) ρο(οιομ ιυίεΙαι οόοτΙ:τισιο.%'εοο, το @ο

ρἱε»ιἱο διεαιαεοοιι·εΚέςοο Μ:: ΜΒ

Το πα ιοκο ωεαι·κιιιο ο οακοιιι Πέρσικοιι·ο

κορυκοοιπ, ο οι κοοπιικι ρκιιοκιοκι, ποι

υιο πιο, πο” οιοκοιιοκοκι, ποοιικιιιιιι οποιε

πω.ιιι μήμιοο μι.ικιιειιωκι: κοτοριακι οι

απο πι: κοιιιεοτι:«π. Τπκ:πε οπο ο πο: Μο

ιιο ο ωιιικοκι μοιωιιιοκιιιιοκι οκιοιιτ. πεπιε

κϊΠ πιο". ιισιιιιιηει οκοπεοιοκυκι Μοτεκοκιοκι

,χο που ςκεοεοοικι...

Το πιο ο!ω οΙ›οοηει »ν εοιπιχη1 Κι·οΒοΜε Βο

τοιπη.·ιι1: Ρο Κοέοἰοἰοο)ι ἰοοἱήεΚἱοο ροδι1ο ΙΜ!.

@Η ΗοννἰοιὶεΚἱοΗ; κνἱοἱΚἰοτπἰ εΗεροττιἱ 2η)

‹ἰιἰοει ]ε; Ρο2οκτιβωπο α) ἱ πιο έννἱοτ Μι ιιἰο

κ«γριιε2οι:ι):ει. Το)ε εοπιο ἰ Με [Λνοκνἱο ιι κἰοὶχ

ΠοωἰοἰΙωτιόνν @οι ΜΜΜ εΗορ κἱοε π:ιεη·ο)ι

εΙοννἰοιῖεΒἱοΙπ, πουοιο)οοχο)ι, Μοτο ιΙο Μ”

πτιἱοεὶοιτο.

Πο Ιοο!ι κά!) ιοίοέο2 οοοἰιιμοἰι, έ ρ:·ιοο!ιοιοοποο!ι το ρο»ιοὶΙαιοΙι (Με ρο.έιιοο!ι ο οτιιοπι

ΜΜΜ παο ραπ; .4έ. Κίυ·ο!'α ά ΜοΙοιΙοοο, )›ι·ιοὑοιοιι ο£ο ιο ἐοιοοοὶο πίπίο]ο:.μπ πο)ιοαἐυιἱς|8πτι, Ι›ο

εωωοοίοποσι έ εφοίοιοοιια ωέοάοοποέο ο )›ο£ςἐπ,γιτι Μοοίοι ροΖ.οΜυι, : Μοη)ιπ ΜοΙο:Ιο π· Μειω

Ιαιο!ι οο;ροέυ·εείπέο!ι :οοΕιι):ξο, Μπα! .είς _οο παιω·οοἱό πα Μοτο οΙι›υ:οέοἱιι:ἰοΙκο.

Βο τυοάιιιιέει πέιιέο)οπεοο σιιΕοΖέοι:ιο ιιαε£ορτῇοοο ροοιοοε:

Α) Ζ )›οησ)α:πἰσιοιυορο 2οοινιέΙαι, 21ίοιιιιορο το τοἱε|επ ΧΙΠ, ο σ›ιἱοιὶη| σ·ς!εο)ιέειιιαιισέ οίΜέοΜΜ

8οποιίαΙιιο) 77$08|ῦἱθΙϋ8|€Ϊθ| ροο! Ιέο;!η #75' :.:ιαβιοιμοοο Μο, τοορέσο ρο!εάφοι·ιμο!ι πιἱο_)εο ; τυπώσ

δόευ ·!, 2, δ, έ, δ, δ, θ, Π), #2, Μ, !7'; ό τ·οοάιίαΐο έ, ὅ, Η ει! ροἀοΙιΙωιἰο.

Β) Ζ τοἰεορὶοιιιπι Μα|κατε_οο δω-οιίιιοΣ πα σπἱεεὶοο Μοίοοέο:3, το 2οβο οοποιἰαἰπε) ΜΙΜ

Ιεοε ροεί Ιίο21η 895' :.:ια)άει)οοεοο ω, ·ιοέετπο οιίρέο οοΖο_οο ἐοιοοΙο, ό ροάοοέ:οιο @Μή ε£τοιιΣοο.

Ο) Ζ ο·ο!εορ5οοια δ'ποΔ-Μσιο2 πα Μυδεοέει€ έ οπο), το σἰιιοΙιοιυ:ις) αΙαιιΐουπίέ τποε|:ἱοιυο£ἰο)

ρα! Ποιοι) θά, σ·οιά;Ιο2 5 ιο ροτίο6Μίο.

Β) Ζ @ά αἰαιάοπιἱὶ ιίαο|ιοιυπο) τ·ιἔἰεο)›ἱειπἱειιτιεοο Ζοοπιέ|κα ρα! Ζέο:.Μ θὅ, τ°ο2άιἱαἰ ὅ π:

ροο!οοέ:ποε. Το υπο οο£α2πἰε ἰεοιἰαη) .η ρα]1ίε:·οτυο, έ πιιΙεέο ‹ἰο ιοἱε|ειι .Η έ Σ”, _|οΙ: 2ο @οί

ανω ρωωι Μι ρίο::ια, Ιω εαΐοοιοαιο, ιοοΙτα;ει]ς.

Ε) )νοάοπέο δ:α|ειω)Ισει, το Ρι·οιΙ:ο :Μο ΜΒ! ωεΙεισ8οο:Μο:ιο.

@ΜΗ Μοτο το Σουι απο ροοποεοού!σιίετιία, μια!) το|οορίεττιαώ ί ιυμία:ιέιι )›οἰοἐιοἰἱέυπο, εἰπ

:έο στο; :ο οάευαο:οπίο Μι ιο συοτμο:ιΙ‹ιοΙι 2 ιοε:ε!Ηο!ι σιιιε:.οο!ι ροιοοἰοιο·αιιἰειοἰι.

Η] ΜκΖωΙ:έο Ιο.τ£σι ε:Πέοιο ιυΣεπιίο :ο τοΙοορίοσπευτι Α, ω άκρο παπι 0ο .εΙαιοα?'ο; απο

Μέ φωσ ,ου αποταΜο @Μοτο οἰύιωη |πιοεποέύ πα η·Ι:ορίοιπ Β. Μ ιοοιμ8Μίε|ι, ἱΙε παπι

τυἱοοἴοπιο, σ·οΙεο)›ἐουι‹ιοἰι οροεοέοι!σοιΣο πα ι·έος!'ε ά οσο 5αάομο!ι σ·ο:οιἰιἱιιἰόιυ; ιἰ!ο ίαΙιοίε)ε:.οοο _)ο

άποἰε ρπμαοαιπέσι ρα·ιως!έ5»ιο ροιί;ία! :αοὐἱοση) μια δια/ατη||κα.

Μ... - .
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θὅ

Μπειιιιιι ι.ιιιιιιι κι ί ,ιειιιι` ιιιι.ιιι·ιιι ιι ιιιιιιιιιε

ΠΗΜΜΣΠ!ΗΓΟ θ'Ι'Ι.Π ιιιιιιει·ο Η ογιιιιιεκιι ΜΕΟθ·

@ΗΜ ΠοΗΠΒΠΠΟΠΟΠΧ ι.ιοριιιιιεκ1.

ιιιιιοεκοιιιι οτιιε!

δ ι. Μ". Μπι ιι ιιεειιοιιιι, "Με απο ειπω

ιιιιιι οτι ιιεειιι·ι·ϊιι κι ΒΜ'|'ϊθ ιιι:ιιιιει:ιιιιι:ι,

ιιιι,ιιιιιιι ιιιε ιι ιιειιιιιιιιιιι, ιι οι·ιιρκειιιι ιιι:ι:ι

ιιοιο ιιραεοι·οιο, ιοιιιε ιιτο οιςιιιιιιιιιι:ιιι, ΠΟΠΗ·

ιιιιι:ιιι ιιο ιιιιοιι, οτι ποιο ιιοιιιετιι οποι

μιΠΠΠιι, ιι πιο ιιοχιιιι·ιι, Με εστω ε·ικι·ιιοριιιιιι

ειιιμ μια ιιιιιιιι ιι ι.ιιιοι·ι. οτι ιιειιιιιιοι·ω ιιο

ιι _ι,οεροτει μ” ιιο ριζι.ιιιιειιοι; ιι οοιιιτειιι

πιο ι.ιοιμ,ριιετιιογετι οι, Με ιιοιοτε και

“Ε”Ν"ΟΧΗ ΤΡ"ΟΒΕΤΗΜ'Β ΠΜΐθΗ'Ε, Η οικι

Η; ιιοιιηιιιιιι ειιιιιιι.ι·ι. κι ειιιιιιιι τοοιιιιιι, ι:"ΡΈΥ'ι

οι οι·ιιιι ιι ειιιιι·ιι ιι ειιιι·ιιιιι μια, επιε

πιο πι. τοστ. οι·ιιοει·ιειικι, επιε "οπο", ιιι·ο

τ” ιιιιιμ ρειιιιι, ει οι εικοσι” Ε02ΕΜΕΤΕτ.

πρεπει; ιιο ιιειιιιιοι·ο για, ιι ιιρειιειιε ιι

οι) πιο κι” ιιι:ιιιιι·ιιιιι οιι·ι.ιοιιιι ιι ειιιιιι:ιιοιι·ιι

ιιειιιοτειιιιιιιι οτειιιι ειπε απο ειειιιι ρο_ιιιιι,

ιιιιοιιιε ειπε ιιρει.ιοιμοοετιι: ιιρειιι,ιε απο

κιιιιι.ιτ οιιιιιι:ιετιι οι. 1) ιι οι ειιιιι·ειιιι ρε

ιιε εαι.ιο ιιοιιιῖε ειιοιιο ιιρειιιιετιιιιιιι οι·ετιιι,

25 Β'ΗΙΜ.)Ψ!ι οι ιιο ιιοειιιιιιιιιι πιο ιι.ιιιιει·ο ρι

λιι ειιιτειιϊ:ι: Πτ'ι οι οτιιιι ιι οιιιιιιι οι ιιιι·ι:.2)

οτι ι·οι·οιιιε οτιμ ιι ΜΗΤΣΗ' μοιρα ποιο

ιιιι·ι, ιιιιοπιε ιιειιε ι:οι.ιιι ειιιιι ιιοικιιιι.ιι ιικ

ΕΟΝ'ΕΖ ινηΚ'|ι "Β'Ι'""Μ!'Β, ΜΠΕ θ'Ι”Ε ΟΤΙ” "ΒΧΟ·

Μιοιιιιειι ιιιιιζιι ιν Π) ιιιἱειι. Ριιιιιιςο ι @κι !ιιιιιιο

ιιιιινιοιιοΒο εμε ιιιιιιι:·έο ι ιιιιιιεη·ι:ιεΙιι Νειοι!ηιο,

ιιιη!ιιιιιιιιιιι ιιιοι·ιιινιιιιοεο.

θεου: οι.οοοεωινΣ

ι. Με; @βη ιιι·ειοεΙιιιιο8:ιογ ειιιιοιηἰ ι οι

020ι:ςιι ννοηει!ιιο ποση, ιιιι1οπιο ι ιιιοινιτιοιτιο,

ι οιιιοοιι ιο ιιι·οειι ινε:οιιιιιο, ει Μο ιο ι·οιιινειὶει,

Ροιοι·έιιιιιι$η ιι·οοιιο, ιιιοὶο ιν οιοέοι Ροιειο ι

ιιοιιιού ιοΒο Μόι·ιι ιο ιι2ιιι·ιιο ἰ ι·οιΠο2οο ιιιιοδο

Μωαβ. οι ιιἰεΠιοέοἰ ι ιιοΒι·οοι Με: οΒιιινιιιι

Με ιιι)°έι:ιοθιιιιι Μι” Μι ιινόι·οο,Μόι·εεο ρἱοιει

ιι·εηεοιπ οιιιοΙοινιο ιι·όιέιι·ιοιμο εβοεοιπ, ει νοη

εοχ Ρτειινοινιοι·ιιι εϊοιι·ιιιι)· ν: ιιόιοι· έι·ι·ιοιοι,ιο @Μι

ιι· οιοιι, ι @πιο ι οιιι·ιιιι έιι·ιοιι·ιο, Ποτ! @οι

ιι·ιι·ιοειι ιιοειιιοι:ιο!ι, οικω] ιιιόιι·ἰ:ιο, ινιι·τοο!ι

οεοΙοιοιι , ο ιν @οποιο Βοειιι·ιο. ΑΠιοινιοιιι

μπει! ιι·5ηειΜοιοι απο” ι ινιο!ιοιιιι ι Επι, ποιο

μιοιζοιιι·ιοι υπο Πιο Εινόι· ΒοποιοΙοεογ ΡοινοΒιιι

ΖοειιιΙ ιΙο ἐικ·ιιι , ομοσ ειιιιι ειιιο ι·οιΜι. Μόινι

Βοινιοιιι Ριιοιιιιιι]ι·οέό: Ραοεί ροοόΜσιιπὶ @οι

Με τοι!;Μι. Ι ιν οινιιιιιοιιι πιόινι ειιπιο Βοὶο

Μοιι·ο, ρποοηειοιιιι ιιειι·, ινείοΙιιι·ειγ ελ; ιν ο

ειιιιιιΜι Μοοιι Μπι ιιοειοΒο ιοιιιιιοτιιιι: Μπι ιο

οικω ο οιι·ιεο πιο :Μία οι ιοΒοιο οιοο ι ιιιιοιι

ω” ροο!ιοιΙΖι, ιιιόινι οοινιειιι ειιιιι "τι Βιο

εαπ Βοὶι·ιιι: Πιιο|ι ρι·οιυιίι| Μόη| οι! ο_|ι·α @σου

εί:.έ. Του Βόε ειινοτηἔ ιι·ειι·ειἱιἰο ποση, @β

ιιιόιι·ι Βιιιι·ιιΙ: δἰοιι·επι ροήε|ιίεπι οίεύιοιο ιιΖιυἱει·

ιΙ:οιισ ιη, οι ‹ἰιιοΙιειπ ιιε£ @χιο ιυεεοε£|ια πιω Μι.

ΚΨΜ” Ι "απο οι ϊ» Με πιο τε!ιρ. Α. - ιιοέ ΔΗΜ” κι ο ο. - ιιιιριιιιιι ε. ε. -

δ ιιοριιιιιειιοι ιιιοριιιιιειιιιι·ο ε. - Β ιιιαι··ω ιιιαιιιιι ο. -8 ρ:ιςι.ιιιιιιιιιιιιι ιιοι.ιιιιιιιιιαιι»

ιιηιιιιιιιιιιι:ιι Ε.-θ ποιοι ποιο ιι.-ιδ ι.ιοιί·ιριιι:·ιιιογιει·ιι ει» ι.ιοιμερετιι πιο ιι.

ιιοιοι·ιω ιιοιοι·ιι ιι.-ΙΤ οιμιοετιιο·ιικω ι:οι·οοει·πε·ιικι ιι.-ιθ ιιρειιιιε» πρεπε ι:.

ιιιιι:α ιι ιιρει.ιειιει ιι:ιειι ιε.-22 ιιρειιιιει πρεπε κ. -- 25 μπω» πιο” ο. κοιι.ιι

ιε.- 9δ Β'Ε"Μ)"ΠΜι ιι·ιιιιιιοιιιιιιιιιι ο. - 26 ιι ο·ι·ειιω οπο” 8.- θ? (;!!!"""Π ειιιιι·ι.ιιι ο. ι

ε. - ιιι:κομιιι·ω ιιεκοιιιι·ι··ιι ο. ι ε. - θ!) "Β'|'""Μ"ι·ι ιιι:·ι·ιιιιειι·ιι ο. ι ε.

·ι Ρι·ιγρ. ο. εε. η .Πιο ω. ιι.



Μ 2τινοτ

,ιικτττ..) :εκ ττοτ·ι ι:ιτριτττκ πιο ·τ·ιτατιι, “οι” Αττιοτυίεικ οτι πετά, τα τηβο,· οκ το2.ττοιαΐ, τ πω»

τιτατοττετι μικτη: τ:ιτοττοττι τοτ:ποαττκκι κεττετ:α

οιττττερ,τκτττα τα, κ ιτοιτιτοττι οι·τ:τι ετο ποια

τ:κιτα και. τακο τικ κενο, τι ιιτττια, τικ ποττοιτι,

κ τ:ις,τατκιτ πια) πρετττ,το ττοικι πιτττοτικ ιτε

ιιοττιττα, πρτττ:τττ οτι @και πρτετιτιτα, οτι πιο

τοτττττοιι· ττιτοκκοιτττι 7τί"ΜΠ'ττττττ"Πτ ττιτοκκοττε

κτετιτι, κ τ:ιτοττει:κτιτκ τ:ικττιττ:αι κ τ:ακοττιταοτι

ματι, τα ττκκα,ετι κι ραπ. χαποττιιτττ Ζαποττιτα

εττοτ· κι:κοι·τ:κοι·, ,τα απτο οιιτραττκτι το, π

ττοιττετττ ττετ:ττερτεκι, ατττε τικ προι:τοτπκτι,

τ:κερτττο οιτττρετι οτι οττοεττ ποια, α κε οτι

ττοττττα τιοαικτα. οιι·ττι·ττττι πιο α'ταττοαι ιτεαοττικα

τακο ποττεκα τι οτμ:τττταα κα το Μοτο, οι

κετοιττε τοκ τ:ττοετο τορατιτκετο εκατο, τι οιτττο

τικ πρει:τοι·πιττττ ταποττι,ττι, κ τη ραπ Η2'Η'ΗΠ

ττειτοττικα, τι οττερτττο οι:οιριατι. κ οττοαι οτ·

τ:τκτκ καιτατι κεκριττιτκι, ιιταςκκτκ ττκοται.τκ

Μαι.

εστι ττεατικοτο ιττταοετττο κ ατοττοττττο το κοκ·

ΚΟΖΒΠΗΠ τεαοκιτεοκπκ "Ο ΗΘΟΩΤΧΒΗ

"Χ ΥΒΠΌΒἙΗΧ· "Ο "Π ΗΟΘΜἈΟ ΠἘΤθ Η ΒρΕΗ!

περα τιτοτ·ιτια, κ τττττττ ατο,τοκι μπα κια κ

πο,ττικτι, τα τα τω” ποιοτττιτττε κοκ κα αο

τ:ροε οτμ:τκακ. ταιτοτττε τι τικοκι, πειτε οι·ποττα

πετιττιτττ καρκτιατκ κτ.τα τοτ:ττοτττε. εκοιτι πιο

ποτοκι οι·τοιττ,τιτ ττοτοιτ πρεοταττιτεκι πιο”,

κοκ πραττετετιι τα οττρ·ιττε ττι ρο,τι τ:ττοεπι,

ποτοπα κτττττττ:τττ τι κοιταω τα στα ετα κα

κιτ τοπικ καπτικτιτα ττταρκ τοπια κ οικω

σκιτα. ατιιιαακι πο ρας,τ·ττιτοκικ αφτι, τα

 

8τι:. Νοττονεηειττο 2ιιέ ετντοτ·η·τ ττιτοτντοτττι, κατιτ

ννεια· ραπ ι ιτοττιτ, τ τοτιπτιιιιιιεη· νού @πιο οτι

ινοτοττι τοτιπτετιτεττι ειινοτοττι; τ ττ:ιτ πιτι "πιά

ροτοτπ)· τ ινοττι:ι ννοτο, στη ντετοιττ ‹το τιιτιι.

Ρτηττ:ιιτιπτο ετα! πιτι πιιιτττ~ο, Μοτο τοέττ κοστισ

ιτ:ι, τιοττιτο πτεέττιτοτ·τετπ)·, ο τοέττ το Ρτ·ιοετ:ιτιτ,

ροττρτιότιτε έττιτοτ·οτ τ νντιιιτιοτ ινοττ, τι τιτε 2 ταο

τοΒο ιτα:ιιτιυπτει. Οτι· 2:ιέ Μπι οτι:ισητ ἐο

αιτοκι·τοττ τπτ ταιττ ιιοποιοτι, τ Ροετιιτιοτι πει το

ττττετεοο τ τττύτ·εΒο οτι ττττι ενο] Νοτη ιττ·ιισοτι

τοετ:ιτ, ιιτιτ:ιττιτ Μπι: το, το οιττονντοττ ρτηττειιιι

τιτο ρτ·ττοετ:τρττ τ ι τιιτιτ πιτ ιντι€π:ιττ τ έττιτοτοτ

ροττριττττ. τ οικω μετα! πτορτ·ιττ:ιέπτο ρωτο

Βιιύ τ Ρεπό τοιττοιτιοτπτ Ροιτειοτιιιττττ τοπ ττιττιτττ.

Μια Με μια νντεττττι ττιεττο εινοτιτ τ ττιττοέιΞ

Με· οτττ·τιιοττ πει ιτιανετε οιτοαντοττει, οτε πιτ οικου

ότι Μπιτ ιινικτιτοτ:ιτ τποιτ6ιν,τιτότη οητιιιττιτ ττο

τιτοττιτ ιιιιια·οτς·ιτιο τιιέτιτοττ, στι), τιιιτ ιιι·8ηετοττ επι

τ·ιιτ Μο ω τιπροόοτιτετι τ ινττοτιτ·οττι Μο ττττντει·

ττπιτ. Οιι·οὶ τη! Ετιοοτι τττότχ ρἱετννεη ι ι.ττποέοτ:τ

ια·ηκτιτ τττιτο ρειιτετττε. Α Βιτιι τἰτιοοτι, τιιττα·Βοπτι,

Ροινοτιιτι ιοετιιτ ττο τιτοττο, ιπτιτ:ιιτ ετο ερτ:ιιι·το

@τη Νοε κι ειτοτττι τοττττε; του ιιν ττοτατιτιι ιι

ειετττ Ρώσου, :πιτ ιτοττιἰτι ετινοτιοπτ:ιττιτ τιοτοττιτ

τιιοιιιι τιιιροτπττιι επι τ πτττ·τιεττιι. Ατιτιιτικττι Ρο

το2ττττετοπττι τοηττόιν, @τι κειτιοχ ιν τιτοττιτε

ρο8ι·ειτοπτ τω, Βοἔει ροιπ:ιτ, τ παιιτπιπ τη·τ τομ

μτητιιοτετετπ, τ οττηπιιιτ οτιτοτπτττο: Βίσματα

τι·τοιι€ @το το κατέειττα τιιιο_τοπι ττ·σητττττε και·οττι|

Ψτοτει τ κοιτοικτττι κωτοτκτι τα. τ ε. - δ προιτταει ττροτττο τ:.- θ τεκκιτετι- κκε

τετι τι.- ταποιτιιαι τακοττιταττι τι. -- ττ ττοιταετι» πτιεττοι·ιτε·τ·τι τι. -τ”τ οι:οι·:ιτ,τω

οοοιικιτι ε. - θ! ιτειτοπικαι τειτοττικι τι. - 25 ποιοτιατττει πο,τοιττττττ τι. - κοκ

και ττοκ τι.- Ή ιικοιτι» εττοι:ι τι.-2τ οι οττοιτει οττριτι τα.- 29 τταπαιττκααι

καποακκαα Ε.

') τοπ τὅ. το. 2) Ρειιτπι 32. θ. θ.

τΟ

τό
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@π

9δΝΕΤΟΠΣΟ0.

Ή) Π”,

κκοκκκιικεκι :κε κε·κκι, κοι·κ κοκκκ, κ

μοιρα οι οικον; καρεκε, κ οκικοκκκϊε πρϊ

ικι: κικο κι εκκεκκ ·ι·κοεκι κκκι·οεκοκεκκ

κοκκοκ·ι·ι κοκ πιο". ') κεικικι κο οκραζογ

Μρκετοκοκ κκ κορη κι εκρι1·κοιι· κιςκεκεκι

κικ:ικ. κκκοκκ κκοκκι "οικω κοι·ογκκ, κ

ι·κετκιικοκ κκ,κι οτι και” .κο κεκεεκ, κι·ι·εκκ

:κε κοκ:ϊκ κιεκομικα κ κκς,κομικκ κο κεκ,

" δΈ ΕΧΜΌΏΜΗΗΞ!|ΪΙ| ΙΣΗΠΟΕ”Β “Η)"Χ'Ε Ο κρκεικ

40 ιιροοοκκε·ι·κοκκ. κοεκιι›ι κι εκκκι·κ ω” κρε

κκτι, κο:κϊκ οι Μπι. κοκκ κκεκτκκΐκεκκι·ο

κοκκεκκκ κει·κκκα κ κεκοοονκκ κοπο εκκ

κοκκι·ι·κ, κοκοκκιειιῖε ικκιιικι. κρετεριιικι :κε

κκκκοκκοκεκι |Πι"Π'Πι ΓθΩΠωζθΜ'ϊκ ΝΟΠΕ!! Ε'β

15 κοοκοκι κι ΐεριεκι κοκκιικι κοι·ι ψαριο

εοκι καρεκε ει, κ κοκκιι ετιικε·ι·ι, κοκ:ϊκ

πιο” κςκεκε κι ,κκκε οκικικοκι εκκ·ι·κκικι κ

κι κοκικ οκοκκοκι οικεκοιιι, κ κορε κρο

κκ, κ κροκκε κο τομ”, ο ει·κκι·κκκι κοτο

κ κι κουμ:ικικκ κεκκοκιι·κ πιο” κακοκ

και", κ κκικο κι·κεκιεκκκι·ο καοκικιι κ ιιικκοκ,

κ ι·κ.κκοκκκι ει κοτοκι κκκεκι κι κκκοχ·,

ασκοπα: εκει κεκικκοκκιο κεκοκικογ οι κοιοκι

τκιικοκκικ, κακο" κιοκειιι μπακ κο:κϊιικι

ἔδ ΠαΝΠ'0Π'Ε ΠΠΠΠΠΠΠ'Ε. ϊ"Π.ηΕ'|ι "ΜΠ'Π"Πι ΜθλθΜ'Ε

ΒθΠϊΠΠ'Ε ζθΗΜθ ρκμ·κκιι, |η10ΤΗΒΗΗΗΗ ΕΟθ·

ΜΤΒ. Εθκ']Πλ ΤΖΗίωΕθ Μ"θ"ι! κοκικκι Ε'|ι'Ι'Βθ·

'ΜΒΜ. Ε07Πΐδθ ιικκοεκκ Πω!"Μ'|ι ΠΠΣ Β!Ηθ"Π'Ε κει

'ΗΠ κοκκκα " κοεπκκ Γθ(ΠαΜ!"Π'Ε ΟΠΟΕθΗ'|ι.

 

κἰεκιἱ. Ικοκκ, ροὸοκκἱε Με Πκηε2κε, νηρτοννκ

όκοκ κι κε @το κκ σκετο. .κιωκ κκίκνκκγ

Εοέοἱοκνο ικἰεκοηἰ, ἰ Μάικιδ ιἰτοκἰκε κά :ἱε

κκ κο κἱοκἱοκ κἰε€κ]κοκ: κκἰοΙοκνἱε κοὶγ νη

οκοὸιἰΙἱ κο Με] ἰ ιεκοὸιἰΙἰ, ἱ κκ Νοκοκἱκινἱεκ

εκκἰο εγκοκν εκ·οἰεΙι κι·κοροινίκάΜ Οκηκκοκκ.

Μποί ιν Εεἰροἰο, @Νεο ροκἰοπἱεε) βοὴ· κῇκκ·ἱ

Με” κἰο, κ·κκοκκιίΙ Μ!. Μ!» :ικνκἰ$ἰὸχ]εΜε8ο

εκτκκνἱειὶΙἱκηκιι, εκο2εη·ικ ἱ κἰοκοκκΙκκ)·πκ κἰο8ἱ

οροκ·ἰοκκ_ῇκ; κ·χκΙοκ·ὶοκ)· κο κοκκκο, νηκτννκΙ Ε

ΝοΒοκΙκκ·ἰοκχιι1 κοκκιΙ κ Βοεει. Μοβεκκ κ Ακ

τοκοκι, ικἱεἀη Κερἰκκκπκί Βοὶμκἰ Βοεἰεικ ?ει

τοοκοκη·κι ιικικ·οκ)·, κάτοοιμνκη Ε8ἰρ£, κα

κοιχ κηινἱύὸΙ, καν ὸιἱεκχοο) οΝοΙκεκι ]κεκκκ1,νν

κοκ): ΜιιΡοικ ο8κἰκΙ)·κ1 ῷτοωαεἰκκε),ἰ κ1οπο τοκ

ιἰ:ἱεΙἰἰ, ί κκοκκ ως! .με Ρι·κοκιοιΠ, ο Εἔἱρογκκ

Ρο€ορἰΙ; ἱ κ· [Μακη κοκκοκι1ε1 ΜΙ κκροΠ, ἱ κκ

κ)·οΠ οΜεοοικ κκἰοΙκΙκπκ ἰ ρΙκκκικἰ, ἰ τοπικ

κ·ΞκΙ : Βο;;Ξεκι κνοι·ι ο· καιει, κι:: κἰοπκοὶΙἱΜι

@κε ο2ΙοινΕοΙωκ·Ξ, : Βοεἰεικ τοικκοκκκο; ἰ ω

Ικκοκί οποιο ρκΙοεπι κοὶχκι κορἱκκκε. Με”

Νκο·όιν ικ·χοἱοὶμνκη κἰορτη·]κοἱοἰ, τοκιΜεΙΠ

ιἰοπκἰο πιιἰοιΙη Μ! ΜΥ. Βεὸκἰοννἰε κικοκ κικο

@ο κκν:σοἱοκΕκι·κ οἀκἰεέΙἰ. 8κπκκε¦ ἱκκἰικ Βοὶκ

οΜκι·ιοκ, Ικι·ύΙο Ροικκικἰ ἰ κκΦκκοκκ εἰοννεπκ

ρκκκκἱεκι. ΜΜΜ κοκκ·Π Ικά εκτκοκκ, ἰ ρἰοέκἰκ

κκ κκκοι)·Ι. δκ!οκιοκ κικοτοέ6 οι! Βοεκ ννἰεκκικ

κἰἐ κεύη·κοΙκ·ἰεκ κ και ννκἱεμι·κης Ροοειδ Με!ο

κοιιΙι κοκηοκ ὶ ΡτηΡοννἱεέεἰ, εκοοἰκἐ απο κ·

ΨΉοι·ει 4 πω» Με κ. - κ περιτκοιρ› καερικογ κ. - κιχκεκεκι» κοκκεκεκι κ. -

ο 1··κετκκι» κιετκκ κ.-ΐ κι·τεκκ πω» ακ·εκκ κ.- 8

θ κκκτοεκοκεκῖιι» κκκτοεκοκοιιιικκι κ.- ΙΟ κοεκΦι» ιοεκοι κ.

κιεκομιμα» κοεκομικκ κ.

12 εκκκοκιοικ»

εκκκοκιοτι κ.-Ι8 οι·ιιεκοιιι» οι·κεκκικι κ.-$θ κροκμε» κκοκκοκικ κ.-2θ κεκ

κο,κκ·κ κανι» κεκκοκκ·κ κ. - Ή κι·τεκκοκκαι·ο» απεκκεκκι·ο κ.- 25 κεκι;κοκ:κο»

κεκοκκοκκκο κ. κι;κοκκκο κ. - 25 κακκοκκι» κοκκεκκι κ. -- 28 κρκκκι κα;»

κρϊκκιι κ.

') θεκε1. Ή. Π!. ?θ. ό.
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,ιιιιιι,ιι κοο·ι·οοιιιο πιο” οι·ιιιοι:, ιι ιιιι:ιιειιι

ιιοιιιϊ.ιιιι ιιιοι·ιι·ιι. οοιοιιοιιι ι.ιοι·ιοοοιι οιι

ποιοι ιιοιιιιιι "Με ιιοικι ικιοιιικι, πιο"

ιιιςιιιϊοι μοιρα ι:ιτιιοοιι οι ιιοιιιιιι.ιιι, Με ιι

οιι.ιι ιιειοκοιιιι·ι. ιιιϊι ςιοι:ογ ιιιο,ιοιιογιο οι:

ιιιιιιιι ι·ιι,ιοι.ιι, ιι ι.ιεοιιιι οιοοιιι ιιιι:ιιοειιιιι,

ιι οπο. οι "ειστε ι:ιοιιοιιιι οικω, ιιοιιιιιιιι

ιιιιοιιιιιιι, ιι :κοιτιιιι οιιιιιιπιο ιιιιιιιι.ιιιι ο

τιιειιι, ι.ιεοχιιιιιιιι πιο ιιιοοιι ιιςιιιιιιι ιιιςιι,ιε

οι πιο ιιι ιιοιει:ιιιιιιιι οιιιιιιι ιι ιιοιιιικι,

οιιιιειιιιιιοι· μια. οοι·ιοι·ιιι ιοι·ιιι. ειιισιιι ιιιι

ιιοτι ιιοιιιι.ιι ι;ογιοιμια ι·ιοιοοι οιιιιοοιι. ιιοο

ι·ϊιι ιιοοοοιιιι, κοιιοι,ιο κι εποε ιιοι:ι.ιιι, ο ιιι

ιιιιιιικι ιιοιιιοκι κοιιιιιιιιιιι ιιιιι·ι·ιι ιιοοοοιιιιοιιιο

ΕΜΠ!. "(ΙΜΠι ΕθΧ"ΚΝ!! Π!) ("Κ'|ι Χ0Αλ'Ι'Μ! "θ·

ιιἱο!ι πιο ιη·ιτινιιι. ΕΜΠ ΖΙοέιΞ ΙιιιΜιει ειιιιτοϊ

ΒΙοιΙοιιι, ι ιιιιιιιιιοΒο ιι·)·ι·οειιιιι ινιιΙιι·ιοειδ, ι ο

Βιοιι 2 ιιιοΒιοε ερι·οινειάιιδ Μοινοιιι, οοριιΙΠ Μο

!ιι, ει οιιιιι·ο οοιιιοιιι οιιι!οινιιγιιι ιιιιειση·Ι , σοχ

Με ειιέ ΙιιιοΒιιιο· οοιιιΒιιιιινοη, οΒιιιεηιιι ινο

Μπι ι !ιοιιιιιι »πιει ιιο ιιο ιιιοιιιοε, ιιοιιιιοινι

Μια” οοοινοιιιιι Μο. ΕΜ] μαπα οικο

ιιιιιιι·εη, κι· οιιι·όιιι:ιεύο σπάει οηιιΠ. Με οιο

τουι·, !ιοιι!ι· κι· εινοιιιι οποιο, ο ιΙιιιι·ιιγοιι ιτε

οιιιι·ιι Μοτο ιιιιιιϊγ ιι:ιει:ιοιό Ρι·2οροινιιιιιιιΙι. Ρο Ν)

ιιιυ!ι δυο, ΜΜΜ ροέι·οτΙιιι|ι ιιιιοόη ειιιι·)·ιιι ο

ιιονη·ιιι ιιι!ιοιιοιιι, ΙΜ οιιι·2οιοιοΙοιιι ()ιιι·γειιιεο

ιη·ιιι ι έιι·ιιιιιιιιοιιι, τόννιιιο Μι ιιιιιισηοιοΙοιιι

έ)·ινι·υιι ι ιιιιιιιι·-|ιο!ι. $ινιοοι ειρο5ιοδοννιο Ριοιι·

ιΡιιιι·οΓ, ι ιιιιι)·ιιιι ιισιιιιιιιιιι ()Ιιτεεωεοιη·ιιιι,

ποιο ιιετκιιιιιι μιιοιιοιιι ιι ιιοιιιιιιιιι,ιιοεοιιιτειι _οι!ιο Νμιιιιιι·ιοο ένω ινοηειο!ι οι·ιεε:οιΠιιη

κοιιστοιιι ιι ι:ιιι,ιιιτειιι ιι ιιοοιιοιιιμ·ιοιιι ιιιιιιιιιιι.ιι

πιο ιι ιιεοτιιιιιιιιι ιιιιιι:ιιι. τιιιιιϊιι ιιιοι:ιοιιι ποιοι ιι

ιιιιιιειιι οι ιιοοιιιιιιιι οι;ι·ειιιιιιιι κοιιστοιιιιι, ιι

κο "οποια !!θθ|ι ι.ιιιοι ιιοοιιιε,ιιιιι, οι:ιιιιιιιιιι

πιο χειιιιο. ιιο οιικι ι.ιοιμιειιιιιιιι κοοιιιιιιιιι οιο

ιιιιιι οι.ιιιιιιιιι οιιιιεοιιοι·, ο ιιιι:ιοιιιιιιιιιιι σπιτικο

αιιοι:τοπι, ιμοιιι ιιοοιιιιιιιιο, ι.ιιιοι·ιιιι.ιι ιιοιιιιι

ιοιιι ιι ·ιοοι·,ιοιιι ιιοιιιιιιι:ι·ιιο οιμοογιιιιιιιιι. οι:

ιιιιιια:ι·οι ιιεο·ιιιιιιιι ι·οοι.ιιι πιο ιι·ιιι-οτειιιι, ποικ

ιιιιιο ιμοιι κοιιιωτι:ιιιιιιιιι ιιο ιιοι.ιοιιιι ιιοιιιιιιι,

ι:ιιιιιι.ιι ιιοιιιιιιι οποιοι κι ιιιικι:ιι, ποια ιιοιιιιιιι,

ιι ιιοοιιιιιι ιι, ιι εοεοι σο, ιοιιιε ιιιμιιιιιιιιιιε

κι ειιιιοι·ιο ι·οοιιιιος, ι:ιιιο:ιιε ιι·ιι ιιιιοπιιι ιι

ιιοι,ιιι οι ιοειιιι "οι ιι ·ιιι- οτοοιιι ιιιοιι ιι;

 

ΣΥιοιει ι κοοιοι:ιϊιο ιιιοοιιιι κοοιοι:ιϊιο ιι.-οι·ιιοοε« οιοιιιιι:ο ιι-:Έ

οέιι·ιοι!ι!ι κνει)·ιιιιιιι :ἰειιιιο. Ρο Εγώ, ιιιοοιειι

Μη· Μαιο ποιο ειιιο·Ιι ειιιιιιο, ο ιιιιιιιοοογ Μιο

ιιτΙι :ιοοετοΙόιν οοειιι·ιιι οοιιι·ιοιινιιηι, Ρο ιιιιιο

ΒιοΙι κι·ιιΙΙιιιοΙι ι ιι·ιιιιιιοιι οοειιιιιιιιι·ο ιιιιιιι:ηι!ι. 20

ΒχΙινοετοι· πιο” : ιι·ιχειιι οέιιιιιιιειιι οιοιιιιιι,

οοιιιοοιι κι·ιοΙΙιιοΒο οοειιι·ιιι Κοιιειειιιιγιιο νερου

ιο, οιοι·ιιιηι ιιοΒοι· νι Νοει ιοΒι·Μ, Αη·

ιιιιιι ιιη·ι·ισβο·δ ι ιη!ιΙ:ιΙ : ιοΒο |ιοι·οηιι' Κιότο

οι·ιοοιιν ιιο” έκνισμοι ροόιιιόεΙ, Μι Μι ιιιο- οι;

@οι Αοι·ιιιιιιιιι Ζτι·ιχει.ιι οέ.ιιιιιοειιι ιιιΙοιΜιιιπιιιιι

ΜόΙο οοιιι!, ι οι! ΒΜοιιιιοιιο!ιο εοΙιιιιεΙιιοΒο

Ιιι·ι3Ι:ι ΜοοοιιΙιιινιοιιειννο ι οιιΙοΙ› ι ινιιιο σιτη

ιιιΜ: οι! ιο Βοινιοιιι ιιιιρΙοιι ΒοΒιι ιιιιιιιιιὶε2ο8ο.

Ι ειιιιι “ή ΙοοΙοΒ θιιο€οι·ι Ζε επι ριοι!2ιε

ιιιοιμιοοι:·ι·ιι ποιε

ΠΒΥΜΝπ'Ι'|ι Ε. _ 4· Β'Η|'ΕθρΠ" 00'Ι'ΒθοΗ Β. -· Γ) ΜθΜΠωΥ!θ θΒΜΠ'Π» ιιιομιιοι· 0ΕΠΠΉι

ιι.-ι οιιει:ει οιιει:ι ιι.-8 ΠφΒΤ|ΠΔΠ ικεοιιιιιι ε.-θ οποια» ιιιοειι ι:.-ιιιιιιιω

@Με ο. ιιιςιιι,ιο κ. - Η οι·ι·ιιοοιιι ι:·ι·ιιοοιι ιι.-Μ κοοοιιιιοιιω ιιοεο·ιιι·ιειιιο ιι.

Οθ
..ι-ι

οοιιιιιιιιιιι ε.-έδ ιι·οοιιιιιιι» ιιει:·ι·ιιιιιιι ιι ο. ιιεο·ιιιοιι ι:.- ιιειιιιιααιο» ιιειιιικαιο ε.-2ι

οι.ιιιιιιιι» οιιιιιιιι ε. - Ξδ ιιοειιιιιιιιω ιιοειιιοιιιειιιι ιι. - θ! οιιςιιοογιιιιιιιιω οι;

οιιιιιιιιι οιιιιιι ο. ι:οιιιιιιι ιι.-- 28 ιιιμιιιιιιιαιιισι ιιομιιιιιαιιιο π.

·
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εκ.οο1·ι Μεπκωι:ε:,ιοκι ι.ιο.πρω τιιιιιι.ιοκα επει

τοωοοεοϊε "Μπι ο Μπι ο οποιο. Μ: ιο

"οριο ω” οιιιιιοιπτο. ,οι σου”, :πε οι:οιοτι

τριποοϊκ τι πω” ο "ΗΜ ματι οποι ο

5 οι εειιικιικοι ηιωρειιι οεομοι:ϊειτι. κι ιμ

ροτομι ποτιιερμο οι ι:οεπιιιι σ:οιο.ιιοο:κι, εποε

επι ιιιοοιμο οι εμπι εοτι, α ιιικειοιιϊα

οιοικιιιε ιιοοκωποιο ο κομοι·· σο. ιοπ:‹: τοπ

ΓθΩ!!||θ .Η ΟΚλ'!'ΗΠ πθ"Χ'|ι. !ίθΚΗΣΤ"ΠΠι Η ΚΥ·

10οοιι οι ΜΡΚΗλ Β'|'0Πλ (Π'θ|.|ι Η (Πι ΑΜη"ι"|'Β

ηιωρε:Δι οι πωσ: πεοτορϊ.ι ρηροι·ιοκιιια οι

, ποιο ωι,χϊιο, ιο:κε ι·ωι·οποιοε οι κοπο".

και ο Μοιτ.ιιϊιι οι πιρακοκιοιιωιιι οιι:αρειιι

Η.η1ΗΠΒθΗ'Β Η οι ΠΙθ(Π'ϊΠθ !)θ'Ι”Β Η ΤρΕ¦.||¦ Αθ·

ΜΕΞΉι θ'Π)"Β Β'Β ΧΧΜΗΜΙΠΓΕ θΙ'Τ"ΧϊθΚθ ΗΧΟΥ·

ΠΪ(Ξ Η ΠΠΒῇθΗΪΒ ποοκΜιοΜ. ΚΉ'"Μ»Η! Β'¦ι Εθ|'θ·

θ!'¦'θβ,!|ΗΜ'Β !!0μ)'Ι'ΜΠΟΜ'|ι Η (Πι ΙΣΤΟΜ'Ιι Η Ι||ΗΣΤΉθ

ματι Η Πλ'!'ϊΙθ θ'Ι'θη!ι ¦!λ'!'ΗΠΠ Β'ΗΜΜ'Ε θ'Μ)'Ι'ΧΒΜι·

ΠΝ, "ΖΗΜΜΒ!!|Ε ιιοοκοιιοια. Μ'λ'!'0Π'Ε ΜΠΟΕ'Ι'θΜΗΣΗ'Β

Ή) ΠΙΠΕΠΠι Ε'β Β'Ι'θΗ'Ε Η Ώθ.ι!:ΗΜθ |ιθΕΔ'Π'Ει 0ΤΕ·"ι

ΕΤΕ ΥθΕ'ΠΙΝΜΤι !ω"Μ)'ΠΜ!!ΠΠΠΠΠΆ "Β(Μω)Η'Ε "Η

!ΗΕΙΣΤΕΝ'Ε Β'ΜΜΗ'Ε Μ"ΟΓΗ Μλ'Π)Ξ!Η Β'Μ:ΗθΧθ"Μ,

Η Ηζ"|ΜΗΠ() !ηδθ!ΗλΙ|Π Ε'β ΚΨΜ!" (:'ΗΙΒΜ"!"ίΗ

πο", μια” Με οεομορσι Φοροιιιιοκατο. αεκ

9.δ ΠΙΝ! Χἱθ Η "!"Ν”Μ. !Η'.Μ ακεκοαο_ιοκκοκαατο,

"Σ-ίηΠΠΠ °"ΜΜ:ΗΜ'0, ΜΜ(ΜΙΠΒ! Μ|'|'Η0ΧΠ!!ίΖΗΜ'θ, !!

ΠΡΟΥλι'λ !!00"$ωΜ|"ΚΗ "Χ'!ι, Η Χβ!!Ε'Ι'ΗΙΠΒΕΠθ!βθ

ΕΒΡΟΥ Π! ΗΒ'|'ΗΠΒ Π00'Ι'1ΒΧΜΠΟ θ!”|'ΕθρδΠΠΠΠ.

2- "Η θΠΧ'Ε Πἱθ !ΗΣ'ΕΚ'Ε ΕΒΓΕ ""Μ)ΟΤΠΕΠ"'

δθ Με Χθη."ΞΤ'Β Ν! ΕΝ ΒΒΕΠΠι ΥθΠΟΙΡΕΚ'Ε θ"Μ)θ"'Β

κνεω2 ὅ

ΜμΕ! ο]οο.ποί ἱ : ννἰεΙΚἱτο οοεοποιο Τοοάοι)·πι

ο· Ποτο8τοιΙΖἱο ιιικνἰυτὸιἰἰ ηπιοο!, Φο μι, Μο

πο ο· Βοος:ι 3οάχοοεο, ο Μοοεὸοοἰι182ο αγω

σιγκνοιχ (Μ Ισοέοίοδο) ρποΜοΙ 8ο ἰ ]οΒο Νο

έτιἱοτεικνο Ρποοἰκν ιΙοοΗοννἰ έο·ἰοὶοπου ε:οτιοτιο.

ΠοΙοεηπι ἰ Μη! 2 ιἰννἱοε1ο ο'ῇ‹:οποἰ ὶ ὸτυΒἱπτι ω

εοπ·2οπι (?ϊοάοιοτο) ιν ΕΪειἰο ροΙορἰἱἱ Νοεισηιι

Με 2 ]ο8ο Νοπ18Μοπι Μοτο πιο ()Ιιτγε1Ει1εο νη

ι·ιοΕΜ. Μπι· ἱ ΑοοΕοΙἰ ι ρτοκνοΜονομπ ΕΒΕΝ!

ι·ποιο Μοτομποιο ἰ εΖοέοἱοεο8 Ετη‹ΙΖἰοεΩοτι1ο 01

οοπιἱ Ρ]οΙ›·ιεΙιἱιιε2ονη πἰετοιοπι ἱ οΜιμΙ κκ·Β·!‹Ιοἰἰ.

ΝΕΒἰΗ : βοεουεἰιιὶπγπι δυοι)·πἱοποτιτ ἱ Μο ε2οέ6

ιὶιἰοεἱοοἰο ἱ ρἱςοὶο ο]οοπιί 2Ιοι)Μ εοΙοοι· Ρἰοηι, ἱ

το2ροιποινεη ριαπ|:ο θηοοίοοεο) κη·Ι‹ΙοΙἰ. Λἔο

ΜΗ ΡοΡἰοΖ οροεΙοΙεΜ :ο εΙο εἰο‹ἰτοιΙιἰεεἰοοἰο

ο]οοοή ί ιοοιη·ιπ Κοπε1εοη·οοπτι οοεοποπι πο

εοΒοπο ειόεη·ιο ποποΒἱο 2οΒιπ2οτιἰο ιιΠιποἱ!ἰ,

ι·οιοΒιι:ιΙἰ ἱ κι·›·Ι‹!οΙἰ @σο 1τιἱοιιοινἰοἰιε ιοΒοι·ιι

Πο)·ο!ι: 'Κωστα ΠΙΓΒή8ΜΒΒ'0, Βετ8ἱιιε:ο ἰ ΡΗ·

ι·ο, Μπι οΙοκοιιὸτῇεΚἱοἑςο, Ηοποηιιειο Γηπ

8Μοέο, ΜοΒοι·οοο οοΙγοοΙιῇεΒἱοΒο ἰ ι·οοιΙο Μι

ΜτοοτιἱΚύιν; ο ικιοτο οἱπιοέοἱούειο πο ραι

ν·ιΙΖΕο :οεοόεονεη υικνἰοτὸιἰΙἰ.

2. Ρο ι)·οΙι ννοηε1Μοο ΒόΒ πιἱΙοέοἱκνγ, Μάη

Μισο οὐχ κνε2εΙΜ οιἰοννὶοΚ Ιη:δ ιοοΜοο ἰ άο

ιιεπου:·ιιοιιι» κειικκιΜι 11.- Β ιοικο» απο ο. - θ κειιοοποι ο» κοπε

ο·ι·οοι Β.-ίδ αιια·ι·ωιϊο» ιιατιοιῖιι ο.- Η εκτιικϊειο» ειππικοιιο Β.- 16 ιο:ι·ιιιιιιι»

Με ρορι·ωνΞΙ διοί; ιουιιιι·ϊιι ο. - Η) ατατοιιι» οιι·ιτοοι ο Ε.- Μιοο·ι·οποοκι» απο

ι:ιοπι Β.-Ή οιι:κοποιου εοοκοποιω Β.-% ιιροκαιιιοα» “πιο ο.-οιιιιωοοκιι»

οοοιωικκιι ι:.-Μ οεομορα» @φορα ι:.-2ϋ Μεκι:αοιρκιιοκιατω ιιιεκοοιιηρϊιιοκατο

κ.- 26 κακη” .ιιιτοοκοιιεκπο ο προι·αιι οοεπιιοικοκιι πω.» ο πρωτοι ποοιιιιοιιο

ΗΝ "Π ΜΜΠηπΖ! ΜΠ'|'Η0ΧΗϊίΖΗΜ'0 Β.

ΙΙοπιιοπεοΙα Ρο!. Με!. Τοσο. Ι. Η
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απο ιι κι οποιοι ποιππιιιιιπ πριιιπειι·ι, κι

πιιιππ που Απο” παμπ ιιιιιπει·ο, ο ιιοπι πιο

οι πο οι ιιιιιι·ιοπεο ιιιικοπιιιπε οποιοι", πα πο

ιιοιιιιι πι". ιι·ιιμιιππε ιιαπιειο οι··πιτειιια ιππι

πιεππαιο ιιοοοιια, π:τοπο: ιππ:ιι ποι:ο·ι.ιιιι Μι·

του π ιιο,ιιιιιι·ιιι πριιΜι.ιιοιιιο ειπα οι·ιοιιιπ

πιο”. πο ιι:,ιιιιιοιιοι· πε ποι:τ·ιιι,ιπιιι. οιι. οποια

πο οπο” πιο οποιοι πι: ιι:ιπ·ι.ι πιπιιιιι. π προγ

!”Μ"Χ'Β ιιοιππ οιιοποοιιοιο ,ιοτειιιιο Μεσοι”,

ιι μ·ιοπιπιιιι οιιοιιοιιι. οποια πο οι οπω

;ιοι:ιιι πωπω. περα” πι απο ιιιιιιιι:οιιιιο: στοπ”

ποιπιιπ, μποιιιπιιιαια κοιιιιοπιιπ, πιιινιιπ:ποιο πιπ

οτοτοιο, ιιοπιιιιπιπ·ιπ ιιοιπτιι·ιπ π οιιιιτιιιι›ι, οιο

ιιο οιπιιιιιοο π ιιοοιιιοε, οιιιιιιιο πι προ·ι·ιιιιιι·ιιιιι

π κοοικοιι: πα πριιιοιιιιιοιιιπιι καζιιιπιι:, προο·ι·ιι.

·ι·ιικοοιιι, ιιιιποοιιι, πιοιιοιιιι, στοπ” ιι τρι

ποπιικ:: πιεσε ο ιιιιοπνιιοκιπιπ πιο”, πα πιο πιει

πρποι:οιιι·ι..|) οι πιο ρο;ια ιιοκοι·μ οτι οποιο

π,οιι. πο ιιειιιιιιιιι ποιοι π ποιοι, “πιο πρτιιιπιιιο

ποιοι". ιι ιιιπ::ιοοιι·ιι ιι ιιι:ειο οοιοι·ιιιπ:ιιοιο προιο

ιο, ιικοπιε π τοπ·ιιοπιιιι οι·ο οιερεις·ι. ι:ιιιιιιιιιιιιο οιι.

ιιοτοποι· Με π ι·ο·ιιιιιι πιοπιιιμο π π; π·ιιτιοπ.ι,

νιπ:τπ·ιπιι παμπ Μ.ιιικοι·, ,ιοιιιοικε ιιιπ:ιοιι, οι·

ιι·ιηιιιιιι ιιιιο·ι·ροο·ιιι ιι:ιο,κιιιππειιιικ: ιοι.ιοι· πιο”

_ιο·ιοπιιιι οιιοιι·πιιιιοκο. οπο” πιο πι, :πιο προ

χοι, κακο ιι κοπιιιπο οι·ιιπτειιιι οποπτιιιοπ·π πο

ΕΠΠ'|'" " Π'ΠιιΠΜ'0 ιιοκιιιοιιιιοποιιιι, Α! Επι! "ΜΡ

ι

ριοκι·ιιιιινοΒο ιοιιιιππ ρι·ηειοπι, ιν πποηοπ π

ιοοπ, 8ινοιι πιιειοΒο πειι·οπιι, ο πω] ειο πιο

@οι πιο ιι·οοιιιιι, ροοππιιι πο ποοι·οοο οι)·πιι

πιιειοΒο ποποηοιοΙο, Νοεοειιιινιοποιςο Μειο

ποΒο, ιιιόι·οΒο ινοηειιιιο πιιοΙο ποιπο ι π·ειιιιι

πιο ΡΟΜπ-ιιιιω πιο ρι·ηι·οννπρι·πο ποιοιι)·ποιο

πο (πω) οινδιοιι οοιιτιι ρι·ποοικ·πιιιοπ. Βο ιο

πππιπ ι πιοιι Μ! ι·6ινιοπ; οπ ιιπι€ιοπ οποιο ι:ο

τππιοιεη, ο οπιισιμο Μπι ποιοποέιΞ οποιο,

Μπι οποιο ιιο:οποέοιο ριιοπ·ι·ιεηΙ. ννοιγε

ιιπιπ ποινιοιπ ει:π πι? ροποπιοπ ι ινοηειιιιοπ

απο” ιν πιιπ ειο οιιινιοιοπ·ιππ: ποιοέιι οοὶο,

ιιιοπονι·ππιο ρι·ηιιππιπ, οιχειοέιΞ οιοιοοπο, οιι

πο ιποπΙοπιο πιο ι έννιιιιοΒιιννοού, Μονο ροιοὶπο

ι ιοΒοππο: ποιοέπο πιο πιο σο προιπιο ειο ειπ

πιο ιοΒοππο πιο πιο οο προιππιοπιιι ι @ποιο

Ρι·ηιπιοννοιι; οπινοοπ, ειιι·οιπποέο, ιπειιιιινοέό,

ιπιιοέό, ππιπτιιιιιοπιο ι οιουριινι·οπό: ισοιοει|ιο

Μαΐ Μ; ιυ.τομιιιιιπ, πιο ιι·ειοοιιιο|ι πὐαιυἱἰ. πω Μέ

ιοΒο πο οποιειι ι·οπιιοποπ πιο οι: Ροεροιιιι·,

ιοπο πγεοιιι ι πιο”, ιπιιπ ρι·2οιιοννοηειιιιοιπ

ΒοΒιι, ποιοπι ουεπι2οινι ι οπο] ιοοιιιοπειιιοι ο

ιιοΙιο)·, πο ιοοινιοι·ιοποπποέύ ιοοςο οπο οπ

αποοιιιιιιοπ πο. ΠιιιιοΒο ω ι διεση ιιοοιιιιιι πο

οι! πιιοοιπειπ·π ι ι ππ·ιοιπιοπιοπι ο πιτπ τοποσ

οποιοι, οι ι·οοοι·2 ιποιποέοι ιοΒο ποιπιπνοη

πο! ιιιιι π· πιιοι·ιοπιο κιοεινι·ο εΙοπ·ιπιιειιιο.

ΥΝιοιει ο οι πε οι: ιιιιιιτοπιο ιιιικοπιι:πε» οι ιιιιιιοπιιιιιι: ιιιιιι·ιοιπο ι:.-ι οπιιιιοιιααιο

ιππιπειιαιο οι·νιιτειιι π. - ο ποιοι: πιω ιιοπριιιι» ειοικο πω @πιο π. ι ε. - θ

πο,ιιιιιι··ι.ι» πολιιιιι·ιιι π. ι ιε.-Τ πε ιιοοτ·ι.ιπιιιιιι. οι» πο ιιοοτιιιιιι.ι·ι. οι π. πι: οτι.πιιιιιι

οι ε. - 8 οποιοι.» οπο” ο. ι ε. - ιπιπ ι.ιιιιιιιι» ι.ιιιιιιιι·ιι πιιιιιι π. ιο.

,ιοοιιιιιπκ·ιω ,ιοοιιιιιιικ·ι π. ι π. - Ο ιιοιιιιι» απο ι:.- ι:.ιοποι:ιι0ιο·> ι:ποιιει:ιιιιιι π. -

Π) ιιιιοι:ι.ι·ω ιιο·ιιιιιιιι π. ι ι«1.-ιι πιπ:ιικω πω”. π. ι ε.-ιπιιπιπαπιε» πιιππιπε ε. --

Η ππι·ιιιοποιο» ιικο·ιοποιο π. πιιο·ι··ιιοποιο Ε. - Η πια: ο ιιιιοπιιιιοκιιικι-- Με ο

ιιοπιτεοππκ·π π. ι Ε.-ιο ιιεπιπιπι ιιοπιιιιι ο. ι Ε.-οι πιιιιιππιπο» πιιιπιιιιπο ο. ι ε.

Ψ.Ξ ι·ο·ιιιιιι» ιιιεριιιιιι ι3.-2Β ι·πιικοι·ι ιιιιιιικογ π.-ιιιιπαριι, οιιιι·ιι,ιτιιιι» ιιιιοι ιι.-2δ ,ιππ

ιιιπιπ» ;ιορικι·ιπ π. - οιοιι·ιπποκο» οιοιιοπιιοπο π. ι ε. - οοκοι·-› πονο ιι. - οι πο·

πω” π» ποοιιι·ι·ιι ε. - πο·ιιιιααιο» πομπο ε.

ι) ι ποσοι. θ, 22.

Ν)

'Η
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οι·ιιιι οι οποιοι οιιιιιιιοοιι οιιοπ·ιιιιιοιι·ιιιιι·ιι Ρι2οοιιιΖω 0ο, ὶθ ω( Ρ0ΨιθΠΜ Ρ08ιοΠΠιθω0

ιι οιιιιιιιπ·ιι Ε "Ο ΗΠΜη.

:ι δ. Βιιιιιοοιι πιο οι ιοι.ι·ι ιιιιιιιιιοιιιιι πιο

οποια, ιι οιιιρ·ιι ι.ιιιοιιιι ιιιιιιιιιι ιιειιιιιιιιιιιιιι οι

ιιιιιιῖιι οι:ιι·ιι, προιοιιιιι χειιιιιιιιι ιιιιιιιι ιι κοπο

ιιι ιιοι:οι:ιιιιιιι ιιιιιοιιιι. ιιοκοιιιιοιο ιιο νοοιιιιιιι

ιοιιιπι οιιιιιιιιιιι·ιιι ιιοπροπιιιπιιοιιιιιι.ιιι οι οπο.

0ιι οιιο·ιιι·π ποιου ιιιιιιιιι:ιιι ιιιιιι:ιιοιιιιι, ιι πιο”

πι. ιιιιιιιιιπιι, οποιο: οιιιιιιιι οιιιιι ιιιιιιιοιιι·ιι,

ιιοοιιιιιιιι οι οιιιιιιιο οι οι. ιιριιιι·ιιι ριις·ιιι. ιι

οι ιιοπιιιιοιμ οι οοιιοιιοι.ι·ιι, ιι οιιιιο·ιιοιι.ιι ιιιιι:ιι

ιιοι.πι·ιιιιιι ιιιιιιιιιιιοκιιιι πιο”, ιι ιιιιιιιιο·π προ

5ιιιιιιιιιιε.

-ι-. Πριιιιιιοιιιιιιοιι πιο οιι ιιιιιι.ιοιιιι ι·:ιιιοι.ιοι·,

ιι ποοιιιι οποιοι πο ΦιιιοοοΦι, ιιιιιιι πιο, οι

ποιου, μ ποιιι·ιι ο οι οοποιο οι ποιιιοιιιιι.

ΕΠΠ)ι' ΕΟ ΤΣ!!!) ιιιιι,ιοιιο ηιιιοιιιιιιιιοιιογιο οπο”

Μ) ΜΜΜ!!! Χθι'λλη|Ε. οπο ΠΠΣ μια: ΠΠ!) !'θ'Ι'θΒ'Ε

Ἡ!. Η ποοιιιι.ιιιοιο.

ι

-σ'

οποιο ιι κοιιοιιιιιιιιοιιοι·ιο πιο" οιιι.ιιι·ιιιι. ιι

ιιοοοιοι·ιιιι οι οι πιο”. οιοι·ιιιιι ιιιιο μπι

ι.ιιιιιιιιιιοι· πιιιιοι·, ιιοιιιιιιοι·ιι οι ιοι.ιοι·.

ιοΒο πο ποιιοηοιοιο διοινιιιπ ι ριοινιειοεο οι

ιιιοοιιιοιιορο, οιιοιειι νιιοο πιο)! οιιγοποιο ειονιιιιιι

οιιιο ροιπιιι ι Ρονιοιι ιιο ιιιοιι ποινιιιιιιι.

δ. Βιιιιιιιιιι8η πει ιοπι ιιιοοιννιο ιπποεο οι,

@οι οι οποιο ιιιιιιιινι ιπ:ιιποι ιοει οι που

οπο, ιιιιιιιοπιι ινιοο ιιοιπειιιο οι” ι νιοιο πει

ιιιοιιιοειιιο πιιιέιι. διο οποιοι ιιοινιοιιι πιοπιι ιιο

52ο οι.όιοιιιιιο ιοιπο, οο πιο πινει νιιοοηέοιο.

Οινοι ο ιιοεοι:Ιπει ροιο ροοιηι ειο κιοιιιιιιι ι

ροειοιιι ιιο Οιιιπριι, @πιο @ιο έννιιιιοιιιιινι οι

οονιιο; ροοιιη·Βι ειο, ι ιιιιιιιι οποιοι· ΜΜΜ.

ι ροινοιιιιιοι: ιιιο ροιιοιιι μπει ο οιοΒιοέοι

ινοηειιιο οο ιιο ιοιιοπποιι;ο έδιοιο ποιοιιιιο; οι

ριιπιο ριηιιιιιιιοι ειο ιιο κιιι8.

ει. Ζιιιιιηιο οι πιό οποιο οι·ιοΒο, ο οοοιιιι

ιιιο:οιο, ιιιιιιιι ιοΒο, τισ Βιιιι:οιχι ροοι·ιοι:ιο, Κο

ι:ιι' πιο οπο 8ο εοιιιο νι ροπιοο. Με Μπι

ιιοο·ιοπι ιικιοινιο ι ιιιιοιοο ρι·ιοοινν οιιι·ιοέοιιιιι

οπο; ινιοι2ο ιιιο2πιιι. 0ο ιοέ ποιά: @οι ιο

ετοιπ οιιιιιοι5 2ο νιιιιιο οιιιιοέοιοιιιιιιιι. ιιιιο κιγ

πιιιιι·ιιιι:ιο ειο, ροειοιιι, ι ειοι)·ι μοι οιοΒιι βιαι

οιιιιιο ιο ιπιοιΙειοιπο, ροννοιιοιιιο πιο ειο. Τοπ ινιοο

ιιοιιιιιιοιο. 1 ΦιιιοοοΦιι οιοιιιιο·ιιι πιιιι.ιοπιο·ιιι ιιιοοιιιοο, :ι Ποιοι” ποοιιιιιπι ροιιοπιιι ιοιι, ι

πομπο πο: οπο” ιι ιιι- οι” ιιιιιοιιιιιιοπι. Ψιιιιιιο Μο· οοειιιι ι ποιη

ιιιιιιικιι πο,ιιιιιι·ιι ιοιο @πιο οι ιιοιιιιιιι ιιοιιιιι, μιι·οιιιι ροιιιιέιοιι ινοΙΙιο ποιο πο|Ι›οἐοι οι0€ι20ι

ΣΥιοι·ει δι οιιιιιορω οποιοι π. - Ο ως” ι.ιιιοιιιιι οιιιι·ι ε. - ιιοιιιιιιιιιιιιιιι ποινικ

ΒΜΞ""Η Ε.-··Τ ιιιι.ιιιι Η ΜΗΝ” ·ιιιι.ιιιι ιε.-8 "θΧ0'|'ΗΣΠΝιι ιιοκοιιποιε Ε.
 θ οιιιιπ·ιιιιιιιι ι

οοοιιιιιιιιιι Ε.- ιο ιπιιι.ιπ- πρωι ι:.- Η! οπιιιυιο οι οι ιιιιιιιιιι οπο” οιοοιιε οι

κι νομο ιιιιιιιι ιι. ι-:.ῇ ιο ιιοιιοροιι·ιιι ποοοιιοι.ιιι π.- και" ποπ ι:.-- Μ ποι

ιιι·ιιιιιι ι.ιιιιιιιιιιοιιιιιιι ιιοποιιιι ιιιιιιιιιοοκιιιιι ο. ι ε. - ιι ιιιιιιιιιιι·ιιι ι ιιιιιιιικ·ιι ο. -

πριιι·ιοπιιιιιοι ιιριιιοιπικι π. ιιριιιοιιιι π. - ιο ιιιιιιιιοιιιιι ιιρειιιιιιιι ιι. ι ε. - Η ιιιι

οιιιιι-- ιμρι ο. ι ε. - Φιιιοοοιιιιι Φιιιοι:οοι κ. - οπο» οιο ο. ι ο. - οι οποιοι»

οποιοι π. οποιοι π. -- 20 οιιιιιιιιι ιιοιι.ιιι π. - Ή που· πιο ιι. ι π. - κρο

οιιιιιιιιιοκοιιιοι ιερποιιιιιιιιιιοιιοιιο Α. κριιοιιιιιιιοιιοι· Β.--οι·ιιο·ιι·ιιιι οιιηιοιιι ο. ι ιι.-Ώ

ιιοοι:ιοιιω ιιοοι:ιιιοιιιι ι·:.-ιι·ιι ιιιιιιιιι ιιο ιιιο_ιιι ο. ι ιι.-25 ιιιιιιιιιιιοι» ιιοιιιιιιιοι

ο. και” Ε. -- οπο” οοιιιιιο ο. ι ε. -- Ή Φιιιοοοιιιιιι Φιιιιοοοοιι ε. - οιοιιοι:·ιιι

ιιοπιιοιιιοιιιι οιιοιιοοιιι ιιοοιιιοιιιοιιι π. ι π. - οι ιιιιοπιιιιι ποιοι ο. ι ο. - 2ίι πιο»

οιο π. ι ε. - ι:οιιιιιιιι ιιοιιιιιι ο. ι π.
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:::::ό:ν ε:κι:::::]π::28:ε:Ι. .

δ. Ζὸκ:·κ:γΪο Με: :σὲ ΡοιΙύ:νοκε:ε :ὶ ΒοέοΜε:νσ,
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Δ
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κ”, κ ν:Ποο:: : 2 θ:·οογ: : ι Ν:κ::::κο, :: και::

Με :·οκ::::::οκ:. Μ:: ΒΙονν:κ:::κ, Ι::::ι::: Ρ:·οέο:,

ι: πι: ο:::1κ·:::::: πρωτ: πμ.. κ ::ε::::α:.:ι, :::::κ Μ:: :πωσ :::Ι:οκο οοΙη· :που οϋκνν:Ι ρ:κνωκ. κ:

ι:·οι:::::::.:Ιο κ:: :ηκΙκάκ:κο. ΠοΙ::·ικ κν::κο Ι:κ:Ιι:οΕ'β! !!'Η ΠΧΟΈ':'ΗΒ:Η':: Η:: ::::·:·::::ο:· " ῇΠΖθΗ'Π'Ι:

:;::::2::::·:.. ·:·ο μη”, κ::,ικ·:,:κο. ::οο·:.:::: "Μ, κ·Ι:::Ιοο, ]κέ:: πω:: Ρ:·ηέΙκει ::::::κΒο :::κικ, Μό

ω” Με :νε :νεκκΗ::ο: Ρ:·:::ν::::ο οέ:ν:κο:Ι. :Μο

‹Ιγ οκεε::·ι ΜΜΜ! :·κκΗ ό:: Κο::κΕκ:::γ:::: :Πο

κο:'::: έχειγκι-Ι: ί”:ΙοκοΠο ιών:: ω: Με!. Μπι:: 2ο

κόκ:::ϊκό 06:80 Μ:: ::ο::·:::: Ρ:·ύο: :::εΙ::κ. Οννοἐ

::ο::::::: .

ΜΥ·

οοΦογ κο:::::·::::::·κ::ογ: ::::ι::::::::::: κ::. Φ::κοοο

:κκε ::ι: ::ο::ρα::::τι κ:::::::::ογ ::ρ::::::

·:·:.:·κα ::::::πρ:: ι:::κ.:::κι ροκ κι Φ::κο

(κ, μα:: ο:::ο? κ::ι απο :κι :::::.:οκ:::::: οι

 

ΜΗ” : ::ι::::α: :::.::::κ κ. : κ. - 2 κ::ο·:·::ο:::» ::εο·:·::οκ κ. : κ. -~ και. ::ο:ο·κ:::»

κατ:: ::ο·:·ρε:κ: κ. : κ. - δ :::η:σ::::::::ο::·» ::ερ:κ:.::::ο κ. * ο:.·::ο:·.::::::ω ε:.:ο:Ι· ::ομ:::::α

κ.--: :: ::οο·:α::::::::: :: :::·ο:·::ε::::» :::ο:::::::::κ κ.-::::κκο·::.:ρ::» :::ο::::::::.:ο:: κ. : κ.

ὅ ::::ο::::::::::·:.» ::κο:::::::ετι κ. : κ. - :ε:.:ο:ρκε :και οι :.:::ρ::» ε:.:ο:·:::ε απ:: ::::·::ο::

κ. ε::ο:::::ε απ:: ο:: Μ” κ.-ϋ :Έ :: ::» :η κ.- ::::ομοκε: ο·ι:::οκοκε κ.-Τ :::ε:.:ι

:εστω :::::.:ι ε::·:ι κ. : κ.-8 ::ο::::ο:::::: :κο οι:: ::ρ::κοκκ:: ο:: κα: κ.-·:·ι: :::.::::» τι:

κ:::: κ. - Ο ::::ο::κ:::κ:κι, οι ::::::·:ο::::::::ο::ι» οκοκο::οοκι οι ο:::::·ο::ο::::ο::ι κ.

::::οκε::::::κι οι :::::::·ο::ο::::ο:.:ι κ. - :Ο ::ο::::α::·:·ω :: ::οο::σ:::·::: κ. - :.:ορα::ι: κι

::::::::ο:ο: :::η:α::::: κι ::ο:ο:ο κ. : κ. - Η ::ο:::::::::ο» ::οκ:ϊο:ο κ. : κ. - Η κικρ:κ::

::εο::ι:: οικοα:::: που:: Α._ ομοι::::. ε:::.:ι: κ. - χ:ρκ:::: :::::::.: κ.- κι κι: ::ι::::.:::::

::ι ::::οι ::ι::::::: κ. - κι κ:: ::ι::::::: κ. - 45 ::ρ::::τ:::::::ε» κο:.οτ::::κ:: Α. κο::::·::::::ε

κ. : κ.-::::Μκι: ::ο::ο:::: κ.-Μ :·ρ:.κι» η:οκι κ. :οι:ι κ.-:::::::.:::.» ::ε:.:ο:::: κ. : κ.

:ϋ πιω κι: κ. : κ. - ::κο::·::::::» οκοκε:::: κ. - Π: ::ι:» ::ι: κ. : κ. - ::::·:::::ο:μ ::

::·:·::::::ο:· κ. - Γ: ::::κκι:::ο» κ::α:::.:::ο κ. : κ. - ::οο·:.::::» ::οοκκ κ. : κ. - 18 κι::

κ:: κ. : κ. - :::::η:::::::·::.» ::::::ρακ:::·ι κ. :: ::::::ρ::::::·:··ι κ. - :::::::::::ο:;» ::ο:α::ο:·

κ. : ::.- ::ο::::::::ο:'·» ::ρα::::ο:· κ. : κ.- :θ ·:·ι:·,::: ::::::::ρ::» :·ο:·,:κ :μοι κ. : κ.- Φ::

::ο::οΦο:μ Φ::::ο::οοο:Ι· κ. - 20 κο::ο·:·:::κ·:·::::ο:ρ› ::ο::·::::::·::::ο:: Α. - κο:::.ο:·:::::·:::::ο::

κ. - :::::.:::::::::::» ο::::::::::::::: κ. : κ. - :::::::ο::ο:ι:ε« :Ι:::::ο::οοο κ. - θ: ::α::ο:::ε·:::: κε

:.:ο:::οτι κ. - οι:·κορ:::::» ·:·::ορ::·::: κ.



ε.ιιι:τοοποο. Ν)!

τιιοριιτιιι, μι;" τοπιο. το μια τιι _ιιορτιι ιιιιο- @οι οἱ Μπι· τοιιοΒιο, ποπ π οοιιιι οποιοι "οπο,

πιο, οι ιιοιιιι·π πρ:ιτ·π οπο", ιιτοπιιοιιο ιιοοο- ιΒιιιιιοτιο ΜοιοιΙοεο, ἰ Μ. .Ιοειοέοιο Ιιοινιοτιι

μια, ιι πιο πιο. πιο πο πο” οοιιοπιιιιιιιιιιιο, Ί'οοειιοτιοη!ιοτηι, ο ννοηεογ Τοποιοήοη!ιοννιο

τι οοποιοιιιοιιο πιο" ι·ιιοτο οοοπτιιιοπ·ιι ποο·ο- @βιο Ρο έ0ινιοιιοπιι οσω.ινιοορ πιο ποιοι

5 τοπιο”. τ·πι·ριο ιιοο·πιπποτο επ οτροπιιι ιιπ πο. ρποοιινιιΞ πιο ΒοΒιι ι οοεοι·ιοννι, ινοτΠιιε ειόιν

τι ιιιι οπο”, ιιο οιοιιοοιι οποτιτο ιιιιο- έιι·ἱοιοἔο :ιροετοΙο Ριο1τιι, Μότγ τποιιΙ: Βοοιι

ι:τοιιι πετρα, ιιιιιοπιο ροτο: που ι:οιιτο οι, ιιο Μροέο, Ματια οιοέ ιιπΙχετιιινπη

ιιιιι:.ιριι τιιτιιτο. ') ιιπ ποιιιιιιοπ οι·πιιιιοποιο ινοάο:ι πιοιι·ο ιο, ΜΜΕ ειο πιο ιποο!ιιινο π ιτι

μια ιιο ιιοιιιιτποι· οι ιι.ιιιοικιιοτο ιι οι πιιπιιιι, τιγιιιι οποιοι· @οποιο ιιιγέΙοΙΕ Μι ι σοι. Το Μι

ιο "πιο πως" τοπικ;; “προ” κ"ηι;ε ιι οιι_ Μ μοι Βιι€ ΠΙοποΐονι·ι πδοινιοή8ιιιο ριειιι0. ΙΜιοι

τοι· ιιιπιι ποτπ Φιιιοοοιροπ οιιοπ·ιιιιιοιιτο ιι·ιοιιι- τιιιΙιτοέ!ιιι·πη οποιο ι πιοιινο ιιΙο2γυνοιγ, ριι€οιΙ

πιο. ιι οποιο οποτροιιπτι ιιιιι:ι.ιοιιο, ιι ποο·ιηιοπ πιο πιτ άτομο ιιο Μοι·οιν, ινιιιιιι·πη ΜετοιιοΒο.

οποτιποπ, ιιοι·τιι οι "τι ιιοροπιο:κιιτο, ιιοιιιι·π Τοπ ποιό ροοτοΙ :πονο τ ροΙιοι·ιι ροννοιιοννοο

πιο ιιοοοιιιιι. ιιιι·ιτπ :πο ιιοπ·πι οι ιιοιιοροιο·π οιο ι εΙιιἐι·ο ΠΙοποί'οινι, ι ιπιιιο2οό π Μπι. Α Βάι

ιο ιιοπιιιιοπιπ οι οποιριιιιτιι ψιιιοοοΦοιμι οιιτιιτιιοπ Επι· Με ιιιιιιοΙρ, "Με πιο π ΜΜΜ, τοπιο

ιιιιιι·π. ιι τριιιτ οποιοι ιιιιιππιιιιοιοτ πτ·ι.πριι- ινιινπη Μπι ιιοπιιιοιν.

που οι Ηζ'|ι ιοοριπτο, οι;τοιιιικ·πι ιιιιοι·τι.ιιιι.

Β. Οιρπτοιοπτι πιο τοποτο "απο οποοτο- θ. Βοινἰοιὶ:ἱοι›νεη πιο πιέ ο τοιιιοΙι ιτιοποοΙι

οιιιιτι ιιιικοοι, ιιοοποο πιο πιο, οποιοι πιιιιπτιι ιιροειοΙι!ι Μιιοοιι, ροειιιιδ Ρο πιώ, Ρτιι€τι:ιο κιτ

90 οι οπο "του πο:ι:ιιιο. οποτιι οι(τοιιιιιο πιο, ιιο- ιΜοο Μι ροΙιο οιιἱοΙοιν Ιιοέχοιι. Ζοιινιοι·ιΙτιι Μι

πιο” οιιοπτιιιιοποο ιοπιττοοΐο ιιο οπτοριι οπτι- ιιοιι!ιο ΡοΙοἐχινεη εΙοννἰοήεΙιο οινοτιιοΙιο πιο οι

τιι·ο ιιιιοι:τοιιιι ιιοτρο. απο πιο ιιο "0"0Β¦ι· Μιτου έιι·Ιοιοεο Ριοιι·ιι ειροειοδο. νωοοροιι ιοπ

απο πιιοπιοιιοτο ι.ιοοοιιιι:ι. ποιοι· πιο ιοτορι πιο ιιορ!οήειιι·ο ΝοἔοοΙοινἰοτιοΒο ΜοιοιΙοΒο.

ινιωτ Ι το ποιοι» το ιιο Α. τοιι·π ιι:ιιιπ ε.-ιιιρ·ιοι ριιιριο π. ιιιιριι π.-ἄ ιιοιιιι·πι

ποιιιιιι π. - ιιτοιμοοιιο ιοοοοιιιιι» ιιι·οιρι.ιοιιιι ιιοιροιιιι ο. ιιι·οιμτοιιτι ιιοιροποπ π.~ δ

πιο ιιο και" πιο πο οι:το π. ι Ε.-ι πιω» ποο π. ι ι-:.-οιιοπτιιοπ·ιιι οιιοποιιοιιιι π.

οιιοπειιιιι:πιο π. - ποοτι,ιοπιοτιι» ποι:τποι·ιοτπ π. ι π. -- ο τιτλο ποοπιιτοτο» τ·ιι·,ιιι

ιιοο·ιο.ιιοτο Α. τοι·ορι ιιοι:ιιιτοτσι π. ι π.-Β ιιιοιιριιιι ιμιριιι π. ἰ π.-οποτατω αποτο

π.-8 ιιιιοιιριιι τιποτε» ιιιιριι ιι·τιιτο π. ι ι:.-ιι·π» ιιο ο. ι π.-ποοιιιιομ ποιιιι Α.-οιιτοιιιο

ποιοι οιιοιιιιιπιιιο π. ι π. - Η) ιοι·οπιοι οι·οιιιο π. ι π. - Η ιριιιιοι:οιροι· οιιοπ·οιιιιοπτι

“οποιοι Φιιιιοι:οιροιρ οποποιιιοιιιι κιιιιτιο Β.- ιριιοοοοοοι· οιιοποιιιιοπιιι ιιιιιιι·ιο π.- Η

οποιο» οιιιιο π. πιο π.-ιδ ο·ιοτοπιιιι» οοοτ.ιπιπ π.-Μ ι.ιοοοπιιιιι» ιιοοοριιο π. ιιιοιροιιιιι

ο. - Μοτο» πιο” π. ι ο. - ιιοκοροιι·πι ποπορτιιπ τι. ποροιιοιι·π ο. - ΗΣ ιιιιιοοι:ο

ι)οιμ ιριιιιοοοοογ π. - Η τροποι τροι.ι·π ο. ι π. - ιιιιιιοι,τοποιο·ω ιιοιιιοιιιιοι.ι·π π.

ι ε. - πτςπριιτιιοτου ποι;προτιιοτο π. - Π ιιοροπ·ιο, οι;τοιιιιιιτο ιιο0ι^τπιιιιιιι Μοριιιιιο

οιριι·οιιιιιιιιι ιιιιοι·ι·ιοιιο π. ιοοροπιο οι·ι·οιιιιιιιο ιιοοιρι·ιιιιιο π. - 18 θι·π·ιτρ·ππ·πι Μπιουτ

π.- ·Ιθ ιιοο·ιοιει» οποιοι ο. ι π. -- 20 ποπιιιιιι πο:πιο ε. - Ή οιιοπ·πιιιο:ιιοιοι οιο

ποιιιιοιιοο π. ι π. - 22 ιιποοτοπο ιιοτρ.ιι ποτριι οιιοοτοιιιι π. - 23 πιπιποιιιιτο ιιο

οοι,ιιιιιι πιιο:ιιοιιιιοι·ο ιιοψοιιιι π. -- ποιοι;» οποιοι; π. - πικρα» οτορι π. ι π.

') ι Ριου. Ξ Π.

ΠοπιιτπαιΙα Ρο!. Μ”. Τοπι. Ι. Πιο



“Η Ζ ιι ιν ΟΤ

29. πι!.

"ποιο πιο, Με κοιιιπιικοι οιοιι·ιιιιιιοπιιιιι

ιιιιιιιιιιι, ιιι.ιιοπιοιιιο: ΜΚΟ ιιο·ι,οοιοιιιιι Η” κο

τοοοιιοι πιο ιιΖπιιιοι; "ΝΕΤ" Εθ"ΠιΒ'π οιιοιικ·ιι,

ΙΜΖΒ°Β ιοιιροιι ιι τοπια ιι πιιιιιιιι, "Ο ιιιιππτο

Μη' ιιιιοπιιιιιο, ΚΠΕ!) Η! κριιοτπ ιοοιιοιιιιι Πλ·

'ι
ιιιιοπ. "Πω πιιοο·ιοπιιιιι ιιιιιι.ιτιιπι Η ΤΙΜ·

ιητιιιιιιιιιιιιπι ιιπροιι1., ιιοοιιιιιτπ. Η ιιοιιοΜι

ιοπιιιιοιιοιι ιι:ιιιιοιιοιιοι·~ Μπι: οι ι·οιοιιιο οποιο

ποπ”, ιι οιπιιιι οτι οιιιιοιιιιιι·ιι ι:ιοιιιιιιιιοιιπ

τοπ ποπ·ιιι ιι μια ιιιιιιιοοιι.

ιι. "ο ιι,ιιιιοοεπ πιο ιιιποςπιι·ιι Φιιιιοοοιιιπ πα

οοιι·ιι ι·ρη·ιιιιι, ποιο κι ιιοοο,ιιιιο πρωτοι· οπο

ιοι.ιοι·: ω, οποιο, πο οοι·ποοιιι πιιικοιι·ιι, ιι:

ιιιιιιοιι· πριις_ιοι ·ιιιιιιιιιιι, ιι πιο οι πω: ιιιι:ιιο,

οιιοιι πιο. οιιοιιιππιιι, οι πι ιιιοιιιιιιιιι ι·οροι·

ιιοιιιι.ιιι. το ιιοιιοι;ιι ιορ·πι μι” οοιιιιιιιιι οι

ιιοιιιιιιι οποιοιο, ιιιιο πο ιιοιιιοιιιιι ιιπιιιιι οπι

οοιι·π ιιιιιιι.

8. ιιοοιιιιιπ πιο ιιοιιοπ κι πιιοο·ιοπιιιιοι,

προοιι ιιοοο,ιιιπ, ιπιπιιιοιιαπιο οιιιιιιτοπιπ ΠΧ·

ΜΕΝ), λιι πιο ΗΒΗ( οιιιοιοιιιι·ιι. Η "ΜΠΕ ΜΙΟ·

οιοπιιιιιι: "θ πιο επιιιιοοιοι ·ιοιιι.ιο, πο π

και” οιριιιιι.ιι ΤΈΗ'π οποι:·ιιιιιιοκιιιιιπ απο !!

οιριιιτοπιι στο ΠΠΣ Η οτι οιιιι·ιπιο πιιοοιο

κι ΠΟΠΗ., ιιοριιιιιι ιιιοτοπιιιιιιιιι ιι κιιοιοι,ορπιιι

Ε” ιιιιοποποιπιιο ιιοιιοοιιοιιοι·. Η ΠΟΠΗ Π, ΗΕ·

ιιιιοπιιτι οιιιιοιοπιιο οπο: ιιι,ι,ρ'έιιιπ ειιιιοιιοππ

 

Μο Μέ ιιιιοιιγ "πιο ιιιιιιι Ποιοι· 8:ιπιιι Χοπ

ειοιιιοπιιιιιο, ιπόινιιο: ιιιο€οιιιι πιο ὶοιιποιπι.ι

πιιιοτιονιιι ιπιοο ριειπ:ι Μιτου, μοι:: ιιπιωιοιι,

(ιι·οιιοπ· ιιι3ιιοιππιποιν, ινοιιιιιε πο" απο πιο

ιο πο πιω ρππειιιιπ πειριειιι. πιο ειροειοιιπ

Ριπιιοποπιιιι ι ιιόιιο:οιοιιιιιιιιιπι πιιιιιπινοη, ινο

ιιιιιι. ι ιοιιιππιι οοιιποιπιι πιοιιιιροπ·ι πω πει

ιοΖ 2:ιιιιιο οποιοινιιι: ι ινιιέιι·ιοοιι ο ιιοιιιιοιν οιο

ιιιιιιιειιιοιι ιι2οοπ ποριιιποιν ο οιινοοπ ιοιιιοιόιιι.

Τ. Ρο Μπι ποιό ιιιιιποιι ιιιοιοι πο οπο (πιο)

(Νο

πιποιο πιιιέπιγ επιποιιιιοπι ιοιιππ ιιωωι οιο

οπο, ποιιι πιιιιιι εποιοπιιι ιιιοιοιιοπιιι:

οπο, ι ιο ριιιιπιπ πο πω, ι ιιοιιοιο ιποιο

ιιπι; ο τι· πιιιιιιο πιιιιιιοει ποιο, πιο πιο οιιοιοι

ιο ποιο· ιιιιοιιο προειοι:ιιπ·ο, πεπιιιιο Ριοοπ πιο

ιποιοεπ πιο 2ποιι·ιοπιιπ.

8. Ροειιιιι·ειι· ιπέ ιιοοοι ιιο προειοιιιιο, πιο

οι ο ιιιοιοιιοδο, πιοΒοοιιιιι·ιοποεο ιιπποηοιοιπ

ιιιιει‹ιἑςο, πω· πο ριιέοιι ο ροπ·ιοιοιπ πο ιιιοιπιι.

ιιοοιιι, προειοιιιι: .πιο ιοπιο ιοιιποιιιιι Μπιτ, πιο

ινι·ιικ ιιεηοιιιιιπ ιιπι ιιιπιοιπ οιοινιιιιιειιιιπ ποιο ει:

πιο π:ιιιοηοιοιπ ο‹ι ιιιιιιιι ι οιι έινιοιοΒο οπο*

πιο Ριοιιπ, οιοι·ποιοοο 2ιιιιιιιιιιι·πο πιο· ι

ιιιιιοποτιιιοιὶοιι ιιι6ιοιιιιιι πιοιιιοπιιιοοιο. ι ι ροειιιι

5ο ιιιιιιιειιιι5η πει ιοπ: «ιιιιιιι·)·πιι πιειιιιιι ι επι

Ψιοιει ι ικοιιιιιιικοιμ οιιιιιιιοιι Α. ιοι·πιικοιι· ιι.--οιοπιιιιιιοιι·ι.ιπ ιεπιιιιιιι» οποιιοιιοιιιιιιι

ιιπιιιιπ π. ι ιι.- Β ι;οιιι·ιιιι·π οιιοιικ·πι καποιοι- οποιικπ ο. ιιοι·ιιοπιι απο π. - ι ιο

ιιοειι» οιιρειι ο. ι ε. - ιριιιι·πι ιροιιιι π. ι ι:.- πο» πι. π.- ο πιιι:οιιιιιο» πιιοπιιιιο

π. ι π. - ιοιιιοι οπιο π. ι π. - πρωτο» ιιροοι·ιι π. ι ο. --- ο ιοιιιοι οπο: π. ι π. -

μ.

πιιιιιιιι·ιιι» πιιιιιιιιιπι Α. - ι·οιιιιι2·ιιιιιιιιιιιιιιι ·ιοοπςιιιιιιιιιιιιιιι π. ·ιοοιιιιιιιιιιιιιιιιι π. - ι

ιιιιοοιι·πι ιιιροιιιι·π Α. ιιιροιιπ π. - ο ιοιιιιιοιιοιι ιειιιιοκοιιοι·» οιιιιιοιιιοι οπιιοιιοποιι

π. ι ε. - ο οποπιιιιιιοκιιι οποιιοιιοοιππ π. ι ε. - ιι ,ι_ιιιιοιπ πο» ιιιιοκ·π π. --· (πιο

ιιοοοιιι·ω ιιιιιιοοοοπ ι:.-ι2 ιρι_ι·ι.ιιι» ιριιιιιιιιι π. ι ι:.-ιιοοοιιιιο» ι.ιοΦο,ιιιο π. ι ιο.

ιι Απο» ποσο ε.-ιδ λιιιιιιι ιοιιιι ι:.-οιιοιιοιππω οιιοιιιιπιπ π.-2θ ιιοοο_ιιιιπι πι:

ιιιοιι,ια 15.- ππαιιιοιιοπιοι ιιιιιι:ποιιιιο π. πιιππιοιιιιιιιιο π.-ΒΒ πω πο Β._πο ιι πω”

πι» ιι ποοιιππ·ιι π. - Ε?? πιιιοϊπιιπι ιιιιπποπιιιιιπ τι.

') ω. Ή. 28. .πιο ιο. Μ.

Π)

κι

20

"Η



ιιιιιουι:ιιο. Μ.

ιι μια κοιιιϊιι κι. ροοιιιοπιιιον ιι ΕΜΤ0ιι0Μιιη μ Μη; Βοὶγο!ι ΙΙοέοιεΙιιινοΜ ι δινις:Ιορο!!ιο

ιι κοιιωιο. ι;ιιιιια κι. ιιιιιιιιιιιιιι·ιι εστω!. ιι η; κι ι Κουυ!οινι. !)|ιιυιιία Βοςριι οιιιιυ_η8ο!ιοέι·Ιαο!ι,

ζει.ιιιι ι.ιιιιιιι, ιι κι ιιειιοικιιιικ·ι. ιιωι·οιιομε- τι πα .Μι ρο!εύι !ιιιἰιὶοπι ιΙούι·ο_| ΜΒ. Οιο άο

.. Τ

!!!Ε.) ΜΚΟ Ο ΗΜ:'ίι ῇθΥΧθδ"ΠΠ ΒΜι!"ΠΧθΗ'Ιι, "Η

δ ΜΜΕθ ικ:ιιιιιιικοι.ι·ι. (Πι ΜθΗΜπ(ΒΜ'Ε " ΗΟΜΙ'Ι'Βωθι

ει!χ ιΙο ινιαάοιιιοέοι ιιιιειοι Μάι: ινι.ιειο νιωθ

ι!οιιι ω” ροει;ριιι, Μόι·χώι Ρο »Με ι ιιρι·ει

ιιιιιιειο μι" ι:ιιιιι:ειιιιι. ιι:ικο εστι ιιι.μιιιιι·ι·ιι ἔιιἰοιιἱυιιι ι ιιιοιΙΙιιιι·:ι ιι·ι·ἔΙ:ι‹ὶιιΙιἑιιιχ, Β·ινοΙΙ Μπι

|'θΕ"θ.νι θθ(ΙΜ'Χ ΜΜΜ, Η ΠΟΠΗ·

ΖΑΚ": !ΠΠ'Ιι, ΠΜ) ιιιετοιιι.ιο Β'Ειδθ!0. Π!) !! ΕΙΝ·

"ΠΗ'Γ" θϊ'0 .

Παπ!" ΣΒΜι! @θΒ'|'θ"ΤΤι ΕΜηῖΜΠ'!¦ ΕΠΠη. !Π;ρδϊ

Τ". ”ἩἱΕ θ! !.""'Πι ΠΟΠ ΖιιΔιοιιιε. ! [ΕΚΠ θ!

Π!) θ'|'ΗΕΤΠΟΤ'Ιι. !!Ε'Ι'0ΠΗθ 80 Οι' 08", ΒΒλ'!'"·

ιειιισιιιι·ο εισαι ιιροι:ιιι:ιε οι·ι·ιι·ι·ειιι, ιιο ιι οι Μαιο οιιιιιιοη·οιο!ιι πιο ιχΠιο ιι ω] ΒιεΕιιριοι

52080 2Βιιιιιιιοιιι:ι. Νιιιιοιιιιιιἰ Βόε 5οι·οιι ινιιειο

ὶυ έςο ειιι!ιιιοιο, ι ρο!ιιιιιιιΙ ιι·ιιιιι έα πιο @Πιο

ιιιιιι·:ι Με ι ιιοΒι·0ιιιι ιιυηιι!ωπιι φάω ΒοΒιι

- π - · 1

Ν) κο απ. μι”. ι.ιι:ριιια ει”, ') ιι οιιιΔωιοι··ιι ιιιιΙοιι·. Ψιαι·ει Ιιοιυιωπ Με: ιιαιρι!ιοιυ ιπαι·Ιιυα

χω, ι ώθησε (Βια) Μάι Μπι)! δω εΖοινιιιιιἱ

ιι·μιιιιιι ιι ιιοιγιι!ιιιιιιι :ι.ιριοι·ιιιιι εφ 8ο. Μω

ιιιιι·οιιτριιΔιο ιιιιι:ειριιι ιιιικιιιω. μ παω ιιιι.ιι 51οιιοι,ιιΙο ΜΜΒ ιι ρι·ιιιι·οινιοι·ιιοΒο οοειιι·ιει Μι

ΕιΠ'Π)Π'Βι ΜΗδθ!"ιδθϋΠΕ "Η ιιιη0ι:πιικ0ι.ιιι.

Πϊθ, θι'Κ'|ΧδΉΒ'.¦.¦Π πιιοι:Ηιπιιοκ.ιτο Ε'Ι'0ΠΠ β'θί)'Ι'θ·

βη” ΙΠΙΠΒ (Σ'|'[ΜΗΜ, ηιθ!.Π1 !ΗΠ(ΗΠ "θΕ'Β'|'Ηθ·

ρ!ΗΣΤθ !!!!ΥΜΞθΡΗΒ, “Τι Ε'β "ΧΗ'Έι !"Π|ΗΜ)ΕΤΕ. "

ΐϋ ι;ιαπιειιαιο Φιικοι:οΦοι ιιοιιι:τι:ιιιιιιιιιιι ιι οι. ι·ιιιιιιι. Οινοὶ ροεδιι! νιιιιιι ΒΙο;ιοειιιιινιοιιεεο Β

Ιοιι›Ιὶι Κοιιειιιιιιιιιιι ιιιι·:ιιιιιιι, ιιιιιιιιι ιη ιρο8!αυ)

ιιέοιειι€Ιιέιιιγ. (Μι ιιιέ άοινιοιΙιιιιννεη εφ ὶο

Μο καιει: ιΙο ειοὶἰογ ειροετοΙε!ιιο] ιιιι!οὶιι, πιο

ι:!ιι·ιοΙι πιο ρι·ιικιιν !ιιιιιοιιοιτι οιγιιιιΕ , “κι

Ν οικω: ιιιιιιιειιιι ι.ιοιιιιι ιιει:οι·ιιιο. ι.ιιιι :Με

ηιιιι·οιιιιοι· ρ.ι;ιοι:·ι·ιι ιιριιιιι.ιιιιι:. οιι.ι·ιιιοπιικοιι·ι. Μι ΜΙΧ ιι·οιετιι ι·ιιιΙοέει:ι Ριωμι, ροειειιιοννἰ

ιιι:πιιιιιιιιιιε ιιοο·ι..ιιι·ιι ι.ιι:ιιο.ιιιια, ι:ιιιιιιιιιιιιε ιι οι Ιιέιιι)· ιΒιιιιιικνειχ Μοιοάοεο, ινιέινιιμιι5 8ο Με:

ιιι·ιι·ι:ιιιικ·ιιι, ι:·ιιιιικ πιο ιιιιιισιο, ιιι οι·ριιιιι ικ- ι ιιι·ιιιἰειιιιἰ, Μα) Μπα Π852080ι ΪΡ0$ΜΞ Ψ ΕΠΕΨ

ιιιιι, ι.ιιιι;:Μ πιο ι:1ιιιιιιιιιιειι.ι ρηοιιι.ιοι.ι·ιι ιι πρι ιι°:ι8Ζ0, Βοιι·ιοιιι 1οιιω πιιέ ι·ο2ι.ιιιιοιιι άοε!ιο

ἱ'ὅ κοιι·ι:ριι:ι, ,ιι κι" οι··ιιιιιιι, ιιιιο:ιιε και: προι:ιι- πιώ· ι ρι·ειιι·οινιυι·ιιχ, ει” ιι·:ιε ιιπιιοι:Η ]ιι!ιοέοιε

Μι, ι:ιιιμ.ιι ιιιιιιιιι··ιιι κι εις·ιιικι. ιιιιιιιι, ιιιι ιιιιι:ε- ριοει!ι, ιιιιΙ'ιιιιιιιιιο ιιι%ι ιν ιιμ)·!ιιι κνειειγιιι 6ο

ιιιιι·, ιιριικοιιιιοι.ιιη ιιιιιιοι· ιιοιιιι.ιιι., ιι οι, φω- ΝΥ5Ζι·ΙΜ08ι›0ι1Ι'Ζ91ΙΙΙ00ΓΜΟΝΥΠ080ΨνΖΙΙΡ0ΙΠ0έ0ι,

· ινιοι52 ἱ μ” ιιοπιιιι» μια ιιιιι:ιιιιιιι μιιιοιιιιι ιιοπιιιιει.ιι-Α. ροώιν. - ροι;τιιι:ιιαιιοιι,

ιι ι:ιιιιιοιιοιιιοι·, ιι ιιοιιειιο» ροι:ιιιωιιιιη ιι ιιοιιειιο π. - θ ι:ιιιιι κι.» ειπα 14. -

Η ιι·ιιμιιιιιι·ω ιιομιιιιι·ιιι πι. - Τ καιω» ιιιιιικ 14. - Η "καιω πω”. ε. - Η»

ιιιιιιιειιιι·ο Φιιιιοι:οΦα ιιοιιι:ιιιιιιιιτιιιιω πιιιιιειι:ιιο Φιιιοι:οΦ.ι κοι:τιιιιιιιια ια. ιιιιιιιιιιιιιιιιιο

ψιιειοι:οικι ιιιιιιιιο·ιιιιιυπιιιιι ιε.- ΙΓ› Με» οιιιι 14.- ·ΙΤ οιιιι·ιιμ·ιιιιιιισω οι·ιιωι·ιιιιιιιιε Ε.

Ι8 ιιει:1ιτιιοριιι:ι·ε ιιιινιιι:οπιει ιιεοοιιιοριιι:τε ιιιιτει;οιιιε ιι. - 912 ιιοι:·ιιιιιιιιιι ιιικΜ'Νι

π. ι ε.-ι.ιεοο;ιιιι:ιι› ινιι:Φοιιπ ι:.-% οι·ιι·ειιιιιι·ιι, οιιιιιι‹< οι·νειιιικιιι, ι:ιιιιιι ιι. ι ε.

σιωιι·ιιυ (π[Ν!”Μ ιι. ι ε. -- Μ ι:·ιιιιριιιιιειιιι οιιιιειιιιιειιι ει. ι ε. - ?.ϋ οιιιιι·ι·ιι» οι·

ιιιιι··ιι ιι. ιιιοι·ι·ιιι·ι. ε. - ιει:τει ει". μ. ι ε. - 26 ιιιιιιιιι··ιιι» ιιιιιιιιιι ιι. ι ε. -

ιιις·ι.ιιι·ιιι πω” ιι. ι κ. - ιιιιι:ει.ιοι·ι ιιι:ειιοι· ιι. ι ει. - ΒΤ ιιριικοιιιιοποιμ ιιεριιοιιιι0

"οι ιι. ι ε. - ιιοιιιιι.ιιιι ιισιιοιιιιι ιι. ι ε.

') διὰ. 2, Η. ,) .!ει!ιό!ι θ, 9,6.

ι›ι·ι>·εΖΙἱ ιΙο Με ιιιοετιο ι·οΙΠιινιο έ. Κ!οιιιοιιειι.ι
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πιο ιιιιιιιειο, ρι:ιι·ιιιιιε οι οιιοι·πιιιοιο, ιι κρι

ιιιειιιιιοι.ιιι: ι:ιιιοιιιι: ιι:ι:·ι·ιι Φιιιοι:οΦι ποιοι”

ιιοιιο·ι·ιαιιιπιιιι·ιι εοιιιιι:ιο ι:ικι·ομιιιιο, ιι μ οικι

·ι·ιτο ιιιιιιιοιιι·ι ι.ιοιιιι·ιιιι. ·ι.ιιιοιιιο ποιο ιιιιι

πιο ιι·ιιςιιοιιιετιι μ,οετοιιιιο ιι ιιριιιοιιηιιιο ι:ιιιιςατιι

απο ιι ειαι·οοιιοιιειιιιο ποιοι” ιι ιιιιιιιι ιι ιιιιι:ειο

ιιαοοιιιιιιιιι:ιο ιι ιιιιοι:·ι·οιι.οιιοιο ιιρι.ιιοιπιο ιιοιι_ιιι,

πει ιιιιοι·ι: οιι·,ιι,οιιι μιιοιιιιιιι ι:ο:ιιιιιι "ΜΠι"ἰΜἰ.

(:Β πο: ιι:ιιιιι·ιι κοιιιιιτιι οιιιιιωιι, μ ιιι ι.ιιιιιιιι

ιιοιιιιιιιι: “τοσο πιιοι:τοι·ι. ιι ιι:ι·.ιι·ιειιιιι: ιιιιιιι.

ι:ιι·ιιι , ιιοιιιιιιιιτππιο ι:ποιι·πιιιιι:ιιιι, 2ζδ Ολ

Π'Η|ΠΡΗΜ|(”θ ΒΜ)Β0: ΕΠί!) Β'ΕΕΠΠΧλ'|"Ε τοι:ιιομ

ΕΜΠ! Πζ'Η"Η,') Η Βρθι"'Ο!!!'Η:2) ΕΜΠ! ιιιζιιπ;ι

Π'θΜθ'|'Β Πζ'ΕΠΠι! 'ΠζΜ!ΥΜ!'Η !!θΧ"Υ!!!λ ΕΟ7!Η|Ι:Χ, Π·

ΗΟΜΕ @ΠΟΤΕ ΠΕΠ. ΒΒΙΙ"|ι!" ινη'ΧΈ 0'Ι'ΒΈηΠΚΜ'".

Μ'Ιθ Πῖθ ΗΤ!) θΈ"Ε Ε'ΜηΗ!Πι!ΧΈ ΙΗΜ'Β 0ΥΥ!!ΤΕΜ·ι

Η θ'Ι”Β !Η)'|'Π!"'ΜΗ ι:ΜιιιιΔιιιιυα ΒΜηκ" ΒΤ·

ΠΡΜμΜΟΨΗΧΈ Π!! Βλ.ΕΜ!, "ΠΥΠΕΤΠι Μιτιζιιογπτι

ΜΜΜ) 'Ηζ'Β!φΠ"ΜΤΠ| “ΤΩΊ Γι!λὶ Η'ΜΗ""Μ λ2'Ιι"Π

ΒΜ.!!Ε!'θι π! ΕθγδίΞ'Πι θ'|'Π!ηΥΕ!|'Β, π!» 'Ι"ΜίΗθ

Τ!» ΕΟΥλ'Ε @ΣΤΗ !"ΠιΠΒ", ῇθ|!!ιλθ?¦ἱθ Ελ "ΠηΠ·

¦ΠΠ'Ιι. Τ!! Μ) ι:οι(π ΒΠ'|ιη", Π "θ θΙΗμι ΕΠΕ

ΑθΕ'Ι'0Π'Ι"Πι θ'|"Ε ιικοιιτι "ΧΈ ΖΗΣΤΗ Η ηιΧΜΠ'Η

δ

0- ΗΧ'|ι.) Ε'β! πιο, Υ!β,λ Β'ΕΖΠ|0ΕΜΞΗΜΠ, ΠΟ·

ιΙο πιο” “με ΜΜΜ (Ιιοέςι) ι οποιοι, ιιι!ιο :ει

ω: ιιιέ πι! ΜΜΜ' Κοποιοπιγπ Η ΪιιεΙιει Βοέιι ι

έ. ΚΙοιπεποπ ιποοιιιινο. ΜΜΕ” πιο ι Μο Μπι:

ιπόιζἰ νι·οε ποιοέχοιο ι ρι·οινοΜει·πιο π:ιιιοιιιό,

πωπω] ΒοιΜο έινιοπι ι ΒΙοεο5ιειιιιοπο ιοΒο πει

ιιΙιιι μπει ΒοΒιι ι μπι:: παει ι μια ιν8ηειο!ι

ωοιωιπ ι ειροειοΜει ΜΜΜ ειιιιέειο : @Εννο

έοιει τισ ρι·ηιιιιιιιίι Ι.ιοέ)·οι1 πιιινωιιι. Τοπ 2ειέιε

ιΙεπ ι:ιοποινιιιοιο ιιιγο2ιιι: πιοο!ιιιι πει πω” Ριο

ι·ινοι οιμοι:ι προειοι' ι οινιιπἱοΙἰο Ρο Ιειώπιο, ει

ροΙοιιι Ρο εξοιι·ιπήεΚιι 'ΗΕ Μο ερεϊπιο Μονο

ριειπιι έινἱοιοἔο: ι:Ιιτυο!σίε ροιια ωοειριορ ποτο

τἰοιυΞε, ει π· ι!ι·ιι€ιοιπ ιιιιοιει:ιι: αποψη ρου:.ς!ι

πιοιυἱϋ ισιεΙυιοέιιε εμπιιιυι| οοέιε ι·οε!ιοπιιοικί κι”,

_|ιι!ιο ἱιιι ιιίιιο|ι έιιιἱο£ο ιυ_ι|ιιιαιυΖαό ΜΜΜ. δοέιι!ιιι

πιό Μο ι ρι·ηοι·|'μΙι ιιο οπο πειιιοηοιοΙι πιο

Μι ιιοιπιόιν α! ρι·οινιΙγ οιΙινπ.ιοοιειο εις (ο Μο

ιἰοιΩ νι· Ιι!οιΙγ, ροιιΜ)·Ι εἰς ΒιιΙοτπιιοἱό Με, ιππ

οιοι (ποιου), 8:ιπι:ιο ποπ ιν Μιεηπι ιοη·|ειι,

πιοοιι !ιοι12ιο ιιι·βειο2οπ: Με ιχΠιο οιΙι|ειπγ πω!

8:ιιΙ !ιοέι:ιο!ιι, ιΙορο!ι:ιι! ειο πιο ρορι·ειινι. Τιιοχ

ποινιοιπ κι Με οιυσο Με ιιιέΙοι|.· ο οιυοσόιο Μι ρο

:ιιιαοἱε ιο, ό ο£ιαπεἐοἱο .ο Μι. `Νιι Μέ, Κοοιιιιπε

ιΜοοι, Ροιποιοἱο ποιιΙιο Μάι, ι Ρι·ηΚιιιιιπ Βο

ννιοτει ι οι:ιι·ιιιιιει ιιοιιιιιε ο. ι ι:.-ιιριιιιιοιιιιιοι.ιω ιιοοιιιειιιιει.ιι ο. ι ε.-2 Φιιιιοοοιιιτι

Φιιιοι:οο·ι. ι:.-ιιαπιι·ιι ιιοιιι:τιιιιιιπιιιι·ω ιιοι:ι·ιιιιιαιιιιπ ιιιι·ιιι·ι. π.-δ ιιιιαι·ο;ι·ιιτιιιο» ιικο

ι·ομιι·ι·ιιο π.-4 ιιιιιιιιειι·ι:ι ι.ιοιιιιτιι·ιιι» ιιοιιιιιιιιιι κκιιιιιοιιτα π.-Τ ιιαοοιιιιιιιιιοιο» καψο

Μιιιϊεω-ι"ιωιοπωο» ιιειιιιοιιι.ιο ο. ι ι:.-θ οι. πιο ιιηιιιιιιιι οι;" πιο ειιιιιι ο. ι ε.

οιιιιι·ιιιιι οιιιιιιιπιιι π. ι ε.- Η) ιιιιιιιι·ιιιιε νιι·ι·οι·ιιι» ιιειιιι·ιιε ν·ι·οι·π κι. ι Ε. - “πιο

πιο» ιει·αι·ιοπϊε ο. ι ε. - ριιιιιιιοιι·ιιιι οιιιιιιοιιιιι ο. ι κ. - Η ι:ιιοιι·ιιιιιιι:ιιιι» ι:ιιοιιειιιι

ι:ιιιιι π. ι ι:.- ιιι:ιιιιιιιιιι·ιι» ιιοιιο:ιιιιιτι ο. ι ι;.-!2 ιιιιιιιιιιιιιιοιε απο» ι:ιιοιιο ιιιιιιιιι

ιιοε τι. ἰ Ε. - ιποκιιιιιιιιτιι» ιιοι:κιιαιιιιπ ο. ιιιι:κιιιιιιιιι··ιι ε. - Η ιιιιι:ιι ιιζιιιιιι» ιιι:ιι

ιιζιιιιιιι ο. ι Ε.-ιιιιι:ιι ιιις·ιππαιοιιιοτιι» ιιι:ιι ιιοχι·ιιαι·οιιιο·ι·π ο. ιιι:ιι ιι·ιιςι·ιιιιι·οιιιοτι ε."

Μ ιηιιιι·ιιι παςιιιινιιιιιι ιιειιι·κιιι.·ι» ιιςι.ιιιιιι ιιιιιιιιινιιιιι ιιειιιιιιιιιιιιιιε π. ιζ[ι""ι' ιιηιιιιι·ιιιιι

ιιιπιιινιιι Ε.- κι ι:ιπι·πιιιι μια” οι·ιι·ιιιιαιιατιι» οιιιι·ιι.ιιι λογια οι·ιι·ιιιιιειιιιιιι ο. ι ε.

ιο οιιιοιιιι·ιιικι παπι.» οοιιοριιιιιιικ·π ο. ι:οιιο.ιιιιιιιικ·π και” ιε.-Π ιιι:τιιιι·ιιι» ιιι:·ι·ιιιιιιιιι

ιτ.-- Π! ιιο·ιιςιιοι·ιιιι μερ:;ιιοι·ιιι π. - 6.!! ιιι:ιιμιιιιιτω ιιι:ιιραιιιιτι ο. ι ι-:.- 22 ΒΓΕ

ιιιι» ιιοπιιιι ι:.- 23 ,ιοι:·ι·οιι·ι·ιιι ιιοι:·ι·οιι·ι··π ε. - πι. ςιιιιτιι» ιιςι·ιιιιιιι Β.- 24 ια;

Ι"0ΕΠε"“ΗΠ ιιοςιιιοι;πειι:ι.ι Β.

') Ρ::ιΙιιι Ιω, !. η Π2ἰοιο :ιροε!. Ζ ό, Π. η πο. π, ω, ιο.

Π)

ΝΒ

ΣΟ



ΜΕΤΟΠΕΟΟ. ΜΒ

Ν) Ο.

οιοι·ιιιιιι·ι·ε οιρι·ειιιι ιιοιιιϊα, ιι πι: ο·ι·ριιιι·ι:·ιο κηπ

ιιϊι ηρωιοιιιιιιο, :ια οι οιιριιιιιι:·ιε ιιοτιιιιιιιιιι

ιιοιιιοιιιιιιιιιι πω", ο·ι·ιιιο ιιιιιιοιιιογ "οικοκο

ιιοι·, οι πρωι οιιιιι·ιιιι.ιιι. πιο". πρωι” :πε ιι

ο ιιοιρειιι οι ιιοπιικοιο ιιιιι:ι·ιιιο, ιι "πιο πω” ιι

κι αιιοοτοιιικοι·, ιι πιο ιιεοιιτε κουτι πιστ

ιιιι Η”, μ ιι κ:ιιοι· ι:ιιιιιιιιπ και ιι:ιιιιι:ιιοιιιι

οπο ισ ιιιιιοιιιιιι, οι «ποπ οιιιιι·αι·ο επιπρο

ιιιιιια, πιιοι:·ιοπι οτι ο. πω: ιι ιεπιπ:ι·ιι.

"ο ι:ει.ιιι πιο οι·πριιιι πρι”, ςιιιιι,ιιιιιι

πιο ριοιιροι· ιι ιιρο·ι·ιιιιιιιιιιιιτι ιιοτιιιιι, αιμοπ

:ιιε ορι.ιιμ: πρι" ι.ιοριιιι.οκιι·ο, ιιοροιιιιι, ·ιιιιιιι,

οι ιιιιοιιι.ιιι ιειιιιοιιοιι·ιιι: πιω ιιι ιιιιιιειι οιιπποι·ιι

Ο"'ι'"!!|!!. (ΝΤΕ ΠΠΣ 'ΙΟΥΟ: Η δζΤι, ΜμΕ Ε'ΗΧ'Β

Η) ιιτ:μ.ιι, ΜΚΟ !Π!Ηλ ΠΟΤΕ, ΚρΟΗ'Ε Β'Β|Χ'Ιι ΧΟδ"Π'|ι;

οι οιιινιιιο πετρα ιι:ο·ι·ιι. μ ιιρ.ιιιιιρ,οιο, ποιο ιιιι

πιο ρπιιοιιιιιι ρι,ιιι ιι παιιοιιιισιιιι ιι.ι ο·ι·.ιρ·ιιπ ιιρ·ιι

μιιιι ιιποιοι·ιι:ιιοτε πρωι. καιιιοιι·ιιι, ιι·ιιςιιρσιιιι:ι

ιοιιιο οι·νειιιιιι ποιιιιιιι, π.ιιο;,ετε οι, και κακο

30 κο·ι·ιιιιιο ΠΠΠΈζ"Ο%' Π'ΟρΟ"' ΠΟΟΤλι!”!ι!ΜΈ '|"ΕΜΕΠΕ!|'Ιι

προιιιιτιι Η'|ιζΙ'Τι Π.Π!Ηι ¦!ζΧ°ΜΒΤΟ. [ΝΕΟΝ Μ!) ΠΟΠΟΥ¦

Πρ!) !'ΧΜ'ΟΧδ ζΧ'Ελ ΒΟΠΟΧ'^Ο!Π||. οιιιπιιικ ΟΠ"ι:

ΡΙΟΤΕ!!Ο!' ΠΠΠ'ΟΜΟ ιιρπριπ ιιΜ:αριι, Η ιιοι:τιιιιιιιο

Ολ. ι! !Πι! '|'ΒΟ'ΠΠ'Ε ΕΟΧ!!! ΟΠΟΙΟ "Η Μπι. ΠΕ·

ἔδ ΟΕΜ Ε!) ΠΟ"'ι'ΜΙΠ! Η 'ΡΕΧ'Ιι, ΠΟΠΟ ΟΟΥ'Ι'Ε·ι ΠΟΧΗΜξΟΥ

ΓΠΗΓΟΠΟΨΟ ι.ιιιοιπι.ιιι ΜΟΨΗΗΠ 7Π"'|'"Π οειο "Ζ·

Ε'ΗΜΠ. ΜΠΟΠΗ'Ιι ΕΠΕ .ΥΒΥθΜ'Ιι !ηδΟ!'ΧΜ'ΟΠΟΠ.Χ"Έ

έοἱο!ιιγοπ πιο οιιι·ιιιοιι]οιο, ιιοχέοίο πιοεΒιιΙι πιο

ινιιιιιηιπι οιοιοἰοΙιιιπἱ Βοὶγιπἱ, 01% ποειοεο

πιοπιοε!ιιοΒο ι νι·οηει!ιιο!ι έΜοιρο!ι. Μπαμ

Ρι·η·1ιιΙ εο ινιοο ΚοοεΙ : »ρθω οποιο, ι ιπονι·ιι

ροειιιΙ 8ο ιΙο ιρωωιιιω ι άινιιά:ιεεπι ιποὶειιπι

ι:ιοπγιπι, Μη πιο 8ο ινγέινιοοἰΙ πει ΙιιεΙιιιρειννο

κι: Ρ:ιποπιι, πει ειοΙιοερ (πιοριπρό) έινιιμοΒο Απ

ιιι·οπιιιιι ιιροετοΙ:ι @άποψη : εισάιπιιιιιιιοειιιι.

Οι: Μο “ή οπο. ,

θ. Ρο ιοιπ πιο Μαη ννι·όε, ιοννιειπιιι @πιο

:ι ρι·ιοοινι·πιιι Ριονι·άγ, ι·οιιιιιι·ηΙ ποπ ποια:

αποφ ιποι·ιιννοΜοεο, Κιιι·ο!:ι, πο Μπχειιιιιπι π

ειιιιρειιιιι:

Οπ πιό (Μοιούρ) οειροι·Ι: «Οάροχιπ κνἱειἰιἱιιΙ,

ὶο ω «κι πάειιιΙ, οοοιιοά2ι!πριπ 8ο π ιΜειω;

ιιΙοἑ οτι κει Ριοιι·ιι ένι·ιοιο8ο. Ζορι·οινιΙο Με

πρ, @τη ι Ιιιιιοπιπικοιπ Ροινοάοκινιιπι, ποιον·

Μποποιπ ρι·ιεόειιιιχ πω ρι·ιοικι·οοεσιοιο, ποσα:

ροπή ρτιοειιιιιάιοιιιο, πωπω πο ειρρωθ

@Μη ἐοιιιιιιιι @το οπιειιιιι Ιιοέοιιιππ ρυπο

Ιπ‹Ξ ιιειιο]:ιο, ιπ6η;ιι κνοειοεο πιο ννχΙιιιι.» Βιο

πι Μέ ]οιπιι: «ΖιιοΙιννιιΙο πιόνια, πει Ζω οι

ω ιη·ράιιο.« Νο ω οπ: «Ρι·ιινι·ιΙο ιποινιο ι

ρι·ιοιΙ οοεοιιιιιπἱ πιο ννιάηΒιιιπ πιο; ιι νη τοϋ

οιο 2ο πιω! σο ειο ννιιιτι ροόο!:ιει: πιο ]οιιιοιπ

οοννιοιπ Μισαχ οι! ποπ Νιότη ριεινικΙο ιποινιιιο

ι·οιΙιο2πειπι πιοικοπιι @πιο ιο ιιιιιοιιοηΙΙ.ι (ΜΥ

«Οτο νν-πιιεηπι ιιιΜτιΙο ιιοηε2!ι ω,

ΚΥΜ” ·Ι οι·ριιιιιιτε» οτριιιιιιιο π. ο·ι·ριιιιινισ π. - 2 οεμιιιειο» οιιιρπιριο·ιο ο. - ιι

ο·ιιιιιιιιιιι» ιιοτιιιιιιϊιι π. - δ οποιο» οιιιοι· π. - Ο κοιταω ιιοι·ιπι π. - ποιου»

ιιει:ι·ιιιια ο. ιιεοιιιιιιιιι ι:.- Τ προ» να” ιι.-οιιΔι·ιι·ι·ι» “απ” ιι.-θ ιι ιι·ιιιοιιι»

ιιιιιι:ι·ιι Β.- Π) ι:ειιιι» σε” π. ι ι:.- οιιιρ·ιιιι» :πρωι π. ι π. χαιιιιιιιιιιι·ιιιιι» χει

ιιιιδιιιιιιιιιιι ο. ι π. - Η ιιρο·ι·ιιιιιιιιιιιι·ιω ιιροι·ιιιιιιιιιι·ιι π. ι ι:..- ιιοι·ιιιι·ιω ιιοτιιιιιιι: ιι.

ι ε. - ιιιμιιιιπε» ιιομιιιιιπο ιι. - Η οριιιηο» οοριηε π. ι π. -- πρωι» ιιριιιοιρ Α.

π. ι ε. ιιηιιιιιο. ῇ παπι» πει "κι ο. ι ι;.- Η ιιιιοιιιιιι-ιοιιιιοιιοιιζιι» ιιοιιιιιιι ειιιιοκο

πιο ο. ι ε. - Η ρενω οτιι·ιιιιιι π. - ιιιικ·ιι» “Με π. ι π. - |ει κατω σε” π. ἰ

π. - ιι·ιιικ·ιι» πιο" ιι. ι ι:.-1ϋ και» ιιο π. - ποπ» ω” π. ι ι:.- Η ραιιιι ιι»

ριριιι ι·2.-Ι8 ιι·ιιζιιραιιισιιοιιιο» ιιοςιιραιιιιιιοι·ιε Β.-ιο κυρα» επι ιι. ειπα ιι.- 2δ πος·

ιι·ιιιιιιι ιι» ιιοιριιιιιι ι:.-96 ιιι:ιτοπιοιιιω ιπιιοπιοιιιειι ι3.--Ή ιιροιιιιοιιειιαιι·ι.» ιιροι·ιιαι·ο

ι·οιειιιιιι·ιι π. ιιροτοιιειιιιιι·ι π.

Μοπιιιιιαπο Ρο!. πω. Τοπι. Ι.

 

Η
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Η "Ε"θ4'ίη'η!ΕΠ'Ε ΗΣΗθκ' ιιροικκοκ θ'|'Η'Μ·"Ξ!Η'Ι'",

κενο κοροικ τις κοιτα: κετοοι·ικιιιιτε κοιοιο

κοοοικτ.ι, ογκο κο οι ποιο κ κοκ ιιοιτικ οτι

κοτκτιι. και: οιιι: τοκ, κιτ,ι,ιιιτο. ΦκκοοοΦι

κουτι κκιι,ιτι οριτιιιε κτοικιο, οικω κ:ι.ιοκ: πιο

οι κοιιιικιι? ,ι·κοτκ οκι: οι ικοκκοκτ οτι τιτ

κκιο κι”. ο ιοκτι πιο ειοκεοκ οικιτικιιιε

οι ρ.ιικτιοιιισι, α οκ.ιιο μοιοικικε κι οικικιι,

ιικτιικτικτι ιιοκι τιτοτϊ.ι κι”.

40. κοιικο κι κκοοτοκιικοιι, κ οκκιιιικι

ιιοοικι κικτκοκ κι κιτ, τικ κειτοιοτι οικου,

ρεκικε οιοικιιιιι.ι, κοκ κοιτοιεκτι ειικοκοιικ, ,τοκ

τιειιτε κ ;τερικκτι.. κ ιικο κ ιιοκοιιικτι, ιτεκιιιε

κοιιοτιιο: κιιιο οοιο κκικικτι οι· οεκτι, κεκικοι·

τιεττικ ιιτοι κοκκι. κο οκκ ιιεκκιτι.ικι.ι εκπο

ιο ιιετιτοκ.ιι οοιι,ιτι: τοττ.ιριι κο οτι κιικι εκκ

οιιοιικ οκι.ιροιιιτ. ιιοκικιιοιικ :κο οκ των, κο

ροκκτιιιο οιιιοικι.ιτιε κεκοκκοκιικ ιιοκιι, τιτκο

τκκκιικοιι ΚΕ ΜΜΕ ιιεκρκιτιιοικο ¦!Η'¦ι, "Τι κοκι

8Τΐτ κω"|θ|υθ Π! κι, "ζ"ΠΠΠ ΒΜ)λ, ο ΕΤ» ΜΠΠ)'Ι'θ·

ΚΗΠΟΥ ΜΝΗΜΗ!!! ΠΠ!) Η 4ηδ'ΒΕΠτ4(Σ (ΙΤη!! "ΜΠΕΙ

(Π"Ιτ (ΣΒλ'!'Μ'0 Ηθη” κοιτιτοκιιιο ιιιτιιττικκ, ΤΟ

κ.ΠΜντ |ΜΗ'Ιτ Μθθ·θκ"Π κοκκιειιιιοκοιικ Η θκ'Υ"·

ΤΕΜ!. ΠΕΠΗ: ΠΠΣ "θ(ΠΠ !! κκοοτοκιικι, Η ΠρΠ·

"ΠΕ Η ΒΒλ'Ι'θ!Η'ΗΠι κικτικκ (Π: ΒΜ¦°Μ.|¦! ΜΜΜ·

ΒΜΜ4'Μ, Η "θ[ΜηΥ" ")Μ4)Υ ΚΜΣ'Ε !"3ΜίΒΗ Η θΤΜΗΜι·

ΠΠΠΠ·τ! Β'|ι ΕΜΓΕΧ'Ε ιοκ,τ,ικι. 0'|"Ε 'Η"'0Πΐθ ,δ,Μ|θ

ΜΜΜ!!! ΠΠϊ'τλ'!"Ε οκοτκ ογκεκκιε ΒθΗτΠΠΠ, Η

οτοκιιτικκτικ ΗΠ(ΜΜ'|Π Ε! Β'Ιτ [ΜΣ'ΕΧ'Ιτ ηΠκ'ΕΧ'Ε,"

κι; κ· κ4κκιτ ιο:ικοινο κορκέοτ4ι, ο οι4ρονιιο

κιιοικ @κο κοιοκικό κια: ιιτοι;Π, ποτά Κιτιο4 Ιο

Βιοκτττο: Με 4ι·κκκοτο ιττοΒο Μοιοκοιςο, κο κιο

τοκ 'Με μη' οικω κροοκ. Νο ιο οκ: «Τκ4ι με

ινΙκκοο! ΡΉοκοΓκ κροοοκοεο κροικκκ·κη ω:

4κκκιο, ικρ)κετ4ι: οιοκο κἰο ροοικκ? Οκ τπτ κκ

το: Ζεικοκτκκικι κρἰοτ·ττἰοκτ 849.» Ο ιο 84ο κ·τοο

Μονο ροερικοοικιικη, ιοκοκικ Μο. Ι οι! Μάκη·

ιι·Βικνκογ @Με κο 4.ιητττοκο μοι 4ικοοκτ ιοκκ.

40. και κο 4ο κο κροειο4τ4ικ κοκτοκκο, 4οιτ

ριιοκοττκννκη κιο ο απο, τοκοι! Μιτικο κει κτο4τ,

κοκκιοδ κρτοννιτο τοκ” οιικτ έκτη· (Ιτοκο]) νικηκ

κκκτ 4ικιο4οιιγκτ οικ4ιτιροιττ, ροικτκοκ κο ιικο

κκ. 'ΗΕ ινικο ρκκοκτ 8ο, ι2οΗκη Κοοο4οικι:

.κκ 8ο ττιητιτττοκι κο κικοτο, κκ: κικιτοκι κιτ

κκοι κοιττκιγ. ω:: τ οκτ τικ: κκιΠ Επι” έννικ4ο

κιο Ρτο4ι·κ: οποιοο4τ Ιτονικοιττ οικ4ικρόικ κιιικτ·κο.

Ζκεττ·ηκο κκε :κκ «και ἐκ Ικοιετιντιτκτο ροικιτ

τα” κοκ), κιοκττοοικοιτ, Νότη ττττεκκιπ τττιτττ

ἐκικο, Με κκτ·ηικΙτ τικ, Ιοοι @Πιο κκικκο ιικο

ινει4τ, ινγκκιτΙτ ινεκι·κικτοκ τ ροεκκ4τ κο ιτροκιο

τω, (κιύιι·ὶοοκ.· κεκτο τττοκκ.γέ οιοοιιτο ττκκι κι”

τοΙτ ο4τικοκι. οκ έκτοιοκο Ρτοιι·ιτ, Μι κά κκ]

κεικτ τ κκτέ Μοιοκοκο, κο κιοκοτκκκοκ τ κοπη

οτοΙκ. ινικι κροκιοΙἰ!ι @κέικ κο: τ ρτ·ητικ

κο έκτοΕοροΠι ιικτκο ι ιικηεογ Μοτ·κκικτττο;

τροιιιο2ικ :κκ κοκοτο4)· ικοκ)·κ44ιτο τ ροκ4ι·ιχ

κοιτούν Με ιικηκΙΜοιτ Βιοκιτο4τ. Οκ 4οκο

οικω οκι·κιο κ1οιηο ετο ροοκοκκ Ιτοκκ κει

Ψτοικι Ο κιιειιτ» ιι·κετι κ.- Τ κριτκι» οι”. κ.-8 οκοκκι» οοκιικκι κ.- θ κρι

τικιιιιτκι» κεριιιτισιιιιε κ. - 45 κερικτιτι.» κεριιικτι κ. - τικο κ» κακο κ. - 4-4 κοιτο

ιιιο» κιιετιιο κ. - 4δ κκοι φερω @κοκ καει κ. - 4θ οτι» ο κ. -- 48 κει.ιετικ

οκιιτι» κεκετεοκιτικ κ. ι κ.-°20 κι.οιι» τι οι κ.-24 κοικιιε» κειτκ·κε κ. τ κ.- 22

κρτ.ιιιειικιο ιιοιικικιι» κρειιιειιτο ιητικτιιι κ. τ κ. - κκ Μπιτ.» μπι. Α. - τιεοο,ι,ιικι

κεοοιιιι κ. ι.ιεκτοιτει κ.-κδ κι.ο·τοικ κορπικτικικ·κι» κοικικ ιτοκικτικιιε κ.--26 πω»

κοκ κ. κοκ κ. - οιοκκτι.κιικιι» οτοκικκκκκι κ. τ κ.- θ? κι.ο·κκι» “κι κ. τ κ.

28 κετικιικι κεικτι κ. τ κ. - μακ» ροοτιι κ. - οι·ιιεκκιε κοτκιιιο» κοιικε οι·τεκϊε

κ. τ κ.-29 οτοκικκιικιικ» οικιιιιικιικκ κ. τ κ.--κκοικι» και” κ. τ κ.-=ιριικικιι

ιριικικι, οτι τοιο ιτε κουτι ρτιοτκ κ ιικοτκκιιι οι κ.

40

45

20

κκ



$. ΜΕΤΟΠΣΠΟ. ΠΠ

ΜΝΉΜΗ! κηποκππππ ΠΠπ πποπκπππππ.πππ !ἱθ¦'”¦π, ΕΠΟΕ”

ω.π_πππππ θ'"."ΣΤΜθη!θ 0.!. ΤθΜπΠ!! Ηλ'π'Β " ΠΟ·

ρποπ.οπππ 0!ΗΜ:Ήπ ΠρθΕΤ(Π"!"!! πππππ.ππππ. ΕΜ)!

ΩΤβΜ"π!, Η ΚρΜ"Η (Πωλ πποππωππππππ Η ΕΤπ ΗΕ·

πππππο Η ΟΠΠ!! "θΒ'ΕλΜθ'|'ππ:ε πποηπτιπποππππποπ.πππ .

ππρπποππο.

Π. Ππππππε ππ ππροπποπεοκκ κππππ·οπ·κ·πππ ππ ππεπ.π·π..

ιπκο οι οοππ··πππ Ώ'ΒΕΠΕΠΠΠ πππποπ·κ ππροοπππμππππππππ

πο παο, οτι κπππππ. :κε πππ ππ:.πππππο πππππ πππκ εκπ

πποπ.π·π.. πποπαπππππ:κππ κιππηππ π:ππππ.ππ·κ πποκκπ.πππ, «που

κι ππππι:κπππππ., ροκπκαπππε οι κρππο·πππππκοππ·π. ππ πυ

κοπ:π·ππ μπαπππε. πποο·πωππι πω: κ πποπποπ· μονο::

χωρο π·ππ οκ κοπποπκ·πππ, οππππποπ·, πποποπο οπποεπο

15 κκ οπποεππ ςοιπππκ, μ πω: πππκπποππππ πποπηππ.ππππ κοκ

πππεππ·ππ κοππποπππππ κα ππποσκοππ Ζοπππππππ, ππ πποπ.πππκπ:

πππππ πω. κοπο ππ π:·π.πο·ππ.. Π"'ΒΠζΠ :πιο ππιππ·π.π οποι

ποππα·π.κοππ· πποποποππποπ· πω πποπιπππ·π.ππι, ππ πππππππ.π:οπκε

οπ·π:πππποππποπ·. κι πποκπππππποπ·,

2οπ.ππ.πππππ ππρππππιπππππκποπππππ απ, ο·ππκπππο π:ππος·πκππππππ,

ί)!!λ'!'Μ'0 !Η)'|"Η

ΜΝΗΜΗ Η "Η.ΠΠ[' π·ππποππππ: ΜΚΟ ΜμΕ "Η Οἱ

θίΠ:ηΠΕΜ!! Πλ οπππππ·π.πππ πποηποπππ. .ΠΛΗ (ΥΕ Μ!"

ΦΗΜΗ" ΕΊπΤΧθρ"Τ!! ω· ΜΒΝΕ. ¦(°'Ιψθγ!θ Κ!» πο”,

ιπππο ππρππππαππππ Τ" !Η.ΠΉπ Η “Τι ί)!ίίηΠ3. ΜΜΕ "

ΕΞ) Ε'ΗΒ'"π. ποτε” ΜΜΜ.. ΕθΓλ'!”Β ζ'Ι:Μ) Η ειπω

π·ππππκι, ωΕθ"" Ε! Εθπ'ΠΕΤβθω Ε!!θθ!θ, ρΜί'Η||θ

ΚΥΞω·επ Ε! πεππιππππππ και” πι. π κ. - ·ποπππππππ» ·ποπ.πππ πι. - δ πππππ·ιπ·π. που

"πω, π ροεπτηὶοπῖοον πππππώ)·Ιο πο? και

ππ·επ:)·επΙππο!π 8π·οοεποππ, επ ροεππιππο πνποπηο ρο

π·ποΙπ ιν ρπ·:πνππά:πνποΒο .Βοεο, Νοππόπππ κ.. οινο

πω. ππ·π·πποΙππππ:π‹:. Α Μπππ....πιπθπ ππποι·ππννεπππο ροή

εππνο 2πποποπο οπο ππππ πνοηεπΙππο εΕπ·οππππ τσιπο

π·κού, π πω: 8πκοοππιι ινηποἰοὶππο πνπ·οΒόπν Μο»,

μπω π εππππππ 2επππ·ειο ω Ροπππιππποπ:π.

Π. ΜπππΙ απο οπο· ρπ·οπ·οοη, π ππ·ποΙο προΙπππΙο

κ.. Ζ ποΒο ρπ·ποροππποάπππ, ι Μοπ·γοππ πο‹Ιππππ πω...

πω. πω.. πιπ πηπππποππππππχ. ΡοΒοήεπιπ κἱππὶο Μπι·

π1ιο ροπο2ππ)· εποππιππο ο· πνππππη ιππο8επΙ _οπππ·πο

έοπ:ππποπππ π 2πηπππι ποπ π·οΙππΙ. Ροεπεππν8η οποτε π...

ππποπππιπ π·ιο!πΙ: Βοοπτοπή πω.), η·ππππ! πιογέ Μο

Μ! οι·Ιππ·ποπο ππο!ποννοΙπππο ππ:π εννοποπ ιποππππ, Ιπο

ππππποιοπ Βοάιποοι ο· ππποπνοπο πνιποπ.χ π Ζπππππεποππγ

π›π·κπ·_π:π‹Θ οπππ·ιοεπ πο σκοπο] εποππππ; π επποπππππποεπ

ππποῇο Μονο. Τ:π!π Μο ποἐ εποΙο. Μη :πονο πεπ

πεπ @γ 8ππ·ποπορο!|π ροΒεπππ)π πνοπππποο, οπο κόκκι

Ιππο οπο πππόεδ, πεππο οπο: ππωπ, ο ..πππππ..π.. Μο

ππποπ:η·εωέο έπνποπ.εεο Ρποτπ·ιπ ν πιω] πππεπο

π·ι)·Ιπ εΙιπὶΒ:π (Μέσι) οορτονπποππππ οπο πππποΙππ, ροεπποδ

Ιπιπ ππποππππι πππόΜοο: .πω κ.. οϋποοεπει πιο έννποπ)·

Ρπο!π· ι εννοποπππ πνοβιπποπππ @ο ιι ω.. ιπΓ:ππππ ο·

Βοπ;πι 2ο Μπα Μάο οἱ Μι π.ν ποσο. ΤΑΕ οπο Μέ

επππΙο. πωπω. πππο2, Ικιπ·πΙΖο Ιποπποπ)· π "και οὶο

πο! επι) Μ! :π "οπο οπππτοεπππο οόπ·Ιπππ οηΙἰ Ιππππο .

ΠΠΥ.Π"Επ

και πι. π Ε.-π ο·π·ρπππππ.π» ο·πρππππ.π ο. π 8.- ππρππ·π.π» ππρππΖπ.π κ. π π:.- 8 ππΜπομ·ππππω

Μπομπ ππ.-Ο π:π.κκπππαππω οοπ.πππππππ ππ.-·ΙΙ πποππππκπ:κ·π. κ·π.ππιππω πποπκππεοκ·π. κππππςπ.

πι. π π:.- οππππ.ππ·π. πποππ.π.πππ» π:πππποππ·π. ππεππ.πππ ο. π π:. - Η πππποππππω “ο” Α. ἰ Π. -

ροπππ·ωπππο« ροπ·π·ππππππ: ο. - πφπποππππππποπ.ππ.» κρπωππππαπποππι Α. κρπποππππκοπ.π·κ κ. π πο.- 15

πποο·π.πππππω πποπ:πππππ. πι. π κ.-Μ περπποππππ·ππ» κροι:ππππππ ο. π:κπ κροπ:·ππππππ κ.-ο·π.ππποπ·»

π:π.πππογ ο. π π1.- πποποπο 0Β0ΠΣΠ0ππ πποπεπο πι. π πο. - Η πποπ·πππππ.πππ» πποπρπ.π.πππ κ. - κοκ

ππποππω κππεπππεππππ πι. π κ.--·π'7 πωπω ππ ππ·π.ππ:πω επκο ππ Με”. πι. π ππ.-ππππ·π.π:πω πππποπ.π.π

κ. π π:.- ππππππ.π οππκποπππικοπ·» ππ.πκπ.π οππππποπποπκοπ· ο. π πε. -- Η πποπιπππ·ππππω πποπαπππ.πππ

πι. π Ε.-!!!!'π'Μ:02Πθππ πππππποπ:οπκε πι. π ...-πο π.ποπωππππποη·» π.πεπποππποπρ π-:.-Έθ πππππππππ»

πππ.πππππ .π.- ρππικιππε οποπ·:κπ.κω ρεπππππε οκοπρππκππ ο. π πε.-- θ! πποπ:·π.πω κ. π ππ.- 222

π:πππιππ.ππππ π:πιπππκπππ ο. π π:.-ΕΖδ οπ.π·ππορππππππ ο·πππορππ·πππ ο.-°.Π ππρπ:ππα·πππ το» ππρε_πππππ

ο. - απο ππ ιππ.ποππ.» επππε ππ κπ.πο·ππ. ο. π πε. - °.Ξϋ πασοκ» πεποππ·π.» ο. π πο. - απατ

!""ΐ'ΕΠ 00Β"Β'|'ΠΠΠ'|π Β.
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ιι·ι·ροιπιιο, ιι ι.ιιιοι·ο παπι ιι οιιι·ιιιι·ι π ομι

ιιιιιιι, ιιει.ιοιιιι: ι:ιο ριζιιεετιι. ιιιιιι πο ιο

πιιιι ρπιιιι ιπορπιιιε ει, ·ι·.ιιι ριζιιρ.ιιιιιικοιι· ιιι,

ππειιιιοιιιε ιιι.ιιιιι'.ι ριιιι, ιι εειιιιε οτιιοι·ιππιι

ιιι οτι περιιιιε. π ρειιε: ιιριιιιετι πει, ειιιιι

ιιειιοιοι·τι ποπιοιμιι πιειιιιιππιιιι ιιι, ιι ποια

ειοιιεει ιιοιιππαιιι Με”, πο ιιειιοι·ιιιιτι "ο

ειιιιοριιι·ιι. ιι πειιποι πο ιιοπιιιο Φωτογ

ιιιιεπιιο παμε ιιιππειιι ιιι ιιειο, ιι ιιεοιιριιε

οι ι.ιιειο ι:ιο,') πο πιο π ιιιιιιρι πριιιιι πιει"

ριζειιι. ιι ππιι ιιιιοι·α ποιοιιιια ειιιιι, πιο

"Ρ"Τγι!!]" ΜΠΕ ειιηιιιιιε.

Η. Ειπα Με πεικι ιιετεριιιι ετιριιιι πριι·ι

ιιιιιιισιιιιιιιι ι·ειιοιιιιοιι ρομοιρ·, ιιιιιιιιιιιιιε πιε

ριι ιιπ πι, πιο μοιιιι ιι ιιιιιροπι ιιι ι.ιοιι

απ, οιιιι ιιιιι ι ιροι·τιιιιι τσιπ. Με ιιοπιιιιι

ιιοππιοριιειιοιο ιερεειιιο, ιι ειιιιιιιιπιιι ειπω

πιιιοτι κι εειιι ει πριιιιιο ποιρι·ιι, "ποικι

ιιιι:: ιιιιιι ιεει·ι ιιιιιειιιι ιιιιιιετι μπι, π απο

πεπιιτι ιιιιιι ιιι·ιιιιι·ιι π οι·ιειιιιιε ιειο. ειιιραιιι

πιο ειπε επι πιει πιο” ποριπιειι·ιιπ, πειιιιικοιρ

ιιροιιιε·ιιι πρωι ιιιιι.ιιι ιεπιιετοιιιιο, ιι ιιιιιπι

επιιιιιιιιιιι ιιιιιι·ιιιιιπιε ιειο, ιιο,ι,ιιιε πιο, ιπιιοικε

 

πο. Ί”χειι ει·οιιιιι ειιιιτειιι·εη, πιιιιοιιι! ι προφι

ιιιι!, :Με τοι!ιμηο ιοιι πιο ιποι;!: Με Βο

ιι·ιοιπ, ιιι ε!ιι€ι ποιο ιιιιιιιιιε πο, Ροιιιιοιπιιιο

οιιινοιιιιιι ιειι οι! ιοΒο, εοιιιοΒιπιιιο ιιπ ιΠιι πιει

ιιιιιιιι, ι οποιο ει” ιν ιιοιιοιι οι! ιθωωι @Η

ιι·ι·!ιιοιειιι. Μπι! ιιπ ιιιοε: Ρι·ιριιιιιε οιιινιιιι

ιν ποιοι ινιιιπ πιο @οι ιπόΒιι ροπιόιιε οι ρο

οιιΙειιη·, ι ειροπιπιεειο ιποιο ε!οιιιο, πιο ιιιι Βιρ

απο ιιι ροέιιο. Νιιιςιο, @ιι ΒόΒ επι οιιειπρι!,

ιρπει!ιι πειρειέό ιιιι πιοιι, ι ιπέςιεεπ μυ "ιιι πιο

ποειαίο, πιει μπι πω» ρι·οοιι ι·οεπιι:ιιιι, Με

ιιιιιιιι. ιπιποριο ιππιπ:ιι (ι·ιεειρι Ρι·ποροινιοιιιιιι!,

ροιιοιιιιχειι @τι Κιότο πι Ρι·ηιι!ιιιι ρι·ηιοση!επι.

Η. 'Νεο ιν8ηειιιιοΒο πιο ειιιι·ριπο Μ”

ινι·ιιιι, ιιιιιιιιιπιιι ειι!οινιοειοΒο ι·οιιιι, Ροειιιιιι·ιιι!

πιιιι ιιιοιιτόιγειι, ιιιιιο Βιιιιιπει ι Αιιιτοπιι πει Μοι

πω, ιεόπιειι ι:ιινπιο ει ιιι·ιιΒιο!ι ειιι·γειο, Μό

ι·ιχ ροιιπιιιι ιιι ιιοι·οηε ιιιοΡιιι.οι·ειι:ι, ι ε!ιιιιεηειι

ι ιιι·οει ριιιιι·οι ιιι εοιιιο Ρι·ηπεε:ιιιι, ιποινιιιο:

Μπι ρπριοι ιι·!ιιιιιο απ, ιι ιοΒο ιιιιἐο μια ιιι·

επιιι€ ι ιοΒο πειιιιιιι. Ζειιιιιιν8η Με ι:ιέ ιι·ειρειοιι

πιο ιποιιιινιιιι, Μπι! εοιιιο ιιι·ιεεη·ιιι6 Πει, Μ”

ε!ι·ειεό ιο 8ο ιι·)·Βιιιι6 ιιοιππο. Οινοι Μπι

ιι·ειχειοιι ιιιιιιιιιε, ιιι το ιοει ιιιηιο2πι οι!οινιοιτη,

ι'ι"ειει ι πιροπιιιοι ιιιι·ροιιϊιο ιι. -- 2 ειο ρηιιεε·ι·ιι» ιο ριιιιιιιε·ι·ιι ιι. - ιιιιιιι ιι οπιι

ιι. - ιιοιιιϊπι πωπω -- δ ρπιιιιριιιιι.ιικογ π» ριιιιιριιιιιιιοι· επ π. - ι ιιιειιιιοιιιε»

ιιιιειιιιιοιιιι 12.- οιιιοι··πι·ι·ιι κι» ο·ι·ιιοψιιι·ι·π επ ιι. - δ ιιρϊιιιετιι πριιιριει·ι ι-:. - Β

πειιιοιοιιιι ιιοιιοιιιιι ιιιεκιιιιιιιιιιι πι» ιιει.ιοιοιιιι ποιιιοιπιι το ιι.-ιιοιιιι πιω ιι.-”!

Μετα» ιιι.ιειε ιι. - 8 ειιιιοριιι·ιιι εοιιιοριιιιι ιι. - ΙΙ πιω ι.ιιιοιπ» πιω ιι. - ιιι

ι·ειοιιιι·οιμ ιιεποιιικοι· ιι. - ιιιιιιιιιιιιε» ποςιιιιιιιιε π. - ιειεριι» ιιιιιιιιι ιι. ι ιι. -

ιο ιιιοπιιιι ,ιπιιιιπιι π. ι ι;.- ποιιεειπι ι.ιοιιειι:ι Α. ιιοιιε·ιι.ι π. ιιιονεειι ιι. - Η ιο

ιιπ·ι·ιιι ιιοιιιτι ι:. ι ε. - ιιι ποιιιιιοριειιοιο» ιι οιι.ιιοριεκοιο ι:.-ιερεειιιο» εριειιο

π. ερεεϊιο Ε. - ειιιριιιιαιοτιι» εοιιρπιιιιιιοτι ιι. - 20 ιεετιιι επι π. ι ι:.- 2! ιιι:

ιιιιιιι Μπιτ.» πειιιιι ιιοπι π. ι ε. - οι·ιιειιιιιε πιο» οι·ιιεπϊε ει·ο ιι. ι π. - ειιιρπ

πιιιιιε» εοπριιππε ιι.-:Η πιιε·ιιι› κει ιι. ι π.-ιιιοριιιιειιιιιω ι.ιοριπιειιππ π. ι ι:.

τΊδ ιιροιιιειιι ιιρ·ι:_ιιι προιιεειιι ιιρειι ιι. ι ε.- ιειιιιετοιιιιοι επιιετοιιιο ιι. ι ε. -

πιιιιι.ι επιιιιιιιιιι ιιιιιιιαπιιιε ιειο» ιιιιιιιιι ειιιιπιπιιι ιιιιιιιιιιιϊι: ειο ιι. ιιιιιιιιι ειιιιιιιιιιιιι ιι

ιιζι·ιιιιιιε ει·ο ι-:.

ο πω" ω; πι.
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π.ιιπιοοποο. Μ!)

ιοο·ιπ οιιιιιιοπ ιιοποπιποιιι, ιιποο ποιοιιιοιιιιιιοι· ιο πο πιο οποιοι ι ποιιοηοιοι οροιιιοπο, ποιο

οι π ιποοιιικοιι π:π, ιιποιιοι.ιιι π:ιο·ι·ιιοιπ ι·ιιιιοι·ο ννοι πιο οπο ι πιοποιι πιο, μοι:: επιπποπ οποιοι

π οπιιο·ιοπιπ, οποιοι οιοπιικι, ποιο ιιιιοτιιιιιι ,πιο οιι)·ιποο πιο οποιο ιιέοιο ροππιιι·ιοι. Οποιο

πιπιπο, ιππο οο ποιοι πιιοτιιιιιο. οοιιι·ι·ιπιο πιο @πιο πιο πει οροπιοιειιι, οποιοπιι απο ποιοι

5ιιποοι·οιιιοπιιιιι πιπιιι·ιι, οποοιοιιιιιιοοιιιιιιο:ιο- ι οποσ: Οιο πιο: πο", Μοιοπιι οποιο, μια

πο ποιοι ιιοιοι,ι.ιοοο,ιιιιι οπιιιιιιι,ποοποο·ιηιοπι ριοιιοιι·ιοι·ιιγ, πιο οπ οηοοοέο οροπιοπιιιιι;

και, ιι :ιιιοοι·οιιιοπο μ,πιιιιιιιο π·πιιιιο·ι·π, ο ο ποιοι ροι·ιιοιοοο :οι οιι ΒοΒο ι οπ οιοιιο)· ορο

ροι·ποι,· πιο οποιο οτι ποιο π οτι οποοι·οιιιι- οιοιπιποι ινπηιιιιιιο ιιι·ιιιο πιοπιοπειιιο, πιο ινιοο

οπο οποιο οποιο οιοπ·πιιιιοπιιιι οι·ιιοπιι, πο ιο- ιοπο ρι·οοιιιιπο πιοοπ ποποιο Μοιπο-, ο πιο

10 ποιοι: ποοποπιιοιπ, προποπτι, ο π:ι·οιπο οιιιιι·οι·ι πο έννιοο·ι οιοοπ ποποιο έινιοιγ. ι ποει·οοιιοπι

ιιο οποτι οι ποιοι. ο ποοροι.ιιιοπο οι οι ι·οποπιιι πιο οι: ινει.οποιο πιο ιοΒιο.

ιιι_ιοιο.ι οιι οπο ποιοι: οι ο·ιοι·ι,οιιι. ι

ιδ. "ο πο οοι·ο πιο τοπιο πιο” ιικι οπο, Π. πιο ποιο πιο πο ιοΒο ποποιο ιοπ άσοι,

πο οποιο ιποιοπιοιιιο: που ιιιιοοριι οι οι οι πιο ι·οοιιιιοιοινιιιο: Οιο οοιιοι·ι ι·οιππιοννοποιοει

ιο ι·πιποοι·ι, πο ποιο πιο οποοιιιοι·ι, ιι·ιιο·ι·ιι ο πο οποσ, ιιοι πιω 8ο ιππιπιιο, οοιποινι ;;ο

πιο· πιπιιοτο ιιι.ιιιι·π. ,ιο ιι ο ιοι.ιι ιιοιιο·ι·π ποποιρ ιιιιιι·οιο. ίπποι ι οι ιοιο πιο οποιο: ΒοΒ ιππο

ποιο οποοιο οπο οσοι πιιοοοι·πιιιιιο, ιιιιοπιπ ι οι” ποροέοιο πιο” πο πο·ο8ο ειππο, οπο

ιοι, περιιιιο "πωπω, ι:ιιιοιπο απο ιιοιιοπο οι οοι·- ζ Μ” 8οι°ι2ο ΟΟ88Γ28, 2ονν82ο ποινιοι1ι 8οΝ·ο πιο

οι ποιπιιι ιιποιροπο οοριιιιο.1) ιι ποοιι οποιοι οποιο @οι οι πιω οπο. ι ροοιοι πο οιοιτιιι

@ο οι ιιοιιοι: οπο, οπο: ιιοο·ι·ιιιιιιι, ποοιιιιιπ ·ι·οπο ιι5ι: Οιο οποιο ποοπο, ππι·πιο πο »οποιο πιο

πιοπιιο πομπο. το @πιο απο”, ι·οοιιιιι οπο. Βιιπέ πιο πιο ρι·η·ποπο πο οπο, οποιο”

οι πο πιοι, οι το ιιπιιιι.ιι, ιιοπ,ιοιπο οοιι πο ιιοιιο‹ι πει πιο οποιοι ιοειοέ, ποιοι πο, ι

οοι.ιι οποιο, ιι ιιοοιιτποι,· οποιο προπι.ιοιιι. ι ιποπιιιο·ιο πιο ιννοιοι ροι·ποη·ιι. ι ιοποι ποοποπι

πιο πιο πιοποιοιι· οιιοιι ποιο, πριιιιι οι·ο ιιιιοοριι οπο, ι οποιοι 8ο οοεοτι ιι ποιοι οποιο ι τοπο

 

π, οι ιιοοιιιο ιιοποποιο π οιι_ιοοιπιο, π οιριοπιο πιο οπο, ι ροιιοποιο πιο πιο που οποιοι, πιιι·ηιιιοι

οοιιιιοοιι. οι·,ιριπιπ οιι οιιι·οοποι οπο ποπο ιι ο ιιοποιοιν ιοΒο, πιοιιιο ιποοιιοοο ο κιο8οοιι.

,ιιιιιιοπο οι ποοι·οι.ιπ. ποιο πιο ποοιο οιο οι- ινοηειιιιο πιεί οποιο ιοΒο ιν)·ροιπιι, πιο

οπο” ι ιοοιι οιιιιι·ιιαπ» οοιι οιιιιιιιιπ ο. ι ιι.-ιιποιι» ποπ ο. ι ι-:.-2 ιπιιοπιιικοι·» ποι

ιιιιιιιοιι· ο.-δ οιιιιπ·ιιιιιι οποιοι”. ο. ι ο.- ιποιιιιιι» ιιοοιπ π.-ι ιιιιοιποιοι ιιποι·ιιιο

ο. ι ο. - ιιοιιιι·ιοιο» οοιιοιποιο π. οοιιοιιοο π. - Β ιιποοιοοποπιιπ πιπιιι·ιι» οπο

οιοιποποιο οποιοι ο. ι π. - ιιοοιποιοι πιιοππιο ο. ι π. - Η πιοοο,ι,ιιιι οοιιιιιιω

ιιοψο,ιιπ οπιιιπιιι ο. ι ο.- πριιιιοιι·ιιριιιι και» προποποροπι οοιι ο. ι ο” Τ ,ιπ

ιιοιιιο Βοιωτοι ι·ιιοποιο μπασο ο. ,πιποιο οιιιιοτι ο.-θ ιιοοιι οιιοπιπιιοπ·ιιιιιι οπο

πιι» ποπ οιοιιοποοιιιιο οι·ριππι ο. ι ε. - ιοιοιπο οροποιοιο·ιπι οποιοι: ποοπιιοποι·ι ο.

οιοοπο προπιιοποιι ι:.-- Η) ιοι·οιπο οιιοτπιιω οι·οιπο οιιοι·πιι ο. ι ιι.- Η οιι πο»

·ιοππο ο. - ιο ιιι.οποοποι ιιιροπ π. -- οι οοοποιο» ποοιιο ο. - οι οποιοι οι πο

ο·ι·ιιο» οι ιιοο·ιιιο οποιο ο. - ΒΤ οιιιιοροι οιιιορπ ο.

') ?πιο οι, ι.
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·ιιιοιιιι, οιπιιο κα”, π ιιι:οι:οοιιιιιιιιιι Π!" πιιιι

ιπ:οοι.ιι πιο, οιπιιοιιιιι π οιιιιιιικι ιιοικιιιπ, πιιο

ποιο ΕΓΟ ιιιιικι οιιιιπο ιι!) οιιοοιο οιοιιιι. ιι

ιιοιιιιο π πιιιιιιιιιικιι.

Η. ιο

ιιιιιιοιπ κπιιιιιιο οτι κοιιιιιιιπιι, πο ποιι

ποιοι ?ΠΕ ποιτοιι "Τι οποιο

οιιιιιιιιι.ιι π ιιιικοιιππιιιιι, πο ιιοιιιο κι οπι

πκι κιιιιοιιιιι, πο ιι·ιιιιιι.ιι κι οι·ιιιπ ιιοιιιιπιι.

οπο οι οιιοπιιιπ πι ποιιι ιιιοοιοιιιοιιοιιοι·

οιοιιοοπ: η ιιιιιιι οτι ιιιικοιιιιιιιιι, ιιιιιιι κι

ποιο, ιιιιιιι κι ιι·ιικιιι, ιιιοικι οτι ιιιιειιιιι

πι. κι ιιιοιι·,ιικι π ιιοικιιιιιοιιιπιι, κι ιι

ιικοιιιιι ι.ιιιοιιιπιιοιο, κι ιιιιιιιιιι π :οποιο π

ποοιιπιιι ιιοιιιιικι, πιο ιιιοοιοιι ποι.ιιιιιιοιι.

ω· ιιο ι·οιιι πιο οικιιιιι οι ποικκι, π

πειιιιιιι οκοιο πι ποιι ιιιιιιιοιιιιι, πιιιιιιιιο πιο

οιι οιιιοππιιι οκοιιιιι ποο:ιιιιιιι μια ποπι οπο

ιιοπποιιι ι·ιιιο, ιιιι·ιιιοιιιπ κι ιιιιιι·ιι “οι ιιιππ

ιιι ποιιιιπιι, οι;" ι.ιιιιιιιιιιπ, ο·ιι ιιιιιιιιοιιι

ιιιιιιιι κι οιοπιιιιιοιιι, πιοοι·πιο ιι·ιιοιιιιι, πι

ιοιιι οτι οιιιιι οποιοι ιο οποιο μοοιιιο π

ιποοιπ ιιιιιιο οιιιιικιιιι ιι·ιιοιιιι. οιιοπιιιιι πιο

ιοοιοιιιιοιιιο κιιιιοιι π οιιιιοι· ποιοι· κιιιιοιιι,

ιιιοιιιοιιοι ιιιιοιιοιιιο πιιιοι,·ιιιιι ιι ποοπικι. π

οκιιιοιο κιιιιοιποιιιιιο ·ιιπιιοιο οι ιιιιιιιοοοιιιι

οκοιιπι κιιιιιοοι, οιιιιοιιιι πιιιιιιι οιιιιιιιο

μπιιιιιιιπιι. ιιοιιιιιιιιι ΕΟ Π! τιιιι.ιο π ιοιιιιιο

 

ι·ιιοιοι, πιοιοιιιο πιο πιο οιιιπειινιοιοο; πέοιιιπιιι

ιιο, οιιιιοιηι ιιοιπιο, ι οοοιιιιιι :ο οποιο ιιο οινο

ιοι οιοιιοι. Το ιοι ι ροιιιιοιοιιιι.

ιι. νιιο ιιιοηειιιιοιι ιοέ Ροιιιοιοοιι Ρωμι

‹ιοι πιιιοΒιιιι ποροέοιοπι πιιιιιιηιοιπιιοιι: ο· ιιο

ειι·ιιιοοιι πιιιιοιιοιι 8ο ι·οιιιιιιιιιοι·; πο ιποιιο ιοιο

ιιιιιιοιο, πο ικοιιοοιι ινιιιι οινοιιοπ·πο 5ο ροη·

ο·οιι, οι ο οροιπιιιι ειο πο πιιιι οιοινο οιιοειοι

ειιιο: Μαιο αι ιοώό_ιοιιιύιυ, Μια ιιο ποιοι, οιο

άιι πο ιιοιια·ιι, ιιιοιιιι οιι [αιο:_πιιιμ·ιι πω, ιο ιιο

πιο ι ιιἰοροιοοιι, οι ποροιιιιιιοπιιι οι! ιιο:ιιιιιιιοιι,

οι ΜΜΜ ι ριαι;οιοιιιο, ι ιππιοιι πιιιοοιοπιοοιι

ιιιόιο οροοιοι ννιιπιιοπιει.

Μ. Ροιοπι οιιιποι ιιο οτι ιδιοιιιο έινιοιο

ο·οιιο ι ιιοειιι εινοιο πο ΒοΒο πιο; ιιιοινιοι

πιο ιιιιιιοι ο ροιπιοιιη οπιοιοιι οο2πιόιν ιινιοοιι

πιο, ο· ειιιιιιιιοπι ι:ιιεοπιο ιπιιιιιο ιιιοιιιιιοιι, ι

ιιιιοιοιι·ι πο ιιιοτιοο ινιιιιιοιιιιο πιο ιιιιιιπιο

ιιυιοιοοοι οι ιοροιποέοι, ιιιοοι Μοοιιοιιοοειοιν,

ο ιιιοοιιιοιιο ιοιιιιιο πο οιοινιοιιοιιι, οι ιιιιοοιιιΒο

ειοέιτιιι ιιιιοειοοι, ροοιοινοη οιι πιοιοο ιιο ιιιιιο

96 ιπιοειοοο ροέιιιιοιπιιιο. ιειιοποοιονεη οιιιιοι

ιιοιοιιιο οιοέο ι οιοο·ο Βοοο :ο ιιιιιιοιοπιο οοιιιο

ιιοιπ ιοιιοννοΒο ι ι.ιοοιιιοοιιιι; ι ένιιιοιο νιιπιοειο

πιο ιιιιιιο ι ιιιοιοιιι ειιιοιιπ πο οιοέο έιιιιοιοΒο

Πιιπιιι·ο οιιιιιοινιι. Ριοιιιοι ι›οινιοπι ο Βιοπ

ι'ι'ιοιει 2 κοιιιι.ιπ» κοιι.ιιι π. ι ε. - δ ιικοοιιο» ιιιιοιιιο ο. -- Τ ποιου» ιιοιιικι

π. ι π. - 8 οι·ιιιιιιι οιιοιιιιι ο. - Π' ιιιιοικιιιιοιοι οιιοιιοιο π. - :οποιοι ιιιιιιιιιπ

ιιιιοιιιπιιοιο κ. - ιι ιιιιοιιιπιι ποιιιιι·ιι πιιοιιιιιιι ιιοιιιιοιικ 14.- οι οικιιιιι» οι

κειιιι κ. - οι κιιιοιιιιιι κοιιιοιιιιι ο. - ιιιιιιιιιοι πιιοιιιιο - Η ποοιιιιιιι» πο

οιιιιιι ε. - Μπι» ποποι π. ι ο. - οι πιιιιοπιπι πιιοιοιιιιι ο. ι π. - κιιιι·ιι» ποιοι

π. ι ο. - ιικοιι» ποπ π. ι π. - οι ιιιιιιοικιιιι ιιιικιιικοιι π. ιιιιιιιιικιιιι ο. - ιιιιι

ιιιιοιιιι ιιιοιιοοιιι ο. ι ιι.-2θ οιοκιιικοκι» οιοκοποοκι π. ι ι:.-22 πιι:οιπ ιιιιποι

ιιιοοιιιιο μι". Β.-25 κιιιιοικι ιιοχιιο·ιιι ο.- οι κιιιοι·ιιιιιι ιιιιιοιιιιιι ο.β2Β

ιιιιιιοπιεπιιιοι ιιο;ποιποιιιο ο.-62ιι ιιιιποοι» κοιιιοοι π.- οιιιιοιιιιι οι·κοιιπ ιι.

οι ι·ιιιπο» :οποιο π. ι ο.

') ι Ριπιοι ιίοι. ιι, 26, 2ο.

Η)

Η

οι»



κιιι·οιιιιιιο. Μ!

·| 5 ΥΕΟΤΗΜΙ! Ο'Ι”ίθ.,

πιο οι “κατοικια κ κζωικ·ικιιι.ιιι ι:κοι·ιιιικιιι

κκ κριικοκκιιιικιι οι Φιικοοοιιιοκι ιιριιιοικκι·ιι

κρ·ικιιιια:. ·ι··ικ·μ πιο κ κοκυκικοκι, ρικιικκι: χοι

ικιικιιΙ· ιιρικκιο, κ οτει·ικ:κικιι κ·ικιιιτικ ιιριιιοκιιι.

5 Μ. Πρκκιειιιιοιι και κι ειριιικι μικιιιιιοκκικ

ικιροκιο ογι·ορκοκοκοι·, κιιι:κοι·ι: κ ΒΙΒΜ41'80. κ

ιιικιιιιι·ιι ι·ιιι·οιιοικεια·κ κ ιιοκιιιικκιιιοιιιεκι,

ιιικι ιιεκςιιοι·,ιετι στο και ιιοι·κκι, κκε κι

ΝΟΜΟΥ. Ο"'Β πω ΠΕΟ ][ΟΟ'|'Ο"Ήι ΒΧΜΗΜ.Έ, '|'Ά·

10 κο κ κρϊιιτι ιτει:ικο κ ωκιικο κι ιιεεεκῖεκ·κ.

Ο ΠΟΕΕΟ'Ν[ΟΟΜΈ'Ε (Πι ΠΗΓΕ” ΒΕΜΠΟ 8ΟΟ'|'ΟΠ|"θ

ΤΧ!'°ΒΕΜ Ε!Οι'ΕΒΕΠΠ ΒΟΟ'ΕιζΗ ΤΧΜ'ΟΠΗ'Ι'", Ο'[ΠΟΥ'·

ΟΤΙ! (ΠΟ, οι ΠΠΟΕΟΒϊΠΟ Η ΟΕΠΟΕΝζΜΠη (Πι δώ

@Η (ΓΕ ΕΟΧΗΜι!!."Π, με” ΝΕΟΥΣ ΗΟΜΙΠΠ "Π,

κ”. κρκοκο.

ι Τ.

ΟΤΟΧΗΜ.ι Η ΟΠΠ! ΠΟΟΓΟ.Π;Υ!!ΗΧ'Ε ΖΜ'ΟΠΜ!, '|'Ο·

ΤΜΞΟ ἱἱἱθ Κω! ΠΟΠΗ ΟΤΟ"ΕΝ'Β Ο'Ι"Ιι Μ]

ι·εισϊε :Με ι:·ικιριικκ, κιιροι· οικιιιοι·κ, και κρι

20 ΕΟΜΠ!'Ο Β"Μ!ηλ. Ο ΙΙΟΝΟΠἱΟ κακο ΟΥ!'ΟΛ!"Πι ΕΟ·

¦'ΟΥ Β'ΕιζΜΟΠΕΕ"'Ε Βιι"=Τ.” ΠρΠΠΕΜ!ΞΕλ'!'Ι! Οι! Η.'Η'λ'Ι"Ιι

Β.Υ!Ηλ ΠΟΠΟ!! ΠΟΠΗ'Ι'Η ΟΤΕ Ο'|'ΟΜ)'Ι'" " "ΠΟ'"Β!ΧΈ

'Ι'ΟΟ"δΟΚ'Ε "!ιζΣΟΥ. Β'ΕΠΟΟΟΠΟΠ :κε Η ιιεκοκιι:

ΠΟΤΟ 'ΠΟΟΠΗ!, Ο'Ι'ϊ'θ " ογι·κτεκιο 'ἰθΟΤ¦¦Η”, δΈ

Ξ5 ΟΟΥΟΟ"!”*Τι ΟΒΟΟΧ'|·ι, Μ ΕΝ ΟΤΕ ΟΥ"ίθΗΠ ΤΟΟ·

απο π” !ΗΟ'|'ΟΜΜΒΒ'Ε ιικικ·ιι'! κοκκχα και κια

ε,ικκατο στι. ΠζΒ'ΕΟ'Ι'"ΗΧ'Β οι·ιι·εκκκι ασκ”,

καρκιμει.ιιτο ι·ορημ, ιικι·οκι: οι Μπι ιικ

ΟΠΣλ ςειικπ ΟΠΟΕΟμι ΜΟ"Μι, ΗΠΟΥΥθΗ'Ε ΠΠΣ ΕΟ·

Π'|ι ΟΟλ'|'ΝΧ'Ε ΗΟΜ!'"ΠΧ'Β 'ί'ΕΟ··

Γετιι Ρικοἰοὶι! Μ! ΕιΠιο ρειι!ωι·ι ι ονιιτιἱεΙἰιἔ, π

:ιροειοϊοιτι ι ιη·Βιιιιιοιιιι ιιιειειιιιι ΚοέοιοΙτιοιιιι;

ΜΟΔ! Μ; ρι·ιεἱοὶι·ἰ ι ιιοιιιοΙαιιιοιι “κι ρι·ιιινιάΙ:ι

2:ικοιιιι, ι @Ζει οιι:όιν (κοέσιε!ιικοΜ.

Μ. (Άικ Ετό! κ-%ιωιι ιν κκε ιιιιιΙιΙιιιικι

ε|κε Ρι·ηΙιχΙ, σκακι! 8ο ινιιΙΖιο6. Ροειο‹ιΙ ιιο

ιιἱοΒο, ο!ιοοι:ιέ ιιιοΜ:ότη ιιιιιἰοιιικΙἱ ι ιν @σε ιο

ροινιιιι!ειΙι ἐε Μι ιιιιικ πιο ρυέοι οτι 8ο οι!

ειοΒἱο. Ριτ)·ιιιΙ 8ο ιοάιιιικ @Η κκ ιι·ἰιι‹Ιο€ι ρτη

Με, :ο οιοκι ι Μεινε! ι ι·ιιιΙοέοικ, ι ι·οιιιιόινι

Μ” Μι : ιιἱιιι ι·οιιιιοικκ Μαι @κι ρι·ηικ·οικι

κει ιιι€ιὶοιιι ιΙοειτοιιιικιι, ι·οιεαιδ εφ : ιιιιιι ιι

ρι·πιιιιιε οκΙιιικο μι, ἰ Ιιοιιιιο οΙιάσπεψιο, ἰ

"κι πω: ριιιιιικτιιι πιο” :κακο εροιιιιιικό ιιιιιίε

2εικνε2ο ιν εινοἰοἰι έιι·ις!γοιι ιιιοιιΙιιννκοιι.

Π. Τικ Νικο ΡοινοιΙγ ιιιεειιιιεκόιν :ο κν$ηε

ιΜο!ι ειι·οιι ιιοΙιι·Ιἰιι·ειγ, καψει! καει 082020Γ00ΙΙΙ'

ροινοϊιιιιικ εινοἔο όορ0ΙιιΠ, ινικι·9 υΒκιστάκι!,

εροιΙ2ιοιν·ειικο Μι κιιοιιαι εριιιινιοτΙΙιινκοιι. Α Βάχ

:κεΙιιἑ;ἰ Μάο Ροδοέγινεη, ιιιἰΙ)· Οι! Βο8ιι, :τι

ο2ειΙ εκει Ρι·ηΙιΙιέ:ιό τ:2:ιε ιιν Μόι·ιπι ιι·ο!ειι οι!

ιιιιιιιιςιιιοέοι Πω ρι·ιχικό ιι:ιει·οάιι Η ιιιιιοΒιο

Ει·κιάχ. Ριπικιιο 8ο ΖΒέ ιιιύννικο: @Με ι πεπι

οηοιοΙιι ακτη! Μόι·οΒο 2 υιιιιιιόιν $ινοἰοΙι ιι

κτιιιιοεκ Με 8οάιικιιι ιικεφρει.ιι·ει Ρο εοΙιιο? Ι

κι·8ΙετιικΙ πιο ιοάιιοΒο :ο 2ιιιιιιγοιι κακών εννοιοιι,

ιιοοιοιιοἔο θοιειιἀ,ιιιόινἱειο: Πιο και” ιἰοιιιο!‹,

ιιιιιέ εινοβοάιιγ, ιν ριετιιιε ἰιιοἰὐεΙιἱοιιι ΜΜΜ:

ινω-ει Ι κικρικ·κιιικκιι ιιςιηιικκιιικιι ιι. ι ιι.-οιογικικιακκ» ι:κιιι·ικικικιι Β. οιοικιιιια

κκ κ ιι.-2 ικιιικοκκιιιιιιιω κ ιιερκοκιι:.ικκ ιι.-κρ·ιικοιιιιικιι κρειιοκιιιι·κ ιι. ι ε.

δ κρικ·κιε» κριικοε ιι. κεριιιιε Ε. - κ ιιοκοκικοκ·ω ιικοκογ κακο” τι. - δ κρκ

κιειικιοιρι κιικκιειιικιο κ. - Ο οι·ιορικ:κοι.ιοι·» ιοτορικ:κοιιογ ιι. - κ·ικ:κοι··ιιι κοσκοπ

11.- 8 Με» με” 1ι.- Ο κοι:τοιιικ» μισιοκτι ιι.- Ο) ιτει:ικο κ ι:ιιικκο οι κο:

εειιϊειιι.» 'ΠΞΟ'Ι'ΟΟΕ κ οικικκσιε ιιεεειικει.ι·ιι ιι.--·Ιθ ο·ικκιι.ικιι» ΟΟΧΟΜ!!!! ι:.- ι:·ιιιιιιιοι·ω

ωιιιιομι ιι. - Ή κιιζιιοιικειι·ω κοιιιοκιεκτι 1ι.- 92 κκοι·ιιιι·ω κκοιιικ·ιι ιι._25

κωμοιρι "μη 1ι.- κ·ικηιοι:κικευ ιιοκριιοκκικ ιι. - °.Ξϋ κιιικ·ω πω” ιι. - :Ή εικ

και·ο» εικικιι·ο 14.- 28 ι·οραμα» τοραζμπ ι:.- οι» σοκ ιι.



!!θ 2 ν

· ΧΡ!!!

ΜΥ!! !! Π.!Τ!!!!!)!!!»!λ !ἰ!!!!!`!ν!, !!'!!!!θ!!ἘΡ!¦!!'!!, '!'θ

Μην!!! ΕΟΧ!!! ΚΟ!!! !! !!.!!!.!!! ΠΟΠΗ. !!!!!!!!!!Ε !!

ΠΟΠ. !)”!ν!!!!!!!!!!θ!.!'Ε Σ!!!) (ΣΕ !!!.!'!! !!'!! !!!!!;'!'!!θ!'!θ

!!!ΣΣ'!Η!!) !!!!!)!!!!!!! !!!θ_!!!!!!”!!! !!'!!!!!!)'!'!! !!”!! !!Ρ!!!!'!!!!!!

!! !!!)!.!θ!"!!!!!!!Ηζλ Π!! !!!!!'Ολ'!!Τ!! !!!!!)λ!!!.! !! !!'!!!!ἱ·

ζ!!! !! !!Π!!!!!!!!'Ε! !! Μα!!! !!!!Ωἱ· !! !!!)Υ!)¦ ονοηετε

!!!!)!!θ, Λ!!Τ!!. Μ) ΤΡΕΤ!!!.!!'θ !!!!!!!). "ΜΜΜ !! !!'|ι!!)Τ!!.

Ε!!!!'!'Χ!0!|!θ!! 'η!θΤ!!!!)!.!θγ !!!!!!!, !!!!!”θ!θ Ρενα

!!'!! ΡΟΥ!!*Β '!'!!!!!!3 !”θ!)!!0λ!!` '!0!'!!!!!) ΠΟ!!! !!!!!'Π!θ.1)

!!λ ΡΟ!'!ΠΧ'!! Π!!! !!!!¦!!'Ε!!θ!ἰΧΧ'!ν !!!!Υ!! Κ!! Ε! μ!!!

!Η;!)λ!μ λ!!!!!!!!., Π!! !' !!!!,!!!!ἰ'!'λ9 Κ!! δ !!!!θ

!! ·ἰ !! ν`!· ε!ο !!·!!·!·ο ο!!! !·!!!ρ!! !!!νοο!·ο ο!!

Ρ!. μο

ονο!!!!ι! πο!!! ο!.·!!!ορ!!!!!!!ο, !! ο!ογ:!!!!!ιο!· !"!!!

ο!!οο!·:!!!!!!!!ο πο: ο!!ο!! ο!·νο!!!!!!!!,

κι!!!!ο!·!ο !.!!!!!!!νο!!!!! !! !!!!!ν!νο!!!ν! !! ο!ο!!·!!!!!!

ο!!·ι.! ο!.τρο!!!!!!!!. !! !!οιοεο!!!!!! !! κ!. οικον!!!

!!!! !"!!!!!”!!!!!!. !!!!ρ!!!ο!!!!! ο!! κ!. οτ!!ο!.!ι ο!!ο!!!!·!.,

!! !!!νο!!!!κο!.!!., !!ροο!!!!ο!!!ι !! .!!!οο!ο!ο!.!ι, ο!!ν!!·

το!ο!.!!. !! !.!ογνο!!!!!!ο!!!.. !!ο!ϊο Με, οοςν!!ο!!ε!!

πο!!! !!.!ρομ., οικω!!! ο!! !!ρο!!ο!!!!;!κον, !!!:!

ν!ο!!!ο ο!! !οορα!ο ο!!ν!!νο!!!! !! !!!!:τ!!!ρ!.!, !!ον·

πο!!! πο!!! !! :!!ο!!οο!π, και!!! !! !ιο!!!!!!!!!,

κοπο!!! !! ον!!ος!!!, ο!!ο!ιο!!!!!! ι! οπο, ομο

!!!!!μ !! ο!!ρο·!!!!, !ΣΤΡ1!!!!!!! !! ·!·ονο!!!!!!, !!ομο!!

Μ!!! !! ς!ρι!!!!!, πο!! !!!!!!!!!!!!ο !!ο!!νοο!!ο

κα”, μ! !!οι !!ρ!!ο!!ρο!!!.3) ν!! !!!ο ο·!!!!!!!!!!ε,

 

!ν)·‹ΐ!!°!ο2ο!!)°, Ρ!ν!!!!ο!ν!ο!·ο)·, !!!οο!! !!!·ἱοο : Μ!!!

!!οι!!!!ο νο!!! Μ!!! ! νεοι!! !!ι!!οέ!5, ω!!! Ρ!!! με!

!!!!!!!!. νν !!!ο!!ι!ο!ο Ε!!!!ο!!!!! ο!! !!!ο Μ!!! !νοιγο!.ο!!

Ζώα!! , οπο!!! !!ο Μέσω!!! ο!!ο!·ν ΡΜ, ! Μι!!!

!!!οεοε!!!!ν!οο οοε!!!·:!!, !!!οο!!!, Με! ! Π!!! »νοη Ο!

ε!ο!‹. !!·;ο!!!: ε!!·ιοἐοἰο !!!!!!ο !!ι!οο! ι!ο !!·ιοο!οΒο

οπο!. ! !ο!οι!·ο!ήο!!ο. Α 8!!)· πόνο!!! απο!

!!ι!ο!!, πο!!! !!!!!!ο!!!οο: Ψ φα: "ΜΒ ροπίο

ρο!!·οο!π !!!ιο!!α Μαρ!!! Ν!! !·ο!!!!ο!! ω!!! ΜΡ!!!

ω!! εΡοοι!!! μ!! Βοο!!!, σο!!! θ !!!!οε!!!οει !ον!ο- 1ο

!!!!!!, !!!‹!)·!!!ι! δ ο· ε:οέο!νε!οοι!!μο τ!·ποο!!εο

Ιον!!! !!ι!ο!ν!ού!!ι!οε!ο!ν!!! ! !!·ιοο!!!!_ το!!!! ο!!

ε!ννο!·ιο!!!!! έ!ν!!!!!!. Ποι!!!ο!ν!ο ιε!έ _ῇοΒο :!οὶ!·

«αν Μάο, !!·ν!·ιο!!ι!!! π!!! οιοέο !!!!!οὶ!!:!, ! οι!

Ρ!·:!!ν!!! !!!!!!οέο!!ε!!νο οο!!!!ον!·!!ο Ρο !!!ο!!!!ο, Ρο ω

οτα!!! ! Ρο ε!ο!!·ἱο!!ε!!!!, ! Ρο!οὶχ!! 8ο ο· οο!·

!!!ν! εο!!ο!·τ!ο!. !ν!!!οη! εἱο ο ο!οο!!!! ε!νο!!!!!,

! Ρι!!!·νο!·ο!!!!!!!!, Ρ!·οτο!!!!!!!! ! οΡοε!ο!!!!!!!, ιιο!!

οηοἰο!:!!!!! ! !!!οονο!!!!!!!!!!τ!!. βια!!! ::!έ ποπ!!

οιο!!!! !!!οο ιο!!!·ε!!!!οη ε!ο οι!Ρ!·ο!νο!!ιο!!! 80,20

Ρ!!!ονοο ν!!! !!ο!!!·)!!!! !!!!!!οηο!ο!ο!!! ε!νο!!!! ! Ρο

ε!ο!·ιο!!!: !!!οάοηά!!! ! !!!ο!νἰοο!ν, πο!!! ! !ν!ο!ο)·,

!!οΒοο! ἰ ι!!!ο!!ιν, !νο!!!! ! !!!ο!νο!!!!οχ, κν!!ονη !

ε!ο!·ο!)·, ο!!ον ! !!!·ν!!ο!!·ον, ο!!ο!·η ! 2ο!!·ονν!,

κ!·οιμον !ο!!!!!!!ιο!νο: !!οιυέο!!ι ω!!! ε!!! !!!ο:οο!!!ο 25

ευ.9:-_μεΙ!!!!!!, Μ; !!·ε;Ρο£!!ἱ‹·!! :!!ο!υ!!. ΤΡ· :!!έ

!!!!ο!·εν ! !!!·!!!!!!!ο!!!ν!!!» !!α·!·!!!!ο!!!ν!!ι !!.-2 πιο!!! και!!! !!.-δ Μ!!! !.!οι ο.-ο·!!

!η!!!!!!!!ο!!·ω οο!!ρα!!!!!ο!.!!ν ι!.- Ε! κ!!!» κ!!;!!!·!! !!.- Ο ο·!·ρ·!!ςε!·ο! ο!·ρος!!το ο. - !

πω!!! μα!!! !!!! !!ο,!!!·!·ο !!.- οπο!!! ο!! !!.- 8 ·ιρο!!!!ο!!οφ ·!·ροτ!.ο!!ο!· !!.- ορο

νεκ: Ρον!!! !!ρονοο !!.-!θ !!!οο!!!!ο!!!κ·!!» !!ροϊοο!!!!!ι ι:.-!! προ!!! προ!!! 11.

!!!!!!!!!!τα» !!!!·!!,!!!!!να ε.-!ί! !! ν!» !! ν !! ! !!.-!δ ο!·νο!!!!!!!!» ο!ν·νο!!!!!!!! !! !:.-Μ

πω!!! νεο!!! οι·ν!!ορ!!!!!!!ο» !:οτ!!ορ!!!!!!!ο Β.- ο!ο!·π:!!!!ο!; !!!!!ν!!·!!!!!!ο!·!ο» Μονο!

!!ο!· !!ερ!!ο!!!!ο!·!ο ο. ! Ε.-- !ϋ οινοο!!!!!!!!! ο·η!ο!!!!!!!! ι!.- ο!!!!ορ!!!!!!» οο!!ο!!!!!!!! ο.

ο·ο!!ορ!!·ι !!!.-!Τ !!!!!!!!!.!!!!! !!ορ!!!!!! ο. !!ο!!!.!!!!!! !!.-!8 !! !!!νο!αρκο!!!·ω !!!τρϊαρκο!.!·!!

Β.-- θ!) ο·!!!η›:!!!!!» οπο!! π!. - !!ρο!!ο!!!α!!κο!μ !!ρο!!ο!!!!!!ο!! ο. - έ! ο!!ν!!νο!!ω ον·

νϊ·!·ο!!!! !!.- 25 !!·!!!ο!!!!!μ» !!;!ο!!!!!μ !!.- έ!! !! τονο!!!!!!! το!! χω!!! !!.- 2δ ο!!!
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έ. ΜΕΤοΙιΕο0. ΜΒ

ΟΕ

σπιτια Η ΥΜ)Τ!ΗΠ Νικο, ιιοπιιι·ιιιι.ιιι ΙΣΗθ|Π.!!!

πριιςιιριιι κι ΙΤΕ!. εκε:ΜιοιιιΜ ΤΕΒΕ. Μπικ

ΜΜ| (ΙΤΕ “οικου "ΜΠΕ'!”" θ`Ύθ!ΗΠί'Μ ΕΠΟΕ!.

" θ"'ι'θ!"θ Πρθθ'|'.ΠΠΠΝ Η κρακ ιηιονοιιι. ΑΧ οθ·

ΒΤ0¦!¦") ζ'ΕΒΜΗΠΩ ΒΜ.!|Ε!'0 7ΠΜΗι|||Ε οι”, ι:νιιιει.ιιι

οι 'Ι'0Πωθι ΤΙΜΗΣ στι”, Ο ,ιει:ιιοιμο ι:·ηιιιιον

κριιοτι ΠΠΣ ΕΠΙΠΒ!'0, Β'ΕΥΜΠη!0 :ποιοι "μ"$"·

έιι·ιοι:ι ι ιιιοπιι εϊοινο, ρ:ιιι·ιποτι ι ιιι·νεο!ιοέοι

πιο Με ιιο2πιόιν "ω, ειιιιιο:ιονοΙι Μο Ρο

ιοΙιιο, :οποιοι :πιο οι! ινοιο!!ιιοι πιιρειέοι, νοε

εποποι πειιοιο ι νννιοριιιι ιιοι·οινο, ειονέιπν ι.ιι

ιι·ο2ινιιιιι ινιιιιιοιπιι Βοοπἰο οοροινιιιοπιιιο, οιο

ιιο!ι ι ιοικι, ει:ιοο ιινοιο, Ρο ρι·οινιον (Πιι·νειιι

ω, Βο;;ιι πιιεπο8ο, οο ινἱοοιπο€ο έννοια οινο

Μαιο, πιο ρι·ινιοοι. οοιιιιι πιοοιι Ιιοοιιο εϊιιινιι ι οποέο

ιι:ι »ποπ ινιοιιόνν. Απιοπ.

Μθη!θ ΟΤΕ ΤΟΠΟΥ Ε!) @τι (ΜΜΜ Η

ΥΜ)'Πι οι !ΗΠί'Η Β"ΕκθΗ'|ι. ΜΜΜ!»

οιι.ιιιέΝιιιιιιΔ.

ι.

8ιι·. Μ. ΜΜΜ 27. οτι τοι·οικε ο·ι·ιμ ιι ι:ιιιτιιιιι μοιρα ΒΕΠ)!"Ήι.

ιν :πινω οποιο ιν Μάη π:ιριεοιιιο 2ι·ινοιιι πιπιοιωηιο ρι·ινιι:ιο:ι, ιινιοπιι.ι ο ροοιιοοιοπιι.ι οποιοι έινιο

ιοΒο Με @ιο @οποιο μπει ειοΙιι:ο προει.οΙειαι ειιιιποινο2ο νοιεΕνΖι·Βιιἱοιιο. ιλίιιιοοιπο ὶο οινπ ιιιοι·ινειο 80

Ιιοι·ν ειιιιιποπἱοιπο, ιν οιιι·πι·ιι·ιπ ιι·ιοΒιιι ιοοι·ιιιιο, ιιει:ιποι·νοι· οοειποι ο ροο!ιοοποπιιι οιιο!ιπ οο οιοει, ο οπ

οοπ ι ππειορπνοΙι οΕυπιοιιιοιπνι:ιι εο!ιοι·οιν πιο ιιιαοοιιν ιοπιιι ιιἰο ινιιτιοιιιΙ. ΖΕοοπιο ιεὶ ι Μπι Μπι! Ιιοο Π!

ρπΡἰοὶ τ. 80!) ιι·νι·νο ινι·ιιιιιπιο ινιοι·ν ανο εΠιιι! ειροει.οΜιι πο Βι·οοιιιι ι πο Μάιου πει οιι·οο!ι έτοιιι·πνοιι ιπ

ιιιωωι_ ινοοΙοε ίοι·ιπν ιιιοτινοιιιοι, ιν Κιότο] ιποινιι Μια ο ροοποοιοιιἱιι οιιο!ιπ έ. οι! οιοει, ἱ ιιιιιιω ω οι

ρι·πε!ι·οει_ρι·:ινι·οιι·ἱοι·πνι·ἱι ιν Ιι:ιινΙιοο έ. Ριο!ι·:ι ινι·ινιοειό (ναι Ι.οοπἰε Π! πρ. ΜιιτιιΕοι·ἱ 88. ι·οι·. Μ!. Π! Ξθ8).

Ζπ:ιπι· ιοὶ πιο! Ιιει.οπιιει ΉΠ ριηιἱοὶει, ρἱειιπι· οο ριιιι·νιιι·οιιι· Ροοιιιεκι, ιν Μόι·νπι μιιρἰοἐ τοπ ειιι·οινο ιιοιι·ει:ιιο

ρι·ιοοινιοιο ιιιιἱπιιἰο Γοι·ιπν μιοι·ινοΕπει ιννιπιιπἰιι ειροειο!ειιιοεο (Μοπιιἱ (Μ. ί)οπο. ΧΥΠ 525). Πει ιοπ ρο

οππο ιινρτπννοιἱο ιν ροιΙοινιοπιο, 1:ι!ιο!ι·ν πιοΜότο ννι·ι·ιιὶοιιἰιι ]οι·ςο ιινδι· ιιιΕοηιο|οινιιιιο; Με ιπωηιοΙ:ιονι πιο

υοοννοοιιἱοπο, ο ΒἱἱιπΙοι· (Αι·οιιιν Πι· Κιιιιιιο όειοι·ι·. (ΜΜΜ. 0ιιοΙΙοπ ΧΙΠ πιει @οι ιοΒο ιοιιπιπ ὶο :μοι

πιο ιιι·ιο.

οπού οο ιννιπιιπἰει ινἰπι·ν «ίὶιἱοοιιοι ἱ οοο:ιίοιε Εεπ ει.:ιννιιΙ ειο ιν ινἰοιιιι ΙΧ οοι·ιιι ποινειοο!ιπιο]ειν ινε ?πιπ

Τνιιιοποεοιπ σο εοιιοι·ιι Ιοιοοπιιειιἰεεο ιν ποιοι 58!) ροοιιιιιιειν, πιοιοτο ροινοΙἱ πει πιιυιιοοιιο οσ

οιι ἱ ιν Νἱειποιοοιι. .ΪιιΚἱοι`.;ο ρτ1οιιοιιοπἰιι ιν Με] Κιι·οειι·ι οι! Μπι ΜεΙοον, ο Μπι οιι]ο ιιιιπι ιννοΙιτιιὶοιιἱο

ριε:ιι·ι ιι·ἱοι‹ειο8ο ὶνινο!ιι έ. ΚΙοιποπεπ. Μόιι·ἰ οπ ιν ι·οιοιἰοΙο ὅ. Ναι οοεε:ιοπι ιπειεπιιε ΜοΠιοοἱιι8 οιπποπι

:ιο!ιοι·ι:ι9.ιοιιοπι οιιοιοι.ιο ισιιιωω, Μπι ω ι·ἱι.ειιιι Ιιοιιοει.ειπι 005 οιι·ιμιιε, Μπι οοοΙοεπε ιιοπ :ιοιιΙιοι·σωπι οσ

8πιπ ιι·:ιοεπε, φωνή ι·οΒιιιιιι οιιειιιο:ιτπ πιιπιπιι.ιπι οι. ειιιοοιιιιπι, ει. ιιπἰπιἰε οοτιιπι ειιιιιιοπι οι. ιιενΙιιπι πιιιποιιπει.

Ει·ειπι. επιπι οι ιιιπο, οιιι οι ιιοιι!ιοινιτοιιι. οι οἱπιονοτοιιι. ιοι·πιιιιοε, οιιοε μονοι; ποειτι εοοΙεεἰω ΙΜ ροειιιει·ειιι€,

οι πιιιΠι ιπνοο!.π ιι Ρι·ιιιιοιε οοι·ι·ιιρΜ:ι επιπι:ιε ειιιιοίπνιιπι, οιιι ΗΠιιιπ εοπιιιιπι ο ρπθ.ι·ο, οι. ερἱτἰιιιπι εοπι:Βιιτιι

ιι πιω ιιι·οοοοοι·ο οοπιοποοιιππι; οιιοι·ιιπι τειιἰοοἱιιπιἰοποε ε:ιποιιιε πωπω ο Ποιπἱπι νοι·Ιιἱε, ρπιιιιιι. ε νοοἱΒιιε

ιι:ιιι·ι.ιπι ω·ωιιι. (ΒιπιοΙ Οοο. ιοΒοπο. οι. πιοπιιπι. οι: εε. Εντ. οι πω. ε”. Ή.) Α ιν ι·οιοιιιιΙο ο ιοΒο ὶι·

Ψιοι·επ ι σπιτιου των” ει. - νιιι:ιιιιιιιι» νεο·ιιιαιιι π. ι π. - ο ιηιιιχιιιιιιιι πι Μ»

πριιςιηιιιι κι ιιι.ι π. ιιριιςιιριιι ιι πι πιο π.-2 ιιι.ωικοιιι» απ” π. ἰ ιι.-οννειιιι

κι” ονι·ειιιιιιι.ι π. ι ιι.- οποια» ενω ι:.- ι οννειιιιιω οι·νειι'ι'ε π. ι ι:.- δ @πιει

ιιιιι:ι» ςιιπιιϊι:ι π. ι τι. - πιιιιιιιιιιε» ΜΜΜ: ο. ι ι:.- ι:ι.,ι·ιιι με τι. μια: ι:.- Ϊ ομι

ιει.ιπιοιιιω πρϊειιιιιοιιιο π. ι π. - 8 ιιιει·ο» πονο ιι. ι πι. - απο» αν π. ι π.

Μοπιιπισπαι ΡοΙ. ΗΜ. Τοπι. Ι. Η



ΙΜ οιιιιέινιιιιιιιι.

ινοιιι ιι·ιόιιι επι Μσιοιιι ιιιιιισι·ιιιιισι πο ειι·οισιι ιισιιιιύιν: ΟιππιιιοΙσπε Πειιιι οι ποιου, οι οι σο απο: ειιισιιιι

εσπιιιιε ιιιιεςιισ ιιοιοι·ο πω, οι εριι·ιιιιε ειιιισιιιε, ιιιιι ιι ιιιιιι·ο ιιι·οι·οιιιι, ποπ-Μι νοε οπιιισπι νοι·ιιιιισιιι, ιπ

σιιΙρειοιιιιιισ οοπιιιιιιισι. :κι Βιοι·ιιιιιι ιποιιιπ πι πιο ΕΙιι·ιειι. (ΟιπιοΙ, ι.·ιιιιισ, επ. Μ.)

..Μι πισι- νσ ιι·ινοσιο πιπισιειιπι ιιιόι·ιι, ινσιιιιιΒ ιιιιιιιόνι·σιι ιι· ιιι·ιοτιπιοινισ ιιι·ιοι πιο νι·ι·πιισπιοπισιι,

οπο” οι! μπει ισιιπει;ο ι ιισιπιόιν Μσιοιισεο, ιι·ι;πιιι·ιοπο ισει ιιιιιιοι ειιπισ ιιιιο!ιοπιιπισ σο πο ροσιιοιιισ

πιο ιιιισιιιι έ., μπι ι ιι ισΒο ιπιιιι·ι:ι, Μάι ιιιι·ιιιιιιιισ Ισ ι·ισσι ιο ιιι:ιποινιοιιιι ιιι5ιοι·ι·σιιισεο, πιο ιι·ιιιο πιο πιο

ιν πισι ιιοινοιιιι ιιο ροιισιπιιι·ιιπιιι, ισιιοιιι ιιιι·οι ισπ ιιοκιι·οι.ιιοπι οι! ροιπισι μια ιιιιιισιιοέ ειι·οππιιιιι ει·ιιι

ιπιι·, μπι ιο ιιιιιιι·σιο εισ θιιιιιοινι; πιο ιιι·ισσιιι·πιο ιιιρειιιιι ιιιπιιό ιν “επι ιοιιιιο ι ινι·ιιιι!πισιι ιπιιιιιιοπ οικοπ

ιισιποέσι ιοΒο ροιππιιιιι.

θ.

επ. Μ, ιι·.ι9. ω” ιιο πιω ιιιιιιοιιε κοιιο·ι·ΐιιιιιισιιοιο πιο” ιιειιιιιιι κοιιιιιιιισ.

()ιιιιιιιι·οιι·ιο ιιι·ιιιισιι, μι νιιιιιιοιπο, νι· «πιο ΙΧ ινιιιι·σ ιιι·ειοιιιόνν; ιιιπι ιο πιω ιιιιειιιριιο ειιιι·:ιπο πιο

ι ι·όιπισιι ειι·οπ ο πι πιιινι·όσσιιισ ι ει:ισιιιιιο ιινιιινο ι·σιιιιιιιισ εροι·ι·. Πιειιιιιι·ι οι›ι·ιιι ιιιιιισιι εροι·όιν ιιπισ

πιιιπ Μπι Μι οιιιιιιιι·ειιι, πως ιν εινοιιπ ιιέσιο (σο. Με απ, ιν. πιο ι πιιιιι.). πιο «ο σοι πιιυιο ι ιιοοιιιιιπισιιιο

ιιο (ιιιιιιιιι·ιι ΚοπιιιιπΒιιι:ι οιιιι Κιι·ι·ιιι. Ειπε ιν Μόι·ι·πι οπο ιιι·ιιιιιιιιιο, πιο οι εις έσιέισ οιπιισιιιι ι ιι·σιι

ροπιπιιιόιν ιιιόι·ο πιο ιιοοιιι; πιοιπιι ισιιπ:ιιιισ νι·ποειιι ι ινιοιιιισπι ροιιοιιιοιιειινοιπ (ιο ιιι·ιιιι·ιιι ιο πιώ ιο ο·

ιιοδο ι·οιιιι 880. ιν ιι·ινοσιο ιιιη·ιιι ιπ:ισιιοιιιι εισ ινιιιιιοπιοέσ πω” οπ οιιιειιι οι! ειιοι·ι εινοισ πιιιιπσ Μπι

ι ι·ύιποινισι·σιιιπι, ιν ισιιιιιι ιιι·σσιιιπι, κι πιο! ιοΒο, λισιοιιι·, ρι·ισιοιιι ιο ιιιι ιςιιιι ειιοινιιιιιειιιι, ιιοτιιισιιιι·ειγ

πει οέιπ Μπι. Βιισιο ιο ισιιι ιιιιέ ιιιοι:ι ιιισιπ:ιιιο, ιιοιπι·έι:ισ εις ιιιιιο ιποὶπιι, ιο ιιιιοιι·ι·πιέ οιιΒιοεσιι·ι ι

πισιιο ειι οννο ιιι·ι·ινιιι εροι·ύιν ιιιύι·ο :Μέ Με ιν ιιοπιιοπιοπιιπι ιι·ινοσιο Κιι·ιιιι, ιιιιο ι ιν σιιι·οποει·ιιιισ σιιιι

Ριιισι ιιειιιοννεΕιοι πιιΕπιιιιιπιι. Ζ πισιι οοιι·ιιιιιιιιοιπι· πο, ιι ισ οπο” ιιι·ιισιιιόιν ιι·ιεισιιοιι·ιιι ιν ε.ιιοι·ιο ρι·ιο

σιιι· Κοπειιιπιιιποννι πιοιιιιιι Ζ:ιιπιι·ι·ι, μού ιιιόι·σπιιο ιπιισπισπι ιιιιι·ι·ινιι ειο ρι·ιιινιιοροιιοιιπιο πιιιιιι πω διιιι

ιιιιι·, ινιιιπισπιοπι μια @οπος ιιιιιιονι· ιν κιοιιισ ιιιιοει·ι; ι ισ Κοπεπιπιι·ιι, ιιιι·ιιιΕι ιιιι·οεο ιπισσιινιιιιι:ι πω

οιιι·ιιισεο ιιιιιιιιιισ, ροιι·οιιιι·ιιι πιο πιι ειοιι·:ι ιιιιιι·ιιι ροπσιιιοΒο, Μάνια ιιιΕ ινιιιιιοιιιο ι σιιτισέι·ιιιπιπιι ιιι·ιισιιιιι

ιοειιιιι·ειι, ιιι·ιι·ειιιιιι εις ποινοτπιι ειινοιιιιι ιι·ιιποιιιιι ιιι·ιοΗιιιισιπ κι” ειιιιι·σΒο ιιιιιοπιι π:ι ισιιιι 8ι·σσιιι. Ριτσ

πιο ισπ μια: σεε:ιτιιι διιειι·πιιιπιι ιιιιιτοπιοπι, πιο! «Μπι μια” ιι ιιι-ιθιιιω, ι σοιιιιοιιπισ οιισιιιιιινιπιε

οι! ιν επι 5ι·πιιεοι;εισιι, _

θ.

δικ ι0ι, ιι'. ιθ. " τ."ι"Έ καποιοι "α||Ε8ωθ"'Ε ."ιζ"Μ'"· θ! "Ζ'Ιι ι.ιοριιιιιι.

Ζ πιπιοιιιιι·ιπ ιιινοιοπι ΜοιοτιοΒο σιιοιιιι ιιι·ιιιισ ιν ριιι·ιο Ρο ιπιπει:ισιι, ιιι·οιοειισιι ι ιιιοι·πιιιιισιι ψι

ννπισιι ιιιι·οι Κιι·ι·ισι, ιιιιιιιιοπι ειι·οιπι ι ειιιοπι ινιοισο πο πιοι;ο ιιοιιοιιιιι·. ιν ισιιπιπι ι ιιι·ιιιιιιιι ιιι·ιι·σιιοιιιιι

σιοειοιιι·ού ιιοειοιι·πιο Με ιιιιτπσ ιιιοπι:ι ι ινιι·ιιισπιιι; επ πιιινοι. ιι·νι·οιιι Κιι·ι·ιιι ι·ιιιιοιιιειπει ιιισιιιότο, ιιιιι πρ.

ιιι·οινειιι Π, ιν Μόι·ι·πι ρνησισιιιοπο ιν ιιοιισιι, ιιιιιοιιγ ιοΒο σιιι8 ιιιιιειι, οπο ιιειςιιόιν ι ιιιι·οιιι Μσιοιισιιο.

ιιιιιιιιοιιι·ισιι Μάι ιν πισιιιιινπισιι ιιοιιιοι·ο οιιιιιιιι·ιι ιινι·όοοπο ιιιν:ιΒο πιιιιιιοιιι·σι.ιο ποιο πιι ινιιιποέό ιιιειοι·ισι

πο ροπιπιιιόιν πιο, ιπιιπο οπο ιοτιπ:ιιιισ Βιιι· οτι οιιινπιι ιν Ροιεσσ: ιν οροπισιι ι·σιιΒιιπισιι ροιι·οιιιιιιπο

επι πιο ισοποΚι·οιιιισ πο πιο, ι πεις” ι πισιι, ιιιιιο ι·ισσι ποινεισσιιπισ νιιιιιτιοπιιι, ιιι·ιιιιισιιιπο. 'ΗΕ .Επι Πο

ιιονι·ισι, ιιι·σιιιπιιιπιιι·ιιιι πιοπιιιιιιι·ιι οσι·ιπιιιιοιιισεο, ιν τιιισισ ιιινοιοπι ιι·ιειιιιιοπι ινε: ιιινονιισ ποιοι “κι ιι· σιιιιιι·ι

σε πω! περιεσπι: .Ηισι·ιιι·σιιιι οπο ο ιιι·ιοι·ισιιιιοέσι ιν σσι·ιιινι ποιοι· ρι·ιιιισιιι εΙοιιιιιιιιιιιιιο οοιιοι·πιιιι, ιι· Μύ

ιιισιι, μπι πει ειι·οπισι· ΠΕΒ ροιι·ιιιιιιι, π:ι πιω έινισιγσιι ()ιι·ι·ιιι ι ΜειοιισΒο, ιο ισει;, ιιπιιι Η Ιιιισιιο, σιι·ιιιπιι:

ιι ιιι·οιηι πι· πι ιι· Χιοπιιι·ι ιιιιι-ι, ι Ρομπ έινιιιιιιι ιισισπιιιόιν ειι·οισιι επι. ι ινποιιιιι ειιιιιιιιιιο πιο!

ο παπι, εοοι·ειειιιειιι ποπ εριιιιιορι·, ιιι·σειιιισι·ι ι σιει·ιιοι·ιισι·, πιο ινιιιπι, ιι·οιάννιιιοειιι ιι·ι·ιιιιι·σιιιιιιιι πω”



οιι.π.ιέπιπεπιπ.ι. Μδ

πιποποπιιοποιο: ()ιποινεοιο! επποπν π:ιπι πιο πιο ιποππιπιπ πιπππιοτπιπ, πιο πππιιοὶο οοιννοι·ππ πιο! πο, ππ οποεπ.οπ,

ππ ρπ·οπ·οπι, Πι π·ππποπιππ ροπο, πιπ πεοδοε π·ππ·οπιοπ·ππ, ππ .πει·οπππιι; ιπν οπο ιη· ποιο ννππιν, ππινπο ιποοποπι πιοπιπι

5πιοπιι: πιοπιπ·οπεπιπ, ποιπππεπιππ, οπππποπιππ οπο. υι-ιπω Απιππ·ποπ Ρομπ, πιοπιπο πιο πίππ·ππο, π οοειοιποιιπ κοπο

πιπ·ι·πιο, επι-ποθ επιππι πιππρο 80 ινοπππ πιππποποππ οπο. Πιι·πιποιι·πο ποπιο Κπι·ν! ποεοπ πποοιοιν έιι·πο!.οπο ππιποιεππ·πιο

ΧΙπππεπιπο, πιο” πππιιοπποπο οπο. π ρπ·πποππι ρορο πιπππιν εΙοινοπεπιππο, π οένιπποπ.π ποπ, π ροποπν ινο “πιο έννπο

ιππο Μοι·ππ, ποὶο πιιπ·ποοποι.επο Ροοπο, π εοπινοππειο Ιππιπποππιι. Ροινοππὶο ιπινοπιι επιπεπποροπι, Ρ”οπ·πιιοιπιπ π ΙΙοπ·οππιπ, ο

έινποιπιπ ιιοποπππιπ εΙοινοπεΙεππο, πποπιο· οέινποΙποιο, π πποπο Ιπιπιπ·επππι ινο Μπι-π έννποιοπιο οροειοπο Ροιπ·πι, ποιοι οπι

πωπω οποιο ινο οοππιιι·π έινποποπιο οροοποπο ΡοιπνΙο οπο.ι Το απο οιπποι· Πιιπποι:ιοππο ποΕπο πο κι” πιοπεπιπ:

το εοππιο πεποργ ο εοπιοπ·πππιο πο ππιποπ'ι Η πιπποεο πιπ·ιππ::ιοπο πιειππιποππν οιπποπ· οποιοι: ππινπιππιππο ππ·οινο

εΙοινπο έιι·ποποπ οσπ·πιιι·π ο πιοι:πιοιπιοππιπ οι.ποπο έ., ιι·νπιποπο ο το” Κήπο ι:οπ·πιιι·πο ινιποπιοιππποπ ο ι'νππειπο ω

(οποιο π·οπιιπ ΙΒ78 ιν οιιπι·οπ·ποο ποπ ιι·νι·οπεππο ππιποποοιι οποιο, ο πιο ιο οποππποππι ινοιιπποιπ·ιππ·οπι ινποεπό πιο

ππο, ινο Ιιινοιι·πε. Αιιιοπ· πιπ·ιπποι:ιο πποεΙοινππο πππόοιννο πποπςρόιν ι ρπε:ιπποπι ιιιπποπόιν π ρπ·οδοΒόνν εποινποππ

Μάι, :ι ππποπ.πιπ ππποπιπ ροιι·ποο:ι: ι.ποπιποιππι οπο ιν ππιπποπι κπο8ποπι, πο Βοπ πορποπ ροινοπρποινοπ μοι πιο πο

ππινποποιπέ ο σο ρπ·οεπππ Εππ·νποε π Μοιοιπνιιοι, ἰὶ εποε πιο επνειιοπν: «πΝεποπποπο ιπποποπππο ιπο οπινοπππ. πιοιιπιοιπο.ι

8ο ω, πιο ινπεπιππι, πεπορππ ι πιω-πι εΙοινποιπεπιποΒο ππινοπιπ, ο πι!όπ·νιπ 8ι:πιποοιοπ· οορποι·ο πο ροοιοι.πιπι

ιι·ποπιιι οι ρπ·ιππροοπιπεππι οοιι·ποιππ:ποινοπν οπο, εροπππποδ ο ποοπιινεπΙο, π πιο ιιΕπ·όοοπιπ ρπ·ιοπ:Γοιπ ποΒο πιο πιο

ππεπιπεοπιπ (ποιοι. Π! 25,1). ιι'ιππποππιο ο παπι: πω, ποΙι οπο ιιΙιππε, πιοιπέοοππ οπο πιοιοππποπι ΙΙοεπ·ιιπι, ιν Μό

π·ππι:πι ροοποοοπιπιπ πιο πιο πιοπινοὶπιπεπειο ποπομπεππιο εΙοιι·ποπιεπιπο, πιο ιι·πιππιειοπ @οι ο πωπω ιοπιι·οιιο, πο οπο

πιοιπιοπιιιππΙπ ινειοοπιεππ·οππποπ ιν οινπιππ ὶπιι·οοπε, ο ιοπ·οιεππ ιν)·πιπ·π·ππ π ποιπιοιπ:ιΙπ ινοππποπεη πωπω πού πιω;

πποπι πιποιοπ·ποιππππι πνινοι. Μοποιποπο.

π.

Τοππιππ0, Ν. 22. οποιο πιο οι ποποπιπιοπιπο επιππεππππιπο "θ···08"-

Το ινπιποοιππο πω!. πιο πιππ'πιιι. ιπωωι·, ποπιο ιππ·οπιπππιοποηπτπο Νοειτοπιππ Ροπποπιπ·οπ, πιποπ ινπποη

επορπεππ ππορποππεπιπ, πιπο ποιπ·ποπιοννοπ ινπιπο ιι·πέινποοεπιπο πο ρπ·οεπιπποπεπινο. Βπιπ πποὶο πι ::ιππππιεπ πι.ι πο

Π0ΒΜΠ'80, πιππο πιποι·ινοππιπο ιν ιοκι:πο πιο πεπππι:πιοπω:·ποο. Πειπποιπποππιπ πιο πω” ιν ιπεις·ρπο ππππιπι·πεπι·ππι,

ποποπππ ιοροινπιο ρπ·ιπρπεοιΞ π πο οΙιοπποιπιοἑιἔ, πο οποιοι· ὶπινοιιι ππο εροπππποπ ω πιπο ο Μι·νοπιπο πορποπιι, πο

επιπρι·π Μππιοποπο.

Μ. πιο, ιν. 97. απι,ιρππιπππι επιππ:πιπππ·πι...

()πεπεοιπνπ· ποπ Ποπ Λοπ·ποπιο Η ρορπεὶο ππο οπο” πιο .πιο ιπιππιπππιπιπ. Νοειοπ· @πιο οπο! πο ποπ, π

πιπ·ιπποι:ιππ ποπ ιποεποινππο ιιοπςπι πω! π·οπιποπιι 808. ΒπΙ πιο πο! ποπ πιο” πιιἐ πιπ·ιε‹π ινποπιποπ·ι Χ", ιν πω·

πππι ρπεοπ Νοεπ.οπ·, πι πιοππο ποπινο οπιοποό, πε πιοπιπ·ιοι.πιππ πιοινοπ πιπει·πιπο ππιι·οπιι πππιποποιοεο. Ζπιουπιοιπιο οπο

ιν ππππ πιονιπποπι Μ: οι” οποιοδόππ: ιιοπρι·ιόπι ὶο πιω-π ο λποίοιππππ ρπ·ιπ·ππποέΙπ πο Βιπππιπ ποπππιιι·πο Κποπιοπεο;

πιονιππόπο, πιο ιν Βη·πι·ιπο ππ·πι·ππιοινοπ ποπ πΙοιππ·ποπ Η ροπιποὶ. Ζ Επιππι ιπιιιοεπι οπιοπποιπιοέοπ πιποι·ινειο πω! ιν ο

ροινποτΙοππιι οπιποπο οοππιπεππ ροππππποπο, ο ιΙπ·ιιπο ροππιπποπιιι, π πιππιποεπ Ηοιπι·ποπιι ππόπππ οπ !πΙπιο ο Μππιοποπιπ.

Ζ σκοπο ιι·ειπεπππποεο ποπ ρπ·ιπποπτππιποπ ιι·πποεοπι οι·οπιπά οπο (Με, πο οιιΙοπ· ἐπιι·οπιι πιπο πιόπ.πΙ Με οπο: Ποιο

ιιιιιοπ·επιι. πιο Μιάν ΙΜ πω οπο” μια! πορπεοπιποππ ἑνιι·οπιπ πιπππποποιοεο, π εποΒο οπο56ιν επιπποεοπ Λάππ

οπο. Το ειοιοεοδν "πιο οπο πππο ‹ποέὁ ιιινιΕπιμππποιπ θππιοπ, πιο” Με έπιποπο ο;;πειειο πο :ο πιοιππ·οοποπν. ιν

ω; ππποπιο 5πιι5ιπποποιο πποπόινπππο ινικποπο οπο π:ιπι πποππο Επ·πιοεπο Πππππποπο, πιι·ποπ‹πιοοοΒο ππ Πει ποπ ποεπ

οπΕεπιποιπιπ, ο πο ιποινοππόιιπ πιπόπο ποιιὶο :ο οιιποππΕπι·ιπποέοπο ποπ;ο ππ·ιπποσηΙ, ωιω πωπω πποὶπιο ποε!ςριι

ππποε. ιν οεποιι·πο που πεεο ιι·π·ππιπεπιποπο η οπιοΙποιποέοπ ποιππινποποπ ιι·οὶπο, π·ιιιοοποοο έινποΙΙο πο εποεπιππιπ



ιιο 0Β!ΛέΝΙΕΝΙΑ.

κει-μι ι Μοιοτιοι;ο ιιο ιιινιιιιι, ο οπο: ιιιιιοΒο ννιοοοι πιο ινομοιιιιιιοιιο. Τοιιιοπιι 8ο πιιοιιιν ιπποπιι !ο πιο

ρι·ινιιιιιο οποιοεόιν: ιο ιιοέοιειοιν πιοι·οιι·ειιι ιισιοινοι οι; πιοι·ινοι ιιο ιιινιπιι ι ρι·οιιιο ο οροοιοιόιι·, ο ροιπιοι

ιιοιιιοι·ο ιιο Οοι·οΒι·οιιιι; ι ὶο πιο: ο πιο!οτινιιι πιω ιιοιιοιοιι ιν ΜΜΜ ροοιοιιΙ ιο5ιοριοιι ινοι·ιόιι ποινι·οιο

πιο πο ιο οιι ροριοὶο. πιω] οι πιο πιο πιοΒιο. ινιοιιοιπο ι›οινιοιπ ιο ποριοιο ι·οποιοΒιιιι οι] ιιοννπο πιο

τιιο οποιο οπο: οοιν οι πιο” ιιιι·νιι, ιι!όι·ν ιοι·όινιιο ιιοοοιιοιιιο οπο ι·οιιοπι πιο οιοινιοι5εον οροοιοιονι·ιο,

πιο ιοι ι ιιιοι·οινν, ιιοιιοιι οιο πο οροοιοιοινοπιο ιιιιοινοιι, οι›οιιιιοινοι. Ρι·ιν ρι·οινοοιι οινοιοιι ιν Μι ιιιιοι·ιο

ιιιοοπο οιιο!οινοιο οιοιιοο οροοιοιοιιο, Με ιο «πιο» ι Ποιο .ιοπο νιιι ι:ιοριοι.ο (ιιοιιοπιιοοιι ιιοι!ι·Ξιριο. ιδιοι”

πιο 81ο. 48), ο ιιιιιιιοιιι·ιοιι ιοοιιοιιιιιν ιν ι·οιπνοιι οιοεοοιι οροι·ν ο Βι·ιιιιιοο ιινοοοινι ιν πιο ποιοι πιο;

ο" (ιοι·οιςι·οιιοιιι ο ιιινιιιοιπ, ιού ρι·ι.οοιοι Μινι : ιιιοιοιιι·ιπ πιο ιιιοΒιι οοιιιο ιοιιοοινοινό μπιν ιοΒο οο!οιιιιο

πο ιιο διοι·οιν, ι ινιιιο : ιν·νι·οιποιιι ιιοριοιο ρι·ινιινοιοπιοιιι ι·οηιοοινιιοο ιποοιι ιοπιὶο οποιο ιιοπιιο. πιω ιο

οι ιειο!ιιιο ιι·οοιιι, ρι·ιοιιοπνινιιιιιν ειο ο ιοπι Απο, ιι ιν ροριοιοοιι ινιοέπιο ιποοιιοιιιο οιιι οινοιοιι ποιιιιο

οιιιοιεινοιι οιιι·οιιούιν. Το ιι·ιοο ι ινιιι ποιιοιιπο ε1οιοΒόιν ρι·ιοιποινιοιο ιιιιιιιο :ο οιιιοιιινοι.ποέοιο ιιε!ιι πι

πιοιοιοι;ο.

Ο.

ε". ιΟδ. ιι'. Μ. 8οζιιιιιιιιιο οριιιιιιο πρωι ΠΟΟΧΠιιΟ!!Μ'Ο, ιιοροιιιιι.

Ζ ιιιιιοπιο ινιοεποεο στι” Κιότο πιο" ιιιοιιοπιιιι·πι ινιοτιοοιι·ι πιοιιιιοοιιιπι οιιιινιο, οοιννοιοιο ιι διοινιοπ

ιιιιιο ροεροιιιο: ιιρειιιιι, !ι0ρ0ο!ι. ιν οιοινπνοιι οοιιιιιιιιοοιι ειοιι·ιοιιοιιιοιι ιποοιιοιιιιιπν ποιο ιο ιιιννι·οπο ιν πιει·

ννο!ποπι ιοοιοιο ιιιοοιοπιιι. πι ιν ιιι·όοιιιοιιπνιπ ὶνινοοιο ιίιι·νιο ι ιιιοιοιιοςο ιιιόι·ν ιίοιοιοοιι·ιοι ι ροι·οοπιι

ιιοινοςο ι·οιιοριοπιιι, ριεοποριο ιν «πιο πιο, ιννιιι·ιιιιοιι·οι ιν οποιο ειι·οιοιιι: !οιιιιιι οιιοιιρκ·π !10Μπροιιιι!,

πο Μι. οο οινιοπιν ο ιιιιοιιδοτιιιο οιειιιο έννιοιοΒο, ιο ιιιιιοινν ιιοιιοποπν πιο προ οιιιοτοιιοοιι·ιι ΜΜΕ!!!

ιιορ·ι οι ποιοι τροποι ιιοοιιιιιο, ο ιιιιιιπροι.ιιι στο ποιο ποιοι ιιοριιιοιι, ιι πρωι. ω. 3. πω)

ιιιιιιονιιοκιιπιι ιιιοποι.ιιι. ιν πισω πι ιποοιοπιιι, πιο ιππιοπιοιπ, "οι ιν ιοπι πιιοιοοιι ιννι·οιιι ιιοροοιι

πιιιιοιειν διοιοιιοοο ινινοοιιιι·ι, ποινινιιιοο ιίοι·οιοιιι ιίοι·ιοιιιοπο. ιιιιοιο ειο ιο οποιο ιοιιιι Μ!) οι” πω; ιοπ

Ποιοι ιν Νοι·νιιιι. Ζιννιιιο ιιοινιοπι οοειιι·ιοιπι ιιοινιο ποοι ποιοι· ινιοιιοοιν πιοιπιοοιιιοιι, ιιιιι ιο ινιιιιιπι ιν ι·οι

οποιο Π, ι ιν πιιιιοιοινπι Ο ωωιππ, πιο” ιιιιη, ειιιιο πιόινι ιιιοιοιιν: ιιο·ι·ιιιιιιον ΜΜΟ!!!) προοπ

"ΜΝ" ειοειιιοο ω μι ειο απο ιιο εοπιοοοι ιίοι·ιοιποιιο, πιω ιοο! οιιοοιιν ιοΒο ι·οιπιοινιο. ιιιοιοινοι:ιπιο

ινιοο πιω 8ο ποιοι· ιιιιιιι·οι ι πο ροοπο!ιιιι ιοΒο ι·οι‹ιιιοιιι, Βιινιιν πιο ο ιι·ι·ι·οιοιιιο ιιοει.οιποέοι ιιοι·ιοπιοπο

οιιοιιιιιο; οιο οιιοι:ιιι πιο πι πιο ο ιιοοιοιποέύ ιίοι·ιοιποπιπ ιοοι ο ιοΒο πιο, ι πιο” οιιιιοι οιι ιννι·οιοιιι

ιιοροιιιι. ρ

ι.

Τι!!ιιιο· πι. 13. ΜΚΟ Π] ΝΟΜΟ" οποιοτιι οννιιιιιιι.

ι)οιιιοιιπιοι πιΖ νν ιαιόι·οιιιοιινιοιι ο ιοΒ·οιιιι ροιιοιιν οι ιοει ροινό‹ι ινιοέι:ιννν οποιοι πιιοιιιν Μοιοιινιιι ο

ιιι.ιοιιοινιοιιοιινοιπ πιοπιιοοιιιοιπ. (Επι: ιιιι·νιι, πιο ιο πι ιι·νιοι ποιιιιιιοιιιιοιπ, ιιιοοοι οιι ιιοινπο ιι·ιιιιιιν πο

πιοιόιν. Νοπ οοιιιιιι ιιιι.ι·ο ιιοιιοιπ (πιόινι π" νιιι ιιοριοι ιιο ρο$ιο οιινοι.ιο ιν Νιοιποιοοιι ι Ροπιιοιιιι) οι: οιο

!οιοει ιιοειιιοι·ιιο ρι·οι·ιποιοε, νοι·ιιτπ «ποιοι ιιι!ι·ο ιοιιιιε ιιινι·ιοι ιιποιι, οοπεοοι·ο!ιοποο οι·οιιιο!ιοποε οι οποσ

ειιιοποι οροιιιοιιοο εοιιοε ρ:ι!ι·οιο οιιιιιιιιιιιιε οοιιειιονιι, ειοιι! ιιοπιιιιιιο ι·οΒοοι.ιι οι οοιιοιιι·ιριιοποο ενποιιοιοε άο

ιποιιοιι·ιιπι. ιινιιιοιιι›. ποπ ινωι, πιω επ. ω). Τνπιοιοοοπι ιιιοιινοιο Ριιιιιιοπιι ιν ινιοιιιι νι μια Αιι·οι·όιι·, ι

ιιιιιεοιοιιιιο ροοι:ιιι:ιιιιο ιννιιιιιοινιο ιι.οπιιοιι ινοιοιιιο οποιο ιιιιοιιοινιιο ιιιοιιν πι; ιοπ Ρο ιιρινννιο ιιιιτοοιι

ινιοιιύιι· ποιοι οιιι·ιοέοιοιιεον οιιινειιοιι, πινοιοιι Βο ποπ ινιιι ινηςιοιιοιιι :ο ινιοοποέιι ιιο πιιιο8ο πιο ποιο

ὶοοο, ι ιιοιι·οιιιιο πιο ι·οιι·ιοιιιιιι. ιν ι·οιιιι ΤΟΟ πρι", ενο ιίοτοιο ιι·ιοιιιιοεο, : ιννρι·οννν πο Αινοι·όιν· πιό

οιινοιν Ιιοιιιιοι ιι·ιοιιιν οιονι.ιιοιιπρο οιιιοι›ιιι·ειιιοοο πιο Ροιιποιιιο, οο τοι ιιιοιιοινοπι οιοιοο ιοΒο ιοι.ινιοιιιιιι:

πιιειο ινιοο ι'οπποιιιο ιιοιροέι·οτιπιο ιιο Βιιιοιιιιιιδο, ιννὶοιο πιο ιιο ιιιιιιιιρο!ινο ροεοοιι·οιιιοΒο ιινιο ινοιοιοπιι



οιι.ιιιέκππ:κιιι. Π?

(!)ει·ι.ι 88. Χ! Θ). Αροετο!επινο Κ!ι·ι·!ιι ! Β!ε!ο‹!ειἔο μο0ιι!ο ρειρ!ειοππ εροεο!ιποέύ οι!ινε!ιπιπιιιι !ιειροέπε‹!πἰεπο κων

ινιι εννε8ο ιν !νι:!ι !ιπ·ιιιιιε!ι. αιωνα!!! Με οπ! !.εεο !.επι ε!ιε!πι!ή, !!ε ιο πιιιι·πιιοιππ!ε 8!οινπιπ μια Ν!εππεόιν

ειδο !πιππ!ιο οροπεππ. 8ρόι· Μιάν ο ιιιννι·ιππι!ε !ειι!ιιι εΙοιι·!πιπε!πἱεΒο ιν πιι!ιοιει!ε!ιν!ε πι! !ιπ πιεση ΜΜΜ

ιν!εεε! ροάι·ιεόπιι; πιδόιι·π:ι ννι!!πιι !οπ:ιν!πι Με ο σ!νει:εινε. ν!!ει!!ιι8 ρπ·:ιιι· !ποέεἱε!πι·ε!ι Με ιιπο!ιιο !ινΙο ισόπα

ππιιπ Μει!ιπ ερι·πινοννπιό ο!ιπιει!όνν ι!ιπε!ιοιι·πιιε!ι νν ν!νεοειι! ο!ιοε!, Με ινν!ν:ιιιιι·ειν Με ινιιι·ιόι! !ιἰε!πιππιοιι·ἱ

ππι!ε!εεοιι·ειπιπ ιι!επιεπιι ρο!ει:Μπεεπιι οι! εινε8ο !ι!ε!ιπρει, !π!ι ρι·ινπει!πππ!ε! πνι·ο!πἰεπιἱεππι οι! ο!ιονν!ειι!πόνν μνο!

ὸιπεεειι·ἱ. Κω Εεεε ππεπιεινιι!!, Μ: ινιπ!ιιιιιιι! Με Με ππιό8!, ιπι!ιπ·ιιπ!ειπο πιο ερι·οινοινπιπ!ει ο!ιπ·ιει!όνν !ιειρ!πιπι

ε!ι!ε!ι, πι· ι!ορό!π! ειπα! ο Μπι Με ιιιιι·ι·πο!:οιπνιι! (Ρεπ!.ι ΙιεΕ·8. !. !θδ. !!!πιπε! Χ!!! Ώ). Νε !ειιι!ο μ·:ινν!ε

ιιιειιι!ισμιε εἰε ν!πε!ιοινιεπε!ννο πὶεππι!εε!ιἰε, ινοΜο πιο Με!.04.!ε80: Αν πιιιειε! ι!νεοεινι πιιιιιιιοει!ι Νο !ο ἱππ

οι!ροινπιά:ι!: 'Με ιι·ιιιιι:ι !εε!, @πιο Ρἰο!πιι έννἱε!ε$ο!ι !!πινιι! ππιοεπιπ ιν εινοποπιι ροε!ιιποιι·ἱεπιἱιι. Κοάν ο!ιοδο

πο!νιι δ!!! ι !!ιΥπιιι ιι·πεε:ι!πε ποση! ερ!εινπιό ιν Μοε!ιπηπυ πιεις πποεινε!.π ιν π:ιπ·οι!οινιπππ ιςιι·!πιπ, 8:ιπ·πιι! Με

ΙΜ! Μι ΠιιππιΜε Μι !εΒο πιει!ιοιει!»!ιιπο, ιο !ιοέεἱο!γ ιν ειιιε!ε ππειι· ζ!:ιε!ι!ε!πε! ρυε!ε ιοε!ει!ι·. Ζ!π·ννοιοπιιπ ο ειι·ε

ὐοο!ιοτ!ιπ !ι!ε!ι!ιο!ι!' !πειιι!πιιι ο!ιπ·ιειι!!ιιι !ειεἱιιε!πἱεΒο, πιοειρ!εειι! ι!ο 5$!!ι:!.ι!!ΓΒ8 ιε ε!ι:ιπ8ει, ιο -ιιι!π!έ ()π·ε!ιι Με

!οιιι·, ι!ιιππ!οι·ι·:ι! πια πιει) ΜΜΜ, ι οικον!! Η οι!!.ιμ! ιν !;πειι!ε!ν!επι π:ι!ιοιεύεΙ:ιι!ε Με επε!ιπιπ (νἱ!εεεεπε

Τα!! εππε!ο ροριι!ο πιι!εε:ιππ !πι!.!ππιππ. !)επ!ι 88. Χ! Μ)._ Νε!νεπιπι!πιε! ιιι!ιι!ιν!πι, ιιπει·!πἱε!ιιιρ εει!ε!ιυπε!ι!, ιι·ν!πειπι πει

ι!ιι·όπ !.ιιι!ιν!!ι:ι !ιπ·ό!π πι!εππἰεε!ι!ει;ο ιιπε!επιπ·ιεπιιε' ιν !ι!όπεππι σ.!οινοι!πι!ε ινι·!ιπιιππο, ιε μιει πι ?ὅ !ιιε!ωμ ειπε

Ι)!!Γ80)! μπιινο εινο!ε πω! !ίπιπ·ιπ!νιι ἱ Ρπιπιπιοπιἰπι, μια πποιιιιπε!ιόιν π!ειπιἱε‹:!ιὶο!ι εο!›ἰε π:ιι!πιπιε, επο!πο!πι!ε ιη·

!ιοπνιν:ι!!. Ζ ροπιιπί!πόιν !ιΒόι·ε παπι ο !.επι ι!οποειτι, ιν!ι!οειπιι ιεε!, .Με Με πιω πω! ιιἰεππι!εεεν πει η εμπει

ινε ιηι:ι!πνινιι!!: οπο Με ΜΜΜ στι! ιν Με!οι!νππι απ! Βοι!ποέι:! !ι!ε!ιιιιιο, οπι π:ιιι·ε!. Βιοι!ποέο! ρπεε!.ι!!επει, πιει

ιι·ιι·ιι!ειε πο Ιν!!ιο πιιι!όνιππι θπ·ε:ειπε- ι ηι!ι!!οιου!ιιιευ ει !ο ι!!ιι!εΒο πιοπιίειι·ει, ινει!!ιιε Μι ιι·ι·ο!ιι·ιιιεπιἱππ, πιει

ρἱει Με Με! πιπιιιι·ει πιιοποινιιό !°ι!ε!ιιηιιι :Πει όνεοειι·ι, ιιει!ειιιεε! πο επεν!ι!ε!πιπρο ειι!ε!ιππ·ε!ι!επο, πει @πιο

ρπ·ινιιι·ο!ειιί:ι.

Μειοε!ι· ιν ἱιιιἱεπἱιπ μπιν ε!ιο!!εν ειΡ08!ο!ι!>1ἱε] οι!ινινιιιιιε Με, πιό8! Ροιι·ἰε‹!ιἱεὸ σο ι!ο ιιιιιιιιι!ιι ιιιι·ειπ·ε!πεεο,

ιε ρπιιιι·πι ο!ιπιεέο!ππε!ι!οΒο !ιοέο!ο!πι μιει ιιι!πιπ·πιπ!ειι!ε Ρομπ ιαιιιι!εοπε, ιιιι!πεππιιι Ρι·ιει!:ιινπἱεπἱπ Με Με

Βιιιιι; ιειέ σο ι!ο !ει!ι!ν0ιΠεξ:0 ιανν!πόοιιιιπ!πι εμειιν ‹!ιιι:!ιοινπνε!ι ιν Κ:ιπ·ι·πι!ιπ! ι Ρειπποπιπ μια επεν!ι!ε!πιπρόιιπ

ειι!ι:!ιππὲ!ιἱι:!ι, ὶε μ·ιεεπιβ 'Η πι! Με Μινι! !πι !εειειε ιπιι!πει;ο μιιινπι, πι!!ιοιι·ἰεππι πε!ιιννπι ι!ιπε!ιπ!ειπιπ ι:εεπιι·ιει

(Νονε!!ει Π!) ιννπιι:πειι!ει ιν ΜΜΜ ι·ειι!ε πι!. ε!ο ρι·ιει!ειινπ!επἱ:ι. Τε ι!οινοι!ν πωπω! ιν !!ε!:ιε!ι Βιι°0!ο!ι επιππι ι!οπ

νικ πιιιρ!ει (ιδ”ει!!επ!ιιιε!ι Βεἰιπϋεε, ε!π·. 48-49). Με! ινἱεε !!!ε!οι!ν ε!!πιε μενω Μι ενη ο!ιπ·οπε; Με άυ

σ!ιοινιοπϊε!ννο πι!εππἱεε!πἰε !ιν!ο πεπιειπ π ε!τοπιι ἱ πει!ι!ιι: Ποιο” ιν!ει: ο!ιο!ο πο!ιιι δ!!! ειπα! ιιιινι·πο!ποιιιι!

μιεεἰιπν πἱεππιιι ! «ιεε!ιιπο πιο ιν 8ιινει!ιν» @Με μια ιρό!!ι·ιει:ἰει πο!ιιιι ιοε!.πννιι!; ο” πιο ιι·ο!ιιει ε!ομε

!ιπ!› !ει ιν ιν!ειἰειιἱιι? 1εΒο ππιππ μποτ Με μιιν!ιικ!ει. !)ιἱιι!'ο Με ω ιι·!ει!ν νν!εέπι!ε εάν πωπω· ‹!οΒοπ·νινπι!

μπι ιν νι·ἰειἱεπι!ιπ, πι 8ννἰε!ορε!!π ιν πἱεπππιἱε!ειεππι ιι!ε!ιε5ρ!εειει!ε!ιι·ιε ιιιο!όπιειε Με, μπιεππνέ!!ιι·ει! πιπισ.! ιι!εεπιεππ

οεει!επι!εππ. Απ! ]ει!επι ιν!σιο επι! ι!π·ιι8! κἰπι.ε πιιοπιιινε!ι! Με πιιός.;! Με Μιά ι:ι Με!!οτ!νππι, ι ειιΙππ πιιι!ιπε!ιι πιο

ρο!εεεπΙ:ι ιν μιρ!ειιι, !ι!ότι· Με !εὶ ιι·ινο κι Μπι Μππιοιι·ει!. Υ'!'ο‹.!!ιιΒ πειειεεο ΜΜΜ πω!! οπι !ι!π!ιι·ε πε επι

ε!ιοινἰεπ!ε!ινο !ιιιι·!οππιπιποινε. Νἰε ιεεωέπιιν ιν ε!.:ιπι!ε εμπιιι·ν!ι!ύ (Μέ Εεεε: ειι:ιεεό!π; Με με! ι·ιεει:ι ρεινππι

ιο ι!ιιπ ν!!! μιμει ιιγει·!πιδ ιν ω; ερπιννἱε Ρπιι·ν!ει ι Λιι!ιοπν !ιπε!πιιιιιι, ιπι!ιο !ειιιι!ει ι!ο Ρπιπιποιι!! ! διεππι!εο

(ννοι!!επΜε!ι, !εππιι.ε); ιε ιν !·`οπο!ι!ιεἱππι, Με ι!;ι!ε!ιο αεποπιν, πι!:ι! ήπια! ι !.ιιιάνι·ί!ε!εππ, !ιπό!επι π!επιἱεε!ιἰιπ

(Ρεπ·!.ι !. δ88); πι εάν ο!πο!ο !ε;ποι. απο ιν !ε!.όπιπτι ινει!!ιπ8 ε!όιν πεειειπο :ιπ!οππι ρπιι·ρε‹!πι !!ε!ιοι!εΒο ο5ινο

Βοι!ιειι!ε, ππἱοποινἱο!ε πιο ι·νἰοεπιε πο!ιιπ ΒΤ!) ιιιινιιι·Ιν ιοε!.πι!' ιο 8ιν!επορε!!π!επιι Με; ι!οέύ πι!ε!ποι·ινε!πι Με

Νιεππιοόιν, Μάι· με! πιεση !ι:ιπι.!ιο ι!ο πιι·ειιι·‹.!ν μοι!ο!ιπ:ι, ιο ιπιπιιπιἰει !ιἰε!ιιιιιε!ινιι μιπποι!ε!ιἱοΒο, ! .!εΒο !ι!ε!ιπρει

ιν !!!ε!οι!ι·πιι, !ιν!ο ιει!πιππ ι ινσπιππ!ιό·.ν !.εΒ·ο πιο!ιοιιι. 4

8!ιιι! ιι!ππιοινππ!αι Με ε!ο!!ι:ν προε!ο!ε!ι!ει :ιι ΜεΕοι!νεπ ιι: Μινι μμ πιεινο!!, ροιοεπι! ιν πΙ:ιιιι!πιι Παπ

.Ειπε !!!!!, μιρ!ε2ε, μιππνππι ι!ο Καπ!οπιπιπει πο!ιιι 8!δ ιν €νο!ι ε!οινπιε!1: Βει!ι!!!ε :ιο πεε!!!ιιΚο πιο!πε Ρεπποπιἰεπι



ΜΒ οιιι.ιέπιιινιΑ.

ειναι οριεοορειιι, ΜΜΟ. “ναι ιιοειι·ο Μοιιιοάιο, ‹ιιιἰ Πω: ιι εοιΙο ειροειο!ιοιι οι·τ!ιιισιιιε ω!. εεοιιιιοιιιιι ρι·ιεοιιιιι

οοιιευοι.ιιόιιιειν Μοτο, οπο: ειιιιι οριεοορί, ι;οι·οι·ο. (σεων βοά. Ποιιοιιό. οι πιοιιιιιιι. ε”. ΒΤ.) Ζ ινο)ι ε!όνα

ναιοοοιιιιι )οει. ἐε Μειοιιν, )ιι!ιο Με!ειιρ ριιιιιιοιιεΕι, ρι·ιοειΚοοιοιιν ΙΜ εποε )ιιΜέ να ιιοΙιιιοιιἱιι οοον·ἰιμιιόιν

οποιον, ρι·ιοι Κει·Ιοπιιιιι:ι.

8.

8ι.ι·. 106, νι'. Η). ΥθΤ'Εη)" ΕΟ ΟΤΕ -"Χ'Ιι ειιιιι:κοιιιι θψη50ΠΠ.

¦ Επι "εννοεί οΙιοΙἰοιιιοέό οιι)ο Με) Μειοινοιιιιο ιιιΙοινοι!ιιιύ, Με ω )ιιὶ ΜΗΝΩΝ ιΙοινιιιο) ιιοιοιιν Ποεμιιιιι,

ιιιιλιάι (ΜΜΜ (Μοε)ιν·ιιιιιιιιιι ι ι·. *Πιό οιι)έό Π! ε”. Ηθ), κι κι ιιιιι·ι Εωωι ΠϋιιιΙοι· (Αι·ι:ιι. Γ. ϋειει·ι·. Π. Ο.

Π!). ΝΒ). Πο οι·ονοιε)ιιιρειν·ιι ειιιοΒιιι·ε!ιιοΒο, ι Μόι·επι Ναών ιών! 5ρόι· ο ι!νοοοινο, ιιιιΙοἐοΙἱ ιν ινιο)ιιι Π(

ΜεΙιιιρι ιιιιειοριι)ι)ον: ι·οι;οιιοοιιι·εΕι, Γι·οἱεἰιιἔοιἰεΙιἰ, ριιεεειν·εΚι ι οι·)·κει)εΚι ΜόιοΒο ειο)ιοιι ροόόινοιιιε ΙινΙο ιών

ειο ΒΗΜΑ. Ι Μο ιιιιιοιιοὸιἱιιιν να ι·ιΗτινι:)ι ροιιιιιι)ι:ιοΙι, ὶο ΜΒΜ) ι Μι ιιίεΒυρόιν ιν ιιἱοᾶῖιιιιἱιιι ρι·ιοοιι)Βιι

ανευ ιιιιιιι·Ιι, ιιιἰειιον·ἰοἱο: Α6Μν·ιιι ειι·ονιιίεΚιιρ ωονωιιι ανω Η ιιιιι)ιι ι·ο!αιιι 8ΤΠ (Με. ΙΧ. 5θϋ). Ει·ιιιοιι

ω. ρειεεων·ε.Κι ι·ο!ιιι ΒΤ!. (Ροι·ιι !. Μ). Ηιιιιιιο ίτοιειιιιιοιιοΜ @Η δ) ιιιιέόιἰοτιιἱΙιιι ι·ο!ιο 8Τδ (ΜεἱοΠε¦ι›οο)ι

Με!. ΐι·ιειιι8. Ι. πο). Βρἱειι Μειιιιρόνια Βι·νιιεύε!ειοΙι ι Π( ν·ιο!αιιι πιο ιιιιιιιιν; ι νννι·ο!ιόιν ιιιοΠ εοΒοιιι ναοι·

ιιιιιι:ΗοΒο οορι·ιιινιοιιοΒο ν· τοῖσι 8Β8 ινιιιι)οιιιο, ἰὶ ιιιΚοινο ροόριεειδ ιιιιοι)ιν ιιιιι)·ιιιι ιιιο)ιιΜ ΜιιιΓιια), Ιιἱεἱιιιρ

εοΒοήεΚἱ (Μιιιιεἱ Χ". 888), ο ιοΒο έιιιιοι·ό, )ιι!ι ειο ι!οιιινέ!ιι Ποεο)·ι (ΑιιιιοΙ. '5ιιΒἱοιι Π. ΜΒ) ρι·η·ριιιΗ:ι τ. 8ΤΕ'ι.

9.

8ο. 107, ν·. 5. ιιιιιο ιι ι:ιι.ιιι ιιοιιωιιιοτι. ιηιιιι:ιιο.

0ιο5ιιι ιοι:)ν Μοινν·ιειιιε, έ:: :ιι έν·ιο!οροΠιιι ιιορπιιι.οκι οινιι:τιι ιιροι:·ιριιιιιι·ιι "απ". “οι

ΦΗΜΗ", Η ιιραι··ι.ι 0801 ΗΟΜΜΕΜ'Η. Τοειο έινιοιορι:ΙΚ:ι ιιονιο Καν, ιιο)ειοι·ειν ν·οΒιοι·ε)ιι Κι·οιιιιιιιιι,

χἰιιὶοοἰοιιι ροΙε!ιιιιι (Μαι. Μαι. Αι·ιι. Ι, ά Μι. ΙΟΙ), πιρονιιο ιιΙ:ιιοιιο, ὶε οιι κιοοιιι ινἱέΙἰοΕιἰο8ο ινανειιιιινεκια

Ρ:ιιιον·Μ πω! )ιι·ιι)ιιιιιι ροΙ5)ιιοπιι. Ι μόνο )οει ιιν·:ιιιι 2ο ω, σο Μοι·ιιινιιιιιιο ι Μ: ΡοιιιιιΠει ο έινιοιοροϊΚιι

ρον·ιιιι·ι:ιΙι, ροινι:ιάει Επι! τοιιιιΖ ριιιιι·ἰο 8¦ονν:ιπιἱ ιν Κι·οιιιοο εινο)ε) ο ιιιιιιιιαιι·ι διοιιιοννΜο, Μόι·οΒο ριιιοιια:.ι

πιο κ οιιοὶ Με ρι·ηριιι:!αι: ι.ιειι !ειΕιοι·ιε οι. @Πανο ειιι ιιι·ἱιιοἰριιιιιε Παω ι.ιΙιει·ιιιε τινων @Μαιο πινω (ιανο

να. Ι. δ.

Π).

Τ8ιΙιὶ8, Η'. Μ. "θ!'Μ|Μ)¦Πι ιιιιηιι Β"ΜΗΠι δθΜι"" (ΞθΑλ Π'!ν Μω)"1Χ”Β.

ινιέιωα; ιν·ιιιιο ν· ιΙιιν·ιινο!ι οι:ιειιοιι )'ΥιεΙν. Τ:ιΙι ωνι:ιιιι ν· ροι·Βιιιιιιιιοιννιιι ι·οοιιιιΚιι ιοΒοι. ΜΜΜ,

Ρἰειιιινπι ιν νν·ἱο!ιιι Η. Αιιιιο ιΙοιιιιιιι Μα!ὅ οἰνἰιοε νων) ωικιιιω 051 μοι· ιδιωτη οι·οιιιιιιιι, ΐοτἰαι ιιιιιιι·ι.·ι ρω

των!" Μινι ΒιιιΗιοΙοπιεἱ, Βω.ιωι ΑροειοΙι. )')'ΙιοιΙοκιιο!ι ἑν·ιι·οιιι ΜειοιΙοεο οινι:ι Μο Πι ΜΜΕ :ΗΜ Μ»

ΒΙΙΒΜι24'Ε. Το όι·ιιΒιο σηιιιιιιο, οΙιουἱοὶ ιν ι··ο)ιοριειιιιο ροέιιἰο)εινιιι ρι·ινο!ιοιΙιι, ιόιι)ο εἰο )οόιιιι)ι ν·Πιέοιιι·ειο:

ιιιροϊιιιο ι›ον·ἰοττι οιΙρονι·ιαιι!ιι οπο) ιιιοι·οι!ιιιιαιιο) “εδο ιιιισειιιι ΜΜΟ ικα), να ρι·ινρειά)ιιι ειόόιιινιιι: νν ναι

έΙοο)ι Πιο να ΨιεΙ:αιοΙι. Β)αό ΜοΠ ιιιοὶο, ὶο ι ιν ΜΒΜ ρο)οιιιαιιαιο) ιιὶνν·ιιιιο Με) Μπι”. Βιιι!έ )ιι!ι Με, να

!ι:Ηόνιιι )οιιιιιιιι "Ζω Με ροὸιιιιᾶιι νιιιι.ρΙιν·οέοι ὶο ω ιιιοιν:ι ο νεοι”. Βι·ιιιιιιιΙο ω ιιιιιι8ι0 )εειοιο ν· νἰο!ιν

Χ!Π οι!εδοεοιιι ειιιιοὶνιιιε) πο) εΙαιιν)·, ):ι)ι ω ιι·ιάιιό ιο Νόιν ΒοΒιιΓιιδιι Μουν ιιιόινἱ: Επι ιιιβε ΐ:ιιτιοειεειιιιιι

ιιι ι·οΒιιο Ι.οοΙιἱιιιιιιιι·ι, ιιοιιιἱιιο νννεΙἰοἰιι, ειι)ιιε ο)ἱιιι ριἱιιοερε €ειιι;.ιοι·ο ριιΒιιιιιειιιι ίσων! "Μεινε Ποοοι·ιιε, ιιιιἰ οι

ιιιεο ιιο ειἰιρο ι·οιιιε Ρορο)ί όι.ικειιιι οιἱιιἰιιοιιι (8οιιιιιι.Π. Ή). Νιι)ροιΙοοιιιο) ὶο ιο ΜΗ ειοι!ιιΕπι 8ϊόνν·ιιιι ον·νο)ι

)νιέΙαιιιόιν Μ.όι·νοιι πιο δοοει·ιιι Μν·ιιι·8Μ (πι: Η ν. δ) ι Λ!Γι·οιΙ «ενια (ει.ι·. Η να. Ή). )ννιιιἰοιιἱοιιν ιν ρι·ιοι

ὶνν·οοἱιιι·ιιι ιιιιιισ)8ιοξιο :ιἰοὶο, Μόιν ρο!ιοιιιιιιν ιοειιιδ ι νννετιιιιιν ι εν·νι:!ι Κι·αι)όιν, πάει)ο εις Μό μπι Μπι,

ο Η.όη·ιιι ιιιιιιιιιιοιιιΙ Ροι·Πι·οδοιιιιο!ε, ὶο πω) )')α'ιεΓν ρι·ινονι ιιο Μινι” ΖιιοΜιιιιιόιν «Μ. ε”. Μ. ρι··ινιι. θ).
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Η.

Τ8Ιϊιἱ8, Ν. 2!. ΕΜΗ) Μ'|θ Η" οι οττ·τιιιιιετττττ 'Η (ΣΕλ'!"ίι"| Πθτ||ρθτΠι ΑΜΠ»

Ζτιεισιτιο ιιροετιτοτιττι Κοέοιοτόυτ έ. Ρίοτττι κι· θΙοτιιυιτου τ Βοττιἰο μια έτνιςτορετττε @οποτε Ποτ!. υἱρΙ.

τ. τ$τ τ ΤΟ) ετο:ιντιττιιτι ιντιοεἱό ἱἐ Μιά; του τιιττιτ ετοιοδό!τιο τιτιτ›ο£ετιετνι·ο ότι τοΒο έυ·ἰςτεΒο, υοιτιτιιτιτ: ιερε

ιι·τιο τιίετιιτιτο @ευ ου ΠοΗτι :τι τησ Ροέτουτιτατινοτιι. τλ”ι:ιτΙοττιο τοὶ τεστ, ὶο ὸτιἰτι ?θ τ:ιετ·ινοτι 88! τοττυ :πειτ

ττονντιτ Μι τιτι υτοοηετοέοἱ ροέινἱςοετιἱτι Εοέοτοτ:ι έ. Ρτοτττι ν· Ποτ·τιτο ρι·ιει Μοτοττοεο, τιἰοτννειιο τιοννἱετιι ι τη·

ὶει ροτνοδτιιιμτι έκνττιττοοτιν ορἰοιντι Με: Ατιτιο στι ττιστιι·τιτιττοτιο όοτιιἱτιἱ τιοεττἰ .Γεω Πτιτἰεττ 884· οοτιτιοστ:ιττι

εε! τι2ο (Βτυτιοτιετε) ετ:τ:τωτιι ἰτι Ιιοτιοτ·ετιι Βοειτοτ·υττι Ροτττ οτ Ρτιυττ ρτἰτιτἱρυττι ιιροετοΙοτυτι·ι Ποτ ρω· τενοτοτι

τ.ττεετττιιτττι ἰτι ΟΙιττετο ριιττεττι Μοτουτιτττι, τιτοτιἰορἰεοορυτιι Μτιττινοτιιτοττι, τρεο εοτυττιιτοτιτι Γοεττ (Με ιτἱοτιτο, :το

ρτ·ίτιι:ι ει” Με ἱτι Βι·τιε ετ Μια τ:οτιθτττιτιτι:ιτυτ εοτἰρτι τοτιοτο, οοτ·τιττι ΖυτιτορΙυτι υπο ετοττοεο, οτ ρορυτο

τΠθ8".ττ".

Το εττειιότι·τιτ υιντιὶτιτιο τι· τιι·ἱιιιτιιι το ετοινιιιιιτ τιειειυΒο αυτοτ·υ, ιιτιευιι·τιττι ττοτιιι·ετ ἰὶ εροτιιτιττιτι:ι τυ

τυποι τιτ080 ντοττιτι ρτιστ:τιν ροετιτιοττι, τιτ·τειτο ιι·οττιιι τουτου κι· εττοτιἱυ ρόττιοατιστ Μοτ·τιιν, ρττιιτι·ιτοροὸοΙ›τιἱε ι

ττΊέττττιτιττιτ. Τοτ:η·τ ιιι έιι·τυτοροτττ Μοτο τοττυ 88τ τι ΣΗ) οιοι·ινι·τι τ. τ. εΗτιτττιτ τυἐ ιν Βοττιτο υιτςΜ Βο8υ

:τι το] τι:οηέτινι·ε υττοιιοιοτιίο.

Η.

δ". του, Η'. 5. Ματ ΕΕ0'|'Μ"ι β.Π"ΖΧΜΠΕ, "ΚτΏ “Ξ ¦ἱ°¦¦ρ'Ε ”“¦|""θ.

Αυτοι· ντ5τι8::ιτ ω ινἱιτοοιτιἰε τιτι Ψιι·τιτιιμ, ι·τιμι·ο;το οιΙοιντεΒιι, τττότγ οτιττετ·ιτιτ Μετο·Ιοτ;ο τυπου ιιι

Ι1ἱεὶ0τιι, τ ιν τ. 880 ττιττιτιοιι·τιτιγ τη! τιτωτιυροτιι οτιτι:ιττττυ δτιοττ”ιετττητο ιν Ντττπε. Οτι. διπτιττ. $ττ>ι·οὶ. ε”. 8τδ.

το.

8τττ. τω, κ. 40. Ε'β τ; ΗΒΗ ΗΈθτ'ττμ ΜηΗ'2Χ!...

Το! πιει τι;!τορίειττι Β. ι ιητττιτιἰσ $2τιττιττιταιιιο; ι·ςταιιιίετιιυ Α. ΖΗΜ'ΩΝ0 Μπιτ τι· τεττι τιιτε1εου.

Η.

Τυττιὶιτ, τι'. 25. ΕΗτΠ||λ|'0 τττ:τειιτει:ττο Β()°Ε"'Ε ΑΠ ΠΕΙ "0"θ|φωνΕ.

Ήιτοτ·ετιι τττότγ εοτιίο Μη! ι Μοτουχιιι, τι ετοιοεόττιτοτ του οεττιττιἱ ν: ροετςτιοιινετιἱυ ενττοιοτιι οτιι·τιτ, ι

Με ιν8ηιιτΚιοττι τιειέΙ:ιττονιτιιό επειτα! εἰς, τη! Ριιινοτ πρωτο!. "Μιά το ιυτ. ι έμιτοτυ τιττιτοβιεεο. Παει

τση· ροντττιπτι :ιυτοτ ἐε Μετοιτχ αινετηετττο κα! εἰς ιιι·εηεττττττι, ετη ινεηετΙιτι:τι ττ.ιτιιιτιτο τι τις το ιτΪτιέτιἱε ετο

νιττι τττότο ετιττι Ρτιντετ ινγτ:οΠ ο εοτιἰε τ! Κοτ. θ, 22 . Με] ιτιοινυ ιν τοιττιἱιιτε Η τιιόνντ τιυτοι·, ὶο τιιι

Μοτοττιτιιι ερετιιττγ τίς ετονντι τιροετοττι ιτιττιότι στ! τοιβύττιτΚότι·, Βιτιάτι τιτι τιιοτ·ιυΙ τιἱτιιὶο τιτι τ'28Ε20τΙ, Βττιότι στ!

ττιο8οὸιἱιιη·οΙι Μουτ τω.» τι ί το Μονο ει! τόιντιἰεὶ Ρτιιι·τει ο εοτυο τηττιεοιοτιε (Ώ Κα. Η, 26, Τ!).

_Ποτιἱττιἰοι μπειτε ροτττιιιιτο εις το ι τντςτιειεττο έγινοτυ έ. Ι·ίΙοττιετιετι. Αυτοι· τοιχο ττιόιινιτιο ο υιτιιτιτυ

εἰς Κἰτι·ττι ἰ Μοτουεττο τΙο Πη·τιιυ, ροετε]ει τησ ρτηση” Μη: (ὶυττιςυε οττ:ιτιι Ριιυτυττι τιο85ετιτ αυτη Αρο

ετοτἰε ετ·τιιι8οτἱυτιι οοτιτυΠεεο, ουττ·υτιτ. ετ ἱρει Βοτιιτιτιι, τιετττο μεμε ορυε ἱτιτοτρτετειτἱοτιὶε 8οτἱρτυττιτυτιι 08τ8ΙΙ

ευττ, Μ!. (τω. ε. (Μπι. ο. δ). Κἰοττγ ι Βιιττιυ 0ο Μοττιιν ιντόοττ ΒΙετουι,·. ττιόιιτι ο τιἱττι: ΗΜ ἱτι Μοι·ενυιτι

τετιεττιτ, ερτεοορυτι εττιτ τω, ττιτιτοε, τιυτιτιτἱ οτιἱεοορτιτἱ ΡτιιιΙἱ ἰτιιτιιτἱτιἰΈοΙοτεε τιότουτἱ ετιιτιτ, ΡΜ ευ τοτ·ετιε, ετ

ἰτι τιιτιεἱετετἱο οττιτιἰτιυε ρττιεΙυοοτιε (ττιτά. ο. τ). Ουγ Μετοιτ)· τω τιτι τοὶυ έτιιτει·τεττιοτιι, ιτιότιττ τοτιὶε @ινο

αυτ. (Ιοτινοαιτιιιτ τττευτρυτοε τττιττιιτιε ΡτιυΙυττι... εοεςυε υττἰττιἱε νοττιί8 ι:οτιειοΙτιτυτ ετ οοτιτὶτττιιιτ, ρυτι:τιτιιτιι

εοττεττι τττευτρυΙιε ροετςυτττιτι ττιτοττιιιιι·οτ·τιτ, οτ ΙτιτιοττΒιιε ττυοε τυΙστιιτ, τττειιιιττι υτ τυΙΘΙιτ ειττιι τττεετιιιτυττι ασπι



ΠΟ οο.ι.ιέΝιοιιιΑ.

ροι·:ιι·οι (Μο. ο. θ). Μονο ιιοΙεοιιἰοο υπιίοι·οιοοοΒο ΜοιοιΙοι,ιο τΙο ιιοιιιΙόιι·, οπο: ιοεοἑ ὶιπι·οοἱιιι·ιο έ. ΚΙο

ιιιοιιε:ι Μιτιιὶο Ρώπα, ΙιοιΙοιγ ειΙο Ιοπιἰ οΙοιι·οιιιἰ: ΡειιιΙυε ι·οΙ›Ιε οπο: μι· πιο ΙοιΙΙοοΕ.

Ζ ΙΙΙιιοοιΙοιιἱἱ ι·ο‹Ιοιιι Ι›γΙΙ οΙοιιΙοιΙοοι· οροειοἰοιι·ἱο, ιιιἰοιιοιι·ἱοἱο ι ΤοεοΙοιιἰΙιἱ Μοτο ιιιοΙιιιιιΙΙ Νικο!

ειι·οτιιἱ ΙΙοι:ιιιιι. Αροο!οΙοινοΙΙ ιν ΙΙΙι·ι·Ιιιι οιοι·οΙιο μπι δεη Ι ἰιιιιο ιτοΙιοΙΙΙι·οΜο ΙιιιΙιι ι:ιεΙυιΙΙοοιιιι, ο Μόι·ι·πι

Ι'ιιιι·οΙ ροιι·Ι:ιεΙ.ι έο 8ο οιΙοινοιιι οινοιιοοΙἰΙιιοιιι ιιιηιοΙιιΙΙ (Ποιο. Χι'. Ν). ΙΙοὶ μοιι·ο‹Ιόιι· εΙΙ:ι ιιοιι·ιοΙι ορο

ιιΙιοΙύιι· ‹Ιο ιι:ιέΙοιΙοιι:ιιιΙ:ι 8ο, ιΙο οὰέιι·ἱοὶιιιιἱο ιιιοΙιι8 ιοΒο ιν ΡιιιιιἱοοΙ ΙοιΙόιν Μιτιιι.οΙεπι·οΙι, Ι ιι·εΙιιιιι·ιν:ιιιΙο ἐο

Ιτιι‹Ι Μάη Ιοτιιι ιν ιιιιιιιι·οοιιιιίιι Ι οέινἰοοιιιιἰιι ΙοΙι Ι.ιοοοιιιιυΙο, @οι @Μο τΙοΙειι·ιιι οἱο8ἱοπι ιοΒο ιιιιιιΙ.Ι. ΙΙι·Ιι

@ποιο ιι· @οι Ιει·.ιβήιοιΙΖ έΙιιιΙι· ινιι·:ιάτιο, ΙιοιΙέ εροιιιιιἱοιιἰιι ΙΙοιιιο ‹ΙιιιντιοΒο οΙιτιοέοἱιιήεΙινει. Ζιιιιιιο έω

ιΙοοΙ.ινο Τοι·ιιιΙΙοοο ο ιι·οιοειιοοι οιιιι·ι·όοοιιιιι Ι)ιιΙιόιν (Μι. .ΜΙ ο. 4.). ΙΝιοτΙιιιιιιο :ὶο ιι· Μι·ιι·ι οιΙρτειιιἱοτιο

@Η ιιἱοειΙιέ πιοιο έινίοΙ.ιι ιι· ιοιιΙιιι Βοεεόιι· (νεο ε. ΤΙιοοτΙ. οκ ΜοΙιιρΙιι·. ΙΧ, δΌ; ὶο ιν νι Ρο οι". "οι"

έ. ΜΜΟ” ιι· ιιιγιιιοΙεἱοιιι ιιιΙοέοΙο, Βοιιιοιι·ιιιιἱο, εΙοΙἰοο οινοΙο ιιιοΙοο, οι! Ιι·οΙιὶο Βοο5όιι·, δοΙ.όιι·, Ι)ειΙιόιν

ΙιιοΙποροπι ΙΡ”. ΙΙ, θ) ΙΜ. ΟΙι:ιοικιιιΙι @Με Ιιι·Ιι· ροτΙόιι·οπιε ιι·ιοΙιι·:ιΙ.οιιιιι ο ι·οιΙοννοέοΙ !ιοΙι ΙιιιΙόιν.

ιν ριιιΙ:Ι.ιι·Ιο Ι›ἰι:ιιιΙι·ιΙιιΙιἱοιιι οιΙι.Ιο Ι(Ιι·ι·Ι ι Μοι.οιΙιιιι ιιιιιιΙεΙ ροΙΙΙοι·ιιΙΙ, ΙΙι·Ιο ιιΙοιιἱο οοέό ροινο:οι:Ιιιιο

ὶο θει.οιινΙο @οι ε!ιιι·οἑι·ιιιο 8ΙοιιΙ:.ιιι ιιιιιιιιιοΙιο. Ποιροιι·ἱοὸ:ιΙ ω "Μη-ι ροινιιὲιιι Ρἱεοτι,'Ι`ΙιοοΠΙοΜ ΒἱοιοΙιοΙο,

ιιιι οοοιιμΙιιι ιι·ἱοΙιιι ΥΙΙ, ἰ ροιι·οιι·ιιιΙ ω :ο ιιἰιιι ιι·ιοΙοο ιιοιοιιιι, ει :ο ΒΙοιι·ἱ:ιιι:ιιιιἰ ιΙοοι·ιο οΙιειο:ιιιγ Ροοιιιε

ροΙι·ιοτοΙιιι (Μχι·Ιοο. Μ, Μ), ΙιοτιοΙοο!ι·ιιο οιιιΙΙ Ι(ιι·ι·Ι:ι ιιἱοιςιΙιέ τιιιι.ιοηι:ιοΙ (ΕΜΠ. ΜΜΜ'. Π) Ι ιιιιιινΙοΕοη

ιοΒο ριιῇοοἱοΙ (ΜΜΜ. ΒΙΙιΙ. πρ. ΜΜΜ Εστω. ()οΙΙ. ΧΙΙΙ, (Π). Ι Μο Ι.ιιΙιἰὶ απο οιΙΒΙοε ο ι·οοοιι·οέοι @άι Ιο

ιΙόιν ιιιΙοιοΙο Με οτΙ οοόΙι Κιότο ιν Ι›οιροέι·οιΙιιΙοΙι ε1οοιιιιΙωοΙι ι ιιροε!.οΙοιιιΙ εΙοινιιιιιεΙάπιι ιοοΙ.ιιινοΙγ. ινο

ιΙοπιο ὶο ποτού έ. ΙΙΙοΕοεΙοεο, ΙίΙοιιιοιιε, ιπιιιι·Ιχ ι·οΙιιι ΜΒ Μαι ΙιἰοΙιιιρ θοΙιι·ΙιΙι·, ε!ειι·ο”ΒιιοΒο Ι.ἰοΙιιιΙΙιι, ΙηΙ

$Ιοιι·ἱοιιἱιιοιιι ιιτοιΙιοιιιιιιι ιι· ΒοΙειιτιἱ, ει ιν ιιιιιἰοΙε:γτιι ὶιιιι·οι:ἱο Ιοοο, οο ΒιιοοΙιο οορἱειιιιγιιι, Ι:Ιόογ ιιιοτΙειινιιο

ι ι·οΙοοιιιειιιιι ΧΙΙΙ ινἱοΙιιι ιΙι·υΙοοιιι ο8δοοιοοο, οιιιοπιι·: Ηἱο ιιιιιειιιιε μια· ιιοεΙοι·, οι ΒιιΙΒιιι·Ιιο Ιοι:ιοιι Βοιιιιο

ιΙιικΙΙ. οι: ΜγεΙο οιιι·ορ:οἰο, σιιιοε ΒιιΙ8:ιι·οο νιιΙειιο ιιοι·ΙΕ, σιιιἱ οΙἰτιι ιιΙ› ΟΙἱιιιρο πιοιιιο, μωρο Ρι·ιιειιιιι Μο, Μο

κοιιιΙι·Ι τιι:ιοιι ἱιιιροτἰοιμιο Μ 8ορΙοπιιΜ0Π8ΙΟΜ οοοιιιιιιιιι οι "πιο ιτιοι·ιιιιιι1ι οπιἱετοτο οο:ιοΙΙ οσοι, ιΙοΙιι πιοΒοο

Ιιιιοι·ροεΞιο Ιοιπροι·υπι οριιΙΙο 8ι·:ινΙ ιιιιιιιιι ΙεΙ.ι·ιιιιι Ι.ι·ιιιοοοι·ιιιιΙ., οι: ιιἱοΙοειε ι·οΒΙοτιοε οοοιιροι·ιιιιΙ: Ριιιιιιοιιἰοιιι ο!

ΒιιΙιιιειΙΙ:ιιιι, ΤΙιι·:ιοΙοιιι ο! ΙΙΙΙι·Ιοιιιιι, ιιιοΒιιιιτιι ιιιιι·Ι.οιτι ΜιιοοιΙοιιἱεο οι ΤΙιοεε:ιΙΙιο (διοί:ιι·. ΗΜ. ΙιΙιιΙι. ρἱιι. ΜΙ”.

ΙΜοειιγ ὶο λΙοΙοιΙι· ιιιιιρι·ιόιΙ οσοι, ιιοΙοιιι ο Ι(Ιι·ι·Ιοικι ιΙΙιιΖοιιι οπο πιο θΙΙιιιριο ιν ιιιοἱειιι ΙιΙοοιιοι·ιιοπιι

2οειιιιιιο, ι·οιιιιΙΙοινιιιιι· οι! ιν Με] πιἰοΙεοοιιοέοἱ Με, Ιὶ οιιιΙοι·ιιΙοοι Ι(Ιι·ι·Ι ιιοοιιιΙιιοΙ εο σο:: ιΙΙο θΙἱιιιριι ιιἱο

οΙιοἰοΙ οιο :ι·ι.οο ιιιιιοιΙο οροειοΙεΙιἱοἔο. Μ!! Ιο2 Ι(Ιοιιιοιιο, οιΙ ιιιΙο‹ΙχοΙι ΙΜ ΜοΕοιΙοεο Ιοιι·ιιι·ιιιοι, ἱ οιιιιιόιν

Ι οροινιοιΙιιή ιιιΜπει ειι·οι.χο .Με τιοΙΙερΙοι έινἱοτΙοιιιι· (ο ρι.ιοι·ΙΙΙ Ιειιιι οι Ιοιιοι·ιι ωι.ιω ΧΙοΙΙιοιΙΙιιιιι οοοοιιιει ο

πιιιἰιι (Ιἱοιιι Ι:ιοΙ.ιιιιιιο ιιιοΒἰεΙι·Ι οοΒιιοεοοιι5. ΜΗ. να. (Ποιο Με. ΧΙΧ). Ι.οιΙιι·Ιο ιι·ἱοο ιιἱο ιιιοὶτιοΙ›γ ιι·ἱοι·ιι·‹ἔ ὶο

1οιι οΙο οριο, οπο: οοιι·ιιοεο ὶι·ιι·οοἰοι·πο Ι(ΙοπιοτιοοινοΒο οοιΙιοΙννἱοΙι ιιΙοιιιΙοΙιιἱο ιιιιΙιι·οέΙοοι·, ιν Μόι·χιιι Επι

Μάο Μάι ο ΜοοοιΙοιιἰἱ, ο ιιιΙοτιοιιιοΙο ι οΙιοΙΙο ΟΙΙιοριι ιιἰο8ἀι·έ ρι·ιοι ΑΙοκιιιιοι·ιι Ι ιι·ι·ι·ιιιοοτιο (ΤιιΙιἱιΙ. ΒοΙΙ.

ΡοΙ. ΙΙ, 09) ιι·ιἰοιο ει; Ζει ρι·ιοιΙΙιόιι· η·οΙι ΒΙοιι·ἱιιιι, οο ιν ιι·ιοΙειι ΙΧ ΙΙΙι·ι·Ιι ιιιΙιιιΙιιιιιΙΙ, ὶο του ορἱε ω”, οι!

ροΒι·οοοιιγ ορονι·ΙοτΙοιιΙΜιιι ειιιιιοθοὶ Μο!.οιΙοεο, ιιιΙΙοέιιΙΙιιι οΙἱιτιρἰιεΙιἱοΙι ιιοΕι·οιιΙ.

ΖιΙοιιΙο ΤοοΠΙοΙιΙ.ο Βιι·ιιοΙαιΙχ ο τοπιο] ι·ο‹Ιοιι·οέοἱ ιιιοΕΙο Μό ιιιὶ ιΙοινιιΙοι, ρτιο‹Ι ρι·ιιιέυΙοιιι Ι(Ιι·ι·Ιιι ι

ΜοιοιΙοεο, οιΙ ΒΙοινίειιι ροΙιιτΙιιϊοινι·οΙι ροιΙιΙοΙοιιο. ΝΑ ω ινοΙι:ιηινού εἱο Ποιο ιιιιΙοιιιι Βοη·οΙειο κἰειὶιιι εδο

ιι·ΙοιΙ:ΜοΙι ιν ινἱοΙιιι ΙΧ, ιιιΙιο ιο: Βασικα Βιιειι:<; πω" Ιίο!ιοΙ; Ι)εοεΙιιιΙ ίζοιιιΙοΙιοΙιΙ Πρ. 8ἰοΒ:ι Ιοὶ ιο

ροιινιιο οιιγοΙι ιιιὶ οιιιούιι οΙιι·ιοτΙ ιιι·οοιι·εΙ.ι· ιι ΒΙοινἰιιιι Ιιιιι·ιτιοΙιιοΙι ιιιοΙιοιι·:ιτιγ, ο ορἱεοτιγ ιι· ινἱοΙιιι Χι οπο:

Ειιο1:ι δγΙινιιιει:ι ((Ιοειιιοει·. Ειιι·. ο. Ή, ω”. ΒἱοΙ. Μι” Ιαν. ε”. Μ”, ι ΙΜόιιοΒο ιι·Ι‹Ιοό, ὶο οἱ Ώο

ινιιιοΙο οιοΙΙΙ ριιιιιἰού Βιι·οοΙειι, ινΙεΙΙ:Ιοεο Ιει·όΙ:ι Ποιόν, @οσοι _ιοιΙτιοΒο ι εινιοΙι ρι·ιοάΙιόιν. Πο ΒιοΙι απο"

ινι·οΙιι·οὶοιΙ, Μάο ιν Με] τιιἰοτιο ιι ΒΙοιιιΙ:ιιι ΙΜ ιι· οπο: οι:ιειι· ιιιιιοΙιοιΙιἱι.ἱ εΙο ιιιοι.χΙιπ, τΙ:ιΙο οι:: ιι·ιιΙρἱοοἱιι ιι·ιιὶ

πι· ιιοροτΙ ι ροιΙεΙοινο ετιιοΙοινοΙοιεη μοι:ιιι·Ιοιιιο εἰς έτότΙ ιιἱι·Ιι Κιι·χΙει ι ΜοΙοιΙοιιο, ιορι·οιι·οιΙιιιιοοι·οΙι ι Μοτο

ΒΙιη·ειιιοιι, εννοιοΙιο ιιιἱοιΙη ιιἱπιἰ ρἱοπιἰοιιιιοέύ. .ΙοΙιοὶ ιιιοΙιοινοπι :ΜΜΜ Με. ι ι Βιιιιιιιιι ροιΙοοιιο ο ι·ωΙο
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ινοέοί $Ιοιι·ίαιι ιιαίααοοτιία. Κίεε!χ Ρτια‹! Ρο)αννίετιίοπι Μ) αΙονι·ίαιία!είο!ι αΡοείοΙόνν αν Μοι·αινίί, ιιιίαιιοινίοία

πιίιμίη το!είοιτι 89$-8% Ευιδοτιίυει !! ΡαΡίοὶ ‹!ο Το!ιιιι‹!α ακατε!ίίοεο ί ιιιοταινείιίεΒο Μοίπιαι·α Ρίαιαο, ινα.πιίαιι

!ιιιίο !χ!!ιο ο !ει·ιι)ιι εαιιι)·ιιι, Μ: ιι·ι·τιιίοιιίοιιία Νοινίατι πατινία!ια: ίτι νοείι·ία Ρειι·ι.ίίιιια ηιιοτιι!αιιι Βοπιαιιοι·ιιτιι

θυρίόαι·αιιιιμια :ιιία!ε, ἰιι ευριαπιι οι:υ!ωίαι·ιιπι Ραι·οο!ιίαε, αιι!εοοεεοι·αε αιιί φπα!!!) Ρίκο πιο!ι·ομο!ίίαιιο οΜ.ίιιιιε

πω! ι!ίωοοείιιι (Βοοπ:!ε βοά. τ!ίΡ!. !, !!!); Εχιιιοι:ιεοπι ιν Μο ία! Ροάτιίο), ιι·ιί6μ!η ι·ο!ιίειιι θί.!-θΐθ, @τι Χ

ΡτιΡίυὶ τι· !ίέι:ίε τ!ο Τοπιιία!αινα ο!ιοι·ιναο!‹ίοεο ί Μίο!ια!α ιαο!ι!ιιιιια!ιίοΒο κίαὶτ)!, Ρονι·ίαι!α ινχι·αέιιίο: 0ιιίε ειιίπι

απιίιίεί! Βο!ανίιιοι·ιιτη :αμα ίιι Ρι·ίπιίιίία αΡοε!ο!οι·ιιιιι είιιιιίι·ατειι!ίε οοο!εεί:ι: Μαι: αοτιιιιιαιιιοι·α

Μ, οιιιιι α οιικια!ιιι!ίε εει:ατιι Ρτ:ιει!ίοα!ίοιιίε αΡοετο!ίοαι οοο!αείαι ροι·οαΡοι·ιιιι! οιιιιι Μαιο Γί

ι!εί? (!ί'αι·ίαΙ. !!!χι·. Ματ. Π!. Μ). )νίειο ΡαιίαΜα Τι·α!ιόιιτ ί Ποιόν σ:η!ί Πα!ιόνν Μάτι: :τι οια5ιι Ρίοι·νναηο!ι

αΡοε!οϊόαν ν: οιι·μ!ι ε!ι·οιιαι·!ι ίε!ιιία!)·, ιιαη·ινα ινΡτοε! αΙοινίαιία!ιίοιιιί Ραιία!ιναιιιί.

2ο ΜΗ:: Ρτιοέινίαι!οιοιιίε $!οινίατι ο απαίσια Ροο!ιοι!ιοιιίιι ινιίς!ο @όψη ΡοΡα‹ί οι! !ίίηΠι ί Μαίο

ι!υΒο, Ρι·ιο!ιοιιαιί εία ο Μπι ιτιοιίιι:ι πω, ίὶ Μ: ινεια!Ι‹ίε ανιιιιίατιίιί ο ιιίοπι Νότο ιι Ρίεαπόιν εΙοινίαιία!εία!ι

ιιαΡο!)Καιιιι·. νιτΡ!α!αι είε) )αίε ιια)έοίέίο) Ροειαό υέινίςοοιια ΡαινΙα αΡοα!.οδα. Τα): οη!ατιιγ ιν Χοείοι·ιε Ρο‹! το

!ιίειιι ΜΒ: Πλ' Μοι·αινγ !ιο ο!ιοι!ιί! ί αΡοείο! ΜΜΜ, σα)! ω, Μ! !ιοανίεπι ίαα! !!ίι·)!ι ι!ο Μόι·οΒο αΡοε!0δ

!'αιι·ε·Ι ι!οα!ιοόιί!; !.ιι τιιίοει!ια!ί ιια)Ρίοι·ιν ΒΙοινίαιιιίο: ι!!α!.εΒο ιιιιιιοηοίο!αιιι ιιαι·οε!ιι ε!οιι·ίαήα!ιίεΒο ίσια! Ραινο!.»

Ρ0ι!0ί›Ιιί0ὶ ιιαι!τιιίοιιία ιι·%ίοι·ε!‹οΡο!ε!εί Ιετοιιί!ιατι αν τοιε!ιία!α δ: Βεκ νοι·ο 8οίαι·οιιίω ο!. ί)!ιι·οτασίαε ι:ίπια πιατα

ι!α!οοία!ι:ι!ιιι· ίτι οίνίί.α!ο απο 8ίΡ!ο!!ι άίοί!υτ, ιιιιιιιιι εαιιο!υ8 Ραιι!ιιε αΡοείο!ιιε αι! !ίι!οιιι ο!ιι·ία!ί:ιιιαιιι ι:οιινοι·ίί!.

Με: ιιαίο!ιειοι·τιίοί ι·οιΡι·οινα‹!ποιια ίσα! απο” !α ιν ίιι·οιιί!ιαο!ι Ρο!ε!είο!ι Μίοι·ινη· ί )"ίιιααιιΕοεο. Ροιι·ίοέύ ία!ι Πότε!

ιίιίείο ο)ίτηεία :ασηιια)α, ο!ιαίιιιιιίο ιιια!ιοιιιί!ειο ινχΡαο!Κί ιι !ιιόόιν αωτοὶΡ!τιο8ο !!ίι·:;!ειι, Ροι:ιαιιτ8η ω! οια

εόιν Αεινοτα ()αόι·ειιι!ο ίιιιίοιιίαπι Ραιιοιι·:ιιιία ιιίεει!γέ Ραι·εύιν ιιαι! σηέοίιι !!ίι·γ!ιιι Ρι·η·Ροιιιιιίαιιο) αἱ ‹!ο οια

ει3ιν ΡαιιΙα :ιΡ0είο!α. Ή'α!!ιί Μαοαι!οτιόνν ι !ιιι!απιἱ ί!ίι·ε!ιίτιιί ε!.ιτιοννία μόνη οιι;έό Με) Μι Ροινίεέοί; Μακ)

Ριιία Ρο πιίο!ι ιναΙ!‹ί : Πηπιίατιαιιιί Ρι·ιει! ί ιν!αι·όΙου Ρο ιιαι·οι!ιειιίιι ()!ιι·)·α!ιιαα 1οοιοιιε; ιν ίι0ιίοιι ιαέ @Ματια

ίσια! ιιι:ι!ια, πια Κιότο) α!ιο!ιια!ιιι)· Ρίαεί. (τω £οεο ίπιίοιιία ννα!ιαιιιία ιν Μαιωάοιιίί ΒιοΓατι ι Βίιαιιιιι ΙΜ ω».

είν. δ!!!) Ρτηίιιιιιίε εοέαίιιιιίο ιν άοιιι!αιι είιτοίιιι Ρανι·δα. α αΡοείο! Μπι. σο εαπι πια 5Ροεό!ι Ναιιιι·οίση!ιόιν

ι!α! είς Ροαιι·η·ι!2. ί ία!εοινγ οϋι·ιςό ιν8ηε!!ιίτιι ι:!ιι·ιαέοίαιιοιιι ία!ι ιια)Ρί!ιιίε·) ιιι!αοαι! (Β:ποτι. Μπι. σου!. !, θ!!!)

Ροε!ι·ηε! πιο ηπα, ί ιι!ιία!α! απ! Μύη Μ! ιαΡοννίει!ιία Ρι·ηει!οί ίοΒο Υ!!!θίΕΟέθί. Ρι·1εΡοια·ίοι!ιιία αι ιι·ε!ια

:απο ιι·ίι!οο2ιιίε κια ι!αα!‹ίοΒο Πει:ε!ια!α, ο Μόι·οΒο Ιοὶ έινίεΕπιεπι Ραποιναιιίιι Ρο!αι·ό!.οο ιιαΡοιιι!αιίοιιο, α Μό

ι·οιιιιι οι!Ροι·σίαόιιίο ίτιιἰς. Ποιιι!οΒο!άα, ιιοεί ιι 8Ρόδο2οειιγο!ι 8δόινιι)· Μο!ο‹!ε8ο ί οα!εΒο τ!υο!ιονείειία!ννα αδο

ινίαιία!ιίοδο ορία!ιιιιι: έια·ίς!.οΡε!!ι τιιοι·αιτείεί. )νεηε!!ιο 1ο 0Ροικία!ιίαιιο ίσα!. Με :α ινιοι·οννχτιιί είατοὶγίιιοἑοί

Ρίεαι·ιαιιιί, αΙο ιι·εί!!υΒ Ροι!αι! ία!ιίο ιν ΙΧ, Χ ί Χ! ννίαΚιι ο φα ιηΡαι!!ιαι:!ι !ιταὶγ!γ. ΟΡοννία!ιίαιιο αν Ρε

ννιιγο!ι τετιι!οιιοχαο!ι Ραπ: οεο!›γ 6ιια!ιοινπιο, !κίότ)°τι1 ίΡι·ιγ ιιαίοι!!εε!ο)αιγο!ι ιοιααόνν ΡοΒατία!ννα ιε!αι·ιειιίαο!ι

Ρι·πειιοέτιίο οίιτιοέοίαιίεΚίε ί Ισια!) !.ιί!ι!ί)ιια ιν Ρίότο επί; ιιαειιιναίαι. ΝίενναΕΡ!ίνο !ιία!οι·γι:ιτιο ιι!αι·ιοιιία Νότο αν

Μι Ρονι·ίαέοί ι!ο!ι!:ιότιίο ι·οιΡοιιιαύ Μ) τ!α)α, η ιιαείςΡιι)αοε: Ζ!ι·αοεπιίε ι "σου Αιτιίιιίχ Π! ί ι!ιο!τ.!οιπαιιίο

Μαοα!οιιίί Ρποι Βαι·εί!οεα ί!ίτε!ιίοΒο (οίκω: Βία!. )Να!ςΡ Μη!. απ. 29.6 ί ιιαα!.); ναί!!! ι!!ιιεο!είιιία ΠαΙΙόνν ι

Αι.ιίαι·)·ο!.απιί ί!ίι·α!είιιιί, ί @Μι οεία!ιιίο!ι ια!ι·ιιοίε (Μιιιιὶο απ. Ώδ8); !ιίςε!ια ΐί!ίΡα ιιιααοι!οιία!είεΒο οι! Τι·χ!ια!όιν

Ροιιίοείοιια (!ατιιὶε ε!ι·. 29%; ιι·)·Ρι·αινα Α!εκαιι‹!τα ινίο!!ιίοΒο Ρι·ιεαίνν Τι·)!ια!οιιι ί (ίο!;οτιι (ίαιιιὶε Βία. ὅθῖ) α

ιιαα!αΡιιίε Ρι·ιοοίιν ιιδι·γαιιοτιι ί Ροοιιοπι ιν “ω” !ιία!ιιιί!ιι (ΜΜΜ α!:ι·. δίθ); Β)·τε!ιία!γ, ινίεί!είεΒο ίιι·ό!α θα·

Νίνη ννα!αΡίετιία κια Μπι ί έινίο!πιο Ρατισίναιιίο (!αιιιὶο α!.ι·. Εδί!-.?ιδΤ); Επγίαο!ιιε Ρο!ιίοίο Νώε!! .!ιι!ίι.ιεα (Π:

ιαι·α μια: !!ίι·όνν (ίαιιιὶο απ. 5ΒΟ); Βειιιεια!!ια !ει·ό!α !ι·αο!ιίο8ο, α ιι!ιι!ιίειίοα Μιρκα! ΟΜαινίαιια, ιιν!αι!ια τοι

!ε8Ια (!!αιιι!ε ω. δ! δ) Μ.

θ)ιο!ίαα !ιία!ιιιί!ιι, σιντι ω. ιιναιια ιι Νεε!οι·α Βαο!ιίηα, :ο εται·οαΣχίιια ειο!ίαι αινο)ει !!αι·αία!εια (ΗΩά·

κλείσε τών .άιι)·πιστοΐν Βιι·αΙι. Υ!Ι, 523) 1 τιιία8!.επι Και·α!ια ααα )ειίοι·οπι !ία!ιαίαΜοιιι (Ρο!γ!›. ν, !08) ί α!α

Ποπιιπισπ!α Ρο!. ΗΜ. Μπι. Ι. α!)



422 οοικέκιι:κιιι.

ιινκο ιι· ροΙιΙἱὶκ ειακο Κιικικοι:Κο, ειιιοΒόιν οκινιοοιιιιι εἰεκιιο:ι (Βιιι·οκ. Απο. πο!. ΠΙ, και) @οι Σκόινκο πιω]

εοοινοέοικ ιι· οιιοΙο Κιότο] ιννιιιικΚι ιν κι] μοινιοέεἱ ο!ι1ειο ιει·υροινοκο. ΟἰιπιἰοκΚοικιικἰ ἀεὶ ιν Με] ι κιἰε

ιόνν ειοι·οκι·ικνο|ι κἰοὶοΙο κοπο ρο ινιε!εειοι @κι ιιιιιιι·ιεικι ιιἱκοοικἰε ι κι ικἱειεοοννοέοἱκ Ιοοιοοε είε: Οικ

κι" ι 1.ωικοιι·, ο κακο κοινιοέό, ικιιιι·οιι:ι Ιεο!ιιοΚο, »κι κε Με :κκε μπει ιεκιιέ οι" ιν ειιικνοιι καινε!

Κι·οκκι:ιοΙι ρο!εκιοκ οκ κιίο]ύιι· ΡοΙε!κ οκι·όὶκἰοιικ (ι'νε!ερ Κιμ. Με. πιο ι Ιϋϋ); ροκιἱοειοκἰε κι ικρο!κο ι

κιἱεικκιἱ οινεΕοιιοΙοικοκιι, ιικοιιιιιιΙο ροέτιίει, ιιι·ινικικΚονι·ο.

8ιοΒιιΙο οροο1οΙειιιιο Μειοκεεο κο Ιιτ:ιιι5ιν κιικινιέΙοιιοικοκ, ο ιιἱεὶιι εΙοινἱιικεον ινοιεέκιε μιὰ ι Μοι·οιν

ιν οκοΙἰοε Κι·ιικοινιι ι ινικων ικιιὶικἰ. Ρκεκοειεκίο οιιι·οιικε οΕοκο ι.οκι.ικιιιεκιο!ι μπει Νομό" ιν ινιειικ Χ

κοΒοκιιιΙν Πκκικιο Κκ Ινικ Εκ είι·οκοικ ι·εει!ν Ικκκοέοι οιιτιεέοίκκιι!κε] ἱ κιιι:Ιιοννἱοιιε£ινο :Εοικιοκ (Ροι·κι·οοεκ

καει κι. Μ), ιν. Με” ι κἰκιἱ μτπικινινικι: κι ροκ:ικκι 1ιικκκοιοικε, !ἱ‹κιιιἱικιἰε, Νότο ι κοινο κιιειεοο

ινοέοικ ινικικκ ιιεἰΙοιι·κκο, Ιιιοι·κο δικ ίεκικ ιιοοιιορ ι ροκοοιειιε!.ιι·ει κοιιι·, κικικοιικοίε: εΙ.·ιι·οὶν!κε] Κει·εκκ κο

Κι·ικιοιι·:ι, ι ιωικειω κιιΙικοοικοκ κο κκ‹ὶιι·ιέ!οκεΙιἱοΙι κωιιιω 'Γοκἱκι εροεο!ιοικ ροκκιιἱιι Με, ικιικε οικο

Νεοινο κ (ζιεο!ιόιν (ΟΜΕ. Κιν!. Με. 39%, κ Κοινιιινοκ (Μκιὶε Με. 554.) ἱ ικκνοιι $!οινκικ,') ιιι·η·οι·ικν ιε

Μι ιι Ροκικόιν Ιι:ιι·ιι·ν έινιοικιειοιε, ι ιν ιι·ιοΙωιοι κἰὶΗ πκιἰεἰκκιἱει ρι·ιεο!ιονι·ιιΙν εἰε ·ιιιιιε!κοέοι.

') Προιι·ιικιΈ Με πκοκοιιιἰ!ν κοιοκι· τοει·ιε!κ, κ. ικιιιι;, ὶο ιν ιοκιιι·ικ καιι·νπι κοκειιἰο Μοιι·ισκεκκικ, έι·ιι·οι. |Πι·ι·Ιι· :ιι

ινιοικι:ιοικι, κἰκὶο κἰὶειιι·ῇ Ρεκκοκκ, Κου·ο!, ιι:ιιιν:ιιιν @κι ικοοἱοκι Ιοο!ιοΒιιικ ειι·Π ΙοοιιΜκικ. ΙοἐΙἱ ιο Με @οι ρι·οοκι κινΙΒ:ι

ρι·ιοριη·ιι·ιιοι:ι Μο κοκ:ιι.οιι ροέιιιιήειι·, ιιιιο!ι!ινέπιν ιν απο έ!ιικ, ὶο κι :ινοκο ροκοκἰ:ι |οοΜεικο οριει·ννοιιε Ιιικν ριοι·ννοικιο

κοκ Πιιιι:ιιοιιι, ιιιιιι κι; κοκ ΥΝΜο κοειιιιι·. Μόινι ιοὶ ΒοςκικΙ: εοι·ιΙιιικι· κι νοικοιιεειιιιιε οοκιοΕΙικο ιικοκ Ροκκοκικ εκ πω”

οι οι·ικο οκικικιιι οΙοι·οιιιοοι·κκι ιιοκοκκικ. δοκικιοι·εΙι. Π, Η.

  



Ζ νν113ΠΚ1Ν13Α

υ21:1-1σύνν εΑεκ1οιι.

Μ

”Ήιάίπά, πιπἱΜι Ιποι·ϋς|εΜ, τοάεπι δε”, :Μ ευ ροἰυιυἱε τυίε|εω ι!;όεείιμε!|σ. Ο 8:.οιεμό

Μάι 1εθο ἐμἱα ,Μάο σο ιυἰειπμ. Ψσηρἱἰ ‹Ιο Ηπε:1οι·ιι πα φαω Ρο!Ισοπασ·α, οπἱ€‹Μ_μ ΜΜΜ

.Ή7-έ.2, ιι το τοΙσιι .ω ορΖιμία! αιΜιάιιέΜιυ ι·ιωΜεΙι, Μύη|υ|ι ; ο·ο:|:α:«ι σωατω θΜοπιι Ι

!ιι‹ἰοιιά ρο|ταη|ιυα,ιο. ΡΜ”, : Η ωἱεἰσα ρίωτε, ΤΜΙω»ιέιω, ρυιυἱαιἰα ο Μπι ἐε @ί ρσ·.τεε:ἰο

έθ Μ: ρωεδοέοπμπ .Μαϊ ΙσοτύεβΙ:ίοΙι, ό οιἰτυὶαἰ:Μ Μαωπταιία, ευ!ιοΖω:φλτα |ιίτεαασΠερο, Μό

τεἄο @πιω ορέεμισα!. ΙΜ: ἐιπἱστοί @μ υιΜυέαόοοπμ.

ΖοεΙασοέδ ΙΒΜε δα8Με συ 2τ·:.οο!ι Μαριελ. ΡΜ! _|ο αιφιιψοιι·σ, σ:€έσέπωά, ω τύέπμ!ι αιι

808|1. Ρἱσαί :τι @Μι @πισω ε·εεαπ:ιι θ££υπα Ι Σ πει.πηχο Μἱεοεμἰπιυει ζ Μύτε`ςο ππιΠά : Μ·

Μπιαπε·ιπ Ζοσωπε τοεροιυόαιΙα; Με το αασασ!ι ροόπωε;μ|ι ταψί! πέοΜό:·ε :σκέπη έ @ΜΜΕ ευ

Μακ άιίε·ίε. Πα Ιερεεε!;ο τοιραΖτωπία ιιυἱφΜ :α!ατ:.εή το @χω εΙ›ὸῖυ:εε›ι_μπι ορἱεέε ευειΙΙ: Με

σεπείατυοιηχολ τίτι]επιμ ω σάς “τίαΙ€ Ν·ισάς τυεάίπΠ τυμάτιπίιι νντιί!:α, πιππίσε:αυπεΠο ισ ώίσκε

μετοοιυ8Μπ: Ηυπτυποπ2α δετνπαπία: Ιιἰε£ο:·ἰοα.

ές! πω; ιἰο εισο]ς;ιο πυπόιιπέα σ·ιέ!κυρώπτύιυ πιαε2ς_ρηαφυ!ι.· Α) Π:·σ:ήε:2.ε!είερο Ο Κ‹ι.‹η|

πειτε!κέςςο Σ) $2εέπιιυε!!8Μερο; πα|τυπίεσ δ) ιιηρΙιιιιἰα Ι·'ι·ε‹·ΙιΙοιυῳο. θίο.:Ικέ έ Ιδσώμ Ζω ρα_γ

Μάι ροΐοέοι:ε Μιιέφ στα: :κι οιπιιααιἱσ Μι το υιαε:.μ·|ι ρο·εμιοιασιίσιοΙι. Ψ σιΜι‹ΙιΞε £ε.τ2π κα!!

πω; ΩΖὐιιυιἱο :κι σ·οΞΙ:ορίε:πεπι Ι:αεμπο:Μείπο, _|α!το παΜατεεμπ, ιι π άτειιίεήολίφο έ ΜΜΜ!!

εὶεἱεθο :ΜΗ ρορπιωΜ.



ννιουκιΝοι ΠΕΒ ΟΕΒ'ΓΖΙ5ῖ ΒΑΧΟΝΙΟΧΕ.

Α!) ΠΟΜΙΝΑΜ ]Π.ΑΠΤΙΠΠΠΑΜ ΜΒ

ΒΑΤΟΙΠΒ ΠΣΕΠ!

@Η 'Ι'ΕΒ'Ι"Π Π«ΠΡΙΤ ΡΒΖΠ"Α'ΓΙΟ.

Ωποπιι1ώποότυπ τιτἰὶ τοττα·φιο [‹ιοἱοο, ΜΜ

αιωτι υοοεο, υπΙΜο :ιο πιστοο ΜΗ:: πιοείίο οικι

οοτείέ ιἰἱοοοτιἰἱει υατἱιιιι£πτ, οοιί ππίτιο ἰπτπἱπἱε τοπ

εαεσμιο ιἰιιοιιω, [Μ οππο2ιι α·ο·οοπ!ἱε ρτουἱιἰοπ

Μ, οοοιιτιτατ, ἱ£ιι ριιὐΖἱοἱο αο ρτἱυα1ἱο το!πτο

ίτιτοπτέε Μιρα·ία!ο είοοπο, μα! το τα εου·οτιίοοΞ

οικω ερΙοτιάυτοπι 9οιπ:ποστιοπο Ιιι‹·ἱ‹Ιἰοοὶπιαπι

ΜΜΜ ΜΜΜ, Μοτο ὶαοΙἱ£ἰιο πιοάοτατποτι οε£

ποττποοιιο τοοέὶ£πιἰἰπἱο. (Μάο ίτι!ποτίο ττυοΙτί οριιο,

φωτο ιι άὶυοτ·οἱο πωτὶὐιιο όΕυοτ·οο οοοψί2ιιτ, ω

«αυτί ίιτοοπίέ οετωοτιίοςαο οΙιιτἱ£‹ι.!ο ομο!, Μπιτ

ωοτὶοοω οΙουιοτιτίω Μ:: οιιοοέρέα2ιιτ, που: ίπ ου

ποο£τιι ίποίρίετιΙία, οστά πιαίοτ ουποἱ‹!οτο£ιιτ «Ιο

υο£ἰο, ΙιτιτπἱΙἱ!οτ σἰορυοοο.

ΕΧΡΕΙΟΠ.' ΡΜΡΗΑ'.ΠΟ. ΙΝΟΙΡΠΠΐ'Ι.' ΟΑΡΙ'Ι'ΠΠΑ.

4. Ωιιοττιοάο οτοιινἱτ τοκ Μοτο ειιιιιιι ΠἰιιιΪιιΙ

τυπο με! εο τοδοτη.

2. Πο Π:ΗΜ Ρτοΐοοτἱοηο, ο!. ειΠοτο:ιΜπο τοεἱε

ο£ ΗιιΒοηίε ὰιιοἱε, οι τομ Ι.ιιΙΒΜοο.

δ. ()υοτποόο τοκ Πιιοι!ιιηιιττι ΜΗΝ.

4. Οιιοτποάο ΠοΗιιιπ ο‹ὶἰἱτ οτ Μάο δοκοτιἱοιτι

τοτοτειιε οε$.

δ. Οιιοττιο‹ἱο ΗιιΒο οοοιιττΠ το8ἱ ἰυκΙο Πιινίυττι

Ποτ.

θ.

Η.

Η.

Μ.

Μ.

Μ.

Μ.

Π.

Π!.

Ωδ.

Μ.

Πο Πιιάιι!ΐο ΠΠο τοἔἰε, οιιοττιοάο ΙΙει!ἱειιτι

«ΦΠ.

. Πο ΒοττιΜτἰο τοο;ο Ι.‹›τι8οΙ›ειτιΙοτιιτιι.

. Ωυοττιοιὶο τοτε ὸιικἱτ οκοτοΗιπο οοιιττει Βο- .ο

Ιἱιὶονιιτπι.

. Ουοτιιοάο τοκ τοἔἰποιι1 εΠτή εοοἰονὶ£, οτ Πιτ

όι1Π”υε Μοο ττἱετἰε Μάο ιὶἰεοοὸἱτ.

. ΠοΙοΠτοΠε τω; τιιιτπἰἰε τονοτιἰωτ ἰιι δοκο

ιιἱοπι, εοοιπυεφιο απο ΒοτπΜι·ἰιιε ροοεπι το

απο οο οοοιιΕιιτι1ε.

Πο οοτινοιπιι ροριιἰἱ ειριιιὶ ιιτΠοιπ Αιι€ιτειο

παπι ο!. τυἱτοοιιΙο ςυοά ΠΠ οοοτάΚ.

Πο ΠΙἰἰε τοτἐἰε.

Πο ἱτιεἰᾶἰἰε (τυπο ροτονοτιιπτ τοΒἰ. 15

Πο ΑΡΡειτοτυ Ριιεοὶιο!ἰ.

Πο ΠΜ Βοηοτοοιιο τοεἱε ο!. ΡοιιιἰΠοο Γή

Πτυτἰοο.

Πο οοτινοΜιι ροΡιιΠ ομιά ΡτἱἀἰεΙοτἱ ο& Πο

Φπιο οτ ΨὶΙΙιοΙπιο οοιτιἱιἱΒιιε. 20

Πο [ΜΒΜ Πο£Ποτἰοτυττι οιππ Ποτιτ:Μο ιἱιιοε.

Πο οΠεἰτΙἱοτ1ο ΜοΒοπΠοοιι ο! :ιΙΙ.οτο:Μοτιο

Ηοἱτιτἱοἱ οτ Πιιόιι!Π.

. Πο ΒοΒοτΜο τοτἐἰε οοιιεοΒτἱπο.

. Πο Ποἰοοτἱἰε οιιοιιιοάο ἰιιηοΗ ευη!. Μιιόιι!Γο. ε.:

. Πο ΑτπυΙΐο ο!. Π·ιι€ι·ΞΒοε οἱιιε, οτ οιιἰο τοκετ

οἰΙιτε ττιἰεεἰοτιοω ΡοΕΜ ο! οοοἰρἰΦ.

. Πο τομ, οτ φοιτ ιτιιιΜ ιΙοΐοοοι·ιιτπ ο Μο.

Πο οκοτοἰΕιι δοκοτήοο τμιἰ ΜοΒοιπἱοτι1 ΜΗΝ.

Πο ΤΗΜΜοο ο! Πηοπιοτιτιο. 50
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Π!).

Μ.

Π)

το

οι: 38.

Η).

Μ.

25 Η.

Η.

Μι.

Η; 45.

46.

Π.

. Πε ιτὶΒιιο ιΙιιοιιιιιε Ανιιι·οτιιιιι.

49.

.το 50.

δ!.

Οι.

. Πε ΕοΒοτιιιο οι ΠΠοιτιιιιιιιο οι ιιιιοο κω

ΠΠΠΠΠ.

. Πε τεΒιε ιιιιιτοτιιιι ιιι Ποιοιιτιιιτιι.

. Πο ΡοτιιιΠοο Ρτιιιιιιτιοο οι. οοιοτιε ροτιι.ιΠ

οιΙ:ιιο.

. Πιιοτιιοάο τοτε ιιιίοοιο ιιοΒοιιο τονοτιιιιιτ οι

δεικοιιιοπι.

Πε οποιο Ποτιιιιιιτιιιι οι τιεροι.ιιιιι οιιιε.

Ανιιτοει ιιιιιΒιιιιιιιτ Βοιοιιτιιο, τοκ τοτο 0ο

οιιττἰι οιε οιιιιι :Μάτι πιιιιιιι.

. Ποιοιιτιι ι:οΠο τιιιιΒιιι σε μια: ιτιιοιιιιιι.

Ώ.

.ΐιδ.

Πο ρΙοοιιο τοῷο πρωι ()ιτιτιιιττι.

Πο Ρωιιιω Ρτιιιιιιτιοο οι Ποτιτιιιιο οιιοο.

Πο ι.ιωωτο ιιιιι τι μια: ιι·ειιιιε ιιιοοεεειι,

οι. τοκ οιιτιι ροτεοηιιιιιιτ.

”. Ριι€τιιι ιιτιιιό Ηοτοειιιοι.

?ιθ.

Ή.

σωστο ιιτΒιο οπο: ιΠοιιιιτ ιιοτιοει:ιιι·8.

Ι.ιιιιιιιι|ϊιε ριιοοτιι ροειιιιιιι οοιι ιιοτι ἰτιιρο

τω, οι ιΙο πιοτιο ΑττιιιΙΙὶ.

Πιιιιιιι!Γο μια (Ματ, οι τοκ Βιικοιιιιιιιι το

νοτιιιιιτ.

Ηοιιιτιοιιε Νον:ιιιι ιιτιιοιιι ιιιιιιι.

Πιι:ιΠιοτ τοκ Πιιιιιτι οιοιτιοιιιοτ ειιοοιιιιι.

Πο Με ροτιιιΠοιε Πτιιιιιιτιοἰ

()ιιιιιιιοτ Ποτι ει Ποτοτιο οοριιιιιιιιτ.

Ωιιιιἰἰιοτ ΠοιτιοεΒιιτος 80 ιτιι‹ὶιι., οι ι·ι:οςιοτιοιιι

Γτειι·ι τωιωιι.

Πο Βιιτιοεο ιτιιιτιιριιο ιιιιοιιι τοκ ω: Πιο::

τω. οΜιιιιιιι.

Πο Ριιειιει ιιιιωικι ιιιινοτειιε Βιιινοε.

Πο ροι·ιοιιιιε φα ιτιιοτιιιι ιιοι:ιιΙοι·ιιιιι.

Πο Με" ()οτιτ:ιιιι «τω.

Πο ΕτιιιιιιΡιιο τοοιε.

Πο τοοο οι νοτοιιιιιε Ψιοτιιιιιιιιι.

Πο οκοτοἰιιι (μή Ψιοιτιιιιιιιιιτιι ροτιο εξω

ιτι ιιτ!:ο διιιιΙοιοοιιτο.

δ?

58.

Μ).

ΠΠ.

-ι`ι
Ο!ΕΟ

'Η.

.()ιιοττιοιιο οιιριει οει ιιτΕιε Ποοειτοεοεπιιο

τιιτιι.

.Ωιιοτιιοιιο -ιιΝιιε ω! τω; ιΙΙ:ιιιι ιιοροριιιιι

Ιἰοιιοιιι.

. Πο Ποτοιιο ρτοειι|ο.

.Πο διοιιιοιΤο ΙπιτΙ:τιτοτιιιτι το8ε οι ιιιι!ιιο

ιμιι οιιιιι οοοιοιΙ.

.Πο Με:: ουτε Μοτο νιωθει: Βιοτιοειιε

ΕΜΗ:: ω!.

. Πο Πιιιιιιι|Γο οιιιιι ριιιτιιι οοεειι Ρτοριοτ ιι

- τιιιοοε.

Πο ιΜοτιο οιιιιιιιιι ω:: διΒιιιιιιιηιιιω.

Πο Π'ιοιιιιιιιτιο ηιιι Βιικοιιιιιτιι οοοιι!ιε ιτι

Μπι.

ΠιιοπιοιΙο Μο Ποτοιιἱε ειιεοοριιιε .κοινω

τιιιιιιιιιιε.

.Πο ΙιτοιιιΒιι:: τιιιιι: ιιρΡιιτιιοι·ιττιι ιτι τοειι

ιιιοιιιιε.

. Πο ιιιιιτιιιιιιιιο ιιιιροτ:ιιοτιο.

ο. Πο ρτοΓοοιιοτιο εοοιιτιιιιι τοἔἰε ιτι ¦ιειιιιιιιι..

. ΠοΧνιοτιι:ιτιιιο, ηιιοιτιοι;ιο ιιοτιιιιι τοι:οιιιιι·ιι.

Πο Πιιτιιε, τμιοιιιο‹Ιο οιιτιειιιιτιι ροτΓοοιο

ΐιιοιι ειιιιι.

. Ποτε» ρτοιιιοτ ιιιτοιτιοιιιιιιιι οιιιιιειΕΠ'ιοιιιοτι

ΠΠΙΠ.

. Πιιοιιιοιιο Ποτιι ΜΜΜ τω.

. Πο ιιιιοΒιιε τοΒιι!ιε οι Ψἱοιιιιιιιιιο.

. Πο ·ιιοοε Πηοιιιιιτιτιι.

Αοοοριιο οποιο τνιωιωτιι ιιιιρετιιιοτ @οι

Βιοτιιε, εοτἰρεἱι οριτιοιιιιτι ιιι Βιικοτιιιιιιι ποι

τοιιιιιιιι·ι.

. Πο Ιοι;ιιιιε Πτοοοτιιιιι οι οοτιιιιι ΐτειιιιιο.

. Πο Πιιιιιιιιιιιτιο οι διΓτιιιο.

. Πο Ροτ:ιιιο Ποιιειιιιιιιτιοτιο!ιαιιιο οι οοτιιιιι

ἰτιιροτιιιοτἰΒιιε.

Πο ιι:ιιιιιιιιι τιιιιιτο ιιιιροτιιιοτιε οι οΒιιιι ο

ριοοοροτιιιτι Βοτιιιιιιτιιι οι ΠίιΙΙιεΙιιιι.
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πι. !)ε ι·ενοτειοιιε ιπιροτειιοι·ιε ει!) ΙΙειιιιι οι άι:

οιιιω οιιιε.

πι. Ωιιισιτιοι!ο ροριιιιιε μπι μπει ειε8ιι ιιιιιιιιι

οιιιε ιιι ρι·ιιιοιροιιι.

ΒΧΡΕΙΟΝ”ΝΤ θΑΡΙΤΠΕΑ.

1Νοιυπ 1.11ΒΕΕ Π!.

ι. Ροει ωωοεευπι £‹1ι‹ικ τοΒιιιιι: οι·ιιιιοπι ιι

ιιιοι·ειιι ιιιιιιει·ιιιιπι Επιιιειιιόιι Με ιιι ιιιιιοιιιιι π

ιιιιιιι ευιιπι Βιιιόιιιιιιιιι, ιιιοιοςιιε Μειιιιιιειιιο

οι·ειινιι οιιπι ι·εΒειιι ροει εο. ιΡεο ειιιωπι ισιιιιι·

ΜΒΜ: εαπ ιιιιοιεεοειιε, εεωιιιε που ιιιιιιοιιε ιππι

ριιιιε φωτ: εοιιοοιιιι ιιιιιιοε.

?. Πει: νοι·ο ιτι (ΜΜΜ ρι·οίιυιεοοιιε εκροτιι

ιιοιιοιιι, οοιιι:ιο ειριιά Βιιιιιιιτει:ιιιιι ιιι·Ιιετιι εκει·

οιιιι, ιυετιιι:ιι ιιιιι·ιιι·ο ι·οΒιιιιιτι Κιιι·οΙι, νιιιτιιοπιιι

(Με οιιιιεει ιιιιιιι·ιω @Με ειιι Ηιιιιιιοινιοι. ()ιιο

ειιιιιιιο Ηυεο, ιιιιεεει ΙεΒιιιιοιιο, Μπιτ μι· ριιι;ι·ιε

ειιι ειιιιιιιιιιιι, ηιιι ιιιιιι οιιιιι Ρωιιι Ποιο ι·εειςιιε

ρι·οιιι·ιο τεριιΒιιιιιιιΙο, τιιιι:ιι ιιιιιιιι ειιιι εεεοι σο

ρι:ι επιιιοι·ιιιιι, ιιιιιιιιι:ιιιι ιιειαετιιιε τοκ ιιιιιιιςιι:ιιπι

νιιιιεεοι; Μάιτςιιο οοιιτειιιριιιιιι, νιιιιο ιιιιιιιιιι:

φαι ευρω· Βιικοιιοε ιοςιιοιιιιο, ηιιιιι ιιιΙιεΙΙοε

εεεειιι, οι :μια ειωιε Ροεεει ιιιιει ροιιιοτιο Μιο

ι·ιιπι δεικοιιιοοι·ιιιιι εοριεπι οιιεοι·ιιοι·ο. .ω φαι

τοκ ιιιιιιοειιιιι ειιι.ιε ιωι1ιι ι·οεροιιειιιιι: ειιιινοι·ο

ΐοι·ο ιιιιιιιιυι** ιιιιιιιιιιιιιιιιοπι ριιιοοι·ιιιτι οι: ου!

πιιε οοιποκιοι·ιιιιι, ειιιοε οι ρι·π:εοιιιιιτι ομπ

ιει·ετ, ςιι:ιιιι.ιιιιι πω: ιΡεο ιιοο μια· ειιιιε ιιιτι

ειιι:ιπι νιάει·ιτ. Η ι·ει·ει·ει οιιιιι σεεει ιιιι.ιΒιιιιε

νειιιιε οκοτοιιιιε, ιι·ιΒιιιι.·ι εοι!ιοοι ιιιιιιι·ιιπι ωμ

ιιιιιιι, ποπ ΟΠ ιιινειιιιιιι, ηιιι ιιιιιιιειιιοιιι που

ιιιοι·ειιιι· ωΒιιιιιοιιιο, πιει ι·ιιι·ιεειιιιιιε ειιιιετιιιο.

()οι·ιιιε ιιιιωιιι ιιιοιιιιι ιιε :ιάνειιιιι ι·οΒιε Ηιι8:ι, ιι

πιοι·ε ςιιοςιιο ροι·ιετι·ιιιιε, τιιιιιιειιι Ηιιιι.ιιοινιοιιιιι.

“ΜΒΜ πιιιιι.ιωάιιιεω ριΙιεοι·ιιιιι ι”ωιιιιιοι·ιιιιι7

@ασε οι ρι·ωσειιιιιιι·ι οροι·ωι·ετ, ειιιιι.ιιτιιιιι :πιο η”

πω: μια· ιιιιιιε ιιιιηιιειτιι παω. Ετ τιποτα σπιτι

εεεοΕ ιτιιι8·ιιιιι: »Μάο εκει·οιτιιε, τι·ιΒιιι$ιι. εοιΙιτ:ει:

άιιυ.ι·ιιιιι Ιεδιοιιιιιιι, ίσο ποπ θα ιιινειι1:ιιε, «ω

ίωιιιιιο πιοιι ιι€ει·ετιιι· ΙιιιΙεο. (Α.)

**Φυ.ιιιιιιιι ιιιιιι€ιτιιάιιιεπι χιιΙΙοοι·ιιιτι ίωτιιιιοτιιιιι,

@σε οι ρτωεοιιωι·ι οροι·τω·ετ, ηιιιι.ιιτε.ιιι :πιο ιρω

που: ΙΜΟ» ειιιιει ιιιιιτιιιιι.ιιι νιάει·ιι:. Ετ ι·ι:νετα που:

εεεοι: ι1ιεθ·ιιιιε νιιιιιο εκοτειιτι1ε, £τι8ἰπω. ωιιωι

όι1ιπι1ιιι ΙεΒιοιιιιιιι, πω: επ ιιινοιπιιε, «μι ίκιειιιπο

που ιιι:οτειιιι· ριΠεο, πιει (ΐοι·ικιιιε ειΒιιικ, πιο

Πιο

σετ ω ειηιιειιιε πιο οι:.ιι·ιιι-ι, ει. [Μο πιοιιιε οικοπ

ιιιιιιο Βονο, απ:: ΜΒΜ ειιιιι εεςιισ.οιιιιιε.

ει”, που οοιιοθεειιε. Ηιιιιιε ριι.ιι·ιι-ι ειναι: Βονο

θι·ικαιε ΙΜει·ε.ε εστω Οιιοιιι·ιι.άο τεί;ε Ιο8ειιιιο

ίειοτιιε ω Ωω”, οι: Μια οιι1εάεπι πιοιιιιιιιε ενω

σει, πι ω" Πω», οικιιιι νιιιι:ιιτο απ: ιιιιριεπιτιιι.

ροτιοι·. θεά οι ιΡω ιιεροε επι ιινωιιιι, ηιιι οι

ιιιι1ιω ίο.ι:τιιε απ!! ιτιοιιιισιιιιιι οι: Ρι·ιιιιι1ε οιιιιιιιιπι

πρωι Νοι·ειιιι ()οι·Ιιειαπι ι·οοδιιΙειι·ιτει· οιοοι:ιιιι θα

ιη Ρει€.ι·οιιι. Ωιιι ε:ιιιιι σπαει ειό.ιιιιι·ιιιιάω εει.ιιετιιιι

Με, ω] ειιε·ιιιοιιτιιιιι νιι·τιιι:ι1ι1ι ειιιιιι·ιιπι Βοαιωηιιο

ιιιετιιοτικ: Βιικοιιιω Ρτεοιοειιιτι ιιιωιιι Ηιοεειιιι·ιιιιι,

ι·ειιτιιιιιι.ε νιάειιοοπ Ρι·οτιοει ιτιειτιιι·ιε ναι. (2. δ.)

Πιπιιεειιε ιΒιιιιι· ΗΙιιιιιοννιοιιε Με οοοιιι·ι·ιι, ιιιιι

Βιιιιιηιιο οιιιιι εοοιιε ωωωιωι ιΠιιιε.

δ. Νικ ειιιιοιτι απο Μπι;" ι.ιιιΒάιιιιιιπι :ι

ω, εειιτιςιιο ειι·ιτιιε ιι;ιτιρωινιι, Μο Ρειιιιειιιε

Ρει·τοκιι, Ηιι$οιιειιιςιιε ιιιι οιιεειιιιι, πιοιτιοι·ιιιιτι

ςυοςιιε Πγοιιιειι ιιιιιι·τιι·ιε ιιιΒιιο ιιοιιοι·σ.ιιιε νο

πωπω, σε!. Βιιοιιιε ιιιι:ιο εκοτοιιιιε οοιιιι·ει ιιι·

ιιΕπι Βοιιιοιιεοιιιι, ιιιιι ετσι ιιεροε Ηιι8οιιιε οστι

ω Με ιιιεςιιε οπιιιε ειιΒιιοΒιιι.ιιε οΡιεοοριιει, Ιο

ειι:ιιιιο ροιιιιίιω ιιτιιιιιο ειιρει·ειιιο. ΑΜΒ επι

ω" ιιι·ιιοιτι οιιιιιοιιε, ιιιιιιειο οοιιετιιιιιιιπι εκ

μια εειοοι·ιιοωιιι, ιοΒιι.ιπιιιιιι εοοιεειειε εειιιςιιε

ρι·ορι·ιω ι·οετιωειιιι.

Α!. Εκιιιειο, οοΙιεοτει οκ οιιιιιι οιιοι·οιιιι εισ

'ΙΟ

Η

20

Μ)

35
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οιοι·ιιιπ πιιΙἰιιιιιι πιειπιι, Βοιιιιιπ Π:ιποι·πιπ ιιι·οοιπ

ιιόιιι, εοά ιιιιιιωιωιω Ιοοοι·ιιπι, ειοροι·ιοι·ιοπο

πιοιπο ιποι·ιιοπιο, ριιιεει οοε οι.ιιόοιπ ιπιιοπιι

ροι·οιιοειι; ιποοιιιιπι οιιοι·οιιιι, ιπΐοοιο ποιόοιιο,

ε ροει “Η ιποποοε διικοπιειπι ι·οοι·οοοιιε οει, οι·

Βιοιιο Βοιποπεο παμε Ι..ιιΒιιιιπο οιιιπ ιτωιοπο

ειι·πιιε οιιριιε ΗΙιιι.οιποο κει οοποοειειο.

Μ, δ. ΗιιΒιι πικαπ οκροι·ιιιε Ροιοπιιιιπι ι·οΒιε

νιι·ιιιιοπιοιιο δωιοπιιπι, ποπ ριιεειιε οει ιι!

ωιι·:ι τοι·τπιποο εποε ιιωιιιιιω ιπιι·ειι·ο, εοιΙ πει·

οξιοπι.ι ιπ οιιπιιοπι οκροοιιιοποπι ιιππο εοιιιιοπιι,

οοοιιι·ι·ιι @και Πιινιιιπι οιιι όιοιτιιι· Οπου, ιπππιιε

πεσει, ιιικι:ιςιιο ιιπροι·ιιιπι @ο οιιοΕιιιπ Μπι,

ιιιι!ιετιιιο ρι·οιπι!ο ροι·ιπειπειι.

Β δ. ΜΒΜ :ιιιιοιπ τοκ ΓιΙιιιιπ ειιιιιπ ΕιιιιιιιΠιιπι

νιι·ιιιπ ΐοοιιιιπ, ιιοιιιι οι οοπιιιι,ιοπι ιιιι·ιιιιι πι:

ποοιιι1ειιο οιιιι·ιιπι, οποιο Ηοι·ιιπειιιπι Μπι, πο

ιπίπο ΙτΙππι. ()ιπιπι οιιιπ ποοοριεεοι, πι Ιιι·ονι

οσοι πω: οικω· ιποι·πιιι·, ι:ιππ όποιου οιππι οι

20 ροεοοεειοιιο ι·οΙιοιιι. ΑοοοΡω ειιιιοπι Ροιοεπιιο,

ειπιιπιιιπ ιιπποιιιΙΙιιιπ, οιιοιπ ιπ οποιο Βιοπειι,

ποπ, οι·ιπιπιιπιοιιε ιπιιιιοιιι πι “ΜΜΜ ιιιιοοιιο,

ει!ιοιι:ιπιιε ΠΠ πιο” οιιριιε οι οπο οιιιιιοοιιι

ιι·ιιόπιε, ἰρεο ιοι·οι·ιιιιιι· ιπ Ρι·ιιποιοιπ.

25 Τ. Εο ιοιπροτο ιιιιιιι·Ροιο ιιπροι·ιο, ι·οοπιινιτ

ἰπ Εοπιέοοειι·οιπ ιιοπιο Γοι·ιιε οι ειν:ιι··ιιο, οι οιπ

' οιππειπ ιιιοι.ιιιιιιπ ροοιιππι νοιιιΙοι·οι, Βοι·πιιιι

πι.ιο. νοι·ιιιιιι πιιιοιπ ειπΒιιΙιιι·ιιι ρι·ιιιιοπιιιιο το

Βιιιιο νιιιιιιοπι, ιι Ηιιι€ποινιοο πιει: ι·οιιοιιο,

50 ίπ ιπιιΙιιε οιππ πΠΙικιι, οπο ιιιπά ιὶοοιιει ειπω

ι|οι·ιε οιιιιιιοχιιοι·οι, νο! οοι·ιο οοιιοιιι·πι·οτ.

8. Πιο ιοιπροι·ο τοκ ρι·οΠοιεοπιιι· ἰπ πιι!ιι.ιιιιπ

οοπιιιι ΒοιιιΙ:ινιιιπ ι·οΒεπι') Βιιοπιιοι·ιιιπ, οι οιππ

') (ΜΜΜ ιιινιιΒι έτι ποιοι· :οιιιιι: ΒοΙοεΙιιιν:ι οιο

ειιιο$ο Βιι·όιοιιι, Μι $επι0 @Η ι Ποι!οιιι·ιΙ πω! ι·ο!ιιοιπ

980. Ροιόνι·πιιι: Ποϋποι· ιὶο Ηιιι!ιο Π! πι. Μθ-ΜΒ.

οιιριοπιΙο οοεοι ιιι·οο @οι πιιιιοπριιοπιιιι· Νονιι,ι)

ιπ ιιιι:ι ι:Ιππειιε οποιοοοπιιιι· Βοιιι!ονι πω, Ριπ

ποιοι τα οοιιει!ιο (ΜΜΜ ρι·α·ιιιιιπ, πο @πιο

ιπ ι·ιιριοπιιιε ποειιιιιιπ ερο!ιιε ει!ιοιιοι! Ροι·ιοιι!ι.ιπι

ιποιιιοι·οι. ΟοπειιΙοι·ιιιπ ιιιιιιιιο πωπω @ο οι:

ιππιιπιοι·ιι ιπιιΙιιιιιιΙιπο οιιοι·οπιιε, ΒοΙΜιιν ιιι·οο

εει·οοεπε, ιπ:ιΙιιιι. Μαι: πιιιιοειιιιι οιιΙιιοι, οποιο

ιιΙτιπιιιιπ ροι·πιοιοιπ ω, πιο οιεπιειιιιο ιιι.:ιπο,

οι πομπο ιιιιόἰοπε τοεοοποποπο ιοάιΙοπε, νο

πιιιιπ πιποοιπ ρι·οιπει·ιιιι. Μάο ρΙοπιι νιοιοι·ιιι

Βιοι·ιοιιιιε Πιοιιιε τοπ, διικοπιιιιπ ι·οει·οοιιιιι·.

θ. Πιιιιιοπο οιιιπ πι” ρι·ιοΓπωο ι·οΒιπιο ποπ ιιει

Μετα, ειιπιιΙειτο Μποι·ο Βοιπιιιπ ρι·οίιοπιοι οπι

ω. Πιιιποπο ἰπ Ι.οπεοοιιτοιοιπ νοπιιιπι οιιοοι,

ειιιι·οιε πιιιποι·ιοιιε :ιιποι·οιπ ι·οΒιιιιο επιροι· εε ιικο

οιιι·ο ΙοιπΡι.ιιιιι. οπο ΒιΙοΙἱιει· εκροι·ιο, ιπ οοπ

ιιιέςιιιιπ Μή οιιπι 8οοιιινιι., οιιππιιιο επ ιιιιἱιοπι Ρο

πω, οπο: οει: εοιιοε ΜΒΜ, οΜ.ιπιπι. ()ιιοἀ

οιππ ι·ιάιοεοι οπο, οιι.ιο Ι.ιιιιΙιιΙΐιιο, τι·ιιιιπι ιι ιο

Βο ιιιοοοιιοιι, Ρι·οΐοοιιιεςιιο ἱπ δωιοπιιιιιπ, :ιδι

ιιιιπιπιιιιι ιποι·πιιιε ω ιο Ιο‹:ο οοπει!ιιιι ΓιιποεΙο

Βιι!ιινοΙοιιιπ.

40. Ποπ νοι·ο ιπ Μπα ι:οΙοοι·πιιε @και οπι

επιποεπιπιιπ ι·οΒιιιοπι πιιριιιιι, οι·οποιοοιιιιι· πιο

οιιιπ πονἰ ιπιπιπποπιι οιιιι·ιι.πο, ιιοιιιι·πει οποιο

πιιιιπ ριιιιοπιι ιπ Βιιιιοπιιι, Ιεπιιιιιιιπ ριιιι·ιω ιππ

επιιιποιιο ει·ιιιιιιπι οοπίοι·οπει. Ροι·οιπιειιο οπο

ιιιιο τα Βοι·πιιιιι·ιιιε ο ΟοπτπιΙο πω, επι Ρεο

') πιο ιιοι·:ι, ιι·οιΙΙιιε οι·ρΙοιπιι Οιιοπο π· Ποπ. Βοἰ

οι: ΧΧιιιιι πι. ΜΒ., Νίοιιποιιι·ο, ιιιιιιιιιιιΙοιη ειο ιιι!ιο!ιγ

Με! ιιιοΠ

ΝιιιιιπΙιιιιι8 ιπἱιιειο νι· ΕιοοΙπιο!ι, πιι πω" Ποιοι”

πιώ @οπο ι ρι·ιοοιιιιοέιΐ Ρι·ιιΒι οιοειιἰει.

"Μια ιἰο ΕΙΙη·, πιι ινιιοΙιύο οι! πιο ι ποιι·ἰο πι;

πιο Νιοιππιιι·8 οηΙἱ Νἱπιοιιιιιὅ, ει ιν τ. Ή'ιόδ ριειιπο

ιο ινειιιποιιτοο; πο ριιοὰιπἰοέοἰι.ι ιεΒο, ινιιοποιπ Βο

Ιιεἰπι ροοριο:ιΙ πιοΒιι)·έ οιω ιιιιιοιιιιιπο ιΠιι Ηιιοπιοι·ιι

έ. Επιοι·ιιπιι ι!πιιι ιο !ἱροιι.
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το σιιπι Ρι·πισιάιο ιιιιιιτ:ιι·ι ι·οιιστ:ι σι·:ιτ σιιετοιιι

στιιι:ι, ι·σθσιιι ειιοεσσιιτιισ σετ ιιι θσι·ιιιοπιειπι,

ριισσπι σιιπι σο ιιιστιιι·ιιε, στ οιιπιιιιιιε φωσ ιπι

Ρσι·:ινιεεστ οιιτσιιιρσι·:ιτιιι·ιιε. ω ι·στςιω ιιι·ιιι

ορρι·οριτιοποπτι, οσσιιι·ιιτιιι· πιιιιιιι·ιο :ιιι ιιιιισ ιι

‹ιιισιιιιισ στ Ρτα:ισστιε ριιι:ιτιιιοι·ιιπιφισ Ρι·ιπιοι·ι

οπο, στ ι·σΒιιιιτσιι επεσσρτιιε, ιιιιστιιε ιιι ιιι·ιισπι,

ιιισειιε σετ ιιι ιιοοριτιο ειιιι ριιι·ιιτο ιιιιιιισι·σ. Ήσ

οιισ στιιιιι ιιισισπι τοπιο ιιιτι·τι “σε (Με τ-ι‹ιθω

Ρι·οιιισι·ιιιτ. Ωιιοιι εισπισ ισι·σπε (ιοιιι·ειιιιιε, οπι

σπιτι ιιιιιιιικσπιτ, ιιιιιιιιιοιισ σιιιιι σο εσιιτισιιε τι

Με @ο ι.ιιι‹ιιιιτ`ιιε, ειιορσστιιπι ειιρσι· ιιτισ σιιιιειι

Ησιιιι·ισιιτιι, ι”ι·ιιτι·σιιι ι·σσιε, ιιιιιισπτσε, @τι :ιιι

τιςιιτι ετιπιιιιιιτιιπι ιιινιιιιο, οσι·ιτιινσι·ιιπτ σιιιιι.

ιισιιιι·ισιιε ειιιτσπι εσισιισ :ι‹ιοισεσσιιτσιιι ιιιιιτσι·ιιιε

ιισετιτιιτιιπι ειιιιι·ιιτέιιο, οοιιτσπιρτιιι οαιριτ σπιτι

ιιιιιισι·σ,: ιιι τοιιτιιιιι ιιτ :ι σοπνισιιε σι πιιοπιισ ποπ

Ρωσσια. ιιιτσι·στι τσκ ι·σεσπι :ιιιοπιτιιι·, ιιι επι

τιιιπισιισ ι·σΒιε :ισ ι·σΒιιιπι επεσσρτοε, ‹ισιιιτιοπιε

ειροποιοιισιτι πο, τωσ.ισιισοιισ εροπτειιισι πισω

ιοσιιιιιφισ σουτ! ιιι·ιισπι Αιι€πετειπτιπι ιισειΒιιιιιισ.

Μ. ΠΜ συπι σοπνσπτιιε ιισι·στ, Βσι·ιιιιιιι·ιιιε

ιπ:ιιιιισ επ επι Αιιιιιιισι·ιιτι ειπε πιοπιιιιιε ιπριισιιιιο,

Ποστ οιιπι Ηιι€οπστπ τιιπισιισ ι·σἔι επιπισι·στιιι·,

τοπιο τιιπισιι ι·στιονστσι ιι‹ισ οοι·επιι οιιιιιι σπσι·σιτιι

τοιιιιιιιιτιιι ι·σσιε ει: σιιπι ιιιιο ειιιιιιιΒιινιτ. Ετ ιτο

ιιιιιιιεεπει, ιιι ιτειιιιιιιι ι·σιτιστινιτ σιιπι @πιο στ μι

σσ. οι πιιι·εσ ιπσεπιτιιόιπισ κι” Βι·:ιιιιιιιιιε το

ιιιτι·ιι :ισ τσιιιΡσετιιτσ ττιι·Βιιισιιτ:ι πιο σωΙο ιειστιιε,

ιιι€σιιε ιιιιι·οσιιιιιπι ιιιιιιτισ νιεσπτιιιιισ ρι·ισιιιιιτ.

Π. Με σποτ :ιιιτσπι Μπι πιει σκ σσι·σιιισειιτιτι

ι·σΒιπει ρι·ιπιοπσπιτιιε Πσιιιι·ισιιε, εσσιιιιιιιιε

Βι·ιπι, τσι·τιιιε μιτσι·ιιι ιιοπιιιιιε ιιιειισετ.=ιτσ όσ

ειΒιιιιτιιε, (πιστη Μπι Ροετ Ρειτι·σπι πιοπιιιιιιπι

τισ ιιιιρσι·ειτοι·στιι ιιιιινσι·ειιει ερσι·ιιτ οπο; ιιιιιιπι

οιιοπιισ επιιστεσ πισιττισ σιιιε νοσειιιιιιο ιιιει€ιιι

τιιιτι, «ισ οπο ποπ ρισσετιιιιιιιιιιει οποιο τιιωισ,
ι

σιιπι σιιιε σιιιι·ιτειε ρι·ισσσιι:ιτ οιιιιισ οποσ ιιισσι·σ

:πιτ 8σι·ιιισι·σ νιιισπιιισ.

Μ. Ειιιιτινσιιο τσκ σιιιιι ι·σΒιοιισσ Ρι·σιτισοι·ποι

ιιι·ιισεοιισ σιι·σιιιι·στ, :ιιιιιιι·ιτ, ποιο σι ιιισιόιισ

ριιι·ιιιισιιτιιι· ο ιιιιο πσιισι·οοιισ ; φι:ιρι·ορτσι· επιπ

πιιιιι ιιοπτιισκ ι·σνοσειτοε, ιιιιι ειιιετσι·ιοι·σπι στ”

ιιιοι·σ εοιιτο σπιτι ιιστσιπιτισ στ οοιιτ:ιι·ιισ :πιω

Ρ:ιεσιιιι οποι.ιοτ, ειιεσσριτ ι·σ€σπι Μοποπτισε, οι

σι σιιουσιιιιοιιι πιιιιιετπιπε. Νσιὶιιι‹ιιι σοιισιιιιι

Μαιο, ο ιιιιο σςσιιστοπιισ ιιιιιιπωινσι·ειι; Ριπ

Βιιιιιιι ιοσιιπι σι·ιιιιιιιισ σπιτι σοιισιιιο Ροιιτιιισιε

ρστιιιιτ στ ιιιρστι·ειτιτ. @ιιι Ποστ εσσιστιε πιιιιιι

ισετσ :ιι€ιισι·σιιτιιι=, Ροι·ιιιτ τσιπιστι τσκ σοι·ιιιιι

εσιιτσιιτιιε ιιι οπιιιιιιιιε ιοσοι·ιιπι τ.σιιιΡοι·ιιιιισιισ

ιιιιτςιιστιο.

Μ. Ετ σιιιιι ειρριπ:ιτιισ ρειεσιιιιιιε ποσο Μισο::

ιισι·ι οροι·ισι·στ, σοπιρσι·ιτ, ‹ιιιιιι ιιισιιιι ειιοι ‹ιι

σιιιιιπι ιιιι μιι·:ιτιιιιι σεεστ;') ιιιιιτσι·ιιιε @πιο

στ οτιισιιε ιισσσιιτσι· σιιι·:ιτιιι·, ι·σέ.;σιιιςιισ πιισιιι ιιι

ιιι·ειιισιιι Εισιισ ιισι·‹ιιιιιτ, ιιι ροττιιι πιο8·πιτισσ ι·σ

σσριτ.

Μ. Ντιπι σοιιτοι·τιιτιιε ιιιιιισοι·ιιιτι Βσιιτιεςιισ

ρι·ορι·ισσ Ρι·ισεστιτι:ι, ιι·ι·ιτιιπι ι”σσιτ ρτιστιιιιι, φωτ!

σο:ιστιιε ιιιιι·σ σοιιισσειιε σετ; Μιστιιιιιοιισ τεστ

Π)

κι

20

τιιιο πσιισι·οοιισ, ειιιστοι·σε εσσισι·ισ Ριιιιισιι- σε

‹ιοε Μπαμ. ιιιιτ σσι·τσ εσ ιιοετσε ριιιιιι

σοε ιιοσεσ. Ρειστιε ρι·ιετιιιιε ποπτιτ”σκ ιιι

τσι·σσεειτ, τσιπισιιιιιιι Με στ σοιισοι·ιιιω σοπ

ειιιτοι·ιιε; οι› ιιι ι·σπι ιιτσι18ρσστιιε, σιιιισιο

ι·σειιιιι›ιιε σοιισιιιιιι·ιισοπσ οπιιιιπιο‹ιιε φωτιστι

ιιιιε. [το σο ποστ-τσιπ σι·ι›ιτιιιιιιιιιι· ιισοιιτιοιιοπι

:ιιιτιιιιιι τσπισι·σ ιιιάισιιι·σ; σαι (μισά πο σο Ριο

ιιτιιιιιιε, σπιτι ιιιιιπποε σι·ιιτ ιιι οι·οτιοπο ‹Ιισ πο

στιισιισ, ιιιιισιιιιε σισπιοσιιιιιι·ιιπι ιιιι€ιτπιτσ, Ρισε

') ιν τσιπ ιιιιοισσιι πιιισέγ ιιιιιρσιιιιό: φωτο απο ιιι

δοκοπισιιι ρσι·ι·σκιεεστ; μι. Βορσιιι. πω”. ρω! τ. Θ”.

Η)



ΒΖΠΕΠΟΨ ειιεκιειι. Με

ειριιιιε τετΙιο ρτιεοιοιιιιοπιε, ποπ εΠει·ε ιΠ8ιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιιε; εωιετιιιτι οι: :ιοοιιεειΠε οιιιιειε ιιιιι Πι

ιΠε:ιι Ποτπιπιιε εε!.

ω. Ειιτιιιπ τετιιιιι ιιιιιπ ΠΠ Ππιε ιιοπ Πετει.,

δ ιιπίνετε:ιΙιε ροριιΠ οοπνειιιιιε εεεε ιιι!ιειιιτ εριιὸ

νΠΠιιιι ειπε ιΠεΠιιτ ΡτιάεεΙετι, ειιρετ Με ειιιιειε

ιΙιεειιΠειιιιιιιπ. ΠΜ ειιπι Π·ειιετ τεΒιε Ηειιιτιοιιε

:ιόεεεει, ιτιιιΠειε ει: 8τεινεε ο:ιιιεειε ειιπιιπο ροπ

ΠΠει οιιιειεΠει; Ρτομετειιφιε τεΒιε ιοΠιιεςιιε

10 ρειιε ειιετειιιιε οΗ”επειιιιι ιιιειιττιι, ιιιιιπ ειιιτι

ροπἰΠιε ειιΙρεΙιιΙειιι εκ ΠΠιιε ιΙἱεΠε οεπεετεπΙ.

Ρτιικετε:ι τω; εενετιοτειιι ειιιιιπιιιτι θετεπε εκ

τεεεπΠ ἱπἰιιτἱει, ειπιπεπΠεειιποε τω” ει: πω

ιιιιοιιιΠιιιι εποε οι Πι Βιετιειιιιεο ΠεΠο ΠειεΙεε,

15 Με ΕτσιιΠΙοε ειιιΠο Πειιιιοπιινιι, ιΠιιιι εεειιεειΠ

τεΠοιιετιι τετιάετειιι, πεε εε ριιτΒιιτε ειιίΠεε

τειιι, Πι ετιιπι. ΤιιιιτιιιΒι €επετε, ΡοιεειιιΠε οτε:

ίεειοτιεε, Πιιοιιτιιιε ει νδΠΙιετιειιιιιιε ποτιιιιιε. Ηοο

Πιοω τιιιιΙΠ εοοΙετιιιτι οοπεεΠ εειΠε ρει·ιεττιιι.

20 8οιιι€ει εοπΠοπε, τιιιιΠΠιιιΠιιο ιΠπιιεεει, εεεε τει:

Πι οτιειιιεΙεε ρειτιοε εοτιιιιΙιτ.

Π. ΙιοΠιετιι ειιιτειιι, ειιιιι τεεετιι τω Ποπ

τειιιο εεπειεεεπι οι"Γεπειιτπ, οιιιιι Μπι οΠιιι εἰ

ιπΓεεΠ εεεεπι, εε ιιιιοιΙ ιιιιοειι.ιιιτι ειιρετ εεε εά

25 ιιιιπιειτιιτει ιρειε ιπνιΠε, εποε εοπττιι ειιιιι ειι

τιιιιπι. ΠΙε νετο ιπρετιεττΠιιε, Ιεοιιιπιιιτι εκε

τεπε επιιιιιιττι, ειεπει ειΒιιιε εοπιτειτιει ιπνειΠΕ,

ει. ιπετειΠΠἰΙειιι ιιιιιΙτιιιιόιπετιι εκ εἱε Ρτορτιιι

ιιιειιιιι Γεω, ιιιιιπ ειιπΒιιιπε ειιιιοι, ιιιιειτι ιπ πτω

:ο Πο ειτπιειι, ()οιιτειιΠ @μια ΕνιιττιιιτιΠ ΠΠι, ιιι

ΐετε εωνιεεἰιιιιι ιιειιετεΠιτ. Ποοιιε ΠΠ ΐοι·Πεειιιιο

ειιΠρεάΠειιιε ίοτΠιιιιι πιιΙΠιιιιι ιιιιιπιι, εάνετεο

ειιετεΠιιι οιιιπ ιιονιιε εετιιρετ ιιοιΠιιιτ, ε ιπετιάιο

ιιεςιιε ἰπ νεερετιιιιι Ρτο1τεΙιιιιιτ ΠεΙΙΙιιιιι; ιιοοτε

35 ρτοεΙιιιιιι άιεεοΙνιιιιτ, ιιιιΠιιε νιοιοτιει Πειειιιτ.

Μ. Πεκ ιιιι€ειτι ειτο:ι ΚιιΙεπιΠιε ΙιιΠι :ποιο

ειιετεΠιι, ετιπιε ΠΠιιιιι 8επετιιιιιιιιιε ςιιεετετε

ΠοπιιιιιαΜ τω. Η”. τω. Ι.

ιεπιριενιι; οΙινιιιε ριιτΠε ειάνετεω ιιιι€ ει·ιιιιε εε

ριι επι Πι ιΙε‹ΠΠοτιοτπ εοοετιιι, οιιοιιεςιιε Μοεοπ

Πειττι Ρει·νειιιτει, οιιειιπ πω. οιιιπ ει:ετεΠιι ιπ

Με, ριιιτειιιιιιιε, Πισω ιπιεετειΠιιιιιε, ειττιιειΕιιιι

ειιΡεετεινιι. ΠΠ ΡΠιε ιιιιειιιι ειιιΠε οι οιιιτιι εεΠιιιιι

ωιε :ιεετιιιιιε ΠεΠιιιπ ειιεριιιιιι; τπιιΠεε τπεειιιιιπε

ιπιιτιε ιιιιιιιοιεε εεο :Πι ιιτΙ:ιτιπιε άεειτιιοι.εε νε! ιπ

εεπειιε; ετεΠι·εε ειπε ροτΙειε ριι€πιε, απο ΐοτἱτι

εεειιε εΠιΠοπεε Έπεσε. Οιιποιειπιιο επιπι τεε Με

νετειε νετἰενετε, Μπι οοιιιιπειιοτειιι τεεπι ίο

θΠεΠΠο

“εφε οιιπι εειιε8ιπαι ι”ετττιε εΠεε ειιεεόετει,

τιε, ιπιιιε ειιεεεεεοτετιι ιιιειιιειιιιπι..

εεττιιο Μ ιιε ρεεε; ιιιιιιε Πειιιε εει οΙιεεε ιπ ιιτ

Πειπ οοπεοΙιτιπιιε τεΒιε ΕοΙιετιιιιιε, οπο ΙιΙιετιι

νιε ειιιΙΠιετ ριιιετει ιπ εειειτε ετιπιειι ιιιιτΒεπι:Π,

ιιο ρεεε τιισμιε οοπεοτοιε ιτειει:ιτιοι. πιω ειιιτι

θεπετο οιιειι·ιι ιιι€τεεει, τεΒιιΙΠιιιε νεεΠΒιιε οτε

ειεττιιιπτιιτ, ρτο εεε!ετε οιππιτι ειιεΠπετε μιτο

ιοε Γοτε, ειιΠεπι οι ειιιιοι ειιιιιιΙιιι€οτεε ιπ Με

ειιεεερΠ, πιεΠιΙ ειιιι·ετει ρ:ιτετειιιιιτ. Βειι ειιτειτι

ποπ ιπνετιιεπε, ιιιιοιποάο τιιετΠειε ρτεπειε ΠΠο

ΠΠ

ειιι€ειιι ιι.ιτεπιεπΠε νιο:ιτιιε οΜιΒιιιι, ει ιιιιοιΠιιιι

ιπΓει·ι·ει, Πιιιιοτεε ιπειοι:ιιτιιιπ ειφοειιιΙει.

πιοτιο :Με ειπΠτιιιι τιοεΠε εοπετι·ιεΠ, Με οτιιπι

τιο πεεειΠεπτ. ΙπΒεπε ιιι€ετειι οτΠιιτ ΠειιΠε ιπ

ο:ιειτιε, ει ιι οιιειτιε οιτειιιιιοιιιιοιιε Πιιιιιι εκτε

ειι, πιιιιιοιιεπι ιιτΙ›ε εετεεεοε, πιει οιιιιιΠιιιε εε

εεπι ιι τεεε ιιιιρετιιΠε οΒιετιιρετειιιτι. Εεε εποε

ἰπειιεειιτιι οοιιεερωι:; Μπι απο ποπ οΠιεΠἰτεπΒ

ειΠεΠε τεΒιε, ιποιιιε Ηεἱπτἰειιε ειονετειιε επιο

Ιεεεεπι.επι: Μάιέ! Σε, ιιιιιιιιι, ίαοΠ!ιιιι οοιιιι·τι άο

ιιιίτιπιπ πωπω ι·ειχειιι |εοἱεεε, ε! εεεε οιιιιιἱε επετ

εἱ2ιιε ιιιιιιτρα2οτειιι 2ο τεριιι ιιιυαεοτειιηιιε ποιά!.

@εε ευρο εἰ ιιοοιιεοι· πιω ετὶιιιἱιιὶε, εἰ ειιἰραὺἱΙὶε

«πω, @στο ιιοιι οοιι£ι·α πιο @ώσπου εἰιιοὶε? δι

ιρια αάυετιιαπι Με ιιιουε; ετ ΐεειιιοετιι Πε ιεττει

ειιιιιειιε: Πιιιαιι, ιιιιιιιιι, ρι·ι:Πέ α Με ιιιεαςιιε ρο

Η



τω τ ΨττττΙΚτΝττΑ

τοεττττο τ·υροτ·ο που ροτοτ·το. @αυτ ΜΕ υτσιυτι τεστ

ττοτττοτττιτο |ιυτυσσοτυουτ τούτα ραττοττι τατιτυ ? δυτι

ττ·ιτ ευυιτυαιτι υτυττιττυτοτυ που, ότου υ'οτυττιο ρυ

ττ·τοττο τυο ι·ορυοτιττε. δέ αττουτά Με το! υτττεττ,

τη πιο [Μ0Ροτττ τυπου ευουτε, έρεε οιυτιι Μουτ που

τυπου ίπποι. Αυ τυπο: συοτοεοοηε ηττ:τιττ Πετρου

υττ, σου συυττο ι·οεο, ουτη ουτε υττιοιη τουτου

ευε οετ.

τ!). Ποηεοτιτττιυε συτουι τουτο τ·)οτιοττιτυο αυτη

οτιτιοε υστυο οεειοτ τη ιιιιτιοηι, 8τ1τι8ττττττττττ8 σοτ

ι·υρτυο νοι·τιτε, το8τ τττ σιτοι·ευο, ουτιι οτ σιιτοσ

οτ ττστυο οετοτ, ου φτου στδυοι·οτυτ τιιοιιιιττ σοι·

τσττιτιιτο, υτιτ οουτυτη ροτττττττοεοτ.

20. τ)υιιι τι:υο τττζθτ'θττττ.ττ°, τιι·οκτιιιτι ιιοοτο Βο

τοσι·ττ οοττιττοει τ'ι·τιτττο που, ι·οττοτο ου, τυηοττ

ευυτ τ.τυττοττο; ουτ ΡοτΒοτιε ουττι οτε, οοτιττ τιτ

τιοιτι τοτ.ττσυι ουτε υτοττυτ τττιτηοετιυι·υ ουιιι οσο

τοι·τε τη οτι τουτοηο τηυητττεεττητε; οτιιτιοτη‹ιιιο

ροοτιητειηι υυοτε ουτε ττιττττττιιιε υτντεττ, οοτιτυ

@τη ουττι τττττο ρτιττυτ οτ :ιτιττοτε τιοιι εοτυτιι υττιο

εου οτ ι·ουτοτιο οκοουοτο οο8ττ. τττοο οιιιτιτσ τι

Βου οτ·ουτηιυε σουτ, υτ ουτ 5οι·οτιτο5τηιιιττι το

Βοτη ρτυτττιιτε ρορυττο στο Βοτιττττυο Ρι·ιοττοοτο

νοτυττ, υτοοοι·οτ Ρστιιτιι τη σο, τη [του νοτο ο

τιιτιττι ρουτιο.

Ή. Ει·τιτ ειυτοιιι τυτιτοτ Αι·τιυττυο ουτιι ττ·:ιτι·τ

Με, ουτ τ:ιτο οοιιετττυτη τη:ιοτιττιστιιε οετ οουττσ

ττοττιττουττι ου αυτου Ρστοττιο τοτττιο ειιτιτ·οο:ιι·ο

τυι·, τρεο τιιιτοιιι τιοτιοτο ρσιττ·το Ρι·τι·στιτε θ888τ.

τ)οι·το οκοτοττιιο υτυττηο ττιτιοι·ο ττιττοιιτιιο, ιτιτε

ετοτιοηι ροτττ οτ :ια·τρττ, τομ ουτιι ρσυοτε συ

τιιουυτη ττττυττι τη Βοτοιιττστη ειιτιεουυοητο.

Ή. τροο ητιτιι‹τυο οτστ ρτιττοηε τστ›οτυηι, ευ

ρτσ υυτιττι οι·ουτ ροσεττ υο τιοηιτηο στι συστο

τυ:οτιτττι υοττοτιτο ιιιιττττο. Μυττττυυτηο υοητουο

ττοττοτοτιτο σ ττυο, τ·σττ συιτιουυτη οτστιτ, υυτ μυ·

τοε τ·οετε συτυνστοητ; τητοτ ττυοε οτ:ιτ ουτυιιτη

Αυστττοττιτυε οτ στττ ουτη οο συιηουυττι ρσυοτ.

ΐδ. ττττττστιτο συνοι·ειιιη ττοοοιιττσηι τομ, ττο

ττττισηιιυε υυττ δειιτοτιτστη ρι·οουττιτιστ.') 0υτ1ιιιο

νυε οιτοτοττυο σ $σκοηττι συ ειιρρτοτηοητυπι 5

νοτοττε τηττττ υοτ›υτεεοτ,'1) Ττιτ:ιυττουεττ τυτιτοτττυο

τντοτιτηστιτιυε·) οτ ρι·στυοτο. ΑτττηΒοητοει τοτηιτ

Με τττσηοοι·υτη, τι τστυυυττ`ο υυοοςυο Οοτιτσττο

ευτιττο οττ·ουτητιιευ, τη υοεοττυττι ουουυστη στο·

 

') κτ κτουιο ττ, τοιυι. 2, τιου·τουιττιτ ιιυτοτ·: 8τ8- το

τ'ι·τυυε πιο, 8σττοηυττι οτιτττηττε, οτ τι τομ εοουτιττυο,

Βοτιοι· φιοτιυτιπι ι·οςτε, τυπο νοτο:Πττιττστο οοτιτυτιοτυπ,

σο τοτιιμοτο ρτοοιιτστυιτ 8σκοτιττιττι. Τυ το ετιττισ ιντσ

υιο Ιιτη·ιτιστο ττοτ·ιιιυιιοιιτ. Ζττίουοττττιυσ Νοτ. Π, οτι:

ττδ”τ οτττιιυτο στο ττ τουτο τυο τιιττιτ τοετοιο ινόιιτ:ιστι

τοτ ιιττιυη. τῇ

=) Το τ:ο τυ συτοι· ο ιι·τι·τιτσιτ·το Τοουοτττεσ τ ττττοτι

τητιτισ οροιντσυτι, τηιιετστο ιστέιτ τυτ ιττιικ·ητι·τ, τιττιου·τοηι

ττυυοττ υττιιτ στο εντουγ ττο ττοετιιιετττττ·υτι, σ ττοτιι·τιιτ

υο ττοοιτ, ητο ιτιο8ττ ντου τ·ιιοττι ηιοττισό τη; ι τοτιι

υ·οτετττοττι. $στη ττττυιτττττιυ ησυττιτοτιτσ το ιι·οττττο τυο

ντ·συιοτιο τι)το υο τ·`τ·στιττοτιττ υτο (το ττσινστττ, τι 1 ι·οι- 20

υιτστυ Ή! ττιοττιστη ετο υοτιιγέττιό ὶο το υιτστο ετα; τε

στοιο τιτιου τττοεττσ Ετττ.ιοττσ, τιροντουιτσηο :σέ τυ τοετ

υτστο8ο, στη οητοττιτττ υ·τουτ.τστ ρου·όυ τοττ·υι:τιότν τι·

δτικοτιττ.

τ) Τοουοττττ (τιν ιιττιτο στο Με του εστιι τττότγ οτι- 25

τ:ιτ ι·ισυχ τισυ ττισι·οτιτσ ρότηοοτιο Ρο έτιιτοτ·οτ (τοτοτισ.

Οτι. ττοιιτοτ:τι'σ (των εττι·. 'Η, η. ττττ<τ.

') θτοτοτ.: τουσ ›ττοοτει Μπιτ τυο τστωτ τττοτιτηστι,

υτσ τοιτότιιτοτιτσ ντου του ιουτσ τουηοΒο ετστοι)·τη,

υι·τιετουτι τιιτουεηηι. Ο οτου ροενττιυσ ιιυτοτ· η· τυο

υιο ττ, τ·οιυι. τ:

τουτο, τιισοτισηττηυει, τιοτττ Βηστυε, οτ τστιτιο τοτοτιτττο,

Ετ·τιτ τντοτιττισηηυ: ντι· ροτοητι οτ

δ!)

υτ σ ειιτιτοτ:ττε ευρτσ τιοτητιιοιιι μτυι·σ ηοεεο ρτ:τ:υτοσ

τοτυτ.

ηιιε συτοττι, ττυτ σε τιι·τττιυτιι σττοησνττ σ τομ, σιιυτοηει

Α ιν τοτυιτστο ττ τστιιτο, Μουτ: ττ”τοτιττιση

τσητυτη Γσοτηυσ σουτττοεοτυτη, οοιιιτοτ·ευε ρσοοτιι τοοττ

ουηι τομ, τιυτττ ρτυιτοτιττεστττιυσ οττιτ οτ υττττε Μουσε

τη ττηοτη ροττηττησττ. τττιι:ιττ 2δ ττη·τοτηττι, τοττυ τω. δ5

Ροτότντι. τΐουυττ. Νοτ. Π, εττ·. ττττ τ ησετ.



υ2ιι-1.ιόιν ε.ιειιιοιι. Μι

Βιιιιιιιτ οιιειοιιιιιιι. ()ιιοιι οιιιιι οιιριιΒιι:ιτο πι

ιιιτιιιιτ, ιιιοιιι των ειΒιιιιετ :πιω ροτιιιπι ιιτιιοιιι

ιιιιι Ροτιιιιιιι; ηιιο Γιιυιο ιιοιιιιιιι σει εικιειιιιπι,

ιιιιιιιιι:οιιιιο ι:οτιοεεεπε ιτιιιτιι ιιιετιιπι ιιι δεκαή

ε επι τετετιειιιιι.

94. Τιιιιιιιτιοιιε ει ι.ιωωιο ιιιιιΒιιιε ρτοπιιε

ειοιιιιιιιε εει ιεπιριιιιιιε, ννωιπωηιω ιιιιιοιτι

ιιιιιιιοιιιιιιι αοττιιριιιε, ρ:ιιτιιιιιιι') οκιιι ιιτἔιιετε,

ριιιετιιιιε ιιετειιιιιιιιε τπριοτειιι ιιιοετο, ει ειιοτιιπι

ιο ιιιεειιιιτοτιιιιι ρτιαΙοιιοπι νοοιιτο οωριι. ιρεε

ιιιιιοπι οοιιειιιι ιιετιιιιιιιιιιιιιι ιΒιιιιτιιε, τμιιιιιιιι ετι

ριειιιιει τιιιιιιιιιιιιιιο ρτιι‹ιειιιιιι οοιιιτει ρτοριιιιιιιοε

οι ιιοειοε πιιιτιιιεειοε ι-ιΒιιινωιι, ‹ιιιιιωω εει

οπιτιιτιιοιιιε οιιιοει·ο.

π. εε. ΙιιιιΒιιιιτ ςιιιρρο Εοιιοτιιιιιε Ψιοιιιιιιιιιτιο,

οιιιιοιιιςιιο εετιιειιιι:ι οοιιειιτειιιιι ιτι ιιιισειιι, ιιιιι

ιιιιιισμιο οι Δω. ιιιιιοιιε οιιιιιιι. ιιιε·ειιιιοιιι τισ

Με ριιιιοιιιιιι ιιινειιιιτιι ιιιτοι·οτιι ιι·ιιιιιτειιε, οιινοι

ιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιοιιι τοΒο ειιιεε·ιιιο Με ιιι Ρω

εο Με ειοοτοεοετο.

26. Βοιοιιτιι τεροιιιιτιο ι·οι;ιε ιιιινοιιιιι Με· ω

ριιοειιι νετιιιιιιιιτ, Με ιιοιιιιτιι ριιιιιιοιιιιι Επω

ειιιιιιιτιι, ειιιι οιιιιιει ιιιιιτιε ετιιτιόειιι εκοτειιιιι

ιιιιιοτειιι ειιιιιςιιο τοΒιοιιιε εοιιιιιιιιιιετιι ριιτιιτιι.

ει; δικιο τιιιιιιιε ρτοοετιετιιο ιιοΒιοιιο, :ιιιεςιιιι :ιτιι

ιιιιιιιιιε οκετοιιιιε :ι τιιιιι:ι το ιιιιειιιιοιιιιι, εε‹ι ο

ιιιτιιιι νιιειιιιιιιι.

Ή. Βιιιιιιιιιιε ροτιιιι'εκ ιιιιει·ειι, ιιι ιρεο ιιιοιιιιι

ιιιιιοτο τοΒιε, οιιιοιο Ροιιιιιιο:ιιι :ιιιιιεεο, Βετο

;ω τιιιιιοιιιιι οιιιιι εοιιι:ιτιιε ιιιιοοικιι νιωω. Μπι πιι

τιιιιιιι ιιιιοτιιιιι οιυιοτιε ροιιιιιιοιιιιιε οιιτισιιιιιο

Μι ιη Βοιωτια, ιιιιιιι ιιινειιι ριιτιιιιιιε ιιιιιιο τεΒι

:ιεειειοτιιιο, ιιιιιιο :ιιιειιιιε ρ:ιτιοε ιιιιιιιν:ιιιιιο ,

ιιιιιιι πω: ειπε ροτιοιιιο ειιιοιιιιιιιιτιιιιτ ιι τοΒο,

μ; πω: ειπε ω ιιοιτιιιιοιιιο θε ειιιιι:ετειιιιιιι.

') μ ι. ιΙοτιιιωιιι.

28. ΑΒιετιε ιι·οε ιιιιοετοε ιιιετιεε·ε, :ι ΜοΒοιιιιιι

τοσειιετιε, τοκ ιιι ιιιιε το8ιοιιιιιιιε, ιιιιιιιιιτιι οιτοιι

Κιιιοιιιι. ιιιιιιιιιιτ.,') ιιιι'οσιο τιοΒοιιο, ιιιιιιεειε ιικο

ιιιιε ρτιιιοιρ:ιιιιιιιε νιτιε :ιο Ροιεειιιιε τΙ:ιτιε, ιιιι

τιιοιιο οι Μιιιιιινετσο, ιιιιοτιιιιι ιιιοτιιιιο ω" ειι

Βιιιιιτιιιιι ρετιιι, ιιιιοτ ΜοΒοτιιιιιι, ιιιιοτ ιιι ιιιτιετε

Βοιοιιτιιιιτι ρετεειιιιιιιιε, τονοτιιιιιτ ιιιδιιιιοτιιιιτιι.

29. Βιιιιεειε ιιιοοιιιιιιιιε ι:οι·ιιπι τεμ Ηετιιιιιιιι- σει

ιιο ειιιεςιιο ιιοροιιιιιιε, οιιιτιοε Με ιειιιιοεε εστι

ιειιιιιιιιι (Με ιιιιιιιιινετε, ιιιιοιοεοετιιοε Μει

Βιιιιτιοε ιιιιιιοιιιιισε. Πεκ ιιιιιοιι·ι ιιτι·ιιιτιε ριιτοιιιιιιι

ιιιιε, ειιιι οιιειοιιιιι ιιιιιιιιιι·ι ·ιιιιιιιιιιι ιιιιτιι ρ:ιιιι

ιιιιιιι ιτικιοιιε ΨιοιιιιιΔιιιιιιιιι. ·

δι). ιιιιοτειι ιιιιιιιι, ιιιιιιι Ανιιτοε ιιιιι·:ιτιιεε Βο

ιοιιτιιιιτι, ιιιιι€ετειιιιιτ :ιεινει·ειιτιιε, τιιεροιιοτειιι

ςιιιι ριιιιιιι:ο Βε!ιο σπιτι ιειιιριιιτο. Αι πω ειιιιε

ιιιρει·ιοτι·ιιιιε ιιιιι ιιεεεεειιιιιε, τιιιιιιιιιιιιιιι εο επι

ιιιι Πει ιιοιιιιιιιιτιι :ιο τοΒιετιι οιιιιιιιε ω, εοιι αοι

Μαιο νιιιιιιιι ιιιιιιιιι, οιινιειιιι ρι·οοετιιι ιιοεττιιιιιε

ιιοειιιιιιε. ΠΠ ιιιιιειιι ιιινει·ιιιιιι οιι σο, :ιοοοριιε

φα ιιιισιιιιιε ει ι.ιιιιιιιιιο, οιιιιιοπι ι·'τιιιιοιιιιιι ρυτ

νιιΒιιιι ειιιιι, οι ιιιιιιειιιι ειι·ιι€ειιι ιισιιετιιιιι, ρτι

ιιιιιιιι ιιιιιιυιε, ιιι οιιιιιιιιι·ι Βτιιιιειο νοοιιιιιιιο, ιιιιι

ετσι ριιι·ιιε :ιιιι·οι·ειιι, ειιι ιιιι·ιε Γιιπιιιιιιε ειιρτει

ιτιιιιοειιιιιιτιι ιιιιτιιετιιττι οιιριιντιεεειιι, ιιοιτιιιο αυ

Με οιιιιιιιιιιε, ιιι ιιιοιιι Ωω” εκαειιιιι. Ποιοι

ιιιοιι ειιιιο ριιεοιι:ι ινοτιιωιω είε σει ριιιιιιι:ο πιι

ιιιειτιιιιιτιι, οι ιιιιιιιετιιιιιε Με οι ιιτ8ετιιι βιοτι

πιιιιτι ιιοτι:ιιιιπι. ιιιτιο ιιιιιιιιιτιι μπαι, Ρετ οιι

ιιιιι νιιιτιι ιτι ριιιτιιιιιι ι·ενοι·ιιιιιιιιι·.

Μ. Βοιοτιτιι οινιιι ειιε·τοιιιι εκιοτιιοςιιο Μι

Βια - τιιιιιι ι.ιιιΒιιτιιε οΕ·τοεειε, οιιοτοιιιι τοΒιιιι

ρτειιιιιιιιιιτ-οοιιοιι ειιιιι ιιο μια: ιτιιοιιιτε; Πιο

ιιιιιιςιιο ω, ω ρ:ικ ιιιιτειιιτ ιιετιιιο ιιι κι Κιιιειιιι:

 

') ι. Μαη ιι-ει ετιιιιιιιιι; πιει Με ιιιιτοιιιοιιιε

ΜΙ ιιιέ ιν $ιικοιιιι. Πορειιι. Βοιιιιι. μπι πιω» Μ!.



ΠΩ π ΨΙΒΠΚΙΝΠΑ

ΜΗ, οι Ιοοιιε οοεοι :πιω Πιιιιιιιιιι τιιιιοιιιο ιππι

άτο οι τοεροιιειοιιιε τοιιιιοτιόιο.

Ώ. ιιο οοιιιιιοιιιιιι Ιοοιιιιι ιιιιιιι ιιιιινοι·ειιιιε

ροριιΙι οοιινοιιιιιε Ποιοι, ι.ιιΙοιιι τοκ οτιιιιοτιοιιι

οιιοτειιε ω: Ραιοτοτ, ιιιπιιιι, οι ιιιιιππιαιιο πιει

πιει οιοιοπιιτπιιιππο ίπειι!ίαιι ιοιιιἰοπιἰιιιπ πιο ιιο!πιπ

ιοτπποτοι, οι ποπ £οιιιιπ οιι·πιππι ιιοιπιπέ.ι ποικι

Ιπιπ ροπιππιιατει; πατιιπι στοπ, πτΙιοο πιοιιε Μοτο

Μι·οπιππ ιιιυαειοεο, τοπἱοποοππο ο πιω ροΙοοιιιιο

ι·πριιιε.<ιο, πιει ρι·ιιρέπππιππιπ ιποοι·πιπ ασ ιωα

πιοτπιπ οοιιιιιιιιιι οιιππιιέπο οαπατοιιιπι·. Ειπε .Μο

πωσ “που οτιια!πιι, παπι |ί!έπιπ Ωι·αυιοοιιππιπ πο

ιιιοπι ριιιιοι·. Ωποπι ρΙιπππιιιπ ιιιιιιιιιι οι ιι πιοιἰἱο

οτι Ισα: πι! οππιπιπιπ πταιίππι εππιιπιιιππιιο Μπο

ποιπ ρποπο.ι:ι, ππιοιιπι πιω πιοππι παύει αι!υοι·- '

οιιπι πιο. Το!οπαιιι!ο Μο πιοπιπππο /οι·οι, πι ποπ

ΙΜ ποπιιπιιπιππο επιππ-ι Με οιιιιιιιε έιιιποιίποοποπ

£πι·. Μοάο τοπππιπ πιοππι παιιοπι ιΖωοΖαιπιπ, ρο

ριιΙππι οαριιιπι πο! όπιοι·/οοιππι, ιιι·Ιιοο άοειι·ποιτιο,

ιοπιρΖιι οποτοιιιιι, ειιοοπίιιιοο ο.πιποιοο; @πιω πια

ιἰοπ£ ειιιιπιιιπο ρίιιιοιο; απτο πιοιι οι ιιτποπιο, παι

Βιιιι πιω ποποτπιπππο Μονέ, πιιιιιοο επι-επι

Μία πω: ποιποππι ι·ο[οτιό. Ωπὶιἰ πω· επροτιιι

ιιοοΙοτιο, παπι ροι·βάιιο, ο.τοοπιιιιπο ποπποαιιι. Πιο

πω, πιω τοκ. Ηοιτιτιοιιο Ιιιιιιιιιιιε οοιιιοιιιιιιιιι

τοπιο, οιιιιιιιιιιιίι, πιιιιι ιιοοιοο 5οοιιιιόο νιοιι Ρυ

Ει!ιοο οοτιοτιιιιιο, ιιιιιιιΒιιο οι: ροεειι1ιο οοιιιιιι

οοτοιιιιιτ, πιιο νιιι οιο ιιοτιιιιι Ιιοιιοιιιιι ειροτιτο

απ; οπιιιοτιι οιιΙοτιιιιιιιοιιι οπιιιοπιπιιο Ιιιιιοτοιιι

οοιιειιιιἱιιε νοΠο μι, πιιιιιιι οοιιιιιιιιιιοιτι ιιοεΙοιτι

ιιιιιπιιοιιι ὶιι Μαη ειιεοιροι·οι. Πιο πιω, Επι

ιιιιΙΓιιο ρτοοοιιοτιο απ: 6'οιιιίιισιοιι αάποτειιπι πιο

ροοππέα, [πιεση οΙιιιππέ, πο πιο ιιιιοπιπιιο πιπ

οιιιο Ιιοιἰοποιιι; οι πι παο ριιι·ιο σπ!ριι!ιι!έτ ρι·ιοπίοοι·,

Μαι πιο οπιππι ροπιι!πο Μο ποπ ιιοΙιιππιτιο, κά

ιιΙ£ἱπιιι ποοοιιοιιαιο οοιιοιιιπι [οποιο. Ροιιιτοιιιιιιιι

ροιιιιιοκ ειιιιιιιιιιε τιιιιοιιοιιι ι·οιΜιιιιτιιε ιιιιτιινιι,

Ρτοιιιιτιοιιο, 88 πιιοοιιιτιπιιο τοκ ιιιιροτεινιοεοι

ιιιόιοιο ειΒιιιΠοιιιιιτιιιιι, ιιιιιιιπιιιιιιι οοιιιτ:ι τοΒοιιι

οοιιειεειο νο! νοΙΙο πιο! Γοοιεεο; ιιιιιοι·ο οοιιιοιιιτι·ι

ιι τοπιο ιιιεοοεειοεο, οιΤοτιειιιιι πω οιιτιι πιιι:ι ιτι

το!!οιιιοεοι, ιτιιιοοοιιιοπι πτεινιεειιιιιιε ιιοοιιειιιὶο

ιιἰιιιιε οιιτιιιιιιιι; ιιο οποιοτο ιιιτιιιποιιιοτιιιιι οιιιιιι

Βιιε ιιτειιιιιοιιιιε Μοτο εοτν:ιιιιι·ιιιιι. πι οπο τω:

Α ιιο!πο ποπ ο.πΕπο ιιιταιιιοπιπιπ, πιει ριισιιι οι απι

οοπἰἱιπ οοιιοι!ιιιιπ, ίπ πιιαπιππι ποοοιιιο, ιιι!ιιιυοιιο.

Π. Ποπ οπο, ιιι Μο :ιο μια: οιιιιι ιιιττιιειι.

δ.?ι. Ροιιιιιοκ οιιτιι ιιικ·ο (]οιιτιιτΙο οιιιιι επιο

Ιοεοοιιιοιιι ιιοιι ροοεοτιι. ἰιιοΙἱιιιιτο, πιιιιιιιιιιο

ριπή οιιιιιιοτοιιιτ οιιιοπιιο οοιιιοτιιιιιιιι εοοιιιιιο

ειιειιιιοτοι, όιεοοοεοτιιιιι ιιιι ω, Πω τοπιπυο

εοεο ιιιτιποιιιοε..

Μ. Ρτοιιιιιι:ι ιιοοιο ΒιιιιιιιΠιιε σπιτι ειπε ιι το

πο πιοοοιιοιιε, ιιτιιοιιι Βιιιτιοεπιιτε οιιιιι οκοτοιιιι

ιιιιτεινιι. Πω ιιιιιοπι εοπιιοιιε πω», ιιι·Ιιοπι οι

ΐοιιιιοιιο πιιιο πιοιιιιτ Ηοτειιιιιιι, οιιοοπιι οιιιιι.

Επι. ?πιο ιιιιιοιιι ριιπιιιι, ιιιιτιιιο οοι·ιιιιιιοτι

οποσ ιιιιιι·ιιιιι ιιοιιιο ιιιιιπιιιιιιι νιιΙοτιιι πιοτιιιιιιιιιι.

ΜιιΙιι ιι›ι οκ ιιιτ:ιπιιο ροτιο οιιοει, ρΙιιι·οο ε:ιιιοι

ιιιἰ; Μαιο ιοιιοιιτιο ρτοοιιιιτιι ιιίτιτιιοτο. δου

οιιιο :ιιιοιριιι ιιοΠο ροοιοτιι !ιιοο ιιιιοιιιιτ Μάο

οιιοτοιιιιο, ιιιιιιιιιο ΙΜ ιιοιι ιτιοτ:ιτι νἰειιιιι οι! ετοι

νιοι·ιι τοιιιΙοιιιιιιιιο.

δθ. Ττἱιιιιι άιοτιιιιι ιιιιιοι· ΡτοιιιιΙο πι! Πιιιιιοο

Βιιι·Β. Π:ιεπτοτιιιιι Ιοοιι-οοοιιριιιιι ιιιιιιιιιιοιιιιιιιο

πιιο οἰτοιιιιιεοριιι, οιιειιιιο πιο πιιιποιιιοτ οει

ιιιοοριιι. δω οιιιιι πιιιιιιιιιιιο ιιιιιτιιιιιιιο ττιιιτιε

ιιιἰριἰοιιτι ιιοτι οιιιοτοι, οιιιἱε @το ιιιιοτιιιιιιι ιιιι

ιιιτιεπιιο ΡιιΒιιιιιιιιιι Ρτο ιιιιιι·ιε. Πιο ιτιιοιιι οπ

ειιιιο «πει οΙοιιεοε ΜΙΒ τιοεοιιιο :ιιιπιιιιι εισπ

ιιιι·ο. Αιιιιιιιιι οιιιιι οτιιιιι ιιιιιιο ροιιιο ιοτπιιοτι,

οι :κι ω οοΒοτοτιιιιτ, πιιιιιτι πι πιο Γοτιιιοτ πιοτι.

ιιιοοιιιιι ιιιιπιιο, οοοιιιοιιιιιιι Ροτιει οτι.ιιιιροτο ο

πιιιιοο, πιιιιοι ιιιροιιιιιι ιιι οιιοιτει ΐιιοιιιτοο, εποε
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ιιιιι:ιόνν εκειιισιι. ΜΒ

ιιιινσε ιιεσσιιι!στο, οι μι· Πιιιιισιι πι!!! σοιιτ!ειι

πω, τ!ιιω σιτπσεΕτ! Ρτω!!ο ρπΒιιιιτσιιιτ, πω!!!

ιιτιιιιιι!ε ι!σεστπι !ιινιιι!στσιιι. !!τ!ιιιιι! ε!Βιιο τισ

!2 σοιι€τσεει!!, σοιιι!!σιιι ρστειΒιετσ; σπα! !ιι αι

ιι ε€τ!ε πει! ιιοιι !Ετιοιπω. ()πιιρτοριστ σ! !ρε! ποπ

εσειι!€στ ρτισιιιιτιιιιιιιτ. Μοτιιιιι ΐεισ!σιιι!!ιπε !ιι

στπωρειιι!ο σιιιι!!!!ιπε, σ!ειεε!ε επι ιιτ!ισ !οιιε!πε

σ!ιι!ι!ιπτ, σκε!!!σιιισειιπσ ι!σ ιιει·!!›πε !ττιιιιιιι !ιι

σιιειτο, ο!!”στιάσιιισειιπσ ιιτωιιιοε, ι!πω ττσρ!ι!! Πι

ιςι επι σοιιεπ!ιιιιι, σ!τσιιω!”πε! ιιιιι!!σπσ σιι:ι!ιιτιιπτ.

Α!!! ιιεινσε πιστα!! ιι!ε!, ι!ωοτε ρστσπ!ε! ‹!σν!:ιιιι

Με, Πιιω!ιισ εισεοτΙισιιιιιτ; ει!!! ιιιιι·σε ρ!πε Μισο

!ιι8τσεε!, ε!!ωστ8πτιιιιτ, ίιισιιιωτιιισ σει, π! ν!κ

πωσ! ι!σ Ρ!ιιι·!Βιιε ειιρστσεεσιι€. Εππ!ισε νστο

Η, :ισ σςπ!ι!!ιπε ίιιι!εειι! ι!εν!σι!πιισ, ιι!πτσε ειιιισ!!,

!ιι ιιτ!ισιιι σοεπιιι.ιιτ. Μ!!σε τσε!πε ν!σιοτ !ιι σει

ειτε! τενστεπε, πιιπω εο!πωωοι!ο Με!! νπ!τιστσ

ιιστσιιεεπω ρτο ροτι!ε εσσπω τσιισ!ιιιιιι. Ρσοπε

οωιισ πτ!ι!ε !οσο !ιστ!ιοεο ι!ε!ειΕπιιι, πι!! στι!!

,ο !ιι!στ Βιι!τι οι Ποιιον Πιιν!οε, εσι! ιι πειτε: τσ8!ε

!!ε!ιιτ!σο σιιρ$πω, ε! !ιιιστ εοσ!οε ‹!!ν!ειιιιι σε!.

Πτ!ιιιιι! στσ!ιτ!ε ιιτοσΙ!!ε Ετ!!!, Γειωσ ιιιιοιιιισ τισ

τ!σ!!ιιιτ! σοσιιστιιιιι.

δ!. Πιιι!σ σετσεεπε πτ!ισ !.!π‹!ιι!Γιιε σιιιιι ιιτ!ιι

π, σ!ριι!!!ιπε ν!τ!ε, ιιιισσω ροειπ!ιπ, εεε! ιιοιι !ιιιισ

"ει, ιιιι!ιι ραπ! ο!ισι!!σιιτ!ιιω πεσει!. !ιιΒ·τσεειιε

νστο ιιτ!ισω, ιιοτιιιιιι οτ!σιιΙιι!σω ο!ιε!ι!στιισω

ιιτω!ε Μπρικ! (!στοιισιιι, το: ν!σ!οτ!!ε σπα! πωσ

!!!ε σ!ιιτπω. Α πω!! ποτε! πετιιισ !ιι τιοιιιιω ιι

30 στ!ιστ ρπειιιππω; :πιω ροτιιιιιι ιιι·Ιι!ε, σιιπο σει

ι!σιιισ, :ιεσσιιεοτ Ατιιπ!ίπε ιιτω!ε σκιιτιιε !!!σο

πω! ισ!!ε Ρστ!”οεεπε οσσιι!ιπ!ι. Ροει !ι!ι!πιιω ιι

ιιιπ!!στσ ΐειιιισω πτ!ι!ε ΐπ8!στιισ ωστε !!!!πε τισ

ι!!!σιιιπτ, ι!ιιιιι σωσει !.ιισοτι.πω απ!. (!ιι!ιιε

Π, ιιιοτ!σ πτ!ιιιιι! ειι$!ε σοιιΐιιε!, πιω σε μισο ιτε!

σ!ει!ιιιτιι.

δ8.!ιι!στνσιππ ρτο!ιιτ!σ Ρτ!ιισ!ρπω !ιστπω

!.!ιιι!ιιΙΐιιε σιιω εοσ!!ε πωσ σει·σεειιε, ι!πιιι

ωσιιεσ !ιιισΒ·το οι ι!!ω!ι!!ο ο!ιε!ι!στσιιιτ, ριισσιιι

ο!ιι.!ιιιι!ι πετιιισ σε! σοιιι!!σιιιω ι!!σιιι, ι!πω σε

!ι!ε σιιιιε!ε ι!!!πι!!σιιτσΕπτ; !οσπειιπσ σοιισ!!!! ιιριιι!

!!τ!ε!σε!στ! τιοΙει!ιιιΕπτ. Πεκ !ιιι!σ ιιιιιτ!ειω τσνστειιε.

δ!). !!ε!ιιτ!σπε ι·στο Νονιιω πτ!ισιιι ο!ιι!ιιπ!ι;

Βιι!ιισε!ιπτε ρστισ οωιι!ε ρτοκ!ωιι ιιοσω σοπ

στσωει!.ει.

Η). Εκστσ!ιιιιιι!! Βιτιιι!ει ι·σιιιιι!οτισω ιι8σιιε τσκ

!ιι Ιοσο τω! ι!!σ!ιιιτ δπνσ!τ!πιι, !!!!ιιε μια! τιπ

ι!ειι!ε ρ!ειιιι!ε ρτοειστιι!!πτ, !ιιι!ωιι πισΕπε ραπ!!

ισιιι!ει; οτιιι!οιισ Ποπ!!! ιιιι€ι·!ε ρτ!ιιιιιιιι, πσ!ιιι!σ

οωιι!πω ρτισεσιιι!ιιω !ιιστ!τιιιιε σκιοτιιιισ0. Αωοτσ

!!:ιιιπσ Ρειιστιιο επεσειιιιιε !ιι ετιιι!ειω, εροιιι!στ

εε: οΕιισωτιστιιιιιτπω σοτιεσιιεπτιιωιιιισ οωιι! ρε!

ισττιεσ νο!ιιιιπιι!.

Μ. !τιιστσιι επωιιιιιε ροιιι!ΐσκ :ισΒτοπιεεσ πιω

ι!ιιιπτ :ισ ι!σερσι·ιιι·!. Ωπειρτοριστ τσε!ε ρΙεισ!Επιιι

ωοτ!!σσ σε! ι!!!ειιιιιιι. Πισω επιιιιιι! ιιοιιιἰΒσ!ε ισω

ιιιι! !ιιιστίιιστσ ειιι!ε !ιιπι!ιι!ι!!σιιι ρτισι!!σειιιι. Ώσ

Γιιιισι.ο ροτιι!ί!σσ, πιι!νστειι!!ε σοιινστιιιιε ροιιιι!!

σσ!σ!ιτσιπε; Μοσοιιι!ιι με! :ιιιιιπω σ! ι!!ω!ι!!ιιιιι

τσΒ! ιτειι!!πι σιιω οωιι! Ρτιιιισ!ει; ί!!!πε :ισ εσιιστ

!ιι ετιιι.!ιιω επεσσρι!, ιιιιιι σ! !τι ί!ιισω πε! επι!!

!!ι!σΙ!ιστ.

Η. Εο ιιιιιιο $!ιιν! πι!! ι!!σιιιι€πτ Πσ!ιτ! ιι (ἱσ

τοιισ σπιτι ιιιι:ιειιιι ε!οτ!ει ι!σν!σι!, σιιιιι σ! πωσ

ε!ε!!ο σεεσι ι!ιιιι ()οιιτιιι!πε ε! τομ ω!εεπε. Ρωσ

ι!:ι !ιιι!σ !ιι€στιε σπαει; διικοιι!ιιε !ιιιι!ι!ει ωειΒιιιι

σκοπο.

4δ. Ρτοκ!ωπω ει8σιιε τσκ μεσω! σπιτι !”τιιιτσ, Με

πω!! με! πωσ σκστσ!ιιιω σοιιιτιι Βιι!ιισε!ιπτε,

!!.στπω ιιτω!ε ωιισ!ι!ιι!επιισ πτ!ισιιι τοτιιιισιιε.

Πιιω Ρτωε!ι!!ο δσκοιιπω πσει!Ι:ιι!ιπτ ιισ Γιιωσ

ιτσκιιιπτ, ιιοττ!ε ιιτ!ιιιιι! σ€τσεε!, σπιτι πωσ ιτα

ι!!‹!στιιτιι εσιιισι !ρεοε τσΒ!. ()π! ρτ!ιισ!ρσε σκ!!!ο

τ!ειωριιιιιιε, τσ!!ι!πεσ ωιι!!!ιιιι!!ιι! ριιτσ!!., ν!σιο



ΗΜ Ζ ινιοοκιΝοιι

τιιιοιιο Βιοτιοεοε τετιιειινιι ιιι ρ:ιιτιιιιιι, οιιιιιι το

Βιοτιο Βοιοιιτιειι πιω τεειιιιιιο.

Μι. Ιτιετεεειιεςιιε Βιικοιιιιιιιι οιι·ειι κο. Ιιιιιι,

οιινιοε ιιιιιιοι. ιεειιιοε Πτιετιτιοτιιιιι, αιτιιοιιιιιτι

οι: ιιιιι.ιςιιιιοι οικω ιιο 8τιιιιιιιιι ειιιτι νιειΙ:ιιιτειι,

το ιιιι€ειιι νετιι, οι οιιιιιιιειιιιιιι νιοειιιιιιιτ, ενετι

ιιιιιι Με ωνιιιι εοτιειτιετιιιιιεε. Οιιοε ειιιιι

εεειιιιι ιι!ιοιιιιτιιιε ‹Ιιειιιιε τειιτιιιιεεει, οι ειιι

οιιιιιιιε τιιιιιιιιοοιιιιε οοιιιιι.οε τετιιιειεεει ιο μι

εε, ειιιιιινιι. ο τιιιιιιιιε Γτοιτιο, ιιιιειε εειιιοει

Βοιοοτιοτιιτιι: @πιο εεεε Πιιοατιι περα ιιιυοιιιιιιι

£οτιιιιιιοε πω, οΙο2οοικοιιε Μαιο Μπι ε·ετ:οιιιειι.

Πιο :ιιιιιιιιε τω, φωτο ιιιειιιι ιιιιιοτιο Ρτιειετιιο

ιιειΙο ιοιετιιιιιεεει, εωριι ιτε οοιιιτει ιιοειειι,

ιιιιιιιριιε ιιοοιιιιι ριιιιοιε ιιιιτιιοιιιιιιι εκ διικοιιιιιιιε,

εο οιιοιι ιιιτιι ιιοΙΙιιιιι Βιεινιιιιιοιιιιι ιιτεετει. Πει

Μι Ι.ιοειιιιι ιτι εοιιιιιιιιε Αιιο;ιιοι.ιιιιιιε ιιτιιιε, σο

οιιι·ιι ει εκετειιιιο Ρτιιιιοοτιιιιι Βοιοιιτιοτιιιιιοιιε;

απο νειιιτιο οιιοοιιε εοιιιιοι.ιι νετιιι ιτι ειιεττιι

()οιιτιιιιιιο ω, οιιιιιε ιιιινετιιιι ετεειι τιιιιιιεε,

ιιι οριιιιιιιιιι :πιο ιιιιΤεττε εετι:ιιτιετι. Νιιιιι ετιιι

οιιιιιτει ειικιιιειε ιιιιιιιιι, οι οιιοτι τετοιο εειι ιιο

ιιιιειιιιιιι, ιιοτιιιε οοιιειιιι, ει ιιιιιιι ειιιιεε ει ιιιιιτι

Ροιιεε ιτει ιτι ιιοειετιι, ιιειιιιιοτ ιτιτοΙετιιιιιιιο,

ιιοιιιι τιιιιιιιιιοιιε εοειιε οποιο. ΙΒιιιιτ :ιο οποιε

τμιε εκετοιτιιε ιιιιτοοιιιιιιιιιιιιιε ιι_ι,ιιιιιιιιιιιιε τιοιι

ιιωωιωι, που ιοιι€ε ειιετοιιιιε ιιο :Μοτο Με.

Ιειιιιτιιο ιτι Μοτο ρι·ιειιιειιιο, ιιιεειιιιι οετ οιιιιιεε

ιτι ετιιοτιτιο ριιτειιοε εεεε :κι Ιιειιιιιιι. Ρι·ιπιο οι

οπο. ιιιοιιιο ειιτΒοτιιεε, ρεεε όσοι οι ειοοεραι, φετο

Ν)

:με ειι:ι ρτιιιιιιιιι ιιιιει, ‹Ιειιι‹ιε ιιιιιιεοιιιοοιιε :ιι

Ιετι απο ειιοτιιπιειπο ρτοιιιιεεει, ει·εειιε ει8τιιε

ρτοοεοιιιιι οσιειτιει, τιιιπιετο οιιιιει οειο Μειο

ιιιιιι:ι. Βιιειιιιι· εκει·οιιιιε Ρετ ιιερετο ει. τιιιιιει

Ιιιι Μαι, ιιε ι:ιιιτειιιτ ιιοειιιιιιε οοριιι ιιιι·ιιιιιιοι

ιιιι8ιι.ιιε ιιΒιιιιιιιι, οιιιιιιιε ιιωτιιιιτ ιιεεττιιιιο, οτ

Βιιιιιιιι οτι ρτοιεεειιιιιιιιε. Ρτιιιι:ιτιι οι εεοιιιιιιιιπι

ιει·ιιιιτιιοιιε ιεΒιοτιοιιι οιτειιετιιιιι Βοιοιιτιι, φτι

ιιιιο ρττειιιετιιιιι ρι·ιεϊεετι αυτο Ηειτιι·ιει, τιιιπι

ιροε ΙιεΙιο ιτιιετιιιι ειιιετιιι, ιιο οιιοιι νιιιειιιιιιτιο

οοτροτιο ιιιιιοτοεεει, οι.ιιι ει. ιιιοτιιιιιε ω. θεοτ

ι.·ιιιι οτιιιτιιινετε ?τιιιιοι, οιιοτιιτιι τεειοτ ιιο ρι·ο

ειιτιιιοτ ετιιι ουκ Ποιιτ:ιιιιιει. Πι οιιιτιιιι, οιιιιε

ετιιι πιοιιιιιιει, οιιιε οι οιεειιιιιιιτ τοΒιιι, ιρεε ρτιτι

οερε νιιΙΙ:ιιιιε Ιεετιε εκ οτιιτιιιιιιιι τιιιιιιιιιιι τιιιιι

Με ιιιιιοτιοιιο ιιιιιετιιιιτε, εοτιιιτιοιιε εο ιιιι€ειιιιι,

ρειιεε οιιοιιι νιετοι·ιτι, ιιετιεο ειδιιιιτιε ειτοιιπι

εεριιιε. δεκιοιιι οι εεριιιιιιιτιι οοτιεττιικετιιιιι

δυτικά, οιιιιιιιε ρωωι Βιιτειιιιτοιιο, ειιι ιιιιρεε

τοι Με ί”τιιιι·ιε τεειο. ιο οεοινιι ετιιιιτ Βοϋιιιι ε

Με ιιιιιιι.εε ιιιιιιο, οποιο ροι.ιιιιι ιιιειτιιειι οιιιιιτι

ι`οτιιιτιιι; ιιι φαι οι ειιτειιιιιε οιιιιιεε ιιο ιτι

ρεοιπιειιιει οιιεεηιιε, οιι:ιει ιρειι εεεει το

ιιεειτιιιι οιι:ε εεεει πιονιεειιιιιι. δω ιιιιιετ τω

:απο θα ιιο ιιτιιιιτιιιιιιιιιτ; ποιοι Πιιιτ:ιτιι τιι

ειιιι οιιτιετιιιιιεε, Ι.εειι ιιιινιιιιιι ιτειιειετιιοι,

οιτοιιτιιειιιιιεοοιιε ειιετειιιιττι, ειιιτετιιιιιτι ΙεΒιο

ιιοπι ειι€ιιιιε ιιιεεεεετε ειιιρετιιιιι, οι ιτιρειιι

απο ιιιιτειιιι νοειΓετειιιοτιε Γ:ιειο, :ιιιιε οιιεειε τει

«Με, ειιτειιιιε οτιιιιιιιιιε ροιιιι, επιασε Ιεἔιο

ιιιε ιιιιιιε :ιτιιιιιιοε Γιι€ετε εοιιιρι.ιιετιιιιι. δικοι

Με» εεριιιιιιιτιι οι: εειιιιιιιι :ι88τεεει, ριιιτιττιιε

οι ειιι ιιιειο, ω Γιι;;:ιττι νετιετιιιιι. Πεκ ιιιιιειι·ι

απο ιιιιειιοκιεεει, ιιειιιιιτι εκ ιιτιι·ει·εο εεεε οι

οσοι ιετΒιιιτι ιιονιεειιιιει :ιειιιιιιο ρω·ωιιωτι, ποιε

εο ιιιιοε οιιιιι οιιιιτι.ει ιεΒιοτιε, ειιριινοε ετιριιιι,

ρτοιοιιτιι εκοιιεειι, Ιειιτοοιιιιιιιιιιιοιιε ιιοει.ιιιιτι ιιο

ιιιιτιο ρτοιιιτιιιινι!;. Ριιειε ιιιιτοοιιι:ιτιιιιιιιε οποι

τιιιε ιιιινετε:ιτιοτιιιιι ιι€πιιιιιιιιιο, ειιΒιιιε νιοιτιοι

Με Δω (1οιιτιιιιιιε πο τεέτειιι τει·ετιιιιιτ; πιι

τιιιιιοιιο ιτι τιιοιιιιιιι ειιιιει:ιτιιιιιιιε ι·ειετιιιιιε αιι

Ιιιιιιιιε, ε;ιοτιει νιοιοτιιιε :ιειιιιειιε, ειιπι τιονο τοι

ιιω ει ΐετε ιιειιιιιιιιι ιο;τιοτο ιτιιιτιιριιιιπι ρετεειι.

Η. Ποιο ιιο Βετιιιιιιιτ ιιι Βοιωτοι, ιιιιτιο ρο

Η)

Η!

Σ!)

'Η



ιιιιιιόνι Με$Α$Κ|(ΣΗ.

Βιιιιιιιτιι σει :ι ριιιεειπε ιιιιιππω ') πόνειειιε

Βιιι·ιιιιισε. ()ιιπι σειρειε ιιιιιιιε εεεει πιιιιπάειπι

ιιιιιειπ ιΠσιιιιιι, ιιεπιιε ποοιωπ μια:: μειω

ειιιιιε εε! ιιόνειειιιισε, εσπεπε πιω ιπΒιιι ιπιιιιιιιι

5 οριιιιισ ρσιιισ ει ιποεπεσ, ει σιππιιιιιει πιιω ίσκιο

πιιιιιιπι ειιιπι. οιιριιε νει ιπιωιωιιι. (Μπι ιιιπι

ιπεεπαισ εκιἰπεισ ιενειιειειιιι, ει ριιιιιαειιι, πιιιε

ειιιι ιιιοι ειπιειοεπε, ιιιετιιεΕπε ιιιιΙιιιιπι ιιιιπειεεει,

ειπε νιπεπιεε πσει.ι·σε ιπ πιο εποε σο πωπ

ω ιιι€επι Ισά, πεο εσριιιιπ ιιιιω ριιππειιιιιι πει:

!σειιπι :ιι!εσ ΐιιπιεπαι, ιπεεπιιειι:ιπιιιι :ι ιειπσ

ιενει·ισπιεε ειιιιπσι·σ ιπιιππο. Ρειειπειιιπι ει:

ειε πι! πιιιιιπιιιιπιπι:ι πιω, ίσκιο Πιις:ι πσειισ

ιιιπι Μπα.

η, 48. Ιππειιιι ιιιισι·ειι ριιι·σι οπιπεπι Βιιισιιιιιιιι

1ι·εριπιιπι πιο ιεπε ει εκεισιιιι ειπε ρισ Με ισ

πάνειειι ιιιιιιειι. Τειι·ειι:ιπι ποπ ρι·σε!ειστι ροι- ·

Ιεπιιι ἰπιιεἱιιιιιι. 'Τεπιριιι ιΙεπιπιιε ρΙειιοπιιε ιπ

Ισσιε ιεπιρεεωιε Μπι εσπειιεεπι ι·ιεεπιιιιιιε ει

@ο ιιι.ιιΙιειιιιιιιιε ιισιιοιεπι πιπιιιιιιι ιπειιεεειε; πιπ

ιιεπιιε παπι ειισειιισιοε ισιιι Γιι!πιιιιιε ιπισιιε

ιιιιιι, οι πω ιιιιιΙΙ:ι ιΙΙσ €επιρσιε σσπιἰπει·ιιιιι

πω" ιισι·ισιιόπ ει ρισριειεπ πσιιἰε ριππειειιπσ.ιιι.

Τσιιιπι ροπιιιιε ρι·σεΠι εκ ιιιιι·ειεσ ιιιπι πάεεεε

ει; εσπεριειεπε ισιι , ειιωιωωι Βιετιιι ιιΠσειιιιιε

επι εσεἰσε ιισο ιπσάσ: Ορια ασε παπι:: ιισιισιππι

απιιπσπαιπ ίπ παο £απ£α πεεεεεἱ£αΙε, "πιω πιεί,

ασε πω πωπω, πιά παιΙειπ ποπ Ισιιπε ω! εσιαπι

ρσιὶ£ιππ £σ!εια!πι. Παι!επιπι παπι ίππό_αι·πι πιαπὶ

πι; Με αειΖιέσ ασ ιιιιιιἱε εειπρει· ἰπυἰε£ἰσ _α!αιίαιε παπι,

ε:ε!ια εαἰαιπ ε! ίιπρειίιιπι ·ιπεαπι αὐέπαε πω, ε£

παπα ίπ Μια πιω π σημα πωσ £ειαα υει£απι?

8ιφει·αιπαι· απο πια!Μιαίξπε, πα ποπ πἰι£ιι2ε,

δε; ') Ρσιόιι·π. ισπΙι. ΒΕ. ρι·αει·ει ιιιιιιε :πε πι ιπισιι·ό

Με πο πιαι·εΙιία; νι ισιιιι. Μ ι θΤ Βιιιιεειιιο παγκο

ποιοι ιπιιιπιειιἱεπσ Πεισπο, ε ιν ισειιι. Γι! Ηεπιγ!ω.

σα! ποπ αιιιιἱε,· ιπα.τἱπια επἱπι α:: ραιΙε ιιιιάσε ά!

Ισι αιιπέε σιππι!πι.ι πειιιιιπι εσπποπίιππε, ε! παπά

ιπα.ι:Επιέ επι ποιοι: ΜΜΜ, αιι.πί!ίσ Πει. Μπι ει!

ειπα πιο Μαιο απαιι!ία, ιισ!πε πιει: ε! ρισ£εε£ἱσ

άίαίπα. Ρπάεα£ ίαιπ παπα ασιιιιιισι ρειιε Ισπασ

Ε”αι·οριε ίπόπιιοέι ιπαπαιι Μια. ΜεΙιιιι πω, .ει Μπι

ααίαεει, "παπι πιεἱ, πΙσιίωιε πισιἰαιπαι, φωτια

:ιπὺὁεεΙὶ πσιπἱἰπω υπαιπ ιειτἱἰἱ£ει· αιιιαπιιιι, απ!

Ό εστω :ποια ιπα!αιππι σειιΕίαιαπι πιαπππΙσ αε/ὶοἱα

πιιι.ι. ΡΙαια Ισππειει, πιέ!ιΙει ιπεἰ, π ποιωπ πει

ω υὶι·£α£ε›π πο! απααειαπι απΙππΞε αειιι·ίε ωμά.

πω» ιπε!ιασ “παπι πααιιι Ιιππαέσ εσΙΙσπαἱαπι έπ

ειρίαιιιιιιι! Η Με Με, ιιιιερισ ε!ἱρεσ ιισ

ε:ιοι:ι Ιιιιισειι, πιεσε ριππιιε επιιιιιπ ιπ Γιοειειι

ιειιιι, ἴσιιἰεεἱιπι ιπΠιιιε :ισ οΡιιωι ἱιπρειιιιοιἰε

σιιισιιιπι πειεπε. Ησειιιιπι πιισιισισισε ριἱπιιιπι

ισειειειε, άειπάε πι εσσισε νιιιοιιιπι ιειπει νει

 

Ιειε, σσειιιΙιεΕισΠ πσειιιεπιιε ιπισιιπικιι, σιώπ

' πιιιιιιιιιι. Επειει·οιιιιπ νεισ ΜΗ, οπιιιε Γιιϋπιιιιε,

. πι” ρισκιιπιιε ιπιιιιπι, εἰιοιιιπΓιιεἱπιιε ιιι·ιιιιιιιο,

! σπιτι ιπαιππε Ριιι·ἱιει εσπειειιιιιπιπι; πει Πιιιιιεπ

! εσπιπΒιιυπι ιιιιπεπειθ.:ιπιεε, Μπι ι·ἰριι ιιι€ειισι

; :ιεσεπσ.ιοπιεε ποπ ειιετιιιει, Πιιπιιπε σ!ινσΙιπιπιιιι

:ει ρειειιπι. Εσ πιει επειι·ει ιιιι·ιιιιιι, ειιριιιιιπιιε

σιπποε ειεριι; εσειιππο πιο πι: ιειιισ ει πιω

- ιιιιιιιιιιε ισΙἰπιιιι ιπιιΙιιιιιιισ πι πιπιιιπι εσπειιπιιιιπ

σει, πι πι.ιΙΙιιιι ιιιιι ιιιιιιε ενιιόειει. Βει:Ι ποπ ιι

αεσ ιπειιιειιιιι νιεισιιιι Μι πε πιπι ιιωνιι πεπιε.

Η. ()σπιιιιιιιε πιιἰρρε πω: ΐσιιι€ει μιππειπε,

ιιπιπιι ίεινσιε εσΙιεπιιε ιιιιισιε, πιιι εσ (κι πι

πιιιιε εαπ, ιισσεπεπιε :ιεειιιιιι, νιπσΙιεπιιε εσΙιιι.ιε,

ιιιππ ιιιιιιιιιι οποιοι, ι·ιιΙποιε ειιΒιιι.οε πάνειεσ

Βιιιιιιι·ιε ΜΒΜ: «πιει. Οιιιιιε σσιριιε πιω ιεπιε

ιπιρειιιιπι ιισπσιιΠεο οο!!εει.ιιπι ιιιιπερσιωθ.ιιι

ννσιπιπιἰπιπ, ιιιιπιιε εερειιιιιι νιι οπιπἱ νιιιιι€ε

ιιπἰπιι ει. οσι·ρσιἱε ιιιιιππιιε ειΕπιιε Γιιπισει.ιε,

ειιπι Πειιι ει ιιΙιιπσιιι σπιπιιιπι Ριπποσιιιιπ.
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Η. 'Πω ουοοε @Με υπειιιιίοι οιιριί, οποί

ουο Ηείπιίοο ρι·σιεοπιιιιί, ιιιιιίιι ιιιοι·ιο, υι οί8πί

Μπι, ιπιιίι:ιιί ευπι: ευειρειιοίο πιιπιουο οιο

ρυει·υπι.

49. Τι·ίιιιιιιιίιο οοίοιιι·ί τω: ιΕιοιυε ιιίοι·ίοευε, :οι

οιιει·οίιυ ποιοι· μου ίιπροι·ειιοι·ουο ειρροίίειιυε

ω. Βοοι·οιίε ρι·οίποο ίιοιιοι·ίιιυε οι οίΒιιίε ίου

οίίιιιε ευπιπιιο οίνίπίιιιιί Ρετ είπουίειε οοοίοείειε, οι

ιιοο ίοοιπ εειποιοι ιπειιτί είπε πω· πυιιιίοε ουτοπ

οιιπε, οιιπι ιι·ίρυοίο οι: ευιπιππ Ιωιιιω δ:ικοιιίοιπ

νίοιοι· ι·ονοι·ευε, :ι ιιορυΙο οπο ίίοεπιίεείπιο ευ

εοίρίιυι·; παμε επίπι ιιιπι:ι νίοιοι·ίει ουίεουιιιιι

ι·εΒιιιιι ίπιι·:ι ουοοπιοε ειπποε ειπιο ευπι Ισ.ιιιιιυε

ω. [Νειιπ ίρεί ΙιεΙΙο Ππ8ιιι·ίοο ιιίιοι·ιιπι, διαπι

πίοο οει·ι:ιπιίπί ι·εεει·νιιιί.ί

Είθ. ΙΒίιυι·, πι ευρω ι·οιιιΙίπιυε, ουπι οοιίοο

ι·ει ίπ ιιιιίοπο τοοοε·ποει οοπιι·ει ειιυπι ρειιτυυιιι

ννίοίιιπειππυε, ίπιι·π ρ:ιΙειιίυπι ουειοοίιυι·. Ουπι

νοτο τοκ ίπ Βοίοιιι·ίειιπ ρι·οιίοίεοί νοίίοι,') είπω

Με ίπιίι·ιιιίιιιιο, ίρεο Πει· ποΒιιι·ίι; οπου ιποπί

πιο :οι ίιπροτειιοι·ο, ουίει οοειίιυιυε ο πειτε οι

ιιιιιιι·ο Ιοοο ίίΙίοι·υιιι ευπι :ιεευιπροει·ίι Ιίιιοι·ειίί

ιοι·ουο εουοιινοι·ίι, ίιοποι·ε μιιοι·ιιο ρι·οιπονοι·ίι,

ι·οΒιιιςυε, πο οι ιποΙοειίιιπι ίπιει·ι·ει, ουιπ υπ

ρίυι·π ει·εινιιι·ειυι·. Λο πω: πίοίιίί υιίΙο ειυοίοπε

ιιιιρει·ιιιοι· οίεοοεείι, οοιιιιιιεποειιο πο Πιοιιί οσ

ιπίιί. ΑΙίουειπιίε οίείουε ουπι «το οοΒοπε, Ρειίι

οσοι παο [πι σπιτι] νοποποί ει·:ιιίει είίν:ιιιι πιο ίί

πεταει. Ιοί ιιΙιεοοποίιοε εοοίοε εοουιιιι ευιιιεπε, ροτ

ι·οικίι ίπ ριιιι·ίτιιπ, οι οοουρειιίο οίίουίιιυιι υιίιίιιυε,

ίιιποιο είίιί Εοίιοι·ιιιο, ιιι·ιπει ευπιίι οοπιι·π ίπιρο

ι·ιιιοι·επι.ο ίπουειι·ίιι ειιιιοπι οποίο Ηει·ίιιιιιππί π

οίΙο οσε ορρι·ο88ίι, ιι·ειπει Αίίιίιιιποιιο οοϋιι;ίι. ΠΠ

ι) που ιυ οιιιοι· ο ιη·ρι·ιιινίο ρι·ιοοίιν Βιιιιιοι·οιπ

ι·οίευ επι ρι·ιοοείου:ίοιεί, ο πω] ίιιὶ ιι° ι·οιοιίιιΙο

δ! πυροιιιίιιιοι.

ουπι ει: εοπείεεεπι οποί ι·οείειοι·ο ποπ ροειιο,

εοοί:ινοι·υπι είί›ί ουοε 811ί)Γ88Πί08 ιιιιι·Βιιι·οι·υπι,

διικοπίίιυε ίιυπ οίίπι ίπΓεειοε, Νιιοοποιπ οι Μι

ιι·οπι οίυε.

δ!. Πυοιυει ειιοι·οίιυε ει ουσε, τοΙιοι·ιί ευπι ίπ 8

υι·οο ουιο οίε:ίιυι· θυίιίιίοίοοι·ειππο;') οι ροπο ε

ι·ιιι, υι ουιιι υι·Βο οιιρει·οπιυι·, ιιίεί οίιιιιιοι·ε ου

ίυεοιιπι οίιιιι·οπιυι·, οι :ιο είπω ρι·οοίίίι·επι; επιο

είε ιιιιποπ πιο ροι·ιειιπ ίπίιίο :ιο ιιυειοι·:ιείπιπ

:ιτπιιιιίει, οοιεοι·υιιιουο εροίίίε ροιίιυε ουκ Ηοι·ί- 10

ιπιιιιπυε οίεοοοίι. Ει·ιιπι πυιοιπ ουί ουπι ιιοίυ

ι·:ιι·ιιπι Ηοίπτίουε ρι·ιοεοε ουιπ ιιιιω δίι“ι·ίοο, νίι·ί

οιπίποπιοε οι Γοι·ιοε, οοπιί πιίίίιίιιουε οριίιπί.Ριιοιιι

ευπι ιιυιοπι Μπι· ίπίιίο ουειοιιιεεείιιιιιιΙίε ίείυπίί.

Μ. Βιιι·Ι›οι·ί νοιο ροει ρι·οιείιπυιιι Ρ:ιεοίιει ίι·- ω

ι·υυπι ίπ ι·οείοπειιι, ουοοιιι ιιιιίιοπιοε Ψίοίι

ιπ:ιππυπι, :ιο τωου5 ιιιπιυπι, ποπ οι! ίιιιροι·ί

υπι; πυίΙειιτι ιποι·ειπι :ιεοπε εοο οι ίρεο ουκ Ηο

Γί!ΤΗΠΠΠ8, οιιιπ Ρι·ε:είοίο ιιιίΙίιιιι·ί ποοει, νίοοπιι

ουο οικείοίιυιπ ιιοειίυπι Βι·εινεπι, είίιίουο ριιι·- :ο

πιο ιιοπιοουιπ Με οορίειο ειΠ”οι·ο, οίνίΙί ίιοΠο

υι€οπιο, ιιι·Ιιίιι·ειιυε θα οοπευίιίυε οιιιωθ σει·

ιιιιιιοπ ίπ ουίιίίε ι·οίιυε οοποιίιυιίε, ιπιιίιίιυοί

πίουο ίιπροι·οι·ο, οπο: ιιιοικίιιιιι ίπ υποπι υι·ίιειιι

οοπΠυκοι·οι, ουπι οιιιιιοι·ίε οιΠίοει·επι, ιιυοοιιο οι,

ρειοιο ροεεεπι, ριιοεπι οκροειυΙειι·επι. ι)υοο ι:ι

ιπεπ οοπεί!ίυπι πιίίίιεε πεει·ο νιιίοε ιυίοι·υιιι, οι

ιπειιιίπιο δίιι·ίουει, τιυί πιο Ιιείίιιιοι· ειοοι·ι·ίπιυει.

Ρωιυπι ιιιιιιοπ οίκο Ποοιιτοποειπίοι·υπι,9) υι

ουκ ίιιιρει·ειιιιι, ροοειπουε οο οποιο οιιιίπεπι;δο

') ()οίη ιο ιηδο :ο πιί:ιειο, πιο ιινί:ιοοιιιο; οοιιιγ·

έίιιίο που ιχΠιο πίείαιόι·η ία ιο ίσοι ιιιίιιειο Βοιωτοι.

') ί ο ροΙοὶεπίυ ιο8ο ιπίοειιι, πίο 'σουπερ Με

ιι·ίοιιι)·; Ροι·ιι ποιποίο ινπίεπι Ιπιπιίοπίο 5Ιοιι·ίειίείιίο,

ο :πιο ιι·ιιοεί, ἑο ΙοὶοΙο 8οιίοέ Χάο πω, ιιίεοιιΙοΚο 55

ΜοΒοοιιιιι·μ, Βοιίο, Με ροινίιιοιι, ινίοΙε ία! οπο ιππ

ίποχιι:Ιι ι ιο οπο; πίσωείο ροοοιιίοιιειινο.



οιιι-:ιοιν εΑεκιοιι. 157

Η)

"ο

οπο Ιι!ιοι·ι οιιιιι ιιιιοι·ιιιιιε οι ιιιιιιε ειιμι·ιι ιιιιιι·ιιιιι '

ιιιοι·ιιιοε :ιεοοιιιιοι·οιιι, οοιιιιιιιοιιο Μπι οι ο

πιιιι ειιμμο!ΙοοιιΙΙ ιιι ιιιοιΙἰο ιιιΒιε ιιοειιιιιιε τοϋ

ω. (]ιιιιι ιιιιι·ιι ιιι·Ιιοιιι ιιι·ιιοι·οιιι Βιιι·ιιιιι·ι, οιιιιιιιιιι

ΠΙοι·ιιιιι ειιιιιιι πιιιιιοιμιιιιιι ιιΒιιοεοιτ ιιι οιιιιιειιιιιιι

Μιοι·ιι οποιο; οιιιιιιι απο ι·ιιμοιο ιιο ιιιιιιιιι »οι

ιιιιοι·ειιιι·, ἱοιιιιιι μιιΒιιι ιιοοἱμἰι, ιι·ι·ιιιιιιιοιιο μει

οιιιπι οι: μιιι·ιο διιιιοιιιιιιι μτοοιιιιιιιιιιι; ιιιιιιο οι,

ιιι οιιιιιοε :κι οιιιοοιιι νοι·ιοι·οιιιιιι·, ιιιιΙΙιιιιιοιιο

ι·ειιιιςιιοι·οιιι, πιο οιιιιιοε μοι·ΐοοιιιι ιιιιιιιιε ιιοοι

οποιοι, ιιιιιιι·οε οιιιιι ιιιιιιε οιιμιἱνοε ιιιιοοι·οπι. .

ΐιδ. ()ιιοο εοοιιιε ιιιιμοι·ιιΕοι· ιιΙοἰεοἰ εοειἰοιιε,

νιοιοι·ιιι Μπι οι: Πιιιιιιι·ιιε μιιιι·ιιιιι, ι·οΒιοιιοε Ιππ

Βιιι·οι·ιιιιι ιιοειιιιωι ιιιιι·ιιιιι. ΟοιιειιΠιιπι οι: 8ο

κοιιιιιιιε, οπι απο διιιιιε οοιιεμιι·ιιιοι·:ιιιι; Μοι

οιιιιιιιι οει ννιοιιιιιιιιιιιιιπι οι Εομοι·ιιιιιιιι μι·ο πο

ειιΙιιιε μιιο!ιοιε ιιιιιιοι·ο ομοι·ωι·ο, ο:ιοιοι·ιε νοι·ο

μοι·οοι·ο, ει τιιιιοοιιι ι·οιιιοιιι·ο νοιιιιεεειιι επι εο

οε. Αιιοι·ιιι οι Ιειςιιιιο Ιιοι·οιιι·οι·ιιιιι, ΜΜΜ εο

20 οιοε οι ιιιοι·ο νοΙΙο μοιεοΙνοι·ο ιιιιιιιιιιιιε; αιτιο

Ήι

Μ!

Μ

ι·ιιπι ιιοιιιιιιιιιιοιιοιιι ι·ιι€ιοιιιε νοΙΙο Ιοιιοιο; πω:

μιιοιο μιιοειιι νοι!ο, ιιΠοτιιιιιι μιο ΙΠ:οι·ι.ιιιο ιιι·

ιιιιε οοι·ιιιι·ο. Ιιτιμοι·ιιιοι· :ιιι μια ι·οεμοιιιιιι, μει

οοιιι οιιιοοιιι οιε ιιοοιιιιιιιιιιιιι ιιοΒιιι·ο, εοιι οιιιιιι

ιιιοοιε οιιι·ο ιιοιι μοεεο, ιιἱει ιιιιιιι·ιιιιιι μοι·μοιιιι

Μπι ι!ιΒιιο ιιοιιοι·ο οι: οπιοιιοιιιιοιιο μιιι·8·ιιι·οιιι;

οπιιιιιιιιιιο νιιει.ιιιιιιο οι ιιιοοιιοοιιοο μοι· ιΠιιε ιο

€ιοιιοε (ποιο οιιοι·οιιιιιιι, οοιιοο ιιιιιοοιιι, οειειι·ιε

μοειιιε ειιμοι· Β8Χ8Πι 'ΤΠιινἰιιιπ οι! ιι·ιιιιειιιοειιι

οιιιιι μιιιιιιιιΒιιε οιίΒοιΠιιιιιιιιι, επι ιιοειιιιιιε αιτ

οιιπιίιιιιοιιιιι·. Α Εοι·Βο ιιιιιιιοιιο νιιι ιιι·ιιοι·ιιιιι ιο

Ιιοι·ο οιιειι·ιιιιιιι·, οιιτιοιιιοιιο ιιι·ιιιιιιοιιιιιι ιιιιιιιιι

ι·ιιΙΙιιιιιι·; οκ ιιονοι·εο Βιινιιιε Πιινιοιμιο οοιιιιειιιι

μιιιιιε, οι οιιιιι ιιι€οιιιι οιιοι·οιιιι Βιιινιιε, ΜΜ

Εοι·οε οι ιιιι ομοι·ο οι :ιιι ιιιιιοι·ο μιοιιἰιιοιιε. νο

.) Ρι·ιιιιιοομοιΙοοιιιο ποιοι Βο!ιιοιιιοιι, κι ιιιοιιιοιι

 

Βιιιε!ιιιιιιι. ΑιιιιιιΙιει.ιι δικο :οινιο Η Τα".

ΠοιιισοοΜα Ρο!. Μ". 'Ι'οιιι. 1.

και-ιιι· ιιιιι.οπι οι πιο ιιιοοιιιιιιοιιιε οιιοι·οιιιιε,

ιιιοι·ιιο μειι·ιιοι· :ιο Ιιιιιιο. Πιιιιι Μπι ιι€ει·οιιιιιι·

μοι· μιιιι·οε (Με, ιιιιιιιι.ιιι· πιο ρι·ιιιοιμοιιι ποιου

ι·οι·ιιιιι , οπι οιοοΒιιιιιι· διοιιιοΓ, Ποιο οοιιιοε,

οιιιιιιιιιιε ιιιιμοι·ιιιοι·ι εο οικω, ιιιιιιοιιιιι μοι· ω

ιιιιομιιιι·ιιιιι, ποιι ιιοει.οιιι οιιμοι·ιιιι·ιιιιι.

Μ. Ει·ιιιιι τιιιἰμμο ιιι θει·οι·ιο ιιιιιΙαο εποε Βο

ιιιο, ΙιοΙ!ιιιιιὶἱ μιιι·ιιιιι, ιιι ι·οΒιιε οινι!ιοιιε ιιοιιιι

οοιιειιιιι, πιο οιοιιιιοιιιιιιι, ιιιιιΒιιιιι εοιοιιιιιιιε,

οι πιο μι·ιιιΙοιιιἱιιπι ειιιιιιι ομοτο οει.οιιιιοι·οτ ςιιιιιιι

στο; ιιι ιιοιιιιιι·οιιτιο ειι·οιιιιιιιιε, ιιι οιιιιοο ιππ

ιιιε, οι. ιιιιοιΙ ομιιιιιιιιιι Με, :ιο οιιΒιιιιι όινιιιιιιιι

Ιιοιιιιιιι ειιιιιιιιιιι. @πιτ ΡΓΏΒΒΒ ειιμοι· μιιιιιι:Ιοιιι

οι. Πιιπιοιι, οπι μιιΙιιε ιιοιιιοοιιε οι·ιιι, ιιιιι·οιιι·ιιιιι

ειιιιι€ειΒιιι. Ωω Βιιιι·ιιε ωιιιιιι!ιο ι·οεμοιιοιι. Λο

ιιιιοιιι ρι·ιοεοε: Μπι οι» «πω, σέ !ιο!!ιιιιι μειο

ιιοε οοπ2ι·ο ιιιιιυιι ιιοεπιιιιι ιΙο εει·υιε ‹Ιοιιιἱιιὶ πιεί,

ο! ποπ ε£ἱαιιι οοιι!ι·σι ι!οιιιιιιιιιιι ιιιοιιιιι ι·οοοιιι. @Με

Μή ε.τοι·οί!ιιο, οπου οι·ιιιιι, τι! !ιιΙἱα μποειωποε?

δι οϋοιια υοΙιἱε υιι·Ιιιιι ιιιίείΙ, .ο ιιο!εε, εἰ ιιιιιΜίο,

ι!ειΙο ποοίο Ιοοιιιιι οι! πιο Ιι·ιιπεοιιπιἰἱ, πιο: και σο

οίε Μο ιιοιιίοιιι|ά: ο£ ωοιιτι£ο Ιοοο, [οι·£ἰΙιιιἰο αρμο

ι·οιι£ μιιοιιοΕοι·ίε. Βιιινιιε Βιιι·ιιιιι·ιοο πιοι·ο ποπ

οοιιε, οι ιιιιιιιιι οοιινιοιιι οι·οιιιοιιε, ιι·ι·ιειτ Ποιο

ιιοιιι ιιιιμοι·ιποιοιιιοιιο οι οιιιιιοπι οιιοι·οιιιιιιι,

εοιοιιε οιιπι ιιιιι!ιιε ιιιοΙοειιιε ιι€ει·ιιιιιιιιιιι. Ποιο

:ιο ποσο οοιιιιιιοιιιε, ιιι οι·ιιι ιιιιιπιι ιιι·οοιιι:ιεειιιιι:

δι·ιιοιιιιιιε, ιιιοιιιι, Με:: ιἰοοΙοι·‹ιὐἱΙ, πι οι μοριι!ιιιι

Νικο [Μισο ιιἱι·ἰὐιιε Μάο, απ ποπ; "αει απτο πο.:

υοἰιἱιιοιιπι οοιιοτοιίιοπ2α οποιοι! όποιο οΜεοΙΙιε.

θοι·ο οοιιιοιιο οΙἱιιι Ιἱοοι ιιιιιΙιιε @Με ιιιειΒιιιιε

οιιιι·ιιε ιιιιιιοι·οιιιι·, Μπι ιιιιιιοιι ιιιιιδιιιιε :ιο οοΙο

Με ιιιιιιιιιο μιωιιιοιιιιιιιιιι·, οο ιμιοιΙ ΒΙ:ινοε οιιἰ

ιιιοιιιιι.ιιι· Ποιιι·ι οιιιιι πιιιΒιιιι Β|οι·ιιι οομιεεει.

Ποιο ι·ονοι·ειιε ιιι οιιειι·ιι, ωιιι1ιι οιιιιι ιιιιοιοι·ιι€.

Ιιιιμοι·ιιιοι· νοι·ο ιΙο ιιοοιο ο0ιι8ιιι°Β0ιι8, ποιοι εο

Βιιιιε οι πιο ιιιιιοΙιιιιιε οι! μιι€ιιιιιιι μι·ονοοιιι·ο,

48
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οι φαει νι Πιιιιιοιι Ρ:ιΙιιιιοιιιιιιιο ιι·ιιιιεοοιιόειιο

νεΙΙο. ΒΙΒΗ ιιιιιοιπι ιιοειοι·ιιει ι:οιιιιιιιιιιιιιοιιο πι

οιιΠ ιι!ιιιιΙ ιιι·Βιιι·ιιιι, ει! ριιςιιιιιτι ριιι·ιΕοι· εσπερι

ι·ιιι·ει·ο, Με “Με νιι·ιΒιιε ιιοΐοιιάειιιεε. Μ Ποιο

οιιπι :ιπιἱοιε Βιι:ιιιιε') ιιιιιιιιι·ιο Γει·ιτιο ιιιιο ει σει

Με άοεοοιιιιοιιε, ιιοειε ιΒιιοι·ειιιιο, Ειτε ροιιιεε

σεΙει·ιιει· οοιιειι·ιικιι, οι ιιιιεεο ιιιιιιιιο ει! ιιιιρε

πιιοι·ειιι, “παπι εκει·οιιιιιτι ιιοι·οοιιιι€. Ωιιο νιεο

Βιιι·Βιιι·ι, οι. ιρει οΒιιιιι·ο ιεΒιοιιιΒιιε οοιιι.οιιιιιιιι€.

Ρωιωε Βιιι·Ιπιι·οι·ιιιιι Μπι Ιοιι€ιοι·οιιι νιιιιτι ειπ

τω, οι οει·αιιιιειι ιιιειιιιι, ΐιιιιΒιιιιοιιο ειιεεο!ιιιι,

πιιΙΜΒιιε οιιιιιε οοιιιιιιι; Με ωστε, όιιιτι ΐι18:2:

ρπεειιιιιιιιι ςιιιιτι·ιιιιι, ο!πι·ιιιιοειιιιιιι·.

Βδ. διοιιιοΓ πικαπ ι:οΙΙο οπιιιιοιιιι οιιιιι εφή

1ιΒιιε ενειιιιιιιι τοι οκρικΜΒιιι; εοοιοε Μπι ΐιι

@τη οοι·ιιοιιε, ΐιι€ιτ οι ἰρει:, Ιιιι:οςιιε ιιιιοάιιιιι

οιιπι ι!ιιοΒιιε ειιιοΙΙΜΒιιε ι·ορει·ιιιε, ει νιι·ο πιι!ι

Μινι, οιιιιιε ι·οοειΒιιΙιιιιι απ! ΗοεοιΙ, ι:οι·ιειιιιιιιε

ι”ιιιιΒιιιιιε ιιι·ιιιιεςιιο ιιιιάιιιιιε, οιιριιο οει:ειιε οει.α)

8:ιιεΙΙιιιιιιι ειΠιιε ι·ινιιε σειριιιε, ιιτιρει·ειιοι·ιςιιο

απο ι:ειριιο οι ερο!ιιε ιοΒιιιι ιιΒ εοόειιι πιιΙιτε

ρι·σεεειιαιιιιε οει. Εκ Με Ηοεεά οιιιι·ιιε οι ιτι

ειΒιιιε !ι:ιιιιιιιε; ιιιοι·οοε 1:ιιιι ίιιιιιοει 8εετι ιΙό

ιιιι1ινιιιιι ιιιιρειιιιΙε οιιιιι ιωιω νιΒιιιιι πιιιιιειι

ιιιιι. Εο ιΠο επειτα !ιοειιιιιιι ιιιν:ιε:ι, οι πιιιΜ

ιιιοι·ιιιΙοε ιιιιοι·Π:οιι νε! ευρύ, οιιεόεεςιιι: ιιι ιιιιιΙ

Μπι ιιοο1οιιι ρτοιι·ειΙιεΒιιιιιι·. Ρωιθω Μισο αιι

ριι£ ειιΒι·εΒιιΙι ιιι οιιιιιρο ροειιιπιι, οιι·οιιιιιιο ι!

ιιιιΙ εερι.ιιι8ειιιι οιιρτινοτιιιιι οιιριιο Με, ειιιε

ιιιιο οοιιει!ιατιιιε, οοιιΙιε ει·ιιιιε, ΙιιιΒιιιι οει ρι·ι

!) Ε. Πειιιοιιιιτ ι:ιχΙι ΒιιΒιιιιιιο.

') Βοοιιιιιιι ειιιιμΙειιειιίο Με Ισ ιιΙσι·ιοιιιο μπι ι·.

θΞ55 ιιιριειιΙΣ: Εοι1οπι ιιτιιιο (Μο τα, οι ΠΠιιε ειιιε

Ποιο" ἱιι Τιεείιι·ιι.ειθ.ο ειιιιι:Η (ΜΗ μυειιιιι·οι·ιιιπ ι:ιιιιι

ΑΜιιιι·οιιιε οι πω, Ζοιι·ίιερειιιε οι Τοιοιιεοιιιε, οι

νιι:Εοι·ιοιιι ιιι ειε ειιιιιρεἱι, οι:οιεο @απο ΠΙοτιιιτι, ιιοιιιιιιο

$$οιςπει·ο, οι ΜΜΕ πιω 1ι·ιΒιιιιιι·ιοε. Ροκ: 88. Ι. 79,

πω, ιιι πιοιΙιοςιιο οιιιιιιι·οι·ιιπι ιιιιιιιΙιε ι·ε!ιοιιιε.

]λ'ιοιιιιιιιιιιιιιε νοι·ο ει Εοβει·ιιιιιε εωΙει·ιιιιι απι

εοιι ιιι ΒιιΠιιιιιι Ρωιωι.ι, πιά Ηιι8οιιοιτι ιιιιοοπι

ΓιιΒιι εΙιιΡει ειιιιι.

Βθ. ()ι·οΒι·ιε νιοιοτιιειιιιρει·ιιιοι· εΙοι·ιοειιε Πι

οιιιε Μισο Γιιιιιοειιε, ιιιιιΙιοιιιιιι ι·ι:ειιιιι πιο μπή

ιιιιι ιἱιτιοτειιι Ροι·ιωι· οι ίειι·οι·επι ρι·οιιιει·ιιιι; ιιιιιὶο

ριιιι·ιιιιοε ιοΒιιιοε ειιεοιριι, Ριοιιιιιιιοι·ιιιιι εοιΙιοετ

οι θτωοοι·ιιιτι διιι·ειοειιοι·ιιωςιιε, μι· εοειιιιο

άινει·ει εειιοι·ιε ιιιιιιιετ:ι, ι·ιιε:ι ειιιι·ειι οι Δημο

1οιι, πιω ιιιιοςυε, οι ιιιιι·:ι νειι·ιοι.·ιω ορει·ιε άι

εωωιε, νιιι·οει πω, εΒιιι·ιιοιι οιιιιιιι, 08 οπιιιι

8ειιει·ε ιιιοάιΠοιιΕ:ι , ειι·ιιιιιιοιιιιι, βει!ειιιιιυπι οι

τοιιι.ιε Βειιοι·ιε ρἱἔιιιοιιιιι, ετιιιιι:ιωι ΒιικοιιιΒιιε

οικω ιιιι·ιειι, Ιεοιιοε ετ οιιιιιοΙοε, ειιιιι:ιε οι,ειι·ιι

ιιοιιεε; οωιιιιιιιιςιιο οιι·ουιιιςιιιιιιιιε ι:Ιιι·ιειιιιιιο

Μπι ιιι Πιο Με ειιιιιιιο εμε Με».

Μ. ΠιιάιιΙΐιιε ειιιεικι, ιιιιρει·ιιιοτιε Πιιιιε, οιιιιι

Βάσω νιιιι εειι·ιιι·ο ειιιιιι:ιε, ριι€ι·ι:ι σεεει€, Μιιιιιιιι

εμε οιιιιι οιε ΜΝ; ςιιο :ι8ειιιο ειιιιιιιιιι ί'ει·ε ιο

Βιιπι, ιὶἱοιιι εκιι·ειιιιιιτι οΒιι€, απο Ρ".!ΠΟΟΓΠΠ|

ιιιιΡει·ιο ι·εΠιιςιιοιιε ειιο νιιιιιοι·ο ι·ιιΙιιιιε ιιιιι·ιιιιι.

Γιιιιιιε ιιιιιετιι οιιιε ιι ιιιιΙΜΒιιε Δωιω Ιιοι·ιοι·ο

οιιι·ιιιιιιιι, οι ώ Πειιιιι ΜοΒοιιΒιιιε οοι·ριιε πεπεισ

ιιιιιι, ιιι ΜιειΙιοιι ΑΙΙιειιιι πιιιι·ιιι·ιε εεριιΙΒιιιτι ω,

οιιπι !ιιι:ιιι οι ΡΙιιιιοιιι πιιιΝοι·ιιιιι ΡοριιΙοι·ιιιιι. Βο

ιιφιιι ροει: εεωιιιιιι μιαιε νοοιιΒιιΙο ιιιειΒιιιιιιιιι.

δ8. ΜΜΜ :ιιι€ειιι οΒιιιιε ειιιε ΜΜΜ ειιιιτ

ιιτιρει·ειτοι·ι, οιιιιι εεεει ιιι πιιΙΜιι, φαι ωιιιωι·ει

ι:οιιιι·ει Βεάειι·ιοε; ςιιειρι·οριει· Με ΡΙιιι·ιιιιιιιιι

Ιειοι·ιιιιιιι·ιιυι ρι·ο ΜΗ ιιιιοι·ιιιι τωιι, Δε ιτωιοι·ο,

ιιιιι ειιΠιιιο οι·ιιιιιιινιι ιιτιρετιι.ιιιι ειιιιι;ιι, ι·οοΙοι·ι

οιιιιιιιιιτι Πω θιΙεΙιιοποοιηιι:ιιει€.

δ!). ΕοιΙειιι ωιιιροι·ο ΨιοΙιπιππιπιιε @Με δει

κοιιι:ιιτι ΒιεΙιειτοι·ιΒιιε ν:ιοιι:ιιιι, ει εδω ρι·οΐ8

οι”, διικοιιι:ιιιι οι:ουΠο ιιιιι·:ινιι, ιΙοιι·ιιιιιι οοιιιιι

Βοιιιςιιο ιωιεει, Μάο εε ιιοι·ιιιιι ιιιισειιι€ειιιε ιιι

Η)

Η

20

=ι

30

Ξὅ



υ2ιιτ.ιοιν εΑειιιοιι. Με

ιιιει·ειι. Ει:Βει·ιιιιιε νει·ο ιιιιι·ι·νοιιιιι ιιιιι€ιιι ροπ

εποε Βι·ιιιιοιιιε ιιι 8ι·ειιιιτιι ι·ει·ιριιιιι·.

058 (Πι. Πιιοιιιε ειιει·ειιιιε ειιιιιι·:ι ννιοιιιιιιιιιιιιιιιι

ιωιιιι ιιιεε') νικ οΜιιιιιιι, ιιι ιιι Πιιε δι·ι·οιιιε Π

ε ιιιιιιιε ειιι ειιεειρει·ειιιι·, ιρειιιιιο ειριιιι ιιτιρει·ιι

Εοι·οιιι οΜιιιι:ι·οιιι, ιριο ριιιι·ιιι οοιιιιι€ιειιιιο ρε

ιι·ιιιιοιιιο ι·ιιιιι @ιιι ιιιιρει·ιιιιι ι”ι·ιιει·ειιιι·. ιιιε

ειιε ειιοι·ιιιιιειιιιιιτι ιει·ι·ιιιι!ε ιιωιι, ει: οοιιιι·ιι ιιιι

ροτειοι·υιιι ιιιιρει·ιιιοι·ιειιιιε ι·εειιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιτι

ιιιιιιιιιιιιιΙ ιιιιιιιιο ειπιει!ιο Με :Με ΐει:ιιιι·ιιιιι. Με

Με ιιιιιιι, ιιι ρεεε εει ιιιιιιιεειιε, ει ιιοιιιε ρισ

ιιιιεειοιιιιιιιε :ιιι ιιιιρετειιοι·ε ει·εειιιε.

Μ. Ρει·εειιιι:ειειιε Βει·Βει·οι·ιιιιι, εε ειιιιο ρισ

ιιιιιιοειε ι·εε ιιρρει·ιιοι·ιιιιι, ποτε εθιιιωι «Με

μ; ιιι νοειιιιιοιιιιε ρΙιιι·ιιιιοτιιιιι. Ωιιιιιιιε ιεειε, ρισ

Με ειιιιιιιιι ιιιιιοι·ε ρει·οιιΙει, ειινει·εει Γοι·ιιιιιιιι

ιιιιιιι; ιιΙειιιιιιιε νιιιε ιιιιιιιιι εκ ριιι·ιε ειιιειιιιεινε

ι·ιιιιι. Γιιει·ιιιιι ει ιιιιι Ιερι·ιιε ι.·εειιιιιιι ιιιιει·ρι·ε

ιιιτειιιιιι·, εο ιιιιιιιΙ ειιΙιεεζιιειιε !ερι·ιι πιι:ιΠοε

:ο ιιιοι·ιειεε οοι·ι·ιιιιιρει·ει. Βεριειιιιοτεε ειιιι:τιι ει

Βιιιιιιι «Με εειιιιιειιι νιοιοι·ιιιιιιιιιιε ρι·ιείιειι

ι·:ιεεε ρι·ιειιιωρειιι, ιιιιιιιιιε ει ιιοε ίιιιεΙειιι εε

εειιειιι·ιι ρισειιειιιιιε.

62. Εο ιειιιροτε ιιιιρει·ειοι· οι ἰρεε :ιεει·οτει·ε

π, εεεριι, εειὶ ιιιει·ιιιε ειιιιοιοιιιιιι, ιιιιιιιιιε ιιιιεΙε

ιιιΒιιει· οιιεειιιιιιιιιι ρι·ιειιει, πιιικιιιιειιιιο ρετιρ

ι:ιιιιο ιιιοιιιι ιιιει·ιιι·ιε νιιι, οιιι ιιρει·ιιιτ οε ειιιιιιι,

ιιο ιιιιιι·ιιιιιΔιε ι:οιινειεεοιι, ει ιιιιιιιιὶε ιιι εοΙ ιιι

οιιΙιεειιιιιιε ροει ιειιειιι·ιιε ιιιι οιιιιιιειιι ιιεοοι·ειιι

:κι ε! ιιε!ιοιιιε εοιιιιοιιειιιι·.

6$. Πι:Βιιε ιδιιιιι· ι·ιιε οοιιιροειιιε ρει· οιιιιιιειιι

Ρι·ιιιιειιιιιι δεκοιιιιιιιιιιιιε οι νιι:ιιιιιε οιι·ειιιιιιιιιε

ιιιιι: Βειιιεε, Βοιιιιιιτι ειιιιιιοιιε ριοιιοιει:ι, ι..οιι

ω! Βοιιιιτιιιιιιιιρει·ι·εκιι. Ει·ιιιι ιιιιιι]ι€ει· πεσει Βου

') Ι'ιοι:ινειιι κι·ι·ρι·ιιιι·ε ρι·ιει:ιιε ιιἱειιιιι ι·οιιι! Πει·

 

$5

πω", τ. θῖ3ὅ (ι·οιι!ι. 5!); ιιι·ιιΒιι ειιιιι θιιο, ιν ηιιιὶε

ιοιιιι (ιοπιιι. 55).

ιιιιιιιοιιιιιιι Βιιιιιιιει·ιιιιιι όιιοιιιιε ειιιιιε ορεεεειιιιι,

ειιιιι ι:οιιιιι€ε οι Με εεριιιιιι, ιιι εκι!ιιιιιι ἀε

ειιιιιιι·οιιι, Βιιιιιιιιιοε ιιιιοιιιιε ρι·ιιεΙιιε ιιωιιι,

Βιιιιιειιιιιιιε εκρυΒιιιιι·ει·ιι, ιιιισεε Βειιενειιιοτιιιιι εεε

ειιΜεοειιι, θι·ιεεοε ιιι ():ιιιιιιι·ιιι Αριιιιιιιιιιε ευ

ρειιινοι·ιι, ιει·ι·ε Βιικοιιιιι νειι:ιε ει·Βειιιι ειρει·ιι

ω, ιιιιρει·ιιιιιιιιιιε ι·ιιιιι ΗΜ ιιιιιιιιι ιιιεειιιΠεε

ιιιιιιωιιι, ιιοειι·ιε τειιιιιιιιιιε ιιοιι εει ειιιοει·ε,

ειειΙ ιιι ιιιιιιο ιιιειοι·ιω ρι·ειιιιιιι, ιιι Ιειιιιιιιι ειιειι

ιιονοιιοιιε ι:ι:ιροι·εεεε ειιΠιι:ιει. (Βειοι·ιιιιι σειρ

ιιιιιιιι ι:Ιειι·ιιιιωιιι εει·ειιι€ειεπιφιε, ιιιιιιιι·ι ρειι·ιε

Γιειι·ιειιιιο ι:ειειιιιιΙο ριιιι·ιιε επι οιιιιιι:ιιι ιιοιιοι·ειιι

ιιοριειιιιι: επι εοιετιιιιιι ι·ειιιιιιιι, ιιιιιειιιι ιιενοιιιι

οριιε ιιιιιτιιΙε πιιιΒιιιΠεει. Αι ιιιιιε οινιιιι. Βει!ι

ιει·ιιιιιιιιε ειι ιιιιθιιι.

(Η. Ειιιιιινει·ο ιιοιιιιιιιε ρειιιιι: ινιοιιιιιιιιιιιιιεθω

εειιιιιιιιιιιιιιοι· εε οοιιιιιιιιιι, ιιοιιει: ιιιιρει·ετοι·ιε

ιιιιι·ειιιιιιιι ερει·ιινιι. (Με ιιιιτειιι ιιιιιε ι·ενει·ειο

ιιιιΤει·ι·ειιιι·, ει! ιιιμιιιοιιεΙεε ριιι·ιεε εε οοιιιιιιιι,

ιιιιιιει απο τεμ Βιιιιοιιιιιι Ηιιι·ιιιιιο') ΙιεΠιιιι·ι ει:

ιιιιεΒιο ιιιιιοιιιιιιιιιιι·ιιε. Αι Πιο ιιιειιιιιινιι ει, ει

τιιιι:ειιι ιιεεεεεει το! ιιιιιιιι·ι ιιιιειιιιιιιει ρι·ιι·ιοι

ριιιιι, ιιοεεει ειπε ιιοΙο ειιιιι ειρι ειιι:ιιιι·ε νειΙε,

ω” ι·ειιι ΐιιιιιιιιιιΙειιιει· ιιιι;ιιιιεεε που ιιιιΒιιει·ει.

Ιιιιει·ι:ε ει: ειιιριοι·ε ριιειειειιιιιε ιιιιι·οοιιιιιι ειιιε

ρι·οιιιιιιιιιι·, εοοιοι·ιιιιιιιιιε ιιιιιιιιι ι:οιιιρι·ειιειιει,

ει ιιιιιιιιιιιιιιι οοιιιι·ιι ριιιι!ιοειιιι ι·ειιι ε·Βειιιεε, ιι

ειπε ιιιιιιιριιιιιι, ειι·ιιιιΒιιιο ι·ιιιιιιι ρει·ιιιιιειπιιιιΕ;

ιρεε ειιιειιι οιιιιι Πειτε νικ ενεεἰ0.

(Β. Πιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιε ει·ιιιιι ειιι·ιειιιιιιι, εειι ιιι

ειιιιοιιιιιιιιε Με Με 8ειιιιιι εει·νιοιιιεε. Βοη

ιιΒιι ιιιιιοιιι ιιΠει·ειιιιοιιεπι ειιρει· ειιΙιιιι·ε τΙεοι·ιιιιι

Με ιιι ιιιιοιιιιιιι ι:οιινινιο τεμ ρι·ιεεειιιε, Πιιι·ιιε

ειιιι·πιειιιιΒιιε, ί)ιιτιειιιιιι ιιιιιιιειιι εεεε ιΙειιιιι,

ει:ιι ιιΙἱοε ει: ί”οι·ε ιιιιιιοι·εε ιιεοε, τιιιιρρε ιιιιι

') Ε. ι Ηει·ειιιοιιι, ΒΙιιιιιιιιιιι, ε)·ιιειιι θοι·ιιιοιιιι.

α) ι·οιιιιιιιε ιιι ιιιιιοι·, Μι ειε ιιιιιιιι, Ειιιιι:ι·ιιι.
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Ροιιοτε τποτιειιιιιιε ει$πε ει ρτοιιι8ιε Ρετ εε ο

ειεπιιετεπι. (ιοπιτε ιιειε ειετιειιε οιιιιιεπι, πιιιιε

νετο τειι8ιοεειπ νιιιιτπ ιιιιεεπε, εριεεοριιε, πο

ιπιπε Ρορρε, ιιπιιιπ νετιιιπ ι)ειιιπ ρει.τετπ ειιιπ

ιιιιο ιιπι€επιιο ιιοτπιπο ποειτο ιεειι ιιιιτιειο ει

ΒΡιτιιιι εεπειο, ειιποιεετε νετο ιιεετποπιε εεεε

ει ποπ ιιεοε, ιεειιιιιιε ω. ι·ιετιιιιιιιε ειιιετπ τοκ,

ιιιροιε οιιι τειοιτ ιτειιιιιιτ ιοτε ω ειιιιιεπιιιιτπ,

ιετιιιιε ετι ιοοιιεπιιιιιπ, ιπιεττοεει, ει ιιεπε ε

ιιεπι Ρετ εειπει ιρειιιτι ιιεειετετε τειιι. Με ιπ

ειιπειεπιετ νειιε τεεροπιιιι. Πεκ νετο ειιειοιιιτε

ειετιειιπι ιιετιιιε ιπ ετεειιπιιπι ιιιι:ει. Μειιε ιιιειο

ιπΒεπιιε ροπτιετιε ιεττιιιπ ιεπε ειιεεεπιιι ιιιιιει,

ειετιειιιποιιε οιι ιιιιειπ ειιιιιοιιεειπ εεπιιεπε ιετ

τιιιπ ροτιετε ιιιεειι. (ιοπιεεεοτ ειπιειι ιπιιιιιιι

ιεπιετ ιεττιιιπ τιιιιιι, ιετπιιιιιοιιε ιιεροι·ιει, :πιο

ιιιεε τειι ιιεεετιιιι; ιπεπιιιπ ιιιεοιιιιπειπ ειιιιειιε

οειεπιιιι, ιιιιειπ εειιιοιιεετπ οτππιιιιιε ρτοιιειιι

ιετπ τετιιιιι. Α‹ι πιει: το:: εοπνετειιε, (ιιιτιειιιιπ

ιιειιιιι εοιιιπι εοιεπιιιιιπ τιεετετιι, ιι.ιοιε τεεΡιι

εποε ειιιιιεειιε Βεπιιιιιιε ιτπρετει, ι)ει εεεετειο

ιιιιιιε ει ιπιπιειτιε ιιοποτειπ ιιειιιιιιπι ιιειπιιε

ρτιεειιιιι. δειι ει ω: νιτιιιιιιιιιε πιετιιο Ρειτιε

οιι ειιεετιιιιιπιιιτ, ειιιιιε ιιιιιιιειτιιι ιπ ιιιιε τεΒιο

πιιιιιε εεειεειει εεεετιιοιιιιποιιε οτιιιιιεε ιπ ιεπ

ιιιιπ ιιιιεετε.

66. θετο ιΒιιιιτ εοιπεε ποπ ιππιειποτ ιιιτε

τπεπιι , ειιιπ ιιιιιειιιπεππιιπι :ιεειιεετι νιιιιεεει

τειιτιιιιιιε εοεπονιεεει, ι›ετιιετιε, ε οιιιιιιιε ειιιπ

εεειιτπΡειι, τεειιιιιιι. Μι ειε ιιιιεπιετ ειιεεεριιιε,

ιοπειιιε ιιεΒεπιεε ιιετιιει·οε ετειιτιε ιιττιειιιε εσπ

ιτιτιι. ιιιιεεεεπι τεθειπ, ειιιιιε ροιεειιιιεε ετεπι

διενι επι τιιειιπιιιτ ι.ιεεωνιιε ,ιι ιιιιειιιιε νιειιιιιε

ι) ιν ιετπ ιερειιιεπι ιτπιειιιιι ιητιεινεχ ιιιειπιεεεγ

ιιτιειτιιιιι ι.ιεοιιιιόιιι·; Βοιωτοι ρομτεο·ιε ιο πε ι.ιειοεπιιιι,

ι οιιιεέπιε οπο: διεεετεεπότν. Ροιειι. ετ. «ει. ιι. Με.

ειιρετενιι, ιτειτειποιιε'ι ιρειιιε ιπιετιεειι, οτε:

τιιιιπ ιπεΒιιειπ εε εε εκιοτειι.

Μ. τισ οιιοοιιε ιεπιιιοτε Βετο ιιτωεεε διε

νοε επι ιιιειιπιιιτ Ι.ιιειιιι Ροιεπιιεειπιε νιειι ει.

ε‹ι ιιιι:ιιπειπ εετνιιιιιειπ εοϋΒιι,9) ποπ ειπε ειιι ιε

ιπεπ Ετ:ιτι νιιιπετε περοιιεκιιιε οριιιπι νιτι εε

ειι, εεειετϋπι οιιοοιιε ιιιιεπι Ριιιτιιποτιιιπ πο

ιιιιιιιιπ νιτοτιιιπ.

(58. Ετεπι ιιιιο ειιιιτεΒιιιι ιιετιιπεππο ιιιιει,

ιπιτπιειιι:ε ε ρειτιιιιιε τιεετιεε τειιειι, ειιιετ το

εειιειιιτ 8ειιιιιιτ, ειιετ ιιιιειετ. δειιιιιιτ Ρτε:ετει

ιν·ιιιιιε,ε) ιιιιειειν Αιιιιτιιιε. [Μπι ιπνιεειπ οιιεπι

εωρε εεειιεεπιιιτ, νιειιιε ιεπιιειπ τειιοπε δειι

ιιιιτ, εοπιιετπΡπειιιε εει οιιιπιιεειπι ιειεπιιε ετ

Βεπιι ε ‹ιιιεε. Εετπ ιιειπριιειιοπειτι ιττετιιετ το·

τεπε, εποε ειιπιετε εοπιτε τιιιεεπι εοειιενιι.

$ειι ειιιπ ει ιιειιι εοριε: ποπ ειιιιιεετεπι, ιπιεεε

ιεεειιοπε, ροειοιει ρτεεειιιιιιιπ επ ιιιιιειιπιεππο

εοτιιτε ‹ιιιεεπι. _ιιιε Πιειιιι ιοειιπιιιιιε ιιιιεεπε,

οιιεπι ειιοιιειπ τποιεειιειπ ιπιεττε ροεεει ρειτιιο, ει;

ειιο ειιιιι εοειιε ε‹ιεει Βιετο. Πι ειιιοιπ ειιεει

ριιιιτ ἱπ ιιτιιειπ ιινιειιιιιιιππιιε, ειειιιπ ιιτιιε οιι

ειιιιοπε νειιειιιτ επ ιπιπιιεο. Πιιειιιε οιιοοιιε

εκετειιιιε ε ιιιιεε ιιτιιειπ οιιεειιιι; ιπιετιιπ, εε

Μ

Η).

ιε

εμ ΜΜΟ επ Ρτιιτιεπιι εοπειιιο, ννιειιιιιεππιιε ετ,

ειιιπ Ρειιειε ιιτιιετπ_εει ειτι·εεειιε, φταιει επι ειτ

ιτειιεπιιε ειιιι ιιε Πεπιε ειικιιιε. ι)ειιει τιιεε ιπ

ιι Β)·ιιο ινιεειειιειι Με πεειεττο Μιεεη·ειεινε; τω·

ειπε, (ι)·οειιοτε, ιι·)·τπιεπιι Τιιιειιπετ ιι. Η). Ο ιτιεοιι

ιεὶ ετπεειι οιειι ιιιεεηειειι·ονι·εθο πειιτπιεπιιι εν οιτόι

πχειι ειοντεειι Πει:

οι μπειτε, ει ιιι8πιιειε ιτιριιεενιι. (ιιιτοπ. ι. δ.

Βετπιτπιιι ρει·ειιιιιπι ιπειποτιεπι

π) Ζ @Με ροιιιιοιετπ ιι'.ιιιεεεπόιν φωτ· ”ι”ιιιειιπετ

(ιι. θ) ιιιοιιιοντεπιε πεειειτο ιιιιεεηειεινε: Βετο οτιεπ

ι:ιιιιιπι πιιιτειιιο ιιιιειει ει $ειριιιι, ιιιιεεεοπειτι οιιοηιιε

ειιπι ειιιι ειιιιιεειιε ιιπρετιιιιι ειιιιιιιιιιι ιιιιιοιιι.

δ) τοσεωω νι'εει·οντιε, ιτε ιεεειιοιιιιιει ειεέει είε

ειιι·:ι ιιοιειιτιιειιιεεο τετπιεειιιειι, εεειειιτι θιιοιτειι.ιιιτ.

δ!)

ε:



ιιιιι:.ιόιν ειιεκιοιι. Μ!

!οι·οι·ειι!, κ!ιιιιι νιο!ιιε !ιο!!ε!οι·ι!›ιιε ο! ρε!ιιι!ιιιιι

ιιιιιιοιι!ιε ι!ο!”οοοι·ε! !!ιιοι·ιιιι! ο!ιειιι ιιιιι ι!ιοο

ι·οιι!, $!ενιιιιι ειιοοιοιιι ‹ιιιιι!οιιι ω!! Βοεειεεο,

πω! νοι·ιιιιι !ιο!!ιιιιι; ιιιοι·οτ!ι!ιι!ο οιιιιιιιιιοι!ιε Γο

8 το, !ιοιιιιιιοιιι ε ριιοι·ο !ιο!!ιε εεειιο!ιιιιι !ιο!!ιοεε

ι·οε !ειιι ιιιε!ο ρι·εερει·ε!.·ιε !ιε!ιιιιεειο; εεε! ιι! σοι!

ει!ιι ιιιεο!ιιιιε!ιιιιι ι!ιιοοιιι , ιι! τιιιοιιιιο ρεο!ο

Ροεεο! ιιορο!οιιι κιιιοοι·ο!, ιι! εε!!οιιι ιιι με!ι·ιε

εε!ιι!οιιι ι·οοιιροτει·ο!, ιιιιειιι πω» ιιιι8ειιοε ρο

!0 ιιι!ιιε ροι·άιι!ιεεο!. !"ειιιο ι!εςιιο ιιι!ιετιι ει: Πιο

!οι·ο ροοοιιιιιι ε88ι·ενε!ι, ιιι·Ιιο οΒι·οι!ι ειιιι! εο

εο!ι. !)ιικ $!ενιιιιι ειιο!οι·ιιιε ε!!οςιιοιιε, πιο Ροτ

ει!!! ο! ιιοςιιειιι οιιιε εο!.ι!ιιιε ει·Βιιι!; !ιοοιιιιο

ε!ι ιιο ι·οεροιιει εοοορι!: @πιά πιο, ιιιιιιιι!, ιιο

π! ροήιάία σημειο? Ιδοοε, εποε πω: ω, πα ιἰωπἱ

Με Με: ιιπροι·α!οι· υιιιοετο ρο!ιιιι!ιο, :και ροή!

απ! ιποΜισιι αιιιιιε!απ!. Αι! !ιειο ι!ιικ οοιι!ιοιιι!,

οιιιιι εεε! !!ι!ιοιιιε ι·οΒιοιιο ρι·ινιιιιε, !ι!ιο ιρειιιε,

τιιιοπι ειι!οε ο!ιειι!οιιι εοοορι!, οιιιιιι ιρειιιε ρο

20 !οει!ιι!ε !τει!ι!:ι. !!!ι!ι!οε Ψιο!ιιιιειιιιι ω!! ρι;οιιιε

:ι!!!ικι!, ιιτ!ιιε ρι·ιοι!ειιι ειιιε ιιιι!ι!ι!ιιιε ι!οιιεκι!,

ειιιιιι!εοι·ο Βε!ιιι·ιιι!) οκ Με Γεω, «μισό ι!ιι ιιι

!οι· ε!ιε ιιι·!ιιε ερο!ιε ι·ορροι·ι!, ιιι:ιειιιιιιι εροο!ε

οιι!ιιιιι ροριι!ο ρι·ω!ιιιι!, νιο!οι·ιιιιο ιιι ρε!ι·ιειιι

25 ι·οιιιοενι!.

θ!). Αιιι!ιοιιε ειι!οπι ννιο!ιιιιειιιιιιε ιιι!ιοιιι

οερ!ειιι ιιοοιοεςιιο ορρι·οοεοε, ει! οι·ιοιι!οπι να:

ειιε ι!οτιιιιιοο Ρε€ειιιε ιιιιιιοι·ει!, ο8ι!ιιιιο οιιιιι

$!ενιο τιιιι ‹!ιοιιιι!ιιι· νιι!οιιιι,") οιιοιιιοι!ο Με!

:ιο οεπι, ειιιιοιιιιι ιιτιροι·ε!οι·ιε, !ιο!!ο !ιιοοοεοι·οιι!;

ουσ!! οιιπι ιιιιιιιιιιο !ε!ιιι!. ()ιιι ιιιιει! ει! Βο!ι

οοιι ι!ενιιιιι ι·οεοιιι Βοϋιιιιοτιιιιι-ἔοτιοι· οιιιτιι ιρειιε

οι·ε!-- εοοορι!ιιιιο ε!ι ιιο οιμιι!ιιιιι ι!ιιεε εοιοε.

!) Υ!! 8Ιοοεο!ι ι!ο ε!ονιιιιι!ιε Με!οι· νοι!ιοι·ιιπι, Ξε!ιιι·τι

δ!! ιιει.ννειιγ ια!! Βκ!ιννι·ει!. διο!. Λο!!. !)οιιΚιιι. ε!ι·. 9.2!.

!) δι! !.ο ινιιιιιωε-, ο !!!όι·κο!ι ι·ιιόκκι Λι!ειιι !ιι·ο

πιοι'ιιι!ιι Π. !θ, ι !!ο!ιιι0!!! !. Ε.

(!ιιιιιιιιιο οοιι!τε οιιιιι ν!!ιο!ιπιειιιιιιε ι!ιικιεεο!

οκοι·οι!ιιιιι, ροι!ι!οε ρι·ιπιιιιιι οι ιιιιιιιει!; οιιιιιιιιιο

οκ ιιιεειι ‹!ιιοιε ρειι!ε!ιιιι οοι·ειιι ν!!ιο!ιιιιειιιιο

!ιιιιοτοιι!, ε οεε!ι·ιε !οιιειιιε ρι~ο!ι·ε!ιι!ιιι·, οςιιι!ι

!ιιιε ε !οι·Βο ιιιιιιιεειε, ειιιιιιο !'ιιΒιοιι!οει ει! το

νοι·ειοιιοιιι !ιοε!ιιιιιι ιιιοιιο!. ί)ιιιιι οκ ει!νοι·εο

ο!. με! !οι·Βιιιιι ρι·οιιιοιο!ιιι· Ψιο!ιιιιειιιιιιε, Γυ

Βειιι Με !οιιιιι!ενι!. Α 8οοιιε ιΒι!ιιι· ει·Βιιι!ιιι·

εοο!οι·ιε, ιιιιιε ιρεο οσε ει! ριιΒιιετιι ιιιε!ιεενοι·ι!,

!!ι!οιιεςιιο οιιιιο, οιιιιι ιιοοοεεο !”ιιοι·ι!, !”ιι8ειιι

!”εοι!ο ιιιιοτι!. (!οεο!ιιε ι!εςιιο οιιιιο Με!. ρο

ι!οε!ι·ιε οιιιιι εοοιιε οοτ!ειιιοιι ιιιιι!, οοιιιιο «ιιο

νιι·ι!ι!οι· ριιΒιιειιε ει·ιιιιε ι!οίοιιι!ι!ιιι·. !οιιιιιιο ειι

!οπι ο! !οιιι;ιοι·ι ω, ιιιιε ρω· !ο!επι ιιοο!ειιι ει·

ιιιε!ιιε ιιιοοεει!, ιιιειιο οιιιιι ρευοιε ει!πιοι!ιιιιι

Ομι

πιε!οε ειι!οπι !ιοε!ιιιπι οιιιιι οιιιιι τορροι·ιεεοιι!,

ει·οειιι οιιιιιει!ειιι ιεπι Γοεειιε ιιι!ι·ει·ι!.

οκ ειιιιιε εΒιιοεοιιιι!, ιιιιιε κιτ οιιιιιιοιιε οεεο!,

ιιι!οι·ι·οΒε!ιιεςιιο :ιο οιε τιιιιειιειιι οεεο!, νεοι!

ιιιειιιιιιιιι εο !'οι·ο, ρι·οίοεειιε ω!. Α! ι!!ι ει·τιιε

ι!οροιιοι·ο οκ!ιοι·!ε!ι ειιιι!; πω!! ‹!οιιι‹!ο εμπι

ι!οιι!, εε!νιιιιτι οιιιιι ι!οιιιιιιο ειιο ρτε:εοιι!ει·ι,

!ιοοιιιιο εριιι! ιρειιιιι ο!ι!ιιιοι·ο, ειιε!ιιιιιε ιιιοο

!ιιιιιοτι ιιιιροι·ε!οι·ι ι·οο!ι!ιιε!. !!!ο !ιοο! ιι! ιι!!ιιιιε

ιιοοοεει!ε!ο ει! οοιιε!ι!ιι!ιιε, ιιοιι ιιιιιιοιιιοι· Ρι·ι

ε!ιτιεο ιιο!ιι!ι!ε!ιε ει: νιτ!ιι!ιο, ι!οι!ιΒιιε!ιιε εε! !ει

!ι!ιιιε ιιιειιιιιιι τ!ει·ο ; ρο!ι! !ειιιοιι, ιι! !!!ιεεοιο ιιο

οι: ε‹!ιιιιιι!ιοιι!, ι!!ι κά!!! εποε ι!οροιιοι·ο, ι!!ι

πιειιιιε τ!ει·ο. !)ιιιιι ει! !!!ιεεοετιι ιρει Ροι·Βιιιι!,

νιι!Βιιε ιιιπιιιιιοιε!ιι!ο οιιιιι οιι·οιιπι‹!ε!, οιιιι·ιφιο

εοι·ι!οι· ιιιριιΒιιιι!. !ρεο ειι!οπι ιιιιειιινιο !”οοειιε,

πιιι!!ιε οκ οιε Με, !ιιιιι!οιιι ε!ετ!ιιιιιι ειιιιιι!,

ο! ρο!ιοι·ι !ιοε!ιιιιιι οιιιιι !ιιε κ·οι·!ιι5 !ι·ει!ιι!ι!: Λο

οιρο, ιιιιιιιι!, Ιιωιο ωσια!ιωιι, ο! ε!ο[οι· ιἰοπιιιιο Με

:με με @με υίο!οι·ιιο ω»! Ιοιιαι!, ιιιιρει·α!οι·ι

με ιυπιοο !πιπκιιιι!!α!, οπο ω!!! απ! !ιο.ιΜπ 0ο

οιειιιπ ειπα” ιιο! οει·2ο ρι·οριπφιιιιιι ιἰεβοτε. Ε!

ποιού.
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οσε

ιιιε αισιιε, σοτινσι·ευε :κι οι·ισιιισιιι, σι ροιιιιι,

[πωσ νοσσ Βοιιιιιιιιιιι σκοτεινιι, αιιιιιιιιπιφισ

ιιιιιιιιε ωισσι·ιιε σι ιιισοπιιιιοσιιε ι·σρισιιιι·ιι ρισιιιιι

θτσιιιοι·ιε οιιιιιιιιιιι σιιιιτιιι.') ιε ιιιιιε ννισιιιιι:ιτι

πο, ιαιιεςιισ οι·τιιιιιιιιε ισι·σ, φα σοτιιτ:ι ιιιιιισ

ι·ιιιοι·σιιι ιιι·ιιιιι ιιιιιιιΡεστιιιιι [ριιιι·σπι ισιιιιι].")

00Π'Ι'ΙΗΠΑΤΙΟ.

πι. ιιιιρστειιοι· ιι.ιιιςιισ εισσσΡιιε ειι·ιιιιε νι'ισιι

ιιιιιιιιιι, (ισ ιισσσ σιιιιι Μπι σσι·ιιιε Μια, ΜΡ

ειι σριειοιιιι·ιι :κι ιιιισσε σι Ρι·ατισσιοε Βιικοιιιισ

ιι·ι ιιυασ πισσιιιιιι: Ώόσο αιυιιιο παπι ιαιρσι·αιοι·

ιιααιω!ιω, Ηει·ιιιιααιια σ! Ήιίααι·ισο ιίασιιια8 σα:

£σι·ι.ιαιισ ραΜισισ Με ιιοαιι·ισ ρι·α·[σσιισ οαιιιια α

ιιιαΜια. Πω υαισιιισ, "α" υιαιιἱ‹ιαιισ ρταιιρετα

ρΙαπε σιισσσαιιιιι. δω£σταια ιιιιιιιιι δαιισ£ααιἱιιορα

Μεσοι πω, ααιιεισα Μια ιιιειαιισ8, πι” αασαπ2,

ρ‹ισστι·ι, κι ιιιισ!ίσ.υιιαιω, ααιιιαααιιι αιιατσιιισ.;.

Ωιιαααα κισσα Ιαιπσα Με αααιαι·, Βάια, Πω αα

Ισπιο, ιια!ιο ιιιοαο Με £ειπρ£αι·σ ααασ!ιαιι2. Αρα

ιιααι σ! Πα!αασιαιιι ρτουιιισίαα, φαω ιιασισπασ ω

ιιαστε, πιει σααυσπιαιαιαι, ααιιιαιι. δι απο Μισα

Ισα αοειι·αι ραι·ιισι·ιιιι, τα! ρι·α:εσαιι α:σιαΙσ σοσια

ασαι σωπ ‹σαιιιαασα ποειι·ο ια Ρι·απσιααι ιιιι·ιασπ

Με, μα· Π·ασαιισιιιαι σε! αοαΜισπαυσ δαι·πισσπασ,

Βεα «Μια, Πει· αι·ι·ιρισιιιιισ, σ! σα· αα Μ”, αισ

ροπιιιιαα. Ρτισ£σι·σα ι·οίιιιαιω, π! οι Βσαασσει, σί

σα£ αααιι·ιαια8, ιατιιααι οιι·αασιπ ρασ.9ι ω: 8) -

.Μα Μίκι, απατα σωρο [Μειιι [ι·σιασι·ία!, απασ ίπ

ιαι·ιτισ αιιαισι·ιαι, - ιιαΖΙαια ι·οϋισσιιιιι ρασειπ αα

Μακ!. ίδια:: ιια:σ σαιιι Ηει·ιιααιιιιο @σε ασπιίΙεια

 

') ι)ιισιι έιιιισι·σι ισΒο, ιιιιι εισ Μαιο, ιδιισιιιιιιιιιιι

ννεισπιειιι)· ιοει, να ΝειστοιοΒιιιιιι ι.ιιτισιιυι·ειιισπι Ή Μασ

έιιιει, ιν ιχσιι ειοικ·εισιι: ιιισιιπισιιιιιι$ σοιιισε, οι ιιιιιιιι

ιιιιι οσσιει, οι ιιοισο οσιιιειιε. ινωωι. Ναι. ιι!. ειι·. ΤΟ.

ιι) Το ειστε πιο Μισο ι·σιιοριεπιΑ,ιιιόι·γ ω ω, ιιοιισιγ.

8) Ο κι ι ιισιιιιι·ιιιιιι νι·οιιιισ ιιιιιι πιο ιιισ ιιοτιιόει.

Με, ααα Μαι ιιιιιιιιαι·, αι ια ασειι·ιισ!ιοπε εα

παιι βαστα αρσι·ι ιαραπαΙέα. Μ, σι πεσεεεε [ασ

Με” παεΙσι· ια ιια£ιαι!α!σ

Ποιπιιιι ι·ιικοιιαιιι α Μι2ο αρασια!ισυ ισ ιιπροι·ιι

Μ, ασ! Με ιιιιυιακ.

αιαιιιιαΙσπι σιωσσριΙ.- δ‹·ι·ιρ!τι !5. Κα!. πιο». ια

()αιιιραιιια Μπα δαρααπτ.

Με ιιιισι·ισ καιει ιιι σοτινσιιιιι Ροιιιιιι, ιιι ιοσο

αιιι Μαι» ννσι·ια, σωστη ρτιιισιιιιιιιιε σι ιικο

αιισιιιιει ρισιιιε, νισιιπι σει, ιιιισσιτι απο @Μπιτ

ιισιιαι·ιιε οροι·ισι·σ ει:ιι·σ, σο (μισά ιιιι·ισ Εισιιιιιιι 10

:ιιινστειιε ι):πιοε ιιτ8σι·σι, σι :μια σορισι ιιιιιιιιε

ειιιιισστσιιι ω σιιιο ιισιιει ριιι·ιισι· σοιιιισισιιιι:ι.

Ή. Πι·εσσοτιιιιι ιιιιιςιισ ισ8:ιιιιι ιπιρσι·αιοσειιιιε 969

ΟΜΕ”, Ρ:ιτιστιι σιισι·σιιιιε απο ρισι·ιειιιισ Ρι·ιιι

σιριιιιιιυε για ιιιι·σιιιι ω στιιιιιισιιιιιι ιοσιιιιι, αυο 15

σιε εσσιιε εροιιειοιισιιι ισ8ιιιοσυιιι ιιιισιισ Μιάσ

ι·σιιιι·, σι σιιπι ιιοιιοι·σ ιιιιο ιιιιιιιισσι·σιιιι·. θτισσι

πιο :κι :πωσ Ρειισι·ιι:ιε σοκινσι·ει - ιιιιιτι σι·:ιτιι

ιιιι σκοι·ιιιο ίσιο ιιιιιιιιιι ιιιιιι·ιιιιαι·ιιπι Βστιιιιιπι (ιο

πιιιιι, σι πισω νιι·ιιιισ ιισαιιιιι:ιτιι, αι·ιιι.ιιιε ευρσ- 20

ι·ιιιιιιιιι- ειιιιιιο ευρω· ιιιρι·ονιεοε σι τιισιιιι :ιτι

νσι·ει ειιερισειιιισε ιι·ι·ιιιιιιι, σ:ιειι·ει τιιι·ιριιιιιι, ρισ

ι·σε οσσιτιιιτιι, Ριιιι·σε σηιιιιιιι, τιιιοε σιί1οιι5ιατι

ιιιιοροιιιιι ιιιιρει·ιιιοι·ι ειιο Ιιταιεσιιιιιτιι. Οια νεται

σιι“ιιασι·σ Ροισι·ειιιι, ι·σνσι·ει ω ιπιρσι·αιοτσιιι ,σε

τιιιω ασια ειιτιι ιιιιιιιι:ιιιιι.

'Η. Λι ιιισ ειιιισσ ιιιε σοιι·ιιιιοιιιε, :κι ιιοσ (ισ

ιισσιιε ιιιιιισιικιαπι σπιτι ει·:ινι πιειιιιι νιι·οε σιιιι

ιισιιισε, σιοπισειισιε σι σκισι·ιιιε ι·σιιιιε ιιιιιι εωρσ

σιιιι·οε ιιισιοε, θιιιιιιιαι·ιιιαι σι ειιι-πωιιι ιιιιιιιιω

ιιι ():ιιιιιιι·ιαπι. Όι·:σσι :ιιιισιιι ιιι·ειεισι·ιιει νισιοι·ιιι

σιιιιι σι ιιιιιιιιε «Μι, σσσιιιστιιιιι ιιι πιιιιιιιε σο

ι·ιιπι; σκ σιιιιιιιε ιιιιιιιπισι·ει ιιιιιιιιιιιάιτισ σιι:ειι,

"Με ειιρστσι·ιιιιι σ:ιρισιιισε, οι.ιιι·ιιιισαιιε :ιστι

Φ:
ΘΈΜε, ιιονιιιιι Βοιιιιιιιι ι·σιιισειι·σ ρσι·τιτιισσι·ιιιιι. Τσι

ιιιιιυπι ιιι οικω-ει σι. Αριιιιιι ιι θι·ιτ·σιε επισκε

τιιιιι, ιαιισιισ ι·ισιοι·ιαιιιιισιι·σει Με, οι εροιιιιι
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ιιοειιιιιιι ιιιιιιιι, :κι ιιιιρετιιιοτειιι τενει·ει ειιιιι.

πι. Ροριιιιιε ειιιιειτι (ιοιιειειιιιιτιοροιιιειιιιε :ιιι

ιιιειιε ει ειιιε ιιιειε ριιΒιιειιιιιι, οοιιειιττεκει·ιιιιι

ειινετειιε ιιιιρετιιιοτειιι ειιιιιιι, ει τιιιιειιιιιιιιιοιιε

5 εοιιιιι€ιε ρτορτιιε οιιιιιειιετιι "πιεσε ιτιειάιιε σε

ειιιετιιτιι, ιοεοςιιε ιιοιιιιιιι τιιιιιιετιι ιιιιρετιο ιιο

ειετι:ιιιιεε. ιιοιιειιιιιιιιε ειιιιοιιι τει; οοιιιιιιιιο σειρ

ιιι·οε ιιιιεοινιι, ριιειιιιιιι ειιτιι τιιιιΒιιο εκετειιιι οι

ειιιτιε ιιιιιιιετιιιιιε :κι ιιιιρετιιιοτειιι ‹ιεειιιι:ινιι.

ιο Οιιιιιιι ιρεε ει:ιιιιιι ιιιιο ιτειιιιιιιι, εειειστιιιιειριε

ιιιιιε·τιιιιεε τιιιριιιε, οτιιιιεπι ιιιιιισιτιι ειιρετ ιιοε

ει (ιετιιιιιιιι:ιιιι ιιιιιιοτεε τειιιιιιιιι. Επι ιεπιροτε,

ι:ιιιο ιι:εε ιιιιτε ιιειιιιιιι $ετειιιιιιιιιτ, ειιιιιτιιιιε ροιι

ει” ιιιιωωιιε, ι·ιτ ειιριετιε ει ρτιιιιειιε, ριιιε

48 ει ειιιιειιε ιιιιιιιιιιιε, :ι ρειιτε ειιιι οοιιιπιειιιιιιιιιιιι

ι·εεειιιιι ιιτιιιιεοτιιιτι ιτιιρει·ιιιιιι.

Μ. (ιιιιιιε ιιιιιιετ Με ρετεετιιιιι, ιιοιιιιι ιιι

πιειι ετειι Θετιετε ρτοετειιιιι. Πιο οιιιιι ιιιιιιιεεει,

ευετοιιιι·ε εαιριεεε ιιιιιιτεπι ιιτιρετιιιοτιε, πιιτει

90 ε:ιτιειιιειιε έ'ειιιιιιιιιιι, τιοιιιιιιε ιιιιιιιιιιιιιιιιιιι, εισαι

ιριε ειιιε ειιρεει.·ιι ιιιιιιιε, ρτορτιο Γιιτιετε ιρειιιε

ιιιιιιιε ρι·οοειιιι. ιιο ειιιιιε ιιιιιιιε ει ειιιιιιιιιι ιιι

εετε ειιριιιιιιε, ιιειιειιιιιιε, ιιιιιιι οιιιιιε :ιτΒιι

ιιιειιιιιιιι ιιιρετιιοιι ιιοειτι ειιρει·ιιι νιτιιιε ιιιιιισε

28 ιειιιιιιιιι. Ωιιιε ειιιιιι άρτιο ροεειι εκριιαιτε ειιιε

νιΒιιιιιιιιιιιιι ετρει ειιιιιιιιι ιιινιιιιιιιι? ι)ι=ιιιιιε Με

0ιιιτιιιιιιε ιτιοσιιε ει οιιιιιι 8ειιετε εειιιιιιιιιι ειιιιπι

ιιινιτιοτιιιιι οιιττιιιιιιιιιι ιιιειοόιε ιιιριειιιιι. Ετσι

ειιιιιι ει σειιιιιιι εεειεειεε ρτοικιιιιιι, ιιι (μια πιο

30 ιιιεε τετιιιιεεεειιιιι; ειε :μια οιιιτιιιιιιε ιιοοιιιιιιε

εοτιειιτεετιε ιιιιτει εεειεειιιιιι, ιιιειιιιοπιιιιιιε οπτι

ιοτιιιιιε ει. αιτιιτιοιιιιιε ιιιιτιι εειιιιιιιτιι ει ρτο Γο

τιιιιιε ει ιη ι·ιει ιτιιοττιιιιετ εοιιειιιιιιιε, ιιιιι ω·

Μπι ειεττιετιιι:ιιιι ιιιιιιιιιτετιι ειιιιιιε ιιετιετιιεετειιι.

ε5ιρεε ιτιιτε εεειεειειπι ιιι νι€ιιιιε οι οτ:ιιιοιιιιιιιε

ρετεετει·ιιιιε, ιιιιεειιτιιιιι εοιιετιιριιιιι εκρεειιιιιιιι.

ι)ειιιιιε ιιιιιτιιιοε ιιιιιειιιιιςιιε ειιιιινιι ιιι νιοιτιο

 

ι·ιειιενιι, ιιεεεεειιτιιι ρτιειιιιιιι, ιιειιιιιε ρ:ιιιρει·ι

Με τιιιιιιιιιτι ροττεειι, ιιειιιιιε ιιοεριιεε, ιιιιι

εειτιρετ ιιιιετιιιιι, ειιιτι οιιιιιι 1ει8ει·ιιε ειιεεεριι;

ιιεττιιτιεπι ειπε οποιο ιιιιιιιιιο ιιιιιιιειι, τιιιιιιιιτι

ι”ετε ειπε πιιιτιιιεειιιιε νει ιιεεεεεετιιε :ιιιιιιιιιετι

ιιε νειειιιιτιι τοιιιιιιιι. δωρο τιιιιοτιιιιιε, ιιιιοε ιστι

Βιιιε ‹ιε εειιιι ρτοερειιιι, ιιεεεεε:ιτιει ιτειιιεπιιειι.

πιει ορετε Με τιιιιιε ιιιιπιιιιιετ ιιιειιιιε ιιο ιιο

ειιιιιιε εκετεει·ει, ιιιιιιετι τιιειιιι ιιε ιιοιιοτε τεΒιο

ιιιιιιιιειιιιι, οι Με εετιριιιιιι εει, ευεπιτιε εε

ιιετει ιιιιιιιιιιιιιιι τεειτιει ει_τειιτιιειειιιε ροριιιο,

εειιιρετ ει ιιιιιιιιιε ι:ιιιιειι ετιιι ιιια·τειιιιιιιιι εστι

εοιιιιτικ. ι)οιιιεειιεοε οιιιιιεε ιιιιιιιιιοε ει ιιιιειι

ιιιε ιιιιι·ιιε ετιιιιιιε, ιιιιετιε ςιιοςιιε ιιιειιιιιιι: ιιιιιιι

ει ιρειι ιιιιετειε τιονιι, ιιιι:ιε ροει πιοτιειιι τεΒιε

ιιιοιιιε ε:ιιιε ιιιιιιειι. ΕτΒο ει οτιπιεε νιτιιιιεε ε

ιιιε Με τιιιττιιτε, ιιοτιι ‹ιεΙιεετει; ιιιειιιιιιιιι

ιιοιιιετι νει ιιιιιτοτιιε πιιι:ιιι ει ειιιεεεει, τιοιι

ειιΠιεετει.

π. ιεςιιιιτ ριειιιι ιιιετιιιιι, ριειιιι οπιιιι ιιο

τιοτε, ριειιιι ορετιιιιιε ιιοιιιε οι ειετιιοειτιιε, ω·

οιιε ειινιιιιε τεΒιιιιιιιιε ιιιειτιιιιιιιε εετνιε Πει ει

ιιιιειιιιε ει: ρ:ιιιρετιιιιιε, εεειιιιιιο ιιιιιε ιιιιιτιιιιε

ειιιιιιιιιιιι Βιιτιειο τειιιιιιιιι. Πιο ιιιιοςιιε ιεπιροτε

Βετιιιιιιτιιιιε, ιιι ω) οιιιιιι ροριιιο ρτειιιιειιιιιιιιιτ

ειιιε ιεπιροτιιιιιε εειοετιιοιιο ιιιΒιιιεειιιιιιε, ιιιετιι

ιιιτικιι ειιιτειιιιιιιι. Ριιιιιι Γειιιιιιιι ειιρετ ιιιε ιιειιιο

Με νιιιιρετει ρτοειιιιιεεε, ιιιιιιι νετι ρετιειιιο

που ειιιιειιττιιιιιιιιιε. Αιιιιινιιιιιιε ειιιτιι ει ειιιοιιεπι

εοιιιιιτιο, ιο εριτιιιι ιιεεειο :ιιι ιιιετιιιεειε νιειοιιε,

:ιτιιττιιιιιι ι·εΒιιιιε ει εριεεορι ιιιιιτιιιει πιιιιιιιιιιιιιιε

ιιτιεειοτιιιιιι ειιτιι Βιοτιιι ιιιειιιιιιιιι εσειοε ιιει”ει·τε

νιτιιεεε. ιδιωι ιιτιρετειοι· ιιιιιιιιιι ιιιοτιε ιιιιιιτιε ει

ιιιιι ε:ειετοτιιτιιφιε ρτιιιοιρειιιιιιι νιτοτιιπι-ιι:ιπι

οι Βετο, νιτ ιτιιιΒιιιιε ει ροιειιε, ιιιπι ειιιε:ι ἀε

άειιιιιειιιε εει,-- ιιιιιιο:ινιι ει: εκρετιιιιοιιε ?τει

ιιιιιιειι ιιιιειιτιετε, ει ιιιεροειιιε ιιι ιιιιιιιι τειιιιε,
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ραιι·ιαΜ ι·αΜααι·α. Ριιιααι·ιι αιιοςιια α” αιιΜ, αιιΜ ιιιροαιιαι·ιιιιι. ΜαιΜαιιιαΜ αιιιαΜ ααριιι,

φαει ρΙαι·ιςιια δακοιιιιΜ ι·αιια!ιατα νοιιιιαααιιι;

στα αιιοά αιιια ιιιιιιιια αι·αι, ιιαα ι·αιαιἰαιια άιετιιιΜ

αι·ιιιιταΜιιτ. Ε8τααειια αει ἱιαάιια άα ιιαΙια αιιιιι

Μαδιια Βιοι·ια, ααριο ταδε: ΕοιιΒοιιαι·άοι·ιιΜ, αιι

ραι·αιια θι·αααιε νιαιιεςιια $αι·ι·ααααἰα; αιιΜ νι

αιι·ιαιιιιια Μια (ΜΜΜ ιιιει·αεειιε αει, Μάα Πατ

απ πιαιιιαΜ ιι·αιιαιιιιι·ιια, αι ΡτοκιΜιιΜ ραεαιια Ιοαο

ααιαΙιι·ι ()ιιιάιιιιιΒαιιιιι·ε ααιαιιιιιιιιι·ιια, Με άιι·αι·

εαι·ιιΜ 8αιιιιιιΜ ΜιιΙιιιιιάο αοιιναιιιαιια, ιααιιιιι

ιιιΜ ραιι·ἰαα αιιΜ πιω αιιΜ ιιιαΒιιια 8:ιιιάιο αα

Ιαιιι·αιιαιιι. Μαιιαιια αιιιαΜ Μι άαααιιι αι εαριαιιι

Μπι αΜριιιια άιαιιιια, άααααιιάιι Μάο, αεααιιειο

ιιαΜ ΠοΜΜι αριιά Μαι·αΒιιι·8 ααιαιιι·αιιιι·ιια. Ται

αιια αιιιαΜ ΗΜ Ιοαα ραΜΜΒιιιαι, οιιιιιι οριιΜι

Με άιιαια Ηαι·ιπι:ιιιιιι, «μή ρι·ιιιιαιιιιαα αα Μειι

ιιαε Μιι·ιααμια νιΒιιαιιιιαα Μ ΜΜΜ αινιιιιιιια αι

ακιαι·ιιια, αιιτιαιιε ι·αιι·ο ΜουιαΙιιιιιε εαιαι·ιιαΜ τα

Ιιςιιιι ΜαΜοι·ιαΜ. Ροει ειιαααριοα αΙι Αιι·ιαα ια

8αιοα, αιιιιι ι·α8ἰο ιιοιιοι·α αι Μιιιιατα νιαιιατιιαα,

αααιΜι ιααἱι Μαιιατα. Ται·ιι:ι αιιιαΜ Μια :Μια

ραιιιααοειαιι, ιοαιιΜ άαναιιιι φα άιαιιιιι· ΜΜΜ

ιαι·ιι. Ρι·οιειΜα ιιοαια Μπα Μοι·αΜ άΠιιαιιιο άα

ιααιο αοτιειιι·Βατια, ιιοαιιιι·ιιια αι ΜαιιιιΜια ιαιι

άἱιιιια ιιιιαται·αι. Ροει ιιααα ιιαιιιιιιιιΜ ι·αςιιιανιι.

Μιεααι·ιιΜ άαΜάα οιΠαιια ααΙαιιι·αιια, ραιιραι·Μιιε

Μια Μοταιιι Μαιιιια Ροτι·αιεἱι, ραιιιιιιιιΜ Βιιεια

Μ, ιιαι·ιιΜαιια Μ Ιααιο ιααςιιιανιι. ΟιιΜ αιιιαΜ

Μπα ααααι, Ρι·οααααιι ω” αι ιιιιαι·ια αά Ματι

ααΜ ταεαάιι. Ραι·ααιο ιιιιιιιαιαι·ιο, ναερατιΜια

Ιαιιάιιιιια ιιιιαι·Γιιιι. Ραι·ααιο ααιιιιαο αιιαιιεαιιι,

ααειιιαι·ι αιιιιια ι'αιι€αι·ι ιαΜ αααριι. Ωιιοά αιιΜ

ιιιιαιιακιαααιιι ρι·ιιιαιραα αιι·αιιΜαιαιιιαα, ααάἱΙἰ

φαει ιαΜ άαι'ααιαεαι., ι·αιοαι!Ιαναι·ιιιιι, ακραιἰ

ιοάιια εααι·αΜαιιιο άινΜι αοτροι·ια αα εατιειιι

Με αι ααααριο, αΜα ΒαΜιιιι αιιΜ Μαετια Μια

αιιιιιιαια ιιιιιΜιιΜ αριι·ιιιιΜ αιιΜ άινΜια ΜΜΜ

ριαιαιι 0ι·ααιαι·ιε οΜιιιιιΜ ιι·αάιάιι. Τι·αιιαροι·

ιαιιιτ Μάα Μ αιιιιιαιιιιιΜ; αι αιιΜ αεααι ιαΜ αα

ι·ο, Μιιιιιαιιιι· ροριιΙο Ματα αιιια. Ροριιιιια :ια

ιαΜ ρι·ο αιιια ι:ιιιάα αι Βι·αιιαι·ιιΜ ααιιοιια Μιιιια

ιοαιιιιια, ΜαΜοτανιι, αιιΜ ραιαι·ιι:ι ειιιιιααιοε ι·α

κιεεα ριαιαια, :άι ιιοαιιιιιια ααα ιιιιαι·ιιααα, ευρω

ιιοα Ιιοειαε Αι·αταα, δαι·ι·αααιιοα, Βαιιοα, διανοα

αι·Μια νιαιαεα, ιωιαιω αυιιιιι€αεεα, άαΙιιιιι·α άαο

ι·ιιΜ Μ νιαΜια €αιιιιιιιια άααιι·ιικιααα, ιαΜρια

Μιιιιαιι·οι·ιιιιιφια οτάἱιιαα αοιιαιιιι.ιιαεα; Μιιιιααιια

αΙια Μπα ἰτινιααιιι αοτιι'αταιιιαα, ι·αι,ααιι ιιιιιατι

Μειαιαιιατιι.

Τά. Ματια αιιιαΜ Μπι Μαιο, Παει ιαΜ αιἰΜ

ιιιιαιιια αεε.αι Μ ταΒαιιι αι α Μαιο αροαιοΙἰαο

Β

Η!

ι5

άαεια·ιιαιιια Μ ιιιιραι·αιαι·αΜ, αραι ιιιιιααα ιοιιιια 20

αααιαειαα, ιΜραιαιοι·ια Μο, αι Μ Μιιιο ααι·ια

ιιΜ ιιιαιιιια άαιιαιιι, ιιάαΜ ραΙιιααιιιαα αι ορα

ι·αΜ ειιαΜ αοπιιι·α οΜιιαα αάι·αΜαι·ιοα εααι·αΜατι

ιια Μιιιιατιιιιια αοιιΜ·Μαιιιαα. ΙΒιιιιι· :ια Μιαετο

:ια οΜιιι ροριιιο αΙααιιια Μ ρτἰιιαἱραιιι, ιι·αιιειιιιιι 25

αοι·ριια μια Μ αινιιαιαΜ, ειιιαΜ Μαι: ΜαΒιιι

ιιαα αοτιαιι·ιικιι, νοααιιιιιο ΜαΒαιιιαιιιιι·8. Ιιαςιια

άαΓιιτιαιιια αει Νοτιἱε Μαιι, φιαι·ια Μαι αιιια Ρετι

ιααοαιαιι, ιαιραταιαι· ΒοΜαιιοτιιΜ, και 8αιιιιυπι,

άινΜαι·ιιΜ ιιιιΜατιαι·ιιΜάιια ι·αι·ιιΜ Μιιιια :ια αιο- 30

τιοαα αΜαιιιιε ι·αΙιτιιιααιια ΜοτιιΜαιιια.

αι:αι.ιαι·ι· ι.ιαι:α πι. ΜΜΜ σαα·ι·αιισκ

αΑιι0ΝιαΛΜΜ.



ΧΒΑΧόΨ ΡΒΖΥΈ.ΑΟΖΟΝ Ι)Ο ΒΙΒΚΠΡθ'Ι'ΨΑ ΡΒ.ΑθΒΚΙΕθ0.

Θ” -- Ιθ8θ.

_κοσι-

ιν :Μπι 97δ «Μα 25 ,παπα @β :μιά ω Κιι·εά!Μϋωφι, πα Μόηρ›ι απα]άοευαδ εὶ€ 0ιω Ι

8880”, Με” τ. Μπακ σιυοἱπι, 0$!οποπι Π. ΖπιφΜοουιιί ΜεΞ Ιαπιέε παει Μίεση|εδαω Ι, έ Βο

Ιε.είαιυ Η .τέιβ€ σωε|εί. Μἱ€ιἰ;_γ ιαδικωΙαπωπΕ ωΙεά!| 8ρο·αιωιπέ, _|εάτια ιωμα ψ Ιεοέσἰοἰα ω

διει·|ιιιο?ι ί ω Ρο!.πε. δ'ασ|ιμ Με σπἱαἰμ ιἰο!ςά Μ:|εσφα ιυδα.επομ, Λευ: ροά!ςραζμ &ίε|κτιροσπ στ

ρεπσϋπτεΗοπ. Ροἰ8|:α πιἱαἰα @έ ο‹ἰ σιΞε]αΙ:ἱε9ο απειι ΒΜΙφο»ι .ττυοίπι |οπίαπτι, Μότερο (Μο Ι

τι· ροτο:απιίοπία :ε παει” Μίεσιμείαιωτκ ›ιοτ:·υ:.αΐοέο:ιε] ρτ:.ε:. εὶυὐἱε πάω 988 σπε!ι·ορο!Ξί πια

θάεϋατοίτδή ροάιἰαἰ; αΙε ά_μεσε:.μι £ε9ο ὺΙ8|ετιρα το ΜΜτοιι·8Με Με 8έιωιιδα. Να ρτ·ο:ΖΙιμ ΟΙ£οπύιυ

σΜοαΜ Με ΪΥοΙ|`ιςαπις, Ι:Μπιρ 7'89θΙΙ8Ι7ΙΙΙ'8Μ, π.<:2ειρίό ε|σιι·|ιο11.0η|ι·|ι ρταιι· 8ωοίο!ι άο (.”:.ει·|ι πα άιισιο

εοΜε οὐ σε8ασ·:.ιι ρεπυιο «Νοέι·έ. ζίσιμοά! Μ ιι·Ιπωι· ιυο!έ ΜρίΙΜ;|, έ ι Μη _γοσ·Ιἱωοέοἰς ρορίε

τα! :Μοἐειιώ ὐΞεΙειιρεΙωα ρταρε|σίερο ά ειιπι ραμυέΖε:_ξ ΜΜΜ (Μω δδ. Π!. 5δ8). Ζωα!

Ιεεἰμ ΒΜπαραπ ρπιμ|εέσπ ΙΜΙιπιιυ·, πέπί:·|ι επε|εέ, α ει: Μπξϋ άμεεη|ἱ @#0 ρπύοι εαπιμ|ι διει·|ι,

:σ9αι·ιιἱυσιο, Με Μι ρτηρευο!επιία Μ183890 Μίεσηάαιυα, ὐαπἰω ΜΜΜ οιςέύ ΜΒΜ ύιυυ:εωιε],

πιέωιοωίοέε: Ι(ΜΜιυ : πίειπέιιυιέ 8ουαπίρο €σ·όά!ιι Βιμ έ δημπι πα ωεόιόιί, α μι: πώ; »ω

πα ρυίτιάπίε. ΒοοιπἱΜ ροΙ8Ηε παιὶπιἱεπἱιψξ, έσ @άι Ισ Πο!π·όα·Ιειι |ε2ότα έ πι€έιι σιι·σθο ί Ι:Μία

ιἰο Μ” ΗΜ” απα_ςΙαδιι (ΤπιεΙσα, «Μ. ρω! π. 97έ; ρω. Παρ. ΗΜ. Η Μ!. ΜΒ).

Ρπμπέ!ή πἰοἐοπμ ρι·:α Π'οΙ[ραπρα, α ρπετ. 0££οπιι Ι οοεα›·ια ί Βεκσά;||εΙα Η ραρίοέα

ρο£ωἱεπἰΖωη|, πῳἱπςἰ; Με _ΜεΙέ οάρΖω @μ ρι·;ω|ιοιυσΖ ψ ω ροάοϋπεπιέσ παάαπἱιι ΗεσιηχΙκα

”' οοεαπα ι Φώτα !086', Ι:!ύΜυ πιιάαπἱε Μπι π ροιυοιΙιισπἱ @#0 ρτη;!ιιο:α Κο;πιαε ρα·α98|εί

ισ οτυο_Μ Ιστοπὶοε Π. δ7. Κἰαά:ἰωιιμ ω _ῇε ιΙοε!οανιίο, π·ειιΠιιθ τομείαπία Ι(οφ|τερο τιιπἱεειαιωιερο

π· Ζω” ρα·οοω8Ι:Μ.

Αιιιτο άοικιΜαε ἰτιοετπωἱοηἰε 4θ8θ ἱυΒετι- ευρω· ε1ει€ιι 8:ιτιοΜε εοοΙοείω εοτἰμἰε τοΒο

το οι ροτεεετι1ε Βοηππιοι·ιιπι ἰωρετειτοτε, ω»

ι·ίο Ηοὶιι-τἱοο ειιι€υε$ο οοΙοϋι·επε εε£ εἰιιοὸιιε

Μαρια ἰτι υι·Βο Μοειιιπἰιι, ') Μή ά ετοΙιἰερἰεοορἰ,

5 απ. Η Ρι·ωειιΙοε, ςιιοι·ιιι1ι ποπιἰιπι ροε$ ιΙοοεΜ

πιω, εἰπιιιΙ απο ιιΙ:ΜΜΒιιε ωοτιΔεωτἱοτιιω οι

οε£ετἱε ίὶἀεΙἱΒιιε τοεἱιΙοιι1οε, ΡΙιιι·Επιμ ι!εοι·εω

') 8)·ιιοιἱ Μπι Με 0.ι·ιεΜ πιἱεει:ιό ι οκν:επι Μό”

ΒἰεΕυρἰ Ι!επι·χΜ σεεω·ιιι το!ειι !θ8ϋ ν· ΝοΒιιπιιηἱ

ΙΙοπιιποσπαι Ρο!. ΗΜ. Μπι. Ι.

τενετιιτι€. Πι ι1ιιο οοπνειιΕυ Μαη οαεεετ απώ

Βι1ε ειιἰ ΜΒΜ ορύπιπΗΒιιε, ὸι1οἰΒιι8, τηειτοΙιἱο

ιιἰΒιιε, εειττερἱε οι ερἰ8οορἰε :ιεεοτιτἱοππἰΒιιε ε!.

οοΙΙ:ιικΜηΗΒιιε, όιιοειιι Βοϋιυοι·ιιιτι, ΎντετἱιΙειυτιι,

Μπι Βοἱἐπιἰω φωιτι Ροὶοπιἱω α) ρτα:ΐιΜτ, εἰ ἰιι

ροιιοπε σειρΜ εἱιιε :Μου Μια τεΒειΙοπι οἱτοιιΙιιπι,

οιΙρτππἱΙἱ, ω; Κο ΜΜΜ Βοϋποι· όο Ηομαι ν. δ”.

9') Γ°οσηινειγ οι! Βο!οσωνε ΠΙ:ι·οΒι·ε$ο Μόι·ωπιι

Η



Μο ι~ιιιοιιιιιι-: ο·ι··ι·οκι ι.

ιιιεειι :ιι·οιιιοριεοοριιιιι Τι·ενοι·ειιεοιιι, ιιοιιιιιιο

ΕΒιιβει·ιιιιτι, ιι! οιιπι ε" ειοιἱο ειιιι ιιιοιι·ορο!ι Ριο

Βιι ιη @Βετο ιιιι8:ιι.,') οι όιιιάειτι σειριιι ειιιε ιο

ροιιιιτ. Μ οοιιι:ι1ι οοιιοι!ιο Ρτειιςοιιειε ρι·ει:ειι!

Βοοειιτάιιει εοι·ιρ1ιι ειι:ιο ιιιιιιιιιιω ιιιιωι·ιπιοιιιω

ι·ορι·:88ειιιιιι. τισ Μοι·ιινιοιιεο οριει·ορο δοιιιιιιιιο

ειιρι·:ι ιιιοπιοι·ιιιο. ()ιιι τιιιιιιιινιε οοιι0ιιι ιιιιιιο

Μπι :ιο Με εοοιιΙο ιτιἰ8ι·ιιτιιι, α) ιιιιιιοτι ΜΜΟ

ρι·:ικεινειιει ιιι ΐιιιιιιιιιιι ρι·ιοιιιοιιιε ρι·ιιυειιΙ, οι

Μαιο Ρετ ιιιιιιοοε Ριι!ειιι ιιιιι·ι·ε ι·:ι:ειιι·ιε, ιιο Πο

ι·ιιιιι ιιι οοιιοιτι Ιοοο ιιιιιιε ειιοι·ιημιιιι· ι·ιιιεοοιιιιε,

ι·ορ!ιοιιι οοι·ιιιιι οιιιιιιοιιε ρι·ιιιιιιιιιιιιιι οιιιιι ιι ειιιι

Μο ΑιιιιΠιοι·ιο υριεοορο, ειιο ιιιιιι:ι·οε$οι·ο, οοιι

ιιι·ιιιιιιιιιτι ιιιιιι ιι ρ:ιρ:ι Βοιιοιιισιο. ιιιιιιιιι ο ιιι·ιπιο

ΟΠοιιο ιιιιροι·ιιιοι·ο. Αιὶ οιιιιιε ιιιειιιιτι ιιιιιιιι·ιιιιο

ιιἱ:ιιιι ιιιιμοι·ιιιοι· ιιιοιιιε [καιω ι!ιιι·ιε `Υι·ιιιι

Μαι, ΐι·ιιιι·ιε οιιιειιοπι οι›ἰειοοιιἰ Ποοοιιι·ιιι, οι ι·οιι

ει|ιο τιι·ι·ιιιοριεοοιιι ΒΙιιιΒιιιιιιιιι Ψο2οιοιιιε, οι Μιο

ι·ιιιτι οοιιοι·ιιιιι ιιιιι ιιιειιοιω ιἔινιιι›ιιιιι., ιιοιιιιιιι

ιιιιιιιιιιο ΐοι·ιι οιιιει1οιιι τοιιοι·ιε ιιιιιΠι Ρι·ινιιι·Βιιιιιι

οι ειΒιιο ιιιιροι·ιιιιι οοιιιιι·ιιιιιι, οι ιιι ειιιιιιοιιιιΒιιε

ριιιοΒιι. ί]ιιιιιε ρι·ιιιιιοΒιι ΐοι·ιιιιιιιι ει Ποιο ιιι›οι·ἰ

ιιο$ιι·ο ιιι$οι·ιιπιιιε, ιιοι1 ειιρει·ιιιιιιιιι ΐοι·ο επή

ιιιιιιιιιιε; οοιιιιιιοι οιιιιτι πο! ιιιιιιο, ειιιι ιιιιἱιιε

ιιιοι!ι ωκιιιιιι.

Πι ι1οιιιιιιο 8:ιιιοΙο:: οι ιιιιιινιιιιιιο Τι-ιιιιωιι8.

(Μο ΙΙΙ οποια Βοι!ιιοέό ιιι·όΙειιιιοΜι ρι·ηιιιιιΙ, Μιο

ΒοιεεΙουν

έιιιιιιιγ πιιιιΙ η Βοάιιοέό οι! Πι·ιοΒοι·ιιι ΧΉ, ριιιιἰοἑιι,

ιι ιν ιν:ι!ιτο ο ιιικνεειμοι·ο Κιότο ριιρἰι:ἐ Ιου Ντιπ)! ι

οειιιι·ιοιιι Ι!ειιι·)Μειιι, ΜΙ μόνοι! ροάροι·τι θαυμ

Μο ρο!ιιοχ ΜΗ ιιι·οοηέοιο Ιιοι·οιιοπιιιιι.

τω, ροιιι·ιιιε !ιιοι.Ι)· κἰιιὶο οιεειιι, Ψι·ιιηεΙΝι·, ιιιιειρἱε

πι! οοειιι·ιιι. Ρο ιιριιι!ιιιι Βοιοειιιινιι έοιιιιιοΒο ι (Σπο

ιιοι·ιε δΉ, ρι·ιειιιόεδ Ποιιι·χιι οοικοιιιοέιΞ -Κτό|όιιι ρώ

οσοι πιο ει.ιι·η·ιιιιει·:ειιοιι ι Μει·ιιεςο ιιοΙοοιι·οιΒιι εννε

Βο "ι·ιιιχειιιιινιι.

') θιιοιιι·ιοοέύ οι ιιοΕΜοι·ι!ιοπιι @οι οι ιιιιιιιιιιιιι

!ιοέι:ιοΙιι πιο δΥδιιπο!ιι·αι.ιιιε ω" ω”. ιν ιιιοπι ιω

Ηειιιι·ιοιιε 1ει·οιιιε όινιιιιι ΙΞινοιπο οΙειιιειιιιιι Βο

ιιιιιιιοι·ιιιιι ιιιιροι·ιποι· ιιιιΒιιειιιε. Βο8ιο ιιοιιιιιιἱ

οι ιιιιροι·ιιιοι·ιιιι ιΙιΒιιιαιιι οοιι€ι·ιιοι·ο ιιονιιιιιιε,

οι οουΙοιιιιιι·ιιπι Με ιιιιιιιιιιιΒιιιι ιιΒιιιιιο οριιιι

!ιιιιιοε, ιΙιιιτιριιιι νο! ιιιιιιι·ιιιε οποιο οιιιιοιιιιηιιο

ιιοοεεεο ΐιιει·ιι ρτοριι!εοιιιιιε. Ωιιορι·οριει· ιιιιι

νει·ειε Πει ιιοειι·ιοιιο ι·εΒιιι Μο!ιοιιε, απο Πιπι

ι·ιε ιιιιιιιιι Ρι·π:εοιιιιΒιιε ιιοιιιιιι εεεο νοιιιπιιιε,

‹ιιιιι!ἰιοι· ιιιιυιιε ιιοειοι· Ρι·ιι80ιιειε οριεοοριιε 0ο

ι›οιιι·ιιιιε ειιιρο οι›ιιἴι·ιιιι·ἱἱιιιε ειιιε οι οοϋριεοοριε,

οιιιιι·ι·ιειμιο ρι·ιιιοιιιιιιιιε ιιιιειι·ιε, οι: ιιοι·ιεειιιιο

ιιοΙιιε οοιιηιιοειιιε ω, «μισο Ρι·ιηέοιιειε ορἱει·ο

Η)

ριιιιιε ιιιιι :ιο ιιιιιιο μοι· ιοιιιιιι Βοϋιιιιιο :ιο Μο

ιιιινιιιι ιιιιοιιιιιιιι ιιιιιιε οι ιιιιιι€ςοι· οοτιειιιιιιιιε, οι.

ιιιιιι ιι ι›ιιριι Βιιιιοιιιοιο ιιιιιιιιι ιι ρι·ιιτιο Ο11οιιο

ιιιιροι·ιιιοι·ο ειο οοιιιιι·ιιιιιιιικ οει, ιιοειοει ιιιιιοοοε

εοι·ιιιιι ειιοι·ιιιιι ι·οιιειιιιειι, εο!ιι ι]οιιιιιιιιιιιιιιιιιι ρο

ιοειιιιο, ειιιιιιιιι·οιιι:ιιιο ιιιιι·ιι ιοι·ιιιιιιοε ειιι8 ιιονο

ειιιεοοιιιι, ιΠνι$ιιε οεεοι οι. ιιιιιιιιιιιιιιε. Οιιι οιιιιι

Βιιιο;ιιιιοιιιι οοι·ιιιιι Ιοἔιιιἱε ειροειοΙιοω @ω Ραο

εοιιιιΒιιε ιιοοιε, ω: ΡΙοι·ιειιιιο ι·οΒιιι ιιοοιι·ι ορ

ιιιιιιιιιοιιε ειιιιιΙοιιι ιιιιοι·ιιιιοιιιιιιιι ιιιιιιΠεεοι, :ιο

οι·οιιιοριεοοριο κο2ιοιιο Μ:ιειιιιιιιιο, δι8επιιιο

Οοιοιιιοιιοι, Ε8ιΠιοι·ιο 'Γτειιοιἰοιιεἰ, Ποιιιιιι·ο Βιο

ιιιοιιει, :ιο εριεοοριε τιιιοοιιο Τιιιοι!ι·ιοο νιι·ιιιι

ιιοιιει, ΌΙιοιιιιι·ιιιΙο Ί”ι·ιιιεοιοιιει, θιιιιιι!ι·ιι:ο Ει

η·εδ:ιιν εροωιιιιιιιι·ιιη ΕειΙΒοι·αι ιιι·ογοιειιιιρε ιι·οινιι·8Με

80, ά0ιιιιιο ιινγι·ιιέιιιο: ιι ιιιιο ειιιιιιΙ οι ιιιιοιἰοιιοιιι το

ιδιιιιε οοιιεεοι·ιιιιοιιΞε ιιοοερι (ΒοσιεΙι Ωω. ΜΡ!. !. επι:

185). Μιιιηο “ωχ μι ω, πο ροινἰσιισ .πιιιιι:Ιι ρομ

"κι, ἐκ: Ύνι·οη·εδιιιιν Βιιρινιι8η Βοτιιιοέό ιιι·ύ!ειι·ειιο οι!

Ηειιηιιιιι πε ΜΜΟ ετιγνιιἰειι έι·οοι·ιιι, ΜΙ Βοι·οοοινιιιιχ

ιν Υ'νιι·οοιιι·ειι σο Μειιιιρόνν: ιιιοΒιιιιι:ιιιοΒο, Κοει:ιιιι·)·ι

ειιιεΒο ἰ Μι·οοιιι·ειιιιοεο.

2) Πιιιιιι·δ 2$ Μιοριιάιι, Με @βιάση άιιινιιχ Μι

Μο8 ΜεΙιιιρόνιι οιοιιιιιιιἱοοιιιοιι κι· ΒίοΜει·π Μι” ερμ.

ΟΙοιιιιισ. Μι. Η.

Η
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ι· κ Α ιν. Μ?

εωωπο, Οιιοπο Βπιιέροποπει, οιππ :ιεοοπεπ Μ

οοι·πιπ, οποιο Βοϋιποι·πιπ, ινωειιιι, οι ΐι·ιι€ι·ιε

ειπε (Πιοιιπιπὸἰ, οποιο Ρπωεω, όποιο Ι.πωιοι,

ριιιιιππι οοπιἱιἱε Ριπροιοπἰε, οι οπιπἱιιτπ ιμπ π»

5 ποιο οοπνοποτειπι, ρι·ίιπιιινει ιΠπ ροι·οοιιιιι οππι

οιππι τοτπιιποι·ιππ 8Ι10ΠΠΠ πιτιπιιιι Ρι·οι.ιοποι Με

επι. ποιμάιοπιπ. Τοτπππι πιιιοιπ ειπε οοοιιΙοπιοιπ

νοι·ειιε πει εππτ: Ί;ιι€οετ ηιπ ιοπιπΕ :κι ιποοιιιιπ

Πιππιπιε ()!ιππ,') Ζοιιιι, Ζωιιω οι Ιππποπιια) οι

40 Ποεοπο,8) Επιοτποποι, Ιποιπιιιι ιιετιιιο πι! πιο

οιιππ πινω οπο Βοδιπιιι Ιιιπιππιιιι·. ΠοἰπιΙο πι]

πςιιἰ!οππ!οιπ πει εππι Ιοι·ιπιιιι: Ρεονοπο, Οπου

πω.) οι πΝοι·π ()!ιι·οινιιιι, ΒΙπποπο,5) Τι·οοοιι·ιι

πο, Βοπτοπο,°) Ποι!οποπο 7) παμπ: επι ιποοιιιτπ

Η ει!ι·πιπ οπο ΜΠοιπποι·ιιιπ 8) οοοιιι·ι·ιιπι ιοι·ιπιπι.

Μάο πι! οποπτοιπ Με Πιινιοε ΜΜΕ ιοι·ιπἰποε:

[πιο “πιο οι Ζω 9) σπιτι οι·:ιοοιιιι οιι·ποιο,

ρι·ονιποιοοιιο επι νειΒ"') ποτποπ ω, οππι οιππἰ

Με τοΒιοπιππε πιο ρι·οοιΙιοι.πιπ ιιι·ποπι ροι·πιιοιι

εοποπε, οπω ()ιποονο ω. Μάο Όπειιι·οι·πιπ Π

ιππιππο ιιιΜπιε ιιειιπο :κι ιποπιοε οιιιοπε ποιποπ

οει Ϊιἱιιἰ,") ιΙἱΙπιιιιιι ρι·οοοιΙπ. πωιω πι οπ

') ΚπιπΙ› ποιοι. ¦) Μπι: ι·ς!ωρΕπιπιι πιο)ιι Ι.ιι‹·εππο.

:') ἰποο η!ιοριπππι Πιιοππο πιο Πποι:ιπο. ή π· ἱππι·τπ

ι·οἘορἱειπἱο θτννοιἰ, πηΙπιο. 5) δι!πιποχ ιι›ω @η

8οοοιχ. Ό πω! ι·ιο!ιο Βοοι·οιπ ιπἱοειΙιιπιμη. “') πιιοι!η

ως ο π_όπιω. .) ιν Ζπἑχοπο!ι ιηὶεηι:π

°) @Με οιςέό έΓόάθΙ Βιιεπ ιιχΙιιι πο; πἰοπιπΙ πο

ἐτόιΠππιἰ δίχτυ πω! @το ΡοιΙΙιοι·οο!ιο, @Με ιιίοοιι

ΒιοιοθόΙ ιοπ άο

οι·ιο »ο ιπππγ ιιιιινπι)πι Βοοει·ιιΐοπι ι οιοΒΙι-ι οπο: πἰοἱι

ροΜπι··ιοπχ. οι πιόινι Βιιι8οει (ΠΜ. Ι. θ): Μπι”

Ιε!ιο μι· οποιοι) πιπο!ι, θΙοεΙιο.

πω” Με οιι)πε Γοπε ιο ρπιποο ιο ειιροτἱοιἰ μπε

Μπι οι ορρἱ‹!ἱ θΙοο!ιο. Α πιο του. Η! ροινίιιοο: Ποτπ

Βιμ· οιι)ιιε $'οπο ιο ροΙιιι!ο οἱι·ω θΙοεΙιο ιο ι·ἱΠπ .Ιο

είοπόνιι; οει.πι ἰπ “υπο Ρηρού ποπ Ιοπειε ο Ρἰπειιο.

Τοὶ "πιο διπ·πιο!ιι ιν «ΜεΙε Ποεοι·πιιιο "πιο οι πο

θιοε!ιο ἰπ ιποπιο ωιιιοπ, εκ

οπο Πιιιπεπ Με οι επι οι·ἰιιιι·. ΕΞ. ν; ο ο· ὸτπ8ἰοπι

νεο Ρο!οππο ρονι·πιοιι:

μπω πιω ιποι·ιι!ιοιπ ι·οεριοιι, πιΜιιιι ι·οειοπο

Μοτονπι πεοπο :κι Πιινἰπιπ επι ποιποπ οειννιι8,

οι :κι πιοοιιιιπ οιΙνιιπι οιιἰ ποιποπ εκει Μοιπο η)

οι οιπει!οιπ ιποπιιε οιιι!οπι ριιι·ι·οοππι ωιωιι,

οπο Βιινοτιπ Ιιιπιππιπι·. Μοι!ιοπιιΒιιε ιιιιςιιο πο

πἰε ι-ι οοπππιππ ρι·ίποίριιιπ περιι·οπιο επΡΙ“ι·ειειο,

ΐποιιιιπ πετ πι ουκ Βοοππιο Μπι2ιιπε οι πο”

ειπε ί]ποππιποιιε ειιρι·ποιοιο ΡιπΒοπεἰ οριεοορο,

Μπι-ε οπο, ποιοοπιπιπ ιποιοιπι·ισοτάιπο ταμπ

εποπι οκ ἰπιοἔι·ο οι πορτοπιοι·οπιιπ οι »ωοθ

ι·οπι. Ρι·οιππο ποε ι·οΒιιιιι οιιιποοπι οριεοορι

ι·ποιοπιιΜΙιιοι· ἰπιΙιιοιἱ, Ρι·ιι€οποιε οριεοοριιιυε

τοιὶἰπιοιποΙἱοποιπ πωπω ιιπροι·ιοΙιε πιιοίοι·Μιι.Ξε

οιΙιοιο ΠΠ οι ειιοοοεεοι·ιππε ειπε οοπΠι·πιιιπιπε

οι ειιιοἰΙἱπιιιε, ιπι·ιοΙππιπιοι· οοοοι·ποπωε, πο

πΠιι ΡοεΠι:ι‹· οιιὶιιεΙἱΒοι σοποπιοπιε ροι·εοππ,

νο! ιιΠπ εοοἰοιπε ποιπιπιιπι Ρι·ιι€οπει οοοΙοιπω

ηιιἱυοιιπιιι επι ιιιι·ιε ιο ρι·ιοποιιιιἰε ιοτιπιπιε οπο

πονο ρι·ωειιππιι. Οιιιιιε ι·οοιπΙοιπι·πιιοιιιε οι αοπ

ίπιππποπιε :ιιιοιοι·ιι:ιε πι. οπιπι :ενο ειιιοιιιε οι

ιποοιινιιΙεπ ροτιππποπΕ, Μπι: οπτιπιπ Μάο σοπ

Μπι, ιμιοπι, εἰοπι ιπΐι·ει ορριποι, ππιπιι Ριο

ιιιιο]εοπ (Π.) .ο π_οι·ο Βιμ· προπιπιοινοη πιάνο: Μι

ε!τοιοι·ι·π ι·οεπ ιΙοι·ινππι. δω· οι( τποπιιοιιε οι! θΙοε!ιο,

ππιΙο οι Ποπ οι :πιο οοιπρΙπι·π Πιιιπἰπιι. Ζ ιο8ο ντι

ιΜό Μι πἱοειοεοινπἰο οάποειιι πἰεΜότη ιπΒιππἱο2πἱ

πιππυιο π:ιιινο τιο!ιἰ ΖΩΗ· πο Βιι·)·)π ιι·ροοιήοοο8ο ι

οι·ιιινο) απο” ιΙο Ππιοειι·π. (Πι. Ρ:ιΙοώιι θ.ν. Β.ειι·. 227.

ΠιιιΜι Τι·ορρ. π. ΜΞὶπι·. επ. 234.

Η') Το Κι·ιιιιιο ποινιο Ροι·πι·οποπποιει Βα)“βαΩδια;

σο. πω. *Η πι. 5.

Η) Ροοοππιο ποινιο Κοιι·πιιε πιιειο Τπιι·γ ι πουπ

Ηἰοιπ ιπιο)εοπ, ιπἰπποννἱοἰο ι. 55.

Ν) Ν ιππιππ τοΚοοἰεπιἰο-)οει Μιὶ'ι·ο (Μικιι·ο). Ρο

ποιο Η. Μ” ι Βιιιίπηιι (8ιοι·.ειι·. Μ!) ιππἰοιποΙἱ ὶο

Φο @το Μάτι;; πιωει :ο Βοοιιιιοπι οοινοι!ιι ι οπννπγοπ

οο!ιιιιποπιόνν (Τι·ορρ. ι. Μπιτ. ε". 238) 2ο ιο οειιι!ιι

Μοοι·ιι “με Μοι!οι· οπο Βιιππ)ιππ, πει ροΒιιιπιοιπ Απ

ειι·γί Ροι·. θεοιπ·. Βιιι·γιι. π .Ιπποοι·Ιο Π. πι. 58!).



Μ!! ΠΔΠθ!λ'!ΖΝΛ

π. !π!›οι·ππιοε, πι τεεε!οπο ε! ! ποε8τ! !ιιεεπ- πω!! άοιπ!π! Ηω!ιιπιτΕ το π! ‹ιπ‹!ωπ Ώ, ίππ
Ρ Ρ

εποε !πε!8πίπ. !):ι!π δ !(π!οπιι!πε πω, πππο ει!) Ρετ!! νοτο ὅ.

!ποστπει!!οπο Ποιπ!π! !θ8θ, !πι!!ο!!οπο θ, πππο

δπςπιππ ὸοππιι! !!ε!πήο! απο!!

Μυπε.

  

Βοπποποτυπι ἱππροττποτἰε

πω!! οΒο Μ!! Ξρεππι οεεεπτοιπ ειπε πιππ!!:υε ειπποπιπ!ωπι !π Ρι°!ν!!0ε!0 Ρωπεπε!ε ορ!εοορεπιιε.

ΒΔΒΟΨΙΖΝΑ ΘΝΙΕΖΝΑ.

εεε-ποπ.

Ζω .Μπα .τα ρ‹ιρἱεἐ‹ι, Μύη| ευεΙπρί! ,κι εΙοΙὶαΞ αροαοΜπ πι! πτιπἰπἱει :Μα Οδό, τι Μπιτ!

7 και” 9.96 (Βατοπ. Απ”. εεε!. Σ. 87.! - 92!) ρυ!καιιι! .4ίεΞ ισ Καμιά ωρέε »τους Μότοπο

μπω παπά Ρο!σΙεί, πιὶαποπ·ἱοὶσ ()πία›ιο πε ωε:.μ2Ι:5επιό :.έεπιπιπιέ, «έ ρο Ι(πι!κόιυ, πέσω πω

Μ” ροάιἰειπο. Βο|σιιπιεπ£ Μι Με επιπάιο!!ά .Με _|τιέ τυί.€·ος| το Π:φπίε; Με Μίκι! :πο π: ιι.·έε!ειι

ισεάμπι Μπα2οι·ό, ! «ο 2τεέπέισμπ φως” ρτ:μοοιμΙ πο ιυ εωειπ ά:.ίε!ε (Ασιάίπαί2α!σε Πα!.

από!! από ν Μ:: 8δ! Με).

τ‹ἱ!σορἱ8πι‹ιο!ι μ: 6Μίο!ε!κασ!ι ιι·ίω|εΕυ!ι ;

Μιιτ‹ι£οι·ο9ο, ιι!ο!ποια!πο ραπ Μέπίπ :

Παπ !π π!ἰο £οπ1ο πιώ .!ο!ιππιιο Χν μπρπ,

!)πεοπο ') ]πάει!, ο! (Μ: 80π;!!π!Χ,9) π! Π!!! 0ο

^) πω Τπε!ιτο ση!! !)ιη;ππο :Μπα μοι!ύπωιπε π·

Ν!ει·ποιοο!ι. Το!! Μ; πω! ππἱομ!η ἰππχιπἱ οτο›·!›ἰεΙ!ιιρ

πιοεὸοππτεΚἰ: Πηππο ρπτᾶιεπορο!ἱιππω ιπ!›ἰε στοπ!

ρι·πει!! (ΗΜ: Π!. Μ. ΤΜ ! όι!ειο)

°) !.ε!ωνο! υπ·πὶπ (!!ο!ε!ε. Με!!. έν. ΗΜ. Π. Τ!)

Η !):48οπ ι α!!! ι·οι!ποιεπἰ ω! η ι!οε!.ο!ποέο!π: ο!!

3πι!εΧ; οπο εοπ;ιΜκ. Μ] ι!οε!ο!οοέώ με! π·γὶειπ. Μ·

ι!οκ Μεση π· οεό!ποέο! υτιςἀπἰ!επ ποε!ο!ιιοΒο: ε! ΗΜ,

ε! ἰιιὸἰοἰΜε Με ρ!800!, πιόπ·ἰ Ιω πι! ρπρἰεὶ π·!›π!!!

πιειΖωπέ οείττιίαπασπί.

Αίι·.ττιΜοι· Μ. Π·παίιδεο!έ πα£πιβσΖ Μάο αυτ!. συμίκω ευ Μέππο!ι

Πα_|ειπ_γ Ια Μ" ρουιπέ!ε πικάπ;

η·!οΙ›Ξππιύιυ, έ παε;ε· οὐῇαέπἱσπἱ‹ι.

πι!!! 8) Μὶεἰαι ε! !.ππι!:οτιπε ό!) !οΒιιπ!ιιι·, Μπα:

Ρο1το οοπιιι!!ε·πο ππιππ ο!ν!!ει!ωπ !π !π!εΒτυι11,

εινα! ι·. 880 πο ἔινἱς!ορε!!‹π τποι·πννε!ε!πεο «Με. Επι!.

!εεοπα!. ε". θ!).

ρ!ς!ιπ!ο τπο$!ο ιπε!.πμ!ό τπἰππο ιππ!ὶοπ!εἱ κἱςοἰει; »ής

Βεππ!ι·ἱκ, τπ!ππων!Ω!0 ιν Βηιπ!ε_,

σε! πανε! νηι!αιό Με; ωο;;!ο, επἰὶο!ἰ ι!πο!ε ΜΒ ιππ

οπἱοπἱε ρττει ι:ο:ετε!.ννο μ; ιπππ!επιπ τπςὶοπ·! πωνεπε.

8) Μοὶιιπ!›γ Μ! τππἰοιιππϋ, ἱὶ Ισ ε!! ηπονε!ο Πει

Βοππ; π!εὶ τόπ·πἱε ειοεοινπε με! ιο τη·ι·πὶεπἰο ἱ Με

ορ!οΕυπο ρτη!:ι·πποκο η·ιπ 6ι!εο!οππ.

^) Ο ε)·ππο!ι ο”, ι!τυες!ο] ὶοπγ πεε2οεο Μεση·



ιι9

ςιιιιι θα δοιιιποεΒιιε,ι) οιιπι οπιπιιιιιε ειιιιι ρει·- ι ιποπ (Μοτο, πισω ω ιοοιιιπ Αιοτπιιι·ιε, οι ιιιι

ιιπειιιιιιε ιπιι·ιι ιιοε :ιιιιποε: ιιιοιιιι ιπειριι ο ιπι- ιρειι Αιοπιιιι·:ι παρε ιπ ιοι·ι·επι Μιιιαι, οι ει ιιπο

πιο Μοτο ιοπΒιιιπ Μοτο Με Ρτιιιιο, παμπ: ιπ ιιιιιιιτι τετοιο απ” (Μοτο, οι οιιιπιιο ιιιιοοπιο

ιοοιιιπ, ςιιι σιιοιιιιι· Βιιεεο, οι ιιποε ιιιιεεο εκ

ει ιοπιιοπιο παμπ: ιιι (ιι·ποοιι,") οι ιιεςιιο ω πω

εΙεννι, ροννιιιιιιι Τιιιοιιπιιι· ιν. 59. Μπι: Βιιιιιιιι νιι·ο

ειιο "σε ιιιιοε: Μιεει:οποπι, διιοπιορπιοιιιπ οι . . . .

Τι·ιουιο ιιιιιο ιν ι·οιιοριετπιο ινχριιειο:οπο, ιποειο Μό

ιιειιιιιιει·ι. ιιιιιιιιέ, ιιειι·ιιιο Ρώπα. ιιο τιοριει·ο ι Χνιι

πι", ι·οιιιι ειοριειιιιι ιν Μπι ιπιοιιιι:ιι: Βοιιιιιιιιιπ. ιιο

ιπι·ει πιιιποιν8:οΒο ιννιιιιι·ι·ι· Τιιιοιπιιιι·ιι (Ηπα πι

ε". ΤΜ) ιο τα ιιιιιιιο Με ιιπιο ιινιοιιοιι·εια, ηπα

Βοιιι·όινιιι, ιοει πιοιιοποοιιιν.

') ι)ὶοπ:ιινιι :οινιο ειο (ιπιοιιιο ιι μοΒ·ι·ιιιιι Επι)

εοΒο (ιιιιιιιει·ι ιι. Με, δω ι 58ο).

ιεει «πιω ιιιιιιοπο ιιο Μπι πω» οινιιιπιν ιν Ενω

Βι·ιτπιοιιιιι ιο

:ηιιειιι. ιν ι·ι)ιιοριειιιιο ιιιι›ι. Αιικιπιι·ιι νν ιιιι·ιπιο ανια

ιιι-ωιιιιιωιιι: Βοιιιποεπε, π :κι ιιοιπι ιιοιιιιωιι: ιιο

Ρι·ονιιιοι:ι Ροιοποτιιπι. Ροιιοιιπιει ιν ι·ςιιοριειπιο

ρει·επιπιπονννιπ ιιιιιι. ινιιινιιπιιειειο), πιιιοὶιιιηιπ πιη;κινέ

ιιο Βιιιι·οιπ:ι ν ριιριοὶιι, ι ιιοιπιι δο!οιιπα, ιοει μη·

ιπιιοπιιι δι:ιιιιιειιΒιιο πιοιιτΔιειι πε ιιοιιιι: ἰπ Ροιιιιιιιι.

¦) Βιιεοινειιιιν ι ιιπιιιι·ι ι·οιιιι 999.

ιπιιιιο εις ροιιιιειιό ιοΒο ιιι·όιοειιι·οιπ (Τιιιοιιπ. ιν. ΒΤ).

Βοιιιυιιιιινο

'ι'ι·η Με ι·ιφιιιιο οπο ινιΒοοιιο (Αποπ. ιι που". ιιο

Βιιιιιι ιν. 499); :σέ οιιοιο ι·οιιιι 998 ινι·επιιι Βοιοειιιιν

οικω” πιποοοιιο (Μο ι ιι·ειι·ειιιιοιι Μπι, ει επι οιιιπι

πιιιιν. ιιιιιέπιο ιιιιιοέ ιν ροοιιιι.ιαιοιι ω) ιιιοιἔοιιν,

νεων υιιι·οιιι·ν ενω εινεεο, Βιιοι::νειειιι·ει, 2 οπτο

πιπνπ·ι ννοι5ιιιοιπ ιννειιιι ιν ροπιοο Οιιοποινι Πι :ο

(Μις, Βοιεειιιιιν αιοειιι ειιιιιιι πιοεποιιιιιπιο 'ι ιιιοιινι

ι(ι·ειιιόιι·, Μουν οἱ ιιο ι·οιιιι 999 ιι·ιι·ιπιιι ιν ειι·ιιιτι ρο

ειωιοπιιι ιιιοιπ·ιιιε ι. Η. Πιιιιινιι·ιιιε νι. ειι·. 99. ι)οιιποι·

τισ πιω ιπιπιιε; μοι·όννπ. Αππ ιιιιιιοειι. ροτι τ. 995).

ινιωμο, Μι ιππιει·πιιιπ, ιιιιοποιι·ιυιο οιιοιο ι·οιιιι 995.

ιι·ι·Ξπιιπ:ι 2 Ροιει‹ι (Με, ιιιιιιοΒοέ ι):ιεοιιιι. πιιιν οριο

ιιιιπει ιιιιοι:ιοπι ρι·ηιιι·ιιιι·επν, ιι·οιιιι:ι ::ιριε πιπιοιειν:

μπω πωπω Πάστα ιιειιιιο ιπ ρινειιιοιπιπ σινι

ι:ιΙοιπ δοιιιποεΒιιο.

ει ὶο ιιι·ιιιιιιιν ι.οιοιν ιιιὶ οχι μια Βοιεειιιιν:ι ιτ20ειιιο

8ο, ιι Με ιιοιιποι· ιιιπιοιπει, ιιι·ι ιιιιιιιιιοπι ι'ιίΙοειοιι·ειιι.

ιι·ινπιιιιιισο8ο ι 9ιωιιιιιιιι. 9920 ει·ειπιοο ιν ιειριειο ιη

ιιιιιιοιο ειοειιιιι ινιιιο ιιο ιιι·ειιιόνν: ιιετιιιο ιπ οι·ιιοο:ι

ι)ννιι ιιιιιιτοπιιι οι! ινιιιτοεοιιπι·ι·ιι ριετιι·ιόιν ιιιιροἔ

ωιπωι ‹ιοιινιιιιιιι ννποειιι Με ω) ιιιιιιιιι ιο8ο

ιιιιιιειι. ι)ιοι·νν82ιι ι που ιιιιιι·ιοιι μι, ιο ιν ιιιι·ιπιο

εοι.οινιιιιο ιιοι·οπο απ Μιοειιω @πιει ιιοΙειιιυθο, :ι ιιι)ιο

ω ινιοιιν Βάι· πιει Μιοειιιοι Μ ο‹ι Μι πω πιο ἐν!.

ιιιιιι·ιν. να. ε. διοριι. ο. 9. Βιιι·οπ. 9η.. πω ο. δ).

Πι·ιιΒιε Μέ ιιιιιι·ιοπιο, ὶο ιν ι·οιπι 999 “με Π) ρο

ποινιπιπ ΒΗΜΑ ιιι οοειιιι··ιιι, όπιιι 99 ιπειιιι, ιιπι:ιι·ι

ιιιωικο χω) ποιειιι (Τιιιοιιπ. ιν. οι; Πιιιεοει ιιιει.

ιι. πι). (ων πιο ποσιιισιιιι ννι)ιριιιι·οέι:ι :ιο ιιιωιιο ι

ιιιπ:ιι·ι ω” 999 (Απποι. ιιιιιιοειι. ιι ?απο πι. 99)

ιι ιιιιειι ιοΒο έιπιοι·οι επόιοιοειιε ιιοιιι·οιοε;ιιικιπιιι

ποινιοιι:: (ΜΜΜ. ιω.ιω. ιι κατω-ι ειι·. ΜΒ; Νε

ω». Μάι. Βτιιπιιετπ. ιι δι:ιιιιππ:ιιιι Ηπα!. Μ. ειι·.

Μ, ι ιι'α·ι·οΙ. Γ'ιιιιι. ιι ιιιιιιιιιιιιιι δ5'. τον. ιιι·ιιιι.ιπ.

ιι. πω, ισιιποΒιοέπιο μπι ιι πιιιιιι ροι;ιιιιπ; Μηνύ

Μι] ινιοι: ιι·νριιιιει Μπι ινπιοειιιι, ὶο Μια έιπιοι·οι ρι·ιοι

ΤιιιοΕπιιιι·π ι ιιιιιΒοειιι ρωιιιιιι οιιποειιι εις πιπει ιιο

ιιιωιω ιιιιιοεο. Μαιο εις ινιου ἐε ιν ΔΗΜ ιιιιιιειι

ιι·οιιιοιιοΒο μια 094), ρι·ινεοιοιι·:ιπο ιιοι·οπο ιν Πη

ιιιιο ιιιιι ΜΜΜ, πει)ειιιι·ειεεο ιο) ειπα, ει μιν έιπιοι·ό

ιο8ο ω" 999 Ρι·ινιιικιιιι ιιιιπνει ιοπ :πιννοοινιιι, ιιιιπο

ιιοι·οπο, πιοι·ιι·οιιιιο Μιωι.ιιοινι ροιειιιοιπιι ρποιιιιιιοιο

πι), $ιοι`ιιποιι·ι ιι·έΒιετειιιεπιπ ιιο” ινιιιέπιο ιν ινπι

οποιο ιιι·όιοειιι·ο εννοιε ρ:ιρισιονι·ι ΜΜΜ. Βοιοειιιιν

ιιιέ (ιιιι·οιιι·ν πω: ει; ο Μ) ιι θιιοπο ιιι οοιιιι·ιιι ι

ιιιόινπι ιιιι οιι ποιοι 995 ιν νιωθω ρι·ινιπιοι·ιιι ιο

5αιννειι (Ραπ: νι. ΜΒ. ιιοιιπ. Ι. ο. Η).
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Ζ η·|τορίε:τια τρόίυ:τειιεησ Μύη| ροτηοά;ίί ε. Μαε:$οτιι ὐετισάψφἰεἑἱῳυ τι· Τηςα·πεω, τσα

άει! πέεη:Ι_μέ Μ» Ιὶε£ Βετηα›·ά Ρο: το ά:ίεΙσ.· ΤΙιεεειιιι·σιε Αποσάο0οττυπ, Ε. Π, ε”. Π!. ΑΜΙ.

νΜά. Ο!! Οπτε·ίί Ι729. Με ειιιι!ει:ίεη| Μ:: ιι>Μου] ω” τηλορίεσημ ευ Βιιιυατηέ, ΜέτιποτυίοΜ τα

:η 6ο_ραηκΙι :.ϋίοτιιο!ι ΜυΖίοΜά |ετύτειι·ε|τίς| τη Μοπω!ιίαηι, @Μό πιι_|ωΜ!σεω Μό ΙηϋΙέο!εΜ Μ·

9ιη·ησειΜΜ άοεΙσιία εἰς, ότι” κι Πε£ :οτι τυοά!ιι_ς ιυμάακία Ρει'α.

Ι)Μτη Πηοτἱε τοτε ιη:Μοηη, εηησηη Ρτἰεεἱ

εηεἱε οοο!υεΜε οΜηοιΙτα: ρτωεἰἀοηϋ, ΑτΙ:ηροτ

το, ιιηἰοσ: εΜἰ ιΙἰΙοοηοηἰε ορἰεοορο, τιηθιρη

Με, ερἰι·ὶ0ιι ΡειιΡετιιτη στά εκητηιιε, ηερετεἰο

ηετη εηηΒυἱηἰε (ΜΜΜ, ει ηιιἰοφιω πιω ω,

(μισά οΒτεἔἱιτε ρτωἀἰοητοτ ουτη ΟΜΜο Μ [Νεο

ηΒεοοηιΜηη1 εεεε $σεωιιτ.

Νονἱ Ρτωειι! τοηετηηιΙο, ηΜΠ εηηοητηιοΜ νο

ε1τητη ρηἱΙοεορηἱο:η οοτηρἱΜτἰοηἱε ει τηοἰ Ρευ

Χιιιεωω οκἱΒετο; εειΙ εἰ Μπι Μ το ευητ, εΜπ

ρΙτετροηιτε νοτἰΜο οηιΙοτο «Με, ΜΜηηο το

οοι·ό:ηιε, ω! τέιι!!απο [εοΞ£ Βειιε σ‹ιρἰεη£ἱαηι :πισι

‹Ι£ Ιιιι_Με,') ροεηιπιηι εκεἱοοοενἰι Πηνἱοε ΜΒΜ.

ΡΜ ᾶηΙοἱτηἀἰηο οηἰτη όοοεητ οηοτάειτητη Βοη

τΠε, ἱηττοτηἱϋοηεςιιο Ποἰ, ςη:Μτυπι οτι Με, τω,

μπω οηΙΝιιε ειιτη $οϋόειη οειωεοτἱετιιτη ΜΜΜ

Μἱε. Ωιιοοἰτω οΙεΒἰ ηΙ1]ει:η:ι ςηηεἰ ετ τηὸὸἱοοτἰ:τ

ουἰ τη! ηη8ηοπι Ιαὐττι ποπ πιιιι!ιιω·ε Ρερα.εσο [στη !

.) ! Ρενα Κοτ)·η2. ἰ. Ή).

£ε,") Βοηηηο τηοο ρττεεοη!ειτο τηηΒἰε, ΜΜΜ,

Μ ςηΜιιε ΜΜΜ ἱηηοηοεηιιε οειάετοτη, εστη

ρυ!οεἱηε ἰηευιὶειτο. δί Γητιιυε άΜοτ τοΜοτάοηε

οἰτοιιηητη, ετεπΜε εΒο: τη Μ ςιιΜοπι τηετἰιο,

ιΙιπηητοάο τεϊοοΕΜπιιτη Μο ηιωτ ΜτΜτο ΡΜ- 5

ω” οτ ω ρτητοτη οοε;ιιοεσειΜ εηοΜωτη ειιρετ

ΓωτοιιΙιΜ1 δηΙοηιοηἰε. φωσ ΡΙιιτει? Ιηρι·ἰτηἱε νοε

τηΙοτο, οι Μ οτηηΠΜε ρτοερετε @σε τηοιηη Ρτο

οοττο ΜΜΜ 8:ιυιΙοτε: Μπι, ω άσσο!. Μ Βοπηἰηο,

ω: τοεττω οοτηιηοόΜηε, νοΙ, (μετά ΜΜΜ, Μο- το

ΡΜ», ιιτουηφτο εε !ηιΒοη8, οητηηΙο τηειηη εστη

τηοιΜτη το! ἰηΓοτ€ηηἱιιτη φωτο. Πο νοΙιιηωτηι

νοτο εοι·νΙΜΠε Μοτο Μ Με ηιιειΙἱΜο ηιιἰό οριιε

σετ νοτηἰε, αυτη ιιΙΕτ:ι οηιηοιη νοε1ττε ειιΙ›_ῇοο£ἱο

Με οΜτἱοηπι νο! οΙἰεηΙοιη Μετα πηηοτειτι ΜΜΜ 15

τησητητη ἴηου!ωτοΜ Με τη οιηιη Ιοοο (ηοη) ροε

εΜε ΜΒοτο ρτοπηηἱοι·οιη εΜΜΙ ο! άονοηοτετη.

2) Ροτύη·η. Ροτε. εε‹Ι Ι. η. |.

--πεποα==---



Μαο20Νεαννο έ. ινο.τοιαοΗΑ.

ΜΜΜ

.έιπιεπό ιιιαι·:.0ιι0!εσι έ. ιν0|ι·ία0!ια, παπα 9.97 ρι·απραα!α, :.ιια!α:!ει .μπαι :ωραια α: έωιεσίε

α!ιι·.:0έοιαπ0!ειιπ, ι 0απ!ι0 α·υπέιιία ;α_ιαζα στα ε!ει·0έ!επιιππ _ίεα0 ἐαι00£ιι πιια!:0ιιι!!ε ριότα. Μπι

α!0!Ε 000:ει·ιιε, α· α·αέεαπ0!ι ι!ιια!ι0ιππασ!ι 00!ασ!ι ρ0ι!_ια!ε, ι ι0αι·0:.αιπ0ι0αιια παπα; @#0 ρα Πασπα

ι·αα!ι εἰς π0:08:2α, απαι0ιπι ι αιι0!!ιι0ιι:!ε απο! 8090 έιπα·ι0α0, ι·ααιι!α Βεπεα!π!εια ; Μπι πέα_αι!μέ

μο!απ:αιιι, ερι.9πιπα!ι σ!εωαρ!!ιιι!0 Ι0 00 !α!ι “Με 0 Μπι ραιιι!ςια!!, πα οι! πα00:.ιιαα!ι έιαιαά!σότπ

:.00!0εω!!. ιν !π·ό!!πο!ι, α0ι·πι00:α0!ι αφτα τι·ἰ:.ει·ιιιι&αα!ι πω” ρα ιι!εα:.αιιἱιι εία .!απα !(απαραι·:.‹ι

ι Βι·απ0π‹ι ,παο τα Ιππι ρινιεαιιιι0σίε ιιι0ι0ιι·ιι!ε έιι·Μιιιώιπο!ι, ε;!π αστα; 0αι·ι!ιια! ια :.αρ0ιιιπί0

Με, Ντιπ! ιιίε!ειαι!α, 000!ε πίσασ!κία!!ιι0έσι ε!εααιιιπαι!, @ασεπ απ] ι!ι·ιιαι τω, ιππαέεπιαιπι απαίσια

.ε·ιιειιιι ιια000!ι0ι0αιιπ, α :Πα !›α‹!α0ια ρι·αιι·‹!π ααφαι; πιο: 000]α!ιια, ε ιι·α!ση|ιυα]α θα 0!:0!ἰ0:πι0έ0ἱ

ι!0 εα·0ωιπ!ειιια 0αύ!ιι ιι·πραα!ιαιυ ιιέι·πι!!π0ί0 ριιιι·:.00πε, α ρι·:0: ιιι·:αε!0ιιιπο!ι 8ρ!επιυα0απ ροπή

ιι!0πε, !ιι!ι πιε;ιιαιιιι ἱπι :πρα!ιιι0.

ι!εαππιιι ; !αα0 ι·0ι!:-α_ιιι ι0ία:ι·ιιπ!εαια ]88! απ, πω, α α0ι0παα0, ε ιιαιπαριι πίεπια! ιααΙιαι!

!ε0πι αρ0!0:00πα00 πα!ε0|ιέειιια, ια ρ0ι·α:. ρ!ει·ιιι.ιαπ απιι!αειιι αα!α.παιπ. Ζπα!α:.!0ιιι πα ι·0!ειι !857,

ρι·.:αα!αι!α]ασ 8!8!ΕΠΙΠ858 ιιίε!αόι·ε Μάη ὐἱ0!ἱ0!0!:ἱ !ει·0!0ι00!σίαί τα !!!0πασ!ιιιιπι. !!α!ε0ρίσπι πω,

_ια!ε έι0ιαα0απ παρέα παο πα ρία·ιαεια! ΜΜΜ, ιια!εέα! :ία 8!αιυιιαα0 !ι!αε:10ινι έ. !ίια!ιαχπα ω Τε

0ειαι000, !ειαι·αα0 ιι!εααπέ πα!:0πιιέ00, πεπεαπΜπιι!, α. @παπα 00ιιεαπ!ι!πιιαπιι ω 020ειιιι!κα0!ι έα!

α!μο!ι α00ιιιιπα!ι, ι ρι·:.00!ι0ιππιι·α!ι συ .ιιυπα!ι .τ!αααο!ι ιιἱ0_|ε‹ἰεπ α0!ιαπιεπι ι0αἐια| α!α ι!ιία|0ι0 Ρα!

α!εί. Με! απ ρεα;αιπιπ0:00, πι00πο τα παπι Νιάτα !ιία!α ρ0ι0!εσωπε οριααιιιπ, ε πια δ!!! Πω:

!ι0ι0αιιμα!ι ειι·0πίσ ια |0ι·πιαοίε ε:.εαπαει!ιό. θ:.ιι‹ιω0ιιπ με! !ιο:.!ια 0ι0!!0ιεαπα 8.97 !:0αε.τόιπ ιε

αει·›ιε0πε!σἱ0!ι, α !ία:.!ια !8897 αα0Ια παα0.00ι0 !αοιιιε!ιέο!ι ιιι0ιια0πἱ]8!σἱε_α0 απατα. Ζαααι.π·α έπ

ιασα; έ !εαοπαπ .έωἱαι_π‹:!ι ραιι!επ: Εε00_α, !ίτιπαααπε!α, π'υι·Ιαπαιπ ὶ έπιασα, α πιίαι!απ “και οι!

απ. 289-500 απασιαπσιιυ0 έ. ιν0Μεο!ια, α οι! ω. δ00-5'θέ !ιίε!0η|α 0 αρ00ι0!0ιυαιιΙα ισ

!)ι·αειεο!ι έ. Βταιι0πα, μια. ινι!ιαι·ια, Ι0ι0αι·ιαε;α 1090, ε!στεεί!0πα. Τα 0.<ιιαιπέα μια; !ιι!ι!ι0!0

παπα ιπ0παο!ια0!εια;0, !!ειιηα!ια !(0ιπ·αα!α !!'οει·ιπασι·α, α0:.0ποπια Ρει·ι;.0ι0ι ααι!ε!0πα, απα!ααι!α

ιιιιαβ00 α· !!0ιπιιέ!ιαα!ι αιία]0ιιιαα!ι ιιἱινιιἱ0ι·!ε!υ!ι, π0ι!0:αε !ειει!μ ιαασ.:0τια!ιπ0 έ. ιν0]α!00!ια πιο έ0ία

αιια!0 ααα!! σιιααπε! αιιιααι. Ρέεπι0 000 !-!|(?!! αι·£α!εα!όιυ ι·όιωι!ε _|α!ε ι ιιααι0ία!ιατή 0:.€έσι ι·α!:0ρι

απια, πω! α0!πιπε 000!ια/ ω!0!ειι λ'!; ααα £π!!ε0 @ασια ιιιιαπ0ι0Με έ. !ίαιια_ατιπι!μ ε έ. Πι·82.α!Ι,

ιιιαίεεωα0ιι0 πα απ. 89-!!8 ι 285-288 ρἱ8αιι0 .να παπα :. Μ!! Μ!» Μι Μάτι !, μια εια

:.αα]ε, ορι·αιυέσπε ΜΜΜ; πα:.0ιιι : ααιυπόψ:.ειιιι αφίσα α· ιι·Ιε!κα Μ!.



μὲ Ο6 Ν) Μι;σΖεκστκνο

!)ο :σε Μη σιιΙο›·ιι ορἱειι πἱσἰεῇοπεοσ σπεσσειΕοΙιοο, Μισσο ο:σσα.ού Μο οπ σεφ ί |σὶ:ἱε_|

0°οσοτυοέοί. Ζσιισε εἱε ἐε Ισ πιπἱσἰι τεοιιζι| έ. Βεπιεσο|κΙο, σο σ.·εΙορἱετιἱε έ. Ψνο_Μεο!ιο σο Ιεοσ

ασκοπα, έ :σΜοσοπίε μα; :Μου Νοε:1οπι Μέι· τ·οοιιζο πιο ούτω έσα:.πε1, τ. σοσέΜοέείσ ροσ

ποεἱ. Με:πο σοοΙοσεσ;ποοο ροιι·οσιι συιἱεσιασ εεοσ σο! υισοιοσι σ·οσισάεσι ἱ ρίσοσ ιο ΡσΙοοε, σΙε

Ισ «Με Με ρειι·υιο έε σοὶ ΜΜΜ πιοε:.οοΙο οωτρσἰ Με εισασσοποέσέ. Κἱεσο Χωρα” στοπ:

ί £οωοποεπι έ. Ἐνο]ι·ὶε‹σιο :.οιυΞε @Πω (ἔ‹ιιισεσ£οτπ, σ ο στσοἱπι Ισωοαμε:πι πρι: ροιοἱοσ‹ι έέ

.σε πωσ Βεπεσο|ε£, σισο0° Με: ρπεοἰιοπἱε @σε ἱπιἱσπα Μ·α|οιυε τοοιμ!|κίσι σ8οοσοι. ΒτοΙοἘνοΙοἱεοΙια :οιυἱε Πιισμπιεσπ, έ σο‹ἰσ]ε τυοτοέοιἱε έε θσιιεἰοπω σε” σα:: ρτ;εσηέειιέστηρπ σε”

ἱτπὶεπἱειπ.'χ Πτσοέ Ισει·οτ:.οε: έ. δ·νο_|σίεο!ιο :Με Με τοι·σσιιο πὶε_οσ Βοοαεω ο Με ΒετιεσοΚΙ.

(ΠΜ: ἱπιἱεπἱσ Λ‹Ισ|σει·Ιο·ἰτΙοτ·ε, ΙΜ· στα Μ" ‹ιπ!οτ·τι πνποεΕσύμ πα!οσοσο, Μία( :ισ ΑσέΙοση|, Με]

Μισεί, τοοπιὶοσἱοσε σεε£ ά ο_|ι·:μεΙε Μάο _|οοσ, ιιωσ.·|.. .Υέσέσο ροΙσσε!ι Μόεε:Ικα Ι ἱ ΒοΙεοἱσιοσ

πιο Με @Πω : ΙσιίουΙσ Μ· έ : ‹·ε_γιιοισ στοπ :ο οπές οροπιὶπο, σ ο σ.4Ιο1σίσι : Μάι "τύπω

σοὶ: ο εροσο:οεσοπι ί ωσπου: ροιι·ε:οο!υιίε .τἱοοἱοι, ;ἶσστιο!οο οὐῇοσιιἱειιἱο ίέ Ισ _|ε.<σ ρο!ε|εί .τίσές,

Με σοσοσοσ. δΜἰσ ;ευΜουσ @σε ο :κι ιι π· Μιἱοποοο Βο!εσίστοσ ί Βοοαο:.ο: Ρι1ΙεΙσιιε, Βυ

Βιιεεε, ·σιο::ο πορ:·σιυτι‹Ι:σσ πιο τησ, έσ Ισ ί:σίσσσ ροε|ιιιφοιι>οσ ο.·εσἰιιο ιοοσιοιυσ ιοέεΙ|εορο!εΙσίε|,

π. ΜΜΜ Οπίε:πα, Ισοτεοσ !εέ σιωσι·έσσο, τοεσσιιΠ ρἱεοιοσέ σσι:.·ιιε] απο ρορπιωπἱε ιιψρἱοισε.

δΙ›ο›:ιυιἱοιι·ο:σ ο Ι:τ;οσοσέσι έ. Ϊἴο]ι·ἱεοσσ σο ΜΜΜ, :ποιά ο τσἰοἐεοἱιι ρττε:. πὶεοο Ισα

8ι2οπι πο @πιο ἐ‹:Ι‹ι:πσ|, ο :οσο»ιιισ:οιιἱιι £οσιέε :«ἰσο›ιοιἱ|τοιι·, ί ρτ:οἰσἐειιἱιι πω! :ΠΜ Λε!η||τα,

@άσο £ο ιυε:.ο8Μσ πα :.Ιεσιἰ |ισΙ.στίε| Με σ:Ιασο. Με ο .<σοσιιΜοι·σ έ. Ϊνο_|οἱεο|ισ π Αε!η|Ηετπ

ί Ϊνεοτιισ:ιἱ Με Με |ία:σειροι·;; ‹σο ‹Ιοοτ:ο : Ισ τπἱο_|σσοιι·σέοἱσ οσε:σιασμ Βπιπο (Μισο. .?δ)

ρο_ίσέιιία, έο ισ "”εστ:οι·|ι Μία υι·Ιεσο ροπί, Μύι·ει ἱ σσεἐεισ εουοἰ›π, ε!ση|υπ δεσιο, άσπσ!εο!τοεππ

οσίεσι αποσπίσει, ιι ο ῖνσῇάει·ἰιετπ ἱ Λε!η|σίε::ι πω! :σρ›·οιι·οσιεπέεσι τι σἰεσἱε @στο έτυἱε!ε_ῇ

ροαοοσοσσο. βοά: Ισ ρόε&πο ΑσοΙ‹ιἰσσ, εἱσε£το ΜΙ‹·ε;Ιετι Ι, ο οἱοσπι σ|ιο·οστεοσ Βσ!εσἰοω‹ι. Πο

ποιοσπατοτύοοηο!ι ροΙτιεο:ι‹ι @θα ρειιυιο πιφο:πιποίοίσσό. Ζροσ ρέεν·ιι·οιήσ Μι Μαη; ρι·ιεοΙο

σοἰο _οσ:σειιίεοο ροοο:ΜΕεοο, έ @Μέ Μι το Μ] Μετω ροΜιέασο. ΜεοΕετρΙία·ίσο £ο σέεΙππρσ.

δέο!ιοε:.ετιι, Μο; .φοσοσοοπ οσίεο:Μ, α·οπίσ.<σ Με εΙσπι2σσ έ. ἱνσῇοἱεοἰι, |οΙκ ιφειοπίσ ποσο οιιιοσ,Ό

σ ι Βτοσοσιι (Μεσα. 25) σοιι·ίασισεπσο εἱε, έε ρἱσα! Μο;; Μ! σο Αε!η|Ι:ο, σο;; Ια!κοοσιο οιείείσ,

ῇεέΙἱοο σο Μο!οιυσ πίεριι.πε:.οδ'α; σ:ε·οο Μι ῇεσποΙε Με πο!ιιώσσ.

Ροοἰεἐσἱε, σ π: σ:εέσ2 έ σησσίε @Μαι πω.: σωσσεωωσ σιιτουιίε|ειοεΙι ρ:·σμούσ σ ἐοεἱο

ε. Ψνσ]εἱεσΙιο; Με οοσπε :.οπο:ιοσι·Ιειισι |εσί ω, στο ο σε2οΜέσι οσιοΞΙσοΙι ποιοοσσ άσσο σοφο

ιυἱιισο. Ζπο στι το;οποιοο Μ” ; !οιυο1·ι'με:‹ιπιἱ έ ρσοιιπο»ιέ σιἱ‹ισε το ο:σ8ἱε σποσ|ε_ῇ σο Με

ωορτοτι·ο, έ Ιο|κοιι·ε ρα·.:ο£σο;ο; ορίεισο σ:ο:οσάοιι·ο |ειοο "ω, _|ε_οο τισ_|στοοπἰε_|ο:ε ασππσ.Μ.

Ν οΙ:·ο_|ιι οἱσΜιρἰσι, : Πεμ! Πσιισσα ροσ ροοἰισ, ὶ ροο!στοσεπι ιο 'εστι ο2οποσ τι στου” ροοοσ

:στίεοο πιίοοΙα σισέ έιυἰεΙ_ο, α ο|εοΙὶοισσέσ πι οΜιεΙα :σε σοστ:.ε : Σουι σο ο οσοι, _|‹ι|κσΙ›σ σο:: οπτι

σ|τύπι οΜαρίο, παρουσσοσ Ήιἰε£ρ‹ι!σ (Με. !50) έ Βο·ισιο ρ·σω;. σ). Ο:ποοιο ‹ω-σ ιο Μ$ηρσ εἰε

ή πωπω, τσι.ποΙο ιιοπσἱσο θειισεσΗυ: ΜΜΜ. Η Μειποι·, «μισώ Γυμισ ιιιοΙἰοσε.
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!ππ!!!! ΜΒπο:

π! πιία!ο, ιι παω! ροι!;!πιπ; ροάπῇε πω, ροποπί Μόπι ππ[εποσπο!ι π, ι!υπαπίαΙιι; ορ!ποπο πα

!εοπίω πὶε!:£όπε απίε|πεοτυοέο! Με @ισα !έ ιιι!εάω!ο ως!ρ!ό πιπέπει, έα 8δο·σπα ποσο »ρωπώε!ατυ

η°επι‹›·. !:2όταπ! πω” ωμία .πο πα ππ!ερο προωίαάπωι, οώιοε:.ο Μο ιἰο έτυ!αι!!εει παοοιποπο.

£':.πω π: πω»! ρ!επἰ ΜΜΜ πωπω” Με πιοέπα. Νέωροτπίτια Μο πυρπαωάι!ε ο οιίω!ε

ά:.!πιιο!ι πτο!πι έ. !!!ο1σ!εο!ια ρτ:.ε:. πωπω! (Μαιο ΙΙΙ; ποπ απο!! ο Βαά;ρπάε _βα!ω πτομὸἱσ!σιιΙ›ὶε

ππ!ε:πιέοπο!εππ παιΙσπ!επέα, το!είοωπα μ!! ἐε Μπι! Μ πιοσωπο!ιυο !ιά ρο θΙ£οπα ροι!τόέπ. Μ!!

£εάπ οπο ι Μάσα |εάρπασ!ερο, ὶ πι!! :πο εάα_|ε π ρίσπυση|ε!ι παπι: παίο!επ Μ, ποπ πω” @πο

απ! ο !ίαπαραπει απ! ο Βπιποπἰσ, ΜΜΜ άοΗαάπε ο έ. πωπω!!! ,Ματια Με 8:π;!1!συ ρο Μα

ε:.£οταο!ι π! τ·ο:.επιζι|, :ποία Με Με απο, ! πὶε1ειἰαι πισιοπό! τυ!ππω ανηρ!! ρπτυπροτπ οΜ!ε!οπι

οι1'πι!εππ!ε ορ!σπ|ε.

.!π!!!κο!τυ!ε!κ τπ.!ιορ!ωπ : !:26τ·επο π: Μάιο; ροώοάι! : απο!! άπαυποπο, Με ;8.!! Μ ΜΜΜ

‹ιιι£οππ·π[, Με με πάρέπ Νοι!ιππ! ρ!εατ.ε!:!εσπό ο.ειρεοποιμ. Νεα:: Με Μιὰ: οι!αμπό τι‹ι:τυμ πόσ

Μύηχα!ι σπ!εβοσωπέο!; ορπ.επιπ Σ!! οππ!ιέε Μ!! πίεπάο!πίε ρπε!:›·π‹πι ωδαπάιιπ| ·ιιπρ·ιι:., α πέε!οίοάμ

ρ›τω:ιιαι ποια: ιυ!οπ:. !!!όη| ράι!ε!πόιΜ πα!εέαΙ. Ζ‹ι£τι;|πιιιΙα›ι το £απο!ε ωσηε!!κίε !α!πωσε

'πιω-πε, ε!υππ|ιπ: π! έο!έ!ε :Ισ ο·ο!κορίεοπτι !:!ότερο :σέ ροάοϋί:πο ιαἰοσιππι, ο £μ!!κο ω ροπορ!ε!!πο!ι

υποϋποο!ι @Η Μι προ·οποτυαπίε.

ΡΑΒΒΙΟ ΒΑΝΟΤΙ ΑΠΑΙ.ΡΒΒ'Ι'Ι ΜΑΒ'Ι'ΕΒΙΒ. !)

!. εππο!ι1ε Ατ!π!ροι·Ιιι5 Ρτ!!π!ε δο!πιιοι·ιιππ πει

Ιπ!!!›πε -8!ππυ!π!!πο Ρπι!·π ο! Αι!!!!:πι·ο !!) ππει!!·ο

πε!!!ιιε, Ρτο!ιο!!πο π!ι·!ιι!! !π!ιο!·οπε, !!ιοοτ!οππυο

ι!πεποππε πεποπτ!οπα!ο εποπτοεο!!, ι!οπε‹: οπ

ο !›ει!π ω! πο!!! ορ!εοορπ!ο !π !)!·π8π οοπποεπε!!!

οπ!π1επ. δο!!!ε πιιοπιιο :πιο ποο!οε!ειπι ρπε!οι·ει!!

') Νπι!ρ!ε !!πννπ!ε!ειγ τω»! πιει·π·οππ, ο ρ!ετποπι

!!!·πε!επ1, ση!! Μ!! πω!!! !!π!!!‹π πω!! εἰς, ! !γ!!ιο

!›πι·ι·!ιο Με!!! έ!πι! !οΒο ροποε!πΙ; π!π!ε!ειγ !!ορ!εππγ

!ω! 80η”, π· Με!!! Χ!!, μ!! !ο πν!!!ι!ού !ποὶπε ω

ρο!!οΒ!ιπ!ο.

!) ν!!!πι!οπποέό 1ο πω! !)·Ι!!ο Μπι ππ!.ο!·. Κεπε

ρεπι ιπο!ιννπ!π ιππ!!ιο ν!!ο!ο!εο!ιπ ι ππο!, Με Μπε

π!ε !ο! Με ροι!π!ο. Τπ!!επιιιο ! Βι·ι!πο να ι·ο;!ιορ!

Βοοι!!!!!! οιπε!!!ο (Ρο!·!ι !!!. !!θ)

! ρο!ε!!!ο, !π‹!:!εὶ !ίοιπιπε ππιγ!κ·π!π !π δ!ι·ιοὶχε!πννπ.

επι!ο ππ!ε!πτειγπι.

$!πννπ!!!, ο!ο!οο !!οιπο! ι·οσ!ι!πγ ιπ!π!, π!!! ιν!!!

4!οπιο, νν!ςοο! ὶοπ (Βπιπ. ν!!! ει. ΜΜΜ. απο!. !).

Ποσπονπαπα Ν!. Με!. Μ!. Ι.

!·εΒππ!πο, π! !Π€πιππ πω, ππ!ποπο πππο!·πιπ

πω· πιπ·τ!ου!π κομπο, !π!!·π εοπιο!!ρεππι !ππ!

5!οτ!ππ!ει· εποε !π πομπο !!π!›οι·! ι!οτεε!ππε!ο,

π:: ‹!ο πω: Η!οτ!ιι εκ!!! πιπ!ποπο !!οππιτπ Ρούπ

!ει!ιο!!!π π%ι·οοεπε οο!, ι!!!ι·π :πειτε οοπουΡ!

ποοπε οκιι!π!·!, πο!! πο ποοο!ο!!πο το!.πτε!π!πε πο!.

δε!!! Βι·ππο Μην!! θππε!ει!!εεο !›ι·π!οπι !!!!ο!ο!εο!!π

πο ο!οπ: θππι!ππ!!πε ω! ρπτ!ο ρπ!!·!ε απο ο! Μι

!ει· εποε Μπα!!! ποιό!. 98) ο!π!πο π!ο!π!‹ο πο ποπ!!

π!π ὶι: Μ! οπ ι !ππο! τππ!!!!, π!! ν!!ο!ι:!οο!!. Ροπ·γέ

ει!! !.οι!χ ερποοιποέό ιποὶππ ροεο!!ι!ό π! !επ εροεό!›,

ὶο !!!!ο!ο!εο!! Μ! ι πιω!!! Αι!!!!›ιιη·, ι›τπ!νὰορο‹!ο!1π!π

π!οπι!ι!, κια!!! Μὶ.!πι!ο ιιοε!!'; !ππ! ιπέ !ππ!!! πε

5!ι·ιε!γεΙππ·)·, εΙσπ!!ππ!!!, Μό!!! ρο2π!ομ! ι !ππ!!!! το

πιο” !λ'ο!ο!εο!!π ροπι!εειπ!!.

'Τ!ι!ο!ιππι· (Ν. Π!) ροπν!πι!ήπ, έ!! !πππω, ππ·οχ!!!ε!ιπρ

ιππ8ι!οϋπτε!!!, ι!π! !νο!ο!εο!ιονν! ε!" !ππ!; μη Νοτι

Κοπερπι·ι (ποιοι. δ) !

τποννππ!π.

Ξ!!



Μ( ιιι;οιπ ίσεικνο

(ιιοο!ιιι·υιιι ειιι1οιιι') οιιι(ιι(ιο, ερειιι ειιιιΜ ιιιιοεεο

οοιιοοΙοτιε, ννιΙΙιΒιειιΜ ΜοΒιιιι€ιοιιεοΜ Μειο

ριεοοριιιιι ρι·ο ι·οοιιιι [Με ειιι ιιι(ειρο!!ιιοιιιιι,

ω( οιιο(οι·ι(ο(ο ειι:ι απο ι·οιιοοιιι·ο(.

(Σ. Βιιεοορ1:ι οιιιπιιιοι·ο Μο οριειο!ει Μ· άο

ΜΜο ΡΙοιιιιε ιιο(ιιιιαι(ι ειιοι·ιιιιι κοιιιεειιιοο ειι(ιε

πω. Ροιι(ιεροι· Μ οοιιοιι(ιι ειιο οσε οοπιιι(οοιιε,

Πειιιοιιο εοάοπι ειιιιιο ριιιιοιε εοοιιιιι ειιιιιρ(ιε

Βοιιιιιιιι ι·ο8ι·οοιειιε. δο(ιιιιιιιο ριιρο οοτιεοιι(ἰοιιιε

Μ ιιιοιιιιετοι·ιο ειιιιο(ι Βοιιι(ιιοιι Μοιι:ιοΜοο Μ

Μια" οποιοι. α) Ί”ι·ιΒιιε (ειι(ιιιιιιιιο‹Ιο :ιιιιιιε (Η

οιιιιι Με Μοι·ιι(ιιε (ι·ιιιι·ι(ιιιε; (ΜΜΜ @ων (οι·(ιο

ιΜροι·ειτοι·ο Με Βοιιιοιιο οκοοΙεει ιιιοιιιιι ιιι€ι·ο

«πω», ΜΜι εοιιο(ιιιιι ΜΜΜ ἰιιιιοιιἰοιιε, ιι( Μ(

ΒιιιιοιιΜπι οιιιι·ο(. ιιιιιΝΜ(ιοιτοι· ο( (ιιιιιιιιι(οι· σκο

ι·ιι(ιιε εε!. (ΜΜΜ ρο(Μοιιοιιι Μια( ι·οιιιιοιιε,

ιιο(ιιιι(ο(οιιι ειιιιιιι ιιιιρΙοιιι(.

δ. δωιοιιιο:ι Ιο((ιιι·ο Μ Ιιι·οιιι ι·οοο(Ιοιιε, Μ

Ρο(οιιιιιιιι τοἔἰοιιοιιι οιιι·ειιιιι όἰι·οκὶ(, οι :κι Μοε(ι·

μ) Ιοοιιιιι οἰιιοτιοιιε, οιιιιιοΒιιιΜ οι οοιιε(ι·ιι

Μ, Μοιι:ιοιιοειμιο οιιιιΜριοι·οε οοιιΒιοἔιιιιε Α

εο!ιι·ιοιιιιιοιιο οωιιι(οπι οσε πιο ι·οΒοτιοιιιιι οοιι

ε(ἱ(ιιἱ(, Με ροεΙο:ι οτοΙιἱοΡἰεοοριιε :ιο $οΒο((ἱιι

οοιιεοοι·ιι(ιιε οεΕ; Μ (Μο Ιοοο ιιΙἰοιιοιι(ἰερου Μο

ι·ο(ιιε εε!. Ροει. (ια: ιιιοο!ιοε( ειιιιιΡ(ο ΜιοιιΙο

ριιιιοιε εε οοΜΜιιιτιοοε (ιιιοιιτοι· Μισεί (ιι8:ιιιι

') Νο @Με ι(ι·οοιιΜιειοιιι, ροοοΒιιο]ὶο “με ρι

ειιιοιιι οοοιιιιο: -ειιοι·ιιιιι ρ· ρι·:ιεειιειιιιιι?

Ώ ν(Μορι( οιι ι(ο ιιιΚοιιιι ιοειοπο :ε ιιιοι·ινειειιι

εικ·οιοΜ πιο Βη·ιιιιι ρι·η!ιγοιοιιι, ι·ο(ιιι (ΠΙΟ.

.) ΡΜό οι ιοε(ιιννιι( ιν Μεει(οι·ιο, 'Με (ο "Μαη

(οποιοι (νωπά Μονο( ι ειιιιιχο!ιἐο $ΙόΉ” σωστο, (πότε

ιιἱὶο] ροννιιιιΙο ὶε τΙορἰοι·ο ιο Ρι·η(η·οιειιι (Ισ Πηιιιιι

(ΜΜΜ (Π, ιοΒο ριοέΙιιιιιιἰεΙιΙοιιἱοιη·, ΜΗ εἰς (νοι

ι:ιεο!ι ιιο δοκοιιἰἰ. Οιινο Με ρι·η(ηοιο (Μαιο ιιο

Πηιιιιι ρι·ηριιο(ο ο(ιοδο ι·ο(ιιι (ΝΒ.

() ΖιιΜιοε( αιιιοιι(ιε (οι·ι·οϋ 2ο (ο ρι·ιοι Κορἰε(ο ιιο

ιιιγΙοιισ ιιο:Με!ιο Μ( ΜΜΜ (ηροοιι, ιι!(οπιιιιι εἰς κ

ιιιοΙιοιιε5) Ρι·ιι:ο εο ΜΜΜ ιοΒιοιιι. [ΜΗ (μιο

τμιο (ΠιοΙιιιιιιι ειρρι·οριιιουιιιιε νοιιοι·ιι( Μ φωτ(

οιιιιι ιιοιιιιιε οιιιι(επι ρι·οριιιοιιιιιιι, εποε ιιοιιιι

ειιιιιι Μ ουσ οτε( ρΙ:ιιιΜοε ιοοιιιιοιι, οοοοιιιοιιο

Με ιιιΒι(ιιι σε( ειιιιο(ι (;οοι·ει Μοι·(Με. 6) Οι:

ερι1ε (Με :ιρι·ι!ι οοιιειοοιιε, οοιι€ι·οεεοι·ιοιιε ειιιε

ΒιιιἰἰΜ ο( ΒιιΒιιεεο οοπυειιἰεπε πιϋιἱ ιιιοιιιό πί

ε!ειιιι·, οιιαΙέππε Μο 9τοιπίπε ραΜπο ροτποΜε

·ιιιιι.ε, σ·£ πεερστ!ίπο!εε ιιοο!ιιτπο!εεοιισ Ιαιιιίεε τε

ι·ιιιιι οι·αιΙοι·έ ειιοφω ιπἱἰἰΙἱ ρει·εοΙοοιιιοε, ασ ω

ρι·ορόάαπΙο, οπο (Μο, οχιιωι.‹ οπιεεατιιιιι ροταοΙΙε

οίιιέ!α$επι, ροκ! ιιοιιΜιιιε, ίιιοπεάέαιιιιιι·. Ποιοι· ου

(οιιι οΜε (ΜΜΜ, Μιι(οιο ιιοΜΜε (]ειιιοοιι(ιιιε

(ΙΜιιε, οιιι ροεΙοει ιιι·ο(ιιοριεοοριιε οΠ'οοιιιε,

φαιά ιιοΜε οοεπάωπ πει ιιιο(ιιι(, @πιο εειιιἰειιιι'ἱ

Μορέει (ιιεεἱ ειιιπιιε. - 0ϋΙίοο οπο» ρι·οειι( Μ(Η,

ΜΗ οοιιιι·ιεΙοι·έ, ιίοιιε ρι·οιιἱσἰεἰιἱ£ εποε, ιιο!ιιιι2ιιε

πιο ιιιο.υ ειι(απποί!ιιι· ιίοιιιιιιἱ ρι·οιιέόειι€ία. (ΜΜΜ

ιιοεροι·(ιιιιι(ι (ΜΒΜ ἰρεο :ιο οιε ριιιιΜιιι Μα:

οοιιε, ει(ιιο(ιοοε Ρα· οιιιιιροε ιιοΒοιιοΙο 1ιιιιτιιιτι

ιΜυΗ( οιε (ιιιι€οι·οιιι !ιοι·Βιιι·ιιιιιοιιο οοριοπι ιι(

οιιο οιιΙοοοιιιοιιι, Μι ιιιιι·ιοι·ιιιιι οΜοι·ιιιιι ευρετ

(ιιιιιιιιιι(ειιι(Μ εε (Με, Μο ιιοοτιιο(, εσωρο

οοι·οιι(.

·(-. Ι.ιιοἱ(οι·ο οκοιιεεει ιιοο(ο εεειιι·εοιπο ιιε(ι·ο,

(μή (οπο απο( οοιιοιιάιιε ἰιιεοΒιιἰε ιιιειειοΒιιι ι

Ηιιι·τννιΚιι έμνο(ιι ε. 8ιει`ιιιιο, @Με ροννίο«Μειιο! Α

εοτἰοιιε πο” οιιιιι ειιἰε Ιιοιιοι·Μοο ειιεοοριιιε, ιιο πι

οιοοπι Μοιιιιε (οι·ι·ει οειιοοΜΜ ειιΒ ιιωιο ειιιιο(ἰ

ρει(ι·ἱε ιιωιωωιι οοιιε(ι·ιικι(. ΕΜΗ. Μαι. Αφ. ( ε”.

ιιι. Ροτύι·ι·. Β(ιιΕ. Με!. Π. (2( ι (Μ.

8) Αώου, Με Μάο] ΜιΜΜ, Με οὸτόὶιιΜ Ρο!ειιιι

σο ννοειοι·, οι Μόι·χοο ροοόννοι:ιε ΜΜιιιοι, εἱοε€ι·ε

ιιιιειο8ο Μιοοηεδιιινο (, ιι οιο(Μι (Πιι·οοι·ε8ο ι·ιδιοιιδο.

Ζ ]ομο οποιο οιοιιιιοιοιιι ενγοοει( εις: έ. Ψοιοιοο(ι.

Ροι·ύινιιοι οο Μόνι·ἰ Βι·ιιιιο κι· ι·οι(ΜεΙο 93.

6) Ροι·όινιι. Βι·ι.ιιιοιιιι (ιιιιιὶε.

Η)

(ὅ

Ώθ



με

455ΚΥΕ)!

πιπο. Ρι·ιπε οπιπι ππειιιι ιμιιππιιπ οι·οοοοροε ππι

ποιοι ιιιιιιιι·:ιπι , οιιι·ι·ιιιιι οοιοιιι·πιππ οιιιοιπιπ ,

οοπιιο ιιπιιο, ππειι·ειοπι πιπιππι οπεποπιιι ι·οιιοπο

οριεοοριιιιο ποετιιποπιι οι·πειιποπιο ιπειιιτιιο, οο

5 ιπιπι€π οππι ριιι·πο ιιι·Ιιοιιι, οπο Βιιοιιπππ πο

οιιτπι·, ιπρειιιιιιπε πιο. ΕΜ οπιπι πιο ιππ·οι

9.πιιι ροι·το ιΠιιιε ριοΓππ‹ιπιιι εποοπο, ΙοπΒιιπ

απο ποπ πωπω, ιπι $οποοι·οειιιπ, ποσό ιο ιιιιι

ΐοι·ιε οι ιπιπε οι·ιιι, ποπ πιιιοι·ι ποπ ιιππιι·ι οι: ιιι

ιο οπο ι:ιοιπιτ. Ρι·ιοειιι ποιο ποποιππάπε ιιιιπποιοι·

ιιοι·οιιοπε, ΐοι·ιιιιιοπο :πιο ιιοειοει ροι·ι:ο, πι ορι

εοοιιοι·ππι πιω οεΕ, ριιιειιιιε: πρωί ιπιιι, ιππι

ω: ιιιιπεΙτιιι τοπίο π!οι·ἱιο ππ·πωω οο!; πιο:: του

άιποοοιΙιπ πωιππιπ οπιπιπιιι! οπιιιο [Μπιτ οι! ρο

ι:-ι 2ειι!α!ο τοπι2ιιι· ιπποπιπα από ο! £οι·πο. Πι·ιπιπιιε

οποιοο πποποιιπιπ ιππ·οιπιΜι πω!" πιω ποπ οι!

ι·οεροπποιο Μπιτ, κι! ι·επτειιιοπο ιο οπιἰποιι£ἱ,

πιο ..οι ρποπιὶπο£, ο οποιιιἰο επιππΙο, τα «μπε

πιο ρι·ια.ι υιιίοαΜ.· Σππο άεπιιιπι ρι·έπιπΙε ιιώοΜε

πο επι·ωπε !ἱοοπ£ἱα παπά πω άειιοπιιὐὶ£ιιι·. Ηωο ιιι

οοπιι πιιιΙοπι οιοιιιιιιι οιιαιιιἰοιιο ιπ ρι·ωιποπεΕπιπι

πο ι·ι‹Ιοπ‹Ιιιπι Ρι·ιοειοπιοπιι ιιΙΙιΕπιιιπο.

δ. νιεο επποιι ποιιιιιιι »πιο οποιοππιπ ππιιε

ωι-πωιω ιπιι·ιιπι :πιο οιιιιιιοιο νοοιι”οι·ειπι€, ιιι

ε;ι οπο πιοιι πιοι·ο ιι·ιιοοιιιιιιπιπ ειρππι, ποιοι ιππιπι

ιπιιπ1ιε ρορπιι ππιοιμιιο ι·ιι·οι·ππι πο ιιιπιιοι·πιπ

ιποι·ιιι οοποοι·ι·οι·ο. ιιπριοπι πποππο ποιο :ιδιώ

πο ιιιιιιπιιπιιοι· οιι·οπιιινπιιοπΙοε ειιποιππι (κι ποιο

ειπο πιιιιο οοεοΕ ειπιιπιπιιι εππ1. Πππει πιποιιοοι.

:κι εκ οιε, οπι οικω οο8πι€πε απ, οπιιι οεειο :μι

ρορπιππι ιιοπιιι·ιιι επιιιποι·ειοπο ροεεπιιιτιιιι·οι,

ΙοπποΙι:ιπιι·, ποεοπο ειιιιιιι ιιιοπο Ροι·ιιοι·ο πο

ιιοι·ειι. ()πιτι οπι ποιιιιε ιιιοπιιιιιππι? ποπ ποπ

πω· Βιιιπτιο εππι οοπιοι·οπιιο τω, ππειιιι ιιι-

') Το όντε ινιοι·οιο πιο ει; πο πιοιιιιοιιιιο ρι·ιοι

!ιοριειο ρι·ιοι·ιποοπε, ι πιιιοἑού πο ιοΒο οο επιιοι· ο

9.οπιιι·ηειιιοιι έ. ννομιωιπ ροιππιπει: ιιεεεοΙιο ι·ιποΙιοοι

ιιπιπι ιιιριπιππο ιπειππε οιιμπι. επππι ροπιιπε οοπ

ιοι·ι·οπιιο ειοπιι, ποο ι”πι·οι·ι πιπιιο ιιπω ροροι·οιι,

οπιιιιι πιιιι·ιιιπ πιΠοοιιπι, οπο πιο πιιιοο πεπε

οει, ιιοπιιιιε πιιποποι. Πιι·οππιί”ιιεπε ρι·ορι·ιο

ππιιιοπο οι·ποιιο, ιιιιπιοιιιιιε ιιοοοπιιο ροι·επιιι,

ποποοιιιιιριιοπι πο” Ιπριοειππι πιι·ιιιπιι (πιο

ποιοι, οι ιιιιιι·πι·οιπ ε:ιποπιπι πιιιιιιπιιι οιιιπποι·ο

εροι·πιιιιι ιιιοιπ.

θ. ινωιιιπω πιιιιπε ιπ:ιιοι·ιε π·ιπιπριιι Βιοπ

ιιιπ ειιιι οεεο ρπιππιιιι ιιΒιιοεοοπε, ιοοι·οοιοιπιιπι·

ιιιοιιιοι·ιειιιι ποιπποιοι·πιιι πιιιιιιιιε οπποπτιο οιο

Ιοιιι·ιιπο οιπιποποο πεπιιο πι! πιοοπιιιιο ροι·ποπιι.

Ιπιοι·ιΙππι πωπω. πο οοι!πιπ ποιοι ειοΙιιιιι ιιπ

ιιιοι·ιε ιιρριιο:ιπιτ. Βπεποεπι ποιο ειιΜπιοοππε

εππε ι·οιι·ο ι·οοριοιοπε, οοΒο πιι·οο ροει :ιο Ριο

Ροι·ιιπτοε οοπιοιπριιιπι€, ποσο ιποιι πιο Ρι·ιοεπιι

ιπι!ειιιι πω. Πιο πιοΙΙιιοι· πο”. π] ιποοιπιε ποπ

οΜιοπιτ οι·ιιιιοπιοπε, επιιιιοππο ιιι ιΠιππ ιι·

ι·ποπε οι Με. πππε, οκιοπεπ ιιοπιιπι·ιι οποι

τοπ οππι ιιιιιι·ιιι·ιειιπιι_ εοπιοπιιιι. (ιοι·ρπε π·ππ

οιιΕπιιι οοι·ι·ιιιι ιπ 1οιιιιπι, πωπω ειπτοπι ποιο

Μπι ιιιπ·ιιπιτ ἐποι·ιιιιιι. Αεεοοιιο πιποιιοοτ οιπε

.ιιι ιιι€πιπ οοπποι·ει, ρι·οκιιιιι.ο ιειι.ιοπιιε πο ειπ

ποποι οιιπειι ιιοποιο ει!πω. Ή·ποιιιιιτοτοε ποίιιπιιι

οΙοπειιο οπιιιιο Μοτο ιΙΙππ ιπ επιππι επάοιπ; το

Ιιτιππιπ οοτρπε ιιιππι πιο” Πποιιιι ιππιοι·οοι·ο,

ιππιποπιοε οοι·πεοππιοιιι ρορπιο ιποοιο ιποοι·

ποιο. ιπι.οι·οιι οποοπο ειππι πω ειΒοιπιπΕπι, οπ

μι» (ο επιιο οι·ιιοπιιι οποιποο οι·ποπιειΕπιτ _πιπο.

ΜΜΜ ιιοπιιποε ποιοιιοι ποΠο οππιπ ιπ ειιιιοΕπιιι

τΙοι Ροι·ιοιοοι·ο, ποιο: οπο οιιιπειι·ο πω: ιιι

. _ Επιει·ο. ')

Τ. νιιιιοι·ιε οπιπετιιιιπ, πι. Γοι·ιπι·, ειοεεπε εο

ιπιπιιπ ΠποπΙιε ειιιιπιει οπο ιιιοο οοιιιιπποΙ:ειπτ

ειπε πι. Γιι8ιιιπ οοπνοιει, ρι·οκιιπιο ιιιιιιιπΙιε εο εετ

πιιποι οιιπειι ιιοποιο πω, πει. πιιι ιιοιπιποε ποίιιπι:!ι

νοΙΙο επππι ιπ ειιποΕπιπ .κι ρει·ίοι·οοιο, ποιο: Μ.



ΜΒ ιιιι;οιιιιιετινο

ω” οι·:ιι, ιιιιι οιιριιι Πιιιιιιι οιιι·ιιοιιε ιιιι ειιιιιι

ιιιιροειιιιιιι ειιει ειιιι;ιιιιιι ιιι ροι·ιι, ΡιιΜιιιιιιιο πι!

οιιιιιιιιιιιιι, (Πιιιιιιιιιιι ιιοοιιιιιιιιιι, ωιωιωιο ι:ιιοιιι·

τι! ιι·ιιιιιιιιι. διειιιειμιο οοι·ιιιιι ρι·ιιιοΕρο ι·ιιιιι 8:ιιι

οιι ιιιιιι·ι.ιιιε οιιιιιοιιι, ειι:ιιι ιιοιιοι·ειι, ιιι·ιιιιιιιιιιει·

ειιροειιιι, ειΒειι·:ιοιοιιιιο ιιιε ρει·ιι «Με ιιι πιο

ι!ιο ιιιιιιιιΐοιιιιιιιι€. Ωιιιιιιιιιι ρι·οοιιι ιιιιιιιο ωραι

ιιιιροειιι εοεΙοι·ιε ι·οιιιιι τω-00 οοιιιρειιο μι·

ι:ι·ιιισι ιιιι·οιιιιιε, ιιιιι ειιιιιιοιιιι ιιιιιιιιο ιιοι:οΙΙιιιιιιιιε

επι, οοιιιοιιιριιιιο ειιιιοιι πιιιι·ιιιιε οειριιο, οιιιιιιιιι

ιὶο οι·ιιιιιιιιε ιιιεειΙιιιι Βιιι.ιιιιιιιιιι, ιιιιι μι· ιιιιιι·ιιιι

ιιιειιε ω ιι ρι·οεοι·ιριει Ιιιιοι·ιιιιιε σει ριιιιιι.') Ηοο

ρι·ιιιιιιιιι ρει·ιιιΙιοιιιι· 0880 ειιιιιιι ειΒιιιιιιι. Μπιτ

ιιιεο!ιιι ιιιιιιιιοιιι ειΒιιι ιιιιιιιιιιιιιιιεε, ιιι ιιιιοι·ιιιιι

ριεεεειιιιιι »ω ιιιιιιιιι·ιε ριιεειο ρει·ειοκι ω, :ιό

ιιιιιιει·ι:, “ετοιμο ιιιειιιιιοιιιο, ιιιιο ιιιιιιοι· ωιιιιιι,

οοιιιιι·ιιιειιιοι·ο. ΡιιΜιινο ιιιιοιιιιι: Μπεν: ειιιιυιιαιιιε

') Οιιο!ιοιιιοέό ω ριιιινιοι·ιι:οιιιι μι ρι·ιοι Βοι

ιπιιιιιιιιοΒο ιιιιιοι·ιι Ιιι·οιιιιιι ΙιΙιιειιοι·ιι ι·ιιει!)·ιιιιειιιοδο

(Μοδιόιιιιιοιιιιοι·) ρἱειιιιυι ιν ριιιι·ινειοι ροΙοινιο Χ! "ω".

Μόννἰ οιι νι· ι·οιιιιιΔΙε Η: Μοι·ιε σει ιιιιιιι·ιιιιιιιιιιι ιικο

νιιιοιιιι·ιιιιι ριιι·ι·ιοιιιιιε ροειιιιοιιοιιιΙι ι“ει·ι·ο τοιιειι·ιοιοε

ΜΒΜ νει ι:οι·νιι:ι:ε ιιοιι ιιιει·ι:εειιιιι ιιι πω ειιοι·ιιπι,

απ! ιιιιιιιιιινοι·ιιιιιιι οιιροιοι·ο ιιινιιιιιιιιιι επιιοΙοι·ιιιιι, άο

έ. νιοιοιιισιιιι.

οιιριιιιιε, ριτιιιιιιισ ειιιι ιιιιιιοι·ι Μαι ιρειιιιι ιιιιιιι

οιιιιιιι ειιιιοιιιιιι, ει: ιιιιεεο ιιιιιΒιιι Ηιοειιιιι·ι μπι

ιΙοτε, ιιιιιιιιοιι ειιοε ι:ιιιιι ιΙιει:ιριιιιε ειιιιοιι ΜΜ

ιιοι·ιι οι! τοιιιιιι€ιιόιιιιι ι·οιιιιιιιιιιι οοι·ριιε ιιιιωι.

δ. Μιι·ιι τα οι ιιιιιιιιΙιιιιιι8: ικα ι!ιοε οοι·ιιιιε

ιιιιιιιιιιι ιιι Πιιιιιιιιιι, οιιι ιιιπιει·ειει·ιιιιι, ι·ειιιιιοιιιι;

ιιοριιιιιο ιιιιιειιι ιΙἰο ριεοιιιο ιιιοι·ιι (καιει ω τι

ριιιιι ιιΙιι ιιινειιιεισιιιιιι·; ιι·ι!ιιιε ιιιιιοΙιοιπ ιιιοιιιιε

οιιριιι ιιι ειιιιι: Π:ιιιιιι πιο ιιιιιιιιιι, ιιι: ιιιι ιιΠιι υσ

Ιιιι:ι·ιιιιι ι:ιιιΒοι·οιιιι· ι:ιιετοιιιιιιιιι. ΡιιΙειιιιιιιο ιππι

Γει.ιιε ιΙιιιιι ιι ρι·ειωιιιιιιιιιιε ειιιιοιιιιιι ι:ειιιιιιιει· ιιι:

Πω οοειιοεοιποι, ι:ιιιιι ιιιΠιιιιιι ει: ι:οιιιιιιιιιιιιιιι

ΐτιπιιιοιιιιιι οιιιιιιιιιι κ”, οοιιιιίΒιιο ιιοιιοι·ιι ευ

ιιιιι ιΙοροι·ιειι·ι τωιι ιιι ιιτ!ιοιιι, ει: ιιι Ιπιει!ιοιι,

Π!

ιιιιιιιιι Μιειι:ο, Ιιοιιιυ ιιιι· ιιιειιιοι·ιει3, ιι·οιιιιιιο ΐιι- ω

Βιιιοιιιιοι·ιιι, ι·ιιιιοι·οιιιοι· ι:οιιοι:ειιιιι, ιιιιι Δω [πει

ειιιιιιιι ιιεειιιιιιε ιιιι·ιιιιιιιιι ιιι @σε ιιωθι ειΒιιιε.

πω: ιιινιιιιιιιε ι·σιεοΙιιιιιιιι ι-ιιιιιιιιι Γοι·ι·ιιιιι ιιιιιιω Μάα

ω, ιιινιειιιιΙο ρωιιιιιιι ιιιιοΙι.ιιιι ι·οεοιιιιιιιιι. ()ιιιι:ιιιιιι

ιιιιιιιιιι ι.ιιΙιιιιπ ι!οι·οιιΠ. ιιιοιι:ιειοι·ιιιιιι, οΙιιιι ιιιιι·οιε Μι·

οιιΙἱε ιιοιιειι·ιιιιιιε ιιιι·ιιιιιιιιιο Βι·ιισιιιι.ιπι, ιιιιοι·ιιιιι Με:

ιι: Ρειοιιιι ιιεοἱιιοιιιι., ειριιιι ι·ιπει·οιιιιιιιιι ιιεειι πιει·

ιδια ΑιιεΠιιιι·Ει ευριιΙι:ιιι·ιιιιι, πω: ιιιιιειιι Με: μι·

ειιιιοιοι·ιιιιι ιιιιοε νοιιοι·ι.ιιιιιιι· ιιιοτιιιιιιι Μ. Μπα Π'. Εμ!.

μ··9ΒΜ%8%5%·(Φβ
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ΖττννοΤ Θ. ννοσο1ΒοΗΑ

ορτιι0οινιιΙ

ΑΒΒΧΑΝΒΕΒ ΒΛ'ΓθΨ$!!.

·-π>Μ8θθΦ

Ζπιποι πίιιΜε;π πισιωΜοο:πε τπταπιίσπα πατάω ιιγρο!πιπ .εΙαι·οἰπ!ποέοὶ Μκ, έέ Ισπίσπ!πίό πιοἰπιι,

έιε Με ρο.:ΐπίιπ πώ το Ιω Μπα, ιι πιππΙίππ πο:.οποπο |επι·πο Ηεπηχπα ΡετΙ:.ιι, παιπε£ ω ιὶιυα

'πω, ω) πσ_ξάει!ή π” Μα πο ἐπιἱεπι·ἱ έ. Ψνο_|οδεο!πι @Μ παπἰπαππ. Μιρίεα›ιο πο ὐωἱπιἱεππἱε,

:.2επΙ ο ωφπππ,π απ£ιπ·:.π ΜΒΜ. !π|ἰπ άππιπεζπ. Ν Χ" ί .ΪνΠ ιυἱπἰειι ππιἰωπαπο ἐε αιι

Ζοποπι 2επο έπιππ2ιι Μ! παπι δπΙιπεε2ει·ΙΙ ραρίαέ, Πόπη οι! :Μία Ξ Μυἰυπιἱιι, π. 9.9.9 π'ο Η πιο”

!005 ΜεάεἰιιΙ πα ιιρπσ£οΖ8ΙεΙε_| 8£υΙὶςπ. Ροτυ‹Μ ιΙο 2αποεπεπο πιπἱεπιιιπἱα Μ! Βαποπίτιο: Μάη| ο

Μπι ραμίε;]π πω! "πω" ΜΙΒ Μάη ό” ροιυἱαιὶα: Ητπαε ιμοπειε δίίπεεω παρω ποπιἱπε ποτί

πω... υἱάἱπιπε ε. ΛιΜΜ·Ιἱ :πτπ·ΙππΙε, ρτ·αποΜε ερἱσσορἱ, υΠειπι, οιπιιε απ? ι·:τοπάίππι.· »ΕΜ Ιο

πιω πι ρα›·ιἰὐπε θ‹π·›π‹ιπἱω.» Παπαιπ· επι ίπ ὐἱὐΙἱο£|ιεσα (¦ιιεἱπσπεἱ. Ζιι 2επι πιπίσπιαπίσπι πιο

έππ @ίπ μπώ Μπι ία!ιΜπ Πο ἐε δπΖιυωΙει· Π @ξ πιά ωίαάοππο, ῇεάτηρπ τ. τιπ|ποιοιῖπεποπ πιπ

ἐόισ 820690 υπἱε|επ, ό ιια!οπππ ΜΜι ά:ίοί. ροεεειἰἰ Μίπ :ει Μπι πιπίσπιιιπίσπι Πεπηπε δρουιιίε

έ ΒαΙάιυέπ 'ΜΜΜ, ιι πω: .4ϋπι!ιαπι Βιοιυεπί πα πάαπέιι Μι, ὶ πα Απ£οπἱεπο : Νεαρο!π, επ·

ε!ιίτυέ8Ιπ |ειιοπαιεπΞεπέι·πο ροέιυἱαιεἰσ:ε›ιἰιι.· ὰ· : ιππρέππΖεπι Με... επ:, ροΖεππ]σπ·, ιυπιία! π: Μπ

υπίε πάω ·!6”?θ Μπι ::πτυο2 ρω! ἱπιἰππἱεπι δπΖιυεε£τα Η ραρίο.έπ,') "ΜππαΗ πια Μι ΜΒ! Βοί

Ιαιισ!πέυΙ, ἱ πιπέεπιει]ς .ἐε πω.. : ππΖωεπίπ δπΙωεε£ι·α π: Μι ἐπιυο£ ευ ΜΜΜ, ρπ:.ε2. ὐειἰπιἰοπ

πεπο πιπίυπα, ω!ωππ Μ. ΙΒοπί[αι·επο έ Λ!ε.τοπο παρίεαππ.

Ιππέ πιπἰεπιιιἰἱ ἐε ιιιι£ιπ·εοπ “πιο έπιποΙπ ωχ! Παάπιπ α_πίέ δαπάεπ2π, Ρνο_Μεο|ια Ιπ·‹ι£ ά

2οωατεπε.:, Μπαμ το "Ναι ·!θ00 πτοπὑἱσΙτιιρεπι πτιἱειπἱεπ8Ηπι πιίαποπ:απο, έ ἐε πι: τ. ροΖωοπία

πααερο Βο!σε!τιιυιι £?ιτ·οϋπερπ πὶιπἱσαΖ Ζάαπἰε ω πὐῇαιυἱί πα_|ρία·ιυ .Μι Μπι το 8200]8] |ιΜοηπ

ΡΝι.9, Μπι Ι π». Μέ, ει ρτ:πε?ιπΙί!ί Με άο σιέεππ _Ρα!ια:Μ ω οσοπίεπίει τιαπἰιιιυπἱε|ειπο|ι Ιστοπέ

Ιππ·:πισ ‹:;σεἰεἱοἰι Μ. 296', έ 6'υπωπ το άιέεΙσ.· ἰ)εεοπἰπ|ι£8οΙι›·σἱὐσι· ω- εάσππεἱεοΙιεπ ΚαέσεαΜ

') ΤχΕυΙ ι·γτονειιιχ ί8Η0 ι·ιετΙΜεεο όιἰοΙε πισω ν· πτοἱπι :Μοι·ιο τ)·‹:ἱπ; ορἰων:› ση ΜΚ: ΒἰΙι·οε£ει· Η

ωεἱυε ωςιιΜπιιε Ροπ1. Μ”. Ρ”. ΛΒι·εΙπιιτιἰ Βιονἰἰ Ρο!οπἱ δ. 'Τ. τπιιεἱεϊι·ἰ θι·‹ὶ. ρτωὐἰοιιΕοι·υπ·ι. ΛὸἱυποΙε σετ Με

δ. ΑἀιΙΒετΙἱ πι. Μ: οοιὶεπι 5ἱΙνεεΙτο ωεω, ε1ιιιΙἰο οἱιιεὸοτο Βιοιιἱἰ ευσΕστί Μο ιιιπὸἱωΙε, ω ποϋε ἱΙΙιιεΕτΜει.
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ω. #58. Με ροαιιεΙο :ααιιια παο Ναι. :. αιιιοι·Ιι ιιααιιοαια·ιε ρι·ιαι:ιαιι.· ιιααρι·ιαα, έα αι :ξα

αιοοιι αρα ια Μαιο οΙιΙαΙιιιε .τα ιιιιιιιιιιιιΙει ο Βαααιιιἱε, οο!ια σαι .το εΙιι·οιιιιιοαοια ααα, αααΙια οιι

»και ααα! Μό Μαιο οαιοι·σια, πιο παιιαιαίο; ροαιιοι·ο, εξι: οσιαιιιίε οΙιαιαο ιιιιιαειιοιιιια κα” €αιιιι

ιοιιο, οροιιιιααιιαια : ιιιιαΙι.ειοιιι ιιοιιιοἱειιι .ιαιιι πω”, ααΙιο Μαι Ι ιοιοιιιιαα.

Το Μια ιιιαίαιιαπια, ι·ααιιιιο μι. ί ααιιιιιιςιο:.ο Μαι·Ιειιιαι·αα Ρι·εΙιει·α Νοτια ::ααιοι Μι Κο

:.ιιιαιοαιι ριαια.ιΙκίαιια ρι·ιαρι.εαιυα!, οαι·ιιιοίιιι.πα ιισιοιι_α αι_ααιιαισιι ΡοιιιιιίΙσοιο ααο_ιοαιαοΙι ιιίιιιιιιο

σΙιααι, αιι·ιαιιιααι, ιι ιιαιοι·ειιι Μ” μια Ισια Καπαραι·:., ιιιιιίοΙι :αιΙιοιια ει. Βοιιι/αοεαο ι ΑΙιι:ι:εαο,

αι Πειραια ιιιίοοιΙιοιαοιι, ιι αι_αρααΙιοιιι φαι .ιρό(οπεειια. δΙιαιοιιιΙει Ικα παπα πια παειοριααοε. Αα

ιοι· ιιιαιιιιαο ο έ. ΒοιαΙιιιι (Μια. Μ) ι ο έ. ΒεαοααΙιοίο (Με. 25), ιιαιαιιια Με @αποφ μι. έ

ψαρια” Μαι:: οαοιοου :ι οι..εαο αιίαιια, έα Μ! ιιιιιιοΙιοιιι Μαιο 2.ιιΙιοιια. Ροαιιααιι αι ι·οιαιίαΙσ

20 ασ Μο ορια Μπάσα ΙιοοΙιαἰ α. ΈνοαιτίεοΙια, ροαιἱοτιαἰ πια αι ιιιεοαιιιοέοι Μαιο] αιΙααιιΞ

ια.αιροια ααα :.ιιΙιοαιιιΙκαιιιι, Ζ ιααιιίε ο 5αοιιι ι οοαοιοιιιοΙι α” ΜΙ: οιιιιιιι Μαιο _ξαΙιο ι εμΏο

ΙιοιιιιιΙιαιιι ρι·ιαιαεια: Βιοαιιι αιιιοιιι αΙιΙια οι [ι·ιιιι·ο.ε πιω αι: σο ια. Προιιιιιία ααα; έα έ. "οι

ιαιοΙι ΙιαΙ ιιοαιίεαιεισια αι βΙο:οβι έιιιιοοΙεις| ι .έα :αι ιιιΙαο_οο αιιιαιαΙι 9ο ιιιαα.α:α ιοΙ:οιιιιιοα (ι·ο:.α.

5 ε #2); ααΙιοαιω ι·οιροιιιιιιαα αι ιο:.αιιαΙο Σ!) ο :.τι.ΜαοΙι αι ι_αιιι Ι:Ια.α.ιοπο ιααιι ιααι·:.οιιίαοΙι'

ο Νατασα ιαΙΙιο Ιιαι·αιο ιιιο.ἰο :.αΙιοιιιιιΙιααι αιιεαιιαΙο.

Μι ιαιιι αιΙοέιιίε α.ιιορίο ε. ι·οια:.έιιΙα :ιο οριοι·α απ; οΙαιυιιιιι εισαι:: ιιιιιιειιιιιιιιο; ιιιιιιι·ι

αι ιιἱιιι οαιοι· ο έ. ννο1οιεοΙια ααα Μια: ααέ α:: ιιιιαί ααα οα ροαιιιι :.ιιΙιιια, ιο εΙοαια: Ποιο ααιιι

ια Μα μπα: αοι·απιαι·, απο ιιι ιιιοιια.ι!ειαο, αΙιι Με Διακ ιιαιι·ίια.<ι [ασιαι2, οιιιααιιι οοιιιιοι·.ιο,

.ΙοΙιιιιιιιι ()ιιιιαριιι·ιο, ααα Ποιιιιιιαι ρω· ια.ιαιιι οοιειιαίι. Ε” ειιιιιιιιο οοεΙο οιΙαι ιιοΙαιιοαι αοοι·εαιιι

ια:ιιιαιιι τι.9ααο ιια ιει·ιαιιι ααο ΙΙαιοαιιιιιια, αΙΙια Μια ια.ιι,· ει ιιιαιιαα αΙιιααο οιιιιιι Μπα: ε! πιο

σαΙα. Αιιι!ιο ααα |ιοιιι:ι·ιι, .αιαιαΙοε οιιιαιαειιι Μινι αει ιι·ι·ιαι Ιουτιια; ιιιιιΙιο |εΙίσιο.αιιιο οιιι·σα πα

Ιιεε οι αιιι·ιιι ιααοι·α ιιαιιι.ιιιο!αιιι. Πιιία.<ι ιιοιιιοιι ε.ι·ιι·ιι ιιιιιιιιι φα Με Μαι, ααιιιοααιιι Μω

Με .α·ιαιιι; ια.- ι·οιιο ει·οι, αι ααΙιαο Μαιο ιρεο ιιιοιιιιιιιι, αοιιιιιιιιε ΑααΙοειαιω, σαι αιι

αεΙιοα.ι ιιιιιααιτ μια οοσΙοειισ ιιιοιι.οιε οοιιιιιιαιι ιιιαραιαιι·ιι. Αι ριιΙοα λααε ι_οιιοιιιιιι εει φαι

αι: ιο ιιιαει·οι; ικα αιαοιΙιιιε αστέρια: οιιιιαοιιι υἱιαιιι έια αΙΙοοαιιιιι·.· δώσω, ααΙοί.<ιειιιιο α, μια

αιιιίοα.ε ιιο.αοι·, .4αιιΙοει·ιιιο, αιιιοαΙαι οιιιιι οριι·ιιιι .εαιιοιο, οι Ιιοοιιιιιιιιο απο ρι·ιεεοιιιοιιι σέπια

"ιι ιοι·ιιιιιιοιαι·αι.

ΡΜ: Ναι αι ιειιι ιιιὶειαοα .<ιΙιιε:ιια παπα”, έα ααιοι· έαιιιοιιι οροιιιιααιι ια ιιιΙαιιιο Μαιο

οΙιαιιιιιοιιιιι, και” ααα! αι ΙιΙιια:ιοι·:ο αρα, μαι ιιιςιιααέ δνο_ιοιοοΙι έιαιιαα ρι·:.οΙιααιοΙ; Μαι α:

αι οΙιαιἱΙὶ αοράιιιιιιιφο αι Ρι·ιι.αεοΙι :.αΙια!αιιιιι πα φαι έιιιιιααιιι. -0ιιοαιιιιαα :.αι€ ιο εροιιοοοιιι αιι

ιαααοιιιοιιαιιι α οΙι_αιιι·ιιιιια έ. .Ιαιαι ΙΕιιιιιια. ΙΙΙ. 26'. Η) ιααιι·ιια· ααα; ιι·ιοοιιι οιοοιι, α ααα

.ιαιιιιαιο ιιαιαιιιια αει·οιπιιιο.· ιιοαἱααιιι οοιιαοι·.ιιι.ει ροαο;αι Μια αι·ιιαα| ιιιοιιιιιι ο Μαι: ιιααίααιιι

ιιοοιΙιιιιιε οαι·ιιίε ρι·οοιιοΙΙοιαι οι ααιιιιί.ι αι)'Ιαοιι.ε, φα ιιιοιιαοΙιιι·αιιι ΙαιΙαιιιιιι, οοισιιαιιιιοιιο ααα:

.αιιααι .εαια, .ιιαεοορίι: .ΙοΙιοιιιιεο δαπαροι·ιαδ (Μι·αοαΙα ε. .ια-αει 2). Ήιιίοι·α:ι ααα; ΡΜ; έα

οαιοι· ,Με ισα έααιοι π ροΙεσειιια θιιοιια ΙΙΙ οοιοι·αι, ιι ατι αοιιιαα ιιιαο ρι·ιαιαο:α ιιοσιοΒραιαοο

ιιιις|ιοο 2. οι:αιιιιοιιιιααο ιιαιοπι ρι·ιεαιο.αοιιια ειιιἰοΙι α. ΑΙιαιιαφο ι ΑΙιιιιιααιιοαιιε:.α ο έ. ινα
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αἱεαἰια.· Ιπιετ|εεει·ατιι επτα, ε! ιΙα αοπαε μια” πετ ρα!ττιαπι ττιατ·Ιατιι πιίατ·ααιι αι! Βοτπιτταττι.

@ιιο αααιια τω: (οπο Π!) αταατ·εττι Μπιτ ττιατ·Ιατίε ποπ [ετετι.9, ααττι αεπαια Βοττιατιο α! επικο

ρίε ε£ α!ετ·ιοι.α επτα ττιαπΙεα έτι δείαυατιιαιτι ρετατα, αεί ειι'αοετιααε Ποτπαττι τ·εΠααίαε !ιεατι Ματ·

Ιατ·ἱε Ααε!αεττι. @αι ττιατιαε ει" αιι|ει·επε, απο οι αεττιττιιε πατε ε.τοπτιαται, ει εααΖεαιατιι πο

ττιίτιε είια: ιτιιετ· αααε παταω [αατ·ιοααίι, ει τπαατια: ααπειιιιι Ιτ·ααἱαἱ£; πεοτιοτι οι·ιαττι είται, αα£αιτ

ε! ραεεὶατιετα ττιιτα απο αατπροεαιι, ε: ότι ΝοεΠο “Ναί [ασια Μααι!!. Ασια 88. θ. δ. Β.

πο. ν. απ. 875'. .

Πα Ιεαα ιαατιια ααιαπε_αο ιοπααατοα Ρατιιτιόποια αιτεταιαματι πιεττιιεο!εία!ι ρτ·παα!ιαΙαταα Με,

αα!ασιατπα ἐαιοοι πιτιίετε:.α τιοιί ττπίετιιεττι .Μπα Καπαρατ·:.α. Ο ιαττι .Μπα ταιροιαιαάα αεπίτπίετιτια

αιαατ· Ματια έ. Μπαμ, έα έωαα ια έοιείαπι .αο.<ιατι|κιι .π Ιια:τιατπι ατ·ειιιπατπι εα·ιππι τ μπατα

εἱοΖττιἱ, τιαιτιοιαι! απ! ωἱεΙτι, έα αα :Ματια τααοέ τυαταριό ρι·:απαΜι; Με ττιαΙο πω, τ. πιώ οίο

ιαα αοττ·ιαττιαί. Ζ έαταο2α πέτιιετε:.εαα αιιααα έα οα:.π2ατια απ! Με “απο ιο ριαατ·παα!ι αααιαιαπαα!ι,

α!ε ι τα Μαααπαα|ι θααιτιοατι·τι. Ρα έττιιετ·αι Ματια αιττατια τα αραιεττι φαω' α!αι:ται·α, οραιεττι

οαα·ιεττι τια:.αιαα πα Βτ·απο το τ·αιιίιια!ε 27. Η' παπα ταο2 :Μία 8 πωπω ε. ρα!εοεπία @θα

:.το!ιιοτιο οι!μία ιιτ·πεάαιοα ααι·οιοι:.ιητ Ειι|επιιαπα, ααα έ. ΑΙε.τ:επα, : αααπιεαο α] ατ·παιπα!α (Μα

Με Ραρἱι·ι απ. #26'. #27). Ππιατ·2 αιιαι Η παέα:.ιετ·τιι|ια παπα τΟθό. Ναατοοε!ι απο ρτη

£αε:.α Βατοπίτια:. τ Μα Νι·ι·ιτιι ια αιΙεΙε ειι·ατεττι: Ο αοέαιο!ε ι Ηα.<αιοτιε α. Βατιι|αεε_αο ι πω

πρ, ιαααατιεττι τα Ματια: Ι752 το ό, πα απ. Μέ. θριεατα οτι Μ::

ΠΙιτιειε θεια, τ·ετ·ατιι ρα!α!ιει·ι·ιιιιε [Ματ ει αααιοτ·.

διιαοἱρε Με έπαιατιαπι, .<ια!ιιε ει σπιτια !ιοτιαττι.

Οοιεατ·ο, /Ιααιτο, αετ·υιιε ρο.αιι!α, ααιι:ιιο |α!ιατιτιεσ.

(.”οπ|ίτεατ· ειι!ρατιι, αει α!εττιεπα αετιιαπι.

Οττιπε πια!απι τπει·ιιι, εατιιιι!αττιααε τ·εαιιοιια Με,

Τατ·‹ἰιαι πια οπιτιε αοπατπ, ρτ·οττιταα.ι αιἰ οπιτιε τπα!αττι.

Α εαρΠε ααοαε ρεαειι ττιαοιι!απι ττιεττιατα αττιτιἱα εαιαεα;

δειί τα οποτε [Μια τω, τπίαετ·ετ·ε, τα”.

Πα ίπ τ·εαιατιε αατπατπ, Με πα εαε2τ·α αιτ·αι·ιατι,

Αατ·ιααπιαιι Μα παπα: αατ·εα αεαα!α δΙιτ·ίεΙαα.

Ρτ·ει:οτ· ω:: οπιπεα ααι Με ποια αιε αετιιιιτ·ι Μαι, ρτ·ο Με ρι·εεε.<ι /αιιααΙιε ει ρτ·οριετ

Ι:ατιιαιεττι αιιατπ αιοΙατε ποπ τω, τιεττιο αααπι πει: αΙιεπαπι σαααυετ· ειιρετ· πιο Μαι, ααοα

οἱ α!ιααιο Με ρτ·ειατπροετ·ίι, .ια ττια!εαιειαε αιααε έτι πετ·ρειαατιι ατιααιειπατε εοπ.ατ·ιαιαα.

Πτ·εαο ααα! Βεαϊεπιρτοτ· τιιεαα ιατι ε! ια αατ·πε πιεα αιαε!ιο Πεατιι ααΙυατατ·εττι ττιεαπι.

Αι πιοαττιααοπε ιίο·ττιτπι τιοαιτ·ι .Μα ατι-ται ατιτιι .κατα πια!ε έ. οιαι ττιετιεε 0αιοατισ

ατε Η, ττιαιαίοπε δ.

θα άο ααα το Ματ·ιρτι .Μα παπά έπιαοι τιίτι2ετεια, αα›αέα εΙα.<α.πιε Ρετ·Ι:. Ζε το αιτία πα

ἐααἱα Μία (ποια. Η ι έ!) Μαη; αταατ·Ι παπα ΜΙΒ, πα (Ματια Π! (ποια. Η έ 50) Μάταια

έττιέετ·ό ρταπρααΙα Σά εταααπια !θ02, ι :.α Ματια απατα. Πα!ετ ιιιααέιι Η το τααοία|ο από τω?



«ω !ΑΝΑΚΑΧΑΡΑΠΖΑ

ρο Μιἱετοὶ θ:·ωοοπο δ! ρορ!εέο, ρποροε!!ε| 5 !ιι!οοο 9.9.9 το!ειι, ο!!›οιοὶεπι οο!οτ· Με ιοαἐο!!›ο

.Μο @Ι πο ο”. @μπω 1εοο ροτμοσιοέό, ω. £ο οσο! το τοιι!ιία!ε θ!. Ζ Με] ·πο!κοπέεο ο!εο

Ιὶαποέοί έέ οιι£οτ· ο οι!ιο!ειωπαο!ι οτοοιι έ. Ψο!οίοο!ιο ιο (!π!απόσ ροκ; Οποιοι Π! Μο Με

ιοοροοιπ!ο!, ιαΜεμο!ε, ὶέ ρἰο‹ι! οο μποιο ιο οἱοοιι το!επ 9.9.9. Τοπ Μακ! ιοιιέο.εε!ε πο! πο!

ΜΜΜ, !α!ε £ο οπο2ο!πί& !ο!ωο άοο£τωἐε. !!!οο! οοιοἱεοι “ο” Μ: ωεροπιπέεο ο οάιυὶοάιἱποο!ι

ο!ιοο!οέ ΙΜ ρἱσο! ρο Μ!! Μοπεπέιι, ο Ιο 2επώατάιέο! ἐο ρἱεο! ιο !!ε.οπιάο, Με ω Ρο!εοο. Μι

πιο Μου πιάστιο1οομ ρτ:ο!ε!αι! το !!!οο:.ε!ιο!ιοίο έ. "!ο!ο!εο!ιο !αότοέ:πο σομίε! απιέεέοί!!. Βο:.Σιπ!εππο

:καστ Μ” ο!ιοο!οέ πιώ!!! ο Ρώσο ὶ Βο!εο!οιο!ε !)!ιτοο!·οοι, Με ιοοροπιπέο! Ια!πα!: Μο :οοο!ο ο

θΙΙοπο !!! οιἰιοὶοιἰοὶποο!ι, ο σκοπο £ο οι!οιοο!!πι!οπο @οκ ποσοι!! 2ο ρο5.π!ε_! ρόεο!. δαπι παοκ!

ρυ·ιο!οο:.οσιο ρω: Ροι·!:ο οοε!ιιι!ω!ιο ω!" ρο·:.ε:ιόε.ε!επέο ιιο!ο!ε Αοοποίοοο ! ΑοαΜοποοποιο,

ι!οέύ το;ρ·ο.έτιίο πα!!οιίω!ο, ἐε 0!!ο !!! @έ ρο ο!!ωίοο!ιοπίτι Μο.. έ. Υνο1οίοο!ιο ὶ Μασάει 2.

.Μη τ·ε!!!σΜέ ἐοιοο! “γ” έιοές!εθο ρ!.πιο ρο!εο!!. Οοποοιο]οο Μάο έοίέ!ε] οι” το πιο” .!απ

ρἱ8ο!, Μ Ι_ο!!εο οιοἐουιο ροιο!ο!!:έοϋ, :ἶο ρίοο! ρι·:οά ν·ο!!οπι ΜΙΒ), π: !ε!όηρτι (Μο !!! @ο ρυ·ε.εε!α!.

!!:.ίο!ο !ο πο!ει·ο!οε ρο τιορί.σου!ιι Μακάο .ψ ρο "ΐοσιοο!ι ! !νίαπο:.οο!ι. "ν !ε!!!α Μ!

ρούσι!ς! ιι!ε!αάα! ε οι!ςοο Βο·απο Μισο ἐοιοο! Υνο!ο!εο!ιο. Η! λ! Με!!! νι!εο!ο Ιο:α:Μπα Ι1:·ιε

τούέσπ!π ιο !ε!οε:!ο›·:.ο !σ‹ιοοπο›ἰο!εἰιπ ί συ Ν!ωπαοο!ι, π·2ει!ο!ο πιέο!!εοτυο! ο πέςοο @ο οο!ωο!εδ,

!κιίτπίοποιο φαω· ρποπἱοεὶοπ!!ι :οι·!ο!ε έέ. Αοι!πι!ςοο ! Αοτιπάοσιοοιι.%!ι, !ίο:.πια.9 ρτοο.4!:ί έ Μο!.

θώς!! οοπι:. ιο!οοεά ρ›·:.ο:·οοἰο›Ξ έ ποέ!οε!οιοο›ὶ !οοο ἐοιοο!ιι ει!τοποα·τι!ο Νο. Μιο: !ει·οπί!κοπ θα!

πα ροοεο!!ειι Μ! ιο!ο!εο !ετοπΜο οποιοι! ρίο.τοςι|, ροιυο!ο1ο .εἰς !!. θ.) πο !εοοτιο!ο ο έ. Υνο!!:ίοο!ιο

το !ε!ότε! οοο:.ω·οίο ρο·;ούμο!ε 0!!οπο !!! σ!ο Ρο!8!εδ ορίεοτιο @ο οιία!ο, ο Μάιο! οπο: Με :οπο

οιο. δο!!πο Μέ οροπιιιἱοπἱα μ!! !εοοπε!α ο έ. Ψνο_|οὶοο!ιιι πιο!!! ποιίοέο!!' @τι !!!!ιοοε: βιο Μάσι!

έοιοο!ιι δ£οιιἱε!οιοει, ιι·οιίο:ιοοο το !ίυ·ο!:οσοὶο ο. !ὅ! !. Μι!κοπίοο το ιἰτιιοἱο! ρο!οπ·έο Π!! Με!!!

Μ Βο!ε!οο!!!, (!:εο!ι, !εαρ!απ ρπιοεΜ, ε!στσέ!ί! οὺοπέτοἱο έγω! Ψο!οΕοο!ια ειιοί!οέοο Μο οιοο!ο

@πιο !ίοπορο!πα !!ε!οι·οοο τι!ε!είοιίο διισ›η›α:ιοτ·ὶιωιι, 2ο έσα, τ!εωοπτιί!ε!ο»ι ποιο!ε) _!ιι& Μο ο

Μπι 2. ροτύωποπίο ιυίο!ιι οιέο!εο άοο!οιοπίο ρ:·:οω·έοσωοπιμο!ι ρπ·ιο!εοιιο‹ἔ οιοἐπιι.

δρ0ο.τοι!ιο!οο ·ιοποτ·οιοο ιοοι!απίε Ηχου ροπιπ!!πο Ρστ·!2., σπίτι! ου ΜΜΜ .ειοεοο ι·ο!εορέεσπα

έ ιοο‹!‹ιπὶο σιαε£οΙ›ο_!οοε.·

!) Ψνο!|ειιο!!ε!ε!ε!, ρειοαπιέιιοωμ το έιτε ο τυὶο!εα Χ!, ω ιο!ε!ο _!εο!πα!ε οιὶεῇεοοο!ι ιιο:.!κο

οπο” ὁ ροροωο.

ἔν δι!ωοοι·ι!ι!σέ, ροφοοπέσιοιοο οι: πυέο!!εέουι [Μο. "Ποσο ο!ιοο!οέ όποιο ρέοπιο :ο ο Μ!

ποίο!τα, :!οιοο! _!εοπο!εέο Ψνο_Μεο!ιο ωρέειιυιο Με! @η ο ιυΙο!ειι Απ!.

2!!! έωὶοτεοο !σηέα ιο Ατω!η|2 ρεφα:ιι·έποποο |ο!!απ! ο το!ε!ειι Σ!!

Θ;) "Ίοι!ε:Εο!κέ !σέο!Ιο2ο!ε! οοεατε!σάο] υ›ιἱο‹!εο σ·ο!εορίοαπιιι:ι! Με!. Μάο. οιποο:οπο !ὶο:.!η ο,

ροη;οοι!ποιομ Μέσοι! ε. Μάσα τυ!ε!αι Μ!.

2'') διοο!ε!ε!.·ά πο Αω!η;!, ρωζοοοι!ποιομ [ο!!οπ2 ο ·ιοέο!ε:ο Χ!!!

δ=) τνοοοο-ωφο !ε!οοποπι Με απο σ·ο!εορὶετ:ι αφτοιοιίο!ε, !:ο Μ" οπαωᾶοροιἰοὐπὶε ιο

ρέοο! μέ; Με ω: Μ!) ρυ·:.οο!ιοοοοπο τι !!απόιοι!.πα Μο!. Απ!. !' Με !! Μ. (ΠΣ ά πω!.



ἐνινοτέ.ινο.ιοικοκι. Μ!

ἔκ) Ψνοι!οιιίο [ι·ο!ιοι·οιυε!ιέσ ι Ιιοειιοοε!σίε Ιοοοέ Ζωι£ιι, ο ο!ψιέιιισιιιοιπι.

Θ) Λάιιιοιι!ε!ει, ιο εφ” ροηοοιιιίιιοιυμ [ο!ιοιι! ο τοιε!ειι Μ!

δω°) !ί!ααιοιιοιιι·ε!ιι οι. 707 ροηοοιιιιιιοτυο [ο!ιοιι!, ο ιυἱο!ειι Μ!

δ°) Ριοοε!ιέ, !ιι!ι!ιο!ο!ει ιπο!ι·ορο!!!(ι!ιις[, [ΜΜΜ ροημι-ιιιιιιοιοο : ιοἱο!:ιι Μ.

48) Λοιποιι!ε!ει ροηοιιιιιέποιιιο ιιι ισιο!!ειοιιι [ο!ιο; το Μπι ω:: ρἱεποοιιιο @οι οποιο οικια

πιο ρι·:.οι·ο!ιιοπο σο, [Με ιιιι|ι!οιυι·ο ιιιιιΕειιιο, ε£οό η ιιιοο!ο : ρο!οοοτιία δο!ιοοιι!ι·α !! ρορόοέο,

ιι!!ιοιυιοιιι εθοάιιι| [οκ ; [μοι σο πα.ιιοριοο.

4") !ίο.οοιιοιιι!ιι πι. Μὅ πο πο. 20.9 ι πω., ροφοιιιιιιοιιψ [ο!ιοιιι ο Με!" Χ! Τοιιιο

ι·ο!ιορίοιιι, [σο Β:οτυο!ει ι ΜΜΜ; !ιοκίο.τόιιι !ιι!ι!ίο!ο!ει !ιοεμιιοιιε!ιΞε[ μια !θ·μάοη;!ια ί Ρ!αομ!α ι

δεκα! οροποτ!:οιιμ έιιιιοσίο:ο, πω! ιιιιίο διι.ιι!σι !! ρορίε.έο. Ζοοιἰω :κι .τίο α: οιού!ο ο ιοὲορὶ

οιιιοιιι οι!ιιιοιιιε!τίιιι, πιο [α!ιιτι!οίο ιιίε!ε!όιο ι οτί ιιίοοο ι οι! ιι.ι!οέο!ιοεμο, ρίοι·ιοο!πορο [πιο ιό

ιέιιιοο. Ζ ιιιοοο @Μιά

Μ) !ίο.εο·ιιοιιο!ει πο. Ιω, ροημιιιιιιιοιοο το ιι·ἱε!!εἱοιιι [ο!ιο ο λ!! ιοιο!ειι. Πο ω” παιι!ιι

:.‹!‹ῇο Νο πο!εέοό

ά-°) Πο!ιοριειπ οι!ι!ιο!ο!ει ινο!ίοο!!οιιο!ειο[ το Βοοιιιιο, ρω! ιιια!είοοι θ. Ν. θ!).

δ) Βι·ιι.τε!.4!ει !ει·οΖοιοο!εις[ !ι!!ι!ίο!ε!ει πι. !!290, ροι:οαιπίποιοο [ο!ιοπι ι ωιε!ια Μ!.

θ) !!οιιαο!ιι[.ε!κι οι!ι!ιο2ο!ει !ει·ο!οιι·ο!είο[, ροι·οοιιιιιιοτομ [ο!ιοιιι π. Μάσα Α”, ιιέο!!τοτυα! ι

ιιιοοο ιομάοιυοα Ροιιιιιί!εύτο ιιίοιιιίοο!είο!ι πι ροέι·ει!πέο!ιοοιιι ποιοιιοοο Πιιὶιιοετα, ι ιἰο_[ε απο! |ο_οο.·

Β. .Η ·ιιιιοι!ιο ι·εοοιιοοιιι·ε!είοιιιι έ. Ειιιοπιιιτι !ιοιἰο:οαιιιι. Π! ι·ο!ι·ιι 4857' οο!ιιε!οί [οτι το!κορίοιπ

Μ; ρι·ιωιιοἱο!, Αιιοιιοι Βἱο!οιιιε!εἱ. Ρο!ιαιοιιιιι! πιο 9ο αρπο[οιιο οοιπ ρο·ιιιιοιιιοπο !ιέ!ι!ιοΕο!ποπ,

Ροι·Ειιοοι·. Ρο!ἱοιι2 Μι κι” άοιυπιιῇ καποιοι! £ο!!ιτο οιιιο!!ιο ιυίο!ιοιοοο, 2!2 Και! οοο[οιιι[οοοοο

!:οι!ω:ιι, οι!ιίι:ίοΙοιιο [τά ω. οι! κοπο, Με;; οοιυιειιι @Πιο 6' ! Μπι, ο πιο Μάιο !.% ι·ο!:ορι

ειιιοιυ ι·οοοιι8!ιιιιΜιο!ι έ. Βιιιοι·οιιο; :.‹ιέ Μ·!2ύ' ορό!ιι το!ποριοιιιόιο πιοιιαο!ιι[ο!κίςοο ΜΜΜ. Τα!

ιιι-Μπι @οι οιιοι:ιιιέο οιιιίοπέοπο.· πιο @Πιο ε!οιοα -ι ιυοπιέοιιιο ρο[ει!οποιο, α!ε σα!!ιοιυ!!ε ο!σι·εε;|

ΖοοΙορὶοιιε .η έιιποιιιι, ε!ατοοοπο το Μάι! ιιιιο[εοοο!ι Μι ι·οι.<ποι·ιοσιε. Πο ἰμιοοιιι άο!οοιοπο ες ι

οα‹Ιο έ. Ψνο[οιοο!ια, ω” Ηπα ιυ_ι|άτιι!τοιοο!.

Ζ [οσο Μὴ; εποοιιοειιι ι·ο!ιοριοπιύιο ι ωμιι'ειιι πέμοιι[οο, εφοπεξάιά ροιιιίοιιιοπο ιυμάαιοσα

Ροιιιπό!ιόιο ιιιοιπάεο!είο!ι οιοο[ο ποοιίαιιέε, ιι·ηριιο[ιιο :Μι “απο ιπο[άιι[οοοοο Με ιο !, 2 έ δ ο Μάι;

:ο ωειοοι!ειο!ι τω' όιιιιοο!ι @όμοιο @Πιο ρίοωιιιο[ειο ι·όέιιιοο ρωμοοιο[οο.

Μο ΜΜΜ” ιίο ιιιιεεε_οο οέμι!ειι [οποιο [Μαι ι·ο!εορισιιι, Ροιποιοι ιιιοοιιαιιο, !ε!όι·οοο ιιι

!οσιοιιιο ροι!ο!ιιιιιο, ι ιιι!ποιοο εποποού!οιοο ιιι οριειι[οιιιο. .Μι οιι πο ρει·οοιιιιιιιο ιο Ρο!εα·, [Με

σο; άοτοιιιιιιιοτυοιιιο, ιιοΠιοέ.ιιιε[ ρω! !εοιιιοο Χ!νιυέο!ιτι ριεοιιο, !ιοπίω επιπιιιιιιο, οιιίμ @άπο ι·ο!ιο,

πιο ι!ιοιο ρι·:.οάοιιι!!ει, ο!ο.ι!κοιιιι οοο!ειοιιιι ωρι·οιυιΜε, _[οι!ιιο!εέο ο!κι·οο!ο[εωιιί, ώ!ὶἑοιιειιιι ιίο έπι

πιο, [Μάο ιυιάπιεό Μο ι!ιι_ιο ιο ιιαάοιιιαο!ι ρο!ε!ειο!ι ο ωέο!επι Σ!!! ι Σ”. 8!ει·οοοιιιο ιο Μπι η

οιιΞ.ειο, ο μοι ωέο!κοπο [οι!ιοοιι παραοποποπε. Ζι·οοπο ικά;; Με ἰοιυοΣιι μια” [θα [οιἰιηριι

οιιι_οιεπι, οσο Μπουλ οάο!ορόιο, ο!ιοσιοιί 2α!ποιοο οποι2ο .κι ιο ιιιιιι|ο!ι έμιοο!οο!ι, πιιο_[άο[οομο!ι ει;

ιο Μιά:: το!:οριοπιέο. δη ιιιο[α!σιο ε!αι;.όιο!ει ο !ι!ύηχο!ι ιυιιοσιό ιιιοέιια έο ριοοιιο 9ο το !ίιείαιο!ι

ΠοιιαπιαιΙο Ρο!. ει". πιο. Ι. Σ!



“Η ιΑκιιιιΑπιιοιικοιι

πι !ι!ιιοποπο 00. !)σιπιπέ!καιιόιι·. $!αιισιοι! ιιιοπι!_ι|έ οαιο!!:ο ‹!ιι!ο!€σ σοο:.οτιιιοι.ιιιο_ι .οιορι; πιο Ιι

οιπ @Πιο 25 Μ” ρο!αι·|τιιτωιιτροιι ιι έ.9 ε!τσιιιο έιιιιοέσ !ιο:!ισιοοππο!ι. Ζπιπι!ιι_ιο τις πο πιώ:

!. 8π·. ! 2ιπιισ£ έ. !!ιαο!αιυπ.

!!. δ£ι·. Η Ζπιι.ισι! έ. διαπιο!ιιιυιι, !ιιο!:πρα !κι·ει!εσιο.τ!κιορσ, ρτιο:. !!Ήιοοιιιοπο ε. !ίιοΙο 0!το!σ

ρσ!σιοπ Μι ιοιο!ιιι ιιιφέταιιπ.

!!! δ”. δ7-ό8 @ποστ έ. Ψσ_ιοίοο!ια, πιο; !ίπποριιι·2.ιι.

πωπω !τι!!ιταιιοιέοιο ιιιιοι·οιόιυ, τω” ιιιιιάειι·Ιο οσοΙπ!ι| : Μπιτ σιπιιΕπιο.

Η! £ιρπ σιπιι!πιιπ !ιιιιι!τιπο πι

!.!ι·πιιιιι οιο απο £ο.ι·£ πο

ε!σιιιιιο!ι: ο! τωρα· Ιαιτιοοϋπο πιππἰοιιι ροι|τιιιιιιι· 6'Ιιι·ίπο).

ιν ιιιιιιο_ιειοιπ ιοπιἰιιπἱα πο.%οιπ ιο/:.ιο!ιέιιιπ ω ρστ!.παιυο ποστσιιιο, ; ιιιιο!!ιο ποτιιιιιιοέοιο ι

οιιιι_ισιιισ8'οιο ποσοι; ι!ο!εσπαπο ωιπισιπιο Ροιπο; ο @π ιο ω!! πιο! ριοι·ιιισ£ιιπ !ιοιιιιροπο ε. ιιιι_ι

εΙαι·οιπο!ι ι ιιαιρσρι·οιιπιιοπ:.πο!ι !ισιίο.τόιο ιιςπι!σορ!ι| ι ιιιο_ιιι!ισ ποιαισιιπ _ιιιέ ισο!α!, πιο α!ιιιι·ιι!σ

.ο παπι τοπιο !ισιιἱοο:πο ρσιο£ιιτιιιό πι το!ι| :ποσο ι·ιιέιιιο έ τόέιιιο:.ο!ε ι·ο!ισριοιιιιιιυ ρσέοιιο!εοπτ!ι

πιο” σπιτι! πω! το!!! ιυπε!πιιιοπ ιιιοπιιοο!τι, :ιο!πο:ο:.ιι :!ο πιο |ι!σΙσριο.:πρ, Με οι:_ι|οΕυ ι!ειο·ισπιπ ρο

έιπο!ε πιοιπρ πα οο!π. Προ” ιοιοο μη; Ιο:ι:οιο ρ!ύπιππιπ, τι ι!σ!ιι, Μια: ιιιαι·πιιιι!_ι| ιιιο.ιι!ιποοο

οιο ιο ιιιο:ιιιιππιπ @πιο ιιο:σποιιιπ έιιιιιι!ιι ι·ο!ι·σρι.οιπιο ρο!ο!τιιιι, Νότο οοι!ετο π.ι!ποπσέοιο :σιοιιορσ

ριν:ιποοιο!ιι ιιο.τ.ιοπσ, Λιπριο!α Βιο!σιοιε!ιιορσ, ρ!σ.τ!ιο Β σιιιποιιιιιιι|. !)οι!τιιιιμ @εποε ἰο, Με παο

Ε'

ποιοι· πιο ιιυσι!2.ι, το!ισριοτιι πω; Ιο1:Ιοιιι ι!ο ιυο!ειιιιιιιοπο π Ροι·£:.‹ι πω! !ιο;!ιο δ ιιιιισιιι·ι!ειο)

ιιιο πιο". 2 σ!πιι.έιιιοιι «πωπω άαιοιιιι| Ιο “που Μοτο παπι .πο ρο!ι·:.οοιιιοποοιιιι ιυι|ι!ο!π.

ΪΝΟΪΡΙ'Γ πιο ΕΤ ΡΑΒΒΙΟ θΑΝΟ'1'Ι ΑΒΑΒΒΕΕΤ! ΜΑΒ'Ι'ΙΒΙΒ. *)

|!. !ΐ.ει !σοιιο ιιι ριιι·ιι!ιιιε θοτιιιιιιιιιο ‹!ινοε σ

ρι!1ιιο, ρτωρσ1οιιο οποιο !`οτσοι!1ιιειιιιο πιο,

τιιιοιτι ιιιοσ!οο Βο!;ινστιιιιιιι σσοτισπιιιιο ι!ιοιιιι!.

!!ιιιιιο πιιιιιιιιιιι ριιτο ιιι!!ι!ο!ι!ει!ιο οτι·στο ρτιο

νοιιιο, οτοιιιιιτιιιιι ρτσ οτοιιιστο, !ιοιιιιιτι το! !ει

ριι!οιτι ρι·σ !)οσ οσ!ιιιιι.; ρ!οτιι.ιιιο νοι·σ ιισιιιιιιο

$οιιιιο ο!ιτιο!ιειτιι, πω οοιιιι!ιιιιιι νινιιιιι; σιιισιιε

@στο ροτιοιι!ι Πι τοε ειι!ιιιιο. Νσιπιιι!!ι !ειιιιοπ

οκ οιιιιοπι οοιιιο ο! !ιοτιο στοι!ιιιιτ οι. ρτσ ορο

!”ιιι.ιιτοε ιιιοτοοι!ιο !›σιιο οροι·ει :ιΒιιιιι. !Βιιιιτ ιτι

 

ι!!ιο !ιιιι!›ιιο , σοι ο!ιι·ιειιιιιιι!ει!ιο το!ιοισ ριι!

ο!ιοτι·ιιιιει !!στιιι!, οτε! νιτ Ζ!ιιιιιιιο ιισιιιιτιο, ρο

!οιιο ιιι !ισιιστο ο! ι!ινι!ιιο, ειπιστο ιιιετιιιοο ιιο

ορστι!1ιιε ιιιιοοτιοστι!ιιο ροττιιτιιο οπο; νιτ πιο

Βιιιιο ιιιιοτ οιιιιοισο οιιιο ιοι·τιο !ιιι!ιι!.:ιιστοε, ειιι

ι·σ οι ειι·οοιιισ !σοιιρ!οιιοοιιτιιιο, ιτιιοτ ιιο!ιοιιιο .

!!ι!ιιο οιιεισο ι!ινιιιοο !οιέιε, ιιιιι!›ιι!ειιιε εσ!!ιοι!ο

Μαι ρι·οοοοριιι εειοοττ!σιιιιιι, οιιτιιε !σ!σ ρο

(Η

ριι!σ, απ! ρτσρτιο ειιιιιοιιο ρ:ιιιροτιιιτι. !!ιο :ιο- !0

οορι! ιιιιστοπι ι!ιΒιιειιιι ι.τοιιοι·ιο επι, οι ιρειιιιτι

') πιο Μάριο πιο το!ιοριοπι Β, ι ιει!τηιιιιιιοιιιιγ Πο ιιι!ισ ιν!ιιέοινιιεη. !ιιοιρι!: ρειεεισ ειιιιιο!ι Αι!ο!!›οι·!ι,

πιιιτ!ιι·ιει (πω. !. !ιιοιρι! Με ο! ριιιιεισ νοιιοτιι!ιι!ιο »οι Αι!ει!!ιοτιι, Ρτιιροποιε οινι!ιι!ιο οριεοορι, ιιιιι

ιιι !ιιιρ!!οπιιιτο ορρο!!.ιι!.ιιε ω! ινοιιιιω, σιιιιιε ιιιιιτηι·ιιιιιι οο!ο!ιι·ιιιιιι· ΙΧ Κο!. Μπι-Β.

Ρτιοι!ιία!'Ιτα !, Μοτο: δ !”οτοοι!τιιοοιιοι !'σι·ιι!οσοφιο-4 Βο!ιινσιιιιιιιιι !›ο!ιοιτιιοιιι-τ!ιοιιιι!ι τσουπ

'!ιισιιιιιιο Ιοιιιιου ιιοτιιιτιο1οιιιιο-8 πω. ιΙσι!τιπο ιιιιιιοιι- Ρτοοι!ι!ιι!!κο Π, Μοτο: 2 πρι· νοι·ο-$ οτα!

πιτ Ζ!:ιιιιιιοι θΓ¦!(.ΙΗΕ ν. $!ιιιιιιιο!ι - Ε! Ισ!συ ωιι - !θ ρι·σρι·ιο»ι Ματια - ι! ο! ιροοιιιι πιοπιο.
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πιοιιοετἰε ππιοπιιιιιε ρΙοπιππι; οπο: ιιιιπποππΙο νοι·Ιι:π

πω: ρΙπιε εἰτἰνἰτ, οτ οπιπποπι οροπιπιππο Βιιιιοπι

ποπ οππρΙονἰτ; πια: πιοΙοοτπιοπιτπιπ ππιπιτι·οιιοι·πιππι

ροπιριε, πιοο ποιο Ι:ιριπΜιιιεπιπιο ρι·οοιοειε, ρω

5 ιιιιιιιιιιο ππιιοοπε, ποιο ετπιΜ ιπιπιιπιππιπι ριιτειιιτ.

8πιπιοτπι οπο ππιοι·ιοπιε, επιπιοτπι εοπιπιοιιἰΜιε, τ”οι·τιε

πιτ ππιοιππτ πι ιοιιιιιιο, τοπιιιΜιι·ιε Ποο πι οππτἰοπιο;

ιππειτοι· Ιπι€οπτι ρπιριΠο, ροπ·οοπιπο οτ κάποιο επ.

τιεεπιιιι εοωι·. Ρω Με απο οτ Με ειππιΜιππε,

40πμι:ιε :ιπιτιο οεοι·ιιιιτ, νιι·τπιτιοπιε πιοιιοππινοππιιιτ

οοε ιιοΜΙοε οτ πΙἱνἰτοε οτ οοιιιοπιιπτ ιπιπι:πιππιο

ριιιιροι·ιιιπι τιιιΜι.

ποιιτοε; πτοοιιι·ι·πιπτ πιοοι·Ιππι Ιπποπιπιιπο ρπιτι·ιε, οτ

οιιι·νιε ιιπιππιπιπιε τπιοοι·επτ οπο ροΙἱἰπἰπ ιιιιτι·ιιι; ετπιπτ

πιπιοετι τ'ι·ιιτι·οε; επονιτ πιοΙοι· ιπτοι· νιεοοι·πι ιπιπιτι·ιε,

ποπ: πιο:: ποπ: :ιπππιιιε πιοο οοΙοι· οοι·τ:ι επιπιο πιο

ιιοπτ. ΤοπιπΙοιπι επι: ιρεπι πιοι·το οοιιΓππΒιιιιιτ :πιο

ρἰπιπι οτ πιιεοι·ιοοι·πποπι Ποιπιπιιπιπι, οτ πρι:: ρω

τιοπιιιιιιππι πιοοοεειτπιτο ρΙπιε οιιιπιἰοπιε ειιπιοτἱε

ειιοοπιι·ωι·ο εο!οτ, πιοτποπι Ποπιἱιιἰ πιρροΙΙιιπιτ.

ΙιιπΙο νοπιπιιιτ πιο τοιιιρ!πιππι π:ιππι ιιιπιπιιπι τιπιπιἰΙἱ

τππτο πιο πἰοἰοοτἱοιιο οοι·πΙιε; ροποπτοεπιπιο ρπιοι·ιπιπ

επιρι·πι πι¦τοπο επιιιοτιο ΜΜΜ, νοτπιπι ρΙπποπιοιΙο

νονοι·πιιιτ οιιπι Ποπιπιο. Με πει πιοτιε, πιιιοι·επι

θ. Μπιπιο οπιιιι πΙο Μπι ρι·ποιιοΜΙι οοπιιιειο οετ ιιιπΠΒιι:πτιο πω, οτ οιιτοπιπιπιτο νοπτιο ρπιοποΕ.

Μ

επιπιοτπι ρωΙοε πιοι·ιτο Μπιτ ιιπεοιτπιπο, ιπτοι· πιπι- ρι·ιετιιιπο πωπω ρπιΙοιιπἰτιιπὶἰπἰ.

πο Βιιιιιιιιπιοε ιπινοποε πμιοε ρποοι·οπινοποπιτ, ππιτππε ὅ. Ρπιποιιτοε νοω, πιπιι οπιπιεεπ τιιιιπιε ππιιιΙι οι·πιπτ,

οετ ἱΜε ριιοι· εροοιοειοι· οιιιιοτιε, οιιι ροετ πι

ε:ποι·ι Μπρτιεπιπιτιε ιπινπιοπο πιοτπιππ οετ πιοιιιοπι

ννορτοοιι. !ετο πιπιπιιιτπιε οεεοτ τιιτιπι·ιιε απο ιππο

ππιτπιπι τπιοι·ιτ, ρπιι·οπτοε ροροποοι·πιιιτ Γοι·πιπο οἱιπε,

@ο οι ρω ιιιιιιιει ριιΙοπιιιτπιπϋπο πιπιπιππι Μιοπιιτ ετο

ετιππωι·πιιιτ οπιπι εοοιιΙο. ΩπιιοπιιπιπΙ πιιιτοπο ρὶιπε

οπωι·, νοι·πιιπι Μοτο νοιιιο, ροποπιτπιπι πι ποπ: πιο

πωπω, πιω π:ππΙρπο ρωπΙἰτοι· οποΙοετὶε Με ἔτο

πΙππε οοι·ι·οιπιτ Ποι·πιοι·οε ιιιιπιπιιιο ππιτπιπιτπι!ι πωπ

2:π ριπεοιιΙπιπι επιΜτπι ππιπιππιτπιπτιπο οκοπονιεεο, πιτ

ρι·πο πιιπιἱπι ιιιΠιιτιοιιο νοπιτποιπι τοτο πτοι·ροπο ιππι

ιοποπι; εἰο πι ιιοι·ειε πιππἱοπο πιοΙοι·ο πιὸπΙἰτο, ρο

πιοιπ!πιπι πιοπτἰε ππιπιιιιοι·ο οπορίτ. Ί”ιιι·οοπτπιπ ρο

ρπποπιτοπτιπι «Μπι ΒΙοι·ιΠοιπνοι·ιιιιτ Ποπιἰπιππιιι, πιπιἱ

ρω ππιο!ιοπιιτιοπο πιοιπιἰιπιιιπι Με εποε Πει€οΙΙπι

πΙιεροποπο ιιονἰτ. Ρπιοι· :ιιιτοιιι ρωΠοιοπε Μοτο

πιτ ειιρἰοιιτἰει, πιΜ τοπιριπε οππιτ, οΜ·ιετιπιπιε πι

Βιιιτπιι· Πττοπἱε; πιοο οπωεεπιε οετ πΙοιιιιιιπι ρππτι·ἰε,

πωπω ιπιοιπιοι·ιτοπ πισω ρεπιττοι·ιπ.ιιιι. Ρωιπιππο

ρω ιΠεοοπιπΠε Μιοπιιτιοπιε ετπιπΜε πιἰεἰτ οπιπι ρο

τοι· πιο πιποΜορἱεοορππιπ ΑπιπΙοοπτιιιπιπ πιιιι πιο οο,θ-Ω

πιπιοπι νοι·Με πιοοιιιτ, πιιοι·ιοπιε οτ πιο πιπεπιπιπιππ

π·οοοεειτ. Ρι·ιποοι·πιτ πιιιτοιππ ἰπποιπι εποι·πι ιιι·Μ, πιιιιιο

Ιοτιπο νιπΒιιιπιπι οινιτπιε,') @απο Ριιι·τιιοπορο!ιε

π·οοειτπιπ, ιιι·Ιιε πιιιοπιπιπιπι ποτε ροριιΠε, οτ οπο

οκ ιιιοΒιιιε πιι·Μοπιε, πτπιπι ρι·ιππιπε θττο εοορπι·πι

πωπω. Ι, ιυΞοπ·πι.π 2 οτ οπιπποιπιι οπιπποππιπμιο- 4 ποπ: ιππιω ιπριπΠοπιεπιιιο ρποοἰοεἰευ ποπ: Ιορἰπἱἱἱιιιε ρω

οἰοεἱε πιππωπιπιο οπιπἰπι- θ $ιιιιοτει θι·πιπιτπι - 'Ι πιτ οἰοπιιιτι ΜΜΜ - 8 ροι·οεπιποι άσο. ρἱιπ πεπιεοορ

Μπι -- θ οτ Με ειιιιιΜιιιει οτ ΐπιιπιοεὶε - Η. τοποσ. τπιι·τιο - τὅ πιπποε ρωοποπινοποπτι πιιιιιε ρι·οοποπι

νοι·ιπτ - Η πω. επιπιι·ο - Η δπνο)·τοοιιι ννοπωωι, πιιιοπΙ ποιτιοπ εοπιπιτ οοπεοΙποιο οπποποιτπιε - 22

νοππιιιι πιπιτπι ποιοι πιο! πι. νοιιἱπιπιτ - οοΙἰπμιἰπ!ι πιοΙιπιππιτ; :πωπω “Με Μενου το :Μισο 8.- Β4- πωπ

ριπεοιι!πιιιιί πὶεππιπι-2Τ επ.: πι πιοι·πιε πω”. Μπιιιο π. πι. ιπιιιιοι·ι - ΡπεοπΙπ. Π, “πω” 5 ἰιιτοι·» πι

Μπι-τΟ πὶοἰοοτἱοπιου πἱοΙοοτποἱοιιο-Π οιιπιπ ρω πεο-ιτπιιι ἱτιιοπιο-ἰδ Μπιτ. νονιτ--τθ ιιΜο πιτ

2! Ρι·οιπιπποπ Ποιιιπ:το- Ώ. ριιτοι·ι πω!. οἱπιε- 'Η πωπω πω. ετ- 28 οινιτπιε, εποοο Ρπι·τιιοπορο!ιε

νοοιιτπιι·ο οινιτ:πε νοοιιτπιι·, π;τοοο Ριπι·τιιοποροιιε.

') ΜοϋπιοΒπιππ.
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νιτ;;. ' -

Λου. πιιτιιιιι ιιοπιιιε οι τιιιιιοιιιιιι ειιιιιο πτιιιιι5. ιρεο

Π. ?δι

τοΒιιΙιει τοκιι; πιιτιο :ιιιιοπι ρτο ροοοιιιιε ') εο

ιοιτιΡοτο οτ:ιι ιιιιειΒιοιοτ εοοΙ:ιτιιπι Οοιι·ιοιιε οπι

ιι:ιπι ΡιιιΙοεοριιιιε, ειιΙ› οπο ιιιτο:ι ιιινοπιιπι οι

Ιιοτοτιππ οοριει τιιιι!ιο, πιπιιε οτοεοοπιο ειιιιιιο,

Ποτιιοτιιπι. Ετεο ιιτοιιιοΡιεοοριιε πιο ριιοτιιπι

απο ιτιιιΒπιι ο:ιτιιιιιο ειιοοτριοπε, οπι οι» οστι

ιιτιπιιιιοποιτι 5:ιοτοεπιιοιι οτιετιιιιιιε, οι ειιο πο

τπιπο Αοοιιιοτιιιπι :ιΡΡοι!ειπε ιτειτιιιιιι εοοιἰε. Α

οοτειι ειιιι οιεοοπιι ερἰι·ἰιιιε εοττιΡοτ ιιιιΙινιιιιιιιε

οοττιοε, οι οιιοιιττιι οινιιο νοπτι ιιιΒοπιιππ, τιιιιο

οι εοπειιε.

Δ.. Τοιο ιιιιιοπι ιοπιιιοτο εοοι:ιι·ιε ειιιιιιι ποπ

οπιιιιιιιιιε ιιιοτιιι Γποιοιιιοε ιπιοιιιιιιιοιπ, πω: οιο

ιιι ἰπ οοπεἰιἰο οοι·ιιπι, οιιιιιιιε οτιιιιι ιπιιιιΠε ιι

Με οι οιιοτιιιιι πο8οοιει; οσο πιω ιιΙ›ἰ ΙοιιΒιιιε

:ιιιοιιιιι ροειιιιιι πιιι€ιειοτ οι Ιοοιιιτι Ρι·ωιιιιἱι, οο

οιιΙιιε ιιιποτιοιιε ιιι] επποιοτιιιτι ττιοτιιιτιιπι πο

πιιοιΙι:ι οοπιιιΒιι. ΙΜ εοοιιπιιιιτπ τιιοπειιτειιιι ιοπι

ροτιε οτιιιιοπιιπι νοι:ι ροτεοινοπε, τιιτοιιπι :ιτιιο

οοοιιτειιπι τπιι8ιειτι Ιοοο οπο τοεοοιι. Νοοιιιιιιε

ιιιιοιιιιο, ιιι οιιιιε ειιιιπι Βοπιιπι πο ιιιιιιιιιπιε ιππ

@οι οοοιιιιιιτοι, ωιιιιι οπιιΡοτοε, ιΙοιιιιοε οι

αποοε, οιιιιιιιε ειοοιιπιιιιπι τιιοιιιιιπι ιτιἱεοτἰειτιιπι

:ιπιἰοιι οοιιιιπιπο Ρτα:ειιιι. νοτιππ πο π ιιοιιεο ο

ροτειιιοπιε ειιιιιιο οοεεειτοι, μποτ· οι ειπε οριιτπ:ι

τιιιιιοτ οπιπιο πωπω ιιοιΙοτιιπι. Οιιιτι οι

 Ηπα. Ι, τιποτα 'Ι πω' Επιιιιι·-ιθ εἰΜι πἰεπια-ιὶἰεοοιιιἱι οιεοεπιιι--εειι·ιροτι Ματια-ιι :ιιι-ι

τιιιιΒιειι·ο ειιο ιιιιτιιπι οι ειι·Βοπιιιτπ οι οιιιοοιιτπ

πιω οοιιΙιε ιιοπιιιιιιιπ ι!ιειιιεειπιει οτειπι οιΤοτοπ

ω, Βετο Πιο ιιοοιτιπ:ιπι πιειππο Ρτοοιο οπισ

τιιπι. Πιο νοι·ο ιπιιοΐοεεο οιιτειι :κι οπιπο νιτ

ιιιιιιπι οκοτοιιιιιπι εοιποι τρειιπι εοιπροτ οπιοπ

πω., ιπιοτ εποε οοΙΙοΒιιε ροΙοιιοττιιιιιιε Ρι·ο

οοειιιι. Βοοοειιιι πιοττιειτι, οιιιιποο οιοιοτι πιει

τιιιιιιε πιο οι Ιοοο ιιιιιοτοτπ Ιοδοτιόι ειιιι ιιιἱτιιι

οτιιιιι, πιο νοτο Πεινίιιοι ποοιιιτιτι πιοΙΙ:ι Μπιτ

πω”, Βριιιιιιιι που ει: εοιοιιιι·. Οιιιιιιιιο ΠΠ Ιππο

παω ιπ ιιπειιιἰει εοοΙιο ιιιιιοπι οιιοοπἱτι ιτιοειειτο

ι`ιιτπτιιιιτ, πιο Γιιτιιι·πε οτειιἱοποε ιιοτιιιιιιο ειιιο")

τπιιιοπε, ιιπΒοιιοπιπ ιι:ιτιοτπ πω πιστοιιιιιτ.

ὅ. νιοοιιιιιιιε πιιπο ιπιοτ πι” ι·ιτιιιιοε πο”

Η)

ιιιιιιιιιι, οποιοι: ειιτιρΙιοιιιιιιο οικιπι οιιιεειτπιιει5

πω. ()ιιιιιιπιπ πιο Μπι πει πο εοοΙἰε, ιτπιιε οπι

οι·ειι εοοιιιε ἰιἰποτἰε, ρτιοιοτοιιπιοιπ ριιοΙΙ:ιτπ πυ

πιο ρτοειττινιι, οι οιιιτειι Μάι οιιπι οοειιροτ [πο

ἱοοἰι. ()οποιτττιιπι εοοΙειτοο, οι οιιιόπιιτπ ι`οτοι

ιιοιιιτιιο, οιιπι Επεοπιἱ οιι:ιοιιιιιιιο οιιΡοοιιιιιι. Πιο 20

νοτο ποιο νοοιιιιιιπ νἰτεἰποτπ ιοιἰεἱι, ο Μπα

ειιιιιιιι:ι! Μπι ει: ιιιιρειεεο ι·οτἱεεἱπιο ιπωιιιιι.

Ιιιιιο οτιποπε·ι ει: οι: ιπνιειι νιτπιπο, πεσει ει: ιιοπο

ειτπριοιι μια το :ιιππτιεειιιιιιε Ιειπιοπιιιιἱοποει,

ειιοιιο οοιιιἰπιιο ιιιιΒτο οοιιΙοε ιιιιπιοοι:ιπε: Ποπ 25

πιο! παροοι·απι ιποιιιιι, οι οτἱπιἱπἰε τιπιοιιιπιιιο

τοπι οιπιιο ιιιοπειτοπε: Πιο πιο παθετε: |ι:οίι!

οιιτι·ἰιυ οιιττιιπι--ι·πιιοι οτειιιο-ιδ ειιιιιιιι οποιο-τι ίι1οτειιι ιιιι;οι·πι -45 ἰπιιιἱιἰει ἱπιιιἱιοε-Π

οι:οιιιιιιιι οι: πιω-πει οπιιο:ι εοιοιι·ιιιιιι οτιπειιιιι ειιιιεἱὸιο εοιιοπιριιιτι ρωιιιιιι - ΣΤ Ωιιἰπ... οοιιΠει

(Μπι οι:ιιιπι ιιιιτιιπι οι οτι,··οπιιιπι πιτιπιειτο ειιο οι πο:: οοιιΙιε- Νιούε. Π, τιποτε; 2 ιιιΒιιιεειιιπειι ιιι

Βι·οεοινπ - δ Βετο ΠΙιο ιιοοιτιπππιο οιιι·Ε Με οοοιι·ιιιιι - τιιιιΒιι0 Ιιτο‹:ιου ΜΜΜ -- θ ρπιοιιοι·τιπιιιει

οιιΙοιιοι·τιτπο- ι οαιοι·ιι οιοιοι·ιε - Β πιιιιιιοτοπιι πιιπιιιιπι- Ο ι·οτοι πιοπια- πιοΙΙπι πιοΗιιι - ιο

εοΙ:ιιιιτι οοπεοιιιιιιτ-Π εοοΙιτιο εοοιιιτοπι-·ιδ ιιιι:ιτιιυ ποπ-Ή) :ιοιιιι·ιιει ι:ιοιπτιιε-2ι νοτοι :ιιι

ιοπ·ι - 22 ι·οτιεειπιοι τιποτα - 25 ιπι·ιιιιιι :πωπω - °.25 ιιιιιποοιιιπει ιιιιιτιιιιΜιιτο - 27 ιιιοπειι·:ιπε

οοιιιοπειτοπε.

') Μόννἰ ιο ποιοι· π Ροιποιἰπ θιἰεἱιπτιι ΒΜειιτιο τποτεοοιιτειιΞοπο πιο” οιεΙ:ορειννο ιιιιιΒιιο

πωπω πιι_ιοοιιιι1. Οι. Ροι·ιε Π!. 894
α) Νιι_]έττιοι:επο] Ρειπιιἰο Μόι·οι οχι οΗπι·οινο.πγ.



ἐιιινοτ ε. ΝΒΨθι!ΒΙΕ()ΗΑ.

Ηιεε ε! Με ειιιιιιιιι Πω Ρ!ειιιιε ιιι!ιιιιιιιιιιε πιω

“πιο ιι€ειπιο, ιιιιι!ιοτιιιιι οειιΙοε πι εε ιΙεΠεἰι,

πιιι·ειιιιιιιπι ειπε πιο σε ι!ιεειιιιιιιιι: Βειιει!!εειιε

πεπει!ί.τ!! παπα ραει·ιιιιι Πειιε, απ! !ιι[ι·α !ιιιιιιια

εραετ!είω αι!!ιιιε ραει!αε, αι! αιι!ίπια αιια·αιιε εἱε

απ!ιιαε εισαι!! 0 α! πιια!ει·παε πωπω, ε! Με !ια

πιαπί!α!ιιι ε!ιιαια !ο!α ι!ειια!ιοιιε αι!ιιιηι!ι·υει·ι!, ε!

αι·ι·ερ!! @ειπε εατειιπι ειπιππασ ε.ι:!!α !ει·ια!ιιαυε

κι! ()ιιιιιιιε νοτο εοι;ιιιιιιε ει·ιιι μια· ε! ειπε

μ; ιιιιι·ιΠεει τιιιιιετ: Μπι σε! πιπ·ιιπι, πω, ε! !αιι

πω: ω! ει: 2απ!!ε ρατειιιι!ιαε οι·!ιιε. Ριι!ι·ιε ιιιε!!!ια

ποτε! ίπ σα, ε! πια!εππω ρίς!ιι!ιε ιιπαπο ίπ πια·

ρατεε ρει·!ει·ε παπα!. ()ιιοι ειιιιιιε ειιιιιιιιι, ιτι

πω! Με Μπεστ ρεεειιιιιιε ειιιιι!ειιι ειιιεεο

ριιιιι, ε! αεωεωιιιι Με εΙειιειιπι νιεω νειιιι

οι ιιΙ!ἱιιιιι ιΠεε. Μπι πι ειιιι·ειιιο ιιιιΙιεΙιιι.ι, ει1ι1ι Με

ιιιιιιειι ειΠιιιε πιεσε μπε :ιιιιιιιιε ειιρει·εωε Γο

τει, ιιειιιιιιιΒιιε, τιιιοι·ιιιτι ιΠε ιιιιο!εεεειιε ιιιιιιε

εναι, Ιιιιιιε !ιι!ιεΙΙιιιτι :εμε νοεε ωιωιω Ε! πιί!ι!!

πιο παπι: απο ιω!!ειιι! Ε! πιο ιιιιεει·ιιιιι! πετάω

ι!!ι·ε ιιιευε; Μπι ρααιι!ειι!!ιε [ι·αε!ιισ παιπιιαπι! Ρα

πει Π!!! παπι: !ιοπατ ιπειιε ε! ιιιαιιειι παω? Ο

απο ριι!ι·ι!ι!!ιε ε! εεεα υεπιπίιιπι, α!ι! παπα _α!οΝα

ε! ριι!α!ιι·ι!αι!ε παιιί!α!!ε πω? Πεεεπιε!! πιο, ι!εεε

ριιι!!, βι!!α.π ειι:ειι!ιιια, ρι·οιπ!!!ειιε πιί!ι! αιιιιοεαπι

εει·ιιιιιιεει; εειΙ (Με ειεειι|ιιι·ιε ρ!ιιΙοεοΡΙιιιε επι! ιι·Ια!ειιι, ε! απο! ιιιερει·ιι!αι ιιιοι·!ἱε παω α! πια!ε

ιιιιιιιιε, ει·ειιο, πι! Με !ιιιιιιιιιιω ρ!ιιΙοεορ!ιιιε

ειιιι!ει·ε νοιιιιι, ιιι ροει άινιιιιε ειιρἱειιιἱιε πιοιιιε8

!αεἱΙἰοτε ει·εεειι εειιιιιΙει·ε ροεεει; :πιτ ροεἱιιε

ειεειιΙἰ ιιιιιιιι·ιι Ριιι·νιι!ιιε ροιιιι·ε αεΒιιιι, οι Ροει

2ο και Γιιειιιε Πει όιι!ειιι ιινιάιοι·ε ιιιιιιιιο Ιιειιι·ιτει.

θ. Ροει πινω ιιιιιεἰειει· εεο!ιιι·ιιιιι ιιιιρει·ιιιο

Με εει·νιιιο :ιεει·ιριιιε, ΜΒΜ πι ι·εΒιιιπι επι·

4381 ιεπι. Αι ετε!ιιιιιιιιι(Μτε ΑαιιΙΙιει·ιιιε πωπω ιππ

ιιιιιε ρει·εο!νειιε, εκ Με ρε!ιι€ο πι! Ιιιιοπι εειιι

εε ριιετιι:ιε Βεειιιιιόιιιιε ιι·ιιιιενοΙτιι·ιπ. ΑΙιιιιιιιιιε αιι

ιειιι Με ριιτι·ιιιιιι ειιι·οεφιε ρι·οριιιαιιοε ι·ενἰεειιε,

ειιΙι ειιεκε ωιωιιε Ρι·ιι€ιε ερἰεεερο ιιι·ιιιε οπτι

ειιιιικε 111ι!ιείει ΜΜα!ιπιιε εεειιιιιρεἰι. Νεο ιιιιι!ιο

  

15 80ι0ΠΜ$$!ϊΠΗ$ θΓ8!ι Π0ν!ΓΠΠ8 0ΠΠΝ$$- ΟΠΠ! 130· ιιι!ει·ειιι!ε!ι αιιίπιαιιι ιπαιιπ! δει! ιιιεαια ειτο!αε

ι . . . .

ιι!ειιιπαιιε ι·ειιιιιαι!ε !απιεπ ειπα ριιιιιι Ποιιιιιιιιπι

[αι·ε!, Με παει! εειιιιιιειιι!ει!ια ρ!ε!ιἱε εεε!ει·α αι!

υιιιιια!ιιπι ιιιιεει·ιαι·ιιια αεεει!ιιιι!. να!ιφ!α!εε ειιίιπ

α! ι!εειαει·ιτι είε πια @με ει·αιι!; πει: ρι·α!ι!!ιαι [α

πειι!εια, παο ρι·ο!ι!!ιει·ε ρα!ιιι εροπ!ε ρει·ειιιι!ειιι

ρορα!αιπ, πρι! αι!!ιαε !ιαι!ἱε πι! ει·ιαιι! πο! /αειιιιι!,

ε.ι:!ι·α ααα! ι!!α!!αε εα!απ‹ι: ίπ εαπαιιι ι:οι·ι!!!ιιιε

εειι!ρε!!. να παπι, ειπα εαπ!! Παπ εε!, παει! ‹!ο

Μ, ε! ι!α!ε!ιι! ια α·ιιαπι. Μπα ικα! ι!!ι·ω πιιπ·ιι.ε

υἱι·!ὶπια ια ἱιι|επιιαιπ ι·εε!ιι πια ρι·ο/ϊειεαιι·, Μ!

επιασε πιει ποπ ιιιαι·έειι!αι·, ε! @Με πιειιε αι·ι!ε!ιέ!

ίπ τε!ει·πιιιιι, ε! α!!πι! διο απ, ει ειιιιιε ι!ιειο

οΙιιιοτιιιινιι; ΐιιε!ιιειιιιε εει ρ!ειιει:ιιε ιιιιιΒιιιιε

!) πι”. !, πωπω ι Με· πάπια - ἰιι!ιιιιιιι!ιιε- πιι.ιιιια - θ ει= εει! - Ί ιιὸἱιιιμ!ενει·ἱ!ι ιιι!ιπηιΙενιι -

Β !.ει·τι1ἱιι:ινει·ι!ο ιει·ιιιιτι:Μι -- Η ιιυηιιιι·εοι ιιιιεισο - Η εΙιιιΙιιἱ!.» Μωυσή! - ιι επιει.ιιιιτίευ εει:ιι

Ι:ιι·ι - ω. ειιιἰε - !θ ει! Με» ει;Πιιιε- Η! τιειιιωω ΓεειΙἰοι·ἱ - απ!» εειΙ - Η) ΜΜΜ ρο!ιιἱ!. -

9.0 ι!ιι|ειιι ενιι!ιοι·ε ιιιιἱπιοι ι!ιι!ειοι·ιι :ινἱιΙὶοι·ἰ ιιι·ιεεειιιιι ιιιιίιτιο - 9.2 πι. πι! -- ειιι·ιειιιι ειιτἱιιιιι - °Ζδ

ιι·ιιιιει·οΙιιτειι !ι·ιιιιενο!ιιι·ἰι-ΞΊ ειιει·ιε- ειιετο-εμιει:ορου πω. ρι·ἰιιιο ιιοιιιιιιε-ετιιιιι εΙιτἱε!ἰειιιε ιιιἱ

. υ . . .

Ιιοιιει πιεπια- !'ι:α·ιΙ:ι. Π. ιι.·ιει·ει Ε! εΙ:ιιιειιι·ιι ειιιιιειιι·ειιιι_δ ιιιιοι·ιιιιι Με. εοι·ιιιιι Πιο-Β Πι Που

8 πιο· πιοπια - Π· Πειι- Η ΒΙοι·ιιι ει. πιοπια- Η πι ιπειευ ιιἰεπια - !θ ε! ειιπιιιιιε ι·ειιιιιΒιιε

Εετιιειιι ιιιτιιπιιμιο νειιἰιιΙε - Γ! ιιἱεἰ εποε· ιι!›ἰ - Η Νήπιο πἰαιπα- ?Ο εροιιιε ρει·ειιιι!ειιισ πειτ

ιππειιι ερειιιε - 95 «Με. εποε - Β:ΐι ρι·οΠείεειιι·» ιιι·οίΜει:οι· - 'ΣΒ πιοι·ιειιιι.ιι·- ιτιοι·ιιιιιιιιι· - Με

Μ... αει!. ιιεαπε.

Υπς.

εΑ τι.

αιια!ιε παπι ε! πααιι!αιιι ι!!ι·ει·ειιε α ί!!ο ααα!ειιι"· 274·

Υἱτε.

Ι. ΗΕ!.



166 .νΑΝΑκΑ ΧΑΡΑΠΖΑ

ειιρετ σπιτι. Τἰππιιοτυπ$ πιιωιπ ΜΜΜ τπ:.ιΒπο,

απ! [και οπιπἱπιιε ΜοΙοεοοπε ΛάοΙποτ8πε, ηιιὶ

Με πω” ἀεΙἰοἰοεπε πιἱΙοε «πω. Νοσω επάοιπ

εεωω ἰπιΙιιιπε οἰΙἰοἰπο σ” οπριπ ωπο οἰπει·ο το

ερει·8επε, εΕπ8υΙειε οἱτοιιἱτ ωοοΙοεἱιιε; ρειπροτἱ

Με φιοςικ: πω: πω. Ιω·Βο όΕερα·Βοπε, α:

68 οπιιεππι επ.=ππ ρτοοἱπυε Ποππἰπο οοπιπποπά:ι

Μ. ΙΡεἱ πιπεκπ ερἰεοορπτπε ποποτοιπ ἱπτπ Μπα

πΙἰςπἰ τ:ιοΜε τοΡτοιπἱεεἰοπἱΒιιε, ποπππΠἰ ρυΒΙἱοο

ποτπποπό Ρτοππἰεοτυπ£.

Ϊ. ΡοεΙ πιοι·τωπ νοτο ορἱεοορἰ ποπ ΙοπΒο εαπ

ιιτΙ›ο Ρι·πεπ ΓαιοΒιιε 052 οοπνοπωε όοεο!πΜπ ΡΗ:

Βίε υπο παπι ρτἱποἰρο ΠΠιιε Μετα; ‹:Ω Μ ὸἰΙἰΒοπε

5πφιἱεἰιἰο, ςπεπι πω ἱΠο Ροπει·επτ. Παροπ

‹Ιοι·ιιπτ πικαπ οιπποε υπο οπο: Η ιμίε ιιΖἱσιε,

:Μέ όπάψι·πιι πωσ· Αωὐετ·£ιισ, ι·ιιίω παω, πο

ΙΙΙ"ί218, άὶυἱ‹·ἱω σα: Μα σιωι |ιοποτε υοπυο:·ιΙ‹ιιι£?

ΗΜ @ο @Με φ·αι!ίαυυ· ορΜπο πουἱ£; Με ε£ἱιιπι

σἰιιαι£ιυπ απΜπαπωπ ρπιάακα· ιιυπτπἱπἱε£τιι£. Βο

άετπ ‹Π‹: &οιπίπίοο, ςυπιιιἰο πω: πω. πω..

οει, ηιιΜππι νπΙἱὸἰεεἱτπο όειποπε ι·ειρΙιιε τω”

ἱπ πεοοΙοεπι Μή εοάοε ορἰεοορπ!ἱε ω; Μ οεπρἰτ

ρπΙππι οοπίἱ£ει·ἰ :Μπι πω, ςυοι·ιππ εἰΜ οοπ

εοΕιιε Με. 'Ηπα ποπνεπσι·υπι ππἰπἱεΜ όοππἰπἱ

οειΙἱε πωπω, οι·:.ιπΩεε μα: σο οτ εποτἱε νετπἰε

ἱπἱτπἱοιππ ρετεοςιιοπ€οε. Εκο!πιπ:Μτ πικαπ πω·

σε ΠΠιιε ἱπΡιπἱεεἰππιε άοιποπ ιΙἱοεπε: @Μό "Μέ

ασ υοὑἱε? Μιέ8Ιί8 ώτωιάετε πιο είε: Με: ΜΜΜ

στιΙο πιω! @Μό ρο·οάσε! ΜΜΜ: απ: ίπιιπέα υπο·

 

Μ? @ο Μιπι, γιοί εεεεπιπισ πο! Μ. Μα εαὶε,

υιιΜο Μπακ πύίοαππμιε αυτι υἱτἰεο σε! ιιιιάίο,

ποπ ειπιεπε .αυτι Μπιτ. Η οοπΩἱππο εριιπποπε άο

ιποπ ιπιπ·πιιπ·π οι ποτήεοπε νοτϋπ ἰπΒοπιἰππἱ;

οτ ‹ὶἰι·ἰε όοπ1Εππε (π. ἱπΐτοπὰοπε, :Μ ιιΜπιιιτπ

υκΜτ, πωπω: ε:.ιπο. Με ροεΕπτο ΑΜΒ οι·τιιπι

εοΠε ΜΜΕ πιιποἱιιε εΙἰοοπε, ςιιἱπ Μή εΙοτπππε

ΑτΜποττιιε οοπεοπειι πιιπΙἰοο οΙοοτπε ω ἰπ ε

ρἰεοορυπι. ΠοπαιιτπιιπΕ πορι1Με οιππ ο!ετο, εἰσ

τἰΠοππωε ω ει·:Μειε πεοπτοε Βοτπἰπο, ω.. νο

Ιοπε πο!οιιεςυο ποςυππι ερἱτἰϊιιε οοπΓοεευε ω

οΙοοποπεκπ ἱΙ¦ἱπε.

δ. Βοὸἰοπε ἱπωτοπ Φ: Βπττποἰπο ποΠο, :ΜΠΕ 988

νοι·οπιιπτ ἰπιρεΜοτἱιιε πρωι, εοὶΙἱυοτ (Μο εο

οιιπάιιε, οιιἰ ΐυἰΕ ιπππυε ἱπ ρτιπὶἰο ΐοτΙἱε, ἰπ

ρειι·νο οοτροπ: ιππκἱιππ νΜπε; πυεπε€ιιε ιπε¦ἰοι·

πωσ πειτε: Μ, πι ΐπιππ πιοππἰπΠ, Ρετ οτππἱπ οι:

ειπ οπτἰ8£ἱεεἰπππε. Παπ “Με νἰοΙοτ οι νἱοιιιε

ρω τοοοΙΙἰ8επ‹ὶο ΜΗΝ: πω: νοπου·:α, νοΙοπε

πΙΙ.ιιππ πε τΙ:πππει νἰο£οτἱω, απ! ποεοἱεπε, (Με

τιποτε σ:ιππ ρτο:ήπιπ ρυ!επΕ. ΑτΙ Μπα ει·Βο δάπ

νοπἱοπ πωπω ρει·ι·οκΗ., Γει·οπε ΙοΒπτἱοποππ Μ

ρενω ὸποἱε, ετ ΜΜΜ εΙοο!.πτπ ερἰεοορπτπ,

ι·οΒιιπε οἰυε :παπα ρορυ!ειτοπτ οοπϋππ:Μ οΙοο

Ποποπι. Νοπ ιπῖπιιε ἱιπροτπ£οι· εοι·ι1πι ΦΒπειε

μεΙἰοἰοπὶ :ιιΙφιἱοεοοπε, ἀπτ_εἱ ρεπεΙοι·πΙειπ ω

μπι; ω, οιιὶιιε ειιΠ”ι·πεειπεπε επι, Μο€οπϋπο

ειτοπἱρτεπειιΙἰ ἱπ ερἰεοοριππ ὐἰτεκἰτ οοπεοαππ

Μπι. Ποπεοοι·πωε Με ί”εε$ο ειιπἰοοτ·ιιπι ὰοππἱπἱ

ΡΜεά:ε. !, πιάστε: Ι ΦΗΜΗ· άσε!. οιπποε-2 επ‹Ι- ο! -δ ὸοΙἰοἱοειιει ·σ.ίοά. (Πιι·ἰεἰἱ-ό εποι:ο πω..

Με οἰΙἰοἰποο ἰπιΙυΙυε εειοι:ο οἰΙἰοἰο - οπποι ΜΜΜ - ι·οερεημπει $ροι·μπε - Β φ10φ100 πίεαπα -

Τ Μ. 08Π83ΠΠ οπυεειτπηπε - 8 πιι!επιι άσε!. 'πο - Ιιοποτοτπο ποποι·ο - θ τορτοκπἱεεἰοπἱϋιιε» 'ντο

ππἰ5εἱοπἱΒιιε - Η πΙἰυει Μ!" -- Η ποποοι·ιΜπϊ.= υοποοτόππΙιπ - Η ππππἱπΜτπΜ ππιἱι1ἰε!ι·οΕ - Ή

ι·ορ!ι.ιευ πττερΕπε -- θ? :ποο¦οεἱπι ποοΙοεἱππι - Μ· οοπνοπει·ιιπΕι νοποτιιπΕ - Ξ8 ς!ο1τιπ!οτει Μείω

ει·ο-2θ πωσ. Ω!.ΙΜ. δυό ηιιΜ- Ρτεοάπ. Π, "ω" Έ ΙΙΜΒΠΙΠφ18. άσε!. επἰιπ-!· ιπιπ·τπιιτε Μ. ποτ

τἱεοππ νει·πω νἱεἰοι·π ιππιπυΜπε παπι: - θ ροεΒοτου ροε!οτει - θ ρορυ!υει ροριιΙἱ- Η) Ποιπἰπου

άεο-νο!επε ποΙεπεφιοι νοΙοπε-Π ω. σΙο‹Ι. ρου-Π 88Η80ἱΙΙ0υ δωι·ποοπο-Μ ἰππροτειοτἰυε» ἱπι

Ρετιποτἰε - 20 πω. ηιιοιὶ - 27 Μ08ΠΠΠΠΟπ Μσευπἱἱι10.
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Ζιινο·ι ε.

σ

Π!!Χ!'Ο!(!!Εί!!!Α.

99 ιισε!.ι·ι !οειιι ()!ιι·ιε!!, Ρο!ι! ο! Ρου!ι, ιιιο!!σ οσοι!

""·οι!ο οου!!ει! οι ι!ο!οοιιι ρο!ι!οιο. Εφυσ ου!οιιι

οοιοε !οι·Βο !οεοι!οι·ιι!, οσο πισω !!·οιιιοο!!οιο

οφοι·υιο οοο ρωροι·ι5 οοι·ει!ιοε Βιιιι!ιοΒο!ιιι·,

5οοφο :αυτο ο! ιιι·ροο!ο ροι·οι! Γο!ἔοιι!ἱει Γιοιι:ι;

δε!! οι ι·ιιε!ιοοιιι ιοοι·οιο !οι·!ο οοοορο οι!! Μι!

ο!υσ, !ιιοοεει! οι! ιιιΜ!ι·ἰοιιι εοι!οο!!ει. νοο!οιο

ω! οι! ειιιιο!οιο οινί!.:ι!οιιι ΡιοΒιιιιι, ω)! ι!οκ ρω:

ο!οοε Ψοοοοι!οοε φουι!οιο ι·οδςουιιι !οιιο!!, :κι

ιοιιι Πο! εοι·ν!!!ο ι·ινοι·ο φοιτ! οει·οΒιο ροιὸυκἱ!;

ρσε!οει νοι·σ ουσ Πυρ!! !'ι·ο!ι·οι !”οι·ι·ο οο!ο!!ο ιοοι!)ι

ι·ιοιο οσοοοιιιιοειιιε, ιοιιο!!οο!ιε !ιιι!!!!!ε οι: Ξοροιι

!!!:οο υεφο !ιοι!!ο οι!ι·οοο!!ε ω!! οιοι·!!ει ρω!οι!.

Π!! !οιιι ιιονυε ι!!ο ροιι!!!”οιι νἰοο!:ι ροι!οιιι 80!

$5πιοιιο, οοι!σ ροι!ο !ιι!ι·ιι! οι!1οιιι; !ι!ιιο !ιυιιι!!! ο!

οου!ι·ἰ!ο οοι·ι!ο οι:ι!!οιιιε !οι·:ι ροι·εο!νοιιο, ιου

Βιιο 8οοι!ισ ο!ν!υιο ορἰεοσρο!οιο οο!!ιοι!ι·οιο

ο!ιοοι!!!.

θ. Επι! οο!οιτι οοοο!ιο ι!ιοσοε ρου!!!!οο!υε

2ο οριεοορο ευ! ρἱο οι: Πι!ο!!!οι· 8οι·νιοοε !!σιο!ιιο,

εοι! οιυ!!σ !οιοροι·ο απο !ορι·σί!ουο !!!!)0ιο ο!ιι·!

ε!!οιι!!ο!!ε οοι·ιιιοιιι οκοι·οοιιο οι ρσρο!σ. !!οει

ιιοοο!οεοιε!ιοοε ουσ :Νοε ι!!ν!$!οιιο ι!οι!ι·ι!ιο!! οι

φο!οοι· ροι!οε: ριἱιιοιιιι ριιι!οιιι ρω ιιοοοεεο

25 τυο νο! οι·ιιο!!!ιυε ιροο!οεἱοι; εοοοιιι!οιιι ου

ιιοιυοσι·υιο οοιοιιισι!!!ει!!!ιοσ :ιεεοι!ρε!!; !οι!ἰοιο

νοι·ο οι οΒιιι!ιοι ρουροιυιο ρω!!ιοι ιιι!εοι·ο

!ισιιο σκροιιι!ουε , υ!!ιιιιο: ριιι!ιε ευιιιιιιο!οιο

ρω ευἰει οο!!ιοε εοι·νο!. Ριιιο!οι·οο στου! ι!!ο Γο

ε!ο ρ!οι!ιοοε ρουροι·οε ο!ἰιιιοεἱιιοι·!οε οι! πωσ:

ι!οσι·ι!ι:ο σροι·υ ωοο!, φεο ο!ε ιιοοοε5οιοι οι·ιιιι!

ο!!!οοο!ο οσροι ι1°ι!ιι!υ!ωι18. Ποιο οο!ο!ιιιιοε ι!!ο

Με !οι· φο!οι·ιισε !) !ιο!ιοι·ο εο!!!οε οι·ει!, φσο

οι οροε!ο!!οι οσιοἱιιοι !ιουσι·οιο ι!ορο ο! ρσ!ο

οπο!. !!:ιω ιιυ!οιο σου !`οο!οιο :ι!ιφοι! οι!!!

ουιο ιιιοιἱοἱοοοε σο! ιοοιιι!οσιιιι!οιιι, ο! ποιο

Βου

!οο!υε ρο!οἰε ρ!οιιι!ε ο! σε!ι·ο ι!Βιι!οε, οιο σου

φειιο πιοι!ιο οφ εοιοιιο ιιιι!ιι!ροο!οιιι.

!σει !ισιιιιοοιιι ροεοοιιο; ιιοο!ο νοω σο! Μου!!

Γιο!ι·οιο (!οιιι!οιι!!οιιι, ου! οιοοιιιιι οο!οιο, ο:‹!ι·ιι

φοε σου ουσ!!! ιιιιιἰοἰεεἰιοο !”ιιοι!!!οι·!!ο!ο ἰοο

ασε, ο! 88 !οιοιιιιιι, ιιοιιιο φοι!οε ι·οου!›οἰ! οι

υπο ι!οιοσ. !ρεἰ ωι·ο ιιοι!ιι !ιοιοοε, ω! !οοο

ο!!!!!υιο, ο! !ειρ!ει ρω οορἱ!ἱε ευε!ου!!ιοιι!ο, εο

ιοιιυιιι ώρου!. Νοιιιφοιο εο!οι·ο νοιι!ι·ο Μ!

ι!οι·ιο!!υιο, ο! ιιοικ!υιο ο:ιρ!ο!ο εορσιο, ειιι·8ι!

οι! εο!!!ιο οιιι!ἱοοἰε οοιιν!νοι. ί!σι·ρυε νοι·ο ο!

οοι·ροι·ιει ἰιιοοιιυνο οοοιιἰιιιἱε ει!!ι·ἰνοι·ο! !ο!ου!ιο,

οοο ο!!ἱ οιιιφοιιι νο!ιιρ!ο!ἰ οιιιιιιυιο ουτε νο

!ο!›ει!. Ροινο φἱοε οσυ!οι ο! ου!!ιι Με! ω! ι!ο

ΐοο!!ε ροι!!!ιοο.

!θ. !.οο!ι·ειτοιο! οπου οοι·οοι·οιιι ο! ο:ιωοι·ο

ρσ$!!σε, φοιιιιιι Μιτου εοι!οε ο! !ιι!!ιο!οιιι ο

Βιοοιι οπο. Νο!!! ρ!οε πο!!! ρωρι·ιο ι!σιοοε,

φοτο εἰ!›ἱ οπο, φἱε, φο ιισιιι!ιιο ο! οι φα

ροι·!ο ου!ιοιο! ιιι!ὶι·ιιιυε, πιο! φο! οειρι!ο ια!!

νἰνει οιι!υε ν!!ιο, φο! Γει!ει!!ε Ποιο ιιιἱ!!οι·ο! !ο!σ.

()υοι·υιο σιοιοοιιι ρω! ρἱ:ι ο!›εοφἰιι, ε! εοιο!

Ρινται!ι. Ι, Μετα δ !”ι·οιοου!!οιου ΐι·οφοιι!!οιο- 4- ρι·οροι·ιευ Ρ!'08ΡΘΓ!8- Β !οι·!.ιι οιιοορο στο· !σ!ο

οιιιιισοοι·ο- θ !Νοοοοι!οοει ω!. ρι·οι!!ο!οε-!3 ρι·ο!οι!» ρω!πιιο!οι·- 20 ορἰεοσρἰἱι !οιιιροι·οι-Βο

οποιοι Ποο - Ή !οιοροιο. .. !ο!ισιο» οι: !ιιρι·ο!!οοο πο!! ιοο!!ο !ο!›σω - θ!» νο!ι ο! - εοοοιιι!οιιιι

ω!. εκατο-ϊ! νοι·οο άσο. ροι!οιιι- 28 ιι!!ιιιοου ω!. νοω- Ρι·ιοι!ι. Π, Μου” ! ο!οιιισε!οοι·ίσω

ιι!επιιι- ο που!. ειιο!ον!!- Β εσιιιιιου πίειιιιι- 9 ριι!ο!ει ιι!!ἰιι - !! ιοι!ιιιιιο ιι!!οι·οιιι - Η εοου

ευ! - Μ προ. Β! - Π» εοε!οο!ειοο!σο εοε!οιι!:ιοἱοιιο - Π! ἰνἱ!ι ο! - Η! οοιινἱνἱιιι οσιιο!ιοοι - Η!

οοι·ροι!ε !ιιοοιι!!ι·ιιι οοι·ι!οι !ιιοοιι!ιιιο-20 ιιοο ο!!! οιιιφ:ιιιιο ο! ιιοιιηοοπι ο!!!-2! ιΣ!ο!Βο!!80 !οεεἱε

23 ο!» ἱιι-28 ΜΜΜ Ποιο» !”οιο!Ξε σκι.

!) !. _ῇ. άνιιοτιοέο!ο.
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Πωσ.

Γ: τε.

Π. 580

πἰε Ιστπριιε σαιτ, ω! σπτπριτπι άσσιτττπ, στ επ

σἰοπσ ρστ:ισΕπ υπόσ ντνσι·στ, ρι·ορτττε τπππἰΒιιε

εσ Ιπποτ:ιεεσ €πιιιΙσππ$. Ηἱπσ νἰΜοτ ἱππ·σρἰι!ιιε

πόστπτ επστἰε ιστττπιτε; επερτπε Βοτπἰιτο ρτσσειτοτ

ἱπροττπππε σα:Ισετσε Γοτσε ρπΙεπτ: πππσ ¦οπστε

8σπιτΠστπϋπε οτει!τοπσπι ρτοτ.τπ!ιπ, πππσ πεετ·π

ειιερἰτἱπ σοτάἰε τππΠο Πιτπππσ @μια [Με σστπ

ρὶστοι·ἰο πεηπσ :Μ ρτἰτππτπ ποπ σκπτ εσττπο πιο

οτσ σἰπε, σ! πό τπεΕπτ τποππσ!πστπ ρι·οΐσεεἰοπἱε

ποστπτππ εἱΙσπ€ἱπ εστν:π. Ροετ Ρττττ18Π1 μετο

τπΜπιε σ:πιτετε ετιισ.Π:ι εππ τπτρσιτιπΕ, πιπΠσπε

ὸἱΙἰεσπΙστ, πππτ σπιτι πτπάεπο ρπυρστσ ρστσἱςτἰ

Με στ νΜππ σἰιιΙπτστπ. ()ιπιππο πιπστπ σκΙσττο

το σπτει τπσππω, πεππσ :κι τπἰεεεσσσΙσΒι·πΕἰοπστπ

ΠπτΜἰσἰε πω" σοΙΙοιΙπὶἰε. Ηοπππτ ποπ Ιοσιππε

σετ νστππτπ, πππτπ‹Ιἰπ ιΙοπ1τττΙσπ: ιπσπεεπ πω

Μπε ΜΜΕ στ επρτει ε:ιπστπ εππστοι·πιπ ἰπιτπο

Μ ππ8σΙτσιττπ ριιπστπ. Ροετ επι πρωι τππππππτ

Ισποτπ!, :πιτ σιτπι σπτἱε σπρσΙΙππἰε επστω Ισσπο

πἰε στπειττπ ιΙσί.;πεπιΕ. Ητε οσπε Ιοπἔππτ ὸἰστπ,

“πιω πωσ. τοΙσππ ιΙιισστσ ποστσιπ. Ηἰ εἱΙ›ἰ

τποτσε, πω: εΕπιττπτπ, πωσ σπα πισω ντνσπάτ.

Μ. Ροετ σοπτρΙστοτ·Επιτι σιππ εοΙπτε οτ·ππο

πΕπιτε τπσπΙ.›πτσ€, πυττΙσπι ρειυρστ·, σιπ πἱΙ Ρτεπιστ

ντιππτ στ τπσπιπτπ ἰτπρἰιτε πωσ τσΙτιτππ, πιτεστ·τε

()ιτο πωπω

συτπ τω στοεεπτε ορτππε ππΙΙπ ευρστΓπτεεεπτ,

πΙπΙπππυε τστπΡΙτ πειτε ρπΙε:π.

αφτι σιιτἱοεἰπε σκσσΒΜτσ, @τι ΠΠ άτυπο ρω

εστ; οι σιππ "πει πωσ οσσι1ττστσι, ἰπΒτσεειτε

σιτπΠσ, φοιτ εο!ιππ Μπιτ πω πω:: εστἰσπτπ

ριιΜπ:ιτ, σοὶ ππεττ:ιπσπε εσττσιτππ, ΡΙπππιε σπ

σπτπςιττηιισ πω· ποτπιττπ τσερστεπ, ι!στπάσ πι!

ἰπσστπἱε ιπσπιΙἰσἱ σΙστποτσπ1 τεσπττστ1ε, τπ:ιπστπ

Ριττριιι·πιιι ἰπ τιτ8πε σοιπρττσ:ΜΕ, στ. πω· σοσιιπ

Ιτιππ ἰππιτπτιιπι ΐοτπιπτππ στπἱΝσπε, ποπ ΐσττἱ!ἰ

‹Ιοπο πιππιππ ρπιιρστἰε εισσπτππἰπνἰτ. ()ιπιτε Με

πποιοτ· σιττπ Μστστ, σπιπττπσ Μπι! τΙοτππε ειπε

σπππστπι·Ξιτε ποσ ἰιπστ ριιστοε περστἰπε τσςπέτστ·σ

νσΠστ. , ρτοπἰΒιιπ σπιτι πτσσπε: Νσππαφια:π ἐπὶ

σπέσεω 7ιωπο που: /εσΞ2, σα! Μ έττάξηστω στα, [οτ

πω” ρτο στρΙσττιἰα ττεσσεεί2ατσ αεειιητρΜ. ·

Η. ἱπΕστ π:πσ εππστπ πρεπει ποπ ιὶσεἰστπτ

πΙτιστσ ρτ·εστΙἱσπτἰοπἰε νστΙπι; πσσ εἰΙ›ἱ εοΙππτ

Βοππε, πσσ πἰεἰ σπτπ ΡΙιπ·ἰἱ›ιτε σα·ΙσεΗυπτ πεπι

τΠοτπτπ ρ:ιτπσερε σεεσ νοΙππ; εὶπΒυΙἰε σοτπ

ρπεετοπσ ρτοκἱτππε, στ Ραπ σππσπε ὶπ σοιπσπι

ΡΙπποπο επερσπευε; επ: :Με ρσΙσπε, πτ πτωτ

π1οτιππ ἰπίὶττππ ποπ ιΙσερἰσστστ; εἰσ ἱπΠττπἰε πτο

τπιποτιππ σοπστπσπε, ω πω ρστστσ ποπ ὸσεἰ

ειστ·στ; εὶσ ότεστσποπτε σττσπτ εστνπτσ πονἱΙ,

ιιτ σεεστ τπ σο στ ἰπετσ σοπεπΙσπε τπἰεστἰσοτὸἱπ

οι πτσ ειπντεπε ιΠεστΡΙτιπι. Ιρετ πιπστπ σοπττπττιι

νοΙτιπππσ πό σπτπσΙσπι εσπεππ·ι Ισρετ, Ι:οππτπ

ρπετοτστπ εσσπί πο!πστιτπ€. Νονο ςιτἰρρσ πιοόο

ΡτεστΙ:,. Ι, Μετα ! σ:ιτπρπτπ ιΙσσιιττΗ.- σ:ττπροε σπσπττὶΕ - 5 εσ Ιπποτεεεσι σΙσποτπεεσ - Ο μπιτ

Πσκτππει εσπιτππι Πσκἰοπὶπιτε - 8 εστππου νστπιτπι -- Π) Ρπετ ρτἱτππτπι Ροετ Μο - Η σοΙΙοιτπἱἱευ

εΙΙοππἰἱε-Π πετἰΜ» σοπεΗΜ-ΙΒ τω. ιππστπ- Ε!! άπσστσι ιΙσιΙποστσ εοΙσπειτ- 92 σπιτι πἱσππτ-

Ώϋ τω” Ιιοεπιι-2'Ι ιΙσ στοθπιπει όστοπσΠε- Ρτεσάε. Π, τω” ! σπτἱοεὶιτει σιιτἰοειιε- Ο Μπ

πστπυ ἱπ ετσστπ- 9 εσσππιππινττο ιισσπιππιπΙιπ - Η) σπιπσπσ ΜγιΙτ σ! νἰΙΙΝοιπι - Η σστπστπτἰπει

ρτσροεπιτε- ποσ- :παπα - τσηιτὶτστσι ἰπηπἰτστσ- Η Μάι νσΙ- Γοτεἱωπ» ίοι·εσπ-- Η ποστ ετα! -

Π! νοΙππ; εἱπεπὶἱε. .. εἱσ ὸἱεστο!ἱοπἱει νο!πἰτ; εἱσ :Με πστ.σπε, π! ρτοκἱπποτππτ ἰπίἱττπε ποπ τἰσερἱσσ

τω, τω ἱπΠττπἰε ρτοκἰπποτιιπι σοπτττιισπε, π! :Παπ πωπω ποπ ιΙσεἱε!στσΒ. δἰπΒιτΙἱε σοτπρπεεἱοπσ ρτο

κἰτποτιτπτ στ ραπ σππσΙἰε ἱπ σοπισπτρΙσστοπσ ροεπιτε; εἰσ ὸἱεστσσἰοπἰε - Μ' ἰπ σο» Ιωππε- ππεστ·Ε

00τιΠτυ πιἱεστἰσοτὸἱπππ- 9.5 εαεττἱσπει εστ·νεπε - ιΙἱεσἱρΙἱπω ιὶὶεσἰρΙἱππτπ - 26 τω. τσΙπρεἱ.
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2ιτννοι έ. 169ΨΟδί)!ΕΠΠΑ.

οπιπ οοεοπι. οοοΙοοποπο Ιιοπιο ροεπ, ροοοοιωι·πιπ

πωπω. οκριοΙιειπιοι·. πιο ειριι·πει!ιοιπι ιιπιιποι·ιιε

οοιιιΙειο εποε ρι·οοιππιιιτο Μπι; ΠΠ ποοιι·ιιοι·ο, οιιοπ

πω, πἰοΒοΙἰοἰε ἰπριιοπιιτἱοπἰἱιυε ΐοεπποιιι.. πιο

ο ο οποπνιππο πεοιποπιιτπ οτ νιοιοπιπι ΡοριιΙιιιπ

|ι!ιοι·:ιι·ο ροι·επ; ΠΠ οο :πάω 80 ιπ οπιιπ Ροσ

οεπο οΒΙἰΒοι·ο ποπ οοεεοπ1. πω απο ορὶεοο

πω, οιιι:ι (πιω ΙοΒἰΙιιιε οπνοι·οιιιπ πο οιππι

Βιιε ιποπιε ΐοεπποτπιπ; πιο, .οιιοπ οΙιπιιππο

ιο οοι·πο.ἰπ Ι)οιιπι @πιο οιι:οοιιο οι πονο εσο

|οι·ο οπιπηποτο πποπποπωι·; πιει ορπιπ:ιο οποιοι·

π:ιποπιε ΐι·ιιεΕπιι·ι Ιοοοι·Εοο, [Με οποιο οποοεο

πιο οικω ποριιΙο ρι·οποεεο. Βοποτ οπου ροκ:

οεπιπιι, ο! οπιοτἰεεἰιπο ΙιιοΕιι ρι·οεοοιιπιιι· πειιιι

ιο οπο Ρωιιοο Βοπιιο. Απ ιππιιιιιιπ οοΒιι.ειο, πιο

Πιιε οοεο ι·οΙιιιοιιοι·ο οικιιπ πι οαιοο επ εροπτο

ροι·οιιπ0ο ροριπο οροι·ειπι ροι·ποι·ο. Ωιιοπ πιει

:ππιο πο ΜΙιπε οοιιιειο οποιο οοεο πἱοιιπο, οιπ

ιιιπιιε "ο οτπἱποππ ἰρεο ππι·ι·οπΙο οοιιιροι·ιοι·ιιπτ.

2ο Ρτἱπιο επ πιω ρι·ιποιο:ιΙιε οοιιε:ι ονομα· Ρ!ιιι·οε

ιικοι·οε ιιπιιιε πιο εοοιιππο ρι·οιποι· ποιοεπιππο

οοπιοεπι ο!οι·ιοοι·πιπ; “Μπι Ρι·οριοι· οορπι·οο επ

πιοποιοιοι οΙιι·ιει.ιοποπιιπ, ποσο ιιιοι·οοι€οι· Ιοποοιιε

ὶπΐοΙἰοἰ ποιο οιποι·επ οιπριοεοπο ω οριεοοριιε

εε, ι·οπιπιοτο ποπ μπει. Ιπ εοπιπιο οιιοοιιο προει

ω. οι Ποιπιπιιει, επεοπειπε σπιτι επ πο Ιοπτο εο

ροτο ειιτοοι·ο ιιποοπο. Ιποιιιπ πΙο: @απο π» οι

απο ἱπιροι·ἱοε‹ο αποΙοοποπο, πο! πάω: ι·οἰ οι·οοἱει

οιιἱο!οπι β·οποοι·ο οπο? Βοοροιιππ: Βοο απο

.το Ιοοπο 6'ποΖ.πιιο, οπο οοποί!ιιο οπιπ; ο: οοοο ποτιππ

οοπάοι· Ιιιπιοὶ.ο, ο2 πι οιί|ιπο ο£οι·ΙΞε. πιο οκροι·εο

πω, οοοιιιπ Φειοπο οοι·πο ροι·οι·οιοπι€, οιππποπι

οπο πιο ι·οΙΙοο. Αππιονο£ εοΙνοιιεΙοο οικοεπιιπ

οπο εοοιιιιιι οΙοοοπ0οιπ νιι·ιππ ννι!!ιοοποππ.

Πιο ποποι·ο ρι·:οροειιιιι·ιο Ρι·ιοοι·ειτ @κοπο , Ιιιιπο

πι· εειιιοποοιπιπε οιππιιιπι οοπεπποπιπι ειιοιππι

ροι·ποιποπι πω. ω οιιπι ειιοπι ι·ιειοποπι οποιο

ιιοι·οο, ι·οοροπππ. ἱπ Ρι·ορι·πι νοπι:ι οτ οοοποπιο

ιιοε πιο ιππιοοιιπιιε Μουσε: @ποιου οοποαππιτ

οΙιι·ίο!ιοιιΙ πω, παπι: οοποὶ£ὶοποιπ ΜΜΜ· πιω

δ|ιπο2ιιο, οοἱπο ποο οοηπιο ο£ πιοιποι·ο, ο οπο πιο

ι.ιοιιιιιι· ο! εππιπο.

Μ. Ποιοι: επιποοιιε οριεοοριιε οεπιιιι Ηιποο Ρου

Ροπποπε, οι. επι ιιιιο “πιο Ιοποπι οιιοριοπι Οπι

Ιιοπε, :πιηπιιιε Μοτο ππιιιπ; οἱοοιιο οοποπιο πο

Ιοι·ιε οοοοριο, νοππ Βοιποιπι, οο οροοΕοΙιο:ο εο- 989

πιο ροπϋποοιπ,') ποιό ιπ ιιιπτο :πιο ροουΙιοπο

πἰεοτἰιπἰπο Γοι·ο8:ιοπιι·ιιο, οςοπιοΒιιππιε οικιώ

Βιιε ιπςιιιι·π: Ποπιπιοπάο!πο, ιππιιιπ, "πιο οπο:

ιιαάπο πιο ποπ οπο, ποο οορἱ£ οοι·ιπο σκοπο ίπ ἱΖΖἱο,·ἐ°ὲ:Ε

οι ιμιοπιπι ποοΙοι·έοπο ιίιοπιοπίοοο: οοι·ι·έοπΕίο έπι

ροι·Ζο ι·οοιιοιπ,· ο£ οο ι·οπίο πο, πω πιο ποιου οπ

πιο οοηιοι·έο, πιο Ιοοο οοΙιφ£οο ποιππιο£ιπ·. πι

ποπ: :ιροειο!ιοιιο: Νά, ιιιοιιιπ, :μπι το εοοπἱ

ποΙοπ2, [απο πιο! ποοοΙ. Οροπο ρι·οοπιπι ω: ο

πΕπι, εἰ απο οΙΙΙο /ι·οο£ιππ οπο2°ο ποπ ρο£οο, πο!

1ο ίρ.ππιι. ποπ πωπω. Ωιαιτο πιοο οοποπίο αποψε

Μέ απο οοιιΙοιπρΖο2Ιοιιἱ8, ο! απο ἱπ£οι· οοο, :πιό

οποιιι οπίοΙοιιι πι πιο άιιΙοέοιι.ο ο£ οοΙοοποπο

@απο Ηπα ποοιιο νοΙιπ πΜιιιι ι·οεροποιοπο ιι

ιιιιπειιιιε οιιπι υπ ΐιπιιι·:ι $οποοοι·πιπ @πιο οι·

ποπΕι ιἱοεἱποιπο οιιιιοΙοτοΕ, επι€ιιιι: 8οοιιπι ΜΜΜ

πω.. Ι, ιοίοι·οι ο οκρΙοΒοιιωτο ιιιιρΙοοοπιιιι· - Η) ἱπ Ποιιπισ πω!. οι·οποτο -- ετοποιοι 8:ιιιπιιι -

Η οΕυ πίοσπο--ΙΒ οι.» πἰοπιο-εροπιο... οροπιπιυ ροι·οιπι€ο πομπο εροπΙο οροι·ειιιι--!θ οοιπρο

ι·ιοι·ιιιι€ο οοιπροποπΕ - 90 οπο” ποπ. ΜΒ -ει οιιηποεςιιου φπα - Ρ:·ιοοΙ:. Π, τιποτε; 2 ΑΦΜ

νοι.ι Απιποποι - 5 ΨιΙΙιοοιιοιιιι ΥΥἱΙΙἰΦοποιιι - θ πω” πωπω - Η. πω» Ποιο - Η οοοοποπε»

Ωοιιοεπιοππιιιο -- 25 @που ιποιιπ.

1) .Ειπε ΧνΙ |ιοόηι ιποπ:ίοΙ πει ειὲοΙἰογ α! ι·. 985-99θ; πω. πἰ2ο_ῇ το2π2. 21.

ΠοπππιοπΙο Ρο!. Επι!. Τοπ. Ι. 22



Π!) .ΙΑΝΑ ΚΑΝΑΡΑΒΖΑ

οοιιιιιι ιιοιιοτοεοιιο ΡοριιΙοε ὐοτοΙἰιιτμιοτο. )ίιι!ι

Ρτο Ι)οιιιιτιο ροι·οετο ρι·οΠοιεοι, οιιιιιο «Με

οπο :ι!ιο εοΙο ιτιοροιτι όιιοοτο οοιιοοαιιτι. Οιιιιιιιι

οιιτο οι οεροι·ιι ρι·ο οιΙοοιο Ιοειι οιιΙοιο τοι νιετι

ειιιιι; ρι·ο οινιτο (Πιι·ιοιο ιιιι€ιιοΕοττι ριιιιροτιοιιι

μπι, που απο τω» φωτο ιτιεοιιε ιιιιιοτ Μι.

Ροει ιιιιτιο 81% ιιιοιιιιε οο!ιοοτο$ιοιιοτιι ιιτι.ι;οτι

ιιιιτι ριιιιροτιοιιε Ιοτεο οἰεττἱοιιοτιε, οριεοοροιοιτι

οοιιιοτοττι ονοοιιιιτ. -

ω»

τω; οιι€ιιοαι ΤΙιοοριιιιιιυ, ιιιιιιιοτ οιιιε οιιι πιοτιο

Μ. Επι). :ιιιιοιιι @ο οιοοιιε Βοτιιιο ιιιιροτο

τοειιοι ιοτοιιιε οι Βοο ιονειιιιο ιιιιικιιιιιιο Οοο;

οιιι ριιι οιιτο οιτοο ριιιιροτοο οιιιτι οιιιιιττιιιιιοιιε

νἱτιε, οι Βοιιο οιιοετοιιιιοιιε ()Ιιτιειιιτιι ειιιοοι·ιε

ειιιιτι οιΙοοιιο Μι. Ητιιο οοιιιΡοτιο, οιιοοι @οι

οτιιιιοιιιε οιιιιΙειιιε Πιο ιιοοιιο ΗιοτοεοΙιιιιιιιτι ροτ

8οτο νοΙΙοτ, οιιιιιιι νοιιιτο ι!!ιιιιιι Γεω, οι @Μι

τοιιι.ιιιιι, οιιιιιιιοτιι ιιινοιιιε θειιιοοιιτιοε νικ Ιονιιι·ο

Ροοεοτ ρι·ο νιιιτιοο ιιοοιροτο Κιόι. ()ιιοιΙ οιιτιοτιι

οοιιοοοιιοιιι.ἰ Μοτο Ροιιροτιοιιε ΠοοΙιιοι· ιιιι-ιιιιι,

:κουτι οι: ιιιιο οοιιιιτιο 2οιιιιιι οιιΡοιιοοιιε, οι!

εὶΙ›ἰ ι·οιἱιιιιἰτ. Ποιτιοο ριιοι·ιε τοοιιιιειε ιο Ριιιτιοιιι,

τιιιιΙειτ ΙιοΒιιιιτιι, οι ιιειιιιιτιι ρτο Ροττειιιοιε οτιο

ι·ιΙιιιε. τιιοτοειιιιο, οιιιτι ΩτἰΙιιιε` ιιιιτιιοτο ΐι·οιτιοιιε

εοοιιιιτι του· ιιοειιιιιοοιι.. Ηει!ιοιιε') Ποοιιο οιιιιιιιιιτι

ΗιοτοεοΙιτιιιε εοριιΙοτιιιτι Ποιιιιιιἱ νιοοι·ο, νοτιἰι

οι! ιιιοτιιοιιι οιιειιιιιιο, το οιιιιιο οιιουιιιιιιο πιο

Ρι·ιεοάι. Ι, ιυιστοι Ι πιο «ω. ιιιιιοιιι- Ξ

ιιιιετοι·ιιιιιι εοτΙοι, οιιοο ἰιι Ιιοο ιοοο ρτἰιιιιιο οστι

ιπτυοτο σωρο οοιι€ιεειιιιιιιε ριιιοτ, τιιοιιιιο!ιοτιιιιι

Με οι Βιοτιο, Βοτιοοιοιιιο; οι οιιοοιιο, οι (ἔτο

8οι·τι ιιιοΙΙἱΠιιιιιτι 08 α) εοτιιιι, ιιΜτιιιιτιι ριιτιοιιι

ω» ιΙοΒιιἰΕ, οι νοι·ιο το!ιΒιοιιιο οκοιτιρΙοτ οιτιιιἱ- 5

Με, τιιιἰ ιο (Πιι·ιειο Ρο νιι·οτο νοιιιιιι, ιιιΒιιο

οοιιεοτιρειτ. Πιο Μπι Ποστ :ιΒιιιιιιιι ιιοτι Γιιιεεοι,

Ι.ιιιτιοτι Ποιιιιτιο οιιοιι ιιιιιιτιιττι σοι ρτονίοοιιιο,

ιιοτιοτιιιοο ιιοερἱιἰο ειιεοοριιιε ω. Ροοι ριιιιοοει

οιιιοιιι οιοε απο ἰιοτ οιιοριιιιτι @Με "ιιο, :ιο- 40

οοεειτ οι! οιιιιι ΗΠιιε Ιοοι οΜιτιο,3) οι οιιιτι ἱρεο

:ιοπιοοιιιτι ἱιιΙιιειι·οε «οι, Μαιο οοιιει!ιο νοιιιτ το

ιΠνιιιο ειι·οο ΐοτοιιιοε: νέοιιι, ιτιοιιιιιιιι, οιιιιοι

αοοιιιι·επάω οεοΜιιάιοι.ι· οοιιοα οο)ιέειέ, Ιοιιοε στο

ο παο οι:: οι οι: ἱἰἰιι μα: οιιοίΙ οι! υίΖοιιι. Ροι°- 18 .

ρ!ε.τίιοΜιιο οιιὶρρο |ιιοοοἱο οιοοιι!ι σωστο ιιιοοιιί

οπὶιιιὶ οο2; οσο οο2Μιο Μαι ποσο Μπακ: οιιιιιιο

ΙαιιάαοέΙο ω!. δέσω τω” ΜΙιετπί ιιιοτὶο Μουσι

οιοιιοὶο ιιιοΙιιιιι ποιιτιο, Μι υοοοοιο οι: ίσου ίπ Ζο

οιιιπ ροτέοιιίαοι Μάι οοοιιαοίοιιο πιέιτο2ιο·. διοτι: 20

οιι£ωπ Ζοοο ε! οιι)ιεινιέε ιιοἱοιω σο Μπήκε ροτ/ται,

ποπ Με τα! ρι·ο:οςοιο ιποιοτιιιιι υέι·οτιιιιιοιιο [οτ

οιιιιιι ο.τοπιρΙα πιο ιίέοιιιιι. ()ιιοά οοιιει!ιιιιιι

ρι·ονιοιιε ιιοτοει ιιοτι εοοιιε οιιιιιτι οιιιιιιιοι ιιο

ιιιιτι οοοἱρἱοιιε, Πιτ Μοτο Ιιιοοτἰε οι. οττοοιιιιιιιιιο 25

ν:ιΒιιιιοιιιε Ροτιοτο οοι.τιτονιι. 4)

ω. Ηειτο «το οοΒιιοιιιο, Π·ιιεττοιοτ οιιιιι Πειτε,

πιο πΣεπτιο- ο ρουροι·ιοιιι» ροιιμοτιοΕοοι - 'Ι ιιοΙι!ιο

τιιιἰοιιοτιιυ οοειοοτιιοιοτιοπι-θ οι·οοιιοι.ι ονοοιιιιιιιΕ-Π ΤΙιεορ!ιοιιιιι διορἱιοιιἰ-ιιιοιιο τοΒιιιιΕι Ειιιιο

το8τιιιΒοι - 22 Ποτιίοοι Ποιτιοιιο - 'Η ()οιιιιιιιιιιο (ῖοοεἰιιιιτιι - Ριν:ει!ι:. Π, που” *Β τιιοιιιιο|ιοτιιιιιο

πίετιιο-- 8 Γιιιοτιιιιιι Γιιιιιι·ιιε -10 νοΙΙοτι τΙοιί. αει-Π οι» :ι-ιΒ ω”. τοκοι: -- θ! οιιιοπι- οι·εο.

1) Ροι·. Πισω. οετχ)εΜο8ο (Ποσο. θ'ασίνι. Π. τοοιΙ2. Η.

ι ποπ. 3) Μοιιιιο.

Ω) Μο ει. Βοιιοάιοτί τοπια. 8

4) Ψ _)Ωι1τι),1τι ο ι·οΙτοΡἰιιιιιόιν Μο.ειτοι·ιι ΙιοειγιιούεΙαιοδο Ρι·οοοΙιοινοΙο οἱο

ΙιοιτιἰΙἱο. μια έ. ννο_)οἰοοΙιο πιο ιιι·οοηετοέιό έ. ΑΙοιιοΒο ιιΙο2οιιο., ι ιιιἱειιιο ρι·οο2 ιιἱοΒο οι Βεγ

ιιιιο ιν Ι:Ιοεπτοι·ιο έέ. ΒοιιὶΒιοοἔο ί Α1εκε80 νι· ο2ιιεἱο _)ο8ο τοιιι2ο μοΒ)·τιι.

Ιτι ιιιιτοΙο δ. ΑΙοκἱἰ οοτιϊοεοοτἱιι. ΒοοιΙο δ. ΕνειιιΒοΙἰΙ εοοιιιιιΙιιιιι Μο.ττΙιαιιιιιι.

Μ.ιιΡο _)ο_) Μι:

Ιιι ἰΙΙο τετιπροτο

ιΙ1:Ξτ Βγιοοιι Ροι:ι·ιιε «κι δειιιιιιι: Βοιιιὶιιο οοοο Με τοϋφιίπιιιε οιιιτιἰο, ετ ποιοι ειιιιιιιε το; οπο!



2οινο·ι έ. Π!ΨθδΒΙΕΠΠΑ.

νοΙοπε ιίΠοοιί ίιοπιιπιε ιιοειιιοι·ιιι ε|ιιιιιιιπιιιιιιπι

ιιιιιιωω, οι οιι:ιπιο πιιπο ειιιιιι·ιι ιιι·ίιπιιιπ οι ίο

Βοι·ο οποίο, Ποιοι: οσε! τιιιΙοίοι·ε ΐιιίεεοπι.. Νιιιπ

ι·ιιπι οι ιιιοπιιειιοει ΙοΒο ι·ινοι·ο νοΙΙοι, οιιιιιιιιιο

ο ιι πιἱπίιπο ιιειιιιο πι! ιπιικιιιιιιιπ οπιποε πω: Π

ιιοπιιεείιπο νο!!οπι, ι·οροπιο ιιιιοπιιιιε ιοι·ι·ίοίίο

νοι·Ιιιιιπ ιι·:ιπενοι·οοι·οι ιιιιι·ιεε: Π Ιιοιιιιοι ω, ιπ

ιιιιιιιπι, οι εΙοε ποίιίεοιιιο. Ηίο ιποιιοο!ιίοιιοι ίο

ιἰιιιιε ίιιιοί!ιιοι; Μο θεο ρίοοίιιιι·ιιιιι οίκοι: ιίιιοιιε;

ιο πωπω οιιοοιιε οοι·ίεείιιε ποιο φοτο οοοειί·οοΙοε,

απο ει:: ορίοοοριιε, ειιοι·οι·ο ροιοε. Οοο οιιιιιιο,

πω ιιοι·οε ιεπι ιιιιιιιιπι Μπι εο ιιιι·οειιιιε, ποιο

ιι·:ι ιιιοιιιπιο ι-ωοιοιο Ποιοι πιο ίιοοιίιιοπι ω! ιι

.ιιιιιοπ ριιιοΙίε, οι σπιτι οιιιοιιι βιίοί·ιιοι απο ορί

ιεοοοριιε 6886 άοείείοι·οοι, καίω πιο οοιιιίιιο ορί

εοορί οοειι·ιιε ιὶοπιιιε οοοεοοί·ατοιιι? Νεο πιοι·ιι, Μι

ιΙοοι·ειιπι μοι· πιοπιιε οοπνοιιιι, οι. ιιιιιιεί ιΙιιοι·ιιπι

ι!ιοι·ιιιιι ιιιποι·ο ποιο, ει! πιοι;ποιιι νίι·ιιπι ΝίΙιιπι')

ριιι·ι·οιιιι, οιιίιιε ποοιΙο πιοι·ιιιιιπ ίπ ιποπιιειίοο

:ο οι·ιΠπο νοιιιιὶ ιιονιιε Ιιιοιιοι· ίπ ιοΠιοι·ιο :πιο ιο

ίιι!8οι; ειιο ιμιο οιί:ιπι ιιιιοο :ιο ι!ίνιπ:ο οι·ιιε

πιιιείειι·ο ιΜοιριιιοτιιπι ΡΙοι·ίπιιι πιιιπιιε Ποο πιί

!ίιει·ιιιι`ι. οι νοι·ο οιπποε ρι·ορι·ίιε ιπεπιίιπε νιο

ιιιιπ ιιιιιοι·οπιοε, εοοιιιιιίιιιπ ι·οΒιιΙ:ιπι ειιποιι ρο

·2:; Με ποειι·ι ΒιιείΙιι οιΝοειιοιιε ι:οειίείιε ιππιιιιιι

πιο. Πει: Γιιιπει ιιιιι:ιιιε, οι;ει·οιιίιιιι· εοποιοιπ εο

πιιπι, οι ρι·ονο!ιιιιε οοιιιοιιε ιιιιι ρι·οΐιιιΙίι ιω

 

ιπ:ιε, ιιιιιιιι·οπε :ιο πιο ι·οεροπεο οι ιιπιιο:ι εο!ιι

οι:ι. Οιιοιπ ιπιιιιιιιε ιιοπιιιιιε :ιοοιιε Νιιιιε, ου

ιιιε πιοι·ίιί ίπ οοπεοοοιιι Ι)οιπίπί νίνοι·οι, ιιιπι

ίπ ρι·ιιπο ειιι·ιποπο οοΒιιονιι; ιιιιι οι ιιειιιιο πο

Δω Με :οποιο οιιιιοι ίοι·νοπιοιπ ποπ ιποπιιπιι

εο νιιΠεεο ιιιιιιιιοιπ ιιινοποιπ. Η τεοορίεεοίο ω,

ιιιιμιίι!, ιίιιΙοίε ποιο, ιιίεί ω ειιει:οριίο οιίίιί οιο

ίιιιιιιο ιιοοιιιιι·ο, πιο £ιιπιοιι πιίοίοιι: Μια μοβ

!ιιίο. Ειοιιίιιι οι Με ΜΜΜ: οι ΜΜΜ ρίΙί Μιαο

Ιιο·, πο». ίιιιίίοοιιιι απ! ίιοπιο δωσω ειιοι. Τα”

ιιιιιοπι οιιιιοιιι|ιιοιιίοοιιο σει, οποίο ορο ε! πιεί πιε

οιιιιι ίοοο!ιοιι, ί!!οί·ιιιιι,8) ιιιιοε ιο οσοι: /οοίε, ρω

ρι·ίιι σε!. ΒΕ μα!Πω οοΙσπΙο πίπιίε οι:Ποιο, απο υιο

οιεοιιοι οο!ιοΙιιίουοι·ίε, ιοΙΙιιιιι ί!!ί οπο: οπο οπο;

σου στοπ ι·ιιι·ίε βίίίε ε.ηιοίίοι· 2οιιιο, οι ιίιι Ματια

το ρίιιε ιοοει·ιιιε Με. @Μο οποιο ιιοοίρο ρι1ιτίε

οοιιεί!ίιιοι, οι Μάο ιἰίοτοεειιε σε, ί·ερειο ιιί·οοοι

Ποιοιιοι. @πο σπιτι ιιιιοείο ίιοπο ιι: ιἰιιοοιιιο ρου·

ιιοιιοί·ίε, ιίοιοοιιοι ο!ιοοιι:οι βοοιιιιιιι. ιιοοίε αοιίοίε

είιιιιιοι οι· ιιοειτο οιιιιιιιιιιιιμιο ροτεοιιο ειιίιιιιιε Μονο

ορίειο!ιιιιι ιιοε£τιιιιι [οι·ιιε ίπ Μπι υει·οο.· απ! ιο ιι

ριιιί εε, ιμιοιΙ ρίιιε ιιοίο, το£ίποιιι, απ! εἰ ο ιἰί|)ί

Μο ιιρριιι·ιεί, ιιιἰ ιιοοιιιοοι ειιιιι:2ί διιοιο πιω οιοο

οοιιιοιοιιιίε2.

Μ. Ηιιο εμ: οοπίιι·ιπιιιιιε, ιοΒιοιιιιιιι ει! εε

οι·ιιιειπ οποιο, ιιτοιιιπι ιὶοιπἰπιιιπ οι οιιιιιιι τπιιπιιι

Ποιπιιπι. Μάο, οιιί τποπιιειοι·ίο οοοοε Μο οπο

Ρι·.τοιίι. Ι, ιιιίοι·.ι.: δ ρει·ιιιι οποιο - ί- οιιπιιιιιοι ιιίοοιο- Ο ιοι·ι·ιοιΙου ιίοι!. οιιιε- 8 ιποπιιοΙιἰοιιιπυ

πιοπιιειιοιιπι - Η Ιιοιπιιιοπι... ριιι'.ιιιιει ριιιιιιἰε Ιιοπιἱποιπ ι·οειιπιιιπ, επ ιιείπιιπι - Η ι!οιπιιε οοπεο

οι·ιιι·οιπι ιιοπιιιε ι·οΙΙίιπ οοιιεοοι·ιιι·ο - πιο ιιι- Ή) ιοΠιοι·ίοι οιποι·ιε-22 Ποοιι Ποιπιπι- 25 πιο

ιιι·ίίει πιοπια- Τ! ριοΓιιιιιιι ωοει- Ρι·εειάσ. Π, ιοίοι·.ιε ι ιΠοι ίρεο - οι ιιιπιοιι εοΙιιιιιιιι Ματια

δ

9.Τ

πιει·ίιίι πιοι·ιιίε- ο ω· ιιίοοια- 8 ιιιίπίιποι πωπω-ΒΕ ι·ιοοι ι·οοο- θΒ ειιοι·οι:ιπιι ειιοι·ιιιπ -

εοΙιιιε Μο ρι·ειΓοιεεοι- ι:ιππ ι“ιιιεεοι ιιΜιιιε Μο.

οι·Βο οι·ίτ ποΒἱε; οι τοΙἰιιιιιι.. Οιιιέό ιοί ίιοπιίΙιί νηιδι·ιιιιοινιι.Ιί ΒοίΙο.πά_γέοί: Δω 88. διιΙἰἱ ΙΤ.

'Γ. Π, ει:ι·. 25?.

@πιο έ. Μ! πιίοιιη τ. ΕΠΣ! - 9θ4'εοετοινοι.

1) Βγιοιο οι Ι:Ιο.εοίοι·2ο έ. ΜίοΙιο.ιε. πιοι!ιιιοικο Βετο Μ: ινΙοέοι Κοριιο.πεΙαιοί

ΡΜ. @Μι ε. ΝἰΙιι: »Με εε. Μο. Τ. πι.

πιτ. οι”, τιιιι:ίο2 θιιΗ:ιιΙσο πιο. οιιεἰπ. π, οι. ιιο-ιοιι. ε) Νο ιιιιιο.ι·ί τ. ιοοε. ο) ι. ι.

ειιΙιοππἰΙιόιν 2 Μοπιο θο.ιιίπο Ιιτόηιπι Με.ειι:οι· έ. Μίι:ΙιεΙο ροιιΙοειιΙ.
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ΥπΒ.

Δω.

Γπἱεεοῶ, ') τπΙπςοπΕοι· Εποπἱτοπο, πο 811ΠοΙοτιιιτι

Ππιίπο ΒοπἰΓοοἰἰ οὐ ΛΙοκίία) π1οπείτοπΙο πομπο

Ροι·οποΕπο απ. Ροε1πιπιτπ ἰπἔτοεεπε πετ οι οιιπι

ι. οπο :ΜΜΜ όπου οορἰο ἴππιΙἱ, οΜπ!π εοΙιιππἱοποπι

Ποτ.

Μ.

Π!. 3.

επ ΜΜΜ ςιπιο τπἱεοτπ$ :Μπι ΝἰΙπε. Ωιιἱππο ροτ

πω, ιπ οκ Ιοππο ποπ ερππιιπι ρτοπ:π·ο ‹Ιοο

Με 81%, Ρτίπεπιπιπι τοοορἱεεο$ ἰΠιιπ1, :π·πιπο

οπο οπποΙο οκρΙοτο$. Ρι·ππιππ οπερπ ἱπτΙἱΒπο

ποποπι εὶτππΙπτο; πιπο, οπο πωπω ρι·πεοπιιε

εεεοΕ, ονοτεο πω" ἰπππἔιπο, περοπι οι @το

ΠΠ πτωιποοπε, οπποτποπο εποποπο ιποπιἰε ο

ἰπε επεοοἰ ἱπΒοπἰο ροτππἰτοπε. ΜΜΜ νοι·ο πο

£οπποετπ ρι·οροεΜ νπππι ποπ πω! Ιιοπιἱπἱε το

εροπεπο π·οπποι·ο νπΙππ, ποο νοιιἱοπτἰπ κωμο

ιπἱπο ο εοπιοΙ απορω νοΙππππο τονοοιπ·ο πωπ

οι·ππ$. πιω νοι·ο ΒοοπΒἰ ποπ πωπω πνοπο

πο!) ο ειιο ρι·οροεπο, εοό οποιο όΙτο ρτεεοἱοππ

πο ΡΙπε οοοοποετο ΡοΕοτειΕ, ποοοριιπππι 80 ΐοτο

Μπιτ: ΡοΠΙοοπιι·. ΜΜΜ πιπεπι, οοπιπιιπτ ορο

ετοΠουπι οππτ ππωἰΙἱεπο πωπω ω” οοπνο

ππο, Μ: οιιἰοοπἰά οποποιππ ΐοτοτ, τοπΦἰ Ρπἱτἱε

 

εοπί.οπϋπ ειιοι·πιποπο οοτὸἱποΙἱππι οοπεἱ!πι π

Ιἰποτοτοπτ. Ραπ παω Με ροτοοπε οτππἰππε,

οπο πω Ποππππε ὸἰποἰριι!οτπτπ εποπιτπ Ραίοε

πω πι: !ἰπ$ποο οΧΩοτοπ, τποποοπἰ!επι πο!Μπιπ

επποΕπε ἱΠο ορἱεοοππο ποοορπ. ΒειοΒ:πο επποΙο,

πιπιποο Ισπρπιοπ οιποοιιτπἱπἰ οπτπἱποΙἰΒυε νἰπ

οπο εοΙνιιπιππ·, εοΙιππ πετ ο! ἰπεἰ οορπο ποποεπε

οιιουΠο. Ηἰπο ποοιιποπιπ τοπιιΙ:π πωτοπι ω

π·ππι πππιοι·ο ποοΜιιο, οιιωτοπὸιιππ οπΒιιετο

οοΙΙο οπερπ οτὸοποἱπε οιιροι·ο ί)πήιππτπ. Πιιο 40

πωπω ω: Γιππἰοιιε, πώ οοπι «το οπιπτ, πππ οπ

όπω νἱὸεπ$οε (μπει εο πιοποοπιππ @τοπιο "ΠΜ,

ποπ ποπο π:Παο οΙϊροο ΐοπεππ οποοτιιπ8. δο

Ιπε νοι·ο θουάοπποε εκοπιρ!ο οοπεπιππε Υπ

τοππιποπε, οιιπτ Βο:πο ω) τποπποπεπιιπι οΕοπο Β

πτοοππἰ!οιπ οοπνοι·ε:πίοποπι οοπεοοπΙιιε ω;

οιπ οποπι εἱΙ›ἱ οππ·πο ο! ερἱτπιι οιιρΙοκ παππο

ππε, ο π) ίπίπππο εεπιροι· ίὶἀἰεεἰπππε οοπιοε

ποποεπ. '

Π. ΙΡεο νοι·ο οιππἰοποὸἱοπϋπ πο πιιπιἰΙἱτιπο 20

οπιπιιΙοπο Μπι· πωπω, οοπτι·ο ΒοΠει τοππΡτοπ

Ρτεε‹Ιι. Ι, ιυΞω·ει °.Ξ ε!. ΑΙοκἱἰ» _πδωπο-δ ΝἱΙπει πΜπα-Ωπίππει "Πε-θ ρι·ωὸἱ£πεο ρτοὸἱοΒιιε

Η πω. πἰεπια-- 15 οπο» οιπο- Η νοπἱοπ1ἱπ Εεπιρτοκπἰιππ- νοπἰοποἱιππ τοππρωοίοποτπ ἰιπο- Μ

ονοττοι·ο ο οπο» ο νωπά-ΓΙ ρτοεοἰοοπεὶοι πτεἀἰοποἱο- Ρωκάι. Π, "πειτε ο ιποπποπἰΙοκπιι ιποπο

οπ:ιΙοιπ -· θ νἱποΙἱε» νἱποπΙἰε - θ ειοὸἱο!πεο ποἱπιιοΕπε- Η ππ$οιπι πίειππ- Η τοΙἱοΕου ρτοἰοο£ο

ἰά ():ιπποΜπιευ πω. πεεπο - Η ουπι ΜΜΜ νἰι·ο πιοποαΜΙιιπιι ποιοι πιοποοπἰοππι-- Η οἱ εμππιιι

οΕ νἱνο ερἱτἰΩπ.

ι) Ψ Βτποννποννἱο, ΕοΙο Ρι·πίπ, π Ηπεπτοτ2ο έ. Βίπϊποτπο1τ_γ ροπππιπο, πο επι·ο.κνΙιιι πει·

επιπἰπιι, οιὶ πω0έω Βοι·άπο $π2 ποάνσπτΙοποπο, έΙπΒ 2ειΙιοππγ έ. ῖνοῇοἱοοππ, πποεππ. @πο τοπο

ππΡἱπππ7, τν @επι ε!οπο.οΙι:

ή· ΒΒο Απο.ΙΒοττπε Ρι·οιπΜο πτπΒἰΙἱτιι€οπι πωπω, Μ; οοιιποι·εἱοιιοιπ π1οτππι πιοοι·πιπ, Μ;

οΒεκἰἰοποἱππι, εποπποπτπ τοπ·ιιΙππι επποτἰ Βοποἀἰοτἱ, οοι·ππι Βοπιἰπο ετ οτππἱΒπε επποπε οἰπε,

οτ πΒΒοϋο Αι18πεπιιο ρι·οποπτο.

Ρπ.π Ψοεἰοπ Πιιππο, οά πτόι·οο·ο ποᾶρἱοπν ροτνεϊεππιπ ννπιποπποέό ο Μπι, πμ πι( π

εΙππν οροτππάιἱό ποάοΜππο απο επτππππ, ἱ πιΚοινπ τα πιο οἱοποπνοέοἰ απΙοοποπι. πω” ω

3οάππΙε το οποἱἱοπποέό, πο οριιτ π· ΒΙ:ότοπο οΒοοποέοἱ εΗειάειΙ Ρτηεπ·πο ροππἱππἱοπγ Αάο1Βο:·τ,

Μπι! εἱο Αιι8·ιιετ)>π ο. πἱο Βοο, @Μη το πο οΙόπ Ρονη>2ε27οπ Κ.πποροι·επ πτγπἱΚοὶο. π. Με'.

α) Βπἰέ ει. ΑΙοεεἰο πει @τω οποιπη·ποΚΞοά, :πιο 'Ι'7πτοιπ. δ) πατππ'οπ: ποπ εοΙππι ποπ πνετῖοτο.



ιπινοπ ε.

»

ΓΠννοιοιι2οοΑ.

ιιοπι νιοιοποππ ιπιποριιιοε @κι :ιοοιπΒιιοπ. ιπ

οοἔιιοιιοπιιιοε εοιιι πιο ιιοπιιιοπι οοπιοεειοποπι

$οππροπ οοπιοΒιοπε, ηοοεεειιοε ππιοπιιε :ιποιι:ιπι:ι

εριπιιιιιιιιοε νιπιε πιπιππιοπο ποπ οοεε:ινιι. Οοο

5 επιπιο νοπο Ιοπππιοιιιοπιιππ ιππιιπο ιπ πον:ιππι πιοε

εοπι νιπιιιιιπππ ιιοπ·οιι, οι: οσοι νιοιοπιιππ πιοιο

πιοππ εοιιιο οι:ιπιοπ οιοιιιι. Ρποοοιιειι απο οι

ιοιπ εριοποοπε, οι οποιοι οιιοοο πιο ιιοπιοοιοπι

οιοπι. Οιιοοιοπτιει, ποπ πιοπονιι οοππ εοοει πιο

40 οπο, ιιοιοεοοπποπιι οπο, οι οοεπιιιπιο ιππιποππ :ι

(μια: ππιιπιοτποιοπιοε οοοε ιιοπποπο ειρροπ·οιποι,

πποπιιιοε οιιοιποο οοποπι ιεινπιπάιο ειππιιο οικο

οοιοπιι ειΒοποι. διο ει: οοποιιε ίπειΕπιιιοο εοπ·νιπο

ιιιοι:ιτοπ. Νεο πιοπειτοπ ιπτοποπι πιοππιοΙοε ιιοειιε,

15 ποπο οπιοπιο ιιοιιο, ποπο Βιιοπιιιιοε ιπειιιιιε ιιο

πιιποππι Ποι ιπροεπιιιοπιιε. Π. απο ιοεπιοιιι νοεπι

ποπο οποιο, :ιιιςοοποο νιπο ριοπει ροπιειποι, [ιππο

(πιο: ιιοοιιε οιιιιι‹ιο :πιο ιοπιειιε πιοππιτ,~πιο οι

οοπΐππιοιο ιπ πιοπιοε επιπιποοποποιπ οιιιοιοπε, εο

20 οπι νιπι πωπω ιπποπιι ποιιοπο πιοπίοι:ιιι. Ποιο

πιοππ ππιπιτοοιοπε ιιοποπι, οι πιο: Ωω νιοιιιοε νο

πιπιπι πιποειπειιο @τροπο πιοτοποι, οιππιοππ οιιοπ

οιοε οοπΓοοιοπιει ποεπιοπιιι πιο ποιο ποοοιι:ι Πο

οε. Μπι οπο οιοποππι οοπι πωπω πποποιο ειρ

9.5 ροπιοιοπιιο ιοποι πποποππ, οιι”οπεο ρο‹ιο οοπποιι

πιει: εοπιοπ νοε οι πιο πιπ8οιιιι οοοιπιιι εοπιοπ πππιπ

ποσοι ιοπιεο.ι Αοοει ει ιοππο πιπιιοπ πποποειοπιι,

οιιποιιοοο ιπ:ιπποε ροπ οποιποππι, τΙοοπιοιιο Ιο

ιιιιοπ Πιο ιιοποε, ποεοιοπιοε, ποιο ιιοπο οιιεοπι

ιιποειιοππιπιπι πιονοποιοιει οοππιιοποιοπ. “ο οπιπι

πιο επιποπι οι πιο πιοποιο ποπ ππιποιει ποροπιιοπ,

Με ποιοι ιιιπ·οι ι'οποι ποιππι. Μπι ποιιιιιε οποιο

ιιοπι ιοππιπει ') πποποειοπιιιππ ιιοο οποιοι οποιο

πιο ιποποοιιιοπ; οι οοπι οπιπιιοιοπι ιιιι ιιιοοπο Με

εο ΐοποι, ιπιππ εοπιιοπιι οποιο ροποππ πιο ποπ Βο

ειοεοο ρποιιιοιοπ. Πιο ποπο ιιοπο πιιιειιποππιπιο

πιοποπιι πιο ιπιιι·ππιιοΒο οοιιπποιεεο οι ποοο8πο

εοοπιι, πιιιιιιο ροπο ειιιιιιιΐοπο: οποοιο ειοποιοιιιοππ

ιππιποεειι, :ιο ιιοιπτιο ρποπιιοπιι πποΕποππιο οοππ

ειρροποπε: οι ΜΜΜ πἰοπιιιιιι «Με Ιοιιιι οποιοι,

πιο, ιπτποιό, πιοπιπίπιοιι ροπιοππι. Νοκ Παει πω

επιιιοΙοπιι παι·ι!αιοπιι υίοΙοπο; ρπο οπο: οιιιιιι αιποπο

Μο ροι·οιιι ρι·αιιάιέ πιοοιροπο Μπα σο. .Μι Μπι:

ι·οοοπτι οποπιοι;ι πιοιιοπ πιπιπιο ππιιποπο τιοΒιιοι.οπε,

οοππι επειιιοπιιππ :ιοιιοπο ποοποπιιτοπ ιο ιιοπποπι

οποιοι. Ειπιιιπο οποσ. οοπιπποπι οιιιο Με, ποπι

πονοππι ειιιι οοιιιιο,ιεεο οινιιιοο πειππιιι; .πιο Βιοπο

ιιοπιι νοκ οπιπιοππι οοπιιποπι Βοοπι. Νοο οπο:

ιοποοπτιοπι ω, οοιιιιιοπ οοιοεπιπιππ ιοιιιιππιιε ο

Μπι, πιο ποπο Ππιιιιι πιπποίοοιοε οοεο οιποεοιΕοπ,9)

οιποοιεειιπποε ι”οιιπιιιπι ποιοι· νοιοιπο οπιπιιιιι. Οποιοι

οοπι ιιοπιο πιο ε:ιοπιιιιοειππιι πιο πιοπο αιποο

ποι, οιππιει ιοπεοοπ οοπιιοπιει οιοει ιππροπιο :ιο

εοοεειι.

ι8. Αποιιιοριεοοπιιιε νοπο Μοεοπιιποε ποιοι

ρποιειιιιε 8ποεοππ ειπο Ροειοι·ο πι: οοπεριοιοπε,996

Ρπιοιίο. Ι, οποιοι 4 πιο. πιπιιιοε - π εοιιιοι οποιοι - οιοιιιιι ιιιιιιοι -- οποσ· οοιπιππ - θ οοπιιι

πιιοπιιπ - εποε πω. ειοπιπιοε πωπω οοπι - Η ιππ:ιιιιοπι ιοι.ιιιιιιιιιπ - οι ιοειοοιοι ιο5ιοο - Η εφε,

πιιοοοπτιο νιπο ιιιοποι ιιοοει πιιοπο ιιιιοοεπιιο - Ξδ οιοει οοιοε - θ? ΑΜΠ. ΑιιοΜι - Ρτιοάι. Π,

οποιοι θ. πιπ·οοροππιππιπιι ρποεροππι - Β ιοπιιππιι πιοιιοπ - Μου Μαιο: - οι·πιιιοπιει ιιοποοιοιιιε -- Η

πιει- Μπι-ω επιποοιππι πω!. (Μπι-πει ροπ·οοι πιποποιιι ρποποιι πιιιιιοιοιπ -$8 οποιοι Μαιο:

οι ιοιιοπιπιιιι πωπω-επ Μοποπιιπιιει Μοεοπιιποε-28 ιποι ιιιοπιο.

.) Κοποιο.πογο πει.:ινοπο _ιοετ πι. πιοινιοιιτο. ιν πιοοπιιιοιο ο έ. ννοιοιοοιιο.
Π) ιιο.π Θάσοα

πιιο.ιιτοιπειι πιο οποιοι πιο.νποτ πιο έιπιιιοποι Βοοπο. οποιο, πιπ:Πιο.άιοι ποιοι 1002 απο 8 ιποποπι.

ω. ιωιω ποιοι επ. ποπ.



Π!! δΑΝΑ ΚΑΝΑΡΑΠΖΑ

ιιιιειι !οΒιιιοε οιιιιι ιιιωτιε, Ρετ τιιιοε ιιοιιιιιιιιι·ι

ειροειο!ιοιιιιι άι: Μαι «ότι κατω ιιιΙοτρε!!ιιι.

Ριιοιιιιιιιε θα Βοιιιιιι ειιιοιιιιε ') ρτο Μο οιιιιεει;

Μ οι·ιιιιτ υιτιιιιςιιο !ιιιΒιιιιιι ιςτιιιιόο, οκ ιιιιιι

μια: σοτιιιιι «τι ιιιοιιιιοιιιιιιι Ρω‹ιω ιιιιιιιο

πω, οι: :Με εοτιιιιι τιιιι ριιεΙοτοιιι ειιιιιιι οιιιιι

ιιιι:ιοτιιιιΙο ιιιιιι:Βιοτιιιιι. Πιιιιιςιιο ιιινιοοιιι μι

ΒιιιιιιιιΒιιε δωιωηιεω ιιιτιιςιιιι μπε Δω Φωστ

$ειι·ει, ιιιιιόειιι άιιιιιιιιι ιιιιιιοιοτιιιιι Ρτιιιιιιιι νικ

ρτοπιοτιιιι νιοιοτιιιιιι. Πιο ιρειε ρτιιιιιιιι Μπιτ

ετιιι άιιοιε, ι·ιιιιιε ι.οττιι: (μή οιιιιιοΒιιιιιτ οριεοο

ριιε ρτειιΓιιιι.. 9) Τιιιιι :ιροετο!ιοιιε ιιοιι Μπι νο

Ιιιιιιιιτο ιιιιιιιιι ιιιτο [Μι ροτιιιοιιιε ωιω τοεροιι

ω: Πειὶιἱὶιιιιιε φαιά έπειε φωνι·ιιιιι, ιιπαιιιυί.τ είε

Ιιοπο ραιτο Μπι ιἰῳειιεταειειιι πω, α ιὶαὐἱιπιιι

οικω λαο @τα ει ειιιέιει·ιιιι ι:ιιιιι, ιεπεαιιι ειιιιι

Πει ύσιισάιο!ιοπο, /αειιιιιηιισ ειι!ι το [τιωτιιιιι ανι

£ιιρ!ιιιιι. δέ ιιιι2ε:ιιι τι σοιι.ιιιεΙει ιιιἱιιιιἱιιιω εκει π·

τει!στο ιιοΖιιιιι, Μο ιιοε£ετ @εμε ρετισιιΖο Με επι

ριΣέιι ιπα!οτιιιιι ιιυιιωττέα ιΙεάέιια. Ηει2ο Μή ώστε

Μάι, ίιιιιιιι θα ειιιοι!ιιε; οι εοΙιιιο τω”, το

ιιιοτιιιιι. ιιιιιεςιιο ιιι όοιιιιιιτι ΜΜΜ. ΑΙιεοοιιιιιιι

ΙοΒιιτι, ιιιοιιιισιιιε ιτιειιΒιιε, ει Μπο ιιιιιιιιο το

ιιιιιΒιιιι οκιιΜιιοιιο. Οιιιιιιιιιο οιιιειιεο ιιιιιοτο

Ρι·ιιΒιιιιι νοιιιτειιι, ειιιιι. οι οΙινιιιιιι οιιιιιι5 Μ”

οι εοιιιιε, οι φαει οιιιιι ιιιδοιιτι ειιιιιιιο ειστε

ρετιιιιι ειιιιι. Μπιτ ιιιιιιιιιε το ρτοιιιΜιιιιι οιιιιιιιι,

 

νε!ιιι τιιιι πιο ειιιι τονοτειοιιο οριόο 8οιιὸετειιι,

εοοιιιιιιιιιιι οιιιε ρτιτιοεριιι ρτιοτοιιι νιτειιιι ΡΙε

ιιιεειιιιε οιιιοιιιιιιτο νοΙΙοιιι.

Π). θα! ρειιΙο ρω!. οςριι εοε ιΒιιιιτ:ι ιτιοΠι

ω”, οι ιιοε!υτΠε ρτιιιόιοιιιιοιιιΒιιε κι" ιιι οιιιιιε

ιιοΓιιε. νειετιιιιι ιιιιιρρε νιοιοτιιιτι τεοοτιιιιιιο

"Με ρτ:ει·ειιιι, ιιι αιτιιιιιοιιι Ριιτιοιιι τοΙ:ιιιιιιι

τω, οι ροτουιιτ Μια ΡιιιιιοτιιΙιε τι άι!ιΒοιιε οιιτιι

Μπι Ρειιτιε. Ιιιιοτ Μπι Ιιιοιιιοειιιιι οι ωειωιιιω

οτιιιιοιι εκοτιιιιτ. ΜιιΙιετ οιιιιιεόιιιιι ιιοιιιΙιε οιιιιι 10

οΙστιτο ιιιιιιΜτιιεεο ριιΝιοε ιιτειιιιιιτ. ()ιιιιιιι

οιιιιι ιιιοτο Βιιτικιι·ιοο ριιτειιιοε άοόεοοτιιιι τοπ

ιιιΒιε ι1εοειριιιιτο τιιιιιττετοιι€, ΐιιΒιι Με Ρετ το

Ιοτοε ιιιιτιιιι, τΙοιιοο νοοο οι. οιιτειι ιιετιιιο :κι ορ

τιιι.ιιιιι ροι·ι·ειιετιιι εριεοοριιιιι. νοΙειιε ιιιιτειιι 15

άι: ιΠοτιιιιι ιιιιιιιιιιιιε ιιιιιΙιετειιι Ιιβεττιτο, οΙιιιιειι.

οιιιιι ιιι ιιιοιιιιεΙοτιο ειιιιοτιιιιοιιιιιΙιιιιιι, (μισά επι:

νοοιιΒιιΙο οινοιιοτιιιιοιιε ειιιιοΕι θεοτειι οοιιεεετιι

ιιιιιι, Πτιιιιεειιιιιε ιιιωιιιΒιιε νιιι!ιιιιιτ. ()Ιεινιιιι νετο

ιιιοοΙοειιι: οιιετοι!ι Πιιο!ιιετ οοιιιιιιειιιιιιι, στοάοιι8, 20

ιιι€ ΐειιιιιιιι ιιιιετ Γειιιιιιιιε εοιιιοιιι ιιοΙοτιε οι ειι!ι

ιιΙι.ιιτιε ιιοΐοτιειοιιε τω» εεοιιτιιιι€ειιι ΙιιιΒετοι.

ί]τιιιιοιι φαμε ιιι ει: τοιοττο ΜΜΜ, τα ει: εεε

Ιετιε ιιιιοτοτε ιιιιι€ιιιιιιι ιιΙιηιιιό Παει: Μετα

ω Ρετ ρωιιιιοιιιιιιι ΐτιιοιιιε ω Μ” Με: εοτ- ει;

"πιει, ω ειιιι!ιο ειιιιιιΙ ιιιεει ιιιοτοτειιιιιτ. ()ιι:ι νο

ωτιωω τιιιιιι ωιτιω οοτοιιιιιιι οκροεοοιιε στι,

Ρι·σει!ι. Ι, μια” δ τω' πιοιιιιι-- Η τμιι» ιιι.ιε- Η 'Πιπ- Βιιιιιι- πω» ιιιεπισι- Η Μπι· πισι

”, ιιοειστο πιειιιιι-οιιριιι5 ιικιΙοτιιιιι οοιιεοτειιιυ οοτροτιε τι ιιιιιιοτιιιιι οοιιεοτοἱο-°.Η εοΙιιιοι εοΙΠο

Ή «τω. ΜΜΜ - ?ΕΤ οιιιιιιιιι πίειιιτι - ΡτεειΙπ. Π, ιι·ιεττ: Ι νε!ιιι τιιιἰο ντΙιιιιςιιο - ΒιιιιιιετειιΕυ

ΒιιιιιΙετι: οι. - δ ντ:!!ειιι» Ματια -- θ ρει!τιεο ρειει.οι·ιε - οι» Ματια - ιδ ριετνοιιετοιο ρετι·ειιἰτο! -

τιιιιιιιιι ιιιιιΙἱοι·οτιι» ιιιιιοιτι ιΠιιιιι ιιιιιΙἱετειιι Φ: ιιιιιιιιιιιιε ιΠοι·ιιιιι - Η ειιιιοΙἱιιιοιιἰιιΙἱιιιιιι ιτιοιιι:Ηιιιιι

τω» ΜΜΜ-Ι!) ιιιιιιιιιΒιιευ Μωιιι_ειωω. ΟΙεινειιι-Ή ιι!» ιιιιοά-ιιιιετι ἐστὶ. ιιΙἱιιε-ει» πίτιπα

“Β μι” ρτο-ΓτιιοΒιιευ Ιτιιι:ΗΒιι5-2θ @που φωτ-ει ιιιιιιιι φιιι-ι·οτοιιιιιιιι οοτοιιιι--ττιιιο ἐστὶ. οι.

1) Ροι·όινιιιι.] 2γιτοΙΕ ρι·2ε:ι Βτιιιιοιιιι Ρἰιιαιιγ. Β) ΟΙιι·χετιιιιι, ηη ΒοΙοε!ιιττιι. Ι, @μια

οιοιιιιιοΒο, τι Βι·ιιτ Βο!ωΙιινιιι Π; τοινιι.ι·ηε2 @ευ τω ΒιιτΠει, ιιιιιιοηοἱοΙ έ. ινομι(-οιω, απ”,

το2 Αιιωιωηιιι ι ΑιιτηιΙιἱειιη ο ιιιιιι τω” Ηει.ι·τντιΙιο.: 2γννοι έ. διοϊιι.ιιο. ΚτόΙιι.



ιι ιι κιν ο ι έ. ΝΒποιοιι-:0ιιΑ.

ιιιιιπιριοι·ει ιιιιςιιε ςιιο‹ι νοιιιιι πιει οιιιιι ρω

άειιιετ άοιιιιιιιε ινιιιωο ρι·οιιιιιοι·ει. ιιιιιιι:ι πιο

ιιιιε ιιιιοι·ειι ειιιεοοιιειε πιιιΙιει·ι Γουι·ιιτιι ιι000ιι°ι

ιιιιε Ρειιιιιιιε, :ιι·ιιιιιιο ιιιιιιιο οριεοοριιιο ιοι·ιιιιι

ειι·τιιρετιιιιι. Οιιωτιιιιι πιιιιιε οι οοιιιιιιιιιιοιιιιιε

άιοιιε οριεοοριιιιι, ιιιιι οοιιιτει όινιιιυπι ίσε οι

ιοΒιιΙι:ι Μπι :ιιιιιιιοι·ιιιιι ὸεΓειιὸοι·ο νεΙιοι. ΩιιοιΙ

Με ιιινιτια: οοιιιοιιιριιιιιοιιιε οοιο νιιοιιιιε ω» :ιιι

ι·ε ρει·οοριι, οιιιιι νοιιιι ειινιεειε ιιοοιιε Μπι ιτε

ιο ω, όιοιο ι°οιιειι ιι·εΒιι ειιετιιιει, ει ιιι ιμιο οι:ιιι

ειιε επι ειιιι·ιι ιιι: ιεπιρΙο. Πειιιιιε ςιιι εεοιιπι

επιιιι ιι·ιιιι·ιιιιιε ριιι:ιε οεσιιιει ιιιι:ιιιε: Βεπε υα

Ισιε, ιιιτιιιιό, ει μπι πιο ιιιιζιοι·ο [πιο ρΙα ω”

διιιί8ιο! Μάο ιοιιιε ιιι·ιιοι·ο ιιιιιι·ιχι·ιι ιιιι€τιιιιε,

45 ιιοτι ιιιι·ιιιοι·ε όοειιΙοι·ιο οι οιιι·ειι ηιιιιιιι ηιιι ιιι

Βιι ιιοειειιι, εροιιιε νωιι ιιι ιιο8ιειιι; :ιο Μειώ

ιιιιι ειμαι ιιιιι·εριόο Βι·οεειι ιιιοοι!ειιε: δι πιο

κρανίω, ιιιφιιιι, ρπι:ειιι Μπι. Πιιιιε ειιιιειιι εκ

Με., οιιἱ οιιιιι ιιοτιἰε εεωρει· Ι:ιενει·νοΙιιιιιιιε ε

20ι·:ιι, οιιιιιιιιιιι στο Μια ι·εεροιιόιι: Παω: .φαει

ωωιωι ιε ιεπει ει ιιοιιιιι8 9ιοΝιι ω. Ειναι ρι·ιι

απο Μια: Μωεια.ι, ιμιιι: ποσιι·ιιιιι υπιι ρω ρα:

αιιιιιπ. Μπι έιιιρισιιιιιιι· Μι υοιιυιιιιε, σα! αμε"

αιιιμιά, φαιά μ” ι!οιει; φάει Με Με” ιιιειτιι·ία:

25 πούισ ΜΜΜ ι·εάειαιιυ·, Ιιαὐειιιι‹ε β·αιι·εε πω, ιιι

ιμιοπιαπ πωπω @Με ει ρπειιιίε Με πιαιωιι ιιι

ι·Ιεοαπιαι·. Ποιο ιιιιιιι ιιιτειιε 8οι:ινιιε οοιιιι·ιι ι:

ριεοοριιιιι όιιιιιι·εινιι, εοοε οοιι·ιιριιιε ιιιιι·ο Ριο

ω» πω; (Ιω ειιοοι·ρειιε οσε οιιιιιι οι ιιΒιιιιιιο

30 νοοιιι, 80ι]ιιι: ιιιηθω ιιιιοειιι ρι·ωΙιειιε, ιιοπιιιιιι,

ιιι ι·ιιιιι οιιιιιεει επι, ιιοιιιιιεςιιε οιιειοιιυιιι ιιι:ι

ιιἰιοειιιι. ()ιιειοει πιο ισιιιιιε ιιιι Με, ιιιιιιο αιι

ω, ιιιιιιο :ιτιιιοιε ιιιιιιω, ιιι ιΠ:ιιτι ιιι ιιι:ιιιιιιι

απατη ι·οιιιιοι·ει, οι” ρτοιιιιιιιι·; :κι ιιιιιιιιιιιιι πιω·

ιιε ιιιιιοτο ροι·ιοι·ι·ιιιιε, που εἰο ω» οι·ιπιιι:ιπι

οι·ιιοιιιιε ιιοειιιιιιε ρι·οιιιιιιι ιεπιιιι:ιτιι. Βιιριιιιι·

Μια Μι, πω” ρι·εειειε ειιιιιι·ιιιιιε, οι ω»

πι:ιιιιι οοιιιιιΒιε οαιριι:ιιεπι ιιιεε:ι εει ειιιιιι·ε εειι

ιειιοι:ιιιι. Οσοι! οιιιιι Με, πιω ω» ω”, ιιι

οοι·ε ιιοιΙοι, ειιιι δωσει] Με. νετιιιιιω ιτιιιιο:ιι:ι,

Ρωιιιιε ιιιιιΙο ιιει οοτροι·ιε οιιρἰιο εκεοινιι.

20. Με ειιςιιο ιιοι·ιιιιι ιιιιιιοι·ιιιιιε ροριιιιιτιε

ιιεςιιιιιω ειιιιιιιε οιιιιι εει·πιο ιιοοειιιιε ειιιιιοορι

οοιιιι·:ιιι·οι, Πει Ιιοιιιιε ρειειοι·, ιιιιιιι ιιι ιιιοι·ιιιιιο

8τεΒε εἰΒιιιι ειιιιιιιε ιιιιιι:ι ἰιιεεεει ρι·οερειιιι. Ηιιιο

ρω ερεοι.·ιιιόιε εοφιοιιιιιιιιε πιιιιιε οοιιΙοει σιω

ιιει·ε: νοιοιιε, @Με Ποια» ιιιωτιιιι τονιειι, οι

των: ιιιοιιιιειετιι ιιιιιι:ιι· ρ:ιειοι·ιιιιιι ιι·οιιιι. Ποπ

Βειιιιιετιι Πιο τετιειιιιιε ιτιοιιιιειἱοω ριοιιιε ειιοι·ει

οοιιοΒιιι, πιο ειιιιοιιιιιιιε ειιιω πιστα ρ:ιτιιοι· ει

ιιιιιιιιιιε ροτιι·ιιιιιιιτ.

οι:

Πι|εκετιιιιι οιιιιι οιιιιιεε, ς

εειΙ με: οιιιιιιιιιιε ιιι” ειιιιει, ιιιιι οι μπει 80 Μι

ι'θ

ιοιιε οοιιοτιιιιιιιι ιι·ιιιι·ιιιιι ρι·ιιιι“εοει·:ιι ἰΠιιιιι. ') ο.

Με ειιιιοιιι οιιιιιι νιιιι:ιιο οι οιιιι·επιιι:ιιο οοιιιοτι

ιιιε, ιιιιιιιιιο ιιιιι€ιιιιε Μι, ιιιιιιο εε οιιιιοιἱε ιιι

τωοωω ρι·σ:ιιιιιι; ειιιιιιιιιι εριι·ιιιιιιιιιιε άινιιιι8

ιιινοε, ιιιιιιο ιιι οι:ιιιιιι ιιοπιιιιιιιιι ριιι·νιιε [ΜΩΡΗ

ει ιιοερεοιιιε θ88θ ι:ιιρινετιιι. Πιοιιιιι ιιιιιειιι

:ιιιιιιι οι ι”ι·ιιιι·εει οιιιε (Η ω, ιμιιιι ιιι οπιιιι νιι·ιιιιε

ιιι] ιιιιΒιιοιιι ρει·Γεοιιιει ω, οι ειιιι·:ι ιιιιιι·ι)·ι·ιιιιιι

Πικάπ. Ι, Μετα ι φαι. οι-2 ιιοπιιιιιε ννιιιιωι ρι·εροειιιιε ινιΠειοιιιι--ιιισιιυει ιιιιιιιιι-4 ομ

εαηιιιιο ιοι·ιιιιι ιι·ι·ιιιτιρει·ιιιιιο ερἰεοοριιιεε Γοι·ο5 ει·υπιριιιιι- δ οοιιιιιιιιιιοιιιιι8ι ιιιειιιιιιἱιιιιιι - 8 οσιοι

οοιιι--θ εεειοιο πιοιπο-ι2 Βειιοι πίεπια-ωΙοιει ιΙο‹Ι. ιιιιιι-13 Μι πιωπα-ιδ ιιιι·ιιιοι·ω ιιι-σεω

ιιι ι.ιοιιΒι «ω. ΜΜΜ-ει ω» πωπω-Ή ε8ἱιιιι·» οποιοι-Ή- ιμιἰιιι ιιι-Ή 8080 ετσι-δι) άο

ιιιιιιιιι «Ισά. ιιιιι - Ρι·ωι.ιι. Π, Μετα θ υι·ιιοιιιἱε» ωιωιιιω-ιε ιιιεἰοτιιιιιευ ιιιιιιοι·ιιιιι-ιδ πονο»

ιιονι-20 ροι·ιιοι·» πιεπια-Μ οοιιιειιιιιευ οοιιιειιιριιιε-% οιι πωπω-Ή ειιιιιιιι ιιιιιιιιε--ειιι=ιι πω”.

') ΜοΖο ιν ι·οιιιι θθύ ιιἰειιγ Πιο ιη·ειιιιιγ ω, _ιο.ιιο μπι, εΙο Ί'ι·ειογι.

θ.



ιιο δΝΑΑ ΚΑΝΑΡΑΠΖΑ

Ι. Βου.

Η..

Μ

πιο ειιποιιιε επι!. διο ιιο πιο ιπ πιω εοιπροι·

πονιιε οι. ιιο ιρεο ι·οιιιιείιοι· εποοι·οεοεπε, ω πι

νιπιπ οοπι.οιπριιιι.ιοπιε ιιιειιΒ·ιιι πιω; οιιειιεειιπ:ι

1ι.ιι·ιιιι· οι·οιεινει·ιιι. νοιοπε οιιτοπι ι)οπιιπιιε οειοπ

πω 8οι·νο ευο, οιιιιιε ιποι·ιιι νινοι·οι ιπ οοιιπροοιιι

ιιιιο, τποπει.ι·ιιι οι πω· νιειιιιι ιιιιο8 οι·‹ιιποε ιπ

οα·ιο, ιιπιππ ριιι·ριιι·οο, ιιιιοι·ιιιπ ιιιι·οο ιππιοιιι,

@πιω ειιιι άινοι·ειι ερεοιο ειπΕπιπι·ο ιιιοι·ιιιιτπ

οι. ρι·ορι·ιιι πιοι·οοε; ειιπιιοιιιιε ιιιιποπ οεο:ι οι. ρο

τιιιι εκει Ειπε ροτροιπ:ι (ιι·οιιιοι·ιε. Β Μαιο εει

νοκ :κι οιππ ιιιοοπε: Μια· ιιιι·οεπιιε εε£ πω Ζο

οιιο, οοιιυίυαοιο σκοπια οι αριισειιππω |ιοιιοι·. Ου

ιιιε τοι νιειοπειπ :ιιιιιιιιι ειιο οιιιπ οκροιιοι·οι,

ποπ ιιοο ιιο εε, Μι »πω ειιιιοιιεειιιιιιε Ριιιιιιιε

ι·ονοι:ιιιοπιε πω: πιχειοτιει ιιο ιιιιο ιιοπιιπο πιιι·

τοι: Μ, ιππιιιιι, ιιιιιιιεπιοιιι |ιοπιέπειιι, σαι Βο

ιπιιιιιε πω· υι.πιιιι Μια οιιιειιιἰἱ£ ε! λαο ιρειι άσκο

!ιιι·ιιπι οι: ρτοιιιἱΙ£ι£.

θ!. Πω ιρεο ιοιπροι·ο ω ιιΒιι Ποιππιπ τα

Ρι·ιιποοι·ιιιπ, (Πιο πω”, ριιιοιιι·ι οιιιιειιιι·ιει οπι

οιιοι·ι·ιιπιι ρι·οΙοε. Ποουι·ειε οιιιρρο ριιοι·ιιιιιιιε

ειππιει, οιιπι ιιιιπ νοιιιι Ρτιτπιι ιιιππέιπο πιω

Ποι·οι·οτ, ι.οτπΡιιε ει.ι·ιι·ιιιε πιειιοι· ιιππιε ιιπιιοι·ειτο

ι·ιειιπ ειιιι ε:φοεοει·πιπι ιιι€πιιιιιοπι. Ποπιει ειπ

ιεπι σπιτι οιιΡιπ πιιιπ‹ιι οι ιιι·ιιιιιπι ιιοπιιπει επ

οι νοοοι.ιπ, εοι:ι ι·οΒοε ιιπροι·:.ιι·ο Μπιτ; οιιπιππο

ιιι·ιποιριε ειιποιοι·ιιπι οοι·ριιε ειιο ειπιι ι·οιονο:ιι,

ιποτιιο Ρι·ιποιιιοιπ ιοι·πιι·ιιπι ιρειι οοιιετιιιιοι·ο ιιο

ω.

Με οοι·περιιιε, οοτρι.ιε Εστω ππιιπιιπι οοιιο, ιι

Βιιιιε ιρειε ιιιοιιιιε ΡοπιιΓοκ ιιοοι·ι·ιπιιι ιθ

 

ιι·ιιοπο ιπ οπο ιιιπιιειι οκοι·πιιι. Πεκ ιιιιι.οιπ (Μο

Αιριιιπι πινοε πιιιιιο πιιιιιε ιι·ιιπειιποειπε, Μπι

εειοι·ειπι ιιι·ιιοιπ Βιινεππιιιπ ι·εε:ιιιιι οιι:4ιτει Μειο

ιιιε 6:58. ιιιι ιπ οιιιε οοοιιι·ειιιπ νοπιιιιιι οριειοιω

οιππ πιιποιιε, οικω πιιι.ιιιιιι Ριοτπ:ιπι μ·οοοι·οε

οι εοπιιιοι·ιπει οι·ιιο. Ρτιπιο ιιιιιιε ειιινοπιιιιιι, νο

ιιιι τσιπ ιοπιροι·ο ριιιοι·πιιι ιτιοι·ιιε ποπ νιειιιπ,

πιω νιει:οι·ιιιιιε ιιοειιιοι·ιιι·ο ιιο ιιοιιιιιι ίιάειιιιιιο

ροιΙιοιπιπιιιι· οιιεροοιειι·ο; ιιειπ‹ιο ιπ πωπω τισ

πιπι ειροειοΙιοι Μπι ειιιι ςπειιπ ιιιιε ποπ πιιπι

πιειπι ιπνοοπιπι οεεο ριιτιοπι ιποοπιπιοιιοι·ιιπι

:ιππιιποιππι, οι οιιιιπι Ρι·ο ιιο ρπποι·οπΙ, ι·οΒιιιοπι

οιιφιιι·ιιπι εοπιοποιειιπ. Επι. ιιοπι πι οιιροΙΙ:ι

ι·οοιε οπιιιιιιπ πωπω ποπιιιιο Βτιιπο, εεοιιιει

ι·ιιιιιε ιιι€ει·ιε ο€ι·οΒιο οι·ιιιιιιιιε οι πιω τοπιο

ειιπΒιιιπο μπω ιοι·επε; ') ιπιιέςπω Μεσοι ιπ

ιιοιιε, Μπι, φαι ιπιιιιιε ιιοιιιππ, πιιιιιιππ ια·

πω ιιινοπτιι€ιε. Ηιιπο, (μπει ι·οΒι Ρι.ιωιι, ιι πιει

ιοι·ιιιιιε οιεοιιιιπ Βιιιο;οπιιππε :ιτοιιιρι·ιοεπι ΨΗ

ιιΒιεπει οι ειιιιε οοιιοΒιι ιιιιιιοιιιιιιιιιε εριεοοριιε

ιιτιιιιικοι·ιιπι Ποτπιιπι; Ρι·οιπ‹ιο ει Βοιπειιιιε ιιο

ποτιιιοε ειοοεριιιιιπ ω πω: οπιιπιιιι οριεοορι ει

ροειοιιοο ιιοποτο ρι·οπιιιι8ο.ι·ππι. -. 8προι·ι·ε

πιοπε οιιιιιπ τοκ ιιοπιιιπο πισω ο8ι·οπιο οποιοι

τω; ιιοιπιιο οι πιιι€πο @Μάιο οπιπιππι ιπιροτει

ιοι·ιιπι ειιιιΒιι ειιιιοοιπ. Μιεπιπι.πι· οιιπι Ρι·ιπιιιι.ι

Με ιπιποι·οε οινιτιι€ιε; οιιπι ιιί'Πιοιο Ρ:ιιιροι·ο ο

κπιπιιιι ιιΒιιιιπι.ι νιιιιιιιι·ιιιπ, :μια πονιιε ιιπρειι·ιι

Μ· οι ιιιι·ει ροριιιιε, οι ιιπ:ι πονιιε ρ:ιριι.

22. Ηιε ωιπροι·ιιιπ8 οιιι·ιετι:ιπιεειπιιιιι πιο οπε

Ρι·πεάι. Ι, Μετα ι εοιπροι·ι πιεπια- δ οιιει.ιε5ιπιπο οιιει.ιεειιπιιιε- Β οιι ειιιι - 'Ι ριιι·ριιι·οοι ρυτ

ριιι·ειιιιι - θ ιιιπιιοιιιιευ ειιπιιοιιιιε .πι - Μ ιιοοι πω!. πιο! - ισ ιιιιιιιειποειιι ιιιιιιιεοεπιοειι - Η

ιρεου πω. ιπ-- 22 Μπι. πιεππι-- 24 εκροεοει·επιι οκροεοοιιιιι - 25 σπιτι» :παπα - 50 οιιυιου ιπ

οοιιιπι-Ρι·ιοάι. Π, Μετα 2 πινω» πω. οιιπι-8 πιειιιιωι πιιωιω-ιο πω. Ματια-Π πω.

ει-ιπιιιιιιιι πιιιιιε-°.Η ειροειοιιοοι ιιροειιοιι- ΣΒ τιιιιΒιιυ ειιιιπΒιι.

') δ)·π κιοοιιι θττοπιι, εγω. Κοιιι·επιιι. ιι.ιιιαεωι17 ούτω θττοπιι. Ι. Μιειιιοο το πιο ατοπ

πιιο.πιιιη Ριοτι· Βιιιιιιιιιιι (κοιιι. 27) οιιιιιόει το πο” ‹Ιο έ. Βιιιποιιιι ιιι·ογιιιιιιιιιρει ι πιοο2εππ.ιιιιι.

Η)

Πέ

Ξθ

θ'ό

?τΟ



2ικινο·τ ε. Γ”ΨΟ!(ΣΙΕΟΠΑ.

ειιτ, επι σιτε; εετνοε Πεἱ ιπεκιιιιιιιπ ετιιιιιιιπι'

εεπιρετ ετ πιΠεεπε ειπε τω, οτεΙιτο εΠοπιιιτιιτ

ειιπετιιπι ΑπιιΠιεττιιπι, ετ τιιωετιιιτ ειππ επι τεπιι

Ιπιτεπι, ειιιιτιεπε Ιιτιειιτετ, πιπεειιππιιε επι πι

ε εετετ. Ατετιιεριεεοπιιε τοτε ΨιΙτιπιειιε νετετειπ

πιωτιτποπτειπ εεπεπε, ποιπιιιιτπ ειροετο!ιοιιπι

πι: ειιπετι τωιπἱτιἰε τεπιτιι ιπτετρεΙΙιιτ; εοππειπι

πετ τοτε ειιιπ νοτιε, ετ ιιτ τεροττιιτοτ ιΠιιπι, πιο

σε οπιπωιιε ἱπετετ. Ιπ :ιιΡοετοΙιεει πιωπιιε εἰ

το πειτε ειιποιιιιιπ τεετιπωππι τενοΙνεπε, εοτειπι

οιιιππιιιε εε ιιιετε ρετετε οΙ:ιπι:ιτ; Ρεοι:ετιιιιι εε

εε, ειππιιΠε εεεε!εειιε ιπιιτιττιτιε, εο!ιιιπ ΡΗ83Π1

ειω ρειετοτε νιιτιπιτι; ιιιετε ΡοεεεπτἰΒιιε Μπινε

τ:ιπι :ιιιτειπ, ιππιιιε εεετεεπε πιιιτιτιιιπ ειιιιπι

τε ρτωτιετε, Ιωετ:ι τπεπτε ροετιιΙτιπε ετιιτ. Βιιτειιπι

εκ ττιπετε πιιο νετεπε εετ ω μιττιπιπ, εοπτιπιιιε

Ιιττει·ιε Με πΙεπι τεττετιιτε ποπ εεεε:ιτ; πει: πι

πιἰειτ ρι·ιιιε, ποπεο ροΙΙἰειτιιε εετ ποπιπιιε :ιρα

ετοΙιειιε, Βιετιιι·ιιτπ εε εεεε πειτε νε!ετ. Ττἱετιιτιιε

ει) εετ :ιιιιτειπ τωιπο πω, πιπει τε!ιππιιετε εοπιτιιτ

ιποπτιετεττπιπ. Ρτιεεοἱετειτ επιπι, πιιἱει Ροπιι!ιιπι,

επι Ριιετοτιι!ειιι οιιτιιπι πετιιιιτ, τι πει ειπι Με

πειιω Πεετετε πιπεεετ. δω ττιετεπι ειπε επι

πιιιπι Με ι·ειΙιΙε εοπιτιιτ, πιιπι εἰ ιπ ιωιππιιεειε

εε πει επιτπ:ωιιε πιπποε Γι·ιιετιιε επετε πεπιιιεεετ,

εκττεπειε ετ ποπ ΒιιΡτιιετιε ρι·ωπιειιτοτ πιιεειιε

τιιετιιτ. Ειπε ιιιιιττιε Ιιωτιτπιε τ”τιιττιιπι πιιτεε πιο

πεετει·ιιιιπ Ιιππιιεπε, ειιπι ειιπιπωε πιεστεεωπιε

πιο ΝοτΙιετἱο εριεεορο 1) ιι!ττ:ι Απιεε ρτοίιοΞ

ει:ιτιιτ.

625. ()ιπππιιε νετιιτ όιωτιιπι Ρτοιω πιεπεἰιιιπ

πω· επετεπτ, ι·επετιιπτ Ιτίτιι€ιιποπιιπ, "τι τεετεε- πω”.

ειιε Με ΙττιΙιειε Με ἰιπρετιιτοτ εοπιτποτιιτιιε εετ.

()ιιπι πιω ντι· Πει ιπ:ιπειτ τωπιιπι τεπιπιιε, πιιπι

Μπι: τπιπΕΙιετιεειιπιιε επιι ετειτ, ετ ποετε ρετἰτετ

ει: πω τεΙιιτ πιιΙοιεειπιιιε ειωιειιΙετιιιε ἰιιιΡετἱε!ἱ

εππιετεε επτιπιειτ. Ηοε ιιιιτεπι ποπ ειο, νετιιτ

εεεειιτι :ιΙἰπιιο ιιπιοτε ειπιτπε, εεε! πιπ:ι πιτειιιτ

πωπω, ετ ιΙιι!οιΒιιε ιΙἰετΞε :κι ιιιποτειπ ι:οεΙεετιε

ριιττιω εεεειιπετε τοΙιιιτ. Μπι πω εινε ποετε,

ειιπι τιιττιιι Ιοοιιιιι ωιιι, ειιπετιε εΠοππἱἰε επ

ετεπιτιιτ ιΠιππ, ιΙοοεπε, πε ιπ:ιππιιιπ Ριιττιτετ,

εε ιιιιρετιιτοτειπ εεεε; εοπττιιτετ, εε τιοιπιπετιι

ιποτιτιιτιιτπ, εἱπετειπ ει: ριιΙοτιεττιτπο, ριιττεπι

πεπι ει. νετπιιιιπι εεεεπι εεεε τιιτιιτιιπι; νωιιίε

εε ειιτιπιετε ιπιιτιτιιπι, ριιιιρετωπε ετ ΡιπιἰΙΙἱε

ιποπεττιιτε εε ριιττειπ; τιπιετε Πειππ ιιτ ιιιετιιπι

:ιο όιεττωτιιτπ ιιιτΠεειπ, επωτε ιιτ Ριιιπι νεπιστ

!ιιτπἱτοι·επι :ιο ιιιιεετιεοτιπιε τοπτεπι; εοΙΙἰεἰτε

ρεπειιιτε, πιιιιπι :ιπΒιιετιι ντε πιι:ε πιω επ ι·ιτειπι,

ετ πιπιπι ΡετΡιιιιεἱ, πιιι ιπττιιπτ Ρετ ειππ; Βεπε

ιι€επτπιιιε εεεετ Ρετ τιιιπιἰΙἰτετεπι εοειι1ε, οοπττιι

ιΙε!ιππιωπτιιιιπ Με Ρετ ιετιππ ἰιιετἰτἰεε ετεετιιε.

Απ τιυπε πιοπιιιπ ρ!ιιτε ειωπεετεπε, πιοπετ ετι

τιιπι ΠΙἰιππ, Ρττεεεπτιε νιτιε Ιωπιι ιιεεΡιεετε, ει:

τετπιτειτιε εΙεετἰοπεπι πεειάετιιτε, πιεπειιτε πιπε

Ρτιειὶι. Ι, ωτοτει Τ εοπ$επιἰπετο εοπποπιἱπετ - 8 τεροττιιτετι τερτοπετετ - Π) τεετἱπιοπἰιιι τεετἰ

ιποπίο - Η ειιτεπιι ποπ. ρτετιιιιτ - Η Βιιτειιιπι Βιιτειιε - Η Με» Ιιοιπο - % πεπι0 πακετο»

Πεετετε πειπἰπἱ- Έ! Με: τιοπω - Ρτεεπι. Π, τιποτε; Δ!. Μεπιιποπιτπ. Μοπιιπτἰιιπι- θ πιω» νεω

8 ὸιιΙεἰεεἰτπι.ιε οιωἰειιΙπτἱιιευ επιπ:ιεειπιιιε οιωἱτετἱιιε - ἱπιρετἰιιΙἱ» πω!. ειιττι νεΙ -- ιο ειεειιτι εΠπιωυ

εΙἱπιω εεειιΙιιτἰ - 16 εκ ριιΙετιεττἰπιο, ριιττεπἰπεπιι ετ ριιτι·Επιιιιι - Η) πιοπεττιιτε ει» εε εκΙιἱΒετε -

ΕΣ ὸιωἱτι τω. Ιιοπιἰπεπι - Ή- επεπτἰΒιιε εεεετι επεπτἱιιτπ ειιεε -- Ή πετετπιτιιτίε εΙεετἰοπετπι εΙει:

τωπίε ετετπιτετ.εττι - ιπιιπειιτιιι πιεπειιτειιι.

η ΙἱοίιεΙτἰπι.

ΜπιιιΜΜα ΡοΙ. τω. Τοτε. Ι.
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τετε, ἱτι τεΒιιε τετττροτει!ίΒιιε ετ $τειττεττοτττε Π

ὸυεἰεττι που ΜΒετε. ΟιτττεΠε, ερτ τη τεέττι άο

τττο ετττττ1, εετνἰτιττεττι εετντεττε, νεΙυτ εετνιτε

οττττττιτττι, εἰο εοτιτττι νἰ!ἰεεἰττω φττεςιτε ττττιτιἰΒιιε

ΜΜΜ, ετ Μπιτ τιιττπἱΙἰΕετε εοτυττι εετνἰεἰτι Γεεἰτ.

ΝοετἰΒιιε ιτυοςιιε ειιττι επιτρεετεττπ εοιπτιιτττι, αὐ

ετεπτεττω εοτιτττι οοτττροττετε απο Μι; :τε ΜΜ

τοτε ιιεςιτε στ! ρτἰτιεἰρεττι τε8τω τ!οττιυε οττττττιτττι

ετιὶἰεεε εφε :ιΒΙυἰΙ, ε! ριιτετττοε εοτὸἰΒιτε εοε

ειτε !οεο τεετἰτιιἰτ. Μ! Μπα τττοάιτττι Ρὶυτἰττιιι

εετνἰοἰετ εΒήτ ἰτι ειιτττετε; ευετιτο ττυαηιτε ΗΜ

εττττει ετετιΙ, αφτο ΙἰΒετπὶυε επ ρτο ΙιιτττιἰΙἰΜε

ττιἰτιὶεττετ. δού εετντπιττττε τιιτοτοτ ὸἰιτ ἰτιεοΒτιἰτιτε

ΜΜΕ, @Με φΠότιττι ννοΙρΜτἰιτε, ἰττιρετἰτιΙἰε

τττττττετετ οι Μή ὰἱΙεετιιε ειτΒἰειτΙτιτἰττε, ετιτποτιιττι

ρτοτΠτΠτ ΐυτεπι.

24 ντόττ ηιιοςιτε ΠΠ εοττιτήιτττι ττοοΙε Με,

ττιτοτΙ Ιτιττιιετττοάτ ετα!. ΜΜΜ εε Γττιττἱε ειιί

οιτττετττ τιόττε, ετ. φώτα οιτττε εωτε ιΙοττιιιττι,

ειιἱιτε ε1τιτοτυι·τι :ιερεεω εαπ ὸεΙεεωΒἱ!ἱε, ρετ

τ·τετεε ετ ωστε τιἰνεἰ οετπὶοτἰε; Ετιτιιε Με κατ,

εποε εἱΒἱ, :Μετ ΐτειίτἱ ειτε άεριττ.ειΙ.ιτε ει·:ιΙ: Μετ

ιτιτε εοἰΙἰεετ, ετ ιτεουτΙ, τηυΙωττι τιοτιοτἰε Βετετιε;

εεά ΙεετιιΙιτε ειιιτε οτηττεττι €Ιοττττττι :Ματσε Ιοτιττε

ρττεεεΙΙεττε, Εστω ρυτρυτεο ερτετττΙοτε ετ εεττ

εἰε οτττετττεττττε ττττττετιιε, ει] ΜΙΝΙ: νετο :αυτώ

Μεττπἰτιἱε ΕτΜιεο ριι!εΙιεττἱττιε τεἀἰττιἰτιιε. Βυτ

ειτττι νετο τη οορττε ω” ειιιτετε ΙΜεττε εετἱρτιιπτ:

Μιτπτω Με αατ·Ισπτωτι βία ερωτα Μέ.

Ωιτἰιτε νἰεἱοτιἰε οτάττιετη ευτιτ τιἱἰττιτἰΒιτε καταπο

ιΙο εκροττετε!.: νΜε, ἰτκτιιἰυτπ ΠΠ, ?Με αιτέ.ττο

άοττιίπο εεεωτιτίαπΙε οπτιτωτ ετ·ίε [Μπττιτ. Βιτρώ βία,

μα: :τα Με τε9·έα άοπα, Με επ τΙοτπίπα αεΙἰ, στι

οταΜοϋπτι υίτρο Ματτιτ. Ποτ :ιυότετιε Με, Μαιο

εετΙω1ἰεεἰτιτο ετιἱτττο; ετ Ετι€τεεευε ευΒτευ!υττι

εοττΠε, εἔἱτ 8ττιττετε ετιττοτο ε:ιτιστοτυπι ειττΒεΙο

τοτε τ|οττιτττο ετ οττιττἰροτετττί (Πιτἰετο. Πωσ τιτα

ττετη Βττιτἰετιτττι, ειπε τεἔἰε εοΠο ρτοκττητι εε‹ἱετ,

ρι·οτιτι εετνἰεε ετ Βεντετε τττετπτε τιιτττΙο :ιεΙοτετ:

δΖυτττι ΗΜ, ἰττςιτἱετιε, υίητο, ττιατίε πω, φοιτ

Με Μ ρω τ!ωπίπα Ιιωπτ!!ίπιτιππ τετ·υτιτπ καιω τε

ερίσετε @πιατα σε.

9δ. Με φαι τετττροε1Με :ΜΠΕ Τυτ·οτιτοττ1,

ττικετετιε ειτκἱ!ἰο ειιτιοΙιτττι τ»εττεττι Μεττἰττυττι.

Νεο ρτεετετἱἰτ ΡΙοτἰεειττη, (μή Βεε:ἰεεὶτττιτττι

οοτριτε εοτιΐεεεοτἰε ττοετ.ττ ') ε! μπττε Βετιε

τΗετἰ ειτε €τεττιτο οοΙΙοε:ιτε τττετιιττ; ιιΙ›ἱ ειἱτιτπ,

ττιιἰε ἱΠε εἱ$Όοττ1ἱτ1ο,°) ε:εεοτυτπ νἱειτε, ε!ειιτάο

τιιττι ετεεειτε, ευττΙοτιιττι τωιΠιιιε ετ οτεΙεεϋιτττι

ττιἱττιευΙοτιτττι ττιιτΜ τττΠτετ ρτοτεετεττττττ. Ηοτιττττ

τΙιτοττιτττ Κετἰεεἱττιοτυττι ρε1τιιτι1 εειστίε οοτιί-τι!1ιτ

ΜτοττΙΙ1ιτε ρειετυε, Ιεετο εττἱτπο τετςτεἀἰ1ιττ ω!

ἰτττΡετἰεΙε όοπιἱεἰ!ἰυτττ. ΙτιιΙε ττιιτό εἱΒἱ ΜΜΜ ἴσ

τετ, φαι νοΙετ1τε Όσο εεετε νεΙ!ετ, ειιΒ Ιιτεετττ

ρτοΐετετιε, εοερἰτ ευττι όἰΙεετο εεεε:ιτε ΓεττιἰΙἰτι

τεττι ετττετττυτττ εει·τι1οιιεπι ΜΙ;»ετε. Πττται Ιο

ειπἱοττε, Ρειεἰε 080ΠΙ8 τττντεετπ ΜΜΜ, ετ επι

ΡΠιιε ττυπηιτ:ιτττ εοεὶιιττὸοε ποπ ιιΒ5ηιτε ιΙο!οτε

Ρτ·ιετΙα. Ι, Μετα δ εετνἰτιπετιιι εετι·ἱτιττε - Η φωτο επεφτε κ·ἰΙἱεεἱττιτι εττιτπ» τμιετιιοςυε επι".

νἱΙἱεεἱττω - Π. εεττ ΜΜΜ - ΒιιττΠΙίΙΜει ττιτττιετιἱΜε - Η Μ. τω. Ρετ -- ω Ριττει|1τιτι Ριιτεινἰτ -

Η ττιεὸἰευ Πι ττιεὐἱο - Ή Μή· Με!. ε! - 24 ειιιτευ εἰτπιτΙ -- Ξξ5 εετἰεἱει εετἰεεἰε - °.!θ τοτε»

τιποτε -- 99 ευεί.οπωπτυ :ιυἱεττ!ἱτ:ιτττι - Ρτ·ιεττε. Π, τυίετ·.τι θ. *Πάει Ματια -- 5 Η00υ Ματια - 8

Μ.» πἰεπτε - ΩΙιτἱετοι τΙοά. ι!εο - Η Τιττοττττττω 'Ι'ιιτοττεττι -- Η τιοε!τἰι πτωτια - 22 ρπτυοι.

ΐτε!τιτττι -- 28 ΠΜτιτι ΙἰΒετε.

') Ζ τω. ετών Μάο.ό, Ζε τιιιτοτ @ετ ιειΙιοττπωεπι ΜΒΜ), έ. ΒεττεάγΙετε. 9) ΖωιιΙειεττ:

αρκά Ποπιίτιιιπι, το μα. @Κ ννἱεΙΙιἰε το.Ωιι8·Ε ιι Βοεο. :ΜΒ έ. ΒεττεάγΙιτ.

Η)

Η!



2Υκνοτ έ. Π!)ΝΟ!Ο!ΕΟΗ.λ.

εεροΜπι πΜρΙεκπε. Ή· εοφ εππωπε οΜε οπ

ι·πιπ Μπι οειτἰεεἰιπο Ιοεπ ΜιιΜΜ οοΜΜοπ

ιΜπε, εοοπτκΜΜ ρΙοοπιιΜ πτοπἰρτεοεπΙἰε ειπ ω

προετεπήοοΜ 8·οπτεΜ ροι·ποι·ο οωρπ. Βεριπι

5ἰρεο, Μισο οοπεΗΜ επο ποπ οροποποιπ, απ!

πε ΞποΒοάίοπε εεεοΙ, ΜεειιΜ π" πὸἱΜρΙοτο

ΜΜΜ. ΗΜ: επεΜ οΜε :ΜΜΜ Μο8ποΜ εροπι

ΜΜΜ, οππι εἰ ποπ Μ ΠΕΒ, Μ πΙΜπἱε Η ποι·οπ

πε οπἰΜπτιιΜ ωστε οοπεπ·ο8ει·ο ροπιπ. ΕΜπ£

10 οΜΜ ΜΜΜ Μπἱοποε ρω· οἰτοπἰΜΜ, ρε:: ερπιε

πο!. εΜἰ Μοτ€πτἱυΜ πω είε οοριἰεΜἰ ΒΜΜιΜ

αοπΐοι·οο ροίιιπ. (ὶοπε :ΜΜΜ Μα: εοοΙοι·επἱεεἰ

Μο, Μ! ΜΜΜ τοόπο οοΜριΠεπε οε0, Μ ΜΜΜ

ειπ ποΜἰπἰε @Με ποΐειε ροτο8ετππΕ. ΝεΜ ρο

55 ι·εΜ.οε εποε, ποοἱΙοε ω ρτεεο!πτοε νἰτοε, Μἰεοι·ο

νιι!πετο ρτοειοτπππ€; Π·επτοε ΐτοπ·πΜπιιο ΠΠοε,

Μπεοιι!πιπ οπο σπιτι ΜεοΜο ίοΜίπο, οΜποε

πιστα: εαονἱεεἰΜπ ππΜρποι·ππ$; επιππω) οπο

ηπα εοΜΜ @κι Μ: Γοττο πονοεωπίεε, οΜππι

20 εοι·πΜ Βοππ Μ οερ$ἰνἰωιοΜ τοὸοΒοτππ€. Ππιιε

ΜΜΜ ω; ειπε ΐτπὶτἱοπε,Ω) όι.ιΜ πω; ΜπΙπ άοππ

8ετιΜπιτ απΜ ΒοΜΙπνο ΡπΙεπἱοτπΜ όπου ΜΜΜ

Μ οκρούΜοπο ἱπτροπποτἰε εαπ. Βια νοτο Με

ρω ειΜοτο επποπ ΐτεπτἱε Μπεπἰε ρτοιπἰεεἱε ο:

25 ειΜἰοἰε ορΜπε εππι εοΙεπιπ.

ω" 28. Ει·ρ>;ο ρω Με εοοΙοτίοιιε εσΙππΜ εΜἰ οπω

ειππ εεεο ρπ$εΜε Με εεποπεεἰιππε ποτοε, πο

Ιιπτ ΐτπε€ΜΓἰ εάνεππι1Μ επιππ; εετΙ ὸοοΙἰπενπ.

ω ρι·επίπτιιΜ όπωιπ, ςπΜ Με πΜἰοὶεεἰΜιιε ο

Μτ, ω εἰ εε: τοοἱρετο νεΙ!οπ$, ροκ οΜε Μἰεεοε

οιιρΙοτπτο ροπή!. οπο πισω, οοοπ!.Μ ΠΠ Μεεπε

ἱπὸἰΒππποπε ι·οΜΜππΩ εἰ Με οι ΐπτοτἱε ρΙοπει

νοτοπ, ἀἰοοπὶοε: δαππιε ροσοα!οπε, ροριάπο ὶπὶ

οπό2οπε, παω πισω οοτυἱοΙε,· 2ο εοπο£πε, οπιἱοπε

βεί, παπα: !ποπε!ίΕο, επ ΗΜ οπιπίο παπι Ποπιέπο.

Τππ£ππι ασ £ο!επι ποπ ροτ£οπ£ οοποὐὶ£ο£ὶοποε ε£

ι:οπεοπία έπίπποε·ιππ. Η £τιπιεπ οπο:: πωπω ποπ

μπω, τα £οοὶεπε ποριιΖποε, £οοἐοπε πωπω ποπ

ππίπε Με άέυοπεπτ·ιππ πιοπΕίιππ τ·οππὶπο£ ορίεοο

ρω? Απποεπίτπιιε, ἰπΒοΜΕΜΜΙ, Μιὰ! .πιο οο!οπ:

ρἱο1ο£ἱεσποπιεἰοειιτπ !ἱππἱπ£ ποτε εοπο£ἰ£ιιε. Νοἰιι

πι” εππι; Μπα εἰ υεισέο!, ποπ οοπί! ρω ποε£Μ

.εο!ιπο, εεά ρω ρππὶοπιἰἰε ΜΜΜ οι έπίιπ·πε, οπο:

πωπω .Με [ΜΜΜ ε£ [ουίεεε Μινι!. ινοπ επ

πιά ποοἱρὶο£ Μπι, ποπ ω: ποια: Μ! ιιπιππ. Ποιο

οι Με εἱΜἱΠει επὐἰοπε πωπω ορἱεοορπε, Μπα:

Ι:Μ.ΞοΞεο τἱειι επποετοι, υπ ροπο π εοΙἱΕο τἱΒοτο

ΜπεππΜ ο!ἱοιιἰτΙ οκοοόοτετ. Βίε:·πρίσιό, ίπιρπό,

υἱποιιΙο πιω. ΤΜ ίπιπιοΙο πΖοπἱιππ ο! εαοπίποίπιπ

Ζαιιάόε, παπι ριιε£οτα!ὶε απτο @Με ε! υέποιιΙο Με

πιω οο!Ιο έρεοπιππ το[πΕαοίο Ιίοοπτιοί2. ΜΑΜ· πιο

|ιοτἰἱο, ο ποιο: |εοπ, £ο!ιππ εεεο £πιιπι; πω, άο

πιέππΖω· ι·π·Ιπ£ἱε ιεππ·πεε, Ιαπε ποποτ ε! οΙοτ·ίο

Ρ:·ιοιΙε. Ι, "παπι Ι εορει·επτ Μπρ]εκπευ οπτρΙοκιιε ευρετππωτ - απο' ειπ8οΜ-Πϋ ρι·οεΕοι·ππιπι ιστο

εΕΜνοι·ιιπΕ - Η) ὶΒπε . . . 80Ν1ΙΙΜ πἰοπιο - 22 ΒοΙἰιΙενο ΡεΙοπὶοτππυ ΒοΙοιΙ:ιο ΡοΙοποτπΜ- Ρ:·ποιίε.

Π, Μοτο; 2 ειΙνεπωΜι εάΗ.πΜ -- Η πωπω» πίσω: - Η ορίεοοριιευ (Ππ·Μιππ - Η οπἰε!»

ποσό - Η ὶἰππἰε9.ι ΜΜΜ". - Νο!ιιΜυευ ΝονἰΜπε - Η νοπἱοϋ ποπ - Η Μἱιπἱἰει ἱπνὶὰἱἱε -

Η! ειπε. Με - οε9.ι πΕεπτο - 20 οοεπιευ ἰΙΙεεπε - 23 ΤΕΜ» (Μ: -- Μ. οιπ·πο ειπε - 25 πω

τενἰΙ.ι τυρἱΚ.

') Εποίο, ΜΜΜ πο. π_ῇέοἰιι ι·ποοι!π θγάΙΜπ ‹Ιο ΠΜ. (Π). ΑπιπιΙοε Ρτο.8επεεε π Ροι·ωι

88. ΠΙ. Μα. 119. εωω επ; το ΜΜΜ;; Με τοοππἱΕόν τοΙιπ 995. Κο2Μπ ρτο.8εΗ π ρω

Μεοἱο πράτπ!ιοννιιπγΜ π Βοοποι·ο. Μοπ. πω. ΒοοΜ. Π. 40 νηππἱεπἱπ ΜΜεοο Κιιι·Μ:ι, ἀιἱεἱο_ῇ

πιο Κππτ:ἱπη πγάοννοο. ῇεὰπο.Ε ΜιιΜΜο. Μ: ©ο Μάο νεπ·οτ ροἐπἰεῇεη. 32) πο. Μπο 8οΒἰοΒοτ.
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ΝοΙιιἱσ£ἱ απ, εμέ Με ποΙιιιι2 Η σα! τι Μι ιιοΜιιἰἰε

ίπ άεσιάστέο άεο!ιιιιιιιι.

Ή. Μάο :ιάνοι·ειιε άιι·ιιιιι ΒιιιΜι·ιοιιι ρι·οριιιι

ιιοεάιιο ιιιοΙ:ι1Με 5Ιιιάἰιιιιι ρι·ιεάιο:ιιιοιιιε :ιοιιοιιε

οι ιιριιιιιει, οιιιιι οιιιοιιε ρι·ιιιιιιιιι, οιιιιι οιιιοιιε

ροεΒιιιοάιιιιι άιιιιιοιιι·ο οροι·ιοι·οι, ιιιιιιιιο άοΙιοο

ι·ιιι·ο σοφά; ιιιι·ιιιιι Βιιιιιοοιιεεε, πρωι: οιιι·ιει.ιιι

ιιοι·ιιπι ρι·ιισάο ιιιιεει·οι·ιιιιιιιιιο Ιιοιιιιιιιιιιι άιιιιιριιιι

ρ:ιοοιιιιτ, επι Ρι·ιιιιοι·ιιιιι ίιιιοε ιιάιι·οι, οιιοι·ιιιιι

:ΡΒ άοιιε πω» @ο οι. ιινιιι·ιοιιι ἰιιιιοΙο οιιιιι ιιιοι·το.

Τιιιιάοιιι ωωιωΠιι ροοιοι· εοιι1οιιοιιι ειιοοοεεἱι.

:ιιιιιιιο, ιιι φάει Μια ι·οειο ρι·οιιιιιιιι οι ποιοι ω

«πω άιιοι ρι·ιι:άιοιο, Ρι·ιιιιιιο άοοε οι ιάοιιι Πει

άοοοΙΙοιιιι·ιιε. Βιιιι νοι·ο οοΒιιιιιι ι·οΙιιιιαιιο οιιιε,

άιιι οι ιιιινοιιι, οι |ιρειιιιι ρι·ο μια: ιιιιιοι·ιε Εθι

άοιιο ι1ιιιιιο ιιι·ιιιιιτ. Ιρεο νοι·ο Μάι ρι·ιιιιο ιιι·οοιιι

θγάάιιιιμο,') οποιο άιιοἱε Ι:ι€ιεειιιιιι ι·ο8·ιιιι άιι·ι

ιιιοιιιοιτι ιιιιιι·ιε οοιιΠιιιιι 1.·ιιι€ιιιιι. ΙΜ άινιιιιι ιιιιεο

ι·ιοοι·άιιι ιιάνοιιιιιιιι οιιιε ρι·οεροτιιιιιο, οιιριιιιι

Βιιιιιιιι· ιιοπιιιιιιιιι ιιιιιΙΙ.ιο οιιιοι·νιο. Μ, ιιιιεειιι·ιιιιι

εο!ειιιριιιιι οοΙοοιιιιιε, ΡΜ ιιιιιιιοΙοτ (Πιι·ιειιιιιι,

οιιι που ροει ιιιιιΙΙοε ιΠοε άιοε ει: ιρειιιιι ρι·ο

ιιοιιτιο Πιετά!. οοιιιιιιι·ιιο. Ωιιἰοοιιἰά νοι·ο ειιροι·

Μ! πιο σο, ειιιοά ιρεο οι ιιονι Βιιριιιιιιἱ οοπι

ιιιιιιιιοιιι·ιιιιτ, οο!!ιθοι·ε Μια, οι ιιιιιιιάιεειιτιο

ριιιιιιο ιιινοΙιιιιιιιι οπο Μάρω ρι·ο νιιιιιοο άο

ροι·ιειιιάιιιιι.

28. Ρο:4ιοι·:ι ιιιιιυιιι άἰο ειιιιιι.·ιιιε οιιιιιιΒιιε ιπ

ρωιιω οιιι·ιιιιο οι ροΙοεο, οι ωιιιωι :άι οοι·ιιιιι

οοιιΙιει, ιιιιιιιιιιιιιιιι ροειο:ι ι·ιιιοιιάιιε. Ηιιιο Μπι

ιιωω Μι· ι·οΙοοιεειιιιο οιιιειι ροι·οοοιιε, ροει

ριιιιοοε ιιιιιι·ιιιιιπι Παω οει·οάιιιιι·, οι. ι·ονοι·ειι θα

ιιεινιε οιιιιι ιιιιιιιιιο οιιειοάο. Ιροο ιιιιιοιιι ρι·ο

ρι·ιιεετιιιε ΙιοτιοΒοιιε 8ι·ιιιιιιιιι νοοιοι·ιοιιε οι νοο

ιοι·ιιιιι άοιιιιιιο ιι8ειιε, ι·οιιιιιιιειιι ιι›ι οιιιιι Βοιώ

ιιιε ίι·ιιιι·ιιιιιε; ιιιιοι·ιιιιι ει!ιοι· Ριωιιω Βοιιοάι

οιιιιι, ΑΙΜ· άιΙοοιιιο οι ο ριιοι·ο εἰοι οοιιιοιι, Μι

$οι· θιιιιάοιιιιιιε εναι. Τιιιιο πιιι8ιιιι Ηάιιώιι πιω

ειιιιιι ρι·ιοάιοιιιιιοο, ιιιιι·ιιιιτ ριιι·νειιιι ιιιειιιιιιιι,

οπο: οιιι·νο ιιιιιιιοπ) οιι·οιιιιινοοΜι, ΐοι·ιιιιιιιι οιι·οιι!ι

ιιάοιιιιιιοιιε ιιιοιιειι·:ιι. νοιιιοιιιοε νοι·ο Ιοοι ρο

εεεεοι·οε, οιιιτι ριιΒιιιε οιιριιΙοι·ιιιιτ οσε. Η ιιιιι

άιιιιι, απορω ιιιινιοιιιιο ι·οιιιο, ιιειιιιι: οριεοορο

ρι·οριιιε, οι ιι! ΐοτιο ρειιιιιιοε ιιι Ποιο άοοιιιιιιι

πιω, ιιι8οιιιοιιι ἰοιιιιιι ιιιιοι· εοιιριιιιιιι άοάιι. Εκ

01188118 ιιιιιιιιοιιο νοΙιιι ιιι άιι·οι·8:ιοοάοιι, οι. ιρεο

οιιΕοιιεο ωριω οι ιιιειιιοι·ιε ιιιοοι ιιιιιιιο ρι·οειι·ιι

Ι:ιιιι ; εοά οιιΕοι·ιιιε ιιΠΙιοτο οοι·ροι·ο ιιιιιά ριιι πιοιιιι

ιιιιιιε πρωτοι, ι·ιειιε οοι·άιε ρου νοοιε οι·Βιιιιιιιτι

πιω; ριιιοΓοοιι. 0ωιω8 "Μ, Μοριά, Ποπιἱιιε,

φπα οιιιέ ιιιιιρΙἰιιε ποπ Μι, ΜΜΜ ω! πικαπ ἱαιιιπ

μι: διιιιοίβ.το οπο αυτέρω: ποιοι. Ί”ι·ιιιιειοιιε

νοι·ο ιιι ιιΙιιιιιι ριιι·ιοιιι Πιιιιιιιιιε,8) ΜΜΜ Μ ωο

Μάο. νοεροι·ο ιιιιιοιιι ι”ιιι:ιο, άοιιιιιιιιε ω» άι

5

Η)

Η

'20

?δ

Ρτια!ε. Ι, Μετα: Β άωἰάοιἱοι ‹Ιοεἰάοι·ἰει ιιιιιΙιι -- δ Μάσι άοά. !ιοιιιιιε ΛάιιΙΙιοι·ιιιε οριεοοριιε ιοοιειιε

ο :Με ι·ι:ρι.ιάιιιιιιε, Μιτιάοιτι - Β ροει.ιιιοάιιιιιι ρω!. - οροι·ιει·οΜ οριειι·οι - Τ ι.ιιιιιωΠ$ω ΕΜΜ

οοιιεοε~θ Ριιιιιοι·ιιιιιι ΡιιιΕοιιοι·ιιιιι-Η ιιΙΙοτιι:ιιιιιι ιιΙιοιιιιιιἰ-Ιδ ιάοΙοι γάοιιιι.ι·ιιο-ιι·οϋ πιοπια-

Η οποιοι Μιά - Η ΟμιιΙιιιι)·ποι Οχάοιιιιιι -18 Πρ. Ιρεο - 'Η πιο» «Ισά. οι: άοιιιἱιιο .Νιου

ιιιιιιιο!ιιιι Μωρά - Πιιι·ιειιιιιιι (Πιιιειο - Ε! οοιιιιιιιιιιἱοιιιιιιιΜ οοιιιιιιιιιιιαιι·οιιιιιι - θά Μια» οιιο

οι. ιιιιιιιάιεειιιιο ι·ιοιιι:ου "πω" -- Ρι·οοιΙ:ι. Π, Μπα δ ιιιιιιιἱοιιιιιι ιιιιιιιιιιιιι - δ ριιιιοοει άυά.

άιοε - θ οιιιοιι·ιι πἰεπιο - Η ΐοιιιειιιοε "του ιιιι·οιιιοιιιοε οιιιοιιι - Μ οιιιιι ριιΒιιιει άοά. οκ

ριιιιιιιο -- Η οι» Ματια - 23 ιιιιιιιιάι άσε!. ορο - Μ ω. οι - Έδ Πι·ιιι:Ηϊκοι άοά. άοπιιιιο -

28 ω. μι· - θ? ιιιοι.οι πιοιπο.

1) θάιιίιεΙι. α) νοἰρςτ (θοειοΙι. Ρι·οιιεε. Ι. 268 ι ποπ.) ιιιιιιοιιιιι 2ο το Μια ι·ποΙιο. Ρι·οι;Ιιι.

.) ΨοάΙιιι; νοιειιι άο Βιιιιιοἱἱ @με ΒατιιΙοιιάἱΞ.



2ιιινοτ έ. “ΗΨθ!θΙΕΠΠΑ.

νιιιιιιιι Ποιοι ΑιΜΙ10τιιιιιι ιι·ιιιιειΙιικιι ιιι νἱΙΙιιπι.

()οπει·εΒιιι ει: ιιιιιΙἰςιιο Μι” νιιΙἔιιε, οι ιμιἰι!

ιιι: Πιο ΐοι·ει ιιοιυι·υε, ΓιιιιΒιιιιιιιι νοοο οι οιιιιιιιο

Μια εκερεοιιιιιι. 'Τιιιιο ειιιιοιιιε ΑιΜΒοι·ιιιε,

5 ςιιἰε ει Μάο οεεε·ι, νοΙ ώ ηιι:ιιτι οιιιιε:ιπι ιΠιιι:

νοιιιι·ει, ἱιιιοττοΒιιιιιε, Μια εοοιιιι·ιι πιιιι νοοε

τεεροιιόιι: διιιιι ιιιιιιιιί!α!ε δι·Ιιιυιι8, ιιοιιιιιιιε .Μαι

Ιιοι·ιιιο, ριο[εσείοιιε ιιιοπιιιιιιιι8, οι·ι|ιιιι: ιιιιοιιιίιιιιι ι·

ρια·υριιε, οι)(Μο ιιιιιισ καιει· ιιιιο.ποιιιε. διιιιιιιι

10 κοπή ι!ιιιει·ί.<ι Μ ιιισειι·ιι ιιιΖιιε, ιιι ι·ε·ΙιπιιιισιιΕσε

ειιιιιι!ιιστα ειιιιἰιι οι Μπα, ιιιιιιο.ει:ιιιιε βιαιιοι·ειιι

ιιωι2τιιιιι, ιιιιι εο!ιιε, ε! επτα τρωω ω” ιἰειιε ποπ

απ; α ιιι οι·ει!ειιιεε ιιι πιιιιιιιιι ει” ιιιιιιιιι ΜΙΜ

Ηε, ε: ιιι πιω ιιιιιιαιοεεώιΙιΙιω ι·α·Ιειιιιιιιι ιμα

15 όίοι·ιιιιι ρι·α·πιία ρι·ι·ειρει·ι: ιιιει·ειιιιιιιιι. ΗΜ: δειπ

ειιιε ΑιιιιιΒοι·Ευε. ΠΠ σωστη ιιιιιι όιιιιιιιιι Μάι

Βιιιιιιιοε οι οιιπι οΙιιιιιοι·ε ΒΙ:ιερΙιοιτιἱω νοι·Ιιιι

ιιιΙνει·ευε οιιιιιι ρι·οο!ιιιιιιιιιωε. ιιιοι·ιοιιι ιιι πή

ιιιιιιιιιι·. Η ωεωριο Εετι·ιιπι ΒιιοιιΠε ροι·οιιιι0ιι

:ο ω, Γιιειεε ι·ιιριιι ω", ιιρροιιιιιιι, οι ιιιΐτοιιόιιιιι

Δω όειιιΠιιιε ιιι απο:

Πα9ιιιιιιι είι Πω, ιιιτμιιιιιιΙ, τιιιοιίιιιιι·ιιεςιισ ιιι

ριιιιι: ιιειιιιιι; οι @κι Μ" ι·ειι'ιΣιιε ιρειιι Μου,

Πα ιιιι ραι·υιι: "ΜΠΕ Μάι ι|ιιιιιριιιι οιειιιιιιιιι. Νο-·

ε; Με ε! Μο Μάο πωσ, ω” πω: @πιο ειιιιιιιι,

ι·οιιιιιιιιιιίε Μ.: ιιιιρει·ιιι οι ιιιιιισ οι·ιίο υιιισιιιίι ; Με

ι=ει·ο, από σούι ΜΜΜ οι ιιιιιιιιιιι ω”, "ιιι Απο:

παω ιίί8οστία!ιε, ιιι οι·ικιιιιιιιιι ιἰσιιαρἱ!ιιὐιιιιἱιιι.

Νιούε. Ι, “πω” ι ΛάιιΙΙιοι·ιιιιιι- ιιΕειιια - 2

Ιρειι πιο Μαιο ιιι ιιιινιοιιΙιιιιι ιπροιιοΒιιιιιιιι· οι

ι·ιιιι·ο Μαι πιιιιιεειιιιιι ςιιιιιςιιο όιοε ιιι ιμιοιΙιιιιι

νιοο. ')

99. Παπ: @τη ιιι ΗΜ ριιι·ιο Βιοι·ιιιιιιιι·, εεε:: ιιι

ιτιοικιειοι·ιο, ιιΙιι Με: ιιιΙιε ιιιιιι·ιιιιε ΐιιοι·ιιι, αιι

ιιιιιιι οοτινει·εο !οιιιιιιιιι θιιιιιιριιι·ἱο «ω [Μπή

τιιιε ρω· νἰειιιιι οειοιιάϋ. Ε ευιιιιιιο οαι!ο νε!ιιι

νιιιιιτιοι:ι ιΙοοι·ειιιιι νοιιιυιιι ιιεςιιο πιό ιετι·ιιιιι άπο

Ιἱιιιοιιιιιἱιιιι, ιιΙΒιι εισιιι ΜΧ οι τιιιιτιόιι ιιΒειιιιιι

αυτή εοπ]ο ει τιιιιι:ιιιιι. Απιβο ειιιι !ιοιιοτει, ειπ

ΒιιΙοε ειιιιόειιι ω”, _όο ιει·τιι Ιονιιιιι; ιιιιιΒο Γι:

!ιοιεειιιιο οιιι·ειι ιιιι!ιεε οι ιιιιι·ειι @άστε πεπε

ιιιιιιιιιι. Πιιἰιιε ιιοιιιειι εκιι·ιι ιΡευπι πιώ Μαιο νι

σει ιιεΙιιιοιὶυιιι ριιιιοἱ8εἱιιιἱ εοἰιιιιι; Με: νεα: ιι

ω, ιιι ικΠιιιο Μάιο ε” πιει·ιιιιιιι, ιΙοπιιιιιε Α

ιΜΒει·ιυει, σιιἰ ιιιιΒο!ιοιιε ιιιἰιιἰειοι· ω" οσιΙοειἰε

ιτιεπειιι οοιινινιο ρι·ιερω·ιινιι. Αι μια Μ” ἱ

Βιιοιιιιιι ω "Πω ιὶε τισ νιι!ει·οι; εοιΙ όιιΙοιΒιιε

εοι·ιιιιιε ειιιιτιοιπ νἱτιιιιι Πει ιιΙΙοςυιιιιι·: δι·ιιιιι άπι

σιωιιιιο Μ, ιιιιιιι ιιιιιιαιι πο.πει· .4ιιιιι6οι·ιιιι απι

διιιΙαι αυτι δριι·ιιιι ΜΜΜ, οι !ιειιΙΖωέιτιο χω ριπ

σι:ιιΙοιιι ι·ιιιιιιι ω: ισι·ιιιιιιιιιιιιιιιι. Μπι Μπι 02111

ιΙετιιιο, φαι ορει·ο ΐιπιιιιι οιιιιιι, ιιοοιιιι·ιιιι τμή

ιιε ιοκιἰε ιιιιιΒιιειΒιιε ιιικιι. Ειιρει·ΒεΓιιοιιιε οι·Β;ο,

ει νε!!οι ιιιιὸἰτο εοιιιιιιιιιιι ειιιιιιι, ιιιιοττοειιι. ιιι

Ιεοιιιιιι ριιιι·οιιι. Ιὶοεροιιἀἱι ιιιιιοιιι πω: Μ, ιιι

φαι Ιια!ιει.-νιάι, ιτιςιιιιΙ, ιιι ΜΜΜ αΙιαι·ιε αι!ι

ΜΙΒ παταω, οι Μπι υιιιο 8ι:ιιιιρΙειιιιιιι; Μι”

ιιιιιοι·ει ω” - ι :Μαι ι·Ηιι - Β Μια Μι -- ΜΗ.

Ματια - Η !!ιιιι: Βιιιιοιυε Λόιιιβετι.ιιω ιιιειιια - Πι ιιυ1οιιι Μι!. οι - Η ιιιιιιιιιιιιιι·ι ιιιἱτιιτιιτιι -

Η ΕΕ· Ματια - 9.5 φω- εἰο - θ! μπω πιστω- πιειιια - 2ὅ Γειιοεει Γιιιιιοτοε - '28 ὸοοιιρἱ

ιιιΙιἱπιἰιιἰι ὸεοιιρἰΜπιἰιιἱ - Ρι·:ιειὶ:. Π, ιυίι:ικι.τ ι Ιρεο πιο» Ιρεσ β ιιι ιιιινιι:ιιιιιιιιυ ιιιινἰουΙο -- 2

"Μο ι!ιιι:Ηί ι·ει|ιιοΠ - όψει ιιιειιια - Δ' ἱιι Με· Με - Β Βιιιιιιριιι·ιοι (Ἀιιιριιτιιιιἰο -- Π) ΜΜΜ»

οποιο -- Η ΓοΙἰοἰεεἱιτιοι ιιοΙοι:ιε5ιπιο - Η ιι·οπειιιιιιιιιι ιι·:ιιιεπισιιιι - ιιι σοὶ· οιιἱιιε - Η Μ. Αο

Ι8 ιιιιιιι 6ο. ιιιιο‹ὶ - 25 ομοια. ορο” -- 9.8 ΠοεροιιιιίΙο Βεεροιιόειιιο - πω' ἱρεο - 28 008·

Με· ειιειιι.

') Πειτε ΜΜΜ». 26 Μάο το ιν οΙιοΙιογ πιἱιιειει ΡιΙων)·.
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Επι”.

$$.

ιιττο ειπε :οποσ στα!. Με Μαριε ιιοΙσπ£σ Ιιέ!ιστο σιιπσιι8, Μπιτ ρεΒεπισιιε Πιτοτ, οι ιττιιστιιιιι

ρωταω, ορρωιιι2 σε "πιο πιέιιι.πετ Ματια, οι αιι

“οι” ιιιοἱε σιτρ£ἱε υσ!ιι! ιριιιι!απι Ιιπροι·ιοιια αιι

ωωιωω σοπέταάι.τι2, :μια παο Με πα: πισω

πωπω πωσ Ιίσαιτέιιιιι τἰοτε υι:!!ε8, ρω το οποσ

“οι το οι·ιιαέπιιπι ρω Ματσε το/οαιοπο [στα εετ

ιιιιιιιιιι. Πωσ σο Ιοςιισπισ, τομ εοιππιιε ερ ο

σιι!ιε, οι οσσιιρετ Ι.τσιιισπσιε ιπσιτιοτε ιοτροι· ιπ

Βσπε: Παω, ιπιριιι, με, ρι·οιροτει Μπι: ι·ιειιτιι.'

ι·ωιω εοπιιιίο ποιπίπεπι στοιίστε οροτ2α.

οί). Μπι σκειιτροπι.ε ριιτριιτσο εεε σοοριιιιπ

Ποτ εΒιιπτ, οι Πεπτἱσο σεττπιπσ νιετπ ερτ :ιο

πτσνιεπ2, οι «πιω πωσ Βειιιιιιιπι σοπτιπιιο ερ

ρσΠεπΕ (Πιτιεπιτπ. Ιπιισ ποτποτε οι τωιπ ιιιεττε

!ιπιιιισπισε, εοΙο εεσσπάσπισ επ πιστιιιισιπ, τετοι

ρσεττιε Ιοσε ειΙἱοτιιπτ.*) ΙΜ !”τεΕτσ θειιιισπιιο

ιπιεεειπ σεΙσοτεπισ, εεπσιιιε πω πιοιιεσιιιιε οστο

τπιιπισενιτ, οι μια εεστειπ οοιπιπιιπιοπειιι ρω

ιιιισνιεπιιο Ιεροτο ιτιπετιει ρειιιιιΙ!ιιιιι οοεοπιι εσ

σσρι€. Η (πιο νστειι ω εσιιιισπτι ρεεΙιπο, επτ

Βια τισ 8τεπιιπσο σσεριτο, οι εριεπιιιπι ιεσιιιε σει

Ιεριιιιε νο! πιισειιε εεειικο ρι·οετοεειιε, Ιοσο το

εστΙΠ. Πιο @τι σιιτπ εοιππιιε; οι οιιιε ιιιιι!.ιπί

ιιιπστιε τω”. σπα, ρΙσπο σοτπιι Ρωτοοιι σπιτι

εοροτι ίστε ιιιιισε. Μ ιιΝιιπιιτπ ρειιοεπιιιιιιε

 

ειιρετ σοε ιιπρσΒιι ιπερ·πο, σ! ἰπισσστιιπ£ οπιπεε

πι νιπσιιΙε. Βεπστιιε νστο ΑτΙεΙοσττιιε ειεπε σοπ

ιτε (;ειιοσπΒιιιπι σ! ειιιιιιι ΐτεΕτσπι Ιιεειιιιπ: Ήτα

Ιτει, ιποιιιι, ποἰὶισ τοπΙτιπατέ! δσίΙιε, φπα Με:

ριιιιιιιιιτ ρω πουιιπε Ποτιιιιιί, σπάει οικω Μπι

οιιιιιτε υιτΕιιέσο, ριι!άιτίιιιάο αφτα οιιιπετ άσσο

τσιι, ροΙσιισία ιιισπαττοοι!ιε, ρισιιι.ε ειιιριι!ιιτι.ιι.

@πιεί ω... [οτιίιιε; επτά το ριι!σΙιτιιισ, ιριοπι ιἰιιἰ

στοι ρω άιι!οίεεέπιο Πιερ [ιιιιάστε υϋαπι? Ρτοει!ιι

ο ΐιιτιοιιπ‹Ιο εΒιπιπσ ιρπσιιε δισσο, οι “Με πο

Με ιπρσπε ιεισιιιιιιιι πιονσπε, €τεπειικιτ σιιιε ρσ

πσ£τε!ἱε σοτοιε. Ιρεσ σπιιπ εεσστόοε ιιιο!οι·ιιιιι

οι όιικ σοπιιιτιι€ει σοιιοτπε, νσιιιΕ σκ όσρι$ο ρτι

πιο νιι!ποτε πω. Πσιπόσ σοπσιιττστιιπτ οιπιισε,

στνιι!πσπι ιπιεσσπισε, πω" σισειιιτεπτ. Ρω

Πιιἰι ριιτριιτσιιε εεπΒιιιε ρστ ΐοτειπιπε ιιι.ι·ιιιστρισ

Ιεωτιε; πιο οσιιιιε :ισ τπεπιιιιιε 58:11 οτεπε ιπ σαι

Ιιιπι. ΕΜΗ τιιιισιιε ειππιε ιιινιτσ "πιο, οι ειστε

σ€εο Μοτερ εερισιπ ιπεοπιιε νιι!ποτε ρεπόιιπ8.

Πιο τιπσΠε εοΙιιιιε σΜοποπ ιπεπιιε ιπ ιποιΙιιιπ

στιισιε σ€ ειιρριισιιστ ΐιιειε ρτσσιιιιιο ρτο ειιε οι

ρστεσσιιτοτιιιπ Μοτο ει! Ποιπιπιιπι σΙειπει. δισ

ιΠε εεπστε επιιπε σετσστσ οπο οποιοι; εισ πο

Με σοτριιε ρι·οιοπτε στιισσ €σττειιι οσσιιρετ;

Ρτισιιι. Ι, :πίστει δ Ιιεπσι Ματια - Β εστνειιιιπι εσιπ·επιιιιιιι - Ώ ωρτωωιω εοοτσνἰεπι. - Η

@Με Με» ιιιπιιι - 20 οιιτειιι ιοΒιι- 25 Πιο» ιΙο‹1. σπιτι - τιωιωμ όπι ι.ειπ Ιε!ιοτο -- Ρτισάι.

Π, Μοτο: 5 πεισ- πο:: - ο Βοιπιπι πιο. Μου. ΨΙσπι πιιο_ι.ιοιι ράσα Μάο” Β. ιιοΜιάα Μ εισ

πιο ισ :ΐοιωι: Π. δω εππο ιὶοιπἰπι ΠΟ()()ΟΧΕΙΙΙΙ (τω: :Μπιουτ ιισσοσκονιι) εεπσ1οε ΜεΙοστιιιε ρτε

ρεπειε οριισοριιε ε Ρωιωιιι πιετ9.ρτιο σοτοπειιιτ, οι τω» (]τοπιστι Ροποποτιιπι). ΩοιισΙεΙτ @τι _|σιιιιιιΙ:

ρτιστιιιιιοπρ ισα! @Με σιω·ιυοιις. - Τ σπιτια' Ματια - Σ) επιπ·ιο σο - Η Ιρεσ . . . τω. πιστοπ

ιο σοπσιιττστιιπΜ σιιττιιπι - Η) ΕκἰἰΙ.ι ΕΜ - ιιιπιιἱε» εεπειιἱε - 9.2 Ρωσιωω ιΙοιΙ. οι - επε

σε - σ!. τω. ρω - ει επιιπιιι άσε!. σ.

1) νοἰἔτ οι ροπιιοπιοποιπ άειοΙσ εννο_ῇειτι πο. Με. 680 ι ποπ. ιππισιπε, 2ο €ο Μι τει:

εντεπρ Βόξςιι_ι, σηΙἰ ιπισιιισο `οοΒοιπ ροέντίσσοπο, πο Ι:τόι·σεο ροά Βετο. ἐιιιἱστσἰ πιο ννοΙπο ορο

νυΙτι·εσεεό ιιἰιιοιπιι, ρι·όσε Ειι.ριεπόντ. ΨσότιιΒ _ισ8ο ντιρσ άοιπριιιιι ο·ιιιέσινηιιιι ροπ·οάειιι περι

σιε έ. Ἐνο]σἰσσΙιε, ιπιειο ιι_γό ρτισιιτοσεσπισ τσεο ρτωνιι.

δ

Π)

ιο

20
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εΕο ςυοςιιο πιυΠο εειπὅυἰπο ΜΑΜ Γιιτιὸοπε, »ΜΒ

εοὸἰΒιιε ε!. εεωρει· οιιτἰεεἰτπιο αιπάεπι ρετΓτιιἱ

ω» ΟΙιτἰετο. Ο εειπιο$υπι επ Βεπ£ἰεεἰπιιπη κάτσω,

ωἰιιε Πι νυΙΕυ εη8εΙἰοι1ε εριεπόοτ, ἱπ οοτὸε

5 εεπιρετ £ΪΙΓΪ8ίΙ18 ω-ωε Ο ρἰιιπι ε! αυτή Βοηοι·ε

ὐἱ€πἰεεἰπτυττι , ςιιἱ οτυοεπι , φαω νοΙυπωτε

εεωΡοι·· επ επἱωο Ροι·ωνί1, τυπο «Μπι πωηἰΒιιε

ετ ιοΙο οοι·ροι·ο οοωριεκιιε εε$! Αυοιπιιτπ υπ

ιΜιιιε :ιτωἱε ιἰἱτ:ι Μτϋιατἱοε», εἰ ποπιάιιω οκρΙεΙο

40ΐι1ι·οτε, ειυΓοι·ιιπΕ οοτροι·ἱ ΜΜΜ ωριπ, ει 8θ··

ρ:ιι·ειητ εκε:ιτη;υίει ιτιεπψι·:ι. (Μπρικ: νεται Ιοοο

ὸἰτπἰιτειιτεε, ωριι9. ρει!ο Βιιει·ιππ; οι Ποιο οΙει

:Ποτε ειιιι εοε!ετει Ιειιάωπεε, τενετεἰ ευη!. ΜΗΝ·

ηυἰεςυε ΜΙ ρι·ορι·Με εεὸεε.^) Ραεευε 880 «Μπι

ε:ιποτυε απ ΒΙοτἰοεἰεεἰπιιιε :Μπάρ (ΗιτἱεΜ ΑΜΙ

Μάικ θ. ΙιεΙεπάειε Μεἰ,°) ἰπηρετειιιω ι·ετυπι άο

πήπιο (Μοουπι ΜΜΜ ρἱο α ο!ετἱε5ἱιπο οσεεετε,

ΐει·ίει θ; εοἰΙἰοεΕ ιιτ :μια ᾶἰε (Ιοιιιἰπιιε Ιεευε ΟΜ

εΕυε με: ΜΜΜ, σώσω (Με Μαιο Με ρω Πω

ειιο ρ:πει·εΕυτ. @ή ω” ωἰεετἰοοτ‹:Μ Πι εεει.ι!υπη,

¦10τ10τΠΝ.18 ε! Μρεήυιιι Μ 5οου!ει 8οουΙότυπι.

Αιτιοτι.

ΡΡ$86“. Ι, Μετα 2 Μπι(άεω) "ω" ω ηΒορἱεπιἱε Ε. ιυμάιπΙα.

') Ο Ιιε.ΡΠ07 ν ωἰε1εοιι τεμ πηοιείιετνει, ναππιἰοεἰοιιε_ῇ Μ», τοΗωι 1422-1424 8.

ι·οΙιιι 1689 211ίειοαοπώ, ρἱε2ο νοἱ8€ τι· ᾶ2ἰε!ε ροωἱειιἱοιιειπι ω. θθθ ἱ Με. Ε) 23 ΕννἰοΜἱΔ.
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Ματια παέε.ἰα ασ Ιααέι ιαα:ιααέι σιια:.αιέε›πσαέα, Μαο·:.α ι σαααέαοΙι, έ:ιαπι|έιασέι ρσαπααΙ: αα

σααεπα έια8ια πέτααέιαωεια, είιιίαέέ ααα απο: αέαα έααέα αέσουσιέι έ α:αασέα.

Πέ·αιέιέέ Μα τα ιέπιαέςέ ρα!αιυέε Χ τυέεέτα, τα Μέαέι·έε εαε!εέεοπ, διαει|αέ·σέε, μια ρα1υέαιία

σωέαέέσππα, σέιααασΖοιιι·εέσέ Ιασαέέκαέπ (Μεέασαι. ΙΙ. 27%, α. α_έσα Β:·ιαισπα έ ΜΜΜ Μα Νότα ασ

παἀεωαια8£έεα Ισααέιαία. Μσέ:ια έσα Με! αρατυέπαιυασσέια ὐαἰ α. ραπέαααααιέ: α! ατ·αΙα ασισέαέπ τα

ιέααπαασ παααεαα Βταπααα, έπιέεαέετα θειιιατέιαπέα, ρααέιαιέιέέ [Μπηκα. Π! απατα (θα. ΡΜ:

ΥΕ θὅ8). Μέσαα Βανέσα ραεέααα σα: :ια παιι|κέ ασ Μιαιίαὐαι·αα αε!αέε ωέα6:ιέα ααα απο αιαεα

ααἰαἐααε ὺαἰα αταααέεααρ8έέυα απο; @Μπα έ, α πω! ρέαέκπαιπ Μ:.εαέεέπ Ε!!ια ταταια.σέί εέα ΜΜΜ

.εραπέα2α έιυές!αέπα Μαιιέ·ασεαια ραέιαέασσπέα. Βαέ ισ£ααα απ·ασέ8Μρεια παιιιαασσα:·ε|εέαι ΛάαΙ!ια·Ι,

έιαααιασέεέατα τα πέτσίασέι £ααι2αέα:.ααέι ΜΜΜ. (:α!ει'α, α σιιέιαέια αα:αιίααιέ _έεαα ;:ια!σέ!έ Μα _έειέπα

αισέπέα ννα_έαέεαα, Β:·απα έ Ήιέαέέπαο·; άτυα_έ ρέσπασέ τυαέαιέ·έσπέ τυαταΙσε ααέεσ αααα2αἰαιυἱε έ έωέααέ,

αε£α2αέ _έαέεα ιαα!εσαιέέα εωα_έεασ α:.α.9α Ια·απΙΙκαι·;. Βα:.ρίσιααα εέα απ τα (ααα .ειι·σααέα α Μακα

πέααέι αραίαιεεπααέι, ααιέπιέσπέα α σ!ιέιισα, έα αι·αααι5:1 έ ραΜαιυέειΞειέυα ι'αα:.αέσ ασ .τ Βα·ιιασπα σα

σααι; α α σαπα ασιυέσιεία, έα έΙαέετ·σό πυασέισάαέ! ;έ·απα ασ .ε·:ααέα, αισαΝ Ια! ρέ·σεέύ ααπιαισπέ

Μια αισσέαέι ο απασαοεσέιέα Μαι. Κέεάαέσπα, έπαιαέ σα, έι·αιαέΖέ ααα στα έ·σ:α·αιυσε, Β:·απα ασ

στα έπαάΙέ2ιαέε αυ·:.σραάιαέ, α πω! πω! έπιασα απαασε:.αα, έωέσια! Μα αστα: σαέα;ια τα απα

£ασέι, αέ αααέεσπαέαέσέ άα.αέαρέδ (Τέιέαέαι. ν!. 58). ΖασΙαέ έια_έρέαπα Ιαιααπέαέεέπ έ. Μαατασσαα,

α αέσαδσέό αααιωαα:.ααια τα πααέεααέι ωαιωαΙσπασέι, ιέΜαα;α:.α «ο απααααε, έ·σσέέα ασ αασ·ά:.α απα

αεαιέιαέπ ια Ιαπέ·απ:.αε!τυέα. (Μα Π! σε.εαπ εαρτ·ααπα! ασ Μέσα πα εισαέπι άιυαέ·.:ε. Πάτα! 8έἔ Μπι

Βασικα, έ μια .9έα αίτια, έατυαέααειαέ σεεαπαπυέ τσακ 996” τα ραιέΜέα ααα ‹ἰα Πααπέια.

δνΜ·όέσε _έειἰέιαΙ: ιἰιυατ έ :.αααιι·α _έεασ Μέσαέσσα;α, ρασ£απσέυέ2 Μαϊ α.πασπέια, αααισ2αα έα

::έα, τα Ισια :α απαΜαααπι έ. Υ'να_έαέεαέια, έαιέ:έαέ αι απαΗαάαπ Ματια, .Μπα έ 2αέιι έπ

πααέι :.παααέπασ!ι α·ιασέσέι έ £σωαπ:αεια. ΡΜ ακα!»·ααα»ι έέπέεαέσαι Βαέιέ/ααααα έαε£αρέἰ ασ :.αέεσπα,

ραιέααπα έ. ΑΙσ.τεασ ια Η:.αέέιέα, μέ: αέα έιέοΜα::α παιι·αέ αέεαέ·:α ασσααέΖα_έα, έ Μαι ααα _έαλέέ

ασαέασσα!. θρσιαέαάα Ρέα" Βαέαέααέ, έα Μ, σ·α:.α ράπερ πέια_αέσωαέ αέα Βαιιαα τα έ:αρέέσα Ισα



ιαωκοα«ι έκατσα έ. κνο:ι:ιει:αι. 485

Ιαιαεἐὶιῇ, ια:.«ιὶααἱοαα) «ια Μια αα«α«ιααα «παι·:α«ι««ἱΙ««ι, έ. Βοαι[ααα_αα, ιαίι!α)ι α) Μι!! ρα ΜΜΜ

ια:πωιαπια«π, «έ :αιαα!αι: »Πα Βαπι|ααααα «παπι Μία, α:.α«π«ιέ πια «πίαια«)««« Με «παααα«ΜιαΜ,

« άσμα αΙα δ|««·«)ειασα ?» ( Πα. Ηα«««ααΖιϋ α. 27.) θιἰ£αιἰ «αίαα ««««)έΖ :.αειιι«ιέα «πααιαπ«««Ηε«π

ι·ια.αΙα «Ια ια))«·:.ιιΙαία. «ν «Μπα #00! ρ«·παα«)α«αί αυτ; : αραια«π Βαα««ια!αα««« «ο «α Τι)απ«·αα,

Σα «α |ία.9απέα, ω «ια!ια««Ιαα ια Ρε«·α)«ι Μια Βιι«ααπα, «αειαιΙ:.«α α«ι«·αιι«α.έα«α έι)αία αα|ια««««α_ι)α ααα

ω” εία αι!ε«ιαατ.α)ασ. Μα «αἱαιὶααια _)αα£, οι!) Β«·α««α :πιά _)αέ ρ)α«·«ιια_) ΡαΙα|σα ί )α_) .τὶαἰαι.

Ραμ αιαα.αε«ια«π ε2αεα««)αι έαιεἰα««« τ. ααεα«·:.α««ιι ««ααααιι)α Μααη)Μιι«αα Ι « ΒαΙααΖιιιαα α)ι«·αα«·α_αα

ΜΜΜ θαιιαα Ια «Με ««ιοαια Β«·α««α««α«αἱ, @Ικα _)αι!«ια««ια π. ααι:ια)«ιαα)ι ΜΜΜ ραπέα2. ΐ'α αιοδί

ραιαπα, :ία ια αιαα«α ρ«·:.αὐαιαα«ιια αιαα)ααα α Βα«κααἰιἰα««ι ια Ρατα)α, Μαι' εραααααιτέιΞ ραα««αό α;

»Μα : Ραία|ια««ιί.

Ζαε2ιιιαα! Ιια«α)α««ι ΒαΙαειαια αΙι«·αὐη) «α ε£αα«ι««ΙεααΙι ; αρα!α««ι Πο«πααΖι!α««ι.· @Μαιο «Μπι

ιτ:.αί ιααα!ιαιι·απία πα)««ι!αι!ειααα αι)««)ια ειιια)ιγ)α, ΒαΙααια«αα, Μό«·ααα Ισα ««ιαέ έιαίαια ιἰα «αιἰαἱαιιἱιι

αα|κία««Η αα|ια««αι·) «ια)κία««Π. Παω «Μαιο Και)! Μαι Μαη «πα ορια! ρο««ιίαπία«ια παιἰααΖαἰ Μ"

:α 8«ααία!ι ωω«ω«Μα ι!Ια ειιι:αρ«απ«α Μαη) έιαίαια) ια ΡαΙεαα ἱ αααὶαα««ἱι:Ιι ε. «πια |ε«·α)αι:)ι. “Μέ

ααα) α «ω, !απ έ Βα««αιἰ_α|εΙ, .αι0««ε«ε .Με ιίαα«·αιαα!««ια ασ Ια) ρααίααί « π. ρἱἰαοέαἰα ααι«)!ά 8ὶα _)α

ια):α ραΜίααα πιω Ηα««ιααἰι!ἱ α. 26). Ψε;αε!)κα Σα «Μαιο αια«·αιααύ Β«·α«ια««αιι«ύ ιί«·α_αα ιἰα αα

ατα««ια :.««α_)α«««αέαἱ α «ιααα«)««ι Βαἰαεἰαιι·α«τι α)ι«·αα«·α«««. Μαααιι·α««ι αα«α)αααια εις ««ι·ἱαιἰαα Μια α

Ισα!ι:«π ραΜ:«««ι ία): αα«·ιίαα:««α ρ«·ια)αέ.«ί, έα α)ια!α «·αα«« Μιλ? ρἱεαἰ Β«·α«ια ασ Ιία«««·«))τα Π αα

αα«·;α: φαω αέα αι«ιαα«αι”α ακα, έα Μπαστιά ραΜίι:«πα ω «αέι:Ια ρ«·αα«αἰα:.απἱα ί τα «αία!α

«ι«ἰα«·«ιαἐαὶ α)ται:«ι)α, πιω «αἰαιἰα έα ιαω«πι )ιαα!ια«π ασ )α): ««ιο)α ιἰαπα, α «αέααα) «Μέ «πα_)α έ«)ιτία.«»

Ρα ρ«·ιαμαιΙ:ε«ιία |ειΠαι ία! τα αα«'πο««ία, ααα με ι ιααἰὶ ρι«ρἱαἐα « Παα«·α|ια Π ααεα«·πα ααα!

αμα ατῳὐἱ8ἰκαρα«π ιἰΖα Ζ«ιτίαια ρααα«Μέα)« ««ιια«ιαααα«««, ιἰα·ιααἰ «:αιΙΙ:«α ρ«·:.«)ΗαιΙα ιι«ρα«·οία εια αίααέα

ὁ ροααη) ι·)ι«·ιαέαια«Μέα). Οραιι·ιααιιί _)αιι'απ α £αιιια«πααιαα« @Πα Ρέαι«·αιια Πα««ι«α««α«ι›«, :έα :. Βα

ιααπα ασ Καμια Μαι: Βτιι«ια ααἰα ιἰτα_αα ρἱαεαα έ αασα, ιααρ«°ααιἰ:α)αα ιααεαια ατα:.ιια ραα«αέπα

ίρεαΙ««η) Παιαἱιἰαιαα αριαιιια)αα (Πω Πο««ιααΙα. α. 2ύ”, 27). 0ὐιἰα«·ιο««μ «α Βιι)««ιέα ρα!ἱιι«α ατα;)

ὐἱ8|:αρἱα««ι έ ιαοιἰπαέαἱα ραεαΜα ειια:.ι·η)αα«ια, «α«·αααἰ παα«αιι ιἰα Νἱα«πἱαα «α :.«αι««ο « «Μαη α σα·

«ιαἐα«ια«πὶ ρα |τα!α««α «ια_αα««ιέ. Η, Πι·«παιι«αα ΜΜΜ σααα«τα !!α««η)|ειι « ?'ααι««απα α«·α«)ὐἱαα«ιρα ιαπ

ιααΙι, Πα αέα ιιἰα_)α, ρααόιαα:.ιια ))«·:«)αι«·αι·α««ια««« Ι«Μ««ρα!ιι«α £α««ι.έα. ανείαα)εια αιἰ Τααἱπα««α Ραέιαίασα

πια «ια α«·ααὺὶαἰειιρα, ααα! .εέα ιἰα ΜΒΜ, «κι ιι)«αι)«· Βα2α.εια«αα α)ι«·αα«·αι)α, Ι:26«·α «Μιά «·ιπΖααΙα α.

αα›α«πι αααἱαιἰα«Μ αιο.εα«ιΙα; :α @θα «Ια Μα «Με «·αιΙα « ροέταιί«««ι·2«αα««ι αιι·έαι|:.«ί «ια)ρἱα«·ια, Μάο

«Νεα #00? «ναι;«·α,· α!α««ι!αιΖ αιίαἰ αία «Μια «008 ««α Βαέ έ Μία ««ιὶααἱαι: αα«αἱἰ £α««ιέα, μα·

«αιἰαραιἰαὐπἱα «α Ιἰῇα«α«α, «ια ιἰιαατια «νίαιω«πέακα «αίαΜααα. Χέι«έα Ια«ι ιία«αΞει!αιαιασφ εἱα

έα Β«·α«ια «κα. αα«««ἱα«· Με α) ιἰα Ρἱααααπαα«α, @θα ααειαάό«α, αα«·αι«Βαι «πα ια ιααπαΙΙεὶα«πὶ

προεααα«««έ, ααα :.αέ Με αι!α?α! ασ αιἰιαέαέα οι! Μ” ρπαιἰεὶαπαιἱααἱα, απ «πα οι! αιαΙ««α ««αΙααααία

παιιια«·ι:ία ρ«·:.«)««ιίαα:.α α Ρίαση)παα««ιό, « .πατα ασ α «αα)εΙεια««« ρ«·:.α:·. ιί«αα ιἰ««ὶ ιΙ«·ααὶ αέ ιιο α«·α«ιἱα«)

ρααι:2ια οιαο«οΙι ααρ«·αιααιίααι, ααΜέπα_)αα μη) «·οιαια«««α, Μα μα; ια:α!αιί «ια ααα) αΙια«·α!κια«·

ραεαΙαἰεὶ, ὁ ιΙΙιι ασιαιαιίαα«ιία )ια«Σαα _)αΙια!η) ααα «ια ριι«Μιαα @ασ αρ!απαΐα. ΜΒ αα«Μά Μθωθή·

Παπααια«πα Ρα!. ΗΜ. «ω. Ι. ' 26



186 οικιικοιιιι

οπου ήπιο οιοε_οο πο Μαιο ιιιοοοοιιεΙιο. Ρι·:.ποοιΙο 8ιοο_Ιο ιο απο” ΙΙΙοοεπιισοιο οοιιι Βι·απο, αι

ροιαίοπιοππιπ οΙο οειιοιυ:ο ΙΙι:πι·πΙιο Μα, ΜΙ: οροιι·ιοιΙιι. »Ποιο ιΙιοο ιὶπι “ω” Μο ἐοιΙιιοι

:ποιο ρποοε:ΙιοιιΙο, ιποοοιιςοο ιΙιιΙο ποπο ροοΙιιυοιΙΙι παο ΙΙἱεοεπιι_οοιιιΙο, ο ιο ιΙιιιιι απο ΙιαΙιέιπα ωεοπεοπ

ιιι;; ποιοι, ιο απ· ταου, ιο ροΙαιίιιίο ι Μεσαίο : ροοΙιαΙοιιι:ιαι οΙοιοοιιιι, : ο:οΙοιοι οΙιιιοέοποιαι

ρποιοοιΙοοιιι ροιΙ Ιοροι· ΙιοΙοιοεΙ:ι. Ριποοἰοέ οο έιιιιοποι ιιιοοΙιμοποι οοιιΙοΙἱέπιπ ΙοοΙειο οιιιἰοιοπο Βοοο

Ι έ. ΡΙοΙι·ο, ιιοο:.οοο οΙπ·οιιοπ. ΒιιΙο ιιιοιΙοίοΙο, @ο παο ιΙο ιοιοΙΙαοΙ οι·οΙο ρι·ιπρι·οωιιιΙ:οιιο. Νο

οιιοο:.οαο ποια ειοιιοποιεΙσο ι ιΙο:ιοοΙοιιο ἐμέ ροΙειιιΙ ΙαιΙ αιεο_ιμιοΙι, οποιο ι·οοεάοαποΙι οοποάιο αισιο

ιιοπιιοπο, πο οοι·οιΙο επι πιο Μετα. θιοο:Ι οι ιιΙπαι;ο ιιιαΙ:ιοΙο Ικα ιι·Ιοοοοποιοι ιιιέοιΙο Με ιο έτο

ιΙεΙι οοι·οιΙαοοιχοι:Ιι, ειιιιιοο_ιιι Ιαοοεπι ι παο ι ποσοι: ΙιοαΙε; ΙΙαπι ΙαιΙα ιιιο:Ιιο:οπο ι·ι.ιιοο οπο πο

παο ο ιεΙει·:.οοοπιι οιΙ ιιιέοίοΙιΙο.έι·ι οι:οπιιιο, αιοπο.ει οποια ρπε.ει·ιιέΙΙιιιο,· “ποιο Ιοροι·οιο, Ιπείοι:

Μαιο παο ιοΙοιοοπιι αιιιοοιπι ιοποιοοιιίοιιοι:Ιι οποιοι ποπι ι·οο.ποΙιιιιιιοιιι ιο ποιοοΙΙ:ι. το απο πο

ριοπο οΙο οιειιιιιο_Ι ποσο ι πο ιο.<παοΙΙτίο οποιοι εοοτροπο, οέ ιιοοοιιιοι· εΙοι·ικοοιιο Ριεοεπιιοοω,

Μαιο πο.ειο αεΙοοιοιυειο, ποιπιιΙ'ο το Μπι] ιιιιιοτοέοι, έι:οιιιοΙο ιΙΙο αι ι!οΙα·ο ιΙο οποία απ

ρι·.:αΙιπΙΙ, ι ιοαι·ιοοΙο πο: πι·ιοπιοοιι οι·ιιΙ: Μαιο. ΤοΙι ποπ αιοΙο Βοπο οαιΙο·ιιιπεοο ι πιι_ποιοΙιοιπέι

οικου ΡΙοιπο οροειοΙο ερεΙιιιο_Ιοο ΙιοιοΙΙΙέιιια Με πιέεοιοοο ιπιοιΙοπ ιπιιι ΙαιΙοιπ, ειιιιιιιΜΙιέιιιο απο

οιιιέοι Μι Ικι·οια, ιΙο οοιοιιπΙε_Ι πιο ιι·Ιιι·οοοοΙιοιιιο, ιιΙο Ιορ.ιι πιο] πιέει:Ιιοιιούιο ροοΙοιο ου πιω αιο

οΙοΙΙ. ΟΙιοΙ'ο ιι·:ιαιΙοιοεια ιΙα.π πο Μαιο οΙιιτοέι:έοι1εΙιο ιιοιοι·οοιιι·ε:ια, :ο 1οεΙιο;οιιΙειιι Μέσοι, ιο

ιοοπΙιέιιιπ : ΡΙοοπαπποπιι ροΙειΙΙ Ιαιπ·οοο, ιοΙε απο οιιὶ προιοιιιοΙΙ, αΙΙ:2 μια; πι” οοιι·ι·:.οόΙιο πιο

ροιποΙΙΙ. ΡοΙειῇ πιο, πιοιοΙΙΙ, με: ιιοο_Ιοια ιΙοιεΙοιιι. ιΙοέΙΙ @απο ιι·ιοοΙα, μι παπι ιο οικοπε

Ιεοει, α·εοποοπ ι·ΙιοιιιΙο οΙιι·ωοοιοποιαι οοοιιιπιοιπ. Βου: Με οιο ιυιοιΙοο Βιιοι :ιοοΙιιοἱοιο πιο ιο

ιΙοιιοπιιιιιπέιι οιοοιοΙι ρι·οοιοοο:.οιι, ιιοΙεπιπο.4 πιο ο οΙιιποέοιοιισιωΙο Ιου: ιαΙΙ:ο ο ιοοπιιο ιιιοέΙοο οι

ιΙοίοιιια. Ζ ιο οιΙροιοιοιΙ:Ιο ρι·παΙιαθειιι οΙο ιοΙοιΙοο Παει, ο οτι οοοιιιιιο οοιΙοέιέ ἐοιΙοπἱοιπ ιαπι,

μια. ιο:_οΙοιΙ πο ι:ΙιιοοΙο οοεΙιο, ιΙοΙ ΡΙοοοπιι_οοια :ο οοΙαοιΙ επιιο 8ιοιποοο. ινπέιοΙοοίΙοιπ πο οι·

εΙπαρο _ΙειΙιιοιοο : ποεοιποΙι .οιιΞέπ ι ρο.ειοΙοπι οο Μο: ; οπαιιιιι @πιο οι ιιοπιιο Ρέοοοοποοιο. ?Με

ιοιΙο πο ιυΙοΙιοοο απο ο οΙιιοιιΙο Βοοο, :ΙιοιυΙοιοΙο ποσοεοο, οοοιοπο :οποιο ποαΙιο σΙιι·οοέοιιιιι

εΙιιι ιιιιιιιΙππ ποΙοοι·εοοιιι ι ιιοΙοιΙΙιοοοιιι απο ειιοοοιιΙο .τις πο οἱεπιι ροοοαοΙιοοια.»

Ζ Ιίαοιπο Μπα Βπααο :οιοιοα πο ιΙιυοι· ΒοΙοεΙοιοιι οΙιι·οοπιιοο, ι αιεροιΙα οιΙ ιιιοοο ι·οιΙο

Ι έποιΙΙιοιιιι ιιιοΙοηιιιΙιιοπιι ροοιοποιοΙΙ ιιιιιιιτιιοιιο πο Μοτο οΙιι·οοοινιοιιεΙσο Ρι·αιοΙιόιο ο Μιαοπ,

εοοὶοιἰπὶοΙι ο ιιιορτοπ_Ιο:αποΙι ΡοΙοοο. ΙΙιοΙ'οιο οεΙοιιΙο : ιιροιαοΙεΙειοΙι απο ιυπρι·οαι. ΙΙοΙοΙ ιαο

ιΙο Ρι·ιιο πο ποοοιιΙΙιιι ποΙ:α ·ίθθθ οι ΙΙ πιο ιιιιΙιιιι ι·οοεαΙΙιοι·; ΙειοοιΙΙΙιιοιιι·οΙσι, ο ΙοΙι ιιιοιοι πιο»

πιοι·, ιο Π) ποΙια ΙιορίοαεΙιίορο σιοςοο ποιοοιΙα. Ζπιι:ιι ιΙοοποΙ ιιιιαοΙειιι| ροπιπέΙποέοί. ΖιΙ;ΙοΙο

Μια ιο Μα· ΙσπιόΙιι ΝεΙΙιὶπιοτο Σια οπο, _|οΙ: πιιιαα ΙοοοπιΙο, ἐι: ιο οποια οιεΙιαριιιι ιι·ε:.οιΙΙ' ιπἱοιἰοπ

απο οιπιιο ποοπἰεοοποοο ι :ο.ιιοιυιιιιοιπ οοΙο ο ιιιεΙΙσπΙοια Με ιΙΙιιοο ιΙοροΙιοιΙ οτιοέο εΙοιΙπι ρεοΙ

πιόιο πιο οιίεριοιι·οΙι, ιιοιυι·οοΙΙ ΙειοΙο απο ι ιι·οοεια ο Μ” οι·οοοΙια. ΜΙΙιιπιοι· ΙοιΙιιοΙιΞε πιιοι'

οποιο Ιοια·π Μο; ε. απο πιίοεοΙιοοιιο ἐιιιΙπο πιιοι·ο οοΙιπιοέο οι πιο Μάο!. ΟΙιι·οέοπο αροι·ιαιι

προ ΙιιιΙΙ, ιΙοριιέεΙΙ οι οποιοΙιύοο!ιι·ο, ο ιο ιΙοΙο ποιοιιιΙ ιι·οοοιοπιιι οποια ΙεΙιΙτα παο! οοοϋπο .Μια

ποια; :Ιε ε.:αΙιοΙ »οποιο :ο ιο πο Βιιιποπίε. Με ιΙΙ'α_οο οοεΙιοι` πο ποιο Ικα Μπα φοεοοιιο.
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Ρι·οποπί ιἰο πιοπο απο Βι·ιιπο ο οέιπιιιι.πιι οιοιππι $οιι·οποποιοιπι ιο οοιπ ποιοτοοοπιο πο. Νοημο

·ποιοει παπά οιι Μι πιοιο:ιο; ροοιιέει @οποσ πο Μπι Νεπιιιποι· ιο ροπιοο ἱπι πιο ροεριοεοιπ, ι

πιο :ιιιιιοίἰ πο ιἰο Μι ιιιι·οιιιιοπιο, ποιοί ιο οοοοιιοέοι οιοοιοο πιο Βι·ιιποπο :ο ιοο:.ποΙΙιἱιπι που

ιοιοοι·οποιοιπέ. Βοποοιιπ πιο οοι·οποιε, ροιοΙοοΙο ΤπίοΙιποι·, πω! Βι·ππο πο ιππιοι·ιέ πιοο:.οποπο,

ο |ατοπι|ιοι·:. ιοιι·οοιιι·επι ιίοι!ιιιο, έο πιο πιοι·ιιιςι απο: ὁ ποοι ο ρο£οιπ @οποιο οι!οιο!ο Μια Ποτοπ

ο!ιίέ ο. 26”, 27; Προι·Ιι πιο. οι: ποιοι!. Βι·ιιιι.; ()|ιι·οιι. ινιι·οοιιπο. απ. ΡΜ; Η 29). [Μάο

που !ο ιο ποιοι ιοοο ιίιιιο Π' ιιιιοπο.

πιο Βι·οπο @το οιιιπο!ι το:.ιοπζοοιι ιιιιοι!οιποέοίοοιι καιω πω· ιἰο ρἱοοπὶο ὶ τορποιοο πιο

ροεροιιιο. Με ·ιω:-πο!πιο _ιοιίιιο|ι: ρίοιιιο _ιοοο ιὶοοοἰπ ιΖο ποεοποπ οοιιοοιο. Τι·Μιοιπιιιο ιο ιἰιἱοΖε

οιοοιοιπ ο πιοοι·οοο!ι ΙεοέοίοΙπποπ, ι·οοι!:ιοΙο 536' πιιιΖπιιοιπο ο ποιποπιοι·οιι προ ιἰο .ποπ Νοβο

ο:.οιοιιο|ι, ιοορτοοοοιοιιπιιι οι ιποοοπ οοοε'οιοοπ. Ζοιοιο πιο έο ιο @οιι @οπο ο ιοοοεέπιειο:ποπ Βιο

ποπο μου. Η' οποία, πιο εις «Με, ροοπιπ οιοο_οο ιο Ρο!οοο ροοιοποιοι2 οριοοιέ ι!οιιίοοπιο πιο

@εποε έπιοοι έ. ῖνοιοἱοοπο, οιοοπο "Μπι 2οιοοι·οοο:.ο, ιο ιιιοποπο ἐΙοιἰιι ιο.ποροιο·ο!. 2ο ρω!

ειιιιιιο στιν] ρι·οοπ ποιοί οιι ἐπιοο£ Ιο_οο έιοιοοοπο ιπποέ!οπο οπο: .ποιο Κοποροι·οο, ιιίο:ιπί ιο ιιιοἰὶ

ιοοο!!ιιοπι ποιοιι οροιιύο, ρορι·οιοίο,ιοο οι ιιιοπιοι·ποπ ιπισιοοοοπ ρορι·οοιιιιΠιο οιοοοο, ιο ιιιιιπο!ι οπο

ιοπ ι!οι!οιοοπωιοποθ'π £οιπ£οιπο πίοοιιοιιο, ο οιΙοιοπίοοο, πιο πω; ποιτοι·οπο, πιο ου :ωστοσο

σωρο πιοοιοοοιοπο, οριιο:Εοοοιιιο. Τοπ ιο :επι πιο ι ίπποοπ ριοιποοπ οιοοιοπ οιἰοποο:ο πο οποιο

Μο πιάτο, οδςοοιιίοιπ οοπιιδοιοοπίοσπ ιπ·οιοιίο, ι έιπίοίοοοιο ιο π; ιοπποποοπίο. ιν ιοπΝοιΜο @οι

οιι :.ιιιιιο:ιπ, ποιοι”, ιιιίοι·:.ιι οποοιο πιοέοοπιπ ροΖο£οπι ιποιέΙι, πΜιοοπ ιοιἰπο|ι ιι·οέι·ιιοοέοιο ιππ

πιο οοιοἱἰπ ι πιο πι” ου οι·οοοπιιοιιιο πο ποιο. οπο” ΜΜΜ απο π: έποιοιΙ|πειπ οποσ;

ποιπ, ιο ιιιππο!ι ποιοοιιιιο πι: πο 8οιιιοπέο ποοοεπιιοΙι έιοιοιΙΙιιιιιι, πποποιοιοιο πο Βοοπο ι .ποιο

οποιοιι·, πο όπιιςοο οποιοιι βοοπο Μπορο ιιιιοοι·ιι οοποποιείοοο, ιιιι!ιοπιοο πο Ποοΐο απο Αοιηιπο

Μοτο οι έ. Ψοιοιεοιιιι ιιοιιοοποιοΙοιπ πιοποπέ, ο πο2ιιὶοι ρι·οοιοοίοΙοιπ ι ιοιοιιι·οπε:οιπι. Ζίοέοπο

ποιου ιο ιοπι πιοιιιιο Βι·ιιποπο ιοιποοπιοέοι πιο οποπιοὶοι·οποιἰπο, ο ιιΙο πιω ιιιποο!ιο ποιο ιοοι·ιοοο

:ιοιἰ, ἐο οιιιοπ ιοι:ιιιιιο ιοοεο!!ιιοπο ροιΙοοὶοποιιοο ιο ΡοΙοοο ιο πιοοιιο, ΡοΜο ε οιιοιοοοιιι·ιππ πιο

ιι·ίοι·οι :.ιιιιιί :ιο Μέ πορι·οοι!ιιίπ που Ι(οποροι·ι, ιπιοἰ οπο' ιοὶοπο;ο ἰιιιιοοέο οι Μοοο!ιοιοπ Μο

ιοιππιοοεπιο οιο πιο ιιιο:π.οιπο οο .πο Ροίο!ιο !ποοπἰο, πιο οοοοιοΕπ πποιποοἱοἰ Οιι·οοποπο.

Ιπιιοιπ ριοιιιοιπ Βι·ιιποιιο πιο πάψω ποσοποπ πιο:ιπιοι·ιιιο ιοοἐποιπ πο! πο! οοει.επιπ πο

Ηειπππο Π οι:οιιι·οο. Ποπ( πο οιι£οι· ιο|ιοέ ιο ΡοΒοο πο ροιοι·οοιο οιοοιιιι ο |(ιιοιοο ιο ποιοι ιθ08,

πιο Μέ πο εοιπππι ροοοοιΙπι ιοοο, ρι·οοι! πιορι·οιιιο .οποιο ου Ποιο. ιν οπο ποιοπιο έιπιοδο

πο :.ι·οο:πιο ποποπιο ποοιπροιοοιιιο £οπο οοοοιοο ιο:ιοΖοάοιπ Μάιο ροΙοιιιοπο, ι ιιροπιπιο πο πιο

οπο; οοπι οποιοι! πο επι·οιυο οιιαοέοιοποιτοο απο! οδο ι!οοι·οοιο ροεποποο Μπι: Βοιοοίοιοο, ο

πομπο ιο οπο πιο ιΙ:ιοΖποπο πρι·οιποοποπο 8οοίο ερπιππιίοι·οοποο, ιο!ιιοπο πιο( ρορποοιἰιιι|ι Ποπ

ηπιο, οπο, ιο ροΙοιπιπ Μιοι·οποίοιοιο. Ρι·οοέ!ιοιππ πιο ι ορι·οιοπ οιοοοεοπο πιο πιοίο πιπιοέιιιοιοοπ

οι ιΖοιοιππ Μέσι ιο οιιρείποέοι.

0ο ιἰο ἐοιοοπι ο'. ινοιοέοοπο, ιιοιποοιιοπο οπο: Βι·ιιιιοπο, ι!οοοοιιι2 οιι παο ιο ι!ιοοοπ Ιω:

8οοπ Μοτο :πο οποοοπίο ι·οέπιο οι! οιοοιο. |οιἰεπ και πιο οποιοι·πιοποιο, ιο οοο!οοοιοοπίο πιοι·οπιο
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εισιεσό!πισι σσα!α_ιασσ; σι'ι·ασι απ! σα! @Μα Μι·σσειιισια £αιΜεσσ, πια _ισαιια!εισ αεισρ ]σαειι σ

ρσσασισ ό. ινωεωισ πα ινς_αι·:ισσα, α αι·ιισι ισσισσίσειισ ιπσι·α!ιισ Μακ εις ισ £ασιισια πια ιιιασΙισ

Μ. δαση Ραπ: ιιιιιισσια έα σσααιιια α” ρσάισι!:α οι! εαιιισσσ Βι·αιισιια, ι σσε:σι·ιι_α :.σισιο

ρέστωσ:.α, ιιαι°σσσα_α :από :ασ ατασα, ρσέαίαιετ.α ι·εάα|ισσα. |αΗεσΖιιιισα Μεσα εις πια σο ασ .ία

ισσια εαι·σσσαεσσ, ασ σα μια ι·σσσια σαιιισσσ Βι·ιιιισιια, ω Μέ |ισσσέ ρσέπισβασσσ, Ισ Μωβ::

μασκα έα αὐειστιισσσ ἐσισσιιι χω: αιιισι·σια ασια Βι·αιισ, αισσισέεπι ομι·σω ιπιιασΙ'ι σ:ιιαα Μασσα

πιο: πα σ8σσα κι” αιείταιαιασασ!ι, ιια2ιια/ίαιπα τα πιο». ισ Μαιο: :.ιίαιιια -ε Ισιιιέ.έ σααισιιιι σίσα·αιιιι

ισιρ·α:Σσιισ, Μάιο σα ισ :Με Βι·αιισιισισσαι ριεαιισαι ασ Ηειιηχαα Η σσεαι·ια; αισιιια ισα πιό ισ

σισει, Με αισαιιιῇ, αιιααίσι ι·σεΙαασια.

Κασ!εια έμισσι! αιμααί ιιαιρισι·ισ Ωσι/ι·μα Πειιεσ|ισιι ισ Με εισαιισιιι :.σισι·:.σ Βσι!ιιιιασεισιι·.

Μαι: σο :ι σαασρισιιιιι ρτασσαισσσ, ρί8αιισσσ ισ ισισ|ειι δ”, α ιιιαιαοσσσ ισ ιιισΜσι·σσα ιιιισιεσασ!ι

αιιασ:.ιισ σραεασισιιία, ισ αιτημα :.ιισισα ιιι2ι·σισ ρσ.έιιισι.πσ, μι πρ. ασ ασ ·ιιιιισιι ισά:ισσισ έ. Υΐσι

αέεο!ια. Πϊαιιιασαισ ρι·:.εατιιασισσαι :£αιιι£αα ἐσισσ£ ισα ισ :.σισι·ασ|ι εισσιι:|ι ιωειιωι ι Βιιειι:ισσ.

Ψ ιια8:ασ!ι σ:.αεασιι «Μια ασ ΡΜ: ισ Ρσιιυιι|ιασ!ι α:.ἱσ_ισαισσἰι αισιιιισσλισ|ι ; ι·σασριειιιιι αι!ιπσιιι

εαιεσσ, ριεαιισσσ ισ ισισαιι .ΠΙ πα ρσησαιαιιιισ, ισ σ:ισαι·ισσ. Βι'εξα_α πισιεΙσι·σ £ε;σσ ι·σιισρέειιια ρο

ρι·αισίδ ισσιιιααισα :κι ρσιπσσα ι·σασρισιιια ρι·τι_σε|εἰεισσ :.ιιαιιασσ πια Ζι|Ι|ισ ; ιαατίαιιια Ιίεαεσιισιια.

Ιω! Ισ αι·εεπα ιαμααιιἱσ αιωι·σιιισ.

άμεσα! σσε:ει·ιιιαβια σα: @ασ @ί @Μια Με”. δνααι·αλ:σισαι!' ασ δαηιιισ α· α·ιεΠιισιιι

ασια εισσιααι: Πα ρι·ο!›:ιτἰ5 Βιιιισιοι·ιιαι »Με ισ !(σΖσαέι ι·σΙαι ·ίύ“!8, : ι·σασρισιπιι ααα ιιέσειια

ποσα, ρσ:αιαία_|ασ σα” ισι!ιια!εέσ, μι εαιιι ισα:.ιιαιε, ρσιιι·αιιισα @Με Μα ισ τσ|ισμιειιιισ Με Μια

σασα:.ό!_α. Ζ αισάαπια Ζεσσ αἐσ£ασισ‹ιΖ ααισιιίσι Ησαασ!ισιι α Ισια; Πισω, ιΖα_ιασ ε. :άσσο ρι·:σιιισαι

α έσω ασ ἐσισσιιι αισιεισσσ. Πα εριαισιιισιιια :σέ ι σρτσεισισαιιια ισ.τιιι σισεσσ Μάσα σισΙσεἱἰ δα

ηιασ, σα: Μάι σαι @άπασα ι·αΙισρέειιιιι.

ιν σιασίσ £εσσι·σσιιισσσ ρσ!ηχιέιι σκιφ ισ δασσιισσιι .:ισισαει!ειιι Ζισσαια ιισιισιασι @ασια Μα

ισι·πιζσαα ισ !ίσπισεισαι·ι, ι σεσύ!ιισσέσι ισ] ρι·ιεσἰα‹Ζιψισ ιιαιι·ιι/Ησιιι πα ω” σσιωσι·ιια ἐσισσ£ ισ ια

Ιτσρισιπισ αιιισιισιιι Μάσα ια αισθισ σριεας.

@πιο αισιιισιιισιασ [ΜΜΜ σα! αιιααισιιι 20. Π. 22. ισ σιιιισιωσ ιιιιιισε:σεσιισ. ΡΜ”

παα:.ωσσ.εαι ειαι·απαισ ασ ρεασαιαιαιε, ισ ισάιισι ασ!αιιιιιία, α. 8_σια!ίασιιιέ Ι:σΖσασισειιιέ ι σαι·ιΙ:.σ

σιάσσιισιαι ρσσ:α!!εσαισιιιι α!σσααιπέ. Ή·'Ισι·αέιιιειεασι, Μισή σαισ[ει σρι·αισια ισ ρύ!'ρσφαιαια, πια

ισι|σιέπισιμ πα σιτισισσίσ παρέα βσαατιι!ια διιτισιοι·ιιιιι. Ρἰειιισ ισ οσα ισιπασ|ι ιιιαἰσ επι ι·σέιιι

οι! Μια, Με «ίσα .ασ Μαι ισα ιιι.ια.αά:.ισ _ισάιισιέσ ι·σΙει. Βάια ισ |ισσι·ιριι ασ ριιιαασ ιιισιιια

αισάαίε ισσι·αέσαοσσ, ισιισει:σ £σιασ τα απαιπέσα στα/ίσιαι|σα έσ _|σει ε. ισισ|ειι Χ!! Μι ΣΗ!. Ρα

σΙισα:.ι π @Μεσα Μαεεισπι σεασασ!εισασ!εισασ ισ θσἰιεεπααιιεσιι. ισ |ει·σΙεσιιιιιε ισιι·2ειιισστεαίσια, μα:

ι ισια!ωπα @σε ασασ.ισσισ Μ] σιιιωισα. Ζαισισπι πα αστοί:: ρισι·ισε:σι έιιισσι έ. (Μα, παρα

σιισα ασ Ισια· Ιιισἰρἱι. ρι·εία1ιο δνσΙσΓιἰιὶἰ αΒΙισιιε, οσιιοΒἱἱ ιιιιεοιιεἰε, σε Με ω (ΜΗ οοιιΐοε

εοήε. Με πιο εσιισιω·ιιω ιιιισιοι·ιαιε εει·ιριιιτιιιαιτι σα. !ναεισραια ααΙει, Μπα 58: Ρ:ιεειο

ε. Ι.ουσεασι·σι εμ. ι. έ2 σάπια. Ριιεειο ε. Μια: ονιιιιααΙιειο. ι. Η. Με ε. Αιιι·εΙιι οριειαοΡι
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τι. 68 οιίιυτ. Ρτιετιιο ε. θετιεειι. τ. ό!). νιι.ι ε. Οιττιιιτι Μ. Βτ·ιιτιοτια @τσιπ ινοτειεε!ια :τιτ

ιιιιι_ξε το τοτπίε Ι Ιαιτητ Μό-Ι56'.

Τετι Με τε!ιορίειτι, ροάτιτττοε παπι τω! Βτιιτιοιια ιο ιυτεία στιτειεειιε!ι ρορτιιωτιτει Μέ διτ

·τ·τατι, ὶ ει:: αττική Ωω” _|α!ιτε εοὐἱε απο ισι|ιίτιιιισα τοὐἰό ρο;ιυιιἰαἰ, ιυ:άτιίετιι :τι ροιἰε£τιιυε @άτι

τιία τιὶιιἱε_ιε:ε_:]ο, ἱ ο:.τιαειαιτι μι @σιτε ροτ·:ττΙ|ιοιυττ Κ, :ιτ!ετε;ειςε Μ στα: προ ροάοίιίωιε Νότη

ττρτ:.εισπει ιιεη|τιτιοέ‹:Ζ @Μετα Ραιι·ἰτι Βιιι|ι, !τέ!ι!ίο!ε|ιαι:α |τϋπίριιυατ!.ιιιίερο, .ττιιυιΜεσιαιτι.

Βίεάι| πίεΙστότε ρέεατι|ιτε Μι τ2το!ιτιε οριεεεωειιια ρι·οεττττε τι πωιρείτιίτιτιι ωροτιιοες ωμιίιιτι

διιητιιιτι τ Ρε.··τια, τι τύέπίεε Με οι! τω, τα!ιο ί οτί Ι|επεε!ιειτα “Με ιυμΙτατηε ιι τίοίτι, επιτακτι

]ττε ροεις!!ιοιιιετιιι έτίο.<ι.Ιταττιι.· δ. Η. Ρ. τοιίε.ττχ πα Μύτεο|ι .είε οι Ζωή ιυι|τίαιε·ει| οριετιι!ι.

Ρτύε; ιυατιταιιτύω ιιιἰιιἐετιιιμεἰι, τΙτοὐτιεττι ριεττιεττι α Μία ιιττιἱεεατεοιιιεἰι, ε£αταἰειπ είε ρο

τιιι6 άοΜιάτιιε τό.έπέσε Με τ·ετΙιι!εσω τεμ ἐιτιυυ£ιι, ι τε αιτειψ Μετα το ρίετισε:ει :τρία είε Με

πιαε|ιοτίετι, ιτιμιἰι·ιιΙιοιυαἰεπι ειπα: κά] ττΙοι!ιατηι ωιετιιεσπί ιιτ:ϊέ ιυατμαπητ, Με ρω:: ράφιεπέε

@τι ιροεοϋετιι :Μπι Ιε.πόιυ :ΜΜΜ 2ο ιι·ι|άατιτε εΠα ό:ιετύιυ πέμεε;πές|ε:ε.

8ο ότι ροττ'εταΐιι 8Ιστιοιστιεςυ, ι·ο:ρα!ι·μιιια!επι Με ιυ τις) τιιίετ;ε τι. ΜΜΜ ρορτ:.ετἰιιἱἰτύιυ. βια

στει οιιιτιο:.ιι ροτει!μπο:.ε το:.τΙτέαζγ διιητιιι Μύη|, τΜιτνιμπ τω” ρι·τ.μριιά!είειτι, ώστε Μάη! εαἰΙτἱειπ

ρι·ιεε7τσε:μ; έπεσα] :.ποιυιι Ηετιετ#ιετι, τι ιιιαε:.ει Ρει·Ι:.. Με εΙιεττιΖειτι Ματιά-Μ ηχώ σιτε!εάπσεται

ποσίεί. (ἔσω ιυἱεε :ι ροιυοάιι ιτε!εριι ο ι·νέφτεστι Μύη| το έμυοετε άίιτέεητπι :μάτι είε Με :ιτα

ε|ιοιί;ι, ροά;τα|ιι Ρ8Ι'60Η18Μ890 ισ παρε!τισέεί ρτητττό Με ιιιο_είεττι, ε£τιτιιἰετιι Με ρτιμπατττιπέει

ω παιιυέει·ει :.!ι!ίέμό άο_ιιίεΠο, αὐ_μ ρὶιεττεττπι ιιἰιτ£ωἱό ροιι·υτττυατιέε, α αμε!πι|τοπι ;τιτιε!ιοάτεπίε

ττιἱε_|ιιε υάρυιυίεάιιίε|ι το ι·ύ.$πμετι ιι·μάατιττιστι.

ΓΑΒΒΙΟ ΒΑΝΟΤΙ ΑΒΑΒΒΕΒ'Ι'Ι ΒΡΙ$ΟΟΡΙ ΙΣΤ ΜΑΒ'Ι'ΥΒΙΒ..

4. Νιιεοιιιιτ Ριιτριιτειιε Με Βοετιιιειε 1εττιιι, αφτο, ω!) εε Ροεἱιοτιιττι τιοπιιτιυττι Μάτι, βι

ιτιοιοτ Με εκ Ρειτετιιιιιιιε τιισιετιιε; ειιιτειιττι ρο- "πιει τιιιιΙιιι ρετε£τερετιε, ιιτ€ετιιο οι αυτο τι!ετιιι

ιιιιιιιι ρτοοεεειτ ο τιοτιι!ιιιιιε τιιττιιε; Ρτοετοιιιιιιτ ιΙοττιιιε. ()ιιττι εεεει ιιοτιιιτιιιτι ιοττε, Μι τιιτιιετι

5 Ριιιοτιτει Ειστε, εεττ ρυ!ειιτιοτ εριτιι.ιι, Νοειιιτιο ιτιοάιοετιε τιοττιο; οτιι€ιο τιιτ:ι, εεό τιιιΒιιιιι·ετιιι

Ριιετιιιιιε, ττιιοτι τιοττιετι ιτιι.ετρτοκιιιιιτι $οτιιιι: εεειιιιι ττιἱ$οτἱεοτἀιιι Ιιοτιιι; τιεΒιεεαι ετιειιιιιι, οι

οοτιεοΙειιἱο ειιετοιιιιε. Ριιιετ ειπε στο! ντι· πια- Ι:ιτειι μιιιτιετιιτιι αυτο. Μειιετ εΙειτο οκ μπειτε

ετιιιιε οι ρτεροιοτιει; ειιΙιεΕπιτιιι:ι ειιιε ιτιιο8ι·ιι, δετιινοτιιττι ετ:ιι τιοΒιιιεειιιιιι,ι!ι€τιιι ιιιΒιιιιιι ιστι

ροεεοεειο ειπε”. Εετ οι τιιοτιιιιιιιιιι τειττωτιι Με τΙιετιο τυπικο; τιιιιτιιο νιτιειιωι ιιιιι ωιιΒιι

νι'ιετιιε ι ΛιιιιΙΒοτιτι ΑιιεΠιετιι, ΙΜ: ετττωεε πια το Μι; η·|ιορίειπ Κ. - Ρωτώ. Ι, Μετα θ Βιοε

τιιἰεἱει Βοτιοτιιιοτι Ρ.-ά ιιτοι:εεειιι ΜΜΕ Ρ. - Β ερἱτἱιιιι Με Ρ.-ΥΎ”οΞ;ἱΙἰΙιει νοιοοετιιιε δ; Νοι

ιευτι Ρ.-θ ιτιιει·Ρτοιιιιιιττι» ει ἱιιιι·ηιι·ειυτἰ5 δ.-Τ ι:οτιεο!ειιιο εκετοιιιιει οκετοιιιιε οοτιεοΜἰοτιετιι δ.

οιιιει ευυε Ρ; ειιιιε τιοιτιἰτιε Βιιιιιιιιιι ΙΙ.-ει·ιιτ Μ· ττιειετιιιε ει. ρτιτροιετιει ιτιτιετιιιε οι ρττερο!ειιε επι.

Ρ.- θ τιιι”Γιιεε. Εει άι ιΙιΠ'ιιιιι ε5!; ατι Η - Ρτιετ!ε. Π, Μετα θ ω» ἰρειο δ. - Β εεοιιτιιυ Μπι

Μο 5”.- Ί Μετα» ττι:ιιοτ ειιιε ιιοττιἰτιε Βιι·ιιετιεΙ:ιιι·ιι ΙΙ._οιετοι Ματια Κ. ι 8.- Β 8οιει·οτιιιιιι Βο

Ιιειιιοτιιτιι δ. - ιιοΒἱΒεεἰιιιιι. τι. απο Ιί.- ιιιΒιιιτι οοιιιιιτικ 8.- θ ιιιτιειΕι ωτιιιΒιι δ.



ΝΟ τι τι ο ΝΟΝΑ

τεΒεε ιιι” ειιοΒοιιιιε, οιιετιι ιοιι8ε Ιοιοοιιε ιιιτιι -

όιιτι1ετιι ιιοόιε ιτειιιιιιιι ιιοριιΙι, Πειιιτιεο τοΒι

ιιοοεεειι οτοιιιιιιιιε περσι.. Γειιιιτιο, ποιοι, οτιειιι

ιιιοτιιιιιε, ιιΙειι:ι ε!ετιιοειιιιε, ιιόειιι Ιοοιιειιε ορετι

ω, τιοΙιιιιιιιιι ειιε ριιΙοιιτιιιιι τεεροτιειιττι όεόιι.

δεό όἰεοἱριιιιι νιτιιιιιε, Ιιετιε οι τειι οιιειοε ιτι

ιτἰε. Νιιιιι όιιιιι Με πιο οιιειιιιιιιε, όιιιτι Πι ει

ιιιιΙιιιτιιιε ίιιιιιιιΙ:ι οι·ειιιοτιιε, όιιι νιτο οοε:ιειοτιοιιι

ιιοοοιιτιόι τιοτι οιιιιι ιιιι:ι, εεό ειιιιι ΐετιιιιιιιτοιιι

ιιιτο:ι. Βοιιιιε ριι1ετ, εεό τιιεΙιοτ τιιιιιετ, οιιι.ιτιιιιε

ιιιιἰ τιιιεοἱιιιτ οι ιρειε.

2. Βιιοτε ριειιιιε ιιιιετο:ι Ροτιιιιιιε Ιιοπιο οι

Ιιτιοιι.ιιτιε, τιιοτιετιι νιειιιιιτιι τιιιτειιιιιιιιε τιιιιιιιιιιτ,

Ποιιιιιι ιιιονει οοιιΠε νιόετιιἱιιιτι ειιοε ειόετεοε

νιιιιιιε. Ριιιετ Με εριεειιιιι ετεεειιιιι ιιό οιιετιι

οπο. οτε ΠΠιε δι!ιιιιιι , ιοει:ιιιιτ οτειιτιε Ιοετιιιιιε,

οιιιιιιιιιε νιι·ιιτ ιιτιιοτ ριιετι ιιι νιεοετιιιιιε ροΙτιε.

Μοτε ιιιιιιιτιι το ίοι·Πιιιε, οσα· οοοιιττιι ειιΙιιε Ιιειιε

εοοιιιιτιιιιιιιε. Πιιιετιιτιι ετΒο ιεττιιι ριιτετιιεε ιτε

τιιιιΙο μεσο: Νεο ποΙιΞε Ποτιιὶπε, ποπ οο!ιέε Μπι!

ριιετ Με; εεό ο!ετίοιιε ιιι Πει πιοΙτέε ') εστω”

ροι·¦ο£ ιιιιιιιιιι Ιιιιιιπ ριιΜιτα οετοΙοε. διο όἰοιιιιι

ροτιιιτιιοοε ειιρετ ιιΙΙ:ιτο νιτΒιιιιε, ει τεοεεειι ιιι

ιοιιι οοιι!ι νιε όοΙοι·ιε; ιιιΓιιιιιιιιιιε :ιό εε τεόιι

εοεροε ιιι οιιιιιιιιιιε ιιιειιιιιτιε. Βοτιο ιιτιεεΙοτιιιιι

ιιιιρετιιιτικ ιιιιΒιιει.ε, τιετρειιιο νότιο, εἱο ιιι εε

ειιιτιιιιιιιιιιτιι :ιό Πειιιιι ροτιιιι ιιοτιιιιιιιιιι νοιο;

όιιιιι ιιε8:ιτε τιεεοιι εοτόε Ρειετιιἱοιιε, όιιιιι όε

εειο Γετι ορετιι εΒτιε ιιιοττειιιιιιιε, ειιΙειιόιόιι

ειεΠιι ιιιιιτιε.

δἱοιιοε£ὶ ίσιο: εετοιιιιι, υίηιο Ματέο, 2ιιιιιτι.

δ. Ωιιι ειιιιι ιιιιτιι ριετιιιιιιιιιιιιι εετιειιιιΙιε ρο

ετιιιε νειιἱεεει, τιιόιειιιιε Πτιεοε τιιειιιοε ιιό Ιο

οιιειιιιιι ειιιειιόετει, Ρτιιιιιε εΙειιιετιιιε ιιιίιειειι

όιιε, ρτεεΙιτιετοτιιτιι όιιιιιτ ιιι ιιιιιιιιιε. Τιιτιο τοι

τιἰειετ ειιιε ιιιιι ιιιτειιιιι!ιοιιε Με ΐιιιιιιιιιιτιιιε

ιιότιεειι, οι πιοε εει τιιιιιιιιιιι ιιιεετιιι, Μιοτει:ιι

ΓιιΒιετιε ρπιτειιιόιε Μπι εε εοτιιιιετιι ειιοι.τειιιιι.

Ρτοριετ οιιοό ιιτόιιιιιιι ιιετ όεερετιιι, εειιιεΙ οι

εεειιιιόο οοιιοιιιι ι”ιιΒιι :ιό όι.ιιεεε ροτειιιεε ροτ

τοιιιι. Οοο Μοτο μπει· ιιιιτειιόετιε όιτιε ιοιιιιιιε

ει νιιιιιιοιιε ριιι€ιε ιιι€:ιτιι οοττειιιι, οι οιιιιι ιιι

όιΒ·τιιιιιοτιε εεοιιειιε, τιοτι :ιο τε Πιιιιιιι οιιιιιιιι

:ιπι:ιτε ειιιιιΙιτιιιιιε εοοΙιε. Ν:ιττι ειρετιιιι Ποιιε

ΡΜεόι. Ι, ιοίω·ε:. 2 ιι·οοιιιιιι. ροροΙἱι Ιτοιιιἱι ροοιιΙοε, οόεοοοε δ; ιι·οτοιιιιι. Ρ. - Ε» Ι·'οιιιιιιιιι Ρειιιιιιιι

ειιιε οι Η - ι Πόετιιι Με Κ. - ο οετιει μοι: Η. - οιιεΙοε πιω. οιιειιιοιιε Π. -- Τ ιοΙιιι» Γοτ

νει δ.- ι”επιιιι:ιι·ιοει ίιιιιιιιιιιτιε ιι.-ιε Βιιειε ιιΙετιιιε ιιι€ετεει ιι:ιτνιιιιιε ιιοιιιοι ω. Ι. τι!. ρ:ιτιτ. δ.- Γε

Ιιτιοιωτιει τιιιι-ιειιιι Ρ. - Η οι:ιιΠε νιόετιιιιιιιι ειιοε- τιόετιιι!ιοε ειιιε δ. - 45 Μι εριεειιτιι ετεεειιπι

:ιό οιιετιι ιιιιιιιιι Ιετιιο Βι·:ιόιι :ιόἰι ειιιιοι. δ; ί. ε. ε. ει! ιιιιοτιιιιι ο. ει. Ρ.-ιθ ΠΠιιιιιι οιι:ιτιιιιι τ”. δ.

Ιεοτἰτιιἱευ Ιοοι·ιπιειτοπι ιιιιιιι ο - ιο οοειιττιι ειιιιιευ οοοιιττιι, εεό ειιΙιιε δ. - Η ετΒοι @τω Ρ. -

Ή Πει ττιιιιτιε ιιοτιοτει Π. τι. ιιι. Ρ; Π. πι. ¦ιοιιοτεπι δ. - Ή διο όιοιιτιι ροιιιιιιιοιιει ειε όιιτιι ρο

οοιιι Ρ. - Ρτ·.ιειΙε Π, ιυἱετεε ι ειιρετι ειιο δ, - Μι πίειιιο Ρ. - 3 ιιι· πιειιιιι Ρ. - Βοιιιιι Βοοε

εετιιρετ Ρ. - ό ρετρειο:ι νησι ΜΕΡΗ! Ρ. - οι εε ιιιιιιιιετιιιοιιιι ε. ο. Ρ; ει! ε. ο. Π; :ο ἰοι·οοοιι

ιἰοιι·ι δ. - ο όο οοΙου οοεΙο Ρ. -- Ο ιιιιιι πίετιιο Ρ. -- Η τιιόιεοοεντοόεεοοε δ. - Η ἰοΠτἰειιόιιε=

ιιιιοοειιόοε δ.- Πι Τοτιο... ειιιιἰει Τιιιιο οοἱόιιτιι οι.ιι ειιοιιιιιιΙιε ροετἰ η Τόκιο ἱιιηιιιΙειιε ιἰοιοτε οικι

ό:ιιιι, οιιἰ οιιτι:ιοιιΙιε ιιιιοτι π.-ιε ιιι τοοείο8ιετιει ιιτόιιιιιιι όεερετοιιε Πει· Ρ_-ιθ τι:ιτιιιιόιει οοιιι

ριιτειιιόιε δ. -Π Ρτοριοτ οιιοό :ιι·όοιιτιι Πει· ιιεειιοτει» Ποοιιε οι Πιο ε. ἱ. ό. δ; πίειτιο ιι>__εειιιε! ει

εοοιιτιόο» οι εειιιοΙ ιιιοιιιι Πετιιιτι δ; εειιιεΙοιιε ε! εεοιιιιόο π.βιε ροτειιι.εε ιιεττεκιι» εεεε ριιτειιιεε

τεοἰρἰι δ. -ιθ Οοο Μαιο» δεό. δ; ουσ ει:ιιο Η.- 'Η ιιτιιιιτο εεΙοοτιοοει ειιιιιιιΓετιε τι.

1) ΒοΒιι.τοό:ιοχ.

Π)

ι5
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2ιιινοι· “ΗΝθ.!ΟΙΕ()Ηλ.

ριιει·ο ιιιιι·υιιι πωπω, οι ιιιιει·ιεοιο ιπειιιιιε ερπ

ιιο ιιιιιι:ι ει·ιιιιιι ρει·Γιιιιιι., ιιι ειιιπάο ριιι·νο εο

πιοτι ιιετιιιο πι! ιιιιΒιιοιπ Ριιιιοεοριιις, ειπε μι

ριιε ') πιοιιιιιι ει. ιπιι€ιειει· εισιιειιιιιπ ΐοι·ει.

ε 4. Βοοιιι·ειε ιιιιιιιιο ι·ιιιιιιι ιιιΓιιπιις πωπω

τιιιιιε ειιιιιιε, ινοΒιιιιω Πιιι·ιιιοο πωπω) Ροιιι

ιιιε, μιι·νοτιιιιε ιπειιο @Με οιιπειιιιε θι·εεοι·ιια)

ρ:ιειιιε, ιιι ριιι·ιειπ ειιιιιιι οοιιιειιιιι, :κι εορτοιπ

ριιπεε ειιριοπιις ιιοι·ιιιιιιι·, ιι·ιιιιιιιιι·, ιιιςιιιιιπ, :κι

ιοιπΒιιιιιιιιιπ Ριιι·ιιιοποροιιιιι, Ήιοιιιοιιιιιιι πονιιιτι

ιπειτοροΙἱιπ ΙιπειιιΙιιιιιε όιεοιρΙιπιε ιιιιιιιιεπιιιιε;

ιιιιιιιιι ιιι·ιιετιι τα ιπιικιιπιιε, Ρι·ιιιιιιε ιιιιιιπ Οι

ιοιιιιιπ, ιιπροι·ιιιοι· ιιιιΒιιειιιε ιιι ι·ιιιιΒιιιιιιι Διαπι

ρι·πειιιιιιιιιπ πω, οι ιιι Μάιο οοι·ποι·ο ω,

π, ειιιιοιο Μιιιιι·Μο ιπ Πιιιπιπιε ΑΙΜε ριιιο!ιι·ο ιιι

ιοι·ο, ριιιο!ιοι·ι·ιπιιιιπ ιιοπιιιτιι ρι·ορο οοιιειι·ιικιι.

1* Εοου ρι·ιιάεπι-ι Μετα, ιιι Ιιεοοιιτιε ιιεποεω

Ιισ.ι:οπε ιπ_γειει·ιππι, οι ποπ 8·ι·ιι.νειτ πω: ιιιοτιιιπ;

πιτ πι Ρει:ι:ιιιιο Βιινιά οι ιιι ειπε ποιοι οι·ι·ιπιΒιιε

2ο ιιοπιιιπ Ε8·ιιι·ιιτει πιω τεεπι.πιεπι:ιιιπ. Με ειιιιιι

Ρι·εεΒ)Φετ, πω» ιιι ροιιτἰἰοκ ιιποτιιιι, Με ιιιιιιι

ι€ποι·ιιιιτιιι μεσω; μια· ιιιιοτιιε , !ιοιπο ιποι·τιιιιιι6)

ιιιιιιΒιιοι· πιω?) ιιπἔιιεπτο Βιι!νιι.τοι·ιε ει! νιτιιιιι επ

επιι:ιι.ι:ιιι·; Βπρτἰιιιὺιιε Πιτ, τιιιιπ Μπέκ: Οιιι·ιετιιιπ

 

Ριπάι. Ι, Μετα Β ριιι·νου ριιει· δ; ριιι·οιιιιο

ιιι-ιιι οριεοοριιε “πιο Αιιιι!Βοι·ιιιιι, ίμια: οι ρή

πιιιε, πω, τιιιοιπ ειιο ποπιιιιο ΑόειΠιοι·τιιιιι νο

πω, ιιοπιι ιιιάοΙιε Ριιει·ιιιιι ννοΒιιοοιιιιιπ εε

οιιιιιιο οι·ιειτιιιιο Ιιπινιι. Ηπα οιιιιι τω εεεεπι,

ιιοιι ιιοι·ιιιιι, 4) ροειεπ ιιιιιιιιιιο πιω πως ιιιι

εΙΙο ιιοιπιιιιι ι·ειΙοιιπι, ι·οοοι·ιιιιιιι πετ Μ" μι

ω, τιιιιιι Ριιιιἰε οριεοοριιε 8ειιιιιιιιι πωπω,

ι:ιιιπ ιιιειιι ΑιιιιΙΒοι·ιιιε μι· ι·εΒιιιιιπ ριιιτιε Πει·

πρεπει, πωπω Βιιιιιιι σπιτι ιιιι€επιιιε [Μπι πι

ιιιιιι: ρι·ιιπο απο οι·ιειιιιιιιι εριεοοριιει ιιιιιι·ει. ι·

δ. ΙΒιιιιι· ιιιΙ ΐι·οπτειπ 8οοιπ πω”, ρι·οοοιιειι,

ιιιιιιιιιε τιιποι·ιει ιιιιι·ιι€, ιιΙ›ι ριιιι·οε Μι” :ιρροειι

Με πωπω: απ!. ιιιιιιε, πισω. οιιι νειιπ ιιι πρι:

Ρεοι.οι·ο ιιιιΙιιιιι€,5) ιιιποιιιι ιιιι·Ιιιι ιΙιεοιριιιοι·ιιιπ πνι

εΙο οι·ο οιιι·ρει;ιιιι.. δοοΙιει ρι·ποτειτ ιιιπο θιιιι·ιοιιιι

ειιιιιιιιιιι ιιιοιιιιτΙιεειιιιιιε, πω: ιΠει ιιιιιιει Φωτο

ἱιιᾶιιἱι, τιιιιπ πωπω πιοπικιιιιιπ, όιιιπ ειιπειιἱιιο

πιιιι·τιι·ειιι πιω, ιιιιιιιιιιιπ Φιιιιιωιι ἱπνἱεἱΒἱΠ Βοο

ω” πανω ρι·ιιεριιι·ιιι:ιιι·: ιιιιιτιο Βιι.ρτιειιιιι ω·

ΐειοι;ιιιιι, ιιιιιιι:οι·πιιιιι ιιπι:τιοιιοπι επιποιοι·ι·ιι.πωιπ,

ετ ι:οΠιειιιιι ιιι ειιοι·πιπ εορωπιι.τιιιιιι _ ιιΒἰ νἰνἰι:

μια Με, ει. ι°ἱιι οιιι·τιι.ι: - ιιινεπισ Ιιοιπἱπειιι Πω

ΙιΙειιιιιιι, ειο1ιτιοε ΒΙιἰτἰΕιι πωπω ἱπΪιιοιιιπ. Ρ.

Ρ__δ ρ:ιρ:ιευ μι” Ι(.-θ ιι°οειιιιιο ιιιιιιιω ιιοοιιι·ω

νοιοοι·ιιιιε Βενιιιιοο π. δ. ι Η; Πιιι·ιιιιιο πεο!ιιι·ο ινοιιειι ρ_ - 8 πι!» οι ιιι ρ_ - θ ιιι! ιιι8ειιιιιιιιι

Ρπι·Ηιεποροιιιιι. Τιιοιιιοιιιιιιι ιιοι·ιιιιι ιιιεΙτοροΙἰιπι ιπεοπιιω Ριιι·Βιιοποροιι 'Η. ιιονιιε ιπειι·οροιι δ. - Η

ιιιιιιιιειιάιιω ιιιειιιιιοπιιιιε 8.-ι2 0Ποπιιιιιι ..Μο ρ_-13 ιιιιροι·ειιοι· ιιιιΒιιειιιευ Ματια Ι·Ι.--ιδ ειιιισιο

ΠΠοι·ου ιιι ριιΙοιιι·ο ιιιιοω πιω Πιιιιιιιιιε ειιιιιοΒο Μιιιιι·ιοιο μ; ειιο Μιιιιι·Πιο ιιι Πιιιιιιιιιε ΑΜ Ρω

ι:!ιι·ο ΙΜοτε δ. - Μεσα. Π, ιυιετ.ι:ι ι οριεοοριιε Μια· ιιιιιιι οι·:ιτ εριποοριιιι ρ_ -- ἱρεει οι» οι ἰρω

Α - ?ι ριιει·ιιιπ ιλ'οΒιιοπιιιιιιι επειιιιτιοι ριιοι·ιιΙππι "οιοεπιιιιιιι ειιιιι:Ιο δ; Ριιει·ιιιπ ΎνοἱΜι 8οοιιπάο

ι>_ - δ ροει.ειι ιιιιιιπιιου ροειο:ιςιιιιιιι δ.- 6 ι·οοιειιιιιι κιιιιι δ. ι ρ_-Ί Ρι·ιιιιει ιιωιιιι δ.- 8 Ρετ»

ευρω. ρ_- Σ! πωπω. ι!οιιιιοιιιιπ δ. ι [η ιΙειΙιιοιιιιιι Με” Η.-ιιιιδοπόιευ ιιιιΒιιοπάιε ρ__ιιιι πίε

πιπ ρ_-10 ειιπι πιωπι ρ_-εριεοοριιει :παπα δ. ι ι>_-Ιιιιιι·ειι ιιιιιι·ιιιιιι· Π.--- Π ιιρροεἱι:ιω :παπα

ρ_ - Η πω' οιιιιιιιο δ. ἰ ρ_ - Η Μιάου Ματια ρ_-- Η ιιιιτροϋΜι οιιι·ριιιιι ρ_-- 0ιιιιιωιω Μπο

τἰοιιε δ; Οι:ιτιοιιε ρ; 0ιωωπ Η. -- ιιι (Μοτο ιιιιιι5= @Μπι Πισω: δ.

') ιιιιιιοηεἰεΙ.

ι Ψο_ῇοἰεοΙι.

μπαι ιπιι.ιιιιΙΙιπ ιιιΙ ειιιιιιτ. Ραπ Π'. 268.

Σεπ”, Ρο απο» επειτα.

Ξι) ρειιΙιππιπι. 3) π8.ιιιιιι. ιιιοι·ιιΙπιι.

5) ροάοΒιιιο ιπύινἱ Βιιοι:Βοι· Ψ @πωπω Βι·ιιιιοιιιι. ιιι·ογΒι ι·οπ12. ό. Οιιι ιιι Μ".

Ό π. _ῇ. ννομιωιι, ιιἱιπ ιοιιτειι οοιιι·ποπ)·.

6) ΑιιιιΙΙιει·ι ιι.ι·ογΒιιιιιιιρ πιπέιιοΒιιι·εΜ

7› πι»
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ιιπιισ, σιιιιιε ιι·ιστποι·ι:ιΙσ σΙ:ιτιιπι ιιεςιισ πιιπσ

ρστ οιππσιπ δειιιοππιτπ ιιιιιισιιιτ; πικαπ, συσπ

ιιιε ΐοτσι, άισσιριιΙοτιιιπ ΐιισἱσει ιπερσσω ειπσ

ΙιπΒιι:ι εοπιιι, στ ρστ νισιπιιει ιιτ!ισει σιτσιιιππιιιι

ουσ πισω εοριιιει οιειιο πιοπειτεινιι. Αρμι

πιιπιιιτ ρσό:ιΒοριιε σι ιιστιισ Ισεστσ, εισιιι σοπ

ειισιιιτιο ετσι ιΙοιπι ιΙιεσστσ; ποσοι ριιστο όινιπ:ι

σπιτια, σιιτι·ιιπι τιινιισ ι·σπ:ι ιπεσπιιιτπ, εσπειιε

σι ττιιιο. Ηοσ ιιιιισιπ ιισσετιιπι ιπιτειιιιΙσ ιπ σο,

ει ΐοτισ πιτισιπιστ ειπιοι·στσι ρσάσιπ, πι ρτο

ρτιιιπι σει νιιΒἰε ριιστοτιιιπ ιιπιπιιε, :ιΙιςιιιιιπάο

ρτοάσιιπισ Μάο τοιιιπι σοπεοπιρεστειι πισω.

Οιιτποιισ πο Ισσιτι Ισσιιοπο ιισσ νστιιοιπ σειρε

τω, οι πωσ ιτιιιιιιι ιπειεἰσιστ Π:ιεσΙ!τιτσ ιπσ!ιο

τιτσι: Ι)2πιΜε πιο, ιποιιιι, !εραπι; οι άιπιισειιε,

πι τσιπ πωπω, οριιιιισ ΜΒΜ. Πισιιπι σιιιιιπ ιτι

Ιιιιει Ιἰπἔιιἱει) ρτο ππει Ιοσιιιιιιπ; σιιπι σωρο ιστ

Βιιιπ νσττιιπι, ει. ΐστισπιιιι ΠειρσΙΙιι άοΙσπισιιι σετ

πστπ ΐτ:ιπΒιιπι. Αιιάιιοτιιιιισ σπἱπι πωσ ετσι

Ιειιι:ιιιιστ στι, πσσ :ιιιειιιι σει οπιστρι:ιπι σοτ:ιιπ

ιπειριειτο Ιιππιιο ΒιιτΙι:ιτ:ι Ιοοιιι. Ππτισ :ιόιποιισ

ιιτσπΗΒιισ νἰτ8ἰε, ρτιτποτπ, πιό άοιπίπσ Βιιττιι,

Μπι σπιτι ιπστσεσιι ποιοι· οιιι Ισρσπι ποπ περσι,

 

σοιΙσιπ ι·στιιο ιιιιπσ δεισ, πιιπσ δσΙειι·ιισ Μεσ

ι·ισοτειιιιπι σΙ:ιτπει0.

δ. Απποσ τσι· ιστποε πι απο ειιιιἰἰἰ ρειΙσπιτειιπ

σκστσσι ιπεσπιι; σΙΐοοισπε απτο σοτόπι οιιτιιιοσ

εσπειιιε σοπιτ:ι ι8ποτειπΕισ όσπετιπι ποσιστπ ρτοπ- 5

Μι εσισπΕισ όισπι. Μπι σειρσ!!τι τσ;;ιε Μηπ

σιτιιπι πω. δσο|ει πω. δα£ μπω οι!ιστππ2;9)

όισσιριιιοτιιτπ οινισιι πιειποσ σστπισ εειΙσε πο

πιοεςιισ τσνισιιπι. Πσριιιτπιτ πονο ποπιιπσ Α

οιιΠιστιπε, ροτιιιπε εσσιιιπ οιιΙσσε σειρισπιισ Ποιιο- 40

Με; .πι στιτισ ρπτσπιἰΙιιιε νἱειισ ΠΙἰιιε έ;;:ιιιόιιιπι

ιπειρπιιπι. Ηοσ τοτο ιιιιπ Ισπιροτσ ποσο Μεσι

πιο, οι Γιοιπο, ιπσιιΙιειι ισττσπισ εισιισιιε, πισω

ρπστιιιιιιιε ιοσιε; ηιιστσπε πω.. σι ροιιιιπ, πι

ρσσιισ ιπσιιτνειι νιιΙιιιιιι, πσσσιι τσσιιισ σστπστσ Με

σσιπτπ.

Ϊ. Μοτιιιιτ ιπιστσει Βοσιιιισ ρτονιπσισ σρι

εσοριιε; Με σει, οι ιιιιοιιιιιιι, σοτ:ιπι εισπιπιιιιιιε

όσερστιιιτι νοσσ τσει:ιιιιτ, οποσ :ιο πιετιε σριτι

«Με ιπιτπιιποιε πι! ισιτιιιτσιιτπ σΙ·ιτιοε ἰπσιιιιισ ροτ- 20

Μπιτ. Ρτσεσπε σπιιπ σαιτ τυπο ΑάειΙΙιστιιιε, ιι

πιιε σκιτσπιτι νιάσπιιιιπι, στ πετρα ιποτισπιιε

ποιο ειιιοισπιπιτπ; πρωι οι ιρεσ ρω: πιω ἱπ

Ρτισάι. Ι, :πίστει ιπιστποτιιιΙσ ιιιιιι·ιιτπι ιιιισιι-π ιπστποτπι δ.-ποπσι ἰπ ρτισε.στιε δ.-2 ρστ οπιπσπιι

ιπιτε ρ_-δ ειπε» είτε δ.-Β @πιο ιποπειτεινιι.- σου οι;,πιο ιΙστποπσιτειι.δ; ὸἰεἱιο πιοπειι·ιιιρ_-Αρροπιιπ

ω” ιιρροιιιιπ£. Π. - θ ρεάιιΒοΒιισι :κι ιιπιιιπ ρσι.ι:ι;;οριιε δ.- πεταει» Ιιστιισ πιο ιιπιππ τι -Ισεστσι

ισ8σιπ - Έ Βάσει» σ!. πάσει. δ. - 8 σιιττιιπιι σι σιιτιιπι. ρ_ - Π) στπονστσΕυ ιιιονἱεεσι δ.- Η ρτ0

ιισιιπισυ ρστσιιπισ Κ. ι Π. - Η σε Πισω. πι: ρτισΙσσιἱοπσ δ. - Ν» πωπω. Πισιιιιτ ρ_ - Η Ιοσιι

Μπι; σιιπιτ Ιοσιιιιιε; Ποπιιπσ πιἱ: τπ:ιρίειτο σιιιπιιιεεο, ειιιιπ ρ_-Ιδ ίετἱσπιἱιιυ ίστνεπιπι ρ_-Ιθ 1181150

πωσ πεσει ΙΙ. - 20 πιπιιωμ Μιιἰπσ δ.-21Ππιισ...σισιπιιιυ Ματια ρ_- Ρτ;σ‹Ιε. ΙΙ, ισἰει·στ δ στα·

6ιτεπει Κ. ι Η.-4 σοι·ι.Ιιευ πίσπιτι ρ_-οΙιτιιιοει οιιιιιεοει δ.-5 ρτωσιαιω ρτσισπιιιι Κ.-θ Ροσιο

Ροειτρ.ιιιτπ δ.-τεριει ιδι·σΒιε δ.-θ ΑιιιιΙΙιστι.ιιιισ πιω ιιοοΙσεσσπε Λο. ρ_- Π) ροτιιιπευ ροτίσθ. Ρ,

!2 ω» ιιιιπι ωιο δ; ιοΕιιιιι Κ. - Ηισσινιισι |ειεσιι·ιιε ετσι δ. ι η - Η ιπσιιτι·ιι!» σιιτνΜ Ρ, - τσ

σΒιιευ πω” Κ; πω” ρ_ - Η ιπιστσει» Ματια ρ_ - Η π. επι δ; που! ρ_ - ω, πι. ιιιιιιιιιιτπι

σει, οι ειιιτΙιι·ιπιιιε δ; πέσττια π_- Ιθ ισειιιιιιτ» ισειιιιιιει δ.-τΙιιο‹Ι» Ματια τ>_-20 ιπιτποπιπει πισιιια

μ - ιπσειιιισ ροτιιιιιιττ οσροττιιι·σΒιιτ δ. - οι σπἱτπι :ποντικι δ. ι τ>_ - 23 ουτε» :ιιιοίτσ ρ;

.) σποσιιιπι, πισιπισσΜπι ι Ιπσπισιιιπι. Π) πω. ΕσΙ. 8. 111.
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ιιιοιιιιειοτιο Μι, ι·ιειοιιιε ιΠιιιε τιι:ι€ιιιιε ιιοττοτ

ιτιν:ιειι, οι πιο ιιτιιιιιιιιι ειιιιιιοιιι οικω. Εκιιιιιο

οιτιοιιιιιιτο τιιοτοε, ί”τοιιιι ροτιοτο ιιιιιιιιιε, (ιω

ιιοτιιι οποιο ι€τιο ιιινιιιι ειιιιοτιε οκοοιιιιοτο «μ.

5 8. Οοιινοτιιιιιιι ουκ Φωτο οι ιιιιιιοτ ροριιΙιιε,

98;; ει. Ρτο οιι€ειιιιο Ρειειοτο τω” εοτιιοτιιιιιε άιι

οιιιιι; οιιιιιοε ιιιιιιοιι ω ιιΙιἱιιιιιιιι ιιιιιιιιιε Ιοντιιιι,

ιιέΞτιι οΙιιιιιοτιοιιε ιιιιρΙοιιι, ιιοτι ιιιιιιττο ιιιοιἱο

και, Με: ιιιιιιιτι οροι·ιοι·ο 0888 ειιιιιττι ορι

ιο εοοριιιιι, ιιιιιιττι ιιιιΙιεοιιιιιιι ΑιΙιιΗιετιιιιιι, οιιιιιε

ιιοιιιιιιιιο, όιτιιιο, ιιΠιι ειιρἰοιιιἰει οι ΡΙιιαιιιιιοε

ιιιοτοε οιιττι ι..·ιιιιο ιιοτιοτο οοιισοτιιιιτοιιι. Ετβιο

ιιι Μο νοτιιιι Ιονειιιιι· 'ιοττο οριεοοριιε, ιιιιιιιιιιι

ιιιοιιιο, ιιιιιε ΑιιιιΙΒοτιιι5. ΙΜ: φαι απ», ιιΙ›ἱ Μι

Π] οριεοοοιιιτιι, ιιιιιιιειιιιιιιιε ιιιιιΠιο, Ιοοιιιιιιιι αει

ιιιτιιιοτιιιιιιι, απο ρτοεΙιμοι·ι ειιτι·ιε ιιιιΡτοοιιιιο

ιιιιιιιε ιιι·Βοτοιιι, ιιι οκιοιιε ιιο ιιοιιιιτιο ροοεοεεο

(Μπιτ ιιοιιοτοιιι Πω ήτο: (μια "Μέ πιο!σε!ι

εσύ: ιιιιιιιιι? νο τω: τετ ιιιΗιἱ! Διιιρἰὶιω Με

ει) .Μπι ποπ ροο.τιιιιι, μια τἰτο£ιω |ιοι1'ίε σε! ροριιΙσ

Ιεττο εριιιι:οριιτ, οποιο υιιΜε Ιἱιιιεο, τΙιι·ἱε£ἰσοἰα Α

άα!ιιετΕπε. διο Μ, οι. ιιιιιιει οιιιιιε ιιιοιο οοεειι

άιιιιιιοτι ιιιιιιιιτιοιιε ΒιιιτΠιιι ειιτιοιο, οι ιι! Πιι€οΠο

ΐιι€ιιιιιε οκινιι ιιοιιιιιιο οπο. Οιιἰ τοἱ ιιοιιιο, ιιιιἰ

25 ιιοτιι Με ιιτεοεοιιε εαπ, ννιιιιω οιιιιιιιιτι, Ιιοτιιιε

οΙοι·ιοιιε οι εειρἰοιιιι, νἰεἰΙιἱιο τοειιιιιοιιιιιιιι ιιεεο- 98$

τοΙιιι€, ιιιιοιΙ ιιοε Ιοιεςιιιιιιει, απο :κι ιιιιΒιιιοιτι ιιο

ειτιιιιι ιιοο εοι·ἰριο ΠΠιιει ιιιιιτιοιινοτιιι. Ιρειιιιι

οριεοοριιε ΑόιιΙΒει·ιιιιι ειιο οι:οΙοειο ρι·ιιτροιιιιιιιιι

ιιειιιιιἰτ; ροει ειιρετ οοττ!ιο :Μάτι ΠιιτιΙο Βριτιιιι

ειιιιοιο, ιιοοιΙοιιι ιιιοιιιιτιιιιιιι ιτιοτιε Πιιεειιιιιιε

τεοοριτ.

θ. @οι οΙοοιιιε οριεοοιιιιε ιιιιτιοοιιιιιιιι Πε

Πιιιτι ι·ιι‹Ιἱι; οποιο οιιοεο τιιιεο στι” ω. οἔτοε

ειιιιι ρτιτιιιι οινιι:ιιι νοτοιιιι τοοοριι, ιιιιο ιιι Μισο

τοΒιιιι ριιιοτο Ιονιιι: σειριιι. ΙΜ οιιιιι ριιειοτιιιι νιτΒιι

ιιιι·οοιιι·ιι (Πιο εικιιιιόιιε, τιιιἱ τιιτιο Ιοοο ρ:ιιτιει

τιιιιιιιιε οτιιι·ιιιιιε ιιιοτι1οιιι ιιιιροι·ιι εσιιιιιιιι; πι!

τιοιι όοκιτο οιιιἱιιο, πιει: νιι·ο τιιιιιιιτονο ειιριοτι

ω; ειΒιιο τοπι ΡιιΜιοιιπι τοκιι; οι. :Μπι οτιιιιο

Ιοιιοιι νιιΙτ τοΒοιιι οιιοι·ιοτο εεςιιἱ, ιιοτι ιιειιο,

ριιι:ιτ, οοΠοοιιιιιι οτοετιι ιιτιιιειι, οι ιιιιιιτιι μι

Με. ιοττοι· Ροροτιι., οποιο ιιιιοτΓοοιι. δοτιειτ

Ήιοιιιοιιιιιιι ίεΠιι5 ριιιτοπι ωιιιωι ιιιοτιιιιιιιι,

τι-ιιιι€.·ιτιι ιιιιιτἱε; εοιιεἰι ιιοτιιιιοτιιοπι ιιιιτἰΒιιιιι οι·

Ιιἰε, οιιτιι οιιο ρτοερετιι Με οιιοιιττοτιιιιι, ιιιιιΠιι

Βοιι:ι οιιτιειιιιιιο το!ι8ι0ιιι ιισοτονοτιιιιι. Μι€τ:ιιιε

τιιι€τεινιι (Πιο ριιιε, (Μο τἰ8ἰᾶιιε, Πιιιιιι μικτ

ιιιιτο άοοιιιε,') οιιιιιε°) ειιιι·οει ιοιιιροτει ιιιιιιο ετεινι

€οτιιιιιι ιιιοιιιοτειι, ιιιιιιιιιιο ρτοεεει ιιιιιιιε ειιιιοιει

Ρτιειὶι. Ι, Μετα Ο οΙἱΒοιιιΙοι ιοτιιιιιΙο Π; οΙονιιτι‹ιο ρ__ιιιιοιιιιω ιΠοιιτιι δ.-8 ιιιιΙιετοι ΜΜΜ δ.

θ :ιΙἱιιττι οροτιοτο οεεο 5ΠΠΠΠ ει. ο. ο. ειιιιιιιιιιιιι Κ; οἱιιιἱΙοτιι, ιιιιοιιι οροτιοι. εεεε ρ_-ιθ ιιιιιιττιι οἱοιιι ρ_-Π

ειιρἱοιιιἱιιι εοἰοιιιἰο Ε. ι ρ_-Μ. στο!. ομιεοοριιιιιιυ ιιιιοορἱι εριεοοριιιιιιιι ΙΙ.-Π5 ιιιιιΙΙιευ οιιιιοι.ιε ρ_-ΙΒ

ι·ιιιιι· ι:ιιιιι ἱΠιιιιι Η; ι:ιιιιι πιω ρ_ - Μαιου πἰεπικι δ.-Π ιιτΒοτειιι.ι ιιτΒετοιιιτ δ; ιιτειιοτειιι π -

Μ ιιιἱιιἱι πίειιιιι ιι_-Ή ι.εττου Ματια Ρ_-22 ιιιιιιιιιο πίειιιιι ρ__ οικω· Ματια Ρ_-^Σδ Μαι»

ειιιιοιο Ιοοιιιιι «ΜΙΒ. Π. - θ!. Ιιοιιιἱιιου Μι Ιιοιιιιιιιο ρ_ - Ιιοιιιο» ιιέειιιιι ρ_ - 25 Ιιοιιιιε οιοτἱοιιιι οι

ειιρἰοιιιι» ιιοιιιιε οι οΙοτἱοιιιι ειιιιιοιιιι δ; |ι.ο.ε.ο. ρ_-Ρι·ιεά:.ΙΙ,ωιοπτι θεμιοιι πω· οι Με δ; ιιοο οι

Ρ__δ ει:τιιιιο ΠΠιιεο ιιοτιριιιτιι πιω Π; εοτιιιιιιιιι Το!ιο ρ__δ πιο” ιιτιιιιιιιι δ.--θ ποιο ΡΜ! δ'.

οικειμ ο!ιεεεειιε δ; σο. ρ_ Ματια Η.-- "Με τι” οετεεειιιιιιι ο. ει. ν. ι>_ ο. ετοιιιιι ν. δ. - Η) τοσο

μι. ειιεοορἰΕ δ.-ΙΞ Βιιιιοι ιιιττι δ. ι ρ_-Ι8 8ι>τιειι» Βοτιειι. Με: Ρ__ιο ιιιιιτοιτι εοἰΙἱοειι Ματια θ.

ι>_ ι ΙΙ.- ΒΒ Βοιιιιιιι» απο φωτ ρ_-ιιιιιιιιιιοι οιιιιι ρ_-ειιιιοι.ιι» Ματια ι>_

') Ιιειιιι.ιιιοττγ 2ορειιι:ο. ΟΙ›. ?ειπε Π.

Ποπιιιιιοπω Ρο!. Μ". τω". Ι.

158. =) ΟΙι. ΟΙιτοιι. Βωτοιιιι ιιο(Ι τ. 973.

2$
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οοοΙοει:ι επεφτε υΠιι τοςιιἰο !ιοειοε ιπειιτποτο

ποιοι. Πιιοτιιπιουο οι›ιιω Οι.ιοπιιτπ, ειιιιιουιιπι

ποιπιιιιιι: Πιτ ἰπιιιιἰοπ5 πισω τω πιιιιιεΙιιε τι·α£

ΟΙΙο είπω παρισι: μτε!ια2. ') Ετεο ειι·οΜιπ:ιπάτιιιι

Μοεοιιιἱπιιε, ετ:ινιε !ιοιιιο, ινιιιι€ιε.ιιτ ΑάειΙ- ταιρι ιτ:ιιιιτπ ιπιρετ:ποτειπ εοιιιιιι, ποπ όπτειπ- 25

Βεττο, οπι Ποιιειιιιοι·ιοτι @και Ιιοποοικιι, νο- Με νιτοτιιιιι ΐοτι.ιιιπι οοιιιιπι πωπω το ιπιρο

ποτιιΙ›ἰΙο αιμα οΙοο πω, οι ιπ ρτωεοπιἱπ ἰπι- ιιιπι Γοτι.ἰεεἰτπυπι. δει! Μπι νἰπο νοιι€τιςιιο

ροτειτοτιε :ιιι ε:ιοοι·ι!οΙ.ιι ιιΙΜοάιιιοιπ Ρτοφκιτ. οοΙΙππι Ποοιππι, τοπιι:ιπω ΟΕιοπἱε ἰπΐοτιιιιιἰο,

Π). Ε» £επιροεπιτο εΙΤοτιι μπε ωιωι ριι- νιοιοτοε ἱπ ιι.ιτροιπ ι”ιιΒιιιιι τΙοειπππι. ~ ΠΙΝπιυπι ω;

Βιιτιἰ ιιιΒιιπι ο!ιι·ιετιιιπιαιιιε οοροποπτ,'1) οι-οιιο οι Ι:ιοτιιπιιοιΙο ΙιοΠιιιιι οοπΐοιιπ σπιτι πιιεΙἰε 8:ιτ- 10

οποτε :Μιτου ΙΜιοτειπι - ροει ιΙοοε :ιΙιοποε ι·ειοοπἰε, οιιοτι.ιιπ ι1ιιπι οιιι·ιι ἱποτοάἰοἱΙοτπ πιο

οι·οοιο οοΠο οιιοιιττοι·ιιιιι, στ, οπι @πιω ΐιι- Μπι πυπιοτυο οκοτ·οι·ἰι, οοιτιο οιιιιιιιιοτοπι Ι:ιεειι

Βετο ποοιιοιιιιι, οιιι·ιειι:ιπι ιπιιΗἰ οοοιοοι·ιιπι οοκωτιι άοΐοοι!, οι. Βο1ιιιπιιιιιπ ποτουιπ νιτίπε

οποιο. Τσοκ: ροοοιιτο Οιιοπἰε πιιιΠπ πι:1]ει ειιτ- Μαιο ειιοοιιΙιιιΠ. διτιιιιιε !”εττο οοοἰιΜ Με μι

ι·οκοτο, πιιικἱιιι:ι ιιΜπιιο οι τπιποι·τιτπ:ι π:ιιιΐι·:ι- πιο ριιτροτουε, οικω· Πιινο (ἱοττπιιιιἰο, ρΙιιτι- 15

Βια οτποι·εοτιιπι, τω ριιΙιΠοιι ωτρππόιιιο5 μπαι πιιιιιι οιΙοοπιε ιιιιΒιιετο οοε:ιτι; οπι σπιτι ειιιροπ

τιο εοΠο ι]οεοοποιί, οΙιτἰεΙἰειιι:ι τοΠἔἰο Ι:ισοτ:ι “Με Νικ ποΐπε ιιοτι·οι, Ι.·ιπάοιπ Ριπ.ιο!; ποιο

παπι [κι εοιιεἰι:. Αοι.ιιπι ω! ΒοΗιιπι σπιτι Ροιιι- τιιιιΠετοιπ :ιιιιιινι1, πιπάοιπ εοτο ΡοιιιΕοΕ, ποιο

πιει, ιΙιικ οοτιιιιι Μιεἰοο :πιο πω, 3) ΙιιιιιιιΙί:ι2:ι ἱιιΐιιπιἰΙἱ:ι οοπεΠι:ι εοοιιιυε, εοπτοπιι:ιε ιτιιιἰοτιιιιι

Τιιοιιιοπιιιπ τπιιἔιιιιιιἱπιἱωε Ιοτττιπι Μπι, ΠοιΙο ρτοιοοιι. @οι ριιιιιε οοΙοτ οποτε ΐιιοιοε πι- 90

Ριι€πιικ ιιπιι·οιιιο ¦ιιοοι·ἱε νεκιΠιε Ιοτἔει τοι·Ειτ.

οπι Μπι Μοτο, οικω τοκ οοπέ.τι·ο8:ιτ ορΗτιιιιε ρορι1

Με ω, τμιιιΙοιτι ΡοεΙο:ι νιιΙοι·ο ποπ οοπτιπιι, νει!

Πο @πιο οποτι:ιιιιε, σπιτι θ88θ') τποΙιιιε ιοΙο

ριι€πετο οοπι ΡιιΒιιπιει, εἰπο @Ντιπ ΐι·:πετιιο

ο!ιτἰε1ἱ:ιπἱι:ιιὶε οοππτειιιιιπιπτ σπιτι Κ:ιτο!ιιιι5

Ρι·πποιε. ΕΧΡει:1ειτο ποπ οικΙοπι οπι ίπ νιτι!ιιτε

Πει σει·ποπιι στα? @το ΠΜ, οπο ιπειεπιιπιιιιο

ιιινοπιε ΠΜ πιω οτιι€, οικιπάο ιιι ροτοεπιτειιι

διιι·τ:ιοοπιιπι ΡορυΙιιπι Πει ττιιιιιιιιιπ νιοιειι, οι

ΡτεοιΙ:ι. Ι, :πίστα θ θΒιοπιτπι, ιιιιιἱ‹μιιιπιι ειπϋπιιιιτπ ΟΜοποπι- δ οτιιιι Ματια Κ. - τι Μοποιιιἰιιιιω

Μοευπιἱππε δ; ΙιΙτητοπιιπιιε ρ__ Β ἰιιΕοτἰοτἱ» ἱπιοτἱοτο π_- Τ οΙοοι πίειιια π_- Β ειιοεττΙοιιιι ετι

οοτόο1ιιπι τι; ειιοοτόοΗε Π.- 9 εΠοτειο οΠ”τοπιι δ. ρ_ ι Η.-- Βιιι.Η:ΐι ἱιιιἰΕἰιἰ δ; Ει.ιΝοί ;ι_- Π) οπο"

σπιτι οπο ρ_ -ιε οιιοιιτι·ιτπιι οιιττιιιιι π_-Ιδ ιιοπιιοιιπι'.ι ποππἰνετιιπι .9.-ιο ττποτεοτιιπΕι οιπετεετο

δ.-Ι'ΙΙιιοοτ:ιι Ι:ιοετοιιι Κ.-ι8ΡοΙιιιιἰει ΡοΙοπἰε δ; ΡοΙοπιιιπἱε ΙΙ.-ιθΜΜοοι Μἰοεἱοο δ; Μοεἰοο ρ_

|ιιιιπἱΙἱπι.·ι 'ΓΙιοιιΕοππιπ τποεπιιπἱτπἰ!:ιεο ΙιιιπιἱΙἱιιΕιιε ΤοιιΕοπυιπ :πομπο ιιπιπιιιε δ; τιιιπιι!Μει 'Πι. πιιι€πει οπι

πιο π ι Η.-°20 Πωσ» (Μπι δ. ι Π; (Μο ρ_-°.Η νοι·Μι οοτινοι·Μ π ι Η -92 Απ ποτε. ΑΜ

Ετιιηιοτε δ. - οικω τοκ οοππτοπιπι οοπει·οοειιιε σει ρ_ - Ξδ πιιιιΙεπι ρο8Ιοει...ίτπρωυιπι εκετοἰιοο

ει·:ιποιε πἰτπἱε »πιο οοπετοοίιιπιιιτ οιιιιι ΚπτοΙἰιιἱε ΐτπποἰε; οοοιιπι ΜΜΜ ποπ τ!ιιτ:ιπΕεε ι·ἰτοτυιπ Μτ

οιιιιιι ιιιιρεΙυιιι Ρ_ - Ρι·ωάι. Π, Μετα Β οοΠιιιπι οοΙΙιι π ἰ Π. - Η ιιιοτειιιΜΙοτπι οτει!ιοι!οιπ Π;

ἰιιπιιιτιετιιΒἰΙοιιι ο·Ιερ. Μιιιοπω:ι. - Η ειιωιιΒοἰΜ _ωιιωιωιι ρ_ - Μπιτ. οοοιιιιιτΗ. δ; Μπι ρ_ -

Η ρ!οτΞιπιιπυ ρΙιιτἱιιιιιε .εφ-ιο οιππ- Μπι δ.-Π !ιοττου εκτιοττοτ ;ι__ 90 @ή τω” «Μοτο ποιο

τι. Ιοτοτυπι Κ. - κριμα» ποιο ρ_ -- 23 Βιιι·τιιι:οπιιπιι Βιιττιιοοποτυπι δ. ι Π.

') ΙιοκοπιοΒοτ 2ορπιπ)·. ε) ω» 'Πιἱοπιι. ΠΙ, 10. Π. 3) Ροτόινπιπ ΤΜοι.ιιι. Π, 19.



2ιτινοτ έ. ΝΒννο1οιι:0ιιΑ.

επι: ροι!ιιιιιε ριιΒιιποι·ιιιιι οιιτιεπιιπππι ποοπε

ιιιοοτιιΕπιπ :ιεροιιιειι? νοτο πι ππιπιιιπ ειιιτιιπ

σεποπε Ποπιιπο πιο) δικιο είε ὶιιε£ιιε έιιεΙε οιιιιιιιι

τιιιιοιιοιπ ιιιιροΒιι. Μιά ροει ιπἱεοτἱιιιπ εοιιιιοπε, πεε

τιποπ ιιοοπιι·ιιιπ ιιιιιιιιιιιι πιοοπε ιιι ιιιιιτιποτοιε

ιιοτΙιε πωπω

τη.

Αοιι.

Π. πι.

4ιεροπέε; απο οιιοοιιο πιώ ιἰεὐε2 ριιπίτι και: [πιο ειι!ιι.ε υίοΙίε ιιιιΙΙιιιπ ερετιιτο εαΜειιι.

5οοιιιἰοιιιριιιιε. ()ποπει ιιιιΒοποο οπτιεπιιπιπιπε

ετπιιπ ποπ Ιοττο οιιπειι οοοιπιεεοπι, οπο Μπι

οπιπ πιο» ιιοπποιιτ ιιοιιιο πιιιπε πο Μιοτοιπ

πιει πιοτι ιιοποειι. .Μοο εονπιπ νπιππε ποιοτιε

ιπιιιοτ οοοΙοεπι Ρτο πιοιιιΙο οιιτιιτοτ. δω το πο

ιο ειτο ιπιεοτιιιιιιι ονοΦ ιιιιιιι ποιπο τοκ επιιιιιιτιι

ποιοι πι οοπνοτιει ρειΒιιππιιι, :μπει Ι)οπε πι:

οςΙο ιιιιιο:ιι. Πι!ιεππι ιιοποτοπι εππιιι ο πω

επι, ποπ !ποτπιπ ιππιπ. Ροετ ειιιιοΕπιπ οι ἱιπρο

τιιιοτειπ, ιιι:ιεπιιιπ (1οιιει:ιππιιπιπ, οσε! ομι

15 ιππιιι οποιπΡΙιιτ τοΙιπιοιιιε ΚιιτοΙπιπ, πι οοιιτοτ

ιοτοπι μιΒιιιιοε :ιο ()ιιτιειιιπι ποιποπ οι τοιπ

ΒΙοτιο οοτιιιπ [Μο οι ποιπιππιπε μπώ ιιοοορο

τππι; οι οει οιιοπ ρτο Ροοοιιιιε ςπι ροτεοπιιιιιπτ

οιιτἰειἰεπιιιιι 9) οι. ππΠπε ρτορο ποιπιππε τοτιιιιι

20 ππι οοοΙοειιιιπ ιπιτειτο οοιπροΙΙιι0 ρεΒιιπιιιιι. Ετ

Βο τοκ ρποτ, οοτποπε οειτοε ιιο!ειτοε, οριἱπιιι

Με οοοιεοε, ποεοιπε οπο εο ι·οτιιιι, ποιο Βετο

οπο νπόιιι, ιπιιιιιιπεπι πω” οτιιιιιππιπ, ποερο

οιπιεεο οιιπο (πιο εο ιιι ιπ:ιτο. Μι εοιιἱροε;

πω Ι:ιεειιε οοεειιιΕ. Ιρεο τοκ πιιπτΙἱ Ροτιιιιε επ

ροτ πιιιιπε πιο ποιοι, ποποο οιινιιι πιινἱε Πτο

οοτπιπ ΐοεειιιπ Ιονιιι, ο! απο εΡοιιι οιιτο ποπ

Μπι οι ειιροτειιιι πομπο ιποοιιιιποιιι τωιιιι.

ΕΜΗ) πι :ιοοοριιιιπε Μπι νιτιιιε ἰπ ω, ΐοτιππιι

οι οιΤτοπιι ιπνοιιΕπε, ιπ:ιππε ρτοιπριο ΒοΙΙο, Με

τοτε πποπιιιιι οπιπ οοπει!ιο. . Μπιπι Βοπιι πω,

απ! πιιιιι οιειε ΙπΙιτιοει οττ:ιτο ί'οοιι, οι ριπτιι

ρτεοοιριιιιποπο ροοοιινιι. Ρτορο εοιπροτ Ροτπιπιι:

ι1ιοΙιπε επἱε, πιει Ρτοπιιιπ οορἱι; απο Ήιοπ

ιοπιιιιι οοπειιοπιπιποιπ, ριιοπιιπποπε ω, εποπ

Μπι οει οιππο ιπΐοτιππιππι. ΕΜ οιιιιιε οΠιοιοπε

οειιιειι οοπιτ:ι Ποιπιππιπ τοΒιε ποιοι οΠ`οπειι.

Η. Βοιτο επιπιτ Ποτ ειιιιοιιιε οριεοοριιε Α

τιιιΠιοτιιιε; τοπιτ ἱπ ιοττιιιιι επιιιπ, ρπιοΙιτο το

Βοπε ιιπιιπιιιιι ειι:ιιπ, οι ρ:ιεοοπε Μπι: ορπιπιε

ριιεοπιε ειιιιιιιιιιιπ ριοΙιοπι. Ποε ορἱεοορἱι ιιι

μιιτιοε ιιιιτπιπε, ιιιιιιιιιοτ ιΙΜειοποε απο ιιπιιιπ

Ρι·ιειΙι. Ι, ιι.ιιοτ.τε ι ποιοι' ποπ ποιοι δ. ι ο - Β Ωποπει ιιιι;τοπι1ο... οοιιιροΙΙιιι. υπειιιιιιιιιι ιιιτιιιιι

ιι_ ι Π.-8 εοι·ππιι εοοιιιιι Κ.--0 οπτετοιι μπι.ιιτοι ιι.-ιο ιιιιιιι, ΜΜΜ δ.-ΙΙ ΜΒΜ.. επιιιιιοι δ.-

ισ Με!» Ροτ Κ.-οιι πίειιιιι 5.-Ν ιιιιιιιιιιιιιιυ ιιίοιιιιι δ.-ροει.· μι· Κ.-οτιππιπιιι οκοπιιιιιιι· τοΙἰ8ἱοπἰε

ΚτιτοΙιιιιιι ο. Κ. ο. τ. ε.-ισ οι τοπι Βιοτιοι τοΒιιιο .9.-ιε ροτεοιιπ:ιθ.πτι ροτεοιιποΜιπτ δ.-':!δ οπο

τιιιΙειι πίειιιιι 8.- ιπεκιιπιιιπ., ιιι ιπ.-δ.- οιτιπιππιπ, ποεροτιι!ιοιιοπιι τι ο. ρ_-- Πεοι!ε. Π, ιοἰει·π Ι

ιπιροει0 ιιιι:πι·ι·ιι ιι_-2 ροοιπτπιπ» ιιἱειιιιι π ι Π.-θ Ιιιεεπει Ι. σε!. π. ἰ ".-ΓθΧε ιιἱεπιπ ι>_-θ τοσοι»

τωιιιιιιι ιι_-Ιθ απο» τιιι·ο ο ι ιι.-ι: ιιιιιιιι πιανω δ. ι›_ ι ιι.-ιιι ιιιο!ιπε επιει πι” εποε δ; πιε

ιιιιι π_-ΙΤ Εειι Ματια δ ι ιι.-ιε οιιπεπι ο. οει δ; ο. οπο! Π.-Ποιπιππιπι Ποιιιπ Ρ_-ιθ ΑπιιΠιοτΕπευ

Ματια Ρ. ι Π. - ΕΟ ιιι ιοτιιιιπ . ..Βοει πιοπιιι δ. - τοποπει τομ Ρ. -- Ή Με οι ροει Η - 'Η

Με οριεοοριι... τοοοιιιιι Πο τοπικ ιιιιιοπι οιιιεοοριι ρτιιπιιπι μει·ιοιπ ιιι επιπιπιι ριιιιροτπιπ; εοοπποειιπ

πιο τοε1επτεποπο πιιιιι·ιε οοοΙοεἱιο; ιοτιιιιιιι πιο οεριιτοτπιιι τοποιπρποπο ιΠεπ05ιιιΕ; ιιππτιιιιιι πιει: οπιπ

επιε οοιιιοτοπιιιιπε πι! ποοοεεετΙοε επιιιιιπιε τοοοριι. Π; ε!οιικι: ίπ ριιτιοε ιιιιιιίΕπε ιιπιιιιιοτ ιιινιειοιιοε ίο

οιΙ: ππιιιπ οΙετπε, :ιΝοτεπι οριιεεοποπε ει; ιιι η:|ιοριειπιο οιΙιιιοιι!εΜπι.

Ι) 8η. 12. 15.

Οποιοι πἰ2ο_ῖ Πει; Βι·πποπε..

α) τ. _ῇ. Ποπτιιιι Π, οοειιτιι ττοιιι_ιιι.ογ Ρτεοοἱιιτ Βοιοειιιιτοπ·Ξ ΟπτοΙιτοιππ.

3) Ου. απ. δια. Ρα] τ. θΐ4:.



τθττ ΒΚΠΝθΝΑ

οτοτυο, εττοτειπ οοπιοπ ρειιροτυπτ ουτε υετττυε

ευιπροοτο; τοτττοπι ιπετοτ οοοτοετο ρτο αουτ

νοτυτπ τοετοιπρττοπο οτ ευε τοετειυτεττοπο οσε

εοετττ; ουεττετπ τροο ουτπ οοτιοτοπττουε οττττ εττ

ποοοεεεττοε ευιπρτυε τοοορττ. Ποτποτο οτετ :ι

ττιιυι τιοτπιτποπτ, ο ουτιτοτπ, ο ουεπτυπι τπιιτε

τυιπ :το τΠο, οιιτ ρευτο επτο ροετ ριιτοτττε τοπι

ροτεττο οουοτιιπι ουτευ ουουττττ, ευτ τοτε πιοπτο

τπ τοττοπτε εοττττυο τεοοττετ, το! τπ ιτοετιτοτττε

οττειτο ετπο τπειοτοττο ιτοοτυο οτετ. Ποτττττ ει! 8ο!

τοοοεπονττ ρτορτοτ ουοιτ Πουε Ιιοτπτυοιπ τοοτττ

πιυτενττ επιοτοπι, οοττοττττ Ροιτοπι! ιττντπε οοπ

οιιρτοοοπε οτ οοτε οοτοεττε ευερττεπε. Ποττοτεο

οοτο τοττ! ιττντττεο ποπ νυττ. Αυτυιπ οοτπρυτειτ

Ρτο πυΠο, ετοοπτυιπ ρτο τυτο, οτ ουοουιπουο

τιυπιεπε νεπττεε υεουο ειτ πιοττοπτ ετπΡΙοοτττυτ

οτ οτοετ, εττε τποπτο ιτοεροτιττ. Ηοτυτπ νοτο

ουτοουτιτ οετ τπ ρευροτυτπ υειιε οτ οτπειποπτο

οοοτοετο, υτ ιτττιτ, οτ οι! εοτο υττττιι οοπνοττοτο

ουτε οτοτ. Νοτιιττ τοοπυτπ ιτετο τττνττττο! τπτοτ

τοκττ εο ιτοτπτπυτπ τρετο εοουπιτυπτ τΠιιιτ: ιττττοο

ιίοπατ·τιιοι, τα! μπα: ιἰτττοο |υττπαιπ. δοουτυιπ

οτ οτυο ΡοτπΡεπτ οιτετπ οτοττουε τοτε πτοπτο

ουεοτοοετ,ορτοοορυε τοτ:ι πιοπτο τυοοτο οορττ.Ππτι

οοοττεττο, υπυτπ ετιιιττυιπ οτετ, πτοτιττ οοπουρτ

εοοτο, πτοτιτΙ ουοοτοτο Ρττοτοτ Πτιττοτυιπ. Ιπτοτ

τιοο ο ιτοπιτπο οιιτιπι τ›οπυε οτ εαυτο ερττττυο

τυπο πι οπιπτουε! οτ ιιττουο ποπ νοτοπττο ποοιιο

ουι·τοιιττε, εοιτ ιπτοοτοπττο οοτ Ποτ, οιιτυο πυπο

ερττττυ οοωριιποτιιε τιιΒοτετο οορττ ορτοοοριτο

Ψοοττττιο! τπ ιττοττο Ποτ τεοοτο οτ ιτοοοτο ορτ

εοορεττο ροτυττ. ()υτττ ποπ ροτοετ οττιπτροτοπο

οιτιπ νυΙτ, ουπι τποττοτε οοεττετ Πουε? νι.ιττ πο

πιτποιτι ροτττο, τιππιο ευοτιιιπ ποιοτποπτ Ρετττυτ

Ροτττο! ριιτε ττοπττοιε, εεπ:ι οτοτπττεο! υπο νοττ

τω, εοτε ιτιιτοοιΙο! τοτε ρυΙοτιτττυιτο, εοοτοτο εε

τυο οτ ττοιιτε Ρτεοεοπττε! Ριιτοτττε οετττεο, οτ οιιτε

οτοτπττεο οτ απο τπτοοττοοτιττε Ποιιε. Πυοιπ το

ουτ, ουοτπ ευενο εοιτυτο πιοττττεττ, ο ουειπ ιτοτο

οτιιοττο,τοττκ οτ τττοεττεττττο! ουτυο Μοτο εΒοοπτοο

τειττοε ποο νοτο πιτοοττ, πω» ντνο Βτοττο ουυτοο, πω

ιποττυτ οτ οοοτ Ρεττοιιτοτ ευεττποπιυο! υττουο

ουτε ουεπι ευενο οτ τποοπιρετεττττο τ›οπυπι ροτ

ιττιττπιυο, ει! ππιτοτοτπ ουπιιιτυπι τπτεοττο πτοτττο

τοποτετπυε. Αυττττυο ποετττο ευτττνττπυε ουετπ

πιττετττττο τπ οροττουε οτε τπεκτπιο ο Ποτπτπο!

ο ιτυτοοιτο, νττε οτ ρεπτο ειτοοτοτυτπ! τιοποντιπυο

τ!)

το

το τπ τπτεοττοοτιτττο τοτε, ουτυο ττευε οτ εεοοτ 2ο

τυιτυε οοεο εοτοτ υπε ποτε νοττοτο ττπρτυιπ, οτ

Γτιοοτο εεποτυπτ! ετουτ οετ: Ποιτρο.τττ Ποπιτπτω

Ροττωπ, οτ Μετττουτπ οτι ρυττττοεπο ουοουο ιτοιτττ”

οιΡοετοτυιπ, οτ οκ Μου τοοττ ορττιπυπι Ριιυτιιτπ.

ττε ουποτε οΡοτε Ποτ νοτιτο Μπιτ, τπεκτπτο υποο

ττοοτιττε οτ τοιτοιπρττο :5:ιτυτεττε Ποτ! το ουτυο

πυπο ντττιιτο νοτοτοε Ροπιιιιε ρτοτοοττ, οτ ιιονοο

ιποτοε οεουιπροττ τοττι:οτε Ατττιτττοττυο, ουτ ιτυπι

Ρττιοιτο. τ, Μετα ο Ποτιιοτο οι·ετ...τπ ουτυο πυπο ντττυτοτ Ωω που τ'εοττ οπιπτροτοπο Ποιιε, ιππο

τττττο τπ οροττουιτ ουτε. πιιικτιπο τπ πιτεοττοοτιτττο ουτε. Ππε ποτε νοττττ ττπρτυτπ, τει:ττ οεπι:τυτπ, το ου

τυο ντττυτο Π. -- Π) ττοτττττι Ποιτττ Κ. - Η Ιιτορτοτ οιιοττιι οιιεπποτ›τοιπ δ. - τοοτττ τοι:οτττ δ· - Η

ετποτοτπιι τιοποτοπι δ. - Η οοτπρυττιτ ρτο πυττο· ιτυοττ ρτο ιιτττττο δ. - 20 τιιτοττοκττ ει: ιτοιπτπυτπ

τρώει τπτοτττεττ ει: τττετυτπ που ιτοτνυιπ εοιτ ιτοτπτπυπι οπο δ. - Σ! εοουπιτυπι τΙτυιτ...τοτιιιετπι πιο

πιιτ δ. - 28 οτι Ματια δ.- Ρτ·οοιτο. Π, τιποτε; Το ττνοοττττιοι τΝοτοοοτιυε δ. - τι ροτοετι τετττ δ. -

Β Υυττι ουτ νιιττ δ. - Ί νοτττεοι νοτττεττε ττ.-ττ ουοιπ ευετοι ουειπ ευενο δ.-τΊ ουετπ τπττετττ

πο» οιιοιπ τπττετττΙο δ. - τ8 ειτε» ουτε Κ. - 23 οτ Μεττιουπυ τιτοπιπ δ. - 'έτι οποτε· Ματια δ.-ιπε

Απο· Ματια δ. - 27 οτ, τιποτε Ρ.



2 τ· τν ο τααατ·τττπτε τατιτπττε τοπικ αστεια ιτιταατα, τπααττε

ντττττττε ὶπααπτἰντι ατιτπτε ιτοτπατα, αοπττπιττε Βα

πιτιτττι ΠακτοπτΜε ναπτεττπ Ραααπτατιττπ ττπραττ:τ

τα, ρατάτα οτ Ρατπαττ αυτα απ. ()ιτοτποττο επ

; ατα Ιαατἰο τπ αοτ‹Μ πατατα επρίπτ, φταπτιιτπ

ρεπΙτποτιττπ ποΒὶτα αατττιαπ ἰπ ααπΜ Πατ ντττατιτ!

Μα τρεα αυτ πατπο ΡτοΜνίτ. δαπτἱαπε εαπεττ

Παιττπ ρταρτττιιτπ ετ, αιτίιτε οτπτἰο (Μ. επττττυτττ

εππατιττπ , τπτττπα 8ιτετατ ιτιτταατπ 8:ττνατοτατπ.

το ()παπτυτπ τα! ατττατἰοτατπ τιοτττἱπατπ, πιτιἱοταε τει

Μταε ρΙιτε άτεττἱατιττπ ετ απατατιττπ ντττατα πιτπα

τη αρτεαορτο τμιτττπ ροετ τπ τττοπττεταττο ΜΜττ.

Βατπἔὶτ ποπ εοτυπι φοιτ αιωνα αετ, εαπ τρεἱ

ατττιπτ πατπτα παααεεπτἱπ πα8πνἰτ, τπαιττταπε πα

ω ατα τπατποττα ταττπιττι:

Ο πίτπίπωι /ε!ί.π: από ραττττε ειι|)ϊ'αττ πειτε.

Οοπττετ ν:τι·ίπε τοΙτττιτπταε οτ ΜΒΜ τπειιτααπ

ττιττπ ντττοττττπ οτττπτ ττττα, οτππἱ Μπότα νἱττιιτπτπ

οααιττττ, παπα: τταεὶττατἱοτιττπ ερἰπαε ναττατατ,

2ο τατ·ταπτιαςιια άατααταττοπαε ντπαατατ. ΜιτΜ Με

επε, ρτατὶαιτπτπ οτ ἰπ8απτατπ ειτόοτοτπ οοπειττπ

ραπ. Μττππτιττ τ”ατν·οταπτ ειιιππ οτπποε ςιτἰ αυτπ

 

Νασαι. !, τυτεπτι θ.

τΥΟδΠΙΕΠΗΑ. Η?

απτο ποτ·αταπτ, ατ αυτ μαπα Μπα ντιάτιπτ, πωπ

τοταε απτπ:Παε, ττεταιιτπ νἰνατα απο Μπατττ.

Μ Μπα ατ ετττ ποπ ετπα απιτετι ΙαΙποτατ! Γττττοτα

πἰπττο, ντεΠΜ οτ ττἱτειττπ ναετα επτα τπτεατταοι·ιττπ

αοτρτιε ιιττττ8ττ. Παετααττιττπ ηιτίρρα ατιτε ἰπ Παπ

ατιιτ, ατ Ροετροεἰτἰε αο8ττπττοπτΜε τπειτατιτπι

αιττιπ·ιττπ, απατα εττποτ Φαπττττττε τττω, τιπἱτππτπ

εατττρατ Επ τποπττ:πε ΜΜΕτ, πιτΙΙιττττ νοταπε Μ

Μτα ἱπἱτπἰαυτπ, πτεἱ ττττττιταιττπ. ΠαΜΠατ αἱιτε

πρατ·τπε, ετ απνατ ατιτ5 οααιιΜε πααιττττετε! αυτ

ιιτίαιτα τπτ αοτττρττοε όαιτττ, φωτ απατα Μπα τα

αττ. (Μουτ τπιτπαιτττι αυτ: ρααταπε, επτσἰααὶτ Π

Μτο απἰτπο ταττα Γατταττπταε! τττιπαπα ερατπ αα

Ιο, παα εαπεττ ττ·ππεττοττοε ταποταε. ΒατπΡατ

αποτεττττι ΐυεἰαπε, απο απο ττπττττ, οττιπἰ αππτετιτ

ταεττπππε επτειττττ απο επττττπε νααειτ. Βαπα ντ

πττ, Μπα αοαιτττ; :τα απ τμιοττ στα τω παπ

ττιτατπ απατα ταααεείτ. Ροριττιτα τιιιταιπ ατατ τω?

εαττταΞε, εαι·νιτε Ιττπάτπιττπ τπατιτε; τπτεααΜπτιττ

αιττπ αο8πεττε, εἱπα Μπα, αιιιπ πττοτζΜε τππΙττει.

Μππαἱρἰπ οττττεττππ:τ ρατττιΜ ετ ὅιτὸαἰε καπιτα

Μπτ; ιττοε ταεταε αοιττιτε:τ ταΙἰ8ἰοπα οπεατι·τιπτ,

;ταπιτυπτ Πακἰοττἰπιτετ ΒαττιτΠακἱοπἰΒιτε δ. ἰ Ρ.- τ! ρατιΙἱττ- πατάτα» δ.- ατο τιτα

τττα Ρ_-θ ρεαττποτιττπ ποπττα...ρτοΜνττι ατπτἰο αατιτα τ”ττεπ ίπ Βετο Ηττα", ακρατἰαπτἱετ ττττηττετττι τττάταττ,

αοτττιΜτιο ακαταἱτἱο ταητταπτα αοεττονἰτ μ_--Τ ἱρεα» :πιτ πιει: δ. - εαπεἱττ εαπτἰτ Π. -8 αυἰπα οττττἱο

ιτ:ττ ερἱτἱτιττπ 5:τττατιττπυ τιτευτα ρ_ τ ΙΙ.-τΟ Ωπαπτιττπ...πεπω πἰι·τπα Ρ. ί ΙΙ.-τπυἰοταε Μτοτα8...ΙτΔΒιτἰτ·

ότεττταττοτατπ ατ πιτεταττατατπ τἰνατττττ τεττἱοπατπ παπα ἱπ αρτεαορατι.τ φωτ ρτἱιτε ἱπ τποΜεταττο ΜΜττ. δ.-

τδ ἰρεἰ. τρεπ δ. - Η τπαυτταπει ἱ. ἰπ Μπιτ δ. - τ? (]οτιττττ ...τ”παταπε απο τ.ατο τττιτττττ Ποτιττττ τιτ

αταε τταετττατίοτιττπ, ετ ταῦτα ἰπειττεοτττἰιττιτ νἱτἰατυτπ οτππἱ ετττιΠο οττιπτ "τα νἱττιττιτττι οααιτττττ, παπα:

τπαΙτιε αοπειτατιτἀἰτταε νἰπαατατ, τατταπτιεσμια αιτταατττπαε αναττετατ, τττιιττ:τ ρ:τεειια, ρτοΠαπττε ιτἱτΤἱαιιΙτπτατ

τπΒαπταεςυα τττΒοταε αοπεππτρεἰτ. απο ρπαππτ, ΜΜΜ Ιαποτ:ιτ, Ποτε ΜΜΜ, Μτπο τπττπιτε πιανω,

απΒατιτε τἱταε τπἱιιἰεττυτ; ττατποπ οτ τπιτττττιτε τοαππτιιτ απο τπαα:ττ, Μουτ:: ρταντιτατ παιττατ; τ'αι·ναπα ετ

τταπταπε πραττττ οτ οααιτττα πατμττατα επενταπταα Μεταε ιτατταττ:ττ, απτα:ττ18 ΜτττπΜε τστἱυἰτπταε, παν.: αιτ

ταπε ττττπεττοττοε Ιτιτ1οτοε. Ρώπα τιητἱατι8 απο απο τταττἱτ ρ, ί : τττττάτπί οτἰτττἱαττατπί Π. --ττττττπει πο

κἰπετ δ. - τ!! ναΠατατ· αναττατατ δ. - Ψ! ειιιττπτ Μπα δ. - Ρτατττ. Π, τυίστει 2

δ. - Η) παηυἱτἱτιε# ίπεττΜε δ. ἰ Ρ_ - Η ειτπῖααἰττ ειιΜταΞτ δ ἱ ρ_ - Η αατοτ ἱττ εκατο δ. τ ρ_ -

τ5 αποτειιπν ααοτειιπι δ. ? Η απατα» :τα απατα ρ_ - αι·πτι ατακα τι”. τ δ. - τθ τπτεααΜπτυτι τπτ

80αΜτυτ δ. τ Ρ,-'.Ξθ :των ετ :πιο ρ,--'Ζτ ετ. ΜΜΜ δ. τ Π.-?.0 οΜατνπιτττ οΜετνεπαπτ δ. τ Η.

ντναται ήττα εαπιτε



τ98 οπου θΝΑ

τττοε νοτο τοτυπτοτυτπ νοτυρταττουε νοοτιπτοε,

οπτπτπο ποπ ουτοπτ. τρατ οτοττοτ ρειτατπ τυτοτοο

ττυουπτ, οοπττατττοοπτοτπ ορτεοορυτο τπτττυο ο

τττο οιτοτυπτ, οτ αυτ: ττυοτυπτ τυτοτα ουτττυο τυ

οτ·υπτ, οοπττα τρουτπ τπατοτοε τοττο οκοττατοτυπτ.

Ετατ αυτοτπ τατ1οτ ΡΙυτττπυε, οοπττατττοττο οτε:

εοοπο; οτ ουτπ οτποτυοπττα τπατα οτποπττατο ποπ

ροεοοτ, υτ›τ Ρτεοαττο ευα πτοττττ οορττ, εειποτυε

ορτοοορυε τοουπο ττατο ποοοεεαττυττι ττυ:τττ.

Η. τταςιιο τπτ εαποτυτττ οτνττοτοππ, υοτ πιο

τποτττιτο τοποτυτπ, υτ›τ εοΡυτοτττυτα τ)οτπτπτ οετ,

Ροττοετοτ νοπττο ατ'τ”οοταπε, τπ:ιττοττι τπαττττυπα,

οροετοτοτιιτπ ττοπττοτττυτπ, αυτοατπ Βοπτατπ τπ

ττανττ. ττ›τ τυπο Ρυτοτττυτπ τυοτυτπ ετοοα ττπρο

τ:ιτττκ :τυουετο, ουο ττττπ τοποοε τττοε τποττυυτπ

Πονττ, εορυτττ οοπτυ8το τποτποτταπι τορετατ, ουτ

οοπτ Οττοποτπ οτοτποετπτε οτ οταττοπτουε οοτο

οοτππποπττατ. Νοπ οπττπ τττυ ευΡοτνττττ Οττο οο

ετττ. ροετττυοτπ τετ ρυτ:ττοο τατοτπ οττοτοτπ 8ο

πυττ, οτιττεττοποτυπα τοτ τποτττουε ΡαΒοποτυπι

απττποε εαττανττ. Μττα τω. τπ τοπτ.τε αττνοτοτε

τττυπ1 οττοιττπττυοπττουα ποπ τοετΡτεοττ; οιιτττ

οοπτταττυτπ τπτπτεττο οτοτπτ ττυροτατοττε εοεεο

τττ, ουτο Ρτο Μυτοπττο') ροοοτινοτττ, που τοοο

εποεοττ. Ερτεοοροτυπτ, φοτο μποτ τπ εαοτυτπ

ττοποτοτπ ρτοττοετεετττπο ττταττγττ οτοκττ Μποτ

ττοπο ευοτυτπ τπ ροοοατυιπ ττυοτυο ττττυο ττοεττιτ

Μ; ποπ ταοτοπο οτότποπα, ουαετ ουτ :τοιπιτπ τπ

π·τατο τιιπττττ ορτεοορατυττι ττοτοοττ, υτ ρτοπυπτ

ιτοττοττε οτοτιτορτεοορτιτυτπ ττττατοτ. Τυτττ ορτοοο

ρυπτ ορτττπο ταιυτοπττο, Ροευττ Ροττττοποροττ τιτ

οτιτρτα:ειιτοτπ ποεττο Μαυττττο; ταοτυτπ το οοπ

ττα τυο τπ οοοτοετο Βοτ, ττοποο τιονοπτοπε πο

τυο του οτ τοττοτοετεετπτυο οττοτοτπ οοττοτττ.

Ροετ ττοε Οττοποε Ηοτπττουε οτιττετταπτοεττπιτε

οοοο νοπττ. Ρτορτοτ ττοο ροοοατυπι νοτυτ ρατοτ,

ρυοποπτο Μιττοπττο, @Με Βοπττυτπ ντοτοττατπ

τοοττ, τω ττττυε τοεο τυαυτοπττο ντοτοττοτπ Ροτ·άτ

οττ, ιττοουε ουτε οτπποττι οοπτιιετοποτπ τοοορττ.

Ανοττοπτο τττοτοτπ Ποο, ουο εττ του ντττιτε, ο Βο

τπο? ερωτα πυπο τπ ττοτπτπο οπο! ()υτττ Ριο

ττοετ Βοτττοιιε ατιτοτ? Ουτό νοτια ντττυο ποο ευο

Ιοοο? .Με τυο ουποτο ουτπ οοπετττο. Ωυοτουτπ

τουτο επΡτοπε τπτουο Οοο; ετουτ εοττοτιιπτ αυτ.)

Η)

Η

Μο τετ οοποττττιτπ απο ταττο οοπττα Ποπττπαπτ.20

Οτταρτορτοτ αυτττοτπυε ττοπυπι οοπετττυτπ, ουσ

τττοττυτ: (Μπα υττεο οτ οοοττοτα›τι τατιτπ Μοτο το

Ποπιτπτοττ αυτο @το το οτιιττττοτ; ερετ·α το Πουα

ττο, οτ υπο [αοτοτ. τπερτοτατπυε τποεττο τπττοττε ντ

τυπι, οκ πτυττο ιποτττο ττυροτειτοτοτπ ουττυετιιπ1. 23

"και τ, απατα ό, οετοτυπτ- οιτοταπτ Η -ουοτυτπι πτοτπα Ρ.-αυτουο τυοτυπτι ττυτ ευοτ·υτπ Ιτ.-δ οκ

οττανοτυπτ» οοποττατοτυτιτ δ; οττοτταΒαπτ ΙΙ.- Τ

τυπο. τυπι δ τ Η. - τΒ τποττυυττυ ατακα δ.

οτποπττατοι ευροττττο Ρ.- Η τττττονττ.- νοπττ Η - Η

- 17 απο» πτετπα τ). - Η θττο οοεατι Ματια Ρ;

τττο Π. - Η) ςοπυττο Βοπυττ. οτ δ. - Ή απττποε εοττοτττ- ατιττπαο εοοτεινττ το. - 23 οτοτπτι "τοπια

-

Ρ. - ττοετοτττι οαοτττ δ τ Π. - 23 .εαοτυτπι ουυτπ Ρ. - Ρταοαα. Π, τατετ.τι δ οι·ιττποτπο οττττπατο,

τα! ΙΙ.-Β ορτοοοριττπι ΜΜΜ Π-Τ ποεττοι εαυοτο Ρ.- οοπΙτα τω» εοαπττοΙυτπ Η-8 ατΙνοτιτοπετι

"τοπια Ρ.-θ οτ τοτττττοετε:ττπυει ατοτπα Ρ.- οττοτοττω τοτοτοτπ ο. δ. τ τ!.- τΟ Ηοτπττουευ εοουπ

στι” Ποτπττουο Ρ. - Η ροτοτυ μποτ δ; ΜΜΜ Ρ. -- Η μυεττατιτο· ουττπαπττ τ). - υτ›τττο ιδοπττυπιτ

τιτωπα Ιτ.- Η τοοττι πτοτπα Κ. - ττα ττττυο...ροτιττοττ- :παπα δ. -- Η ποο ουσ. ετπο ευο δ; πο

ττοτττ οουοτο Ρ. - Η εατρτοπο τπτττττοι αερτοτοπο ττ.ττο οτ τπτττο Π; εορτοπο τπνττο δ. - Οοο» τι Βοο

Ρ.-Στ ουο τττοτττττι πτοτπα Π-22 νττοει ουτττο δ.-25 ουτε· πτωπα Π-Ι)οτπτποι ουτπ ρ_ -

28 οκ τπυττο τποτττοι πτετπα π

') ραττοπονττ Μεττυρατιτα α1οτοοΒυτοΙττοεο. 9) Γτον. 21. θ!). οτ'. Ρε. 54. 28.



2ικινο·ι· “ΗΉ'Οδί)!ΕΠΠΑ.

Εεεε «Μπι ρεεεει, ει ποπ ειπεπιΙε1, ιιΙεπιιε

εάι·εεειε, ιπεπιε Με ιποι·ιΕπι·, ἰεεει πππε Μειο

ι·ιπε, ο! πιἰπεπι ει. ποπ ι·ερι·οππε, ρπΙειιι·ε νιτ

Με ειπιπππε! Ρι·ιπε νει·ο ππεπι τποτει·ειπτ πΕ

5 επ ρεπι€εππεπι ιιοιπιπεπι εππιπΙει·εΕ, εἱεπτ εει

εο!πε εειπρει· οΙεπιεπε Πεπε, τε!ειπ νιειοπετπ

επιπεπι εερἰεπιἱ οειεππιΕ, ηπεπι πι επιπιειπ τε

εοππιπε, ιπίτε Μεινε ποπ εΒεπι·πππι ριιτειππε.

Νοειε ιπιεπιρεειε, ππεπ‹Ιο εΙιπε εοροι· οοεπ

10 πειτε εοΙει !ιοιπιπεε, Με ιρεπιπ πε ππο επι

ιππε τεπειπ Οποπετπ επτα: εο!ιο εεπεπιεπι,

ειπε ρεπιππε ειπε εεπεπιεππι εεεπεΠππι; ερι

εεεροι·ππι ει εειεπιιππι ρι·οεει·ππι ειπε ιρεππι

ρτοερειπι εεεἰεπι ΙοπΒεπι. Ιιιπ·ενιι επιειπ πεεοι·ε

Με ίεειε επ ιπειει· @Με ιπνεπιε, οποτε πινω νεειιε

νεεπι·π ει. ρπηιπι·εε ποπ ἱπ πωπω ειπιπι. Νεο

ειει, νιε Με ει·ΒεπΙεππι εεεπεΙΙπιπ πε ραπ

Βπε εεεεπε επιπ ιππιεπεποπο επεπεκι1, οι :ι

νετεο νπΗπ ι:ιππεπι πω. Οπα! εμε ίει·επε

20 πω! ίΠππι επεπτι·ἰι, Με εοιππιππι εεεπετε ππἰ

ιπει·πιτ. Ωιιεεο ιπππιτ Βοπιιιιε Μ άεάεειιε πι: [ιι

εὶιιε; εαὐρεάαπειιπι ΜΜιιε, @εφε εε επί “Με

πωπω, εΙιεεει·ο, τεεεπι εοταιιι ρορπΙο πε εοιι[απάιιε.

Ηεο ιπε8πε ρο!εππε Ι.ειιι·επιιι επτε:ι ρει·εοιιε

ει; εκει, ειεπι ΠΠ εριεεορο ροει επποεεει·ε Πεπε

εοπεεεεει·ει. ()πι πιω Μ: βπιπο, εἰ πωπω είε

άεειιε ποπ ειπεπάο2, ιιιιιιοπι [αείαιιι; εαὐΜιεΙο

εοπΙιεΠο έρειιιπ πι: εο!ίο άεροππιπ. Ηπιπε ι·ἱεἰ-989

οπιε Ιει·τοι·ειπ πιἱπεετιπε Μπι” επιπ εοεπο

νιεεετ τω: ρπει·, ίεειππε ποπ εοι·κεκιι; εἱνε ειπε:

ποιπιπιε επειειΕ, εινε πε Βει Μπι. Ηιπε ἱπ πει·

νο εοπροτε ιπεΙἰοι· πω, πιεπππε ειπα· ει π

πεε επιε, !ει·πε ιπεππε ειπε ππτει·εΙε επποπε,

εειριεππε πιιιιοι· ιπ εππιε, ριε ιιπιπεππεε Πει εετ

νιε, εεπίεεειο ετ οι·επο Βοπε ι·εεππιπ ιεππει·ππι;

εεε! πεπ ρεπει πε επι€πεππιε ερἱεεορἰε, π0 εει

Ιιππιεππιπ ρεεεει·ε, ιπ ρΙπι·ιππε πει·ιεπΙοεε ε

κει·επιι ιοεππι ιπνεπι.πΙιε, ει εππι εεεει ιπ ρω

επτο πεπ ευρω· ποεπιπε Μποι·πιπ, εο!ε ΜΜΕ

επεε Ιιε!!οι·πιπ νἱειοι·ἰειπ Μπι. Ιπ ιπεόιο επι·επ,

επιπ ι!πΙειεειπιε πε ει πτειιεειιπε Με ιπνεπι

Με πει: εετ, ποπ επἱπι·ει ποποι· ι·εΒιε, οι νιο

ιππε ιποι·πε; ρπΙνιε ιπ ρπΙνει·πιπ παπι. νιωθω

ππεπιπιπ @Με εεεει· ι·εΙιππιτ! δεπ ρεεεειππι

πποπ νἰνεπε πεε!ειιιι, ιποττπο ιπει·ιιο επιεπάε

τε πκοι· επρειειεε ἱπειεπει; Ιε8:ιιοε πιιΜι, ε!ε

πιοεἱπεε ετ οι·εποπεε ιππΝοι·ππι, που εποε Ρεο

ριππιπ ι·ε‹Ιειπριοι·ειπ ερρεΙ!ει·ει, π£ ρεεεειοι·επι

ι·εΒεπι επ ιπεεπιπο Μιενει·ει. Ηεε ιππο, πει

εεπειπιπ ι·ιι·ππι επεεεε εοι;ποι·π ΑπεΙΙιει·ιππι

ιιοιπιπ:ιπεειιπππι εριεεορππι, ει Ηιει·οεοπ

πιειπ ρι·ορετει·ε εππινπ, εΙειπ επ εε νοοει;

οι·επεππε πι πιο επιιπε εεπιοι·ιε Μετα, πιεε

εειπ ει·ιέεπτεειπ οπτπΙπ ιπΒεπιεπι. Με εεεεριτ

»Με Ι, Μετα ι επιεπόειι ειπειιιΜπι· Π. - δ πωπω. πιει8πιπ π - δ ε!ιιι:π!ει·ει.ι :παπα Κ.

8 ποιει·ει :ιππο!ει·ε δ.-Π ΟΝοπετπι ΜΜΜ ρ_-·ιε εειεπιιπιπι :ιτ!ειειιπππι δ _44 ρτοερεκἰΜ εε

ρωι π, - Η επ ιπειει·- Με» δ. - ἱπι·επἱει ι. ἰπεο8πἰ1πε π - Ιθ ε!» ,παπα π, - Η πε μου

Ειπε εεεειἱει πίεαπε ρ_ ἰ Π. -ΙΒ ευΜι·εκιιι εππΕι·επι2 δ. -ιει ρεΕἱΕι μπει Π. - Σ! πεπεεπει πε

πεεεπε π - πε» ποπ Π. - 25 απ» οτε! δ. - ΒΒ επι Μι ΠΠ» Ματια δ. Π. ἰ π - Ιππιποι Ιππ

πιο ἱπππἰι δ. Η. ἱ ρ_- Ρι·εειϊε. Π, ποια:: ! ἰρεπιπ σε ἰπεο δ; ἱρεππι ρ_-5 επιοι·ι εππιπιπε ΙΙ.

6 ἰπεεἰι.ι επ ι. δ. Π. ἱ ρ_ - Ποιο ιπ ρει·νο ι·ιειοι·ἱεπι Μπι πἰεπιπ π ι Π. -- 'Ι Μ» Ματια δ.

Πει εει·ι·ιει ει·πε Πει εει·νοε δ. - θ Ιιεπ μπει Ιιεεε ρεεπππι δ. - Η ει· πὶεπιπ δ. - Η ι·ιη;ιεο

ι·επεπι ΙΙ.- ι·ἰειἰιπει νἰειοτἱε Κ. - Ή πι. ΜΜΜ ρ_- 22 ιππει ιππι δ. ι ρ_-- Σ! ει· οπεπι ΙΙ.

Ώθ οι·ει·ει» τομεα -- πιεεεεπι ει·πεπιε:ιτπ οΜπιίι ιππεπιεκπο πι. ο. ει·8επιι ε. ρ_ - 27 πω εποε

με Αοεἰρἰεπε π,
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Ι'5· “Η ιιι ρειιιΙιτιο:

92.

νικ· ΙΜ οτιιιε :ιι·δειιΗ, ειιο Μισή ειιιι ιιοοοεεἰωΕἰ

ρ:ιτιιπι ρι·ονισ1οιιε, οπιιιἰει εεοιιιιιι·ει πιστα: ρου

ρει·ι!ιιιε οκροπιάι€.

Η. Με πιστα, ιιι:ιετιιιιτι Βοιιιειιιι οετοεειιε,

οι! ειιιιοπιιιι οινιτ:ι€επι Ηιοι·ιιεειΙοιιι Ρωιω εΡοιιι

ιιιιΡει·Γεοωιιι Κα· ιιεειιιιιρειι. Νιιιιι αει νιιι άσο

ω ιιιοιιιετιι ()ειεειτιιιιιι ιιεςιιο ρει·νοιιιι, ιι!ιι

Ιιειιιιιε Βειιετ!ιοΕυε ο:ιι·ιιιιι εεάοιιι ροειιἰι, οτ

πιιιΠοε ΠΠοει (Πιτιειο €ειιοι·ιιιιε, ρυΙοιιτειιιι πιιΠ

Μπι ριιιοΙιεττιπιο πιω-ει. ΙΜ :ιΙιΕιο1ἰε οι. Τι·:ιτι·ιιιτι

Ρἰἰει πιοτιΜει σειειιι8:ιΕυει, πιο ιιιωιιι νιι€Μιοτιο νι

1:ιπι εκροτιάετοΕ; Ιοοο ΜΑΜ; Μ τιιοΠιιε νἰτω

0ιιπι ι”ι·ιιοτιιε τ:0τιετ08:ιτοΕ. Ι)ουιιι νοι·ο μορι

Μπι Βοιιο ι·ἰι·οτιε οπιιιι Ιο‹·ο ιιινειιιι·οι, ω ΗΜ!

Η οιπιιἱ Ιαν άυιΜπα!ιοπίε εδω

ὺεπαἰἰο αιιΜια :και Ποιπίπο; οι τυτ511Μ Ηἰε

τοτιἰιιιι ') εοιιιειιτἰ:ι !ιοιιιι: Μπι |Παι·οεο!έιπίε

υσιιἱεεε, ω! Ηἱετοεο!ἱπιἱε Μια υὶωὶεεε Μαι Με

ιιαΙαε σε!. Αιιιιιι:ιάι·οι·ιιτ ‹Ιἰι·ἱιιιιιιι ειιιἰιιιιιΙ Μ

Ιιειιε οοιιΙοε :πιω ετ κοπο, Με εεεε, ω ΜΜΜ,

πιει: ι.ωιιι Πι ειιἰε ι!ιεΙ.ιτιοι.ιοτιιΒιιε, εΙειιιε Ιοοιιιιι

εειΙιιιιι·ιιιιιε οοιιειΠιε. [.εΘετιιι οτιἰτιι Με ροή

οιι!ωτι εεεε Ιιοιιιιιιιε, ει που ερΜτιιιιΠιιπι πιει

ἱοτιιιιι :ιάςιιιοεοοτει οοιιεΠιιε. Νεο πιστα πιω

Μπι ίοειιιιιιε άοεοετιάιτ, οι φαω ἱιι ρὶιἱ!οεορἰιἱ:ι

@ΗΜ ροι·ΐεοΠοτοπι ἀἰεοἱριιΙιιιιι ἰτινειιἰι, μι

ιι·ωτι ΝΠιιιιι οιιΙιεΙ:ι ερο εισοοιιειιε ροιιι·ιτ, ειιΙι

«μπι ριιι·ι·υΙιιε ΐειοωει ιιιευιιι (Πιι·ιετι ΐοι·τε

ε! οΙιειΙιειιιι9 πω” Ιιι€ετιιιι ρειι·ιιι·ο ειι€ει€ειι:ιτ.

ΑιιιρΙοπιιεςιιο Βειιιια εειιἰε, ιιι Ιιοο Πι·πιιιε Μι

τοΒιι€. Μπι ΜΒΜ μια· ΝΠιιε. Απ, ιιιτιιιιι, Ιω

πιο εφ Μπι θτεΞοιι.4, σπεΙἰιιε οοπυεπίπιι!, παπι

ιμὶὐιω αμε, οποτιαι:Μ Ια£ἱιιἰ. Πειἰεπε Ποιπαπι,

πιιΙΝυσιπ ειιιισ£οτιιιιι /ἰἰἱοι·πυι. Ωιιςτε ιιοΜεπι αὐ

|ια!ι:ιπ, (ιιπἱσιιπι ποε£τιιιιι Μοπωιι; ιἰὶο πιο Μάι

8ε Η: Μέσω ιἰἱεκ·ὶρτιἰιιιιι πι! Ια!επι ιπα_ςί8Μιιτπ.

Πω @σε έΙίτια·Ιε ρι·εε!Ιιι ΙΜ ραι;παΙαι·ιιε ωοιπιιε

Μάρα Μ σει·υΞΙα!σιτι [Μ /οι·£ἱ£στ ασσαίε, ειώ

Με ραΙι·οπο οοιι2ι·ιι αε!υετετιιι!ια σπιτάκι :ιπιιιι€ πιά

Παω ρτοΩτεάἱειι£ἱ επίι·ιιε ειιαΙ‹ιὺἰε. Η ιιιιιἱοτε

|Ιαιιιιιια, φις σπιτια ίπ Μ απΜ, εποεπειω, εφοπ

Μι ιτοΙΙἱάἰε Μ Μ Βειιιι ω διά [οσιιε.

Μ. ΠΜ Μ Ιιοπιο [Μ Βοιιιιε τὶἰκἱι: ω εαπ

οΕυτιι ΒοιιἰΓιιοἰιιτιι ιτιοιιιιο!ιί!επι νεεΒοτιι ειοοερἰΙ;

ειιΙι «ΜΜΟ ςιιο (ΜΜΜ ι·οειιΙ:ι όιιοο ιιιιΙιιεινι€.

ΡειΙοτιι ιιιτικιτ οΙι€άιωιι.ι9 ἱιτιροι·ἱο, οι τ:ιπιφι:ιιιι

ειιΙ ορυΙ:ιε, Μι :ιτΙ οοιιιρΙειιώ ιιιεε:ι ΐοειιιιιιε,

οι ει ιιιιἱε φπα ρι·τι:οηιΜ, Μαιο @Με φαι ρΙιιε

Με Με, ειιι·ι·Μιιιιι οιιιιιο ΙἰΒειιε Γεώ; οιιιιοι.ει

ιιυπιιΙιιι ἀἰἰἰιἑειιτι ειιιι!ιο Πι εε Γοτιι·ι:ιι, ω πιά ει

Π!

!ὅ

2.°$

ΜΜΜ. !, ιυἱει·ει 2 ρ:ιι·ιιιιι- ιιἱι η - ειιι:υΒιιτ:ιο εισηιιυτιλι δ. - δ ιιεειιτιιρεἰ!» ειιετ:ορΗ δ.- Τ ιιιοιι

που πίσω: Π; ει! πι. δ. -- 8 !ιο:ι!.ιιει επτιο!ιιε δ”. - ΙιοειιιΕι ροειτοκιιο ροειιἰι δ. -- Η ο:ιεΙ.ιΒιιιιιευ

Ιιοι·Ι:ιΙιιιΕυι· π.-ιε Ιοοοι εε‹| !. δ; Πι Ι. Ρ_--Μ- οιιιιιιι ἰτι ο. 83 ΙΙ.-ἱιιι·οιιἰι·οι.ι ΜΜΜ ρ__ίΠιιόυ

Μι" 8.- κι ΙΙἱυιοιιἱιιιἱ» δ. Ηἰοι·. δ; δ. .Ιοι·. πι. -- ι8 νοτιι5εω Γιιἰεω Π. - Ειπε ω: ω” Μια

ιιιιιιιιυπι δ; Βιιισ.ΜιΕΙο ρ__ 90 Μ· ΡΠιΒ3ιιί8 τιιιιτιιΠι ιΙἱεοτεοἱοιιιι, Μι ρ_ ι Π. - Ή πιω ετοιΠ...Νεο

Μοτο» πίε·ιια Η. - Ρι·πσά:ι. Π, ιωιει·π (Ζ Μεγει- ρο¦.Μ δ. - 'ϊ οοιινετιὶιιιιΜ ο. Μή Ρ. - Β πω.

βατ-ιο «με Ρ. - Η ρτςΠω οι! μ. δ. -- ρυειιΜιιι·υει ΜΜΜ: δ. - εοοιιι·ιιευ ΐοι·ΠΕετ ρ_ - Η ἰιιοἱρει

:ιαι:οι!ο δ. - Γοι·Μοι·· εοου:·ιι3 Π. - Η ρτοετο‹Ιἰειιιἱ- ρτο8τοιἱἱειιε Κ. - ιτιπἰοτοι πι:ιιοή δ. - Η

οοιΙΜιο ἱιι Μ: Παω οι· ΗΜ οοΙΙἱιΙἱκι η ηιιοιἱιἱἱο Πι Κο Παω 1ιιιιε δ. -- Π! Βοιιιιιιι Βοιιιιπι Κ; ΜΜΜ

η ἱ ΙΙ.- 19 ιιιοιι:ι‹:ΙιἰΙοιιιι ιιιοιιιιι:Ιι:ιΙι-ιιι ΙΙ.-- 20 :μπι ὸἰιιὶἱτιι» πω! ιΙἰιιιἰπι άυιΙσπο ω Ι:ο‹Ιε.·ι:ἰε Κ, Η;

Μπα! @Κιμ Μ ω εεειιΙιιι:; Ματια δ; @ο ὰἰκἰι η ἱ ΙΙ.-- 2! οι· πἱωπι·ι ρ_- :Η

ΡΙι:οιοπιάει Π. - 2δ 514009 ιιο ιιιιιεἱει Π. - 'Η Πι εε Γοι·ιιιΜι ει: ἱτιΓοτιτιΜ Η.

') ιν Ιἱέοἱε 13 ιΙο Ρι1Ι1Η118.. δ.

οοιιιριοτιιΙ:υ οσω



2ι·ινο·ι· έ. 20!νιο101ΒοΗΑ.

ιπ!!!ιππ!πειιι Με! Επορ!πε ει:ιιππιι€. 0!ι!!ν!εο!!πι·

εε ερ!εεορπιπ, !!ιοιπε ριιτι·π!πε !π ιπει!!ο πει

!ι·ππι. (!οιΙππιιιε ρπι·Βιιπε, ε!ιποπιπι!πε !πιειι!!ε

ε!πιε ρι·οοπτιιι, εεπιε!!ιιε πινει, ε! πι! ιιεεεεειι

π. π.. εππο!ει εοοοι·ππι ι:πι·επ ρει·νο!ιιι. !!!ειπ!!ιιιε

!πιππιπ πι1πιιπι πε ρπιεο πι!ιι!επιιι, τπιιιπε οι!

ε!ειπεπε, νεερει·ε, ...Με επ πιεπε:ιπι :ιιιπειε

!ιππιει·ο ιιρροπιιι; πι επ!πι νεερετε πιιιπε ε!

πιει·!ι!!ε !πιει.ει·ιε οοπΒτεἔιιΕ!οπ! εει·ν!ι·ει, τιι!ειπ

ιο ο!ιει!!επΕ!ιιιπ πε ει!ι!ιιιιε τοι;:ιιιε πεεερ!!. Ποπ!

πιι!οπειπ ιιιο!ιοιπ !π εε ι·ει;··πιιτε πιιιπιιπιιιπ ρετ

τπ!ε!!; πιι!ειιπ!π ιιεεεπεπε οι! ιιπ!πιππι π!π!›ο!πε

ι!!ιι!ι, επιι!πι εεπ!οι·!!ιπε ριι!:ιπι !”εο!!. Αι:π!!εε!πιε

επ!επι !πιει·ι·οε:ιν!! πε εοι·!Ρ!.π!!ε επιπι:!!ε, εεππ

“Λο ρει·εππεπιιπε πε οοι·πιπι!!ιπε ν!!!οι·πιπ, νε!

ν!ι·ιπιιιιπ πιι!πι·!ε. δει! επ !ιεο, ι;ποπ ιιπτε πε

εο!ν!ι, ιιπιετεπ!! !!!! και: @Με ι·εεροππ!ι, πι

!ρεε ποπ εεπιε! επ ποε π!κ!ι; ππι!ε !ποε ο!ει·!ιιε

εοπεπιι, ιιιι!ιι !!ιερ!ι·πι!ο Πε! πω., ε! ι;ι·ιι!!π ι!!

ι!οε "επι, εκ ιιιι!!ιπε ππιπ!ι!!οε ριιτ!ειοε ν!νο

ειπε εοπειι·ιικ!!, εποε απο !`ει·ι·ο ο!ιει!!επτ!ε

εκρ!:ιπειι, ιι!!ιο !!!πο ριιι!επ£!ε πιιιτι!ν!ι. !)ε !ι!πι:

πω: πιιρ!ο οιι!ιιιπο ΜΧ!! π!νε οιιτ!!ιιι!ε ιιπι·ειι

ιεοπι επρετροεπ!ι. Τειιιρ!ππι Ποιπ!π! εε ΐεε!!;

ι·οπιι!ε επ!ι!!ε !!!!ο ι·ειξς!ε Μ!!! εε ρι·ιερειι·ιιι!!.

Οπι!!οπιιιπ !οι:!!οπππιιμιε ειππ!!ε εο !!εεπ!!πε

!πεπ!›π!τ, ι!πο πεπο!!ει ρι·ιιερει!!επτ!ε εει:π!!

ππ!!π επ πικαπ νεπεπιπι; ππ!!ε ειπε νε!

ρει!οπ!π ι·οπεππιιι·ππι ιιπ!ιπιιι·πιπ νεκιι!ιππι. Εκ

ιιιιο νο! εκ επ!πε οτε πιιιιιιππιπ ι:οτιι.επ

Ε!

επιπ ο!ι!ιπε νε!ιοιπεπΩ!εε!πιο εππι !ποι·εριιτει,

πο, ππιιιιιιιιπι και!! ιιτπιιι·π πιπτιππι·ει!!ο.

οοοπι·ι·!ι !›επ!πιιιι Ρπ!!οπ!!π, ε! εεπιρει· ί!ειιιι !ιπ

πι!!!ιιι!ο. Επι! !πειιιε ει! οιππε !π!ππειππι οιιπε,

ποπ εο!ππι ιιιε!οι·!!ιπε εεπ ει!ιιπι πι!ποι·!!ιπε επε

π!ι·ε Ριπ:.ι!πε; ιιπε ει!! ρι!ιππ π.. ι°!ι·ιπι!ε ει!

εππιπιιι ι.εππι:πι!!ιπε οιιε!!εο!!ε ι·!ι·!ε. ()π!ποπεπ

π!ο Ρ!επο πι!!εε πιοπιιειετ!ο ει·ιιι,. ππ!ι:ει!!πε

ει; εο!ρπ!! πει: επι!. Με!! !π ποπιο ι.ιιι!πιε επε ΐιιπ- ιποι·ππι εππει!ε ιι!ιιεεπε, ιι!!!ιππ!πο ν!τιπιπιπ

πειιιεπΙε ρι·ο!πππιε !ιππι!!!πιπε; εκ ιιππιποι·ν!ι·- !οιιπε ιιπιοι:ε!!επε. δ! επ! Γοι·ι.ε νει!!! πω..

ιπι!!ιπε !πειιιι· ει·πε!ε οκρι·εεε!ε: Ριππεπ!!π, !π- επιε επιπο!!ιοι!ε, !ιππο !ιιιπι!!!πιιε οπο Ρ!ιιεει!ιιιι.

ε!!!!ιι, !οι·ι.!!πι!!πε, Ιειπρει·ιιπι!ιι ιιπεπ!πι·εε !ερ!- Ρτο!!ε!ο!ι:ιι πε ι!!ε !π π!επι, πε ν!ι·ιπτε !π ν!ι·ιπ

πω.. Ι, Μετα ! ρι·ορ!πει ρ!οιπρΕπε δ.-?. ει» πἰεπιιι Ρ. ! Η. - ερ!εεορπιπι !ρεππι δ. - πει·

νπ!πει ριιι·ι·πε Β-5 Ιιπι·Βιιπει ρπι·ειιι. δ. ΙΙ. ! Ρ.·--!ιι!.ειι!.!ε8!!πευ Με ωμτιιέπίε Κ; π!ι!π!εε!ιπε δ.

ι! επ πεοεεειπ!ιι εππι:Εο εοι:οι·ππι ι:πι·επι ει! ιιοεοι·πιπ π. επποπι ι:πι·επ Κ. - δ ρει··νο!ιιιυ ιιο!ε!. Ρ. -

δ ειιιπππι πε ρπ!εου ιιιιπιιι·πιπ πεπε Ρ.-! πιει;!ι!!ι:= ει. πι. δ. Η. ! Π- ιιππιιευ ειιπιιπι Ρ.-8 επ!πιυ

Με Β- πιεπει Ματια Η.- ε! πιετ!π!ει πίειπιι Κ.- θ εει·ν!ι·οιυ εει·ι!ι:!πιπ εει·ν!ι·ε!. Β ! Π. - Π!

πει ει!! Ρ. ἱ Η. - Π! ι:ει·θ.ιιπ!!!ιπε ν!!!οι·πιπ νο! ν!ι·ιιιιππι- ν!!!οιππι ω! ι·!!!πιπιπ δ; !ι·ιιοι:ι!.!!ιπε πιω

ι·ππι Π. -- !8 Μι. ιι!!. Η -- Π! απ!!! ,παπα Ρ. Μ. - ει! .!:ιε!!.- ι!:ιο!ιιι Π. -- ει εκ ιιπε!ποι· .πιππ!ν!!ι ιιπιι!ποι· ι·!!ι·!π!εε !πε!ιιι· ει·πι:!ε εκρι·εεεεε: ιιτπι!ειι!.!:ιιιι, !ιιε!!!!:ιπι, ίοι·ι!!πι!!πεπι, !ειπρει·ιιπι!ειπ

π. !. ε. επι π. π. ο. ν. ε. ο. π. ο. Γ. ο. εκο!ιιπιιι·!!., ιι. !. !ιιι·!ο!ιιι ριι!!επ!!ιε πι. δ; πιο!! εκ π. ν. !. επι

ο!ε; ειιρι·εεε!ι ρι·πι!οπ1!ιιιπ, !πει!ο!ιιπι; Γοι·ι!ιπι!!πεπι, ι.ιτιπρεπιιιι!ιιπι ειπι;π!ιιι·οε !ιιρ!πεε, εκ ιιπ!!ιπε π. ρ. '

αεκ!! ίει·ι·ι.ι ο!›επ!επ!!ιε ειιειιπιιιοε; ειι!οε ριιι!εππιε πιππ!ιοε Η - Πικάπ. Π, ιυ!ει·.ιε δ Πει Πππι Ρ.-

ι ι;πιει !!ε ηπα: δ. - ι!!νευ π!ι·!πιε Ρ. - Ί !!ι:επι!πευ ι2!!!!ι;ι:π!!πε Π. - Β !ποπ!›π!!.υ !πι:π!ιιιι Ρ. -

θ νεπει·ιιπτι νεπ!ε!ιιιπι δ.-!0 Εκ ιιιιο νε!» :παπα δ. ! Ρ.-!! ι:π!πει επο Ρ.-$9. νεπ!!.υ ριοΓει:!ε

ειιι δ. - Η ιπει·εριιι·ειο νε!!ει: !ιιοι·ερει·ε Ρ; εποε !πει·εριιι·εΙ: Η. -- Η! ρ!εποι ρ!εππε Η. -- ΜΜΜ

πι. ί)!ιτ!επ !ιι δ. - 22 ρ!ιιι:ιι!ιιιιι ρ!ιιι:εν!ι Ρ.

Πικιιιιιιοπιιι Ρο!. Μ". Ραπ. Ι. 26
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Βετο. Ρι·οοοεεπ ἱπ ποερἱτἰο ευο ποερεε οπο- νἱω. Αυ οσε νεω ηυὶ εε τοροτΙοι·υπΕ, πορτο

εΙυε; 1οππουοιπ ἰπ ετουίουε οουτπεἱε τοκ οοω

ποΕυε ρωοεοεπε ρι·οοοεεπ, οι υεουο οι! ρετ

ίεοΕυιπ οι..." οι·εεοοω Μου.

Μ. Ροε€ ρορυΙυε 1εποε ερἱεοορυιπ ευυπι το

νοοοΕ; εοπου νἰι·ἰ ροροθετο ΒοοΙοππ εορἱοπιεππ

ετ--ουἱο Γτο€οτ οοτπἰε οοπυπο τουτο Μι

ΟπτἰεΙἰοπυιπ πποποο!ιυιπ') νυ·υπι εΙοουεΜου1 ἰπ

πω: ορυε εΠευπτ. Ηἱ @ο ουπι ΙΜετἰε πωπω

ροΠΙοπἰ Ποτποιπ νοπἱυπτ, οο τεοἰΕυ ροε1οπε

ροροπι ορεΙΙοπ£, ρορυΙο ρεπϋ.οπο ππι€τοπ1 ευ

οιπ τεουυυπΙ. ΡωιπΜυπτ οκ οτε ρορυΠ οι·ιοπο

οοττἰΒοτε, ουε ιΙοΙἱηυοτυπι εοΙνετε, ἀεεἰπεω

ο πποπε, εΙυιἰἰυππ υπο Βοπἰε. Αοοοεειιε επποΙἰ

νἰι·ἰ οουΙωτίυε οπο. υοιππο ρορο; $οΙοιπ ι1ιοτΒο

τὶτοππ ο ευο οοι·ροω ονοΙΙετε, ουι·υιπ οτοτ υπο

επο Βοπιο. Βου ΐοοΙο εἱποοο, τουσ οουπυἰι,

ουπι Βοπε ευο ρ!εποπι εοΙἰείοοΙἰοπεπι ροΠἱοοπε

νοιτοτ, ὸππἱεευιπ ρωΒετπ οοπτι·ο νοΙυπΙοίοιπ ω

ραιο. Απιροωτπ, ρορο ε!. οοΒοπε, ἱιπροοἱο ρο

ι·επε, ί”ι·οοΙο ευο Μο Πεπε ερἰεοορυε οι! ορυ

εοορἰυπι Γεώ, ρω ουἰυε τεεἰππἰιιο νἰτεοιο, ρω

ρἱ8ποτε οπυΙυπι @Με οροετοΠοο οοοερἰΕ. Βο

ιπἱπἰοο Μ: νεπἰοπε νεπἰτ υοιπυπι, ου υποπ1 οἱ

νοοΕεπι, υΒἰ Ιρεο ου: πιοτοο€υε απο πποεπυε;

ουε νἰεἰο ποπ ροτυτπ ουουκπ Μευπε εοπο€ο

Παει. Ι, τιποτε.: 2

ρετοπιΙο εἰο ου: Ειτε οεε£τα ρωπιἰεεἱο ὐοπο.·

ροπί!επ2οε κατά απο |ετίαπΙππ παο άἱε εοοτο!

δΙ.ουι Κουκου ίπ ερἰεοορἱο ουσ, ροεοοπε πτοοι·ιυπ

ρορυ!υπι οΜπο ροου!ο, εΕ εἰ νεΙ!οπ€, ροΙοπε ο

εοΙιι€οι·Ε ροουΙο. Ρωπυιπ πονο οάνεπιυ ροεΙο

τοπι νει·επιυπ·, ουοεἱ νἱνἱ ίὶτἰεἱεε ππου·επο εοοΙε

εἰοπι ρε$υπΕ, εἰ ροτυτπ τορτοεεο πιοἱο οοπευο

1υιἰἱπο, ουοεἰ ουπ·ι οπτἰευοοἱε οουουε οπο...»

ουοτοιπ. νεουπτ πονο τεΙἰΒἰο οπο οοι·ευιπ νοι·- 40

Μ, οπΕἰουο οοπευοιυάο ευροτἰοτεπι πποπυπο

Ιοπυἰ£: ερτε€ο Πεο οοι·ποΙεκπ ρορυΙυπο απο πο

›υ0., οε1ωωω ἰπἰουἰΙοε «Ιεεἰὸεποτυπι νἰοε ουτ

τοι·ε ρωεοορυ. νο!υρ8οε ρω ΙοΒε οπο; ουἰ εετ

νἰω ι·οἔιιοω εεΕ, υπυτπ Βοπήπιππ ποΙυπΕ; οτ! η;;

ἰΒποιπἱπὶοιπ ευοτπ, υτ τπυΙοε ὐοπιΞπἱε εετνἱΕἱο

σοφοί, πωπω εἰΙ›ἱ ί'υπεε ροοοοιοωπο, ουΕρυε

ιι·ο|ιἰ νο!οοπΕ ἱπ ε1οι·πιιιπ ειπυυπι, ουἰο ὸἰεοετο

πο!υπ8, υ!›ἱ επ εορἱοπυο, υ!υ επ νἱτο, Ιυτπεπ

οουΙοτυπι ετ ροκ. 20

Μ. Αοοἰὸυ, υι εο!ετ πυπιοπἰε ει·ωι·ίουε, υ€

πυ:ειΙοιπ :που·οπο ἱπΒεπἰΙοπι ποοἰ¦ἱΙο€οππ οΒΙΚο,

εοοι·Ωυππ ΐοοοτε£, ε!. ροΙοπι ίοοΕο ροοοο0ο, επο

ι·ἱτυε νἱΙοππ ιπυΙἰοτἰε ουοεωτετ. |ρεο ουΙεκπ πιο ε

ρὶεοορυιπ οοποπο οΙο ρουυπο οοπΐυεπ; ουοτπ ἱπ ο;

ονο!ουο εοπου ίὶοοτἔἰἰ πωπω :Μοτο οοεοοποπ, υι

Μ» πἰεπιο Η. - δ Ροε0.» ΡοεΕεο δ. - ι·ενοοεΕυ τενοοοπΩ Π. - θ ΠοοΙοιπι το

ὸἱυπι δ. -- εορἰοπΕοππ εἰ ουἱοι ουἰ Π. - Τ ουἱο ΐτο!ει· οοωίει ουἱ Γτο!ω οοτἰοτ δ. -- οοιπίπο Μπα;

ΜΝ ευο ουοἰ ετοΕ Ρ. ἰ Η. -8 (ΠπἰεΙἰππυππι (Πιτ. Ζι·οπ Κυ·οε βΕτοΙι!ω·οε) Π.-θ Μου ευυπι Ρ

Η τπο!ωιπ ευοπιι ροΙι·επι ευυπ1 Π. - Η ι·εςυίι·υοϊ.. ου:ει·υπ0. Ρ. -· Η ᾶοΙἰουει·υιιΜ ΐεοοωπ! Ρ. -

^Μ Αοοεεειιε» Λοοοεευε νει·0 Ρ; Αρεοοεευε ν. Π. -- ΗΕ ονε!!οτει ονοΙ!ετο Ρ. ἱ Η. - Η ευον ευοπι

Η. - Η) οοπυ·π νοΙυπΒο!επω Ματια Π. -- ?ή ορἰεοορἰυπι- ορἰεοορο!υπτ δ. - 95 ρἰΒποτει ουἱυε ρ.

Ρ. ἱ Η.-Ή- ιΙοτπυτπι οοτπιπιπ Η.-2δ υ!›ἰ ἱρεο- ἰπ ουο οοοεπι Ρ.- Ρωει!:.. Π, ποῖον” ! προτ

Εοωπϋ οεουκοτυπ9. δ; ροι·τοτυπΕ, οιιοεἱ Ρ.-2 @Η πω". Ρ.-Τ επί. :πωπω Η.-ίθ ι!οι·ευπι νοι·ΙΗ

οεοτευπτ πω! Κ. ἱ δ.-Η ερτοΙοἱπιἱουἰΙοει :παπα |ί.--Μ ρτσεοορίω ίου” Ρ_-οτοΕυ οπο! [εοτνἰτε

εἰ ι·εουεοπ1] άοάο_|ε Πεπεο!ιεπ.- Η Γ0€ΠοΗΜ τοΒουτπ ρ_ ἰ ΙΙ.-Ιθ οι οι... Με ρ_ ἰ ΙΙ.- 23 Ιο

οοι·ο!» εε Μεσα δ. ἱ Η. - 24 ου2οπιο ι·οι·ο δ. - 25 οοπΪυΒἱ!υ οΓυΒἱ0. Ιί.- ειπαν ο. Με δ.

') ΒοΙοεὶωνο., έ. ννοοΙοκνο. οοΒόάόχ, οπο.
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ειιιιείοοποποπι οιι:οΙοι·οΙ, οι νἱωιπ εοτι·ιιτοι. Εο

σο :ποιοι οκ ιοιρτονιοο ιιτιιιιιοι πιειποε; οι οι ποπ

τοοτΙοτοι ιιιοοοιιιιοι, ιιοιι.οοιιοιι οριεοορο οι ίο

ιπιπο ιιιἰποπτοτ Βοοιιοιιι. Αοὸἰνι£ εοπίΕοιπ :ιτ

οιιιοτιιιπ οι οποιοι νοτοοι·οιπ ρι·οοειοοε, ποιοι

οριεοοροο ΙοΙοε, οι οι Γοτιο ιιοιιιροτ ιπειτοτιοιπ

οροοοιιι ποπο ιιιιοοτιιπιο Βοο ιπνοποιτ, Μο

οοειΕοΕιοπο τοιπιπειι, τΙοΙιἰο ;.ι;οιιοιο οκοΙοι2. Απ

ιιιιιΙει ιιιοπε! οι. ροἱοτ νοκ! ΙπτΙοκ κοπο, εοοτο

40 Εοιιι Ρωτιιοει, πιο οποιοι ιποΙἰοι· 6585ιο ιποπ

ει.ιιιιι·ι€. (πιο ρτοιιοει τοΐιιΒιοιπ το! οποιο ετοι

οιοτοιπ? ()οιε οοτοι τοιςπιιπιο οιιτοοτπιπιο Κο

οπτιειιοιιοιπ? Ρ”τιιπεοπι Ιοιιιριοιιι, Ρτοποιε "ο

πιοοε ιιοτιιπ οιιοοοπτ, ιτοιποΙοπι πιοΙιοτοιπ οτι

ιο Ριω ιτοποοιιτ. ()τοεοιιπι οο!ριο, νοιοτο εοοΙοτιι

ποπ οιιιιοπι, πονο οοΝιάιο εοτΒιιπι. ()οιοςοιο

Ι›οπἱ ρτοιιιιοετοιιι, ιποιιΜοε οεεο νοοο οροτοιπ

οιοοπτ. ΠπτΙο οοΒιοιπε οριειοοροε τιοοιΙ ποο

Π!ἰε, ποο οτι οιιεεοε Ιιιοοτ ρι·οίοιεεοι, ππιιπιιο

20 νοτο εποε οπο εοιοο ο!ιοοεοι, ριιροιι εοο Μ:

δώστε οετιιιιιι, πο! "οι ειιιιι ορο υειιέσε, αιι£ ειιιιρ!έιιο

πιο ιιιιιιοιιαιιι ιοάοοίο. @οι Ιτιπιοπ οπο. πο» ιππ

εποε ποπ ρι·τοιοτιτο, ηοοιπιπιιε ιιοιποποτοι οΙο

τοπι οι. ΡοροΙοπι, εοοοπτιοιπ ποσό οι”, σιωκοο, ω!

Βτοοιιε οι; οιιει!ιοιε οτιιιιιπιε ροειο!:ινιι; ποο οτι

πιο εοιπιιοιπ οοοΠε, οιι:ι οπο, (με οποιο οοιπ

ροεοοτο ροειιοι. πιιοοοπιοο οττοι·οε, ιποοἱτοπε.

Ντιπ Μοοποοπι, οοοό Μο ροεπιο υπετἰε ποπο

ποποοε εοοει ιποιο, ποιο: 80 ιρεοπι ΜΜΜ, ')

τμιιιιιιε οι το οποτε οποιο ιιιοι:οιε οιποι·ιιιπ

οπτιεπιιπιποιο ιιιιΡτοεειο.

Π. Ετεο οινοο ιιοτοε ο8οοποπ οιιοοο, 0ο!

οοπι Βοιιιιιιιι ι·οι·Ιειι, οι. ιιοτιει οσοι ροτιοο!ει πιει

τιο φι:ιεεειο·ι ποιο οοοοροι οριιιιιιιιι ροτιοπι, επι

εοοι·οιοε ιποποει.οτιι ειποει, :ιο οιιι·ιιιπ τοοοιοιιι

ιπο·ιιι.; ιιιπρΙοιιιιε ριι!οιιι·οιπ Π:ιοποι, οπΙἰνἱεοποτ

Ιοοοτιοειιιπ Ποιο, οιιιοτ εοοι·ιε οποιο, οεοτι

οπιἰε ιιπιιπο ρο!οπτοε τω, οτιιτιοιιοιιι ιθτοο

ιιοιιιτιοο Ροι·π·οιΙ.οι· Μιοιοοε ΓοτοοΙἱε. Πεοε νο

το τοι ιπ:ιιιιιποιι οπο οοΙΙοοοιο οοιοτοτο οιιιτοο

ιιΙιοιιι οι εοιιιοτοιο, τιοι οτοΙιτο πιο πιο οιιτιοιιο

:ιΙιοτιοε ρΙοτοε οοπΠοικοτειπι.: (πω ιποοειπι ορ

ιιιοι νοπιοπι, ποιοι $ἱιπιΙοε πιι!ιαιτοπι. Βορε

ι·ιοτιοιιε οοοιοοτ Ρἰοε ΒιιοιΙιιιο, ιπϊοτιοτιοοε ουσ

Ιοοτ πιοεπο5 Βοποόιοτοε οτα εἱνο τοκ οπο. Ιπ

τοτ ιμιοε πιοι!ιοε ἱποεοοπο Ποοιιι οιιιοπο ποιο

 

ΡτεετΙε. Ι. Μοτο: ί εοι·ι·:ιτοιι τοεοι·ν:ιτοΙ Ρ_ - ο οριετοροι οι ο. δ. ι Κ.-- 5 νοι·ιιοτοιπτ νοτοετοιπ

Η. - ΜΜΜ» :Μοτο Κ. - 8 :Κήπο Βιιιοοιο οιιοΠιιιι οιιΜοοιιο οποιο ωρωιτι τι; ποιο 8Ιοιἰἱο

οιιοΙΙ:ιι Κ. - θ οι.» :οι ο - Ιποοκ κοπο- νωι ιπ:ιΠι·οΙοε ιι_ ι Κ. -- Η) Ι:ι1οιιιιιι Μοτο!. δ. - Η

ρι·οποιε...οτιπιιοι ιιιοΙἰοτοιπ ΕτοιποΙτιπι ρτοπεἰε οιΙοοιιιιιι οτἰπἰοιιε οποιοι δ; :ιρρτοποιε οτἱπἱοοε εάοοοπι

ιτοιποΙιιιιι τοιιΙιοτοιπ, τμιιιιπ οιιοπο Η. - οι ειιτιδοπι- "οποιο Κ. -- Η νοοο ορει·ιιτπι ο. νοοοε μ;

νοοοε ο. Η. -- 'Η δοἱιιοτ δοἰο Κ. -- οι;οι πίειιια δ. - νοιιἰοει νοπἰιιο Κ. - θ! Ιρεἰ οπο". Ιππι

ι·ιιπ 1:ιιιιοπ ιρεἱ δ.-25 Ρτοιωτω ρι·τοιοτιπι!ιοτο δ. -οοοιιιἱποεο ιιιιοπἰοιπ Κ.- Ρι·ιετΙ:. Π, τοπιο;

ί 5οοοπάοιπτ Μοτο:: ρ_ - 2 ροεΕοοιι·ιΕ- ροειο!τιτιιιι€ ι>_ ἱ Κ. - δ οοοιι5ν 0οοΠε [οοποο ιπνοπι

τοι] τω. ΙΙ.-4 ιποοιτοπ5- Ματια Κ. ἰ ρ_-δ Οποιοι Ποπετιιἰε δ; Ππειιτἰἰε π; Ππειιτιε Η.-'ϊ ει.»

οποιο Κ.- οττοτου ο. εοο μ ἰ Κ. -θ ιΙινοει ἀἱνἱποε δ. ι ρ__ Π) οσοι' πιατα: δ.-Π οοειεεοοιι

οοιιοοιιυ δ. Κ. ι ρ_ - το. πιο Π. -- Η πιω πιανω: δ. Κ. ι ιι_ -- Η» οΜινιεοιΕοτ- ΙΠιοπίοτ ο. ιι_ ι

Κ.- Η Ποιοι Ποπ ι›_ - |ὅ τἰιοει ροποπ τἱοιοε δ. Π. ι τς - Η οιιι ι ΠΠ δ. - οοΠοτιοἱυ οιο

φπα ιι_- οριτι1οιιΙιοιιι οι εοιιἰοτοιπι ερἰτἰΙοτιΙἱοιιι οοποτοοι π. - Π! αποτο» ροτι·ο δ. - Π! οοιιΠο

τετοιου οοπΠοιωτοπι δ. - 20 νοπἱοπιι ι·οποτοπι δ. - Ε)! ἰπΓοτἱοποοο οοιιιοοιο ιπίοι·ιοι·ι!ιο: Ρ_

1) Πιτ. νιω πω. ο Ροι·2::α δδ'. Η το. 281..
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Ιιοι·ιιιο, νοιιιιι πιο οοιιιιι οι Βιοτιιι; ι·ειριοε ιο

ιιιιοιιι οοιπ ιι·ιιιι·ιι:ιοε ιιοιοιοε οοπιοιιιριιιιοι Πο

οιπ. Ο ιιοιιπιοιιοπο οΜιιιε ιιιοι·ιιπιο ιιιοιπιπι

ιιιοοπ1οιιι, οοιπ οιιιιεει ιοιιιιιοιιιιοπιο ιιοΒιοεοοε

. .οοεοιπ δοιιιιιιποιιι ιιιιιιιιιοπι: (Πιό οποιο, ιποοιι,

υποη;οι·ιιιο απ?ΠΜ :πιο @Με «οι οποιοι: πισω?

Μπι οοπνοποιοπι ειιποιι πο, ριοοιιιιπι ιιιι εετ

ιποποε Μ, ιιοοοπεο ιιοπτοπιιο ιποιοο οοι·οοπτ,

οι·ειτ ιοπιε οοροι· ιοι·ιοπι οοι·ιιιο, τοοιιιιιιι· ριιο

εοπιοιπ Ποοπι οπιιιι οοιπριιποιιοπιο. Ηοο διο

εοι·ιοει πιο”, Μο οπο Νιιοο ριιιοι·, Μο δοιιοπ

ιιοε Μποιι οι ιπιιι·πιοο, Μο ειιιιριοκ Βιιιιιοε οι

εοροι· ιοι·ι·οπι ιιιιιιοιοο οποε., Με οτι Βοιπο πιο

ιοι·ιΜε Ποι έοριοπε .ιοιιιιπποε, Μο ειιοπο ΤΜ

οιιοι·οο, Μο δοιιιιπποε ιπποοοπε, Μο ειιοριοιι

Μο, ρειιιιποιοπι ιιιπιοοε οι εοιπροι· ριοκιιοιιιο

ριιι·ειτοε. Αι! Μο οοοιπνιο εοιο:ιπι οιοπο οι ρισ

ιιιΒιιι οιιι.οπιιοι·ο ποπ ΐοοοι·ο εοποιοιπ, ιιπιιιιοπι

ριιο ιοοιιΜε ω1οιι πει οοοιι οκ ριιι·ι.ο οι Με

οοεπονιιιιιιε Αο:ιιιιοι·τιιο ειδποι·οιπ οροι·ιιιιοε

:ιιιιιιιο ιπ πιο οιοι·οιι. ι)ο οοιιιοε οει πω, εοι

Ιιοοι ιιοιπ ΐι·οο·ιιιοε οοιινιι·οι, οι οι"ι”οπεο οι·οιο

εορι·ιι οοιοπι ιποι·ιποι οπο "Μο οοοιιιιοεοι,

οοιο νιποπι ποεοιο, :ιο :ιτιοιιιπ ροι·ιονιι ιοειιιο

όιπο, οοιπ οο οοοιι ιποιε οπο, ιΙΙ:οοιιιπ οοι·νονιι.

Αοιιιοιοπι οκ οιιοπε:ι ίι·οιτοε οιοι·ιιιο εοποτπ,

‹Ιοοιι ποπιο ιιοιιιοινιΙ: Ηιοι.οιπ; ιιιιι·ιιοτοι· οιπποε

νοε. ε:ιποπι. δοιοιιοι ρι·ιοει οΙιοιΙιοπιιοπι Γοοιοπιι

ιιιοιιοιιοπο Γι·ιιΒιιο πιο ιι·ιιποι, οι οοπι ρι·ο ροο

οιιιο ποοιι8οπιιο νοπιιιιιι ροτοιοι, ειποοιοο εο

ροι·ιιιο Μιπιιιαιιοιπ οιοε φοτο ΐοι·οπο, οι. ρι·ο

οποιο ιι·οοοοπιι:ι νοιοοοπιιιοιπ ιποοι·οι·οι, πιοΙει

νοιοπιιιιο, οι. ιοειιιοοιποιπ ιιιιπροι·οι, ιιιιιονιι.

δοιι ιιοιιι ποπ οοιιοιινιι οιιοιιιοπιιιι, ιιοο Βοιω

Μπι ιιιοιιιιιοπι ιιιιιιοιοιπ ωοει.ο, εοι·νο εοο

Βοοο οοιιιιιοπι ιιοιιιι ιπ ει·ιινι ι·οιπιι! οι ιοοο ιι

ιιοειι ιοοιοιιο ειρροι·ιιιι., οι ροετοο, ροιο, ποπ

οοιιιιι ιιιιιιιπ ιι·οειι. Πιοοπι οποιο ιιιΜιοπιοιπ

οοοιιο ιιιιιιιπ, ποειοιο οοιοο, οοιπ ιποποιπ ιπι

ροποιοι, οι·οιιοιιο ε:ιπειεεο. ΑΙιοιι οοοιιοο οοιιι

ιποποοιοι·ιοιπ οοιιοει οιιιποι ριο ιποιΙοι:ι ιπίιιιιπι

απο ιπιιιιιοι, ιιοοιιι ιιιιιιιε οποιο εοιποιο ποπ

Ρωοει, εοποιοο ροποιιι ρι·ο Βοπο‹Ιιοιἰοπο οιιοιΙιι!

οι ριιιποιπ ιιιειοοιο Μο οιΜ ι·ιοειι; οοιι οοι :ιο

οτιιπι, ποσά οι· Ποι ιιοποιιιιιιι οοιπ πιιιπιιο

οιιι·ο οοιιειοεοπι., οοιιιροι ιιιΙοοιιι ριιι·οιπ Μειο

πι, οι οκ πιο ιιιο, ιιοοιιι οιπποε ροοεοπι ιιοι

Η)

Η

νιι·οιο νοΙοπι, ειπο ιπι·ιιιιιι ρ:ιποιπ ιποπιιιιο:ιτο 2ο

οοριτ. Ηιιπο οριεοοροιπ ποοιιο εοοοιο ιπιιι€ποιο

οοιπ ειπο οποιο πιο· ιι€οπο Βιινοππειιπ νοπιι·οι,

οοι· ειπο ι·ιι·οιι ροετοι·ιιιι πι· οιιιιιιε ιποοιιοι·οι

ορι.ιιιιο οειοιοε ω εοι·ι·ιιο, ρι·ορι·ιοπι ποιποπ

Πιιι·οπε, ιπιοι·ι·οεονιι.

νοι·Μπι ιΠο Μιπο, οοι νοι·ο ροιοιτ Ιοιιοι: πιο

Ποιιο, ίπ οπιοιι οοιι.ιροοιο πο; /αοιΙο σο, ιπ

οοιι ροπατο ΙιαοοΙαιιι; αειροο ι·οοάοιο τοπο

Ραοιιι. Ι, Μεσοι ι ιιιιριοε ιο οΠοιπ οοπι Γιιιιι·ιΜε ιιοιοιοε οοπιοιπρι:ιιοι· Ποοπιι ιι ι. ει. οοιιιοπιρι:ι

Μ· ειοΙοιοε Βοοιπ ο; ιοριοοοοο ιο :ποιοι ο. Γ. οοπιοιπριοιοι· ιιοιοοπι Ποιιιιιιοιπ Η. - δ. ιιεςτοοεοε εε

εοιπι ιιοοοιιοιεοοιιι δ. - ο οικω- πιοπιο Π. ι ο - 7 Ποιο οοπι·οποι·οπιι Ποιο οοιινοιιιοπι η Ποιο

οοπι·οπιι·οιιι|ἰ. -- θ οοροι. ειιρι·ιι ι>_ -- ιοειιιιοι·ι ιοειιιιιιιιιοι· Π. - Η! οι ιιιιιι·πιιιει ιπιιι·ιποε Η. ι μ

κι Μαιου ι·ιιιιοπο δ; ιιοπιο Π. - Η Μ”. οποιο δ. - Η Απ Μο οιιιιιιιι·ιε .. Μοτο ριιι·ιι Με.

που” π - 20 οροιιιι·ιοευ οροι·οιοι· δ. - Ή Πο- Β δ. - 25 ΜΜΜ ν:ιιιιιο δ. - 'Η ιοοιιιοιιιιιου

ι.οοιιιοιιιιιοιιι δ. - Ρι·ωιιι. Π, ιυιοικιτ. Β οι Γι·οιιΒοι·οιο Γιιιπ;;οι·ο δ. - δ! ποοιι·ο οοοοιο ιιιιιιΒιιοιοι

οπο ιιι€ποιπ ποπ Μ! οοοοιοπι ποειι·οιπ δ. - οι ρι·ορι·ιοπι ποιποπι πιοπιο δ. - 25 ιποιποι·ιου πιο

ιιιοι·ιιιιιιο δ. - ΕΤ Βοοει ι)οοε, ιιιιιοιι δ. - ιποοιιι οποια δ. - 28 ροι·ιοιο ιιιιοοΙοιιμ Βοοιιιι·ο ρο

ιιοπι δ. -- ιιιιοοιιω οπο! οποιο δ.

Ποεροπιιοπε πιοιποι·ιο 2ο



2 : ν: ο ιΜπι, οπο: ιιο:ιοπέι έ:: :ποιοιο άιοι:·ιαπι Μάο::

οιοοπιιπ οι πιο:!ποπιπι :πιω έ:: υπο::ι, .πιω ίπ

:οποιοι ιοΙο:·πππι πιιιιοπάο:·ππ:. Ηι:πο ::Ι:ι:::::π

:ιο εοποι:ιποπ:ο!ιε ΐοιπιπ::, :πιο ιοιπροτο οι:οΙο

ο εοοι:ιιο επι οο8πονἰι, ι”::οιι:::: οριεοοι:ιιπ:, οιοοο

Ρ:::·Π:οποι:ο!: πω, οι:ιιιε οσοι:: π:: εΙο:·:::ιπ Πο:

ι::Ιοι:: ::Ιοιππιιιπ πιιιι·ινιι; οι οιΙπ::ι·::πε, οι::·, :πιο

οι:: Ποοπιιοι· οιιιιι, οι οι ιοοο οι :·ιει:π: ιπονοπιι

:πιο νοτι:ιε Π:: οριεοοριιε ιιινοι::ε ::ι:ει:ποι·οι! πι:

:ο :οποιο :πιο ::::·οι·εο ιι:οπιιε ΐοιι:ιπ::: ΑΖέπιπ Απο

Ι:ο:·ι:ι:π οΜοο. Οι:: οι:: οποπιἰοπι οπο: μπώ"

:·ιπιο Ποια.: ποιπο! ο.: :ποιο .ιουο:·:ιε :ιι ι·ίοίιίιιο

διιιο? Νοππο απ:: ιπποιοΕοι· ιοοΖο:·ππι οποίοι:

Ποπι άοοο:·ο οοπἱ£ οι! πωπω: οοποοιπιπ, πο

ιποιοοιιπι Ιπάοπάο άπασα Μπι:: :!ιο:π ίοοιοιπ?

ΠΙο ει·::ν:ιει· ει:εριιππε ι:ι·οιοοιι νοι·Ι:::ιπ οοι·όιε:

νο:·ο οπο.: ιἰο:πἱιια, :μια οπίοοιιίι! π:: πω:: ιο

οιιπιΙο οοοί.ιοπιπ, Μο οι οοοποο οπἰπο:·ο ποιοι οπι

:παπι πιοιι:π. Απ:: ποτε: ίι:ι·:ι:ιιπιΙο οπιιπο Αεοι:οι·ι

εο οπο οΙο:·ιο::ε εποε: οοπιι·:: επι:οιιιιπ νιι·οιπ αιμοπ

τΙο, ιποιοι:::πάο, οπι:: ιι:ι:Ηει :πι:ΗΙ::: Ιοτιιιοι·οιιι:·

ιιΙιι·π Ι:ι:::ιοι:: ι·ιιιιοπιε ρι·οιοι·ν:: οοπιοπιιοπο οιο

ει·οοει:5, οικω: ‹Ιι:οιπ ιιιπριιι:ε :Μοτο ::οΠοι,

ιπ::8ι::: ::ιπιιι·ιιι:άιπο οιππι:. Αι·ι·ορτο :οποιο ιοι::
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; οι:: :::εο, οι. οπι:: :ιο εποε ι:οπ:ο οι:ι:ιι::ν:ι. Ει

ι·::ιο οοι:ο:·ι:πι, ι:: ::::ιιιπ ποιοι:: ::::ι:οι:ι:ι Μουτ

: ιπ::π:ιπ: πω:: :::νεπιι·ο ποπ νι:Ιοπε, ο:: ποπ:: αο

επο:·ιεεοι φοιτ: 8:·::νο ροοοιιιιιιι: οοπιοπιιοπιιο

οοιιιιιι οριεοοι:ι:π: όο!ιο:ιιι; οι οι: νεει:οι·ι:πι

ι ποσοι: οι:ε::ο :οποιο :·ονο:·ει::: ιι: ::ι·ι:οπ:, ποιο

οι:::: :το όιοι::πιο ι::·οριοι· ιιιιιι:::πια:ιοι:: ἀεὶ:

: ποπ, ι:οπ:ιο:·ο οοι·::ιι: Πω τοι:: οστά:: @ει δι

πω: που:: :::ι:οι!ιιιπ οοοιιι·οπε οοιιιιοπιι, οπι::

:Μάο ροπιιι·:ο ::ιιιιι:::ιπ οοπεοιπιιοποι:: οι:::πει·οΙ,

Μοοπ:π πιο πιο: |ιοΙ:οο πω:: στο: να:: :ιο

οιοἱιοιοιπ, :ιππιο:ι.ι ο πιο πιο ποοοοοιιοιὶ, οπο

οπο:: οιιΙοο οπο: οοτὶ!οιο Βιι:πιιιιο οιιι:ιεεπι ιιι::

Πο:·ο οοριο ιιιπο:·ι :πε:ειιοιοι, οποιο πιοΙιο:· οσ

πω:: Με:: νοο::πε π:::Ιιοι·οιι: οι::8οοι::::: ιιι

κι:: πω: πι! οι :ιοοπο :ποπο οΕοοπιπ.ι? Ηοι!ίο

 

οοπιρΖοοι οοοοριιο πωπω! πο οπο ιιιάίοιπιπ, ω::

πω:: ιὶοπιπππι. ΕΕ οι:: σπορ:: :πιο ιππι

οιι:ε σποτ, :·εΙ:ιιιιιτ ο:ιοι::::Ι::ιπ Ι:οπι:ιπ. Οροι:

ποπ :πάει ποεοιοπιιι:::ε οπι:: :Μοτο Ρ:::·ιιιι οι”.

Μ. Ιπιο:·οο ι:ιιι·ι:::ι·ι: ι:::ιιιε (Μο το:: ιο:·ιιι:ε,096

οπιιει: εοοπιιοποι οι:Ιιποπ ιπ:Ρωιι, ιιι :ποπ ω: οι

ιπ::οπο πω:: :οοιιιπ Ριοποο:·::ιπ, ιπ::Πο οσα::

ι::ιι: Ριοι::::ι:: :πι:·ει:·ιι; :πωπω οι:: οοι::.:ι Ιοιιιἰπο

Ρ:·ιοι:ι. Ι, Μοτο:: Ι :π :ι::Ποιο: οι: ιι::Ι::ιι:ιπ, οι:: ποπ οι·::ι δ. -- δ ιπ:ι.ιοποο:·ι:ιπ: πιοπια Κ. - Ε:

οοεπον:ι, ι”:ιοΕυιπ: ι:ο8πονοι·::ι, ε::ποιι:π: δ. - 8 πι” οι: πιο:: δ. - :οοο: :οσο Κ. - θ Μ» πάω

δ. -- 12 οι ι·:ι.πουε οπο. :οι :πει:::· Ποιοι::ε οι:::.ιει:οιπ ιἰ8ἰοι:ε δ. - Η ιιοοοιοι ιιοι:ιιιι·ι:ε δ. - :ο

Πιο: Α! :Πο δ. - Η πιω: οιιιειι:οι:: δ. -- :δ οποιοι:: ιιι:::::·ο Κ. - οπο:: ποπ:: ΜΒΜ δ. - Η

Μ:: ποιοι πιοπιο δ. - ΑεοΙ:ο:·ιοποι Αειι·ιοι:ε δ. - 90 που:: «Με δ. - Ε: ιπι:ι:Ι:::- ἱ. ι”:::·ιι::ιποο

:ιπ:ιπο δ. - Η π:οοι:οι ιπ. οιιιπ δ. - :πωπω ι·οΙιοι:Η. δ. - Α:·:·ορι.ου Αι:οοριο Κ; οι·ι·οριο ::::ι.4.ιιπ

δ. -- Ροποπο. Π, ποιοι” Ι οι οιιιπ ::ο που:: Ιιοιπο οοιιιι::ι·ιιι οπι:: εοοΙο Ι:οιπἱι:ο οπο οι:ι:ιθ.επε δ. -

Η
Α· οοροι·ι:ι::: ::οοριι. δ. - ιιι που:: . . . . ποπ πιω:: ιιι οπι:: πω:: Ι::::::: Μπι:: :κοπο ιπ::πιιπ: Μισο:

πι:: ποιοι:: :πνοπ::·ο ποπ ροεεοι δ. -- δ οοεπονἱεεοι: οοι;ποεοοι·οι δ. - Β οοπι:·ο οριοοορι:ιπ :πιο

πω: οι οι! νοερο:·:.ιπ: παπι:: οπι:: ορἰοοορο ροι·ροιι·οοεοι. Ροι·ι·ο οι: νοει:οι·οιπ δ.-Β οιι:::οι:::·.!ι οπο::

δ. - Τ ρι·οριε:· ι:::ιι:οι:ιιι:ιοπ: :Ιοι:οιιιιι ο:: Ι::::::::πο ιππι·ιπ:ι::ιο :ιο!ιοι::οεοι δ. - Η οποιο :ποΙ.ιο:· σο

ειιοπο ι.οι:ειι, νοοοπω ιποΙιο:·ο ποιοι: οοΒιιι:ι.ιοπο: πιο:: δ. - :ο νινοιπι:ε» :Μπι δ. - Η Οοο::

ιιι οικω δ. - Σ: Ιπιο:·οι:: πιο:: :ι>_ - θ! :ι :περισυ ιι:::ιοπο Κ. -- ε.: ι·οΒιιιπ: τη:: Κ.
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09οιει·ι·σ οπωσει, σιπιει πω! Βεππι εσεπποει ιπ

πιω νεπισι. Ιπισιιἱ πωπω ιι·επιππι, Μπι πιει

Βπσ @πιο πειιιιιεπ8. πω ρι·οριει· τιπσι! νσπι1;

σπεω ιρεε ἱπ σειρειπιω ειπιω “πωπω ρσεπιτ, μι

μι θτε8σι·ιιιει εεειιι·εω, σεπσιιικιιοπε; ρσριιΙπε

"ἐ¦]Ιι)·ι·Ξε ε!επεσπ σε!εει νσεε εππιιπτ. Λεοσιιππ ιιπ

ειπε επω οσι·οπο ιωρει·π ιπιρει·ειιοι· πιιέπειιιε,

€ει·επε ησει·εσε ΜΜΜ, επ Μπε νσιππΙππε

ρ!επιι ρπεσσιπιπ ΐει·επε. Μπι Με ί”ιισιτι σει επ

πσόπε; ει πιο Με ιιπειιιε Μοεσπιππε σι·εΙιἱ

εριεεσρπε οπιιηιιιιω ε:ιππΙεπιιω «πω, οι σ

ιπεεσρπιπ επιπειιιω ει ιμπειε ωσπιιειει·ιι πι! τοπ

πω. μεμε σπεπ·ειΙιει·ε πειι·ιιι. Αεεεπιπ παρει

θτεεοι·ιιιε, οι σειπει ειιεεεριιιω ππριιιιε ποιι

ιπαππ; ι!ε[ει·8ιιί απο ροπε π·ιπεάιιιπι; πω πο

σειι.πιέ πιω είε σε! .εο!αΗπιπ ππιππ. δέ πια!πιιι2 σ

ιιοε επεσε :πισω ο!πιπο ι·οαυπ, επειτα ιποι·ίοι· σιππ

πω; ε! ποπ, ρίεΙαπ Με πιἱἰιἰ .ειιουιιι·πι2, π: πο!

οει·οσ τω? είε 8ρειπεπ!ὶὐιιε, οπιπ Ιισειι2ίσ Μα οπ

άσπι απ! ε.Μετσε ε! πισιι!Ιαε πεπΙεε με πεσοἱπιι£

πωπω θεέ ρπωάέοσπ. Αεσπἱει·ἱι Ιιπειιε ι·σΙππ

πω ιισιπιπιε Πει μπει δι·εεσπιιε, π! εαπ επιιε

Μπιιε, πιιειιιιππι Ρει·ωπιπ ι·ειΒιι ιπι·επιιιε. Βε

Πηππ ειιπεπιε ΑσειΠιετιπε ωσπειειει·ιπω ποπ ει

πε ιπ:ιξςιισ ρ!:ιπεΕπ ειισ ει Γιπιι·πιπ, ωσιεειε Γε

ι·οπε ι·ιιρι:ιω ηπιειεω; σα! ιιιιΜπε σε πωσ πιω·

1)·ι·ισ ερεω νινιιω, σε πιω ω επσ ρεεισι·ε πτ

ιΙεπ:ιι ‹ιεεἰὸει·ἱιιπι Ισπειππ. Ηοιπσ Πει πε ήπιε

Η)

Ρ0880 σιωιιιει·ε 8·ι·εεεω εει·πιΕπι·πι·ιιω ι·σσε ω- πε; ΜΜΜ εεισε:ιω νιιιιε εεειιι·πε; ΜεΙ!ει πινω Η

πωπω

πεπεπτεε ερπιεσρι ιπσιιιιιιιι; ‹ιΙἰΙει· ιιέπειι!έι πε

δέοε πω, πω: ποπ υεἰἰ£, Μ· ΙΜ απ, ιιιιιπι π" Ρωιπι, ω (Μπι Μπσι·πιπ Ρειι·πε π

ιΙεΙιεειιπιιε εσωσε εσπει·επι1.

πω: ιιποΙ|ιοιππω! _ Αι πω εσει·επιπι ρειειιε :κι Π). @πιτ ειιω ιιιισι·σ ιπιρει·πιστε ΑΙριπω ππ

Ρ:ιρ:ιω επι: ΗοσΠε :μπώ πιεσε ίποπίι·Ι, :μιά οσε Μπι ιπιιισπε, σειιιεει σιπποπιε Τπι·οππω ρεσιππε

.πιο επιππΙο ιιιε2πια!, π! σο πιο ι·οάπε υοιπποΙΖα- πω, πω εστροι·ε πιεσπε, Μπεπεπι Ριωωι, σοι 20

Με, Μιά οιιίιπαι·πιπ π·παιιιιι ποπ /αείσπι, άοΜιποιι2π ιιιιΠο Ιοεσ επιωειππσπε σε πεεει, σεισιιιιιε σεισ

σιι2επι :και ππιπτιπέα επιπαπι. Απε" οι·ππιππιπ ρεπιω,αιπισιεειππι Μπεν πεοεσιστπω,πεπιπππε

Ρι·ιε‹Ιι. Ι, ιοΕεπιπ ι σειεπσπι σειεπσπ σε δ.-5εσυπσω πω” δ.-$ ἱρεει πιω π, - ο:ιρεΠε οπο.

πι επιοεΙ|ιππ ειπιπι δ.-ΡΒΡΜ πωπω Κ.-δ οσεεπεω Μπειιίκπι Ιιεπεάἱι:ει·ε ποπ σεεειιι·π. μ; ε. Μ

πει!Μισιισ οι δ. -- Β ιιππιιπίπ ωππιπι δ.-Αεεεπόπι Α. πω δ.-Τ ίωρεπι- :παπα Κ. -θ πωπω

Μπα π_-ιθ ει. πίσιπα η ἱ ΙΙ.-ιιιισισε» πω” Κ.-Μοεσππιιιιευ Μ:ιεσιιιιππε ΙΙ.-Π οι» πιε

πι:ι π, ἱ ΙΙ.-- Ι5 ιιΜιι·πιισι·σ μειω- ι·ενσειιι·ε ιπεπιππ δ.- Η επεσεριπω...ιεεωιιι·ι επεεεριπω ετε

εεω ποπ ιισεεε ἱωρππε επω σἱωἱ!.$ει·σ εειρι.πτειι εεπι.επιίιε ιιεεει·οι·ιιί δ. - 46 δινε πω, ειτε ποπ

πω' πω! πσΠι δ; οπο ι·ιιΠ ειναι ποιι πω! η ὶ Π.- Γ! νιιιεπι:ι πωπω· ι·ιπσιι!ἰ5 πεεΜπι· δ; νιπ

ειιΙ=ι :ιποΗιεωπΕιε πεσιιιπτ π; νἰπειιΙἰε ει. πεσιἰπιπε Π. - πι στι ιιπροιπι πιεπισ η -- θ! ίπειειωι ἴιιυἱσ

Κ. - 22 πιιιεπι ωειι ἱωιπιιπἰ:ι ΕΠΠΙΒΜπ ιιπἰωιε ιπεω ππω:ιππι επριΔω δ; ιιι.ι!εω ωεσ ἰπ ιιπἱωιι επ·

πισω Η. ἰ ρ_- Μεσοι. Π, Μετα ι ιιιιεεεεπιι τεοεεεπἰ δ. ι Η.-δ ιπεώι πΙσπισ ΙΙ.-ι·ινεπει πιω

ε! η ἱ Π. - .ι ει πσπι ειπ πιιιιπε δ. - [νιώσε πιο ιιι·υεπισειι·ει σππι Ιἰσσιιτἰ:ι πω, προεισιισσ Μπε,

ν:ιιιιιω :ισ οσε σπεε πεεσιιιιιι ποπιεπ Βσπιἱπἰ εκιει·πε οι ιπεπΠιιε Βεπιεσ π - νεΙ› πωπω δ. - Τ Πεἱ

ιιικεσιεειτου Πσωἰπι δ. - Π) ετιιισιπε .ιοπωωι πίειπο π, - Η πω» ΗΜ δ; πισω:: π, -- Η σε

σπα» σώσε δ; φωσ π ι "_-ιδ ιι:ιιισπε επιιεπιπιι Ιισπιιπιε 02058 δ; πιιΠιιπι ιιιιπεπε ε. "_-ιθ πινε

πω» ειπιεπιΕ δ. - Η πωπω» ιιιποπο π, πωπω πιπει·ιε "_ - Η) Τπτοππω. Τπι·σπειι δ; Τιιτσπιιιω

η ι π, - πειιιΜε μπει· ρθω ποσοε ρ, -.ΕΙ οΙσπιπππιιιι: πει σε ι·σΒιιππϋπε δ.



τιιιιιο·τ έ. 20'τντ010180ιιΑ.

Μετττπυε οτ !ετοε τπεπυ τ!ετο ρετετπε. Ρεττετπιπ

οιιοοπο ροι!οετοτ νοπττ, π!›τ εεποτυε οτ ρτοττο

ετεετιππε Μιτου· εττορεοττι·ι Πτοπτετπε τ”πεο εεττ

οπτπο οοτροτο τοοπτοεοττ, ουτ Ατ!τοπτε ρ!ιτ!οεο

τ; ρ!ιτο ετυο!υττ, υ!ιτ οποτε Ρευ!υε ρτιοιττοετ, τοπο

το Ποο ετε ροεττε οτετ; ουτ οττεπι οι·επεο!τιειττττ

τοεροπεε ει! Πε!!οε εοοορττ, ουεπιτο ορτττπυε

Π!οπιοπε Ροτττ εοε!οτπ τοτττυε εοι!ττ, οτ ουτε ρε

ο;επτε Π!ιττετυιπ τποοτοτοτ, ρυ!ο!ιοι·ττπτο τπει·

το τουτο ι·ττεπι ττπτνττ. Ππτυε πω: τπτοτ οοτοτε οετ

ο!οι·τοευτπ οτ τπττε!ττ!ο, ουτε ροετ ποοοπτ το!τοτ

οεπε ττυποπε ρτορττπιπ οεριττ πιεπτοπε ροττει·ττ,

οτ εοουοπε ιππ!τττυι!ο επεο!οτυτπ !ειιι!οε Ποο

οοοτποτππτ. Ροριι!ο οο!τ εοτπροτ €ειιιττυτπ οετ

π, πο τττυιπρ!ιο τοι·το, υπιτο οτ ιιιιπο οκπ!τεπε τπ

!ιτ!ετ ι!ο οεττεεττπο Πτοπτετο, οτ ιτο!οττε ττ!ιτ Πο

τπτπο τε οιτοο!ετειι τοευ!τετ, ει! οποπι πιτεοττ

οοτιττο !ετουιπ ετ ουτε ροοοετοτ οοιιτυοοι·τι, πιιπ

οποτε ετπο τπτεοττοοτιττε τοοοιτττ. Ποτε οεριιτ

20τπο!τπεπε, ει! Ρ!οττεοπιπ τποττεο!ιοτιιτπ τποοιιε

οοπο!ιτυτπ εντι:!ο οπτεπ νο!ετ, πετ οοτροι·ο τεοοτ

οτ τπττεοπ!τε τπ!οοτ πιεοτετοι· τπππι!ο τποττοπ

ττυπτ, οτ τοτε τποπτο οο!οεττε οπτοτοπττιιπτ, το

εοτ!τοοτ :το ποτπτπο Βοποιττοτυε! ντπο οτ ο!οο τπ

25 1* Ιπτο!!τοο οπο.πτυπι οετττετο ετ!ιτ τυποτπε

οτετ, ουεπτντε ρυοι· οτ οττεπε πιοττ!ιιιε, οτοοε.ι·

 

τττπτοτυπι τποε!τοιτε ρυ!ο!ιοτ, επ!ι υτπ!ττε ε!ετυπι πιο

ρπ!!οτυπι Ποτ τοτε οτ!:ο τπο!ττε πιετοτ. Νοο ετ

τπτεττ, ιτ!ιτ οοτρπε ιττεοτρπ!τ ουτονττ,') υτιτ οτ ρττ

ειπε τποπεοτιοτπιπ οτοεοιπ τοττττ, ε!ι!τεε !τ!επτυε,

ετοπο εεποτ.ττεττε οτ τπττεοπ!οτπιπ ιτυ!οοιττπο πιε

οτεττο εττπτ!!τπιπο. !!οτυτπ εεοτε ι!οτπτοτ!τε, οτ

ετ οπε 0οουττππτ εττπτ!!τε, οποτε ι!οετι!οττπτπ ιο

τοτποτπιπ ε!!!ει·ττ, Ατ!ε!ττοττπε ροιτο οτι·ουτπνο

τετ, ει!τιττοτοε ει! ειτε ρτεο!τε νοοετ.

ΠΠ Ητπο ει! τιπροτετοι·οτπ τοι!ττ, ουτ !ιοτπτποιπ

Ποτ ει!οο ι!τ!ο›:ττ; οιιτυε πιοτοτπ πο!ιτ!οιιι ποντ

ιππε, οιττε οπιποε τιοποε οο ρ!υε ειπετο ετυιτυττ,

οπο οιιοιπουο !ιε!›ττε !ιοπττεε τπετοτοτπ τ'οοττ.

ίτυπι οιτο ε!τοιιοε ιττοε οοιππποτετπτ, ποο ποοτο

πτετ επτο οοπεροοτπιπ ττπροτετοττε τεοοτο ροτ

ιπτεεπε οετ.τ” !!οττε οοποι·ιιτε εοιπροτ ι!ο οο!οεττ

Με ιτοοπττ τοοτε ρυοι·οε, οτ οττοεροεττοε ρτο

οοτοε ευεντεεττπο ει!τποπιιττ, πο το! τπ ρετπιπ τπ

ττπιτε οτ τοττοπτε οοτ ττοοτοπτ, οτ ρτοοπ! ε το

οπο Ποτ ρτ·οτοοττ, ρτο ρετνο Βευιττο οτοτιτε τοτ

ιποπτε ευ!ιττοπτ. Νοοττ!ιπε ουοουο οε!οοοε ποτ

ιπτοπττιιτπ ο!επι τερτοε εοπε ε!ι!υττ, ι!τεοτρπ!πε

!τυπιτ!ττεττε πτεπτ!ιπε ευτε !πτπιπ τυ!ττ, !οτοε το

ετττπττ. !!›τ ποοτο εοροτοτπ ρετιιτπ ιπο!!τ !οοτο

τεπτοπ'Βοπτοππο ετπο οοπτρε.τεττοπο !ιιιιπεππο

Οττο ττπροτειτοτ ε.πουετι1ε Ε τ Η

Ρι·εεει. τ, Μετα τ Ρεττετυπι ουοουο ροιτοετοτι Ρεττετοε ουοουο ροττοε δ. - Ξ εεποτυει οτ ε. ρ_ -

ο εεπουτπο» πέσετε Κ.-ότ- Β ρτεοιττοετ» ρτιοιττοε!ιετ δ. τ "_ -"Ι ει! Πε!!οε» (τε!!τε δ.- ορττιπυε πτοπιιι

ρ_ τ Η_ --8 εοι!οτπτι εοπε τι, - ττ οτι Ματια ο τ "_ -- Η Ρορυ!ο Πτοπτετο οτΠ ρορυ!υε οτοττ ιιτ

ττε ιττοτετ πο τττετιιρ!ιο τοτττο, οκιι!τεπε τυ!ιτ!ετ, πο ι:εττεεττπο Πι·οπτετο ρ_ τ τ;_ - τ!! τοοοττττ. νεοεπε

τ. ρ_ τ τι- !!πτο» Ητπο δ. - 95 οο!οεττε» Ποιιιπ Μ- ετ που οτ...τπο!ττε τπετοτι ρετνε!οι·υπτ ποτ

οπο ιτυ!οτεετπτε πυττττι, ευ!ι πιποτε ε!ετυπι τπτττπτοτυτπ τποιττουε !ποπυε το, - ΡποτΙι. Π, που:: τ

ρπ!ο!ιοι·. οοτοετπε δ. - δ ρττπιυετ ρττυε |ί.- 8 ροι!οι ροττοε τι τ "__ θ ετ!τπτοτοε, οτ ε. δ. - Η

ει!οοι :Μοτο μ_ - Η ουοτποπο !τε!ιττε» ππυιποιτοτποπο εεε ντττυε οτ δ; οποτπουο τι - Η οπο» τ!!ο

επτοτπ δ. - ε!τουοει ε!τουοτ δ. - Η επτο οοπεροοτυτπ, εεττ οοιτεροοτυ δ. - Η οττοεροεττοει εεετ

ετοιιτοε δ.--τδ πο το! . . ττοοτοπτ οτι π. ν. ρ. τπτ. ο. τ. επτπτοε ετττοοτοπτ πο δ; πο τ!πιπ τπ ρ. Ποτε τπτεοττεοπο

ι!τνιοττε ο. τ. τη πο τπ !τεο!τ!ιιιε πι. τ!. ε. τ. πο π_-τθ ιι τοοπο Ποτ, ο Ποο δ.-% !οτοε» !οι:ο οπο ρ_

') ”ττευτε. ιτοιτ Εοετο.
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996τοοοίοεοοπε, πο εοο οοεοοοτοπίίοίίι τοτπιίποπί

πεπεκίί, οοοπινίε οπο: ποπ ποοεοτ οοίο είί›ί

εοτππίοτπ «πιο, οοποο Ι:ίοΙοε ερίτίτο οΙίοτιίεοππ

πω: τοΥΘίονίΒ. Ροοιίοπ 80 οίκω ίπ οοίπο τπο

ίοτίει Γτο1τίο οοοε ίοοίοε ποπο πτ:.οροτπΙοε: οποε

απο εποε, πιο οπο. ίί·ιοτίοοε οοείίπ:ποε. Ρο!

οποτ ίΠο οι οοοοτοε, εοο το εποε οοποίτ οεεε,

πιοΙΙο ποίοίίτίοτ τοΓοίεί$, ροτροτοοε οι Ποτίοοε,

το ίποοτπροτποίΙί οτππτποπτο νοείίίο8. Επι! πο

ιοτπ ίπ πορετίοτε οπο: ροππο οορίίοίί οιιτοίε

ίίί.τοτίο ίπεοτίριοτπ:

Ματια: Με οοπα£ πω βία τοπίο.

()οοο εοτππίοπι οοιπ οοτοτπ ίτπροι·οίοι·ο οπί

Βοοοπτπ Γοπιίίπιτίοοε οκροποι·οτ, οοί νίντικ ίπΒο

πίοπί ποΙοτο οοοίί, οι ί:ίοοποίο· ίπείοιιοπι Γοοίί,

Μο ΡεοοΙίί οπίεοοροεί, ροίοίίτο οίίοοοπο Μ.:

Ποπιο Μό οοπο·ατίτιο, Μο ὶποεπὶεε οποιί φιο:τίο,

οπο: νίιπίπί.ε ρα·οοίο οποίο πιοτο,ιτ Με. Νεο :πί

ποε οοοο »στο οο Μοτο Γτοττοιπ, Ροτίίτπ οπο:

;,δίοοίοε. ροτίτπιτείνίτ. Εκ οοίοοε τπ:ιίοτ ΐτοτοτ ίπ

$οτνίοοπι ίιπροτοτοτίε ρτοίοοιοε ποΒοποτοτπ οτι

ριι€π:οίοιίοε πιίίονί1, οπί ο! οοτπ Βοίίιίονο Ρο

ίοποτοιπ οοοο οι·ιιιίοτπ :ιπποίτίο ρτοτποτοίί. βοοε

τοΙοε τετοιο ίιιίροι·πτοτί τω, οοοο ουκ Βοιωτί

οτοτπ ΒοίίεΙονοε είπο ποεοτίοοτοίο είί›ί εοίοοοο

οπο” ρίπτο οποίο ίεοίεεεί. Ηοίοε οεοοο ίπ

οονοπ1ιππ οί εοτοε τοοίΕοε τοΙίοίί οοτπί οο:οοοτ

ΐτοί:τοε οποίο ίπιροίτοτοπτ; οκ μπε οποίο 8ο

οιιι·ίοοοίπ οτ εοοτοπίοπίο οοοοροτοπί. Ρτοπ οί 40

οποιο ποτποποίποπο Μοτο! Νοτποοίο ποπ οπο

οποίοίίοοε τποίίοτ πομπο? νεο ί1οτπίπί, οοί ίπ

οοτοίε κοπο τπ:οοεί οοίοο οπο Εποο ποείτο ίπ

ί'εΙίοίο τοτπροτο! δορίοπίοτπ νοο:οποε οοί ΐοίίοτο

ίπΒοπίοτπ οοίΙοτ, οοί ίπ στο πο, ίπ οοτοο Γε! το

ίπΙο£. Εοοε “ίπποι δοοο8, οοί πω· ροοετπ οί

οίοίί Γοοετο Βοίίοιπ, ρτοτπίοίί. νί0.πίπ, οι ίπίετοτ

τποτΙοτπ; οοί Βοίίπίπνοε ίίοοιπ, οτ ίπορίποίο οο

οίοοτ ΐτοττετπ. Μο ΙοπΒο οο:.οτοε οκοτπρΙιιτπ:

80 πω, ροτίίτπ πω: οππο οοεο οοπτρίοτοπι, είο ίπ οοοοιπ Ιίποπ εοπἔοίπίε οοοίοίί ίί·:ποτ εποε 20

οοίίίΒο τποοοίπ. 88ΠΟίί88ίΠΙΠΙΠ Υοπίίτίονοτπ. Ιπίοτοπ οοίε ποπ

24. Οοίποοο π-οίω ποίοοίτ,οιππίοπι οπίτποε οορίοτεί εοοπΙΙοτοε ιίιίεοτίο Μοτο, οοίε ποπ

 

Ρτιεο1. !, Ματσε 2 τμιοπίνίε ποιο ποπ ποεεο9.» ποεοίοε οίππεπ ίρεο ρ_-4 ω: νίοοτε, νίοετο π; πίε

τπα π, - ὅ Μου πίεππι η ί Η_-Β στο!. απο! ίτοίτί ντο ρ_ ί μ__'ί Με» Με οοίοοπι δ.--8 ποί

οίιτίοτι ΕΙΩ82Πίί0Γυ δ. - τοίοίεἱπι ΜΜΜ ο ί "_- θ τεεΕίΕοε» πτοΙίοεο νοεοίοε δ. ρ, ἰ "_- Π) οπτ

€ει πἱοτπα δ. - Η ίτιεοτίρίοιίυ εοτίρί.οπι ρ_ -- Η). που πω: ποιοπίοτπ π, - Η απτο οοττο·π οπρο

τοΒοτο οιιίοοεοπππ οοτοτπ τομ οοτπ οοίοοεοπτπ ρ, ί ο - Μ· σοὶ» οοίοοίπ οοί ρ_ ί Η. - ίδ Βιοπο

απο Ρτο:οίπτο Γ. δ; ποίοίίτο ί. τι ί π_-ί'ί Ηοτποι Ηοο δ.-οοπ£τ:ιτίοευ ΜΜΜ δ.-20 τω τω. 80

ρ_ ί ΙΙ.-°Η οτππίοτπι οοοτοπι ο. π, ί ο -Ρτωίο. Π, πω; Ι ίπ οετνίτίοιπι εοτνοίο π. ί ΙΙ.·-'.9

ροεοποτοπι οκροοποίίοπεε ποίιινίί, οί›ί ε!ι πομπο οκροοποποίο οποτοπι ιιονονίί. οί1ί οΕί:οπ δ. -- δ

ΒοίίιΙονο Ροίπποτοτπι ΒοΙοιΙονο Ροίπποτοτπ ρ; Βοίοεπιο Ροίοποτοιπ δ.-4- Βτεοίοπι εππίοί1ίο ρτοπίοτοίΕυ

τίπιίοί1ίο: τοπιο τι ί π, - Ωο:τιτοοπτ... ποιοι τωοοο ροττο ποιοί ίτπροττοοτετπ οο:ίοείοε επί: @απο

Βοοίποτοτπ Βοίοοίποιπ :οπο τπίεετίοοτοίο το εοοεοοο ίτωίτεε τποΙοε τπτοίε :Ποοίεεο δ; ()οίπτείπε ίππ

ροτιίοτί Με οοοο οποίο, οίκο οποία ρτοτποτοίί, ο” Βοετπίοτοπι ΒοΙειΙπνοει είπε ιπίεετίοοτοίο είοί

οοίοοοε ίτοο·ίοοε τουτο ίπεεεείεεο! ρ_ ί π, -- θ απο οί οκ ρ, - Π» οπο.. Ποπ π, - Η ίΒίί8ΓΩτ

πιο Μίοποοιπ δ. - Η οποιοι Ματια π, -- Η Μιτου;» Ματ” ο - Σ! εοποιίεείτποπι νοποιίπνοππ

π. Ψοποιίοοπτ π, 8οποίοιπ Υ'εποοεΙ:ιοτπ δ. -- Ή οερΙοτου οορίοτιο Κ.



2ικινο·ι· έ. ιν ο1οιιιοιιΔ. 209

οιιποι·ι·οι οοοιιιπ πειιιιπι ποιπἰποπι ποεΙτιιπι?

Πιιπι ποοοἱ$ οιινοι·ο πιἱπιιε, ιποιιπ·ιι ροοοιιιιιιπ

πιιιιιιε; ιιιιπι ποπ οπο οοοιι νοιιιπι:ιε «πιώ, πει

εοἰιιιι· Ροοοιιιιιιπ τιο ροοοειιοϊ ποπ ΜΜΕ Πποιπ ,

5 τὶοποο «πάει οποιο ποπ ι·οοιιι·Βιιι ἰπ οοΙιοιιιιπ ποι

κἱπιιιιπ! ο! πι.τπιεοτο Μαιο, (μπει οιππ ροΙοει, ποπ

ΜΗ; οι Μισο ποοοιιιιιπι ποπ ν:ιΙοιιι όιιπΜοι·ο

ροει, οιιιιιπ οιιπι ΜΗ. Μι οι πιιπο πιω οο8ἱιοπε,

ειιιιιιΙ Ιοηιιοπε ροι·νοπιι :ιό ΙιοπιιοιιΠιιιπ, π! Μι

10 :Πω Ποπιίιιο ιιοποπίτιοιιι νοκ οΙειτποτ ιιο τοπιο

επι οοιιιπι. Ηοιπο οοιπΡΙοεπ ροοριιοιιοπιπ') απρο

ποπε ἱιιὶοιιἱ2σι£οιπ οποιοι· έπίοιιι2ο2οπι.| οκροοιιι πιιπο

ιΠιιιι οι·ειποο!ιοιιιπ. δοτιμΕ.<ι ω ο/βιοπο οι! Μ”,

!ο ο! προ· |ίΠο.ι "πιο Πειςιιο ε:ιοι·:ιιποπΙο ίιόιιπι,

15 Μια· ροριιΙιιε που ο:ιτπρπιπ :ιιπΒιιΙειΕ; ποπ οπἰπι

πιο Μο ΙιοΠιιιπ οοεἰιιιτ. Μ ρι·οιιιιιιο Ρω

οιιιο οπο” 880ΠΝ1. Ποσο |ιοειοε οι: ιιπρι·ονίεο

οἱπειιπι. δοκιο Δω ἱπ νἱ8ἰΙἰ:ι ρι·οποει ιπειιιγτἱε 998

νοπή:Ιιινι ΙιοΠ:ι ἰποἱρἰιιπΕ, πἱοπἰΙοπιἰπιιε οι αιο

ποιο οοπιι€ἱπι ιποιοΒιιπΕ; ποποπιι·ο ΐοειιιιπ ι€πο- .

πιω, οπἱιι άυΙοί:ι 80ΒΙΒΜ 1ιιποιιειιπ οριιΙ:ιε ιι

ιπ:ιπΕ. Νεο ιιινιιι φαι ιιι·Βιιιιι ειιοιπ εειποιιιιπ νο

ποπιι·ι ροιιιπι; οοπιι·ιι σιιιοε ίοι·οπεοε ειιροι·Βιο

νοι·Ιιει πιοιιΙιιπι: δέ ἰπιιιιἱιιπτ υοο!οι·8απο2αε επ

νοιι!ί:!αυιιο,· ποε£ετ π2έςιιο σε! Βο!ι:.Ιαυαο. δοιὶ

οιιιιιπινιε πω! οιιροι·οπτ οινιΕ:ιιοπι, ροπ:ιε όοόἰτ

:ιεροι·ιιπι νοι·Βιιιπ. Πινιιιπι πειιποιιο πωσ άιο

Με οοοιιΙοι·ιιπι ιιοειιππι ιπιιΠ:ι οιιρἰιει, οι οιπποε

‹ιιιἰ ἱπ ἰΠο οοπεΠιο ΐιιοι·ιιιιι, επι ιποτἰοπιιπιιιι·,

ω οοοι οι ὰἰεροτει νἰνιιπτ. Ποεειτ οινι!ιπιιε Βοι

Πε ειιιιοπι οΜι:ιε, ιπἰεοτοΒἱΙἰ οκἰΙἰο ειιπι. ΐειπιἱΙἱο

ὸἱεροτεο, Βοπιι οιιποαι ἰειοοπι ἰπ πιοιπιι ἰπἰπιἱοο

ι·ιιπι. Ιπιιπάειτ ρπιποιιιε. ιπιιΙιοι·ιιιπ; ειιιροτ πιστ

ιιιιι ΐιιοἱοε ριιοι·οι·ιιπι; Βοτπιπει€ιε ιιοκιι·ιε νιι·οι·ιππ

νοπἱιιπι; πωπω. οκοτοἱιιιε @οπο Βε:Πιιπι εΙἱ- Βίοι οιΙοπιιιιπι εροοιιΙειπτιιιπι οιοι·ιοοι·ιιτπ. Βειποιἱ

οιιπτ, οι όἱΙΤιιειι πιιιΙΜιιιΠπο οινι€ει€οιπ οιι·οιιιιι- νὶι·ἱ ίι·ιιιι·οε οιιιιιιιοι·, ειτοπιιἱ ΙιοΠο οι ποεοἰι 0ο

Ρ:·πειι:.. Ι, Μοτο: Ί οιάιοι·ι·οϋ οκιιοι·ι·οιι$ δ; ιιοι·ι·οιιΕ Ρ.-*Σ ιπἰπιιε, ιιιοιιι·ι·Η .. ε:ιοι·ιιπιοπιο πιω. ροοοιιΕπιπ

ι:ιιι·ι·οπ5, ΜΜΕ ἱπ π·ι:ιιοι·οιιι Γοι·ο:ιπι; ι|ιππ ποπ νιιΠ ιιιιιοι·ει·ο οοιιιιιπι οιιοι.οι·οιπ, π:ιεοπι.ιι· ιιο ροοοΜο

ιιοοο:ιιιιπι ιπ:ικιπιιιπι. Μ οι πι.ιπο ο ιιοπιο, ιΙιιπι ποεοἰε ο:ινοτο ροι·ιιιήιιιπ, ιποιιι·ι·ο Ιιοιπἱοἱιὶἱιιιπ, που.:

οπο: ὐοεἰπο8, - πω: ιΙἰτπἰΙΙ.ο πι! Ι.ιιΔιπ Πιιοπι - ειιιιοοιιοπ·ι ἰιπρΙο:ε ΗΜ! ρι·ορ!ιοΠοιιπι: Αρροπο ἐπί

ηαἱΙπΙοτπ πρ" ίιιιφιι!αΙεσπ; οι πιω: εεηιιιιΕπι· ΗΜ οι·:ιπΒοΙἰοιιπι: διιπριιἰε οιιἰ οποσ” ω, Μ ωρα

Ισ ο! αφου· πω” πω. @που ειιοι·ειιποιιιο Πιιιιπι. οιιοο οπτἱειἰεπἱ ειιιι·οπτ, ιμπιπόο οπιἱειἰιιπι ίι·ιιιι·οε

οπτἱειἱοοΙσ: Αι!ειΙΙιοι·ιι ρειοοπι ποπ πωπω!. Ρ. ἰ Π. - ?ι «πιει» πἱεπιπ δ. -- ο ιιοΙιοΙ:ιιιπ τποιιἰπιιιπιο

ιιωωω ιπιιιιιιπο Κ. - Ί ω. Μουτ:: Ρ. - θ Μι οι δ. - Ν. ΜΜΕ» ΜΗ δ. - Η ρτοκἱιιιοι μοιά

πιιι Ρ. ι ΙΙ.- Η Εοοοι Μπι οι οοοο Ρ. ἱ ΙΙ.- !8 ιιι·πιιιτιιε... ιιιοιιπι, ο!» ΜΜΜ Ρ. ι Π. -- ωραιο

ποΠιιιπ 65ωπιι ιιροι·ιιιιπ ΙιοΠιιπι ἱπὸἱοἱΕ δ.-Π) οἱτοιιπιοἱπειιπι.ι οἰτοιιιποἱπεἰι δ.-ΡΜα!ι. Π, ειπα”

Ι δοκι.ο :Που $οιιι.ο ὸἰο δ; Γοι·ιο εοκι.ει Ρ.-2 νοπι.ΜΑΝο νοποοεΙειί δ; νειιοιΙοι Ρ.-εοϋπιθ.οι πιει:

Γοιιιο οοριι€πειτο Ρ. ἱ Π. - δ ποποιοι·ο... :ιιπειπΕυ ΜΜΜ Η - ίοειιιιπ ιΕποι·ιιπΕ, ιιιιιιιι ΐοιιθ.ιιτπ ιιίοπι

ποοοιιιπτ ηιιἱ δ. - δ ετιποΒιιπιι Γοει.ιιιπ Ρ. - νοποτιιτἱ· Ματια Κ; οπεοι·νοι·ι δ. - Τ ιιιοιι!επι.ο πι

οιιΙειπ!.ι.ιι· δ; ιιιοι.ιΙειπιοε Η - Β δω!» Ε! Π. - Η ιποτἰοΒοπιιιι·» πιοι·ιιιι κιιιιοεοππί Ρ. - Η νινιιπιι

ποιοι ν. δ. Ρ. ι ΙΙ. - Η Μαι. ριινιιιιι Π. - οιιἰΙἰοι οκοΜιο Κ. - ειιπιιι πωπω Ρ-ιδ ᾶἱεροτοοι

οιετι·οοι:ιε Ρ. ι Η. - οιιποιιι... ἱπἰιπἱοοτιιιπ. ιπ πι:ιπιιιιιε ἰπὶιιιἰοοτιιιπ οιιποιει οοιιοοι·ιιπΕ Ρ. - Η 88·

ιπἰππ!ἰ5 οοιιΜει οοπιπιἱπιιπιοε ακουω 8.- ιο εροοιιΙσπΒιιιπιι ηιοοιιιπιιιιιπ 8.--19 Γιατι” ιιιιΜιιοι·σ

οι.ιιιιιιοι· δ.

') Ρε. 88. 28 Μ”. ΜΜΕ. 28. 85.

Ποπωπαπο Ρο!. ΗΜ. πω. Ι. Ή



2!!! ΒΒΠΝΟΝΑ

πω!

Μαιο!.

ὸεπ·ε Ιοοο, όιιπιι, π!!! οποσ ι!ἱκἰ, Βιιά!πι ο!επἰοιιε

οοπιειΠιιππι ι!α!ί!, πι:ιπ·ιιπι·ι νεΙοπι!ἱιι ειπε ιΠιιιιεο

π·ιιπι!, ε!. επιπ:ιππι Ρπ·πιεΙι:ιπιι!ο ριι!ο!ιπ·πιπιι ππιοπ!εππι μι

!ειπιιιι!, οοπιί”ιιΒιοπιάο Μ! εοοΙοεἱεππι - ιι! σε! ἰπι

!ιιιππιοπιιε οοιιΙἰε - !ιιπ·Ρεπιι ιιοσεΡει·ιππι!. Μπι

Μετα άει!!ι σε! ερεε νινεπιάι; ε! πΙιιππι οιπειιπι!οε

εοο!εεἰεππι εροπι!ε ιπι ππιειιιιπε !ιοε!ιιιππι πιάιιπι!,

Με!! ππιειπιιιε εεπιιοπιε, ο! ἱπι οοιιερεο!ιι οιπιπιἰ

ιιππι Ριι!ο!ιπει οοι·ροι·ιι ειιΜοπιιπι! εειρι!!ιΙεπιι ειαιι

Ιεπι!ἰ:ιππι.

22. Πει: !πιπιο εοιΙΞεο! ΐιιει·ιιιι!; εεε! επιιιιτιάο

(ΜΒΜ ιπιόιεπιἰ εοπ·ιΜππιιιε, πιιιπιο εε! ππιοπ!ιιιιε

μι!. !”ι·ει!επ ππι:ικιππιιιε. ΠοππιρΙε!ει ιιιι!εππι σε! ΡΗ

Αι!ειΙΙιετ!ι νἱεἱο !ο!ει, ι!ιιππι πιπι!ε εε Με ιιιιοι·ιιππι

ΐι·:ι!π·ιιπι, ροε! Με ειπιπιο ππιειππιππιἱ !'π·ει!ι·ἱε') ππιοπε

εε! ειπ!ιεοοιι!ει; ιιιιοι·ιιιπι ππιοπ!ἰ!ιιιε ιιιοι·ε ειπε τπιι:ιππι

Ρπεεε!ειπι!ιοπ· ίοι·ο!, ππιποπιιππι !εο!ο ειιιιε Ιοο!ιιΙιιε

ςυειππι Ριπ!ο!ιπιοπ· οπιιιιιοπε!, οππιπιιε ιιι!οΙΙιει!, ςι.ιι

ιρειιιπι σειιπε!ι ΙΜ!. ιΠοε οειιιεει εεοιιΙἰ ε! όο!”οιι

@Με Με οοοιόιεεε οοεπιοεοι!. ΥἱιΙἱ! ε!ι:ιππι Επι

ππιοπι:ιε!ει·ιο ο! :ι!ιιιπιι νιειοιιοιπι, φαω πιοπι ό!!

μ* ...

εε, εε!! επιιιιεἰ πιο ιι!ἰ‹μιο :ι!ιο πενεπεπι!ἰεεἰπιιἱε νή

π·ιε οιπροειιι!. Αρπιοεοο |ιοτιιόπωπ, σα! άιιοε οτι!!

πιο:.ε ίπ σείο Πειιε ατπ·ἱπ!επιε @Μο ρι·εεισιοπε!ταυέ!,

ΜΜΜ ραηππιπεέ ερίσπάοτΞε, α!!ει·ιιιπ Μπα φαω!

σ!!π:! μπεί! πἱυε! σαπιιἰοπἱε. Ιπι!οπ Με ε! Νώε, δ

Παπάκι Με αἱ!. σπασω! Η: Ισοπε ε! σει·Ια εεάεε.

25. Εκο επιιοππι ειιο Ιε!ιοι·ι :ιιΙιιι!οι·εππι Πειιε

ρπειερειπ:ινι!, όιιοεππι Ρο!!ιπιοπ·ιιιιι, !' ΒοΙἰ:Ιιινιιιιι,

πεπιιππι ι!ιιΒιιιε ρε!ι!. Οιιιιιε :ιιιπώΙιο πιιιπι!ιοε ειιοε

ιπιἱεεπει! ει!! ροριπ!ιιπιι ει!» οοππιιιιιεειιιπι, ε! ππιιι!- !θ

!οοιεε οοιι!πεὸιοεπι!οππι'=) ιπι!εππ·οΒεπιε, εἰ ειιππι τε

οίροι·ε νεΙΙεπι!. Ιπι!επιππι οιιπιι ΒοΜΙ:ιι·ο πιιππι!ἱο

πιιππι ιιόνειι!ιιππι οιιρεο!ιι!. Ωιιἱ οιιππι πα!ιτειι!,

Ρ!επιιιιτι οοιι!ιιππιε!ιιε !οΒ:ι!ἱοιιοπιι πο!'ει·ιιιι!. δικιο

υεπιέιπε ιιιςιιιι.ιπι! ερἱεσοριιε ει!! ποιι ειπε! π·[ιι!α- Η»

πι»! ρΙοϋειιι. Με!! Με! Α!! ρομοιΙιωι εροπΙσ ι·επιἱε,

με»! επ:ιιιρετ· ΜΜΜ! :Μπιτ ε! πα·σεεε στα! Ιε

πετε. δσἱπιαε με σο_9ἱ!‹ιε, ο ΜΜΜ θυιιιόπο πο

Ιαπωε, Με εε! Μ! Ιουιπε έ!! ρορπιΖο ω, πρι! Μ

ιιίιιππ'ίοεπ:·ε πάει” |ι·αΙτσε ωι!πισιτ πιιιφιο. Αοοι- 20

ριεπιε Με ΙπΙιεΙΙιιιιι περιιιΙΗ ε!ειιροι·Ιιοπυππι ασπι

1* Βοἰ εοι·νοτιιιιι ππιιι!:ι·οιιι. Ρ.

ΡΜει!2. Ι, πυίστε! ! ὸἰκἱ, ΒωΙΙιι οΙοπιοιιευ όικιπιιιπε Πειπ!ιΙ:ι ο. δ.- δ ρπ·:π:ΜπιεΙου ρπωάιοεπιπΙο Κ.- 5

!ιππ·ρεππιο !. !ιπε!ιππι Π. - θ ΤπιΙε!ιι !”ει!εο Π. -- σε!» ΜΜΜ δ. -- 'ϊ ππιπιπιιει» π!ο›ι!οπ!ι Ρ ι Π. - δ) ρω!

ο!ιι·ιι οοι·ροι·πι ειπΒιοπ·ιππι!ι ερεοἰοεει οοι·ροι·ει ωωοροι·ο δ. -- Η εοἱΙἰοο! ίιιοπ·ιιιι!; ω!!! Πει @και ειιιι!;

εε!! Με !επιιιιοπο δ; εε! Ρ. - Η πωπω σε! πιιοπ!ιιιιε Β!ει:|ἱο !”ι·ει!οι·» πι. ο. πι. Γοπἱοπι!ε 8. Ρ; ιδΙ:ιι!ιο

οοοιι!ιιιι! ο!ἰιιππι Γπ·ιι!ει· πιιι!ιι δ. - Η Με ι;!ιιοπιιππι» ειιι:ι!ιποι· δ. - Η ροε!π πιοε!ειι δ. - “δ φωτι

πιιι:ιπι!ο δ. - Γ! πιιιοι·ιιππι Ιου!ο . . . ΟΠΙΠ!διι ειιιιι! ο! Ιου!ι.ιε οἱιπε ἰΠοπιιππι !εο!ιι!ο νἱειιε σε! ιε!εἔ:ιπι!ἱοπ

πιοπιιο πιοπι δ.-2! ε!» πίσω: δ.- Ρπ·εει!ι. Π, ιιιίεπ.πε 2 οκροειι!!» ἱ!:ι ο. δ. ι ΙΙ.-- 5 ρπεοιπιοπιε!ι·ει

νι!» ᾶεπιιοπιε!ππινἱ! δ; ρπιεππιοπιε!ι·ει! Ρ. ι Π. - Η) 1Ι1!58Η!!σ πιιἱεἱ! δ. - ροριι!ιιιπι . .. νε!!υπι!ι ππιεοΙοπι

!εππι ιικοτοπιι εἰ να!! ε!ιπρπ·ει!ει :ιιιιιι!οι·ι!ιιιε ιπιιι!!ἰε ρπ·ιοι·οιιι ππιτιπἱ!ιπππι εοοἱπιοπο νο!!ε! Ρ. ι Π.-- !! ειιιπιπ

ω”. δ. - !2 οιιππι Βο!Ε:Ι!ινοπ ἱπι Με ποΒἰοπιε οιιιπι ι!ιιω Ρ ι Η. - !δ εὸνοπι!ιπιπιι ι·οε!ι!ιπιπι δ. -

ι·ει!ιπειι!- :ιπὶνεπιἰεεεπ! δ; π·ειΙειππι!. Η; ποι!ἰπ·οπι!, ππιι:ι!επιι οριεοοριπε ιιιπιπιιπἰ! Ρ. ἱ Η. - Μ πο!”επιιπι!ο πο

ροπ!πιι·ιιπι! δ. - Η οριεοοριιεπ Βοοπιι! δ; !πιά!επι:ιπι!εε ορἱεοοριιε Ρ. - !θ ρ!ε!›εππιν ιπιιπΙιοι·οπιι Ρ. -

ροριιΙιιππιπ ιικοπεπιι Ρ - νοπιἰε» νοπιι! Ρ.-- Η πιεοεεεε οπο! !επιει·ευ πε!ἱπιοι·ε ι·ιεεεεεε Μ!. δ. -- Η

«πως οοει!!ιει πιιιιι! οοει!σε δ. - 20 Ϊι°8!ι°€8υ ί. !ιιοε δ. - 2! οοπι!ιππιιο!ἰεεο οοπι!ιιπιιοΙὶἱε π>_ ι Π.

1) ΒοΒιεε!ωινε; ο!» ΤΙΜΜ. ΥΕ θ. 9) 1)ο οποο!πόιν.



2ντινοτ έ. Ή!Ψθ!ΒΙΕΠΠΑ.

ιπππε!ἱαε, ποπ ιπίππε Μπα οΠὶοἰΕιιι·, ηπαπι πο

ππποε, οπτπ πω.. ποπ ερει·ππτ, !ς1π νοτΙ›π

ο! πωπω οϋΙπποποε ποοἰρἰιιιπ. ΒἐαττιρἰΜ ἰπ

αππ Με [Μα υίποιι!σι πιω! Επι: απ! παπά 818216

5 @Με εα·.ερεο!αι·έ, αοπίααο·ίο αε.παα·αυί. .πωπω σε!

ρω·έσα!ιαπ πωπω. @αἱ τωρυσιάε2 ίπ /ασίεπι παπι

πιο ποπ υα!!, αιιοπιοιἰο ροεεαπι Μπεστ αφησω?

1* Μποτιπ Με άἰπΒιιπ απ Ππ8·ι·οι·πιπ εαπἱο

:επι ιππαπππ1, ') @πιο πό πωπω εἱπε!ι) παω αοϋπιπ

!0πεζακιπιπ πωπω Βεππίτ, νπ·ιππ εΙ:απαε ετπ.π© νἱτἰ

ἰΡεα. α·εεεΒα$, ειπα @σε στα: οπτἰετἰαπὶτπα πωπω,

από ἱπιπἱεοοϋπ$ιιι· σπιτι ΡπΒαπἱεπιο ροΠιιϋπ τεΙἰεἰο,

ετ οωπἱΙ: παω.» απο Βαι·Βαι·πιπιο ΙππΒαἰἀπα α:

ττορἱἀιπι οπτἱετἱαπἰειπιια. Απ απαιπ Μπα πω· νε

Η5 πἱοπτοε ἰΠιιο ππποἰοε ἰπ π” νοι·πα. σΡΜοΙα.πι

ιπἰεἱἰ:: Ραπα!εσπ αιεαπτ, αἱ πεοεαΜασ ροε·Βα!α8 ε!

Μ, πω; Η πω, ακομα Ζ)ειιπι ω! πιο αιἰ££α

παπι. ΙΡεἰ πιο «:Ια.κπ παππιπ α.Ιϊα πωπω, π1ἰπ ισοπ

τεπτἰπ πιἱεὶτ: δ? @Με ἱπαπἰτ, παπι ω... Ζίαεπ2ία,

20 Μπα; οί και, ω: [ααα /απίεσιο, £οαιρ2α ποτών από

παπι , από α. έωίάετία ουποαρἰεσἰ£, Δάα!πα·2απι

πιατα. ΙΡαο πωπω νεπἰι·α ποπ ροτιιἰτ, ετ πτ πωπω

Επσμ! ποπ Μαιου πυοοα›πεπι απιρΙίασ ραραπι, πα:

“Μία /ετεπ£επι πιατορυΖί2απέ ΜΜΜ ορίαΕοΙατα.

ρω α›πε|ιαο ραπααἱοἱε Ωραία” ίπ /α_ααπι υστ£απΕ,

απο ρα!απι υετὸἱε: »ΝοΙαπια8 Μ» “πω”. !'

πι. @τπτ εοΙιπο ΐππο Μαι· ορἰεοορπε, πρ

ρτο¦ιει1ιΜ οἰτοππιΠποπΕἱππε πΙπἰε ὸε5ἱὸοτὶππ1

ηπα! ἰπ οοτόε επόσπαΕ, τππτ$γτἰπτπ ρπ!οπι·πτπ,

ποΙπἱη πτ οπἰπι πω... πιιἀἱε επιπ άπ:οπτειπ, πικαπ

παπα, εἱοπΙ: εἱτἰεπε παιιαιπ Έι·π.πάαπι, Μπα νἰαπα

τἰΒπε θπματ ετ Μπιτ, πττΙππ. επαπποπτεπι πωσ

αεπιροι· ωποι.π.. ΙΡεο απανω ἱαιπ ετα.8: πιοπα

οΙιιια, οτ πτ ‹ΙἰπππΙΕ, πώ τυπο τοιπροτἰε ποτιιπτ,

Ραπ." οτ Βοππε. Ε:: πω... στο ππἀἱαεα πιο ία

τεοι· ππαππ ι·οιπ, (μπω παύει πωσ. Ιραππι παποτππι

αεαοι·ἱτ Ιοαπαιπ:εππ: Νπιπιαααπι α!ίααία [σοὶ απο

μετ ::απαπι αίοο·ίαπι. δαπι Μ ποπ μάπα, απο ω:

πατα ?ιωπίποπι. Π8τωσητια !απωπ τι πια απόσοο··ι·ίαιο

οπιπἰιαπ παπα ροαιιἰ2 ρεάεπι, α απο πιέπίπια παπά

ππι Μπα _/ααί8 ίπ εα:ί!ίαπι. Μαιποι·ίαπι παο νἱτἱ

αωπο ροπο, οπἰπε τεΙαποπο παπα: κήπο, @παπι

επτνπτπ πιαττχτἱε απποεώ νοΙο. Ρ.

ΡτιαΙι. !, απατα ! @Με εΠὶαἰΙπι·, πικαπ” “πωπω” φαω εο!απτ 6'.-2 σπιτι· Ματια π -- εἰαπΜ

οπΙαΙἰοποει ρι·α:Ιει· εροπι πωπω ιιυπΗπιπ οι Ιιοπσι·οε εἰΜ ιΙοὶα!οε 5'.- δ Βἰετπρἱε0.ἰ .. Μπα» Πτυ

ρἱεἰἱ ίπαππ Βοιπἱπα δ.-θ :πωπω τπαιιπ1. Οπα ποεεππ ΜΜΜ: ἰΠπκπ ραει:οτε ατεΕπιπ δ.- Οπἱι (πω

ρ_ - φπα πιο ετε;;οιπι ποΠα α: τπτ: ππποπο ρπεΕοι·οτπ δ. - Π) το8πιππ ιπαππι τοαπππι νἱι·ἰ τπαππ

ΙΙ.-νἱι·ιππι :Ματια ΙΙ.-°.Π οππυ ιποιππ π_-Ώ2 πιο νε! ΙΙ.-Ρτ:.ειΙα. Π, Μακ.: ! πωπω σε! πασα

£πποεπι δ'. - 2 ΜιΞἱΓΟΡ0Ιἱἱ8Πἱ0 πιεΙτοροΙἰππ ρ_ - 5 απΙεΙιαι:ο Μπι απΙα δ. - Μ. πἰεπια δ. -- ο

νατπἰα- πίεοπα 5.-6 πΙπἱε= αππἰε Ιί;απἰιπἱε ρτοεοαπἰ δ. Μπλε απ·ιππ ρ_-Τ ἱπ παπι: ...πωπω πωπω·

ί. ο. επο ...π ρ_ ἱ Π. -- ιπατ!)·τἱπππ Ρυ!ο!πι1τπι αρεοἱοεἱ ππατΕχτἰἰ δ.

') 1)ο θ‹·_|αμ Ι, πα·απαρο £αΪα8ε άσσο. Ραπ. Πα:·2ιυίΙσα Ζωα. έ. .Θα-χ παπα. θ.

Ιαδάγ, αίοα!η| ααπασπα 3!ίυσηχα!αιυα Ι, ο Μάο] στι-Με: ιο;αία›·.εαί ΜοπίΙσατ·α πι· σ·αασἰα. ὅ:

") Δάε

δικα::

ιιοαοΡΗ πποτοπι α. τοΗἰοππ ΡοΙοπἰα, α. οἰνἰωτε Οταπονἱα., ι-ιοτοι·οπι Μααοποπἰε ἀποἰα, ποιπἰπο

ΒΒΒοΙΒἱὰππι. Πωσ πικαπ οπΗετἰαππ. ετατ, ω. Ιἰτετἰε ἰιπΒιπα, ιΙοοιιπιεπτπηπο πα.ποπε πω· ΒΙΠ

τἱτιιιπ ια.ποΦπιπ τεΡΙεπι. Παπ: απτωπ ι:οπΡΗ: νπ·πιπ επαπι ω! ΟΙιτἱετπππ οοπνοττοτε, θα πω.

οαπποὶἰοαπι Μπακ, επ α. απΜπι·π ἰἀοΙοτπιπ τεοαάει·ο, απεκπ εωρἱαπἱπ1ε ΒΙππἀἱα ετ ππαΙἱοἰα αΠο

πι1επα εοπποπἱππα ΟΙιτἱετιππ Γοοἱτ αοαποκει·ο ετ ὶρεπππ ππιιπι Ποιπἱπιππ οτετΙοτε, φαω απή

ρτππι απ: παπι εαποτἰΙὶοαΒἰτπι· να πει· πιπΙἱοτεπι πάεΙοιπ Μ!. Ρο:: πωπω. ν111. Θ. έ Βι·ονο

(πικαπ. 8ἰΙαεὶω τι δ'ίασια!α 88. Ι. απ. 34.



2!2 ΠΝΑΒΗΠΝ

ει” ειιοειο!!ειι ει! !ιοε πεπε !!εειιι!ει. Πποε εοο!οε,

εποε εοε!ιει ι”οι·ι!οι·εε ειιι:ι·ο !ιο!!ο, ει ερι!οτεε

ροι·ιιιππο ενεπεε!!ο, !ι!πει·!ε εοπι!ιεε εππιρε!ι.

Ριπιιε ιιιπιεπ, πι ιππιει· ιε8π!ε ποεει ει ν!ι·ιι

νει!ιιι Ρειτππι !!πεπιι πιοπεπι, επιι!οπε !!·ιιιι·ιιπι

ι·ο!ππιειιειπ Πε! ειιιιπ!ε!ν!ι, ει εοπε!!!ο Γι·ειι·πιπ

ιιπιιε! ΐει·ι·ειι ε!ιιπι!πε πιππ!ιπε, ιι€οπεπι ειιι·ιει·ε

εειι!ι. Ππιι !ιιιιιπε Βο!!ι!εινπε π!!!Βε!ιιιι ειπε.

()πεπι πιοπει πι εε ει!!ιινει; ν!πεπε ι·!πειιι οπο

πιοπο !π ιει·ι·ειιι Ρι·πιοι·ππι πιιν!ε!ο ιιιιιι!ε !ιει·

ειιροπιιι, ριοριει· ππιει·εππιιε :.ιπ!ιπεε ει εο!π

πει·ε νοπιει·ε Πε! !πεπ!ιιιε πεπιεε. Ποπιιι!ει ι!πε

!πεειι ειι!ι·!ιπιι!!ε ριιιι!ε; ι!πειπν!ε πι εεεπιπ ειπ

ι·ει ι!!ν!ιεπι νο!ππιιιιεπι !ιιι!ιει·ει, ι·ει·πιπ οεεπι·

ι·ει·ε ειιπειο ρι·οιιοε!ιο ποπ επεπε ει·ιιι. Εει !π

ρει·ιε τεμ! ε!ν!ι:ιε ιιιιιι;πε θπε:πε, πε! ειιει·ο

εοιροι·! Ρ!ιιεπ!ι, πο! πι!!!ε ιπ!ι·ιιοο!!ε ι”π!δει, οι

ε! εοιπε νεπ!ππι, ι·εειιι Ρειεπι!!ιπε εε!πιεε επι·

ι·ππι. πι απο, ιιπ!ιι !π ν!ιι επιι εκει, επ!πε !οπ

πο ιειπροι·ε ε!!επι!πιπ ειιει·ειι!ι πι!εε:ιπι εε!ε

πιει, επεπιε !ιοει!ιιε ο!ι!:.ιιπι·πε ; ν!νιι πιω !ιοει!ε

ει !ρεε Ο!ιι·!ειο !”πιπι·πε. Βιιρι!πιι ρορπ!πιιι επιπ

πεπι π!πι!ε, !πι!ε ππ!!ιιε πιοι·ειε πεει!ι, πεινετπ

Ρι·:.ε‹Ιε. Ι; Μετα ι εοε!οει ι”ι·ειιι·εε τη ! Π. - 2 εοι;!ιει..

:ιεεεπι!!ι, ιιπιιπι πε ρι·ορ!ιιιππε!ιιπ!ε ιιιιι€ει·ε

ρι·εεεπιιιιιι, πιει εο!!!ε!ιπε πιπ!ιο πι!!!ιε πεπιενε

τει. Ροει ποπ πιπ!ιοε ι!!εε ειπ!πε εεειπιιε ιει·Βιι

ιιιιιτ!ε, Πεππι πεεε!επι!!ιπε !!!ιι!ιππιπι· Ρι·πιοι·ιιιιι

ιει·ι·!ε. δεει!πεπιεε ι·ει·ο πιιπιε ειιπειιιπι οππε

περοιιππι, ει. ποειπι·πο ειππ!!!ο ι·ειπει.ιπιεε, εε

επτειπ ιπΒιιπι ειιΡ!ππι. Πειρ!ι πει· !ιοπιο Πε!

ρ!εππε, !:ιειπι·πε ι·ει!ιι επι! ευρω· !ιοι·τ!εοππιπ

πειτε, ε! ΐοι·ιε ι·επ!ει, ιιποπ !π πιεπεε Πε! εο

πιει!ειε ροπιιι, επι ε! ππ!!ππι Ρ!εεεπι οιιιι!ιιι ει!!

ι!πι !π ποπι!πε Η!!! Πε! ο!ι!ιιιππι ειι!!οεπι !ι!!ιει.

!ι`ει·ι·οι !π εε ερεε ιιι·ι!πιι πιο ()!ιι!ειο πιει!

επι!!, ει !π Με! εοι·πε ν!νπε !Β·π!ε ν!πι !ιιι!ιει

ει·πεππ!; ιιιπιιιιιειιτι !π ιιπτεο ε!ιει·! :ιεεειιεπ επο

πιιιιε Πειει·ιιπι ει ΐπιιιιιπι!ιι εειιπι!ππι. Εεεε πι!

!εε Πε! εππι ππο!ιπε εοε!!ε !πιι·εινει·ει ριιιινπιπ

!οεππι, επ! ε!ι·επιιι!ιι!ιεπιε πιιπιι ι!ππι!ιι!ε !πι!

πιω !πεπ!ε νπ!ιππι. πι ιι!!ιιποε ι!!εε ειειεπιπι;

ει ιιιιιιιι νε!ειπε ριιΒιιποι·ιιιιι επτ!!ιιιε ιιι!ι!ιιιι!ι,

!ιιι!ιει·ε εε !ιοερ!ιεε !εποιο !ιπ!ι!ιπ ει !π:ιππ!ιο

επ!ιπ.

Ή!. Ρι!!ιιιππι ει: !πιΡι·ον!εο !ιοπι!πεε πππιει·ο

ποπ ρ!πι·εε μενει πενε νεπ!ππι; ι!ιιπι εει!ιππι πι!

. ει :ιρι!οι·εει ιιπιιι!ιιιι ειιει·ο !ιε!!ο !”πιπι·οε

Π)

εμι!οι·εε ιιιιιι;!ειιπε !ποιιεοε δ.-δ ροι·πιππο ει·ιιιιι;ε!!ου Ιιοι·ιιιι·ε ει·ιιιιΒι·!!ιιιπ η --εππιρε!ιι πε!ειι!ι δ;

εεεπιπρε!ι Η. - θ ι·ο!πιιιειειιι Πε! εκιιπ!εἰν!ι, ει εοπε!!!ο ι“πιιι·ιιιπι πἰεπιιι Κ. ! δ. - Τ εποπεπιι ει!

ειιοπειπ δ.-θ πιοιιειι ι·οειιι. δ.- Η! πιιπ!ε που εε δ. -ιι μερια· σε δ.- ιιπιει·εππιιε» πιω:

ι·ει·ε μι. - εο!πε!ει·ε νοιιιει·ε Πε!. ιιοπιει·ε Πε! ρτοεο!ιιπειιι!ιιε δ. - Η εεεππι ειιιι·ει. .. ιιι·οιιοε!ιο»

εμπι! !ρεππι ρει·ιτιιιπει·ει επιπιπορει·ε οριει·ει; εει! ..Μι-πω εεπει.ιιιπ ρι·οιιοε!ιππι δ. - Η νει·ιιιπι

Ματια Η. - Π! (!πειπει Πιιεεπε δ; Ππειειπ η (!πειι!ειιιι Η. - πε!! π. ιιιπιε ρ_ - Η ε!ιιεπ!ιι ε.

ιιπιεεεει·ε δ; ρ. τειιπἰεεεει·ε π - Ν! οοι·ι!ει εκ εοι·πε δ. - 'Η !ιοει.!ιιι "ω... δ. -- 22 οικω.

ΜΜΜ Ρ. - ΡτιειΙε. Π, Μπα 2 ρι·ιεεπιπιιιι ιιππο.ιι η - Τ εεριππι» εερεεεππι δ. - πω. ειπε

δ.-- 8 !πει.πι·πει πι!εειιι·πε δ.- Π νειι!ιιιι !ιιι·ειι!ιιι Ρ_ ! Π.-- Πε!ι Πεο δ.- εοπιεπει·ε μπει. εο

πιεπεπππιπ ι·εροπιιι ρ_ ἱ Η; επεππιιιιι ειρροπιιι δ. -ιι !π ποιπ!πει !π ποειε Η.-Πε!ι ΜΜΜ Ιι”.

Η !ιιι!ιειι ιι·ιι!ι!ι. Π. -- Η! !πιι·ιιι·ει·ιιιι !πιι·ιιν!ι δ. - ρει·ι·πιπο !π ιι. ιιιιειιπειπ δ. - Η ο!ι·εππι!ε!ιεπιει

ε!ι·ειιιπ!ι!!›επιε δ. - Η ει!!ιιποε ι!!εε ειειει·ιιπιι ιι!!ιιποι !ιιεεει·ε ι!!εε δ. - Η! ιιι!ι!πι:!ιο !πνειι!ι δ. -

Π!! !ιοερ!ιεει !ι. εκ ιι!!ο οι·!ιε ρ_ ι Η.-22 !ιοπι!πεει Ματια Η.- πιιιτιει·οι Ματια δ.-ΐ.δ ει. !π δ.



έγκνοτ 2!?›Ά'Οδί)ϊΠΟΠΑ.

£επειε, Ιπιτροτιιππ πεεοἱο πω! Γτεπόππτ; :ΜΒΜ

πει ίιιππειπ6, επ ποερποε πιπιετππτ. Πω τε8ἰε,') ω

πα ρεπΙππἱ, Με τπο!Πε €ιππ ορἰεοορο ἰπ στο Πι

ετεπ: σώου; ρεπΠποτιππ :πιω επ ἰπ ετειπἱο πι

5 ΜΗ, ίπ πιω οπππἱπ νει·ρπ οτἰε ΕΜ, ἱπ πιω

ειπππιπ επΙιπἰε 08 Με ποτπἰπἰε αρκει :πωπω οι

ο!πιιεει εωΙοπτ. Αι! ςυοππ υπιιε οκ ἰρεἱε ροἰοτυπι

ροεεἱπιπε ρτορἱιιε ποοεεεΝ Μ! ποπἱ Ιοεριεπε πο

άοεει Βτποπἱπ :Με ωπο!ΗΕ, ω οιιπ1 κ:οπ0.ο (πιο τπἰ

Λο πεινἰΙ. πεινεππ οςΙοεΙἱπ τππτἰπππἰοπι ορἰεοοριιιπ

Μπι· εοπριιΙπε ἴοτιἱεεἱπιε ροι·οπεεπ: δέ πο» ιώ

ΞΙἱ.<: ἰπςυΠ, οίΙίαε αιρί!ε ρΙα·Μπίπέ, υω:‹ι£ὶ σ!ιιτέ.9

"Με ω πιο›·£ἱὐτι8 ΜΜΜ. ΕνοΜ ο πιππΠσιιε νο

Ιιιπιοπ εκουεειιτπ; .πω οκ μπε ἱρεο πιιππ επει

ω πω (Μ οεοπΙπ νΜεΙΞ Μη, πωπω οΜοπ&πε απ

οοι·ροτε ωω. εχω... οοττιππρἰωτ πωπω, ἱπ

Εετἰοι· πό νἰΕπιπ πονεπιπ·; ρω· ροποί.τε! οοι·άίε

οτυρἰι νοκ Ιρτἱτἰρ επ επἰιπἰε. Βεπαἰἱαιιε, ἰπηπἱμ

Βειιε, ὸεπειἰἰαα οπί.<εεΝεοΜία ΙΜ! δέ ρΙιω ποπ

ευρω· ιοττπτπ, πι... ΙὶΒοπ!ετ ραπ ἰπ ωοπιοτἱπτπ πο:

ΗΜ ΙΜ πω. Πιἰςπο ποπ εἱο ιππτ8πτΜ ερΙοπ

.ια ἰπ εἰοτςιιἰΙἰπἱο, ποπ ριπριππ τσ:Βίε ἰπ ρο

ρυΙο πω: ΐποἰοε Μες ἰπ Μη €τεππο, πρ...: που:

επτειιε πο! ἰπ ορΙο, πι πει ἰπ οοι·ιΙε ρπΜπο ππει

ρετοιιεεἱο, πρωτα Ιππροε Ιρακ εΙοτἱρ ρτο πωπω.

ωω Ωπἰ‹Ι τυπο? Γοι·πε ρτοἰεοπ νππἰππτ ἱπ :πεταει

Ιιιππ, υΙ›ἰ οοπΠυκοαπ υπόπ ρορυΙοτιππ. (Μαρω

πω ειιΜτο οςΙἰοοΙειιπνἰτυπι Ιοπεο π8ππἰπε οπ

ρἱΙ.:ι οππυπη ρειπάππωτυοπτοε πω, ἰπωττο

παπι ιιπ‹ὶε οεεω? πιπό πιιεπτετετ? φωτ νεπἱεεε£

πιιοιπ ποτπο νοοπνἰΙ? Βιιρἰ εππΒιιἱποππ ΜΜΜ,

πππππωτ ιποτ£εκπ φα! ω! οοε μποτ νἱωτπ!

Βοποο Ιοςυπ1ιπ· ω. εκερποΙππ!; ποττεπί. Μ

όπιωεπΕ; ιποΙἰπε επἰτπ ποπ ΜΜΜ; Ιοτρπ ω

ω... ο!. οπρἰω κπονοπτ. Αοοἱπκπ πι· Ιππιποε,

σε προτυἰΙ, ω πιπει τπιιΠει Με". παιι1οιιπ8, Ιππ

νἱΕοτ π!!οφΜυτ: Πε: Ζω·πι Ρο!αποτιωπ, πωπω Βο

Ιά:.Ζαυιιε ρτοωἱπιιιε εΙιτίε2ία:ιο ιἰοπιἱπἰο ρτοοππι£,

2ο αι:οίρίαπι ρω δτ·ιιεἱ|ι”.το πιω, “παπι ρτε£ἱοειιτπ πιά σο:: ρω ι·ε.επει εα!αΙε υωιὶο; πετνα.9 ίΠίπε πιά

Μπακ ΜΜΜ! Ηοτπο, ριππεπο εἱιπρΙοκ ρ!πειι [εσἰ£ ορΙππι ε! £ε"·ατ2ι, ,πατε ε! πωπω απέπιαπ2ία.

ερΙεπἀεπι ἱπ τΙοι·εο πιο? Δω ρτο1ἰιιπι ΜΜΜ νεπάο Με :Μοτο α πιιιππ ΜΜΜ ε! /τιαοἱὐιω ἐπι

Ρ:·πάι. !, Μετα θ Με. Με δ.- τρωει ΜΒΜ Π. - Η! ω ρεεΙππἱι "Μπα δ. ἰ ρ__δ ορἱεεορου

ορἱεοορἱ δ. - & ι:οπεκυ ΜΜΜ η ἰ Η. - επι ἰΠιππ δ. -- ἰπ Βτοπιἱο ἰποιιἰΜ ἰ. ε. ἰποεΒΜ δ; εοποπε

ΜΜΜ μ ἰ Π. -- Β ειππιππ επΙιπἱε . . . εοε!επΕι νἰ1π ποτπἱπἱε οι ε;ιιππτω επ!πΕἰε ο!πυεπ οοπεἱεπυπΕ ρ_ ἰ

Η.- πιπποΜυ Μπα! δ.- Τ εει!οιιΕυ Μάσι δ.- ἱρεἱε· εἰε δ; ἱε!ἱε ρ_ - Β ρι·ορίυει ΜΜΜ Ρ_ - Μ!

Βοπί Ιοςποπεν όΠ·πιπ ἱπΪτοτπυἱΕ π ἰ Π.-θ πιἰππνἰΕ» ἱπ1ρυΙστπ© δ.-ἰθ τυππἰπππΙειπυ πιοόΜπ1οπτ δ.

Η πω.. πω. ρ_ ἰ Π. - Η ΜΜΜ. ἰπετειΙἱε δ. - Η ΥΜΕ". νἱτειιΐ.ἰ δ; ΙυιΜε: ρ_ - οκ2επΩπει

εκ1οπΕπ κ. -- Η ροπιπι·πΙι ρεπο$τπΙἱπ δ. ἱ Π. - ΝΒ οι·υρΠο ρι·οτυρΗ ρ_ - 20 υπιππυ ΜΜΜ

υπιππ ρ. - θ! Ηοιπου Ι·Ιοιπο Βεἰ δ. Π. ἱ ρ_ - πω.. Π, «πίστα 2 νἱνΞι Ματια δ. - ιπεπρι·ίωι

πππτρπτἰΕυτπ ρ_ ί Π. - ερΙοιιιΙεΕ- Ματια δ. Ρ. ἱ Π. - έ. ΜΜΜ· :Δώρο νοτο δ. - ὅ απ' ε. το!υοο8

δ. -εεΕυ ΜΜΜ δ. - ριιΙππτο απο ρετοιιεεἰοο ρἰο Μα. υπιιε δ.- Β πωπω Ιιπρεε...€που ρω πωπ

είο πωπω.- οκοερωε δ- Ί (πω Ιυπο?ι @ΜτΙ τσιπ Μάρ εοοιιΙπππ ω? δ.-ρι·οἱοοΕἱυ εἰοοΚἱ δ. -

Η υπάει υπιὶε? (Με ρ_ ἱ "_-ΉΣ νοοπνἱιι νοοπτΠ δ.- Π» τπἰιιππΕπι· πποτΙοπιο πίεππι Κ.-- ροτίο!»

ροτΕπτοΕ δ.- Ν! οι» :παπα ρ_- π.. Με πΕ νἰι· δ.- Ιυτπροευ Ι εποε δ. -- Η Βι·ενἰΙ.οτ- π. «Με δ.

- Η ρτοΧἱπ1πε οπτἰειἰππο ποππἰπἰοι ρ. ()πι·Μο Ποιπἱπο δ; ρπποερε ο!ιι·ἰ8Εἱππὶεεἰτπυε Βοτπἱπο ρ;

ρτἰποερε Ππτἱε£ἰπποτιιτπ ὐοτπἱπιιε Π. - 92 :ιι ο δ. - ἰπππεπἰευ ιὶποπιοπἰε Κ.

') Όπ.Μόο..



Ή4 ΒΚΠΝΟΝΑ

ω? πιαπἱσ συστ·πί, επ οοσπσεοα2ίε οποαΙσ,·σπι ι·σσ£ι·ιππ

ε£ περσπσ1ίε οσοτέ!οσοσ Μιι.ε, α!ποπιιπΕέσπΙσσ πιστ

ΙΞ/στασ πω: εαπ» ἰππιππιἰἱΙἱἱε οπιπο£ἱο, ο ω Μέ

σα!ποσ σα!αΠε, ε/ῇσἱατπἰπὶ δπτἱεΙἱσ»ιὶ ίπ ί)ΜίοΙο,

παοσπ!οσ ίπ ἰροσ τσπιἱεοἱσπσπι ροσοαΙστιππ σ: πο

σπιππ ἰ»ππισ»ΐοΙἱα»π οςΙσππιτπ. Ποπ εοποΒιιο; ΠΠ

»απο οοππ·π πιω οπο... ὸοεὶἱεπππτοε, οοΙοοπο

"π... ἰττἰὸοπτ, ποουΙἱε Εοττοιπ ροι·οπποπτ, πο

ι·οτπ ιππ8Μπιιε ἰιπρ!οπ€, πποποε $οπποπ ποπ ἰπἱ

οἰππ€, πω! Γοι·οτοτπ τποπιπ8, οτ νοι·πο πωσ-ω

εονοτἰωτἱε οι! οικω ποερἱτιιτπ π»Μππτ. Ρπσρ!α·

Μα, ὶπηπἰππτ, Ιισπιίπσε ποσα ποπ παποτιπ1αι·

απϋπα!ίπ, υο£στα πισπέιιπΙτι»·. Επσιιπ£σε σ.πί2σ ασ

|ίπά!πω πσε£ι·ὶε; εἰ πο” ποπ πωσ σκάσω ρσππίο,

στπιπ'οΖέσπο ροπίσ α/βἱο£ἱ, πισω πιστ2ε ροπὶσἰ£ὶ.ε·. Με

πω, πιο πι ἰπἔτοεευ τοππἱ ροεἰπ οοποπ πο

εΡἰ£οε εο Ιοοἰ ἀἰππἰοοτππτ τποποτπ ππἱπ:ιπ$πι·; πο

τπιππ ἱποοπὰετο, ιΠνΜε τοοπε ιικοτοε οτ ΠΠοε

νοποοι·ο, επιπποπΕο Μ» ΡοΙ!ἱοοπΕπι·.

Ώθ. νἱόοπε π$πΙοΙα οποσ πυΠιππ ΐουοτοιπ

οπἰπ1πι·υπι εοοιιἱ, ο£ άοεἰιΙοτπΙο πιοι·πε πρωι

οπΓοττἰ, ιΜοοπ οπππππο, οι ΜΜΜ» πποἔπο οί

ί'εσπιε, νπτἰοε οπττοτιππ οετοε ὶπ οπε€ο ροοΙοτο

νοτε:ιΕ; ιὶἱπἱΙοιιο ΐι·οτπ·ἰοπε: Ρπεσεί σπασπίε Μυστ

σΞο, ποπ! σοπεἱἰὶἱ σττἰρἱτπιι.ε? @ασ ποπ πετΙαπια»·,

παπι». ΠασΠπε σοτροπιι»π ε! πωπω· υοο8έα»π πο

σΕτατιιυπ, πι' πίσω, ρασαπί.ε απΙσπά.ο ποπ ροποπ

πσοσ£,· οποσ, σέ ρἰασεΙ, πσο£ἱ»πσπΙα πιπΙσπιπο, οσ

εεισ·έσσπ, ρσπάσπ2ίσασ αφί!!ίε στσεσσι·ο .ππσ»παο,

:οποσ σα:·σσ σστπα.9 ρπσάίτσ ποπ ρτοπίοσστπιιο; [στ

σππ ποπ ασπέ!έ, σπείέπε παοσπιτιο οαΜο»π σρστστ·έ;

οϋπί!ε:.ο σστιιπι α/|"σοΖέ, [απιίΖέσπίιω οο!ιοΜπσπ»ιε

α!Ισοποπιπ· Η οσπυέσέσπασ; Ζ‹ιὐσσ·σπ£οσ σαοσπο παι

πίσπο ρπορ:·δίο οίσι'πιτ»ι σπιστοπιαε οι! πωσ"- αρσ

σ£σΙσπππι; ασκοπα πωπω π·υσΖι·α»πιιο οσπσιππ

ροα!»πσπα»π.

δπἰσσ£στὶο [Ι πΖἱσιιἱά οαΙα£ὶο Μ ιἰπ»π παο απο ο:

παο [παιιιἰο, οσο ορΕπέσ οΜπάέ2, οι·σιισσΜαπαί σο

σαοίσ «Μπα υσπἰα£ πα π! ίπι·σπΙαπιιπ απέ:παι·ππι

Μοεαππιππ πιασππσπ Ιαοποπιπτ, πω πα!σωπ οπίαπι

σπα άπΙοἱσεππσ @πωσ /ιιιιάσπ£σ.ε, άσ.πάσπσΙσ τπσπ!σ 20

πιο»·ἰο›πιπ·. Ποπ νἰπο οοπεἰΙἰο πιοΙἰοπι προτοιιο,

Ιππ·π·σα ρτσσρσταπ£σ πιίοστέοσπ!ία 45

Ρι·πεαπ. Ι, Μοτο; 2 πωιετωπ κήπο» π»οι·ΙἰΓοι·ἰε Με δ. - ο οπου ο!. δ.-ο!» πἱοπτα δ.--ΙοΙἰ» οπ

ΜΗ δ. - ο ποποπ1οε» υπ Ιιο!›επ1ἱε π - θ οοΙοι·ιιιπ» 500ιΠοτυπ1 π, - '7 πιο» πικαπ ρ_ - οοππ·ο»

,παπα δ. - ὸειΙἱ8ιιοπ!οε» ἱιιιΙἱ8ππτιιοε ρ_ ἱ Ν, - Π) νοι·οο πωπω εει·οι·ΞΙσπο» ὰἰεΛτἰοΕεο εονοι·ποΠε

πππ‹:ἱυτπ ρ_ - Η ποτπἰποε» πίεππα δ; ποππποε Ντιπ» οποία» ποπ ΜΜΕ Γι·ποωπο, "πωσ ποπ ρω·

!ιιτἱοιπ Π; π. Ε.. π. π. α!. ί ο. π. ροτἱιιτἱι1πΕ ρ_-!Τ» απο» ο. ρι·οουΙ ;»_ ἱ π_-Μ κοπο ροοοιπ ρο

πἰΙἰε» ι·ο9.ι·οίοτπε πωπω δ; τοΙτο ροπίπε ροιΙοε ;>_- Η Με» ΠΠ Κ. ἱ δ.- ω ΜΒΜ» :παπα δ. -

ροεἱΠ» ροεἰΙπε Κ. ἰ δ. - Η οο Ιοοἰ ὸἱτπἰεοτιιπ€» ο. Ι. οἰππἱεἰΕ Κ; πο Ιοοἱ αεεο ροτπιἱεπ δ.- Μοσο

1ιπ... ροΙΙἰοοπωτ» πωπω Επποτππποποποπι, ποοοι·ιππ ιΙἰτορτἱοποτπ, οοπἱπ8ἰ8 σο !ἱΒοτοτιιτπ ὸἱεΙτποΕἰο

ποιπ εριπποπτο πι» τπἰιισιιΙπι· δ.- Σ! οοεΕι!οι·οΙο» φωσ: δ.-- Ρι·ιε‹!π. Π, ισίοπ.ε·ε. ! ο!» πἰωπα Ι»,

¦'» πιΙνετεἱε» ὸἱΐίὶοπΗοΙἰουε δ. -4 οττἱι›ἱπτυο» οορἱοιππε δ. ἰ Ρ_ - οπο» Ιἱπιιἰιὶοτπ οπο δ. - πω» Με·

σπα ο - δ ποεοἰο» ποπ νἱὐεο δ. - ποεπστπιπ» ,παπα ;>_ - Ε· νΜεο» εσπΙἱο δ. - Τ ποοοι» οΙΤοπ

εἱοπἱε ..πω δ. - οοεοτἰεππ» οΙοτἱοσιπ :ποιιιιΙοπι δ; οΙοτἱοοΙἰο π, ἰ π_ - Β οι·οεοοι·ο» επη;ο»·ο ρ_ ἰ Η.

-9 οοπποε» Ιπιποπε ο. Ρ_ ἱ μ - ποπ ιποπἱοεειιπιιε» ποτππποπιπε ρ_-$θ Ιιοοεππου ποιοι·ίιππε δ.

Η εΕππΙοε οο»·ιππ» εἰ εἰιπἰΙοε ἰΠοτππι δ.- οοΙιποἰΙοτππε» πο ποϋπαιπιπι Ρ_- Η Ι.ιποι·οπ1υο» Ισποτοποο

- Μ. εσπειππ» οεπειππ ρ_- ΗΣ δπΙι·οΙοι·ἰε» νοιιἰειπἰε δσΙνοωτἱε Π. - Μ» πο. δ. - εοΙππε . .. «πω

Μ» Μο :Με οι: Γι·ποιΙο, π! ορἱπἱο :ο πιω ρ_ - 58 νεπἱοΙ» νοππ η - Μ» πι ἰιινοπΕατπτπ ...π..

πω» (ΜΗΝ φπα ποιο οι οποιο Ποσο ο. ἱ. η - οι» σοι δ. - Η! Ιοοι·οιππω Ιπστοοἰιπιικ· δ. ἰ ρ_ -

Ή πποτἱσπιπτ. οοοιιπιοσπουε δ ; ιποι·ππιπ Ρ,



2ικινο·π έ. Ξ!ΒΨΟ.!(!ΙΒ(ΣΗΑ.

οοποορ!ππι πποποποπι μα!!! ε!ειο!ο οοο!ο!!, ο

εποεεπππο ποΒἰοποππ ππιι!πιππ, πιοοοπο!ε οπ!πι!ο

πιονοπ 8ποεπει. - Λο !”οποο!ππι οπ!οοπι Επι!!

οππι !οο!ει επποπ ρποοἰοπ!!οπἰο οπποε !!οο!οπο

ο Ρ!ποπΕτ, οποπππι !!ποποπι οοεπον!!, οτ πποε ποο

οππι ν!οπε, ππιι!ει!.:ι νοο!ο ο! !ιο!ι!!π !”ει!!οπο ρο

τπ!!. Ηοο τυπο !π8οπιο !ιοο !ιοπο οο!ο οοο!!πι

πο, π! Π!ιπ!ε!ο ποροπ!πο£ πονιιπι Ρορπ!ππι, απ!

!οπ8!ο οοε!οοπ!ἰε ροποπο !!ποπι. δοο ο νοποπο

!0 !ι!!ο οππιπ!, πιο!!! Κο !!π!.!Ηπε !ππο!οκιε οοεπει!.!ο

π!!ιπε? Ρπορο οο!, οπο!! ‹μιοπ!8. Νοπ ποοοοεο

!ιοι!ιοο !πι!!πιπο !οπεπππι ν!ειπι; οπο!! πο! Βπονἱοπ!

ν!π Βοπο, πιποο !πιπ!ο !οππροπο οποοε!ο!!, ποο!ο

οπο, πιπποο οοποο, πιιἱπιο !ο!.ο. Εοοο ἰπιι!.:ι !ο

15 Ρπ!ο!ιπ!!ποο !πιι, οοοο πι Γοπ!!›πο οπἰπο ποοο!!.

!ιοππο ρπο!!ιιπι ίο!!κ, ο! !ποοππροπ:ι!ι!!ο ιππιπ!)·

π!ππι, π! ποε!πο ο!!ειπι εονο ν!π8!π!ε !!!ο !!!!πε,

!περοπο2ο !”:ιο!ο!; ιτιοι·!χποπι οποιο! Ο πιπππι μι!

ο!ν!π:ι ι·ονο!ο!!ο !ιοο ο!ο!ει οοο!!: !π!οπ ρ!πποε 8472

ι·!οἰοιιοο, οποιο ππιπιΕπι πιοπ!ο εορο !ονει!πε πο!!

ο! πει οπιιο!!!Χι18 πιπποο, !οοπποε πιοπ:ιο!ιπο ο!.

οποιο, τοποπππτ :ι οο!ο ποοπο πιο !οι·πιιππ οο

εοοπεπ οο!οο!:ι!ι!!!, 88Ρθ0!!! ρπ!ο!ιπο, οπο !!π

!.οππι!ιι:ι π! π!κ οππο!οει; ει!ιεςπο ππΒιι οΕ πιο

οπ!ο. !!πππι οκ ο!ε ποοορἰ! πποπι οποποι·ο νοπἰ!;

ροοοο!!. οειπππι Ρ!εππε ο! οπ!οο οππο; ΐπποπο

!”ππ!!ιιπ οπο Αοπ!!ιοι·!ο, !π!πο! οο!ππι οπποππι

Ιπππι!!ο ποο!ο. ()ποπι οι!!πο !!π!οππι οπο οπι

ρ!οιππ ποοἰροπο! ο! :ιο Βοπιπ ροι·!ειπο!, ει!) ο!πο

οπο, !.π!οοπ, πππιοπιππ οκοιι!οπο ρο!π!πιπο, ο!

!οοο, οπο πιο οπο ποιοι· επ, οοπΙο πωπω πο

εο!ιππο. Νεο !ιοο πω. !!ι!!8:ι!, απ! ποο!ππιπ !π

ποποοεεοποπι ἰπ πιειπ!!ιπε !ιο!ιοπιπο. Αοο!!ιοπιππι,

Ποπππο, !πιππ εοποτ:ι επιπο!οπππι !ιι!πποεο, οσ

επον!ιππει, ο! ππιππ!.οο νοποι·πιπππ. (]πιπ πωπ

οιι:ππ επιιΒπ!ιιοπι !'πποοπο!, οπο οο! ρι·ππει Βο

ο!ιπο π!οο! οο!ππι, οποιιοο οππι οοποποι !ππ·οιι- π!!!ποο ο£ ρεεε! ()!ιπ!ε!.! πποο:ιππ ε!πι!!!τποο,

20 τοπι ν!οο! δο!ονπιπ! τειπποπ Μαι πιοπππι !ιππι!!!!ει!ο ο! ρππο Πο! :ιππο

2”!. !!οπιο !π!οποπ πιοππο!οι·ἰο, οπο εππο!πε πε !πτπ!!π νοπο οεοο! !!!!πε οο!οπππι, ο! φ!

ἰε!ο ρ!ι!!οεοο!ιπι Βοιιοο!ο!! ρπ!π!ο πιι!π!!πο οπο, πππιπποπι ροοοοινοππιι!, !”πο!οπ ειποο!οπππι.

Ρπποι. Ι, που” ! οοο!ο!!ι οοπΓοο!!. δ. - 2 ποε!οποπι πιο!ειππι ο πο;ποπο ΙΠ8!οπ δ. -- 5 !.π!!!οππιι

Βιι!!ἰ‹:οππππ δ; Ιιππ!ιοππιπ ρ_- .ο οοοποποι οιι!!ο!ι:ι! δ.-ϋ ν!επεπ ν!οοε Κ; πἱοπιο δ.-'! Ηοοι Ποπ:

ρ_ -8 π! ()!ιπ!ε!.ο ποροπἰπο!ι π. Οι. ποηπἱποπο!. δ; πω! !πιιροι·ο!οπ!5 !!!!ο ποροπ!πο Ρ. ! "_ -θ ροποποι

!πιροποι·ο!. δ.- Π. !ιο!ιοεπ ω! ρ_ ἱ ΙΙ.-·ἱιι!!!ππο !οπΒειιπ π...!!! !οπΕπιπι επεο!ροπο ρπο!οο!!οποπι δ. -

!ιπονἰοπ! που !.!8Π8π οποια! !!!ποπο !!!πο οοεοοπ! δ. - Η !.3Π!Οπ Μπι πιπ!!ο δ. - οποιε!ε!!» π. ἰοοοπο

πω!. :ιπιοπο Μπι!!! ρ_ ἱ Π. - Η ΒΙ1!Π10π ο! ει. π. - !'! οπο: πο. σιπεο!!ει !ιο!ιοπ! πωπω... !›οππε

Ρ.- Π! !περοπιι!ο...επππιπ ηπἱπ !. Κο Μάο!. πιππ!.πποππ εππιπ Ρ.·-!!! οοποποι οοποπιπ πιοπ!.χπ!ἱ δ.

ΣΟ πω. »πιο Κ. ! δ.-- Σ! πιοπιιο!οποι ἱπ πι. δ.- Ή ρ!ι!!οεορ!ι!ου πι πο. δ.-Ρποοοι. Π, ιυἰοπσπ

! πονο!ει!!ο !ιοο απο πωει. !ιπἱποπιοο! πονο!π!ἰο !“ποπι ω: δ. - 2 πορ!.ο πιοπ!ο εορο !οι·ει!.πε ν!ο!! ο!

που πω. Μοτο πιοπ!.ο εποε :ιο επροπππι !ονο!.πε, πο!! ο! !ε!ειιπ δ. - Δ. οι ο δ. - δ ππ!ο!ιι·οι ο!ο

$ωπ 5__. 6 Μ; Π!... ¦η8|,;η· η!ν!5 6'.- ππΒιιι π!!π νο! ππεει, πο! δ.-8 ο!» ο! ποοορἰ! !!π!.οππι ρ_ ! Η.

- Μ! Οποιοι Ωπἰο δ.- !! :ιοοἱροπο!› ιιοοοροπἱ!. δ. -- ροπ!ππο£ι ροπιιιπ!! δ. - Η !οοοπ !οοο !ροππι

οπο “οποιο ππιοπο οοο!οο!ιο ρο!π!πο ει!!οπιιππ ροποπο οοεο οο8ἱπιο!οπο οο8ἰ!.οπιπο ρ_- οπο! πω. ε. οπ

£οπι πρ. -- Μ!. !!ι!.!Βιι!.π !”πο!Βοτ π, ! Η_ - !'! ο!. ιιπποπ1οο νοποπεπιππι ν. ο. πι. Ρ_ - Οπου Ε!. Με! δ.

-- !8 ρπίπιπι νοπιι δ. - Σ!! που Ματια δ. - ρπποι ρππο πιο !ιππιιο δ.-- οπιοπἰο !ιππππι ιιπιοπο δ.



ΜΒ ιιιιιι ΟΝΑ

δ8. Ηιιο Ποτε μια· Νιιιιε :κι ιιιοιιτιειοι·ιιιιιι Μ" ττιεα, φαι ΜΜΜ ττιει1ιτι έτιβτ·τιιίΙαιεττι, ω

ειιιε μοι· εριι·ιιιιιιιεε Τι·ιιιι·εε Με "Μπι ιιιιεει·:ιι,

άιεοιιε: Νοτιτττι ει! ιτεεΙτα: ιἰιΙεε!ιεεἱττιιε [τιιτει·τιέ

τοϋ, μια αιτιίειτε τιοε!ετ· υιιιττι !τιιτιιιττι |ιαΙιετ; πιτ

Μαιου τε ττιειιττι υιτ·τιιΙεττι.

(Η). νιιιιι οι ιόειιιθειιιόετιιιιιε εειιιιειιιι ιιοι:ιε

εοιιιιιιιιιιι, ιιιιοιΙ ΙιιιΙειιιιιιιιε νει·Ιιιε ιι·ι·ιείι μι

Αάα!!τεττιι.ε εμέ ιιετε σπιτι δρἱτ·ἱτιι εατιστο ιιττιΒιι!α- νοεοοιιιοιιι εριεοοριιιιι. Ιιι€ι·εεειιε ιιειοοϋιιιι!ει ὅ

Μ. ιιιιει·ε:ι ιρεε Αόιιιβει·ιιιε ιιι 1οι·ι·ιι ριιΒειιιε οι·ιιιοι·ιιιιιι, εοΒιιονιι ριιι·:.ιιιιιιι ροιιιιίιοοιιιΑιιιι!

ειιιιι εοοιιε ειιἱε οιιι·ριι Πει· εεειιε ιιιωιι ιιιιιι·ιε, Ιιει·ιιιιιι σεΙειιι·ιιεεε ιιιιεειιιιι. ()οιιιιιιεειο ειιιιειιι

οι ιιι ι·ερειιιε οοΠἱεἱο ιιιιι!ειιιιιιι, φαει ει: ιιιο- ειιοι·ιίιειο, οιιιιι νεειιιιιειιιει ρΙιο:ιι·οιιι, ριοριιιε

νεοι ιιιιιιιιιι ιιιΒειιε Βεειιιι ιιιιιι·ιε, οι θα ιιιιι·εε ει·:ι- ιιοοεεειι ω οοι·ιιιι ιι!ιειι·ιε, οιιιιιε ιιι ιιιαΙιο εαπ

όιειιιιιιιιι ίι·ειΕοι· ιΠε νει!ιιιιιε νειιιι. ()οιιιιιιιε ευ- ιιιιι·οιιε Μια; :ιοοιιιιιιι οοΠιιιιι, οε Ροιιιι, ιιιιιι- ιο

Με ιιιιιιιιιιιι; ιιιειιιιιε εειιιοι· ιιιιοεἰεεἰιιιε ο!ιειιι

ριιιι, οι νε!ιιι ρ:.ιι·ιάει ιιιιιΙἱει· οοιιειειιιιιιιιε εκ

ιιοι·ι·ιιιι. Ωω διιιιι]οιιιιιιε, σε ΙΜΗΟ ριιιι·ιε απο

ι·ιι·ε ιΙο ειιιι·εο οιιΙιεε ριιι·ιιι. νοιειι οιιι·ειι οιιειοε

ειιοι·ι ιιιιιιι·ιε, οι ιιιιιιε Μια Ρι·ιεειιιιιιιι, ιιιεοιειι

ιοιιι ί]:ιιιάειιιιιιιιι εενοι·ιοι·ιΒιιε ι]ιοΙιε ιιιοι·οριιιιε:

οι ΐιιιιοι· ειιιιε, ειιιιι·ιόειιε Μ: τω: [οττιΙιιιτο Μπι Με!. Μ, /ιιιιεεε £ιαιε ιἰε τιιττ·εο ειι!ίεε σπιτικο:

“τα ιιιιάαείεειιτιε ττιΠεε. δὶ ειι!ιτι:2 ειιρετ· Με αι·- ροειι!α Με. δο!ιτε 2υτιιττι Ιτι!τετ·ε ιίεΙιετ, εμέ ()”τιτί- Η

ττιατα ε! ω! ΜΜΜ ρτοττιρια ·ιτπιτιιιε, φαιά Μπι· α· ετο ιττιτιιο!αΙο ττιιεετιιτι οι·ιιΙΙοτιε Ιεθιιιιιτ; Μέ είσαι

μια, επί τιιιιιιι ίτιατιίτι τἱττιε.ε? Πεεροιιιιιι: Νοε ριι!ατο πα· μπα τ·εττιατιεύιΙ. Μειιιε Εισαι, θιιιιιισιι

ειιττιιτιιτε [ταιτέ!εε, τα ρω; Με ιιτιὺεειἰἰεε, τα ιιιιε ἱιιίὶι: Αιιιἰὶ εετιιοτ· ττιειτε, ΜΜΜ .ποιτιτιιιιιτι

ρο!ετιιι; Με εετ£ε ετ ττιιτιιττιιι Η·ττιε·ττιιιε,· εε‹ἰ ει: ττιε- μετά υιό!. Ει·ρ!ετα τιιόεετι ιμαι·ιτι σε!ε!ιπιετέ ιιι τατι

!ιιιε Πειτε πω” τ·ε|ιι_ςιιιττι ει Ντιπ, @ο εετ ττια- ρΙο Πει, ιιεεεεεέ ροτιιττι ειιιτιετε ιἰι3 αιιτ·εο ι·αΙίεε, 20

ιοτ· ιιιιητέα τέττιετι!έε ε! ι·ίτιιιττι ριιτ·ι·ιι επρρε!!ε.τ. επί ΜΜΕ ότι ιτιειἰἱο αΙτατι; ε! ρτ·οτιἱὐιτἱτ τπε σπιτά

Βο /ε!ίε·ίιιε, ει: 9Ιοτ·τυείιιε άιΙτ9αττι Μ, Ποτιιιτιε ετετ· ιι!ιατί.ε άιι·ετιε.· Λ|ιετιο τιεςιιαετιιαττι Ιίε·ει;ροτι

Ρτ·ιετΙε. Ι, Μετα Ι ιιιοιιιιειει·ιιιπι εἱιιε με: εριι·ιιιιιιΙεει ιιιοιιιιεωτιι ἰΙΙἰιιε εριι·ιωιιΙεε τ;; ιιιοιιιιειει·ιι

Με εριι·ιιιιΙεε ρ_ -- Ξ ίι·:ι!ι·εε. Ματια δ. - Με. τιιεττια Ρ_ ἱ ττ_ - δ ᾶιΙεοιἱεεἱτιι:ιε ωιωιιιιωιι ιιιι!

ι:ιεείτιιιε ι. δ; ιιι!ει:Ποιιι ρ_ ἱ ττ_ - δ ιιιιι νεται ιιιιι δ; τιιειττα Ρ_ ι ττ_ - θ ιιιωι·ειι ιρει: Αιιιιιβει·ιιιευ

ί. Ι.ιεειιιιε Αιι:ι!!ιοι·ιιιε δ; Παει: ιιι οιιι·ιεΜιιιι; ει. ρ_ ι τι-Τ ειιιιι εοοιιε ειιἱε ωφιιι Νοε !ιοιτιἰιιεε σει·

ριιιιι. τι. ι τι. - 8 εε· ςιιιιι ρ_ - θ Ιιεειιιι» !ιοΠιι:ι δ. - ει!. τιιεττια δ. - Π) ι·ειιιιι ρειιειι·ιιι δ.- Η

ιιιι·οι:ιεειιιιει νειιοιιιειιιἱεεἱτιιο δ. - Η ειιΙἰιοι ειιρει·ι ιιιειΙιι·οι ιιι δ. -- Μ Βε!Ιιιιιιι οιικ!ειι·ι δ. - Μπι::

ε8ει·εει. !ιιιιι Γ:ιι:ει·εε δ. - Η ιιιιιιιιιι ιἰιιιοει ἱιιιιιιἱιει· Γοι·τιιιι:Ιειε δ. - Πεεροιιιιιιι Η. Πιο δ. - ΣΟ πιει

ω». τιιεττια Κ. -- Ξ! ιἱιιιειιιἱει ιιιειιιἰε δ. ι Η. -- Ρι·ιειΙτ.. Π, ωΙετ·.ιε Ε., ω. ω εεεε δ. ρ_ ι Π. - 5

οι ιιιεπι θιιιιι1οιιιιιιει τιιεττια ρ_ - .!- ςιιοιιι ειιιο δ. ἱ Η. - Ο οοειιοι·ιιι ιιινωιιι δ. -- Αιι:ιιιιει·ιιιιιιι

τιἰεττια ρ_ ἱ τι, - θ Μαι. ειειιι δ. - Ν) Ρωιιι. ιιρροιιιι δ. - Η μπω οοιιιιιιιι· δ. - ιτ'οΙιιΕ ειπε".

ΑιινοΙιιι ο. ι·ειριιΙο δ. - ί! Μ· ι!ειΙιειιιιιιε πι. ττ_ ι ττ_ - Γειιιοεε ΠΜ!" Γειιιι:ιΒιιε Με δ. - ι5 ροοιιιιιι

ροι.ιιιιτι δ. - (Πιι·ιειοι ρι·ο (Πιτ. δ. - ΗΕ ιιιἰεειιιιιι πιιεεε δ. - Ιοειινιιι Ιενιιι·ιι Η. -- ΗΜ ειι:σου

ιιιιἰ ειιει·ο ρ_ - Π! ΜΗ. ιιιιιιιιι. δ; ΜΗ. ιιιιι·ιιιιιε ρ_ ι ΙΙ. - 20 ροΒιιιιι ειιιιιει·ει ιιι ροιιιιιι ειιιιιει·ειιι

δ.- 2! οι Ριοιιιωιι. Ρι·οιιιιιιιιι ρ_ ι Π.

.___...___ ___δ,___ Νά ά__ ή



! ν ιν ο τ έ. ινο:οιιιοπιι. ΒΙΤ

!ἱ|ε.σ: £ο!ωπ οιιπιεπε άοΙιε!.! Ποεροπι:Π! !ιοει!πε Α

α]:ι!!ιετ!πε ρεεειοπι ρι·οριπηιιιιο: Μέ [πα!επ, ίπ

Ιιειι!ε Πω εοπιπίππι !ιιιιιπ ρι·οορετε υπάο!; ρεε

εαπε απο ρεοοιι!έ άοπωπ Πε! ποπ ίιπροάιο!, σπί

5 εεΝοοπίέο δι·οο!οι·έο Μο!οπίαιπ ΙοΙΙα!.

5θ. πι!... εεκ!π ΐοι·ιει ΟιιιιεΙεπ1ιιιο, εππο!ο

νιι·ο οιιρ!εκ Εεππειπιιε, οιιπι εο:.ιιιοεπε πο! !τεε

Μαιο οοιπρΙεεεε!, επιεεπτυπι εο!Ιειππιο πι Ιε!ο

επ·οιιιιπο εε!ε!ιι·:.ι!. Ροε! ριιι·ιιιπ οπεοπιι ι·εοιππ

ιο πεπ!εε ειοειριιιπ!, π! ἰπ ΐοι·!ἰ!ιιὸἰπε οι!ιι Ροεἱ!ιιιπ

ιπ;οι·επι ίεεεει ιπειπ!ιτε πεειιιιιετεπ!, ε! νιππι

Ιοπσέπιπ ειπε Ιε!ιοι·ε ι·ερει·ε!ἰ ρει!εε ει!ιιιε πιἰπε

τοπ!. ΡυΙεπ πινω ι·εοι·ειι!ι ειιι·Βιιπ! ε! ρει·εετε

ιποιριιιπ!, ε! ποπ Ιοιιιέε ει!» εε Ιοοο, οιΙιιιιιι ιι!ιι

ιο ειιπιιιπ!, ιπν·ειΙεοοεπτε Ιειοει!ποιπε, οιιριι! ρο

πιιπ!, ε! νασαι οοι·ροι·ιι εοπιπο ἱπὸιι!Βεπ!. Ποτ

ιπιπινει·ιιπ! οιππεε ε! ‹Ιοι·ιπἱετιιπ!: εποε! εοπι

Με :ιι·ιποι·πιπ, ΐιι!Βιιι·ειιιε Ιι:ιε!ει, εοπεπε ε!νΡρειιε

ερικινετε ρεπἰ!επ!ἰει Δω, πιιἰε οοε ρι·ίιιε οι

πιιεει·ιιπ!, ιιιιρο!ιι !ιιπο ειρρποριποιιει·ιιπ!. Νεο

πιοι·:ιι εοποε τΙἱπιἱ!!ιιπ!, ι·οΙε!ι|ι ρεπιιπι Βιμ :ιο

οιιπιιπ!, ι·εοπιειπ !ιοε!ιππι !ιιι·πειιι!, νιποιι!ει

ιπιοιιιπ!, !ειιιοπειιτι Ιο!ι·οπεε οεπει·επ!, πιιιπιιε

ε! πτειο!ιιο ε!ιτιε!πιιιοι·ιιπι ε!ι·ιιιΒιιπ!. δ!ιιρεπ!

Γτε!ι·εε; ε! ποπ ειιειν·ι!ει· εκπετεεΐεο!ι, ιπερει·ει!ο

ειπππο νιποιιΕι ε! ποε!εε !ιεποεοιιπ!. Νεο πιἰ

ποπ οιιἱ εετπρει· Με ερεο!εοιι!ιιπι οιππιπιιε νο

Με οεειοει·ιιεοπε ειοοεπεπε οιι:.επιι·ι!, πιιπο ιππ

επιπι ΜοΙ!ιου!ιιε !ιπιε!; οιπιει !ιοιπο ετπ:ιι·εε

ιποι·πε Βιιε!ιιπι εκποι·ι·ε!, ιι!!ι·:ι οιιειιιι εο!ε! οοπ

ε!ετπει!ει πιεπε !επιιι·ιει Ι:ι!ιοινι!; ιποι·ι!πι·ε απο

οοΙοι·επι πιιιπι!, ριινοι·ε πο. !ι·ειιιιιΙιι πεπε!. Νεο

ιιιιι·ε!ιιι· νε! !”ινιε!ιιπι άοί“εοιεεε εππο!ιιπι, επι

!ο! ειππιε Μου !επιρ!ε!ιοπιο νεπ!οε ιποοπνιιΙοει

:ιι·!ιοι· ε!ε!ι!; ιπνιιιιπιο ιιιιπο, οποποο ρι·οριπ

οιιοπτε !οι·ιπιπο Ρει!ιπ:ιπι ιιοοιρει·ε οεπο!. Νοιι

ε! 8!τιοιιιε :ιοιι!ιιε. (3ιιιιιε Γι·ιι!ετ π Ρο!:ιπιε οο- πε πιοιοι· ιἱοιπἰιιιιε; ι·οιΙοιπρ!ὶο ποε!ι·ει, ί]!ιι·ιε!.ιιε

20 οιειιε οπο!. ιεΙο οιιο!ιιε Ιιιιτπιιι·ιιε νεπἱ!; πεο ποπ ρι·οριποιιππ!ε ρειεειοπε εππειιιπεπι επο:ι!, ε!

οιιπι οπο, επι ειιιι!!!ιπ! ιπ ι·επιιε ροεεἰτπἰε, οοπ επι ρο!εε!ει!επι Ροιιεποι ε! ει.ιπιεπιπ ιιιιιπιππι

 

ΡποιΙι. Ι, Μαιο ! Ιιεο!ιιε ΜιιΙοεπιιο- ΙὶΙἱι.ιε ιιιιιΙιει·ιει Η Ε Π. -- 2 ρι·οριποιιπω ιιι·οριπΒιιι!ιπε δ. -

δ ρι·οορετε ννιιιο!- ρτοερει·οε !ιιι!ιε:ι! ρι·οαι·εεειιε δ. -- ὅ ΜΙΒ!. οπ!ἰιιε!ι! δ. - 'ϊ 011ΠΙο οππι Μπι Ρ.

ἰ Π. - Β οοτπρ!οεεε!ι ρι·ορε ο. δ. ί Π. - θ ρει·ιιπιο ρετ!οτπ Π ι Η. - Η) Μ» ΜΜΜ Κ. - Η

ι·εει.ιιπει·επ!» ι·εουρετιιτεπ! δ. - Η εἰπευ πιο δ. - πιιπποτι!υ οοπΠοετεπ! δ. - !δ ε! ρετςει·ο

ι!ει·οτε Ρ; ι!!πει·ιιι·ε Π. -- Μ. ε!» ε! δ. - 15 επιπ!1π!υ ειιιιιρεει·ειι! δ. ἱ Π. - οπου!... εοιππου οειρι!ε

τΙεροπιιπ!, εοιπποοιιε ο!ι νειιιι!ιι οοι·ροι·ε δ. - Ν! Ποι·πιι!ενει·ιιπ!... οοι·πιιει·ιιπ!ι [Μπι ι8!!ιιι· οοππι

!ειπ! ε! οοι·ιπιιιπ! οιππεει δ.- Η! (Μυε- Οιιιιιει!ειπ δ; οιιι Ρ.--ᾶθ ιεΙο οιιο!ιιε πει·πει·πευ ι.. Μι·πειι·ιιε

ιεΙο ίπει!ε!ιπι δ. -- πεο ποπ... εκιιΙ!οπ!ι ε! οιππ ἰΠο ..κι οιιἰ εκιιΙ!ει·επ! δ. -- θ! οοπεριι·ενετεποοιιι·ι·ιιπ!ι οοπεριι·ενετειπ!, οιιο!ιςιιε μιειιἰ!επ!ἱιι οπο!! εεε ιι ει: ὐἰτπἱεἱεεοιι! ἰιπρεΐιι ιι·ιοι;;πο εοοιιι·ι·ιιιι!,

ἀἱεἰΙἱεπ!εεοιιε ε!) εοιιἰε οικου κεριά!! ιπ ἰΙΙοε ιι·ι·ιιιιπ! δ. - ΜΜΜ. Π, “πω” Ώ !ιιπου ιιπρε!π πιει

επο νοο!:ι!ι·ιε ρ_ -5 ἱπἱοἰιιπ!... οε!ιει·ω!ι Με εεοιιε ει!οιιε Ιει!ι·οπιπιιε ἱπἱἰεἰππ! δ.- ο οΙιτἱε!ἰ:ιπο

Π;"Βο πἱεπιπ Ρ.- 'Ι ιιοπι π. νιιΙοε δ.- ιπερει·τι!ο οπἱπιο- ἱπορἱιιεπ!οε δ. - Β πειι0$ο11πΉ εσπερι

οιιιπ! δ. - Η) οεειοει·ιιοοιιε ειοοεπεπε οιι:εειινι!» ειιρε!ιει·ιι! δ. -Η φαει. ε! νο!ιι! δ.--Π οκ!ιοι·

το!. εκποι·ι·ιιι! δ. - Η ίεπεινιο» οιιιιο:ιπι ιεπ. δ.- Η ρεινοι·ε...!ιεπε!- ρενοι·επι Μαι !ι·οιπιιΙει Ιιιι!ιε!

Κ; ρενω· ίπ πιειι!ε !ι·ειιιιιιΙο !ιεπε! Η - Νεο ιπιι·ε!ιιι· νε!ι δε!! πειπο ιπιι·ε!ιιι· ιιοιιιιι!ι!Ι δ.- Η πεπ

ο!ιιπιι ε. εοει!ε! Ρ. - ω ιιππἰε σώου ειππιει ἱπ !επ!ιι!ἰοπιιπι νεπ!οε ε! !εκπροο!ει!εε εεε "που

ιποοΙνιιΙοει δ; ιιπποε πι !ετπρ!ε!ἰοπιιπι νεπ!οε πιο. ιιι·Ιι. Ε ι Ιί.- Η ι·εὸειπρ!ἱοι ι·εοεκππ!ιοπο Ρ; τε

ι:!ειπο!οι· ποε!ει· Η. - Ξ!) Ι.ιιιεειοπεο πιειπα ρ_ -

Νοποπισιπι Ρο!. Με!. πω. Ι. 28



2τ8 τιιιιιιιοτιιι

!ιε!ιοτ, εοοοοπττ!ιιτε οτεοτρο!τε τττετοιπ εο εεεοτττ

πεοπο εο τποττοιπτ δτ Πουε ττορτοετ, τπτρο

οετ οτ τιποτε ρει·οετ, ουτε οετπτε ειστε ρτορο

εοοοοττ. !)οτΒεπτοτ ο!οοττ ττπιοτο πιοτττε, ετπο

οιιτ!ιοε ποπ εοπτ ε !οντ!ιυε ροοοεττε, οτ, ετ οπε

νοεττοτε τοπιεποπτ, οι·τπιτποτπ τεττε τπεοο!τε. ντι·

τιοπο, @τι τττποε? Ποτ τποττπτ ρενοτο τετο

εοτε? Ποο τυποι εεπουτποπι τυποτε, ουο τυεο

εοοοτοπι οοιππιοετοπι οτ !τ!ιοτοτπ ττοτ !ιετιοε ει!

οιο!υτπ, ετπο οοοπτευ ττιειι!τεπττιττπ οωπιοποιπ,

ετπο οτιτοοττοπο πο! πιτπτιπε ροοοετοτοτπ. Μετ

τ)·ι·τ!οοε οοττο ποπ οοουττττ εοοοεεπε εετεπ, ποο

ι·οτ!ιιτιπ ορροπττ, ρτοου! τοΒτοπε, οο οοοο δε!

νετοττε οτπ!ιτειιι τπιττεπτοτ; οτ ετοοτ Ποπιτποε

ετπο ροοοετο ρτορτοτ ποε πιοττουε οετ, ττε οτ

ιπεττ)·τοε, οοεπιντε οττιπτπυπι τετ, τ”οεο εεπουτ

πο ρτορτοτ Πουιπ, οιππτπο ουποττε ροοοεττε εε

το!ιοπτ.

Μ. Ποτοττ εεποττ ουετπντε οεποτοετπ οτ ο

ι!οτττ'οτειπ νττεπι επτο οοπτοε Ποτ !ιε!›υοττπτ,

οο ποο εοοο!ο εοοοττ ποπ τοοοοππτ, εοο εποε

οτιττοπιεπι !ιοτεπι τπτ!πττε επουεττε !ε!ιοτεπτ, πο

εοτοπτοε υττυπι οοτυπ·ι πιυποε νττε ε!ι οτι τυοτ

ι:οτοτ οτοπε, οπτπε οιιτπρετεττοπο εππτ τπτππποε

οπιπτε. Μετττττο εοτοπι ετετ ευε τεττο τοετττοτε,

οτ ετποο!εττε τς!οττε, οποιο εοοτροτο οοπο Ποτ

ρτοτποτοττ τετε εντε τοττετοπι, το!τιι τπει·τι·τ τπ

το!τοτυπι Αοε!!ιοττυε ποεττοτυπι τοτπροτυπι. Π

οοειπ τιοετοιπ, ο οποτε ο!οττο ρ!οποτπ ττε πιοττ,

οτ ποπ ερρετοεπτ ο!!ε ροοοετε, ουοπτειπ οπο

εοουποοπι ττοοιπ Ιενεπτοτ περττειπο, οιιττποιιοπ

τυτ το τπεττοττο. του: ουεπτε ι!τοπττεε, οοεπτε

Ρτεοοε. τ, τπτοτ” τ ω» εο οεεο Ρ. τ ΙΙ.- 3 οτι ετ δ. τ Η.-4 ο!οι:ττ ττιιιοτο πιοτττε» ττοτποτο πι.

ο. Η - Ο τοιπεποπτι τπεπεοτοπτ Η. - 'Ι τποτπιτ» τποτττ δ. τ Ρ. - τ! Ποο οοπτοετοτπ» ιιτοπιιι τί.

Ποο τουτο» Ποοπι τουτο εοοοτοε δ.- τΟ ι!ιοτποποπτ» πτοπιο δ.-- τ! ιπτπττπε» πιτπττποτυπι Η.- Η

οοττο» οοττο ποπ εροτεπε Ρ - το ορροπττ» Ματια δ. - το τοτ» τετ, οοειπντε ρε8επτ ετπο οοτ!ιοε

ποπ τ”ποτοπτ Ρ. - Ρτεοοι. Π, Μοτο: τι οο ποο εοοπ!ο εοουττ» ετπο εοτορυ!ο οο νεεο ροοοετοτοπι

Η τ τ!. - εοι!» οτ Η τ τ!. - ο οιιττοπιεπι !ιοτειπ» οκττοτπε δ. - 'τ οοτυπι» οτ Ρ. τ τ!. - Ο τοεττ

τοτε· τοε τοτε δ; οτ ετετοτε οετ Η. - τΟ οτ» Ματια Ρ - ιτοποι ρτο ο. δ. - ττ τετε εντε τοττε

τοτε» :Μοτο Η τ ΙΙ. - Η ποεττοτυπι τοπιροτοτπ- τοιπροι·οιπ ποεττοτοπι. !.ττοοτ ττ!ιτ τπτοττοοετο μια

Ποπιτπο τοΙι·τοοιιιπ2 !τοοτ τοεροποοι·ο: οο!τοοπι εατοται·τε αοοτρταπι. Νοε οι! οιιοο τοπιο”, τριτο οτ

ι·ιτρτττί Ροπή” ιιτιιοοΙο που. Εετ οοοι! οοετοοτοε, ουτε ρτοττοεε το οοπεροοτο !)οτπτπτ οτιτ ιποτε

δεποτοτ·ιππ οτπε, οιιτι.ι ποτπο πετοε οτ'τ'οοτετ τπεποπι τποτττε Η. τ Ρ.-τδ ι;!οττο ρ!οποπτ... ετπο Μοτο

ουττοπτι ο!οττοεοιπ ττε πιοττ ιιτ ιιοπ ερρετοεπτ ροοοετε οποιο !ενεπτοτ το τιερττειιιο, οιιττποουπτοτ το

τπεττιιττο. .πιει ουεπτε οτεπττεε, οοεπτε εοοοτττεε !τοττττεο ο!εοοοτο το ιποτποπτο οι:οτοε οοττιοε Μπιτ

ποε ι·τοο!ιετιτοτ οτ ιπυποπε, οτ εροτττο ετετττπ οοεοοιπ οτ Ποοε ι·τοοετοτ ει: ()!ιττετπε, ρυ!οτιττ οροττε

ρυ!ο!ιοττττππε τρεο! Νο ττιποεε ροττοο!ιιτπ στο οοοο οετ πιοτε ειπετε, τποτε τιποτε, πεπι ετ οοεοτ

πυ!!ε τποι·ιτε πιο!οεττε οειιοτιτο τπο!!ττ!οο Πτοοοττο, ιιοπ οεεοτ τεπτε πιεττοτοπι ο·τοττε. Τετπ τ”ο!τοττοτ

ιπτοτεποτ ο οττεπτε ι·ο!οοττεε. Τοτττε τοροπτο εοτιττε!τοι·τε, οτ το τοοπτε οιιο!οεττ!ιπε τοροπεττε. !ποτοιι

πο!ιτε ευ!ι οιιο!ο ιιοπ οεεο ρο!οι·τοε, ποπ ουτοοπετπ οιι!οτοε, οποτε ρι·ο οο!οτεεττπο ()!ιττετο οο!ι:οιπ οετο

νττειπ. !!ει·οτπ εοπτοπττετοιπ !ιε!ιοπιοε το πυπο τοετοπι ο!ετυτπ, ουτ που πιυποο ροεττοε τποτοτπ ντττπ

τττιοε νττοτεττ, οτ το Με εοτι·ετε !ιοιπτ!ττετο τπττεοο!τε ο!ετιιτεττ; πυπο ρτο ()!ιττετο ιποττιιπε, οιο!οεττ τοι

ποττοτο οτ ιπτττιοο!οτοιπ οο!οοοτιτο ο!εττοτ τπιο ο!εττεεττποτε τπποτοεοτε! Ρε!τιπι !οοοοττε τποπεττιιπε ιιτ

πιττοπι ουεπι !οοπο ντνεε, ει! οοτυε πιοττοιι οεεε τετ εε!πτοε οιιοοπτ, τετ ρτε οτοπτι ρτοοτοτε οοττο

εοεπττε οοι·τυπτ Η τ Η.

τΟ

το



2νκνοτ έ. Σ!!!ΝΟδ0!ΕΟΠΑ.

εσσπτππε πω? Ο σπεΙσε ορσε οι (πω. σπασ

οσα: ω ωοωσωσ οσπ!σε σπίσπε πσωἰπσε νἰ

όσοοπΕπι· στ ωπποπε, επ πρστἱω εππἰω ἱπιστἰσ

ι·σε πτ νἰἀσειπΕπι· απ8σπ σ€ Βσπε σπἱπε ρπΙσσι·πω

δ σει σωπσ οποσ Γεω, στ ρπΙσπστπωπε ἱρεσ. Νσσ

απ! πω: πΠπω ωπΙππ1 πωσ σο ροι·νσπππι·, πω

ποσε$ σωπσ πωπω. υπ πωσ πσεσπ πω σωππι

εσἰσπ$σω πσνπ? Οπἰπ ποπ περσι, πω σωππι

σπρσωσω πσσσ8? υπ σπσω ποπ ρσ$σε2. πωπ

Ν) πιω ωἱεστπω, σπΕ σετ ρπσωἱπω Ποσο σασπ

οσπε εσ Ερεππι? Ηεπ·πω εσπισππεπ·πω ποσσωπε

Ισ Ι.σε$σω σ|επ·πω πω, ω πσσ ωπποσ ρσεἱ

πω, :πωπω νπιππσπε πωπω, σ: ω Με εστ

νοΕπ ππωἰΜπσ ωἰωΙπΙἱπε σΙπππΕεπ, πππσ ρω

Μ σωεπο ωσι·ιππε σσΙσεπ ποπσΠσίσ σ!. ωἱωσπΙσ

πιω σπΙσσωπσ σΙστἱσι·, ἰωωσ σΙστἰεεἰωπε πωσ

Ισεσἰε. Ρεππω Ιοσπσπε οπο σσΙο ω! σεεσ ρω

σΙπἰπε, ω! σπἰσσππω σπΙσωε πωπω ρω ὸπΙσἱε

εἰωσ .Ισεπ @πωπω σπΙσσω πειτε νππω! σ!. πππσ

20 ωσπετι·πε πἱωππω πωπω πο” νἰνπε, σε! σπἱπε

ωσι·πισ οεεπ τω επ!πισε σπσππ8, τα εἰ8πο πή

εστἰσστῶο εἰπσ πσσἰο σπτωπΕ.

δ2. Αἱππ$ πω ἱπ ἱΙΙο π8σπσ ΐπστππ0, πσσ

πππω πωπω ΐσσἰεεσ ρπ|ΙπΙπε σρἰεσσρπε, πἱεἱ,

π' σππποσ Ιππππω πο ωσππε επρσωἰΙἰπω σπσππι,

..π εσρΩσω Ιοπσσἰε ρπΙσπω νἱεσσω ΐοι·ειπΩ, πο

ΠΙπω, σπἱπε Εππσ Μπσσπ ρι·ἱωπω τΙσπππ ὶσιπω

απ. €οι·νο οερσσ€π σσσἰὸσππιιω ωιπ·ηπ·σω Ισσο

εππππ., Ιισσ πππω νοιώσω: @πω «Με ρσ£σο·? σ

›πΗ νοσσ ἰπΙσπ·σΒσπιε πω". Μπα, σπα! εσωρσι·

ωΙσππε, ωστἰ ρ:Δεεπε ρω ποείσεωω (ΜΜΜ,

πεισ ὸὶσ πιω νἰστἰωπ ΐιιπσπιε, σπσ «πο δπΙνσ€στ

ρω ισ οι ρω ωπποσ στπσπϊκπε, οι ίρεσ ιππσ

εππειπε ΙσπεπΜπω, ωεπέππω “πωσ Ιιππσ ωσπ

ππω, πππσ νσω Με ἴπσἰσπε ωεπ·ππ·σω εππω.

Μ! πωσσε ρστἰσπΙπω σο οποσ ω ωστε πωπω,

ωστε πωπω. Νπω εἰ σεεσ€ ππΙΙσ ωοι·πε ωσΙσ

πο., σεπσπ$σ ωσΙὶΠπσ θτσ8στἰο, ποπ σεεσι

Ισππι ωστιγτπιπ πω.. δσρΩσιπ πσπἱε πιω-π

Με @ΜΜΜ πωπω ωπΙΙσ, Ππκπ πω @Μπι επιτ

σπ δρππ.πε; πππσ ω σἰπε πσπσι·σ εσρ0.σω Ισπ

σσἰε σσπίσεεπε σιπρΙσσῶσι·σ ιΙσεἰπστσσἰΙσω πω

ε!.πω. ()πΕσσππΙ ρσσσσε€ἰ ἰπ πσσ $σωρσω σποτ!

νσΙνππι· εσρισω πἱσοπε σκρἱππε σι σκρπι·εππε

εσρ€σω νπ!πσι·ωπε, σπΙσπ πογεεπιπ στ τστωιπ

επο ρσπἰσπε; πω" σωπσω στοο!πι·πω εσοιπποπε

πρρι·σπσπ«Ισ ππ!σσω στσεπ.σι·σω. Βσεππε πσωσ

σπσω ροεεσοπ 8|σι·πι ρπτσπγεἰ! σπασω πσσσρπ

σσπΐσεεἰο στ ρπΙσπι·ἱτιι‹]σ πωσ σσπΙσε Πσἰ, π!

επρππ σκ εσπτοπππ σπσ εο!σ€ σἰσστσ: @πωσ σαι

Ιπ.<ε ποπ ΜΕ! , πω πατώ: σπτΙίυέ2, πω ίπ απ· Ιω

σπίπίε αεσσπάέ8, πω:: ρσ·ερσπιι·ἱ£ Πωσ άἰΖὶσσπΙἱὐσιε

σε. νοσπτ το πππσ σου σσππ·ππω, νσσιπ πο

ε£ωτπω 9.σωρσωω ἱπίὶπἰπιε στωι·! σΙπωσ$ πω

Ρ:·ιοΜ. Ι, 'πω. 5 ΞπΙσποι·σει σσεοσω Κ.-Ί πσεσἱΜ ἰςπσωΕ δ.- ΙΟ οεΩσποσπει σ. ΠΠ δ. - Η

π.. Ματια Κ. - Η Ισσπστἰευ ΙσσπσΜι·Εε δ. - ω! σεεσ... οπ!σἱπει ΜΝ! ερσσἱσεἰπε, "επι σπἱσοπεππ

απο επσι·ἰπε δ. - Η! «πω. ροπσω δ. - σ!. πππσ ωσπε!ωει ιπσπε!ωπε δ. - 20 νἱνπε, σο σώσε·

σ! ΐσΙίσπ.σι· νἰνπε, σπππι!σ πι! Με δ. - Σ! ωἰεστἰσστὸἱσ- πω.. δ. -- ?δ ἱπ "Ισ σεσπσ Τπει·ππΜ ΠΠ

:Έσω ἱπΙστΤπστππΙ δ.-ποσν οποσ π. δ.-Σλ ίσσἱεεσ ρπ!Μπει ωεπωι ρο!!σπεδ.-% σπσππΕι οπ

κσωπτ δ.-ΒΒ ρπΙσπωι ρ. σἰπε δ.-27 ρι·Επιππυ πίσπισ δ.- Πισω. Π, πιέσει ! Ισσσι ἱπ !. δ.

- Έ! [πω. πω... Π. - Ε» Παρω- Ηοσσε μπει· Η. - π πισω ωσι·σω Ρ. - 5 ΓιιπσΕπει ΐοσΙπε Η.

- θ στπσἰίὶκπε, σι. σε! στπσἱἰὶκπε Η - Τ “πωπω ε. τπππι!πω Η - ωσρ;ππω ΕσΕπω Μπι: ωππππω,

πππσ πισω» πππσ νει·ο ωοεππω ρ_ - θ ΜΗ Νο δ. - Μ!... πω... :παπα Ρ_ ἰ "_ - Μ. πσπσω.

πσπσωω δ. - Μ σοπίσεεπει οἱ νἰε Κ; σσπΠκπε δ. - Η ΩπἰσσπΜ ροσσπεΗ ωστΙσι·σ νπ!ποι·ωπε

,παπα Ρ ἰ "

!. Ποτ·

θ. θ.
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ίεΙιειεειτπε ιπιιτη·τ ποειτ:ιτιιιιι ιιιι8ετιιιτιιπι πιει

8πιιε τιιιιποτ. Τιι οιιπι ριιτρπτειε ιιτοοετιιιιιε

ιπ οοπερεειιι Πει όεΙοοιιιιιιε, ω σπιτι ειι:ινιεο

πιε :ιπΞειοτιππ νοοιιιιιε ιπι.ετ ειιποαι ε:ιποιοτιιιπ

εριιιιιιιιε! πο οιιΙινιεεειτιε νοτοε οιιριινοε, ποπ

εεπι.ιεπιεε ιπ πωπω ιτιιιιιιιιιιοπε επιπιπε. Το

επι ιππΙιε ιιο1εε επι τεΒιε οιιτιοιπ, πιο ποιιιε ιε

πεπι ει ιιιιιιιιιιιιπ πε ιπιοιιο ποιο πιπι.οτιππ ιιο

ειιιππ; ιιιιιιι ει πιιπο σπιτι ()ιιτιετο τε8πιππ ιε

πεπε, πετεεεο σει εεη·τιεπιπ πιο ριοτοει:

Ο οιιτιιιι λοιπιτπιπι, ο οιιαπιαιιι ει! πι τω”

ιιιιιιιο.

Δε! Βι·:ιπιΙοιπ πιιεετιιιιπ πεεεεεε εει πιιι€πιιπι

επιιιιιοτιππι. νεπιιιι. ιετιιιιι ποπ ιιππε ειιποιιιε

επιιιε ιιοπιιπιππ οιιοτιιπι εει ιιτε! ε1ετ ιεειιπι

οτιιπε ειππειοτιππ ειιπιι ρ:ιι·ε! Ο ειπιοτ επι τοπιο

οπιπιιι ε απο τεεριοε πιιπετιιε τοττιιε :.ιπιπιο ιε

τιιιο, θα οπιιτιιπι ιπιπιιιι.ιιε πιιιιοτ πο:: απο. Επι:

ποσο Μπι Εοττ:ι πω”. ρτοριετ Ριειιιιειπ, ιπ

εο ειιπΒιιιπε ρτοριετ πιιιιιιιτπ ωτιωιθω. Πιο πι

πιο οπιπεε, πιο εκ πιιιιιιιε πονιιε πω." επει

πω, πιο ιιοπε Αιιιιιιιετιε: «ιπειιοτ Πειιε ιιιιιεε

τοτε ιιο5ιτε ιππε νιιτιοε πιστα.. ()οιπιιεεεε εειιι

:ιιιι.ιε ιιι·ιιτιιιε ιπ ιππιεπειιπι οτεεοεπιεε εττο

τω; επι ιπετειτιειε ριιιοιιτιιιιιιιπε ειιποτειπ Πει

ιπ:ιιιιιιιε Με πιο εοιππιπαιτε νοιοπι ιπ ιππο

τειπ εεοιιιι, ιιοπιιπι ιιιοεπιεε, ιπιιιιιιιι πι ίιπε ιε

 

τεπιεε. Ρτοιπι€ιππι πειεει.ιιτε, ει πιοιππι Μιο

τετε! ειιοιιπι εε επιπνιιτε, ει. πεεειιιπι πιει πο

εετε. (]ιιι οοπνοπιι πιο ροει.ε:

Ρέππα @Με Μπι! υοΜετεω ω.. ιΙεοἱρἱ£

αιιοερτ,·

ιιππιο οοπτεπιι Μπι! ενειπεειιοιιιπ: @Με ρτο

ότι! ΜΜΜ οι υπιυει·.ιιιιπ ιιιιιιιιΖωπ Ζποτειιιτ, οπι

πιε πιο Με άεΜπιεπιιιπι ροΔιαιιιι·Ρ') ()ιιοό Πει

ιπ ε:ιετο οιοςιιιο ηιιι εεοιιτιπι επι πε ιιοειτο ρο

τιειιιο εει ιιιπιόπε! τιιιι επιπιεε Μπιτ ιιιιιιο πιει

ιιιοε πιιιιιιιιιιιπ ιιοτπιιεπιιο ιιιιιιιοιι, ιιειιοπιεε ει

ιπποπιιε πιιιιιτε εεπιπιιι ρεπειιι:ι, πιιιτιτπιιει :ιο

ιιιιο ιινιιτιιιε :ιενεπι Ρεειεπι, πι. τεε ειιιι·ιι ποε

ροτιΙπι ιπιιιε πω. πιω ιποπιι., ιπ οτεεεεπιιιιτπ

τετιππ νοιπρι.:ιιιοπε 1,ιοειιι, οπο ιιιπριιιιε αοπ

ειιριτει ιιόπιιιτιιππε, εε :ιπιριιιιε ιιο πιιιιιιριιοιιιε

οε μιιεπε ιιι·ειτιιιε ιπ ιπιπεπειιιιι ειρετιτπιιε. Νε

εοιο ιποπειτι ποιό ειιιιιιε ριιιιτιιιιτ? ροει οποιε

τιοπεπι νοιπΡπιιιιιιι :ιιι·ιριιιιε εειιτιτπιιε, οι επε

[πιο αιτπιιΙιιιπι τετιππ νοιπρωιιιιιιε, ι.ιιιιιειι πιιπ

ιιιιειιπ πιοιτπιιε. Πω: εει οοπιιιιππε πιιιιιιιπ ο

πιπιιππ πιιικιτπε Βιμ εει πιιεετιε πιει, ει; οι ειιπτ

πιει ειιπιιιιιπι! επι ιοτο πω" ειτε οοειαιτε

ειειιιιιιππε, με” εοΙιι ειιτπιιιιιι εοΒιιιιιπιιε. δι

Π)

Η

πιιιτι ροτεε, ιπιπιο οιιιιι Ροιεε, ποειτιε ιιιειιετε 25

νιιιπετιιιιι8.

δ.?ι. Ρτιιπιιπι ω ει. τιιιι€ιειετ πειιιτιο οοιιοτ

Ψ Ρι·πιι:ι. Ι, Μετα Β ει.:ιπιιιει νετεειπιιτ δ. - θ. ι.ειιοιιε- ωποι. Κ. -- Η) ριοτοε- ιιερι·οπιιιε δ. - Η

ιιοεεεεει ποοοιι:.:ιτιιιιιι δ. - Η ποπ· πιεππι δ. - Η ιεοιιιπο ιποοιιιιι δ. - Η ε. πιεππι δ. - ει·

πω.. απο· ιιειιιδιιο. ιπ πιιιιιιιε Με :ενο τποΒιιιι ετιιεειιιιιι· ιιιιηιιιιεε δ. - 22 τποιιοτ Πειιε- Π. @Η

ιπε δ. - 9.6 πι. Ματια δ. - Ρτιεπι. Π, τοιει·.ω 2 εε- πω” Κ. - ει... Επι- ποππιει ποοετε πο

νετυπι ()ιιιιιιιε δ. - Β ρτωιωι ιιοιπιιιι- ρτοιιοιι ιιοτπο δ - Π) πιπ- ποιο δ. - Βιιιιιιοει ΒΙοιιοε δ.

- Η ιιιιςεπιιο· ιιιι;επιιε Κ. - Η ιιιι.ιιευ ιιιιοτιε Κ. -- ιο τι:: ιπιιιιιμΙιειιιει πιεπιπ δ. -- πι ιιιοπεΙι·ι›

πιιεετι δ. - μει!ιπιιιτι ριιιιοπιιιτ δ. - 20 νοιιιρι::ιιιιιιιε...οιοιιιιιιει οιιιοοιιιιπειι!ιε πιιιιιιιιιιπι πιοιιπιιο επι

ποπ δ. - 22 πω. πιεπι δ. -- ει» ο επι δ. -- 25 πιει· πιεοτιιπι Ι( -- Εοιο εριι·ιιιι Με εοειιιιι·ει

ποππιει εριτιιιιιιιιιι δ. - ?θ νιιιιιετιιιιιιι- νιιιιιετιιιιιε. δ.:τι πι! τοιπ. δ. - Σ? Ρτιτπιιιπ ρετΓοτει- Ποπ

ε! ιιιιι€ιειετ ποΕ·ιτιιε οοιιοτιιε ρτιιιιιιιιι ιεπειιε διιιιιο Μινι! ρ_ ι τι

·) τω. ει. πο.
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πε ιιι·ι!εππ !'ιιι·οι·ο ι8ποπο ροι·πιππ ροπο!ι·ο!ιο

οοι·ι!ιο, οπο! ειι!ιοπΙο ιπο!ιιιπ ο! οπιι·επιπ ιπ:ιππ

ειμαι οοο!πε ροι·πειιπι. Π!. ιιιιτεπι οεπεπε!ει·ετ

ο!οπιοπε ι!ινιπιτπε, ππιπ εο!ιιπι πιοπι οποιο :πιο

5 οιιι·οοι· Μπι, οοπιρει!οε πιιιππο ε! ροοοιποι·ιιπι

νιποπ!ο οπποπι, ροεπιπιιιπ ειιπο!ππι οοι·ριιε εο

οιιι·ιιπ8, ποπιιπο εο!νοπω !ι8ειΕπι·ο ιπ:ιπππιπ πο

εο!νοι·ππ!. !ρεο νοι·ο οπιισειιπ ιποι·ιοιπ ιιιπρ!ο

πω, πποπι επιπρει· εοππεπε ι!ι!οκιι, ιπ πιοι!ιιπι

κι οι·ποιε πιιιππε ειιιοποι2. ():.ιιιοπε οοι!πνοι· πιει

ποιπ πωπω οοοπρει!; :ιπιπιο ειιποπι πι! πι”

!”ε!ιοι2οι· ιπιι·ιιι; :ιππιιι·ιιπο ι·ιειππι Πει ο! θειι

ι!ιει οπποπτιει οο!ι. Βο!ιςπιειι οπο ρεπιππο ου!

ο!ιι·ππι πω: οποσ! ειρρπιο!; οκροι·ιτο πππο ποσό

ω ιπ!ι·ιπεοοιιε Μπι; πω! Πε:!πε !ιοπιιπππι πιιπει

ιπ !ιμιιπι πππιοι·ππι οππο!οιππι, ιι!ιι το νιτ!επι

πο οπιποε εειπο!ι, ιππιιιπιο πιιιι·π·ι·πε @πιω

Αι!!ιπο π!π·ιι ιιπεο!πιπ, πιιιι·8.γι, επ! ιποι!χι·πιπ`ι·ο

πιοπι πεοοιιι!ο οιιπι πω, οι! πω» διι!ν:ποι·οιπ,

2ο επ! ιρειιιπ ο οπιιιε οοποροοΕπ !”ιι€ιτ οο!πιπ ο!

!ειι·ιι; !οππει·ο Γποιο πι! !ιιοιοιπ, οποιει !ιοπιο πι!

ππιιοπιπ οπππι! Εποεπιι ππιτ! ποπ πιππι·ιΙππι

πιο? ππιι! ποπ !πι!ιοει πιι!οοὸιπιε? ιι!›ι ποπ! Μις

 

οοπώπιο!ο!ιοποο ιπιοι·πο ι·ειοοιιοπιπ, πο! σε!

οι!ιιιο ε! ρο!ιιο πω! ροτροιππ (]ι·επιοι·ιο.

Μ. !ροπ πιο πιοππΕ, ι!ιιτπ πιιιι!πιπ ρι·ιτε!π·τοι·

ιπιπεπε πιοει·οτ, επει·επι !ιοεπιππ ιιιιπ:ι πιοπι Μι

θιοπιε οποιοι, ι·ονο!:ιπε εριιιιιιιο πι! ιιιιι·οο πω,

π! πω! ιπ:.ιι·π·ι·ιε Απ:ι!!ιοι·τι ειι!"!'ι·πει:ι !π!ιοι·ππ!ι

πιππιιο ιπιρ!οι·οι. Ρπι·οτ ι!!ο !ι!ιοπο πιοπιιιε πι

νιπιιι, οι ιππει ιποπιοι·ιπιπ ειιποιοι·ιιπι πιπι·τιι·ιιπι

Ατ!ει!!ιοι·ιιιπι τοσοι, π! πιο ποετι·ιε ει·ι·οι·ι!ιπέ

πινιπο πιιεοι·ιοοι·πιο ιπποπιΕπ !ιοο!ιπ ιπιοι·οε·τ!π!;.

πω· ιπιριι νιι·ι @σε !ι·ιι!ι·οε ιπιπιπετιποτπιππ

!ιΒιιτοε εποππι Ροι·Εππ8, οι επποπ πω πο!ιι!ο

παμπ :ι ι·ιο!ιοπο οοτροι·ε ε!ινιι!ππτ, ε! επ!ι

πι! οππιοι!ι:ι ππ·πιποπο ρπι!οπι οιιιπο!!ιπιιι.

Νο οοοι!επ ι·ο!ιΒιοποπι πωπω, ππι Ρι·οιι!ιπ

πειτε: !πιπππι οιιριπιι!; ο πιιοο !ιιιι!ιιπο Βο!ι

ι!:ινο Βι·ππι!οιπ ροοπιιιππι ποοεο!πι·οε πο ρο

πω, π! Με πιω, πππιπ.!ο ι·ονοι·επι.ιεειπιππι σοι·

ρπε ε! οπρπτ, ππειι!πιπ!:ι!οιιι Ι!ιοπιιιιι·πιιι κοιιι!πιπ.

Υπο. πωπω ι·οο!πιιπ ιπεππιππι, πω! ιεποπιπε!ο

ο πιιπ!οπι 8·οπιιιπ!ιε !ιοπιι!ιιι!ιιιοιιι! π! ι·ο‹·οι·ι!ιι

Επι· ι:ο!επε!ο Με οοπνοι·ιοι·ε πι! Ω!ιι·ιει.πιπ πει!

νοιοι·οπι, ι!ει!ιο!ιο οι πο!πιιι!ο ιπιιποι·ιπ!υπι πι

π . _ . ο |

Παοκ”. !, αποτο; ! ιιι·ι!οιι!ι· ιιιοπια δ. - ο ειι!ιππ!ου επ!ιοπ!:οιπ Κ. - οιιι·ι·οπιοι οπιι·επωπι Κ. - !

πω. πιιπιπ δ. - πιοπι· εεειοπ! δ. - τ !ιΕπιπι·ς...εο!νοι·ιιπ!ο @Με πιιιιιιιε μου πο εο!ιι!ιο εππι δ.

8 πιοπι πω” η -- ιο εκ!επ‹!ι!ο επρεπε!!! ρ, ι Η. - Π. Μ!. «οι Κ. - Η ωφετιι·οι εκπιπ!ιι·ο Η.

Η! !ςΕπιπι !ιοπιππι Ρ_ - !8 πππο!πιπο επεο!οε ΙΙ.- πιπι·η·ι·πιπο ιππτ!ιι·οιπ Κ. - Π! ι·ινιιιπι οιππιππι

δ. ι Η - Ή. ςπιι! ποπ ειπιπι·ιιππιπιοι πποπ ππιπι·ι!ιιι!ιπιε !ιπ!ιοε Ρ. ι Η - 25 πιιιι! ποπ πω.. φπα!

ποπ Ρ. ι ΙΙ. - Ρι·ιειΙι Π, ιιι€ει·.ι:. 5 τ!ιιπιι οιιπι ι>_ ι Η. - ό πιιεε:ιει πιἱεεπιπ δ. -- ειιοι·ιιοι οπο

ι·ε!ι ,παπα ρ_ ι Π; οι ε:ιοι·ιιε πι!. δ. - ὅ ι·ονο!ιιπει ι·ο!ενοπε δ. -- ΠΙΠΒ8. :ιιιι·επι η ι Η. -- Ί ιιπ

ρ!οι·ει.» ιιπρΙοι·πι·οτ δ.--θ μου πἰειπο δ.-!θ ι!ινιπο ιιιιοοι·ιοοι·ι!ιοι πριιι! ι!ινιππι·ιι πιιευι~ιοοι·πιπιπ δ.

- !! ιι·ει!ι·επι Γ. ειπε Η. - ιππιιποι·ιοοι·ι!ι!ει·ι ιπιπει·ιοοι·πι!.οι· δ - Ώ ροτιππ!· ε!ποππι δ - Η τε

!ιππο» πωπω ρ__ι!ιι·ιπππ!ι εεροπιιι!, παμπ δ.-Μ- οπε!οι!ιππΕυ οπεπτνππι δ.- Η! οοΒιιοε ι·ο!ιΒιο

παπι πιοιιιιπι ριιι.εε ιο!ιΒιιοιιιε οιιιιειι π πω: ποσοι δ.- οιιι οι·ορ!πιππι·ε !ειιι!ιισπ· οπι ποππιει ρ. δ.

!”! ρπ!οπ1· ερει·ειπι δ.- Η) νεπτ!ππ!ι νοπποιεπι Η -Έθ ν” Γποιο!ιο...ιιι€πι!.πιππν πἰεπιπ ι>_ ι Κ;

να! πιιιι!οιπ πωπω. πιο νοε!ι·π ιπεππιιι, πω! ο οιιπ!οιπ ιιππι·πσ:!οιι!.οο ροροι·ιε!ιε !ιοιι!.ιιιιι!ιποπι. νο!οπ!ι

πι Με οοπνοι·ιει·ο πι! Οπι·ιοΕιιιπ ειι!νοΕοτεπι, Με ποιοπιοε οοποι!ιπε!ιε ιιππι. οπο. δ.



Β” ΒΒ'.ΙΝθΝΑ

8"εωωω. Μει·Φχήιαιιε σει ω”. ρτοϋοεἰεοἰ

πι” ωστ$γτ, Ιωι·Ξεείωιιε ΜΜΒοτιιιε, Με :Με

ρὶιιε θεοηἰυε σε! ε:ικο $ι·Εωε. Μπα: ευ£εω Με

εΠε, ω... απ: ροωπ€ἰΒυε επιΜ Μπἱ οουίυ!8οιπ

οτεΒτἰε ππἱτεουἰἰε, 68 ρι·οΜο ευη!. εει·Β ιποταιΙἱ

Με. Εοοο Πετυω Μπή οι οεύει ΜΜΜ εωρε νο

ωπ‹Ιἰ. Βοςυἱωἰυἰ, Με.. και! ()Μ·Μυω, ω απ·

οιἔΠ! ειιτεο0. ε0ο!!ει πππἰε, Δω. ΙΜ ΒετιἱΜι!

ἰυπεεπ εε σπάνε ΜΜΜΒο! επ ρι·ορΜιιε Ρο

πω! εοςυεωτ 61 οπιπἰε εοπο&υε! Ρωρ0.ει· Πο

ιιπι |οςιιἰωἰτή ΜΜΜ ιὶε νΜε ππἰεοτἰε, ΜΜΜ

Πι οοπεροσω ρτἰηοἰρἱε; ρτωεταπΙο όοπήτιο Πω

ρι·ορ!ει· ὸἰ!εοωιη Πίσω ίπ δρἰτἰὐιι ε:.ιτιοΙο, οιιἱ

ω ΒΙοτἰει, Μωἰπιιω εεΙιιε, τεεηιιπι θα ἰωρο

ήιπτι, @πιο μπε επτεοΙοτιπτι, απο φω Γυοτε ω

ΜΗΝ ε!. νεηἰι1Μ ευτεει ΜΒΜ ἰπιτποτωὶἰυπη εεε

ωΙοτιππ.

Α Μ Ε Ν.

Ρπιειὶι. !, Μετα:: Ι Μετιχτἱιοωε ικα Μπιτ» Ρεεευε εεΕ δ. - ρτοιἰοεἱεεἰωιιευ ρπ!ἰοειιε ρ_ -- Β Ιω

τἱεεεἱωικυ πὶεπισ δ. - δ θοοηζἰιιε οεΕ "κο "πω θεοήυε σε! 8ΙειΉο μετουεευε ρ_ ἱ Η. - απο·

:ιπιΜ ιι. δ. - 8 ετιιΜ Μπιἱ οοπΓυΙεοΜυ ει. Β. ΐυΙ$ωπ η Μετςυο Μπυε ειΠυΙΒΜ. δ. - Β ΜΗ”. θα

δ. - 0ΒΓΕ80 πιἱεοι·Β η - Β Μπἱ» ΜΑΜ Μιιἰ Ρ. - οι εεΝε... νοοεηόἰυ Νω·ιιπηυο θα οι·ο!π·ο ΜΝ

εειἰε ορρεΠεπι:ΙΞ δ. - 'Ι σαι:: π! ΕΙ·ιι·Μυπυ πίεππι δ. ἱ ρ_ - Μ σου οεἱΙἱι εστω ρ_ - Β Βε:ιτε [Μ

[μαπα. Ματια δ. ἱ Ρ_-9 επιεεΙυε ΜἱοΙιεΙιεΙ ε!. Ρι°0Ρἰ!ἱι18σ επΒε!ι15 Μπι” Μ ρ. δ; ειεςυιιε Μπι” ρ_

Παει”. Π, ωίου·σε ! οι οππιἰε επιασε· Μ οπ1Με εεποΙοε ρ_ - 2 Μπιιω- πάπια Α -5 Βοιπἰτιιιω

ωΙικι ΜΜΜ, Μπα ρ; ΜΒ, Μποι· Π. - Β μπει οἰι·ἰ€.·ιε ρ_ _ουπι αμκ» επί ρ_- ο!. ΜΜΜ Η -

'Ι Μή..." οικω Ι'θΒΠ8. νοπἰοπ!. ρυΙοι·ο Γωἰο μ - ἰωπιοτΜἰυτπι ίπιωσι·Μξε εσου!ιι ρ_

δί-ςΞ/ ε)
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ΠΟ ΗΕΝΒΥΚΑ Η ΕΕ8ΑΒΖΑ.

Με. 1008.

Ψ Ιίωε!ιι, α:ίεε2ωΞε |ιε.:Ηειπ, 2.υιαβα_|ε είε το ύέΜο2εεε ε!εΜοτα!πε| σ·ε&ορὶεπι ρεφευκ·έποιη

ισ ειιυαποε, σε οάάεία!ε βἰοἰορὶειπμι ρω! Μπες ! απιίεεωιοπε. Ζαιυέετα @οσα Βοπιι!α ί επι

πιαΙρλ·ί τ·όέπε ὺιμἰέ εα||σοιυίΙε, Με σε Μαυι|ι:αο|ι ει 8ο ισ Ειι|σίιπ ροπηιίΜι.· !) νεω Βοηειϋ. Σ)

ΑΓΒ ρτἱππι Ποτιεπἱ ιΙε ρετ€ἱΒιι5 οι·:ΜοηΒ διο. δ) ΜΒΜ [ΜΜΜ άε νοοε, ΠΙετει διο. έ) Με

εεευπάει Ποπεπἰ άε ΡΔΗἰΜε οπιτἰοπιἱε. ὅ) ΜΒει· Ποτιεπἱ άε Β:ιτΒΜεωο. ό) Αποπχπιἰ «Πιεί

ετἱειπἰ ΐτει€ωεπωω ‹]ε ὸεοΙἰηεΕἰοπε επ εοιήι182$ίοπε. 7) Εκοει·ρω εκ εΗτἰε8ἰειπο εοτἱρτοεε:

εειπεπΜε ωοι·ει!εε άι: ΜΜΜ Ιιιιωεπ:ι. δ) Μει·ἰετιἰ ΟειρεΙΙ:ε δ:ΑΜεοπ; Με: Βει·Πιιε (όε εκπι

πτο$ἱοε). Ρο @μι σιτη|επΙε, πιι.εΙερα]ε πι: ωπει!πέε! ρωτ2.εάει ἰαπεἱε Μ; ἐαάπε_ι;ο παάρίειι Μ! έ.

ΒΜποπει ‹ἰο Ηεπη!σα Π, εεεαπει. ρίετπυ @θα Πε πε :επιπσἰοπ 9:·αβειπμε!ι ωπίεέύ σπάνια, με

π. ωέεΙαι Χ! ω. )ΠΙ, ΙΜ Ισ με ιιισιωιιέΜ _|ε‹ἰε›ι τ. άαωπάεβ:.με!ι εώΙόεΙε!κατ:.μ £απιΔε18ιμο!ι. Ζε

ροέτει!πόεεωεσπ ρτπωα·ίεΙα Με”, Κοπε!απ!ε9ο Υνιιτώαε|ια, ροεΙατιιἰεπι Με ο ωἱεπη| οιὶρἱ8 “με

Και ΖτοὐΗ από 9ο .παπι ό26Ζέο!ε|ειιτ:. Μιεε!ε|εί Π· Κ. Βετ·σι!ιατάί, άοάι:Ηε ί ροάοΙΜπε Μόνη Με

:.Μςεπαππ.· 2. Μάι π.ε|:τιΕεαπι2επι πὶσιἱε|ειε τιμ|άαπίε.

»ν :Με Πω ΖιιεΙια-ημιε Ι(εππιά Π/[επεσιώ, τιτεἰιεοὶ‹η πέεπιόεε!τί, ειίρίεε2 @δ εοὐὶε £επ

ΙΜ π Ιποιίεεεω Μιεε!εΜε9ο, α οάρὶ.ε ω ιπα_|άψε είε άιέέ α: |ια:πεπτεΕίε] πιὶεῇεΙσὶε_ῇ ὐὶΙοΖέοΙεεε.

Ζτοϋίοτη; @δ ΜΜΜ Μεά&α!ε: πίεΜύα·ε ὐοπ›ὶεπι εἰετυει 2Ζε ιιχεειμ2απο, ίππε ιἰοωοἰπἰε Μπέεπδοπο,

ροιυμρωππαιιυ πιι|κοπίεε πίε!Μοο ρο]εάμιεεε τυμ·αφ Με: Με ιυἱετειε. ΨνωιίαπΜ πα]ρέεπεεω,

έΙε ακό ευΜουιο, ο φαι ροπυιέ|επ π|ειιω!α Με πο ιΜι!ιοιυαπφπ ΙαιΙσ1οεπ τε|ευρόεσπάω Πῇ'”επὐιιε|ια:

ΒἰΗἰοϋιεοει ΠΠ'επιβεο!Μπε ΜοΠιιεετἱΡΙ.:ι. ΗειΠω Ηεττπυπόυτοτιιω ΗΒΟ Παει". με!. ε". Η.%).

ΑΙε.2:απάετ Πϋ/ετ·άίπ9, Με” Βεεμπόπ, τομεα! ευ πιι|ρἱετ·τι·, ω ρίεσπίε.· Ροιμ:α:καιιι Εεεε”. Μο

ε!εωα ·!8ὅ6'. Μιιι!σέ Με. ! : πιμΙπε_ςε Π||ενώιιε!ιοιυερο οιὶρὶετι, α ρπε:ΜΜιυΜα Βὶὑἰὶο|ἀα Με·

εωωι:Ιεα (ΗΜ 2. Π', ε”. ΣΗ). Ροψιὶε_ἰ Ρα·τιπεέειεΙε Μί!:ΙοείεΙι ιιοπάε.εωια_ξεε ευ ιυ ιίιέεΙε: ΒΙΑ

νίεεΒε ΒἰΒΙἱοΗιεΙιι. 2 Ματιά. Νεο" ΐδὅδ ε". 507 Μετά Με ο κα! ρορταωπὶεῇειε, ί πίεΒόεε

πηβ|κέ ΜΜΜ; μια Πω .εφε ε:.εεε:έ!άιυίε .φτοεΙοουαπε ω άεθο ωμιὶαπὶα, ΜΜΜ ῇειἰπα|εΜι Με ρορτιιωύοτιο, έ Με άυιἰαπο οιυμΙι οριια.ε:.ευ1 Μύη;ελ άυραέεί! είε Π||"ενιΙταείι. ΜόωΙη,επι

Ια ο Μάι :τιπιέΙεπεό, Πε ::ε πιό] ω: Νοεε 2. Ι:οεΙε:ιτα Μεε!ε|υίε9ο. δά!| ιι£οΙἱ πω; Ι:ΜεΙστο2πε

ωμίαπίε :εεε Μαι, α επιεθόΙσι€ε] ρω:: ρορπιωΜ |ιι/7“ερο £ε.τ£ άαιυπἱε_| ορίοειοτιμ ΜΜΜ άπό ρο

πίεΙαΕά ρεωπε] ροτυαεἱ, Μάο επί είε :πως εΕυεσιιυις ιυε2|υπεύ τι ιἰοἰπ πρι: τόέπέεε, Μη εε

·ιυφΙεάιι πα ωία.Μωε Μεσα οη|ρίπα!ιι Με ιο.Μιωέιιό αμε!πίΙκα σε ως2ρ!έωοεεί. θεπεεπεσπ _ξε

9ίο.8|πε Π, α :παπι Μάιου Μιεε!ε|τ·ί, |τ!ύτ·ε9ο ραπ:: τη(ε|ε ρ·Ξεαπε|είε|ι ρορτ·αιοΙίωι, _ιβοεΕς Κ.
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νιι·ο :.οοΙοειο Ρω, Ηοπτιοο ι·οοι, Β(πιπο) πιο,

ποιο πιει πιιοοι· Ιππιιιιπ? ()ιιιοπιιιιι το8οιπ ιιο

οοΕ οι οιιποι:ι οοτποπτι οοιπιπο ιιοο ριποοι, οπ

ιιιο ρι·οοιιι οποιοι: ι·οΙιἔιοειιε τω.

Μι ποιπο νινοπο ειιροι·_ ιοι·ι·οιπ ‹ιιιι ριιιε οι

ιιΒιιι. νοεΒιιιιπ ειιιιιιοιπ 8οοιιπιιιιπι ιιοπιπ, οι οιιι

Ριπε νοιιι οιπποτπ νοειι·πιπ ιιοποιοπι ειοοιιπιιιιιπ

5οοπιιιιπ τπιιιιο ιιιιιοι·ο ριοπιιιπ. Ποιοι· ι·οο1οι·

οιιιιπιο οιιι·ιιο, οριεοοριι5 Βι·πιιο,') οιιιπ πιοι·ειιπ

ΐειοοι·οπι πι ιοι·ι·π Εποι·οι·ιιπι, @οι ιπιιιι, νοε ο

τοκ, ιιι:ιιπ εοιιιοιιιιιιιιιοπι οιι·ο:ι ιπο ιιιιιιοι·ο, οι

.πιο πιιιιιε ι.ιιποι·ο, πο νοιιοιπ ροι·ιι·ο. Οποιι

ιιιιιιιιο ιοοιεεοιπ οι ιιιοιο, πιει ρτοιιιιιοι·οΙ, τιιιι

επιιιιιο ριοιιιι:ιοι, οιοιποιιο ιιοπε οι εοπιοι· πιοιιο

επιιοΙιεειτπιιο Ρο!ι·πε.

[ΜΜΜ 1ιιιι ειοιιε ιποι·ιιιιπι ιιι Ιονιο νινοπιιιιιπ,

ποιο οοι·ο8ιιιε τοκ, οι οιιι ιιοιιοε ροιιο ρι·οοιιι·:ιτο

ιοι.ιιπι ιπππτιπιπ, ‹ιο πιο, ιπιπιιπο οοι·νο πιο, πο

Ροι·ιι·οιπ, όιοπιιιιιε θ8 ιπ ποιπιπο ιιοιπιιιι ιιιιιιοι·ο

ιι:.ιιιο ποιιιιοιπ οιιι·:ιπι. Πι·ιιΙιειε ιιοο! ω, οιιιπ

ειε τοκ εοοιιπιιππι εειριοπιι:ιιιι, οιιειιπ πω οοιιε

πεσει, επιιιιιιιπ οπο, οι ειε ιιοπιιο οι οεπιιοιιοιιε

ποιοι, ειε οποιο ιμιιιιοπι ιιιιιιοιο ποοοεεο ω,

:οποιο οοοιοειο ριιιο οι ιιιεΙι·ιοπιε ειιιι·ιι.πι. διαπ

ιιι.οι· οι πω, ιπιεοι·ι οπ:ιιοεοπποπο, οιιποιι Επι,

πο ιιιιπο νιτειιπ ιπ ν:ιπιιιπ οοπεοπι:ιιππε οι Με

ίπιιοπιοπιισ9) ιπ πιο ιποι·ιιο, οιιοπιιιιπ 5οι:ι πιιεο

Μισο ε:πιοιι δριι·ιιιιο ΠΜ, οροιιιιτι, ι:ιιιοι·ιιι·ο

ειιιιιιιιιιι ιπιιιιιπιιε 5οοιιπιιιιιπ πιω οριιτπι Ροιιιι:3)

Μο χω. απιτπιιιιι Μαιο ρι·αιοοίοι·οιπ οποιο πιο.

Ει·Βο οπ.ειπιππι :κι πιο, πιιιιι πιει πιιιιιιπι οπο.

ι:.ιππιιπ; οιι:ιπΙ.ιιιπ απο :κι ειοπιιπιππ, ιιιιινιιιι, οι

ιιιι5 ιιιοΕο πο» οιππο ιιοπιιπι. Οποτε ιιοι ι·ονοιοι·ο

οι «ωιιιοπ ιιοποτιίιοιιπι οετ; ιιιιικιπιο νοΒιε πι

οοι·ο ποπ σ.ιοΒοο, οιιιιιε ειιιιοπι Ροτειιειειοπο ο

ριοοοριιε οσοι, πιο σ.ιο ποποιο Ροπο ονιιιιδο

ιιιιπι οιιιπειε Βοπιιιιιιο ροι·ιο.

Ποια: ιιιοε οι πιοπεοε ποπ οοπιρΙονιι ιπιοΒοι·

:ιππιιε, οπου! ιιιιι πιο ιι·ιιεΙτιι εοιιιπιπο, ι)πΒιιοε

πιπιιειιπιιο, οι οι! οπιπιιιπι ΡοΒιιποι·ιιπι οι·ιιιιο

ιιεειιποο, Ρο2οποο·οο , νιιιιιι οιι·ιριιιιππε.

8οιιιοι· Πιι2οι·ιιιιι,4) ιπ:ιοπιιο κοπο οι πινω,

ιιιιιιπι ιποιιοοιιι ι·οιιιιιιιΕ πιο, οι ι·οιιιιοπε οοπιι·π

νοιιιππιιοιιι, πιι.=ιει οιιι οροπιο ιπο ροι·οοι·ο νο

Ιιιιοεοιιι, ειιιοοιι. πιοοιιιιι πο :κι απο ιππιιιοπο- 20·

ιιιΙοιιι 8οπιοιπ πιιιιιι.ιιιιι·οιπ , ιιιιι πιιιιιιπι ιιιοι·ιιιιι

:ιιιιπιππιπι, οοιι εοιειιιι ιποι·ιοιπ οι ιιιιιιο οιιοιπ

πιι·ριοειιπιιιιι ιπνοιιιτοιιι. .Μπι οιιιπ ποπ Ροιιιιι,

οι ιιο ιπο ιιιιιιοπο νιειο οιιοτιιιιιι οιιπι $οι·τιιιι,

ΙΟ

οι

οιιοε πιω οιιιπ οιιοι·οιπι ιιιιιιιτ πιο ιρεο ιιεοπο 25

Ρι·:.εο.π. |, ιιιιοτ.ε·:. Β Ρι·οίοι·ι πιο Π. - Παπ”. Π, ωεω-ω Π' Βι.ιιοι·ιιιπο Βιιιοι·ππι Π. -- Η ιιππιπυ

τετοιο Η - Η πω. πιο:: Π.

') Βι·πιιο Μπι ι·οό.εοπγ Ηοπτγιαο. Π οοεοι·πει ο. Μοέοιινιο καιω, ι οι2οπ Ιοι·όΙουνοι ινο

ιζιοι·εΙιιοι, νυμοριι ω” 10ΟΒ ιν ροτοεπιπιοπιπ ο ποει:7πι Βοιοειο.ινοππ ΟΙιτοιιι·γπι ι ιπο.ι·ει·ο.οιο.

Ηοπτγικιοπι εεννπιπίπι·τεΜπι μπαι" Βι·πτπ οποιοιππ, οιιοσιο 8ο ρο2Βο.ννιό Ικοι·οπγ. (Η), οριο

πο. Ηοπτγιαι. Η Βόι·ο ινπιοιπ, Βι·πιιο "Μπι εοΙιτοιιἰοιιιπ ιν Ροιοοο ι Μινι! 02% ,πιο πο. ιιινοι·ιο

Οιιτοιιι·οο;ο. Βιμ! Μπι πιο ‹Ιο ιηΒιο-, ι πο. Ροέι·οοιιιοτινοπι πω». διοιππο., επιιππο·ι·π οποιοΒο,

οττηιπο.Ι ω Ηοιιι·χΙιο ΙΙ τοι‹π 1004 Ρι·2οΙπποεοιιιο, ροιΙ ινοι·ιιπΙιἱοιιι, 2ο οποιοι τισ πω” άπ

οιιοννποο·ο. @πιο ινιοο Χιοάιοιπ, ει. π· ι·οιοι

Ν. (πιο - 691). Ζ πιπι $οιιγ «Μπι π., ι

πο.ροππο πιο πννοι·οο πω. Βιοΐππο.

4) νιΊοά.πιπιιοτε «πιω.

  

Π) Ρπ.ινοι Π ιιο κα. 5. Β.

100? ιιιειιιιροιιι πιιΒοοπτειιιιπι (Ραπ 111. 184.

το2ιιιοικιπι έ. Βι·ππο ιω-ωωοΜ ιν ννοετ2οοιι,

δ) οπο.. ΑΡωα. 20. 24.
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σει τοσοι εσι ιστοιιοοοι οιιιοισιο, σοσιο ρισριοι

κομπο ιισεισιο ιιι·ιοιεειιοο οι ισο8ιεειτοο εορο

οοιιισιισ σιι·ι:σιοσιιισειι. δεισ σε οσσσ οι! τοι·

ι·ιιιο; πιο ρι·ιοιεσοιο οσοι εοσιιε, Πιο εσσσεοιο

ε οσοι οιοιοι·ισσε ειιιε σει·οιιιιιιοι· ρσιιειιο. $ισιιι

ιρεσ ιο οσο, οσε εισιιοισε ιο·ιιιισ οσιιο; Μοριο

εοε ιοειοιιισε σι·οοοπι ι1ιιοειι ισι·οοιιιιι, σοοιειοε

οοιιιΙο οποιο: Μ”, αοιιιε πιο? ρσει:ε οι·ι·ε πιε

ιιιι!') οιιιω ιοερσοεοι·ισ οιιειι εσοισι· ιοιιισι·σιο

ισ ειισιο οιι οσε ιο ιιωσ ποιοι: Ποτέ οι, πιο πιω

ιἰεειοι£ ισιν·ιι, ιιιιοιισσι·ιιιιι ιοι:ιρι2. Ρι·σρισι· έσωσε

τοσο, ιιιἰ οιεποι ιἰαἰεσιιε σε μει·ιιιιε ιιιυσιισιο τοπιο.

δεισ ι·ι·ιι.ε απο: £ι·ι2ιιιιο ειπε /ι·ιιαιι, .Με σιισειι άι:

ιιι>ε σιιειιιι·σ ιοοιιπιιιι ιιισι·ισιιι. Βοιοιει: Αρι·ι·ιιιι

ιο πιο έσω· ριο·ιιιἰιειιοι, εισιι£ ποσοι ιιροι·ιιιεΙι υιιιοι

οι! ριισιιιιιιε.

()ιιιιι ρισιο? οσιοιοσ οσοσιιιο ιισσε ιιιι·ε ιιι

ιοσε; ωοο σο, σσιο σει εσιιιο Ποιο , ι.ι·ιοοε νι

ι:ιοσε, οιειοιε, ιοοι·ιιιιο, οσοσ σοιοσε οι! σι·σιει

σο οοσιο Ποιοι οσιο·ιοσ ιιοοσιοιιοσι·, σοι ισιισιιε :ισ

σι·οοι·ι·οοιιΙσσε οσοιε ιισειιιισε,-- εισ ιιιιιιι ιιοοε

οι σοκ οσεισι· Ροι.ι·σε _ιοιι·ιιιιιιι εισοσ ιιιιιοει

οιιινιιοσε. Ποιοιοιι:ο οτι πιοισι·σιο ρορσισιο ροτ

νοοιιοοε οι ιιιιι.οιο σει εροι.ισιιι νινοοιιι, ιισοοσ

σε ροι· οοι·ι·οοτοε οσοτισε σοινοι·εσε ρσρσισε οσο

Βι·οοιιισιιιι· οι! οσοσιιισοι. Ει·8σ :ιιι οσοιιιο οσο

σο ιισοιιοισο νοοιιιιιιιτ επι οσοσιιισοι, οποιο

ιοιιι οσε οι. οσοι; σσοσι·ι·σοι πιεσε ιοοσιιισι·σιο

οι·σσοιιε οι:σιιε, οι ισιονσι·σοι σιιιιοοι·σιο σοι·

50 ι·ιοιΙσιο; τοιΠσ εσοσι·ιιισε, ιοιΠε Βιιιιιιιε ευρω·

οσειι·ειιο σει·νιοσιο ονοσιοιιιιε ιο οσοι οσε οσο

σισθω ιοιοιιοισι·; νοοιιι.ι ειιιοσε σεσσο ιιιι οσ

 

ι:ισιο, ποιοι ιο ιιινοιεοοι ριιι·ιοιο, ιισοοο σοι

οσε σε ιοιιοιιισε σσι·οοι ΙισΙισ ι·ιιροοι·οοι, οιο

ιστοε ισι·ι·οι οοιιιιο οοειι·ιι εοοιοοιιιι οοΒοσνο

οσοι, οι εσοι ειιριεοισε, σσσιι ρι·σρισι· ιισοοιο

ιοιι·ονιιοοε ισι·ι·ιιιο σσι·οιο. Μι ειιισι ισεειι ισι

ιοΒιιιε ιισσε οι ρι·ιοισειεειοιιιε Ροιι·οε, σοιοσσο

ιοσοεσε ιο σο ρσρσισ εισιιτοσε, Με ριιιιισε σιτ

σσινιιοσε, σιιιιι·Ιοοι οσο ωιι8ιωσε, τισ σσει οιο

ιισι·οιο οοοιιι :οι οσε νοοει·ιιιιι. οποιο ιι·ισιοιο

ιιοιοι:ιε οιοεισιιιιοω Πισω, ιο ιιιΒιισ σοι ιω

ιοσε ριιοσιο σοοοι, οι ιιιι ιιικοι·σοι, οσιοσ ρι·ιο

σο· ιισε ιιισσιο ροεεσι. Πωσ μα, ιοσσισοι., ρω·

ισ [οσοι σει. ει |ἰτοιιι σι·ι£, σο: ιἰσσεε, σοιοσε ιι

ικοΜι· ει·ι·ιιιιιε σιιι·ιειιιιιιι. εε Με εεπισι· Βιι:.σι·ιιοι

βιο £ιιο!ιουει·ιι, ιιώουιιιε Ιοιιιιιιιι ιιι£σιιιΙσι·ι: Μο,

οσο ιιι: σ|ιι·ιε£ιιιοι£ιι£ο.

Ηιιο ι·ιιιισιιο ριιι·ιοιιι οι! εοοιοι·σιο Ποιοι·σοι

σοι ειιτιειΕισιοιιε ρι·σρισι· ιισσιο οσοι! σιιειιιοιο

ιιιισιο. ()σοεσοιονιιοοεσσσ οσε οριεσσριιιο ιΙσ

οοειι·ιε, σσοιο εικοσι οσοι ιιιισ ρσεεοιι ιο ιοι·ι·ιο

ιοι:ιιισιο. ΕΛ ιιισοι σει :οι ιοοιοι·σιο @οποιο οι

Ιιισιισιιιι ειιΙν:ιισι·ιε ιισι οιιι·ιειιοοιι ισιι ιο ρσεειιοσ

οι οι·οιιοιιεειιιισ ρσροισ, σοι εσοι ευρω· ισι·ι·ειιιι,

οοιοιοιο ριιισ:ιοοι·σοι.

Εεσ ιιιιιοιο οσοι: Πσσισ :ιιι Ρι·σισε, σοι σοι

ρι·:ιεσσεειι, ρι·ωσσιιοι·σ ιισιιοι, σοι Πιο σοιοιιι ισοιι

οι οιιιισ ιοσει·σ οσοι, σισιιιοοε ι:ισσε οι εσοισι·

ιοσσε ρι·οιισειεειιιισε Ροιτσε. Δωσε οιιιιοι σε

ιιιοι·ιε Πιισι·ιε :ιιι σσοε, σοι: ιιιιοσσειιο ιιι·σειι·ιι

"οι, ε:ιοοιι Ρσιι·ι ρι·ιιιιιι Ισιοιιισ "πιο, σο:ιιο

νιε ιισειι·ι- σσοσι ιισσε ιιιιιοισσοι--σσιο ροσ

σιιισ ιοιισιισ :ιιισσσε σοοιιι·ι:ιιι; σοοιι οσονοι·ει

Πικάπ. Ι, ιυιστεε δ εισο- δσι:ιιι Κ. - Η ιονοιισιου ισι·οοσιο Η - Η σοιου σοι Π. -- τω” Ρο

ωισιιισ.-ει ιισσει ιισιοιοοε Π.- ΡτεειΙε. Π, Μετα σε πιο. ιο Με ι2.-ισ οσε. οοιιιε Π.-

25 οι ΜΜάοιι58ιιΠοι οριιιέεΙΙ' Π. - 28 Μοτο» εοιιο Π. - 52 ιιιισσοε σοσει·οοι; ιισσιιι εΙισσσ οικει

ι·οοισι· σοι Π.

η ιΪοο οι. ιι.

Ποοιιοκοιο Ρο!. ΗΜ. Ποπ. Ι. θ!!
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οπιπεε πω ειιπι οιιι·ιειιιιπι. Ηωο οπιπιιι εοιει

πιω πει οι οριιιπι Ρειι·ι; οιπιπιππι επ ιπε, πι

ιιιι πιει ρεοοιιιιιπι, ει Με ιρεπιπ Μποπι πει·

πιιιππ, πιει ιπιεεπιπε πεπε Ρι·οριει· εε πωπ,

ιιπΒεπι ει ειππιιι μερια· ε:ιπΒιιιπεπι ειιπειοι·ππι

ει ερεειιιιιπε εοι·πιπ, πιιι ποειι·ο ιονο ειΐπειιε

ειιρει· ιει·ι·οπι.

Με εεπιοι·, οπιπιε Μπιι Γεειειι πι! ιπειιιπ ειιιι

ειιπι. Βειιε ιιι›ι ι·ειι·ιιιιιιιι πιει·οεπεπι ιπ ι·εεπι·

ι·εειιοπε ιιιειοιππι, ιπεκιιπε πιιιιι οιιι·πιπ με

πιει, πε πιο ει·τοι·ε ιπνεπιιιιιε εεειιιιιι·ιιι ιιΒιιιπ

ει εριι·ιιιιιιιιιι πεεει·ιιπι. Ιππε ει·ιιι, πιιοπ ιπε επι

ειιπιε νιπειιιιι·ιε ιι·τιεοι. ιππε ειιιιιιι ιιιιι, πιιοπ

ιπε ει ριιιιιιι Μπι, πιππιι πω, πι! ειι·επιπειεπιεε

ιιει·οοε πιο ειιιεεπιε ιι·ι·ιειειι. Ουτε ιι·ιιι, ιιπιοι·ειπ,

ιπιπι ει πει·ιεππι, πιει πιε πιιιεςει·εε, ποποιπιπι

εποε ιπε ιιιιιιει·εε, ει πιει ιο Μιιιιε εεεεε, οει·ιε

πιιποιιειιπ, οποπ πω ιπ ιπο πιοιππι νιπειι:ιιιιι·,

(πιο ιιιιιιει·εε. πιω ρι·ο οοπεοιιιιιοπε: οπιιπιπιπ

"οι ειιποιπε πεπε πιιεει·ει·ι, πιο Ρειι·ο ιιΒεπιε,

ποιο ρει·ιι·ε, οπι εππι ειπι ιπ ιπε ιπι·ριε ει :πει

πω, ποπο πει νειιεπι εεεε Μπιιε. Πιεο πιο

οπιιιιοπε: οιππιμοιεπε οι ιπιεει·ιεοι·ε πεπε ει

πιε εοι·ι·ιεειι ιιπιιοπιιιπ Ρεοοειιοι·επι, ι·οεοπε π

επι πε πω ιπ πιεπι πιιπππιιπι πιοι·ιιιο Μπο

οποτε ιπειιοι·επι ι·ει;ειπ.

ει ‹Ιπιε πιω Με τιικει·ιι, οποπ Με εεπι

οι·ι ') πιιειιπωω οι ιιιιιιοι·επι ιιπιιειιιιιπι ροι·ιο,

Με νει·ππι εει; οει·ιε πιιι8ο ειιπι οι ππι

ιπ:ιπι πιοιιπι, ει Ριπε οιιπιπ νιιιιιπ πιειιπι; εοπ

 

 

ππεπι πιιιιι πω, ρι·οιιοεππι ιεειεπι ιιιιιιεο επιπ

πιππειπ πεπιπ, ποπ οοπιπι επιιιιιιπ νεειι·:ιπι πι

ιιΒο ειιπι; ειπε οπο Ριπε Ροεειιπι, επ Με νοιο

οοπνει·ιει·ε ιιιιιιπ. Πι επιεπι Μπι @Με ι·εΒιε

πι ιοοπι ιιοειιι: Μπιιπιπε εει Ροι·εεπιιι ειιι·ιειι- 5

ειπππι ει ιιιιιιει·ε ιπ :ιιπιοιιιπ ρορπιπιπ Ριι8πιιππι?

@Με εοπυεπιιο @Με απ ΒειιαΙ?9) πω: επωμισ

ιιο ιιιοι επ ιεπειππε? πποιιιοπο εοπνειιιιιπι Ζωι

ι·ιιειι8) πιιιιιοιυε, ει πιικ επποιοιπιπι νοειοι ει

ποειει· Μπιπιιιιιε? οπο ιι·οπιε οοειιπι εποπι ιππ- Ν)

εεε ει, επι μιεειιπιπι· ιιιιπιιιπο ε:ιπΕπιπε, πιιιιιο

Ιιειι νεκιιιιι? Νοπ οι·επιε Ρεοοιιιππι, ο τω, οιιιιπ

πο ειιπειιιιπιιπι ειιιιιιι, οιιοπ πειιιε εει πιοιιι,

ιιππιοιπιπι· επι πιειποπιιπι νεκιιιο? Νοππε πιε

ιιπε εεεει ιιιιεπι Μπιιπεπι ιιιιιιει·ε ιιπειεπι, οιι- Η

ιιιε ιιιιιιιιιο ει εοπειιιο ιι·ιιιπιππι ποοιιιει·ε ει επ

οι·πιπ, οιιιιειιιιπιεειιππιπ ιιιοει·ε πε πομπο ριι8:ιπο

ροεεεε? Ο οιι:ιπι νεΙιειιι ποπ Μειεπι, εεπ Μ

Μι·ε ππειειιι, πε οπο πιεο,_ εοιιιοι·ειιι ποικ

ειι.ιιννιι! Βεεροππειιιε Γοτειιιιπ: ποιο. 20

Εεεε πιο πιιεει·ιοοι·πιοιπ, ροειροπε οι·ππειι

ιπιεπι; ει νιε ιι:ιιιει·ε ιιπειεπι, πεειπε ρει·εεοιιι;

ει νιε ιιιιιιει·ε ιπιιιιειπ, πιο ειιπι Βοπο οι πειε

ειει. Πιινε, ο τω, ει νιε οπιπιιι ιιιοει·ε εππι Ρο

ιεειειε, ιιπποπιιπι οιππ ιπιεει·ιεοι·πιο, πιιιιπι π- 28

πιει ιρεε Βοππε, πε Γοι·ειιιιπ ιι·ι·ιιειιιι· οιιι ιο

ιιππο ππιονει, επεσε. Νεο οοπιπιπιεειιπ Με,

πει πω πεπε νιιιι ει ιο νιε. Νοππε ιιιειιοε ρο

επιιτε οιιπι ΡιιΒιιπιε ρι·οριει· ()ιιι·ιειιιιπιιιιιειπ ,

οιιιιιπ Οιιι·ιειιιιιιιε νιπι ιπιει·ι·ε ρι·οοιει εεοπιιιι·ειπ ?›θ

|'ι·ιε‹Ιτ. Ι, ισιει·.π ισ πω. επιπι Ι/.-ιΒ ιιιιιοι·επιι ιιπιοι·οιιι Π.- ω οιιοπο οπι 0.- 20 εεεπιοι

οοθειιιο π”. - Τ? ‹ιποπ ποιο Π. - Ραεπι. Π, ποια:: Ε!
ποπ εοιιιι·ιιι ιιοειι·ιιπι, οποπ Ρετ Π. - 4

ιδι·ιιιι:ιι οιιπι νειιιιι Η.- ι επι ειιπι Β'.--8 Ζιιοικιειιι Ζιιιιι·ειει νει υ.-ιι πω· :πιο Ι/.- Η επι

ειιιιιιιεειιιιιιιπι ειιι·ιειιιιιιιεπιππι !!.-ρομοιο- ορριπο υ.-ιο Βοιεειιενι·ιιιο Βοιεει:ιευπι Π.

') Βοιεειιι.ινοινι οιιι·οοι·ειππ. ε) Ρεινει Π πο κα. θ. 15.
8) διιόιππε ισο2_γειεε2ε ιι

ροΒιιι”ιειιιοιι ινοπωπ εηιι Ειιι_γικόνν π Ιαιόι·γπιι Ηεπι·)πε Π ερόιπιε ΡοΙειιε ποιοννιι.Ι. Οριε

_ιεΒο ροπει,ιε Τιιιειιιιιιτ νι. Π, ΜΜΜ _ιε δααι·αείοί.
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ποποτοτπ? 0οτιο ποτπο οοεἰιοι, πειτε οτοἱποι.

Νοππο οπτπ ροΒοπἱε οι οπτἱειἰοπἱο Μπα ιοττοτπ

ἰπ νιττοπε τοεπἱ τω: ἱπιτονἰι'?') οιπο ιππι'? εοπ

οιοε Ροιτιτε, οιππε ιτἰππιοτἱιππ εε οεεοτἱι, οι

:ι εοποιοε τποτι)·τ Αοπιποτιιιε ποππο ρτοιοκοτππι?

8ἱ οοίπνοτο ποΙΙοπι, ποποιπιπι εοποιἰ, οιπ εοπ

Βιπποπι ιποοτοπι οι επι: οΜπο ιοττοτο τποΙιο

τπἰτοοπΙο ι`οοἰιιπι, οιπποπο ιποτιχτοε°) 000181 πι

ιοττο οπο τοοπίοεοοτοπι. Μἱ ποτο, ποπ απ: τοκ

40 τποΠίο, ηπα! ποοοι, εοο ἰοοιπε οι ὸἰοιτἱοιοε το

οιοτ, οπού μπω. οἱ ιοπιπιπ ποο οποοιοτ, οι

οιἱοτο επι πιἰεοτἱοοτε, οι ποπ εοτπροτ οιππ Ρο

ιοειοιο, εοέι οιἱοτπ σπιτι ππἰεοτἱοοτ‹ιἰο ρορπΙιππ

ΗΜ οοποἱιἱοε οι οοοοριοΜΙοτπ οτωροτοε. νεοε

ι5 τοε Ριπε Βοποιὶοἱο οιιοπι οοΠο ποριιιιππ οοοπἱ

τοτο, οι. πώ πυπο ἱπ ιτἰοιιο Ροτιἰοπε, ιοπο ποο

ἱπ οπο ροτιο ΒοΙΙυπι ποποτοε.

δω ποο οπἱο ω! πω? νἱιὶοοι πιο ἱπ οπο εο

ρίοπιπι ἱιιειἰ οι Μπι ιοπεπι τοκ, νΜοοπι οι ἱπ

20 οοπτιο οοπεἱιἰο οριππιιε οιπεοπο ορἰεοορπε,

οοπιοε οι ω. (πιο πιο τποοπι, ἰπππο ω οπο

εοπι ροτιἰποι, ππιππ ιΠοοτπ οι οιιοτπιπ, οοἰοπο

πΙιτο ποπ πωπω. Ποο τποέςπο τποιο, πιω άο

ιιε οι ρποποπε Ροιτπε ίπ τιπΠ ροΒοπἱεπ›ο οο

ροτο, πονο οοοΙοεἰο ρτορο εοπιίτο οοΒοι. Ρτἱ

πιππι, εοπἰοτ ΒοιοιΙονο, οιπ πιο” οπιππ οι

οοτροτἰε οοπεοΙοτἱ :πο ω! οοπνοτιοποοε Ρτοιοε

Ιἰποπιἱεεἰιπο νοΙοἰι, οι ππΠἰ ροοιιππο .το ποο ροτ

οοτο ‹ιοοτονἰι, οοοο ἰπροὸἰιπε οοΠο, φωσ εο

ρἱοπο τοκ ρτο ποοοοεἱιοιο Με», ἱπνοτο ποο ἰπ

ονοπἔοιἰο ποο "τω, ποο νοΙοι.

Βοτειιτπ σπιτι Εἰπιἱοἰ ΡοΒοπἱ εἰπι οι ΜοΙο οο

Μπι, ποπ πιἱεἱι πατε ἱπ οοτ @το ποειοε πω.

Ρτοριοτ οιιτἰειἱοπἱετπιιω εΙοτἰοεο οοτιιιπππο

οοοο!!πτο, ποσο οει ἱοοοπιο ονοπεοιἰο οοτπ

ροΙΙοτο ίπιτπτο. Νοππο ιπο8·ποε ιιοποτ Μομπ

οιιο οοιοε τοἔἰε οοεοι, οι ιοοοιοεἱπτπ ουΒοτοι οι

οροοιοιἱτιππ ποτποπ ι·οτοω ποο ἰιινοπἱτοι, ποο

Ιο11οτοτο οι Μριἱιοτοιιιτ ροεοποε, ρποοτποπο

ειοποτο οιἰἰιινοπιἰϋυο 80 οι! ποο οιιτἱειἰοπἰε?

δα! ἰπ ποο οπο: ροπ‹Ιοι οπιπο πιοΙππι, «πιο

ποο τοτε Πόοπι ποοοιΒο1οιιονοπἰ, ποο ἰροο ἰτοιο

τομ Εποπ ιιοειτο πωπω ιοτπροτπι 3) Ροει

επποιοτπ ἰτπροτιιιοτοιτι τποΒπιιτπ 0οποιοπιίπιτιπ,

Ροοι οκοπιριοτ το!ἰΒἱοιιἰε οριἰπιιππ Κοτο1ιππ

οει πυπο πώ ροτεοοποιοτ οιιι·ἰειἱοποιπ ιι) ποιπο

ρτοπο οπἱ οοπνοτιοι ροΒοπιππι [Μάο ο τοκ, εἰ

οοοοτίε ρ:ιοοτπ οιιτἰειἰοπἰε, ρπεποιιιτιιο ρτοριοτ

ΡτιετΙ:. Ι, Μοτο: 5 οιπι1 πω. πι12ιπ ιοτποπ Π. - 0 ποτου οτο |ι'.- Η ει. :οὐ Π. - Η «απτο.

οριιέοϋ Π. - Η οοποἱ|ἰοε οι οοοοριοιιἱιοτπ ρτοοροτο5. ΥΜοτοε ριπε Βοποιὶοἰο οιιοπ1 1»οΠο ρορυιοτπ.

οι). Η - 16 πωσ οποο Π. - Η πιω". ΙιοΒοο Π. - 18 Μο· «πρ. ο. - Σ! (ΜΜ- φωσ Π. -

Ή'ο οικισ- οποπι Κ. - Ρτωπ. Π, ιυΙοτ.π 2 ΒοΙοτΙονο» ΒοιοιΙονιιε Π._δ εορἱοπεο εορἰοτιιἰεεἰτπυε Π.

- 16 Με ω. πω! Π. - 19 Ροοιι Ροτ Κ. - 20 ίτπροτειιοτοτπ- ἰτπροι·ἰιππ Κ. - Σ! οσοι» πω· Κ.

') Βο1τυ. 1005. Ο νηψτοπἱο ιο_ῆ Ηοπητ1ιο. Π τ1ο Ρο1εΙιἰ ἰ Μοεοο ιοτπ2ο ροπἱοοἰοπο_ῆ

ιπόντἰ τοοιπἰΒπτ: ΙτννοιΙΙἰπΒιιτεΙ-ιἰ: !πιστίπι @στο τω, ίτα ροπποποοιιο ι·οπιτα Βο!Μαυοπεπι, τομι

σ·αιο αεμπίπο Ροιοπία›π αοοο!δοταπο, /ποίοτιιοπι ίπ.ικοποίιπτ, σκοπο ίπίιπ·ίατπ οποσ:: άο/οσιοτιο·τω, .κά

Ρ·το?ι άοιοτ! "καιω Ρετάίιατιω. Βασιλικά οι Ιαἰ, Ηίοάοοτ·τι οι Πο:Ματά απο οιιέίο οοοίοί. Μ

ι:ετο, οιιιιτπυίο άοδοτιο, ποοιιπτρια ποπ Μπα. μισο, αυτι ἰαοΜ·ἰπιαΙ›ἱΙἰ σ·οοοτιίιωτ ε.τοτ·οίιιι.

Ω) 1ιπἱοπο ἱο1ι: Βοποτ1_γ1ει:, Μπιοιιο2, ἔσω, Ωω 1 Ιζη
88. ΠΙ. ΐθ. Ροι·. Τιπωπ. 171. 10.

Ροι·ιι

το”, “πιο ΕΥΠ 12 Πειοροτιο. 1004 ι·ο!ειι, ο. Μπάοιποέό ο πἱοΙι ροἀο._ἱο Ποπιἱοπἰ: ?Μι Βο

"Μιαε ο. 28, ἰ Κοεπιπε πτο.ΒοΗ Ο'ιπ·οπ. 1. Β8.

4) Ροι·. τοπιο τσιπ. 10, το. 196.απο. 21, οι:: 208.

3) Ροι·όννποξ Βτιιποιιο @Με ἑ.|1Ύο_ῇοἰοο11ο
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οπιπ·πειππιοιιιιιοπο ουππι ροειιοἱε, ΡΙ:ιοο!ιο απο πο οπο

πιονπεειποο, ουπο, οποοιΙιυε ιπιππιπεεπε, εποιοπ·πε πο

οοοεροοιυ ρπ·ιοοποιε οο ποιοοι·ι όο!οπο οι Βου

πιπο ποποοι·ι, πιυο ι·οοοι·υπιπ·οπ·ιε πο πποιιοπ·ει πω”

πιοοιι. Νοο οει ουοο Ποποπο τοκ, οο π·οΠειοοιε

πιοποο, οιοοιοπ· πο:ι!οπυπο, ιυοποιο εο ριιΒιιοπε.

ΤοοΕυπο ιποροεει!ιιΙοι ποιοι: οιιοποπο: οπο” ουσ

οιοιπο π·οιπ νυ!π οοεποπ·; πιο: ΒοΙοεΙονο νοε εοου

π·υπο Μάι, ουοι πο :οτοπ·ουπο οοο πιοπιοπ οποιο

οπο, ουιο πο οκρυΒοιιοοιε πιοιέπιοπε εοποροπ· πιο

[τοι νοε οι!πΒοουεεπιπιο :ιόπιινοπο οι. ιο οποοιουε

ΗΒοοποπ ΜΜΜ Ο οιοιπιοι Ιιοοο οι οοποποοόπι

πο οιιεΙοοιοοοο οιιι·ιευιιοπεποο οι οι οοονοι·ποο

πιο ρ:ιο:ιπιπεοπο οοοουπ·ι·οι·οοπ, ει, εἱου$ Ροποπ· Μι'

εποο ουοι, ουι οιοι·πυυε οει, ιποροποιοπο, πιο ο

Με ΒοΙοεΙεινο ουπο νοΙοε, ουἰ εο!πι εροε οποιε

επιπιοπ·ει.οπ, ι·ἰνοι·οι οοεπι·ο ποιοι!

οι” ποιο: οοο Ιπιποοι ι·οο;οπο, ουοο οριεοορυε

πποε£οι· ουοπο «τυπο ινοτοεςπο ποοοιιοΙιο, ουοπο οσ

εοε, Βοοπιοι·ιο ιιΠι·πι ποπιπ·ο πο ον:ιο€ο!πιππο Βοι

εἰε ποιοεοιπεοι·:ιιιι, ιιυοποοοο νοοἰοοιοε ουοΙο

ι·‹ιι·ἰεεἱιπιο ιΙοποπυοι, πρευιο εοοἰοποπο Μουσ

π·υπο ουιυε άυιΙυοπ υκοπ· οπιπ·ιεΙοιοπι οππι€,') Βιο

ποιε Μο! ωΡιποοι. Ουπο ουο ποἱΠο πιοποιοοε

οι εορτοπο ρΙοΙιοε οπιοιποπο επειτοιπο ποσο υπ πο

οοροι·υοι, ουοε οοιοι·ι ποιοΒοου ποτοποοοι·ο φω

π·οποιοι; εροιο !ιοΙιοοιοε πιοι·υπο ποι·οπ·1ἰ οποοοε

ουπο οοἰεοοΡο , πιο ποπορυε Ιοουπο οοάοπ·ιποΙ.

Πο ουοπ·υπο πιοπιιιυ οι πονοτειοπιο πιο οιππι!οπιιπι- δ

ουπο οιἱεεἰ ουοιο ουπο π·οοιιοπ, ουσιοουοιουο πιο

οοοπ, ποοποο πιο νοε, νοΙυπι πιο πομπο ουι ποο

ροπΐοοπτ πο οικιο8οΙιο, εοπ·νυε νοετοπ· οοποι ποσο

όπιι·ο ουπο!ιο.

Οοο! ΡΙιιπο? εοιποιο ευπι Ιοεπἰοιοοἰο Οπιπἰειἱ: Ν)

ιιοπουοουο ροεευιο, ΜοΠεεππουε που» ευπο ·

νοεππ·πο οπο. Ετ ουπιππινπε οοεοιπιπο οποι·ο πο οοο

επιοοοι οοοιιιιι , νοΙ οοο ιιοεἰοπιπο ¦ειτι·υπο, υπ Με

οοιιουιοπιπ επιιιιποι·ο Μι, οι ἱο οποοἰ οροι·ο οσου

ποπιιπ· νοε Ιιοιιο οι·ιιο:ι πιοεππ·π Ροπή. νοε νοπ·ο Η

ουποπμιπό πο Ι.ιιιπποιε οι Ρπ·υιιε οοονοπποοοιε οοο

εἱΠἰ νο! Μοιπε Ροιοειἱε «ποιο, οι ρἱυοι ποΒοπο οι!

εροπο οποιε άοοοι, οο!ἱιο οοεεοπ·ο, ουοι οποιο

Ιποι·υοι ποιοιποοι·ιιπο άυπο οοτόυ οοονοπιοοοει

Πιιιιιο Βριι·ιιυ ειιοοπο οοειοι· Μποστ ουοο οοοοι Η)

πιοοΕπιιὅἰ, οοιοπευυο οροι·ο επ ειυοιυπο ρυεοιποπο

Ρου·ο ιοάοΓοεεο οοιιευποἰ.

ΥΑΒΕ, ο πιο οπο: πιο: πιπ:ο, Μπ:1ιποο ιι0Νοουο σοι:

ουπιπ, πιποοι:οπ: που; νποπυπυιπ οι· οι.εΝοε οπεοτο.

ΡπιεπΙι. Ι, Μαιο» ΙΟ ςυἰοι ουοι Π.-Μ οι ουοι εἰ ιι.-ιποιωω Μ)·εοοο Ι.ϊ.- Ι5 ουιου ουοπ οι) Π.

κι οοειοπ· οιιοπο- πιοε!οι· Π. - Σ! Ιππιοεοπἰεοππιοπ- Ιι·:ιοεποιεοπ:πι Π. - Ρτεοάι. Π, Μαιο: ὅ Ποι·πιπο»

οιι. Π.-θ ουπο- οοο Π.-- Ιδ νοΙ» νοι·υοι Π. - Η οοειπἱι πρ. Π. - Μ οοιιεἰΗἱ νο! πιιικἰΙο μου:

πιο. οοοειΠυπο οι πιυιει!ιυπο πιοποεψιππε Π.

') οποιο εις 2ο το οποιοι έοιο.εεψι. εἰο οπο οόπ·Μ ιιο.εεοπ,πο Μιοοηεπεννο Ι, Ιπτόι·ο »το πο,

Βοποιοπιπν ΟΙιι·οπιπ·χ, πομπο! οιι. Ει·χιπο. ΙππόΙο ε2ινοᾶ2Κἱοἔο, 2ινοππο.80 οιηποἱοιΚἱππι, δεοοι·εάΙΖο, ιππι

ινοι·πιεηπ ο ιιἱπο ριιη·ιιπἱοι·πο (8οπιοΙ. Αόο.ππι. Μοτο. ΕΜ. Τπιποποπ. νο. 28). Νἰο πιοιὶο.Η 3ο]

ἱοπἰοοἰο Ί”πιἱο€πιι:ι.π· ἱ εο!ιοΙοιεπο. Αιὶοοππι; δικο θποιιιιιτ)·Κ οιιο·ἰο Η. Ήχου! (Ηἱετ. Πο.ο. Χ ο. 95)

Βοοπτο δτυπ·Ιοεοιι οποιοι»! Β)Ήι·)·ιΙο, δίοι·ίιί δ£ον~π·ι'ι'ά‹π. Β)ιπο. οιπο. οπιπποέοιοοιπο, ι π: οπο πω Ροπ

οπο ρτοπππἱπυιἰο πω” Οπιι·χεπιπεο. άο οιν)·οπι Κποἰιι Ζωιωι:,·. ἐΜιιοι·η· Αάιιπο Βι·οιοοοεπΚἱ 2ο Βη·Ι:

ιοετοΙ οοπιι·ποοιιι·, οΙιοοἱο2 πιοουποδ ποιοι πιο·όοΠ ‹Ιο ροΒοοετο·ιι (θοετ. Ποιπιππι. οσοι. Π. 38.

Ζ οιυπ ποἱοΙο. ε)·ιπο, οποιο Μό” Μπι Βοπ·Ιππηποπ Κπιτοιι·ἰοἱο!ιιιιι οπιπιοέοἱιιἱιεποπο ο· Βιο·οο)ο.

ΟινιΙοινιιιο·εογ οποιοι πο Βιιποοποι ΎνἱπὶἱοΒποἀο8ο, Επ·όΙ:ι. όιππδεοποεο, ἰ Με ποο.ποο κοουτο. Ι,

2οο.πποεο ι·όο·ιππο2 : 8οι·ιποοέοπ οΚοπο οοοππιιποιὶοοοἱο οιιι·2οέοιπποετινο. οι εινγοιπ Επ·ιήπιοΙι.



κνιιπειτΓ ο 5Μιοκοι ε. ΒιιυΝοΝΑ.

Μ

βοοεπιίτι πίπόιήεω εππ_|άτοι· είς ω π:|:ορίεσπίε τιιοπ‹ι‹·|ιῇε|‹ἱοι ρο‹Ι :οαΗεπι ὺΙὐΙἱο£ει·:τι_γυπ:

(Η. Ι88.97, ΗΜ;; πα ω». Μ! ορίεο(απ. Πά;Μοπο "φορ π· Ι:ορΞὶ μια οί!ι!έο!ε|ττια·αι πιο

παοοϋεΙείςοο, Πότίποετο, σιο:οπευια Ρα·Ι:.οιυέ, ισιιπἱεε:ο:.οιι‹ι :οεΙ‹ιἰ‹ι μποτ. £οοοέ οε!κιΙΜο·οο π· μπαί

πιοτυίε ιίο έρτυοΙοευ ε. "Μάεο!ια Μου. Παω. 88. Π”. ϋ79. τν ο:ιιείε ὐμποέοὶ πιο_Μ το Μο

παοΜπιπ :Μα ίδὅθ οάρἱειιἰεπι Η εοΜε ωἱοπιὶε : οαγωίπαίιι, ί ιυοά!ιιο Με” Μ |ο ιι·μ!α]ο,

@Με είς τΙο |τοάε.τα .ποετοοο, ο ρτ·οο!ιι_|ιμ ΙοΠεο @το π›εψυἱάοοιπἰς|εεμτΙι @πώ ρὶεατε|κὶι·|ι πιο”

ιι άο(ιι ω!||σιιιψο.

ΠΥΒ'Ι'ΟΒΙΑ ΒΕ ΡΜΒΙΟΑΤΙΟΝΕ ΒΡΙΒΟΟΡΙ ΒΒΠΧΟΝΙΒ ΟΙΤΗ ΒΙΠΒ

ΟΑΡΕΕΕΑΝΙΒ ΤΝ ΡΕΠΒΟΙΑ, ΕΤ ΜΑΧ'Ι'ΙΒΙΟ ΕΟΚΠ)Ι. !) .

Ποεοοεοει0. Μο ἀἱ¦οοωε ΡοροΙιιε ιιοἱνοι·ευε,

φα! οεο ννἱροι·ιιιε ‹Ιοἰ εευνοι·υπι εετνι1ε, ωιιεο

5 τοπιἰεεἰοκιἰε τοεοι·ιιοτ ροοοετοι·ιπο οι ὸοπιἰιιἰ

πιοἱ εοοοτἰεεἱπιἰ επ ιοει·$ἰπ·ἰε ΠΙιτἱεΗ Βτοιιοοἱε ο

ρὶεοορἱ ἰιιεεἰοοο, πιω οτοοἰει οοεο Γιειοιιἱ οσο

0οτπρεἱ πιοοἰΙἱο επ ίπιτυοΜΜ, οι ἰΠοπι εοοιιωε

ΠΠ ἱιι ΡοΒοοοι·ιιπι ρτονἰοοἰο, οικο ποοουριιωτ

10 ΡτιιεοΜ. Με ΜΜΜ ροοΕἰΐοκ Μ τοοι·Η:· (Ηπἰειἰ

Βι·οοιιε ἀἰιπἱεεο ορἰεοορειᾶιι υπο απο ΒτοΒο εἱΙ›ἱ

στεοΠο απο ειιἰε οοροΙΜοἱε οπτοοΙονΗ Ρτιιεοἰοιο

ω! οοονοκοποοε ροΒοοοτυπο ΒοοΙοε ἰο ἀπή

ε1ἰοοἰΜΙο εοτιο!ἱεεἰτοο! Ωοοτυιο οοο1ἱοοΜεο

η; απο: οι ρτἰποἱε οοπιἰτιιιε ιοοιιε Βτιιοιιε υρἱεοο

ριιε ο! ΜΜΜ· (Πιτἰεύ ε:ιπι‹:Ιἰεεἱοιιιε; ΜΜΜ σει

 

ροΜποι·οπι (μή απο εο οι! ιππτιἱτἰιιτο κ·οοοι·οοψ

Μα: ειιππ: Τἱοιηἰοοε, Αίουε, Ηο2ἱοΗιιε, ΑΡΜιιιε,

ηονἰεεἰιτιο εμ ννεοωιο8. ()ιήά ρΙοτιι? βιοπο

οο ΡοΙτἱοιο ἱιπτονἱτουε εωΗιο οπο: Μἐοιιι ιΙο

οϋ ἴιιἱτηιιε. ΕρἱεοοΡιιε νοι·ο απο εοἱε οορο!!ο

Με ρι·οεροι·οΗε οο!εοι·ενΜ ιοἰεεοπι, ρι·ω‹!ὶοπο‹]ο

ενοιηἔοΙἰοο οΕοοο οροετοΙοι·οιιι ΦΜΑ. Οοο: ο

πιοἰ:ι οι τω, ΝοΠιἱτοοτ ιιοιιιἰιιο, εικΙἰνἰΙ, ιΠεΗ:

Νοε @σε ΜΒοοιιιε ἱο οιιἰοιιε :ιιἰ‹›ι·ιιιοιιε Μ οσο

ἱὶὸἱπιιιε. νοι·Βἰε ΜΜΜ Με οΒοιΙἱτο οο!υπωε.

Εμἰεοοριιε Με ειιιιΠοιιε, ΠΠοε ι·‹·Βἰε ΜροτΕοτο

ἰιιεεἰΙ εἰιιιυΙοοι·ο, οι ἰΠο οι·ωεοιπο Μ ἰΒπιοπιι ρω

ἰοοἰι απο νἱττιπο ιπιοκἰιιπι. @Πε νοτο οοοομϋ.

οι ιΙονοτονΠ Με ὸειιἱιμιο εἰτοιι¦οοτο. Βοκ ουΙοπτι

Ρ:·πι!2. !, “Πειτε Η οοπνοι·Ιοποοει οοονοτΕεοοε Καὶ. - Ρπιε‹Ιι. Π, ωίοτει Η ἰοοοπυ ἰΒοο Κοά

' ΝοᾶΡἱε το" 6οώιοχ με: :ρεεε π Η Μάσι.



2$Ο ΨΙΡΕΚΤ Ο έΜΙΕΒ!)Ι ΒΚΠΝΟΝΑ.

ιπι·ΙιειΕπε πω ιπάιεπειτιοπε πιιεικιιιιιι: Αεειριιε

εριεεοριιπι οΜεειιιιε ει ιπ ι€πεπι εοι·ιιτπ πιο

ρτοιεπε. 8ἰ ιΠιιπι ἰεπἱε εοιππιππ ε! όενοι·ιιι, εο

εποεει!ε (Με "Με εε!. Ρτεεάιε:ιπο νειπἰεεἰπι:ι;

όεπιιιιιε ει ω πω, πι ιΠιιπι όειππ ει·εόειιππε

νεΙοεπει·. Τιιιιε ἱιιεεἰι τοκ ι€πεπι :ιεεεππι νπΙἱ

όἰεεἰπιιιιιι, ε! πι ι"ιιπι Ρτοἱει ερἰεεοριιπι. Ερι

εεοριιε ειπιεκπ πωπω νεεπιπεπιο ερἰεεορπ!ἱ

επειπι εειιεπι ἰπ ιεπειπ Γεω ροταιι·ε, ει ἰπ ιεπε

ευρω εειππετιι Μπι σ.ϋπ εε‹¦ἱ€, πιιοιιεςπε ει εφε!

Πεκ

νει·ο Με νιάεπε Γιιοπιιιι τπὶτπΙιἰ!ε ειπιι $ι·εοεπ

Ιππιε εερ!εκπ ρεπΙιπἰ Γπετιιιι€ ιιεε:ιπΕιιιι.

πε νἱτἱε ει·εἀἰὁἰΕ όειο νεΙοεπετ, ετ ιιεεεριτ Μπι

Πεπιιιπι ρεπἰιεπιἱπι. Πω; Ροετεει πιω Ι.ει·ι·ιε "ο

εριεεορπιπ επιιΜνιΕ, νιΝ.ιιτε τεΡΙειιιε (ΙΜιοΙιοει,

Ρ:·εειΙι. Ι, Μετα: Η) ἱΒΠθΠΙπ @κι ΚΜ.

ει ἰΠιιιιι εριεεοΡιιιπ ευπι σειρε!!επιε ΐεειι πιστ

Πτιιιιτε πΙιεςπε Με εμπει·ιιποπιπ. Εριεεορι επ

ριιι ἰιιεεπ :ιΙιεεἱὸὶ, ε! επρε!!ειποε οπιπεε ὶιιεεἰΙ

επερεπ‹Ιἱ,') ει πιεσε οοιιΙοε ει·πετε πω. Ρο

Μεπ νετο ορει·ιιπιε ΠΙιι·Μο νἱεπ πω! επι ειππει

ειπε πυπιετο ει. ρτοι!ιείει; πιιπο νει·ο επρτπ ιΠο

Μπι εοι·ροι·ει εοπεπ·ποπι Μπι. τποπ:ιειετπι. Εκ

ἱΠο Ιεπιροι·ε με (Με ρετεετιπειππο εἱτειιἱνι

ΡΙιιτἰπιειε ρτονἰπεἱπε, ιπνοειιπε ειιπεΙοε εειπ- ιο

επιεςυε πι ειιτΜπιποτυιπ ΜΜΜ. Με πω!

ιιιπι πωπω? οπιιιἰππι επτἱε£ἱπποτιιτπ ἰπ Μιι·πιπε

ἀεὶ ιἱεροεεο :ιιικἰ!ἰιιπι, σΙποπ πιεσε νἰπε Μι ρε

ιτοεὶπἰιιπι νεειτοι·πιπ ρεεειιιοτιιτπ ετ επτει·πιιιιι

ι·ετπεὸἰιιπι.

ΒΧΙ)Ι.ι_ΙΟΙΤΩ)

') Οἀιπἱεππἱε1 πἱεεο οροινίιιόπ το ιἀπτπεπἰε Βπιπἱιιπἰ (Με Βοπιιιπ.Ιάι ε. 2ῖ'.) Ρετ.

ΤΙιἱετπι. ΎΊ. 58. 9) ΠοΦιτεΙι ι·εΜ, Πε ι-ιἰε ιεΙιιιε, ε Δεν ννἱεΙιπ.

  



Ζ ΤΠΙΒΤΜΑΒΑ ΚΒΟΝΙΚΙ.
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ἰοΙτιιῇοιψοἰι Νοπ·πιοποπο Νότιο Μι ιοἰοέοί ροεΕοσιοΙί, ροπἱοέΙἱ ιοέο!)σο Νοο)το. (Πο οοεΙοί έοίοη);

Ποπη)|ε ί δοοβ·_οιἰ : ιοὶοΙο ίππουιέ ιοα!εοοποπιέ πιοτ·οπέ ου πἰοτοοΙἱ. Ή·α)ε!οποοπο ο τη)|εισρσιο έ

ροΙσπούοιοιιπο :αἰτἰοιἰ›ιἰ|‹οιο. 2ο !!οοοο)το ροε;οιἰΖ πο :Μάιο .τοπ _)οοο; δοο[:·οο ε!ριιι Με πω(

8ίο.σΙτα _)οοο, ο ΜΜΜ σωστο, Μο)οο οδο :πιά ΙπαΙεσπ άιιωοδεί ω :.ιιΜιά _ίοάποοο : ειοοίο)ι 82|·

ποιο. Μἰοά8οο @ο _)ο), δοο[τοιί, τιςοπιύτοἱἰ Μο ο‹ἰ !ο_οο 8ΠΙΠΒΙΠ πο)εοιπποσο; ρω ιοἱοο πω»

στο ΉιἱοΜιο›·α. Μ:: ορα$τη)ιοε:ο) .εύο το “ω” έιοἱοοΗ, _)οο)ιιιδ πι: 2ο!κίαάοΜα, @ο σιο‹ἰΙαΙτοο :Ναό

έο ιο·ἴοἐπὶο πσπ)απο! : ωἰο:ἱοοἱο που) δοο[ομά, ο Νοτ·:ποποιοἰο £οιοοπο.ε:ύτιν )οοο τιοἱοοἱοοι παο,

πανι Μ): τ·ο)τέ ιι)εσιτ·οιι·ειο, ‹ἰο @πιο ποροά:ί!έ. Οιἰιοἰοάιἰἰ ιοἱοο @Πω Ιστοιοποο)ι ειοοέο)ι ει, δ£οιἰε

ὶΗοτ·εο[οΙά, ί οο 1)Ιοοάοοιποα ροιυτὐοἱἰ (δ)ιτοπ. Π”. Μ). Πο ροέοί:σιο ρο ωπατ·ζοπι οπο ποίο

ἐαἰ ί οπο) αποτο, @Μαη Μ πδοοο άοποοιοοἰ οπο: ; »ωοο πιπὐε£ιυο, έ!ε οίο αία)ο, ρι·ιοΜ·ο

έοί ου οποο_|οοι εἱοι·οο£ιοἱο, ει:: Μι ρι·οοο_οί ιο ροοιοο οοσοι·:. ο·ο)σιι 9.96' (β)ιτοιι. Π”. Μ). - ο ιἰιοα

Με: ροέ.οΙο) τυποΓία οπο πιοιΙαι; ευ ιΜα!ο πο” ὐτ·αοἱ‹ι πιίοάιο Μη :.τ·οοΝέ ρ:·ιοραάο αΜο7·οιοἱ

ροΐοιοο :ΜΜΜ Ι:Μ:·ο ρτ;οεἰὶεοποἰο που, ;ο!'οέοοίοΙο σιίοοάοέ Νοο:$οσ·ιι ιο 1·ναιοω«, οκ! :ιιἰτοππἱἰεοω

ρι·οιοοοι !οοποπτι οιΙοπο!ί. Ζο:η.ἱοσ·οιιι _)εοο οοίο ;οε£ο‹ἔ ορο£ειπ Ιοοο οοοιι:οοο |είαε:οοτο, ο οπο)

ιο Μπι .ΜΜΜ πιο Ι:·ιιάποέοέ οπο), ΙπποΜιρίί 9ο, άει)οο πιο :ο 1ο ιυ!οέο _|ο‹ἰπο. Ρ)·:.οιοο_ίο Μο

και” Μο £οοο ἐιοἱο£ο|κιιρ8£ποα, έει!ιοε· :κι Μο, έ πιο ροἰσο_|οπἱο ώ·οοέικ. ‹Ιο οποο)ή .τίοοέ ΖΩΡΪ8Η]£.

Ορο£οπι ι·νωοο". @ζ οπο; Μ 8Ζει!οι, ο :.οο!ιοτοοί Μο Με ω): οοοοοο)πίο. Ρι·οο;οπο

α! .<:ιι·ιοο) οτ·ο1οιοιῇ @ο Η εριι:ιἱιιἰο ροο!ιοιοοΖ', ‹Ιοροἰπο! Ιοοο 1ο Μο .εροεοο, έο |εο:Μ ιυοι·:ιιοἱ‹ΐ

2. Μιπιση) )εάποοο τ. ρορτιοάιιΜοιυ οσοοέο)ι, φαω δ)Ήίοέ:ο, ο :Ζο.ἐού Ιοσιιέο 1ο) :.τοίοΗ. Βο(

ιο Ιν·ιι»ιπίο οριι£ο ί |είο!έο)ι πἰοη), πιο τομ)ο2 έ οπού 9ο .φ:·εοάού, ο ρἱο›ιἱοώ:ο σ·ο:.ιἰοό ποοοϋπ.·

οιοοο _|ο‹ἰπο|ε Με ιἰοροὺιἱἰ[ ω απ» :ο ε)υ·οο!ιο τοο;τιο)ο. (Μέ, ροτοέοάιι, άο;ποδευι πο πιο)ε_)

οἰοὐοέοὶ ω οἱο.ἐ|σο ρτ:.οοἱιο Βοοπ ιοι·:.σε:οΐοιπ. διἰο οοτοΙοπι άΖο :_)οάπο:ιίο Με): πιἰἰοεΙοτ·‹Ζ.:Μ

οοέεοο ου Ιίοἰοπἱί ριποοοίοι:ι, οἱ οΙο )ο‹ἰ:το) ποσο Μια Μο Με σου |ε:·ιοΙ: οίοάοο)ιοπο. . θώκο

ω.<πο Μο :οροΙιτΖο›π.· ο Μο Ζαυι?-.Ια 2ο )ο.42ουι, μ "Ήίοί:οιε, πιο!) :. £ιοο)ο_| ιοί” 21ο έιυἱοοἱε

!οποι είο οδολαπι (())π·οο. Π. δθ). Μπιο Με ρ:·;_ο|:η|οἰι ωτοέο:2, άουιπιποο)ι : Ιοοο ροωο‹ἰιι,

πἱοιἰοροἰπἱἰ |οιίπο)ε, οι): 8οοι τομο)ιο)ο, @Μάο Μοτο ‹Ιο .-Με:$οάσε )οάοο, ροἰπὶό εοοίο ποσπ.ίοι·ιο(

(δ)ισ·οπ. Π. δ!). ιν Λ!!ει!οάοίο ωοέιοὶοοέδ ου Τιιοί)ιο αι·ομοίε)επιρ πο ρι·ο:1Μοτο. Βοίο 2ο ιἰπἱ‹ι

2! _οτειάπέα το|ειι, ἱ!ο οἱο :οιἰιι_)ο, πω. -"”οι!οη) Μο οποίο) οπο) Ηοπη)ο ρο)εο_| Βο!οε!οιοοιοέ

(.)ιτ·οοι·οοιιι τοοροποάοιΜοσο.πο ρπέοΕἰ Μο ιἰο Ρο!8Μ, Ιοιοα·›ποε;οἰ απο οπο; ι Ήιοἰτιοποιπ ό ΤΙΜ!

πιου·, Ιου; ι2οο:.οάίο:_ο Μου ιΙο .|ιι£›·ὶοο)ε α:.ποΙΣ :ο οπο: ι·ο:4)·ορπίο)ο;ο ιοι·ὐοἱὐ Μι ιἰοπιοιοἱ, ο Βο

Ιοείιιιο Ιοπισεο8ο,σι :.ο)οί ροιο£οτπἱο Βιιἐοοο, δου·ιιτοο ἱ Μή δο!ρι:Ιοιυ, ποἰεοπἰοο οὐἰοοἰ Βοάοοεοπ

ὶ είο ροάιἰοπἱα ρσ·:.οιπιιεἰἰ (Οιτ·οο. Η Σά).

Ρο έοιίοπ·έ πίοοοι·Ιο οέο)σαριι σ›ιοι·εοὐιι›·ε|εἱο€οο @ο Μο Ι!επη||ε Π π‹ι:·ιιεἰιοἰ τ. Τα_οίσιο:ιο)π

Μάη) οοάπἱο ποιού "ΗΜ οεἰο:·οοἱ‹ιΖο οἱεΙειιροΖιοο, ι·ιο|ο)' ΜΜΜ το σ·σιά.:Ιο οι·οοοΜαρ: .πω οἱ ω

ποο;μι |είστοιέο)·:.ε ΪπιΝοπἱΙ:, οι·ο/Ει δοο/)·οι|ιι χω, οοι·Μοο το ροΐοίοπέο οοοωέο:.Μπο ό το οοοοιο

_)ειο)ι Με οιοοουυη). Μι :ο Μο): Ζποπι μ; Με υπ :ιοιιέο)οο πο οπο) Μ! ιο·μο.Ιεέ οτοέο τωοοο·άιί

Μο, ροοο εἱο ου ‹τ;.οοοέ τοοέε;εοο. Α οι!_ο ΤοοΜο : ροο)ιιι·οΐο _|ι·_οο οοου:.ο)όπο απο: οιυ·ιΜο)
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.ααα επει·2.α!, Ισα! Μια αέπαίεοαααα ιαα ί πω: (Πωσ' απ α ιααε ω έιαΙαιααΙΙαιεαα αι:Ιιαα:.έ, α ααα

_|αιΙαα!ε αια ααΙα: α·ἱα:ΙαΙεαι ααιαιεια Μια αεααεαα ρα απεα ρἱεπαειααι αιαιαααίεια α·αιαααιιΖ Μα

α ΜαιαΙαι·α Μια ΤΙιἱεΙια. ια ααα. Ψααα. ω. 268). δααι ααα Με Ια :αακεαια αριαααε. Ρα »να

ὁποία, ααα πίεααααα Μαη Ια ρία:.α α. ιααΙΙ αααὶααααεαα αι·εαρααΙετ:.α ΤααΙαααα ιιααιαρἱἰειιι. ααα

από! τα Ρα!αΙιέ απαειαειαε'α ααέααα αατααι.εαία αααααα:.αα ααιαα:.α! εΙα : εισααι ραιιῇιἱαἱεΙα, Τα

αίαααεια, Ιιαιαααα ααααὶε ΙαακαρεΙα·α ιαατεεααααΙσιε ραααει·ιααε ααα αιααδα, α:.ιαα! Μα Ιειιέε.· ω

α ια αιαέαι ΗαειΙαι·:.ε ααααιιαι, έιαιεαΙεια ΉαεΙιααι·αε, Ι:Ιια·εαα ό ιαα ααΙα·ιε :.ιιααΙε; αα ααιαα

αι μια ααα Ικα Ιεαια αιε:.ιαααα, ραια ρααιααα ΜΜΜ ααραιαέεα:.ίαα›α ααααΙε αιαεαια ραιαααααία.

Να Ια και: σωμα Ιααια ι:Ιιεία| ρααα|αό αἱεααραΙωα, :ιιαΙα:.!αα ααα ραιαι›ἰααια πα ιι·εαα.ιΙΙιἱε .4ιαααε

ραΙταεαα. Ζαι·αι αΙαιαΙιαα ωααΐαιια αα ιααίε ΠααεταΙια, ιαεαα ιιαιιαιαεα, ααα ια όαιΙααΙιι Ιιταία

ε αιτααίεΙταρα ααααααααΙ ααα α Ιεια ά αα ρ·ι·ιαααι:ία ααΙαααέια. Βα!ειιι ιιιιΙειια:α.9 τα α!αααεααααα,

Μια ρπαααίεαι ααα ραεεΙ.9Ιιαα ε Με ααταεαἰεια.· Μεεα Βιία ιι·ια.ειαιιαααιια ιιαα:.ειιιιι ρααα ὶ ααα

ίααιαιαειαα πα ααΙαε .Μισο α ιααιε αααι·αα:ί. Τεαααι 'αι :αι.εΙα Με ααα:ιειι, ε Με ιαααα @ααα

.εΙαααιαεια πα Ια ρι·:.α:ιααΙια, Με Βαα ιαα:εσαιααααα ιαααιιιαέιί ιααἐε :. Για: έιιιΙει·αΙ Ιααεαρα αε

ε2α:ε έα_|ιαι:εαα; αααιαιαΙα Ζω Με ιΙααεια, ααα .αα αααια α ἰαεΙιὶ αεαα Με α·αρααἰ. Παει αίεαα

ααιαίεια αἱε πιατα ααιααα ιι αΙαι·εααααια αΙΙια εααἱε πα ΙαΙε :αιαιιέαα, αΙαα επεαα ιαἱαεεα αεεεε:ιε

ερααιὶειααό εία ιαααἰ. Ρα έιιιιει·αι αίεΙπαρα, ιτα πα Βαα μπει αααιίεαΙιιίααια ετααιαΙι ι·α:.ααέε, α

αε έασια αΙαααπαα αααταε, εΙιαΙαΙε ιυαρεἰαἱα. και α· Ρι·ααΙ:|ιιι·ειε ααιι·Ιαι: ραιαιίια ιι·ιααααια.έα α

ε'ιαιετι:Ι αέιαιαρα ὶ Μια! ααραααααιΞ :α αΙεαα ε.τεαιαέε. ΙνΙεαα Ιεέ ω ραιΙιιαιωειιΙεια ιιέεαΙαι·ααΙι

παπα αιμα Με αυτια Ικα Ιερειειαα αιατιιααα.· εΙιεΙαί ααιαἱεια Ια ααεΙααεΙϊαΙιαα ααααύ ιιέιααΙιίειιια

ΕΙαεΙαεταιαὶ ιααέαα›Ι αα!»·:.ε ααεδαέαιιεαια. Ο ειεια ααιαἱεααἱαιι·ε:α εια ρααβιια αι·αΙεια.αα, ΤιιαΙαα,

ααααιαεπἱεα ιαα Ιεαια αρι·:ειαιαια, ι αειιωΙαιιιιίε αι αιαα ια.εΙαιιαα]αι: ιαα, ·ιαε;ιαιιἰ ααα αα!εααίεα

ια αειιαα!εαΙααι Ια·α!ειιι.ααεια μια, ρα:.εία::αιιεαα θε:αιιιι. Ρι·.ιααα! αα ΙΙια_ξεα ιιαακΙα ΠεΙαιει·ε!ειαα

αααίε :.αεΙαιααΐεαι, α Ιεαέε αααα ΙΙιέιι!ειιι παια:.εαΙε: ααα Ιιαἰα ιαεαα διίαΙια ριιαΙαι·ια, α Μ” ααραΙαί

ααα, ιιιιααίαα: αΙιι·εαιΙΙ ααα αίσαιιρεαι αιεααεαιιι·εΙατα? Να Ια ααι·:.εαίειιι.· Με Βαα :ει·Ιιεε ι αι·

εααίε|καρ Ι:Ιαι·α ιαΙ αα ααα ρι·:.ααέα Ισααε. θα πιό ι!ιι!ε_| Ια!ι ιιιαιι·ία.· δΙι·:.εέ εία, αα ιαααιωια

ιααι·αιαα ιααια έ. Ιναιατιαασα, αεια!ιαε. λα Ια αα: ΝέεεΙι ααα αΙι·:αέα :!ιαιαΙειεί Παω, Ουα

"Μ, αααια ααα! ια Ιεια ια ι::.ειιιααΙιαἱεα ίααεαι ιιιααεεΙαΙ αασΙα αΙααέαα, ε ααιια·αααα οι! ειεαίε

ἰαεΙια έιαόαΙαεα. θααια ααα ααιιαια, ααα α. ιυίεΠαεια :αιιαιΙειιίεΙααιααεαι αίαΙα α:.ιεα ια Μπα αιι

αΙαααἰ, α αΙα Ιεα α αΙαι·αια ααρέει·α ιααιααεια, ιααΙιαα:.Ι αα ιααΙε, ι ααααιαε:α σα! αιαα ααα,

ιαιαιαα αααια αα α:.Ιεα εοααΙια ρι·ιαααιαα2 αα εΙαΠαα. ΡααεαΙια!ειιι αα ΜααιΙαααιαα, ααα :. ρα

αιααΙειιἱεια ρα:.είαέααεαα έ αι·αι·ἱ ια ιιέεααεΙα Ιααιειιια ιαααιιε;αιαε:α εΙαιιιαειιι Ιι·:,εαιεαα ααὶα ρα

ιυίεΙΙιαααι·α πα ιιιιεαειαι. αιτααιιααιρ αε:. ερα:αιιεαιεαι ιαα_|εια αΙα·ιιέαιια, ριπα_|ιαί ααα αεααα|ε αα

ιαιαιαδε. Να:ιαιιΙ:·:. ιαε:ιααιια:.α ααα αα 8ίεαίε, ραΙαί ιαιἱειιὶει›ι Ια·αΙα α:ιιΙΙααια @Νεα ωαιια ιαεαα

ιααααΙΙια Με :αρίεια ααέαία!αιια. Να Ια Με ααραιι·ἱεα:ἱαἔειιι: Ζα ιααε;ααι ι·αιΙαι:εια Ια ρι·ιααα

Μα ι ια Μ] ι·ιεε:.α Με ρειαΙιεαα εΙαααιαια Με εΙιεα Ι αἱε αιααα; ααα :ια αα:.αιαΙεαιεια ααέεια

α ?ιταλια ΙααΙειαε!ια ιαα!ι ιαα.ε:.ε_|, :ιιιαα:.ε αΙα ιαιαε ριααεΙιαΙαεα, ιαααέα εΙα εΙααιε, ι·αααΙιαίεΙσ Με

Πααααιεαια Ρα!. Μ". Μια. Ε 50
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ισ ω] σασ!ίσαιισέσέ μια Μέ ι ιιιιιασΙι α!α :σαισισαία αιισσα :πασα έ π. σσσιαια:!ια ασιαιιίσ ΜΜΜ,

ε. ρσσσ2ιισέσία ιααραδιιις. θαρσιι·ἱει!έ “Ξ αι·σαὐΜαρ !α.εααισίε ρι·ια_ιαισι:αα ι ρσσαισαΙὶισσαα, :αρτο

ισιια:Η ααα ασ ααρἰἱσα Βι·ιαισιια αα:.ἱσ Με ασ αέεασ σα:.ε|είαιαί. Μια σασααΖ .Με ασισισαό

ασ ιιισ:α α :Μια μια σώου Ικι·σΙεα·εΙαια 2.σειαισίξ Κατι! Ζε αασιία απαΙσπιιιασΙι Μπα! ρασΙσπαί

"Με ιιἰσασιἰασιπιι ρσιιιισσια!ασ, ιία| Μ ρασισι·αί, ατι :σέ πα |εσΖαπα ρααΐ.ιιια σΜαααίσαι ώ:ία|εί,·

|ιαιισσι· ιασια! ίιι!ι·σιιιιιιι: νσιιἱιε Εισιισάισιι μια καιει, α μαασσιεέαίσ ιιαστασιισ πιο ιυσιασΠιέε

ααα·σπα ισ ιι·ιαΙιεααιιι |ισέσιεΙε. δα |ιισσ απαραασίαα, πιο: απ τσ:!ια:ιι _|ασίσασ ὶ αι|ισσα α:.ιιαιιία

ασσίασέά Μαιο] ιι!αἰσ Με, από! ααα ιιι:.ἰαἰ Σο ικα ασσια ιστόέσα. Ρα ασασισ ιιρααἰΜια Μεσα

ιαιιιέσ σ;σίασαιια ρασισι·:. Βι·ιιιισ ιιιαρταισἰἰ, ρπασα!ίέιιια ισ ιιαε£αριια εσσσΙα ασ .Νειισαιιαα. τω»

ισ ιιὶσα:ἱεἰα ρι·εσιι.·σαιιία απο; Ισασἐ απασίαΜιρα Νατασα |παιισιιία Με., Ηί!!ιισαι·ι!, ἱ α.ιει·σαΙι

σίαΙιιφόιιι ρσσἰιιαἱιιιαἰσ, ασιι!αίσια ια ρι·:αισσιασέσι Μ·όΙεισεΜια αιιἱα 24 |ειιιίαΙιιία ιιιαέισίαοσιια. Ζαππ

2ιαί ρσρ(απασίαιιια Παιιιασιιι ασ Πσασπεσιιιαασ /0ιι·σιι. Π. 27). ινιι·σιω Μα! :Μα αιασι· ασ Μαι·

αεσαι·αα αιίαίσ αι·σσααέσίε ρι·ια]αια ὶ αιρασιιιααισιια Ιιαἰ πα σέ.<ιαιιραιιιισ μα: ΕιαΙια σίιισιιαα σα

ιιιεΙσσι·ιιΗσασ; σρασ!ισσ ααα νναΙσσαα σαααἰ :α αασιία αι!ισαιιίασισ σι·αΙα ιιαιστιιιι, "Ήιαίασισέ.

Να ρσσιαι|ιιι ι·σΙειι ω!! ααα ΗσιισαΙτ ααα _ια!ιέέ ισ Μστ·ιισσαιαα ιασαιιιιισσια ω: δια παπι

£αα ασ ιιιι)αιι!α βασιαι:., ααα αι πα ιισιασ σσισαασισασ έ σρα2ι·ιαό τ.αΖσαα, ισιυαι·αασ:ιαἰ πια α· Λα

ρσαα·σία Πιια2ιιιαι·. »Ρι·ιασαΙἱέσια Μια, ασισίααα, ασε! |ισπίεσ εΙασιιιέα ἱ αιιέ ωσσπτιέσἱε σαισέ!ι.

Ρο “τοπία ρόδιισσιισ| ιιιἱασ£α _|σσ£ μια σ Μαασάι !2, ισα!σιιι !αΠισ οι! Μπέα πιίαεια σαα;Μσ

πα. θαααι Μα ιιιιιαέιιἱε σιαίσιαία Μ] ρι·:.αρα2ι·σιασ2, ρσιπαίσια αι σΙτα:.όισΙτα Ε·α!ταιια, :έα Ισ απ:

ιιιισΙΙια Ηααιιιἱσιι ισαι·σισιιία λιστα ισπιιισα! .ία!ίιω δσιαι·ι (Ή. 29).

ιν Ιαιπέσ @ασκ ποσα ιαρσισέσαπέα2 Ησιιι·αΙι σα αδεια. 25 Παει: ιισισα ιιιαρι·ιιισα ασ Ρα!

απ. Ρι·:.αὐαἰ ισ στιιιασασπιασι αιιἱα ασ σσσειι ααα πωσ ί ΉιισΒιιιαι·. βσαιι·έσ α!σΖέ ρσιιιααιζσιισ

κια ασ Βε!σασι·ί, ιιιιιαΙ'α ιιιαι·σααπαα ι·ισσαα αισσειρίασ:σια ασσαιυασ εία σαι;; ρσρι·ι«Μαασ Μια

:κι παισσιιέσιιίιι αι·αιιίσ ιαατατασε!ισα. Ταἱσ£αιατ |ιιἐ δ εισηιιιία ασ Πσι·εεσιιιαα ασισι·σιιιιι.·.κα, ια]

ιιισιιιαΐ .πια σΙιι·:αισίε εμπιισαιιιί αιισασισιισιιιὶ. ινσιιιιιιιια σα αι·:σίσέσιιαασ ιιιαααεσατεΗσασ, Βα

ι!ίιιαα, ααα «Μια σ!Ιαπω ισ ι"ααασσιιταιι ασέισίασα, ραπει·αέσπα ασσία_ια ισισέσία έα ΒσΙσιιδαισ Οσασ

σι·α πασΙια! ΜΜΜ, ιιιαι·σισιιία ασαπα!·ὶ τσάι! Μσιιισσια Μαα!ια σαασπιπα (Η. ω. Μ. Ψντασσ

ισιασ σπαιιιρι·αα:σα ασ ι"α·ιισσιααα @Με Μα :.ιιααασισαία ασασπσιαα, α τι α] ρσΙσσειιια ιια'α]σ σία

Ικα ΠέΙα:ίσ ί αι·εασαιιια ασ δειιιι.ιιιιπ ιια σιιυσι· σαααι·:α, Μόνα α ισαρι·αισα :ιασ!ισι!ιιίς| ρσιστασα!.

ιν ιιασ£ςρασ_| ισσαιία π. Ρώσικα τσακ ΜΗ, ααα Μισσ:.ασίαισ·, £'|ιι·σσσαασ ααα, :. ισσαεΗαιιι ια Είσα

ιιια.ιι!αιια εισαι!! ιαἱασισ Μιιαια, α :.αιιισ!ι ισ Ιασι·αιπ ιιιαται·ασια Παι·ιπαιι α εαἰσαα σι·σιιιί :ια Μ

.ιιιιαί ι ισ αισσσα πιίεασσασ!ι ρσάραΙἱἰ Με, έα ρσἐαι· ισ ιιὶειἰσεΙαΗειι ισσαα ΔαΙσιἰισὶσ ιαέσασσι ιιαασισιισ,

ισ ρσαιΙΙιαα!ι πισω απατα σεισπ.αά Μα! Ποι·ιπαιισιαέ απααασιιιαΙ .Μα ι ΤΙιισιιιιαι·, α αισιι·ισσ £α Με

σαἰα Ια_ πω! Με α|ειιΠιιι ("[ !ὅ). Τα Ιιαἰα σωστα α ιιαι·σασιιι ιια.παιπ σ£σεαιι|:ἱ σ Νατασα ασια

ισ ααα ιιισαισια αρσιιιίιια. Πσιαι·ί Μια ι ατιιαιιια, ι: |0Ι8 ιιιααασ Με ιιρσίιια Ισ£$5. ΡσαΙισιααιια

ισ ΙεσέσίαΙσ αισσαεσιιισσιιιι, μια ασ α. !76'0 :ιιααίσισαί ω; και! :.ιυἰσαααιἱ _|ι:ασ ΜΜΜ αααε£ιαιιι

]ασειιιέ ιιαρι.εαιιιέ.· Μιι! αΙσισα, Βενεταιιτιιιε ΠΜ' δ. Ι)ιιιιιεισιιει Βρε. Ρα σσιιιασΙι αισα ιαία·εια.·
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απο εειριιιιιι, Ιοεπιπι, άοοειιιιι, πιο οικω εεφιιιοιιιι·,

Οοτόο, πιιιτιυ, ΜΒΜ ΠΠιιιοι·ι 8·οεΙο Ιοςιιιιιιιιιι·.

Ποτ. Π.
ΙΙ · Ο Γ Π. .εροιΙιι, ι·ειιιι οι ειιπι, φιοό ειιιιι 45.40.

2ο _Ιει]ο οπιεύιιι π: ιπίειΙππ όπεΙιοιυππιπι πιοπεαι| ποριοπιυοπιο πάιιι·πεπ ιπιεβοοιιιποΙι. δ'ρι·ιιιιι

παι·οοιι ιίοΙι|Ισοπο οι πιώ ιπΙΙιο ρι·ιπροιΙΙιοιυο, πιο ιοΙειἰπ ποπ ΙοΙιοιοε πιιιιζπ ΙιΙιεΙιι οιυιο:.εΙι π

ΙιοοείοΙειπ πιο Ι:Ιοε:.Ιοι·ειπ. ΤΙ:ιεΙιιιοι· ποεΙιιιυειπ _ιιιέ οιεΙειιρειιι ιπειοεοιιι·εΙειιπ, ροο!ιιιιοιι·ΙΙ ρίιιαό

Ιπ·οπΙΙιε ΙΙΙει·οεοιππο, κι ιυἰοἐοἱιυἱε ειι·επο ΙιίοΙππρεΙιυιι. Ριιιοἰ Η πιε ΙοιΙππιπ οιιιοιειπ. ππΙιοιι

οιπιυε;π εεεέο _ιειΙιιο.· ιΙοιΙιιιι·ο! ροέπέει ι·ιπέιιε :‹Ι‹ιι·:.επιο, πο: Μπι ροιυἱοιἰιι, ιιιΙειιΙπ, ποπ εΐοιυα

πισω εοέ ποιοεπο το ρίοι·ο ροιΙοἰο (ΠΠ θά Με Ιι·:πιποιοο εΖε έειέΙε ιιοεΙερεΙιυτι ισπροιΙΙεύω, Με:

προεοοεπι ροιΙποέπέΙσο π ρι·οοΙει Μπι Με ιιΙΙο ρι·πιπειιιιιοέοι, ΙππΙ5 ‹ΙΙο ρι·οποοιΙπ @Μισή ειπα

υπο-πιο (ΙΙΙ. δὅ). ριεοΙ ιιέ τΙο οοιπε_| Μπετού, τιιείο·οοιοι· τΙο οιιιο_ιει Ιπι·οιιΙΙιι ιεεω:.ε Μ, στο Με

κι οεΙο2πιπι ι·οΙιιι ἐποπι ι σιέ πο πίεωίεΙιι ΙποοιΙπι μια! :οοιιεπι Πιερ ιυπιίαι·ιπίο. 5ο πι Με]

παπι; ο Ι:Ιόη|εΙι ρίοαπιε ιιο!ειΙπποιποΙι ο·πιο π ρειυπεπι ρποωάοροιΙοοιοποιωειπ πω; οιπιιοιπο' πιο

ἐπιι. Ρίεπιιιοι.ο, .Ιολ τιιυιι:ΐο Βε2Ιιιιιιιιι, πω! Ικοπιει· ΜΙΒ ι·οΙιιι ιιΙοέιβ. ιν @οι _ιεοποιε, _ιιιΙτ ειε

πάπια ι·οΙειι ριοιιἰ ι ιΙειΙοιε ιιέ ιιιειιιαΙ εΙο ὅ2 ι·ο:.ιΙ:ιο!ιι .ιιιεπι ε:.οεΙε_ι. Η' ι·οΙππ ΙΟΝ :σιΙιοποππί

επόεΙο; ειοιΙιπο πορι.νιΙ' τΙοριει·ο το Ικοιιοιι ΙΟΙ? πιο πο ροε:.οΙΙιιι νθΙδ ι·ι›Ιιιι. Ένι·ε.ε:ι·ικ· ιοΙ:Ιιμ

ρι·οεοπιιιυοιοι· έπιἱεπό ΙιΙιοΙιο πορίειιΙ οποίο Ιιιι·Ιειιιιιι ΙθΙ8 ι·οΙιιι .τιεοι οειπει ρίει·πιπιπεΙι ι·ο:.ιΙ:.ιιι

Μου ειειἰιπ,· οιιΣιιιιιέε πιο! ι·ο:«Ι:ίτιζι| Με ριειιυε] μι οι ιιιιεεἱοοιι ιυι·:.εέιιιιι, ο ισ όψει πιιεοίοοε

ρο2πιει ιιπιαι·Ι.

ΒπΙ 'Ι'ΙιιεΙιπιιι· ρι·:ιεεοιΙππ ι ΙοΙιυοιι·ἱει·πιμ πόσο δω, πίεοΙιεΙιιπ Βοιιιιιι·οιιι ε ποιοι·ππ_φιιιι, ο

ιΙο δίοιυιοιι οποιεούΙπιει ιιρι·πει!ιοιιπ. 0οοΙι·ει::οΙο πο οτί πίεΙι Ι ι·οιΙοιοοέό οιὶπιίεππο, ι ιο

ἐιιιειι ιοποΙπ·‹ιἐειι ι οπωι;οιο ιο Ι:26ηποΙι οο £πΙΙιο π. πιεπιιεεΙιππ εροεοΙιειπ ΜΜΜ Με φοιΙιοΙο

Με, με Ιεπι ειιιπεπι ροοπιιεΙσιεπι έ οππποπιππεΙκάεπι οοιοοἰπιιιιιπο. ννιει·πιβ ιο ιππ Ι:Μπε ποιοί πι

θεμα” ρι·πποιΙοἐ‹:Ι, ι ει· Μο πέεοοέεηΙσόιο οίοΙσπ_Ιοοε .πε πο πω, Ι:Ιοη|οΙι πε!Ισπιεειε Με ε:

έωοεπιιιι οιιιυε:.ε πιο @πιο ιιυιιιεΙοιοαΙο. Ζοιἰεπ δω εποΙιοιπι£π, 2οοεπ οριιι, Μιιιι πω ε .ι·ἱοιΙπ

ἰιιιἰεπ Με πεειειΙΙ : Ιεπο έισιιιΙο, έεΙιπ Ιεπο Ισοπιιιέ πε οποιοιπποΙι ριετ°ιοει Μάιο πιο οοιιιιυίδι|.

ινιεω ιε_οο ι·οοωιιι ροεΙιιυπΙπτυοΙ ποιοι· εΙαυορΙΙιυιε ι π ιιροιΙοοοπιεπι ο πιεΙι ι·ο:.ποιοιαιΙιι. Ζο

πιπ οι .ι·ιειΙ:.ε ριει·ιυε:ιε| ο ροιυο‹Ιο πιπιπιιιιιΙιι ο ινοιπιπω, πιο” δΙοιπιοιιιε πόεοάπε' ΜΜΜ ι

:Ιιιιππ_πΙι, ιυριιτΙιι πο ρι·:.ειΙπιίοΙ εοΙιίε ιιΙιιοιοιιπ; ιἰεἱε_|ε Μάο Ηειιη|Ιιο Ι, Μάη Ιε Ιε!εεΙ·ε ι›ιἐοἱΙ,

ω Μπα ΙπΙΙιο ιιιίεπωιι·Ιι πιιιιιΙειιοιυε:π, ι ιιρειυπἱωειο οιπΙεΙιιΙΙιο έε ι·ιεει.π ιυιοι·οποάπε ι·ο:ροιυιο

πιο ΙιειΙ:.ιε, ιυπειιιιιυιι εο!π επεποπ πο ιιιρο! ειι·ο.οιπποΙι, πο ευρο! ΙιοιπὶοπιιπεΙι ροιυιοιιΙεΙσ ο ιίιιοΙιιιεΙι

ί επει·οΙεο Με ο πίειιιι ι·οοριειιιε. Ροιυιοιίο ιυίεο |ειΙε πι·οοοοποι ιο ννοΙΙ8Ιειπο πε πως πιιιιιιο πο

Ιππασία Μου, πο.ειο!ιιο οιπειι2οπ:ιι ΙιοοείεΙππιπ πιιιοειιοο Μπι ιιοΙ:ιε πιεππαιι_μεΙι, ΙιΙοι·ιπ ε£οιοοειιιιι

ιι τΙι·2.ιιιι ΙεοέοιεΙιιιιοΙι πιεπποπειπιι ιτίειΙππ οπαπποΙιδιι·ΙειΙι. Ζι·ιιιιι ιΙειΙτί Με Ι ΜΜΜ ιιοΙεπιιο, ρο

Ιεπι ρτω:)εοπαιιιοι;| Με έ πιι!π·οιπαπ οιΙιιιιιοι ποπ είε :Ισ ιοΙει·πιιΙπι ρι·ιεοέιιΙιτι, ποιοιΙο πιο οι Βου

ιποιοιπ‹ι, Μοτο πιειΙιιιππο ροι:Ιιοιυιιπο, ι οΙπιιιιιιιο πο ἐε Ιο επι ππιοι·Ιί, ιἰΙο ΙΩύι·πεΙι παοοέειωιιιο

σο “βιο .πε οιΙρι·οιυιίο, ο παι·ιιιειπ ρπεροιιιιιιιΙο πιο Μέσο οΙιεΙιιι. Το άιιιυπέειειε ιιΙιιι·:επιε
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οορτοποοοπο οιιΙοτ·ο πο ροοοοποἰ, Μάο οποίοίο ιο Μοοοοοοτρο, πο Μου·οοο ο:ίου·οοοοποέό το

"Με ποτοοοο, ό ρποροπιίπο οοοίο, έο οπο; παπα ποιο)οοπ οροιοἱοοοί 1ο οὶοε!τιο Βοοοίοίοίο,

:οὶοπί ο!ιιοποιο έ. Ψοωποοοο ο αποσπά Μακη, οπο Με οποιοοοο .πο Ιοπιο οοποπππίοο, ορο

οποιὶιἱοἰο πιο τομροοοο @ποιο οίοοοιοοιο, @ο ιο Βοιοοποοτέ οπιοτοέ ο· ποοο οο οοέοὶοὶο ροη;

ιοοοίπο, ορίοοο_οο οοπσέο :ίοοπο ο !οἰοἰουπ ο>οτιοοἱΙὶ, ο οο-οπο οποια ποοπ οοοΙοιοοιο οο 2οσπέο,

ΜΜΜ μια! Μοτο ί οροϋοί. ΜοοΒοπο οἱ, ποπ 8οπο! οοοοοίο πο οοοοο, οροιοέοάοίού πιοοδο

ωπο ωοροοοοο›, οομοο Μο πο: ιιοπ·οοιοΙο πιο1ο οοοποοο.› Βοοοῇ οροιοἱοοο οποσ· ροοἰοοπο οπο

"ο Μάο πίοοοποπο ω .οπο οπωω; σοοί, Βοοπιοτοοοιοο, ο ποοηπο πο: ἐιοέοοοὶοπι οπο! που,

Β·οοοι·οο, ο οοσποιοπίοο; ποοοπέοο το·οοοοέοάο οροιοπάο, έο παω ποσο, ο Ιοιοοα·οοσωπι οποοϋπ οιο

ιοο1οο, οδοσιοἰ πο ιοοοεπο ποιο πο .πο οσποτΙο σ·οποποιοέο!ό, ο οοοο_οιοο·:. εοπὶοτοοιοο! ο 2ο οποσ

ρποροιοὶοιἰοἱο ρο_οτιοοιι 1οοο εμποιο·οοο, ο!οΙοοοο, Μοτο πιο οποιο 8ρκωοοο. »Η οροοποοοιπ,

άοοο_|ο, οοοποπίο ιίοο ποοοί δἰοιοἰιοι, πο” οποίοιποοο ο :ο έσπΕοπ·ίο ιιοε:.οο8οο οίο οοποο:,ο» (Ι. 7).

Μοοίοάο ποποήο οίο ποο ρ:·οοοοιΙο. ?Με οροσποιἐοτι·οιο ο ποόπιὶοπἰο άοποο Μοτο οἱο το ,ποπ

989 ρτηοτοβοο, οο2:·ιο_οο οωοο2οίοοι οοσ·οοέοοοιι οοπ απο ·ιπο.έΙοΙὶ έο 2ο Μάο;; “απο αποπο

ιοοοο, οπο ἐο π: παω αποΙο; ί ποοοοεοπο πο 1ο ατο ου 2ο] :πίσω ,ποτά Μοοο·οοέοο Μ”. Μ).

Ρου:οοοάο οοοοοιοίο:Εοοιι·ο, οοέοίοδοιο ι ω. οοοτοο.:ὶο_|οιο, ροποροοοίοιιο ροιοἱοοοοοπτί ο οίο

οοοοο 5 ρτοοροιοὶοοοπὶοσπὶ, ο προο!ο οποτ·οοοοπο ο£οοπο, :ο_οπιι1ο οοποο π·ἱο!!‹ο οιο.έο Μέ Ισο

πίΙ:έ, ο οοοποτοίο πίο]οοο Πο, πιο ο£οτο»ι ροο·οἐπο, το·οοοοἱο_| ιοοι·οο.έοο οο!ορο : ο;ίο]οπο ποιοτι

οοοπο. Ψνίοοποπίο ὶοο @ο ο(οιοπίο δοοτοπίο, ο οοποιοο οπο” ρΙοοίο οοεο:·:.οιο π. ιίοπιο οοεοίοοο

έ ἱοο οοοοοποί π. οέοοοπποπιί. ρι·ιοιἰοοοιι›ἰοπἱο οσο ποεέ ιοοοϋπο ;:ιοτπ·ἰοπ‹ι Μοέοίτοοοο οοοοτ·οοο

οοροοηροοποο απο, _οοοο οοροοοοέοιο ο ο!ιοι·οοοοτο. ?`|ιὶοπ›ιο›· οι! :Μοτο ειροοΙοο:οπο, Ιο·Ιιοοο Μπο

τοίο, ποοοεοέοίο] οοοτοο·ίΕο πιο πο Μάο! :ορο!τιιοο, όποιο οροποοοοπ ποοροποοοπίο1οποοο σ·:.ποο

φοπο ρα·οοοοποοαπο ο έοδοίο, ο το οποίοιοέοΐοοΙι οοεοο:.ο @το ο·οοοπποοι, ποιοπο ιο οπο σ·οοοοο:·.

εφο2τ·οοοο. δρτοέτορπ Ιοοίο:οιίοίοιπ χω: ιοοοίοο οπο” ονἰοοοἱοιὶοπ κοπο τοπ:·οοοίοπι "ΊοΙοέ

Βοοοοθοτο; ορο_|ο»ι ο ροοοο·οπι ῇοιἰοο·ἱοοοιι οπο! οπο, Ψοοοοποο_|; οΜ·ιιο:ιοοόοπι Ποιο; ροπιίο2οπι

οοοιοποποιοτπ Μοέο!ο @ποσο Καπο! ὶΗοπιἰιἰ; οίοοσπ το πιπὶοἱο| Μη ορο! Τιιοο,· ζοοτιοτιι ποίο

ι·οοποπι δοο_οοπέοιο, Βοοοο!οιοο ποσά; ροοοιοο οιοο ρΞοοπο ριπή, ΛοοΙοὶάο, οίο.<πτο πο.ο:.ο_οο Μο

οιοείοιοο, ί :οτα οποοοιο στο; οοοιι πο ροοοοοιοίιι, έο |οοοο οποίοι ;τυοο:νο]οοιι οοππο, @ο οπο”,

οιἰοιοἱοοο 1οοίοοοέ το _οπὶοιοἱο ιο2οοοοπι :οοίοι: ποροο:ο ο! οποσ οο ιοτιοοἱοπο. Ι)ο @οι οοτ·ο

οοιο, _5οοοπ οοοοποιοοοέοο _οο!οη|ο, οοοοἰ οου·οοποου·πο:.ιιίο οιοο_| ιι·οοωιμ 1οὶιο:·οποο, ο ιοοοοοοο το

ποπ ο:.οοτοοτιίο. Οοο, ροοοοοοο, εροπ:οπ οιοΙοΙ›ιἑοιι πο 2ο ο·οοΙοο οεοοο πω! 2οοο, ο οοοο:.ποι

τυο οποίο άτοοποοο ο;|οοποοποο, ιο οπο;; οσο σοποτοοο:ιοοο, : "οπο οστ.οιοο, ιοἱοοοπὶο οίοοοοοπι σοκο

ιἰοπι οοοροοο:ιο. Νοε το οιίοοίο.πωέο ρ:·:.οοι·οοοιιο σ·οοέ :ποιο έυπόοοοποστι; οοο:.οο»ι πο 2ο ιο.ο:.οοΙοο

8ο; πἱο "οπο, @οπο ο·οιο›ιοο·ο οπο £οιοὶἰο οο :οοιιοοο. ΑΜΠ @πιο οπο, ορτοοοΙἱιοο. οο άο

οτο_οο "ο οοοοπ:η;, :.ο:.οι·οοοιο, οοπι ιοπίοοοτι οοοπο, Ιοοἱοοο ιιπρέπιἱοιοού οσ·ιιοίοο; πίοοπιο Ιππο

οοοοπιΐ πο· οπιἱοιπ; οο8Ιοπι οοέοποο!ι έ οοἰοοπἱο, οοοροοο Ξ οοποιου·οο, ό οοοπι οοοπίο οοι·οο πιο!

ιοοοπ‹·ιοἰ: @στοπ πίέο!Ι ιι·ομοιοίοοιέοο, ω το |οοἱοοΙιι·ἱο|ε οροοοο οοτΙού £ο υποοο (()?ιτ·οο. Ν. δ”
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Λ ισ άι·ιιπέεέπ έπέεέεειι άοιέα_έε: πι πέεε:μεΙερο πιιεέεπέα ροσέεΙπ, £ειπ:αΐεέπ Με π· Νοεέε _έαέε

έιέεοέιέπέσιμ τυέερ:·;.» Η. Μ.) Με Με εέεπέε έπιιέιιέε, πιυαἰα είιισιπέε ΜΜΜ ῖνἱεεπέετι›εέεἱ, Μέι

ρειυπε ιέέ·:έ9έπέι πέε υειεεεέέω.)

|εέεΙέ ε|ιεΙΙαι ροάεέιωμμυαπέιι .άιώεέ Μπιτ” ω έυέ:.εα·ππέεπεέι Ιπιέ;έ :πιιέεοιπέέμ:|ι έα! συμ

άα£πε›π απΙοέ·π ;παπιέεπέεπι; ; άέ·:έ9έεέ :Μέσω .πέ·οέη| Με έπυέπει εαρτ·:εε;πύ, έε ροσέιικία υπ ισ

πυπευέσέπι 82ορπέιέ ἐέέιέιιἰοέό έ ρέ·ιιωάοπιοιυποέύ, ρέ·εμπέυη| έυέεέσε ρορἰ‹ισ‹ψέεε τι ρΣεπτ:α ‹Ι:.έι·έ‹έω

ερόίε;εεηεέι. δαπι υπ έ τοε!επι έ άοε£οέποέοές Μπ)”πω εΒατισέυέεέτο το .ΕΡοέεοιειέπτυέε 2.εψπιέ

Νε, Νά έιά:έπέ ου ερπιτι·σιεέι παέιυπέπίεέε;πεέι, :πιά _έε είοΜιώιέε, Μ αΙὑυ .πιω πα πέε ρα!έ·ιμέ,

Μ!» Με! _έε εοΜε επί πεπρέετ·τέ·ε;πεέι ΜΗ: ΜΒΜ Μπι @ψ α(Μεέοπε; ροεέει:έαί Μέ ρο£έ·πεὺπε άο

Μι τιιιέεέμερο οεεπέεπέα ωέπάοιππέσέ. !αέεΙεσέωέεέπ :Με :πε πέεέσέειίμ ροεΙ:·ιφαό ω προ ι!ιέεΙε,

ἐε έιέεΙε26έ·ε αἰαπευέέ‹ι πιιπιέέεω Μ» ωηρυποωσ @Μο ο πέε!ι πιιΜέσα, ει έππε έ·οπρέ·οιυιιιἰια επε

πω, ωεπεΙα!ιοέ ιυέπα ω Μπι :.άιιέε εέε ὑπό πέε προ, Με ι·αειε_έ £_πεπ 5τόάε! ε Μύη|ι·|ι αει·

ριιἰ Με ιυέπάσέπυέεέ. δέιεύ ύοιυέετιι σπόιυέεέιέει ρππιυάρ πω! το πέπέ τυέιἰοεπέιέε ρέ·:.εωα:έαέπειι,

έ ‹·Ιιοεέαέ σε πιἰαπέπεἰι εωοέσπ έππέέ Με, συμπαάέκόιι· έειὶπαέε ειιιπποέι Με ρέ·ιελν·εεα. Νέεμοά!φίε

@πο εέιιποιυέεέτο ερσ·αουέΜο, ἐε Μ; ἐιιιἰπεέ υ!πιτυπ ω” πέψι>πέςέ ροἰοἐοέιμι ρπέρραπέαέ, πέε

ρι·ιεπαε:αέπε πιιέσε2 εαέπεπιπ |ἰε›ιη||:οιυέ. Ρσωέαάει έιπρέππΗαεί ω: ορύάέσέ, έε ?'απέπο ατομ

όέεΙειέρ Μύτειπω, _έαέε ωέεέπ_ι|, ιιιι2οέ· έιιψυέεεεέ Με οέ1οαπές;αιιμ, πέεά!έαέε άιέΜΜ ρπεεέέυ Βοέε

Μιωοιυέ 0ιπο!πειπιι, εέιοεέιιέ ο :.αέπρείαε|ι @πο ευε:εέπέε π: ιιέι.·έαάοσπίση (Π. 2ά). ένπέ:πειι

ραπωπ πέει:ιέεσπέιέι, έε ιιέεσέ ιἰαένιέπέ μια Εεεε έετύΙα Μπι: πιέ!ειείέ πα οΙππάειεέι Ραϋέέειέη|ε|ι,

πΖὐο ευρσ·ο82 πα πο7-:.9εε @πο βοεοευαέέ; Με ρπερσιετ.ε:.α έπιπ·εέ ωίπωιμέτι έπετυπέ|έπ, τσέπέ Μι

ο Μπαιέε έ ροιυέιιεία, ἐε έαέεποέέυέεέε έπαψε :επέτειό είπε το Μι οέιτοπέε, _έεάπα!κέε αεέύ ‹ἰέα Ιππι

ππέμ Σεφ :πα Με άορέω:εω.

Μάτια προ έεε£ εέεπιπα, ισπέ·αφ :παπε ιιἐπιυα›ιε σε έιέεαυ"Μο»ι ιπαε:.εέιέέι, α ππ|Ηαιέ

έέιμέέέ έιέεέα8τιμ έ ρυφππέισιιππ. Βπεέτέ'Μέ, ἐε σπα ιυιοέ·οωα εέαέ·οἐπέποέύ @ία έιέε;παπα; έπιπ

οιιιεεέπ ρπμρα2:·:.μιέ·εεπ είε Μέέεέ, ιυέάσε:.πα έεε£, ἐε :Με ρέεαΜότυ ›·ιμτπ8έτέεέι, ειυ!ιιειται

ροεέύω, ε έε£όη|εέι πεπέέ εειἰε ιιἰαπέιι έ ιυέετε;ε, ύεμέτί τυπέ·αέειιέα ωρίαέα έιέεΙκέεείπ ιἰο απο] ρο

πυέεέοέ. Νεά έππποέι Μαη σπα _έεεέ Ηοταεπ έ[πιέπιπ, ιίαΙεέ |πισεπαέ, Ρεέ·επιιε, ένπω, 0ουίάμ,

Ματομιέέε, Τεπεπεμπε, Αιπ:οπέπε, δέαεμπε; έιπέκοπέεε :. ρποιαέ|εύιυ: Ι(ιιέο, Παέσούέιέε, έ ρίεαπιε

άπε!ιοιυπέ: θτιεποέν: έ Ακρω2φι.

') Η' ρέεΙσπμ αέ·η|Ι:Μ μ” ο ΤέιέεΙπωτιε (ΙΜΕ. Μεο·ε2. ΡοΙσΙε. Π, Μ:: 17-50) ιυεἱεπε!μ είε πίε

Μότε ΜΜΜ. Ι ω, Τ'ΙιέεΙ:πω Νοέ·ιπαποπέ ισ ιιιΜπΙ Με Μ! «ΜΜΜ- έι1Ιε Μ Ιιυέεπέιέ σπέω· πι: π». 18, πο

ιΙο πρι: Με ρτημΜο. Πω;; ιΙο Ι:οέεέο!α έπε:·σεϋπέ·επέερο: Με όοπτεΙΜ Μ: ιπεειιιιι ειι·Βεκπευπτ, πω! πέε

δ|ιτο!πμ, «Με 'πω. “Με πιέέμ ΤπέεΙππυ·α, πώ Ζιυέετιω έν. :κι Με. 27; Με ΙΙεπηχέσ εεεαι·π. (έ'ΙΙ. Μ.)

Ψπρέπωσ 6'πποΜεμο ‹Ιο 'Σιάμ, ροιἰεπω Μότε_έ επππω υιαπέυιέ·αΙ Με πω” ι ?'εφίποπεπι, ρπμραιΙΙα

Με τα Μέσα 1006' Μέ: ππέισέ Ιππιἑε έν., Ικα ροέπίε1; Πρ.

") ι.ἱι›ΒΠω‹ περοπεπι πωπω πΙἰςιιει εκ ματια ε!εΓεπε!ει·ειπ, εἰ νει·έωεω π ειιποΕἱε Μποτσπόοπτ Ρο!

Ιιιετε ειιιι!ετεω ν. 20. #

Μ'
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.έι·ύι!έειιι ;επο ιο πω ιέ:.έε;6ιυ ιέιιιυπέπειι_ι;σέι έσω ινιιιιιω, Ικιόπεπο ισ ρέα·ωειμέι .πέι:;;αι·έι

πΜιέειίι; ιἰοιέοιιιιιέι ιυπμΞειι;ι·. Μιά Μέ ροιέ πιπες Μπι έιαιι!ιο ιιιαέπε ρέ8πιιι έ :ιέιιι;έ, ;α|ιο ιο:

ι·οι·ιπέ|ιέ |ιιυει!!έπέιιιιεπέι·,· Βιιο!πει·ιι.· έι;ιυοι Βιιιιιοπιι; δει·ιιιιπέιι.· έ;;ιιιοι έ. Πιέιιέι·ι;|ια; |ια!επιίιιπι

ιποτεε6ιιι·Μιέ,· ιιπ;ι·υ|ι ε;;ιιοι!ιι ιΙοι·ιικιιιιιέειιεπιεπο; πιιιἰιιπέιι Ιειιέσέοέόιυ: ιιιοι·εεύιιι·ιι|ιέε;;ο, ιπιιπιέεΙιιιι·

επέφο έιυιι!!ισι·Μι·πο; ι·οοιιιέ|ιέ ιιιιιέι, κι ιιι ιιέιι;ε, πιαι;ιιέεπιιι·επέε έ |ιιιιέιι·τωπιέ;Μι·; ιιιι|ιοπέω

Πει;; έ Μπα ;ιι|ιέεέ ρι8ιπα, .Μιέιπι:|ι έέιπέ ριεεΜιι Με πα;ιιιι;πιέπέιι; Μπι @Με ιιιιιοι· ειιιι·ιιπιιές;

ως πι.έ ;ιιιπ|ι!ε έιιι.·έιιτι Μι Ιέιιιιιιιοι;;, σο ροε!πιει;ιιό πι; ιέιι;ε 8:ι:ιιι;;ύίπιι; ιιι προιυέιιιἰιιιιέιι 8;ιι·ιιιυ

ιυέυε!εισ|ι. ιν ιπαι·ιιιο; ο:ιιΞέσέ ο;ιοιπέιιιΙπ ιιι ω .Μπι ιυέιι:,έιιέ, Μι ω πω εριιέ'ι·ισέιιι ιιιιι!ιοιπέσέ

τπςέοιυίυ οροιυέιιάιιέέ. Ζ πέι:Ιι ;ι·ιἰεπ Μέσο δειιιαΜ ροιιιοδιιιιι; _έεει έιιιέειιιιιο ραπ :.ιιιιτ:επέιι ιἰιέι·

;οιιιιιιπ, Μπι πιιΙειίιυέε ιυ_πι·ιιιοπι ο;;όέιιι;ιπ Γ:1ιπιι νοΙοκ πιιιι·ιισεπέ. Μει·ιιιυιιέε ιίο!ειιιιιπέε;ειπ ιο

π; ιιιέει:ο _έι:.ιι ιιπιοι· πι;; προωιαι!ιιπέιι ιἰ:έιυιιω ποιπιιιέιπο!ι; ιιι πιω; ;ιοιυοή;ιιιαπι οι;όέιιι;ο!ι

»πι νοτιιοοε έ Επιπ ροι!οέιιιπιύι, ιέιι|εέιιιίιι πιι;οιπέσιιι; Μι έπιέοπιι, έεπιισέιστωιπι; ιιι 858ι'89ιι

ιιι!ιοιυ;;οέι έιυέιιιι|ιόιυ: Ιίωιυαπέιι, ένιιέΜπιι, Αιιιέέκοιιιι, ΜιιέιιειιιέΠιιι, ΜΜιιιιαι·ιιιι, διιιοπιι, ?παρέ

ποπιι ιιι·οι;ύΙσπιιριι, έ .<ιιιιιιι:_πο πιιιυει Ηεπι;;Ιια.

Ήιέειπιιιι· ;εει ι!!ιι πι” ιυέι·ΖΙσία; παπι ρέειιτισιιι, ιιιἰ πέει;ο Ιιοιιιιιπιι ροωι;ιια πρό Ιιέε£οη;ιι

ροΙ.επιι ο;›οιιιέιιιἰαιια ω πιω ι·ο:πιέιιιιιι·Ιι, έα ;ιι : ιιπ;ιιιέι;Μιι;ιπ ι!!ιι πιιι·οιίπ ρυ2;;ι|ιέειιι ιιιιέιιοιυιιό

ιποἐπιι. Ρι·ωιι?ιοιυιιέ υπ οΙιΖέι·:ιε πιιι·ιιιἰιι πιι.πε;;υ ;ιιέιέπι έιι;έ ιιι ιυέι·|ιιι .Υ έ πα ροι::ιιιέιιι Μ.

Βιμ;; Μιιισέι 0!!υπόιυ έ ιἰιιιοοἰι ΙΙιιιιι·πισόιιι οροιιιέιιιέιι;ιιο, Με ροιιιέιιιιέ πιι8:ιε;;ο ἰιιιἰιι έ σπάσει:

επι;σέι 8ιιέιέε .τέιιέιιι: Πέει:ι;Μιισα έ ΒυΖωέ'αιιιιι ιυέεΙΜε;;ο. Ρέστωειε;;ο ιπιιέ αι ιπιιίο, πιέιιἰ έπι

ιυέσπι ιιι!ειἰι; πιιέειίιυέι Ιω Μ' πώ; πέιιέε; Μι έι;ό ρι·ιοιιιιέ. Πι·ιι;;έ Ιη;έ ιιι ρεέιιέ Μέ ειιιοέι:|ι έ Μι

ιυι;, μι;; πω”, _έιιέ ;ιι|ιο ιιο;ι·πιιέ';; ιπιιέ, πιι ωέιΙοιυιιέιε ιυ;;ειςρέΖ. Η'έιιέιιιε ω πιεση” Μπι,

πέπι Πιέεέπιαπ ιυιέιιέ πιάτο ιέιι πιέι έ Μπι ;ιι :έοέ;;έ, .παπι υπιέιι θέιι·οπιιιπο ι·ο:.έιε;;ιιέ πι; ριι

πιιέ'ι;ι·Ιι Νέειπσωάι έ πω. άπο :.ιυ;;ι·έιἔ.ι|ιἱε Μι δα.τοπέέ ροι:!ιοά;; ιίοιπέιιιέι; Με έειίπο!ιι·οιιιέε ρα

Μ|έιΙιι πιετ.Μιιι·επιιέι, έ ειιιπειι;ιι ιιιιιυπι ιπιπιπ;ιι ρι·πει·ιιέιιέ';;. Ο Με ιιιέι;ο ιἰέιι πιπέε; :ιιιιιιιιιο .ιοΙιέε,

ιι ι·σειιιτιοιιι ιιέιιπέε;;ο Μέσο:μείιιιυιι ριιέιέιιέ!έιπππι Μέ ὑπό ιιτίιι;ε, ο ι;;!ι: πέωΙιιιιι;; έ πιιιυιιιιι; ;ιιει

ρι·ιευέω Βοέι:ε!αιιιυιι·έ. ΝέειιιιιυΜπιι Μις Ιιτειέέ ;ε;;ο σέπια; πε ιιιιιιιέιέσιπ ιιυι;οέιιειιυιι _έι·πο ιι π

παιΙοέοέιι πέεροιυυά:ειιέα :.ιι;ιέ.ιιι;ε; Με ιιιέ Μι ιιέεπιιι _9πέειιιιι ιιιιε;;ο έ τω. ιιιται πια ;ιιτ;;;;ιιιιέιι.

(Βέη πο ιιαι_ι;ιιιιι «ερι·ιιιυι:ιι Μπ.<ι|ι ιιπε!ιι» έ «πιιιππιπ ρι·ιειέΙιιάσωσιμ πιοέιιιι ω πεπι ιιιιι!:.ιεύ Μέσο

ι·οιέιιΙοπεπο διι.ειι πω! ιι·έιισπε;;σ Ιιι·α;ιι πέιιιιο!ιι; ιιιοΖέ ιιιιι;ε πι; υπ σ.ι.ι;ειοΙσπού ροι·πιιιιιι5 πιιιιιιιι

ιιιιιέι·έ έ ιἰο πέι·.φι·αιι=ιι·ά!ιιυοε'υέ ιιι ροιιιιυτι. δροιππέιιιυει;;, π Μπι: Βο!ι·ε!ιιω «ιοέςΖω:π εέιιιυι»

οιπιιοιιι, πρι·ιει|ιιι σ:πιε!ιιέ|ιιι, έέπι; πιο ιπι;έΙιιέ, έε Μι Μι πα πιο παιδιιέπί, έσω ἐι: πιιι πιο;

;πι;;;ιαιέπέειιι, : 520;;Μιι;ιι ιιιιι·οιΖοιυςπο ιΙοειαέο; έ ι;;οιπέιε Μέ : Μπι τι;ιοιυπέιι ιιι ιέι·ιι;;έεπι πιέι·;

επιι ιυπτα2ιιἱε, 2ο Βο!ισέ'ιιιιι ;ε·ει ιίιιέεΙιο ιππές;ε:.; οι! ο;σιι. διΙιέεέπιιιέυ; παιιυιιέ πο παιιιει απ;

ι·οιέ|ιέσιπ έ ιυ.ειειει·:ιιιι·ισιιι; μι;; ;ειέιιιιέιέσ ο σιππιιοΙι προ πιο ιαπιέέσω, Μ;; πέει;;ΙΙιο 9!όιυπές;

κι : Μάι, Με ί ροιέι·:ιιίιιέςέσω ; πιιέεέ;;!ιι ιέοΜιιέπυέι:ές ιο:ρτοισιιιέια, ιιιϋπιιυ Μάι; οιυι;πι πω·

;;ιιιιυπι, οιΙσίοπέδ ιιιιιιιοιιπέιιέε ρι·ιει! Μέσω οιι;ιεέπέ|ιιι ειπε; ρέιιέι _έε;;ο ιέιισι;;, π; ;ιο;.ιιιιό ;ε;;ο

πιω ιιιοΖέ, ;επο ι·σιιιιιι ;ιοΙέι;;ωιιι;, έιρτιιιυέέ, έα ωσι;;.Μιέσ ιιρόίοπειιι: ιιιιισι·υιιιέ οπιιιιιΜει·ι;, αοι
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Ιπ0Ιι0ίεΙε ε ιαωίΖ0ί0απίεία ρεεε:.εα ααΙσεεεΙ00ε, μη! Β0Ιε0ίατυίε 2.0ΙεαπίαΙε. .ΙεσΙΙ0 τα εα!εί ω;

Ια·00ί0ε ράφια 0ΙΙπεμπιία ρ00ίαε αείεί0ι0α, πα Ισ20πε ααΙ0υ· πίεεΙιεαεε παεί! πα_ίωίεΙσπε έωία£Ι0;

ρ0ιΙειαε Με _ίεε0 ΙΙεαη|Ιε Μερα πα ρτ·0έα0 ε δαα0πίί ασ Ι00ίαη|πείί, ε Ε0Ιαηχαείί ‹Ι0 ΗΐοεΙι,

στα ε000ει:ε β·απΙε/ιιεεΙεἰαι εε0ζεα είε πω! 0ίεΙσπραίτιί, ρ›·0εεεε τα ειυ0ί0ι Βατα0εφίεΙα, ίρ0 ΙοίΙ

Ιτα:ιαεΙ0ΙεΙαίεΙι ε εαΙεπι συμείΙετιίεΙα ρε0ιυαιΙ:0πεεΙι ι00επαεΙι τ. Β0ΙεεΙαιυετα πἱεΙ:0τ:ε|ε£πε ρ0Ικαί εαιε·ίετα.

Με εΙιείαΙ, είε τ0ΙειΙε 40Ιαέπίε, ΙσίειΙε 0εία!αίε τ·εΙτε αΙ0 Ιο·0πίΙεί .0ι001ε_ί ρειεΙ:ΙααιιΙ ΤΙΜ!

0ιατ, Β0ΙεεΙαι0 :ΜΙΝΙ ασ Ι(ί_ί0ι0α ωερεατι·ε. @Με π. Μπι είε/εε α. Μεταίε0, Ιε20ί·ε Ικα α00ι0πυί

οι>ε0είιυε:.ε, 00 ί με είε εΙαΙ0 τ·0ερ0ι0ίαααζε; Με ί απι;|έΙαί :ι·ρίεεΙ : Ιω0ι0α 0Ι0 ΙΙεα·εμΙσα ΙΙ

10εεΙαϊιεε, ί ευεεεέπίε πα αι00τ:.ε _ίεια0 α0ΙΜιιιΙΙιίε 0 πωεεεεΙΙ:ίειπ τείειΙ:Ιαπ0. Π0ει0αέαεεε Ια πίπα

"απ, απατά, έε ί 0 “να :απιίΙεεε0 "Με Με Με (Νεά, :ατα;|Ικα τυίεε 0ρίεεΙα εφτασαν ΙΙ0Ιε0ία

ανα Με αείεΙ0, _ίαΙεΙη| ιαΙ0ουπίε εΙαουίε _ίεε0 ρ0έα·ίεε0πε. .Με ιιυεΙεΙε, Με Μέ ί Με: ε:_μαί 20

Με Με ε»ιαΙΙκα, αΙε ρεατυαείε α· οιίε:.επι Με αΙΙΙί:ία. ΙΙ0ΙΙειιαι08:ε ι0ίεε ω] ἐαΙοέΙιε], _ίαΙκ Η πα

ιαίαΙ, ρεεεε0αε.· ΙυΒιιΒτε ι10ττπιιιιτι, ε0:.ρ0ουίαιΙα, _ίαΙτ Β0ΙεεΙαιε τεεΙκε, Ιπότα σΙευα Μαη; αείε

ΙίΙα, πειτε ρεεε0εα›εεε, επί0εί ω ί0αΙΙιε_ί ΜΜΜ τυ0_|εΙ:0 Ιαε00Ι'αιυα Με, έε 1αέ πια πίεεΙ:ίε 0ρεεεό

είε Με εαοίαΙ0; _ίαΙ: :000εΙ Ι(ίί0ι0; _ίαΙ: θα Ια‹Ι ισ Ιεταία, α εΙαεεεεεπα ί αΙια·Ιι0ι0ίειίεΙιυ0 τα 020

Ιἱεμ ρί·:.ωτπ0τυαΙ0; _ίαΙε ί·0:εεΙαί ετ0:0ε ί έα·ίεΜε ρ0εεΙεΙιε·α.· :Ια Ι(0πεΙατοΙειι0ρ0Ια, α0 Νίωπίεε,

ιΙ0 Ν0ί009:·0αα; ί Ικἱε‹Ιε ρ0:0ίε]εί ρ00σ·αΙ9»ιειε ρίεατιε· ρω Μαι πίεεΙιεύ ί ί‹ιΙκ0Ι›ε πίερ0ι00απε

ειδα ιΙΙα Με αραΙταίε, ερ0ί0:.εε:η| ΤΙιίεΙ::ιατ, αει Ια·0Ι0ι0ί ρ0ΙεΙείευιιι ίιίεεΙιεΙΙη|, αΙε ε;μπόι0 ρεεε

Ιεεεεαύ Με Ιιι0ίαεμ, 10ε:.›ια!ε, Αίθ Β0ΙεεΙαα› ιααΙα:Ι εΙΙα εἱεὐΙε ρπμεΙιεΙσι0Νε α πια·0:1'οι, Ι τι·ε:ρε

ΙΙ:0 1030209 Με] αιεέΙί αι·ιααείιυεφ, παω! αα·αεαε ιΙ0 ‹Ι0πιιι. .ΙαΙεΙ›ε αΙα ρ0ιΙΙιίεείεαία @αεκ

Ιεε0 0Ιπ·αεα, ιΙ0ααΙ παπα ΙπίΙΙ:α 8Ιύω ο 8:00ίτιι ΙΙείιτεΙσιι, ίέ ου τύωτιοεεεκαε] σΙ0 ΒιιηειιακΙμί τη·

ρεαπ·ίε Με Με ει·εΙεύταΙ, Ιππ0.0Ιι00 ε ει00ίεΙι παίι0αΙεε;πίεεεεεεΙι αΙταείΙ, α Με τυίεΙε αΙερειεία

εί0ί00ι ετυ0ίαι ιαε:Ι:0α:ΙΙ. ΠΙΙΙΙ Π).

Ζ ίεε0 ωε:μεΙΙείεε0 ωία0ειαα βεί, _ίαΙ: 10αέπε αιίςίεεε πιίεεΙεμ 2ΜάΙαίτιί αιαεεει·Ιι α:Ιείότυ

εα]παιι_ίε Ια Ιττ·0πίΙτα; συ ›ιίιιίε|εεεεΙι Μία ΙΙ0σίιπΙΙκαεΙι ιΙ:ίε]0α·μεΙι Ι)0Ι.9Ιεί ρωτήσει: εεε Με :παώ

έίπε. δαΙΞ| αΙ0Ιί πίεε0τυπιίε ωίεΙεε:ε ι·ιεέεία 8ι00]α :ιαΙε::ε 0ιια αΙ0 ιΙεἱεῇἱα› ε:!|εΙ0 πίευιίεεΙσί0Ιι,

ί ρεεε; αε:.0αε0Ιι ΙΥίεαιε0ι0 0απΙ:.0 εΙαεααπίε @Ματια ί 00ίαέπί0πα :.0εΙαία, ε Ιε_ε0 σείε0 ευεεΙε

απ ρ0ρτεεείαΙίέτη πα αίτιίεεεεεεπίσι Ια £ε0Ιι· ΙΞ|ΙΙ:0 ε πίεί :ιεΙερ0ιε, Μείνε ιε·ρτ0εΙ α'0 εΙ0ι0ίααεΙσίεΙι

ί ρ0ΙεΙσίεΙι εΙ:.ίε|όιι> 0‹Ιίι0εεε είε.

Ψ αι000Ιι Ι_εΙΙε0 εεΙε0ρίεαιαεΙι ρεαεεΙι0ι0αΙα .είε 00 παεεεεΙι Μάσα Ια Ια·0πίΙσα, Μπικά

είε: Ι. τε ατ·ε:αε:ίεΙείπι ί Σ. ω Ιπα.τεΙεΙείία. Ρίει·ιι·ε:,ε απα_ίααίε .Με ω Βεεεαίε ω 0ί0Ιί0Ιεεε Ισό

ΙεωεΙσίε_ί, @είε εε ω σ·0Ικα Ι856' 0εΙαιΙαίεια. .Ιω ρευ·εααιία0ωμ πε ειι0αι·Ι0ε, ί σπα αεί: @Με

93 Ικα” Ιίε:00ι0απε0Ιι. ΡΙεαπε με! είεεΙε, Με ρ0α:.ίαΙιι πα α·ίεεί, εΙι0‹·ί‹ιἐ 0 πίεΙι εεΙείε πίε

_ειΙείε τα 0επ000ίε Μακ] παρ0πιΙ:πί0α0. ΒΙ·αΙειι]ε ισ Μπι ρ0επεΙΙτα ί ΙεΙΙΙ:ιιααεΙιι Ικα” εε έτ0εΙΙτα;

ρίεΙ·υ00ω 00πυίεπί εαει!ρια είε εΙ0ι0αΜ εΙταείεε0 εοαΙ:ίαΙα Περί ρίείπω:ε;.· ιιοπιἰτιε. Ροείετί

ειιιΙετα Μεειε, κι θα ταειΙαιω τεΒἱ0αὶε παπουρεα:πι€ ε0π1, νε! ει αυ0τΙατα νίι·Βίοε είε :Ποία

Ρίεπι0 Μ” εεε! π. ρ00:.εΙΙκιι ΚΙ πυίεΙ:α, τ·εΙεί Με _ίεαπεί, αΙε ρ0ρεαι0ίαπε ρεεεε εαπιεε0 002000,
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ιι το @Φαιά οι€έσέ, ιπέαιισέυέσέε Μι |κοιέωιιιέ, έιιέιιεπιιι·ιμέιε. ΛαΙορι·α/ Μπι _έει!ιιτιέι _έει.9ι Μπι παπα

.Με Με Με; ιιιι|ἰε|ε, α ρι·όσ:. Δε” έικ2!ιοιέ:.0πμ μια ρο2πισέ8:ερο ρυικέιιιέιιι·:.έι, έπιέι Μι :.άιι'έι·, Μ

εέπέιριι ιιια·σεΙιιιι·ε&έερο Ψει·ιιέισι·α, Μάη ει· Με!" σκέψειιι:έι, ετα.ορύέπέσέ ειι·έσέιι ρέα·ιιι.σφυέι Μέι;

ιυρεέιι·οέμωέιέ σέπια ρέετιιιοιέιε Ιε.τέιι έ :ΜΗ ρορι·αιωΙτέ έέοιυοέιιε. Βυέέατυαί Μέ ι·ιέέιιε ιιιυιι_ςέ μ»

&ι·ιφαοέι.

Βι·ιια:σέσέ:έ ι·ει|ιορι.ιιιι έέσωπέει έέοιέπι 58έδ Μπι 7δέδ (ΜΜΜ, ω ρσηςαπιέποιη τι:

ρύ!αι·έιιιιι, ρέειιιι_η πα ροσαιέΙκα ιι›έιιἰειι Μ!. Νέα Με! :κι ιιάρέεοπι έ άτοιάαΜέορο ιιιιιοιιι·ιι|ιι,

Με τ. έαέσέο:_έέ ρι·ιαέ ι·οέιέειιι Μό!) :.ι·οϋέοπή |ιορέέ, έκιόπι _έπέ Αιιιιιιέέπιι διι.το Μιά έ τι έιέςέ ιιο

@Μα 820690 πέμι|ιοιυω!. Νέα ιπέιέσιιια πιιιυει, έε ια Κορέα ιι·οέιέο·ιιιι ΙΜΣ ιιιοιβα :. ειιιιο9ι·αβι,

μπαι: ω οειαέιιέι|ι ιιιέσεέιισιιυέι @Μι Ήιέεέιιιαια, άέιι δ99[τμάιι οραέα ιιισ8οϋπι·εέιέερο, έεέύι·ειιια

πι” τέ:ιέείο ω 8ιυοιε ροέιυέιΞσέέ, Με ωιιέαἰα ΜΜΜ έιιιέειιέσιια άοιίαιέιιιιιιέ _ιαέιέεθειέ ΜΜΜ έσω·

ΙιεέεΙιέειιο έ ΜΜΜ, ιι ιέοέἰα!|εέ ω ωεσάρ έιιέ άο ι·ι|ιορέσπιπ έιτα.τεΜέερο. @σε έιιέι ιο

τωιαέιέε ι]οάιιιι Μι ιιιυιιι|έ, έα Νοιυιι, Μία· συ άι·επέαέεέ:έιπ αιιιοΨαβε @εισαι ιιιέςι!εμ έ·σέ:έειιι

έθ'75 - έέθέ ση μια σιιιιιερο πσέ·ιτέιει·α έιέεέεέιρέι, ση| πιο: έσοι|οέ έιιιιερο ιυμ&ι·οϋαιισ

έ ρι·ιειπέιέιδοπε Μπάρ, ιιιαέιέαέιι Μ? έιέοΜέιέιιισ το 7'6:|ί0Ρέ8ΙΜΒ έιέ·ιι:ιεέεέιέιπ, ΜΜΜ _έαέε ιι Αιιιιέι

κ” δα.τυπα. Τα σέιοέέαποέύ ιυεέια:.ιιέε ιιιι άαιωιοέύ δ890 Μακ, έ Μέι ι ω” ροιυοιέιι, _έιιέεο Μέ

Μιά, έκ: Πέαέιιιέε τ. Ιιι·ιι.ιι6Μέε9ο έ·ς|ιορέ.9ιπα ιίε[σΜοιυμ ω: ιιιιιορι·ιι[ιι ιιιιιράιιέιέ 8έ€ ιέιιέει, χω

Μι έιοιἰωι πιο: ιιιιιέεέ έσω. - °

Ρο νέα. ρέει·ω.αι| ιιιμάα! η Μοέιέέες Πάπα· Πεέέιεέισμπε το Η·ιιιιέι/Μ·υέε, τι Αιιιέι·ιςέα πι:

Μάσι, έ·οέιιι έὅ8θ ισ ρό(ιιτέιπετ., ροάιέεΙέιυε:μ Η πα εέιάιιι φέα_ιι. ιιμιέι έτι τ. έ·ιιέιορέσιιιιι όστι

άαέεέιέσμο, πα έεΙόηριι άι Με ΜΜΜ, έ ἐαέέ Μι, έε ιιιιέιιιυειέ| .ιοϋέε ιι·ιιιέιι Με έιιαἰυ, ιιέριέ:ιέε

Με καίω ειιαέεέύ ιιιιιοριέι|ιι. Ρι·ιεάέ·ιιέιοιυαέ Μ Μ? ισ πιέσει έ6'00.

Ροέιιέςέ |οιιοέιέπι Μ» Μιιιίοι·ε ιυμέαέ' Η α: Ηιιέιιιεπέιιά:.ιε :νέα Μό? ισ ό, ροιέιέεΙέιυειμ

πα Μπι πι”, :πως εωιέέ ια Βεέιισέεσμιεειπ.

Βορέστο διιέέέέεέι ινιιιιέιω βεέέιπέέι τιιιφεέιιέέ »ω ιέι·σιάειέΜέ 2. ι·ιι|ιορέετιιιι έιι·α.τε!ιέιές9ο,

έ τομέα! σκιές Τέιέσιιιιαπι έει·οιιέέιοι ι·οέιιι #70? ισ ρέει·ιιιε;;|ιιι ιιιιιιέε :1ιέοέ·α ρέωι·ιόέυ Μπέι

έιυέσέιέι|ι. Βμέ οτι η” :ιάαιιέα, έει ηέιορέειιι έιέ·α.ιεέεέιέ ιυαέιιέςέσιμ @ει αἱ ιίι·εαίειέεέτέερο.

ιν Νέα #80? ωμάαέ η Ιω ΑιιθωΕφι έναριιει· ω Νοηιιιὐειψε, ω ο;έυέιι·έσε, Μάα

έυσιμ ο!ιέαέιιέειιέα Με σέυο_ιε, έιιέω Μέ Πι·89ιια, Κέιιιέει·έέιιιιαέ Ψειέιιέιέιιέέα. Ι υπ Μέ ω Μισο 80·

Ιτέα ιυαέιβ ι·ς!ιορέεπι άισιιιαΜέ.

Να!ιοιιέεσ ιυμἰαιιο έα·οιιέέαι Σεξ ιιαάειαι·αιιιιέεέ, έ π ωέσέέαι ιιιαέοιιιοέι·έει έ·ωαι ισ @Με Μο

ιιιιιτιεπιει θοι·πισηέω Ιιἰειοτἰοει, ιπέαποωέοέο ω Π! ιυιιιέσ ρέιιαι·εύω, έ·οέιιι έ8δ.9. Ψμάέιωσιι _έςέ

ιςέύ·ιυισμι @Ι .Μέι Π. Μιρρεπέιει_ς, αιοΙέ έέιιιιέ ιιαοιιέ ιιέεπιέει·ομ, _έαέω πι: Βει|ιιιιαιιιι, Νέα

έ Μπι |ι·ι·:-μ Ιίειιι·ωι Ρω-ω ιιέεεωι€ιέιέ!έ .9έειι·ιιιέ 8ευοέοέι οέιοέιι Ζο9ο ιυι|έέαιιία. Ήηιπαέέ πιέ€ πιιέ

.έσέιέεέ ι·ιιέιο|ιέεέπιι ιίι·ειάοιπέιέε;γο, κι Ι_μέέευ ιπέςέεαι ισ Μπι 0ι·ιιέιιιέφε Μι 02ιά“ πιιέιυέάου.ιιιέσέειο

; ὺι·ιι.ιεἰεέεΙε9υ ιιωιροέ'ιιέιι!έ Μ» ρορέαιυέιιέέ. Ζα Μι ροτυαχ;ιι ειι·ιέέειιι ιιο έιιιέιυέιΞέιεισέ οι€έοέ ισ

έιέιιέεέσιμσέι ιυμέτιραι:έι; τυ8:ιαέιέε ι·οιραιι·ηωσιμ ΜΕ .πιω ισ αιιιυι;ι·αβε ιέι·ειάυιΜέιιι, ιιιέιιιιοτυέσέε
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εε ιἰο αε8εροω οάτιοεεεεμε!ι Με πο @Μάιο Ρο!ι:Η, οέπιἱάὶἰεπι είε ιο πέεΙι2οι·ρε!ι πιέειεεαε!ι Με

ππιεεο ΜΜΜ οι! ιυμάοωεύω πάειιιόεεΜεΙι Με ισ εεμποέιι επ" @πο έ ο!παέιιίειι!πε!ι, ο ροιποιίο

£ερο ωι|Ιοέιβειπ το ρι·ιρρέεΙ:αε|ι.

-ΤΗΙΕΤΜΑΒΙ ΟΗΒΟΝΙΟΟΝ

!ι!ΒΒΒ !.

!. !!!!!επε εει οπιιι!!ιπε ει!ιοιιιι ρι·ο!!εο!πι1ε

ε!πεπποπε, !π ρι·εεειιπ ε! ιπ Γπιπιεο επι! ρω!!

ε εει·ε, εοιππι!εεεεοπε επι! εεε, πι. ροπε εε! νε!

εο!!ει·ε !!ε!πειε εἰπἱτ, ρι·οριιΒιιι·ε ν!νεπποπε εεπι

ρει· πιειποι·πε εοπιιιιεπι:!ει·ε. Οιιοεἰι·επ οπο

Τ!ιἱειιιιει·πε, ποπ εο!ππι !ιοποι·!ε, νει·πιπ επειπι

ποπιιπ!ε ίπε!ιΒιιπε εριεεορει!!ε, !!!ει·εε!ιπι·Βεπειε

10 εει·ιειπ ε!ν!πι!!ε ο!!πι !οπεε !ει!εοπε ε!πειι!ειπ,

πππε ιιπ!επι ο!ι!!ν!οιι!ε εειι!ο εει!!Βεπιετπ Πει·

νεπε ι·ε2ε8ει·ε, επιποε!ππι νετεοι· Γππιππι εκ

νε! ε επει!ειιιι ν!ι·ε!πε εἰε πιοπι. ()π! νει·ο ειπε

ε!επι ρι·ἱπεἰρεε, νε! φαι εοι·ιιιιπειπ ίπει·ιτιι ν!ι·

Επιεε ,`επιε πωπω ιιιεει·ιιιιτ!οπειιι νε! ροει ,

ποπ επππποι·πιπ επειιεἰ πιειιιοι·πι εει·ιππι Μπει

πειτε πεεπεο, πεε ρω· εει·ἰρ!ε !ιινεπιο, πε πιειι

πω: ίπνεππιτ· ρι·οι·επε οπιἱΙΙο. Μι !!ε!πι·ιεο επ

ιπιππι· εκοι·πιιιιιι, επι ρι·επιεπε ε!ν!!ει!!ε :ι‹!ρει·

Ε!πειι!!ει ιιιπ!!οι·πιπ πε !πιιε ι·εεριειεππει ππ!ν!!,

ιπε!οιππιιο !ι!ε πιπ!Ιππι εππ ν!τ!πιε ε! !ω!ιιεπ·πι

ευ!ιεεπ. Πιο πο!ι!!!εειιιιο Ο!!οπἰε ε! Ηιι!!ιπι

Γπ!Βοτε !πεε!επι ρι·ο‹!πεει·ε, ει πτ !πιπε Μια· ε2επιιιιιιιε ω!!!πε, πι ιιι·!ιοι· οεειι!πι εκει·εν!! δε!. Ποτ.

Οι! !.

ιπ!'ε!!ει επππιπι ορετ!ε ‹!ε!!εετε. δει! επιρρειειι!ε ρπει·ο, ε! π! !›οπιε ἰπ‹!ο!ἰε ιςι·ιιο.!π!!ιιι επιΕπιτ π- Η ω

15 επἱςπεπι !›οπ:ι νο!ππ!ειε, ει πι. !ιεεππε ΐει!εΒιιι· το, πω! !!οε πι νει·ε ιιονο. !εεπε π μια: επο

Βι·ε8οι·ιπε, επεω επ !ιοε εεεριι·ειπιε, ἱπεἰρἰο,

εε ιεποπε ε!πει!επι ε!ειπεππεε, οπε!πει· νε!

εεε!ρ!πτε !ι:εε νε! επεπι οπιπἰε ρι·ε!”επε ιιτ!ιἰε

εππιπιε εοπε!πε!ε!.πι·, επρρ!εκ εοιπιπ!πο.

20 _ 2. !!!π!πε ε ρι·ππο ίπποειιιεπιππι ε! εππι Εεε

νει επρει·ει!!!!εεποπειπ !!οιππ!εε εκ εεπτε, (με

ι!π!ιππι Εεεε:ιι·ειπ Ροπιρε!! 8επει·ππι') εεε !ιπε

ο!!πι εεεππι2) ἰπ οπιπι!ιπε ρο!επτεπι ε! πιι·ιεεπε

ν!π!ιπε ρι·εε!πππι, πιεεριεεε, !εειοι· €!!!!Βεπε,

28 εεειρε. Ε! ω! Ιππε Με !ιεεε ερ!ε !ιε!!!ε, ε!

ἰπ οπιπ!!ιπε εεπιρει· π·ἰππιρ!ιε!ἱε, ειι!.πιπο πιοι·ε

Μει·πε ε!επειτει εε!! ποπιἰπε. Ροε!ει·ι επ!ειιι Με

εε, π! εε! πιει!!ειιι τεε!οο!ε, ιιππειιρε!ιπιιι επιπ,

ἱπ ρι·ον!πιπιιπ, επειπ ποε- !ειποπἰεε !)ε!ειιιιιιει

νοειιπιπε, Βε!ειν! επι.ειιι (!!οιπεει ορρε!!επι, επιιι

πιιιέπο επενε!!π ππεεπε , ι!ενοεπιπι ειπ!επι πιο!

ιππι επεπε ἰπεεπεει, ποιοι· ι·ει!!!!. δει! επιι!!!ει·

ρειεπε Με ποπιιπε !ιοε επιιιιιι·ε!πι·, ει!ἰειιιιι.

δ. (!!οπιπε! εεε Γοπε,ιιοπ ρ!πε επ Α!!ιἰ επιιιιι

οπο πωπω ροει!πε, επ! ππεπι πε εε ριι!πι!ειπ

ε;επει·ειπε, πιιι·ε, π! ιιιοο!τε ρι·ο νει·ο εεεεπιιιι

οεπ!ἰεοιιε ειρρι·ο!ιε!ππι εει π ιπιι!πε, εερε ορε

ι·ετπι·. (!ππι !ιοιιπ ριιιι εεε ιιιτ!!εειιιε ρι·οί'πιπι·ε,

επιιπιππε !ιεεε τετι·ε ποιι ιπεπτἰπιι· !”ι·ποπιιιι,

!τ!ειπ ωιιω ει. ενειιπ :ιο ε!ειιιι!!πε ι·ε!”ει·Επε,

!ωιοε ν!ε!ποι·πιπ πι! εε ει·ε!ιι·ο εοπΠπεππππι

!) ν!!!ε.ι!οπιο, πε όπ!ἱπε θεπει· εμ τεεεἰεπι Ροιπρε!ε, πἱε ιἰεεἰειπ _ιπ!: ιπόινἱ επτοι·. π) Ζ ε_νε!ι

ε!όιν ι·όννπιε με πε ε!όνν πἰεει νι ι·οεπιπε!π 39 ννιο2!πιν, πε 'Ι'Ιι!εππιι.ι· Μαη! π το πιοειιο, Μ! .Ιπ

!!πε θειει· ιο.!ι!ε.όε! ει·οκ1ν ιν ιπιεενε!ι ω !ει·ει_!πε!ι. ιιιἱπποννἱεἱε: Μει·εε!ιπι·ε ι Εεεε". Βν!ο νο

ιππἰειπεπἱε ροννε2εε!ιιιε π· ονν_γε!ι 028.επ.0!ι, ἰ:πειε!ιοἀ2ἰπι _ῇε τα ροιντόι·ποπε ιν !ιι·οιι!!ιεε!ι ρο!ε!ι!ε!ι

.

Μἱετεννγ ἰ ΐν!πεεπι:επο.

Ποοιιπισιπε Ρο!. πω. Μ». Ι. 51



2Η 2·ιιιιιι ΤΠΑΒΑ

 

ει'Πειι επιιιτιοε. ι)ιιειιιιιο ειιιιειιι εωνιιι ΙιεΠι ιεπι- Με ευρω ιιιειιιοι·ιιιιιε ρι·εειιΙ ιιιιεεει, ειιιο εοιιι

ρεειιιε ιιι8ι·ιιετιι, ειιιιιιιιιιιε ει ειιιει·ε εει·ιιιιιι

ιιιιιιι·ι ειιιιιιε ιιιόιειιιιτι ρι·ειτιοιιειι·ιιι. Ηιιιιε

οπιιιιε ιιιεοιε ιιιιιε ιιιιιιιιι ειεεειεειιιε, ερε φωτι

ι·ιε ιιιιιιιιι, νειιειιιιιιιι· ει ιιιιιει. Ει ιιιεε ρι·ονιιι

ειιι ιιιισΑιιιι ιιετιιιε ιιι ι)ιιιιιιιιιΖι ιιιιιιιιιιι ροι·ι·εε

Μ, ιιοειιιιιιιιιιιι ει: εε ιι·ιιιιιι όιι·ιν:ιιιιιτι. Με ιιοιι

Ιοιι€ε ει ρι·εόιειο ιιιιιιιε ιιι ρεεε ()ιιιιιιιι ιιιειο,

Αι·ιι, εριεεοριιε ειιιιειιε ινιι·ειΒιιι·εειιειε εεεειε

Μ, σε εκρεάιιιοιιε Βοειτιιοι·ιιιιι ι·ενει·ειιε, ει

ιιιιιιιι ρι:ιιεειιι ιιι ι›ιιιιιε εεριειιιι·ιοιιιιιι, Με ειι

ρει· ιιιιιιιιι εοΠειιι ειιιιιιει ιειιιοι·ιιι, ειιιτι ιιιιε

ειιιιι ειιιιει·ει, ιιοειιιι ειι·ειιιιιι·ιιιιιιιιιε :ιεπιιιιε,

ρι·ειιιιεειειιιιε οιιιιιιιιιιε Ρετ ιιιιιι·ιιι·ιιιιιι ειιιιτιει

εοι1εοειιε, εειιιει ιρειιιιι οριιιιιι [Με ριιιι·ι , 8θἰ

ιιοπιιιιιειε ιιιειιι·ιιιιιιοιιιε :ιιιιιο ει ιειιιΡοι·ιιιι.ιε

Αι·ιιιιιιι ιιιρειειιοι·ιε, ειιιιι οΒιιιιιοιιιιιυε ειιιιεε

ει:ιιιε ιιι εεει·ιιιειιιιιι ιιιυόιε, ιιι›ι Μάιο εερε

:ιεεειιειι ι·ιιιειιιιιι· ιιιιιιιιιιιι·ιιι; ει ειιιιειοε Πει

ιιιιιτιιι·εε Με εεεε, τιεε αει-ι ιιιιΒιιιιτιι. ΡΗ·

‹Ιἰειιιε ιιιιιἰειεε ιιι ιΙιεΒιιε οι'Πιιι ειιιιιιει ιιι ιιι·ι›ε

ννιι·ειιιιιι·έειιει ιιιιιιιτι Βοιιιιιιο ιειτιριιιιιι , ει ιιι

εριεεορειι.ιι εεε ιιιΙ ιιιειιιι· ειιιει1ειιι ωεειεειειε θ

ιιι Π) ειιιιιιε Μι. Ει ειιιιι ιιιιικιιιιιιιτι ιιειι·ιιιιι ιε

ι›ειιειΙιεει·ει, ει ειιιιι ι·ειιςιιι:ε οιιι·ιειι ιιιιιι·ιγι·ιε

ιιιιιιιιιι,- ιιιιι εε Βεοιιιε Με· ι·ειιιειιε, Πιπι

ειιιιιιβο2ιιει·ιο ιιιιει ει δειιιιιι υκοι·ι ειιιε, εεε

ιει·ιεσιιιε εοπιρι·ονιιιειιιιιΒιιε ρι·ιιιιο Ι.ιι·ει!ιειιιιι,

ει ιιιειιιιειιι εεειιιιτιω Ηει·οάιιιιΙιε ειιιιι Με

ειιιιιιει Ποιοιιιιιιιιιο ει Τοιιιι:ιιιιιο εεε ιιιετιιι·ι2ει

Με εει,- ειτειιιιιιει·νειιιιιι·: Ποιιιιιιιιε ρει· ειιιιι

Ή] ορει·ιιιιιε εει ιιιιι·ιιειιιει , οι ιιιιιι;ιειει· εστιασ

ι·ιιιιι Με ι·ιιιειιε, ειιοε ειε Ιιοιιιιιιιι· όιεειριιΙοε:

ΜΙΙιω, ιιιςιιιετιε, ιαΜτιι·ε, :Με μα: «εεε ειιιιι

ι·ι·εάιια, είί!ιρεπιει· ει εὶιιε πισω ορει·αιιιΕπι. Πο

υιιιιιιε ειιιιιι πο.σιει· |ιΉιαιιιιε Μεω ε: εε ιιιιιιε α”

@με αὐιηιιε οιιιιιἱ ιιιοπι. ()ιιιιιιιο ιιιιιειιι νιι·ιιι

ρι·ειιετιόει·ε ιιεςιιεςιιιιιτι ειιιιιιιο, εεε ιιιιιιε

ιιριιιι Πειιπι ιιιιιΒιιι εεεε ιιιει·ιιι εκ εοι·ι;ιε ει·ει:ιο.

ε. Ριιιιιιι ιιονι ι·εΒιε (Ηειιιι·ιει) ιιιιόιςιιεεεεειιε

ιιιερει·ειιι Αιτιιεοι·ιιιιι εοι·ιιιι ιωιιΠειιι, ι·εΙιειιιιιιιι

εεε εεοιιιι·ιι ιιιεειιΠεει, ηι.ιιιι νιι· ιιιιιε Μι, ιιι

ειιοε εε·ιι·ει εειριειιιει· ιι·:ιειιιι·ε, ιιιιιιιιεοε ειιιειιι

ειιιιιιιε νιι·ιΙιιει·ειιε ειιρει·ειιε. ιιιιειιεει Τειπιτιο

ιιιιιιιε ειιι; ει πιειιε ι·εειε εε ειιιοτε "Με εε

ει·εεεειιε, οι) Ριι!ει·ιιιιιιιιιειιι ει ι·ειιι ειιιιιειιειιιι

ι·ιι·Βιιιιε, ιιοιιιἰιιε Μειιιιιιιιιε, εεει·ειο Πεει·ιινιι.

Μπι ι:ιιιιςιιε ιιιιειιιιε ιιιιιιιιι ιει·νοι· ειιιιριι; ει

ιιιιιιειιι εε ιιιιειειιιιε ιιιιιιιιιιιι Ρεεεεεε εοιιιιιιιο,

ιιιιιι!ειιι ρι·οιεεειιε, Ρετ ειΠιιιεε Ιεεειιοεει.ιε ειιοε

ιιιι:ιιιι Ή1εοόι·ιει ει Βειιιιιτιιε, εκ ννιιιιιιιιιιιιι

ι·εΒιε ιι·ιι›ιι ειιοι·ιιιιιι, ιιιιει·ρειιει, ιιι Μαι νοιιι

ιεεει ειιιιειιιεει·ε. Η ιιιιιιι ιιωιιιιιιι8 εει ιιιιιιιει·ιε

ιιιιιιιιιιε, ει ειιιιει εειεεει ειιιιι ιιι ειιιιειιε ειι8:ιιιι

ιειιι, εοιιεειιειι, εοιιιιιιιι·ιιιιιιιε ει ιιιιιι ιιι «Πνι

πιε ςιιιιιιι ιιι ιιιιιιιιιιιιε ρι·οιιιιι. ι)ιιιε ιι·εει ειπε

εοιι€ι·ιιο ριιι·ιειιε ιιι ιειιιροι·ε, θιιοιιειτι, Ηειιι

ι·ιειιιιι ει Βι·ιιιιοιιειιι , ρι·οερει·ε ειιιιειινιι, Μιο

ι·ειιι€ιιιε ριιι·ιιιιι ιιιιιιιε ω” ιιιιιεειιιιιε ειιρει·:ι

ω.. Ειιιιιοιιιιιιιι ιιιιιιι εει·ιιιο εει σε ί)ιιοιιε,

ιιοιι ιιιιιιιιιιο οριιε εεεε, οιιιιιιιι ριιιι·ιε ω εεειιι

ειιιειιιιιιιιιι άιεειιιει·ε, ειιιιι ει ιιι ιιιιο ιιρριιι·ειιι,

ειιιιιιιιι ειπε ειι όιΒιιιιιιε , ει εει·ιριιε ιιιιιιιοι·ιιιιι

Με ειιιετιεπι ειιιιε ΓιιΙ€ειιι εΙιιι·ιιιιε. δει! ιιιιιε

Μπι ιιιιει·εειιο, ειπε οικω ιιιιικιιιιε ιιεεεεεειι·ιει

Ριιιο. Ηειε τεειοιιεε ειι›ι ιεειι ιι·ιΒιιιειιιιιιε, Βοε

ιιιιιιιιι, Βειεπιιιιει, Αροειι·ιιεε, Μπι, ΗενεΠιιιι

ει Βεό:ιι·ιοε; ιιιιι ειιιιιιιι ι·ει›ειιεε ιιιιοειιιιε ει!

Με εοιιειι:ιιιιεε, ιιι·ι1επι Μιιι5ιει·ο ορριι€ιιιιιιι,

ιιεειι·ιιιιιιι ει ιιιεειιιιιιιιι. Αι! Με νιιιιιιειιιιιιιιιιι

ιιοειει· εοιινειιιι εκει·ειιιιε, ει [.ιιιιιιιιι ειι·ιιιιιειιι

οΙιειόειιε, εοειοε εοι·ιιιιιιει1ι, Με ιιει”ειιι!ει·ε

ειιιιιειιιεε, ιιιιιιιιιι, ει ρειιιειε εΙΐιι€ειιιιιιιιε,

ιο
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ιτιισιτικι. Με

999 ρτοειτονυ; υτΜτιι ουοοιιο ρτοΜοτυ υοηυιεινι€.

Εκ Μοτο ευιοτιι ουσ οΜντι πιει, υπο ιιοιιυτιο,

ηυοο ι.υιιιιω εστω, ειΒιιτιυ, ΜΒΜ:: ορυτιτι

οτ Βοτιοτο ο!ετὶεεἰιυι, όοουε ο0 εοΙ:ιτιιοτι 'τουτου,

5 Ν0ιιυε δομοπιιτττε ουυτ ττιιι!υε :Με ορροοιοτο.

Τ. Πι τιιιΠιιε θυτἱετο Μο!ιυτυ ιὶο Γυ!.υτο πιστ

ωοτυιιι τοευττοουοτιο οιιττοιι, εου :το Μοι.οο

ιιυυτοτΙειΜοΙιε ,Μου ετιΜΙοτιτοτ ροτ ετιιιο1ο

ρτουοτεοοΕυτ άοειάοτιο, ουιοαιοιυ, φαι τη υτΜ

Ν) ννοι!ιειονο ροει οικοιιιιυιιι οιυεάοπι τοοοιΠοοΙο

οοοΜιεεο νοτοοιτοτ οοιιτροτι, ιιιυπιιιΜ. Ιιι ιρεο

οτιοτιτιε αυτοι οτορυεοιι!ο εοΠτυε αετου Ρτοεοϋ.οτ

οιιιεόοτυ οοοΙοειω τυουιιιτιοπι οοτιοτο. Βου οιιιιι

οι! :ιττιυτυ υοΐυποτοτυιιι νοτιιτοτ, νιοοιιε τη οο

15 ιιιο8ττοιιι ιιιυΙΙ.ιιυτιιιιοτιι οΜουοιιοε οθ`οτοτιι.οτυ

εοοοτοοιι οοτοτυ 2οπτριι ίοι·ιΜε ε1οιιπι, ρτιυιο

ευΒευτιτ, ροε0οοοιιο ευρο ειιτιοαο οτιιοιε εο

τιιυιιιουε, ροτ οιιττιοε Με, τιοο υπο @και

ομιλο, οτοιοτιυτιι $τοριιιυε ωιιι. Ωυουι υπο

20 τιονιιοτ τΙο Μο εοουΙο ο8τοεεε, οι του Μιιο

ποιο, τιυιυ Με: νοΙΙοτ, ιιιτοττοΒοο; ουοουηυο

:ιο ου, φοτο νοττοτυ, υπο οιιιτιιο :το Με οεεο

οοιυρΙουι, ροι·νιιτυοιιο τουιροτιε ουιιάοιυ νιοιυ

τιιπι ρτοε!ιτιι€. Οιιου Μοτο ροετ τοιωτι, ντοκι

25ιιυο Μου οεεο οοιπρτοβονι€. Μοιε Ιοιττροι·ιιτυε

το ΜοΒοάοϋυτις -- άουτ τι νοτοοιιτυε ιιοοορι Βιο

ευΜε, ιιι ιρειι τυπο οοιιιιιιυο ιττοττοιιε-- το

ιοοοΙοειο υιοτο:ποτυιτι ουετοοοε οοιιοιιι Μοτο

νιο;ιΙοτιιοε Με Με: ρτοοιτιι οοιινουιοιπιο νιευ οι

30 Μάιου ροτοἱριοιιιοε, ορυιτιοε Μοτο Μου

ουτι€. ()υι ουτυ ΙοιιΒο :ιο ειτιο οοιιονοτυπι το

ει.οτουι, Ιυοοτιτειε οοτιοοΙουτιε ευροτροειτοε νι

ιιοτο, υιιοεουο ιιτνιι.ε$οτιυτυ οιιιιοτο τιιοιυυιιοε

«τυο ΙουτΙοε οτάιτιουπι οτιιτιοε ροτεοινοτο Ρετι

35 τετ ουάιοτο; ιιοοουοιποε ειιιιοττι του οπιτιἰιτο°

ιιιιοΙΙοικοτο. Ηοο οΒο ουιιι ειιιτεοουοτιτι Μ: πο

ρυ ιιιοεο, Με Βτἰεἰιὶιι ι!ιοοΜυιτ, ουτιι τοΒουε

ττοετοτειι πιοιιοεωτιυτιτ εοιιου Ι.ιιιιτοιιυι, τοΓοτ

τοττι, ιτι ωοττωοω ειιι οοτροι·ιε Ιοοοτιιιιυ, ρω

τω” οι: ω, ιιοςυοςυουι Μο ιιιιτοιιυ, Μο ροτ

οορι τοεροτιειιιυ: Τοττητοτο ΒιιΜττοέ ρωταω,

οπο οοΙοοὁΜο οποιοι στο! ρΙυε Ττοτοοιοττεοττι τοσε

στο εει!οττι, το Μου , οστά ΠουοττΙοτ·τ ου·ιτιττ·, Μάο

ιιίοττι "ουσ τ!ττωοτττ τοτιοοιιτιε Ιτετιοι!τ.τΠ οι: μπειτ

Μοτο ειιτττιοτ οοττττποιτάουτ!. @οι οι απο οία·ιοτι

οαΜο οιΙιιοτιίο «τι απο μετρο”, Μάτ! τττοτ·τττοε οι

οοο!σείο ε! ο2τ·ιο ο||Εττ·οττ!ι·ε, Μουτ: οιιιἰἱυἱ£ οοτιτοπ·

τα. @τω ττιο.ιτ εριεοοριτ πι! τττ·τττιιιτττ το τ·ο£τιΙὶ£,

τιιεειτε στο ου το τωτιεττ άοτνττττο, απο Μοτο, οπο

τηιιίαττ!, εοφιοτττά τιοι·Ιο τι είο[οτιοΙτε οτοοΒιιε ω.

(το Μο Μοτο Ιι·ορτάτιε ορια! ‹ιττΙΖεΙΙ£οιιι “Ποτ οπο

τίτιιτ. Ιε οιιΙοττι ρτοοορτι οι, ιι£ αυτι εαττι·τοτυττι

τάίοοτίε είοτιοτιιε, αιμα εοτιοΙο αεεροι·εττε, εαυτο

οπετοιίίτο ποπ άοείεΙστοτ οοοΙοετοττι. @το @εεττ εο

οιι2ιω Μπέτυ, ΜΜΜ. τΙοττττιττο ότι οοοΖοετο ΜΜΜ

εσύ ΜέττιυΙοτέ τττττοτ·τε οαετι Μ· ίαοοπάο τ·ι=έοιΙαυττ.

Η κα: εοΜα υοτιτοττΙοε Ποτ-ει, σ1οι·ιτι·οι·ιιττΙ απο,

οοτοτττ Μοτό αυτι ροττοτττοε, ο! το [ουτΠοε Μουσε

οοτροε @το τ·οεοΙοετυοτι. Νοε «οι ιττειιιιΙ οιιάιοι2,

ροπὶτοτιτἰο οιτοΕιιε τττοττωτττ τωεω τοδοτιέιιττι,

ω ε£ εἱὺὶ οττέττποοιτο άο/ιιττοττ ειτοοοι·τ·στο2. ΜιιΙτιι,

Μέ, ιΙο Με ιιτττττώιτε, οτ ἐοβτ·ττιττω ο!ιε!οτ·ο!, οι

απ: ρο!ιοειτοτττ. Π! άσε οίοίο, Μ: πω: εε! οστι

σεεεο άοβιττο2τε. Νου οροι·τοτ ΡΙυε ειιροτο τοστ

$οιοιιτι, υιι:ιιιι, υτ εουο€ιιε ιιττιιτιοτιοι ΡουΙυε, :κι Μ"

εο!ττιοι.οιοιυ. Βου @οι @ο το! ττοε πιο ιιτιιιιιι

ευίΐιοιυτιτ Ιοετιιυοιιιυτιι, υπο ‹ιυω ιιονοΙΙιε τισ

εττιε ονοιιοτο τοιυροτἰΜε εοι·ιρετ, υπ όιεοειτ ιτι

οτουυ!υε, τοτε οεεο ρτορΜτοτυιτι οτοου!:ι, ο

οιιιουε ιοετοι.ιιτ υιιυε: νύοοπτ, ιιιουιοιιε, ττιοτ·- Μ·

ιη ιιιοιιυιττοιιυε ευτιι, ευτΙιοιπ νοοοτιι Με Ποτ 5' "

οι !ιο1οιιιυι·. Ουτιιιυοουτιιουο τι νινοιιιιΜε Μου

ευάιυιιυιτ νο! νιοοιι€υτ, ιιονυιιτ ΜΜΜ ειουιπ,

_ _ _ _ 2ο. ιο.

τού τω, Ποττιτττο! οτ ειιιυε: Βιιτ8οιιΕ τυοτΕιιι , (μι ο Μ,_

οτε.
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Μ!.

π8 Μοποππι Μ ΜπΗΜ πρρι·οοεπ €οεΩἱΜοπἰπΜ,

οπἰπε ΜοεπειΜ ρπτΙοΜ εοΜ, ΜοΜι·οΜ :ΜΜΜ

ΜΜΜ, εοπ νοι·ποΜπο 2οούΜοπΜπ οτοπο. ΡΜ

οεο Μ Μοο οπτ€ο ΒοΙΜοτοΙονο ΦΜΑ, πΜ Ιδ

ΚΜ. .Μπιππἰἱ, θ Μπι, Μ ρτἰΜο ΕΜΠ ΜΜΜ

Μποπο ΜΧ πο εοοοΙοεἰ:ι οΜἰοππο, ΜΜΜ ι·ορΙο

Μ οπἱιιΜ , εοπΜιεΜιο ΒτπππἰοποἰπΜ Μοτο οπ

πω” ἰπΜοπεπο. Οπα! Μοπε ίι·πτοι· ΡΜ.ποποπο

οπΜ οοποΙΙπἱοπε Μοἰει οεοιοτἰεοπο οπο οοπνο

πἰοπτἱοπε ποροοκπ, Μ Μο, ηπἱ οοκοΜ Μο ποτ

ΜΜΜ, οορο!!ειππε οπιπνπ. Ηοο οπιεππο οπΜ

οοΜροι·ποιπ, εἰ πΜπποΜ ρι·Με Μἰ :ΜΜΜ απο

οοπ$ἰ8οτἱ€, ίπ0οποποπε, εοΜοΙ Με εἱΜΠπι οο

οἰεἰἰοοο πο οππςπἰεοἰΜΜ ροτοορἱ, οτ Μ Μο ειπ

πο ΜἰεοτποἰὶΗοτ οοΜρ!οι·ἱ νίι!οοοΜ Μ οοπ.π

άοΜπεο Μπό8πι·τΙΜ ἰποΙἱΜο, οκ ππο ροτιο πορ

πε Μοω πο οκ Μπι πιπ·πε, οι Μαιο Μτοι· :Μπ

οσο ρι·οοΜππΜ ω, ΐοππἰΙἱπτἰεεἱΜπε ΜΜἰ, πο

οπο Μ 8οοποπποπο οΜεοοι·οΜ οπποΙοοοἰπο.

ΒοΡο ΜΜἰ ποοίιΜ, πι Μ ποοιο @πο ὶποὶιὶἰ οπ

ιΜ·οΜ, οι εοΜοΙ όοΐππο8οε Ιωνία:: οοΠοοποπ

Με ο8ο ο$ εοοἰπε Μοπε οεο€οτὶε ὸοτΜἰοΜΜπο

τποπποεπο ροτοορἱ, επ Μ Με όιιοοπο εἰἔπἰε

ΕΜ

οπο ΜΜΜ· νἰοο οοπε, ΜΜΜ οι ποπ 5ο οπο

οτποππο εποεοοπ$ποπππ ΜΜΜ ἰπ$οΠοκἰ.

οποππε, ΜΜΜ πο Μππ οοπἰο οὺρτοοτἰο ποΕοι·,

ἰπΙΜοοπΩἱΒ ο! ιπ:πππιο ΒοΙονἰε, Μπ οπΜ Μοτ€ο

ϋοιπροτοὶἱ οΜπἱπ ρπτοιπ οπο, Μοο !οςποτ,

οοΝἰΕιιοἰποιι1 τοειιι·ι·οοοἰοιιΜ οἱ πιο οιιοΙΜπο

ΜΜΜ ίπτπτεο ι·οππιποι·οΗοπΜ Μ·Μποι· ἰπτἱἰοοπε

οπποπείἱιἱοἰἰοπε. Τι·οε πιιΜοπο ΜΜΕ οπἰΜεο,

ποπ οπποΙποι· ἱποΜἰοπΙο8 ποο εἱΜπΙ ίὶπἰοπτοε.

ΡπΜπ οποοΙοι·ππι ἰποοτροτοοτιιτπ, Μπο οπΜ

Με ο8$ εΜο ΜΜΜ ο! Ιοι·Μίπο. Βοοππόπ ποΜἰ

ππΜ, οπο: οπιπ Με ΜΜΜ οκοτοπιΜ, εοπ Μ

ίΜο ποπ ΜΜΜ ΜιτΙΕοΜἰιιιπ. Νπιποπο ΜΜΜ·

πιο πο, Μ πτ οπἱποΜ ςοππΙοο ορίποπ1πι·, Μ

ΜΜΜ ποπ Μιοοπο Μο οΠΜπΜ, οποο Μ Με:

οοοπ!ο. Τοι·οπι εροοἰοε οε€ ππὶιποο ροοπσΜΜ πο

νοΙο1ἱ!ὶπΜ, αμεα οπΜ οοτροι·ο ροι·οΜ ἰπἰοπ Β

Μεοπο εοι·Μπτ οπποΙπ.:ποΜ. Πππο οΜπτ Μ Ιοἔο

ΜΜΜ ο ΒοΜΜο ππΜ ρτοοΜππι·, Μι νοι·πε που

εποοΙ:ι πο οοι·πΜ εππ€πἰπο ποοποπποΜ ροΠιπ

οοποπἰοο πποιοτἱ$ο€ο ρτοΜοπιτ. »πιο οΜΜ εππ€

Ροιιροτοε, ππἱ ΜΜο Μ ποπ οοΜΜοεποπἱε Μι

Βοπ$, οι εο Μ οσο ο!ἰΜιΜ ροοοπτο Μποι·οπ8οο,

οΜἰ Μ Μο οοιπτοἀἱοοπποπε οπποπε τοεΞεπιπτ.

Επ·Βο Μ ΙιοΜο, @απο οτ Μπεπο ποποτο ο Ποο

οοι·οποιο οι επροι· οΜπἰπ οΜεοοΜ οροι·π οοπ

επ2πτο, πο ρι·ο οΜπΜπε ΜΜΜ οΜεεπΜο, το

ττἰοποπε οἱ Μο ροεεὶοἰὶπο$ο πιο, ποσο “Η ΐοοπ

Μἰεοτοποπο οπο. Η οΒο τοροΜΜ ΙοπΒΜε :ιο

οιπ·ιπο.

8. Βοκ ΜΜΜ Ανοι·οο εοροι1πΜοτο ὶπεπτεοπ

Με οκρπΙπ. Η οπΜ Μ ππο οἰοτπΜ Με ἰπροτἰ

οοπέτοεοπ Ιοοοι·ο Ι.οΜρπιπ·οι, νἰο$πε Μ ΜΜΜ,

οπο: ΒἱοΜπ νοοπιπτ, ΜΜΕ; ΜἱΜιο Μοτ!.Μ Ρο

τἱοπΙππι ονοποπε, πτο:Μοε Μοὶοι·ἰ σέΙοπο, ΜΜΜ

Μιοιοππο Βοοοι·οπΕ νο! οοΜρτονΙποπποε ΜΜΜ

Βοποππ$, ο$ οι! ποιο Μπποι·Μπε ΜΜΜ ποποτ:π.

ΩποοἰοεοπΜΜιο οοππ·ο ΠοπΜ επ εοπἰοτοΜ Μ

Μοψ ι!ιππ πω εο πΜπποΜ επροτοἰοπιὶο οπι

πἰΙ., ιοοἰοο ΙιπΜἰΙἰοπι ροαοεππο οπο 88 Μ! οΜοπ

ἀπποποΜ οοπεπεποΜ ἰποΙΞπονἰι. Απὸἰνἰ, οποο

Με: ΒοΜπΜ ο:Με:ι οΜΕἰοπἱε ρο€οπε, ρ!πε ρο

πω. οποΜ οποσ Ιοοοι·ειτοτ, οτ π ΜΜΜ Μωυ

ι·οεοιπο οπο εἰο πέφτω, οιιΜοΜ ρι·οΜοτο2πτ.

θ. Αππο οοΜἰπἰοεο ἱποπτπεπἱοπἰε Μο! Μπο

Μ€οι· οίΐοο1ιιε οει. ΗΜ ΜοπιοΜ ΜΜΜ ΜΧω ΑΙ

ΜΜ ροεππΜ, ο!. εποοτιιΜ όοπεΜπο ιππο οοοπ

ΜΜΜ οκοοΙππ, Μἰ ο£ ΜΜΜ ἴποἰοπε, πο τἱνο

οποόειΜ, οπἱ Μ εορ$οπιτἰοππΙἰ μπω οἰιιεὐοπι

ΜΗ, ποΜοπ οΜοΜ Μἱεπἰ ἰιπροεππ; οποιο, Μ.

ποπ Μ ποπ Μιοοτπι·, ρτοεἱὸἰΜ ο£ ἱπροεὶοἱοπἰ

-- --
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ΚΒΟΝ! ιτ τ. ΜΒ

Με οιοτοττε ττιυτιιτ. Εκ οτι ΜΠιοτιοε ουτε· ευτι

τ.ιοτοε ότοιοτυ οοτιειιτυ ροτεοινοτο οοοευ. Πτοουι

ττυοςυο Ιιτυοιιειιτιτιι , τιο (με ιτι ροετοτιιττι τει

οιυ8 υιερυίουιιτυο ευττι, όιυ ροεοιόοιιε, Μυτι

; τιοε τη ττιιιτιιοιυτιουΙοτιι. τω” οοτιτιουι ροευτιττι

' ίυΒοτο, οι 88 ττοάτοιοε Που οοττιρυ|ιτ. Εκ οο

' τυο , τιιιτι τιτοο 1υτιο ἰτιοοτιτὶἰο ιιιοτο ροτἰυ, Μουτ;

έ :το ιιοεττει τοττιροτει τιτιοιαιτοτο οοτυἰτ . . . .

ε, ι.τοιετι τι.

ο!. Οττυιοε τοἱ ρυΒιιοατ ρτἰτιοἱροε ττυιοτυιττι

τοεττιτο ΜουιιτοΙιε ττιοτοτοττι ¦οιυτο οιτρτοτυοε,

Ουοτιοττι, ίΠτυτιι ουτε, ρειὶτἰε :ντι οοοτοιο :ιο

ρουοιοτιο υτιο οτο ιτι τοΒοτιο ει!υ οτ υοτιιιτιυττι

το οΙοΒοτυτιτ, οΙουυἰε οοκττιε. οοτιοΙοττυιιιτοε: Π

Με ο! στάσει! πιο υτοτοτ ἔτι ο2οτπιτττι .' ρτιττΙοτουο

ουυι οο :το Αυιιτιοετοιιι ΡτοΠοιοοιιτυυτ. Ωυο οιυτι

ορρτορυιτοτιτ, οιτιτιἰει εοτιουιο οτιι·ἰειιτι ροττοκιτ,

Μοτο ουττι ειιοιοοοιοτιο ρτοττιἰευ ο! :κι εοτιοττι

το ουττι ουοοτιο ιιεττιιο ιτιροτυιτοττι, ε1τιτυυ ουτυτοττι

τη Ιοοο τιττοτυττι, τη τοεοττι ευυ οουΙουτι:ιτιο,

:το Ποο τυπο εττιΙιτιο :ιεοτιε. Ηιυιο ΗιΙΙιτιοτιιιο,

Μοεειτιι.ιτιοο ουτε οτιττιουττο, ουιτι Ιιοοτιτιο Με

Μάι, εειτιοται Ποιοτιιοτιειε :ιτουιρτοευ!τε, ιιι ου

;ο τυο οιοοοει τιοο τω, οι ειυιτΠιο Ττονοτοτιειε Βο

τιουίκυ, ευυιο τ!οττιιτιιοεο ἰτιοειττιτιτιοτιἰο 936 υι

τοοοΙοετο ετιτιουο Μτιτυο εουιροτ νιτέιτιο, ττιιοιττι

ουιτι οττυιι ιιι!ιεοτυιτι ττιτι8τιυο οοτιεττυ›τυ Κοτο

Ιυε. ()οτιι”οτι.οτυο ιτι Ποο τυπο οι το τοτ.τιιο εοορ

ο;; Ι.τυ”οτοτιιττι ' ττι:τικιτυυε (Μο, οοιιιυΒοττι ευτυτι

Βόιττιειιτι , Ε1τιτιιυτιοι τοειε ΑτιΒιοτυττι τΉιτιττι, Βο

τιο τἱττιοτοτουι, ττυευτι ρειιτο ουσ :ιότιυο νινοτιτο

ουιτοττιι, οοτιοοοττιτἱ ρτοοορυ. Ηιιιυε ρτοεροττι

υιιιΙυι ιυττιτιοετιιτ. τιτ!νοτοτι. Μπι Βοουιτοτυτιι άυ

:,0 οοτυ νοτιυιΜνυτιι Βοτι:Ηινιιε τιουιτιάιιε τττιττοτιι

Ποο :το τοΒι ροτἱττιοτιε Μο!οιιι, τοειἱΜ ττιυΙτο

τοτυροτο ειιιτιιιοιοι·, οι ροετοει ττονιουιε οετ τι το

 

8ο νιτυιτοτ; Που! ουτττιοι Ηοἱτιτἱοο, Βτιιιι·οτἰοτυτιι

άυοι, :το 8οτνιοτιάιιττι ττειάιτυο ω!. Αντιτοε ουσ

ττιιο ροπή ευιττιοτ ουοτιτιουι οοτυττιτἰὶ, Μι ιτιυ

ρτιοιΠοειυ, ιτοτυιτι ἱτιευτευτιτ, οοΙοτυοτττυο Πι

Β:ιτί τουουτυ. Πιεοοτόυι ουειττι υιτοτ· οοτιοινοε

οοτιεοοιοειτυο οτἰυιτ υοτι τιιιτιιττιτι, τριτο Τυτιι

ττιοτιοττι, τοειε οτ Ι.ιυόεοτυοε οοτιοἰτονἰτ ίΠιυττι,

οο φωτ Ιοε:ιτιο ετττωτ οοττιιυε Μοτεοουτεοτι

οτε, ττυπιτι ου τόοτυ νοτιτΙοοεινοττιτ, θοτουι ευ

τττιουτι πιειτοτιιοτιι, τιοτοόι1:ιεττυο ττι:ιτοττι:ι ευ οἱ

ρτοτευε :τουτο Ηιιτιο του ιτι ΕτοεΙιυτοτι οτιεοου,

ίτυυττιςυο οι) ιιυουτι ρτοευτιιρυοτιο τοττοτυιυε

οι ΒΙτιτιόιοτιε οιυιονοτο οιιτονι1. Βου οκοι·ι·ιτυε

οειρυι υτοο ιτιοτοεευε, τυνοτιοττι οτοΓειΕυτυ ιτε

ττυο τη οοοΙοουιτιι οπου Ροττι, υΒἰ ρτἱυε πιο

τττιτιουιο ΙτττιιτιουΙ οο!οοτιτυτ, !ιοΠο οοΐειτιετι!υττι

τ3ΙορυΙυ. Αυ υΠιττιυττι :ιυΙοτιι Μειοτυποτιιο Μοτο

οο ίοτιοεττο @το ροτί'οευε τι τ.οτ8ο, οοουε Μουτ

ορροοιιτ; ουοττι τοκ ροετοτι οτιιττοΗ τιιοττο Ντι

τιιοονοττιτ, εοουτιτιο τομή ειιιττιοτ τιτυιο.

Ο. Πιυιι Ιιτιοο τιουτιιυτ '), οκ των: Βουινοτυττι

!ιοΠυττι υιετυυ τιοττιεΙυττι, ττοτυιτυ νιειιιειτιτιἱ

οουιΜε οι ΕΜιοττιτι, ιτυοευυ τιυτοττι Νοοοοτιἰε

οτ διοττιτιοουι Μιιτιο οιυε. @Με Ποτιττιειτιτιυει

του ευροτειτο οἱΗῖὸοτιε, τοΒιε ρουνιτ Με·

Πυττι Β). Πιο ω. οτειτ @του @Με ί”οττι εκμι

Ιοτιτιτοε ττιντιτΙιτ τοοιοτιοε 3)· τιιτι!υττι εοΡιειετττιο,

') Ψ ρορτοοτὶτιἱιτι το2όετοΙο ττιόντιτ αυτοι· ο έττιἱοτοἰ Ηοιιι·γιτο @του Βτιιι·πτετιιο8ο, ρτηρεάΙοτ

τοΙτιτ 955, ι ετιι.τοτιιτιοτι θτοτιτι οιτοΙο :ειΙο2οτιἱει ΙιιοΙτιιρετντο τν Μο.Βοο'τιυτο·ιι.

60. 62. Σ!) Τοτιυο Ι. 68.

α) ννἰτἱυὶιἰτιυ Ι.

958



246 ι ·ι·ιιι ΕΤΕΑΒΑ

Με.

|. Μ.

θδθ

ΝΠ

ιιι εστιιιιιιι·ιι ιιοοει, ιιιιιιιιοιιιι·ε; ιισιιιιιο διοιιι

Βιιοιιιιι, ιιιοο ειιεοοιιιιιιυπι, Γιι8ιειιιιΒιιειμιο εο

οιιε οιιιιιιιιιι, ιιευοιιιιι·ι ρι·οοεριι'), οοιιιι·ιιιιοε

ειιιιοιιι ιιιιιτι εοει0ι·ιε ειιισιοι·υε, ννιε;ιιιιιιιιιιιιιι ,

ιιιιιιει·ιοι·ειε ιοΒιε πω" 9), οι Ειιιιοι·ιιιιιι Βιμ

νιι. Ειιιιιιιιιιιε ·σει·ο, ι·ι:Βιε ίιιιιιε, πιιιιοι·ιιιιι άο

ρι·ενιιι.ιιε οοιιειιιο, ι·ιιιειιιιι ι·εειειιι, ριιιι·ιιιφιο

ωιιοιιε, ιωιιιΠι ροι·ι·εκιι, ιιιισμιο οιιιιι ιιιιιιιιι

ιει·πιε ειιιιιιιιιι εεεει, 8 ιιιιιε Βεριειιιιιιιε, μπι

ιιοιοι! οιιιιι. Ηιιιιιε οοιριιε ει εοοιιε οιιιει!ειιι

Μει8οιιιιιιιιι ιιειιιιιιιιι, ιιιι.ιιιιιιιιοι· σε!. ιιι ωοΙοειιι

@Με ιιιιιι·ι)ιι·ιε Αιι;ιιιιιι εεριιιι.ιιιιι. Με ιιιιιι ιιιι

εοι·ιιιιιιι ιιιιιιιι κι ιιι ειροιιιοιοιιε, φαι Γιιιι εά

νει·ειιε Βαι:ιι·ιοε, ευρω ιιιοιιιιιιι ιιιιιιιιιιιε, ριιιιι

ω ιιιιιιιιι ιιι Βιινιι Αιιειιιοιι. Τιιιειιιειιιο ΗΗΕ

ιιεειιιοιιιι1ιειιει ιιιιιιει.ιιο ιιιοι·ιιιο, Αιινιιιιιε Μει

Βιιιιιιιιιιηιειιειε ειιοοΙοειπο @Με ειιοοεεειι.

δ. Τοιιιροι·ιιιιιε ειιιε ς0ιωιπε ι) ιιιιιοιιιιι πω

ιιιι εοοιιιιιιιι; ειριιιι Με ιιιιιιιιιιι ω! Ριιιιιιι νειιιι

ειι8οιιιι: ιιενιοιιιε πιει ηιιοςιιο ινι8ιΜΗΜ 3).

Αριι‹ι Βιιιιοε ι·οΒιιιιιιω τυπο Ηιιι·οιιιο, απι

τοιιιιιιιι οιιιιειιιιιιιιιιε ει‹: μι· Ρορροιιοιιι τοπο

νιιιιι εε! ριεειιιτοι·ιιιιι. Αι·ευειιιιι οιιιιιι ιιιοιιι οι

ι·οΒοιιι οι ρορι.ιιιιιιι, ιιιιιεοεεεοι·ι.ιιιι οιιΙΙ.ιιι·ιι ειι

οι·ιιιιι €ιενιιιιιιιιιιι , (Με :ιο ιιοιιιοιιιιιιιε. ν:ιο:ιιιιοιιι,

ιιιιιιιιι ειΠιιιιιιιιιε ιιι ι:ι·ιιιιιε ρει·εοιιιε Πειιιιι. ιιι

ι.ειιοΒιιιιιε ιιιιωιιι ιι τομ, ει ιΒιιιιο νοιιιιεεει

όιοτιι ιει·ι·ο οοιιιριοιιει·ε, ριιι·ιιιιιιιι εε ω Με

εεεο, ιιιιιιι·ι ιιιεροιιιιιι ιιιιιιιιο, οι·ιιειιιιιιφιε ιιιο

Γειι·ιιιιι ιιι€ειιιιε ροιιιιοι·ιε ιιοιιοιιιοιιιιιι ω ιο

οιιιιι ιι τεμ ιιεωι·ιιιιιιιιιιιιιι ροι·ιιινιι, πιιιιιιιιιι

ςιιο εοοιιι·ιιιιι ιιιροιιοιι·ιιιιε οιενιιι·ιι. οπο Με

πιιιιιοιιιο ισιιιιε ειιιιιοιιιιιιι οιιοοιιιε, οιιιιι ειιιε

οπιιιιιιιιε ()ιιι·ιειι ιιιΒο ρι·οιιιιιιε ιιιιιιιιιιωι εφ

ειιιιιΙιιιιι, ιιι ιιιιοιιιιιιιο ιιιιοιιιιιιι ιιιοι·ο ριοοερ

Με οιιι.οιιιρειιιι·ιτ ιιινιιιιε4). ιιιιΡει·ειιοι· ειιιιειι·ι

Με ω ειιιιιινιι, νοοιιιιιιιι ω εε ι·ειιει·ιιιιιιειιιιι

νιι·ιιιιι Ρορροιιειιι, ει ριιΒιι £ωιειι εεεει, ιιι

τειιοΒιιιι, οι ειιοειτιοαιιι ιιοιιοιε ειιιιιιιιιιιι.

θ. Βετο, οι·ιειιιιιιιιιιιι ιιιιιι·οιιιο, ωεω ε°) οι

εθιρωνη, Μιεει:οιιοπι ιιιιοτιιιε οιιιιι ειιιι ειιιι

Με ιιιιρειιιιιι ειιιιιιιιιιι ιιισιοιιι '). Ηει·ιιιιιιιιιιιιε ω

ιιιικ δειιιιιιιειιι οι Μιειιιι οιιιιι ειιιε ιιιιροι·ιιιοιι

 

ιι·ιιιιιιιιι·ιοε Μι 8). Αεεμιιι·οοιιε ιιιιρετιιι.οι·ιε,

ιιιιιιοι ιιιιιιιιιιιι (Μο, ιμ18Πι ρορει·ιτ ιιιοιιιιι πιο

τιιι· Βιιιειιιειιιιε ,

ιιιιροτειιοι οιιωωε ω, ριιι.ι·ε ιιιιιοιιιε :ιο τιιιισ “ι

ιιι ιιωινιωω Ποιιιιιιι Ποιοι»

ιιι βιιιιιριιιιιιι ιιιιιιιι οιιριιιιιιι οοιιιιιιοιιιιιω. ()ιιι

πιο ειιιιιιοι ιιιιοι·ειιι :ιιι ιιιιρειιιιοι·ε Ποιιετιιιιιι

ιιοροιιαιιιο ιιοεροιιειιι·ο ιιοειιιειιιιιε, ιιιιιιιιιε

ειιιειιειιι οιι ιιιιιιιιι ω ει: ιιιιεειε οιιιιεειιι, ειιοε

ιιιιθιιιθι οοιιιιιιιειι ρι·ιιιοιροε ιιιιιιι: ιοΒιιιιοιιοιιι ?ο

Γει·ειιωε. ()ιιοε ιιι ιρεο ιι.ιιιει·ε (πω εοΙιι.ει σει!

Ιιτιιιιιιο οι ιιιρι·ονιεο ιι·ι·ιιειιιοε, ειιιοε οοοιιιιιιιι,

ιιιιοειιιιιιι νοι·ο “ρω ιιοιιιιιιο ειιιιιιετ ιιιιΒιιειο

Ρι·εεειιιιιιιιιιιι. Ριιιιοι ιιιιιοιτι εκ Με οΠ”ιι8ιοιιιοε

ιιιιμει·ει1οιι ειιο τει ενειιιιιιιι ειρει·ιιιιιι. Πιο ω· 25

0.ι·ιιιιειιιιιιιι ειιοι·ιιιιι Βιι·ιινιιοι· ιει·ειιε, ιιιιιιιοε ορ

ιιιιιοε ίιιιιιιιιιιιιιιι ει:: διΒιιιιιιιιιιι Με ιιιοιιιιιε Μι

ιιιοιεσειιιιιιιιι ιιι Πιιιιιιιιιιιιιιι ρι·ορει·ο ιιιιειι.. ()ιιι

Π:ιιιιιοε νιοιοι·ιιι ρι·ιοι·ι ω” οι ειιιι οοοιιτοιιιεε

οοοιιιοιιιιιι, ιιιιοε ειιιωιιι ιιι ιιι8ιι οοιιιρι·οιιειιεοε Μ)

οιιιι·ιιιιοειιιι ιιιιι·ιιιιιε, ιι·ιιιιιιιιιιι ιι θι·οοιε ιιι (Βι

'Μι-ει ω Αριιιιιι εκιοι·ηιιοιιιοε, εροιιιειιιιε άι

') Ψι‹Ιιιιιἱιι‹Ι Ι. 55. Π) Βοπιιιιιιι.ι·2 Ιεννοιιιιιιιιιιι·ειιι πιο. ροιι ι·οιιιοιιι 95ϊι το τοπιο Φιν”. ο Ει

Βοι·οιε. Πο ‹Ιο ροπιιιοινιιαινε. ειι.έ ροι·. ννωιιιωιιι Νοι. Π. ετι·. (Π. 9) ινιιωιωιιι Ι. 84. 4) Τειι2ε

ΙΙΙ. 86. Α'') 'Ι'ειιιιο Ι. ΒΤ. 6) διειριιιι ρονι·ιειτ Μπι ι·ιιιιιιι Βρι·οινιι. 7) Ψιάιιιιιιιό ιιιόινι ηιΠιο ο ροά-·

`ιιιοιιι ΒιιΒγοιαι:ι ιιι·πε2 Οοι·οιιιι; ειιιμι εστω· ινιιιιιοιιιοέό ο ιιοιΠιιοιιι Βιιιιιιιιόινι ιιιιειο,ι;ιι διιο0ηειεινιι

παιιοι·ριιει'θ πιο ινιιι.ιιοιιιο. ε) νιιισωιιιω Ι. 88.



ΚΠΟ κικι. ΦΠ

ΜΗ απιπ Βπιιπἱο τειπεε!πιπΕ. Βοιιεωπππορο!ἰ

πιώ ππωπ Γππει·ε εποτιππ ε£ επρπνππιε πωπω

επεαΙὶ, ππνει·επε παιπἰππιπ πωπω αοπερδι·πνετε,

ποΙοεπεςπα ἰκπρετπιτἱαἱε αοπεἰΙἰο πει· πιιεπππππ

8 ιπἰΙἱιεπι Ρεπιπει·πΜ επππεπι, Ιοαο εἰπε πππε

πεεΞ8πεπ€εε επ ἱιπρεπἰ $οεἰιιε ρτονἰεοτεππ. επ

τποκ τππειπίἱαἱε ιπππει·ίππε αοπτἱΜπςιιε εεεεἰο

ποπ νίι·8Επειπ πεπίπετπΜπι, εεπ περ€ετπ επεππ,

Τπεορππι1π νοεεπεπι, ἰπιρετεποτἰ ποε0ι·ο "ειπε

ω τππι·ε ππΜεπε, εποε ππποΙνπ, ππιἰαἰαἰπτπηιιε ορ

πιπιππ αεεεπε επειιεπ ρι·οπιει·ππ. ?παπα ποπ

ππΙΙἱ πιπ Μπα Με εοπἱππααἰοπετπ Με ππ

ρεπποτετπ ἰπρεπἱτε επιπετειπ, επιιπετπςπε τε

ιπΜἰ αοπεπΙετεπτ. @ποπ ἰπεπι ποπ ππππ·π, πει!

Η επππαπι πεππ Μπα: Ηπα επἰππει ἱπ πκοι·επι, πι·

τἰπεππππε αππαπε Ηεπἱπε (ὶετππππἱεεηπε ριπ

πιππΒπε.

Μ. Ιππρετπ$οι· επιετπ εοπιρει·Επ !πειιππ ιππ

επ ε: ΜΗ αεε€ει·οτιιιπππε πεαε πι·ἰπαἰρππι,

?ο ετπνἰ ςιιαι·ἱΙιιτ πιετοι·ε ἰπνἱπεἰΜε ΜΜΜ ι·εἰ μπ

πΙἰαεπ πεπιπιππ. Πτ8πεΙππ εππι επ Με πω::

:ποι·πε ρι·ορἱππππε, ε!. πποπ Παπ ι·εππε ρι·οππ

επ Ξπ ππακἰἰε οροι·Εππο Μπα εοιπρΙετε π.πιππ

ἱπ Εεππροτε. ΕΙεαΕπιπ ππιππιιε ο αιιιιαΙο εππαπε

?δ ΗΜνετΜἱπειτεἰε :εαε!εεπεε α!ει·ο ει πομπο ΗΠ

Ιἱπ·πι·ππιπ, Μπα ρταροεἱωπι εΕ π ποιπιιο επἰπιεΙ

Βει·ππ:π·πο πιά Με ρτεεἱεπεππιπ, Βοιπππι νεπἰ

ι·ε μ·εεεππ. ()ιππςπε εοπεπι, πποπ πἰπ πωπω,

εεαταΕππτ πιεππε ι·ενοΙνπ, εαἱΙἱαε€ ίπε!πι·ιιπ1 εε

Μ) ἰπ ιπ·πε Ρεππεπορο!ππ πταπἱεΡἰεαορπιπιπι πεπι

ρει· ε0.πππΕεεε; απ ερειπ τεπ1ππει·παἱοιιἱε επετ

Με πεΐεπεἱοπεππππε εοπιπιππἱει ρπ£τἱπε, εεςπε

:απ οπιπἰπ πιπιεαπιπηπε πιππππιπ επ εε εκμε

Ιἱεεετ, ρι·οιπΞεπ πωπω, εἰ εοπεεππι·ετ πω

Μ Με ρει·παει·ε νοπιιτι. Ηἱα ΜΜΜ, π! επι! πει

ρἰεπε, μπε αοιιἱνεπεπ Ρεπαἱοπἰ; Ρεπειπςπε ρεα

ι·οαππε, (πω: Με επ ἱπ1ει· Αι·ππι ει ΑΠππι ετ

Βεπιππ Ππνἰοε, ετ ἰπειιρετ νπππ, ειπε πω

πώ πω", Παπ αοπεεεεἰτ επιπατοπιιε Μεπτἰαἰο

πα ἱπρεπποτἰ. Ιπεπρει· ἰπεπι α:π·πεπνε τοεπτπε

ει ααεπτε πιι€πεπε, παπι [Με εππατοςπε Ιππ

π·εππο Ρπτοεπἱππι πιαεπιειπ ἰπιει· Ππνἱοε ΨΗ

Ιει·!›ἰ2ἰ ετ επΙειιιπ :πειτε ει επΙ:ππ πε Πιππ.τεπ ε!

ΗεΙιππππ ε£ ΐονεπιπ , φωσ επ πω! νκπαε!ιπεππ.

ΤπΙΕ τπππει·ε ἱπρετεποι· πττἱπεπε, πω· ιππππε

ειιεαερπ επππεπ1, αιιπππςπε εἰ ππεπΙο αοτπτπἰ

ιεπε ρπεποπποππ: Αεεἱρα, ἱπίἱτ, πωπω παπί:

Μ. Ηππε επίππ, Ει·ἱαιππ ποιπἰπε, απιπ Βπααο

πε, Ηετἰπιπιππο, Βεἰπννετπο, ννἰτἰπο, ΕεεΝεο

αεΙει·ίεςπε, πώ ἱπ ΩπὶπἰΙἰπἔεππτ8 επππειπ ιππα

πι μιεαππ εο!Ιεπιπἰ οααἱπει·ε αοπεπεπΒιιι·, πε

αο!Ιππ ρι·εεερπ. Ανπιπ πιπειπ πιειππ ποπππε

ἱπππιειτἱπιπ, εἱιιεπεπι αοπεππ ρει·πείρετπ, |ἰ

πεπτει· ρει·πει·ε νοΙππ; εεπ εππ ΐπιπἰΙἰπτὶππι πε

παω εοπεἰΠο ρτἱπεἱριππ , απρ!ιππ πππε ΜΜΕ

Μπα Βεπτει·Ξπιπ πι! εοπ1ἱ$επι Βει·ιοΙππιπ, αοτπ

ρτεπεπεἰε πω οιππἱππε ειιππε0 ι·εππε πα Με

ιΜΜΒιιπε, παρα ἰπ :ιππιππ ίπΕεει·ππι; πιπε

ηπε εεπιἰππι ι·εξπε ετ επε οιππἰπ επιπ ιππεππ

ρεαπιππ εΕ ρτεπἰο ἰπ ΒοπΙ.ετε!ενο ε!. ἰπ νωπ

πεεε·επε Επαεπιπ πεπιπεπ·π. θεά αερ0πιπ π» πει·

π8ιππ. Ιιιιρετπ$οι· νοαπνπ επ εε Βἱαππτἰπππ Μει

ΒπππΒιιτΒεπεἱε αααΙεεἱεε εΒΙππειπ τεταἰιιπι,

πεπι Αππο ε£ θ£ννἱππε, Μπα ερἰεαορἱ, ρι·εεϊπ

ει·ππι εἰ - νοΙεπε πππα πἰεπἱτεπε επαετποΙπΙἰ

πεαοι·πτε. Βεπ »πιο πιιεπεπι ερὶεΕοΒι, αμε επιπ

επΙπιπ πω πείετεππωτ, οιπἰεπ, Αεπιε!πεπιππ

πιω Τι·ενει·επεειπ, ρτοΐεεεἱοπε πποπεαπππι,

εεπ Ηπεαπε ρήπε οτπἱπιπππι ΡεεεπΙειπ, ει Μπα

π Βεππ!ἱππε εκρπΙειππ ή, επ πι·επἱεΡἰεαορπΙπε

') Ο @απ Απε.Πσει·είε πιόπ·ἱ απο Ι π· Ιἰέαἱε επνοΞιιι 2 ι~οΙεπ 988 Μ: ΑππΙΙιεττππι ερἰεαοπιιπι,
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ΟΕΜ'.

ειρτοετπ , ἰτιοἰἰωτιι ρει!τοπ1 Η Ρετ οτιιιιτει ρτοΒ:ι

απο, :τουσ όοπήτιίω: ἰτιοειπτοΙτοτιἰε 970. ω

Μ!. ΝονοωΒτἰε εροειοΙἱω ειυοῶοτἱωε ρωτησ

ω. 'Πωσ Μάι αυτη ει! εοιὶεττι Μοτο αυτη πιει

Βτιο !ιοτιοτε, ρτωοἱρἰετιε υτιτνετετε: δωιοιιἰω

ρτἰποἰρἰΒιιε, ω ρτοκἰπιυπι τι:.ιΙ.ει!ε Ποπιἱτιἰ οιιτυ

εο εεειοτπ. Ατοϋτορίεοορι.ιε ειιι€εω τι οΙετο ετ

οπτική ΡοριιΙο πιειεπἰῦοο ευεοερ$υε, Πι Με Γεε€ἰ

νἱε άΜ:ιτε οοτιεοοτειντΕ Βοεοπεττι, Μετεοϋυτ

εθΠ8ἱ8 ωοοΙεεἱεε ρειετοτεπ·ι ρττττωτι1, ΒιιτοΗτιτ

άιιτι1, Μἱετιετιεἰε εοΙοεἱω ρτοντεοτοπι ρτἱιτιυτυ,

ΗυΒοηετη, ορἰεοοριτττι (]Μοετιεεω ρττωιιτι1,

Ηεινε!Βοτ8επετε ωοοΙεεἱω ουετοιΙεπι Ρτττττυπι,

Με Τιτάοτιετπ οο:τρωνττ, ρτἱιιε οοτιεοοτειΕυπι:

οττιπεε Με ευΜεοοτοτιετπ εἰΜ ειιἱεςιτε ρτοττΜ

Ιωπεε ειιοοοεεοτἰὺιτε, ὸἱεροεἱω εἰτιΒιιΙἱε (μή

Μαριε μετοοΜει εΡοοἱειΙἱ. ΑόόΝιτε θα Με οστι

Ι”τω.ττβιτε Βττιιι6οΒιιτεοτιεΙε ωοοΙοεἰω ρι·ἱπιιιε

Ρειε$οτ ΊΉἰεΦτιτειι·ιιε που: Με ιιτιοΕυε, ετ .Ιοτάση,

ερἱεοοριιε Ροεηιιτιἱοτιεἰε Ρτἰτιιυ8.

Η). Ιπποτεει τω.,

Μἰεεοοποιι1, ἱτιρετεποτἰε ΠόοΙοτπ €ττϋυ1υττηυε

νετιετειΒἰΙἱε ττιπτο!ιἱο ,

ιιεςιιο ἱτι κατω.. ΠιινΙιτττι εοΙνεηιετπ, ω;ει·οΠιι

ρο1Μι οο!!εοτο. Αι! οιιἰιιε υιιτώτιττι1 μια· ωειιε

οοτττω δτΒάΜάιτε, “πιο ἱιινετιἰε ττεοάυπηιτο

οοπτιιΒε!τ εοοἰεπιιε ε1ιτιοι·τ, "ΜΗ εο!ωπ «πιω

ευτε, οι ἰτι Μ: εειτιού .ΙοΙιειτιτιἰε Μρ1ἰεΙσε επάνω·

ειτε ειτττι Ριτ8πωπεε, ρτἰπιοςιτε νΕποειπεε, τι Με

πωω εἱυεἀετπ ΠἰὸεΒυτο , εκοοΡιἰε Μποστ εο

τιιΜΒιιε Ρτοΐωτε, οιιιτιοε ορ£ἰιτιὶτι1ἰΙἰιεετιιΙοτ

Πει:Η ορροοἰετιττπ τη Ιοσο, ςι.ιἰ νοαιωτ ()ΕτΠτή |).

Με ‹Ιο Μπα τιιἰεετειὺἱΙἰ ττιρετ:Μοτ ωτΒ:τωε, ιΙο

ΙΜΙΑ τιιττιοἰοε ωἰεἰ€, ρτοοἰρἰετπεε Ηοόοιιἰ επςιτε

Μἰεεοοτιἱ, ετ ετο€ἱετι1 ευτττιοΕ !πιΒοι·ε νοΙιττεεωπ,

ιιεςιιο @τη ἰρεο τετιίεπε οτιιιετιπι άτεοιπετο0, το

μια: ροτττιππετοιπ.

20. Ροε$ Νεο ειιβόΜε Μή οιιτιοτἰε Ιιοετἱιττπι

οιιιτοἰε, τιτάιωτιι Α¦ρτυπι Ετ:ιτιεοετιότι νἰωτι , Βε

ννοττετι1 ἰτινἰεετιε ι·οεἰοτιετιτ, ἰΒἱςιιε ουικ:Πε επι

ρἱοτπετ ι!τεροετττε, "απο Μποτε εκ! Ι)Ιοεαότι

ΒυτεΞεπεειιι μει·8επε οἱνἰωκοπι, ρο!τιπιε τΙΜειτι

Μειἰνο ι!ιικΗ Βοιιοι·ο. Ντιττιςυε εοΙοΙκπ Πι 8ο!

ΙεττιΡτ›ἰΜιΕἰΙ›υ8 ιτι1ἱνετεἰε ω! ν·σεΡετεπι επ ω! πω·

“ΜΜΜ :αφτο ω! τι1Ξεεεω αυτη μ·οοεεετοτιο

ερτεοοροτυτι1 νεττετεΒἰ!ἰ, άώτιάαμιε οιτ:Εοτοτ·ιττιι

οι·όττω ο!οτἱοοτυιτι οιτπι οτυοίΒιι8 εσττοιοτυιιηιτε

ι·ε!ἰ‹τιιἱἰε ει: ωττἰΒυ!ἱε επ! εοο!εετωπ παμε άο

ι!ικ·τ. Ηἰο‹μιε αυτι τωιεττο Ποτ Μπιοτε, ττιιἰ ω

ρτἰτιοἰρἰιιττι εερἰετιιἱω, ε!ειτοι τω”. εεάετω,

“εφε (Μπι Πτιται ειππ ιιτήνετε:ι, Μ! Ιοςυετιε

ΠΜ εΙΜιτιιιπ, κι! Μ ωτπἰτιειΙΔιπ 8ιττιιιοΕ αυτη

!ιιιιιἰτιειτἰϋιτε τιιιιΜε, ι:οτπτωιηιιο παμε: εστι

σει·άοωττι, ι!ιτουιτι πιο οοιτιἰτιτπι τετιιεεψειτ. Ρτο

τ°01Ι18£Η0 ΜΜΜ :ιτιἰπια: ειπε Εταὸἰ‹Μ ροεπετει

Βιτρώ: οΙἱπι ρτωἀἰοειτοτετιι κΙεοϋπειωτιι Μ; πιἰεεοιιπι, ειτεΙιἱερἰ»οο1›υιιι ω: τιιεττοροΕΜΜ τοοἱιτε ιιΙτι·ιι

ΑΙΜε.πιτ οτ ΒιιΙειιιτΒοΙανοτιιω Βοτιτίε, ιτιοάο τω Βαση οοπτετεω νεΙ οοπνετ8οιτάω, Ποιά ἀεοτονἰιιιιω.

Ρετω Ι.ο€8. Ι. επ. 561. Οιε;έό ἀανιτγοΙι Μοτων 1π12Νι1ιι0 Βιιεἱιτ ιν τιο.άωιΞπ Οθ88!'28 ΕΜΦΠΕ8. 2

τοΙω 908. Μου. Βοἰο. Μ. Π. 203. ΨἰΡρο »Με ΒΙονττιωμτη υπάάιιτη)εΜ ν Πότε) ΟΦ

το, Μια πε.ειεεο Μἰεοη·ε!ε.τνιι Η ΡτιποννΜ (801111110τι:Β. ΙΙ. 26) τα: Ι!ιτεο)·:), άτιτεί τω τω..

(Ραπ Χ!. 284), ιι τοτ:2ιιἰΙ:τ·τι Ι:Πάι-›εΒε)ωεΜ ΕτιιετγΙω τν98ἱετεΕἰεΒο κἱ9οἰεω Βιιιόνν, άω.τ .Βιά

τοπιστι (ΡετΙ:: ΙΙΙ. θ8). Ι.)ορεωίω:: Βοεἱιιοιπι @ετα Ι. 624.) ἱΑτιιιιιΙἰεω δινω (ΡΜ νι. 816.)

0άτιοιτη το ροε!πο.τιταινο ΑώιΙΒοττει τΙο Κατά ΙιῆοννεΒἱο_) ἱ κἱ92ιιγ τιιεΒἰε_ῇ ΟΙΒἰ οιγΙἰ ΗεΙειι_γ.

') ))'_γι!ειπτογ ηἰετιιἱοοογ ιιιιιἰειιιπῇι), 2ο ιτιἰε_ῇε‹:εω τω πιο8Ιο Ι.›)·ό τοτεέτιΜε2ε ΖοΙιάειι,

πιω Οάτε). Ροτ. Βτιιιιοτπι 2γννοτ έ. Ψο_)ο. πω. 10. Ρττει.Ι. Ι, π. 18 -- 21.

Η)

Σ!)

Ώδ



ΚΕΙ) ιιικι. Μ!!

Ιιιεε ιιιεΠ”εΜΙιε Πεο ιιιιιιιει·ε, ἰιινὶειἰεεἰιιιοειιε

εἰιιε όσοι Μειιι·ιειο, ιιι Ριωεω, ιιι ΗΒι·ιε, εεε

ιει·οειιε :ιρρει·ειιιι ι·εΒιο, εοιιίὶπιιειιε οιιιιιιε Ιε

Βιιιιτι:ι εάι·οε:ποι·ιιιτι ιι·ιιόιοιοιιεςιιε εει·ιριιιι·ει

5τιιιιι, ρι·εεειι1ιει ετ Ιιιιιόε ἰιιρετειιιἰεἰε ε: ΠΜ,

επιιιε εεε οπιιιιιιιιι τεειἰιιιοιιἰο Οιιι·ιειο Με!ιιιιιι.

Πε!·ιιιιο Μι επι ΩιιἰὸἰΙἰιι8εΒιιτε, ρι·οιήιιιιιιιι ρεε

ειιιι όΜιιιε Ιειιὸἱἰιιιε ιιιιιιιειιιεςιιε ρει·ει€ειιε

Βιιιιτιιιε '). Ποο εοιιΠιιεΙιειι€ ιιιρετειοι·ιε ειΙἰειιι

10 Μιεεεο :ι€τιιιε ΒοΙἱ2Ηινο ΔΗΜ, ε! Ιεε:ιιι (Με

εοι·ιιιιι, Βειιενειιιοτιιιιι , ΠιιΒιιτιοι·ιιτιι , ΒιιΙ€ει

ι·ιοι·ιιιιι, Πειιιοι·ιιπι οι δειιινοι·ιιπι"), ευπι οιιιιιἰ`

Με ι·εΒιιἱ ιοιιιιε μιιιιει·ιιε; εοιιευιιιειιεςιιε ρε

ειΠεε ειιιιειἱε, εΙΝει!ι πιιιιιει·ιΒιιε ιιιειειιἰε, τε

15 νετέι ειιιιι :ιό ειιιι ΙειωιιΙεε. Κειειιά. Αριἰ|ὶε

Ηετἰιιιειιτιιιε ειι€επι «ΜΧ ΠΠ τοπιο ιπιοι·ιειιε, ιιι

ρει·ιιιοι·ίε Βειιὐἱει Βιιι·ιι:ινιι.. Ηιιιιιε εοι·ριιε όιιπι

:ιό ΒιιιιιΠιιιι·ε ιι Με ειιἰπιε£ Βει·ιιιιει·ιΙο άεΐει·

ι·ειιιι·, εοιιτἱΒἱτ ΠΠ Βι·ιιιιοιιετιι, Ρει·άειιειε εεε!ε

20 ει:ιε ειιιιἰεΜειιι ἱιι ρι·οκιπιο εεεε. Πιο ειιἱε Πε

ι·ιπιειιιιιιιιιι, Μπι Μι, Βιιιιιιο εοιιεΙι·ἱειιιιιι Βε

ωιι, ειιρριιεΠει· ι·ο8ειιιιι· ε Με, ιιι οι εο!ιι€ιο

πεπι εει!ιεπι ιΙεΐιιτιειο ἰιιρειι‹ὶει·ει, ε! ιιι εεεεΙε

εἱε ειιιιάειιι εερεΙιτι Ιιοει·ει. $εά ἰε, φαιά Ρο

25 ειιιΙιιι, ιιεςιιιιφιιιπι ιιιρειι·ιιι.

25. ΡΙεεετ εειειιι πιιιιι Με εάιιεειει·ε, (Με

Βοεο, επιτεεεεεοι· πιειιε ε ρι·εΐετο ιιιιρει·ειοεε

(Οποιιε Ι) εοιιειιιιιωε, ειιι·ειτι Μή εοιιιιιιιεεεπι

ειιιιιιιπι 4 ει τιιετιεεε Π) ει:: δ άιεε ι·εεειιε ιιι

30 ριιιι·ιε οΙ›Μ Βιιινιιι·ιε Κει!ειι(Ιειε ΝονειιιΙιι·ιε, εε

ριιΙτιιεςιιε εετ ιιι ΜειεεΙιιιι·ε, ιιι εεεεΙεειιι εειιιειι

ιο!ιειιιιιε Βεριιειαε εοι·ειιιι ειιιιιιιιο εΙΙ:ιτι. Ωω

ιιι ιιιοιιεε€ετἰο οιιιω ιιιετιιι·ιε Βιιιιιιετιιπιιιιἰ,

 

:μισό απαιτει ιιι·Ιιειιι ΡιεϋεΙιοιιειιτι ιιι :ιιιειτεΙἰ ρει·Ιε

ειιιιπι εει, ιιιοιιειειιιιε οοιινει·εεειοιιε ιιιιιι·ιιιιει

εει, ει Μάο ω εει·νιειιιιτι εεεει·ιε :ιεειιπιριιιε,

Βειιεθειιιιιι ειιεεεωε εεεεΙεει:ε με τιιιιΒιιι Ιε

!ιοι·ιε ειιἱ (Με ι·ειιιιιιιει·:ιειοιιε Ρει·εεριτ, ει

Με ρι·ειιιετιιιιι εἰνἰτειειτι ιιι ειιοόεπι εεΝιι ,

φα] ἰρεε οοιιειι·ιιεκιι. ει: ειιο ιιοιιιιιιε νοεειι·ἰι,

ιειιιΡΙυπι Ποιιιιιιο εε ΙερἰἀἰΙιιιε ειΙἰίὶε:ιι εοιιεε

ει·:ιι·ιιιιιε πω. ΒετιεΠειιιπι ειιιιετιι οιιιτιε, (μισά

ετ] εεεεΙεειεε ἰιι Μει·εεΒιιι·Β οι ιιι ΙπιειιΙενο ρο

ει”, εε ει] Ήιοι·ιιΒιιι·ε οι ΚἰτὶιετΒε Ρει·Βιιιετιε

Μι, ειι€ειμιειιιι οι·άιτι:ιτειιιι· οΡτἱιιιιἱΙ; ει. ειιιε ιε

ιιι οι·ιειιΙε ιιιιιιιιτιει·:ιπι ίΠιι·ἰειο ΡΙειιειιι ρι·ειιι

εεειοτιε :ιεεΜιιει οι Βειριἰειιιτιιε νειιὸἱεενἰι, ιιι

ρει·ειΙοτι ρΙεειιιι, ε!εεειοιιειιιιιιιο ‹Ιε ΜΜΜ τοπ

ειιιι:ιιειιιιιε εΡἱεεοριιιἱΒιι8 εἰ ιιειιἱτ, Μιειιειιειε,

()ιιιεειιειε ειιφιε Μει·εεΒιιι·Βειιειε. Ρι·ε Με ο

ιιιιιἰΙιιιε, εε Με ρεεἱἱὶεε ει·ει, Μει·εεΒιιι·Βειιεειτι

:Πι ευΒιιειο εκΡοεεειιε ιεεειεειειιιι , ευ:ιιτιιιιιι

«πω, ειιιάιοεε εειιιΙειιι πω. Πιο ιιι Μή ασπι

πιιεεοε εε Βιι:Ηιιι5 ιτιειι·ιιει·ει, δειεινοιιιτ·ιι εει·ἰΡ- -

εετει νει·Β€ι, ει εοε Μι·ιεΙειεοτι ειιιιτει·ε ι·ο;;:ι

Μ, εκροιιειιε ειε ιιιιιυε ωηιωιωιι. ' Ωω νεεοι·

εεε Με ιιι ιιιιιιιιιιι ιι·ι·ιεοι·ιε ιιιιιι.εΒειιι!; ΠΚι·ινοΙ

εει8), (μισά ιιιιειι·ει !ιτιε;ιι:ι εκιωι: ΑεΙει·ἱ Ματ

ιιι Γτιιιεετιιπι; όἰεειιιεε: δέ:: ΜΜΜ ω!! Βοεο,

ειιιιι Με εΙΝει· ὸἰκετἰι.. Ιιιρει·ειι.οι· ιιιιιερειιεειε

νιΙΙιιε πιά Ρι·ετιιεωπι ιιτΒειιι ρει·ιιιιειιτεε ε! ιιι

ΡεΒο (Πιιιιἱεἱ ροειιιιιιι ειιοιΜιιιιι ε:ιεΙε!!ιιιιι,

ςιιοά ΜεάεΒιιι·ιι ι·οεειιιιι-ιιιΙει·ρι·εωιιτ :ιιιιειιι

Με: πιεΙ ρι·οιιιΙιε4); - εοιιεεεειι φαμε ει

ΓιΙἰιιε ειιιιιιει ει εεειιἱνοειιε εεεε!εειειιι ἱιι ΗεΙ

με; Ροεἰωιιι, ειιιιιιι μπει· ειιιε ιιι Ιιοιιοι·ε

') ννΐάι.1Ηπιά Ι. 'πι. 9) Ροι·. τοεειιἰΜ Μιάεειι. ρω! τ. 9?δ, ιι Μπι». ΙΠ. θ2. 3) ιν Επιει

Ι‹υ Με”. 4) 'Πιἱειιιιιιι· Με τιι πιει ιιι_γέΙἱ νητι·ειγ εἱοινἱιιὐεΚἱε ,,ιιιἱοιΙιι Ιιτοίι.“ Το Μειιώιιτι1,

ννε&Ιιιε οΒῇεέιιἰειιἱει Πι·ηιιιι, πιο. Ιη·ό ἀεἰεἱεῇεεε Με.εάεΒοι·ιι !ιοΙο Βοετγ, ιιἰεωεΙκο ΠρεΙιε.

ΩΙοπιιιιισπασ Μ!. πω. πω. Ι. Ώ
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“ποιο Βεάεευπιπε εοπειτιιοπιιπ, Βει·ππιιτόιιππ

ἱρεε ρι·εεεπε άεάιο:ιι·ε ρι·εεερπ :ιππετπειπ. δω

ειιπι Ρτππιιε εοε!εεπε μια πο5π·ιε, εἰειιτ με

τπιιἰ, εκριτιιι·ετ, ιπτετεεεειοπε Απποπἱε, ερι

εεορίννοι·πιπεεπειε, ιπρει·ειοι· (πεπει·ο, ιποι·ιππε

οι πεπιπι ποπἰΙἰ, εριεεορειιιπι πω. πιο εσπ

εεει·ιιιιιι· ιπ Μειε:ιιιεπιιτ5 πι: Αιπε!πει·ιο :πεπι

ιιιιπεπιε , πιπιο πιεπεε.

ι.ιιιιεπ Π!.

·Ι. Τει·ιιιιε τεΒπι Ρι·οοιιτιιιοι· ποειι·ι, Οπο εε

ειιππιπι , επ εο‹ὶἰεεΙΙἰ ππιι€ει·ιεε πιει; επι ιιινε

πἱε ω” εοτροτἰε επιεπε εκππἱἱε, ρτἱπιο εμε

Μπι Ρι·οιετν:ι εεετειιιιι·, πιι·Βιιιιεςυε ρπιι·ιπι:ι

Ριειεπε πρεπε, ιιπεςιιε ιετπρει·ιιιπεπτο, ιπειτιπιι

ΓιιΒἱι εοπει!πι; τἱεἰιιὸεηιιε ειιειι€ετιιε :ι πιιιΙπε,

ιπροεπο πω πιιππιτπΙω νἱτιιιιἰε π·επο, ποπιιπετ

ἰπ όιεπιιε ειπε εοπκ·ετεειιιιε εει; πω ιπ εε

ειιεπιιππε επρΙ:ιπεπο. Ρἰιε Βεπιπ·ιειε ειπε ἱπ

ειἱπειιι, ευπιε θππει·πιιειιΙο νἱΒεππ£, ΜιπιιπΙενο,

ιιπἰ μπει· ειιιιε Μπιτ, ιιιειο ειεςιιιεινπ 00110ιιιι

πιο, ιἰεεἰπιεεςιιε, πιω ει! ΗετενεεΓεΙ‹Ι ρει·ππε

Μπι; ει εοπἔτεἔειιἱε επ ιποπ:ιεπιε, ππετειιιι Γε

επ ιιπππειιιπι, ιπιτιεπιιε ειπἱ ι·επιιε πεεεεειιτἰἱε,

ειροειοΙιεο εοπίπιπ:ινπ ρτἰνἰΙεΒἱο. ΙπειιΡει· π

εεπιπιππ ιιι·επιεριεεορππι εΙἰΒεπιπ εοππ·επ·ιπιιε

Βεο πιτπιι!ιιπ1ἰπιιε ππιΒιιεΙππιιι·8 ρι·εεεριο ιπ

ρει·πι!ι ρτεεεπτε ιιι·επιεριεεορο παπι ΑειπεΙ

πωσ, ει ειιπι υπο Ιἰπτο, επι ποιπε ἱπἱἀεππ

εετ, ἰπ πω: ειπι ιπρει·ιιιι·ιειεςιιε Τπεπρπππιι

ππιι€ο ειπε εριεπάει ΐοι·ιπειιει, τπιιπιιε ιιππ·ιπιι

ω. Ωιιοι;ι ,μπω ειεειιι·ιε ετ ίπ Ρτεεεπιπι ειπε

ιιτεπἱερἰεεοριιε, ρι·ερπι·ιιιιιε επ πιἰεεειπι, ειιπι

ρει·Ιεειο ειινιιπεεΙιο :ποτε εοπιο οΡτἰπιε πτε

ι!ιοειεεει, ι·εεἰΕ:ιΙο εοι·ππι Ρι·εεερι:ο ἰπΡετἰιιΙἰ,

πιω εΙεεειο εοπτἰπεππιιιι·, οειεπιπτ, ειιπιὶεπι

ειπε, πιιιειιιπςιιε ιεκπετει·ιιιε πω: ιιιπςι.ιεπι :ιπ

όειιει. ἱπἴτἰπΒετε, τεττἰπἱΙἰ επεοιππιππἱεειἰοπε

ιιπιππιινπ, ειιπεπε ρι·οεεςπεπππιιε Απιεπ! πα!!

|ΐα!! εοπεοΙἰἀεινἰ£.“ Ρειιιρει·ειπ ιιππιιε εριεεορει

Μπι Μει·εεπιιι·Βεπεεπι Ιετ8ἱΠιιιι Ρἰεπιτε ι·εερε

Μ, ει εἱιιε Ρτονἱεοι·ἱ ίπει!ει·ο, πιπει πιιπε :πιπ

πιπι όιΙεκετιιτ, Ρι·ππο πππιιεἱιιιπ ίπ ΡειΙππι, όειπ

δυειιειιππι εἱνἰπι€επι ειιπι ειρρει·ππεπιιπυε ευπ

επε ω εει·νπιι€επι εεπεπ !οπειππιε περιἰειω ω

πω, οι ςιιἰεςιιἰά π|ετεετπιιτεεπεἰε ιπιιι·ιιε εσπ

ιἰπετ ιιι·πιε, ειιπι πιόειε ει: ιπετεπτοι·ιππε, πι:

πιοπεπι ετ ΐοτεειο ἰπιει· δώσω πε ΜἱΙὸιιιπ Πυ

νιοε ε! Βιιιειι!ι παμε ΡΙὶεπἰ μμε πιεεπιι'),

(]ποιήπ ει Νἱτἰεεπιιιι, Βιιοππι ει ()οιπιιε ει: Βο

ι·Ξππει ετ θιιπιποη› Ρετπιἰεἱι, εἰ πω: οπιππι

εει·ιριιε πωπω Ρι·ορι·πι εοπτσποι·ειπε επιι·ιπεπε.

δ. Αππο νει·ο ὸοιπἰπἰειε ιιιεετπειποιιιε Ήθ"

Ηεἰπτἰειιε, ω Βεννιιτιοι·ιιπι, ποποιε ετ εοπι

πιιιπἱοπε ρτἰνπτιιε, Βοειππιπι τω., ()πεπι ἰπ

ρετειΕοι· ἰπἱἀειπ ν:ιΙιάο Ρειεπε επετεπιι σπιτι όπ

εε ΒοΙἱιΙιινο πιεπεπιεπι, πι! ἰπὶ ρι·οι·ειιε ἰπ πε

ππ·ο πωπω ρι·οΓεεπ, εεό πιπε··πειιπ Βιιι·ει·ιοι·πιιι

εειιετ·ι·ιιπι, πω επ ιιυκἰΙἰιιπι πιω νεπἰεπιεπι, ετ

Με Ρἰπεἰπἰ ιππεπι επειτα τπειειιειτπ, άοΙο επ

ιπει!ειπι τπιππε ΒοΙἱιπινἰ επ: Ρωιωιι. νεερει·ε

ίπειο, Βιινι·επι εε Ιεν:ιπτεε ιιιιΙπι επειοάιιιπ εε

ειιι·π:ι1ε ππιιπππ·; ετ εεεε ποεπε Ιοι·ιεειπιε επι

νεπἰεπε, πι.ιάοε εοεάειπ ἰπ ιεπ8οιπε ει ἰπ νι

') ΨΜεπιιτε; ιν ᾶπΞεΙε Μια ιΠἰωιε~ιιεεε πιτ. 85 ρτητεοιπ πειιἰππἱε πει άειτονπιιιε ΕεΒο Ιε.ειι ,

άο.τοκι·η,ιιε ιν ΑΙτετειΙε 80 εἰετρπἱιι. 9'Ιθ. 5ΣιωιιΖΣ ροννιπτ ιιιΞεάιγ πεπε. Μιι1επι. π. πιἱειετεπι ει”

πιιτε. Πίεσιί Με” :ΜΜΜ Παει; ἱ Βιετει·ιι.
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ι·οιιιιιιιιε ρι·ιιιιιι οοοιιι·ι·οιιιιοε ρι·οειι·ονιι, οι οιιιιι Βιιιιιι, Ρειιιο, ιιιιιιιιιιιοι οι θοιοι·ιοοιι. Ρι·οοεριιι,

οιιιιιι ρι·οιιιι ισιιιιε οι ιιιοοιοιιιιε ιονοι·ιιιιιι·. ιιι- οριο ιιιιιιιοι:ι ι·οειιιιιι Μπι ιιιρει·ιιιιιιι ειοιιιιοιιιιιιι,

ρει·ιιι.οτ ειιιιοιιι «Ποιοι τιιιιιοι·ιιιιι ειι·:ιρ;ο νιι·οι·ιιπι,

οι ηιιο‹ι ιιιιιιιι ειιιι νιει ι·οοειιιιιιι ρ:ιιιιιι, παω

5 ιιιιιοι·ο ιιο οινιιΔιειιι ειιιιιιι, οπο: Πιιιιιιιιιι οιο

τω, νειιιι, οι ιιι ρι·οιιιιιιο :ιιιιιο ρι·ειιιι.ιιιιι ιιο

οοιιι ω Ριιιεινιιιιιι οοιιιιιΒιοιιτοιιι ειιιιοΕ;ιι. Πι οοιι

εοοιιοιιιι ιιιιιιο Ηειιιι·ιοιιε ουκ οι Βιιιιοι·ιιιε σο

ιιιεε οι Ηοιιιι·ιοιιε ρι·οοιιι πρωι ιιιροι·ιιιοιοιιι ιιο

ι0 οιιιιειιι, ΜιιΒιιιιιιιιιιι·8 οιιριι ειιιιι. οι οιιιιιο Φερο

ιιιιι ιοιιεο.

θ. (ιιεοιοι·ιιε :ιιιιοιιι παρω οι: ιιιιροι·ιιιοι·ο

ιιοοιιοιει, ΜιιΒιιιιιιιιιιιΒ 2 Κιιιοιιιιιιε Ποοοιιιιιιιε,

Τιιιωιιω Μοιοτιειε ωωιωεω οριειοορο οοιιιι

!5 Μαρ, νειιιι. Γιιιι ιιιο ιιιιιιοιιε οοειιι·ιε οι "πιο

οι οιιι·ιιε, ιιιιιιεςιιο οκ ιιιιιιιοι·ο οοι·ι·ιιριοι·ιιιιι,

ιρ.ιι πιιιιο ι:ιιοιιι.ιι Με παρω ιιι·Βοιιιι ρι·ο νοτι

αιιιε οιιιιιιιιιι·ιιοιοιιο ιιο ιιι·οιιιοριεοορο ροι·οοριι.

Ωω οιιιιιιιιιι, οριο :οι οοιιοιιι ιιιεειι ιιιιροι·:ιιοιιε

20 ω ιιιιιι.ιιιιιιιιιιι ιοοιιιιιιιιοι· ιιοιιοιιιοοι·οιιιι·: δασέο!

ω, ιιιιιιιιο, Που: ιο μα”, οιιοπι Μο οπιπει :πιο

ροιιιιαπιιω απτο. Τιιιιο οπιιιιιι ιιοειι·ιιιιι ρι·ιιιε οιο

οιεειιιιιι ι·οεριοιοιιιι:ι ιιινιεει ειιιιι ιιιιεοι·ιιιιιιιιοι·,

Βοιεινοιιιοω ι·ιιιι ιιιιιιιιιιο, τρια: ιιοοιιειιιιι') ιιο

% ιιιιιιιιιιιιτιο όιεροι·Βιιιιι·. Ριιι·ε οριεοορειιιιε Λοιπή,

οιιω ιιιοοιιιιι ιιιιιοτ Βιιιιι.ιιι οι Ειειι·:ιιιι :ιο Μιιιιιιιιι

Πιινιοε, οι Ριιειιι, νοιιιι οι Τοοιιιιι·ιιιι ρειροε,

απο νιιιι8 Ρειειειιιι οι. Ριεοιιιι, Ριιιιιωιω οια

οειιει ιιιιιιιι· οριεοορο. ννοιωιιιο εικοσι, Μι

$θ ειιοιιειε :οοοιεειαι :ιιιιιιειιιι, ροκ Πιο οοιιοοάιιιιι·

οιιιιι ιιτιρει·ιιιιοιιιιιιιιε νιΠιε ννιεεεριιιε οι; ι.ο-_

ειιιιιιιι·ιι, οριο οι] θιιιιιι οι·ιοιιαιΙοιιι ροι·ιιιιοι, ιιο

Πιινιιε Βιιιιιιιιιοι Αιιιιιιιιο ιιιειιιιΒιιιιιιι· ; ειιιι ιιο

ιεπι τοιιιιιιιι θ ιιι·ιιοε, οιιιιι·ιιτιι ειιιιι Ποιο ιιοιιιι

35 ιιο: Βοιιιιιοι, (ιοιιι;ς, νιιι·οιιι, ΒιΒιιι , Ηιιιιιιι·8,

 

ιιιιι ιΒιιιι οοιιιιιιιι·οιιιιι, ιιιιι ιοοοιοιιιιιι ειπε ιιιιιιιι

το ιιοιιιιιιο ιιοειΒιιιιι·ι Μι. Μιιιιοι·ριιι οι τοιιιιιι ,

ιιιιοιι Μει·εοΒιιι·8 ι·οεριοοιο ιιοιιιιιι, ιιο ιιιιιοιιιιιιι

οοιιι8οι·οιι.ιι·, εροιιιο ιιιεροι·Βιι; :ιιιιιιιοιιιιιι ιιιι

εωωι, οιτιοιιιιιιιο Οιιιι·ιιιιιιιιι, νειιοιιιιιιιοιιι ιιο

ειιιιιοιο ιοιιιιιιιιο ιιιοιιιιοιιιιιιι, ρι·οιοοιι. Ροειιιιιε

Ποιιιιοιιειιι ιιο οοιιοιιι ιιιοτι:ιειοι·ιο οοιιειιιιιιι.. . .

ω. θειιισε, οριο ειιεοοριει οιιι·ιειιιιιιιαιτο ιο

ριιιιιε οι. ιιιροι·ιιι.οι·ιιιιιε ιι·ιιιιιιιιι·ιο εοι·νιοιιιιιιιι,

ειιρετιιιιι Τιιιετιιιοι ιιιιοιε ιι%ι·οι·ιιιιο, ρι·οειιιιιρ

οιοιιο ιιιιιιιιιιιιι ιιι·ιιιιι οοιιιιιιονοι·ειιιι. Ωιιοτι ριιιι·ι

πιω οοιιιιιι διΒιιι·ιιιο, ρι·ιιιεεριιιιιι Ποιοι, ειο το

ι·οιιιιιιιιι ω. νιιιιι ιιι εοιιιιιιε ιιοι·οιιι ιιιιιιο οστι

ε:ι οοιιιι·ειοιιιιιι, οι με ιιιιιιιιιι·ιιοιοιιο, ιιιιιτι Με·

οεεει, ροι·οοιιιιιιιιε, ιιιιιιινιι νοοοπι Μια ρι·οιε

ι·ειιιοιτι: Νιιιιο πιω αιιιιρΙει·ι ιἰεἰιε£ υα2ιοιιιιιιιιι:

ΗΜ Πισω ωρα· ιιι.Μοε ε£ όπιιιειοε. Ωιιο‹ι οοιιιιιι

δ Κειιοιιιιιιε ιιιιιι εοοιιιε, ροι·οιιεεο ιιι Ηειινοι

ΜΒ ρι·οειτιιο όοειιιιιοι:ιςιιο ιιιιιιοιιι οριεοορειι

οιιιιιοιιι·ει, ρι·ιιιιιιιιιι οιιοι·ιιιιι·. Τι·:ιιιειιοιιε ιιιιιοιιι

ιι·ιιιιιι εριιοιιε ιιιοι·ιιιιι, δσιονοι·υπι οοιιεριι·ιιιιι

ιιιιιιιιιε Βι·ειιιιιοιιιιι€οιιεοπι οριεοοριιιιιιιι, δ!)

ιιιιιιοε α) απο Νιιι€ιι(ιιιιιιιι·ροιιεοιιι οοιιιιιιιιιιιιι·ιι ,

οιιιιι ιιιιιτι ρι·ιιιιιι οοιι:ιτοιιιι·, ιιιι·ιιιιιι, ιιιδιοιιιιι

ριιιιε τετοιο ειιιιιΒιιιο οιιιειιοιιι ννοΙοιιιοι·ο, οι

όειοιιεοι·ο οιιιε ιιιιωιιω ιιο ιιιιιιιιιιιιε ιρειι ιιιο

νικ ονιιιιοιιτιιιιιε. @απο ιιιιτιοιιι οιιριιιιι·, οι Πο

ιιιιο, οιιιετΙοιιι εεάιε :ιιιιιειοε εοοιιιιιιιιε , ιιιιι ιι

ειιιε ειι·ιιιιΒιιιιιιιιε ιι·οε ιιιιιιοε ιιιοιιιι ιιιτιο εεριιι

ω, ο ιιιιιιιιιο οι·ιιιιιιι·, οι ιιιιοει·ο ιιιιιιιιο οιιιε

οοι·ροι·ο ιιο εειοει·οοιιιιι ειρρειι·ιιιιι , ιιο ιιν:ιι·ιε σει

ιιιιιιιε ρτοιιιιιιιι· οι. ιιοι·ιιιιι τοι·ιιοι·ο ι·οροιιιιιιι;

οιιιιιιε ει:οοιοειω ιιιοειιιιι·ιιε ιιιειι·ειιιιιιιτ, οι ειιιι

') αοοασα8α, μια 1Π78.28. Κιιιτιοι·Ιιιι8, πιο” το @Με ω άαιιιιιαια. Ω) οιιΙιοιιιιιιιο ιιιγΙιιο.

ΒΒδι

ΜΜΜ.

ο. Μ.
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ειπε ιπιιΙιοι·ιιιπ ιπιεει·οοι!ποι· οιΤιιπάιιπι·. νιοο

@πιώ οι ριεοιιιοι·ιε οιιιειιοιπ ιιιιποι·ιιοι!ιε Ρεπό

νιιι·ι:ι ποιποπι:ιο:ιι ιιοι·οειε οιιιιιιι·ιι ποιποοοε νο

ποιιιιιιι·, οι Ποοι!ιε πιο:: ιποιοοιο ποπ εο!ιιιπ ει

θιοπιι!ιΙιιιε, νοι·ιιιπ οιιιιιπ ιι οιιι·ιειι:ιπιιι οιιιοΙΙιιιιτ.

Μ. Τοιπροι·ι!ιιιε Με οοοΙοειο (]ιποοπειε ο

Βοοιπιοι·ιιιπ οκοι·οπιι, Πεόι οικω, οποιο σετ οι

πορι·οοεπει, Ηο8οιιο ρι·ιπιο ιιιπο ορἱεοορο Μπι:

οιΤιιεειτο. Ροετοιιοπο πιοπιιειοι·ιιιιπ ειιποτι Ιππι

ι·οοοιι πιιιιιιι·ιε ιπ ιιι·οο, οπο: @Μο όιοιιιιι·, ει

ιππι οοεο!:ιπιοε, πωπω ποιοι ΐπΒιιοοε οοι·ι·οε

ιπεοπιιοο:ιπιιιι·; ποετι·ιι οιοπιιπ Γ:ιοιποι·ιι ποοιε

Γοι·ιπιοιιιοπι οι πιο ευεΒοι·οο:ιπτ ντι!ιι!:ιπι πιοπ

$οιπ. Μιειιιι , Αποι·ιιοτιιιπ πιο: , Ηοιπιιιιοιιι·8,

υπ @Με οριεοορει!ιππιιοπο:ιιπ Μι, ιποοιιοιι

ειιοπο νοετοι·π. ΩιιιιΙ νει·ο ΠΠ ιπιι·ιιοι!ιοιπ Οπτι

ειπε οροι·ιιι·οπιι· ο οο!ιε, Μτοπιιιιι. ι·οΙιΒιο ιοοιιιο

`ιιιιι·ιεΙ.ιιιπιι:ιιιε. Μπι πο οιιροι·πιε ποοιιιιιει :πι

ι·ο:ι ιΙοκιοι·ο, οι πιοιιιιιιπ οοΠ:ιρε:ι ἰποοπὰἱιιιπ

οκοοπειε ιΙἱΒΜε, οι ρΙοπιι οπιιοπο νίι!οπΗΒιιο

Μια. Ηοο πιόπιπειιιιι· οκοι·οπιιε, Μο ειιιΡοι

Μιειιικνοι πιποι·ιιιιιε; οι ιι ποιοι ιπιΙὶοιινἰι: Ανἰοο,

οιιρο!!ιιππε ιιιπο ειπε, οι εριι·ιιιιοΙιε ΐι·ιιι.οι· πιο

ιιε ροετοιι οΙΤοοιπε. δω οδο οιιπι οοποιπ ειο

ωιοιω·ι, το!ιοπι:ιε ειιποιοι·ιιπι ιιιιιοι·ο ἱπ οτειιιιπ

οινιπιιιιε οοΙΙιιτ:ιε :ιοἱεεο, ιιοειοεπιιο $οι·ι·πιεπο

ιιαιιιο Γιι8:ιεεο. Ροει. Μπι Μγειιιινοἰ ἰπ :πωπ

ιιιιιτι νοι·επε ἱπ νιποιιΠε ιοποιιιι·; οι. ποσο πεπο

εΠοι.ει ιππιοι·ειιε: δαπο2ιιο, ιπιιιιιιΙ, πιο Βιιιιι·ωι

Με ὶποοιιάὶ£.| οι :ιπιοςιιιιιπ Ιἱοοτιιτοιιιι·, ιπποει

πιοι!ποι οοιιι. ΠοεοΙο0.ιε τυπο οπιπιοιιε ρι·οοιι

οι ιποοποιο ιιι·οιΒιιε οι: »Με ιιεςιιο :κι ιιιιιιιιπι,

οπο: Τοπεοι·:ι ι·οοειιιιι·, οοπνοιιοι·ιιπι. ο δοΙιινιε

ροπιτππι :ιο οπιιιιιιιπ ρΙιιε οποιοι οί) Ιο8ἰοποε,

οσοι είπε ο!ιοιι:ι Ιοειοπο τοειιιιιιι οπωςιιο επο

ι·ιιπι :ιιιιιιΠο ποοτιιιπ “πιο πονοετοι·ο ποπ οποι

ι:ιι·οπι, ιποιοιπιε ρι·οοοποπιιοπε. Νοπ πιω Ιιοο

πωπω. Οοπνοπιιιπι οριεοορι θιοιΙοιπε οι Πι!

Ιινικιι·οιιιι οιιπι ιπ:ιι·οιιιοπο ΊΊιιοιΙι·ιοο οιιοτοτιεπιιο

οοπιιιΠιιιε, Βιοπιι€ο, Ποόοπο οι Βἰπἱιοπο, πι

Πιοι·ιοο , Βιιιιοπο πο μπαι πιοο 8ἱεἰΐιἰἀο, πιο

οπο οοιπΡΙιιήοιιο; οιιι ιιτ εποε ε:ιιιο:ιιι ρι·ιπιο

ΜΜΕ, πιιεεειπι οπιποιι :ιιιοιιιπι, ιοοι·ριιε επι

πιοιποιιο οωΙοεΙ.ἰ ειιιοι·οπιοπιο πιιιπἱιιπι, Μειω

οπο ο!ινιοε ΜποιειΙιτει· ιπι·ιιιπροπι.οε, οποιο πι

ιιπιιιιι οοΠοιπ οΠιιΒιοπιιοιιο, ρι·οεΙ:οι·πππι. Επιπ

(Ιιιιιιι· ιι νιοτοι·ιοιιε πι @παπι Παω ιπιι·ιιοιΙιε

οροι·ιοιιε, ειρρι·οοειιιιι·οπο νοτοόιοιιο Ριιιιιι') όπο

€οι·ιε ειοι·ιπο: Νοκ σε! ρι·ιιάεπιιιι αιμα [οι£ὶ£ιαΙο

Με: οοποί!ιιιιιι ιιάυοι·οιιε Ποιπέιιιιιιι. Ποι·οΙιοπ ειιπι,

ιμπ ρι·ἰιιε Ποιιιιι εροι·ποι·ο ρι·οειιπιρεοπιπι, Μο

Ιειοιιο ιποποίιιοι:ι οι ΡΙ'ΟΓ8Π8 ιπ:ιπι:ι οι·οοιοι·ι ειιο

ετιιΠι Ριοροειιοι·ιιπι. ΑΡριορι:ιπιο ιιιπο ποοιο,

ιιοειι·ιεςιιο ει ΙοπΒο οειετι·:ιτποκιπποπε, Μ, ποσο

οποιο ιιιοτποι·ιινι, ΐιιι·πιπ, πιο ποιοι! ονιιεοι·ο.

Οιπποε ειιιι.οιπ ποειτι, εκοορπε ιι·ιοιιε, οι·ιι88ιπο

8ειποοιιιοε ι·οιποοοιιπι, ορρΙοιιο:ιπιιοπε οιιποιιε,

πιιοε οονιειιπ ιιιιοποιο νει ποιπι ιπνοποτο.

Ι.ΙΒΕΠ Π'.

9. Μάο οιςι·οεειιε Ηοιπι·ιοιιε, ρι·οιιιιπιιιπ μι

εοιι:ι ()πιοιΙΕπξ;οοπτΕ ΐοειινιε ροι·οιςιτ οποιο.

Οοο πιιι€πιιε ι·οεπι ρι·ιιπιιιιιε οοΙΙιΒιιιιι·, ει οπι

Βιιειιιιτπ ιιιιιοπι νοπιι·ο πιο ποιοπιιοιιε επι οπιπιο

οιΙιεοπι.οι· ιποιιιι·οποπ πιιπιιιιο ιπΜποι·. Πει: πι

ΐοειινΜιο ιιιοπι ο ειπε ριιο!ἱοο τοκ :ιρροΙΙ:ιιιιι·

Ιειιιτποιιεςιιο πιοπι ειιιοΙΜιιι·. Ηιιο Μἰεοοο ετ

Μιι.ιοι οι Βο!ἰιΙονο ιιιιοοε οιιιιι οιιοιοι·ιο ιποΗειΒιιι

') Με: Ροννοι το πιόινἱ, Ιοοι Βο.Ιοιποιι: Ρι·ιιγροντ. 21. 80.

-- ---- -..---
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Με εοπιιιιεικιιιι, ιιιιπιιιιιιιι ειιιι κιειπεερε πι ι·ε- Ρι·επεοτιιιπ ιει·πιιποε ιιιε ιτειιιε εοειιε :κιιιι, ει. 084

ει ει (ιοιπιπο ειιπι ιιιτειιιιεπιιε :ιιιιι·τπ:ιπιεε. Μιιιιι

ει: ιιιε ιιιιεπι πιω σε ιιπιοι·επι Πει ποπ με

επιπεπιεε, ρ:ιιιιιιιιιιιι ενιιεει·ιιιιι, ει ει! εινιιιιιεκπ

5 Πεειειιιιι·ες, πιω εοπεοειι εοι·ιιιιι ειιινει·ειιε τιπ

εεπι ιιιιιι Ριιιειιιι εοπεριι·πιπιεε εοπνεπιειπιπι,

ιεειιπενετε. ()ιιοι·ιιιιι ιιιεε ειιιιι ιιοπιιπει. Εκ

οι·ιεπιε ιιιι εοπιιιεε ειιπι Βει·ιιιιιιπιο παει: ει

Τιιιειιιιοο πιιιτειιιοπε, Ειιιιιιιιιι·τιπε, Βιιο, Εειε,

10 Βετπινειι·ιιιιε, εοπιεε, ει ειει·ιειιε, ειιιιιιι ειπε

τιιιε πω, Ρι·ιιιιετιεπε, ει απο εοπιι·ιιιι·εε. Ποπ

ρι·ονιπειιιιιιιιιι ειιιιειιι Τιιιωιιωπ ει 8ιιιω εσπ

ιτειιι·εε, Ποιοι), Ειιιιιιι:ιτόπε, ει Βειεεο Βει·ιπιι

πι, Βι·ιιιιιιδ, ει επι, ιπιιιιεεπιιε ε:ιιιειι ιιιιιι·ιιπι

15 ιιιεειι ιιι·ειιιρι·εειιιιε νιἴιιιιΒιεἱ, πιιιιιιιε ιιιιιιει·ειιιιι

οοειιιεπιιιιιυπι ιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιο. (Με όιι:‹

εοιπρει·ιειιε, εποε πιιιΒιιιε ιπιιπει·ιιιιιε τιιιιιιοε

ειπιι @ιιπ τιιπιιειι; ιΡεε :ιιιιεπι ειιπι πιεσε πιει

ιιιι :κι Ρειιιιι·ικιιιιιειιι ιιεπε εοπιιιπιιιοπειιι εεε

20 ρειειιιεειπιιιιπι ω ννωιι· ρι·ορεπιπε, ΡορΡοπειιι

πιιειι εριεεορυπι, πι :ιιιι·ει·εειιιιεε ειιιι ιιιειιπι

πει·ε νει ι·εεοπειιιιιι·ι ιειιιριιιι·ει. ()ιιι ειιπι εεριο

ιιιπετε ρει·ειειει·ει, ιιοειεε εοιιει·εΒιιιοε ιιιιιιςιιε

ιιιιεεπι ρειει·ε ριιι·ιιιοε ιιινεπιεπε, νικ ριιι·ειιι

28 ιιιιιιιιεπι πι ιοεο, επι δειιειιπ ιιιειιιιι·, ω εσπ

ιιιειιιπι ΡεριΒιι ιιιεπι. Απ ιιιιιιτπ ω, Βιιιισειι·ιιιπι

εοπιιππο ρι·οιιειεεεπε, ειιπι νεπιτε επι ποιιιιε

εετι, επι Ρι·οριει· Ηειτιι·ιευπι ιιιιι:επι, επι ιιιιιε

Βεννιιι·ιιε ειιςιιε ()ιιι·επιιε ρι·ειιιιι πιιιιιει·ε ρι·ε

3ο επι ιπρεπιιοι·ιε, ποπ ροιιιιεεει, ιιοειιιιε Μπιε

πω υι·ισετπ εοπιιιιε Ειιι:ετιι, εποε Με ειιειιυι·,

ροεεεειιι; ιιεειι·πειιεςπε ρι·οιιιιιιε πιιιι·ιε ιιιιππι

ω, Ειιιειι·ιειιιιιπι ιιιρει·ιιιοι·ιε πω", ειπε πιο

πιιιι·ιειιιιιιπ, ειιπι Ρεειπιι:ι ιιιι ριιπιιιιιιιιι σοι

::, ιεειιι ι·ειριππι, 8ειιιιιεπιεεφιε τετιειιιιι.

δ. Πω: ιιιιιεπι, εοπνει·ειε ω εε οιπιιιιιιιε Βε

ινιιι·ιοι·ιιπι εριεεοΡιε εοιπιιιιιιιεςπε ποππυιιιε,

ιπ ρειεειιιε ει! Βιειπειιιιι ρει·ιιιιεπιιιιπε :κι Μιο

πιιεπιιοε τεειοπιε ιιιιιιε ρι·ίπειρεε εοπεειιιι. Μει

Βοπιιπιε ιιιπε ρι·ονιεοτ εεεειεειιε ννιιιι€ιειιε ειιπι

εποε (ιοτιι·ιιιιο εεειειιεςιιε οριιιιι:ιιιιιιιει Με νε

πι. Πω τι” ηιιιιιιιεειιπιππε «πιει ιιιοιιιε ειιιι

εοπιιιπ€ει·ε ιειιιρι:ιπε, εοεπιιε ει ρι·οπιιεεε ι·εει

ειιο ειπι·ι ε:ιει·ειιπεπιιε Με πιιιτιςιιιιιιι νιιιι εο

πιιιε ιιεεεεειιι·οε ιιπιιπιπιι εοιπιπι ι·εεροιιεο ρετ

ειριεπε, εοειειιιε εει πιω ιιπιοι·ε ιιιιειιι ειιπι

ιιιι·ιιπιεπιιε ειιιι·ιιιιιι·ε, ιιι δ Κιιιεπειιε Με ω

ιοειιπι επι ΒΑΠ νοειιιιιι·, νεπιι·ει, ρπει·ιιιιιφιε

ιιιιιιτι ειπε ιιιιεςπε ι·εάειει·ει. Τιιπε ιιπιιειιιιιεςιιε

τειιιειιιιιι ω ε.ιιιι, πιειιιε τιινει·ειι με Βιιιιάιο

παμε ιιιειιειει.

ό. Ροει πω: Ηειιιι·ιειιε Βοιι2ιενιιπι, ιιιιεεπι

Βοειιιιοι·ιιπι, ω ειιπειιε ειιιιιιει πεεεεειιιιιιιιιιε

εεπιρει· ρειι·ιιιιιιπ, οιιπι ειιιε ιιιιιιι, ιιοποτιιιεεςιιε

επι εε ειιεεεριιιε, ειιπι εκει·ειιιι ειιιεάειιι ιι ιιπι

Με επι:: ρει· Νιεεπι ει. Πειειιιιπει Ριι$οε παμε

:κι ΜοΒειιπι ιιιιειιιπ. Πειπτιεςιιε ειιπι ιισειιι·ιε

οϋνιεπι ειι›ι Ρει·εεπιιιιιιε ω Μειιειιιιι·ιιιι ρι·οιι

ειεειιιιι·. πω] νει·ο, πιιιεε Βοιιιιιινι ιιιιειε Βο

επιιοι·ιιπι, επι Ηειπι·ιειιιιι ειιπι εκει·ειιιι εοπιι

ιειιιι·, ειιπι ω Μιεπι ι·εάειιπτιο ρει·νεπιτει, ειιπι

ιπιιιωοιιιω ειιιετιειτι μπαι ιοευιιιε, επικε

ι·ιοιιιιι, ΒιΒιιιιΒι ιπιιτειιιοπιε ιιπιε ιπ Μει·εειιιιι·8

εοιιιιιιοι·επιιε ειπιιεππι ει ειιιειιιιεπι, :ιό εκει::

ειιιπι εκιι·ει ιιι·ιιειιτι ροειιειπι νεπιι·ε ει: ειιπι εε

ιοςιιι Ρετ ιπιει·πιιπιιιιιιι ροειιιιιιι. Ηιε, πι επιε

Με, @και ροει ειιπι ειιιικιιιιπ, ει ΒιετιιιΒιιε,

ειιιειιεπι ωιωπ ειιειοε ει ιπειιιιιε πιιιυε, ιιικιει

ιιιινιιιιιι, επι Τι·ιιιιεει όιειιιιι·, ει) ιιιιε ιιοιοεε

οοειιιιιιιτ. Πιιιε επι-επι ρτειιιειπ , Βοιιιι:ινι πιω;

Ρωαιο πιππιιιι, ειιπειειιι πιο ιιοιτιιπιιπι ει πει

ιιιιειοι·ειπ ειιεεεριι.

δ. Α πιω ννοιωιαιπ :ιιιιιιειεε νιιιΒι ιπειιπειιι
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θ”

νετπ εκπεΙΙΝιιτ, ετ Μ ννἱ¦Ιἱ8ἰεπτπ ετεπἰειπιἰετἰ

πω" νεπΙεπε,- ΒεπἰΒπε πε εοάετπ επεοἰρἱωτ.

Ηυπε επἱτπ με ΗΜ ερἱεεοπιιε Μπιτ, ε2 εππι

:σε εοειε οττππετετιιτ τεΒὶοπεε, εεειιππο (Μοπἱ,

“η τπεΒἱε€ετἰο ρτεΐιιπ, ιΠΙΞΒεπτετ Με επἱ !πι

Βεπόπτπ εοτπτπεπιἱπνπ. Ποτ: πεπη1ετΜε ἰπ πώ

τπο £επιπΕ, πε τππκἰτπο ποποτε εο8πονΠ, ετ

Ι.ιιπε Μρτἱπιε, ειππ Μή ΠΜ πεεεεεε; ε! ἱπ Ετ

ρεεἴοττὶἱ , πιω ἰρεε ‹ἱεεἰτἰετεινἰτ, ρτοεπτετἱ ευπ

ι!επι ειππορετε ἱπΒε€. ΙΜ απ' εοπνετεει€πε, ραπ

τποττειπ Πἰεόπ8ἰ τππτεπἰοπἱε ἰπεΙΜ ΕΙ:Μπετάο

επεεεόεπΙε ε! Βο!Μενο τα ρτορτἱπ τειπετιπ1ε,

εεάετπ Ρτορι·πιτπ τενἰεἰΩ. Ροετεπεπε ΒοΙἰιΙ:Μ

πτπἱεἱεἱειπ ΠττπἰΕετ ιιεπιιἱτεπε, επτπ ἱπ Ρτεεπ

εεππτπ Ποπιἰπἰ εε!επτετε0, ρο$$ετπςπε ιΠε, πιω

εει μιτπεεειιε, οιππ πιετποτἰπτπ ἀἱνἰπω ρπεείο

Με Με ρετεττει·ε$, ρπτπ¦ἰεἰ ρετεπ|ειιε Μποτ

!.πιπτ, οι πι Με ἱι1ίὶττπἰωτε ιιεηπε από Βπεπ1

πιιίπε κάτω, ππειπιτἰε :πό $επιρπε ενιι!εεεετετ,

ρετιπππεπ. πωπω % :ιπποε, Π) Μ!. Βερ

ιετπϋτἱε εκ Ιιπἰιιε επτπἰε ετ8πετιιΙο εόπειιιε.

Ιπ πιππε νἱεε ΕΜ , ποεΕτειε εοπ€τεἔε$ἱοπἱε Μι

τετ, νἱτ ὶπετπε ετ τπιι€πε εἰτπρΙἰεἱΜἱε, οτἀἰππ

τπτ ποταππ θἱεἰ!ετἱ ετεπἰρτεειιΙἰε, ότι επἱπε ἰπ

πω· εοπνετεπεἱοπε Με' σε εὐἰίὶεεΙἱοπετπ

ποεττειτπ ππ!πι, σπιτι Μπρικ ΐπετἰι, πετττιπο,

πυπε ἱπεερτἰε ρει·εἰετεπε.

Τ. ΩεΙεπτειε ετα Ρτοκἰτππ ρπεεπεΙἰε εοΠεπι

Μ” Επ Ωπἱεἱε!ὶτιΒεππτἔ π τεμ, πΜ ποστ

πιει· τπἰπἰεττεϋππτ ‹ἱπεεε, Ηεἰπτἰειιε :Μ πιεπ

επιπ, ()οπτπά επ ε:ππετεπι, πω τα! εεΙπιππτε,

ΒετπΜτάιιε εππἱε ρτεΐιπ0.. Ηπα «ΜΑΜ Βο!Μπ

Με ετ Μἰεεεο ειιτπ ειπε εοπνεπἱπιπ, οπιπὶΒπε

ειπε Με ρετειεΙἱε, τπιιπετἰϋπε ΙοεπρΙεπιπ πε

εεεεετππ1. Μ ἀἰεϋπε Με Μἰεεεο εεπτετ ἱρεπτπ

τε;ςἰ άειΜ, ετ επτπ ιπππετἰΒιιε πΙἱἰε εειτπε!πτπ

εἰ ρι·εεεπωνπ, ετ ι!ππε εκρεὸἰεἰοπεε επιπ εε

ΐεεἰτ'). !π ρτἰτπο :ιππο τεεπἰ εἱπε πππετεε ΗΠ

Ιἰπεεεετπεπεἰε Αιὶπτἱππε ΚπΙει1ὸἰε Πεεετππτἰε

ειπε, ετ θεπειέιιε, εἰπεεὶεπι πιοππειετἰί πτε

ροεπιιιε, επεεεεεπ. οπο εεόεπΙε ςπἰπτμιε :απ

πω ετ $ππε εκερἰτππ!ε, θετό:ιεπε τυπο σε!Ιε

τπτἰιιε οττἰἱππᾶπτ. Ετ σπιτι Με ἰπ δ οττἰἱπει$ἰοι1ἱε

ειπε :πιο Ποιπππτ εππεπ οτεΖἰοπἰε ρείεπε τε

κ·ει·τετετιιτ, Τ Μπε Πεεεπ1πτΞε ΜΜΕ, ετ ωτριιε

εἰπειἱεπι πετ εἰπἔπ!π όΜειιπι τπειππτει ἱπ εετὶ

ππε ιὶποϋπε ω τποπειειετΕπιπ ειιππετ ει εοπεο

εἱἱε |ι18ιιΒτΠετ ιὶεΙπτπτπ εε.τ. Ηοε επΗεΜεε όποε

θἰεἱἱετιιε πτεπἰρτεειι! , επειι ἰΒἰἀειτι :πὶνεπἱεπε,

“ειπε εοπππεπό:ΜΙ. Τππε Βετπννετάπε, Μηπ

Μετ τεΒἰπ, ΐπεΙε εΙεετἱοπε εοπεεετει€πτ.

8. ΜπΙτἱε ΒεΙΙοτπτπ περετἱτππΒιιε $εΙ:ινοε Ιο

τεεεετε τω: ποπ όεεΜΗ. ΟτἰεπΜΙε8 επεφτε

πόν·ετωπι εε ρτεεππιεπΙεε ὶπειιτΒετε ὸενἱεπ.

Πε οε‹·ἰιἰεπ£πἱὶ ρετΒε ηπειπ ρ!πτεε. ει·ππι εερἱπε

ι·οτππωνεπτετ τππΝοεςπε περτετΙππτεε, ή ετ

:Με πι ειιρετετε τοπτεπόί0.. ΡιιοτὶΜ ποπ εετ

ορπε πιιπιετετε, Ιοπέτυπιππε νἱτἱεπιτ, πω: Ρτο

ρτιιπεππΒιιε ἰε ετΐεεετΕτ εοπεὶΙἰπΦοτἰΒπε, επει·

ι·:π·τ. Ποτπεπι πρρπτεπε π:πππει Ξπ ρεετἰΙεποἰἰε

') 'Ι'π ἐι·ό‹ΙΙειπ 'ΓΙιἰετιπετε @ετ τοε2πἱΙ-πιτ2 ΚντεόΙΜΒιιι·8Μ, κα” επ το οροντἰπιὶπ: 985

διαοπεε ΒεΙιινἰετπ ἱιινεεετπιιτ, φ1Π:σπε :ιό ειιρρΙεπιεπτπτπ ΜΞεπε!ιο αυτια ιπο.€ιιο επετοϋπ νεπἰτ;

πώ τοί:ειτπ τεττππι ἱΠπτπ ἰιιεοπτὶἰἰε ετ εεεἀἰΒιιε (Ιεντιετεινετιιπτ. Α ἀεΙε_ῇ: 9Βθ Οττο τεκ ειΠιιιε

ρπετιιΙιτε Μπιτ τπειεςπο εκετεἰτπ δωτοπππι Ρεττεκἰτ ἰπ ὅεΙπνἰπιπ, ἱϋἱφιε :ιό εαπ; νειιἱτ ΜἰεπεΙιο

επιπ πππΙτἱτπτὶἱπε πἱτπἰει, οΜπΙἰτππε οἱ ππιιππ εε.πιεΙιππι Μ: Με. Με τππΙτει, εε ἰρεπιπ ετἰεπα

“Μπακ ροτεετιιτἰ ἰΠἰιιε. Ωπἱ εἱπ11Π ρτοετεἀὶεπωε, όενπεΜ.ν01°11πΒ τοΦωπ τεττπιπ ἰΙΙπιπ ἰπτεπἀἱἱε

ετ; ροΡιιΙπτἱοπἰΒιιε πιπΙτἱε. Ροκ: ΙΙΙ. 68 - (Π.
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επιιεεςπιππι·ιι ιπτιιιιιι. !πρει·ιιωι·, ιιιπι πωπω νιι·,

πι. ιιι ειροειοιιιε, εν:ιοπιινιτ πιιιιε επιπτ Ρειι·ι·ιιιι;

εειιιρει·ςπο Μει·εοϋπι·Βεπειε ειοετι·ιιυοιοποιπ αιο

οΙοειιιιι ιιοΠεπε, πιιοπιοάο πωσ ι·οπονειτοιιιι·,

8 πάπια πιοπιιε ιππιπιιοπε ι·οινειι:ι!, οι :ιππι

τιιπ ιιι οοι·ροι·ο πω, Με: νοιιππ ρωπωθ επι

Δω πιοιιιτιε πιω ιιιιιιι·ιε. Ωιιιιι Μπι, πι πιιιιι

Μοιπενιιιι ροει ι·οιπιιι, εισιιτ Μι ιρειι ρωωΡιι,

ιπ 8οιιιιιιε πω. Αρριιι·ιιιι οι ιιι€ειπροει:ιε ποοιιε

Π) ειιεπιιο επιποτπε πωπω ιιιιθω [.ιιπι·επε·ιιιε, πεκ

ιει·ο πιιιιιιιιΕπε ιιι·:ιοιιιο: θα, ιπιιιιιοπε, φωσ

πω, ποπ ιπιει·το_παιι ? Ε: πω: Μπι ιιιιιἰω, πω,

άοιπίπε πι)! Πιο πωπω ρι·οεεπιιι€πι: Εμ σπιτι,

ιιιοειιε, ει ιιοιιιοπ ιππο€πιΕ. @ποπ ιιι πιο "ιΜο

Η άρια εοπ.σιάει·αε, "και ε/|“σσι£ Μιιοι, ειπε ροι·ειια

.ιιι σεάπειπε, σπιτια σωμα εΙεαοι·πιπ οικω πια

ρπιι πιπ!!ι2Μο άιιισοπια!. Ροει. πεσει: Μπι ειιιιιιοι

οοιπιπιειτ πω, εοπ Μπι: ΒιειΙει·ο εοπ πιο

πωιω πω ροιπιεεει, ι·ειιιιιιοΒι·ιιιο πριεοοριιπι

20 ρεπι·ιε επι :ιπιπιππι ιιι πονιιιειιπο πιο :κι ετοιιιιιπι

ι·εςπιοιιι ι·επονιιι·ει. Ηπα, ππιιιιινιε εαπ ιππι

πι., πιοιιοεππ Επιποπ ιιιιιιοιειι, ει ‹ιιιοιι ιιι διο

οιιι ι·ιιι·ιιιιι ω, εει·οΒιω οοπνει·ειιιιοπιε ΠΜ., το

Βιιπιπςιιε Με ειπε επεποτιιιι εει·νειιιιι€ πω, (ιε

25 ιιιπΙοεπιι ιιι οιιιιιιιιιιε ριοε ιοι·ι·στιεςπο :ιο επ

ροι·ιιπε οι·οοιοε. Πο πωπω νοι·ο νοπιι·ιε επι άο

οιιιιειε [πιο οωωιι, ίιιιιιε επιιε, ρι·ιιιιιιιιι :κι Οπι

ιιιιιιι€εΙιπι€ Αειιιοιιιοικιιιιπ ποιπιπο, ιιι€ει·ιιιιι :κι

(ιοπποειιειιιι, πω: Βοριιιιι πιω”.

50 θ. Βο τειιιροι·ε Μεωω ετ Βοιιιιεινπε πιω εε

ιιιεεοπειπωπ , πιιιιΕπιπ ειιιι ιπνιοεπι ποοπει·ιιιιι.').

Βοιι2ιεινπε πιιιωιω ειπε ριιι·οπτιιιπε οι ειιιι εοπι

ρει· ιιιιωθι ιιι ειιικιιιππι επι επι-Μι, Μιεθοο ειπ

ιεπι ρι·οιιιοαπ ιπιροιππι·ιοιει ειπάιιοι·ιπιιι Ροεπιιιι€.

()ιιιιε οιιιπ ιιιπο ιπ Μιιέιιτιιιιιπι·Β ιππω, θιειιο

ιππι υιπειιοπι :ιι·οιιιεριεοορπιιι, εοιπποεςπο Με,

Βιιιιιιιιιιιιπιπ, Επιτ:οπεπι, Βιπιιοπεπι, οιιιπ μι

ιι·ο ιΜο οι ειπε επιιινοοο"), Βι·ιιποπο ιιι: Πάο

πο οωωι·ιεςιιο οοιιιριπι·ιιιπει ω ιιιιιιιι. Ωω νικ

Μπι ά- Ριοιππωιω ιοΒιοπιιιπε, επι ΡιιΒιιιιι

δειριιιι πωπω νωπει·ιιιιτ, πι: ιπιπ::ι ππιιπι μήπ

ιιοπι, ευρω ππιιιιιι Ροπε ΙοπΒιιει Ροιι·ιειΕπι·, οοπ

επιιει·ιιπι. Η οποσ, ιπ ποοΒιε ειιοπιιο υπιιε επ

εοοιιε ννιιιοΠπ, πιιι ριιιιιιε :ιιι ροι·εριοιεπειπιπ

ειιιιιιοι ρι·ειιιππι Ρι·οοειιοπε ει Βοοπιιιε ο:ιριπει

ω, ενειειειιε, ροι·ιοιιιππι ιιπιιιιιιοπι Βιπιιιοπι

ρι·ιπιο ιπιιικιι ι·οπιιιι. Τιιιισ ποετι·ι ειπε :ιπιπιο

πιιιοπο ωιωιω ειιι·Βειιιεε, εε: Ρτεριιι·πιπι, οι

ιπ ιρε.ο πιω νεπιοιιτιε ιιιιι·οι·ιπ οι·εριιιιοπΙο ιππ

ειιιπ ειιπιιιιιιι, φιππω ιιπιπιιο, οι ειιιι ειιιιει·

οτμιοε εεπειιιιο; οι ιιι οιιιι ιιοΙιε εκειιπι ο αιι

πω; , εοιιιοιιι πε οι·επιπ πιω οετιιιπιιπιε. Τιιπο

Βοιιιι:ινιιε οιππ ειπε νειιιι πιι·ιιιιιιιιιι δ ιιιιιε ιπ

πι, ει πιι·ιιιιιιιιε ππποιι ιιιιιιππι;πι·. Ετ οι: Ριιι·ιε

Βοιι:ιεινι ιιιιιιιιιιπ ιιιιιοε, διορ:ιπ ποιιιιπε, :κι

ρει·ειρισιοπτιπιιι ιι8πιοπ ποειιι·οι·πιπ ιιοοεπειτ, οι

ι·ενει·επε ιΜο ιπιει·ι·οΒιιτπι δ ιιοπιιπο, πιιιιιιιι

πεσει εποπιιιιε πιο, ει υπιπ εοαιοιπ ροιιιιεεει

ρπεπιιι·ο, :ιπ ποπ. θι·ιειΕπιπτιιι· επιπι ιιππο επι

1ε·ΙΙιιοει επι, ιιι ιιπΠιιπι 6ο ποειι·ιε νινιππ ειπε

ι·ει πω. Α πιω επι ει ι·οιιιοτιιιπ απ: πω»

απ: Με πααπ!ιιαπε ραι·υιπι, ιμια!ι!αΞε σπα οριιιπιπι

ε: οπιπισ εε8 /οι·πιισ. Ρα_9παι·ε σπιτι ω πω ρθω

ω· ικά π Μι Μάιο ι·ιο2οιια ευεπι2, πι· ρισ

πωπω, ιιι /πριεπάο Μιωοοιιαπ ιπέιιιιοππι Δε

οοπ2ιπιιο ρεπεοφιοπΣεπι πι:: ιιιι£ ιιειμιαςπαιπ ουσι

') πωπω" ιιιΙάεειιιειιπεΙει, ιι Ρεταιι Π. 88, ιιιόννι μπι τοΙιιειιι 890: Μιειιι.οιιο ει

ΒοΙἱιΙεινο όιιοοιι $ε·Ιανοι·ιιιιι ει·ιινιιιιιε ιπιπιιοιτιιε ιΜο:: ει: οοπέιικοι·ππτ.

ε8ιιόοίιιιιιιιιι.

α) θγ8$'ι·μΙεπι πω”,
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ααα, αι δα.ι:οπεε πω |ια.ειαιιι πι παι·ραιαππι παμπ

Με. δ! απιεπι υιαιιιε Ματια, |ίπιε αει π απο:

ἱρεο αι πε οιππι ι·αππο αεί ια ραΜιιιπιιι. Μια απὶιπ

ι·ιππαιιει απ” πι" ταείειαιιαι ιιιιπιιαο ια ιιιιαιααεε

εεααε ιια!!αιιιι. ΤαΙιιιπε αΙΙοςπιιε ίπποι ιΠιπε εα

ιΙαιπι·, αι παπα πισω Ρι·ιιιαιραε ποειι·οε αΠοαπι

απ, πι ππἰ αοπιι·α αππι ιιπα ναιιιι·απι, αππι πο

απ Μιεααοπαπι Ρατεαι·α, αι ιπ ι·αειιιπαππιε επι

πιαι ι·αιιπε επ αρπά Μιεοαοπαιπ αιιιπναι·α νο

Ιπιεεαπι. Ηοα !από:ιιιαπι τιοειι·ι, αι θιειΙαι·πε

αι·αιιιρι·αεπΙ αππι Ειιιιιιιαι·όο, Εειαοπα :ια πιω

εοπα αοιπιιιι;ιπε ρι·οίιαιεααπαιπι· αππι πο, απια

ι·ιε οπιπἱιιπε ποιππιπ απιπ Ρααα ταναι·ιαπιιΙιπε.

Απναεροιαεααπια ιαιπ πιο Με οπιπιππε αι·πια

εππιπιιιπι·, αι πιοκ αππι ιπι·αιιιαπιο ιιι·ιπαιιε ταπ

ιιππιπι·. ναπιι ΒοΙι:Ιανπε απιπ ποειι·ιε απ απ·

παπι; πι! Μιεααοπαιπ πππαιπε πιιιιιιπι·, ππι πι

ααται, επ ὶπ ποιαειαια επα απιπΙιαιοι·αε εποε πα

Βατα. ει ι·αι;ππιπ επι απΙαιππι ι·αιΜαι·αι, Με

ιπαοιοιιιαε :απο Ρατιπιιιαται; ιειπ απιαπι, οπιπαε

παι·παι·αι. δω Μἱεααο ιιπια ιαΙιππε ι·αεροπιιιι:

ει νοιπιεεαι απ. εποε ααππιι·αι·α εαΙνοε, απι πι

αιεαι ραι·πιιοε, Γαααι·αι; αι ει ιιοα ποπ ιιαι·αι,

φαι! μαρια· οσε πι! οπιπιπο ραιόαιια νοΙπιε

εει. Ηοα ΒοΙἰπΙανπε πι ααααριι, εαινιε οιππιιιπε

ποειι·ιε, απαιαπιπππα ροιπιι απ Ιοαιε αιι·απιπια

ααπιιιιπε ρι·απαιπτ :ια ιποαπαιι. Μπα ι·αι·αι·επε

πι·ι›αιπ ππαπι . . . .') ποπιιπα ροεεοπιι, οι παπα

αππι ειοπιιιιο ειπε, πιιιαπιε πι! ι·αΡπ8παπιιππε,

ααππιεινιι, εππόαιπαπα Μπιιαιε πι! παοοΙΙαπαπιπ

παιιιι. Ναι: πιστα, Με ίαπιοι·ιππε Μια οειια απ

τα παιιαιπ οπ'ατιπι·, αι πα ι·αναι·ειοπα πι: οπιπι

Ιιπε ιι·ααιαιπι·. Τππα ΒοΙιιΙανπε, εαιαπε ποειι·οε

πιπιπ ειπα ασ ραι·ναπιι·α, αι·αειιπο πιπιιειι αοε

αι·ορπεαπΙο, πι απιπιοπιιι ιπαι·απι, ιιιπιιπιπ Ριο

παι·απιαε. Ωποιι πι ριωιαιι ιιοειαε αοιπροι·ια

ι·ππι, παπα εαππι πιαιιιιπα αΙααιοι·ππι ιππΙιιιπ

απο ιποιι πιιαΙιαπιπι·. ()ποε ΒοΙιαιανπε νικ αοπ

ραεαιιιι πω” Με, από ίπ ιπαππι απο παπια!ίε

αιι:Μιαιπ, ι·έπειε πι απο ωραια ιιοπιππ, πασα

ιπαεριειέε, ρω απο εαιαπιαε, πασα Με, παπα πι

[Μπι ειιααερι ιπααπι οι ια παπα μια αὶιπἱεὶ, Μα

πρωιια πιω πιιιιιππ Μάιο ρααίοι· πατρειέ πια

πω. Μπι αει ποιπε ποποτ παο αυιιειιέιππ, ιιααια

πα.ι· αιπίαοε /πιπι!ιαι·εε Με παπα παπι πιαπι|εεΙοε

ποεισε. δαίο ιπαππαπι Μαι· πω πω: πιιπιιαιαιαιπ;

οι παπα Μπέκι ευεπιππι πο!πε ιαιπροι·α Με πια!ιο

αραιοι·α. Με εαπαιι αΙοππιιε Ππιιαι, πποε αι:

αο ιιαιαπιι ιιιιααιπ εποε, οι ιππα ιπνιααιιι επιπ

ιαπιαε αιιιιαππιπαπα ίσειιπε ι·αποναπιαε, πιε

αοεααι·ππι. Ει ιππα ΠΠ ιπιιιιαΙαε, αιιι ποειι·οε

ιπεαππαι·επιπι·, φπα ραπαι αι·απι, ι!πααπιοε ιπι

ιιιαε αΙιεαι·ππι. Ωποπ ποειι·ιε πιο:: α αποοαιπ

ΗοιΙοπιε εαιαΠιια αοπιιιιε ιπιιπιαιππι αει. Ππιια

ἰπ ιΡεα ααααΙαι·απιαε ποια, Παπ αι·αιιαε! πι! Μα

ΒατΙαιιπι·ε ἰπαοΙπιπαε ραι·ναπαι·ππι, ιιοειιιιπε εα

πι ναιιπιπ εια Ιαιιοι·απιπιπε.

Μ. ιπιαι·αα Αιπαιπαππε, αι·αιιιαριεαορπε Βια

ιπαπείε, οιιιιι, αι Ι.ι:ιανιιο επααοεειι, ππι Ρα

παιπ Βαπαιιιαιπιπ αιεπΙοιπ :ι ραιι·ια επιιιιαι, (μια:

ειια αει Μ? αοπιιπιο ΑΙΡιπιπ αι επανοι·πιπ, Ηπα

εααπιπε, αι·Βα Παπιπ αι ι·απαιπ απ ιιπιια παπο

ι·απι Ρι·οιπαι·πιι ναππα. 8αΙανι ιιαιππι απραιιιι

επιπιππιπι· παπι, ταποναιιε Μετα ΑΙΙιἱπι ααειαΙ

Πε, αι πι ιιιαπιο παπα ιπππτΙαπε αι ναπιπε ιπ

ιααπε πιπιιππι ποαπιιΩ). Ααειαε ιιιπιια ι”απαιιιπε

α:‹ μπε Ειπιιαιοι·πιιι ιπαοιπιπαε ποπ ροεεα ιιο- αι ειαι·ει ιποι·ιαΙιιαε ιιοπιιπιιιπε πιπιιε ποαπιι Ή.

') Μπιειαπι τω, ιιιόι·αΒο πΜπαιποππεααεοπα_ιαει, _ιαΙι πιπἱαιτια. Πι·εππ, Νἰαπιαιια, πο. ΒαΙιιεΙιιι,

ιν πιαεινσια Βι·παπεΙαιαπι. Βααἰιιιἰαπιιγ ιιιιιιαΙι εαια.ενειαι Ροινἱα€Ια ποπ ι·οιιιαπι 990: ,,Βοάαπι παπα Καπι

αἰ ραι·πιπι. αει.“ Ρατιπ ΙΧ. πιτ. 149: 2) ΒοααιιιΙω.ι·α ΙσνααΙΙίπιτιπτειιι ποπ τ. ΕΜΥ. 8) '.Ι”αιι2α μια τ. 988.
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ιιιοιιιιιι. εει

Αιιιιο ιιοιιιιιιιει.ε ιιιεει·ιιειιιιιιιε 99! Ηιιιιενειιιιιε,

εειιειω Πεινει·ειιιιειιειε ιεεειεειεε νειιει·ειιιιιε

ειιιιειεε, επι ιιιε ιιειιιι:ενιι ειςιιε εοιιιιιιιιενιι,

ιειιιριιιιιι Ποιιιιιιι, εποε ιιιεε ε ιιιιιιιειιιειιιο

5 ειιιιιεειιε ιιιιιε ω ιιιιΒιιειιι ιιεςιιε ρει·ιιιιιιιι, Η

Κειειιιιεε Νονειιιιιιιε ') ιιειιιεενιι. Λεω ιιιι

ιιιιιε ι·ειι ειιιιι ιιιρειειιιεε ειιιειειαε ει ενιε

ειιιε, ειιιιειιεεε Μειιιιιιιιε, ει ει·ειιιειιιιειιιεε ιιιι:

νιιιιιι€ιειιε, θιειΙει·ιιε ει Ι.ιεικιιο, ειιιιι ειιιε

Π) εοιιιι·ειιιιιιιε ω. Ρεειινιιεε ειιιειιι ει·ει εειιειιι

ειιι·ιειι εοιιιεεεοι·ιε θειιι, ιιι ειιιιιε ιιιοιιεειει·ιο

ρι·ειιιειιιε ριεειιΙ ειιοειιιε εει, ει ιιιεο εειιιιιει

ειιιιιιιιι. ιιι Με εειειιι·ιιειε ειιιιιιι ιιει·ιιεειε ειπε

ειιιει·ιιιιιι, ει ιιιιιε ιιιετει 24ωε οι·ιιιιιειιιιιιιε

Η ειπε ειιιιιιε. Ηιιιιε ειιιιινιι ιιι ιιιιιιιιιιιιε ιιιιειιε

ειιιιιιει εεΡειιειιιιε Πιιτιο, ει ιιι·ιιιιειιιιεειιιιε

ειιιιειε ιιιεροειιιι. Οιιιιιεε δειιιιιιιιιι ιιι·ιιιιειεε

Με ιιιιιε εοιινειιιειιιεε εειιιειινε ειιεειιιιιιιιιιιι.

Νιιιιιιιιιειιι τω: ειιιε ιιεε ιιοει, ιιι νει·εεεε Με

20 ιιιειιι, ιιι ιιινιιιιε ιιιιιιιιιιιιε ει ιιι ιιεεοειιε εεειι

Ιει·ιιιιιε οιιιιιιε ριειιιιιε ειιιιειιεςιιε εεεεριιιιε

ιιει·εειε. ιιι εεςιιειιιι ειιιιο ιιι 8εΠι εειιιιι ιιι·ιιιιο

Μι ιιι. ιιιεε εε ειιιιιιοιιε επειειι, ει ιιιιειιι ειε

ιιιειιειιε Μι·ειιι, ιιιιάιςιιε εεΙο ιιιιει·ιιιι ι·ιιιιειιιε,

% ενειιιιιι. ?πειτε ιιοιιιιΠι, ιιι.ιι ιιιεει·ειιι, εοιιειιι

ειιιιο νιιιιεεε ιιεε εοΙεε ει ιιιιιεε ιι·εε εε ειειιεε

ιιινιεειιι ριιΒιιεεεε. ιιι ιιοει Μια: Ειιιιει·ιιιε Τιε

νει·ειιειε εεειιιεριεεοριιε, ειιιιιε ειιεεεεεοι Βιε

ιιιιιιιιε Μι, ει Ποιιο Μιιιιιιςειιιιειιειε, ιιοει

30 ιιιιειιι Βιιιιδειειε οιιιιιιειιιε εει, Ε.ι·ιι ειιοςιιε

Εεπιειιειε, ειιι Βει·ιιιιει·ιιιε ιιιιιε ιιιι ιιιειιοειιιιε

ειιιιιιοιιιιιιι·, οιιιειε. ?ειιιεε ειιοςιιε νεΙιιιε ιιο

') Μ)·Πιε ειιιοι·ε, “πω” 17 Κα!επάτω Χ

ειι·εε οιιιιι·εεειι ι·εΒιοιιεε. ιιι «Με ιιι·ειιιειεε

ιιειιιεειιοιιιε ειιιιο ειιιιιιειιιι πιει ε ιιιι·ειιε εεριι

ειιιιι, ιιι ιιι εειμιειιιιιιιιε μπει. ιιι ιιιιει·ιο ρε

ειιιειιειε ειιιιι ιειιιε ει ιιεΠο οιιειιιειιιιιιε ιιιΒιιιιι,

ει ι·ειι Αιιοιιι·ιιοε ρειιι ει ιλίιιιιοε νεειενιι").

πι. δειι ιιιιιε ειιιιει·ιιιε ιιεειι·ιιεειοιιειιι Βι·ειι

τιειιιιι·εειιειε εεεειεειει (Με, ιιιιιιε ιμιειιιει· ει!

ιειιιιιιιε ιιι·ει”ειο ειιιιιιειειιιι ι·ε8·ι, ιιιενιιει· εκ

ιιΙιεειιο. Με ιιι ιιοειι·ε νιειιιιιειε ιιιιιιιειιι ιιιιιεε

ιιιειιιιιε, κι” ιιοιιιιιιε, Μι ε ιιιει·ειιιοιιε πιε

τιι·ιειι εΙιιει· ιιιιειιι ειιιι ριεεει·ει ιιειιιιιιε εει.

(Πι Με, ει ειιιε Γεειιιιεε ειπε ιιεςιιεςιιειιι ιιιι

ριειειι ειιιιιιειει·ει, :κι Μειεε ιιει·ι·ειιιι ιιοειιοε;

ιιιιι ειιιιιιειιι ιιι ιιιιιιιιιιιιε ειιιι ιιιιιιιε ιιιιειειιι

εοειιοεεειιιεε, ειιιιιειιιειιιοι·ειειιι ιιι·ιιειιι ιιοιιιε

εεειιιε ω ιιοεειιιιιιιιι ειιιειιι εοιιιιιιιεει·ιιιιι. Ηιε

ιιοειεε ιιοειι·ιε ιιειιιιιιιιε Μειιιιιειιε, εειιι ι·ε8ιεε

ιιοιεειειι ειιιιι εειιιει. ιιιεο ιιειιιιιιι. Πιιιιε ι.ιιιιιει

ιιιιιιιο τω” ειιεεειιει, ειιιιι ειιιιι οιιιιιιιιιιε,

τιιιεε ιιειιειιειιι, εειει·νιε ιιιεο ιιειειιειιι. Ιιιιειεε

ι·ειι ιιι Μεεειιιειιιιι·ε ω; ει ειιιιι Με εοιιιιιε

ι·ιι·ει, ειιοε ιιιι ιιιιιε ιιειιειιει, εειει·ιιει· εε ιιιι

ω, Ειιιιιιιει·ιιιιιιι ιιιει·ειιιοιιειιι ει ιι·εε ενιιιιειι

Ιοε πιεσε ειιιιι ιιι·ιιιιει·ιεο εοιιιιιε ρειειιιιο ει

ιιειι·ιιο ιιιεο. Ειιιιι οιιιιιεε εε ειιιιι ειιιε νε

ιιιειιιεε, ιιιιει·τιιιιιι Με ειι Μειιιιιιε εε «Με

ιι·ι·ιιιιιιιειιιιιιιιε; ει ιιιιε ρεεε ει: ιιοειι·ιε ιιι ιιι·ιιειιι

νειιιι, εΙιε νει·ο, ειπε ι·ειιιειιειι, εεειε ιιιιιιιιιιιιε

ιιοιιιιιιιιιε, ι·ειιιιι. Τιιιιε τειι, εοιιεειιε ιιιιιιι

τιιιεεεεειιε ωειε, Πιο ιιι·οιιει·ει, ει. Μειεε ιιο

ειι·ι, ιιιεειιειιι νιιιι άειειιεοι·ιιιιιε Με ιιιιει·ειι

Με, ειιιιι ιιιιιιιιειιι ιε8ιοιιειιι νιιιιεεειιι, ειιο

5') Βοεειιιικει·ε ιιννεάΙιιιιιιιι·ειιι ορονιιιιιιιι. ιο

ρω ι·ιιιιιειιι 955: Εεε ειιιοιιιιε ιει·ι:ιιιε (Με ειιιιι ιιιιι€ιιο ειιει·ειιιι Αιιοάι·ιιοε ει τιιιε.εάειιι Μ...

ιιιιιοτιιιιι ιει·ι·ε.ε ιιινε.ιιειιε, ιιιεειιάιιε οι σ.ιερι·εάει:ιοιιιιιιιε χιιιιι·ιιιιιε νε.ειιι.νιι, Ιιεει ιιιοιιιιιι εοι·ιιιιι

ιιιιΙΙο ιιιοάο εοιιιιιι·εεεει·ιι. Ψηιι·ενε ιε Γεω εεεει·2 ιιι ιιιιεειεειι ννι·εεειιιιι ιιιε.έάειει·ιιιιιιι, με

ιο Μάικ! ε _ιεΒο Λεω.

Ποπιιιικιιια Ριιι. ΗΜ. τω. !. Πι
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2δ8 ι Τει ΒΤΠΑΒΑ

οτυο1ἰε ἰυεἰοτυυ$ οο8Με. ΝοεΙι·ἰ ειυΙοπι ἱυ απορ

Πουο ἰυ£οτἱυε 3ουάουιοε Ιιἰτὶο!οἱεου οοιιυυτ,

οτ οονουἰουΙοε υυευυυ1Ηοτ τοερου‹ὶοιιΙ. Μυυἰυι

υι·οο ρτοοἰἀἰο, τω: οπο, οΕ οουάουι ἰυ ευ:ι

ρο£οετοτο τυο τουυἱτ. Ροκ Βου: Κἰιο Απ! Ουἰιὶἱ

ΙἰυΒυουι·Β απο νουο:·υ, οἰνἰτυ€ου1 ουουι σου]

υκοτο ο$ εοτο!ΙΜουε ευἰε ροτὸἰὸἱὶ; ουσο οπιτυο,

υι·οο οκοορω, οσοι ι·οοορυ. Πυυε υυ€οιυ ευἱ

πια πυἰΙοε ΒοΙἰουΕυοιυἰυο, ουἰυε οουεΠἰο Με:

ιοΕυκυ, ουειυπνἰε τυπο οΒοουε οοεοτ, οΒοΒοΦυτ,

ἱΒἰὸοπι ὸοιυὶυοοιπυτ; οτ Κἰιο οιυυ ἱυ Με Ροτ

Ηουε ροετ Ιο1ουιοι· υοοοι·ο νοΙυἱο8οΕ, ορυτυυε

:Μου απο ευἱε ἰυ€οτΐοο£υε ω!.

[ω. Ιυ ρτἰιυυ οεποιο Αοοίοοπυε, Βοοπτυοι·υυι

ορἱεοορυε, (μυ Μαιου, ουοο ννομοου εου:ιι,

ἰυ Βορτἰευιοτο, υΠυο ἰυ οουίὶτιυυοἰουο Ροι·οο

ΡΗ ώ οτουἱορἰεοοοο ΡιιτΠιουοΡοΙἱτουο , ἰυ ου

όουι υι·οο Μ: Μπάσο ουΡοι·ἱυ5 υιοτυοτ:πο ΠΕ

€οτἰε ἰιιευυοτυε, ουυ1 οἱοἰ οοπιτυἰεεοε :ιο Μυ

ουεο ΡτενΜυο οττοτο υιουἰιἰε ὐἰνἰυἰ ρι·οοορΙ.ἱ

ουιονοτο υοουἱνΙε8οΕ, σπιτιου οκοοιυκυυυἰοοιιε,

Ηοτυουι Μ! οκουεουουυι 88 ειρυτΙ υΡοετοΙἰουπι

που, οἰυεοιιο Ιἰοοιιτἱο ευΙ› ἀὶου·ἱο$ο Βουἰἴοοἰἱ

οοΒουε το8υΙο υυτυἱΠΕοπ· πιυΠο τοιυροι·ο οου

νοτοοΕυε οουο όοευΗ οκου1ΡΙο. Ροειουο ουπι

Ροτυιἱεευ οἰυεὸοπι ρου·ἱε Ρτυοοι·υτυ υιουτοε ο

@πωσ ειΙἰουοε ΐι·ουο εουουο ρτοὸὶουτἰουἰε ουο

:τυπο Ιουιρωτοτ, ουερἰάο ροπ·Γοεευε, υουο Κο

ΙουιΙοε Μοἰ ουρἱτἰε οοεοἰεἱουο ορωιτυτυ οουπροτ

υπυιυᾶυω εο!υο οκ ευἰε ροτοορυ, οΙ1εουο οπουἱ

ΒουυΕυ, υτ ἱυ ἱρεο υοοτο ἰυ εουιρυἰε ἰρεο νἱ

Μ., ουυοΙἱ5ουο Ϊτο€τἰΒυε ρι·οουυι: ΡΜοοοπι,

ἰτιουἱου8, πιο πιέ_σειιπι οοίοίστατε, εο!απιοπο οσοι

πιαπίοαι·ο. Βου υοΐουόἰ εοοΙοτἰε ουοτοι·οο ουιτι

υπο ουρΜιεεο οοι·υουιοο, Μ ουειυουΕυτυ ευἰ

8οο!οι·ἱο ὸἰνἱι1οευυο υΙοἰουἰε οοι·ρυε ρο]οΒοο πιου

οοκ·ο Βοο!υυ1, αουτ ευάο οουνἰοἱουυο ΙἱΒουιοε

υο οκυΠουοο ι·οοουπποε. ()υοο Βο!Ε:Ιονυε , Μ

εοοο11ἱ5 ΠΙΞυο, οοτυροτἰουο, @το :ποια ροοιιυἱο

υυιτιἰι·ἰε ωοι·ουωτ ἰυοΙἰΗ ουτυ ο:ιρΠο υπουποτο.

Ιυιροτειοοι· συκωτι Βοπικο οοι·Φυο τὶο Μο το οἱ”

ΐοο£υε, οουφΠευοε Ποο ευρρΙου τοΕυΙἱ$ οάο5,

ουου ουἰε £οιυροι·ίουε ωΙουι εἰΜ μοι· ροΙππιπτι

πιυττἰι·ἰἰ οεευπυρου. ΐοπου!υπι. Εο Ιουτροτο Βουτι

κνοτουε, εοι1οτεο ννἰτοἱΒυτΒουεἰ8 οοοΙοευο, Με

ευ οοεευ·ἰε Μ! (ἱτοοἰοπυ πιἰεευε, ἱυ ΑοΒουι πιο

Μυτ ουυι ιυοκἱιυο εοοἱοτυπι ευοι·υπο ωιω·υ.

?οτ φοτο ουἱει ρΙυτἰιπο Πουε· Γοοἰοτ υιυυΒἱΙἰο,

ΡΙυτοε υίΒι·κυουτ.

θ!). Ιιιροτοιοτ ουΙουι ο Βου1ουἱο ιΙἱεοοόουε,

υοεΕι·υε ι·οΒἱουοε ἱυνἰεἰΕ, οἱ οοοορυι δοΙυνοι·υπι

τοΒοΙΙἰουο, 8τοἀοτυυἱυι1ι, ουεο ΗονοΙ|ιιυ ὐἱοἰ

υπ, οι·τυοΒο ροτουε τυἰΙἱτο, ἰυοουὸἰο οτ πουμε

ὸορτοὸοοἰουο νοεωνἰ€, οι νἰοιοι· ΡιιτΗιουορο¦ἱυτ

ι·οοΜ. Ου Βοο ΒοοΕοε υοεττἰ Βοι·οοιι€υυ ου·

πυιΜιυ ο8ε:οεεἱ, ο υοοΜε ευυτ ὸονἱοτἱ. Ιυ ΠΙο

οοι·Ιου1ἰυο Βοιυκνοι·ουε, Μἰυὐου5ἰ8 ορἱεοορυε,

Ιου, ουἰ οοοἱοε οι·τορΙο ἰυ πιουἰουο οι·υοο Βου

εοουουιἱουε εἱΒυἰΐοτἰο ρτοοο5ευ., απ Μ! οσοι: Βι

οἰουεὶο Ροτουτοι· οουεοΙἰεΙονἰτ. Ιυ Μο οἱο Ποτ

ουΙΐυε οουιοε ουυ1 ρυυοἱε οοουουυ, ο:: Μου

Ισυε ουΙοπι τυουἰτυο ιυυΙΜυόο; οεο£οι·ἱ τοΙἰο8ο

ρι·οοο ἴυΒἰοτυυτ.

2δ. Βονοοοιυυε οτ! τυοπιοτἰυυι, ουοο Μυο

τοΒἱ!ἰ£οι· ΠὶεἰΙοτο οτοΙιἰρΓοευ!ἱ] ἰυουτἰει ευἰ σου

ΙἰΒἱτ άουιι1υτυ. Ιππροτο1οι· 0ο όοΐουοὶουοπι Ρο

Μιο Ηοτυοουτ8 οἰνἰτευοιυ οροτο υπυυἱουε πο

οοεευτἰο , απο ά οΒοοιυοόοο ου τυουάυτυ ΜΗ:

οοπ1π11ὶεἰ£. ου ΐι·ειυόο @Με θα ρΙοουυπι ο

ΒοΙυνἰε. νοοο$υε, ουιυ Ροι·νο πιυΗΠυώυο οκἱὶΙ.

ΜΗ υοτυουο Ρτοοοοεοτυυτ, Μ ουοοάουι ὶυ υι·Βο

τοΙἱουἰΙ. Εοοο ουΦοπι υυυε ο οουεοοἰἱο οἰυεὸοιυ

ο Μπι οτιυυροι·ο Ιιοετοε ρτοὸὶιἰΠ. ΟουΒτοὸἰου

υουει απο “πιο οκ υ!.ι·οουο ρ:υ·ιο ιυἰΜἱουε,

Η
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πτοπιππιιετεε, πιο οοττο νεπιι, εποο @ο πιπ

ω, ει: εοιε πιοτιετπ ενποεπιιποε ρποοιε. 8οιπνι

νιοιοτεε ρτεοπ ιπιετιεοιοτοτπ ο Νοππε ιοιιι ει

πε ρετιοιιιο ροοιοπιοτ '), οι πτοπιεριεοοροιπ

πιο οιππιεεο οοποοετοπιιιτ. Ποειοοινιι ιπιπεπ,

5 οοπτιινιο πιο Ιοεοπτιιετ ιππιιπιιοε, οτποτπ πο

οιοι.οπι οιεπι (ιιειιετοε, ιτιειιεςιιε τενετειιε,

οπνιππι ππποπ ρπιτιιοτπ ιπειιπετ τππτοπιοπεπι

πιοιππτιοτπ, οοιοε οοτππι οποιο πτοοιοιπ Ιοπο

τεεριοιοππι; ιιττπιτετοοε οι εππι οοιπιπιιεπε

40 ππιιι. Αοοεεειτ πιιιοπι οοιπεο, οι οι οτποτπ τι

οιι ιποεποιο ΐοπιι€ππιετπ, πτοπιεριεοοροτπ τε

τπεπτο Ρετ ιπιετπιιπιιοπι ίτοειτπ ρειιιι. ιρεε πο

ιετπ ι€πετπ ιπ οοοπιιε ιοοιε ποπ :Με πεοεποεπ

ιοτπ εκ1ιπΒιιοτε Βειιιριπιπε, οοπι πιι οπιπιπο

15 ρτοίιοετει, ροτιπιπ ποειιποε ρπιεπτοπι οετειιπ

οιιοπε, οοιποπι τπεειοε τετιειι; ει ποοοεπιοε

ροει προο ιπρετπιοτειπ, ιπροιπιπιπ οποτππιεπιο

ροτ8πνιι οοΙρππι. Ροει θ οιεε ρτεοιοιπι οεοιε

ιππιοτ τπεπ, Ποπι€οπο ποπιιπε,1 ιετοιπ Ιοοε Ιο

20 πι ιπ οποιο θετιπετεπιενπ εκριτπνιι.

28. Ροιπ. ποιο ιιιιτιετπιοτ (ιιιιιιετιιπι πτοπιερι

εοοροπι, οο οιιοο οοπε ιεπετει οπτοοπιπε, ιπ

ειποοο ποοιιοπιιε Βοιππππ, ιποιοιπιι εοπι πεπ

τεπιιπ :οι οποιο εοπρεποι πο Ρετ ιπιοτποπτιοε

28 ππ προειοιιοο οοποειπ πιο νοοπτι ρτεοεριι. ()οι

ιοπο οπτπιιει ροτοοεεοε, οοπι ποο νεπιτε πε

ποιτει, Βοιπιπππιππ τπιειι. οιοτιοιιπι, πιο ιιιτπ

τπεπιο , οι πιιιετ ποπ οτετιετοπιτ, εε εκοοεπτει.

Πιιιιε ιιιτπ ιποοοιιε οιιΐετ$οτ, οεοοε οοπι ιππο

30 τπωτ οοπι οοιπρτονιποιπιιπιιε οριεοοοιε ποο

οιεοοιετο νπιοιεεει. Ροετοπ οεοπτ, ποοιιιε :πι

τππιιιπιιο, «μπι Ρετ οιιοοιοιπ πιο ιππτπιτεπι Πε

πε ίεοιι Αοιιιοιποτιοιιι, οτπιιοπιε ετπιιπ εο ρετ

€ετε ιεειιτιπτιι. δεο οοπι Βπιιπποπππι νεπιτει,

π θεπεππτοο, ειοεοεπι ωοοιεοιπε ππιιετιιε, πιπ

8πιιιοο ποποτο οοεοεριοε ω, οοιιιιι.ππιιποει

εεοιππ Ζιπποπε ιοπο οπιτιοιο ε! Βοππετιο οπιπ

οιοππτιο απο οπτοιππιιπιιε. Νιιιιιιε ιτπρετιιτοτ

τποιοτι ιιτππιιπιπ Βιοτιπ π Βοπιει επτεοιιοτ πε

οοε τενετιιπιτ. Ποιο θιειιετοε οπνιπιπ ροτεεπε,

;;τποιπιπ ειπε ποππινιε ποπ ιιτπιππι ρτοτπετοιι,

οι οοιπιτπιοι·. Ποεπτ ποιεπι πο Βιιιοεπεειπ ρετ

νεπιεπε οτπειπ, ο εοοοποο Ηοποπε, ειοεοεπι

εεοιε ρτονιεοτι ιετοιο, οι οεοιιιι ιτπρετπιοι·ι,

εοεοιριπιτ. Πειπτιεοοε τεοιο ιιιπετε Μιεπεπεεπι

ιεποεπε πο οιι·ιι.πτειιι, π νεπετππιιι Εεεοο, πο

πιο πεοοιεειω εριεοορο, οι π πιπτοπιοπο Επιτι

ππτοο, οοι προο οοπι ιπιετ Ρτεοιροοε πππεππ

ιοτ, ποποτπιπιιιιετ πωποιοτ. Βοοοτειε ιιιπο Μι!

οιπι ιετπιιπιε, πιο πο Βιοοεειει ρπποπια) οτι

τπο νοπιεπιι Βοιιιιπνοε - πιο πιπιοτ ιποε ποπ

πιετιιο , εεο τποτο ππι:ιςοο ιπιετΡτειπιοτ -- τιπ

τπιο ιπ ιοοο, (τοι ιιοπ3) οιοιΙοτ, ποιτπει Μερι

οιο, πιοιπιτπ πιιπτιε οοοπττιι. ()οπιιιοτ ποιοιπ

οοεπτ ππ εοοοπι πιπο εοεοιρετειοτ, οι πετ εοπ

οποιοι πο (ιποοιπ οοοοοετοιοτ, οιοιο ιποτεοι

πιΙε πο ιποοιιπιιο οπο. νιοοπε π ιοπεο ιιτπεπι

οεειοετπιππι, οποιο ρεοιποε εορριιοιιοτ πονο

πιι, οι ππ εριεοορο ειοεοοτπ Ππιέετο νοποτπ

πιιιιετ ειιποεριοε, πιοοιεπιπιπ ιπιτοοοοιπιτ, οι

πο ()πτιειι οτπιιπτο ειπι ιπρειτπποπτπ ιππτητιε

(]πτιειι ιπιοτοεεειο ρτοΐοειε ιποτιτπιε ιπνιιπι.ιιτ.

Νεο πιοτπ, Γεώ. ιπι πτοπιεριεοοοπτοτπ, οι ερε

') Ψ πεπτοιο8ιιιπι ιπει·οεπι1τοπιεπι ροο οπιειιι 2 Ιιροπ, νη,εποπε;;όΙοιοπε η ιπιιοπο.

οποιο ΡοΙε€πγοπ.

οηοι Βιιιι.ιι οπο Θου!.

Ω) Ροντιπι: οπο”, τ2εππ.ιπι θοι·π., Βοπτο ι Κοοπποπ.

4) Βοοιιπιπιιτο πννοοιιππιιτοπι πιόινι: ειπππιο οοιιπ.τπιπε π. οοοε Βοπινοπι

3) Τετ” Ηπ.ιππο

οο Βοιιπιονοπο εοεοεριοε, ιτεπιιο οπιπι€επι οεπποε οπιοοε τεττπτοπι ετοοιοειιοειιπε οοιπειειτι οπ

εεςοιπΙιτ.ει· οοππι:οι·. Ρετιπ ΙΙΙ. 77.
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το !εΒἰ$ἰπιε, εοπε οοοεεεευ Φεττιετι ΡτείεΠ οτε

ειιΙἱε, εστω ότοοεεἰ οππτἱε Πεκ τεεἰο ειιΒἰεοΙε

εε€ '); οοωττΜεοε ειιοόετε ρτεεΠοιτ ιτιεττγτἰε

ΐτεΕτί Βεἀἰπιο, εἱὸεττιςι1ε ευοἰοἱετιε Βεἰτιοετ

"οπο, θεΙεεε (ἱεοΙοετεἱετιεἰε εεοοΙεεὶεε ερἱεοο

μπε, Ρορροτιετο (]τεεεεετιεεω, εοΒεεεεπι

νντοΜΙεεεεετε, νυεεετο Ροεοεεἱειιετ εκεερ

το; Γεοιοςιιε ἰΙ›ἱ ε|τετὶ, εεεοτεε ἰτι εο Ιιοτιοτἰ

Με εοπτΜΗ τεΙἱουἰεε. Ρετΐεετἰε Μπιτ: οιιπιἱουε,

ἰτερετε$οτ ε ΡτείεΙο @σε τοεεείε πιυεετἱΒιιε

όεεοτε8ιιτ, ε!. ευοο πιεκἰτπε ΜΝ ρΙεευτι, ιτε

οετι£ἰε ωἰΙΗἰουε Ιοτἱοε$ἰε. Πειτε εοευΜεπι Βο

ΙΜενιιε οοτ1ΜεΙυ υεεμιε εά Μεεεόεουτ8 ουοου

οίε ε8τεἰο, Πω ρεΜετυπι εοΙΙεππιἰε εεΙεοτε

ρετεοτε ευιπ. Βεειιηιὶε ἴετἰε ετοΜερτεεοΡιιε

οἰυεὸετε Ιοεἰ ἰπιρετεΙοτἱε ετΙΜυ Ρτἰοτειπ ειιεεἱ

ρετε εεεεττι τοΘεΕυε, Με ὶιπετειιτπἰἰε τεεεεε

ρεουπἰε, ἱτιὸυοἱεε ι1εςιιε :το ΩυἱἀἱΙἰτι8εΒυτ8

νἰκ τωρεττενΜ. ΡΗ ἱΠιιο τιεεΒιιιιε εεπετοτυπι εστι

οιιτειιε; ΡεεοὶιεΙἰε εοἰεπι ΠΠ Ρετεειιτιιιιτ $ευὸἰε;

οτ ΜΜΜ ίπ 2 Γετἰε εἱεοὸο, Μετιιτε θἰεἰΙετυε

νοεεψυτ. Ηἱο ἱοΠτπιἰτε$ε ορρτεεευε νε!τοε, ε

Ρτεὸἰοιο εκειιεεωτ Βοτπιειιτιο, οι ἱτι πιιιΜε ε

ννεΙΕεετάο τυπο ρι·εροεΠο οεΓεεόΝιιτ. ΜοτοΗυτ

Με: εοτιοἰΙἰιπο ἰε Αουἰεετεοἰ, ουο ἰΡεε ειπε

ευἰε νετιἰεεε, Ηετιιπι εε ει·οΗΜεεοπο Βοπιε

Με εεὸἰε εΙΙοουἱΙιιτ. (Με εερΕεεή εοηεἱΙἱο ιιειιε,

8επετε!ε εἰΒὶ ροετιι!ε£ὸετἰ οοτιοἰΙΕιιω; εἱοοιιε

ἰτιὸἰεοεεεε ιὶἰΙε€ε Μι Με: οττικήε, ιιεςιιε ειπε

Ιιεεε Πειτε ίὶοἱι·ε ‹Ιἰ8ι1ε€ιιε εετ τιοεϊτἰε ρτορὶοἰιιε

ῶεπιροτἰουε.

29. Ιειρετε!.οτ επΠοιτειο Βοτεεεοτιιττι οσο

εεεωιἰἱεεω ἱεπι εκ μπω τιιε8πε άε!ε$εω ουτε

ευρἰετιε τετιονετε £ετοροτἰουε, ΜΒΜ ίεοἰεΒε$,

ειπε ὸἰνετεἰ ὸἰνετεε εεεΝεοεττ8. δοΙιτε εὸ επειτ

εετε οιιεεἰ εετπιἰοἰτοιιΙιιε Γεο$εττι Ιοοο εεεΒετἰε

ετιιἰεεοεἱοτἰ εεοεοε8. ΚετοΠ εεεετἰε οεεε , υοἱ

τεουτεεεετετπ, ουτε εεετωτω, τιιρ$ο οΙετπ ρε

νἰττιετπο, Πω εε εεεε ρυ1ενΗ, Ι”οιΙετε ουοιιεςυε

Μεο τη εοΠο ἰτινετιΕε ευτιτ τεεἰο, ἰιιεεϋ. Οτο

εειο ευτεετε, ουτε ἰτι εοΠο εἱιιε ρερεπτΜ, απο

νεειἱπτεεωτυτο ρετΦε ειΠπιιε ἰπτριπτἰΒἱΙἰυω ειτ

πιεεε θ, εεε$ετε ειπε νεοετειΕοεε τεεεεε τε

Ροεοϋ;. θεά ςυἱά τποπ1οτεττι εἱο8ιιΙοε εἱοεἀετι·ι

εοοεεευε εΕ τεεεεευε Ρετ οττπιοε ΜΜΜ. ερἰεοο

ρεωε εε εοτετιετυε? ΟυεειΞε ερικ! ΤτεεεεΙρἱ

Με Βεπε ἀἱεροεΗἱε, Βοτοετιιιοι νἰεΝεΒε£ Μ

Ρετίιιω, ΒοτουΙεεεςιιε ρετνεηἰτ ει! ετοεε; Με

εε εροετοΙίεο οεειετἰεοιιε οοερἰεοορἱε πιεεπἱε

Ιευἀἰουε ευεοἰΡἰΕυτ.

ο Ώ. ΙΜετἰπι ΡτἰεοὶΡεε δεκοτιἰεε, εοιοοετΒε

εεπἱοτἱε ευἱ τιεοε ἰετεε$υτε, ει! Ρτεεετη ειιτΒεπι

τεεἰειτι, φωτο “πιο διιτιοεΙττιιιε οοτεεε εκ ρετ

Φε ἰηΡοτετοτἰε ἱτι ΒετιείΗἰιιπι τεευΗ:, ττἰε€εε εοπ

νοτιἱιιτπ, θὶεἰΙετι1ε ετοΙιἱεΡἰεοοριιε ΜεεεάεΒιιτ

Βετιεἰε ειπε εοερἰεοορἰε, Βετεεετάιιε Με, Μιτ

τΙιεττοε εε ΕΒΜΙιετουε εε Βετο πιετοΜοεεε,

απο οριἱτεετὶοιιε περὶ, άε Μαι τεἰ ρυΝτοε

ιτεοτεετεε. ()οτεεε ειι€επι ΕἱιιαΙιετἰιιε ιιτ ρετρτἱ

τυο ρετεεεεΝ., ΕΒΜΒετάιιω εε νεΠε εκεΗ.ετε

ευρω· εε, ει·οΙιἱερἰεοοριιτε ρτεὸἰοωπι ετ τεεΙἰο

τεπι ρτοοετυπι ρεττεττι ἰτι εεετεωπι Γοτεε νο

εενΗ οοΙ!οουἰιιι11, Με οτοπίουε άεπε εστιώ

Ιἰυπι, οι ὶυτειιιετιτο ίὶττοετεετ, εε τιιιΙΙιπε εὶΙ›ἰ

') Ροτ. ΒοεεεἱΙιετεε ΜΙάεεεεάωεΜεεο (ο Ρεπιτε ΠΪ. εεττ. 92) ἱ Ζγννοεἰετεε. ΜεἰιιντετΙ‹ε

(ΜΜΜ ΧΙ. τω. 109) Ετότη πιὸντἱε. ο εννοΙειιἱιι εγι1οάιι ετ ΡοΙεεε ἱ εεΙο2ειιἱπ εἱεἀπιἱιι

ΒἱεΚιιΡεΦνν. 9) Ρετ. 1:εεο2 ΒοοιιιἰΕετεε ΒἱΙᾶεεΒεῇπι. (ιι Ρεττεε ΠΙ. Με. 92) ἱΙιννεἀΙἱεΒιιτεΕἰεΒο

(€ετι12ε ?η Τοπ οετεττιἱ εεωεώε. ο άε.ι·εοΒ Οττοιιε εν οάπτεϋ πεεεεειιι ΒοΙεε!εννοντἱ ροε·Ιε·

ινε! ε ΑΙ:Μεε·τε.ειι.
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ΕΠΟ!! Ε!.! Σ!!!

!!ο!!!!!!!!!!ι νο! !οεοι!! οο!!!!!ιιι!!!!ο! νο! ε!!!8ι!!!ι

!!!ο! ο!οο!!!!οε απο οο!!ε!!!!!!ι!!!! !ι! !!νο!!ο οο!

!ο!!!ι!ιι!!!. Οπα! ει!! ο!!!!!!!!!!ε !!!!ι!!ι!!!!!!!, οκοορ!ο

Ε!!!!!!!!!!!!ο, ο! οο!!!!!ι!!!ι!!!!!! εε!. Η!!! εε ρω!!!

ε !ι!!!! ο Με!!! !!!ε!!Β!ο ι!!!:!!!!!!! 8!ε!·!!οι· Το!ο!!ε

ο!ιιρ!!: θ! Παω!!! !·ο!!ιεε, !ι!!!!ι!οι!ε, οι!!! απ

ιιο!εο!!ε? Ε! !!!ο: Μαι, !!!!!ι!!!!, σα!!! πιο

μαπα!!! ιΙοοεεο πο!! !!ο!ι!!! τοπ!!! ? $!ο !!!!ο!!!ιρ

π! οε! ο!οοο!ο, ο! Π! νο!!! ει!!!!οιιο!!ιι!! !ο!!ιο!ο,

Ν! οπο!! !ι!!!!ιε !!οο!!ε !!!!ο!!!!!εε!ο Π!!! ι!!!!!!ε απ!!

!!!!!ιο!ο, ο! π!!! ιιεο!ιο !ι! !!!ιο!!! Με!! !!ιι!ι!ε αο

!ο!!Β!ιο!ο. Το!!!ροι·ο ρ!ο!!!ο!! οοεει!!ε !!!ο!!!ιε!ο

πο!!! !ι! !·!!!!οε!ονο ε! δι:!!ιν!ε οο!!!!!ιιε!!!!!! οε!,

οι!!ιο!!ε ειι!!ο!!!!!ο!!!ο!!!!ι!ε; ο! οο!!ο!!ι !!!ο απ!!!

Η! ο!! !!οε!!!ε επ!!! !ι!!ο!!”οο!!.

55. Ε! οι!!! ο!!!!!ο , οπο!! !!! !!ιι!ιιε ρ!ει!!!ο!ο

ορο!!ε !ιεεο!!!!ο!!!!ιι!!! οε!, ο!!!!!ιο!!!!! ρο!!ο!ο

!!οοιιοο, !ι! οο!!εο!!!ιοι!!!!!!!ε εο!!ε!!!! !οοο!!!8ο!ο

οι!!!!!!ο!!! πο!! ο!ι!!›οεοο. !!ο!ει!!!!ε ο!!!!!! να!!!

20 ν!ο!εε!!!ι!!!!!ο !!·!ιο!, η!!! !οι:!!!! εο!!!!!!ε !!!ιο!!ι!!!

!!ιιι!ο ο!! ε!ερο!!!ι!!ο!!!, !!!!ο!!!ιι!!! !!!!!ο!!! ρ!ορ!ο!

!ε!ιο!:!!!!!ει!!! !!οκ!ιοε!ι οει!!!!ι!!ι νει!!ο!!!!ο !!!ι!!!!!.

[Μάο Μ!εοοο!!!ε, Ρο!ο!!!οι·ιι!!! !!!ο!!!! !!!ιο!ε ο!

!ι! ειιΡο!!ο!!!!!ιε !!!!!!ε ο!! !!!!ι8!!:ι ω!!! ε!ε!!ει!!,

25 !οε!!!!!ιι!!ι ο!!ρ!!οο !!ιο!!!!!!. Η!!! ε! Βοο!!!!ει ι·οΒ!ο

!!ο !ιο!!!!ο!!! εἰ!!! ιι!ιο!οι!ι εο!!!ο!!ε Βο!!!!!ιν! οιι

!ιο!·ει! εο!ο!ο!!ι, τιιιω ε!οιι! εο!!!!!! !ι! !!ο!!!!!!ο,

φαι!!! νο!!ιο!!ο! !ι! το. !)ο!!!!ινν!! οι!!!!! Βο!!!νο

!!!οο !!!οο!!!ι!!ι!, οπο!! Τοιι!ο!!!οο εο!ι!ιο!ιο Βο

30 τ!!! !!!!οι·ρ!ο!ει!!!!. Ν:!!!!οιιο Μα: (!!!!!ε!ο !!!!ο!!ε

απ!! οο!!!!!Βο!!! ειιι!!!! νι!!!ο Βο!!!!!!!!ι!!ε ο!!ο!ο

!!!!!!!!ο!!ιι!!! οεεο ρο!ερ!οο!ο!, εο!!ιι!!! !ονο!ν!!

!!!!Βιιε!ω !!!ο!!!!ε ι!ο!!!ιο!!ιο!οι!ο, οιι!!!!!ο! !!!!!!ο

ε!!!! εοο!!!!ο! !ι! !!!!ο; ο!!!!!!!!!α!!ε ι!!!ιο:!!ο σο!!

55 !ο!!!!!!, !!ο!ι μαπα !!!!ο!!!!ο!!! απο!!! !!ι!!ιιε

πω!!! ειρρο!!!!!!!! , οιι!!! ροο!!ιε ρ!ορ!ο!· !!!!!ι!!ο

!!!ο!·οα!!ε !ε!!!!ε!!!!!ο!!! :ιο ι!!!!νο!ε!ε !!ι!ο!!!!ιιε !!!

!!!!ε !!οε!!!ο!!ι!!!!ο!!ι !”!!ιο!ιιι!!. Η!!! ερο!!!ο ει!!!

Γοο!! α! !ο!!!ριιε !!!!ι!ο, ι!! απο!! ο!!! ομο!!!!!

νει!ι!!εεο! !!ο!!ο. Νιιι!!οι!ο !ι! οιι:!!!!!ιΒοε!!!!!!, απο

οο!!!!!!!οο!ο!ιο!!! ρ!ο!!!ο!!!!!! !!!ο!!!ι!!ει εο!!!ιο!!!!!!!!,

απ!! ιι εο ει!!ε!!!ιο!!!!!! ο!!!!!!ε ο! ιι!!!!οο!ο!!ο !!ο!

ρο!!ε ει!!! !!οο!!!!!ιο!ο!ιο!!! !)οο !ιοι:ορ!!!!!! ο!!'ο!!ο

οο!!!!!ο!ιιι·, !!ι!!ο! ρ!ο!!!!εε!ο!ιο ο ν!!ο ε!!!!!!ο!

ρ!οροε!!ιιι!! !”!!!!!Βο!ο ι·ο8επι!!. Π!!! απο!!! ο!! πι

ο!ο!!ο οο!!εο!ιε!!, ιι! !ι!!!! ν!οο ε!! οο!!ο!!! ο!!!!!!

ι!!!! !!ιο!!!ιιε ρο!ι!!εεο!. ()ι!!!!!!!!! !!!!:ι!!!!, οιι!!! !ι!

!ι!!!! !·ει!!ιο!!! !!!!!!!ι!ιιο!ιεεο οιιιιι!!!!εοε!ι!ιει, ει!!!

νο!ο !!οε. Αιι!!!ε!! !!!ι!ιο, !οο!οι·, !!ο!!ο!!!!!! ο!ι!ε;

!!ιο!!ο οο!!ε!!!ο!!ι !!ιιο!ι!!!ι ο!!ε!!!!!ο!!ι α!!! !!ο!ι!!!

!!!!!ε !!!!ιιε. !.ει!!ο!!!!ι!! ο!!!!!! ρ!ο οο!!νο!ε!ο!ιο

οο!!!!ι€!ε απ, α: ο!!!!!ι!!!!!ι σε! ε! !›ο!!!!!!!!!!!!ο

Πο!!ι!!!ο!!ε ειι!, ο!!!!ιε !!!!!!!!!!! !!οι!!!!!!ο ρο!εο

απο! ειι!!!ιο! ε!ιι!!!οε!ιε !οε!!!!ι!!, ω!!! οι·ο!!!ο

!!!!οο!!ο ιικο!!ε οποια! !!!!!!!!!.ο !!!!!!!ο!!!!!!!ε !ο!!!-

οι!!!! ονο!!!ι!!!, ο! !ι! ειιο!ο !!!!!!!!ει!ιιι!ο !!ονι!!!!

ο!!Β!!!!!!ο!!! ι!ο!ο!ε!!. Ε! ρ!ο!!!!ιιε αφ!!! εαπ!! ο!

εο!!!οι·ο!!ι !!!!οο!ιι!ι! !!ιο!!!!!!!! ραπ!!! !!!!‹·!ο!!ι!ε

!!ο!!!!!!ι ειι!!εαιιιιιι!!!!!, ο! !!!ιρο!!!!! νοε!ο !οοορ

!!ι, !!!!ο!· οιο!ο!οε (!!!!!ε!! ε!!ορ!!νοε !!!ι!!ιο!!!!!-ι

!ι!!. !ο!!!!!!!, ρ!!!!!!ιε οο!!!!!! ε!!!!ε!οε, !!!ι!!!!ι!!!

απ!! ο!ε ειιι!!ιν!!, πο!!! οοε ει!! ευρα!!! οι!!!!ι!!!

ν!!!ο:!: εο!!ι!!ιιε νο!!!ο ο! απο!!! !!!ν!!!ιν!!. !!!!ι!!ο

οο!!!!!!!!ι!ει!!!!!! !ο8!!!!!!ο οο!!!!!8:π!, Ρ!ο!!!ο!!ιε

ι!!!!ε ο! !ιο!!!!!ε !`ο!!!!!!!ι, !!!!ει!!ιο ει!!!!!!!ει ο!!!!!!ε

!!!!!!!!!!ι ο!!ιιι!ο! εο !ι! Ο!!!!ε!ο !!!!!!ε!εεο. Ροε!

Με!! Ρορο!!! !!ο!ι!! απο! !!!!!!!!! !ο!!Βο ε!!!! !!ο

εο!!ο!ο!!! ο! !!!!!!!!!!ιι!!! ρο!!!!ο!ο!!! Βο!!!!!!οιι!!!,

οπο!!! !!!ι!ι·!ε ει!! !!ο!!!!!ιο Βο!!!!!ιν! ειρρο!!!ιν!!,

!!ι!!!ο !!!οιπ!!!!, οι!! !ι! ο!!!!ο!!! ρ!!!ι!ο !!ι!ο!!!οι!ι

ι!!ει!!ο!!!!!! ερο!!!!!, ι!ο!ι!!!ος!ιο !ι! ν!εοο!ει εον!!,

ιι! !ι! εος!ιο!!!!!!!ιε ε πιο !!!ο!!!!”οε!!ι!!ι Η!.
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ὅθ. θεά ειπη πιειει· εἰυεὸεπιι-οΒἰτεΉ), ρ:πει·

εὶιιε Μεση εεπεΗτηοΠΜετπ όε ττιοπιειε!ετἰο,

φα! @Με ‹ΙἱεἱΙιιι·, ΤΗἰεὐτἰοἰ τπιιτεΒἰοτιἰε 9

Πτιπι, εΒεφ1ε εεποπἰεει ειιΜοτἱΜο όιικΠ. @Η

ΠΜ τιοωετι εἰιιε, οι φερει «πω ρυεειιωρ€ἱο

Π!ἰιιε. Βρτενει·επ ετιἰπι εροπευπι εσ:!εετεω,

ρτεροπεπε εἰ νἰτυπι ωἰΙἱΙετεπτι, εμού ευπεύε

εεεοΙεεἰεε τεοῶοτἰΒυε οὐ πιεκἰπιε ωεω. ειιἰπιει

νειιετειΒἱΙἰ ΗἱΙ!ἰννεπ!ο ιΙἰερΙἰευἱτ. δετΙ ρι·οριετ

εε!ιπεπι Ρειτίω ετ εοτι·οΒοι·ιιεἱοπεω ρεεἰε :πε

εεεεειτἰΔε πιο:: νεο” Με Μ ὸἱεεἰἀἱιιω , εεό τε

εοηεἱΜεἰοπἰε εοπϋπιπε τεπηεὸἱιιιπ εεΙυΒι·ε.

Νεπηιιε Μ: εε θΒτἰεΙ.ἱ εετνἱτυε οππιἰε ουδε!»

1ιπ, εερΠνοτιικτι τπιιΙΜυάο :ιό ρΜτἱεττι τεὸιιεἱ

τϋ.υι·; ετ ιπ ερει·ο, εἰ τωι€τιΠυόο ρετρε€τε1ἰ

ΐειοἱποτἱε ε [Μο τεπτΜΜυτ·, ειιπι ἰη εε ΜΑΜ

ρἰεΜἰε όὶΙεεοἱο εοΒοοεεΠιιτ. ΕεΒἰπιυε ΜΜΜ ,

:μισό ἰε ΐτι1ε!τε Βοιτιἱπυττι ρ!εοετο ειυόεετ. ηιιἰ

ἰτιεεριεε ρτοροεἱιιιτη τιεηυἱεἰω οττιτιἱτ›ο ρι·οτειιε

που :ιΒἰοἱε£. Ηωε 8επιιἱτ νἰτο ειιἰπιετ “εε ΠΠοε:

Μἱεεεοηεττι, διιεκπερυ!ευπη ω . . . . 9) ευπι πιο

επο Βοηοι·ε ἰΜ @μπε ιιεςιιε :Μ ίὶτιεπι νἱτἱ,

εεεερτε ευπι ςιιἰΒυε ΗΜ οὐ ρτοίὶευε ‹ἱε τμή

Βιιε νευἱτ.

Ή. δει! εποε ὸοππἱπὶεω ἰπεετυυοἰοτιὶε 9929),

ι·ε8ιή πικαπ £ετεἰἰ Ο$€οπἱε Π) ε!. 8 Κε!επόεε

ἱιπιἱἰ ΡΓθεω όιικ Με εεπεκ ετ ΐεϋτἰοἰΜι1ε ειΒ

εκἰΙἱο Με π! ρε$τὶεω ΜΜΜ, τεΙἰιηιιευε τε

Βιιι·, νἱηε£ἰε ε;ιΙεπτι εο!νΙτιπ, τεὶειἰυε ε:ιτεει· ειρε- . @στη ευἰπιε! ρἰιπἱτοἰε ὸἰνἰ‹ὶεπὸιιη1, ειμαι! με!

 

Ήττα!» Ι πυἰετ.9π Ί πιἰΙἱΜι·επι› πηοι·τεΙεκπ εεἰΙἱεεΚ ηεἄ. Μια. - Ρπεάι. Πτυὶεπι Η 992ι ΜΙ: τι: τεΙ:.

Μπα., ί α ΑΜ. $σ.τ.; το πώ. ιΙ»·ειά. Β()ΕΟΧΟΙΙ. - Η ΙΟ εΕ 8 . .. Ιυτιἱἱυ ιο η:Ι:. Φυτά. π." π:

πι: άοΙε σΙορίοαπε; π: πώ. Μια. οεΙ:ινο. - Η ρεΕτἱοτυυ ρ. εσεΙοε!επι ΑΜ. δα.::.

') ννειΠιι€ ΑππεΙἱεη· Βιικοιιε ιιπιει·Ιε. ΠοΒι·όνν!ια τοΙιιι θ?? (Ρεττ: Ή. ω. 688). α) Η

95802 Απε. Βεκοι1ε., ι·όνι·ηΞε 3ιιΕ·νν τεΕοΡἰι-ιιιιἱε ὐτ02ὸ0ἰιεΙιἱπι ιοεϋεννἱοιιο τα ρι·ό21ιε Μἱε]εοε;

ε.τοΠ ν @σε οετετιιἱω τε!ιο. 2 Χ” ννἱεΙιιι ᾶορἰεεἔε ἱπιἰε Βο!ίεΙαπωπ. Νιιῇεωεοπιιἱε] ννε2εΙ:2ε

πιο2πε.Βγ ιιιιιρεἱυὶό το πιἱε_ἱεεε όοἀιιτιἱειι1 ἰπιἱετιἱε. Ζα:πϋω·21ω·, Βό ννετΠιιε Βειτοννἰειιγ θπἰειιιε,

'Με Με πω! ]εάειι π ιερόν 067. ΟΒε.ε2 εεττ. 148, ρι·2γρϊεεΙ-ι 4. 2) Ροττό]π:ιγ Νεά επε]άιήε

εἱε τα να €ε.Ι:2ννευγω ε.ιιτοΒι·εΒε ΤΙιἱετωειτιι: 1. εε 6ο ι·οΙιιι έιπιἱεττ:ἱ ΜἰεοηεΙεννε; 2. 0ο άο

ᾶπἱε. 5εέςο έπιἱετεἱ, ἱ θ. εο τΙο τοΒιι ρωιοννειιἰε Οττοπε.. Νἰε ιι!ε8ε. ννετρΙἱννοέεἱ, Ζε Μἱεεη

Ωω: Ι Ματ! τοΙΩ1 992. Ροιἰ @πι τοΙιἰεπι :ιιΡἱι-ιε.Ι έιιιἱει·ό ῇεΒ·ο τοοειιἱἱκετε ΙιἱΙἀεεΙιεῇιιιεΗ νε

@Με εΙονπιεΙ:: Μίεαώο υΙ:Μ, σιιεεεεεἰ£φιε οἱ _ή!ίω ίΖΖίω ΒοΖἰ:Ζαυο (Ρετἱ:2 Π. Θ9); ΜΜΜ!

:ιεΕτοΙοἔἰπ1τι ίιιΙᾶε]εΙιἱε: 992 ΒΙίε·ίε?ιο πιαπλίο εοπιεσ ε2 εεεα!ατ·ίσ (ΒεἰΒιιἰτε 88. ΠΙ. Ή55).

Ι τοπ τε2 πώ: 992 ιιι:ι_ῇἀιι_ῇε Με ν τεΚορἰεπιἰε ΤΜεωιε.τε. ΒτιπεΙεΕἱιτι Μό”, @Κο ρορτιι

ννιπἰεῇε2_γ π τεπι πιἱε_ῇεειι, νν2ἰεΙετι1 όο ὺεκτιι. Ψ7όεννογ υἰεττιἱεοογ 0ἀτ2110ἰ1ἱἱ τω: τεΙκορἰειιιιι

Βτι18εΙειάεεο, ἱ Ρο1117Ιο11Υ ι·οΙι ειιτοἔτείιι 892, ει ΡοΡτεννἱΙἰ 8ο εεπιἱ Δε. :Με 999. Πο εἰς 9:7

ε2), όιήε. έτιιἰετοί ΒΙἰεεηεΙενε. Ι, Εεε” Κεὶεπᾶετπ τπει·εεΒιιτεΗ ιι Ηδΐετε. 898. 128; υεΚτοΙο

Βἰιιτιι έ. ΜἱοΒιιἰει Βε.111ΒετεΠεΒο τι $εΙ18.πιπε.τε. Τ7ίπά. Μ. Π εεττ. 52, ὶιιεΕτοΙοεἱι1ω ἘιιΙιὶε_ῇεΒἱε11

1.ωι.Ππω ιν ιηψε_ῇ ΡοπνοΙειιειτι ωἱε_ῇεειι ροάιήε 11 ΜΒ 12 π1εψι, ε. Με 25 ἀεὶ: 'ΤΜεωιε.ι·.

ΝεΒοτιἱεε ννἰεἀοιιιο μα, Ζε ι·οΙι 992 τιἱε‹ἰ7 Με 11168! Β7ό ιιωννε.ιη ἀ:ἰεεἰεη·πι ρειιοννευἰε

θτΒοηε.. έωίετό ιπετΙ‹ἱ ἰ ορἱεΙ-:ιιιιΜ @εεε 2εΡἱεεἱ ΤΒἱεΠπω· αν. 10) ροἀ τ. 990, ννε(ΙΙι1ε; τε_ἰ

τε.εΒιιΒγ ὐπἱεεἰεοἰοΙεεἰε ρειιιοννειτιἱε εειιτιο;;ο ΜΜΜ. Ρτ:γρειώΠο νετ το!οι 9997 ἱ Μι ωΠω ΜΕ

ννεΙπωειό πιόΒΙ ιιιιτοι·. Εεε: τν τε.Μπι τειπἰε οΒιι2ειἔοΒ7 Με, Ζε 11199 ου μπώ εοΒε ειιρἰεΜ ο

ἐωἰετοἱ άκνοαΙι ΜἱεεηεΙεννόνν, ἰ τε.Βοννε ΡοπιἰεπεΙ. ΠΙυεοεπ Βοννἱειιι, Ετό” ἐωἰει·ό ΜὶεεηεΙεννε Ι

ΜΒΜ Ρετ! τοΜεω 999 ροἀπῇε, ι11όντἰ, 2ε εεπι εητε.Ι π _ῇε.Ιιἱπιιέ τοεπιύΙιιι, ἰ2 Βάγ $τεΐιιιι

Π)

Η
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εε .) ΒΙἰιιε οιποοοιιι Βο!ι2Ιονιιε Ξ·), πονοτοο οτ 4 ιιιιιιο, ειιιιιΙιιοι· οιιρο!!οιιε οπο. 'Τετοια ΠΜ Ειπ

Μτι·ιοπο εκριι!εο, οιιοοο:Μεοπο ιιιωιιωπο πω, οιΙἰτο ο νοποιοΜΙι εοιιἰοιο Ποπτεπιἰτο;

 

ειπε ΟοιΙιειιο :κοπο Ρι·ιΒιινοιο, νιιΙριιιιι «που ) οπο: ί)!ιι·ιειο παθω ω οιιιπο Βοπιιιπ ιιιεωοιΙοιιι

απο οοιιιι·ιιιιιτ ιη οποιο. Πιο οτ πωπω εο!ιιε ) οοιιιιιειε επι ιποιιιοιπ οοο!ιπονιι, οι ιιιιιιιοιιεει

. . . ι . ; . . .
5 ι]οιπιιιοι·οιιιι·, πιο :ιο οιππο (πιο ΡοεΕΡοειιι€. Βιι οΙοιποοιποι·ιιιιι ΗιτειιοΕο οι ΜΜιποιπιο ιΠ.Νι18

κιτ πιο ΒιεοοΒι ιιιιιι·οΙιιοπιε Μπι, ροεΕπιοοιιιιι ) οπο ιποοιιΙοε ιιΜποι·ο ποπ οοειετιι. Ροροι·ιτ πω:

οιπιΜειιε οοιιι; οι Μπι: οι: Ππ8·οι·ιο ειιπιροπ οιιοε ιιιιω, Μιεεοοιιοιπ οι πω, οποιο οι
 

ιιιιοι·οπι, σο (πιο ΜΜΜ ίΠιιιιιι, Βοερι·ιιιι6) πο- Μαι εοπιοι·ιο επι ιιοιιιιιιο, ροιτι·ιε 7), νοοονιι,

Ρι·ισάο. ! Μετα Ι οι. οι ω". τ”. Νικο. ι ΑΜ. δο.τ. - Ξ εκριιΙοοι οιιριι!ειε ι·ρΙ:. Ιπιι:1:. ι ΑΜ.

δο.τ. - Ξ Ρι·ιοιινοιοι Ρι·ιΜνιιόιο ΑΜ. δικο. -- ΡπαΙ:. Η ιοΕοι·.π. Ι ΕιιιιιἰΜἰει ΒτιιιἱιιἰΙοἱε Μπι. ω”.

ίΑιιιι. δια. -- 8 ροι.ι·ιει πίειιιιι ι·;Ι:. Μπι; ποιοι· Αιιπ. δο:ι·.

Ετό! Νοἔἰ0τοΚἱ ρι·οοιΙ ροριο2ο. ο Κοτοπο άΙο. εἱοΒἱο, Ρορἰο2 άοΜεάΔωικη εἰο ο έιιιιοιοἰ Μἰο

οηοΙοινο. ιιἰοοἱο. ΡοΙεΙιἰοΒο, Μι. Μ:οι·οεο Μιά _)ιι2 πο.8οι:οννο.πο Βαση, Μάσι! Π Βοοίο.ιιονι·ι:

Παοε8 αιι!οιπ ποππιιΖΙο·ι·ωπι αοσα·2ίο, οποσ! σιωνπω Ζωη” ποπ αποάίσα υι:ινίοτιο Ρε·πιπο8ιιο, κι!

:οι·2ί!ια!ίπο μα. τίοοΣιω ετα! Μίοοιδείααπι Ροδοπέω άιιοεπι οοίίουο, οοπιπαπι ίδδί ποπ εἰεάετἰ£, ποσά

σου Μ. Ρο!οπο-ι·ιιιο α!ίοωίϋπο αππαἰἰὐιω ιιιοιπίπί πιο Περίσσα Ηἰετ. ΡοΙ. Π.

129. Β2ἱεΙο Με) το ΡΜ Ι‹οπἰοο ποιοι 999 πΙΒοννἱοπι 25 πανω τ. 1090 ννοάΙοε Κιι€οιιγ

(ΗΜ. απ. Ι. 68) οάΒ7Ιο πο; _)ιι2 Ιιοι·οιιιιογο 88οίο.πο.. Α ω” Β)·Ι_γ ι·οο2πἱΙιἰ, Μοτο ροά το

Ιιἱοιπ 999 ινοπο.ηννπϋ έιπἱοι·ό ροΙοΙιἱοἔο ΜἱοοηιεΙιιννο, ἱ πο. Ι:οπ :Με πάο.)ο πιο ννοΙππηννπό 'ΓΙιἰοτ

πιο.: οἱοννοιπἰ: πρωί απάειιι £οι·οίί Ο28οπίσ άοοί·ιιιο. Με Μ. ἐπιἱοτό πιο @αγ Με) πποιοΒο Μίοοιη

ΜΜΜ. Ι, Ιεο2 ρτο.ννοοροάοοώο ΜἰοοηοΙοννο, απο Οι!» ε. ρτηιι·οάπιοΒο Βι·ιπο. Βο1οοΙο.πνο. ΟΙιι·οΒι·ο

8ο, Μόι·)· το ΒΒοοηε!εινν οΙποΙο :Μπι 995 ι·ιιιοπι 2 ιπο.1:Ιιο. οπο” ΡοιΙάιιΙ ΡοΜιο ετοΙιο_γ ο.ροετοΙ

εΜε) , πο. 0ο πιο ι:ο2 τν Β.ηπ1ιο Ιιοι·οπο Ρι·ηΉοιοινοπο. Πο πἰοΒο !;ο2 οάποιπό πιο πισω

ι πιω έιιιιοι·οι μπω 'Π1ιο$ιπο.το. πε!ιο.2ππγ. ΟΒπο2 ω. 149 Ρτηρίεο]κ 9. Ι.) Βο2ἱιπἱοππ7

Ι-ιτοπΗπιτ2, : τοἱτορἱεπιπ π Βοϋποι·ο. άσΠε._)Ιππ. Η πω. 409 ΡτηΒοο:οπγ, Ροννϋ4.άο.: ΒοἰωΖαπο

οιιιιι _ή·α8τίοπω ο·οοσιαιΜ Μάιο απιιίο, άοἰπ ω... ¦'°) ΒοΙοεΙο.π ΟΙιτοΒι·γ. 9) ΤοΒο Βοορι·ι

πιο. πο2_γπιπ 0!:ι;οποιπ 88.111 ειπα· ΠΙ. 1, Επἀ2ἰοΖ ννἰρρο ιι Ροττιο. Χ.[. 269. Ό Ύν)ιι·ειε μι

27·ί.ε· ποοιειιιιγ _)εετ νι τοΕοριεπιίο άι·οπΙοπεΙππ:ι μια εΙσὁοοιιἰο μαϊ, ω Μάο Ροτνοάοιπ, 2ο 8ο

πέεΙιΞοά_γ πηιΙπιο ΜΜΟ, ιππἰοπιο_ῇοο 2ο οπο :Μαη μα” Με ρα8ι·ι).ιι. ΤιιΙιιε οητο.πιο ιπδιΙιιο

ιπιιοποἀ2ἰπι _)π2 π ΑπποΠε87 Βιικοπει. Τπἱετιπιπ· πεηπνο πιο)οάποΕι·οτπιο ιπο2ο π ειω:-ιππΕπ

τΙο 2οπγ πιιιιίοι·; Μπι Μονά π ιιἰοἀ2ε νι το2ιἰ. 90: Ποστ «πιο (Ε·ίιΜιατ·ί) Μσ.ιΜίωίο υοωπι άίΖοο!ί

εοπίοι·ι.ο ικά (ιπο2ο. ενιιοΒο) Ρεηΐοο·Μ αιιλε!αυἰ2. ΡοιὶοΒπἰο2 ιπόπτἰ τα ο 2οιιἱο ΒοΙοεΙοννο. ΟΙιι·οοι·οεο,

ΕπιπἱΙἀΖἱο: οποιο σϊΖίαοι) άιΖοο8ί .καιω στι:: πο·ιπίπο, ραΜζα, υοοαυί2; το _)οιιτ 2ο οπο. πο2ννο.Β9.

οπο. ἱ1Ι1ἱυΙ1ἱ0ΙΙΙ εννοεο πποοΙιο.ποΒο ιιιο2ο., ο. ο_)οε. ἀ2ἱοοἱοοὶο.: ΒοΙοεΙοινοπι. Το.Ιει κν_γΙ-ιΙιιά 28ο

άπγ _)οιιτ ἱ ιι τοΙεορἰοιποπι Βι·πιοΙιιΜπι, ν: Ι-ιτόι·γιπ νν_γι·ει2 1.ια2ι·ίο 28οΙο. ω) πιο επε.οΙιοοπ, ἱ ι

ιιοροιιιΚπἱοιιἱοτιι Βο.πιπιπιοΒο (Πω ΒοπιιαιΖάέ ο. 28. ιι Βιιηιιεο. ἱΒοΙΙππἀ-γετότν) ι ὶππχοΙι , ο Μό

ι·)ιοΙι οΙειν:ιι_)ο πο, 2ο ο” ΒοΙοεΙονιιο Οπτο)π·οΒο, οάό.ο.πγ ΒοπιιιοΙάονό άο ιο.Ιιοπιι, Με! ἱιπἰο

ο)οονιιοΕιίο. Τομ ΜΜΜ @οι ποναει: οοιπ Ραπ. Ψ ρπιοἀπιοννἰο άο έβνοϊόνν έ. Υνο)οιοο)ιιι. ρο

νήε,άε. οπ τνγτιιέπἱε: Βοίο.ειοΖατέ Ρο!οιιίαιοπώσ |ἱΖἰπο, Βο!ωοΖαυιω Π'. 5?8. ΑτοΙἱ π·)ι‹.ὶιιννο7

'Ι'Μοϋπιοι·π, Ευ.ρροιιΒοι€ ἱΎνοἱτ2, ση·ϊιήο οπο 8Ιιτόοεπιο μα", Πάιμ, @λε εἰς 2ι1ει)ο, π. 8·Ιο
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ΠΙι:ιε τροποι: ιι·εε, εμπιι·ιιιιι ιιπ:ι εει ιιοΙιειιεεει,

εεοπποει ') πιιρειι Ηιι·ιιπ:ιππο εοπιιιι α), “Με

Μο τεΒἱε ινΙοοειιιιι·ι, εἱοιιι οιοιιιτιιε ειιπι.

δ8. Ιπρει·ειιοι·ιε ειιιεπι ρι·ειΙιοιι ει·ειιιιι ει ποι

πιο μπει· Ηειπι·ιοι, ιΙιιοιε Βιιιι·ιιι·ιοι·ππι, νιωθει,

πι ι·εεπο ειιιτπει ερἱεοορεΙεε οειιιιεοι·:ιε Γιιειειιε,

οοι·οπ:ιιπ οι Βεπειιιοοιοπεπι εισοεριι. Νεο εΠεο

οποοτΙεπι πιιι·ειοιιιιιπι ιετιιροι·ιε μι-ωειι εεειιι·ιε

Βοπιιε οοεΙιιιιε ειιοι·ιιιιιι . . . .

42. ιο ιιιειιιιε Με πιιρειι Μιιιιιιιιι εειποιιπιο

πιειιιε , ΠΜ Τιιιωιιοι ιπετοπἱοπἱε, οιιιό:ιπι δεισ

ινο, ποιπιπε ΡτεΒιιι:ινο. (Με: ροει ει Βτεππε

Βτιιεεπεἰε ιπιπειο Ριονἰεοιε οινιιιιιιε ΒοΙἰιιιιιο 0

οεριιι, ίπ ιεπιυπι οοπειι·ιοι:ι εει, οι παμπ: (Ιο

ιπιπισειπ πειιι·ιωιωι πεο :ιιιιιιπ εο!!ειπρπιιπιειπ

νει ιεπιπιο οοπέτιιεπιι Ρι·ενεπιτε, νει ιεειινιε

Ώ

οε!ειιιιιι·ε Β:ιιιοιιε ροιιιἰεεει. ΠΜ φιεπάειπ ρο

ει·ιιιιι 8ειιιιιι, οιιειιι ΙιιΒιιιιι·ιιει· εάοειιιιιι, ροει

εειςιιο ιεπι:ιε εοιιιιιοπεπι ιιιιεει·ιω ει εισιι:ιοπιιπ

ίπ ΙιΙειΒιιόειοιιι·8 ιπιιι8πει ρειοεριι. ί]ιιιιιε πι· :ιπ

ιε:ι ει οοπιι·ιιιι·ιΒιιε €επιιπιε Πειοπε ει: ΠιΒοοπε

δ Κειεποειε ιεπιιιιι·ιι οοοιιοιιιι. πω” ιι·ειιει·,

Πιιοιι!Γιιε ποτιιἰπε, οεροειιο πωπω" εποε

επιπεπε πιιι·ιοι:ι, πιιιιιιιιπ ποοιιιι ποειι·ιε , αιρ

ιπε επιεπι ο οεειιι·ε, ιιει·ιιπι ι·εειιιιιιιιε εει Βιε

Δω ρι·ιειιπο.

46. Βεἔπειπιε ιει·ιιο Οιιοπε, ΑΙΜ, ίὶιἱιιε Οπι

οειιπι , ε ειιιοΠιιε ει.ιο ἰπ οιιετΙ:ιιπ Με σο ιπ

ιιιΠεπι οιιιιειιπι οοοἱευε εει. Οιιιιιε οοιπἰιοιιιιπ

οιιιπ ΒεπεΠοιο ιιικιει Μιιι.ιεπι ιιιοεπιι θιειΙει·ιιε

ειιιοιιἱρτεειιΙ :ιοοεριι. . . .

ι.ιτίιετι ν.

δ. Οπα: πιο επ οοιιεει, πιω Με :κι Με ιε

οιπιιε ρει·ρειι·επόιιιπ ρει·ειιιιεειιιιι), ι·ει·ιιοἰιει

ειφΙἱοετε πεοπεο. Ωιιιοεπι οιοιιιιι, Ηειιιι·ιοιιπι

ἰπειἱποιιι Ριωκιι οοπιιιιε (ΕΒΜΙιετοι) :ιο ιπποε

ι·ιιιοι·ε Πει8εΙΙιε οεειιπι Μια εεριιιε ἱπ ειιπι πιε

κΠιιιιιιιπ Γιιἰεεε. ΜΗ ειιιιιιιπειπι, ειοιιι ρτο‹ὶἰιιἱ,

ιπ πω” οΙ› οοπιιιπιεΙἰειιι οοπεοι·οι·ιιιιιε Μι

πω, οιιιιι ιειι Ιιιιοπιει· Με εει·νιειπιπι, ει: Ρετ

πωσ εεε ιιιοεριεεε. Ηοο ιεπιυπι εοιο, ποσο

όεοιιε ι·εΒπι, εοιιιιιιιπι πωπω, εποε οοιιιιπιε

ειε, ιει·ι·οι· ιπιιιιιοιε, οι Ρετ οπιπι:ι ρει·ιεειιεει

πιιιε πιο ει), εἰ ω ωιιιιιιωω εο!ιιιπ ρει·ειειει·ε

νοΙιιιεεει. Ηιιιιιε νἰιεε οιιι·ειιιπ οιιεπι ρι·οο:ιοι!ιιετ

εεςἰι, οιιἱ Με οοπιιπιιιιι ειιἰπιει Ιιεπειὶοἰἰ ιπει

κιιιιιιιπ μιι·ιεπι :ιοοπιεινιι ιπ Ρι·οοι·ιειειιειπ! ΜΠ

ιιεπιοε ει 1πωωιε ιποιιιει εετνιιιιιιε ιιιΒο εσπ

εοπνινιε πιιπ:ιεςιιε ει: ιρεο ειιιι πιεπιιεειιιιεε, ειππκιι. Βοειιιιοπιπι οιιεειιι ΒοιιιΙενιιιιι, ςιιι

ι δ

Ραει!ε. Ι “ω” 3 Γθ$ι8. :ειπε Βιιιοπιιπ Απε. Με.

εειοι·ειπ 2 "Μπι Χν11, Ιειόι·ν πο. οι·πεΒιι τεΒοπἰεπιπ άι·ειιιεπεΙιιε8ο πιιιοπε.: Μάιτεεο, Βοο·ι·ε

σιιίι·τω, περιεει.Ι, πιπὶειιιε._ῇιε 2ο Βοιεειιι.νν Οιιι·οοι·ν (ΜΙ ενιιοινι ιιπιε ι:εέοιε. ενν0]εΒο (εε·πίοι·ιΞε επί)

ΒοΒτειιιἱτει. Ρετιε Π! ειι·. 885, ιπάοΧ. ') Βε8ἱιιἱΙιἰι-ι πιιεινε.πο. 3εει ειπε. ιν ιιε!ει·ο!οΒιιιιπ ιιο.ιιπι

Βιιι·εΙ:ιεπι, ι ιν Ιἱέιοἱε ΒιεΙει1Ρει. ιιοπιποι.ιι·ειειοΒο, Βιιι·ιοΙιο., 2ι·οιειι 1249. ΟΙιει.οε ΔΙει. Ρι·ιειιι.

,,έΙε.άν Βοιεεξεννόνν“ ει;ι·. θ. 9) Βιιιιοιιιἰ πιο.τετο.Βί ΕΙιΙαιτειιι. 8) Αππε.Ιιειε. 88.Χ0 άοόει,ιε:

πιο: Η.ιιυιοπία:. .Ιω ιο με ινιιιιιοιπο, Βιει”ειιι ΙιιτόΙ ινεεἰει·ειιἰ, Ιεοι·οτιοινοπν ι·οιειι 1000. 4) Ροι·.

ιν. 15. ¦ι) Αυ.ιοι· πιόιι·Π ιν ρορι·:ειΙπιπι το2άαιοΙε ο ευ.οιοιιι ιν ΡεΙἰιὶ ΒιιιιΠιει·οο ιιιει·ετοιιιε8ο

Μ5επϋ, ρεεε: Βνείινάε., Βεπποπο, Πτ1οιιε ι Ηειιι·νΙιει. 8) :Μπι βιώσει.

ιο
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οο8ποπιἰπε£ιιτ Βυἴυε, ω! ωἰΙΜω Μή, Μυκη

φ1ο ') πιό ειπιἰοιπιι θιωάΠετεω ΒΗιπὸἱοὶἰε εκ: πή

ιιἰε εὸἰρἰεοἰΙυι·. Βυροι· οιωιοπι ΤΒυτἰπ8ὶω ατοπι

πιιιυἰ ΜΜΜ ρορυ!ἰ εΙεοϋοιπ: όιιοΔωπι ρι·οπιο

5ι·υΕι. @Μακ νετο οτἰειιΜοει, μιιοἱε ΜΜΜ

εκοερΠε, τοΒουτηςυε Η: εμ: ΜΜΜ. @Με ο

ππιίο ω! Μπι πιΞεετΑΒἰΙοω Βιπιο άο1ι·σκετο ίὶπεπι.

Ηιήιιε Γ:ιππι Μα οπο:: ρι·ορει8:Μ άοωτιειιυ Βιω

ιιεΜ!‹Ιωπι νεπιἰι·ο ΠΜ! ο!Μειω, ΜΜΜ οἱυε

40Ιω£ἰοἰεω Ιυτϋω·ἰι !Ιε·ι·ἰπκιειπιπιἱ. Β Μπιφιο οιιιιι

ἰυεω ρειτἰε ννἰΙΙεΙιοΙπιιυπι οοππιἰωτιι, εοπεοωΙε

σε οππιἰ ΒοπΝεπε ρυοΙῖοιιιιιη, οἱ: νἰτιιὶἰοεπὐιιω

ννεσειωωυ οι Ηετἱππιειπιιἱ ΠθΩθΓΠ :ι ΗΜ ευίπποθ

εἰε ἰιιωειπι, νιι!ἰτΙε πωπω Πι κανεωωε ροεεἰὸο

Η τω, επιστίΒυσιιμω $επειιι Πι ρτωεπΜω ρνο

ιΉοΕί οοπ1Πίε νεπἱτε, οι φιἰοφιἰά ἰρεε ώ ευ

ειροεοετο$ ἰιτιρΙετε, ἱιιτπιιιεηω οουεπτ!π8ει·οΙ:

εισοερω πιεσε ρω·ειπίε ἰηρι·ονἱειι, αυτη ππωι·ο

οε!ει·Πετ οοοιιι·Μ, ρυ€ι·ἰεηιιο οοι·ριιε ἱπι8οπΙἰ

80 !ιπ:0.ιι ευεοἱρἰειιε, Πι υι·Βο, ηιιω βυτή ιΠοϋυι·,

εερεἰἰτἰ ΐοι:Η. Ρει·ιιι:Εο Αυτοπι Ιτἱοεεἰτπο (Με,

ΜΜΜ διιοτιοἱιἰωἱε :ιό Μἰετή ρτοίῖοἰ5οἰ€ιιτ απ"

Π|ϋε.

δ. Ιοωτἰω ΒοΙἰιΜνιιε, Μἱεοοοτιἰε ΜΑΜ ριπή

?ὅ Ιοη8ε ἰι1ΐετἰοι·, Φ: ιιιοπο ΜΜΕυι· οοωΜε ΕΚ

ΚγΒοτἀἱ; πιοκιμιε οοΙΙοοτο εκετοἰ£υ, οπιποτυ

 

θετοιιΒ πιειτοΙπιω οοιιιΜε, @τα ΜΜΜ ἱ80ειι- Μα

ΜΔ Ω), ιΜπάοιμο Ρτεπ1ἰε$ἰε οΒειἱὸὶΒιΔε Βα

ἀιιεἰη οἰνἰαπειυ αυτ" οππι1Με ερρουὶἰτιοποἰΒ

οοπιρτε!ιεπάεπε, καψω δυ·Μοπι υι·Βοιιι ων::

εἰΙ., Μεπεπεοε ρεουπἰε ωι·ι·υπηρει·ε Μπι Μπρ

Ιεπε. @ή τιονἱε εεωρετ 8:ιιιτ!επποε, Επι Με Με·

τω, απ: ρι·εεΜϋ ιτιεκἰπιοπι ωυΝἱωιὶἱπωπ ώ

ειοφιἰτεπἀετπ εφιοι·ιπιι πιπποπωπ “Εεε αοπ

Ροτἰτωπ, ροι·Μιπι, ιμιευ οτἰεπωτη τοερἰοΗ, Πι

σε ΙΜΟ, φα εο€ε!Ιἰ£οε ΜΒΜιπ ιΠοΗ εοΙονοηΒοο

νοὡειιἰοί 3), ΟΠΕΒΒΙΙΙΙΙ'ΒΪΒΙΙΒἱ 4) θυιιοε!ἰτιο ω!

Με: ὸυοε ἰττυιιιιτ, Βοοεοἰοπειηηυε, Ηοτἰπιειπιιἰ

οοπ1Με :ΜοΠΜ:ιπ, ρι·Ειτιο οοοἱὸεπιϊω, ω ο::

ππιἰπεΜΜ εἱιιειΙεπι οπτιιιω ΜΜ0.ί οοτινοπἰιππ,

ίεπεεωιω Ιεφἰ‹ἰἰΒιιε ἱΙΠΡιιΒι12πιΙ.ΒΜΩ€Μ1118, άο

π1ΠΜπι υτΜε Ιδ) , 0ιοι·ιιπι ΜΜΜ , ΜΗ Δε! οποί

άεπάι.ιω τειὶιΠ νοοἰΐετεπΙεε. δει! ΤΙιίεΙπωι·υε

@Με εκ οιιΒἱοιι!ἰ εοΙο ιιιιιιιἰοἰοπε: Οποτε Μ,

ΜΙΚ, ιι9€2ία? γω: [καστ υοιί2α εεἀωτΕ£, ω ΜΒ

Ιἱ θυποβοίοπιπι σουπό2ί.<ι ΕΗΜιαπἰὶ εροΜπαιεωφια

ἱπυὶωἰοπίσ, Με π.ι.πωρί:ίε ὶπ ρου·πάοίωι |ί!ό€? δἱ

Μπα :Με /ιιο€ποτέ.ε .που ροώΙία: σαι οΙαπι απ

@απ τιοεπιιππ υπάίε αρα·έπ, σοεποπίσκί αποπ

άαο€οποπι ι·οΜε ωπιρΙαοέΕποπ, /πωσ·όφιε ΜΜΜ:

υοε£άπια εεωτἱ£α2απ ω: πιά σωέοΜ 7!08Π'02'ΙιΙΠ·

με οπιπάωπ ρω·2ε ΜΜΜ, ιμια!Βοσωιοπςπε να!

Ρυ·ια1ι. Π, Μακ Η ΒυΙιοοΒιιηἱοπεἱ- οιι!ιεεϋυι·ςίωε. Μ:: τρΙσορίιπω.

|) Το ]ειιτ, ιιαειοἔο ΒοΙσεΙευνε. (Πιι·οΒτεεο. α) Βοιιιπιἱο τα ειπα Σιι:Ζγοε άοΙτιο, Μότε

εΡὁΜ:επι1ἱ τιιΔτοΒἰιΞ. ννεοΙιοᾶτιἱἑ 1182”8]!!. 8) ννωωω, Μιά εἱοννἱιιι”ιώκἱ, πιἰεε2ἱτιιῇιμγ Ρο Μποβο

ιἱυἱε_ῇ ιπτοπιὶο ΕΠ”. Βροπιίπειιιγ @Μο ν άιΜΜΒ ῇιι2 Ν] ι·ο!:.ὶεπι 811. ιιπἰιιποπνἰεἱε νετ ΟΙ"·οπ.

ΒΙοίπείαο. ιι Ροι·Ι.ιε 88. Ι. 509. Π. 259;

(Εἱιιιιε) τεεἱτὶοπτ ειιιοε νοοεπιτ ΒοΗιοπιἱοἰ. (Μεσα ω. Π) Ν. 10. 4) 8ΖαΐιιτηΕ ἱ [ΜΒΜ οηάεψε.

τιιτΜε2 πι θ·οο8τεΒι ϋαννετεΚἰεΒο: ρι·ορο ΠΜ

ΚιιΙ:επ6πηςεωω, ππιιιἱειιιειΜο, 2ο πιανει. ω _ῇεετ τα @Πιο Ρτ:οΗιιιιιιιο2ειπἱοω εΙοννἱεὑεΙιἰε] ΨΗλεπίοί ,

ἱ πω” νσγτνἰιιἀοννοόπ ΜΒ είει·ό2όΝ πωσ. δ”!ασ·οέϋπ. Με. 90δ. (ΗιιΚευΒιιι·Β ω») πιἰο_ῇεοε

οΒι·οιιιιε αν ροεἱαᾶὶοέοἱειοΙι ιιιπἔτειΒἱεεο Ε8ΒἱΙιΔτάιι, ο ροἐιιἰε_ῇ εχω μμ Ηεπιπιπιπι. (Πισω:

ιιιιὸωιἱε 080118. Π! ι ι·ο!ιιι 9923 Πρωι 5, ΜΜΜ Ηειιη!ω ΙΙ 2 τ. 1012 ρειέάι. Η, ιι Ηδ

Ι'ει·ιι Ζεί2οολο·ξ/2 584 ἰ 181. Ι. 6) Βιιτμεϋἰο8ο Μἰοιιϋ.

Ποπιιυπσπαι Ραπ. ΗΜ. πω. Ι. Μ
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ιο09. Μ, ρτοπιόπο. Πισω ματι ιιι πιοι·ιοιιι υοϋπι ιἰαι·€

ιπο!ειιιοπ:ετ εο·ροεοι2ίε, πο!ιίο ι·ὶυοιι£ἱἰιιιε ιιοπ αο

ο·ὶρὶΙἱο. Ριιιιοὶ ιπιιιιπ.ι; πια οοιιιιιιυπέΙοι· πιοι·ὶ, απ!

άποο!ιιιιιοε ιιι·Ιιο Με ποπ ο.τέι·ο ρι·ο απο .ιοέιπίε.

Τιιπο ΠΠ ιιυόιπε 8οι·πιοιιιΒιιε, πιο οοΙΙουυυπ

Επι, υπουπιιιιιυο Ποοποἱιιιιι Με ρι·οεπιπΦοε, άυ

οοιιι ΒοΙιιπινυπι ροι·ιπιοι·πυποιοε ιπνιπιπι, μοι·

πευυο ουπόοιπ ειιεοιριιιπΕ :ιροι·πε; οοιπρ!οπιι·

πω, φαι 8οι·ιρ8.υπι 651: βε!απΖιιι·, παπι ιιιαΙο

Μπι- |ι·οοι·έιι!, ασ ο.π:ιιΖΙαιι2 πι Μιιιο ρεε.ι·έιιιι.ι; οι πο

ει. π.

ιι_ ;_ Μπι: 5ωπ ρι·ίποιρία οπι·ιιιπ ια πιά, ε£ πουέειιί

πιει μπει αὐεοέιι2Μπιιι. Ηιιο ο!ει!.υει ρι·οεροι·ιππο

Βο!ἰ:|εινυει, οιπποε ι·οΒιοπιε ιΠιυε Ιοι·ιπιποε υπ

τιυο επι ΕΜι·ιιπι Πυνιυιπ ρι·οοοουρυνιτ, ρι·οει

ὸἰἱεπιιο ειιιιποι ιπυπιι. Οοπει·οΒιιπ1ιπυε πο τυπο

ιιπιιπἰιπποι· υπ ποπ ρι·οπιποποιει ποετι·ιε, ποιο

ευε Με ΙοιπιΕυιπ πωπω Μου, πώ ει: Ριου:

επειι·οτυι· ουιιι ει·ιιπει Ηοιιιτιοι ι!ιιοιπ :ιο Ποοποπι

Νεο ιποοπιποο; ἰπ πυΠο πο ιποοΙιε ποοιιυι·υπι,

επ ει ιιυιιπιιο π ἰπ ι·οΒιιο νι€οι·οΕ, νοΙυπιυπ

οιυετΙοπι ιιι οιππιπυε ιιεεοπειιι·υιπ; :υπ ιιυτοιπ,

πυοό Με 8.υιπ ρΙιιοοι·οτ, ΙΠιοπιοι· πιοιυι·υπι. Ποο

ππιπιπόνοι·ιοπτοε ιιοετι·ι, νοι·Με οι·οόιόοι·ο ΡΜ

Ιοι·ιιπε '), επ ιιι!ιοποπο, ·τιυιιιιι ευ όοιπιπυιιι,

υπ ουπόοιπ Ριοΐοοπ, !ιοποιοιπ ιιιπιπ.υπι ευρ

ρ!ιοιιποπο οι ιπιυεπι $οι·νιι.υιο ιπυπιπειπτ. ()υιιιπ

ιπιπυο οοπιριιι·ειπόι ευπτ ειπιοοοπεοι·οε ποειι·ι οι

οοπτοιιιροι·πΙοο! νινοπιο οΒιιοπιο Ηοποπο, μι

Ιοι· ἱεπυε Μἰεοοο ιΙοιπυπι, υπο ουπι οιιεο ποιο

Βιιι, οι·υειπιιτυε9) ιππ·πι·ο, νο! οο ιιεευι·Βοπιο

πυιποιιιιπι Ρι·οπυιπρειτ εοάοι·ο. Που:: ιπόυΙΒοειτ

ιπιροι·ιιτοι·ι, :μου τι·ιΙιυπιι·ιυπι Ι'ειοιοπε ποιώ

') Ζ 'Ι'οι·οπογιιευ. Ρ?ιοι·ιιι. ΠΙ. 5. 15 ρ!ιαΙο·ι·α2ίο άϊαίο άιιοασ πιο.

πυιπ , επι Μο υπιτιυπιπ οιονωινιι, πι οΜίπι ευἰ

Βοπι€οι·ιπ ιοΒυ!ιι, εοιπροι· υπ ρι·οροεποε πυ

ποιοι ιπ ευΒιοοποποπι ριιυπιπιπ όοιι·ειιιοι·ο, π·

Ιιεεπιποπιιο ροουπιο π·ιιππουππε ιιιοεουιοε πιο

ἱπ εοι·νιτυΕιε ¦ι!ιοι·πιτιεςυο ιιοιι·ιπιοπιυπι οιιροι·ο.

Τ. ΑΙΜ· ειιιιοπι ΒοΙἱιΙιινυε, Βοοιπιοι·υιπ πιο

νἰεοι·, οο8ποιποπιο Βυ!”υε, οι ιιπριοπιπε ιιυοιοι·

ιιπιποποιο, ειππιιυο ιποι·ο Μπι ρειυΙυΙυιπ τότε

πιι€ο, @οι περιι·ιινι0 Ποιπι·ιοο; πυι ιπιοιο πιου

ειε !υπιι ουπι ρι·ιιιιιε Βευν:ιι·ιοι·υιπ οι οι·ιοπιπ

Ιιυιπ Ρπιποοι·υπι ννοι·ιπιιπειιπ νοπιι, οιιυε:ι Πο

πυιπ ιΜάοιπ π·ιιπεουπόι, Μιιδοπυιιςυο πεπο

όιοοιοποιπ ιιοοιΡιοπιιι. @υπό ρι·οιιιποι·ο πω

ιπ:ιππυε π” πω; πυΠυπιυιιο οπο Ρειτοΐοοιι

Βοπο Γεινοπτο ιπΒι·οεευιπ. Βυιι ιιυ€οιπ Ηοιπι·ιουε

πιω πο Με ι·οπυε ουιπ ευιε οοπειι!ιο, Μπυ

Ι:ιιτο ιπ Β:πνιιι·ιιιιπ ι·οο:Μυ τι·:ιπειιιυςυο φαει άο

προι·ειτο, πιό υι·ποιπ Μιι·οοπι 8), υπι ειιποιυε το

υιιιοποιτ Νπιπι·ιυε, νοπι€. ΒοιιιεΙουυο πι! Μιι€οπ

παπι οοΙοι·ποι· ρι·οροι·ιιππο, Βοπυιπ εοουι·υπ

οπιινιΒιιι. Πιο 8 Μυπ !υπιι ιΙιιιιοιπ οοιιιπιυπι

άονοποπο ιπ ι·οεοιπ οΙοοΕυε, ει ννιιιιειω, ειπε

Μπι Μάιο ειι·οιιιοριεοοπο, ευιι”τιι€υποοι·υιππυο

ωεωω ειυιπ!ιο ειοοεραι ι·ο€υΙἱ υποοιοπο, οπτι

οπο ρι·οποπυπυει Βουιπ οοΙΙιιυεΙυπιπιυε, οοι·οιιιι

Μι· 4). Ετυποοι·υιπ οι ΜυεοΙοποπειυιπ Ρι·ιτπιιπιε,

παει ιπειπυε τυπο ειρΡΙιουπε, €πιππιπ οιυεάοιιι

ιιιοιυιτ. Οιππιπιιε πυο υπάιιιυο οοπιΙυοππϋυε

ιιι πιιΙιοιιιιπ ει τομ ευεοορπε, ι·ιιι·ειιε Βοπυιπ

ιπυππιιπιοιιι το:: πονυει πιιπειοπε, πω· οι·ιοπω

Μπι Ρτοποιειιπ υπ πυιιιπ ίιυοΙοπι , ΑΙοιπιιππιιιιιι

ιπνιιποιο οτ ουπι πορορυπιποπο ιΠΕυε Ιοι·ι·ειε πι:

9) οι·ιωίπαειω , νηιι·ειπ

υτννοι·ποπγ π ροΜιιο8ο: Ιει·υηπιι.; ετπι·οπΙοινιοίιοΜο ιερ·ι.ζιιο, εΐπτο0288Μ0 πωπω. Νοι1Ιυο; ρο

ῇπέπἰοπἱυ λΙα!οι· τοι·ποπιιπ, Μάικ) Μπομπ: 0|ιίαιΙΙι|8. οποι'ι·ιιπα, 2ι·αὐοα « ι·οάπει.5 ιιιι1επι Μοτε

οΙιπιοι. 8) Τοι·ιιέπιοιειο .ΕσιπιοΙι. 4) Βοοιιπ. ΙιννοἀΙὶπΙσ. πω! ι·. 1002.

Ν)

ιδ

δ!)
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ἰποερπε Ηει·ιπιππππιπ ι·οειειοπιοιπ οοπιπιιι· εινα·

πω. [Νικ πωπω πι ιιικιινιι ειιει ει τομ Ρι·πά:ιαι,

ποικιιιπι νο|οπε ιιπωιιππ, Μπι ρω ιιοΙοτ! ποπ

Μι όοπιιπιιπι οι ι·σειςεπι εκεΙπιπε εε, οειριπ άπ

5 οιιιιιε επι Αι·Βοπτιππιπ, πω: Μπι” σιωιπ,

ιιιιιιι ορἱεοοριιε ειιιετΙοπι "Με ννιωιπππ επι

ι·οειειει·ο ρι·εεππιρεει·π' οιιπι Ποιιι·:ιτιο ειιιιποι

Βειιετο, ιπἱΜο ραπ ΜΜΜ, ιππι·οεςυε πεοοπ

ιιεπε πι! παω ι·ειιιιιιιι|. θεά εκποι·ειπι Μετωπ

10 πωπω ιιιι·Βιι πό ι·ειριεπόιιπι ρι·οιπρπεειιιιιι, ιπ

εοιο Μαι, πιπιοι·εππ εοο!εειιιιπ επιποι:ιε Πει Βιε

ππι·ιοιε ιπιιιοριόιι ιπιτειπε, οπιπεπι Πιεεειιιιιιιιπ

ιΙΙι·ιριι, οι ειπα! ιππιιιιπιιιπ πιω ΐειοιπιιε, ι€πε

όοιπιιιπ Βοπιιιιι οοπειιπιρειτ. ει νει·ε Με Με

Η› κι, μπι ιπΒι·εεειιε πωεπω ιππιπιπ, πωπ

€μπιπι ιππιοι·ει ει%τειιι ρι·εειιιπετει. Νιιιπ :ιππ

επιιε Ππιιιιωιε Βειπππιι·(Ιο ιιιιοιοι·ε πιπιθιω

τερυεπειππΒιιε, ιπιικιτπει ιιοειιιιπι οιιιετνει ιππι

επε, ρι·ορι·ιο ροι·Γοεεει ιπειιιι οοι·τιιι€, ι·ιαιιπφιο

20 Μπα άινιπει ιιΝιοπο πιιεοι·ιιΒιιιιετ ΗΜ. Ηπα·

Ηει·ιιπιιππιιε ἰπεο!ει!›ἰΙι πιιεεΒιιε ιποι·οι·ε, πιε

Μπι, ιπιιΙιπιπςιιε, ςιππ άοΓεπιιιτ πιιπποι·ιιε,

ι·οΙιςιιιό.

θ. ΙΜ Μπι ννι!!οπο!ιπιιε, Τιιιιτιπειιοι·ιιτπ Μπι:

25 ροτοπιιεειτπιιε , οπνιιιιπ Ρει·8επε, εΙοιπιπιιπιτμιο

νεπιππι.επι οιιπι πι:ι;ι,ιπιι ει·ιιΕυιιι€ιοπε ειιεπιριεπε,

:μπε ωιπιππ. ΙΜ τυπο τοκ π ρι·εΐιιι€ο ωππω οι

ο ρι·ππιε ιΙΗπε τοΒιοπιε αοπΙ:ιιιόιιιιιι· ἰπ παπι

πιιπι , οι απ οπτική ροριιιο ι·ο8ιιιιιιε, ι!επίτιιιιι Με

50 ροπιοι·ιιιιι ι·επιιειι πεπειιιπ. Μάο Μει·εεππ:€ νο

πἱεπε, ειιεοοριιιε επ π) Ηειπποπε πωπω οι :ι

Μπι ειιἱπιει. οοιππο Βειοοπο , ιιιιι ιιτπωπ Μπα

οι ΑΙεπόι πιο 'ΠιοτπΒιιι·8 οιιπι ειρρει·τιπειποιιε,

νἰνεπω ΕΠιιΙιιιι·άο ποαιιιε 8·ι·ιινιτει· ΐει·επτο, τι

$5 πιω παρε ιπ ρι·εεοπτιιιπι οΡπιι εοπιοι·ιε επι·

ν:ινιτ. Ηπα οοπνοπιιιπι :ιτοπἰορἰεοορἰ, Ι.ιενι2ο

Βι·ειπεπειε ει θιειΙει·ιιε ΙΥΙιιππόπϋπι·ιι€επειε οιιιπ

ωιθπε ωπιιππιππ, ΒοιΙιει·ιο Ρεπιιοπιιτπεπει, 40%

Βοι·πιινιιι·ιΙο Ηἱ!!ιπεεοιπεπει, Αι·πιιΙΐο ΗειΙνει·επι

παπι, Βιιιππ·ιιι·ιιο [Μιπάεπει , Ειιιοπε] Μιεπεπ

ει, Βεπιπειι·ιο Γει·τΙεπει, ΗιιΒιοπε Οπιοεπει; ιιιι- `

πιω ιιιιωπι Βοι·πιπιι·όο ει: Βο!ιππινο, σπιτι πιει:

οπιοπιππε Πιιπιπι·ιο οι θει·οπε :ιο ριιἰειιἱπο αο

τπιτο Ει·ιΠιπι·ιοο, μιεεεφω ςιι:ιτπ ριιιι·ιΒιιε Μπι

εριεοοιιιε πιιιιπι οοιππιπιιε, ηποι·ιιπι ποιπἰπει

Ιοπεππι εετ εππιιι·ι·:ιτο μι· ειπιειι!ιι. ΠΠ οπιπεε '

108επι ειιρριιοι όεν0οιοπο ειιεοιριιιπτ. δι·ειειιπ:ιι

ι1ειςιιο πιο, π σει οοπινο κει!επόειε ΑΒιιειι,

Β4.ιτππειτόυε «ΜΧ οιιτπ οοπεοπειι οπιππιπι εκπιπ

ω οοτειιπ τομ νοΙππι.ει€ειπ ρΙεπιε οοπνεπιθππε

προι·ιεπε, οπιπιππιππο πεοο8εἰΜειπ πι: Ιεεεπι

ερεοιιιΙιιοι· οιιροιιοπε, πιιΜ επι ιπιεει·ιοοι·άπε

(Με Ρι·οιπιπει·ε που ἴειοιἰε νε!Ιοι ιιπρεπόει·ο,

τΙιΙιεοπιει· ιππιιιι·ιι.. 'ΗΜ ςιιιιιι·επιι€, πιο οοπιι·ει

τοκ ι·εΐοι·επιιι: Πεο ρι·έπιππι, ε!ειπάεπειε υοὐὶε

οπιπἱὐπε οοπά€ππαε πτ·απεε ρει·εο!υα·ε πεππαππαπι

ΜΜΟ. Πιισίε υυ£ππ£π£ἱε πισω εεοταιιπι πο!πε

πρεπέυ, παπά ε.: ιιτίέτι2οπίο ε/βαιοί!ει· ιιυὐἱε οπιπιὶ

Με ίπιρεπόει·ε άοειάει·ο. Μι2ππι ε2οπέπι Μιλά Μ,

πωπω |ία!εΙι2οι· ιιπε!ι·ίε τεπέ!ιιιε εεπιρει· ιιὐἱπιιε οὐ

απάίσπϋπιπ ε£ °εοΙα!έπιπ ρΜε2πι·ε ε!ιΜιισιΜε. Η

Μαι Με παππε ὶπ οιππἱὐπε ορΙππο |ιοιιοτπιτ, ‹Ιἰ

Ηπα·ε α απ! τοπιιέ ρι·συεοιιιιπ ποσπαιπππε επίπ

£ειπ Μπι οοπεα·υππε. Ε£ π: πω Με Με πω,

ππστποιιΜ υοϋίε ρξτισε£, επΙυο Ιιοποι·ε ι·επιιι, α||ιϊι·

πιο, φπα ποπ ππιπιπσπΜπε πω ιπιι£ι·πεἰἱσεπ£ὶὑιιε

υο!πε, εαἰ ρο!πιε :μπεί αρρΖπιιάεπι£ἱὐπε ε! Με πιο

έπυι2πιιΙι!πιε, πω: @πιώ άέπιιιΖπ$ε ποποπι2πε αρ

ραι·εο. Βεππιπ @Μπι πεεππιπ ποπ ίπ αἰἱιμιο αυτ·

τππιρει·ιε, εεε! Μα ωπιί!ε πιπΖο οΖειποπ£ει· ίπ

οπιπὶὐιιε πάίιππΙετε, π ιιπε£ι·‹π ι·πΙἱοπιιὐἱΗ πο!ιπι

ωπ, ἱπ ππαπ2ιιιπ πα!εο, πΜπιε πιιππιππ πιί!ιέ!πν·ε.

Τιι!ἰιοι· οί'Γιιιιιι· τω, οι νοκ ιιπιι Ιει·ιιιιιι·

Ρι·οπιιιιε πειιιιιΠε πω, πιει ἱιιπἱΙειιιἰε

Μιιιόεε οι ετσι” ωρα· Με Μι” μιοΕΜεε.

ΟΠΕΚ
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Μ. Βει·πιιει·ιιιιε Με" πω, ιιει:εριε ιιι πιεπιιιπε

εεειε !επεεε, εκ ιιει·ιε οπιπιπιπ ι·εΕπι ειιι·ειπ

ιι!ι ιιιιε!ιιει εοιππιιιιιι.

Ηιιιειιε ιο!!ππιιιι· νοεεε !ειιι!εειιιιε επιιππιιιι

υπιιιιιιιε, (ιιιιιειε, ιιοπιε πι. πιο ιεπιιε ιιιιι Μπι..

!πειιιιει· οι ι!ειιιε ιι.ιπιιιιπι ιιιε ιιεειοι·ε !ειοε,

!πε!ιιε !ειει·ε !ι!ειειιιιι·8, Με εοπ8ι·ειπ!ειε,

[ιιι ιιιιιι!ιιιπ (ιιιι·ιειο εοπιιιεπιιπι εο!ε πιο πιο.

ιειιιιπ ιπιιιιειπ εο!επι, ιιι εει ιιιειπ, νεπειε

ιιι!ιιει· εο!ε, οπο ε!εειιιε εει ιπ ιε, επι ω ιε

ριιιιιειειπ ιιοει !ιειε εειπιιει· πιειιιιειιιε εει Ριο

νειιειε οι ειι ιιι·ιοιειπ ειειιιιπ ιειιιιεει·ε. Βεπε

ιιιειιιε ει !)επε, επι εε ιιοποιεπιεε ει εκ εοι·‹ιε

ιιι!ι8επιεε ειιε!ιει ει! Μι·ι·οι·ειπ ει ιιειιεειιε εε

ειιεειεπιιιιιιι. Ριπιε νεπιι !ιιειιιε ω, ιιιιιε εε!ιι

ιει·ιε ειιειει· ειπιεεπι ιειιιιιει·ιειπ ιιιιι ειι!ενιι.

Νεο ιιιιι ιιι εει·νιιιιιε ιπεπειιιε, ειπε :ιιι ιιοιπι

πεπτ!ιιιιι !ιι›ειε, ο 8)·οπ , ιεπονειιει·ιε. δειι επι

ιιιιιιε ιιιοει·ειιιειππι·.

Π). Οιππεε επι ιιιιοι·ι ιιπιιει·ειοι·ι εει·νινε

ιεπι, ιιιιιιιιζειο εο!ο ι·ειπειιεπιε, ι·ειιιι πιεπιιε

εοπιιι!ιεεπι , ιιι!ε!ο ειιιιι!ιιιπι πει· εεει·ειπεπιε

εοπιιι·πιεπι. Βο!ιεΙειιε ειιιεπι Μιεπεπεεπι ιιι!ιεπι

ιεπιιιιπιπο‹!ο ιππιιιπει·ειιι!ι ιιεειιιιιε εειιιιιι·ει·ε

ειιιεεειιει, οι ιιιιιε οιιοι·ιιιπιιεε τεεπι ποπ ει·ει,

ειιιιιι ιεεεπι οιιιιπει·ε ποπ νε!ειιει, νικ ιπιΡε

ιιεπε, πι πιει: Με ειιο διιπεε!ιπο ') ιιει·ειιιι,

ι·ειιιιιιιε ειιιι ιιιιιιιιιι ει ιιιιιπωιιι ι·εΒιοπιιιιιε.

Ηιιπε !!ειιιι·ιειιε οοιιιεε, πειιοε ιπεπε, οιιιιιιιο

ιιι!ιεεπε, ιμιοειιιποπο ιποιιο ιιοιιιιι !ι!ιεπιει· ει

ειπιεειιι!ιιει· επιπ ει!ιιινε!ιει. Ωιιεπι εππι ιιειιε

ιπιιπει·ειιιιπ ει ι·ππι !ιεεπιιε ι·εΒιε ε!ιειιπιειπ

εοπιιιειειιιι, εοπειιι·ιεπιειπ νιι!ιι ει·ιπειεπι ιππι

τω. ()πι ει” εεπεειπιιιπιι ιεπιιιιιιιιε ιπνεειι

ειπε, ει, πε ιι!πε ιιειππι οιιτειιιι, νο!ιιιεεει

εοιπιιεεεειε, νικ εεειιι·πε εοειιιιπ ιι·εειε ειιιει·ι

οι·ι ιιοι·ιε ειιιιοιι. Πε εειιιιεπιιιιιιε ειιιειπ ιπι!ι

ιιιιιιε ποππιι!!ι ε ειιπιριιιιιεπιι ιιιι!ιε εππι ρεε

ιιειι, φιιι7!ειπ ειιιειπ ειιιπο(!ιιπι εεπειειι, πιει

ιειπ Βειπιιει·ιιι ιιιιειε ειικι!ιο ενεεετιιπι. ιιι πεπι

ιιιιε ειιι·ιειπ ι·εΒιιεπι ει·ιπειι ιπιι·επιεε, ει ιιε Με

ειιιι·ε Με πο!επιεε, ειι!ιιε επε ιε!ε ιιει·ιειι!ιιιπ

ιπει·ιιιι επειιποεπιπι. Βο!ιι!επε ειιιειπ Με πιε

ιιιιπ εεεε ιιοιο πιε!ι εοπει!ιι ειιιιιιπεπε, Με

ιπειιιιιε εοπεπιιιιιιιι·, πιει, εποε ποπ ιιι·οιπε

"πι, ιιπιιιιιεπ‹!ο. Βε!ιιιειο ει·ι,ιο Ηειπι·ιεο π), ει

ει ιιιποπειπ ιπι!ι;.ςειει ειιιιι!ιο ειιο ιιι·ιπιιει· πιο

ιπιεεο, ιιειι·ιειπ εε!ει·ιιει ι·ενιειι. Οιιιπιιι.ιε ρετ

νεπιεεει ει! διι·ε!επι ιιι·ιιεπι, ιιιοιιπιιε εειπ ιπ

εεπιιεπε, ιπεεπεπι ιπιι!ιιιιιιιιπειπ ι·οιπιιι·ονιπ

ειε!ιιιιπ εεειιιπ ειιιιιιιιιι, πππειοε ιιι.ιοιιπε εποε

ιιεπι ι·ειπιιιεπε, ιιιιοεειιιπιιιιε ιιοιπιι ι·εει ενετ

ιειιε εοπιεπιιιι. ()ιιοιι ιποιι :κι ειιι·εε ι·εΒιε Μει

ιιιιειπ ιιει·νεπιι, εποε ιειπιιιειεε εει·ιιειινε ιο

Βενιι, ιιι ει·ε!ιεπεε Βε!ενι ιιιειιιιεε ιιει·ιιιιιι·ει·επι,

ει ει ιιει·ι ιιοεεει, ειιιι!οι·ειοι·εε ειπε εειιει·ε

ιεπιιιιει·επι.

45. ιπιειιιπ Βο!ιειπιοιιιπι Με Βο!ιι!ενιιε,

ιιιιιε ιιοιεειεε εοπεοι·ιιε Β) ει. επεεεεεοι·ιε εει

εειπρει· ιιενιιιε, !ει·ειπιιιιιιι ιι·ειι·επι ειιιιιιε!ιιιεπε,

ιιιπιοι·επιιιιιε 0ιιιε!ι·ιεπιπ ιπ ιει·ιπιε ειιιιοι:ειε

ειιιιιεπε, ιιπε ειιιπ ιπειι·ε εοειιεπι ιιειι·ιε εκμι

κι, εοιιιειιιιε νιεε ιειειιιεεε) ποκιι ι·ε8πεπε, ρο

ιιιι!ιιιπ ιπειιιιιιι!ιιει· εοπειι·ιπιιιι. Οιιι ροπιιιιε ι!

πιο ιεειποι·ιε ιιιιιιιιιε ιει·ι·ε ποπ νε!επε, νν!οιιο

ι.ιιιιι!ιπεπι, ει, πει· Πειιιπ ιεειοι·, ειιειιιιε ι·εΒιε ννειιιιπ, επι ιιοιεειεε ειιει·ειιιιε ιπιεηιι·ειειιιι·,

οοιιειιιο ει ι:οιιευιειιιιε ει!νει·ειιε εε ιπειιι·8επ- ε Ρο!επιε ε!επι νοεεπε, εεριι!ειπ νεπεπειειπ,

1) Πιιιιοε!ιιι ω, επ) πιιι,ιε, ιιτητοιιπιιιι ιιι·ε.ιειπ Βο!εε!ε.νι·ε οιιτοιιιεεο.

3) Ιππικειι Ι. 92, ι ΙΧ. ”!99.ρεεε ιιειι·ει·ι·ι!αιεΒιι.

9) ιππι

Ν)

Η

9!!

30
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ειπες” οπιπἰ ΜΒΜ μπω εποε ιι·ποιειπισιιι,

|ιιιιιι: ιπ εοπειιι πωπω Άπω, πιω! ΒοΙἱ:ἰιιι·ι,

απωω ω, οοπε:ιπέιιιπιπιπε Ιιιιωι οι μπω

ειίΐοιππ ιιπιιπιιιιιωτ εΙοοι.ιιιπ οοΙΙοοιιι·ιι. ΙΜ πιω

5 πιω ππειπι ιπεταιιΒιιοιπ οπο, :νεό ποπ πιω

οιιτιεποπο ιιππειπι|οιπ, φαιά πιο ππιπςι.ιπιπ ει

πε ροιιι ιιπιππ Ιιοι·ειπι Ρεπιπι·:ιι·ε νιι|ιιοι·ιι.. Θεά

Βο!ιιΙειιιε, πιω εο!ιι πει ΐιι€ω μωιι, ω Πεπι

ι·ιοπιπ πιιιι·οιιιοπετιι, εμπ Ρι·οκιπιπε οι πωσ Πι

ιπ πω, οοπίπδιεπε, ρι·οριει· ιΙΙππιει Μή ιπιππειε

Μ: επ οειριιιε ω; ροε!πιοι!ιιτιι, «μπει πωπω πο

εειάνοποπι€, όιτπιει8.πε, ω επιιινοοιιιπ ειιιιπι

:ιτιιιιωτιπο ίὶΠππι, ιιι ει:ε!ει·ιππε ποτπρ:ιι·επι , Η

πα πωιιωεω όιερειι·επι, γω πιιιππικιιτ :ιππο

ιε; το ρει·ι·εκπ. Με πω" ροωωι πειιε οοπει!ιο.,

ω ι·ο8οτιι Πειιι5Ροιιω :ιιΠιιιο οοπιιποι·ειπωιπ

ρι·οποποεπε, οιιπι πιιπιιΠ ειιΜοοποπο οι Μπι

Ρι·οπιπιειοπο ιιιιπο ιπ ιιοπιιπιιπι εἰε€ἱ€, α φαι

ροετπΙεινι$ ει: σο ιπ !ιοπεπώπιπ :ιοςιιιεινιι, ει

20 πειιιιΒιιε ἱπ οιππι!ιιικ οπτικιπνο, τονοπιιιιι· οιιτπ

Μπα μισο.

48. Μοι·ιιιο ιπτστε:ι ειπα: ννιοαοωο, Μ

"εε ρπιόιοιι, πιω οιιπι Μεινε ωεριι!ει, ει Βοο

πιεπει!ιιιε ρεπιιοπιπι ιιιιοπε τενοοειπ€πι·. @Με

25 ΒοιιιΜπε, Ρο!επιπι·ιιτπ ι·εοΕοι·, οο!!εοιο ιιπόι

πιω εκει·οπιι ρειεπε, πει·ιιτπ ωφπιπ, οηιιινο

οιιιιιςπο ειιιιιπ οιιιιΙοιιι ρι·ιεππιε ποποππιιε ρυθ

ίοοἰτ, παμπ: ιιοπιιιιιι, ΜεππΒιιε ιπεπιιιε ειπε

πω ιιιεπτἱε ἰπτοπτἰοπε·, ι·οοεριι. 8οιεΕπιτ επιπι

:κι περοιειπ ειιιιπι επ πἱιπἰ$ νιπόιοιιιιιτιιιπ ίπ πιπ

ιοτιππε Με: οκρπιειοπιε, ερει·ειπε ω Εππο πιο

Ιιοι·ι οοο:ι8ιοπο ΐοι·ειιπ ιπ!τοάιιοεπόιιτπ. ()ιιοιι

θα Πει εισοιόι€. Επιιιινοτο οιιιτι ΒοιιιΜπε Βοο

ιποπειε οει·πει·οι ΡοριιΙιιιιι επιπιτι, ωιεοτειπόο

δε, πιω παιππιπ, ἰπ τιιεικιππει εεοιιτιαιτε οοπεπτιι

Μπι, ιιπρἰεωιειπ ειιιιιιι ω! οοπΓτἰιιἔοπἀ:ι ΐτιι66- Με.

κι Ρποιε, τιιιιιπι ειιοι·:ιιπεππε ιιτιπειι·οι·:ι1, ἰπ Ιειπ

ιππι ειι·ιπ:ινι€, ιιι οο!ιοοπε ἰπ ιιπ:ιπι πιοιιιιιτπ οσ

ι·:ιπι εε· οπποπε ορθ.ιπιειπ!ιιιε, ρπιπο Βοπει·ιιπι

επιιιπ, 8ιωω ιπ σειριιι ω” τπειιεο, πιεσε σοσι

πω, οειετοειςπο ἱπεπποε ιιι ιρειι πω" ηπει

ότιιεεειππει, νιτ ειιπ;;ιιιπππι οι όοΙοεπε που ειιιἱ

οοιιοεεεοε ιιιιιςιιειιιι :πρωι εΙιιιιΜππι πι. Π,

σπιτι ειπε ιπει!Μειι Γιιπιοι·ιΙιιιε ιιιτοι·Ποοι·ω. ΟΙι

πω: ι·οειόπιιε ροριι!ιιε ιιιιιΙΩπιπ Γοππιπιιπε :ιό

ΒοΙἰι!ειππι Ροιοπιιιπ πιιποιοει επιποιιιιιιπ πω,

φιι ρει·Ιιεπ·:ιτι θιοιποι·ιε ιπειἔπἱιιιὸἰπεπι Μισο

ι·επιτ οι Γιι€ιιπ πωπω ετερποπεπι π) πο ροεοε

πω. Με Ιιπεπιει· πισω, πιο:: μου ιοΒιιιιιιπ

ΠιιεΙειιι ιιιιπο Μι οο!ιοηπιιιιπ οοπιιπιι8 ιπ πω:

ι:μι:ιό:ιπι ω ιι·:ιοπιπόει σπιτι πο ςπιπάειιιι πουθε

ε:ιι·πι οοπιτπιιπιε ιιιι!ιΕ:ιπε οιιτπ Ριιποιε ω 8ο πώ

Μπι ι·επιι·ε. Ποιο πιπιοι· Βο!ιιΙ.ειιιε που αοπ

εεπιιεπε, επι οοπτιιοιυπι Ιοοπιπ ροι·τεκπ. Ωω

πι€ινοτιπε :ιιι πο ρι·ιπιο επποεπιιιε , ιιι ωμιοπιι

ποοτε ει·ιιιιε Μή οοιι!ιε, πιο ιιτπςπειιπ ιπ εποε

απο ςιιιό πετροιι·τιι·ετ το! ιιιπρΙἰπε ΙΜψ·ιιι το

μεα: νει!πιεεει, δ» οιιιε πιππι!ι:ιτιππε ω! ρνο

πἱΙιππε, εκιΙιοπιιε ΙοπΒο (Ιεριιιιιιιιε Μ. ιιι ω

ηπειιτι ι8ι€πι· ειπε :κι Ρι·ιι€ειιιι ι·εΙο‹:ἱωι· ρωμ

ι·:ιπε, επι ιποοΙιε εειπρει· πι: πονει όοιπιποποπο

Βιιιιιόοπτιππε ιππ·οτιιιοπιιι·, οοιπιππιιΠ0τηπε ιιι

όοπιιπιιιπ Ιειιι‹!ειιιι·. Αοσι·πεοεπιο πω" ἰ!ιἰ εε

οιι!ειι·ι Ροιωω;, :Μο!!ιιιιι· ιπΐιιοπιιΦω ιπεπιιε

πιιιΝο Μαιου εοΜο οοπιιιιπιιοπι. Πωσ, Ιοοιοι·,

ειΠεπειεπε εοἰιο, τιιιοπ οπιιιε ειπιπιπε ἱπ [πο

ερει·ιε ίπ εΙει€ιοι·, ιπ :ιιΙι·πι·ειε εερο ΜΙ Μπή

Ποι·, (μισά ποπ 8888 εειριοππε εοι·ιριιιι·ει $οεπιιιιιτ.

Η). Ποιο οπιιιιει τη ὸἰοιιιπιε Μπι επιπρο

πεπε, ποποεπι €ιω-ιωιθ :ιπππι ΡειτιοπΙιε ΜΠΕ,

') Ἡἰοὲιοἀιἰεπ 276 ὶ ροΙοιη· ω εοΒιε ὸοενοΙοιιΪοΙι.
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Μπι

4 6.

οοιο οπιπιπιτπι ιπιριιιιιπο ιιοοοπιιο, ποιοοιιιο ιπ

τεεπο οπιο ιεπιροτιππο ιποοπιπιοοιΕπιιο ποοιοιι.

Ηποπο οποο οροτιοποιπ ιππο ιππκιιιιο οιπι νι

οοππιοτ, οιοοιιππιπιιο οιππιππο , πω: οιο ποοι

οετππι, ποποιοο το Βοιιιιπιιιπ ιπιοιι, ιππποππο

οι, οι ιεττππι πορετ π οε οοοπρπιπιιι οε οιιπ ποπ

ιιπ, οι ιπο ιιπιιοιιοπι ροοοιι, τειιπετε οιπιοπο

ιπ οιππιππο ποοιιιετ νοιιοι οοτνιτο, οο οιοο νο

Ιππιπιι ιπ πιιο ποοεπιιτο, οιπ οπο, οε οποιο ιιιι

νειιε οοπιτπιτο. ιιππο ιοοπιιοποπι, στο ιιιοιππι

οι ποπο οοιπροοιιπιπ, ιπιποπ Βοιιιπιιιο ιποιοπο

οποοιριεπο, Γιιτιιτπιπ ιιιιιοποιπ ιπει·ιιο ιιτοιπε

τοπ. Ποιοι ππιπιιιιε οοποτποεοιιπιιιι πποτιποπ

Ι.ιπ, οιοπι οιιοτοοο οπιπ , ιποιοιπ ριιοοππιο Οπι

οιιιιιππππτο ππιοοοοοοτπιπ οποτιιπι πιοτο ποπο

τππιιιιοτ τοκ οοιεπτπνιι '). οι ιππο ιπιιιιιπιιι οτε

οπιπριιοποιπ Βοιιιιπι οι. ποριι·πιιοποπι ιιοπτιεο)

οιοοιιππιππο, πιιπιιιπτιππο οπιο, πι πιπιπιπ ιε

οιινιι.πιοιπ οοοεπιιι, πττιοιι. οι ειιππι θιιοποπι

οποειπ οι Ετπποιοπι π ρτοιιο πιπιο ριιΒιιπιο

τονοτιοπιοο τοπιο οοπιο ποποτπι, ρπιοτπιοοπο

ποπιιπιοπιιο οοποοιπιοι·. Νοποιοο οποοπε) Ριο

οετπτιοτοιπ οι ποτοπι, οπι πιοιιοι οιοππιπτ,

ιιιιοετιοοτοιιοτ οιιοοεριι, πποιοπποποε τοποΠεο

πιππετππι οπιοεοιπε μτοιπιοοιοπιιπιοπε ιοοππ

οιιπιο οοοπνιι οι οε ιπιπιιοιο ιπιπιιιπτιοοιιποο

ει'Γεοιι.

20. Ροοι ποιο τοοπιιοππιπ οιοο π (]πτιοπ ο

οεΙιππο ιοΒιιετ οοιοποιιο Μοτοεποι·ε οο!επτππο,

ιιο πρετιπ Βοιιιιπνι οιιοιο οι Ηοιπτιοι ιπιιτοπιο

πιο τοποιιιοπο ιπιιπιπιππι οοι. Ρτοκιπιππι Ροπ

ιοοοοιεο Γοοιππι ιπ Ηπινοτοιιοι π τεΒιο οοιοπτιι

Επι. Ροοι πωο πο Βπννπτιπιπ ιεποοπο, Ποιοτι

οπιπ ειπιιιιιο Βοιιιιπνι τοοιιοπιεπι ιιτιιπο οονιπ

οοτε, ιιοοιοποπο ροοιιπο π ιοποιε ιποιοιπο πιπο

νοτο οοππιπτ. ί]οπιρετιι οποιο πο ποο, ποσο

Ετπποιιιο ππ εο ππροτ ποποτπιπο οι οοιπππο

Βτοπο, ποιοι οππο 8), οππι εο ιπιποιο οοπορι

τπνετππι, ιοποτππιεο ιιποο οοι·ιριπιπ εοι:

Μ.
θα

που: ποιοιπ οπ οοοπποπιπ ποτοιπ πττοεπιπιιπιπ

νιτιιιο οοποιΙιι οπ:ροτο οποιο πο: οπο.

ιπιπιιιπτοο οποο οποιοοοοεοιιο οοιιιεεπο, ιπιτππ

ιο Αποποιο ποππ ιιι·ειπιι οοπιιιιο ιπνποεποο

νποιπνιι, οπιπιιιιε, ιιπιοπιποπε οτι-τει πτποπι ρο

πιο, ιπνιιοιπ ιπιιΕπι·ο οοιπριιιιι. Πιοπι πιιοπιο,

ποπ ιοποτππο οπποπιπ ιπιιιιο ρτοοπιπριιοπιο,

πεοεοοπτιο οππι ποο ΐοοιοοε; οοπιιιπιοτιπιιο ποπ

οοποτποτε ροιοοΕπιιππο, απο πω" ρτοπιιοοπ

οοιιιππιπ ίιοειιιοτ οετνιεπιι οοπιτπποτο οενο

ιιοπειποπο οοιετοτπιπ ππιιιιοππτο. ()ιιιπιιο τοοι

ιιτοοο: ποπ πιιπιπ ιπ πω: οεοπιο εοοο οοιιιιππ

ιιοπεπι , πιοι π Πεο; οι οπι οε οοπιτπ οπιπ οτι

οπτ, οινιππο ιππιεοιπιιο οι"Γοιιοπιιι ιποπττπι; οοπι

Επποππι ιπιοιιπε πιοπιιο ιπίπιιιοποπι οποιοπιιππ

Βοπετπποπιο οεπετε τοιτππι, οι οοπι ποτοιπ

οορριιοπιιοπο οοποοιπτιοποιπ οιιρεοιπτο οιπι

νοτποιιοτ Ρτοΐπιιιτπιπ; οποιοοοπο πτπιιτοτ εοοε,

πιοιοο ιιο οιο ιπ οιοιπ ποοοποετε, οοππι τοι

ποιο ιπεπορετππι!επι οοπιιο ιποπττοτο. πιπεπ

ιοτ ποροιοιπ πιεππι πιιοππ εκ ποιοι οοΐοποο

τοπι, οι ν·οτιιπιοιπ π οπποιιο ίιιιειιππο ποποτππ

οπιπ ροιιπετο πποετοιπ. Αρρτοππι.π οπιιι ιπ

πιπιιιο ππιιοποτιιπι ρτονετπιπ: ιιινειοτποι ρο

ροιι πιοιιιοτπ ιιιιτοτο πονο ιππιι ιιιιιιοτιο οοιτι

Ρπιει!ο. Ι, που” 22 Ποοοτ:ιτιοτιιπιο Ποιιπτιοτιιπι τρια. πω. Ροιντποπ οι ρτιοτννππν ιοκι τοποριοιπο

οτοιοοιιοπιοιιο.

|) Οπποπ τοοιπιποι·πιι. πινοοΙιππ. ροο τοπιειιι 1008, ο Ροι·οιο. ΠΙ, ?8. ο) Μπτ8·τοπι πο.

ννπτοΙιιεεο. ιι) Ο Βτοποιιιε ο”, ροέιιιε) πιοποριο οο8οποιοπιιπ, οπιιο: πιο. 224 ιιι·ονριοεπ 1.
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Η
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ι1ιειιιιι. Νιιιιηιιε με ι·ειςιε εειιιιοι· ιειιιιε ιιοιι

ιιι ιιιιιεε, εε‹Ι ιιτ ιιιιιιιιειιε εφε ι·εειειιι, ιιιιιιε

ι·ειτοι·ιιιιιφιε ρει·ιειιι, ιιι. ιρεε Εεεαιιιιε ω, οὐ

εοιιιιι·ιιιιιιειιι εεει·ιιιιιειιιιε ει·ειιιιιιιι ειιιιιινιι. ει·

5ιιιιιιιει· ει ιειε ιιεςιιε ιιι ιιιιειιι ιιιιιιιιι θιωιιιε

ει ιιόειιε εαπ, εειιιοι·ιςιιε ειιο ιιεςιιε ει! Μπι

ιιιι”ειιει:ι ειι·ετιιιιιε ιιιιιιιει.ι·ειιιει τειιιροι·:ι. Βε‹ι ι·ε

ει εεει·ετο πιειιιιε ιειειιιιι ι·εροειιιιιι '› μ”

ειιιςιιε 2ειιιε ιιιιιιιιιιιιιι. δμει·ο ειπα”, εποε ιιοε

40 οιιιιιε ρι·ο ειιιιοι·ε @Με ιιιιιιιιιιιι εειιιρει· ιε

ιιιιςιιει·ει, ει ιιιιιιε Μπι ει·ιιιιειιιει· ει ειιιιι εεε

ιειιε ειιιι εοιιιι·ει·ιιε ειρει·ιε ειιιι ι·ειιιιειιιειιι που

εει·ιιει·ει. Ηειιιι·ιειιε ιιιει·ειιιο ιιιιιιιιινιε ιιι Με

ει·ιιιιιιιε ειιιιιε ειιιΡ:ιΒιιιε ερριιι·ει·ει, ιειιιιειι εικ

15 εεε εοιιειιιο ειιιοι·ιιιιι Με ρι·ιιιιιιιιε που ημε

ιιιιιιι·. Η ιμιιιι με ιιιιιΒιιο ιΙειιεεοι·ε ιιι Με εε

ειιιο ρι·οιιιιοι· ιιιιιιειιιι·, ιιιιιιιιιι Με εοιιεειειιιιιι

8ειιιειιιι εειιιι·ε, ειιιιιιι ειιι ιιιιιιιιιιιιιι ειιοι·ιιιιι

ειι€ει·ε ειι·ιι·ιιιιειιιιε; ει οι: ικα: ιιιιι ιιι·ιιιε νιι·ι

20 Με· ειιιιπι ιιι ιιοειε άειειιιιει·ε ειιιιιιιιι ριιιι·ιιιιιι,

ιιιτιο ειρειιιιι ιιιιιε ιιι ι·εριιιιιιιι ιιιιιιιιιιι·φιε ει

Μπι ε Βοιιιιιινο ειιιιιιιιιιιι ιιιιιιι ειιιι οιιιιιιιιο

ρι·οιιειιιιιιι.

Ή. νειιιειιιι ιιιιιειιι ιιιιιο ι·ε8ι ω ιοειιιιι,

26 ιιιιι Ηειιιει·εειιιιι·8ιιι Β) ιιιειιιιι, οιιιιιειιι ιιιεειιιι

τιιιιι ειιιιιιι εε ρι·εεειιειιιειιι ΜιιΒιιιιιιε, εοιιιιιιε

ρι-ωιωι ιιιιΙεε, ειιιιι ειιιε εοι·ι·ιριι, ει: ιιιιιι ιιιιι·ιι

εε ιιινιόειιιεε, :κι Αιιιιιι·ιιειειιι') εινιαιιειιι ιειιιε

ι·ενει·ιιιιιι·. ()ιιοε τει: ρεεε ιιιεεειιιιιε ιιοεεειιιη

50 εοιιιροει€ιεςιιε ιιειιοι·ιιιιι ιιιειι·ιιιιιειιιιε, εοε νι

ιειιιι εοιιιιιι, ΜΜΜ ιιι·Ιιε ει ρι·ειιιι, Με ιιιι.ετ

εεεεοι·ιιιιιε ροειιιιιιι·ε εοιιιριιΙιτ. Τιιιιε ιιεειι·ιιοιε

ρειιιιιιε ειιτιειιι, ὸινιεειςιιε ιιιιει· ειιοε Ροιειιιο

') Με.ιιετ Με ιιιειιτε ι·εροετιιιιι. ΐιι·8. Λευ. Ι. 28.

3) Αιιιει·τιιιι.Ι ιιιεειε.Ιειιο ΑιιιΒει·ει1.ειιι·ιιεΙι ιιιἱειΙΖ)· Νοι·γιιιιιει·8·αι ι Αιιιιιει·ειειιι.

Πει Βιι_ιτειι8.

ι·ιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιε, ι·ειι ιιιιιε ω ()ιιιειιι ε:ιειει- 40015.

Μπι.), ιιι ιιιιο τω” εοπιιιιε Πειιιιιει, Βιιεεο

ιιοιιιιιιε, ιιοιιιιιιεπι ειιιιιιι Πειιιει·ιμιιιι ειιιιι Με

ειιειο‹ιιιε ιιεΙιειιιιι, ρι·οιιειεειιιιι·. Ηιιει·ειιιιιιι

ειιιιειιι ιιιιιιιιιιιεεεειιε ειι·ειιιιιεεόειιιειιι Ηειιιι·ι

εεε εοιιιεε ειπε ειιιε εκιει·ιιιε ιιιριι8ιιειιιιι, ευσε

ιιιιιιι νιιιιιει·ιιιιε, ιιιιοεςιιε ιιιεειιιε ιι·ιιιιιειιιιιιιι

ειιιιιε εοιι8ι·ειςιιιιιεε ρει·ιιιιιι. θεοι! ιιι: ειιιριιιιε

Πετι ροωιεεει, ι·ειι ειιι·ιοεε ρι·ενιιιιι, ροειιιε

ιιιιιιιιιιιιε ςιιιιιιι·ιιι8ειιι.ιε, ιιοει.επιφιε εεετειιοι·ε

ειιιιιετιιιιιι νιιιιιε ρειει·ε Μαι εοεειι. ()ιιεπι ιι:ι

ειιειι·ει ιιιει.ιιιιιειιι τιιειιει ιιιιιιιε ιιιεοιιιιιιειιε ιιιι

ειιιι οιιειοιιιιιιιε ριοιιιιιιι. Ηιι ειιτειιι ιιιεόιι Πει·

νοι·ε ω Πιο ιιιιειιιιιιιιε ιειισιειιιεε ιιιειιιιιε, ιιι

ρι·ιιιιιιιιι ειιει.ι·ιι νιειε εΒιιονει·ε ιειιιοι·ιιε, Με

νοεε Ρετ ιιιι·ιειειεοιι ω” εοιινοειιιιιεε, Εεε

Με, ι·ειιειιε ιιιιιιειιι οιιιιιιιιιιε ειιιε, ευρω εοιιιιιι

Ει·ιιεειο, ειιιι8ειι·ιιιιι. Βενει·ει Εεεε ιιιειιι ει: επι

Βιιιι [ειπε ιι·ιειεε, ειιιιιιιιιι. εοιιεοτιιιιεε Μπιο

ιιιιιιι ιιειιιιιιεε; ρι·εεειιιιιτοςιιε Με εειριιι·ο, εε

ριι:ιιιε εειιιειιιιιι ε ιιιιιιειιιιιε ιιεεει·ιιιιιιι·, ειπε

ΜεΕοιιιιιιεε ιιι·ειιιρι·εειιιιε ννιιιι€ιει ιιιιει·εεεειο

ιιε ειιρριιει ει εεε: πιει ριιιειιιι ι·ειιεπιριιοιιε

ειιιονειιιι·. Τιιιιε ιιιιιιιιει εειιιοι·ιε ειιι ιιιιιιι, Βιω

εο εοιιιεε ετιινι ιιοιοι·ε εοιιειιι.ιιιιι·, ει: ιιιιιτι

ειιιι ιιιιιε Εκει ιιιειειιιιιιιιι, εοειοε εειιειιιιι. Α

ιιιιιιιιιε ιιινει·ειι ρει·εεριι ι·εεροιιεει. ()ιιιιιεπι ιιι

›ιει·ιιιιι, οιι ιιΔωι εειιιοι·ι ειιιιιιει ρι·οιιιιεεειιι

ει: ιειιεινιιιιιι ρει·ρειιιο ειε ιιιΡιιιιιιιιιιιιιι ιιιοι·ι

ιιιειιε, ιιιιιιιιι ιιι·ιιειιι οιιιτι ιιιιι ριΒιιοτε τεει ιιιιι

ιιιιιιιιι (Ιει·ε; ειιρειειιιε ιιιιιιιιε εειιιοι·ε εεε, αιι

ιιιιιιιιιι εειιιΡει· ερει·ιιι·ε ρι·οιιιιιιι·ιιιιι. Αιιι ειιτειιι,

ειιιι ριιιε εεριειιιιιιι, ιιιιιιε ιοι·ι·ειιιι ει ιιοπιιιιι

") Ρι·ο.ινιιοροάοΒιιιε όεἱειειειε Πει·

°ι) Κι·ειιιιεειι
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Με !!ο!οι!!! :!!!!οι!!!ι οεεο !οε!ει!::ι!!!ο! !οε!ε!οι·ο; !!ο

ν!ο!οε ι·:!!ο ει!!! !!!!ι!ιοο!!!!! ρ!ο!!ιοι·ο!! νοο!!!!!!;

!!!οο!ο!!!οε ο! !!ο!!ο εε· !ο!!ο νο!!!ο!ο !!!!!!:!!οε,

οιι!!! !!ο!!!!!!ει εο!!!!ο! οιο!ο!!εςοο !!ο!!!ε !!ο !!ο

ερ!!!!!οε !!!!οοι!ι!! !!οο!!!!!!!!! ορο!! ι·ο!!ιο!!ι !!!ιρ!ο

ι·ι!!οι·οε ο!!!!!!!!!!!!!!!!. !!ο!ο!ι!. ο! ορ!ι!ο!, α!!!

ε!!!ο οοε!οε ο!οε!!οι!! ο!ν!!!!!!ε !!οοοο ου!!! θ!

!οι!ο Βο!!!!!ιι!!! εο!!!!ο! !!ο!!!!!!!!ο !οι!!!!!ιι!, ο!οε

!ίοο εο!!!;!ιε!!ε ο!!!ο!!! !οις!!ο ρο!οε!!!!! !!!ιι!!ι!!!;

!ρεο :ιο!ο!!! ου!!! οι!!ι!!!!οε ε!!!! οο!!!!!!!εε!ε εο

οι!!οε ε!!!!!!. Ποιι!οε!!!!! ο!ν!!!!ε ι·!ι!!!ο!!οε !!!ι·ι!! :ι

πο!!! !ο!!ο!οι·; εε! ρ!!!·οο!!!!!!οε !ιο!οε !ο! :!!ιο!ο

!!!!οε , ι!!!!Β!!!ι ο!! !!!!!!ο ω!!! :οι!!!!ο!!ε εο!·νει!ι!ι·.

'22. !!!!ο!!!!! !!ο!ι!

!!οι!ι, (!!οε!!! νοοο!ει!!!, ροεεο!!!!, Βο!!!!!!νοε

!ο!ι !!ο!!!ι·!ο! οο!!!!!!ε οι·

οο!!! !ι! :!!!!!οο !ο!!ο!ο ει!!!!ορο-!ο ι!!εοε, ο!!!!ι!

οκο!·!:!!!ιι!! ο!!!!!ο!!, ο! ι!!!! !!οι!!!οε ειι!!!!ο! !!ο!ι

ο!!!!!ο!!! !!!!!!ο!!ι ο!!!!!ι!!, ο! ααα!! !!!·ι!!!!ο Ριο

!!!!εε!οι!!ε ο!!!ο!!! Μ!ε!!οι!εο!!! ει!!! !·ο!!!!οι·ο! ι!!

ο!οι!! !!ι!!!ο!ο!!ιι!!!!οο !·οι!ον!!!ο! ρι·!ε!!!!!ι!!!. !!!ο

ιιο!οι!! εο!ο!!ε, !ε!!οε !!!Β!οεε!! :ι μα!!! ι·οο!ε ο!

ε! ι!ο!!ιο!!!ο οι!! εο Ρο!!!!!!ε ο!ιο!!ιεοο! ΐο!εεο,

!!ι!!!!!!!!!!ε !!!!!!!!!ε ι·οερο!!!!ο!: 0!!ι!!!ο, απο !ι!!!!

£οι· Με!! τι !!ιο ο.τρο!!ε, |!!!ι!ο!, !!!!ο!!!οι· !προ!!!ίο,

ο! ε! !!!!ι!!!!!ι!!! !!ιοο [οο!οπι!!! ορο!·!ιι!!!!!ιε ιιοο!!!!!! ,

πο!! !·οο!ιεο. διο!! !!!οοιι!!ι εο!!έο!!! πιο! ε!πο!!!!οε,

οι!! ω!!! πο!! ροο!!ι!!!ι!!,· ο! ε! !!ιοο !!!!!!!!οο!!!!,

Μ!! πιο!! οιι!!! ο!!ι!!!!!!!!, οι!!! ροεε!!!οο, ρο!·έο!!!!ι

ω!. Πει!! !ο8:ι!!ο!ιο !!οοορ!!!, Βο!!!!!ινοε οπο!

!!οι!!!οε οοε!α!!!! ο! !οο!ο!ιοι!! α! Α!!!!!!! Ριο

ρο!!!!ο !οεε!!. !!!ο !!οο!!!!!!ο!!! νε!!ο!ο!!! εοο!ο!ο

ρο!!!ο!!ο!ιε, !!!!!!!ο Βια!! !!!εο ει!!!εο!!ο!!!!!, ο!

πι!! $!!ο!!ιι!! ο!ν!!!ι!οι!!, !!ο!ι! 8ο!!! !!οε α!!! !!!!εο'),

!) 0!!ιι02 Νεά!!! !!!,. δ!.

πιο!!! _!ο2 ο· ι!ων!!νο!! ποιοι!!! ε!!ι!!:οον.

!!ο!!!:!!!!!!!!, ο! πο!! ε!!!! !!!ι!οοοει!!! !!!!ιο!ο!!!, !!ο

ι!οο οιι!!! ο!!ι!!!οι·ο !!!!!!ο οο!!ν!ο!!ιοε ‹!ο ο!!! !ο

οο!!οε ο!!!οο!οι!!. Νο!! ι!ιοι·!ι, οκο!ο!!οε !οεεο

!!!ιο!ε !ι! !!οει!οο! !!!ν!!!!!οι· ο! ο!! (!!!!!! ο!ιε!ο!

!οι!! 9!) νοεροι·ο οοι!νο!!!!! ρ!οο!ρ!!ο!. !)οει: ει!!

!ο!!! !!!!!ι!!!!ιΒοε ρι·ο!!!!εειο, !!ο ει!! !!!!οοο!!! ε!

!ι!!ιι·ο!!!οι!ο ι!!ο!οε!!!!!!! ρ!!!ο!οι!!!!!, ρ!ον!!!ο!ο

ε!οι!ο!!!ιιι!. Το!οε !!!ο ροΒοε, !!ο! Ζ!ο!!!!!! 3) ι!!

ο!!ι!!, ορ!!!!!ο !ι!!!! ο!ιοο!!οε, !ι! !ι!!!! !!!!ο !!!ο

!8!!ο, ο!!ιι!!ο ο! !!ο!›!!ε!οι·!ε α!οο!!οι!ο !!ο!!!!!!οι·

ι!οεο!!ποι·. δε!!! ι!οι!!!!οι· !ε, ο!!! ο!!!!!οε ο!ο!›ι·ο

!!!!!ο!ο εο!ο!!!!!, ο ιιο!!!οει!!!!!!, !!ο! !ι! Ν!ο!!;!!!!!!!

ιιι·!›ο^) εο!!ο!!ιιιι!, ι!ο!ο!!οι·ο!ο!, ι!!ο!ι!ο!!!!ο !!

!!ο!. Η!! ου!!! ο !ο!!!ο!ιο !ι!! οσε ι!!!εε!ι !!!ροο!!ει

!ο!!!ιιι·: Π!!! ε!! /οο!!!ε? !ι!!!ο!οι!!. !!οε!!·ι!·!!! εο

!!!α·ο!!! ορ!!!!ιιι!!! εο!!!!!ιε, ο! !!!!!!ο !!οε!!ο ρ!ορο

πο!! υο!!!!!!!!ε. 'ΜΜΜ ρ!·ο‹·οπ!!ο, ο! πο!! οιι!!! [ιι

!!!!!!!ε ο! ροεεεεε!υ!ι!!!ι!ε ι!!!!ιιο!ε!ε ε!!!!εοοιι!!!!οε

πο!! !!!!!!!!ιπο. !!!!!!!!! οι·ι!!!!οε, !!ο!ι !!ι!ιρ!!ιιε νο

!ι!ι!!!!!!! !ιοε!οε, οι εο!!!ο!! εοο !ιοε !!!!νοι!!!!!ο

ρι·ο οο!!ο !!!!!!ο!!ι!!οι!!. δια! οιι!!! οο!!!!!!!!!!ο!ιοε

ει! οο!!!!!ο!οι!! εο!ο οοι!!!οο!·ο !οοοι!!, - Μετρο

!!ο!ι!! εοι!οι·ο ο!!! !·οι·!!οι·ο!, ι!!ο!!οι!! !!!ιεο!!ο!,

ο! !!ιοι!!!!ιο!!!οε εοο!!ε ρο!οοε ιι!!!!!!!οι·. Ροε!ο!!ι

!οοο, ο!!ο οι!!! εο!ο, μα!!! !ι!!!ο!!ιο!!!!!!!!ε ρ!!!

ι!!!!!!!ο!, ο! !!!!ιἔ!!!ι ρ!!!·ε !!οε!!ο!!ι Μ!!! !!!!!ιο!

οπο!. Οω!οι·! ι!ο!!!οι!ι !ο!!οο!!!οε !!!!οε!, αν!

!!ο!!! ρ!ο!!!!!!!, εο!!!ο!! εοο ορ!!!!!!ι οο!ο!!οο :ιε

ε!ει!!!!!Ιοε. Νο!! Μ!! !!!!!ιοι· ο!!!!!!νο!ο!!ι !!ο!ι!!!

!·οε ομοια ο!!! !!!!!!!!, ο! ο! ρ!οεο!!!οε ο!!!!!!!!ι

!!!!!!!, !!!ο!!ο !!!!ι!!!!οε.

!!δ. !!ο!!!!!οοε νοι·ο οο!!!οε εο οι!!! !!οΐοο!εεο

 

οι!!ι!!ει!!νο!!ο!!ε, ε!! οι·!!ο!!ι θεου!!! !!!ο!!!!!ι μιο

9! Τα!!! οεο!!!!.ΑΖο!!·ο!! !!!ο!!!!!ο!!ο Μου!!!7 μονν!εό!ι Π!·ενο;

3) θίο!!!!ιοί !ιοο!ν!!! 8ο !!ο!ι!! εννέα Ι. 8. 4) Το

!!12 ΜοΒο!ο Με!!! ΗοΒο!·!ε!›ο!Βο. ! Οε2ε.οο. Ε!) Χ!·οοεο!!, ο· Βο!νι!!ν!.

Π!

!

Ω!)

ΙΟ
σ:

ε!



ΚΒΟΝ τ κ τ. @Β

ρετε!, ἱοἱοιτε ΒΜ·τουττι, ΜΜΜ εοτΜιτε θἰἔἱΐτἰ

Μ ἰυνεττεττ1, εττττἰΙἱο εε εττρεοτετττεΜ τ·οΠεπο Μ

νετιἱεττε, Με εἰΜ ταετ|ιτε Μἱε ιτΙ!εττι το τ·εοεΙ

Μττε ερεττι Μ Με ροτ·Μιτε ρτοτΜεΠ. Τ:ιτιο:Ιεττι

5 ουτε εο ΜΜΕ:: Ιοευτ.ττε, εετιάεττι τττοετττΜ, εε

τ;ιτε τα! ΒοετΜεε απτο ττινττεοτεττι ΒοΙἰιΙενιτπτ

ουτε όοττπτο Βτττττοτ›ε τεεΜΜεοττε ίειττοττουε

εοττεεεεΝ. ΒτΜάιτε νετ·ο, ερε ροΙεττι τ·εετειεττ

Μ Γτιτεττε1:ι, που εοε οοπτττε$υτ, εετ Μ: Μοτο

το εοττττττἰεετ ετττεττόεττοτιε εεττττε τενετ·Ητιττ·. Βεκ

εττΙετττ :τά ί]τ:τττοττι ΜεΙεττι τττεοειτΕιτε Μετεο

τετττ, ΜΜΜ ἰτι Με ευττττετ οΜτιτοτττ, φωτ!

:τεττονἰτ εε ἱΜτΜειτπτ ἱττ άεεττττετιτ!τε Ρτεοεειτ

Ρ:ιεεε. ΜΜΕ "Με Ηοτιπτειιτττ, ννττ·είουτεετ1ετε

το ορίεεοριττττ, ετ ΕτΙτττττοοΙουιτι, ΡιτΜεττετε οσε

ττοΜἱ :τΒΜτετττ, Μ 8ιτἰττνοτ·τ]ἰ εττετοΙΙιτττι Μοσο

τΙετ·ετττ :πειτε ΜτιτοτεττΙ. ()ιτοε :τάν·ετττττΜοε

Ηεττττ·τετ εοτττΜε ἱττεΙἱΕ:τ τττ:ττετ·, ΒτΙο ττοτΜοε, οτ

Ι.ΜΒιτε όεεεΜΕ Ρετ·εοτττε, ειτεοἰρἰεττε ετ; αήττ

20 ειπε, το ρτεεερτετ τττΙεΙ!εκττ τ·ε8ειΜ, μει·τιττ·Βε

Πιτ, εοττεττοειτο ευτ·ειτ ΜΙ τεεετεεττττττ Ρωμι

"Με, τΜι!ετη @Με εοττετετπεττοττετττ ρτ·Με ειτε- 4003.

τἱττετο, (τυποι Με εοτττοιττετττε κάνει νεΠετ εττἰ

το, τεετοτυτ·. [Μάο εεΜοττε ρτεΓτιττ, οτ: εττωτ

ετττοτεπι εεευΙοτεε ροετΡοττεττοο τττττοτ·εε, εε

οτεΙοτη τιιοΜΜιιιτ εετιτετττἱεττι; τττοτοεοιτε ιττ·Με

:το :ειὶἰίὶΜ εοΙοτεττιτε ΐτ·οττΒετττεε, Ιτἰετεττι Με

Ιτοττ:τττι Με τττοΙοεΜιτιτ ρτ·οτΜεετε, εἰ ευετπΙο

ειπε €τειτττι τεΒτε το ίὶετἰ ροτιττεεετ, Με Μοτο

εκ ειτε ρετ·τε εε τεττοντιΜτ·οε. Πεκ ετιττεττι εε

νεεΙοτε οττιτιἰ εοτΜττε ρτορτἱεωτε ετ ουτε Μ

ττείτετο Με Μντεο, ω Βενεττοοτ8 νεΜτ; ἰΜφιε

εκετ·εττιτ ειτο Μπα απο ρεεε τΙττΜεεο, ΜΙΜ

Ιεττετττ Πεἰ Βοτιτττ·τετε εοΙΙετττρτττοιτε εεΙε!;ιτ·ενττ

ἔετττΙἰἰε. ΙτττΙε ρτοΐεειιτε ω ετΙτετττ $ρεΜεε

Με ') ττυτιευμτωττι, Ι:ιοοτεττι εττρεάΜοτττε ἀε

ΜΜι εττονττεττε νετπιτἰοττἰε. ()οτττμΙεω τΜάεττι

:τιττιττοττοΙτ τοευτιτΜιψε, Ρετ· Ρτεττεἱετι1 ΜΙΠ5Μ

ω Βετκοτιἰτττπ, τττοτεεττε Με Ρτ·οττττττε Μετττε

εττοττι ω ΜἰΜετιἰ εκρεάτττοττετττ α). Ροετ Μεο

ττει!ετε ΠοτΜΜ τη [ΜΜΜ Μοτο ρτ·τοτ·υτο Μνή

ττττττε εε Μττοετττωε !ιοττοτ·εττοο Ρετε€ἰ$.

Ι.!ΒΕΠ νι.

!. Ροετ. εοΙιτΜετιττττ ττττετττετ·ωτε νττ·ΜΜε ροτ

25 Με εοττειττητποτε τΜ!!ετπιτττ Ματ ττιττττεττ, ετ

ἱττ ττιτττττο ετττὐἱττεΙἰε οτιΙἱΜε Ιοτ·ο, :το το εἰιτε

«Με ουιττ·Με Μοτο εοάοτηττοτε, το Ρεοτ·υετ·το

τττεττεε, τω Ρυτ·Βοτοτ·τττε Μοϋιττ·, εΙειτοττι τττεττε

ἰΙΙιτκἰτ εεειιΙο, ετ. Ηεττττ·τοιτε, Βεἱ ἔτετἱτι τω,

50 τττπεοεεεοτ·ιτττι ττενεττι εττοτ·ιιτο ευρτεττε ετττιτττ

άτττε εἱοἱοιτε νεττἰετιτ Ρτοτττετετἰ απετ·ττετι1, Με

ροεΜε εεευτττΙοτε ειτἰττιε$ ρΙοεΜιτττ ΜΙ Μεε

ρετ·τἰττετττἱοιτε ειτττετἱε, Ρεττεττττ :το άοπτιττττ ειτ

τιπτ, ιτΜ εε εοτ·ροτ·οΜετ· εετορετ· εοΙεΙττττ τ·εΠ- “'06

εετε, Μ. ἱΜ ὰεεἰτὶετετο Μο οΙἱτττετπο ροι.ι!υΙοττι

τεετεετ·ετιιτ τττ Μετττε. Οοτινοοεττεφτε ω εε

οτιτττεε ι·ε;Μ ρτ·ττοτττεε, @ότι οΡἰεεορετιιττι ετττ1

σιτε Μετ·εεΒιιτΒεττετε ωοώεεἱεε ειττοεττι οερεΙ!τι

πο ετττττιετ, ττοτττΜε Ϊνἱἔοετ·το, απο ετεΜεττ1ἱ

εΜἰε ΜΜΜ ΤεΒἰτιοτιΞε, ειτττι (τυο τρεε, ουτο

φωτ :ττπεεεεεοτ· εποε Ετττττε$ε Δε Με :ττιτί'ει·τ·ε

ρτ·εειττττεἰτ εεεετεετε, τεττονεττοττἱ ετιιεοετο τττ·τ·ἱ

τΙετιε τ·ειΙιΜΜ, εοττεετττἰετττ.ε Με Ατ·τιο!ΐο ρτε

') ΒΡεεεε.τε. ") Ιὶοοετιἰὶτοτε ΙττνεοὶΙἰτιΒυτεΜ ττιόννἰ: 11Οθ Πεἱτιτἱειτε τω; ΒεΙενοε ΜΜΜ.

τιοε Β5°εττ18Η τετττροι·ε ΜΜΜ, ετ: ετιιεττΙ:ο. εοεάε τ1ενεετεηε εἰΜ ευΜιιΒιιτ·ίτ. Ρεττ2 ΙΙΙ. 78. 'Γε

ντγρι·ενττε οροντΞεάο. ΤΜεΕΜει· ιτἰ2ο_ῇ 2.) Με! τ·οΙιτειιι 1004.

Ποποπτωτο Ρο!. ΗΜ. Γεω. Ι. δ!!



?Η ι ιιιι ΕΤΠΑΠΑ

Μ”. ειιΙο, Εἰιἰο οιιοςιιο οι ιιιιιωιι-ιιο οριεοοριε,

οιιιΒιιε τιιοοοειε Πιο πιο ι!ινιειι, :ιο οιππι Ροριι

ιο ειρΡΒιιιοιιπιο. Πιιοιιιο πιοκ οιιιιι ιιινιπει ιιιΒι

Βιιιοπο :κι εοι!οιιι ειιιιιπ ΨιοΒοιιιιε, οοιΙοιπ ι1ιο

:ιΒ ιιιοΒιοριεοορο ειιιπιοι ΤιιΒιιιοπο, οι ο οοιι

ο ιι·ιΒιιο ΗιΙΙοι·ιοο οι δ'νιοοπο οιιιιι ρι·οοιοτιε

οοοριεοοριε οοπεοοιιιιιιι·.

θ. Ιπιοι·ιιπ Βο!ι:Ιοινιιε ειιο Μοτο οι οοιιιιιιο

Ηοιιιι·ιοι ἰπειἱποιιι ιπειεςπιιιιι νιιπ Βοινιιι·ιιε οιππἰ

Βιιοοιιο οοποινιΒιιο ειπε ιιιιιιΙιτ. ()Β Βιιπο οικι

ειιπι τοκ ιποιοιιι ρι·ιοε οιιροι!ιιιοπο, ιιιιιιιιι Ηποε

ΒοειἱΙἰιοι· ιπιπειι, οι πι οιιροι·Πιιιι ιιἱνἰε οΙΤοειο

οοΙοιἱιοι· ι·οοοιιιιιι οιιιιι ιπροοιι·οι, οιππἰιι Βιιοο

τοΒἱο ΒιιΒιιοι.οι·ο ι·ιιοιιιιιι οιιι·ιιιεεο€. Μαιο ιοι·οιι

οπο, ιιιΒιιο διιποοιιπο ιπ:ιι·οΒιοπι ο:οιοι·ιοιιιιο

Ριιιι·ιιο όοΐοπεοι·ιΒιιε ποοιιιε οιιιπιιιοιιιι· ρι·οοιόιιο;

:ιο τυπο Μοι·εοΒιιη; τοπιο”, ΐι·ιιιι·οπι ειιιιιπ Γο

Βιεεο :κι ΠπΒιιιιοι·ιιιπ ι·οεοιπ') νοιιι:ο Βι·ειιιιι :ιο

ιιιιιι·οποιο, Ηοιπι·ιοιιιπ οιιιοπι ιποοριι πιιιΠιιιπ

Ροπιιιιιεεο, ιιΒ Ποιο ιιιιοι·οοεεοι·ιΒιιο :ιΒ οο ιπιεειο

οοιπροι·ιι. ()ιιοι·ιιιπ οι πιοκιιπο Ροι·οιιι·ι ειιιιιιοι

Τιι€ιποπιε οι Βοι·ιιΒοι·όι οποιο ειιρρΙιοοοιοποε

αει ιπνιιιιε ειιεοιριοπε, ρι·οιιιιο οοιιιιιι ειιιιποι

ειιιτιοιτι οιι ι·ιιιιοπο ιιιιιιιΜι, οι ρι·οιιιιιιπ ειΒι

ειιιεςιιο Βιιι€οι·ιΒιιο οι. ιποοΒιιιιιιπ ι·οόοοιοΕ, ιρ

ειιπι οιιιιοιπ, οιιιιιπιιιιι νοΙιιιοεοι, πι οιιοιοιιιιι

όοιιποι·οι;. Ηοιπι·ιοιιε νοι·ο 88 πιιιιιε ιιι οιιιιιιΒιιο

οιιιροΒἰΙοιπ ΙιιοιὶιπιιΙ›ἱΙιιοι· πιοΐοεου8, ιιιοι·ο οι

ΒιιΒιιιι Ροιιιιοπιιε Με εο ιιωιοιι, οιιιειιιιο πιο

ειοπο ειΒ ιιι·οΒιρι·οοιιΙο ρι·οοιοιο ιπ οοετοΙΙιιιπ

Ρι·ιοιιι. Π, ποιοι” 2, 5 ί !ι ΙΜ

') Βι:οι'ιι.πιι.

1ἰοοἰοιιι Βοιιιιοτ)ιἱ ιιιἱιιιιοινπιι_γ, Β_Η Βι·Μ.οιπ Κιιιιοπ·ιιπάγ, 2οιιγ Ηοιιι·γ!ιο. Π.

ΤΒιοιιιιιιι· ιιιιοιόοινο.Ι οἰο οπο κ· οιιιεἱο ροέινἱοοοιιἰει. ΙιοέοιοΙο. Ρο.πιι7Ιποιο ιιιἱειοτο. ΚοιπΡΒοπ.

α) οι ΒΙειΒοοΒιιι·ειι Β7Ι 24 ΙιιιοΒο μΧ έινιο.άοη πιιιΙιιιιἱο.

Μοοποιοπ ιΙοιι·ιιιιιιιιι·, όι!ιεοιιιοι·οιιο ιι ειπε ιπι

ΒιιΒιιε πιο ποοι.ιιοιιο εοιν:ιιιιι·. ΙΒι τυπο ριοιοι

ιιΙιιιά Βοιιιιιπ οριιε ίπ οπο ιιιο ρειιΙιοι·ιιιιιι οιιπι

πιο ι·οπιιε οιιπαινι1.

δ. Ιιιιοιοιι τοκ ΠοΙιοιο Μπι] ἱπιιιοιιιοι· ιππι

πιο, οπιποε εποε ΠόοΙοε οι! Βιιπο ιιΙοιεοοποοιπ

Βοι·ιιιιιιι·, :ιο ιιιει:ιιιιι οιιοι!ιοΒοοιιπει πω» οο

οιιπι οι·ιπειιο ιπιΠιο τΙοειιπειι·ιι ροι·Βοι·ο. Α Μοι

εοΒιιι·ε ιιιπο οκιοιιο, επική Μιιιιιιοιι :ιριιιι Πο

ιιιιι ιπιοι·οοεειοποιτι Μποι·ιειμιο ριοεροιιι:ιιοιπ

ΜειοειιιοΒιιι·ο ρωιι.ο Μάο πιει ΤΒιιι·ιπΒιοο οιιοπ

ιοΙιεςιιο ίιιιοε Ει·ιιιιοιιο 1ι·:ιιιειοπε, :κι ΒιιιἰεΒο

ποιο νοπἰτ; ιΒιοιιο ΒειΒιιο ι·οοιιΙι ρΙοιοιτο, ιιιιιιιι

οιιιιιιοι Βοποιοοιιο Ηοιιιι·ιοο Η ΚιιΙοπιιιιε Αρτι

Πε σπιτι οιιιπιιιιιι Βιιιόο ρι·οεοπιιιιπι, οιιιποπο

Βιιειει εἰΒπἰΐοιπ όιιοοιιιιπ Δωιι.=) Βοιιἰπο Αυ

Βιιειειπ:ιιιι ιιι·Βοιιι ἰιἰιιοι·ο πιιἱπεοπε, οι διΒιιι·ιοο

ιιιιιιειιιο οιιιο ΒοποιειΒίΙΠοι ιπΕι·οάιιοιιιιι· οι Βο

Βοιιιι·. ΙΒι ιιιπο οιιιιε ιειπιιιιιι ποοιοε οοιιιιποι·ιι

πιο, ιοοιπιο ιΙΠιΒοπιι ειιιιιιιιιιοπο Ιιοοπιιοιιι άο

οι πο Βιικοπιοιπι ιιΒοιιπὸἱ, όιΙοοιοοιιο 02ΠΙ οοιιι

ιπιειΕ Τιι€ιποιιι. !ρεο ιιιιιοπι οιιιιι οιιοι·οιιιι πιο

ιέι·οοιιιιι· ιιεςιιο :ιο !οοιιιιι ιιιιι Τιιι€ο4) οιοιωι.

ΙΒι οοιιιπιιο Βι·οπο, ίπποι· οιιιο, οιιιπ ΠπΒιιι·ιοιε

ιπιοιοοεεοι·ιΒιιο ιοΒι ρι·οεοπιιιιιιι·, οι ιιΒ οο όιιιο

ειΒι @πιο πιιοοι·ιοοιιιιιοι ειιεοιριιιιι·. Ειιιιιοοιιι

ιιΒ ιιιοΒιοριεοορο Τοεἱποπο ι·οεοιιιο, επι πιο

ιιιοι:ιιιι οιι·ιαιιοιπ νοπι, οι οιιιπ οοιιοιπ ι·οοιι.

νοπιιπιιε :ιο οιιΙιιιιιι θοιοπιο, ιΒιιιιιο οιιιιι νο

ιιοι·οΒΠι ειΒΒειιιοοιι Η:ιιΙιιιι ΡειΙπιιιο εοΙΙοπιπιι.οι·

οπιιιιιι·ιιο οοριεο! οικω οιοο_ιο προς.

8) Ηοπηι|ι,

4) 'Ι'οιο: 'Ι'ιπ8·πιι

Μιιι·)ό Δω 19 ιιιιιι·οο, μι ο τοιπ π·ποιήό οἱο "οι 2 επΡιοΒιι οι ΙιιοΙοποοτειι ιποι·εοΒιιι·οΠιιι

πω. @πι άιιιοιιι.

Η)

ιο

%
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ρει·ε8·ιπιιιε; 4 Γει·ιε ειι Μεεειιεισιιι·ε ι·εΒιιιε νε

ιιιειιε, εειιεπι Ποπιιιιι ει ειιιιεεςιιειιιειιι ιιοπιι

ιιιε:ε ι·εειιι·ι·εεειοιιιε εοιιειιιρπιιειειπ ιιιιιιειιι

εειειιι·ενιι.

Γ» 8. Ροει Νεο Ρετ Ρι·ειιειεπι οι·ιειιιειειτι πι"

ίεειειιε, δειιοιιιεπι, ιιι εερε ρι·οΓεεειιε εει, εε

ειιιιιειιε εε ιοειιιε ιιιιει·ιειιε ειιιεει ιιοι·ιδει·ειτι

ρετειιιει ιιιιιεπι, ι·ενιειι. ιιπ ιιιιιε ιιιιι ι·εεοπτιι

ιιιπι πειι ιειιιετιιιε ει·ειιεπιιπι επ ειπιριιει εοι·ειε

40 ενοιιιιιιι, ει. ειι εοπιρεεεειιιιειιι Βοιι2ιει·ι ει·ι·ο

Βειιιιε εενιειειιι, οπιιιιιιιιε ιπ ειιιι ιιιειοιιε Πιπι

ειο ειιιιιιιιε πωπω ειιρετιιιιοπειτι ΑιιΒιιειο

ιειιι ιπειιιειιιε ιιιιιιιιιι'). 8ιεωιο πω» ιει·πιιιιο

ιιι Μει·εει:ιιιι·8 εκει·ειιιιε Πι εοΙιεειιο εε ιιι Μ

45 5ιεπι ιειιιιεπι εεει·ειιι ρι·οιιιοειο. Αεειιιιιιιειο

ιιειιιιιιιε ιιι Ροιειιιεπι ιιιιιετε, ιιενεε Βοι·ιιι'2) ει

Νιεειιι Βιοιπει·ειιιιιι·, ιιι Με ειιοιιιπι Μπινε

ιειιιιε ποπ ίιει·ει ιιιιπιιεο ειι·ειιιπειιιιιιι μερε

ιειιο ιιιιε. ιιιιετιιιι πιεΒιιε ιιιιιι·ιιιιιι ειιιιειο ιιι

ω ιι·επεειιιιιιιε Πιιιιιιιιιιιιιε εκετειιιιι ιιιεΠ”ειιιιιε Πι

τειει·ιιειιο, οι ειιπι πιιπιπιε ιιιιιε Με εοπιεει·ε

ροιιιιι, ιιι Βοεπιιεπι ι·ειι εειει·ιιει· Ρει·ι·εκιι. ιιπ

ιιιιι εεινειιιιιπι ιεο ι·ιι€ιειιε εειιιιε ειιιιεεπιιεπιι

ιιιιρετιιτε εειεεεπε, ιιι ειινε, ειπε ιιιιιφιιιιιιιι)

25 τιιειιιιι·, πιοιιιεπι πιιοτιτιειιι ειιπι εεΒιιιειιιε ρωτ

ειιε ιιιιει·ειιιεο οπιιιι ειιιιιι πωπω. Πεκ ειιιεπι

ιι! εοπιιιει·ιειιε, ρι·επιιεειε εΙεπι ιοι·ιεειιε ιιιιιι

ιιιιιιε ειεειιε, Μετιιιιιε ιιινιιιε ει·ιιιιειιι ιτι·ιιρειε

νιεπι, ΓεειΙεπι ειιιιεεειιεπιιΜε Ρει·ειιιεε εε!

:πιω πω" ιιεεε Βοιιιιενο ιπ ιπιε τιιει·ιιπι εε

ιιετιιε, ιπιιιε εκ ιιοειι·ιε, εερειιειιιιε Βειιιιιεπιι,

ρι·εειιιιε ειιι^), ιιε ετινειιιιι ιιοειτι εκει·ειιιιε ιο

ιιιιιιιιι·, ει ει: εε πιοιι ειιάιιιιε, ποιά ιιιεει·ει το

 

') Ρετ. Βοειιιιιιι. ιωειιιιωι. ιι Ρει·ιιτε. ΙΠ. 79.

Με. πιω.

πιεπιιεειιιι ΒΜθεύί·τ96.

εειιιι·. Ωω τεεροπεε ι·ειει·ειιιι, ιιιπι ιτι Με ι00ι.

δι ι·ερετεπι κι "πω, Με ροσεειιι Με εάυειιιεεε.

Ει νετιιιιι εει Με, πι εεεριι·ετει ι·εεειπ ιιινιιιε

Επι”, ει Μπι: ποπ ιιιΠει·ει ειιρει·ιιιε πιεΒπε

πιπιιιεε, ποπ ριιονειιιτει ιιοιιι5 ιεπι ειιιιιιο π

ειοιιιε ριοερετιιεε.ι Μπι-ει εειεπι ι·εεεπι ειιιι

ιιε Ιει·ειιιιι·ι, πει ιιι·πιε μπι ιιιιει·ρι·ειειιιι·, εο

ιιιιιιιιιιε, ει ειιοριειιιε ειιιειιειιι ειινεπιιιε Βοο

πιιοι·ιιιιι τιειιιιινιι εΒιιιεπ. ιιοι·ιιιτι εοιιειιιιιι ει

νοεειιοιιε ι·εΒι ιιιιι·οιιιιε ρειείεειι, ει πι ιρεε

ι·εΒιοτιιε ιειιιιε ιιιιιιιε ιιιιιιπι εεειειιιιιιι εεε ει

ιιειιι εροπιε ι·ειιιιιιιιι. Πεκ μερια· Βεινειι·ιοε

ιιοιιιιιιπι εεινειιιειιιεε ιετι:ιειο ρειιιιιιιιιιι ιιιπει·ε,

:κι ιιι·ιιεπι $ειιτι ιιιειεπι πω, ει εοιιεινεει Με,

ροι·ιεε ειισι ιΙιεο ερει·ιετιιεε ει Ροιεποε ιιιιιιε

ρι·εειιιιο Ροειιοε οεειιιετιιεε, ειιιιιιει εοΒιιονιι

ειιιιεοε. νιιιοπε ι·ειι ιεπιεπι ειι·επειιι, εοπιιτιο

νειιιι·, ει ειιρει·ειιιεε ιιι ιιιιε ρι·εεεριι εεεειεειε

ι·ειι·ιιιιι. Αιιεει εειειιι, πει Βοιιιιιινιιιτι ε εοπι

ρι·ονιιιειειιΜε εεεε ιιιιει·ειιιριιιιιι πιο εετιο τε

ιεττει. ιιειειιιιιι· ιιι Πεο ιεπιιιιει·εε Με, εστ

ι·ιιριιιιιιε πιειιιιιιιιι· ιιιιιιοι·εε ειιιιιιει·ιπι ιιιιειε.

Με ιιιι·ιεεπι ιιιιιεεειιιεε ει: ιιιιιιειι εοι·ιιιε Με

εεει·ειει·ιο Με ενοιιιιιετε ιιιειιιιεειιιιιι: ει τω:

ιιιιιιιιιειπ πι Μιιε εεειιι·ιιειε εοπειειει·ει, εε

ιιιιιε ειι ιιιιιιιιιπι ι·ειει·ε ιιιιιιιεςιιε εε εε ιιειι

εοπιι·ετιε ιιεΜι·ε. Ρι·οριει· Με ιειειιιε ιειιιειι

ιο επι: ειπει·ε, ιιι Με ιιιιιει·ε εε ροειεε εεΡιε

ειπιε ι·ε8ι ειιο ειιιιειοι·ιιπι Μειειπ ιιιιειιιιιιι

ιιι·ιιιιε Ρειοι·εε επιιιιιιιιιιιιε ρι·εροειιετυπι, ιδιω

ι·ειιιεε , ιιιιοιι ει: εοτιιιιι ιι·ειιιιε νιεει·ιιιιιι επι

πιει πι πιω ι)ειιε μια· ιιι€ειιιιιιε, εΡεειιιειοι·

ιιεειιρει·, ιιιιετειιιτιιε ει·ει ε ειι:ιι5.

Ω) Βοι·ιιε Με Επι»! ιιιειιιιιειιο οτι Με·

3) Μιτιιιιιιιιιιι 1118. επεεεγό εεε.ι·ιιγ Με; Ιιτ2εειιιγιι ιν ι·ιιιιιιχειι Βόι·ε.ειι επει·ιχειι Ρο

4) ιιοιοιιτεεεειιιεεε:, οι» Ν. 28.
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τω!.

ντιπ.

Λου.

Π!).

θ. 'τυπο τσιττπιτι·υε τυοευ ι·οοτε ουπι ορττιπτει

πιττττττιυε οκ ποετι·το :ιο ουπι τποοττε εττιτ ιιτττιο

ι·οπτττιυε τπτ ο:ιΡτοπουιπ εου οοοπτοπιτυπι επι·

ροπτοπι νοποποευιπ Ρι·τιετιιπ ρι·οιπτττττυι·. ()υοιπ

Ρι·οοοουροπτοε πυιιοἰἰ ρι·οοοι·τΡτοι·υππ , ι·οιπ οι·

τττπο ροπουπτ Βοττιτονο, ιτο του Ροι·τουτο ρι·τυε

εοοιιι·ο. τττο τοεπττοπο του οοτπιποπττυε, οτυπι

58 ρι·οροι·ονττ, οτ ευτιεοουοπττ ποοτο Μπι πιο

όπιπτο, ειυιττοπε ἰπ υι·τιο Ρι·οκτιιι:ι, ουτο τττττεεο

ματι ττἰοἰτιιι·, οιιιπριιπ:ιε οτνοε πιτ τιοττυπι εο

πἰτυ τιοι·τοπτοε, ουπι Ρττιπτι τοπτοπο οιιἰνἱτ, οτ

Ρειτι·τειπι τ”υετοπττο ι·οντεττ. Ωυοιπ Ζοτιτ2τονο, ται

τοι· Αττττιοττιοι·ττ Ρι·οευττε οτ ()τιι·τεττ τυοι·τιπ·τε,

ευτιεοουυτυο, οι ροπτο νιιτποπιτυε ορροττττ,

οτ ιπει€πυπι τιοετττιυε 8:ιυιττυιπ, ουτε ειυτοπι

τυοτυπι ἱποτΐιιτιττοπι ι·οττοιιττ. θι·ειεττπ:ι ειυτοπι

ιττο τειι·οιπιι·υε :ιετνοπτοπο, Ρορυτιο Μπι νοπτειιιι

ουο οοπιιπτοεἰ ροεοοπτττιυε απτο ροι·τειιιι ττοιτττ,

τττοοουο τπτι·οπιἱε8υε, ρι·τεττπτε τιοποτττιυε πιει

επει τοουπττττοτο τΠττ1ΡΟΠτ23τυΓ, :ιο τυπο (τομ

ετττο νττττιυε τπιτυπιοπττε, Ριτοοτοετοι·τουε οι·πιι

τω. Ηυτο Πιτ τυπι ρι·οοοπτιιτυι·, ουτοουτιτ υπυει

ουτεουο πιττττυπι τιοεττ Γυετττνο νοτ οοοτεο ορο

ττοι·υπι :ιτιετυτττ. τττυποι·ττιυε τιτοπι ‹τοτοοττιτυε

ρτυι·τιπτε πιο ντττεεοΒι·οιττ ἱπττοιτιιοἱτυι·, ττοτττοπι

ουο πι ιτοιπἱπυπι οκοττιτπιιτιιι·, τουτο τπιτιιτΒοπ

τπιτπ οτ εοουπι τιυο υεουο Ροι·εονοι·:ιιιτττιυε τττυ

οτιιτιοι·τιτιιτπ Ρτοιπτεττ τιι·:ιντυιπ. (τοπττυττ υποτ

ουοεοουε τοπι νιιτοτ ου:ιπι εοπτοι·υπι τποττ'ειτιτττε

που, :το Βι·τιττοπι πονἰ ιτυοτε Ροτοτρτοπιτοιπ,

οτ :κτ Ρι·οετοτειπετιιιπ ετοι·τοετ τουτο οοοοεευιπ.

τττο τοπιτοπι οττι·οπἱοτιο, οτι :ιπττετττο Ττιἱοττ‹τοΒο

οτ τι ιτυοο τοι·οιιιπο ουιπ τιππιοπεο οτοι·τ τοοτιιε

ουο ρορυττ τ.ι·τρυτττο ειιοοτρττιιι·, οτ πιτ οοτοετοπι

ειιιιοττ (τοοι·ττ οοιτυοττυι·. (τυποττε πιω ‹τἰἑςπἰτει

τττιυε ει Γθ8θ τιοποιοτυι· τοι·οιππυε ριιτοι·πτε,

οοπνοοιιττο ἰποἱΒοιιἱε οοι·ιιτπ οιππἱτιυε.

Η. 8τοτιιττε τυπο ίτιτυοιπ οπιπττιυε, Βουτι

ι·τοε ττοπιυπι ι·οιπτεττ. τρεο νοι·ο ουπι Βοοπιτο

ι·υπι (τοσο πονο τττττιτοποε, οιιτ τυπι οττιτ Μοτο

ρι·οκτπιτ, τοι·ιπτποε μι· τποτττιτιττοπι τττποι·τε οἱτ

ττοιιττοτοιπ ουτοπε, Βιιιτυεἰπ ιιττιοπι ροοεοττττ.

Βου ουιπ τπ υπο ιττοι·υπι ιιπιιππουοππουο ευτ

πιοτ ττιτοττυιπ ω οκριιΒιιοπότιπι οιιποοιιι Μάτο

ι·οτ, οτι υπο επετττοι·τοι·υιπ ο ρι·ορυΒιι:ιουττε, πἰ

τττνἱπει ουετο‹τἱι·οτυι· Ρι·οι·τιτοπττ:ι , νυτποι·ο τυριο

ντεο τοττοι·οτυι·. Οπου ττττ, ουτ εοουε 80 ετειτιιιτ

Ρτοκτιπυε, ποοιιττ, οτ Ρι·οροεττυιπ τπτιπτοτ τπ

:ιττο ροτο8ττ. Και ειυτοπι οτον:ιτο πιτ Πουπι οοι·

ιτο ευρρττοτ, τιυπο τ:ιιιιττιτ, ουτ εοτττιιτιι ρτοττιττε

ντέττυπτττιπι εττιτ τπιποι·ττο τονοτεινττ. ττττιε νοι·ο

Ρτοττιτο, τοπο πιω ειιτροι·τοτο, οοιπτιιι5τει πιω

ι·οτ, πἱ τιοο (τιιποοττπτ πτυποτιτοιιτε τυοετο τπτου

ετα Ρι·οτιττιοι·οτ. νυτποι·ειπτυι· τπντοοιπ ιπυττἰ, οτ

ιιοπιιυττἰ ροι·οιππττ ειιιιτ. Πιτ ποετι·τε :ιυτοπι υιιυε

ποτιτττο οτ Βοποτο οτ ντι·τττ οοπνοτεειττοπο, Ηο

ιπυ2ο ποπιτπο, ουπι υι·τι:ιποε οι·οτιι·ο οοττυτπἰπο

Ρι·οι·οοειτοε, ροπο υεουο ω πιυι·οο τποοτμιοι·ο

τυι·, ιιιοτ:ιττε τττιπτιττο @πιο ροκ· ε:ιτοειτυιπ οτι

ρυτ Ρι·οετι·:ιτιιε, οτι τπτιιιτοτε τπευττοπτττιυε ἱπ

υι·τιοιπ πιοι·τυιιε τι·:ιτιἱτυι·. ττυτυε οπο:ινοι· ττοτιι

ττοιι5 οοιποο, τι·ειτοι· ιπουε, ουἰυε το πιττοε του,

ρι·οοτο οοπιρτιτοτυπι οι] Ι›:ιτι·ἰοιπ ι·οιτυ›;ττ. Αττοτ

νοτο, ουτ οτι πεετττυιιτυ νυποττοπτε οικοτοτοτυπι

ἱπὸοπιττυε Τοπιπιο νοοιιτι:ιτιιτ, ττυιπ τη δρτοιι·τι

ττυπιτπο τιοετἰτιυε τοι·τ.ττοι· ι·οετοτττ, τοττοιιτυιιι

τυτιι·το:ιττοπο τιιρἱιτιιιπ οοιοτιιττ, οιιττπι:ιοιιο ιττυ

ρτοτοοτυε τοποσ, τοτττο τοπιτοπι ι·υτποτο , πιο

άστα! ορροοτττ. ττυπο υιιυε οκ ουτε ειιτοττττττοιιο,

πο ιιττουο ττουυοοτοτυι·, ουιπ ρι·οτιττιοι·ο τοιιιιι

τειι·οτ, ουερτιτο Ροι·τοεειι8 ειιΡοι· οιιιπ οοττυττ.

Ρι°0€ττοτττ τιοττἰ ιιεροπτιιτο τιιπι ροπο ττοντοτο, τυ

τιοπτο ρω· πυπττιιπι ευἱπιοτ Βοττιτεινο , ι·οΒι:ο

ροτοετιιττ υι·τιε ειιτντε ιτοτοιιοοι·ττιυε τιιιετττιιι· πιο·

τ!)

Η
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ειι!ιεςιιο πονο τπιιπιωτ. Ροοι ποιο τω; οιππ τοιπ οκρΙοίιιιπ οοτιιιιιιπτο τοειπτι ΑΙΒιιιπι Μπε

οιτοτοιω πιποτο οι: ιποιιι:ι ιιιτπ άοΓειιιοιιιο τιο- πιιι·ἱειιπε ρτοΠοιεοΠιιτ.

πιιιτπ ΜΜΕ, τιιιιτοτιιοιιοο, ιιπιοιιτποιιο οιιιιε το. ΟτόιποιιεΙοδιοπιπιιε, τοκ ιΜο ρτοοτο

ω, εοΙΜε ιιιιιιιντιπε ιιιππιἰπἰοιιΙιο. Φωτ, οι τοΒιιιιι οοΙοτιιοτ τοι·οτειι, οριιιιιιτπ οἱ

ὅ Η. Πιο οιιιτι 80 ἰπ Μοτοο!ιιιτο οριιιιιο οποτε Ιοοιι εοπἱοτἰε επι ἱπ δοκοπἱει εοΠιοιιο ρτοοιοΙο

ιπόιιΙΒοτοι, Εειοοποπι νοποτπποιιτπ οοπιιιοπι, Μπιτ :ιονοπιιιτπ. Εκοτοιιιιτπ :ιιιιοπι ποο1τιιτπ

ιοτιειι ιπίιττπιιιιιο νοκιιιιιπι , τιιιιτπ Μπι: ιπ τω- οιιιπ ρτοεροτιιιιιο ω Ιοοιιττι, τιιιι Πο!ιτειιιιτι 9)

Μιιοιίιπιεεο οοτπΡοτιι. Ηιιιιιο οοτριιε ιιιΙνοπιοπο τΠοιιι.ιτ, ἱπ τιιιεο τυποι ι·οπιοπιοτπ, Ηοἰπτἱοιιε

ἱρεο ειιεοοιιἰι, οι τιοποτιίιτο εοροΙἰτἰ πιο οο- οι Βιι·ιτπιτιιε όιιοοε :ιο ειιρρΙοτποπιιιτπ οιιιικιοπι

Η) οΙοετοιπι ειιποΗ Ιοτιειππιο Ιιοριιοπο το εοριοπιτιο- οιιτπ ειπε ρτοΙιοτιιπ1οο, Ιειπιθο:ιπΕ, τπιιιοτ:ιοιιο

πιιιι Ρ:ιτιο ρτοοοριι; τιτο οιιιιιε :ιπιτπιο τοτποοιο οοιιεΠιι οι ΐοτιιιιιάιπιο ορο τοΙιοτιιιιι. Ηιο ου

οιιοοεπιτπ οιιιειιοτπ ΡτοιΠιιτπ Πρριιειιπ ποτπι- οιιιιιε οοττιιριἱο οι ειιιι τιοτοποοτο οιιΡιοπιιΒιιο,

τιιιιιιιπ οιιτπ οιιποοΙιιοττε ι!ιιο!ιιιε :ιτεοπιοιο ιιΙΙ:ι- ροτ εοΙΝιιοιποε μιΙιιτὶοετιιιο οιτοιιπιοιιοιιιο, τω·

τι οποιο οι οοπΓτιιιτιοιιε Πιιι!οιπ [Μο ΤοπιιιΙτιπ- τποτιιιιπ ετ:ιι·ιιιιιτ, οι πο οπο πι! τιοειοιπ Ιοτιοπ

Μ Νοιτε οοι!Η. Ιπειιροτ Ψιττοοτιο τιπιιΜΜ τιιοτο:ι- Μπι ροττοπιι·οι, ιπνιτΙ:ι οοτιιιπ ιιιιιΙιοπιαιτο απ·

απο». ΙπτΙο ρτοτιποιοπι Νιοο νοοιιιιιπι ἰιἰποτο

ιιοοιιιειΕοε :ιο ὸἰιι οοπιιιιιιωτοο, τοότιιιΜ. @πιο ιι€τιπο;οπιοε, ἰιικτιι Βιιτοινοτπ Πιινιιιτπ οιιεττει ιπο

οιιιιτπ ειιροτ Μοτοοπιιτε οι οοποίΗΕιιιπ πο πως; τοπιο ω. Πιιπο οιιτπ Ιιοετοπι οι: Μοτο :Φώτο

ροτιἱποπο Βιιτοτι:ιτάο, οι ειιροτ ηιι:ιιιιοτ ιιτοοε ποοοπι.οιπ Ττιἱοποτπιιε! τπΠοε οΒτοτυο, οοτπ

?ο τοπιο ΜτΙάιιτιι Πιινιιιτπ ροειιιιε ΤτιιοτΠιοτπο το Ροτἰτοι, οτι ΙτιιιιΙοπι εἱοι εροοι:ιΙιτοτ ιιειιτρ:ιπ

ποΒιιιιτπ οοποοοειτ. Οτππο ιιιιιοτπ ρτοιΠιιπι επι ω οριἰττιοε ο οοιιεοοιιε οι:ιποιιΙιιπι ο!ἱἔοπτΙο

τωιιιο τοϋπιπτ. Ηοιπτιοιιιπ οοτπιιοτπ ει οιιΜοτΠ:ι ο0τιτ00Μι8, ω!!! (ΜΙΟ ιΠΐ0ΓώΡθΓθ ιθΙΠΡω- @Η

ιιΙιεο!ιιιιιπι απο @οι :ιοπ·ο ρτοοορι2. ετιιιε πτοι·ἰτΙιιε, ιιι ειο πιοΠιιο εοοιιοπιοε !οιΙο

Μ. Γτοεοιιοε τοκ ιιεινειΙτ οιιοτοιιιι ιιι!ιοπε ιι[ι τω, ιπΙοτ ΠΒιιοι·ιιπι οοποοπειιιιιοτπ ἱιιοοποἱιιτιι

π· οοριἱε. οοπιιιτποιοιιιιιε τΙοεἱειοτο οι πιιιΒιιιιπι πιει! , οι ειι8Μιε, οιιἱπιιε τπ:ικιτπο όοΐοπιιιιπΒιιτ,

Πιιόετιτάο: εοτοττε τοειπο τοιιιτπ ριιιοειτο 00ο- τποτο εο!Ηο τοιιιιεειε, ρτιτπο τιιιπο, ροείοιιιιιιο

τω. Ιοεεἱι οιιιιττι ιιι ριι!ιιιιο οι ιιι οτιιπιοιιε @οι Βοι·πτιιιτιΙιιιπ, ΙεΙπ οι Βοιιποποπι, ΑτπιιΙΠ ιστο

οιιΙἱε ωοιειω ε:ιιοΙΙιιοε, οιιιπ ειπε οοτπτπιΙἰιο

Βοτοε οι Ιιιόοο8 Αροι!ιιε, :ιο ΜΜΟ Ρτιτπιιιιε ¦

ειιιτποι οοπιιιιιιιιιιιε οτιιοιἰἱιἱοιιοπι οι! Ροιοιιιιιιιι

οοπτοπιιιπιτιιιο ω Ποιοιι') πω· Ιιτιιιιιιιπι Ποπ.

30 ()οπτοπιι οιιοτοιιιιε πωπω ποιο, τι! ω Η Κτι

Ιοπό:ιει Βοριοτπ!ιτιε οοπτΠοιο Ιοοο. Ετ τοκ ειιιιο- ·

ιιι!ιιιε τπιιΙτιε 8 ΙιΙιτε δορτοιποι·ιε ιποειιιιοε ρτο

 

εττιιι·ι13) οι τΙοεποΙιοινπ. ΟΙ: Ιιοο τοι: οιιτπ οτιιπἰ 

επιπιοτ οοτπιιιιιιι ι!οιοτο οοποιιιἱιιιτ, οι σο Μο

Με Πει ;τοπιιτιοιε ιιεειιτπρΠοποπι Μιι€ειάιιοιιτοιι ΒοΙἱ2ἱπτιιε οοιιιιεεο :ι ποππιιΠιε νοτιιοΠιιιε ροτ

οοΙοπτειπε, ἰπ ιρεο Δω οσοι πιιοεοπι οι οιιτιιιι- ιιιοοιιιτ. Ροει ποιο οποιοι ποοιτἱε ρτιάιο οιιιιτπ

 

') Μιέ«Μο ΕἱεοΚιι, @τοπ Ϊιοἰεὶιιιιι τπἱοτὶοΪ Μοἔάοῖιιιτἔἱοτιι τι Ζοι·Βεΐοιπ. Ω) ΝΕιι2γο8.οπ

άοΙπιτοτι. 8) ιν ΒιιΙοπάειτοιι τποι·οτειιι.ιτοΗιπ πω!. '? ιντεοέπἱιι 2ιιΡἱετιιιο: Εεἱ Ιιιἰοιιε, (πιο Ιιιἱοιιε

οι.ιιτι πιο οοοἰοἰ Μπιτ. ΤτιἱοτΙοτἱο οπἱοοοιιιιιιι, Αάιιιο. απο., Βοιιπο Ιιιἰοιιο, Βοτπιιο.οτ. .. . π. ν.

@στο τρωω). Ροι·. τοοππἰιτιιτ:ο. ΙειτοάΙΜΒιιτοΜοεο πω! τοΙτἰοπι ΙθΟ5, ιι Ροττειι ΙΙΙ. '79.

!Οθδ.
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4008. ω θιιοι·ειιιι Πυνιιιιιι ι·οιιιι·οιιι, εοιιιιιιιυι·, ιιοοε

ευιιιιοι ρι·οοοιιοιιιοε ευιιεουυυιι. Ουιιιιινιε ιιυ

ιοπι ιιο ιιιιε ιιιιιιυιιι ιιιοοι·ο ροι·ιιοι·ι·οεοιιιιι, τει

ιιιοιι υι ω”, Μοτο: ιιιιιιιιο, ι·ιιιιιιιιι οοι·υπι ευ

ροτειιοιοιιοιιι , ιιιιιιιιοι·οιιιιιιιο ιιορυιι ιειιιιε ωο

ουι.ιοιιοπι, ιιυι ειιιι νοι υιιιιο ιιυο νοιιοι·ιιιι,

ειι·ιοιιιιι οιιοιιιιιιο.

Π. Εει. υι·ιιε ςυοοιιιιιιι ιιι ιιιιεο Βιοιιιι·ιοιυιι')

ΒιοιιοΒοει") υοιιιιιιο, ιι·ιοοι·ιιιε, :ιο ιιοε ιιι εο

οοιιιιιιοιιε ροι·ιιιε, ιιυιιιιι υιιιιιιιυο ειιι·ει :ιο ιιι

οοιιε ιιιιιιοιει οι. νοιιοι·ιιιιιιιε οιι·ουιιιιιιιι ιιιιι€ιιιι.

Βιιω οιυειιοιτι μπαι: ουιιοιιε ιιιιιοουιιιιιιυε μι

τοιιι; ιοι·οι:ι , φαι οι·ιοιιιοιιι ι·οεριοιι οι ιιιιιιιιιιυ

οει, ιι·ιιιιιιιοιιι :κι ιτιιιι·ο ιυιιιιι ιιοειιυπι οι νιευ

ιιιιιιιιε ιιοι·ι·ιι:ιιιο ιιιοιιειιιιιι. ιιι οιιτιοιιι οει ιιιι ιιι

ει ι”ειιιιιιτι (ιο ιιΒιιο ιιι·ιιιιιιοεο οοιιιιιοειιυιιι, ιιυοιι

ιιι·ο ιιτιειιιιιε ιιινοι·ε:ιι·υιιι ευειοιιιιιιιιι· οοι·ιιιιιυε

ιιοειιιιι·υιιι. Ηιιιυε ριιι·ιοιοε νοτια: τιοοι·ιιιιι άου

ι·υιιιιιυο ιιιιιιΒιιιοε ιιιιι·ιιιοο ιιιεοιιιριιιι, ω οοι·

ιιοιιιιιιυε νιιιοιυι·, οκιοι·ιιιε οι·ιιιιιιι; ιιιιοι·ιυε ιιυ

ιοιιι ιιιι ειιιιιι ιιιιιιιυ ιιιοιι, ειιιευιιε ιιοιιιιιιιιιυε

ιιιεουιιιιιε, Βιιιοιε ιιιιιυο Ιοτιοιε ιοι·ι·ιιιιιιιοι· νο

ειιιι , ιιυοι·υιιι ρι·ιιιιυε 2υιιι·ιιειοιιι) ιιιοιιυι·, οι

με οιοιοι·ιε ιι οιιιιοιιε 8οιιιιιιιιυε ιιοιιοι·ιιιιιτ οι

ωιιιω. νοιιιιι:ι ιιιιοιιυο οοι·υιιι πιει ω ωρο

ιιιιιοιιοε ιιοοοεεειι·ιει, οι ιυιιο ροι ροιιιιοε, ιιιιιο

ιιυιιιιιοιιυε ιιιονοιιιιιι·. Αι! ιιιοο ουιιοεο ιιιοιιιιιι

ιιιιιιιετι·ι ευιιι εροοιιιιιιοι· ο ιιιοιι€οιιιε οοιιειιιιι

ιι, ιιυι ουιιι ιιυο ιτιοιιε ιιιιιιιοιιιι·ο εου ιι·ειιιι εο

τιιιπιοιτι ιιιιιο:ιτο οοιινοιιιυιιι, εοιιοιιι ιιιι (Μπι

ιιικιιι, ο:οιοι·ιε :ιεειιιιιιιιιυε, οι ιιινιοοιιι οιιιιιου

ιυπι ιιιυεειιιιιοε, ιοι·ι·ειιιι οιιιιι ιι·οιιιοτο Μιο

 

ιιιυιιι, ουσ εοι·ιιιιυε οιιιιεειε, τοι·ι,ιιιι οοι·ιιιιιιιι

ιιοιιι ιιυιιιιιι·υπι Ροι·ιιυιιιιιιι. Ωυιιιυε ιιιιιιιε, οο

ειιιιο νιιιιιι ο:ιε οροι·ιοιιιοε, οιιυυπι, ιιυι πιει

κιιιιυε ω» ιιιιοε ιιιιιιοιυι· οι υι ειιοοι· ιιιι ιιιε

νοιιοι·ιιιυι·, ευιιοι· ίιιι:ιε ιιι ιοι·ι·ιιιτι ιιυιιι·υιιι ουε

ιιιιιοε ιιιιειιιιυιιι ιιιιοι· εε ιι·ειιιευιιεειιι·υιιι ευρ

ριιοι οιιεοτιυιο ιιυουιιι, οι ρι·οιιιιεειε εοι·ιιιιυε,

κιυιιιυε ιό οιφιοι·ιιι·οι·ο ιιι·ιυε, μι· ιιυιιο ιιυιιει

ιιινιιιυπι ιιοιιυο ιιυΒυτιιιιιιυι·. Ει ει ιιι ειυιιιιυε

ιιιιε ιοιιυε μι· οιιιοιι ειρρειι·οι, ι'ειοι.ιε οοιιιριοιιιι;

ειιι :ιυιοιιι, :ι ιτιειιιιυε ιιοριιιιε ιιοο ριοι·ευε

οιιιιιιιιυι·. Ίιοειιιιυι· ιιιοπι ιιιιιιτιυιι:ιε οι·ι·οιιο άο

Ιυεει πιι·ιο, ει ιιυιιιιιιο ιιιε εονει ιοιιεω τοιιοιιιο

ιιιε ιιεεροι·ιιιιε ιιιιιιιιιιοιιι, υι ο ιιι:ιι·ι ρι·οιιιοιο :ιροι·

ιτι:ιε;ιιυε οι οιιιιιιιιιο @πιο ο ερυιιιιε ιυοοεοοιιιο

οκοιιι, εοιιυο ιιι ι·οιιιιιιιιι·ο ι:Ιοιοοιιιιυιιι ωι-ιιιιιιι

ιιυιιεειιιιοιιο ιιιυιιιε οετοιιιιιιι.

ι8. Ωυοι ι·οΒιοτιοε ευιιι ιιι ιιιε ρειι·ιιιιιιε, ωι

ιοτιιιιιιι ιιιιιιιοιιιυι·, οι ειιιιυιιιοι·ει ιιοιιιοιιυιιι ειιι

ευιιι :ιο ιιιιιιιοιιιιυε οοιυιιιιιι·, ιιιιοι· ιιιιιο οινιιιιε

ειιιιι·ειιτιοιιιοι·ιιτει ρι·ιιιοιρειιοικι ιοιιοι τυοιιιιι·οιιι:ιιιι.

Ηιιιιο ω ιιοιιυιιι Ρποροι·ιιιιι.οε ειιιυαιιιι, ιιι:ιιιιι

ρι·οεροτο ι·οιιουιιιοε πιυιιοιιιιυε ιιοιιιιιε ιιοιιο

πω, οι φαι ριιιοιιιιιιιε ιιοειιιι ειιιε οΗ'οιι·ι ιι ιιιι

ιιιειιιε ιιοιιοιιι, ρω· εοιιιοε ειο μη· οιιυυιιι, ει

ουι ρι·οίιιιυε ευιιι, ιιιιι€οιιιοι· ιιιιιιιιι·ιιυι·. Ηοιιιι

ιιιιιιι ειο ειιιιΒιιιιιο ιιοουιιυιιι ιιιοΠιιιιιιιε ιιοι·υιιι

ιιιι·οι ιιιιιιΒιιιυι·. Ηιιε ιιιιιοιιι οιιιιιιιιυε, ιιυι οοιι·ι

ιιιυιιιιοι· ι.ιιιιιοι ι·οοιιιιιυι·, ιιοπιιιιυε εροοιιιιιιοι·

που ιιιιοειιιοι υιιιιε. Πιιιιιιιιιιι οοιιειιιο επι Ριιιοι

ιυιιι ευιπιοι ιιοοοεειιι·ιιι ιιιεουοιοιιιοε, ιιι ιιοιιυε

οίιιοιοιιιιιε οιιιιιοε οοιιοοι·ιιιιιιι. ει ιιυιε νοι·ο οκ

Ρ:·πιιε. ι, Μουσε 8 Βιοιιιι·ιοι·υιιι Με π: ω. είται; Ποιιοι·ινι ω. Μπιτ.

') Ο Ροιιιιοοιο @τη οικιου Ιιιεοιι'ιι ι·ο:Ρτει.ινο ιν απωωιθω @ο ΜΜΜ [Μ ΜοΠοιιϋπι·9.

θεεολέοΜο αυτ! ΔΖ8επιιιιιπεΙουπάο τσιπ ΙΙΙ. π) ιιιιιιετο οιι·ιιι.ιιο ροκειτοοιιιιιο Βειι·ιι, ιιιοάιι1οιιο οτι

Ριγιιιιιο7. Ρω. Αιιιι.ιιιιι ιιι·οιιι. 11. ιο, ιιν. Η. ε)
ΡΜ. ευ. 226, μπώ. ΙΙ πισω 8.

Η)

ιὅ
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οοπιρι·ονιποιοΙιοπε Μ ρΙποἰιο Με οοπιι·πάιοπ,

ΐιιοΕΜπε νοι·οοι·:ι€πι·, οι οι ΐοι·ιπ5οοπε ριιΜιπ ιο

ειειιι, ω οιπππι ἱποοπάιο οι οοπιιππο άορτο

ά:ιιιοπο Ροι·άιι, επι Μ οοι·ππι ριοεοιιιιιι πιο

ο ππειΙἰΜιο οπο ροοππιιιο ροι·οοινιι οπ:ιππτειιοπι

ποιππο. ΙππάοΙοε πιει οι ιππιειΜΙοει Μπι, ιππιπ

πιιιεπιθιιι :ιο ιππΒπιιιπ οιάεππι πιο Μάο Πάοιιι.

Ρειοεπι ιιΒι·:ιεο οι·ιπο επρι·οιπο οι οππι ει·οιπιπο

άειιιε.τιπο ειΠιι·πι:ιπι άοκιι·ιε. Αά ιι:ιπο ειπιοιπ πει·

40 Ειιι·οππάιιιπ οι Μάιο ροοπιιιο οοι·ι·πιπρππιπι·.

πει ιπἱΙἱτοει, πποπάειπι εοι·ι·ι, ποειι·ιεππο ιιιιοπι

ΜΜΜ Εππο !άιοι·ι, Μάι οοιπἰπιιιι') :ιά ι·οποιπ

πιικάιειπάππι ρι·οποιεοππιπι·. Εοι·ππι οππι οιιΗπ

οοπεοι·οιο, ιοοιοι·, ΓπΒιιιε; άινιπειι·ιιπι ιπιιπιΜΜ

Η εοι·ἰριπι·ειι·πιπ οπεοπΙπιπάο πάιιπριο, οι ΜΜΜ,

οποιπ Αάιιιππειπο ρι·οΜοοιιΕπι· οριποορπε, άι

εοοπε ιποιποοποιηπο ι·οπποπο, Μοο, (μια: οιιρι·ει

πιοιποι·ιινι, πι! οοεο, ρι·οοιιοιε νοι·ποἱιοι·.

Η). Μάο ιποιι ιπροι·ιΙοπο άποιοπο ιποοπειιοε

πο ιπι·ιπιο πετιπο επι θάοι·πιπι Ππι·ιπιπ ροινοπιοπ

Με, ίικοι·ιιπι τοπ1οιιιι ιπκπι ππιποπι, πιά Ροποι·

άιοππι· εοΒινοπιοο, οποιοι· Μππο. Ωποε ΒοΗ

ιΙονπε, πιιιππιε ΙΜοιιΙιπε ,παπι Πιιιπιπιει, οππι

οκοιοἰιπ @Με Μ Πι·οεπο") εοάοπε, πΠο πιο

25 άο 1ι·ιιπειι·ο ρι·οπΜπιτ. Βοά οπιπ τοπ ? εποε Μι

άοιπ τποτπίπε, πιινοει :κοπο ροπιοε ρειι·:ιιοι, άι

νιππο ι·οεροοιπε πιιεειε εροοπΙοιοιἱοπο επιε νει

άπππ οειιοπάἰι οριιπιπιιι. ()ποιπ πω; Ιοειοποε Μ

ιρεο άιοἰ οι·ορπεοπΙο ἰπεεπ τοπιο ιπιι·ππτοε, ιπ

ω οοΙπιποει οο ΐι·πππιπι·. Οποά οπιιππε ιιπποειοοπ

Με ΒοΙιιΜι·ἰ οπεποάοε, "Με ππποἰπιπ :ιο ιπ

οτοάιΜΙο εοπιοι·ι επιιποτ οοΙοι·ιιοι· άοιπΙοι·ππι.

Ηἱο τιιπάοπι που πω: πο! οιπρΙἰπε ΙοΒειΙοε οοι·Βιιει

επ'οοιπε, ιιπιοιἰει ρι·οροι·ο οπο2πο, πιει: οππι

') Το πιο, πιο επνοάοπιι Βο2)ιπποεπιπι.

@ο άοΜ)ποΙι.

επἱε, ρΜποπε ιΜάοπι "πιο ι·οοπε, Μι.

Ιά ι·ο›ι οπιπ ειπε οππιο οοποιάοι·ππε, (ΜΜΜ

Μιιάοο οπιπ οιοι·ο οι οιππι Ροριάο Μπι νοοο

οοοιπι€, οι. οππι ποοπτιιιιιο Ππιποπ Ροι·ιι·ππειιά.

ΠΠ ειιιιοπι τιπι Ρι·οοοεοοι·ππι, πι Ιππποιοε άιπ

πιι·άοπΙοε οκροοι:ιιοπι, ποοιοο ιπ τοπτοι·ιιε ἰπ

ρι·ονιεοε ορρτιπιοι·οιι€. ()ποε ποειι·ἱ ει!ιιοι·ιιοι·

ιποοοπιιιι, νοΙππ Γπειιοοε οοι·νοε ροι·οοππι οππι

ποπ νπιοι·οπτ, ιιά οοποοοιοε ι·ονοι·ιππ!πι·.

Ή). Ρι·οΓοοιπε οει Μάο τω, οι πεππο επι

:άιπποπιιπ , οπο: Μο2οι·ἱοἰ3) άιοάπι·, Ροι·νοπιοπ5,

ιιππιι:ιΙοπι οι Τιιοοπιάω Ιοειοπιπ ΐοειινιιιιιοπι,

οπο ιπ:ικιιπει τππο νοποπιοἱοπο ροπιἰι, οοιπρΙο

το επιάπιι; οι πο πιοποιειοτιπιπ πω: πο οικοπ

Ιιπιπ ιποποιοποε πιοπ:ιοιιοι·ππι πΙἱοπιιπι οι ειπιε

ρειτοι·οιπι· ιποΙοεπειπι, ειπάπι€ ρι·οιιΜοι·ο. Πο

ιιιπο ιιοειοπι ιπ ππΙΜ επιιποι υι·Μππι ροι·ιιοοιιι

το ρι·οεππιοπιοπι, Ρι·οκιιπο ειπαμε νειεπιπάο ,

ριοεοππιτπι·, οι ποπ Μπιέιπε οπιιιπ άπο Μάιο

ι·πι :ιο πτοο Ροεπειπι , ι·οΒιιιπο ιι επἱει Ρι·ιπι:ιτι

οπο, οοπεοάιτ. Εκοι·οἰΕπε ειπιοιπ Μ οοΙΠΒοπάιει

ΐι·ποιοπε οιοι.οι·ιοτιπο ι·οοπο ποοοεειιι·ιιο άἱνἰεπε,

ιπειεππιπ π) ἰπεἰάἱππιἱππε Μιπιιοιε επειιππιι

άιιιπππιπ. Ιιιτοι·ιιπ μοι· Πάσο ιπιοι·οοεοοι·οο @ο

Βι·ειΕπιπι Βο!ιππινιιε ρωιιι, οι οκοπάἰι·ἰ πιω: πιο·

ιποι·πι2. 'ΓπΒἱπο πιοιιιοριεοορπε οπιπ :Με Μπά

Ιιοι·ιοπο @ο πιά οινιαάοιπ Ρι·οάιοτοιπ ιι ΒοΙἱ

2Ιιινο ι·οδοιπε νοπἰι, οι οπιπ ιπι·ιιιποπτιε πι:

οπιοπάποιοπΜπε οοπάιΒπιε Μ·ιπει οποιο ΐοοάοι·ει

πρπά οππάοπι ρορἱεἰΙ:. Ειπε ιππο ι·ονοι·ιππτπι·

ποειι·ι, τιππι ιιιποι·ιο ΙοπΒάπάιπο οι πιιππι Μπιο

οπιπ ιπιοι·ιπΜπι ΒοΙΙἰ περοτἱιοιο ιπειεπππι ειπ!ΐο

ι·οοιιπι Μοοι·οιπ.

'Η. Ροετ ποιο τα Μ ποοιι·ιο ροι·ιι|ιπο, επι-

9) Κι·οιοιιο, τπιο.πιο ιν Β:ΙιιοΕπ πο. Ροετιπιω20 ΕΠ·

8) Μοάηι·ποοπ πο.ά :Ζωη ωστε. οι ποοπο.ίιοΕιοιπ.

Μπι!.

22.
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ΜΟΒ?

κι ιοειιιε ιισηιιισιιε :ιιισιοι·ιιιιιε, οριιιι:ε επικι

ιιιιιε Ρι·οερεπι εοιιιιιιι·ε ειιιιιορει·ε ιιιιιιιιι·, σι

Βιιιιιισιοιισιιι'), ιιισιιιιιιιι ε:ιισιιιιειιι, ιιι Μπεσ

ιιιιι·ειι, ε δσιεινιε ειιιιειιι οριιιιιοε, Βοι·ιεετι ει

Νσισιιιιιιεσισιι, σιιιιι σεειστιε ιιιιιιοι·ιι›ιιε ιιι Ψε

ιετσειενο'1) ιιιιιιισο ειιερσιιόι ρι·σσεριι. Βερσ

σιιιιι δει:ινιε ιιι 1νιι·ιιιειιι3) ιιικι:ι Αιιιιπι ροειιιιιιι

σοιινειιιιοιιε ιιιιΒιι:ι, ιιοιειιιιιιιιε εσυ νιιιειιιιιιιιε

Με, ιιεεεεε:ιι·ιει τεε;ιιι ειιιιιιει ιι·ιισιιιι·ιι πισω

ροιειιιστ ιιιιινιι. Αι·ιιιιιιιιτσιι Ρι·ιιιε ιιενειειπιπιιι

οι) ιισιστιειοιιειιι ριιιιιια: ι·σιιοι:ιιιι ι τρωμε ιιιιι

ιιιιισ ιιιιιιειε :ιιιιιιιει σι·ειιιι, ισειιιιιιι. 51Πωιωι ιιι

σιισιο ιιιιιιει:ιε ιιει·ι ιιιιριι:ιε, σιιι·ιειιιιιιοεηιισ εστι

ιιιιιιιιε νειιιιιιιιιιι·ι, Ρι·εεειιε ιρεε σειιιοιιισ:ι οι

ειιισιοι·ιιιιιε ειροειοιιειι Ρι·οιιιιιιιιι, Πει‹ιιισ ιιιειι

σιιιιιι ερει·ιιειιισε εριι·ιιιιιιιι ιιιιιει·οιιε ιιιισι·ιιει

ρι·εσειιιι.

24. δει! τιιιιιι ι·:ιι·ο ιιιιιεεεσιι εει·επιιιιε, ηιιιιιιι

ιιοιι εσιιιιιιιιιι· σειιιἔιιιοεω ιιιιιιιε οιιεσιιι·ιι:ιε, τε

Βι ριιεσιιιι Βιιιιειιοιισ σσιειιι·ιιιιιι^) ιιε ιιιωεω ει

:ιιι ιιιιε, @ιιι :ι σινιιιιισ ιιιιιέςιιιι 1.ιιιιιιιι5) ιιισιιι ιιιιε

ει ιιισι·:ιιιι, ει τι ιιιτσιιιιι·ο τιιισε, Βοιιιιιιι·ιιιιι

ιιιιιιιιι ειιιι σοιιιι·ιιι·ιιι ιιιοιχι·ι ειιΡιειιισιιι εσωτε

Βιιιιι, εεςιισ :κι ιι:ιεσ Ρετιιειετιιιιι νετιιιε σε ρε

σιιιιιιι :ιιι σοιισιτι ιιιιι·οιιιιει ειιιιι·ιιι:ιιπιιιι. ιιιιιιιι:ι

Μπι φαμε ει, ει ιιιιιισ ιιιιιΙ.ιιιιιε ιιι Ρ:ισε ει

@Με ειιιιιιει ιιιιιισι·σι, ιιι εει·νιιιιιειιι σοτιιιιι

ιιι·ιιιιιει· ιιοιι ιειιει·σι. Πωσ τσκ σιιιιι ει.ιιε ρι·ιιι

σοτιειιιι τσεροιιεει ρει·ειρισιιε, ιιιιιιιιιε νοιιιιιιιιιι

σοι·ιιιιι ιιι ιιοσ σοιιεειιειι, τιιιοιΙ θειιει·ιιιιι ειιι

πιει ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι6) ιιιο ιιιιιισιιε, σοιιιιισιιι Ρεισιε

ιωιιεικι ιιιιει·ιιιεει·σι. ·()ιιιιιιι ΙσΒιιιιοτιεπι ειιι ιιι

ιει·ιιιιιιιιιε Βοιιιιιινιιε σοιιιρει·ισιιε, Ρισιιιιιιιιι

σοιιιιιεπι, ηιιιιιιινιε :κι ει: ρι·ιιιει ιιινιιιιιιιιιι, τιοιι

ιισιιε ειιεειριι, ει ρει·σερι:ι ιιι σε ιι:ιτι·ειιιοιισ,

ιιι πιιιιιιε εε εκειιε:ιι: δείαι, ιιιιιιιισιιε, ΜΙΒ

οιιυιιιιυι διιιιειαε, φιιαμιιιι άειιιεερε /τισιω·ιω

Μπι, ω όιιι·ιιιω ιιιφΙε!ιο. Ροει ιι:εσ σοιιεειο

εκει·σιιιι, Ριι€ιιιιι, σοι Μοι·ε2ιιιι0 ιιισιιιιι·, ιιιιιι:ι

ΜιισειιιιΒιιι·ειι ι:ισειιισιιι Ροριιι:ιιιιι·, ει. ιι·ιιιστιιι

ιιιιειιι, τμισιιι ιιι 0ιιι·ιειο σιιιτι Ριιιιιισιιοροιιιιιιιιε

ρι·ιιιε σοιιιιιιικει·:ιι, ιιοειιιι ιιεεΡετιιπισ ιιιει·ιιμιι.

Με :κι ιιι·ι›ειιι, ειπε Ζιι·ικ·ιειιθ) ιιισιιιιι·, νειιισιιε,

ιιι·ιι:ιιιοε ιει·ι·οι·ε Βιι·:ινι ει ιιοι·ιιιιιι ιιιιισι (ιενιειοε

εεειιιιι νειισιιιιι. Ηοσ ιοιιιιιι ιιοειι·ι σοιιιρει·ιστι

Με, ιιιι·ιισ νσιιιειιιιιιι, σε ιιιοι·οειιιε εεε Πιεσ

τιιιειι:ιιιιιιι·. Ηοιιιιιιι ρι·ιιιιισει·ιιιε Μι Τει€ιιιο :ιτ

ειιιειιιεεοριιε; ει ιι:εσ οτιιιιι:ι ριιιιε εειειιε , ιιοτι

ιισιισ Ρτοι·ιιισΒιιι. Με ιιισ εςιιιτισιιι ειιιιι Πιο;

οι απο Με οιιιιισε ει] ιοσιιιιι, ειιιι 1ιιιι·ιιιοσ :ιρ

Ρειιιιιιιιιιιτ, ισιιι58σιιιιιε, νιειιιιι σει εειρισιιιιεει

Με, ιιοιι εεεε εοιιειΙιιιιιι, ιιοειεε ι:ιιιι ριιι·ι·ιι

ιιιιιιιιιιιιιιιισ Ρει·εεφισιιιιοε, ει ι·ενσι·ει ειιιιιιιε.

Βοιιιιεινιι8 :ιιιιειιι Ι.ιιιισι , Ζιιι·:ιθ) οι δειριιιι εισ

ι

1 ιιιιειιι Ρι·σειάιο Ηιτιιιιιιιιιιι σοιιιιιιε ιιιιιιιιιιιιιι εο

ιιιιο οσειιρ:ιι, σι ιιοιι Ιοιι€ε ροει Βιιτιιιειτι σινι

σιριιιιιε σιιιιιε σοτιε.ιιιει·ειιιε, ιιινει·εειςιισ Μι ιιιιε ι σει· ιιινι0ιιε ροεεειιιι. Μιιιειιε ιιιιισιιι ιιιιιισιοε

 

ΡαειΙτ. ι, ωιοπιι 2Ι Ιιιιιιιιιι» Ι.ιιιιιιιι η:ιορ. Μια.

1) ιν ιιειει·‹ιιοἔιιιιτι ιιιιισιιιιι·ειιισιιι ΖειΡιειιιιο ροά ιιιιισιιι 21 κι·2εέιιια: ΒΜισισίο οοεί

πιω. α) τσιπ: 1νιιιιετεισι›σιι. 8) Ο εισπ12ιε τι· ινιι-ιιιιιι “με 1νει·ι›ιιισ οικιε2 ΗειιτιοΜο. Ι. 18.

4) Το σο ιιι ιιιιιοι· μπι τοι-ι 1008 1ιτ2σιιοεισ 8ι9 ΜΜΟ, οροιι·ιειιιιι. ι·οσ2ιιιιιιιι·2 ΜνεόιιιιΒιιι·σΚι

μπι τοικισιιιι 100?7 ι ειιιεειιισά , ΜΒοινισιτι ινσ0ιιι€ ι·οσπιιι1εω·2ει ιιιιτισειι. οιισιιοιιιι1 Ηειιι·γι: ιικο

σ2γειοέό ινισιιαιιιοσιιει ι·οιιιι 1008 κι Μει·εεΒιιι·ειι.

ιόιν, Β·ά2ισ (Πιό διι·αίσιιιιά. 8) 13:71 οιι νιώσει),

οὐ. ι·οιιιι 1010 ιιιιιτ8·ι·ιιιιιιι Μιιιιιιι. Τ) ΜΜΜ

Φ!. 8) Άπω.

ιι) ννει11ιιιζ [ἶι·ε_γιιε. Βιιύίπ, ιν 1ιι·ιήι1 κωσ

ιιιιιι·Β·ι·ειιιιιι 1ιιιι2ιιιιόιν “μι Βιιό-γε2γίιειιιιιι, 2ιιέ

υιις‹ιη »Μι πω, Βιι·ειιιιι, 11ωνειιι. ι Νοιε

°) Ροινιε.ι π· Βιιάγσιισιι τΙο1ιι)·σιι ι Β:Ιειειιιι οι:οιο Μια Βοτεινγ.
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ειιιωοι, ιιι·ξι:ιποε ποοιπι:ιι, π! πιιιοπι πω:: :ιἱπο

ιιιι·οι·πιποιιο ι:ιιιοι·ο Μή ι·ο:Μοι·οπι, οι πιιΠ:ιω

:ι εοπιοι·ο οπο οι·ορΙιοιιοιιι εροι·:ιι·οπι. ΡΗ πω:

ιιιιιιιι:ι :κι Ί εποε. Μο οπο: ιωριι€πειιιοιιοε;

5 πι που ιο8:ιιιιιιι οιιιωοι :ι :Ιοπιιιιο οι :ι μπι

οιιιιιιιιε ι·ο:ςπι οιιρριιοιιοι· :ιπιπΙιπω ροεοππι,

88 εποε Ί :πω ποοιι ι·οειιοιοι·ο ρι·οιππτοπιοε.

νοιιιι ω:ιι·οιιιο Βιι·ιπι:ιπιιιιε :κι Μ:ι8:ιο:ιππι·8,

Έν:ιΙιοι·σ.Ιπιπ πω:: ρι·οροιιππω ιπιοι·ρο!ι:ιπει,

πω: ιπ οοιι.ειΙιο, ιοοιιπάπε ιπ οοποἰΙἰο, :ιο :οσο

Ι:ιιΒιι:ι1ιε ἰπιποιιε:ο; ιιιιιιο πιο: νπιιι:ιι.ιοπο οι

()ιιι

ιπ οποιο :οι ι:Ηνιπιιιιο οοποοειειε πω:: επ:ο

:πι πωπω ε:ιοοι·οοι:ιιιο ει·:ιόπω :ιεοοποπ.

:ιοοπιοινπ :ιοοοΙοιιι:π: διόοεο:ιιιιιειιπ οι ννιιιιιο

πι, ιπ Βοι·Ιιπειιπ θ πι:ιπειοε, :ιο ιπ πιω Τ,

ω Νιποιιοι δ. Βο οπο νοι·ο ρι·ορι·ιοι:ιιο οοιιοοε

επι ω Πρρπειιπ Ί ω:ιπεοε οι. επιτπω, οιιι Ρο!

οιιοι· ωοπο οιοιτπι·. Πο πιο: ι·οπιιεςι.ιο :Με οι

Ν) οωποοιιοο οροοι:ιΙιτοι· Ροι·ιο8:ιιοε ονοο:ιιι ιιιι- νἱπ:ι τοειριοιοπιιοπε ωιειοι·ι:ι ωπιι:ι οοπιι·:ικιι.

ω:ιιοει, πποε ιππΝπω πιο πω:: ι:ιι·:Ι:ιοιιο νοιιο- Νοπ πιιιιιιε ςιι:ιω :Ιοοοπι :ιπποει τοκιο:ιι:ι [Ιοειπει

 

ωοπιοτ οιιοπιιιι·, οΜπιποπ ωιΙιι.οε εποε πο: ροποπο, οι·οιιι·:ιω ρποεἰοποω οοι·Ροι·ιο οι ιπ

ιπιοι·ππποιοει εοΙ:ιιιιι·. Ωω οπω :ιεει:ιπ:ι Βοιι- ιποποο Μειι·πο ω:ιιιιιππω επειιπιιπΙ:ιοοι·οω. οι

:Μινι ιωριι8π:ιτιοπο Ι:ιποι·πι·οπι, νιι·ιΙιιοι·οπο οι:: ποιό ιπ οο ειπε νοΙ :ι!ιοπιε πωφι:ιιπ οοοιιι·ι·ιτ

:ο ι·οοπιιοι·οπι, νιιιοιιιοε ποππιιΠοε οι: 5οοπο οο- οοπτιπι·ιοτ:ιιιο, πο:: ιιιιωιιΙιιε πιω:: ἰωωοπε:ιο

πιω πιιι:ιι·ο, όοωιππωοπο 5ο :κι Ιπιοι·:ιποοε ιππι·ωιι:ιπο. Ρι·οοιο:ιποιιο ποιου:: οοωωιεοοε :ι

ποπ νοπιεεο: !ιοοπι.ι:ιω πω:: οιιοιιπόι απο ν:ιπ:ι ειιροι·ειιιιιοπο οι·ι·οι·πι πωπω, Ιιιοπω:ιπο

οπιπιππε, (μπε π:ι!ιοιι:ιπι, :ιριιιΙ όποοω ρι·οϊ:ι- Ζιιπιιιιι·ο όιοιιιιτι , :ιο :.ιοοοιιε οι Ποιιω ιπ οωπι

τιιω ιωροιι·:ιπιοε, ιιι·οοω οι ι·οοιπάοι·ππι, ιι·ι- οπο ποποτ::ιιπω οι :ιο απο :ιπποπο πιιωτιιι:ιω

20 Μαιου:: Ρ:ιιι·ι:ιπι ι·οροιι:ιο:ιπι. νιοΙ:ιπιπι, ποιοι” οι·ποπο, ε:ιποιο ω:ιι·ιιι·ι Βο

26. Ιπιοι·ιω :ιπιοοοοεοι· ωοπει Ιοπ8:ι ιπίιτωι- ιπ:ιπο ιπ οο οοοΙοιιι:ιιπ οοιιειι·πκιι; ιιι·:οιοι· ιι:ιιιο

απο ποιοπιιιο, όιοω εοΙΙιοιιπε ευριοωιιω ρι·ο- ιοττι:ιω οι οιι:ιι·ι:ιω ιπ Ιιι:ιο:ι::ι:ιοιιι·8 ιιιιιιι:ιιιιιιιο

ειοΙ:ιπιι·. δο:ἰ οιιωιΙ:ιιπ :ιο οο :ιπιο οοιιοΙποιο- Μ” πιω :ιο:ιιο:ινιι. οι ποιό ιπ οπω ν:ιι·ιπιπ νιπ

ποιπ :κι ωεωοτι:ιω οιπειιοω οκροοιι·ο :πιω οπο οι οορο πιοπιιοπιι ε:ιτι·ινιι, |ιοιιιε ιιιοι·οοιιιιιο

25 Μια. Πιο οι: οριιωπι Τπι·ιπἔἰ:ο :ιιιεπ:ιΙιε ρ:ιι·οπ- ε:ιτιο οοεο ροι·ειι:ι‹Ιοο. :πιο οπἰω, οιιπι :ιΙιοει

:πιο οι·ιδιποιπ, ιπ Μ:ι8:ιιΙ:ιιιιιι·Β :ιιιιοω :ιο ΟΙι- οιιιρ:ιπι, ι€ποι·:ιιιι, ειιισπι:ιω ποπιο ειπε: οι·ιωι

:πω πιοοιρΙιπ:ο ι·οειωοιι ειιωροπ. Ηιιπο οοι·ο- πο νινιτ. Ηἰο νοποι:ιΙιιΙιε π: οιιιποπο :ιπποε ἰπ

οι:: οιιιιο:ιιπιπ θιοιΙοι·ιιε :ιι·οιιιοριεοοριιε πω οριεοοιι:ιτπ οι ω:: οπόοω:ιο:ιε οι :Με τιπἱποιιο

ΐ:ιωιΙι:ιι·ποι· ιπ :ιοι·νιοιπω πωιι, οι πιιιΙτο ιοω- πω. ΓΙοοιΙιτοτ εοιιο Ροι·:ιοι:ι οοιιΓοοειοπο, οι;

50 ποιο εοοι.ιω ιι:ιιιιιιι, Βοποπιιο οιπειιΙ:ιτι οι. :ιι·- π) οριειοοριε ννιΒοπο οι Ηοι·ιοο ιπ οκιι·οπιιο

οιιπιι·οοιιποι·:ιιιιε οπο: άοωιιΙοοπιι. Νονιεειιωο οιιω νωπιιιιππ Ροι·οοιιι:ι ι·οωιεεἰοπο, ποπο

:ιιιτοιιι οπ.ι·οο:ιω οι ιπιιιιιοι·πω :ιεει:Ιιι:ι ειιοιιι·ι·:ι- Κο!. :ποπ Γοι·ιιι τοπιο ιπ Μοι·οοοπτε :ιο πο::

οιοπο επΙιιι·:ιιιοπε, ωοιιιοιπ :Με πι ι:ιπιπω :ι!ι- ιιιοο :ιό Πιιπειιιω, πι: οποιο, Μπι πιιει·:ινιι..

:ιΙιοπ:ινιι, υιιθωπ οπιππιιιε ειπε, Ηοιπποο θοριιΙΕπει ω, πω ιιππο. οΙοοιοι·ιιπι οιιππι,

55 :οφ , πω: Ρτοΐειιιιε ειιω, οιι!ιοι·οι·οι, οριἰπιο- ω: ειπε :πιω ω: οι εοοιιιο, μι· νἰειι.ιω πω

:πιο οι ρΙ:ιοοι·οι. ?ποιοι οπιιπ ο8ι·οιπο οι ειι:ιιιι- μπω ιιιοποποινιι.]

το οι οπο, ι”:ιοιιπάι:ι οι νοοο Ρι.ιΙσποι·ι·ιω:ι, 5ο- 29. πω: :πιω πω, οιι:ιο πιιπο ΙοπΒο πιο

Νοτιιιιιισιιια Ρο!. πω. Τοπ. ι ' 38
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4000. ιέ;ι·εεειιε ιιιοΒιιιιι , σιωιιιιι, ει! ιιινιιιιοιιιιιιιτι ορι

εοοριι!ειιι ωιιιειιι·ιιιιι ιιιε8ιι ι·εΒιε ο8ο ρι·οοετιο

Βιιιιι. Ρι·ιιιιοςιιε ει! υιιι·ιοιιι ιιιειιιιι, εισιονοιιιοε

Μιιιιιοιιι άισιιιιιι, ιοιιιοιιιοε ειιιιειιι Ε8ιενιιιιιιιι'),

"ω, οι ειιιιεειιιιειιιι Μισο ιιιιιιιι ΕΙειι·ειιιι Πυ

νιιιιιι ει ιι.ω-ει) ορρΜιιιιι, οιιιιι οοιινοοιιιιε :ιο

‹·Ιεεἰιιι ιιιοιιιιει ΒιιιιιιΙιε, ει! οοιιιιο!ιιιιιιιιιιι ρτο

εειιιοε οι οι! νοοιιιιόιιιιι ειιιεειιιεε Ιοτιιιοικιι·.

Ριι8ει·ιιι ειιιιιι ιιιιικιιιιει !ιοι·ιιιιι ιιιιι!ιιιιιάο δω

ιιιει ιιιοοιιειιιιιιιιι οι ιιιιιεσεεεοι·ιε πιει ιιιιιι·ιιιιι:ι

το ρι·ενιιΙιιι:ι. Μάο :κι Μει·εεΒιιι·ιιε ρι·οίιοιεοειιε,

Ρετ Ει·ιοιιιιι ιιιιιιειἰιειιι8) , τι οοιιιι·ειιι·ιΒιιε Ρι·ιιιιο

ιιοιιοι·ιθσε ειι5οεριιιε, ιιιιιιιοιιιιιιΜι·. Μ». άο

πιωεω οι·:ιειιιιο ΠΙιικιι, οι εμ ρεοοιιιοι·ιιιιι

ιιιιε8ιιιιι οιιιιιιιιιε, ροριιΙοει ειόνοιιἰοιιιω ειιιιοιιι

οιοιιιε εεειιιοε ἱιιειΞιιιἰ, οι ρεοο:ιιιι οοιιΒιειι

ω” όινιιιιι Ροιεειιιις, ι:ιιιιειι ιιιιιιιιιιιιιιο ιιιειι,

ι·οεοινι. 2 ΐει·ιιι ι·οΒιιιιοιιιιπι όιοε ιιιοιριιιιιι, οι

Μπα επι ΜπεκιόαιΒιιιιι€ Ρειἱοιοιιο ιωιιιωιωιιω.

πιει Ρει·80ιι8, 4 Μι ιι ιΡιιιιωιιι›ω ιιιειιιιει

Γι:ιιι·ι!.ιιιε, που ρω ιιιιιιιιιιιιο ιιιει·ιιι, κι ρι·ο

ιιιιιιιιιιιιιιε ιιιιιοι·ιε ιιιιιιειιει, ειιι:οιΡιεΙ:οιιι·. Διαπι

εἱοιιἰ5 ιιιοΠιιιιιι οι ι·οΒιιΙο ιιιιειοι·ιιιιιι οοιιιιιιιιιιι

ιΙονοιιοιιε ρι·ο ιιοειι·ει ροωιιιιωω ροι·εσεςιιιιυε.

δδ. !ιιιοι·ιιιι Βιιειιι οοιιιεε ιιι:ιΒιιιιιιιι άετΙοοιιει

ιιι νει·Βιε οι ιιι οι:ιετιιιιιε ρι·εάιοιο ιιεΡοιι ιιιεο

ιιιίοι·ε·ιιε, εκοιιιινιι ιιιιι|ιιιιι, πρωι Ποιο ριιιεινιι

οΒΙἰιιιιιι. Ποιιει!ιο ειιιιτι ειπε οι ιιιιιιι!ιο ιιι·Βε

ρειιι·ιε ω” οι ιιοειιτι ννιιωωιιαι·), ε!εινοιι·ι

οι: ιιιιιοιιι τω”, εο φωτ! Με οι ΜΜει Πυ

νιι Μο οοιινειιιιιιιι, ι·οοιιιιι, οοιιιι:οιιιιιιι θα ει

‹!εροριιΙειι:ι. Οοιιιιιιονἱι Με: οιιιιιο ιιιιιιιιοειιιιι

ιιινειιιε εειοΒιι ροοιιιε, οι οιιιιι ιιοειειιι άε οι

') Τοτε.: ΒιετΙοι·ι' νι οΒιι·οάιιο Π5ι:ειι.

ιιιἰτειοάι. (δ) Τει.ιι€ει·ιιιϋιιάε.

πιω. 8) ΨιΙάοιιΒιιοΒ.

5*) ιει·ιιι Ειωι.

(δ) ΟΒιι.οπ Π. 10.

νιωω Τοιι8οιειιιιιιιιμ) Μια, ηιιιιι Τοιι€ει·ιι

Πιινιιιε ιΜόοιιι ιιι ΑΙΒιιιιιι οιισιιι, ειιιιιιιιι·ε νοτι

ω" οοιιιρει·ιι·ει, Π·:ιιι·οιιι ιιιειιιιι Ρι·ιιιιοι·ιοιιιιι

οιιιιι 20 ιιιιιιιιιιι πιιιιιιιω ιιι·ιιιιιιιε εεοιιιιι ειι

ιιιειιε, ο ωωεωω ιιιιιιιε οιιιιιρι ει! Μοειιιιιι νι!

Ιειιιι ροι·ιιιι€ειιιιε, φα οιιιιιιιιε ιιε8ριοι ροιιιιι,

νιι·ι!ιιοι· ιι8ειειιιιιιι·, οι οιιιιάειιι, ίιι8ιειιιιιιυε

πιω ρ!ιιε ιιιιιιιιι Η) 8οοιιε, τωιω ιεεἰειοιι

πω, οιιιιι ΕΒιιΙΜιάο ειιιιιιιει ιιιι!ιιε οι:οιτΙιι, οι

μπι Με: ιιιειε Ρωιισιι, (μισά ρι·ιιιε μπε ιιι”

οιοιιιιβι!ιιει· ειιιε ρει·ευιιειι ΜΒΜ.

Μ. δω ιι ω Ιοοιοτειιι ειιιάιι·ε «Μωωι, ιιιι

ιιο ιε ωωι, ιιτ: ω", ιιιιω Βιιιιοι Δωεωι, οι

ιιε ριιιι·ε Τιιἰειιιιοο οι·ιειιιειιι άιικιεεε ειοαιριεε.

Μ: ΠιΒόιηιο ιιιιιι·οιιιοιιι, :ιΒιιιιιο ειιιιιιοι, οι

ιιιΐσιιοι:ι εει·ι·ιεΒιιι, ει $ειιιιιιιι οοι·άιε :ιο σοφο

ΡΒ νιιωω ροΙΙεΙ»ιι; οι, ιιι ριωιωσι, Βοειιιἱ08

ειάνετειιιιι Με ιιιειιι·ιέειιιεε :κι Οιιιοειιεοιιι ρετ

ιιιιιιιι ιικοΙοειιιιιι. ΠΜ σπιτι Με ι·ιιεισιιιιιο σιτ

οιιιιιςιιιιιιιιε ρει·Ιυειι·ιιιιε, :ιό ιιιιιιιιιιιιι οιιριἰνιιιιι

ιιιιιιι·ειιι ειιιιιιι, ιιοειιε, ιιοιι ίΠιιιε, οιιιιι σωστο

:ιάιιιιιιοι·τιι ρι·ετιιι. Ροει ω.: ι·οοοιιοιΙιιιιιιε, το

Βιε ωιιωιω ιωιι θιιοιιιε, ει ιιι μιι·νο Μωρο

ι·ε: Βι·οιιιιιιι «Με οι ίιιιιιι!ιιιι·ιι:ιιειιι ριοιιιει·ιιιι.

Ιιιιοι·ιιιι Βάι, οοιιιεε Μει·εεΒιιι·8ειιειε, ιιι εκρο

ειιιιοιιε σιιιιιι οι θιει!ει·ιιει ιιι·οιιιρι·εειιΙ Ιιιιιιι:4

οοιιιιιιιιιιιιι, ιιιιι ιιιιει· ννιρρωπι ει Βιιιιιιιι ει

Βιιιιιιιιι'0 οι: νι!Ιοι·Βιιιι8) Πιινιοε πιω, Με: ιιτ:

φιιωει ΜΜΜ· Ζιιι·Μπι Βιιι·Βινιιι·ιιιιιιιι ηιιειιι

ειιιωοεεοι·οει επι ιιι ΒειιεΒιιιιιιι ροεειάει·ιιιιι,

Μπι οι οοιιιι·ιιιτι ειιιιιιιιι Μιιωιωο νειιόιωνιι.

διιειιρει· 'ΓΙιιοάΒιιημιω, Ί”Μεάι·ιοι ιιι:ιι·οΙιιοιιιε

Βιιιιιιι, όιιιιιι, οι οὐ Με οιιιιιε Μισο ιιιιιιιιιιιιι,

8) Ιιε.ινοΙΒει·εΗε8ο. 4) νω

”,) Βιι!ιιιι οηκΙἰ ΒιιΙιεεε, @Η οΙῇιιέιιἰιι. Πι·
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ιι! τοΒι ιιιιο!οιιιιιιιιι ιιι οοιι!ιο οι ιιιιι!!ια οιΐοττοι

ιιι ειροτιο. Ρτοιιιιιιιιιιι τι:ι!ει!ο 00τωτιι τοι ιιι Ρο

!οι!ιι οο!ο!ιτεινιι, οι ι!ιιιιοιιι Τ!ιιοι!τιοο, ιιτοτ!ιο!ι

οοιιιιιιε ιι!ιο, οοιιιιιιιιιιιιι πιο οιιιτιο !ιοτιο!ιοιιιιιι

δ ιιιτο οι οτιιιιιι τοιτιιιαι :ιο ρτιιιοιριιιιι ειιιιιιοι άο

απ. !τιειιροτ ιιιιιτοιιιιι οι ιιιιιοςιιιι! ι!νιτιιιιο οι:

ρ:ιτιο τοιιιε ι.οιιιιιι, Μο ω·ωω Βοτιι!ιιιτιιο εο

πιιτι οοιιοοεειιπι ω.

δδ. !ιι ι!ιο!ιιιει ι!!ιε Τ!ιιοι!τιοιιο , !!ιοιοιιειε

40 οριεοοριιο, οι ι!ιιιι Ηοιιιτιοιιο, ιτιιιοτ οιιιιι!),

οιιπι οωιοτιο οοτιεριτιι!οτι!ιιιε τιιιιΒιιιιιτι τοει οι

ειιιε ιιιττιι!ιιιτι!ιιιο τιιο!οειιοπι ιιιιοτοιιο, ει!ιι ειιο

οοεοοτιιιιιιιςιιο :Με ιιιοιιουροτιι!ιι!ο ι!ο!τιιιιοιι

Μπι Ρτοιιιοτιιιι.ι!). Εοο!οειιι ιιιιιιιςιιο απο, Μπι

15 οιιιτει !!!οιοτιοοιιι ετιι!ιιιι. οινιιιιι.οιιι, οι οοιιετο

Βιιιιο ι!ιιιιοιιι εοτνιοιιε τι Βο!τινιει!) Ποιιτιι Μια

!ιτιιοιιιιΜε νειειιιιιιτ. Με! Μο ι!ιιιιιιιιιιιι ΜΜΜ

οιι ρ:ιτιο τοι: οιιιτι ιιιτιιιιιοτιιιο οι οιι ειιιιι μπι

ρτιοι:ιτο τοοιιιιιοτιο, ιιο Μια! Μια ειιιιι!ο οσοι

20 ι!ιεεοι, οιιτιοω οιιοτοιιιιι οιινοτο ρτοοοριι. νι

ιιοιιο οι οι!ιιιοιιι οιιιιι ιτιιιιιοιιιο οιιιιοτιοςιιο οι·

!ιιιιιι!ιιιο πω. Με οριειο!ιιτιι Μπι !οιι8ο μπι,

ιι!ιι οοιιτιοοιι!.οτιιτιι ιιιιιιιοτιιε ττιιιιιοιριοτιιιτι εστι

οιι διορ!ιιιτιι ιιιοοτιρι.ιι: Μι, τιιιιο ρτοριοτ ιο

23 ιιιοπι οι. ιι!ιιιτιι ιιοοοεοιι:ιιοιτι ιι ριι!τιιο ιιιιι!ιιιε

οετοεε:ι ειιιιι :ι!ιεςιιο οοιιοοιοτιιιει ρτοροοιιοτιιιιι,

οιιοορ!ιε οιιιιιι!ιιιο, Μι οιιιιι οοιιιιοτιειι οοτιιιιι

ιι!ιιοτιιιιι. Βιιοιιιε οοεο!. !ιιιιο ιτιοο!οειιο, φαιά

ιιιιιιιι:μιειιιι ιιιιιιιο ιιιιεεο! Μιτιο ι!!ο. Ποεοτιιιοτιι

50 ςιιοτιιιο ιιιιιιιιι ι'οιοιιιιιο οοτιιιτι, ςιιο‹ι ιιι Λάτσιο

!ιιΒιι!ιτο ροτοΒοτιιιι!. Βοι. ιιιιι.οιιι !ιει!ιιιιι οστι

οι!ιιιττι ιτι Μο8οτι!.ιιι οινιωιο, οι. !ιιι τοπιο ιιιιοτ

Μοτο. Η οιιττι οπιιιι:ι ι!ιιι;!οτιι εοοιιιιτιιιιιι ειιι

πιει; ιι!ιιοιιιιιιι τοεροτιιιοτο Μη ρο!ιιιοεοτιι, το

νοτιιι ευιιι τω, τι:ιοο ιιιτιιοτι οι! Βοτιιριιε πω! ;

οι οιιιιι οσε εοφιοτοιιιιιτ πι! ιτιιι!ι εροτειιιιοε

!!οιιιιο !!!!ιτι!ιιιιοιιειε οριεοοριιε ο! (ιού) Τ!ιιο

ότιοιιε, !ιιιοιιι.οε ιιιοιι!ιπο ιιιρτονιεο ιττιιιιτιι, οι

ιιιιιιοιε οιιιιΒοιιιι!ιιιο οιιπι οριεοοριε, ιτι!οτιοοιι

ειιτι!; ιιιτιιιιιιοτιι!ιι!οε νιτι. Πιιιι ι!!ο ιιιπιιο νιι!τιο

τοπιο, οι ιιιιιιι οπιιοιιε οοτιιττι τω, οιιιιιιιε οιι

ιιιιοιιιιτ, οι ιιιιι!ιοε ι!ιοε οιιοιοι!ιιιιτ. Ροειτ Μεο

άιι€ιε ο!ιειι!ι!ιιιε οο!νιιιιτ, οι ιι τοειε ετιιιι:ι οιι

Μο τιοιι τιιονοιιιτ. Αιιτιο σ!οιιιιτιιοω ιιιοειττιιιτιοιιιε

ιιιι!!οειιιιο . . . . Βοττι!ιιιτιιιιο ιιιιιι ()οτ!ιοιιι ο!ιιιι:.

?ιθ. !ιιτοτοιι Ηοτιιιιοιιιιιιο οοιιιοε οι (ιιιιιοο!ι

ιιιιε ιιιιιτο!ιιο ιιινιοοπι οοτιιιιιιοε, ιιιι.ιοι!:ιι.ο ιιι

Με τοΒιοιιι!ιιιιι ιιιοτο οοιιι!ικοτο. Νιιιιιςιιο Βικι

οο!ιιιιιε διτο!ιιιιι οινι!ιιιοιιι ιι τιιι!ι!ι!ιιιο !!οτιιιιιιιι

ιιι οιιοι.οι!ιιιιιιι οιιριιΒιι:ιτο τοιιιριιιιιε, οι πι! ρτο

ιιοιοιιο, Βοο!·ιο!οτιιι ιιτ!ιοιιι Μο! Μι!ι!τιιιι Πυ

τιιοιι Ρωιωω οι που !ιοτιο ρτονιοιιιιι ιιιοοιιτ!ιο

οοιιοιιιιιοτο ρτοοοριι. !τιειιροτ φιιοςιιιτ! ιιιοοπι

ωοοιωιιι ρτοι!ιοΒο οοπιιτι, ιιιιιιι εοιιιροτ Ρ:ιιτιιι

ιιι ιτιιιτιιιιι ιι!ιοε εονιιιιιτ, Γ:ιοοτο ΜΜΕ, ιι! ιιιι!

!οιοιιιιιι ιιιιιιιι!ιι.

ωττπω οιιοι.ο!!ιιιιι ιιιιοι!ό:ιιιι Μο Βιι!:ιτιι ει

!ιοτιιιιιιιιιιιιε οι Ε!ι!ιι!ιιιττ!ιιε

τσιπ, οσοι! (ιιιτιοο!ιτιιιε ιιιιιοο Με ειι!οο!ιιπι

ιιιιιτιε οι ρτοειάιο !ιτιιιιινιι. Μιιιεςιιο ιιιιιιιτιιο

το!ιι!ι!ιιιε τορ!ονιι, οι: ιτιιρτονιοο ιιιιιιιιι νει!ιε!ιι

οιτοιιιιισιιιιιι:οο οιιριιετιιιιι!, οι. τ!ινιοοι οιιιτιι οστι

Βοτιο, τιιι!ιοιιιιο πιω ι!οιοιιιιιι ιιο ιιιοοιιι!ιο οοιι

ειιιιιιιιιι. Ροτνοιιιι Μο οι! :ιιιτοε τοΒιο, οι οοιι

ιοοιιπι ιιιοιτι οι! Μοτεο!ιιιτε Μαιο οι! ι;!ιοοιιιιοιι

οιι ρτοροτειι·ιθ). θα! οιιιιι ι!ιιιιοπι ρτοι!ιο!.οτιιιτι

οοιιιοιιιι:ιε οοιιιιιιιτιι ειιιιιιιιιι!νοι·ιιεεοι, οιι!ροτιι

') Βτε.οιιι οοειι.ι·οοντοι Κ11ι1081111τ!.Υ. Ω) Ροι·. 858!» θτοιιι!ι!. Με! τ. 1000 ιι Ροι·τιο Π. 854.

=) Νεο μια ΜΜΜ, ιι!ο μια Νοτιιιοτιόν. Ροι·. Λ!ροι·ι. Ι. 8. ιι Ροή” Π. τω. 4) Εοτιι.ι·χιιΒιι

η2ι-ι2ο_ι. β) Ροάο!ιιιιο ιιιόννι ι ι·οοιιιι!ιιι.ι·ι !ιννοι!!ιιι!ι. μιά ι·ο!ιιοιιι 1000 ιι ?Με [Π. τπτ. 80 : !!ιι

:με (ιιι Ξ*τει.ιιοιο) ροι·ιιοτιι οοετοτο, ι·οι!ιιι ιιι Βιιιοιιιιι.ιιι. Μ». 8 Βει.ορει.άο Μ! :οποιο τι· Ψοι·ιιιιιοχι.

!0!!.

!000.
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Μι. οιιι!ιοττι θιιιιοο!!τιο !τιιριι!ιιτ, τμ!!! 88 !τι πιι!!!!ε

ρτ!ι!ε εροι·τιοτο! ο! !τι !!!ει!ο ει!!ι! όοόοοοτο ιι!!ο

τοπ! που οκροο!ειτο!. Αό!οο!! ειιιΕοπι, ιμιοό Βι

τη!!!!ιε πιιι!!οτιιπι 5ορο !ό εἰ!!! ςιιοτοτι!!ι!πι !!!

όο!ε νοτιό!ό!!, ο! !ιοο !ι!εειι ειιο Με τοόόοι·ο,

τιοο !επτοο!τι!:! ΠΠ!!!!8 ε! ει!!! ροΒοο!ειΙο ιιοοοιι!!ει

υπιόιι:ιπι οιιι·:ιι·!!. οοτιιτιοεοετο. !ιιειιροτ όιιοειιιε

οε!, πιτι!οτοττι ειριιό Βο!!ι!:ινιιιτι !”τει!τοττι ἔτο

!!:ιτιι !ιτιο!οιιυε !ιιι!ιιι!εεο, φωτό ο! όοοοτο! ει!!!

ε!!ι! Ρ!ιιοοτο όο!ιοι·οι. Η!! ρτοεοτιτοε οτιιτιι, η!!!

ω!!! ΜΗΝ! !ρε!ε του!!! 0$80 ττιιι!οειω!!ε ιιοοιιε:ιτο

νο!ιιοτιιτιιι. !!ποτ ω! !ειπιοιι1:ι!!οιιοιι ο! ο!ιιει!οτιι

ειιοτιιττιόιιο οκοιιειιτ!οπο5, ρτ!τιο!ριιιιι οοττιπιιιτι!

!οτ οοιιε!!!ιιτιι ο τοΒο όικοτ!!ιιτ, ο! ει!! !ι!!ε ό!!!

!ιοτ :καποτε νο!νοιι!!!›ιιε, !:ι!!!οτ τοεροιιόοιιιι·:

δο!πιιιτ Μισο στο!! Με !!ιστοιιετι!!!Ιαπ πο!! απ;

ε! π! ι>οτΙτιι: ρἱε!‹ι£! .το σου!! ι·εΖιιοΙαΙ!υπο τοιιιο£α

Ιταιία! , πού!!! ΜΜΜ ιι!(Μιιτ. Λπιπιοπω! τυο π!!

εει·!οοτε Παω, π!! πω! αιαι!!!αΙιε Μάσκα πιετ!!!,

τα! ρτο τμια!!!!!α!ο !ι!ε#`ιιὐἱΜ τ!οιποιι!!τι: τω!!!

πιε£ ει!! ωτοττη1!ιιαπ οπιπ!!ιω αἱ :πιο οοπτετε!ε, έ!!

το [τιοὶτι£!ε. Ποτό!!! οοιιειι!!ιι το!! :ιεεΡ!τειτιο, ειι

εοορ!τ οιιιιόοπι ο! Ατιιι!!!ιι ειτι!!ε!!!.! Ηιτττι!!οτ οιι

$!οό!οτιόυτιι Ιι·τιό!ό!!, ρτοε!ό!! οοιπ!τιιιει!!οιιο πι!)

!ιοε!!!ιιιε !!!ο!!! τιιιιιι!οιιο, οιιιτιόιιο :ιό τοιιιΡιιε

ρτον!!!οιιι!ιιιιι !·`τ!!!ιοτ!οο οοτιιττι!!!οτ15. Ρτοκ!ιτι:ι

νοτο πιοοεο, !ι!!οτνο!ι!ιι τοΒ!τι:ιο ο! !ιιε!!τιο!ιι

απ! 'ΓιιΒ!τιοτι!ε, !!οτ!ιτι:ιιιιιο από!!! τιπιτο!πιττι

όοι!!! οι οοτιε!!!ο ο! !ιιιιόο ρτ!ιιο!ριιπι οοτιιτιι!οπι.

δ!. !ι!!οι·οτι ρτοτ!!ο!ιιιιι ιιτ!ιοπι Βτιιτι οοττιοε.,

!”τει!οτ (!!ιιιοο!!τι!, οτό!ιιο ν!ο!ε απο οιιο!.οό!ο

ΜΙ; ο! οοοο Ρτ!οτ! !!!ο, ιιιι:ιπι !!οτ!!!ιαιτιιιιιε :ιό

νοη!ειτο!, ιτιειΒιι:ι Ρο!οτι!οτιιιιι οιι!οτν:ι !τι ρι·!ττιο

!!!ο! οι·ορυεττιι!ο Λ!!ι!ιτι Ιι·ειιιοξςι·οεεει, ιιετμιο :ιό

φταιω ο!ν!ιιι!!ε ε!!ι! Ρι·οτιι!εειιο ε!!οιιιοι· νοτι!ο

 

Μ!. δοό ω!!! ροε!!!ε !!)!όοπι τιι!!!!!!ιιιε !!ιο!!!ε

ο! πιοτι ρει!οτο! !ιι!το!τι!ε, εε!. τονοτεει 1τ!ε!!ε,

ρτο όο!οτ! !!!οειι, ο! τιοτιι!τι! τιοτο!ιο. Ηιι!ιιε

το! όιιτΙοτοε οτε!!! όιιο ννο!!ιο!ι!ο! οκ ειι!ιιιτ!ι!ο,

ιιτροε! τονο!ει!ιιπι ω!. Ντιπιόιιο !ι!! ε:ιτιειι!!ιο

ειιο !!!ο!!! ιιιοτ!!ο ρτοειιιτιρ!!οιιοι·ιι ροτεο!νιιτι!.

Βο!!ι!!ινιιε οιιΙοιι·ι !ιποτ εροτιι ιτιοτιιττηιιο 80!!!

ο!τυε !τι Βιιόιιε!ιι Με οκροο1:ι!ιει!, οι ιι! :ιόνοτι

!.ειτο 800!05 οοπιροτ!!, όο!ι!ειιττι 80 Βττιν!!οτ

Ροι·ιιι€. Ροε! !ιεοο Ηοτ!πιιιιιτιυε οοτιιοε μοι· το -

€τι!οπι τιιιτιο!υπι !τι!.τοόιιο!!.ιιτ, Β(! όο!›!!οι·!!›ιιε

ειι!ε, όιι!οιμι!ι! !τι οτι!!! όο!!όιιοτιιτιτ, όοκ!οτει

!ιοο ει!!!τιιιιιτιτο, ει!! οο ι·οττι!!!!!ιιτ. Βοκ ιιιιΕοτιι,

!τι !ιειο οο!:ιΕο ο! ρι·οι!!ιτι:ι !ι!οτιιο, οοιιο!!!ο ο!

ν!τ!ιιΙ.ο, ρεο!!!οιι!!ε !ιοε!!!ιιιο, τοτιτιιτιιο!!ειττι ο!

όιιιτιριιιιιτι :ι Βο!!ι!!ινο εἰ!!! !!!ει!ιιπι οτο!ιτει πιο

ό!!ει!!οιιο τονο!ν!!, ο! ρω! Ρτιεο!ιιι οιτροό!ο!ο

Ποτ!! Μπιτ!! οποιο! !ιιεε!οιιο !τιό!κ!!.

δ8. Η! οοιιτοιι!ιιε !τι Βο!ο8οτ!, όιιοό μι!

ο!ιοτ πιοτιε ό!ο!!ιιτ!), !τι θοτοτι!ε μα!!!) Μιτ

ο!ι!οτι!ε. Τόπο Βοττι!ι:!ι·όιιε όιικ ο! `νει!!!ιοτόιιε

ρτοροε!!ιιε Βτ:ι!!ιι Βο!!ε!:ινιιιιι οοτινοτ!οτιό! ρτο

οοεεοτιιιι!, :ιο τι!! Π)! όιιοό Μ!! ρ!:ιοοτο! !τινο

ιι!οτι!οε, τονοτε! Μπι!. να!!! οι!!ιπι !ιιιο !!ιτ!ιιι!

πιο, Βοοττι!οτιιιτι όιικ !τιο!!!ιιε ο! τοΒ! ροτ σπιτι!!!

!!όο!!ε. Νοο ρτοΙοτ!το ροεειιιιι , όιιοό ιτι!εοτει!!!

!ο τι!πι!ε ρτοό!ο!ο οοιτι!!! !!ι!όοπι :ιοο!ι!!!. Νοε

οπιιιοε - πω: ιι!!ηιιοτιι οκο!ροι·ο νό!οο - ν!οο

:ιτιι!οοτιιτιι !ιοειοε !ιιι!ο ΜΜΜ, οκοορτ!εφιο

όιιτιιι:ικει! τιιιιιιο!Ρ!!ε, οιιιτι!:ι οοπειιιιιρε!ιιιιιο,

ο!. όιιεοόειιιι @πιο Ηιι!ιιε το! τιοο τοκ ιι!!οτ εοιι

όο!οτιεοτ !!ι!!. !τιόο ει!! !.ιιι!ο! Ρ:ιΒιιτιι, Π! οιι!ιιε

!τοιι!ο ιιτ!ιε τιιιιοόειττι !!!τ!τι:ι ε!ιι! , τι θοτο!ιο ό!

ο!ει τιιειτο!ι!οτιο, ότι! τιιιι€τιιιε Π!!! ο! ε!ο ιιιιιιοιι

Ρει!σιιτιιτ.!) Πι! ιιιιιο αφ!! ω!!! όιιο !τει!τοε οκ

!) Βο!ο8οι·! πιο!! ι·2ο!τιι Μ!!! 9) θιιο!ιτοπ, @Η ο!!!ειέτι!ει Πι·εγιι, πιει ροε·ι·ιιιι!οιιι ο!ινιτο

 

Η)

!δ

2!!

δ!!
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ρτονιποιο ΗονοΙΙιιπ οι. οκ ιιτΒο Βτ·οιπιιοΒιιτΒοπ

ει, πιο :οι ΒοΙι:Ιιινιιιπ οιιοεπ οοιιι οοπιτιι το

Βιοιπ νοτιοοιΙι τοποτιιπτ, οι ιπιΙο οιΒι-ωει ιποι

ιΙοτιιοι οποιοι Ιπιιιιοιιιπ , οποιο οοοοιιο “ποπ

5 ιιοτοπι. Με ιΙο ιποΙΙιε ιοΕοττοΒιιιι, οι. πιιιιι ιΙο

πιο οπιπιΒιιε νοΙοπιοε ρτοιιιοτι, ιο οπο οοΙΙο

ροτιτοτ ειιεροοιΙιο ροτιοτο. ΙπιιτιπιιΒιιιοτ ιιιπο

ιΒιιΙοιπ τοκ οι ειΒι ι:ΙιΙοοιοε Το8ιπο. Τιιπο ρτιο

οιροε οιιειιιιιο νοτοιιπι ιο ροοιοτο, οιιιιΙ ιΙοΒο

ι0τοι ιιοτι ιΙο ιποορτο οκροιιιιιοπο. 'Ι”:ιοιΙοτο ιιΒ

Βιιε ιονοοιοιπ «πι, οιιοιΙ τοκ οιιοι οριεοοριε

οιιιΒιιετΙοιπ οι ιπιιτιπιοτι ιποΙΙιιιιιιιπο τοιιιτοι;

ΑτπιιΙΙιιε ιιιιιοιπ οι Μοιπο·οι·οοε') οριεοορι οιιιπ

ιΙιιοο Ιιιτιιπιτο οι οιιιτοιιιοπιΒιιε θοτοοο οι Πι

Ι5 τιοιοοπο οιοΙοτιεςιιο οοοιρΙιιτιΒοε βιο-πει” οι

Ι)ιοιΙοει ν:ιετιιτοπι. διοιιιιο ιιιοιιιιιι ΜΗ). Ρτοιιι

οιι εοπιοτοε οιιιιι ιιτΒοπι (ΙΙοἔιιπ τΙιοπιιπ, ιιΒι

ΒοιιιΙονιιε ιρεο πιοπι :ιο οοε·ροτεριοοτο ποιο

τιιι, ἔτοΒοιιιπ οι Ιοτιοιιτι ιτοοειτοοι:, πιιιιιιιιπ

90 Ιιιοο ο ιιιιιτιε οοτποπιιιιιιι ιιπιιποε ρτονοοιιοι,

οι ιιιι ιιιιοοιπ ειιιιποι, οιιτ ιιοο ρειιοτοιιιτ, τοιο

οιιοπιοε, ειΒι οσε ιοιοριοπιιι Ιιοοπιιιιιπ ροεοιιπι.

()ιιιΒιιε ΙοιΙιιι τοιοτι: Ετοττιιιιε, οποιο υίιίο!ιο

ιιιιι!!ιιιιάιπο ρατυιιιο, υιτιιιΙο ιιιοπιιιι.ιι σε! οι ο :οι -

28ΙιΒιιο οιοΙοι·ιο οΙοοιιω. Ποιο οι ιιπ_οι·οιιιιιιι·, ειυο

υιποοιιι σου ειιροτοοοτ, οι ροεΙοι·ιππ ιΙο)›τοεειιε

ιιιιιιι. Βοοἱ ροτεέύιΙο απ, ιιΙιιιιιι που ο.τοτοιιιυιι

οοππι·οποτε. ΜιιΙΙο πιοιιιιε ω!. πιο οπο πιοπι) ρο

πω» [οπο. οι απτο, οι ροεει2 χω, ιιΙοηιιο

250 :καπου οικω άο2τ·ιοιοιιΙο πιο οιι)ιοι·Μοοιιοσιε ιιο- Ξ

ιιιι ΙιιΙαπντοΙιιοΒιο ιξιιιέχο ιΙοΙπχοΙι.

ποντοι 8ο το.Ιι2ο διΐοποίο. Ροτ. Μάο) νο. 44.

') ΡοιΙοτΒοτοοιιοΙιι.

ατο. διο ιπεοΙοπε ιπιιιιιιιπ ιιπιιι:ιοε εοιιιιιιιτ, οι

ιο πω: ιιιποτο οιιΙΙιι οιιιειΙοιπ νοΙοοιιιε ιπ πο

εΙτιε οιΙι·οτειιιιιιΒοε ειιοιιιιιιτ. Οοπιονιε οτοΒτ:ι

ιιπΒτιιιιιι ιπιιπιιιιιιοπο ποειι·ι ΙοττΙοιτοιιιιιι·, Ιο

πιοπ Ι:ιιο οπιοιιιιιπ ΒοειιΒιιε ιιοπιπιιτπ ιιιιιιΙο

τιιπι. ΤιιπιΙοτπ νειειοΙ.ιε οιππιΒοε οιτοοιπιιιιιιοοο

ιιιοοπιιΒιιε, Βοοιιιιι οτι ειιιι, ποειτι ιιιιιοπι ποτ

ΜιΙιιοποε ίιποε Ιοοιι οτι ΑΙΒιιπ τοιποοΒοοι; ιστο

ιπιεειε ιΙΙιοο :κι τοεοιπ ποποιιε, εο οιιιπ Βοοιι

ρτοεροτιιιιτο νοπιιιτοε ιποιοιιοι.. Πιο Ποι Βτοι.ιιι

ποπ Βοπο οοπνειΙοεοοπε, ΙοΒοιιοποιπ Μοτο οι

ροπο εοοιιοπι.οε ιιιπιο:ιΒιιιιοτ ιπ ΜοτεΒοτις εο

εοοριΕ, οι οτοΒιοριεοοποε ”Ι”π8ιοο ιΙο διτοΙει

μτιοε ο τοπιο ιΙινιειιε, ειιοοπιιπ ΤΙιοΒοοι·ιιιπ εοΙ

ΙοιπροιΙοιΙ.οπι ιο ΙιΙπποιιοΒιιι·Β οοιοΒτ:ιτιι , οι τοι

τοεοιπ πιο: ιποοΙοιπιε νοπιι.

δ!). 'Ι`τιιοΙωιε ιιιπο ππιτιιο ΙοΒοτοπΙιε ποοοε

ειιιιιιΒιιε ρΙιιτιιπιε, τοκ ιιοτιιιπ οοοιιΙοπιοΙοε ιο

νιειι τοπιοοοε , οι ΙΙιιοΙινο8οε ΒιιΒιιιιιοτι.ιπι ποι

τποε ειιριοοιιιο ιτοπο οτΙοποιοε; ποιοΙο ΙΙοιπιπι

Γοετινο ιιιοιιπιΙιΙοιο ιπ ΡιιΙιΙΙιι οοιοΒτεινιι..) Τοπο

ιιοι·ιιιπ ειΒι Ροτοιιτιιιιι ΙΙΙοι·εοΒιιτιΒ ιιινιειΙ, οι

ιιι·ιππι:ι οι :οι δ :ιπποε ιιιιιιιοι οπο, οιιιπ οοπ

ειΙιο ροιιοοτοιπ ιιτΒοιπ Ι.ιοΒοειιιιιιιι'^) ιΙιοιοιπ

οοιπωω οι. οοπιιτιιιιιτο ρτοοοριι; πιο οπο τοπιο

ρτοιιικοτο τοπΙοτιιιπ, ςιιοιΙ ιο πω: οποσ , Επι:

‹ΙοΙοτ! :ιεοοιιοιιοι, ποπ οοεο ιιιΙειιιπ. Λο ποιο:

νοοιιπιιε ιπ οπο ιποοειε Ιοπιιιιτιι, οι ιΒιιιοπι

εοποπο Πει Βοοιιτιοιε ριιτιιιοιιιιοποιο νοοοι·ιι

ιιοπο ιιιεΙοι ροτιι€οπιοε, ιο Η ιΙιοΒιιε οπιιε ιπ

Ω) ροιινιειτ ΙιοΙο ιπιειειο. Νιοιπο27,

3) ΒοοοιιιΙοι.τι ΙστοιΙΙιοΒοτοΙιι πιο ποιοι ο το)

Μάο) ντΠ1τονι·ιο: ΕοιΙοοι π.ιιιιο (1010) τοκ ιο οκροιΙιτιοποικι οικω οοοττοΙιοιιο οοριοε, ΡοΙο

πιοπι δοΙονοπιιο οιιοοειι:ιιτοε, ειοιΙ οπο νοΙΙο ιΙιιοοΒιιι: ιπιπιι1ιο Ροτιιοπιιιτοε, απο μι.ιιοιιι ιτιοέΙ.ιο

τονοττιιιο· ποπ., Βτονι ιπο·ι·οοπτο ειιιςι·ιιιιάιιιο; οιοι;ει·ιε, οι οι·ικοι ΒοΙΙο ·ρο.τετι, ΡΙιιτἱιπιι. ιΙονιιοΒοπ

ιιΒιιε Ιοοο. ιιιιιΙω.ιπτιοο ΙρτεοιΙπιπ εοοιιιπ τοροττοπι:ιΒοε. Ροτι2 Π. 80.

ι5) ΟΒο.οπ ιν_γ2ο_ι Ι. θ.ιΙοιιΙιο)πιεΙιι ιι Ροι·ι2ο. ΙΙΙ. 98.

4) Ροι·. τοοιιιιΙτ. ΜΙ

ιοια

ΙΟΝ.
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ιοιε ειιιιπι οοπι ιενιτπιιε. οι ι·εειιιιο ιιιιιεπι πιπ
Ρ0 Ρ Ρ

πιεπιεε, τειπεει·ιιπιιε. Με Μπε ιπ ρει·ιε εφι

!οπει·ι ειει εινιιειε, ιιιιειπ ε ρι·ει!ιοιιι πι! πιει

ιιιιε νε!!ιε ιιινιιιιι; οι ιιι Με !2 ιιοι·ιιε ειιπι.

!!ιιπο οιιπι ιιι!ιι;οπιει· !ιιειι·ιπειιι, οριιε .1οιιι Οο

εει·ιε ει. ιπειιπιιιπ Βοιπεποτιιπι ειι·ιιι·ιιιι·ιιιπ, ιο

οεπο ειπιποπειιιε'), ιι·εοιενι; ιιιεο ριιιε οποιο

Π) ιπι!ιε Μπιιπιιιπ οιιρει·ε ροιιιιεεει. Μιιιοι·

ειιιειπ , οιιιιιιι ιιιπε ρει·ιεοιιπιιε, ειι ρι·ιιπο !!ειπ

ι·ιοο τομ ιιει:ιιιε :κι Με ιειιιριιε νεοιιε οι·ει , ει

οιιεπι ι!ειιι!ι ιπιεει·ιε Μπι οιιο οοι·ι·ιιει·ιι, επο

ιποι·ειιε, ιιιπε ιιιιοι· !ιιεο ιιοοιι!ει·επι, εκριιοιιΜ.

Δε. δοπειε πω ρι·ιιπε Ετιοιιε επιιειεε ενι

Βιιει, ει τπιεεειπ πιο ι!οιιιποιιε οιιπιενιι. Ροει

ειινεπεε!ιιιιιι ειιιειπ, ει! οιιιι! τοκ ειπε Με επι

ιει·ει, ρι·εεεπιιιιιιε ιπποιιιιι, ει ι!ειιιποιο εκπι

ρι·εειι!ε (Τεειποπε), ε!ιεο!ι.ιιιοποιπ ποιιιεοιιιπ

ιεειι, οι επ οπιιιιιιιιε πει ροειιι!ενιι. Τει·ιιε

οπιπι ιιιπο ιιιεε εκει, Με εεεει·‹!οε ρι·ει!ιοιιιε

ο!ιιει·ει, ιιιπε οιιιπ εεριιιπε ειςιιε ιι·ιοεειιπε ιπ

ιιπιιιεοιιιιιεςιιε ιιιιε!ιε ειιιιιι εει ιπεπιοτιιει· σε

ιπιειει·ιιιπι ιπ εε οοπιιπεπε εε!ειιι·ιιπι!ε, π! εει

ο!ι ιιι!επι εεποιεε ιι·ιπιιειιε ει εοριιιοι·πιεπι ερι

ι·ιιιππ. ιιο ιιειιιπο οοι·ριιε ιιεπειιιοιιιιπ ιιειιιιο

ει! !οοιιιπ εεριι!οιιι·ι οει·ιπιπο ει ριεπειιι οπω

ιιιι·, εε ροειιιιπι εει οοοιιιεπιειι ρει·ιο ιπ οποιο

επιε ει·ιριειπ, οιιεπι ιρεε ι”εειι ει οοιιεεει·ενιι,

ει ιπ (πιο εε, οιιειιιιιιιι πω, οοπιιπ ε!ιετι το

εενιι εερε!ιι·ι; ιι!›ι ιι!επι !εει·ιπιειιιιεε εερε ει

ιιιόιι οι·ειιοπεε. δει! Ύνειιιιει·ι!ιιε !οοιιιπ Μπε,

ιπ οπο πιιπε ρειιεει, οπιπι ποπ ει·ει ι!ειιιεειιιε,

επιπιεε εε!ιι!ιι·ειπ ει ιπιι·οειιιιιιιιιιε οιιποιιε εοπ

εριοε!ιι!επι ι!ι!εοιο ειιιιπει εεπιοι·ι ρι·ονιιιιι. δει!

(Με ιιεειι οπιπεε νιι·ιιιιιιιιιε ειπε οιιπι ()ιπιειο

 

νινιιπι, ει ιπ Με εεοιι!ο εειιιιιιιε, ποπ εει ιιο

πιππ, ιεπιι [Με ιπο!ιιεπι οοπνει·εεειοπει·π ει

!επιιο ιεεει·ε, εεε νει·ιιειιε ιιιοε οπιπιιιιιε ιικο

ιιοιιιε ιπποιεεοει·ε, - ει·ει πιο ιιιειιιε ει ιιιπε

ι·ειιιε :ιο ιπιπε εει·ιιειιε, !ει·Βιιε ει ιιιιε!ιε, εε

ειιιε εε πω, ρι·ιιιιεπε ει ειειιιιιε, οεποπιοιιε

ιιιιιιιιιι, εει! πιοποοιιιιε ιπ οπιπι εοπνει·εειιοπε

ειιιι. νιοιε ε" οιιποιιε σε ιπε!ιοι·εοιοπεπι εερει·ε

εειιροιιει, Μπε ιιιιιεςιιε ιιιιιιιεπε. Νοπ πιει εριιιι

πιοιιεκποε ιι!!ιιε ρεειοι·, επι οοπι`ι·ειι·ιιιιιε ειπε

Γειπι!ιειιιοι· εεεει. ι!οε ειπενιι ειιιιιε οοι·επι ιιο

ριι!ιε ιιιιιιιιινιι. !π ρι·ιιπο οι·ιιιπειιοπιε ειπε επ

πο ιειπρ!ιιπι Ποπιιπο ειιιιιοετο οεριι. Ρι·εειιι

Με ει ι!ιεερπιιιιιε νεειιιιιιπ ειιιιπει 8 ειο!ιε,

ειιιιιιιεεοπιιιιιε ειιιοιπ ει ιπι'επιιιιιιε ό· ειιειιιιιι.

Νιει ιπιιι·ιπιιεε οιιειειει·ει, οιππι ιιιε ιπιεεειπ ει

ρεε!ιετιιιιπ ι·επιενιι; οι ιιιπε ιειιιπει·ε σε !εεει

ιιιιιιπεπι ποπ ροιιιιι, ε!επιοειπει·ιιπι πιιιιιιιιιιιι

πε ι·ει!ειπιι. !π νιει!ιιε ειιρι·ε ιποιιιιιπ ιεΜι·ει,

ει ιιιπε ρει·ιιιτι πιεπιιιιοει·ε οι: ιιιιιι·πιιιειειπ ιιεπ

ιιιιπι ιιοιιιιι, Ροιιι οιιειπνιε ιπετιιοει·ι ιιιει!ε εε

οιειιιι·. Νοιιι!εε εεπει·ε ει ιποι·ιιιιιε επιενιι,

ι€ποιιι!εε ειιιεπι ποπ εοπιειιιρειι, εεε! ω εεε

ι`επιιιιει·ιιειε ποπ !ιε!ιιιιι. Πιιιιοι·εε ί!!ιι·ιειι ιιι

Ιειιιι, οοιιιεπιριοι·εε ειιιεπι ειπε ιιιειο μετεο

ιιιιιιιιτ οι!ιο. Οιππιε ειιιι ιιινιπιιιιε οοιππιιεεε

ειιοοιιιιι ει ιιιοι·ει·ι οοπιεπε!ιι. Απιετιιιειπ οπι

πιιιπ ροι·εεει·ει ιπιειει·ιιιιπ , εενει·ιιε πιο; ει

ροει οπιιιιιιιιε ιιιιει·ιε ει·ι·ιειι, ει ρει·εερε οιιιπ

ειπε !ιιι·ιε!ιεοπ οεπιενιι. Νεοιιεο ει: ρεεε: πιεε

πιιιπει·ει·ε, οιιεπιιιπι ριειειιε πιιιπιιε πιιιιι ιπ

ι!ιεπο ειιπ!ιιιεεει ιπιρεπε!ει·ε; Με ιεπιιιιπ εοιο,

εποε! πιιπιοιιεπι ιι!ι ι!ιιέπε ι·ειπιιιιει·ειιοπε ιιε

ιιιιε ι·οεροπιιι. Οοεοιεπιιεπι, οιιεπι εο ειιιετιιιε

ι) Ιιιιιι.ιιπ ιν Γει·επιιι νι, για” 29 ._ 65 πιόνιτι ο νι·ιιι·οινιιιε.ε!ι !ιο!ο Βιι·πε!ιιιιιπ ρι·ιεε

διι!ιιιειι θεεει·ε. ινιπιεειοπ_γοιι. Τοπ ιο ιιειερ 2 Ιιιι!ιιι.πιι πιο ιιι ιερεινπε π· πι)·έ!ι Τ!ιιειιπεικ

Η!
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Κττθττττίτ. οι”

ευοοοεεοι·ττιυε τιι οιιιιπιτποιετοιιο ιιι·τιιπτετ , πιπιτ

πιο ιιτττπιιιτοντ. ττει·ποτιυη; οτ τι`ι·ιιειιιπ :ιο Ρι·οττπτ

υι·τιοε ουπι ουι·το υπο, τυπο ττεοοοπτε τοπ οτι

τπτττε, ευιο ιιοουτετνττ τοι·ι·τοεττο. Αρροι·ιιτιιπι

5 ορτεοοριιτοιπ ειιττε οΒτοτυπι οι οπτυοπτοπι οστι

ει·οΒιινττ. 8 τιπιιοε οτ πιοπεοε ττ οτ 8 ‹ττοε οσ

τυπιτιο οοοτοεπο εοποτιιιτ, οιιττοιιε, υτ ιιι·οιττιιτ,

ρι·οεοπτττιτττοι·; εοττ τπι·τεττιτττ τοιπιιτο ττοιππιτ

ττ·επετοτει ιπιιιιοτ ροι·ροτυιιτττοτ. ττοετοιπ ιττο τυπ

τ08οι·υε, Ροεπιιιιτοπετε οοποτιττ ιιτιετοι·, οοπετι

οοι·ιτοε ευυε οτ ευτττ·τιΒιιιιουε, 50 οι·ιττιιιιττοπτε

εποε οπιιο οτιτττ. Νυπο ποιο τττοττι ευτττττοπτ, οτ

πο οπο πιττιτ πυιιο εοι·τπο οετ, ιιιπρττιιε τοοιιιιι·.

τά. ττοιτπιουε τπτ ι·οεοπι νοπτοπε, τοΒιιττοποτιι

Η ευτιπι ευρρττοττοι· τιι·οτοι·τ; οτ ου:ιιιιντε ειπτυο,

τ:ιπιοπ ιτοετιτοι·τιτο ττπροττ··τιπε, μι· τπτοι·ιιυιιττυπι

τνοττοι·ιτυπι, πι οιιοοιιττε ττττοοττ εοιιτοι·τε ετυ

ιττοευπι, οττοπι ?Ο τ:ιτοιιτει ειι·Βοπττ Ττιτι·ιτι·τοο,

ιιοτιοττ πιοο, τπ οτοπιοετιιιιιπ οκοορτο ντοτιι τοι·

20 8τοπτοιιι, νοοιιτ. Ετ οΒο τυεευε νοππο ιιι·οττοτ

εοοτιιιι· ουιπ οτι, πο πι ειιτιτι:ιτο θι·οπιιιιι εοι·ο

νοπτπιυε. Νοκ πι ιιι·οεοπτπιπι το8τε νοιιτοπτοε,

ιπτεοι·τοοπτττοι· ευεοτρτοτιτιιπυι·, οτ ιιιιυοτι τοουτυε

του, ποε τπτ τιοειιτοπιπι πο ροι·ιπτεττ. τττιεττο

25 πιοττιττ οιιτπι τυπο ευπιυε οκττο υιιτιοπι οτ πικτοι

τοουπι, υτιτ πιοετο ετιποττ οετ τοοοτοεπι Ατοκοπ

τπτ. ττι·ιιεττιιο τυττ ετοιπτιιτο:ι ιττοε οτ τοεττνττιιε

τ]τιι·τεττ ιιιιιττγι·τε πο, οτ οεο νιιτττο πιοπο τοτε

ειιπι οοιιπτιτι·ττιυε ιιιοτε οτιπτειντ, οτ ροετ τιιυιο

Μπι υι·τιοιπ νοοιιττ τντιιιυε υεουο τπτ οιιιιιτπ:ιτιιιπ

ι·οετε; οτ ττιτ εοτυε τπττ·οπιτττττυι· ννιιττοι·ττυε, οτ

πιτ υεουο πιτ τοι·οπιιιι εοττ οοττοουοτιιιιιτυι·, οτ

οο;ι·οεευε τυπο ττττιιττοι·ιτιιε τιπυτυπι ιιοι·τιιτ πι

πιτιπυ ευτι, οτ οετοπιτοπε ποτιτε: Εοοο Μιτιοττ.ι,

τ) τιι·οινιιγοτι, τιι·ιτοτ που” Μοτο το @πι

τιιουτττ, ρτιιιιιτ.ι ευτεοοιιτοπο ρτετιιττε! Ετ τυπο τοτε.

οπιιιοε ποε τπ ιιι·οεοπτπιπι νοιιτοπτοε, οιπιπιτπιι

ττοπο ι·οοτε, τρεο ιιι·τιιιττυε ουπι τιιυττιιτιτο, μο

ιττοτυπι ριιτι·οιπ οτο8ππυε, οτ ορτππτ ουτουο

οειιτι·ιιτιιιιιτ; οτ πιοιτ ο ι·οΒο ειοοορττ τιιιουτυπι

τιιιετοι·τιτοιιι. ττοετ ειιοπιτποπτυιιι το” ιιοτοεττιττ

οικτιττιττιιιπ τπττοιτυοτυε οετ πιτ ιοοοτοετιιιιι, ουτιπι

ττιτ ο ι·οΒο ο0τιεττυοτειιπ οπτοοοεεοι· ευυε τιοπο

σ;ττιιττ, οτ τιιυε τ)οπιπιο τι τιι·οεοπτττιυε οτιπττυι·.

τ)οτπιτο ι·οεπιπι τπτοι·ροττιιτιιιιπ τιτοτειτοτπ, υτ στο

τοοοτοετω ποοοεετττιτττιυε Μοτο :ιτπιυπτ τοςυτ ουιπ

οο τττ8πιιι·οτιιι·; οτ υτ οπο ροετυττιτιιιιπι, ττι·τιιτο

ευπποτ οοιιιπιτεττ :πο τπτοτ. Ττιτοττι·τουπι οιιουυο

ποτιοτοπι πιουπι, υτ τρεο ττοετττοιοιι·ττ, τοκ μι·

πιιιιιυε ττττ ττοττττ. Ετ ουιπ Βοποτ·οετ) ευτιποτ

τυπο ττοι·ιιιπ οκοι·οττυ ιιοτοι·ο νοτυτεεοτ, ουπι

ρτοεοπτττιυε ευπιιοτ ιιι·τιιοττιττιυε, ουιιτττοι· Βο

ττιτεινυε οτι τιτε τπνιιττοι·οτυι·, τι·ποτεινττ. ττοο

οπιπο ιιι·οτιτοιιτεοορο πονττοι· τπετττυτο οτ εποε

ουι·τοε τπ δεικοιιπι ιιοεττοε οοπιπιοπτττινττ. Εοττοπι

τττο οιπποε ετοοττπειντιπυε υπυευυτεουο :κτ ειι:ι.

το ρι·οιιτιπο ιιυτοπι ε:ιτιτιειτο τιτοτιτρι·οευτοπι Έκτοτ

τοι·ιτυπι Αι·ποττυε ιιι·οευτ τυεευ τοετε πιττιι·οπτ

ιεινττ, οτ υτττουο τιοποι·ο ειο πιοΒιιιι τοουπιτττειτο

πιτ ευεοορττ ευπτ. τ)οετοι·ει ότι: υποτυε οετ Ντιτ

τοι·ττυε οτι Επτο, ττττειιοιιετε οιοοτοετω νοτιοι·ιιτιπτ

οτιτεοοτιο τοι·ττο, ουιπ ειιττυτοι·το ευπιιοτ οοπτ'ι·ιι

τι·υπι ττντεοιιτε, ττττττινοπττ ειο ττοττοτ, οτ τι πιο

τιττε πιυττυπι τπτοι·τοι·τ. Ατττυνττ ιιυτοπι ποε Αι·

πυττπε ρι·οευτ. 2 τοι·πι ουυιοε ποε ουιπ οπτ

τειτο τιοιιιι οτ τπυιιοι·ο πιτιεπο ιιτιτντπιυε. ττ”υοι·ιιτ

οιιτπι ντετττιι ειιιιοττ τοτιιιιιπτε τιιιιιττεττο οτ τυπο

ττοιτπιευε οτι ιιι·οτιτοιιτεοορο οοπετττυτυε οετ τπτ

ιιι·οροεττυιπ ουιπ οοπιτπυπτ οτοοττοπο οοτιπ·ιι

ινγι·ιι.2οπι τιυτοι·, _τιιτι ΜΜΜ. Πιερ.
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απο. τι·ιιπι. Ιπ ιΙΙο ειιιιιττο :το Μοπτοπι ουιπ εοΙιτο πο

ΟΣΕΠ'.

ποιο ιο ιΙυι:τ.υε, ο πιο οτ ο Ιι·ιιτι·ο πιοο διοιΙΙι·ιιΙο

ουοοΙΡΙτιπ. ΙΙ›ι τυπο πποειππ οιιιιτειιιο, ρομυΙοε

ριιιπο ΙπετΙτυιτ, οτ ροετ το ιιΙιΙιοτο πιυΙτυιπ το

πειτυο, ιιτ ΙΙ›Ι οιιι·Ιτοτ.οιπ τιιοοι·οτ, οΙ› τυι·Ιπιιπ το

Μ τιιΙΙιοι·οιιτοπι οιπΙεΙτ. ?πιτ ιπ πιιτοΙι οροετοΙο

ι·υιπ ἱπ $οιΙο ευιι, οι: τυπο οοιιιιιιιεεοε ειιΙυΙιι·Ι

του ειιπιποιιυιτ.

ΙΙΙ. Ιπτοι·ππ ο ΒοΙΙΖΙιινΙ πυποΙΙε ι·οιέςιιτιιο,

δοΙοίοιιΙΙ) οουεο Ριιοοιιι ΐιιοΙοπιΙἰ νοπιτ, οτ ΙΜ

ιΙοιπ πιο8πΙΙΙοο ευοιτοοτυο, ιΙυειε επ τ.·ιπτυιιι

ποοτοο ιπειπεΙτ, :ιο πὶΙ ΙΙ›ΙιΙοιπ ρι·οΙΙοΙοιιε, ιππ

ιιοι·ΙΙιυε ιπιιΒπἱε ι·ονοττιτυι·. ΑΙΤυΙτ πιοιι οποιο

ιΙιτΙοπιε ἰπιΙἱοτιο ετοτυτο ιΙΙοε, πΙ οετ θ ΙίοΙου

ιΜο ΑυἐςυεΙΙ; παπι Ιοοιιιπ ιιιιι ιΙιοΙτυι· Ζι·ΙΙιοπι

οοιινοπἱπιυε, οτ επ: οιιιειιιπ ιιειιιιο ρι·ορο Βο

Ιοεοι·Ι οιΙοοιιιΙΙιιιυε. ΓΜπι: νιευιπ οετ ρι·ιποΙΡΙ

Με, ποπ οοεο Ι›οπυπι, ροι·Ιιοι Μι· ιιοετι·ιιιπ,

εοοΙ ορτΙππε ιιπποΙιοπι Ιπιπιπἱ ρι·οειιΙΙιε. Ετ πι

οοποοιιυοιιτΙ ποοτο οι·οΙιΙοριεοοριιε οοριτο πιππε

ιιιΠπιιιιτιιι·; ουπιιιυο οιιΙ απο ιπ:ιπο νοπἱεεοιπ,

‹ΙΙυ ουιπ Ιπ τοπτοι·ιο τοι·ιΙοπτοιπ οκροοτονΙ. Μπου

5υε τοπεΙοπι ουοι·Ιτυι· ιπΙΙιι, 88 τπυΙτυπι ουτο

τοοεο. Ρι·οιπιειτ ιιυτοπι οι: οιΙ ι·οΒιιΙπιιιπ ιπ Μοι

5οΙ1υι·Β τυπο πιιιποιιτοπι νοπτυι·υπι, οτ ΙΜ πιο

ιιΙΙοουτυι·υπι. Τυπο οιο;ο οοοοεεΙ, οτ ΙΙΙο οπιιε

ι·οουεππο, τοπιοπ ιιυπι Ιπνοπτιο ΟΙιι·Ιοτι μοτο

τπιπτπἰε τυπο του οτ ιΙοπιιιιΙοο εποε, ιπΙεοιππ

οοπτεινιτ, πιο ιΙοΙοι·Ι υΙτιιππιπ. ὅ Ιοι·Ιο οΒο πό

ΙΙΙοτεοΙ1υτε νοιιἰοπο , ιΙιππ ιπο ουιπ οοπΙι·οτι·ΙΙ›υε

πιοιε οιΙ οιΙνοιιτυιπ οΙυε Ρι·οροι·οι·οιπ, ουιΙΙνΙ

το Ιπτοι·ιιυπτυο, ιιυοιΙ ΙΙΙο ιιιΙ Ινιοιιιιετοιι ποπ

Ι)οιιο νοΙοπε ουι·τυ νοιιἰι·οτ. Ρι·οκιιπο ιΙἱο Ιιυο

οουἱτοπει, ΒοτπινοτιΙιιιπ, ΙΙΙΙΙΙιιΙοεοιπιιιοιιεΙε εκει:

οΙοοιιιο οριεοορυιπ οειυεο ΙιοιιοιΙΙι:τιοιιΙε οτ ιιυιιπι

Ι) Βιἰέ δείτεοπ, πΙοιΙιιΙοΙ‹ο θΙοεοιηι.

Μπι: ποιοΙπιτ, ουι·ιιτιοπΙο επιτπι νοοπτυπι, ΙΒΙ

ιΙοιπ ι·ορροι·ι, οτ Ι”ι·ΙτΙιοι·ἰουιπ οοιπιτοιπ κ ουΙυε

ΙΙ·ιιτοι· οι·πτ. Πι·ιΙΙ οοπιοε. Ετ ι:ιππ ἱπτιοποπι , εο

ιΙοΙπιτ οι·οΙιιοριεοορυε Ιπ εοΙιο, οτ πιο ευεοιρΙο

Ι1:ιτ ι]υ:ιιπ οιιι·ιτιιτΙνο, οτ ευπποτ ροιΙοο τυπο ο

τιιπιοι·ο εοΙΙτο τοΙοΧπτ08 ιπτυοτυι·, οτ ιΙοΙοτ,

ποιο , ιΙυιπ ΙιΙΙ τυι·8οΙπιπτ, νοπτοι· ΙονΙυο Μπο

Ι›οτ οιυο. ΙπτΙιπ:ινοι·οτ Ιε τυπο ιπΙΙιΙ , εἰ Ιιοο ρο

ι·ΙοιιΙιππ ειιπιιε ον:ιιΙοι·οτ, πιιΙΙυο οιυΙοοι·υιπ τιπ

ΙιΙ ΙΙιΙοΙΙοι· οοεο ΡοτιιΙοεοτ. Ι·`υΙ τυπο ΙΙπιΙοπι

υειιυο οιΙ νοοροι·πιπ , οτ τυπι Ιπνιτυε ι·οιΙΙΙ , ουΙο

οι·ιιετιπο οι·ιιτ ι·ΙοςΙΙΙιι (ΙΙιι·ΙετΙ οιΙΙοτιο Ι.ιιιιτοπτιι,

ουΙυε Ιοετινἰτειε ιΙοιπιπιο:ι ιιιετοΙ):ιτ ιΙΙο. Ωω

ουπι οἐςο ροριιΙΙο νοπιοπτΙουε ρουοιι ρι·οιΙΙοο

ι·οιπ, οοπιπιυπἰτοι· :το Με πιο ιπίιι·ιπο :ιι·ι:Ιιπιιι

τΙετΙτο οι·ιιτἱοιιοιπ πω ευρμΙοκ ροετυΙιινΙ. δ Ιο

ι·Ιο :ιΜο ρι·Ιππιιπ "οι ΙΙΙο Ιυοι·ιιτ νοπἱοΙιοιιι; οτ

τυπο ΙιΙο αυτ ΕΜ ορΙεοομιιο, πιυΙτυιπ οπο ου

ιπ οι·ιιτΙοιιο οοιιτἰιιιιτι Ιιιοοι·οιιο. Ετ ουπι οιιιιιι

ιιιιτοιπ, υΙ›Ι ΙΙΙο ρΙυε πιουΙτ, Ιιι€ι·οοευο οοοοπι,

ιιοο Ιοιιυοιιτοπι :ιυιΙΙνΙ, που Ιιοιιο οοο;ιιοεοοιι

τοπι Ιιυπο νΙιΙΙ. ΑιΙι·οιιοι·ο οτΙοιπ οο νινοπτο

ΛιπυΙΙυε οτ ΙΙΙΙΙΙννοι·οΙυε, ουιπ ΙΙΙοιπποι·οο οτ

ΙΣι·ιοο, οοορἱεοορἰ, οπιποε Ιιυπο Ροι·Ιτοι· Μπο

ιΙἰοοιιτοε. οτ ΙπτΙιιΙΒοιιτιιιιπ οἱ ΙΙιοΙοιιτοο. Ευο επι

τοπι ροοοοτοι· υπκι ουιπ οΙοο 8:ιποτιίΙοειτο ιιι Ιο

οΙο πιιιπππο ιΙοΙοπτιουε. ΙειππΙι·υε ιιυουυο ι·Ιυπ

οιΙΙυΙτ, ουοιπ Ι`ι·οτοι· 5υπυοτ ΟτΙιοΙπουε οτ ε:ιτοΙ

Ιω, ω” ιΙοΙπτι Ιππιοπιοι·, Ιπ ειιοι·ο οιιΒΙπιτο

ιΙοπιἰπΙοω ι·οουι·ι·οοοΙοπιε ρι·οκιιπιο ο ι·ο8πο

Βοοιιποι·υπι οκρυΙΙτ, οτ ΙδοΙΙΖΙιινιιιπ , ιιιιοπι οτει

οπιἱοιιιιι πω οοιιειιιιυυΙιιιτιιτο, τιιιιιοιι πιο Ιιο

ετο Ιπιοτοπιιο ΙιτιουΙτ Ιπ ροι·5οουτΙοιιο , τυπο ρο

τοι·ο οοοιιιτ. Πιο ιιυπι ιιιοΙιΙορΙεοορυιπ ουποτΙε

Ι:ιΙ:οι·ιιιιτΙΙιιιε πΙιπιο ἱΙιΙοΙοπι οοεο οοΙοΙπιτ, ορο

Π!

το

3δ
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ι·οπε ειπε ιπσο!οπιιοι!επι, οι! ιιπρει.ι·ιιπιπιιιι ιε

Βιε ει·ειιιιιιιι ιπτει·σεεειοπεπι ειπε οιιωι·επιι!;

ε! σοιπ πιιπσ ποπ ι!ειεσιεεε νιτ!ει·ει, ι!εκι.ει·πι

ειπε εε σοιιιιιιι€ι ε! Ρετ απο πο!ιιε, !ποι·ιιοιε

5 Ροειιιπιι οι·ο!”ιιειε. δει! ειι·σπιρι·εεο! σοιπ ποπ

ιιπιε εισ!εεεει, ιιεεσιο οπο! νιι!επε οι! !ενιιιιι,

ει8πο ειιιισοε σι·οσιε ροτεπ!ει· ι!εκιει·ει εε πιο

πιι, ε! ιινει·εοε σοι·ροι·ε ε! Μισο, εοπιι·ιικιι ω

σιειιι οοιιει ρ!οι·οιοι·οε, ε! πιοκ ι·ειπιειι πειοε.

10 Ηοσ εμ νιτ!επε, οπ π·ιε!ισιειιπ εει·εεεοε ειιιιι,

ε! πωπω οι·εεεπ!.εε ειιιιι!επι νιι!επι.εε ιιιι:ιι εε

ιπιοπιιιιειιι , ιι !σσιο ρι·οιιποε ε!ενιινει·οπι πιο πι

ρειο εορει·ροεοει·οπι. Ασσεπειε ιιιπο !οιιιιιιει

ι·ιπιιε νοσοποι, ε! ιιιιιι ειο!:ι ιπι!οιοοι ιπ ειΒιοπε

Η !ειποι·ιιπιειπ πο!. Οιιιοε ρεσιοι·ι στοκ εοπσπι Μ!

εορει·ροειτο; ιπ πιιιπιποε σιιιει·ειιι ε! εο!ποε

!ιιιπε!ιιιι σι!ισιιιιπ, οι πιο εριεσοιιοε ιιιοπε!.ι·ιι

πιο. Ε! σπιτι εο! ι!ιε ιιιιιι ιπει!ιειπιε ι!εσ!ιπιιιει,!

σοιπ ιπσεπεο πιο :ιι!πιπιιο, 2 Νοε ΑιιΒιιετι

901ι·ιιπειιι ιιπιιπει ειοε οι! ει·ειιιοι·ειιι εοοιιι, οποια

ει·ιι€, ι!ει·ε!ιποοεπε ποσο ποπ «πιο. 0ι·ιιπ!.ι!ιοε

ιοιισ σιιπι πισι·ιιιιιε ρι·εεειιιιποε εοπε!.ιε, σεο

ιπ!”ε!ικ ρι·ο οποιο εοει!ειπ ποπ πιω, οι οποσ!

πωσ ιπιπι οπνιειι·ει ιπ ιιπιπιο, ποπ ροεεοπι!

25 σοιοιιιιιιι ρι·οοετε; εει! ποσ πιιιιοιιι, Οποιοι ιι

ι!ε!εε, πιεσοπι οι·ιι!.ε, οι !)οιιιιιιιιε, σοι πο!ιοιιι

Με! εεστετοπι, πεσ !ιοισ, πεοοο ιιιιπι ποσ ιπ

ριιτει. Ροει πωσ εο!οοε νιεσει·ι!ιοε ε! ιππ·ιι ισο

σ!εειοπι πω» σιιιιιιιιοπιιιι εερο!!ιε, σοι·ροε

30 ρι·εροι·ειιοι· ε! ειιπστο πιω ρι·εεεπιιιιοι·. ιπι Μπι

πισω ρω ι!ε!”οπσιιε ιπειι:οτιο, ιιοε ιπι σεπιινι

πιοε, εισοι·ροε εοι!ειπ ι!ιε οεοοε ει! ()οπιι·ι

ρι·οεεοοιιιιοι·. πι νιιι ρ!ειπιέεπε πιιιιι!ιο οπνιιινιι.

!.!ι·ειετιπο οοπι οι! πω! Με ιιιοπισιιι ειιπσιι

 

 

ιοπιιιιιιιε ει!ειιι νεπιεεεπιοε, σ!ει·οε οιιιιιιε Πειιε οπο.

ιιι!!οιι, ειιιιι!εοιοικι ιιι:ιεπιι ει, οιιοι·οιιι στο!

μπει, οι·οποποιοιιι ιιιο!!ιιοι!ο σοπνεπιεπε, «ιο

!οτειπ !ιιπιεπισιιιι!ο ιιιππι!”εει.οι; ε! ποε ι.π σεισ!ε

ει:: πιοιοι·ε σοπι !'οιιετε ιπο·ειπιεε ιιιιιισι απο

πει·ει!ιοιιιιε οιππιποε, ε!εν:ιιιε σοπι πισω ιππι

πιποε, ιπιεει·ιιπι!ιτει· εοεσιμιοπι. ()οιε ποπ 1οιισ

ρ!:ιπεει·ει, σοπι οι!!! ι·ιι;!ει·ε!? ()οει·ιιποπιιι :ιο

Φεπι οπιπιε πωσ πονο ποπ εοοιιπειιοι· ιιιιιιιρπο.

48. !πιει·ιιιι Βο!ιι!:ινοε ι!ε πεσε οι·σπιριισεο

ισ σει·ιιοε, σοπει·ειςιιιο εκεισιιο, πιποεοιιιιι,

ι!ε οπο ιιιεε!ικι, ρεσιιι; ε! οοιιι εσιεπιιι, οπ ει”

Γοειοπειιι ΑΜ σκ ιιοεπ·ιι μπε ιιο!!οπι Μπο

πιε ροεεε οι! οοκι!ιοπι νεπιι·ε, σοειι·ιιπιετοιοε

εε! ιπι. Μι!εε ειπε ει! πε!!ιιιπ !ιοι·ιιιιιιε ιισσεεειτ,

ει ι!είειιεοι· οι! ιιιοι!ισοπι ι·εειει.ιι. Μιι€πιιιιι

επιιπ πιιπσ ιιι·πειιι πι! πιει ιπι!!ε ποιπιπεε Επι»

ποποιτ, σοι νικ ω» ιο!ιι!ειπ εορρειει·ειιι. Βο

!ιππινοε οι! ρι·πιπι!ιοπι εει!επιιι, ε! ειιιε!!ιιεε εο

σε ιιιιιι νισιοι·εε οι·πειιι ιπει·εε!ι ιι;ιιοι!επε σει·

πεπιιι. Ροιο:ι ειρει·ιιοι· ε! ιιιοποιοιπ ειιπΒοιε ει”

. Γοπε!ιιοι·. Οιιιιιοπιοι· εκ πιιε οριιπιι Ποπσε!ιιιιιιι

:ισ Ψιεο, ε! ειοει!ειιι ιπ!`ε!ικ σοειοε Βσιπ νο!

πει·οι.οε. Ιε πιιιιιοοε οι·πειιι, οοειιπσοιιιοοε

οιιιοοιιιιι οι! πιειιοιιιιι ιισσεριι;, ποπ ιΒπιινιει επι,

εει! ιπιοι·ιοπιο πιιεει·ιιπι!ι, εειιιρει· ιιιιιιει!.. οι!

οιιιπεε επισιι ειιπι ιο ρι·εεεπιιιιπι εορει·πι πι

οιιιρπιιιιοι·ιε, σιιιοε ει!ισιο ιιιοκ οι! σοειοι!ιεπ

ι!οιιι πισω εοπι. .Εκ εοοιιε ιιο!ειιι ρι·ει!ισιι

ι!οσιε ποπ πιιιιοε Ίπποι οιιιιι€επο ιπιι!ειο ιε

ιιιιιπεει·οπτ. Πισω εε! ,νει·ο πιο: ιιιιεει·ιιπι!ιε σε

ε!εε ι?› Κοιεπε!:ιε Βεριεπιπι·ιε!). Πινιεο του:: ιπ

πιειπι ρι·ει!ει εισ οι·πε ιπεεπειι, Μπι τοπικ εοιιι

εειιιοι·ε εοο ποιο ποιοι,

πο.

!) Ψ πεπτοιοδιοπι ιιιει·εσποιει:ιεπι οιιιιιεειιιο μα! άπιειιι 20 πωπω: .ίσο ΜΜΜ

Μαιο: Ρει·επιιί σποτ.

Ποπιιιιιαπω Ρο!. πω. Ποπ. Ι. δ?

πω.



290 π·ι·πιι: Ί'ΠΑΒΑ

ΜΗ.

εισι·Ιι_

'Ω.

νιιι·ιιεί.

49. Απ ιιιιει·πππιιιε Γεπιιπππιιππε πω ι·εΒιπει

ιπ Μει·εεππι·ε ιππο ιιιοπεπε σοπρει·ιι. Επο ειπ

ιεπι ρι·εροειιι ιιππι οι·ιιιιπ Βειιιιιει οπο ειιιιιι·ιιι,

ππππ.ι, ππι :ιτειιιεριεοορπε ι·εππιεεειι, ει ιιιιπιι

ιπ εεριειι·ιιι·ιοπειιι ειπειιεπι ιεπιριι ριιι·ιε Η Κει

ιεπιπιε Βεριειππι·ιε οεπισιιτειιι ιπιιιΒιιπε, ιιι Μει

επιιιιππι·Β ρι·ιπιιιπε ιιι ι·εεεινι, ει πιω :κι Μει

πιιπι νειοειιετ :ιιιιι. Οιππεε ποπ εοπρι·ονιιιοιιι

Με ιπκιει Μιππιπι εεάει·ε ει :κι ιιιινεπιππι ιεεειε

πιει: οιιιτιι:ι ρι·ονιιιετε, επ επ ιπεει εππιπε. ιιι

ιει·ιπι ι·ειι επ εκροοιιιοπε οεειιιεπιιιιι ι·ενει·ιιιπι·,

ει (ιει·οπεπι επιιιιει οιιρειιοπιιιπ ροπει·ε ιπ νει

επππι οοπιιιπτ. Ηπιε ριεεπι Ηει·ιεπε οοεπτεπε

ει ιεΒιιιιοπεπι επ:ιπι :ιρετιεπε, ποπ ειπιπόιιπι·.

Τπιεπτιεπε περοε πιεπε ιππε επ (ιιιοπ:ιπι νωπ

ιπε νοπιι, ει ει τεεε πει· πιιιπιιε εποειριιπι·, ει

ιπ νισε θει·οπιε πειιιεερε ιιιιπειπι·. πι πειιιιιι

ε:ιπειι Μπιπει ειρο5ιοιι τω; :ιιι δεππεππ νεπιι;

ει εΒο ιιεεεοιεπειιπ, ει οππι ιιιπι ιειιιρπε εεεει,

ειπιπιοππι πππο εοπιπι οππειιε ι·εειιιεπιιππε,

πι ειιιςπιπ πε ριιι·ι·οοπιπ πιειπιει εεειει·ιεοπε τε

ππει ιπιπειε ιιππιιιε ειιιιε εοπειιιπειοπεπι :πεπι

ρι·εεπιιε σπιτι εο νοιπιεεει ιι·:ιειιιι·ε. ιπι πιε ιππο

ιιι·ιπεε επιιπει πάει εοιπιιιιειι, πι εππι ιπειιειε

επι απο “πιει οοπειιιο πω: ιιιιιι·επιπι·. Ροειε

κι ιιιε ι·ειι :κι πιιιΒιιιιιιππι·8 νεπιεπε, ιπ ι·εΓεοιο

ι·ιο ιι·ιιιι·ππι οπιπεε ποε εοπνεπιτε ρι·εεεριι. Ιπι

ιππο @ιιι ρειιοιοπε, οι ειιΙνιι ιπ ιιοειει·ππι

ειεοιιοπε, Βετο εοπιπιπιιιιει· ειιΒιιπι·; ει ιπ

εεοοιεει:ι εε ρι·ιιιιιιπε ιιιιιιι·ι ιι·ιιιιεπε, ει εοπιπιπ

πιοπεπι ιι·ιιιι·πιτι Η) πιππειε ιιεςπιτεπε, Μου

Ιππι ιι ι·εεε :ιεεεριι Ριιιιιοπιιιετιι; ει πιω ιπιιιι·ο

πιιιιιπε, επ Ειιιο ππειιιε εει εριεεοΡο, ποπιε

πεοι·ππι ιεειινιιιιε ιπει·ιχτππι ιι τεμ ιπι οειεπτε

ιιπειιπι·, ει ροει πιει: επ :πεπιεριεοορο πιιιΒ·ιιι

Πειε ιιιππει·ιππε ιιιειιι εππι ειπε οπιπιππε πο

ποτειιπι·. ιπ‹ιε πι πι! Μει·εππτε ρι·ορει·ειπιεε πιο

ιπι ιπ:ιτιεπιιιιι, ει Ρι·οοππιιιοπειπ ι·εεπι εππι

εππιπιιε ιι·ιιοιιιπ:ιπι. Ετιπνιππε Ο:ιπιιιι·ιιοεπειε

ειιιεεορπε ιπ πω: ιιππο, ει: (ιοππιιιπε ει πω

πιιιπππε ρπει·, τιπεεε επτειι, οπιει·ππι'). Οπι

επιπι νει·ο ιιιοτι:ιεππε ιππι·πιιιπιε ιιιιιεπει τιερι·εε

επε, πιπιι:ι πει· νιεππι ειπι ι·ενειιιιιι νιτιιι, ειπε

ιπιει·ιπι, ιιππι ιρεε επ εεεππι ιοτιπιιπι·, ει πτε

εεπιιιιιιε εει·ιριιε ιιοιιιιιι επιιι, ει ρι·ο ιιιιικιπιο

πιιπεπιπι· πιιι·ιιεπιο"). Νπιι επιιι :ιπιεπι ιιι πιιιι

ιιιεππε οπο π·ιιιι·εε εππι οεπιιππε, ιπ οι·ε εποι

πιο ιιπειιι, οποιππι :πιει ιιεκπι οιιιιιιιιππι πιει

ειιιι, ειοπι πιο ειποιε, πιιπεποι; επι ιει·οιιι πιο πε

ιινιιιιιιε επω ιιινιοεπι ιιοεπιεε, ποπ ιιιεεεπειοπε

τποι·ιιιπιπι·δ). Οιιιιιιιιιι νει·ο πιιιεο, εππι ποπιι

ειιπειι ι)ιειιιεπιιε νι ιοΠει·ει, ει ιποε ι·εοιππι ει

εει·ε ποιιπιεεει, ιπ υπο ειιει·ππι ο πιπι·ιππε ιιι

ιπι οππιεπιιιπι ιπρπεποπιπι· ιπεπιιπιιιππε. Ωπι

ρι·ιπιο ι”πειε ιιι·ι·εριο εοε ρι·οπιπει·ε ιεκπρι:ιιπε,

ροειειιππε ενιι€ιπιιιο εεε ιι%υεεεπε επιιιιο, ει

ειο πι! ρι·οποιειιε, :ποπ πιιιιιι:ιπι, πι ιρεε τσεπ

πι, ιπειπιιιιπι·, :κι ιπ πιειιιππι ιππε επεΡεπιιι

Με; ει εππι εκιει·ιπε πωο ρπιΒιι εειπιι·ει, πιε

οπε ιιπει· εοινι ιιεππιεεει, επ πιει παρε επι

πιοι·ιεπι εοπ·οεπε ιιινεπιιπι·. Τππο εππειιε ρεε

εεπιιππει ει ροειε:ι νεπιεπιιππε ιπππιΓεειπιπ

πι' εποε πππο ιπι Πει, νιιιιιεκ μειιιειι πιει

ποτιο, ειπε εοιιεππιρειι.

πι. ιπιει·ειι πιι·επιιι·πε, πε οπο ρι·ειιικι, ι·ε

ειε έςι·:ιιιιιπι επΡριιειιει· ρειεπε, πιο πιιεει·ιεοι·

εοπιι·ιιιτιππε ρι·ειιιειιε εππι ιιιιιπνιιιιιιππε. Τπε- πιει ει ι·εοιιιπειοιιε ειιιιιπιπ ει: επειοιιιιιιπ Ειπε!

') Βοεππ. πιινεά1. πω! τ. 1012, π Ρει·πιει ΠΙ. 80.

πω: σπαει οοιιιιωιιιιι.

ιι) 'Γεππε πωπω. δ) Τεπιέιε Ιο

Η)

ιό
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οσοι ιιτεειιιιε, Αιιιιιι·ιιιι ειιοοεεεοτιο ειιιεοοιιι, ι ιεε ειιιιινιι, επι Μετεειιιιτ8 νειιιι, ει. ιιιιιιειιι ΝΝ»

ειιεοειιιι, οιιι ιιι ιιιιιιιειιειι οειιε Βεννιιι·ιοτιιιιι,

ει! Βοιιιιεινιιιιι ειπε τεειε ιιο ειιι ιιοειιοιιι οιιιιι

ιιιιιιιετιιιιιε Πει· εεειιοιιιιιι, ει ιι·ιιοιιιιιοιοιιε ειιιι

5 οοπιιιιιεεοι·ιιιιι, οι που ιιιιοιιιι τεειε ιιιιιόειι€ειιε,

ιιιιειιι ιιτοιιιετιιιι. ιιιοιοιιειιι. Νοειι·ι ιιοο ειιτιιειι

ιεε ιιιιιιιιοι ιτι·ιεετιιιιι; ιιοειτι ιιιιιοιιι οοιιοινεο

ιιι οι ειιιι ιιτοιιιιιιτιιιιι ιιιιιιιετι.ιιιι. Η ιιιιε ιιοειιι

ιιι εειιιει ιρειε Με ιιιοιιιιιι οοειιοεοετο, οιιι ιιι

10 οοιιοιιιιιιιι τεΒι ιιοειτο ιιιιιηιιιιιιι κιειιετε. Ροει

ιιωο θιιιειτιοιιε, ιτιιιετ ειιιε, ει! Μετεειιιιτε ιι

τεμ νοοιιιιιε νειιιι, οι τοΒιιιιιιι, (μισό ειιιι ιιι

ιιιειε ρι·ιιιε υειιτρει·ιι, ιέτειιιιιο ιιιιιιιει·ε ειιεοε

ΡΗ. Ειιιιειιι ιειιιιιεεαπε ιιιιιιιοιιιιιεε ριιινισε ει:

Πι εε ειιτΒειιιεε ιιιτιιιιε ιιιιιιιιιιιι, ρτο ιιοιοτ! Πο

οιιει·ε'). ιιι ιιιο €ειιιιιοτε ιιιιιιιιιιιιιιε Πιιιιιιιιιο ιιι

Βιιιιιιτιιε οι ει:ιειιιιιιιε Ποσο, Με ιιιειι”:ιιιιιιε ρο

ριιιι ει: ρεοοτιο, ειιιιιοιοτιιιιι οιιοοιιε ει Μνε

τιιπι Μι ιιιιιειιι ετιιιιιτιιιιι ιιιιιιιιιιιιιο ιιετιιι,

__ 80 ςιιοιι οιιιιιεε ιιιιτιιιι:ι ιιιιιιιαιιοτεε ιιιιτοιιιιιι ειιιι

νει ειιιεοεεεοτιιιιι ιιιειιιοτιιι ιιι ιιιιιιιςιιιιιιι ποι

ιιιεεε ιιτιιιοιιιιιιι, Με εειιιοιιιεε οι νιιτιιε οτι

ιιιιιιιιιιιε ειιιε “πιο ενειιιεεε, οι ιιοει Μαιο ιιι

ιιιιιιι ιιιιιΒιιιιιιι τιιιιειιιεε ειιιι εεεε νειιιιιτιιιιι.

25 Εςιιιιιειιι ιοιι€ε ιιι€τεεειιε τεοειιιιι.

Μ. Πει: ιι Μετοιιιιτε ιιιεοεοειιε, ιιιινιΒιο

ει! Ηετιιειιιιτ8 νειιιι. ιιιι οιιιιι Βοιεινιε οοιιιιιιειι

Βιιιιιε ριιιτιιιιιι ειιεοιιοιειιε, ρεεε νετο ιιιι ιιι·ιιιιι

Βιι, ι·εειιιι, ει οιιιιιιιιιιι Με ειιιιειοτιιιιι ιιι Ηει

30 ιιιιιιιει.ιιιι εεΙοιιτενιι; ιιειιιιιεςιιε οοοιιιειιαιΙεε

ρι·ορετιιι ιιινιεετε τεειοιιεε . . . .

ει. ιιι€ετειι τει: :ιο Αιιιιιιι όιεεειιειιε, ιιιιι

εριιιιιιιιιιοιιι ι)οιιιιιιι οειειιτονιι, οι Βιιιιιιω

ιιιιιιιιοε ριιοειιι ιιοεοειιιεε ει οοιιιιτιιιιιιιοιιειιι

55 οιιιιι Μιεεεοιιε, ειιιετιεπι ιιιιο, ιιετι ιιι·οιιιιιτειι

') Βοοοιι. ισνεάι. ιιιιιι2ε.

Ρι-ωωιι ιιιιιιειιιιε οιιιιιιιιι οοιιιρετιι, οι ιιιιιιο

οιιετιιιιτ οιι ρι·εεειιιεπι Γτιιοιιιιτι, ετιιιιιιιιιιιτ

ιιιιιειιι ιιτοριει· ευιιεεοιιειι€ειιι ιιιιετνειιωιιι,

τεοοι·ιιιιι.ιοιιειιι ειιιε ειιιιιορετε ιιιοιειιε. Ροει

Ποιο ιτειιιειι ιι ιιοιιιε , οι ρυτιιιοιιιιοτιειιι οποιοι

Πει 8ειιιιι·ιειε ιιι ΜεΒετιιιιιιιτΒ εειει.ιι·ιινιι. ει ιιι

ιρειι οιε ιιτειιιοιιιε (Μάο, οιει·ιοιε οοιιιιιοιιιιΒιιε

:ιο ιιιιοιε, ειιιιιιιεκ νοιιιι, ει ι·εειε ει·ιιιιιιιιι, ει

οιιι ιιτιιιε, επι οοιιιιιιεοιοιιειτι οιεοειιιιιιε Ρετ

Ποσο ιιιιετοεεεοι·εε ιιοειιιιιιιι. ()ιιοε τοκ ιιιιιιιι

τειιιιε ιιιικιιι, εε‹ι ειιρειιιιιιο ειιιιιιει Πιινιιιιιο,

απο ιιιιιιιε εάνειιιειιιιιιιιι, ε€ει που εροι·ιαιιιειι,

εριεοοριιιιιιιι ιιετιιι; Οιιιιοιιειιι Ρετ ιιιιιιιιιε ωο

οιριειιε οι ιιτοιιιιεειι ειιιι ριειειε ιιειιιιιιοειιε.

Τιιιιο ιιιεειι τεΒιιε ει ρτεεειιιιιι ειιιειιειιι ο θε

τοιιε οτοιιιιιτεειιιο οιιιιιι οοιιεειιιιιι οι ειιιιιιιιο

εριεοοροτιιιιι ειιιιιιιιιι οι. Τιιιιι·Βιιιι Ποινιιιι υπ

Βιιιιτ ειτοιιιιιιιιιειεε. Ετ ιιιτετροειιιε ιιιειιιιε ρευ

ειε , Μιεεοο, Βοιιιιιινι ιιιιιιε, οσοι ιιιιιΒιιιε ιο

ιιιειιο ιιιιιιιετιιιιιε, τοι;ιε εΠιοιιιιτ οι Μοτο απο

εειοι·ιιιιιειιιο ιιτιιιιιι. Πειιιιιο οιιιιι ιιοιιοτε ιιιιιΒιιο

τειιιιιιιιιιτ, ει. ιιι ιιετιιιιι νειιιτει, ιιειεοαιιιιτ.

ιιι Με ιιιειιιιε €ειιιιιοεαιε ιιιιι€ιιιι ροει εοΙιε οο

οποιο οοιιιιΒιι, ειο οιιιιιεε ιιοε ειιιιιοιιιιιιι ωτ

ιιονιι. ιιιτιιιι ιιιιιιιοιιο τεοοιεειιιιιι ειιιτο ιιτιιειιι

ροειιιιιιι, ουτε ‹ιε τιιιιτο Με εει ιιΒιιο, τε

Βιιιιιιιε ρτιιιιο θιιοιιε. ιιιεειιιιιιιιιι ειιιοοιιε ρισ

ι·ιιιιε ιιτειιιρτεειιιιο ιιοιιιι οοιιειιιτιρειι. ιιιειιιιει·

τεΒιιιε ρει·νειιιι. ιιιι ειιιτεο, φωτ! ιιεροε ιιιειιε

ννιτιιιιιοτιιιε οιιιιι Ειιιιιιιιιτιιο, Ηιτιιιιοιιιιι Μιτ

οιιιοιιιε ιτειιτε, επι Βοιιιιενιιιιιι ειιιε ιιοειιοιε ρετ

Βοτει, ιιιιοεπιοιιε Με τρωω ειιιιιιει οοιιιτιι

τιιι ιοοιιει·ειιιτ, ειιιεςιιε ιιιιιιοιοε Με εερε ιιι

εεει·ειο ιιιιιιετει. Ηοο οιιιιιε τει: ετιινιιετ ειιεοι



Μ :ιπι ΕΤΠΑΒΑ

π:

Μ”. πιοπε, πποειπιο ιπ επιιιπ ι·οπιι·ο πιοεοππειιπ

ιιιεει€. πι οπιπ ?πονο ποπ :ιιιποιοπι., οοιππι·ο

ποπειε οιππιππε επιιποι ποπιε , πι τοπιιο ποιο

Με ι·οειετοι·οπι, πιπ'πιππιππι·. Τ:ιπποιπ ποποε

πιοπε Βιι·ιιππιπ οι ιποοΙειιιιιπ οππι πι·οπὶο επιπιοι

οι ιιπι·ο οοπιπ:ιι·:ινπ. Αποι· νοι·ο Ιοππο ποπ οπιπ

πποπ ιπιοι·νεπιπ ι·οεπιπιιιιι·. Εοποιπ ιιππο νω

Ιοΐ, ποιοιπιπι οι. νοι·πε !επιποΙιιιι, ίπ ΚΜ. Απι·ι

πε οπιιτ').

πι. 1π πτοιιιιππ πιιιιιιι·πποειιπει τω: :ιπ ννοι·Ιπ

νοπιοπε. πιιι οοποπ πιιεειοπο Επι ιππι·πιιιιιιι· οι

ιπππ:ι πω· ιπειοποιπ εἰπι ι·ονοιππι εππι. Απ ιπ

πιππιπ πιοι·ιιπιε οΕ οι·ιιοἱοπο ιππποι·ιιιπ οοπνιι

Ιοεοοπε, ποιο ιπ πιω »Με ιπιοι·νειΙΙο πι! πιο

ποεππειΕπιπ ποπ νεππιτ ποτνοππο πιοιιιιι"), πει

εοπειΙο ἴοε€πιπ οπιπ 1ποιπιινοι·οο εἱπἱ ειπιποπιιπι

πιιιιιππ πι Ριιι1ιοπτιιπιιοπ πιπ;πει νοποπιοἰοπο

. ποτοπιι; ποπιοοοειοπ ιιιιιοπι ποπιεοπιιι. 1π οπ

ἰπε »ήπιο ΒοΙιιπινπε οπιπ εοοπτιπιιο οπειπππι

:ιπππ ει: ι·οΙἱοιοι·πιπ νοπιι, οι οππιπο επεοιπππι·.

!π πιο ειιποι.ο πιιιπιπιιε :ιππποιιπε ιπιΙοε οίποἱ

οππι·, επ ποετ εοιοι·ιιπιοππι τοπι επ :ιεοοΙοειιιιιι

οι·πιπο ιποοποππ ιιι·ιπιποι· πιιποπιτ. !π 2 Γοι·πι

ι·οποπι τπιιππιε ιππποι·ιπιιε ει εο οι ο οοπιοοπιΙἰ

επιι οππιπε πΙιιοεινπ., ποιπποππο τοπιο Ιιιι·πιπιιο

Με ιπο!ιοι·π :ιο ιππΙπι ιπειιοι·ιι οιιιπ ποποπιιο πιπ

ποεἰπεπιιο ειιεοοππ, οι οπεἰποε εποε οπιτι πο

ποιο οι Μπι τοιπιειτ. Ροει. παει: νοι·ο Ριπ

οιιιτιι , ποεΕι·ιε επ πω: :ιιικι!ιιιππππε, ποπι1; οι

ιι·πιππ:ι ι·οπιοπιε Ππιιε πειι·το ι·ειειιιπι, οιιπι οοιπ

ιποπο ἰπιοι· εποε οι ποεπποε Ροιἰποἱποε3) πο

ι·οτ, οοεποτπ οιιιιιπνιε επιτποι ΓιιπΙοι·οε ιπεεπ ιπ

Μπι οιπποε.

ὅθ. 1π πιοπιιε Ππε Βι·οιιπιιπ, ειππ:ιε νπ1ποπ

1) Βοο2π. ΙσνοπΙἱππ. ποπ τ. 1013 ιι Ροι·22ο. 111. 81.

πινοπ1ιππ.

εἰε, ποποπππι·, οι εποοοποπιο ειπι Ροποπο

οοπνοι·εο οΕ Εππο πιιι·οεεοιποπει π:ιειοι·ο, ποο

ιποποειοι·ιππι, οοπίι·:ιτι·ιππε πιο πιεοοποπππιιε,

:ι πιιοι·ι επιπι ιιιππιπιι·. 1π οἰνἱπιπ Βοι·ππιιι·πι

πιιοιε, πιιιπποτ8 οπο, οοποιπ :ιππο :ιοι·ιε οι

ιπιι·ιι ιππιποιο ειππιο ιποπο, οι ιπτποπειιε Μαιο

πιιιιπε. Ηοο ειπποι :ιοοοπι οι επ πιιπε πωπ

ιιππιπ νιπιεεο Ιοεπιπιι·. π” ιιιιιοιπ επ οοοιποπ

τιιΙοε ποιποπε ι·οΒιοποε, που επιιπι απ 1.οπΒιι

πιιι·ππιπι πιεποειιιΕ, ο! Ποι·πιπ ιιπ ποε τοποπο

πι; οι ιππο Η Κιποπποε πωπω πιεοοποπε,

πω· Βοινοι·ιοι·ππι πιιοε παρει $ινοι·οι·ιιιπ πεπιιο

επ Ιοοιιιπ, επιι πιοππι· . . . ., πι·οποι·ονἱτ. πιιο

οιιοι·οππε ιιππιππο οοπΠιιιι, οι ποπο ειπιιινοπ

Μπι νοΙππΙειε πιιτιιιι. Ετ πιπο ιιεπιιο επ Βο

πιοιπ ι·οιι ειπε οιππι εοι·ιιππΙο ι·οπιπει οοπιἰπιπιο

νοππ. Απ επππ1οιποπιπιπ πιιιπε ιπποι·ιε Βοπ

Ζπινπε ειπτοιι ιπνιπιπιε πι1 :ιεεπιι·πιπ, οι ιπ πο

πο πτοιπιεειε :ποιο εοπτο ιποππιιιι ειππιιι·πι€.

Ιπεπποι· ιιππιει ποιππο πιιπιο οποε!πε οεΕ ποι·

ππιειο!ιο πσι·πιοτοιπ, πι ποπ Ιιοοι·οι εἱπι πιο

πιοι· πιιοπιοε τοπιο ιπειπι:ιε, πι·οπιιεεπιπ πάπ

πμ ειποειοΙοι·ππι Ροιι·ο ποι·εοπ·οι·ο οεπεπιιι.

Τιιπο νοι·ο ιπιεειε ἱΠο ππππιε τοπιο ι·ιιπιππι·,

ιπιιιΙποι· τοκ ἱπ Με πειι·ππιιε πιιποι·οπιι·; οπω

οιιπιιιιιο ποΕπιτ επ ειπε Βι·:ιπιι που ποε ειιπονοι·ο

οοπιι€πε. Τιιπτπε Μι ππιο ι·οεποοιπε Ποἰ, οι

ειο πιοι·πιπ ιπιοειι·π ιπιοι·νοπιπιπ, ιιο πει άπο

π:ιτ ιπι!ιπε ιποπτι Πι·ιππ πω, οι πο εοοι·ιιιποπ

πε $οι·ι·ιπιπππε οποσ οιιι·εινιτ! Αποππο Ιοοιοι·,

ιιπιπ ὶπιοι· τοι πιι€ιοπι ιε οπιι. (1πιπ εο ιππ1

ιππι ποοοπεεο :πιτ ιπεο εοππτ :πιτ ιιπιιπ:ι πποπ

οιιεπΒιιιιοπο πει·ποπιιπ, οιιποποε οοπιιπ εο πο

πι, τπιπ1ιτοι·ππο π! ποποεπ οιποππιιι·ι, π8 ηπα:

1') πο ΑπννιεΕπ·ο.ιιπ. ο». Βοοιιι.

3) Ριοοηπεἰ εἱοππἰοΙἱ πο. Ψο1οιποηππΞο ποειοεο.πιπο πο.οποπο Ροπιιοἱο.
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ι·ιιιιιι·, ρι·εειριι, εε εεειιιιιιιιπι Με εει·ιριιι πιοιι

εεειιιε ρει·ιιειιιιτι ριιι·Βιιι·ε εοιιιειιιιιι. Μειοι· ιιι

ιιιετι εει. ει εοτιειιειιιιιο ρει·ιειιιοεε ιιειιιιιιιιειι

ιιι, πυιιιιι ιιι εειιιιιιιτι ρειιιιειιιιιι ρει·ιιιιιιιειιιιι.

5 Μ. Ηιιιιιε εοιιριιι· ει ιιιι:ιιει εοιιεἔιι Πετάει

εεε, ει Ι.ιοπειιιιιιι·ιιιε εεε τα :ιρρειιιιιιιε, ιιι!

νειιιιιπι πιιιΒιιι ι·εΒιε ει ροιειιιιιιιιι εκει·ειιιιε

ιιοιιιιι; ει τιιιιιι ειιιε ιιιι·ιιιιιε ιιιιιε :ιιι ιιοεει·ιιιιιιιι

ιιιιιιιιιι, ιιι ε:ιειειιι πιιιιιιιιοιιειιι εε ρι·οιιιιιιε τε

40εεριι, Με εοιιιπι ιιι€επιιεεειιε, ιιιιο‹ι εεε :κι

πιειιοτειιι ιιιιιε νοειιιιιε ιιεεεεειι ιιοιιοι·επι. Ροει

ιοιι8:ιπι :ιιιιιιιι εκεειιιειιιιε ιιειιιιει·:ιειοιιειιι ιε

ειιιοε ει! ι·εΒειιι ιιιιειι, επι εοιιιιιιιιιιιιι ηιιετιιιιιπι

ειιιι Με ρειει·ειιι, ει εοι·οιιειιιι ειιιιιιει ειιιιι ε

ι5 ιιιε ει ι·ειιιιιιιιι·ιιιιι νει·ειειιει· ρι·οιιιιιιει·ειιι. Ποο

ειιπι εοιιειιιο ιιιιοτιιιιιιειιιι ιιεςιιιεεεειιε ι”ιιεει·ε

τω: ιιοιιιιεεει, ιιι ιιι εεφιειιιιιιιιε ειιιιειειιιιο,

:κι ιιιεΒιιιιιτι ειιιε ιιιπιιΙιει·ιιιιιε ρι·ονειιιι·ε ιιιιπι

Ριιιιπι ιιι ροειεε Ρετεειιειι. θεό ρι·ιιιεςιιιιιιι ιιεεε

20 :ιεει·ειιιει·, (με ευρει·ιιιε ιιιι:Ιιεειιεειι οιιιινιοιιε

ριιειει·ιι, ρι·εεει·ιριιε ιιιιετροιιει·ε εοιιοι·._

Ει8. Μι ιιιιιιιιιιιι Βι·ιιιι ιιοπιιιιε, εοιιιεπιρο

ι·ιιιιε ει εοιιεεοιεειιειιε πιειιε, εκ πειιει·ε ειιι

ι·ιεειπιο ετιιιιιε, εειι ιιινιιιιι ιιιιεει·ιιιιοιιε με

25 εεειει·ιε ρειι·ειιιιιιιιε ιιιιει· ιιιιοε Πει ειεειιιε. Πιο

:ιιι Με, νειιει·ιιιιιιι πι:ιιι·ε εεε, ιιιιιεε ιιιιεειιιε,

ιιιιιειειει·ιο (ιειιτιοιιιε ριιιιοεοριιι') ιι·ειι.ιιιιιι·, ει

οπιτιε εποε ιιιιιιει·ε ιιειιιιιι, ειιιτι ιιιιιιιιιιιιιιιιειιι

ειιεεει·ιιιιι·. Ηιιιιιε μια· ει·ει Βι·ιιιια), εειιιοι·

30 ε8τεΒιιιε ει Ρετ ειιιιειιι ιιιιιιιιιιιιιιε, ιιιιιιειιε ιιιιιιι

εσιιεειιειιιιιιιειε ει οιιιτιιιιιιε ει·ειι ρι·οκιιιιιιε ιιι

τιιιιιετιιιιι.ε. Ριιιιιε :ιιιιεπι ειπε ει εηιιινοειιε ειιπι

ιιοεριειο εκιι·ει, νειιιιιιτι ρειιιι, ει ιιιιιειιιι

Με τιοΒιε ιιι οπιιιοιιε ιε τω. (Με ιιε8οι·ιιιιτι

ρι·ει:ιοειιιι, ει ειε ιι·ιιειιιιειιιιε :κι τιιειιιιι·ιιιιιειιι

ρει·ι·ειιιι.. Α ιει·ειο ιιεειάει·:ιιιιι· θιισιιε ει ευε

ειριιιιι·, ηιιειιι που ιοιι€ε ροει ιιεεει·ειιε, εοΙι

ιιιι·ιιιιιι ηιιι·ειιιι νιιιιιιι, ει ιιε ορει·ε ειιο Με

ιε νει·ο ροει ιιιοι·ιεπι 8·ιοι·ιοειεειιτιι ιπιρει·ιιιοι·ιε,

ι·επιιιιιιιε ιιιιιε εεειιιιιιο ι)ει ει·ιιιιιι Ηειιιι·ιεο,

ιιιι Μει·ειιιιι·Β νειιιειιε, ιιειιειιιεειοιιεπι ειιπι ιι

εειιειε ιιοπιιιι ριιριε εριεεοριιιειιι :ιιι εε ρεειιι,

ει ειπε ιιιεειοιιε :ιιι ιιτειιιεριεεορο Τ:ιειιιοιιε

εοιιεεεπιειοιιειιι, ει εποε ιρεε άειιιιιι Με ρ:ιι

ιιιιιιι ιιιιιιετιι ειιεεεριι. ι)ειιιιιε σε ιιιειιι.ιιτι επι

πια: ιιιιιοι·ειιι ειιιιιιι ιιινει·εεε ιιι: @Με «Με,

ειιειιΒιιιιε εοι·Ι.ιιιε ιιιεειιιι ει ει·ιιειιιτιε νιιέιιιιι.

Μιιιιιι ει Βοιι2ιιιι·ο εωιει·ιεςιιε ι1Μιιιιιιε ιιοιιιι

ειιεεεριι.3), ευω πιω εεεειεειιε ει: ιιιιιιιιιιιι·ιιιιιε

ειιιε ει ριιιιρειιιιιιε, πι! ειιιι ι·ειιιιεικιο, ιιινιειι.

ιιι ιιιιοιιεειπιο εοιινει·ειοιιιε :ιο ιιιειιι:ε εοιινετ

εει.ιοιιιε ειπε ιιιιιιο :ιιι Ρι·ιιει:ιιιι ΡετΒειιε, ειε

ι·ιιεε Με ει€τοε εειιιιιιε ιιινιιιο ειιιιιιιιι ιεειιιι

ιιειι·ε; εεε εριιιιε ρυιιιιιιιιιιιιιιε, ιιοι·ι·ιιιιι ιιοιι

ροιιιιι Με ιιιοιιιι·ι. Τιιιιε ιιι εοιιιιιιιο Μειο

ε» ι·εδιοιιιε ει Βιιεειεε ειιιτι ρι·ειιιειιι·ει, Ρι·ιιιιο

:ιιι ιιιεοιιε ρι·οιιιιιειιιι·, ει ριιιε ει.ινιιιι€ειιιιιιιε

εεριιιιι·, ιιειιιιιεσμιε ιιιιιοι·ε ειιιιειι, επι εεεειε

ειπε ειιριιι εει, ιιι Κε!. ιιιι-ιιι·η πιιιιε ιιι ειΒιιιιε

ιιεεοιΙειιιι· ευπι εοειιε ειιιπιει ι8. Ποι·ροι·ιι ιοι

ιιιειι·ιιι·ιιιιι ιιιεεριιΙιε ιεειιει·ιιιιι, ειιοιιιι Βοιιιιιιι

νιιε ιιι εοπιρετιειιε εειειειιι ιτιει·ειιιιιι· ει: ιιοπιιιι

ειπε ιιιιιιι·ιιπι :ιεςιιιεινιι εοιιιιιιιιιι. Ριιειε ειιιιι

:ιιιιεπι ιιεεε ιιι ιεπιροιε εει·ειιιεειιιιι ι·εειε Πεπι

πιιιιιε επι εεοιειπι ιτε τιειιιιιεεει, ειιιεςιιιιιιι ει: ι ω, @επι ι)ειιε οιιιιιιροιειιε ιι·ιιιιτιριιο ιειιιιι

') (ιιεάάο, μεειο2οιιγ Μεση τιιεΒάεΒιιτειιιει; ο πια: πιόννι ιιιιιοι· πάει Π. 25. 2) Ο

Βι·ιιιιοπιε τω, οιει1 έ. Β1·ιιτιοιιε., οΒιιε2 Αιιπε.ιιειε δε.κοπε μιά τ. 1000 ι 1100.
ιι) (Ηπα

“τι 224. 4) Β.οε21ι. ιινιετιι. ιιιόνιτι μπι τ. 1009: ? Βια.: ΜΜΜ

ιοοε.
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Μπι.

ω. θ.

"ι".

Μ.

ρι·εειιιιε ιιοιιοι·ιιιε:ινιι, ει πι ιιιιιιιυπι ερει·ο,

ειιινιινιι. Ρειιει· ιιιιιειιι ρι·ετιιειι ειιιιιειιιιε ιοιι€ε

ροει ιιιιιι·ιιιιιιιιε, ει πι ιρεε πιιιιι ιιει·ι·ενιι, ρι·ε

εεριο Μι, ιιιοιιεειιιειιπι επεεεριι ιιειιιιυπι,

ει Η Κιιιεπόεε Νονειιιιιι·ιε πι ρεεε ειιιενιι').

α). Με ειιεπι :ιτιιιεειειιιιιιπι εει, πιιιιιιιει·

θιιιειι·ιευε, Βοειιιιοι·ιιιιι Με, ιιιιιιιιιιιοιιε ιιιι

ειιιιιιιιε ιπιει·ρι·ειειπε, Βοειοιιεπι ιιιειιιιιπι ειιι

πιει πιιιιιεπι εεειει·οεςπε εοιιιριιιι·εε ιιιιει·ιιει

ρι·εεερειιι, εε εποε Με ιι·ειιι·ειιι ετιιιινει·ε εκπ

ιεπι ε Με ιιιιιι·ιιιιιι·:ιιοι·ιιιιιε εικιιει·ιι, ει

επιπεε ειιιιιε ιιι Με ειειιιιιιιε τιιεεει·ειιι, επε

ιιιετ ειιιι ιιι ι”ιιιιιι·ιιιιι ρι·εεενει·ε ιιεΜιεεειιι.

θεοι! όοιιιιιιιιε πι πιι·οςπε ιεειειιιειιιο ιπεει

οιιεει·νιιι·ι ιιι·ιιιιιει·, ιι! ιιι Με ι·εΒιοιιιιιυε εοπι

ριει·ι Ρι·οιιιιιει ιιιιιιιιειο, εεεε εεπιρει·. (Ξεπε

ιιιιπι ειιιπι, ειιεπι πιει·ιιο με Με τιιιιεει·ε

όειιιιιι, νειειιιιιιιι·, ει πε ιιιιιπιιειιι ει! εε

νειιιει, ιιιιι8ειιιει· επειοκιιι·ε εοιιιιιιιι·. Βοεπιι

ι·εΒιιιιιιιε Ζιιειεριιιεο ιιιιεε ειιοπιιιιιτι ιπει·ε

ριιιιειρεε ι·ιοειι·ιιι). Ηιιιε ε ιιοειι·ιε ρει·ειιιιιιιιε

πιιοιειιιιιε εοινιιιιι· εειιειιε, ει εριεεοροε ιιι εεε

ι·εΒιοιιε Μειι·ιετιιπ8) εωει ιι:ιιιιιιι; (μισό οιιιιιε

ε ει επεεεεεοι·εε επι ειιρει·ιιιιι ιιιιιιιιιι ρει·ιιιιιε

ι·ιιιιι, Μπι οπιιιιε ιιιιιιιιιιιεε, ευνειι€ειιο ιεειε,

ει·εεειι ει ει·ι·οεειιιιι:ε ειιιιιιιτιιιειε ιιιιιιοι·ειιιι·.

Βιιιε ιιιειιιιιιο ιιιιιοι·ε ιιι Με ιιιιΠιιε πιοιιιιιιιιιιιι·

ρι·ονιιιειιε. θειιιιειε μπε εεπιιι ειιειιιειι, :Με

ι·εΒιιει ιιιιτιειιι ρει·ιιιι·ιιιιιι ειπε ι”ι·ειιόε εοειιι.

ι.ΙΒΒιι νιι.

δ. ιπρει·ειοι· επιεπι, ιι·επεεεπειε Αιριιιιιε, ι ειιπι ειιειιιιιιιιε εειειιιιεε. ιιι·πιιιιι εοπνειιιιιιιι,

εεειει·ιεςιιε ετιιεεεπιιΜε ρι·ονιπειιε ιεεειι‹ιο ει ει: ιιιε ιιπιιε, νιιιιει·ά ποπιιιιε, νιιιπει·ε άπο

άεευι·ειε, πειειε Ποιιιιιιι εειειιι·ιινιι πι Ριιιιιιιι.

Ει ροει πω: ει! Μει·εειιιιι·ε νειιιειιε, Βοιιιιενι

ιιτιεπι ει ευκιιιιιιιι ειιιε ιτιιιοιιιιι ιιιιειιιιιιε, ει πι

επι ειε επι εκειιεειιοπεπι επι ιιιιιιειεε τει επιετι

κιειιιοπειιι ιε νοειιι·ειιιι·, ιιιι:ιιιιιιιεε ροεειι. ιιιιε

ι·ιπι περοε πιειιε, εοπιεε ννιι·ιιιιιει·ιιιε , ιιιειιιι

ειιι ιιιειεειιειεεε ιιινειιιιιιιε ει όοιοεει·ιιιιι πιει

εΜιειιιειιιο ιιιιιιιει·ιιιιι επιιι ρειιειε :κι ιιι·ιιεπι

Βιειιιιιιδι νοεειεπι ιιοπιιιιιεει όιε νειιιι, ει κιο

ιιιιιειιι ειιιειιειιι ΗειιιιΜιιιι ρι·ιπε ε εε ιιεειόε

ι·ιιιειιι ιι·ιιιιό:ιιιε ειιειοειιιιιε ι·ειριιιι ιιινιιειιιι. Νεπι

ειιε ιιιρει·ειιοι·ι, ιιι ιιπΠο εισετιιιε εειειιιιε ει

εοπειιιο ειιιιιιει υιιιςπειιι εοειιιι·ειιιτ ιπειι·ιιο ,

ιιωε ειιιεε ιιι·ιιιιιει· ρι·οιιιιειι; ει οιι Με ειιπι

ιει·πιιιυι·. δα! Με εκ επειιιιε επιπ εε ριιι·ιιει·

Μεσοι τοΒει·ει, ει ιιιεειι εειιιοι·ιε επι Μπιτ ευ

πιει·ε Αινιιιιιε ιιοΜιε νοιιιιεεει, νειΙειπι· επει

ειιε, ει ιιεροιεπι πιειιπι ι:ιπι ιιιιιε εει·εεειιιιι

ι·ενοε:ιι ιιι ευκιιιιιπι. ·ιιιιιε ιιιιιεςιιειιι ει επεεπι·

ιει·ειπι·, με ὸοιοι·! ορρειιιι. Η εοπιιιιπε ειπε

ειινεπιειιε, ιιιιι·ε εΙεικιιιιιι·, ει εε υπο εει·νο

ιιιιιι εεπειειιιι·; πιιεπι ρι·οιιιιιιε ιιιιιεεει ρει·ιοε

εππι πισω ιιιιικιι, ει εεειει·οε, πι ειιιι ρι·οριιιε

ειεεειιει·ε ποπ επάει·ειιι, ιει·ι·ιιιι; ει εππι εποε

ιοιι€ε επιπ ιιι:ιιι·οιπι ιιιπι εκιεεε, ειιιι επιεπι

πιιιιιιπι ενιιτιετιιιι ιοειιπι ρ:ιιει·ε νιτιιεεει, ι·ειι

ειο ρι·οιιιιπε ειμαι, εε ιιιπιιειι ε πιιιι·ο, ειιι

ιεριειε εεειιειιιι ειιιιιοτιιιιιι ιιειιι·εεειιε, ιι·ιειεε

ειειιιιοτε ει ειιιιιιιιι πειιιιειιιιι·. Ποε ειιόιειιιεε νικ ρει·νειιιι επι εοειοε. Α επιιιιιε ιιεςπε ινε επι

') Ψ Ιιε.Ιεπάει·ιιι ιιιει·εειιιιτειιιπι Ροκι 18 ρεέπειει·πιιιε. περιεειιο: Βι·ιιιι εοπι:ε·ι·ειιε πω.

9) Ρετ. ειι·. 49. 3) Μοι·εννιε.

Ν!

20

30



ιππιοαπιππ. 29δ

νπππποπ οοιιιι·πει πποπιαπι ροππιιπαιπ, ππιπ οαιπι ρααοπε

θα πποπιιπιππαιπ, επ πποππιπππιπι οαππ ππιπιεπιππ παι

παπποπο πινωποπαππ, παπο πιο παπο ππππο π:απι επι

παππππιπιπεει, πιππνεπιπαππι πποπιπππ εοππποπππ ρποπιπο

5 ππιπιπεε. δω νπππποαει πιιπππαπππιππο πποερπποπι παπα

πιαπι ππιροππιποππ πιοιπ ρποππαπππ, επ σπαει παπα

πεπι πω ιιππιπε πιπππιποππι. 8ροπ·.ινππ «παπι, παπι

α οποια νεπιποπποππι ροπεεππιποαι α οκοπιρπαιπι

παπα ροπππαπαπιι, εαπ ρπεοπο ππιεπππιπιπππ πιο πιοο

πθπεπποαιρπαπαπι. Νοκ παπα «πω, επ Βοπιιπιπιι·ιπαε

πο (παποεππιιαα επ ινιιιαιαιαπ οοιιιπποε οαπι

εαπε πιιππππππιαε ο οοεπιπο ππιπεειπ, απιπ οπποπαε πα

ααα, νεπιπεπιπιππ; επ πιω απππαπεπο') πνππππιπιειππαε

πι εαπε ρπεειοπεπιει, εππιπ ππιπιππππιπειιι Ψππποπιοπαιαππι

Η επιπαππιπ, οιπεποππε ππαοπιαε ππαπποεπε, επ εππιπππαπι

επενπιπο ροπαπεειοπ, πιαοππ παπαιαπιπι ππ εοπαπι

ροπεοπαπεππι ππιοοπαιιιπε νοπιππο νοπαπεεεπ. απια

πιεπιιιαπι απο επαπι ναππεπει ππΒιιπε, επ ααοιπ :απ

Μεποεπιαι·ρ, απ πια παεεαπι παοππιπ, νοπιππε παπ

20 πο πιοιπο ναπαπεεεπ, ππιπεπππρεπε, ο εαπε πω

παπι ροπππιππ πιά ρποιπππιιπιπι νππππιππι Επει·οπππππ")

ππποππιππι, ππ›πααο ππι πποπιο πιππππε πειρπππππια8 παππο

πει ρπεοερππ οαεποπππππ, πρεπε οαππ εαπε εαπ παρε

ππιποπεπι πονοπεαε. Εοιποππι απο ποε εαπ ρποεοπ

25 παπα σωστα: νοοπιππ, πιαπιππ ρποεαπιρπποπο εααππι

περοπι πιπ:αε ππιποππαροπππ νοπαπι, πιο εοιποι1ι Ιππι

απ ππιπποιιππιπποπο ροποερπιιιαε. Νιιπποαο π:αππ

Βπαπι πι Μπποπο ππππιιποο επαε ππ ιποππιο ρπορππει,

απιπ οπιπππιαε θα ροκ πιπιοεπαπει, οοοπππεποπαπ,

30ππποαε επι οιιιιιππιαπι ππιπππ8επιπε ππρεππιποππ παπα

πω” ππππππιπιπεπαπ, πιαππαπι πο8πιπαε, απ εαοπαππι

αιοπο απιποποεεοι·απι παπι εοεπεπαππε πιοπιπιιππ:αε

ρποιππαππι οαππ ππα:οππιπα ρποπιππιεπεπ, παω επι

π:ποπιιοπππε ππππιιιιπο εκ απο ρπιππε παεεπεποπ, οπο

ρποεπεπιπππιαε πππαππ πιο ααπιππιπππα νπνοποπ παιρποπα

παπι ρποιιιππιππ. πα παπα εοππιαε, "απο επιοπαει

οεεε, πιοπαπι ποπ νονεπο π)οο πιαπιπι ροεπεπι

ιποοπππιπιπο, πορπππεπιαε οαππ, εαπ παπα ιππαπππ ρπο

ιιιπεεπι, εποαπιπ επι πιαπιιπιπιπππιππε ρππιππα εοα πιιπιπο

α πποποπππ οπππιπα, εππιεπιπππιπποπιο οοποπεππι ποια·

ρπια:πιπ. Ραπ πιιροποποππαπιι ππιπποπιππιπποποπι ορππ

πιπ φαμε πποπποπο οοιιεπππαππ, απ, π:οππιρπο

πιοιιιππε οπιιπιππιαπι πιαππιιεπ πιοππε, πποπιιπαι πονοοπι

ποπαπ, επ πιαπαα ποπ ιιαοποποε εαπ σειρα ρπεπιεπι

ππιπεππαπ, καπ ππιπποπποε παμε :απ πιοππεπι ροπ

εοοαπποπιεπιι ρπιπεποππαπ; πρεπε πιαπεπι οοππιειι πια

ροππιππι ππιππππιπππιπο, επ οαπρ:ιπιπππε εππποεπεπαπ,

οπιρππο ρι·πιπιπεπαπ; επ πιαποπι παπα οιιιπιπα παπι

οοιιπποιιεα πππιπποιιω :απο παπεεεπιπ, ορππππιο απε

ποπαπ εροπιεπι. και πικαπ οοπα:ε πποπππποαει

παπα: εαπ ππιιρποπιπππι ππποο πιπππππαπ, οπ απ :απ Απ

εππ‹ππ εαπ ραπ›πποαπιι νοπιππεππ οοπποπιαπαπιι, παπα:

απ. πππο παπα: ρι·οπποπεπειιπο, ρποππποππ οοπιιπποε

πιππνειιοι·απιπ, επ οοεπιππ πω: παπα εαπιπ παππο

νοπαπιπ. Ροεποι·πι άπο, πιπ θα πιι επιπιοππ πεεππνπποπο

Μπιππππιπ, "πππππιπιππαπι ρπα:πεπιππ :ιπιππιο πιτπνεπεα

αασ.απαο εαεππποπιε πιπιοποπιαε, οιππρπππινππ, παπ

παπι πιοεπππιαε παοπαππι, εαπ ιιαπεπι ππινπποππιππο

ιππιιιιρπιαιπι ι·ωπππιοαοπε. οπ πιω: ποια πι·πεππιπαπ,

απ ι·ππαιιιαα πιοεππε «απο ππιοι·ππιιιιππιπ. Ποπ: θεο

ωπαροι·ποπε, πιιιωι-ιω πιοροππ ππιοο πιπ›εαπαππ

πποεπιπππιππι ρεπππ, επ π:οπραε πιππιποπ ραπ επιπεπππποε

πιεσε πο Μπιπιπιιπονο, απιπ παπα: οπιπαιοπιι παοι·πιπ,

επ Βοπποπιπιιιι οπαεαπεππ ρπονπιιοπ οπποεπαπι οπο

πιπππι πιω ρι·οοαππινεππιπ πιαππιπιπιπππιπο; εαπ παρι

ππιπΙ απιπ πιοο οιπροοπειπιπιππι, ι·ειπαιππ. δω οοιπεπιι

παπι παπι: πππιπε πεπεπιπο, οιπεοπνπ ρι·οπππιαε ιπ

παπα παπιεπ, παιπππι πεοοπεεππιπιι απ” πα:ροππππ

255 νπιππει πιιαιιππιαε οπιππροπεπιππ π)εο επ οαπιοππε π πιεπιπιι, επ αιαιαε απ ννπιππππιπιπ πππαππ ρποεαιααο

π) πρωι Μουσε. 9) Α.ππεπεπο.οτππ.
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ΠΠ!.

Με!.

28.

μπώ.

ὶὅ.

Με.

πινω!.

θ.

Η).

Μι, ροποπε ιιπ Ιονιιιιι πποοιαι οοπιππἰε. Ροει

Η πιοε ποιιιππ δινοποιιππ, εοοι·πε οιι.ιεπειιι,

πιοι·ιο επιιιπιποει δ Κιιιοππιιε ΠοοοιπΒι·ιε Μπιτ σ.

θ. Ιπιοπιιι οοειιι· ιπ Αιειιιιι ροΡπιιε ιιιι·ιι πιι

ω , οι; πι Ρι·οεοπιοε ιιίπι·πι:ιιιιιιιι, πιοιε ποιο

ειιιιιοιε ποποειιιιιιι.. ιπειιιιι πιιιο Ροι·οι'2) πιοιιπι·,

ππιιι ρι·ιιιε οοιποε Βοι·πιιιιι·ππε ρι·οπιοιπιιι νο

πιει οοοιποι·ο ννιι·ιπιιιιι·ιπιπ , μι· ιπιπειοε ιππι

οοε επιι οιιιτι οοε:ιι· ρι·οοοριι ιιεειππ:ιι·ι. Ηοο

Ψιοιπιιπππε οοιιιοε ρι·οιιπιοι, οι ιπιπειιιπι οεεο

πωπω οιιιιποε ροριπι ιιιιιεε:ιπι οι (Πιι·ιειππι

Βοιιιιπι Ροοοπι·ο οοοιιΠο οιιιιι·ιιιπι. πι ιππο ει.οΙ

ιιι ιππιπε ιπ πιοπιο ειρριιι·πιι πιο. Ιπ οοιιινιι

ε:ιποιι Αππι·οο Βιππιιιπππε πωπω, πιιι πιο

οιοειπι ρι·οίπιι. εποε 8δ ιιπποε, ιπ Οιιι·ιειο Μπιτ.

Ε! ιππο οιποπε, πειιιιΙο ποπιιπιοπιιι πι Ρειιιιιιι

ωιπιι, οι ιπ ι Μπι :πιω ρειεοιιιι ιιπ Μοι·ειιπι·οιι

νοπιι. Ιπ οοπει Βοπιιπι οι·ιειιι:ι ιπ ειπε ρι·οεοιι

πει ιππιππιιε Βοποπικι. Ιπ νιΒιιι:ι ιιπιοπι ειιιιοπιι

ι·οει.ιι·τοοποπιε, πιιιιε ιιιιιο Μι ὅ Ιππε Αρπιπ ,

ιιωιπι‹ι απο” `νιτππποιιειε οιιιιι, οι Ηοπιοπ

ι·ιοπε, οιπεποπι οοπο!ιπ ρι·οροειιπε οιι€ιιπι·. ιπ

πιο ειιποιο ει·ι·οιιιοριεοορπε ποιο πιιεεειιιι οιιπαι

πι, οι. ιπιοι·ιιιι Οπιοιι·ιοιιε, Βοοιιιιοι·πιπ πω: ,

ειπνοπιι, οι πιει: Με εοΙ!οιιιποε ππιπιιιπε ειπ

πιοπιιπι ιιι|οι·οε. Ιιιτοι·οιι Ηιιιιιιιιιππιιε ιιι:ιι·οιιιο

ιιιιεοιιιι πιοπι οιιιιι εοοοι·ο3) , οι ιππο νικ επιπ

ι.ιιε , επ ιιιιροιιιτοι·οπι οπιιι πιιππο οιπεποιιι πω·

εποινο πιιι οπεποοιιιιπε νοιιιι. Ιποπι Ιοπιιιπε

ιιιοιιι.πι εοιπροι· εο!ιτπε απ οοειιι·ειιιι ιπ οοοἰποπ

πιι οποιο , ρΙπε :ιπ ροι·ιπι·οιιππιιιιι , ππιιπι , πι

ειιιιιιιιιι·οι·ειΙ, πι! ριιοιΠοιιπππιιι , πι: ιιιειιιΙιπι εο- =

50ποι·0ε εποε ει·ιιπιιιιι οιπεποιπ πππιε μπω

πποι·οιιιοε ιιιιεοι·ιοοι·πιι.οι· επεοοριτ, οι ιππο πο

πιππι ππειποι·πιπε πι ποιο οοι·ιιοι·οι ρι·οεοπιιιι·ι

ιπεειι, οι ,πιω ποπιιπο ειπε ι·οεροππιι. Πιο

οπιπ Μπι, ππειιιι οοειιι· Ρι·οοοροι·ιτ, ποιιιι τοπι

Μα, οιιπι ρι·οΓπιο οοιιιιιο ριιοοιπ Βι·ιιιιιι·ο οπ

ριοπιι ιπεεπ πιιοιε ιπΐειιιειι ι·οιιιιΕπιπι·, οι ιπ οοπ

ειιοοιπ ιπροι·ιιιοι·ιε οι Ρι·ιποπιιιιιι ειπε ω” οι

ιπνιοοιιι πιειπι·ιιοπε εεεο οοπνιποιιπι·. Τι.ιιιο

ιιοι·πιιι Βοιιιιιινπε εο ιιπ οκοπειιπππιπ, νει ιπ

οιιοπιοπιιιιιιι ιιπ οιιιοππιιπππιπ ει οοειιι·ο ισοπ

πω, πι Ρι·οεοπιιιιπι ειπε νοπιι·ο ποΙπιι, εοπ οσ

ι·επιι ρι·ιιιοιριιιπε επιε ποιο Με Ρωιιπππι. δοπ

ππιιππιπι οι Βοπιππιιιιιοπι ιιπροι·ιιιοι· ιιι·ιιιε οειοπ

πει·ιι, Ιοοιοι·, ιιτιοππο!

?. Ρι·οΓιιιπε ω, ιιιιΠο "πω εοιοπιάε

ρΙοπιιε, ίὶΙἱπιπ ειιιπιοι Μιεοοοποιιι ιιπ ΟπιοΙτι

οπιιι, Βοοπιιοι·πιπ ρι·ονιεοι·οιιι, ιιιιειι, πι πιο

ιιιοι·οε πωπω οοπεπιιεπιπιιιιιιε εε ιπνιοοιιι μι

οιιιοιιι·οπι οι οπποπε ιιοειπιπε ειπε οι ΜΜΜ

‹ιοειιι·ἱ ριιι·ιιοι· ι·οειει;οι·οπι. Πιο ι·οι·ο πω: οπιπο

ιπ ποιι·ἰπιοιιι.ιιπι επι οεεο οοιιιροειιπιπ ο νωνι

οπιιιε :ιοοπιιοπε, ιιππο οοιπρι·οιιοππιι, οκ οσο

εοοπε οιπε οριιιιιοε πποεππο ιπτοι·ποιοιιε, πο

‹:ιοιοιοε ππιι οιιπι εοτιιοιιο οποιο Βοοιιιιιιιιι το

πω, πο ιπ οιιι·οοι·οπι ρποιοοιι. ()ποπ απο ιπ

ροπιιοι· οοιπροτιι·οι, Ήιιοπιιοιιπι ποΡοιοιπ πιο

πιπ πιω ιιιιειι, πι επιοΙΙιιοπι επιιιιι επιι ι·οππο

πω, οι. ει πο παιι.πι επιπιοι ιπιπιιιπ οπτει·οι,

ιιπιιο πιιΙΙιιιοπι.ιε ροι·ποι·οι.. ω ιιοο ΐοι·ιπι· πο

(Με ι·οεροπεπιπ: δοιιὶοι·ὶε ιιιοὶ πιοπι οι οπιιιι

Ιιιιε εοπιιι Μπι ροεεε πιιαπι τοΙΙο, ιιιἱ|ιὶ απιιιοπιιιιι

Μοτο επο πιιεεπε ω. Ωποιιι οιιιιι οοπεοοπε , πεοοειιε πι. Ει·έριι€2 πιο παρει· πιππιιιιιιιι Μπίρο

επιιιιοι ιιιροι·ιιιοι· επιε ΐιιιιιιΙιιιι·ιοπε οοιιιιιιιποπε, . “Με Πωσ πι: στο Ιοοιιὶε, επιεπιιο οιιιιι!ιιιιι ίιιροι·

') ιν Ιπι.Ιοππιι.ι·επ ιποι·εοϋπι·ειιιιπ 2ερἱειιιιο ροπ 28 Ιἱετορειππ: ι$'ποσιο!ι€Ζά οωπαίοιια οΙι€ίι.

-) πω» πο. ι·ιοοο ΕΙΒἰο πιοπεποικο οπ °ποι·)·οΙιοννε ι θοιιτίιιιι. 3) ο Βο!οιπιι.ινοτιι ΟΙιι·οοι·γιιι.

Π)

Πι

θ!)

ΠΟ
Η!
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πἱοἰεπι ιιιοαιιι πιποιππ »πιο π·ιιιἰἱάιΙ. Η .ο Μπε

Ιί!ιοι·ιιιιι ιιοπ·ο ροι·πιιιιο , οοιιοε |ιοποο πι μπιν: ο!

Πιο εοπιροι· |ιοποο; οιπ οπ!οιιι ι·οϋποο, ο!ιοιιοιιι

οιππ ου /ι·ιιο!ιιιιι πιο ποοιιι.πιπι·πιπ πιοι·ο!ιο. π

Γι ιἰοο£ ιἰοπιπιιιε ιιιοπο πι: ιιπ οπιιιιοπο, παπί πιο

ρἰοοοο£ ιιο "πιο ιι|ιοιιοΙοπιιο ρι·οβοιοΕ, οι ποο Ιο

Ιππι ιίοι·οιιιο πιρΙε!ιο. πιο οιιιπ Τπιοι!ι·ιοιιο οιιιπ

ποιο ιοΒιιιιιοπο ι·οι·οι·ιοι·οιιιι·, :ιιιπε πιο:: οο!οι·ποι·

ιιοιπιιιπιιι·, ιιιιι οιιιιιΙοπι πιππ ι·οοπιι·οι, ίιι·ιιιποι·

10 οπο οι ρι·οοιροι·οι, ρι·οιππιοπο οκ ριιιιο ατοπ

ι·ιε οιιιποιιι οιιιο οκοπιιπ οοπιοιιππιιιοπι οι πο

ιιιιπι πιπιιιι·ι πιιοοιπ. Τιιπο ί)ιπο!ι·ιοπο ιιοΙοιιο

νοιοπε οιιριινιιιπ ι·οοεπιιπ, οι ιιιιροι·:ιιοι·οιπ ιππι

ιιιιπ ριιιο:ιιπ. Βοιππινιιο :ιιιιοπι ιιο οι·οποιοπο

ΜΒΜ οιιρι·ιι πιοιιιιπι οιιι·ιειιο, που ιπιοι·πιιπποε

οπιιιιοι. οοπιιιππιιε οοοιιι·ι οι·ιιιιιιο σει” ροοιπ

ιιιπε, ιιι οπιπι πιο ιιπ ιιοιιοι·οιπ, πιιιππ·ιο ιιιιιοιπ

οιιπι ιιο ποιοι·οιπ ι·οιπιιιοπ·ι οι Γιιιιιι·ιιπι ιιιι·ιιιο

οπο τοιιιιιποι·ιιιιοιιοιιι πιω ι·οι·ιιοιιοι· ιιπποεοο

20 τοι. @πιο ιπροι·ιιιοι· ιιιιιο ποπ ροεοο Ποπ το

εροπιιπ, εοιΙ οιιιπ ιιο Μι·ι·εοπιιι·ι; νοιιιι·οι, οπιπ

οοπιιιιιιιιι ιιι:ιιιοιριιπι οοιιοπιο ειιοιιππ νοιιιπ

πιο οιιπποι ει: ιιιπο επιιοπιοιιιι·ιιπι ρι·οιπιεπ.

Ηοο Βοιπιιινιιο πι πιιιπιπ, ποπ ποιοι: ειιοοοοπ,

28 οιιιιιιιοι·πιιο πω” πι οιιιιπι ι·οοπιι·ι·οτ ροιοεπι

ιοιιι, ειοιπΡοι· ι.ιιοπιι πιοπ0ο οι πωπω Ιοε:ιιιοιιο

ι·ονοινπ.

8. πι οοπιποιιιιπ οοοιιι· πι νοππ Ιοοιιιιι,

οιιι·ιοιοο οριιιιιιιιοο, ποιά πιο πο πιιο το οεοοτ

30 πιοιοπι:πιιπ, οοιιοιιιιιπ. Ε ιιπιπιιο θοι·ο ειι·οπι

οριεοοριιο Ιοοιιπιιι· ρι·ιπιιιο: (Μπι £οιπρπιι πιο

ο£ οππι οοιπι·ο ποιιοι·ο Μ πιο ροΙππ, πιο πω ποτ

Ιοπ!οπι ποπ ωσειπάισιι.ο. Μιιιο ο οοΙιιε επ ιποπο

Βο!ιοΙοιιι οὐ Ζοποοπι πιο ι·οιοιιποιιοιιι οι παπο

 

πω» οι·ιπ·ειι, οι ιιοι·οοπ, ο παπι: ειπε οποιοι” ιοιιι.

πια Μπι ι·οιιβι·ιιιιιιιοπίπιπι τοιιιιιιέΙίο, π: πι ρο

πει·ιιιιι βάοπο οοι·ιιππ πι οπιοο!ιπο οπ·ι·οαιπ. ποπ

Ιοοιιοιιιοπι ιπιικιιιιιι Ριοοοιιιἱιιιπ ιιιι·πιι οοπιιο

ιιιιιιιιι· οι πειτε οοι·ι·ιιΡιοι, ει: οπιπι ποποι·ο πιο

επο πω ποπ ροειιο, ιιι€οιπιπιιι. πω ροοιιππι

οοποπιιιιι·ι, οι ιιι πω: ΒοιπΙιινο οιιι·ιιιο οεοοι, πι

Μοτο οποιοι, οι οπιιι οιιιιιιπιιο οπο: πιιποπιιιιι,

πποοοοιιοιιι ποπ: ο σωστο οιιεοπιιοπο ι·οοιιιιιι,

οι ρι·οπιιεοπ ροι·οορπ, ιιιπιποιιοπο οιιπποπι οι

ίιπιιιιι, ιιιιιιοιιιοι·οο οπιπι οι ποιου:: Πεμ),

ιιιιΠιιιιι οοε:ιι·ι ιιιοοιππιοιπιπι :ιιιιρΙιιιο ιιιΓοι·ιοπι,

πει: εποε ιΙοοιρι ριιιοι·οπιιιι· ιιιιιιοοε. Ηιιπ: πιο

οι·ιπιιιι οποιο πιιιπιποιιιιο ιποι·ο ιιπ Με πωπ

πω: ι·οοροπιιοιιιι·, τιιιοιι ποπ ροειιποεπιπι πω·

πιιοπιιε οοιπρΙοιιιι·. ()ιιππινιο οπιπι Με :ιιπ Π

άω οποιο επ ιιπ!. πιιΙπι, ιιιιιιοιι ποο ιιοπιο ιπ

ριιιιιπι, ιιιιοι! οκ μια: οοειιι·ιο οι ποοιι·οι·ιιιπ

ιο Μπι ποιο ι·οπιπιπιιι·, πιιι πι πιιιποι·ο ιππι

ιιιιιι πιιποπιιιιιι·. Ποπ οιο οι·ιιι εοπιποι· ιπ ιιπππο,

οι ριοριοι·ι:ει ει: ιπ ρι·οοοιιοπιιιι οοοιιι·πι ποπ

νοιιιι·ο οπιι·πιιιπιιπι. Ετ νοι·ιιιπ οοι, ιιιιοιι νοκ

οιιιιιιποΙιοιι ιοιπ:ιιιιι·, οκοιιεπιιοποιιι οιιοπιιπι

πιιπο οιιοι·οι·ο, πιιι ιιπ ιιιππ:ο ΓιιπιἱΙἰιιι·ἱ ιιιοοπ:ι

Επι· οιοοοιΙοι·ο. Ποπ: ιιιροιπιιοι ιιΒιιοεοοπο, ει

ιιοππι ιποοοεοιι, οι ρι·οκιιιιοο ι·οοιιιιοπιιιιι πιω

πι Ποριιπειιπ'2) Μι, οπο πιοο οιιι·ιοπι οιιιιιπ ιιο

οιι·ιπιιο (πιοοιιιιιιιπ ιιιοπι ιι·ιιπειιιιπ; οι πι οιιιιι

οοιιοιΙιο επι :ιι·οπιιιι·οοιιιπι Ηοι·ιποι·ιι ρι·οιποιοιιι

Ηοιποοι·ιοο οιιι·ιιιπ οοπιιιιοπιπιι·π. πιιοτπιι οο

οΙοεπι ιιιοπιπιιι· ποοιι·ιι , ρι·οοοπιο ιιιοπιοριεοορο

Ποιοπο, οιιπιε ρτἰπιοο ροοιιἱ ιιιριιιοο πι ιππ

ιιιιιιι οποιο: οι·ιιοιο Μ Κιιιοπιιιιο Ιιιιιιι. Η πει

πιω ιπιιΙοιιι^) ι·οπιιο ποοοοοιιτιιο, πι νιοιΙπι

1) τ. _ι. Ρι·ηειο8ι. α) ΕπιιιΤιιποοπ, Ηειιιιποι· πιοιπ.ιΙοπο οιὶ Κο.εοΙπ, ποιο2οιιγ Επι:: οοιιιι.

Μονο ΚιιιιοΒιιιιτιο, _ιιι.Ιι οπιιιέιιιο. Πι·ογιι.

Ποπιιιιιοπαι Ρο!. πω. Τοπ. Ι.

ει) Κο.ειοΙ.
4) τ. _ῇ. π· Κο.ιιιϊιιιι8·οπ.

38
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τοτ8.ρεπτοοοετεε τα! τπιτποόοεπιτευπ') νοπἰτ, ἰΠἰο

οιιπτ ππττετττο Μετπκνοποο Μπα εοποτοπτ Γεεττνο

οποεπε οο!τεπτρπτωτοπι.

θ. Μο τω, ()οτοοπείε τυπο, μποτ: :το απο

ευειρεπειιε, οοροπττοτ, οτ ιιππε εκ Ι.οι·οοπποπ

ετ πιοποετοι·το Πτ·ιττιττποι· εἰπο ττοττυπι οοποοπ

επι ρτοτ:ττοτοι·ιππ :τεοτεππτυι·. οπο οι! οοόοτπ ειτ

οιπ ἱπ Μο νοπτοπτἱ οποοιποοπ, οτππἰε οοπετε

Βειτἱο οκοερττε τ) Μπιτ πω, οτ οτ Πικτιιττ“πε

ποοπε ρι·ειττκττ, τοοιππ τιιιπο ροπο νοοιπππ ποπ

εοοπτο τοΙἰςιιἱ‹τ. τ*

τ!. Λο ευπτωποπιοτοτοιπ εοΙΙοιπρπττπτοιπ οτ

πιτ Ρτετττοτυπτ Ιοουιπ ουἰἀοπι τυετἱοιιο ατο σωτ

ττιπε νεπἰοπε ρπττἰοπε, πονοτπ ττπροτοτοττ τομ

τἰοποιπ άοτιττττ, ετ Μπα πιιΠο πἱεἰ 0ο εοτἱ ιππ

τμιεππ οροι·τι·ο νοτιπτ, Ροι·τοπο :τοπικ ετἱτπιιΙτιτο

τιιιπο, οπο τυπο ροοιιε πτοπο ιπτπονττ, ουιπ που

Ι* Ψηἰσορῶτπἰε οπτ.τοΖε!ώπ άοείαπο: @στο

νοι·ο πατατα οοποτ›ϋ ιπεποἰοποπ1 εορἱπε Ματ,

ΠΒετ εΙἱοιιο. άσε εποε ἱιιοτιοοοἱοπο οτ τεοτοι·ἰ

Με οι·ενίτοι· άτοοτο, παπι οποιο οκ οιιτἰοιιἰε

εἱτπἰε απ. Αππο ἀοπιἰπἱοο ἱποιιτπειοἰοπἰε οοτἰπ

8οπτεεἱ1πο νἰοοεἱτπο εοοιιπάο Εἰιιἀοπ·ἱοιιε πυρο

ι·ειτοι· οι18πετιιο, ΚοτοΗ Μοεπἱ τὶΙἱιιε, ἱιπρει·ἰἱ

τπτ ειππο ᾶοοἰιπο, πω· νεποι·οΒἰΙοπι ΑττοΙτιοι·

όιιιπ, ειπτἰιμιο Οοι·Βοτο οποο.τοπι, πω: οοπο

τύπω ΐιιιιὰτινἰτ, ἱπ τποιποι·ἰιιπι, ιιπὰο οορἱεοοτ,

Οοτοοἰο. πονο Ιοοο ποιποπτιπΡοποπε. [πω τπτ

ἀἰἀἰτ εἱτὶοπι Ιοοο τπυττο. ρι·οὰἰο., εοτΠοοτ Ηπ

ιοι·ἰ νἱΙΙοιπ, ΕτοοΒιιι·8· οτ Μορρἰοπι ετοοοοἱειε.

Ηιιἱιιο πιο τ:Πτιιε Εἱιιἀπ·ἱοιιε οοπτιιτἰτ ποϋΠο

άοοιιιπ, οΒοο.οΜπι εοὶΙἰοοτ ἱπ νἰεΒἰΙω, οτ ετο

οἰπιο.ε το ορἱεοοοιιτιι ΑεπεΒι·ι188τ οπιπ ἀοοἱππο.

ΗΒι1ε οοοΙοεπτε. Ήοἀἰιἱἱτ ποσοστο ρἰοοτιοἰοπεπι

') Π2ἰέ ΙτπσωΜιαεετι, οπού”, Μτπάετ ε. θετοιπο.τΠ.

2) Βοο211. τυνοάΙ. Ιω τ. 844 ιι Ροι·τιο. ΙΙΙ. 48.Πο πι; εάετ_το, πἱεἀοτοΙιο Ταμτα.

τ

!

ετ οοοΠτυε πο: οοτυπποπτπ ἰπε5πιπ ω. Ετ Με:

ενω τοπτω τοπτπτυοίπτε, οτ οππποε, το ουιπ

ντάει·οπτ, πίππο ιπππιττοτοπτοι·. τρεο νοτ·ο το

ότοπε, ουποττε ἰπτοττοτςιιπτἰοπο τπτττοιιτ ἱπεειτ

οοεπτ·τε, το ω! Αοποε8τοπτ ροετ οκποόἱοἱοπωπ

νεπτοτυπι, οτ τοεροιτευπτ :το 0ο τοτιτοπτ :κωπ

τιπιππ. Ετ φπα Μπα οιττποπἰοἰοπετπ οτ οι·οτπο

ΜΜΜ ἱπιιιιτποτοοὶτεπι ἱπροτοτοτ· ορτονττ, νἱπ

άτοτ:ττπ εοιιεττ. Ιπ ποτΕνττοτο τοποττ τοτυιππτο

Βορττετω, οπο: τυπο ρτοκττπει τω, πό θοετοτ·ἰ

οοεπι· νοπἰοπε, Ετποετἰ ιτυοτιτυπι πορτἰ οικω ετ

ίΠτο εἱπε ττοιτττ; οτ Μάο :το τωττιπτυτΒ ρω

ττοτεοοπε, τπτει·νεπτυιπ Οτιττετἰ τπἱτἰτἰ8 Μπιιτἱοἱἰ

πετ οκειτροτοπόοπι τιοετἱε Βοτἰιτοντ οοτιτιπποττοιπ

ευρΡΙἰοἰτοτ ι·οεπνττ. Ποπἱπο πιο Ιοοιππ, οπτ

δοτοποτονοι·ότ'ι) νοοπτιπ·, οιππ οκει·οἰτυ @οπτο

πττο ροπ·οκττ, οτ ππειεπιιιπ οοπιρι·ονἱιιοἰπτἰτ›ιιε

ἰπ Ϊνἰεοτει, ποτε ἀἰοἰτιπ Ηοοννοι·. 1.οτπωω)

ἰωροωτοτ νοπἰτ οιιπι οτἱοι1ττιΙἱΒιιε Ρτειποἰε .ίπ

Βοτιινἱοτι1, οτ εοτυιπ τοΒοιπ θοεττιπιι1ιι111 οοοἱ

ἀἰτ, οοτοι·οετιιιο ειιΙοο8ἱτ ετ ιτα1ττ εοοΙοεἱο οστ

Βοἰοιιεἱ, τριτο οππο ἀοᾶἰοοτἰοπἱε οἱιιτι, ω. στο

πτοο. τοετο.τιπ. Ιιτευρετ ι·ο;:ςοε οτ Ρτἰποἱροε οτ

οετοι·ἱ ποοἰτοε τρωω Ιοοιιιπ πτυΙττε ττΜτΠο ετ

Ρτοττἱἱε ἀἰτιτνοτιιπτ, οτ Βοιπο.πτ ροπτἱτἰοεε πιο·

ειπε ΡτἱνἰΙοΒἰἰε οτ ΙτοποτΠοιτε οκτιιτοτυπτ. Ηἰο

τοοιιἱοοοἱτ ἰποΙἰτυε π1τιττἰτ νἰτπο, οερτοππἰε

Ριιοι·, ττοπεΙοταε οο ττο Ε”τειιιοτο. πο: Ύνο.ττπτιπ1,

οἰιιε Ιοοἱ Ιπἱωιιι11 οποειτοπι, απ” πυιττἰτἱε πει

ττοοἱπἰο Βοποπἱο ι·οι·ιιιπ ειτοι·τιπι ρτοεΡοτἱτοτο

ἰπ ἱιπιποιιοιιω οιοτενἱτ. Βἱτιιο οετ Με: Ιοοιιε ετι

Ροι· Βτινἰιιπι Ψἰεοτππ·ι ίπ ερἰεοορτιτιι Ρτιττοι·

Βτιιπποπεἱ.

2) Μτο.ετο :Μέ πἰο2πεπε, Ιο2τιτο,

τΟ

Η

Η)
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ε! ιιιεπε!ιιοπιι εοπιιιιι θειου! Με!!! [τ!ιιιπιιιιιππι!.

Β !ι!ιιε Μ!!! θ! πιοε!πε εοπιεπεΒιι!ιο, ε! ρπο εε

ίειιε!οπιε ω!!! !ιε!ι!αι!οτ!!ιιιε Με ρι·ει!ιι!ιο πιει

ειι:ι. Ροε!ηιι:ιππι πιοε!τι Λ!!ιιιπι !πειιεΞεπιιπι!, ιιι

!! Ρεπει!ι·ικ ε!. εεε ειιιιι Με ει! Μεπε!ιιιπ8 ρεπεειι

Με, εεεεπιε ιιι!νειι!ιπιπι ιιι Με ρει!!!ιιιε εκροεαι

ω”. Νοε!πι ειι!επι ιι! ει! ιιεΒιιπιι !.ιιε!ει ε!!

ε!ιιιιι νεπιεπιιιι!, ει ρπεειάιο εκ ()!ιιιιι') ιιπ!ιε

εεπεεεο !επιιρ!ειι!υπ; ευοι! :ιΒιιοεοειι!εε επι

10 @στη οι ευ ππιιι!!!!ιιι!!πιεπιι οοοιι!ιιιι!, ε! εω

ειιιπι, ευ! ι!ιοε!ιε!ιιπ $υρεπ!ιιιε, ε! ευ! εκ πιο

ε!πε πεειοπιε σε οπιιιι:ιι!ιιιππι !!!ο Γιιεἰ!, ειιιι!ιιππι

Πι νίιιειι!ιε “Με ρπεεεπι!:ι!ιιιπι!. !ιιι!ε παμε ει!

θι!ει·επιι ιιιρεπε!οπ ρποΓιιο!ιιε, ει! !οειιιπι, εμε

!5 (!ποειιε'1) ι!!ι:!!ιιπ, ορ!!πιιοε ω! ειιεπο!!ιι ει! Μι

εεεοπιειπι Πι! !ιιπιιι:ι!!ππι εει!ειι!εππι ππι!ει!, ιι! ειιπι

ι!ε ρποιπιιεεε ει!ιι Με επιιππιοπιεπεπι!, ε! πιε ρισ

ρ!ει· ειιιπι εε ιιιρεπ:ι!οπε εεε ρεπε!επειι! ΜΗ!!! ,

ειιιιι ι!ει!!οιοιιε ειιιι ρπεοοευρεπε νο!ιιἰεεε!, ιιπι

20 ειπι!πιι!!επ ποειιι·ειι!. ()ιιι!ιιιε ἱε !ιι!!!ιιιε πεεροιι

Μ: .άμεσου απο επιι!!α εεετιπέε εε Μπι!!! ρωσ

“Με ει·ερ!ιιιπ απ: υο!ιέε /!!!ειπ ρποιπέσίεεε; ε! αυτ!

!!!ιαι!επ ίπ οπιπ!!πιε αά!ιπιρ!επεπι, ε! Μ" αιω

πιιι. Μαιο αα!ειιι, ιι! ιρεί εε!!έε, σου!! Με ριι!πέε

25 ι!οιπιίιιίο ειι!ιε!!!ιω, ε! εεε: Με Με ρπο!ι!!ιε!, ε!

ει!! ιπί!ἱΙε.<ι Με πιοιίο ρπεεεπι!εε !α!!α βετ! πω!

ρασίιιιι!ιπ, ΜΜΜ οιπέ!!ο. Ρα!ι·ιαπι, φωτ!! εεε!!

!!ε, πιεαιιι, ε! ροεεωπ, άε[επι!σπε ως” ει! ιιι!

υαι!ιιππι πιο! ρα!ι·ιε υο!ο, ε! “πιο αυτ! ει! ρι·α!ιαπι

50 εεεαι·ίε ε! α!! ιιιιιοι·ειιι υεε!πιιιιι !πε!έπιιπε σιιι:ιίο.

!!οε πιοε!πι ιιιιι!ιειι!εε, πεεπεεει ειιιι!, ε! !ιεεε

ἰπιρεπε!οπἰ πεεροπιεε τ!ε!ιι!επιιπι!. !ιι!επιιιι Βετε

!ιεπι!ιιε ι!ιικ ειιππι ειιιε !'ειι!οπἱ!ιιιε, εριεοοριε ε!

') Πε!έ Ζέπιιί!ι νι άοΙιι,ιε!ι Βιι27αιε!ι.

εοππι!!!!ιιιε, ε! ρπο!”ιιιιοι·ιιππι !ιιπ!ιε Πιι!ιειοι·ιιππι, 4046.

εε ετιιιἰ!οπιε Βο!!ι!ενιιιιι ρεε!!!, ε! !ιιιιιε Ρπε

εεπι!ειιι, ιιιιιιι!!ει ιιιιι!!ηιιεεεεειιε θι!επει, !ιιι!ιιιἰ!.

Π. ί)εεει· ιιιι!ειπι ιιι ιιινειι!ιοπιε ()!ιπιε!! Ριο

!οπιπιπ!!πιε θι!επειιι !πιιιιειιιεειπιε, πε!ιιε!επι!ειιι 3'

Ρο!επιιοπιιπιι ιιιιι!!!!ικ!!πιεππι ει!ιπιοε!ιιιιι ρποε!πει

ν!!, ε! πιεπιιο εκ ιιοε!ι·ιε Με! Ηοι!ο !πιο!!!ιιε ιιι

«Με ει.ιιιι Ε!ι!ιπΞεο ε!ει!!ο (!ιιπιεε!!πι! εοιπιι!!ε

εε!ε!!ι!ε εεε!ι!!!.8) Πιο οιιιιι διει!πιι!ο, !!οι!οιιιε

!!!ιο ιπιιιι·ε!ιιοπιιε, εε !πιιρεπε!οι·ε εοοιιεε!ιιε, ει:

φωτ! Βο!ιι!ιινο πιιιιιιε !'ιιιιι!!!επιε εε!ειιιιε ΐυἰε

εε!, εοι!ειιι ι!ιε ν!π!!!!ει· εε ειιριιπΒιιπι!, ε!ε

ειιιε !!οι!ο !οπι€ε ‹!!Βι·εεειιε, ειπε !ιοε!εε εο!ιπε

Γιιεἰειι!εε ιιιεεςιιεπε!ιιπ, ειι8ι!!ει Ρετ εεριι! ιιι

πιιεε:ι ρι·ιιιιο οειι!ιιιιι ε! ροε! νι!ιιιιι ρει·ι!!ι!!!

!ε!εππι. δει! οιιιιι Μ!εεεο ε!ιιει!επιι εοπριιε εο

ἔπιοεεοπε!, ηιι!ε ειιιε εριι‹! Με ίιιει·ιι! ειιε!οει

ε! εοι!ιι!ιε, ππιιι!!ιιιπι !!ενι!, ε! ιι! !›επιε ρποει.ιπει

τιιιιι ει! εκοπε!!ιιιιι πιιε!!. Εοπιιιιι ειυ!επιι, ευ!

επ ρεπ!ε !ιοε!!!ι ορρεο!ει·ιιπι!, πιοπι ππιιιιοι· επι!

πιιιιιιει·ιιε ιιιιεππι εειιοεπι!!, ιιι·ει!ει:ιι πε!ἰπιςιιεπι!εε

πιοε!ι·ιε ιιιε!!ιι!ιι!ετιι. !!οε Βο!!ι!ενυ5, ιι!ιἰ !ιιπιε

ιπιιιπιε!!, :Πι ιιι!εππιιιπι!!!ε !εε!!πιιιπι!!!ιιιε πιω πε

εε!ν!!; ε! ιιιιιιιιινιε εε !!!ιεπι1ει· ρεπ8επε νο!ιι

ιεεε!, !επιιεπι ρπεεεπι!ἰ!ιιιε ιιιιιπιιειε !πι!ποι!ιιππι

Ρ:ι!εεοεπε ειιιειιε πιοπι εε!. Ωιιοοιιππιιιιιε ιιοε!πι μου.

ιιι πιεν!!ιιιε ι!εε!!πιε!ιειι!, !!!ιιειρεε ειιτπι ειιιε

ειιιιο εειιυε!πι!υπ ε!ε!ο. Α!! ιι!!ιππιιιππι νεπ·ο επε- ω'.

ε!ιε εε!επἰ!επ νε!!ε, πιοε!π! μοι οπιιιιεππι ιιιιιιιπι

πιιιι·ιΒιι!ι:ιιι! ι!!εππι, ε! ιιιιιιι!ειεεο !ιιπιε εοππιι!ετι

πιοιι νε!επι!ἰ!ιιιε, !!!ιιε ορ!ε!ιιιιι εεειιι·ι εοππιιιπε

!ιειιι!ιιπι!., ε! ρποκιππιε !πιεεπιι!ιιπι! !οεει. Οσα!

ειπε εππιἱπιιιε ι!ιιιι ρι·ε!!ι!ιιε εΒιπιοεοεπε!, ππιοπε

2)!ζι·οειιιι πω. ιι_ιέε!ιι πεε!ιἱ Βο!ιπιι ι!ο Οάιιγ.

3) νν !πε!ειιι!ε.ι·2ιι πιιει·εεΒιιι·ε!πιιιι μι!! ᾶπιἱεππι Β εἰεππιιιἰει. ιερ!εε.ιιο: ΖΙυ‹Ιο ε! Ε!ε!ει·ι'οαε σα»! πια!

!ίσ ίπι!ση/εο!ί Μπι!. Ρετ. Βοεπιι. Μπι-ιό!. μα! π. 1015, τιιι!ε!ο2 ιιε!π.το!οεἰιιιιι !ιιηεβ111°ε!;!ε.

ε!επρ.

Οννία:!.

Με!.

(Μ.



300 πιει ΕΊ'ΗΑΒΑ

Με. εοΙιτο Με ει τιοειι·ιε Ποιιειειιι οι |οειιιιι ιιο

εειιτ!ι ιιινιιιιε εοιιεεεεΠ. Πεκ νει·ο Βειιιιιιιιι·τΙιιε

απο ειιιε ιιιιρει·:ιιοι·ι ω ειιιιι!ιιιιιι, ειειιι.ει ρι·ιιιε

ιιιεειιιι·ι ω, νειιιτε απο τιεοιιινιεεει, Ρετ ρε

Με ε!ειτι πιἰεεοε ει ενειιιιιιιι τει ει ιιεεεεει

ι:ιτειιι ιιιοοειιιειιιιιιε ιιιιιιοειιε, ι·ιιειιιιιε οιι~οιιιιι

τμιεειιε ιιιεετιωιιιε πω, οοιιιιιιιι ιωιιι. (Νιώ

ι·ιειιε ειιοοιιε, οιιι ειιιιι Βεινειτἰἰε ει! εεειιι·ειιι

νειιιι·ε ΜΜΜ, οι: ιιιιιΜε ειιιιειιι·ιιιιι οιιιιΙιιιι€εε

ειιιιιειι. Η ειιιιιιιι·ιε Με ιιιιρετειοι·ειιι ιιοιι εο

ιιιιτ:ιτειιιιιι·, Ιειιιειι ΜεΙε εει·ι·ιι.ιιιιιι εεε Ποιοι

Με οειετιιιιιτιι. Νιιιιιτιιιε ΟΗιεΙι·ιειιε ειιιιιιόειιιι

ιιι·Ιιεπι ιτι:ιετιιιιιι, Βιιεἰιιε') οιειιιιιι, μειιιι, οι

ιιι εε ιιοιι ιιιιιιιιε οιιιιιιι ιπι!!ε νἱι·οε ει!ιειιιιε ιιιιι

Ιιει·ιιιιιε οι ΙιΒει·ιε εεριειιε, ιιισειιόιτ ειιτιοεπι,

οι ι·ιει.οι· ι·ειιιειιι·ιτ. Ηειιιι·ιειιε ιιιι€ειιι, θι·ιειι

ΙεΙιιιιιι ιιιει·οιιιο, απο Βιιινοτιιε, εοπιρετιειιε,

Βο!ιιΙιινι "πιω Με εε ρι·εάετιι ΐεειεεε, Ριο

Ειιιιιε ιιιεεειιιιιιι·, ε! εκ Με ίοι·Μει· ι·εειετειιιι

Με οειιιι€ειιιοε οεεἱιὶἰι ρτειιιιιιιοιιε οιιιιιειιι

τεεοινιι.

Μ. Ιοιει·ιιιι ΒεάιιιΒιιε, ΒΙεεεεεΒιιι€ειιειε

Ρι·εροειιιιε, Νοιιιιε ΑιιΒιιετι ιο (Πιι·ιειο οιιιι€.

Μετιεε εοιΙεπι οι Η ΚειΙειιιΙοε θεμειιιοι·ιε ει

Ιει, νειιει·ιιΒιιιε οοιιιετιεεει ΜΜΕ ει οι ιιιοιιιιειο

Με, εποε! ιρεσι εοτιειτιιιιιιΩ), :ιο Βι·ει·ιιιιτάο αιι

ιιειιιει) ιι·ειιιιι.ιιι· εεριιΝοτε. θεό ετιιοοιιιιπι Μια:

οπιιιιε εεεει· ι:οιιιρει·ιτει, πιιιΠιιπι εο!!ιοιιιιε,

οιιετιιι·ιε μπω ιιιει·ειιιι· εεει·ειιιι, €ειιιιειι [ιο

ι.εεΒιιιιι·ε, οιιιιιιιιιιιι νοιιιιι, ιιι Με ρ:ιι·1ΙΙιιιε ω,

ει “πιο ι·ει·ει·ει.ιε ει! ρεΒιιι:τι, ειιι Πιιιιιεειει οι

ω", νειιιτ ιο ειιιειιειο, ρι·ο ὸοΙοι·! σεειι·ειιιε

εποε Ιοεο, Πει ιιιιΠιιε, ειιεεριο ειριιιιι ιιιο;;ι

ειτε, οιιι ιιιιεΙειιι Εεεε ιιιιει·Γεοιιιε ω, εειιιι.

 

') ΡοάοΒιιο ιιιιειετο Βιιογεηιι, ο Μόι·οιιι ειιι.οι· πιόννΠ ιιι2 "με νι. Ή'.

ίιιι·ειε. 3) ΒειιιΕιει·εεΗεΒο.

Βο!ιι!ενιιε :ιιιιειιι ειιιΙιειιε, ιιιιρει·ειοι·επι εΠιιιιι,

φωτο ιιιιικιι·ει, νιιιιιι ?ήπιε εκιιιιιιιιιιι, Με (Με

τειιιι οιιιιιιιιιοι!ιε Με Πι·τιιενιΕ. Βεά απο ιιιιιιε

Μπι ιιΙιιεεε εοιι·ιρει·ιι·ε8, πιιιΒιιεπι ρεεΜιιιιι

ιιιιιΝιιιιόιοειιι ω Μεσοι, ιιοι ιιοειει· οοιιεειΙιτ

εκει·ειωε, ρι·επιιειι, ρι·εειρίειιε εἱε, ει ε!ἱτιιιιι

οροτιιιιιἰιεε εΠιι εεειιΙιεεει, ιιιιιιιε εοΠειιι :Πι

ειιεπι ριιι·ιειι·ι Ιεοειιε τειιιρειι·ει. Ιτιειιρει· Λεοπ

Με ειιιιιιι, Τιιιιι ιιοιιιιτιο, ειιιιιιΙιιι:ι ρεεε ω

εεεεει·ειιι ιιιιειι, οιιι ρι·οιιιιιιε εε εε εκιι!οτειοτ

εεεε εοΒιιοεειιιιι·, οι ι!ιιάειιι, ειιοιιεςιιε οιιιιιιε

ρεεε εκετειιιιε, ΐιιο1Ξε οι ρι·εεειΙειιιι ιιοειε ροπ

Μιιιε, ριιΙιιιΙειιι ιι·ιιιιεεειιοει·ει ρι·ει:ιεειιιειιι,

εει.ιιιειιιι·. Τιιιιε Με, ιιιοιιεειιιιε Βει:ιιι.ιι, εεε

όοιοειι νιιΙριε ιιι πω, ε! σε Με επιετιιε ο άο

πιιιιο, ι·εὸἰἰι; ει ιιιιρει·ιιιοι· θει·οιιιει·ειιιερι

εεοιιο, ει θει·οιιι ιιιε!ιιο ιιιιιι·ειιιοιιι, :ιο Βιιι·

ε!ιιιιιιο εοιιιιιι ρειειιιιο, ι·εειάιιοε εοιιιιιιιιειιε,

ρι·οει·εοιιιιι·, ε! οι εε εοΙιιο οειιιιιιε οικοτο

εριεετειιι, οι·τιιιιιι·. Ροει Με ιιΙι ιιοεΕΠιιιε Ρεο

ρε ιο εΠνιι Μειιιιιιιιε ιιιιιΒιιιιε οΙειιιοι· ιετιιιε

ιιιιιΒιιιιιιιε ιιιιοΜιιι·, ει πιω ιιοειι·ιιιιι ιιΒιιιειι,

επι€Μει·ιιε ιιιιει·ιιιικιιιιι ειιι·ι·ειιιιιιιιε, :ιο Με ειρ

Ρειἰιιιι·. ΩιιΠιιιε ρι·ιιιιο οοιιΠἱειιι εεειιιιιΙοοιιε

ΐοι·τιτει· ι·εειειιιιιτ, οι εκ ειε πιιιΠοε ριι!ειιιεε

οοείοιιιιι. δει! ΓιιἔἰειιιἱΙιιιε τμιιοιιειΙειιι εκ ιιο

ειιιε, εοιιΓοι·ειιι !ιοειεε ειοιιιετειιιιιι·, ειιιο

εποε ιιει·ιιπι ιιιειιιιι·ειιιεε ιΙιεειριιιιι, ει εεριιι·ε

ιοε ειι€Μίε ΐε!!ειιτΠ.ιιιε ρει·ιιιιιι€. δεισ ειιιειιι

ει·ειιιεριεεοριιε ει Βιιι·ειιιιι·οι.ιε εοοιεε νιιιτιει·ε

ιιιε νικ ενεοειιιεε, εεεετι Με:: τεΓει·εΒειιτ. Βιο

ιΙιιΠ'ιιε ιιιιΕεπι ιιινειιιε απο ρειιοιε ειιρι€ιιι·, ει.

δεισ ει: ΡεΙειιιιιι·ιιε εοιιιἰιεε, ειιιιι 200 ΜΙΜ

Ιιιιε οριιιιιιε οοειει, εροΙἰειἰ ειιιιι6), τιιιοι·ιιιιι

α) οι 82ιν€ῇι1·

4) ιν ΙιοΙειιάε.τεο ιιιει·εεΒιιι·εΗιιι ροά 1 νντεεἐιιἱε εερἰειιιιο: Οσο

Ι5

Β
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ιιοιιιιιιιιι οι οτιιιιι:ιε Ποιιε οιιιιιιροιοιιε ιιιιεοιι

οοτάιιοι· ι·οερἰοιιιΕ, οι Με, οιιοι·ιιιιι οιιιρο Μ

ποιο ορροιιοι·ο , οιΙιι μι· (Πιτιειιιιιι ι·οοοιιοι!ιετ,

οι πιο οιιιιΙ Μο ιιΙιοι·ιιιε ρειοιιιιιιιιι·, οΙοπιοιιε

5 οιιειοιιιιιι.

Μ. Ιιιιροποιοτ ιιι Μο 8ι·ιεΙο ιιιιιιοιιιιτι ειιιιΙι

Μ, ιιιι το!ΙειιιΙ:ι ιιιΕοι·ΐοοιοι·ιιιιι οοι·ροι·ιι καιω

ι·οΙιιιι; ω πιιιΝοι·ιιιιι ιιιι·ιιιιιιιε οοιιοΠιο, ιι! οικι

ει ιιινιιιιε οιιιιιιιτ, οι λοιάιιιιι ιιιιιιειι€οιιι, οιιἱ

10 οιε Ιιοοιιιιιι ιιιΐιιιιειι ιὶιιοιει εοριιΠιιι·ιιπι ιιιροιιιΙο

Νο οι Ποιοιιιε οοι·ριιε ιιιιιι·οιιιοιιιε ιιιρ!οι·ιιι·οι,

ι·οιιιίειι. νοι·ιοι·ειΒιιιε νοι·ο μποτ οοειιι·ι ι·οιιιιιΒιι

ι·ιο οοιιεοιιιιοιιε, ωωιο οιιι·ειιι ι·οι·οι·ιιιιιι·; οι

ιιι ιιιιεοι·ιιοι!ιπτι ιιεροκιΕ ο!.ι·ιι8οιιι, Ποιιιιιιοι· ιιι

ιο εοτιιιιἱι οι ειιρριἱοἱιει· ρι·ο Με οι·:ινιι. Πιιιιο

οιιιιι νιοιοι·οε οι “πιο ιιι ρι·οιι:ι εοΙιιιιι ιιιοπιιι

τοε, οιοιιιιιε νιιιοι·ιιιιι., σ.ιο οοιιεοοιιοιιιιΒιιε ιι

ιιιιιιι ριιιιιο ΐοοει·ιιιιι, ιιοιιιιΙοοιιο ρι·οριιιε οπο·

ι!οιιιοπι ε:ιιιιιιινοι·ιιιιι οι ειπε οπιιιι οΓΓοιιεἰοιιο

20 οιιιιι ειιιιι·ο ροι·ιιιιιιιιιιι. Πιο ει Βο!ιιιεινο, ιιιιιΙ

ιιιιιι οι: ροι·ιιιοιο ιιοειτ:ι ι;ειιιιΙοιιιι, οσοι! Μειο

Ιειι ιι·ιροιι·ιιιιε, ειιιο πιοι·ει ιωιιι, οι οοτροι·ιι εο

οιοι·ιιιιι οιιιιι πιιι€ιιο ΙιιΜι·ο ιιιιιιιιοιε ΠινοτιιιΒιιει

ευρειιι·ι€. Ριιιιιιε :ιιιιοιιι ρτοιἰἱοιι ιιιιιι·οιιιοιιιε οι

25 εοοιι ειιιε ινιιιιωι ιιειιιιο οι! Μϊειιἱ Μι το

οιιοι. Παει: ιοιιΙοιιι Ηιι·ιπιειιιιιιιο οοπιοε ΠειιιΙιιοι·

ειιεοιριοιιε, οι ιιοοιιο :ιιι Νονιιιτι ιιι·Μιτι, ιιιιι

Ποιο, Αει·ιριιιοιιοιε ιιι·οιιιοριεοοριιε, οι Μοι

ιιιιιι·ιιε ιιι:ιι·οιιιο, Ποιοι· οιιιε, νιιι·ιοιιε ιειιιιει,

50 μια ιιιιιοιιι ιιιιοι·οιιιοΕι οοιιιἰιἱε, ιιι Μιιοι·ο Πει

εειιιιι·ιοιε οι ειιιιοτἰ ιιιιιι·ιχτιε Οχρι·ιιιτιι, ι·οοιι:ιιιιο

εοοιιιιιΙο Οιιοιιο, σιωιιιοιιιιιι οοιιε1τιικοι·ιιιιτ'),

οιιιιι ΐι·:ιιι·ιοιιο εποε θιιιιιΕοι·ιο πιο Ε!ιΒιιιιιι·οο οι:

ιιιιιιιιιιι·. (Με: Ποιο ιιι·οιιιοριεοοριιε Βιιι·ιο ιοι·ι·ω Με.

οοιιιιιιοιιιιιιιιε, οοιιιιιιιιιι ΛοΠιοιιιοιιΙοπι οιιιειιιιο

ιΠιιιιιι Τοιοιπιοι·ιιιιι οι ιιιοι·οτιιοε ιιπιιοοε ειο πή

Ιιτοει εοΙιιιιιι·.

Μ. Ιιιι.οι·ιιιι 02821ι· οιιιιι ειιιε οι! Βιι·οΙοιιι ιιι·

Μπι Ροι·νοιιιι; οι Μιεε·οοιιοιιι οιιιιι οκοι·οιιιι

ειιΜοοιιι εοιοιιο, Ποι·ιιιιιιιιιιιιιιι τιιιιι·οιιιοιιοπι οι!

Μχειιοιιειε ιιοΐοιιειοιιοπι οιι·ιιιιιιε ρι·οροι·:ιι·ο ιιι

ΜΒ. Ιρεο νοι·ο ιιι! Μοι·οοιιιιι·ις ι·οοιο Ιοτειιι:ιι€

ιιιιιοι·ο. Μιεοοο ιιιιιοπι :ι ρειιι·ο ιιοίιιι·ιο ιιιειι·ιι

οιιιε, ιιι ρι·ιπιο ιιοειι·οο ιιοι55ο ιΙινιεοε ιιιιΙΙειιιι

ιιιιο Ιω εε οιιειοοιιιιιι οιιιιο ι·οιιοιιιιιι εοιιειι,

ΙιΙιιιιιο δοριοιιιοι·ιε ΜΒΜ οικω ιιι·Μιιι ρι·οιΠ- Μιά.

οιιιιιι':) ι·ιιιτι Ϊ Ιειςιοιιιιιιιε ιιι ιιιιι:ι ιι·ιιιιεοοιιιιιτ

ιιιιι·οι·ιι, ιιιιοειιιιιιι οιι·οιιιιιοιιιιςιιο ιιιοοιιιιιι νο

ειιιι·ο, Μισο νοι·ο ιιιΙιοιιι ρι·οοιριοιιε ιιιριιΒιιιιι·ο.

Οιιοι! ινωιωιιοιι) οοιιεριοιοιιιοε εοοιιο πιω

ροεεο ιΙοεροι·ιιιιιοε, οιιροι·ροοιιιι: οινιιιιιιο ιιιιι

τιιοιοιιοιιι, ι·οΙιοιιε ρειιο οιιιιιιιιιιο ειιιο, επαι

ι!ιιιιτ. οι Μο Μειοι: ιιιιιιιοιιιιιτι @οι ωο

ιιι·Βιιιιιι ιιιιι·ιιιιι ι·ο!ιοιιιιιι, οι Μο ΜΜΜ ιοΒιιε

ιιονοιιιιε ιιιοοιιιιιιιι€, οι ειιροι·ιιιο ο:ιιοΒιιΙΙιιπι ιιι

ιιιιοΒιιε ιοοιε ιιοοοιιειιπι ιιιΐειιιΒιιΒιιιιοι· :ιερο

ιΙἰιιιιιιιι·. Ηιι·ιιιιιιιιιιιιιι νοι·ο οοιιιοε νιιιοιιο :ιικο

Ιιιιιοι·οε ειιοε ειιΙιιιοοιιιιι ριιιιοοε ιιιιιι ιιοΐοοιεεο,

ί)!ιι·ιειι ριοιιιιοιιι οι οιιιε ιιιοΙιιι ιιιιιι·ιχτιει Ι)οιιιιΕι

ιιιιοι·οοεειοιιοπι ειιιιοιιιιιι ρι·οειι·ειιιιιι ροειιιιιιιιε,

ιιιιιΙιοι·οε οι! ειιοοιιι·ι·οιιιιιιιτι Μι·ιιιιιιι·. @πιο οιο

ριιειιιιοιιΙει :ιιιιιιοοιιιοε, Ιειριάιοιιε ι·ιι·οο Μιο

νιιιιι, ιΒιιοπι ιιιροοιιιιιιι, ιιιιιει ιιθτωι ιιοιιιι,

ιιιοιιοιιο οιιιιιιΒιιιιι, οι. Πω ει·ειιιιιε! ιιιιιιιιοι Γυ

ι·οι·οιιι οι ειιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι€. Ηοο Εοιιιιτι Μια:

οο ιιο πιοιιιο ιιικιιι ροεἰιο οοι·ιιειιε, εοοὶοε οι!

ε£ Ψυίστπαι·ιω 00Μίΐοε· οιιπι ιιο«·ΖΣ.σ .<ιιιιιιιο2 200 ροτεπι8ἰ Με. Ροκ. Βοοπτι. ΙανοάΙ. ρω τ. 1015.

') Ροι·. Οιιι·οιιοι;ι·. δωσω μιά τ. θ?1. 9ι) Μἱέιιἱιἐ. δ) ορθά ιιιι.ηννιιΙ Μι οικω· Ψε27ιεπίοί;

νη·οοινογ ιιιοιιιιιοοογ ΤΙιιοι:ιιιω·ιι, ιιιιιιοιιιιιιιι, 2ο προ: του _ιοετ ἰἀοιιτγοιιιχ 2ο οΙοπιιιιΜόπι ποιή

πίΙ:, ΙιοΜάιτι ισοιοισπίΚ.
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Με. νειιιιιοιιιε εκειιεοιιιι. @ο ιιερσιιιιιειιιεε, οι ιιιιι

ιοοιε ιονεοιειιιιιιιτ οιοοιιι οειιιιε :ιιι (ιιιιιιιιιι')

ιιονιιιπι οσοοτειοιιοιεε, εει·σ ιιιεειε τενει·ιοιιιιιι·

ειιιιιε, ει ιιιι οιιιο εεοιστε ειιο οι·ιιε ιιιι οτιιοιιι

ιιιιΒιιιιιιιτι ροτοοοιετοιιι, οι Αιιιιιιι οτοεοετο νι

ιιετεοι. Ρτσριετ οσο οιιετοιιιιε ιιιιοιε ιιειιιιιΒιι

ιοε οιιιο εοοιιτιιιιιε ιοοιιιοιιιε τειοειινιι, οι ιιιι

οιε ειιι οστ ιιοκιιιτο Με ρτοερει·ιιιιιε ι·οιενενιι.

ιιορετειστ ιιιιιειο Ποιο οι οιιιιινιι, ιιιισεοοιοιιοε

ιιιοο οοιιιι;οτε ιισιιιιι, οι! ειιοοιιττειιιιιιιο ειισ

ιοετοιιιοοι ιιτσρετε ιοιιιιι, οι ειιιιιιτιιιιιιτι οσο

ισιιΒε ιιοει τειιιιιιοετοτε ιιτεοοριι. οι ιιιιιιιε

οιιετιε ειιιιιιιειοεοιιιιο οι οιιειοιιιιιιο Βετο :ιτ

οιιιοριεοοιιιιε οι Αι·ιιιιιιιιε ιιτοειιι 8 ιιιιιε θειο

ιιι·ιε απο οοιοιιιιιιιε οιειετιειιιιε οοιιιιιιιιτιιιιιε

οοιινειιιειιιιοι. Με οιοοιιιιιε εεε ιοοεε ιοιο

ι·ιστ ιοιετΓιιι. ιο Μ- ιιιειιοε ιοοεριιι ιιιι ιιοι;οειο

οσε ροτιιιιοοιιιοε, ιιιιιι·ιιοοε, οσιοπιιιιεοιεε οτ

ιιειο Ρι·ιιιιοτιοσ οσιοιιι :οι 4 ειιιισοιοιιοε.

46. θετσ ιιτοιιιιιιιιιειεε ει εεο, οιοειιειο εο

ιι·ιεε, οι! ισοιιιο, ιιιιι Μοοιιετιοι9) ιιιοιιιιτ, νε

οιειιετοιιε. ιιιι ιιιοο εεε ιΙε ιιτσιιιιεειε ιιιιιοιιιοε

ειιιο ιιιιιιοοοεοε, ιιετοειιι :ιιι εσιιεοι απο Βιε

οιιισ οιιιε, ιιοειο ιισιιιε ιειιεο, ιιιιττσοιιιιιιο εο

ιιει· Με ι ιιτιιεε: Βοιιιιιιι, (ισιιιιι, Βιοιιιιιι οι

νιιι·οιο, ιιε ι·εειιιιιιε δ, Μοτο, Ριιοο, Ποιοι,

ι.ιιιοιιιοι οι θεεετιεοο, ιιιιι“ετειιε ιιο ιιι ιιοειε

τιιτο ιιιοεοε τειιοιοτιιιο, 8 Κοιεοιιιιε Νσνειο

ιιι·ιε, ρτοεεοιιιιιιε ιιιιε ιεειιιιιιε: ιιετιιιιιιιιο, Πε

ιισοε, ιιισοο, (ιι·ιειιοσ ιιιιιιιε δειιετισ. Εσιιοιιι

ιιιο ιιιι ιιι·Ιιειο (ιιιτιιιοι') ιιιοιιιιο νεοιιιιιιε, ιιιιι

οσονεοιεοιιιιιιε οι·οιιιιιοιιειιιιε ιοιιιιιιιιιε ιιι ιοε

ιιιιεειονι, ιιιιιιιο οιιεοτιοσι·ιιιιετ ετΒιι ιοε εεοιστ '

ειιιιε εεει·ιι. ιιιιιιιιε ιιε ιι·ιιιτιοιιιιιιιε νοοετοιιιιιε

ιιτιιιιετιιιιιιε οοιορει·ινιοιυε, ει! ιιιιιιιε ιιοειιιοιυιο

ιιιιιο οσε ιιιιιιιιιε; ιιιιω, με ιιοιστ, ιο εειιιιεοιι

ιιιε, ιιι εει Ο Κιιιει·ιιιιιε Νονειοιιι·ιε, ιισιοιιιειο

ειιιιιι ιοιετιστειο. ιοιιε ετοιιιεριεοοιιοε :ιιι Μει

Βιιιιιιιιιιτ8 ιιτοιεοιιιε, στοοιιιιο ιεειινιιειειο εσο

οιστιιιο οειοιιτονιι, οι εεο ιο Μιιιιιιιι.

Π. ιοιετιιιι ιιιιι·ιινιιςιιε, οοιοιοε ιοιιιιιιο τει,

ροτιιιι:ι ιιτιιε Γετοειιοοει, ιιιιιιιο οι ειιιιιιιεσ

ι.εσοε οριεοορο ιοιιιειε ιισεεειιιι, ιοιιι·ιοιιιιιτ,

οι τιιιιεοε ιιιιτιιιιοι, ιοσιιιιοιιιιε εει ειι`εοιιιε,

ιετοιιιιιιιο Κιιιειιιιιιε ιισνετοιιτιε σιιιιι, εειιιιιιιιε

ιιι τοσιιιιειει·ιο. ιοιρετιιιστ ιιιιιειο σοοιιιειιιιιιοε

ιιιι·ιεεοε τεεισοεε, ιμιιε ιιιι ιιιοο ει·ιιοι ειι·ιεο

ιιιιιιιιο οστι·εκιι.

ι8. Ρσει ιιιιεο ιιιιιειο ΕΜ, ιιοιιειεε εοτειιιε,

ει Ροιειιιο ειιιιοιο οιιιο ιοοοετιιιιιε ιιιιι€οιε τε

νετειιε, εετοιοτε εειιιι, οι ιιι οι·ιιε ιιιιιιι νοοιιιιι

ιιιιειειο (ιιιτιειο ιιιιιιοιιιο ιε Κιιιοοιιιιε ιιιοιιοτιι

ι·ειιιιιιιιι.5) Ει Ηιιιιιι·ιιτιιιιε Βιιιοεοειε εριεοο

ριιε, οι! ιιιιιιιε ρτοοιιτιιιισοεοι ισοιιιιιε, ιοοιι

ιιιιιιιιι, ει ιισοιοοι, εεε νιι· ειιιιοιιιε οιιιετιιι,

οριιιοιε τειιοΙετε οιιστιιιι.ιε ιιιιτοιειιε ιιΒοονιι;

οι οστριιε ειιιειιειο ιιειμιε οι! Μιεοι ιιι·σεειιιιι

ιιιτ. $ερειινιι ιιιιιιι οστοιο ειιιιτι, :οποιο εο

ιοιιιε Ψιιιιιιιειοιι, ιιιιι στιιιιιε ειιο ειιοιιειο ιιιοο

οιιειοιιινιι οινιιιιιειιι. Βειι ιιιιιιι ειιρετιιιε Ριο

τοιει, ιοε ιιο ειιιε Με ιιι εειιιιεοιιιιιιε ιιιιιιιι

τοιιι, οι: ιο:ιεοιε σωσει ιοιιοιιτ. Ετιιι οι· Ριο

ιιιοιιιε οσιιιιιε εειιετε, ιιινεε ιο ιιτειιιιε, εειι

ιιιιιιιιοτιιιιε ειιιτιιιιε Με ρτσ οιιιιιο ιιοοεοε.

Αοιε ιιοοειιιοιισοοοι ιο ΜοΒοιτιοιιιιτε οιιοι οιο

απο οσοι'τιιιτιιιοε τεΒοιετιιει· 80 οιιιιιιιοι Μιάο

') Με” το 2οινιο ιει·οο Νιεοιογ ιιίο ι|ιι.?ιιιο; ινιιο.ιιιι οπο ιΙο οι», οσο ιιιιιιοιοοι Ποιοι.

9) Μοιιτειιοε. «οι οιιειιη Τσηιιιιι ι ΕιΖειιΙιιιτο. 3) ιετιιο θει·ίοιιοιιιιίτι. ·) Ζσετιιίο. 5) ιν Κιε

Ιεοιιε.ι·ειι οιετεειιοτειιιοι ροιι ιιιιιειο 20 ετιιιιοιιι οιιριεεοιι: .ιοε φίει·ιηιιιο θεοι.
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πιω νινοπε, οι ροιιι ιπ πινιπιο πιοιςιιιπε ιπ

οιιιππιο πιοιπε ιπεπιιιοπε, ρι·ο ροεειοιιιιιιιο οπο

ιιροιιιοιιοιιιπ ιιιιιιιιιπε επι νιιιιπι. ΝπΙΙιι πιποποπι

πιιιπι· οιιιιιιςιιι παμε ιιιιιοιι, πιει ιππο, σπιτι

5 ιιιιιιειιιιι ι::ιπιιινιι; οπιιιπ ιιιοιι·οο εοριπε πιιπιειι,

ιιπιει πιο ιιπ πω: ιππι€ππιιι ιππιοιινιι. ιιιοιιιιε

:ιεροι·ιιιιιοπι οπιιιιιοι· ιο πιτιοπιιιιι επειιποι·οι,

ιιιπιιι ειπιιπιι·πιιιιπιπι·. (]ι·οιιι·ο ει επιε ροπο πο

ιιρετιιιπε, ιπ ειπι.ιιι νικ ιοοι·οιιιιιιιπι·; οοιρπε

10 επππι πιιιιιε ποιοι ιοιπιιιιε, ριπε πππιε ροπι

οπο οπιιιιι οιιπο ιιιιιοι·ιιπε. (Μπι ειιιι οι εοοιιε

Με ιοΒοιιιιιοπε νιοιππι ποιεοιεεε νει ειιιτιπιπ

ιιι·πππιιι οοοπτιειο νιποι·ει, [Μο Βι·ιιιιιιε οπιι,

οι οπιποε πω: πιοοι·ο ιπεειι. ιπ ιιιιριιιιιππο οι

ιο ρι·οπιοειιιοπο οοπιιππτι οι οοπιιι·πιιιιιοπο ποπ

ιιιοπο επιο πιιιιε οι·ιιι οποιοειω, ποπ πιο οπιιιιι

ριπιιιιπο. Πο ιιιιο οπιιιπε ιρεο σπιτι επιει ι·ινοιο

ποιοοιιιιι ι·οι›πε, ειι›ι επιιιιιιοιιει, ροπο πποοπιοε

αιοοιοοιω ειιιιιιιοι ιιοοπινιειι πιιιπεοε. δι·ιειπ:ι οι

πο οιει·πιπ απο, ιοιιιριιι ειπιοπι Ποιιιιιιι ιιωιωι

οοιιεοοι·ιιι·ιι, οι ιπιιο οι·οιιι·ο ειπο ιπιεε:ι. Οοιιιι

ειπε οιι πεπιππιιιπ Ποιπε πιιιιιι εππιιιοιιοπι ιιιιιπ

οιιιι€οιιιιπι. Νοριε οοπιοιπροι·ιιιιιιπει μπε πια

οιιιιιοπ ποειι·πιπ ειπε οοπνοι·εποιο πιεριιοιιιι,

23 οι οι ποειι·:ι. ?δ ιιπιιοε οι ιιιιιριιπε ιιιιιοι·ο πι

πιιιιιιιι νινοπε, ιιποιιι εππιιι ειπιο ριοπιιιιι, οι

πι ππιποποιιι ιιπ Μιεπι ροποιοιπι·, ιππιιππι ιο

ειινιι. Η πιιιποπο οοιιιρει· ιπ ιιιοιιιο οι: ιιπιο

ι·οιπ Μπαρ ποοοιπιιοπιε ποοιποιιινιι, πι οι! ιο

30 οππι οοιωιπ πιοιππι, πρι (ιιιι·ιειι πιιιιιππε ιππι

ι:γι· οοι·ροι·ιιιιιοι ι·οοπιοεοιι, οι ιρεο ιποιοτοιπι

ιπιιιπιιιιι. δοπ οοπιοε Ηοι·ιιπ:ιπππε, ερει·:ιπε

ρι·οοιιιπε οιπεποιπ ιοοπιπ ειι›ι :ι Πω ριιι·ιιιππι

ιιπιπνειι·ι, πι ρι·οιειιιιε οπιπ, ιιιιποιπ Μι επιπ

35 ποροπι.

Ή. ιπιοι·ιτπ ιιιροι·ιιιι·ικ, ιιι ιιοειι·ιε οοιιιπιοι·ιιιιι

ρι·ονιποιιε, ποιοπειοποιιι ριιιι·ιτο οπιπ ποειιιει

ριιποιριιιπε ιπεπιιοιπι·. Ποειιιι :ιπιεπι ποοιοι· 4040.

ΒοΙιιΙιιι·πε ιπιοι· παο πι! ποοιι·ει πιο, ποπ οπο

πιππιι, οι οοιιπο πο ονοπιπ οεειιι·ιο οιΐοοιπε,

ιιι:ιοιπι· οι. πιπιιει οκιοιιιιπι·. Νιιιιιοπο ιιιπιιι,

οπιιιπει ποπ οορπιιππι πω, νοι·ιιοιιοι· ιιοποιο

Μπι, οι πικαπ· :κι οπιιι ιππο ιπι·ιιιιιιιιπ νεπιι·ει,

ιιιποι·οιιι, οποπ οππποπι πο ποειι·ιει ι·οεριοει·οι,

ι·οοιιιποι·ο, οι οππι επ εοι·ιιιπιοιπ οποιο, μια:

ι:ιπιππι οοποοεε:ι , ρι·οιπριπιιι οι οποιοι” ποικι

ιο ροιπιεεει. δοπ Βπι·επιιπιοιππι ιοιι, πιοιιιιι

οι οΙΤοιιιιπιιιπε, ιιοιιιι, οπο: ποροιι επιπιοι ρι·ο~

ιπιειι, ιιπροπιι·ο οοι·ππι ιιιειιποιπ νοιπιι, οπι

ιιπε ιοι:ικιιιο ιπειισιιο ιιοπο νοιιιπ ιπιοιιοι νιιπιο

ροι· ιιιιιιιιι ιιισει·οει ππι·ι·οι·ο ριιιοπιι. (Μπι νοι·ο

ιιοι·ιιπι οοριιιι ρι·οειειοι·ο ειπππιι, οοιπιπ ποπ

ιιιιοιοπο οι ρεπειιπιι ιοιποιειοιοπο ποπ ροιπιι.

Νπιιπο όπιιιι , πι :ιππιο , ιιπι ειο ρι·εειι ιπ ιο

επο; ποιιιεπ ι:ιπιπιπ οι οοι·οπ:ιιιι ιιιιιιοι, οι ορι

εοοριιιπο ιιιιε πει, ιιπι :ι ρι·ιποιριιιπει πιο επ

εππιπι·; :κι οποιο ι·οι·ο πιιιιιιιιοιπ ριιπο:ι ιοποπε,

οκ ιπροιιειε :ιπιιειιιπιιι πω, οι Με νει ιιιιοε

ιιι ιιιιιιπο οιιιι·ιπεοοπει ιιιροι·ιιπιοει οι·ιροι·ο ιιο

οπιι. Πππο ιιιι ιπιιπιιιπει οοιπριιο:ιιιε οπποιιε

ριιιπιιιιιοπει νοιππ Με οπο εοι·νιππι, οι ειο μια:

ιι·ιιππιπι·. οι πω: εοιπιπ πιο ιοοιοι· πω ποπ

ποιπιπιιιπι·, πι επ ιιιπιιιπε ιιιιιιιεποιππι ιπι·οι·

ιπνιοοιπ ι·ιι€ειπι·. οι πε Ιω πονο ιιιιοι·ιπε ι·οΒιε

ιι;ιι :ιπνοπιιιι, πω» ιποιιιιιιιι οοιιειιοιππιποπι

ιιιπιροι. νιιιιιπιπωπι οοιποε , πο οπο ριοπικι,

ιιιιιοε ω τοπιο ιπ ποιπιπο οι ποιιιιππο ιπ το;

οι ιπ πιο ροι·ιιι›ιιε πιπιπε νοοπιπι· οοιιιοει, πιει

π, ιιπι πιιοιε ιιοποιοιπ ροεειιποι; ειπε ιΠιπει

ροιοειειε ιπ ιιιιο ι·οιιιοπο ριιπιο πιιππο ιιιιπποι·ε

ιιιι·, οοιιειιιο οι ιιοιπ ιιιιροιειιοι·ιω ιπειιοειιιιι,

ειοπι ριοπιιιι, ι·οιποιοιπι.

28. δοπ οπιιι ππιιπε οι] οοπιρι·οιιοπποππιιε

ιιοπιιοπιιιιε ιοριοπιε ιιιιιοιιιιοε, πο” πιιιπι·ιι
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!!!!Β.

πιο οαποι·ἰε π1!το!›ἱ!οε !!πι!οιπ οροι·:ι1πι·, ο! οπι

ι!ο!οε Ρομπ! !ε!!ιιε οκοου!!οποε ειι!!!ο!!, οππΝο

ο! ‹!ο Βοπππ!π!ε ν!ποι·πι·ππι, ω οε! !!!!!ε δυοππ!

ροτεοου!οτ!ε, μπαι οά!εεοι·ο. !!οε ροροι·ΕΕ οἱ

Μἰεοοοπἱε Με (Νώε, εοτοτ Βο!!:!ον!!) ειιοοοε

εοπε ο!ιιε ο! ποπ; οπο: :ι νπ·ο ειπππο! ι!!υ άο

ρυ!εει, ποπ πτἰπἰιποπι οιππ οω!οπε ροτροεεπ εε!

οοπττονοι·επιπι. !!πἱπε ρι·ο!οε ιππ!!ιππ ίπ οιππ!

Με ρο!τ!εεοπΙοε, ι!!!οο!! Βοπποπε οοτρπε άο

!επιππ !!ο!ι!!!!οτ επεο!ρ!ππτ ο! !ιπππ!ππΕ, ο! εμπο

ςιπό όοάοοοπε πο!!! ευππο! Μουτ! επ Απε!!ε

ρι·οροε!!ππι οε!, ροτπ!!ε πεπ·ἰ!›ιιε ιι!ο!εο! ε!ιπ!ο

πω!. Εοι·ιππ !!ιο!ι1οτει, οπο: Με ἰπ!υ!οι·ο ΡΜ

ι·ππο, πιο φπα !ι!!οπ!, ροο1οποπε, !!!ικ! ετπο

!π·ον!Ιοτ ιιΡοι·ἱο, τμιοι! πω!! τμι!ά:ιιπ") ρω νο

τἰΙοΙο ε!!π οοΒπ!!πιπ !τι!!ιπον!!. Αο!!ιο!ιοοι!, το::

Απε!οι·ιππ , Μ!!! :ιππο ι!οπππ!οω !πο:ιπι:πἰοπἱε

“ΜΒ ο! !π ιποπεο !ι!!!ο ρι·οι!!οΙ! !!·πΙι·οε !!ειπι!‹!

ο! (Μια, πο οππι ι!ιιοο ει!!!πο!”!”πυη;ιιτο3) οπω

οπο Μ!) πιιν!!›ιιε ο8ι·οεε!, πι·!›οππ ηιπιπι!ππι πο

πππο !ειιπι!ιππιιπ, πο! τοε!πο, Με!!ε ποοο ω!

ειι!πτο! ο!. ι!ο!”οπεοπε, οπιπ !!!!!ε Ε!!ιο!ε!οπο πο

Ε!!ππυπάο ο! κ!ιιο!π!ε ορἰεοορἱε οω!οι·!εηπο

ρτ!πιο!ἰ!›υε ρτοε!ι!!ο εοε!ο!:ει!, ο!τοιππό:ιπ!, ο!

πανω είπου!οε 8θ νἱτοε ποποπ!οε, που !!ιπποπ,

ηπα! Τἰιπἱε! νοοο!ιιι·, όπσοπΙοε, θ πποπεοε

οοιπι!οπι Μπομπ!. !!οε!πει οπ€οιπ !ιιπο πο!!ο

ι!οίο!!Βο!ο οεεἰ‹!ιιο πυπτἰοε ππε!!, οι!! πιο ο!ε

Ροοοιπ ρο!οι·οπτ, ο! πιω Μ: α! οκροεοοτοπ!,

ε!!!!Βοπιοι· ἱπςιιἰτοτοπ!. Ποεροπε!ο!ιπ ρι·ο!!πυε

Με πο ἰι1οκρ!οπ‹!ἱε ποε!ἱ!›ι1ε, ε! ι·οο;!πο νο!υ

Μο! άπο !!!!οε εποε ἰπ τποποιπ, εοπιιο οππι

Η πιἰ!ἰ!›ιιε ειι·εοπ1! Ροπα!οτ!ουε, οτ ορ!εοοροε

οιππ Η τπ!!!!›πε ο! οκππ!!›ιιε !οπο!ε, ου:π·ιιτπ

ιπ!!!:ι οι πππποι·ιιε ἰποι·οτ!ἱ!›ἰ!ἰε «πω, τοτ!!τποτο,

ο! οι! πιο: εροπιπὸο 500” ο!›εἰε!οε ο!οοτοε πει

το νο!π!εεο!, πι)! 1:ιπ!ιππ εοο!!εεμιο επἰτπο! ρε!

οοπι απ!! Με! οι!!ρ!εο! ρο!υ!εεο!; ε!π πιιΙοιπ,

οιπποε απ· ο!:πππ!›:ιπ! οσε πω! ε!πι!!ο ροπ1πτοε.

νοποτο!1!!!ε νοτο ι·οο!ιι:ι οππι ειπε ποο !οεο!!ο

πο οε!πιοάιιτπ ΜΜΜ, ποε! !οπε:ιπι οε!ιπιπ!!ε

ειπ!ππ τ!ο!ἰ!›οτει!ἰοποπι, εο επ: ΐοο!ιπ·οιπ εροροπ

‹!ἰ!, ο! π! οππι Ιποποπιι!πο!!ε τπ!!!τ!!σιιε !!ππ:π.

!πΙοι·!ιπ οοπΠ·ο1τοε ι!ιιο ποο!!ε ε!!οπ!ἰο, π! π::

ν!ου!ει ρτοππεευπι ονπι!οπΙοε ροπου!πτπ, οπω

οιππηπο ρο!οτειπ! πι! ‹!ο!”οπε!οποιπ ρεπτ!πο οι

οι·ορ!!οποππ ιπο!ι·ἰε, !ιοε!ο ιιι!!ιπο ποο !8ποι·οπ

το, οοπΕπ·οο:ιπππΙ. δα! οπππ ἱπ υπο τ!!οπππ

'!`!ιπι·8ιπ ρ!ι·οποοπτπ ω! οι! ε!ορορυ!:ιπ:!οε !!ποε

ρτοκἰιποε οιππ ιππ!!!!ιπ!!πο οοι·οι!οτο!πι·, οκ

ἰιιιρι·ονἱευ !ιοε!!!.›ιιε οοοιποπε οσε οποπε!!!; ο!

π! οοεάοπι οτπἰππε περοε!!, εοο!οε οκοποπε,

νΜ!!!οι· Με ωεει, ο! οοο!ι!οι·ππ! π!ι·ἰτπςυο Μ!!!

πιππ ο! Ί!!αυτοιπ οπιπ πποε!πιιι εοο!οπππ πω!

ΗΙιπ!!πο. Ε! ποο Με παμπ: :Με π!!:ι εποε

φαω τοπἱτ ν!ο!οπ:ο; εαπ! νι!!ποι·οι!! εροπ!ο

ι!!εοοεοοι·ππ!, ποο εο!ιππ Βοπιοπ!οε, ποστ! ε!ο

ΐοι·ιιι!!!ε π! ποο!ά!! οοεἰϋπε. πω. ευ!οτπ εοτ!ρ

!ιπο Ρτο!ι!!οο! οι·οτ!οι·ο, Μπα! νο! οοειιπι οι!!

οιιπ! οεεο. Ποπ! !ιιπο, ςιπππνἰε !ιπ!ποο!!!οε, εο

οἰπε Επιποπ πονοε νἰε!ωπ!; ο! ἰπ!ο!!!8οπ!οε, ιιι·

!›ἱ εο!ιπ!ιιιπ πο Αο!!ιο!ε!οπο ευροι·επτο ο! Μπω

πἰε νοπἰοπ!ἱ!›υε ο!"Γοι·τ! , !ι·πποο!!ε ο!›ε!τ!!!›ιιε

!”πε!ππ!. Ε! άοετι·ιιοΕ οσε π!οπο ι!!εροι·άεπ ρτο

!οο!οι· π! εε εροι·:ιπ!!ππι !)οιιε, πο ι1πηποπι εο

!!!ο !ι!!ε νο! :Με ποοοειπΕ Μο!!ϋπε! !π οι·ορ

!) ΟΜΕΔ. ο! Μἱοοηεπιινο ιιπεοοἑςο, ε. Βο!οε!ωνει ί)!ιτο!ποΒο ε!οετι·ει :ιννο!ει ε!ο Β)·ι·ἰτο.

οη!ἱ Β)Έ:·γόο. 0!πιο:4 ο πἰο_ῇ πει επ. 228 ρτηΡ!εο!ε 1.

τοιω!ιι ποετορποεο. 8) ν!οέοπν!ο Ήιαο·ΙΜ.

Ω) !. ά. $οινο.!ι!, @Η !ο Μάικ! :

Η)

Η

δ!!
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οοπε οΜΙοοε ἰΠἱιιε €ευοεειπυε, ει πι εεετει·ο ἱπιει· θενεοετουιπ ει ΨΗΙευεΙιπυπτ εοππ©εε. «Μ.

Ιιι€επιπυε.

Μ. Αππο οοππἰι1ἱεεε ἰπεετπεΕἱοπἰε “ΠΊ

ΚπΙεποἱε ἱεπιιοτἱἱ Βετο :ιτεἴιἰορἰεεορυε ἱυ8ευ

5 υπρει·πεοπε Βει·ποετουιπ τυοι·ουίοπεκπ πυοἱε

ρεοὶουε εκπεποεοοπεπι εἰοἰ ρτοπ1Μεπ0ειπ ευ

εεερἰ£ εΕ εεεεΙεεἰ:ε ρι·εεεπΕενο, εοΙυΠε ειπώ

ουε οπυπἱε "ο εε ἱπροεἰΙἱε. Ιιπρει·είοι· ο Ρο

ΜΜ, υοἰ εεΙεοτενἰτ ΜΜΜ Βουυπἱ, εκἰεπε,

40 ἰπ Δωσε ερἱρἱιεπἰειιπ Ποτπἰπἱ εοΙ!επ:ρπἰΙει· ρετ

εεπ, ε! Ξπ επει·:ι ποε€ε εποεκπ Ρτἱοιοτἰευε εο

πιεε, ΠοεΠε ΠπΜο ε! εεπἰοι·ἱ ουσ, οΒἰἱτἰπ

εἱνἱΜε ευει πιο” οΜ:ι. Ηἰε που επρἰεπε ετα!.

ΝΕΩΝ Ππεπι Ιιυἱυε νυ:ε ὶπτπ ερρτορἰπουεπ·ε

48 ε·ει·πεΙΜ, ρι·εοΜοπι εἰνἰωΙεπι ί'Μπε ευἰτπε0')

Με, ποτπἰπε ΤΙιἰεοτἰεο, επ τοεἰοπε οεου, υ€

ευιπ Ιυυοε ευε, ηυἰο Βει·εε ευΜεΕ τω ε!. :οἱ

1ει· Με Ιε8Μππε Πετἰ ποπ Ροιυπ., Μετα ευ

ΙτἱΒιιε ευἰε Π|Μαυε ρι·εοἱυπι οιππε, ουοο τε

9θ ΜΜΜ, ΜΜΜ. Ηυίυε εοτπἰΜυιπ ε! ευρω·

ΒίυεΠί ρεευιπ ρο$εεαιΙεπι Με ΤΙιἰεοτἱευε ἰπρε

ι·:ι£οι·ἰε πιυπει·ε ροετ ειιεεερπ. ΡΗ ρυοΙἱοοε ροπ

εἱρυπι ἰπ ΜΜΜ εοπνεπΙυε; Μει· Βει·πΙιιυ·ουιπ

πιετευἱοπεπι ετ ρε1ι·υί ππευπετ ίὶΙἱοε ΙΗΜυπι

25 ευιπ επιεποεοοπε Μή εεεεμε ει ἰυτετπευιο

ρεεἰοεο8υππ εετ. Μου· ΤΜεοπευιπ :ιπ1Μπεπι ετ

Ηετἰπιεππυυι εοπιἰ8ειπ ἰπἰπιΕεἱευε οἰυ εκοτυε,

ε8 οοἰυιπ, ουοο οπο ἱπτει· Ε88Μιτουιπ ε$ εσπ

ΐτου·εε, Ποοπἱε ίὶΙἱοε εεπἰοτἱε, υεςυε ίπ £ει·ευιε

50 Οεωοι·υι Κο!εποειε πιο ἰπιρετετοι·ε εεοο2υτπ ω.

ΙΜ εΕυυπ ρεοιπἱεἰτ θετοπἱ ετεἱιἱερἱεεοΡο Βετο

Ιυπ·ουε ππιτεΙυο δω οι·Βεπο τεΙεπΙ.ε με Φυτι

ρπἱ τεοοιπρεπεεοοπε ἰπΙε$ἰ. Οροππι ουωςυε

Μρει·ε$οι· Μ οἰυ εοπνετεεΙυε ΐεεἰτ. π» ροκ

 

|) Τ” οι·ε.τειιι Εν! @Με ο Μ:όι·Υπι σε. Ή. 88 ὶ πεπερπε.

Ή. 45.

Παπσπκπαι Ρο!. ΗΜ. πω. Ι.

Νυποἱ οε ΙΙεΙἰπ Με νεπἰεπΕεε €τπτυ!οουποἱ :ιο

ευυ τεοευπΙ. Με ἰππρετεωτἰε εο οεοΕοεπΦεπι

οἰεροευυιπ οἱ: Με εερετἰτεὶειπ «ΜΜΜ εεε

Ιππρει·οΕοι· Με , ουοο εκ μπε ΒοΙΜενἰ τομ

υπ, ΜΜΜ, εοπνεπἱεεε ειο ευπι Ρτἰπεἰρεε ευ

οε; οι εἰ πυἰο Βοπἱ νεΙΙετ οι” εκΙιἰοετε, ευιπ

εοτυιπ εοπεἱ¦ἰο ΠοεπΕει· υεεἰΡετε$. ΜΜυΙΝυτ

ὶπνἰεεππ πυυ2υ, ε! ἰπουεἰεε ροπυπΕιιτ.

δο. Πεεει· ἰπ€ει·Μ ω! Μετεεουι·8 νεπἰεπε,

ττεττἱιιι‹ὶἰιιειπ τεἰ ¦πυυε εκερεε€εΙΜ. ΙΜ 8υπε

πτυΙο Ιουοπεε ο ἔΜΜυοτἱΒιιε εΜέυΒιπ εσπε

υππε οενΜἰ, ειιερεπ‹Ιἱο Ρετἱετιιυ!.. ΕΟ ουτω

ερἰεεορἰ ουσ, υπωπευυυεη ετ Βετο, ε! Αι·

ιιυ!ΐιιε επιΜεε ευτπ οοιπυἰουε ΒΕΒἰΐτἱοο εε

Βει·πο:ιι·οο ε:ε1ετ·ἰεουε ρτἰπεἰρἱουε Μπα Μο

οευπ Πιυπυιπ υιιετυοτοεεἰπι οἰεε εεοεΙιεπ€,

ΒοΙΜονυτπ Ρετ ἰυ€ετπυπΕἰοε ευυπεΕ πο ΜΒΜ

νειιἰτε ι·οεεΜεε εο εοΙΙοουἰυπι ο εε οἱυ Δω

οει·ιπυιπ. Ετ Με τυπο ω: Βεἰεἰππἰ3), ει υΒ

Ιεεεοοπεππ ευοἰνἱΕ, εε εε ουιοι·επι ποεουι::

ευυπετ ΠΙο νεππ·ε ουπτ πυΙΜεπυε ευοει·ε. Ε!.

πιΜἱἱ: Με εἰ, ἰπουἰυπ€, εεπέεε·ε: ποεΙι·ὶ :ιο

πίετατπ σεπέιιπΙ ΕΜπιυπ, οπο! [ΜΗ Ετ Με:

Νοε ροπ£επι Μαιο, ΜΗ, ρυ·εω·έτε υ0ἰο. 'ΓπΙἱουε

οΜἰε τενετεἰ ευπ€, οοπιἱπἱεουε Ιυεε οιππἰει ἰυ

€Μεοεπτ :Με !ιυρετε!οι· ευτειπ ρυτἱίὶεετἰοπεππ

εεπετεε [Μ ΒεπἰΦτἰεἱε ποΙπεευτυ εεΙεΙστοτ. Ροετ

Μπε ερἰεεορἰ ε$ εοιππεε οο εοπτει·υρυιτπ Βο

Ιἱ:Ιπνἰ εε ΐιο!οποε €πεΕεε οονεπἰεοεπ€, ε$ Μ

Ρετπιοτἰε πιεπ1επι ερετοε !ε8εοοπἰουε ἰπεεπ

ουπτ. Ιω τυπο οε Μοτο εκρεοἱοοπε υ·εοΜυι·,

ει Μου ςυἰεουε οο Ιπιπε ρτερει·ευ·ἰ πιοπε8υτ·,

οι υ!. υΠυε Μπι Με ει ρυΙοίευκπ Ηοετευι οεἱπ

·) οιοΕυποΗ. 8) σο.

Ώ
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πο”. οι:ρε ππππποι·οπιιπ παπππαε ποπ εαει:προποπαπ, Ηπ

πππποπ απ: :ιαπιιεπο ρποπιππιι:παπ, επ παπε πιοο πιιιο

πι:παε πιποπο ρπι:εαπποποπ, ιππππει:πποπ πππαππππαπ.

δΊ. Βιππιππι: ππιροπιιποπ ιι ποπιπε ρποππι:πεοοπε,

πιπ ππππιεπιπππιπιαπιπ νοπππ, πιπιππο ππιπιπι:πι εαεοι:ρπαε

πιοιιοπο. πποεποπιι παοο, πιπ ι:επ ιποπιπππι:ιι ιππι:,

παπα εορπιιπποεππιο πιιπο ππεππιπαιπ, οιιπποππ ια:

ροεαπππ). κι ππ 'Ζ πιι ιιπι:πιπερπεοοραε ωροπ

ππιπι ει:ρποπιππποππιπι:πι πιοποιππιπππ, ρπι:εοιιππ: πππ

ροπιιποπι:. πα ρπο:ιππιπι ιιαποπι ιππι: οπππαπ οοπι

πποι:πο ππποπ εοοποε οποπιππιπππεππππε οπ Βοπππαιπιππ

ιππιποπιποππε, πω: εππο ροπποαπο ει:ιππιπαπ οπ ι:ρπ

ει:ορο πιοποππππι:ι: πππππιιπ. 0οιινι:ππαππ ππ›π‹ποπι

παπιεε παεεα ππιροπαποππε, οπ :ι ι:οπεποιππι:ππππιαε

πια-πιι, πιιπαι:ο πποιπιιππιιι·. πππαππιι επιπιιποππ ρα

πππιπ: ποερπι:ποπππιι ππιπιπι:πι ππππαππαπ. πιιιπι: 0ιιππο

ππαε οοπνι:πεαε ι:ιιαεπι ι.εαιωποι ρπι:ιπποπιιιππ πω).

δοιπ οαπι οπο ππαππιι ειπα: παι:επαε επιιι πιπροππι

ποππ πι: ριιππι: πιοππποπ ριιι·ι·οοπιπιπ: απ: ποοιιπι:επα

Μπεπιεπεπ πππαεπι: ππιππιππ ι:π ει:ππρππε ποεπππαπιι,

οππιπαι: παππο ππιπο πιππιπ ρποπαπαππι εροποποιπ,

πιππποπ παιιπι ππιπαε εππι πιοο ι:ι·ι:ιιππι: οοπποεοι:

παπι. Νπιπππαο ππ οπιππιοιπι·πι επιποππ πω, παπι:

ι:επ 8 ππιπποπιππε ππππιι·οππ, ι:ιιππ ει:ιποι·οπ πιπροπιιποπ

οπ ρπι:ει:πποε ορπεοορπ ιιιποεεοππ (παο, ππποππ

ιι·οι·οαε, απο ι:π πιι-απ ι:π Εππινοπιπαε, εαππο

απ επ ππιπιοππαπποποπι πποιιππ πω. παπι: απρο

πιιποπ οπ ιιποπιππιπππεποε, πι παππιαε εροποπαιππ :ια

κπππαπι, παεεοπαιιπ πιππιπ, π)ι:αε ει:ππ πιινππο, πιιπ

πιππε ποεπεποπο ποπ ρι·ι:εαπιρεπ, απ ριιι·ποοπιππιππ

πιι οπποπππιππ ρπιππι: Μππιππο ππαπιπππε παοοπποππ, πιπ

οεπ πα πιαππιι·πιι·ιππε Βποπιππ επ ναποπιι Εππινπιπιπο

οοπι:οποποπι, ι:π παιιππ πππι: πιι οι:οπιποπππιππ ι·π

ριι παπο ποπιππι:π, παπα πιοι: παπιπαιιπι ιπι:επ

') ροέιοπό ιιιο2ππ.

ιποπιιιιππ πι:ππππαι:ποπ. ια ι:οπο:ιπππιπαπι πιιιοαππε

ππππππινπιπαε ππαπαπε. Τοεπππποοπ οοππιππ Πι:ο επ

οπππππιαε επιποππε οπαε, πι παοιπ ποεπιπααπι πω,

παπο παππο πποιπο ιπι:ποπππαπ. παεεππ παιιπαι: πιπ

ροι·πιποπ, απ πι” πποε, ποιο εαπι ρποιπποπο οπαππ

ι:ρπεοορο, πππππιππιππαε ππιιποπιπο ιιαπ Μπεποπεπ

α:οοποεπω επιι:πειπιοππο ποππποποπιιαπ ππππιπ ποιπιπι:ποπ.

Μ. ππροπιιποπ ιιαπι:πι παιπποπε οοππι:οπιιπι:πι

εα:ιππ πονπαε πιππα:πο οπ νοπαππ π)οπιπιιο ποοπεει:,

ππειπι:ε (]πιππεπο ροπεοπνππ οκ πιπππιιο, οπ ροππο

οοεπι:π ε" ππνππππιαπα, παοιπ ρι·πιπο επιποπαε Ποπ

ειιοι:πιποε παπαιππει:παιι ειιπε οοπεππαπππ ππροπεπε,

νοιιοπιιπιπππποπ οοποπ:ι·ιιι·ππ, ιιπιπιπιπο πποππιι:πι·ποο επ

πιπ ρποππποπ ππιπιποιπ εοπνποπππ. Ροεπι:π:ι απο, ια

ι:επ 4- πιπαε πω, Ί`πιποιπιποπαε, Ρι·αποπεπε παππ

εποε πιο πιπιπππππε οιιι-πιι ειιοοι:εεοπ Αοππιι:ππιι:πππ,

νππιπι αππιππεει: οιιπιιπε παπα.- οιππππ. απ ππ πο

να οιπιιοπιπαε παπα, πιι:ιπποπιιιιππ :απο ορππππι:

ππεπι·αι:πιιε οεπ. ()αοπι Βοππιππιναε ει:πποπ οπι πιι

οπα:ιππι:πππιιππ (ππιππεππ ρποοοππε ριιππιππεπ ρι:ι·οαε

ειπε, πποι:ππππι Τπιποπππιιι·π επιππιππε νοοιιι·ππ, επιπε

παο πιπππεποππο πι:νπαε πιππιι:πι: οι:ρππ. δι:ιπ παπι

ριιε πιπιπι:πε ννοπποπιιε, ι:απι οι; πιαπιιε ιπαπιππ

ι:αππππιιι:, απ ρποιππιιπ3), εαπιππιιπιι:ποπαπ, πιακπππο

ρποππιππ ιπαοπε εοιπι:πι εαιιππ πε ει ποπππο θπποπιο

:απ πι:ει:πιπαπι εαεοι:ρππ; πι: παπι ροεπ ιποι·ποιιι

Βοππιππινπ εοπποππε απ: οπαπνοοο οπαε ι:π ππππο ει:

ρι: οκραπεαε, ποπποε ιι ιιαιποπιποπο Επιπιππιοπιπο

ποιπαοππαι·, επ ππιπιππιιε ρειπππαπ πππαππ:ιε. πππο πιο

ερππιεε, απ επιιοπαε παπιι:π (πποποππαε, ποπ εοπαπι

:απ ει: ιιιαπι-ιι, εοιπ οππιιππ ππαιπππ, πιοο πιιιιιιπ

πιαπι πιπιπιοπε νπππαπι, παοιπ απ: πιοππιαιπ εππιπ

πιιιιοι:οπποπιι πιππιι:πιπιπ εαρπο πιοιπαιπ. Ρπιππιπππποαε

οιιππι πω, ιππιπααπι ππι:πιοπι: αεεπιπαο εππι: :ιε

Ω) οι). @ποπ (Ματσε. ιι Ροι·πειι. ΧΙ. επ. 2'?0 - 2Τ0. π να πω.

δ'αποποπ. ραπ 0 ρειέι:π2., πωπω Αιια. θα. ροιπ π. 1000 π 1008. π) οι». ιν. πι.

Ε”

πο

Η

Η) Ή!
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ειιιιιι.ιιιιιι ιιιικι|ιο ιιτοειιιιοιοι·ιιιιιπιιεειιιιι οιιιιοι·ο

ιιοιι ιιοιιιιι; ειοιιιιο ιιειιιιο :κι ίιιιοιιι Ι:ιιιοι·ιιο

εοοιιε, Ιιοιιιε, οι εροι·ο, :ιιιιιιιιιιιι οιιι·ιιιιοι πιο

οιοοιιιιιιιιιιιε.

5 42. ιιιιοι·οιι Μοι·ιιι·οιιεοει Βοιιιιιινι ιιιιιιιοει πιει

Βιι:ιιιι Βιιινιιι·ιοι·ιιιιι οιιιοι·ι·ιιιιι ιιοΙο οιι·οιιπινο

ιιιοιιιοει ιιιοιιιιιιιιιι οοοιιιιιιιι, ιιιιιιιριιιιιιι, ειιιι :οι

οιε Πιιιιιιπι Ρι·ιιιε, οι! ριιι·ιοιιι ιιιιιιιι οκἰΒιιιιιιι ιι!

οιεοοιιιοο. Ποιοι· ι·οι·ο οι! οι·ιοιιιοιιι ιοιιιιοιιο,

40 ιιιροι·ιιιιιοοιιι οι! εο ιιι ιοοο, οιιι Ριιιιιι·οοι·ιιιιιιιιιι

ιΙιοιιιιι·, νοιιιι·ο ιιιιιοι'). Μάο ιιιιιιιο ιιιιοιιο οι!

ΜοΒοοιιιιιιι·8 ρι·οΓοοιι, τι θοι·οιιο οι·οιιιοριεοορο

ιιοιιοι·ιιιοο ειιεοοριι ειιιιι. ιο εοοιιοιιιι νοι·ο ιιο

«ω, Η! πιει ιιοιιιιιιιοο, οι Νοιιιιιι ΜΙΒ, ιοιιιροει:ιε

Η ιιιιιι·ιιιι. ιιοι·ιιιιιι, ιιοιιιἰιιοε οιιιιι ροοοι·ιιιιιε ειιιιιιι

οι ιωεωει :ιο ίι·ιιειιιιιε Με οοιιειιιιιοιιε. ιο

ιιιοιιειιιι οιιοιιιιο ίι·ιιι,ιοι· ω” οοιιοιιιιοιιε, Νοε

οιιιιιοε ιιιιιιιιι οοοιιρο!ι:ιι. Ροετοι·ο οι:: ιιιροι·ιιιοι·

απο οοιιιιιξιο οι οκοι·οιιιι ΑΜΠ ιι·ιιιιειοιιε, οι!

20 Ποεο:ια), οιιι·ιοιιι οιιοιιιιιιιιι νι8οιιιιι οριοοορι3)

οι. 1ιιιιο ΐοι·ιο ιιιιιιιιιιοι·τιιιιιιιιιιο ιιιιιιιιιιι:ιιιιιιι νο

ιιιι, ιιιιιιιιοιιο ιιιιιιοιιι ιιουιοε ιιι οειειι·ιε εοάοιιιι,

ιιιι·οοιιιοιιι ιιιι·ιιιιιιι οκροοιιιιιι. Ετ Ροει Μπι το

Βιοεεισι ιιιροι·ειιι·ιοο ι·ιοιοι·ιεηιιο οοιιιριιιι·ιιιιιιι,

25 ιρεο ιιιι·ιιιιιιιιιι ρι·οοεεειι. ιρειι νοι·ο :Πο Ποιιιι·ι

οιιο, οιιοιιοιιιιι Βιιννιιι·ιοι·ιιιιι οι”, ει Βοιιιιιινο ,

ουσ ριιοἱιι ιιι·ιιι:ιιιοιο Βι·ιιιι:ι ροι·ι·οκιι, απο ιιιιιι

οιιε οιιιειιοιιι ιωιιιι, τιιιοιιι ιιιιιοι·ιιιοι· ιιιιιιιι:ι το·

ι”οι·οιιιοιιι , ιιιιιι ιιοι·ιιιιι ιοΒιιοιοιιο ι·οιιιιειι, ιιιΙοιιο

30 οι ρι·οιιοιοιιιοπι, οι! ιιοιιιιιιιιιιι οι εοι·οιοιιι ευ

ειιιι ιιιιιι·ο ειιιιι.

') Β)·Ι _ιιι2 Μπι οοιιοι·2 10 οιτοι·ινοει, 'ως το Μαιο 2 _ιοδο ιιο.άοιιιο.

Η. Πιιιιι Μια ειδιιιιωι·, Μιεοοο, Βοιιιιιινι ΝΠ

πω, Βοοιιιἱιιιιι οιιιιοιιοι:ι οιιιο!ι·ιοι ιιιιοἰε ειιἰ

ιιιιιιι.ιε εοιἱιο ι·οριιιδιιοιιιοιιι οιιιιι Η) ιοἔἱοιιἱιιιιε

ιιιν:ιοοιιο, ιΙιιοιι (Με ρι·οοιιιιιι· οοιιοοιιι, οι οιιιιι

ιιιιιιιιιιοι·ιιιιιιι οοριινοι·ιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιο ι·ονοι·ειιε,

ιιιιιι·οιιι Μαιο ι-ΒΡιωιι ιιιιιιοιιειε. Οοειιι· νοι·ο

απο “Μι” ειιο οι Βοοιιιιοι·ιιιιι :ποσο Πού

οιοι·ιιιιι οοιιιιιιιιιι ιιιιιιοιιιιο οιινι:ι οιιιιιιιιιο ιιονιι

ω”, δ Μιιε ΑιιΒιιειι οι! ιιι·ιιοιιι θιοειιιιιιι, οι»

Βοιιιιιιινι.ιε οιιιιι ειιιε οοε ιιι·οειοιοιιιι·, εοι!ιοιιιιε

νοιιιι., οι ρι·ονοοιιιιιοιιι ιιιιοι· ειιο;ιιιιιι·ιοε Μιτου

πιο ιιοειοιιι ιιοοιι·οει ροι·εοοιιι ιιι·οιιιιιιιιι. Μάο

οιοοιιιε οι: οκοι·οιιιι νιιιιιιο 42 Ιοειοιιοε :κι οι·

Ιιοιιι Νοιιιιϋ), οο οιιοιι ει ιιοειι·ιε οιιιιι οι πιοπι

ω, οιοιιιιιι ρτοιιιιειι, οιιιο ιιιιιιιιιιιοι·ιιιιιε Με

ι·οιιιιιι·ιιιιι Ρι·οοοοιιριιιιοιιι ιιιικιιιιιιιι. ()ιιιιιιιε σκι

ιιιι·:ι ιιιοι:ιιιο, ιιοειοο ιιονοιιιιιι·ο ιιιιιιοι· ιιιιιικιι;

οι ιιι ιιοοιο ιοιιοΒιοειι οι: ιιι ιιιιιΒιιει ιιιιιιι·ιιιιιι

οιΐιιεἰοιιο Με ΜΜΟ ιιοοιι:ιοιιιιιιι νιιιοιιιοε,

οιιοειι:ιιιι οιιυις:ιι·ιιιιι, ιιοιιιιιιιιοοιμιο οινιιιιιοιιι

ΜΜΟ ιιιι·ιιι ιιιισιοιιοιιιιιι·. Ροιιιιιι 0ο!. ιιιιιοπι

Μπιτ: ιιι ιιιιιςο διιοιιει, νοοιιιιιιιο ιιοι: ο φωσ”

πιοπι:: ιιιιιιιε οκοοιεο°) οι Βτιιιιοι οιιιιι ειιιι ιιι

Δω, οι Μο οιι οιιοΙἰιιιιοιιι ειιιιιιι οι οιιιιιιιιιο

ιοιιι, απο οκοοι·ιιιιιιιι ΒΒιιιιιιιιι οι νοιιοι·ιιι·οιιιι·,

Μι ιιιοοιιε οιιιιιιιιιιε ιιιιιιιε ιιοιιοι·ιιιιιιιιιι·. Πιρο

ι·ιιιοι· ιιιιιοιιι ροει ω» τιιοε πιο οοιιοοιιι οιιιιι

οκοι·οιιιι νιιιιοο νοιιιοιιε, οιιοιι·ιε οοιιιιοιιι οποί

οιιοεεοοιιε οιι·οιιιιιιιοτι ιιιιιοι, ειιοιιιιιιε ειο οιιιιιοιιι

ιιοειι ειιο οιιιιιτιοι·ο ιιοοοεειιιιι. 8:ιριοιι3 οιιιεοοιιι

οοιιιιιιιιιιιι οι ιιι οιιιιιιιιιιε Ιιοιιιι νοιιιιιι:ιε πιο!

ιιι Ροτ. ιν. ιι.

Ο ι_ιοιτά2ιο Βιιιιιιιο οΒιιο: @να Μοιιιινοι·Ιιο, κοιτά. 21, ιι Ροι·ιιιιι. Π. πι. 115, ιιιτΙ:ιο2 :ιο

ιιιιιιιο οοιιιιι·ιιΙειο 2 τ. 101? ΙἰΙιοο 10. 8) ποιο ειο _ιιιΚοιιγ ινι80 @Ι _ιειι2ι:ιο ννιΕοά)·. ΨοιΠιιε

ιιοιιι·οΙοο·ιιιιιι ΙιιιιοΒιιτοΗεΒο ιιιιιο.ι·Ι 14 ιιιγοειιιιι.. Τιιιοιιιιιιι· _ιοτιιιιι.Κ [Μελ το _ιιι2 Ιιο_ιοΒο έιιιιοι·οι.

.) Χἰοιιιο2ο. απ! πάσι Ποιο., ιιιιοάιγ ΒοίοΙιοποαάι ο. ΟΙιίαιι.

2οο2ειώοι·σ.

6) @το δώσω, χιο ιιἱοιιιἱεοΙΝ



308 ι·ι·πιιι ·ι·ιιιιιιιι.

4047. Μπι επ ρτοπεεεει, ει πι επιπιππιπε ι·πππε Μ

ιιππιππππι Με ειπποπιε πππο ιιιιιπιπιοι. Νππο

ιιπι.επι πω· οπιποε επει.οιιπιε ρτοεπππιιι πιπι ιπ

ποι:πε εΠΜπο π(Μ:πει·ιιι πιιιΒιιιιιιι. Τππο οιππι

ΒΜοι·πιπ ερποιοε ιιιεπ·πιιιοπιοιππι ιι ιιοεπ·ἰε

ρειι·ιιι·ι ιπποπιπι·, οι. πιω: οι μπω οοπιι·ιιι·ιπ ππε

πιπιιοππιιι εἰπιππι ιπΙππιπι·. Νιιππιπππι πιππιι

ειιιπποε, Μι Μισή μιοπιπιπι πι: ΡΜποιιιιοτι

οοπεππι ει: ιιιιιππιιιιι ιπ:Γοπιιοι·π ιιππι·οπιπι·. Εκ

μπε εοπιἰ|ἱ οι·ποΜι επιιοπιιπ ει·πιππιιιιι, επιε

πεπιππο ΜΜΜ ποε ιπποι εροι·ιιπ:ιπι. ει Μπι

Με ιιι·οερετι ιιοοπιπ, πππιππιππ οιοΙιιιιιππιιιιι,

πω: ππνοτειπιπππ πιπιπο Βεπιππ ιπΒι·ενεεποπω

ιπιοι·ιεπππι. Ιπιετἱπι Μιιι·:ιτειιεοε Βοοιιιπιπι πι

Β·ι·πεει, πιπειιι ππειιιιπιτπ οιιιπΒιιιιπι, οι Μπι

ιιι·ειέπι πιει:ππ ιποοΙπτιιεε ειιιπειιι€. Ωποπ Μπι

ιπιιτοπιο ποιπποπε ποε ρει.οι·ο Μπι Ματι

ω οοπιιιπε Μάπει, ΐοεΕπιπε ιπεοπιιιιπι·; οι

οποιειε ω: εοιπιιι ππιπετο ιιιπε ππιιπι πιπΙπ ιι

ι·ιε, ίπειοπιιππεππε οπιπιι·ιε, οπρπιππωιιι π:ιιιο

οιππειιι εοπιπιιιι ποπιππι ι·επιιεπ. Νοππο πι

Μπιιππι πει, ηπα! επι πιπποε ποΙππιιι πι·ππιιι

Βο!πποι·ι ιπππιπι πι πεπιπιπιε δορπιπιπι·ιε :ιε

επιεει, πι ποπο Μπι ιπρπεπιιιιιπε ιππππο, [πιο

ετιιππ! ιιπ ΡτοποιοπιιπΕ. πιπποιοι·πιιι ππι.οπι πιπ

Βπε ιιιππ.πππο, Μπι ποπιι ΐποπιπΙ, ππιιιιιπιιιι

οιι·ιπιιοπι Ριππιπ πποιε ρπποι·ππι. Ιπιππο μπε

ηπιιπι πιο εοοιοε ροπΙαπωε, Μπι ιπποππ π·ἱ

εποπι ι·επιπππιιπι, Ροεπιιιιιιιο οιπειπ:ιιι ποπ:ι

πιπππιιι ν:ιεπιπ:ιπι.

Δε. Ιπιοι·ειι ρει·π:οιιε οπιιιιππε ίπεπ·ιιιποππε,

Μπι πιπι ιιπ Με εοποιοι οπιΙοιπιππιε Μεπι·,

:πι πτπεπι') ρπετιιιτο πιεεπ, οι πιει: οπιιιπι πι

Με κι ρι·οππ8πποπιιε ιεπε οο!ει·ποι· ιιι·όοι·ο νι

«πι. Ροει πωσ Οιποπιοπε Μπι επἰε ιιι·πειιι

 

') πο Νπιπιπη.

!!

σεΜπάεπι ωιπρπιπε, πι! Ρι·οίοοπ. Τππο ΙΜΗ

οι ειππππ πεετεεει ποιοιππιπι·. @Με Μπεπι

ι·πισπε σκοτοππιπ ιππι·ιππιιιο ιπ:ρι·ιιεεπιιι, ιπ

πτπο οιιριοπιπι πι ν:πιιιπι πιποπιι·ο, πω· επππι

ππιιἱε :π·τιπππι πι! Βοπιιιιιιπιπιι·οκιι; ιππιπο ιιπ

εἰπεὸοπι Ρτονιππππ ιπιπειο Μαι θιποπιοο επ

επορΕπε, (ΜΜΜ πιπποπε !ιοτιοι·πιπι·. Ιπωι·ιπι

πιιιι·οππι ΗΜιι·ιΜε, πωπω πιπιπιπτ πω, Ιοππιι

πει·οπιπιοπο νοεπιπε, Η Κ:ιΙΜιπιε θο1οππε,

οι·ιπππιπππι ιπ:Με πτειιιοοι·πιτι, πω, οι πι

εερωπιιτιοπιι!ι ιιιπε: ιποπιιει.οι·ιι πι $πιιινοι·ιπ

πιι·πειω εππ ροεπιιε, ιιπ οριεοοριε π·ιππε, πεπι

πω, Ει·ιιι·πιππο πι. νοποπιπι!ι ιιιωιτοπ, Μπε

εοπιεπιιιι, πι πιει: ροοιπ, ιπιιπι πιππιιιπ ωρώ

ιπε πει. πω: Μειιι· ιπ λπεπἰ οοιπροι·ιοπε, ιππι

ιππι ποιππ.

ε”. Βοιππινπε ι·οι·ο πι ινοπωιι·ι οιι·πιι!.π

οιοπΕπιιι τοι εοΙΙπ:ππε οκρεοιππε; Μπι πιπε

τιιΕοτειπ ιιπιεεο πιπΜιππο επιιπι ιποο!οιιιοιιι

επιι·π ππάπει, Ιιεπι1πι· ἰπ Βοιπιπο πιι!πιππεπππ

ποιιΒΜποτ ἱπ εοΜΙο. ΡΜππε Μιοπι πππε ρΙπε

ππιπιι επιιοεππ Βοοιππιπι οπιπΜΙιιιιι Ροιεπιεε,

Ρι·πιπιπιππο εἱπἰ πισω εοπιο ιιιπε εροι·ππωε,

πποπι ποεπππε πιιιπεπιπ πιι1Μιππ·π, ρΜπιε

πιπ:εόππιπιπε, ιπππι·ι·οι·ο. δώ μπω ι·οόΜπ

Ιοε πω, όπιπιοπε ποπ: εππιιπι ππιιππι πποι·ππ

τπτ. Μπι παπι, πι ι·π›;ἱΙΙἱε Γοι·ιπ:ιπι, ιι πιιοιπιππ

Ηετιπιππιιἱ ιιιιιιοπιοπιε εοοπι Μπι ππο πιω

Μι πει; οι Μπι ποπ πιππεπ·ι ειπε ιπιροι·ιιιοτι

άοπ:πιοι· ι·οιπΙἰεεοπι, πι! οιιιοπιιιιποιιΜι Η πι

ΙΜπι Ροι·ποΡοι·πιιι. Ετ Μπι Με νπι·πιπ οπι

πιΕπιπ ΜΜιιιιι ιιππἱε εππειιπι π·ειπειαι νοιπιε

εοπι, παω Μπι εΒι·ειο ἔἰθ πιππππι ποιπι1:ιπι

επει·ειιιι Ρθωιπω. 'Γεω ιπιιΙο _οτπιππ πωπω

όοπιππι νεπἱεππιε, :ι εει·ιποιο οωεπι·ιε εε Μπο

4) ιι·π·εππτεπιοπο, πππιπει·επιππο ἰ ΜεεωεΗεδο.
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ι·υιπ τπεττποτυ οΜττοποιο πττυπτυι·; εοιτ Μτ:ττο

ροοτ οοιππτυπτ ουτιποτ ρτοοττο, ο ριτοιτττυο ουτε

οοπνοιτυπτυι. ΜΜι·οιπ τοττυο τττποιτε οτ οοπι

ιπυπο ττοττ·τιποπτυιιι ουτε υιπουετιπ νιττοτ οτιρττ

5 απο? τποιτουροιοτττττο Βοοιπτα: ι·οοτοπτε τπτι·ο

ττυο εοετ ιπυττο ττοτοι·τοι· οτυεττοπτ τυττ οκττυο.

Μοτο οετ Μπι οκροιττοτο το ροι·ιττοτοπι ττοετττε;

οοιτ οιτιπτπο ποοτιο πτυττυιπ τοοττ ντοτοτττσιτε

ποοτιτε. ()υοιτ οπτιπ τυπο τπ ποτττο ποπ ττουττ

το τπτιπτοτε, ροι:τοτυπι οετ ροετοπ οι·τιπτπτΜε πο

οτιτο. Βοττοοιιι ουοουο, ουοιτ Βοττιτοντ εειτοτ

τττοε τπτοτ Αττττιπ οτ Μττιτοπτ τοοτπυο ροιροττο

Μπτ. Ντυπουο τπτ τιτοευ εοπτοι·τε τπτ νοτοοττοι·

οοιοοετ, το τίπτοπιτυε τ)οτοττι·το ρτυο ουεππ πιτ!

το το πτπποτρτττ τπ Με ρετιττουο ειιπτρεοτυπτ, ρτυ

ι·τιποοιιο τποοπιττο ττιτο οοπευιποπτοο, ρι·οοροι·ο

τττποιο τονοιτυπτυι·.

48. τπροιοτοι· ουτοιπ Κοτοπιττο θοτοττιτο Ποιο

τπυιο νοπττ, ττττουο Ετττττττοι·ιτυπι , Νοκ:: οποτε

20ττο ιτττττοτοιπ, οτ ττυτο 25 :ιπποε οτ διποποοο

ρι·οετττοπτοιπ, ΡιοΒοιτοτ ριοτοοττ :οοοτοεττο, ουπ

ιτοπτ 2 τΐοποε θοτοττιτο το ΕτΜοπττοτττο οι·οτιτ

ρι·οουτο οοποοπου ιποο οοπεοοι·πιτ ρι·οοτρτοπε.

το τυπο Βοττ2τοντ πυποτυο Ετυιτυττυιπ τυνοιτοιπ

25 ιττυ οορττνυπτ ιοιπττττ ρι·οιπτεττ, οτιοεουο π1τττ

τοε ορυιτ ποο ττι·πτο ιτοτοπτοε οιιοτοιττο ριο οτυε

ττττοιοττοπο ιοτοιατι·τ ροοτττ; οτ οτ οττουοπι τιπ

ροι·τιτοττ πυποτυιπ ‹το τιοουτιοπιτο οτυοιτοιπ οιο

ττιτ πιτττοτο ττουτεεοτ, τττττοοπτοι τπουτιττ. Μετ

.3ο ‹τυο ριτποτρυιπ ευτιποτ τπτοινοπτυ οοετοι· ττττο

οιπιιτττυο ειοεοπευιπ ριοττυττ, οτ τυπο ρι·τιπο σοπ

ροι·ττ, ττυοιοιυιπ ιοΒοιπ, υτ εττττ ρω· τπτοιπυπ

οτυιπ ρι·οιπτεττ ουπιπ, Βοττιτονυιπ ροοττεοο, πττ

 

') τοπιο Βιιοοτίτο, πτοττο.τοττο οετ Β'οτιτσοαττττο.

ουο ττ›τ πι! υιττοιιι ροοεοοεπιπ ριοττοτεεο. ττυτυο τοπ.

τ·οοπυιπ ρι·οττττυο ουκ ροετοιτ ουιπ οτιοιοττιι τπ

νοιτοπο, οοποιυιπ ευτιποτ οτ τιιιτι·οπι οτυο τττυ

οιτρυτουιπ τπτττιοπτ2ονττ οτ ττττοιτο ι·οτττττ. τιπρο

ιοτοι· τι ποτττε οκτοπο, “το ιτοιτττ ττοιοοττο οτ υι

οουιπ οιοοπτουπτ. τπιτο :το Ατοτττττ τοπττ, τοτ

ουο οπτπτυιπ ιποιποιτττιπ επποτοι·υιπ ιττοπο νο

ιτοιοττοπο οοτοττι:τνττ, οτ τυπο τπ οοιτοιιτ «το

ττοιιττποτιο, Νονιο οτνττττττε οτ τιπροι·πτοιο τοτ

ιτοιπ οοπετττυτυο οττΜε, ο (τοιοπο οιοτττορτοοορο

οοπεοοιπτυι·. τπ εοουοπττ ιτοιπτπτοο ιττο, το οεττοι

οτε Νοποο Νονοιιτττι·το, οοεοι· ουοιτυπιπ ρι·οιττυιπ

ττοΒοττοτ') νοοοτιιιπ, ουοιτ τυπο :το ττοτττοτττο

πτττττο οττ›τ ρτιιοττο ετοουτοτνττ οοποπιπτττο, οοπ

ττ·εττιτττυο ποοτιτο τπ Μοιεοττιιιο (τττι·τετο Μπυ

τοπττττυο ιτοττττ, οτ τυουιπ οιιοιτττετιπ, :το Μοτε

το, ριοιττοττ εοιττοι·το οοι·ιπιτπο, τΟ τεττοπττο οι

εοπττ οοιπροι·πτυιπ, οοι·υπιτοιπ υτττττοττττυο :το

οοιποττονττ, ριοοορττοουο ουτπτοτ ττιιποι·τ τοιο

οορττ. Τι·οε ουοουο :οοοτοετοε το πω οτ το

θτεουτ:τ'τ) ειο τπ θυουο ροεττοε πιττττ οοποοοεττ3).

το Μο νοι·ποττ τοιπροι·ο4) τιτοιπ ουι·ουπτ οττοι·ο

το ιτοουο οοοτοεττο τοττι·τοοιτ τυοεοπιτ ποοτιτο,

αυτ ουοιτ οοο οτι οπττουτ οττττιτο ποετιτ ουιπρτυ

ουιτ (τ τττοιοε ιτοιττ. δοετ ουιπ τπ ριοιττοτυ οπτ

τοτο οοεευ· ο οοιτοιποιτειο οτ 4- ιττοε εοττοιοτ,

ιτττοοτυιπ εττ›τ τοουιπ Βονοπττοιο ντοττοτ, υτ›τ τυπο

πτοποο Ποοοιπττι·τ οτ τπ ρι·τιπο ποοτο, οπο» οο

εττι·το οττνοπτυιπ ευΜοουτο οετ, ττυποοττπυο τπ

ουετοιτττι τττυ τοπτυοττ) εοτνττιιι, οιττοπο ιτο ρο

ιττουο ιττντπο ιπεττοετοτο οοποτιτοττε τοπττοι· οτι

ιτοπτο τπτοοι·οοιιο ροι·ιποποπτο. ττοτπιτουιπ οττοιπ,

οιιοπττοιπ Βουιυοιτοι·υιπ ατυοοιπ οτ τυπο 8 οπ

π) τοπια Οοτεοταιο, τιοτο Προπο. 3) Νο

ιττιπτο οοοιιι·οο. ο ιττιτο. 8 ττοτορο.ττπ τ. 1017, ιποοο τ‹τόι·οοο ι·οτττ Μ.: :Πο τεοέοτοτιτ. τν (ἔπειτα

ιτιτέ θειιοα, ρτιοοτιονο.το οτο ττο πτ18ηοτι οπών. 4) τ. τ. το_τ2ο νιιτοοπ)·. 5) Ρα. Μο) το. 38.



,πιο Ζ ·ιιιι ιι·ι·ιιιιιιιι

ποε οι. ροπο ωι ιιιοπεοε ειι:ι ιιοροειιιιιπ οιιιριι,

ρι·ιειιπιε ιπιροι·:ιτοι· ι·οειιιιιιι ιιοποιιιιιιε ιιιο ιιο

ιπιπιοιι; ειοιιι οι ιιι·ιπ:ιιι.ιπι ω ριιιιιε :ι Μπρο

πο, Τι·ονοι·οπει ιιι·οιιιοριεοορο. Βοτι ιιπιοοιιοπι

ιιιιιιιιι οοποιιιεἰοποπι :ιππι πω", ηιιιοτιιιιπ ιπ

ιιοο ιιιοοπιιιι ιιιιοι·εοι·ιιιιι.

Με. Απιιιιιιιε ρι·οοι·οιιιιιι· ιιιοριιιοπιιο, @ο

οιιο ιιιιεοοι·ιιιπ νιιοιιωιι-ι :ιοοιοιιοιιι ιιιιοιιιιπι

Ροι·ειι·ιπιδοπιιο. πιο ο (ιι·οοιιι ιιιιοοιιε ιικοιοπι,

ιιοιοπιιιιι ποιπιπο, ιοι·οιο θιιοπι ιιοεροπετιιιιπι,

οσο οι ιι·ιιιιιιιιιοπαι οιιιιιιιιιιιιο ειιιιιι·ιιοι:ιπιι) ,

οιιι·ιειι:ιπιιιιιιο ειιποιαι ιιτιοιτι οιιιο οι·ιιιιιι ειι

εοοριι, τμιιιιιι Μο οροιιιιιιε ποπ οι·πιινιι. Ει·ιιτ

οπιιπ ιοι·πιοιιιοι· ιιιιιι·ιοπειιε οι οι·ιιιιοιιο, πιει

ο;ποιιιιιιιο νιιιι ι)ιιιιιιιε πιοιιιιιιιε ιπ8οεειι. πιο

πω ιιπιιοπε ιιιιοε, ιιπι οοιιιιπ'2) Βοιιιιονι ιιιιοιε

ποοιι·ιιιιιο ροι·εοοιιιοι·ιε ιιιι:ιιπ ιιι πιιιιι·ιιιιοπιιιπι

οπο, οιιιπ οπο ιιιιεειιε οει ιι Ροιοιιιε Ποιπιιοι·

πω, ρι·οειιι Βιιιετο Βιιοιοοι·έςιοποιε. πιο ιπ οποσ

ιι:ιεεοΒιιπ ιιιοΙο πιιιιιε ιιιιοι·ιιιιοιιο εοιοπιιιι ιι

ρι·ιιιιοπιιιιιιε ιιιποιειι·ιε οιιιιο:ιιιιε, οι·ιιιιιιιιι οιιι

εοοριιιοιπ ιι8οοπιιιι, ιιι οποιο ιιιδιιιιε. Οιιιιπιιιιπ

:ιιιιοπι ιπ απο πι» οοιππιιεειι ιιιιιοι·:ινοι·ιι ιιιοιιι,

ποπ ιποιο ειιιιιοιτ εοιοποιεο πω: οιιιιιπ ιιιοιιπ

οιιιο. ιι`ιιπ:ι ιιιοιοι·ιιιιι ιιοειι·ιιοπε ιποοπιιιι, οι

πιοι·ο ιιοιποπιιιιιε οιιιιιιιπ, ιπιπιοειε οιιιιιιιοι· ιιι

Ριιιιιιιιε ειιοι·ο οι·ιειπιιιο ροι·ιιποιι5, οι :ιιιιι:ι Ριπ

Βιιπει ιιοποιιἱοιιι, πον:ιπι ι)οιιιιπο οιππιροιοπιι

ρι·οριιοιποιιι ιπ ιπιιιιοιιιοεπ ιιιιιοι·ο, ιιι οετ ιπ

ροριιιο πιιιιιε ιπειιιεο, ειιποιιιο Ρι·οιιιοιιοιοπιε

ριιιπιιιοιοποιπ οιιιιιιιι. νιιέιιιιιι·ιιιπ οι ιιιιοιιποιι

ι οπο :ιο ειιοποιι πεειιιιιιι.ιιιο οοι·ριιει ειιιιπι πιο

μπε, οοι· ω εροοιιιιιιιι ιιινιπ:ο οοπιοιπριιιοιο
 

πιο ιιιιιιιι. οποιο ρι·οιιιοιιιε τοκ ιιιιιιιοπε, ιιιιιιπι

οιιιπιοι, οποιο Βοιιιιεινι ι:ιοιιο ι·οιιιοι:ιιιιι·ιιιπ

πω, οοριι οιιιπ οοιιοπι οι: οποιο, οι ιπ ειπΒιι

ιιιι·ι οιιπιοιιιο οι:ιιιιιιι. ιιι οπο ποιοι· ι·οποι·πιιἰιιε,

ι

ιιιιιοει ιο ειροι·ιο Με ποπ Ροι.ιιιι, ιιι εοοι·οιο

ειιιιιιοειιε ιπ Μπι ι:ιιιιιο ροι·οοιι. ιιιο οιιπι εο

ιιιοιιιιπιε :ιεειιιιιιοιιιιο οιιιοιοπιε οκ οοπιο οοπ

πιω ρι·οιιιιιο ιιοοιι:ι ειιπιιπο ε:ιοοι·ιιοιι 1°Βοοιι

οιιιιιι·οι, οκ :πιο οοι·ροτιο οειι·οοι·ο εοιιιιιιε :ιιι

ιιιιοιιιιιοιιι ροι·οιιπιε Βιοι·ι:ο Βιιιιιιοιιε ιι·ιιπειιι.

ιιιοοιι νοι·ο @ο ιιοπιοπ ποιοει:ιε οποιο ιππι

ειο ιπι;οι·ριοιιιιιιι·; ιιιιιιι ποπ επι, οιιιιιπ ιιιιι ιιτι

. ΡΗ ιπνιοοπι ιοποπι νει ιιιιιιιιιιιοι·οε ιιιιιιιε πιιιιιιιι

ροεειτιοπι, οιιι:ι εοιπροι· ποιοι, Ροκ νοι·:ι ιιιοι

ιιιιι·, εοιι ιιιο εοιπε «κι εροοιιιιιιοι· πιω, ιιιιι

> οπιποπι ειιιιιιιι ειιιπιοι πιοιιιιπ οοιπποποπ8, το

Βιιιιιιι ι)οι ριιοιοιιοι:ο νιποοιιιιε :ιιι8ιιοιιιι ποιο

! οιο πιοπιοι·οιυι·. ιπ οοοιοειι εοοιιι·ιιιιιο εοιιοπε

' οιιιεοοριιε ιιιο, ι·ιιιοι νιιι τπιπιιε ιπιιιειι , οι οπ

ειιιιιιο Βοιιιἰπιι Ρωιωι·, :ιο ιοι·πιοοιοι·ιε ιιιιιιε

ι ιιιιι·ιοοε ιιιιιιιιιιιιε εροοιιιιιιιιι·; ιιιιιιι ποειι·ο ιιο

ο1οιιο ιιιιιιιο ιοειο, ιιιιιιιιοι·οε ιιιιιιοιιι ι)οιιε. Βο

ιιιιεινιιε ιιιιιοπι ποιο οπιιιιιι οοιπποι·ιοπε, ιιι

ι . . . . .οιιιιιιιιιιιι ιιοιιιιι νιιιιιιοιιιιο ποπ τιοειειιι. ι)οει.

πω: τοκ ιιιο ριοπιιε ιιιοι·ιιιτι οιιιιι, ιπιοο;ι·ιιιιιοιπ

ιιοι·οιιιι:ιιιε ειπε τιιιοισιιε ι·οιιποιιοπε πιο , Μι·

οιο ειιιιιιιο ιιι ο:ιι·οοιο Ροπιιο, ιιιιι ροειοιι οιιιιι

ειιιι, οοιιιιιΒο ιιιιιιοιπ ι·οιιοιιι, οτι εοοοι·υιπ ιιι

. πι. πι” ρι·οοιιοιιιε ιιιιιιιιιι ιιιπιιιιιι·ο νοποιοιιιιι,

') πιο πιο ιιι Τιιιοιιππι·. (Μο ΠΙ ποιοι επ; ο πιο2ιιιοπικο οιιτο,ο;ι·οάπιη. π· ι·οιοι 0Πϋ:

ι|ιιιιαπιι.οο οιιοοιιο Ρίαοοπ2ίπτω π Βοι·πιοαΜιιιι ιιἴἰποιἶιιιιηηοιιοἰιι, φίσοο1ιό, θ'οποιαιι8ίιιοποιΣπι ω: Ιο

Ιει·ο ·ι·οπίιι, ιιι .φοπει:ιπι επι Μάι: Ρο£οποιΙ, οσα-ιι οπο” ποιοι Βοοππ. ιιιιιιοειι. ιι Ροι·ι.ιιι ιιι.

01; Ύνιοιιειιιιιοι·ι πιει ο2οπιι ειο πιο ο Ποιοπιι, ιοοπ 2 Αιιιιιι ιιιοει:ι·ο. Βιι2_γιοΒο Π ι Κ0Ιιειιιιι

@πιο ΠΠ, οοιιιιι·πόιν, ποιοι 388. Οιιο.οπ Νοετοι·ο. ιιιτοΙιἱε μαι @οι ι·οικιοιιι.

πι, ο πιω” οιιιιοπ πἰ2οῇ ν111. 18.
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ἰπποΜε ΐι·εΒἰΙἰ£ιι£ἱε ππποε οιι€πιειι€ιιππ. δω ιππ

ΒΜετ πωπω εε!οπε θπτἰεΕιι5 σπιτι Ιππιποε πι

κιπἰ:ε ποοεπήε ποοιιικὶοποἰο ι·οίοι·Εοε ρι·οοἰπΒἱ

ἱυΒετεΕ πωπω, εοποποποίοπι ε€ ποπ :ιΙἱηιιο‹Ι

ο ρι·ονοοωπεπ ἰπι1ο€ιιἱτ. ΕΕ οιπο οε ¦οοετππ πι·

ιΙεπω ο ρτεὸἱοειτοτἱππε ειπε τοκ ρτεΐοιοε πο

‹ἱἰνἰΕ, ρεοε:ιπ ιππου!:ππ ροτοο#.ἰ εεεΜιιο εΙοιπο

εἰποτιππ |ετΒἰ£ιι€ε «πω... δει·φωιτι ω οπἰιπ:

Πάω ε!επποεΕπαυπ, οι: οποία οπο! υοΜε ΜΜΜ.

40 Ηἰο απο πιω οεοπερψε επωπε εεεει, τοεπιππ

οπο οπι Μπετε! ρτεἀἰοπιππ, ΜΗΝ, εεπιιΙτιιε

ίπ Ουἱεκπι') οἰνἰ€ο$ε ππε8πει, οι ἱπ ιπεοΙεεἱπ

εποε.. ιπετπτἰε οι ρορεε ΟΙειπεπΠε Με πτε

οἰοπιιπ οοπἰιιΒεππ ευειπ1, εειτοοΒι;πε οοι·πποεπι

ἰπ ιπε‹!ἱο #.επιρΠ μπω εωπ1ἰΒπε. ()ιπυε ρο

πω” ΜΜΜ· ίὶΠοο οΜοΠοι·, Οπτἱε£ἰοιιε οΙο

οιιἰππι ἱπ οτππἰΒιιε πΐΠι·ιππωτ. Μπιοιιε νετεοτ

ω ειιοεεοοἰ, ηπα! νοκ νοτἰΙο$ἱ8 ρτοπυποἰπ$

εοπ ἱοτἰ; απο οπἰτπ: @Με το: παπι ίπ .πεί ποπ Μ!.
Ρ η Η

‹Ιἱυέειυπ ι!εεοΙοϋίΖιυ· οι επεΙετο; οιπιπτ οτ πποΙοι·ο

ἰπ Με ρωεω νε¦ἱτ Πεπε εεπΕοποἰπτπ , οπππἰε

οἰιτἰετἱππἰᾶεπἰε στο!. απ. πυπο ριιυἱυ¦οππ ιΙεεΙι

πονἱ, το‹Ιοπτπ, οπου ἱπ ρι·ειΙΜο ενοπετἰπτ ειπ

πο, εοροποε ἰπᾶἰεευεεπ, ευοοἱπο£ε ορετἱεπε.

Ι.!ΒΕΠ ΉΠ.

15 !. Αππο ιἰοππἰπἱο:ε ἱποειτπεπἰοπἰε !θΙ8 ἰπ

κΠοείοπε 'Σ, ιιππο πιπεπι οοιππἰ Ηεἰπτἰοἰ ἰπρε

τπ€οι·ἱε πυΒιι5Ώ.ἱ Η) ἰπρει·ἰἰ οιιΙειπ 4 οἰτευτποἰεἰο

Βοιπἰπἱ οι επεορπεπίπ ἰπ ρτεοΜο οΜΜο πιο

εοόεπτ νεπεπιΒἰΙἰΙει· οοΙοοεπιπ·. ΕοεΙἱι›πε Εσπ

20 8οΒοι·οοε ουιιιἰτἰεππἰ ευε€οοπι 8 Κει!εποοε Ρε

Ιποπτἰἰ εοΙΜοι·. ΡοΜο:ιοοε ὶιιεειι οπο ει :ιεεἰ

Με ΒοΙἱιΙ:Μ Μάο ειιρρὶἱοιιοἰοπο ἱπ οικιά:ιπτ

υι·Βε Βιιὸοεἰπ όἱοΙο ο θετοπο ετ ΜποΠ'ο ερἱ

εοορἱε οι π εοτπΜΒοε ΗΜπποππο :κοπο πω·

25 (πω. ροκ εποτπιπεπ€ἰο Πι·ιππω εεΙ, επ ο Ρι·Μιε

Νεο εοἰιπε£ οοτπετοτἱο, δ Κε!οποοε ?επτυετἱἰ,

ποπ ιι€ άεοιπΕ, εεΕ εἱοιπ Μπι: πω μπω; εΙεο

Παρε οΒεἰοἱοοε εοεερτἱε, Ρτεΐιπἰ εεπἱοτεε π:

νετεἱ ευπ£. Ττοπεεο2ἱε πικαπ 4 ὰἰεποε, (Με,

30 Εππωωι πιετοπἱοπἰε') πιο, ο ΒοΙἰ2Μνο απο

ἱοπι οεεήοετιΜ, ετ πω· ΠΠιππ ειπππεΕ θποποπτ

.) κϋόνν πο.2)πνο. Κιψικη (0ου)·ειΒο) ἱ

Β'Οπεποπ «Η ΡειιρΙεε ου (ΐο.ιιοειοε ει”. 89.

Ββο. το _ῇΜ οικω 2οπει ΒοΙοεΙπννο, Ν0€Η118 €εΒο, οο τπύυνἰ ειιιτοι· κνγ2ε_ῇ Π. 87.

Εππο νοοοπι, (Μοιππϋ') νεπἱΕ; εἰ (Με Εππο ποπ Μ!!

οι·ειΕ, ιπιιΠἱε !οιπἱπ:ιι·ἰΙ›οε εεοοπεἰε, απο ἰπππεπεο

οΜοεοπο εεκιιε ιππΙΙἱΕπᾶἱπε εοεεερ1:ι ω, :ιο

ππρεπ οιιοἰ Ρτεἀἱοτο ροετ εοΡΕππΒεεἱιππππ :ιοε

οπο επιιοιιἱοπ ουετοτἰτεπο, οπο: πωπω π:ιο€ε

πιιε εἱπο πποΙτοππ!ἰ οοπειιεΕιιἀἱπε, ποτποοιππ

ώμο 8.:ιπΙο ΐοεοετο.

2. Ιπ πω οροπεἱ ι·εεπο ειιπτ ΜΜΜ εσπ

εοεΕιιὸἱπεε νοτἰαι; επ οιιοιπνἰε ιπι·ω, Ιοιπεπ

ωπι ἰπ£ετὸπιπ ΙοιιὸοΒἱΙεε. ΡορπΙοε επἰπ1 εποε

π1οι·ε πονἱε επ ροεοεπεΙοε ε!. ΜιτσΠ Μο ειεἰπἰ

οοε£ἱεειπἀοε, ε£εἰπε ροεπει επική ποπ ροιεετ

ειππ εεΙυΒε ρτἰποἱρἱε Μοτοτἰ. 8ἰ οιπε ἱπ Με

οΙἱεπἰε :ιοιπἰ υκοτἰποε νε! Με ίοτπίοοτἱ ρι·εειι

Μι, πεπο νἰποἰοΙω εοΒοεοιιεποε ροεπειππ οπο

ιἱπιιε εεπτπ. ¦π ροπθ.εκπ τπετοο0.ἱ ἰε άπο!ιιο, Ρετ.

ΐοΙΙετπ €εεΕἱουΙἰ άπο είίὶεἰ£ιιτ, οι πονποπΙο

Μο.ουάγ, Ιιἱεὶοι·)°Κ αιτο.πεΜ : Μάιο Χ. ΟΙ:.

α) ιπω·ἔτπΒἰ πιἱεπῇεἰιἱε,<ἔο ΜΒΜ ιπγοηιἱεΙεἱεεο.

3) Πι·

ε_γπ όοπηέΙο. Με, :Ζε το Βςἀ2ἱε ιπο2ε τετειεπἱεῇειε 2ί!2επ ο ιΙοΙπ›·οΙι Βιιά_γοειο!ι, οΒινοἀ2ἱο

!ιιΙιωνοΙιἰιπ.



312 ι ι· ιι ι ΕΤΜΔΠΑ

ΜΙΒ. μωρο ροειαι, πιο πιοιιοιπιι ειιιο πο Με Μεσι

νοποι (Μπι οιοοοιο ειιιι οιιιπι·. Η οπιοπΜπιιο

ροε1εοριπ:ι€οειιιι:ιΜ οιιι·ποΜ ιπ:ιπιιιιοιιεεο ιπ

ιοπιιιιι , οιιοιειε ιιοιιιιιιιιε Βιιινιιοι ρππιπιι. Ιω

πιιιποιιο ιιινιπιι π Με ιοΒιιοπιιιιιε ποιιιοι εκοι

ιιι, Ροιοεπιιο οι Μοιιιιε τιπιιιπ ιοιιιιιιο :ιο ορι

εοοριε ιπειιπιιο οοιιοιιοι:ιιιιι. $ππι οιιιιιπ ιΠι

Μοιοε ιιιιι Με Μιιιιο ιπιοιιοιοε, (Ιω ποο Ποο

ριιιοοπι πω: ιιιιιι€οιιιε πι! πιει :κι τοι·ιοι·οιιι οιο

ειιιιι; οιιοε π επιιοιιοιιιιιιε οκ τιπιπιοιπ Ρ:ιιιο

οοΜριοιιοιιιιι.1Νοο οριιε οεεο οπιπιπο, ιιο πω:

ιιιπριιιιε ιιιεεοιοιο, οιιιιιε ποιποπ οι οοπι·οιειι

οιο, ει Ποιιε οΜπιροιοπε »πιω ειιοιπε ποιιιε

ιιιιοιοι. Οπιπο ιιοο, ποσο ποιοι· εποε οι ιειο

ποιιιε ιπ οοπιπιιιο ιιο ιπιιιιπιιοω ιιιιι€πει οο

ριιιιιιι εππι, ριπε οποιοι ειιιιεοοιιοπιιε ΜΜΜ

Μπι Ριοοοιιοιπιε ιιωιιι ιιο ιπ ιιιιιιι·ο ΜΜΜ;

ποιο οιει οπο ειΜιιιιιιιι ιιοε οι! Εοιιιοπε ΜΜΜ,

ιιιιποπ μι· εοοιοΙοε ιοιπριειοιοπιιΜ νιιιιοπιιοε

ποε ιι οιιιιιιπο Μπιπο, ο ιιιιοι·τοιο ΜΜΜ Μπιο

οοιο, οι ει οιιοπιιο Ιοιπριιε οι πιο ιοοιιε οοπιι

πι, Μ ροιιιιοιοιπ :ιροιπιιπ ιιεειιι€οιο ποπ ιιο

ειειιι. Μ ιοΜΡοιο Ρειιιιε επι, οπιπ ο ιιιιπ ποπ

πιο οεεοι, ιιπ:ιοποιοιιο ιππιιοι ροει νιιι οιο

ιιιιι:ιε επι ι€πο οιοιπ:ιιι ιιοοοιιιιι.ει ειιοεοπιιιι.ιιι·.

Ε! ει οπο ιποιοιι·ικ ιπνοπιοιιιιΕπι, Μ €οιιιιιιιι

επο, πιιρι οι ροοπιι Μιεοιιιιιιιι, οιιοιιΜοιιιο

Μπιτ, ιιΙοιιο, ο ειο ιιιοιΙιοοι, ΡιορπιιπΜ Μ

Ι'οιιιιιιε επΡοποιιιιι, πι ιπιιοπιιε οοιιΙπε Μ ιιοο

οιΐοπιιοπε, Μ ΐιιιιιιιε ιοΒιιε οο ιιιιι€ιε εοιιιοιιιιε

οεεοτ οι. Ριπιιοπε. Μι: ιιοΜιπιοιι ιιιιιιιεΜοειι

Ρι·οοοριι ιιιιιιοοιι, οι οιιιοπιιιΜ ποειιιιποι αιι

 

πειιιιιΜ ιπειιιιιιιο ιιιιοε οποιοι ιιοοοιιιιιι. Αριιιι

Μοσιοιποε ΜΜΜ, ποιο ιιιιοιι:ιε ροοοιιπιιι ριιιε

ιιιετο οιοπο εοιιιο ποιοιιο ιιοΜιπ:ιπιι, ριιιε

οποιο οοΜριοεειι οιιοιιιιιιιιιπ πιιιιιιιιιιιο, εμπο

ιιιιπι Ριιι·ε ιπο!ιοπιιιιιιπ, οιιριιιιπο νοποιιιι Ριπ

πιω ιιοκιο ειιοεο:ιιροπιο, Μιιιιιο νινοπιο ιπιπο

ιποοιιιιΕπι. Η Μ Με οιε ποπ επιιιοιι, εοει ιιππο

μοι :ιοπιιοιιιιπ Μοιιι ιιιιιιιιι οοιιειιιι ιπεριιιιοιο

πο Μπιτ, οι ροει οπο, πιιιιιιΜ οιιιιοι·ιε οιιοιπ

ριιιιπ,·οοιιοιπ ροει ριιΜοο ειιιπριο, πιο ποιοι!

ροΙοει:ιιιιο ιιιιιιιιιιιι. ι.0€ιιιε οιιιιιποοΜ εοπιοι

οιιιιοιπιιιιιιιιιιε ιορπιιιιιΕπι, οι ιπιιοε οιπειιοΜ

:ιο Με, πι Αιιο') ιιιιιοιε οι ιιοεοπ Μιιιε Μορο

πιιιιι. ιιοο (μια πιιπο ροοιιιι Βιιιιιε ποπ ιιιοι

εοιΕπι, ιιο πιο Μ ιιιοΜ πιο οοπεποιιιιιιπο πο

νο, οι νοιοοι ει πιιιιιιε οκοοιιΕπι. Ο Με εποι

ιιοιοε Ποιπιιιι, νιιι|ιιοι οεειιιΒιιο, οι ιιιιπο πο

Ροι οκοιιοιπ ιιιιοοιιι, πιιιιο ιο π ιπροιιιοπιο,

εοριπε οποιο νοιποιο ι·ιιιιιοιιπε οκιιιριιιο. νοε

τιιιοοιιο, πιο, ποιιιο πιο” οιιιιιιιιιιι. ·Ι.ιοοιιΕ

(ιιιιιειο οοιιιιι€ιιιιε ιπποοοπιοι νινοι·ο, οιιιιιε

οπο ειιιιοι:ιπιειΕοιιιιιιε Με , ιποοιιοιοπιι Ρπιιοιο

Μ ροι·ροπιπΜ ΒοΜοιο. Ποετι·ιιιιι ιιιοε οιιιιιιοι

ποεΕοι (ιιιιιειιιε Ροιοπιι ειιιιιιπ ειιποι.ι οιιε επι,

πιει ιοειριεοοιιι, οι ιιιεροι€οι. Μειειι:ι ιιιιιειιιι

οιοπο εοοππιιι ιιιινοιππε επι. Η ιιππο ιιο Με

Με ιιιιιιεεο ιιιιιιι επιιιοιιιι, Μπι ιιο Ριοιειιι τιπ

οιε ιπΓοι·πιπιο ιοε οιιοιιιιιπ πιιιιοπιιο ιοεπιτ.

δ. Ηιιοπιτ πιο οπιιιιιι:ιΜ πιιιοιπ Μ οοπίΜιο

ιοΒιιι ειιιιποι οι ΠοοιιιιοιιιΜ ειιοΜ , οπιιιε οπο

οπειοε Ριοοπι εοιιιοι, ιινιιιιοιιιιιε ιοΒιε Ροππο

ιιιοι, ο επιε εοιιιιπιε οι: οοιΙοιπ, οι Μαιο, :πι

Ριπάε. Η ιιιΙοι·ιιιι ιο, Αιιοι ΜΙ: ρορι. ιιιιιοι; ιιιπειιο πιο” ΜΜΜ. ιιιεπεΙ.; ΑιιεοΙοιι ηι|ιορ. Ν”.

') 'Πιιοιιπιιι· ιιιιιιι το πο. ιπ_γέιι Αιιι·οιιιι., ,εςιοικιι., Μόι·οεο ιιιιιιοπιιο, επιοινιοέοιο.ιο @Μισο

@πιο ιν ρι·η·ειοινιο. Ο πιω εροπιιιιο 2 Ζοιιοιιοτει. Ει·ιιιιιι.ι : Βοτοι·ιιο.ιππ: Διίαοια πιο. Βοη

@ιιο 2 τ. 1688 Μ. 489.
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“κι σπριιιευε. Ωιιἰ σιιιιι ιικοι·σπι ειιειπι ει σειρή

νιε:ιεει ιιοιι ροεεσε :ιοεο!νσι·σ, Βι·ιιιιιιιιι ιισροειε

επι, ειιι:ιπινιε ΜΜΜ, ειιεσσριε απο σε πιειιισ

το. ΝυιιιεΙυειιιι Μεινε ειΙἱεμισπι, ειιιἱ εειιιΙιιιιι ροσ

ει σσι·ε:$ νἱσεἰε; σε οι: Μσ ιιι σινιε:ιεσ ειιρσιἰιιε

ιιισιι·ιοι·ει!ει, εισειε ιιι σεσεσι·ἰε, εσειιι!ειιιι Πσιιε σι

εΙσιιι σοιισσεειε νισεοι·ιειιιι. Ηιιιιιε μια· σι·ειε,

Πσιιιιἰκ') ιιοιιιιιισ, ειειιιιοε!ιιιιι στειεΙσΠε σε πιο!

εοε σει ειιοΠιιιιι ΐειι·οι·σιιι ειιειπι οσσἱεὶσιιε. Ωω

10 σειιιι σειι·ιεειιιιιοε σίΒσεπσειιι·, σε! σοι·ι·οοοι·ειιιε!ειιιι

Μιισ Πάσιο σοιι€ι·ει ι·σ!ιιε:ε:ιιιεσε ειιοεΙιεοε Με

σε ειιι€ιεΙυειιιι ΐεισιιιιιε πιο Με σεσειιισιιε ιιΜιιι€.

ΙΜ Πσει οιιιιιιροεσιιει ι·ειι·ιιεειιισ Βσοι·ιπιι Μυ

εἰοιιἰΒιιε ιιιιιιιοΠιιιε, σιιιιι :ιο :ιτιΠεειεεε ειιο 0ο

45 Μο εισε·ιιειιι·σειιι·, ειινιεσιιι εσ σε σε! Πωσ ΐεισιστι

«Η Με ροεσπιεσιιι ειΠιτιιιεινήε. Πωσ ιιειισιτι σο”

Βει!σιειισ€ιιιμ), ιό σεε ρει!σειι·ει εΙοιιιιτιει , εετιιινο

ιιἱσσ ιιωω, εειρι·:.ι ιιιοε!ιιιιι ΒιοσοειΕ, σε ιιι σειιιο

ιιιοι·σ @Με Με εεέσιιε, ε.μισιιεΙ:ιιιι νιι·ιιτιι Πει

20 σιιιιεΙἰισ ιιἰιιιἱο ΐσι·ι·οι·σ οσσιεΙιε. Μειειιιε Ιιεσσ Ρο!

Ιιι1ει ΐειειιιιι Με” - εειιι8σι·σε σε. ιιισιιισιιι νεω

τι:ιπι ΡεισΞσιιεἱει ι·σΓσσιιιιισε.

ό. ιιι Πιο εσιιιροι·σ ι.ιωωι ιιι :ποιο εετιιρειι·

ιιιιειιιἰιιισε ΜιεειιΙανειιιι εετιιοι·σιιι, Με ιιι ρι·ἰοι·ἰ

25 Μισο :κι σερσε]ισιοιισπι ιιιρσι·ειίοι·ιιιιιι3) ιιι! επι

κΠιιιιιιστιι, εειι·ιιιειιιιιι οσιιιιιε, ρΙιιι·ιιιι:ιτιιεμισ τσ

Βιιι εειἱπισε ρ:ιι·εσιιι εΙσιειεεειιιισε, ιικοι·σιιι ειιιιιιι

σε ιιιιι·ιιιιι σΗ'εισειι·σ, σε: εσιιισε ιρειιιιι ἰιιεσει Ζειει-.

Πωσ σινιε:ιειε ιιιιιιιισιοιισπι σιιιιι ιιιιιιΠουε σΙσσ

') δειτε), Ύ'δἴοι.ἰτε “με Ι)σννιιιε, ει. ιιιιιἰ

Με σοΙ!ἱεσι·σ σοΒιιιι€.

ειιιιιισε ωιιιειισιω, μι· ιιιόι€σιιειε, απιεεο εσ

ιιἰοσἰεμισ ριορτἱει ι·σΙισΠσε, ει ρειισι·ιιει εισι·οοιωσ

νικ σι·ειεισι·σ ιιιιιισ σοιιιρσΙΙιιΜ. Πωσ ειΜιιιιιιει

ΜΠε ρι·σειιιιιρειο σε ιιισιιεσ Ρσοι·ιιιιι·ιο, ειιιι ει

σσιιεΗιΙιιιε Ιειεει·εσιοιισ σε ιιιιιιισι·ιε εισοιεἱ εικ

ΙιεΙιισιοιισ νειιστειιιειειε, :ιιι ιιι!”σι·ιιιιιι άσο Πεπο

ιισ, εμιι Ρσ!πι1ειε ειισιωι, Μο ιιοπισιι οσω

ρἰϋ). Τιιιισ ειιιιιισε ειεσε·Ισειεσ σε! Μιιοι·σιιι σε

Γ:ιιιιιι!ειΙιιιιι (Πιι·ιεΗ ιιι Με Ρ:ιι·ε.ιΒιιε σι·σσιω, ιτι

σειιιεΙιιε σε άσεωισσιοιιιιιιιε ειΠίε σσσἰεὶοτσ, σε

ειειοεΙ ιιιιεστειοι!!ιπιιιιιι Με, ιιιιειεςο Πει.ισιΒιει

Ι.ΜΠε:Μει σει, σειΠιιεεμισ ιε!οιοι·ιιιιι Ποο μερο

εἱωε σι·ιειωι·, σε ιιισιιε ρορει!ι ιετιιιε, σοι ΑΜ

"κι σε ΎΜιι·ϋι νοσειιι€ειι·, ιιι σοι· Εκτασεισ» σε!

¦ιεσσ ιιιε!ειι·ειειιι·. ΜοεπεειΙσπι ειιιι ωστε: Πιιεισιο

ιιοεει ΐι·ειιιάσ νε·ιιεΠσιιοειιιε, εεε! εισι·νισσιτι ειιειειι

ειιεινι ιιιΒο σει-εεε σκσιιεεειιιι οιισι·οεο Φοβο

Μεσ εἰοιιιἱιιιισἰοιιἱε ροιιεἰσι·ἰ ειι:ι εροπιεσ ειι!ιεΠ

εΙσι·ειιι€, ιιισΜι·ι ρι·ιιιε μπει :ισ ιιοοι!ιοι·ι εισιτή

ιιο ιιι οιιιιιἰΜε σει. Ηειιισ εισοιΙιεειΙσιιι ειιειπι

ιιισειιιπ:ι σωσει εισιισειιι1, οι. Μσ σειρΜ σοπ

ειιισι·:ιιιιιιι· εειο, σεειειιιιι νοσσ ιιισιιειε Με: ιιι

ειισ!ιιιε ιιιιιτειι·ι ροεσσιιΕσε, σε σε ρ:ιτεσ εειιι, ιιι

ειιιιιιιειιιιι Μή ροεειε, Μπι ροι·ε]ιιι·ειι·σ ιιοιι επι

σισιιΙσε. [!σι·ιιειι·εΙιιε°) σοιιΐι·πισι· Ρειι·Πισιιοροιι€ει

ιιιιε , σε ειροεεεπεσ ιεΠειε @Με “πιο εεριεσορυε,

Μ ιιτ ρτιιιιο σοιιιρσι·ιε, ιιοιι εσσιιΙειι·ιε εειιιιιστ

ειιιιιιριιι εσεΙ ροσιιιε εριι·ιωειΙιε ιιιεπισιιεο ειο!οι·σ

ειπε, σε το Β)·! οῇσἰσσ Ρι·οΕιή ει.. 'Ι'σιι 3ο

Πσιιιέσειιισ ιιιειΙσειισεει Με.

ε1ιι8.Ε20 Πσινἰιιε _ισεε_ πιο Μο ἰιιιιγ μι. @Πιο θεε_ισει Ι, ο_ῇσἱσσ Βτσΐειιιε., ε.ΙΜΜσπι ι θτ8]2ῇ Η

ιιει.2γενει.ιιο Ι)σινιο.; ΜΚ ιιιόννἰ ννιιισσιιεχ ΙσοιιἱΙεει.π σεσε!ει: Διυιο _άωιιίιιίε·εσ ίπσε1-Μα!ίοπίε 116'4

Πποειτί _/Ηίεεπι Μοίε Βεευίασ Ραιτει!ιεπι Με ποσοι σοιιο!ἰ£ιει‹π£. ΠοΒιι. Μου. Βοσιιι. Ι. ?8.

ει) Αε!σΙοιεΙο., εἱοεττει πιοεισΒο Μἰσσ27εἙοινε. Ι. 3) Ροι·. ν11. 44. 4) ΜΜετοΙ.ι. δα!ιο·ιιαΙίει Ι. ΙΒ.

5) Ψειἱιγ σηΙἱ Ψειετοννἱεε, ..Με θΒοϋΠι:εδνν :ιεάάειΙσ) πιο. 2εισιιόε1 ροειιιιἰοιιο.; 8δόνειισ ἱσΙι Μισε

ω: Μει.ι·οεςι·όεΙ (ΟΙάσισειιιι·8) ι ΒιιΙεοννἱσσ. 8) Η Αει:ειιιει οι·σιιισίιεΗσΒο ιιο.ενεοιη επι _ισετ Βοο

ιιο Π. 83.

ΙΙοπιεπισπΙει Ρο!. Με!. Τοπ. Ι. Μ)
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απο οοιιιιιιοιοε, ιπροι·ιιιοιι ποειι·ο οι ποποιιιι·ο ποιι

ιιοειειιι. Η:ιο ιοΒιιοιοπο οποιοι, οοειιτ Βι·:ινιιοι·

επεριι·ιιι, εο‹ι οι: ι.ιιιιιιοε ιιοεροπιιοι·ο :οι ροεοιι

ιιιιιω·ι , οι οοπι Ρι·οιιοπιι οοπειιιο ιιοο ιιππο

Μπι, ποσό ιπιιιοει:ι οοπεριι·οοιοπο οοιιοιοιι

ποιοι. ιιοο νοιοπι οι ειιιοιιιι·ο εοοι·οιοπι ι)οοε

οιππιρο1οπε εοοοπιιοι. ιΐοιιιοε ιιιιοιιε οοι· οιι

Μπι: ιπΐοιιοιιιιιοπι ιιι ιιιιιιιιιιπι οοεροιιιοιοιιοιιι

νοπιιιι, "ο ιιιοιιι ιιιιιιοιι ειρρι·οριποοιιι·ο ιιιο:ιι,

ποιο εοοοπιιοιπ νοι·οιιιοι ιιιππιοπιοιοιιοιπ Ριιιιιι

οπο: ιιιεεοπειοιιοιπ οι. Απιιοιιι·ιειι οκοοπιιιιιοιπ

ιιιιι·οπιοιιι ποπ ιιοιιοι ο οιιιιιοε ειιιιιοιε οι·ιι·ι

εοι·πιο, ιιοο ιπιοι· οιιι·ιειιοοιιιε εοιιιιιι νοπιι·ο

οοιιιιποοιο, οοιπ οοι·ιιπιιοιπ ιιιιιιπιιπιιιιε οεεο

ιιοιιοιιι ιο εοπιιιιιε επιιιιιιιιιε. Νοιοι, ιπ ‹ιιι:ιιι

ιιοιι ιιοιι, ιιιοι·Ιιιιιε ιιινοι·ει!ειε οι πιοιιπιι οιιιε

ιιοιπ ιιιιιιιιιοι·ιπιε ιιιοπιιιιιιιιιε. Οιπιιιε ιιοιιιο,

Με ιιοιι, ιιοιιοι. :ι πιιιιι·ο οοοιοειιι ρτιοε ι·οιιιιεοι

ιιι ιιιποοοποιειιιι ειιινιιιοι·ιε ()ιιτιειι; οι ποιο ιι

ιποπιιιι οει ιπρι·ονιειι ιιιμοι·ιοπιοιε, οιιιπ ιιιιιιμιο

ποποιοιοι· ροκ πιω :ιο ιι·ιιιιιιιιιιιιι:ιε. Η ρι·οριοι·

ιιοο εοπιροι· ιιιιιοιιοπιιιι·, οι ειιποε εοιιιοιιι :ιο

ροι·νιειιοε, οοπι ποπ ι·ιιιοιποε οεεο πιο οι: Γο

ι.οι·ιε πο ιπ ποειι·ιι ιι·ειδιιιιοΕο ιιιιι·ειιιιιοε. Νοιπο

οιιιιπιο πιει ιιιινοπιοπι πιο νοπιι·ο ιιιιιιιιιι ιιπι

οοιοι·ιιοι οοπιιπΒοι·ο οκοριοι, ποιο ιιιιιοπιιιιε

οειιοειιε, πο πιοιΙο ιπποιε οοι·ι·ιοιιιιιιιιιιε οοιιοιιε.

8. ιειο ειιιποε , οπο ιιοπο ιιιιιιοι:ινι ιιιιιιοπι,

πειιινιοιιιε ιποιο ποιιιιι·ιιοοειπιοε εε! ρι·ιπιοε,

ω οποιο πιιιριιοε; ιπ ιιιοιιεο νοι·ο Αρι-ιιι οι ὅ

Κιιιοιιιιοε Μιιι'Ι) ιιοοιιποε οιιιιιιιιιιιοπιε πιω: ιπ

ιιοιι-ιι ιιπποε. Ετ οποιο ιπ εοι:οι·ιιιο Οποιοι

ιιι·οιιιοριεοορι ιιιιοε ιοοοιοειο οοιιι ιιιιιπειοπιιιοε

 

οιοιοι·ιε οοιιιιιοι·ιιοι·. Η ποιο ιιοπιιιπιι ι·οε οιππιε

εοιιιροι· ιπ οποιο ω, πιο ονοιποι·ο ιιπιιιιοπιπι

ιιιοιι ροι·ιοοιοεοιπ, οπού πιιεοι· ιιοιιοπι σπεσι

ιιοι, οι πιπιιε ιιιιιιι ιιιιοιοποε ιι! ιιοοοι·ο ροι·εοπ

ει. ιπ οοιιι.ιιιιιι οοι·ιο ιποιι Ηοειιιιξιο νοοιιοι, πο

οιο οπο οοιπ ιοιιιιιοεοοι·οιπ, που εοπιιιοπι πιο

ιοι·ιιοπι ιιειιιι·ο ιπειΒιιιιιιι , ιοπο ιιο ειρροειι:ι ιπιιιι

Ιοειιι ιιιιοοιιι ιιιοπιιοοιιι·ο οοποπιοιιι; οι οΒο

ιιοιι ροι·εοιιιιοπε οεεο ιπιιπιοοε, ρι·ιιιιιιοε οοπ

Ιοιπρει, οι! οιιιπιοπι ιιοι·ο ιπ ποπιιιιο ι)οι ρο

ιι·ιε πιο ιειιιιι ποιοιροι·ο ι·οεροποι. ()οοιι οοπι

οιε πιοιιοπι οιειιιιοοι·οι, οι ιιοιι: ιπνιειι οοιιοι·ο

Βιιιιο ιο :ιιιιοι· ιιοιι ποιι ροεεο νιιιοι·οι, ιιοιιει

ξιοπιοιιε ιιιιιιιιιιιιιι, «μπι πιο ρι·οι·ειιε ροι·ιιοι·ο

οοιινοπιοιιιιι; οι πιει οπο: ιιοπιιπιοοπι ποιποπ

ιπι·οοειι·οπι, ειπο ροηιοιιιιι ειιιοιο ιιιιιποι·οιιι.

Εκ ιιιιο ιιοι·οοριιοιιο, οι. πιιιιι νιεοιπ οει, οιππι

ποποιοιπ εροοιο ιιοιιιιιι·ιιπι πιικιο, ροεειιιιιιι·οπι

νοι·ιοιιιιοε οοοιΕπιιοιιιιπι εοιπρει, ποιο οιει πιο

ιπ ιιινιιιιε ιιιοιιιιιοε ιιιιικιιιιο Ιοι·ι›οιιι, πιπιοπ :ιο

κιιιιιιιιο ι)οο, ποοπι ιιιιε ριοροεοι, :οι ορπε

ιπιιιοειοπι ι·ειτο πιο ιιιιπιπο:ιπι ιπο ροι·ιιιικοι·οπι.

8οιιιοιι ειιιιοπι ιιιιπιιιο οοιοιιι νοιιιππιιι, ιιιιοιΙ

ιιιιιιοπιπ ριιι.:ιπι ιπ πιο ιιοι·τιοιιοπι ιιιιΒοι·ο. διο

οπιιπ πιο ιοπιροι·ο ιιοι·ιιιιι πιο ειΒιιιιιοπι οιπι

ποε ιιιι νιιιιιιπιοε: διιεισάιεΙι £ο, ιπιιιιιοπι, ιιο

πο? ΕΕ οΒο. πιο πει εροιιιι·ο, ι·οεροπιιι; οι. επο

εοπιιοιιι.ιιι·: δα! ποπ οιι: ω: ιη”. ιΠοι·οπι

ιιιιιιιιε ποο ι.ιιποο, ποο ιιιοπιιιοιιε οιοιιο, ποιο

π” οοπι ιιοοιοι·ιιιιιε εοιε ν:ιιιιιιιε οει. ()οπιιπιεει

οοιιπιιιιιιοπι πιοι :ιιιιιιοτιοπι νοι·οοι·, οι νοι·ιιοιιοι·

ιο εοιο, ποσο πιο ιιιιιιιιειιι, οοιιιπνιε οοι·ροι·ιι

πιω :ιρροι·οοι, που εο ιιοιπιπιποε ποπ ποοοιιι,

ι) ο ιιιιοειοοο ιιιιιι·οο ι·οιιο 1οιιι, Βοοιιο ιιιοιιιιιι ειοινιοίιειιι οποιάοπιιι ειο ι·ιι.2οπι 2οο

οιιι·2οοι. οιι. Ροι·τιιι. Εοο8. Π. Β. 1?Β.

ροπἰιιιιο το οπο! :ποιοι 8 ω. πιο.
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ΚΠΟΝΙΚ π. ΜΒ

εοιπ οαπι ροοι::ιπιπο πιιοποιπ ιππνππιιπι πι ποπιπε

πνοππππιιαε, ππποπαππ νοεπιπιιε πιπιπαε ποπππππ ροπ

ι·οπποε πιπεοππ πποπιππιπιιε, οπ απ: πιο ρποπππαε

πιπιεοπι·ππιαπ, οαππ παπ πρεπ οοπνοπππιπαπ, ποπ απ:

Ε: οποι:ππε π)οπ νπεππιππποπο ι:ποπιππι πονοπιαπ. ει παπε

κοπο οοπιιροε εαπ πποιππποπαπ ππ ποπο Ποπ, ποπ

πιο πι πιππε ιιρροπππαπ, εοιπ ροππαε πππποπαπ,

ποπ ο εο, εοι;π οκ οπιιε, πιιοπι πε ιππππ8ππ, ειιιιοπο

ροποεπιιπο; παπο οαεποε οεπ Ποαε οπιππαιπ ει:

πο πιοπ οκ, απο ι:οπιπο ει:πιιροπ πιπιπιποπαππ. Επο

ροι:οπποπ οπ ππ·πιπππππιιππ πιοο: ροπ οπιππιι οοπει:παε,

παπο εαπππιπε οοπεοπιιπποιιππιαε ποπ ππππποπ, παπιπ

πιππαππ ,επ απ: πππὶπιπε παιιοποπ? πει πιοο πιποππι:ο

πω, απ πα πι:ι:ποπ, ιποπππιπππιιπο πιο ππιαιπ:ι παππο

π:: ιιππιιπι: ιπππιπ ι:οπεππιπππε, ππ πιοο οοπεοπεα πιι:

ππ:ιι·πποπ ροι·οοεεο εοπιιε, οπ πιπππιππποιιππε παπο

πποποππππιαε εαοοαπππιε. Ποπ ιπππιπ πππεοπο, παπ

ππ πιοο εοι:απο πιαπποε ερπι·ππαιιππποπ :ιιππανειπο ιπο

παπ, ποο πιππε ρποεαππ, ποο πιο πιιοππ ροεεαπι!

20 Πιιιπο ιιαποπιι ρπι:ιππι:πει ποιπρππιππο πιο οκοποπππ,

ππιποπππιαε παπε ιιαπππιαε πππαπιπο. Ιππαπππε πιοπιπππ

Με ο ρποιππι:ποπαππ νοκιιοποπο πιοεππαπι παππο

ππιππππιαε εαπινοπππο επιιιπαπ, οπ ρπορποπ πιοο πιπ

ππεπιππιιπιπαππ πιππιπ οοειποιιι πιοοοιαππ νοπιοπιτιοπ

:ο ποπ, παιιπινπε ππ πιαιπαιιι ρποππ επιιπ ει:ππροπ.

Βροπο πιαποππ ππ π)οαπι οππιππροποπποππ, ιιπ ποπ

:πιπ οοπεαπιοπιπαππ πιο πιο ππιιιππιπ, εοιπ ροεπ

ραι·ιππιπποποππ ιπππιιιιι οποπιοπποπ οππρποπ.

10. Ειιιποπι πι:παροεπιιπο πιοοποεπιι πιπ ππιππππο

50ποπιιππεε:ι πιαππαπι, πιοο πιπ οιιπποππο οαπρπι,

εαεπππαππ ιππιππρπιιπι. Νιιιππαο πππεοπποοπε· οπ

ριιοποπε Ποαε ποπαππ ιιππρππιιε ππαππαππ ποππππαπ,

πιιοιπ ι:ποπ.ιπιι εαπ οιιεπππαοποπο ποπαπνππ ρποπιπ

πιοππ, ροπι:ιιι:ποπε οιιππ ππ πποπεαοπαιπππο οπ ποπ

55 ππ π'αποππε εαπ παππο ποππππιαπποπο; ππππιπεπποε

αππποε εππιπ πιοο ροπιππιπππ, επ πιιοππαε ιποαπι ι:ο- απο.

παππο ππποπππει:ππ. ππ ρποιπποπο οποπππι πιοπει:

ιποιποοιιε πιπιππαπι οπιποππι πιο παπι πππιιπαππ ι:επ

ει: ππιππιπιι Αοππιοππιοππο, παπ οαπποππ πποπιπι ππ

ι·πιιποπο οπιπιπιιι: ππειπποπο εοπνπππ οοπποοπποπο

ρποεαπιρεππ. Ωαοιπ ποπο πιοε παπ πιοο πιπποπιππι

ππππιιπιππιοι·οπππ, ι·οπιιι:πποπ οιιρπποπιπιο. Βοοαπιππ οι

ποππε παπα πιοππεπππιιε, οαποππε ρποππποπ πιππ

ιποιιε, παοπιππιππ π'οποεπαπιι, ππποπ Βιιππιπι επ Μπ

παπι ππανποε οπ δπαεπππ πιο Ρππεππ ρπιποε παι:οπ

ποπι, ποεπππ: ι:οπι:οεεππ εοοοποεπιπ:, ποπιιροπππιαε

θπεπποππ :ιπππεππππε οπ (παπποπππ ππιιποπιποππε. Ροεπ

παπαπιι·οπι νοπο ποεπππ: απο ιπι:εππαι:οποποππ,

ποπππιππο παπο ποποπο θπποπο, Επιπιππιππιπαε πιππ

ι:πιπο ποποεπαππ :πιπ ποοιιππ δαπποπππππ ιπποπαπι αι:

παπεπνππ, οπ οαππ οοιποππ ποεππαπι οοπιιπαππινππ.

πποπονιιποπ ιιιιποππ ποεπππ παπο ιπππιιππιιππε, ποκ

πποπππποιιε, οαπι πιππικπππει ριιι·πο πρροππππι:ιιππαπι,

ρποει:ππππιαε οαποππε ορπππαιππποαε εαπε, οπ οοπ

ππιιπι·ππιαε πιππε πποπππιπιππο οπΕπιπιππιπιπιπο ια πο

πι:πιποπι: ποπ νοποππππιαε, πιιιπποπαι·πα ποπο πιαπο

ποεπππαππ. ()απιπαι: πιο ππ ιιοεππε: ιποπιπππο :οο

οπι:εππο ρπαε παπιπι ιπαοιποι:πππ πιπποε επιιποπ, οι.

πιαπο ππππππιπιππαε οοπποε 00 πιοπεπε ποιπππποπι:

οκ ιποιι ροποεπιππο παπποποπιιε νεπαπεεοπ, ι·πεαπι

οεπ υπ, ιιπ παπι εππιπ οπ οοππ”πιιπππ εαροπ ιπαοπαπι

ρπορπποπιιποππ π›ιιππννιιπιποπιιπι, πποοπιοπππππ πιο

Τππππιαπιποππ'), ππιροποποπππε ποπιπποεποππ ρπο

οι:ρππε, εροπιιπε :ιππππαποποιπι ποεππιιππ οοπίππ

ππιιοποποππι ιππιι οεεο ιιπιοππππιππ. ()αοιπ οαππ ππππιπ

πε προι·πποπ, πι πππ ρποπποοπο εοπεππ. Νιιπππαο πιι

ππποπιιιπαπιιιππ οπ ππ ρπι:εοπππιι πιπροποποι·πε ποεπππ

ρποοορππι απππεπιιο οεποπιπαππαπ, οπ πιαποπο πο

εππππιοπ ε" οπιπππιαε ρπποπο οεεο ι:οπνπιιοαππαπ.

Τιιπιποπι ρι·οιπποπαε οοπιι:ε, ρποεοππι: εαππιοπ

ο Ψοιππαπ Πι·εγπο. ρονιπποπ :ποπ πιποιπογ ι·οοπιπποπιππι π ποιπι,οιια.



δ!!! ι·ι·ιιιπ ΤΜΑΚλ

Μι!. π·ιι!ιο πο π! πιιι!ιοιιιο, παω !π!ιιι·: ()ιιιοπιιΜ Μιο

ιιιἔε..

Μπα πι πω |οοιιιιιιο, ποπ Μ: Ιοιιιοι·ιΙππ·ιιι ιι!!

οιιππι, ω! Μαιο |ιιιοιιι.ιεο ερετιιυ!ιππο ιιιιιΙίοδοπι.

Μοτο ΜΜΜ π! οιιιίΠοιιιιιο. Νοιι !οποο οπο! Επ

!ιι!ιοι·ι!ιιε ιιινοππι, :ιο π!οο !ιιιπιοιιιι·πο, ιπ !ιιιι·8

κι·ιιι·τ!ο ειιπποι !!οο!ιο!οιιιιι ι!ιοω ιιι·ι!ιιιιιι πιιιιιι

ιιοποπ πι! οιιριοπε!ιιιι πιπ!οπι ίοι·ιιιι ιιιιιπποιιι Βιι

ι!ιιιΙονι πιι!πιε πο! ριιι·ιι€. Ηοο οπο πωπω οοιπ

ροι·ιοιιε, ριιοιοιι!οι· ω, ο! πο πιο ιιΒοι·ο ιο!!οι,

μι· ιιι!οι·ιιιιιιοιιιιιι ιπο!πιοι, ΐι·ιι!ι·οπι οπιε ροοιιι

Ιον!. Ηοι·ιπιιιππο ιιιιοπιιο ποπ! :πιο ποιο οπο

ιΙιι05!.ι18, πι! πι Με οπιπι!;ιπο ιιι·οΐοοι, ιιιοπιιο

πιο!!! πιοπι: ρω! ριιεο!ιιι. Ε! ποιο !ιιιιο ιιοι·ιε

εοι·οιι!ιιιο ο! πιο οροι·ιππποε οοπνοπιοπιιπι, οι

πι π” οριεοοριι!πε πιο! Ριιι·ιοο πιιπιπιιιιιπ Με,

οπου!! Μπι !!!ιιο ροι·οοι·ο , !ιιιοΒοπιιοπιιο ι€ποιιι

ι!ι!ιποπιοι· ιποπιι·οι·ο. Μοπεο Μιιιο δ Νοπιιε οπω

ι!οπι :ιο θ Μπι πι! (!!ιοι·ιιπ') νοιιι, ι!ιπ!οιππιιο

ρορπ!ιιπι οοπΠιιοπΙοπι οοιι!!ι·ιπ:ινι. Βο!ιπιο οππι

πι πιω πιιιοιιο ρι·οι!!οιππι οριιο !ποποιε οι ιο

ι!!ιιιει ιππιιιιιἰε !πιπιιιιιπι νιτ!οι·οιιι, οπειιιριιι :ιο

ποπ! Μάο !”ποοι·οιπ ωΒιιω·ι. Τιιπι!οιπ, Μπι !ιιοο

ιπειι·ιιιιιοπιει πιι!!ιιιοπιιε ιποοιιπι ι·ο!ιοι·ο ροπή ,

οι Με μιι·ιοιπ πιοπ!! ρι·οιιιιιιε πιοπι, ι·οο!οιιιιο

πιποι·ο :ιο Ποο!ιο!!πιι ιοπποπε, ριιιιοοε Μο

οοιι!πιπιινι, οι ι!οοιιπ:ιοιοποιπ πιπιπιο ιπι!ιι πι

πωπω οι Γοι·οοιιιιπ !πιπιιο οπιπ!!ιιιε πιιοι·ι!ι

οοπε, ποιο ποο!ι·ω ιιιιο!ο;πιιι·ι ιοοο!οοἱιι:, ποιο

οπο. Τιιιιο τοι!!! πι! οιιι·ιοιιι ειιοι·πιιιοιποιο!ιιπι,

ιΜ!οπιπιιο ! (Με οιιπι πιιιιιοι·οπι , :ιιιι!ινι , Μπι!

πιω Ε!ι!ιι!ιιιι·ι!! πιοιο ιπ!ιιειι·οπιιιι· ιοοιιο. πι

πιπο οιιποο!!ιιι·ιιιεα) ροι·ποοαινιι πιοοιιιιι, οι ει

πιο ποιο οοιπροι·ιοπε, !ιοιιο ι·οεροιιι!ιι. Ροο!οπ

') !)πιέ .?ίο!ιτοπ ιιι!ειιποο2!ιο !ιοΙο Βιιι·|ι!ί!:.

οοιιο;ι·ι·πιιιιοιιοε ιιιιι!!ιο Μπι πι! ποοοιιι!ιιιιι ο

ρι·οι!ιο!!ε οιι!ο!!πι!ιπε τω», ιι ποοιι·ιε οποιοι!!

Με πι! ιοιπριιο !›οπιιπι ρι·ιοοοοπριιιω πω!. πι

ιοι·ιπι ιιιιποπιπι πιοπιιοι πι! ιπιροι·ιι!οι·οιιι Μει

Βοπι.πιιιι Μπι, ριιοοιππιιο οπιο ειιορ!οιι Ροοπ.

Ωπιππ οππι Ε!ι!ιι!ιιιι·ι!πε οκ οπο οποιο ρι·οπιπιο

τοι, οι πο" εποε πιο :ι πιο ι!οειι!οι·ιι!ιιε ιι Ρο

!οππι νοπιοπε, ι!οκ!οι·:ι ιπιιπιι οπο Ρωιιω Ριο

ιππιοι·οι, ιι!οι·πιιο !ιοπο ποπ !ιοιιο εοι·νιιι·π.

Νιιιιιοπο !ιοιπιποε θ ΠοΒο!!ει!! :ιο @Μπι οιιιπ

οι!ιί!οιιε ιιιι·ριιοι· πιιιιπιιιιε :ιπρι·ο!ιιιπι, οπιι!ποι·

ιιιιππ εοπιοι·οε π!› πιο ρι·οοιιι·οι·ι ι!ο!ιο:ιπι. δο

το!!ποε οοι·πιπ πιοι·ο εο!πο πι πιο ποπ πιοι!ο

οιιιιι·οοι·ο, ι·οι·πιιι οΕπιιπ :Με ιπο!!οιπιιιε πο

οιιοι·ο. Αι·ο!ιιοριεοοριιιπ οιοιιππ Οοι·οποπι πι

ινιιιιιιιι οι διπ·ιι!ιιπι οοιιιπ.οιπ πι πιοπι) Ρο

οιοτιιπ!, οι; ιο οιιιιππιπι οἰε ρ!ποιιπ, ιι!ιε!π!οιππι.

!δ. Μο ιιππιιο πονο ιιιιποιιριιοιοιιο Κοιτα:

ιποοιο νο! ιιιιιΒιιιι οοιι!ι·π·ιο οι: το! ι·οι·ἱιιιΙο

προ!!ιιι·ι Ρο!οο!. ιΠοιππιπ οιιππ ιι·ι!ιιι!ιιοιο ιιιιιπ

πο ΜΜΜ! οκοι·Ι:ιιιι !ιιι!ιιιοιοι·οο οπιε ιιπι!ιοπο

!ιιι!ιιιιπ, οιιπιε ριιι·ιοιπ ρι·οι!ικι, οι !ιιιιο ποιο

Ρι·οιοι·ιοι·ιιιπ οπο ποιππιι ιι·ιιο!ο οκρ!ιοιιιιι. Βιι!

ι!οι·Ιοι Ρι·οοιι!ιε οι Πιιπιοι·ποοποιε οριεοορι πι!!!

ιοπ ροοπο οπιποε ρι·οι!ιοπι ορροοιοι·ιιιι! πι πι

Μπι, ο! πι Ρι·οκιπιιε !ι·ιππει ρι·οιπιοιιε ποιι επι

ροι·οπιι υπο ι!οιππε, Μ! ειι!ιοπι ιιοπ ι!οοοεοι

!ιιι!ιιιιιιοι· ιιπιιε. ΡΜ! Ιοπιροι·ιι ί)ιιι·ο!! ἱπ ιιπιι

πιο νο! ιιππο ιι!πιιιπ! πι Με ι·οι.5ιοιι!πιιε πω

ποπ ιιοοιι!!ι, ειοιι!νο!πεπιε πεεοιπ. Ωιιοιιιοι!ο

ιιιππιιιιιιι οοοπ!οι·ιιιιι ιιι!οο πι! ιι!ιειιιιο ι!ιιιιιιιπο

!ιοειι!ἰ? θα! πιι!!ιιε π! πιππ!ιιι·, οιιι !ιοο Μο

πιοι!!πι!ιιι·, ιιιιπι π πι! Ροιοει ριιΒιιιιι·ο, πιιοιπ

2) θπιιι!ιοι·, Ηοι·ιππιιιι ι Ε!ιπτιπι ιππι·ο·ι·π.

πιο" πω, π)! !πιπο!οι·ποιιιι οοειιι·ι·ι!πιπ οι! ι·. 1008 - 1024, Ροἐπἰο_ῇ ιιι·ο_γ!ι!ε!ιιιιιοιπ οπ.!οπιιτ·

3) Πι·εχιι πριιτι·ιπο Μπι! “εδο πιιο_ιοοπ π· ινἱοοοο δίπο!ιιοί:.ε!ι!ιπ.

  

Η)
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κοοο τ κ τ. .ΒΙΤ

οοΙΡο εοτ οπο:: Μοοτοτο Βοτ ΜΜΜ οορττττιοτ·ο.

11ο ἰοοκοροτοοἱἱἱο οοεοε οοε€οο οΠο οΜἰνἰ

εοο0.οτ; οιιἱο (ὶοοοΐτἰτΙἱ ἀοοἱε οοκΠἱο ΑΠιοΙΜΙ

Με :ιοοετοο οοτο Τοεωοω Μοτο ι·οοοιιοΠτο

5 Εοτ; ο!. οσο «Μπι Μο οκ νοΙοοΙο$ο :Μο , εοο

οι: οοοοεοἰοοο οοτοτοο. Νοο οπο οοὶτο ἱεΕἱο5

τοΒἰοοὶε ο"ο8 ρτ·ορο1οοε τΙοΐοοεοτ·, εἰ οτορΙἰοε

ἱοεοτΒοτοΙ.. ἰοἱοοοιιε οοτἰοτ. δἱ τΙ:οοοοοι Μο

οκ οοοεοοεο οΜοο ΐοοιοοι τω, οοἰε ροΙοει

10 οἱοἰεοἱ? εἱο οοΙοτο , οοἰτι νἱοοἰοο!οτο ἱοεοοοοἰ

Ποτ Μο? Νοοο ο! 5οοοοιε οΜο Πο!ιιτοοοοοε

οι οιοτΙο οποεοἰ ἱοροτιοοτἰε ()το·οΙτ τω, Πο

πο:: οΜοοετοοε Ιοοτἱτοοε ρτοοοεοοο ΐοοοοοιοε

ρτ·οΠοοοε.

18 το. Νοο 0.οοοοοοτο Μ., οοοο οι Ροιεοοι οοο

@ο Ιοτέτοοτο οοιοοοτο. ΒοΙἰιΙονοε οοτοοοο οοτο

ιὅτοοτἰἱ οκοι·οοιι Ρωει, οιοΠοτοοοο οἱ οοεο·ο

Ιοτοἰοο οοοοο. Μοοεο οτοτιἱτο ΙοΜ οἱ Η Κο

τω” ΑοΒοεο ρτοοἰοτιιε οοκ ω οοοοοοτο

20 Πονἰοτο ') νοοἰοοε, ΜΜΜ οκοτοοοοι εοἱτοοι

οοεϊτοοτοωτὶ ροοΕοεοοο οοοοεειο·τοε ρτο·οτο ἰο

ω. Μοτο φωτο τοκ Ποεοοι·οτο") οοοι εοἰε

οοοοοε, 1”οτοτοτο οοοΠἰ ἱονἰοοτο οοοὸἰοο ονοο

$οτο εο!!ίοΠοε οκροοΕοβοι. Ιοιοτἰτο Ρο!οοἰοτοο1

25 ΡτονοοοοΕοοο Μεοε οτοοοιιε "ο ΜΜΜ οκοἰ

Μουτ οτ το οποιο, Μοτο 0.οοΒοοιτ, οκἰοορἰοιοο

ρτοεροτἰτοἱο ΐοοο1οτ. Εκ Μο τιιτοοτο Βοοι!ο

νοο ο›τ€οΙ!ἰ€οτ, οτ οοοοοοἱοε ροτειι·Ξ οι οοοοΙο

οπο τ·οΒοοε, Πονἰοπι, ο$εἰ Ιιιοοτἱοεο, νοΙοοἰ$οι·

501τοοεοοοοο. Ιοἱτοἱοο :Μοτο οοἰοε οοο1το τοι·

ποιοιο οτοἰοτοο, Ροιτἱοτο οοΐοοοοτο Μοτο Πο

οιτ·τι οἰοΙοτ. Νοτοοοο οι ρτἰτοο οοοΠἰοΙο οοοο,

το: οοοποοοοι ροεΕοο τοτιτωτ ι·οετοιο. Ιω οπο

οοεο οο1 ἱοοοτοοτο οιιιΜοιτΙο ίοεἰοοοἱοτο οι

ρτο·ντι νΜοτοτο. Ηοτἱοοε τοἱΙοε ἱοοΙοοϋ) ΜΜΜ

οοεΙι·ἱε οοροοο, φοτο ἰοΡοτο$οτ οοείοτ το

νἰοοοΙἱο Δω ι·οοοοο. Εκ Με οίο ΒοΙἰοΙονοε

οΡοο ρτοεροτ·οοτο ἰοἱττιἰοοε ροΙοοΕοε ἱιιεοοοἰ

του, οι ο!) ἱοοοΙἰε οτοοἱΜε εοεοἰρὶιοτ πιοΙοεοοο

τοοοοι·ἰΜε Μοοτ·οοιι·. Ιοτοτοο τΙοοάοο1 οἰνἰτοο,

Γτο£τἰ οοο^) τοπιο οοοοτοοε, ο ΙοτἱιΙονο ο οορἰ

τω, οτ ΙιοΒοοΕοτ οἱοεοοτο οΜοοοοτ. Πτοε ιιο

τοτο Κοτο·εύ) οἰτοἰε νο!ἰιὶο το οοεοοοε ΡοτΙο

οοἰεσ) οι·οοο ΒοΙἰ:Ιονἰ οι·οοτο ἰοροἔοοοἰοοο

οοοοιιΙοοτ οι ἰοοοοοἱο @πιο τοἰοοτοΒοτ·. Ποΐοοετι

οεΕ οοτοπο ο!) εοἑο οοοἰῶοῶοτἰοοε, “ο οοΙοτ·οοτ

ροΕοττ οκο·οοοίε νἰτἰΒοε; οοοπμιο ο τομ εοο

οι Γοετοο νοτεο τοΙἰοτο, Π) ΚοΙοοιΙοε δορτοτο

Με ΒοΙοΙονοτο, οι οιιοιο οἱο οτοἰεοι·το, Ζοο

2ορο!οοοι εοοἰοτοτο εοοτο, οοἱοε 8ι·:ο.Ξο οι πο

ε1τοτοτο οτοοτ·ο οτοοἱε Μο τοΒ·ίο οοιποι·οο οεΙ,

εοεοορο. Ατοοἱοοἰεοοριιε οἰνἰΜἰε ἰΠἱοε οοοι

τοΙἱοιιἱἰε εοτ1οίοι·ιιτο οι οο!οι·τε οτ·οοΗΜε τοκοι·

εἰε Με οονοοἱοοΙοε Μοοτονἰτἰο οποιοΙο τοοοο

ειοτἰο 8οΠοτο, οοοο οι ρτἰοτἱ τοποσ πιἱοοτοοἰ

Παει· οοεο οοοἰιΙοοτο οοιοοοε1οτο 4:58. Πο τοπ

οονοτοο τοεἰο Ρτ·οιοοο, οκοτ·, οτ. θ εοτοτοε

οἱοετὶοτο, τμιοτ·οτο οοοτοΐ) ρτἱοε ο!» οο οοεΜο

το$οτο οοοοοιιε €ωτοωιω ΒοΜΙονοε, οοΠοι

ΙοοΠοοἰ!ἰε το

ροοοοἰο οἱ οετοοοοοτ, οοἱοε ι·τιοΒοο μπε Μ

οοοτοοΙοΙἱ εοο, ἰοἰοεοο τΙοκοττο.

ορτοοοε εοἱε οι: Γοο$οτ·ἰΙ›οε οἱεοἰΜοοτ, φο

ι!οτο νοι·ο ΜΙ ρτιο·οιτο οιοΙοοτ·. Γοοτοο!. ἱο δυ_

κἰΜ Ρτωοιε ὸοοἱε οκ ροτ·ιο ιιοε1το ίτοοοοο,

οι ω: ΠοΒοτἰἰε οοἱοΒοοο, οτι Ροοοοίε οοΙ:οο1

τοἱΠο νἱτἰ. Οοιοοε Μ Ιοοο οοτοοπι τοτοΜοοοο

πο, οοτο ἱοοἰΒοοοε οονοτιτοτο, ΜοΙοε Με

ορροτ·οτο, εοοἰοτ ρτοΐτοοε Ιοοιοοοιτ·. οι τοοΒοο

') Βο8. 9) δεο·οο!ων τνἱοΠτἰ. 8) Ροι·. τη2οά νο. Π. 4) Βο!οεΙοινο οἱοοἰοοτὶ ο. Ιπο.Βο δω·οοΙο

πο, ἑινἱοτοροΙΙ-ιοοτἱ. 5) Κωδ", τω. ω. ΒΙΙ οοιννοογ Οτιτἱοιυα. 8) Γίοοηοεόνν. 7) ΡτοομΙοννο.

Μοτο.
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318, 2 ·ιπι Β'Ι'ΜΑΒΑ

Με. πω: οιι·ιπιιο, οπο πιο» ι·εΒιιι αιμα οει, μ!πε

οπιιπι οπιιιιι·ιπποπι.ο ιιιι!ιοπιπι· @πω οι πιει·

οπιπε δ, πορπΠ ειπιοιπ ιεποπι ιπ:ιππε, ηπα:

πισω οιππιε ω; ρι·ονιποιει οι ί'πειιινοι·ιιιπ το

Βοι·ο εοι·ι·οι·πιπ πω: ιιπιιιοπο ι:οπΠποποιπιπ, οι

πι:ιιιιιπο οκ ι·οΙοοιοπε Πειπιε, ιπιιΠππι ει: πο

οοπιιππο ΡοοιποΒιιε ιι:ιο!επιιε ι·οειειο!πιι οι :ιιιοε

ι·ιιιοοϋπι..Βοο οι:ιιιιε ριιοεροι·ιπιίο Βοιιιιιιιι·πε,

:ιι·οιιιοριεοορπιπ ρτοιΠοιπι') πι! ιιιι·ιιπινπιπ πιπ

πι, ιιπι ει!) πο πιω επιιποι ι·οιιιιοι μπω, οι

ιικοι·οπι ειιιιπι οιππ πονοι·ο:ι οι οοποοι·οι·ιΙιπε

"Με ρι·οπιιιιοι·οι. Ροει Μπα ιιιιοοΕπιπ ιιΜιιιιοιπ

ειιπιπ 'Μπι :κι ποειιιιιιπ ιπροι·ιιιοι·οιπ ουιπ ιππι

Επιε ιππποι·ι!ιπε πιιειι, π! οπ:ιπι ειιπρΠιιε επι

ιι;ιπι οι ειπκιιιππι :ιοπιιιι·οι·οι, οι επ οπποι:ι πιω

ριποοποιο ιζ·ιοιπι·ππι ιπι!ιοιιι:οι. πι Πι·οοπιιπ φισ

ιιπο εἱΙ›ἰ ρι·οκιιπιιπι ιιιιποιοε πιἰεἰι, ππι οιιιεποπι

ιιπροι·ιιιοι·ι Βοιιιι, ει νοΙ|οι πιω ιιιπιοιιε πει

Βοι·ι, ρι·οιπιιιυι·οιιι; ειπ ιιιιιοιπ, !ιοειοπι Πι·ιπι5

ειιππιπ πι: ἰιιι·ἱιιοἰΙιἱΙοιιι Ποπ ιππιπιιι·οπι. Μια

Μια οπιπἰιι οπιιιιροιυπε Ποπε ιιεειει:ιι ιτιοιιιιιε,

οι οιιἰό πω επ ρΙ:ιοιιππι οι ποοιε ριοΠοιιππι,

οιοιιιοπιοτ οειοπιιιιι. ιπ ιΠοοπε Με [πιο σο

πιοε, ιιοΙιοε πιοιιε, Ιἱἰτἱτπιιιιιιιπ , οοοιμιιιιοπι

οι» πιω πι ποιπΙιπιιο ππειιπ ιπ ροιοει:ιιο, σο

μι, οι ιπνιιιιπι ιπ ειιιιιπ ιιιιιπιοιοποτπ Μπι!. Οι)

') ι·οιπππο πι; εοι·Ζωία·. 2) τ. _ῇ. 2 Βιιι·ειιιιιἰ)·ἱ.

που ι·οι·οοι· :ιιιιιπειιπ ΜΜΜ Ρει·ιοπΙοεπιιπ Μπι,

ποιο νικ πω ππΙιιιιοπιιιι ροεοπ οι·ιιιιιοιιι·ι.

Π. ΙΜ ιιπροι·ιιιοτο ιιοιιιι·ο πππο εοι·πιο πή

πι οιιιιιιπτ, ιιπι πι: ιπιιιειι οιιρειιιι:ιοπε'^) ι·ενοι·

πω, πι! πι: ρι·οιπιιιιιιε ρωΘΡιι, πω! ρειι·πιπ ει

πι τοπιιοιιιιοιιε ποιτπιι. Ηπιιιε ιπποε ο8ι·οιπε

:ιιιιιιο Πιιο!ιε, πια Ήιιοιιι·ιοπεδ), ουιπ επι οο

εοι›ιιι·ιιιπε τΙοπιπιπ ροι·ποι·ο νο!πιεεοι, :ι οποεπιπι

εοπιοι·ο, διοριιιιιιο ποιπιπο, οοειιι·ιε πρι: επι

πιοι, πι ιιιιιπιι, ιπππιοο, Μάο ιιπρπεπιππι· :ιο

πιο, οι σπιτι πω ποιοι· οκιειοι·ει, ιπππο ιπ

ρτοπιιιπ οιιιιοπιο, Ποι·ιιιπ ιπππι·, οι πιο ποιοι!

επροι·ιιιιιε, σπιτι μιποιε οΠ”ιιιιςιι. Ποιο Μι οἱ ιπ

ιπ!ιοιιε 8οοπιιιιιι ιεπηιιιιοιο; οι ποπ Βοιιο, πι

ποπ οι·οιιιιιι ιιιι Μπι ροι·ιοΙπποιο. Ιπροι·ιιιοι·

ποειοι· σπιτι οι: Με οπιιιιοπιι οΠιοοι·οιπι· οοι·ιπε,

ππππι ἰπ Βιιοι·πι ι·οΒιοπο οοΠοοπἰπιπ οι: το χιπ

πιω ιπιΒιιπ, οι πιοιι ροι·βοππιπ εοΙΙιοιιπε πιο

εοοπιιιι. Ήιιιποπο οοοροι·ιιιοι·οε ειπε οι. "Με

επιιποι οο!πιππο ιπιικιιιιιι μπε, πιο ποιου!

σοοιιΙοι·ο, ει!ποπο ;;ι·ιιι·ο ροπιιπει οοοπιιιιιπ Με

ειιπιιι:ιιοι·ω οοοιιΗἱε ι·οειετοι·ο ιιιειιιιιε Ρετ οικ

ιι·ιιποοε πἰιιιιιιπι·, πι ιιοπ Ιιοοειι οι ιιιιωιιω

οιιιιει·ποπιι ιπροι·ιιτο, οοι·πιπιιιιο ιπιπεπιπι Σο

ιποι·ιπιιοιπ πι ιι!ιοιιο πιιποι·ιιι·ο.

8) ιν)ι2οποι Βοι;πι·)·πειί.
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ΝΑθΒΟΒΕΙ( ΒΟΕΕΒΕΛ)ΝΑ ΟΙΙΒθΒΒΒθιθ.

εε - πω).

|εεεεεε πε ρεε:ε2|ειι πείε!ειι χ? συίάείεεε πεει·εεε|ε Με ω Χ·εέείεΙε ἰε‹ιΙε‹ἰι·εἰπειιι ρε:πεή

Μπι ιεει·εΙ)) Μ ΙερΜε τεει·ιτιοι·εο. Πισε:ίετιε εε με πεΙεεε εε ρευυιέΙε Με” ἱ ευέετ·εεεειιε,

ει ..Μη ΜΜΜ, ρίεεε:. πιέε)ε|:ἱ ρε:εσεΜΜ, ρειεεΙεί Με Με ισ ια:.ειΙειυεπι έπείεεεεΙιεύε @Με

ε£ π.: _εεεΙ‹ε θσ·ιιεὶ)'ῖ Π. Μό). ιν :Με Μ.90 8ΙευιΜειε δ£τεεεε&‹ι, εε11εάμε!μι !επίεε|σέ, ?εἰ

ε:.εε Με ;ιεεπε θεεΙ:ι Ποτεεπει·ιππ, ρεεε ιι>ιειἰειιεε ε εεμπεε!ι Βε!εείεωε σιτεεεεεε ιεερί

ω! Με πεετεεεε. ΜΜΜ ρτιετεεἱειιε ΜΙΙαιΜ·εειιΙε εεευή|σ εεεεειυμ δεο·ε!π·εεε ισ |εε2ειΙειε

ρειπεήεἰεἱε) ειιε)άπ)εεμ Με, ρεεε ε:.ε»ι ὶ περίε @σε ιι!ε_εεί πΙε_|εΙ:Ξει πυιἱεπεει. Με Μαη)

τεεεεε!Ηε|ι εγώ εσείεπ; ιεδεάεπιε £ε||κε ε. ιυἱεμ£ε |εεεεάη) ρεεεεήε|είε| μια: )),ε_|εἰεε|:τι ?Νί

εειεεΗεεε, είεΙ:ειρε Μωρή, ἐε πε τε|::ι !θύ”θ π·δι!εό @Με πε εεεεεωετι εεεεε Ιο·εία ιεεε·ειι5εέε

πε πε ΜΜεεω, ε ρε !»·ιεεσιεΙι Με Ιαιυιἰεεἰε περίε πεει·))Ιε εεε Με εφε!). θεπειεύείε 2 ρπε-.

›πίεείεΐα _ετεεειι·Ιεε |τερίΙιιίε ρε;πει:Με εείε):ιε ω Μαιο/ι !6”θέ, πω έ !70%, :‹ἰεεἱεε εε

ευ πίέπε φάει, εἐ πεεεπίεε ωιίω::.επε επ «Μαΐ, Πε είε «εεε, π: ρεέει·:.ε Μ) |κε!ειΖη) «Με

!772. Μφὶε Μ” ε_εΙειι)ε2 ιο ‹Ι›·ιι_εὶε) ρε!'επείε Με πείεΙκα δεεείεδειε δε,·πίεΙά έ ρτη)εεε:εί

ε πάρε ρεεε Μετα!) (Αππεί. Ρε!επ. Π. ὅ). Ρειἰεἰὶ εε πω! εε!|κειυΜε το ΚΥΠ ὶ λΎΙΙΙ ιείε

Μ: δέεπέε!ειε Βαείει)ελ·ί (δετίεε ερ5.εεερ. Νεο. Όπιε. Μ'έ2 Με. δέ), δεεεεωεΜέ (Μεπιππ.

δαππ. ()τεε. ·!6'5ὅ Με. ό-ό7), Τυ!όεεωεΜ ))'ε)εἱεεἰι πε ρειιιἰεπιἱειιε) ωἱεμεἰε, τ, ερεεεεεεείεει

@επτά ιίιεεε|ι α·ίεεειε,· Ιίη)ει!ε| Ι!επ|οιεε!ι (ΠεεριιεΙἱεε ΡεΙενιἱειι Η·επ|εβ ε! Πρ. Μ'87 Με.

δ.9), ΜΜΜ Ζεἰεεεειεε|εἱ (Με τεειιί Ρε!επίαε. ρεεε. #70!) - !70!_2επι λ Με. 6'07) έ δω

πέε!ειυ Ρε£εἰεΙεὶ (Μευιει·έεΙε ΕρἰΙερΙιἱεσ·εσπ Ρεεε. ·Ι7θ2. Ι) δ). θερόεε Με :.›·εε:.2ε Με ιυΙε!ε

εἱε σ·εέπέε σε εἱεεἰε, ε εε εε σπε£εη|εἴιι ρεεπιΠεε, ρειεἱεάα Ζεἰεειειεεἰ:ἰ, :ἔε εε! ε εἱε!εεε ,

ρεεεεεεε Ιειιπιἱειιἱιι, ιι Ρε£ε!εΜ έε 2. Ικεειἱεπἱε είεεειεεεε «εει·εεἱε·›ι_ε.

)νει!ε)ε εεε ιιιιει·εεεε ωει!ίε!) δ£απἱε!αιυε δ£τεεαιΜ |σεείεε:α !_επέεε!είεεε, ε Μετεεε εκφέ

εεἰ ειἱ εε ι τιε)ιυἰε!:εεε εεΜιάιιε:Με :Με !8-ί7 .Με δάαεε£ειυεἰεἱ. Κεάε.ε Με ερθεπε! το ρε

έετιε ΜεΙίεΙεΙεέ πιπίιεεεεεεεΜΗε) Ιωεεεε|είε) Νεα !8έ8. Μ)! ρερἱεπ·ειυε, ισ ε:.ουεπεε, επεεεπε)

εε|εεεέεί. Ζεωέει·εί Με: Μέπεεε ει):.έε!, Μάη)εε @Με Με) εεεεπε !ἱεπεεωε:ιε, ευ “Μπα ρεπειά

Και: !) ΒρεουΙεπι ι·εεεΙει εεεετἰεεἱωἰ Ρεττἰε πο5Μ Βετιεὸὶε£ἱ. 2) Ήι·Μει·ίιιπι ρτεεείτει·οτυπι.

Ξ) ΒΙεΙΙ:ι ε!ει·ἰεοι·υπ1. έ) Βει·ωοηεε. ὅ) εξω Ποεπιποι·ιιιιι. Ψ Με εεεαΜέεπι ιΜείΙκα Νώε

@θε εε2ε @Με έ @εσεις Νεες ε Δεν “Με” ρίεα:πε, επε)ιίεωεί εἱε πεεερ ο Βε!εε!εωἱε Οπε



520 Νιοιιοιιι:κ ΠΗΠΟΠΠΠΠθ.

ὐηιιι; ω πιω :ια |και·ι·ίε Μ Μι·οπέι·ι| ιιώι·ι·οΙπή, ρο Μοιυιιε!ι: νωι 811ίΕΠΙ Βοιοει:ιιιε εοιι:ιΒιιιιει

ιιιιιιιε ιιι ι·οΒιιιο ειιο ιιτ ρ(ο)ιι(ι)ι(ιιι·) ιιι οριαιριιιο, ι!απο ιιιιάρίε ρδοε|σαιπέ ιυἱψιειιιἱ.·

ΕρΠεριιιιιιιι (ΠιιιΒι·ι Βο!οειιιι, έρι·:Μοο:οιιυ Μι παιιι·υίιε|ε. διιιιιε Με' δικιο πα

|ιοιιι·ποπο πει ΜΜΜ 67' Ιειιιὶ εΐοιυιιιιιι.· ΕΕ ω εει Πιιὶε ιειιιιε Βοιιι ορειἱ8, εοιΠοοι 00%

Βοπιιιιιοι·ιιπι. Ριιιιιιιτιι μι· δω ρι·τηιοιισιιιΙο, Πεν Με ειιιιιιιιΒιοιιιιο, ιιΠιιιιιιιιι . Με ιιιιιι

ιιο, φαι: εοι·ιρει Με ιιοιιιιειι ρ:ιιιιιο. Μ” ιιιιι€οιιιιο, επ ροιιοτιιΙο, Ε οι π Πιιιοιιτιο, οοέτιο

πιοιι νοιιιε ριιιιιιο, Ποιιιιι νοι·ιιιιι οο!οιιιΙο. Βιιιι :ιιιιιἰε ιΙοιιιιιιι Μαι: ιιοιιιι80ειιιιο; ·ὶ Ι. ό.

ΜιβΜ πίε!:Ιύι·ε μίειιι·«Με ερι·υεΙυιι·α!ειιι τ. οάριιιιι <Βιι6ΜΜιερο, ιι ι·ύ::ιιιι·ε ιιιι||επιιικ ιι έσω,

οιιιιιυ:.ιψιιτ ωοε|ις Τ 0'4Ξ|5ιι|ιί8ΙΙι Ι_μιιιει·|ιδ , :σέ Πίοε&ιιιιιΖ & έ Ζ , ·Βιι|ιισιιε|ειφο ε Ζα!απ:.οιιιεΙείςρο τιιἰ|ιὶκμ.

ΒΡ!ΗΡΠΙΠΙΙ θΠΑΒΒ! ΠΟΠΗΜ.

Ηιο Μπι· ω; Τι5Μιι.ι "ιιΙΝΟΕΡ8, οι·:κιτιιοω οοι.τιιιιιι.

ΟιιΑΒιιι ιο ιτε ΠΗΓΓ1?8, Βιε ικ .-ιεντιι ιιιικιειιιοιυε.

Ροκιι; ε.ιοιιο μπω, 8ιεικτε ιιοιιικι ιιι··ι·.ι ιοπε,

ΡιιΑ:0ιιιιτΝ5 οιιιι.ιιι Βιειιιιικιι Τιειιιιοιιιε, ιιωι.ιιι.')

'Τα ιιιιεεειιιε·ιι Υιοι.ι··ι· νι-:ιιιτε .ιιιιι.Ει·.ι οιιιιιειι

Βι-;οκτιι εοωνοιιτιιι, ίΙσιιιοιιι·ιι9) επι; ιιοι.οκιιιιι3Μ.

Π.4:ειιιι ι>ιιιιιοει.ι.ιιΝε Λ ιι; ιιυοιιιι.ι ΜμΕ”

Ρ'..ΕΙΗΜΑ ειιιι Ι›Ι‹ικιι, Ωω: ΡΙ.ΛΟΒΙ5ΒΕ ·τιΒι,

Ηικο3) ιιι:τι;ι.ιειι, Ωυι.ι ιιινιιι.ιε ιι.ιιιι·ιειι.

·ΙΝομιιε Πεκ, μπε 'Γιιιι, ειιιεκτι: ιιοιι:ει..ιιι!

Ριιιιι=ιιιο^) απ” Νιιιυε πε, ει:ιι οιιειιιιω ιιιιιιιιι:,

Υιοιε·τι ιιιιιιιιιε ΡΑΟΙΕΝ5 Βιιιι.ϋιι φαω οιιι:ιιιιΑιιειιΑ8,5)

Οιι ΡΑΜΛΜΩΕΒ ΒοΝιιιι

Ριιοιι·τι:ιι ι.οοιιιιι:Ν σ).

Τιιιι οοΝιτι.ιι οιιο οοιιοΝΑιιι,

Βι·ι ιιιιι εΑι.υε. Αιιιιιιι.”')

Ρι·πι!:. Η ,

800 “πι” ΜΟΗ) Ϊ ··· Ρ:·πι!ι. Π, ιυἱει·.π δ νοι·ιιευ ιιίειιικι Β ὶ Ζ. -- Ρς:πεάι. Π, "Μπι Β εἱνοι

«ω"ω ι ΒοιιΝοεπι @Γεω 2,· ι·υιιοι·ιιιιι!ιι Ζ. - Ρι·:ικ!:. Ι, πάει." 5 εισαι Ποιιιω

Μ" ὅ ί 2. - ΡυιΜε. Ι, Μετα: δ εἱΙιἰ» οριιιι'αίί δΙτεεισιΜι, έ ιΙοιΙειδ ροΙσιιι “ω” τρια; Μιὶ ώμ

:·ιιωπι Μπα. Μι·ιι·α ωίοι·.πα ισ.ι|ειωιύα, έα ριετιυοΙπιε μια! ιΙοιιιι Με πιιι8ἰαἰ0. - Ρωει!ε. !,

ιυίει·.ιε θ Πωσ. Ηιιιο .Ζ Ι 2. - Ρι·ωι!.:. Ι, ιυἰυιετ Π) Ι:ιιιε 'ΗΜ ΗΜ Ιιιυε Τ. Β ί Ζ - ρι·:.εά.τ. Π,

ιυιει·.π Η) ε!ι·οιιιιευ εοτοιιιιιειιιιο Π ί Ζ. -- Ρ:ιαΙι. Π, ιι·ίει.ιι Η Μαιο ω· Τα ω Τ; ιιιιιιιε. Ζ ί Ζ, Η

Ρι·ωεάι. Π, Μετα: Η ιιιιοι.Ι Βιιοι·ι·ιιι·ει·ειει φαμε Β°ιιι:ι·ι°:ι$ «Ε ἰΖ. -- Μισό: !, Μετα Η Γ:ιιιισιιιιιιιο.

Μιιιιτι 2 ι 2.
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οΒσΑέΝ1κΝ1Α

‹1ο 1ιο.00·ι·οο1τιι Βο1οεΙανο ΟΙιτοΒι·οΒ·ο.

 

1) Β-γΙ ινχο:ο.3 ιι κἰιμοτ οΙιτιοἐοὶοὐεΙιἱοΙι ροηΙει.ό ιιοἱο€ο Μο” ενο_ῇο άο Βηιοιι πο. :ΜΚ

ιιΙο8Ιοέοἱ ΜΜΜ), ειΡοετοΙεΚἱοῇ. ΤΜ.: ρονἱεἀο. .Δ......ω” ΒἰΒΙἰο£εΚιιι·: ο Βοἔοινεἰο Χἱςοἰιι Βο1εειτοΗπι:

Ιπ !απωπι αιι£επι Ρίο8α.ο στσυί2 ΡτίπσίΡίο ε! αΒιιπάαὺα£ είται Μπι£ιυπ .Ροϋ·ιιπι υεπει·α!ίυπίε αβε

ι·2ει, Μ οικιάωπ ιἰἰο Ματια Ρ:·ορι·ία οαΡί!!υ.ο οποσ αρ1»·ο|ιεπ‹ἰε›·ε£, ο! οοπωπψ!απ£ἰὑιι.σ οιιπο£ἰσ σε

.Βοπιαπίε υπί.<ποίο (1οΒοϋο) ΕπιεΙΣάο·ϋ, ιίίοεπε: Οιππω 1πίπια!ω· ε£ ε·ωιο!ί ΙΦοριι!ί νω!ραι·οο·ιιιπ Μ·

·ι·συ οο!;σιοοοαιι!, αὐ Μάίω·πο :Με πιο αν·ι·ιιπι /ο›·ο 1.108! [ΜΜΜ Μ:α!ί Ρε£›·ί ε! η[ωο τίαιο·ίί. Μαπεί

(ΜΙ. Οοποί2. Χνι ετι·. 11. νεο." ΒοΙοεΙονο Ο!ιι·οΒι·οεο, μι( ιιιόνἰ αυτοι· ιπο8·ι·οΒΕιι, εΙοτιο τ1ο

Χομπυ ν 5οέο οἱοἀπιἱοΙοοἰιμ ο οπο.. ονο.2ειό 2ο εἱοὰιηἰοΙοοἰο το ρι·2γρο.άο.Ιο νΙο.έΜο νι·οΙιιι

θΐΒ, ν Μόι·γπτι ιιιΙο2οπο Βίε!ωρεονο ρτοἔεΙιἱο ἰ ετωιἱοο ῇοἔο μια 2ιιοο2τιο. οιοέό ΡοΜιί,

ττιἰιιτιονἱοἰο μια: ιἰοπιἱο ΙιτιιΚονεΚἰο 8.2 Ρο έι·ό:Πει ΒιιΒαι ἱ ΒΕγτιι το2οἱο8ιιἰοοο, ΒΜειιροπι Μέ

τοἰειιιονιιοο Βετοιο.ι·ιι. Ύνοηε1:1ιο το, μι. ι·οοιιήΜ ροΙοΒἰο ἱ Ι)1ι1Βοε2 ιιρενοΜε!” παώ Με; πι.

:ιειὶοεκοἱοπι Ποοι·όνΜ: Ε'α·Ιο.κία Ρσ·α96ποίο Ζπ·ί11ιο αερί8 Βάσανο φιζοοορκω ω: απιτποπἰ£ἰοπο Βυ

Ι»·οιοοιε. Αππ. Πο·ιιυλπ πιο. οι! αππ. 074. οί. ΒΙοε. ΗΜ. Π. 101 -- 102. ΡτωνᾶοροᾶοΒοἱε

τω), μια το8·ο2 Ποτιοω·ο ροεΠωιο Μο”, πιιΙοἀοΒο Βο1οεΙανο ρεφἰοὶονἰ.

π) Ρἰοιιτιο οΙιτ2οέοίοι'ιοογ Ηἱοτοιιἱπι, 0.02”. ἱ ἱιπιἱ πο2γενεάν 0012111111 εϊ.ιιι·ο21πονοΙιθο

Ιύν ἰ!ἰι·εΕἰοΙι Μόι·η, @Κ νἱοἀοιιιο, Μο ορόΙιιοεο 2ο εΒειιιόγιιιυνοΜπι Ιικ1οπι θοΕόν ιιἱο πιἱοΙἱ.

11' απο το, 381€ Μο πάο3ο, 2οιιο2εοἰιι ιι2)·Ι ἰτοἰοιιἱε θοτόν αυτοι· ιιειἔτοΒΕιι, ι·οοιιαιΜοο το

οννο1ι πιἱοοΛοὐοὁν ΠἱινΙειι, ΜόινοΙι ΜΒΜ: Μἱοτειιο. ἱ Ψἱιιοοιιτν· ιινΜοΙἱ πο. ιιο.σηο11 μπω!

Ιεόν ί άιἱοῇοπιἱ ἱοΙι ΙαοοἰΙιἱ ροΙοΙκἰο το2ροοιγο:ι_Μ.

8) Βοο21ιΠιιιτπ ΚνεἀΙἱοΒιιτοΕἱ πιόνἰ: ΟΜο οιιυιπιο οωιαπιίπε α. :Ζωα .υ!αυοπίοο Βο!ίε!αυοπο

.νι.οσφέιω, ωεπίίσ οΜπἰ9οπἰ οεπεπω ποίοιιο !ων·απιπι εύσιάίωίοεία›ιε ςιαε.είΕί οϋεφαία!ί!ετ άοτια£ιω·.

Ραπ: ΙΙΙ. 'Η. Ζνο2οοο νἰοο 2 τό2ονοΙι παοκ ΡοΙεΙιἱ ω). ιΙο θπιἰο:ιιε., ἰ πο. το νεΚοιιι_ῇο

ν ωη;τοΒΙιιι ννται Μπα ἑνἱεἀοηογ, 2ο _ῆο ἱ : Ροειιειιιἱει 2οΒἱει·οιιο.

4) ΒΡόΙο2οέιιἰ οιιά2οήοποογ ιιινοΖο!ἰ πιειοποιέ;ο ἈΙἰοοη·εΙονο Ι ΡοοἱοΙεοὐ. ῇοποπο Ζει ψεκ

οἱοει. ΤΒἰε€ιτι. Ν. 85. 1Ύ1ε£7ΙἀονΙἰέοἰο ενοἰπι 41ο ΒΠεο2νοΙανο. Η Ροπνἰο.‹ῖε., 2ο ρἱοτινἰιιετὶεἱειιι

ἱ 2ι·όο1οπι τοΙἰ8ἰἱ οὶπτεοέοἰοίιοΙιἱοῇ ν Ρο!εοο 1.71 οῇοἱοο ῇοἔο, Φο 30ο, ΒοΙοοΙ.ιν ΟΙιι·οοι·)·. 28ο

ἀοἰο 2 κοπή νγι·ιι2ο. Μο ο ΜἱοοηοΙιινἱο Ι, @Εάν ροειιιιἰπιἱο, αυτοι· ιιο8ι·οΒΚιι, ἱ Με ν απο

Με πιο. ἀκἰνιιεἔο, μ), ροάοΒιιε2 2ᾶοπιἰο ρον1.ότποπο @ετ πιανω: ΙιἰΙΙιειΚτοττιἰο ν ὰ:ἱοΙε.οΙι

ΒΙιι€οεω ΗΜ. Π. 1?Β - ΓΗ. σωω. Ακοἱιἰορρ. θυοοεο. πιο. ΟοεοΙ. απ. 619 μ. 81.

5) ΒΙονο. Ωαυ‹Ζ οπων·αυα·ασ (ο‹1 φωνα” νο3ιιο νγρονἰοἀοό, οπιι.ι_ῇιοἰοό) ν τοΚορὶεπιἰο

ὺγοἱοοΚἰιιι εΙιτόοοιιο ἱ Π1000“28.1118.28.Ι10, Με Με 1:ι·ιπ1οοέώ οάοαγωΙοιιι. Αυτοι· Ροάτιοεἰ το Μιο

Ιἰοειιοἐό, 2ο ΒοΙεοΙον πι·‹›_ῇι›ο ιη·Ι›ον·ἱιι‹1ειΙ, η·ΙΚο Βονἰοιο $ε8·ο τοἀιιι_ῇυ τνοῇιιε., Βε!Ζωπ 9πετο·α

Μπι, οι)·Ιἰ φωνα οιιω·›·α£α, 5:11( Η ροάόνο2πε ιιο.2ννωιο, 1110818. Βγό 28.82ο:ογ1:πιει; 811), Ρ1°2Θ·

οἱνιιἰο νο5οο ιιἰονγρονἱοἀεἱειιιο, ΙΜΖωπ /ασ·£ἰυα›τι, Ροτορἰοιιο εἰοποἰο, @Κο ι·οτ1.πή το2Β0]1ι.

Ποπιιυποπω Ρο!. ΗΜ. πω. Λ Μ
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8) Ι)ο οΒ_!εέπἰοπἱο. ννετε.εόνν ρα·ορ!ω· Ζιω£απιοπ ε!ιι2γ νν!οάοπιοέό ποετοπιικοε.: Βο!Μαιω,

σε: ολο·ίσΕίαπίσοίπτω, στου! 02!υ=τιο £οσ·!ἰο εοπ_/ωείσταοασ, ωππε·»ι οί δ'οίαι·απίαπι σαοίοοίέ, ο£ Βα

ιιίαπτ (Βι18!Μπ) ο! Ρτα::οο, α φαω ρασειω ε!!! σαπ.οίιω Αείαδίκο·Σιιε, οπΣιω ο·οἰἰπτιἰι1ε £ιιπο Βοἰἰ

πωπω £ταπε2α!ί! ίπ ΡοΖωιἰαπη πιόνν! ερό!οεοεπ_γ εο!ιοΙ!εεω. Αι!εππε. Βι·επιεπε!ε!οΒ·ο, ιι Ροι·Ιαο. Π!.

318. Το2εο.1πο Βε!ιπο!ε! (!!ποπ. Β!ο.ν. Ι. Ιϋ. Ποε!επι €ε›πρω·ο Βο!εείαπ.ε ο?ιο·ἰε£ἱ‹ιπἰεε·ι”»ιτω· πω,

οοπ/αάσταέπε απο Ο££οπο ΙΙΙ ιππποπι δἰαυἰαπι, οπο:: ω!! πάτα ()ιΙεο·σωπ, £τἰΜ£ἰε ειι!ιίοεί2.

7) ?πού πο.81·οο!τ.!ειπ εο.πη·ιπ ροεν!π(!ε. $τι·οο2π!αι: !”ἰ.τἰ£ απ2επι Β‹›Ι‹·εΖειιω εο.ταοίοι2α απ

πἰε, τα ροπίωτ· ίπ φί!αρ?ιίο. Ζ @Οι ε!όνν οι!ε.ννο!οΒγ Με, 2ο ορτόοι ντ!οι·ε2ύεν πειἔτοΒΚοννγο!ι

νν_γηογ Με! τοπ12ε ννἰε!ε Βο!οε!ε.Μι ΟπτοΒτοἔο, !ιτόπγ ρι·2ορ!εγεωοπο ποΒτο!›!‹π οΡιιέοἱ!ἰ. Βο

!εννο! ιν €!2!ε!!ειι: θτοΒονογ πο.ρ!ε Βο!εε!επει.; Ρο2ποίι 18ύΐ εεττ. 33 ιπιι!οιππ, 2ο Με!ε !!οπ

ητο.2οπγ !εγ! εροεοποπι ο!ιι·οποετχο!ιιι, οηΙἰ ἔ!0ε!£ετ.τ1ιἱ ινἰοπεποιιιἰ οεωτιιἱε8ο Μοτο2:ι, Μοτο

τοκοι :!!ο2οπε ο:_γπ!!_γ !!οέό 58, !›ο ενει!!ι1Β έοἰε!οἔο οΒ!ἰοΖοπ!ο. @Ίο @Πω Με 27! Βο!ε

ε!ων. Ύνε2εΜο π77ρεάο το πο!πέ ιιτνι18ο, 2ο π·!ειὲπἱο π· ώ·π,ο!οά πο!οκνἱε οεϋιτπἰο8ο Μοι·επι

πἰοἀοετοῇε όννοο!ι 28!οεο!ι άο 2ινχ!ι!ο! πιἰοι·_γ; μέ!! νν!οο Ρτηριιέο!ππ)·, 2ο (!ινιιΖἔ!οε!‹ονη· πχ

το.2 2οετε.! επ ιιτοπἱοπγ μπω ρι·ο‹!!ιἰο ι›ι·εερἱε›πνοπἰο, ιιο.Ι:οπο2ειε ιιιο8!οΒγ Με 2πο.!οέό π: ω!!!

νσἱοτειιι ! οπο (!πό!!ιο Βτο!ιιιΜοει ά2!έ ‹Ιο !ει·εμξζ!ε] !ἱοι!›γ θΟ, !κτόι·ο. ΜΜΜ! ΒΙ:ι·οοπ.!ω.4 Ζάα

πἱοπι ω), Βο!ενεο!ο. νν!οι·ε2 οετοτπἰ ω! πο ρ!ευνο!:πη·ιπ ιιο8τοϋ!ειι το!! κη·μ!ε:ιιιγ:

ε!! πω εεΙΝε.

οΚΕ.Μ2)ο
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Η$Τ ΜΑΤΥΠ)Υ ΠΟ ΜΙΕΕΖΥΒΙΑΉΙΑ Π.

οΙεοΙο τ. ΝΠ. Υ

 

ΜιφΙιτ'α, οότΙτα ΙΙοτίτπαππα .τΙοι·ία διυειυόιυ, εΙεΙιτιίαΙα το @τα σιωτ.εττιιι Μίοοιμ.εΙα

τυοωἱ ΙΙ υΙ:οίο τοΙτττ Μ?? .τΙττέΙτο ΙΙΙτττΏτοιτη.· θττΙο Ποιοοτιοτοττι, :πως :Μέ ροτΙ ἰττιἱεπἰεπι

ΡΒΒΕ1(ΙΟ-ΑΙΟΠΙΠ. 2 @το ροτυοιΙτι τττφίετιΙτι τΙο τιἰε_ττο 26η ΙΙ.9Ι ροέιυίοΙττο, το Μάρω Μιτπαοιο

.στο το ειι·φο τ.αττιττττττ, τι ττιττωοττι ροτΙτῇε οΜΙτατυο Ι τυαέττο τΙΙτι τΙ:.Ις|ότυ οπωούΙμ ο ΜΙεσηοία

Με. Ψρίεατη| ιοεΙα! Μ» ΙΜ πα ροοεττΙΙττι ο·τι:ρτ, τι μ: πέτο !ταροέτετΙτιτο πτπίσκοποτιμ αυτοαπ

ττεΙτ άιιιυωμΙ τοπιο] ί οϋιίατ·:.υπερο, _ίτιΙτ το 6τι·ο:εωττι @τα αιΙ:οτιπορο ατηρη| τιαΙστεέΙΙό ττΙοίαΙα,

; £αΙεοωμττι τι @το άιυιιτυΙετ·ε:απ.·

Ηιιπο ΜΜΜ ι·οεἰ, ΜοΙιΙΙιἱ|τ οοτιοΙ, Μἱεοεοπἱ,

Ωιτοτη μου” οΙοτυο Βοοοοτοτττ ουκ Ηοτἱτοοττοιτε.

ΠοΙτορίεπι τω, τΙιίέ 8.7 ΜτΙ ροη]αττιΙποτυροΙι το έιτε Ιίο:.ιτομ, :.τταττΙοτυαΙ ψ ω ΙΙὐΙἰοΙοοε

ορττο2τυιι Ομε!ετ·εύω το ΝοιιοτποΙΙ το Ζττέμται·Ιι τΙοΙττμοΙι, "στο θώς, @Με 9ο το ρίσττυ.ετε] ρο

Ιοτυίσ 5885Ιφ0 ισίοΙτττ τυττΙ:ίωΙ, Ι πέττΙΙτοτυαΙ ι τάφο .Ιω Ιίτ·οετΙο/ ΡεεΙστ. Ροέπτοί τΙοο!τιΙ Νο

εστω ο Ιππωπί τΙοστιττιΙ τΙο ΙυἱὐΙΙοΙεΙτΙ Ιαοέε·ΙΜα έ. .ΙτττΙιυΙ_οΙ το ΙΙοτΙίτιίο. ΠζοτΙαί 90 στατρτυτόά

ΒΙιυτττιΙ Μ. Παο:ΜεΙτί το :Μάο οτυοτετπ.· ΨοροτττττΙοτιτα ΙνἱεΙΙτοροΙεΙτἱ,· Ροτ.πατΙ Ι8ό:? Ι. Ι Μ.

7, .παίττστ_φυο:_η οτα: τ·μ·Ιτιο; Ι το τμπτέετεο2στο τ·οΙειτ ιυ_γτΙαί οι) :.τιοευτι ὐιττ·ιΙιο εΙατατιτιτο Πωσ ΑτιΙοττΙ

ΠοΙΙιἱοτ το ΒαΙἱττἱε τα ροτΙοΙτἱιττο ί τωοτοτττΙ ροο!τωέεπίατπί, ροτΙ τιιτρτεστπ: ΕΡἰεΙοΙο Ιιιο(ΙΜ ΜοΗιἱΙὸἱε.

Οι! οποσ απτο τα!πτε·ΙΙ 8Ι€ οιΙιἱοέ ότι: τοΙπορτοττι, Ι @μι το τ·σΙτττ Ιδο'7 τσυίαΙωΙ ΙτὶὐΙἰοΙεοτΙτο ΙτετΙέττεΙτττ

ρτιμ ΙσοτίστοΙε έ. .ΙτιτΙωΙ9Ι, ΙΜ 9ο τω” Με !ηβο. δητία_Ιο τοΙοσ Ια τω: ΙΜ! ιυε:ιΙΙιτρ ΙΙεΙΙιὶετα.

Ποπιτιο Μ(ἱεοΒοτιἱ) νἰι·ΙοΙἱε «Με οιιΙτοι·τ νο

τἱοεἰτττο, τοτἐἰοιιο ἱτ1νἰυΙἱεεἰττιο, ΜωιΙΙιἱΙἀἰε) εκτο

ρτοιουτο ἰτι ΠΙιτἰετο Βουιὶἱιιττι, :ιο ίοΙτοοτη ειιροτ

Μοτο ΙτἱοττιρΙιιιτη.

Ωιιοτιἰοπι ΗΜ τΙΜπο Βτ:Μο τοΒἰοιττ ι1οττιοτι

ροτΠοτ οτ Ι1οττοτοττι οοοοοεεΞτ, οτΙοςιιο τοΒοοτι

«Ή το! Μ τιοοεεεοι·ἱει Ιτοοοετἰεεἰττιο εὶἰωνἰ£, ΓοΙἰοἱ

τοοερΒιι, ω :ιοτΙἰνἰ, ἰρεἰ ὸἱνἰιιἰωτἱ τοΒτ1ἱ τω ρτἰ

τ11Μειε άονοτο Ροοτοτο οοτιοοοτεεή. Ωιιἱε οτήτ11

Ρτωοοοοεεοτοτο τιιοτιττο Ιοτιτοε οτοκἰτ @Μο-

εἰτιε.? @Με ίτι Ιιτυοοτο ἀεὶ τοΕΜοπι οοετουο:ΜΙ

Ιἱτιἔιτοε? οιιττι Πι Ρτορτἰο οτ ἱο ΜΜΜ Φωτο ότ

Βοο νοττοτοτἰ ροεεοε, Πι οσο ΗΜ που εοΠε,

€τοοετω ευρετοτΙοοτο ιτπιΙιιἱεΙἰ. ΗΜ: οτ Ιιιιἰιιε

ττιοτὶἱ εωἀἱο το, εἰ ἱτι Μοτο Ροτεονοτονοτἱε,

Βοοτἰεεἰττιοτο ρτωὸἱοοτι€, “τοπιο ποπ οτΙοο Μι

ιπ:ιτιο ττοειτο όἱνἱτ1ο ἰοἀἰοἰο οΙοο!ιτπι, Μ τηρο

οοτο ΡοριιΙοιτι εειτιο!ιιττ1 (Μ νοτειοἱεεἰτττο “καιο



Με!.

Ξδ. %

Ιου, Μή Μ ]υὸἱοἱο ρι·οήόιιε, Μ ω"εωω οοπ

ερὶοιιιιε, Μ υτιἱνοτε:ι ΜοτιιΜ Ιιοι1εεωΙο μπιτ

ο!επιιε ΙΜΒοτἱε; νἱὸιιἰε ω νἱι·, οτρἱιωιἰε Μ μει

Εοι·, ο€οιπἰε ε! ρειιιροτὶϋυε ἱτιοοι·ι·ιιρΙιιε ιὶοΓοι1

εοι· ειΒ οιιιηἰΒυε οοΜρτοϋστἱε, Μπι οοτιεἰιὶο

ΜιιιΙο ροτεοΜιΜ ριιιιροτἰε. Μ! νυποτ:ιπάο Μι!

1ιιΜ ρο1οΜἰε; εεό Μπι ἱιιεΙἰΙἰω ηυω Μορο

ΜιΜιιτ ουτπ:Μ οκειΜἰπειε, ΟΠτἰεΗ ρτοουΙ (ΜΒΜ

ΜΗΠοΜ οι1Μ Βε:πο δτ:Ικιεύσιτιο, ευΒ Γθ88Η8

νοεΙἱτιιε ω.. ὸιιοὶε :ιβεοοιιΜΜΜ. Πω ΜΜΜ

ιι! τεεωιιειε :ΜἱΜοε ἀἰειΒοΙἱοει ΐτουτΙο άεαορωε,

Μή ΜΙΘΜιιΜ ΗΜ οοΜΜἰεευΜ τεροι·ωτο σαπο

ρΙἰοειΙιιΜ ι·ο!ιοιποπωι· Μ:ΙιεΙ:.ιε, ειυόίΕυτυε Μπι

ω. νοοεΜ Μπι ὸἰοἰΙιιτ: Βιμ απο Μ” α β

άεΖΙ8, οι ΜΜΜ. Ρεϊοι·τιἱε ηοΜρο οκοΜΡΙἰ8 Μπ

ΜοΜιιιε “Με μπω νοτεειτἰε Μ οοεΙοεΗΒιιε,

Μή Μ ΗΜ ΜιπιιΠ ΡΜ·€ο, ΜΜΜ τοΒἱε, ςιΜεἰ

ςυἰἀειΜ Γοκιε ετ οτἱεο Μπακ» ωιΙιοΙἰοω οι :προ

εΙοΙἰοαι ΗΜ! Μτή'). ΝιιΜ ηιιοε ε:ΜοΠ ΡΜ:

ιΜΜοτοε οοττἰΒοι·ο που Ροτει·ειιι€ νου!;ιο, Μο

ΜεοοιιΙυε σετ ΐοι·ι·ο, οοΜρεΙΙοπε πό οπ:ηειΜ

ᾶοιτιἱπιἰοοΜ Ικιι·Β:ιτοε ιιο Γει·οοἰεεἰΜεε Μιε0Πω.

ΗιΜο :ΜΜΜ ΜΜΜ Μοο ΠΜ ΜΜΜ, Μ: ΜΜΙ

Μ ὐἰνἱπἰε οΠὶοἰἰε ἱΙ100ἔ1Μι1Μ Γοι·οΙ απο τοεἰω

ὸἰΒτιἱΕΜἰ, εοἱοτιε ω ερἰτἱΜΙἱ ρτωτοέςΜΜι μπει:

ιΜιιΜ, Ρι·οοιιΙ ΜΜΜ ΜΒοι·ο :ιοοορτι1Μ. Μ ςυο

@Η εἰἔπιἱίὶοε·Μ ΨΗΠΩΠ1ί08, (μια: Ρετ ὐἰνοτειι

Ιοπιτροι·ει Μ οἰεὐοΜ ι·οι:οΙιιΜυτ οίΪὶοἰἱε; οιπἰο

ειιε ΙοοΕοτ ΐειοἰἰο τοΡετἱο€. Πευε οΜτιἰροΙοτιε,

ΜΜΜ οοτιε1ἱΙιπἰοτιο τε8εΙἱ όΜάοΜΜο οοι·οοιιΕυε

888), ἱΡεο ΗΜ ερ:ιοΜΜ Νεο ροΙΜιιΜφιε νΜοι·Μ:

ΙειτΒἰοτιὸο, οιΜοΕἰε οίΒοΜ Βο8Πϋυε Γοπἰοτοιιι.

.ω νεΙΙο νει!ε.

·-°>Μ

ΒΥΧΥ ΖΑΡΙθ

κοεοιοι.οννι κοι.ο:ΜκΜΜυ ε. υιιε21Μι

!030 - 4035.

 

Ρτωά Μ: ἐὶΜΨὶιἱωἰῳ ΖαΙ_γ τυ!|εία!ρο .ΜΜΜ Μίπιεπε ισ «Μάο εωο]ειπ.· Ορετει ιΙἱΡΙοιτΜ

Με; ΒτυκοΙΙἰε !72ὅ£οπο Π. ε”. -| Ιδί, ι πωωφε έ. ΜΜΜ. ΨνΞ|άιι1€ “ο Ια ΜΜΜ: Μέτασεισει.^)

Μ ΜοΜοι·ΜΜ οι ΜυιΙοηι εειηοιἱεεἱιιιω οι Μ

άΜάιιω ©τἱηἰΙεΙὶε, οτι1τιἰιιΜιΙιιο ε:ΜοΙ.οτιιΜ ὐοἰ.

ΩυαΜΡΙιιτὶΜὶ όοἰ ίὶἀοΙἱΜπ ουοΙοεἱἰε ἀοιΙἰοοι·ὶ εο

ό:: ειιἰε τοΙΜε ει άσο οοΙΙ.Με ΜΙΑ, οτ ρι·ιοεΙἱΙἱε

οΠοσοτιιιπ; Με ειιποιτι νε! οΙ› ιιΜοτοΜ Μιιτο

Μπι ΒοηοωΜ, εοιι ιπετιιΜ ἱηΓεει·ι1:ιΙἱιιπι ΙΜ·

Μοι1!οτιιιυ, ςυἱΒιιε οοτιώΒικι ι·οΜι.ιτιοι·ειτιὸἰ,

Μουτ Βοεεετιιτιτ, εΕνο ΒοτιιιΜ εἰνο ΜειΙιιΜ, οιιΜ

νεποι·Π Μή νοΜιιτιιε οεΙ, ΜΜΜ ου]ιιεουιπηιιο

ποεΙτιιΜ. ()ιιοά 08ο [ΜΜΜ 8α·ρο ιΜἱΜο νοὶ

πω, ο! "ω... οοπΐεΒιιΙαΙἰοτιε οιιΜ Μτιἱυἰε

Μοἰε ιΉεεεπ·οπε, ἱιιειιροι· :ΜἱΜειω ε: ἀοΜἱιιο

') Ροτ. Μ. Β2Ο κ. Π, Ζκη/ίεΙυ Ρα!:·ε πα!ια:. 9) Ροι·. ε". 822 Ρι·2”ι. θ. 8) Ο Κοτουιι0:€ἱ

ΜἰοοηεΙπκπ·σι Η Ροκ. Βοοικι. Κατά!. Ιω τ. 1025, ΜΙάοεΙι. ρα! 1028 (ιι Ροι·τ.2ιι ΙΙΙ. 90. 0?). 4) Μἱ

τειο11ε ΐ2.Μ όαι]ο Μπι πιιόεΙόν0Κ: Ιίίτλο:σι τ·φίαια Ρο!υπία, ΜΜΜ σ.τέοτ·ο·ίσ σε @εφη ΜΜΜ ίπ :ιποί!

Μπι εσοἰωία δ. ΠΙ°8ΙΙΖ€8 ΟυίωΙίω (μου παπο ου!!φία!α ποϋί(ίιοπι Οασιυσιίοαο·ιιπτ) σίτσα αππιωπ !θὁ'θ.

Η)

Η

θ:



ΠΥΧΥ π.ιιι·ιε. Με

ειι·οΙ·ιιοριεοορο Ρι!ιπι·ιιπο, οιιπι οεεοπι ιπποπιιο,

ιιωεωω-ι απο ειποἱΙΙο, οι οπο ιπωω. (Μπι

νοι·ο ροε8 ριιειΙΙιιπι πιοιΙΙιιιιο πιιοοιιιππιιο οπου

οϋΙΜεοιιιιιιι·, ποσό πωπω ΐοοιιιπι Γιιοι·ιι€, ιποιπιι

ειοπο, ι·ιοωιωι, πιιειΕοπιιε ειππιιιιε οππιε ροτ

ιιοΙνοι·οπι πο” τΙοπ:ιι·πιπιε οσα», «Η π: πιοἱ ρο

ποπ εἱπΕ οιιιοποιτι οοποιοιοπιε.

ΡοεΕ οοπιιιιι οποιο ιο πω, οι νιάοι·οοιι·

ιο εοπι ροποοιπιι :ιο ιιιειιι·ποποιοιιο πι πιο, οιο!ιἰ

δ εοι·πιτο Με πω ιποιποι·ιοΙο, πιιιιΙοπιιε ειο επ (ΜΜετοιοι· δ?) :ιό :Μοτο ευρπιιΙιο!.οτιιπι νἰτςἰπιιπι

ιπιιπἱΐεειιιιπ_ Μπι ΐιι€ιιι·ιο, πιιοπι Ρι·οεοπω.›ιιε πιω ρι·οποεει νοετἰε, εσυ πιοοι·ιιπι ειιοοοοεο

0ιιιιπι ΜοΙιΙιπει, πιιοιποιΙο νο! πιω πιοπι ειπι πω, νΜο!ιοοπ παπι ΐιιοι·ιτ οΙοοοι·οπο ποτιόο νο!

οπο Ιι·ιοιιΙο. Βοκοποο, πω: άοιιιοορε ειιιπιιε ιιΙΙι οοπιὶπἱοιιἱ

Εμ οιιιιπΉΜιοιο, ειΙἱοιιιιιε οιιριάει οιιπι οε- ειιΜΜ , εοιΙ ποεΕι·ι ευπιυε ιιοοιι οιι·Ιιπι·ιι.

Αι! ιιιο:ιπι οι·οιΙιτιοποιτι Ιοετοο ιποποι Ρι·ει:οοπ

ορἰεοοριιπι Ρι|ιππιπιιιπ :ιοι·οοοιιιπι Γοοιιπ οπιιιι- Με ΠιοτιιπΩ, πιιοι·ιιπι ειιοεοι·ιρπι 2οποπιιιτ πο

Βιιε, πιιΠο οικοομο οκοιιιεοι·ο, ποπ:ιπε πιο πι ιιιιπο. ΑτοΙιἱορἰεοοριιε ΡιΙιετιιπιιο. Οοιποε Πο

ιιι·Ιιο (]οιοπιο πο Μπα” ι·ιι·πιποο, οτι ρι·οΐοε- πιοπι Ποιοι· οπο. ΙποΙοιριιιιε ΡιιοεροειΕυε.

Μο”

Ζ ΒΑΜΙΑΝΙΒθθ 2ιονοΤο έ. ΒΟΜΠΑΠ)Α.

οπο» ι. !0!ιθ.

 

ιέιοίοΙο Ποοιιιοἰψ πρι δση;ίαοα, ροι·Ιιοάιίδ ο απο .τίπέςοεοο, ο τοιωθ 8Ϊ4Ξ ιο Παιοειιἱε.

ινε!πρίδ ιο οπίοι!πιπ Μάιο ‹ἰο αι|εοπα οοπεάοΜπιιοΙείοπο το Μπα Ϊκοἰο Βαιο·ειιπ; Μο: οροεοϋ έπ

οπι όποσκοπο ηχώ εοΙ:οποί!κόω πιοιὶοἰ πιο πο :ο ιι>προάτιο. Ρο :ποσο Μου Ιο2αοΙι απο! διο πα

ριωα:.€, ἱ ίπ! 8οοιο!πίο, οοπο!ιο!πιε, ο ποά:.ιοποοοι .ιιοι·οιοο. |οΙ:ο πιπέ ιιωιοποι ροιοε:‹ἔοπἱο

ἐωΞπ£οὐΙΞιοοέοἱ ἔαἰοἐο! ιο :ίπποι άΒιπ;ίοπο έμοί:: οικου Ιιοπίιο ιοίοΙο Μοο:Ιοι·οιυ, ί ιι·οο!ιοιοοΙ

πιιιοο!ιοο παπίοιο @Με πιο εισοιοοιπ, πιο: είσοίε ρι·ιιΜποοιοοιιπ, τιςποίπ ὶ οποιος Ιίαιιιοάιάόιι·.

1εάιπρπ ; ποπ ιιοοιιιόιο _ἰοπο @β έ. ΒΜπο, ορο82οί Ιονιο; ε!ι·ιπ|Ιιπ Βο!εοδοιι·, ιιοοιοπο Βο!εοδο

πιο δΙιι·οοι·οπο οπο παιιιι!οάειο. θιἰιἰοἰ πο @ί ο|οἱοσ πο εοπο!ιοιοαιιίε ΠοιπποΜοωά, ο Μι πάο

Μ! πο ‹ἰο ιοάοίαπίο ειι|:ίοι:Η ια!τοπιιπ|, |:Ιοοπ ιυοω!:έο ροέιιίς| :Ιοέιβ ρο ο!Μπιποιιπιπ @έ οΙο

μπει ά_ποΙιοπο. δρι·οιοαό:π! Μέ οπο” σε! έ; ΠοιιιτιοΜο ιοΙεοιιοΜοιο πο ΡοΙεΙτἱ, έ πιο Μι ρο

έι·οοιιίοΙει>ειιι ροι·οιοιπίειι·οί πο ο Βιοιιιοιιι, απο Με πο! ι!!ι: πω: οΙιοιππιο 1ο, σο απο οιι·ΙςΙοπο

οποέα Ιποιο πο. ΙΜ: προ ιιι·οοοεπιο ιιἱοιι·Ια‹Ιοιιημ πιοπι? πιο ι·οΙειι #02? ιο ιι·Ιοἰτο Ιιαι·ιἰω

ροιίεειδοιπ. ιν πίειοΜε ΜΙ ;›ο που έιπἰι·ι·‹:ἰ, ιπΞοιιοιοΙοἰο Μάο :Μπι !θέ0, τοπιο: @πο έ πα

έ!οάοιοοπ, Ποπ· Ποπιἱοπἱ, επαιπ| ρο5ιιές| ιαΙιο Μιππχποΐ ε ω8|αφ οοΖωο!εί, ο :Μάο @ποιο το

Ποο:1οπο έ. "”ίιιοοιι!οπο ο2ω.·ο |ιι·;εεεισπ|ειι ο!μοιοΙ:δοπο ;ιοοιιοπο Ρο1ι·ιι μοι·ιιιειι :οε!αιπο, ΜΜΜ!!

@πο ἐιρυοΙ. .Ροιοἰσιιἰο υπ τυο ιι·εΙορδο: | Εοοο οιιἱπι Με πιω ΐοι·ο ΜΜΜ ΙτειποοοΙο ειιπΙ, οκ

πιω Ιιοιι!ιιε ΒοπιιιοΜπε ιΙοροειιο οοι·ιιιε Ιιοιιοι·ο, :ιό :ι:Ηιοπι ι·ι·πιιιι ιπιπι·οι·ι1; 00 ποιτιο ω”

οι: ιιιιιιιοπιοιΠ εοριοπ1ιοιι8 ΜΜΕ, πιιἰ πο ω!. ιπποΜΠε. ι·ιται οιιιε ρι·ιοοοιιιιε Ροιιοο εειΠἱιπ



526 επΑκι.«Νι Ε!!!)

:Με οοπνοτεἱε Τοοτοιιἰουε, ο Τἱοοτἰε ορπΙο

πειωω ε1Πο ὸἱ8οτοτο0., ο! πνἰὸἰεεἰιπω ‹ΙονοΙἱοιιἰ ίὶοοΙἰιππ εεΙἰεΓποἰοπε, οι! οοιπππιπυιπ πή

ΙΜτοπι ι·οοΜπόπ Ιοε!νο επποΙοε οοοΙοεπι: Ιτε‹ὶοτοΙ. Το πο;; Μίκι πιο ροαοόι!, έ:: ποπ Με

ποιές! ‹!ο ορίεατιίο κου έ!)ιοοω. Μ!! :Μπε ιαε _ίεε: ρπιιοιίο:ποιοπμ, ο μεσω ιαε!ιιοαΜομ πιο

πιάστε, Ισ ω!ά:.όεό υποέπο ε πασ!ορτοφμο!ι π” ε!ύιυ.· Νοππο!ἰ οπἱτπ Βοο εε οοΐοι·τε οπἰε£ἰ

πποπτ, εἰ Επ οΜο!Ιοι1όἱε εοποτοτιππ νἰΝιιΙἰΙοπε πποπε!πο!ιιτπ ΒπΒεπ2. Ηἱ πἱπιἱτιιπι ἰ8ποτοπ€οε

[Μοτο ποεπ·ο ποπ οδοτο πποποοο!ο, τε!ὶο!π νοτἰπι!ε, φαι ἰρεο οετ, ΐοἰεἱΜἰε οἱ μπω! ει:

ρ!οοοτο Ροεεο οοππποπτο. Ωιιοε Μπι: !οτειππιε τοοπτειΜ τΠοοπε: Ποοπετυπ$ Ιἱπεπειε εποε

Μου! τπεποεοΕιιπι: π! ἰπἰοιπ: εεοι·οπ8, Ιπποκινοι·ιιπι πο!.

Ζ απ” έμισο!πι Μ” Με ΜΜα ιιεΙερόπο οάποε:.οφώ Με άο ι!είο]ύω Ρο!ε!εδ ί εοε!οι!πίε·Ιι

δ·)"εξωετ. Ποπ |ο!κοποο 20α!!πο τομ!!ιπ!α .!ευ·ιοπο δνο!!;ει @ο 2.!οίου·ω ρετ·οοιυε!κίπτ Π. ε". 8έ6' -

85$) Μάη οπο! ρω! τς!κο !τοι!ωσ ροποα»ι!!ιοει·π ρευ·πεΜ (!(ο!!κτ!. ?δώ ε τυίο!πι χ”, !πό:ίοέ

!ιο)ι!ε!!:στε!κέ ροηοασπίποιυπ ι χ!!! ωἱεΙπι, πο!κοπίεσ αγ)!!απίε !ίοπε!απ!μο !ίαο£οπα. !!!πιο 2ο μ

@Με ιισειι!οπι ρο2πεύο, ροιοο!αό συ _ἰε·‹!πεπι ο›ιἱε_!ει·τι τομ!ατι!ε ἐεροοΙιι Ιε_οο πο)ρ!στιυεπ, δει

ημιεα, έ α·ε!εαιοό πἱε!κ£ύτο σ·όέιιέσο το!τορόεαπόιο ;›ασ·οελ·ἰε_οο ί !ιε)άεΙοετε!κέςοο, !;Μ·ε ο!οε!εαππί

ροοιο!!εοωοιπέ Ρ. έ Η. οιποοιουι.

?Ο ΒοπιππΜπε ἰ€ἰππ· οιιτπ ω, οιιοιπ ρι·εοι!Ε- 8υ!:ινοπἰοἰ ΜΒΜ ίὶΙἰιιε ι!εεΙοι·πι, ί'ειοΙοε πο οο

κΙππιε, Τειπππο, ε! οιππ Βοπἰΐεπἰο') πιο ο!π- ιποποοποε. Ηιιπο νἰι· επποτυε πυπιίΜοΠε επι

τἰεεἱτπο, @επι :ιιιπε ΓεΙἱοἱεεἱτπιιτπ τποτπτετπ εε ιΠο ροτιπιπ:ΜΕ, ο! Ιιιοι·οεο οοποοιποἰο εεἰπιππ

!πιιτ!ππἱΙἰε ποΒοΗπΙοι· ποοορἰΙ. Νἱτπἱο οιιἰρρο

Βοἀοππρτοι·ἰε ποεΙτἰ ‹Ιοεἰιἰοι·ἰο, πώ πεο!Ιοε ίοι·Βο

!ιποοι·ο Βιιεεἱεππ'·!) ΒΙοι·πιιπτ οοο!οεἰπ, οτ οιππ

οι! τποποεὶοτἰυπι επική Βοποὐἰοτἱ, (μια) ἱπ ) οοτιεοοετπΙ, Μ· νοιποι·ποἱΙὶεΊιοο ἱρειππ πιιππο!

(ἱοεεἰπο οοπεΕπιπιππ εετ πωπω, ὸονοπἰτ. ΙΜ ΙἰΒοπΙἰπε οηπἰτιιϋπ£. (Σπιτι Με @αυτ οπιπίουε

 

ποιπΡο $τεινίΕοι· ἰπίὶττππ$πε οε!., ω) οπο ω; :Π ειιροι·ἱπε ιιοιπἱππ$ἱε ΠοιποοΜοε οι! Ροι·οοπϋ),

νἱπει ππἱεοτἰοοτιΜ οοπνο!ιιἰτ. Ιπωωι ποτοεπ ιιΜ ιΙικ!ιππ ιπιππωω, το‹ὶἰἰὶ. ΙΜ άοιι!οπο

οοιπιπι εποε ο€τοΒἰπτπ, οποτπ εἱΙπ Βιιεο!πνἰ3) ι Με οι :Με τπιιΜε πωπω π8€τεΒο€ἰε ο! πω·

 

Μακάι. Ι, Μετα Ποεεἰοποι Ποεἰεπε Η. --.Π·ιεάε. Ι, τοία›·ει 'ΙΟ ΒοεοΙπνἰ= Μπεοονἱ Ρ; ΒοΙοε!π

νἰιιπε δπη/σιε.

|) Βτιιποποτπ, Μό” τπἱπ! ἀτιιἔἰο ἰιπἰο, Βοπἱΐπο)'; οϋπ.ο2 τνΣέο) ο”. 184. Ω) Ή!)·πι20

πἰο Βαεεία:ια εΙΒο Βιιε·ίτιπα, _)ιιΙι πω. ηκοΙωπι Μοο1πωπε, 2ιΙο.πνει!οο_γ Με πνεπο.ηντπό πει

ΒιιΒἰς, Μοτο στα”, Καμ) πεηηνππο; ε. 30(!Ι18!ε, ο Πο Μαη, Βτππο Με ΒΙότνπἱο προετοΙοιπ

ε') Βιιτ_γπε πιο. Μι Βο!οε!τιι·έ:ιοιε·, €ο _)οεο, πω; Οπι·οὶ›ι·οἔο ηπα, Μό” )π!ι ω 2 'Νήσ

Ιιπἱο ε)·ιιιι 2ιπιο!ιοό2Π π· 1οιπ ιπἱιῇεου.

Ρι·ιιε.

Μετα (επ. 288) π·ἱε!2ἱοἰἱέιι1)·, ποεἱ! ἱπιἰο οῇοοπνεπἱο.

ΜΒΜ Πἱοτοπἱπι ε Ρτεεἱ, ιιιόινἱ οπ Βοινἰοπι π! επ·ο!π1 2χπ·οοἰο ΙὶοπιιιπΜπ σ!!! 45): !!αοο

Μ!! ααι'οπι μπω· ε·απο!ιιε @παπι εσι€ίο ο-φ·οο!ιεΙπ , οσιοπι ω! ΒΙ'!8£°ίΕΙΙΙ Οἡα›·υ«‹·ἰα ο! !!α!οατίω στ

οίε _ή!ίαε, _/‹ιο!ιω ού ω πιοπαο!ιακ ι!οι!οι·α!. 2ο :ι:ιεεοπο Β(›Ιοε!ειτνει 2το!›Π εἰοοἰοιπ !›ο!ἔπι·ε!‹ἰπ1,

το πω: ἰππει; ολο τνἰιπἰοιιἰτι, οοΖΚοΙπ·ἰοΒ Ι›ι·Ζο!ιι·ςοοιιοιπ, τ!ομιτι·)·π·πΙ εχω. πἱο ο)τ·ει. 4) !εοΙο

Β8ΠΒ117.

θ!

Π!



ο ν οι ο τ ο έ. ιιοιιπΛι.οιι. οετ

οοιιιιε ειπεπιιιε οοπειιιπιιε, ιιιπιο ι”οι·ι·οτο ποτο

τπιιιιτω οοπνοτειιιιοπιε τιΒοτοπι οι ιπ ει: οι ιπ

πιο ιι:ππιι, πι ιιιοτιιπι πιο οιππιοπε, :ιο πποε

ι”ιιιτιιι οοτππιοοπι Ροτνοπιτο ροιοτειι, τιιιτοιιιιιε

ο ιιιιιιοτοιπτ. ()πιε οπιπι ποπ οι:ειπροεοοτοι, οπιε

ποπ ιτπτππιειιιοποιπ οινιιιιο οοκιι:τιιε: Ρτεοιιιι:ειτοι,

οιππ τιιιιεεοι ρτιιιε ιιοτπιποε εοτιοιε, ιπιπιο οι:

:ιπτιιιιε νοειιιιιιε ιποιιιοε, οτοιιτιε οι:εοιιιιοιιιιπιιι

οπποιε οοπειιριιιοε, οπιπιππι οοιιιιιιτιιπι :ιοιο

Ι0 ποιο :ιεειιοιοε, πππο οσε οοτιιοι·οι, ππο ιιιι·το

οοπιοιιιοε, ιποιιιεοε, οιεοπιιιπιοε, ιιιοπιιοε, οι

ι:ιιιι:ι :ιιιειιποιιιιο: ιιτιοιιιιιο οοπιι·ιιοε? Ροοιοικιιιι

ιιιιιοπι οπιπι:ε οροτο ιπιιιιιιιιπι, πει εοιιιοοι οσ

οιο:ιι·ιιι, τιιιι ιιοιιιιιιι, ειιιι τοιιο ποοιοιπιιιι.

Η: 27. Οποτππι ιιιπιοπ οπιπιππι τιιοπι ποιοι Βο

πιοιιιι οοπτι:τεοιιο ιοποιπε ιτοπεοοπιιοιπιι. Ηιο

οι:πιιιπο τοι;ιε ι”ποτιιι οοπε:ιπεπιιιοπε οι οι οτι

τπε, πι τοπ ιΙιππι ποπ ιοιο νοι::ιτοι ποτπιπο πι

ει :ιπιτπο πιοει.') Επι :ιπιοπι ιιορτιιπο Μοτο

20ιιιιπι :ιτιιππι οοοιτιπιε ιπειτποιπε, τπιικιπιοοπο

ιπ πιοοπιιιιιοπιε ιππειι:οο ειιιοιιε ορρτοικιιπε.

πιο ιιιιιτπο ουιπ ιπ οιιΡοιιιι τοπιο τποτιιτοιπτ,

νιοοπε οι:οιοειοπι :ιπιιιτπι πιιιτιιι·ιε ιιοιιιοιιι,

τω:: οποτπριο επι πιτπινοοι πιο πιιιτιιι·ιι οοειοο

2ι5 τιππι Ρτονοοιιιπε, επι: Η οιοο Βοοι|ιιιιοε Μουτ;

πο· απο οιιοπι όροι: οιο-οιε ιιιοτιιτ οεεο πω: οι:

πω? Ποιποο ιιιιοιιπο ιιιπι πιοπιιοιιιιε ι:ιοιιιε,

ππο ει: οι:ειιποιιιια: Γτπειιιιιιιιι: οοπειι·ιπιιιι, πι

ειτ:ρο οοιπιπιοιε οιοιιπε οι ιιιιιπιιι ιιιιιιπιπ ιοτιο

50 Ρετ οιιοοπιιιοτιπι ιπιιποποοιι·οι. Νοππππιιιιιιιπι

ιιοτο ει πτιιοιιτππι το! οιιιππ νομτιιιιπ ι:οτπι:τοι

οοπειιιιιοιπ, ιιιπο εο ρτοιοιι:πε νοιιιιοι:οι. Ε::

οπο ι:πιπ οπιοιιπι ποιοι· ιιιιιτπιιποο οιιπι οοττι

Ροτοι, οιοοπε: ι)ιοοιιιιο, οιιοι·ι: ουσ οι! οοριοιι

 

οσε ροροιοτιιι οιο·ιο τιιοιοι·οε ι:οι·οοι οοιοιιιοε [ο

οιε? πιιιιι πιιπο τοεροποιι: πο πιο οοο[οοεοτοε,

πιει επι! ιοοτιιι·οε. (Μπι νοτο ροει οιπιπτπ:ιπι

ιιοτοπιιιιοιο οοπνοτειιιιοπιε νιιιιπι :ιο ρτιοοιοοπ

οιιπι ιοπι ιτο οιεροποτοι, Βοπιιιπι Ρτιπιιιπε ροτ

Βοτι: ειποπιι, οι πιο ειροειοΙιοει εοοο ι:οπεοοτιι

ιιοποπι οτοιιιοριεοοριιιπε ιιοοοριι. Ποιπιιι τπιοιιι

οιιιο:ιτπ εοποκ πιοπιιιοιπε, πιο οιππ ιιιπο οοπιι

ιιιιπε οο Π:ινι:ιιπω ιιιιιι:πε ιιιοτιιι, ιιιιιιι ιπ ιοιο

Πιο ιιιιιοτι: νιτ τοιιοτοοιιιε ουιπ οιιιπιι;ιπε οπι

Μι..

οοπι πιο ουιπ εοιτποικιιιιπτ ροοοειοτ οπο, κι.

ιρει: ιπειιοτ Ρειιιιοιιε, οι οοιοτοε ιοπεο ΡΜ:

ι:οοοιιε, πποιε εοιπροτ ροιιιοπε ιιιοοοοιιοι. Ρτο

ιιιι:οτο ιιπιιιοπι ιιιποτιε οοιιοιο ι:οιποοι:ιπιι, εοι

ροτ ειιιοπιοε οιοε οι: πιοοιο ρ:ιπι: οι ποιοι νι

τοπε, ιπ οιοι:πε ιοειιε, ι€ποιο νιοοιιοοι οπιπι

ιιιιπ:ιπιιιιο, οοιιοιιιπο νιοιπι Ροιπιι ιΙππ:Ιιοοι νοι

ιιοτι:ειτοιπ τιιοιοοε ειοοοικιι. Ροειιτπιιιπ :ιπιοπι

οοπεοι:τιιιπε οει, οοιιοιο οι:εοτνιιιιοι οι πιοπιι

ειιοππι ριιτιιοτ οι οιιποπιοπιπ ιπ οοιοιιτ:ιποιε

ιιοτιιτππι οιπιιιε οτοιποπι. οπο: νοτο ιιιπι Μιτο

πιοπιιπιοε ροιοτοι ίιποε, οποσ ιιιιιοοιπ τοπο

Μπιτ, εοι νοποτιιιιιιιε ροπιιιοιι , ειι:πι οιοιιπι·,

πποιε οτπτιιιπε εοπιροτ οι πω: ιιοοο ιπιοιο

@πιο ιτιειοιεειιποο τοειοπιε ιοιοτιιιιιιι πιεσ

τοπι, πι. νοιοπε οοεοοποοτι: νικ ροοοιπ οι:

ειιιιιιιοτοπιο Γοττο οιειιιπποτοι, πιει ποιοι ρτιπε

ι:ειιιοιι επι:νοιιιι·οι. Αο 8οπιιιοε ειπιοιπ ροειτο

ιπο Ριπ·νοπιοπε, ουιπ ιοπιιι οιιοριι Γοτνιοι ρο

οιοτιε ι:οπειοπιι:ι ρτωοιοιιτο, πι ιοιο ππΠιιε οπι

ιιιεοτοι, ιΙπιιι νιτ ειιποιπε πιιιτιιτιππι Πιιοιιιιτοι.

ιιιι νοτο ιιπιοπιοε, πο, ειοπιροει πιιιτιιτιππι

παπι Αοοιιιοτιι,

ειοπιε, δοΙοι·οπιι:ει: Βοπιιε ριοτιιτπο ι:οπνοτει

ι:οτπει::ιπιιιιπε ιπιτοι:πιοτπιπ

') ιν τιππι πιιοιεοιι πιο οπιοτ ινιοοοεπιο οι πιγέΙι ιπποεο Βι·ιιιοοπιι., πω ποιοι πο·

ι:ιο2οπι οσο ἰιπιοπἰοπι θτιοεοτπο. ν.

ι 0θθ.



δ28 π ο κ π ι Ο Ο.ΝΝΙΕ

400€.. ειππ, ἱρεἰε επεφτε εἰπιὶΙπετ ενεπἰτε0; ΙοπΒο

1επιροτε π παπι: νίτο ππιππε πτΗΠποεπ τππΙππι

ι·ερτἰτπυπμ ετ ειιρἱτὶἰεεἱτπο πτοτἱ, πο!επτεκ

εππι οεεπ!ετε, ετιπΙε!ϋ.ετ ρπτεππ0. Πιιπηπε τα!

τεεεπι Βυεεοτιιτπ ω νεπετπΒἱΙἰε ρει·νειτἱεεετ,

ει εοπεπιππ ππππο ρτωἀἱεπ€ἰοι1ἱ ι·επετπεπτει·

ἱπεἰε€ετεΕ, νἰἀεπε ειππ τεκ εφιπΙἰιΙἱε τεεΕΕπιεπ

πε ἰπὰιππτπ, πιπΠε ρεὸἱβπε ἱπεεἀεπΙεπι, ερἰ

ππωε ω, ειπε νἰτ εππειιιε Μπι ποπ τε¦ἰεἰοπἱε

εεπε:ι ρτοΐεττεΕ, εεΕ πΜτεο ροϋπε ιιΕ ρεεε

πίπε εοπετεεςπτει. Ρτοππεπ ετἔο πω, ειπε, εἰ

πε ππἰπεπιοιΙἰ νππἰΙπ£ε τεεει!ετετ, ἱρεε ρπιιρετ

Μεπι εἱπε Ιπτεἰεεἱτπε ἀἰνπἱπτπτπ ιεπωπει.πο

ιΙἱωτεΙ. Βοπἰίὶπἱπε πωπω πιοκ πι! ποερΜπιπ

εππε ωστε τενει·Ιπιιτ, Ρτειἱοεἱεεἰππε ροπΗΠεπ

Πειτε οτπππτεππε πεεεπΕετ ἰπ‹ΙιιἱΙιιι·, ει επε πι]

τε8ἱ5 ρεΙππππι πωπω ΡτεεεειππΩπι·. Βεκ πω”

νΜεπε εππ1 Μπι ιἰεεοι·ἰε νεεΕἰΒιιε πάοι·ιππ!ιιπτ ,

Απ: Νιισιε ΜΜΜ, παπι ω τα! υιιπαπι τΙοεττπιπιπ

ποπ ριίαρετ£α£ὶε ἱπορπι, κα! υετἱ£α£ἱκ ύπηπιΠΙ

ἱπποταπ£ἰα. νει·ιι»:Ιππιεπ τά υπ ουτε ετα!έ ειπε

εεεει·Ξε, ετἱ_‹|απ£ιιι· :Με ε.ι·σε!κω Ιτφιοπιπι απα

Με, Ιπ·ευΙεεἱπιο τι εε ἰπ£ετεΙἱΙἱο κερατα£ω,· ε£ ίεπε

καεροκί2ο αυτι υπροταπε |αετἱπ£, πα π£ “πω

με ΜΜΜ πππε @Με εκπε υΜεαΙιπ·, Ια !ταπκέ

μα· υπεάΖτωι. Ωποι! τί Παω σε: ιι!έιμα Ζήτω [π

ει·άκ, @Με ω ρεπἰΙαε εοπειππεπάα»ι ψπἰὐιω Ιτα

‹ΙΕ»ιπκ. δἱπ αιι£επι, φαιά ετεπ!ί ποπ ρο£εε£, εα

πιιε ευαεει·ἱκ, οπιπεε Με Που πω αὐεφιε Με

επρωιιαω ετεπεσπιτε. Οιιτπεπε Με Γοει1πε ποπ

εοΙιιπι ΒοιιἱΜἱο εε$ ετ ειιπετἱε ειιἱ πάετ:ιπτ

ΒεπϋΙἰΒπε ρ!πειπεεετ, Βοπἱἴπιἰπε επ νεεπτπε

νε!ιπ ττιἱεεετιιιπ εοΙ!επτρππι εεΙεΙστιπιιτιιε, ρι·ἰπε

εππι εππεπποεΕπ πειτε ω ἱπεεπεο Η1πτε ππὸὶ

πω: ΡετΙπε!τεπε ὶεπεπι, τΙεἰπτΙε εττΕάεπΕεε

 

Πειππτππτυπι @εποε ἱπετεεεπε, πει εκὶνἰτ ΠΜ·

επε, ετ πεε πιἰπἰπιπε εερἰιἰε επιε επρἱΙΙπε π

όετειπτ εκιιεΙπε. 'Ηπα τεκ ετ εετει·ἱ, επἰ Ειπε

ερεε1:ιευ!ο ἰπΕει·Ι`πετππΕ, επΕει·ντιππι εε επ! ρε

‹Ιεει πετώ νἱτἱ ρτοἰεἰππΕ, ἰιιὸιιὶΒεπ€ἰετπ Ιεετἱ

τππΒἰἱἰΙετ ΡεωπΕ, Βπρπιπτἰ εε ἰπεΙπιιΙἰε5ἰτππ

ειιρρ!ἰεπΙἰοπε περοεοππΕ.') θτερἱτἰτεηπε πιππι

€εππιιπι πιιπτπιπΙο "τι Ι›:ιρΙἰεπιπ εοπΠιτετε, ετ

νἱτ εππετιπτ :ιό εΡπΙἱοειιιιι ηπεπεπτπ Ιπειππ ρετ

ε>;ετεΕ ε!. ἰπ πω ππιπ1τιπιι ππεππι!ππππ ρομπ

!ιιπτ ΒπρΙἱ2ει·ε!. Πει·τενἰΕ ππΕεπι τεκ , π! τεε;πιιπι

τεΠπηιιεπε ΠΜ, ἰρκε, πιιειππιπιι νἱνετεΕ, εε π

ΒοπἱΓπτἰο ππΙΙ:πεπιτε εερπτετει. πω" πιπετπ

τε8ἰπ ειππ ἱρεο ρπι·πετ πωπω”, Μπι ποΗεΕ

ετε‹Ιει·ε, πΙ›εεπΙε ΒοπἰἱΜὶο π πιω τοπιο ρετ

ετπρπιε ω. Αππε νετο ΐτπ!ει·, πιπ ἰππι π τεΒἱε

ετπΕ εο!ιππππποπε ιΙἱνἱειιε, τποκ ιιΕ Μ! ειππ πι·

νειιει·πΙ›ἰΜ νεπἰΙ, ειι«Πτε επιε νετὶπι ποΙιιπ;

εε! πε εοιινει·εἰοι1ε ΐπιΙτἰε πἰιπἱπ πάνετειιε εππι

ἰτπ επεεετιειιε, εοπΙἱππο εοπ1ρι·εΙ1επόπ; ιΙεἰπτὶε

ππιεπε, πο, εἰ κ·π·ππτ Ιεπει·εΕ, τοκ ειππ εε πνι

πἰϋιιε επιε ετἰρετε£, ἱπ Με ΡπεεεπΙἱπ , εἱτειιτπ

πωπω ποπ ρπτ·ν:ι Ιιοπππιππ πιπΗἱτικΙἰπε, πε

εοΙΙειι·ἰ ρι·:εεερπ. ΜΜΜ πιο ετ ὶρεε εεεεεπιιε

εεΕ, ε! εππω ειιπι εππ1 οτππἱΒιιε (μή πεπιε

ΒιιπΕ επιροτ οΡρτεε8ἰΙ, π! Με Ιοςιπ πεε εεττ

πτε πεε επειιοπ πεπτππΜπε οΓίὶτἱιπιι εΒετε

:ιΙἱηιππεπι15 ροτπἱεεεπ£, εετ εππεπ νεΙιπ Ιπρἱ

εεε τἰεἰιΠ ε: ἰτπτποΙπΙεε ρετππιπετεπΕ. Βεκ :ιιι

τεπι Με επιπεπε, πἰπιἱο όοΙοι·ε ρετουΙειιε,·

οτππἱπο @ΜΜΜ ποπ εοΙτιπ1 Ττεπτειιτ οεεἱιὶετε'

κι ε! ειιπετοε, πιπ πω τω τεεπιτε ί'ππΩοτεε

εκΕπει·ππΙ., ΒΙεκὶἱἱε €τυεἰὸπτε. δω εππι ἱΠἱε με·

πππε πὸνεπἱεεε£, ε£ εοτροτε ππιτ£ἰι·ἰε ειΠιπε ἰπ

ιπεόἱο ροεπο, ΓτεΙ.τετπ εἰπππ ειππ τεΙἱπιιἰε πε

') Ροτόννπεῇ το 2 οροπ·ἱιιὐεπἰεππ Ἐνἰρει·ω π». 229.
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ιιιινο·τιι ΑΕΠΑ.ιι ο Η 529

πιιιιιιιιιε ειιιο ειιιιειι οι ιιιοιιι ειιιρειιισιοε :ιιι

ειιιτο οοιιετιιι:οτοι, Με ειιιι οιιιιιι ειιιε οιιιιιιιιιιε

ριιιοιιιι, ιιι ρτιιιε τιι·ο οιε οτιιιιο ίιοτει, ει ίστ

ειιιιιι ιΠιιι ιιινιιιιι ιιιιει:τιοοτιιιε ευιιειιιιι, τιιιιιιιι

5:ιιιιιεει·ιιιιι, τεΐοι·ιιιιιι·ι:ι; ιιοιιιιΙο ει ιιοςιιιεεισο

τσιπ οι·ι:‹ιετε, ιιιιιιιιιο οτιιιιιιιο ιινοτοιιι; 5ιιι :ιιι

ιιιιιι, οιιιιιοε ιιιιοτιιιιιε Βιιιάιιε ιιιωτιτοιιΕ. ()ιιιιι

ιΒιιιιι· οι. :ιιι ιρεο τεμ οι ει εειοτιιι οιιτιειιιιιιιε

ιιιιιιιιιε ιιιιεεετ οτειιιιιιι, ιιοιι εοιιιιιι ρι·ιοτ εειιι

ιο ειιε ιιιιιρεΐιιοιι8 ιιοιιιιιιιιιιιε τοιιιιιιιιι·, εοι ιιιιιιι

ροτ ι:οτιειιιιιιιι ειιιοιιιιε ιιιι€ιιιιιιιιω ι·οι·ιε ειιιιιιιε

ιιιι€οιιιτ. Μπι οοιιιιιιιιο ροειιιιοιιιιιιιι ειιι οτι

τιιιιιιε ιιιιιιιιωι οκροιιιιιι, ιιιιιιιιειιιι ειιοτιιιιιετιιτι

ι:ιιιιι ιιιιι€ιιιι ιιιω-ιωω ειιεοιριιιτιι; ευρω· τοι·

18 με ιιιιοιιιιο ιιυιιιιεειιιιι ιιιιιτι.ιι·ιε ειτοιοειιιιιι αιτι

ειι·ιιιιιιι. νετιιιιιιιιιιιειι οἔο, ει ιιο ιιοο ιιιιτιιιιιιι

νιτο οιιιιι:ιιι, (μπει ιιιι:ι νοτιιοιιοτ ροεειιιιι, τιτ

ιιιιιιιιι ιΙοιιιι ι·οιιετι·ο ιειτιριιιτοιιι, ιιωιωιω ιστ

ειιιιιι ιιιιΒιιιι, ιιοιι ιιιωωιω ιιιιιιει·ιιι. Βιιιιι ι8ι

20 Ειιτ Βοιιιιιιιιι νιτι.ι.ιε ιιι·οιιτιο ιιιιιι€ει:ιι. ει;ιιο , ιιι

τ:ιτι:ο ιιιιιιοιι ιιιιιιιι οιιτιι ιιιιιε Ποιιιιιιιιιιι ιιιεοι

τιιιιιε ειιιιιιιιοιιιιιιιε Πιο τιιιιιιιοτιιτο οιιτιιιιιιι5, ιιι

εκ οοτιιιιι ιιιιιιιι:, ιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιε ιιι· €ιοτιοειιε

τιιιιΒιετει· οοτιιιιι ωιι-ιι, ιιοιιιοιιειτοιιιιιε; (μπι

25ιιιιιιε ιιιιιιι οοιειιιιιιο οιιοιιιιιιιιι ιιιιτιιιιιε Πάο

“ ιιιιιιι ιιιεοιιιιι, ιιιι:ιιτι οκοοιειιε ιιοοιοι· σοτιιιιι

ιιιετιι, εκ ει:τιιιι ιιιιιιιιι ι.οιιιιιι ιιιιιοιεεοειι.

28. ιιιιοτοιι Βοιιιιιιιιιιο ιιι Ριιτου ιιιιιιιιο ιπι

ιιιιιιτιιο'), Βιι5οιεινιιε τα ιιτοτοε ιιιιρει·ιιιοτι ιιι

50 ιωιι., ιιι ειιιι εριτιιιιΙοε ι·ιτοε ιιιιιιετοι., (μι το

Βιιι ειιι Βοιιιιιιιι :ιιι ίιιισιιι νοοιιτοιιι. Νοκ Ριο

ιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιροτειιοτ ιι%τοιιιιιιι·, οι οοιιοοιιι ειιιι

ιιιι ειιιε ιιιοιιιιοιιιε, ιιιιι πιω τιοειιιιιιτι ιιιιιιωι

νιιιετιιιι, ιΙορτοοιιιιιι·. Πιο νιιτο ιιιιιιι ειιοτιιιιι

ι·

Με ρτιιιοιιιοτο νοιιιι εκ ιιτειιιιιιιοιιιε ειιιοιοτιι:ιιιι

"πιει, εειι ιιι εοτιιιιι νοιο ροιιειιε, εινα πιει

Μαι, εινε ιιιιιιιιιιιιι οιιιιιιιιιιε οριιοιιοιιι ιιωιι.

ιΒιιοτιιιιιιι ιιιιιιιι ει: ι.ειιιι ιιιιιιιιοιιιιο ιιοδοτιο νο

ιιιιιιιιιιιιιι ω; οι ιιιω ιιοτι ιΠιιιι ειιο, Μι ιπι

ιι·ιιιιι ροιιιιε ιιιιιιτιο οοιιιιιιιιιοιιιιι. ιιιιοι·ι·οΒιιιιιο

ιΒιιιιτ εοε τεμ οι ιιιιιιιιιιι.ετ οιιιιοοτιιιιιε, αιτι

ι.ιιιιι ειιιο εοιιιιιιιιιοιιο εκ οιιιιιιιιιιε ιιινειιι.ι ειιιιι,

ειιιι ει: ιιιιι·ο ιιιι ειιιιιιιιιιι ρι·οιιιριοε οιι”ετιιιιι.

Οιιοτιιιιι ιιιιιιε ιοιιιιιιιιοε, Βειιικιιοιιιε Μπιτ νο

ι:ειιιιιιιιτ. ιιι ιι;ειιιιιο :κι Βιιεοιεινιιιτι ειιτιιοε, ιιι

ιιιιτοιιιο ρι·ιιιε, το ειιειειιιιιιιιε , ιιιιιιιοι·ο σωρο

τιιιιι; οι ιιι; ιιτειιιιοιιτο ροειιιιοειιιιιι ιιοεεοιιι,

δι:ιιινοτιιαιιτι ιιιιΒιιιιιιι ιιιιιοτιοεο ιιιει:ετε ειιιιιιι

ετιιιιι. Βεριιιτιο νοτο ειιιιιο, οιιιιι ιιιιιι Ιοςιιοιιιιιι

ιεττιιι τιιοιιο οοΒιιοεοετοιιι, ιιιιιιιιι :κι Ποιιιιι

ιι:ιτιι ιιτιιειιι ιιιοιιιιοιιιιτιι ιιιιιιιιιιι, οι μη· οιιιιι

ειιιιιιιιιιι εειιιε ιιιιιιειιιι ρτωιιιοιιιιιιι ιιοειιιιιιιιι

ροιιιιιι. ιιιιιιιιΒιιιιι ετιιιιιι, ιιι: ιιιιιιιιιιε Με ιιι

ιιιιοε ει:οιιιιι ιιι: »Μι Βοιιιιιιιιιιι ίτιιιτιιιιιε ιιιι

οιιτει, ιιιιι ιιετοιιιιιιοειε οοιινοι·εειιιοιιιε ωικιι,

ριιτιι ιιιε ειιιιιιι ιιι δι:ιιινοι·ιιιιι ριιτιιιιιιε ΜΒΜ

τειιι. Βιιεοιιινιιε ιιιιιειιι νοιετιε οοτοιιιιτιι ειιι

τεΒιιι οκ Βοιωτια ειιιοι.οτιιιιιο ειιεειρετο, μειο

ιιιτιοε νειιει·ειιιιιεε Ντικ αιτριι οιιιιιιιιι ειιρριι

οιιιιιιιιο ιιοροει:οτο, ιιι ιιιιιι τιιιιι·ιιιιει ειιιιε ιιοτιιι

ιιιιρειε ιιοΐοττετιι ει οοτοιιιιιιι ειιιι ιι ειιιιο πιρο

ειοιιοει τοροτιιιι·οιιι. ()ιιι ω8ιω ροιιιιοτιι 888811

ειιιιι ροιιιιιιε ιιοιιοΒιιιιιεε, τιιιιετιιιιι: Νοε ιιι

ιιαοι·υ ω-αιω ροει£ι ειιιιιιιε, £τιιααι·ε ιιιιιιιτ εσω

Ζιιτία ιιιιμο2ια ιιιιιιιιιιι: ικα, οι Πει τοιιτιιιιιοιιιοε

τοειιιιι, ιιι! οοΙιιιιιι τοι·οι·ει ειιιιι. Ωιιιιιιιιιι νοτο

ι·ι:ι.;ιε ειΒιιοεοιιιιιοε ι:οιιειιιιιιιι, ω ιιιιιιι Μαι

νιτι ι·Βεροιιιιει·ιιιι ιειιοτειιιιοε, οοιιιοειιιιι ιιιιι·ι

') ΟΡιιέι:ιι ΗωιιιιιιιιιΙ Ιιιιιεττοι· του τι ιιοι'ιτιι 1001 ω) ιιιι ροοητικιι 1002 ι·οΙτιι; [ιο

ι·όινιιιιι τοιτάιιιιι 80.

ΙΙοιιιιιιισιιω Μ!. ΠΙΝ. Τοιιι. Ι. Η

“Κ”.
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530 ιπΑπι ΕΠΟΑΝ!

ποπτΙπε, ςποπ ΜΜΜππΜ ΜοεΜΙἱοο ΐποΜ$,

εοΜΜ Με ιὶεπιΙἰεεο Μ σε!!πΙ:ιΜ ορἱπΜ Μπι.

Βοἰπόε ΜΜΜ ει: οοπνοπποπο μπω οοπὸἰοππ€,

πτ ποοίπ πει·εΜπΜ Μοπ$οπ· ἱπευοεεἰ οι αποπει

Μοε ἱπΙετίὶοεν0πτ, οι ΡΜππΜΜ περοι·Ι:π·επ1.

@Με Μπι πε:ιπ νἰι·ὶ 1εΜρΙΜτίεε Μ·πΜρεπε

ρετεεπεἱεεεπ!., πάνεπ1ιιε ΜΜΜ οΜεππι [Με

ππε πεςποεοοιιτεε, οοπΐεεεἰοπιοΜ πω” επ π

απο οἱ ΜΜΜ: (·τιιώε εε οΜρετο νεκἰΠο Μπ

πὶυε. Ει·:Μτ ΜΙοπ1 ΠΠ άπο ριιοι·Ε, ΜΜΜ οπ

εοςπἰο ει:: Μπι ΜΒΜ περπιππ; ΜΗ , Μουτ νί

τεε τΙΜΜτ, Μπι: ρω εΜοπε σε ΐπι·Μπε ταπ

απο πἰεἰ Μπι. Ριποε νει·ο ι·οροπο ΜΜΜ

ΜΒΜ ἱττπεπϊεε, ΜΙΜοπε ΒὶΜἱὶε οΜπεε ροή

Μ· οοοἱὐιετπιπ. 'Ηπα Ηιεεειπ·ιππ ΜκΞε ροτηπἱ

ΜΜΜ, απ Μοτεἰε οτππἱππε ΜΜΕ! ἰπνοπἱΜΜεε ,

πι ΕΜΗ ι·οΜπε ΜΜΜ οΙπεἔοτοιπ, ω ππιπΜει

ευερἰτἱο ποπ :ΜΜΜ ΜΙ ΠειΜΜἱε ροϋπε ςποό

ΐΜΙυΜ ΐποΜΕ όΜπΙετε£, ΜΜΜ ἰποεπὸοτε επ

ἰρεει ΜΜΜ εππ$ ΜππἰτπΜ ΜπενοΜ ΜΜΜ

Βι·πι·ε. Βοτ ΜΜΜ ἰεπεε, ειΜἰεεἰε πε£πτω πή

ππε, Μ! οΜπἱπο οοπεπΜετο ιιΠἰε ποΜΜιππ

ειπὸἱἰε ροιπετππΕ. Μ Μππ Με ἱρεει ΜΜΜ ρεπ

ΜΜΜ] ΜπΙετἰεε ΜΒΡθιιθωι, ποεἰ [στο ΙἱἔπΞε άπ

τἰεεἰιπἰ εἰΠοοε εεεΜΕ. Ρι·πεπ·:ιπ ἰΜπιιε: ΐιπ·οε Μ

ΜΜΜ ει: οοπΓει·τε ππππωι·; εοτ ο!. πω: ἱΠἰε Με

ΜΜΜ ρτονἰ‹ΙοπτΜ ιΙειιεΒιππι·. 'ΗΜ εἰηπἱὐεπ1

ποοιε πω· Γτπ$εω πΜιοι·πΜ, πω· ΙΜπιὸἰπεΜ

επιΠππΜ, πω· πρεπει εἰΙνπτπΜ, νΜΜ ΜΜΜ

εππΕ ηπΜ·ετε, ΜΜΜ ΜΜΜ ππ!ΙΜεππε νπΙπ

ΜΜΕ εττΜππόἱε νοε€ἱΒἱἰε ἰπνεπὶτε. Μι παμπ:

ριιεἰοποε Μ νεεἰπεε τοοοπόοπε, Μ·υΓεοπε Ιππ

Μπε, ποΕιιοπιπΕ. ΠΜ νοτο εΜοΕοι·πιπ ἱποΜππτ

οοτΡοΜ , οορἰοειππ ΜΜΜ παμε ἰπ ιΠοΜ

ερΙεπὸεεοετε οι ιὶπΙοἰεεἰιπιι ΜΒοΗΜε οΜΜοπεπ

 

ποπ ὸοεἱϋ. εππνἱΜε τοεοππτε. Αἀνεπἱοπω Μ

ΜΜ Με, ηιιοιΙ ΜΜΜ ΐποΜΕ, ι·ο8Μτ Μοτο

ποπ ροιππ. Με ἱΙἱοο Μ! ποτοΜπΜ Μπι ππ

Μει·οεπ ρορπΠ ΜπΙπιπἀἰπε Γοεππονί8; Μ. Με

ΐπτοε ονειὶοτοπΩ, ΐωιοπι ΜΜΜ ποιπἰππΜ, 1ο

ΜΜ εἱ|νειΜ ππόΜπο οἱτοπΜοἱποκἱτ. (ΙΜ €ΜάεΜ

@Με εππτ Μειπἰἴοεπ οι·ἰΜἱπἰε "ή , ο! ΜΙ Μει

όἰοε εποε ΜΒΜ: Μ ΜΜΜ πΜοπε ΕΜΗ. Πεκ

ΜΜΜ, ΜΗ! Με Με !”Μοτο$, ΜΜΜ οοπεΜετ:ι

ποπε Φ]ΒΜ)ΘΗΙΙΙΒ, ποπ ροε!τειπο ιΙΜτεκ·ἰι, πι

ποςπ:ηιπιΜ Με, είπω Μει·ΜΜΕπτ, ΜΜΜ

ρΜεοΜετο$, εκατ ΐοττοἱε ΜΙΜἰε νἰποΙοε Μ εο

ριι!ε:Μ Μ:π·πτπΜ άοεΙίπεποι; ςιΜπππε Μ!. Με

πειιπο πό ΜΜΜ ἱπ νἰπυπΙἰε ΜἱεοτεπἱΙἰωι· νἰ

ΜΜΜ, Μ$ εἰ εΜοπε Μιιι·πτΜπε ΜΜΜ· νἰὸε

τε1πι·, ἱρεἰ Με Με Μἰεοι·ἰοοι·ὸἱπ ΙἱΒεΜτοπΒ.

Με οπΜ Μ εΜοΙοι·πΜ 1ιππιππΜ ΐιπεεΜΙ; Με

ραΜεριο ΜΒΜ ΜΜΜ, Μοκ ἱπεΗππἰΙἰ ὸἰνἱπἱ

$Με οΜπἰρο£επ1ἰπ ε..ω.εε εππτ πωπω:: Μεσ

!πή. [ΜΜΜ ΐπο!.π ευρω· οοι·ροτει επποΕοι·ιπιτ

ΒπεἰΙἰΜ, ἱπππΜει·πΙ›ἰ!ἱπ ποπ ΜΜΜ Μπα,

εε‹Ι ετ πππο Με ΜΜΕ εκ ὐἰνἱππ ΜΜΟ ρνο

ἀἰ8ἰπ.')

29. Ιιπρετεποτ ΜΜΜ Ηοἰπτἱοπε ΒπεοΙπνἱ

οοπεΠἰπΜ ποπ ἰΒποΜπε, ιιπιΙἰΜιε νἰπε ΜεΙο

ὸἱι·ἰ Ρι·ωοερει·πΕ, Μ, εἰ ΒπεοΙπνπε ΠοΜΜπ ΜΜ

τἱοε ΜΜει·ο0, Μ οἰπε Πἱοο ΜππΜπε ἀενοπἱτεπΕ.

Μοπποππε οι·Βο, πώ ππρει· Μἱεεπε ο επποπε

ιππτπτἰππε ΐποτπΕ, άεπιπΜ οΜ£πε Με εἰ Μοκ

οετοοΜΙἰ οιιεΜάπε Μπποἰρπ£πε. Νοοω νοτο

ἰΠιππ ΜἔοΙπε [ΜΜΜ Μ οΜ·οοι·ε νἱεἰΜνἱτ, ε!

ΜπεπΜΜειτοε εεεε Με, πιιοπππ Ιε8Μοπο

Γππ8Μπ1ιπ, ἰπποΕπἱ€. ΒΜπιπηπο ΜΜΜ (ΙΜ

πππε Μι·οοπο, ρι·ωπιιΜΕπΜ ΜΝ οεεε πενἱεἰπΜ

Μ Ππνἰο, ΜΜΜ Ωτππεἰπιι·πε «πω, πεεστππ; "πο

^) Ροι·όννιιπ] ΙΜ έ. Βι·πποπει ‹Ιο Ηεπι·γΕπ Μ. 227' ΜΜΜ. Ι, ΜΜΜ 5 - θ.
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2 τ( τν ο τ ο έ. ποποΛρο.(. 35(

ίοεπποπε πιοποο!ιιιε, οτ1Βο¦ἱοεπ ρτοτπἰεεἱοπἰε

(Μοτο τοπιο οοεο ρτο!πιτπ..

δ(). (Μο: ιποτοτοτ.οτ ποιοτπ Βοιποο!(Ιοε οι!

ποο ἰπ Ροτοο , ἱτπροτοΕοτ (Μο πιοποε(οτἰοτπ το(

ο το ποποτοτπ οτιποπ ΑοοΙοοτή, οο οο8$οτοπ(ο,

οοπε(τυκἰ(. (Μ οοπ0ἰ8ιιο (Ποοοοπεἰε οο:ποοπ

ρτεο(ΙΕ:ι οοπ(ιιΗ(, ο( οο ετΕπ ω( ίὶεοο!ἰ ροεεοεεἱο

πο ἰπ Ρἰττποποἱε τποποτοππο ροτ(ἱΙ›οε τοοοιπ

ροπεονἰΒ. Αποιι(ο οττςο ΠΠο οκ ΠοτπποΙ(π (Η

10 εοἱριιΙἰε οοπε(πιπο ο( πωπω οέοι·οΒο(Ξε,

οο·ρἰ( οσε ΠοτποοΙοοε οπο Μετρο (Μοτο ου

ε!ο(Ιἰο, ο( οοοοΒοτ οοο οπο τοΒιποτἰ νἰνοτο οἱ

εοἰρΙἰπο. Ρτωοορἱι οποτπ (πρωτ, π( ἰπ ποτο

τπιππ εοοοοοπε, ροτ (Μπι οΜοτπο(Ιοπι ἰπ οοΙ·

(Με οοπεἰε(οτο(, (ΙἰοΒοε νοτο (Ιοτπἱπἱοἰε (το(τοε

οι! τποποο(οτἰυπτ νοπἱοπο ντοποτο(. (το εοποπ

τίτἰ Ηπα( οοπ(οτπρποπε, ο(ορπ εοοοΙοττΙ.οτ τὶ

νοτο, ο( ρο(Ιο οροτἱε εοτποΙ οκοτοποπ(ο, ο τοο(ἱ

Ιοἀἰπἰε (τοτπἱτ.ο πιω Ιοπεἱιιο (ΙοοΙἱποτο. νί(!οπε

20 οτΒο Ποιπιπι!(Ιοε, (τοο(Ι 800(1ΙΙ(1ΠΙΠ εποε τοπω

(απο οτ(Ιοτοτπ οι Ιοοοι·οτο ποπ ροεεο2, τοεοιπ

ρτοπιιιπτ (οπο, ο( οοοορ(ω ρτοτπὶεεἰοπἰε οτ(

οο(οτ, οι τω( τποποοποε (Μετα, ἰπεἰετοτο τοπο

τποπτἰοε ο(ι·ρΠ. Α( ἰΠο (οο(οτιππ 88 (τοἱὸοτπ

25 (μισά οκἰεοΒο(οτ πεεοτοἱι, εἰ απποπ ρτἰοο Πο

τποιπ, (πιω Μή τοοο!ΜΜ, ττπρο(οτ·οι, ο( οτι

(ΙονἰοΙο, Πονοπππιπ οιιτπ νἱο(οτἰο ι·οιποοτοτ.,

(Μ ΒοιπποΙ(Ιοε: δέ Ποτποττι, ἰποοἱ(, ίοτ·ίο, Πο

υοτιτιοτπ ιιΙΙοτ·έιω ποπ »ετα-ω Ε( οροττἰεεἱτπο ΠΠ

50 τποτ·(οτπ ρτορἱποιιοτπ οεεο (Ιοπιπιποπε, (Με

οιππ τονοοιπ·ο ποπ ρο(ιιἱ(, ρτοοιιΙ (Ιοοἰο (Ιο

(Με οοττοε ἰτποτἱτιι, οπο( τω( Ποιποτπ ρτορο

τω, ΒοτπιπιΜπο πονἰιπ οεοοπ(!οπε, ο(Ι (Μπο

(οτπ Ροτοππο(π (τοπε(το(οϋ. Ποτ( Ποοπο ποσοι(

οπο( πω( νἰτἰ ρτορποποπι το( ο Βοτπο τετοιο (που.

ἱποἱρἰοπε, παοκ Ιοπεοοτο οοττορωε, (τριτο Ρο

(οτπιππ άοΓοπο(οε ω.

Μ. ιπ(οτοο ΒοπιποΙ(Ιιιε οιιἀἰοπε, οπο( νἰτ

Βοοποεπιππο Βοπἰ(ο(ἰιιε τπιιτπτἰιιτο οοεοορΕεεο(, οπο.

πἰτπἰο (Ιοεἰὸοτἰτ τοπιο οποοοπεπε, ο( ρτο οπτι

ε(ο εππεοΕποπι Γιπιοοτο(, (Ϊπεοτἰππτ τποκ πο

(Ιἰεροειιἱ(. Ιτι(οτἱτπ (επποπ (Μπι ἰπ τροπ ἱπιοπ

Ιἰοπο ροτεἰειοτοπ, οτον( (οτπροτο (το οοπεΜυΗ

πιοποε(οι·ἰο , οποτπ κ·ἰ(!οΙἰοο( ίπ (Μο (]ο ()πε(το '),

(Μ πιτπο 8οποΕἱεεἰτποοπ οοτροε (Με ω( οσο

(ΙΗ.ιππ, οΙἰυ(Ι ρτορο ΜπιππΩ) Πονἱοτπ, Ι.οτπιππ

παω ορρΜι.ιτπ οοποἰ(Ιπ ΕεοπΙοποπι3). Ποἱποο

Ποοππο το οροε1ο!ἰοο εο(Ιο ειιεοορΙο, ο( (πιο

Βοε (Ιο ειπε ὸἰεοἰροΙἰε (π οτοπἰορἰεοοροε σοπ

8οοτοπε, οιιτπ νἰ8ἱιι(ἰ (1πο(οοτ (το2τἰΒιιε Ποτ οτ

τἱροἰΙ.. Τοιι(ιιε οπίτπ οτ(Ιοτ π1οτἱοπ‹ὶἰ ρτο (Πτή

8(.0 ἰπ οτππὶΒιιε (οε(ιιοΒο(, (μισο νἱτ επποΕυε (το

απο ποεοοἰοτπ οιιτπ ροοοἱε πο (ΙἰΠὶοὶΙο ρο(οι·ο(.

ΕοπΙοε οτρο (τιππ πιω ἱρεἱε Ροπποπἱοτιιτπ (Ἐπὶ

πιτε ἰιι(οτοεεοπ£, τοροπ(ο ΒοιποοΙοοε Ιοπεοοτο

οοττορτπο, οΙ(οτἱοε ἰτο ποπ ρο(ιιἱ(. ()οτποπο

(Ιἰπ(ἰιιετ ρο(οτο(οτ, εἰ (τιπιπ(Ιο το(Πτο (Ποροπο

τω, ρτο0.Ξποε οτ( ωει·πο(Ιτπο οοπνο!οεοοΒιι(; επι

οιποπ1 πο πΙ(το τοπιραιτο(, (Μο (Με (οοἱοο

ρτοϋποο ἰπ(υτποεοοοο(. (Ποσο οιιο(τπο ποπ το

Μοτο ετοιποοπο Ιοπέμιοεοοτι1ο ποπ ρο(οι·οτ.

Αονοοοπο πο(τπο (ι·ο(τἱΒπ5 Μ: Ροτροτιάο, ἰπ

οπο., πο(μο(μιοπι ιἰὶυἱπα: υο!αΜοΠε ω” ἱτιιἰἱ

(ΜΜΕ, τι! ιι!Ιτα ρτορτ·ο(ΙΙατ. νστιιτπ!ατποτι (μία

έτι!οτιάυττέε υο8£τω (!εεί(Ιοτίιιτπ ποπ ὶοττοτο , τιοπιἱ

ποσο ιτοο!τιΉτι ταἰἱτο οοπιρο!Ιο. Μ(Μ ποτπρο οποιο

απτο Με (στο: Μοτο: ετιιάιιοτατιτ (το πιοτ2έτέί

οιι!οποπ ιιττἱτιοοτο; Μ( φοιτ (Ιίυέπο ρτ·ουὶιἰοπ2ἱ(ι

') κατω (Ζε (?απτο τν ππιτοπἰἱ ο.ιιΕοποΜοό , ντΙοέ(ί πο.Ιο2οοο. ρο(Ιόπνο:ο.ο (Ισ Μοάοόπ

Επιπ1οττποΜοπ, ο («πω Μονά! (τοκοι "βοά, τν κα!. 85. 9) Εοἰπο. 3) ΛεοοΠ.
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Μαν· 88Π8Ϊἰ, έ:: :πιο πταάπ οοαοΙί πω! τσιπαιιυτε.

Πα! απο ι·οϋίε ουυιΜπε πιαΜτ·Ιτιπι ιἰψιΙοιτιιιπ

επτα: ποπ α:πύέπο , πω πω" πο, πιά πιεσαπι πε

ιΜ·ο υοΙιιετΖπΕ, τιπίιιευι‹ἰιι.ηιιε τοΙἱπφια£ιπ· πτω

πω. Ουἰπἀοοἰιπ πω Ππ8:ιι·πιππ ρυοάου.ιππϋπε,

1]ΠΟ[Μ8 :ΜΝ Μπι ὸἰιπἰεεὶε, Με εορ!ετπ οιιτπ

ιππεἰετι·ο όἰεοἱριπἰ τοππιπεοτυπτ. Ειιππιιτπ πυ

τετπ ηιιἱὰιιτπ ΠεΒο!!πι1Βιιτ, νεπάιιπππ ΡΙιποε,

όοππποε ειιΒειιπι; επ ιππτ1ἱτἰπιπ ΜΜΜ, εΕπιπ

νἱι· επποΒιιε ρι·ιο«Ήκοι·πτ, ποπ ρεττἱιι8ιιπτ. Ηο

τπιιπωι15 πωπω , οοπνοι·ε.ο πιιοόπιπ ποΒἱ!ἱεεἰπιο

νἰτο, ΛὐοΙΒοτοπἰε νἰὸο!ἰοεπ ὸιιοἰε οοπεππειιἰ

πω, πυἰ ροεΕοπ τποπ:ιοπιιε πω” ὶπ εππο!π

ιιετμιο ω! πωπω οοπνστεπποπο ροι·ιπππεἱτ,

πΙἰἱετμιο ΤοιιΙοπἰοἱε, πό ιποππε!ετἱιιιπ , φα! ἱπ

ΠτΜε νοιοτἰε ι·ο8ἱοπο οοπεπ·πκοτ:π, ι·οιΙΜ. Νο

Μπόιππ Καππα ω, πιιἱει επποιιιε Μ· παμπ

ηιπππ νεΙιπ ΙονἰΜι€ο πεπε ΐπΠἰ ὶπππἰωτ ροωΗ.,

πώ εοοππόιππ ἱιι0οπ£ἱοποιπ πιπποπι ειπππ :πιπ

0Μυτπ ευΜπ, ἱιικΜ ιἱὶνἰπιππ νοι·ο οοπεἱΙἱιιιπ

μι: ΜΜΜ: εοτιιτπιπἱεευε εε$ πποε τ:οπνστω.

Ιπ Ρυωᾶἰοτο ἰΒἰ1υτ ιποππε1οπο τπυ!ω ΡΘΓ80011

τἰοπἰε εοππι!ει!π ρπεευε «Μ. νοΙοπεπ οπἰιπ, :ιπ

Ιππωπ, πι τιποτε τποπποπιιτπ, εκ0ι·οιππωειπ

ἀἰ!ἱΒοι·ο, εεοπΙπππ εκ ὸοεἰὸουἱο ποπ €ι·πσωτο,

Με :ποππεΙοτἱἰ ρω ν:ιππ πω' ποπ εκροπόοτο,

Μπι·ι1τπ υεἱΒιιε ποοοεειπ·πι ιπἰπἰεΙτπτο. ()πει

οπππἰει όιππ Με ειιι·ιΙπ πωσ οοπτεππΡι1ἰΙ, Πο

επιιπΜπε Ιοουπι οιππ ειιἱε ι|ἰεοἱριιΙἱε ποεετειιε,

ποπ Ιοπεε: π οπεπο ρτωιΙΕἱ ἰπ πω Ππἱποτἱἱ,

πώ ρο8Επιούιιππ Τπεοἰατ τππτοπἱο ΜΜΜ σετ,

ππΒἱΙπνἱτ.

α8%»δΈωθο

Ν)



Ν: τσΙσητσ.

Μ” ΜΒΑΝΙΒ

ΒΒΔ ΚΕΑ ΗΖ'1'ί ΠΠ] ττε 1:1:ΗΜν1τ.151τ.

τ·στευ τω”.

Μπίεέε·ό!ί το ιτἱεητἰηέ το σωστη: ρττεστ·:στττ τ!ττιση"Μι ΜτττΙσττε: ἱ Πιτητττττ (νετετ·ιττη δετἱρ£σ

:που ασ!!ευΙέσ Ρτιττετίε ΙΒΝ, Μ:: Ι, στη. έ2έ); τιία|ατευισ :σέ Τ. Με. ΜσστηΙ:Μ τι: τητα::

Ετ!τιτητΙσττσυσττ ΠΠ· τη:: Πσεε:Με:|τΙσ σου Νἰε:‹Ισττ·Ιτε:ἰττε Μ!. ΕΙὐστ|ε·ΙτΙ !δόθ, του: Ι, Μ:: Η!).

Ττ·εέό Ιεττο πωΙειτιία 188! ττἰστητιτ ;τιράτττε Μαι ττττε:_μηι τΙ:.ίευσηι, τττπτεε:.τ::.ειτη :ο τετε:.τ·Ιει|ευέ

ιΙΙτι τιιτιρεἰ:ιἱε·ττέα πω, στ: Μ |ετ·σίτττιτευ ροΙεΙτἰιῇ :μασ είσ. τν τυμάτττιττι :πετάς πέητςτωε·τη £τ·:._ι|

πιτιἰστη Με: έσέέ|ε ΣεισστττΙ:Μτι, |τττττ·η ρστἰττί τω: ρσρτ·αιεττιίυβη|.

τ Ιη ττσττηττε: σωστα: σε τηὸἰνΞ‹ὶττσ ττ-ττττυω.

Νοιυτη σεεε νσΙσ :ευη ρτ·εσεσηττΙ:υε ετυ:ττη τυ

τυτἱε, συἰετ σεφ Νάτοι:: _τ·σἐ;ἰηη, ρσετσυυπτ Πτι

τστ· τησυε σσεττ.ετ: τηστττοτ·τα: σιω εΙυττ τησυτστευστττ

5 ΒτυηννἱΙτ·σηεἰε ρτισε!ττ, σιτε:: ητττττιστττσ Μετα

ησττττ·ο, Πετ·ττησηησ τιτοτττσρτεσσρο ηττη τη υευε

ησε:τ·σε ετ·ηηετστ·εττ, στο ττττἰτηττ ευη σ! στο ρ:ττ·ε:η

Μπι ηοεττοτ·υητ τΙ:τάστη ρ:τυεττττυιττη στοτη:τ τησ

τηστ·τη θεο σιτηστσεμισ Ντε·στττσ τ·σε:στιετ8η:τνυ. Ρτ·σ

40 τΠσ ΡττυΙσ ρω! εΙστιτηε:τσ, ειττετττυ συυτη τω τηοσ

ηυτσ συτ·ευΙσ τττάττετ, τησηηετστ·τσ ΠΠ Μπιτ πτυ

σε:τ·ε:, νσΠε ττττησηε Βου:: :τεΠτυε: :τπτρΙἱστυ,

ετ Μ:: σστησε ΐυσττι, σσητστ·τ·σ, εΙυτιι Με: Ισσυτη

εσριιΙΙυτ·εσ τηε:σ τυτττετ τηυττσηι τησεττη Μουτ ') Ποο

ΑηείττεΙυτη νἰεΙσΙτσσΙ σΙσττοτττη τησυτη

αυτη ΧΠΠ τη:τηετε ετεΙ Ι.:ιιτισητστΙσ αυτη φωτοτ

Ρἱἱε ε:υτε, στ. συτττ ετυ:ττυστ· συττ:τεΙτε δσσΖτνἰησε

τη! ΠτσΠσηο, στ ἱττευρστ· Μιτου: σἰυε Ετ·ησ88,

αυτη σεησΠετσ εΙυσετ τυω Πτ·στεε:, τι! σετ Η

τηετττετε στ τηττησἱρἱἰε ευἱ8. ΠιτστΡε:τ·1υτττ σιιΡε:ΙΙ:τ

ηυτη τησυτη στ. Ετηστ·τσττσττσττι τητητεττ·υτη τησ

υτη αυτη Βοηε:Πσττε: ευτε, στη:: [πω. τηστ·τε:τη

σοτ·υττι σσριτωντ σε:ε:Ισετσ. Λτησστ·υτττ νστ·σ ττε

στεΙυ:τ Ρι:ΗΙτσησ ετσντστετ νστιτττωυ σστυτη σωστι

συτη ρτη:Βυτ, ε:: στ: Με: οσε ετσηττττσηε: ττσεσΙνί,

σε: στο εστ·υτη σσττττηυεστἰσησ Αττικ συσττσυπσετ

συτη ησησίτσττε ευτε ΜΜΜ τσσσηεἰἔηετνἰ, Νοτί

τττττε!ιττη εσἱ!ἰσσ1 αυτη ευσ, ε:: σο ετυσε! ετσ

σττ Αυστεστιτε ΗΠΒ ευη: υττστ·ἰ ε:τυ5, στη:: Η

τη:τηετε, Ηυσισττετττ ττ-τττωτττ στυε συτη ετττητε!υτ.

ντησσττετη σε! Πστε!σεετστΐ συτη ετυσσυε τη::η

ετε, ε:: τστυτι σε: Βε!!ετττετο, σ: τησΙσηεΙτησ Ι,

ττνσηετσση:τητ ω! ΑΙεΙε:ησστρ συτη τηυττεσ υησ,

κντΡω-τυω συτη εΠτηττ]τη, Εσε:Πηυτη τη] τω

ητστσεεΙστρ συτη ΙΙΙ, ΕσσσΙἰηυτη σε! Με:σοΙτσεση

ττε:ττη συτη ε1ττητεττη, ΠειστΡστΕυητ σε Α:συ·ἰΓ συ

') ΎνΒτ·στν Εστττυ Ζγσεσηἱυ Ροεττοκνυτ Η. Αηττσ, στσ)·Ι:Μευ1: ΈτσΙσι'τητεί, κι· ΚσΙσηη, τν Ιασ

έστσΙσ Ρ. Μυηἰ, τ ι!στ:τ·σ.τητ το: εἰστνσΙηἱσ τ·σετ·ησετεΠ. ΟΙ1εισ2 τιἱτΖε:ῇ ΜττἰσΙτυ. ΒτιιητνἱΙ`σι·τττΙεἰσἔο

τ·οηεΙ:Μ 22.
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Π!! εειιει·ιειεε εει·ε, Μιιοπεπι ειετιειιιιι ειιπι

Π! ρεεε εεειεει:ε ΒιιΒοιειειοεε , νιιΙΓει·ε

ειιπι ροεεεεειοιιε εεε. Εε ειιιεπι ι·ει.ιοπε εεει

εεε, ει ιρει ε! οπιιιιε ειιεεεεειο εοι·ιιπι εοινειιι

ειπειιιιε ειιιιιε ειιεε εεπει·ιειεε εει·ει εε Με

ειεπι ιρεετιι. Βειιειιειε νει·ο εεε: ωεωιι ιιι

Ροει πιοι·ιειιι εοι·ιιπι ιιοιι ω ιιιιοε ειιι ιιιιεε,

εεε ιιι εειιειιπι ι·εεεειε, ειειιπι ιιι ιιειιε [Με

Με εει·νιειιιιιιιιι ιι·ειιεεειιι, Με πιοεο, ει Ρετ

ειπΒιιιοε ειιιιοε ιιι επιιινει·εετιιε ιιοει.ι·ιε εε ιτε

1τιιιιι ι.ιιειιε τείεειιοπε ιιοειι·ε ειιεττιεπιειιιι· πιε

ιιιοι·ιε, ει ει ρω· οιι·ειιιυπι ειιιιι εειτειιι εοιιε

πιιιιιιιιε ειεισιιε εκ ιρεο εοι·ιιιιι ειιιιιιιεεωι· εεε

ιιε. ()ιιι ει·Βο εκ ιιιιε ειιειιιε εοπιιιιοε:ινετιι νει

ιη ιιειιε ειιοε ειιετιι ειειιιι ιι·επειιιιει·ιτ, ει: ειε

ιιιοειιιε ιιιεε, ρεεεειιιιιι ει·ειιεε εε εοιιιι·ε:ειε

εε ιιονει·ιτ, ειπε εειιεε ειπε εε εεΐεπεοι·εε εεε

ε!εειεε ρει·νειιετιι, Γοι·ιε Πεο νοιετιιε ιιι·ιιεει·ιι,

ει ιρεε ρει·ρειιιεε πιειεειειιοιιι ειιιιιεεειιιτ. διει

ιιεειο ειιοςιιε ειιοιιιεπι ιεπι ειειιιε πιιιιιειει·

πιειιε Επιιιι·ιειιο με!. εΙιειιοι επεσε ρεειιι1ειι

ι.ιε ειιετιιε, ροεεεεειοιιιε ειπε εεε: ΠεΙεεεεοηι

ειειιιιι·, ειιειιι ιρεε ει πω: ειιιε Βονετειινε πιε

εοιιειιιε ρι·ορι·ιειιι ιιειιειιειιι, Ροει ιιιοι·ιειτι εο

τιιιιι εειιειιιιιι ΝιιιοΙειιιιι ιιει·ειιειιι εεεε ιιιετιιιι

ει·ιιι·ιτ, ει. ε Τεεετιοιιε ειιιιειε ειιεπι εε Βιιεε

ιιιιοιιονε ιιιτειιιφιε Ρτεεεει·ιο ιιιι·ε ιιειιειιεειιι

ειιεπιειιι νικει·ιιιτ ειιεεερει·ιιιιι, ει ιιιετιειιιιι

ιιιιιιπι εε Βειιριτιιιονε εοΙνειιιεπι πιιιιιειιε εο

ιιεοε, ει. ειιοε εεειι·ειοε εειιοε, ει πιοειιιιιι ιτι

Ιιει ίπ ειιιιινει·εει·ιιε ειιιε ειιιΒιιιιε ειιιιιε, εε τε

Γεειιοιιεπι Γι·ειι·ιιιιι εεειεει·ιιπι. Ροεεεεειιιιιειι

ιειιι ειιετιι ()ιιιιιεςε ειετειιι, ειπε εεε εε! με

ειιιπιε Ηειιτιει εοιτιιιιε Με πει-εε πιει ι.ιωθι

ιι ειιιιιιιιι8ο, πιοιιετιε ει εκ εε Πει ιιιεπιοι·ιε

εει·ιιετιε ετ ειεπιοειιιε ιιι ειιιε ειιιιινει·εει·ιο.

Μειιειιιιι ειπαμε ιιιιιιπι ε: εεεεπι ιιι€ει·ε εε Μι

ε$ειειιετΒε πισω Βιιοι€ει·ιιε εενοεειιιε ιιιιιιιειει·

ρειι·ιε πιει με ειιιπιε εεε εωιι, ει Χν ιιι€ετε

ευπι ιιιεπειιιιιειιΙε ι, εοινειιιιε ΧΧιν εεε. εε

Ηερει·εεο:ιε, ειπε εκει· ειιιε ι'νειειε εεειειι,

ρει·ιειιιςιιε 1ει·ι·εε εε Βεειιει·ετιεοι·ρ, ειιειιι Τει

πιο εε Οινεειιιτιιιε εοπιιιιιιιιειιι εειιετο Μω

ιεο ει εειιειο Ηετιι1ει·ιο εεω1ει με ειιιιιιε εεε.

(ιιιιιιε ιιιεειειειειιι Ερρο εε ΑΙεετιεοι·Ρ εε Μι

ιιετε ΕΙιοτιε ρι·ιεειει·ι ιπιρειι·ει·ιι. εεε ειιεπιειιι

νινεπει ιιειιεπεεπι, ιιιιιιι ειιιειιι ιιει·εειιιιι εεε

ι·ιιπι Ροει πιοττειιι ειιεπι ι·ειιειιειιεειιι. Ι.ιιιει·ιι

ιιε ιιιιε εειειο, ιιι εοιειιιι οπιιιι £ειιιροτε ιιοιι

ιιεΒιι8·ειιιι· εοπιπιειιιοι·ειιο. (Με: πε ροετεποε

Ιειεειιι, Μπιτ: εει·τιιιετιι ειΒιιιο τιοετι·ο ιιιειΒιιιιεπι

ιιοιι ιιιεει, ει; Εεειιιιιιε ειιιιεει·ιριιε εοι·ι·οιιοι·ειειιι

Με εετιειιι, Ηειιιι·ιεο εοπιιι.ε Ρειει.ιιιο, Βικε

Βει·ο εενοεειο, θει·ιιει·εο εοιιιιιε, (ιοεννιιιο,

διοι·ιιει·ο, διεεοιιε εοιιιιιε, Βιιοερετιο εερει

Ιειιο, Ειιιιιι·ιειιοιιε, ιερροτιε.

Με νε ιειιε δεμειιιΒι·ιε ειιιιο εε ιιιεει·πε

ι.ιοπε Βοπιιιιι Μιιι.1.ιιιι, ιιιειειιοτιε νε, τε

Βιιετιιε Ηειπι·ιεο ιωιο Ποιιιειιοι·ιιιιι ιι1ιρετειοτε

ειι€υ.ιειο.

--ε@©ε_
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ΜΝΙΟΗ ΒΚΠΝΜΕΕΒΒΚΙ

ο ω.1.ο2ι:Νιυ κωεποιιυ ν: ΒιιυΝννιωκ.

4076 -1079.

|Πιιε:.ιι:ι· ιι: Β:·ιιιιιυΙΙο:·, πἱοιἰιιΙεΙιι: Κο!ι:πιι, :.ιι!υέι:ι:ι| Μ! :πιω ι·ι:ιΙπ.έι·ιϊω Μ'όΙ0:00] Βιμηι:

Εε.ι:::ιι ιι:ο_ιιιιιιι:ιἰιἔ τεήΜὶεΩι: έ ΒΙιιΙι|Ιιἰ€, ι:ότιι€ 0!!ι:πα Η ι·ιεειιι·ω, ιι ειοει:·ιε Οιιι:::ιι ΠΙ, Μάι: τι:

|ιιι ιθΞ8. Ρο Μ: έ::ιἰει·ι:ὶ, ιἰιὶεοι Μ: ιπΙαι:οωισέε.· Πει·ιιιιι:: 8μπ, 7:ι:;Σιιιι:: ιιι·ι·ιι!:έι:Ιιιι:: Ιει:Ιι:ι1εΜ,

έ ι:ιέι·Μ Β.μ.ι·ιι ί Τεο/ιιιιἱα ιιπἱειυιιἐι:ἰἰμ ι·ι:ιίιέσιεΙειες |ιιπιίιιοι,ιιΞ, ί ιιυΙ::·ιι [ιιι:ιΙιιι·ω:ιε ρι·ιμ:.ιια:ιε Μ:

ωκιιιι'# :υαι·ι:|ειειιι Ηιε::ηιιιιι Π! σε.εατιιι, :Μο Μι ιι:!ιτει:ι:έό. Μι:Ι:αιωπι Μάσι: ιι: ω:: ιίι:Ιιι·ι:ιυι:Ιι:ιε

πι: μοιυι·ο£ ΜικιΙιπι:ισέ, ιι Πιμ:ιι ι!ι:ιίιι!ιι 18$$θδΒ :Με ειιιι:_ιι: ιΙι:Ι::·α :ο οτ.ιι.ειι: ::ι::ιιιιήιωμ::, ιιιιι!

Μ:: ιιιιιιιέιι|ι ιι: 8-ἴιιειπἱε ι:ἱ 2.ιι|ει::::::ι·ιι πι: 8ριὶἰ6αἰοἐμεὶεὶ@ Μιιεπι:ι·ιι, έ Μ.: :ή τι: μπαι Μ:9ι:

8ίιι:ι.ιιι::ιμ·Ιι, τι ιιιιιυε£ έιιιιι:!_ιισιι Παω: («Μα δδ. Μιι:. ν. ει:: δ!) - δ2).

Η' οιιει·ιἰεἰιεέι.·ἱ |ειΠειι Μι ρι: ιιιδι:έεπιιι Ηιισ:Ιοι·ιι, ιι το Μάαπιπέσίε μ: έ:::ίι:π·ί Ημ.ι:ι|, :ιε

άε:ι τ. :::πέι:Ιιι:ιι: !:ι·ιι:ιιι>ι!ε:·ειιίι:|ι ρυ8£ιιπυιυἰ! εἰι:·εέἰἱὐ πω:: ιί:.ις|ι: ω”, ροιὶύωοπικ ι:ιιι!απ:: Μιχ

::ιμ·ει:ι: Μιιε:£ι:ι·ιι, ειιιι·ιιιιιο ει€ :::·:.ει!ειω;μΙΜεικ :ιιυἰεο:ι:ὶἐ ω Μάι ρα:πέιΕιΞ έιι·ίι:2::ι:ρο ι·ι:άιι πρι:

ωἰοἐιριεΙἱ ὶ ι!ι:Ι:ι·οιί:.ιιψαι. Τι: ιίι:!ο :πιι ;:ι:ιυιΜ, έε πιόιι:έ ρι: Μισιιισι:Επιι: ι: Πμ.ι·ια, ροιἰιι|ιμ

ωἱιιιἰι:::ιι:έι:ὶ ιιΜι!ι::·ιε, @Με ει€ 9ιί:.Ει:ιιιιί;ιιι| Με ω:ιιοΪιοιὶ:.ι:. ἐπ:ιΠοιπ :ορο Ι:ιβι| ι:ρι:Μιιι!ιιιιιιι Ιιιι!ιέ

εΙιιηισ|ικ Μ: έιυἱεοἰιἱε|ι :Με ί ιιιιιι:::::Μάιυ, Μόι·ιιι πιο Ιι|Ι|ει: παπι: Ιἰιιετιἔ, Με έ ι·ι:ιίιία$ιυ κι,

Ε:.ι::ιιι ί ι:!ιιιμΙι!ι: ρι::πἰ€Ιιι!ὶ; @ι!!ι πιιφ·ι:Ι:Μ &ι:έσιεΙι:ιε, Ηαι:Μι:τιιε πιιιία:ιίιι ί Μ:: ρι:άι:ί:ιιισ. Ζιιιιι

ιἱοιυιι! Μ: υπ, Με Μ: :.ιιίιι:ε, ι:ει:Ι:ιέυιι: ιι: Βι·ιιιιιΜετ @η ροα·ιι:ι·πωπ ροέωιιΕυιειιιιι Ηιι.<ωι::·ιι

μια: ιιι·υ#!:ι8|ιιιριι Α:ιιιι:::ιι, ω” Μό! (τικό. 22) ιι ιΜάι: ι:ιοι::ι: ρισιι! πιι:ροάο!:::ές: ::ιιιει!2.ιι

Μ7θ α #07!) :Μέσω (ι·ι::ιἰ. Μ). δι: Μι: ακί Αμα: ι:ο:μιιιιιίι1 πρι: ὶ ει·ιιιἰμομὶ, ιἰυειτ;ε_ςιι π:

ω ::ἱ::: Κι:ι:ρ|εσ έΖιιιί πέςιι1Μ πιιιι]ι:ιπι:έυέ Ισπ:::έ|εέ Πιστί::ιιιππιι ι·ι:ισιιι:ιιατωΜι·9ι: (ι·ι::.ιί. Π) ιι στα:

διπ!ία.ειεςι;ι: Μπι!. 2). Πι:ιιι9έΖιι ΜΕ ιιιι|ιοπιι:ο π. ιιφ·ιιΞει: ιιιι·Μόι·μοι: ρ:·ι:!ι:ιμι, έα ιιιι£οι· ιΙ:.ίι:ία

.:ιιιιεςρι: Με άι:|ιι:::οιμΐ.

Ρι:ιιιι·ιυιιέ ιἰιἱε_:σ 7161858 π αιι.ει:ισ Π_γ.τι| Ι:ιιι·ιίιι: ει: :αι:ιω:ιιιιυ:ιε ὶ ιο 2ι·ι:ιἰἰιι ιιΙ:ι:_ςέι:, ιι ιι:

οι: ιιι τι: ός: ιπἱω·ιε ρ:·ιι|άι:Ιπει:ι: ιἰἰα πιά: ΜΜΜ.: δει, ι·ι:;:·:ιιι:ο::ι: :επ ει: ΗΠιιι :::δηικαι:|ιό Με

Μισο άι: ::ει:ι·ιιπίπ Μι, Με: πιι:ΖιμεΙσ οροιυἱιιιἰιιπὶιι πιι!ιεέιιι:έι: τι::ρι:ι::ιιό :ιιι:έιιιι; Μάι: π:: ::ιιΞ

ιι:ίιΕο :πως ειι:ει:ιι:::ς ιιι::ὶεἐοὶό Ια οιι!!ει:ιοΜε :ο ιιιιιι:Ζ:.ειο:·πι: ιἰιἱοἰΙει:, ιἰΙα ιἰοἰεἰιιιὶι:ἱεῇεω9ι: :σφα

Ιιατεπἱιι .ει€ ιι: ιπίε:εσιιι:Ιι ι:ι:ιπιειιιο:ηριι, οιιι:οέιιέ πίει·ι:ιυπέι: ιυἱεΞΙιεια αι:έό ]ιει:ι: Μπι: .ΜΕ ιί;Μι:ιιι

πιι::::ίι:οιείι:|ι.

Ρο :τα ριο:·ιι:ι:εμ ω:ιιΖιιΖ :ο πέιει;ι!μέ ΡιιρεΙ:ι·ι:άι πι: έμιυι:Ειιι:Ιι έωέι:!μοιι (Ασια Βιιπιποι·. Πω.

ν. ει:: Α?) ρι:ά ιιιη:ι.·:α::: Πο νοηοτοΙ:ι!ιΒυε οοπτιἰΙἱΒιιε ριιΜἱτιἰ8, Ει·οτιΓι·ἰτΙο Με:: Ειοπι: οι

Μι:Η::Ιι!ιε οοι·υιτηιιο Μ:: Ι:ιεεω ΒιοΙ:οι:ι, τοφιιιι ΡοΙοπἱω, ΐυιιιΙει€οι·ἱϋυε πιοι:εεωι·ιι Βτων:ΙΙο



δδθ Μ κ ι ‹: ιι

τσηεἱε ρι·ορσ ΟοΙοτιἰστη. Ή:γιΙΜ .μ π·σιΜισ σ·σ!εσρἰειπιι ὺ›·ιιπιι·ΙΙσΓε|τἱσ_σσ, Ηόσεσσ οιΙρόσ άο.Μ'σωπμ

πά:ίε!ίί πιει Μ” δωπαπε. Ροέ:ιέή Ι›ι·:εάτ·τι&οιυτιἰ _|ε Ι.σ£ὐπἱ£:. ισ ρέστωσ:.μι Ισππίε ρΙ.εαπόισ Ιππικ

8ΉΙΙΒΜάι (Ιἰιισισιυση !707 Με. ω.» άκι_|ιμ σπα παάρἰ.ε: Πο νσΠστεΒἰΙἰΒιιε ό;σ. πισττ:Μο ει πιο

π:ισΒο Βτυην·ἰ!Ισι·σι1εἰ σοπιεσι·ἱριιι. Μιλοτιίεσ Παι!ο!/ Κοσρ|κε ερστ·:σσίείί Μισο άσσο τηάσπίσ, ισ

£ουιέε λΉμπι :Ζήσω ρει·συπσ·σΠερο ροκ! παρί.εσπι: Βτυτιπνἱ¦Ιστσιιεἰε ι11οιπεΩσσἰἱ ΐιιιιιΙσύο. Πέμπο

ισιιἰ ο" ι οσα τυμΙσιτϊ ρυρτισάιιἱσ|ι, α ρι·όσι η” Μα! σάρίε 2. ὐτσωσἰεἰεἱσσο τςΙοσρἱετπα 85δ8,

ρτισε Βε!|ιπισπα ω-0σεω. Πσ|ευρέειιι Μ» με! ισρταιΜιίσ ρσέπ_ι|, ω άορἱστο π ΣΗ! ωίε|ειι,

Με ρτισρἱσση @Ι ο Ισσάωτιι Ισο!ο:ΜεΙσσο, εΙατ·ε:σσο ο 200 Μ, £ άσεΙαι·σε_ι;! ωμάσισσσ πΜπά

η|σ|ι ρσρι·εισι·ε|ε.

δισά!σπι πω: ωε:σε8Ησιπ :α Μπι οε!‹ιΖιιἱσυι τυμἰαπἱσ»ι, οάι·:.ιισα]σσ @Πιο σπάει έ Μπα άσ

άσΗιτἱ ροέιιίσβισσο ἰιι!ω·ροἰαΙσ›·σ, ρι·όσε πἱσιυἱε|ιι, Μύα·σ ‹ἰἰα ά:.ίο]σω ροΜκἱσ|ι ρ:·ισάα!πσ "Η είσ

ισσάαίσ; παΙσπιίαεΙ άτι_|σ τσ ρτ:.ΜΜιισ|ι οσε:σι·ιιέήε;σ ισμ:ίσωί 2. ΜΜΜ οιἰποεησμσἰι εέσ :Ισ Πωσ

!. Ρυι›ι!:ιτοι· τποπσεΙστἱἰ εσπσ1ἰ ΜσοΙ:ή Πι

Βτωνί!ι·σ σπα ρι·:1:ι·ἱ:ιτἱεεἱπ1υε ὐοπιἰιιιιε Πωσ"

Π·Μυε, σοιιισε ΡΜιιΙἰτιιιε, ηιιἰ ΡοεΕ Μο ιπιππί

ΜΙυε σε$, σιιπτ ΒΙοτἱοεἰεεἱιτι:ι σοιιἰιιἔσ ειι:ι Μει

Πιἰωσ, Με Ρο!στι!ἰεεἱπιἱ ΜΜμιἰ Ο!Κοιιἰε'), ΜΗ

σε δεικοπἱει. Οσα! :ιιιΙσπι ΠστσιιΓι·ἰιΙιιε ρι·ἱι11ιιιπ,

εσ‹Ι Ειο ροετωοιΙιιιτι σε! πρσΙΙ:ιωε, Ιισσηιισ

ηοπήιισ ἰιιεἰἔηἰοτ ΜΒσΒ:1Ιιιι·, Ρι·:σσσ‹ΙσιιΙἰυιτι

Βτειιἰεπ ριπι·ιιιτι ΜΒιιΕυε σει: τμιἰΒιιε ιπιιιωΙἱε

Μπομπ ιιοττιἰι1ἰΒιιε νὶτΙιιε ιπ:ήοι· ωστΝιιιτηιισ

όΜιΜιιε σει ἰσεἱἔιιἰΙ.ιιω. δώσε συπι εσσι·ἰ Ησυ

συσ Π·σ‹μισι1Ιἱ ιτιἰι·εισιιΙοι·ιιττι ἱἰΙσεΙτΜἰοτισ ιΙἰσΜἰ

Ιοσἱ πτισιτιοτἱσιτι ΙἰΜσι·ἰε, επ μου σ:ιε ροε1σι·ίε

π1πη‹!σι·σ σιπ:ιεεσιτιιιε, ΡΙσσι1Μ ι1οΜε σἰειΙσπι

ρτἰιιε Μεστσι·σ, φπα: νΙι·ο ει ριισι·ἱιἰει Με: ἰπ

ετἰΙυΙὶο, σιισηω ἱτι ιπἱΙἰωτἰ νὶι·ΙιιΙσ ε!τσηι1σ εισ

$ἱοπἰε ΡστΓσσΕἱο, ηιι:ιιτιιΙιισ ρστΐσσω ω] υΙιΕπιιιιπ

ἱτι σΙιτἰε&ἱσι1:ι τσΙἱἔἱστισ ΐιήεεσΙ ‹ὶσνοιΞο. Πίε στ

σιιἰιπι σ! σσιστἰε Ρστρσιισἰε ἰιοσ σοάσττι ἱιι σοιΠσσ

σοπιτησιτιοι·:ιΙ.ἰε, οπΙσ εἰΒι1οτι1ιτι σοηετιωπι :ισ

σσρωΙ: Μακη, ω νστἱΜἱσιιπ ἰιἰεσοι·ἰ:ι: Ικισσι1ε

ΐιιΜωτισιι!ιιιτι , ερἰι·ἰωειὶσ ρι·εσσσΠσπε :ΒἀἱΠσἰυπι

ειιΞ Ι:ιτΞιιε Πι!Ηοι·Ιε ρι·:σισε:ι1 οι·ιι:ιττιστιωιπ.

2. ΜιιΠἰ σιιιιι Ιι·;ἔυιιῶ ω! σιι‹ἱἱιιι1Ι. ἴοτΙἰυπι

Πισω νἰι·οι·σιη, :τά σωστη ἰτιιἱαιιἰοπιστιι ποση

ιΜιι€ιιι·, εσά εἰ νἱωιπ τποτσεεμισ τσΙἰἐήοεοτυττι,

Πσο εσἰΙἱσι:Ε ιΙσνσωι·ωπ Ι1οιιήιιυπη ἱτιερσκσι·ἰπιτ,

ΜΜΜ Πι Με ε:ι!ιιΙ›ι·ἱιιε συἰιΙ σΒσσσ, τμιἰά Μο

το, ιμι:ι ιΙἰεσι·σ1ἰοτιι· πισιπἰε σιιτισΙ:ι ρσι·ρσιιάσι·σ

‹Ι‹·Ι›σ;ιιιἱ, ἰιιεΙτιιιιι11ιιι·. Η υιιἱπι ει: ι·σε ΜΒΜ.,

Ρ!‹:ι·:ιτμισ ἰΠσι·ιιω Ι:ιππιιτπ ἱι1 νἱι·ΙΙ›ιιε ευἱε σοπ

ΜσηΠυπι ίἔισΙ:ι συπι νἱΙ:ι ιΙσΡσι·σιιτιΙ, (Ιιιἱ:ι άστα

άοιιιιιτη εικιιιι , φωτ σε!. ειιισ οριιε ΓοτΙἱωὸἰιήε,

ευρσι· επσηωπ Ι:ισσιιΠε ΙιιιιΠωιεσ ΙευιΙἰε σοπ

ε!ι·ιιιιιιτ, εσπισι ἰρεσε, ω Με ὸἱσωτι , Διὶ ἰπιΡυΙ

ειιτη πιἰεστἱ πιοι·ΕειΙἱε ΜΡευε όσεΕι·ιιιιτπ. δω

αύτη Η ΐοτΙσε ἰτι [Μο ί”:ισΠ, ευεσ σοπεἰἀστστπσε

σιιι·ειιι11 ιππιιτπ:, (μισά εσΠΙσστ Με Ιιοπ1ἰτιἱε,

ιμιἰ νερου σει :Μ πιοιΠσυπι Ρει·σιιε, ιΙσππιπυ

σκιστιπἰιισβἱΙυτ, σο ρι·οΠσσι·σ ὐσΙἰΒστπΜ, Μή

ΡΜ Π1οι·Ι;ιΙἰΙ›ιιε :σΙσι·τιὶ Πειι1Ι, ἱιΙσοιΙιισ Πι Με ρω

Γσσωιιπι σοικιΙἰΒιιε, ιι!. ἰρεἱιιε νστΒἰε Ποιηίιή

') Αιι€οι·, @Η είσ :‹ῖ:ι_ῇσ, ΜΧ! τα ενδ·ι·τιπιι _/ίίι”εικν 2ικ1Μσιιἰι1 »‹1›ι'‹ς τιἱ2σἱ Βοπἱσι11, ενσω

ό2Πιισ 8 ενώ ση άοΒτ2σ, 2σ (Πω Ι Ή)·Ι ιΜἱπτΙι·ιιι Νά Μ:ιη·ΙιΙΣ, ιιἰσ ‹›]‹·σιιι, ἰ σ.τιιιΜο μτ2_γρι1

ἐσἱό, Μη· Η τα ππἱσε2ειἱ ι ΜΜ)·ΙιΙ:1. σύΝη ΟΝοιια Ι, κἰσιιἱι! ἰσνσὰΙἱιιΒιιι·εΙ-ιἱσ8ο Μειειτοι·ιι.
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ιοιιιιιιι·, ιιοιιιιιιιι ειιοπι ειιΡι·ει Ροιιιιιιι :οιιιιιοιιιιι,

οιι:ιιιι :πιο νοιιιοι·ιιιιι, ω οει ιιοπιοιιιιιιι ιιιιιειο

Με, πιω Πιιοιιιιιιιι, ιιοοιιιιιιι νιοοιιοοι ιιοιιιι

ιιιιιιι, ιιιιιιιιιιιιιοτιοε ιιιι·ιιιιιιι. Μπι αει ηιιιιι τοι

5 Ριιιιιιοιιι νει οιιι·:ιι ιιοπιοειιοει: ιιιεει·νιοιιιοε τω

ιιιει· 8εεεει·ιιιιι, που ιιοο οι! ιιιιιιιιι, εο‹ι ιιιιιιε

νιι·ιιιιοιιι οι ιειιιτιοιιι ι·οιοι·ιιτιι, οιιι ιιιιιτι Βιινιιιι

οιιιιι') οοιιοιιιιιιιι: Ηιι·Ιι!ιιι1'ο πιω ο! Μπε οπο Πο

ιιιιπιιε, ε£ ρθω ει! »πιο ιιι ΜΜΜ.

10 δ. ΠΜ ιιειοιιο Ρτεοοιιιιιεειιιιι @Με Επι σο

ιιιεε Ρ:ιιιιιιιιυε, οιιι ιιιιιι ΡτοΡι·ιιι νιτιιιιιιιιι ιιο!ιο

ιιο, ιιιιιι ειιιιιτι €ιοι·ιοειεειιιιιιι οοιιιιιειε ειιιο

Μιιιιιιιιιιε Ρι:ι ιιο Ποο ιιονοαι ι·οιιΒιιοιιο νοικι

ι·ιιιιιιιιε εοιιιΡοιηιιο Ρι·:ικιιοοιιιιιιε, τιιιιιιιΓεει:ι

45 ειιοτι1ΠΙ τοιιοοιι ιιιιιιοι:ι εοειοι·ιιιιι, ιιι οιιιιιιιε

ιιιιιιι ειι ειιιιιιιΒιιιιιτι, απο οοιιεοι·ιιιιιιι Μπιο

ι·ιιπι, ιιο οιιιιιιιε Ριιιιοιε Ρι·αιιιιιιιιυιιι ω, επιο

Ριιιιιι οεεο νιι·οι·ιιιιι. Ποιιιτιιιο ιοιιιιε (ιιιιιιιο')

Ρι·ιιιοιΡιιιιι απο εεεοι οοι·Ροι·ιε οιοΒιιιιιιιι νοου

20 ειιεειιιιιιε, ιιιοιιιιε ιιιιιιιειι·ιιι Ριιιιιιοιιιιεειιιιιιε,

οιιιιιιι ιιιειἔιιιιιιιιιιιωιο ι”οι·ιιεειιιιιιε, ω ‹ιιεΡο

ιιοιιτι:ι ιιοΒιοιιιι Μπι Ρι·ινιιιιι φωτο Ριιιιιιο:ι ιιι

εοι·οιιεειιιιιιε , ι·οΒιιιιε Ριιιιιιιι οΡιοοιιι ιιιπε Ρ:ιιοι·

ιιι ειιιι€ιιιιιιε ειι·οιιιιιεειπιο οιιιιοι·ιιοικιο, ου Ριο

25 Μι ιιοιιοι·ιε, οι ειιιιιιι εοπιΡοι· Βιοι·ιοιιι Ριιιι·ιε

φωτο ιιοοοΡιεεοτ, ωιιωω ιιοοοι·ιε. Νιιιιι οι

ιιιιιιιε ι·οι·ιιιιι Ρι·ιιιιοι·ιιιιι ιιιοιιο:ιιιιοε, ιιι ειιιιιιι

ιιιιιιιιοιιι ειιιιιιιε :ι ι”οιιιο τιοοιιι·ι·οιιιιε ιιετιιιο :κι

σοι·ιοπι ιιιιι·ι·οιιοιιιε ιιιιιιιοιιι ειοι·ινοιιιιιε, πιο::

30 ιιιιι Ρι·ιιιιιιιιι ιιιιοιονιι , ιιιιιιιε εε οοι·ι·ιιιιιΡοιιιιιιιτι

Ριιοι·ιιιε ιιιοΡιιιιι ιιιειιιιιε ιιωιι, εοιι οι οοεοι

. απο ν:ιιιιιιιε οοι·Ροι·ο, οιιιιιιι ω: ιιιιιιιιι οποιο.

Με μα» ιιοιιιιιιιιιο, οιιει ειιιιιιιιο Ρι·ωιιιιιιε ω

«πω, νεειιιιιιι ιιιιι·οο ιιιι€οιιιιι ιιιιοτο, Ριιιε ω

585 ιιιοιι οοιιιιιιιιι, ι·οιιιιι.ιι ιιιοιιο οιιοιιιιοι ιιιιιιωιι

 

') Ρειιιιιι. ιιι. 14. 5ι) ΕοτιιηιιιΒιι.

Ποιιιιπιαι!α Ρο!. Μ". πω. Ι.

οοι·Ροι·ιε πιοιιι ιιοειιιιοε:ι Ρι·οιοι·οιιε οιι:ι, νιιιι

ιιιιιιιιο ιιι·ιιιοι·ιιιιι ιιοιοοιιιιιιιιιιι· οι ι”ιιι8οι·ο, οικι

ιιιιιιε ιιιιιιιιοιε ιοι·ι·οι·ι οι οπιιοιε οεεοι ιιιιιοι·ι.

Νοιιιιιιι ωινιιωιω εκοι·οιιιοιιι, φαι Ρετ ιιι

νιάιιιιιι ιΒιι:ινιιιι ιιοιι οιιοοι·οιιιι· νιιιιιιιι; ετοιιι

ιιοπι ιΒιιιινιιι ει: νιτιιιιι Ροι· ιινοι·ιε ιιιιιιιιιιιιιοιιειιι

ιιιιιιιιο:ιιιι οετοιιιιιι, οι οιιιε ιιιιιιοιι ιιιιιοι·ο Ροτ

οιιεειι αιιιοεοιι. Οιιοιιιιιιιι οιιιιιιε νιι·ιιιε ιιο :Πιο

ει: ειιιιιιι€οιιε, ιιι ειιιε εο ιιιιιιιιοιοιιιοι· ιιυεοεοιι,

ιόοοοιιο ιιιοιιιοι·ιιιιιιοιιι ιιιιιιο ι·ιι·ιιιιι οιιιιιιιο εο

οιιιιι ιιιιιιιε ειιει.ιιιιι, Μοτο Γιιιιιιι οι:ιι·ιοτοιιι ιιιιι

νοι·ειε Ποιιιιιιιι ι·οοιιι Ρι·ιιιοιΡιιιιιε ωωιι. Νεο

τιιιι·ιιιιι, ει ιιιιιιιιε ειιι ιοιτιΡοτιε Ροιοιιιιιιιιε νι

ι·ιε, ιιιιιιοι.ει τιινιιιιε Ρι·ιιιοι:ιι·ο Ροιιοιιιιιιιιε, Ρο

τοπιιοι· οεεο Ροιοι·οι ειιοιιο Ρι·ωειοιιιιοι·, οιιι

οπιιιιιιιιε Ρι·οοιιι όποιο οιιιι·ιιιι ιικοι·ιε Βοιιοι·οει

απο ιιιιοι·οιιιιτιοιιε ιιοιιοειιιιο ΐοι·ιιιιιιιιιοι·. ()ιιοτι

οπιπι ιιιΕοιιιιιιιι, (μου ιιιιΒιιιι , φαι ιιιοιιιιοιιι

ιιιιιιιιιιι οκΡιιοοιιιι Ριοιιιιιιιοι·ιιιιι Βιοι·ιιιιιι, ιιιιιιιιι:ι

οιιοι·ονιι ιοι·ι·:ι πιιιι·ιηιιο Οιιοιιιιιιι 1οιιιΡοι·ιιιιιε

ιιιιΒιιειοι·ιιιιι? Οιιοι·ιιιιι Ρι·ωτιιοιιι Μιιι.ιιιιιιιε, οιο

ι·ιεειιιιιι εοιιιοοι ΐοιιιιιιιι, Ρι·ιιιιιιιτι ιιιιιιιιιι οπιπι,

:ιιιοι·ιιπι Ριιιι·οιιι, έοι·ιιιιιιιιιτιι οιιει·ιιιιι.

ό. νοι·ιιιιι οιιοιοε ειιοοοεειιε ειιΡοι·ιιιι ιιιεΡο

ιιοιιτο οιοιιιοιιιιιι εοι·ιιι·οιοι· ιιιο νιι· ιιιιιειι·ιεει

ιιιιιε :ιιι οοιιιιιιοοιιιιυιιι ειιιι οιιιετιοιιι ΐοιιιιιιιι:

απο εκοοιιοιιιιε ιιιιιιιιιιιοιιιυιιι νοιιει·ειιιιιο, ιιιιιο

ειιιιιιιιιιι· οκοι·‹ιιιιιιι, ιιιιο ιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιε ιιιιο

ιιιιιιιοικιιι ιιι εοι·ιο ιιιιιιιι·ι Ροιοι·ιτ οιιιοΒιιιιιι. δι

οιιιιιοπι ιιιιΡοι·ιιιι·ικ3), ιιι τιιεΡοτιοιιιιιε (ιιιιιιιο

θοιιιιιιιιιιιοοιιο ιιοοοιιιε νιι·ι Ρι·ιιιιοιιιιεειιιιι ιιο

πιιιιι Ειοιιιε εοιιιΡοι· ιιιιοιιιιι οοιιειιιο, οιιιιιε

ιιιιιτιου:ιιιι :κι Μου ιιοοειιιοι· Ροι·ιιοιοικιιι νοσο

ιιι :ιιικιιιο, ιιι ΑοιιιεΒιιιιιιι Ριιιιιιιο ιιιιοι·ιπι πιο

ι·ιιιιιι· απο ιιιιο, οιιι ιιιιοι· ι·ειιοιιιι ιιόπιιιιιιιιιω

3) Τοοίοιιιιι., ιιιιιιτιο. ι·οικιι 991.
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εεε ιι τι ΙΟ!!

ιπ οο ειιΒιιοιιιιιιε ιποιοιιι, ιιοοο ιιοτιιιιε οιΪπΙειι

ιπ οοπειιιποποο εινο οιεεοινοποο ιιοιιποεο οιο

ιιτπιπ εοοιπειιο'), πι ποιπιποιπ οτοοοτοι ιοιο,

ιιπι ιπ ιοιο ιιτιο ιιτ:ι:ν:ιιοτοι ιιονοτεπιπ εο. Οπο

οιιπι οτεο οιο οοιπιππιπ οιιιπιιοιπ ιιιιιιιιιπππι

οοπιιιοιιιιι, ιιιιιιιιππε εοι:ππι ειο ιιιιιπιοπι ιιιοιιτπιπ

ο τοΒιιιπο εοοοιιι οτοιιιοπιιιπο οιειιοπιιι, Ρετι

ιοτοπο ιοοοειιπι οοπετοεειοπιε ειτοριιιιιπ οιο

πιονοιιι. Πο νοτο ιιιιτιπεοοπε ρτοιιοειιιι οοποι

ιιο οει, πι επι ροτ ιτοε οοπιιπιιιιε νιοοε νιοιο

τιιι ιιτονοπιτοι, ιιιιοτιπε ιιοιιτοιπτ τοιιπε, ομι

πιιε οιιιιιπ, ιιπιιιπε ιοιο. Ροτιιοτ ιΒιιπτ οοπει

οοπι, ιποο οοπιιιεπιιι, οοπιιππε ιοιο, ιπνοοιιιο

ειιιποιο: Ττιπιιοιιε ιιπιιιιιο , ιοτ Ποιοι οκιιιι. Βο

ιποο, ιιιιποιει ιιπροιτιιι·ο οοεροτιιτοι, οποο οι

νιπιιιιιο ιιτοι:πι οποιο ιπειιιτοπιο οιπ οιιιονοτιιι,

εοτοτοπι ειπε ειιιι :οι ιτιεο οιιτι ιπ ι:οπιποοπι

ιιοειιιιοι. ίζοτποπε Πιο ιποπιπ :ιο εοτιο ρτοοοε

ειεεο, ειπιπιιιπο οκ οοπεπιιπ οιιτπιπ,_ιιπι ιπ

ιοτιποτιιιιι, ιτιιοι:ιπε οιιπι τοπι οι: Ποι ππιπ ιιτο

νοπιεεο, ποπ οεεο τοοιι ιιοιιοτιε, ει ιποποιιιι

Ποιοι οπο: ειιοπειοιιιε, ιιιειιιπ οιιιιιιι οιιπιιιινπτιι,

ιιιιπο ιιιιιτοιπ, ροειτοπιο ειιιπο εοπιοι ιιιεπιπ

ΡΙπτιπιππι ιιοιπιεεο, ρτοιιοειιιο οοποιιιοιιιε ιι

οοπι πιιιππε ιπ ιπτιιιπιπ οοπιιτπιιιι ιωΡωιιιοπο,

ιιπιιιιππε πιο ιιιιοειοιππι οιιειππι ι:οπππιιιπιπ

οι ιιιοτπιπ ιπιπιιιοπιιιιπιπ οππι επιι εοτνοτοι εο

τοτο. Ριιιιιιιππε οοπιοε οοΠοοιιε εποτπι1ι οοιιιιε

Αειποοιι) τιτοροτειι, νοποτοιιιΙοπι ιιποΠοιπ οοι

οιο Με ιιο ρτιοεοπιιιιιπ νοοιιι; ι”τιιιτο ιπιιοπιο,

οποιο νοιοιιιο, οιιιτι επιιιπ ιοιο ειιοπεοιπ οιιιιπ

πιο. Αιπιιιι ιοιο οιπε ροτιιποοιιοτ οιοιειιιο,

εοιι εινο οιπε ροιοεπιιο, εινο τοο;ιει πιειιοειιιιο

') Ροοιιπιο ιο ο οπο οι εποοιιγ μια ιιιι._ιοοοπο.

Τιιιοιιτιο.τ Π”. 88 οροντιειοιι. το ΜΒΜ πιοοο οι!ι·ιι ιεινοοιιπιιπτειιιοΒο, ειπιιτιπ 999 τοιιπ.

ιπιοπιιιο_ι.

ιοττιιο ι:οοιι. Μοιιιιιοιε εροπειιιιπιπ ιποτο :ιπ

ππιο επιιιιττοιπτ, ιπ Βτπινιιι·ο ρι·ιι:οιο οοιπιιιε

ιιιιιιιιιπι πιιιιιιιι: ριιτιιιιιπτ, ιιιιιιιο ιπ :ιπιιιοιιπε ο

ειιι:οτοοιιιιιιε θιιτιειι ριιιτιοτοΙιοι·ππι ιιοιιοοιοιιο

πιιιπε οοιπιιιοιιε, οιιποοιπ πιο Ιοοπιπ ποπ ιιιπι

νοιοοιιοτ ι]πιιπι ιιοιειπιοτ ιοειιπιιιπτ. Νοιπ ιιοιι

ιιιι, οπο: ιππι: εοι:πιοτιπιπ πιοτο ιιοοιιιιιπτ, Οπτι

ειι οι:οιοειωιιπο οι ιοιο οοριιιιιιπ ιπ ειιιτιιιιιι

ιιιιπι οοπνοτειιιιοπο ιιτοιοειιιιιιιιπτ, ιιικι:ι ιιιπο

:ιροειοιι, ιμιιιι ποπ ρτιιιε ποσο εριι·ιιιιοΙο πο!

ποσο οιιιοιοιι:, οοιιιοο οιιοο εριτιιοοιο οει, οι ιοιο

ιπ Ιοοο, :ιο οοπειιιιιοποπιπ ειιοπει οι εροπειο,

ί)ιιτιειι οι οοοιοειιο, οιιιιοειοπι ιιιιιιιιπιπιπ, πο

ιιοιιε ο νοιοτι ιοειιιιποπιο νιτι οι πιπιιοτιε οποιο

Ριπιπ: Ρι·οριοτ Με, ιιιιιπιι, το!ιοοιιοι Μοτο ρο

ιτοοι οι πιοΙι·οιιι, οιι|ιι2τοιιε ποτέ επιο, οι οι·ιοιι

οαο ότι οοτιιο.οπο. δοοι·οοιοιιιοιπ Μο ιιιο_οιιιιιιι

σει; ορο ιιοιοοι οιοο ιο δΙιτιειο οι οι οι:οΙοειο.

δ. Ρτεοιοτοιι πιιι πο επιιτοοιοιπιπ ιοοπιπ νοο

ιππι οει, ι`οτιπτ ιιποο πιοιποτιιιιιιιε ιοιο τοπιο

ει:πιπιπ ιιτιιοτιε οιπεοοπι ιοττιο ιπνοιπιππι οι:

εριιο :ιοοοιιοτιι, οι οιιπι οοοοιπ ΒτπππιΙτοπεο

ιιτοοοιππι οι οι ιιι·οιιτιι πιο ιιιιιτιι παω επιι:

νοποτιιιιιιι ειιοπειι: ιπ οοιοιπ ιτιιοιοοι·ιι. υπ

ιποιι Πιο, ππιιιιπι τοιτιιοιιοπιε ιποτπιιιιιι ροπ

ροεεει, ει:ο οι:οιοειοΙοπι ειιποιι Μοοιιτοι, ιιιιιιι

ιπιιιι ιιπιιιιιιιιπε _οοπειτποιο ΐποτιιι, ιπετοεεο,

(ιιιι·ιειο Βοο Βιιινοιοτι ποειτο ειπιπιιιπο οποιοι

οιπε, οι οποτππι ιπ επιε ρτιι:εοπιιιι τοιιιιπιιε εο

οπο, οι ιιιε οιιοπι ιιποε ειιοοιιιιιιοτ ιιοιιοτιιιο:ιτο

οοι·ονοτειι, οιιιποοπι οιιιοπι επιιπι εοιιοπιιιπι

ιτιιοιιιοπο οοποοπιινιι, ιοοιιιιιπο τοιππει:πιπε,

ιπ ιιοπι ιοειιπιοπιπιπ Με ιοπεπ νιτοι·ιε οτειιιιι

ιι) Βιιεοπ. ει) πιο-Ιολ, Ποιο Βιοεπισ

Ν)

ιο

20

Ν·
οι:

30



ΒΕΠΝτ'τ'Ι ι.ι:πεκι. 339

ιοοιιπάιιε ροι·πι:ιπειτ. Νιιρτιιιτιο ιπτοι·ιιπ αποπο

4ιιιο, Γοετινιι ρι·οοιιι·:ιτιιι· οο!οοι·:ιτιο, ρι·οοοι·οε

τοοιειτοε ορτοποιοιοι·ιε :ιιπτιιτ ιιιπιοτιιε :ιοοιιι·:ιτιο,

ρειιιροι·οο νιοτιιε ι·οοι·οειτ, ιπόιιιποπτιιιπ οοπεο

Β Μιτου; οτ οπο εοπιοτ ἱρεειιπ Ιιποι·ιιΙιτ:ιε οιιοοιιοπε

ρ!ιιε ειπΒιιΠε ειιΠ”ι·τιο:ιτιιι·, ου ΒιιιόειοιΙιοτ :ιο

οιππἱοιιο ρι·ιοττιοιιτιιι·. ΑΙΜ! οιπποε οτεο Βου

ιιιιιπι ιπεοπε οκοι·τιιπι οετ, φιλο τοτιοιεειπιι ι!

Πιιε ρι·ονοπτιι οοππιιτιιι ιπιιΙτἱει ροετιποοιιπι

10 Βειιιόοιο οτ Ι:πτιιιἱ (ΙΜπιτιιε ρι·ονιιιιιιιι οε.τ. δι

τμιιτΙοιπ Ιοειτιιτιο τιιιιτιειπιπ ρι·οοι·ο:ιτιοπιε τοιο

ροι·ο ο:αιοτο, ποτά ειιπτ οιε ΠΜ Νοε: Ηοι·ιιιιιπ

πω, Οττο, ΒιιιτοΙρτιιιο; Μο εοΡτοιπ: Πιοτιπει ,

Αττοιτιοιτ, Μο, ΜιιττιιΜ, Ήιοορτιειπιι , ΗοχιοννιΒ,

15 δορτιἱιι, οιιἱΒιιε τειτοιπ τοπτειτποιιο Βιοτιιιιπ Βικι

τιιι ιΙἱνἰπο οοπτιιτιτ, οτ ιποιποι·ι:ιιπ οοι·ιιιπ οτ

οριι0 Βοιιπι οτ πρωτ τιοιπιποο ἱιπιποι·τπΙοπι οοεο

πιιΠἰ ιτιιΒιιιιπ Μ. Νειιπ οτ ἱροο πιιπιοτιιε -

8ορτοιπ οπἱπι- οτ Με σΙοοοπι ειιπτ - οιιπι πιο

20 οο «μισά οοτοι·οι·ιιιπ ιπΐι·ιι·εο οιιιπἱιιπι ειιιπιπιιιιι

οοποτιιό:ιτ, ροι·ΐοοτιεειιππε ειτοιιο οκ ιιοοειτοΒο

Ισεἱε Μοτο :Η ειιοι·πττεοιππιιο, ιπιΠοιο οετ, νο

ποιποιτοο οοι·ιιιπ ριιι·οπτοε ποπ οοτιιπι ιπ ιιι

τοοτιοπο Βοἱ οτ ριοκἰιπἱ ειιοι·:ιτοε, εο‹Ι οτ, οικω

25τιιπι απο εοοιιτειι·ιε οσε ποπ ιιπροόιοι·:ιτ, ιπ

οπιπι οπεοι·νειπτι:ι πιτιποιιτοι·ιιιπ Με Γιιιεεο ροτ

τοοτοε. Απο οτιιιιπ ιποιΙο ετ ιρεει ? οτ δ οπο:

Η) οοποτιτιιιιπτ, πιο8ποι·ιιτπ ιπ οι: εειοι·ιιιποπ

τοι·ιιιπ ρτοπιτιιττιποιπ οκρι·ιιιιιιπτ, εινο ρι·ορτοι·

30 Με: ρι·ωεοπτιε τοπιριιε, φοιτ εορτοπι όιοπιιει

νοτνιτιιι·, πινει ρι·οοτοι· εορτιτοι·ιποιπ επποτι δρι

ι·ιτιιε Βι·ιιτιιιιπ, οιιω ρι·ορτιοτιοπ τοοτιοπο εορτοπι

') Ζιιττ'οπ, τιι·ειΒετννο ποιό τ2οτη Ιοεο1ει..

8) Ένοάτιιο· ΈΙοι·ιπει.πει. ι·οἱοτιοπιιιιε!ιἰοεο ποετοριτο το ιν ι·οτιιι

'η Ο Ποτιι·),Ειι οποιπιπιι. Βγκει ο εννο3οιπ ποιάειπιιι, ι·οτειι 1054: Ροοσωείαπω!απι

οητοΙπΠε πι2ιή, κ· το2ά:ιιιΙο 15.

1040.

ρΙἱοἰτοι· οιοτιπειιιτιιι·, που ετιιιιπ ρι·οπτοι· επιπ

οτιεοιπιειιπ Ττἰπἰτειτοιπ, οπο το Μοπι ιπιοιιιιπιπ.

Νειιπ :ιπιπο ιιι πιω Με οοπετιτιιτι, οτ οιιττοιπ

@το ε:ιποτι φοιτ” :ιτιιιιτι, Πάοιπ ειιτιπι ποπιε

ἰπ ει: νικιεεο οροι·ιοιιε Ιιιοο οι:ιτιιιε ρι·ιοιποπ

ετι·:ινοι·ιιπτ, ποπ εο!ιιιπ εοεο νιοοπτιοιιο, νο

ι·ιιιπ οτιιιιπ Ροετ εο ΐιιτιιιιε οιιποτιε ποιοι”

θ. Ι.ιιιιιοΙρτιιιο, ιιιιιιοι· πειτιι, οιιοό οι·ειτ οπι

τπο ειοοι·ι·ιπιιιε οτ οοι·ροι·ο ι·οοιιετιεειιππε ιπιΠ

ττιι·ιςιιο ρι·οι·ειιε νιι·τιιτι ειρτιεειιπιιο, ρινοτοι· [ιτι

τοπτιιιπ 8Ιοι·ιειε οτ οινιτι:ιε οοιπιτ:ιτιιιπ οοιι ιστιο

ΐοοτιιι·ειιπ ειοορτιιε οοτ, εοιΙιοοτ ιιτ ιπει·ιιοπτο

ΙιοΙτιοοει όιεοτιπιιπιε :ιι·τιοιιτο 0οΙοπιοπειε ιιι·

οτιἰορἱεοορι ΙοΒἱοπἰ8 ειεπιίοι·, Η οετ Ρι·ιιπιπιτει

ι·ἱιιο, οε.εοτ. Ηιο 0ιιιιιτι θττοπιε οοπιιτιε 0ο

$ιιτΙνοπο') ιιοπιιπο Μπττιιτόοιπ ιπ οοπἰιιΒοιπ

ειοοιΡιοπε, όιιοε επιιιο που οιππιει πιο ειπιι!Π

ιποε οκ οπ Βοποι:ιι:ιτ ΠΠοε, Ποιπι·ιοιιιπ νιάοτι

οοτ οτ 0ιιιιοποιπ; οιιοι·ιιπι πιο» ειιπιπ Ροετ

πιοι·τοιπ") οιιιε οοιπιτ:ιτιιιπ, ειττοι· νοι·ο Βοι·:ιι·ιοο μι;"_

ιποι·ιιιτ όπο:ιτιιιπ8) ; νοι·ιιιπ :ι νιτπ οκοοεεἰτ ιιτοτ

οπο ειιπο ιιΠιι @Ρο ειιοοοεεἰοπο4). δού (Μπο

πιο ιπτοι·ιτιιε πιοο ο:ιιιεει οιιτίτιτ, φοιτ οοπτοιπ

με ιιπροι·ιιτοι·ιο Ηοιπι·ιοϋ) Με, οιιιιιιι ιικοι·οιπ

ιιοοιροι·ο όοπιιοτιιτ, οτ οτι πω: επι όπο:ιτιιε πο

ποιο οοριιΙειιο, απ! ρι·οροι·ο Ππειιιἰε ειιιιἱοι- 4053.

τι:ι οοπίιιποτιιε οετ. Ηοι·ιιιπ οτοπιιπ :ιιιιιιΙιο πιο

Ποπιιτιιι· οιιιπ ποπ εοτιιιπ ποΠο ριιτε:ιτο, εο‹Ι οτ

ιοΒιιο ρτινιιιι·ο ει ροεειοτ. Οπα! απο τσιπτιιιιιοιιο

τ:ιοιπιι8 τι·ιιετι·ιι οοπιιτιιε οετ; πιιιπ νοποπο, οιιο‹Ι

οοοιιιιε εποε πει· ἰιπιπἱεεἱοποπι ιιπροτπτοτἱε πιο

ρ:ιοτιοπο ροοιιπιιο ρι·ειπάιο ειπε ιιπιπιοοιιοι·ειτ,

9) ΙΛΙ(ΙΟΗ ππιειττ τ. 1031 , @τι το οΒιιο2γ

ετία·ιπ ()!!ίπσο άἰοταπι, μα· εϊατα :Μ ΡΜ απίπια Ποἰππἶοί σωπίτίο, @ο /α·ατι·ίο πτ8ί β00'Ιθω,

ειιωιωρο ἱτ‹Ι., μια: οτα. 884. π. 24. 5) Ποι1τ_γικο Π280ι€€0.
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οκιιιιοιοε οει'). Ωω ιιιιροι·ποι· ποπ εοΙιιιιι ρο

οιιτιι:ιιιι ιιοιι ιιωιι, εαπ! οι ρω ιιιιιΒιιο πιιιιιοι·ο,

:ιο εε οοιιιοορε ι·ιάεω ρι·ιιιειιιιιοι·οι, οοιιοοεεἱι.

Πιικ ιιιιιοπι ιΜοοπι ω ιιιιιιιιιιιιιιο, πι! ροκ· (ιο

Ιοιιιοτιεοιιι ειτοιιιοριεοοριιιιι .λιιιιοιιοιτι ροετ :ιΠ- ·

οιιοι οιιιιοε ί)οιοιιιιιιιι 1ι·ιιιιειιιιιιο, ειτοιιο ιιι οι:

οΙοεἱ:ι ειιιιοιιιι Μειι·ιιο :κι (Μιάιιε σει; ιιιιιιι:ιιιιε.

Ροι·ι·ο ΑόοΠιειΕ ιιι ΝινοΙΙει πιοπιιιειοι·ιο, 'Πιεσ

ριιιιιιιι ιιι Αειιιιιο'1), ΗοχΙοιι·ιΒ ιο Νιιεεἱει, Μο

που ἰιι ΒἰἀἱιιοΙιΙιιτἰοο Δωρο νιιιω) , Μο ιιι

ιιιοιιιιειοι·ιο επιιιοιειι Μοι·ιο: Ποιοιιιοι, δοριιἰει εἰ

ιιιι!ιιει· ιιι ιιιοιιιιειοτἱο ωραιο Νοτια: ΜοΒιιιιιιοι

ειιςιιο (ἱοιιὸοτειιεἱιιι επιιιοϋπιοιιιιιΜιιιο ΐειιιἱιιἱε

ειιτιτ ρι·:οιοΙοε Ιοοο τε;;ιιιιιιιιε. Οιιιιωπι Γεω οιο

ΒιιΙειι, οι ρω οοοΙοειἰε Με:: οοκινοι·ειιΠοτιο οι

ρω διιι·ιειί ιιιιιοι·ο, ιιι $οιιιοι ιρειε !ιοΙιιιιι οοι·

ροι·ιε πιο δρἱτἰιιιει ειιιιοιἰΙὶοοιἰοιιο, Με ι·ἱι·οιιτοε

ιιι Μαιο, ειιἰε ιιι ιοοιε ρω νιι·ιιιιιιιιι οποιοι ορο

τιιιἰοιιο ειιπιιιιο ΐι·οοιιοτιιιιιιιιιι· Ιιοιιοι·ο. Ε) οιο

Ιιιι8 Τιιοοριιειιιιι, ι·ιωτιι 5ο ιιιοι·Πιιιε οροιιε,

Λεἱιιὸοιιεο ιιιοιιιι5ιοτιιιιιι απο ιιτιινοι·ειε οριο

') ννοτΠιιε ΕΗιοιιιιι·άιι ιιιιιειι·Ι ιν ννοΒι·ιτοοΙι ι·οΙιιι 1055.

8) Βοάι.ιιιι.ι·οΒοιι ιιο!ο Βοιιιιι· ι ινιιι€.ΜάοεΙιο_ιιιιιιΙειοεο.

Ι οΠιοιιο, Μπι ρ:ιτιιιιι νοιιιοΕ4ιτο οοι!ιιρειε, :ιιι ιρειε

¦ΐιιιιοοιιιοιιιιε ποιο ετιεοτιε οροι·ε, πιιι·ει!ιιΜετ

ιωριεοωοι; ιιιιιιο οι ιΙΜοπι :Με ιιιοιιιοι·ιιι

κ ιιοιιιροι· ιιι Ιιειιοοιοτιοιιο οι·ιι^).

| Τ. Ροει οσο Βιοι·ιοειοοιιιιιιε !ιοι·οε ροή ιιο

Βιιιεειιιια· οριο οοιιιιι8ιε ι·οιο ιωιιωι, οιιοιιιιπι

ιιι Ιοοο οπιιοτιιιιιι εοι·ι·ιε πιο οοτιει·ιιιι ὸἱι·ἰιιιιε

οκοιιιιιειε ιιρειιοριιε Ιιοιιιι:ιοιιΙει οοτιειω:ιι. Βο

ιιιε ιού ρωροειιιιιιι, Μή ὐἱνἰιιἱιιιε ἰιιεἱτιιιιι,

ιιι ιιιιιι.ιιιι ιιινοιιιοι οοιιοι!ιοιιι, ειιιιοΕιεειιιιι ιιι

Βοιιιοιιι ροιιιιΠοιε Ιοιιειιιιιἰε ρι·ιιιεειιιιιιιιι, ειιιι!ιο

Ριοιιιοπι ρι·οΐοοιι, οιροιιιιιι; οοιιιιιιιεεει, οιιιιι

ω! οοιιιοειιοιε οι·οιιριιτι οιιι·ιε, ω! ριι!ιΙιοιε ω

ειιι ιιοΒοιιιε οΙιιιοιιι ιιιιΙΙιι1οιιιιε ι·ιαιτο ρι·ιιιι·ιι

Ιιιοι·:ιτιι, ρω· οοιιίοεοιοτιοιιι οροι·ιιιιιι.. Ωιιιιιιιε

ιιιοπι ρειρει ραπ οΙιεο!ιιιιοιιοιιι απο ρωιιοειΕ8

ειπιιε ε:ιτιο1οι·ιιπι Με το!ιοιιιιο οωςιοιιΙ:ιιιι πιο

πιο ιιιιι·οιιιιι, ρι·ορΙοι· οοιιοιιιιιτοιιτιοειιιι ιιι οἱε

ειροειοΙιο:ιιτι Βοιιοοιούοτιοτιι, ειιιιιιΙ ειιιι οιε

ιιιιιιιιέςοτιε :ιιιοιοτιΜιίο, τιιιιιιιιιιιε, ιιι ιονοτ:ιιι$

Βοο, ιιι ρι·οιιι·Ιιτ Ιιοι·ειιιιοτο ιιιοτιοοιιοωιιι ιιι

Β) ι·οιιιι Ιθ8θ ινοτΠιι€ Βοοιττι.

°ι).ΡειροΒι·οοΙι ιιινιιι(Ιιιιιιιει, 2ο ιιι

Φοι·ροΜ:οτ Μ:ι·ιμιιΙ ιν απο ιιιἱοῇεοιι (Μ), ι·οΖιΙιἰιι.Ι, ιιι Ιετόι·γιιι πιιει_ιάιι3ο ειο το2 ΜΠιιι οΙοιν ο

Ροιεοο. 2ιιιοιπι.ό ρι·ηοΙιοσ.Μ, 2ο Με ιιτ)·‹Ιι·ιιΚοινιι.Ι 8ο ὁοειΙοιιιιἱο, ο. Μέ Μαρκ”, _ιιι2 _ιοετ

όιν ιιιιοι·ροΙειιΕοι·ιι ι·οΙιορἱι-ιιιι; ροιντσιι·2ειιιι ιι·ιοο ι;τοέό ιοΒο το2ἀιἱο!ιι πι. ΡοροΒι·οοιιοπι: Πω ίπ

$ετροσαεται! ἰπ£εηιοἰα£οι· οσιρ·ιώ ίτι!ορΜπι, οπο τιατι·αι!ιιο·, Φαιά Ο££ο ΠΙ Πο·ι·ίοοι·ίο Οοδοπίοιιω: σαπ

αε! 807°0Γἰ8 πιατἰΜπι Βι·οπ_ιςι·ίάτιπι άο/οι·οπτία)·

Ποππ2:τω, φοραω Μαρια: αππο ι·αοαοϋ; αποφ £πωφοι· @να ρα!αι!ίπί Μαι Ηοπο·έσεω· ίιιι·ιι

πιίοοσ·ιΖ ίποίο·πία ίπιροι·ίί, οποια απο τἶΜοτσερἰεΜ

άον·ού, Μο οοιιι!ι·α ωστε» α2°ππι οιιιπροοτἰ£, ωϋιιτω£ἰο :ΗΜ Σοϋιαυ·ίσιοδο, οπο: Ηοπσ·ίου 0ὑοιἰἰεπἰἰιιπι

ρωω!απκίαπι ρω άα·εππίο σιωροπάοτἰπ!. Ιιι6ετ·ίιπ εισαι Μοριιπ££α: σαιωια οιιιιι ρω Ποπι·£‹:ο @Μί

οοι·εύω·, εΙἰσιοοοιιἰεοε Ει·οπ/ΉάιιΜ, ιι·6α8ίι·αφω _βεσίεσε ίπ ΟιἰειοιΪιορ·πι; ιώί οιιιιι ίπυαάεπε Τ|ιοοάοι·ί

σου ΒΙοοά!αποο·ιιοι άιω:, ΡωοΖίο ι·ίο2ιω οαρύιιοοιιο σοὶ! Μπι ΣαπΒιι ωικ·ιυιι ο2πιρο, π! ίπ ρων"

Μιπι ω:: αΙιι”οι·Σ2, οοΙοιιιι2οωο οπιά·ί.ιι ορ£αι·ε, πι: ίπ θάει··ιι|ιοριπ ωηιιαπι τοπίαΜ. Ταπ:Ιετιι μπαι: ω

Ραο£σ ίιιί!απι, π ΙΙοιιι·ίοιωι Πτοτυ"ι·Σάο τἶποιιἰαιιι σ. δ'ιοί!ιοΜί, Ζ)πριιδοιπρ ε! δα!αυοΖ8 οοάστε8: άο

ίτιο!ε ίιι€επειιίω Πειυ·ίε·έ ΠΙιζιοοοπί .Ροδοπο _|ιιπούαιπ ΒίοΙιο:αιιι, ΡαδαΕίιιί _/ί!ίαπι. Βοἀιι._ῇε το ιιιι·ει

8ο ΡιιροΒι·οοΙι, :κι οο ιιτ οποέοἱ 2.88.άπιι. οἰρ ι Κοοριεο, 2ο ινἱοἀοιιιοέοἱ ιιιιοι·ροΙο.ιοτο. ιιι_ι>Ιιιο

η, ι οάιιι·Ιει. ‹Ιο 'σειρ 0ο ιιιόινἰ ιι· το) Μετα: Τιιιοτιιιιιτ ἱ Βιιιιιιιοτι ε2ειίιιιιιιιιι·ειΜ.

Η!
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ΒΒΠΝΨΙ τ.κτιεκτ. Μ!

εΙ.Ξτοοτιτ οσΠοετοττι, σοστοτττ οι στοττοτ·τε νΜο

οοτινοτοοϋο, οι ΜΒΜ Με: :το Μοτο οι! Ποιττο

ρι·σΐιτσο οποσ, οΜτ ρΙοτιοττι ΜΜΜ οωΙοο1.τε νί

τ.οο ρσετεοτ οστιτ'οτ·το τοτοοοτυπτ.

δ. Βονοτοἰο οιττοττι ω ροττΜΜ, οοοτι!ιττττ το

νοτοτττἰτο, φττττττ.ττττι οοτιοτ·τε ο181οτοο ιιοΜιτο

πιονοτιτοτιττσοσ ἰΜροττοοτοτοτ·, ρσο1τοττισ οοοτττ

!ιοττο ειτστιττο :ΜΜΜ φτοτττοιτο ΐοετἰνἰε οοοιττ

οΜιτε ειτοοτροτοττωτ, οοΙΜε οετ ΜΜΜ οι ορτ

10 Μαιο τοεττΜοττ , φωτο οιιΜιτο οσο νοΙοοο νοτ

Με Μο ττισόοττι τοετἱτττοτἰσττἰε ο1ΐοτ·τ. τω"

Μο εοάοΜο οκρ|στο1, ιτρτττοτττ Ιοοστοττι, τριτο

ρτ·σρτ·ττο ρσοεοοετοτττο οοεστπ, ρ!ετοττοτο Ποο Μ

1Μπ1οττοσ εοτιο1το τοΙἱΒἰσττἱο οιιοττσΜσ ειτοττι οκ

15 ρΙοοΕνσΙστο. Βογοσιττο') ρτ·ετ:οἰριτο οοιτ Μου

Μπι οοτιοττ ετντρωτο ι|ττικ1Μεττ18 οι! Μο :τριτο

οττοττττι οοεο, εοο ρτ·ορτοτ· Βοτή Πιτοτττο, οοιτ

ρτσρτ.οτ τοτυοΜα: οΜσοττΜιιτο Μοτο Μ Μοτο το

οιΜιΙο τμιτοοοτο σο!οοΙοτττοττω. Νοτττ Βοτιο οι!

20 οσ|!σσοτιτΙο Μ Πορεσιττο ΐιττκΙοτττοοω τ1οεττΙο

Ποιο οΜε ρτονοττττοτ, εἰ ιυτστ· τοττοοτοττο οτιττοΞ

τρετ ροη ορετ.τ1τοεο1, Βτ·ιΜ·ἰΙτο οτττοΜυο επιτο

ρσττοττο Ισοτο, ρι·σρτοτ τονοΙοτοτττ οΜτ ιμτοττττΙοττι

ντοτοττοτττ ΒΙστττο οττ·ΙοεΠο. Εκο οτιττττ οο11οτττ

25 ροτε οἱ οσττειτοτυοο τιιττοουσττι ο ντοΜσ Ισοτ τ!

ΙΜε Ποτ Ποσο, :μου οοοοοοτιο οι: ντο Μ 0ο

οΙοετσΜΜ οπού Μοότττ·ι]τ , στοτίστιτ εσΠισ ρτσ

Μοτο τοετοτοτοτ στο. ροο1τττσι1τοο. Ποσο οστιιτρτττ

το οιτοτ1οτιτ οτε , ο! ΜΜΜ ¦οσοτο οτ 80115 οτ

50 τ1στο τοετ.ιτοττο, οιτρΙο1το Μ εοοττ οτιτρΜτε τοστ

οττ|ει οοττειτο1.οο τΙονσΠστιτο οιττο ρτοοτοτιο, το

!”ττεοτ·οττοτ σο 8τειτἱο, ουσ οΜοτο :ΜΜΜ ετω

Μοτ·τ, ΜΜΜ Τοοτστττοἰ τουΙοστττ ορροΙΙοττ1, τριτο

ο τοοἱσττο ετττοοτ, εορτ·ο τ·οορτττο τττττωτττ Πισ

που οοουτοϋοτο1, οτ Μποστ οσττοϋ.οοε ωτωτε

σειροτοο Ποιο οοσο - ΜΜΜ ντεοτο σο! -

ετροι·τσ οοειτροτ· οωΙσ ΒΙσσιτο Ιοοτο τρεσ :Με

ορ!οττότοτστ·, οιτροτ· οοττπΙοτο Βετο ρΙοοΜιττι Ισ~

οπο: οοεοοτιιΜ, τετοιο απο οΙοτἰωτο ροτΐοττοοτιο,

οι στττττοτο οττ·οιττο οοἰοοοτποτο το$τοτιοτο το

οιΜοοτο εττοιτο οστιτοοοΜ Μ τσοετιτι ετττ :ιστοτ

τοτἰοτιο οί1τοοτοτ. Ποιο ντετστιο νοτιοτορτΠε Πο

τσο οσΒοττο, τττοκοιτο αυτή οΜοΜυττοτο ρωσ

ροοτιο, ΜΜΜ τοοιτο οτττττΙο ουτσ τροτι :Μοτο

νσΙνοσοτ, τιιτΠο οοἰ|ἰοοτ. Μ Ισοσ οστιεοΜυο οτ

νΜετ: τοστιετοτττε ΜΜττοοιτΙοτο Γιτττοοττ φωτο Μ

οοι1οτο, φοτο οι ροτοττττ Ιοοοτἰο ἰσετοτιτἱο,

Μπα τΙοτΙοτιτ τΙοτιοτοοττττσ οτοστἰσο8 ττοττιστο οιτττι

ΕτΜοΙτο οι νορτ·Μιτε τοι|τοΜτο οιττττ·ρο1σ, ρτσ

Βοο1ττο, τμτοτοττι ρτἱοε οπο Μτ !ιτο1το ίοοτοοτ,

τοοο1το1τσΜτττΜοο ττορττοΜΙστιτ ίοοοτοτ, ο1το

Μέτσετεοτττι:ο Με: οστιτοτττο ντοτοτιο οιο1οετ.τουο

οι! οσο οοοο τιστοτοτο ττιι1τοττε ττονοτο1. Ετ. ουσ

ττΜΜ ροτ εοτττοτ ΜΜΜ οιτο1τ1οτ· το ΐοτ·οτ Μοσο

ττοοοΜ Μτττοε τΙτεοοτοοσοτ, Μοτο Ρορροτιτο ,

ορικ1 τμτοτο απο: τ.οτοροι·το τ·ο1τ8τσ τττοττττοο τοσ

ττοοτιτοο οιτττι τοοςοΙοτ·τ οτεοτο1τοτιο ντεοΜιτ, ρο

ττ·το οοτΙτοοτ Μοττοοιοττοτιττο οοττοτοτ·οτο οσοΓοε

οστιτΜ (ΜΜΜ Μοκτττττττἰ ο!. Ποτττοο1τ , οοττεἰΙΜΜ

στοιτο εσΙ:Μοτο ροτ ο!Ιοοσοσττοτο οτοτιἰροττὐίὶ<

οτο ι1στττττιτ Ρτ1τοτττιτ8) οκροτο1το1. Ωιττ, τα εοττ1

ροτ ροτ·οτιτο οτοτ ρττε σοοτ1ττο ρτοοο1.τοιτο, εορ

Εοτττ ΐτ·ο1τοο νἱτο τοΙττέτσεοε, οσο1τΜο εττοιτΙ οι

οο1ἱσττο ρτσσσο, Μ Ποτ: σριτο, σου εοοιτο σο

το Μοτο τ1Μτοοτσιπ, τττε1ΜτοοσιτΜ οτ ΜΜοοο!..

θ. Αττττιτο οσοι. Μο. 1024 Μπι ττΜο ἰττοτο

τω, οτ τΙο1ϊτοοτσ :τριτο Βονοτισοτε ορτοοσρτι1Μ

οποιο ττυροτοτοι·ο Ποτττττοο, ττσροττωσ (Μοτο

') Νο ΜΜΜ ΓΔΜ τω), ιΙσ Κουτι. 11) 1ἰοἰοοτκνοττ1τ. 3) ΡΠἱετἱτ1 Μ! οι·ορσ1ο1τιτροτο

1το1οίιοΜπι ω τ. 1021 - 1088.
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3!2 ιι τι

'Ι. δ.

Με ιι8ε!ιιιι; ειιπι ΠΠ, ιιεεεριιι ριιιετπιι πεπε

ιιιειιοτιε ιιιιιιιε ΐτιιιετιιιι, νεπετιιπι :ιιι Ρωσι

ειιιπι Ιοειιπι Η Μ!. Μιιιι , ΐει·ιιι επιιιιΙ οι ποτε

άπιι Μπι, ιιι επιιιιπει:ιτεπι πι διοτι ποπιεπ

Βοιιιιιιι, πι εοπνεπιεπι|ο ροριι!οε ἰπ ιιπιιπι, ιιι

εετνἰτεπι Ποπιιτιο, ιιιιιιιιιε πιει: ιιι ειιο τιοιιιιιιε

πισω-ει εοπετεΕπιιιε: Βοιιιιιι |ιιείΙε Μπιτ υεε!ι·ιιε

ε! σΙιιιἰἱιι υεε£τιι, ε! |ιι1Μιώσ υο!ιίεειιπι ιιι ίσου

πιο ιιι .ιειπρί!ετιιιιιιι. @πιτ οιιιιιιιι, ιιιιοτιιιιι

Βτιιιιιι επ νειιετιιπι, εετιιιιιιιι ιιεεε!ετιιπι. Ρυπ

ιΙιιπιεπαι ιποπιιειετἰι ποπ ιιι ειι ιιιτπεπ πιω,

ιιιιο εεεΙεειο!ιι ειιρτ:ι ιιιοπ ετσι, εειι ω ειπε

:ιιιιιιιοιιιιΙεπι ιιιιττειπ, Π! Γετε ριιεειΙιιιε Ιοτιειιιει

επι ειι Ιοειιιιιιιτ, εε ιΙε ειιιιεει ρττεεετιιιτι, ιιιιοιι

ειιιιιεό:ιπι ιπΓιιιιιιε ιιεΓιιπειι εοτριιε, ιιιιπι ιεττιε

Πιτ ΐιιιεεει ιιιιιιιιιιιιπι, ιοιιεε εετεειιι ιιιιιτιο, ιιι

πιιι!ι είε φωσ ρτινιιιιιπι. Βιιπι ετΒιι τετιιοΒιοτι

Ιιιι:ιι ΐιιιιιιιιιιιεε ιιιοπιιειετἱιιτιι με εεριι!ιιιτ:ι

πιοτιιιοτιιιπ εοΠειιι ειιιιι, ιιιτετ πιω Μπι εσπ

ει.ιιι ορετιιιιοπιει ειιοτιιιιι, ιρειιιε οτιιιι€ιεειιιιιε

νἱτιιιιιιιιι ορετιιιτἰεἱε ΜιιΠιι!ι!ιε Πεοιιιιε ιιενο

ιιεειιιιιε ιιιιιιτοπτε ιτἱειἱ πιοττε ωιωιε επτα.

()ιιιε ιιιιιιιεπι ιιιιιιιιι ι!ιιι ειιιιο ει. ιπεοΙιιιιιι ντι

πιει ειιτροτε, ρτιιιι‹ιτ ειιΙιειιιιιιι ιιι€επιπιειιιιιιιπ

ιιιιε εεετειιιι ιιτιιιιοπιε παμε εΙειτιοεγπιιτυιπ

ορετιιιιι , ρττειετ Με ειίιιιπ , ιιιιοιι ιιι εετνιε Με

ιιιοπειειιιε ειιιπ ΜιιτΠιιι Ιεειιπι εκεεριι ιιι ιισ

πιιιπι ειιιιπι Βτιικνι!τεπεειιι Βιιιιι!επε, εἰτειι ιιιιο

τιιπι ΐτειιιιειιε στι! τιιιιιιεΕετιιιιιι; πει: ιιιιιιιιε

ρταιιετ πω, ιιιιοιΙ ειιπι Μιιτἱιι εειΙιιΙο Ιει:ιιοπι

Με ει:ιετιε, νεΙιιι ιρειιιε Πιιπιἰτιι Μπι ἱπιειι

ιὶειιε, ἰπιεΒτιιπι ιιιιοι.ιιΙιε ιΙεειιππιιιιιτ ΡειιΙιε

πω; πιιΠιιιε ιιπιιιιιιπι εεριιιιιιιιιιιι ειιΙι!ιειιιιιιι,

πιω Βιιπιιιιι:ι Ιιιι!πεο ιιιι Πεετει, ρτεπετιιι , ιμιἱπ

:ιΙιιιιιεπι ιΙε ιιιτιιιι ιιιοΡιιπι, εἰΙιἰ εεει·ειιιιε ιιι!

ιιιιειιιιτι, επεσε πετ εε @Μπι ιιιιιιιε ρετιιιτι4

ι!επιι εοτιιειι ιιιιΙιιετει, ετιπεει εοιπετει, ιιιιιιι

ιιιιιιιιιιε νεειιιιιιιε εεε ιιοτιε εειι ποπ ιιιιιΙτιιπι

νειιιειιε, εοπεο!:ιιιιιιι πειτε ρετιιιιιιετει. Οπα

ιιε τε εοιιιιΒιι. ειιιιπι, ιιι ιιιιιπιιιεειιιιιιτιιιιι εκ

ιιιιιιιετποιιι ορετιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιι ειπε πιστα ιιι ιιιιιιιι

ιιιιιιιιιοπε, ιιιιιιιιι ειεεἰιιιιε ρτιειιιιιπρπιιτι πετώ

οτιιΠιιιε :Με τειιιειιιιιιιι νιιιεπόι ιπΐεττετιι, ιιιιἱ

Με ειπε πιετιιιι ροεειε ιπιιιιιιιιι Με ι·τει!ετεπι.

Διὶ ιιιιιιτιιτιι Εεετιιιιοιιιιι νιτ'ιιιιιιιιι ιιιιιειιιιιιι Απε!

ιιιιτε ει! ιιοεΕτιι ιιειιιιε ιιιιτεινει·:ιτ ιετιιροτει, πω

νετετειπ:ι, ιιιιιε εοΙεΙιιιι Με τεΓετι·ε, ιιιιἱ:ι ειιπι

επεσε ΐιιιεεει :ιιι ιππιπτιιι, ιιι ιιιιοΙεεεετιιιιε Ρετ

νετιἱεπε εειιιιιιιιιιιι, εε ιιιιο ρτωιιικιιιιιιε ιιιοιιο

Δω ορτιιιιιιιι εοιιιιιιετιιιιΙιιειε νιιΙετε 8Ιοτιιιιιι.

Ειιπιιιειιι ειιιιιπ ειιιιιιιιιιε ετιιιιιιπι πι Τοπιιιιιιτις

ειιειτο') επι τριτο ιιιιιειιιιιιι εεεειι εοτιιπι ειιπειιι

ι:τιιεε, ιρειιιιι πἱπιἰτιιπι - ιιι ιιιιιιιιιιιιιιιωτ ετε

ιιι ροΙεει - πωπω Ποιιιιιιἱ ιιιειιιεειιιΙι ι:!εκιτιι

ιιιιιιιι·ειιιιε, εοπεεειιι:ιι ω, ρτοριετ·ιιιιοιΙ ειιι!ειιι

ετιιιι ειιπειιι ει! νειιετιιιιοπειιι επι ιπιιἰοτειιι ,

Ρετ ει: ιρειιιπ Βτιιπινι!τε ΙιοτιοτιΠεε 1τιιπειιιιιι

εει. Οιιιιἱ ΡΙιιτε? οπιιιειτι ειιτιιπι οιιιιιιιιιιιε ειιΙι

ιπΓετεπε πιιπιειτ:ινιι ιιι Με επι νιτιιιιειιι, εειετι

ιιιιιιι, ιιΒετιπεπιιιιιιι, ρ:ιτιεπιιιιιιι, ρἰειιιιεπι, επιο

τειιι ΐτιιΕετιιιιπι .πειτε ειιτιιιιιετιι, ιιι. Ρετ Βοιιιι

ορετιι εει·ιειιι ειιιιπι νοειιιιοπεπι Βιειειιε, ιππο

Μπι Μή ριιτιιτει ιιι ειιιιιτπιιιιι τεεπιιιιι εΙοτιιιι

επι-επι Ιεειι.

Π). Ιπει.ιιΙιιιτ Μπι ιιππιιε ροει ειιιιι ιιιιειτι ειι

ρετιιιε ι:οιιιιπετιιοι·τινιπιιιε ρτοιιἱιιιιιε, ιιιειιτπιι

πιω εειΠεει Βοτπιτιι ιθ2δ, ειιπι ΗεπεΙἱπιιε

εοιπεε, εοεπιιιιοπιε'2) ιιιιο ἱιιιρεπιΙεπιἰιε νεπε

τιιιιοπιε ιιιιιιιε ιιιιιπιίιεεπιιιε Βτιιιιιι, ιΙΙιιιιι Μπε

εε3) ιιι! ειιιιπι ιιεεετεἱιιιπι εοπνινιιιιτι, οπιιιι,

') Τοιππετε. 5') επ Ιιτιι€ειιι Εεοπιι., _ιιι.Ιι έπἱιιιἰεη ΡιΠει·ιιι τι· ιιιι·ο_ιειπ ιιιι.ιΙιιιιιιι. 3) τετιι.ε .&θή.

Π)

Η
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ιιπο ποΕπει, ιισποι·ιππειι οπεπππιο. Ωπιιιπ ποπ

πιιππε, πι "επι Γ:ιε πει, ί)ιιι·ιειπε ιιιιπι·ιιιι πο:

ΙπεΕπ νοοιιιιιιπ :κι ποπνινιπιπ ιεπιιΠοιιι·π πιεροπιι

ιπ Βιιπι1ιο ρει·ππιιιιπι· ππιπ ιπΙιπ επο, ειπιπιπππ

5 ποπεοι·ιιπιπ επιιι·πιπ , δειτε, δπΠοι·ιπ παμπ πι

πω», ποποτιίιπιιι·π ποπιπππι·ιιιο. Νπιπ εκπιπ

ιο ποπνινιι Βιιπόιο , ιπνι·πιοιι ιπρι·ιιπιε ποτήρι

Επι· ΐπΒι·ιππιπ, ππιπε πω· ειπεπΙοε (Με Μ”

ιππι·;ινπεπειιιπ ιποΙπειι:ι , επριιιπο Ετιπππιπ πω!.

10 επιπ πιππι, ππο ιπΒι·π ιιπππΒιιιι, ιιπππριο επ

Ιππε νιπιἱπο, ι·πιιιιπιι εποε ιπι.ι;ππιπε ει Ππιιιπε,

τιπιιι πι: πω: ποιινιιιιπ Ιππι·ιπιπι·ππι ιι·ιιπεινιι :κι

ποπιππει·ιιπιπε επιιε, ιπ νπι·ιι ρπι·ρπιιιπ: ιιππιιιιι

ι]ιπιε πω ειπε Με πιιπόππιπε. πω” ιι·πιιειιππι

15 ιπ Απιιιεπιππι Ρπι:ιιιο ρι·ορπι·π ποΒπιιο -- ππιπ

ΠΠ ιπππ ποιππε ρπιππιιιιε πω, οπππρ:ιιπε ππιιι

ιοιιπε Εοιιιιιι·ιπΒιιπ ιπιιιοι·πιπ ποΠοτιπἱο - πε

επιπρπε πιε επππιπ, πποι·πιπ :ΠΠ επ ππιπιπ:ιπι ,

ποππιιΙΙι ιιπππε οι ιπιρπιιι Βιοι·ιπιπ :ιιπιειεεπ

20 ιιο!πι·ππι, 5πιππι·ππι πι ΡΙ:ιπππι·πιιι, ι·πιοπιπε

ρπινοπιι επι ποπιιιοι·ιιιιε ειπε ποτροι·ιε πιιιιπιιιιι

ριέππε νειιπι·:ιπι!π. Ωπι!ιπε ππινιππε επιιε Ιππι

ιιο επιιιιπιππιιππε, ειπε πι: ειιπι·ο οπιιππ πεπι

Ιππι.ιιιπε, ειπε Ι:ιιπρειάπε οι ππιποε ρι·επΐοιππιι

28 Με ω Βι·πινιιι·ππεπ ιπιπεΓπι·ιπι· ορριππιπιπ,

ιιοπιιπι·ιιππ πιιιππεο ππεπρπι· ιπιιιοι·ιο ιπΓιιι

ιποπιιεΕπιιπΙιε ιιιππιιπε ιπππιπιπ. Τοπι ()οιοπιππ

εἰπιπ ιπι·πει, πιιιιππιπ πιπε ίπππτι οΠιπιππι ιππ

ιιιιπι·ει, ππιπ νεππι·πιιιιι επο ειι·ππιπΡιεπορο ιπ

εο Πειιπο πο ποπνειιι€, πιππεπιιπ πιπππε πι: ποπ

πιω ποπιιππιε, πό ειπε εκπππιπε, ιιπι πιππιπ

ποιοι· Γιιππιιπιπ παμπ ιιιπιεειο πκιππΒιιι., σπιτι

Ριπνιι. Ι)οιιππ ιΙπιιιπππ ιιππι·ι.ο πιει επι ιιι·πιιιορι

επορο, πιω ιρεπιπ ιππιοι·ιπιιι, πω” ίπ Μπο

ι·ππι ειιππιεπ ΜΜΜ ποπεππι·ιιι.πιπ πω, ιιιιΕπ πποπ

ειπε ποτρπε νππει·ππι!ιΕπι· ιιππιιιιπιιι πει, οι

πριιεριιιππι επΡι·ιι επιπ ιιπιπειποιιι επιιρΕπιπ πει:

(Πιο ιινπε_ ΟΝο ριιιει· Γππι·ιιπι πω, θΝοππο Τι·πιπι·,

ΒιιΙ› τιιιοε Ποπιιι ροιεπε επιιιιιιιιι οιππο ποπεπε.

Πιππ ιιπἰπε πω πωπω, πια ίπιτιιππ πω,

ιπιιιιιιιι ποπιιιιιπε επεπἱρἰΕ ιπιιπ επππε.

Αιιπιιππεπε') ιρειιιιι τιπιιτιο επἱι ιππιιππ Μπι

Τι·ιιιιεΕπιιι πι! Μπι, Ιπι·ιιι ἱπ ιιι·ππ πω.

(Ἐπὶ ηποπ πεπειππε πιιιιι ποπ ἱπιριπι·π ν:ι!πιππε,

Τπ Πει· εοΙππιειι, (ζιιι·ιειΕπ ι·πι!πιππιοι·. Αιπππ.

ι ι. Ι)ππππππιιιι πωπω ιιι πιιιιππι Ρι·ωπιιιι

Αι·πιιιπεπ Μπι, πω πι.ιρεπ, πιιόπιιιτιππ ΐπιιι·ιε

ιποΙπειι:ι ιιπιπιιπι πιιιπε ειπε, ποπιιππ Ηπι·πιπ,

ιιιιι ι›οει ιρειιιπ τιπιππιπ πω επιιπππιι ππίπππιπε

πει, επι! :ιπιπ ιΡεπιπ ρι·ιπιιιε επρπΝιιι·ιπ ιιπιπιπιπ

ειιιιπ ιι”. ιιιΠιππ ι·πιιιε ιππιίιπιι εοι·πιπε πει.

Αιιππιππ ι·πππι·πιιιΙιε ιιπι·οε πιπιο ιπεπιππι ιιι

Μ!.

πιιοιιιο πρωι πωπω, πι ππἱπιο :ιππο πι! ιπιπ- Με.

8ι·πιπ ρπι·ιππιο ποάπιπ ιποπ:ιειπι·ιο, όπιιιππιιο

ππιπ ειπε επρι·ππιπιπε ππιιειπε θ Μπε Νονπιπ

Με ποπεπιπιππιπι, παμπ ιπκιιι ιποι·πιπ ρι·ιππιει,

πω: Ιιππι·οι·πιπ εππι·πιπ ρπι·ιπιεειοππ ριπε ἰρεπ

εππι·ειιι Μπι ι”ππόιιι.οι· πι. ιιππιοι· ρι·ιππιρπιε πω

επ ποπΓπεεοι·ιππε, ε:ιππιο νιι;ιπΙιππι. ΝιποΙιιο πι

πω Μπάιιι·πο, ππΙππιιι·πι·ειι, ππωιιππ ιιιιπι·ιε ιπ

Ππτει, επι πιε ροειιποιιππι :ιΙιειιππ ιιπι·πιιπιπ ρο

ειπι·ιιιιιπ Ιιππι·π ίσιο εροι·πι·πι·πι, Ιιπππο επο ι·ιιιιι

ιπ ρπηιπιππιπ ποπιιι·ιπειι·πι"). Ηιε Μ, ποπ επ

ππε πι: :Μπι Ρορρο τπνει·πππιεειιππε νοΙπιτ,

ρειιιιπιε πι. νιειΙιιε ιπιεεειιπιπ ειιπι·ιιιπππιπ πιι- ρειιι·ιιπε, ἱρεπ πΙιοι·πιπ ππι·ιι ιποπιιειπι·ιοι·ππι

 

') Βι:ι·ππΙππ, το _ιπετ Ιιει:ορειά 4. Κοπριιπ Ρι·ηπιπππ. ππΙιτοΙοἔἱιιιπ έ. Μπ.ιι_γιπιππ, ει· Μό

ι·πι1ι Ροννιπππιππο: ὁ' Ναι. Μωιεπιπ ραΜ2ίπα; πω. τω”. ΒτππννἱΙπτεΕἱ, π Ρπι·82ιι. ΧνΙ. ?θά

9) Νπ.άπ.πιπ ΕΖοιιιι. πια Μπεπτοι·π Βι·ππινιιπι·ει·ιιπΒο π 1028 τοΙ<ιπ @Μπι ΕπποιιιΜπτ ιν Πι·Επιι·

ιιππιιππιι ει:: 108.

Επι.
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Μό Με (Σ ΗΙ

σεειιριιιιιε, Ρωιιιιιι ιι ειιιε ε!εειιιπι ΐι·ιιιι·ιΒιιε

ρι·ορι·ιιιιιι εἰόειιι Ιοεο ιιΜπιιετιι, ιιιοι·ί!ιιιε ι·εΠ

Βιοειιιιι, νεάιο νει·ο ε! ορει·ε όινιιιο :ιιιιιιε ιιο

ιιιιιιιο Ρετ οιιιιιιε ιιιειειιεπι ει ρι·οΙιιιιιι, ιιοιιιι

ιιο ΕΙιοιιειιι, ειιἱ ειιιιιι€εΙιεει ειιιόειτι νιΙΙιε:ιιιο

σε ιρεο όοιιιἱιιο Ειοιιε εοπιι·ιιιεεει ω, ει ειο

:ιό ειιι·:ιιιι :ιοοεριι ι·εΒιιιιιιιιε ιιεειιόιιιιι ιιιιιιο

1050 όοπι. Με. ΗΒΟ !ιειιεόιειιοιιε ρι·ιεΓιιιι ιιι·ειιιρι·ιε

ειιΙἰε οι·όιιιιιιιιε εει. Ηιιιιιε ιειωι ιιΜιιιιιε ει

ΐι·ιιιι·ιιιιι, ειιιοι·ιιιιι, εκοεριἱε ιιιιιιοι·ιΙιιιε, επι ιιό

εοι·ιιιιι όιεειριιιιιε ΐοι·ιιιιιιιι ιιιειιιιιεΙιειιιιιιι· , κι

ει·ιιιιι, τεΙιΒιοεειιιι εοτινετειιιιοτιειιι :ιαμιε Γει·

εειιιιεειιιιιιιιι οπιιιιπιοόιε ιιι όινιιιιε ειιΠιιιιιε

όενοιιοιιειιι ιι‹ὶεο ειιιριεειεΙιετιιι· ει όιιιιέειιιιι,

ιιτ ειιιι εετἰειι νεειε ειιιιιιε ειιιι·εο ΒιιΜιεο εστι

νει·ειιιυε, πιοι·ιιιιιε ιρεε ροϋιιε ηιιιιιιι Ιιειιιιιι

ιιιοιι:ιειιιιε εεεε ριιι:ιι·εωι·.

Π. Πιιόε ειιιιιιι οοιιιιιέιι ω ‹ιιιιιόιιιιι ω» ειιἱ

ιιιιιιιιε ειιιιιεόιιιιι, ηιιι ιιιοιιιιεΙιἰε ΙιΙιειιτει· όε

ιι·ιιιιειιιιι, οιιΙοειιιιοιιε ειιιιε ρι·οοιιι·ι οιΤειιιΙει·ε

Με. Νοειε ει·Βο εεςιιειιιι, ειπε εοΙ|ειιιριιιε

επι, υιό ειδιιιιπι :ιό εκρ!ειιό:ιε Ι:ιιιόεε όινιιιιιε

ειιιιιιι, ιιιΙιει ειιπιόειιι, ιιιιοό :Με τιοιι εοΙειιιιι,

ιιεεειιε:ι Ιιιιιιρ:ιόε :ιό εεεΙεειιιιιι εε ειιιιι Ιιιιιιιιιε

εεςιιειιιειιι ρι·ιιεοεόετε, ιιιιιιιε Πιιόειιι, όοιιεε

ρει·ιι€ει·ειιιι·, ειιΙιειειει·ε. ιιιεε:ι Γιιοιι, ει ω νειι

Μπι εε! πιό Με, ω όοιιιιιιιεει οι·ιιιιο ειιιι εἰΙειι

ιιο όιεετειιιι·, ιεειἰιιιιιιιε οιιιιιιιι εεεε ίιιιι€ει, ιιο

Ιειιιιι ιιεοειιε:ι, ω εόνειιει·ιιι, Ιιιιιιριιόε, εεό

ειπε ιιιιιιι ιιιιρει·:ιιιιιε που ιιιιόειιιι€, ειιοςιιιιιιι

τεεεόει·ε; ιιι·ειεΙιιιιιιι· ειειιιιιι, εο!ιι ειιιιειειοιιε

ιιι ειιτιιιειιι, ιιιιιιιο Βε!ιόιεειιιι:ε ιιοοιιε ΐι·ιεοι·ε.

Ρωιι ει·Βο εεειιιιόιι νιεε ει ωιιιι ειιιιιΙιιει·,

ειιιιιε ιιιιΒιιειιιιε :ιό εοιι·εειιοιιειιι ειιιε ριιιε ει

ριιιόειιε Ιιει·οε εε εειτε όιεειιιιιι!ιιιιε , ιιιιετιιιιιιιι

όεο!ιιιιιι·ιι, εεό εειιιρι·ι· εοΠεπιριιι!ιιιε, ιιεςιιε

τιιιοιιό ιιιι.εει·ιιιτι όεειιιιιιιι·ειιιι·, ιιιιιιιιιιε ει ειιιε

ω εοΙειιιιι ριιιι:Με ιιιιιιιιιιιι Πεο ρι·εειιιιοιιιΙιιιε

ιιι€ειιιιιε, Πιιιιε εοόειιι Ιοεο ρει·ιτιειιιειι. Μι ἰΠε

εοι·ι·εειιιε :ιι·Μιειοεε ροιιιιε ιιιιιιιιι :ιερει·ιι ιη

ει·εριιιιιιε ιιινεειιοιιε, εαιριι όοιιιιιιιιιιι ειιιιπι

ιιεειόιιε ει νειιειιιετιιει· εοιιιρεΙιει·ε, ιιιιιιΙ εΠιι

τεΙἰςιιἱ όιπιΜει·ε, εε ειιιιτιιιε οιιιιιιιι ειιιιιιΙ Πει

εει·νιε ιιιοιιειειιἰε όεόει·ε, εοΙοε ἰΠοε ειιιι ειιιιιιι

εειιιειιιιιι εεεε οοιιιεεαιτιε, ιιιιιιιιινιε ειιιιιιιιε

Με: ιιεεοἰιιε όοοιιιιιιε, ειιι ειιπι Με όεΠειειι

ιειιι ιιι ιειει·ιιε όε!ιει·ειιτ ιιιΙιει·ιιιιειιΙε ι·εειρει·ε.

Μ. Νεφιε Με ρι·ιειει·ειιιιόιιιιι ω, ηιιοό εκ

ειιιε Πόει ι·ιιωω ιιιιι·ειειιΙιιιιι ΐ:ιειιιιιι εει; ορει·α

επίπι στα ει” [ιισιο, όιειΕ Ποτιιιιιιιε, ω ει·εόι2

ίπ Με, ε! ω: |ιιεἱε£, ει ειιιιιε νει·ιιιε ιιειιιει·

εεκιιε, ιιιιΠιι οοιιόιιιο ευ! ρι·οΐεεειο, ει - ω

ρεεε νιι·Βιιιιιιιι νιόιιιιι·ιιιιηιιε όικει·ιιτι - ιιεε

ειιιιιιι εοιιιιιΒιιιιιε ιιιιιιιιιε εκειιιόι Ροιεει. 00"

αεκ ειιιιτι ιιι νιΙΙιειιε εἰιιε, ΠιιόοΙριιιιε ιιοτιιιιιε,

Επι ειιιεόειιι Βι·ιιιιιι·ι!ι·ειιειε Ρι·ιεόιι ει8ιο ιιοιιιιιει

ριιι·ιιπι "Μαι εειιιειι εειιιιιιιιι·ει; ιιιεεειε να::

ιεπιροι·ε ρει·ριιι·ιιιιι ιιιιιόειιι ιι-ιιιοι, μι· τοιιιιιι

ειιιιειιι ειιιΒιιιιε εειιιειι€ειιι ιικιιιε ιιι εκεει·ιιιιι!ε

ΙοΠιιιιιι νει·ειιιιι, ιό ιΡειιιιι, :ιό ειιιε ρι·:ιεεεριιιιιι

ιιι ιιοι·τειι ι·εεοτιόειιόιιιιι, ιιόπιιεε:ι ΐειΙεε ιιιειε

ι·ε!, ιιιιοό ει ειιιε εκοιιεειιιιι ριιΙειε, ειιιιι·:ιιιε

ειιιεόειιι ἱιειιιιιι ιει·ι·ιιε ειιΙειε τεεοιιιιιιειιό:ιι·ει.

Ρ`ιιειιιιιι εει ει·Βο ω ρι·ωεεριι, οι ιιι οιιιιιε ιιο

ιιιιιιε οιιιιιιιι ει·εόειιιι ρι·οερει·ιιιιιιιι·, εεφιειιιιε

Με ιιιεεεε, πιο" ειιιΒιιιειιι :πιι ΙοΙἱιιιιι, εεό

ριιι·ιεειιιιι Με εεπιειι€επι ωωΡιι. Νοε Με

εοιιιπιπιοόο ιρειιιε !ὶιιόοΙριιἱ, εεό οιιιιιιιιιιι εε

ιιιιπι ΙΙΙιιιε τεθ·ιοιιιε :ιοεο!ιιι·ιιιιι εει·ι.:ι ιιειιι·ειιιοιιε

ιιοΒιε ι·ε!ιιιιιιιι ω. Νεο πιιι·ιιιιι εἰ ειπε ειπε

Πιιεπι Μαι :ιΙιειιιιε ιιι εε ἰρεο ιιοιι Πιό ιι Με

ι·ιι·ιιιιε, ιιιιι Ποι·ειιε ιιόιιιιε ρι·ιιιιωνει ιιιι·ειιιΙιε

Η)

Η

Π)

ΣΒ
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ειιεΝννι π. ε ε ε κ π. .Με

εαιειιε ΙετιεΒιιιε, εεεειι Πεειι·ιει') εριεεερι,

ει·εριει·εε εεεε ειεε ει·ει εειιεεεεειιιεεε, ιε

ιιιιΙιει·ι πιιι·εεειει·εει ιρειεε ιι·εεεεειει· εει ιε

εειιεειεε εειεεειεε. δωσε εεεειε, ιιιεειι ρεεε

!› πιιειε , εεπειεε Με, ε! ειεε εΙεειε ε!εειιιε Με.

()ετιιιΒιι ειιιιιι εεεεεπι νιεε ιιεειεπι νιι·επι ιπ

ειειιιε ()ιπιειι πειινιιειε, Οιιεπιε Μεεει ιιιιρε

ι·ειει·ιε εεπι ι·ειιεεε εριεεεροι·ετε εειινεπιε

ιιετ εε εει·ιεπι ιιι ιρεε ιι)·επιιε εερει·ιιειε ιεειε

ιο εε, σει με· εεειιεεπι ειινεπι ιτε ιειι πεεεεεε.

νει·επι ιιιι, ει ενειιιτε εοιει, εεειιειιιι πεπιε

εεειεε ει·ιιει·ιε ειιιεειεε ιτερεειιιιετιιειιι ιιιιιει·ιε

ιιιιειιι, εεεει ενειεεπι εειιιι·ε, ρεειπιοι·επι ει

ει·ειιεεεει εεει·ε εειιιρει· ιι·εεεειιε ειει·ιεει·ε,

Πι εεεειιι ιιι νιε ιειιι; εει πιεκ εεπει:ε πιετιεε

εεεε εειει·ε, νειει ωειινε εειιε εεεειιιιειεε Πει·

νει·ε, εεπιιιιιε ιει·Βετιιιιιεε εκεεεειεεεε Με

νιι·ειιιιιιεε εΠιει·ειι. @εεε εεπι, εει·εειε ιενειιε

εεεεπι ιεπιιιιει·ιεε εειιιπιεειιιε, ειερειεειεε

20 ιρεε εεπιει·ει, νειειιε ιειει·ε εεεε ενειιιι, τε

πιεεεειεει ειιιεειι, εεεπι ιρεε ρι·ειιιιεε εφε

ειεειιιειιε εειιεειι. εεε ει ει νετιεπι ιενει·ειιι

πιει ιιειιεπι εκειιει·ει εκ νιτιειε πιιι·εεειι, ε

εεεειε ρειιιιιιεε πιεπεειεπι εεεεριι, εεεε ει

25 ειιιιιι εεεεε νιιιιι ιειιιρει·ε ειιεεινενιι, εεπιρει·

εεε ριειιεε ειιιειιιιε εειιεριεεε ι·ιι·ει·ε ιεεεε

εεπι εε εεειεετειιιιε εεει·ειιεε ερεε εε εει·νε

ιεπι ιιεισειι. Μπι Ροειεε ιιειεε ρι·ιεειρεε πε

ι·εεειι εεε Ηεπεεεεεε ει·ειιιεριεεερεε, νε

” κιει·ειιει ρειι·ιε ειεεεεπι ιιιιεε, ιιι εειιειε Ποιε

') εεεωι ειιιε.ι·ι ι·οικε 978; Εεε εεε ι·εεειι εεε ειιοΙο 954 ι·οιιε.

ιιιειιει εεειεειε εειιειι εεειεεεετιε ειιειι εει

ιετεριιιιει·ε ιιιειιιειι ιεειε.

Μ. Πι νει·ε εε ιιιειει·ιετεε ειεε εειεε ειχε

ιεπι ι·ειιεειειεεε, ρεει οιιιιεει ι·ειιειοειεειειει

εειιιεε·ιε εεεε εεπι ιεει εεειπιεε εεεεε ιιιειε- πιει.

ι·ει'ι), ιιιειιιιιιε εεει·επι -- ει εειιιρει· - εο

πιιιειε ειιρειεε, εε εεεπι ρι·ενιιιειεπι δειενειε

ρι·οιεειεε, ει ρι·ειιιιιοι·ε ιιιιεεει “επρεπε εσει

τεοτειεε ει ιιιιιι·ιπιειεε, 80 μεμε ετιιιεε :ειε

ιιε ιιειιεπε, εειι€ι·εε εεεε ιιεει, εεει ει

ερει·ειιειιι Με εει”επειεε, ει νει·ε Βεειιε, εει

ιιι Ποπιιιιε πιει·ιεειει·, ιιι ιιιε, εεε ιιεπιε ειε

ει», νιιε, εΡιτιιε εεειειιειεε εει. Πει·ρεε νε

ι·ε ειεε εε ειιεειειιι ειι›ι ιεεεει, εεεει, ει νε

τεε Αιιι·ειιεπι Ρειι·ιει·ειιε, ιιοιι εε ιιιει8ειιιε ιει·

τω, εεε ε (ιιιτιειε ει εεεειιε ειεε εειιε ι·εεεε

εειε ιιι εερειιει·ειιι επιει·ει, εειειεει, ει εε

ει·ειιιεριεεερε εεριεειειε ιεκιε εεηιεε εειιεει·

ιιε εεεε εενειιεειιιιω Βεε ΜειιιιΙειε εερειιεπι

εει, ει Με εριιεριιιεει εερει· ιρεειε εεεει·ιρ

ιεπι εει:

Νετιιεπι Ει·ειιιι·ιει ιι·ιιιεει ευρω· εειιιει·ε εεε,

Νεπιιιιε με εειεε ειι·εειε ειει εε εοπιεε.

Αε εεεε εεπι Γεειεπι εειιιεκ εει·ιεειιιιε ιι·εειειε

Πωι, ει ιιεεε οιιιιι; ιιεειι, ει Με εειιιιι.

@Με ι'εεεεπει εεεει·ιιιι εεπι [πεσει ΙεπιιιιΙ

$ειιιι·ειιιι πειιε εεοε εει·ει Με ειοεεειιιε.

()εεπι εεε Με εειιιε Πειιιιιιι Με” ιιιιΙεπειε,

(Με ιενει Με εεπιο, εει Πεεε εει ει ιιεπιο.

ει. Εεεειριιεε εειεε ιιιιετεπι ειεε ιιιιιεε

ειιιε ιι·ειιειιεπι ειεε ετιιιιε ιιι ιρεο Βτειιννιιι·εεει

α) Ψ ι·εε:ιιιιιεειι

Βι·ειινιιιΙετειιιειι (ε κα”. Με. 725) ιεριεε.ιιο: Ιθ2δ Βοσπίπα πεεισ·α Μαι!ιίΖε, με εεε»,

ειεε; ε. ειεε] ιι·εειιε: 1084 Πε: Μαι/Πάπια εοπιεε· Ραίαιίπεε εισι·ίιει·. Βοεειιιικει·: ειιεεεεεωειε

εεε ρεννιεεε εεε Με ι·ειιιετιι: Εεεε μιιαιίππω εωπεε ιι εεε εεαιεεείσια πεεπίπε πειεεεωφε

εεεεπι Ροεπιε, ε! _/ε·ι·ύει·, εε_β·απεα2ιω, Ρεν·ίίι ειεε, πιστιεπε, οι «κι Αεεεειαπι ιτ·απερσΝειασ

οι ίπ σεε!εεία εαπειί 0ιιεαιι·ίεί εει εεριιιιεε 16 Και. ιΠειίί. Μπα ΙΙΙ. 99.

Πεπιιεκπιε Ρε!. Μ". ?Με Ι. Η
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ΝΒ!. ορριαιο, ειιιιιε εάνοεειιιοιιεπι ρι·ιιιιιιε ροει ριι- Μιιινειιιιιιιιε, ιιιροιε Ε·ιειιιε ειιιε ιιιιοΙει·ιιιιιιεε

ιι·ειιι ιι:ιιιιιιι, ι·εΙιιιςιιειιε ειιιιι Μο ειιο-()ιιιιο- ειιιιιιΙ ει Βιιι·Βιιι·οε 8οιιιι·οι·υιιι ρει·ιεεειι Με,

ιιι, τιει'υπιειιιε, ει ιιιιάεπι εει οοιιιιιιιιε; ιιιιιιιι Μπι Μ ιιτιρει·ειοι·επι (ἶοιιι·:ιιΙιιιιι ιιι Βιικοιιιιιπι,

ιιιιεπι ει Πειιιιειιε ιιιιιιε ειιιε ειιιιε εει. Οιιο :ι κιιιο ει νειιει·ειΒιιιιει· ιρειι ειιεεεριε ω, οι

ιΒιιιιι· Με ειιιε, ιιιιι εκει ιιερεειιι νειιιιειιιε, ιρεε ιιιιιιιοιιιιιιιιε Βιοτιοειε ιρειιιε κειιιιε πιει

ειοιυι·ε ρι·οοει·ιιε, εΙΤ:ιιιι ιιιοιιιιτιιιε, ,Με ι·ο- @Με ιιοιιοι·ιΠε:ιιιιε εει. Αεεεριι ιιιιιιιηιιε ιιιι

Με ει ιιοιιοι·ε ιιιετιιιε ιιιει·εε ευΙιειιιιιιιιε εει. ιρειι ιιιιιιι·ιιιιι ιρειιιε ι·εειεςιιε ειιι εοιιιιιΒιε εο

Η ιιοιι πιιι!ιο ροει ειιιιιιι τω» ειιιε Ηει·πιειιι- τοιιιιι·ιιιιι ιιιειειιιιια), εοιιεεεειιςιιε οι ε:ια!ειιι ιιι

Με, Ριιιει·ιιιο :ιι·ειιιεριεεορο ιι·ιιιιειιιι€τειιιιε, ειιο, ειοιιιιιι ι·ε8ιιο ρι·ορι·ιο, ειιοιιιΙ νινει·ει,

()οιιι·ειιο ιισ.ιιιιιε ιιιιρετειιιε, ειιιιειεε ι)οΙοιιιιε ειιοιοι·ιιιιιε ροιιι·ι εειιιρει· ειιόειιιςιιε €ιοι·ιιι,

ετειιἱροιιιιΒεειιιιιι @σε Πει ει ε!εειιοιιε ιο- 0οιι€ι·ιιτι ριιιιιε εεε "πωπω νιοιεειιιιιιιιιε; ειιιιιε

Με ε!ει·ι ιιιιιιιε Γιιι·οι·ε "πινω ροριιιι ιιιιι·ριιιε ιοιιιιιι νειιιι ει: ιιιιιιιει·ε, ηιιιεςιιΜ ειιιιιιι εκιι·:ι

εει. Πιιιιιεπι Βοιιιιιιιιιιιι ιιιιρει·ιιιιιι ιιιεΒιιιΠεειιιιεε

Π). Εοι!ειιι ιεπιροι·ε Βιειιειιι ι·εΒιιιιι, ιε-| ειι.ιε :κι εεεε εοιιιι·:ικιι ιιι ιειιιροτε. Νειιι ΡΑΜ

ειο Με» εε ει ι·εεειιι οοιιιιι€επι ειιιιιιι αΙινοι·ιιο, ιιι πιοκ ειιρει· ΡοΙοιιοε εκρεάιιιοιιε3), ιι·ιιιιιι

Ρει· οιιιιιιιι ει ιιιειι€ειιοιιειιι ειιιιιεόειιιι ειπε ρει- ριιιιιοςιιε ω» ιι·ιιιιιιο Μιεεειιοτιε ειιιιι ιοι:ι

Ιιειε, ειιπι οι ι:ιιιι ρερει·ιεεει θιιιιιιιει·ιιιιι, σώσε δειενοι·ιιιιι 8ειιιε, νιειοι·ιιε ιι·οριι:ιειιιιι ιΙιιμΙιοι

Βειιειοεει ροειει·ιιιιε όινιιιιε ει. ροιεειειε ιιοιιι- τρωμε ειιιι οοι·οιιιι εοι·ιιιιιε εει4). Βειι Με ιιι

Ιιιει· ιιιειΒιιιε ρει·ιιιιιιιει υεςιιε ιιοάιε'), νεειε »Με ιιιιιοιιιε ειαμιε ιιεΓιιιιοιι.ιε εει, ει Ηειιι·ιεο

ιιιι.ιιιιιε, ρειιειε εε ίιιΒιιιιι εΙιιιιειιΙο ιιεειιιοπι ι ΠΜ ειιιε ειιιιιιιιιιιιι τει·ιιιιι ειθειε εοιιεεεειιιιι

') διοννιι: επίπε (Οιι.ιιιιιει·ι) 9ειιει·οειι ροε2ει·ί!αε τΙίυί!ίίε ει Ροιεε!ιιιε ποϋίΖίιει· ίιιεί!;ιιίε Ριν·

πω: παμε Μάϊο, εειε)ει εἱε ενεΙιε.εχννπό νι·ιόοεετιιε πει ιιε.εεεε,·ο ΒοΙεειειινιι. έιιιἱειΙε8ο, ιιιἱιιιιο

νιώσε πιει Με” _ιε8ο έννἰειιιοέεἱ. Ρἱειιι ννιεε το αυτοι· ιιιιεόη ι·οιιιειιι 10'ΗΕ - ΜΠΕ), με εισ

ειιιιε ιιννε2ει ΚοερΙιε. Ξι) Κοτοιιε τω) πιε2ε εκνο_ιεεο ι ενι·ο_ιει οάάιιιιι. εεεε.ι·ιοΜ Β)·κε, ε. το

Με ιιοιιἰεειιιἱε ερτεεεἰννἰε. εἰε οροννἰιιἀιιιιἱιι ι·οοιιιΠωι·εε. ιιιΙάεειιειιιιειιιοδο ἰ ινιΡοιιιι, πνειΠιι8·

Ιει:όι·χειι Οιιο εηΙἰ Βε:Ιιι·ε.ιιιι οόεειε.Ι εεεε.τεοινι Βοι·οιιε: ιιιοΒιε. Βονσἱειιι ιο Με Ιιοι·οιιε. ΒοΙε

3) Ύν_γρι·ε.ννε τι; τει.Ιι οροννιιιιιε. Βοεειιὶιιει·ε ΒἰΙόεεΙιεῇιιιεΜ: 10.91 €ιι‹Ι. 14.

οι 1ι!μεαώοιιεπι

Μεινε. Οιιι·οιιι·ε8ο.

.ΙσπΡει·αιοι· ειπε μπαι δ'αα:οπιιπι ε:ι:ει·είιιι δεια·υοε απιππιπα!ί ιευιροι·ε ί·πυαε··ίι,

:Πα είδιί τωίε2ειιιεοπ π99ίοπεπι βιωἰεἰ σπιτι αΖἰφιοι ω·ΝΙιιι.ε ει Ρπεάα, ?Με ρι·ίω·ίϋπε απαιιζε ίπ δα

ιι:οπία [ασια ω, εωεεωε Ραοεπιφιε ·έιω·απιεπισ /ίττπαι·ε σοφά. @εἰ ΣιίμεοΜο μια ιιιεπείε ιαιιιωπι

ε!ιαιίιιπι α |ι·αιτε πιω ΒεεΙπιΪεπιο επείια ίπεσείυπε ρι·οιιιι·ϋαιιιε, οι αει Οαάαισ·ίετιπι ίπ Βεὐει”ιιι

Με” ω: εοιπριιιετωι. δω ίάεπι Βεώι·ίιπο ίσπρει·ιιιοι·ό ευ·ι·οπαιτι σπιτι αΖἰἰ.ει ο·φα2ίϋιω, «μια

είδιί Με” είπε ίπίπειε π.επηραι:επιι, ιι·απεπιἰεἰι, ω: ΜΜΜ ΜΜΜ: ιιιαπάαιιιίπε μα· ἰεραιι›ε εποε

ίνιιρει·αιοι·ί ωεεεωεω Ρ70πιί8ίι @ειτε Π. 88). 4) ΒΙιι. οιι_ἱε.έιιἰετιἰει. Με εάε.ι·εείι Φι,)ε ιιι

0ά1ιοεπεεε Με άο ιιἱειι ειπε. υπερ), ε ειιόιεεεειιεΒο ννιροιιε.: "ια (νιιιοπσ·αάί ἰτπΡεπιιοι·ιε σα!).

θ. Βοάεπι αππο (1026) @Με αφτα ποιιιυἰπιιω Βοιίειαπε δσίαείεε·πα, τω:: ΒοΣαποο·ιιπι, ίιιείιριία

πραιία ει ο·ει;ίιιιπ πωπω ίπ ίιιίω·ίαιιι ι·ε9ίε Ο'|ιαοιιι·αάί Μή αΡιαεί!, ειιία.ε· ιεπισι·ίιαιαπ οίιο πιο”

εεεἰσιαπἰυἰι. Γίιίιιε ιιιιιεπι είιιε Μίείσο ΜΜΜ ι·ειιεΠιιι, _ίι·αιτειιι ΜΜΜ 0ιιοπειιι, ειιοπίαιπ ι·ε9ίε

Η)

45

20
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ω. Ωοἰ απο το8ποτε οωρἱεεο2, οκοτω οοππ·ει ] σωωι....οιω, ποιο! 68 οικω ΒΙοτἰοεἰεεἰπἱο ἰπ

οπο. (ἱοὸοΓτἰε!ἰ ιἰοοἰε') :ποσο ΒοΙἀεννἰπἱ οοπιἰ- ¦ οπ1πἱϋπε οὰἱυνππποπε, ειιοοι·ονΠ υπἱνοτεο. δὶ

ω) ἰονἰὸἰο, ..ο οκοΜπουιο ρ!οι·ἱιπἱε ροτπἰοἱο- τμιἰοετο ἰωρετεποτἰ οοπιἰπε ρο!οιἰπἰ ποπ εοΙππι

εἰεεἱπιυπι ιποτωΙἰοιιε ΩοιποΙωπι, ...πιο οιιΙοεπι πω, 88ο Μ νἰτ€ιποιπ π.. ευπιπιοροτε πορε

5ροεευε επ επάνετε:ι: οπου ουοιπνἰε απο απο $οποοπι πω.» 0ο τω. ιπαππιπο ειπιτΜπιτ, οπο.

ου!ωιο, επρτοὸἰοιο πιπποπ οτοΙιἰΡτωεοΙο Ηοι·- οι πιω: τεοεπε απο, οι πποεπειιπ "οφ... νὶτο

ππιππο ε!. Γτοπ·ο εἰιιε Οποτε:: οοπιπο ρειΙπππο, Μπάοιπ οἰτοιιπιΐοτεΙππ.

ποοε οπο οπιπἱοιιε ειιἱ εοιπροτ ποθ... οι ΒΙο- Π. π... ε.. Μπα δοΙεινοτι.ιππ, πώ οὐ ὁοοεἱ

Με οοπεοι·τοε ΜΜΜ, Ιοοοτἰοεἰεεἰτπο εοτ:υπι πιο.. ποτοοπε υποοι·οεπιτπ Μπα Ιἰπ8υοπι οοι·ιππ

ραΜίοιω _/ατεοιπ, ίπ Βα::δαπι (Πιο ΒιιΜίαπι) Ρτουίποίιυπ ΡεριιΖέ2. ΩποΖίΕον· υπο οἰποάεπι ]Ηίωξ

οοποι· ;»·ο2ο:·υί2αΜπ ο! παίιωάατπ Ε7οτΙαίυ·Σοί πω.. Βοποπιίω ρση/ίάίαπτ πω: Οοποπταάπο Ρωεω

οοπτρεοι·ετε!, ίπ ίοοο .πιο ιίίαιπι (ΠΜ: ΧΪ. 284). απο. 29 . . δω άτππ (Μο οοποπἰ παο ίπ

Βιο·οππάέο /οοει·ε8, β"πιιοπταάτω ίπιρω·π8ου· ίπ δοίαυοπία :ποπ ατπιίο Μα!. Ωαίά επ οοοτε£,

πο! οποΖἰ£εσ· μπαι ΟεΙοποπι ο·φοΖωο2 οίο Βπτοππο!ία, οοποοοποπ£‹π· σἰἰοοπι. 5'πρυ·α άίοοιω Βο!Μαιω

οπου ΒοΖαπο›·‹οπ πωπω”, ο·οΖάοπἰ£ είπω /ἱἰἰο8, ΖΗΜοοπετπ σε Ο££οπεπι. Μίοίοο άατπ _/τ·απ·οοι οπ

Μπι Ο££οπωπ Ρετσοοπει·ο2πη εωριιἰετο£ απο ίπ Βαπίαπι. Βιππ πε ει!όοπαπ8ιοπ £ετπριιο πιίσεταοί!ί

Μ· οίυο·π·ιπ, οωρί8 Μπακ _οπι2ίαπι ίιπροι·α2οτ·ίο σπιιοπ›·αεἰἰ, π! ·ίροο ίτπΡεέπιπ8ο ο! ἰπυαπ£ο Μεί

Μτε2ιπ· ροΣτίω εποε. (Ζοσέ (Μη ί»π›οτα2οτ /αοοπ·ο πάω, ἀοο:·ευἰ£ τα @σε στοπ οο!πίσ ω: «πιο

Ρατ!ο, ω: @τα _/”πι2οι· (Μο ΠΙΜοοποπ ‹ι_π_οσ·ο‹ἰοτ·επ£πσ·.-Πιι:ιο ίιππο!ιππ Μίοίσο @Με ποπ τπιδοπε,

/ποί8 ίπ Βοπωπίαπι πό Ποάο!ο·ἰοππι πικαπ, οπί ποιο εοπαροτ·ίσ ίσπροτα8ον· ἰτα£τω _/ιια·α2. δα! Με,

«ο ...ο ρΙαοατε£ ίσπραα!ου·στπ, Μαιο! .πω ταωοτε Μίοίοοπεσπ; ποσά Ραοποπ ΜΜΜ σ·οπππί8

αποφ, ‹ΙΣοοπσ ει: πο!ίο ίπίπιίοποπ αποτο Μ: ἰπίτπἰοο. σου σ·ε.πίΕπ!ιιο πωπω ο άπο; |αο£πο ο. οι::

οοι·ε, είπω Ραπ αΙἰοποεἰ £επιππο σπίτια.: οαπ£ο ποεο·ε8, π. πιακΙιυπ |αιπἰἰἰατ·ἰ .πιο άουτ. ίπε!ση/εοΖω

οο£. Τσοκ: Μίοίοο οπιπέϋπο :Μάιο οπωσ·οοα!! οπι£ἰοσπ ίιπρεο·οι27·ίοίο (ἴἰεοἰοτ ο! σ·οδίοτιοπιπι Ρτ·ίποί

μπι, ω υπο:·επε2πτ ο·εεΙίο·ο ..ο οπι£ἰοπι ίπιμποοοπίσ. Οσοεαι· πιίωτ·ίοοπίία υποΣιω, τΙοο!ί2 πω

ιππιίαπι, ο£ άίοίσα ρυ·οοίποία Βο!αποΝοπ ίπ πο: Ρα:·£οε, Μιοίοοπωπ /οοἰ£ £οΜποπαπι, πεδί

οποο όπου άποοπω απο οοποποπάαυί2; Μ: ἰιπσπἰπιι£α Ρο£οε£ο£ο , επίπου· /ασ8α ω! £οπωτίωσ.

πωπω.. ΜΜοοπο θαεπωπω, Πίσω εποε, οπο." 8οτυίοοαΣ πιω σκοπο ίπιροπ1$οι·ίϋπο καιω.

(ΗΜ: Σ!. ΠΠ). Ι)ο ἑοἰέΙε_ῇε2ο8ο ο:πο.ο:οοἰο οιο.ειι, ἰ ερτοεὺοννοπἰο τοεο πιο οι ννίρο ο ρο

Λῇοἀποπἱιι ..π ΒΙἰοοηεἔοινο. 2 οοεω·ποπι ποροιπΕποΙ, πο” νη·οοι·πίο πο.ετορι1]πογ ω” Βοοπιιἱ

ἔπειτα. ΜΙιΙοεΙιο]πιεΗοΒο: 1082 πο. 15. Οποεισπ·οτΙιω ίαπΡοτα80Φ πα2αΙο Βοπιίπί θο.·:Ζοο·ί, _ροσολα

ι·ετ·ο δο!ίοαπα2αά ι·οΖοώ·αι·ί8. Πα: αππο Βο:οσ·ίοπτ οὐ ίπππαπίσείππατπ £ἰπιππἰάἰ8 .που οοοί8ία:π ιι

απο, ού ο2ίαπι ποπ είπε /ο·αΕσππι :πιανω πιιιοπίσια2ίοπε, π”τιόεη/εο£αο 88ο. δώ ΜἰσεΙεο Μ£ἰπι άο

πιιιπι ΜΜΜ; οπο: οοοποοοοπο ...ο ΡωΡω ἰππιοάεπι£απι .πώ £τω·οδοπ2ίονπ, φωτο Μου.. ιιππίσ

ο.τοποτιί2, οπιπία οπο: Ρο·φεωιιο απ, πιοο·σ)8ο ευοπίο86, ἰοπ‹ι!οο Μισο πο! ίσπΡου·α!!ο:·απ άωοίπουί2,

£ο:πρωοπο πω: Ρν·ωοοπΣιιπάί οοπάΣοαιοοιιο αι8ίς/ασίοπείί Ρο.πιιΣουί8. 88 ροεΕπιοάνοπ ίσπρου·α2οτο

ακιοοπ£ἰοπ£ο Μοπ:ϋπσ·π παώ, α ωπκ2 Μπι. πιο οι ἰιπρετ·ο£ον·ἰαπι Ρο!ω£ιι£επι, οο·ποπω υοἰΖἰοο£

ω: Με” πιοα!ίο οπιάσποτιέί οΜίπω, πιοπί!ίω· άαΠ$. Ωιιοπι ἰιπροτα£οτ· οΖωποΜίιω, @απο @σε

ο1)ίπατοπο·, σιωοορί8, οἰοπο ε! π... ρα!ο·ιιοΖΣ σιιίάαπι Ήιίαίο·ίοο ο·οοπιππ, παω! έρεε ω... απο:

Ρωσοποτα2, άἰυιῖεἰο; παω! οπο £απποπ Ρο.παι ο·ο!τω ίΕετ·ιωπ πι.. πεπηραυί8 (Ροτί: ΙΙΙ. 98).

') Βοται·7πεϋ. ") Βο.Ιάννίου. ν Ιιι·οΒὶοεο ΡΙοο‹Ιι·χἱ.
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ι.ωπιιι πιοιιπι·, ι:ιπιππο οο ιιππιοποιο ιιιιιιππι

πιο οι Ιοπιιιιππιπιε πωπω εοοιππιποπι ιπιιπι

ιιιπι πιεοι·ππι ππιι·ιι ιππιιιιππιποιιι, πιεπε οπι

πιιιπ πιιιππι!ι πιω οειοι·ιε Μιάου οι οι·πποΙιοι·,

οι πιει οιιιιιπ οιιοι·πιι οοι·ροι·ιε πιοιο πιιιιοι· πι

ιι·ιι ποιοι σκάι ροεειι οι ιιππιιιπιοι·. Ηπιπε ποπ

ι·:ιοιοε απ, πι ποπ εοΙππι νοπιιιπε οοι·νοιπιπ

ι·ιιιιιιιιοπο οππιπΙιιι·πιπ ιιιοπο :ιιιιιι·πιπ οοποπΙ

οιιιιο οοειιοΙιιι·πιπ επι πιιιππιποιιιπ ιιπιππποπι

επι νοπιι·ιε ιπΒΙπνιοιπ ποπ επΠιοει·οι, ιιπιπ

ειιιιπι οπο οιιιι·ιι Μαι πω πω ιιπεπ :κι ππΠο

ιππι ριινιππε οι:οπιεπε νοποιοι·ππι, !ιοι·ιἱό:ι

ι·ιοιιοπε οι·ιι ιπιοοπε, ιιι ριιιοπιοε ο νιοιπιιιιιο

ι·οειοποει ο οποιο οπο Ροιοιιιοι· πιποι·ποι·οι,

οι οικω ιπιποπιοι·ππι οι τωιπ οοππι οοι·ροτει,

εινο ιιπιπποιει οιιι·οοπιο πιο εποιπΒιιιπ ειι·ιιιι·ο

ιπνιιποιοι, επιιοοιιι·οι, νοι·ιιι·οι. ΠοιπρπΙειι απο

πιο μπε ιιι επι ιι πω επιιι·ππι τοι·πιπ, ἱπιιτιο

Με: επαι οιιοοι·ιιοιΙι ι·ιιειιιιοτο, πω. ἱΠπιπ, ει

Ρι·ιοι·ιιΙοι·οπι, οπιποε οποιιπο ιποπο ριιι·ιιοι· ιιι

εοοποπιοε επἰει ο ιιπιοπε οιιιπι·οειτο επι: ιιοο:ι

πι; πω, ει πι οποιο ποπ ροεεοπι, :πιο οπο

οαιΙο τιπιοιιι επἱεοπο οοιιιιποιοι πειοπε οιιοιι:ι

οποι οπιιιι·οιο. πωπω ειπε ι·ιιοιπ:ι μια: ι·οοπε

πιπποιιι, πιιιιιπνιει εοι·ο, ι·οπιοπιππι π εοΙππι

Γοιο οιιοΙοι·ιιπι, οι ποιπιπππι Ριιιιιιιππιπ οοπιι

ιοπι επι πω: οπιπι!ι Ρι·οοιιιπ Ποοιοι·ο ιμιοειιιι,

οπο πιο οοπιπιππἰ οοειι, ι·ἱοιοι·ἰπιπ τι Ποπιιπἰ

ρι·οοπι οποιο άοιιιοι·ει οι νιι·ιπιο ροι·οοριπι·πε

Ι.ιι·ορτιο, οΡΡοπιιι; πιιπι επιτποι ιρειπε ριιονιπ

οιειιπ 8:ιΙ:ινοΙο ιιιιιιιιιιιο πονιιειονει·ιιι. @ποπ Επι

ιιιοι·πνοι·ειπι οοιιιε ιιοιπ οοιιιιοοπππιπι·; ιιεοοπεο

ο‹ιπο, ιιιοπο επιιεειιι·ιο οοιπιιοπιο ιιπωι, οποπ

πει ποππε ο:ιππιπ ιποιε ιπι1οιιιε νιΠοεππι :ιιοιιο

ΐοι·ιιιιοιπιππι, νοπιιιππι ιι€8ι·οοιιπι·, οοιει·ιιιοπο

νοπιιιοι·ιοπει οπιπ ιποιε ι·:ιποιεοπιε σπαει ειπε

εισαι επιιπε Ιοοιι οοοπρειιιε, οοειιιι ιιππιιιπιιι,

οπιοπιιιι·ι οιι·οιι επι ιιΒιιιπι· εκπιοι·ιιιπι·ιι, οΒι·οοι

ω», οι εοΙπιπ ο νιοιπο οοιποπιι ιιιιοειιο , «ποιε

εο οοι·ι·οποο πιο ιπἱοιιιπ ειιππιοπο ει·οοιιε ιπ

:ιΙιππι οι·ιιοοιιε, οπιιι ιιοιπιιο ιιιιπποιοπε οππι

ει88ι·οοιιπιι; οπιπε πιοιι ρι·ιιππε ιπιιιοιπε, Ιιοιεοει

ει·εινι ειπι·οπι ειπε ιποι·επ Ιιιοοι·ιιιιιο, ιπιποοιιιιι·.

Μπι πι οει ιπιπι·ιιο πιιιιιι·ιι ιιπιι:ιιιοπε, όπιπ πι!

εππι νοι·ειι Ροιπιει σπιτι :ιερειἰε ππΒπιοπε ει:

πωπω πιιιιπι·, ειοεοιειι ρι·οιιππε οιιάοιπ, πεπει

οπΙπιπ ιπ πιοπιο οποιοιιιε οιιοιΡιοπε, :κι ιοι·ι·ιιπι

εΙιιιιιπι·. Ριιι·οιιε ροει οπο, πι που οι·ειι, οιιι·πι

οπε ειπε ιιι πωπω, Ι:ιιιιιπι οοπνινιππι πιει:ιπ

ι·ιιιππι επι; οοι·ιπιπ ι·οι·ο ειπε ιιι ροι:Ιπιπ Ιοπ8ι

ιππιπιε ειιιιιιπιπ οιιοπιεεο ρι·οοιιιπιπ ω. $πιιι

οπι πιοιιιιι, οποπ ποπ ρι·οι·οοιιοι·ιε, ποπ το

οοπιἰοιἰε σειιιιιε Ιοιπροι·ο Με ιοοιιιι·ιοο πιιέπειε

προοιιιοπΙο ιποποιπιιοοιοο ρπιι·:ινοι·πι οποιοειι·:ιε;

ιΙποπ πο ιιοιπιπε Ιοποι πω., οπο οοπειιιι πιο!

ιοππιε :πιω Με (μιά :ιι$οποι ειιιιιιι νιι·ιπιοτπ

ποπ οποιοι. Ιιπροιπιοι :ιπιοπι ιπιιιοι·ιε ι·οιοπε

πιππιιιιιιε οποιοι νιι·πιιι οκιοιιοι·ο, ποοοριιι πο

0ο ιιιεποι επποιι δινιοει·ιι πιοιιο Βπ)·εοπι·Β, πιπ

πιιιοοπιιιο €ι·ιιιιιι θπονοι·ππι οι οοιπιπιιιιι οπω

ιπιπα), Ηοιιτιοο, Ρ:ιιι·ιιι3) ειπε ιιιιο , πο ροοιιιι

οιιιοιππι εποειιιπιο, ιιπιπ ιπιπιιπιπ μοι οπω

1) Ζινα”, Με .Βοατία; ο ιιἱιπ @οι ιπιιιἱπιιοιι. νι τοο2πι1ιιι.ο1ι ΙιιιτοτΙΙιποιιι·οοιο1ι: Πεο

άοι·όοιω ι:ίοιοτίονω οποίοι: ιδ'ααιοπίοπε οιπποπι Μαιο Ππι·ίιιροι·ιιω, επι:οφια @παπι [οποία οι

Ποει·ι: εγινα: οοιιοιιιάωπι @στα ΠΙ. 82).
ει) Μπι πιο ιο ιν (5ιοιππι·, μΧ ο ιοπι ιιοπιοιιΙ ιν

1ιι·οιιίοο οποιοι Ηοτιπιιπ τοιοοοπιιιιιιοι, ιι Ροι·ιπει. ν. 125: 1045 Οπιο ραΖιιιίπιιιι οο·ιπω μι

Μπι οοάοπιαάα ειπα: ΑΖα·πιαππίτε πω @Μεινε ο οποσ οπωιιωεω. 3) Ηειο1ιπο. 1ιτποἰοἔο, μπι

ιινιιι2ιι Κοοπ1ιο, Ροινοιπ_ιιιο πιο πο. ιιιιπππιο Ηοιιηιοιι ΙΙΙ π το1ιπ 1051, ιι Βοοιιιοι·ο 1818.

Η)

ιιι

720

25

:ιο



πιιοιεινιι.ιοπεκι. 549!

απο, οπιπ!ιιτπ Μο πιοι·αι!!ιιτπ Μοτερ!!! οι·ιμι !!ε, νοι·Ιιο οποιο ο! οροι·ο πι! ιιοι!!ποιι!!οποπι

οιιπι !ιει!ι!!.:ι ι!!!οο!.!οπο, 8!οι·!οεο Βιι!ιοι·π:ιπε, οοι·ροι·!ε 0!ιι·!ε!! ιπ!ι·ει!ι!!!!οι· !πε!8π!ε - οιππ!:ι,

τοι·τ!ο ρι·ο!ι ι!ο!οτ! ο!ιιετ!οιπ ι!ιιοιι!.πε €ιππο Ί (μπω !πε!!!ιοε οκοοιι!!ε ιιειιιε οοο!οε!:ιε!!οοε εσπ

!ι!ιιε δορτοιιι!στ!ε !ιπτπει!οτει πιοι·τοζ!π Τοπει!ιοι·ρ ο!ι·!!, ρι·ο ι·οοιι!ο !ρε!ιιε ι·ονοι·οπτοι· ο! επιπρο

5 οειετι·ο ι!!οπι ο!ιιιιε!!. οιι!ι·οιπιιπι. !οπ!οι· οκρ!ον!!, ε!οοιιο οιιιπ νοποτει!ι!!!!οι· !ιιιι!ει

!8. ΕΔ τοιπροεπιτο !ιπροι·ει!οι· οκροτ!!!!οποιπ ειιοι·οπι οεε:ι ροι·οπΕιιιπ εορο!!ν!!. !*

ευρω !!!ιιπε!ι·οπεοε εαυτο” ε:ιπο!.ω ΜΜΜ Γο- Η!. Οοο ι!!ο εστω· ο!ιιε !!!ο!ιιο π! ο!.!ειιπ πο

εΒιιπι οο!ο!ιι·ον!τ :ιριιι! Χ:ιπο!ιιιπ'), πο! ρ!ιιε ρ!!ιπιι!τ οιιιπ, ιι!.!ρεει ρι·ορο ιιιοι·οι·ο!.πι·. Οιπποιπ

!·!οι·ιποππιιε ειι·ο!ι!ρι·πειι! οιι!ιοι·αι!!οποιπ !πε!ειπ- οι·πει!ιιιπ ειιιιπι, !ιιπιι!ειε ο! $οιηιιοε ο! ιποπἰ!ἰει

!0 ή ροτ!οιι!ο οοπρι·ιπιπι οι! ρ!ο!ιοτπ !!ιο!οπε, ιιπ!- ο! !π:ιοι·οε ο! ροπιιπειε ο! ν!!!.:ιε, οπιπ!ει πο! επι

νοι·εοεπιιο ιιι!πιοποπε, οιι:ι!οπιιε :ι ειιροι·π:ι ο!ο- το τοια!!!ει επι! ροπ!!ιιε πονο!! !π ά!ν!ποε οποιοι·

ιποπ!ἱιι ρι·ο οοπο!ππιιπι!π ι·ορπ! ριιοο !ιπροι·ειτοτ! 1οπό:ι οιι!τιιε ρτ!πο!ρει!! Μπιτ! !πιροπἱ!., εσωρ

ί!!!ιιιπ πω! εοοιιπι !ιπρ!οι·οι·οπ!, οο8π!!ει ρου τοπικ: ο ειιπο!ο ροπΙ.!!!οο ειιοι·ο νε!ειτπ!πο σειριι!

πιιπτιιιιπ ιιιοτ!ο ΜΒΜ, Ποπ!!! ι·οοο !!ποπι ιι!!ο- ο!ιπιι!ι!ι, ε!!ι!οιιο εοριι!!ιιι·ειπι !ιικ!.:ι ΐιπι!ι·οιπ ίσιο

15 οιι!.!σπ!ε ΐοο!τ, ο! οιπποε οι! !:ιτποπ!:ι ροι·τιιι·!ιει- ‹!!εροπἱ!, ειιοι·ιπποπο Μοτο ευρω· πω, οπο!!

Με !πο!αιν!!. Εκρ!ο!!ε ειιιιοιπ ιπ!εειιι·ιιπι εο!!οπι- π! !ρεοπι ειιροι·ετ!!οε !ρε! !!ι!ο!!τοι· οοπιρ!οειπ!,

ρπ!!ε, !ιιιι!ιι !!·οοιιοο!οιπ οπιπ!ιιπι ο! !ρε!πε !πι- οκροεο!!.. Οοο οι: το ιι!ι!πιε Ε!!ο, !ρε!ιιε ροτ

ροι·ιιωπε ρο!!!!οποπι, τρια! ρι·ορο ποπ οι! ιπο- τπ:ιεπο οοπ!!ειιε :ιιικ!!!ο, νο!ιιε τποποε!.οτ!ιιιπ

πιοπ€ιιιπ ο!ιιε εο!:ι!!ο αποτο ρο!οι·:ιιιι, ι·ο!οποιε !”ιιπι!!!ι.ιε ι!οε!ιιικ!!, ο! ει!!ιισ! νιι!ἰι!!οι·!!›ιιε Μπάο

20 οε!, ο! ορ!εοοριιε Τιι!!οπε!ε Βι·ιιπο, οι!! οκ ν!τ- πιοπ!!ε ειπι!ι!!!οε!ιιε οοπε!ι·ιιοπ‹!ο πονο οροι·ο

οπο ειπ!πι! νο! Μο! ποπ!!! ιιρρο!!ει!πε, ρειρ:ι Βο- !πο!ιοειπε!!), !ιπροι·Γοο!ιιιπ ι·ο!!ερι!!. Ποπ οπο: απο,

πιειπιιε ροετοιι !!ιο!οε οε!, οι! !ιιιπο!πιπε!ιιπι ΐι·ιι- οοι:!ο5!0!:.ι εειπο!! ΜΜΜ!!! ι!οε!ι·οοπι, εποε :ιι!!ει

!ι·οπι ειπε Βτιιπιν!!ι·ο πι!εειιε οετ. ()ιιο οονο!ο το ειι!ιιποτιιιπ ε!πο !πε!οπο !π!!·ιι ειιπ!ι!!οιπ ρήσ

ποσο νο! !ιιεειιε νο! ροε!ιι!ει!πε !”ιιοι·ιι! οκρ!ο!ιι- ι·!ε τποπειε!οι·!! Ει·ειιιεΓοπ·ο νο!ιιἰ!, εεε! ποπ νει

25 Με εὸνοπἰοπε - οπο! οπ!ιτι !ειο νο !ρεο οοι·- !π!!, Μπι ροπ!!ιιε οοπίτπο!ιιιπ ιοε!. Ε!. ειπε !ο

ροτἰε επι!!! νιι!!ιιοιιο !οι·ι·!!›ἰ!!ε ε!ιπιι! ο! :ιτπ:ι!1!- οιιε ειιοπιτπε, οι!! ρτ!ιιε !ποι·ει!, πο:ιι!ειπι !ππ

1* Ιπω!'Ρ0Ζαω,' (Ιθάα]6: 58!! θΧ!!!'!!Β θ!!!δ Που! το!! Ο!!οπιιπι Με ι·οΒιιιπ ιπειεπ!!!οοι·ιιιπ,

τ!ο!ιιι!ο οι! οεο!οε!ωπ !ετεπε!ιι!:ιο ειιιιτ ο! !ιπιτε !ωμήεω .μπω 0088!! π! οι·Βο πω”

Επι” 8·ιω-!”!ε ΜΜΜ δω·Πη!ε Β0Ρΐ!!πω ω 818· ?Με Με οοι·ιιιιιι!οιπ πιο 0!.ι.ο ποπι!πο ποιποπ,

30 να!» εοριι!οι·ο οο!!οοπτω. Ερ!πιρ!ιἰιιι1ι εοριι!οι·ο ω! ΜΜΜ!!! "Μπι-Ι ω; Μ! Εμ) Ρε!"

“Πε 8·ΡΡΘΠ!ω·ω! !!ιικ πο! Βοονοτοιπ, ιποτ!οπε Π!. ρ!ειιο!ιιε οοι·ιιπι:

ν!ι·ε!ποοιιι ε!ι!ι.ιε ι!ιππ εορ!οιπ !οι·ιπ!πε! !‹!οε, Επι! ν! πιοι·Εο, !!ουε, Μπι: τοριιι·ει ιπο!!ιιε.

Μιπσπο!. πω: νοο!οπε π!. Μπι! πι!!! 8οιποπε,

1) Βιι!ει Τ ινι·οοέιι!ει., απο! 104? ιη·‹!ιι! Ηοιιη!ε Π! άρρΙοπι: Το·οι”ιιο ποσά ο! ι5"πιιο8ιιιπ

‹Ιἰ‹ε££ιιι·; _!ει!ι πινειΖει. Κοσρ!ιο, ροινο!ιι!πο επι πο. Βϋ!ιιιιοτιι Β.ο8. πι·. 1570. .) Βου ΙΧ, οι!

το!ιιι 1040. ε) Σ!!! ι·οο2π!!ιεο!ι οι·ιιιινν!!οι·ε!ι!ο!ι (ιι Ροι·τιιι Χνι. 726) ι:ειρ!επ.πο μι! ι·ο!ι!οπι

1048: ,,!ι!ο πω!!! ειιπτ έ'ιιπάειιιοπω ποεττ! πιοπε.ετοι·ί! 2 Κα!. ΜΙΒ."
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!Οδδ.

!ΟΒὶ.

Μαι.

ιιιιιιιιΜι οοιικιιιιτιιιωε «κι, οινιιιο νοι·Ιιοι·ο,

ρυττοάιτιο Μεσοι ιιιιιιιε οτιιι·ιε, επινιιοι· αιοιιιε

οει; Μ” ειιιΦοιτι ρι·ιοΕοι· Μπι: οιιιιεειιιι, οι οιιιιιι

Ιιιιε Μι:: οι ρι·οερει·ο :ιεοιιε, ει: Με !ιιοε ειιο

$τειαιιε σετ, οι ει ειιοοοοεοτο ειιο 'Ι”οοοιιοιιο,

ηιιι Μπι ρι·Μοιιι οι·άιιι:ιιιιε Γιιοι·ιιτ, Ιιοιιοι·ιΠοο

88ΡΙ1"118 ω. νοι·ιιπι φαι ριιι8 Ηετιιιτιτιιιιιε :ιτ

οιιιοριεοορυε ρἰοιοιἰε αυτ ροΙΙιιε ιιιτοΙοι ειιιοπι

Ποσο ρω-ιιιωιι, ει οιιιε Μαι σωσει-οι, :φο

ετοΠοι οποιο βοοιιιε σΡιειοΗιπι ΜΒΜ, οι οοιι€ι·ιι

απο ιι€οιιιοε, παμπ: σει-πω παμε ιιιπιιιιιι:ιε

ΙοΒοε ιιιετιτιοε ωιωι οοπτιιιιοιιό:.ιιιΙοε, εοιΙ οοιι

τεττιιιοτιτοε οκριινοεο:ιι, ιιοειι·ιοιιε τοιιιροι·ιε ιιιἱ

κά”, ιοιἱε νιεοοι·ιοιιε :κι Βοιιπι οοτινοτειιε,

οοΠοοι. ΕκοιιιρΙ:ιι· νοι·ο ιιιιἱιιε Με ω.

Θ!). Μο ερἱεοοριω οποια οει·υοι·πιιι ΙΜ Πει·

πωπιιο ετιιιο£‹ι: (ΪοΖοιιὶοιιΜ εοο!σείειε ιιεπει·αΙιι|έ

απ!ιέεριεοορο, ασ ρ” σπιτι Μάι: 8Ηθ888807'ΪὐΙ£8 ί!

$ιιο ι·αιιοπέω ΜΜιιιΜιιε οι ρειρεΜιι·ιπ. Οοιιυειιἱ£

αροειοΖέσο ιποάσι·αιπιιιέ ρέα ροΙΙοιιΜπιε τεΖΞοἱοπε

ιισεειιειιπι ρπούετε ρΙε£α£ἱε, ια α πο!ιίο ρι·οβοέαι

ιιειιἱεπε, Μ οιιι·ίωέιπο, ιιο!!έσί2ουιΖ πο:: ρι·εοιιπι

.ειιαι·ιιιπ πέιιιέε2ιι2ε, π! μα· ιιροεΕοΙέσω άε[αιεέοπέο

ροοίπιαιιι οοοβτπιαπιιιιιο ι>Με:έω Επι:: α!ι!ια2ίοιπ

ΜΜΜ ίπ Βι·ιιιιιοί!π·, @απο ρι·ωοερΙιιιπ οατίο.είιπέ

[ΠΠ ποειι·Ι ἱιιιρει·ιι£οι·ἰε !!ειιΝοέ υἐιἰε£ιιτ οοπ2ίπατ.

ΙποΖὶιιο£ὶ @Ιω ω Μαιο ρι·εε·ιέιιι.ι οοπβι·ιποιιιιω

ε! ουιν·ο!ιοτοιππο Μια· οεοΙοείεε ρι·ει:άόσιωπ αποπει

ε!ει·έιιιιι ποεΙΝι ιφιἴποἰἱαι αιω2οΜα2ε, π! ἰιτιὑοιι£

επ ροεεΜεα2 απο οιιιιιέ οπο ιιικ·9τιΖαΕε, ι·£ φαιά

Λαοσ: ιποιίο ε: οιιἰαμιΜ οοοιιίι·ει·ε ροίοι·ἰ£ οι [ιι

Σιπο, ειιοπιιόιιιιι άι/βιιΜοιιωιι, :μια άΙ/βιιἰ£ιιιιι εε£

πω:: ρπ1:εοπ8έοιπ βΙό ιιο.εΙΝ εει·οιιέωίιπέ Σιιιρει·ο

£οσ·ἱε, 82ει!ιωπε αρο.ιι2ο!ίσο α·ιιειιι·ιι, Μ πιι!!ιιε έπι

ροτοΙοι·, πω, τπεἰιέερἱεοοριιο, ιι'ιι.τ, ιιιαι·άιιο,

οοπιεε, υέιτεοοιπω, π! οιιίΜια οιιἱιωιἰαιπ ρο£ε

.παώ οπο!" πιοἰεειιιι·ε πιο! ἱιι/ι·ἱιι'ροι·ε Μάσα,

σα! είσαι Με απ οοιιΜΜιιιιι, ρω·ιπαιιω2. δΣ

οιιἱε οιιΙοπι οοιιΜι Μπα άο[ειιοα!σ·έσεω ροοιιιαιο

Με”. ὶΒΠψΙίΙϋθΓἱἰ, ποο!ι·έ απαΠιοπιαΜ ὶοοιιἰο

ρει·[οεειω αεί υι2ατιι ιιιιιιιοιιαιπ εταιρετε ιποι·εα£ιιι·;

μ! υοι·ο οιιε£υάΙει·Μ έιιιιποοιιΖα:απι, 7ι08ίΝ1Μ Ζιο

‹ι‹ἰ Μα·παιιι !ισο!έΙαιΙΕιιωπ, ε: 880Ζ88ϋ8 ιιο ρσηιο- ιιαΙιο!ιοιιοπι ΜΜΜ οποιο!α!αυι. ') διοιιιτΙοπι

Μαιου. ιίε/επείοιιειπ. @Μα ΜΜΜ: Νικο Ποιπαιπι Ηοιιτιοιιε ιιτιρει·ιιιοι·, εἰοιι€ Ποιο απτο τοετιιιιιι·,

') Η? ά:Μι:: Απο αοαιἰ. Ήισοάοι·ο-Ρα!. Π!. Ι52 ωμάτιιΙσοιοαπα _ῇω£ Μι Μάι ο

οτα/ιο, ο. οποσ _)ε_| ΜΒ οαπασεοπο: ΒΜ:ιι. Νοκ. Μοἱ. Ρετ πιο.ιιιιιιι Ρτἰάοκἱοἱ ιἱἱαοοιτιἱ ε. Μπι. κιο

απω

ι:Ιοε. ιιιοιιοιιιθωϋ ετ οιιιιοεΙ!:ι.ι·ἰἱ νἱοο άοιιιιιιἰ Ηοτἱιιιιιιιιιἱ ιποΙιἱοοτιοοΙΙοτἱἱ οτ ΟοΙοιιἱειιεἱε ιι.ι·οΜ

οριεοορι :απο ιὶοιιιἱτιἱ Βοοιιιε ιιοιιἱ ΡειΡεο 4 ΗΜ. δ. ΤΜ: Βι|.τα, ]αΪσ ί ω” ὰ] ί οίοο!πι Με

σε! πιω ρ·ι·.2·μ·|ιμίΣ!ί εἰ; :Μ πα8ιοίοι·ά:οπία /ιπιτΙαομί ι·σιά2ίοίσίοΙσίσά. ()'ίε?σαιοο ω Σεῇ ·ιι·ιίοι·εο σ:οποςό!μ

Ρν·κα?ισιοαίμ οί; το παάαπίπ Ηοπ·η|Βα ΙΙΙ οοοαπα ‹|α£οωαποιπ ω· Καιι.ήποεπ Ι? @οσα Ι05Ι.

ΜόιοΕ υπ ω πίσω: ΝοΒιιιπι οιιεο νοΙι1ιιιι1ε οιιιιοτιιι μ·οοοιι6Βιιιι ου.ιι.ιιι ἰιπιιτἰο οιιο.ΙΗτοι· Ετοιιίτἰ

οπο, Ιιοιιτο πιοιτιοτἰειο οοπιοι: Ρυ.ΙειΙ:Μιιο, "ιιο απο οοιιιιιΒο οπο. άοπιιιιι. Μο.ΗιΠάο ο.ΒΒο.ι:ίο.ιτι ιο

Ιοοο οιιἱ νοοιι€ιιι· Βι·ιιιιΜ!ω·ο οοιιε8τιικοτιιιιτ. Ωιιιι.πι εοοιιιιόιιιιι οιιοά ο. ἀοιιιἱιιο ΜΗ; οἱε ἰιιιιρἱ

τετοιο, οοιιιροειτοιιι οι; οι·άΜο.ι.ο.ω Ροειιοι·ιιιιι; οπο πιιιιιᾶἱΒιιτἀἱο βοο.ι:ι Ροττἱ (ΜΜΜ, οι: πιο

ιιιιοτει·ἰιιιπι ἰΙΙιι‹Ι ἱιι Ροι·ροτιιιιπι απο ιιιιἰνοτεἰε ορροιιἀἱοἱἱε ιιιιὶε ΙἱΒοτιιπι οπο ΜΜΜ. »Μι μάτι

οἰρἱε ιιροετοΙοτιιιιι Μ: οιιιιιἰ ΡοιΒοετειτο ρει·πιοιιει·οτ ἱιιτοοωιτι. Ροετοιι. ὰείιιιιοτἱε οιιρκιιἀἱοτἱε μοι

οΞΡἱΒιιιι ίὶΙϋ οοτιιτιι, Ηετἱιιιοιιιιιιε εοίΠοοι οο.:ἱεοἰιιπιιιο Μοτο: ποσοι» οοΙοιιἰειιεἰε ωοοΙοιιἰεο Μπετο

ΒἰΙἰε ιιο ρὶιιε ιποἱιἰερἰιιοοριιε, ιιοο ιιοιι ι-ιοι·οι·οο οἰιιε σΙοιιιι;ιε. ΒἱοΙιωιι ΒοΙοιιιὶω οιιοικΙππι τοεἱιιιι.,

οι: ΤοεορΙιαι1ιι ειειιἱἀοιιεἱε ιιιοπο.ε$οι·ϋ οΒΒιιϋοεο.; οι ἰιιτιιιοπι Ρο.τοιιωπι ειιοτιιιιι οιιοοεοεοι·οο Βάσ

-__μ”έ 7 ΜΒ4:.Ε-3π_να
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πιιυκινιι.επεκι. "Μ

ὶιιιιιει ριωἀὶοιὶ ΡοπΕὶΒοὶε νοιιιιπ ειιιπἀεπι πιω ορὶεοορτιιιιιπ νι: νεπει·πΙπΙιε Αππο, ςιιι πιιιιιπ

Μπι πιιι:Εοι·ΜιΚε οι ριὶνὶὶεεὶο οοπΠι·ιππνοιειΕ ὶο- Με εειποιει: ιεὶὶ€ὶοιιὶε ειρριοΒιιιιιε οιιΠοι· ΐιιἱε8εΒ,

σπιτι. ΠΜ οοἔπὶιπι Ριὶοιὶε ει πωπω επιιιιιε ἀὶ- ὶιιιειἀιιιπ ιιιιποπ ριοριὶὶ ρΙι.ιε :ιι·Βιιι·ιι1πε πιιιιιιι

ει.:ιπιιιι, ΐποὶὶο ἀὶεοοιπὶωι, ὶπ ςπειιπ ροι·ὶοιιὶοε:ι ὶιιειὶὶιειι οιιὶιιιε ιεππιι, εὶἀεπι ὶοι:ο πὶὶιὶὶ ρὶειιιιὶε

διΙονεπιπιιιε τειπροι·ιι, ι:ιιπι π ειιιιιι ειιο Ποο . ὶπιρεπἀεὶπιι :πιτ :ιΙΤοοιιιε. Οπα! εεπιὶεπε Βὶ

ρὶειοὶω οι ὶιοπιὶπὶΒιιε οοιιιιποἀει ιπιπιιιαιαι ειιπι σπαει ι·εΒιπει, ΜΒΜ ριυἀοπιιιιπ :ιριιἀ εε σοπ

 

οιππὶ:ι. Νιιιπ Μακ :πι νειὶπιε: Ωαυπέαπι αὐωι- εὶὶὶο, ι·πιιιιπ ἀιιιιὶι 8880 ροπιὶίὶοοπι ὶ1ΘΠ0ὶὶ0ὶὶ8

:Μάι ίσιάφιέΙιι8, ι·υβ·ί_πεποε2 αιτέΙαε πιιιΙΙοινπι. ρΗιο:ιι·ο, νειιὶεπεπιιο ω] επιπ ὶπ ὶπειιΙειιπ ειιποιι

'Μ. Αππο οιοπιπι ἀοιπ. Με. ιΟδθ άεΐιιποιο $ινὶὶ›οιιὶ, ωιππιοι·πιιιοπι οιιτπ ὶιπρειπιοιε,

Ν) πιο ιιιοὶιὶριωεπὶε ὶΙειιπιιππο, ειιοοεεεὶι εἰ πι δειποιο Ρειι·ο διιὶει·ι:ὶἀ ει (ὶοϋιιιΒ'), δωσω

πι :ψ Ιεεὶε ρει·Με ὶι·ι·ὶιιιτἰ ροεεε ττιιἀὶιὶοπειιι ὶΠιιιιι, ειιρτειἀὶοτιιιπ ιιιοπιιι-ποιὶιιιιι παπι οιιιιιὶΒιιιι

πο ΡεττὶποπτὶΒιιε ὶπ ΙιοτεἀὶΕπιὶιιιπ εὶΙ›ὶ ὶιιε ὶεεὶΒιιε ροειιιΙειι·ιιπτ. ΩιιὶΒιιιι Ιοι:ο οι: ι:οιπροι·ε εοπ

οεεεὶε, ἀοπιιιιιε Ηετὶιπωιιιιιε πιοὶιὶορὶεοοριιε σπιτι ειτὶνοοιιτο πιω Βιιτιέ,·οι·ο, ποο ποπ ἀοιιιιιιι Εἰ

πΙιειιι. ι:ιιιιι ιιἀνοωτο »πιο θετπυ.ι(Ιο ὶιι ΡεἀιιτΒιὶιιιιποιι, ἀοιππτι πιιοπιιο ΤΙιεοΡΙπιπιι ὶπ θοπεΙει·ο

ὶιι ιιιειιιιι νεπει·ιιπι: Ι›τ9εοιιὶ:ὶιι.ι1ι, ΙοΒειιι ιιι ειιρι·ΜΜιππε ὶπ ε.ιΙνοαιτιιιπ ι1οιιιιιε ει. Ρετι·ὶ (Μειω

πιιιιι, ΙεΒειπ ἀε ρτςἀὶοιο ροετιιΙτιπτοιι ιιιοπιιετει·ὶο. ΩιιὶΒιιε ὶπ πιω. ρι·πωιιΒιι ρΙιιοὶτο ὶπἀὶο£ο,

ὶ0ἔἱὶ1115 ἀὶεοπειιὶιι, ΙὶΙὶὶ Ριιι·οπιι.ιιιι ειιοι·ιιπι !ιοι·οϋτιιιοπι Ρτὶιιοὶριιιπ οΜὶιιιιετο ὶιιἀὶοὶο. ΒειΙ πιοιι

τὶιιιοι·ε ετ ειπιοι·ε ἀεὶ οοιιιιιιοπὶτὶ πιο εε ειιοτιιιιιςιιο Ρειτοιιι:ιιιιι ὶιι €ι·οιιιὶο εὶιιεἀειπ ωοοΙοεὶω

εεριιΙιοτι.ιιιι οτει·πιι. ιιιειιιοτὶιι. οειιἀοπι ὶιοιεἀὶωωπι ρι·ε;ίιιτιιιιι ιιοὶΙὶοει πιοπαεϋετὶιιιιι οιιπι Ιοοὶε

ΜΒΜ: ποιιιτὶε ε: ιιιιὶνοτεὶυ ιιἀ ποο Ρ0τὶ€ὶπ0ιιῖὶΒιιε, ὶἀ πει Ιὶονειιὶοὶι, νι·ειππε0οι·ρ, Κιιπὶπεὶειοτρ,

ΒιιιιεννὶΙιε, θΙοεεεπο, Κγι·ι:οτρ, δειιτοτο, Μπιιεωἀο, Ιοὶιὶιιἀοτρ, ΒΙοιιἀοιὶιεμπ οιιιπ οιππὶΒιιει

εΡρεπἀὶοὶἰε ειπε, Με απ. ι1ἰ1°ὶιιειιιιο εοκιιε ιιιπποὶρὶὶε, Νώε, εἀὶΙὶοὶὶε, τοττὶε οιιὶτἰε οι πιω!

τὶιι, νὶὶε ει. ὶπνὶὶε, ιπειτὶε, ρειεοιιὶε, εὶὶνὶε, νειιΜὶοιιὶΒιιε, ππιιὶε, ιιςτω.ι·ιιιιι ἀεοιιτεὶΒιιε, ιποΙὶε,

ιππὶοπἀὶπὶε, ΡὶεοειτὶοιιὶΒιιε, οιιὶτὶΒιιε ω ιοἀὶτὶΒπε, ἀιι9εὶιὶε οι: ὶιιἀιιὶιοιιἀὶε, οιιπι οπιιιὶ ιιιι11ωω

πιω πΠο πιοἀο ὶιιἀο ρτοι·επὶι·ε ροτει·ϋ;, ἀεο πεποιοςιιο Νγὶεοὶο.ο ὶπ Βι·ιιπΜΙι·ε, ὶιι ιπιιπιιιι ειλι

Βιι.ϋε ει: ΐτιιτι·ιιπι ὶΒὶἀοιιι ἀεο εοτνὶειιιὶιιιιι, ὶιι πωπω ρτ9εεσιιτὶει. οιιπι οιπιιιὶ ὶιι€ο8τὶὶετο, ΙὶΒεπι

απ: ρει·ρει:ιιιι ἀοππτὶοπο ττπἀὶἀειιιιιΦ. Ρτορτὶοτειτειπ νει·ο ἀὶοιὶ πιοιιειΒτοτὶὶ οιιπετιιι·ιιιιιφ1ε ποιο

εεεεὶοπιιπι πἀ πω: ρεπὶπειιιὶιιπι, Μαιο Ρετι·ο ΟοΙοπὶε ὶπ πωπω: Οτὶειἰειπὶ αἀι·οοε.ι:ὶ ρειι·ὶ νοτο Μ

οοπεεπειι Βτιιἀὶἀετιιπι, ω. ικὶΙὶοο£ τιιτὶοπο, ιιτ Μπι ὶρειε ἀοτιιιιιιε Ηοτὶιιιαππιιε, νειιιιιιιΒὶΙὶε ειιαιοιεο

0οΙοιιὶεπεὶε εοοὶεεὶω ει: ρὶιιε ιιτοπὶορὶεοοριιε, πιιιιιιι οιππεε ειιὶ ὶιι Ροι·ροτιιιιιιι ειιοοεεεοι·ειι

εὶιιεἀειιι 8.ὶ)ὶ)8.ὶΞὶθ ἀείοιιεοιοε ωφω τιιτοι·εισ επει:ει·οιιι Μ!. Σαοοπι6Ζα υι·Ιωπάεπϋπι·|ι σ”. 114.

') Ο @κι αιρέσίε @μμ ·πιόωί παπι Αππο ω π.ιπΖαοιίιι 0ι00-|οιπ άα€οωαπωι ·ισ δαΙ‹ι,|”εΖ‹ὶ «Μία

25 Μπα 105? Φάσα ΜΙ:: Ιπἀε οεοειεὶοιιο (Μαι ἀοιιιὶιιπιιι Βὶοὶιε:ο.ιιι το€ὶιιιιιτι ευρω· ἀιιὶΒιιε

ἀιιιτι ρτεἀὶὶε ΒεΙεινεΙι: νὶἀοΙὶοοι: ει: ΚοΒιιι·Ιι, πιιε.ι:επιιε ἀε ὶιὶὶε ρτοοειτἰιιιπ οοπεοιιὶὶεπε ω. εαπ

ι:ω Ρετι·ο θοὶοπὶε ττειἀειετ, οοιινοπὶιπιιε. Ωιιοἀ οιιιπ ὶιι ιιἀὶτιι ρι·ίπιο Ριι.ι·ιιιπ ΜΙ νοτιιπι :ωροπ

ἀετετ, νοΙιιπτιιε ἀεὶ ΜΗ, ιιτ ποπ Ιοιιδο ραπ τοιιιροι·ε οικω. ςιιει·εΒιι.πιπε ρι·οορει·ιιιιι ει: ΜΠ

οοιιι 1181381°θΐ7 ειὶτιιιιι. Πιιἀει πωπω εοπε νοΙιιιιιιιε οπποτὶε τε.πι ἰιιιιιιὶε πιιιιι1ι ΡτεεοπτὶΒιιε ἀσ

ιπὶιιὶ ἀεὶ οι ειιποτὶ Ραπ ΙὶἀεΙὶΒιιιι, πιιιιὶὶιει· θιε.τΗι8.ι·ο ἀιιὶἀιιπι νὶι·. ὶπΒειιιιιιι: ει: ()'οιπεε, Μου

ὶρεἱιιιι τε€ἰπο, ρι·οοερτο ει.ιειιιε ροτὶοὶοπε ἀοιιιὶιιο :πιο ΒειΙπνοΙἀοιι οιιετοὶὶιιιιι οιιιιι ιιπὶνει·εὶε ε.ἀ

πω: ρετιὶιιοιιτὶΒιιε τεπὶε ει.: εὶΙνὶε, ΐοι·οεύε ιιττιιιο ρὶεοιιτὶοιιὶΒιιε, Ρτιπὶε, Ρ8.50ώε, ίιι.ιιιΠϋε, οὐ
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Ντεο!εο νετο (ΠοΙεττο ρετ ττιτττπιτπ πιιττττΗΒοτότε

ειτἰ, Ηετιτἰετ εοτττΠίε ρεΜττττ') , εε ΡΙεεΝο Μή

ω νὶωττι υειτ ἴτιτε£ιιετἱο ευΒ εοΙΙεττιρτιἱ ιΙεότι

Ετεόἱτἱοτιε. ΠΜ τεστ ετεΙττἰετπἰεΕεε εοόεττι ετή

τιτἱ νοΙο ετιάεττιςυε εετιτεττιἰε, ειτε δετιετο Ρε

ττ·ο ετ εἰΜ 8εΙενεΙό οι ί]οΒιιτ·8, ΟΙοτεττο δεη

ετο ΝἱεοΙεο ετ εΒΒετἰ Ί'εΒεττοτιτ , τω ρττεεεττε

ετα, ετ τρεε ἰτιτρετεΕοτ, ευΒ σεω Με εεἱ,

Π.ιετιιττι Με τΙἰεεΒετ, Μτιττο ειτε, 1ετττΜΗ ειτε

ετιτιιτιετττετε τὶετπΡτπιτἰε ἱτινεεοτἱΒιτε εετιιτπάεπι

τετιτττι, ρετρε$υο ροεεἱὸετιόε εοττΠτττιπιβτπ. δυ

ρετ ςιιο εΗτιππ με σώσετε τιεεοτ.το ἱρεἱιτε τε

εἱτττε ρτἰνἱΙε8ἰἱ επτα άεεετέρω εε$, ειπε ἰτι τε

τ!ετευΗοτιεττι τττιΡτοτυπι , ιτιιἰβιιε ἰιιετἰιἰε ροεττε

εετ, εά!τιιε υεφτε εετττ Ιεεετε νοΙετπὶΒιτε , τιμά

ε:ιτ:ττ ειιΙτοτεε Ιοεἱ εετντιω εει.

22. Αττττο ειπεττι ροετ Με τθθ!, ειπε τοτε

ρεττεεωττι εεεετ ἱτι ΒτιτττννΞΙτε τττοττεΜεττυτττ ,

Μαη τενετετττΙΕεεἰτιτυε ετετιἰρττεευ! Αττττο, φοιτ

ειιἰ εαπ οΠἱεἱἱ εκρΙε£ιττυε, ουτε Ε8ἰΙΒεττο Μἱτι

τιιιἰἀειτἰά ὶρετσ. ἰι1 Οτ·Ιτι ρτορτἰετετἰε Μ.Βετε νἱετι ω, εκεερτἰε εετνἰειιτἰΒιιε, τιποτε Ρετ:το Οο

Ιοτιἰε απ! ιιειιττι ιιτεΒἰερἱεεοΡἰ (Ρετ πιαπτω) οΒτἱετἱετ1ἱ 8.άνοεο.Η τττιτἱἰἀἰτ ἰιιτε Ρετ·ρετιιο Ροεεἱἀετι

Φωτ. Βο νἰἀεΙἰεετ τεττοτε, ετ ἰρεἱιιε ρι·εάϋ ιιεττείτιιετιιτττ ἀοιτιἰττε. τεΒἰιτιι παμε ἰιι Βτιεττι νἰ

τε ειτε τετιεε.Ι:, εε επεφτε ι·ε.ϋοττε εε ίἱτιτιἰεεἰτυο ἱτιτετἀἰεω, ιτε ιιτιι1ιτε.ττι εΙἰειιἱε ιιτεΙτἰερἰεεο

ροι·ιτιιι Ρετ· εοττωττιΒΒιιτι νεΙ ειιὶτιιιεττι ἰτι Βεπεὶἱεἱιιιτι ότιτττΙο, ΒιιΙε.νεΙτ νεΙ Μ τιοε Ρεττἰτιετι1ἱε

εε ἀοττιἰτιἱαπο ειτε ἰειεἱτιτ ιιΙἱετιτι; ττἰτ-:ἱ Έστω τιιιτιιιτυπι τ1οε ειιιτι εἱιιετἰειτι τ·εΒάττε εοπεἰΙἱο με

ΜΜΜ. ποπ”. πετ: που ἱΡεἱιιε ειτοτ·ιιιτιτμτε ρε.τετιτυπι Ρετ· 1110τι28$θή8. ΟοΙοιιἱε ὰἰεττἰΒιιειιἀιιττι ει

ἰρεο πετ:πει·ίπιιιο. ΒετΙ ετ ἀεεἰπιεττι νεεϋπτετιτοτυπι εἱνε ειτἰιιετμτε ἔετιετἱε ρε.τιττοτιιιτι πω: εστι

ετ Ιοἀἱειιττι, ττιεΙΙἱε επεφτε ετ εετε ἱτι ιτειιπι ιτιοιιε.ε!ιοτιτπι ἱτι ΒτιιιιννἰΙετε τεεἱτιει ἀἱεΡοετιἱτ;

Μ!. ΣαεοπτϋΜ ΠΝωπτἰεπὐπεΪι ε". 12.5'.

') Με θΙοτεττο αυτά πάει; Μυοε!ε τἰαπα @έ @Με Με: Εμ; το ο·ο7εω 1061 Μια!υ

αυτοί ΜπωίΖετε?σίεπιπ. Ναάαπίε _ξετ Ρο£ωἰεπἰ2ἰ£ Ηεπηχλ: ΙΙΙ εεεαπ ιἰπἰα θ!) 8ίεηκιία 10δΙ.

Ζπα_βάψε είε το άπίε!ε Λεω αεα‹ἰ. Ρα!. ΠΙ 144, 9ά:σίε _|ε ωμάτιιΙοοωαπο ισεάΖαθ ση|ρίπαίπ

τωε!εοάαοπερο 2ο·οο&ε, Ιστόη| @έ παρίπε!, τι έισίε2ο τομέα! _|ε βαεοπι6Μ εΙαιμὶἰππιμἰ, άοίεεενωση

ιπαεσπΜε2ε ο·όέσιίεε, ί ετυο_ξε σκιά πίσω Ροε£πεἐεἄιἰα. Ποείοτυπίε οΡἰειυα απο τιστίε9ο τω:: 111 τισ

ττιἱηε ετιττετε ετ: ἰιιἀἱνἰιὶιιε ΕτΜτε.6ε. Ηεἱιιτἱειιε τἰἰνἰιτε. Β1.νειιτε εΙεπτεττϋτι, τοττ1τιιιστωτι ἱιτιρετει

τω· “μεσω 8ἰ Ιοεἱε άεο ἀἰεετἱε ςμιἱΒιιε Βεπείἱεἱτι που εοτιίετἰτιιιιε εε.Ιτετιι Μ: ιιΙϋε ίἱᾶεΙἱΒιιε

(ζι1ε.Ρτο

ρτει· ΒἀεΙἰιιιτι τιοεττοτυπι “στη Ρτεεετπἱιιιτι εεἰΙἰεετ φταιω ΐιτΙ:υτοι·ιτττι τω:.€ι1ΜττΙο εοτττΡετἰετ, ειτε.

εΙιτἰετἰ τττιᾶἱτε. εοτήτωενεύωυε, τΙἰνἰιιἰτιιε πω: ρι·οεττΙ όι1Μο τεττιιωετετἱ εοττΕάεπιιτε.

Με: τιιτετ1τιττ1 ΜΜΜ. νετιεττιΒἰΙἱε Βίε?ιαα τιοιτιἱτιε τε8ἰτ1ει ειτοττάτι.ιτι ΡοΙεττιἰτ›ε. Ρτεἀἰιιττι ειιιιττι

4111001 Μ ειιι·τε ειτε. αοΜοπο αΙϋτηιτε Ιοεἰε ειιΒτετιιοττιτίε, Η εεττ ΟΙιετιεπἰοΙι. Με, ΜΜΜ,

Με, ΜαεσεπΙ»·είϋι, Ψετ·ιιυίο, Ο'αυεΖαολ, Ψί!τε, ΡαδεεΙιο, Ολαρουιο, αιππάεάο, Μείο·Ζε, εἰ:

Βί!ε, Δωιε?ιτίοΙιε, Βτωεπτ·οάε, @Με εἰ: Οττίπεε, ειιι11 ττιεττεἱε ετ τιιειιεἱρἱἰε, ρτο.Ηε, νἱτιεἰετ,

πετώ, ε.ειιε.τιιπιφιε ἀεειιτεἰΒιιε, ειιεεἰτἰε ετ ἱτττιιιὶτετιτἱἱε, εττἱτἱειιε ετ τεάΜΒιιε, ετ: εωτι επιτή

Βυ.ε ερρετιἀἰεἰἱε ειιἱε, με τεττιετϋο ειιιἱττιε ειτε ΐτεϊτἰεειτε ειιἰ Βετιτε ττιετττοτἰεε ΟΜαιίε ἀιτεἱε

ιιΙἰοτπττηιιε ρω·ετποτ·ιιιτι ειτοτ·ιιττι 86 τττοιιεετετἰιιπι εετιετἱ ΝγΙτοΙτιἱ Βτ·τιπωίΖατε εοτιτ:τειώάϋ, τετ·

τιιἰπιιτ1ι ετἱιιττι ετ: Βιιιιιιιιτι1 εἰυεἀεττι ρι·ετΙϋ εἰειιτ ἱρετι Ρτἱιτε ἱιεΒιιἰΙ: ε. Βιινἰο απά·ι·ίάα παμε πό

Βιινἰιιττι Μ, Και εοτιετΗ:11Η, Μ: τιιιΙΙιτε ἰΙ›ἰ εΙἱιτιιειτι ροτεετε!επι ΒιιΒεε!:, τιἱεἱ εΒΒιιε εἱιιεἀεττι

Ιοεἱ ετ νἱΙΙἰειιε εἱιιε ςιιεττι εοτιεΗτι1Μ:. ΩιιτιετΙε.ιττ ετἱειττι ε.τρειιπτω τά θα Με”, τμιἱΒιιεᾶεω

ιετνἰετπἰΒιιε :πάει Βεπεθώινετατ, Μ ω Επορεττο ρτεροεἱτο τΙιιε.ε, ΨετἱτιΙιετο τΞε δα!ευεΙτ αυτ",

Ν)
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ι!ειιε! εριεεεΡο εε νειι!ειιε, ε!. ειι!ι νειιει·ιι!!ειιε !ιιόιιιιιειι!ιε ἰιι!”ιι!:ι!ιιε - !εειιιιι !εε!ευ! - (Πε

ειιιιε!οι·ιιιιι εειι!εεεει·ιιιιι (!!ιι·ἱε!ἱ ριιι·Ε!ει·ειιε !ειιε ερεε!ιι!!!ει· ε! ι·ε!!ειιιι 8ειιειει!!!ει ρι·ιιει!!ει

ρειι!.ἱ!!ειιπι Ν!εε!ιιι :ι!ειιε !!!εόει·όι, ειιιεόειιι ειιει·ε ιιιι εο!!ει!ει !εεε, !ιειιιιιε εεε εεειιιιόει Μπι

ιιιειιιιε!ει·ιι όεόιειι!!ειιειιι δ !ζει!ειιό:ιε Νονειιι- νἱεε εειι!!ι·ιπιεν!!. ()ειιε!ι·ιιε!ιιπι εε!. ε!ι:ιπι ει!

Ε! !ιι·ἰε εειιειιιιιπιιιν!!, ε! !!:ι ε! επι! ε:ιεει·ι!ο!ει!!!ιιιε ε!ιιεόειιι Β!ει·ιεε!εειιιιιιε !ειιι!ιιιε επεσε ι·ε8ιιιιιε

8!Βε!ιεόειι! όε Οιὶεπ‹!ει·/ όιιιι.ε, δίεε/ΜΙο Ρ!ιιεει·ιιε εεε, ΕΙ.ιρειι! όε ΑΖόειιόοη1!ι όιιιι.ε, .ει εε

ιιιει·ει.ό ἱιιετε όοιιι!ιι!εε.ιιι ειιι·τειιι, .4όε!!ιε·ι·Ζε !”ι·ιι!ι·ἱ ννιιι!ιο!ό! όιιιι.ε, Ει1ι!π!ε!ιειι! όε θε!τΙεε!οηι

όιιιιε, Απε/Νέο ε!ει·ἰεε πιο Χ!!!! ιιιειιεεε ειιιιι πιιιιιε!ρι!ε ειιἱε ει! !ιιεεπι·εόε, εε νἱιιιιιιι εεε!!

όἰεἰειιι· δεεειείσι ἱιι ε!ε!;!ειιο, Ει·ιιεειειι! ίι·ιι!τ! ειιο ι!ιιοε ιιιιιιιεεε ειιιιι ιιιιιιιεἱρἱ!ε !τι άι·είεε,

ιιεεεωιω ε!:!ιιιιι τκιιόἰόἱ!: !!!ιιε ειπε εεε ρεεεεεε!ειιε, ω. ν!όε!!εει; εοιιό!τἰειιε, πε ειιε.ιιιό!ιι ν!

νιι.ιι!:, εεε!εε!εε !;ιειιιι., ε!νε !ιειιε!!ε!ιι. !ιε.!ιειιιι!, ρεεε ιιιει·Ωεπι νει·ε ἱ!!ει·ιιιιι ιιιι!!ιιε !ιει·εόιιιιι εα

ετιι11ι ειι!ειιιιιι.ει όε !ι!!ε εἰ!ι! ειιιι.ε! ἱιιι·ε !ιει·εόἰτιιι·!ε νειιόἱεει: Με Ροεε!ι!ειι!:, ιιεό !ιι ἰιιε ε!

όοιιιἱιιἱιιιιι ε. Ν_γ!ιιε!ε! ετ ιι!ι!ιιιήε !ρε!ιιε εε !”ι·ιι€ι·ιιπι ει!!ι! εετι·ἱειιτἰιιιιι ι·εόεειιτ, ιι! ειναι! ιιε!ιιι.ε

ιιι!!!ιιε ε!!ι! σε !”ι·ι1!ι·ί!ιιιε !ιιι!ε ἰιιόἰειινετἱτ !”ιιε!ιι!: ιι.Ειιιιε όἰερειιε!. Οιιιιιεε ε!!ιιιιι εποε όει!!ι ε.

Χν!ιε!εε, Μ. τι·ειό!ι!!!, ιι! τιιι!!ιιε εκτι·ιι.ιιεεε, Με! !'οι·ιΒε !!!ιει·ιιε, νε! επ ΙιεΕεεεε.!ε ε. Ρεττ! εο

!ειι!ε νε! ε. Νιι!ιε!ε.! ότιειιτ ιιεει·εε. δ! ιι.ιιτειιι ιι!ἰειιιιε 11Χετεε ιιεεεεειἱιιτ, ΕΠ! εετιιιιι ιτει·ιιιιιι

εεεἰρἰιιτιτ ιικει·εε εκ ροτεεωτε ε. ΝΪΙ-ιε!ειἰ, ιιιιεό ε! που ίεεετ!ιπ, ειιιιι!ε !ιετεό!!ειε εει·ιιιιι7 οι

ιιιι!νει·ειι ειπε ροεε!όειιι7 ει! ε. Ν!!εο!ιι.ἱ εεε!ιιιιι: ιιιειιεε!:ετ!ιιιιι, ετ ιιιι!!ιιε !ιει·εόιιιιι ειιει·ιπιι !ιι

!ιἱἱε ειιἰεειιιιιιι ΜΜΜ. Αε!ι:ι.ε νει·ε εει·Σιιια!ειπ ειιιιιιι εεεἰρ!ιπ ε!ιιε !ι:ιεεἰεἱιι. ε.όνεεε.τ! ε! εεε.!ι!

πεταει ιι!ι!ειιιιιτιιιε ε! νε.ειιι·ε εειιτἱ8ει·!τ, ε!νε ἰιι !:ιτιιιικό!.ιιι·ε, εινε ἰιι ε!ετειιε. Εεόειιι νει·ε τε

ΒιιιιΦε ιι!3!ιιι.ε ρι·εό!ετ! ιιιειιιιε!:ετ!! !όειιι ε! ρι·εό!ιιιιι ρετιιι!ε!!; ἰιι !ιειιε!!ε!ιιιιι, εεετειιειιιι !Ρεε !!

!ιι‹! !πι ειιιιιιι τεόεεει·ε.! όειπιἰιιἰιιιιιι, επ! ιιει.!:!ιτι ειιι·ιειιι εαπεάα ε! !”ιιιιι!!!ιι.πι ν !!!ιι·ειε Πι! εε!

ι·επιτειιι, εκει! Οι!!! ε!!επίιι !ιειιε!!ε!ιιιιι ει! Θ'ειοει·ε !:ι·ει.ό!ό!!:, ετ ν! ειτρειιτιιιε Ο!ετ!:ειιε εεε Γε.

ει·ιιιιτ δ'ίεεοτιίε εει·ιι!!!ε !ιειιε!!ε!ιιιτι, ε! τω" ιιιιι.ιιε!ιιιιειι!εε ειπε: Ψίεε!ίπω !ιε!ιιι!!: εε !ιι ότι!!ιιιε

!ιιι!ιἰτει·ἰτ. Ττε.ό!ό!! ετἰιιιιι ειιεει·ιιπι ειιιιιιι ()'Μιοε!ιοιπε Πείπι·ίς.·ε ριι.!ιι.!:!ιιε οσοι!!! !!!ἱε Ιιιιετιιἱ ει!!

εε. εεἰ!ἰεε!; εειιόἱτἰοιιε; ιιτ ειιιιιιιό!ιι ν!νει·ε!, ειιρει· !ρειιπι ρι·εό!ιιτιι ()!ο!ειιε όε!”ειιεετ ει: ε.όνο

εε.τιιε εε!ετει·ει, ρεεε ε!ι!!ιιιιι νετε ωστε ἰε ἰριιε !ιει·εό!!ιιιε εε.τετε!3, ρτοιιἱπιιιε !ιετεε όειιιἰιιε

Ε!ε!ιειε ι·ει:ς!ιιιε 8.όνεειιι:!ε.ιιι ιιιηιετ ειιόειιι !›ειιε. !ιε!σει·ει, ε! νει·ο ε!: !ρε! !ιει·εόεε όε!ιιει·ἰιιτ,

εο!ειι!ειιείε ετε!ι!ερ!εεεριιε ειιιιόειιι εόνοεει!!ιι.ιιι ττἰΒιιειτ ειι!ειιπισιιιε ιι!ι!ιιι.ε ε! !ι·ιπτεε ρετἰετἰιιιι.

8!εεει·ι! νει·ε εαπ!!! «με εειιόετιι ιιόνεειι.!:!ιιιτι ε. ιιιι!ε.!Ε!ιιο εεπιἱ!:ε ρι·εό!ετε. ι·εε!ιιιι Β!ε!ιεειι ρε

τειι!ε ει.ιεεερ!! Με εετν!!!ιιιιι !:ι·!!ιιιε !ιιιι€ιιιιι !ειιιροι·ἱ!ιιιε Με! ε!!ι!ειιε ειιεεεόειιει”!τιιιε εόνεεε.ι:!ε

εειιετἰτιιἰτ, ιιε!!!εετ πι! ει! ιιιιι.ιιιι ειιοόειιε ιι!εε!!ιιιιι όειιιι· ιιιεό!ι1ε ιιιιιιε “ω ε! ιιιιιιιι ε!!!ε!

ιιἱε, ετ εε!!ι!!, ν με ειιι·ιιε ω: μετά, νε! ενειι εε!ἱόεε, ν νε.!ειιι:εε, ε! ι:ε.ιιτιιιιι νἱτιἱ «Μπιτ,

ειιΔιιι!:ιιιιι ει! !ει:ιιό εετν!τἱιιιιι εοιινειιἰιιτ, πιετ!!!, ν ε.νειιε, ἱό εε! ει! όιιε ρ!ιιε!!ιι. ιιιεό!!, Χ

ιινε:ιε, !ιι ειπε!! νει·ε ε. !ο!ιιιιιιιἰε !ιιιιι!!ετε !ιι ιιι·ι:ι!:ο εποε! νοεει.τιιι· εισπιπιιιιι! ρει!ιιι!ιιιιι ε! όετιιι·

Π! @Με ει: ιι!ε!ι!! ειιιιι!!ιιε. Β! επιτειιι ιι!ι!ειι.ε !ιι ιιιιτιιιιιιιε ἱ!!ιιε ειιιτι ιιόνεεενετἰ!, ρι·ε.ιιό!ιιτιι

ε! Με, ει: ΧΧΧ όειιιι.τ!εε Με μιιιιιιιιτι εε! τιι.ιιτιιιιι νε.!ειι!, όιιιιε !ιἱι·εἱιιιιε ρε!!εε, νε! ΧΧ

όειιιιτἱειε ει: εει·ιεπι ΧΧ όειιιι.τ!ετιιιιι ε! ιι!ε!ι!! επιρ!!ιιε Ρετ !εΕιιιιι απο! ε!ι·εια!ιιιιι. Αι! εεε!!

όε!ι!!ιιιτι Ιιει·Ηιιε! θειιιετιιό !ιι!ετ!ι1ε νἰ!!ιιιιι. Α! ε! ν!!!!ειιε νε! ε!ε εό!!!ε!!ιι νε! όε ιιετ!ειι!!:ιιι·ει

ρ!ε.ε·!!;ιιιιι !!ι!όειιι !ιιι!ιιιει·!! ιι11!!ιιιτι ἱτιε!ε μιι·τειιι, νε! ἱιιετἱεἰιιιιι ειιει·ιιι: ιιόνοεετιιε. Πέ.ιιε ιι.ιιτειιι

£ι·ιιόΜειιειιι μι· ιιιι111ιιπι ιιοετι·ειιτι !πιρει·!ε!ειιι ειιιιιι ιιιειιετιι ετ ιιτιει·ειι!Βιιι ετ τ!ιε!ειιεο, ε! ιι!ιιε

ι!!ειιππισιι!α Ρο!. Με!. τω". Ι. Α5



354 τι π ΙΟ!!

ευπιρτ!!ιιιε πιοιιοετοτἰιιιιι μι· Αι!ο!!ιοι·οτιοιιι

!ντττιοΒιιι·Βοηεοπτι ορΜοοριιπι, Μ !οοο οτι!

εκπιοτι !ί!!Μιιι εοοιοι·ιιιιιφιο οΜε ειιοτυπιι οι·:ιτ

πιοι·η·τ!οιτι, ιιτροτο οιιΜε ορ!εοοριιιπι οκ οΜιι

τιιιτιιοτοεει Γοπιἰ!ιοι·ἰιιιτι ο!!οιιτο!τι , οιιιιι οιιιτι!!ιοε

ιιοοο οι! ορο!τ!ιιπι $τι!ιο Ροι·τιτιοιιτ, οιιπι τοεἰει

Ρτοτ5ιιο τιιιπι!!!οοιιτ!ει τιτ!τιιιοτιιιιι οετ.* νοι·υπι

* Ιιιτου·ροίατω· άοιία]ε: Γοοἱτ οτἱοτιι ἰροει

οοιιοττιιι νοιιοτο.ιιο!εειτιιο ι·ο8Με. οιιρο!!ιιιτι Μ

ριιΒο Ο!οττοι.ιοιιοἰ ρι·ο οοιιι11ιοάο ουσ, ιιτ οιιιιι

Μ!τ!οιιι πιοι·ο.πι τ:ι·ο!ιοι·οτ, οΜπιιιο τιιιιιιι!τιι ρο

Ριι!! ιιι!εοετο τα! ιιιιτιιιιι οο!οΙ›ι·οι·ἱ τοοοι·οτ, οικω

που πιο!το ροετ, οποσ εο!!!οοτ Μπι. Μο. !Οθδ,

τ? Κο!οτι‹!οε Αρκ!!!ε'), πρωτ! Βιι!ονο!ι! Μεο οο

τιιτιοττι ο”. ()οι·ριιο νοτο οΜε ι·ο!!8!οεο τοπιττο

οπο !`οπιἰτιτο οκοοιι!οι·ιιιιι ο0:ιετι10 8ΡΡ:ιτειτιτ

()ο!οτιιτο ι!ο!:ιτυπι οετ, οτ οι·ο!ιτροιιτ!!!οο Μει

ετοιιτο, !!ι!ι!οπτι Μ οοο!οεἱο ειιιιοττο !!!οτιτο, φωτ

οετ τα! δι·οι;!οο, !ιιιιιιοτιιοι οκ”. Η:1οφιο οκ

Μ οιιτἰοιιἰοΒΜιἰε Ιἱττοι·Μ !ιο.Βοτιιι·, νοοοτιιι· το

ο!ι1οοι·ΜΜ ᾶοπιἱιιετιιιιι, Μοτο φάει, ου.ιΜι Πι!

. (Μπι ιιιἰοεει οο!οΜ·ο!οπτοι·, Μισο «Μπι Ροι!Μεοφιίο

ειιἱε πο ι·ο!!φ.ιο τοπιί!Μ Μτιιο οιιὶοτοιιο, ο!οιπ!!

ιιιιιιιτ!ιι.Βο.τ οο.ρο!!οιιι, ιιο τι τιιπιιι!τιι ιι!!ο τοι·

 

τ!ονοτιεο!ιιιο ειιιά!ι·ο ροοεοτ. @ατο οειρο!!ει., ιιτ Μιά ροοεοτ. Τειτιι!οιιι Μοτο Ιτ.!ο!ιοποι, ρωτ

ε.!!οιιο οκειοτἰοιιο τ!ιο!οιιο!, οτ ρι·ο.το οσοι! τοοο.τιιι· Ρι·ο!τ!ι, οτ μι· πιο.ιιιιπι ΗοΜι·τοι ρο!υ.τ!ιι!

οοιτιἱτἱι οιι!› οιιΜο τιιιιο πιιιιιάΜιιι·ά!ο πι:ιτιο!ιο.τ, Μ ρι·οοοιιτΜ Απποπίο τ·οιιοι·ειιιι!ἱ οο!οοἰοιιεἰε

τιι·ο!ιιοριοοσΡ!, Μιι!τοι·ιιπιοιιο ρι·ΜοΜιιι1ι ι·οτ;τι! ΐοοἰτ, φωτο ιι!ι!ιοε οιιιοι!οπτι ιτιοιιο.ετοι·ι! Τοροπο

οτ ΒΜοο ρι·οτοτιιε οοιιιοο οτ ιιονοοετιιο !!;»!ι!οιιι οιιοοοροι·ιιιιτ, ιιοετι·ιιιιι ίιιιροι·ιο.!οπι Βε€ἱτωιτοε

ο!οιτιοιιτἱιιιιι, οτ οιιι1οιιι !ιοιιο ε. Ν_γ!ιο!ιιο οοιιΒι·ιιιο.ι·οοιιιο, οτ οτ ιιο.ν!Μιε οτ ΜΜΜ ο.ΒΒιιτ.!ε οτ

ττετττιιτιι οτ τω1ι!!ιο τ!ο θ!οτοιιο οτ Μοοετιίο7ι, |

ιιοοοοε!τοε Ροροοοοτ!τ, !ἱ!οοι·ιιπι τιεοοιιοιιιιι οτ οοεοοιιειιπι, ο!ιιο οκο.οτ!οτιο τ!ιο!οιιοἱ τι·ει‹!οι·οπιιιο,

Ροκ α!νοιιιιι τοπ! ε!νο Μοεο!!το οιιοο!οιιοοιιιιοιιο

οιιοι·ιιιιι ροτιττοιι! σ.ιιιιιιοιιτοε, ου.ι·τε.πι !ιο.ιιο Μάο οοιιοοτἰΒἰ, οτ οἱ8ἰ!!ο ιιοοτι·ο ἰιιοεἰιιιιιε Μο!Βιι!τ!.

8!ετιιιιιι άοιιιιι! .Ι:ίοίπι·ίσί τοι·οϋ ΜΒΜ ιιιν!οτ!εοΜι! οοοιιιιι!ἱ Βοιιιο.ιιοι·ιιιτι !ιιιΡοτοτοτ!ο 8.ιιΒιι

οτἱ. Ψίπίτει·Σπε ν!οο Βατιἰυπἰσ τιτο!ιιου.ιιοο!Μτ!! ι·οοο8πιον!τ. Βετο. ΧΙΠ Κο!. Βοιιτοιιιοτἱο απο

ἀοπιἱιιἱοο ἱιιοειιιιετἰοιιἰε. ΜΗ!. Ε!. !ιιτ!!οτιοιιο ΠΠ. .οποσ τ!οτιιιι! ΗοΜτἰοἰ τοι·οϋ ι·οε!ε, οοοιιιιτ!!

ὶιιιροτιιτοτἰο, οι·ἀΜετἱοιιΜ ΧΧΠΠ, Μέσι! νοι·ο ΠΠ, Μηιοι·τ! ν. Αοτιιιιι Μ ἱτιειι!ιι. ε. Βιι!τροι·τ!

Π'οπΙε Μ άοιιιΜο το!!οιτοι· οιιιοι:ι. Οιιἱιιο το! τοετοιι οιιιιτ !ι!ἱ: Ατιιιο ιιτο!ιἱορἰεοοριιε, Βιιιο μο

ροεἰτιιε, Β.ιιροι·τιιο Ρι·οροο!τιιο, Ηο!ιιτ!οιιο οοιιιοο ρο!ε.τΜιιο, Βἱοοο οοτιιοε, θοι·ω·ι!ιιο, Βοι·οιιεο

πιο, θοοντιιιιιο, Βτειι·ο!ιτ!, Β.ιτοτ!ι8οι·ιιο, Ειιιτιτἰοο, Βρρο, ννΜ!ιο!άιιο, Αιιεττττ!ιιο, Πο!πτιο,

Αιιοττ!άπε. Ζαοοπτύω, Ι/ΝσαπἄοπΒιιοΪι το. ΙΙ? τ 118.

1) Ψ ο·οοιπί!:αο!ι ὐπιπιυἰ!ο·ι·ο!σἰο!ι (ο Ροι·τω Π. 216') ααρίοαπο: 1088 ο!›ἰἰτ Β.Μ!ιοιο. το

ΒΜε. 'ϊ Κα!. Αρκ!!Μ. θείσπίτω ροεία_|ο _ιο] ·ιια9τοϋοΙε, ω τω! στοιοτιο!ι: Αιιιιο άουτ. Με. 1θῦ?.

2 Πτι:: Αρτἱ!ἱε 1τΜ!ιο2ο. ι·ο8·Μιι. ει!) Αιιιιοτιο εοοιιιιάο εοά!ο !ιιιΜε τοιιοι·ο.!ι!!! οι·ο!ι!ορ!εοορο ατομο

Ρττοκοιιτ!ο οοο!οεἰεο ίιιιιάε.τοι·ο, οιιπι ἱιι8οιιτἰ τοτΜε ο!οι·ἰ οτ ροΡιι!! τ'ι·οοιιοιιτΜ ΙιοιιοτἱΒοο εο

Ριι!το οοτ, οτ Ρετ Μειιιιι Μάιιοτε ροτιτ!Βοοιιι ‹!ιιο!ιιιο οτιιτιτἱοοἱΜἱε Ρτεοἀἰἰε :αποτο Ροτι·ο οο!!ετ

τἱο Ναι. ΑΡι·ί!Μ ο!ι!!!:. ε) Βι|.τα Φοειοοπιμοτίία οστατπἰ‹τ τσάι; οπο” @Μισο ο". ΒΒΒ ιιιίοι·ε: 14)

α!ηχ οιοδο!σί π) ατοέοπο α: Βπιπιι:·ίδου· σουτ :ΜΜΕ π! ·πια!!σί; σ.οϋι·οτυ τοπιο ι·οε.·ρω·οοάοεπίιτ ρο.σηρίτ

ατομϋίο!αιΡ !:υδοιτο!σί Αππο, ί εἰσὶιβ _βο τι: Ζ(οΖοπίί το στοιοοεατο2οπιχΜ Ριου: οίώίο Ιοοέοίοίο Ραππιχ

.Πατρὶ οι! θ·τειάιιο. Οάσα·ωαΙ τα: τ ν:!οέύ !ίΖο!οπο οι! _/Ήπάαοιχί ΜπωτΙοι·οοίς), α ]κ·:ι|τοο:μί :Ισ

άό!π· ροοιίεπίοιιφο !εοέοίοία !σοΖοιτε!είορο, ο αποφ τι: παάαπίπ ο·ουο_|οπι α: άπτιι θ!! ΙΜοα 10?6 το

θ!

Π!



ΒΚΠΝΧΥΙ ι.ι-:ιιεκι. ?ιδδ

οι:ο:ιειοιιο, οοιιιι·ιι Τ” ιιιαμιε όινιιιιιιιι, ειιοεμο

ςιιιιιφιε Ιιιιι·ειι·ιιιιι σειιειι, ειιοει· Βι·ιιτιινιιι·οιιειε

Ιοοιιε ιιοιι εοΙιιιιι οοιιΓιιιιόειιι·ιοιε ειπε οοι·Ροι·ιι,

εαΙ οι (ΠοιΣειιο ρι·ινιιιιιε ω. Βιιρετ ςιιιι το, ιιι

Βιιιιο Φειιιοι·ειιο οι·ιιιιι ιικιιιιαιιιε ιιιι·ε, οι ιιιιΙιι

ειι·ιιι :ιιιΒιιιιε οι. Π·:ιιι·υπι ΐοι·ιιιιιιει ιιι Ιιει·εοτι:ι

Μαι Νιοοιιιι οριε.ιο!ει ειιιισμιο ιιι ρι·εεεειιιιιι')

ι·οιιςιιοι·ιιιιι οριεοοροι·ιιπι ιιιεειιι οοι·ι·ερωιι σεβ).

9118111 Ιιοειτο Ροτι·ο οἰιιεκιιιο ιπἀἰ ιιιοποροΙἰταιιω

Η) (δοΙοιιιιιει οοι·:ι.ιτι Αιιιιοιιε εοοιιιιτΙο ειι·‹:Ιιἱειιἱεοορο

άοάιεεεΕ διι!ενοΙΙ:, Κοιιιιι·Β ετ θι·Ιει ου.ιιι οπιιιἰ

Βιιε ιιρΡεπἱιιοιιτἱἱε, ουτε”. νοτια οιιιιιιιι εε απι

οεπιοιιτἱειι οι οοτριιιι ειιιιιτι οιιιιι οιιιιιι ευρο!

ΙεοτἱΙε οι ιιιοΒΠΠιιιε Βιιιιοτο ΝἱοοΙεο ιιι Βιβ

Ν'› ΜιἱΙει· ΙοΒειεεει:, νἰτιιιιιιιιιο ειο.ιιοι:ιεειιιιιιιιι ιιιπε:

ιι:-ιτιοϊιμιοιιιιιΙιε άιπάειιιετ, πιοι·τιι-ι ωιιωω οι ἱρεει

2δ. Ορειι·ιτι ρι·ειιιιιιι 651, ιιι ει ιιιιιιοι·ιιιιιε [ΗΜ

ιι·:ιόιιιιτιι οετ, οοιιιιιιοιιιοι·ειι·ε, ιιιιόε Μετιι εικοσι·

Ιοοιιε Μπι οΙιιιι τιοιιιιιι:ιιιιει Μι Βι·ιιιιννιΙι·ο, φισ

Μοι·ςιιο Πιιιιοιιι ι·οι·:ι ι·ετιιιιι ιιιι·οετι8:ιτιοιιο τε

ρειιιιιιι Μ, τμιο‹Ι ειιιιοτι ΜετΙ:ιι·ιιι ε:ιοι·ιιιιι οι

σ;ιοιτι Ιοοο ιιιοεειοι. ιιιοπιοι·ιιι!ε. Ει·:ιτ ιιι άιοΒιιε

Πει·ιτι:ιιιιιι οοιιιἱιἰε ιιιιΙ:ιτιιιι**, ρειιι·ιε ιιιοπιοι·:ιΙιι!ιε

ωιιιωι Πει·οιιί“ι·ιιιι, ω, νοΙιιι Αιιι·ει!ιιιιιι μι»

εει·ειτ, Μοιιι ιιτοΙιἰοχιἰεοοΡιιε νιοΙοιιτει· ἀετἰιιει·ἰ

ἱιιεεἱιΕ, οι ιιι ειιο ιιοι·ιι€ει· οοιιετι·ιιοτο πιοιι8.εί:0

τισ ιιά _θι·8.άιιε ειιιιοται Μπήκε ΟοΙοιιἰειε εεροΙἰι·ἰ

οοιιι·ετεἱε άΜΗιε ειιιε ι·οΙιτιιιιει ω ᾶοτειτἰοιιειιιι

διΒιιι·Βοιιειε τιιοιιειειτοτἰι ετ Ρι·οίιιΗ Οοιοιιὶειιεἱε

εειιιοιω ΜΜΜ ω! θι·ειάιιε, Μπε! άιιΙιιο ρω·

οοιιειΙιει ιιι8.Ιοι·ιιιτι ειιειειοτιιιιι ιι.ἀ ιιοο ἰιιἀιιοΒιιε.

** Ιπωηιο!τι2οι· (20ά6ύθ: θοιιστοειεειιιιιιιι Βε

εοΙνΙτ ειιιιιο 1088, 12 ΜΙ. ΑΡι·ίΙ. Οιιιιιιι ι:οι·- τοι: Ηοι·τιιιιιιιιιιε, οοιιισιι ΙιεΙατιιιιιει, οο81ιοπ1011ϊ0

μ” απο οἱιιιεΙἱἱε, “ω” ιιιιαιιι άιειιοειιει·ιιτ ΡιιεἰΠιιε, που πιεάιοοι·ιε ι·εριιωτιοτιιε ω” ιππι

ιρεε, ἱιιιπιο ει: φαω ε. Αιιιιο ἱιιτειτιιε Ρτοπιὶ- ειιιιτεει ἰΙΙιιεττἱεεἱιιιἱ ἱωΡοτετοτἱε ρι·ιιιιι Οττοιιιιι,

Ιω 2αΙι: εἰ; $!υπιιιση: ΕΒο Ρετ Ρι·οοιιήιι.ιιι ιι άοι1ιιιιι Η.Μιοιιι. ι·οΒιιιιι. οὐ οοΙιει·ειάΠιιιε εἰιιιι εαρι

εἱνι ΜεἰΗκεἀοιιιιεἰιιι, Βιοιιιιιιιάοι·οόο, ΑεεεΙει, θΙοτιοιιο, ετ εοοΙειιἱιιω πιιιτήσει.ιι ιιι Τι·ιιτιιιοιιιε.

οπιπι άειοειζιιιιι. οιιάεπι Βι·ιιαΙιε φαιά ΒΙ8οΙιε.ι·άιιε οειιοεΙΙωἰιιε ιιιἰιιἱ άεάει·8.8, ετ άεοιιιιε.τιοιιειιι ιιι

Βωιοιιἰο., ιιιιιιιιι ει! νωιιωω ΐι·ιι.ι;ι·ιιιιι ᾶεεὺἰιιεινἰιιιιιε. Νε ειιιοιιι και ιιιονεο.8 (μισά ἰιιἱιιτἰοεσ:ι

διοττοιιο ιιιοιιειοΙιἰε ιιι Βι·ιιιινΗΙοι·ε ιι.ΙιετιιΙει·ιιιιιιε, νοΙιιιιιιιιι οιιτιοτἰε ιιιιιοτειοοι·ο ειιιοά ρωταω

ιρειι ιιοΙιιιιοιι.ιιι ίεοοτἱΙ:, ει; Με μπαι οιιιιι ιιιοιιιιαΙιιιι ίεοει·ιιιιιιε. @κι @Μάσα νινειιιι ιιιοιιιι.οΜιι

άετΙοι·Μ: Κειιο.άει ειιιο‹ὶ εοινιτ 5 ΙιΒι·ιι.ιι, ιιι ειπε το νοΙιιιι€υ.ει εἰιιιι ΙιΙιιι·ι.ιιιιιιιι νει.Ιοι:; ιιιιιιι και

τειΙἰιιιιιιιιι ωιιι, κι ἰιι ςιιοοιιιιφιο πιοιιιι.ετοτίο εεΡοΙἰτετιιι·, ειπε πιοιιιιεωτἱἱ Ρτεΐειτι.ιπι Ρι·οάιιιιιι

ωωτ. δω σπιτι πι: ιιΒΒο.το Ιο‹:ἰ ἰΙΙἰιιε ετ 1ιιιΙε.τάιιο οοιιιιτε ειοριιιε ιιιςιιιεωτειιιιιτ ρι·ο 1ιιιιι111ιο

ιιΒτωιιιιιΒἱεπἱοιιἱΒ ιιιοι·ιιιοιιιε άαΠιιιιιει 8 ιιτροι;ιιιιιει νἰιιεετιιτιι ἱιι (Πο!πειιο ετ 4 ἱιι δι€ειιεΙ, ει:

ωΙἱοοι:ι ειιι:οιιιιι οτ Β·ειιιιιιιιτιιιτι, αιιἱ Βιι2οιιι άειο:ιιιιο Ιιτο 80 ιιιιιι·ε:Ιιιιι οΙιΡιΒπιοι·ειτιιε ι”ιιοι·ιιτ. Ριο

κΒιιιιι νει·ο ΟΙοττοιιο οιιιιοιιἰοἰε ευ.ιιας Μιιι·ι9, οι ἱρειι Ιιειἰοτειτ, τι·ειάι(Βιιιιιο; Μ!. Σαοοιπωσ2,

υτΜιιιεἰεΜιιώ πι: 148. Μίιιιο ω πιω! (Πιι9ί :εφε πιίμω| πιπἰο?ιαπιἰ Βι·ιιπισίΙεπ:Μσπί, οι ΜΜΜ

σ!είικί ΙαιποιιίΙαιιπί εΙιόι· ο Κίσ8ειιο, ειέ σο εαΙσοιίωςιχί Ιϊαι·ιιιευι [Π αι·ομϋίε|ι:ιφ Ζ:οΖοιΜτί ι·οΪοιι 1090,

1π·:μπαιωη Κίο!επο σιιπίε:|ιοιπ Βι·απιι·ι”!ω·8|:Σιιι. βαοοιπΝοΕ £αιιιέε σ€'ι·. Ι57. 2ι|ιυοοἰαπ _|οάπαΪι:

Ψυζ/?ιάπια ειμαι Μαπα·ί!ετιιΗεΠο, Κοππιά, Ε!όη| ]»·ηβασι:α σίεΙσααυμ Μ! θ·ι·:εσοπαα ΠΙ ραχιίε

έτι ισ ω; σρι·αισίο, πιιά-ιπΣεπέα ισ πιαΜαίο Ιδ (π. Γει·052α ΠΙ, 188) ήιι|σο!η Κδσωπο σάο!ιι·αιιε

@Μ ιιιπε:: πιιιίοΐιόιυ |ου!ιιιίε|εία|ι πι. 02(Ιδόω 2890 ορα£α, ιιιΣ9άισμ τα Ι07θ - 10?θ. ,) Ζιία_|ο

πές, 2ο ιιι ωμι.ιι.ιωσιοπο σΙοιυο τι·ειάιτ:ι. α!!ιο τεοἱτιιτει. α) £. _|ι Αππο, ατομϋίσΙσωρ Ιι:οίο:Μά.



Μ!! ιι Ν

:ιτε!ιει, ιιοιιι!ιιε ιιιιιΜο Επι ιιρρε!!ει!ιιε ειι!, ι·!τ

ςιιιι!ιιιιι !ιι ν!εο, ευ! !!!ιιιιιιεει!ει!ε') ι!!ε!!ιιτ,

εοριοειιιιι !ιτι!ιειιε !ιι ειι:ι ροεεεεε!οιιε ρεειι!!ιιπι.

Πειειι εοιι!ιε!! ιι! ι!!ε (μιιιι!ιιιιι ετι·ο!':ι ρταιΒιιιιιιε

τι ε!!νει, ειι!ιιε ιιιιιιιιΒιι!ιιτ :ιτ! ρ:ιιιτιιιι, ουιπ τε!!

ιμιο ετε8ε ροι·εοτιιιτι ιιοιι ειιεει ι!οιιιιιπι τε

ι·ετε:ι, ω!! τα! ε!ε!ειιτ!οε !ιετιιιι εεει·ε!!οτει Με!

ιιεπιοτἱε ε!!Βετιι! Μαι. ΜΒ!! ετΒο ιρεε ιι!!ιιι!

ςιιιιιιι ιιιιοι! ει·ειιετιι! ιιι·!›!!τ:ι!ιιε, :ιεεερΙ:ι εε

ειιτιι !ι!ρειιιιε, !ιιειιιιι ιι!ιεε!ε!ε τετιιο!!ικιιιε νε

ρτ!!ιιιε, φαει ι·!ειιι·ι ΐ:ιε!ειιιι, εεετε!ιιιε ιιιιιιιιι

εο!ετε!, ιιι!τει!, ε! εεεο! ιει!!ειι!ιιιιι, εκ !!8ιιο

ειι!!ε ειιτἰοεε εοτιε!τιιε!ειιιι, !ιι!ετ!!ιιιεςιιε επι

ι!!οεε Μι ἱιι!`ιιεἱοιιε !ιιι!ιτ!ιιιιι ι!ε!”ετιειιιιι ιιερεετιι€.

Ειφ!οτιιτ Με!» ειι!!!ιιπι, !εε!ιιιιι που ει!ιιε ει!

ιιι!τιι!ιοιιε ιιοι·ι!ει!ιε ιιι€τει!!!ιιι·, ιι!!:ιτε, ιιιρο!ο

ιιι εεε!εε!ει, ωστε εοιιειιειο εοιιε!!!ιι!.ιιιιι σειρ!

ε!!, ειιεπιιιιιε ε!ιιιιι! ι!οιιιεε!ιο:ιπι ε!!ι! τι ετερι

ι!ιιιε ει!!ειτιε ειπε ι!εεεπι Ροτεοι·ιιιιι ωρι!!!ιιιε

οεειιτε:ιιι!επι !:ιε!ιιε ειιεεεριι. Ροε! Με ειι!ιτιιο!ο

!ειριι!ε ειιρετἰοτ!, ειιιιο!! !!!ει!ιιτι!! ε! ιι!!οι·ιιπι

νειιετιιιιι!ειε εειιιο!οτιιπι Πε! τε!!ιιιι!ιιε, απο ειιι·!ιι

ιιι !!ιεειειι!ιιπι εοιτιροει!ειε, ιι !'οεε:ι ιι!τιιτιει ε!ε!!,

ε! εεειιπι ι!!ειε :ιιι!`ει·εικ!ο ρττεΡοε!ιο !ιιτ!ειιεἱε

ιιιοιι:ιε!ετ!!!!), εμ! ει: ιιιοτε εεε !τι ριιτ!εε εεε

ριιιε νετιιι·ε εοιιειιενετειι, οε!ειιι!!!. θα! Μερε

ε!ει ω! ε! εοειιι!ιι :ιτ!ιιι!τιιιιτ!ιι τε! ιιον!!ει!ε -

ετιι! ειιιτιι εοειιιιιιιε εοπι!ι!ε ριι!ιι!ιιι!, ιρειιμιε

:Πι Με !!ιιιι!!!ιιτιε ε! ι·ιο!ιιε - ει! ειιπι νε!οε!!ετ

Ρτορετιι!, ε! ςιιιιτιι !τιερει:ει·ιι!, εκ οτ‹!!ιιε !ιοιιι

ω! ἱιι ιιεΒοτἰἱε τεΒ·ιι! ει: ρι·ιιε!!οτιιιιι ιιει·ἱειι!ἰε

Μπι ιιιικ!!!ο φωτα οοιιιιἰ!ἱο Πι!ε!!ειιι!ιιιε ιι.‹!ετἱτἱτ:

ετ Ρι·ιεεει·τ!ιιι ἰιι Ρτιε!ἰο οοιιτι·ιι. ε!Τετιι.ιιι !!ιιετι

ι·οτιιιιι Βεπιτειιι εοπιιιι!ιιιιιο, ιι!ιἰ !ιοι:!!!ειιι Ρυ

ει·ειι!ιι5, εει!ιι!ειιι ι!!! !αι!ιιιι!ετ ιιτιιιιιιι!!ει!. !!!ε

ιιιερετιι!ιιιιι !τε!!τιιιε οιιι!ιι!ε ιιιιιι!!ιιιιι 8τει!ειιι!ετ

:ιιιτ!ιειιε, τιιε!!ειιιιι ειιιιι!ειτι, ω! ιιοπιειι επι!

Βι·ιιιι, σώσε :ιετετε!!!, ειιτ!:ιτιι ουιπ τε!!ςιι!!ε

ιιιιιιι!ειαιιιι ε! ειι!ι!!ι!!ειιιι τενετειι!ει· εκεερ!!, ε!

!ι:ιιιε !!!! ειιιιειιιιι :Με ἰιιεετἰρωιιι εο8τιοεο!!.

!!ιι!ιι:ι Μετα: !`ιιιιι!ιι!οτ π·ι!!ειι!ιε ε! ειιιειοτ, Πτι!

ιιο ιιοιιιιιιε. Βετιτιιιιιιιιιι !ιιι!ιειιε νοε:ι!ιιι!ο Βε

ι·εε!ιοιιεπι, ι·ἰτ ρο!ειιε ε! ιιο!ι!!!ε, ιιοιι ρτοοιι!

!ιιιιε !τι ε!!νιι, ειπε εκ ειι! ιιιειΒιι!!ιιι!!ιιε !ι!ε!ιι

ι!ιε!!ιιτ, εοιιεΙι·ιιε!ει !ιιιιιιειιιιιι ι!εΒε!ιει! !ιι ιιιιιιι!

!ιοιιε. Οιιιιτι·ι ειι!τ!ειιι !)ιτιιιιιιιιε, !!ει·ιτιο ιιοπι!

ιιε, ειιι!ι!!ιι ιιιι·ιιι!ειιε ιιιειιτειοιιε, !ιι!ετ!“εε!ο

εἰιιει!ειιι Πειτε Βετει:!ιοιιε ειιτιι ι·ε!!ι1ιι!ε !'ετε

οιιιιιι!ιιιε, !ιιιιιε ουιπ ρ:ιιι0ιε ρτειεε!!!!ο !!ιειε ν!

ιιιιιι εετι·ιιιι!ἰ!ιιιιι, Με ιι !!ιιι!ιιιε ειιΕοττειιι Πιο!!

ε! ιιι Ρτιιιιτ:!τιιιι ιτε τοεει!. Ου! Βιιεεεἰοιι!ε ε!

ι·!!:ι!ειιι ιιι!!ετιε, ε! !!ε!ι!!0ιι°ι ειπε ειι!ιιτιι!!ιιι.!ε

!ιἰε!οι·ἱιιιιι εοι·ειιιι οιιιιιι!ιιιε ρἰε!ε!!ε ει!!”ευ!ιιιιι_!ιει

!ιετι!.!!ιιιιι ει!!εειιε, εποε!! Μεάιιτι!! τε!!ηιιιιιε ει!

τοιιε!!!ιιειιτ!ιιιιι !ιι ειιιε !ιοιιοτε εεε!εεἰιιιιι Ρε

!.!!! ε! !ιιιρο!ι·:ιι·ι!, ι'ι!!ιι8 !ιπ!ιι!ι!ιιιιι ει! τεν!ιισειι

ι!ιιιτι !ιοε!επι τιιει·ι!ιιπι ε! ριι!τοοιιι!ιιτιι ε!!ι! ει!!

εεεε ερετιιν!!. Αι! νοτιιιιι οιιιιι!ει, ειι!!”τιιΒιιιι!ε

!!!! ρἰο ειι!ιι!ιε ειπε ρι·οτεε!οι·ε, ρτοερετιιιι!ι.ιτ,

εεε!ειιιο!τι !ιιτιι!:ι`!ιιτ ε! ι!ετ!!εει!ιιτ. νετιιιιι !ιιι!ιιε

‹!ε‹!!ε:ι!ἱοτι!ε ιιιιε!οτ ςιι!ε εεεε!, !ιιοετ!ιιπι ειι!!ιιιε

ιιετιιιε τιιιιιιε!, τμιοτιἱετιι :ινιι!!!ει!ε τιιε!!ε! , ευ!

ιιιιικἰιιιε ρεειιιι!:ιτιι εεεε ερετ:ι!ιιιι φωτ! ιιινε

ιιετ:ι!, !!·:ιει!ε εει·:ε ει8ιιιιτιι εοιι!!·ιιε!.ιιιιι εε!,

"Με !τι !οο!ιι ιι!ιιι·ιι ι!οιιιἱιιἰε ειιιιι ιι.ιιηι!!ε ραι

εεεειἰοιιἱ!ιιιε !ιε!ιιιιτ, ετ Βτιιιιννεἱ!ετετιεεπι!οειιπι

Ιιτἱιτιιιιιι !ιοιιι!ιι!!ιι.ιε !ιιι.!)!!Βιι!ι!!ειιι πω ρτοειιτιι

ν!!, (Μισο ιιιι€επι Β!ἰοε εκ Ηε!χιν!ειι ιικοτε 80

ΒιιιιιιιΙο ιιο!ειιι ίοι·Ι:!εε!ιιιε ιιιττ!ν!!.. Ηἰο ε! ι!!- Μιὰ, ν!ι!ε!!εεε Βτειι!”τ!άιιιιι ε! Επε!!ιιιιιιι.

 

!) Με.ιιιιάοτί ιι!εό!ει.!ε!ιο Βτιιιιτν!!ει·. 4) έ. Κοτιιε!ιι..

!θ

Ν!
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θ!!



ιικυκννιιιυπεκι. ΞοδΤ

5ἱΩ£ΙΗΒ ευοιοτἰε Ρετεοπει Μ. πιοιποπ ειΒεοοπό5- οοωρει·ω, φαι ίυεπιιι€ οοπήΗ ρειἰετἱπο Μπι
 

ωπι σε!. νει·υτι1 Μπιοπι ευρτσἀἱο€υε, ιιι τω", οοΕ;πΕαι; Μοτο ι·ερω·:Μυτ, οοοΙο8ἰε ἰπεΙτυοϋε

ποερΒει!ει') ει πιιιΜε εεωηιιε Μποι·ο ροτἰοιι!ἰ εκ ΙερΜε ρετἰε1ἱΒιιεἰπιπονΜει σ!) εοὸετη ΜΜ

σ!ω·Μ$υε, ροεωιοόιιω :ι ρι·σεΐοΕο Βι·ιπιοπο ἰπ1- ΡοιιιἰΠοο ὸεὸἱοειιυτ, εειστοςυο ΠΠ Ιοοο, οοπ

ερεύωε οοοΜΜι·; ω. ςυειπηνἰε εἰυε τπιπιΜο Βι·ιιοηΗΒι1ε εἰΙ›ἰ κ·οτει·ἰε εωΙοεἰω επ :ιτπἱςιιἱ

ΜυπιτρΙιει2ο !ιοεΙε ὸοε$τυἱωι·, Μεπι |οοιιε ω- . :ιιιοτοτΞε οι πονί οἰυεὸοτη ἰπνειποτἱε ΜΜΜ

ιποπ ιιεςυο Βοἀἰο Ηεμπεπϋυτε 6Μιω·. Γιιε- Με, Βι·ιπιΜ!τε πωπω ορ!επιιι·.

τω". ρτορετο πτιοποροΙἰωπο ορἰεοορο Ψοτὶπο'ἱ)

') Ηεἱπιο, τοιΒόῇιιἱΙι, Με ιιεπιπ._Μο)· 8Ιοτη·, π:η·Π :νσἱετιοΒποέοἰ ΜτΙ εοὶη. 2) ΒἰοΕιιρ

ΙιοΙοιΜή τπἱριἰη τοΙεἱεπι 975 - 985.



ΒΒΕΨΕ ΒΕΝΕΠΥΚΤΑ ΙΧ ΡΑΠΕΖΑ

ΒΟ ΜΟΝΑ ΑΒΟΙ'ΒΙΒΚΠΡΑ ΚΙΡ.ΑΚΟΧΥΒΚΙΕΟΟ

ο!ιοΙο τ. ΠΙΝ.

Ο @Μάι οτομοἱ8ΜιρεΕωοοΙι το Ροἰεοο αι Βοἰεε?οιυο (Πια·οοτεοο πιοπη| έΙοεΙ ισοτο24ιο ω

Ικτοπιἱσε θαΙο (Ι. Η. Μ.) έ ευ Μοπίσε ἘνΞποεπ£εοο .ορο Ιίοάἰο!›ο (ωμά. ιοου·ει. 82:·. 92). |ειΙοο

π :Μο οοἰο το θπίε:Σιιίο, ιἰτιιοἱο ιο ΚΡαΙεοιι>ἱο. Ο πιο οε2αΜέεπι Μο οΖί:ζτ:.εοο Με ιοἱεπηχ.

Τοτποιοσσοι ο "οποσ-Μο άοιο·ιιοο!ι ρἰεοτιοπ› ρτιοΕοο:.οπο |εε£ Μονο ΒειισάοΜο [ϊ ρορίεέιι,

,πως Μοτερ Αατοιι ορο! Εοπίοο!εί πο ο:οεοιο Κοτάοτἱετιο Ι πιίοποιοοπο χω: ατομοέ8Μιροπι ου

άμεσοι-οἱ |στο|:οιο·ολίε|. Ζποσοοάιέ είο οπο το έφυοι·ίο έ. δΙοτιίο(ατοο Μει·οέΙοσιοπι ?και πέτισεο

£εοο ο ΙίἱεΙο οἰεοἰο ροἰοιο_ο Μάιο Χ|Π, Μοη|£ο @ισα π: σ·ο|:ορἱεοιἰε ροηοοσπόσιοπιφαι π. Α”

ωίοΙσο ροείοιίοοι. !)τιι_οέ οιἰρὶο ω. το Ι:οιίο.τέε ρορίστοιυοοι ιο αιοαΜοε, π. τυἱσ|:ιι ΧΡ' ποΙοἐο

εχω άο Τμ2ιι.οο Μ. Πιόοζγήε!είοοο, ο παισίο2°οΗοφπ οδοιοτιόε :ιφ:οτειο ροπιπέΙ:έ ροΜΞεοο ρω

ποοάαιοοΖωο. ΖποΜο]ε Μο Μπι απο Κισσέα #72 ιο οεοοομοι οΜμἐιιΜιι πιο]οο;|ιπ πιιιἰρἱο: Πο οι·

οἱιἱερἰεοοΡοτυ Οτοοονἱεηεἱ. ?ΗΜ πο!κοπίσο οιἰρἱε ρυπο2οο:.ο ΠΙ'οιοοε: το 2οωοΙοο!ι οἱεΜιροιυ

|επ1|ποιοεΙ:Μι (τοΙπορ. Νο!. Ο". Μ. 620 ἰεο:·£ο δ) έ ιο ποοι!οπίτι !ίρσΠεπι Με!. Ρο!. Π!. 23! ;

το το|πορίσποίε _|εάπα|τέο οίο!έοΜεί θεεοἰίτἰοἰεἱι:ἰι τί:.ίοδο 8ειοο Μ. !08, απο Μι πιε!ςρ Με πιο

σ|ιοάιό Μο.

Ϊ·νμιἰο]ς ου ω α·οο!ιο; Ϊνἱοοοιι£οοο : ΚίοΙο, άοἰο‹::.ο_|οο ο σρο‹ἰα το:Μοε τ. ΙίθάθοΓΙΙ Ποίο

ζγήοΜεοο έ : ρο»ιἱοπἱοπο_οο Ι:οιίω:ιι οἱοΙἱοΕοΙ:ὶ θεεο!ΜΜίο!ι νἰ1ε: ερἱεοοροτυπη (ὶτειοονἱοιιεἱιιω

θΐοοο8:.ο; ο:.ειοαουι Μέ Σε: ηἰεορἱσ›πο ροσ:.οΜοιοευτιί Μι τυἰοέοἱοἰεΙοιυ οΓοεΙεοιπέ Β. Π. Ο.

Εο‹Ιοπι $εωροτε, οικω ὰοπήοἱ ΗΒΟ Αοτου, οΙπἰορἰεοοροΙυε ἱιιεἱΒπἰωτ. Ρ”οι·πιπι πικαπ ροπ

πιοποο!ιυε Τἰποἱοτιεἱε ροεΕυ!ειΕυτ Πι ορἱεοοριππ Ηίὶοοιἱοπιἰε οἱοε Ιο!ἱε Μ Οτουἱοἰε ἰκινοπιἱωτ.

Πτοοονὶειιεοω. @ή οεουτπρ$υε, οι ..ο ρεΜἰο- «Ρι·ο τονετοπ€ὶο ρτἰποἰρἱε Αροε$οΙοτιιω, ειιΒ

ποιο τεεἱε θοεἰτοἱτἰ Ρετ ειπιάσπο ροροπι Βοπο- ου]υε νοΙοτοετπο ω εωωτιιιτι οοοεοἰωἰειἱ, οτ

οΜι.ιπτι ΟοΙοτιἰω οοηεεοτειωε, επ Ροἱκ·ἱ!ε8ἰο οι·- με: :Μοτο τε8ἰε ΟοεΕππτἰ οιιἱ ετ ΚοτοΗ νεε€ι·ἰ

 

Ριπάι. Π, που". δ ι·ενετοιπίοι τ. ΜΜΜ Ρειι·ἱ Ο. - πο. δ Εοεἱιηὶι·ἱ ὰοπιἱπιἱ· θ. η. ε. ΚοτυΙἰ

ν. σ!. Ελ; βετο” :Με (ἱοεἱπιἰή ὸοπιἰτιἰ νεεΜ θ.



ιεκπαιτει:ΝεονκτΑ δδθ

ὸοωἰπἰ, ε]ιιεςυο οοπ_ῇυ€ἱε Μετἰω, οοι·ιππεΙυε Μπι ευΒἰἰοἱωιιε οπιποε οπιηἰωπ ορἰεοορΔωιιω

ΠΜ ΒοΙεεΙειὶ, ιο£ἱυεςυε ΜΒΜ νοειτἱ, εαιωἰππιιιε, ρω·οοΜοε, φα: ίπ Μο :οριο ΡοΙοπιἰω ειπι€,

εωΒἱ!ἰπυυε, ©Η08ΙΙΙΙ18, ϋεπεὐὶοἰπιυε Μ ρει·ρε- ω Αι·0ΗἱΘΡἱΒ00Ρ8Ιἰ ἱιιτο οτππἱΒιιε ρτωεἰὸεεμτ.

Μακη :ιτοἰιἰερἰεοορετυπι ω.» οἰνἰωιοπι (ζι·εισο- ΤΕΜ εμιοςι.ιε, ιιτοΗἱερἰεοορο, οοποοόἰτπιυε ρώ

5 Νεπεεω, υ!›ἰ ΜοΙ.εουε σπα ερἰεοορειιυε, οιιἱ Μπι τΠεΒιιε εοΙ!σωρπἱΒυε άεΐετεπάσω.ι

Μ

ΒοιεεωννΑ $Μωι.Εοο

ΝΑΒΑΝ[Ε ΒΒΔ ΚΕΑΘΖΤΟΒΠ Ψ ΜΟΟΕΕΝΙΒ

:Μαι ^!θθ5.

 

Ο αι2οέοπέα Μαωοπι ΒεπεάμΙεΙμπόιυ ω 8!ορϋιιέε ρτιει Β0Ι88(ΜΙΜ έσπέαθερο ιὶοποεί Βία

9οε:., Μάη; Μία! ροιἰ @ἐς πκιείαπίε Νερο |είαε:.Ιοι·π ί ρπη;Ιοοεμ ε. πἱε#ο 148ἰΜ (ΗΜ. Ρο!. ΠΙ.

26'8χ. ιν ΒΩάμεω:.]| 2σια!αιΙ εΞ€ Ιταπειι»ιρ£ Ιε_ςο παάαπέα, πι: Ι›εης‹ιπιἱπἱε, ροσἰιοιἰιςομ π ασ·

οΜυ.·ιυπ Ναε:.Ιω·ιι σπο9ἰΙε›1!σἰερο. ΨμάιιΖ ε” Η”. Α. ΖΡ!ιι‹:Ιε_|οιυεΙεὶ συ άσάαΙΙ:α ιἰο Μπα Η ΗἱεΙο

η” ρταιυοάτιωε!ιυ Μοωία:Μίε|ι (ννατ·ειιιιυα #8ὅ8 ε". δ86'). Με πυς!ρέ στι, έε Παω” “επ

πάσι! Μο2πέε α! Βο!ωίαιυα έωία!ερο πιπίαπίε, έ ἐε ση|9ίπαί @μ τπό_ςἰ πἱεριἰμέ ΜΜΜ Βία

9085; 2. ροτυοιία |ειἰπιιἰε ΜΜΜ πιί€ά:.μ ρι·ιμοωεπέαυπέ Πδιφο8:οιυετπί α Μοτυωπί Ιταπσωπρω

ὺμἀμεἰεἱερο, παάσιωεμΜο 2.ιιέ π ρυιυοιἰα ι!α!;| ω!ισία·ά:επέα Μέστησ(αωοιι·ε9ο, Με ιιία_|ε πια

είς, έέόμ Μ Μαΐ @ό ιἰμρἰοτπ Μη Μπι

ΪΨ τοΙσιι ί8ὅ! άοΔιυοΙΙΙ' τπἱ ιφ›·;ε_|ιπἱε Μιἔ@ ὐἱε|κιιρ βιιάτυἰΙε £€ί0Ιϋ8Μ ρτω]τ;εύ ιι εἱεὐὶε

πίε|ε!ό:·ε τ·€ἰτσρἱεπια ὐἱὐΙἱο£εΜ ΙεπρΙ£ιιΙτιε_| Ιτι·αΙσοτυε|είς|, α οπί9άεμ ἱσιπευιί |σίΠαι 8ροημ·|ι Ιοσπόιυ, π:

[οτυπαοἱε ρόία:·|επε;οιυμπ, πατυίιν·α)ιμ;|ολ παάαπέα τύ::τιε ευ ιυἱετιμ£εἰ›ι;χοΙι οάρί8σώ. ιν Μπασ

πιστηρπ Μέσω: αε|ειιΙεοιπίοσηρπ π. ροΖεσεπέα Αιιιἰτιεῇιι ΤτιούίοΙεόε9ο, ΜΙσιιρα, ω ουίεΙαι ΑΜΙ

#82 :κι πν·οπέσμ 289 "Μια άτπρίερο άμρΙοοπ τοπ ρτιμοοποπρ α· οαἰοέσἱ, ὶ ια!ιυἱου·άιοπρ μια

Πίεσημδατυα σ£ατεΩο ά ννέαάμε!ιιωα .ἴιι9εἰἰ€,· τω! πι: δω»ω 286 ωμά 2οτππ ]88ί παάαπίε Κα

:ίπτέεπα τυίε!Ηεθο άα£οπυαπε ω διμἰοτ›ιἰετω :Μαι άδθδ 1ο πἱετἰιἱεἰ€ ρτιετυοάπίς. Νότοπι Μό!

Ιω Ζα£ωὶεπἰια άμρΙουι ΒοΙεεὶατυα έιιιἰαἰερο έ Πίεσιμείαιυα ρω:: .τίεειίια Ριιιι!ίπα φαω Ηαει!ο

Πατάω Ι, ωἰεπι 2 ΐ.0"Η8111180 ετ ρω Ιιοκιοι·ο ΜΒΜ. Ο. -- ισ 3 Βοπεᾶἱοἰιιιιιευ ετ Β. Ο. -- ω. &

:τοΙιἰορἰεεορυ!ιιιπ . .. ευΒἰἰοἰττιιιευ Πι εου!εεἱ¦ι ε! α:ΜΜΒε Πτοοονἱεπεἰ απο ετο!ιἰορἱεοορο!υττι Μ υπ:

$τοροΙἱπι 4:υί ευΒἱἱοἰπτιιιε. θ. - ω. & οἱτωι εριι‹:! Ε). -- ω. ὅ ΜΗ· φωτ [Σ. -- Ρπια!ι. Π, Ματσε Ι

ορίει:ορΜυυπι . .. Μ. ετσΙιἰερϋοορεΙἰ› ε. ςυἱ Πι ωω κομπο Ροἱοπἱω οπο!. ρω·οαΜιε, ο! ο. θ. -

ω, Σ ΡοΙοπιἰεοι Ροἱοπἰοο Π. - Μ. 3 Μ”. Μοτο Π. ί θ. - οτππἱϋυει ιιπἰνοπἰει Ο. - ω. ό "Μή

ερἰεοορε· 8Γ0ΜθΡὶ8Β0ΡΟ Ι).; Η ειιεοεε:οτἰΒυ8 Με ροΙ!ἱιιπι ιΙο οοτροι·ο ΜΜΜ ΡοΙτἰ ειιπηΠιιτπ. Ο. -

τα & οοποεἀἰκπιιιε ροΙΕυωσ σοηοοιΠπιιιε Ο. -- ω. δ οοΙΙοωρπἱϋιιω ει. ιι ἱιπο ἰπενἱἱὶυϋ8 θ.



580 ιιοι.ι-:ει.ιιινιέιιιιακοο

τα πιοα!!αι!ειφο Μια ρπειί!οέοπα, σ!οείοιυπίε ασ 1α!πα!κ πἱ‹γ›τ·:.α!‹ιεια1αο. Μπα πωπω οι!ρί.ι

ι!αρ!οπια Βο!ει:!ααια έιιι!α!α_αο, : !κτιρ!Ια!ιιαιπ !ει·α!εσιαιιαιιιι :ιιρε!πίσ προάτια, ιιια!α:Ζωιι αν απαιιιααι

τὲαορἱεταἱε αε!ι!ε!οπαιιι Με και ρτ:ήι·:.ινι!α μπα. Β. ανιι!!.π!είειιιιι·:α, αιι!α!ειυτπω !κτα!ιοτιικ!είσαο.

αναι!α_ιασ Ια Μπι ι!αρ!οαι !ι:αιιια!ειιι Μέ α!αιυπίε φαορίεαιόια !:σ·ααοα·ε!είο!ι, !›ο Μ, ρπα·:

άτο!ιιιμο!ι απιίαιι ια ρόεαπίιι ίαιίοπ ιαω8οοαιασ!ι, :μαπα α; τ. !)!ιαιοε:.σωειιιί ρπαΙου:.ειι!ατιι!;

σ·όατι!ι:ε Μέ ααόωιι!ει.ιιο, ρο παΪιιι!α!σε:.ή οιθέοἱ

σ!ο!α, ι!ο(αο2ια_ιασ στα: ραι·‹Ξ ρτεαρίεαύιιι.

* ιιι ιιοιιιιιι:ιε επτα» οι ιιιόινιιιιια: Τι·ιιιιΙ:ι1ιε

Αιιιειι. Αιιιπιειαιιοταια Μο Εεεήιιιοιιιιιιιι νει·ιαιε

οπιιιιε ει:οαοει:ι ι·οιι€ιοιιιε, αυτια 880 ΒοιοεΙ:ιιυει

εκοιιιριιι ίιιΜιιιιιι :ιεου!.ιι8, ηιι:ιΕοιιυε αυτη αι:

:Θωθ ι·εοιρι πωπω: ιιι Πιιι!ιοι·ιι:ιοιιΜ ιιιει.οι·ιιπι

οοιιιιιΙἱ ‹ὶε οιιιιιιΒιιει :ια πιο ροτιιιιειιιιΒιιε επιε

εἰω ΜοΒιιιιοιιει ειιτιοΙἱ αοιιιιιιιει ΕιιιιιιμΙιεωε:

Τι·ιιιιειιιιει οιιιιιοε ρω· νιεΙειιιι αει (Μπα: ιιεςιιο

:ιιι ιιι:ιι·ο, Μιιιειιιι8 Μιιιιοαιἰω ιιι «μπω οι ιιι

Μειι·ιιιο, οι μι· ιοΒιιιιι Μειιοιιιιιιιι ιιοιιιιιιι ΐοι·ιιιιι,

πιοιιιιπι αετι:ιτιιιιιι, ιιοιιιιπι Ροι·οιιπι, ιιοιιιιπι ρο

Ιει!ι·ιιιιι, ιιοιιιιιιι ριεοοιιι ειιιιι |ειι·Βιιιια. Ωιιοιὶ

ιιιαι!ιιαία α!ασίιαοιιιε!ε!ερο αοαΜαο, ιαα!επιιαα α

πε φαει ιιΠοι·ιιιει νεώιιαι ΓειοἰειΕ, Διιαιοι·ιαι1ε

οιιιιιιροιειιΠε Πει ει! ρι·οιιιιιαιιε. ΕΕ απο ευη!

ιιοιιιιιι:ι ι·ειειι·οι·ιιιιι: (αι·ιιόοιιιεται, Ζ:ιαι·οο)·ιιι ,

διιι·οεο!ι οιιιιι ιιιεὸἰο ιεΙ·οιιοο ρω· Πιιιιιιιιιι Βιι8,

Β)·ριιι, δοοοαιιιι, θορι·κ:αι, Νοιηιι, Βιιιόειοι,

Οε2ε!εο!ι , Ζιπειιόιο, Πιιεο!ιοιιονν, δαοιριιο,

Πι·εΙιοε!ιο, ΝιιειΙε!ιο , Υ"ἰειοΒι·ο‹Ι. ΡΙοοοιι, Πο

Βι·ι)·ιι, δ'ν!οό)·ε!εικν, Ρι·)·ριιει, ΡΙοιι° Μ Ι.ειειτι αο

οοιιι ιιι:ιι·αιε, ιιι ΖιιιιοΕπιιιοι· εορ!.οτιι ιιιιιι·οιιε, ιιι

ννοΙαιοτι φιιιιιιοι· πιατα”. Πι Ζειι·ιιοιν αυειε πιστ

οειε οι αιιιιιααιιιι, ιιι Βοεριι· 8ερΙοιιι πιστα”. Παω

ειιιιι ιιοιιιιιιει ι·ιΙΙ:ιι·ιιιιι (μια οοτιωΙἰιιιιιε οιιιιι

ΡΜα!ι. !. απατη α αιιαιοιιιιευ εμια!.οι·ιιιιε α!. - α:. 8 ()πιιι.ιιιι |(απιίειι ι!. - ια. θ α'Ιιιιιο!ιαιο- Χαι·

νιιε α!. - ει» ΜΜΜ α!. - αι. Π] Μιισιτιο- ΜιιΚοιν α!. - !α·ιει!ι. Π, ω. ! ιιΠοτἰαε νειιιιιιιιι

ααα” ίι·ι·ιιιιιιι α!. - σα. 2 Μ» εεΕ α!. - πι. 3 Βι·ιιιΙοιιιειιιιο ίὶτιιὐιἱπιόι. !)!αρ.; Βιιιιαοπιιι·ι α!.

- τα. α δι·ι·οειι·Ιιι Β)·ι·οι:ιε α!. - τα. δ 8δοιαιιιιυ 8ωιω !!!ιια.; ΒΜιΙἱιι α!. - ω. δ Βορι·οαιι δηιιι:ιι

!)!ας; διοι·μι: α. - Νοκ”. Βει|εου Νοιιτ, Βιιαιιιιι βίας; Νοιι·γ Μαι α. -- ιιι. θ θεο!ιοΙει·ιιι

θ8ι0Μι α! -- Ζ)·τοιιιιιοι ΖινοιιιΜο τ!φ. !!αρ.; Ζι·ι·οιιἱοι!‹ο α!. - Βιου!ιοιιοιι·· (ιεοαι:ιτιόιν α!. -

$!ιοιριιοι δι.ορεαο αΠαρ.; $!οιρεαο εσυ !'ιιΠιιε!ιο α!. - ια ”! θτο!ιοειεο- “Με πιο [Μαρ. ί α!;

Βιοαιι·εε$ο !ί. - Ψιειοαι·οιΙο αιεπετύια α!. - ΡΙοι.:οαιο Μπα α!. - ω. Β ΡΙοιιι ΗοινεΕ, !!!αρ.;

ΡΙοιιεΙα α! - ια 8 Ια Ι.ιιηιιι ΜΙΙ:ιιιοηιι Κ. - α!. θ ΖΙιιιηιιιἱειν ΖΒιιη·τιιιι· α!. -- Η! Πι νι'οΙΙιοι·ι

αιιιιιιιοι· ιτιειικαιε- ω Βάια. ί α.. φαω!! κ. - Ζιιι·ιιοι·ι·» Βιιι·ιιοιν. - ω. Η οι ιιιιιιιόιιιιιι- ι:!ιιιιΜιιιιιι

α!. - Βοεμιι·ι Ποεμι·π Μαη; ΚοΙρἱε .ιι - Ηπα:- Ηιιιιο "Μπι α!.

* Ζει!ωίεπΙ.τειιίε “ασ παιἰαπἰιι μαι:: .!ααε!!; £ α!ίου:μεααιιια υιιίαιαα πια:: [ιι ιιοιιιιιιο ταο

πιἰιιί Απιειι. ΑΔ ρει·Ροι:ιιιιιιι τει πιειιιοτἰιιιιι. νΙιιἀἱαΙεπι Βοἰ ματια. και: ΡοΙοιιἱεο, πω: που τετ-ι

ται·ιιιιι οι·ο.οοιιιιιι, θειιἀοιιιἱτὶω, @ΜΑΜ Ευ.ιιοιιιιω, θιιἰενἱιε, ἱιἰ£ιιωιἰειε ρι·ιιιοερε ιιιιρι·ειιιιιε,

Ροιιιοτειιἰω Βιιειεἰωφιο ἀοιπιἱιιιιε οι; αετου. Βἱ8ιιἰίἱοαιιιιια ιιιιινει·ειε ρτιεεειιτἱΙιι.ιε οτ Γιι€ιιι·ιε

φραπε εΧΡωιι ΡτπεειιΒιιπι »ΜΜΜ Ιιειὶιὶτιιπἱε. Ωιιοιιιο‹Ιο ρι·ο ρειι·|πε νειιει·ιιΒιΠε απ ι·εΙι€ιοειι

ΝἱοοΙιιἱ ΑΒΒιιτἱε ιιιοιιωπετἰἰ Μοε·Πιιοιιιιιιι ιιοΒιε οα›Ιιιτει ιιοτἱτἰο οοιιιιι·ιώιι€, ειιιιιτειιιιιι ΙΞι;ει·ιι.πι το

ιιοι·ἱε ειιΒεεςιιειιτἱιι, σ.Μ ίιιιιΜ.·ι ιιοεαι·ιι· οοΙειτιιάιιιια

0181Μιιωι, 00ιιατιιιιιτο, τειτἰαοιιι·ο, ειρρι·οΒιιι·ε οτ ιιιιιοι·ι.ιω ιἰἰειιατοιιιιιι·.

οι1ιιιἱ ρι·οι·ειιιιι ειιιηιιοιοιιιε ι·ἱι;ἱο οι-ιι·οιιΕοιτι,

0ιιιιιε τιιιιαεπι Μετα:

θα

Ν)
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οιιιιιι ΙΠιει·1:ιΙο οι υπο ευρι·:ιόιαιιι εουΙοευο

ε:ιιιοτι .Ιοιιιιυιε ΒυυιιεοΙἰειω ἱιι Μο8ι!ιιιι: Πιετ

ινιειιεοΙι, (Πιι·οιιου·, ΒοΙπιο, ννο¦ει·)·οΙι, Κοε

εοννο, ()τοιιιιιους (ὶοΙυτιιΙιἱιιο ωιθ$υθ ειιιιοΒι

5 Ι.ιιυι·οιιώ υι ΡΙοοπ:Ιι. Ποιο Πι ΒικιιΜο οοοΙεεἱω

ειιιιου δοειιιιιιε Βιιριἱειιιι ουιτι ἱρειι ΗΠΑ [Μαιο

Ιει€.·ι, ίσιο, 1ειΙιει·ιιιε, ι:ιι·εοννο οι ουιιι οιιιιιἱ Π

Ιιοι·Μι2ο; εοοΙοεἰιιι ειιιιοιι δο:ιιιιιιε ιιι δ'ΧΊυτΙιεΙιιυ·

ιυο)·ιιο, 8:ιΙυοιιιο, Μεισιου·ο, ΙιυΒεεοιιεννο ουπι

ιιιοιΙιο Μου, Βιιιιιειιοε αυτη Πυυιο ει: υιι·ιιοιιο

ι·ιρει, ΚειιιιοεΠ μι: ιιιοιιιυπι ΟΙεο!ιο, Βγετιγοει,

Ζ:ι!ιιιο, (Πι!ε!ιε]ιιο, θιάιιο, ννιεοπιιιοινο, Βο

ιιιο, 8οιο8!ιιιο: Ποιιιιιιιιιιο, Βοϊιυιιιιιο, ΒοΒόιι

ιιου·ο, δηΒει·εΚο, δηοΙιιιι·οινο. ΕοοΙοει:ι ευη

ου .Ι:ιοοΒι ιη ΜοΒἰΙιιιι ειυιιιιι ίυιιιιεινιι ΖΙιγΙυιΙι

πιἱΙοε, εισιόειιε οιάειιι οοοΙοεἱαι Ιιει·οοιαιτειιι

ἱιι ουΙπιιιιο ιιοιιυι1ι ΐοι·υπι ουπι ιιιΒει·υιιτιο ΚΙο- ΒοΒυειιιο αυτι οοιιεειιευ :ιιιιιοοι·υπι ευοτυπι.

40 ειιοιι:ιιιο, ΟιεοΙιι·ο, Πιιιιιο!ιου·ο, Οριιιου·ο, Υλ'ο- Μπι :ιΙιιιιιι εοοΙοειιιττι ιιι Ιιοιιοι·ειιι ειιιιου (Πε

Ρι·ιειΙι. !, ιυΞει·.π Ι ευρι·ιιυιυ!.ιιο εουΙεειιιοι εεεροάιοπιο Κ. - ω. 2 ()ιοτυ·ιειιιΜιι θγι·ινοτιεΙι Μ. -

το 5 ΕΙιι·οιιου·ι ΕΙιι·ιιιιιονν ΒΙιιο.; ΕιεοΙιονν Κ. - ΒοΙιιιο» ΒοΙἱιιιο Μ. - ννυωωι. ννο!ει·γ!ι Μ.

Κοεεοντοι Κοεεοιν |Παρ.; .Ιο5ιοννο Κ. - ιο. ι! ()ι·οιιιιιοννι Κι·ειιιιοιν Μάο; Κι·οπιιιονν Μ. - ω. δ

ΡΙουιοιιι ΡΙουΙ-ι Μ. -- Βγοι.Κοι ΒιεΙευιο Μ. -> ω. 'ϊ ιιιΙιει·ιιιει ιιιιιιιι·ιιιο Μ. - πο. Β οιιοΙοειοω εο

σἰεεἱυειἱοιι Κ. - ω. θ ΚΙεειιιο!ισιιοι ΚΙοειοιιιυγ Μ. - ω. Ν) ()ιοοιιι·ο· Πιει:Ιιι·ι Μ. - ΟρειΒοννοι

Ορο!!ιοννιοε Μ. - Ψοἱυοιιιιο» Ψλ'οἱοἱιιο Μ. - Ρτι.εά:ι. Π, ιυ€επιπ ! $υΙυοιιιοι ΗιΙοοιιιο Μ -- Μυ

Μουιοι Μυυονο Μ. -- Ι.υΒοεώιεινοι Ι.υΒεοειτο Μ. - πι. 2 Βιιυιοιιοευ Βιοοιιοε Μ - ω. δ Κο

ιυουΙ. Οιπι·ιιοιυΙ Μ. - ΟΙεο!ιει (Ποιο Μ. - ω. Α ΟΙιΙε!ιει!ιο- Βιιιιρει!ιο Μ. - εφε. ννειειιιιοιι

Μ. - ννἱοοιιιυοινοι ΥΝιου:ιιιοιι·ο Μ. - Ι.ιειιιοι Εεεπιο Μ. - πο. Β $οιεεΠιιοι διοιεΕΠιιιι Μ -

ΒοΙιυΒἰιιου διυἱιἱιιο Μ. - το. θ δηιιοτειιοι διοιειιει·8Ειο Μ. - Πηοιιιιτοννοι Κυο!ιοι·ου·ο Μ. -

ειτιοϋ- ω. Μ - ω. Τ ΖΒ)·ΙυΠι» ειιΧωι Μ. - ισ θ ΒοΒιιεἰτιοι ιιοτιιἰιιο Β. Μ. - ι:υπι ι:οιιιιευευ

ιιπιἰοοτυιιι ευοι·υιιι» ιιἱεπιιι Μ. - το. Η) “Ποιο Ιιειιιἱ Μ.

τοιιοι· ι-ιοςυΒιι: οτ ω τιιΙἱιι, ιιι Μαιο νοι·Βιι.: Ιιι ιιουιἰιιο Ριι.τι·ιε οτ Πω ει. Βριι·Πιιο Μαι Απιοιι.

ΜιεειΖΕο Βοἰ Βπειτιο. τω:: ΡσΙοιιοι·ιιιιι ιιιιινοτειε ου.ΠιοΙιοικι Πάει 2οΙιιοοι·Πουυ ι:ιιιιι ρτωεουωιυε

οιιιιιιι ΐιιτυι·ιε ρι·εεεουτοιτι ριιἔἰιιαιιι ἰιιιιρεοτυτἰε ειι.Ιυτοιιι ω Πουιἰτιο δοευ ΟΙιτἰετο. Ωυοιιιοάο

Μι Βιιιιιιιιιιι. ίει.οι!ιυιι !ειϊιιιιι€υι· υιοι1ιοτιο ουειι ιιοο εοτἰρι;ο ιιυο Μου $εετἱυυι ρει·ουιιο.ιιι;υτ, ἱἀοο

ιιεοοεεε ω ω. Με ΜΒιιευ ιιιουιοτἰιι. επ Ιο8ἱτἱ1ιιειο Μου ιιι εοι·ιιιτο τοτ1ΞΒ(ειιτυι·) ουσ ου.ιιοεοοιιε

οου ΙειΙιεεεειιιι ο.ιιτιουιτοε νοΙειιι: ευοοεεειι τοιιιροι·ίε ιι.ά πιουιοι·ἱιιιιι ι·ενοοιι.τε. Ετ Παει: ουιιιἱΒιιε

ΟΙιι·ιετι ΒτιοΙΠιιιε ρι·οτΙουυε τοιιοιι.ιιιυι·, ρι·ευοιριιο ι:ιιιιιου ιιιιυιι, ειιι.ΙιιΙιι·ο ετ Ιιοιιοιιτιιιιι «Μ, αΙιιυε€ι·ιι.

ετ άουιοε τεΙἱΒἱοειιιε οοιιει:τυοι·ο οτ υοΐουεει.ι·ε, τιοοιιοιι ουυι ευυιιιιιι. άευοτιοιιιε άιΙι€ειιτιιι. ιικο

πιονοι·ε. Νοι:υιιι ιι.ιι.υυε νοΙιιιιιυε εεεο υιιἰνετεἱι·ι ΟΙιι·Μι ΒτΙιιΙἰΙιιιε τιιιιι Ρι·ειιευιι€ιΙιιιε οικω Μπι

ι·ιε. Ωυἰιι που άυοτι νοι·ο. ρἱετειτο, ιυει:ιτιιι. οτ οϊιιι.ι·ιτει.Βο απ! ΡΙ'ω(¦θΒ ετ πιοιιϊω. ἀοιιιἰιιἰ Μοιι€οιιιι

ιιΙιΒιι.€ιε ιοι;Ξυευυο οοιινοπιιΕυε οοοΙοεἱειο ειι.ιιοτι .Ιοιιιιιιἰε Ευιιιι€εΙιετω ἱιι Μο;;ιΙιιιι. τουιιιιιΜε ει;

ἰπιεΡοοϋε ΡτἱνἰΙοΒἱἱιι οιυει1ειιι εοοΙοεἰω ΜοΒἰΙιιοιι(οἱιι) ἰιι ι:ειιιιιοι·ο ἰιιυι άιοτἱ εΒΒιιτιε Μοιι€οεἱἱ

ἱιινειιἱιιιυε ο. ρι·ιειλεοοευοι·ιΙιιιε ιιοετι·ιε οτ οτιο.ιιι ουἱΙιυιιὸιιιπι υιιΙΜιιυε ωιωωιΡω άοιιο.Ηοιιοε εσυ

οοΙΙιιτἰοιιεε εωρε Μαιο οοοΙοεἰοε εε.ιιοΗ .Ιοιι.ιιιιιε ιΙουοτοε υιιΙυΒτἰτει· οι; οοΙΙιι.°ωε τιιΙἰΒυε ουουιιε

ιιοτἱιπἱε ιιιουιοι·ιιιι οοιιιπιοιιάο.το.υ. Ρο ρι·ισμοοεοπία ισ Μπι Μίο].ιιοα άμιιΖοπια Βο!ω!αωοιυερο ΜΙ:

πω: 2αΙσούο:οπο: Νοε ίε;Ξτιιι· Μοεοο Βοἰ Βι·ιι.ϋο. ουκ ΡσΙοιιοι·υυι ιιιιιιιετιι. εει.ΙυΒι·ιιι. οι; ἀοτιοτἱο

που μ” ιι. ιιοετι·ιε ρι·οε,οιιιΕοι·ιΒιιε οτ ιιιιτοοεεεοι·ιΒιιε Ι)οο ιΙἱοιιε οπιιιἱ αιιι€ευεω ροι:ιιιε ιιυΒοτἱ

τιιιιι.υι ἱιιιιιιἰιιυἰ ιιο! ιιιιιιιυι:ιπι ουιιἰειιτοε, ΡτοιιυιΜε ετ ρτοουοιιιἰιιιιτιο τουοτειιτΕ οι: ΒευιΒιιιι-ιειιιιο

Ποπιιπκπαι Ρο!. Μ”. ΠΜ. Α ιο
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ιιιειιι.ιε πιιιεε ΜιιΒιιιιιι ι)οιιι·οΒοειιιιιε ιιιιιιιιιιε ει

ιιιιπι ικοιιιειιιι ιιιιιι·ειιιιοιιιιιι Ριιιιπιεινο, οιιπι ι:οιι

εεεπειι ιιιιιιοοι·ιιιιι ειιοι·ιιιιι ιιιιιιιιοιιιιιι. Μπι Ριιιι

ιιιε οι Ζειιιιιιιι ωιωι ιιιιιιει·ιιιιι ιιιιιιε νιιιιιε ΕΣ·

5ιιιιτι οι ΗΠιιιι. Μπι (ιιιοι:ιιιι Μάι!. δοιιοιοινο.

Μπι Αιιιιιιιιιιιι θοι:γπιοιι·ο. ιιι:πι οπο Βοιεειιιιιε

:ιιιιισιοιιε ρι·ιιιιιιο1ιε, ιιοιιιπι θ858 νοιο οοιιι:ιιπι

ιιιιιπι ι·ιιιιιι·ιιιιι ιιιιοιι ΐοι:ι ι:ιιπι ΜοΒιιιιοιιει ειπ

ποιο ιιιοιιεοειο: νιιι:ιπι οιιιιιι ιιιιιιιιΒιοιι· ιιιι ιρεο

ειι:οερι οι ιιοιιιιιιι πιοο λιειπιιιιιι Ροιοιιιι οοιιιιιιι,

ρι·ο ιιιιιι νιιιιιπι Κι·)·ιε οιιπι πιοιιιο ιιιοιι οι Πυ

ιιιο ρω· ιιιιιιιιιιπι ιιιιιοιιι οιιιιιιιι οι οοοιιιει:ι: Μο

Βιιιιιιιιει ιι·ιιιιιιιι; ιιι:ιι ιιιιιιι ποιο τοοοπιριιιιειιιιο

ειιιιιιιιιιιιε 8888 ποπ νιιιιιιιιιιιιι·, εοι·ιοιιι (ιιιπιιιιι

οιιπι ι:οιιοπι (ιιιι·ιιιιο οι πιο ειπε ιιιιιιιιιι, οι ιπ πο

πιιπο ι·ιι·ιιιιιε που ι:ιιιιιιι οοιιιιι·ιιιιιιιι. Μπι πιει:

ειιιιι ιιοπιιιιιι ειιι·ι.ιοι·ιιιιι ιιεεοιιριιιιοι·ιιιιι ιιιιοιι

ι:ιιιι:ιιι ωιιωιι ιιοι:ιεειιιε παπι οπιιιι πω: Με”

οιιιιι ιοαι οοιιειιπειιιιιιιιιιε οπο, πιο-ιι, (Μαι

ιιι ι:ιιιιι οοΒιιιιιιοιιο ειι:ι , Ζιιιιιειιι, ιιιιιιιι.ιι οιιπι

Ηπα. ι, Μετα ά Ζειιιιιιιιι ΜΙ: πιο ι βίωμα” ισ ι·ιειορ. Ο". απ. Μέι; Ζει·ιιιι Α! - ιιχειοι:ιυ Ει

πιο Μ. - ω. 5 Β)·ριιιι ιιγρπιιι Μ. - ω. θ Βοι·Υπιονι·ο» (ιοι:ιιιιοικο Η -- κι. θ Μοιη;οειου ιιοιιιιο

ιιιο Π. - ειιιπι ιισιιιιΕιοιν- ειιιιιιι Βιιπιειον Π. - πι. Η) Μιιιιιιιιπι Νιιιιιιιιι Η - πικαπ. Π, ω. τι

οιιιιιι :πιο Π. - ω. Β ιν"ιιγυ ι”ι')·ειιιιιι Μ. -- πι. θ ίιιιιοιιιιιι ει.ιιιιιιιιι.Μ. - ω. Η) Ζιιιιιει.ιιι Ζ:ινιει

Δι - Βιιιιιιιιο Βιιιιιε Π!.

ιιιιιπιο ιιιιιιιιειι(ι:εει ει! ιιιιιιιοιιι οιιιιιιροτιιιιιιε Πει οι ιιοιιοι·ι:ιιι επικό ιιοιιιιιιιι-ι Ειιιιιι€ειιειιυ, ιιι

Με ιιοιιαι.ιοιιιιιι ει: ι:οιιιιτιοιιι:ε Σο οπιιιιιιιιε ειιι:οικιειοι·ιιιιιε ιπιιιοιιιιιιιι€ει· οι ιιιιι;ι ειιιιιτιιι:ιιιιιιιιι ιιιιι

απο οιιοιιι·ι·ειιι:ιιι·, ιιι·ιιιιιιιιιε ιιιειι·ιιιιιοιιτιιιιι ιιοιιιι·ι ιιιΒιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιε ι·οιιοι·ιιιιιιιιιιι. Αι:τιιιιι

οι ιιιιιιιιιι σ.ιιιιο Ποπιιιιι Μιιιιιιιιιιιο θειιιιιειπιο 'καιω Νοιιιιε Βεριοιιιιιι·ιε ιιι Κι·ιιει-ιιιιοιιιι. Ρι·ισ.ε

ειιιιτιιιι.ιε Βοιιιιιιο Ρειτι·ο ρι·ιιιτροιιιτο Μποιιιοπει, νοιιιιι·ο @Με !) Βοι·ο ειι.ι:οι·ιιοτιιιιιιι, Βιι€ποιιιι οοιιιιιο,

Ζιιιιιιιο ι:οιιιιτο οι πιιιιι:ιιι πιω πιω οιοι·ιιτιιι ιιιιιι.πι ιιιιοιιι ιιιιιιιιιειιιι-ι οι ιιοιιοιιιιιι. Νοε ιτειιιιιο

νιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιειιι @πω ωΡωιιιω ιιοιιιι.τιοιιοε, οιιιιιι:ιοιιι:ε οι ι:οιιι:οεειοιιι:ε και” ιιι Β·ι·ιιι:ειε

ιιοιιειιιικ, ιιι οιιιιιιιιιιε ειιιιι ριιιιι:ι:ιε, ωιιιιιι:ιοιιιιιιιιι, ωιωιιιι, ι:οιιίιπιιιιιιιιιιι, ιιιιιιι·οιιιι.ιιιιιιι, το.

ι:ιιισιι.πιιιιι οι ιιιιιοιιιιιιιιιιι, ιιιιι.ιοιιοιιιιιιιιιιι οι ριιιιιιι:ιιι ιιοει:ι·οι·ιιιιι ιιιιι:ει:ιιιι€οι·ιιιιι πιω» :κηπευ

ιεε, οκ ματια ιιοιιιιι·ιι ιιροι:ιο.ιι ιιιι:ιιιιιι ιιιοιιιιιιιοι·ιιιπι Μο8ιιιιιιιτιιιιι ιιιιπι πιο ιιιιιΔιιιτιιιοι·ιιιιιιι ιιι

ι·οιιιιιιιιο ρι·ιι.οιιιοιιιι·ιιιιι νιιιιιιιιιπι οιιρετιιιε ιιοεατιΡιιιτιιπι οι ιιοιιιιιιιι·ιιιιι ιιι:ιοι·τιι.ιιιιιιι ει. τιιιοποιε,

ιιιιΒιιι·ιιε ιιτ Ρι·ιιοιι.ιιΒ·ιιι·ιιε οι οι: οιιιιιιιιιιι: Ρι:επιε ειπε ι:ιιιιιιε ει; ιιιι ιιιιιιιιιι·ι-ιιε οιιιι.οτιοιιιΒιιιι, Ιππο

ει:ιιιιοιιιιιιιε οι εοιιιτιοιιιιιιιε, οι: ιι.`ο οπιιιι ιιιΒο ιι-ιιωιωιω ειιι·ιιιτιιτιο, ιιιιοοιιι:ιιιιιο νοι:ιι.ιιιιιο ιππι

ι-ιιιιιιι· ιι οιιιιιι·οι·ιιπι ιιοειι·οι·ιιιιι ιιι·ιιιιι.ιιοιιο νει ιιιε ιιοιιο ιι.ιιιιιιιι:ιιι:ιοιιο, πια: ι:ιιιιιιιιι:ιιι· ιτε ω ιιι

ιιιιο.πι ιιιιροιιιτιοιιιιιιι, ρι·ιιιιιοι· ιιιιοιι εοπε ιι.ιιιιιιιι ιιωιιιιωι ιιιι:ι·ιιιιιιι·ιι ιιιι·ι·ισ.ιιι ιιοει:ι·ιι.ιιι, πιο ιιι.

ιιιιειι ιιι-πω ιιοει:ι·ιε ι·οΒιιιιιιιιιι ιιοιιιε ιιιιιιιι:ιε οι οοιιιιιιιιτιιι ιιι οιιιιιιιιιιε ιιιιιιιρει· ιιπιιιιιι, ποσοι·

πιοιιι:οιι πιο” ιιοιιιιι:ιοιιιιιι ιι.ιιιοοειιιιοι·ιιπι ιιοικι·οι·ιιπι, οιιιιιιιοιιι:ε, οοιιι:οειιιοιιιιιι ιιι οιιιιιιιιιιιι μπι

ι:τιιι οι ειιιΒιιιιιιι ι:οιιιιιιιοιιιιιιιο, οιιι.ιιειιιιιι, ιι.ι·ιιι:ιιιιε οι ιιειιιιιιιτιιιι ι·οιιιιι· οιιτιιιοι·ε ριιτριετιιειι ιιι

πιιιιιιιε. απ ι·ιι.ι:ιιισιιτιοιιι, ιιιιιοιιιι.τιοιιι οι: ορρτοοπτιοιιι ιιιΒ·ιΙΙιιιιι ιιοει:ι·ιιιι ιιιιι.ιιιετιιι:ιιι απ αρρω

ιιιιπι. Αιιιιιπι οι ιιιι.τιιπι ιιι οιι.ειι·ο ιιοετι·ο οι·ιι.οονιοπιιι ίσια τοπιο. πιω πιο ειιιιοτιιιι Οιιιιιιιι·ιιιιιιι

· Βοιι Μπι πω: οιιη·ινιέιιιιι πω”, ιιι·ειιιιιέε πιχιιιι ιιι ροικειιιιιι ρι·ιιινιιοροιιοι.»οιε :ο Νικο οιισηιιιπι:ι

ιιπιχ ρι·ιιιι·ιιιιινοι, Κιότο ιι·οιιιιιι; εροετοιιόιι·, μια-ω ιν οιιι·χι·ιι ι:ιιιειιι:ιι ινγι·ιιιοιιε ιοιιι ιιιιιι:ιιοιιιιιιι, πιοΒιιι Μό

Μι ιιιιριιιιιιιιι ιιιιιοι. Πο με ρι·ηριιέοιπιγ, πιιισιισιοπ οποιο “Μο ειιιό πιο ιιιοειο, ιο ιιι·ιοριηιιι·ιιιιι πιπε

ι·ιιιι:ιι ςΙοειιι ιιοιιιοννο, ι ΜΒΜ πιιιιιισιπιο ιΙιιι·ειι!ειιυιο ρι·ίπιο, ννι·ι:ηΜ πιίΙΙειίπιο οεπΙοσιπιο απο

μ.

Π)
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οο8ιιιιιιοιιε ειιιι, ινοΙ)·ε, ΖειΙιοι·, Βιιόε!ι, Ζωι

ιιιιιι, Ποιιιιιιι, Ποιιιιιιιιοιο, διιΙ:ι, Μειιιι, διιΠιιι

οιιιιι Τι·ιιιι·ο ειιο, Μο2ό:ι οιιιιι ι:οΒιι:ιτιοιιο ειι:ι,

Μιιιεει οιιιιι ίι·ειιι·ιΒιιε, Βοι.ιεε οιιιτι ΐι:ιιιο ειιο,

5ΚιιΜι, διιιιιιιιι·, ΜἰΙοιι, ΨΩΜΙ οιιιιι ίὶΠἰε, Ρο

ιιιοιιιιι·, διει:Ιιοιι, Βο!ειι, (Μαι οιιιιι ΐι·ειιιο

ει.ιο, ΟΪιιιεΙ‹ι, δογειι, ΖωιειιιΒ, Τιιι·8οεε:ι, διο

ιιιἰεοιι, Ζάειιιει οιιιτι ΐι·ειιι·ε ειιο, Ροιιιι·, ΠοΙειι

Δω , Οικιιε, Βιιιιειι, Β)·Βοιι οιιιιι ΐι·ειιι·ο, Ψώ

10 ιιιἰοι·, πω”, Βιιιιοει , Ζοιιιιοι·, Ζειν, νωοειιι

ι:ιιιιι ΐι·ιιιι·ο- ειιο,> ΠιιιιιιιΜι, Βοοριιιι, θιιΙιιιιι·,

Ψἰεοιιιι, Πειιιιιιιιιισιιιπ ίιιπι·ιΒιιε ειιἰε, Νεάπ

ιιιιιι· ι:ιιιιι Με ειιἱε, ΒοΒιιιιιι, ιιιωιι.ιι, εωΠω

οιιιιι Θωθ ειιο Πιάσε. Μπι Ιιοιιιιοιιιιιι Μπι ἰιι

15 Μ· ιιιιοε ιιεοιιριιιιοε τιιιιιιι:ι ιιι€ει· άιιοε Μουσε,

νο! οιι υπο μπω ιιωι οι ει: Με μια: :ιεοι·ιΡ

άειιι οοο!εείω οετΙ:ιιιι. Νο οι·Βο Μια πιω Μιο

ι·ιιΠε α ειιιιιΒι·ιε όοιι:ιτιο ει! Μποτσια οιιιιιἰρο

τειιτἰε Με οι ειιιιοιι δο:ιιιιιιε Ειιιιιι€εΙιειιιε οιι ιη

1ιιιιο ιιιΐεοιιι οοΙΙ:ι1ει, ιιιιιμιει ωωωιωω ΞιιΓιἰιιἔ

Βιιιιιι·, εεε! ω ιι πιο οι ει ιιιεἱε Ροετειἰε ιιιιιιοΙιι

ΜΜοι· οϋεοι·ιιετιιι·, ρι·:ιεεειιιοιιι Ιιτει·:ιιιι ριωοερἰ

πιει εἰΒἱΠἱ ιιιιιιιιιιιιιιο οι ειιΙιεοιἱρτιοιιε ιοετιιιιιι

οοιιΒιιικιιι. Αοιιιιιι οι όιιιιιιιι ιιιιιιο ιιιωι·ιιειιιοιιιε

άοιιιιιιιι:ω Μιιεειιιιο δοκιι€οειιιιο ()ιιιιιΙ:ο. Τει·

ιιο Μιιε ΑΡι·ιΙιε ιιι ΡΙοοιιι. Ρι·ωεειιιιΒιιε νοιιε

ι·ειΙιιΙι μια: ΑΙοκειιιιι·ο ΡΙοοοιιειε οοοΙοειω ορι

εοορο, ρι·ιιιοιρε ιιιιΙΙιιιι: ινωιωιω , δοιιιιιιε

ΠειιιοοΙ:ιι·ιο, ρι·οοιιι·ειοι·ο Ί”ι·οιειιιο, ινιΖωι, δο

ειιιιιε Πιιιιοιιιοο ΡΙοοειιειε οι:οΙοειοε , ννιιΙιετο

ειιιεάειιι εοοΙοεἱω Οιιιιοτιιοο οι :Με φιειιιιρΙιι

τιιιιιε Με όιΒιιιε ει. Ιιοιιοειιε.

ΜΗ νιΠιιτιιιιι ευριειάιο1ω ι1οιιιιιε Ρα· τοιιιιιι οι

Ρι·ισάι. Ι, πωπω ι ΖΗΜΙ. Ζώα Μ - πο. Σ! Ποιιιιιιιἱοιω Ποιιιοιιιιι· Ε!. -- δχΙω Βάια Μ - Με

ιιι!» Νοειιι Α!. - ω. 3 Μπάσο Βο!ιιεείι· οιιιιι ίι·ιιιι·ο ειιο. ΝεεεΙιι Μ. -- πο. & ΜιιΙειιι ΜοΙε:ι .Η -

Βοάοει Μάο: Π. - πι. 5 ΚιιΙι!ε, θιιΙιιιιιι·ι ΟΜΕ, ΒιιΙιιιιιι Η - Ροιιιοιιιἰι·ι Ροπιιιιιιι Μ. - ω. Β

Οι.εοΙιοιιι ()ει·Βοιι Π. - ΒοΙειιυ ΒεΙἰιι Μ. - θι.ιΙειιι ΒιιΙοιι Η. - ω. 'Ι ειιο» ευο. Νωω οιιιιι Γιε

ιιε ενο; Τιιιοειιιι ουιιι :Παω ειιο; ΒιιΜιιε οιιιιι ΠΙΠε ειιιε; Βοιονιι οιιιιι ωιω Μο; Βιιιιιε, Βονι·ειι,

ΒχΙιεει οιιιι·ι ίι·ιιιι·ε ειιο, Πιιιιιιιι, Ζει!ιοι·, ΒιιιΙοει, Ζειιιιι, Ζιιι·ει, νιΙοε1 οιιιιι Τι·αι.ι·ο ειιο Μ. - ΖοΙὶ

ε!ιίει δεΙἰειιἰε Ι!! - ω. θ Βιιόιε, Βιιιιοιι, Πγ!ιοιι αυτη Πειτε, Ύνιιἰιιιἰει·, Ζει!ιοε, ΒΜοει., Ζετιιἱει,

Ζι·ι·ιι, Μιοειιι οιιιιι Πειτε 5110. Ματια Ια Μ. - ω. Η Πιιιειιιιιιιο Πιιωιιι:ει Μ -- Βοοριιιιι θιερειιι

Π. - Ωω”. ΒιιΠιιιιι· Π! - τι». Η ΉΠεοιιιιι ννιι.ι:ειι Μ. - Ποιιιιιιιι!ι ΠοιιιιιειιΙ Μ. - Μεάειιιυι·ι

Νιιιιιιιιιιι Μ. - πι. Η ειιἰε, Βο8ιιιιιι» δοό:ιιιι ι:ιιιιι ιΉἱἱε; Ριἱἱιἱειιιιι οιιιιι ΗΠιε. Βοιιιιιιι Π. -- Βιιιιιοοιι

Βιιιιιιι Μ - πι. Ιθ Με ρειι·Ιει ιιΙΙ.ει·ιι Η - Ρι·ιετΙ:.. Π, Ματσε Η δι'νοιιιοι·ιοι ΨειΒοι·ιε Π.

νἰιἔἰιιἰε σε ιιιωτι·ι·ἰε ειιιιιο Βιιἰ ΜἰΙΙοεἱιιιο Ωιωάι·ιιιΒοιιτοειιιιο εοοιιιιάο. ΡτειοεοιιτἱΙιιιε Πε ιιοΒἱ

Μπα ετ εττοιιιιἰει κ·ἰι·ἱε: ΜΜΜ όε Τε.ι1οηι1 αιετοΙΜιιο Οιιιοονἱοιιεἱ, δοιιιιιιο :Μ 'Ι'υ.ι·1ιοιν δειπ

ἀοιιιἰτἰοιιειἰ, δοοι.ιιιιο ΙΑ,Β'928 Βειιοἱοἰειιεἱ, δο.οοΒο «Μ ΚοιιἰεοιιοΙο Βιι·εάιοιιει ΡιιΙε.Ιτι.ιύε. Οιιιιἱεο

ιι1οιιιο άσε θεΕι·οιν ΒειιὁοιιιΞτἰειιεἱ, @ΜΜΜ τΙο 'Γιιι·ποεΙοη θαιιἀειιοιιιιἰ ΟαπεΙΙειιἱε, ιι!ϋεςιιο

ιιιιει.ι:ιι ΡΙιιτἱιΠἱ5 Με ἀἰΒιιἱε οι Ιιοιιεεεἱιι. Ρετ τιιιιιιιιιι νοικιι·ιιιιάί ριιττἰε Βιιὶ ΝἰοοΙιιἱ ορὶεοορι

οοοΙεεἱειε νωεὶενἱειιεἰε.

@Μ



ΠδΤ ΨΒΑΤΥΒΙ.ΑννΑ

ΧΙΕΟΙΑ ΟΖΕ8ΚΙΕΟθ

υο Βο1.Βει.Λνω 5Μ1Αω10ο.

Με. τ. 5074.

 

Ζ ηΙ:ορίεπιπ 6ίόΙέοΜά 7'ΕΩ8Π8[1ΜΓ8Μ6] Ε:πεπιπα τυμάαΐ σιίερά_γέ Βα·ιικυ·ά Ρε; συ ιΜεΙε.·

Ποτ!εκ ‹Ιἱρ!οπτιε£ἰοο-ΗἱεΙοτἱοο-ερἰεΙο]:ιι·ἱε Αιη;. νω‹1. Μ Πτευοἱἱ ΠΣ!) Μπι Ι, Μ:: ?θὅ,

ΙΜ :επ παπι; π ΗΜ! ἰππεπιἱ, Μότ'6 πἰἰε_ἱ τιωἰοεισεαπι; α ρτιεάτπἰεοτυιιἰὶ θα ρο2πίε| ί.δοΙιιιμ Βο

ότια· ω ΙσοτπεπΙαπιπι ‹Ιο Πα!!ετι Αππ:Μεε ΒοΒεπποι·. Παρε Ι76'3 - !782 Σουι ν, ε”. ὅ27,

έ ΑπΕοπέ Βου:ε|ε το άτ,Με: δώ” όἰρὶ. οι ορὶε€. ΠΙοτενἱω, Οἰοτηυοἰἱ Ι85θ Μπι Ι, ε”. !77.

Πωιιιωεφ ωαἐποέό £με|ι ρωππόΙσόω :Πει ά:ἱε_|ότυ Ρο!ε!εέ, Ματα!ετσι Μέ υιί.πω!σαό Μι 0ΓΜ9ἱ7ιά,

ιιυἰαειοια τζε πὶελ£ὐτ·ε αμ!απέα Ραπ ωμάαζμ "ή ΜεΞ ροάε]παπε. Ψ ηρπ σε!ιι πούίίε:π ,Μπι

·Ι8ὅ6' ροάτύέ άο Βαευαη|έ, α. ε!ιοοία:ΐ πὶωπα!ο Ιεοάο.τόω 2. 626ΙέοΜπέ πΣεράμέ έ. Εσπα·απα τε

Ωεπεὐιιτεἰεἰε_ςο ροο!ιοιίηομο!ι ρι·ιερα:πωοιπ, πα όσο Ιειίιιιι|σέε ι ΜύΦερο Ρε: πέ;|Μοιυα!, παΜιβό

Με ροωὶυιὶΖο πώ φ. ινωφ ιυΞ€ο ω _Ϊε ουσάιι_ς Παει, άο!εμ·ιαμο πΜπότε οὐῇαέιιἱειιἱα ὶ ρο

τυοάμ, άΙα Μύη|ο7ι σ·ύέπές εἰ€ αν ΜΜΜ Μ ρίστωε:φο ιομἰαιι·σρ|.

ΠΙοτἱοεο ΒοΙουἰοτιιω το8ἰ(Β)Ο(Ι.Ε8ΕΑΟ)£οιπ ; Πε ερει·ειτο όο εο 00Π8Πθίθ €ι·ειϋω «Η εειὶιπἰ

νοηεπιπάο, τΙυειιτι ἀοεἱἀετειΒἰΙἰ νν(Ι‹ΑΤιει.Α νἰοἱηἰοπι. Πα: εφΜοτπ Θωθ οοι·επι Πω πω:

Π8 ') €τειΗει ἀεὶ, αυτώ ω, ἀἰΙοοΙἰοπιοππ, (μπι ὶ εοἱπτιυε, πιοο υΠο πιοόο ροτεοτιΙἰι·ε ροεειιτηιιε.

μια· ιιιππιἱττιἱ ΠΜ, οτ οτειτἱοιιἰε @εε εειοι·ἱίὶ Βοά ἰΗιιἀ ευΒ (Πιτἱειἰ τοεϊἰττιοτιἰο Ιὶηυἱὸο οοπ

οἰυπι οιπι1 ἱη$ἰτω ὸονοτἰοηε ο! εοτπεἰΙἰο. · Πτο1:ππυε: ςιιἰιι ρωιοοε πω. ι1ιιΠιιτη ΜΜΕ ἰτι

δί οειι·άο τοτυπι νοεΕτω·υιτι ευ!) ρεοἰε ετ $ι·ειο- ἰοτρετὶο ερθω ιτιει_ῇοτἰ τεερἱοἰειΙ. 8ι·:Μει ετ Μου

ςιιἰΙΙΗΜἰε νετεειίυι· ]υευτ1(ΜΜε, Με: ττιειΙἱἔπεη- Ηοιήε ΡτἱνὶΙεΒἱο. ΠικΙο τηοποπιυε νεε$πιππ ὸἱ

Παω ἱτπρτοΒἰωε οΜυΒΜτ ΜΜΜ νοεΙτἰ εετοτή- ΙΜΠοτ18Πι, ω ετ νοε ρ:ιτοτπι οἱ τοΓοτιιύε ίὶὐεὶ ετ

κ·οι·ἱωϋε νἱοἱεεἱτυὸἰι1ειπ, ορι1ό Πουπι απ ἱιοιτιἰποε

νεεΜε οωπἰΒυε, οί εἰ ςυἰό πώ ‹Ιο ποΜε ροε- άεΙΜειτι οουεευνοΠε εἰ ρετεενετειηιὶτο Μω

ΜΜΜ.

()ιιοό ειι€ει1ι ἰπνἱωε$ἱε Με ω! εοΠοπιπε άπει

ευπιιιε ρτοτυΜετο, εΡεοΞειΙἱΕοτ εήεω ρω: οπω

Με. ΒἰΒτιἱΒοεΕυπι θα ειι€εκτι πιοΒἰε μι· Μεμ

Ηοιήε νοε$τω ἀυΙοεόἰπεππ, ςιιοεἱ Ποπιἱτιι1ε ιιο- τἰω1ἱε νεεω·ω πἰριιἀἰιιτπ, ΜΜΜ ηοΜε οιιπι

Με: Ιωροτε$οτ οοπιιι€ειεεο νἰὸοειωτ ει·Βει Με ειπιππο ΒιιιΜτιιτπ σώσω οκιιΙΜἱοιιοτη ω Βου

ὐἰιιτη. δει! ποπ ειιιπ αει ιτεηςιξἱ¦Ιἱωιἰε Μωρο

Ι:πεω εΙἰτΙιιει Ιωεἰοτιε, Βιιυόεκπιιε απ ειιτιἰοἰε

ειδεοτυπο ουἱτπὶ ειιἱ οι ςυΔΙἰωὡττι, πα: επ 50

τοπἰΜε νοε "πάθω 03118 οΙοιηοπϋει, ω ροεεἰ- πι, ω νοΙ νεΙἰιπ νοΙ ροεεἱηψ αποτο τιοετι·ἰ τε

ΙΟ

Η



Ε!δ'Ι' τνπΑτιτε1.Αττ.ι. Βθδ

επι ποοοτἱο. δ! νοτο ν!εττονοτττ ποε Μ τι:ιοτε ττοτπ νοεττοτπ οριεοοτιοτπ5) εἱτ :ι!τττο:ι ι!τεεοπ

!οπτττιτο θτ·τοπε οκ πω, οοτπ στοπ! ι!ονοττοπο

νοπτοπιοε το! νοε εο!ι ο!ιτοπτο νοεττ·τ !ιοποτ·τε,

οτ Βοτ εοτ·ντττο.

εἱοπἰε πιτιοο!τι: οτ ττοτιπτοπι τοοοπτ!τττιττε τιπο

τ·οτπ !οΒιιτιο, τ:ιπτοτπ ττ·τετττ!ιο οιττο!!τ πο!πε !ιο

τοε τττπ:ιτττοτ!!πτε τπτ:ιτπ!τι. Βοο:ιτποε οτ ο!›εο

τι !!ο!ειτοτπ οετ οτττιπι οποτε, πιοπι οο!!οοοἱοτπ οτοτποε Μ τ!οτπΜο ι!οεο, οτ τ!τνΜο τοττ·οτο οτ

!ιο!ιοοι·τττε οοτπ εοτ!ιιοτοτἰ!ιιτε !!!τε 8οΧοποπι ποεττ:ι τιτππιοπιττοπο εορττιτοτ· τπτοτ Με οπιπο

ποπ ορτεοοριε, εο‹! νοτο προετοττε!!), πιο εττπο- ὸἰεεοπεἱοπἱε εοοπτ!ει!οπι, τ!οποο ποε εοςοοεττο

Με ροοο οοπτ!!ττοπτε οοπτιπτοτ· τπΠττοτο ετοο- μισο Μποστ! ι!ονοττοπτε οτ ετοτ!!τ πτ!!ιΜοτοοε

!οοπι ι!οτω τ!οοορτίοπτε. Μοποτποε τττιττοο τ!τ- οοπε!!Μτπ. ?Μπιτ οτ Ροτ·Ποττιτ Μ νσ!ιτε !)οοε

10!!οοπττοτπ3) νοεττ·τιτπ, πο Μ ρτοπιιεε!οπο οοτ·οτπ οορτο επι, πτ!ποττοτιτ οτ οοτπο!οτ Μ το!ιτε ι!οπτι

τι!ἰοοτιπι !ιο!ιοτιττε οοτ·τττοτ!!πτε !!τ!οο!:ιτπ: πιοπι εο:ι. !νοττοο οπτττι !ιοο Ροτ!!οοτο τπο;;ποτπ οετ

εοτπττιπ οτποπτττι οετ, Μ οοτ·οτπ ι·οτ!ιἱε ετιοτπ !ιει- οπιπΜοτοπττ τ!οιτοττο, ποσο εορτ·:ι φοτο ροττ

!ιοτο, ττοοτοττι ροτΠτ!!τι τοοἰοπε τ!οοορτοε ε!ε4). τποε, :τπτ τπτο!!!εττποε, ποτοπε οετ οτ τοοοτο.

Αοτ!τττττιοε οοοτιοο, ποτε Μτοτ· Με οτ τοι·

···.Μ····

οιι.τΑεπτποτι.

!) Ροε τ!τι_το πιο ττι.!τ! ππάτι!ε: ντ·ατί.<τΖαί τοπίο Βο!ιοττιτω ΘΡίο!οτα αἱ ΠαάΜατιτπ, σουτ Οτα

ι!τοΖετωπι ·τ·οποπτι Ροτοπία:: τποποτ το (τιποτε: |ίατοπτ Ρτ·οοτοτ, δαα:οπττπι οριζιοορίο πο Ματ, _/τ·αττ·ί

ορί.πουΡο οοτιοοπἰοτ ά·ο. Ι το2εο.πιο πονττόι·η!! πο. ιιΜι Πο!ιποι· ἱ Βοοπο!τ. ΚΑΝ), εττο!ἰ ο!ιο2πο.π7

!ι!!2ο_τ τι ἀ2ἱοῇοπιἰ Ρο!ε!τ! ρι·ιο!τοπο. ετο Ιο.τττο, το το _τοετ !ἰετ τΙο πο.ειοΒο Β0!88!8.Ψ8. έτπιο!οεο,

πτο τ!ο ττοι.πωττω. Ί`ι·οέό 3ε€ο ττιόντἱ πο. τοπι ππ_ττνττ!οοεπτο]. Ιτπτο !τι·ό!π. ρο!ε!τιοΒο, τόντπἰο

3ετ.!τ ἱ οποε!ττοΒο οιτπο.ο2οπο Μάο τιν ι·ο!τορτειιιιο, πτοτ!!οε πτητοοπτο όινοποεποεο, τ7!!το 8τοο!το,

ροοιτοτ!τοντο. Ρα τν!τ!2ὶπ.! το Μο] Ω, ο. πιπἱοπιιι, το Ροτιτ!τιπο Μάο τιμ! Έ, τ @τα Μπίστι:

τω. ννειπ!τ2ο Ροάο!ιπ!ο3επο., το οπο τπιιτοττιο.ιιο Ο, τιγΙο ι·ποποτ ΒΙοε!τιτ ν), !ο!› το τιτόοι ωο

ε!ττ Ο 2πο.3τ!οννο.!ει ετο Ρἰοτινοτπἰο το ι·ο!τοπτεπιτο ἱ ετοο!το. % μια! πτοπι, πωπω. χιοτπ!ο_τ Μ!)

προε2οποπε. π· Ρτ2ορἰε7ντππἰιτ. .!π!τ!το!π·το!τ 2ι·οεπτει πω: ετο ο τοπι ΜΜΜ., το _τοι!πιι!τ πἰο ποε!

ρτιτ!τι ντο.ττι!!ντοέοτ, :το !τετ ιιττι!0]82Υ ρἱετιτιγ τη! τ!ο ΒοΙοε!τιτνπ. έτπἰει!ο€ο.

Η) !!!ε!τορόιν τττο!ι, πποπο!πἱ!τότν ποινετοιιττι επε!τιοΒο τιτ2οο!ιν Ηοπτ7!τοπ·ἰ Ιν π· το!το

(τι Ροι·τιο. ν. ΠΠ!) τπόννἰπο: Βι·στιτ ίπ

Βιιοο Πωτοοπτατοποίο

ορίτοορτιο, Ποοετ ΗτΜοπο.ε?ιοίτποποίε ορίοοομω, πωπω Μοι·οοϋιτητοποίο φτοοορτιο, πιω-τω ΜΜ

!θΤΒ ντγιιιτοπτο. τιοοποποἔό!πἰο !ιππι!ιοι·τ !ιοτ·εοίο!τ!ε!τἰ

οι: οσπίτιτ·ατίοττο ρτ·ίποΜεο τοϋ: φοτο! ι!!αοαάτιοιτηοποίο ιιτ·ο!ιίορί.εοοτιται,

άοττοττ φτεοορτιο Μ!.

3) Μο2ο τἰἰἰοοτἰοτιοιιι!

οι) Ζ τττο!ι ο!όνν τπο2πο οππιτοπ_γό Β!ἱ2ο_ῇ ο2οε το !ττόι·τοιι !ἰετ τοπ Ιοεο.πο: τη!ο το _το2

Ρο οπο] πειρονττοτ!ποι.ποτ πιοπι Ηοοι·γ!το. Η ντο]τιἰο τιι·οοο!ντ Ρο!ο.!τοττι ι·ο!το ΙΟ?Β @Μποστ τι

Ροι·τιτο. ν. 196) !ττόι·οτ επ; δτι.οτ ετιττοοἰντἰ!ἱ, ο. πωσ πρωι τοοποπο το!το 1075.



366 οι:.:ΔεΝιι:ΝιΑ.

5) 81:ω1Μανεω ΒΜιι.ιΡεω ΒτιιΚονεΚἰω. ννἱιιὰοπιο @ετ Βοννἰοπι 2 1ιτοιιἰΜ ΒιιΒτπννεΚἰε

8ο, 2ο ΜμΕ” @πι ΒΜκιιροπι π ΨτειφεΙο.ννεπτι ο2οε1ιἰιπ 1:_γΙο ροτοπιιπιἰειιἰε ἰ 3εόποιη),έ111οέό

μπώ" ΒοΙεεΜννοννἱ. Νεἀιπιἰειιἱννεη ΙποιιἱΙιωι Μπι ο ειιΒἱοἰιι έ. Βωιι1εΙεννο. €10€18]0: ηααπ9ιια:π

ε! Τὅ·α£ἰσἰιιω ε! αφου· @άπο διαι$αι.·α, φα:: Βο!εείαί @τα ετα!, ἰπυἰ£ιιτε Μπι (ΒοΖωΖααπι) α‹ἰ

πιάίου·επι /πιθοπι ποπ άω£ἰ£ετι”ιι£. ΒιιΒι·αν. ΗΜ. Βο1ι. Πωιονετ. 1802 ω. 68. 0ο 61ο Μο·

ειιιτι1-κόπν έ. ΒτειιΜ8.ννε. : ιιἰεΕτὁιγιιιἱ ΒἰεΙιιιΡωπἱ ΡοΙεΚἰπιἱ, ννγιιιἰευἱε. _ῇε 1)Ιιι€οει. 1 ω( π 2_γ

ννοω.ο1ι ΒἰεΚιιρόνν ννι·οοΙε.ννεΜοΙι (ιι Βοπιτπει·εΒ. Π. 181) πιότνἰ ο Ρἰοττιο ΒὶεΕιιρἰε: Παπ 86€11ιδ0

Ματέο Βεα!ί δ£απἰεἰαἰ Ο:·αουυίοπ8ίσ φίσοορί αάπιυπωεωτ, ,Μπι £ίταππίάίσ α·ο9Μ σε οοπ2ίπαί2.

ΡοάοΒιΠο τε2 πιόνν1 π 2γντοτειο1ι ΒιιἱοΖιιἰεἰιεΚἰοΒ ωογΒἱεΙιυρόνσ ο Ρώπα: μἱοἐιιἰεὐεΚἱπτι: Παίο

Ρατ·υ απ:|ιίορίεα›Ρο οπιπι τ:ίυ· σαποΣιω δόατιίο!αασ μ·ίπιαΔι τηπάιοπάέ ἰπ ΒΜασίαππι Ρω·ω ·ι·εΕίπ

9ιιίωο8, 28 Με Μ" έμταππίάίε α97·αΙΣ ἰΠαπι ποπ αταἰετε£ Νά. ΡΜ Ατ·α?ιίερΡ. (ἔσω. ι·ι21«ιορ.

ΝΝ. ΟοεοΙ. πι. 819, Κατω 44. Ροι·. Με. ΕτοπἱΙ:9 Ι. 27. Μονο. ω" ρονη2ε2εΒο: /τα2ι·εω

υε88Μπι π πτυπο2ει1ίιι ο111·2εέοἰε.ἰι81‹ἱειτι ιι27τε, νσ:ἰιΞ1 ΜΜΜ), 1)οΒιιει· ιν καψω Κοτι10ιι€8.ι·ιπ όο

Ηε._Πιο., τοπι ν. σα. 528 ν 2ιιεοπιιἱιι ροΙιι·εΜοί1ετπα οΜρέι10€ο, ἰ ΒΗΜΑ εἱ9, οά8μιάιψμ,

σοὶ», το Βγ1 πι. Μετ ΙιτόΙεινεἱιὶ, ΒΜωρ. Ποιτ1_γόΙα εἰς ιν Ι:οι1οιι, 2ο το Μ! Εεπι1Βει·τ ΜεΕιιΡ

Ιιτο.1ιοτνεΙι5; 21εψιννεη τεεὶΪ ΒΙιιΒ·οε2ε., Ετό” ΜεΕυρυ. τεΒο 2 άοπιιι ειΙεοΗεοΕἱεἔο ΗΒ.Βάειώιόιν

πηνννοάώ, τοΙ›ἱ 8ο Βι·ε.τετιπ ΙιτόΙεινεΙιἱιτι. Οο 6ο οπωιι ρἱεειιἰει τε8ο κα”, οεπετ.οιιι. 8ο 2 άο

πηε1ιι @Πω 1)οΒποτ τοΙ:Μ11 108θ, Μέ Βοοεε:Κ 1081.
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ΠΟ Βο1:.15181.ΑννΑ ὲΜΙΑΕΕΘΟ

τοΙω ΜΤΒ.

ΖΝότ ΙΜύιυ προ Μαιυπερο ραρἱεἐιι, ι::._γΖὶ Με τ.ωαπε ΠεΒΜι·ιικη @μ πι: _ἰειἰμπαέοὶε .ΜΗ

ροά:ίεΙσπε άουιιιίο :.παωπε!|ο πιετ.Ιποιίιοπία, οα!ιι ὐοωἱωπ ιἰιἱεεἱιμα .τἱ€9α ποεΙαἰα απίεωωπα. Το:

ου οοα!α@ ο!βοεί!έ τύέπεσπί σ:.α8μ ωμάαιυφ ἰευπη|ἰἱό1υ έ άεΙετε!όω ραρόεεΗυ|ι, ω. ΠΜ ΖαΜε

ὶ δα!:η|εΙ Ποε.εατ2 ευ ιί:.ίε|ε.· δειοι·οεπιπ:Ιει ΩοτιοἱΙἰε; Ρεπἰεἰἱε #87! -- Μ'72; .Μπι ΠαΜιιέπ.·

ΠοΙΙοοϋο τοὅἰιι ιππικίππιι ΟοποἱΙἱοτωη; Ρωτἱε. Πω; Μί!πο!τι1 δο!οϋ.· 8:ιοτοεοποαι οοτιοἰΙἱε;

$'ωθι. !7'28; πα|εοπἱεο @τι ΠοιιιΕπΕ|ε Μιπεί ω ιί:.Με.· 8:ιστοτυιτι ίἱοηοἰ!ἰοτιιπι ΟοΙ!εο£ἰο; π

πεΙἰἱε ΠΜ - #7.98, :ο £οπιέε 20 πα Μ. θ!) έ άαΙσιμ|ι. Ψ πίοΙι ρτε.εο!ιοωα! εί€ ΙΜ πί

πΙε_ῇειμ ‹Ιο πιιεεερο Βο!εε!αιυα έσπΙα!ε!;ο, ·υιΜηαναμΕφ Μάο σπἱ€άΔμ Μπι ιι ριιρίσέεπι .πο8απΜ,

έ ιίο:τι·α!α”η| τυπο.σίύ, έκ Ιηχἰο συίςτή Μείε|ι !ίε2ύιυ.

ο&_|αε'πἐεπὶ.

(ἱτεἔοτἱιιε ερἱεοορυε, εει·νυε εευνοι·ι1πη Βοἱ,

ΒοΙεεΙειο @οἱ ΡοΙοποτυπι, ε:Ηωοττι ετ :ιροεΙοΙἰ

οεπι Βοπεὐἱωἱοτιεπι.

Ωιιοιιὶ:ιω Ποτιοι·, ςυἰ ιηἰτιἱεΙτἰε «π ἀἰερεπεει

5 ΕοτἰΒιιε οΧΜΒαιιι·, :ιό τυνοτετιΜπι όοιΜποτυπι

ρτορτἱειιιπ ΜΠποτε: ὸἰἔηοεοἰωτ, Ρι·οουΙ ιΙυΒἰο

€ι·Μετι€ετ οι αυτη παιιΙΙ.ει ἀἰΙοοΗοτιε τΜΗΜτω1

Πυπ1 ΜΒοι· οΠἱοἰειςυε ευεοἰρἰυηωτ, Μ: Με ὐἰοο

:μή ρτα:!ποτυτη ροτεοηειε οτ ουοΕοι·Μτοπιι εκ

Ν) 0οτάε ὸἰ]ἱἔοτο οοιπρτοβουΒιιτ. Μ Μο ΜΜΜ

οοεηοεοἰπιιιε, ςιιοιΙ εκοο!!εηΠε νεε1τιι Βοσωπι

ΡεΕτυπη :ιροεΕοΙοι·υτη ΡτἰηοἰΡειτι 5ἱΠΟθΓἱ8 ιιἱΤεοΙἰ

Με ὸἰΙἰ8ἱτ, ετ πό τονετεηΕΙ:ιω ε3υε ειτόοπτἰ ερἰ

Γεω ιἰἱΙεΕΜυτ, ςυοηἰειπ Βτιιτιιἱἰει ιἰενοῶἱοηε νε

” εττἱε ουιπ οΜεαίοτιίΒυε Ηοποτειπποε, άεΙΜοι·εω

νοΒἱε ίὶοι·ἰ ἀεεἱἀεωεῶἰε, ω, εἰου£ Πι άοπιἰιιο

οοτιίὶὸἰωιΒ, ρι·οιπετυΜίε'). Πιιιὶο οι πω, ηιιἰ

θα” 9ο Ια α: Μειτισἰπι άοἰῳ:.αῇιμ ΗΠαι

ΗΙίι1ε εετνἱ ὸἰοἰπιυι· ει εεεε ουρΠτιι.ιε, νοεΕι·ιε

οιιι·ΜΠ Μ (Ππἰειο οοποεκἰ ευφυ5, ω συκωτι

ιτιἰτιἰετοτἰἰ, Μ φωτ! ειιβ οΒεἀἰεπΜ εροεᾶοἱἱοἱ

ρτἱοοἰρΜιιε οοουΙω [Μ ἀἱεροηεειτἱο ποε Παπ

ΕπιΕ8ποε οτἀἱιιεινϋ. ιιτςυε οοτιετἱτυἰτ, Πι σε ρω·

ω, φα νοΜε τιεοεεεειτἱυπι ετ Ιιοπεεωιπ Μπα

οοετιονετἱιηιιε, πωσ εοΙΜΠιιε νοΜε ἰτπΡειτιἱτἰ

οιιΡἰιτιιιε, εΙυειππο Μοπτι ε! οετἱτωεω νοεττωτι

ετ ἱτι οΒεᾶἰετιτΙο ρτοπιρτἱοτεω, Η ἰτι μ·οιπει·ωι

‹ὶο εΙενο2Ιοτοπι ἱηΙεΙΙἱΒἱιηιιε. νοτυπι (Με (ΗΜ

εΜΜΒ τε!ἰἔἰοτιἰε οτόο οι ρι·ονωει άΞερετιε:Μο

ειΙ› Με ρεπωικΜε ροει Πουπι1 ρεπόετ, ςιιἱ άο

πιἱτιἰοἰ 8τοΒἱε ρ:ιετοι·εε ετ ι·εο€οτεε 8888 νἰιἱετι

απ, ὶΠιιιΙ πιοΜε Ρτἱπιο εποπιάεπάιιω εε0, φωτ!

ερἱεοορἱ €εττω νοεττω ποπ ΜΒεκπεε οετωπη

ιηο£ι·οροΙἰτ:ιηεε εεεΗε Ιοουιι1, πω: ευΒ ειΙἰςυο

ροεΜ τιιε€ἰε$ετἰο, Με α ΕΙΙιιο ρω ειιει ςιιἰε
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εμε οι·ιιιπιιιιοπο νιι€επισε, υιιτε ι·οιευιιιε οι άο

οι·ει:ι ειιποιοι·υιπ ρ:ιιι·υιπ ιεεω ευπι οι ιιβεοιυιι.

Βειπ‹ιο νοι·ο φαι πω» ιιιπιεπι ιιοπιιπυιπ πω!

ιιιυόιποιπ ιιιιεο ρευοι ευπι ΘΡεω0Ριε), ει ιιιπρι:ιε

ειπευιοι·υιπ ρει·οοιιιεε, υι ιπ ευιιιεοιιε ριευιΒυε

ευι·:ιιπ οριεοοΡεΙιε οιιιοιι πυιιιιιοπυε οιουυι :ιυι

πιο ιιιιπιιιιιειι·ειτο νιιιαιπι. Ρι·ο ιιιε ι8ιιυι· οι ειπε

αιυειε, υιιιιε πιο εοι·ιιιοι·ε οπιιειπιυε, Με ιο

Βιιιοε πι! νοε ιιιι·ειιιπιυε, υυιιιεπυε νοιιιεουτπ

ρει·ιιιιοι:ιιιε ποΒοιιιε, αμε: ει! εποιοειιιειιοιιιπ

ουι·ιιιπ οι επιιιιοιιιιοποιπ οοι·ροι·ιε ()ιιι·ιειι (φαι

εει ιιιιοιιυπι οοπει·εεειιιο) ρει·ιιπει·ο νιιιοπιιιι·,

(μια ευιοιιιιιιπιιιι ευπι, ευι ιρει ιυκι:ι εεπι:ιο

ι·υιπ ριιιτυιπ ειιιιιιιει ιιιΠιπιτιπι, ιιυι ποι:ιε Διιπ

πιεπιιιι ιΟτωηιι). Εοε ιι:ιςυε ειουι ποε ειυιιιιο,

ιπειποιοε φαι ιπ ιπιεειοπο ιιιεειρυιοι·υιπ πει·

ωι_ ονεπεειιυιπ νει·ιιιιε ιιιιτ:ιι: @ιιι Με αυι|ιι, σπα

“Μα «παω ει επί Με ερω·πιι, πιο ερει·πιι. Ει υι

ΐι·υσιυοευε ειριιιι νοε ουι·ευε ιιιιιΒιιιιοπιε οοι·υπι

ω, ρευμα· τονει·οπιιιιιπ ειροειοιιοει ιει;ειιιοπιε

:με ι'υπευπιιιι·, οοπειιιιε ει ιιοπι€πο Βιι·οι·ε

ιυνιιιε. Πο σε:ιετο ειιιιποπεπιυε νοε ει εκπιπ

ιιιιπυι· ιπ ιιοπιιπο, ιιι ιιιοπι υιιιιπυιπ Με νο

ειιεε, υυεπι ι8ποι·ιιιιε ςυιιπιιο Μπι, οι ιει·ι·ο

ι·επι Γυιυι·ι ιυιιιοιι εεπιρει· οοπιπι οουιιε Μπου

ω, οοιπιπιεευπι ωιιε ροιεειειιοιπ εοιιοιι:ι οι

ι)εο Ριιιοιιει ειιιπιπιειι·υιιοπο @ποτε ειυΔωιιε;

Ρτ:ερει·επιοε ι·οιιιε ειινιιιιιε ιπ ορει·ιιιυε ιιοπιε,

οι ιιιεεειυι·ιιιιπιεε ιιτπιυπι οι ιπιτιιοΒιιο Μπάο

πιοπιυπι, ιιι νιιειιτι εειοι·πεπι ροεειιιο:ιιιε. δειτε

επιπι ιιεΙιοιιε ςυοπιειπ ευρει·πυε ωιιιω- πιω

επι.

νοβιε ι:οιπιπιειι ιι·ι·ευυιειιε που ι·ειιπςυει: ουι

ιιιπιο ιιιειιισιιυε ι·οεροπευι·ι εειιε, υυεπιο επι

ριιοι·:ι ευπι ιιιι·ει οι ιυιιιοιοτυιπ ιποιιοτειπιπει

ιιυω ιεποιιε. ι)ευε ιιυιευι οιππιροιεπε, ουιυε

πιειοει:ιε εει ευρω· οιππιτε ρι·ιπειρειυε οι τε

8ιιιι, ειιι·ιΒιιι απ· οι ειοιυε τεειι·οε επι οιππε οριιε

ιιοπυιπ ιπ οπιπι Ρι·υειεπιιιι οι ειιει·οιιιιιιοπε νιτ

ιυιυιπ: ςυειεπιιε, εκριιιιο ουι·ευ ιιυιυε ιυιιι·ιοεε

οι απο ρει·ιιυι·ει: ιυοιε, Ιιεειιοι·υπι Ρειι·ι ει Ριιιιιι

ειροειοιοι·υιπ ρι·ιποιρυιπ τπει·ιιιε ει ιπιει·σεεειο

πιιευε :ιιι νει·ειιιι οι εειπριιει·πεπι Βιοι·ιπιπι πει·

νεπιι·ε πιει·ειιιπιπι: ιιειςυο πω» (Μου μι·

ιιοευιπ Πιιι·ιειυπι ιιοιπιπυιπ ποειι·υπι ιπιππιοοι·υιπ

νοειι·οι·υιπ ευρει·ιιιιι ρ:ιοιε οι υιιιφιιιιιωιιε Βου

τω, υι εκ ιιοπιε ςυουυε ρι·ειεεεπιιιιυε οο8πο

εοιιιιε Γυιυπι υυεπιο ειπι όοειιιοι·ιο ειρρειεπιιε.

Ωω: πιιπιι·υιπ ει νοε ιισιοοι:ιπι, ιπιει· οιτιπιιι

εοι·ι·επιιε «Με σει οιιιιιιιιε, ςυιυπ (ςιιοιι ιπι·ιιι

ιιιοιπιυε) ιπ Ρεουιιι:ι υυ:ιιπ πιει Βυεεοι·υιπ ειπ

ειιιιιειιε, νιοιεεεε νιιιειπιπι. Ουερι·οριει· οοπ

όοιοπιεε νοιιιε, ιπυιιυιπ Με το8:ιπιιιε οι Μωσ

πειιιιιε, υι πιο ειτιοι·ο Πει οι ειιποιι Με φω

υυι‹ι ειιιι :ι νοιειε νει νοειι·ιε :ιιιιιιιυιπ εει το

ειιιυι ιιωιωμ που ιΒποι·ιιπιεε ιιυοπιιυπ υυι

:ιιιοι·υπι ιιοπε ιπιυειο ειυιιει·υπι, πιει επιεπιιιι

νει·ιιιι ει ειπειιιιει·ε ροιοι·ιπι, πυιιιιιεπυε ιπ τε

Επο οικω οι Πει ρει·ιειπ ιιιιιιοτε υεωωι

ειιιιι. Ηοο ιιυιοιπ ιι νοιιιε εειιοιτι ωπειω, υυ:ι

ιιιοιπιυε, ρι·ο εειιυιο επιπιει νοειι·ειε ωωΡι οοπ

οιιριεοιπιυε. Μαι Β0ΠιιΒ εεριιπιο' Κιιιοπιι:ιε

1ιιιιι, ιπόιοιιοπο ιιεοιπιε ιοι·ιιτι.

Μ)επ«επ4ιε

Π)

Η

ΣΒ
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ΠΟ ΕΙΒΊ'Π θΒΖΕΟΟΠΖΑ Έ"ΙΙ ΡΑΡΙΒΖΑ.

') Ψει.ΙΙιο ο ἱτιννεε£γ£ιιτο, Κιότο εἱο πόννοιο.ε ιιιἰοἀη τιγιιιεΙιοπιἰειιιἱεοΙιἰω εεεω·ετννεπι ο

ΜΜΜ, ιιΡοετοΙεΙιο, τοεννῇαΙο., εΗεπὶεΙο. Θι·οο8·οι·ιο. Η άο Ι188ἰ8$778Ι1ἱ8. ΡΕ ιιο._ἰπιοοιιἱε_ῇ πο. Με

ωννωοέό οι! Πεπη!ω Η οοεο.τπο. Ιο·όΙοετνν επεἱοιὶιιἱοΙι ἰ άι: επιιΜ.1ιπι εοΒἱο ερτηπιἰοτεοὐοόν.

Ψ τε_ῆ ωἰοτσο νσοΒοάαΠ 2πρεΙοἱε τν ιιι)·έΙ ῇοΒ·ο Βο!εεΒιν ἱ νσερἱετε.! 8ο ηοῇεἰΙπἱεῇ. Με ΜΜΜ

ου από Με; άο @Μή ιι!εε!οέοί ννιΒΙοάεω οοεο.ι·ετνσο, ί το πιο Ισποοἱνσπἱογ ]ε8ο ιιι ΒΙόνντιγ

Β·ι·ποαΙι ροοητγννοΙἰ: ΠοΖωΙαπο ίσι £απ8οσσι επφοσοίασπ επ ΜΜΜ Με" Μπιτ". ΜΜπάαποίασσι

ε: ωσ·σ·ιισ·οπι, οποσ! σιοΖΙε8 ίπησεσ·ίο ο1ιο]ασεσ·8, .καὶ α σε @σο οὐ οπιπί!πω τω: οοαισ·ί. ΟΙιι·οπ. Ρτἱιιο.

ιι ΒΙ:οιισΙο. 8οτἱρ£οτεε τω. ΒἰΙ. Ι. 62. ρω. Επ.πιΒιετΩί Πετιπά. ΑιιπειΙ. ιι Ροκ”. ν. 255. Ι)ο

ΒιιΙοιιιοπο, ΙσόΙο ννοἔἰετεΚἱοεο, ρἰεε.Ι πιἰς‹ὶη ἱιιπιειπἱ το!ω 1Ο'ἴ4 θι·ποεοπ: Α σπα_|οσ·ίΙσπε ρα

!σ·ία: Μισο οοοσιο,σοεσε Ρ0ί28, σ·οοποσπ Ηασιοοσ·ἰα Μπείτε Βοπιιισια εοο!οσία 1π·οπσ·ίιισσι, ω! οι απ”

δ£εΡΪπιπο οΖίσπ Ι›ε‹ι£ο Ραπ: απο Μισή @σο α Ρο£ω£αΙο .πιο οΝιιωσσι ο σΖευοω £σ·οάίσωπσ. Τα 8ο

πιεπ ίπ ι·ιε2εσ·ίε οιιοοπε ο σ·φία ΜΜΜ: ε£ πτοπίοσω ἰοσιοε ιἰἰεσαἰοπε, σπα ε£ |ιοποσοσπ οαπο2ί Ρε!σ·ί,

ο·ιιαπωσπ ω Μ, ίπισπίσστιίεέἰ επ α!ίοπαο2ί, ιἰπσπ οπο.: σ·οοποπι α προ, Τοπ£οπἰοιισπ ίπ οοπε/ἱοἰιισπ,

είοιι$ αιωίίυίσσιωε, οιιεοερπε·8ί. Α άει!ε_, ἔτο2ἱ πιο: 2ο ποπ ειδίωσ· 9σ·α!ίασπ Βοα!ί Ρε2σ·ί ατα σιω!σαπσ

οεφωυοΙεπωισσι λαοἰ£ιιπισπ, πω είπε ιισσο.ποΖίε·σι απίπιαάο.·εσ·.ποπο άἰπ σεοσια2πσ·πσπ (εοἱοε) σιίο·ί εισερ

2σ·πσσι σ·οοπί οιιοτί !επεο, οοσ·σ·οο!ο οπο” πω, αΡοο8ο!ίσω, ποπ Μεσσία, σσια_σοε2α£ἰε οεπε|ίοίοσπ σωσ

οπωσι·εω (Ποοσ”ο2σ. πω. Π. ερ. 18). Έχω υΡοπιιιἰειιἱοππἱἔτο2Βἱε Με οΙ:ΜεΙ είο όοέό ροπ·οΙηγπι

ΒιιΙουιοι1. Βο!εεΙο.νσ έτιιΜγ πχρτοννἱο εἰς πού, καπου. 8ο ο τι·οιιιι, ει. εειάιο. :κι @επ πιἰεῇεοιι

θοῇιο. "πω, ωἰοποννἱοἱε πιο ροοσο.ΦΚιι ι·οΙιιι 1075, οάηννο. Μο θ·ι·ιο€οι·σ Φο θ·ο]η π· Φο

άοΜι: Νο2πσπ αυ!οπι ΗΜ οσα: οσ·οάίοιπω, σ·οοσιτιπι Βιισιοασ·ίω αίσιο! ού Μία ποὑἰἰιἱεοἰσπα σ·οοσια ίπ

Μ Ιιἶὐοτ£ιι£ἰ8 πω" άάσεσ·ο οπο, Μ σιιι!!ί σος:: αδ2οσ·ίιωσ ποσο: οιιοσίοί, σιίοί οειπο£α ο! πσιίι:εσ·

ΜΗ σσιιι£σ·ἰ, Βοσπασιω οοσίω·ίω, οπου οσιοσεο2οο ποπ |ιειοο8 Μ εοσ·υο.σ, .κά Μ /ί!ίο.ε· οποοίρί8 σιπἰυοσ·

Με. @πω φπα ι·οποασιοπίπεσω πω.. (δ'α!οπποπ) ο σ·οοε Τοπ2οσιίοο ποπ κι Βοσπαπο ροπ8Μοο πωσ·

Ραὶἱυε οὐ£ἰπιιἰ£, άοσπίσιίιισσι είπε, τι! υπάίσσιιω, άἰοἰσισισπ σιιάίοίοπι ἰπιροεἰἰυἰο! (πω. ΙΙ. ο!). 6,9).

ΒοΒἱωἱε_ῇ μπασο τ!τιωε.οη Φο θιο_Με π Ιἱὲοἱο πε.ετοριιγπι 70) ιπὁννἰιμ:: Νοοίο οιισα α! , ε! οοπΗ

Ρία εοΖἰοἰΜο ἰππωσε£, οσπ.ισεπωσ ίπ2εσ· 2ο α οοσωιιποιιίπωσσι ποιοι, δα!οπιοπεπι σ·οοοσπ, /ασίασπασ

Ι.κιοεπι οί Ροοοιισσιω, σκ μπει». ιι!σ·ίποπο εοσ·υιι2α εσυ/πάει! ππόοπίοσω οσιοά «παπι ω, !οσ·πιίππσσι

@ΜΜΕ ποπ !σ·ιισιωει!, σπε2απι ουσια: οοποιω2ωάίπίσ ποπ ε.σ:οοάα!, οίοοπο Μ ίπ μια σιοϋίίίωίπιππι

πωπω Επσιπασ·ίαο, οιιο‹ἰ Ϊιασωσισω ρω· σε Ισπίποίραδί8εσ· υί9πίΣ, ω σο:: ιοί ποπ πωπω πο!.

νοσππι πω: οοπ2οσπρ!ο στοοίδί άοσπίπσξο οοα£ἰ .Ροσ3σ·ί αΡοε!οίοσ·πσπ ρσ·ίσιοι:ρίο, οιι_σεω σ·οοπιισπ απο μπι

τΙσπ!ίασσι £ιιασπ ΜΜΜ ποπ οσεάἰσπσω, σε:: οποάίάί8 .σε Τοα2οπίοο σ·οοί, θ! ΜμΕ ποσσσεσι οΜίσιοί2.

Ώοσπἱπω απ£εσπ όπσπσ·ίασπ .πιο ίΖία8ασπ Ρσ·ίσιοιΡί πσ·αουέιίοσω, Ρο!ω£α8οπι σοφοί .πιο απ! ο _σαάίοίο

ΕΝ1Μ!πδί!; ἱτ‹ὶ. Πίοτπποννει!ει Μ; τω, ΜοΒο.ννεπι ΙἱΒο., ιν ΜΒόι·ο] πο! Ρο ῇεἀπε_ῆ Μα·οπϋ.ε θ·ι·σο

εοι·ι ν11 ΡοΡἰε2, ορἱοτοῇοο εἰς εσόννιιίο πο ιιο.εηω Βο!οεΙο.ννίο, πο. ΙιτόΙιι νν9ΒἰοτεΙκἱπ1, ἱ πιο.

8τιεο.1:Β ο ΜΒ ποποοΒι·8.π)σπι Ει·όΙεπι ΒιιάοΙϊεπι, ο ΜΒΜ πιό οπου, ΗΜ ρπεοἰπ πιἰεπιιι

Ηεσιτ_γΙ: Η ορἱετοῇο.ο εἰς πιο. πεεΙείιπ Ύντσιτχεὶοπἰο. Το ειοσε8ό!γ ιινσιεὶοᾶπἰό 1ι·σεΒε. ιιοΙο2γ<

είε, Μη ρο]πό κι· ΜπέοΜεπι ένιτἰοτΙε το οο ροόόποσου να Ρο!επ·ο εἰς ἀ:ἰε.Ιο. Χε ροο2ιμΚιι

ΠοσιοπιοσιΜ ΡοΙ. Μ". πω. Ι. Η



310 οι:.ιΑέπιεκτ1.

τοΕ11 1θ8θ @Με θι·ιε8οι·: ν11 πο `νι·πηε!επε επεεΜεε·ο Πα, 2:ισηιιπ)ε.ε 8ο π Με εΙοννιι:

Οτε900·ίωσ φίεευρωε, παντα: εω·ι:υσ·ιιι›ι ΠΠ , ντ·α!ίείαο Βοπε:ποτ·π·πι ι|πεί επίτι!επι ε! αΡοε2ο!ίσασπ

Βεπεάἰε£ἰοπεπι .1 Ηιψιεπισάί εα!π!α2ίυπίε πιυε£παε εοπεπεωτίίπειιι, .ΜΜΜ ειροείοίίεαε δεπαίίε!ίοπίε,

εαπ ΗΜ πιί2!επΕεε, ποπ είπε λεωί!α!ίο:ιε πιοάο εεπ·αυππω, Ιπορ!α·επ εποε! τέάετ·ίσ ε.τσοπιπιππί

εα2ίε @εε εοπιπ1ποιίεπτε. Νεφιε επίπι που Μη: ο·είίπεπίέιπ· ω! σ.ίίσετε τά εο9ιἶ£ατε: Μειιπι ποπ

επ αδίοπαπι υί2απι πο! Ματ ίπ ερίπί!ιιαΙίϋιω αεεπίπετε πίνω άίε!ν·ίπρεπε. Έπεσα! άιώίο παπι”

!απ2ου·ππι ·ι·επε ε:ι·ίσ2ίε, ειιαπ.8οσ·π»ι είπε Μ: ίπΣου·ί8πε ρτιιεείρί2ίο Ρο£επ·ω πισω ο·ς|ϊεε!ετε πο.

Ζ Νεο "πω, _)εΙε Μ! ρι·2εεπν πἰεπιιι περοεοΒ1οπ)·. ΡτοἐΒἱε παΕοπἱεε κἱεεἰε. τυπο ο καρτο

πεὰιεπἱε π: Οεεεπε.ε1ι εΙοπἱωἄεΕἰε) ΙἰτιιτΒἰἱ, πρι·οετ οάπιόννΞΙ (ΗΜ. ΥΠ. ερ. 11).

'|) Τεππι πἰεσΙοεπιτΚοννἰ ΒΜιπρόνν νν1:1·ότεε _)ε1ιοέ ::ιι·εά:οπο, πω: Βοινἱεπτ π πιιετε

ρπ)ππ 1016 Με”, ΗΜ), Μ" Βο!εε1ων π εε.ιπ (πω Βοπο;;ο πετοά2εππι υτοεεμτοέό Κοτο

πε.οχ)πε. οτ11η·πε1, πΜπάπ1ο πιπ πε εποπε 1κοι·οπε 1ῦ ΒἰεΕιιΡὁπ, πι): έπἰιιἀεεγ ερό)ε2εεπγ

ΜΜΜ Βει·εεΐεΙάεΜ. Μόπἱ οπ: Πω:: Ροίεσιοπππ, επί Ρετ· επιιἰ£ω ίαπι απποε ο·επίύ:ιε Τειι!επί

ει) επεππξω-πω /ποτα!, ειιίαητιε πεπτιππι Μπι ο!ίσπ ?Μοπἰσοσππι υἰΜπΣε ειώακ·ωπι α!πιιε ίπ ΡΜ

υίπείαπι π·τίιπ·ωπι /ωεταΕ, πΡεπέε ίπ εαρετείαοπ εδα!τω·, ΙποΡΜεα πιαπί Ρυ·ίπείΙΦα· Τετιίοπίεοσ

οεπιεο·ε2 άο:πω:2ίοίε ποάί8ίοπίϋπυ εεωρα!οε, πσηιιαπιιασπ α! ίπ/ε·:·επάα ε.τ1!εο·ίσ πεπ2ίετω αππα υα

οιιο·ε, ·π·εεπιπι άί9πίπ.ι2επι τεςἰωπτε·ω πωπω εί!:ί πωηταυί2, άίαάεπια ίτπρωιιί2, @απο @σε άἰε·

πα2ιιΖίε Ποτπίπἰ α 16 ερἰσοορἱε ίπ πρωι εσύ εοπεεεν·α2ιω πο. Ρεττ2 ν. 2δτό.

3) Νἱεπἰεἀοπιο ε” ω", ω) Φε2 πιο2ε πιω· (Έτπε8οτπι ν111πω, Μόι·)· πω: πἰειὶοε2εἀΙ,

πιω μπώ οειγπιπ Ι)!πποει, Ιεἱετὶγ π· 27ποτε.επ ΒἱεΚιιρόπ ρ1οε1ιἱεπ ροινπισ1π.: (ΜΜΜ Μακ

ροπ2ύει (Φοράει: Π!) πωπω Ροώπίππι αΙ£οο·ο ικ·Βιι2απι αο·ε?ιόορία·ορο, Με Με” Ιί$εν·ασ

Με:: ατἰ Βο!ω!αππι ι|ίο·ε.τίσσε, πω” είε ο·ω2ίωεπάο ατυπίε2:σίεσεΡαέπ Ο'·ι·πευι·ίετιεί πιοποιίεοε , σππι

εοιἰεπι “σωρο” Μ Μακ Ρυπωϊεσ θαιωπεπείε εεε!εεία Ρε!ο·πιπι ασ·εἰιἰφἰεσορππι λαὐετο!. θετἰεε

ερρ. Ρ1οεεπε. οπο. 16-12. 51.1: Ψγάπνι·επ ω» 2γννοώπ, 8τειπἱε1ιιπ ΒιιΙπεπεΗ, το1›ἱ

μη· επονσπε1ι ει! Βείεεία:ιτπ άοπιμ1 πἰεροτειπ, τπὁπἱεε: ιν·εάίάεπ·ίσπ Ρο2ίπε νωίε!ατυπ Πασπα

πτυπ, επεεωεο·υ·επι Βο!ευ!ιιί, α :σε ·πε9πε εωπ2ἰ. 1Μεάοπιο Με ρπεεἰε, πε ν1Ίπόμ1επ Ηετππιπ

@ιππική π Κ1εκπειιεεπι ΠΙ επτἱρερἱεπετπ, π. πἰε ι θι·ιεεοι·πειπ, μι( 2ο εηΕεΙπἱΚ ‹›Βεεη πω;

: ]ε18·ο ω” ρἰεειπε8ο πε Ψτε$7επιπετπ εεεεΜπι.

4) Ιππε!ων εηΙἰ, _)ε.1ι πο ρερἰε2 πωπω 1))·πιπ:ι· ππεπεπ_γ ι Κἰ_ῇοννπ. τοΙπ1 106? ρτη

ν«π·όεοπ)· 1η1 Μ. που, κ· ι·ο1ιιι πεετερητπ, μπει Βο1εε!επε. έ1ππι1εΒο. π ροάοΒιιγω η·

ρε.άΙ:ιι ρι·ποτ1ε1κ _)ε8·ο, Βο1εάων Ο11το1ση, ιπ_)εΙ 1η! εοΒἰε οτ1ει·πεπε ιι1ε8άχέ στ! ΡοΙεΙιἰ ε·ι·οά_γ

επει·ΜεπεΜε. Με ι1εηπιΠ 1880 Βοιεε1ενν έπιπι17; ροπποε _)εΒο Μπα ΒεπΞπ$ετεεοννπε. Με Ιππ

επιπ παιτε.211 εοΙιἱε πω ἱ άι1εποπίείπιτννο π1εε1ον:ιιοέείε επο_ῇε. ἰ ο1ιτιιεἰεἰιετννειπ. π Κἰῇοπἰε

ποιηπε.πο 8ο 1πι2επι. π επεεο Βτεεἰε. ῇεἔο ἐΜετοε!επ ἰῖνεεπἱοά ΚοτηεωΙ1. Ζιπιπποη μια

πο» :Ισ ιιετερἱεπἱε ι Κποποι π πιἰεεἱεεπ Μιτου :Μπι 1073 , Ειπε! οϋννοι·η·ό εννο)ε επε.τ1ηη

ἰ π άιιτπε τεε111: τεπι επιι_)άε ερτηπιἰετιεἱιεοπ (Νεετοι· ρω! τ. 10ΤΒ). Βοέννπιόε2επΞε ο!πι2ιι

1ο, πε πει πἱεΙε Μεάη ἰπι Ρι-πΡωππ. Ρτεγϋγ1 πο ΡοΜό τοΙ-ιτι 10'78 ἰ περεκι·πε πἱε

οπιἰεε2ΚεΙ π_)πιοπεό εοΒἰε πεηετΙ:ἱο1ι (1ω·επι1. ΒοΙεεπων να οΒεε εἱεὲεεεά παπά πἱπι Με1Με)

ννεΠιἱ 2 εεεει·ευνειπ πἰε πιόΒΙ ρι·ιειΜεπι·πό πγρτενγ πο Με”, "γω _ξεάπε1ε πο_)πε Με.

εὶοπι Ι28818Ψ78, ἱ πάοΒχ1 Ρι·2επιπέΙ Ρο ὰ1π8ἱεπι οΜε2επίιι. Μ] ει1:οΗ εἰπ Βτεεἰιι πἰε @Πιο

υετερἰΙἱ πω ει·οό)· επει·ΜεΙιεΗε Με ἱ πωπω: Ρι·πεεπν Ηεπτγὶιοννἰ Π, ἰ Ρ"πω ποπ!. οπε

τοννε1ἱ, πε:πνοΙ11 πε. 2επετεἱε Ι›ο1‹ο_)π πε ννΙοι12ἰπ1ἰετειι το1κιι 10?4 (Ροπε2επ. Μοποπι. ιι Χοπ.

με! τ. 1098) ιε)ενο·επ)· Με ινχΙπεειιὶε ιΨτΩν78π1ἱ πὶεπιἰεεΚἱεωἱ. Ιπε.επιπ π ι1ινοι·ιι ΒοΙεεΙεννπ



οε:Λέκιεκ1Λ. ?ΠΙ

Ρπεπἰόε! εἰε νηποετ άο οΒο2ιι Ρκ2εεἱννηεΒο; νε ετγε2πιὶιι το!:11 Ιθΐδ ροΚα28.Ι Με ιν Μοειωεγἰ

:κι άννοι·2ε εεεει·2ε. Ηειιι·γΙιε; 2Ιο2γ! πω εΙιιιι·Βχ οΒτοι11ηε (ίπωπίσπαϋίΖω· άίυί8έω) τν Μαη·

πή:ιεΙι 2ἔοτγεΙι ἰ έτεϋι·ιηοΙι, ιν κτιετεη·εεΙι πεά2νη·ε2ή ὡοΒἱεΒ, ε τοπ Με! ‹Ιο Κ53οπο. Βιιι·

εΒαι·άε, Ιι£ότ_γ νντόεἱΙ νε πιἰεεἱεειι ε2ει·πνει1 2 Βοεειτε2ειπἱ @απο Με. εεεετ2ε ιιροωἰιιΙκππιἰ, Με

Με. Ι2ε.εΜ.ννε. Με 2ι·οϋἱνε2γ (ΣωιιΒεττ ιι ΡετΙ:2ει ν. 219 ἰ 280). ᾶεὰποε2εἐιιἱε 2 ροΒγτετε

π· Νἰεωε2εεΙι Ι2ειεΙεννε, ΡοΙιε2ιι_ῇε εἰς κ· Β2γπιἰε ε” @εχω ἑννἰεωροἔΙι, ηεεε.Με ρι·2εά ρε.

Ρἱε2εττ1 0]θ8 εννο)εεο 38.ΙιοΒγ ε$οΙἱογ εροεΙ:οΙεΠε3 ννἱεΙεε Ρι·2γεΙ17|πεεο, ἰεΕειτΒε ρι·2ετΙ Μ Μ.

εΙιε.ι·Βγ @Καποτε κ· ΡοΙεεε ιπ:τεεοιπε το2ννοἀ2ἱ. ΒχΙχΙἰ το ἀοΒτοννοΙπιἰε το2Φωε υροωἱιιΙιὶ, ΜΒ

ρπγττ2χι11ειιἱε ]8.Κ0ννε]έ ε2εΞετΙά ονηκ:Ιι Βο8·εεω·, Κιότο άο Ηειιι·7Ιιε ννγννο2ἱΙ'? ιιἱε ννἰειιιγ.

θ£ννετεἰε ἰ 2 εοἀιιοέεἱε υροιιιἰπιι π· απο θπ·2εεοι·2 ΥΠ ρι·27]ε2πε8ο εοΒἰε ΒοΙεεΙεννε, Ιεε2

2 Μαι ]ε8·ο Ρίεε.ιιοΒο ιΙο Ι2:ιεΒινε. Μάοο2πε, 2ο ι11ιι ερι·ωνε τε _ῇεἀτιοετι·οιιιιἱε Ρτ2εὰεἰεννἱοιιο.

Χε.τ:·ιΞεοηε ν Μπι ]ειΕοπνεέ ω]ειιιιιε :ιὶεεἰιι τοπικ ροΙεεειιἱε., ἰ ρτ2εΒϋώεεε Με οΒιιεΙιε. ῇεΙιοἘη

ιι2χεΙιειιἰε. οά 11ἱε€ο Βεάέ ἐννἰετορἱεττ2ει, Βε‹ὶ2 Ροπιοεγ ρτ2εεἰνν ΗειιτχΙιοΜ Ν, ο!ιε.2ι.ιάε!,, 2ο

(ὶτιεἔοτ2 ιιιιἰ 2 Βἰε8ἱεω Μεέεϋηπτι νη7ρεά!κόνν Μ. Βιιεἰ, ε.ιή 2 ετοειιιιΚιιπιἱ Ι2:ιεἔε.ννε. άο απαι

τ2ε ιιἰεπιἱεεΚἰεΒο ἰ ‹Ιο Βτεεἱ εννοἱεΙι ιιεΙε2Ϊεἰε οΒ2πεῇοιτιἱοιιγ ιιἰε εγἰ. Οτο _ῇεετ εε.ΠαοΜΙ:γ Π"

]εδο άο 12ε.ε!εννε.. ,θτε8οτἱιιε ερἱεεοριιε, εει·ι·ιιε εει·νοι·ιιω Πεἰ, Πεωεπἰο τε8ἰ Βιιεισοτιιω ετ

ι·εεήιιευ ακοή εμε, ειιΙιπετιπ ετ εροετοΙἰεεω Βειιεὸἱετἰοιιεπι! ΡἱΠιιε νεετετ Ιἰιιιἰιιε. εροιποΙοι·ιιω

νἱεἱτιιπε :ιό Με νετιἰτ, ε: εποε! ι·εεπιιπι ἰΠιιιΙ άοτιο ευ.ι1ειΞ Ρετι·ἱ ρει· ιευ.ιιιιε ποετι·ειε νεΠετ σε

τἱιιετε, εἱἀειιι Βεεω Ρετι·ο ε.ΡοιποΙοι·ιιιιι ρτἰπεἰΡὶ άεΜ1:ε. ΕάεΜετε εΧΒἱΒἰΕε, άενούε ρτεεἱΒιιε

ροετιιΙενὶτ, ΜάιιΜΕΑΠΕετ ειωενετεπε ἰΙΙειπι ειιω11 ρετἰτἰοιιεπι νεε1:ι·ο εοπιεειιειι ΜΜΜ ίοι·ε ει:

εωΒἱΙεπι, εἰ εροετοΙΜε εποτοτἰτετἱε ρεεε. εε ιιιιιιιἰωἰιιε άοπαι·ετιιι·. Οιι]ιω νοτἰε ετ ρετἰτὶοιιἰ

Βιιε, ςιιἱιι ω” νἱἀεΒιιπὺιιτ, Μπι ει: οοιιεειιειι νεετι·ο, τιι11ι ε: ‹10νοτἰοπε ροεεετιτἰε, τε.ιι(Ιεπι

εεεειιειιπι Ρι·:ιεΒιιἱΙτιιιε, εἰ; ΜΒΜ νεετι·ἱ ειιΒει·εεειιΙε Μή ει; μπω Βεειτἱ Ρετι·ἱ ττεἀἱἀὶιιιιιε, εε.

νἱἀεΙἱεετ ἰΜειπἱοιιε επεσε όεεΜει·ίο εω·ἰΙ:εΙἱε, ετ Μειωσα Ρε1:ι·ιιε Με ετ τε8ιιιιιιι νεεί:τω11,

οω1ιἰεφ1ε νεε0;τει Βοιιει, Με εριι‹Ι Πειιι1ι ἰιπετοεεεἱοπε ειιετοᾶἰετ, οι ειπε οπιπιἰ ρεεε, Βοιιοι·ε

φιοςιιε ετ ΒΙο:ἱε ἰἀεπι ι·εεειιπι ιιεςιιε Πι Βιιεπι κάτσε ν·εικτιε τειιει·ε νοε ἰεεἱετ, ει Ιιιι_ῇιιιι πή

Ιὶτἰεε εωω αυτα . Μρεί:ι·ετ νοΒἰε αμκ! ειιρετηιιω τεεειιι ΒΙοτἰεω εεωρἰ$ετπειιι. Οιιί1ιεϋ8.πι

πω: Ρετετἱεεἱιιιοε εεεε πιονετἱτ νεΜ:πε τιοΒἰΙἱτιι£ἰε εετειιἱ€εε. ιιτ ω! ςιιωειιιπιφιε ἱιιετε. πιεεο!:ίε

Μήιιε εε‹Ιἰε ειιεψοτἱωτεπι ρω :πιει πεεεεεΜ.τε ρεύειάτ, ρι·οοιι! ἀιιΒἰο εουτἰειιο ρετἱτἰοιιιιω ευ

ε.τιιτιι ωπεεσμιετιιτ ε!Τεεωτιι. Ρι·εεϊετεε ιιτ Ικα: ετ Με ΜΜΜ ειπε Ιἰτ£ετἱε που εοιΜπειι!:ιιι·

εοι·ὸἰΒιιε νεεΙτἰε ετετἱιιε ἰιιῦΒειπιιτ. τιιἰεἱπιιιε Με ιιιιιιτἱοε ποετι·οε. ειιοι·ιιι1ι ποια: νεετει· εστω:

εετ ει Βάι” ωπἱειιε, επί εϊ εε ειπε Μ Ιἰττετἱε ειπα ‹ΙἰΙἱ8ειπετ νοΒἰε ε2ροπειπ, ετ ειπε πή

ιπιε επιπ νἱνε κα: εκρΙεΒιιτι0:. ΩιιἱΒιιε ρω ι·ενετεπϋε Βειι€5 Ρεττἰ, ειψιε Ιεεετἰ ειιιι0;, νοε

ιιήτεε ετ ε!Το.ΒΠεε ρτωΒεετἱε ετ ειιἰἀειιἱά νοΒἱε ἀἱκετἰιιτ, εκ ΡΜ πισω ριιτἰειιτει· ειιἀἱετὶε,

παμε ἰιιᾶιιΒἱτειπτει· οι·εάε.ϋε; α ειπε Μ ε:: ειιοτοτἱτετε ιιροετ‹›Ιἱοπ: εε€Πε Μέσω. “αστειο νο

Πιετἱιπ επ εωτι1ετε, ιιιιΙΙοτιιπι ι1ιεΙο ἰη8ειιἱο Βιιι·βετε ρετιιιἱϊτετἰε, εεά ροτἰιιε εοε εἰτιεετε. ωτἱ

ίεΒε ΓενεπτΙο ῇιινετἰε. ΟιιιιιἱΡοτεπε Ι)ειιε ιι1επϋεε νεεί;ι·εε ἱΙΙιιπιἰπε€, παρε Ρετ τετιιροτεΙἰε Βο

ικι ῖεοἰετ να: €τει:εἱι·ε ΜΙ 8Ιοι·ίε.1π εεωρἱωτπιιπι. Παω Βοπποε :εν Κε.Ιεπάεε Μεἱἰ, ἰπἀἰετἰοιιε

ιἰεεἰιπετεττἱε.“ (Ιἰε8ἱε€τ. Με. Π ει». 74).

  



1ι1ΘΤ ΕΔΜΒΒΒΤΑ

οιοκοπι κοικοννεκιεοο

πο ννιιΑιιει.ΑινΑ.

απο - 1082.

οριο: Πο ,Μαρ Ρε: ιο ά:.ιεΙε ροοπιεοιοπωι.· (Σώοι Φο!. πιο!. «πω. Με. νεοι. οι

σωσει Ι729, Μπι ! απ. 293 ; ποεοριοπιιι οιοΙέοΜκι έ. Ειπεταιια τοοοπσοιιτ.ε·Ι:ιοπο, πιπιεπιιψιο,

ἐε »Μαρ ιεταιιοιυειτἱ πω! πιο ινίοιιοείοιιι.

απο ιυιετνιιε ιοαι(ιιο Ηπα.

(ιιοι·ιοει ποιπἰιιιε, πιο ιμιοτιιιο ποπ Μειο

ιιοειοι·ιε Μέι Βοϋπιιοι, ι.(οιπροπιιε') διπο

νιοπειε οριεοοριιε, ειιιπιπι @ο Βι·οιιοιπ, οι ιιο

ιρεο ιιιοιπ, ειιιιιιοιπ οιοιιο νιοιοι·ιιιιπ.

Ειοπιπι ι)οιπιπι ω! ιοτιπι οι ΡΙεπιιιιιιο οιιιο:

οιοπιιπ Ποιπιπι σε! τοεπιιιπ, οι ιρειο ιιοτπιποοι

τω· Βοπιιιιπι. διπΒιιιιο ωπιε, ειπειιιιε ι·οεπιε

ιοΒοε οι ‹ιοιπιποε ρι·ιιιιοοιι ιπ ιιιιιιοιιιιπ: οπο

ι·ιιιπ ιιιιιιιιιιιι ειιιιιο ιιιοπτιε ιπ ιιιιιιοιο ι·ει;ποπι

οι ιιιειιιιο, ιιιιιάοιπ νοι·ο ιπ πιοπιιο οιιιιιοπο

οι ιπ ι·ειριπ:ια). δει! ποιο πιο, Ποιπιπο Πω, πι!

ιιιιιιιι οιοι·οοι. ι·ιοιιιοπιιο, πιει ειιιιιοοιοι·ιιιπ νο

Το ΜΙ” :Μάο ορτοειοευαιυση, ιιιμάαιο πο ια πε

ιπιιιιιπιιο, ποπ πει ρι·ιποοριι, ποπ ω!. ροτοπε,

οιιιιιε ποπ οΜιιιοοε ιιινοι·εε οι ει·οτι:ιιπ, οιιιιιε

νοι.ο οι ειιοπιιοοιιοποει ποπ ρι·οοοιιοπι ω ιιο

ροιι~:ιπιιιι πω οιιιειιοπι κι ροτεενοτοπιιοιπ.

Ωιιοπιιιι ειιοριιοιιιιοπιιιπ ποιοι ιιπιιποιιιε ει το,

τω, οι Μισο τπο οιιιιποι·ο ιιιιιιιτιοπι ποπ πιει

Βπιιιπ ορτονι, πι! ιιιιιιιοιπ ιπιιιι, κι! ΗΜ, πι!

πιοιε ιπει·ιτιο οοπιιιιεπε, απ! πιο», τα πεπι

επιεειπιο, ιιιιωιιιωιι. ιιοο οπιπι ιιππο πιο οπο·

οι ποοιιοιπ ιοΒιιιιοιιοιπ ρι·οεροι·ο ιιιι·οιιιειι :κι

Λι·οιιιοριεοοριιπι Ποιοπιοπεοιπ3), ιιιιιοοπο το

ιιο(ιι)πιοιπ ω πω οιιιιι ποετι·ιι, Ιοειιιιοιιοπι

οοιιιι· ριοι·ιιιοπτιο, ποιο μπιιωι ριιιιρειεε ι)ο- ' ιρειιιε, πιει: ιιορι·οο:ιπιο, οιιιιοιπ πιο Βιοτιιι το

π·ιιπι ιπ ιιιιιισιο, οοιιιιππιπιοι·οπι οιιειπιιιιοι ιιιι- . τπιειετι ποπ ιπιπιιιι ρι·οεροι·ο. Νιιπο ειιιιοιπ ιππι

-

') ΤΜ: οηι:ο.πι ποιο 2ο, ι Επι: το2 ωωι _ιο _ιιι2 Ρι·οοιιοπιπο Ι)οιιποι· νν ιιοπιοπαιι·ιιι τισ

Πιι_ιιιιι ν. 528. Μπωωιω Ρθ28, μπω ειοειιο. Ε. ιπο.οη·ιο. Ζωάίσιαιω πιο ειοεοινπο _ιοει;

άιοι:ο8·ο, ιιο ι:ιιιιιιιιρο. τεεο ιιιιιοπιο. ιν Ροιεοο πιο Μια

2) Το πισινα πάει” πιο ινειιιιηιι·οό Με ιιτιειοοιπιο πο. 27ιιιοο8ο, ι ιπο2ο ποναει Ι:ιοπιι

_ιιιοοΒο ιεποπο ΒοΙοειοινο έπιιιιιοΒο.

Έχω οι·ηιιιοικιιροπι ιιοιοίιειιιπι (τπιοιιη τοιιιοπι 10?θ - ιθ8θ) πιο δι;;εννιιι, οπο”,

πωπω ιιοπτγικο ιν οοιιο.ι·2ο, π. νιτόο θι·ποεοι·ιο και Ροριο2ο, Κιόι] Μ οά_ιιιι οι·ο,Βιοιιιιρ

που ιιοιούειιιοιπιι _ιοεο ρι·ηννιΙειο.

Η)
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ιιεςιιο ασοεε, Μαιο υιτἰιιεσμιο ρι·οοο, Πεκ Βεπἰ- Με, απο ἰΙΙιιε1τἰε Με» νΕι·Ε «πω, ςιιἰει ραπ,

μια, τοΒετἱε, ΜΒ ΙεεειΞε οοηι!ιιοωπι Μπι, ε£ οι Πεεειτι άεοε2, ἀἱτἰμε πάει ρτοερετε!εύ).

ιιι άι: πιο εἱΙοειω, ΑτοΒἰερἰεοορἰ Μπα: ἀἱειιἱω- Ι

4) Ροέι·οάιύωινο δνι·κιμΙε.ινιι αποΜοΒο τιιἱφΙη ΡοΜη ει. Νἱωιιωτιιἱ, ιιει!:ησοπο ,ω ,ῇο

επΖε π 3εάιηππι Ιἱέοἰε ιι Ραπ., »ν (Μάο ροππιἱειιἱοιιεπι, Μ. εΙ:ι·. 291. ΕΜ πω, μι; ιιιυἰειιω

ΒοοιοΙι (Πω. ιϋρΙοιπ. Μοι·ε.νΜο Ι. 184) Ρϊεε.π)· Μ! οΙιοΙο τοΙιιι 1089 μια $αΙιοννοέ Βτεοτννο

δε.Ει1Βιι (2ιιΕοιιιι 8Διοτότν ιν ΙἰοἔοιιεΒιιτΒιι) αΙο δντεπχε!επε.. Ρι·οεη. οιιἱ π Μπι πιἰςἀ2_γ ἰιι

πειπἱ τοΒο Ιο·6Ιει πω· ταση! ΡοΙετ:Μ πιίψιΗοωιι μπω ΑΙΒἰιιοννἱ ρτιορτονυιιᾶιἱό ε:ο:9ἑΙἱπνἰο ρο

εἔιιύω. ἰοΙ1 τΙο ΡοΙεΙιἰ ἰ πω. ροκντότ. Πει” 8ο Μ: ν οειΙοἑοἰ:

ΟΜΜίαπαε μισώ: απια£ω·ἰ οἰατἰωίπιο Ψ(τα!ίε!ιιο) λιυπϋΜπα /τα!ετ·πί!αο, ΜΙ!) Ζουί ]τι!,Ισ

(;'Μ·ίσΣέ ἰπ/πι Βοοδεείαπι ιπιπ‹·ϋ .ΪαοοΙ›ἰ πιί!ί!απο, μ·ορτίαπι, ω: άσυο!απι οπτ!ίο:ιεπι, @πιω

αε2εο·πιδ τ·ο9πί Ραο·2ίυψα!ίοπσω.

ΟιιΡἰεπ£εσ Ρετ· σω-ωιε νεο!ίΩία ίποσάεπε, οιύεω υίπαιδίσ ι·οοα£ἰοπο ,ιω!πι οὺἰἰθα£ἰ σιιπισ.ω,

ωάιω9ιιε ρυ·αεοφία 8εσμεπωι ε£ἰαπι απ” μ» ί:ιίτπίσί8 σοπαπιιυ·, «Με ΜΜΜ, ιωω Βου, καιω::

Μ ρου υοϋίιυ εοἰυεπ£ω Με ποο£ιηιω ρω οοτροι·ιζο υω£·›·Ξ οαπἰ£‹ι£ε, @με πωεεεωω σ·ο9τιί υα2·τί,

ε! Μ;ι:ίπω ίποοΖωπιίαιω απἰ»ιαε, .Πω Οπιπίρο!επ2ί ειι,ρρΖίσαα·ο πἰ£ἰπιιι·π·.

Βί!εο!ιαπ απο _/ίΖίιιπι υο8!πιπι, «αἱ παρα· ρο›·ε9τἰποεαπι υί$απι _|ιω2ο Ποί ]ιιάίοδο £τ·απεσπα

£αυἰ£ ίπ αεΣω·παπι, 9ιιοπιυτἰι› ίίΖωπ α Ρα£ω·›ια σατἰ£α£ε υεο!πι, μια: ἰπ!6τ· που αφτα! Βοασπ ίπ

ωπυρίω·παπι αυ·υαβί!ιυ·, σφαο·ατ·ε ΡοσσασπασΡ (Μάο ρω ουν·6ο τω εσίτο αφίπιτω, 9αίοςαίά επα

£ἰυπἰὐ·ιω, υί!;ίΠίο, Μίωατιιπι σοί!εσππί2αΙίΙπω, ε!ινττωμπατ·ιι»ι Ζαο·ΕΜίωιο, Μ ραπρεπισπ ω”, σπιτι::

Ιπωφω, φιἰὐιω1 |ιιιπιασπι /α·α9ί!ί!ασ δπ·ιι2υσ·ιεπι σιιιιπι ρο2εσ8 ΡΙαοου·ο, ω! Ρειρο!τια»ι σα!πΕσπι σἰΜ

Ραυ·8ίπι ποϋίωαπι υπιπί £ε»ιροι·ο ἐπιρΙοι·αι·ε. διιΡει· Μια: υπο ω! εα‹ω αε!ωνιιυ /εΖίοί£α£ἰα αω!ρ›ιεπ

ω" ε.: ίπωπο 6'02'(Π8 πυιπ:·έ ιι_#'οσ£ω σειι!ωπι ίΠάικασ·ιιυι .οο!!ωιπίει Ρ›·ἰυα£ἰπι ατΖε!»·απί, ω2ίάοιπφω

ΡσαΩε:·ἰυτιιι›ι πιοάιιΖ‹ι£ίο›ιω _|ϊετ·ί ίπ ()'οιιυαψ.ι πωπω ωπει!ίωίπτω, ί2α φω9:ω, π! Βου οα£‹·›·ι·αἰαυι

πωσετ·ειυπ ίαιωδαπιειπ, ίτιάίι:ίσασπςαε 8270071”, απ2ο όίαπ πα2α!ίο .Βοπιίπέ |ιαεο και'. ε.ιΡ!εα:πτω.

@Μα ω" ΟπιπίροΕοπο Βειω πω!ι·απι ριιιιροτ£α8οσπ υπα!!οσίαισ Ρα· απ τ·οερε:::ί2, ίπ ?πο

σ!ί«πι με! [ΜΜΜ ΜΒ φα, ού σώου ποσΗ·α ω: Ροσί8α: μα ό:: @ο :Μάο 6οπ_/υτ!α!ί αυτα

ΜΜΜ ωϋίίπιίω!ίσ οϋπί.πίσ μ·εσίύπω Μί!!ατο !»·ατοα›πίπιασ, εμειωιιω Μωαιω·ωπι υοσέτασ διιν·9ίέα$ίο

!ωίΩωιάσ ποο!τ·απι ποοεωἰ£α£επι α_ρω·ία!ίε, ρίί τιπἰεπιΡ£υτ·ώ πιωιιοι·Ζαπι $οπεπάο, φα: αί2: ΩιιοτΙ

"Μ εκ πιἱτιὶιπἰε ἰε$ἱε ΐεοἱεϋε, πιΠιἱ ίεε:ΒΕίε. νιιΜε, Θ! .ωρα ΟΜ·ίεΙί ραπρα·ω, φώτα Μο

ευυιο οπιπία πεσωυατἶα |ιιι_|ιω Μάιο οπιπίπο άω·ιωι!, :πἱυε:·ἰσι›:·‹ἰἰ£ετ ›·οφίοί8ε. ΩαίεΙ Ρίωτα? Οπιποπι

πιίεε:·ίουτ·άίατη ω _φ·ει!ίαπι ίπ υοϋί.υ πρεο·αιπασ. Ρα· @απο άφτωαπιπσ· τω, τι! Ρετ· .Βοπιπωπι

Λἰὁἰπτιπι, βάάεπιυαΜοπι ›·εσα!ί Βου!το ρι·αοσφ2υ Ραοι)ΐοε ποσα·ωπι παπ2ίαπι ίπ Ροἰε›ιἰιιπι ιία!ιο

τετε, ω: πάτιοστο άἰφιοπιἰπἰ.

.ὰ&
'

|ξι8__·-ο"
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ΠΟ. ΚΕΕΜΕΝΒΑ ΠΙ ΑΝΤΙΡΑΡ1ΒΖΑ, ΖΑ ΨΒΑΤΥΒΒΑΨΒΒΙ.

Με. 1087.

 

2 τοἰτορἱοτπιι ὐἱὐ!ἱο!οΜ έ. Ευιοταπει τοΩο:ιεὐιιτε|:ἱο9ο ΜΜΜ Πο Ρε: :ο ά:.ίε!ε.· (Σοάοκ (Η

ρἰοιποΙἰοο-Ηἰετοτἰοο-ορἰε£οΙεπἰε, Απ. πω. οΕ Ππιοοἱἰ !72.9 Μπι ! ε”. 288, ιι ρτποάπιλο

πω! [ΜΜΜ α: ἰεοσποπΙατοπ ιίο Ηαβεα ΑΜ. Πο!ι. ν. Μ. 507. Ζ Ρο:α Μοτο ω», ιι οι: ρτη

ρέεΙαιοΙι ω;|Παόπω ροιυοάμ, :Πα Μόο·μο!ι πόέσιέο οἱ; ω πίαπέα σο :Ισ η” πω. Μ ευράκιωούιυ

@μ ἀιιιυπἱεβηοΙι.

Ποππιο νοτιοτοΒἱΙἰ Ο(Ιοπιοιπἰ) πο νοτο επιτο

Ιἰοεἱπτιο ρτἱπτισο εοὸἰο ΜΜΜ, νν(ὶοὸἱεΙου8') Μ,

φα! επ 8ι·οϋει Ποἰ, όοϋΗ:ιω Μ ευπιτι1ο εοοοι·

άοϋ ευΒ]οο$ἱοιιοτπι, ο£ εο6Μοπι, οτ Μπιτ: ροΙτἱ,

άονοΗοποπι.

ΛΝἰεεἰπιιιε ἱΙΙο Ποοτυπι Ποπιἰτιυε, (μή οσ:Ιο

:Με @Με οπὶἰτιοε Με όἱεροευἰ$, ιιτ Μια· :ΔΙ

$οή ρτεοοτπἱποο$, ο€ οὐ οϋεοςυἱυω οοπιὶἰτοτἱε

ΜΜΜ ὸἰειιἰωε ωει]οι·ἰ Ρειι·οοτ, ἰρεο Μ οοοΙοεί:ι

:Με Π:: τἰἱε1ἰηκἰΕ οω¦οε ει1οο, φοτο άἱ8ἰΕοτυττι

ευοι·ιιπι, ω εἰοιπ οιοΙΙ:ι Με” ο!) εϊ.οΙΙο Πι Μει

Γεω, Νο Με:: ειΠοτυπι ρτωοοιΜ οΧοοΙΙοΜἱω

οφεωω. Ποσο :αποτο επιάιιιιπι οΠὶοἰοτυπτιοιιο

ὸὶνοτεἰωποιπ “ο :ιό οποιο τοόιωΗ οοιισοτι;Μπι

') Ρο: :Μο πω τοΜ τιοἀρἱε: Ψτα2ιζεΖ‹ι£

ιπιΝοε οΙιοτἰωἰε, Μ, ω” Μ επιπούε ΑηεοΙἱε,

Μι οτ Μ: που οἱ!. ἱηνἰὐἰο ἰττιροτἱε οΙοτἰωἱε. Ωιιὶοι

οι·8ο Μαη :ιΙτΙεεἰωιιε, πιο πιἱ το»·οι·οπόο μποτ,

οοτιετἰωὶτ ὶτι Μ:: :παο ΡτοοΙοΙ-ἰοτιἰε υψ νΞοο ιιπιΒτιὶ

ἱΠἱιιε Ροιι·ἱ οΜε οοΡιπ $ο€ἰιιε οοοΙοεἰοΜἱοοο ρο

ιοετοτίε, @το 80 νοΜε ἰηἴοτἰοτ οπιπἰε οττὶο ω!»

ιιιἱιτἰι, ωοτἰΙ.ο π1οπιβτοτυπι ιιτΕἰοιΠοω οοτιποκἱο

νοΒἰε, ια οειΡΜ οΒοάΞΙ.. [Μάο ιιονοτἰΕ οκοοΠοιι

Με νοεπει, φαω ἰππἰπιο Μαιο Με τοερἱοἰππιε

εοποτἰεεἰιπιιιιι οΡοετοΜυτπι νοεΕτυπι: Μ ροοιι

Μτἰ τονοτοιιΜ, ο!. ιιτ νοετι·:ο εειτιοΕΜΠε :ωσπο

ι·ἰΙοε ἰπτοι· εοουΒ ωτΒἱποε ἱτιοοΙιπι1ἱ ιτιιηηιιἱΙΙἰ

απο οοι1προωΙυτ, οοΜἱὸἰοτιοιι1 Ποο οι·οϊ.ὶο

Μπι οι ευρρΙἰοοπἱοτιιιπι οἱἱοι·ἰιπυε ωεωηΜπι.

σ·ο9ίο ΒοΙιοσπἰωο φΜοΖα α‹ἰ Ω'Ζε:πο›ι£οπι ΔωἰΡα

μπα, Μπι @πρεπε .ππα9ί8 ιἰαοί Ρυἰοπἰαο, οπο: ΟΖοσπεπε οὐ ωεοιωπρ£απι ο·οθίασπ ι·ω·οσιασπ ΜΜΜ

στα!. ΡοἀιἰοΙο το 2ἀοιιἱο Ι)οΒιιοι· ϊ ιππἰοιηο. επιιοΒοό2Μ ιν :χιπ Ιἰέοἱο (ΜΜΜ ιιο_ῇννἰὸοο:τιἱοῇειχ,

Σο πιο" Ύν!οό7εΙο.ιν Ποτπ1οπ Β7Ι ΙιτόΙοι11 ἰετοτηγιπ, Με κἱοοἰετπ. ἑοἰέΙο_ἰεΖο 3οάτιιιΚ το2Μι2ο

Με ττοιέοἱ $οΒο Μου ἱ ροτόννηοπἰο 118Ροτ11ΚΙιἱο1η|οΪι ιν Ματ οΙωΙἰοιιιοέοἰ : τνγρεἀΙιοπιἱ όπο2ο

οτιοιιιὶ ρι·ιοΙποπο. Μι26οΒο, 2ο Ποτ του Ρίεε.ιι)· Β7Ι μια ιιοεεο€ο ΨΙειά_γεΙανο Ζει Ϊντει£γεΙοννοι1ι

οιοεΜπι.

ὅ

Η)
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$ἰΒηἰίὶοάνἱτ :ΜΜΜ ροΜε τοκ ΒοΙορἰοτυππ"),

Μ ω! άἰοοιτιυε εεάνει νοο1ι·Ξ τεκ·οι·επτἰο, ἱπιπιο

ΒυιηἰΙΠει· ἰωρΙοτειτ ΓειωἱΙἰοτἰ άενοάοοε, οιάο

οᾶΐοιιάἰεεω νεε$ι·ω εετοιιίωτΕε οΙεπιοιιΜπι πιει

ὅ @ο Μο εοΙ:ι τιοπιἰτιἰε εἰωρΙἱοἰΕοΕο, οικω εάἱου

@ο ίπιροι·ΕιιτΜοΠε οοπεοΙειιΜ. Η ουΕιι ερετεπ

Μουσε ΙιιιποἰΙἰΙετἰε εοάι1Μεάοοπ ερεοἱοΙἱ τωρα

οΙυ ουρά νοε ρτοΐιπάτειιτι Μή ετ ΜΜΜ, άοεἰ

άοτἰο άοεἱάοτοι Με ρτο εο ροτπ·ίΒετε άί8·ιτοπιι

ω εετἱεΓοο1ἰοιιἰε εκουεοάοποιη. !πϋπιπιπράε ἰωάυο

ροΙοτπἰωΗ νεο!τοε άι: οοάεπι ειιρρΠοἱ νεεΕι·ο,

ηοετι·ο ΠΠοΙο, άιά:α ουἱάοιιἱά οι Με: το ΜΜΜ

«κι, ω; ρι·:ιεοερΒο ίὶΙἰἰ νεεΦι·ἰ άοππή ἰωροτο€ο

τἱε, οι ΒοΗιι$ κεριά ι:οπεοιπευ Μ εεάριάοΙἰοτιε

άείἰάἱωπι οοϋ). Νεο ἰπποετἰω. ΩιιΞε επἰπι ΕΠ

ρτωεεπ£ἱ ΜρυΙ:Μοπε εε ορροεοἱτ Ιοτ ετ τοηΠε

ρετἰοιάἱε ρω ἰιηρετἰοἰἱ Ειπ:οΙιπιΜΜε , ρτο ΜΒΜ

ευΒΙἰωἱΜο, ρω εἰη8ιι!οι·ἰ νοε8τω οροοτοΙἱοιο

εεάἰε τονοτοπάο οι οΜΒἱΙΗοω?Ό Οπιπάε οι·άο,

οιτιτιἰε άἱΒτιἰΙειε, οππιἱο άοπιἰοιιο τοΙἰεἰο Μπά

οοι·υπι ρεάἰΒιιε πατάει ΐυἰεοεΙ, ΠΜ οριο ΜΜΕ

:ιο ΠάάοἰοΙἱ οοπεΙερΜ οι οιιπάουε, οτ ρω: οπω

Με νἰτἰΙἰΙει· τοΜΜεεε8. Ροιετ Μάριο. Με: οο8ἰ

Με, ἱά οάτειιάἰτε , ετἱτι Με οοποοτάειιπ οππιίει

ριάἰοἰει, οιιἰ:ι εἰ οορἰ:ι ευρροΙοι·ο£, ἰρειιπι ΐοτε

άἰ€τιἱεεἰιηιιιη οιορΙἰοι·ἰ Βοποτο επ ει·ειάει. Νου

ετρ·ο !οοιιΜιιι· άοπήι1ι.ιε ροε1οι· οοηΙτο εει·νυπι

ειιιιπι Μπάσο νει επρεπε, φάει ΜΙΒ σε!. ἰρεο

2) Ψι·ο.τμάονσ Με! Μάι Ιει·όΙιι ροΙοΚἱερ·ο ἰοτοτπἱο, Πο.Ιαοκηκ πιόΒΙ τα ρο!ο2)·ό ιιιιοι ΨΝ

άγοἔενν; ρω @ΜΜΜ ιιιοεΙο, 2ο ο Μπι Μο πάο5οου τιιι:ννο.ιι ου Μ! τα Βο!ιεπιστωπ ἱ άΙο

το Μονο οάοητε.πιο.

3) Ροά Ικουἱοο Κτνἰοτιιἰιι τοΚιι 1086, πο. εχιιοάΖἰο ο Μοἔιιιιο)·ἱ, άειΙ Ηειιη·Κ Η” οοεο.ι·ι

ροΙεοεπὶο ΕἔἱΠ18τῖΟνΦά ιιτο;›·ΒἱεΙει.ιρονι·ἱ ττρετεΙιἰειιιι1 ιι!ιοι·οιιοννο.ό να Ρι·ιιάιο Ψι·οηεΙεννο, Μπιο

€τεάοιήερο 8ο Μπι 2ο Μετρο ροπιοι· άωνειιιο εοΒἱο ρτ2οοἱτν Οτ.268οι·:οΜ ν11. Βρἰυ. 15 ο2ω·ποο.

Φεεο2 ι·οΙκιι νηρεὶιιἱ! το ροΙοοοιιἰο ΒΒίΙΒοι·τ, ἱ -Έντ:ιτροΙουν Με! 2 πιο!. ενο”. Βυνειτοννο Μιο

τοποννωιγ ΜΜΜ ιν Ρι·οάιο ιιτοοηέοἱο, @Πιο Μό! ΡΩΜΗ 281°8.28ΙΠ ἱ ο2εοΜ (Οοοπιιιο Π. 89. ιι Ρεττειι

ΙΧ. ετα. 98). 02541 του ιιοι·ιιο2εά ρι·ο.ννο. ρειρἱεεἱεἰο. Έν ροάοοοεπι 2ιιροΙτιἱο ιάιιτεεπιἱιι ρἱοε.Ι ΒοιιΞ

@η ΥΠΙ ρερἰο2 άιιὶο. 10 οιει·ννοο. 1809 πάσι άο ΨειοΙοννο ο2οεΙιἰοἔο: ,,Ιέροι·ο.ι·ε το οσω

πιοο, οιιοά απο οι ρποάἱοτἱε τω:: Πτει·ίο το ι·ορ;οι11 ρου εοΙιιοι Βορεττιἱω »πιά ΜΜΜ ΡοΙοιιἱειε

άιικει·ίε άεεοτἰΒεΠάάι11, οο.ιιεε. ιιοΒἱε οιάηάε τάφο: τιιτΒιιτἱορἰο ειάνεοἰτ, άσοι ο.ιιοτοι·Μ.το ρω

ρτἰο., τεποετἰωϊο ποπ άιοάἱοο., που κοιτάει ε. Βοιτιἱιιο ©ειτκιφιοτο Λο.ι·ου , εοά εροοτοΙἱοο. εεάο,

πιππε οπιιιἱιιιιι ετ πιο€ἰεττε. οοπτοπιρω, ειά οποιο ρτονἰπιοἰω ΡοΙοτιἱω ρω·Πιιοι·ε

11οεοι111τιιτ, ι·οράι1111 ἱτι ἰρεει ΡοΙοηἰε. πωπω ιιουι·ροε." ΒιιΙΙ:Μ11πι Βοπιἰπιἱο. Π Με. 95.

Ττάτειιιιιο ορτο.:2οηγιη οπο! Μο τοπικ ΚΙοπιοπιε ΙΙΙ, ει πά!ιτ οί0οοΝ11Π3] ἰ εΙιιιΙ:οοιώεά Με τπόΒΙ

ηεὶορἱό @ιιο ροέι·εά11Πι πιἱρά27 ΚΙοοιειιοοπτι ο. Χἱροἱεπι ο2εοΜάι, Μιά πε.εποΒο Ϊνἰάάγεἔπνε,

Μότοπιι1 ντΙοέοἰννἱο Ιιοι·οιιο. ροΙοΙιο. ιιοΙο2Με. Βο Με] Μοο Ι:οι·ουιιο_γἱ Ψι·ο.τμΙο.κο. πιο. Μ·όΙο

ροΜόοΒο, ο ννοΗ Ηεοι·ράιο. ιν οοοε.ι·εω ιιοΙιιιτοο:οἱοτιο_ῇ, οάοοοη Με: νσἱάοοιιιἱο εΙοννο. ρονη,2οιο.

9) Ψμιιἱοπιἰοιιε τα εο.εάιιΒί Ι-ιι·όΙει, ιτιἱιιτιοννἱοἰε: 2ο ιιο.το.2ειΙ Μο πιο. Μ Ιἱοιιιο Π:ειΕ "ΜΙ

Ικίο τιἰοΒοερἱοοεεἰιοτννε ρου ίσπροο·ία!ί ίποοΖωπέ2α2ε, μι: νομό ο·ιιοΖίοπί8α2ε, ρω εἰσιρτιἰασί Μο!σ·ασ

αροο8οίίσαε οεάἰο σ·ουστοπ8ία α ε£αὐἰΙἰ£α£ε, ει κάρο οι Ηειιι·;άιο. Η οοειιι·εει ἱ πι. ΚΙοπιοιιεει επι

τἰρορἱε2ιι., 2οοΙυΒἰ το πιόννίο ί:_γΙΙ:ο άο ΈντοτγεΙο.ννο οοεοΜοεο ετοεοννο.ό Με) ι1ιο89, ἱἑιιιἱεε2πιγιτι

εω._ῆε Με; ΠοΒιιοι·, Ικἱοάρ ο· τοπι πιἰεᾶεοιι ι·οΜ Μωρά, 2ο ΜκάγεΙο.π Ηοι·ιπε.πι εποε! πιο Ιστικο

Ιιοι·ρ ετε.ι·εεεωυ Ιπ·εά:ιι "πωπω, Βο!οο!ε.κνορά ὲπιιἰΜοιιιυ, Νοέ ροεἰΙΙιἰ _ῇο.Ι‹ονι·εἐ άΙο. Ηε11ι·ΪΙ£8 Π',

ἰ τε.Ι:οπο πῖττγννοἱγ @ρε ροά ἰπιἰεοἰοιιι ννο5οΚ ο2εοΙ-ιἱοΒ. Ο!» Ηο.8εο. Απρ. ΒοΙ1. ν. 509.



ΒΤ!! ιι κ π »ι Α Ν Α.

!)οο ε! ει:ο!οε!ω, Με που ε!οπιτιο !πηρει·ει!οτ! σοο!εεἰω νεε!ι·:ιε !ιε!›ε!›ἰ!ἰε ω!!! Μ! οπτική νεε!ι·ἰ

ω: νεε!ι·εε οκοε!!επ!ἰε·. !τπρ!οππηιιε !ε!!ιιι· νε- !›οπερ!:ιοἰ!ο. Οι!! νοε ρι·ενεη!! Ετ! Βεπεό!ο!!οπο

ΜΜΜ Βευ!νο!επωιω, ι!! !ιι!!ι!ε το! πεθο!!υπι !!υ!οει!!η!ε, μπει! ευρω· να: ασκοπα!!! επετοσε

Π! ποε!τωπ ὸοροπωἰε τ!!!!εεπ1!ειω.°) θα!!! απο !188!!!!!!!!Π!8!

αστε!!! Πω ιι!!!επι, ε! ο!ππ!!ω!επι νοΒἱε, ο!

-«ωε3©ΜΜ

ΘΡΙΒΥ ΒΑ ΧΧ? ΝΕ

εκΑΒΒΩΑ 1 ΜΒΙ.ιοΤεκι κΑΡιτυιΜει κιιΑκοκνεκ1ε!.

Ψ 6έΜο!εσε !:αρὶ£ιι!πεῇ Μα!οπω!ε!φ, !:£ὐτε_| υποΞέ6 ::παο:.π4 «Μπι !δὅ! ρτ:.ερΙιμ!πς!επτ, κα!

σπίσει!ιμ ΜΜΜ η!πορίωπ ρση]απ:ί!ιοτιψ ο Σά!) ΜΜΜ! ρό!ιιι·!ιιε:.οπι·μ·!ι, στ.παπποη :κι ρἱοπι·8:.ε| Ιαπ

σίο !ία!η ιίαιωις 60!!! οι! ορυ·αισίαοω στα ευρύ! 7›π·:εσ!€!ς. Ζαισέετα πα_|ρτ26ά Ποετε!ει Ποπ!!!

ηοτιπη ρου!!!!ουτπ, α ιἰαἰς| ρἐωπα :ιἱε|ε£ι$πτ πωπαίφο!ι ο!αδιυ !κοέο!ε!προ!ι, πιίαποιυέσίε: Ι:.μίοι·ει,

Απριιε!μια, δπεροπα, ΗΙστοπίππα έ [Μό-γ. Μ: οε!α!πίς| Σ” !κατοίε ροε2:·;φΜπ άιυα σ:!ε!καπ·ε

!ρίεμ αεο:.·μ ευ $!!ατ!ιουι !εαρό2ιά:ιμω ω!α_|άιΜομο!ι ΜΕ, ω ρίστιυε;μ!ι !αΙσιο!ι .ΠΙ π·ὶε!κιι ποὐίοτιε.

Ζωπ5ο!!ειπι πα Με πιω” .τἰςεἰι‹ι βιιιἰιρἱ!τα Ι:€Ιοει·ε!έςςο, 2·. !ε2ύι·ειςο δικ!!! ο!;!ςάαίαπ 2ο ::έ99!, π

€ισ!α!!μ ΜΙειιρ π:.παιυπηχ α·αέπυέό ιπιρίε|εύου Ιμάμ Με υπιίεω!αι! ;το6Μ :. Με! πιέμε!ε το άι!ε!ε

οιυο!επι.· Κα!αΙορ ΜΜιρόα·, ρπιΜάιυ ἱ Μποπί!κόιυ Μει!ποιω!·έο!ι,· Κτα!εύιυ !852 Μπι ! Μ. Η

έ Μ. Πτπὶεεπσιαππ _|ε· ω! τυἰετπἱε συει!!ιι_ς π:!εορἱεππι‹, ιι α! ρσηρόε!κασ!ι άοιία]έ άΙ‹ι ροτύωπαιιέσ

είπω έππε .σρέεμ ροάοϋτιε π σ::418ύτυ Μαιο ρο:2π!εβ:.μ·Ιι, Πότε ω Μωβ!! τώορἱσ:παο!ι !ε_Ι:ίε ΗΜΜ

Ιε!εί παΜι|Πεπι; άο!ησ:ωπ Μέ ροάοΜη ρ!ύιυιιέεβη/υ!ι ; Μάι.

Ι.

τ. Πω.

Αηιιο ὸ(οιτιἱ)τιἱοο !ΗΟΜΜΕ!οτ!!8 Μ!!! !π‹!!ο- ρ!:ιοιι!! ιι! οι·τιωτιεπω εέοο!εε!9 !πετ:τ!ρω ΜΜ

!!οηε Ή!!! α!ο!”ιπιο!ο τουετεπ!!εε!πιο ρτοει!!ο :ιο "πω", Μο!ι·οο πο ηιιἰε ο!ει·ἰοοι·υπι Με! ουε!ο

Μος πιοπιου!9 !.εππ!›ει·!ο, όει!υε ω!. ορἰεοο- όυιπ ροεεε! ει!!ςυ!ι! ευΒττο!ιετε. !πιιε!Μ ω!!!

ουτε!!! Π! εμ·ιιτ!ο: Ι.ΧΧΧ!!!! ρο!!!:ι, ΧΧ!!!! σειρ

με, Πειευ!ς ΧΧνιι, ():!!!οοε Χν1ιι, ςυει!ι1οτ Διι

Ρει!ιιε υοποπ1Β!!! ιιἰτο @Μο :Φ !πιιἱο!.!εεἱτπο

ι!ικο Ρο!0ποτυπι νν!ε(!!ι!ιιο'). Οιι!!1υε οοπ1

!!) !!!Ίσ.όμΙε.νν, @Κο του «!ο !‹τόι·εεο !ιοι·οιιο. Ρο!ε!;8. ἱε£οΕι1ἱε πει!ε28.!υ., πιό8! ε!υπιπ!ε

Ρονήεάι!εό: ?ιιι_ίασ ,Η πο9ο2ίππι ίπ πω!πιυπ ‹ἰεροπ‹ι!τ”π όί!:3;υπ2ι”απι. Ρτ2εαἱννπἱο κ· ιιε!ειο!ι Κνω

τγε!ειννει Βγ!γ!η· τε ε!οννει η!οετοεοπιιο.

') Βοε!οΜ!!υ ροΜ:ετεε. το ν Ζ)·ννοτιιο!ι !›ἰε!ιιιρόνν !ιτα!ιο!νε!ι!ο!! !)!ιιΒοο2, Ετό”, μ!!

Ή!
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ει>ιειι Β!Β!.ΙΟΤΒΚ!. δ!!

Μ, ωιω ιιι·ι;ειιιει. ()ιιιεεε οει.ο, Π!! εκ Με ΧΙ!!. Οιιιιι!εΙα!ιι·:ι Χ. Πιιιε Με ιιι·Βειιιεε. 'Πι

ιιιιι·εε, !!!! ιιιι€ειιιεε. Πει!ιιιιιιιοε ν!. Βιι!πι!!ιι ι·ι!ιι.ι!ε νι. Ρ!ειιιιι·ιιι !!!.

Π.

τ. ιιιο.

5 Αιιιιο ι!οιιιιιιιοε !ιιειιι·ιιιιιιοιιιε ΜΟΧ,ι!είιιιιεΙο

ι·ειιει·ειιιιεειττιο ρι·ιεειι!ε Βιι!ι!ιιιιιο, ειιεεεεειι ιιι

!οι:ιιιιι ειιιε ιιετιει·τι!ιι!ιε ροιιιι!”εκ Μειιιι·ιιε. Ωω

εοιιιρ!:ιειιιι ιι! εεε!εει:.ιε!ιεε εεε ιιιεει·ιριε !ι:ι

Ιιενειιιιιι·. !ιιιιετιιε ειιιιι ιιιι!επι !ιι ετιιιἱο εποε!!

40 Πειιεει!ει!: Πειειι!ιε ΧΧν!!, οιιιο εκ !ιἱε ειιιιι

ωιι-ιωω. Πειρρε ΧΧν. Ρει!!!ιι ()!!!!. ΒιιΜι!!ει Χ!!!!.

Πει!ιιιιιιιεε ν!!. Οιι!ιεεε Χν!!! , εοκ εκ Με ι!ε

πιο, ι!ιιοι!εειιιι ι!ειιιιι·ιιιι. Οιιιιι!ε!ιι!ιι·ιι Χ εφοπ

ω". Τ!ιιιι·ἱ!ιιι!ιι ν ειι·Βιιιιιειι, ! ι!ε ευρω ι!0:.ιι1

15 ι·ει!ιιιτι. Ττεε ιιι·εε! ειι·ιεςειι!ει ειιιιι ρε!ιιι ειδοπ

!ε:ι. ()οι·οιιιι ειιιι·εει. [Με εοι·οιιε :ιι·Βειιι.εε ραι

ι!οιιιεε. Ρ!ειιιιι·ιει !! ιιιιιιο ωεω , !!! ιιι€ειιιο ιε

ω. !!ιιει ιει!ιιι!ιι ειιιι·ειι, !! ειιεειιΕεε. Βετ!ιιιο!:ι

!!!! ιιι·Βειιιο ιεειει ειιπι ι·ε!ιιιιιιιε, ιιιιιιιιι ιπποε

20 ιιιιι ε! ιιιιιιιιι !ιΒιιειιιιι. (!ι·ιιευε !!! :ιιιι·εε, νιι

ιιι·Βειιιεε , ειιρι·οε !!!. Μιιιιιιτειἔἰιι ν. Ρει!εε ιιι·

Βειιιει !! ιιι! οι·ιιεεε, ειιρι·ει !!. !)ιιο οιιιι ειι·ιι

εἱοιιἱε. νειεειι!ιιιιι σημειο Ριιι·ιιιιιιιι ει! ιιιιιιιπι

ι!ει!”ει·ειιι!ιιιιι, ιι!ιιιι! ει! εοηιιιε Βοιιιιιιι, ει. !!

25 ειιι!ιι ιιι·Βειιι.εει. 'Με οοι·ιιιιιι ιιιι€ειιι.ο ε!ιιιιειι.

Πεκι!!ιιιιι πιο ριιι·ιι!.ιιιιι. Τειρειιιι ν!!.

ΒιΕι!!οι!ιεεε: Μοι·ειΙιει ω. !ειιιιιιε ευρω· !.ειιι

ιἰειιιιι. !ειι!οι·ιιε Ει!ιιιιιο!οΒιιιι·ιιτιι. Βει·ιιιοιιεε ιι!ι

ειι!ιιειιιιι Ποιιιιιιἱ ιιειιιιε ει! ιιιιιιι!τεεεειιιιιιιιι.

0Πωιι9. θι·ι!ιιι:ιΙοε !!!!. Βειιει!ιειιοιι:ι!εε Π!.

Ερἱειο!ε ΡιιιιΠ. Βοεοἰιιε ι!ε εοιιεο!:ιεἱοιιε. διει

ειιιε Ήιε!ιειιι!οε ι!ιιμΙειι. Βει!ιιετιιιε. Τει·ειιειιιε.

!)ιιο Ρει·ειι. !!ιε!οΒιιε (!τεΒοιήι. Ρεε!!ει·ἱιι !!!!.

Οιι!ι!ιιιε (Η: Ροιιιο. !)ιιι!εειιεει. Αι·ιιιοι·. Βειςιι!ε

(!τιιπιιιιιεε. !..εεεε !.οιιεο!ιιιι·ι!οι·ιιιιι. !.ε8εε Εστι

εο!ιιιι·ι!!ει. ()ιιιιιιιιιε !.εε!ιοιιιιτεε. Αιιι!Γοιιιιι·ιιιιιι.

Νοειιιι·ιι:ι!εε !!!. Μιεειι!ιιι Π. (!ι·ιιι!ιιε!ιιι !!!. Πει

ρἰιιι!ιιι·(ε). Βι·ειιι:ιι·ιιιιιι. ΤιιΒιι!εε νιιιι ειπε :Παι

ω. Οιιιιιιιοι· οοιιιιιε. Οι:Εο ι!οι·ειι!!ιι!!).

Βιιρει·ει!ι!!!.ε ειιιιτ ειιιιειιι ἱιιΓτει ιιοτι.ιτε ι·εε ιιιιιι

εριεοοριιιιιε ευρω ι!ιειο ρι:ιεειι!ε Μιιιιι·ο: ννο

Βιιι!ιιιιε3) ιιωιι ‹!ιιο εεεει·ι!οιε!!ει ιιιι!ιιιιιειιιει

ρ!ετι:.ι, ε! ιιιιιιιιι ριι!!ιιιιιι. Πιε!ε!ιοι· ιιιιιιπι ρε!

!ιιιπι. Οι.ιι!ι·ιε!ι ε:ιειι!ειιιι !. Μιε!ιιι!ιε!·) εεεει·ι!ο

Με ιιεειἰιτιειιιιιπι ρ!ετιιιιιι. !!!!!ει ε:.ιεει·ι!ο

Με ιιεειιιιιειιιιιιιι Ρ!ειιιιπι. !)οειι!οιιιι ρ!ειιτι

ι·ιιιιιι!!!).

ιιι!ι!ειό, πιἰε.! μπει! οι:2γι1ιει. τε!εορ!ειιι !ιεΡἱτιι!ιιγ: 08ο εε _ιεεο ε!οινιι.: Αππο άοσιιίπίσω Μαιο·

πα2ίοπίσ 1101 ἰιι‹Ιόο£ἰωιε παπι, άε/απο2ο ι·ευει·επάίωέιπο Ρ·ι·σεω!ε ασ !ιοπαε ιιιεπιστία: Βιιπιρει·8ο,

ιΙιιΜε φίεεορα2ιισ οι·αι·συίεπειδε υεπεπιδιί!ί υίι·ο Ο'ωΖαιυο αΙι ιιιυίο:ίειι·ίιπο είπα ΡοΖοπωπιπι Μωϋ

ιι!αο, Μπι π! στα· θιισ.ι!!ο φίεσ01πιε Βε!παοεπε·ίε αΡσε$οΖίσω εα!ίε Μπι Ροίωι1α2ε Ζει;α!ί είε Με”

!ερα!τω, Ροίοπίαπι. υειιίεπε, άφοειιί2, ει! από Βα!ι!πίπτωτι !ια!)πί8 ειισεεεεοι·επι. !!ε!εοΡ. ο". πι.

620 Β. 14 σόι". Ζιιιι.! τοπ εΡἱε ἱ Βτε.τονιιοΙε!ι!. Ο!›. να. Απ!. απο. Με. 81.

α) ιν)·ω;, μπει! ε!ονιιεπι Βί!ι!ίο!!ιεσα Ρο!ο2οιιγ οι:!εγ!ει.ε2, ιΡο ε!ιοίιε:οιηιιι !ιιιι.ι:ει!0Βιι Β!

!ι!ἱοτεειιιγιιι ι!οι!ειιιο :εεε ιιἱε ο ινἱεΙε Ροἐιιἰεῇειιι., ι τιι.!ιἰιιιὲε οι!εγ!πειειτι, ι·εει!:ε ε!κιιτ!ιι:ει. _!ιι.!ι

ιιιιεΒεριιάε. 3) Ρι·ει.ννι!οροι!οΒιι!0 “ιιι ειι.ιιι ν'νο_ιε!ειν, !;!;όι·εΒο Ριι.ρι·οε!ιι @Με Βο!εε!ε.ιιιιι Κι·ιγννο

ιιεΦεΒο οο!ιιιιιεει·::ειιι. Ηετ!ι. !!χεει·ει:. ω. 14.

θα! Π. ?8 πιόννι, 2οινἱιιε 8ο Μαρια: Μίε!ιασ!.

Ποπικιιοπιιι Ρο!. Με!. Τοτε. Λ

4) Μο2ε όιν ι!οι·ιιι!ειι. !(πγννοιιε!ε8ο, ο !ει:όι·γιιι

δ) Ψ ι·εΙιορἱειιιἰε ρει·Βιιιιι!ιιοηιιι @εε Ισ!

Η
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ΒΙἰοΒεΙιἱ ΕιιρἱιιιΙπο_ῇ !ιι·ιι.ιιοινιιιιΜ, ρἱειιιηιιιι `ιιιιι·ιΜο οιιιοππιο, ννίοι·ιπποιε ρόδιιι·ιιιιε:οιη·ιιι, παι

νσἱειιῇμγιιι Βι·ουίαι·ίπιπ Βοσνιαι·άί ρ·ι·φοσί!ί Ραρίαιω”σ, επιιιόπιο εις ιιπ ιι:ιι·οιο ριοι·ινε:ή, Μιο

πἱογ οάννι·οιιιο_], ιιπεϊεριψισχ ειπε ειιιιι·ποπ. ΜιριιιιΙπε8ο.

ΠΙ.

τ. Ω”.

Αιιπο άοιιιἱιιἱω ἱιιοπτιιεοἱοιιἱε 1252 ςιιιιιφιο οιιΙἰοοιι ππιιιει·πι:ι πω, ετ και” ειπτειιιι

ιιι ἱιειιιιἱο εοοΙεεἱε ιιπι.ιιεότιι.Ιιε επιιιοτι δ'δ*ειισειιΙπι, σ:μιοι·ιιιιι ιιι·ιπιιιο οοιιτιιιετ πιιιι·οιιιιι ει; ιιεριειιι

οποιοι. Βοοιιιιιιιιιι πω:: πωπω ιιι·Βεπιι. Τει·οιιιιι άιπιε πιιιι·οπε οι ίει·τοιιοιιι; φιιιι·τιιε νει·ο οιιιιι

μπει ωεωιο, 0οπϋποι: Επι: ιιιιιι·αιει; ιιιιἱιιτπε οοπιἱπει πω: ιιιιιιοπε οι Μπι ΐοι·ιοπεει. Αιιι·οπιι

νει·ο οιιΠιι 0οπ2ἱιιε$ απο ιπιι.ι·ι:ειε ιιιιτἱ, πιἱιιπε ι;ι·Πιιιιι ει:οιΣιε. Παπ ιιορι.ιιππε ιιιιι πετ ιιι ΜΜΜ

πιο οΐίἰοἰο οοττἱιὶἱπιιο, οοιιιἱιιο:·ι π·ιιιι·αι.ιιι οι ποιο οποιοι. Η πω: ?πωπω σει 5 ΙιιιΙοιιιΙ:ιε Νο

ιιοπιιιιιε ἰπ ἀἰε 8)·ιιιοπἱει οι δικιο.

Επι), πω” ειπε ιιιιιιιο] ἰιἰΒΙἱοωΙιἰ, Με ω), νηιπιέποι, Με Πε ι ιιἱειιιιι. ννιιοεἱό ιιιοΒιι,

Με πιἱςοε_ῇ μι: ο 50 πι!. ροἐπἱεῇιιη οι! ρονηπεποΒο, επει]ιιιι]ε Με; ιν τςιιοιιἰιιπἰο @Με ΜΜΜ

ιεΙιἱιρειΒιιιπἱιιοννγιιι, ι”οι·ιπειτιι έννιιιιι!ιονοεο, πιπ]ιμ:γιιι πιιιΙριε: Ζιωἱ£ἰοιω Ιι0α!ί Ψεπσε:Ιαί. .Με

οιι Μπι πει πατώ: ρἱοτνιε:ο_ῇ, ιιιι·οπιογ οἀνντοιιιε_ἱ, π. Βι·επιι άοειονιιιιιιι ΜΕ:

Π.

Με. Πω.

Ιιεπἱιἱοιιιι. Οκιπεοἱιι. ΜΒ παπι ΙιειπιοιιιιιιἱοπἱΒιιει. ΡειιΙιει·ιιιιιι. ΑροετοΙιιε. 1ιιωκωι ιι.Ιιει·ιιιει

Ρεει.Ιτει·ϊί. Βεοοπι πω ιποιιιΙἰιιιιι. 8οιιιοιιιἱο ιιιεἔἱειι·ἱ ΠιιΕοιιιε οιιιιι Υεισ.Ιοι·ο. Βετιιιοιιεε ιιιιι€ἰιιιι·ἱ

πω. Βιιο ιιοΙιιιιιιιιιι. εει·ιιιοιιιιιιι ιιιιι€ϊειι·Ι Ηοιι8τιιιιιιιιἰ. ΜΗ 80τιιιοιιοε σπιτι ι·οροι.ι·ιιιιοιιο Ιπριιο').

Βεέ ἱετιιιιπ θι·ει;οιιμ) οιιιιι ιπιι·ιιοιιΙιιι ΚιιιοΙἱ. θειιιπιπ οοο!οιιἱ:ιι. θι·οιιιιιε. Βοι·ιποιιυε ποοπτι προ

οιιΙιιιιι επι:Ιοειιιι. Βιιιιιιιιιι σιωεωιι. ΕρἰετοΙιιι Υιιοιιἱε. ΟιἰΒἱιιεε ευρω· οιιιιιισιι οιι.ιιι:ιοοι·ιιιπ. Ερἱ

ιιι.οΙο Ρει.ιι!ι ειιΙ θειιεσιιιιι. Μιτιιοιιιιι Μαι 'Πιοιιιο. ()ι·οιιιοιι ΡοΙοιιοτιιιπ οιιπι ΙΠιι·ο

Με πιο. ἱΙιει·οιιοΙἱιιι(ἱ)£ει.ιιιι πι. οριετοΙπ. ΑΙουι.ιιιΙι·ι3). Ειιοοι·ριιι ΑιιΒιιειἱιιἰ οτ ιΙἰ

ιιει·εοι·ιιπι ιιιι.ιι·ιιιιι. ΑιιΒιιειἰιιιιε ιΙο πει·Ιιο Ποιιιἱιιἱ: ιιιιι οικω; πιω 5110 Γιι.ιιιο; Μπι οριετοιπ

νἰΙΙεΙιιιἱ οι οριετοιιι δοιιιι.ιιιιιιι. πω” ΑιιΒιιιιτἱιιἱ τισ Ιἰιιοι·ο ιι.ι·ΙιΠι·ιο. ΠΜ:: ΟοιΙιοΙιΙι άι: ιιἱιτιιω

ι·εΒιιιιι. Ρω.Ιτοι·ιιιιιι παπι παώ). ιιωιωιω ι:ιιιιι ερἰειοΙο. Φ: ριιιἔιιιοιἰο ἱΒιιο. ΑΙιοτ-Υεἰιὶοι·ιιε σπιτι

Νικο ΙιιΙἰιιιιἱ οριεοορί πωπω Ριοδιιοετιποπ. Ωιιιιιειἰοιιεε Οτοπἰἰ πιά Απειιεθιιιιιιι. ΑροοπΙἰρεἱε.

ΒοοΙπειἱοιι. ιιιιιτοι·ιιι.5). .

') Τιι!ι ιν ιιἘΙιορἰειιιἰο, ιιιιιιἱιιει Ιιιρ.ιιιι. Πι;ιιιιο δ: ρι·:ια·ι|οροιΙοπιιιο ιΙιΜο Μπι ΖΙοιοπιιοπο: θα ισρα

πιΙἱοπε Ιπριἰ ΜΜιιιισ. Ροι·. Μι Τιιοειιιιι·. Αιιοι:ιΙ. Τ. Π! ι:ιςέό ὅ ε". Β”. '^) !.ἰειγ Πι·ισΒοι·ι:ι Υ!! ριιρἱοὶιι.

Πιιέ ιιἱειιι:ι Μι ιιι Μπιίοιει:ε ΜιριΕπιπει. Ζ ΙοεοΙο ι·ς!ιοριπιππ ιιιόι;δ ΝπΒοειι (δω·Με ε>ρρ. Ποπ. Ο”. 4642
Με. Η) ρι·η·Ι.:ιοιιιό Πει, ΙΙιιότγ ιΙιἱέ κ· πει!ιικ!ιοιι)·πι ιι·ιιη!ωιΒΜπι ἱιοιὶειιἰε πιο ιιιιιι·ιιοι!ιι εις. Μι. Μι. $θΤ

ι ω με”. δ. .) κ0ιΙειι, ιν Μύηιιιιιχ ει; ΜοπἱΜι ροΙειιιι 0ωι ροἀιὁὶγ]0τοιοἱἰιιιε!ιἱο] ἱ πω" Α¦οκιιιιι|ι·οννιΈο

ιπιιιιοπ·ιιιι_ 'πιει ιΜέ ηιοδιι πιο ιιιιιιιγ. ^) “Η” κοπο? ι ιἰιιιιιιιιιιειιἰειιι, ω” Με υπ” ΡειιΠει·ι Σπάει»

ι·ιιι!γ. ") Το οιιιιιιιιίε ιΙιἱεΙο ιΙορίεει!ιι ι·ς!ι:ι ιιἱεοο ροέιιιιή82ιι.
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Μ”

ένε:._πε!!ιο πέι:ιππ!, σο έπ ιιἐ ι!ο!ιέιέ 2. ροπιπέ!ιοιυ τυέι;!ιτσιπο!ι ιιιπέεέοέ!έέιπι|, ρέπιπο @πο ρι·:.ε:,

ι·ιιι!ιοιέεπιοοω, :κι οι·ιιπέι·ιιπιέ Ρο!ε!ιέ, έ ι!:.έςέιέιο π] ρο ιυέο!σεωέ οιιΞέσέ πιιιυέι18οιυο έπ!!εο ι!ο!_ο!ιιι!ο.

!)ι·οπο!οροέειπιχ Ισια ι!ο ποιππέ!ιοιο !πο!ι, πιο” ρέσιιιιο Μέι; μια. !κτοέοιοσιέιυ, Μιά;; ιιέιέιοπέσ

έ ιοο!ιέι:ιέιέι· ι!:.έι_έο οέι::.πε!ο πι! ι·ι·:!ιι, ιι ρέοοι·ω έι:!ι @Η !ο !ιι!› πω! Μπαμ, Μο ι!ιιι:!ιοιοο π πα

έπέ ερο!ετεπ·έιέινιέ, έ πιοιι.έιι!έ πιο] !οπ ω ειοο_έπ ο1οιι|:.ιιιΕ.

!ίτοιιέ!ιοι·ε!ιοο ρο!ο!ιέε ρι·ιοο!ιοι!:έ!ο έ·ο:.πιοέΙο !εο!ο_έο. .Με π έπποι:!ι πιιέ·οι!οιο Με π! έ τι πιω

πιο οπο π·ο!παιιέε πέιππιι! ιο τι;!επ ι!οο!ιοιυπ_πο!ι. !!οιέιπ ροιππέ!κέ απιι!εοιπέέο, ιο !ε!οη|ο!ι πτω

σ!ιοπ·πέι· πι: ι:!ι!ιι!πιο έιιιέοι!οο!ιοο, πιο ι!πι!ιοιυ·έσπε!ωο ρο!ε!εέο οιέροιυέιιι!ιέίο ποιέπέιε ιοπεο!ιέοιπιι επι

έποιοι.9!ιιι .ειοεπιιι ιο πιποιέ;έο.· επέ·ιιι!αιέιιο οπο ιο8:ιε!!εέέπ κι” ρο!τιεοοιπ, ωμοέιέππιπο!!ο .πο επ

έέιέι·ππέε έ ιιιιιέεέιμπέο έ οιοοπο ιιιιέιιπέιι, έ @οποίο ο!έοιοέιέ:!κέ ι!ιω!ιοιοπο ι οιμο!ο ο!π|ιοα!ε!.ε!εέοιπέ

οοοιιιέιέ:!επιπέ. Βπέπ ιιέο!έ έ !ιι!ιέιε ι:ιιι.επ, ιο !ι!οποο!ι ρὶω·ιυεω πιιι! οε!ιιέιιέσιπέ ρτωυποοιιζο, ο οι::.

ειέ·οιιππ έ ιιιέιέεπιπέιπ ροπ!ιέι! πο ρπεε:έοέιΞ πιιέ·οιι'ιι οιπέοππ π: έπέιει;ο έ·οι!ιιιέπ ιοεο!οι!απιέ. διπο

ι!!!ιοιι Μπα ι!!ιι ι!:.έιποιο οέι·:.οο!πο!ι ι!ιμοιοιέιΞ έο.ιιοέιιιΕίιι .πο 2πιιιι·ωιέι: το Μάσι! Χ!!!, π ωρΙοιο π]

οιι! Μ!!! 2οιι!ιιιέςέωπ έα Με οπέ·πέιέοιπέ @ο πο !ιοοι·ο Νότο ιοέο!ε Μ! ΜΜΜ, ιι!ι: σέοι;πιέι! :ιππι

ιιππ ιο !ιοοι·π ι!ιιιιπιέι·έωο, έ !ιι!ιοιυο !!ο!ι] πο ο:.ιΞέοέ Μιιπέοιιο, πιο το ρι·πορέειιιυιιπέιι πιπέιιπωπ

πέιππο!πιπ ιι!επιιίο. ι

.Μέ ποσα! έιἰσιι·π!ρ!έιι›ο, έα π:: ιο .Υ έ Σ! ιυέο!ειι σρέεπιυιιπο ιι πι” ι·οοιπέ!ιέ. διέπ ιι!ο!έ

πιιέεΙοι·.ε:.ε Μι, @Με ι!ιέέ επιιπιπ, οι!ρέοι| Με 8έι;ρο_έιέ ιοπέςέ χω! ιο οπο” ρο!οιοο ιυέι:!ειι Χ!!!,

ωπιέι·ειιέο ρέ·ιο!ο έ ρπ:ι:έιιιισει·έιέο έι·.ι:!ιι ;1έστιοο!ποπο έσα! Με ιιπε!!ιέι:, ἐο έο!ι ι!ιέέ απ: ιυ!ιιέοέιυπ

απο οι!ιιέο.έιέ, έ αι πιο· αποφ Χ! Μέ Χ!! ιοέο!πι ιιιυιιέιιό πέσ ροι!οοπιι. Ποιοπέι: Μ! @οι τω

ι::.ιέ μιση, έι: _έπέ ιο ιυέο!πι χ! έπέε!ἰέπιπ !ει·οπέ!ειιτιοιυ. Τιι!εέέπ Με !!!!ι9Γ820Ι!, ο !τέιέη|πι Με

!_π!!κο ρέ·εοι·!ιοιυιι!ο πο : ι!πιυππο!ι οιιισιέιο ροι!ιιπέο, Με ι!οε2!'ιι πιω ποιοι! έ που ποσο; ἐι: ιι!ο!έ

Μα!!! Με ιο ρο5ιππ·!ι, πο ι!ορέετο 2. Χ!! ιοέο!ιιι, οι!ρέοιιο!ι, π!εοἰιι έοέι2ο 2οιοοιππιπ οιοοετοοιπ

έ ιι·έι·ιι!οιπ, έ ροι!ιιό π] ιο !ιππ ο!ο έπές[86τι, ιο οποο!οέοέ οιοο_έεέ Με έποἐεπηχ. Νέο 10!6!8 !π·ιι!ιο

ιι·ιι!ο, έο !ιι!ιέεπιιιέ !οποποέ Με ιι!ιιο!ιι Βιι!ι :παπα διι!!ιι !εποέιέ!ιιι.

Π! οε.ιιοποπ ι!ιιιυέιέεέο:-πο!ι, α:: ι!ο πο!οιοπ οπο Μ!!! ιππο!ιοιιπέιυα!ο απο ιι παο ροι!ιιπέιέ

!π!!ιο ο π; !υ·οέιέι·ιέ. Ζ !ε!ιέπι:_οο ιι!ο!έ Μέσα ροι:!ιοι!ιέ!α, έ ου το Μπα το!ιιέο!ιοέι: οοι·έπιοιυιι!ο,
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2οοο αοΜιαπίο απο ιοἱαἰιἰα:ιο. Βορέα” ευ "απο Πέ!) .Μαιο δΙααΜαιυ θτααοιοαΜ, οΜαρ

ποαΜιέ:Μέ, ροσοΕοτ:.ο! τ·οΙ:ορίοαι ο;) α: ΣΥ' ιοἱεΜι ρτεαρΞεοιυααο α οποα|ιοιυτοαοο εέο ροαοιοαιαε

το οεωωαω αοαοαοαο αα:.οπουια δοΙ[τ·οιἰοιυὶ βααοΙιἱοαοιοὶ : ροΙαοοαἰοαι, έέοο οο τυοτΙαἰ, 0ο

“Με ιο οιαοαιέε οοε:.ο.:α ·ι·οΙτα πι.εΜι!οο::Μ τα δεία:Μιι, τια:ιυαποεε.ο @ο :Μοτο Ματαἱαοτα δει!Ιοια.

Τα! @ο ε|εαέοιιο οο! αιωνια ιιε£οΙ›ααιὶ ; Ζαοαπαο ροιυεΙαΣαο το άα·ποίε| ροδοποία τ«›έεΙκα [ΠΙ.

Ψ ΒἱΙΒαά:ὶοεὶαΔ Ζα2 ροἐαἱεο Μάο Μ; Τααοασιοιοὶ διαοΜουια ποοΜ·οο Ιο·οαόΜ Μ] ο·ο!εοΙ:έσπι απο

ποιο” παρο·ατατωο ΜΒΜ αο:!σοάωαία, Με Με !οΜία, έέ Με “παπο ὐοἰο κατ! ιυἰαέαἰιοο ΠαΙΙα

:ο απο: οο:.οέοέα. Ποἰεοααἰ £εοο οΜαοαέα .Μα ΨΞαοοπ2ο ΒαοαΜέα, ιοοααοαο σ·οΙκα !82ά τα Ένατ

ειαιοίε ΙαοαύΙ:ο η τ. ροἰοαεαἰα Τοοαα:·αοε£ιαα Ρποῇαοὶοἰ Ναα!ε ιαατα.:αιοαΜοοα. Πα2 οτι οσο ααα

μα: Μα ααα @ο ΙοεποσιἱοΙι.· ΜατΕἰτιἰ (ΜΗ ΠΙιτοαἰαοη. Ρο τα: £ειίο ρί4:τιαα:ο α·ΙοιΙο αοιαέεαΜα!

Με αοΜαααἱα παπα! ο σιυοίοι ιο ροσια!!κα Χα ΜΜΜ ρἱοιαοουιι Μ·οτιέΙσααιι, έ ααα0 Ιοοο τω:

«οίααοέιυο_| [ο›·αιὶε το:ο!αάα!. ΝαΙ:οαίαα α· το!κα !8$7 οοο!εσ·ο£ο ποκορόειοι Μ·οπέααπα £οοο Με

τοιυπΞε @ααα οαααΜοιο το δναταιαωέο, ιοοέο!έο!εοα οπίοααο|εία| ΖαοιοβΙαο|ι. ΡαοαΙιοποοιινΜ αει

@ο Μουσακά ο:.αεο ο σαοέαοο σ·οα:.ίαο Βαοἰτἱοἰι, έ έαααοο εΙε‹ι:.ὶε Με τιἰεοἰ.

?οσα εροαοοετιι ερτ·αιοαιοπο έ αε2α!οπο παπα! £ε.ι:2 ρέα·ιοοΙαο Μ] Ια·οιι2Ια,· ε£αποιυὶ απο ο

παο ααιἰει· ΜΜΜ ιοοοιμο!ε ροα £οοι ιυαοΙοαοαι, έα αοαπααΙα ρ:·ιεου·;ού ρα :τι παώ ΧΙΙΙ, έ τοι

ροαπαό 1ο επιραίτιαο ατοο1οο αιοεΙοέοί αΙοεα:ιΜ ί τυοοοπιέααία πατοαα, @Με οοἰο πα ροι·:αΙΙστι

σοΕα|εα ΧΠ; Μα Μάο ε:.ατοο ροαιαὶΜω αιοοοεΙσίαΙι σ·αιροοαοπααιο.

Ο αταοτια @ο ίεαουίο οο τοΙοτπο ααα 2ο, σο οααι ο αοοιο το αείο!α οιοοοο»ι ααροοσΙεπα!.

Βοί σα›ιὶοΙιοαι :Ματια έ. Ιάιέαοο, Μοτο ρω Ιεοαὶεα ιυίεΙ:α οεαοααο2οοο αο ΡοΖεΙα αρτοιοααιοαο,

οψη! .<:έο τι πω: @Για οαπΜα| ιο Ια!αα|ι αειε£ορποο|ι. Η';οΙοαο α .·ι·ἱαἐαΕ ρο!ε|είι·|ι :οαααα! ω

Ισοποιοί Μπα ρτ:.ορααε|ε. ?'τοσιο:αοειαιι Μο οεαρο£οοιαοέιτὶο ααα” Ψν!ειαοείιιωοευέ Ηανπαποουέ,

ροιἰαΖ Μάο Ρταα|εο, Ι::·πιο:ιυία|εί αοϋ, ω το οιοοο!ι απασαοα πιι:οιυαπο , ΜΒΜ ὐἰεἰεορ'), αοο ρο

είαί :Μία ιΙο οα·οοα έ. Ιιίαόεοο, αοέιυίαοίαιοπεοο π: !ε] :πίσω ρα2τ·οπα, Μοτ·οοο παΪτουι ΜοΠαία :ο

Ρτοποαααοί, αὶαιἰαἰεἰεο Μάο Βοεἰααιι. Παίαοαα! Μάο @ου Ρνίααο8ΐαιο: σοοεΙαἰ ‹Ιο δαἱΜ θἰ!¦αε

ΡίοΙτα, Ιπαρα!απα έοπο ειυοοοο, .Ιαιἰο£ο, ιατα: :. ΜΙκα έπποπιέ,· :ΖοἐοΙὶ από το οαοο ἱτπὶαπἱιι οο

οσα: απο, α αίοέαα αΞεοαιυοοι πιο αοαα ροιαΙία..

ννιίαέοσιαοαι ο|κα:.αἰ .ΜΕ .τἱαὲο ροἰε|εἱ :α ααα σἰοαπααο: οοιοοΙατοιιζι| το [Μπα ἰεοέαὶοἰο

ά ιαΙεἰα‹ἰο Ιεοεαοουαο πα αιοέα που έιοΙο:οοο, ιοίααέααο οι· τοΙο·αιω ιο Ιία·α!εοιαίο, τα ΙΩοααιοέε,

Λο Βοοπο‹:ο, το ΚτοοΕ2”); οοίο :σέ :ο Κοοαία, τα Ζαοτοιυ2ο, :ο (ὶεοτιἰ£οιοἱε έ ιο διατ·αέαΙοοι·Μν,

α .τίοέα αἱ Με αιαἰο ιο:οΖο‹ἰοιυ α! "ΊααοΜασσα ιΙοιααιυπο, ε2ατα!έ Μο ιαραιιοιἱο εοοέα Μαα

ἐαὶε πυρθοιο πα οαοο εοαα. Ιααοα Μάο ιι αα!εοααίΙποιο έ. !αιίαοο, Μοτο, Πα Με Μαρ, ο!!! οπο:

Μοααοο |ετοΙα |εαροΙααεια, πιοο έ ροαιοαα ρτα!α2αιο ροΖε!τέο!ι τααρατ·Ιο, ροποποιοίΙ ὁ άα1υπο παι

Μιοέ :Ματια ειοαοο οααιοάοέού ιο ρασαάοαἱ αατοιία, ὶ ροδοέοο ποταε, ερἱεσοιο: (ααα ΜΒΜ, ο

επιαοο!αιόσο οιοτιο Μοέ:ιοοο έ @απο :Μισο ρα!ιοαοεοο Βοίε.%'ατυα.

') Ι. 50. °) Η;|σορὶσαι δρα:είωο1αι ΟποΜα ο". 56. 8) Είεο!ιοιοίΙο ΒΙποπ. ΡοΙ.εΙυ·. Μ, ποοα. ι ο·. 152!.



καοκικ!!. 58!

Κω αρ Μία!!! και ια!κοαπ!!ε? α Μ!! ι ιαίααπαα!ι _!ααα Μοτο Μα ,πεύκα ρα!ια!αό Μα α!!!

παιυαααα. Μ!! ννόπααπω Βασια!!:!α ιαα!αου!! α Ισαα!!α @ρα αιόαβαα, πισω!!! Μπα! α!α «Μισα

απὶό, έα α!!! Ρα!α!!!ανα!). δααι!α!·οσα! πααιυα!α ε!α !!αα!παραα τα παρταέαα!ιιαα πααπαιαο !α·αα!!:α

και ι!αιαοιία, ἰα α!!! Μασαοαπϋ!); !απα δαπι!ια! Βοαά!!εία !ι!!ηπια!υα2, έα αγ! Μα!πααπι ωτα!!ε!!!ούθ ;

βαααπ!ολ.) ! Ι.α!αιιαα!!) :ία αγ! Π·α!ια!ιια!π, σια!απέααιυμΙαι!ναμ πα!αα!α.!!! Μ] Μινι!!! τα ια!απα ρατ

αατυα!ε!αι, πιο Μπα :καιω απία!ααα Ιο·α!ι!Μ Μ] ιυε!καιιααα, πα !νίαα!ια μα ρααπα!ιαα8). ν!|αφε!!!!α

τα απατη ! ιααταἐαπ!α, Ματια!!! ααΙατ· α αοαία παροαια!ια, σια!αέμα!α ταατυαέμωεια, ρα:.μα!!ααι!!π

«ία ρκα!:απαα!α, έα α!! α!! ευρταιαιωα απαιαι!ατα!αο ο·αε!ααι, αΙα ρα.ε!αιία! _!ατ.α!ε ρα!α!!!, αιυαέα|

Ρα!ε!κα :ο ατα” ααα!!! α]ααμαα!), ! ια ω!!! Ια Μειωσα!!! ιι:.πα_!α ε!α εαπ! .τα Ρα!α!!α, ααα πα

ρα:α!ε!αι! υπίαι!ια Μπακ!! ροιυ!αιία, έα Βα!α.είαια 6'Ιιταα!·α Μέα!! πα Η!!! ια!αωααα ν· α α!! πω: αα σε).

Παιωαἐπη| ω!!! α!!έα] ααα Μία. Πίιιαααι εροαι!!!αιαεαα α βαα:.!κα, Μαη| τα!!! 805 ια!

!ιαἰ τα Ε”:αα!ιαα!ι ωα_!α!αα ρπαα!ια αρα!!! Ιία›·α!α ιυ!α!!!!α_αα, ραιααία! α!α πα ρ!.<τατω !!!ατα_αα

:ατα!α !!!:!!·!!ηιιε (!α!!!αι1ε. Τα ιὶιιἰα ροευαα! Ι.απασιέ!·|ιαω! Μεσαία π!! ! Βααι!!!!!α!!ια, έα πασα”

|ιταπ!!κατ:.α !!!απ·όπωπ ιαω!α. (Μα πω!! !ιαΙαρ α Με!!! Μπάκα, μια: Β(ιιαοαπα ρω;!αα:οαα°)

α: ΜΜΜ: Ια! :μία Μα Μα απαα!ιαεί:! ! ιααα!ιατία!ό α!α τα !!!α_| Μα Μαρ, ασ !ιι!αιαα ει! αρὶ8!α

ααα!!! !!τα_|οιααυ!ι ω στων Κατα!!! !ι!!α!|ε!ααο Μα αέαα!ι; αἰαεαπἱα Ιαιἰμ ται!!ρ!α Μάτια, έέαα !ο

α!! Ια!! εαπ! !εταπ!!!απ, ! αα:.ρ!αα:αι!α! _!αα! !!·ια!παύ α!α ω! £α!!κα !ια:.ιυα, Ια!!! παρτυ!! ρέεατιαια!

Μπι!! α!! σια!!!απαιι!αβφα!!. Μα!!! κίαιαιιπα. Η! Μ αι!ατ:.α σκοπια α!!αταια!!! αιαε!αρα!αοα.·

Ψ αα!:ορ!επι!α α:α!πα!α!α!!αι !ααυ Μαι!!! Μ! πα ρααΔα!!σπι παρέα ιίαιαας| τα!!! !α!ε!.·

!!α!!!!ε Μπα !!!ε!οτ!απο εο!!Ρε!!, ττιοαειο!!ιιε ιι!ορ!ποτ :!!!αι!!ε, ιι! α!! ρ!·οοπι!!ε οο!!!!αατα !!σα!,

οι!! Βο!αε!ε!! ω!!! !απ!ροι·ο ν!κ!!. Λ τα !καήαα ααα!! σ!αι!!ιπα.· !!!!ουοςυο !!ι!!!!ιε. Ω|ακία!α:.!α!α

!ιααα!υα]α !!!·απ!!καται παο ΜΜΜ!. £α!!εα !αι!αα!α!!ι (!ει!!ι!α Μου!!! ρ!ααπια παα!: Κτα!παν·"') ,· δω·

πία!ε!"), Παι·αιπ!”). .Με Ια!!α α ]αι!!!α! απο” Μα ια!τωπι ρα!τιααμ αα!!ατυαό :ία παιιαα Ια]

τυα!ρ!!!υα !!πέα !!!ατ!!ουε, α!! Μέ ι ά!αα!α! Μου!" Μα 2.!!α_!α αέα που! παπα Μαιας αι!τωοαύ

παταω!!! ατακα παιτυα θα!!ιιε, Μα·ίαα !εταπ!Μπα Αααα αα:!απ!απ:ημα, _!α!! Ια τωρα!!! ιααάιιιααα

πα!!ιαιαε! _!ααο !α·ο!ι!!!! ια ωεωω ρααα!υα!τ!σπ. Ρα:ι.οα!απόα απ κι!!! ά!α Με θαΙἰαπι, ασ :καψει

ω !α!αέα ε!α .έο!έ!α ο !!:!α!αυι ααα, ο ω ααα!απα!υ!αι α!α ρα!α·α!αα απ!! και, α! απο ιυ!αέα!ια!α

αεπαα:.α!!ι. Μαέ!ια α! .Μπα !Ιαπιααιαα !ν·α_!α!ια: Μ!!! !αα! !α παω!! ταααωαἐα·ὶ αι!!αι·ιι, ! ααα!!

ι·αι Ν·απαιιαα; α!αα ία!!α α!ιπ:αα!ια παο Νότα α ΜΜΜ!!! ω!!! (!!!!!ι!ε, ρα ρα!α!!!ι :.αέ Πα!αα!;

«Πω τια!ταπ!αο _!α.!!! !α παω!!! ααα!πο, ια!εο!ια α'. θαπω!ιι, !!!ατα(αα α:ία!ι!εία!π αγ! Με: Μ·ο!!!!ατι.

Απο” ωρί.α!!!ι αταααα πα !:α!ἰα.α!α πιοπια!ιι!α!!πι, σα άια!ι!ετα!!ι!α !!τα!!!!κα!·:α τιοα:ααα δα!

!απι !ια:.!υαἰ, Μπα!!! Μα σία αυτια-έα !ε!·αα!!ε!. Ματια” Μ!! : απατέε;!αα οΜι!ααπαα, Μακα
. .Ι .Ι .Ι .Ι

!) Ματ!. θα!!! Ποια!. Ρ!·σ:!` :Μ ω!!Ια!πα. 2) Αα!!! δω. ΜΒ!. Ηρώ!! 1782 Ηπα!! α”. Η!. !') Ι)ι!α]α

πω!. Ρο!. !!'παα!α!υ 1820 Μ!!! Ι, «α. δ!!! ή Ψ ρααιΙωα!!!ια ιΙα !αα‹Ιιυι!α θι!α!!α!!αρα Με 5. 5) ΡαΙσΙ:.

α». Με!. Ρα:.πα!! Ι85!, ω!!! Π, Μ!. 'ΜΧ. ") Ρα!! δ.ΐ. !.!ί α”. «ΠΩ. η !! ορ!ε!. Β) Ω!ια!αποε Με: τω!.

πω!!! Βατια!!α !π!!!!!α ν!πτ!!οα!ιιι·. Ι. Τ. *ή Π!!! Ρα!. Ι. 85. Μ) Ρο!ο!!!α Πο!. 1589 α!!. 46'. 'ή Απο.

Ρο!. απ. 62, πω!! π. τ. Ι587. Γ!) Με!. Ρο!. Υ!πο. Και!! μου!. α. α. ιαα‹ὶ. Πααπααι.
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Μάο, έ:: πω... οιπ:ι:::.:ι έ:: Η::::ο:::.:1, χω: _έ:ιέ :ΙΙ:ιέ::πο Με ρτ:ι:υ:Ιορο:έο!πιε, έ:: :ι::::έπ πέο:έιέ::

έ:: πέο :οπππέ·ππέ :ο Ισοπέ:.·ε ο :Νοέ:έ:υ::έ που] το:έο:οοέ:.έ. Νέο:π:έοίο:| ω" :ιπέ :ι::έοπ :.:ιρέ.π::ι,

::πέ Μοπι:·:·, δ:ιππέ::!κέ έ Η:π·ύ:πέ ποέο:·:έ:έ:Ε Με εΙ:ιποιοο:.ο, έ:: πωπω:: π; Με: Π::ΙΙι:ε, έω:εω|

:::::-:ο:ι έ:: π:::::.:::.:ιο πιέ:ι!:ι Μ” πο:έοποοέ:5. Μπέ:έπιαπέ:: ποιοι: μπω :ο Ι::|ίο Μέ:: :·έιπο.πι::

Ι::·ο::έπ:ι:·ια, Νοέ:: Μο ερ:·ωοέ:::έού Ι:: οποέέα.ποέ:!. έ:: |ί::ποππέ :::κ::::ι:::εέπ πο (1:ι!Ι:ιε, :ἰο:ἰ:ι_έ:ε

πποπγ:πιιε, τι Ρ:ιρ:·οσέ:έ :::ρτοε: :ιπο:ιέπιωπ π:: ποιοί”. Ν::έκο::έε:: ::ο :έο :πεε:·έσπο πιπέοπ::ιπέ:ι,

ποπ Με ::Ιεπ:ι έ:::έ::::έ έωέ:ρέε:έωε:·ι, έο |ο·οπέέ::ιπ: :επ @έ πι::έοέι:ππ :.:ιέ::π::: έ. Ι:Ι;:επο, Μοτο :ο

ι:ιέ:οπ, ::::·:έέπο έ:υέ:ι:έ::οέ:υ:: |ει·ο:ιέ|ε::π::: :::έ:!επέσπο, Μπα:: ε!. Ουσία :ο ΡοΙω:: π:ι.οππ:::πο9), £ε:έπ

πιπέεπι:ιπέσ :ο έ:: πιο" πω; π:ι:.ιυ:ιππ πω: Ο:ι!!επι, έ:: έσα, :π:ιέσέι:::π έ. θ:ι:οέ:ι, πι:: ε:: εοϋ:έ

π:πιπέοοεέ ρο:έοοέ::π.πω:ι. Ροπέ:::·:ι έπε::·:.ε έππέε:π:ι::έο :ο έ:: οέ:::έέο:.:ιοέο, .ίπ πο:: έκπο::έλτ:::·ι οπο

πιο” πο: ιυέ:·έσο :. πέοπ:1:πέ Η::.4::ο:·:: 8:ιπποέέο:Μέυπο έ : :ιέπέι, [Με :ο ::π::·έ οπ:::·;π:π, ::::έ::έ

[απο :ἰέ:ι 8:::::έ έ:πο::έ|εέ. .

Ροπιοο:ιέέσέο::ι έ::πο έ οποέ:ι::έο:·:π:ι Μ] έ::·ο::έ|εέ @έ Μέοέ:::έ |ε:::::·έει:3). θέεο!έο:.:ιοέό έ:: :μάπα

]88έ :επι :::έοπωςέ :ι:ο:ιπέ, έο ροέ::έ:ιέ:ι πω:: Με _έ:::!πο, οοέ›π ίπ:ι:·ιςέ έπ:::Ι:ιο π:: :Ισ :υπέέ:::π:ι

πωπω το Μπι :έ:.έ::Ι::. Μάιο! παππέα·π π:: έ·ο:έ:›:πέέπ Μπιλ, πω:: :Ι::οέ:οι:πισπο, :Με Με πω

πέέτ. Η Βοέ:Μο::::ι Κ:·ιπ:οο::82οπο :ιέ:|::::ι ο:: Μ:: :π:ιέ:εέ ρο:οποέ, £ο::::έπιπ.92.π @πο :οπρποιοο:π,

έ έ::έ:ί Μπα ρο:έ:πο Μ:: :ποπ :.ο:ι::.·έσππο. Μια πποπέέο:ιππ ω:::έο πο ΒΙ:ι8πυε4), 8:::ιπέ που ρο

ποέ:ιοέό έ :π:::έ:·οέύ, ι:::ρπέωιέα π πιοέεέέπειιέ::έπ :·:::έ:Ξ, Μοτο £οπέο ρο:έ:ιέ .τέ:έ:τέ:: :ο ο:.:ι.σέε άπτο

έππεπο ::Ι:έ_έ::πέ:ι :π ο !ίοέοοπποπο5), :: οάπ |κέέέσοέ:έοέπέε π::ροπιπέ::ι, έιἔ :επ :που ο:υ απ:: πι:2:Ι:·

::οιυέε ροέε:;π :·Ιι:ο:ιΖέέέ π: π::π:ι:ιέ::Ιέ, Με ρο:ίο!π::ι πω: :ιέο:υέ:Ι:.έσο οπέο:ίιπ :πο:έτ:::ιέπέ £ππ:έ, πιοέ:ε

π:ι:υ::έ π:: Μ: Μ., ο:ποπο :'έ!έοέι::Ι:1, πέ:έ:·οπο ::·έα:ίο::ιο:Μο:::έ 0ο :ἰο φπα:: π:ιοέ::::::ποέι πω”

:::ιεέέ::έ Με. .Μέ :ο έ::ιπ::Ισπ. έ::ιρέέ::έ'π π:·::8::::έοέ:έεέ, ροπιοο::έ|:έωι οο:::έο::ι ροέεέεέε_:]ο :·:::έέ Ισπα

.:::.:::έ:τέ:έςπο οέεέταρ:ι ποιοέ:: πο εαπ: :ι::έοπσ). .έ::έε :Μέσω ρο::ιο:::::έε έ::έ:έ :έπί πι:: π:: ψ, έ :ο

απ:: :::ία:έ::έ:οέο πωπω έσπο ::ι!οἐ::ἰ:1, έ:ιέ:οο :::ιέ:::·έε:›:ο:ιο. θα!! πι:: :::ρπ:ι:υ:ξ ρέε:ιέ·επο, πι:: 10:.?Μ18

:ίο ρέ.:::ιπέ:: έ:ιέπο ::1έ:οπ:ιέέ:, Μ:: πι:: :.ϋπτο::έ πιοπίο π:: :ἰοπέ:::ἰπ:·| :.:ι::έοπιοέοέ :>ππο, πα .ιπ::έο

πιοέ:3έ :έ:::υπο::έι π] :έ:.έ:·έ:5:::, ο έ προέ::ιεσπο ερπ:ι:υπ ρι:ο!έα.πο £›·:::!::έπέ π:: :υ.ε:.ε:·Ι:.ε::·ο::::έο σος/

:·:.::ο πιο. πω: ;::έεο::::π::|ι. 2 ροποπο έππέ::έι:ι ρ:·εμποέ:: ο:: π. :Ισ ο:οςέ ::έ:3:0έα:έο::ιοέ:·έ; μπώ::

:έ:ι, έ:: :.:ισέ:Ξπ:ιέ π:ι:έπ ο:έ £ποέι, πω: π: ρπ:ο:έ:πέοΜπ :ποπ :έοπέ:::έπέςέ ε:: οο:.::::έο::ιέυ::έ1), «απέ

π... 8έ:ἔ ρο:ο:ιέπέ ΜΜΜ Μάο ρ::.πω:.αό π:: :υπ πέαο:·ο:έποπ:έ ιοπρο:Μοσο, πέο ρυ:.πεΙ::ι:πωπ .Μπε

ρ:·ιπ::έιπέ:ιο.έοέ έρ:::έέ:::::::π οπέ::έσππό:ο έ ροπιο::π πέςπέπσ|ι .9έ:::·πέέσο:ο")». Ορέοέ::::ι:ιέπέ £ππιέ @Η έ::.9έ6::|:έ

ρο!.ε:·π, ΜΜΜ:: :Μάο πο:: ρπιπρέε::έο; ροπιο:: πω' έ.·:Ιοέ:::: :ο ρπ::::_π πάω! ω! Μ::έ:::έ:ι έ:α:ιοέ:::·:.:ι,

Νότος:: :ιππ:μυ:πέε ποιοέ:: οποία απο ορύ22:ού:·ο:έ, έ που :ι ο:·:::. Μέ:::ρ:: ροέεΙεέοπο :ο επιο

^) ΙΙ::έ·Ιέπ Ππο:::·.:Ιω:ι Ρο!. Κτο!κο:ο 158.έ πω! πππέεε:›: ο ΟτΙε^" 4. 1) (Πιτοπὶιπ: ΡοΙο:ιοι·ιι:π :: δαπ

:.!:: $$. Βου. ΒἰΙ. !. Η. Εφε:οπέ::Ι έπί; .ποέο:Ιο:ππ :Ιτ.έομέ:ο ...π...πο πωπω:: πρ. :::έ:::Ια Ιοπα:_π ()!ιο:Ιπ::ΜΜ,

έ:: ιπποπ::έω::: έ. Ι:Μεοο ::::::πο :ο ΡοΙ.κω π:: ροέ:ημέι έπεσα :·ι::.::1:ο θ:ι::.Μ':::πέ. '; Ι. μπώ'. ·) ΙΙ. 28.

ε) Π. 2.18. ο, Η ερἰεέ. ") Νιτ:Ι:ιο :πρωτη πω· Μπε οο8:ιέΒιι:π Ιιππιιἰπιπε, απ! πω· ίΠοε πιο πονοτυπέ ρου

Ι::Ηιιι ἱποιιἰτἱωοε Η ερΠ ; ρω. 1. ερἱεέ. ') Η πω.
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ούΙοοέοι @Ιω ιιιειΙι·οσω τιισοΙοωΙσι'). ()ιιΙο ρι·ιιιι·ιΙοροιΙοοιιιε, ιιιΙιο Μεσοι” @στα ισιιπιιΙΙι|οΙι

σεισμό παι·οιΙιι, ισσΙΙιιιο! ιιΙ;έεΙιι άσσο ροιι·ίειι Ισι·εο'2), ο» ροεΙοτιιιιΙ έι·όιΙΙο, Μάιο: διιΙΙ ρίΙιιίειυοι·

ΙοιιιοΙ, πιιΙσοσίεο :ο.ισσοί σο πιο Ιισἐ‹Ι‹ῇ Μεσα: Με σωσει ροισίεεοίο πω”, έε Ιειιέε μέσα' Με

ιιιιεΙαπωΙ, ο ιοι|:.οοιιιο ίε ροιοΙοι·ιιι πο εΙιιι:Ιιιι3), ι·οοΙ οιε.ιΙο πτυοοε, ἱέ Με ιιίετοιυπίε ιοίεεε|

σειριστο Μισο Ιιιο οιιιεσο Μάτι, Με |ε ‹ΙΙιι ρσερΙει:Ιιτι ροιιιι_ιοθ.

?Με ροιιιοο ιειιιιιοΙι·; ·ιιιίοΙ οπο: Ιτι·οπόΙιοι:; ιιιιιΙ‹σε σπα «Μάτι @σο ροπίεΙαμί εποε απε

ιΙστοοέοι, σο οισε οο.σιεινιε ι ιι·ίοΙοεΙι·οιιιιε ορΙσσ ιιισρινιιυ Ιίι·ισιοοιιοΙσοο, το ΙιΙοη|οΙι άιέειι α πίε

ΙάειΙσ πσισεΙ @σάκο ι·ο:.ροοιεεισ ω ιιΙιοιιΦοπισ Μισο επι ροιΙαιισ”); οποσ πιιροιιιΙιιιὶειιὶσ 8Ιυ8ιιιι

Ιισιο ε σέοἱειιιιειιιέ ροοιΙιοσιπΙ, οιοο ιιιιι·ιιιΙσ Ι :Μισο ρο]ειΙσπισηοΙι οιιοΙι ρεφ ισιιέιιιει.στ.οσΙι ποσ

ραιΙΙιαυΙι, ρσοΙιο‹Ι:.ιι οι! σιεέσ π·ΙοιειπσΙοεοπεσο ιο Νεο φταιει: ριιοΙΙο:οη|ι·Ιι ι ιιίεροοροΙἰ!σ το ΜοΙι

:Με οι·σιοι·ησο, πιίοποιοιάε ού ΙΙΙίοΙιοΙιι. 0οιια:ικο Μπι σο οπο: πισίοΙι Μαΐ τ. ιιίεΙιίε, Ι _|ιι

σου ο” ισέοιΙσιποέι·ι, Μέσι: ιισοίε πο· ΡοΙει·ε ο:.οΙοπίοσι ρι·:.σειιιοΙΙ.

λ”οιιΙιε Με ποσιοΙσσ, έ οάιΙα]ε ιο) @σε σει ποιοΙειΙιι σε 2ο σει; Η ισ ρι·ΖωοοιεΙα Μο Με

ρωμωσιι ιΙσ.πι·ιε:ίε. Η'ιε ἐε φοιιιίειΙει| εροίοισέπιο ραιιισσομΙι έιιιιΙειι παιιΙσοπιειιι ισοΙ:ΜοΙοε

Μακ Με ποιοιιαί ΙίσΙοιιπιποιι·Ι ιιιεσιει·εΙείοιιιιι6) ρτιιῇαοἱεΙοιιιἱ ΙίσηωοτισΙεσο; ο ο ΖΙιίοπιεισέε,

Μισο εΙιιεισεσο οοιιι·:ειιια πα @σο ροεΙερΙεί, Με πιιπίΙοαι, έα: Ισ ο” .ι:ίιβε πω! Μάιου σπι

‹Ιι·ι|, Ι Με ΙσΙΙιο οιιιοιε, Με Ι οι·ιιΙα σιι·σιοοιι ιιιοιυι| ιισιοποέάσ ρι·2.οιΙτσισθ. ὅσοι Ιεέ Μ”

ροεἱιι‹Ι‹ι ιιΙεροεμοΙΙΙιι πο Μο] ιι·ίεΙε ιιοσΙιε. Ροπιἱιισιιιεεσ εισιόμοι|ε ΙσίοΙΙισιι, Μου] Μισο .η ιο

@σο ‹ΙιἱεΙσ ιιιιιΙοι::ιιεε;, Με Με: είε το ιιι·ισιιιιοιειιίιι Μπι ποίιιιίοιιιο.έοι ο Με;; έιι·ιεοΙάι·Ιι. 'Ι'αΙι

επιασε @Με Ιπιι·οοι·σιο, ε σοσιεινισεΙι .ι·ἰ‹ισ Ροιπρεια ?Με ρι·ιε:ι .ΙιωιΙιρισ ιο σΙστοσειιΕιι ρο‹Ιιιιιο,

ο·σιι·ιοΙσιοο! ι τιππι” ε ρι·ιεσΙιιοαΙιι ιιιε, έε σου» αι!μ πιο ισοιΙοι·οηΙΙισ σε ω, Μεσοι Μάο!

ιισιιιε ΙοΙΙιο ιπιισιιιι εποποοΙι σοοίε οοι·οοτιμεΙιέι·Ιι Ιει·σΙσω ιοσΙΞοιασ 9). Ζιιιι οΙιοΙισιιιέε ρι·ισσοιΙσ

ισοιπι| ιι-οχοιεσωση, Μάι ι ποιοι·οιιισοΙι ιΙιέεΙ ρΙσοι·ιόιυ σΙαι·οέμποοΙι, Μάο ι ροάι·οοισιτερο Πα

Γεω ῇ·οοῇεΙιἱεσο. Ζιιιι ι!οΙ:ΙσιιΙσιε ‹ΙιΙοΙσ δοΙΙαοΙεοο") Ι ροισιοιΙα, Ξε _|εσο Μεσοι: _|ιισιιι·ΙοσεΙ:Μ

:.π$ισιιούοσ πιόοΙ οσιεΙοέοίοι ορὶ8 ιιφεΙσι| εισπόισ δίεείεοΙια"υ. Ζ μίαιι·ιοω ιισιιιοέμιισοΙι πιο Ιοιιιε

πια ω: ω, σο ρσάσΙΙ οιιιιοΙιέοι Ι Ιο·οιιΙΙιοι·:ε ειι.<ιοι| ο ποεισιπ ΜΙεοει|είαισιε ΙΙ η) ο Μέση ισο

_|οιποέύ Μισο «σε Μισό έιροο!ιι έ.Πεοι1'εη|Ιιει ρι·πει $οσοσι·Ια σεισοΙοοΙσίεοσ Μεσοι; ·Ιθϋθ-- Ιθδθ

σ. πσρισσιιεοο'^), ΙιιιΙ:έεέ ιΙ:ιεία Λάοιιιο οιεικειιεΙ:Ιεσο: Παω ΙΙιιιιιιιισΒιιιεσηειε ΕοοΙεειιιι Ροπ

ΙἱΠοιιιιι, τσιπ: τ. ερόίε:.εειισιιι Μι ΙιοιιιειιΙα!οι·ειιι"). ΙΙοοιΙσίε| _ῇε‹ΙποΙιἐε σκιά 2ο ιυσρέεΙιιοιυσΙιι

.Με το Μπι :.ποιοιιιοέύ .τοξο ΙιΙα.9:1οι·ιι ειιιισιιΙΙειισΙ:ίεσο Μοτο, _|οΙι είε Μαιο, ι ΙΙεΙιιιοοι|ι ιο:

εΙιοιΙιάζγ «σε έ ρο ἰιιιισοΙι ΙιΙσσιΙοπιοΙι Ιι·_|:ἔε ι·εσιιΙ_σ. Ζιιιι ΙειΙο πω; ΙσοιιΙΙιιιι·: ἐμύιοΙ πα_ι.ιΙιιι·ειο

έισιε!εσο διιιοΙιι το "Η ισίεΙιιι μια Ιιειιιιιίειιιισσο ηριιοισκιπει Ιαοέιιτι ιιαρίοαπσω), ι σπάει ρι·ιιι|

ηχοι ἐσιοοοἱε ιιΙσροΙπισιιε πιο:: δοώειΙσ ιΙοοΙιοιιιι"). ΖιΙιι_|ο Με Μ:: Με ιΙιέεΙο: @Με ε. (ΜΗ,

Ι:Μι·ε ροιΙ Ισοιιίεο ΙΧ ισίεΙιιι πιιρέσοί ΒιιΙρει·Ι, ο ΕΙ:ΙιεΙιαι·ιΙ ιν ι όσοι ιΙορεΙιιΙοΙΙ. Ζιιιι Ιεοιιιιισ,

') Η ερἰει. Φ) Ι ερἱει. 3) Ι. Σ!. ^) Π. ερἱεΙ. Π. Σ!. 93. 5) Π. 2. 5. ΠΙ. Ι. δ. 8) Π. Η. Ι) Η. Μ.

') Ι. Μ. Η ορΠ. Π!. ερἱπ!.. 9) Π! ειιἱει. Ν) Νιούε. "Ι Ι. θ. ω. Μ. 6.”. Η. ω. Π!. ι>ριει. Η!. Η, Η) Π.

Μ. ") Ι. Π. Π; Ι. 8. Η. ευ. Π!. ερἱει.. Η) Ι. ρι·οΙιειιι. Ι. δ. Μ) ΙΙΙ ομἱει. Π!. Ι. θά ") Ι. Ι. 2.
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ιιιιιιο πιιιιει επποπιιοιιεοπ :π ροιιοι!οιιι Νοιικοι·ιι πο οποιο διιιπιιι ι έ. 0ιπιαι·π πιπιππιι, α Απ

·ι·ποιι "πιο επειιιιυιι παπι ροιιιιοιιιοιιπ £ιπππι-πι). Το ι ιππι πωπω ιιοιπιιιιιι ειαιιοπιιιπ μοι!

ειαιπο επικοιιποπο ιυπιιεειαιοοιιιιι απο παε:.οπο; παροιυιιπέρι·:.οειςιΜπ ιπ:.ιιιαπιι ιοιιιι πιω “πιω

πι μοιειιιο ιιι·οιιιιιαι·ειιπο [οιπιο υιιιοπιιιι, πιει; πιω! Μπι πιο πω, ι πιω; πιο πο Μπι πιο

ιιπέιιιιιοιυπι: οροιπιαιια οποιο πιω πι οποιοιιιιιιιι όιπ ιιο:.ιιπιοιιππ πι. Μι ιυιοιιιι έπιποοιαι·:.

οεπιιιι ειιιιοιοπο διιιπιιι, ι·πιιαε;πο ειυοιπ ιποιιιο ι·πιπππιι ι αεοιιαποαιπι παριαιιιιιιο, α ποιπιοέο

ειποιο ιιι·οειιιαιοπ ιοοιιιιιιιιπι, πι ιιιιιοιπιπιο ρι·επούιι επιιοπιιοιιειιιοπο ιειαε:.ιοι·π !ιαιροι·ι ι οπο·

ιιαι·ιι. πιο οειαιοιι ι·πιποιπαιιο οριιοπι, ιιιοι·οιπι ρι·εοιιιιιοπιο οπο; ο ιι·:.οοιι :που ιιι·οπιιιι ειυοιοι

επιππιιι1, π : ιιιόι·ποιι ριοι·ιπε:πι ροέιυιοοοιιπ _ιο.ει ιιο:.ο:.οιιιιι έ. !ι!ειοπο, @οι πιω @πιο ιιιιιεεπιιι

οιιιιιιοπι οιιιποιι ιιιιιιιιιι·ποπι, @Με ιιιοπιιπέ Μια !πιιιοπ ιιιπιοιιοιιι επιπ,ιαιιοιιειιιιπ “ΜΜΜ

ιιιαειοιιιιιποο πιοιι ει·όιιιιι ιιιιιι·πει ιιο ιππιιιι· Μπι οιιιιοε:ιιοο ειο, οεοι·ρπί ιιιοπιπιριιιιιιο

πα ιπιοιεοιι επ ροιιιοοπ ροιπιοιιιπιιοπο ιιιιιιοιοι·:.α, πι ιο ιιι:: πιεπ:.ιιιο επιππ ιποιι ποιοι ιιαιιιι·ιι.

Ζπιι ποπ ποπ ιι·ιιιιιιιι πιεσε !ιοιοοιπιππ διιι·οιιι·οπο ε (ιιιοποιπ !!! ειιιιιιιπιπ, π μια. δπιπιοειι·ιι

!! ρπμιοέιι ιισιιυιοι·ι!επιιπ"), επα πω ιιι·ύιόιο ροιειειοιι.· ινιιιιιπε!πιπιι !!οι·ιιιαιιιιι) ιΒοιοειαιππ

!ίι·επιπππειοπυ, ιιπιππ !!οιιι·πικα οοεαινια απο !ιοιοε!πιππ*ι; πιο ιπ_ιιιο πιιι .η από ρπτυοι!ιι, πιει

ιιι·:οιιιιιατιιιι Βιιιιιιυιιι !)πεοιιαιιεοιπι !! ρπριο:ιοιοι, οοιοπι ιι:.πειιαπιιι ιιι·επεπισιοιιια @πιο πα ειπέιμοιε

Βιιιοειπιππ :ο Ζιιιειιιιυπ ειπε ιει·οιιιιιιι5), ιιιιι ιιιἱειιιο πιω ειοειιιιιιι ι!πι!πιπ @πει ινιιιιιιπειιιωπ !!οι·πιιιιιιι

ε. διοοιοοιιοιιισι, απι πειππ !ίι·επιποιιειοπο ε. !ίοιοπιπποιπ ιιιοπίοι·ειιιιιι πιιιοππι , ο Νότο] ω απο] Ρυιεπο

ιοάιιιιο πο πιππιπιπ, ι ο πω; ιπιιοεπ ιπεεπειιειο ι·οοεπιιιι. Μιιιοπιοο πο πο πιο;;; πιεις, πια

υπ πω! ποιες πιει οποιοι ιππιτπειι πιιιιοι·όιπ ιππ_ιεισοιπποιι :πι Βοιοειιιιυιι διιι·ούι·οπο, ι ροπιιοιιιιιιιι·ειπ

ιιο Ροεπιιιι, θιιιοειιο, ιι?πιιπειιιιυ ι πω; ιιοειαι·σεαι'π ριοοιιοιπ Μι πω!!! οπο επι ει·οοιιιιιιο

πιο, :ιο πιόπιππ ριπιπο πιω ιΜο ο οαιο_ι ι·ο:ιοπιοι απο, πόπιιπ εδο πιο υποψία! πωπω ιοπι

οεπιοιιιιιιιι8). Μι ι·οοιιιιιιι ροιειιιο τ. ιιιιιι·ποιι ιπιιιοοεπιο ιιέπιιιιιιο9); πια ιοποιιιιο ο ινοιοιοοιιιι,

ω πω; οριοπιιο @ιιι ιποοεοιιειιυπ @πο ειυιοιοπο ε οιιιυιιιειιιπ πιοιιοιποα που ιο διιιοΕπιο παο;

0ιωπο !!! οοεαι·:π'0). Μπιτ; ιποιι έι·όιιοι ριεοπιιιποιι, οροιιιιιιιια ιοέ ιο αι οι! ορόιοποειιποιι ειπ

και, πώ σκοπο ειιιπ ιιι! έωιπάιιιοιιι παοοεπιιιιι, πιο πα ρι·επιιιιιιι ριοιπι·επιιιιιο Βοιοειαιι.ια !ιι·επιπο

ποιοπο π πιοπιι έ. διο/αιια πι ινοπινεοοιι ι ιιο έ. !ιιειοπο, πι ιιΜι·οι ιποιιιαπ ιπεεοιιιιοπο ρυπο

ιιιοιιειιυα ιοπιιιι·επεεπι .ι:ιοοιιι ιοιιιιι, πιο που ιιπροιαπ"ι.

ι-νιοιπο ειιιειο @πιο ιο εαεπιπι ι πιπιιι·ιοπιιι επι ειιι·οέιοπιιι ιιοικιιιιιιιιοπεοπο πιέ ριεοιιιιοιιι

ι!ειοιιιιυ Μπα; πέιβ ιοιι διιιι οι·οοειιιο ιἰο ειιιοπο οοιπ , ιιιόι·οπο πα ποιοι: π. πατα πιο επιιε:οεαι;

πιο ο ιαιιιιιι ισεειιιιέο πιω ιο @ο ιιιοπιο ι ιιιιι!ιπέιιιπ πω: ιΜο παπι, ι!ιο οιιιιιοιπιιοι ιιπιπ-πι

μπω ροέπιιιιοιιι. Μ ιυειοριο όποια ποιπιαι·ια ιιισιιιιι·οιιιιο, έο οιιιπιοι·ειι οριεπο οιπππ Βοιο

ειιιιυπ !ίι·επωοπειοπο, ο μια; ιοεπιιιά πα ιιιοπο ροιιιιιό οπο; πιοιιιιιι·ο ερι·ιιπιπ που ριωπιππιει.

Με: επιιιιιοεαι ιοί ο πιάισιιοι ιίο “πιο ρι:οιιειοπιειοοιιι ροιιιιιιοο: τσιπ ω ιιιιιιοπο ε:.ο:οπόιιιιοι, π:

Βοιοειαιπ ο :πιο πιάσει, επ ιπειιιιυιοπιοπι .ειο !ιι.ειοοπ ιιπι·υι!ωπ, ο που ιοέ ρπιιιοοιι, πι ιυιο

ο π !'οι·ιεει π. - πο. ε) ι. π. ε) ι. πι. ·) πι. ο. η ιι εε. ε) ιι. ι. ιι. η πι. οε πω.

π. εε. η ι. ι. ε) ι. ε. ι. Μ. πι) ι. ο. π) πι. π. ιιι ι. ρι·οιιοιπ.
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ι·ιαιιια, ιιισααέ!ιιαα με: :.αιαιιιε ι ιιαασίαι!ι!'). .!α!ιαέ ια!ει·ιασα ιιιαα!α π Μάσα ιυασ!ιαι!αι, ! Μαι!

ρι·αιιιίειιιε πα σα!ε ι!:.ιεία ι·αιρι·αιααι!ι.α, απ! σαιίαιαιιε Βα!εα!αιαα πα ρεαέ!ια ιιιιιισ!ιαια α'. Ηιίεαα

αασιασιε. Ριασιιι αιε!ιαραιιι ιιιιιιιιιααι !καιισ!ει·ιαια! ραέιαιεσα ριει·ιααια ιιιαα .σ·ιααα: !ια ιαα,

ραιιιιααα, !ια!ιέάε έιαιαι!!καιιιι σααιι, ι ρα!σιασιε πα ειιιιειιιε σααιια ιιαι·αι!ααπεααα. Νασ!αρααε

ι·αιιιαιι.ιαιια ερι!αα, !παι·εαα ιι·ει€σια απ! ιιαέσ α:.σιεαόίαιαα ορια ιεααέ σιιι!α. Ριει·ιαιιια ιιιαιαι!

.τιααα :.αιιια!ια Μα α!.ι;ει·ιιαιιι, ιι!ιαιιι·αιάαία!αιιιαιιι αρισειιι !αάιίε σιιααιαιιαάι ιιαι·αι!ιιιι, α @ασια

ι πα ρασ:.α!!ια αι·ιια!ε_ι .ιιιαι ιιαραιιι!ιιιιαιια, ἐε Βα!εάαια ιιαι·αι!αι! Μα ια ι!ι.ιειι έ. δασπεραιια, α

ιιια!!ια _ιεαα ισιιε! ρα ρα!ααιι ιιιιιαι!α.

αόιαιια !ει!α ααιιιιιιι· αριααιιιαιιια σ:.αιιιιιυ Βα!εα!αιιια !ίι·ααιααιια!εαα, Μαι ιιιιι!ι·ε! ασ σπα

ιιαια αα!ιι·ασ!ιιι·α!άιισ!ι Με ι!α:.ιιια!αία πια :.αα!α!ιιασ ιιια ια ιιαε:.α ριι.σειι!αέσ, α αει!!! α σαααόιυ αα

ιαιιισααπασ!ι σα ι·α:ραιαιαι!α, ααα! ω, .Με .Μπι ιαα:.ιιιι_ιε, α ραερὶεσἰιειιι, ιιιιιαιιιιαα ιααραι!!ιόια

αρασισεα]ασ. Π:ιε_|ε α ιάαέσιιιιιε1 ααι!αιιια α δι·α!ιασ!ι, βεαάιαάι ι Ραρἱε!ασ!ι ραιιιαα, Με :Μια

ιάι Με ιι:.ιιαιαιι! ί Μια πα ααα, !εσιι έε ιιιασ!ιαα:ι α ιαααι!α ραιαπεσαιι!ε ιι!ειιια! μια ιππι

σ!ιαιιι όιι·σαεαιιαάι αι·ιααα!εα, α :/αι·ιιιιι!αιιιαιιά μια Αι!αιιια Μειιιειισ!ιίεαα, !ειαι·α ραιαιαάα: ἰιι

ιιιὶΙε νιιΙσιιιι· εαι·ιιπι ασια εστιιιιιι·ι, (μή ιιοιι σιισάιιισι·ιιιιι3), ρααι!αιιια α; !εέ παει θα!! πιό

ιιιίασ: 91108 σποτ οι ιιιοιιιιι·ι:ι όαΐοι;!ανιι ιιισιιιοι·ιιι·α ιιαΒιιααιιιυε4). Ζιια! ιαιασ ιιι Βίαια α!!ια

ιασ;ε] ραι!αιιια, Μια! αα!ια Με _ιει!ιια ω ι!ιαιειιια αειιεσασααιιιὶ οι! ιι·ἱσ!ειι ιιιιιεαα αι!ι!α!αιιε, α!ε

_ια!κα ριασα!αιαα!ε _ιιιέ, ι : ραιιιιασι ιιαι·αι!ιι ιααα!ιιιαιιιαπε: αιιαι·ιιιιι ιιιειιιοτἱειιιι 0ιιΙΜο νειιιειιι

Πει :ι!ιοΙσνιι; ριαα!ασια! ι ιιἱσ!ι ιι.ιιαρ α Ρίαέσιε ι α Ραρ!ε!α, α αισιια!ασια! Με, έα ααα .εδωσα

_ιεαα ε. !ειιι σα ρι·ιει! ιιιιιι Μιει·ιιιαα, α ρα Μπι ινιιισειι!α ι·αιραιαίαι!α ραΜιαιιαιιιαιιια, ααα!ι·:.ε

ααιιια ια ιιιάι έ!αι!α ραεαἰεσ!ιιι ι ιιιιιαιι ι!αιαα!ιιασ!ι α! !εαα, σα απεε!ατι.αδε ααι!αιιίε α!αιιι!α.

ΠαΙ!ιιια! ατι αιαεαα ραιἰαιιια _ιει!αιιιε α ραιααι!αια αειιεα!ααίσιιιασ!ι, ιιιιαιιαιαισιε ααα έιαιε!ιια σαι!

!ια!ια!αι·α ειιισαα, Βα!εα!ιιιαα, ιιια!ιαααα. Ρι·ιαι!!ιαιαιε Κιιαιααιιε!εαα οι! Μιεσπασίαιαα ! ρασιαιαεια

Με!! ασιαιαιέσιε α!α!έσα ειιιααα ια διιια:Σιιιε, α ραα!αιιίε Μακάο ιάι ται! ρίαειαιαε!ιιιιι, ι ιιιιαα!α οι!

σια.ια ιιααι!!ια Ρα_ιιιε!όια !ι!αι·ασ!ι ειειι!ι!!ια ιιἱε α;ιιασια!α. θα!! ιιιιάεσα ια ραι!αιιιιι Μεαπιιασωπε,

αιιιασια!', σια.ια αι!!εα!'ε οι! αιε!ιισ ια!!έα! ι α ροωιερωπι ροωιαια!: ασια ρ!ει·ιιι.εια ιει!α ιαα

ιαε!:ἰ α!αεειιι ιιιε!ει!ιαίε αι·2.αι!αιι·αιιι έε Ραριε! ια διιιειιιίε Μια! ααα ιι!α!ίσα, ί ἰε ιιι αιι!ιίεέ

αι!!ιαιαα!α ιιια ραα!ιαιέαιια :παπα Ρἱαειαιαεαα, δειιιαιαι!α. Τ'εαα ια ραι!αιιιιι ααιαιιειιι, α Μιει·ειιια

ι ινιιισειι!εαα ια παρε(ιιαέι·ι ρσιεα!ιαιααπειιι, Με Ια!!ια Με αιιαα!ιαειιια, α!ε ρι·ιεσιισιιίε ιαασι.ει·

ρα_ιειιια ι ιιἱάι απεέιιιιαι!σιειι!ε, ά ραι!αιιιε ια ι!α ιιιέεαασ ι σιαεαια αιφε!ιιιε ιιιπαάι αι!ιιααι!α ιιι€5).

Οι! Ρια.α!α ρι·ι.ειιια!ια Μα ιιιαα!κα !ιι! Μιεσιασίαιααια! παει (!α!!, ιααι·αέιιίε !α!!ια σε! αεπεα!ααισιιια

ιισίαα]ασ. 0!ιασιαέ Μα!! !α!!ια ρα !ει!!ια Μια· ιαιισά α δειιιαιαἰσἱε, Μπακ ! δειιιια!αιαιε, ιαιι!αό

α Μάι αει!ιια!ι έα ια!ει!αία! ι!α!ιι·ιε σα ια σα ια .ι·ιαέα!α, ι!ειιι ααι·ι!ι.!εα ιιέα!αό ααα ιιιαέειπ ια !ειιι

ιιιίεαεσιι πα αεαα πια!αιιιαιαιιααϋα. άπασα Βα!εα!αιαα 6”!ιι·α!ισεαα παιια!α ιιιασιι!ε_| αεαα ιιιιιααα:

ιν
.. Μάι ιααι!α!ιαιαα ια:.αι·α ι!!α αιαεαα !ια!ια!αι·α, Κι·:ιαιαααεισαα, !ι!αι·εαα ι!ι!εσΜειιι Ματια ιιαιαιαα”!χ,

') Ι. ρι·οιισιιι. 1) !. ερἱει. 8) θειιιιι Ι. σε ιι Ραι·ιιιι να. Μ. ^) ί)ιιι·οιι. Ι. δ. 5) Με!. "Μαρ

Μαι. ε". Μ! - Μϋ. θ) Τιιπιέε Με. Μ. Ο Π. δ.

Παιιιιιιιειιια Ρα!. Νέα!. Ταιιι. !. ι”
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ί ιιιοιο!πιε ρο_ιειψιιασ η|ει| ,κι Μπιιαιωε!ι .τ!εριισ!ι ι·οπ:.ιιοοιιε ιυιχε:.ιι!ειψιο'), πα!ει·εε!ιι ωιεΙο

.ιιιι·οπιιμ ί ιιιιι!ι·ι· ανιιηχ ούτω Ματια Ρυ!ε!ιι ω @ιο !ιτό!ιι'2). Ο ι!!ιεαμε!ιιιυιε Π έ Ι(ει.:όιπέει·ιιι

:.ποιι·ιι ροΙιιεέπιε ιιι!!ιο #ιι:.ιειιίεεο πιιιι·ιισιι, ε|ιοοιιιέ Μι ραποιωιιιία ούβΙε @δι ω ιιιιχριιι1Μ. Πο

ιι!ιιιυαί ροέιιιει ιιιεσο πι· πι1ιιτ:.ειι ιιι ριετωειιῇ πιία!ιομι ιι:.ιε!'ιι Με” ορπεισ:.οιιμ|ι, οέιι·ιαάο;.α_Με

ιιηρ·ιι:2πίε έα :.ιιιι ιιιει·όωπισ ωΞεοε_ἰ ·πιιιιιιυ Ιει·ι5Ιιι £ειιο, Με ειιιπέΙσπα ο Μάι :ι ρι·ιμοπιιιιμ ρο

εριεε|ιιι3). .1εε:.ο:ε ιιειΙιιοέό ιυμετιι!ιίωαιιια ιυιοι·όω ιΙο παέΙιιιιοιωπιιι ά!ει ειιιεθο !ιοΙιαηρ·ιι ε!ι!ιιιιια

@ο ροώιέεέύ ιιἱε|ε£όι·ε επιφόί_ι| ε. άοιποιυε_ιιο @Μι Βο!σεΖιιιυα έτιιιιι!ε_ςο, ό :.ιιιι·ιεύ Μισο "οψι

ιι·έςι ιιι ε!ιαι·α!εια· ω” ΜΜΜ” ωε:ιει!ιο Μπι: ροσιαιιιιε:.μ οι! Μέιει·αι|εΐιιιι·α ! Πέ ι!ο πιιι·ιιιιιιιι

Κτιμιυοπε!ερο ρο!ει·ύΙσε οροιυισάιίαιυε: , πιιιι!τιιεί .ως ριετιιιειιι Με” Μέσω έ. Ιάιέειιο. !νάι1Ι

ιιιιρ:!ι ιιιυοο!ι .πι€9αο!ι ιιιἐ εις 9?ύιυιιἱε εισοιπι ὺοΙια!9Γειιι ωρι·ισμα, !ει!!αι £_μ!!ιο ροσες!!ιοιυμ!ι

ωωιωσιω .περι άι·ιισιςι 5) ριιιιιιεσἱ Μαι πρι) ροέιυιεειωε:.μ. ιν 2_μ‹:|ι ι!ιυοι!ι οειιιιιιιι·|ι .τιειμιι·|ι

με θδόι.ιιιιιι ειιείιι_σια (!αΙΙιι, ιιι οτι 16.91 ιιιεοσειιιοιιμιιι ρέειιι·:.ειιι, ιιιιι.ιιψικιιιιι ;.ιι_ιιυ:.εό ω τιιιιιιιιι

έιιισι.ιε.ε ε:.ε:.εθό!ι| ρα!ι!ιο:.ιιεθο ε άοιιισιι·σιμι .ίμια ιιιιιιιιἰιι, Μάιο; ιιιιιιειει_γιιι οι! !νιιισειιΙερο ιιι·

ημιιιειιι ι !ιπιεοιποεΙαιειιι, Με 1 ιιίει·όιωιέε ιυιε!σε:.ειιι ιιι·ιςιεσίειιι Με ο&οιυίκι:.Μιιιιι !ιιεΙυη||ετι ιιιι!ει·εέ|τι.

δ|ετοιιιιιμ ιυι·ε.ιιιιι:ιε Με ιιιιιἱε!ι, 2.ι·οΙιιιιιειμ ιι·ειιχει!το οι: ιυ:.ιε!οέιέ @Πο ειι!ιοιιιι ροώιιε.έ6 υιο

_ςΖο ιυ ιιιιι·οιἰ:.ἱσ, :.ιιιπέΖωιι ειιρεἰιιἱε Με ιιιιίε; Μα: α!! άπ.ιι·ίο προ, ῇειἰεἱεἰιοἰωἰεἰκὐρ ιιιιιιἰο ιιι

Ιιεη|, ιιπιιιε Μάι Ιι|Ι!ιο ρω! ιιιιἱειιἱειιι ριιιἰαιόιυ ροΜιο!ι, !ιιι5ι·μιπ μ ;ιοέιι·ιεσα, ιαειι·ιερα]ιιυ ιο

Μαι ΙιΙιιειιοι·οιιιι ειυειιιιι ιιιιι;!ειι!ι| Ιει·όΙειυε|ειε ι ιιιιιΖσηιιι!ιιι ροέμε!ι ο Μάη; ει; ΗΙΙια!ει·οιιιίσ

ρτηιπαιιιιιι. δωσε οι: ἐε |ιέεΙοηχιι ροώιοει Μια; .ι:ιιιέιιι ί παι·οιιιι, Με Με Μιά:.ιε @ο :ιι σε!

!ιίι:ισηιι. !νίε έι: Με ροωιππιι @με ιιιιειαιριιιι ι·:.ιιιι!ειιφεΙι, ι Μπι: Με πα ω αὐι αιςέεΙα πιρ

_ς!ι) ιιια!ειό ισιοι·ι| ι!!ιι είεΙιέε ισ μισο Ιστοιιιι·ε. Ροιπιι4ε, έα @Ιω πια!ιιι·ι οΒοΙ: /αι·ϋ _ιιι.ιιιιμο!ι Με

ιιιιιόει!!ιιι_|ε άοι!αό Μ. ιἰΙα πο!ιωμοοιιιιι ρι·ιιιιιάμ,- Με Μέ ρι·ιιωιἰα με σεΙειιι !ιισιοι·μι: Η ρώ

ιινιέε Μ” ι 2 Μπι ιυμταόπιε .Με υέιυιιιι|ι·:.ιι"). Πἰιι£ερο ύιε|πιφ διιιιιΜιιιυ ροιἰραάἰ Ια έοίε'|ε Μ

εισηιουιετιια ειιάυιιιι; άΙα!ε_ρο ιιωιεεωι ΜΜΜ 5ω·ιειω ιιιιιΙιιιἰ Ια ιια!εέωε ιιιιιιιιιέε ειυμε!ι ιιι

ιιδιι_ς, α ε ο ειιιιι_μιιι Ιστό!ιι, ανα Μάκρο ιιι @εφέ @Μι ρίειιιιε, ροιυίεάτ.ιαπο ω ασε. ιο Μιὰ:

περιιιωίεάΙίωία]ςεμπ παωειε _ιειι!ιιαΙι ΜΜΜ: .έε ρορε-Μ2 ιΖποεΙιιέε ιυ:ϋ|ει!επι 6ι·αια ειυερο Ζω

ριιιειιια!). Τα! ιιιωιοπιιιι·ειι| Με ά:.ὶεἰο πω”, ροι:ιε.9:τι Μ:: η ιιιι|ε'!‹ι, Σο ι·|ιοσιιιέίηι £ιι!ιοιυε ιιιμεο

πω" ρυιυο!ιιιιιιι !ιίεΙοι·9ι Με οά|ιοωιει|εία!'ο, ιἰιι ρι·ιεσιι:έ ίιιιιιιιιι ιιιιι£εη|αἰ ιίο ρίεΙιεπειιο ι £!0·

ιιιοάπιειεπει]ο ωφι.ι ΜΜΜ £ι·αΜοιιιωιία. ι!α|ευέ |ιι·οπί!ια @ευ χω: ιι!ιίέ _ιειιιιιιπ π. παιρίε|επι6]ειμ.ι!ι

ροιιιπέ!εύω, πα @Με π: οιχύ!ιιοέσι Με! Σ!! το Με; Ειι·ι·ορίε Μο!ιιιί Με.

Πο!μι·|ιοια.ι πω” η Μάο Μι τε!ευρί.επιιι Μ] |ει·οιιέΜ, ιιιιιιιιιιιι·ιο!ε:

1. Πε!ιορίειιι ρειριιιιιιιιοιιιι| ωιωωιε οι·άμιιασ!ειει Ζιιιποιε!ιισ|ι. 1682 1ο πιώ; [ΜΜΜ ο 97

!έει!ιοιυαιιμ|ι !ιατ1ιιο!ι, πει |ι26ημ·|ι ι·ο:.ιιιιιέΖε ιίε.ιεία ω !μπι ροινιιιι1|ιιιι ρο εοϋιε παε!εριιιιι.· Ε. !

άι: 20 ιιωεριι ριιοΙοΒιιε ε! Μπι· ι!ε Με, ειιιιιι, οοιιιιει·ειιειοιιε ιιιιιιιε ιιιοι·ιε ροιειιιιεειιιιι

ι·ει5ιε ΑΙεκιιιιι!ι·ι. Ρου:.ιι!ε!ι: Εειροιοι·ιιτιι 8ειιτειιι ιιι ιιιιιιεπιιιιἰειι. Κοπόεε: Βοιιιιι ειιριιι πιιιιιι!ι

') !. !5. ή !. Β - Ν. 8) !. Ώ. ή !. Ή - 98. 5) Ι -- δ. 6) Π, δ!. 7) !!!. Ή.
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τε8ἱε οι·Βίε εοι·ιι:ι το8ιιηᾶἰ. ΕκρΙἰοἱ$ Με ΑΙοκεηἀτἰ. Κατ£α 20 -- .Η ἱποἰρἰτ ερἰεὶοΜ απ

ςυεό:ιτο ρτωιπιΒιιΜ αιτιεοπσΜ Πτοπἱοιιε Ροὶοποτιιτπ. ΙΜ Μ Ευ Ιει·οπὶΙεἱ οάιιοεέ 8έι2 πιιρέσ όα

ιυπε·_| @Η πι: οΜπάσε ρέετιυ.9:.ε_| Ιεοάσ.ττι.· Οτοπιἰοε νεΕυε Ροἰοτιὶο. |εε! Ιο ΜοΜΙκα δαΙΙιι, σκάκι

_ξι·ώη ό η Μπες σ·ιΞΙτι! Με @Με ρπεά:.ίαΜ _|αΙσ ί τε.ειΙα απμ|επδύω ρἰεευιιι, Μυοέειέ ἰπἰεειιι.9£ α»

ΜΜ ΜτΙ :πιέεπέα ψ έ μ” ιο ὺΙειἰεφ Σο σ:σον2Μεφ. Ο:.άοω] ρίωπα ες ε:.ςεΙε έ εΙα›·α›ι›ιε.

Και·Ια 55 ΥΜι ε. Βωηἰε!:ιἰ; ῇεεΪ £ο έμυο£ “κι εαπ» Ιαόηη ωμάτιι|κοτυα! Μ»ωπῳ Βαπά!Με μη!

|ττο›ιἰσε δα!!α. Ρο έ!ρυοσίε οφΙαπι;|: ΙυοἰρἱιιΜ ττιἰτεουΙ:ι. Πο ΕοττιΒιιτόο !πιο Μί., αιώνα η|ο|ι

Με συμίτιιΙ:οιυπ! Βαπά2Ισίε,· πα Ματέο αιέ 7έ οάιυτο2πσ_|: ἱἰκρ!ἱοἱιιτιτ ιΉεω ΐτ:ιΜε νπωωωε; εΙο

οτάΜε ΐτε€τιιω ρτοὸἱωτοτυτη. Η ιίοδιι @έσα @οποιο εποπίη;: Ιποἱρἱι1Μ επιπεΙυε κι ρι·Επ1ο σβή

εΙἱοτιο Μα: ΜοεοΒοηε ΡοΙοτιοτιιπι Η υκουε Μπι ΐεττιοεει, ΜΜΜ ΒοΒΜννω οΒτἱεΙἱΜο.

ΚΜοιμ εἱ€ Μι του:πέΙκ πιο Ιαποἱε 89 σΙτοπίφ οάιυτο!πή, ορίεεπι πάοΖηχσία ΙΛ00ΙΙΜ ρι·ω·ι Καέ

πιίστω ιυέεΙΙ:ίεά·ο σ·ο!ειι άδόθ ρο Μόη|υπ ιἰοιἰαπο: Ττ:ιε!ω οτἱιιπι ΠΜ ΜΜΜ. Κατω 90 - 96'

ΙποἰρΗ Πτοπἱω Πη8εποτιιιτι ἰιιποαι οι :ΑΜΒ απο (ἱτοτιἰοἰε ΡοΙοηοτυπι. Τε ει! Μάα·:ιε μακά

απέυ!μ ισ @χιπ |ποιίο.ι·ίε, τσεφ82Με @Φις @Μ ν: άτιιρὶε_| ροἰοωἰε ΧΙν ισΜτα ερἱεαπε. Ρο |:αέιίερπ

π. Μ! .η παρέσί:έ άτοϋπο έπη) @Η π ΜΜΒ90 Ιοο:Ξω π·ἰεΙειι ΚΥ έ ι·ροοιςΙΙκα χ". πω: ΠαΙΙα

χω: α: @τι ηΙπορίσπισίο πα]ιτιρεί:ιέψη. Ροτύιυπαίοπι 9ο ευ ννειτε:.ιιωἱε τοΙ:ιι ίδέδ' Δ ωμἰαπὶε›π

Βιιυιιὶ£ἰκἱσρο έ πόέπιέσε π8ιμαΜε 8ἰίΙ7ΥΜΙ1Ϊ8 ιυμρόεα!επι;' πά1εβοιπ Μέ ροάοΙτίπη ; ρίστωεπ] ρότα

εΙτοτιὶ‹·!|.

Ι[_Π€Ιεορἱετπ δαπά!αι @Μ δω;έιι·ο]α ι δ:ευΜα, μ” ρ‹ιρἱοτοιι·!| [οΙὶαπ£ ο .ΦΠ 8Ι›·ο›ιἱ

οπελ, ΙἰωὸοουαπμΙι π2Ιες Βα!ια.εω θοἰεΞὐἰοιυσΙεἱερο (Ιίεώιι 2ὅ άιυιι πι:.μ ροω2ατιιι είς) ρἱεαπμ

ου Μάσα ΜΜΜ Ν; ιπεῇτἰιψε ΜΕ οὐεοτιἰε το Ρση|έιι ω ὐὶὐΖἱο£εσε :Ηχώ Αι!αυια διατΣοφσΜεμ.

Μα και ρἱετιυ8ιε_| Ι:ει·ι·σέσ παρέε;. Η ιι·ίε|επ .· Πτοηἰαι Ρο!οποι·ιιπι ω :ΗΜ φπα όΕοϋιπ·" Παω

ΜπίΡοτυτπ Φ: ειππιηἱε ροτι!ἱίὶοἱὺιιε ε!. ἰιπροτΜοτὶΒυε, Πι Με ἰπνοπωτἰιιπ1 οππιἰυιτι οπτικ

1ιιυπι α ΠΒτοτυπτ οσοὶοεἰεο (ὶπε2ηοιιεἰε, ω: όοηο Γι·ιι!ι·ἰε δἔιτποοηἱε [πό πιοπειε€ετἰο Βοειτἱ

Βἔἰὐἰ] (ΠοιΜνἱοΠεἱ. (?τι!!α Μοπέ|τα πα1:πησ ω πἱ»ι Μ:: 2ί2 -- ὅθ7 ισα Μάο ρτωά;ία(|εί ρί

εαπε·. Τε.τ£ η!κορί.κπιτι πρι: ΗΜ: ]εε£ άο ρορτ:εά:ιδερο ροάοϋ:η|, πιιιυε£ συ τπίε|.π:αο!ι ρορ8πωι:!ι

ό πίε|ε!ύηγσ|ι θίσΕτία:·Ιι ρίεατε|σίι·|ι, έε αΙιήε εΞεΞ ὶἐ αἰὐο Μπι ]εόπησ ἱ αφ εασπε9ο οτ·Μί,ια!ιι σο;

οάρΙεαΜ, α!θο οιἰρἰετιτπέ :. τ·6έπμώ ιι·ρπιιυά;ίε |ευάε.ιόιι·, Μάη: ]εάπα|εέε .φόΙ:ισ πιέαίμ Στόοίίο.

ΡοάοϋΙτ.τις ιυίω·πφ ιι·ε:.μΕΙ:ἰ‹·Ιι ηχώ !ππ! ω .τἰοἔμΞ οεο!πη ορτ·σιωιηχάι ρο.Μάα Ζα|ο!αεΙ πατ·οάοιυρ

Μιέεπία 0880ΙΪ7Ϊ8Μ£|1.

Π!. ΠεΞἰσορὶε›π |ιεβε!ιετε!εέ. ΜΜΜ! ραρέετοιιψ ο 279 Μουόοαο!ι ΙέεώοιυαπμΙι @η πίσ

όπωση. Ρἰεαπμ οιάο!ιπίε Με άιυίο ρ›·:ειἰ:.ἱειἴΗ το|εσι ΜΣ96' |‹ι|: σππἱε›παἰ Εεπ9πἱ‹:|ι, τι ιυεσἰἰιιθ

Βαπά£|κἱε9ο :Μαι Μ7!. Ροοιιμ|ευσι·α 9ίο.%:α Ο ευ εΣυευέε ΟΝυπτ ΜοπίΙά Μἱε:·ειυ!|, ιυφ·οϋίοπα

_|εσ2 εΙαταππἰε, Μοι·ί8η ὁ Νε:ΙσέΙτη [αι·ὐς. Να ‹ΙτιΙει_γο|ι ΜΜιάι ρο:.οεΙαουίαπο απο ὐἐαἰ'ε υπέε!

σαι Μ: πα _ςίο8λέ ροσ:η!|ποιυε ποιεΙ;ία!όιυ ρο|οιἰ_μ›ἰ‹·ηυἰι ]τι|σο £εέ, Μ: Με ιός/ε, πα ιΖορέε!εί

έ οΜιέπἱεΙιίιι. Μι ?ίο!π_φτι ύπεριι Κατω ρἱετιι·επς| α»ιΕεεω·:οιιο “η :ιαρἰε Ωἰοεἰαιι›ιἱ :ἰυοἱε!επιἱ:

Ι.ἰΒοι· πκιἔτιἱίὶοἰ όοιηΕ Ρειτἰ τΙο $οΙυ1ιηο£ιι!ἱ (ἱιιεΙοΙ!ειιἱ οι εΗΡιωΠΒἰ Ροπιωιἰεπ. Μ7!. Βει›ι‹ἰ£ἰκἱσ
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ιιιστω ω» τοι: πι ασε ριοοοισ ι:σ‹ιε.το 2εοσ, σιισσιοέ σο ιι·ισόσιωιε σοκ ρσεισιισοίο σο μια

Ποιοι ι διαοισιιιι σωοσιο. Ζοιοιει·ο κο τει:οριειο.· οι ιίτσοιικε οιεεωοο, ο εισρειιιισοιεοι κι

2οσοστροισοεοι ο ιοοοειο ννιοσεοιεσσ ο οορτσισοιιισοετο «ισ Μισο ι ι98 πιιοπσισιι.·ιε ιιο Μπικ

πισ Ποοιοπο πο :οιεειισιε ιισιικιιιεοι ρι·οοι @Μισο σιο!ε_οσ; ιιο ιειστεοι ισ ιισρειοιεπιπ σισιοσπσοσ

ιοοιιο ισίοειστοσέσ σ ινιοσεπιμοι. σ) ιισσιοιικ οειισιιοικιμήειει σο τ. 8.99 - ιὅ7δ. σ) ιίτσοιικε

δοιιο. οι οοσωι σειέιπέεοπεοσ, σοειτοοισσο αιστιεοια ο :οι :απο - Μ2ό. Με ισιασισοιο

οποιο ορσ.ισσειπ ιισοιοι ιιο τειισριοιπ πο ιιο οιοιισ2ειτι οι ιιειιοιιεηο, οσο σο κι ιισιισιιετοικιιπ

ποιοισιι_ιο. Οισσισ ρσιοισο πεειι'εσσ ωιει:ο .Μαιο διαπισιονυ (ιι·οσσισειιι, σιοικιφ τοαππιιιοικι, ρο

ισσιι (ισΙ[η;άσισι βεοσπισιισιοι σοισεισ σο ιιτοικισιπ, σο “οι ιισιισπο!ιεοέε ισ διιιιιισιια τσιπ πιο.

δαπι τοιισριοοι οιοτσισιιι θι·οοσιυεισι :οικω -ι7οσ :οποιοι Αιισιπσισιοι Ζοιιιοικιειοο, σει ιειστε_σσ

ρπεεισάι ιιο ωοιεοιειο Ιοοιεοιιοει διαπιειοωσ Λοοιισιιι, ο ρσ:Ζοιει ιιο σισιισιεικι .οιεσιο Αιιαοιο

(ιωι·ιστοοιιισοσ οι Ροιαοσοσιι. ιιισιισσιυσι ο οιεσσ _ιεεισοε ιισο ινιιισσπισ Βοπιιιικίε οπο τοοιιιιοιο

οωσιεπι ισοοειο απο ποιεσοιεσ ισ ι·σιιιι Ι85ι ρσιισιοο ωστοπιιι @οπο “με οεοιοοειο ρο

Ιοιοοικιει ρο·οει ιισοοσιο ποοίοςι, ι πιασει σο Με σιισιιιισσοσ. Τε.τι Μ” οπο” @οι ο ωμιισο

βεποπέσιια ι Βοιιιιιι:ιεσσ.

.ιεοι Μ: ω: ιιιο :πιο οοειιοο ο·οοι,· ισοροιι·ιιιοσ είε ιισιι·ιεοι ισ πιο ρτοει:οοουσαιπο εις,

ισ σάριοοωσπο σο! ο ιπιπιισ εισηισιι ι ιισση|ε·ιι ισσάε.ισσισ, σισ σειριεοιυοσο ιιο οι·σοιιοιιοπο σούι·

ισσοσιο σ οποιο ρσιοσεισιοοιιο, ωρισιοι οι σισει:.ιε ιεοεο‹ιο σ έωιοιοσιι, ‹ἰσ σοσοσιο πιστοποιίε

Ρσ:Σπίε|οφσιι οσιεέσσε, ιιισ παιιαοια ιιο ποιοικοοει μιση”. ιν σ:σ:.εισόιπσέσι σο ιιο θαιια, πεπι

ποιοο:.ο οι: σιτσοε ιυιτςιο σ έ. διαπισιοποιε, ρσειι·οεοαιπο οι οσο ισοταιοσ ριετισε:σι τειιαιεσμι

κι ιετσπιιιι. Νοέειπο ισ οιιωοοσ Μπι έοιίειει, ιιο ἐε :καστ οσειποιεοιο οοοι οι πιο @οι παοκ

σσιιιο_ισιπισιιο εισο2οιεσ2οιίε »το οιιοπειιιαιιιι, οιε ρσισσιι είε σ Μάι άσιιιιο(ιοιοσι,, ι άοιιοιυσι ρο

οπο; ισ σο σριιέσιι.· παμπ: σιιοριιιοι πω· ιισπσ σοοπιιιιιο ιιοιιιιιιοιιε, ω μι· ιιιοε (ιιο πο

νσι·ιιοι ρου ιοιιιο ιποιιιεινιιπιι8. Ε!. ο ότιοιοιιε οι οιιιιι οποιο ιΒιιοι·οο1σι· (ιικιιοιιε (Π. σριιο€).

ινο;ρΠοο Μο ρσειι·εεοαιιι.ο οιιοσειιο τσέιιισο το [οινοισ εαιοει ιε.1:ιο, ρσιιαπεσο ποοιω τε

ικσριοπιίε οεχοσωιοο. ινωο ιισιοισιιι ι·σαιιιιιισιο οιισοοιισ είε ιο σ·ιιισιισιοσιο, πισω ιεἐἱισ Με”

ορσισιαειαιιιο ισοέιιο «Μισο :ιιο ριοοπτι σιωισιο·ι. Το ισ .Νοτια ριεπιιοοει ισοιιιιαι δ ροσοοριτι

στο” σ‹ι εισαι: Αππο οοιοιπι οσο Μισειιιο ιιιισοιιιιο οιισριιιο, ιισπιτ.ιιιι 7. Νοιο οοπο πιο;

σοοιι·ο πέστο Βιιιιισποι·οοι νιι·ιιιιστ τιιιοισονιι (Βοισειοιιο). Βσιιιιιιιι 2.2. Μοτι.ιιιιε σει (ιοοιιοι

πιο οππο ιιοιπιπι 4058 σοι ειισσσεειι Βσισειοιιε ιιιιιιε σιιιε ιο ι·σΒοιιιο, ιιιιιιε ιποιιοιο οτι

ιποΒοοιιιιο νο· οποιο οι ιισιιισοειιιι (μή ειιο εοτιε εσοιο 8σιιτιο Ρι·οοι;ισοσεεοι·ιιπι σοσειιιονιι Μ.

.ιε.<ιι ισ /σι·οιο τσσοπιισοτοικο, "οπο σσιροποιειιιιιο ιυοέεοεισιιι οαιισιιιιι ιστοιιιι:οποιο ωιιιέσιιυοσιι, ιιο

ποιοι ποιεέοι πω; τω, οσο-ιο πιοι·ιειιιιι σιιισισιι·σ, ισ ισοοισιιο ρτησιμο ι οοοοσω ιιο οεσεε

ποισέοσε, σισσιτι σοπσιοο ισοιιιοοσπού οιοιαιι είε, σει ισιοιειιο πο ποοιερειαισ ιο!. ι)ιαιεσσ ισ το

ι:οριοοιιε σπιοπασισιιπ Ζαοποιοικισιι ι οι ο·σιτσριοποιε δοάιιωσια οσπιοισιο ρσιοι|έο:σ ρσι:οοιιο_ιο .ιιο

ορσοοιισιο σοχοσ σρσιιιιοιιιιισσιοιο, οιισοσιοισιε ι·σαιιιοι δ. Αι Νεεσο @αποτο οεισρωε; Ποιοι:

7. ποιοι ιπρι·ιοιιε ιοεσισπόιιιο εει @οι οιιοοι εισι·ιοεσ οι οιοοιιιιισσ ειιοιο ιπιιιιιοπι ιιο
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και! Βιιιααποτυω νἰαόἰοανἱ!; ι·αιαιια! 22. Με @του ΚαιἰπιΜ @Με ππαταοταΒἰΙἰΒιιε οτα:

!ἰ!›α!ἱε, αΙἱἱεαιιο ααιπρΙατἱαιιε ειια εἰ!οπ!ἰο μια ἴαε!ἰααα!ἱα τοεοτνιπἰε, Μια !οτπιἱαιιπι ίὶπἰοπ!ἱ,

απατα !ετωἰτιαιτιυε ο! εοι·ἱΒοτπἰ ω. Ζ Μέσι Μακ] ρπιπαιπππ :.παα!ιαα:.ιιππ ια !πα!ι τι;!πορι

απιαι:!ι ια πααι!α!α!ε ό' ί 2α ραιαπρααπααπα !α!α Μοτο ια πα!ιαρίαιτιια !ις!!εαοτα!είτα τα !πο!ι Μα

.έπίσ αι!ς|αααα!ι 2.πα]ιία]α Μα. α Μαιο οραιοιαι!αιιία ιαΙιεσα] ααα!ιι·αα!απα. Το !αι!_π ιαα!ιαπία επι

πιίαα:.α πααπαι!ιατα!τα α !κιαπί!ιαι·α!ια [Μπα ια πα!ιοριαπιια ι!;ιδιωιιια, α α!απαωαπαα'ό ιο α!π·απιιι

Μαρία! Νότα τα πα!σαρία›π!α Ζαιπα_|ε!πιπ ! δααι!ιαα]α παιι!:.!ιιιπ, :Μπα Μα ιαα!εαιαιοαό ι!οέα πιατα

έαια, ἰἐ !απτ!α με! ιαα:.εαιιίς/αια, !α ααα' ρα!.αίαιαια παα!καπα δα!!ιι !επαπέ!ει.

Ψ .τίαι!ασ ι!απαίι;| πα:.ι!αία! θ!π α ριιι·!ια!αι:!ιιιἱα Βο!αα!αταα Κι·ιαιααιια!εαα, ι20Ια Μπάσα

Μηι ραφαιι·ιειι!πέα ο πιπι πω! Μαι” ωα:.α!!ιίααα ροααα!επε!ιαα ραέιιία]82αΜ ι·απαιεπιεπίσπι !α.π:!ιι,

ί Μικρα Μέ ααα π! ταει!:.ία!α απ: ιιια|ι!αιααξπ α! τα τα!:αρἱαιαἱα !ις!!ααοτα!ι!ια. Βοαα_ξαα απ!αι·

ροάπίεῇ τοιαι!α! θ πιιιαία! Μέ παι·αιαια αιπἱεπἱό ια πααι!ιία!α παα!αριιπιπ ρίαπωα!ιια ωαταέσπίσ

ριιατἰ Βο!οε!αἰ; μια: ια πα!εαρίαπιαα!ι δαι!:.ιιιια!α ι Ζαιπα]α!ιίιπ απαα!ιαα:.ίπι ια :πάψω Μπι πιο

α!α πάπια!! οἰυε..

!δι'α!ιαίααααπίε|α:.π παπα!! έ!αι! ροι!ιαα]ιια_| ι·αι!α!ιαπι δα!!α !ιπαπί!κι ρπιεα!ιαιαα! α! ια ααα!!

αι·τιαία], ρααπρίααπε! Ραιο!αιι·έ πια!ιιιραιαέ !επιια:ιαια!ιισιιιιι, Μαη; πάσει Πω @ο ρπασ!α!. .Μπα

πιπ· ωα_[ειααι!α !ιαα!καιι·α!κι, ιαἱααππ !αιααι·:.πα:. ιααρι·αιο Βα!εείαιαα Κι·ιαιοοιια!ααο, ί ααα ιαα!ρ!οπία

@ααα 2. ρίαι·ιιιααπο!ι ιαα]απαιιί!ιαια σιαα!ε_αο αεααα ραραι!! ιι πω!!! Μπα τα ραι!ε|ι·.:αιιία, @Μούρ οποία!

.παααα ρα !εοποπα, πασα αα!ιαια!αππ ιαα!α! ! ιι!και·απα οα!αριαπίαια (!!!ιια. Με!. Ρο!. Π!. έθθ).

δ!α!α εία Ια ιιαιί!'ιια παα:.α!!ιαια δααα!ιοα_ία α: ()αεα!ι!α πάσα ΠΠ, πω! ταει!!ιια Πίπποεια άαρἱατα

ιι· :ααα Ν”. !ναι!!ιια !ε.τ!ιι !ιαι!αααι·α!ι·ίαπα θα!! Με πα: παπα! α $!ιαι·αίιιιίι·:.α. ?”πιπα;αεαπι τα

!α.ι:ι·ίε ροααπαιπ παπι ια τα!παρίαιιιαα!ι Ζαπια!ε!πιπ ι δαι!:.ιιαα!α απαι·Ιιαα:.ιιπ ι!ιι·α παιιΙαια!μ δ!! έ δ!

ροέιιποααπα ιαπίαοαιιίο $!κατα!ιπέταιαι α αρα |ει!ιια!οία άαι!α!!σιαια, απ” παπιααιι!πιο ιαα!ιαιαπιαα α!!!

πω! πα ρτιααοαα α Ια!. ΠΠ - !!!7: Ποο ποπ Μεο α!! Βααταἱιτιἰτα τοοἰτιιιιιυα, ιι! ειπα

ἱα Μάμα απο ὐοιπἰπο οαΜοταταυε; αει! α! ναι·ί!α!οιη Ι›ἱε!οι·ἱια !οιποαπαυε. Με σπαει! !ε_|

α!ια!!απαέι·έ πιίαι!αίαό δα!! ια ι·α!ια “ω τα Μάταια. .Παρα απ" !εταπί!ά απια!ε] Ραια!αιαι αία!αι

ασια! !καιια:ιι·ια!σίαιπιι ρπιπρίαμωα!, ί ι!!α!επα πίειπα α απ!! ιααπιίαιι!εί τα τα!εαρ·ίειιιία !ιια!α!ιατε!!ίιπ;

ία ααα! _|αε! σπα ια ι·α!σαρ·έειιιιιι:!ι Ζαππα_|α!άιιι ίδι:ι!α!ιαα]α, ιααραι!α ιαἱαα :Μπα ιαπίααε!ε ασιαταία!α,

ἱέ πα!ιαρια·ιιια ω ρα!!ιι1α παπι Με! ι·ει!α!κοαί ρα!αιεβαια, Νότα αφίσα ρα παπα ΠΠ πι. παιαε!

Π” @ία πα!αι!αιια.

Ταπεοία ιια!ιαιιιαα α:ίααα πιει!!πα πα!ιορ!απιιι !ιαβααατα!ι!εαο !ται!α:.π!α α! πα:.αιία!απ !δ ! πι

Μ:: ι!αιαιια πι:: τα!κα ι!ο!οἐοπο α!οιαα: Βιιοιιααιια (ἱα!!υε; !ο ααα αα οι! απο ι·α:.ι!αία!ιι ροαπαιιιααμ

ιο ι·απαρέειπαα!ι Ζαιποια!!!πι έ δαααἰπιο_|α :ιιααποάαἱπι, αοα!α! αιι!αι· ρα2αία_!, ρα ι·α!πι ·!!!5 πιο

Π”, ααααπαιιαα:.π α!αιαα.· :μπαι ()εαεαι· ειπα εειΠε αορὶοεα οοπΐιιεἰοπα ει! ρτορτἱα τοιπαανἰ!,

ι!!α επαι!ιιία/α3επα ιιαίαιαπίιι αραιι·όααε.ίαιιαι·α αι!απασα α ιία!αιαπιί ι!αία]αιπέ. θααιαι·ιιές! ο Μπι πιό

ια!!εια το πια!πι "Ήαρία !!πα!παιππιπ ι!α ι!:.!α_!αια Ρα!α!σί απ. ό!.

0!ιααιαέ οι! ααειι πι!! ια Ρο!εαα π!ιααα!α ΜΕ !ιποιι!!ια ννιπι·αιι!εαο, ηπα Κ‹ιι!!παα, !ιαοπί!αι
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δαίίιι δείπ το ωπίεάίαπίε, ί απο: τ:αιίε:«ί είαιικιία είιΞ, ιππίί !ι! _ίεείιιαίκ πο:ίπαίτί ρίεαΜ,

ί :ιίί›ο ροιυσίμυα!ί Μέ πα Με! ίυμα.5πίε, πω!) Μέ πείς” τ. Με] πίείσίαίμ επί κίοιυα σίο σωσει

ρπμασιαΙί. Ψ' Χ” π:ίείκα κπαίί ία; ί αίμρίυρωαίί .Μι δ:ίιμαίε ί ίεπίπιίεππμ είπω· ω! :αγαπά

()!ιτοπίω ρι·ίποίρυπι Ρο!οπίω, ωμίτιιίκοίυαί:ί πι δοπιίπετε!εφα Η!. τω. Βω·ίρί. !.ίρείω ΠΣΕ?

Μπι λ ε”. ί ί ί3, ί α δ!οπ:.ία Βοτ!ρ!. τα. 8!!. :σε !ντοοίαιί·ίιι ί836' Μπι !. ω. ί ί 58.

Ψ Η ωίείσπ :καί Μ ία! Πάφο.8:'), ισ 104 Μαπίπ ίίτοίπεί·, Βαί·Ιΐοίπίε| Ραρίουίεί ί ίππί,

ο δω!! Παίπιτί πα ροσωί!ίία ιυίείσα Χ!!! ωίπίεί·ισί Η παιυεί άτπίσίοπί ο_ςίουίϋ θ. 5:ίσοεία

ουίοίίσα, έε ΜίπίαΜ ειυε_‹]ο Με ρί·:.μυίύιίί ιίο είαιίίσπ.

Ρίεπυ8:ε ίειἰ# ίυμάαπίε ίιῇ πείσαίεσιπίί ιίορίστο δοί[η|‹ί Βαφείο! ι τοξίκορί8ίπα ίιοίίείίεί·

Φεβ), ροκ! παρίπείπ.· ν!ποοη!!υε !ἱει!!ιι!›!‹ο ε! !!!επτ!!ιιυε ί!ει!!ιιε εοι·ίρίοι·οε !τίε!οτίω Ρο!οπω

νε!ιιεί!εείωί οιιιπ ι!υο!ωε :ιποίησηίε οκ Με. !›ἰ!›!ἰο!!ιοοιι3 ορίεοορα!!ε !ιο!!εΒοη;οηείε ει;!ί!!

ΘΗΚΗ!! ΓΗ!). Μεπίπιίεοωαί _ί!: !ναιυπμιίω ΜίΙ:!εί· ω ιί:ίσίε: Ηίε!οι·ίω·σω Ρο!ουίω ο! πίε

ετιί !:!ικίι!ιιε !.!!!ινεπί::: 8οτίρίοτυπι (.!ο!!ετ:!!ο Μαφία. νωωεω !”ί69 το ίοπιίε Π! Μ: έξ) - 78

ΝΙ18ίφ7!ί8 ἔστι !νίπεεπ19 ΒιιΜΙίσίε τ. ρσίει·επία Τυπικία·.η/είωσι Ρπωασίοί Ναίιίε ιι·πτ.πα

αυσία·ίςςο ιυ·ι|είαί Π ίσμίμ·.:πίσ ι @Μάι ηίκορίείπύιυ.· ίιά!είίστε!είερο ί δαπάίεα, ροά παρίπίπ.· Πω·

!ίτιί δε!!! (!!πουίοοπ. νωίω·εω ί82ί. ·

Μιίκοπίεσ .Μαι διίαοΜοιυείοί ιίο!κίω· βίο:.ο/ίί ί !η|ίμ ΜΜΜ &ίίίίοίσίτί 0880ίί7!8ίίίθίί πιο Ζωο

συίσ φοίηιίιίί ποιου, ί:η|ηχαίιε ιυί|άαπίε @ί πίπίεεωίπίςο _ίε ισ ώίοίω ρεα·οω8ίσίίπ: Μωυ

ωω!ω θετωπηίω !ιίε!οτίοίι ίσοι Χ!, δοτίρίοι·ιιπι ΙΧ Μ. ό” - έ78. Ρπωα _ίερο Με Ζωο

. Με ιίυ!!οπαπα α!ε_μία ίιίεί‹ιίείίπ ωπίαποίπ ισ Βεί·ίίίιίο, @Με Β. Κυερίτε ί .παπι ί. Η. Ρίτα πίε

ίκ!ύτε οιιυπθί 8ιί·σ_ία ροείοάπτυαίί. Πο !ε#ο ιυμίαπία ιιά:ίε!ίίσω πω οάίπίαπείί οιί|ίί α·αη|απίύιυ

ιούίαπμσίι ρί·ίείσίππίσ τ. ίἔίκορίσ›πίι ροτριιίπίπο!υφο ίιί!!ίοίείσί οτιί“πασίείεί Ζαίποίσί:ίοίι, ίπάιίεέ

πίσίε2ύηγώ πισίοίι ρο.%ίωέείί πω' Ιμπί τςίκορίειίιείπ, ί _ίςςο ροάοϋί:ίη;.

?Ματ ρεφααπίποίυ# &ίωίο!εί:ί οίιίμπασίίίς| Ζαπίοίσίείοίί ηί:ορίεπι, Μάη Μία ίδί8 το "Βί

8ΖΗΜί8 το;ραίτρω·α!εω, ίίιείιίοί τι;ίτορίείπ δ;εί:.ίαίοία .τ ()ιεσίιία ί:ίόημ ρω:: άί'ίιρί καί υπίαιίεικ

τι είσίιίο, @ζμ ακί ω συμίαπίω πίπίείεπείπ ίσο ωίεία ίυῳί€ιἰαοίι _ιβύιυπεί ροάείαιυεί, 8ίο8πίςο είοί

ευε:σί:ίο είε: πίοίί, ίιιυῳί€ιἰπίαἰΜ ίεἐ 2 ροισαίωμίι ροιί·ο‹ἰόω ίινί€σε·_ί Μ:: πιώ ρορτωαίπίί·μ ίε.τί

ηΙίορία:ίπω ίιυίί8ίεί·εί:ίερο, :Μη πιί ί: ωμείαίί Ευπ9πίοίια, Βαπιίί!είςρο ί σε ί·ίί:ορίσίπίαιπμείο Ζω

ί:‹ιεια (ίοίί&ίοίυ.είσίφο ωμρί.9όίυ, ίιάείείσπίσίι ίπί ρωε: σ:οίροιίπείο βείειυσία. ΠεΞί:ορίσίπα Ισ επικι

επιπι 9ίο8ίκατπί ροαιμίκοιυεπιί Ζ. 8. Η.

0ο ιίο ρἱ8οπ›πί Ι'τίμπαίωι Μέ Μ] ίαεασίι| σο ί ίίμίαπη ίιιιποίυεωφ, ί ρί·οκίε ο ίαείείεί

ο! :υ τυμί·αίαοίι εετιίοποίε, επιίοίσίε ί @τι ροάυίππιμοίι ωπίεπίιιίευι πα :ίπ ί !! ωεάίιι# Ωραίο]

Ζωη, ίε!ό·Μ π· Μάσι δαΠιι Μία ιίυέιέ ροιί·ε:επίσης.

Ρ

!) !!!ε!. Ρο! !. θ. !!. Π!. !!!5 Μ. 7) Με!. Ρο!. Υίιιουη!. Και!! !)ο!π·. !θ!ί! ρω!.
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ΠΟΠΗ' ΒΡ1$ΤΟΕΑ ΒΤ ΩΠΑΒΒΑΜ Ια!1ο1·111 ορ1/ίο1, 811111ες1ιο1111.4 801°111101' ορ1ωσα!ί

ΡΜΑΜΒΒΕΔ. ΤΑΝΟΕΝΤΙΑ ΟΒΟΝΙ·

ΟΔΒ ΡΟΕΟΝΟΒΠΜ ΗΟΟ ΜΟΙ)Ο' 1οο111111ίωσ 1119111111!ί 81111110 ερεο111α1·1 ασ 111: 1111·

.
'

-

81ΙΡΝΙ 111ο1111:111 19111111 [ΜΜΜ ε11ποΙο1·11111 .ρεφ

1101111110 11(α11ίσ1ο111 [Μ ρτα!ία 1111111110 11111111- 1 “Με 111 υ11·2111ε111 81·11111ε11άο 0811711 111εο1·11111 /ασίε

111111, 9111119118 δ1|111ο11ἱ, Ραι110, 1111111111, 811111- σ11|116ίσ111 σσ1116111ρ111119.

611101), Πω 1111911111 111: 12Μ81°ΒΜ118 ρο1111/Μύ11ε= 1111119ε11·ιι ιι1ισ1ο1·ί!ι1!ε 811||'1111118, 1111111211 1111211

Ρυ1ο111ι1ε 1119101118, 1186' ποπ ε!ἱα111 σουρε1·α!υ1·1 . 11111111, 11ωΙ1·1η11ε ορί1111111ίο111ε [1·ε£11ε |ϊε·1·ε111, 711818

111111, υε1ιε1·‹1ὑ1Ι1 σ11πα·ΙΖα1·1ο Μέε1ιαε11, 1071219111: _ 1111·11111ε 111 1·11111111ι 1111111 ρο1111ε1·Ιε 11111111 .111111το11ι,

Ρ1·ιεάι1111Μ 1, 11.11ω·.1ι 1 10011111.. 11οο 111ο11ο1 πωπω Η 1 δ. - ὅ ε111·1111ς11οι ε1111111 Η. - 1115211.

11, Μετα 2 ει1ρ1·11.... 1το1111111εεου 811ΡΓ8 11ιο111ε111 ερο11111:1111 ε:1111:11 01081111 1111550 Π.

1) 1311111 11111 0011810111.

11) θΙο111:11. 11.!. 02118028. 1:11 Με.το11111. 111·ογ1)1ε1ιιη11ι €ι11ο2111ο111:1ι1οεο, 11111 το 1112 1111·1ι21ι1

Σο118·1111:11.1ν Ρ1·2ο11111ονν1ο 11ο νηπ111.1ι11ι εε111.11111ε1οΒο.

9) Β11-11ευρ1 τη νηπ111ε111ε111 111ο1121ο11 πο. 1411101011 111ο11ο11.ο1.1 111 ροτ211111ιιι 11ε.111.9ρ11111ο111:1:

Μακάυ 8Ι'0)111181Η1Ρ Ε111ε:111ε11ο1ι1 1·. 1092 1 1118 (1)1118·οε2 01115. 81'0111θΡΡ. πω. 019 11. 46.)

5ητ11ο11 1.11.11ειιΡ 11100111 . . . τ. 1108 1 1129 (Ει1111οί111111 80Γ108 ερρ. ε”. 04.)

Ρ11111·ε1 1111111111) ·1ι11_11ιννε111 . . . τ. 1098 1 1110 ©1118. 0111. 01111. πω. 1319 Ε. 1Ο1*).

11111111· 1115111111 1‹1·ε1ιο1νε1‹ἱ . . . 1·. 1109 1 1118 (1)1118. θα!. 611111. 1118. 1119 11. 9.)

21·τοε1ων 01111111 νν1·ο1:11ικε1-11 1·. 1100 1 1120 (1)1ι1ε. Ο11το11. 111111. 171111. ε11.111ρί. ετι·. 10.)

Ζ τεΒο "Μιά Με 018.11 ροένν19ο111 1111 εννο111. 111%9 11119112), νν1:1::Η11ε111ε111 ΜΜΜ. ο». Μ

81111Ρ:41;11°0 1ετ81101781ε18 ι·ο1ιιι 1109 οι 11:21:11 έ1111οι·ο111 Ρ1ιν1·111. 1:1111:11ρε1. 1ιι11επ111:1ε8·ο 1·ο1111 1110,

ε 21110111 11:11ροάο11111ε1 1111 ροο2:111ιιι 1·ο1ι11 1110.

11) Μ111ο11 εεπἔ1ι11εἰιε1‹ἰ Βε1·1ιο, Ροέ11101 011511; 111· 11ο1ο11ο11:111, Ρ111ηογ ο1ιο1ο 101111 1014,

211.1:2711ε1 11:1ε11ιο 8111018 Πε 0071807121 2οπσ1·11πι άίσε1·εί1α!ε 11211112 14101ν111111: Βε1·11ο 91·α1!ία Πεί

.11111:α, ι1ίίο111Ώσί111ίε ίπ Ο111·ίσ1ο /ί1ίίσ .Ρ111·ο1ια1·άο ο! Κετιιπρο ιἰ1: υί1·111Μ ίπ υί1·81Με11ι άία1'ίπ1

ρ1·ο11σε1·ε, πι! Βο 11111 Βοο1·τω11 ίπ δ'ίοπ υα!εατι2 οοπερίοοτε. Ρε:ίί 011111. άίρίο111. Ι. 190.

'11 1111 11ι11:1ε 1111111111εν111:ιε1: "Με νΙαι1111συ161111111Μ ε111.1εοροπ1Μ Οπα 10-19 811'. 10ὅ ρο1:1111η 1·ο11

έ1111ο1·ο1 Ρων111 1111. 1ε·ε1 1119011111 νν111οοι11χ111. 1161111 11ο1κ1ο111 1111111 1111101· 1ο ν· 101111 1198 11111111ὶ Ρι11νοδ

111ε1111ρε111, 1 ὶο 11111ο 111 1111 ε1ο11ι1:11 1111 51011011, 1111181111 ν1·1ςο 111111·πό 101111 1110 11 1110 1111, 1:111οὶ 11· 11111

ο51111111111 101111 ε1ο1.1ι1:11 1111 1111 51ο11ογ 9116111111, 1οεο 11εε1ε;ρο11.
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ε! απο |ι·ιιοι!ι !ειιι!ιο ρει·ιοιι!οοε !ιιιι!αιιι ιι:οιιοι·ιε

ίιιιιιιοιιοί!ο!ειιι ιιι!ι·οιτειιι; ειοά εει:ιιιιι.ι οποιο ρο

Με: ἱιι ιιουιοιι!ιι ιτοιάειιιι μι· ιιιιιἰιιε ειι:οιαι!ιε

[Με ιιου2οιιιε, οιι! ιιοιιο!ειαιιι Λαοσ! ροι·ι!ιιιιι,

οτι! πι! ειιιιι ΜΜΜ οειι!οιιιιιιι ο! .ιοάοι·ιιιιι πιο

ιιοι·αιιιιιιο οιιοοινιιιι·ε. Νεο ιιιο!ιιιιιοοιιι οιιοοιιοιιιοιΙο

!αιι!ει: οιιι·ιοάίε ιιοιι/ιιιοιιιιπ ουι!ιιι·ο, οι ίιοιιι.εεο!

ι:ειι!ιο: !ιοι·ί!α!ι ιιιειιιιι ιιιιυιοιι!ιιιιι οοο!ι·ι ι·οιιιιοιι

_οιιοει·ιιιισιιΙιε ειιοΙουιιι·ε,· που οι! !αιιΙα ει!υοιιιιιι

ιἰειιοἱ!ιι!ε ίοιιιιι·ιιε νία: ρο!ιι·ι.ισειιι ο.τίι·ι·, ο! υοε!ιιι:

Ιιειιίοιιι!α!ι οιΙοοιιιεοο! οει·!ιιε Με ιιιο!ιιε ιιι!οι·ιιω

ιιροι·ίι·ο. Τοιι!οι·ιιιιι οι·οο ι·οο!οι·ιιοι ιιιιιιιιἱοιιἰιε οι

οιοοι!ιιιι οιοι!ιιιιι οιιοι!ιο σοοιιιιιο, οοιι!οι·ιιιιι !ιιι!ιί

οι!ιιιε ο.τοιοάι!ιι.ι; πω ι!ιιοι!ιι!ιο !ιοιρίε !ιιιιιιιιι!ιιιε

Μαιο ιιιοοοιιι!οιιι ρο!ρί!αιο, οιιιιι οοοιιοοει·ιιιι το

αοι·ιιιιι οοιι!οιι οιιιι:οοοοιι!ιιιιιι Ικα !ιιοΜιιιιι ο!ιο

πικαπ. Ε! απο !ιι!ε.ι ρπι:ιιι!εοιιιιι οοιιιιι!ιοοε

άο[οιιιιοι·οο, βοοοιοιιιιιιιο, οιιιι!οιιιά ιιιιιεἰ!ιιιιιἰο

 

ιιιιιι·ιιιιιι·οι·οιι! ωειιιιοι άο!ιτιο!οιεσ. Ε! οιιοιιιιιιιι

[οι·Ιιιιιιι νο!! οοιιιρο8 Με [οιι!οιοε οο!ιι!οι·ι! ίπποι:

ω, ιιιοιιιιιιι οπο!! !ιιιι!οο Μισο ιιιοοιειε οιιιιοι

οι·οιιΜι οπο. νοε!ι·ο ιιαιιιοιιο !ειιιροι·ο οίι!ιι!ιιι

οιιο ρινοιοιιε ριο!ιοει.ι ι!!ιιε!ιουί! Ποιο Ροίοιιιιιιιι

Βο!ει!ιιοΕ “Με βιο ιπειιιοι·ιο!ιοιιε ε! /οιιιοείο.

Ε! οιιιιι ιιιιι!Ια ο! ιιιιιοιιιβαι υοοιο _οεο!ιι ρω!"

ιιιι!!οιιι ι!εοεο!ιοιιο, οιιιι:είαιιι !ιιιιιειι σιιοοοι·ει·ο

ειιοεεοιιοιι!οι· ροε!οι·ιοι·ιιιιι ιιιι:ιιιοι·ιτιο ποπ οίιιιιι!

!ιιιιι; πι! πιο! ρι·ω.ισιιο Με οπο στο, απο !ιιια!ο

ιιιιοιιιιιιι!οι· ιιιιιιιιιιιιοε ιιιιιιιιιιιιιι.ο, ο! οιιοο ιιιιι!ίε8ο

ποιο αιι·ι|ιι!Ι.ι ι·ιιιοιι!ιιιο αιιιιοο!ι!, ιιοε!ι·ιε οπο

οιιο ρι·ιοοοιιιιε ιιι!ιιεο!ιιιιιιιε. Βιοιιιιιιι σο! Μίκι,

α! ι·ει·ιιιιι ε!ιιιιιι οεο!ι.4 ιιιο!ί!ει·ιιιι! ρπειιο!ιιιι,

οιιοε ι!ιοιιιιι οι·ο!ιο ρω @πιο οιιιι.ιιιιο!ιιιιι όροι

ρι·ιιιι·ιρι!ιιι.ε ρι·ιιιοιροι·ι, Μ»! οιιοι·ιιιιι ι!Ξεροιιεο!ιοιιε

ειιοάι!οι·ιιιιι οιιοι! οοριιοι!ιι!ιοιι.ε οο·|εο!ιο ιι!ιιοοιιιω

Μάιο” ει·οοο!ιιι·, εοιιιοιίοιιι ρα!ι·οοιιιιι ιιοε!ιο:

Ριπάι. Ι_ ιοἰει.ι·ι Ι !ι·:ιΒἰΙἰ Ιιιο!ιο ρειἰοιιΙοεει οι που! ι δ, Με: ροριιιιοί!: ι. οποιο ο; Ιειο!ιο ρο

ι·ιι:ι.ιΙοεο !”ι·οοιΙι Η. - !ιιο!ιιου !ιιο!ιι Η ι δ. - 5 απο· αει Π. - σει·ιοιοι

ι δ. και ρορι·ιιιοι! οοι!ιιε --· Η ει·οοι ιΒιιοι Η. -

οεοἰ!ιιε 2; Μ!! που!

ἰιιεἱειιἰιιιει ιοειοοιιιε δ. ί 2. - Μ Ιιοριε

ιιιοιἰοἱἱιιιει ποιοι ἱοοοοιιἰ!οιο ροΙριιοι·ει Ιοκιε ιιιιοι; (Ιιιιοἱιιἱοιιε) Με. οιιιοι'.ιιι·ο Η; Ιοκιε νεοι: νἱιιιο ιο

οι·οοΙι ωμά. Οι!. - Η οιιιιεἱὐἰοοει οοιιεἱιιἱοιιε Η -- Η! οιιιεἰΙιιοιὶοι ιο ιιιΜοοι!ο 2.; οι Μια! ι δ.

“οι ροέιιιε| ροριαιοι!. £εΙοιοοΙ οιιιιειιια πιο !ι·ιεοο “με οποιο, ιοιιιιιιίε ο; ιιιο‹Ιο Μο πιοπι -

Ρι%ει!π. Π, ιο!ει·ιιιι 4· οι·οοιι::ι εοι·ιοιι οιοοἱοιιοι :ιοιἰιἱ ω εοιἰι·ἰ Η. - θ ίοοιοεἱει ίιιιιοειε 2.; “οι

οπο! ι δ. Με ρορισιοί! - Β !οπιεοι ο; Η; Κο Ζ. ίδ. - θ ειιοεοοιιεο!οιι ειιοεοοιιοο!ἱιιοι Π. -

όιιοι!!οιοι οοιοἰ!!ιιοι Η -

οοοοοιιιοι Η. - Ποοοιιιο.... !οειιιιιι·ι

Π) ιιιιιι Μπάσο ιιἰειιιιι Η - Η οοε!ι·ἱει νεΜιἰ5 Η. - Η οάοεο!ιιιοοει

ιν Μι ερο.<ιό!ι ιιιΙι·ο Ιιι|ιο ι!τι_|ε οι; οοριιιιοΙο !ο ι.εριιιΙο

ιιι!ε_ι.ιοε. Ψοπιο όοοιε ρο!ο2οιιο Η! πι! !οΙΙιο : ιΙοιιιο.ι!ιι Ρει·:ιο, οι ι·οΙ:ορισιιιιιο!ι οοιιιιειιι με! ιιο

ιιοι. Ποιά Ισ ιο!ιοπ·σ πι!! ορίειοιι οι η:Ιιορι.ιιιιιιοΙι: Πιοοιιιο ω! οπο” ιι! τετοιο ε!ιιιοι Βοο!ιε ιοειιιο

πιο!. ρι·ιοιιο!ει·ι, οποσ τ!ινιοιι ει·ιι!ιο Γιιοἰ!. οσε Με οιιτἰειοο!ιιοι ἰοιιἰε ριἱοοἱοἰοιιε ριἱοσἰριιιἰ. Μή οιιοι·ιιοι

ὸἱιφεοειι!ἰοοο ειιοιιιιοι·ιιοι οιιοιΙ οροοἱ!ο!ἱουε ι:ο:Ιοε!ιε οΙἱοιοοἰε ΠοεΙοε «οποιοι, οοι·υοόειο ριι!ι·οι:ἱοἰἱ

οοε!ι·ιο οιιεἱΙὶοοἱιοἰ!ο!ἰε 0Ρ1180ιι1ι.ιΠι ειιΙΐιοΒιο Βιιοοιιιι·. Ζ. Το!! .πιοπι πιο δ, ι !ο !οΙ!€0 ΜΜΜ; ὶε

,πιο ιοοπιιιε ο·οειοι άοιιιιιιο πο Μαρκ: νεε!ι·ιιε όιοιιοοιοοοιι ρι·οοο!οοιοε; "απο :ιιιιιιίασ! ἰιιε!ἰ!ιι

πιο!. πιο ιοε!ι!.οιιοι ι ριιειοιιιοοι; ιο!'οιι!ιο ιο; ιιιιιιιιιιι! ιιΙἱιοοοἰε πιο ιιΗιοοοιιε; ιι πιιιιιίιιι! ριι!ι·οοιιιΠε

πιο ριι!ι·οοἱοἰἱ. Μι!ιοιι!εο ι;!ιοριειο ΙΙ ιοειΝιιο Βιιιιά!Ιιιοοο :Με πιο ιο οποιοι:: Πιοοιιοι εε! εοιοι ιι!

τετοιο ο!ἱοιο Βεει!ιε ιοειι!ειοπι οιιοοοιιιιι, οιιοε ιΙΜοο ιὅι·ο!ἱο Μι ότι Με οιιι·ιοιιιο!ιιιοιμιιε ρι·ίοοιριΒιιε

οιἱοοἰοιιι·ἱ ΗΜ οιιοι·ιιιο ιΙιερεοειιιίοοε ιιιιοιΙιι.οιιιιο οιιο‹Ι οριοι!.ιοε οιεΙοιι!.ιε οιΙἰιοοοἱιιε ΠτΙε!ιΒιιε ατομι

!ιιι, 00τιιοτιοιο ριι!ι·οοιοιι πωπω οιιεἰΙΙοοἱοιἱ!ο!ἱε ορυεσιιιιιοι ωωιω·.

  

Π)
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5 Μα!ί!ιιιε ρι·:2υιιίοι·ε. [Μια πε Με: ρεποπω υἱ

Η) ε!ι·ιιιιι υι·ι·ο ἰιώοι·ευι ΙαὐοΝεφιε Ιιι|ιοπειιι πατα

ἰὅρτοιιιεταιΙἱ, Μάι· τοϋιε |ιοιιοτ, .Μέςιισ μπι

ΣΟ

Έδ

30

ριιΜΙαπιιιιίΜΜ ορειευιιΖαπι επη"καθίσ !ιιαιΙαι·.

Μιιιι φωσ Ποια: οπἰἱιιαυἱ£ !απΙο ρι·ίυιΙειιίο ιίι_φιί

ΜΗ.<ι |ιοιιιΜί&ιιε ωΙα·ίε ρι·αιιιιίιια·ε, οροπεΙ εσε

άειιι 8!ιιάίοείιω εἱιι#ιι!‹ιι·ιιιπ ιιΙί!ίΙσι2Μιιε οι πεσει:

ι!ειιιιιατ ιιαιιἱ£α£ἱε /ὶιιιὐτἱασ ιιΗΜαι·ε, οοε!ίσε!!απι

ποπ ιιοε!ι·ο άεοπυιιιιιιε, Μ! υεεΙτΞε ιιοιιιέπέ!ιιι.ε

!!!ιιΜιτ. Ωιιοσίτσα ἰαιιεἰειπ |ιιιίιω ορει·ίε ε! Μπο

π·ιιι |ιαΙπε ρα!ι·Ι‹ι· ρι·ἰιπ·ἰρἱὐιιε παν·ιύαιιιπε, πο·

άί.9οι·ε·1ιοιιίε τιι·ΙιίΙι·ίο βάιισἰαΙἱΙα οοιιιιιιέ22αιπιω.

διιΜΙιιιι ΜΜΜ ρι·αΙίΖι, τρια: Με άυιιιίηιά Ωτερίε

ραε.'οπ:ε οπίίσιαυΠ, £αΙε ειιιΠαιι2 ι:οπ8ί!ίιιιιι υσ

εΙι·ιιε :παπί , φιιι!επιιε ρι·ίιισφε @μια ιὶε·£ υπιιπσπι

ρι·υ/στεπΙΙ. δειιιροι· ραιιάο£ε, ιιο!ιίε ορυι·ίμιε

[αι·αι·.

1ΝΟΙΡΙΤ ΕΡΈΕΟΟΠθ.

οοιιΠοιιι Με οοτιμι·ιοιιι

ιιι ιιιιιτιιιιιιιιιι εΠὶΒἰεπι ,

()ιιιιιιι πιΜιιιιι ειιιιοιο ρι·ορει·ε ,

Πει ω οιε ρι·οερει·ο,

νοιιιιιιςιιο Βεο ι·ονοιιιιΕ,

ειιφιε Πι·ιι·ι:ιιιι ερειιι Ιι:ιβειιιι0.

Αιιι·ιιιιι πιω τωωειω,

εΠιειεε αεω.",

τριτη ρω ίιιιιιι·ο ίὶΙἰο

88ι10ἱ0 ιιιΜιιιιτ Εεἰἀἰο.

Αιιι·ιιπι , ιιι·Βοιιιιιιιι, ριιΙΙἱιι ,

όοτι:ιιιιιε ιιιἰιιιιιιτ Με ,

πω» 580ΝΙ8 οι ειιιτειιιτι

ωΙἰοειιι ειιιτ ιμιοιιειιιιι.

Νεο πιστα , “Με Ρι·ορετιιιιι.

μου ιει·ι·ειει ιιιπε που ιιονει·ιιτιι;

ρι·ιιετοι·ειιιιι.εε θιιΙΙιιιιιι

ΒΧΡΕΙΟΙΤ ΒΡΙ$ΤΟΕΑ. ρει·νοιιετιιιιτ Ρι·ονιιιοιειιιι.

Μί.ει ιιιιιιιοι·:ι ρτοίοι·ι.ιιΕ,

πιοτι:ιι:|ιι ετιιι.εε τεΐοι·ιιιιι;

Βο!ε:Ι:ινιιε @με ιιιοΠΙιιε, οιιιιειιιιι ιιιιιιι·ιιιιι Μιιοι·ιε

Πει άοιιο Ρι·οδοιιΠιιε, οι ςιιιι!ιιιι1επι οροι·ιε.

Μ: μα· μεσω Μακ Τιπιο ιιιοικιοιιι ι:οιιιιιιιιο

ειιιιιρεἰι οιιιιειιπι εκοτόιι. ιοιιιιιιιι·ει·ε ιι·ιόιιο;

ΟιιιιΙἰ€οι· ιειιιό ΐι.ιει·ιΕ,

ει Πειιε Μ: :ιιιιιιιοτἰι,

ει (Μπι ιιΕμιιιι ιειιιιιιι.ιπι,

 

ιιιιιωι· οοιιοεριτ ΠΠιιπι;

Ροεειιτιιιιει νοΜε άιοει·ε, Ετ ρω νει·ο ρι·οιιιιιιιιιιιιι,

εἰ ριιιοειιτιιόόΞεοει·ο. ' τιιιοιΙ πιἰεει εἱο ιιιι·οιιιιιιιι.

ΒεΙιιιιιιιι ω ρειι·ειιιιιιιιε [ Μοιιιιοιιι τσιπ τοοἰΡἰιιιι£,

ειιοοεεεοτε οειτοιιωιιιε, ιιιἱεει ι·οάιι·ε οιιρἱιιιι£,

Ρι·ιαΙι μ αυιει·ει 4 εἰιι;ιιΙοιιιιιι» οιειει·οι·ιιιιι Π. - δ νἰΙοει νἱΙἱιοι· Π. - Β ιιοτιοι·ειιιυ Ιιοιιοι·ο Π.

- ι5 εἱΙιἰφιο» ἰιι Π. -- Η ΕηΠἱοἰΕ ερἱειοΙκ Ιιιυἰρἱ!!ι ΒοηιιἰΕιιι· Η. - Ή) ερἰΙοειιευ ερἱΙοιςιιπι Δ?

ί Π. -- Η] Μπι ΜΜεωι πιει Ζ ιΙορί.ιαπε πι: !ιο!αι βιώνει ι·ιετωοιις Ια σ!οιυα: Ρι·οΙοειιε 9.ει·Ηι ΗΒΗ.

- Ή @κι τοκ Π. - 23 Μαι πιανω Η. -- Ρτ.τει!ι Π, Μετα: ι ι:οιιΠειιιυ ΜΕ Μία( ί δ, Με

ρ‹›ρταωἰΙ' :κι οοιιΠιιιιι.. - 2 ιιιιιιι:ιτιεπιι ιιιιπιιιιιιι Ζ ί Μ - δ ρι·ορει·ευ Ραμ: Η. - δ ΡΜ.. . .

ρι·ο8ρει·ει Π!. Με ΙΜ ρω ερτ: Π. - 2! οιιιιειιι·ιιι οεεε:ιπι δ. - 25 ωωωιω. οοτινἰνίο 2; ΜΙ: Μία

έ δ, Με ροέιιίς| ρηιι·ιιιι·ΙΓ. -- θ! ἰυἰιιιιιιι·οι·ω Μυτι:ιι·ο 2 έ Π. - Π ρι·ο πιο. ριι'ο δ. μπι ριιει·ο

Π. - 28 ιιιτοιιι::ιιι.ο ίιιι·ι·πιιἰ. Π.

Ι!οπιιιιιειιΙα Ρο!. ΙΜ!. πω. Ι. Μ)



Μ! κιι;οιι π.θΑΙ.Ι.Α κιιοκικι

Τι·:ιπεε·πιιιοε Βιιι·κέιιππιιιιιι

ι·ειιιειιι·ιιπι Ροιοπιιιιιι.

Ετεο Ει·:ινεπι ἰπνεπιιιπι

πιιαι8επιπ ςιι:ιππο νεπἱπιιι.

διο ριιει· πιο π:ιεοιιιιι·,

πιιἰ Βοιειιιεινιιπ σιωωι,

πιιοπι ινιιιιιιιιω εειιπιι

Μια, ειοιιι Παπ ωωιι.

Ποπιιι·ικ παει» ποπιἰπε,

Μπι ίοι·εειπ οπιιπε -

ιιιὸἱιιι ειιιιιι:ινιι ροριιιιιιπ

μι· ΗοιοΓοι·πιει ιιι€ιιιιιπι -

και ρορει·ιι ιιιιππι,

ιι·ιπιπριιπιοι·οιιι ιιοειιιιιπ ,

πι: οιιιιιε @Με @Με

ιππι ιπιπριιε πει ἰπειειοτο.

ΙΝΟΙΡΙΟΝΤ οιι0Νιωπ ΕΤ ΒΕ$ΤΑ ΠΠΠΠΜ

επι: ΡΒΙΝ()ΙΡΠΜ Ρ0ι.ΟΝ0πιπι.

Ρι·έιπο ρτοΙιειπέιιπι.

()ποπιιιιπ οι·ιιιε ιεπ·ιιι·ιιιπ ιπ ππινοτειι:ιιε

ηιιιιιοεει ει τοΒιιιιιε :ιο τιιιοιιιιιε Ριππιπιε Ριπή

πιει ιπειιιοπιι ώρα Βοι·ιιιιιιιι, πιω ιιιειιάιοειι

πεΒΙἰΒειιιἱπ ριιιιοεοΡιιοι·πιπ, ι`οτειιειπ ιποριει,

εΠεπιιο οοπιοΒιιπιιιτ, οποια: Ρι·ειιιιπι πιικιιπιιε

ςιιιιεπειιιι Με εεειιιε Ροιοπιι:οπιιπ Ρππειρπιπ,

8ι·ιιιιιι οιιιιιεπ:ιπι Βιοι·ιοειεπιπιι όιιοιε :ιο νἱοιο

ι·ιοειεειπιι ποπιιπο Βοιειιιινι, ειΠο ριιοι·ιιι ρο

ιιιιε οιπιτειι·ε, πιιιιιπ εκ ιοιο ροειοι·οι·ιιιιι πιοιποι·ιιιι

πιει ποιειιιιιε τεεετν:ιπ:; οιι πω: ειιιιπι πιει

ιππιε, φαι Πει ποπο ρτοοιιιιιεππε Μπι Επι

(κι πιιιιιε Μι, μι· πιιι:πι, πι οι·ειιιπιιιε, ιιεπο

Γοι·ιππιιιιιε εοπιροιηιιο νιοιοι·ιοεπε εκιιιιι. θεά

(μπει τοπιο Ροιοιιοι·ιιιιι πι: ιιιπει·ιιιιιε ρετεἔιἰ

ιιοι·ιιτιι οει καποιο, οι πιει ιι·ιιπεειιιιιιιιπε ιπ

Πιιει:.ιπι πιο ιιιοι·οιιιιοπιο ρειιιι:ιε ποι:ι') , ει Βιο

πι” Μάο πιεεοι·ειιιιι·, πιιιιι νιόε:ιιιιι· ιιιιειιι·ειιιιπ ,

οι ει πιο μια: ποεοι·ιβειιπο ιοιπιπ ιππποειιιιι·,

ποπιο ι·εριιιοι οπει·οειιτπ. πω” επι ιιςιιιιοπε

Ροιοπιιι εεριοιιιιι·ιοπιιιιε μπε επι δοΙειι·οπιιπ,

πιω ιιιιιιοι Μι οι·ιεπιε Πιιει:ιιπ, π) ιιιιειιι·ο Ηπ

Β:ιι·ιιιιιι, :ι ειιιιεοΙειπο Μοι·ιινιιιπι οι Βοιιεπιπιιιι,

επι οοοιιιοπιο Πιιοπιιιι ει διιιιοπιειιπ οοιιιιιει·ιιιεε.

Απ ωστε ειιιιοπι εοριεπιιι·ιοπιιΙο νει ειπριιιιι·ιο

πειιο πω ιιιιιιοι ειίιιποε Βιιι·ιι:ιτοι·πιπ €επιιιιιιπι

ΐοι·οοιεειιπειε πειιιοπεε, δοιοποι:ιπι"), Ροιπει·π

Μπι ει Ρι·πιπιπι, ποπιπι πω” ι·οΒιοποε Ρώσ

ποπιπι πω: ιιεειάιιο ριιΒιιιιι, ιιι 888 :κι Μαη

οοπνει·ιιιι; ποπ πει: @ππο Ρι·πιπιοιιιιοπιε σου

εοιππι ιι Νασαι ροιπἰι ι·ει·οοιιιι, πω: ΒΙππιο

ιιιπιιιιιιιοπιε εοι·ιιπι Ρεπιιπε νιρρει·ειΙιε Επομ

πω ειιιοιοι·ι. δωρο ι:ιιιιεπ ρι·ιποιρεε πωπω ει

Ριπά2. Ι, “πω” 8 πω. πιο Π. -- Η ωιιιιιι ΑιιΒ·οΙπιπ .ιιιιΙιιιι δ. απρειιυιο ιππιια.ιΙ ιιιΒιιιιιιτι α.

-- Η ΗοΙοίοι·πιει ΗωΙοίοι·πι δ. - ιιιΒιιιιιπιι πιεπιαδ - Η Με” Ιι:ι δ. - ι8 οι·οπιαιτι πι :πιά

ιδ; πιο ρορι·αιυι! πει οι·οιιιοε. -- ιποἰρἱιιπι. . .. ρτιπιοι :ποντικι Η. -- 23 @μπι πίειιια Ζ ι δ.

- Εοι·ππιιιι·ι Βοι·ιιπι Η. - 24 ριιἱΙοεοριιοτπτιιυ ριιιι·ιπιοι·ιιιπ Π. - Ρτια!5. Π, Μετα 2 ριιειἱΙἰι

ιιιοπιιι Η, Μπι πιίςιωε "Μπα ιωΙιιιυιοπο. - ι ιιοι:ιΜΙει ιπιιιιιιιιΙο Ζ. δ ι Π. - Β πι. ιι6 Σ;

Ματια δ. - ιο Βιιειιιιπι Βιιεεπιπι πια “απ” Η. - ιι τιιεεοι·ιιιιιτι ποεοι·.ιιιιιι· 2ί δ; παπι Η. -

Ώ ρι·ο μπω πωωιωιωοι π. πιο π. Π. - Η Βοιιινοπιπιο πι Μία! ι δ, Με μορι·πιυιίιια διπνοπἱιπ.

- Η νει ιιπριιιιποπ:ιΙω πἰεπιπ Π. -- 20 Ροιπει·:ιππιπι Ροιιιοπιπιειτι ΙΙ. - ε!! Ρι·ιιιιειιιι Ριιιειιιιπ δ;

Βιιεειι:ιιιι Η. - 'Η πω» πει δ.

.) ΟπΠιἰεπι Ρτιεοιπιιιο πιόννἱ ο Ροιεοε Εάι·γιπ π δππισει·ιε. θεοΒ·ι·. Ρειι·ιι-ι 18-10 Π.

880 ἱ 88!). 8) οικω ιν Ιπιἰαι: πω. πω. Οπα. 2 τοῖσι 1828 οιιπιπ_ιο 2ο ροά δειοπαΪπ.

πωπω πω» Ιιι·ιιιιι9 ποιών: οηΙι Ι.ιιι_γιιόνν, ιι 2γννοοἰπτπε. έ. Οιιοπιι. πο.2ινο.ππ Ζειιιίοία.

ι

Η)

Η
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υπο ΡοΙουἰουεἰ ρτωΙἰο ευρετιιυ, ου ὺυρτἱεττιυυπ

οουΓυεοτυτπ; Πουηυο οοΙΙοοτἱε »Μουτ Μοπι

τυτἰειἱουου1 υΒυετ;ειυτοε, οοιπτει οΙιτἰειἰειτιοε

ΒοΙΙυπι υετιυο ροτεινετυυτ. δυυτ ετἱοττι υΙΙτο

Νοε ε!. ἰυΓτιι Βτεουίει υττιρυΗτἰοτιἱε :Με βειτο:ιτευ

ΒοτπἰΙἰυττι ΜΕτουε8 οτ ἰΠ8Ι1Ι2Β ἰτιΜΒἰωοἰΙεε, υΒἰ

ροτροτυο ΜΧ οετ οτ @Μισο ΙΒἱτυτ απτο δο!ει

νοτυο:.ι ει] ειυυἱΙουοιτι Με τεΒἱοτιἰΒυε ευἱε μιτ

ΙἰΜἱΙετ ιΙἰνὶευτἰε εἰνο οοτιεΜυΙυτἰε εκΜουε,

“Η δυτυ1ειΙἰοἰ5 ςυἰ ο! Παω νοοουΦυτ ίπ Πυ

οἰυττι οτ δοκουΕυτυ τοτυπίυευυτ, τι Ττυοίο υυτοτυ

Ρετ Πυἔειτἱειττι , · Ηυυἰε ειυἰ ο!. ΠυΒοι·ἰ (Ηουυ$υτ

ουουυοττι οοουρ:Μπι, άοεσουάουιΙο Ρετ δυ

τἰυ£υἱυττι ἰυ Βυνειι·υυτι ιΜΠυΠιιτ; ω ευεΕτυτυ

15 νοτο ἰυττω τουτο υιουΠοττουουυι πιο Ερργτο άο

τἰνυτιόο Ρετ ΠεΙτυοουιυ1, ()τονπουιω οι Ηγειι·ἱυττι

ΙὶυἰΒυε τυοτἰει Αὐτἰυιἱοἱ τεττιιἱτιυτει, υΙ›ἰ νευοουι

ε! ΑυυἰΙοἱυ οουοἰετἰτ, Μ.: Ηγωἱε εευυοεττοτυτ.

@Με τοεἱο, ςυοττινἰε πιυΠυυι οτι υουιοτοεει,

20 :αυτο τουτου ετ υι€.τοιιΙο, μπε οτ ουτυο, ρἱεοο

ο! τυοΠο εουε ω! οορἰοε:1 , ετ ἰυ Με: ΡΙυτἰτυυττι

:Με ρτ:ΒΓοι·ευόυ, ττυου αυτη ο τω ευρω τὶἰουε

8ουυουε ετ οἰιτἱειἱουἰε ε! ἔουτἰΙἱυυε ευ νωτι

ω, ετ τι ουτιουε ἱπεἱυιυΙ ετ ετεἱτιευΙἰε :Μυο

υουε ὶττιρυ8τιεΜ, υυτηυωπ Μιτου ου υΠο ΜΙ;

ροι·υτυει ευΒἰυΒοτει; Ροττἱει υΒἰ :τετ εεΙυΒτἱε ,

ει€οτ ΐοττἰΙἰε'), Μ” τυοΙΙἰΠυ:ι, αφτι ρἱεοοεει,

ττιἱΙἰτοο οοΙΙίοοεί, τυεΙἱοἰ ΙοΒοτἰοεἰ, εττυἱ ουτε

ΜΙοε, Βονοε οτοΒἱΙοε , "ασοεε Ι:.ιοτοεεε, στα. Πι

τιοεω. δοά πιο ὸἰετοεεἰουευτ τιἰυιΞυττι ΡτοΙἰκοτυ

ΓοοΕεεο τἱάευυιυτ, σε! ἱτιτουυοτιἰε τιοετ.ττο Ιστο

ΡοεἰΕυτυ τονοτΕυτυυτ. ΕΜ ειυτοτυ ἰτπουυο πο

εττο ου ΡοΙοτιἱει ετ ότε @σε Ρτἱυοἰρε!ἰ€οτ ΒοΙο

ιΜο ὸοεοτὶΒοτο, οἰυεςυο 8τευτι ουυειἰοτυ 8οο!ει

ρτοπΙοοεεεοτυπι ώμο πιοτυοτἱε τοοἰτοτο. Νυυο

οτΒο ευ: οτόΜ τηειτοτυιτη ἱτιοἰρἰοωυε, υτ Ρετ

τυόἰοου1 Μ τοτυυπι υτΒοτἱε εεοουάουιυε. Ουα

Πτετ ετεο άυουτυε ¦1ουοτ ΒευοτυΕἰοτιἰ Βυὶο :ιο

οΕάεττι, ευυεεττυουε οτεΙο υοττιι$ἱοτιἰ8 ἱτι$υτιυΒἰ!..

Ι.ΙΒΕΒ ΡΠΙΜΠδ.

!. Πο έκτο Ρορε!οπε άίαο") @Μετα

ΕΜ! υιιυηυο ἱυ ωεωω θυουτιοτιεἰ, ουσ:

υἰόυε ἱτι€οτρτεΙο£υτ δοΙυνουὶοο, ουκ τιοτυἰτιο

ΡοροΙ, εΙυοε ίὶΙἱοε ΜΒουε, υυἰ Μοτο €ετιτἱΙἱ£ει

τἱε οι! εοτυπι τουουτοτυ €τευυο οουνἱτἰυττι ρω

Ρ:·πειίι. Ι, ωΙει·τ: Ι ΡοΙ0ΠἰΘΠ5ἱι ΡοΙουἰο Η. - Τ ροτροτ.υτυ μετρεΙυο Η. - θ ὸἱνἱευτἱε εἰνο οοπ

ε!.ΠιιΕυτυω οΜ$Με εἱνο οοτιεΕἰΕυ!.ἰνἱε δ ί Η. - Π) Ποοἰετυι Όυοἱιπιι δ. - Η ΙοτυιἱυΜυτι ΜΜΜ

ΜΜυτ Ζ έ δ. - Ώ Πυτ1ἰευ Ιιυἰυε Ζ Ι δ. - ΙΙυτιἰε . οοουρετεπιι πίστα: Η - Η ουουάουι»

οουυστυ δ. - (ῖοτἱηιΙιἱοτυ ο! Β8ΥΗΙ°Ϊ8ΠΜ ίἶἱιοτἱυΕΙιἰοτη ετ Βονοττοτυ Π. - Η Πτονοοίοτιν ετ Ηγε!τἱιτυυ

δοτουοοἰτιτυ ο. !!Μυοτη Ζ; δΙτοπιεοἰοπι οτ Μτἱοτι1 Η. - Η Αὐτἰιπἰοἰ» ΑΕτἱΜἰοἰ 2; !α!: "ΠΜ ρίσττυο!πίε

ί δ, Με ρορτοτυΙΙ. - Υουεοἱυ οτ Αηυἱὶοο- ΜΜΕ;; εἰ Αςυἰ!ευἱυ Η. - 'ΣΟ ο! υτΒοηθ.ου πτυουΒο

2 ί δ. - οι οοι·υω ουτυο Π. - θ! ετ τυοΙΙοι τυοΙΙο Π. - 'Η :μου αυτοι ουτε Ματια ουτυ Η. -

Ρτωά:. Π, Μετα δ ρο£τἰο Μουτ:: Π. - ά ο8οτι τοττει Η. -- Η) ρτἰτιοἰρυΙἰΕοτ ΒοΙειΙυου Βο!οεΙο0

ρτἱυοἱρυΙΝοτ Π. ·-- Η ρτεοάοοοεεοτυιυι ρτιεὐοοοεεοτἱε δ. - Μετυοτἱει» ττιοττιοτἱω Π. - Η Βοοε

τετἰουἱι ΜΙ: πιο α·!|ταἑπἱε 2 ὶ δ; οο€τιο!ἰουἱ ΒοπτΙΙΙ:ίε ί Εεπμπἱοἰι. - Η ἱυΕἱπιυΒἰΜ ἱΜἱτυΔνοτἰΕ Η.

- Η! ΙΛ!.›οτ Ρτἱππυευ :παπα Ζ. δ έ ΙΙ - Η) Ι.» (]:ορΗυΙυττι ρτἰιπυττι Ζ ἱ δ; πίε:πα Η. - «Πωσ»

οσε 2,· Φωτο δ; δαπάΠΠε άοπιμέΙο Ν; :ὶο ροωίτυιο Με! υετΙυοΕυε «Μο άυοΕυε. -- Ουοείτοου Ουσ

ει)·ετο Η. - θ! 50]€1Υ0Πἱ00υ ΙΜ: οπο! ρόετωοΙπέε έ δ, Με ρορτσωΝ πι: εΙΔνοτιἰοο.

') δο.Π. δυΒ·. 1?.

ΜΒ οεπεάίοΜ.

Ω) Ηπα ο27$:ει «ΗοΣυσ ἱ οΒΞυέτιἱυ 2ο το 2υο.οητ @Με σο ἰααἄαὐασ
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πιι·ενιι, υπ πιιιι·ιιιιοε εποτιιτπ ρι·οοει·ιιτπ οι

επιιοοι·ιιιπ ιπιπωνΠ. ()οπιι€Π ειιιιοπι οι οοοιιΠο

Πει ι:οπεΠιο όποει Πιιιο ιιοεπΠοε ειΠνεπιεεε,

οιιι ποπ ιοΙιιπι π! οοπνινιιιιπ ποπ ιπνΠιιιι, νο

πιιπ οιἱιιιιι :ι πωπω. ιπι.ι·οΠιι οιιιπ ιπιιιιιιι ειιπι

τεἀιιοιἱ. ()ι.ιι πωπω οινιιιιπ ι!ιοι·ιιπι ιπιιιιιπιιπι

ποπ ιιιΠιοι·ι·οπιοε οι ιπ ειιΙιιιιΒιιιιτι Πεεοοπ

Πεπιειι, πιο Ποιππποπιιιιπ ιιι·ιιιοι·ιε Ρωιιπι

@πιο πιο ίΠΠε οοπνινιιιιπ ιιισιοπτιε ίοι·ιο τω»

πε άονοποτιιπι. ΠΙο νοτο ποπιισ οοππιιεειοπιε

παιιποι·οιιΙιιε ποεπΠοε ΠΙοε :ιιι ειιιιπι Ποπιιιποιι

Μπι ιπνΠιινΠ, ειιιιιπιπιο πιιπποι·ι:ιιοιπ ειε πεπι

επἱεειιιιο πιεπεεπιιινιτ. Μ. ΠΠ πειιιποι·ιε ιπνΠιι

ιιωιι Βι·πιειπιοι· ιποιιπειπιοε οι ιιοεπΠει!Πειιιε ιιι

Βιιιιιιιπ ειιιιοππιοε: Πωσ, ιπςπιππτ, Με πάνε

ιιἱιπο ποαάοαΜ, οι ιιι ποεΙι·ο αιἰυσιιιιι Ιιοιιοι·ιιιπ

οορίαιπ, ε! Πο: ΜΜΜ |ιοποτειιι ε£ πΙοι·ιαιπ |ιαΙισαιέε.

2. Πε πω: [Πιο (Πιοείεο!ιοπέ8.

Ει·ειπι. επιπι ΙιοεπΠιι Ποιποεποι Ραπ πιω

Εποποιειοοπιε οι ιιιιοι· ειπε Βεποιι νοοποπΙο

πιιποιιπιιιἰ, ηιιι οιιπι ιπειεπο οοι·Πιε ιιΠ”εοιπ πιο

πο8:ιο :πιο ιιοεπΠ.ιιιπ ποοοεεΠιιτι ιπιπἰεπιιτο

ειιιιιπποΒιιπι, οοιπιππιιο ππιόοπιιιιπι ιππιοπΙοε,

 

εοετοιιιπι ει (μπι οι·:ιι σπιτι εοι·ιιιπ οοπεΠιο

Ρωιιωω όιεποποπιιπι. (Σπιπτπιο Πο Μοτο το

ειειοπιοε οο!!ο‹πιοι·οπ£πτ ότι πωπω, οι ποτο

Βι·ιπι επ ΠΠ ποιπε :ΠιιιιιιΠ ιιιιπειιιιιι· ιππιιιι·οι·οπι,

ποιοι· ποεπΠ:Πιε ιιοεποπόΠ: ΒΔ, ιππιιΠ, ΜΜΜ

ιιακιι!ιιιιι σει·ιιέείω [ετπιοιιιιιΖω, πισω Μο αισιο

ι·ίε ρω τρωω λιώσει παπά £οιιΠειι‹Ι‹ι πταψαταυέ,

"ο παπί ρτοΠεει που ιιιιιιι||ιιιιι ? 5ι ΙἰὑεαΒ ώιοο

Μ. Ποοιιονοι·πι οιιιιπ ι·πεποπε Πιο πωπω, (πωπ

Πο Ποιπἱπιι8 ειιιιε Ποπ πι·ο ίΠΠε οοπνινιιιπι πιπε

πιιι·ιιι·οΕ - πιππ ιπ :Πιο Ιοιπποι·ο πιω πιιππι

πιιιιποι·Επιθ`ποπ ποεειει - ιι|ιτπιΠι οιιεοπιι πτο

ειιο ιοπιιοιιΠο πιιι·ι·ιιΙο πι·ιιεπ:ιτιιι·ο , οι τπιοεΠιιιπ

:ιιπισοτιιπι οι πειιιποι·ιιιιι, ποπ πι! πι·:ιπ‹Ιἰιιπι,

εειι ιιιΙ Βοπωε·πιπιπ ιπι·Πειι·ο, (πιι επειιπ ποτοοΙ

Ιιιπι πιιιιιοποι, ιπιοιπ :κι ΠΙιιιι εοι·ι·Πιιιπι ι·οεοι·

πω. Μπι πωπω ιιππι, εοΠ ποπ νιιΙοτ Πει

ιπιιΒιιιιιιιι οοπιιιιι·ε? νοΙ ιπιιε Μάικ Πο Πινιπιε

Βοποίιοιιε Πιεπιιι:ιιο? επιι ιοπιποπιιιτοι· πιιιιπο

πιο ιιιιιπιιιιΔιοιπ ιιΙππιοποπε οιιιιιιιιι., οι ιιοεπιτ:ι

Ιιιιιτοιπ οιιιιιπ 8οιιιιΙιιιιπ ι·οιππποπιι·ε ποπ τεσπ

ε:ιι. Ιιπποι·:ιπτ πω” οιιπι ΙιοεπΠεε εεοπτι σοι·

νιειιιπι πτοπιπιιι·ι , επιιιιπ Ιιοπο πονοι·ειιιι Ρούπ

ειιπόο ποπ ΠοΠοει·ο εοΠ ιιιι€οι·ι; ιιειπιο απου

Ραεάα. Ι, Μετα ι Ρι·ιππκι·ιινιιι πτα:πιιι·ιιπιιι 2ε.9. - ι ποπ ιπι·ιιιιιιι ἱιινἰι. ιπ:ιπι ωιιιπ.ιιΙΙ:ίε τπΡ:ορί

Μια. - ο ιπιιπιπεπΠειιοιπι ιπιιιιιπιιιιι!.πιιο Π. - Η ΠΙοε» ρι·οοΠιοΙοε " - πικαπ· πι·οπι·ἰιιιπ Η. -

Η ΠΠ. Πιο Η. - ιιιιιΠ.:ιιιοπι- ιπνιιιιιιοποπι Η. - Η ιιοποιοιπι που. Μπι! πιοιιυοιιικ δ, Με πο

ρπαιυίπω πο! :ΜΜΜ ι πομπο! :κι Ι)";Β0" ιιοποτιε. - κι Π. ():ιπΠ.ιιιιιπι Σ! δ; ΒιιπΠιιιιιπι πα Μπε

ριι "Μη Ζ. - πω. Με! 5. - Πιο» ω τ. Μ -- Ειιοειευιιοπιιι- (Πιο8ηειιιοπιε Π; ι:οιιο8Πεοιοιιιε

(Πιι·οιι. Ρι·ιπο. τι δοιιιιπει.σο. Ι. 16'. - 20 ΙιοεπΠἰἱυ ιιοεπΠιο Η. - ΠοιποεΕπ:ι» Ποιπεεπι:ιι δ. -

Ριπ- Ροιιο δ, ιι ιιιπ.ι!ει·‹ι!ι‹ιιιπ πίο.ι|ιο ο - Ε!! ίΠιοεεἱεΕι:οπἰε· Βιιοεἱειειοοιιἱε δ; ()!ιοει·ἰειιτοιιἰε Π.

~· Β0ρ08· Βοπιιι δ. -- Ή. πιιππιιππι.ι- ππποιιππ!ιι Μία! δ. “οι ρορι·ιιιυΙΖ -- Π! οοι·ιιπιιπιοι ιιιιι εσ

ι·ιιπι ΙΙ. - ΡτιαΜ Π, Μετα: Ι απο. :πιω Η. - 2 Πο πισω ι·οειει··ιιι.πε- Π. πι. ι·οεοιοιιωε Η; πι!

ιποιιειιιπ ι·οειΠειιιοε (Πιι·οιι πω. ιι 5ιιππιιιοι.ιο !. 18; ι·οειΠοπΕ··ε πι! ιπεπειιπι ιι ΧΙειιιΙ‹ι .δΈ !. άδ.

·- 4 ιΠικιιιιΠ- ΜΜΜ Π. - 'Ι ΙοιιΠυπόιιυ ιοιιΠι·ποιιπι 2δι”; - Η οπεοπιιι οπ:ιοιι!ι 2,· οΜοιι!.ι δ.

- Η) πιιιιποι·ιευ πιιιιποι·ιιιιι Ζ ι δ. - ΜιπποινιΠοι·.... οιι:«Πιιι- παιιποι·πι ιιπιπι!Π:ιιοπι πωπω:

Μἰηιιοοι0ε Η. - θ! υιιιιιι οπι Ζ; ΜΙ: πιω! ι 5, Με ροππιωωπι ρι·ιι·|π·οέΙΜ'. - Ιιοεπποει πωπιιιιε

Μαΐ δ, Μ· ρυχυ·πει·Μ πι: ιιωηιιιιωμ. - 25 ποιιεειιιιιιοι ρι·ΙιειιιιιΙο 5; ποιιειιπιιο Η.
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ΚΠΟΝΙΚΙ ο.ιιι. δΈ”κι

επμι οι·ενιεεο ΐοι·Βιιτ οοι·νμι:ι, ι!οποο ποπ

ιιιιιιιιιιιιι ι·οριοι·οπιιιι· οιππι:ι οι αμα: οιιομ σοπ

ιιινιιπι.ιε ιιινοποιε ν:ιοικι. Ρι·ο:οιριιιπτ ο! Ρομπ!

μπι ειιρι·ιιιιιοιιιιιι οοοιοι, ιιπιΙο όοοοπι πιω ,

δ 8οι:ιι·οπιοο οεί:ι·ί, πιιι·ιιμΙο πω" , πιοιτιοι·οπιιιι·

ιιιιιπιριοι·ι. νεοι Έιμι Ρ:ιιι οι Πυρο:ι ιπιι·ιιοιι!μ

@οι ΜΜΜ, ομμιά πι:ιέιιι ρι·με:ιΒιι πο οποιο

εοπΠεο:ιπι, ιιιιπιμο ιμι·οπι ο!. οοπι·ἰι·ιιε ιιιι·μιι·ο

οοΒιιιιο:ιπΕ, πο ποπ ειιιιμοπιιι, πιει μμε ρο

Ι0 ι·οο;ι·ιποε πω: ιπιμιι·ειπΕ. ()ιιιιΙ πιοι·πιπιιιι·ΐ τοπ

ιιι!ιο μ·ιοιιο Ιιοερμιιπ οι οκιιοπιιιιοπο οοιιιιιιιιε

οοι·ιιπι ω οι οοπνινιιε οιπιιοε μεμε πιο πρι

οοιιι Ριιιι ιπνιιοπιιιι·, παμε πωπω ειιο ουκ

ἰπνἱτοιιιε οοποοεοεπόει·ε όοιΙιεπιιιιιι·. Νοπε!ιιιπ

Η οπιπι πωπω Ρομπμε οπο! 1:ιπιιιει, ποτμο ριμ

οορε οι·οιε μπω Γ:ιειιι ειιροι·μω ιιιπιοεοομιι,

πο:: πω οιιπειε οΙιεπω!ιπ ειιρειιιιε, μι πιοΒιιιιΠοο

ρι·οοειιοΒιιι. Ιπι€ο πο πιοι·ο οοιιι·ινιο, οι μι

Βιιπι!ειπιοι· οπιπμιιε πρρπι·ιιιιε, Ιιοεμιοε ΠΠ

20 ρι1οιιιτιι $οιοπάε·ι·υπι, οισμο $οιιιονιΠι ωσπου

μπι ω; ρι·ειτειιμο ΐιιιιιι·οιιιιιπ') ιποιιΙοι·ιιιι€.

δ. Πο μια: δοιπουί2|ιαιέ πιά άμμο· δι·πιουέΙ!ι

βίο Πει!. °

ι Ρω Οποεεἰετοοπἱε νἰι·ἰοιι8 οι :Μαιο «πω, ετ

· οι: πιο ιπ οιοιπ μ ιιιιΒιποπιιιπι Ρι·οποιετο Ριο

,μπει ιποοριι, εοιοπιιε ιμοο τοκ ι·οοιιιπ οι

· ιΙιικ ιΙιιοιιιιι σπιτι ΡοΙοπἱιιι οιιοοιπ οοποοι·ιμοι·

' οι·ιΙιιιιιι·ιτ, οι ου κοπο ΡιιπιρΠ οιιιπ εο!ιοΙο ιιι

Μι". οιιιι·ριιι·ιι. Νοι·πιπι οιιοιπ εεπιοι·οε :ιτι

μπι, ιμοπ Με Ριιιιιρι! ιι ι·οοπο εκριιΙειιιε,

ωπιειιπ ιι πιιιι·μιιε ροι·εοοιιιιοπειπ Ριιι.ιοπ:ιιιιι·,

ιμοιΙ σο Επι: ιι ειιιο οοπεοοιιοπιμιιε μ ἱπειιΙειιιι

ιι·:ιπεροι·ιπτιιο, οι :ιο πιο Γοι·ιε ροεειιιιιε Πμο

' ιτοπειι:ιιιιιιΕμιιο ιιι “πιο Π8ποει ι.ιιιπάιιι επι άο

ΐοπειιε, οοιιοο ρι·σει ΜΜΜ ροειιίοι·ιο ιπιιΠιιιι

 

ώμο ιπ1οιιοπιριω οι: οιππμιιε οοι·ο!ιομε, πιστ

ιο τιιτριεειιιιιι, ιιιοπειτίε οοι·ι·οιΙοπιιΒιιε πιερι

ι·ιινιι. θεό ιειοι·ιιιιι μπει οιιοι·ιιιιι ιτιοιποτιιιπι

οΜιι·ιο νοι.ιιοιπιιε ειιιοΙοι·ιι, οι οιιοε ει·ι·οι· οι

χάοΙειιι·ιιι ιιοΐιιειμνιι, ιιιοπιοι·ιιι·ο ποι;Πε:ιιτιιιε,

οι επι σε ι·οομιιιι!:ι, μια: ΜοΙιει τοοοι·οπτιο πιο

πιιπιι , μμε ειιοοιιιοιο ποιπιπ:ιππο ποπεοιιπιιιε.

δοιπονιιιι νοι·ο ρι·ιποιριιΕπιπ :ιιιορμε, ποπ νο

ΙιιΡ€ιιοεο ι·οΙ ἰπομο ιιινοπιιιιοπι ειιιιπι οκει·οιιιι,

πω! που Ιει!ιοι·ιε Βιιωιιιιω, ρι·οοιιιιιιο Μπαμ

οι ιιοιιοι·ιε ΒΙοι·ιιιιιι ιιοπιιμιι·ιι, παμε επι Ριμ

 

ομοιιιε Πιιοε πωπω :μπω ιιιιιμιε οποτε σιω

ιιιι·ἰι. (μμε Ιοοο πουοιΙοπιιε [ΜΠΕ πιω εμε25 Με μιιμο Ρωιωπ μια· εοπιοι·ιΠι, ίΗμε

Ρ:·ιοάι. !, ποστ:: Β Βημα. ΙὶιψΒ:ι δ ί Π. - 'ϊ ρι·:ιι·εειμμ το Η πιοέε με ι·ηΙιιπε ί ρι·τιοοιιιμ. -

Η μιιἰιιε πιεπιπ Η. - Η ιπι·ιι:ιμε οοιιώοιοοιιι!οι·ε οω!μμι:ιιιιι·ι ο. π. ιιιι·ιΕπιιιι Η -- 18 ρι·οοεάο

μι' ρι·οοοάομιπι Ζ Ι 5 - πιει). ριιιο Η - 95 δ. :παπα Ζ ἱ ΙΙ; ι:ιιιιιιυ!ιιπι δ. - δομο

πιω. Βιιπιοι·ἰΗι:ιχ Ζ; :παπα Η. - ιμι ιΙἱ‹·ἱιιιι·· 2ο Μου" πιίο!έ δ, Με ρι·ππιο:οί; πἰεπια ἰοΙι

Η - δ! ΠΠο ΡΜ!. πἱωιι‹ι ΙΙ. - ρτ:σιί: Π, ωίωκε ι ΠιπεεμΕι·οιιιευ (Πιιιεομοσπιε δ; Οποει)·εοο

-- οι πο» Π.

πιἱπὶί δ, Ιω: ρ«:ρπιιιιι' π:: Ρομι·Ι. -- Ί Μο- ἱειεπι Ζι δ. - Μμμμ ΜΙ: μια! ὶ δ, Ισα

ρομτιιιοΙΙ πο Ροι›ἰι:!;Δ!'οροΙ ". - π, οι: Π. -- 8 πωπω» μπω Π. - θ οοπεοπιιοπιμιιει μετεο

οιιοπιιιιιιε Π. - Έ.'θ ιιοιιι ποντικι ιο Ισπι πιἰηνπιι δ έ ", Με μ Νοε! μι" οκει·ι·ιιιι. - θ! πιο”

5ιμειωι·ει· ω ειιοοεωἱι πιοι·μο Ι.ιόεΙΙι!ιο πιω εμε πιο σο ΙΙ. δ? “οι

πιο Η. ι!ο - δ ιιιο.=ιιϊιι ι:υμΙ. Ι'. - $ ιΙιιι·ιιιιιι πΙεπιο Η. - Γ: ΡιιιπρἰΡ “Με

μι:: ειι ". - Ή ί)ιι:ιιο....

Μίι·1ιοιι πιο” Ζ ί δ πα &ι·ιε·μι ω!:.·Μ· πηΥ.ια:ιμ: Πο ποσο ι.ο5ιω:ιο.

') Γοι·. ΕοεοιιιΙο ο έ. Ή'ΙιιιιμΙπιι·ιο ιι ΕιιοΙιοΙιοτπ: Ποτ. Εδιπο. Ποπ. .4η:αάι”απα. δαπ

Πα!δί 1848 εμ. 28ϋ.



δθ8 οΑρι.Ακοοκικι κιι;οΑ π.

ωρππτωι, ορο ρεπει·οιο ρτοοἰωτἰ οι οιιά:ιοΒο

Βοε1ἱε 8858 πτιἱΙἰωτὶρυε οὸοοςοονἰΙ'). ΜΜΕ φο

οιιο πιοι·ΕεοΠ δοπιἰιπἱιΙ οριο 8οοἰτοε ευοοοε

Μ, οιιἱ ρ:ποιποιο πιοωοτἰιπο ο! Βοοοι·ο οι οἱ

Βοἰωο Ετἰρ!ἰοονἰ$.

δ. Πε οιυοίΜ!ε ΜεεοΙιοπἱ8 /ί!Η Ζεπιίπιί:Ι άαοόε.

Ηἰο οο€οπι δοιτιἰιοἰιΙ πι:ιέ;ιιυιο οι πιοιτιοι·οπ

άουτ Μοεο!ιοοοπτι ρι·οεοοιιο, (μή ρι·ἰπιιιε πιο

πιἰοο νοοειΕοε Μο, πρωτο οιπιἰε ο πεπἱνἰΙοΩο

οεοοιιε ΠΜ. δορήπιο νοι·ο ι·οοοι·τοιιΙο οοτἰνὶω

θε οἰοε οοοἰνοτεοτἰο , ρεκορ ριιοτἱ, :ποτε εο!ἱΙο

οοονοοεπει οοπήΕιιπτ οΙἰοτοπιοιιο εοοτυοι ρτἰπ

οἰρυτο οοποἰοοο, οορἰοειιτο ορυἰοΙἰοιιοτο οι

εο!!οπορτιοτο οο!ορτοοιπ, οι ΙοΜοτο ἰοτοι· ορο

Ιοε ρι·ω οωοἱΜΙο ριιοτἰ, οιιοεἰ ὐοΙοι·ἰε οι νοι·ο

ουοαΜο Μποστ, ΜοοΕοι· πιο οπο ρεαοι·ο εο

ορἰτοΒο€. ΑΙΜ: οοοΜοτο οκοΜοϋΒοε οτ ροΙπιἱε

εκ οοοευεωοΕοο ρΜιιόοοΙΞουε, ΙΜΝἰει Με

:ΜΜΜ οοοτοΙονΠ, φαι νἱεοω τοοορἱεεο οωουπι

ροοι·ιιπι ἰοὸἰοονἱι. Ατ μια οοΠἰ οιιιπἰοπ$ἰ Μο -

οι·οιΙΕόΝ, οοοοο οποιοι· ‹Ιο οοονἱνἱο `οκιιη;εοε

:Μ ροετοττι Ξτιο·οΜΕ, τριεο ριπή Μάριο ...Προ

@ΜΙΒ ειτοριιωνἰτ, ουοοΝεοοο τοεἰοοοϋοιιε

νἱὸοπποιη ριιοτυπο ρι·οουοϋ:ινΠ. Τυπο όοπιιππ

 

ουικ·Ηε Ια:ΗΠιι ρΙοοει ΜΙ, απο μια· ἰΠοε οιιοε

ουοοιιοπο `-εοωι τοοο8·οονΗ, εοοεοοο ΜΜΕ::

Πε ἱεοοπιἰπιἱοπτι ἰτι 8οιιώυτο ἰποκΙι·ἰοοοἰΙο σοι::

τουΙονΗ. Τυπο δοιοἰο1Μ ω. εοοἰοι·ω οτ οἱ

εοπ·οΗοτοε οι1ἰ οι!οι·οιπ εοοΙἱΙἰΙοι· εοἰεοἰΙο€υι·, εἰ

ω] ρτοὸἰἔἰἰ ροκ· οιοοΠοιοτο Μ. ἰὶΙυοπἰτιοΙἰοοοιη

ροοι·ἰ ἀ€5ἰἔπ1ο!ι1ι·. Ιρεἰ νερο ρω· ο:οοΜιτοπο Ρο

Ιοιιἱοπο εἱο :ιοτοο Γοἱεεο ιμιοεἱ ΜΜΜ ἰτκὶἱοο

ΜΜΕ, 80ο 6ο αποτο ρω· Νοεο!1οτιοιιι ὶΠοοτἰ

ποοοεκπ επ οκοΙωιιοιιιο ευρω· οοΝοοοε οοιπἱ

ἔοειε ρτορΗοΙἰειτροο£. Ωοἰο οΕ Πο 88 ΜοοΝ, οτ

ει!ἱ$οι· ω... ἱιι£οτρτο1οπ·ἱ ροωἱτ. πω Ροἱοπἰο

εκατο ρι·ἱοε οι·ειΙ., οπο: πω: οο!Ιοι·ειπι νοι·ἰ Ποἰ

πα: ιΙοο1τἰιιοπ1 παω οοοοοεοοοο1, δω ροτ

Μοεο!ποποιη ἱΙΙοιτιἰι1ο£ιιιη 688 ο! ἱρεο ἰΙ!ιιποἰΜ

ω, φωτ! οο οι·οοεοΙο ΡοΙοοἰοο €οοε οο τρωω

ἱοίὶὸοΙἰΜἱε ω οκοπορτο. ΟτιΙἰοο 0Πἱτο οσοι

ροΕοοϋ Πειιο οπιοἱροιοηε Μοτο ρτἰπιιιε Μο

8οΙιοοἱ οοι·ροτοΙοπι τοειἱΙυἱ€, οι ροετοο ερἰτἰω

Ιοπι ΜΜΒιιΠ, οι ροκ· πορεια. :ιο ἱονἰεὶοἰὶἱιιω

οεοΜοοοπτι ροπο2ι·οι·οι, οι ρω· τετοιο οοΜἰοπι

Μ ..πισω οιοοἰροωοΗοω εοερἰοοτο€. θεο απ·

"Μο οιπι·ιιτο ρ:·ωοοι·ι·ἰι? δοιρἱωὶιΙ :οποιο εο

_ οἱο οοοίοοΒιιο ΘΧΕτ0Ιουτο Μο τοοο‹Ιο Γοοίτ.

ΡπαΙι. !. Μακ Ξ εάσοςιωνΕιυ οοοηοονἰΕ Η. -- ΜΜΕ. ΕεεΙΜιοοἰ ". ΤωΙαπωο έ ω Μπι Μίς|Ν.·πι

πιο” Ζ Ε" πι: οπο” ιἰορζοαπρ !μπΙόΙ:: Πο-οιιοο ΖοπιἱπιἰεΙ. - δ δοτιιἱππἰιΙ· διοιοἱιιιἱε! Η. - ό ο!.

Δ:Β..εωιω ὐἱεοἰωο Η. -- 5 1τἰρΙἱοονἰϋ 8ρΙἰοεινἰΒ Η. - ο ά- Μετπα ιοε ιυ."μ.9ΙΜο!ι τρΚορί.νποι·Ιι,

ΜΙιι!.πο υ·οποιίαΙρ @οί σο; πΙεΙίωοοωοπε. - ΜοεοΙιοοἱεο ΜοοΙιοοοἰε δ; Μἱοειὶεοοἰε Η. - Μή. Π

Ιἰο Ζ ί δ. -- ΖετπἱτοἰιΙ· ΖοποοοπίεΙ Η. -- Β Μοει:Ηοποπυ Μίοειοοποπι Η. - θ Μο· ἰΠο Η. - Η

ευοι·οκιν πέφτω: Η. - Η ΒοοΙυπο# ακουω Ζ ἱ Η. -- Η νοτοοιιο«Μο. πιο οοο€ἱὸἰο Η. - ω Προ.

υπο οπο! δ, Με ρυ·ιωποια:ιο £ρορτουΙοπο ιΙο|›Ι.«ιψμ πιο οπο” ἰοΙἱπιο. - 20 πωιεωει- :Με πω·

ά!αρ Ρου·Ιπα Με ροωίππο; τρΚορΙσπιο πιο” ἰι›νἱΡ.:ινἰΒ. -- ΜΙΒ, ΠΠ Η. - Ώ οοι·Ιυπν οοιιουπι

νοΙοοει Η. - ?δ τοεἱοοοΙἱοου τοεἰεΙοοΕἰΒυ: δ. - Πασά: Π, πιάσει δ ΜετοιιΜ ωρωω δ. - Η

ρι·οροοΕΜοοιψ ρι·ορ!ιοΜοοΜ. δ. - !δ ἱ!Ιοπιἰο:ιΙιυ ω!. ιὶοάπ_ῇο Ια τιίυροΙπεϋπιίο ρορπιωΙαο: δ. - Η

θι·ιΠοο' Ποιο παρίαο! Μ: μια! Ιμπι ωμ:·ο:ιετιι Ζ, Με ιιημΜοϋο!' - Η) ροεΙο:υ οι ρι·οοα·ι·εο άο

άο_|ε Μ δ. - '22 ω· ..Το δ. Μοτο Ιο Μπόοεπίε πιωέπα @πωσ ιΙἱοἱ!ιιι·. - 25 ρι·οοοιιι·Μ.. ΜΙ: ρο

ρπτωίει πω;; ρτοοοοττἱΙοι·, Με ρμ!ο_|ιιΜπ, Ζ δ ί Η. - θ! ΗΜ Ι›οεΙπιοτὶοτιι άσο. Η.

') 88.11. .ΪιιΒ. 4. Ω) Ε. κΙΙο,ο2ε·δο οροννἱειτὶοοἱο ΙιοΙοῇ πΙετ2ού νη·ρτ2οά2ε?

Η)

Η

20



θΑΒΕΛ ΚΠΟΝΙΚΙ κιι-;οιιτ. δθθ

δ. Ωιιοιπο‹ἰυ Μαιου Μωρέ! Πο!ποιυοαιπ ΗΜ

κι ποτοιπ.

Αι Μεειτο όιιωι.ιιιιι Μεριιιε, ιιι€οιιιιιιιι :ιιιἰ

ιιιι οσηιἰῶ ο! νιι·οε οοτροι·ιε εκοι·οετο, :κι Μ

5 Ποιιοε Ρετ ω-ωεωω ΙιοΠο ειι2ριιιε :ιαε·ιιιρι:ιι·ο.

Μιιιιο Μπι ἰιι ω.) €ωιιιιιιω οποιο ἱιινο!

νειιιιιιιι·, :μισά ειιει οοιιειιοτιιόιιιο εοριειιι ιικο

τω. :ιΒιιιοΒειΕυι·. ΡοεΕι·οιτιο Μπι οιιτιεΗειιιιε

ειιιιιιι1ι ιΙο Βοιιετιιι:ι Πιιιιτονοειιιι τιοιιιἰτιε ἰιι πιει

ιο 1ι·ιιιιοιιιιιιιι ι·οςιιΜνϋ'). Αι Με πι ρι·:ινιιιιι ατοπι

ειιεΕιιτΙἱιιειτι Μπι όἰτιιἱΜΜ, ειπαμε ΜΗ Μιά

ειιιιιιιιτιι ρτοτιιΜω, 8ἰΜ ιιιιιιοι·ε τοοιιεεινἰ!. Εο

»Νεο οο!!ιιιΜωι!ε, 80 ιιειιπι πιω ρειΒιιιιιειιιι

ιϋιιιιεειιι·ιιιιι οι Πάοἰ οιιι·ιετι:ιιιω εειοι·ειιιιοιιΙει

ιϋ ειιεωρίιιτιιιιι, Με όοπιιιι:ι οιιιιι ιιιειἔιιο @οψι

ω.. οι εοοΙοεί:ιειιο:ιε ι·εΠ€ιοιιιε ΒΡΡιιι·ιιιιι Ρωσ

ιιιιιιιι ἰτιιτοἰνἰ£, ιιοοάιιιιι 1:ιιιιοιι Πισω 8850 πιει

Γεω ί”(Μετιιι·ιΕ, όοιιεο Με ρωιΙιιιιιιι οοτιειιοΕυ

όιτιοπιι οΙιτἰεΕἱοιιἱΜτὶε ω: τοΙἰ8ἱοιιοτιι οοοΙοεἱιιειἰοἰ

20 οιιὶἰιιἰε ὸἰ!ἰΒειι!ετ οοιιωτιιρΜηε, οι·ι·οι·ἰ Βουτι

Πιιιιι :.ιιιιιε8ΑνιΕ εειιιιε Βι·επιίο ιιιιι1ι·ιε εοοΙοειιΒ

σουιιΜΕ.

 

ΡπιετΙι. !, νυίω·.κ ι Μοειοοι Μοεο!ιο δ. - Μή :παπα δ.

θ. Μ: ρι·ϋπο Βο!ει!αυο ιμιέ άίεεϋα2ια· θΖοτἱο8ιιο

.και (.”|ιαΙιι·έ.

ΜΜΜ οι·ίςο Ρο!οιιοι·ιιπι (Με Μοεο!ιο ρω·

Πόειοιιι ιικοι·οιιι ω Βειρ1ιετιιι ει·ειιιιιιιι Ρει·νοτιιΕ,

ω πιά Ιιιιιιιοιτι οι ΒΙοι·ιεικτι ω. ΙιεΙιιιιιό:ιιι1ει·

ειιΠιοιι, ηιιοιΙ ειιο ΙειιιΡοι·ο οι μι· ειιιιι οτἱοιιε

εκ :Μο ι·ε8ιιιιιιι ΡοΙοιιἱω ι-ωεωνιι. Πο Με ιππι

ςιιο ΒετιεὸἰοΜι πω”. ι.;Ιοι·ιοειιιιι Βοιειι:ινιιιιι

5ειιετ:ινι0., ιιιιι ροετ με” οιιι€υπι'2) τοἔτιιιτιι

νιι·ιΙΠει· ΒιιΙιει·τιεινι€, οι ἰιι ΜΜΜ Πω Γπινετιιο

νΜιιωπι «Η ροωιιΒιιιιιι εκοι·ονιΕ, ιιιιοό, ιι€ 8ἰο

οΙοςιιιιι·, ειι:ι ρι·οΜΙΜο τοι:ιιιι ΡοΙοτιἰειιιι όο:.ιιι

ι·ενιτ. Ωω οιιιιιι ω. @Με ἴοτιὶει νοΙ οιιταιιιιι

πιο σουίτα ροριιΙοε οιι·οιιιιιφι:ιςυο οοιτιιιιἱειειι

ιιιΒιιιο νιι!οιιτ οιι:ιι·ι·ειτο, ιιετιιιιτι ΜΜΜ 5οι·ιρΠε

ιιιειιιοι·ἰ:ιΙἱΒιιε οοιιιιτιοιιόετε? Νιιτιιςιιἱό που

ἰρεο Μοι·:ινιιιιτι οι Βο!ιεπιι:ιιιι ειιΒιιι€ανί0, οι Πι

Ρτειε:ι όιιοιιΙετιι εειΙοπι οΜιιιιιΝ., ειιἰεςιιε ο:ιπι

ειιΠ”ι·ιι€.ειιιειε άεριπ:ινϋ.3)? Νιιιιιςιιιά που ιρεο

ΗιιιιΒιιι·οε ί”ι·οηιιοιι€ιιιει ἰιι σει·τειιιιιτιο ειιρετεινιτ,

τοΙ:ιτιιηιι6 €ει·ι·ειιιι εοτυιιι ιιεςιιο ΠειιιιιΒἰιιιιι ειιο

ὸοιιιἰιιἱο ιιιειιιοιρειι·ιϋ)? ΙιιαΙοιιιΠοε νει·ο διπο

-- ιιιιοπιοτΙο . . . . ιικοι·οκιιι πὶεπιπ

μ. - 5 Αι Μεεοοι Αιιιιο τΙοιιιιιιι υι:εσοι.κν ΜἰοειΚο Π. - Ι. οοτροήεν πί8Μα π. - Β “Μ”

αυτη 2 ἰ δ; Μπα" Η. -- ιιινο!νοΜΕιιτι νοΙνο!ι:ιωι· Η. - Ί οοιιευο!υόιιιω :κι Ω] .ε·Ιι·οπίημ ιι @Ια

άοόιι_ιε 21ο εΙυωπ ιιιιιιίι;: Αιιιιο Ποιιιιιιι οοοεοωιν ιικοι·ωπ σει.ιοερίΒ. -- Β Ροει!τειιιοι Ροε!ι·ο

πισω δ. - 9 Πι.ιι.ιτονοεπι. . . . τεςιιἱεἱι·ἱΙ» Ποιιι!ιτοννωτιι ιιοιιιἱιιε τεηυἰεἰνἱΕ_ ίὶΙἱοπι (Με. ΒοΙιειιιἱειο

Η. -- 'Η Μή» ιιιιοςιιο ιἰοιὶ. Π. - Η ιιειιιιι» ἱρειιπι Η - Μ. Με πω! Η ·- 22 00"Πωμ @οπω

οοιιιιιιἰνἱι Ματια ΙΙ. - Ρι·πεά5. Π, Μετα: ι Πο ρι·ιπιο . (Πι:ΗιτΠ ΜΜΜ 8ΠΜ! Ζ; εοςιιο . . . .

ί Μ. - δ Ρτἰιιιιι8 Νεο,... 8ειιετεινἱ0.' Αιιιιο ᾶοπιἰιιι 000οοι.ιενιι «Με Μο Βοιιοὐἰοτο Μιιἰιιιι Πεπι

Βι·οινΕισ ΒΙοτἱοειιει όιικ ΒοΙεεΙειιε 8επετιι!.ατ Η. - ? Πο Μια» ω Μπι ΜΜΜ" άυρί.πιπο πα Μπορει ισ

2 πιέπίς: Νιιιιιε ω". υεεεεων1ι. -- θ ἰρεἱιιευ [Με. Η. - 45 νει!επι νιι!ιιΠ. Μ- -· ω ΠΠΠΠοΜ·

ΙΗιιιιι Ι110τ110τοΜΜιε Η. - πιο". Μεπιιι η. - Η οι ΒοΙιεπιἰεπιυ οι ΒεΙιοιτιἱιιπι άοιιαΙ :κι Μικρα δ.

.) Ροι·. ΤΜεί:ι1ι. Π. 85. να ηόιιιιιιι ιιἱιιἱο_]ε2οιιι πι: 281, ἱΚο2ιιιγ Ρι·ει8. Ι. 2?.

=) αι. πι. 282 Ρι·ιεό2. θ, ΨήθΓΒ2 Π.. 8) Ροι·. Κοιιι117 απου. Ι. ΒΤ. Βοοπι. ΜΜΜ. ιι Ρετ

ΐ28. ΠΙ. ?θ ἱ 'ΠιιοΕιιι. νι. Ο. ιν ιιἱιι. Πει. πι. Σ'ω. 4) Ροι·όννιιιι_ι ι “επι Μονο. ΙιτοιιἰΙιἰ Ψ;

εἰετεἱεοροὶεἱιἰε] ιν τοπ!. ?. Τα·ιπίπί Ρο!οποπιπτ Μ ω.. Βαπιώίί α‹ἰ οίυί!α2ετιι δ8ι·ί9οπίστωοιπ

2ει·πιίπαϋαπ!ιιι·. Βείπ ίπ Αρι·ίεπεοιπ οἰυἰ£α2επι ίΙιαπΕ, ίπ #ιιυίαπι 9·ιιί Τἰεἰα οιυππίιια!τιι· σεάεπ2εε,



ω!! οιιι.ι.ιιιιιιοκιι;ιΧι;ειι.

Με !.·ιιι!ει ωιωιε ειιοιιιιιιι, ειιιοι! ιιι Πιιιιιιιιο ΡΜ οοιιερεκι!, ιιιιι·εριιιιιιι Ρι·ιιειιιιιι ιιιιι·:ινι!,

δε!» ιιι ιιιι·ι!ιο Ιοι·ι·αι εοι·ιιιιι ιιιο!:ι !”οι·ι·οιι ΠΜ ' ι!ιι‹ιιιε ιιιιιι·ιιι·ιο ειιιιιιι ιι€οιιοιιι οοιι8ιιιιιπιονιι.

Ρο!οιιιιι: Βοι·ιιιιιιιινι!!). ()ιιιι! Νεο σε! ιιοοοεεο ' Ροετοιι πιο οοι·ριιε ιρειιιε πώ ιρειε !)ι·ιιειιε Βο

νιωθω ε! Βιιιιιιιρ!ιο8 6ο Βιειι!ι!ιιιε ιιιοταιιι!ιε !82!Μ'08 αυτ! Ροιιιιοι·ε οοιιιρ:ιτεινιΕ, οι ιιι Ηπε

' πιο ιιιο!ι·ορο!ι οοιιὸιἔιιο !ιοιιοι·ο οο!!οι::ινι!.'Σ).

ι

!!!ιιι! ηιιοιμιο ιιιοτιιοι·ιω οοιιιιιιοιιτ!οπιιυπι πιειι

ιιοιιιιιιιιιιπι τωιαιεεο. ιιιι:ιε οοιιετιιι οιιιιι «Με

ειι!ι ροι!ι!ιιιε οοιιοιι!οιιεεο? ιρει: Πιιιτισμ10 δο!ειι

σιιιιιι, Ροιιιοι·ιιιιιεπι οι Ρι·ιι$ιιιιιι ιιιιμιο :πιω ιιισιιιιιε, φα! 1οιιιροι·ε ιρειιιε Ο!£ο !!ιι!”ιι83)

νε! ιιι ροι·ίιι!ιιι ι·οειετοιιιοε οοιιιι·ιι·ι! νο! οοιι- ι ιπιροι·:ποι· οι! ειιιιο!ιιιιι Αε!:ι!!ιοι·Ειιιιι οι·ιιιιοιιιιι ει:

νει·ε:ιε ιιι Με εο!ιι!ανι!, ιιιιοι! εοο!υει:ιε ι!ιι ι·ι·οοιιοι!ιο!ιοιιιε ρω ειιιιιι!ιμιο Β!οι·ιοει Βο!ε

ιιιιιΒιιι!ιοιιε οι εριεοοροε μι· :ιροειιι!ιοιιιιι, ι·ιιι- ' ι!:ιινι οοΒιιοεοτιιι‹!ι Επι: ιιιιι·οινιι, ειιοιιι ιιι !ι

πιο ειροειο!ιοιιε μι· οιιιιι οι·ι!ιιιιινι!.. !Ιιεο οιι:ιιιι ! Μο πιο ρ:ιεειοιιο ιιιιιτ!ιι·ιε ροτεει ρι·ορευειυε

!ιαιιιιπι Αι!ει!!ιοι·ιιιιιι ιιι !οιι€:ι ρυιοΒι·ιιι:ι!ιοιιο

ο! ο εναι ι·ο!ιο!!ι @πιο Βο!ιοιιιιο:ι ιιιιι!!ιιε ιιιιιι

τιιιε Ροι·ρεεειιιιι, ει!! ει: νοτιιυιι!οιιι οιιιιι ιιιιι€ιιιι

νειιοτιι!ιοιιε ειιεοορι!, οιιι5‹ιιιο ρι·ιτι!ιοιι!ιοιιι!ιιιε

ε! ιιιειιιιι!ιοιιιιιιιε ιιι!ι:!ι!ει· ο!ιοι!ιιι!. διιιιο!ιιε

νει·ο ιιιιιι·ιιι· ιΒιιε οιιι·ιαι!ιε ε! εο!ο ρι·ιυι!ιοΜιοιιιε

ιιοοειιειιε, ιιι :ι!ιιιιι:ιιιιιι!ιιιιι Μπι ιιι ΡοΙοιιιιι 6

ιιινοιιιιι4). ()ιισιτι Βο!ιτι!τινιιε Μ: !ιοιιοι·ι!ιοε ε!

ιιιιι€ιιιιισο ειιεουρι€5), ιι! ι·εΉιιιιι ιιιιροι·:ι!οιειιι

` Ποτιιιιιιιιιιι οι: !ιιιι!ιιιτι !ιοηιιιοπι ειιεοιρετο_ άο

: εοπε Μ!. Μπι ιιιιι·ιιοιι!:ι ιιιιι·ιίιαι !δο!οι!επιιε ιιι

ι ιιε!νειιιιι ιιιιροι·ιιιοιι$ ρι·αιρειιιιιιι ιιιρι·ιιιιι5 @Η

!

ἶ ιιιι!ι!ιιιτι τιιιι!!ιπιοι!ειε, ι!οιικ!ε ρι·ιιιαιριιιιι ιιι ρ!:ι

: ιιι!ιο ερ:ι!ιοειι φαει ο!ιοι·ιιε οιιιιιιιινι!, ειιιΒιι

!

ι!ι:ιιι ριι!!ιι!:ιεεο οι ειιιιο!ιιιιι εοο!οει:ιιιι οκοι·ε- ! !ιιε‹μιο 50ρ:ιτει!.ιιιι πι” ι!ινει·ειωε ιικ!ιιιιιοιπο

 

Ριπάιτ. !, ΜΜΜ; ι 8:ικοιισε !ειιι!.π νιι·ιιι!ο·· Ε. ν. Βιιιιοιιοε Ζ ί δ. - φωτ!) ιιιιι Ζ ι δ. - δ τισ

- οσιιε!.ιι!ν σε!. οοιιε!:ιιιιι Ζ ι δ. - !θ πιοΒιιι!ιωειι ιιιιι!!.ιιε 2' ι δ. - Μ

ρι·οοιιιοιιιιοιιι!ιυσ ο! ιιιε!ιιι.ι!ιοιιι!ιιιε πωπω. ρ Γ. ο ι. Ζ ι δ. -

ω. ι:οιιειωιιιιιι!. (οοιιειειι:ινι!. Σ) Η. - ! (ιιιοιιι:ι. (ιιιοειιοιιει 2 ι δ. - 5 ωιιωωι, εορο!ινιΕ Η -

πιιιιιιΒιιιι, ιιοπιιιιιι!ι Η.

Ρι·ιε‹Ιι. Π, ιυίετ.95 2 οοιιειιιιιιι

δ ιπε·ιιιοι·ιουσ ι!ιδιιιιιιι σΙο‹Ι. Η. - ι ιρειιιν :ιιιιιο ΜΜΜ !)οιιιιιιι δ!. Με! Η - Η!. Β0!81!εΠΉ8. Βο

ιωιω·ε Ζ ι δ. - Πι Βο!ω.!ειι·ιι5.... πισω Βο!οι!ανι ιιιιιιοι·ατοι·ιε ΜΠΟΜΠ πιάσει ιιιρι·ιιιιι: 2 ί δ -

!Β ειιι8ιι!σεςιιειι ειιιΕυ!σε ιιιιοεμιο Ι!. - Η! εειιιιι·:ιιιιιιι εειιιιι·:ι!ιιιιι Η.

ι·εργι·αδαπ8 ·ία.τι!α ]'ϊιιι·ίιιπι ακί @Μα παποεφα8ιιι·, πισω α! αισΙι·ιιιι·ι Οα!ίσ, ί!»ίςπε Μ!" Πιθα

τω, Βιι8!ιεποε ε! Ρο!ο·τιοσ /ϋιετιι ιι!αϋαιι2. Ροι·. ΒοΒιιι”. ιι Βοιιιι1ιοι·ε!ι. ΙΙ. 28. 8!τα2όιν!ιι9 ιιιο_ιιι!πιδ

πιο. ειπε κι !ι£όι·Ϊτιι Βο!ειι!εινσ ()!ιτο!οι·γ ποιοινιι! : Ή”ςδι·ειιιιι 1ιοό:ι_ιε Τλοιπαε Ζ!!αι·2. δο!ιοτ·άαολ

‹ἰο ΟΖαι.=ία π· τν7ριεειο!ι εινοιο!ι: Δο£α 9ιιαε‹ἰαιπ πυ2αΜ (ία/πα (ι·ς!ιοιι. Αι·ο!ιιιν. !κτό!εντιεο!:. Ντ.

18 έ'. Σ.) ιν Εγώ ιι!ονιιιιο!ι: Αππο ιφιιοι·ιιιπ εία.ε (Βο!ω!αί) φαιά: (θ.95 ?) Παιιιιαι·οο ι:ίοί!.

!) νν !ιι!!ιιι ι·οο:ιιι!εεω!ι ρο!ε!:ιο!ι ειι:ι_ιάιι_ιοιιη· α; ννιιιτιοιιιοέό ιΙοε!οινιιιο: ΒοΖωΖαιω παρκο

σιιΙιίιιθαι·ί8 Πιι_φαι·ου ε! 5612021841 οὐ ίπ /!ιιιιιίιιο δει!ατα πισω _/υι·ι·εα Ρο!οπίαε _/ἱιιω £ειντιἰπαι·ι”£.

Βε;!ιοιι. ΟΕ!ιο!ι. ΜΒ!. Ένατι!ι. ω. 209 ιιιειετ. Το2ειιιιιο πιει ρα! ι·. ΕΝΕΤ ι·οοειιι!ι Τι·ιιε!ει. Με!

νσι9ο ννε2ο!!ει Ροινότζ! (ιο πιιιιοιιιιι.τιιο., Ζε θα!! ννγριιηννιι.! ω ε!ιι.ινιιο @Μαι ι·οοειιι!ιι, Μια ιτ:!ι

ηι!!ιο οριιιιεοειψιο. π) Ρασεἰο δ. Αι!αΙΙι. ι·οιά. 'ί ι 8 κ· πιο. «Το. μι: 155 ι 150. Βι·ιιιι.

2_γιν. έ. ννομιωιω 34 επι. 222. 3) !νιιιέιιιινιο ΟΝο Π!. 4) Χις8ει ω ιιιοπιιιι.ιιε @οι ι!2ιέ.

Β) Ροι·. Βοοιιι. Κακά!. μα! ι·. 1000, ιι κα” Π!. πι. ?Τ.

Η!

Η
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τσιπ ιΠεοο!οι· νοτἰεινἱΙ. Ετ ποπ φπεΙἱΒω Μπι π..

Με νπι·ἰοπιε οι·ποτποπΗ, πι! τρπόςιΜ ροτεει

ιιεςιπυπ ρ;οπ1Ξιιτπ ρωΗοεπιιε τεροτἰτἰ, ςιιἰρρε

ΒοΙοι!ιπ·ἰ 1οιπροτο ςιιἱςυε ππἱΙἰΕεε ω τριωςπο

δ Γεπτἱπω Μπι... ρεΠἱἱ8 ρω Ιἰπεἰε νοεΗΒι.ιε ω!

Ιπποἰε πΙερειπτιιπ, πω: ρεΠοε φπιπΕστπΙδρο2 ρω·

τΕοε:.ε, πω! που: Γυετἱπτ, @βρε οιππι πω:

ρειἱΙἱο_ οί 8ΙΙΓἱΓΓἱ8ἱ0 ροι·βερ:ιτιτυπ. -Αιπ·ιιππ οπππ

«Με Ιοι1προω οοιπιπιιπο εριπεἱ οι·ΒοπΕυτπ πρ

Ν) οπππἱΒιιε ΙπιρεΜθ.ιιτ, ειι·Βοπωιπ νοι·ο Μο ιριειεί

ρω ειωτπἰπο Ιοπεπωιιι·. Πιιἰιι5 Μ"... οι ρο

ΙοπΗ:ιτπ ο! ἀἱνἰ£ἰπε ἱτπροπ:ιΙοι· Ποτποπιι5 οοπεἰ

ιΜωι1ε, πιἰιπἰπππιἰο ι!ἱκἱ£: Ρετ απ·υπαπι ἱπιρεΜ

πιά, πιτιΕσω οιιπ£ τρια υἱ‹ἰεο, εμπιπι [ωρα ρω·

15 εφἱ; ειιοωιπςιπ: οοπ5ιιΠιι π1:ιρπειιιιππ οσωππ

οτππἰΒιιε ΜΜΜ: Μπι ω άπφιιιπι ΙαπΙππι τα:

υίτιιυι Ια!ε·υι, 8ίο:Μ πρωι έα ρτἱποἰρἱὐαε, άιωεπι

απ! σουιίΙουι πο:πἱπατ·ἱ. εεά ίπ Φαραώ εο!ίππι ωο

πέαιιΜ· πειίέπιππιπι άριιάετπιι£ς .εαΜπιαπέ. Η :ιο

20 υἱρἱεπε ἰπιρετἰΔΙο άρ:ιι!επι:ι επρπἱε ω, οπρἰΗ

ΒοΙε:Ιπνἱ πι ιιτπἰοἰτἰεο Έσιτόιιε ἰτπροειΜ, οι ρω

νεκἰΠο ττἱυτπρπειἰἱ οΙ:ινιιπι οἱ άι: απο:: Βοπιἰπἱ

οιππ Ιπποειι ΜΜΜ Μπιπἰοἰἱ τ]οπο όε(Μ, ρω

εμπριιε ΠΠ Βο!ε2Ι:.ινιιε επποιἱ ΑὸπΙΒοπΙἰ ω..

95 οπἱιιτπ ι·ειΙοπονΠ. ΕΕ Ι:ιπ1:ι ευπΕ "Η ιΠο Μεσ

ποπο οοιιπΠἰ, τιιιοιΙ ἰπιρετιποι· Θηκη ΐωΙωιπ ο!.

οοοροι·Μοωιπ ἱτπρεπἰἱ οοπεύιυπ, ετ ροριιΙἱ Πο

ιπειπἱ ωπὶοιιιπ ε!. εοοἰιιιπ :ιρρε!!πνἰτ. Ιπειιρει·

«Μπι πι οοοΙοεἱπειἰοἰε ποποπωι15 ...πωπω πι!

ἰιπροι·ἰιππ ρει·ΗποΙππ ἱπ ι·ο8πο ΡοΙοποπιιπι, ω!

πι :Με ειιροι·πιΙε πρ οο νοΙ ευρει·ειπι]ίε ω8ἰο

πἱΒιιε Β:π·Μι·οι·υπι, ειπε ειιοι·υππςυε ροΙε5$.:ιτΙ

οοποοεεΠ, ω... ροοιἰοπἰε τΙοοτειιιπι ρπρει ΒΗ

νοε£οι· εππο2επ Ποιπειπω οοοΙοείω ρτἰνἰΙεΒἰο

σοπΠι·πΜΜΕ. @πιτ ΒοΙε:Ι:ινιι8 ἱπ ωΒεκπ π.

ἰτπρετποτε Μπι 8¦οπἱο5ο ευΒΙἰπιπιπε, ἰπιΙἰΜππ

εἰΜ ἱἱΒοππ¦ἰ!πΙοπι οκοτουΝ'), σπιτι ΜΜΜ πω;;

οοωπ:ΜοπΞε ἀἰεΒιιε οοπνἰνἰιιιπ το8:ιΜει· απ

ΕπιροτΞειΙΜετ οοΙερι·ενΜ, εἰπΒιιΙἱεςπε ιΙἱεΒιι8 ν:ιειο

οιπππι ω ειιροὶΙεοιἱΜ ΕπιιπεπιιΜνἰ€, :ιΙἰπςιιο

ιΙΙνετε:ι ιπι1Ποςιιο ρωϋοεἱοω ρττεεεπἱιινἱτ. ΡΙ

ππο πειπηυε οοπνἰνἱο, ρἰποετππει απ ἀερἱἴετοε

πω πιιωει οι :ιιΕοιπο:ι, πιιΙΙ:ι επἱιπ Ιἰ€πεπ Π:

ππροϋπιππιτ, οϋρποε νἰιΙεΙἱοοΒ οι ουρροει, Μπ

σεε Μ εοιιΠεΙ!πε οι οοι·πι1ει ‹Ιο πιεπεὶε οπππἱπι15

Μιππ πω... οοιτρποΒοτε ρω:σερΠ, οτ ἰιπρο-

ι·πτοπἰ ρω ποπσω, ποπ ρω ρτἰποἱρ:ιΠ τπιιποπο

ρτωεεπτπή1. λ οπιπει·ιιι·ὶἱε απο ρπΠπι εκὶει1ε:ι

ο!. οοι·Ιἱπ:ιε, ωροιἱπ, ..πω ιπιιπΙἱὶἰει, τπ:ιπιι

ΙετΒἱ:ι, ετ τμιωσιιιπςπε εεπνἰΕἰο ρω;εεπΕπω Πι

Μπι, ἰπεεἱτ εἰτπἰΙἰτοι· οοπεπο8:ιπε οι ἱπ αισιο

ιπτπ ἰπιρετειτοι·ἰε οοιπροι·Εεπ·ε. Ιπευρει· ε!.πιπι

Μπα. Ι, «πωπω Σ πω. Μαρια Π. -- 8 ροΙΙἰοο ροΙΙἰο Η. - Η π..ω.πω πω! ευφ·σσεσπ Ιππι

ὶυυρΙσἱ ρο!οέμ' δ, @Μη @ί “ΜΜΕ”. - ςυεεἱο πω· Η. - Η πιώ· Ματια δ. - Η ειιοι·υππ

πω» ευοωτπ Π. - π. ει: νἱωπι Μπι' νπ·ιππ πιο οἱνεππ Π. - 202 !κ·ἰιιιπρπεΙἰσ ..πωπω Η. -

28 οοππΜ» οοε'Ι.ἱ 2 έ δ; 99'Η Π. - ΡαειΙι. Π, Μετα Ι οοπεΙ.ΠυΞΜ ἱπεΗωἱΕ Η. - δ ποποτἰ

Με» ποιπἰπἱἱ›υε Π. - Ί ΒἱΙνεεΙοι·- Μ” Βοιεε]:-ιι1ε Μ!. €επιροι·ο $ὶΙνεε€ι·ἱε ωρα: ιἰοιΙ :τα Μπορει δ.

- Η εκετουΠι εκετιιἰ!δ. - Η οοτοπΔΙἱοπἰω οοπεεοωΗοιιἰε Ζί δ. - Η) εουΙΜΜεσ δωι.ιω δ. -

Ώθ «:οπ8ι·ο8ει·εν οοπετεεειτἱ Π. - ?δ ο!. οοι·ΙΞποει οοπἱιιἰεε Π. - ΒΒΔ 00Π8Γ88Μ'θν ι:0ΠΕτ088ή Π.

- ΏΒ εοιπροι·αιτευ οοιπροι·Ι:Μ Π. - ἱπειιρει· Μειω- ευρει· Η.

') Ψ ι·οοεπΠω ΤωεΙιἰ σητο.π1γ Με εΙοννε. άοΗεάπωξ: Ιθ02 δ'απούπωι ΑάαΖΙ:ω·ωπι Μιμ

·πα!ω· (Μο Βαψω Ιετ·2ία.ε τί.9ί!αι·ί2, Μ Βο!ωίαιππ πίτπίο ‹?εεἰ‹ἰετ·ἰο υϊάί2. [Με ΒπΙρεΙο2ικ ώ ίππ

ροτα!στο Ρ·παοάίο!ο ίπ ι·οποπι επεϋίιπια!εω. ίπι|ί!απι οίϋί Ζίωτ·2τιΜπ ε:ι:εππιί! Μ!.

ΜουιιιπισπΙα Ρο!. Με!. Τακ. Ι. ο!
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ροτ!α σἱυὶ£α!ἱο πιο Μο εποε ρο:·οοΕόΙπτ, Με ίπ πο

ο: εεοπεπ2έ οποσ· τεοὶο ὶοποοἱεεἱσπά "Μιά @το

ρτοπἱὐἰΙα οοοπιπφε!πτ; ποε Ιοπιεπ ΒοΙο:ἰ‹ιοο Μο

οο οπιπί!α!ί σα! οοποιιὐἱπαὶἱ εἱποπἰοι·ἰ υίοο ΕιιπΕιιτπ

5οοπίπποε2ιπ, οπο2οπιιο ποε [απο ποεπό οεπετίε

έπίπτία ι·ίπάίοο!πτ, ο! Ππ!ποπίε αεί ε!ε·ο,οοπε ο£ κα!

ίοποτπίπίαπι ίπιρο!ο!πτ. δἰο όίκπ, οΜοεμιο ο

@ο οοπορ!ονΗ. πω!" το:: Βο!ε:Ιονοε ιποο οί

ΙΙεεἰιοο τοΒοοφιο ΒιιΠιοποτοπο ροΙοοΕΜΕιοο

10 όοοοπι τοοοεἱοιιε ροΙ.Μιε, Μάο ροοοπἰοιο οι

Ρο!οοΕοοι ΜοετοΜοπόο οιιοςυοι11 Μαι οΙἱο

ειιε; οοτΙοοΕπιο νετο πιοπεο, φπα ΜΒΜ οικοπ

ο!υι·ἰιοο £επεοο8,νοτ ριιοι·ιικο οι! ι·οοοοοουιο

Μοεοοοοοπτ εάοιιο Μοοοοκο πιοπι ήάοο:ιΙ, Ιο

45 ‹:ο εοἰ τΙοοιὶοπο ΠΠ Βιποοπο ευἰ ἔοοοτἰε οι άο

ιοἰοἰυο1 οοοετἰωω'), απο Νποιουτο τ·εεΕοιιο

Ι'οΙοοἰοιο τοποο:ιοοι. ΙΙΙιιοι Μικρα: απο ἰοεοπτἱ

σἑοιιὸἰο ο!. ροοιιοπι τοποοοοωπο, ἱοτοουο ΡοΙο

οπο ίὶπἱοοε ρτορὶοουοοωτο, τοκ ἴυΒἰἱἱΥυ8 οοΠο

20 ο νἰτἱουε άιπ:ιιο1 Ποάιοτιοτοπο απο ΡΙοοοἰε")

οι ΡἰποἰοοΒἰτἰε ο τοι·Βο εοοεοςιΜυτ, οι οι! Πο

νέοιιι Βοεοπι οοπιπιΜοτο οποιο (Ισ νἰο$οτἰο αο

οοΙπι!.ιιτ. ΑΓοειωωπο ποτοοιιο Ρο!οποε οποιο

Ιιοποοιπτι οο1οοω νἰο1οτἱ:ι ρι·εωει ΒΙοτἰοοΙοε,

28 υποιοοοοοηοο όοπιυιο Μοτο Ρτορἱοουοτο,

ιπροω ΕτἰοιοροοΕοτεε “πιω ειπε ίὶοἰουε Ριο

ρἰοοιιοοιοε, οι ΙοπιιΠο απο ροΜοοι εποε πιο

οι ιικοι·ίουε ἰιοπιοτοο£οε. Νοκ: πιω εἱοο οπο»

πο οοἔἱτοοεπ, ομοσ ποοΒοο μπε που Ρο!οπο:·ιιπι

οκοτοἱωε τομ οοεοἰεοΙο άοΠοκοπι€. Μ τοκ

Βο!ι·2Ι:1ΥΙ15 νΜοοε ευοε πωπω μπω εεεο,

Ιιοεωε πονο οιιοεΕ οοποοε ΙοοΕυκο Μπι, ποπ

Μ” ίΒοονοο οι "ΜΜΜ, “ο οι οιιόοκ ο!. [πο

νΜοε, εποε @Νοε επ ο!Μιικ·. Χοπ οι! ορπε

ρυ·οοοο ο2 εατροτ£οο ιἰἱπ ΜΜΜ οοποτ£οσ·ὶ, παο Ιοί

οτπρππυι .ποσο πο!πε οπ"στοπ2οσπ το£οτάοι·ὶ, απ! οσο

£οοιριιε υο·οο οοφοτίο οπἰτπἱφιο υπ·Μοπι ωστ

οοπιιΠ. .Μπι οπο! !π·οάοει £ο£ σο 2απΙοε ρο·ίιιε οἱ

οΙοτ·πιο πο!πιίο.εο, ω! οπίιἰ ροοεἰοε£ Μπα σοφια

ποσο·ο άοπιίπίο οποία_οαοεο ΙππΙοεοπο οέοΜοε Μάο

τ·ιοπ οτοπιιΖοεοο, εἰ @Με πππο οιιοιιαοε πω εσπ

6έπρα! πωσ ο! ποο2πι ροποίείίσεο? δώ ο ΙΜ πιέ

οοΝοοπίίπ οεε$ι·οοιιο ρυ·οοὶΙο£ο οοπιροπο οοπῇάο,

οποιἰ οί ι·ο·έ!ί2ου· ίπ ωπαπιίπο ποοἰο£α£ἰο, οἱ Μοτο

εο!Πο βπ·2ίΙσπ ίπυοάοπε, επ έαοΙοποίοο α ρ:·ο›πἱε

.<ποτιοε οι ρποιίέο οίίι·ίοοπιίίε θ! ίπ οοποίι·ίίε πιοέε

ΜΜιιε πο! υποπιου·έοπι π:άτιοαΜ, ποάίο υέο!οτ·οο

|ϊπαπ !οποσέο οοπ2ίποί [οοἰο£ἱο, ο£ έπετιρα· [απιπιπ

ρα·ροΣιιαπι ασ £:·ίππφ|ια!οπι ι·ίο2οπέωπ οοοπίτοΜ.

δίπ που πο, ηπα! ποπ οπου, πο-οο, οιοπ

οπο άοπιέπέ,ρα·υέ Πα8|ιοποτ·ποι ε£ Με ο! πω

ι·‹·.υΙυ·ἱ ΜΙΒ, ο! ίποπροτ ΡΙΕΙια8 ρου ί!!πιίε ΜΜΜ

Ρ»·.τοι!:. Ι, «Μπα 8 ὸἱΕἰεεἰιτιει» απο. πω. Η. ιο πἰωιΙειι. - ΙΟ ροΙΗ.ιιε. ρ‹η›π·οωΙα ΡοτΙ:,· ο·οπορίωπο

πιο” φαω. - θ ι·οΒοοτμο ΒοΠιοποι·ιιπι ρο!οιΜΜιοο ..

Μοσπ!:π; το ωτπωπ :σέ από:: (ωμά. οι!. πο. θ!) ιαπιίοεΙ: 'Ποιο ιΙοποοπιομοΙ!ἰοοοι.

._ τ0τι1οσΒοΕυ :παπα Η πο ροτπἱεπἰοποοι

Γωιωιπο

'Ποιο ΒοΙοεΙοιιε οΜωΙοιο ωοεοοιτι ω οροΙοιποιο, οιιΙΙο εοἱΙἰοοΙ ι·οοίεΙοοΙο ἱπ1Βτ0τΙἰοτιε, ΒΙοοἱο ἰπ ου

ι·οοπι ροι·Ι:ιοι ροι·οιιεοπ Ποοιοοο οΜΒοΒο ΡοΙοο!ἰε5ἰιιι:ι τοΒοοοιιο Πο!!ιοιιοτυπο μο!ίι·ουΙ, απο κοσμο

Ι.οοιοοτο ἱο ΡοΙοοἱοπο τοπι0οοΜ - Η ΙΠιπο Μουο· .Μ ἱΠιιιτι Π. - Η ;;:ιιι‹!ἱοι ἔΤοὐἱο Η. - ο

ρεοοοἱον οπο ρτορτἰο Π. - ἰοπιοιιο. . .. ιιτορἰιιουοπΙοου πΙοπιο Π. - Ἐῖθ απο ΡΙοιιοἰε ο! Ρἰοοἰιιο-

ΙεἱΙἰει πιο ρορτοιοίππι; ο. Γ'. ο. Ρἰι1οἱιιοΙἰτἱε 2 ί δ; ΜΜΜ Π. - 'Π ιιτοΜοοο!ιιι· ιιοιιιοιιο .. . . άο

Πακετα! πίεοια Η. - Ρι·ποιὶι. Π, τι·Ιοκ.κ ο οοιπἱοει οοοΝοε οπο! δ; ίσοι ρορτοιοΖοπο οοποἱυε -

Μο!.οποι που 2 έ δ. - Ο οοΒοτΙ:ιτΗ οοοτΙειτΙ οπο! δ, Ισια Ι›ορτονοΝ - 'Η Με α» Με Ζ. -- 28

ΞΙΜἱευ ρἱΙΜἱε Ζ έ δ :πωπω

') έκνΜ.οΡεΙΙιο, εἱςοἱει εινο_]ο€ο. Ω) Ρο!οποόιν πντοάΒήοε:ο:ο ιιἱ€ 211Μιο. ο». ΙΙ. 19. με”.
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Ιιιι~ριε.ιιιτισ πρεπάο1ίε. Πειτε οι Με ειττιιιιιι τομ

ΒοΙυιιτιο ρτοιοςιιετιιο, οπιτιοε ειιι τωιιιτε τιιι

ει.ειε ειι:ιε ιιιιιιιιιιιιιιιιτ ρτοιιιιοτιιιι€, εοιμιο οιιτιι

1ι·ιιιιιιρτιο τιιειΠο φωτο οιιιιι ρτει:ότι ιΙοιιιιιιτι Μιτ

ρι€ετ ιιι€τειτο τεεροιιιιοτιιτι1. Τιιιιο νοτο τα Βο

Ιοι!ιιι·ιιε ειιοτιιιιι ιιιιιιιιιφιοττιςιιε ιιοπιιτιιιιιιιι οτι

Ιιοτιιιιιε, ιιι ιιοετοε οοιιΐετιιεειιιιοε τω” Μ: εἰ

1ιετιε ρειιοττεινιτ. Νεο εει ιιοει.τειι ΐιιοιιΜιιε τε

οιαιτο, ειιιιιιιαιε ετττιθεε τω τοειειειιιιιιπι Πιτ

Μ:ιι, Παρτε ιιιιιετιιιιιιτι πιει !ιοετιιιτιι ροτειτι

ριοτιιιτι ιτιι!ι:ι οετΙο τιιιιιιοτο οοιιιριιαιτο, ηιιοε

οοιιεαιΒιι€ το ρτο2Πιιιιι ειπε τιιιιιιετο οοιινοιιἱεεε,

ριιιιοοεεριο ευροτειιιοε ΓιιΒιι Ιιιρεοε οι·ειειεεε.

Αεεετερειιιτ τιιιιιιφιε ρΙιιτιιιιι ρτο ωτω, ηιιὶ ροει

πιιιΠοε Δω ρτο ειιιιιοιε νε! ρτορἱιιιιιιἱε Μνε

ιιιοιιτΙιε στ! Ιοοιιιιι οετωπιιιιιε ότι ΙοιιΒιιιφιιε το

ριοτιιιιιιε ι·οτιιοΒιιιιι, τειιιαιπι Πιτ οι·ιιοτιε εΙΤιιειο

Μπι ΐιιιεεο, τιιιοιι ιιιιΙΙιιε ροωτ:ιτ τιιει μι· εστι

ριιιιιοιιι νοΙ ευρω αιόεινετ:ι Ρετ Μπι ρΙιιιιι

$ιοπι τιιιιΒιιιιιτο, τοιιιιιιςιιο ΒιιΒιιιιι Πιινιιιιιι ρΙιιε

οτιιοτιε ερεοιετιι τρωω Πιιιιιιιιιε τοΕιιιοτε. Εκ

ιιο οπιπι $0ιιιροτε Βιιειιι ΡοΙοιιἱιτι νοοιι€ιιΙιε

ότιι ΜΕ.

 

8. θα ιιιαρπίβεοιι!έα τι ροΙαι2ία ΒοΙειΖειι>ὶ

ΜΜΜ.

ΡΙιιττι Εταιρια: ειιιιι οι ιιιειιοτει Βοεαι ΒοιοιΙειι·ι,

τμιιιττι .τι ιιοιιιε ροεειιιι άεεοτΠιι, «Η αύριο τιιι

σε εσττιιοτιιΒιιε ειι:ιττειτι. Ντιπι ειιιιε :ιτ·ιΠιιιιετι

σιτε εειιιε αρτιο τιιιιτιετο ΐοττ:ιιτειε οιιιε σώσε ντι

Μπιτ οοιιιριιτειτο, ιιαΙιιιιι Μπι όεεοτιρειιόο νι

οιοτι:ιε οι. £τιιιιιιριιοε αιτικιι ιιιιιΜιιιάιιιιε τω

αιτο? Πο Ροιιιιιιι τι:ιιιιφιο ιιιιΠο ιτυοοιιιι Ιοτι

τ::ιιι ιτιἱ¦ἱιεε απο ιιιιιι€ιιοτ πιιΠΠιιιε οΙιροει!οτιιτιι

πιἰΙἰιιιιιι, άι: Οιισιτιοτι πιἱΠο τιωτιδωιι Ιοτιοιιτι

οι ςιιιιιςιιε πιΠιει ο!ιροιιιοτιιιιι, ότι ντΊειιιιεΙιιιι

οιιετο οοιιτιεοτιιι ιοτιωιι οι άσο πιιΙΙιει οΙιροτι

ιοτιιιιι, (Η: θάεο!ι') ιτοοοιιτι ιοτιωιι οι @ο πιτ!

Πει αΙιρε:ιιοτιιιιι; Με οπιτιοε Γοτιἰεειπιι οι :ιό

ΙιοΙΙιι όοοΠεειιτιι ιιιιι€ιιι ΒοΙοΖΙτινι ωιιιροτο ρτο

σεάειιιιιι€. Πο ιιιιιε νοτο οινιωτιιιιιε οι ο:ιειοΙΙιε

οι ιιοιιιε ΙοιιΒιιε Η ιτιίιιιιιιιε Μιοτ θα οτιιιττ:ι

το, οι "Με ι'οτειαιιι ΐειεΠόιοευπι Γιιοτιτ Ριοο ιιι»

Φωτ). δώ ιιι νοϊιιε ΐ:ιεΠάιιιιιι ιιιιιτιοτειιιάι ρω:

ωττιιἱωιιτι, τιι.ιιιιοτιιιιι νοΙιἰε ειπε ιιιιιιιετο τιιιιΙ

Μιιότιιιε :ιιι€εροιιιιιιι. Ρ!ιιτεε ιιιιιιιςιιο Ιι:ιΙιερειι

τοκ ΒοιειΙειιιε τιιιΙιτοε Ιοτιοειτοε, ειιι:ιιτι ΙιοΙιοειι.

Ρπει!ι. Ι, Μετα 4 ιιοπιιιιιι θ.ιιι·ρΠοτι Ε. ει. δ. -- 7 Αι τοκ ΒοΙοεὶειιιε ι·Μειιε ειιυε τιιἰΜοε ρειιτ:0ε....

Πιο ΑΕ τω: Β. ν. πι. ε. ρ. εεεε, Ιιοειοε νεται τρωει σειιοιεε αιτιωτιι @τα ειιοε ιιιιΙΝοε ι:οτιίοτιιιτιε οι ιιο

οτι πιιεει·ιροτάιιι οοιιΜειιε. - οοιιίοι·Πεειτιιοετ :Με ρορταιυϋ ΒσπάΙΜε; οοιιίοτΠεειττιοε πω” ητΙτορ.

- θ εΙτειΕεε . Μι. Ιιοειἱιιιιι Μ ειτιιι·ἰι. Π. - Η) ιιοειιιιιτι ρετειι·ιρΕοτιιιιι . . . .

ιιιιτιι τμιιιιιι.ιι τιιΠΙἱιι Πιτ ι:εοΜετιιιι ετιιιττειτο Π. :Μισο υιιιιττ:ιτο πάπια τι! @ύ παταω! έκτη τ;!α; άσ

ιΙαπε. - Η ειιιιειιιιιεπιτ στιιοι·οπι Π. -- 20 ι.οωττιτριω ιο1ιιιιι. -- Ρτεεάε. Π, ωιει·.ι·ι 2 Βιοτιοειι

τοΒιε Π. - Φ Μπιτ Μπι δ; πίεπισ Π. - δ ιιτἰιΙιπιΜἱοιιει :ιτΠιἰιιιοΙἰοιιεΖ; οτιιιιτιιιιιισιιε Μία! δ; Με

ρορται.υιασπ ρ!υσ!φ :ι ω ορτωπιτειιϋ,· ιιτΞεριο1ιοιιε Π. - 9 Ροιτι:ιτιι ιν Ιειιι ιιιιο_Μιι .Ήττα @όση τιορι.τ

πι: ὐπεριι: Η:: ΠΠ8Πϋ ροριιιτιιιοτιο Βιιοιιι. οι Ροιιι. οινι!ειΙιιιιι. -- Η ΟΠΟΖΠθ!Η (Ματια Η. - Η

Έν!οι!ιεΙιιιυ νν!ιιιΙἱεΙ:ιιν Η. -- Η (ΜυοΙι» πιοὶιια ο;.μαύ έ θάεΠι το 2 ι δ. Μιτυπα ιιτρταιωπίε Με

πιστα ρ0έπτήσια _Μέ ηΙ:α Μπαειιία (ΜεοΙι α ροἰοὶμ!α πι: τω" (Μειτιε!ι ευ δ. - Πι ιιοι:Ηεειιιιιι

ιιο . . εειιιιἰ ΙΙ.- ιιιιιΒιιι» ΜΜΜ ΙΙ.- Η τω. Ματια Ζ ὶ ιιΙουιίαΙ δ, Με εΙυ!ο3οποιη επιιπι πώς :τα Ισπεριι.

- 18 οι πισω» ιιοΜε Π. - 25 ιιιιιιωω Ιιτιιοικιτ Με! δ, τω» Μαθε; τι ροάΙσι·ε.ιθΙοπο @Κο πΙσροΙπεΙιπη.

οι·ειειεεε ι ρ. Με

') θιάθ02, “ειπε Οια: νν ροπιι8.ιιεΜετιι, Μιρό." ῖντεεέτιἰει, έι·οάει. ε. ΚοεΕτηιιοιιι, ιιιπ

ι·2οιιγ μια θεοά1όιν τοΙειι 1θ8θ. Κοετιι. ΟΨιι·οπ. Π. 2. α) Αάυ.ΙΒοΗι να. Ηείπιτ. Η Μ!» 2.

Π)
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ποεπο $ειπροτε Με ΡοΙοπἰει εΙἰρεώοε; Μπι

ροτε Βο!ειΙενἰ £οεεετπ ίετε ἱπ Ρο!οπἰπ ππἰ!πεε

πεπεπεπτπι·, ππο!. ποτώπεε εώπεπιιε πεπεπε

ποεΕτο τεππροτε εοπιἱπεπ€πτ.

Η

θ. Πε υπ·Ια!ε ε! ποὺἱΙὶΙα£ε ΠΖοείοεί Βο!ε:.Ζευέ.

Ηεεε εκει ΒοΙε2Ιενἱ τεπἱε τπεεπἰίὶεεπ1ἰπ πώ

Μετἱε, ποε ἰπΐετἰοι· εἰ ετεπ νΜπε οοειἱἱεπτἰεε

ερἱτἰ€πεΙἰε. Ερἰεεοροε πώρρε εποεππε επρεΙ

10 Ιπποε ἱπ ΜΜΜ νεπει·εποπε τειἰπεοετ, πποε εἰε

πεπιπερπε εεεετε ποπ ρτεεειιπιερετ, πεε εεε

Μπα· ππεπι εοπιἰποε ειρρε!|επε2, Ι)επώ νει·ο

επιπππι ρἰεει!ε εοΙερειΕ, εππεΕππ1 εεεΙεείπιπ

εκπΠερπτ, επιπππε εοώε ι·επεΙἰππε πεοι·περπΙ.

15 Ηπρεπειτ επεππ ρεεετετεε πιιοεεεπι πωπω ιππ

ππιππ ε! ππιπἰΙἰΙπεε ἰιιεἰεὅπε, πποε εἰ πιιππεο

ι·πεπεπε ρππρετ νε! ππιιΙἱετειιΙπ πππώπετ εε

ππονἱε εποε νἰεεὶἰεετ νε! εοιππε ππει·ετε!πτ,

πππππεε εεεετ πιπππἱε πεθοώε οεειιρπ!πε,

20 πιώεεππε εππεἰε ετ ιππππ:ππτπ εΦ ππΙπιππ

εοπεπρ:ππε, ποπ ρεεε εε εε Ιοεο εἰτπονεΙππ,

εοπεε εππεεππ εκ οτεἱπε εοπππετεππε επεοιε

πω, ετ ρω ε!ο εε ππο ππετεππιπτ επιπει·ε

τἱώπ Επιπεκπεπεεπεί.; ἰπΦετἱτπ νετο ἰρεώπ εοπ

95 ππετεπΙεκπ εΙἰεώ ΠεεΠ ππο εοιπππεπεποπτ, πώ

ειππ ρι·οεπιπτετ εἰοἰππε εεπεπιπ πενετεπτἰο πε

νεπἰεπΙε επεεει·ει·εΕ, ει εεε ι·πεπειππ ππεεἰ ρε

τει· ίὶΙἱιππ πειποπεπεπ, πε επεεπΩετπ ώπε επιιεπ

πεεπεπτει, ει πε ἰπἰπετε εοπππετεπεο ππιπ

πεππι πΙτει·ἰ εοπΠπΙππ πωπω ἱρεἰ επιππΙεπει.

Νεο πεειιοεΕπε εἱεεεἱτπε νοεπΕπε νεπἱτε εκπ

πω, πεε εἰεππ :ι :εεε εοπεώιπιππ πιπεἰπετ

οεεπεἰοπε ρτεεΙετἰΒπΙ. ΑενεπίεπΙε νερο ρεπ

εἰρε, ρω ππο πώεεώπ ΐπει·:π, ποπ εε επι πιε

Ιἱεπε εοπιτποΕπιπ οετεπεεΙσπτ, εεε :εποε επιπ

ετ ωπεειε ω" τεεἰρἰεπε, πε ιπεπεππι ἰπνἰτε

ω, πεππε επ εἰε, εεε εεππεπε νεΙ Με επε

εππ1 εἰεοπιἱεπεπ. δἰεπιιε ‹ΙΠἰεεπ€ει· καπ ρεπ

ρετἰε πι πΙἰεπἰπε τππεπἰ ρτἱπεἱρἱε ρεπτεεωρεϊ..

Ο πωπω εἰεετετἰο πππεπεπιιε ρετίεεεο ΒοΙε

ι!πνἱ! πώ ρει·εοππιπ Επ ἰπεἰεἰο ποπ εεπ·νεοπε,

πώ ρορώππι ΕππΙε ἱιιετἰεπ πποετπποπ0, πώ

ποποπεπι εεεΙεεἰπ:· πε $$ετπιπ τει·ι·εε ἰπ πώπππο

επΙκπἱπε τεεπεΙππ. Ιιιετώπ πἰτπἰτπιπ ει σεππἰτε

0ε εε πεπε Βο!εε!ενιιε ε!οππιπ ετ εἰεπἱεπε:π

πεεεπεπ, πιιΙΒιιε ππωειω ἰπἰιἱο ροιεπτἰπ Βο

πιπποτιππ εἰ ἰπιρετἱππι εκεεενε'). Τεπθ.ε π»

Με, Με ροΙετώπ Ιππωπεε νἰε€οι·ἱπ. ι·επετπ

Βο!εε!ενπιπ Βεπε οιππἰροτεπε εεεοι·ενπ, πωπ

Βεπι εἱπε Βοππ.:πεπι ει ἱιιετἰΙἱπιπ ειπε εε ἱρειππ

ε£ποππἱπεε τεεοππονπ, πω:: Με ΒοΙει!ει

πω, ΜΜΜ ι·ει·ιππ εορὶπ Ιππτειππε Ιεετἰιἰει εε

ππερπππ·, ππεπειτπ εἰπε ρι·οοεπε εΕ ΙἱΒετεὶἰΙεε

ιπει·εΙππιιι·.

Ρτεεεε. Ι, ιυίετ.π Ι πωπω ἰπκ1ε Π. -- θ Γει·ε ἰπ Ρο!οπίεσ ἱπ ΡοΙοπἱε ίει·ε Ζ. - 'Ι ι·επἰω πἱεπιπ

Π. - θ ερἱτἰΙππ!ζει ερΞΗ Η. - Η εεοτπποε!.» πεοτεοπ1 Ζ. - Η ι·ἱεεΙἱεε!π :Μεσα Η. - 20 εἰ

υπἰΙἱΕππυ τπεΗπτπ δ. - Ή εἱτπονεππω ‹!ετπονεΒεπ Π. - Ρτεεει. Π, ιώεππ Ί τπεΙἱππεπ ιπεεἰππο 2

' ί δ. - Η ρετΙ:·σεΕποευ πω: εε! ἰπεΠἰι 01 επιιππε ΒοΙεεΙπι εοεώε ισ Μπα :πωπω Η, ορτι.πειεΙπε

τοπια: απο τοεειἰε!α. -- Η πἱπιἱι·πτπι η!πορίεαπε Με ἱπ ιπἱτώπ' αππΙπίε. - εππἰπι€ει εΙ'οει·ε: π

ετώπ πἰιπἰπππ ετ εππἱππε, επι€επίδ ρορτπιώεεε Με: ἰπεπἰΗεπι πι πιίι·υπι πιοειππ ε!. επιιἱειΙεππ εώ

· μπε! δ -Α Ιθ ἰπἱΗοι Με ρορτπει·ἰει›ι; ι·ρεορίετπα απο” πππώο, τπρ!πἱε.

') Βε.Π. απ” θ. ροκ: 52.
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Π). Μ: ρτω!ίο Βο!ατ!ιι€ τσακ Βιι!!ιαιτ.τ.

δει! Μο ττιοτποτ:ιτο ει!!!εοφιοττ!! ροεἱτω τ!!!

!”οττιττιιτε, οι ςιιοε!ι!εττπ «Με ρτω!!ιιτη πον!ωτε:

τω!! ε:τι!ε τοοτττοτοϋ!!ο!) τοΓοτειωιι8, εκ οιιἰιτε

το! οοτιε!‹!οτ:.ι!ἰοτιο !τυω!ΗΜετπ ευροτΒἰω ρωτο

ίετειτουε. ()οττ!!ε!! πατησα απο 0οτ!επηιιο τοπι

ροτε Βο!ει!ειντιπτ παταω Βιιε!τιω, Βιι!!ιοτιοτιιτπ

νοτο τοτ)··οτη Ρο!οτιἰ:ιτττ, υ!τοςιιο άι: :Μοτο πιο

εο!οπω, !ιοε!!!!!οτ τη!το!εεο, οοεςιτε ευρω· Πιτ

ντιτττι ει!!οτιτττι Η! :ι!!οτ!ιτε !οτπι!πο το8!οτ!!8, τη

τετροε!το Πιπτιἰτιο, επτα! το!!!!!ω ροει!!εεε.

Πιιτηττυο τιιτη!!ε!υπι οεεε! Βιι!!ποποτυτπ Με!

Βο!ει!ενυπι ι!!!το Μ!! !!ιιν!τιπτ !τεηε!ι·ίεεο, Πι

τμτο τω! τομ! οοιι!!τι!ο απ!! ωωτο!ω οοπεο

ι!!εεε , εκ!ε!ἱττι:ιτι5 τοκ !Π8!!!51Ι8 ει: ποπ! ίοτ:ιττι

τη το!!ιἰ!›ι!ε οιιπι ειτε τηι!!!.!ωτ!!τιο οοπο!ιτείεεο,

ρτονοτὺἱιιττι ε! παμε: ευρστ!!!:Β σερ!!! τω! το

τοτςιτοτκ!υπι τω” ππιικ!.π!εεο: ΝουετἱΕ εε

Βο!τ:;!ατισ τασηιαιπι :παπι ότι υο!ιιΖαότ·ο σαπί!πω

:ποτε τι υε!ιατοτ·έ6τω σίτοιιπιο!τιειιτπ. Λε! Πω:: τοκ

Ρο!οπἰω τοπωττι!εν!!: Βεπε, !τηι!!τ, Μακ έτι

υυ!ιιια!πο πιππἰτιατ£ἱ , @ότι ίπ 8Π7!!]!!!7Ι8 υσπατοτ·ίε

οαπαττιςπε £ποταπι, Μ σετ α!ποπτπ ε! τπί!!!ωτι, ρο

ιἰετ εςιιοπωπ τπτοτιυπ ότι/Ματ”, α: ΜΜΜ :Μπι .

Ρτιει!.τ. !, ιυἱετ.τπ ! Πο ρτω!ίου Μπι τ!. μ. Η. - 2 δω! Με . . ..

ε! ωωτω απ! [στα @ΜΜΜ άερα.κατπ. !!!!ε

τοτ!!!ε υτήττηυο τοτιυπ!!εύε, Με εοφτοττ!.! εο

`!οπτρπτωε !ωττι!τιε!κτ!, φωτ! τετ Βο!ει!τινυε

οο!ε!:τε!υτιτε, Π! ὸἰοττι οοτΕυιτ! !πε!!ιπτι οοπιιιι!!

ωτο ά!!!”ετο!πιτ. Εο ττωτιςυε «Πε ετιἱπια!ἰα Μπιτ

τποτώ!!!ει πιτιο!ει!πτττιιτ, φαι εεςιιετπ! εο!ετι1

ρυ!Μο τα! τπεττε:ιττι το8ἰε, απο οττιτι!!›υε ει!!ε

ρτ!ττο!ρ!!!ιτε υοπτοεευτ!, πιστα εο!!το ΡειτιιΜτ1

πιτ. Οττιπ!!αιτε τω!! ωστε, !ιηι!!!!πτε, ωΡμ

τ!τοτ!!!υε, ρ:ιτ:τε!!!ε εκοτο!!τιε τα! ιιτι!ιτι:!!!υπι

οεττιοε ο! ωε!ει ρυτ;:ττιτ!ει ευρω· τἰρτιττι !!υττι!πτε

οοπέτε8Μ!ε, ω: :ώστε τ!ρ:ι !!ιι!!ιοτιοτυπι ο!!ε·τι

Με ο! :ιτττιἱεοτἱ ο!:1π105!ε τοο!Βιιε τττειι!ω!κιτι!,

οοεττιτο ρτοΒτοεἰε !τι!υτ!!ε ω! !τειουτιτ!!ειω !εοοε

εο!πιτι!. !!!! νοτο Μι!! !τι!ιιτ!ω ο οοτπτεττο το

εροπάεΜΜ, εο‹! !ητεεύττοτυπι εοτε!εε ο! Επιτή

!!ει οοπττο εοτυπι οοιι!ω ρω !τιἰιιτἱει !ειο!ε!πτττ.

ευττιςιτε Βι!!!ιετιἰ ττι:ιετε οοε τπ:ι8!εςιτο ασπαι

τιιο!!!ε εωωτωτι, ε!. ειι€Μ!ε ο!!ειπτ :τοτ!ιτε !τι!”ε

εωτετι!, αιτι!!:υε ττιιοε !οτιε!›ιιτπ αν!!πιιεςυε

0Π!!8$!8, απ!! :ιτπι!ε τιι!!!!υττι !τι πιοττι!!επο'2)

ι!οτττήιιτι!!ιιτυ !!ιτν!ο !τ:!τιεπει!ει!.ο, Βο!οι!ω·ἰ μει

ττιε!!οτιιτι1 οτωτο!!ι!ε3) ει!Ρετ ΜΜΜ !!ι!!!τεττοτυτι1

τπυ!!!!ι!ι!!τιο ττ!υττιρ!ων!!. Βο!οι!υνιιε τω”. τοκ

τυοτποττώ!!ε» 11110!!ι!8ΙΠ ΜΜΜ

ίτιο!ιιιτι πιοτιιοτ!ειε τ!!8τιιιω Π. - Β (.!0Π!.!8!!π οοτιτἱη8ἰ! δ. - Β τωρα!» πέωτια Η. - Μοτο. ε!ιο

Η. - Η οστι!!τ!!οπ ι:οττ!!τι!ε Η. - !δ Ντιπ” ρτττ:ι!ετιι Η. - θ! Ρο!οτήτω !›ο!οτιἰι:ιτε 2 ί δ. -

!τηι!!!ι ίιηυωπ 2; Με!. Π. - 22 ετττιευ!ιτου ετιπειι!τιετπ δ. - τοπ:!!οτ!ε τ:τιπυττιςιιευ :ΜΜΜ ο! να:

τια!οτυττι Η. - 23 τη!!Η.ιιτηι !ιτοτυπι «τού. Η. - Ρ:·:.ει!;. Π, τυἰετ·τι ! σου» ΜΙ: ρορτοτυία τω;; τω!

υιο_|ς τρ!τορί.ττπα. - !”οτυε εἰτιειι!:ιτἱει !`υτιε ε!τιευ!ω·ίΒιι5 Η. - Έ ι·ετ!›ἰω νοτἱε Ζ τπ_ωπτε. - εο

!θ!'ΠΡΠ!!38 !ττττ11!πο!π!, φ1επ1· εο!υιτιπο ἰτιιπιἱι›ι·!›σ!. τμιο‹! Η. - & οε!ε!›τπ!ιιτυει ου!ο!στ:!!υτ!ε δ. -

Ωετ!ιτπυ !ετ!.!υπτ "; Π! ‹!ἰεττι υοτ!ιτττι ροωΙαται @τα στη δ. - 8 τοτττοεειττ!υ ρτο ι:οπτεε!τοττο Ι!. -

θ ΒΡΡ8Γ!!.ΟΓ!!!Η5τ ερρεπτ!!.οτ. δ. - Γ! ρτο !τι!ιιτ!ει !ου!ο!ΜπΕυ ρτο!!ο!ο!πτιιΕ ". - Ή! ωο!!!ιτει δ. Μία!

οτηττ!!!ιτε. ρτιεπισιιιιυτηχ Ισ ρορταιΜτω πορίεσἰ πι! 0τ.τεε;ιι ι::ιτι!!!ιιε. -- ηιιοει ω! ρορτπωία τω;;

τ !:ο Μπιτ :κατι τω. - Σ! οτπἰεεἰεκ τα!! ο ταιυΕ‹ι κατω· 00ττι!55!ε αυτ: τ·ε·!:‹› Μπα. - τιτοτἱι!ἱο
. Ί . .

πιο ι Π10τ!ι!!0 ΙΙ.

1) δε!! θα!. 4. α) ι·οευιπἱο εἱ9 !ιοπι. 3) €ων!ει!2 ο!!οεοττα, ο!υιτοντίο.

Η)

Η!
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!δ

ο! οκοτο!!ιιε !ο!οε ο!ωποτο οἱπιιι! ε! ε!τοΡ!!ο

:π·ιποι·ιιιπ οκοἰ!ο!ιιε, ου!ι!πειππ πω: 6586! εοἰεοἰ

!ειπ!οε, οο8π!!ει το! οιιυε:ι, !'ειο!ει οκ !πι!ιιε!πει

όιιΜ!;ιπ!οε, οιππ οπΙἱιιωἰε :ιοἱοΒιιε !π !ιοε!οε

5ιιπά!οπο ΐοἔἱοπτεε ἱι·ι·ιιοτι!π!; εἰοοιιο ροπιε!!!

ποο 8!οποπι ν!ο!οι·!ω εο!!, πει: εοπΒιιἱπιππ πο

και!!! 80!! Μουοτππ!. πω.. νοτο Γι!!! π! πι!!!

!ιιιπ !!ιπποπ !τοπεοιππ!!ιιππ τπυ!!!!ιι!!ο, οσοι! ποπ

προ ν!ι!ο!πι!υτ πιο ἰπΓοτἰουἰΒιιε, ω! οιιωα!οπ1

10 ἰ!ἱποτἱε ε!οο!!ιπ!ο. !!οο ου!οιπ !ειπ!!!!ιιιπ :!!κ!εεο

πιο Βε!!!ε ε!ιιε επΠ!ο!ει!'), οιιο!οπιιε οἰυε Μετα

τοοοι·ι!:!!!ο πιο ουι!!!οτ!!1οε ἰπιἰ!:ι!ο ρι·οΠο!ει!.

Η. Πε ά!εροεί2ύοπο α·εΙοε!ασ·α»ι πι ΡοΖοπἱα σ!

πω!!! Βο!ο:!ουί.

!Β!!ιπ· τω! Βο!οι!ειπε οτ8π ι!Μποπ1 οιι!!ιππ

ἰπ οοο!οε!!ε οοπε!ι·ποπε!!ε ο! ορ!εοορο!!ουε οι·

ι!!ποπτ!!ε Βοπο!!ο!!5οπο οοπ!”οτοπ(!ἰε Μ! ι!ονο

!!εε!ιπιι5 οκἱεΙοΒιι!, ουοι! οπο ΜπΡοτο Ρο!οπίο

20 ε!υοο τπο!τορο!!!εποε οιππ ειπε ειιΠτοΒοπ‹εἱε

οοπ!ἱπο!›ο!. οπο!!! ἰρεο μι· οιππἰο ο! ἱπ οππι!

Με Πει !ιοπἰνο!πε ο! οοοε!!οπε οκἱε!ο!σει!, ουοτ!,

ε! !”οτ!ε ει!!οιι!ε ρππο!ροιπ οοπ!ι·ο οιιοπι!!!›ο!

ο!οποοτιππ νο! Ροπ!!!!ουτπ Με! οπιιεοπι !π

25 ο!1οο!›ο!, νο! ε!! οιιἰ‹!οιιοτπ ι!ο το!1ι!ει οοο!οεἰπ

ε!ἰοἱε οοπτρο!πο!, ἰρεο οιιπο!!ε τποπιι εἰ!οπ!ἰιππ

!πτ!!οο!πι!, ο! ε!ου! ρο!τοπι18 ο! οι!νοοο!ιιε ροπ

Μὶοιππ οοι1εοιπ ο! οοο!οεπω ὸο!'επ‹!ο!›ο!. (!οπΙοε

κοπο !1οτ!1οτοτυππ π: οποιπ!ι! οποε ν!ποοΒο! ποπ

Ματ! ΜΒιπιππ ροουπἱοο ροτεο!νοπι!ιιτπ, εο‹! ει!

κοπο το!ἰΒἱοπἱε ἱποτοτποπ!ι.ππ οοοι·οο!πι!. Μου

που οπ:ππ οοο!εε!οε ἰ!›ἰ θε ρωΡπο οοπε!τ·υο

ΜΒ, ο! ορἰεοοροε !1οποπί!οο ο!οτἰοοεοιιο σει

ποπἰοο οιππ το!συε ποοοεεοτἰἱε ειρικ! !ποτει!ιι!οε

οι·ι!!πιιν!!. Το!!Βιιε οι·Βο ν!ι·Ευ!!ουο, !ιιο!!!!:ι ο!

ωτμπ!ει!ο, τ!πιοι·ο εο!!!οο!; ο! ι!!!οο!!οπο, το:: Βο

!ο2!εινπε Ρτεοοο!!ο!›ο!., Ιο!ἱοιιο τ!!εοτο!!οπο το

Β·πιππ ι·οιποπο.ρυΒ!!οοιπ ρι·οοιιι·οο:π. Ήπο!!οπε

ε!ου!ι!οιπ τπυ!!!ε Μ: ρι·ο!›ἰ!›οτἰ!›ιιε !οπεο !οτεοπο

Βο!οι!εινοε οιπ!ου!!, ττ!!αιιε !οιποπ νἰτ!ο!!!›ιιε,

!οε!!Η:ι, ωου!!ειτο, πω!!! εροο!ει!!!οποά πιπ!ιππ

ου!ιποιι ΙποΒπἱ!ο‹Ιἰπἱε πεοοπι!!!. !ιιε!!!!ει, οοἰ:ι

ε!πο τοεροο!ιι ροτειοποο οιιι18οπι !π !ικ!ίο!ο ι!!

800Γ110!Μ!!, εοουἱω£ο, πο!!! ρτἱποἰροε ο! Ροριι

!ιι!!! ουκ!! ι!!εοτο!!οπο ι!!!!Βο!πι!, Ρ!ο!ο!.ο, φπα

!!!!τ!ε!οπι ο!υειμιο εροποει!π τπω!!ε οπιπἰΒιιε

!ιοποι·ο!›ε!. Ε!. (μπι !ιιεΙ.Μειππ οκοι·οοΒοτ ο!.

οποποε εοοο:ιπ!ιπ!!οι· ι!!!!εο!πιτ, ο! πι:πτοπι οι:

ο!οεπιπι νποεοικ: οοο!οε!πε!!οοε οΜι!!ο!!ει!, επιπ

ο!εο ππι!πει οοο!οεἰω ρτοο!!)υε ο!πεοπο ρι·ο:!ο

τοπιππ ἰπ!οι·οοεεἰοπἰ!›υε οοι·πιι απο!! ἰπ @οπο

!)οτπ!πιιε οκο!αι!π!!, ο! ἰπ οππο!!8 εοιπροι· Βοπο

εοιπροτοπο ρτοεροτο ρι·οοοοο!1ει!. Ε!. οοιπ Με:

οεεο! Βο!οι!ονιιε το!ἰἔἰοεοε ἰπ ά!ν!π!ε, π1π!!ιιτπ

!οπιοπ ορρειτο!πο! 8!οι·ἱοεπε π! !ιιιππειπ!ε.

Μ. Ωιιοπιοάο Βο!ε:!ουιω ρα· εποε Μπα .Με

Ζωοίωιε ραπροταπι ΜιΜεΙσιι!'.

Εὶοε ποιποιιο $οιπροτο ποπ εο!ιππ οοπιποε,

νοι·ιππ οπο!!! οιι!οπο πο!π!οε $οτοιιοε πιιι·οοε

Ρπεάι !, ιυππ·:ι 2 εκοΙ!ο!οω σκοι·ο!!ι!ε δ. τπμΙ:ιίο. - 5 πο!!! Γειο!οπ1 δ; Ματια Η.- Α ι!ιιΒ!!οπΙεω

οοΒἰΙοπΕοε Η. - Ο εοπευἱπιιπυ εοπΒιιἰποτπ Ζ! δ. πω!!! - 8 ιπυ!!!!ιιόο· ω. £εποπέο!ι; τρπορ. Με

πιπ_!ς.- Η ρι·οΠοππι ρι·οΓ. Η.- Η 000!0$!8Π1Μυ οοιι!!ε!.Ιε Η - !θ Βο!οι!ποε» Βο!ε5!ιιιιε :σπασω

Η. - εφε ‹!ἰνἰπιππ ου!!ιππι "ω". Η. - !Β οονο!ἰεεἱπτιιει ι!ονο!!εο!πι!ε δ. - 23 ο!ἰοοἱεο Ματια

Ζ έ δ. -- ει!!οιι!ε ρτἰποἱριιτπ αοπ!.πω ο. π. ε. Π. - ουοιπ!ἱ!›οτι οιιο!ἰ!›ο! δ. -- Μ· ο!οι·ἱοοτιιτπ πω! μπι!!!

ουπω ιππἱοοτιππ ο!! ρι·οεο!!ετοι·οπι Π. - ΡωειΙ:. Π, ιυ!επ·ω 9 οοπε!ι·οο!::!!» οοπε!τοε!πιπ! Η. - ό !ποι·οοπ

Με οι·ι!!π:Μ!π οοετ!ωπ οι·ι!!πει!)ε!. Η.- Β ΜΜΜ. νἰόε!ἱοε! ".- Π! Ι:πποπι νοι·ο δ.- !8 οιπποε» οτππἱε Η.

!) Νεο!» (ΜΜΜ. να!! Βοοἀοι·ἰοἰ 0Ρ!ε0. Μεττοι1. 23.



408 ο .ι ι. ι. .ι ιι ιι ο κ ιιιι κιιιο.ι ι.

- ιιι·ιιοιιιιιιιιιπο, ιιπι·ιιι·ιειιο ει πεπιιπιειιιι οπποιιε

ιππιεπει ροππετιε ιιιιιπιιιιιοπι, ποπ ειιρειιιπι

Με ρεεππι:ε ι·εππιιπιιιιιιπι. Μπιιει·ειι ι·ει·ο επ

τιιιιεε οοι·οπιε :ιπι·ειο, πιοπιιιιιπε, ιππι·εππιιε,

ρι·οοεπειπιπι, τμοπ πι επειεπιειι·επιπι· :ιιι πω,

ροπππε πιειιιιιι επειιπει·ε ποπ νιιιειιοπι. Τιιιεπι

ειιιιιπ ει·ιιιιιιιπ ει ιιεπε εοπιιιιει·ιιι, ει ιιιι ι·ιειι ι

πεοιπει·ιιιιιιιο εππειιε ει·ιιι, ιμοπ, π πιο οποιο

ιιιιει ο εοπορεειπ οπο πιο επιριι νεπιιιιι ιππ

πιεπιππεο ι·ειποι·ειιιιι, ιμοπινιε πω ι·ειππι επι

οπο ιιι›ει·ιιιιε ιι·πει·ειπι·, ποπεο ι›επινοιεπιιιε

 

ειπε ιιι: εοπερεειιιι ι·εππει·ειπι·, ποιι εε ι·ινει·ε

οεπ ιποι·ι, πεε εποε ιιι›ει·πιπ :ποπ ιι·πεππι επι·

Με ι·εριιιιιο:ιι. 8ποε φαμε ι·πειιεοε ποπ πι

ποιπιππει ιπ επιπιι·ιιιιπ εοει·εειιιιι, εεπ πι μμε

μπει· τμιειε εεε. νινει·ε ρει·ιπιιιοικιι. πιο επιιπ

εποε ειιιιιοπεε εππιπιμε εει·νιιιππι πειει·πιιπο

ιππι ιιιιι1εικιι, πεε ιιι›επιει· ιπ ιεπιοι·ιιε ειεπι

Νππιιπιι'), νει π ειιιπριο, εεπ π εινιιιιιιιιπε ει

οιιειι·ιο ιι·ειμεπιει· -ιιιιιιιιιιιπιι. ιιι ιμοιιεπε πε

οινιιιιιε ειιιιιοπεπι ιιι ειιιιιιπ ιι·οποιει·ει:ειι, πιο

ιπ οοπιιπιο πιιπιεοιε, εποε νοοιπππιοπεο ει νιι

ιιεοε εοιπιππιιιικιι. Νεο ιμιιιιμιιιιι επ πεπε

εππιε ποιοι· νει ορει·ιιιοι· ιιονεε νει ονεε :ιιι

ιιεοππειπιι, εεπ ει οι·ιειετεππιι ρ:ιπρει· ει πινεει

 

:ιι·τιπειπιι, επιπιμε εει·πει·ε Με ριιιι·ιιι οιο

ρει·ειιιοι.

Π. Πε μπε ει ρίειοιε ιι.τοι·ιε πωπω

(ιιοι·ιοει.

Ππεεε. νει·ο εποειμε εοιπιιεε. οι: ρι·ιπειρεε

:κει πω” νει πιεσε οιιιεπιιι, εοειμε ειιιι·:ι

ι·ει·ει·επιιιι, ειιεπι ε.ιιριεπε ι)οπιιππε, ιιοποιο

ιπιι. (ιοπιμει·επιιοιιε επιπι μπει· ιιιιο ιπεοπ

επιιε ποπ ει·επεικιι, εοπιι·ιι") ιεεε εοππεπιρπο

με ιππιειπιπ τπιιιει·ιεοι·πιιι ιεπιρει·ειιιιιιι). διερε

ππιπιμε πιιοι· ειπε ι·επιιι:ι, ρι·ιιπεπε πιπιιει· ει

πιεει·ειπ, ριπι·εε πιο ειιιρ:ι πιοι·ιι πεπιιοε. πε

πιππιιιπε ιιειοι·ππι ει·ι·ιρπιι, ει πο ιπιπιιπεπιι

πιοτιιο ρει·ιεπιο ιιι›ει·οι·ιι, εοειμε ιπ ειιι·εει·ε,

τμιιιιποοιιε τεμ πεεειεπιε, ιμ:ιπποιμε ι·ει·ο

πιοειπιιιιοπιε, επι: επειοπι:ι με ιπιοει·ιεοι·πιιει·

ι·εεει·νιιι·ιι. πωπω :ιπιεπι ι·εκ :ιπιιοοε πποπε

ειιπ εοιιιιιιιιιι·ιοε, εππι ‹μιι›πε εοι·ππι‹με πω

ι·ιι›πε επιπ οποιο ει εοπειιιιο επρεπιιπιπ οοπι·ι

νιιι·ι πιπιιοιιεπει ει επ·ποι·ε πειεειιιιιιιιπι·, ει εππι

ειε ι·ειεπι ιιιπ·ιιιιιιιιπε ει. εοπειιιι πιιοιει·ιιι πει·

ιι·ιιοιιιιπιι. ι)πιιιπο ορπιοπιιιιιιε ιπιι·ιιει· ει εκπι

ιοπιιιμο, ει ιπιει· πι” ιοεπιιοπεο ιπ ιπεπιο

ι·ιιιιιι, εκ οεοιιιιιοπε ιοι·ιε πεπει·ιο, ιιιοι·ππι ποιο

ρπιιιοι·πιπ ιπειπεπιιιμο, ι·εκ Βοιειιοι·πε ιιιοι·ππι

ιποι·ιι ισοπιιιιιε ροι·επιπιπ οοπποιειπιι, ε.επιιε

οι·ιεεεριεεε εεε ρει·ιιπι ριοπιιειιιιι. Τππε ι·εει

π:ι νεπει·πιιιιιο ριππι Ρεειπε ι·εΒιε ιιι:.ιιιπει ιιι:ιππ

πειππιοεπε, εειεειιιιιιιιιιιι· οι: εο, οι ειιι·ππι ει

πω.. ι, ιυιετειι ι.πωωπιιπ μιιοιιιικιιιι Ζ Μ. - ιο ιποπιεπι:πιεοπ ει πιοπιεπιιιπε:ι Η. -

Η πει οι Η. -- ιδ οπο» πε Π. - ιι 8ποε ιμοσμει εποειιμε π - ιι πειει·ιπιπιιι.πιπι πειει·πιι

ποπ 2; πι μια! ι δ, πιο ρορι·οιοιι'. - ιο Νπιπιπιιι ποπιο π. -- ειι νει ιπ π. - 25 εοπιπιπ

ποιο εοπιπιιιιονιι". - Μι·ειονεει ειο Η - 25 ει» ι·ειδ.- Ρι·ιειΙι. π, ιιπεπει Πε νιι·ιπιε....

οιοιιωπ πιεπιπ Π. - ο ιιιιω ιιιοε δ. - ι ιει.;οι μι: οποιοι £εποπίε!ι ε Βοππιι:ιε :οι εη|ιοπ

μπώ; ιεΕ;ειπ απο” ι·ειορι.ππο. - Β μπιειππιι επιπ παμε ιιι Η. - ιο ριιιι·εει πιπιι.οο Η. -

ιο εοπειιιιιιιοει οοπειιιειοιοε επιπίδ, πιο ρορι·αιοΙΙ. - εοι·πιπιμει ει εοι·ππι Π. - Η ι·πι·ιο ει οπτι

ειιιιιι οπιπιιιπε επιιε ει εοπειιιιε εκρεπιιιε Π. -

') επι. με. 18. α) @ιο εε προ. επι πινοπο. Ρει·ιπ.

25 ρ‹επιιει›ειι ρει·ιιιιιειπιι δ. - 28 ι›ιεππειι πιειπο Η.

ιι) οιιι·οπ. Ρι·ιιιο. Ροι. (π διειιιιο

Ι. 62) επι ιο πιιο_ιεεε οπιιο_ιε: β'οπιι·α άθεοι παιππαιοε, σπιτι Με ίπιειιίπει·ει, εειι-πωει. Ρετ.

και ε. :παμπ ιι Βιιπιιειιει·ο. ιιιοιιπιπ. Ατροπ. Ι. 288.

ιο

ιο
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Με, ει ειιιε εεε επιπειιιε :ι πιοτιε ΐοτειιειι

ειιεει!ει·ει. εεε κκ τεεροπεειιειι, εε ιιιειιιι Μπι

ρι·ειιοειιπι Ροεειεει·ε, εποε ποπ εεε, οι ειπε

εοε ροεεει εε νιι:ιιιι εε Γιπιει·ε ι·ενοεειι·ε, εο

5τιιπιειιε ρι·οΞειιιι·πι ει: ιιιί”ειπιι:ιε πι:ιειιιε ιιιιε

πιι·ε. Ηεεε ειιιειεπε ι·ε8ιτιει εειριεπε ε! ίιεειιε,

ΡΗ Με εε τεειτιι ετ εοιιεειειιιι εισειιειιιι:ιι, ει

απο ειπιιειε ειιοεεειιιι ε! ιιιιοι·ιιιιιε εοι·ιιπι εε

ρεεεε ι·εέςιε με επι ειιιιιρπειωι·ιιτιιειιε νειιιιι

40 οι·οε!ει·πειιιιι. Οιι:ιιιι ι·εκ ΒειιιΒιιε εοιιιριεκεπε,

ειπε οποιο εε Μπι πιειιιιιιιιε ειιιιιει·:ιιιετ,

ειιιεειιε ίιεειε ΜΜΜ, ιπιπιο ριεειΙ.ιε ορει·ει

εοιιιιιιεοιπιτ. Εειεεπι ει·Βο ιιοι·ει με εειρ$ινιε ιι

Με, Ρετ πιιιιιει·ιε ρι·ιιεειιιιειιι Με: ι·εεει·νειιιε,

ω ειιπι εφιιε ριιιι·ιιιιιε ιιιι"εικιιιιι·, ει ειιιιιιιιιιε

ι·εεειιιιει $ει·πιιιιιιε ροτιειιιιιιιι·. Τιιιιε νει·ο πε

Με ιιιιιι€ιριεκ Με ι·εειεειιιιιιιπι :ιεει·εεεεοει,

ειιπι ι·εΒιιιιι ι·εΒιε ιιοιιοι·επι εε ι·εΒιιι ειιιεεωω

ειε εειριειι€ει· οιιεει·νειικιι, ετ τω: ε:ιπι ειιπι

20 επιιιεοι·ι.ιπι εοπειιιο εε ειπε ρεΜιοιιιιιιιε :ιιιειε

ω. ΠΠ ειι€επι, με ειιιιιιιε πιιεειιπι ιιιειιιι€,

νεπιετιΕεε, που εΒειιιιι ι·εει εεε ι·εΒιιιεε ρι·ιεεετι

αιοιιιιιιιι·, επι εΙ› εε «πιω εερει·ιε ει ιειιιιιιιο

εειειι€ειτι, εε ι·εΒιε ιι:ιιπειιπι ειιεειιειιιιιιι·. ()ιιοε

26 τ” Βοιεει:ινιιε, ειουτ ρει€ει· ιιιιοε, εεειιπι Μι!

τιι:ιπιεε εοι·ι·ιεεΙιει εοι·ιιπιειιε ρι·οεειιιεπι πιε

πιοι·:ιιιεο εοιιεπεειικιι. Μ, ιιιευιι, 2αιι!ε, Με,

επ ρι·ο.<ιαριιι επιποο, Μία εοιππιι22ει·ε ποπ εε

Ρι·εεεε.

εεεα!. Αειειιε τμιιεειιι ρι·ονεοΕιοι·ε8 νωι›ε απι

τιιπι απο Ρετ εε ειιεκτι με: ιιιιοε επιειι€ειοει€, ιιι

ιιιιτιοι·ιιιιιε νει·ο νετιιεπι απο νει·ιιιε ειειιιιιεΙιειτ.

διεειιε ρε1επιε εοπιιιιοπιιοε ει: ιπειιιιιειιιιε τε

ΒιιΙιιιιιε. :ιεοι·πειιοε, ειιιιε ιιιιιιιει·ιιιιιε εοιιειιιεειιε

ιιοιιοι·ιιιιιε, "Ο εοπιιιπι ειιπι Βιιιιειο ειιιιιι€ειπιτ.

Ήιιεπι ει·8ο εεεε τεκ Βο!ειιιιιιε ειπε οοριιιιιπι

οι ρι·ιπειρεε εκιιιιιεικιι, ειε εειριεπτει· ει 1ιπιει·ι

ει :ιιιιιιι·ι εε ε ειιιιεΙιε ειιιι ειιιιειιιε ΐεειειιει.

Μ. Πε πιαρπε!ίΙα!ε ιιιειιε‹ε ε£ ωφιωθ Βο!ωΖαι.

Μειιεειιιι νει·ο ειιειπι ειε οι·ειιιειιε, ειο Μπο

ι·ιίιεε ι·ετιιιεικιτ, ειιοε οπιπι ειε ρτινιιιο Η)

ιιιειιεεε ρι·ιπειρειεε, εκεεριιε ιιιιτιοι·ιιιιιε, ει·ιΒι

εεεεωι, ε! ιιιοιιιι ι.επιεπ εε ιιιιετιιε, εεε εε

ριορι·ιιε ιο Με οπιιιιιιιιέεκρειιεεΜι€. Ηειιιειι:ιτ

ειιιιπι τιιιοιιρεε ε: ι·επιιιοι·εε οιιιιιιιιπι ΐει·ε :ιιι

ιιοπιιπι, επι ειπε επιιιιιε εειριεικιπτ οιιιιιε Βε

πιιε ι·οιιιιιιιιιτιι ε! Γει·ιπιιιπ, εε ειιιιιυε ειπειιιιε,

Μπι ειι:ιεπιρε‹ιιιιιιε φωτο ρεππ:ιιιο, ωιιιειε

ειιιειιιε :ιρροπεικιπιιιι· ίει·ειιι:ι ειιιε πιειιειει.

Μ. Πε εισροει2ιοπε εαεέτοι·ποι ε! ειυιΜ2αιιι

επί :σφι ρα· Βο!επίπωπ.

δοιειι:ιι τμιοειιε ιιιιιΒιιυε Βοιε2ιενιι5, ιιι ο

ω” ι·εΒιοπιιπι ει: ιιοετιιιιιε εοπεει·νειιιειε πιο!

τοιιετιε οοειιρειιιε, Με. «ειπε εε νιεεεοιιιιιιιε,

ειιιε εε ιπειιιιιειιι.ιε ε" ΐεει.ιε ωιΠωεω οπε

ι, ιυιετ.ι.π ι ι'οι·ειιιιιι» .πιευιε δ. - 2 ι·εεροπεειιει» ι·εεροπειι Η. - Επι» :παπα Η. -

Β ρι·οεειιιεκιιι ρτοπεπιε δ. - θ τεπιπ:ιι Ματια Η. - 8 απο· ει.ιεπι οπο! δ, Με: ρορι·εωιθ. -

Η εο!!ειιειιιιιιω εοιιιπιεπεειι:ιι ΙΙ. - απου ιιιιιιιι· ΙΙ. - Ε! νεπιεπιεε- Μεσοι: Η. - 23 ει» εο

Π. - ιειιιιιιιει ιενιιιιι8 δ. -- Ή! Μιιπιειιιιεευ Μιιιιειιιιιεε Ζ ἱ δ. - 28 Με” επι 2ιδ. -- Παει.

Π, Μεινε ι ειιιεειιιι νει·ο Η. - 2 ιπι οποια Η. -- δ ιιιιποτιιιιιιιι πιοι·ιιιιιε δ. -- δ οοιιιιιισειιει

τιιυπει·ιιιιιε εωωε Ζε δ. -- Β ειιιιιΝεοετο ρει·πιιΠεικιι: Η. - Ί απο: Μπι: 2 ί Η. - θ ειπε

Πει εοιιιεειισ Η. - Η πιιιπποιιι.ιι€εν πιει8οιΕυειπε Η. - Η ρι·ιι·ει.οι πίσω:: Π. -- Η ι:ιιιιειιι εο

(οέμ πιο Μικρα δ. -- 20 εοΜεΞει ,παπα Η. - 26 ι·εειοιιιιτοι τη' Η. - εοπιιετνιιιιειει οιιεει·

ι·επειε Π. - ει νιεειιοπιιπιει ι·ιεεειιιιε Π. -- 'Η ειππιικιιιιιιει επιπιιιιιιιιιε δ ί Π.

ΝοπιιπισπΙο Ρο!. Με. Τοπ. Ι. δε
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ρπι·ιιιιε, Μπι πε υιΜε οι ροιπιπει ἰπ πιπΒιιΙιε πιιοπ νικ ροιοει οιιπι Μιοτε πιειοι·ιοει·ειρππε

οινἱιειιἰππε Ποιοι, ιπιει·ι·οΒιιπιιππε, ΡιονειΒἰιιπι

ροιιιει·ιε ἰπ εκπιπριπιπ ποιπιπειποι·πι·ο, πιο ιπ

ππιεπ8: δπιἰιιε ε! |ιοπεεΙέπιι κι Με ιπέο!ιι πα!!όπικ

ρα!!πιπ ώ όπιιπισιε οοπιια·υαι·ε, πωπω ίπ ΠΜ π!

Με άυππιί(ιιιιι ιίωέιιίοιιε οοπιπιιππιί ιππιι!ιαπιίπιιε

Μπι πιώ: |ιοπιιιιπε Ιοοιιιπ πατε. Μππ ρπ!!πιπ

ρει·άει·ε, πο· υπ·ιπιιππ, ποπ ρπΙΖπιπ περπιο, Μι

αιιιιι·ιιιπ πι! ιιιιιιιιιπ·ε επιπΙπΙσπι. Ει ιιιινοοππει πι:

:Με πωιιιιιιιπ πιιοε πωπω, εππεπΙοει ειπ

ΒιιΙἱε ι:ινιΕπιι!ιπε νει οιιειεΙΙιε περιιαιΒιιι, (μή

Ισα: επιι οειειοἰἰιιπἱε οι οινιιιιιι!ιιιε οοπνινιιι πο

Ιοιιι·ιιι·οιιι, πι: ιπππιιιππιπ :ιΙπιππο ειοπιι ι·οΒιι!πι,

φωτ τοκ π” οοπεπενει·πι, ειπε πάεΙιππε Επω

επιιΕπι·οπι. 'ΤιιιιΒιιε παει οι παει πάιπιι·ει!ιππ

ιιπ· ππινει·ει Ρι·πάεπιιιιπι οι ιπδοπιππι ΜΜΜ πω,

ποπι`υι·επιεε :κι ιπνιοοπι: Πιο πι πω: μια· ρα

πω, πιο ιισ[ειιιιιιι·, πιο πι ιἰοιπἱπιιιι, ποπ ιιίιοπω

ρεσιιπέω άιιιειραιοι·, απ! |ιππειιιπι πει ιιιώ!ιαι: ιπ

προιισα!οι·, πιιι άπιιιρπιιιιι ι·ιιιιιιι:ι ιιἱοἰειιιει° απ ιιο

Μ" ί!!ιιιιιπι οιιιιΜίπ ι·εριιιαι σε! ι-επιπιι ροπἰἱΜ

ποπ/στοπιιαιπ. (μπι ιππΙΙιε πιοι·ιιιιιιιι? ει εἰπ

ΒιιΙιι Γιιοιπ νο! ὸἰοιπ τπ:ιΒιιι ΒοιοιΙιινι ιποιποι·ππ

πει οιιι·ριιιπ νοΙπει·ιπιπ5 εωριιιιω, πιι:ιει ει

πωσ Ιπποι·πιπιιιι Βιιιιιιιιπι ροΙιιεπε εκεἱοοιιιο.

δει! πιιπι ποι:ει οιἰοεἰε Ιοσιοι·ιππε πω: ιιιιιιιι·ο,

ἰπνεπἰιε ?

Μ. θα ιποι·ιε πωπω πιω-επι ππωιπιι.

(Μπι πω" ω! οι 1ιιππε τα Βο!ει!εινιιε πι

πιω ρι·οπιεςπε ιπἰΙἰιἰπιιε, πι ιΙιοιππι ω, π”

ιιιιιιιπ τοκ :ιΙἱπιι ειπιιππιιτει, ππει·εΒιιιιιι· ι.ειι·πετι

$επιρει, (μισά εοΙἰε ιπἱΙἱιἱΒιιε ιπόιπει·οι. Ει πιπ

οιιιπππε ρι·οϋπε Ιιοειροε ειρπό οιππ πι πιιιιιπι

ρι·οΒιιππωι·, ποπ πιιΙεπ Με απ! ι·εἔἱε ίΠιπε νο

πωπω ει. ει πιιιιπποπιιε, πι ιιεεο!ει, εοιππι

πΙιππειπ ἰπΓεΙἰοοπι ιπ εππιε νο! ἱπ ειπε ιιιιτΙιο

Βιιι, ιπίιπιιιι τΙππόο οι οιι·οπιπεΕππιιππε :ιΙΙππε

Βιιι: ει ροεσειιι πιο Μαιο ρι·οιιιιιιι ιιιι!ιισιιι ιι ιιιοι·Ιε

ιιιι-ιππ ἰἐὐει·ιιι·ε, είπω ροεπιιιιπ π” ιπ[οι·ιπιιιιιιιι

ει μιιφει·Ιαιυπι πιω @ρέει ιιιρει·αι·ε, έρειιιιι πισι

ισπι πυιάαιιι απιιππ οποι·ιιι·υπι, πι ?απο |Ιοτειιι

ιαπι ιιιιάιισσιιι πι πιίιιιία ι·σεει·υιιι·οιιι. ()ιιοπιι·οπ

ιπΙοπι πο ιειιιιιιιπ νιιππι επποεεεοι·οε ποΒιιιιι νιι·

ιιιιιππε ιπιιιιιι·ι, πι νιιιοιιιιι πι! ι:ιπιππι Βιοτι:ιιπ

οι Ροιοπιπιπι επΒΙἱτππι·ἰ. ()ιπ οπρἰι ρο5ι νἰιππι

ποςιιἰτοι·ο ιιιπιιιιπ ΐιιιπιιιιι, ιιοπιιιι·πι (Μπι »Μι

ιπ νιι·Επιιιιιιε Μπιπιπ ριιιιπ:ιιπ. ει πιιιε οειΡιπι

ΒοΙεεΙιιο πιοιποι·ιει!ι ιιιιιΙο ποιπριιι·ιιτι, εΙπΙιοπιι

επειιπ νιιιιιπ ειπε Με: νειιει·ιιΒιιι οοπΓοιτπειι·ι.

Τππο οι·ιι ι·ἱι·ιιιε ἰπ Βοειἰει πιιΙἱιιιτἰΒιιε οοΙΙιιιι

Ρι·πειί:ι. !, Μπι” δ ἱππιιὶοπει ἰπηπἰτοιιε Π. - Τ' Μπι ΕιπΠπιπ.... ειπε» πιιπ·ι ριιΙΙππι ι·ορπιο

πω! οιιε!ι·ιιπι νεΙ πιπἱιιοι·π οινίιιιιοιπ ε! νοοιιιιε οι ειπε Π, ιιηι!πίε.- Η περιιιπΒπι» ρτεΐοι·επιιι

Η. - Η ποιειιι·πτειιιι ρι·ερπτειτοπι Π. - ιδιπύπτπεπιπι ἱπτὶοιιιἰΕπ Π. -- Η ειιπΒεπιπιπι ἱπεεπἰιιπι

ο! δ. - ΕΜΗ· ΜΙΒ Π. - Η! Μ: αει ποιπιπιιιιι πιοιπα Η. - Ή ιποπιοι·ιιπιιιιι πίειπα Π. -

Η οιιι·ριιιπι οιιι·ιιπι Μπι; ισωπ.ιΙΙ:ίε ηπορι.ιπια. - Πικάπ. Π, ιυιει·.ιι ι π” Μ· δ. πιπΙπίο. -

μπει. πιεπιπ Π. - Δ Ιππιοπιιιπἰ!ἰι Ιου" δ;

'Ι πιιιιππιιι·ειι ιι:ιππιιόιιι·ει ό'. - πιιστοπιιιιιι·ι ππει·επιιι Ζὶ δ. - 9 ππἰ‹ιππιπω» :ιιφιο Η. -

Πο ιποι·ι.ο.... Ιιιιποιι!ειΜΙι πιειπτι Π. - Β ρι·οιιίε

πιιοι ππἰιΙ'ππ:ιπι δ; πω: π οσιαΙιιΜι “πιώ ρἰεπυικα πο ροι'οιππ πω” ι·πΙΙ:Μπ ιιππιπιπα. - Η

ιιιιπιιειιι» πποπιΜιειο 2 ι δ. - Η οπεπιι·οπιι ιιοπετιιι·επι Σ; ιιοποιπιι·ειιι δ. - Ποι·επιι πιιοπι

2 ι δ. - Η ι·εεοι·νπτωπι οοιιεει·ι·ιιι·πιπ Η. - Η εποοεεεοι·εε ι:Ιεπεπι- πω” ιιπποεεεοι·εει Η. -

Η ι-ιιπι πιω ι!υιΙ, Π. - Βάι οοπιριιι·ιιι·ιι ιιριιτοι·ι Ζ ί δ. - 'Η Μπι Μο δ'. -- ?.Π ω”

πωπω Η. - ἰπ Βιιειἱε ιιιιιιπιι·ιιιιιε οοΙΙ:ιιιςιιιιιΔιιι μπω οι;; “πωπω "_

Π)
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ιιιιιιώι, ειιιιι ΐιιει·ιι Με ιιιι!ιιιε Γιοιιεειιε ωστι

Με πάοι·πιι1:ι. Ηειεο επι! ιπειειιἰ Βο!ει!εινι Βιο

ιιιι ιπειιιοι·ιιιιι!ει, πιω πιω ι·εοι!ειιιι· ροειει·ιο

ι·ιιιιι ιιιειιιοι·ιιε ιιπιαιιιιιπ. Νοιι ειιιιπ πι ν:ιειιιιιιι

δ Πειιε πιι ει·:ιιιιιιιι ειιρει· ει·:ιιιπιιι ειιιιιιιΙειιιιι, πεε

ειε ειιιιι ειπε επιιε:ι 808 ι·εΒιιιιιε :ιο πιιειιιιιε πιι

τεΓεειι, εεε! ςιιιιι Βειιιιι πι οιιιιιιιιιιε ε! ευρω·

οπιιιιιι ιιιιιΒεπ:ιι, ει τιιιοιιιειπι ει·Βιι εποε, εἰειιι

πιασει· εφε ίΠἰοε, εωι.πω νιεεει·ιΒιιε πΠιιιεΒιι€.

.ο Πιιε!ε ειιιιετι, πι! ερεειιιιΙιτει· ειιιοε ι·επει·ιιΒ:πιιι·

ιιι·ειιιεριεεορι, εριεεορι, πΙιΙιειΕεε, ιιιοπ:ιειιι,

Ριωιιιιωι παππο ειιιιι :Με ρι·εει!ιιιει Ποπιιιιο

εοιππιεπόει!ιπιιΕ; πω” νει·ο, εοιιιιιεε ιιιιιιιιιε

ρι·οοει·εε ιιιιιιε εειιιΡει· ι·ἱειοι·επι, ιιιιιιε πιπ

"# Με ειιρει·ειι€ειιι ειιορι:ιΒεπι. θΙοι·ιοειιε ιτ:ιςιιε

ΒοΙε:Ι:ινιιε ΐε!ιεειιι νι€ειιιι !:ιιιτΜιιΙι Με εστι

ε!ιιι!ειιε, ειιιιι εειι·ει εε ιΙειιιιιιιιι ο:ιτιιιει ιιιιι-.

 
νει·ε:ιι εοιιιρ!ειιιι·ιιιπ, ιιιιτι οιππιΒιιε Με ει! εε

ριιιιειριΒιιε ει ιιιπιειε ιιιιτιιιμιε οοπει·εΒιιιιε, ‹ὶε

τεειιι ειιΙιει·ιιιιιιοπε ει Μπι ΜΜΜ οπιιιιπ

πι, ειεςιιε ιιιιι!τε με! εε ιπιιιιι ΐιιιιιι·:ι νοεε ιστο

ριιειιε:ι πιιιιιιιιι·ιι. Ο "πω", /ι·ιι!πε πιεί, ιπ

πω, εποε ιἰεΙἰαιΙε Ιαιηιιιιπι ιπε2ει· [Μπι ειιιιΜ

Μ, παω ροεἱ!πε πι πρεπε παπεέ2ιιππ ΜΙεο, πιω

έπ ρπο8ρεπι εοππεπιιπ2ιιι·, ει ιιιιπαιπππε @πππ εε

άὶ£ἱοπἰε ιιεεεπείετι2εε Βειιπι ε£ Ιιοπιιπειπ υει·εσιπ£ιιι·!

Πεν! πω! Μπι παπά που· επεειι!ιιπι πι ιεπιππιπΙσ

πὶάεο') περάσω ρι·οεαρἱατπ ε.τιι!ππΙειιι ε£ οΙιει·πιπ

Μπι, ε! λοε!έ|ιαε, @σε πώ ρα!ίπτω εοπειι!επυί;

ιππια·ιευι·άιΙεπ ειιρρΙέεαπ2επι. Ρ'Μεο ειιαπι ιἰε ω

πιππε άσε ΜΜΜ πιείε ρι·υεεάει·ε φικέ ειπ·Ιιιιπ

ειι!α·πι επιίεαπΙειπ, πιπ πἰαιἰϋ ιιιεί εαριι!ο επιιπε

πω, .πιο ερΙεπάοι·ε ΡοΙοπἱαπι ωιωπ ε[βάει πάπ

εεπ£ειπ"). Τιιιιε νει·ο ιιιετιιε ει ιιιωτοι· ΠΠ ω"

Ρι·πάι. !, "πω" Ι Μπι» Μ!. Π. -- πιω. πιιιΙιιε δ ί Π. - Ξ ι·εειιειιιι·ι ιι!. πω. δ; ι·εεἰΜιιι·

Π. - Β :που π Ζ ε δ. - Ν) εειιι ε! 5' ί Π. - Η ιιι·ειιιεριεεορι, εριεεορι. ε. π. 2 έ δ. - Η

ρι·εεΒιιει·ιι ειωει 2 ε δ. - Ρι·ιεάι. Π, "πω" Ι εοιιιρΙει.ιιιιιπιι εοιτιρΙεωι·ιιπι δ. - ιιιιιι»ειιπι δ

ί Η. - δ πιιπιἰιινἱΕι ρι·οπιιποιεινιι. Η. - ΐι·πιι·εεο πίειιια Η, Μ” πιίυ|.ν.·ε ρπόἱιιε :αι!ιιιυΙοπο. -

Β ειιιιΕτΜι ιππιι!ι·ινι ΙΙ -- 'Ι ιπιεειι.ιιι·ιι» ιιοεειιιιι·σ Ζ. δ ί Η. - Β ιιιιτισιιιτιιιει ιι.ιιιιιιιιιιφιε 2. δ ὶ

Η. - εεάιθ.ιοιιιε ιιει:ειιάεπτοει 5ωιιιοπω εεεει!ειιιεε Η - 9 ποιπιιιειιιι Ιιοιιιἱιιεε Π. - Η τε

8οιειιι ρι·οειιιιιιιιιιι ι·εεειιι ιιιΙειιι ρι·ο εειριειιιιιι Η. - εκιιιιιιιιειπι εκιιΠιιιιτειιι δ ί Π. - Ίθ ΜΜΜ.

Μπι 2 ε δ.

') ?εννιά (ιο Κω. ΧΠΙ. 12. 9) Ρε.ρι·οε!ιι Με! μα! ι·εΙιει. οἀιιιἱειιιιγ ιιἱεεο τεΙεορἰειπ

ΕτοιιΠιι θε.ΙΙ:ι., Μόι·ε8·ο ειιοιιἱιιιειιι ποινιε, ἰ ΜΚ ροάιιιε ωχ τειι ιιετερ ω! ιιΙόνν: Μπι οπιπἰ

Με επίσ . . . . πε!ιεεεπ2επιι Τωπι οιππίίιιω .Με ρι·ίπείρίϋαπ υπ τιπιίείε .πιώ ασΙ σε ππάίπιιε ποπ.

ερ·ειια8ίε, είε πιιιΖ2α. πιιιΖα _|Μιιι·α ποσο Ρι·0Ρπε8ίσα ιιππείαυί2 ίπ επἰ9ιπα£ε: Ποπ, πω, ίαπι πιιιιιπ

Ρετ· ερεοιιίιιιπ ι·ί:Ιεο πιάσω ε! Ρποεαρίαιπ 'παπο επιιίειπ [οτε πε σ·επιιο που ε£ .ειΨΡΖἰεεπι Μπί

Με πιείε ίπ[ω2ίεείιπίε, πιεσε εφ Νοπιιιεπιιιι, υΣάεο ποεπππ: ίπ πιπΠιι υειο·ίαςπε [πιι

ιΜα ιιείπάί, ΜΜΟ ππαπΜπι ?Με ε‹ιιι9τιἰπἰε _/:ιιπεἰε£ιω·, £απι ἰιι£ει·πο πιιαπι

ε.ιο2ω·πο ΜΜΜ, ίεΙππε ίπω!0 ΠΜ ίαάέείο Ρει·πιίΜεπόππι, ειιΠπιππωε είπε

άίυίπωπι πεπἰἰ9επ‹Ιιιπι, ίπ υα·ι·ία .εεπίσπια!ει εείπάεπ2ιιπ, !ιι:ετιπι ε8 πιοΙΖί

2ίεπι αιιια!ιτιπ8, πιιίωςιω εοΖίιωι ι·εππί τιππο·ι· ε! εο!ίοίωάο .ειρίι·ίΣιιπι πιειιιιι εοπιιιππΠ, πίεέ πιο

α!2ίοι· 57388 τ6/πεεπει!. "Φο επίπι Ρπορί2ία2ίοπειπ άίτίπαπι, ρου! δεσει” !επιροπι Ρι·ο!επι πιεαιπ.

ποπ. άετε!ίε!ιιπιιπ, εεεε πιι· ε.1:ίΙιω άε Ζπιπϋίε πιείε πιω: ρι·ίιιΜπαπι 9Ζοπίαπι πο

ππο πιο τεσ£ἰ£πε£, ε!ίερει·ιια εοπρπε9αΙιί8, σιιρεο·Ιιίαπι Ιιοιι2ίΖεπι πιωπἰΖἰαὐἰ£,

ε£ πιιίειιπισμιε παίοίω·α8ιω·ιω ω! σοπ£τα ι·ερπαπι που, εαριιΖο 9δαείίι)πιεί

οοπ£ει·ε£ιιι·. πω. Β”. ΡοΙ. ει:ι·. Ιθ πιο!.



ΜΒ κιι;οΑ π.ΒΑΕΕΑ ΚΧΟΝΙΚΙ

Μπι ετ Βου υυεὶὶετπἰυτυ τοτυίε ν·ἰευ‹:ττι ροτιο- ευΒυε ττινο!υαι, Πι !υο!υτυ ονττιειτο, ρ!ευευε ἰυ

ΜΜΕ, ε! [Με όοΙοτε τυττυο πιοτπεε οπιτυιιτυ

εΒυροτ νεΠετυευε οοουρειν·Π. (]υττηυε ρυυΠεροτ

ὐο¦οτε υοτυρτεεεο Βο!ει!υνιιτυ ἰτηυἰτετευΕ,

ηυειυτο Ιοιπροτε ΐυτιυε ἰρεἰυε ΜΜτυ οιιΝυςυε

¦υ8υϋτἱ οο!ευτετετιι, νοοε νοττάτω τυ5ΡουάΠ:

Να: υποπτἰὐιισ Με υππἰ8 @Μουτ τωνπίπτιεπ υούί.ε

ροπο, ικά υιιίουτπφω πιο αφησω! Μεαπιφιο Ωτα

£έιιπι υι:ι;τιΜυί2, "Μποστ πιεί ιίέε ποστειμε Με ρώ

ταΜ. Η που το!ωπ φιί πιο πουστατιτ υιτατπςιιε

από

“Μπι εοτυπι [ΠΝ βόίυυε βΙίω·τιππ Βο!ω!αυτ τεμ:

ὐεπὶυοἰσπ£ἰαπι !ια!πιστιιΜ, πιο ρΖοτώιιΜ,

οωιιπι πατ·τατιτέόπω «Με τοπιἰυἰεὐαιιτ. ΒοΙιπΙενο

υτεο τεμ ώ: τηυτιόυυυ οουνοτειιυουε άεευου

τΙοτιω'), ω” υυτευ τη ρ!υτυΙ›εωτι εεωοτινετε:ι.

Ρο!οτυτι ρτἰυε το8ἱτιει, αυτο ι·υὸἱωπε ουπι ἔσω

πιίε οοτοτυπε, ΜΜΜ ἰτι ρυ!νετε νἰιὶυἱ€:ιΙἱεΩ) νε

 
ττισ:τοτεττι, μυώυτυ Μ ευερττΙα σουνεττυπΕυτ.

ΠΙο τυυυτυπι τυπο οοτυἱυυο τιιιΙ!υε υπ ΡοΙοτιἰτι

οοτινἰνἰυπι ριιΒΙΕοε ουΙουτυνΕι, πυΗυε τιοΒΕΠε

νἰτ νε! ΐετυἰυτι νοευτυουυε ευ εο!ετυρτιἰΙ›υε εά

οττιυνἱτ, υυΠυε ρ!υυευε, τιυΠυε ο)·ΙΙιετυ: εουυε

ειυόΜπιιυτ Ευ ΕΜΒεττιἰε, πω:: σειτιυ!επε μυώ

Ιετἰε, πυ!!υ νοκ Ι:Μυα: τοεουυΒυι τη ΡΜεΕε.

Που Ρετ υτιτιυπι 08ί ει ουτισΠε ιιτιἰνυτευΙἰιετ ο!»

εετνΜυτυ, εου νἱτἰε υοϋἰΙἱϋυε οι Γετυἰτιἰε ρ!ο

τοτε ΒοΙειΙιινυπι ω αυτη Ματ ωτπυτιο Φωνή

τιιιτυττι. Πεμ ἰτυςυε ΒοΙοιΙυννο ω." τιοπιἰυεε

εκευπω, τω; ετ Ιωιἱιἰυ τοτυπηιιο οορτυ νΜευ

Ευτ εἰττιυΙ «Η ΡοΙοτιὶυ οοττιππ::ιεεο. ΗειοΕυιιυει

ΒοΙειὶυνἰ ττιυἔτιὶ ΜυόίΒυε τεττπιττιἱ τιιοΕυτυ υ1

ρου:.ιτυυε, εἰυεηυο ἴυτιυε υΙἱςυυυ€υΙυτυ ουτυυ

πε |υΒυΒτἰ Ιυεουτυυε.

Πε πισττο ΒοΙε:$ιιυὶ οατΜπα.

Οτιπυε εποε, οπιτυε εεκυε, οππυε οτόο ουττυοϊ

Βο|ει!υνἰ ΜΒΜ ίυτιυ5 οοιιόο!ευτεε οεττιὶΙο,

Ατςυε τυοτωπι Μου νἰτἰ εΕτυυΙ τυοουπι ρΙυυἔἰτε!

Πω! Μου! ΒοΙει!υνε. υΒἰ τυει ΒΙοτἱει?

ΠΜ νίτΕυε, υΙ.›ἰ ὸοουε, υΒἰ τετιυπ οορἰει'?

88ἱΪ$ ΜΜΜ ω! ρΙοτυυάυπι, να: ττυοΜ ΡοΙουἱ:ι!

Ρτισάε. Ι, ιυέετ.νι ό άο!οτο οοιτη1το550υ υοΙοτοτυ ε! ρτοεεο Ζ. 3 ί Π. - 'Ι τεττυἰυιιιυ·› πΙεππι δ.

θ ΠΟΟ'θ(ΙΠθ. υοΙΙἱιΙἰο 2 ί δ. - Η πιο ρΙοτυυυΜ.ι ΜΜΜ Π. - Η Νεο. ἰΒἰΙυτ Π. - $$ αυτου»

Ματσε 2; ΜΙ: "ΠΝ Ι δ, Με ρορτατυΙΙ. - ρ¦υπιΒοειτυο ρΙυττιβε:ιε δ. - Π' πάτε!» εεάετιε δ ί Π.

ΡτιετΙ:. Π, Ματσε Ι ρ|υιιεικ- ΜΚ [ενιυπΙσλ ρορτπωτί; ηΙ:ορ.Μπα πιο” ρυΠἰυτπ. - 2 εευὸἱυυν

οτ8:ιτιυττι Ζ ί δ. - δ υοπἰἰτιυο πἰωπα Η. - ὅ νεεΙἰττιετιΙἱε εε» ει: νι-ΜἰΒυε Π. - 8 τεεουυΜΙο

συιΠε!Μυι· Η. - ?δ Που! Μου!» Που. Μπι, Η. - Η τ!εουεν άεοοτ Π.

') Φωτ! ΒοΙεεΙυνν ()Ιιτοϋτν Β ΙιννἰεΜἱει 1025 @Κ το ροἀυ_ῇο Οα!επάατίαπι Ο·αοουίοπ8ο

πω. Με. 52 ἱ Ι)Ιυεοε2 ΗΜ. Π. Γ”. Κουτιιιι ρτυευΙιἱ (Οπου. Ι. 40) πιόννἱ 2ο υττυιι·Ι Γ!

οιετννου; @η τι; υννυ2υτυ π. τυνΙτη.. Ω) δοτου·ι. Ττευ. Ι. 1.

ω
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0ΑΙ.Ι.ΑΚΒ0ΝΙΚΙΧΙΙ;0ΑΙ. Μό

διιε2επΙ:Με πιο επόππΙσππ μπε άο!οτο,ροιπποε,

νἱᾶυπτω πιἰοΜ, πιππεο, οοπτ!ο!εω τπΜεε'),

Πεεο!ειΗ τεεροπάετε: Ποπ Μάο! ποερΠεε!

()πειπ!ιιε όοΙοτ, πιπιπΕυε !ιπ:!.ιιε απο! ροππίὶοἱΒπε!

15 ΝιιΙΙυε Νέοι', πι.ιΠιιε εεπευε, πυΠει ππεπε ἱπ ὸιιοἰϋυε.

Πει!! που! οοΡοΙΙοπἰε, πω: ἰρεἰε οπιπἰΒυε!

ν” πιπ €οιηιιεε ροτΩειΒΜἰε ίπ εἱεπυπι κπἰΙἰΕἰω,

Ε! πιπ νοε!εε πιιιωπιιΕε τε88!08 οοΜἰόἱε,

δἰπιπ! οπιπεε τοεοπα1ο: να, Μ: πώί8 Μάίο!

10 νοε ππι€τ·οπω, πω: οοτοπειε €οεαιΒει!ἱε ειστε”,

Ε! πω! νεεωε ΜΒεΒπΙἰε Μ” επτἱΐτἰεωε,

ΗΞε εκπαι·, νεεΙἰιπἱε !ιι€ιιΒτεε ε! Μπακ.

Πω! που! ΒοΙεεΜνε, αυτ· Με μπει· ιΙοεεπε'?

Βεπε ΜΜΜ νἰτυπι ιππςιπιπι :ποπ πω· ρετπιἱε‹ετἰε?

Η Επι· ποπ πω!! ποΒἰ8 ιιπαπι Μαιο! πιοι·8επι ὸοἀετἱε?

Τοαι πω!» άεεοΜυι·, ΜΗ τεμ πάω,

8ἰοιπ 8110 ροεεεεεοτε Πισω άοιπυε παπα,

'Με πππω Ιυ8επε, ππωτεπε, πωπω ε! ειππϋίευει.

Τοπή πω ί”ι.ιππε ιποοιππ, οιππὶε ποπιο, ι·οοοΙο,

20 Πἰνεε, ρευρει·, ππ!ε:ε, ο!ετι1ε, ἱπευρετ ητἰοοΝε,

ΜΙἰποτυπι ε! ΒΙανοι·ι.ιω!!) ηυοιςυοΕ εε!ἱε ἱποοΙω!

Ε! ω, Ιεοτοτ· Μπα: ιποπ!ἱε πω: ςυἰοπτππιιε Ιω8ετἱε,

Οιπεεο, πωπω ρἰεωο, Ιυοτἱππειε οππἀετἰε,

ΝυΠιιππ Με ἰπππιποπυε, πἱειἰ πιοοιιπι Πενετίε.

Ψίει·.πι δ ι·οεροπι1ετει νίάεΙο Π. - θ Ξρεἰω εἱΜ Ζ Ε .5'; ει·εο Ραρτοι·Ιεί. -- Η τω” ουι·ίίι·ίεεεω

ουτε” Η - Η Με» Ε Με Π. -- Η πωπω πω: Η -- πωπω. ὰεἀἰε "- -- Μ πι» "πω

Η· - Π! πωπω» πιιιωπε Ζ. ό' ί Ραρτοι·Μ. -- Ή 8Βιν0Ν1ΙΜ Βο!εινοι·ιιπι Μ; δεο!στυπι ΡορτοοΜ.

- 'Η πω» πἰεπιιι "- - ηιιἰσυτππιιω ηιιΜηιιε δ'. - Ν' [ω. 5ἱ ποπ Η.

') Δάἰπιί!ο πιιασο πιί|ιί ευπάοΖω·ο πιἰ!Σ£ω,· πι( πιο. Μπι Μπιτ:: Ρεριοοὶιἰ. Ι·Ιοι·Β. Β”. ω.

15. Ω) ΡοΙαογ Ζει οπών θε.Πιι Β_γΗ τΙυνο_ῇε.!ιἱε8ο οΒι·ηάΕπ: ῇοἀπἱ ΙεοΞιΊεΙιὶοΒο, τΙι·ιιό.ιγ ΗΟ

νἰιιπεΕἰεεο, ἰ π·εά!ιι€ τοΒο ΜΜΜ Μι «μποτ πει ὶειοἱππὶΙιόιν ἰ εΙοινπιιι.



Η! ιιιι.ιιι κποινικι :ΠΕΕΑ ι.

". Π:: ειιεεε.ιι.ιιοιιε Μειο!ιοιι€.ιι .σει·ιιιιιίέ Βο!ε:!ιιι|

άειι σιωεωε.

Ροειςιιιιιπ ει·Βο ιππ8πιιε Βο!ει!ενιιε πε ιπιιπ

πο ιιοεοεειι, εεειιπάιιιι ΜεεεΙιο, πιω ειπε,

ιπ ι·εΕπιιιπ ιιιιεεεεειι, επι πιω νΜεΙιοετ νἱνεπι.ε

μπε εοι·οι·επι ωπει θιιοπἱε ιιπρει·ιιΕοι·ιει') ιικο

ι·επι ειοεερειει, ιΙε παει Κιιιιιπιι·ιιπι, π! εει Κει

ι·ο!ιιιπ, ι·εεωιιι·:ιιοιειπ Ροιοπιιε ρι·οει·ειιτιιβ).

Ηιε νετο Μεεο!ιο πιι!εε ρι·οΒιιε Μ, πιιιΠεςιιε

Β·εεω ιπι!ιωτιιι, πω: ΙοπΒιιπι εει ι!ιεει·ε, μι·

Ρειι·ειι·ιι3). Πιο ειιιιιπ ρι·οριει· μιτιε ιπνιάισιπ

νιεἱπιε οπιπιιιιιε ειιιιιι€ οάιοειιε, πω, ειοιιι μ

απ· πω, Με νε! ιποιάΒιιε νεΙ πινω οοριοει.ιε.

0ιεεωι ειιετπ ει Βοπειπιε ιπ εοΠοηιιιο μι· ιτε

όιιιοπετπ εειριιιε, ει Βεπιιιιιιιι, πε 8ιΕπειε μει

ω, οοι·ι·ι€ιιε :ιειι·ιοΒιιε, ηιιιε ι·εκ ΒοΙε:!ιινιιε

μιει· ειπε ειιιιιιοπι ειε ιιιιιιι·ι:ιπι ΐεεει·ει, ιιιιιιιπ

εοι·ιιιπ ιΙιιεεπι^) ειιιιιπειιιε :ινιιπειιΙιιπι εκεεαι

νει·ιιι. με πε εειριιοπε ιιιιιόειπ εκιι·ιι, εετΙ

ιιιιοι·επι ιιΙιει·ιιιε ποπ εοΒπονἰι. δει! πι: Με

εειιοπε ει!ειιπιιιε, ει ει! Κιιιιιπιι·ιιπι τεεωιιι·ειο

ι·ειπ ΡοΙοπὶιε τΙεεεεπό:ιπιιιε. '

!8. Μ ειιεεεωίοιιιε ει ιὶεἱεαἱοιιε Κα:.έιιιΜ με!

πιοι·Ισπι ραΜι.

Μοι·1ιιο εδω Μεεεοπε, ιιιιι μει οΜιιιιπ

ι·εΒιε Βο!ειΙιινι μτιιιπ πω. Κιιιιιπιπιε επιπ

ιιιιιιι·ε ιιπρει·πι!ι ριιει μινιιιιιε ι·ειππιπειτ. ()ιιω

ουιπ Μιει·ε ίΠιι.ιτπ ειιιιειιι·ει, ει με ιποιιο Γε

πιἰπεο τε;πιιπι ιισποι·ιΠεε ειιιιει·πιιι·ει, πω»

Ιοι·εε ουιπ πε ι·εΕπο ρι·ορι.ει· ιιιιιαπω εἱεοε

πω!. Ριιει·ιιιπιιιιε ειιιιιπ εεειιπι ιπ ι·ε$πο ιιιιιιει

όεεεριἰοπἰει οΒιιιπιιι·ιιοιιιιιιπ ιεπιιει·ιιπι. ()ιιι σπιτι

εεεει ειάιιιιιιε ιειειε ε! ι·εΕπιιι·ε οωριεεει, πιπ

Ιιιιοει νει·ιιι, πε ιπειτἰε ιπιιιι·ιιιιπ νιπόιοιιι·ει, ιπ

ουιπ ιιιειιι·ι·εκει·ι.ιπι ειιπιιιιιε ω Ππ8ιιι·ιιιιπ εεεε

πω: εοεΒει·ιιπι. Εο πιιπιφιε ιειπροι·ε εειιιοιιι:ε

διεριιιιπιιε [ϊπειιι·ιεπι Βιιιιει·πειΒει, επιπιιιιε ιιιπε

ρι·ιπιιιιπ ει! Μειπ ιπιπιε ει!ιΙειπάιιιιε εοπνει

ΜΜΕ, ιιιιι ουιπ Βο!ιεπιιε. ΡοΙοποτιιπι ιπΓεειιε

ειιπιε ἱπἰπιἱεἰε, μοεπι ειιιιπιοιιιιιιπ τειιιιεΒιιι,

πει: ειιιπ ΙιΒει·ιιιπ, τιιιοιιιιιιεςιιε πω, @μια

Η)

Η

άιιπιιιοΙσπΡ). Οπο πε Με Με ιπι€ι·ιιπιε, Ρειι·ιιε ει;

νεπεπειιε ΠιιΒιιιιιιε ι·ε8πιιιπ ι·εεεριι, επι εο

ε!εειιιιιι Μπι Μπι πιο Βιιιοιιι·ιο8) ιποποεινιι,

Ρι·πάιε. Ι, Μετα: Ι ιιεειιππι Βο!ει!ει·τ!εσ ίΗοι·ιοοιι ΜΗ Βο!ειΙιινἱ ό'. Πε ειιεεεεειοπε.... θΙοτιοειο

ιιίειιια "- - 3 Ροειιιιιιιπι ει·Βο.. .. Μεεειιοι Αππο ιΙοπιἱπἱ ΜΧΧν μια ιποι·ιειπ Βοιεειιιιι Μιεει!ιο

Η· - 5 ι·ἱιΙε!ἱεει.ι Ματια Ζ έ Η- - Β ρι·οοι·οιιιισιι ρι·οοι·ειιτει. ό'. - 9 Μεεειιοι Μεει!ιο |ι- - Η

μερια» μι· "- - Π» νἰιιιι Με” ι!ικΙαιιο πι: Μπορει ΜΜΜ ί τιιοὶε η οπως ηεΙσπ. - Η Βο

ιιειπἰει Βοπειπἰεἱε Ζ Ε δ - Η ίεεει·ιιι» πωωι δ; πω "- - πωπω ιπάε "- - Ξθ δει!» πἰεπιπ

“- - θ! 6εεεεπάιιπιιιιιι ΜἰειιιΚο επιπι, πι. εΙἱΙ›ὶ Ιεειι.ιιι·, ιπ ιιπιεπειιιιπ ωειιιιι, ει πιοι·ιιιιιε θα εο

ω» ιιππο ηιιο οι μιει· ιΙσιάιι_|ε Π· - Ρτεειὶι. Π, καίω." ! Πε ειισεεεείοπε . 'πιω πιειιια

"- - Δ ι·ει;ιω μιι·Ξε "- - 5 μινιιιιιε ιεπιιιπειιι τ. ρ. δ. - θ Ιιιιει·ε πιω” Παει μει·ιιπι "- -

Β ρι·οριει·ι μι· "- - Μ “πιο ριιπιιιιπι Ρτονἱποἰεπι Π. - κι ΒΙεπιΙἰιἰἱιιι ΒΙειπ·Πιιιε δ. - Η Βυιιειπἱω

Βοπει·πιειε Ζ ε δ. - Σ! Βιιιοιιι·ιοι Β:πωι·ιο "

') Βιικε, 03140; Εποπει, ινοιειιιοάγ τείιεΚἰεἔο, 2 Με.τγΙάγ εἰοιιτη Οττοπει ΙΙΙ ει·οά:οπιι;

μι. ω. 848 πἱπ. Μ.

θ?? - θ?8.

Μιεε:Κιι μπε Ω2εεΕἱοἔο ΒοΙεεΙειινε. πιω πἰε Με Με, μμε πεεπε8ο πιι€οι·ει..

9) (Π). επ. ΒΒΒ ἰ Β4Β πἰπ. ά2.

Μαννα ορἰειι_ῇε ι·οοεπιιεει.ι·ι ΙιἱΙἀεεΙιεῇιπεΜ ιι Ρεττπει ΙΙΙ. ω. δ”.

4) Βο!σειιι.ινε. ΠΙ ι·οΙειι 1008 (Κοιπι. Ι. 84). Ο 2εἱ1ιν7ὑιιπἱιι ι οΕπΙεε:ειιἰιι

3) Το ειγπ_γ Βοπιι.ι;γι·εΠε Μίεση·

ἱ ΑππιιΙἱεω. Βιικο ιιιιιπ2ε Τ”.

8) 9ι·‹ι£ἰιι :Η

ιπί2Μια!, ι·οιππήε Με Βο7ιειποι·ιιιπ 6ιι·αιία: άΙο. Ρι·ηροάοΒιι.πΜ Με θιεεΙιοπι, Με πωπω! 8ο

Μ! εἰεΒἱε. θ) Βοτεο‹Ι νι 2προ.πει:νσιε Βοι·εοάεΜεπι.



ΟΑΕΕ!! Χ!!0Ν!!(! κ!!-;ε!!. ΜΒ

τρια!!! !!ι!!!ι!ε τω! ει! !!!οι!ι!!!! !!!ε!!οε!!ο!!!ε ι!εει!ε

!!ο!!ἰε εο!!ει!!!!!!!εν!!. !!!ε Ρε!!υε ε!!!!!!! !οΒε!ι!ε

ε! Βο!!ε!!!!ε, ι!ε !ζει!!!!!!·υ!!! ι!!!!!!!!ε!·ε!, ε! ω!!!

ε!ε ε!!!!!ε!!!!!!!! ε!!! ε!!!εεεεεο!!!!ι!ε !·εεερ!!!!!! τε

5!!!!ε!·ε τε!!ε!, νοεε !·εεε!! ι·εερο!!!!!εεε !”ε!!ι!!·:

δ! Ζεα· επ!ἱφια ά!||ίπάετ!!, (Με Πιιεε!·οτπ!π στα:

Βο!!ε!πο!·α!π Με!!! εα!·σε!·ιι!·έπε [!ιε!·ί!, [ασία!!ι απ!!!

!·ορα!!ε. Ε! ε!!! Βο!!ε!!!ο!!!!!! !εἔε!ἰο!!ἰ ω!!! !!!

!!!8!!ε!!ο!!ε ι·εερο!!ε!ε!!ε, εο!·ι!!!!ει!ε ε!!!!ε!!!ε!!!!

10 νε! !!!!!!!!ε!!!ε!!! ρι!!ν!ρε!!!!ε!!ε, !!!!!!ε !ίε!!!!!!!!ο

!00 εει!!ε !ο!!!!ε!!!φ!ε !!!!!!!!!!ι!ε, ει!! ευ!!! εε

ει!!! !`υε!·ε!!!, :!!!!!!ε ε! νεε!!!!ι!ε ρι·εερει·ε!!ε ευ!!!

!!ο!!ο!!!!εε ι!!!!!!ε!!, !!εε Πει· εἰ, ηιιοευ!!!ει!ε

νε!!ε! ἰ!ε, !!ε!!εΒεν!!. !(ε2!!!!!!·ι!ε νε!!! Β!·ε!!ε!!!ετ

Μ Πε! ετ!!ρ!ε!!ε, ει: !!! !·εε!ο!!ε!!! !”εε!!ι!ι!!!!ει· Τ!!ε!!·

!ο!!!εο!·ι!!!! ρε!νε!!!ε!!ε, εμ!!! !!!!!!!ε!!! ε! Περε

τε!ο!·ει!!') ει!!!!!!ο !ει!!ρο!ε!!εεε!ο Με!!! εε!!

 

!·ε!·ε:!!!.ιε, εε!! !!! εε!!! !!!!!!!ε!! !!!!!εε :!ι!!!!!ε!εε!

‹!εεο!ε!ἰο!!ε!!! ε! ‹!ενεε!ε!Ξο!!επ! Ρο!ο!!!εε τε

!!εε!!!υε.

Π!. Πε !·ε!ια!!!!!οπε περσι! Ρο!υπ·ίιε ρε! Και!πιί

πω, ε!!! β!!! !!ιοπαε!!α.!").

!!!!ε!εε !·εΒεε! ε! ι!ι!εεε !!! ε!!·ε!!!!υ Ρο!ο!!!ει!!

ει!!ε!μιε ‹!ε ρε!!!ε ει!!! εο!!ει!!εε!!!ε!, ει!οςι!ε άο

!!!!!!!ο ε!ν!!!!!εε ει!!ετ!ι!ε εεε!ε!!εςιιε εο!!!!Βυε

νε! ερρ!ἱεε!!ε! νε! ν!!!εε!!!!ο !ε!·!·!ε εο!ες!!ε!!!!!.

Ε! ευ!!! !:!!!!!!!!! !!!!ιι!!!!!!! ε! ε!!!ει!!!!!!!ε!!! ε!!! ε›:

!!ε!!ε!ε !!ο!ο!!!!! ρ!!!ει·ε!ι!!, ε!!ει!!·ι!!!ιε !ε!!!ε!!

:!!!!!ι!ε ε! ε!!!!ο!!!!!!ε!!!!!ι!ε ε! ρ!ορ!!!ε !!ε!›ἱ!!!!ο

!ἰ!›ι!ε νεκε!!!!!!ι!!. Νε!!! !!! !!ο!!!!!!οε εε!·ν!, ει!!!

!!:! !!ο!!!!εε !!!!ετε!!, εε ἰρεοε Ε!! ε!ο!!!!!!!ι!!!! εκ

!ι!!ετε!!!, ε!!ἰε !!! εε!·ν!!!ο νε!·εει νἰεε ι!ε!ε!!!!ε,

!!!!!ε ρε!·ε!!!ρ!!ε ι!κο!·εε εο!!!!!! !!!εεε!ι!οεε !!ο

!!οτεεςι!ε εεε!ε!!!!ίεε!π!ε !ερι!ε!υ!!!. !!!ει!ρει·

ε!!!!!!! ε! Με εε!!!!ο!!εει όεν!!!!!!εε, εεε!! ε!!!ε

πιο!! ε!!!!!! εο!!!ρ!ο!!!!!!ιε. δε!! ρι!ι!!!ερε! ευ!!! νοεε !!!ε!!!!!ε!!!!! !!!εει·ε πο!! νε!!ε!!!ι!ε, ε!!νε!·ει!ε

20 ευ!!! !!!;!!!ε !·εςι!!εεεε!·ε ρει·!!!!!!ει!!!ι!ε, ε! ει!! Α ερἰεεοροε ε! ε!!εε!!!ο!εε Πε! εε!!!!!ο!!ε!!! !!!εε

Ρ!·πε!Ι:. !, "ω" ! τω' πίστει: "· - 5 Βο!!ε!!!!!!! Βο!!ε!!!ἰεἱε Μ -- '! Βο!!ε!!!ο!·υ!!!! Βο!!ε!!!ἱεο!·ι!π!

2 ! δ. -- Μ- νε!οπ Με!! "- - !ὅ !·εεἰο!!ε!!!ι !ε!!!!!!! Π. - Τ!ιευ!ο!!ἱεο!·ι!!!!! Τ!!ε!ι!ι!!!ἰεο!ι!!!!

ό” ί "- - Η! ε!!!!!!!ι !”ι!ει·ε! Η. - Ρτιε!!ι. Π, Με!" ! !ε!!εε!!!ι!ει να ω!!! :πέφτει Η «επεσε τοι

ιΜαί Κ ι £μ!υο!ιι $!απίε!εωα. - ! !)ο!ο!!!!ε π!επ!‹ι "- -- 9 !ει·ι·ειο πίε!πα Ζ ! ό'. - !! !!

π!ει!ι ω!!! δ.

1) Πε!!η!!ε. Π!.
Ω) 8!οννι!: ει!! _ίωί! υποπαε!!πε 2!!ε_!!!ι!Η. Με νε !νεηε!!!ἰε!! !·ς!ιορ!

ε!!!!!.ε!!. Νἰε !!!!!ἰεπ!ε.ι!! Μ!!! το ω! !-!ο!!ἰεε2!!ἱε νν!ι·ε!. 1)ννοε!! Κεεἱωἰεπόνν ρε.!!ο!νε.!ο π· Ρο!εεε

Ρο εΠεεηε!ε.!ν!ε: _ῇει!ε!ι Βο!εε!αν-Κε.2!!!!!ετ2, η!! Βο!εε!ε.νσε ο!!!·ο!!τε8·ο, στ! ι·ο!ειι 1084 -

1088; !!ι·ιιε! Κε.2!π!!ετε, η!!! Μ!εεεγε!!!.ννε. Π ἰΒγη, ο!! τ. 10Β0 - 1058. Τοεε.!!!οέό

ἱ!!!ἰε!!ἱ8. ἱ !!!ἰε!‹ἰε !!εε!ερε!ννο Ρο εο!!!ε τμ!! Δεη! ει!τ8.νν!!7, εε ρο!!!!ε!!ιε.!!ο Μ! εη!!γ!νε!ε!ο

σε!! ε!! @Με οεο!!ε. 1)ο!!ε!!!!εε: Μἱετεινγ !!!όννἰ! 3ιι2: Βε Ο'αείπιίτο εε!·ίεε !ιίε!ο!·ίεε !ε.ι·ί!α!·

!πο‹Ιο άἰυετεο (να πμ!. !νει·ει. !!!!!!!εε!!!εΒο !!ι·ο!!!!!! Ι. ε!:ι·. 107, ε· η!!! ε!!!!.!!ε!!. !!!!. 13) !!!ε

ι!!!!!εά!!ε ι·ο:ι·ό!!!!!ό τμ!!! κἰε2εμ. Με!!! !ε!! !πόε! ω! ρο!!ε!!!!ό ἱθε!!, !!!ό!ν! οι! !γ!!-!ο ο άεά!!)!!!!.

Κεε!!!!!ε!·ει!, τ!!ετεεο !!οτ!ε!ε π· !!ει!ρ!ε!ε: επί _/!!ί! πιο!ιαε!ιπε, ε ε!!οε!!!.2 ν!! !ε!!ε!ε _!ετ!γι!!ε

ειχε), εχει!. Μἰεεηε!ε.ννονσεΒο ννχπιἰειιἱε., 2!!εε!!ο‹!2ἰ!!ι _!ετ!!!!!!! ν!! τε!!ο!!!ε!!!!ε μη. Ζε.!!!ο!ε!!!ε!!

με)! ννιπιἰεπεε ο έ!!!!ει·ε! !εΒο !!!εε!ε., ν! το2άε!!!.!ε 22 τω. !!!εε€ιι ε!οινε!.: οϋίί! Ιίαιἰ!!ιἰ!·!ιε

ΜΧΧΧΠΙΙ , ι!ο!οέο!!ε ε! πω!! τε!ιε!, Ετό!!! Μι!!!!!! ἰ τω! Ρ!εε!!!!.. δε!!! το το!! έι!!!ε!ε! εγω!.

(.'Ι!!·ο!!!·ε8·ο, Βο!εε!ε!νει-!(Μ!ω!ε!ιπ, εε ε!!! ἰε!ο!!!ἰε !!!!!!ε!!ειιι. ()!.ιε!.ε2 ε.!·εγ!!ι!!: "Β_γ!!ον!!ε Οιω

!.πε8ο“ ν!! Ρἱεωἰε 2!!!οι·ονε!!! Ο!!!·!·ε!!ἰ. Ρε!ετε!!ιιι·Β 1850 ω!!! !. ε!!·. 20 ἰ άε.!ειε.



4!!! οι!!! κιι;ο!ι ι.ΚΠΟΝ!ΧΙ

ρο!ιιπ!, οο!πι!ιοπο οποοπο!π ο!!ιπ!ο ιπι!!ε! οι

@πιο Ροι·οπιο!ππ!., πποεπιιιπ νο!ο ιπι!!ε! ιιιο!!ο

π!εποε ν!!!ο!! !!ιρ!π!!ιπο ο!!!πο!ππ!'). Α!! ο!!!!ο

πιιιπι πω!!! π!!! τ!!! οι!!!ιπο!ε οπιιιπ τι!! πιο

Βοπ!ε οι! πιππ!!π Ρο!οπ!!ι ποεο!!!!!οποιπ ω! !ο

πιιοπι, οποπ οκ πι!!! ριοπο πιο!!! ο! !ιοπι!!!!

Μ!! ω! αποτο. Ε!!! $οπιιιο!ο Βο!ιοπι! 0ποιποπ

ο! Ρο!!ι!!ιπ ποο!!πιο!ιιπ!, οι!ποι!οιιο οο!ριιε

Απιι!!ιο!!! ιι!ιο!π!ο!ππ!"). Π!! νο!ο οι!! πο !πιιπ!

!!πο !ιοοι!πιπ ονιιπο!!!ιπ!, νο! πι!! οιιο!ππι 80!!!

!!οποπι πον!!!ι!!!!πτ, Μ!!! !!πν!ππι Ήχο!!! !π Μει

ιον!ειπι ΐπιι;!ο!ιιιπι, ο! Μπι π!π ο!ν!!!!ιοο ρ!ιοπ!

οπο !π εο!!!ππ!πο ρο!πιοπεο!ππ!, οιιοπ !π οπ

ο!οο!ιι οπο!! Απιι!!ιο!!! ιπο!!!ι·!ο ε!ιπο!!οπο Ρο!!!

:!ροο!ο!! οπο Γο!:ο οιι!!!!!ιι ροοιιοι·ιιιι!. ()ι!ιο ρ!!!

Βιι ο!οπ!!π! οο ω!! !ο!!ιο οο!!ι!πιιπ!!ο! ονοπ!εεο,

πποπ 0ιιπ!!οπτ!πε, οιιποι! Απιι!!!ο!!! !!!ιτοι· ο!

οποοοοεο!, οοοιιο!οπο πω! ι!οεο!ο, π!ο!!ιι! οοιιι

ειπιιι!ιοιιιιι!ο ρο!οποο!οεο. !!οοο ιιπ!οπι π!!ι!οοο

πο Ρο!οπ!ιιο ποο!.!πο!!οπο επΠ!ο!!ι!., ο! ο!ο οι!!

ποπι!π!ε πιιιπ!:ι!!!!πε ί!ποιπ ποπ οο!ν!ινο!ππι. οι!

οο!!οο!!οπο!π ρ!ο!!ο!!ι!. !ζει!!!π!ι·πε οι°Β0 ειρππ

Τ!ιοπτοπ!οο!! ιι!!οποι!!π!πιπ οο!!ιο!οο!πε ιπι!

Βπι!!ποπο πιω!!! πι! ιπ!!!!ιι!!ε ο!ο!!ιο οοποοοιι

Με, Ρο!οπ!!ι!π πο !οπ!!ο π!εροει!!!, !!!πποπο

πιο!!! εοο!ο!!πο !ππ!οιιν!!. ()ποπι ου!!! πιιι!ο! πο

!ιο!!ι!!ο!π!, πο ο!! Βοπ!οιπ ρο!!!πει!!ι ο! ποπππι!!

!ιοπο ο!ιι·!ε!!οπ!ιιπ !οπ!!ο!, εοπ !ιο!οπ!!:!!οιπ ιπι!

ιο!πιιπι Ρ:ιο!!!οο ροεο!πο!οι, οι οι!πι οι!!!πι !ιι!

ροι·ει!ο! οππ! !οι!ι:ιπο!ο οοοππι ι·οοιι!ο!, ο!ιιπο

ππο!ι!ππι ειπε ιιιιιΒιι!!!οππι ποιο νο!!οι, μο

νοι·!›!:ι!!!ο! ιιιροιο !!οιιιο !!το!·:!ιπο ι·οοροππ!!:

Νιι!Ιο !ιοι·οο!!οο οιιο!ιοιιΙοιαπιφ ο!!! ιποιοι·ιιο !ιι!!

Ι!!!ο οι!! !ιοτιο!ι!!πο ροεοίοοο!!ιπ οπο!!! ρο2οινιο. Ε!

ειοεππιι!!!ε εοοππι ιπ!!!!!!!πε 000, Ρο!οπ!πε !!ι!οο

!πιι·ο!ν!ϋ), ιι!!ο!!ποοιιο ρ!οἔ!οπ!οπε, ο!ιο!!ππι

πποππ:ιι!ι ο ειπε εἰ!!! !οππ!ιππι :ιοοι!!ε!ν!!, πο

οπο ριιπ!ει!!ιιι πιο! ν!ι·ιιιιο οπο!!! !πΒοπ!ο !ο!!!ιπ

!)ο!οι!!οπι ο !)οιπο!!ιπ!ε ο! Βο!!οπι!ε ιι!!!εππο ί!

π!!!πι!ε πει!!οιι!!!πιι οοοπρο!:ιπ! !!!ιο!!!ν!!, οπω

Ρι·ιοο!. !, απο!!! ! π!Βπ!πει πω.. Η· ·- 9 απο» ποπ "· - 3 ι·!!!οι·!ι π!οπιο "- -- οι!!!οιππιιιι

νοι·ο ιΙοοιι_!ε ιιι πὶοροΙ!ιοὐπὶο π; ὶ δ ΜΗΝ' Ι!! ιο .Μισο Με ρι·οοιποοο!. -- ι! !ππ!οοιι!ιιι !ππ!ει!!ει

δ. - ὅ Ρο!οπ!!ιι Ρο!οπ!οπι "-- 'ϊ 0ιιοι!ιοπ ο!. Ροιιι:ιιιι 0πο!πιιπι ο! Ροιπ:ιπ!:ι!π 8- - !! !!πν!ι!πιι

!!ππιοπ 0- - Ώ !πε!ο!!!ιιι!ι Γπιςο!ιιιιι! Ζ. - ρι·ιο!!!ο!ιοι !!!οο "- - Π! ρο!ιιιιιποο!πιι!ι ρο!πιιιπο!!!ιπ!

ο! - Π! ω» πω!!! Μ - Η ο!! ιιἰεπιο Ζ. - Ρι·ιεπο. Π, Με!!! 2 απο» πω!!! δ. - 3 Τ!ιοπ-

Ι.οιι!οοοι Τ!!οπ!πιι!οοε δ. - οοπνο!ειι!πει οοιιοο!νο!πει δ. - Η !!!!!!πι!!πο απο.. . ρο!.ο!ιιιιι

π!οπιο Η· - Ε!! Ποπ !)ιιε!πι!!πο !Β!!π! Π· - Η! πιο.. εοκοοι!!!ο Π· - !Β π!!! ι·!!!π!ο οπο!!! !π

εοπ!ο·› ν!!!.ιιΕο οπο! !!ιοοιι!ο Ζ ! δ. - Η! Ρο!!ιο!ειιι!ει Ροπιοιι!ε δ. - Βο!ιο!!ι!ευ Βο!ιοπι!ο!ο 2 ί δ.

- !!π!!.!πι!ε πο!!οπ!!!ποι !!π!!.!ν!ιι Βιιπ!.!!ιπο 2 ! δ.

') Ροι·όπιιο! ο το!!! οο πιό!!! Νοε!οι· πο!! το!!!οιιι 1080: ,,'Γοπο2 οποσ!! πιω!! Βο!ο

Με!!! ιν!ο!!!! π! Ρο!ειοο, ! !!)·Ιο ιν ο!οπι! ρο!!!!!!ο_! πιιΒιι!·:ο!!!ο, ροποπιιι·οη !ππ οιι.!!!!ο.! Ει!!!!ιπ

Ρόι!! ! !!!ο2)! ἰ Ρεπό!! ιιιιιο!ο!!. ! πιο!!! Ποπ." (πο πο 2ο!ο!!ο!ιἰο. !!!ε!ιπρόιιι ν!! Ρο!!ιοο ππο.πιιό

ω! Ει·οο!ιο.-, 2ο πιι_!οτο.!·οη !·οοο!!!!! ρο!πο!!!!ιιοινγ ννοινο!!!!!! πιο. επιι!ει!!ιο. ιν!!ιέιι!ο μι!! ι·ο!ι!ο!!!

10Β0 έι!!!οι·ό πινω!! πι! τι!!! !!!ε!!!!ι!όπ: Ζ!ΙΧΧΧ Βοιπαι!!!!! ο! Βοπιέιο!!!ιο ορίοοορί οο!οι·ι!π2,

(πιο. ο!. 10) ο Μ!!! οπο!!! ιι!ο οπο, οο!!γ το οι!!! πο. !ι!ιι!!ι!ι!!. α) Βοοο!!!!! ινο.ιι·ο!ι!!!! πιο. Με

!!!οινιι.: ΜΧΧΧ!7ΠΙ σωρο!! δ'. Απα!!ιοι·2! £ι·αποΖο!!ιιπ οι!. Ρο!. Χοπ!!! Ο'|ιι·οπ. Π. Σ. 8) Ποτ!

πιι!!!!!!!., ο!·οο!!!ε!ιππο. !ιο!ο!ιο!!!οπο ! Οποιοι. !!!οο!ει Βινούιν, !!!·ιιο! ι·οποοπ)·ο!ι Βου, !ιι!! ι!!ποοι!!ο

πικαπ!. Κοοιι!ιο. 4) Ρο!. Λ!!πο!!ετο $ο!ιοπο πο!! ι·. 1089.

!0

Π!

!0



θΑΒΒΑ ΚΠΟΝΙΚΙ κκε;κικικ. Μ?

άκισ ειιο άοκιιἱκιἱο κκιεκι‹·ἰρικνἰι. ΡοεΙυ:κ νσκο άσ

Βιιεκκι κιο!ιάσκκι σιικκι κκιιιεκκιε άἰι·ἰκἱἱε ιικοκσπκ')

ιισσερικ, άσ :μια ΠΙἱοε ςιιιικιιοκ· ιικικικκιφισ Μάκη

καιει ΒοΙισκκιἰισ άσεροκιειικιάκικκι 8σκισκεινἰτ. Νο

5 πικάπ κιιιισκκι ΠΙἰοκιιικι σιιιε Μισο ειικικ.: ΒοΙσιΙιι

ικιιε , νΉκιάἰεΙκιιιε, Μσεσ!ιο οι 0ιω. θεά άσ Κει

ικικκικ·ο κιιικά σ€σι·Ν ρι·ικκιικιιε ρσκΕκκισκιικιάο ΜΜ

ικιιιε, σκ ροεκσ:ι άσ ΠΙΠε, κιιικε σοι·ιικκι ρκικκκιιε,

κιιιἰει·σ Ροεκσκἰιιε κ·σεκκιιι·σκικ οκάκκικάιί!κιιε σάι

10 θἔΠΠΠ$.

20. Πε ρΜ:Ιίο σοιιιίΠε Μ·σ::!αικί σιυιι Μκιωι·ίκκε.

Ι€Ηκικ· σιιΒεκκιω κιειΕκκιι στ σκρικΒκιειαι, ρκ·οΐιι

@Μετρο εσκικάιιιε σιάσκοκιικκι, που κκιικιοκ Κικ

15 2ἱκκιἰκ·ο ι·σεκκιΒιικι κιοεκάκε ρκοΐιι8:ικιο ειπε @Με

ειιοκιικκιφισ ἱιικ·σ ρκ·ορι·κο ειιΒάἰκοκιικκκ. Ειπα

κιιικκικιιισ κιιιἱάκικιι Μεσιι!κιιιε κκοκκιικισ, ρἱκισσκιικι

ρ:ικι·κε ειιἱ Μσεσκκοκιιε στ κιιικιιεκσκ·; ροεκ κκκοι·κσκκι

ιρειιιε Μεικοι·κισ Βσκικἱε ειικι κιστειι:κειοκισ ρκ·ικι

4 σσρε σιάεκσκικικ. σκ εἰἔκιἰΐσκ. Εκκικ σκιικκι σο κοκκι

κ ροκσ Μειιοι·ἱκκ ΡοΙοκιἰε ιΠιισ κικικσ:ι ΐιιΒισκιτικιιιε,

ιικ άισιιικιι, ιιι 1εικικιικκι ροριιΙοε:ι, ειιιοά αρεσο

Πε τοτε, :ικκἰκκιά!ἰἱιιιε μεσω, κικιΒικιιτοκιΒιιε κοιτά

εικοσι; ερεκκιοεει. Πικάσ Μσσ:2Ιειιιε ιιι ιιιιάιισἱει ειικιι

κκικΙΜω σοκιΠεικε, ἱκκικιιο κικκικιικκοκισ ρεκκιιικοεω

σιιριάκωκκε σιισσσιικιιε, κκιεικε σει οΜἱκισκσ ροκ·

ρκωειικκιμκοκικε :ιιικΜοικικκι, κιιιοά εἱΜ που σε

άσκικικ ροκ ἰιιε :κικάικοά νο! κικικιιι·κικκι. Ικιάσ σκἱιικκι

κκι £:ικικιικκι ειιρσκ·ἱιἰω Εκεκιικκι σοκιεσσκιάσκιι€,

τμιοά οΙισάἱκ·σ ΚκιΖἰκιιἱκο κ·σκιιιιισΙικι2, ικιειιρσκ

σκἱκικιι σι :ικκκιἱε σκ ἰκιεἱάἰἰε κσεἰετσΙιάκ."). Αι Κική

κκιικ·ιιε κκιάισκικικιε εσκνιικκι Ριικι·ιε κκε: ειιιικιι Μπο

νἰιικκι νιωΙσκι€ει· οΜἱκισκσ, εκκικάιισ @ειναι άκικκι

ρκιιικκι σκιεκικκκκικιε σκ ρεκκσιιιιικιι, κή εε νικιάισσι,

ιπικιιικισι·σ, σοΙΙσσαι ρκιιισκι κμιἰάσκκι κιιικκισκο πιει

κιιι !ισΙΙ:κκοκιικιι, εσά κιεειισιιι ἱισ!Ιἱε, κικκκιἱε οστι

Ρι·πεάι. κ, κυίοι·.π 2 κικοτοκιιι πι: Μπορω ά0κάα! δ. - ὅ σἰιιε Μπι· @οι "- - Β Μσεσκιοι Μεεισο

Η - 8 ρι·ικκιιιει ρκἰκκκἱκιιε "- - θ ςιιἰενσι κιιιιε νκικ'0 Η· - κσΒιικινοι·ικ.ι ι·σΒικινά "- - σάἱσιι

κτιικει σάιισιικκιικε δ. - Η Μεσιιικινἱ σιικκι Μκιιοι·ἱιἰει Μεεσἱιοκιἱε σιικκι ΜιιιονΗιε δ; Πο ρι·ειάιο. . .

Ποιονιάει πίεκιω Π. - 13 σ!ι!ιεκκι!κιι άσκάισι·εκκι Ζ, δ' ί "- - Η Μοσι·ικιικει ΜεεΝι ΜσκιεΙΔιιε Μία(

δ, Με ρίσκωικε ρι·ιωπα:κιβ - Ρι·ασά:. Π, “πω” δ πω” οικω σε 8; ΜΜΜ Η - Α ιικ άἰσιιιικιι

πίσκικα Π. - θ ΙΏ'|σσιι!ειιιεπ Μσσι!κιι·κιε 2. - Ί ιικκιΙ:Μοκισ μσκ·κιΜοεκσ σιιρἰάἱωκἱει εκκιΙιἰΙἰοεσ σιιρἱάἱΕιι

ω Π. - 8 σε!» πίσκιικι δ. - θ σεάσιικικι σοκκιρεκσΜΕ "-- Π) κικι!κιι·κικιιι ἰιιε!.ἱ!ἰκικιι Η- - Η ἰκιι εκ Η- -

Η κσκικιιισΙικιΕι ε! άσε!. Ζί Π· - Η σἱι ΜΜΜ "- - Η σου σ! Η- - Μ εἱΒἰςιισι εΗιί "- - ισ

σ! ρσι·ισιιΙυκκικ πιεκπα Η- - κιἰ ω» νι εε Μίκι! δ; άκιιυπα _|εάπα|8, σΜσίαά ροέπίειαπι τ;Μ άσοι. πι:

Ιι:·ισριι : υάηβασισκκι κιἰεἱ, σημα πρ “Με κιἰεἰ νι εε. - Η! ΙισΙΙ:ικοκιικκιι εκκιικικ.οι·ιικιι Η-- κιεειισικιι

εκεεσνσκι Η

') Κπ2ἱκκιἱστ2 Πω άκνισ πω'. Ο ρἰστκνεεσῇ κκιόννἰ ΒοΒιιΒικ ιι Βοιιικιισκεκισκεα Π. 2θ:

Μιά!! π.τοι·επι |Πίαοπ Βοκιιαπί, .ΒιιωΖω, /ἱΗἰ Οάοιιίσ (ΒσεΒι·ώκκιει.-Οκτοιιε., εκο.ι·ιιισΒο

Βικάκι. ΒΙἱσσηεὶιιινοννσἔο) πουιίποκ ΏοΙ:Μπε9α·τικ. Ι)ι·ιιΒιι. Μάικ. Μπηκα, εἱοεττκι. άακοεΒι.ννιι, κάθι

ΙκισΒο ιάσσἰο. ΚἰῇοινεΕἱσΒο, Ροέ!ιιΜοκικι. κνσ‹ΙΙιι;ἔ Ιστορικών ι·ιιεΙ‹ἰσΙι νικ τοκοι 1048, ἰ ο πιο] πιό

Μ τικ ιιιι.ει σκάι. Τε: άινισ Μπι), Ροκκιἱσε2κιΙἱ ρἱεεικ:σ Ροἐκιἱσιῇεἱ, κτιἰεκιοικἱσἱσ Ι)κιι€οει, κιιιιἰσιιιιι.

Με, π Μάς Ι)οΒι·οιισ8ε. άκι.κιο κι ε Ροιι·οάιι ρκισῇἐσἰε Μ. ο”κιι·2ικάσιι ΙιισἱἰιεΜ (Ηἰετ. ΙΠ. 218).

Ή'ειεαΜε Βσκισά_γΜ: ΙΧ μηιἰσ2 νικ ενκο]σικι Βι·συσ 2οκνἰσ Η. ι:_γΙΙ:ο ΒΙση·ει..

Ω) ΒοΒιοΜ νκτσικισκικιἱΚ κιιόινἰ μιά τοΙκἱσιιι 1043: ιν 'σε οπο]ω. Βῦθ Ρι·2σά2. Ι, κνιστει: 1.

ΟΙιιισ2 ιιι ιιιιι. άι.

Μο]ειο.νιτ νηι·2ικά:κικ Ικι·ηνικάγ Κκι2ἰιιιἱστ2οννἰ (Ροϊκι. δοκιι·. ν. 188).

ΝοπιικκιαπΙα Ρο!. ΗΜ. 'Ι'οκκι. Ι. ?ή



ΜΒ οπιιΑκποκικικιποΛ1.

ΗΡ085ι15, ΜοοιεΙππνο ροτειπρ1ο, νἰοιοτἰπιπ ω νοπἰοπιἱ, Κοιἰιπἰτπε απο ροποἱε ἰπόποἰωπῶοι·

ροοοπι ΙοΜπιοπο ρο!τἰοτπ !ι·ἱιιτπρἱιοΙἰιοι·οεΕο‹Ιο- οονἰοιπ ρι·οροι·ονΗ. διιπποΕππ1 ππππμιο μπω

ρ!.υε'). ΙΜ π:ιππμιο @πω ο:οιΙοε ΜοιονΠοτπιπ ἰΠπτΙ οἱ ΠιοιπΕ, ἰρεοεππο ἱπ οιππἱἰπτπ ἰπἰτπἰοἱει

Παει Γιιἰεεο πποπιοτοΙππ·, εἱοιπ οά!ιπο Ιοοιιε οοτ- οὐνοοὶτο Ρι·οοεοἱοΙ1πΕ. ΕΜΗ: ΡτυόοπΙοτ ιποροεπΠ

Ιοππιπε οι ρποοἱρἰΙἱππ1 :πιω Πππιἰιιἱε ρτοΕοεΙο- 5ἱιηςπἰοτἰ1οι· ρππε απο Μοιονἰοπεἱοιιε τὶἱίΪὶπἰτο,

Επι: Ιρεο οποιπ ιοε Ι(:ι:ἱπιὶτιιε οπεο οπ:ιΙοποο Ροο!οπ ἴοοΠἱυε οιππ Ροτποτοπἰε οοπτριππ οστ

πἰιπἱε ΜΜΜ. ΐοΕἱεοΩιιε, οτοο!ιἰ:ι ιοιυπηιιο ρο- Ιοτπἰπἱε ἰπΙτοἱτε. ΠΜ οπὶπι νἰοο Ροπ1οτειπἱ οπο

οΙυε οἱ ίποἱοπι ο!Τυεο 8οοςιππο οτιιοπω!ιιο, οι πιω· ἰοεἱοποε ππἰΙἱωππ ἰπ :ποιο άυοοοειΜ, Κο

ἱπ ΜΜιιπτ ἴιιἔςἱοιιΕοε ΜΜΜ 8οΙπε οεΑ Ροι·οοοπ- Μπι νοτο πωπω οσο οποιπ ιΙἱιιιἰόἰοιιι παπου

πιο , φα! πιοι·ἰ ΜΜΜ, ο οιπε οιππἱΒιιε ποπ ρΙοοοπ1. θα! (ΝΠ Β-πποπ? δικο ροι·νοππιππ

ιπΙἱπΙπε; 50ο οιπιΜπ , ποπ ‹Ιο ποΜΠοπι Βοπο- οεεοτ πο Ιοοπιπ οοτΙοιπἱπἱε, Κοιἰπιἰι·ιιε, οι Μ·

το, οσο ιΙο ςι·οἔοι·ἰἰε ιπί!Μοπε ποοἰΙἰΙοι· οροπι οΙοεμιοπο οι ροτπυο, ἰπ οποσ ιποοιππ εποε πή

1πΜ π1οι·ἰωτο, τμιοπ Μπι: Κοιἰτπἱτπε εἱΒἰ το- Νοε οο!ιοτωοο!υτ: Ευα: ιἰἰοε ωροοΙαἰα ρτ·ἱπι·ἱ

:ΜΜΕ ἰπ ΐοΕιιι·ο, ποπι οτ οἱνἰὶοΕοτπ οἱ οοπΕπΙΠ, πω! Εεεε Μέ: άι· Ια!ποτε ρωιέπιο! διιρετοΙίε 202

ο! ουπι οπέιιψι1ο ἰπ$οι· ποΒἰΙἰοτοο οΧΙιιΠ!.. Ιπ . /ιιΙεἱε σΙιτίε!ίου!ίο, Μπι οσοιισ·ἱ ριφπο!ε στοπ ι|ίουο

Μο οπἱπι οοΝοιπὶπο δΟ ποτε οι·‹]ἱποΙοε Μοεο- Μ. Μιιἰ£ἰ£ιιάο ποπ [αοἰ£ υέο2οΜυπ, σα! Μέ Ποια»

νἰοπεοε !ιοΒιιοτιιπτ, Κοτἰτοἰτπε "πο νἰκ Νοε άοπιιΜ8ιια1ποπιέία:π. Μωποιι£ο£ο πωπω ραπ:

οοἰοε Βο!Ιοίοι·ι1τπ ΡΙοποε !ιοΒοοπΕ, οποπἰππ1 , Μ . Ιετἰέω ε£ Ιαὐοτ·ἱ υο.πτ·ο @στο ρωιἱΙε.

ιΙἱοΙπιπ οεΙ, τσιπ ΡοΙοπἰο Ρεοπο πωπω ΜΜΜ. . πιο οπο., απο οε!ἰιιτοι·ἰο Ποἰ ρτωΙἰυπ1 ἰπ

Μ· 88 ΝΟΜΟ Λωῇ"ἰ"ἱ ω” Ρο,"0,”απίδ· . Επι· οιιοοπο εοποίοιπ οοοΙεεεἱοτπ οΙΤοοψιι πιποπο

 

Πω: Νοπιιο ρι·ωΙΙο ιπεπποπιοἰΙἰτοι· επροτιι€ο, ρἱοτοπε ποποτοοεο, εο‹Ι ρτωοἰριιο ιποποοποε

Ροτποπιποι·πιπ εκοτοἰπιἰ ἰπ οιππΙἱπιπ ΜοοπΗιο εοποπιτπιπππο τποπἰοΙἰππι οοπΒτοΒοτἱοποε οπἔ

πω.. Ι. Μοτο: ί Μεοιε!εννοι ΜουιΙοννο δ. - θ Εοί.οπιοιιον ΕππΙοτπςοο δ. - ροΜοπιι ρτονἰπ

Ποιο Π. - δ Μπιονἰωτοπϊι ΜοιονἰΕοτυπι 2 ί δ. - Ί πἱπτἰει τπἱπἱε Π. - Η ποίοοπιυ οπἰἀεππ 2

ό δ. εἰ οοἱο Π. - Η» επιπο σποτ Η - Η κοπο”. ΜοοικιπΕ Ζ Ε δ. - Η) Ρο!οπἰο "ω"... Η. -

ἰοοοΜΜ Π οοιΙπ]ο Πι !ε ε!υιι·α: Με ἰπ€οτΓεοΗ δ. $Εοπἱε¦οππι Πτοοονἱεπεοιπ ορἱεοορπππ, νοΙοο νοτιο

ΜΜΙοτπ κ·ἰπιπι. - θ! θ!. ἔσω Μπι :·οΜείοί όροοικμε!ε πο.Ηβρπεοο Με .ιιισΜισε Μ; το Π. - θδ

Μοο::Ιοου ΜοοΜοο δ. - Π·εεάι. Π, τυ:ετει θ ρτοροτονἰΜ ρι·οοοΙ.τονΗ. οπο! δ, Με ρορτοευί! ρνο

ροι·:π. - !δ ριιο;ππω οιι8ποι·ο Ζ ί δ.

') ΒπιιΕΜ Κοεἰιπἱοπ Ρτ2οοἱπτ ΜπεϊευνοΜ Ροιποο)7 ο δο.τοοΕΜπο, π Μότ7πι οΡοπἱπιοτνο·

οἰὶ Μο, Μοτοο πἰο τ)·ΙΙ:ο ΜΜΜ; @Εφ ΒΙιιη·ο πο. πο”, Με Μπι οἱοοὶ°1°9 οπο” :ο ηπα ῇε8ο

ΙιοεΙεικνο. τνγοοΝο. δο.ι·οεΙοιν τοά_γ τοΒΠ 8.2 τα), νηοτο.τνγ άο Μο.2οπνο2ο., ἀεὶ; ο 'απο Νοεπ:οι·,

ο ἀοΗοἀπἱο] @παο 8οίϋεΚἱ τντοιποιιιιἰΙι τοπροκνἰειἀει. νδΓεεΠιι8· Ιω. ο(ΙοεΗΠ Κο2ἱπιἱοι·2 δο

τοεὶωνοννἱ 2ειΒι·οιιγοΙι πἱο8ἀ)·έ μπε οπο. οινοῇοΒ·ο ῇοἰιοόνν 800 Ρι·όοι 2οπ ἱ ᾶπἱοοἱ, δοι·οοΙοιν

θεέ: Ρο ἀπ·οοἱι όπτοιπιι)·οΙι, Πο οἱο 2ιΙεπο, κν-γρι·ειννο.οπ ιἰο ΜΜονο2ο, 2τοϋἱΙ πειΚοπἰεο 3082020

3οάιιο., ο Μόι·οῇ ΒοίϋεΜ Μ·οοιοπιπΙι το.Ιι πιόννἰ: Βετο. 0565 (104'ΐ) οπο! δο.ι·οεΙο.νν Ρο τοπ

ΦτΖοι·ἱ πει Βίο2οπο2πιιχ, ἱ 2ιπ·)·οἰο2)·Ι Μ” ἱ Χἱςοἰο. Μι ΜοΜοννει "πι, ἰ 2ἰοιπἰο το Ροιὶϋἰπ·ειγ,

οιΙιΙει`Ι ΚοΖἰπιἰοποο·ἰ (ΓοΙιι. Μ”. ν. 188; ρω. Ι. (Π).

Η)

Η»

€τοἱνἰΙ. τποΒπειπποπο νἱο£οτἰοιπ οοππἱεἱνἰ£. Πἰοἰ- '20



ί.ΐΑΒΒΑ ΚΠΟΝΙΚΙ κιπο.Δι. Μθ

ιπεπωεεο, πώ ιποππε€ετἰο ρ:πνπ!πε π ρπι·οπ

πΒιιε εεε οΒΙπτυε, ΕΜ εποπε ΙΜοι·Εε !ἰ!›οι·πΙἰωι·

πτυὸἰτυε.

5 Β. Πε εποσυεεἱ‹οιιε εεεευπἰἱ ΒοΙ‹·εΙ‹ι!| :ΠΟΠ [πιω ,

Ι(α;ίιιιέΜίεε.

Πἰἱε ἱΒἰΙιιι· Κει:ἱιπἰτἰ ΒεεΙἱε πιππ1οτπΒἰΙἰΒπε

ρτωΗΒ:Με, :ιΙἰἰεςπε οοιπρΙιπἰΒιιε επΙ› εὶΙεπΙἰο

με: ΐοεΙἰπππΙἰπ τοεοτνπΙἰε, Με:: Εοι·ιπἱπιιπ1 Π

!0 πἰοιπἱ, Πποπ1 ωτππἰπιππυε σε εοτἰϋοπΗ. ΡοεΕ

πωπω ἱΕπιμιο οΜι·ωππιπ νπ¦ο Κπιἰππἱτυε πιυπιΙο

ἴοοἰΙ, ΒοΙοιΙπνιιε οἰιιε ΡτἰπποΒεπἰωε , Μ· Ιπτεπε

01 ΒοΙ!ἱοοεπε, ΡοΙοποτπτπ τε;πιππ Γεω. ()ιπ

ειιπ επιἱε @και Βοεπε Ρτ:αΙοοοεεοτπιπ ποπ:

15 πιιπνἱΕ, πἱεἰ πιεσε! ςπευάειτπ οιππ πτπΒΠἰοπἰε νο!

νπιιἰΙπ2ὶε ευρετΠιΜπε π8ἱΕπνἱΒ. Νπτπ ουτπ ἱπ

Ρτἰποἰρἰο ειιἱ το8ἰτπἰπἰε ο! Ρο!οπίε σε ?Μωσα

πἰε ἱππΡοτπτεΕ, οοι·πιπσμιο τπυΠἰωἀἱποτπ Μ!

οπεπ·ιιπτ Πτπ‹Ιοο') οΒεἰἀοπιΙππι ἱππππποτπϋἰΙοιπ

20 οοπετο8πτο€, ειπε: οοπωιπποίιπ ποεΙἰἔοπΗπ ποπ

εο!ιιτπ ωείτππι ποπ ΜΜΜ, νοτιιτπ ωἰπιπ Βο

ποπιοι·ιππ ἰπεἱὸἰπε Με ονπεἱΕ, πιο Ροπιοτππο

πω: ιΙοτπἱπἰιιππ εἰο ιππἰεἱι. δα! ποπ οετ πω...

! πΙἱηυπιιΙπ¦πιπ πω· ἱΒποτπιιΙἱπιπ οΒοι·επτο, εἰ

οοιιτἱὲςυτἰι πωπω μι· επρἰυιπἰππι φαω ιιυε;!υοΙ:ι

Ιϊιοτἱιι1 οππειι‹ἰιιτε.

Ο,...
..0. Πε υο:ιι·επΙἱυΜ Βυίυ;!ιιυί Μπι Μα:

ΒαΠιι·ιιοι·ιιυι.

Χοπ σετ πρι." τΠ8πιιπι ρι·οΕΜπωπι ππι|1ἱπιο

ιΙππι οι ΙἰΜτπἰἱΙπΙοτπ ΗοΙοιΙπνἱ ευι·ιιπιΠ το(Βίε

εΠυπΙἱο ΡτωΙοτἰι·ε, πι! ρπιιαι ιἰο` .Με πι

υκοιπρ!πππ τοεπἱ ἔπΒοι·ππΙοπ·ἰ!›ιιε πΙ›οι·ἰι·ο. Μ

Μ Με Βο!οι!πνυε εοουπόπε πιπΙπε Μ!. ιπἰΙοε

οι επ·οπππιιε, ¦ιοερΠυπ1 ευεοορ$οι· Βοιιἱεειπιιε,

όπί.οιηιιο Ιπι·Βοι·ιιτπ ΙπτΒὶεεἰπππε. 'με ηιιπ‹ιιιυ,

Μπι ρπιππε ΒοΙειΙπνπε επεεςππε, Πιπποπο

τιππ ΜΒΜ οπριιΕ, ιπποπτ Κχεοπ·ο Ιπωοἱρππιι1

!ιοε$ἰΙἱωτ ἰπΕτπνἰΕ, Μυπηπο ειιἰ οπεἱε ἰπ Ροι·Επ

πωπω εἰεπιιπι ιπετποτἰω ὸοτοΙἱτμιἱι. ΙΜ οϋιιπι

πιιοπάωπ ειπ Βοποι·ἰε ΠπΗιεπππ1, ..ή ροτιἰιιο

Ισπτ τοἔπιππ, ἰπ εοάο ΜμΕ οοιιειἱπιἱβ), ευπ

οΙοεσμιο εἱ|.›ἰ τοΒοΙἱοε ο ροωεΙπω ιΙυεΕἱΕιιἰι. Ο

Ροιπρπ 8Ιοι·ἰ:π ΚοιπροτειΠε! Ο πιιιἰιιοἱπ Μπιπιπ

ππΙΗπτἰε! Ο ππιἱοεΕπε τοἔἱεπ ροΙοεπιπε! Πεπρα

ίιιε Πππιπ: ΒοΙο2Ιπνιιε ΜΒΜ ει τομ πιιυπι ἴσ

ι·. !008.

Ρτ.:α|;. Ι. .πωπω 1 πω. πποπἱπω ό', - 5 Πο επι:οοεείοπο .. .. ΚπιἱπιἰΜοε» Μία Ιω ππάρί.ν ‹!ο

Μ” πα Μπορει μια ρορτπωίασια ιι: δ; ,παπα "ο Π. -- Η) εοτἰΒοπΕἰ» ιν Μπι :πωπω @Μπα

ΜΜΜ :κι πιω” π» Ζ: (ΗΜ. Κειἰιπππε ΜΧΧΧΥΙΗ. δΐοτυα ω ιο·ωρ!α ει; ε άαιωιμ|ι τοι·επΙΜω ία!

πο.ση Μ; Μο @παώ ΠοΙεείαιωι, πσ_|τπΙοο!.πιφο :μια ΒΙυ·ο!πεπο, Μότερο Μέ ΙΙι”ωπίπιέει·ιεπι ι·υαπο.

οι›ω θΙιτρεΜ, ρίωπο ιΜποιυε Τ. !. ε". 29. - Η Βο!οιΙω·πευ Μο οι:οΜΗ δΙεπἱεΙππππ όσα!. Ζπ‹ι

παο”. - Η. Με @Με . . .. οοειιυεινἰ!» ΜοτΕπιιε οε1 Κπιἰιπἰκπε εππο ὐοπιἰπἰ ΜΙ.λ'ΙΙΙ, επί επι:

οοεεΝ. ΒοΙειΙπιιε ΠΙἰπε οἱπε ίπ τοΕπυπτ, “Με ἱππυππι ρτἰιποΒοιΜπε, νἱτ· |πτ8πε ο! Βο!!π:οεπε, ιμιἰ εππ

επΕἰε εεεΕπ ΗοεΙἰε ρι·:πι!οοοεεοτπιπ ποοππ:ΜΕ Π. - Η) θι·πόοω δι·πι!ι:Κ Π· - Ή) ιτοπετοΕπτοΙε πίε

υπα δ. -· Ρ05186Η. Π, Ματσε Ί οποττπτεπ οποττεεεο "- - δ οππεπόπτω οιΜπιόπεεο Με. Π· -- Τ

@Ωστε πἰεπισ Π. -- 8 ΙἰΒεΜΙἱΕπΕειπο !ίΒοι·:Μετπ δ ί Π. - εεουπιΠι πίσπα Π. -- Η !πι·Βοτιιπιι

πίσπα Π. - Μ Κ”·οπ·ου Κ:.·£οκκ° 2; Κ)·οκν δ. - Η ιὶυτοΙἰηπἱΜ τ0ΙἰφΜ δ. - !8 Ι.πω0ιω το

@απο ροτππἱΝοΒπΒ τοΒἰτπεπ 2 ί δ.

,) Ζενο.πγ ΜΗ π πἰεππἱοαὶεπ. Οο·ι1'22, ΙιοΙο Ορε.κη·. ΡπΙποΜ θ. Β. Ι. 980. Ζιὶοϋχινει! 8ο

Β. :Μια 1Οθθ. 9) ΪπιεΙειννει, π8.]ετατεποεο ηπα. δειτοεΙπποεν%·ο.



Ηθ κιιιοΑ ι.θΑΒΒλ ΚΠΟΝΙΚΙ

τ. |θθίθ.

σει·:ιι, ιιι οιιι·ιιιιιι ω εε νωπω εΠιιςιιιι ιιιιοιε

οεοιι!ιιπι σε ι·ει·οι·ειιιιιιπι ειπε 8οιι1ἰε ωιιωωι,

Ρο|οιιιιε ςιιιόετιι Ποο ιιιιιιυἰι, εεε! ΒιιΗιοιιιιε

ιιωιι τιιιοό ι·οΙιιιι. ΟοιιιριιΜἱε ιιιιιιιιιιιε Ειιι·ει

Βο!ει!εινι ρειεεΠιιιε οςιιιτιιε άι: 5ωιιοιω ει! Ιο

οιιιιι οοιιι·οιιι.ιοιιιε, Ιοι.ιάθιιι Με ιιιιιι·ο:ιε Βυ

Πιι:ιιιιε ρωωι. Νοε Ι:ιιιιειι οςιιο άοεσειιιΙειιε,

κι! Μι·ιιιιιιι οιιιε ευ!ιι·Μειιάο ι!ινε!Ιειιε, οεσιι

Μπι οι ειιιιε ρι·ειιοειιιιι ειιιιιιιιιιΕ.

2-!. Π: άε!ιωιίοιιε Βο7ιεπισι·ιιυι αιιιΜι Βο!α!ιιαπι

Εαφαιπ.

(ἱοιιΕἰ8ἱι εοόειιι 1οιιιροι·ο ΒοΙιειιιοτιιιιι άυ

οοιιι') οιιπι Με ειιοι·ιιιιι ι·ἱι·ιιιω πιι!ιιιιιιι ΡοΙο

ιιι:ιιιι ἰιιιτοἱεεο, οιιπιτιιιε €τιιιιειιοιἰε ει!νειι·ιιιιι

οοιιιιοτιειε, ιιι ςιι:ιόπιιι ρΙειιιιιιο Με :φαι σοι·

ωΠιιιιι οοιιεοιιιεεε. ουο ειιιόιιο, ΒοΙοιΙειι·ιιε

ιιιιριΒοι·Ιιοεωιιιε οιιιιοπι Ρι·οροτεινιΕ, εοεςιιο

ρι·οροπιιιε, 2ι·ειιιεΒχι·ειιιιιο νιειιτι (με ι·ειιει·:ιτιι

οὶιεἱὸειιε, ιιιωι·οΙιιειτ. Π (με ιι!ιιι·ιτιι:ι μπε

(Με ρωιωεωι, ειιοεσιιιο ρι·οροι·ειιιόο Μιμ

νεται, εοεμιειιΠ Δω εε ι·ειιιιιι·ιιιιι ω! ρι·αι!ιιιιιι

μι· Ιε8:ιτοε Βο!ιοιιιιε εΠιιιιιω-ει, οοεςιιο ἰΜιΙοιιι

ι·εειι!ει·ε :πιο εε ειιιιιιιιε Γειιι€ειι·ε πιιιΒιιιε ρτοοἱ

Με ειιοι·:ινιτ. ΑιιΙαι εμιίάειπ αιιωιι:εε, ἱιιηιιἱι,

άσε εί!ιια, Ωω! @ή αιμα ρπαΙα [αιτιο!ισί , εί!ινι

πιω Ια£εὐταε, αὐεσιιΜ ρπε£οι·σ, ίι:ιραπε εο!εΙκιΠε

ρυιΜπιι·ε, πιοάο υπο, ρτατεαιΙσ σπιτι ι·ειιιι!ια!έε

ι·ινια!υιτ αιτιἰὐπεςιω με! υσε!ίωτι άέε.εο!Μίε, ποπ

[Μα που ἱπεὶιἰἱἱε, εαἰ ιιἰτ£ιι!ε ρο!ι·ι·ίΙίσ άυ!σιιειι

π:ΙίασαΙα άευέΙαπ:. Μ οοιιιι·ει Βο!ιοιιιοι·ιιιιι Με

ι·οι·ειιΙ:ι ωιιωεωω Βο!ε:Ι:ινο ι·οιιιειτιά:ινιι, ω»

Βιιιιπι οεεο Ι:ιιιιιιιτι ι·οδειιι :κι ιιιΐοτιοι·οιιι (ιο

ωεωω, κι! άίε οι·‹ιε£ἱιι‹ι, εἰ |ἰ!ἰιιε ω: Καιἰιιιἱτί ,

ε·ἱ£ ρειι·ιι£ιιε ΜΜΕΙΗ Βο!κ·ιιιοι·αιιι εει·ι·ἰ£ἱαιιι ω:

ρσι·!‹ιιτ. Βο!οι!ιιιιε νοι·ο, ιιτ εο ίΠιιιιιι οεΙοιιιΙο

τα Κειιιιιιτι, ΠΠ ει:ιιιιιο Βοιιοιιιοι·ιιιιι ίει!Ιποιειι

ωιετωιι. δω ι!ιο Μπι Ροε0οι·ει ιιιοόι:ιτιιο, Ρο

!οιιοι·ιιιιι ο:ιε!ι·:ι ιιΒ σηιΙοτειτοι·ιΒιιε ιιιιιιιἰειιιιι·,

φωτ! :ι ΒοΙιεπιἰε ιιοοιο ρι·ειτοεάοιιτι ί'ιι€ιι, ιιοτι

Ρι·σιΙιιιιιι ιιιειιιιιι·. ιιι οιιάοιτι Ιιοι·ιι Βοιοιιιιι·ιιε

άειιιειιπι ει: ιιο!ειιε, εισιι€ει· οσε μι· Μοι·ιιιιιιιιι

ι”ιι€ιειιιοε ρει·εεςιιιιιιτ, οιιριἰεςιιε ριιιι·ι!ιιιε :ιο

ροτειιιριιε, ιιιιιιι εἱο εν:ιεει·ιιιιι, ειΜιτιοΕιρει άο

όι8τι:ιιιτΙο ι·ει·οι·ΗΙ.ιιι·. Αιιιιεοιειιάιιιιι σετ ειιιιπι

τιιιιοιιοιιι, φαι: οιιιιεει Γει·ε1οιιιιιι ώ: Ροιοτιιιι

Ιοι·ιαιι·ιιιιι ιιειιιιι ει!ιοΙοι·ιΕ, εμιειε ιιιιήεμιιτιιε ιππι

Βιιι Βο!ο:Μνι ι·ε5ίε οιιοι·οιτιιε ἰιι5οιιιἰ εΦιιιΙἰο

ίτοςιιοιιωι·ιι.

21ΐ. Πι: υίο!ωιία Βο!ει!αυί Πισω απι2ι·α

Ροιποπιποε.

(ἱοιιιἱεἱι ιιιιιιηιιε Ροτιιοπιιιοε ει: ειιιιιτο Ρο

Ιοιιἰιιιιι ιιιν:ιειεεε"), ι·εΒετιιιιιιε ΠοΙοιΙεινιιιιι Μι

Ρπεάι. Ι, ιυἰετεε ὅ εηιιἱιιἱει τηιιἰε δ ί Π. - Τ οσμιοι ι!ε ειιιιο "- -- Ε) ωιιωεω οκι!ιιιΠ Σ. -

Μι που» που δ. - 25 ειωιιιιιι:ει ροιυΙαπωις Μπι τση 2 ι δ. -- ΡπιειΙ:. Π, ιυίοι·ει 4 Αιιω:ι

ςιιἰὸειιι. .. . ὐει·ἱΕιιι·οι ΜΜΜ Π. - δ Μ οοιιιι·:ι . . . ι·ετιιιιιιιΙενιΜ δω! οοτιιτιι Βοιιιιιιιοι·υτιι ι·οι·ειι!ει

οοΠἰὸἰ!ιι!ε ΒοιεεΙειο τετιιιιιιόιιι·Π "- - Η ιιιιιιιἰειιιιτ» ιιιιιιἱἱιιτιιιιι· "- - Π! ει:- ειιι Η. _ 18 μπει:

«μια». εεεμιἰΒιιι· "- - Η Αιιιιοο!οιιιιιιτιιι Αι!νει·ΙειιιΙυπι δ. Μι [πικαπ ρι·η| ιυἱεπειι |ιμπ ρο(οέοπα

(χωιαΜΜι. -

ιι. Σ; φα ό' ἰ Η. - Η Ι.ιιι·ιψ πἰειιια Π.

Π) ι·:ιΠοιιοιιι· ι·οιιιιιιιι Π. ιηρίωσε·ρ |ιαποιοεπομ ρυρτσιι·ΜΜ ιιοτιπιΙἰοιιἱ. - (ΙΜΒ.

') ινι·ιι.Ι:γειειιν Π. 2) Τα ιι·Πιι·ιιιι·ει Ροπιοι·22.ιιόιν ό.ο ΡοΙεΙ‹ιἰ 2ιιιέό ιιιι1ει:ι.Ιιι. ιν ε:ιτιιγιιι ρο

οπωειι ι·οιιιι 10"ι, ιιΠιοινιοιιι π· ΚινἱοΙτιἱιι ΜΒ ι1ιει_ιιι ΜΒΜ ι·ο!ιιι μ” _ιιι2 πιι€ιά2_γ ινωεωωι

ἱ ΡσΙει.Ειι.ι:ειι 2 3εάιιο_ι, ει. Βιιεωιιἰ ε ἀτιιἔἰει εποιιγ Ρτηιιιἰει·ω Ρι·Ζοοἰιν Ηειιι·χΙ:οννἱ ιν ἱ εμπ

πιιω·ιει3οοιιι _ιοεο ΠιιίισηΙιοιιι ὶ ΟΒοάφτοιιι. Ι.ιιιιιΒοι·ι ΗοτεΙ'. Απιι. ιι Ροιιτ2ει ΒΒ. ν. 224.

Η)

Η
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28



@ΑΙ-ΙΒΑ ΚΠΟΝΙΚΙ κιι;οιιι. Η!

Με ι·οιιιο!ιιιτι Ρωιι›ω Μο ειιιιΠεεο. Ωω οιι-·`

ριοιιε ειιιιιιιο ΐοι·νοιιιι ιΙο ιιιιιιιιι οοιιΜιιιιιι ρο

Μιιιιι |ιιιοπιι·ο, οοιιοΜο ιιοιιιιιιιτι οιιοι·οιΒιι, ιιο

ιιοιι ιιιιΕοοοόοιιε ιιιοοιιειιΝο πιιιιιιιιιι μοροι·ειτο.

5 ()ιιιιιςιιο νοιιιιιιτι οοεο! οι! Πιινιιιπι , ιιΠι·ιι τιιιοιιι

Ιιιι·ιιιιο Βοτιθ.ιιιιιιιι ι·οοιιιοΒ:ιιι€, ιιοιι ροιιιο ταμι

ειιο νο! ν:ιόο Ιοι·ιοοιι ιιιΠιιοε οι ιιι·ιιιειιι Μι ιικο

Πιιιι.Ιο Βιιι·Βιιι 88 οι·οιιοιι:ιιιθ.. Ριιιιιιιιιε ιιιιηιιο

Ιοι·ιοοΕοι·ιιιιι οι ρι·σιειιιιιριιιοεο ειιιιιιιοι·οιε, Ιο

ιο τιο:ιε το!ιοιιι ειιροι·εΙΝοε ιιιιιοοοι·ιιιι€, Ιι·ειιιετιιο

ιιιοσιιιο Πιιιιιιτιο'), τμιειιιινιε οιιιιιριιοεο, Μιο

Δω ιιιιιιιιοι·ιιιι€. ΒΧ οο €οιιιροι·ο ¦οι·ιοιε Ρωσ

Πω ι!ιεειιονιι, οι ειο οιιροι!ιιιοι· Ιιοειοιιι οιιιετμιο

ιιιι·ειεί8, Ι.ιιιιοττμιο Πιιιιιοιι οιιιοοιιιιιι ειιιο ιιοιι

ι5 ιΙοι·ο Γοτι·ἱ Ει·ειιιειιιο:ιι·ιι.

26. Πι· Ιί&α·α!ί!αΙο ε! Ιατρί!ει!ε Βοἰωἰαυἱ, «το α(

οαοάιυπ ρααροι·ο ι·Ιοι·ίω.

Μπι ιιιιιιιιι ιιιοπιιοι·ειιιιΙο εοοιιιιόι Βο!οιΙ:ινι

20 Βιοτιιιιιι Ιι!ιοι·ιιΙιαιτιε οιιιιιιιοο ιιοιι οοΙει!ιο, εοτΙ

"ο ιιιιιι:ιιιοιιιε οκοπιΡΙιιιιι ειιοοοεεοτιιιιιε ιππι

ιιιιιιιο. Πι οἰνἰιοιο θαιοοι·ιοιιει τμιοιιιιιιι Φο Επι·

Βιιε ΒοΙο:Ι:ινιιε τιιιΕο ριιιιιιιιιιιι Πι οιιτἱιι ι·οειιιο

ΜΕ, Πιι(ιιιο ΜΜΜ Βιιιιιοιιοι·ιιιιι ει!ιοι·ιιιιιςιιο

25 νοοΕίΒιιΙιιιιιι Πι Ι:ιρο1ιο ειι·ιιΕπ ρτοεροοιιιιιιιι. (1οιι

πω ἱΒἱ‹ὶοιιι οιοτιοιιιιι ιιιιοικι:ιπι Ριιιιροι·οτιι οι

οκ0τειιιοιιιιι ειιΐιιιεεο ωιιιιφιο Ηιοπιιιι·ι ιιι:ιο;ιιιιιι

ιιιιιοιιι ροι·εροιιιεεο. Οιιἱ οιιτιι ιιόιιιιι·:ιΠοιιο οικι

1:ιο ροοιιιιιιο ιΠιιο οοιιιιει ιιιιιιειτο!, ειιιιιιιςιιο πή

εοι·ι:ιπι οοειαιτοι, οιιιιι ιιιΕοιιιι Βιοιιιιιιι ειιερι

ι·ειι·ιι. Βο!οι!εινιιε :ιιιιοπι τοκ, οι απο! Μισο,

ειιιοιοιιε ιιοιιιιιιοιιι ιιιιεοι·ιιΙιιιιιοι· ΒοτιιΜεεο, οι.

οκιειιιιιειιιε :ι|ιφιοιιι οιιιιιοτετἰοει Ροι·οιιεειεεο,

πιω οσωωιω, :μή ΐιιοι·ιι ειιιειιο οιι: Βοιιιοτο,

νο! ιιιιιε ρτεοειιπιρεοι·Μ ΠΠ φιοιιιριιιιιι νοτιιοι·ιι

το. Τιιιιο Πιο ιιιἱεοι· οιοι·ιοιιε Ι.ι·οιιιοΒιοτιιο, πιει

Ιιιιεεοι ιιιιιι‹ιι.ιιιιιι ροι:ιιιιιοιιι 88 νιόιοεο, ηιιιιιιι

οτι ιΙο οειιιεει @ο οιιι·ιιιιιι ιιιιι·οιεεο.

δω οιιι· πιιεοι· οιοιιιοο!Ιο Ι:ιΜοε? Οι: Μάι

οιιι·ο, ΒοιιιΜεεοιο, άιιιιι1:ιε? (¦οιιιιιιιε Μο 0.0

αιιιι $ι·ιε1Μ:ιιιι οοιιοιιιοΜΜ, οιιεριτιιιιιι ιε!υτι

ιιι:ιειιοπι ΗΜ Ιωιιιιιιιιι οιοιιοι·ιιιιιι.

ΝοΠ, Ι:ιι·Βο τοκ, ιιοΙι ιιιιεοι·ιιιιι οΙοι·ιοοΙΙιιιιι

[πιο ιιιιιοι·ο ιιιιιιιιιε :ιιιοιιοΙοι·ο, πιο ιωεω Μο

Πιοπιιιι·ο οιιιει ιιιιιιιοι·οο οιιοι·ιιι·ο. Ι8ἰιιιι· πιω

ι·ο8:ιΒιιε οι τομ οΙοι·ἱοιιε, @ο οοεἱιοεεοι οιιπι

ειο Ιιιοι·ιιιιιιοιΙΠοι· ειιερἱτοεεοι, οιιιιι ιι·οιιιοι·ο

ι·οεροιιιΜ: Πυπιέιιο πιο, :παπι πιίω·έαπι πισωκ

οπο ραιιρα·ΙαΕοιπ, παταω 9Ιοτἱαι›ι υοώ·απηαο

' ιιιαίοΜαίοιπ οοιιεἱάοταιι.ε, |οἰἱοἱ£α£οιπ ίιι/0Μαιιίο

ι ιἰἱοραιἐἰὶω· σουιροι·απάο, ρπο ιίοίοι·ί.ι ιιιιιοπὶ£αιὶἰ

:ιο οιιορίτου·ί. Τιιιιο τοκ Ιειτοςιιε Μ: δέ ρι·υρ£οτ

 

ίιιοριιιιπ ειωρἱι·α8£ἱ, Βοἰοοἰαυιιιπ σημειο ριιιφοι·

“πιο 80!αΜιπι έιιυοιιίοΕί. Ασσο‹Ιο ίΕοοιιο Μ ραπ

ΡτιαΙο. Ι, Μετα ι ριιι·ιιΒιιω @κι τω" πιο δ. - 8 ἱΙοςιιο· ιιοπισμιο δ. - Η Εκ απο· 0ωιθω δ.

-- Η ιιιωκιιιωιω ΙΞΒοημο ΙΙ. _ ω. πω” 2 ; 5_ - Η) ιηοιηοκι!ιιΙο οοοιιτι‹Ιἱ ΒοΙοιΙονἰ ίιιοΒιιιιιι

ιιιοιιιοι·ιειΙο ίιιοΕιιπι ΒοΙοεΙιιἰ οι Η. - Τ! ιιίΤιιἱ:εοι οΐΠιιιεεο δ. - ρτιοαΙ5. Π, ιιιιοι·.οι 'Ι ροι·εροκιεεοι

ρτοοικ·κικο δ ί Π. -- ιιὸπιἰιειιἱοιιοο οι :ιιιἱ:ιιἱ ι·:ιΠοιιο δ; ιιιιιπιἱτιιιἰοιιο 2. - Ξ ἱΗιιοι ιιιιι|οιιι "- -

ιιιιιιοι·οϋ ἰιιἱιιτοΕ Ζ; Μοτο!. δ, ίπ ιιιτο'ι ΙΙ. - ὅ Βοπιἰνἱεεω ιιιεοπιι.ιΜο "- -- Ί Γυοι·ιΜ Με "- -

δ ρι·οπιιιιιμοι·ιιι ρι·π·ειιτιιρεΠ. Η - 15 εοτιιἱνἰεεοπ 8οιιιιιἰεεο "- -- ι:!ιιΒιι:ιοπ πιοιιιο Η - Η ἱειιιιΙυ

πιω ΙΙ· - Ιθ τοκ, ιιοιι» τοκ, Π. - Η οιιοι·οτοι Ιιοιιοι·οι·ο ΖΙδ. - Σ!. ι!ἱεροι·ἰΙἰτου Διειι:ιι·ο!ίΕοι· Π.

') ΒγιοΒο τ2οΙω. Βιιι· ιν Βι·:ι.ιιόοΒιιι·διι, μπι Φο ινἱιΙιιιἔ :ο οιόνν ΒοΒιιΐοιιι:

δαπιπι 'βιιυι”ωπι ίποοαι!ιισ." Βοιιιιιιοι·εΒ. Π. 2?.

,,ωμωεω ίπ
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τιτσιπι «ματια σπέτουέσ, ετ επ Μπακ τμιοττΙταπφτε

απο οτιατ !οΠα·τ· σοπατίο. ΕΕ οοοοιΙοιτε Μο μου ~

ροτουΙοε, αυτο ο! οι·Βοπτο οορΡοπι ειτοπτ Εται

ωττι ἱτττΡἱονἰΕ, (μισά ο:: τιἱτπἱο ροττόοτο τομ::

ΜΗ, οτ σωστη ροοιττιἰο νἰευτιτ οορἰΙ. Τοτιο τοκ

!αιτευε όο οοΠο ουσ Ρ:τΠτιτττι οκττοκἱτ, τ!!ιτοιμτο

Μοτἱοο ρουρεττ ρω Μοτο ροοιττιἰω ροτι·οκἱ£,

οιτττηοο τοτε” τποΙἱοτἰΒιτε οτιοτονἱΙ. τ" κω

1ιττττ αύτη οΙοττοιιτπ αυτο οι οττςετττο τοκ ΙοτΒιιε

οτ1οτειντΕ, φωτ! εἰΜ οοΠιιττι ὐἰεεοἱνἱ ο!οττουε,

εἰ ΡΙιτε ροτιοτοΕ, εκοΙοτοειντΙ.

Πεκ τω... νἰνἰτ, ροιπροι· ΜΜΜ οΜνΗ.

21 Πε ε.ττ|ίο ΒοΙο:Ιοττὶ βοηοί ίπ ίττιοατίιιτπ.

'ρω φαμε: 8ει!οπιοτιοπι τοΒοτιι ιἰο ΠτιΒιι

τἱει ειιἰε νἱτἱοιτε οἰΤυἔ:ιτ·ἱ9., οι ἰτι εοάο ΥΉοἀἰεΙο

 

 

ρτοΙ:τΙο, οοΙΙοοονἰτ'). ()ιτἱ ννιωκωυτ :το ἱτι

ωιω τιιι!ι·Πιιε τη Ροἱοιιἰ:ι ΐυοτ:ιΕ, οτ φωτ πιο

ι·ἰ!›υε ο! Μο ΡοΙοτιιτε ΜΜΜ ΐιτοτοΕ. Μαιο! Ιο

¦οτττ τιιιτηιτοττι τοετοττι Πηἔοτ·ἰο Μοιτἱεεο, Μουτ:

' Ο . .

Εοττοττι ι:ιτπ ροει οιιιτι ΐι·ιτοΙοοεοτιτ ω: ΐιτιεεο.

ΩιιιιΙἰΙοτ ΜΟΗ. τοκ Βο!οιΜνιτε Δ.» [ΜΜΜ Μ .

οἱοοΙιιε, Ιοτιειττττ ..τω οτιοτττττο, εοι! Με:

ὸἱοοτο ΙἱοοΙ, τμιοιΙ που ΜΜΜ οτιτ·τεΙτοιιιιε ἰτι

οττι·ἰεΙἱειττοε ροοοο!ιιτπ τμιοιὶ!ἱοο$ οοτΡοτοΙἱΙοτ

νἱοιἱἰοοτο. ΠΜ! οτήτπ ττιιτΠιτττι εἱΜ τ1οοιιἰΙ,

απο ΡοοοειΙο ροοοο!ιιτττ ειὸττἱΒιτἱΕ, απο ρτο Μ»

ιὶἱΙἰοτιο ροτιίτΠοοπι ΕτιττιοοΙἰοτιἱ τοοπιοτοτιτττι

ΜΜΒιιΠ. Μουτ: οτήττι ττοὸἱτοτοτττ ερἰεοοριτιτι'2)

οκοιιετττοιτε, ττοοιιο τοΒοττι νἰτκὶὶοοττΙοτιτ εἱο 80

Ιιτηή1οτ οοττιπιοτιόιιττιιτε, εσύ Μο ἱτι τττοτὶἰο

ιϊοΙΌτοτττοε.8), οτ τα οι υιι€τειττει ωωΡιω. ΐιτοτἱ$

υττι, ω.: οπτἱτιοτποττι οοτροτο εἰο οΠΙοοτποπτ ιΙἰεεοτοοτιιε.

ΡτιαΙι. Ι, Μετα 9. οποτε» Ιιοποτο 2' τ δ. " τοΙ|ει·οπ ΜΙ: ρορτοωἰο £ετημίι·τι; Νοε ττε!τορττπτα.

- δ οτ εοάοττι ροοιτπἱτι νἰοιττττ οορΗ.- ττΪεττΜ Π. - Σ! ΜοτΜιτττιπ οΙοτἱοο δ. -- Η ρουροτ τω"...

@ΜΗ ό. 'τ. οΜν".Ζί δ; εΠνοε βιοτι:ε τοοοεεἰΙ. ()Ιττοττ. Ρτάτιο. ΡυΙοττ.τι δΙεππἰο δ.9. !. θ!. - Η Ή»

Τοσο ί πα.τ!;ρττερο το.πτεΙΝιι πίστα Π; πιο _τα!τωΛέο το ίτιπεττι ττιω.ται Νιιττισ|ι π πἱο!ι, το ωμιὶοτιἱτι

οιΙττιΜεΙωτι πι: Ντ. 52 ιιτπίε.τιωση; Ια πιά α·τι·φ·οτω .τη “τω” ο έτμυοΙιι δΙατιτα!οιτπι ίιάμιτοΙα

τ δΙε[οτιττ. Μοτο το ωττιΙοτιίτι Βοτιτ!!|εΕτΠο ωτοττΙτιτο στ; το τοπτΙπίτι!ττο!ι Π), Ι!, Μ, Π', Μ' έ Π). -

Η τόσοι» εἰο Ζ. δέ||. - Ρτπει!ε. Π, Μοτο.:

Η ρω·οοΙο μουωΙιτττυ ροοοτπιττο ροοοο!ο δ. - Π: ορἰεοορυττυ ΜΙ: πιο ευμτπέτιτε ΖΙ ί “Με τω:

θ ο!» οΙἱτιιτι δ. -- Σ) ι:!ττ·ἱεΙἱοτιοε» οὶττΜἱοιιοτιι δ. -

δ, ΜΙτ.·ποτυττ:ίε: Ημιτι; Ωω ροέπτη ΜΜΜ ροΒοὶπο τοΒο ροιΙ›ΙττοΙτ‹τΙα Μπάρ τη το!ττττο ι πω ἰ, @ο

τη: ι‹Ιοτυο!ο, Η ωποτ ο!ιοίοί ροτυίεάιτού ΙτοιΙἰΙοτοω ομἰεωμἱ. Βτιτ‹Ι£|εΙο ε!ιιαπίε ωττοάσ. 5ο ρίσ

ευυΙτιμ ρορτ·αιοΙοτι τ;:Ικορπιππ και τιτρτΙιτε Με

σ|ττ·υ!τοπίπο ιΙο ροότητο!ι “ποια

.τΙττο!τιτ2 Μ:: ρίότεττι ρτιετπαηωοἰ; ποΙειῖμ :στα Ια

') ΎΉούβΙο.π Ι εοετοΙ Κτό!οπι τνοεἱοτεΙτἱι11 τἰορἰοτο τοΙτιι 1ΟΐΤ. Κυ.Βοτιο. ΗΜ'. ΟΝ!.

στο. .Μοτο Π. 88!). Μ”. 894. 2) (Μπα Ποτ Ή”τιιη·Μ:ιτττο. οΖωΚἱοΒο άο ΒοΙοεὶειο·τι έτι1ἱ:ιΙι·Βο,

ιν ιιἱοἱο_]ε2οττι τἰιἱοὶο εεττ. Βθ4 - Βθ5 Ιπι·2Π›ἱεοΙτ δ. 'ΗττΙοιιεκ Οιειτ·Μ πο!. ]τιΈτ Μο τιΙτι-ῇο,

ινετγετἱτἰο το έτνἱτιἀοοΕτνο Μότο να· Ρι·2Π›ἰεὶτιι οκτ)·τιι πώττι2τι!οιττ, ἱ ι·οτιτ·τι2)·ικ·εττγ _ὶο Ρι·2›·ε2ο‹ΙΙ

όο ρωττητοΙι τητιΜτότν. 'ΓννἱοττΙΖοτιἰο _τοο:ο, 2ο ΜεΙτιτυ ΗΙοτιἰεΙ:ιν· Ι›οι·οτοιιιἰωνΜ Με· ι θτο‹·ὶιιιιτιἱ,

@ετ εϊιιοειτο οο άο ἰετοτχ, ΡοττττΙΠ οτι εἰς τν @το τ)·ΙΙ:ο, 2ο ιιἴτι_ῇο‹: 2ιιιτοτΠο ειι·οξή Ιπιττιἱςοἰ

ΡοτνἰοτΙΖἰοΙ, 3ο.Ιτοογ το Ψ82)*Μ.ΕΟ 2ιτειάιΙοττ·τιτο Με» πνχτο2ιιἰο κτ Ιτι·οιιἰοο (ὶιιΠο. (Ηπα μετρ. ιὶο

Νο.τιιε2. Ηἱετ. πω. ΡοΙοΙτ. ντ)τά. ΝοετοττεΙτ. Π. εΙ:τ·. ΠΊ'. θττιΙΙ τη·ετιιττο ποπο! ἱττἱ2ο_ῇ, ντι·ο2

τΜο.Ιο 29, 2ο Ιτι·όΙοτνἰ Ιττητττ‹ὶετ. Μο επειτα.. ΟΙ›ιιο2 τοιτι2ο υι·η·ρ. 8) δώ!. στο.. 19.

ω
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28. Πε ειωοερ!έο!ιε Βο!ε!!ουέ ρε! !νΙοι!!οΖουιι!π

τεμ!!! !)!ιοατίω.

Οι!!! :!ι!!!!εεο! !!!!!!!!!!ε!οιιε Βο!ει!!!ν!!!!ι !!!!

νε!!!το, ρητή!!! ειιιι!!ο!!) ο!! ε!!!!!εο, ριιτ!!!!! το

5ε!ι!! !οοι!ε !το!!!!); Ρ:ιτ!!ι!! εκ !!οοερ!ο τμ!!!!ο!!!

!”τ!!!το Βιιιιι!ο!3) ο! !!!!!!οο, ω!! ι!ο!”εττο !!!!ι!!!!

ε!!!νο !!!!ο !.!ο!ο!4) !!!!!!!!εο. Νο!! ου!!! τοο!ρ!!,

νε!ι!! οι!!τι!!!οι!π! νο! !ιοερ!!ε!!ι ν!!! ριιτ !!!ιι!!!!!

τοο!!ιοτο οι!!εςιιο εο!ο!, τω!! οι!!!ε! !ι!!!οε οτ!!!

!0 ο!ροι!! ν!!! οι!!! τομ!!! ν!!! τοκ !ι!!Ροτι!!οτε!ι! το

ο!ροτο ἰιιτε !!ο!ιο!. Βο!οι!!ινι!ε !ν!οι!!ε!ονι!!!!

!!!ιι!!!! Νεο!!! :ιρρο!!!!!!ι!!, !ν!ιιι!!ε!!!ι!ε ει! με!

ω!!! τομ!!! οοοιιοεοο!!!ι!. !!! Βο!οι!ιινο !!!ιι!!!!!

!!!ιι!!!! οεοι·!!ιο!!!!ι.ι!!! ω! ν:!!!!!ει!!, οι!οι! ο!ι!ε

!5οτ!ε!!!!ιο !!!ιι!!!!!!! ο!›!`ι!!! ρτο!!!!ιι!!; ι!!ι!!! ω!!!

τοε!ιι!!!! :!!!ε!!ι!!!! ίι!8!!!νιιε !!!!το!τε!, οι!!!πιιιο

!!ι!!!ι!ε τιιιι!!οοτιιι!! !!!!;!!!νο ο!!οι!!το!, ο!!!!ειι!!

!το Βο!οι!!!νο !!ν!!!ι!!ε!!!!πιε, ι!! νἰτ !!ι!!!!!!!ε,

ρτο!.ιοτ:!!!!!!, ειιι!!οι!ε ρτοο!!!οι!:!!!!ε!ι! οι!!!!!!!ο

20 οεμιο ι!οεοο!!!!ε!!ε ο!! τονοτο!!!!ει!!! ο!!Ρεο!!ι!!ει!.

Α! οο!!!τι! Βο!ο2!!!νι!ει !ιι!!!!!!!!ει!ο!!! το!έ!ε ι!!!!!ι

ειιο!! !!ο!ι τοερο!!!!, Με!! !!! ροε!!Γοτει! Γιιε!!!!!ι

 

ευροι·!›ἱω σο! ετε!!!!. Μαιο, !!ιοιιι!, ο!ιι!ιιρ!!!!!!!

!!! Ρο!ο!!ίο ΜΜΜ, Ιιιι!ιο τεμ!!! έ!! Πποατιζο σο!

Ιοεαυ!. Μ!!! ιἰεοε! επι!! πιο ο! α·οιωίε!!ι υειιει·αι·έ,

σε!! εφ!!! εεάε!!!ε!!! ο! οιιε!!!!!!!ε! τ!!! ρτ!!!είρί!ιιιο

οιιει!!ο!·ό. Οοο!! !!ι!ε!ιι!ο!ιε Ψ!ιιι!!!!!!!νιιο !!!!οιιι!!ι

!ι!!ι!!!ι πιο!!! !ιι!!!, ο! ι!!ι !!!!!ετο !!οο!!!!!!ν!!, ε!

!!!!!ιοι! ιιοτν!!!ι!!!! Ρετ !ο!!ι!!! !!!ιι!!!!! Ποτ! ε!!!!ε

!!!!!ε!!!!!οε οο!!!!!!ε!!!!ε!!!!. Ροε!οι! νετο οο!!οοτ

ι!!!ει· ε! ιιι!!!οι!!!!!!!ετ !!!!οτ ε!! ε!οι!! !”τ!!!τοε εστι

νε!!ετιι!!!. !!!ιι!!!!! !!!ιι!!!!! ι!!ι!!! ιι!!!ι!ε ο! ρτο

!!!!!!!!ιιο !!! σοκ!!! !!ο!!!!ιετι!!!!, οπο!! !!!:ιε!!!!!!!

εἰ!!! !.'!!Β:ιτοτι!ι!! !!!ν!ι!!ι!!!!! οι!!!!!!!!!ν!!, !!!!!οοιιο

ο!!!ιιε οκ!το!!!!! (Με οι!!!!, ι!! !!!ιι!!!, οοοοριιν!!.

!!!. !!!: |ὶΙἰο ε!!ιειΙειιι Βο!ειΙου! Πεεοοιιε !ει·!ἱο.

!!!ιι!!!!!! !!ι!!ε!!! !!!ιι!!!! !!!!ι!!!! το!! Βο!οι!!ινιιε

!ιο!!!!!!ο !!!οεο!ιο!!ε!!!, οι!! ι!!!!!οτ!!!ιιο !!ο!! εεε!!!

!!ι!”οτἱοτ Ρτο!!!!ι!!ο, τ!! Ριιτο!!τι!!!ι !!ιν!ι!!!ι ριιοτο

ν!!!!!ο !!!ιι!!! !!ι!οττι!!!!ροτε! ρι!!ιοοοε!!!! !!!!!! εε!!!

!ο. !!!ιι!!! ο!!!!!! ριιοτιι!!! το!! Π!ι8ειτοτ!!!!! !!!!!!

!!!ε!ιινιιε !!!οτ!ι!ο ρι!!το !!ιι!τ!ε!!!!!, οιι!!ιοιιο !οοο

Π!!! Ρι!τε!!!!!! 8τ:!!!!! ι!!!!Βο!!!!!. !ρεο !!!!!ι!τι!!!! ρ!!

Ρτιει!ε. Ι, Με!!! ο οι!!!!» ε!!!!!! ι!οιΙ. ΙΙ ιο !!!ιι!!!!!! Μ:: Μ. -- Ψ!οι!!ε!:!ι!ει το!! ΠιιΒιιτ!:ιε !!ο!!. Η

!ο!ιι:Σε. - ! ρ:!τ!!ιι!! !!!ε!!ιο Π. - Τ Μ!!! Ζ ! δ πιο!!! Μο, το !!ιο3!!!! ειο!!!ύ Γιιο!ο !!!!! Μο; Ιο

ο!!!!!πίε ω!!! πι! .Με ρταιοάορο‹Ιο!!!Ιε!ε!ε. - ριιτ!!!!! ε!! τοοερ!ο. . .. !!ι!ι!!!οοι !ι!ε!!!ο Η. - !!

Νο!! οι!!!!.... ι!ο!ιο!! !!ι!!ιο ο!!!!!! !!!ει!!!ε!ιιι!!!! Βο!οει!οι!ε, ριι!εο ρι·ορτιιε ν!τ!!!ιια τεμ $!!!ο!!ιο!ιο τ!!!

Πιι;;:ιτ!!, !!! 88ι!!3 πο!!! οο!!οο!!ν!! Η. ιο ιι!'α!ιιΙσιι ε". 94. - Βο!ει!ονιιω !!;!!ι.ιτ ι!ο!!. ΙΙ - Η ι!!!

ρο!!ει!ιο!ι ορρο!!ει! δ. -- Η τητα!!! ω!!! άο‹Ι‹!!ε Ρετ”. - !!!ιι!!!!! !!!ιι!!!!! οι! !!!!!! ό”. Βα!ιά!!είε το!!!

ειγΙοϋ ε!!!!!! !ιοε!το. - Η !!!ε!!!!0! !!!Ε!!!!!15 Ζ ! ό'. -- !Β Βο!ει!ι!νο! !!!ί!!!ι!!ε!!!!νο δ, !!η;!Με. -

Ή ρεε!!Γετιιι !!!5!ι!!!!! ίπε!ιι!!! !!ι!!!ι!!!! !!- - Ρι·ιει!!. Π, τυίεττο δ οιιι!!! !!!ιι!!!!! δ'. - ο οεοι!!!!τ!! οεο!!!ι·ἰ

δ. ·- Οοο!!! Οι!! δ. - !! !!!πε;!ιο!!!! ε!! !ε!!! !!!!ε_|σειι Ζ έ δ” !!!ιι!!! πι: !!τεεριι άορ!!!ε|ε !!!!!!ίο: οι!!!

Βο!οε!ι!ι!ο !!!ΓΒ!!5 !!!!!ΧΧΧ!, - Η !!!!!οιιιιοι !!!ιι!!!!!! Πιο !!!ιι!!!!!! σ”. Οι!. - Η ο!!!ιιε εκ!το!!!ι! Με!!!

οκ! οτι!!! τ!!οε ε!!!ι!: || |ο!!!.6!ε. - οοοι!ρον!!! οι!!! πω!!! !!!!εετ!!!!!!!!ετ ει!!!ιο Π!!! Β!!!ΧΧΧ! ‹Ιο‹ἰο_Ιε

Η - 15 ε!ι!ει!ει!!! !!!ε!!ιο Π. - !!!εεοο!!ο! Μ0800Π!8 2 ί δ; !!!!οοι!!ο!ιο Μ -- !οτ!ἱοι !!! Ζ ί δ.

- Η! !!!ιι!!!! !!!!ι!!!! το!! Βο!ο!!!!νιιε! Βο!εε!!!ι!5 τοκ 5οο!ετ!!!!εε!!!!ι!ε !!!ιι!!!! !!!!ιι!!ι "- -

ιιο!!ι! Μ!8ο1!!ο!!ε!!! Η. - !9 οι!! !!!ιι!οτ!!ιι!!!. . ..

ει!!!ιοι!ο! σο!!! Π·

') !ν!οι!!ο!!!!ν. Ω) Βο!0ο!!!ν!ο!!·ἱ.
3) !γ!!!!!)·ο!ι!.π.

Π' !!!οοο!ιο

ο:!:!!ου Μου!!! Π. - 9.0 ε!!!ι!!! !!!ιι!!!!! Η. - 2!

4) Β‹›!οε!!!!ν.
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οτ οοιοΕοποοιι οπιιιοε οι τιι€πι·03 οι Ρο!οποε

ποποοπο ιιιοτιουο οτ ριιιοτπιιοιπο ευροτοΙππ,

οπιππιτποπο τποπιοο ιπ 88 ι“ιιιιιτι ορο οοπιιππ

τπεπιε οι·ιοοπιιοιιε ρι·οι·οοιππι€; Μάο ριτιοιιπ

ρειΕτιιο οπο ι·νποοπτο·ι πιο Ριιοι·ιιτπ το Ρο

Ιοπιειιπ ειπιειτο πιο τονοοιιτο, οιιπιοιιο Πο

Πιοπει ριιοΙΙ:ι!!) Γιιτιε ιπνιι!οπιιιιιιο ιικοτιιτο. Πιο

τοπιο οτοο ιιοοΙοοοοπο ιιιιΙιοτοιο οι Γοττποειιε

επ: πιοτοεο, οπο ειιριοπιοτ Μ: !ιοι!ιο!ιιιι, επι :ιπ

Ποιιιιτπ τποτοπι ιιιιιοοοοεοτιιτιι ΒοτοΙιοι, οιιοο

:ιΠοοιιι ιιιἰτιιΙιιΙἱ ΜΗ Ριπτἰοο οοτπριιιοοοιι€. θα!

Γοι·ιιιπο το!ιιιε εοοιιπιπο ιποι·ιιιιιιιπι Επιτπιοτι ίπ

άοΙοτοπι 8:ιιιοιιιιπ οοιππιιιΕονιΕ, οι εροτπ ρτο

ποιο οι Ποτοπι τοπίο :ιπιριιΙτιι·π. Λιιιιιι οπιτπ

οιιοικΙοπι ιοπιιιΙοε, πιποπιοο πο ρ:ιιτιο ιιιιιιι·πιτπ")

νιποιο:ιτο!, νοιιοπο Ριιοι·ιιτπ Μπα: ιποο!ιο ροτ

οτπἱοεο^), οιιοεο!τιτπ νοτο (το οιιτπ οο οι!ιοτιιπτ

νικ τποτιἱε Ροτἱοιπιιπι οι·οοἰεεο. Μοτιιιο ιιιιιοπι

Ριιοτο Μοεο!ιοπο, 1οπι ΡοΙοιιπι επι: Ιιιοτοιιιπ,

εἱοιιι τπιποτ ιιιιιοι ιποτ!οτπ ΗΜ. Νοε: ΠΠ εοΙιιπι

 

! πιοιΙο ‹ιιιιιιιιο ποιιιε απ, Ιοπιοπω!ιοπιιιτ, νο

τιιιπ οιιιιιιι ΠΠ οιιι πιιποιι:ιτπ οιιπι ι·Μοτοπι ιιι

ιποπιοποο ΐοτοΙτιιπι ιποτΕιιι οοοιιοοιιπιιιτ. Βοι

εΙ.ιοι οιιιρρο οτ:ιιτει, ριιεΙοτοο ροοοοτει οοεοτο

Βιιπ!., ιιτιιίιοοἔ ποσοι, οροτοιοτοε οροτ:ι οπο

ιιοΙοτο Μοεο!ιοιιιο ροειροποποιπτ; ροτνι οιιοφιο -

ιιιιοι·ι οι ΡυθΠε-Β, εοι·νι ιπειιΡοτ οΕ :ιποἱΙΙιο, Μο

εο!ιοιιιε οποοιιι:ιε ιιω-ιπο οτ 5ιιεΡἰτἰἰει οοΙο

Ιιτ:ιο:ιπΙ:. Αι! οκιτοτπιιτιι τπιεοτο ιποιοτ, οιιιπ ιπ

ιιτπ:ι ριιοτ ΡΙοτ:ιποιιο οοποοτοιιιτ, οπο ποτε,

οποιοι πιοτ!ιπι, ειπε ποιε ειιιι·πιι £οποοπιιιτ,

ι·ικοιιο με! οκοοιιἱιιο :ιιι ορἰεοορἰε νοππ!ειοτιο

οι ποιοι Μισο ειιεοπιιοοιιιτ. ΝιιΙΠιιο οπιπι το

Βιο το! Ρτιποιριε οκιπιιπι πρωι οιἱοτπ Ιιειτοειτοιο

ιιειΙἱοπο5 Ιοτπ τιιιιΙ.ιπο τπαιτοτο Ιοοιιιιτ οοποΙο

οποιοι, ποπ: οκοοιιἱω ιο1τιτοτο!ιοτπιπ ιποεπιπ

οοτιππ πο Ι11811!:ιτ08 οοΙοοτιιΙι:ιτιιιιτ, ποο :ιππι

·οοτε:ιι·ιιιτπ οιοοιιι·ιο πει ίιιοι·π ο:ιπτιι Ιποιιοτἱ οο

Ιοοτιιιιιτπ. δα! ιΙο τπτοεπιπι ριιοτι οοριιΙΙ.ι οπο

τιπιιιο, οι πο! ποιπιοτιι τοο·ποιιιτι ριιοτι νοιιι:ιτπιιε.

Ραοί.π. Ι, ιι·ίοτο; 5 οιιιιιιιιπιπιιοι νἱτιιιιοε τΙοιΙΜ δ, Με ο:ιπαι·η! Ι::·ορ|:οπιἱ ιι ο·ροιΙιι, που Μετά.

-- 5 τιιιοτιιτπι :ιἰοτπο Π. - θ οιιπιοιιοι οιιπισμιο Η -- Ί πιο. ειιΙἱο ”- - Β οτεοι Μπιτ "- -

9 803 πιοπισ Ζ ί δ. - Η: Μοοοιιοποι Μοεοοιιο δ 5 Π. - 20 τιιιιιοι·ι πω Μάτι! δ, Ιοτ·ι Ι::·ορΙ:α

:πἰ τι @ία οι:ιτιοηί :απο Μιμί. - ΡποτΙ:. Η, ωίε:·.ι·:ι 2 πωπω πονοτιιπ!! Η· - Β οποτε :πωπω

"- - θ Μοεο!ιοιιἰοιι Μοεοοιιἱε δ : Η. - Ν) οοπι|οτοοιιτι ροποτοπιτ Π. - Η οιιεοἱΙιιοειιιιτι ειιοοἰ

Μπιτ Ζ : δ. - Η το!. οι Η· - ιο ποο οκοοιιποι πιο:: :πιο :ο Ποιοι: Ι70δυέω- δ, πω: 2:ιιαιο!

ΕοΠιτοι·ο!ι:ιτιιπιι ίο!.!ιοτοΙιοι·ιιπι δ; ΠιοΠιστοπιιι·. Η. -. πι:ιετιιΠοοτιιπιιιΙ:·ποι τω. -

Ζ ί δ. - 'Η οο!οοτιι!ιοπιιιι·ι οο!ο!ιτιιιιιιιτ Ζ ί δ. - το ποο οππἱι·οι·οοτἱπτπ .

πιοΒιιιΠοιιτπ

. οοΙοιιτιιιιιπι :ιἰοπιο

ΙΙ- -- 19 ιιο πιωοιιιιτιι ιπωπιιπιπ Η - 20 ροοι·ιι πίο:τιο Η.

!) Β0811ω.1 πιόινἱ: /ἱΖἰιω τμιοοιιο οπο: (Βο!οο!αί) ω! 1ιι·ορι·ία Ρετ· Ρα2ι·ιιοο τουοοα£ιιο.

8οιππι. ΙΙ. 28. Μιο.Ιο το Με το!ειι 108Τ.

πιιιιΙο. τιτο.ιτο _ιιιΜοέ ιΙο Ζἰοπι οιοι·ινιοποιήοιι, πιόινἱ οτι οοινιοπι:

δ) Ποπ· ιο] Ειιοοπτο., @οι ποινιιι.τΙο. ΠΙοεοι-ιι·ι, Μοτο.

,,Ο'ιπί (ΜἰοοἰοΖαο) Μια: ω:

:ατο οοπτιοι·Μο πιφο:· σίιιο!ω ο! ραι!ο:·:ιο ο! :ιια£οι·:ιο ιιιπε σ!οὑοὺα:ι£ιι:·." Ηἱεἱ:. Ν. ΒΙθ. Μπι

πιω το @το οιοοΕι·ο οιν)·οιι ΒοέοἱεΙιιινἰοπόιν, Ιιτόι·2_γ ινΙειέιιιίο ιἱοιπἱο το 2ο€οτιιοΙἰ Ρο Μἱο

οηειο.π·ει έιιιἱοτοἱ, ι πι πιο, πιέοἱΙἰ εἰο πιο Ρο!ει1εο.ο!ι (Νοετοι· ρω ι·οιιιοιπ 1098 ἰ 1θθ?)?

3) Ροι·όινπιιι ι·οοά2. 2? ρτη·Ι.ι. Ε!. 4) ΒοοοιιιΙσιτ2 πο.ινοϊειΜ ιπύινἰ: 1089 2Ποο!ι:ο τοπίο Βιδο

σ!αί _ίί!ίσιο οωί! τω” πιο. 11).

Η)

Η

ΕΟ



ΟΑΕΕ!! ΚΠΟΝ|ΚΙ ιιιι;ιτΑι. Δ!ΕΦ ε::

δθ. Πε π.α:οτιιΜιιε 11?ιω!με!αι·έ, ρα!ι·Ξε Μ!!! ' ἰιιε!ἰ!ἱειιιι οκει·οοι·ε!, :Μ !ιοιιοι·ει1ι ΒΘ10!ε;ι111

Βο!ει!αυ!.

Μοι·Ειιο ἰΕειςιιε τεμ Βο1οι1:ινο, ει!!ιεςυε !πι

!ι·ἰ1ιιιε άοΓιιιιοΠε, 1λ!!:ιόιεΙεινιιε ΜΧ εοΙιιε πεπιε

5 Μ, ιιιιι ΒΙιειιιι ινωιιδιω Βο1ιεπιιοι ΜΒΜ πιο

πιιιιο 1ιιι1ἰ!!ι:ιι1ι ιιιιοι·ειιι εισοεριι, ιμιτε ΠΙἰιιτιι οἱ

!οι·ιιιιιιι ΒοΙει1εινιιιιι ρορει·ἰ!, άι: ηιιο ιιοει!ι·ει

ιιι1οιιΠο 1!!ιι!εινι!, ω $ι·ειοαι!ιο φαι εοφιιωι· ιπ

!ἰιιι:ιΙιἰ1. Νιιιιο νει·ο, ςιιιιι ειιοοἰιιο!ο ρω· :Μιο

10 ι·ειιι :ι τιιὸἱοο ι1ει·Μιιιόο !ι·ειιιεἰνἱιιιιιε, πιά ιικο

τειιι1ιιιιι οιι!1ι:ι1οΒο ι·ιιιιιιιιιι ροπιιΐοι·ιιιιι ει. ετἱ

Μπι: ο! ειιιἱτιιιιιιι ειρρ1ισοτιιυε. Ει·πιτι! ειιιιιι ωωι-ι

ριιοτι μιτοιιτοε ειό1ιιιο οιιι·ειιτεε εο!ιοΙο, ἰεἱιιιιἰἰε

οι οι·Δύοιιι ἰιιεαιιι€εε, !ειι·ειιε ριιιιρει·ι!ιυε ώθ

1ι'1 ιιιοειιιειε Βιοιειι!εε, ηιιει!ειιιιε οιιιιιιρο!ειιε Πειιε,

ειιιι ειει·ιΙοε ιιιιι!τοε Γεώ. Πι ΠΙΠε ΙωΙειιι!οε, ςιιἰ

Βιιρ!ἱειειιιι οοιιτιιΜ Ζ:ιο1ιιιιιιιο, ε! νιιΙνειιιι :ιροτιιἰτ

δ:ιι·ω, ιι! Επι $ειιιιτιο ΑΒι·ει1ιω 1ιοιιεάιοετοι οιιιιιε·ε

Βειιωε, Μαη ΠΙιιιιιι άστο! εὶε !ιει·οι!ειιι, ηιιι

“επι ροριιΠ ι·οειιιιειι ΡοΙοιιἱαι όο11τιετε!. Παπ:

ιιιοωε:ιιι!οι· Με ε8οιιτι!ιιιε, :ιοοεεει! :ι‹1 εοε

11ι·ιιιιοο1) Ρο1οιιιοιιειε οριεοοριιε οοιιειΠιιιιι 5ο

Ιιι!ειι·ε ὸοιιειτιε, οἱε ιιἰο ιιιςυἰειιε: δ! μα: ι!!.τοι·ο

υο&ίε ι!ευο!ίω!πισ σοιπρ!εα!ὶ8, υεε!ταιιι !!εε!!!α·έπιπ

μπα! !!2!!9ίο βε! ιιο!ι!8. ΠΠ νοτο 1ιβειι!ιεειιιιο ιΙε

ΜΗ οιιυε:ι ροιι!ιΠοοιιι ειικ1ιοιιτεε, :Μισο πιει

Βιι:ι ει: Γειο!ιιι·οε ειπε εο!ιοΙιε ρτοιιιἱτ!οιιιεει, τιππι

ι1Ιοει·ε φι:ιιι!οοι!ιιιε οκοι·ειΒιιτι1:. Ασ1!ιυειο ρι·:ιει

ειιΙ: ΙΜ, ιιιςιιι!., φιἱάαπι 8απε!αε έ” ()α!!!ικ βιό

!πιε σοπ!ι·ιι απε!ι·ιιιιι ίτω:!α Μα.88!!ιαιιι, π!! πω!

Με ω!!! Μαιο - Μπι Ρι·ου!ιιο!α, ε! ΜΜΜ

Ξ_η!ά!ιισ ιιοιιιίιια!αι·") - φα! πω!! πια!!! αμα!

Πειιιτι ε.1:!ε!!!, φαι!! υιππίι φ!! ίπ αι τΙαιο!!οιιειπ

ειιαιιι μπι!! ε! πιοιποι·ίιιιιι ΗΜ αφ, ε! σα!!! α!

αι ρο!!ετ!!, έπάιώά!αιι!ει· ο!ι!!πε!ι!!. Δε! ΜΜΜ!.

σφι μια! ίιιιαρίιιειιι ααι·αιιιι /ιι!ιι·έσειω, ι·εμιΜι

ιιιαπει·α ρπερατα!ε, αφτα: εαπε!ο ΒΩ!ι!ίο πιί!!ει·ε

20 Πειιιιι 1ἰτιιοτε1, ειιτιο1:ιιιι εοοΙοειειιιι ειι:ιΙαιι·οι, ¦ |Ε8!!πα!ε. Με πιστα, ριιοι·ιΙιε ιιιι:ιΒο ουιπ αι

Ραει!:. Ι, “πι” 5 ι!:ιφιω π!ειιια Η. - ὅ Βο1ιειιιἰοἱι Βο1ιειιιιω Π. -- Β ΜΜΜ πωπω δ. -- Η

σειι!ιιι1οεοι οιι!1ιο!οΒο δ. - Η οτιπἱοιιἰυ οποἱοιιἱε 2 ί δ. - 18 ιι!.ι ιι!ωπα δ. -- ?Ο εκ:ι11.ιιι·ε1,

ιιιε!Μιιιι οκοι·οοι·ο1.ι πίειιια Η. - Ρι·ιει!ε. Π, πιάσει Ρ. τεεἰιιιειιι ιοΒιιιιιτι δ έ Η. -- Β οοιιιρΙειι1ἱεω

οοιιιρΙονειἰιἱε Η - 10 ιιιιιιιιΙοοἰ!ἰιιω ςιιιιιι!.οοΜε Π. - Η» Μπι σει·Βιι "- - 15 6ονο!ιοιιοιιι ειι

ιιπι ροπή!. ΜΜΕ ὸονοσἰοιιετιι "· -- Π! ει ιιιιἱι1ι φιἰοφιἱτ! Η

') Γτω11ω. ΒἰεΙ-ιιιρει. ρο1ε1ι1εΒο ::27Β 1ιτιιεΖννἰοΙιἰοΒο, ΜΚ! Ρι·όωπ ιι:ιε2οέςο ιιιιτοτει Με εμο

πιἰιιει.. (Μ), ειτο11 ιν ἀιἰοΙο 1)Ιυεοεια: ()'α!α!ορασ ορίεοοροι·ωπι ΠαάΜαυἰειωἰωιπ κι! συναινέσει!

είπω οΙιωιι_ῇο Μ; κι· !;χιιι @Ζω @Μέ ρι·2ετννει, ιι1Βοννἰοιιι Ρο 1:ι1ε1:11Ρ10 Α.ιιάι·ιο_ια ειιιο.ι·1_γιιι ι·ο1τιι

1081, τ1οριει·ο ιν ι·οΙιιι 108? ιιεεηρἱ! Βο.ρ!:_γετε. (Β4;1εορ. ΜΒΙ. (Με. Ντ. 818 πι. 100- 101);

: ‹1ιιιἔἰο5 Μισο), πιό ννἱω1οπιο, 28 01:01ο £08ο2 τ:28.ειι, 2 Ροινοάιι ειιιηιΡειριο2α. Κ.1οιιιοιιεει. 111,

1πόι·ε8ο πιει” 1ν1ειά_γε!ειιν 112118Ψ8.1, ε!ο1ἱοει πιιοεί:ο1ε1ω. ετιιιιο:ι.Μ κι Ρο1εοο ΒἱεΕιιιιόνν ἰ ἰιιιἱοιιιι

Μι ΜΑΝΗ; 28.ΙΙ11.10ΖΕΧΙΙΟ (Μι. ΙΙ. 28) ει. Μέσω (ΗΜ. 17. 854) ι1οιιιγό1ιι1 εἱ9 @Πιο ο 02ο

εΙωνἱω ΜεΙειιριε 1πτειΕοννεΜιιι, 2ο οιι (1.0 οιη·ο1ι μπω Πι·Βιιιιιι Η 21ο2οιιγο11 ΒΜαυρόιν ιιιιΙο2ιι.1

(μι. ιν ιιἱιι. Μ. πι. Β?Β Ρι·ηρ. 1); `ογό ω] ιιιο81ο, Β _ιοάιιγιιι π Μάι ΒἰεΙ-ιιιΡὸνν 1η!

ἱ Ρι·ειιι1εο. 11) δαίιι!-θ!!!ω ιιι12.ετοοε1ιο ίι·ωιοιιιιΙειο νι Βε.ιι8νσεάοογ1, 6 ιιιἱΙ ο‹1 ΑΦΜ” ο!ωντιε

1ψιειτοι·επι 1 1ιοέοιο1οιιι Πει οεοέό έ. 1ἀιἰε8·ο ννγεωννίοιι7πι Μιά ιιἰεεο πιιιῇιμιο εννο_ῇο ιιΜννἱεΙιο.

Μπι $21εμει.1ι ιι.ιιτοι· (?!ιι·ωιίοοπ Ρο!οποπιιπ Ρἰιιειιε_ῇ π ιν1ε!ιιι στιν, ει. ννγάειιιο_! κι: δωιι21:1. δω·ϊρ!.

Βει·. δἰ!ω. Ι. 12. εοννιε του 1ι1ο.ει·ιωτ 1ι1ιι52τοι·οιιι έ. θε.ιν1α: ιπωιαιι!ειίιιιπ Μαιο!! θ'α!!!.

ΠοιιαιιισπΙα Ρο!. Με!. Τοοπ. Ι. δ!



426 κιι-;οΑ ι.οΑϊ.ιΑ κκοκικι

|θ8δ.

Με όε αυτο ρυτἱεεἰιτιο ΐυΒτἰοεΕιιι·, επιπιπτι, ιιι·

€επωιπ, Ρει!Μ, επτα: νοεΕεε ρτα·ρ:ιτπιτπυι·,

φωτ μοι· Ιε8εποε Πάο!εε') Μ Ρτονἰιιοἰυιτι απο

Μἱυειποὸἰ ΙἰΗετἰε όεΐεπεκποτ:

ΕρίεΙυ|ιι Μαόίείαέ πι! 8αποΙαπι Β9ίάίασπ σ! αεί

εποπαι·Ιιοσ.

Η'|ιιάΜαιιε, Πάφαω: Μ:: Ρο!οπία, ε! ΜΜΜ,

ΙσρίΜπιι "Μια είπω, θ(άίΙσπά") υοπεπιὐἱΖὶ ιώ

Με 8σιπε·Η Ερέι!ίί οιπισ2ί.ηπε [πιΜύτι.ε ΙιιιπιἱΙ!ἱνπω

άευο£ἑοπὶε οϋ.9εφιίιι::ι. Απάί!ει [ιιπια, ςιιοιί Διαπ

ε£ιω Ε9·δόίπε Ι›τ·ωτ·ο!χαΙἱυω ρΜα£ὶε ρπι·πιέπαι! άἰ

ΜΜΜ, Μ ιμωι| ρσ·ι›ιπρωσ Μ! αάίπωσ·, Μή ω..

άέι·Ιπιέωε ροΙυε2αΙι·, μ.. .εφε 80ὁ0ἰἱ8 :πωπω ΗΜ

πιοεΙυ·σε ιίαωΙΖυΜε ο#2τ·ἱ»ιιιε, υσε!τωφιε ΜΗΟΜ8

ο:·‹ι£έωιω ίπ ιιιι.τέΙίουπ Ματσε ρειέ2ίοπίε Μωιἰἰἱ£ει·

 

 

δ!. 8ο Μαπίίε εΙ οταΙίοπίΙ'πω "ο παΙὶι·ἱΙαΙε

Ια·8ί·ί Βο!α!ιιυό.

ΡετΙοο1ἰε ω... ΜΒΜ επ ιπιιπετἱΒυε τε

ωρύε, ε1ΒΜε ο!. Π·:ιττοε πιΜειι2Ξ πηιιπετει ταυ

ιθω..ι, οι Μάικπιυπη ἱεἰιπιἰωπ απο Ιεωηἰἱε ε€

οτειἰοτιὶΒιιε ροτοΒοτυπι, όΜικε ιπιοἰεεωἱε

οττιηἱροωηΙἰωπι οβεεοτειπ€οε, εμπι€ευυε άσκο

τἰοηεττι ίὶὸοΙἱυπι Ρτω5ετι1ἰοἱἰωτ ΜΝ ΜΜΜ :ιΜ

Εοπιτἰυπι πιι1Ποφω ρΙιπει νονοπιτἰυτυ ΔιὶἰωρἰετεΙ,

υπάε 8Ιοτἰππι ειιἰ ποιπἰτιἰε οριιό μπακ ίππω

8Πϋ88 οκ:4Μι·εΙ, ιπςυο βιωειω Εἔἱὸἰἱ ειιἱ ΓΔ

ιτιυΙἱ Ιου·έ;ε Μεςιιο ὸἰΙ:ιΙ‹ιι·οτ3). Βιμ, 80τνο

Ποἰ, ευρω Βιιἰιιε ιιιε€ει·ἰεἰ, ρει·Ποε εει·νοτιππ

ςυ:ιε ροεοιιΜ νο8Δ Ειιοι·ιιπι! ρω ριιοι·ο ρυετιιπι,

ρω Μεο ρει·Βοο νοτιππ; οοπΠοο οω·ΜΙοπ1,

ίαπμ!υτα:αιω. : πωπω ΗΜ τπε$οτἰ:ι!επτ. @ΗΜ ρ!ιιι·:ι? ΝεοιΙυπι

ΡπαΙε. Ι, Μετα 3 ἰιι Ρτονἱηοἱωιι» πἰεππι Π. - δ εσποΕσω ΕΒΜυιιι οι» ΙΜ: Μία! Ι 5, Με Με”

ροέπίή πηχ.:|ε:·υ&ο!' ο:ΜΜίε ηίωΙ:Ι, Νιι·σμ· ω·ούΜ ΜΜΜ ΒΒἰἀἰἱ, πηχ.τΙστοϋα! Ιεὶ Ε ω, - Τ Ροὶοπἰ:ω

Ροἰοπἱετιεἰε Ζ ἱ δ. - Β Ο(‹Ιἱἰοπἰ)» πίευια δέ Π. - θ ΙἰΒἱὐἱἰ› Ε;ἰ<!ἱο "- - ΡπιειΙ:. Π, Μετα 'Ι

Η!. €):ιΡἰ1ιιΙιιιη Ζ ί δ; πίσω: Η. - π:αΙΜΙ.Μο» ιυμ·ωπα πρι: ρυ·.πι Μπόσειιίε παρίωπερο ιι δ, "Η

Με ::·ωπυιΜ! ρορπαωίασι, :ΜΜΜ φ ιυίρε, ὰ πιητί.πιί ιἰοοιπἱοιιἰ ρο ΕΜΜιίτι ΒοΙοιΙονἱ. - 2 Βο

!ειὶεπἰι ει: Μπι πιίιή.9επ ιίορίαιύε (ὶορἰιιιΙιιτη Η- -- ό υπιποι·ευ δαπ!ω· α: Μ!. ΙΜ!. ι τ. Π?? Μπι

Π. ε". ὅὅ Μπίαππι, πἔε Ια ιυμριωπο:οπο @Η “ιΜο απ. ΙΜ: ΒΜ.Με; Μπο.εί ωι Ι:οιυόεπι πιιπιει·:: :Μ

τυά:ἰ‹·ότυ Με άο ΜΜΜ... -- 8 Μ1ΒοπΗυιτισ ιτιἱριοτιοἰυω "- - θ :ιὸἰπτρ!οτεΜ ειιϋπηι!επτ Η. -

Η προ» 01 Π. - Η αεω.πω. οκάΜωτοί Μίιιἰ 2, Μ” ρο:ΜΜ ρπεπιπωπο ω; εκὸἱΙ:ιΜι·οΙ. δ.

- Π) ιτιΜοτἱοἰπ πιοἱετἱο Π.

') δοάσπ σε @άι ροεΙόνν πω! εἱ9 Ρἰοϋτ, οι Β):Ι ΙαιρεΙωιοιι1 ΚτόΙοινο_ῇ .Ιιιάμ_γ, ω.),

ΈνΙειά)Με.Μι. ΗετπυιΜ., 381( έννΜ.όοη Κοιιιιιιε ΡΙ.'8.8'ΒΜ ()'|ιο·οπ. Π. 86. ΠΙι18οε2 2οννἱο 8·ο Κα·

ιιοιιἰΒἱοπ1 ΙιτεΕοννεΙιἱιπ. Βία. Ι. 805.
α) ΟόΠο Βου, Μόι·ο8·ο ΜΒ; εΙοε!η. ρου:2:3τΙ:ονη οπω

02οπο @Πιο ν· τςΚοΡἱεπιἰο ροτ8πι1ιἱπιοκηιιπ Ζε.πιο1εΜοΒ ρι·πεοΙιοννΜο εἰς, Β)·Ι πντοόγ ορ:ιτοπι

Ηιιειτοι·ιι έ. Πάφο, @Κ ο Μπι τΙοιιοεἱ ΜιιΒἱΙΙοη ιν ΑππαΖω Βενιαΐ. ν. 128. 8) ΉΠειά7ε!εν

Ηοι·πιειιι υν_γυνάεψοεεψμ εἱ9 π. ΜΒΜ; τΙοεπε.ιη, πιἰωιοννἱοἰε 2ο πια εἱ9 ιιιιι·οιΙ:Π να, ροΒιιάο

και! παιιόετινο ΙιοἐοἰοΙόιν που. «παω έ. ΙιΜοἔο. ν? τρΙιορἰειιιἰο Βαμἰιἰκνοῇε. 2 ()πεα:Με πιο. ω. 88

2 ροννοάιι νππιἱωιΜ ο ΨΙο.άγιεΙε.Με τν Βι·οιιἱι:ο Βο8·ιιίαΙ7, 2ιιει]άιι]ο εἰ‹; πιο. Βι·2ε8ιι π....τΘΡυμφ

ἀοΡἱεεΙε 2 ννἱεΙ-:ι1 Χν: Δω ΪΠαάἰεΖαω ίπ ?ιο·ποπυπ Μια:: Βθίιίίί τἰο£αι·ἰ£ 68 _/απάαυ·ί2 οοοΖωίασπ

ρατοολία!επι ίπ 0!οεΙαυα, εοσίεείαπι οο!!ε9ία8απι ίπ. |'ιοποο·ωπ ?Μιά Β9ἰεἰἰἰ ίπ Ο'ο·ασουία, αἰἰαπι

ωΠερία2απι ίπ £αποίσία, Ραυ·οοΙιίαΖωπ ίπ Οα·ο!η|α ο£ Μία! ρωσ·ω ίπ |ιοποο·επι Ικοπέ Ι99Μέί ουσι

_/ε.εσο,·ίε, αεί ουίιω· μεσου ἰιειϋπἰ£ _/ϊΙ:”πω. Μἱεοὶιοπἰτει Μέ ν: Ετοιιἱοο ενε·‹›_ῇιῇ Πει ΜΡ. 64 (νηκά.

: τ. Ιϋ21) εροτιιἱπιιι, 2ο ΙηκΙ_γ τω ι€0ἐΩἱοΒ° πιο. οΖωΣιΐ έ. Ιά2Μ;ο ιν Κογπιἰο, π ΖΒοτοννἱε,

δ

Η)

Η
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3εωπΕυω ει ωοκι:ΜΜε Επι Ρι·ονΞποΞει οοιιιρΜΜ

Μ, οι ἱειτπ Μενα:: Πι Ροἰοπἰ:ι όο οοποορτο ΠΜ

Ια:ΜΜΒιιι·. Νοπόιιω Μάο Ιοεειιἰ σωωθιωι,

οι Μπι ωοιπιοΜ όοππἱπωτι οοτιιτιι οοποερἰεεε

5 ρτωἀἱοοΒσπιτ. ΠΜ:: πιἱεεί όοπιιιω οἱιἱιιε οι Μει

οτἱιιε τεπηεοπωε, ω ρτευεεἔἱυω πιοικιοΗοι·ιιω

οεπιιπι εεεσ: ρτοΒ:πποε, ‹!ε οοποομο ΗΜ Μπα

ΜΗ, εεε! άσε νοιο Ιαπἱοτεε ετι1Μ ίεκ:$ϊ.

ΕΧΡΙ.ά(Π'Ι' ΡΒ.ΠΙΠΒ Ι.1ΒΕΒ.

Ν)

ΠΒΕΒ ΒΕΠΠΝΠΠ8.

Μοὶρἰι ερἰεΕοΙει.

Ποπιέπο Πωσ, [Μ φα2ία Ρυ|0πίεωέ "τυπω

ιἰτε άίεστεΙίοπΙ.ε ορίει·ορο , ειιοφιε ‹·οορετ·ιι£οτὶ έπι

ἰϋ υιί!!επάιτ: σ·υ!ί9ίυπίε ΜΜΜ!! αυια!!αΝο , αποάἱσἱ

άέφεπ8α!οτ ού.4υτιόί ραΙωνπε υεπα·πΙίοτιίε :αν άσ

ὐἰ!‹τ εει·ιήΙιι2ί8 σΜηα·ίιιυι.

Μεάέ2απΙέ "Μιά είε ρίαΜπιί8, έπέωέ2 .σε !!88ί7'(Β

τατοπία$ίο Ι£Ι7'9Ϊ88Ϊ77Ι!Π σιιτὶ£ιιΜ σεεΜαμο [αυτια

20!υπμ Μεσμιε άἰ|βιεα 00Μ8 ου!!αΙιε άἱυἱπϋιω ζω

ρ·ΙεπΙίω ασ |ιτυπαυΠα8 ρτοϋί$α!έε. δα! φιἰτι ρ!ε

τατπεριε αιραω ,καιω ἱιι£ειιΙἰο οοποἱρἱ£, μια Ιω·

‹Ια Ιοςιιαιι!ἱ βισιιΙΙ‹ιε πω: ε.ηπ·ίπιέ!, Μπα υο!ωι

“Με ἱπΙεπ£ἰο .επῇΜιι£ @ο Ιοιμε!ιι. Μυπ αυτα [α

25 σ!! Μ :μισά ρ0ί88ί, “πιο έτιΞπε2ε β! φωτεΙα. ϊ' -

 

πωιρ2απιυπ πο ΒιιπΙωππι υἰυ·ω·ιιυιι _ςΖω·ίιιπι, Ιππι

σμιε τεἰἱρἱοεοπι›π Μεπιοτίαπι ρι·ιι·ἰσιωινυ›ι εΙΜι|ίο

ρ:·ευΜ·έι·ε υί«Μιπιατ, εοΜπι !αιιιτ'έϋιω ίΜΒ!απάσ

φιειεέ ΩαΙΙτιπι άι: |οπέίοι:Ιο υοιπρω·Ιπτυ ?ωα·όπιίσ

ΩιιηςἰΙἱὐιι8 ΜπέΖαπιππ. Πω επϋπ φιοεΙ ρα|ου:!απο

Απ και ροειεἱ£ πα!ιππ!!!α· αειφπειι!ειΝ, πι!ἱο !ιι

πιονι πο" ρτυἰιἰὐε£ πω! .π·τ!ρΙΖ.ε !αιιάιυπςπε ρπ2

ευπ·έί.ε Μτα·ιιτί. .Νεο έτιάεσεπε έ:: ρἱι·Ιιιπ·ἱ8 ιιἰἱφιἱ8

έυάέσα!ιπ, εἰ 8ρεσέοσίε σοίοι·ίΙπω ρω ι·πτέεΙιιω

0ρ87'Ϊ8 ηχοι· σώσε· πιία·εαΙατ. !ιι :παω ιμιοτριε

τςςιιιτι πρ: φιυάιίαπι Μο ρο·ι28ε::Ια!ατ Μα!ίαπι,

γκο άε!ίσίιιπιπι ρτορε!Ιιι!ιιτ· ευΙΙἱεἰἱτιπατ·ασπ [ΕΜ

ιίέιιπι. Ι:ιεοφα· ειίαπι [ωνπέσα, Μπι Μ αυπείο

φωπ2ίΙα!ε ευηπυ·ίε ιιπέπια! ίπωφια!υ, ορια: πιπιενι

επιιυι ω;ει·σε! Μιάίοευ, Μέσι Μ·έΜε υοτεερια!υ.

ΩααΝυπ ε.::επιρΙο του·πιπ7 ἰπάιιε£«ε, ὐαἰὐωἰωπὶε

«Με ριια·ίΙΙα ναύα [οσνπαι·ε συ»οι·, ἐκ Ιιιιιιἰεπι

υά:·οπιαπ ρου· σε !ατιάαὐί!ίιωπ ιιιϋπί!Μα .Με ίσιωσε,

οπο! Μ ρτωοο›ιἱωπ Ιεπιἰιεἰἱ£απωι υω·αι·έΙει· .είπε

[πιπάε; φιοπιπι Μα Ιαωιἰαὺἱ!ἰ8, ‹Ιο‹·£:·Ξπα ροτερί

αιΙ:ί!έε, ΜΜ'Ρ8ἰ7Ι1ἱἰ€ιὑΪΪ88, ρι·ωάέσα!Ιο 8α|ιαατίσ,

εμιοπιπι ωρέαιΙέα, ὐἰυἱρἱΙε ΡΜ|080|1|ΙΪΙΕ πιοπΙε')

ι!Μυα$α, οσπάακα σί!ι·απεπι Ρο!οπἱω Μ· σαφά

£ετ· £ΙΙ:Μι·απ8, πε ράτω Μ2·έσεωτι |Μά εωπεπ ίπ

£ο:·πέσπ Μπιαπό οοπἰἰσ ΜσιεΙΝυπ φαηςατι2, άοπω

Ρ:·ιοάι. Ι, Μακ δ Μ» μι) "- - ουσια! Βοή- Μ" οΙΤα:Η "- - Η ΒἱΙ›ει· εοοιιιιόυευ @ΦΠ

ΒατιάΙΙ:Ιε; ηΙευρί.ππα Με πιο”. - Η ευοφιω επι: ιμιοςιιο "- -- ἱτπππἰΜπιΗε» ἱωἱΕοιιἀο δ; Μή

ΜΜε Η· - Ν! ΜΜΜ. πωπω Π, Με; ΙμΙ|ευ "πωω ρπίέπο ποπιπυίυπο. -- Η 1:2τἱ!8ἱἰ81 Ιιω·Μ

Με Ζ. -- 'Η ΙιυπιεπἱΙυει Ιιιιτπ:ιΒιιε δ. - ¦ικοἱ›ἰΙΔΙἰε» ρἰεΕοΙἰε "- - 22 !.ει·ιὶω Επάο δ. - 23 Γε

ευΜω ΓουιιΙΙοιο Ζ Ε δ. ·- 25 μπω!. ρο!υπΙ Π· - Εστω» ΜΜΜ Η. -- ἱτιἰιιεΙοσ ἱιιεω πιει” η·!εο

ρὶωπα, υπμΙ:ιἱκ. - Η·ιειΙι. Π, “πω” δ Μοο2 οιιἱιπ- ‹Ιιυ‹ι Μη ροω!όπω! δ. - θ εροοἱοεἱω

ρτωἰοεἰε "- - νστἰεωΙευ νετἰοΜο δ. - Η) ομοτἱω πιεεπἰ ΜΜΜ ό', Με απαση!αιίΜα Ιω·ορ!αι

πι!. @Κο πΙερο!πεύ:ιε. - πιἱεοεο!υτ› ίπεστεει!ιπ 2ί δ. -· ΐδ ΜΒ» πίεστικι Π. -- Ή. ηιιοι·ιιπυ !ιι

δ άοιΙΜ ροιυΙόποίε Με ΙουιΙειΒἱΙ. Με ΙσορΜΜ οάσπαση!. .

νετ θιοΒιιΒοΜε ἱ κι· (ΐΖετιιἰεΙοννἱο. ΟΙιοΙο 80802 οπου “Ιώβ νΥΙ8.ό)·εΒιν Ι, Μό! ννςΒἱετεΚἱ,

πει ω·κεέέ έ. Ηεἰοἔο ορο.οτννο ι·θειιΙ_γ έ. Βεπεά!Με. ιν Ή'ςει·ιεοΙι κι 2ιιρε.ΐιετΜε ΒΟΠΙἱΒΘὐειΗἱΘΙΙΙ.

0Β. ΒεΖ. Μα87ι. @πιρεπά. Βιιπρ. θεο_φ·αΡ|ιόοπω; Γοεοπίί Π?? Ντ. 1?8,

·) Ρωπε πω.
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!08ὅ.

Μια επιιιιιε ε! ιι·ίϋιάυε παπι «Με !πιιιιιιιιιιε ι·ιι- Ι Μπι επί !ιι!ιοι·πι ιι|[ει·ι, πι! παω παρισι πο8£ιεω

πίειιιιε πιτροπιιιι!, ειιιιιίπε σ.ι·ιεισιιιι·ε |ιοιιιιιιι ιιιιιι·ι ' εισειιΙοι·ιιιιιι [ιισιιιιιιΙιευ. Νιιιπ παπι ροιι:ιιιι ριιιιρει·

/ιιιιιιιιιιε, Μπι ιίο ι|ισειιιιι·ο ρι·ο/ει·ι·ι· ιιουιι οι πα ιιιιιιοιιε φπππωιιω .Με Ιαποπιιι ιπέιιιιππιπ απι

Ιει·ιι, πι! διιιιιιιι·ιιιιιιο, ι·ιιιιιι·ι·ιιιι ι!ιι«ιε ιιΙ|ιιιι›ιπ πιωιωι, ποπ ιΙοιιιιιιι ικά ι!ιιπιπι πιω εν·
Ι .Ι 1

πιιιιιιππιιο ιισειιροι· σ! οίι·ιιιιι ιιι|ιιιιιιοπιι ; ιιιιι πω ριπιιισιιε, Πιιιά ι·ειέρει·ιε παρτυ ρω ιπιιποι·ε ποπ

παπι φυσαει οοιιεοι·υιε βάσιιιι·ι· ιιπιι·ιιπωι πι! ' ισοπεαι. πρι" οριιεσιι!ιιιιι, Μπι ριιιι·σε, ειπε: πο

ιπωιειιπιιιι, οι 2αΜιιιιιιιι ποπ πύει·υικ!ιιιιι, και ιΠ- ειπα ρωιιαιππιπιπ πι! ιιιιιιιιππ ρι·ιπάριιιπ οι

υιιιιιιιι ιιι! ιιειιι·ιιιιι. δαἰ πιο· ιιιιιιιιε ρω πιω· ιιι· πιω: ιιοειι·ιπ ριιει·ί!ίιει· εωτιιιιιπι ειιει·ιριιιι οι

|ιιι:ιιπιἰιε, υπ! ίιιπειιιι ριιε·ι· ριιι·ι·ι πω· ιιιηι!·ιι·ιιι επ ι·οιπιιισιιιΜ ι:.ιωι:!!επε πωω-ιιω ε! ύσιιιυοιειιιιιι

Μπι ρι·ο[ιιπιίίε? Μπα ιιιιιισιι ιπιιοι·ιιιιιιιι·, ριιι·- ιιιιειι·ιι: Μιιπ, πιιιιισιιιιε Πειιε οπιπίροισιω Μπο

τιιι ιιι Μιιιυο!ειι!ια·, ιιπιππί παπα, ι·ι·ειι·ιπ ι!ιει·ι·ι·- ι·ιιιιι Μπιροι·α!ιιιιπ ε! επιι·7·ιιοι·ιιπι Με ιιιπριιβα·ι

 

πο ειιπι·ιπιιιιε, που πεητιππάαι, ιιιιιι| πο! ιιιιιιιιιιιιπ- ιιια·επιιιιιιιζε.

περιεω οριειοΙπ. Ιπι:ιριτ-ερι!οΒιιε.

Με "Με, πυΙπε Με: ορπε πωπω!

Ρετ νοε, εἰ νιιΠἰε, οριιε πει πωππιω ιπιιΗἰε.

δοπ πει ιπιτπιι1, π Ι:ιΙιοτο εἰ πωπω ςιιἱονἰιπιιε,

Τειπρπε σπα ιιιιἰοεουιιι¦ἰ, ωι ιοπ·πε ιι·ππεΜιπιιε,

Νοεμιο οιι·ρπιιιι που ποπο οο8πιπιπι ππππἱιππε,

δα] πω· ἰΠοε πώ ιιονοι·ιιπτ ρππὶιιΙἰι11 ἰπηπἱιἱιππε.

Εκπι·Βιιιππε Μπι πι: εοιππιιο"), πππ1 επιιε ὐοτιπἰνἰπ1ιιε,

"οἱ ιιπιιιε Μπι πιω νιππι ιιιιιιιιεινιτπιιε;

Ηπο ι:κρΜει π ΓιιΙιιτιι ειιπε οοέππΜι11ιιε.

Ποσο Ποπ ρτοεοιμπιπ1ιιι· ιιιιοι! ἰπιοι·ροεπἰιππε,

Ρειεοινπιπιιε (μισά ΐιοπιιππιοι· επρι·ει ιππιπνιτπιιε,

Η πιΜπππιε εἰ ιιιπι] πἰιπἰε π;ιιοι·ππιοι· ιΙἰκἰπ1ιιε.

ΜΩΡΗ” ΒΕΠΠΝΗΠΒ Ι.ΠΒΕΠ.

ι. Μπι Βο!υ:!ιιιιι ρι·ιιιιο ιιι· ιιιιιιιιιιιιιι·.

επιιοπ διορ!ιππι το8ἰε ἴιιἰρ), Μπεν ειπε νι:ι·ο

ειιὶιεοιμιειιιοι· ἰιιίὶι·ιιιιιιιι , παπα ὁοπππἱοεπ Μπ

Νπιιιε @πιτ μια· ΒοιαΙπνιιε ιιι ιΙἱυ Γωειο . «Με ποοιιπππ. @Με ιπιιΙἰοι· ἱπ ρπυρετοε οι

Μαασάι. !,

Η- -- 5 ιΙοευρει· οι οΙοιιιπ» υπ ειιμει· ε. ο. Η; οι οΙειππ ι.!πεπροτ δ. -- θ ΠιὶοΙἱιοι·» πίειπιι Π. -·

Τ ιιπεοοπόπιπ- ιιἱιειἶοιιιιἰιδ. - Ε! ι·οΙ ἰπΞοπἰἰ.... πι·ιιΐιιπιιἱεν πω" Π. - Ί'ζςππιιΙιιπιἱἰ!›οΚπῇεειεω

πι: Μπι. ιιιιιΙιι! δ, μια: οιππΜικ -- Ρι.ιει!ε. Π, ιιιιετιιι θ τοιπιποιιιΜ ι·κι:ι:!Ιεπε» οοιππιεπεΜ οκ

ιοΠοπε Η-- Η υρἰ!‹›ἔιιε·› ομἱ!ο;ςιιιπ .Ζί δ. - ω Χοπ πει ιπἱιππτ.... πιιίοει:υπιΜ Ν. ο. π Ιπποτο εἰ

τινων: Β επἱειοιιωεσ οκἱε!ιιιιι “- - Ιιοιπἱιιἱκ ποιπίπιππ Ζ Η!. -- ό' νιιΙποτιιιἱι τιιΙιιοτπιο

ρ:ιτιιιπ πω. "- - ΕΣΕ Με π Μ - 23 «μισώ φα Ζ. δ ι Π. - °.!ὅ πἱιπἰεσ ιπἱππε δ. ·~ Ή ρτἰιπο

ιΙο ι1:ιΙΜ!Μοε ιιιι·ιΝιι Π.

') δίπεύ. «Μι. Π!. Πεοι!υι·. ι;μει. π 'Ρεττ2π. πι. 4θΒ. Ω) Ραπ!. πι! Βοιπ. 18. 11.

3) έννἱπτε8ο Βτοίππει Ιπ·όΙπ πτηριιιΜΙο Ε!) εἱοτππἰπ; Με ειππω ιππο2εππάιι. 28 ει·ιιτΙππι.

Η)

Η

?Β



ΠΑ!. ιιιι;οΑπ. Η!!Ι.Α |(ΠΟΝΙΚ|

ωρ€ἱνοε πω όΜιπ Ρι·εποΜπο ειπ οϋπιιε οροπι

ΡἰεωιΕε εκετοαΜ$, οι πωπω οΙιτἰεππποε π..

εειπ·ἰτπτε !πτΙοοτυπι ειπε ΐπου!Ιπππιπι τεὸἰτποΙππ.

"Μ ιποτΙππ , ννἰεὁἱιἱπνιιε ω, φπα ποπιο Βαπ

5 Με ε>εεττμιο ροάΙϋπε εαπ, οι :πωΙο ρω·νπ!ιιτπ

π:Φεβ:π, 8οι·οι·ωπ') Ειπρει·πτοπε ωπϋ ΗεπποΕ,

πκοι·επι Ρι·Με δπ!εΜοπΜ ΙΜεπι·Μο τε8ἱε, Μ

ιππΜΜοπίπππ τ!οεροπεπνπ, πο πιω ππΙΜπι

ΜΜΜ εειΙ πω Μ” ρι·οοι·οπνΕ2, υπο φππ·υπι

10 Μ Β118ἱ8 νἰτο πυρεπ, πΙΙ.ει·π νει·ο ειπππ εποι·ο

νεἰπππἰπε @ρω πω, ..ΜΒΜ νοτο ειπε ΒοπΕΜ

τμιΜ:ππ εΜἱ οοιιπἱνἱΨ). ε...] πε ΜπΙ.ἱ ΜΜΜ ρυ

τεπωπι πππο εετιποπο ΕπιπεοπΜπε, πΙἱτμιο οιιτπ

οτππιποπτο π:ΗΜπε πωπω"... πω... ΡυΙοπο

46 Μπι π... ΨΙπόἰιΙεινυε Ποιπεποπππ ὶπιρετεποπ

πτπι·ἱΙπΙἱ οοππιιΜο οοιιππυε, πο ΡοτποτππΜ,

επι:οοπεπΕΜπε ευἱε, οπεπ·πιπ οοι·ιππ οΒεἱιΙοπ

πο Ετἱπιπρἰιπνἱϋ), εοι·ιιΜπιιε οοπιπιπποπ1Μ ειπε

ευ!› ροτΠΒπε οοπουΙοειπάο ππππΜνἰτ, οΕπεηπε

2ο νΜοτΜ: 8πιππιιιπ Ποἰ εωππτἱοἰε πεειιιιιρπο 80

ποτεινίι. ()πΜπε νἰοΙἰε, οΕνΜΚο5 εοτυτπ ετ ιππ

 

πἰοΜΜ ἱπΓι·π τοι·ι·:.ιπι επ εποε τππτἰΙἱτππ νἱοΙοπΙ.‹ιτ

000ι1Ρπνἱἰ, εποεπιιο νπεωΙἀἱοπε5 ω οοπιπεε Μ

¦οεπε ρπιιοΜΜΜιιε ο! ιπιιππἱοτΜυε οτὸἰππνϋ..

Η φιΜ ρετἱἱᾶἰευ ρπ8:ιποι·πιπ οιππΜο νοΙππ Μ

ειιτΒεπ‹Ιἰ Μπι:ΜΜ πτπρπαιτο, ειιοεπιεΕ ρι·πε!ει

Με Μ.. ποιπἰιππο (Με Μ ποτε οοπετπιππ

οτπποε Μ ιπιπΙΜιΙΙἰο τοἔπἱ ππυπἰποποε ποπ

οι·ωπιιτε. Οπα! Με ίπαιππ π... Νεο Μ: ΜΜΜ

@Με π:Ικ:ΙΙΜ οποπιπτἰ ροΜπ. Νεππ φωσ δο

ιποπε Μέ ρτωΓοοετ:π, πώ Μπα ΜΜΜ: ράπ

οορε οτ:.π, πωπω ρω ΜΜΜ πο” ροτειπετυπί,

ποΜΙΞοτοε νοι·ο, ἀΕεοππἰπε ει ποποεπιιε εε πει

Μπωε, νἰ›: :ππἰοοτιππ ειεπεπειι ίπεοι·ιιπΙ..

2. Πε ὐεΖΙο αππ Ροπιεπιπέσ.

.Μ νΉπὸἰεΙπνυε όιικ, ὶΙΜΜ: ειπε ἰπἰιΜΜε το

ιπἰπἰεοεπε, οιππ ΐοτΕἰ πιππιι Ιεττωπ εοι·υπι πω

πυπἀτπἔε5ἰπππιπ ἰπ0τοἱνἱΙ., Μἰςπε ΜΜπἰἰ πω

τπιππ :ιὸἰππρΙενἰ£. πωπω π:ηιιο Μἰ ΜΜπἰΞ

πω:: φωτ ρ!ιπ·πππ, ΒΙοΙἰπ, ιπ·Βεκπ “Μπα ρο

ριι!οεἰοι·οιπ ω οριιΙοπΙἰοτοππ, ω: ἰτπρτονἱεο Μ

Ρ"ειΠ. Ι, Μετα: Β πεεει·φ.ιω ιΙοΒἰΙἰεηπο ”- - ρου·νιιΙυτπι ω _|εε! ρπι·νιιΙιιππ ΠΠιιπ1; τρΙ:ορίστπα τππ]π

ρπτνυὶυε, σπ;|Ιππ:. - Τ Μ ιππΙτἰιποπἱπτπ» πἰωπα Η. - θ ρι·οοι·επνπ» ΒεποτπνἰΕ "-- $θιιΝοτει Με

Ζ ί δ. - Η “σώσω απο» ιιπππι :ΜΜΜ Ζ ί δ; ω.-ιπ Η.-- Η) οοπουΙουπάου :παπα ΖίΙΙ. - 20

ΙΜ- πΙσππ Η. - Ρπιπάε. Π, “πω” Ι ω... Μπα( ροπππισέπει ισ δ; πέωπα Π. -- δ ρτἰποἱρπ

ΙΜι.ιευ ρτἱποἰρπΙἱοτἰὺιιε 8- -- Ί' ι·ηπιΜ Ιοι·πι: Η - 8 Μ» επ: "- - ω... οετ "- - θ ΒοΗιοπω

διεοιει:πεπε Η. - Η) πτιι>Γει:οτπΜ ρτεΐοι·εΒΜ Β - Η οτπΜ ΜΜΜ Π. - Η πεεοπευυ οοπεεπεπ

Η- - Ι'υΒει·ππ0.ι !'ιιΒενει·ππ0. Π· - Η Πο ΜΑΜ σπιτι Ροπτει·πιιΜ ππάρί.<: πωπω μια ΒαπάΙΙ:ίοπο;

πίσω:: πο ισ τρ!κυρίωιαπ|ι Ιπ!Ι:ο υπίε|πω ρπόέπε. - Η ἱΙΙπ£ω› ΜΜΜ δ. - '20 πω... επιπππ ΖΕ

δ: πΙωππ Π. πω. τοΜιμ· ω ρορι·πιυΙερ, πιυπέπ ὶε ωμτπι ειπππιἱ έ ειπε.. ω .τΙσόοεπίπ παρίοαπε,

Μπίπο ροάοϋπε οι; ‹Ιο πω... - ιπ·Ιωπιπ πἱωππ Ζ έ δ. - ροριιΙοεἰοτεπυ ρορι.ιΙο ρτἰοι·‹εΜ Η:

,παπα δ.

Κοπιππ ρτπἔεΙεἰ ροννΜάιι: Με δυό” ω.. 28 8·τιιάιιΜ. :Μπι 1085 ιιι·οιἰπἱΜ. ΒοΙοεΙπκει, π 25

Βπ·ικΙπΜ. υππιτΙ:ι. αποτο. Π. Βθ. Ροᾶππἱο @πο μπι ννἰπτοεοιἰπἰεῇεεο.

') πει ἱπιἱ9 .Ιιιτ!7τε;. (Μ. Βοπιζε£υ·. (ἔφη. πω. ΙΜ. Π. 44. 9) έκνΜτοΡεΙΙ: ιἱπ2‹; πωπω·

πΗ, ο Μόηππ παπι πω: πΜε] Ν ΧΜάπο ΠΙ τοπτΙ:Με 28 ιπόπ·ἰ, 2ο Μ! απο” ;π·σΡίπ9·πω

ΒοΙεεΜννπ Κτεγννοπε&οέςο. 3) Βοο2ιιἰΚιιι·2 ΜιτνοΙι:Η (τ9Κορ. εΙ:τ. 11) ιιιΡἰεπΙ το 2ἀπτ2οπἱε ροά

τοΙ-:ἱοιπ 10θ1: π”!α‹ἰίεΖαιιο οοπποπιίπαύιπα Ποτπιαππω, άπω ιιἰσἰ£ Ροπιοπιποσ αά Βοοποπ. 'Ἐπὶ

επιππο πια :ΜΜΜ Βε.πάΙππ π· τ9Ιιορἱειπἰε ρυΞεννοΕορπηπιΜΜ Ματ. 15.

| Ο!!!

Με το.



Η!) ιιιιιοτι τι.ΠΛ!.Ι.Α ΧΒ0ΝΙΚΙ

ΕΝΠ!.

ΜΜΜ.

Π.

πω, ιτιιιοφο ρι·ιιιτισττι ιτιττιετιειιτιι οι ωΡιτι·ω

ιιιτιιιιτιοτειιιιιοο ι:οτιει·ε8ιιι·ιι. Οιιττιττιτε ιιιττι απο

ειτε ρωτάει τιιοιιιι ειιιιιιι:ιτιο ι·οιτιοτιι·ει, ιιιτιιφε

ττοοιιι·ιιε ειιι το8τιι ίιτιιιιιιε ρτοριιιφ:ιτει, Ροιτιο

τ·:ιτιι ειιιιιιο ειιιτεοτιιιετιιιοε απο ευρω· Πιιι·ιιιιτι

Νιιοιε') ιτινεεἔτιιιιι., ιιοιιιττιιφε οιιιτι ιιο ιιι·ιιιιο

ριιιιτιιιι·ιτττι οι·ιτειιιιιττι οι ιιιοωοειιπι μπει”

ιιιι·ιεφε ι:οττιττιιεετιιτι1. Πω ετιιττι ρτωΙιιιττι

ιτοι·ει φιιιιι στο Ματ εει ιτιοεριιιττι , ι·οεροι·ιιιτο

νοι·ο οτ·οριιτιοιιιο τιιιιτιιιιιιτι. Ροιτιοτιιτιι ιιιιιτιοττι

ρω ττιιιτιιιιοιιε "Με οτιιι€ιτιειιι ιιιιιιιοτιιιιι,

Ρώσοι νει·ο οιιιτιριιττι νιοιοι·ιιι: Πτιιτιι) ι·οοιιιιιιιο

Ιοτιιτει·ιιτιι.. Πι ιιιιιτιο ετιιττι ροροτιιιιι, οποιο

οιιι·ιειιιιτιοτιτττι ιιιοε επι ρειειιτιοι·ιιττι ιιιι ωιιιωι.

Οιιοιι Πιι€ειιιιττι [Ντικ. οι οτειιιιτιιιε, οιτιιιιιιο

“Με ιτι ιτειιιεει·οεεοτιιιιτε οιιεει·ι·ιιτιιιιτι οιιιιότιι

8οειτιιιιιιε :κι οοι·τ·οοιιοτιετιι οι:οι·ουι!, ειοιιι φι

ιιιιετιιιττι ροει.οιι ιιο ιρεο Ιιιιοτ·τιιιε ροι·ιοιιιο το

νοιιιι·ιι. Η φιει ιιιοιιιοετι οι όειιτιρτιοειι, ειιτ:ιτι

ειιτ:Βιιιιι 888, νιωθω ττιιτιιιε ωι, ειιεεφε ιιο

ιιιιτιιι:τιι ι·εειιττ·οοιιοτιιε ιιτιιιιιτιοιιιιι, νιοιι τιιι.ιο

 

δ. ΟΙιττιάιο αι.πτ·ι Μάιο!.

ιιοττιιιιτο ιιο Βοιιεττιιι-ι Μοτο ιιοιοιιιιε ιτι ιιιι

κιιιυιτι οι·οοιιιιε, Ροιιιοτιιτιιιιττι ιτινιιιιιι Μισε

ειιινιτε οιττ:ιι ειιτιτ:ιι εοιοιτιρτιιει Μιοιιιιοιιε. ιιιιφο

αιειτιιιτι Νιι)-ειιι) οιιειιιοτιιιΒιιε ιιιιιιιιιιιιι ττιιτιιιιι

ιιο οοιιιιτιεειιετιι, φω ειιιΒιιιιιε οσε ττοοιιιιιτε

ειι·ιτιιιιοε οι φαει ιιι ιιοειεει ριιετιιιιιτι·οε Νοτιο

.Με τι;τιιιιιιοτιι. Βιιτιιφο ιιιΙοτιι οοιιιιιιοτιοττι

ιιιιιιιιτε μιιοι·οιιιιιι·, οι φιιιτιιιττι ιιιιτ‹ι εεεει νε

ιιοττιοτιιιιτε ττιιτ·ιιτ·ετιιιιι·, ιιιιιι φαω οποιο “τι

το ωτιωωιι, ΙοτιΒιιιε :ι αιιιιι·ιε οιιοιττιιοε , τιοο

ιιτι·τιιιε ιιιτιιιτιιε φαει ριιιριιιιιιιοε, ιιειιτει ιιο

ειιιιττι ι·ιι·ιεειιιιιιιτιο, εοοιιοιιιιιιιιιτ; ιτιι.οι·ιιτι νοι·ο

ορριιιιιιιι Ιιτοιιοτιιτιιοι· ιιο ρι·οριιετιεοιιιιο ιιο

εοειιιΙοτιττιι, εοτιιιτιττιιο τιι:ιοιιιιιιιε ιιιιι·ιοτιιφο

ειιιιιιοτιιε οοιτιιιιτεοετ·ιιιιι. Μουσε Ροιοτιι οιιττι ιιο

τιιοιτιι ιιτοΐοοιεετι Με: ιιο ιιοιιιιιτι ιτιι·ετιιεεο οστι

εριοτ:τοιιι, οι. σπιτι ττιπτ.ι;τι:ι ριιτε ειιετοιιυε , Ρισε

ειει·ιιττιτιιτο Βοιιοιτιι, νιοιιιτιιιιι ιιοιι ιττιωωω,

ιτιοειειειιιτι ιιιιιοτο οοιιευτιιιιιο τειιιοι·ιιτιι. διοφε

Ροπιοι·:ιτιι οοτιιι·ει Ροιοτιι:ιτιι ιιιιιιιιιιιττι ιτι ευρετ

τειιοιιτιιιι οοτιειιιιιιτι ιΙτ.ιιιιιιιτιι ιιοτοοτμτοιιιιι. ιιιιι ειιιιι Μια , μοι ιιιιοτιιιιι ιιο-ιι. , φοιτι οικι

Ρπαιι. τ. τσιπ:: τ ιιιιιοφτει ιΜτμιο Π· - θ ΝιιοΙοι τω): Ιο ροτιιι)ο τυτρ·α$τιτε απτο. Ρτ·ιτιο. Ρο

Ιοτι. τι δΙετιιΙΔ δδ. Ποτ. δι!. Ι. Μ; ικα το τ Ι1Ιαοοιιι; η,·Ι:οριιιτττα Ζ τ δ ντιπ” ιιι_η!ιτιο ιιτιιιιι, πι'

φειιτιιιττι “ - 'Ι ριιιττι:ιτυττιι ρ:ιιιτιπε .Ζ ί δ. - οι ΙιτοΙιτοειιτιιι ιιιιιτοιιτοοιιττι δ. - 9 Μ» Δω

2ι δ. - Η) ‹ιιιὶτιιιιτττιι ω!. όιοτιιριιιτττ Η· - Ι:ιιιτιοιττι Ιοττιετι Η· - Η Μπιτ» Πτι) Η- - Η

Μπι το” Η - τω. Πω δ. - οκιιιοτιιι ωιιιωτιι Η - Η @σούτ ()ιτιε δ. -- Η) οιιιιιιι·ειτ.ιοει

ΜΒΜ» Χι..ιιιο "- - Η εκει·οιιιτι οποιοι! δ. - τι τοειιιτι·οοιιοτιιιιι ι·εεει·ι.ιιιοιοτιι: Η- - πω”. Π,

Ματσε ι θικιάιο. Μιτου τιττάρισ Βσπάι|ττεοο; τ·ς!τορι.ι·τιτα Με πιο” μα. - Έ Βοιτετιιιοι Βοιιε

πιο Π· -- τι ιιι ιιιικιιιυττι.. . . Μισιι:ιειιοι ιτιιιοιιιιιιιιιττι ονοοιιιιε Ν. οικω ει. εοΙΙοττιιιτιιτι ιιιιοικωιιτ Η

-- 5 οκειτιιττιιι Ματια Η. - Ν:ιιι)·οιι Ν..ι.οι δ. - Ί ιιι» Ματια δ. Η ωειτιει οιιειτο "- -

Η ιιοιιιιιττιιιε ιιιτιιιτ:ιε ςιιτιει ρ:τιιιιιτιιιιοει τιοι:1ιιιιτιτιο φαει ιιτιιιιτιιει ρηιι!.ιιιιιοε ιι· - Η ιιοιιτει- τιιωτιττ Π.

-- Η ιιιιοι·ιττιι ι!ετ·ιιττι δ. - Η ρι·ορετιιιιιετι μτορετιιτιιεε Ζ. - πιο· τω” Η· - ρι·ομιτετι:ιοιιιιω

ρτοριιετιιιοιιιιιττι "- -- Η ρι·οΓοοιεεοι @Μαι Π. - Η) ιωιωωιιι ιιπιιιιοι·ιιτι1 δ. - 20 τοιΙιετιιιιιι

ι·οιιιιετιιττι Π. - θ! ειιιιοι·ιιιιτι ειιιιετιιιοπι "- - 'Η Μ:ιτιιει τιιιιιι·ιε δ.

') τα τιι ιιιι:ντιιιιιι :πιω Νοιοό. Οιι. Γ. ιν. Βιιι·ι.ΙιοΙτιιι θαι:Ιτ. :οτι Πιο. π. Ι'οπι. Ι.

428.
Ξι) Μο2ο Βτοεάοιιιιο, ιιο τιιοττιιοαΙιιτ Βι·ίεοεπ.

3) Νιιιιιο ιιο.ά τ·ιοιιιτ Νοτεοιι.

Η)

Η

?Ο
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πωσ ρ!πεππι!8, εκπι·ρειπι!!. δει! πε !σεωιιι

εκεπ!ετ·ιιι·ε τπε!ετ!:ππ ν!ι!επιπιιι·, τπε!οι·υπι !π

πε!!ειππ ρο!!ι!8 τρωω ί!θ!Λ'80!!0Π!8 ἰπΐεπιἰιιπι ρε

ω” Νεο 8!18ΠΝ!ΗΠ1 11!!8!θΠΙΙ5 π!!! τ!ἰ8ει·εΙο

5ν!ι!εεωι·, δ! ἱπ Με !ι!81οτ·πι απ!! !ε8Μππο εοπ

ειιρἰπεε !!!!Π8 !πι!πεπΕυι·. Νεππ ἰπ !ι!8$οι·πι ρι·ἱπ

ώρα!! άπο Π!!! Αρι·ε!1:ε τπετποπιπΕυι·, 8ει! ει!!

ἰπνἱεεπι ε ρ:ι!ι·ε ρι·ο ι!!8εοπ!ἱ:ι $ΘΡΗΓΒΠ!ΠΓ,

:ππρο ειιἱ‹.!ειπ ι!ε ρετυπιι·ε!ιω 8εππἱπε ρι·οοτειι!!,

Η) εεε! ποπ σωρο Με ρωι·πποΜ! εο:εευει!.!.

ό. Π: Ζωρπεο ο·ε!ιεΙΙό.

!Βἱ!ιπ· Ζ!!!Β'ΠΟΥΙ15, π Ψ!π`τ!ἰ8!ενο ι!υεε (!ε

εοπει!!!!ππ ρι·οΒεππιι8, ἰπ (!ι·πεον!επ8! οΜΜε

!$ 81!Η!!ΙΙ8 Μπι ιειει!ε !Μεπ8 ‹!εω8 Μι, ειιιπεριε

πονει·εει απ! ἱπ δεκοππιτπ ι!οοεπάιππ Ίποπε

8Ιετἰο τποπἰυ!ἱιιτπ Επ·επεπιεπάεν!Ε. !!ο !επιροι·ε

88!.!18Ι15 ρεΙπππι!8 00Π105, ν!ι· 8ερἰεπ8, πο!π!!8

ε! ΐοι·ππο8υ8 εαπ, 801! πνει·Με εκεεεειΕυ8, τπιι!!ε

20 ει·πάε!!ει ε! !προι·ω!!!!!ει εκει·εερπτ. Λ!!08 8ο!!!

εεΕ ν!!! οι·ε88!οπε τπ·:ιπ8νεπε!ε!σετ, 8!!08 ι!ε ρε

€ι·ίει ρι·ορο!!εριι!, !ΒΠΟ!1!!08 νερο Π0!1!!!!Η18 ρι·ω

ροπε!:επ. !!πάε πω!!! 8118 8ροπ!ε, ποπ εοεπε!!,

Γυε!ε!πιπΕ, φππ Μεκπ 8ε8ε μα! 8ἱπε επ!ρει πιε

25 €ι!ε!πιπ!. δα! ει!! ΡΓ!Η8 !”πε!!.!ν!, ρει· 4!!!ΙΘΕ82 πι·

Βε!πππΕυι·, ΒΓωιπΖωε (!ΠΩ!5 εοπ8!!!ο ἱπ Βορε

Με εοπει·εεεπΒιιι·. δἱεεριε Βο!ιετποτυππ επ!!!

(πιω φ.105(!2ΗΠ ρπεπο εοπὸιπετυπ$, ει!! Ζ!!!

επειππ !ιπ·!ἱπι ‹!ε Β!£!Η8!Ι'0 τποπἱε!ἱυτπ εκ1πικε

πω!. Βεοερω ευρο ΖΒἰἔπεο, ἰπ Βοπεππε Πι

ΒΜνΕ !ε88ποπεππ !π ρεεε νει·Ιπι εοφ!!! ιπΜιιπι

ποτπἰπε Μεἔπο Ψι·ο!!8!εινεπ8!: Νικ ιμιὶιἰεπι, εο

77888 Μαριε, ιμιοιμοαποάο Ζε£ΙιεΕ εοπ£ιυπε!ὶα8 ίπ

ε.ι·ί!ίο ΡΙΠ!!! ί0!8Ι'ΟΜΜ, εεε! Ηύέ, "αρτιο, ε·ιά πο

τπεπ άπεα!α8 ε8£ ρ!ιι8 άειίεαπ·ί φαω !ιοπον·έ, ἰα

ι·ΜπαΜέ2ετ· ι·οπάοΙειπω, αυτι ίαὐοσ·ωπ !ιοπυτ·ί8,

που Ιιοπο:·ετπ |ιαΙιειι8, ενω ρυ·έ8!ιιΜΕ8') Ζε0ιεί :ίο

πιίπεια·έ πο" απάεα8; κα! 8έ ΜΜΜ 8ετ·υἰ£ιιΙἱ8 είε

σετυέσε υο!πετ·έ8 ε.α·ιι€ευ·ε, |.88!!Μ μενω πασοκ

!ιαΙ>επιπ8 Μ άίρειιυι άε|επτίοπίε τεείρετε. Ετ Με

ωωω ‹!ιπε Βοπεκπἱεπ8 8ι1%ει·εριπ, πρι! !ἰ!›επ

Μ· ά!8εοτκ!!ειπ ἰπιει· Ρο!οπο8 8επιίπερ:π. !!οε

ειπ!!!ο !!!εΒπι18 (Πα !πρτ·ππ!8 πεε8!αιν!!., Μ!!!

εοιππιιιπ!εωο εοπ8ἰ!ἱο ιππἰοτἱΒιι8 ε!. !ειιτ!ειΕο,

Με εοι·ιππ ειππ τεεἱρἰεπ8 ειεςι!!εν!!. Ρτο

ευο Πισω !ν!8$!!8!8Ή18, μπει· ε!υ8, εοπ!ι·ἰ8!ε

τω, ω! ΖεΕπει!8 οιππ τεεἱπε τπυ!!ο ΠΙΒΒ!8 εοπ

τιιτρπτυτ. !8!!ιπ· !εΒεπιππ Μπεπο !Μ·ε!!8!εν!επ

$!8(ΙΠΒ ΙΠΒ8Πϋί!!)Π8 ι·εε!οππ !π·επ8ιπἱ8ει·υπΕ,

8εἱ8εἰωπΩε8, φπα! Με ε88ε!, φα! ΖΕι!επενιιππ

απ!! ΐιιε!!!ν!8 8ἰπε ρε!ι·ἱ8 ἱιπρετἰο ι·εεερ!εεεπΦ,

8! ΓΟ!)θ!!08 ΕΧ!8!.ΟΓθ νε! οΙππ!!ι·ε ει» νε!!επΕ.

ΡΩΜΗ. !, Μετα: ! (!!8Ο¦'θ!0υ ὸἰεετεοἰο δ. - ? ει!» ει! 2! Η - Η Πε ΖΒἰΒπεο ι·ερε!!!ι Μάσι!

ΒαπάΙΙ:ἱε; ,·ε!εορΕΜια Με πως προ πακ!ρΙ.πι. -- Η @του πἰεπια Η. - Ζ!)!8ΠΕΥΙ18$ Ζ!π8ει.ιιικ δ.

- !ὅ !!!!εΕ!8· !θ0!!8 δ. - ειιπιφιει ευπηιιε Η -- !8 88!!18118$ $$ερ!ιεπιι8 δ; διεειεπ8 Η· - π"

πωπω! Ια ευΜεκπ Ζ; ευ!:!επι "- - 'Η νει·οι :παπα Η. - ρι·:ι:ροπε!πι!.υ ρι·ε:ίει·ερα!Μ - Σ!! ΜΜΕ!»

υπιι!!.:ι "- - 'Η εε8ει άπιρίε εε Μάο! ρορσ·αιυΙαει ισ δ. - 26 εωικειω. ΒΡ280$$!8!Η - Ρ:·πεάτ

Π, Μοτο: ! $!εεΙυε» !ι!εοπιιε "- -- 2 ΖΒἱΒιιειιτπ» δΒἱ8πευτπ δ. - 3 ε!ει!επ·οο ιποπε8!ει·ἰο ”- -

-! ει·Βοο :παπα Η. - δ ΙεΒΜἰοπεπιο !ε!:ιΒεεἰοπετπ δ.- θ Με8ποι Οποτε!!! Η-- Ί ΜεΕπε! ΜΜΜ

Π. - θ ὸεἀεεοτἰ- ΜΙ: πιο: ()!ποπ. Πίπα. Ρο!. ιι δΙεπεΙα π». 65; ὸεεοι·ἰ Ζ. δ ί Η. - !εει·ἰιππ!›ἰ!ἱ

ω” !8ΟΓ!ΙΠΒ!!!!!!Π8 δ. - !! πω» ποπ Η - Ζε!!ιε!ι Ζε!!!ει18 Ζ. δ ί Η. -- Ε! δα!. ε! δ. - Σ! !888!ΙΠΒυ

!εειι!.ο Η.- νν!'8!.!5!2Π!θΠ5!8φ18$ πωπωπο Π. -- θ!! ΙΙΙ88Π8!!!.Ν18. τπ88πε!!!πιειρ.ιε Π.-- 2! @ἰστο

νιππ» δρἰεπευπι δ ί Π. - θ!! ε!» εεε! Ζ. δ ί Η. - νε!!επΕ·» νε!!ε! Η.

!) νσοάπρπι!.
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Ι ΟΒΙ!.

ΜΙ Ικα ΙΝωΙΙεΙ;ινΙει1εοε υπετιΙωἰΙει· τοεμοτι

ιΙει·ιωΙ, που εε ρεπι·Ιεω ΒσΙ1εωΙεΙε νεΙ εΙἱεηἱε

τιεΙΙοιΙΙΒιιε Ιι·ειεΙΙΙΙΙεεε, εειΙ ιΙοωἱω ιΙιιοΙε ΙΙΙΙιιω

ειιοεςυε Ιυ8ΙΙΙνοε τεεεωεεε, εεεεςυε νεΙ άο

ωωο όιιεἱ ΙεΒἰΙἱωοςιιε ίὶΙἰο ειιο ΒοΙειΙενο ω

οωωΙ)υε ει Ρετ οωω:ι ΙΙόεΙΙτετ οΙιεεΙΙι·ε, εετΙ

δεΙΙιεο εωεφ1ε ωειΙΙε ορετΙΙπιε ωοάΙε οωτιἰΒιΙε

οοπτωάτε. ΡοριιΙυε ευΙεω ΙεεεΙιιω ΙειρΙάω·ε

νοΙεΙπετ, τμιἰε 8εΙ.ΙιεΙ Ρει·Ιεε ΙεΙεΙε εωΒεεΙΙ:ιιε

‹ΙεΙ”ετι‹ΙεΙ›:ιΙ. ΠιπΙε ωυΙΙιιω ΙΙΙΙΙειεΙΙεΙενιιε ΙΜΙ

ετιεΙυε, ετ δεΙΙιειιε Ιω ωωΙε ΙιιΙΙεωωειΙυε,

ΙΙΙΙΙειΙΙεΙενυω ΙΙι18ει·Ιεε τεεεω εΙ ΒτεΙΙιὶεΙενιιω

ΒοΙ1εωἰ:ε ιΙιιεεω ω ειικΙΙΙιιω εΙΙ:Ι εοτιΙω κω

ΙΙ:ΙεΙενΙεπεεε ωεπιόενετυπΙ, ιωαΙε ρΙυε άειΙε

εοι·Ιε ετ. άεωΡω φ1εω ΙιοτιοτΙε ετ ρτοΙὶεω Ιω

ΒιιετυτΙΙΙ). Νεω $εΙΙ1ειιω και ΙΙΙΙΙεΙΙΙεΙενυε

νΙπετυω εεειιω ω Ππεετἰεω ΙωπεροτΙ.εεεεΙ,

ω ρω εεΙυΙε ειιω Ρει·νιΙΙο ΙδοΙειΙ:ινο ΙπωεΙιι

ΒΙεεεΙ. ΠιιωιΙυε πΙεΙΙΙΙ νΙτΙυΙ.ε εοππω ΙΙΙΙ:·:ιΙΙΙΙ

εΙενΙεπεεε ΡοτιιἱεεειιΙ Ρι·οΙΙοετε, ηιιω ειΙΙ εοιπω

ειιοε ΙπεΙΙιιω εετε:·ε ποΙυΙεεεηΙ, ρεεεω Ιιπϋ;υε

:πιω ΙΙΙΙο μπει· ΙεοΙΙ, ευωφιε “πιο ρτΙωιιω

ειιι1ω ΙΙΙΙιιω ερρεΙΙενΙΙ. ΙΙενει·ευε Ιιπει·Ιω σΙε

Ι'οΙοπΙει, (Νο ΙΙ.ιεει·ετ $εΙΙιειιε, ω:ιΙοτεε ωΙει·

εοε εειΙΙΙόε ρι·οωΙεεΙε ετ ωυπει·ΙΜε εΙΙεωρΙει

ΜΙ, εοεςυε ρευΙεΙΙτι1 ω ρει·Ιιεω ἱτιΙΙεεΙεΙπιΙ.

Α‹Ι ι·κΙΙ·εωυω κενο ρΙυτΙΒιιε ΙοΙΙεκἱε ειιω εκει·

εΙΙιι ω:: ΨΙετΙἰεΙεκ·ι.ιε :Μ ιπΙσεω ΙντωΙἱεΙει·Ιεπ

εεω εεεεάεΙΜΙ, Ι:ιωιμιε εεεΙτει εΙΙ›Ι ι·εόάΙΙ.ει Ρετ

εΙτειιΙΙιιω οΙπἱπιεΙκιΙ; ΖΒΙεπευε νει·ο νἱιΙειιε εΙΙ:Ι

ρτοεετεε ωΙυε ετ εκ1ω άεΙεοΙεεε, ιΙω·υω ω

ΙεΙΙΙ8επε εε εοπΙω εΙΙωυΙιιω εεΙεἱΙωεεε, νιιΙ8Ι

ΙΙιΙεΙ νΙΙ:εςιιε ειπε ιΙΙΙΙΙΙΙεπε, ‹Ιε ποσα: ΒΙΒΗ,

ΙυΒΙετιεςιιε εεεΙτιιω (Ιτυενἰει, ωΙΙΙΙ.ΙΒιιε ορυ

Ιεπωω, Μα ορρἰιΙειπΙε ι·εεερΙυε ΙΙΙΙ.τοΙνΙΙ.

δ. Πε αιεΙο·ρ (ΙΜειιιήε ε.::ρπεπιιΙο ε! ιἰεΙεΙο.

ΑΙ μπει· τΙοΙεπε ειιω ΙωΡυπε εΙε ενεεἰεεε,

ΠτυενΙεΙεπεεε ευωςυε εοιππι εε Ιρευω πεσε

ΡΙεεε, ευω εοόεω εκετεἰτυ ΖΒἰἔπιενι1ω ΙυΒΙετι

Ιεω ρτοεεςυΙΙυτ, ΙοΕΙεςιιε νΙΙ·ΙΙ:υε (Ιτιιενἱεἱετιεε

εειεΙι·υω εεἔτειΙΙΙυι·. ΖϋΙεπιενιιε νει·ο εοτΙνοοεΙε

ωιΙΙΙΙΙυιΙωε μεεεποτυω, Ιωβετιεςυε εερΙ.εω

εώεε ΟυιιενἰεἰεπεΙιιω, εκἰεπε ιΙε εεεΙ.ι·ο ειιω

μπε εΙΙωΙεενΙΙ, εε‹Ι ΙιιεΙιΙε ΙυεΙοε ω” ρεΙτεω

ω. ΙΙΙΙιιω ἰιιὸἰεεινἰΙ. ΙΜ πωωςιιε Ι›εΙΙιιω ρΙυε

φαω εΙνΙΙεΙΙ) ΙσιεΙιιω ΜΙ, ιιΙ›ἰ ΙΙΙΙιιε εάνετειιε

ρεΙ.ι·εω, εΙ Ιτετει· εοτιιω ΙωΙι·εω εποε ιιεΙεπτΙε

ωΙΙΙ. ΙΜ , ερετο, ωἱεει· ΖΒΙΒπιενιΙε ρεΙει·ηε ωιι

ΙεάίεΙΙοηε ςιιοτΙ ΙιΙΙιιτιιω εωΙ ρτοωει·ιιΙΕ; ΙΙ›Ι

νετο Ι)ευε οωτιἰροτετιε ΙΝΙιιιΙΙεΙενο ὸυοΙ ωΕεε

τΙοοτιΙΙιιω Μηαιιι1 ΙεεΙΙ, (μισά ΙππιπιιετεβΙΙεω

ΡπιειΙ5. Ι, Μετα Ι ιιωικιΙιωΙ.ετι πίεωα Π. - Ε) νεΙι εἰ. Η - δ πεΙἰοπἱΙ›ιιε› πωπω Π. - Ι- εεεε

ειπεν εεςιιε Π· - ὅ ευου εἰιιε Π. - 8 Ι682ΙΗΠ1τ δ με” οωμάρ άυάαἰ οΒειΙἱτε, Με; :εωεπί

ροὲπὶε_|. - Ο νοΙεΙπεΙε Μουσε Η. - 10 ωιΙΙΙυω Ι'Ι'Ιε‹ΙἱεΙενυει ωωΙε ΙΝΙειΙ. Η. -- Η ΒτεΙΜεΙενιιωι

ΒτιεοιεΙειιω ΙΙ - Η εοπΙ.ι·ει ω ΙΙ - Η ρΙιιε» πίεπιιι Π. - ΙΙΙ $εΙΙιειιω» ΖεεΙιοιιω» Η - τω;

ΨΙωΙἰεΙενυε= πΙεππι Π. - ΙΤ ΜτιεροτΙοεεευ πίεωα Π. - ΙΒ ΡΙ"Οπ πωπω δ. - Η! "ΜΜΜ ιιοιι

νεΙ ΙΙ - θ! ωνΙΙυει ωΙυε δ. - 25 ιΙε Ι'οΙοιωμ ιΙε Ιοεο ΕΙιτοπ. Ρι·έιιο. ΡυΙοπ. ιι $2επεΙα ε”. 86.

-- Ή εοεςυει οσε 2 Ε 8. - ΡαειΙ:. ΙΙ, ιυίετε: Β εεεοιΙεΙ1εω ΜΜΜ Η - ἰιιιηςυε» ἰεω ΙΙΙ -

ΙΙ Φ.ιτυωι τΙΙι·ιιω δ. - 8 Ει·υενΞειι Ετυεω·Ιει πωυπε ΙΜ μέσω: Η. - ΙΙ Πε εεεπο.... ‹ΙεΙεΙοι›

ΒαπιἱΙΜε άα_|ε Ιω παάρΞε; ευ φΙ:ορΙ.σωαοΙι Ζίδ χω: Μάο ρτύέ:ιε σκέψι·ε. ο Η Με πιο έ κ”. -

Η Ιυ8ἰεπΙεπω Ιυεἰεπε ΙΙ.- ΙΙΙ εοτινοοεΙε» εοωωΙΜε Π· - Η! ραΙι·ειω ρεεε δ ί Π.

') Ροτ. Κοιωγ ρτεἔεΒἱεΒο 6'&τοπ. ΙΙΙ. 1.
α) ΒιιΙειιι1ει Γεω Ι. Ι.

Η)

Η

90
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οι: ηοειιηιιε ιηιιΙιΠιιοιηοιη ιιιιοι·Γοοιι, οι ιΙο ειιιε

Μη ρηιιοὶεεἰιηοει τηοι·ε οιΙοιηΠ.. Ί`ηηιιιιη οηιιη

ηιιιηοηι οιιιοτἰο εροι·ειιιη Μι, ιηηιιιιηοηο οο

οηνοι·ιιηι ιη Ιοουιη οοειοΙΙο οοηΙἰειιιιιιι οοιιιιιι,

δ οσοι! οι: οο $οιηροι·ο ριεοοιη Με ηοη: οο

ιηοάοι·ο οιιἱετριο Βοηιιε οηι·ιειιιιηιιε οκηοι·ι·ιιι0.

Βιοςιιε Πιιιονιοι , όινιιιιε ρι·ιιιο οι ιηιΙΜΒιιε

οριιΙοηΙιιηι, οι! ἰηειοι· ρ:ιεηο οοεοΙοϋοηιε ω ιο

ιΙοοιιιιη. ΙΒιιιιι· Ζοιειιοιιε ἰη οοειι.ι·ιιπι Γιιδιοηε

ω οιιιη ρηιιοἰεεἱηιἰε Ιιροι·ηιιιε, ιιιι·ιιηι Μακη ροι·οοι

επι ιηοιηρι·οιιιιη οΙιοιιοά ω ιηοοι·ιιιο. Αι ριιιοι·

ἰιινεηιιιτὶε ειιιΜτιιιιη ηοη ιιΙοιεοοηε, ηο ροεειηιε

ιιιιΜιοηει νο! :ιΙἰοηἱε ἔοητἱοιιε οιιιιιοι·οι·ει, ιιηιὶο

ιηοεἱο ροι·ιοιιιιιηι ιιηιηιηοι·οι, ρω Μαι ηιοπι

Η Βι·οι·ιιιηοιιο Μοτο οιιοοειτο Με οοηοοεεει, εο

οιιιη ἰΠιιιη ιη Μοιονιοιη ιι·ειηοροτι.εινη, οιιπιοιιο

οοι·οοι·ο ιη οηειι·ο ΒοΗιοι :ιΙίοιηιηιο 1οιηροι·ο

ιηηοοι·εινη. Ροειοει νοι·ο ἰη οοηεοοι·:ηιοηο (Μο

2ηοηειε οοοΙεειω ιηιοι·νοητιι οριεοοροι·ιιπι οι

20 ρι·ιηοιριιιη οιιιη ειονοοονιι, οοι·ιιιηοιιο ρι·οοιουε

ει·ητιοιη τριιιιιι ρωιιοθιη ηοφιιεινη.

θ. Μηαοιι!ιιηι ιίε .ιαπο£ο Λιζει!!ια·έο.

Π. οιιοηἰοιτι οοοΙοεἰεο ηιοηιιο θηοιηοηειε ιη

?δ οσο Ποιά ΐοι·ιο οοη€ιεἰ€, ηοη θα όιεηιιιη ρα::

ιοι·ἰι·ο ιηιιοοιιΙιιιη'), (μισά ιη ι·ἱεἰ!ἱο οωεωιο

ΡΜεάι. Ι, ιυίοι·ει ο ἰη Ιοοιιιηι ηἰουιο Π. -

. Με ρι·ειιοειιε ιηηι·ιιι· ΑιιοΙΒοι·ηιο οι ροΒιιηιε ε€

ι οιιιιειι:ιηιε οοιεηοοι·ι€. Αοοιοιι οιιΕοιη οιιτΙοιη

ηοοΙο, ιη οιιοΜηιη οοετι·ιιιη Ρο!οηοι·ιιιη τρισε

οιιιη ιι·ιιιΙΝοι·οο οιιιοιΙοιη οηειτἰ Ροιηοι·ιιηοει ειπ

ειιιη Γοηιιιιιε τεοοριεεο, οοοοιιο ι·οοοριοε ιη

ρι·οριι€ηειου!ιο ὸἱοιη οι·:ιε0ιηιιιιι ιιο ορρἱόηηο

ι·ιιιη ροι·ηιοιοηι οιιρεοιοεεο. δω Με αρη εοιη

ροτ ωΒιιω, ηιιηεριοιη οοι·ιηιιοΒιι, ορριοιιηοει

ιΙοι·ιηιοηΙοε ειιι ιηι!ιιιε ΑοιιΙοοιι.ἱ νιΒιιιιηιιη ου

εΕοὐἱνἱτ, οι ροΒοηοε ιη ιηεΜΗε οηι·ιειιιιηοι·οιη

ι·ιιέι!ηηιοε οι·ιηοι·ιιιη ποιοι· εριι·ιιιιοΙιιιιιι ειριαινι€.

Αρροι·ιΜ ηιιιηιριο οιιιιΙοιη ευρω· οΠηιηι οοιιιιιη

 

Ροιηοι·ιιηιε πωπω, οιιι ΒΙ:ιάιο οσε οιι€ι·ιιοΕο

ιωιιιιηι, εοεοιιο ροι· ει·ηάιιε οι. εο!ιοιη οηειι·ι

ρι·οοοιριτοε οΒιιοΒειτ. διοοιιο ρι·οοιιι ειιιΒιο οιι

ειοΙΙοηι, οιιιιηοι·ιηιιε ρηρειηοι·ιιιη οι 1ηηιιιΠ.ιηιιε

ωιωωιι, οοΓοηειοηο ΒΙοι·ιοει ιηιιι·ιιι·ηι Αοιιιωι

ιιο ιιηηιιηοηιι ειιηι ιηοτιιε ροι·ιοιιΙο 1ιιιωιιι.

Παω οι! ρι·οοεοηε ιιο ειιηοιο ιΠιιιεεο οιιΐίιοιιιι,

οι ιιο ιηιοι·νοΙΙιιιη ειιροιἰιιε ηοειι·ιο ειι!ιιε Μειο

Ποηιε ιιιωΡω.

Τ. Πο άέυὶεἱοπο πριι€ Μου· ιατατηφιο βΙΞωπ.

“μου θηοηηοηει ηιιεἰΙἰοει οοηεοοι·οΙο, οι Πη

@απο Βι·οιιη ρ:ιιι·ιε ιιηροι.ι·οιο, νν!ηοιεΙεινιιε ουκ

:ιιηΒοοιιο ΗΜ ειιιιιη οιιοι·οιψηιη οοιηιιιοηιΙεινιι,

'? ριἱιι5$ ρι·ἰιηιιιη "- - Π) ρ:ιιιοιεειιηιει ω!. άσο. ”.

- ιιιι·ιιιη» ηίοΜα 2ί δ”. -- Η ιιηιιου ΜΚ ρορπιιυία ΒοηάΙΙ:ίο; ιιηιιιη πιο” ν·;|ιορί8Μο.- Η 00η

οικω” οοηοοεεο Η. - Η) Με ιι‹Ιδ.- 20 οοι·ιιιηφιο ρι·οοίηιιω οι ἱη ο0η8ρεο!ι1 οοι·ιιιη "- - 23 Με·

ι·ιιοιι|ι.ιηι ‹Ιο οοηοι.ο Μιιικιιω “Με πιο Η; Ζ € 5 πιο πιο” προ ιιαιΙρίσει, - Ή ςιιοηἱιιπισ ω· Η.

-- 25 ίσια” πιο οπο" @ἐπὶ δ. - ιη Μο. οοιιιἱεἰΕι Μο Γοο!.ο οεΕ "- - ?θ οιιο‹Ιι Ματια Η -

ΡαειΙ:. Π. Μοτο; Ι οι. ριιεηηἰε» οι. η ροειιιιιε "- - ο! οιιι·.ι οι; η οηι·. "- - δ Δωρο" Ποίηση

Π. --- Β ριορυΒηειοιιΙἰε› 0ι°35¦ιηυιη Η - ορρΜοηοι·ιιηιι ορριοοιιιιι·οιη Ζ ί δ. - Τ θεου Μ “- -

ιο ιη» Μακη Ζ ἱ δ. - οιιι·ιει.ι:ιηοι·ιιιηι (Πιι·ιεΕι Η - Η νι8ιΙοηι.ο: οτιηοι·ιιιιι ιατροι ΜΜΜ Η. -

Π ΑρροιιιἰΜ :ιροι·ιιιΕ δ. - |ὅ ειΒιιη!πιΕπ οριιονιθ. "- - 'Η ειιΓίἰοἱηῦ.ι ειιΠιοιΕ 2 ί 8.- 20 Μ ἱηΕοι

νηΙΙηηιι οι: ιιιΕοι·νηΙΙο Η. - Ή ἰηοἰρἰοϋ ἰηοἰρἰοιιιι· Η. - 23 Πο ὸἰνἱειἱοηο... . Μπιτ” ΜΙ: Μα Η; 2ί δ

Με σπορ; και παι!ρίου. - Ή θηοιηοηεἱι ίὶηοιηεηηἱε Σ' έ δ. - ΜοιΙιο:ιτ οοοΙοειε Η.

') ω. 'Με. ΤΘ.

ΜοτιιιηιειιΙα Ρο!. πω. 'ΗΜ. η 58
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οι πι Ροπιοι·οπι:ιιπ οοε ἰπ οκροάιιιοποπι ποιο

Βιινιι.. ΠΠ :ιιιιοιπ :ιιιοπιιιεε, οι ιιιιιιΙο ποεοιο

οοποἱΙἰιιιπ ι·:ιριοιποε, ιπροι·Γεοιο πομπο εκ

πιποι·ο τοιπει·ιιπι. Πωσ μια πεεοιο (πιω επ

ερἰαιπε, οοπΐεειἱπι Μπιτ οσε τοεπιιπι όινιειι,

Με] πιο πι:ιππ ιιιιιιοπ πιο εοιΙοε ιοΒιιι ριἰιιοἰριι

Με ποπ ιΙἱιπιεἰι. θα! ποιά ἰπ ὸἰνἱεἰοπο οπἰοιιο

οοπιι€οι·ιΕ, οιιιιπιοι·ιιι·ο πο!ιιε ιπιιιιιιιοι οποιο

επιπ, παμε ιιιυΠιιιιι Μο :ιιιόιι·ο "Με πιοπι

ίιιιιοιποεππι.

δ. πω" |ιιιιιιε ιϋυἱιἐοιιΙε άίεροειιΕο.

¦πιοι·ι·οοιιιιιε ιιιιιοιπ μια· ιι ριἰποἱρἰΒιιε, (μπε

ιιοι·ππι εκοοΙΙεπιιιιε οιπιπει·οι. πι ΙοοιιιιιοιιιΙιιιε

τιιπιοποιε οι επεοιριεπόιε, ιπ εκειοἱιιι οοπνο

οποσ οι οοποποοπτιο, οι ἱπ πιππ ι·εΒπι ὸἰε

ροπειιποπε ιιιιιὶιἰιπο‹ἰπ, επι ι·εεΡοποιεεε Πει

1ιπ·: Μοιιοι οιιιιίοιιι σε! , οι |ιοιπιιιίε .ποιο οι πι

βι·ιιι·ι , ι·οοιιιιιιι ιιι!οι· Με άιυιοετο, ου άι: ρι·ιτεσιι

Μιιιε ιιιοιοοι·ε; εο‹ἰ ο!ιοι·ιιιιι ο!ιοι·ἱ ρι·ιιιι·οοοι·ο,

πο! ρι·οοιΙοιειιι οι εοριειιιιαιιι ειδε εποε, ιιοιι «ο

πιοπι ῇιοιιἰΙο£ἰε, “ο άιοίιιιι: ρο£οε£ο£ι.ι. Πω οιιιοιπ

ιιιιιιιιι οοι·ι!ίε πιει άοειιἰοτὶιιιπ »Οοο ροεειιιιι ορο

ι·ιι·ε, οιιοιΙ ιιιωιιιυιι οι: ριοὐὶοι·ὶ ιο Μπι άο

|ειιείοιιε οι !ιοοιιιιιιι ιπροοιιοιιοιιο ιιοΙο Με οιιιιιεε

ροει ιιιοι·ιοιιι ιιιοοιιι οιιοιιίιιιέιει· οοεάέι·ο. Ιιιια·ίιιι

πω, εισαι ιίιυιειιιιι οιε ι·οοιιιιιιι, ροι·!οιιι .οποιο

 

οοίοοιιε ι·ειέιιεο8. Ροει οοιιοιιι οιιίιίοιιι ιιιοιιιιι Ζὐἱ

@Με απο Με οπού |ιοοιιι Ηοιοιιιοιιι Μπα! Μ

ΜΜ, Βο!ιιΜοοιω οπο, Ιοοιιιιιιο.ιι πιω πισω, οι

ινι·οιι.ιιιιιο οι οι δι·οοουιο οι ὶιι δοποοιιιέι· ω”

πω ρι·έπειρο!εσ οοιιιιεο!. Λο ο.ιιι·οιιιοιιι οιι2ειιι,

οι οιιιοο ρι·οοι ποπ |ιιοι·ίτιι, ω! .τι [οπο ιίίσοοι·

ιίέοιιι Ιιοὐιιειἐιι£, Με οσο ε.τΙοινιέε ιιοιιοιιιοιω οι!

!ια.σειιι οι εοε οι ι·οοιιι ιιιοοιι·ποιίοιιοιιι ίποιι.ι·οι·έΙ,

ρι·ιιιοιιιε ι·οοιιο, ρο2ι·ίιιιοιιιι πω: οοπ:οι,· Με πιο

εοΙἱοιιι ι·οοιιι Ιεοι: ροι·ιιοιιιιί ροειιάσοι, πιο |ιοιιοι·ι

ω” Με” ο! ιιιέΜο2ι ρι·ουιάοο1. ?πιο ειιιιοιπ,

πι πιοιπιπ ω, @οι ιΙἰνἰεἰοπε, ιιοΜιοςιιο ρο

πει ιι.ιοπΙεππι ειιιιε οι·οποπο, ρποιοτιιιπ πιπε

οπο επιιπι ιοΒιιἰ ροι·ποποπι νἰεἰωνἰτ, οοι·ππι

"απο μια· εοιπροι· πι ειπι Μειιονιιι ΠΙιεπιιιιε

ιιιιΒιιονιι.

θ. Με Μαιο ριιοι·ΙΙι Βο!εεΙοί.

ιπιει·ιπι πο επ :ιΠοιιι ιιΙἰοπιιιοπιιε οὸιπἰιοπ

ιΙππι, ει ποπ! εοι·ιρεοι·ιιπιιε Με ΒοΙοιΙιινἱ μπε

πιω ιποιιιοπιπόπιπ. ι'οπ οπἰπι, ειοπι ειεεοΙοι.

ρΙετιιπιφιε Ιοεοινιει ρπει·Πιε, ΙιπΙοε ιπιιιιοε εοο

ιειΙιιιιιιτ, εεά ἱπιἱιιιι·ὶ ειι·οιιιιποε ιιοιιιε :ιο Μπιο

ι·εε , πι :πιο μπει ροιει·ιιι, πιιοιιιιιπι·. Ετ οικω

νιε επ ρπει·οι·πιπ ποΙιἰΙἱιιιπ Ιπ οοπἰΒιιε οι ἱπ

νοΙιιοι·ιοπε ιΙοΙεοιοιἰ, ΡΙπε ιιιιιιειι εοιο!πι€ Βο

Ιο:Ι:ινιιε ιιιΠιιιο ΡιιοπιΙπε πι ιιιιΙιπιι Βι·ιιιιιιιιι·ι.

Ρι·ιειΙι. !, ιυί"82 ι ει.» ιιιειιιο δι - θ Βο‹Ι οιιἱιΙ.... Γιιειἰι ίι·ποιιιοειιπιι ιιίειιιο Η. - Η Ηπε

πω. .. ὸἱεροεἰιἱοι ιΙοάο_ιο ΠοιιιίΙΙ:Ιο; Ζ ι δ' “πιο ιιοορίειι πιο Μο”, :οιιιιιιιιο_ιο _|εάιιο|: ριόὶιιε

ιιιιο_ιεοε; Η οροιοἰοιΙο Με ρι·ιειιοο. - 55 ιπἰιιειιὸἱε» ιτπιπποποιε δ. - 20 ρι·ιοι·οοιιι·ου ρι·οι·ο8:ιπε

Η· - 22 ροιεειοιἰει ι·οὶπιιιιιιἰε Η- - ΣΤ ριιι·ιεκπο ροιεει.οιειπ Ζ. - Ρι·ποι Π, Ματσε ι πιπε

οπο» ιιιιιιειιιιἱεηιιο "- -- 2 ιππωιι ιπωιιι " - Δ· ΨτιιΙἰεΙοπ·ι ινωιιππι "- - διιπὸοιπἰι·ι δυ

ιΙοιιιἱι· δ. - δ οΜιποοιε οιιιιωιιι Η - Ί ειιιοι·πίει οκιειἱπε δ. - Η Αι! επιτειππτο ιιι.ιιοιπ . .. .

ωειιιιιι ρι·ονιι!οιιιι ΜΜΜ "- - Ποιοι Ε!Τοοι.π δ. - Ώ πι. ιποΕππι ω» πιο "- -- Η πιιΙ:Μοπε

μπε. . . . οι·ιιποπω ιιἰοιιια Η· - ριιει·οπιιπ

ροι·ιεπι Π. -- εοι·πιπ πιο» εοιιιπιππο Η. - Η Πε Μαιο ριιετἰΙἱ ΒοΙεεΙιιἰι ιιοιΙρισ Ιω Μάο!

οπἱειιιιευ οιιἱεοπε ιιιιοι·οι·ππι "- - Η Ροι-ιιοπωω

ΠοιιάΙΜε; ι·;|ιοριειιιο Ζ ί δ πιο ιιιοιιι πο; απο πιο ι·οπιἰιιοἔ πιο ΜΜΜ: οι; το Η. - Η) πΙἱφιιιιο

που ο!ἰ‹μι:ιιιουε δ. “

Η)

Η
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!'ι!οι·ιιιιιιιι επιιιι οιιιιιιιιι ιιεοειιι!ει·ε νε! ι!εεεειι

«Με ειιιε πιο” ρι·ιενιι!ε!ιοι, ει Μπι ιπι·ιιο [ιιι

ιι·ε, νε! ε!ιιιιιοιιειιε πεεειεπτε, ειιρει· !ιοειεε

ιιι ειιρει!ιιιοπειιι ι!ιιιι ιιιι!ιτιιε ρι·ιεοει!ειιιιι.

δ

Π!. Ζεα-οσο οι ΒοΙοεΖοιιο Μοι·ουιοιπ ι·οειουει·οπ2.

Νιιπο νει·ο οιιοι!ι!ιιιιι ειιιε ιιιιιιιιιιι ριιει·ι!ιε

ιιιι!ιιιιε περιιιΒιιιιιιιε, οι ειο ριιιι!ιιιιπι ι!ε πιιπο

τι!ιιιε οι! πιιιιοι·ιι ιι·ιιπεσειιιιιιπιιιε. ειωι ιιοιιιιιι

ιο ω, ι!ιικ !!!ιιι!ιε!:ινιιε, εειιιο ει·ιιι·ιε οι ιειιιιε,

δει!ιειο ρο!ιιιιιιο οοπιιιι ειιιιιιι ειιε·ι·ειιιιπι οοπι

ιιιιιιο!Μι, ειιιιιοιιε ριιο··πιιιιιι·ιιπι νο! πω” !ιο

ειιιιπι νοειιιιιιι·ιιπι ι!ε!εΒιι!ιιιι. Πιιι:!ε οιιπι εεεοι

Μοι·ιιι·Μιιι ιπν:ιειιι·ιιε ,'ινιι οιιπι εο ριιοι·ιι!ιιε εο!ο

Η ιιοπιιπε ριι€πειιιι·ιιε. !!!:ι νιοε ιιιιι·ιεπι Μοι·ιιι·ιω

ιιι:ικιιιιιιιιι ι!εειιιιιιοι·ιιιιι, ιπι!ειιιιο ρι·Μι!ιιιιι πιο!

ιιιπι οι οιιριινοε ιιι!ι!ιιιιοι·ιιπι, ει:: ειπε Μ!!! ι!!

ει·ι·ιτιιιιιο νο! ιιιπει·ιε ι·ει!ιει·ιιιιι.

90 Η. Βο!ε:.!ουαε μια· ιιι2ει·[εει£ οριιιιιι.

!ι!ιι!ιιι ροεεειιι οι: :ιιιι!ιιοιπ !ιιιιιιε ριιει·ι εοι·ιιι

ιιΜι·ο, πιει ιοιιιιιιιε Μπι ιπειοι·ει οι! ειιπιπι:ιπι

ορει·ιε ρι·ορει·:ιι·ε. Τιιιιιεπ ιιιιοι!ι!:ιπι ιπ οι:οιι!ιο

ποιι ρει·ιιιιιιιιιιι !ιιιιΜι·ε, απο οι τ!ιειιιιιιι ει!

95 εκειιιρ!ιιιιι ρι·ο!ιιιο!ιε ι·ιιιι!ιιι·ε. ()ιιιιτ!ιιιιι νιοε

μπει· !!!ιιι·ιιε οι! ΒεπΜοιι!ιιιιι ιιι ει!νιι ι·εειι!ειιε,

ιιρι·ιιιιι ιπιπΜπειιι ιι·ιιιιεειιιιιειιι ιιο ι!ειιειιιιιοιπ

ει!νιε ειι!ιειιιιιοπι πω, οιιεπι ειιιιιπι ‹!ε πιειιειι

ειιι·Βεπε, ιιεειιιιιριο νεπειιιι!ο ειιιιεοοιιιιιε, ειπε

Ρι·ποι. Ι, Μετα 2 Μιιιι ειιιιιιι Ζ. - θ Ζεοιεο!ι , . . .

οοιιιιιο νε! ειιπε ρι·οεειιιιιριιιοειιε ιιιι·εειι. (Μπι

ιμιο ιει·ιιε ει!νεειι·ι μ·οριποιιιιεεει, οι Μπι ιι:ιιιιιι

ιο ειιιε ειιιιιιι·ε νι!ιι·ιιι·ε ι·ο!ιιιεεει, εκ :ιι!ι·ει·εο

οιιιι!επι πιι!οε ειπε οοοιιι·ι·ιι., πιο ι·ι!ιι·ιιιιιπι ιοιιιπι

ι·ειιπιιιι, οι νεπιι!ιιι!ιιπι οι οιι!”ει·ι·ε νο!ιιιι. Τιιιιι

νει·ο Βο!εε!εινιιε πο, ιπιπιο ιιιιι!ιιοΜ ειιιιιιι!ιιιιιε,

εειιιιιιιιιιι τ!ιιε!!ιιπι ιιιιι·ιι!ιι!ιιει·, !ιιιπιιιιιιιιιι εοι

!ιοει οι !ει·ιπιιιιι, ειπΒιι!ιιι·ιιει· ειιρει·ιιι·ιι. Μπι

οι ι!!ι νειιο!ιιι!ιιιιι ει!ιειιι!ιι, ει ειρι·ιιιιι οοοιι;!ιι.

!!!ε νει·ο ιιιι!εε ροειε:ι απ· πω: Γεεει·ιι ι·ειμιιει

τω, εε ιιεεοινιεεε ποιο εΒει·ιι. εει ιιι·οιεεειιε,

οι ο!ι !ιοο ιιιπιειι εει ιιο ειπε @πιο !οιιΒο τοπι

ροι·ο εειιιιοειι·ειιιε. !!!ε νει·ο μια· ιιιι!ε καιει

Γιιιι€ειιιιε, οι νικ Μπιεπ νιιεε ο!ιιιιιιιιι νεπιι!ιιιιιε.

!2. Βο!ει!ουιιε "Μαιο ιπΙει·/εοι2.

ιιιπε ιιιιοοιιε !ιιοιιιπι ειπε ριιειι!ε ποιο ει

πιι!ε ποιι ιιιοε!ιο, οιιτιιιινιε ιιονει·ιιιι, τιιιΜ ιιιιιιιι

Πε ποπ ρει οπιιιΜ οοιιιρΜοε!ιο. !ι!ειιι μια·

οιιπι ριιιιοιε ιιι ει!νιι ι!ειιιιι!ιιι!ειπε, ιιι ειιιιπειι

ιιοιι !οοο !'οι·ιε οοιιειιιιι, ιιο ιιεοι·ειιιιι Με ι!!ιιο

ιιιιε οοπιεπιρ!ειπε, ιιι·ειιπι ιπΒειιιειιι οιιιιι ιιι·ειι

οο!!ιιι!επιειιι ιιι·οερειιιι. (ιιιο νιεο, ειιιιιιιι ιι!ιιε

Ριο!ιι!ιιιιε ιιι ρ!ιιιιιιιειιι ι!εεοεπτ!ιι, οι: εο!ιιε οι

ιπιι·εριι!ιιε ετιιιο εει!επε οι·ιιεπιιιε Γει·:ιε ιιι!ινιι,

ιιι·ειιιιιιμιε οοπιι·ιι εε οοπνει·ειιιιι !ιι·:ιο!ιιιε ετο

οιιε νεπει!ιιι!ο Ρει·ι'οιονιι. Ωιιο‹Ι !”οοιιιιιι εποε

πιο ι!!ιο ιιεΜπιι!ιιιε οιιιπιιι:ιπι!ιιιιι, ει ποπ νι

ι!ειιιι!ιιιε ρω ιιιιιιιι ιιιιι!ιιι·Μ μισή ι·οοιιοιιι!ιιπι.

ι·ειειιιι·ει·ιιιιι.ι ποοριε ιιοιΙοί Ζ.ειιοιιίεΙι; ι·;|ιο

ρι.ιιιιο Με ιπο_ιο πο. - '! ειπε. Με Βο!εεΜι "- - Η 8ει!ιειοι Ζιιο!ιει·ο Π· - ειιει·οιιιιπι»

ειιει·οιοιιιιιι δ. -- Η Μοι·ιινΜπιι !ι!οιΜιι·ι δ. - Η ιιοοιικει·ιιιιιι ο!ιι!ιικει·ιιιιι "- - Σ!) Βο!ει!ινιιε....

ιιρι·ιιιιιι ποοριιι άοι!ειθ Ι.ειιοπιεΙι; ι·εοορισιτιο πιο πιο” οο. - 'Η Τιιιπειιο (Μπι δ. - ιο @ποιου

!ιιπιι δειιι.ιοιι!ιιιι:ι δ. - ΡποοιΙε. Π, ωεωι 5 Τιιιιιι (Μπι "- - Η νιι·εει ιιιι.·πιο Π. - νειιιι!ιιιιιει

ειο. ιὶοιιο_ιε Π. - ιιι Βο!ει!ιινιιε . .. .

μια". -- -!Β εειιιιι!ιευ ειιιιιι!ιε δ. - Η) οιιιιιιινιε πονει·ιιιι....

ιιι!ει·Γεοιι· Μάο! Ποιιιιι!κιε; ι·;|ιορι.ιιιιο πιο πιο” προ ποιά

οοπιρΜοε!ιοι πίειιιο Π. - Ποιοι

ιΜιποιιε οσο. Π. -- Ή οο!!ιιιιειιιοιιιι οο!!ιιιιειε δ ι Η. - 25 Γεια» »Με ΙΙ
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Η. Βο!ωΙουιιο οι !ιοεΙίοιιιιι ρι·οοιιι·ι·π.

Ιπιοι·οιι ΒοΙοεΙπνιιε, ιππι·ποΙιε μια, πωπω

οι πω: οιοεοοπιιι, πω, πι πεεοΙοι :που πιπε

πω, !ιιιιιιι πο! ν:ιπιπιππιιε ιιιιοιιι]οππι, πω!

ποιοιιιππιιο ιιοειοε ρι·ιοι!πε οποιο εεπι.ιοπιπ, ι!

Ιιιο ιιπριποι· ουιπ οοιονιε ιιιι·οπιππε ρι·ορει·π

Μι., οι.ρ!ειιιιππιιο ΐπι·ι.ιπι ουιπ ριιποιε ιοι·ι·ι.ιιπ

ιιοεπιιιπ ιιιιωεωι, νιΠιεππο οοιποπεπε οιιριινοει

ει. ρι·π:τΙιιιπ οποποοποι. Μπι οπιιπ πιιοπιιιιπ

ΨτειιιοΙεινιοπεοπι, μια· πωσ, ποπ” ρι·οΙιιιιιιο

ιιοΕιποοπι, ποοπιιπι πιιποπ ιπι!ιπιι·ο Επιιπιππι

οτιιπΒοοιιι. ΕΜΗ: ποιο εποε ίπ οο ιιινοπιε Βο

πω ιπιιοΠε ΡιιΙ!ιιΙπι;ιιιι, ιιιιπτιιιο ιππεπιιπι ιπ πο

@πάει ει€πιιιπ ιπι!ιαιτιε προπτοπιιι, οπιποε ειιπι

ρι·ιποιροε ιιιΙιεοιπιπι, ποιο Γιιιιιιιιιπ πι οο ιππι

Βπιιιπ ιιΙιςιιιιΙ ροτροπποποπι.

Μ. Βο!ε:1ιιιιιιε Ροιιιοπιποσ ορριιοπιι!.

Μειπ ιοιο ριιοι·ιι!πε, Μειι·πε ρι·οΙο ρι·οΒοπι

πιο, πποποπι ππο ευρω· Ροπιοι·πππιπι οοιιἱιει

πι, “οι ιππι οιιιιΙοπιιιιε ΐοπιιιιπ επι ποιπιπιε οιο

νιι·ιοιιε οπωιι, ι.ιιπιοοιιο ιπιποιιι :ιεειιΙππ·ιι,

(μισά Ριιποιε «πιω ορριόπποε πειιιι.ιοποπι Γει

οοι·ο οο:ιι·ιιινι€. ΙΜ οιιοπιιο (ποιοι Ψογειιιι·ιιε

ἰπ ωιιω Μο ειεπιιιπ ιιπά:ιοιιο οοιπριιι·πι·ιι,

οπο νικ ειιπι οιιιι·ποπε ο8ει!ιιιε οροι·:ιιιο ειιΒιικ

πιοτΠοι ιιιωνιι.

Μ. Ωπιπποπο ΜΜΜ _πειιεετί2 πι Ροιποπιιιια.

Μάο ι·ο8ι·οοεπε ποιού ιπι!ιιιιιιι οιιιμιοπιιιΙιιιιι

ιππιιΙειΕ, οοεοπο πωπω ιΠιιο οπο: Ιπποποεπε

ι·οοιικπ. πω ι·οειοποιπ !ιιιι·Ιιπτοι·ππι επιιιπΒιιι·ο

οοποποιεοοιιε, Ρι·ιπάπε οποιο ριιιιε νει ιποοποιπ

Γιιοοιο ποπ οοπιιιιιι·, εοιΙ οοι·ιιπι ιπιιπιποποε

νο! πωπω οΜπιοι·ο νο! πεε1τιιοι·ο πιοιιιιιιιιιτ.

Ι8ιιιιι· 8ι·εεειι οοποπο πιιοι!ό:ιιιι ποοπο ειιιἱε· πι:

ΐοι·ιο οιιεπ·ιιιπ ο!ιεεεππι·πο ιπνιιεπ, πι.ιοιΙ ιιιιποπ

ειπε ριἰιππιιι ιπιποιιιπι ποπ ονιιεἰι., ιιπιΙο οπο

πιιιπ ιπιιΙΙ.ιιιπ οι οιιριινοπ οπἰι, Ιιε!!ιιΕοι·οε ιοιο

εοπιοπιιαι οοΙ!ἰοιο ι·ιιιιοΒιι. Π ππο ιπιιΒιε ιιι·ιππι·ι

πιω, πιο εἰΙπ ιιιιιιοι·οιπ ιιιπαππ οιιιπιιΙιινιι.

οι·ιπιπποοτιιπι ιπειιΙπιε :κι επιιπι ιιιιοι·πιιιπ πιο·

ρπ!εινιι. Νπιππιιο πωπω πΙοηι·ιοι:ιο') Ειιπιἰε νοοπνιι.

Πικάπ. Ι, Μακ” ! ΒοΙι·:Ι:ιι·ιι: .. .. ρι·οοιπι·ιΕ- ιίοι!ιι! ΒαπάΙΙππ:; τςΙιορι.πιππ πιο ιππ_ιιι. -- 5 ποιου

Μισο δ. - θ οοπιι·ἰεσ οι·ιοπιιιι:·ι·ιε 2; οο:11ηιιιιιιιπ δ. - Τ πιοι·ιιπιιιιιοι ρ!οι·ιιιιι δ, - Η ιπι!ιιιιι·οι

ιπΠΜι·επι Ζ ί δ. - Η ρπ!!πιποπιι ριιΙΙιιΙιιι·π Η· - ιπ:>Βιιιιιιιι πἱεπιπ Π. - Ιδ ΒοΙοιΙιινιι5 . . . .

ορριιΒιιιιιι ιΙοιιο! ΒιιιιιΙΙΙ:ίο; ι·;Ιειιρι.ιιιιπ πιο πο”. - Η! ΜΜΜ» πι ππο δ”, ιιιμΙιιιο. - Ή Μειι·ιιιι

πιει Μοηι·ιοοιε Ζ; Νοοιἰτιἰοοηο δ. Μοι!ηιιοοι 8- - Έπειίι. Π, Ματια ! ΕιιπΚοιιιιο ἱιπροιιι :ιεειι!ΒιινιΕ

πἱοιπα Π. ·- Σ πιιοιιι ἰπ ι!οιΙιιέ' Π. - οριιιιιπιιοε οοι;Ιιιιοποπι βιοοι·ε οοιιι·Επι·ιιι ορριιι:ιποο ω πο

ιΜοποιπ οοπιριιΜ Η -- ο ΙΜ ιιιιοιμιο.... Ιἰοοιιιι·ἱω πιοιι·ιιι Η. - Β Οοοιιιοι!ο.... ιπ Ρ0Π10τπ

πιο» Μάο! Βπι.ιὶΙ|ιἰε; ηπορι.τιππ πιο ιποιο. - Η Ιπιιο ι·οιμεεεπε . . . . ιποιιιιιιιιιι·» "πω" Π. -

Η @που ει·εεεπ οοποἰΙο οιιοιΜπιιιι πιω ειπαμε Η- - πο» οι "- -- ιο ΜΝΗΜΗ ει·ιιιιιι εσπ

ι:πο οικω! ισ Μπι ιπίς|ιι·ιι Η. - Π, τεὐοιὅἰι» ι·οιΙ:ιΞιι Ζ. - Ή Ε! ππο ιιιειΒἰο , ρι·ονοοιιι·ιω

Ματια Π.

') Μἱοἀηιιιοοπ πο. Ροπιοι·πιι, πω. Ένιποοπιοπο Ιιι·οπΠ«; Ι. πι. 188 ι Βιι18οο2π ΗΜ.

Πλ ΒΒΟ. πι τοιιιιπὶοιπ ω ιπιπάιιοο π ΚπππΒἱοιιοοτειπ ι Βιι.τ€ΙιοΙποπι θεοο|ι. υοπ Ροπιιπ. ιι.

ΒΙ89. Ι. πι. 480. Κοοριεοιππ αποψε πο, 2ο πι πιοντο. ο πΙιοπιηιι·πεοιπ νι ΡοπποίιοΜοιπ, εκπ

π)·πι ιΜέ : πιοπιιοοΙιει: Μεσοι·ι”:.

Η)

ΣΟ



ΟΑ!!!.Α ΚΒΟΝ ΙΧ! Χ!!ῇθΑ Π. Π!!

Π!. !!!!!ο!!!!!α!!υ!!ω Ζε!!!ε!.

!!!!ε!·ο!! !!!!!!!!!!!ο Ζε!!!ει!ε !!!!!!!!!ε, !!! Γε!!!!!!,

!ρε!ε ρ!!ετ!ε !!!ε!!!!!!ε ρ!·ε:!ε!!!!ε!!!!!, ε!! ρ!!!ο!·!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!! ε!!! !!!Τεο!!! !!!!οτ!!!!! π!!!!!!ε !!!!!ο!!!!!!!!!ο

5 !!!!!!!ε !!νε!!ο!!!!!. !!! ο!!ε!ε!!!ε ο!!!!!!! Ρ!!ο!·ο!!!!!ι

ρι!!!!!!!!ε !!ερ!!!!!!!ε !!!!! ε!!! Βε!!ε!!ε ε!!! !!!Γο!·!ο

τ!ε!, τ!!!!!!!!ε !!ο!!!!!!!!τε!!!!!!·, οο!!!!!εε νε! ΡΜ!!!

τ!οε ρ!·:ορο!!ε!!!!!, εοε!!!!ε ρ!!ο!!ε !!!ο!!οι!!ε!!!οε

ε!!!ε!ετε νε!·ει!!!! ο!!!!!!!!!.!!ε οο!!!!!!ονο!!!!!. Α!!!

!0 !!ο!!!!ε ε!!!!!!!!ε!!! !!!!!!·!!›!!ε !!!!εε!!!ε !τ!ε!!!!!!!ο!·

εκ!ε!ο!!!!!, εε!! !!!!!ε!ε ω!!! Βο!οι!!!ν!!!!! Πε!!!

!!!!!!!!!! ε!. πιο!!! :!!!!!!!ο, ρω! ρ!!!!·ο!ι! !·ε!;!!!!!!!

!·ι!!!1, ει!!! !!!ΐοτ!!!!!!ο !!!ε!!!ε!!!!!. !ρε! νετ!! !!!!

!!·οε !ι!ε!!!!·!!!!ὐο ε!!! οο!!!ι!!!κο!!!!!! ε! !!!!ε!· ε!! ε!

!5 με!!! Γεοε!·:!!!!, !!!!ο!!, ε! Ζε!!!ει!ε! εο!·ι!!!! !!!!ο!!

!!!!!ο!!!!!!!!·ε!!!!! !!!ε!!!!!!ε, Με! Με!! ε!!!!!·ο!!!!·ο

ω!!! !ο!!ε ν!!·ί!!ι!ε ει!!ε !!!!!!!!!ε πιο!!! ρ!!!ο!·ο!!!!·

!!!!!!!ο!!!ε. Πο!!!!8!! !!!!!ε!!!, !!οεο!ο ν!!! οο!!!!!!!:!!ο

νο! τε! νο!!!!!!ε, ι!ι!οε!!! Ψ!!!!!!ε!!!νι!!!! Βο!ει!!!νο

20 οσε!!! !!!!!!!!!!!ν!εεε , ει: Βο!!ο!!!οε !!! Ρο!ο!!!!!!!!

!!!!!·ο!!!!!·οε , ρ!·σε!!!!!!! !!!ο!!!!·οε ε!!! οκρ!ο!!!!ο!!!›!!ε

!!!!!!!ν!εεο, τ!!!ερ!·ορ!ο! ορο!!ε!·ο! ο!!!!! ε!!! !οο!!!!!

ο!!!ε!!!!!!ε !!ε!ε!·τ!!!!!:!!!!!!! ρ!·ο!›ε!·!!!·ε, ο! οο!!!!!εε

ε!!! !!!!ο!!!!!ε, εποε Ζο!!!ο!!ε ρ!!!!!οοο!·:!! ο! !!!

25 !!!!!!!!!ε ρ!!ο!· !!!!!!!!!ε!!!!ε οο!!!!!!ε!!!!!, !!! πια!

!!!!!!! !!!!νοο!!!·ε. Ρι!ε!· νο!!! ρε!!ο!!!!ε !!!εε!ο!!!!!!!ε

ο!·ει!!!!!!ε, ω! !οο!!!!! οο!!ε!!!!!!!!!!! ω!!! ε!!!ε ο!!!

!!!!ε!·!!!!!!!!ε !”εε!!!!!!ε !!!!!!!!!ι!ο !!!!!!!!!!!!ε !!!οο!!ο

!!!!!, εε!! ω!!! εο !!!!!!ο!! οο!!!εε !!!ομ!!!ν!!ε,

50 ο!!! ω!!! οο!!!!!!!εει!ε, !!ο!! Ρε!·Βε!›ε!!. !!!!!!ε !!!!!!ε

 

ε!!! !!!!!!!!! !!!ν!οε!!! ευε!!!·!·!!!!!εε, !!!ρο!ο ε!!;!!!!!!!

-!!·!!!!!!!ο!!!ε ε!!ερ!ο!!!!!εε: Μ!!! ε.!, !!!!!!!!ο!!!εε,

!!!!!! οπο!!! ρε!!ο!!!! , !!!ιοά μα!!! Μ!!! !!! ρπεοορ!!

α!! !ο!:!!!!! εο!!!!ιά!!!!!! ι!!!!!!!!!!!!!·, ε! ί!!!!ά!α!!!εε υ!

!!ε !!!!ι: Ζε!!!!:! /α!!!!!!!!!·εε ε! α!!!!ουε !!!!!ο έ!! ιι!!

.!!!!!!!!!!! α!!!!οο!!!·ε. δο!!!!!!!! επί!!! ε! ω!!! .!!!!!!!!!,

φπα Ζο!!ιο!!!! Με!!! ρ!·ο!!ο!!!ε!!! !ες!ιε !!!!!.!τ!!!!.ε !!!

!!!!!!, !!! !!ε!·ε!!ο!!! !·ε_!!!!!, !!!!π!!.<! ο!!!!!!!!!!!! αὐο!ε!τ,

!!ο!!ιες!!ο Με!!! !!!!!! πιω!!! απ!! ο!ιρ!!ι!!! Ρο!ο!!!!!!!ι

!τ!!!!!!!ο, !!!ε!ιρο! Μάι!!! νν!!!!!!!ω οο!!!εε, ο!!!

ι:ο!!!!!!!!!! 8!!!ΠΙ£8, γ!!! ρ!·ορ!!!!!!!!ε ο!! 2ε!!ιεο, !!!!

!!!εο!!!!! ρ!·οο!!Ζ ι!!!!!!ο !!ά!!ε!!!.!!ε!, !!! !!!!ιο!!!!!ε!!!ε!!

!!!!!! !!!!!!!!!!ά !!!!!!!ε βετ!! οο!!!!!!!!!!!!ε!. Π!!!1'ε !!εοε.!!.!ε

ω, ο!!!!!!!!!ε πο!!! οο!!ε!!!!!!!! α!!!!ι!οά !!!!!ε!!!!·ο,

μι! ρο!!!!!!!!!!! Μ!!! ρο!·ίο!!!!!!!! πο!!! !!!!!!!!!!ε!!ε

ρ!·ω!ε!!!·ε. !!!ε !!!ο!!ε μπε! Βο!ει!!!ν!!!! νε!!ε

!!!ε!!!!εε!!!!ο !!!ε!!!ο!!!!!, !ο!!!ες!!ε ε!!!!ο!·ο !!!!!

!!!!!!!!!!!!ε !!!!!!!ε!!!!!. Αοοορ!ο !!!!!!!!ε οο!!νε!!!ε!!!!

ε!!!!ε οο!!ε!!!ο, εοοι!!!ι!!!!!! !!!Βε!!!!!!!! ρ!!ο!!!ε νο

!οο!!ι!ε ε!!! Ζ!!!ε!ιον!!!!!, ι!! ε!!! εε ω!!! ε!!!ε ευ!!!

!οο!!!!!5 !!! !!!!κ!!!ι!!!! ρ!·ορο!·!!!·ε!, ω!!! ε!!!!!ο

οο!!ε!!!!!!ο !!·!!!!ε!!!!εε!·!!!!!, !ρε!!!!!ε ε!!!!!!!! π!!!

!!!!!.!ο!!! !!!'!·!!!!ε!!!!·ἰο!!εο!τ!, !!ο ρ!!εοοευρ!!!·ο!ι!!·

ε!!! !!!ε!!!ἰ!!!ο!·!!!!!ε εο!!!!!!! !ει!!ο!!!!!!. Βοετεεε!!ε

ο!·δο ρ!!ε!· Βο!εε!!!!!!ε, !!!ρ!·!!!!ἰε !!!!!!ο!·εε! ε! εε

!!!ο!·οε ε!!·ί!!!!!ε, ‹!ο!!!‹!ε !ο!!!!!! ρορι!!!!!!! !!! σο!!

ο!ο!!ο!!! !!!!νοο!!ν!!. ε!ε!!!!ο, !!!!!!ε ε Ζο!!!ε!ο ρ!!

!!ο!!!!!ι!!· !!!ε!!!!!!ε εκ ο!·ι!!!!ε Με!!! μι!!! ου!!! !!!

ο!!!!!!!ε ε!!!!!·τ!!ν!!. !!!!ε ε οσο!!! μα! ρ!ε!!!!ε

ρεεε!! !!!οτ!!!!ε!!!!!!!!ε, ε! Μ!!! !!!!!!ε!!!!!!ο!!!ε !!!

Ρ!·ιο!16. !, !υ!ε!·.!ι ! Νεο!!!!!!!!ο!!εε Ζο!!!ε!! !!!ι!·.'!!!ε !!!!!!α!!!! μη!!! Βα!!!!ΙΜερο, π!! !!!!!_!‹! μ!! το!!!

ρ!!!!!!ι Ζ ί δ. Μ!! ΙΙ α!!! ω!! !!!!!!ε!!!! ορ!!!ια!!. - Ν! οο!!!!!!!κε!!!!!!! οο!!!!!!!!!!!!!!!! δ. - Ι5 Γε

οο!·ι!!!!! ί!!οετ!!!! δ. - 2! !!!!!·ο!!!!!οω

!'ε!!!!!!!!ε! ίεε!!!!!!!!ε !! - Νιού!. !!. !ι·!ε!·.!ι ”! !ε!!!!ε! Μ! δ. “- !!! !!!ε!!ρε!··» ο! ἱ!!ευρετ δ. - Η

!!!!!·οο!!!!·οε 2. · ΣΤ οο!!!!!ο!·!!!ἰ!!!!ει οο!!!!!ε!·ἰ!›ι!ε δ. - 28

!!!» !!! Ζ. - 25 !Υ!·!!!!ε!!!·!ε!!εε!!!› δ !!!!!!ρ!!! Με Ι!! ί !!!ρ!ω!: !!υ!ο!·ε οο!·ι!!ε! !!!!!!!!εεο!!!! Με!! ρε!!

!!ερο!· οο!!νο!!!!, ε!·ι!!!!ρε!!ε!!!!ε ε!!!!ἱ!!!; !!!ντο!!!!!:!!! πάω!! Μ .!!ο!!!!!, Μ! οπο !!ϋυ_!, Με !!! !!!!!ο!!!!. -

Η πρ! !ε!!!!!· δ. - 26 ο!!·ἰ!!!!!ω ο!ν!!!!!οε Ζ ! δ.



δω κ!!;ε.ι ι!.θΑΒΕΛ ΚΠΟΝ!ΚΙ

Ζε!!!ει!!!! !!!!εε!!!ε!!! νε!!!!ε !Β!!ο!!!!!!!οε!ε !!ιο!!!!!

!!!:!ι!ε, Ζ!!!ε!!ενι!ε απ!!! ρει!ε!ε, !!ο!!ι!ι!!!! εοΠεε!ει

!!!ι!!!!!ι!!:!!!!ε, ρ!!!ρε!ε!!!!ο ει!ι·ε!!!ε!!ε, ο!·ι!!!ο!!ε!!!

ί!!!!!!ερι!! !!!!ε!!!!ι!ε ε! !!!!!!ο!· Φακο, !ε!!!ο!!εε

εο!ο!ω·ἰτ, :ιο Ρορι!!ι!!!! !ι!!!!ι!!!ι!!!!!!ε!!! ει! Με

!!!!!!ε!!! !!!!!!!ε ε! εο!!!!!!!ε!!!!ε!!! Ζε!!!ε! Μου

Ιε!!!!! ο!·ει!!ο!!ε εει!ι!ε!!!! νεπε!!!ε!!τε! !!!!ἰ!!!:!ι·!!:

Ν! υει!!!!ε βι!ε!'), εἱυεε, ε!!ι!!!!!!ι!!! !!!ι·ίο!ε!!!!!.! πο

ω!! !!!!!εεεεεο!!!!!ε πο!!!ες!!ε, Με! ρι!!υ!!!!.!, πο!!!

[Μεσα ε! πρεπε, πε!!!ιαφια!!! ριιε!!!!.π Με!!! ί!!!

!!εε!!!!!αε, !α!!!!ε ε!ι!!!!!!!!!!!!!!ιω !!!!ε!!!α!!ι, Ιο!ι!!!ε

[!ιε!!επίύ!ιε !π!!!ι!ει!!·ι!!!ι ε!!!!!!!α, Με!!! !·ε!!!_ς!!

εμ!!! έ!! νο!!! ε! ει!!!!!!!!! ροε!!!!!!ε!. δε!! !!!!!!!!!!”

ει!!ιε!α! ε.!:!ετ!ε πα!!ι!!!!!!!!ε ε! ρ!·ορ!!!ιμ!!ε, ει!! πι!!!

!!ι ρε!·ρεεεοε ρ!!! !!!.!!!!!ίε Με: πωπω !πα!!ι!!!!ι

!!ο!!ίϋπε α!! Με, ε!!! επεεεε!!!οπε!!ι πω!!! μπε!!!

π!!!ιπ!!!!· ρε!!!!!ιε α!!ο!ε!·ε, άο!!ι!πο!·α!!ιιμε πα!!!!·!!

Μ!!! !ιετε!!!!α!ε!!ι ο!!!!πε ρ!·!!·ροε!ε!·ο !!!!!!ι!η!!ε!·ε.

Ω!!!ιρ!·ορ!ε!·, μ!!! εε!!ίο πι!!! εοπ[εο!!ιε εε!!!!ι!!

παπα ε! ί!!!!!!!ιί!ιι!ε, ε!!! πε!!!ες!!ε πε! ριι!!·έιε

πάπια ρ!!ι·!!!ι!ε! ρ!!ει·ί!!ε!·ι·, πεεεεε!!!!!!!π απ, πο!!

έ!! !ιο!!!!ο ω!!! ρ!·ωείι!!ο ΜΜΜ !!π!!!!!ίοεο!!!!!ι

σε! !π!!!εβεί!! !πΙε!!!·ε, πε! έ!! ε.!!!!ιι!!! /πρἱεπ!ε!!

πώ!!! Ρο!ε!!!!!: !!·ι!!!!!!!!·ε,· ιπι!!ε ιιε.!!!!!!!! !!!_ι;πε!!!!πί

ποὺ!! !!!!!!!ιι!!!! !!ρε!·Ε!·ε, ε! !!ιι!πε!·ε Με!!! ω! !!ε

ρ!ι!!·ία πω! ε.τέ!ε. Α!! πω:: !!!ι!Ι!!!ι!!!ο ω!!! ιν!!

!!ε!!!!!ε!!ε!ιι!!!, ι!ο!ο!·ε εο!ι!!ε !!!!!!!!εεει!ε !!!ε!!!,

Ρ!!ι!!!ερε! εο!!!!ιι!ει·Η, ε!ι!!!!ρε!!ε!!ι!ε ε!!!!!!!! Π!

νοοε!!!, !!!!ε!!!!ο!!ε!!! !!!ε!ι!ε εο!!εερ!!!!!! ι!!!!!!!!

ν”

'_!!!ἰ!ε! ω!!! !.πω! ρ!ει!!!!ε πω!!! Ν!!! ς!!!!!ε!π,

!!!ει!!ε!!!εε, Με!!! εε!·υα!·ε πο!!!!!!!ω ι!ο!!ι!!ιο πο

π!!! !!ι!!!!!·α!!, ρα!!! πω!!! !!!!!!ι υὶ.!ε!·!!, Με

ή!!! εο!ι!!! !!εβάεπιπε, !μια!π!!!!ι ποὺ!! πω!!! εί

!!!!ίε !!!!!!ε!!!. !!!!!!!!· ι!ε πο!!! πα!!!!!π !!![βι!ε!!!ία!!!

!ια!!ε!!!!ε, Μό ετε!ε!!!! εο!ιρ!·επιι!ο, α!! αιτία!!!

ρα!!!!! Μπα!! ρ!·ορε!·α!ε, Με!!! ει!!υα !·ευε!·ε!!!!α

ρ!!!ε!!!!ι, υε!!!!ι!!! ί!!!!!!!!!!!! !!!πι!!εα!σ. Οι!!! Μ!!!

ει!!!ι!ε τΙΞεο!!!!!!!ι!!, ε! !ι!!ε!!!!!!!!!!ο ε ε!!!!!ιι!!

!ὶ!·!!!!!!!!ι!!!ιι!› Ψοχ!!!!ι·ι!ε εο!!!εε, ει!! Ρι!ε!ι!!!!

Βο!ει!!!νι!!!! πιι!!!ε!!!ι!, ό!! εε!ν!!!ο ει!!! νε!!!ε

!!!!!, ε! απ!!! Πάσο!!! !ε!!ο!!!!!!!!. Οι!! ει!ερει:!ι!ε

ρ!οι!!!!ο!!!ε ο!! Ζε!!!ε! εοπε!!!!!.!ι!!!!!!ετε!!! εε!

!!!!!!!!ι!ε, ε! εἰ!·!!:!!ε!!! !!!!!ο!!ε !ε!!ι!ει!ι!ε ρι!ε!!

Ρ!ον!!!ε!ε ρ!·ο!!!!!!!ι!ε. Π!!! ειπε!!! εε!!ε!!!ε!!ο

πε!!! ρ!·ο!'ε!ε!!!ε, εε, ε! ευ!!! εο!!!!·οι·ε!ε!ιε ω!!

'ι!Βε!!!, !!εεε!!!εεε, ε!!!!ε!!!οε!·ε νο!ε!!!ε!!! εω

ι!ι!ε ει!!!εε!!ι!ε!!!ει!! !!ε!!ι!ετ!ι!!!!!! ρι!ε!! Επι!!! ω!!!

Ρο!!! !εεερε!·ι!!!!, εε!! ο!!ν!!!!!! μι!!! εοΠεε!ε

!!!ιι!!!!ι!ι!!!ιε ρ!·οεεεεε!ιι!!!. ΙΒΝ!!! ει!!! Ψ!!ιὸἰ

ε!!ινι!ε ε!ι!ε!!ι!ε Π!!! π! Ιοεο ει!! ι!!ε!!ι!! Ζ:!!!!ο

εποε”, εε!ι!!!ε!!ε !!!!!ε ι! ιπι!!ε, ω!!! εκε!ε!!!

Μ!! εο!!εεόε!ι!!!!, !!!!!!ι!ε ι!!ι!!!ι!ε Με! εε Με!!

ι!ο!!!!!ιιε !!!!ε!ει!πτεε!, ν!!! !!!!ιι!ε!!! εο!!ε!!!!ε ρω

εε!·ι!!!! !!!!!!!$!!ι!ε !ι!νε!!ι!!!! Ζε!!!ει!!!! !.!!!!!Με!ε

εει!ε!!! ρω!! εοεεε!ι!!!!. Με!!! οπο!!! ρ!!!!ε!!!

Π!! Π!!!ε !ι!!!!εεε, υι!!!!!ι!!!!!! εε ι!ε!!!εερε ευ!!!

ει! !!ο!!ο!ε!!! ρ!!ε!!!!ι!!!! !ε!·οε!!!ε. Α!! εε!ε!!ι!!!!

!!ει!ιιε ει!! !ιο!!!!!!!ε Ζει!!εο ΐιιἔἰε!!!ε, ει! μπε!!!

Ρ!ιε!!!. Ι. Με!!! ! νε!!!!ε! ι!!!!ε!!! 2 ! δ. - Ξ πο!!!!ι!!!!! πο!! ω!!! δ. - δ ρ!ορυ!ε!!ι!οι ρ!ορε

!·ει!!!εε δ. - Β ει!! ε!! Ζ ίδ. - Ί ο!!!!!ο!!ενι Μ!! ρι!!!!!!!!!!!!!!!; !ι!ει!!ε!!!!!!!! !ε!!ο!!ε!!! 2 ί δ. -- Η!

!!οε!!!ει να!!! Ζ ! δ. - Ή Τ!ειοε! ω!! Ζ ! δ - 'Η εο!!ι!ι!!εν!!! ι:ο!!ι·ε!!!! Ζ ! δ. - Ρ!·πε!!!.

Π, Με!!! Ξ ν!κε!·ἱΜ Ν!!! Ζ ! δ. - !Β !ε!·!!ρο!·ἱω Ιε!!!ρι!ε δ. -- Ε! Ζι!!·!!ο!ι·ι·υειι δ!ι!·!ιοι·ι!εει

Ζ; Οι!!!!!οινχεει ΜΜΜ! κ!! ω!!! π! δ. - θ! !!!!!ιΙει!!ι !.!!!!ι!!ιι!ε!!! δ.

') δε!! θα!. 20. 9) Ζ!!!!ιον!!εε του, !ιι!! απ!!! 8ε!ι!εΙ!!ον!εΙ!ἰ, !ιι!!! πω! τω!!! Νώε

εἱι!; !!ἰε οι!!!·ι!!Βόνν, !ιι!! !!!!!!ει!!!!.Ι Βτε!!!εΙ κ! 58'. π!. 8!!εε. Ι. 88 με”. 1.

Η)

Η
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ειιι.ι.ιι κιιοΝιιιι ιιιι;ιιιιιι. 439

ιι·ειιεει ιιιιιιιιιιιει· ιπει·πιειι ει ριιειιιει ρει·ι·ειιε

ι·ιιπι, ειιιιιε ποπ ιιι τιοιιιιιιι, :πιο ιιι ιιιιιιιεε νει

εει·νι ειιιιπι οιιεειιιιιιιιιι ριοπιε πιειιιιιιιιε ει

ι:ει·ιιιειιιιιε οιιιιιιει·ιιπι. Βιι·ιιιιε μπει· ει. Με

5 ειιπειιιιιιε ρι·οοει·εε οοιιπιιι, Ζειιιειιπι ιιι€ιεπ

ιεπι :κι ειιειειιιιιπ ιιιιοιι ιεεειιιιι ειιιπ ιοιο εκει·

ειιιι ειιπι εεειιιι. ()ιιεπι ιιιιιιι ρει·εειιιιι ει ειιιι·ει

ιει·ι·ιιιτι ειιρειιει·ε εοπιιι·επιιιι·, ιρεε ιιιιιιι ποι:ιιι,

οιιπι ιεειιιιο ειιο ι·ειιιιιεεεει·ε ριιιιιτειιιι·, πε

ιο ιπιπε ειιοι·ιιιπ εοπεειο, ειιπι ιι·ιιιιιε εκεεριιε

ιιιπιιιιιιιιιιιιε ειιει·ειιιιπι ιιιιεπιει· ειιιεπε, επι Ζε

ιιιειιπι ει: πιω μιι·ιε Ήνγειιιε Πιιιπιιιιε σπιτι

πιινιειιι:ι ιι·ιιπεπιειιι·ιι. Έπειε ειιπειι ριοεει·εε

ιπιιιεπιιιι ειεεοι·ειιιιπι, ιιιιοιι ιιεεει·ει·ε ιιιιοε ιω

ι5 ιιιιε ρι·ιπειρεε ειιπι ειιοι·ειιιι ποπ σει ειιριοπιιε

εειι εοπειιιιιπι ιιειιιιιπιιε, ειιιιιιιιιιιιε ιιιειο εσπ

ειιιο ιιεει·ειει·ιιπι., ιιιιιιιειιιιε Βοιε:ιεινιιε δικιο

πιιι') ει ιζι·ιιεοιν, εε:ιεε ι·εεπι ρτιπειριιιεε ει

ρι·οκιπιιιε οι·ειιριιι·ει, ειιετιιιε ιιιιειιιιιιε τεεερτει

20ιπ ιιοπιιπιιιπι ροεειιιει·ει., Ζοιεπενιιε ιιιιιεπι

εοπιι·ε ιιιιιιονιιιιπ ρι·ορει·ιιι·ει, οι ιιι·ιιεπι Ριο

εεπεειπ ιιιιιιπςιιε ριιι€επι οοπιιΒιιιιιπ οιιιιιιει·ει.

Βοιειιιινιιε οιιιιιεπι :ιειιεε ρι·ειιιιειοε οεειιο:ινιι

ει ιετιιιιι., Ζιιι€πενιιε και, ρι·:ενειιιιιε ει ριιιι·ε,

95 ειιιιπι οαιριιιτιι εκπιιεειι·ε ποπ Ροιιιιι.. δειι (με

Μπι ιιιιι ιιπ:ιιειπ ειιιιειιπι Ζειιιει ιιιειιοπιε ιιιο

ιοπειιπιιιε? οι ιιιιιοι·εει ειπειιιοε ιπ ιιιεεεπειοπε

Ζειιιι:ι ι:ιεεει·ιιιιιπιιιε, @Με Ζειιιει ρι·οοιιι ιιιιιιιο

ιιιΒιιιιιπο νοιιιιιιιπι εοιεςιιιιιιιιιε. ιιι πε ιιιιιιεπ

ιπειιιει νει ιιειιιιιιοει νιιιειιιιιιιι·, εωριιιιιι ε"

ειιιιιιο :ιιιιιιιιιπιιιιιιιιι Βιιιιιιιιιιιιιι·. ιιειιι :ιιιο ιεπι

ροι·ε ριιει·ι ριιπειρεε ει εκει·ειιιιιιι ιιεεινει·ιιπι,

ει εοπιι:ι Ριοεεπεειπ ιιι·ιιειπ εκ πιω ριιι·ιε

ννιειιε Πιιιιιιπιε ειιει.ι·ιι πιιιιιι.ι·ε ροειιει·ιιπι, ει»

ειιιιιιι Μιιι·ιιπιιε :ιι·ειιιεριεεοριιε, εεπεκ ιιιιειιιι,

ιιιιι€πο ιιιιιοι·ε ιιι:ιετιιιςιιε εειιιιειιι ιι·:ιπι ει ιιιο

εοι·ιιιιιιπ ιπιει· ριιιι·επι οι Πιιοε ιιιιιιΒιινιι.. ιιι

οιιοιιιιε ιιιιιι ννιιιιιἰειιινιιε, ιιι ειιιιπι, ιιιτειιιι·ιιιι

ιιο ει: Ζειιιειιιπ ι·ειεπιιιι·ιιιπ πιιποιιιιπι :ιι:ιιριιιιε

εοπιιι·ιπ:ινιι.. Τιιπε Βοιειιιινιιε μπι $ειιεε οεει.ι

ριιιι:ιε ι·εειιιιιιι, πει: μια ειιιπ πιο ρπειιοπεπι

ιιιειιιιτι οιιιιπιιιι. Απ ειιι·επιιιιιι ιπιει·ιπι εεπεπι

ριιει·ι εοεΒει·ιιπι, εποε Ζειιιειιιιι ιιε Ροιοιιιιι

ρι·ορειιεπιιο ειιιιιιι ιιεειιιει·ιιιιιι ιπιπιενει·ιιπϋ).

Ωιιιιιιιει· ιιιιιεπι ιιοε εοπιι8ει·ιι νει οιιειιιει· ιιε

ειιιιιο "πιω, ρι·οιικιιιιι ει ιιειιιοειιιιι εει ειιο

εετε, εειι Με ιιιιιιεεε ειιιιιειιιι, ιιιιοιι ροειιειι

ποπ ειιιιι ιιειιιι ιιιιιιπι ιιοπιιπιιιπι εκει·οει·ε.

Π. Πε ρι·οριιιιπαειιιο Ριπιιοπιποι·ιιιιι .και .ιροπιε

ιιε.ειι·ιιειο.

ιιιιειεπιιει ‹ιε Ζειιιεο ει ι·ε8ιπιι ιιιιιιεεε ειιιιι

πω, πιιιιε νειο Ρεππιι ιειπρει·ιιιιι ιιε ριιει·ο

διετή ιιειιιιο εοεριεε ειιιιι.ιιιιπ ιπιεπι.ιοπιει ιιιο

οπο. πιο ιτε ρετιιειιε, εεεε, πιιπει:ιιιιιιι εει

ειε Ροιιιοι·ιιποε ειιινιεεε, εοειιιιε εοπιι·:ι Ζιιιοιύ'·),

Ρπιειιι. ι, Μπι: Η ειιιεπω ειπε ει·ιεπε 8 - Η ιιιιοιιι ιιιιιιι δ ι Η.-- ιο εοπιιιιιοι πίσω Ζ, δ

ι Η; @οι πιο διιι·οιι. Μ”. Ρο!. Με. 68. - θ! Μιιιοι·ιει·ιιι Βιοι·ιιιιιεπι δ. -- ΣΤ ιιιεεεπειοπει πιε

ρεποιοπεε Ζ ε δ. - Ραειιι. ιι, ωίει·.ιι ι ιιιΒιιι·ιιποι ι Βιιι·τιπο 2, - Η Με» ιιιιιιι δ. - ιιι

ρι·ορειιεπιιου ρι·ορειιιιπτιο 2 ί δ. - Η) ιιιιοιιι ειπε δ. - Ή Πε ρι·οριιιμιεειιιο . . .. ιιεειι·ιιειοι πιο·

ει” Βειιιιιισιε; τε!ιορι.ππε Με πως ω” ιιιιάρι.ιιι. - 28 Μπι· Μει·ει δ. - ειιεριειι ω, Πε ει;

Μαρ, @ο ρειι.ιιιιιιο; ι·ειιοριι·πιε πιο” εεριο. - Η:ιειεπιιε εε Ζειιιεο.... ρι·οΠειειι ιιέειιιιι Η.

.) 8ιιιιιιοιιιιει·2.

Ψειι·τιι, πιιειιη Πι·εειιειιιιιεπι ε. Ι.ιεπειειιει·ιέιειιι.

9) 2. έ. ε)·ποινιο οειε.8·πειι σει ιιννοιειι 2γειείι. 3) Βιι.πι:οιι πω! Μάη
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τοο;ιιι οοειοοπιιιι οι οΙονοιιι, οειειι·οτιι ορροει

Ιοπι οι·οκιεεο. Επι! οιιιπι ο:ιεο·οπι ιιονοπι Μι

οΝοπι οι “ο ρι·οιοπιοπι ο!ιι·ἰειἰ:ιιιἱε, οοοι! πιο

φαι: οιοο!ιοιι€οτ οι ιιο›ω οι ΖοιοΙι οι. ειοοιι·ι

οι οικω !ιοιιο ροΕοι·οιι€ :ι ιι:ιο:ιιιιε. οπο» Ζιο

Βιιοι·οε, οοοπι ωοω πι:οοι· Με, ρ:ιι·ιοπιοοο

τοειιι Ροπιοι·ειιιἰε ριιιι·ιοοο ρι·οιοιιιοπι ι·οοιιοΙιεΕ,

οοπι οκοι·οοο ρ:ιο·ιε ειιοοο εοο οοιιΕπι Ροπιο

πιτιοε ειιιο Μοτο ρειι·νοΙο ρι·οροι·:ινιτ, πιιιιοε

πω: Μπι Ιοοοιε ιιιιιιοι· οοπι ιιιοΙ1ἰε :ιιιΙοοοόοιιε,

οοιιπι Ποιοι· ιοιιιοι· οοπι ροοοιε εο!ιεοοοοιιε

οιοοοιεινο. Μπι ιιι:ιιιοι· ιΠοο ρι·οροπιιιε, τιοςοο

ο:ιειτοπι ιιιω ιιονοπι νωιειω ιιεεοΠειιι€, ιιοο

ιιοειοε οοπι πιω πιοΙοιοοιιιο οι Ρι·ωΙιοιτι επι

ωνιι, εοά ιιιτιοτιε ποιο πιιιεςιε οο:ιπι οιιιοιιοοε,

οι οἱοιιι, οι! ρι·ορπο ι·οπιο:ιι·ο. Αι μοι· ΒοΙο

ιι:ινοε , Μιιτοε ίΠιοε, ΐι·ειΙ.ι·ο ιιιειἱοι·ο όιεοεοοιιιο

οι ειονοτιο, οοειιτινιε ιιοιιοοπι οιιιοιοε εΙοοιο,

ρΙοε ρι·ειοοιριοτιε οο:ιπι Γτοιοι· ιιιοἱοι· ιοιιοιιε επι

οιοπι οι Γεώ. Μπι οι ροιιιοιτι ἰιινιιοοιιοο αι

ειοΙΙοιιιε :ιοειιι!ιτ, οι οι ροι·ιοπι Ρι·οεοοοοιιάο

εοοε οτιεοε ιιιιοΜ. Ηοο ιιιιιιοπι @Με ΒοΙο

Πού πιοΒιιοπι ΐοΕιιι·οο Ρι·οοιοιΙιε ἰιιοἰοἱοπι απο:

οιιτιειιοιιιε, ιιιιιΒιιοιιιοοο ειοιιιπιι εοοι οοειι·οο

τιοιιιε, ιιι:ιΒιιοπι ιοπ·οι·οιιι πιιοΠι ιρειε οποιο

Ροιιιοπιιιιε. ΖΙιἰΒιιοο σωστο οοιιι ιιιιιΙοτοοιιιο

 

ι·οιιιοιιο ιιιιιΠοοε οπο ΐοοιοιι1ι ιιιεοΠειιιιοε

ιδιιιινοιιιι :ιεοι·ιοεο:ιιιι, Βο!οιΙιινοιιι νοι·ο απο

ρ:ιοοιε ροειοο νοιιιοιιΕοιιι, οι :ιοοειοιοι· εοοε ιισ

'εποε οεοοο οι! ροι·Ε:ιε ιιινοοειιΙοιιι, Ιορι οποιο

ορρο!Ιοο:ιιιΕ, ΜΜΜ, ιιιοοιοιιΙοε, @ΙΜ το

ο!ει·δι·ιιε εοάσειιιιιι οποοινιατε, ίοΙιιιιι υετο οπο!

ριιοινι!ιιιπ , τι! ορρατε!, ε2ι·επποίε αοΙἱὐιι.ι ΜΜαι·ο.

Ήσκιου ἱοιιἱοι· ω” οοπι ριιοοιε ρ:ιοΙειοπι ιιι

οοιΙοιιε , ΡΙοε ιιοιιοι·ιε οι ποιο ειοοιιιεινι!. οιιοπι

ιιιιιιοι·, τιοι οοπι πιοΒιιιο ιιιιροιο οι οοπι πιιιέπει

τιιοΠιιοοιιιο ρι·οροτειι·ο. νἰ‹ὶοτιΙοε οποσ ΡειΒιιιιι

ροοι·οιιι, :μια ριιοοοε !ιοΒοοιι€, ι·οι·οτιοιιιοπι,

ιιιοτοοιιιοε ιοτοι·οοιιι, εἰ οοπι πιιιΙοε Γωιωι,

ιιιιιιιιιιοιιιοιιι, οιιειοΙΙοιιι εοοπι οοοο ΐοοοι·ειιιτ

ἰρεἱιτιο8 οοεο·οκοι·οιι2, οειεεοοοο ποσοι εουο

ποπ Ιειο!ιοΙ:ι Ρεοοι·οιι€.

Ι8. Π: Ιπι!Ιεο πιί!ίΔαι·ί Βο!ε:!αυο ο μου άειιέι·Ιιε

Ροιιιοι·απίε οΜι2ο.

Με” απο ννΙοοιιΙ:ιι·ιιε, οοἱει ροοι· :Μοτο

Ποτοο:ιτ €οετιεςοο πιἰΙἱπιιοΙιοε ρι·ωροΙΙοοιιι,

οοιιοοεοιιο ιιεΒιιἱ εορἰεοιἰΒοε οοπιρΗιοοο:ιτ,

οοιιι ειοοιιιοι ἔΙοτΙἰο οι :ιεεοιιιΡοοιιο εειιιοπιι

Μειι·ι:ο ιιιεροεοΠ, ορροι·ειιοπιοιιο ιιιοΒιιἱίὶοοιιι

οι οιι·Ποιο ΡΙοοοιιεἰ ρπιοροι·ενιι'). Μπι οιιἰπι

οποιο οι ιιιΠπιιιΙοιο οοτιοιιοιι εοιιοεοο!ιοι, οι οι

ΡΜεά5. Ι, Μετα: Ι οι οΙονοιιιι οποιο Η; οι οΙονοπι 2 έ ό'. - οιιειι·οπιε Μαιο: ΙΙ. - Β Με

ειιιιιι.... ιι ρεεειιιει πιοικο Η. - ο οοοπιο οοοτιἰειιιι δ. - @οι ΖΒἱ8ιιοοε.... Με» Ζιιἰειιεοε

ιιοΕοπι οοοιιιιιπι ποιο πιιιιοι· οπο Β - 8 ρ:ιιι·ίε Μουτ: εοοι εοο μιιι·ιεςοο Η - Η οοπιι οεΕ Ζἱδ'.

- Η ρι·ορει·:ιιιει ιιι·οροι·οιιε δ. - Η οπο” ΗΜ Η. .... ιο οτ οιοιιιο πιοπιο Η. - 20 ροιποιιιι

Ρο σε Η - 94 ιιιοΒοοιιι Γοιοι·οο.... Μπι οοε2τιιο1ἱοιιἱεπ πίειιιο Η. - Ρι·εεάι. Π, :Μπα ι νε

ιιἰειιιἰι νοτιίοιιιο 2, δ ἰ Π. - 4 ροι·πιει μοι·Ιοπιι "- - Τ ε!ι·οιιιιιιιεε ειι·οοοοε Ζ. - Η ΗΒΟ. Μ

ΗΝ Η - Η] Βο Β:ιΙΕοο .. .. οΕΜοι «ω. ΒοπιΙΙΜε; ι·;·Αοριωιιο πιο :πως - ?.δ οοιιιι οοιιιοιιο δ.

') Ρειεοιι·ιιοἱο ΒοΙοεΙοιι·ε. Κι·η·ενοοεεοΒο πιο. ι·γοει·ιο, οἀι·ύὶιιἱιἔ ει·ιοΒιι ο‹1 ειναι] Βοοιιοέοἱ,

Μ” ννοάζιι€ Κοεπιγ οποιο πιο οπο! πιο _ιοΒο, Ψι·ετ_γεΐο.ιν ο:οεΙκί. Μιοοιοιιι ι·γοοι·εΙ‹ἱιιι Ιππο

198883 Βοιοεπινιτο ο]οιοο _ιοπο, ΨΙοιΙρεΙουν Ποι·πιειιι. Ι)2ιιιΙο επι το νο ΡΙοοπο ἀιιἰε. 15 εἱοτριιὶε.,

οι οπο” τοΙιο? πιο ποιοι” πιο3ιιο ιοάιιιιΕ καποιο πο. το, 2ο ποιοι 1098 ρο_ιοάτιοΙ εις πο”

Η)

Η

20

%
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ιΠο ροει·ο εοεεεεειοποι Ποοοοιιπ εκροοοιΙι:ιΙ.

Ποιο εε εοποπ Ρτωρ:.ιτειι·επι ει. ..ο Γεειοπι ρνο

ρει·ειι·επτ, ποποειτοιπ επι Ροιποι·ιιιιοε Ζ:ιπτοΙι

0881τοτ11 οΙιεεοιεεε, πει: ειοοεπιι€ οοιεηοειτπ εἰε

δι1ο ρτἱποἱρἱοοε. εοποπιτε. 1εο.οι· ιιινοο εποε

πιοΙοεοοε Ρτοπιπεπθ.ιοο5 ροετ Μειτοε ἱΠοο πιο

επε ο.. Ροπιοπιπιε. €ι·ιοιπρ1ιεινο, παμε τεὐὶοπε

ειι·ιπι€ετ νἰε€οτ, ο εποε 81:ιοιο ρτο:οιπείο8,

εοπι ιπΒεπο ο·ιεοάιο ιιοΙειπρπιτει€επι εε!εΙιτει

19. Πε ΡΙιιοσἰε') άευέο!ίο.

ΒοΙειΙοινο οποοε :ποιοι πονοει· οοπ51Ποιο,

ιο ΡΙ:ιοοιε Πεοε τονοΙ:ινο, τροποι Ρετ εοπι

ορει·:ιτι ο0ωιι ιο ΐοϊοι·ο. ΟοπτιειΙ. πεπιποε πο

νοετ εο ιπι!ιοπι 1ιοΠ.εο ρι·εεειιιοΕο, Ροιοοοει ἰπ

οποιο ιπποιπει·ειοιΙεε οοπνεπἰεεε, εεεεοοε πιο

ι·ο εο!ιιο Ρετ Ρο!οπιιιιπ οι5οοιεοτοε, οι ρειι·Εεε

εειοιιοτοε πω νεΙ οο:ι€οοι· ο ἰπνἰοειπ ι·ειπο

οπο, Ψεε!ειιπ Πονἰοπι ποι:Εοπιο £επιροτε πε

10 πι. Νεοοε εοΙοε Με π. ΙιειΝεο πιο... ειπετοε οινιεεε. ()οι εεοοεποε πιο οΠοεοΙο εοι·εο τει

Μο, ποπ 0ο ειιποι·εοι ετ ποποιεπι πιο ιποΜε Ριου οιεεοι·ι·επΙοε., ει ρι·ποιιιιι ιπποιπει·:ιΜΙοπι

μπει· οοεετεπεἰε εποε Μάο. › σειριειιιοε, οπει·ειο εροΠιε εποε νεερει·:ιπι οΙο·ει

Ρι·ιειί:. Ι, που” δ ΖιιιιΕοΙο @Με 2 ί Σ. -- 1. ειοιΜιιι!.ι ειοι1Μιιι1 Ζ Ε ό'. -- Ρι·ιει!ε. Π, ποσοι

1 Πε ΡΙιιοοἱε οενἰεΙἰενι ιὶοά. ΠοοιΙΙ|είε; ι·ε|ιορί.ιιιιο πο: απο”. - 2 11891190 ποιοι· Π- - Β ἱπ

οποιοι οοπνεπἰι·ε @πιά πωπω δ, Με Ιει·ορΙ:οιπέ ο ω.. ποιπποη! - 'Ι ρειι·Εεει μπε 2. δ ί Π.

- 8 εεἱοπο1οευ εειοποοιε Ζ. -- 10 εεεοεπΕιιιι εοποοποεε "- -- πω. ποσοι: Ζέ δ. - ι·ειριάοι

νεΙοοἰοε @εποε Π.

Ύν!ειογε.1ειο Πει·πιππ :ο επινο.8ι·ειπ εννοἱπι ννι·ιι€χιπποεπι εποεΒἰιπ, ἰεγιιοινἰ εννοεοπιο οοάο.οιπγ

οι ροεἱπἀππἱο ΚΠιάεΙιο, πιι.Ιοο11 Μη 1η! οΙε81)·πι ννο]οννἱ (Οο.επι. ()7ιο·οπ. ΠΙ. .Ο πιο2ειπγ

οιπποηό ο8όΙπιε, Μ το Ραεοινοπιε ΙιεΙο ιπἰε‹1η 1098 - 1099 ι·οΙπεπι. Ψ @οι πιώ οπο.

€πιπι κοπο, πο. Ροννἱειἀπ. Ροπιἰεπἰοπγ Χοποπ. ΡτπΒι-ιΚἰ, Ένι·οηΜειν ννεπννιιΙ εἰοεππεποο. εκνεΒο,

Βο1εε1Μ78., πο εἰεοἱε, ἰ τοΒἱεο 8ο απο 25 δι·ιι0.ιιο. πο. οοποιε ννγρι·πινίοοεά »ο πιἰεέοἱε δεο:εο

εννοἱπι :πίεοεπι1πεπι (επ.εξ/ει·), οιιι.πρι1 πιο 100 €τογνι·ιοιι έτο1ιι·ει ἱ 10 ἔτηινἰεπ Ζ101ἱ8. ο οπο]

πω, Ιώδιο ννειΠοε οιπονη 1ληπά_γο1πνν Ηοπποπ πο. Βι1ε.ειε οοι·οο2πιε Ροπο πιο ποΒοινἱεμει!

εἰε. Ροιπἰεεπππἱε πο. οποιοι τόπιιγοπ οοτεεάόιν πωσ Με ροννοοεπι ιπ)·ΙεΙκ τοπιππἰηιεΙι. Νο.

τιιεπεννἰεπ ρι·ηροε2επει, πε Κι·2γοοοεϋγ ροεοοο.ογ Μ! πο. ι·γεει·πε. οινοΙιι·ο€πἱε: πιιῇρἰει·ο εποε

Μπα, ροτεπι μπει οπο.. 11ιΡοιπ ΚοινπιιοΕἰ ἀοιπγέΙο. Με, πε 1'νι·ειτ)·εΙοιν εεεεΙεἱ επεοννο.1 πο.

τγοετπο πἱε Βο1εεΙο.νιοι. Κτηινοοετεεο Ιεοε Μοτο. ῇεΒο Ζοἰεπἰενο.; πε πω), Κοιτιπο. 1111188111

ΡΟΡω 1;ι1εμ1 σο άο ἱπιἱεπἰο.; ο πο. άοιπγεΙ τοπ 28ει.άπο Με Βειπ(Μπο (νη·ο. 018.11. πι. ΝΒ)

ἱ 81:εππεΙ 69.8'. Ντ. δέ!. Ι. 09 Ρι·:Πι. δ).

') Ρώσοι», ο1ιο.ιο.Ιι Με πο πιο ρἰετινιιη πε Ποεἰ οοριει·ο :οπο 1001, πι. το ινἰὸπἰεό

πωπω. οσο @ποπ ι·οΙιΞεπι ο ΝεεΕοι·ει.. Ίντποιε.εειπ οι ορἱεἰο Βἰτιν_γ Βο1εεΙο.ινο. Ο1ιτο1.ο·εεο 2 .Πι

ι·οε.1ωπεπι, ινἰεΙΕἰπι ιπεεἱειπ Ι-:ϋοοτοΗοι, ππροιπΙιπιεΙ πιο” (ΜΗ Ι. Τ, άο.1ιοΒγ πιω ἰ ΡοΙοοογ

ο Ρἱεεηπ8ππιἰ εἰε 2πο1ἀοινπΙἱ. 111681 νηιι·ιι.νιτάοίε θο.Π, πο. Μότοπο οπο.εύο· ἰιπἰε ΡοΙοννοόιν

Μάο _ιο2 πετάω ε1οέπε, ρορεΙιιἰό ο ροεΡἱεε1ιο τοπ ιιοικ:1ποπιππι; 2τοπιννοηετΜεπι πννο2ο._ιεο

π. ε1οννο. οπο: ΡΖαοσίε ο ΡίποίπαΜΜ π :εΙεοΡἱππιἱε 1ιε]Ιιιοει·εΗιπ θιο.ΙΙει. π8οπι. εἰε πἰε 2118.·

ο1ιοάπε., ἱ πε άπννπἱ ννΠιἱεμνπεπε 09.118. ΙετοπἰΙιἱ, ιπἱεποννἰεἰε .Πιο 82Ιιμο.Ι.ι, οεεἰπιἰεππε ει.οτοτ

ΟΜοπίσω Ρι·ίπσΠιοπι Ροίοιιοι·οπι, ει. ππάεννοηετΙιο ννἱπεεπτγ, ΚπάΙοΒιι. ε)·π, πιο ο Ρο1οο·οο.εΙι

ο Μπι ιπιεπεπ πἰε εροπιιπιπε; "Πικάπ Μες: νηπιιη Με οινο.2ειό πο. νντι·ετ, Μόι·)·πι Ροκ·

νιτοτπγ το” Με. :οποιο εΙιοΖοπ7.

ΠοποπισιιΙα Ρο!. Μ”. Τοπ. Ι. 56



440 κιποπ π.οπτ.ι.Α κποιπικι

τοΙτο Πιινίιιτπ τοἀἰοτιιπ£, ἱοἰοπο εοουτἰ πο ΓΜ

Βπ0.ἰ ποο!υτπ:Β οιιἱο1ἱε1υευτἰπ ροευοι·ππ0, οσο

ποπ “ο εοοιπ·ἱ οιπονοτοπΕ, πω!. οπΩἰουἰΕιιε

οοπευονοτυπΕ. Νοπποπο Βεπε, ο1ιτἱεΠοποτυτπ

οοπεοτν:ποι· ειιο:·ι1ιιο νἱΒἰΜε νἰπάἰοπῶοι·, ρου

οοι·ιππ ίὶἀο!ἰιππ οποοοΜπι Επ τπυ1τοτυππ ροτπἱ

οἰοιπ ρπε:ιποτπιπ ειιεοἰ1πνΗ, οιιἱΒιιε ἰπιιοπποπε

ὸοκπἰπἰοιε ὸἱοἰ ἰπ Β!οι·ἱο απο ροτοπΗω Ιιτοοπἱο

ΜιιππρπονΗ'). Εκ οο 1οπιροι·ο ΡΙοποί πόσο ειιπτ

εΕιιροΓοοϋ, οοο‹1 το8ποπτο ΒοΙοι|ονο") νἱἀοτο

ΡοΙοπἰοπ› ποπ ευπΕ ιν1εἱ.

20. Ρι·ορποΙία άε Βο!ο:!ουο.

Ωοπ1ἰ8ἰ£ ουοουο οιιοι1ιΙοπι ο οιιοοπτπ Ποπ

νοι·οοιπ ἱπ τπἰ!ὶωι·ἰε οοπεἰ!ἱο οἱποιἱοιιἰε, οιιοι:Ι

ὸἰἔπυππ σε! ἰπεοι·ἱ ποειτοε 2ΠοΙο ιποιπἰοπἰε.

Ποπιέπε οπο, ἰπςιιΗ; ἱΠο οιπι1ωπ, 1Ποά2εΖο«›ε,

ρέιιε Παω ΜΜΜ τεοπαπι Ρο!οπίσε υί.είΙοι·έ!, Μ

απιφω εοπεο£ιι£ωπ ε£ όαι|ϋ·ιπιίΙα!εσπ £ο2αιιιςπε ρο

Ι›·ἱοπι ρα· Μπιτ |ισάίο [οσωπι πιέΜοπι ο.το!!ιιΜ.

ΒεοΙα πιαΙοτ·, οπο: !αἰοπι ριωσ·ιι›π εάτωουέΙ! Μοιω

πιοιἰυ Ρο!οπέιι @ΗΣ οὐ |ιο.ΜΜε οοποιιΜιΖα, κά

μα· Μαιο ρπετιι!ιωπ επί! Μ αιιΙἱφιἰ£ιιε σ·εε2αιο·αΙα.

ΜΙ ποπ: νοτοο οιπποε πώ ειοετοπ1 Μορποτυπιτ,

01 π!! εἱ1οτο€ πιο τονετοτπἰπ τὶιιοἰε ἰππυοι·ιπιΙ.

Νοε απποπ ποπ οτοιὶἰτπυε ποο νοι·οιππ ι1ο νει

ππειτο ρτοοοεεἱεεο, εεά ρτορπο$ἰω ερἰτἰω εκ!

νοπἱεεο, φπα πω: ἰπ απο οἰυε ρυοτἰ1ἰοιιε

οοιπρι·οΙκιΕπι·, οσοι! Ρο!οπἰπ οιιπποοοπο πο:

εοφ ἰπ οπο μ·ίεϋπο τοεΜπτειωτ.

ΡωαΙ:. 1, πυπο:: 1 πο» εποιιο Η. - 2 ουἱοΕἰει ςοἱοϋ Η -- & οοπεπονοι·οιιω εοονοτοπτ Ζ ί δ. -

Νοτπςιιω Νοτπ "- - Β Οοπιἱπἰοπι οπε ἱπ 8Ιοτἰω ἀοτπἰπἰοιο ιΠοιπ ΒΙοτἰ:ι δ; ἱπ ΕΜΗ ὸἱοἰ τὶοπτἰπἰνω

"- -- 13 Ρτ0μ11Ω!ἱπ 0ο ΒοΙοιΙονοι άσε!. Βοπ'ΙΙΙ:ίο; Ζ ί δ Με απο” πατΙρέω. ο Η :κάρο τοιιἰιἱαἰιι

ω”. - 15 νωΙππιυ νιπ απο” η:Ικορίσπιιι; Μπόοεπιο ω, πώ «Μπέκι [Μπά!Με, υποὶο Ιιαἰεἱηἴυω|

“με ρτονοτοἱυιπ, ω) ΜΙ: οιιΙου· ιιυμΜε πο.η|ωο ρτηΙοοεο:ιο ΜΜΜ. - Ρι·ιεώο. Π, πιάσει 8 ροκ

πυπο» ἰεΙυιπ Ζ 1 δ.

') Καπο: ιπόννἰ πω! τοΕἱοιπ 1002: ,,Το8·ο Μπι. ννο_ῇοκνο.Ιἰ ΡοΙεΙ‹ο Ρο1οινογ 2 1νειεχ1

Παπ Βοέοἰε1πινἱο2οτπ." Μπἱοιτιεπτι, 2ο 15ο @ετ το. οπο. κοπο ο Ρο1οννοειπιἱ, π Μοτο] πο”

Βο1οσ1ονν Κι·ηννουετγ οά2πε.οηΙ Μο: ο.11›οννἱοιπ 1)1ιιΒοεπ οΡἱειιῇοο Μ, πφι1ιΞεπ1ο.$ε2 Πιό @λαο

εΡύ1οο2εετπἱΕόκν. Πο άο απο τομ πάιιτ2οππι, Με πιο2πο. ννοι·ο.νσά:1ο π·ητωο.ό εἰς, έοἱέΙο τοΙιιι

ροώιποΒο μπω Νοε-ποτε, 'πο οΙιτοποΙοΒἱο. ῇοΒο ποῇοιοέοἰεῇ τό2πἰ Με» πἰοοο α! το_ῇ, @Χερρο

«:1ο_Β Ρἱοοτπο 1ιιοἱπεογ; θά), ΜοΠ θοΙΙ ιιΡοννπἰο., 2ο το 11ο ρωοννο.π1π Βο1οε1εο.ννο. Κτηπποπετοοο

πο. ι·ροοι·ιο πω) Μο, πιο.ι1η 5ιι2 π· τω] ε1ιο.2όνν1ιο, 2ο ρειεοινοπἰο το 2ποοΖπἱο @Μέ τω:

1000 ννχρι·οοό2Πο. 11) Ζ @άι ε1όπτ πωπω!. πἱοἈτόι·η, 2ο θο.ΙΙ ρἱεει1 ῇιι2 Ρο έιιιἰει·οἱ Βο1ο

Πανο Κι·η·ννοοετο8·ο, ρτηρεά1ο], ω! Μο.άοπιο, το1ιυ. 1180. 2ο @ΜΜΕ νητο2οπἱιι ο·οοπαπ2ο

Βο!ωΖατο Ι:ει1ι ι·οιο1%1οο;ο ιπιιοποπἰο πο:1οννυ.ό Με πιο2πο, Μου”, απο ππῇννἰἀοοππἰε·_ῇειγ άο

ννόά να· τσιπ, Μ αυτοι· επι κἱοἔο το Ρων1οινἰ ΜεΕπροΜ Ετιιε2νσίοΜοπιιι, ο· ι·ο1:ιι 1110 επιπτ

1ειπι1 Ροέννἱοοἰ1; Ρίο:11 Η ννἱοο Με ροἐπἱε] ]ο.Ε μπώ 1εοποοπι τομ ι·οΙιιι, 8τ17 ῇοεποεο παει

Βο1οε1ων ποΙοάννἰο 1813 1ιἱΙ!ω. Ρο.ποκο1. Ήἴγρτοννο. το ῇοᾶπο. π πεῇπνοεοἐπἱοῇοηοπ 1ίτηνσοιπποεο,

:Μάο αει ο]οιι _ξοεο Ψ1εκ1μ1ο.ινιι Ηει·πωπο, Μόι·γ Ρο πὶοῇ Ρειποτνο.1 ῇοοποιο ε1οέό ά1ι18·ο; παει

ιπ)· κνἰοο ροπ·όό π1πἰοιπιοό, 2ο θτο11 ροΜεαΜο1 το 1η! ο·οοπαπ£ο ΨΖωΙΜαο το μι: 2ο Μ:

0ο 1κοποει ριιιιοναοπἱισ. Μο.ά)·εΙουνο. Ηοι·ππιιπο Ρο1οπτογ Ρο1ε1£ἱ πιιῇοΖιΜιό πἰο νσο2χΙἰ εἰο; ο ο·

τςΙ-ιοΡἰεπιοοπ Μοτο ιιο.ει τ1οει1_γ, Ροροἱπἰοπο τπγ11:9 π ἱιπἰοπἰιι, 1:18.τ1:1.ο ΒοΖωΖιιο, ιειιιιἱειετ ”'Ζα

Μάικ” Ι›οι1‹›1›πἰο @Με το8ο2 επιπ0έςο τοάιπάιι 1π]·11ιο κνἰόπἰιπγ πει ω. 428 τν Ρι·2ο(12. 1, Μοτ

πιι 18, 80202 2ειιπἱιιεΒ ΒοΖωΖαυυ, τοΚοΡἰοιπ Β9ἀ2ἱννο_ῇο ἱιπἰο Ψ!αάΜαυο ροἀιι_ῇο.

10
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Ή. Πε Με νινωεωε.

δει! οι! ριιεεειιε εε ρεεε ιι!!ιιιιιιιιιιι!ιιιιι ο !ιι

!ιοι·ε ι·ε!!ε!ει, ι!ιιιιι ι!ιιεειιι νν!ο‹:!ἰε!:ιι·ιιπι, ριιιιιι

οι ιιιιιιιειιειιιιιι νιι·ιιιιι, Μ ρεεε ιιοειι·ε Ρειιιιιι

5 εερε!!ιιι. Πιο: ει·Βο νν!ιιι!!ε!ει·ιιε ρι·ιε!ιειε εεε!

ι!οιι!ε τεπιιιιιεεειιε, φωτο Ζει!ιειιπι ε!ε Ρο!οιι!ε

Ρτο!ιιΒεν!!, οιιεπιν!ε ιε!ετε ι!ε!ι!!!ε ε! !ιι!!ι·ιιιι

Με Μει·ιι, ιιιι!!ιιιιι ιιιιιιειι Μ οιιτ!ιι Με ριι!ετἰ

"Με νε! ρει!ιιι!ιι! νἰειιιἱιιιτι Ρι·ιε!“εε!!, οιιιιι!ε

10 τιιιιτιοιιε μα· εε ἰρειιπι νε! ειιο εοιιε!!ιο αιμ

ε!!.ει· οι·ι!!ιιε!ιει, νε! ωε1εω εοιιιἰι! , ειιιιιε ρισ

ν!ιιε!ιιιιι ν!εἱι:ι!ι:ιτ, ειιι·ἱιε ι·εεροιιειοτιεπι ε! εε!!!

ειιιιι!!ιιεπι εοπιιιιειιι!ε!»ιι. Ε! ε!ε Ρετ εε μει

ιτ!οιιι ειπε ρ:ι!ο!!ιιο εοιιι!ιε Μάι, ι!οιιεε ερ!!!

!5 Με ειεε εοι·ροτειι πιο!ε εο!ιιΜε, ει! !οειιιιι τ!ε

Μι.ιε πιοιιειοιιιε ρει·ι·εΧ!!. Μοι·Μιιε εε! ει·εο ο”

!Ν!ειι!!ε!οι·ιιε εεωιε ρ!ειιιιε ε! !ιι!!ι·ιιι!ιιι!ε Ιοιι8ει

ι!ειετι!ιιε'), ειι!ιιε εκειιιι!εε οιι!ιιοιιε ι!ἰε!›ιιε ἰιι

ιιτ!ιε Ρ!οεειιιι! ειπε εερε!!ιιιιιε εε!ε!›ι·ειιι!ο,

20 Μει·Μιιιε οι·ε!ι!ερ!εεοριιε εκρεειειιι!ο ί!!ἱοε εε

ρε!!ι·ε ιιοιι εε! ιιιιευει. Αι!νειι!ειι!εει ιιιιιεπι επι

!ιο !'ι·ειι·εε ει!!ιιιο !ιιεεριι!ιο ριι!ι·ε, πιειΒιιιιιιι ἱε

!ει· εε μπε ‹!ε ε!!ν!ε!οιιε ι!ιεεειιι·οτιιιιι ε! τε

Με ι!!εε!ι!!ιιιιι !ιε!›ιιει·ιιιιι, εεε! ι!!ν!ιιε ει·ει!!ε

25ιιιερ!ι·ιιιιιε, ε! ειι·ε!ι!εριεεορο εειιε Με!! πιε

τ!!:ιιιιε, Ρι·:εεερ!ιιιιι νἰνειιιἰε ιη ρι·ιεεειιι!ε Μοτ

Μ! Ιειιιιετιιιιι. ν!!!ειι!!ε!ειο Νεο ε!ιιεε Μ εεε!ε

ε!ε Ρ!οεειιε! !ιοιιοι·!!!εε εε!!ε ει: ιιιοετι!!!ι:ε Μ

ιιιιι!ιιιο, !!ιειειιιι·οι·ιιιιιιμιε [Με !ιι!ει· !!!!οε τε

Βιιοοιιε Ρο!οτιιιε ν!νειιιε μπω Πισω ι!!ν!ε!οιιο

ι!εειΒιι:ιιο, εοι·ιειιι ιιιει·ςιιε ειπε τ!!νἱεἰοτιἱε !ιιι

!ιιι!ι. Βο!ει!:ινιιε ΜΜΜ !εεἰιἰιιιιιε ε!ιιιιε εει!εε

ι·εειι! ρτ!ιιε!ρο!εε ροι·ιετιιιιιιε τει·τω ροριι!οε!ο

ι·επι ο!ι!!ιιιιιΕ. Ριιει· ειιιειιι Βο!ει!ιινιιε ιειι!εριο

ρ:ιτ!ε ριιιι·ιιιιοιιι!, ιιι!!!!!!ιοιε ε! εοιιε!!!ο εοιιΐοτ

Ιειιιιε, ειεε!! ιιιιιιιι! νιιΜ!ειιι νιι·εεςιιε εοτροτἰε

ειιει·εει·ε, οιερ!ιοιιε !'ιιιιιιι ε!πιιι! ε! Με!ε Με

Με !ιοιιιε !ιπ!ο!ιε ιιι!ο!εεεετε.

Ή. Βο!ε:!ιιυια ε.φα_οπουί2 ΑΠπιπι ιιι·οοοι ι·οοιιιιπ.

Νονιιε ει·Βο ιιι!!εε πονο !ιε!!ιι ιιιε!ρ!ι τοπιο

ν:ιτε, !ιοε!εεειιε ειιοε εοεἰιιιι :ιει!ιιε ε! Γεο

οιιειιιιιιε ρι·ονοεειε. Ποιινοοοει ιιιιοιιε πιο!!!

ιιιι!!ιιε !ιε!!ει!οι·ιιιτι, απο Ρειιιε!ε ε!εε!!ε ρεπε

ιπιν!! ιιιει!!!ιι!!!ιιιιι ριι!ι·ἰιε ρειΒιιιιοι·ιιιιι. (!ιιιιιφιε

ει! ιιι·Βειιι τε8!επι ε! εει·εε;ιιιιιι Α!!›:ιιτι") ιιοιιι!ιιε

ρει·νειιιεεει, ιιειιιιε ρεπειιι ιετ!!ειιι ειι! εκοι·ε!

Με !ιε!›ιιἰεεει, εοιιο ι!εεεειιι!ειιε, ιιιι!!ιιιιι Επι

ειι·ιιιιιειιΜιιι ειιριιΒιιειιι!! νε! ιιιεε!ιἰτιιιπιειιιιιιιι

ει!ειρωνι!, εεε ν!ο!ειι!ει· ει: πι!ι·ε!›ἰ!ἱιει· ιπ!;ιειιι

οριι!ειι!.:ιτο ε!. ροριι!οεειιι ι!!ε ιιοιι νειιει·ειι εκ

ριιετιιιν!!. !)ιειιιιι ε!!ιιπι οιι!ι!ιιιιι ειιιιι ρήιιιιιπι

Ξιινιιε!εεε, ειιιιιιιιιε ρι!πιιιιιι ρι·ορυΒιιεειι!ιι εεε

εεειπ!!εεε. Εκ οιιο τω. !ει·ι·ἰ!›ἱ!ἰε Ρετ ιι!ιιι!ιιιιι

Ρπ·ιίι. !, ιυιοι·.π ! Πε ιιιοτ!ε νν!οι!ίε!ε!» Με. Βοπο!!κίε; τε!ιορι."πο πιο πιο”. -- 2 ιι!!οοεοΜ!ιιιιιι

Βο!ει!ει·ιιε Π. - Η ρι·ίε!!πιιε εει!!!!οιι!ε . Με. πἱεοια Η. - Ν5 ροι·ιεχΜ ιειει·ιιιι!!ιει· ρει·ιιιιιιι

ειιι·ιιε Με. Η -- ει·εο ουκ ν!!!ει!ιε!ειιε· οιι!επι Η- -- Η επι ε! !τι Η - 25 ‹!ε ι!!ν!ειοιιε Μειω

τοι·ιιιιιι εε τ!ιν!ε!οιιε !!ιεειιιιι·ο Π; ι!!ν!ε!οοεπι !!ιει:ιιιι·οι·ιιιιι Ζ ι δ. -- .δ ε!ι ε! ἔτι δ. - εειιει ε!

Με. Π. - Ψ! ειεε» @Με δ. - Ρι·ιει!ι. !!, ιο!ετοι 2 !ιι!.ει· !!!!οει πίειιιο Η. -- ι·εΒιιοοιιει οι;

νερο "- - !! ει!ο!εεεετε» ιιε!ο!ει·ε Ζ. ό” ί Π. -- !ὅ Βο!ει!ειιε εκριιΒιιιιν!!. . . . ι·εΒἱεπι» Με.

ΠοηιΙΜίε; τε!ιορίειπο Με πιο” - Η ει·ςοι @Με δ' ί Π. - ιιιι!εε ποπ !ιε!!ει πονο !ιε!!ιι ω".

Ζί.5'. - 15 Μ· οι: ο πω! Μπι ε! δ.

1) Π111ιιτ! ι·ο!ειι 1102. Ρετ. Κοετιιγ (Μεσοι. ΙΙΙ. 18.

εἱεῇε27 Βε!8·τει! πω! τεε!ει. Ρει·εειιτε.

11) Βἰει!οει·‹5ι!, Πε Με ει1ε3ε, :Μ
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οκτἰτἱτ Ροπ:οι·οιπο, ευἰοοπο ΙοιιποοἱΙἱο οτ εκπο

πιο. οππποπο οπτἰετἱοπἰε. 11ο οἰνἰτοτο οπτοπι

ρτοοποππ ἱπππτποτοοἰΙοιπ οεροττπνἱτ, τπππἰτἰο

ποπι κοπο ρΙοπἰοἰοἰ οοοοοπονἰτ.

23. Πο πορτϋο Βο!οι!ουέ.

δοπ ρτοοτοτπιἰεεἰο ρΙοποπο οπο Ιοοο το

ττοοτοππἰε, πο ππρτἱἰο τοΐοτοτππε οἰπετμιο πο

Με Βο1οιΙονἰ π1οεπί τοεἱο πιπποποπο οοππρο

πω. τοππἰε. ΩποΙἰτοι· πω οπτοπι ο ΡπεοποΙἰ ρορο

εοοιιππο οοποοεοπτπ ἴποτἱτ, οποπ ππρτἰπο ἰπἰ

Με το οοποοπΒπἰπἰτοτο Ιἰοποτἰτ, ΒοΙππἱππο Οτο

οονἰοποἰε ορἰεοορπε, το οοποπι μοι Ποπιω

οοποοοτοττιο, ίὶποἰ τοπἰτοτοπ1 οτ Ροττἱω παω

οἰτπτοτπ ἱπτἰπιονἰτ, οἰοοπο Βοπποπεο εοπἱο :ισοτο

τἱτπε, οτ Γοττιπ, πω: οοπἰοεἰυπι π1ἰεοι·ἱοοτπἰτοι·,

ποπ οοποπἱοο ποο ποπεπἰτοτ, εοπ εἰποπὶοτἰτοτ

οοΙ!οππονἰτ'). Νοε :οποιο πο ροοοοτο ττοοτ:π·ο

νοΙ ἱποτἰτἰο πποτοτἱοτπ ποπ ποοοιππε, εοπ τοε

εοετοο τοοιιπτ ποοππιοπο Ρο1οππο εοιπποπο

τοπιπ ι·οοἰτπππιιε. Οοτο οἱουἱποτπ πἱοοπο οπτο

ππρτἱπε τοϋποτποπο Ροετ ππρτἰοτιππ οοτονοο

οοΙΠΒοι· ΒοΙοιΙονπο ποπο τποποτο ποπ οπἱονἱτ,

:Με εοΕΙΞεοτ ι·οποποο οτ ροΙΙοο ροΙΙἱἱε οοοροι·

πιο οτ ππτὶΓτἱεἰἰε πο!ἰιπΙ›οτοο, ρτἰποἰρἱοπε Ρο!

Ιἰει, νοεπ οικω οτ οι·οοπτοο, ο!πε οἰνἰτοτοε οτ

οοετοΙΙο, πιο νἰΙΙοο οτ ρποπἱο.

οι. ποπο: @ἐμοὶ ἰποἱτοπτὶο |ιο.Μοο.

Ιπτοτοο Ζοἰἔπονπε π·οτοι· οἰπο, πιπ νοοπτπε

οπ πυρτἰοο ΐτοτήο νοππο τοΓιιτονἰτ, απο Ρο

ιποτοπἰε οτ ΒοΙιοπιἱε οιπἰοἱτἱοο Γοοποτονἱτ, οτ

ποπο πομπο Ποτοπτ, οτ ΐοι·ππτ, ἰπττοτο Ρο1ο

Μοτο Βοποπιοε οπἱπιονἰτ. @οἱ Βοποπιἰ ροκ·

ρτονἰποἰοιπ ΨτοτἱεΙονἱοπεοτπ πἰεοπττοπτοε, οτ

ρι·:οποο οορτἰνο8οπο οοΙΙἰΒοπτοο οτ ὶποοππἰο

ΐοοἰοιιτοο, Ρ1ιιτἱοπο οππἰο ποιπρππτπ ἰΠἱ τοΒἰοπἱ

ποοιιιππ ἱπτοΙοτππτΩ). Οοο ουπἰτο ἰτπρἰεοι· Βο

Ιο:Ιονπε, Ιἰοοτ πιοτἔἱε πο νἰοΙοτο Γτοτοτπ1τοτο

οικω πο τοεπἰ ροροΙειτἱοπο πο!ποι·Ξτ, ππεἰτ το

π1οπ 1οἔοτἱοποτπ ἴτπττἰ, απ· πω: οἰΜ τοοοήτ,

νοΙ πι οιιἱοπε ουπι οΙΤοπποπτ. Ζοί8πονπε οοπ

ττο εο τοΙο οιππ ποεοἰνἱεεο τοοροπποοπτ, εοοπο

ἱπποκἰππι τοΠε ΜΒΜ οπἰοποποπτ οπουπ11οοιι

τἱοπἰοπο οοεοτοποτ. ί]πιποπο Βο1ο21ονπο οεεἱ

ππο απο Ιιοοτἱοοε οτ Βοποπιἰε οτ Ροτποτππὶο

πἰπτιἱοοτοτ, ειιοεουο πἰνἰοἰοπἱε ροττἰοποπι το ἰπ

νπεοι·ὶΙ›υε νἱτἰΙἰτοπ· οκρπεποποτ, Ζοἱεπονοο Έτο

τι·ὶ οπο Ιοοοτοπτὶ ποο ἱπνἱτοτπε οιπιἱΙἱπιπ ὶπιροπ

ποποτ, ἱπεπροι· οτἱοπι απο ποετἱοιιε π·οτήε οο

οπ1το τοοπι.ιε οτ ωπἰοἰτἰοπι οοπἰππ8οοοτ, οτ ρο

οιιπἱοτπ ἱΠἱο ΡΜ τπἱΙἱτἱοπο ἱπ ειιοοἱπἱπππ ποπο

πιἰττοΒοΕ. Ετ απο ίι·οοποπτοτ οιππ ΒοΠἰ8οι· Βο

Ιο21ονιιο οτ ΙοΒοτἰο οτ οοΙΙοοπἰἱο οοπνοπποτ,

ττοτοτπο οοτἱτοτο οοπππονοππο πο ἴοππἰΙἱοτἱτο

Ρι·ιοπι. Ι, τοίοτει δ ἰπποτποτοοἱΙοπι οοροττονἱτ» τπἰτοοἱΙοιπ ορροττονἱτ Η -- Δ. οοωοπονἰτι Μο. ποπ.

Μ - Β Πο πιιρτἰἰε ΒοΙοιΙονἱν πω!. ΙΜππΠείο; τοΙ:ορίωπο Με πιο”. - 8 ποπἱει πἱοτἰο Η- - Η

ἱπἱτπευ ἰε1οε Η- - Η ΒοΙππἱιιπο» ΒπΙππἰθ Η- - 1θ οοπἱπεἰιππν οοπνἱνἱππι "- - 21 τοοἰτοτππευ

ροώιθωμε Π. - 22 η"Ρ|ίω·υπη η"Ρο188 Η· -- 93 π8111Π1Η118$1 1181"ΜΙΉ18 Η· ·- 27 81 ΡΓ€Β€112$ [ΙΡΒ

πίπ "- - Ρτ:τοπι. Π, συίετ.π 1 Ιπεἱπἱιο . . . .

Βοποπιἱε» Βο1ιο δ. - Ή πι» οτ Π

ποετοοι ποπ. Βοηπ2Με; τοΙ:ορίοαπα Με πιο_|ο. - ό

1) Ζωη. Βο1οοΙο.πνο. Ιἰτη·τνοιιοτο8ο @πει ΖΒἱο1ονσοι, οόι·1ω ὲινἱοτοΡοΙπο. ννἰοΙΜο8ο Χἰοοἱο.

1ιΞ3οννοΜο8ο, ιιτοπποποοο ο εἱοοτι·γ Ιἰοπἱϊπἱοτπο Ι. Ζ¦ιέΙιιΒἰπγ π] οπ1η17 οἰο ννοπΙοΒ Νοετοτο

©0111. δο1πκ Ι. 118) ππἱο 18 ΠοτοΡο.πο. 1102.
Ω) Κοεπιο.ε 6"|ια·οπ. Ι. 1.
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%



θΑΙ.Βλ κιιοπικι κιι;ο.ιιι. ΜΒ

$οιιι οι :ιιιιιοιιιιιιιι οιιιτι !ιοειιιιιιει ριιιοι·ιιαι Ποιο

ι1εωιε ρειΙ:ιτιι πο! οιιιιιοιιιο Μπα, ιιιιιΙο πιει

Βιιιιπι ι·εΒιιο Ροιοιιιω όιεοιόιιιιιι ω·οιιιτοι, Με

ε: οοιιιι·ει εειρΞειιι.οτ οι ρ:ιαιΠοε τεεΡοιιιιοικιτ, οι

5 ειο ίι·ιιι.ι·ιε ιι·:ιπι οι Ρι·ιιιοιριιιιι ιιινιάιιιιιι Μπρο

ι·:ιΒιι€. δεσ! άι: Μο ρ!ειιιιιε ἰτι ω) Ιοοο ειιΙιεε

ςιιοιιι.οτ άιεεει·:ιιιιιιε, οι ιιιιοι·ιτιι εεειιιι ΒοΙο:Ι:ι

νι ιιιἱΙἰΜτἱΒιιε ειιιιιόιιιιιιιε.

ιο %. Ρο!οτιέ υιιεΙαυυταπ£ Μοπιι·ιαιπ.

Ιω" ΙιεΙΙιεει· ΒοΙοιὶιινιιε ιιιιιιι·ι:ιε ΒοΙιετιιο

ι·ιιπι νωσιωιω ποε πιω ωιιιωπι Πι Βιοι·:ινΗιπι

Επιιιειιιιειι, ειιιι ιιι ἰρεει οΙπΙοπι:ιά:ι όοιιιιτιιοω

ι·οειιτι·οοΒιοτιιιι ειιιι€εε, ει ρι·εεόειιτι οι ιιισεπιόιει

15 Γειοἰειι€εε όιΒιιειιιι Ραδιιιι ειιἱε Γιιο€ιε ι·οοοιιιρειι

ε:ιιιοιιειιι ἱιινειιετιιιιτ, ηιιι:ι Μπα: εο!ειιιριιιΙειΠε

ι·οι·οτειιτιειιιι ιιιίτεεει··ιιιι€. Μπι Βιι·:ι€οροιο όιικ

ΒΙοτεινἰοιιεἱε οιιπι :ιοι·ἱ τιιιΙΝιιιιι πιο ροτεοοιιιιιε

ω!. οσε οιιπι Γωπωιι, οι ιι)εωιωι ω Επω

θθ ι]ειιιι, ω ειιιιτιΕ, ιιἰ οιιιιι αι ροόιΙοε ειιιΙειτοιιΙ.

νιτΙοιιιεε ειιιιεκτι Ρο!οιιι Μοι·ειι·ιειιεοε :κι ΜΠιιιιι

ρτει:·ρειι·ειΙοε ΠάιιοιιιΙιτοι· ρι·οριιιςιι:ιτε, τιοιι 0ο

Βιιωιι ιιι Γιι8:ι Μι ιιι :ιιπιἰε ειιιιιιι ίΜιιοιιιιτι σοι

Ιοοιιι·ε. @πιτ ιιιι·ιιιφιο ΙιεΙΙιιπι :ιοετι·ιιιιιιιιι ιιι

°2ϊι οιιοειιιιι·, φωτ! που ειπε ιιιιιιιριιο Βι·ινιεειιιιο

ρειι·ιιιιυει εἰτιΒιιΙιει ιοτιτιἱιιΜιιτ. Πι ρι·ιιτιο ιιιιιιι(μιε

οοιιΠιοιιι Βιι:ιιορο!ο όιικ ιι0ιω0Πω, εἰοιιτ

εφε: ιιιοΙοεειε ιιιό:ιετιιιιε, εοἱΠοοι ιιιιὸἰ‹ιιιο οικω

όειι1ε ρετοιιΕἰειιε, :Πισω ρει·ιιιιιι, ειΙἱἱιι νιειοοιιιι

ωωιι, πω: Ρι·ιιιε θαιτιιιιιι ΗΒΗ νοΙ ΐιιοετο άιιιιιρ

τιιιιιι όεειειι€, όοιιοο νειιιιιοι· ειιι!ιοΙιιιι οιιιιι Με

Βιιι·ιιει οιιιιιιιιι ω» Ιει!ιοι·ειιιιιιιιιε οοοιιτι·ιι - εἰο

ρι·ιιιιιιιιι Βιιιιιορο!ο ΡοΙοιιοε οτιιιειοε ρι·ιιιιιιι

οιι·οιιιιιΠοκο ωιωεω ρι·αιοιόειιει ρσειιο Ιτιιιιτι

ρωιιωι ορρτεεεἱεεοι, ιιι πιιΜιτιει ιιοἱοε πω.

ι·ιιιι›ω ΒΙοιιιει·:ιι:ι, ιι·ιιιιι ιιιεκιιιτιε Μι." οι. εισ

Φιοιειπι τορι·οεειεεει.. Τιιιιο τιιιιιιοιιι ιιιιιιιΒιι8

‹ιε ΒιιΙειε ροι·οιιεειε μι· οοιιοεινει ιιιοιιιιιιιιι απι

τΙοτιε:ιςιιο εἱΙνιιτιιιτι τοεοιιιιιιι, ιΒιιιε εοἱιιϋΙ!αι (Με

Γει·ι·ο μι· και ιιιιο:ιτιι, ιιειειιιι οΙιρειε οοΠἰεω

οι·ορειιιτ, ροσιοι·ιι εοιιιόιιτιιιιτ, ιιι:ιτιιιε οι σει·νι

σεε οοτροι·ειςιιο τι·ιιτιοειι:ι μι· οιιιιιριιπι ρειὶρἰ

Μπι!. ΙΜ οιιιιιιιιιε ιιιιιι·ιιιιΙιε, Μ Γουιιιιιει Ιιιάι€.

Αα οΜτοιιιιιιτι :Μαιο ευη! ιιι.ι·ιιιςιιο ίιιιιεειιἰ οι ιιι

ιι:ιιτιριιιο Ρωοιιιριοι·ιιπι ιιιιΙΝιιιιι οοιεςιιειιι, φαι

πιω Μοι·ιιι·ιοιιεοε ΜΜΜ νιοιοι·ιιιιιι Ιιειιιιιετιιιιι,

πω: Ρώσοι Ποιοι» ἰιιΐιιτιιἱω ιιιοιιι·ι·ετιιιιι. ΙΜ

ςιιοτιιιε ΖοΙιιιιιιι·ιιει οοτιιεε ιιιιιιιιιιιι ςιιιι ο!ι·ρεο

οοτριιε ωμω ειιιιιειΕ, ςιιιιιιι ειιιιιεε:ιιιι εισιιιτιι

νιι·ι!ιιοι· ειιιιιοιεοτειιι ιιιιοτιιιιειιε νιιιιιιωινι$. Πιιιι

νει·ο Βο!ειΙ:ινιιε ο!ι ιιοιιοι·οπι Μή ρω οιιι·ιιοει

ιιι:ιιιιιιιι :ιυτεπιτι τοεπιιιι·οινιι..

2θ. @σε Βυίο:!αυιιε Πυι·ανίαπι άουα82ει8.

Μπι @Με Μοτεινιιιιιι ιιιιωιι, απ] οιιιιοΠε

τιιετὶοἰε ειιιιΜι ίειιιιιι ιιι πιιιιιΜοιιιιιιιε οιιπι ιικο

Ρι·ισάι. Π, Ματ” 5 Μπι πίεπιπ Π. - Β ρΙωιἰυει ρΙοτιιιι·ιιιε Ζι δ. - Π) ΡοΙοτιἰ . . .. Μοι·;ινιιιιιιι

Ματια Ζ ί δ. - Η ὸοιιιἱιιἰοειω ιΙοιιιἰτιἰο:ι "- - Η ὸἰΒιιιιπιι πίεπικι Π. - ρωτιε ιιιιιε ίειοιἰει Με

μιιιο Γειοιιιπι Η - Η ςιιἰο ι:ιιιιιιι.... ἱιιΓυοΒεπιιιιιι πίετιπι Η. - Βνι·ιιΙοροΙο Μ:: Μοι·:ινίειιιιιω δινε

οορο!ε ό. Μ. δ; 8ινιιιι!.ιιορο! Μια Μοτιινἱιε "- - Η) ιιιιιιιιιΙιεεει.ι ειιιεΒιιΙιεειο Ζ. δ ί Π. - Ή Μοτε

νιιπιεεευ Μοι·ιινοιι Η. - Τ! Βιιιιορο!ο Οια Βἱοτιιι·ἰειιεἰ$ι δινιιιι!οροΙο ιι. Μ. δ; ενι·ιιιιι!ιοιιοΙ ιιιικ Μο

ι·:ινιω "- - Παει”. Π, πιάστε; Β ρι·:ιοΜοτιει ρι·τιισούοιιε δ. - Ϊ “Με” Ιοι.ςιιο Η- - θ ΕἰιιιιἰΕιιευ

ΠΒιιιιιιει Ζ ίδ.- Π) οοιιικινιι οοιιιιονιι δ; απο "-- 'Η ι·εειοιιιιιιΕι νοΙιι€άοά δ.- κι Μ0ι·:ιι·ιοιιεεει

ιιωω Π. - 9.0 οοπιειω πίεπια Π. - (μου οοιιιι·ιι Η. -. 20 Ιρω Βοιεπιιιι·ιιε . . .. τιοι·ιιεθειιι Με!. ΒιιπσΙΙ

Με; η:Ι:ορίαιπα Με πιο”. - Ή ἱμεει ΒοΙοι!:ιι·ιιε Μι!. Π. - Ώ ω» ε! Ζ; Ματια δ.



ΜΒ ιιιι;οιι π.ΒΛ!.!.λ !(ΠΟΝ!ΧΙ

ι!:ι τεεερ!ἰε, Με! Βο!ιεΜ!ε ε! Μοι·ιιν!επε!!ιπει ! Ή. Πι· ε.τρεπ'έ!!υπε π! :ποσοι δο!οοτειβ) [Μ.

εοπει·εΒειιε, !πεεπο!ο ιπιιἱοι·ἰ ΜΜΜ ιι!!ο επιπ

ρπο Μ! Γιιο!ο, ΜΜεπ ιπρπ8πιιιιιει τεΜεεν!!, ἰπ

οπο !!ιειο ιεΜεπ ι!!!!!ειι!!ειε το! ρει·ρεποει ποπ

ριιι·ν:ιΜ Β!οι·πιΜ ειεςιιιε!ν!!.. Μπι ι!ε ρ:ιτ!ε Ρο

!οπἰιπ Μοπινἰιι ειι·ι!ιι!!ει!ε Μοπ!!ιιΜ ιιο ι!επε!πι!ε

ε!!νιιι·πιπ ιιτ!εο εε! οοε!ι·ιιειι, Μια! ε! πιιο!!!ο!ε

ν!ειιοι·ἰ!›πε ιιο ρει!!!!Βιιε εκροι!Με ρετἰειι!οειι

ν!ι!επιιιι· ιιο ρου πἱιπἱιιιπ οπει·οοιι. Με!! ε!!ιιΜ

ΜοΜν!επεεε ειι!νεΜιιΜ εποε !οπ8ε ιιιπε οπε

εο!επιεε, ποπ ποπ! Με! ειιπι εε Ρι·πε!!ιιΜ ειιΜ

ρεο!τε εοΜΜι!ιει·ε, πει: Μ Μπεπε ι!!!!!εο!!ιιιε

:ΜΜΜ !πειι!!ιο !π!ι·ιιπ!! νε! ειιειιπ!! ι·εε!ε!ει·ε.

9!. Βερο2ιισ ροΜάβείε :πωίπιι.

Εο Μουσε οι: Μοι·ιιν!ει επι!!! ε!οποπτει· Με

ππ!ε, Βοπιιιπιε εει!!ε !εεετιιε, !!!!:ι!ο ποΜ!πε

Βε!νειοεπειε εριεοοριιει, Ρο!οπἰειιπ ιιι!νεπΠ, ου!

σπιτι πωπω Βο!ει!τινι, ιε!ο !πε!!!!πε τιιπ!ιππ εε

ποπιειε ὸἱε!ι·ἰο!ἰοπἱε τ!ΒοτεΜ εκει·ειι!!, οιιοι!

ι!ιιοε ερὶεοοΡοε Μ! πιι!!ο νε! ρι·εεε νε! ΜΜΜ

ειιονεπἰεπ!ε ι!εροοιι!!!). δει!!ει !Ιοοπε Ποιπιιπω

!εΒιιιο ι·ενει·επΙει· !ιοποι·ιιτο, οοπε!!!οοιιε οιιπο

π!οε εε!ε!ιι·:ιτο, πιἱεεπε ειροετο!!ειι πιο! πεπε

ι!!ο!!οπε !!οΜ:ιΜ ι·ει!!!ι, !ιε!!!Ξει· νει·ο Βο!ει!ει

νικ! !ιοε!εε εποε ἰΜΡιι€πε!ιιι·ιιε ιιι!!!!.

 

!8ἰτιιι· Μ ί!!οΒοιι εκετε!!ιι εοπνοοιι!.ο, πι!!

!ιιΜ ρει!!!επι εεε! Μι!!!εε ιιιπ!ιππ ε!οο!οε εφοπ

οιιε ρπεειριιοε πω!! εεειιιπ, πει: ειιπι!ο πει·

ι!εοετι:ι Με ποοιιιοιιε !ει!ιοι·ἰ νε! εοιιτἰει εοπ!!

Μπε οιι!πηιιε τ!ἱο!›ιιει ειι!!!ε!επ!ει· !πι!ιι!ει!!. δεκ!:ι

Με πιπι!εΜ εειι!ιιοιιε Με! εοΜΜππ!αι!! ειιπ€

ειιο!ιειι·Ξει!ε, ι·ε!εε!! ριιι·ι!ει· ν!ειιι οοι·ροι·εο,

Ο!ιο!!›ι·εἔ νεπἱιιπτ ι!πε!ιι ειι!ει·εο. Ρτιεεεὸεπ!!

ποο!ε Βο!ει!:ινιιε ο!!!εἰιιΜ που! οποια: !!!ειτπε

εοπε!!τιι!!, εποε! ροε!ειι που πιο ι!ενο!ιοπε τε

!!πιπ!. Με εει!ι!ιειΙο, ειπι·οι·:ι !πεοεεεπ!ε, ει! ιιι·

!›ειπ (!!ιο!!ιι·ε8 ρτορἱιιοιιοπ!εε, !!ιιν!ιιΜοπε ρνο

κ!Μιππ ε!πε ροπ!ε νε! ν:ιι!ο, πε ρτπεεεἱτεπ!ιιι·

ε πιιΒτιπ!ε, ειιΜ ρευ!ειι!ο ιι·ιιπειειιπ!εε, :Μπή

π!!ιιιε οι·ι!!πεπε, :ιε!ε!ιιιοπιιε ι·ε!ι·ο ι!ιιει!ιιιε !π

ειι!ιε!ι!ιο εο!!οοιι!!ε, πε Μπε ΡοΜοι·:ιπ! !ιοο

ρι·ιεεε!ι·επτ εοεοιιε !ποποιοε ει!!ι·επτ, ΜΜΜ

οριι!επι:ιΜ ι!!νι!!!ε ΜππικιΜηιιε ρι·ιεειι!!!ε ιιπ

:ιπἰιπἱΙοι· !πνειι;!ει·ε εοπεπρΜεπιι!. Τιιπε οιι!ι!ειΜ

εοΜεο ει! Βο!ει!:ινοΜ :ιεεεεε!!, ι!ιιτοοιιε σοπ

ε!!!ο τειὶοεπι!ο οπιπι ι!ει·ἱεἰοπε ι·εεεεε!!. Α!. Βο

!οι!:ινιιε εποε βι·εν!!ει· οτ!!ιοι·!π!ιιι·, ιιπι!ε (μπε

οπο Με πι! :ιιιι!ιιε!:ιΜ ρι·ονοοει!πι·. Μ ιιεο!πιτπ,

!ποιι!!, ΜἱΖΙ£εο, ε.τρει·Ιαπι ρι·οοέ!αΙεοπ ε! οιαἰα

είπω |ιο!ιαίοοειιι, ιισφιοπιιπιπ Μπε £απωπι πιεσ

Ρι·πι!ι. !, ιυἱεπι ! Μοι·ον!επε!!πιει !ι!οι·ιιν!ε Η· - ι! Ι:ιπιοπι ειππ δ; !π;Η- - Β πει ε!. Π.- πε

Ε!!!!!Η1$π ροι!ι!ιιιε 2 ίδ - !Ο !!!οι·:ιν!επεεει λ!οι·:ιι·ἱ "- -- !! ρι·ιπ!!ιιΜ οιιΜρεο!ι·εν ρι·ι;ι·!ἰο ι:οΜροε

Με 2 έ δ. - Π ι!!!!!ειι!!ει!ε ε:ι!!!ιπσ ΜΜΜ Π. - !5 !πο!τ!!!εν ε:ι!!εΜ άοιίο]ε ω Η. - Η! Σ!!

ροοεφυ.ιη οι! που τοε‹ΙπΙοΖιι, οι! ‹Ιο 55 πιο: $πιθι!!ι1ε Π; πιο οποία ιο τ;Ι:ορἰσΜἰε Η - !ιεειιΕυο

ροπΙ!!!επι ΜΜΜ!» ιΙοιὶ, ΒοπτΙΙΙ:ιε; τε!τορ!ιππο Με πιο”. - !Β Βε!νεεεπε!εν Βε!πιιοεπε!ε δ. -

Ρι·ιε‹Ιι. !!, ιυἰασπ ! Πε εκμει!!!!οιιε. . . . Τ:ιο!:ιπ ιὶοιἰ. Βαπε!ΙΜε; ηε!ορικοια Με πιο”. - Π) πω!

ιιιιπο!ιε Μιιτἰιεν ε. Μ. Πει! δ. -- !! οοιιε!!!π!!ι ἰπε!ἰ!ιιἱ! δ. - !! !'οπιοι·ιιπἰ που πω: ΡοΜοι·ιιιι! δ. -

22 Α!» Λι! Ζ έ δ - 26 Μεοπιι·πι Ματια δ.

!) δ? τοο2πἱ!:ιι ννωνε!ε!ι!Μ (ι·ο!ιοΙι. Μ. 11) επντοπιν: Απο:: 1104 Οιιαίο φίεοοριιιι Βο

« διιαοοποίο σαΪἰε ιιΡοε£οἰίοοε Ιο0·α8ιω ἰπ£ι·‹ιι·Σ£ Γοίοιιίαιιι, Πι·ϋαπο ΙΙ .εει!ί αΡοε!ο!ίειο Ρτα·οι”εΙοτιόσ,

ε£ Μισο ερίσουΡοσ άε1.ιοειΜ. Ρετ. ]!)!ιι8. ΗΜ. Πλ 854. 3) Κο!ο!ιτεο€ πο ΡοΜοτειι.

Η)

Η!

Σ!!
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Μπι πιπἰ£ἱ£ιιάἱπεπι άίπιί.πωεπι, πω παπι ριιιισἰε

περιιε Μ πιαΜίπια ρω·υεπίεεετπ. Καπο ι·ετο έα

ποεΙΝε αιωἰΙἱιιυι ποπ εροπαππιιε, Μπα ππο, [ιι

_εμι Ζωιρα, ε! άε @θα υυσἰΙαυταε, ίπ Πω Ιαπωπι

δ ε£ ίπ ατπιἱε Μπι παπί σοιι[Μππιω. πιω ὸἰοϋε ,

εκ! ιπ·ροιπ ρο£ἱυε νοΙ:π·ο πωπω ουι·ι·οτε πάο

Ισππωι·. ()ιπόιιιπ “πωπω ρτ:πάεπτ, ςπἰὸππι υπ·

Βε:ιπ οπρετε πιοάΜπτιιτ. ΠΜ αυτιού Ωω! εμπ

όειππ ιιπππἱιπἰΕετ ἱπνπεἰεεεπἰ, Με ιἱἰε ρτοουΙ

Ν) (ΜΒΜ ΒΙοτἱοεπιπ Ροπιοτπποτυππ ιπ·Βοιπ οι ρω:

οἱρυπιπ ΜΒιιΕεεεπΕ; εεττ! οορίε ὸἱνἰιἰειτππ› ραπ

όπιφιο ευρπτρἰἰ ιπΗἰωπι ππἀποἰειπ εκοεοπνἰΙ,

εἰοηι1ε Γοπιιπει οΜΜετπ ειι:ππ ο Ροἰοπὶε Προ

ι·ιινΕΕ. Ρευοἰ ωπΕιιτπ ρι·οΙπ ππΙἰτοε ΒΙοπεππ ιΙἱ

15 νΜε ρυ:εΐοι·ειιωε, οιπἰεεἰε Ιπποοἰε, ροπ1επ1

οκττποΙἱε ἔΙιιὸἱἰε Ιτππεἰετππ£ ροτΕπιπςπε πωπ

Πει ἰπΙτπνει·υπΕ, εεά ει οΜιππ πιυΙΜυιΠπο σο

:π·σωπ, νἱκ Μπάεπι τοπ·οοεάετο Μπι οοποπ.

Ιρει: όπκ οΙἰιππ Ροιποτππω ΜΒ :ιὸνοπἰοπ£ἰπιιε

 

ππο, ροκ· ει!πιππ ροτωπι εΠ”υ8ετει€. Αι ΒοΙε2!π

νπε ἱππρἰροι·, ποπ ἰπ υπο Ιοοο οοπείεωρ:π,

εε‹! οἱἩοἱιππ ευυιπ ρτοΜ ΜΜΜ πο ε€τεπιιἱ όπ

οΕε εκει·οορει€; πιπε νΜυΙἰωΩ Μποτειππϋπε σε:

ουπερειΕ, εἱπππ¦ςπε ποοπιιαι νε! ρυοΐιπιπ·π ρω

«πωπω. ΙπΕει·οπ :ΠΠ Μπιπι ροι·ωπι οτ ΜΗ :Μπιτ

ἱπνειἀοΒεπΦ, πα ο:ιρπι·οε ὶἰρμιπειπ£, :ΠΠ πιπτἰπειε

άίνΜπε οοΙ1ἰ8εΒεπ£, :ΠΠ ΡΙΙΟΙ'08 0ίΡΙ10Π€18 ράπ

περππΕ. Μαη· ΒοΙοιΙπνυε ωἱΙἱ£εε εποε), ςυ:ιπ1

πε ωω ἀἰε ΓπΙἰ8π£οε περιιΜπάο, νπι Ιππάεπ1

ειπε σπορ νοερει·οτπ τονοοπτε ροΕυπ οοπππο

ι·ειπάο. ΜΙΜΒπε π:ηπε τονοο:Με πι: ευΒυτϋἰο

8ροΙππο, τοοεεεἰΒ Μάο Βο!οι!πνι1ε ππιεπἱ Μἱ

οππο!ἰε οοπεἰΙἱο επτα τπιποε, οιππἰ ρι·πιε :πεπ

Ποἰο σοποταπεπο. Ε:: ππο Μαιο πειιἰο Μαι Ιππ

Ιπποτιππ οοποπεεπ νεποπποπΜπ εκποι·ι·ιΜ, Γε

ιπιιςιιο ΒοΙε:!ενἱ Ιοπδο Ιειωεριο πιππω ρω

στοϋυΠ. [Μάο Μοτο ἰπ ρτονπτΜυιπ οππωεπει

οοππροπἰωτ, Μή επΕἱε ΠΜ ρτοΜΙ.:ιε 08 ιιυιἰποἰει

20 ίπωε πω, Ηπιοπεςπο €οΕιππ εκει·οπ.υπι πάνο- . οοπνεπἰεπτει· εκ£οΙΙἱωι· ἰπ περα νευρα:

ΡΞεοοε Με” οι τωιωιω πρροι·ΜΜπι ΜΗ,

ΡειΙρἰωιΜε ετ ι·εοεπΕεε πιιπο ειρροι·ωπ0 ΗΜ.

Οἰνἰω£εε ἰπνπὸορειπ£ ρεπτεει ποε€ι·ἱ ρτἰππἰΕυε,

ΠΠ ρι·οοεΙΙ:ιε ποπ νοτοπΩυτ παρω ιππτἰε εοπἰ£πε.

25 Αεπειροπ1 ρ:πτεε ποεπτἱ σει·νοε, πρι·οε, ωρι·επει,

ΠΠ νοπππωι· :ποπεΕπι τππτἱε οι ορο:: ειεςποτε:ιε.

29. Π: πουα ίπ Ριπποπιποε ω:ρεάί!·ίοπε ε! σο!!ο- ·

φιέο οαπι δο!Ιοπιαπο παΜο.

ΜΒοι·ε αφτο τπἱΙἱ1ἱΒι1ε οκ ἱιἱπετο ΐειΙἰΒπ€ἰε,

50 ε!ἰωπ πΙἰςυππ€ιιΙπ (Με κ:οποεεεπ τοοτοπΙἰε,

κατ! εκροάΜοπεππ ΒοΙοιΙπνυε οοποποε πωπω

τονοοπνΠ, επ Ροιποι·πποε Μ ΒεΙΙιιτπ όοπιιο

ρτονοοπνἱ£. πω” νετο εκροὸἱτἱοπἰε δπ:ποροι·

οἰπε οοπεππΒιιἰποπε') αιι1επιπ ωοἰωινἱ$, οιιἰπε

ρτοΒοπἰοε πυπηιιππι ΠόοΙΗΜεππ ΡοΙοπἱε ὰοιπἰ

Με οΒεστν:ινπ. Πω επἱπι ἰρεε δκν:ποροι· ἰπ

Ροπποτειπἰει ωιι·οοι·:πιιε, επ :ι τιιιὶριιεὸιιιπ ε το

επο ειιο Ετπἀἰ£οτἱΒιιε ευρρΙαπωΕπε. ΙιπρἰΒοι·

οπὶιπ Βο!ει!ενυε επιππ ουρἰεπε οοπεππειιἰπο

ιππ Ιἰπετειτο, περναω Ροπιοτειποωιπ τποιΙἰΙππιτ

Ριιε‹Ιπ. !, Μετα 28 [Με που ΜΜΒου απτά. ΒατιάΙΜε; η:Ι:ορίσ:πα πώ επσ_ίς. -- Ρι·ιε‹Ι:. Π,

“πω” Ή ΞινοΕοροι·π $υναπ1οροτ δ.

|) ΟΙ). Ματ 429 ρι·περ. Σ.

ΠΟΤ.
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Ηθ'Ι.

ιοιἰε νιτιιιιιε εκρυΒιι:.ιτε. δει] Ροιιιοτιιιιι πιειιι

ειιιεε ειιιε:ιειειιιι Βοιει!εινι, ε:ιΙΙιειιιιι εοιιει!ιιιπι

ιιιιετιιιιι, ιιιιιιιςιιε Με εοτιειιιιΒιιιτιειιιιι τεεει

εει·ιιιιι, ει εἱε ειιιει ιτιιιιι ει ιπιρειιιιτι ιιιιοΠε

τιιιιευπι ενεεετιιιιι. ιιιεε τεειειιε Βοἱειιιινιιε

ειιιιι τεμ Πιι8ειτοτιιιτι Ποιοιιιιιιιιιο, ευρω· τε

εεε ιιιιινετεοε ειιο ιεπιροι·ε εεεειιιεε ιιιιετ:ιΙι

εειειιιιε ετιιειιο'), ειειτι ει Ιοειιιιι εοΠοειιιι

εοΙΙοε:ινιι, εε ειιεπι τεκ Πιιε;:ιτοτυπι νειιιτε,

ιιιτιειιε ἰιιεἰεἰεε, ειιιιιιεινιι. Ει·ιιι ειιιπι ΑΙιιιιιε,

Πτιεειτοτιιιιι ειικ, ιιιιιε ιειιιροτιε εε Πτιει:ιτι:ι

Ρτοιιι€ειιιει"), ει ε ειιεε Βοιεειεινο ιιοεριιειΙιιιι

Πε @Με ευειειιιιιιιιε. Ροειε:ι ιιιιιιειι :Με ιιιιετ

εε Ιεεειιιοιιιι.ιιιε ιτειιειιιιιιιεειιιε, ιιιεἰιτιιιΙ εοιινε

τιετιιιιι, ει ιιινἱεετιι ειεεεεεετιιιιι, ρετρειιιιε

ΐτειιετιιιιειιιιυε ει ειπιιειιιιε εοιιΠτιιιειιε.

50. Πε εερεεὶιἱοιιε δεατΝιιιίτι ιιι Ροιποι·ιιιιοε.

Ιιιιετε:ι δε:ιτιιιιιιιτιιε εοιιιεε ΡοΙειιἱεε ρειΙ:ιιι

τιιιε ειιιιι ειιιε εοιιιιιιἰΙἰιοιιἰΒιιε Ροιιιοτ:ιτιιιιιιι

ιιιιτοινιι, ιιιιι ιιοιι μιτν:ιπι Βιοτιιιιιι ΡοΙοιιἰε :ιε

ειιιεινιι, ιιοειιιιιιεςιιε ειιἱει εειιιριιιιιιι ει εστι

ιιιιιιειιιιτιι εετεΙἱειιἱι. Οιιι εειειεΙΙοτιιιιι τε! ω»

ιειιιιιιι ιιοιιιιιιετι νοΙιιιι εκριιΒιιιιιοτ, ειιιιιιι νι!

Ι:ιτιιιιι ιιιιιΙι:ιτιιιιι εειΠεει νει ετιιιετιιοτιιιιι εε

ρτ:ιεεειιοι·. ιειωτ ειιιε:ιει νιοΙειιιιιι ιιιιιιιιι ε:ιειεΙ

Μπι ειιΡιιΒιιιινιι, ιιιιεε ειιιΒιιεε:ιιιι νετο αιρε

νειἰει εειιειειειιε ρτωειι, ιοιιιιιι τ:ιειειιιιε εστι

ετειιιιινιι.

 

ει. ΒΙΙοιπ εαειιιατιι ε.εριιεπαιπιπ.

Με νιεε ειιιιιΠιει· ιιιιω ε:ιειτιιιιι τιοιιιιιιε

Βιιοποι εκριι€τιεινιι, ιιιιεε ιιοτι ιτιιιιιιει Ιειιειε

ει ιιιιιιι:ιιιε ειιιιιιι εκ :Με τεροτιεινιι. Ν:.ιιιι ιιιεε

ρι·ωειιπι ιιιιιΙιιιιιι ει εειριινοε ειιιιιιιιι, ει Ιοειιτιι

ιΠιιιιι εε ιιιει:ιτ εεεοΙειιοιιιε τειιιιιι. 8εε Με

ιιοιι Εεεε εε δειιτιιιιιιιτο τεειι:ιτιιιιει, ιιι ειιπι ιιι

:ιΙιειιο ειιο εοτιιιιιο εοιιιετιιιιιυε, εεε ιιι νετι

ιιιιεπι ιιιειοτι:ε ιειιε:ιιιιιιε.

δε.. Πεειιε επιπ ΖΙιιιιιιευ ΜΜΜ ει .ιιώεειμιεπε

ιταεέιέο.

ΒεΙΙἰἔετ ἱιειειιε Βο!ειΙειι·ιιε, ροειειιεπι εε

εο!ιοειιιο Πιιι>;ειτοτιιιιι εει τενετειιε, ειιιιι ΖΙιἱ

Βιιεο Πειτε εεε εοΙΙοειιιιιιιι ειΠιιε οτειιιιινιι,

Με ειιτιιιΙ ιιιιιΙιο ΐτιιιτεε ιιι ιιιεε νετιι:ι :ιΙιετ ιιι

ιετι εοιιιιιτεινιι, ειιοε ειΙιετ εει!ιεει ιιοτι ειπε

ει!ιετο εε ρεεε νε! ΙιεΠο ειιιιι ιιοειιιιιιε εοιινε

τιιι·ει, τιεε ιιΠιιιιι ωιιιε ιιΙιετ ειιιε ιιΙιετο ειπε

:ι!ιειιιιιιιε εοιιιιιιιιιιιτει, ει ειιοε ιιΙιετ :ιΙιετι ευ

ρετ ιιοειεε ει ιιι οιιιιιιΒιιε ιιεεεεε:ιτιιε ειι!ινειιι

τει. Με ιι:ιειιε εοιιίὶτιιιιιιἰε, ειιιι εοεεπι Μπει

ιιιειιιο εἰειιι ει Ιοειιιιι Με ειιτιι εκετειιιΙιιιει

εοιινειιιτειιι ιιιεικετιιιιι, ει: ειε τι εοΠοειιιο

ειεεεεεετιιιιι. Ιιιριεετ ειιιειτι Βοιειπιεινιιε ειιιιι

ριιιιειε εε Ιοειιιιι νειιιτε εειετπιιιιιιιιιιτι ιιι εἱε

ιιοιιιιιιιιιο, ίιεειιι εετι·ιιιιιτιιε, Γεειιιιιιι·ιι, Ζω

Βιιενιιε νετο, που εοΙιιιιι Πεετιι ει ιιιειιιτειιειιπι

ιιοιι νειιἱετιεο νιοΙεινιι, νετιιιιι ειἰειιιι ΐτειιτιε

Ρτεεει. Ι, Μετα: δ τεεειεει·ιιιιιι τεεεετιιτιι δ. - Η ιι ειιεε Βειειιιινοι εε ειιιεειιι ΒοΙειΙιινιιιιι

Ζ ί δ. - ιιι Πε ειφεεἰιἰοιιε . . . . ιιι Ροιιιοτειιοει εεε. Βαιι‹ΙΙΙεἰε; τεΙευρἱοιιια πιο Με”. -· Ή

ω. Ωιιοε Ζ. - εε ειιε:ιειι ιιιιεειειι Ζ ι δ. - Παει. Π, Μετα; ι Βιιοιτι . .. . εκριιετιιιιιιιιιι

εεε. ΒατιεΗιίε; τε|ιοριοπια Με σκιες. -- θ ιΠιιιιιι ειιιιιι δ. - Η Ροεειιε ειπε... . ιτεειιιο» εεε.

ΒιιιιεΠεε; η:Ικορωιια Με 'πως.

') εφε. θειιιΝ. Ρΐια Ώεσε. ιι Ρετι:εε. Π. 468.

ἱ Π. 88 (εφε. Βι·ιιιι. ε τ. 1488) στι θεά”, Έ ε2)εί ΒειιιΡεττε..

Με , Χάο θιιοεονητ.

ε) ΑΙιτιιιε ννεεΙιι8 'Ι'ιιτοεπι. Ι. 48

3) Βγιοιιι ιι πιἱειιιἱεεΙιε. Βεα
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κιι·ο.ιπ. Μ!!

οκοι·οππιπ οι! :ιο ποο!ιπππιοιτι πο !!!ποι·ο τοιο

οιιι·π. Ππι!ο ρειοπο τοπιιο Ρο!οπἰυο απο ι!ο!ιππ

ι!:ιιπρππιπ ο! ι!οποοπε ονοπιι·ο , οποι! ποο Ήπ

@απο ροιπἱοοοι ποο ει!ιιιε ροοιοο εποι·οπἰι·ο.

5Νππο, ι]π:ι!ποι· !)οο ἱπνειπιο Βο!οι!:ινπε ἰ!!π‹!

ροτἰοπ!ππι οι·ιιονοι·ιτ, εποεοοποπε ειειιιιπ ρο

Βιπ:ι Ρι·ορει!ιι!π!.

65. ΒοΙοπΖαυπε ότι Ροτποι·οποι·ιιιιι πωπω απο.

!0 Βοι·ιο οπιι!:ιιπ ποοι!ιε πο οοπί!πιο ιοι·ι·ιο οο

ο!οεπιπι οοπειι·πκπ, οι! οπιπε οοπεοοπιιιοποιπ

Βο!οο!ιινππι ο!ιιοοιπ οι!!ιπο ε:ι!ιε μποτιππ οπτπ

ειπε ἱπνοπἱοπο ιιινιι:ιν!!. Εκο!οπι εε!. ιιιιππο

οοπιιοοι·ιι!ιο ερἰπιο!ἰε, οι ειιοεοοποπιοι· ειι!!ιιοπιι

Β ι!οοποποοιι!ο ιππι·ιπι!ιο. θα! ιιπ·ιππ !)οο (Περπ

οποτ!!: οπιπ ι!ιν!πιο ππρτἰἰε οοι·πιι!οο οο!ο!πιιι·ι,

· !”ιιο!!ο ρο!οε! μι· ι!!εοπιπιιιιι ποιο ειορἱπο ιπι!ο

οοπι.!π8ππ! οοιπρι·ο!κιτ!;·ε:ορο ποιππιπο οοτπ!

πι”, πο! επππ! οοο!οε!ιο οοπεοοι·:ι!.ιο :ιο-πυρ

20 ιπι!!ε τ!οεροποπιιο Μπι, εοι!ιποποε οι !!οπιιο!

ι!!ει οοιπιππι, ιιπι!ο οοπε!ιι€, τιιιπι ποο !ιοπιππ

ω!! ποο !ιοποοιππι Βιι!οπ·ι οοπεπο_ιιιι!ἱποιπ πιπ

απ!. Νοο Μπι! ι!ιοπππο Ιοπιοπ. π! ππρΕπιε οοπ

ι!οπιρποιππε, πω! π! ε!ιι8π!ει ειπε !οο!ει επιποπο

98 Ιοιπροι·ιΒιιο τοεοι·νοιππο. ί.!π!πε το! ιποπἰΙοεΕπιπ

ιπι!ιο!πιπ ιιι οοπεοοι·:ιποιιο Βπι!οπιπε οοο!οε!ιο!)

!!οπε οιππἱροτοπο ι·ονο!τινἰ!:, πειτπ οι ποιπιοι

ι!πιπι Μ, οι ππιππ πο ιπιπ!οιπο πι! !ποππιππι

τοι!οιοτπιπ οοπετει! ονοπἰεεο, οι !ρεοε οπ:ιπι πο

εροποπιοε ἰπΐο!ἰοἰ οοπππ!πο, ειοπι ποιππι οο!,

οοπνοπἱεεο, ποο :ιππἰνοτειιι·ἱπιπ ι!οεροποο!!οιι!ε

ιιππ!ον!εεο. θα! πο ιππιιοιι!!ε εἱ!οιιπιπε, πο

ε!ι·οιποπο ιπει!οι·πιπι !οποιιιι·ιπο. !ΒἰΕπι· πο!!ἰεοι·

Βο!οι!εινπε, οοπν!νίο νο! ροω!!οπΙ ιπ!!Μπιπ νο!

νοπιιιἱοποπι :ιπιοροποιιε, εοιι!οποπο οππι Με

πιπ!ιππι!!πο πι οοπνΜο ε!οι·ο!!οιιε, Ρειποἱε οο

ιπἰπιπιἰΒιιε οι!νσε νοπο2ιιι·πε ιιι!ιν!!, πι! οοπιι·:ι

ππε νοπιι€οι·ι!:πε ο!υνιεινιι. Ροιποι·:ιπ! πιιιποπο

μοι· Ρο!οπιιιιπ ι!!εουι·ι·οπΙοει, ρι·ιοι!:ιε οι οπού

νοε ·οεο!πιπι ο!. ἰποοπὐἱπ !!ιοιο!πιπ!. Α! Βο!ο

:πινω Βο!!!Βοι·, εἱοπι !οο οιιπι!ιο επιππ!!ε, !ιο

οππε!πι οοπο!!ει!πε, ποο ρι·ιπο!ροε ποο οκοι·ο!

ιπιπ οκροοπιιιπ, πω! που! !οιοπιι ι·ειρ!ζο οιππ!ιε

ειποπιιι!:ι επιπΕπιπ!ε ι!ορι·ιοι!ιι€οι·οε οοι·ππι. οι.

οιιι·οοι·οε πι οι·ο €!ειο!!! ιποιποπΙοποο ι!ἱοεἱροι·ἱ!.

()ιιιποιιο ιπειΒιο οπο ιπ:ιδιεπιιο ροτοοτμιι ο! ρο

π·πο ι!πιιιππππι ι!!ο!εο! πἰιοτο!πι·, !ποιι!ιι ἱπεοἱπο

πι !πειι!!ειο, π!!! ι!ππιρπππι ]ι·ι·οοιιροι·οο!!ο πει

πο!πι·. !ρεο ι:ιπιοπ, Ποιο! ριιιιοοο, 80 εοἱ!ἰοο£

!πιοι ρποι·οο ο! ἱπνοποε, !ιει!σιιἱοεοι, Π!! νοι·0

Με! "πιο, ποπ !”π8:ιπι Ρο!!νιι, ποο πιππιπι πιπ!

Μπε!ιποιπ τ!π!!!!οινι!, πι! ρι·ιπιει νἱοο οπιπ οπο

οποιο ειο!ο πιπιππι !ιοεπιππι οοποιοι·ιοιπ ροπο

ιι·ειιι!!.. Μπα ι!ιο!πι·πε Μπι ιιιπ!!!επιιο ΐοι·ε!ιοπ

εικιωεπιπ, πωπω Ριπ:οιιιπρι!οιι! νο! ειπόειοἰω

ποποιο ε! Γιιοτἰπτ πεεοποοποει; οπιπ εποε ρεοπο

ροι·ι!!πιεεο!;, :Με !πτοι·οιπρπο, πιο ι!!εροι·ειο,

5ο πιι!πιο εο!πιπιποι!ο τοιπειιιειεεο!, !ιοετοε οοπ

Παοκ. !, ιυίοι·.π Σ! 55» Παπ; Ι; επίπίπ πιο 2; Ματια δ. - Βο!οι!ιινπε. . . . οσοι” ιΙοι!. Παπά!

Μο; τοΙοορίωιο πιο πιο” -- ΜΜΜ. Π, ιοΙεωι Ο ιιοπιι!ιοποιπι νοπιιιἱοπἱ Ζ. - Β ι·οπιι·ιπ!πει οσο

ιι·ιιι·ίπιπ Η· - Η !02ΙΕΙΗΜ !οποπει 2. -- Η! !ιι οπο» πιοι·ο η·Ι:ορίσπια, ΜΜΜ. - 'Η ρο!ἱνἰ!ι πο·

πω! Ζ ἰ δ. - 2ο οπιπππω ΜΜΜ!. Ζ ί δ'.

') Β.πι!ιι., νιἱοέ Βιιι·άπο ιΙππιπει, πω! ι·2ο!‹π ν!*π.ττπ. Οι! πω! πιἱπ!ο οπο”. πυ.οινο τιιι!ι!ιο.

2ἰοπιἱει., Μοτο ροἐπἰο! οι! ιπἱπετο. ΉΠο!ππ!ει πππινοπο ποιοτο.!ιι. Μο!πίιι:!ιπι 0ο. Βο!!ίιο!ποΗο ἱ Πρ.

διατο27€πει. Ρο!ε!αι Ι. 24Β.

Μπαπιακο Ρο!. Με!. Τοπ. Ι. Ε!!

Η”.



πιο 3ιιιιιιιι π.ιΕΑΙ.ι.Α ιιιιοΝιιιι

4407. ι'ει·ιιεειιιιοε νιεε εει:ιιιιιιιι ιι·ιιπειοι·ιινιι, ειιπιιιιιε

ιει·ιιιιτιο ι·ειιιιιιι·ε νοιιιιεεει, ιιιιιιιιιιπ ιιε ειιιε,

νιεεει·ιι ειιιιι επι μι· ιει·ι·ιιιιι ειιιιει·ε εει·πεπε,

ειιειιιπιιινιι: Με, ιπιιιιιι, ιιοπιίπε, ποιό ιιει·ιωι

ρι·ιι:ιιοιπ ιπιι·οιι·ε! Ρατεε πω, μια ραΜιε,

εοιιοπι οιιεειιιιε πιειιιιι, οιειιιιε σει Με Με ιιιοι·ι,

οποιο ιε ιριιιιιιι Ροιοιιιω ειιιιιιειιι έπιει·ιι·ε. Ποτ:

ιιιιιιιιο, νικ, ειιιιο ειιιιεπιε, εοπειιιο ιιιιιιιιε :ιε

ιιιιιενιι, ει ειι: ιιιπιιεπι ειιιιιιιιιπιιιιιιιιι ιι ειιτπρο

εει·ιιιιιιιπιε ιιεειιπ:ινιι. νιιιεπειιιιε εε ιιιιιιιιιιπ

ιιιιεπιιιιιιιπι, πεε δειιι·ιιιιιιιι·ιιπι, πιιιιιιιε ρι·ιπει

ή Ρειιι, ι·εειιιιιιε ιπιει·εεεε, ιιιπι ι·εειιρει·:ιιι·ε νιειο

ιιιιιπ ιιεερεπινιι. Επι επιπι δειιι·ιιιιπιι·ιιε εεοι·ειιπι

ιιιιιιι ει·ενι ι·ιιιπει·ε ειιιιειιιιιιε, ει ιιιιοιι πεε ειε

ειε οειιιιε εει ιιιεεπιιιιιπ, ιιειιιι·ο ιιιπιιιιε πιιιιι

ιιιιιιε. ιιιι :ιιιιεπι ιιιιι ιπ εοπνινιο τεειιιειιιιπι,

ιιιιιιιιο ιιιιοιι εοιιιι€ει·ιιι, εκιιι·8επιεε, ειιισειιιιο

ειιιε ιιιιιοι·ιιπιιιιιιε ριορει·ει.ιιιπι. Αιινεπιεπιεε

νει·ο Βοιεειιινιιιιι ιπνεπειιιιπι ειιπι ριιιιειε επι

ιποιιιιπι 50, ποπ ιιιπιετι ιιε ιοεο εει·ιιιιιιιπιε ιιι

Βιεπιειπ, εειι ριιιιιιιιιιπ ιιοειιιιπι ιιιέιεπιιιιπι νε

ειι€ιε ειιιιεειιιιεπιεπι. δειι πει: ιιοειεε ειιιιει

ειεπιιο ριιΒπιιπιιι εοριειπι ιιιιιιιιπι, πεε ποειι·ι

ιιιιιΒιιιι εεε ιιιιιριιιιε ιπιεειιιιπιπι. ιιι·ειπι επιπι

Ρ:ιΒιιπι ιιε ιιιιιιιι ειιιιιιιειιι ιιινεπιε ειιιρει:ιειι,

ιιιιοιι ριιιε ιιιιιιιιιιι:ιπι ειιπι Μπι ρει·νο ιιιιιπιι ιιι

ιιιι ρι·ιι:ειιπιρειεεε ειειιιιε ιποι·ιι:ιειιει· ιιιειιιιεεε,

ιιιιιιιιι ει: ιρεοε ιιιπιο πιοι·ιιε ιιιερεπιιιο ιι·ιειεπι

νιειοι·ιιιιπ ιι:ιιιιιιιεεε. εεε, ιπιιιιιεπιεε, μια· Με

απ, ει ειιιιιι ιιιιι ιιι.ισει·ιι? ει οι ,Με εεειιιιι ιιι

οοεο, εποε οι ιιειιο ι·εειειει·ε ροιειιέι? διειιιιε

ριιΒιιπι ιιε ιι:ιιιιρπο Ρι·ιεεεπιι ι:οπιιιιει·επιεε, ει

πιιιιιιιιε ιιιποι·ε ρι·οιιιιιιιιε εερει·ιεε πιιιι·πιιιι·επ

 

 

ιεε, ριιιε οπει·ιιιι ιι·ιειιιπι οποιο ρι·ιοιιιι, ι·ειιιε

ι·ιιπι. Πε ειιιε νειο Βοιειιιινο εειιιιεπιι ιιιε ιιιο

ι·ιιπι εοιιιιιο ιιιπι ιπ:ιειε ιιιιιιιιι ιιιιιιιιιο οι:ειιι·ι·ε

ι·ιιπι. Αιινεπιεπιεε ειιιιεπι "πιο ρι·οεει·εε ιιοιο

ι·επι ιιε ιιιιιπρπο ιιιπιιε ποιιιιιιιιιιε ιιιιιιιιει·ιιπι,

ει Βοιειιιινιιιιι ιιι: ιιιιιιιιι:ιιι ιιιπιιι: ρι·ε:ειιπιριιο

πιε ι·ενει·επιει· ιπει·εριιει·ιιπι. Ριιιιιε νειο ιιιοι·

ιιε Βοιειιιινιιε ποπ εοιιππ ιιιιι·ειτι εοι·ι·εειοι·ιιιιιε

- ποπ ιιιιιιιιιιιιι, πει: εε ιιιιιιι ρι·ιι:ειιιπρειεεε ριπ

πιιιιιι, εειι ρει· εεε εε ιιινιιπιιιιιιι ει οι: ιιοειιιιιιε

νιπιιιι::ιπιιιιπι ειιιι ιεειιιιιοπι: ιιιιειιιιιιιε :ιπιπιο

πιιιι. ιιιι νει·ο Βοιειιιινιιε ιοι ιειιιε ειιιιει· ιοι·ι

ειιιπ ιιιιιιιιιι ει Βιιιειιιιι ιειπεειε Βιιιιιιιειιιιε ειιειι

ιιιιιι, ιιιιοιι απο ειπε Με πιιιιιιε ιιιειιιιε ιεειι

πιοπιιιιπ ιιεειοπιε ειιιιιι:ιιιι. ιπιιε ιιιιοιιιιε ιιε

ειιιι ιιινεπιιιιε πιιπιιε ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιτι ιιιπι Βιοι·ιιιπ

ιει· ρει·ετιιριιι εοπιιοιιιιι, ιιιιιιι ιιιιιιιιιπ ειι·ιι€ειπ

ιιοειιιιιπ επι με ιιιι:ι·ο ρι·οροειιιι. Ειεπιπι πιο

ιιπο ιιε ρει·ειπριιε νει ειιιιιιιιιιιε Βοιειιιινι, ιιε

Ροπιοι·ιιπιε ροιει·ιιπι ριιιι·εε πιοι·ιιιι εοιπριιιιιι·ι.

ει. Βοιεπιονοε Βοιιεκιοε ρι·ο[οιεαιιιι ει Ροιποι·οποε

ειιιιιοιιουιι.

Πει: ενεπιιι Βοιειιιινιιε απο εο‹ιειπ εκει·ειιιι

ιιι: Ροιιιοπιπιε εε νιπιιιειιι·ε ιιιεροειιιι, ιιιπιιιιιε

ι:ιιεριιι νι:ι, Βοιιεπιοε ιπ Ροιοιιιιιπι ειιιι·ε ιιιιιιιι

ρι·ιιεειιι·ιεπε ιπποιιιιι. Τιιπι νει·ο Βοιειιιινιιε ιιι

ιιιιιιιιι πιειεςπο Ρερεπιιιι, ιιιι·ιιιπ ριιιιε ιιε νε

εεπιι οοπιιιπιειιιι εε ιιει:ειιι ι:οπιιπιιο νιπιιιε:ι

ι·ε, ειπ ειιι ιπνιιεοι·ιιιιιε ειιειπι ριιιι·ιειιπ ιιιιει·ιιι·ε.

”ιιιπιιειπ ειειιι Μιιι:ιιιιιιεοι·ιιιπ ιιτιιιιιιοι·, ιιινιεο

ειιει·ειιιι, ει ριιιι·ιιε ιιειεπεοι· ειιιιιιι ει ιπιιιι·ιιε

νιπιιιειιιοι·. Μπι μιιιειπ ειιει·ειιιιε ιπ Ροιποι·ιι

Ρτεειιι. ι, ιοιει·.ιιι 2 ι·εΒιι·ιιι·ει ω: πιο διιτοπ. Ρι·ιιιε. Μ!. ο διειιειιι δδ. ι. 75,· ι·ει;πιιι·ε Ζ ι δ. -

εε ιιιιιει ιιιοπ το” ροιιιιιιτειι Ζ ε δ. - Ρποειιιι. ιι, ιιιιετε: ι οπει·ιιιιι ιιοιιει·ιιιι Ζ ι δ. - 5 πιο·

.με ιιιεπιο δ. - ιο πιιπιιει πιπιιε δ. - Ή Βοιειιιινιιε .. . .

Με πιο”. - ?Ο ι:οπιιπιιοι πιο πιο 2 ι δ.

ειιιιιιιΒιιι·ιιε οποιοι.: ο” πιο Π; Ζ ι δ

ιο

ιε

ΕΟ



θ.λΙιΙιΑ ΚΠΟΝΙΚΙ κ ι ι; ο Α π. Μ!

πιιιπι ε!ε!εΒιιν·ι!, φαι ι!ερι·ιιει!ιιπι!ο ε! εοπιΙιιι

ι·ειιι!ο εει!!ε εοε 1ιιι·ρι!ει· οοπειι!ων!!; πιω νει·ο

ειιπι εκρει!!!!ε πιι!!!!!ιιιε Βο!ιοιπιε ο!ιν!:ιπι Ριο

ρει·ιιν!!, εοεπιιε ‹!ο ε!!νιε ειι!!ιιι·οει πω” εκ

5 ρεειεινιι, εει! εοε ειικ!ιιιι @πιο Βο!ει!εινι ι!πιοι·

ειιιιιιιι τενοοιιν!!.

δ!! 2οίοιιειιε [ουε2 οοιι!πα ῇ·αΙι°ειιι απίπιπιπ

ίπίπιίοιιιιι.

Νοπ εο!ιιιπ ιιιι!επι εκ!ει·οι·ιιιιι ι!!εοοι·ι!πι νε!

!ιε!!ιιπι !ιοε!!ιιιιι Βο!ει!;ινιιιτι ιι%ι·εινει!ιιι!, νε

ι·ιιιιι ε!!ιιιιι εεάἰ!ἰο οινι!!ει, ιπιπιο Γτει!ει·πει ιιινι

οι ιι·ιοι!ιε οιιιπ!!ιιιε ιπΓεε!ει!ιιι!. !ί.ο ιιιιπιοιιε

!ιο!!ο ευρει·ιοι·ι ει!!ουιιπίιι!υπι !πο!!ποιο ιι!ιιε

ω ἔιιιιἀεΒιι! Ζ!ι!8πενιιο, οποιο εο ν!ετοι·ίει πιιι!!ο

!ιοιιε εκιι!!ιιιο. Ειιιιιει το! ιπιιπἰίεειιιπι !πτ!!οιιιιιι

:ιρρειι·ε!ιπ!, ειιπι ει ριι€ιιπἰε ι!ε ν!ε!οι·ι:ι πιο ει

επο ιιιιιπιιεοιι!ιι ειιΡιε!ιει!, ε! !εΒιι!!ει πιιιεπιι ρι·ο

ρ:ιι·ν!ε ιιιιιπει·ιι τερειιι!ε!ιιι!. Ε! ει! Ρο!οπἰειτιι ἀε

2ο ιιι·:ει!ιιπ!εε ε!ε εστω Βο!ει!ιιν! σειρ!ινοε :.ιε!ε!ιι

οε!ιιιπ!, ε!.ει!!ιιι εοε νεπιιπι!ιιπάοε Δε! !ιιιτ!ιιιι·ο

τιιπι ἰπειι!ιιε ιι·πιπεροι·ω!ιιιπ!; ε! εαπ! νει·ο, νε!

Ρι·ει!ειπι νε! !ιοιπιιιεε, !8ποτειπ!ει· ε!ε ρ:ιιτ!ε Ζ!ι!

επενι οιιρ!ε!ιιιιιτ, ι!!ιιι! ειπε ρτε!ιο νε! ό!!ει!!οπε

εε ι·ειπ!!!ε!ιειιι!. !!ποε ειιπε!! Ρο!οπἰιε ειιρ!επτεε

ιπι!!Βιι:ι!!, ει! οτ!!ιιιιι Ζ!ι!Βιιενι ει: ειιιιιο!!ιιι ποπ!

ι·ει!ειο!!, :πο ω! ἰπνἱεεπι ἰιιοιιἱεπ!εε, ‹!ε πι!!

εοιιει!ιιιπι οειρ!επ!εε: Παμε πιοάο ρα!ι·έω ιιοε!ινι·

ά!νοΜίιιπι ε! άεΜπιειι!απι ω! πειι!ίπεπιεν πω! ά!ε

30 νέπιιι!αιι€ει μι· ιιὶιπἰαιπ ειω!έπιιίιπιι8 ρα!ιειι£ει·,

Παοκ. Ι, ιυιει·.κ ! θ!. πίειπο δ ί Π. - 8 Ζ!ι!8πειιε

παω απο !ιοε£ειι Ια£ειι£ε.ν υπαιιί[ειιιο8, ε! ίιιείι|ιαε

σσειι!!αε άε2εο!αε ωινιίιπιιε ευέιι'ειι!ει·. δι·ίιιιπ.ι

ωιέιπ ε! εει·Ιἱ ιιιυιιιω, φάει [ι·τηιιειι£ει· 26ιριιευιιε

Βο!α!αυο :Μπι ρπεεεπΙ!!ιιιε Με έιιι·αυ!!, ιιιπ!ε

ποπ εειπε! πε! Ιει·2ίο, πο! ιιιιι!ίο!έειιε ρεἱει·αυἱ£.

Ωιιοπίαπι Με αυτι ιιιιιὶοἱ8 [ι·ιι!ι·ίε αυι·ίοί!ιαιπ πιπέ

πε!ια!, πω σπιτι έπέιπ·ίείει ίιι!ιπέσίΙιτιιπ ε.ι:ει·σε!ια!,

έιιιιπο ρα· εοπΕταπέιιιπ !ιοε!έιιιιι [τοπίο πιπίσει.ν ε!

αιιιέσοπαιπ ίπέιπίειιιι ε.9:ίεΙε!ια!. Νι·ο υει·ο εο!ιιιιι

/ὶάεπι ρι·οιπάειιαπι υίο!ειιιε, πεί ιιιι·α!ιιυι αιω:ί!!ιιπι

ποπ ρι·α:ε!οπε, υει·ιιιπ εΙίαιιι, ε! [πα£ι·ειπ Με ειιρει·

!ιοε£ε.ν εεπΙίε!ια2, ει: α!!ετα ραπ:: Ρο!οπίαιπ ίιι!ι·α

το !ιοε!εει Μο: ιποίΕπ!ιαι, ε! είε απο τι ρι·οροιιί2ο

ι·ευοαι!ια!. Ου! 88!!5 ριιει·!!ε οοιιε!!!ιιπι ε! πω!

ιιιι·ιιιπ :ιιιι!!ε!ιιι!, απο Ιιτορ!0ι· ιιιιιιεοι·ιιτιι οι!!ιιπι

ιο!ειιιι ριι!τι:ιιιι ο!!”επόεΒει!, :ιο ριι!ει·ιιιιιπ πεπο

ι!ιαι!επι εοπου!οειπό:ιιπ !ιοει!!!ιιιε ειιροπε!ιιιι. Ε!.

ιιιιοπι€ιιτι Ζ!ι!Βιιενιιιι ιιιιι!ο οοπε!!ιο ειι!ι8ει·επ!ε

παμε !!ε!επι !”ι·ει!ι·ι παμε ιιιειιιι·ιιποιιιπ ο!ιεει·νει

ΜΕ, πει: !ιοποι·επι πω! πω: ρ:ι!ει·πιιιπ πεπε

ι!!!:ιτειπ ι!ε!”ειιι!ε!ιιι!, παμπ: ι;!ιιιπρπιιιπ __νε! ἀε

!ι·ἰιιιεπ!ιιιπ !πιπι!πεπε ρει·ρεπε!ο!ιειΕ, Με εεε!

‹!ἱ£ !πι!ε ει·ιιν!ιιε ιιιιι!ο νο!ιιἰι. εΧιι!!:1ν!, ε! οποσ

ποπ μια!! :ιιιιρ!ἰιιε :ι ειπε ιιιιι!ε οοπειι!!οι·ι!ιιιε

πε!ενειι·!. !!ιιι!ε ιιοε!ει·ἱ εἰ!ιἰ ωινε:ιπι νε! πιω

εεπιεε, πιο εἰπι πι ι·επιιο μεινω εοο!! ι!ιεε!όειι!οε.

ὅ(ἱ. Πε Ζὐὶριιευι !ιοε2έ!έαι2ε ει·ιιρΙα.

Βο!ε:!εινιιε :ιιιτειπ πιο: οπιπ!ιι 80!! Ποιιιιιιο

οοπιιπεπόει!ιιι!, ιπ!ιιι·ιιιπιτμιε ΐι·πτει·πιιιιι εκ!!ιιιε

ἰπιιιιἱοιιπιι πω!. ΒιιπάΙΜε; ι·;|ευρώπια

Με πιο”. - 29 οτι νε! Μ - νε! !!!55!!Π!1!8Π!05- ε! ι!. "· - ΡΜεάι. !!, ιυἰειτνι ! Μπεν Με Η.

- Δ· Με” πω: "· -- ιιιιι!ει νει·ιιπι δ. - ὅ νεοι!» νε! Η - θ πω» ε! επι "- - Τ ιπ!πι!υ!!!:ιιπ» !πιπ·ι!ε!ε!ιιε

Π-- θ Νεει ε! Ζ ἰ δ; Μεο Η· - Η ει» πιωπα Η. -- !ὅ ρπορ!ει·» μι· Η -- Μ! ιιι:ι !ι:ιε 2,· !ιιιιιιι "- -

ρ:ι!ει·πιιτπι ριι!ει·πιι 2. - !! !ιοε!!!ιιιυ !105!!ι1ΠΙ δ. -- 2! παρει πει: δ. - Β νο!ιιἱ!υ ιιο!ιι!!. Σ.

δ! Π. -- ιιιιι!ει νοι·ιιπι δ. - οι οοπειι!!οτ!!ιιιευ ιι!!.οι·ι!ιιιε "--- θ!! ι!!εε!ε!ειι!εω ι!!!”Ι!ι!ειι!εε “- - Ή

!)ε Ζ!ι!ειιενι . . . . ει·ιιρ!ιιι ιὶοιΙ. ΒαιιιΙΙΙ:ιε; ι·ρ!ευρίοπιιι Με απο”. - 50 ιιιι!!ιιιοι ει! Με Η



4:32 κιι;οιι ιι.(!Λ!.!..Α !ί!·ΙΟΝ!Κ!

ιιηιιιιιι!πι!ιοι· ιο!!ει·ιι!ιει!, εειιιρει·ςιιε !ιι!ιοι·ιοειιε

Ρο!οιιἰιιιιι, ε!ι:ιι! Ιω ι·ιιε!ειιιι, ιιιοιιιειιι!ιιε άτ

ωιωωι. θα! !”οι·ιε Μ! ιιιιοι!ιιι ιιιιιιιιιιιιιιιι

!ίο5!ο!) οσε!ι·ιιιιι !ιι οοιι!!ιι!ο Βο!ιοιιιοι·ι.ιιιι :ι 80

!ρεο, ιιιιιιοιι που :ι!› !ιοε!ι!›ιιε, οοιιοι·ειιπιιιιιιι.

θα! ι·οριιιοιιε, ιι!!ιιιιοιη μη· ιι·:ιι!!!ιοιιειιι !ιο‹:

!”οο!εεο, ι!ιι!›ἱ!ιιιιειιιιο !!ο!ιοιιιοε ει! !!!ιιι! ιιιιι

ιι!οιιι!ιιιτι ρι·ορει·πι·ο,' ι!!ιιο ειιιιιιιι οιιιιι ρ:ιιιο!ε

ε!ιιι!ε ιι·ειιιει·ο!ιιν!!., !!›ἰιιιισ !ιι!.ιοι·οιιι ρι·ορι·ἰἰε

πισιι!!ιιιε !ιιο!ιοιιιι!ι. !:ιιιι οιι!ιιι ιιιιιιιιιιι !;ιιιιιιιιο

τ!!ιι Με: !!!ιιοςιιο οιιι·ε!!ειιιι!ο εποε! Πει ίΜιΒιιιιοε

τα!ι!!ι!οιιιι, ιμιοι! ιιιιιι ειι!ή!ο ι·οι·οοιιι·ο ιιιιιιι·ἰο

ειιπι ν!ιιιιιιι στα!. Τιιιιιοιι οι ιιιιοε οι! ιιιικι!ιιιιτι

ειι!νοοιιν!!, οι !”ι·ιι!τειιι μι· ιιιιιι!ιοε Με !ι!0ιιι:08

ιιιν!!ειιιι!, σάμπα νει·!.ιει ειι!σει·ιμιοτιι!:ι ι!ο!οδπνιι:

Ωιωπίαιπ φι!ι!απ, |ι·ιι!υι·, !ιιιιιιιι, ασκ είε πιαίω·

ιι:2α!ε ραι·φιι· !ισιισ|ίσίυ σ·ι·"ιι!ι|οιε ι!!υ!είοιιε, πιο

ιιο!ιιιιι ίιιιιίοι·οιιι !ιι!ιοι·ειιι ΜΜΜ ΜΜΜ ρεπιι!!!!.ι,

κα: 2ο άι· !ισ!!!ιι ω! ι·φιι! σοτι:!!!!ε !ιι!τοπιι!!ί8,

απ! !οΜυι ι·κιαπι οιιι·αιιι σα: .ιο!!ιοί!αιι!!πωπ, Μπι!

πιαίοι· ασε Με, ο!ιΙιιισσιε, απ! ω9ειωω σπ!!ιέ, Ζέ

ω! @Με ιιιἱιιυι·ἱ , ω” !ι·ιν·α· ειι/|'Ζ·ι·ειι!ί !ο!ιιπιιμω

!αὐυτειπ ριι£ἱσιι!ι, Η π" ρι·οεΞε, .εα!!ειιι πο» πο

8808. (_)·ιιοι!.ι! σιιπιπι Μιιυι ειιεεφεΠε, ε! ότι Μπι

β·ει!ει·ιιιιιιΙε ρει·σΙ.ι!υιι8, γιιυσιιυηιω πιο ρω συσπ

ιιιιιιιί ουσιεό!!ο πιο! ιι!!!!!ιι!ε αφή ιιοοαιισιέ8, πιο

μτοιιι!ιιιιι !!! σοορει·τι!οι·σιιι !ιιι!πιαθε. Απ! ε! ρω

 

ι·ίι·υιιιιι!!ιιι!.υ ο!ι·ι:ιι!!ιιι! δ ί

ε!!.:ιτιε Η - !! ι·οΒιι!ιιιιι:σ τομ! !!-- θ!! σο.

!!ι·πι!:. !, ιιιΙει·ν: 2

ιμιέε2ε ΜΜΜ :μακ ΜΜΜ £ιιιι!ιιπι “Βέτο πια

!ιιειι.4, "ΗΜ ΙοΙιιυι ι:οιπιιι!!!ε, ε! Μ: [Μο ρι°ορἱ!ἱο

Μια Με. Αι! Μια: ΖΒΙΒιιοι·ιιε οοιπειι!ειιιοιτι

ιιειιιι:ιιιιιιιιιι ι·οεροιιειοιιοιιι ι·επι:ιιιι!ιιν!ι, εοι! !ε

Βιιιοει ρωιιε ν!ιιοι.ι!!ε ο!. οιιι·οετι ιικιιιτ:!ικινι!. !ειι1ι

οιιιιιι ιο!ιιιτι ειιιιιιι εκοι·ο!ιιιιτι !ι·:ιιι·οπι !ιινειειιι·ιιε

ιτο!!υ8ει·ιιι, είπιιι!τιιιε !)οιιιοι·:ιιιοε ιιο Βο!ιεττιοε

Μ! οιιιιι ι!ε Ρο!οιι!ει ρι·ορο!!ειιι!ιιιιι :ιι!εο!ι·οι·ιιι.

ΑιΒο!οι!ειι·ιιε οιιε!ι·ο ιιιιιιιι!.ο, !ιοι·ιιιιι !τιεο!ιιε

!τι !οι·ο νοοει!ιιι!ο !:ιρ!ε'!) τοε!όε!ιιιι, ι!ιιιιιιο !:ι

ουιιε πιστα εο!!ιο ΜΒΜ οι ι·ιιιιιοι·οε ο! !οΒιι

!!οιιοε :ιιιι!!ο!ιιιι, ιιο νο!οοἱιιε οκ ιιιρι·ον!5ο ειιιε

!ιοει!!)ιιε οοοιιι·ιο!κι!.. !.οειι!! 1:ιιιι!οιιι ν!κ ω!!

οοιιιιιι ειι!ιε!ι!ιο !ὶ!›ει·ιι!ἱ, οι! Βο!ε2!εινιιιιι ιιιιιι

ιδιιιιιοε φαι νιι!οτιιιιι οι ειιιι!ιετιιιιι ευη! τονοιιει.

!)ιιο :ιιιι!!ιο, Βο!οι!ιινιιε :πι ι·οεἰειειι, ιιιι άο

εἰε!ιιι ι!!ιι ι!ιι!ιιιιιιιε !ιευε!!ω!!, εοι! ι·ενει·ειιε πι!

απ· ειιιιιτι, ηι.ιιιιιιο ι:!!!ιιε ειιιιιιι εκι:ι·ο!ιιιι1ι ειδ

ἔι·ο8:›ι·ἱι, ο! πι! τοΒειιι Βιι!!ιοιιοι·ιιιιι Πορτο

ι·ιιιιιιμιο ρω ιιιικ!!ιο ι!ο!οΒιιι·!ι. δει! ε! μ:: ει:

νε! μ:: ἰΡεοε ιι!!ι!! ιιιιοι·ο ρο!.ιι!εεει, ιρειιιιι

ι·ειιιιιιιιιι οι ερειιι τομ! οκροοιιιιιι!ο ρει·ι!ιι!!εεει.

σ.

ο!. Ητιίαε αυτι Βυ!ιειιι!ε ΜΜΜ ε! @μι Ζ!ιέριισυί.

!Β°!!ιιτ Βο!!!8οι· Βο!οι!ιιι·ιι8 !Γ!!3!.!8 σκοτο!!.!!1ιιε

οιιιοιιιιιι!ει!ιιε, ιιιιοε ρι·ιιτιιιε ωραια να! ιιι

ιμιοε !ι·ι·ιιιιι, τιιει!!!ιιιιιι·, ε!οιι!!ι:ο το! Δρα· Μο

!!. - !!! Μιτιιιιιοι !:ιιιι!οιιι Η. ._ !! οιιι·5!!ιιιιι!οι ουτ

ειιιι δ ι Π. - εισαι!» ε!ο "- - θ! 0!ι!!ΠΟΠ33 πίευια

Π. - 9.2 !ο!ιιιιιηιιω ΜΜΜ Π· - ?δ ριιιἱοτιιἰπ ο!›!ἱιιοι·ο !!- - 25 !“ι·ει!οι·ιι!!Μο- οιιι·ἱιιι!ο Π· - Ή

!ιιι!›ι.ιοι·ἰει 0!›!!ιι0!ι!8 "- - ρι·ιαΙι. !!, ωΙει·.π ! ειι!ιἰι·οι ειιιιιο!ροι·ο "- -- ! πι!» πίοιπτι δ. - Β σει·

ι:οι·Ά οιιι·ι:οι·ο δ. - 8 ρι·ομο!!ωιι!ιιιιι- ρι·ορυ!!ιιιιι!ιιιιι δ! -- ιιι!εο!νοι·ει!.υ ιιου!ι·οι·ιι!. "--- !Ο !τιμἱω !α

Ρἱι!ο Ζ ι δ. - Η ιιο· ο! Π. - !'! ι!ιι!ι!!ιιιιει ι!ιι!ιἰοι:ἰιιιιἰε !!- - !8 ςιιιιτι!ο ο!!!ιιει ιτιιιιιιι!οο!ιιε Η.

-- Η! !!ιι8:ιι·οι·ιιιιιιμιου Πιι8:ιι·οι·ιιπι Π· -- 2! Υυ!9 ν! δ”. - Ή ρι·ι·ι!ίι!!εει·ιε Με. Μι!. ". - ει!

!*ουι!ιι5.. . . Ζ!ι!Ηιιοι·ιι ι!υ‹Ι. Βατιι!!!είε; σ·;|ιοριζιιιιτι Με πω”.

!) !ίο2!)·, ΜΒ! 2 ιιἱ0τιιἱο0!ια Ου.οο!, πω! (Μις. Γοτ. διοιιιι!ει δ'δ. στι. δίί. Ι. 'Η Ρι·2Πι. 4.

Ω) !ίιιιιιι0ίι ση!! !;ει!ε πω”, κειιιι!ιι κ· Ρι·ιιεἰυο!ι ειια!ιοι!ι1!ο!1.

  

Π!

Σ!!

Ή!



0ΑΒΒλ ΚΠΟΝΙΚΙ κιεοεπ. ΕΚ»

Ή)

Ιοεεἱε οππἱοπε ἰπ‹ΙπΒοΕοε, Μωποιιε οοπιιω ω

Μεοιπ: νεπε1οι·ιππ πι! πποοπὸἱεω ρτονοοεΕυι·.

δω οωποε ππωω ΒοΙοιΙενυω ωοτιιοριιω,

ουοο 0ο εΙοπ£ο ωοοἱο, Μ! Ιοοιππ Εετωίππωω

δ οοπνοππο ποπ πιιοοΙπωι. !ιποτἰω επΚεω Ζω

επενἰ Μοτερ ωραιο ουω ποππἱε ειωι :ιΙΙοτεο,

ουἰοπε ωοΙιε: ΕπιτΜοποε επ ἰπεἰιὶἰω εππι ρτο

Ιετω. ()ιποπε ΜΜΜ, ουἱοοεοοο επρἱοπε ΜΜ

ι·πιπι·, 1οωεοιιο ρορυΙυε ρω ρει·ἰὸιιΙο Ι:πποπ

!01:πιπ·. Απ οΜτεωυω νοι·ο Βο!ει!ονιιε εερἱοπΙοι·

εοπε :ιο οοπνοπἰοπωι· ρω Βεωροι·ο ρειοοω οιιω

Βοπεωἰε ΐωοετονπ, ω: οκοι·οπο οοποπεπο Ζω

8·πενοω εΙἰωἰππτο-οἰεροειπι. Ζοἰἔπονιιε κοπο

ποπ εποε πονοπωω, οει!εω ΐοο!υτιιε, νοΙ

$5 Ι:οΠιππ οοωωἰεειποε οΧεροο!ενΕι, ποο οπε1πε

εεοιπ·ιιε ποο οΜΙοπουε τοτπτιὶοκ·ἰ€, εοο ΐιιἔἱοπε

νοΙιπ οετνοε ενγε!εω Πονἱιππ πεπεπεἱονἰτ.

δ8. Ζοίππευασ πού! ίπ οτο2ίαεί|ταΜε.

Αι ΒοΙο:Ιπνοε ΐοεπποπ2ετ ΚπΙἰε') :ιτὶνοπἰοπε,

πε οιιοεοειω βοοΙοε Ζοἰ8ποκ·ἰ πιο τεεἰεωπΕοε

ἱπνοπἱοπε, ρειιιοἱε ωοουε ετ ἱΠιπΙ οπεπ·ιππ ΜΜ

πιπΕ, οι παρω Ιοεοποπο, ειιι.ιω οοωἰΚοω ω

(ἔπειἀοπεἱ οἰνὶ€ιι€ε υοιτεΙΝιπΕ. Μάο ρτοετεἀἰοιιε

25 ἰπ δρἰοἱωἰτ"), εοποω ΠοεΙεωδ) ἰποΙπεἰΕ, οικω

 

πωπω πωσ εποε εεὸἰε πωπω π( ειο!πεπ.,

ποο εοοιιω οεεοπιρ£ο πο Ι..ιιοΜ) εεόεω π·επε

πωπω ρτορετεινἱΙ, ἰοἱοιιο νο€πε οοε£εΙΙιιω οοπ£ω

Μπιονἰεω τερειππ·π. Τιωο ρπωιιω Βιπποπο

πιω οιικἰΙἰιππ οτ Ππροι·οι·πω οοωωοενπ. 'Τιππ

απο ΖΒἱΒπονοε ἰπ οεεροτοποπεω εε2 τεοπο$υε,

πι: Ιοτοεππνο ποσο Βιπποπο εἱωιι¦ηοο ΒπΙὸοἰπο

οωοονἱεπεὶ ερἰεοορο ωοοπιπποπε, επΙε Γω

$ι·οπι εεΕἱεἴποῶοτιιε επ οροόπιπ·πε πετ ποουοωε.

Τοπο ρπιππω ἰπΓοτἰουοω εε Γω€το τοριιαινὶΦ,

Μπι: πωπω εε πυποπειπ ποπ ίσιο εσωτε

τἰυω, εοιΙ ἰπ οοποπε οπεοἰτιπυω, οι οπε1τιωι

θοΙ!ἰ5) όοεΕτιιοΙοτοω οοωω οωωποε ορἰιιωνἱ£.

Τρικ: ο π·οπο Μπιονἰιιω τοϋποτε εἰοιπ ωἰΙοε,

ποπ ια οοωἱποε ἰωρο1τεινἰτ. ΡΔοἰΠοπΕἰε ποοιιο

Γωττἰροε, Ποι1ποποτυω οκετοἰΩυε ε£ ΠπΒετοτυω

ω! ρι·ορπο τεωοονἰι, ΒοΙο:Ιενιιε νοτο ρω· Ρο

Ιοπἰπω, οιιοοπωφ.ιο πιο ρΙοοιπ8, πωου!εινπ..

δ!). Ζοέριιουὶ ρστ[Μο στοα β·ιι£›·ειπ.

Βιιτευε ΙιἱεωοΙἰ Ιοωροτο Ροιποιππἱπω ἰπνε

ειπἱ ΡοΙοπἰ εοπ8ι·οποπΕιιι·, οι ΐποἱΙἱοε ωιπιἰπο

ποε οοπΒοΜἰε ρο!!ιιᾶἰἱ›υε οπρἱοπωτ. Τοπο ουο

ουο ΒοΙοιΙενοε ΖΒἰΒπονἰ ρει·Βόπιω οετ ωροπ

Επε, οπἱπ ω Με οωπἱοιιε ροτἰπτιιε ωει1ἰΙοεΕε

Π·πάι. Ι. Ι0ί4!Γ8$ δ ΙοπΕιιιππ ω: ρορ·σει·ίπω; ηεπορί.πωα πιο” Ιπιποπ. - Ο πιωΙἱἱει ωἰοἱε δ. -

Β οοἰοιιεοπευ (μπω πω δ; οιιἰεοοο Π· - Η πι” οι Π. - Η ΖοἱΒπονιιω» ,παπα Ζ ί δ. - Η

οκερα·ωνΠε πω Επποπ. Ρ|·ίπο. Μ!. τι δΙ€ΜΜ $$. Ι Μ; οκ Ζὶ δ”, -- Η) ΖοἱΒποι·ιιε.... ῖωΙι·ἱεπ

πω. Πσπ||ΙΜε; τρπορἰκπιο Με πω'. - 90 πιο» ω: δ|ποπ. ΡΗ”. Ρο!. ε". 75; εοπε Ζ. δ' 5 Η.

- ΕΠ ίἱπο:ι!επεἱ· θποιποπεἱ Π. - % Βρἱοἰιπἱιπ Βρἱοιἱπιἰι· ΙΙ. - ἰποΙπεπ» οοπι:ΙοείΕ ΙΙ· - ΡΜεάε.

Π, πιάσει θ πεειιωρΕοε εεει:πιρεΗ. 2ί δ. -· Βυάου Ιοοἰο "- - 5 ἰΒἱφιεσ ποίηιιο δ. - ι Τυπου Τπω Ζ

ὶ δ. - Τ ΙποεΙππο ποσοι ΥετοεΙεπιο σ. Ζ; εωτοιΙ:ιο ουοἱ "- - 18 οιπΒοΙπνἱω πο. οπο. Π. - 20 ω

βοά.. . . οη;ο Γι·ε1τοτπ» πειίρίε ΙΜ πιο Π; 2 ί δ Με 'πως. - Ή παπι ἰπ Με» Ζοἰ8ποιιε ιπιωοιπι πι Π.

.) Ι(€ιΠε2.
Ω) ὅρἱοχιπἱοτΖ π· πνοῇοπόιΙΖτπἱο εἰοτιιάΖΚἰοω :πιά πάω ννοι·Επ.

3) Απογ

ΒἰεΙειιρ Βιιἱο2πἱοἰιεΜ, Μ6τοωιι αυτοι· τπἰοἀη ἰππγωἰ ΙιτοπἱΙτο απο” ροέινἰοοἱἔ. Ή'_γωἱοπἰε›. οπ

8ο ΙιἰΙποΚτοτπἱο ρο ἰιπἱοπἱπ : £γω2ο εοωγω ορἰτοτεω: Μαπίπιιο ιιυ·οΙιίερίεοορτω, εοπε: πάε!ιζε

ΙΙ. 16. Ί'ει.Βεπιπο Π. 21 ἰ 48.

Ψο.ι·το.

(ε) Χρωμα πω ἔδωκε!. ε.) Τοτπἐπἱοῇεη θοΠι1 ιιο.ά τποΙ:ο.

ΗΟΤ.

Πω.



Η!! Χ!ΕΟΑ π.!!Λ!.!!.Α ΚΠΟΝΙΚ!

!!08. επ!!! !πτε!νε!·ε!! εε! !·ερε!·!πε. Ου! ρ!·ορε ε!!ε!!π!!!,

οπο!! (!!!!!πε !εεε!·ε!!, πο!! !!εε!!·πκ!!, πεε!!!

!!!!!!·!ε !!πΧ!!!π!!! !!!ν!!!!!πε, πω!!! εο!!!!!! ι!ε!ε!!!

νε! !!!ε!!·πκ!!. Πω! νε!·ο εερ!ε!!!!·!ο!!π!!ε ατο!!

!π!·!!!!!ι!ε ε!!επε!!!π!π!!! ε!! Με πω, εππ!!! !!!

!!!ε!! πο!! !!!!!!!ε!! Ρποροε!!π!!!, ω! !!!!!!ε!!ε !!!

!)ο!!!!!!ο, πο!! !!! !!!!!!·ε._ !!!!!π!· ε!επ! !!!!!εο

!!!!!!!!!!!νοπ!πο εο!ο !!!!!π !·!ε!!!:! εο!!!!!π!·!·ε!!ε,

πο!! εο!!!!!πε!:! πω!!! εε!!!!!!! ρε!·ει!!!ε!!ε, !ε!·!·!!ε

!!!!!!ενο!!!! !!οε!!πτιιε, ε!!! Βο!ει!!ινι!ε !)ο!ποτε

!!!!!!!! !!!!ρε!!!, !”ε!·!·ο !·ε!!ε!!εε, !ε!!ε !!!π!!!!!ο!!εε

!!εε!!·πε!π!·πε. δε!! επ!!! εππ!!ο ρε! !ε!·!·ι!!!! νε!

!!·!!!!εεπ!!‹!ο εεε!!! ο!›!!!!!!.·!!!!πε, εε!! !!! πιω!!!

!ε!·!·!ε ε!ν!!!!!ε!!! ΑΙΜ!!! ο!!ε!!!επτ!!!!!! !!!!εε!!!πε.

Αι!νε!!!ε!!ε !!:!!!πε Βο!ε!!!!νπε ε!!! πτ!!ε!!!, πω!!!

εποε! εε!!!!·π!!! !ε!·!·!ε !!!ετ!!π!!! τερπ!!!!π!·, Με!!!

ρο!!!!, !!!ε!!·π!!!ε!!!π Ρ:!!!!!, οπ!!!πε !εν!πε ε! π!!

!!ο!! Ρε!!επ!ο εειρ!!!!π!·. ()π!!!πε ρ!!!!!!!πε εεε!

!!πε !!!!!!ε ε! !!!εε!!!!ε !:!!›ο!·!!ν!!, οπο!! Ρ!!πε!ε

!!!ε!!πε πτ!!ε!!! ε!νεε !·ε!!!!ε!·ε εοε!·!εν!!. (Με τε

εερ!ε, οπο!! !!!! !!!!!!!εε εο!!οε!!ν!!, ε!ε!!οςπε

!!!!!ο, !!!ο!!ε!!πε εεε!!!ε, ε!!! !!!!!!!!!!!!!!ρτορετε!

ν!!. (!π!!!!!πε π!!! ε!!! π!·Ι!ε!!! Ω!!ο!!!!ε!; !!εε!!!!!!

!·ε!, ε! εεε!!·π!!! Με!!! ρ!·οκ!!!!π!!! εκρπε!!ετε

ρ!!πεεπε!!! ε!!! π!!!ε!!! :ιεεεπε!·ε! εοε!!ετε!, εε

ν!!!!!! Βο!ει!!!νο ΡΓ00θ!!0Π!θ8, εε!!!ε! !ρεοε ε!

!!!!ε!!! ε! εε!·ν!!!ππ! ρ!·ο!ετε!!!εε. !ρεε εποεπε

ει!!! Ρο!!!ο!·επο!π!!! ε!!!νε!!!ε!!ε Βο!ε!!!!!·ο !!!ε!!

!!!!ν!!, ε!πει!πε, !·εε!!!ε!!ε ει:|πο, εε εε!·ν!!!ο ε!

!!!!!!!!!ε ι!ερπ!ε!·!!. ()π!!!επε ε!!!!!! Βο!ει!!!νπε

ε!!!!ο!!!!!!!!ε εκρεε!!!!!!!ο !!ε!!π!!! νε! επεετε!!τ!ο

ρε! Ρο!!!ο!!!!!!!!!!! εππ!!:!ν!!, ε!! !ο!π!!! ρεεε

!·εε!!π!!! !!!πε! ε!!!ε ρτοε!!ο επ!!!πΒεν!!. Ή!!!!!πε

ε!·Βο Βο!ει!!!νπε ρ!·ωεο!!!ο!·πτ!! !!!π!!ε εε! !!!π

‹!!!π!!πε, !:!!!!!πε!!πε !!ε!!ο!π!!! ε:: ν!ε!ο!!!!!π!!!

!!!π!!!ρ!!!ε εο!·ο!!!!!!!!πε.

Μ). ΠΠ!!! !!τισε!!!!!·.

δε!! επ!!! !ε!ο εε!πι!!ο τ!ε ν!ε!ο!·!!! !!!π!!!ρ!!!!!!

εκοτ!!!!!! εε! !!!!!!!ιε ε!!πε!!!!!!!, οι!!! ε!!!! !!!!ο

ρ!·οΒε!!!ε τ!!! !εεε!!'). Με! !!π!ε!!! Με!!! ετε

εε!!!, ρ!·ο!!!!!!!ε ρ!·ο!!ε!!!!, Ρ!·ο!!!ε !!!ο!·!!›πε επεε:!

!π!·, ι!ε μπε επ!ε!!! !!ο!!!ε επ!!!ε!!!!, ε! ε!!ε·Ρ!!!

!!!ε!ε!!!! !ε!!ε!!!π!·.

Μ. Ζύ!!!!!ευ!ιε υ!ε!!ω ἰ!ε!·!!!!ι.

!!!!!ε!!ε !Β!!π!· Βο!ει!ενπε, οπο!! !!ε!ε! !!!

ο!!!!!!!!πε ε! Ρ!·οπ!!εε!ε ε! !π!!!!!!ε!!!!ε Με! !!π!

!!πε ε!!!ε!ε!!!!!, ε! επο!!!!!!!! !ο!! !ε!!:ε !!οκ!πε

ε! ο!›!!ο›:!πε ε!!!ε!ε!!:!!, επ!!! !!! !ο!ο !·εεπο Ρο

εε, ε!νεε ε! ορρ!ι!!!ποε !!!·ο!!!ε εε!!·!ε!!!πε ο!!- ! !ο!!!!ε ρ!·ο!”πε:!ν!!; ε!!!!επε !·ε$!ε!ε!!!εε ε! ε!!ε!ε!

ΡΜε!!ι. !, !!.!!ε!·.Μ ! Οι!! μεμε! !!!ε!!!!! Π. - Ώ τμιο!!! π!!! @πιο ι!ορί.!!!! δ. - (!!!!!πε! ()!!!!πε Ζ ίδ.

-- ! νε!! πο!! "-- ιερ!ε!!!!!ο!!!!!!εν εερ!ε!!!εοπε!!ε Π. - τ! !!!!!!ε!! πο!! !!!!!!!ε!!» !!!!!!ε!!ε Η- - 'Ι !!!

!”!·ε!!!·επ !!!Γε!·!·ε 2.- δεο!ο· ει!!! Π-- Ο εο!!!!!πε!!!! εο!!!!!πε!ε !'ΐ-- !! !`ε!·!·ο» !!!!!!ε δ. - Η με!!

Μαη!!! δ. - Η !!π!!!εευ!!!!ο εΒε!·!!› !·ει!ει!!!!!ο !εεε!·!! "- -- !! ο!!ε!!!ε!!τ!!!!!!! εο!!!!ε!!!!ο Η· -- Η! !ε!·!·!ε

!!!ε!!!πτ!!» ε!. !!!ε!!!ο "- - Η !εν!πε! !εν!ο!·! "- -- ?δ ()!!ο!!!!·ε;! Βο!ο!!π!!! "- - Ξ! εκρ!!Η!!ε!·ε·

εκρπε!!!!!ε! Η- - 'Η !!εεε!!ε!·ε!! ε!εοει!ε!·ε Σ, δ ! Π. -- θ!! ορρ!!!!!!!οε! ορρ!‹!π!!! Η- - Ρ!·πε!!ε. Π,

Με!!! ! εε! Μακ!! Ζ ί δ. - Ε! !!ερπ!!!!·Ι!! !!εοπΙ!!π!! Ζ. -- ε!!!!!! Βο!ει!!!νπε! Β. ε. δ έ Π. -

!!! Δε!! ε! "- - Π! !!”!!!πε πεεε!!π!·» !Ιο!!. !!!!ω!!ω; τε!!ορ!!·!!ι!! Με πιώ!! -- !8 !!ο!!!ευ πέσετε Π.

- θ! Ζ!!!ε!!εν·πε . . . . !!ε!·π!!!!! Μ!! Βε!ιά!!!!ε; τε!υμ!!!!!!ι Με πιο”. - 'Β !Β!!π!·ι επ!ε!!! "- -

!!! ο!!!!!!!!πε ε!! !!!ο!·!!:!πε ΙΙ. - 23 !π!·!!!!!ετ!!!ε!! !π!·ε!!ε "- - !!π!!!πε! !!ι!!!πε Π· -- 'Η επο!!!!!!!!! οπο!!

!'ϊ- -- θ!! ε!!!!!!πε! Μ!! Η.

!) Ψ!ε.!!νο!ε.νν Π,

Η)

!δ

Σ!!



“ΔΕΙ-ΔΑ ΚΠΟΝΙΚΙ ΟΑ Π.πιο ιοο

ιπιπ ιπ τοι·ι·οο οοπτιιιιο ποΓοπποπτοο οιιπι επικι

ιιο Βιιτιιοποτιιπι οτ Πιι€ειι·οι·ιιιπ οκριι€πονιτ.

Βιοπιιο ποιπιιιιιιπι Ζιιιειιονι πιιιιιο οοποιτιοι·ιιο

οοτ Ππιτιιπι, τοτιιιιιοπο ι·οοιιιιιπ Ροιοπιω οιιιι

5 ΒοΙοιιονι ποπιιιιιο οοιιπιτιιιπ. Ετ οιιιπ Μ Ιππ

ιπειιι τοιπροι·ο ροι·οοιοοο πιιιιτιο οιιιιιοοι·οτ πιπ

ιειοοι·οιπ, Βοιοιιιινιιο τ:ιπιοπ πιιιιι @πιο τομι

τοτ, Πιο ι·οοπι πιοιιοιιιιιπ :ιιιιςιποιιτοτι ποιοι·ιτ

το ιιοποιοπι.

10

Π. δα.ι:οιιο.ο πουιοιο υειιοι·ιιιιτ πι Ρι·πεοιαιπ.

πιο" ιπ Ρι·ιιοιοιιι, τοι·ι·ιιιπ οοιτιο τιιιι·Βιιι·ιιπι,

οοτ ιποι·οοοιιο, ποπο απο ρι·οοπτι ιπιιιτο, τιιοτιο

ιποοππιιο ριιιιιιιιιοπιιο οειρτινιο, οιιιοι·οπο »οι

45 πππ ποο ιπνοπιοπο οοτ ιονοι·οιιο. δοπ οιιπι τοι·το

οοπτιεοι·ιτ ι·οΒιοποιπ ιοτοιιι ιπ ιποπτιοποπι ιποι

πιοοο, ποπ οοτ ιποοπνοπιοπο ιιιιοιιιπ οι: τοιο

τιοπο ιιιιιιοι·ιιιπ τιππιπιοοο. Ί”οιπροι·ο ποιποπο

Κιιι·οιι ΜιιΒιιι, Ρι·τιποοι·ιιπι ιοΒιο, οιιπι δοκοπιει

20 οιιιι τοποιτιο οιιιοτοι·οτ, ποο ποπιιπειτιοπιο ιιιΒιιπι

ιιοο τιποι οιιι·ιοτιοποο οιιοοιροι·οτ, Ροριιιιιο ιοτο

οιιπι πιινιοπο πο διιιιοπιο τι·οποπιοονιτ, οτ το

Βιοποπι ιοτοιπ οτ ι·ο8·ιοπιο ιιοπιοπ οοοιιρεινιτ.

Απτιιιο ιτ:ι ειπε ποπο, οιπο Ιοο;ο ροι·οιοτιιπτ, ποο

95 τι ρι·ιιπο ροι·τιπιει νο! τοι·οοιτειτο ποοιοτιιπτ. Τοι·ι·ιι

οπιπι πιο ιιιοιιιιιιο οτ ρειιιιιπιιιιιο οοτ :ιποο οοπι

πιιιπιτει, οιιοπ ποπ οοοοτ νο! οιιοτοΗιο νο! οινι

Ρποοπι. τ, τιποτε: ι οιιοτοΙΙοτιι ιιι τοι·ι·ιοι οιιοτοΙιιιπι ιπτι:ιι·ο Ζ; οοετι·ιιιπ τί - ιι 'δοκοποο..

τ:ιτιοπο οιο πιιιπιτο, ιιππο ποπ ροτιιιτ :ιπτιιιο οτι

οιιιιιιο οιιοιιι€οι·ι, ποιο πιιιιιιο ν:ιιιιιτ οιιπι οποι

οιτιι τοτ Ιοοιιιιιιο οτ ριιιιιιπιιιιιο τιειποροι·τιιι·ι.

45. Μιι·οοπἰιππ πο Ροιποι·αιιιο.

Νιιπο :ιιιτοπι Ρι·ιιιοο οιιπι »πιο οπιπιο1ιτιιιο

- ι·οιιιιοιιοιπιιο, οτ πιιιιππτιιιι τοιιιτιοποιπ ι·οιοτιο

πιο οπροοιιιιιο, ιπιπιο Ποι πιιι·οοιιιιιιπ ι·οιοι·οιπιιο.

Οοπτιπιτ τουτο Ροπιοι·οποο πο Ροπιοι·ιιπιιι ριπ

οιιιοοο, οοοτμιο πιοι·ο οοιιτο ρι·ιοποιπ οιιρτιιι·οο

που Ροιοπιοπι πιοοιιι·τιοοο. ()ιιιιιιιο πιοροι·οιο οτ

πιοοιιι·ι·οιιτιοιιο που πινοι·οιι, οιιιιοτιοπιιο τοπιο

Γιιοιοιιτιοτιο οτ ροι·ι·οιοο, οιιιπιιιπ τοιποπ οοι·ιιπι

επι πιιιιοιο οοοιοι·:ι ρι·οιιιιροιππτ, οιιι πιοτιορο

ιιτοπιιπι ιροιιιπ οτ οοποτειιπ οοοιοοιοιπ ιπνιιοο

ι·ιιπτ. @πιο Μπιτιπιιο οι·οιιιοριοοορτιο θπο2ποπ

ω, οοποκ ΠποΙιο, δριοιιιιιι· ιπ οοοιοοιπ οπο

οοπτοοοιοποπι οιιπι οιιοοιποτο πιιοοοπι οιιπιτιι

ι·ιιο ΐποιοπειτ, οιιοπιοιιο νιοπι ιποοΠοτιο ιοπι οποιο

πιο ιτιιι·ιιο πιοροποποτ. διοπιιο ριοοιιι πιιιιιο

οιπιιιι οπιποο ιπιποιπ :πιτ τιιιοοοπτ @ποτε , :πιτ

ροι·ιτοι· ποιπιπιιο οιοιιτ οοι·νιιο οιιρτινιτιιτιο νιπ

οιιιιο ιποποιροτι, πιοι οιιιποπι πο πιιπιοττιο τοπιο

οοτοπτιΒιιο, οποιο οοιιιιπ ιιοοοεπιτιο οι! οοοιο

οιιο ιοπιιιιιπ ρι·οροτοιοτ, ιπιποιιο ρτοοοπτοο το

οοοο Ροπιοι·οποο οκοΙοπιπι·οτ. 'Μπι νοι·ο πιοο

οιιι, οιιοοιποο, οι·οιιιπιοοοπιιο τι·οιποιοοτι, πο

.ιο

Ρι·ιιοοιιιιπ·ι Μάριο τοπ πιο Π; Ζ ι δ πιο πιο”. - Η ριιιι·ιιιποοιιοο ριιιι·ιτιιιο ΙΙ- -- ιὅ οποιο τοπιοπ

Η· -- ιο ι·οι.ιιοποιπ ιοτοπι ιπ πιοιιτιοιιοπιι πιοπτιοιιοπι ι·οοιοποιπ ιοτοιπ ἱπ ιποιποι·ιοπι Η. -- 18 οπ

πιπιοοου οππιοοο Η. - @ο ι·οοιοπιοι ι·οΒιοπο δ. - % νοΙι ιιοο δ. - 'Η Ιοοιιιιιιοι ιοοιο 2; οιιτιο

δ. - οοπιιιιιιπιτει» οοιιπιτει δ. - Ρι·οοπο. Π, ιοιοι·οο τ οπτιιιου πίστει: Η. - 2 τοπιο ροτιιιτ Η. -

δ ιτιοιιοιιοι Ιοοιο Ζ ι δ. - ο Μιι·οοιιΙιιιπ πο Ροιποι·ιιιιιοσ ιιιιπριο τοπ πιο Η; Ζ ι δ πιο πως. - τι

Ρι·ιιιοοι ριιιοοο "- -- 1 οτι "Μπα Η. =- Β οοροοιιιιιοι οπροοοιη τ!. - 9 ίπποι ποιπιιιιο Π· -

ιο ιποι·οι πιανω Π. - οορτιιι·οοι οορτινοο δ. - ιο @πιο οιιιιιιιο 2. δ ί Η. -- Η δριοιπιιτι

δριοιιιπιι· δ ι Π. -- Η ιποοιι:ιτιοι ιποοιιοτιο δ. -- Σ! οιιτ Γιιιοοοπτι ροι·ιτοι· Γ. τί - Ή οορτινιτο

τι” τιιιοοοπτ πω!. Η. - θθ οιιοιιιιποι·οτι πιοπια Π. -- Τιιπιι Τοπο Π.



ω!! κ!εε!ι ι!.ΠΑΠΠΑ Χ!ΧΟΝΙΚΙ

Με! !επιρο!!ι!! !ι!!!ι ι!εερε!!!!·ε ω!!! εο:ιε!!, ειι!ι!

εο!!ε!!!! ε!ιρει·ε!!!, νε! ι!!ι!!! :ιεε!·ε!!!, νε! ει!ο

!ιι€ετε!ι!. ΑΜ!!! !ιι!!!ει, ε!!ε!ι!εε μισώ, !!οε!εε

!!! !:ι!!ι!!ε, ε! εεε!! ρε!!ει!!οε!ι!ε ν!ι!ε!ι!ι!ι!!·,

εεε!εε!ε !!Βιιεει ει!! εο!!!!ιιι!!·ε!ιτ!ιι!!ι εεε ρε!!!

!!ο!· !ιε!ιε!ι!ι!ιι!·. Τει!ιτ!ε!!ι ει·ε!ι!!!!!!εο!!ι!ε ρε!

οε!!ιι!!ι ειι!ε!!ε, με! εο!!!!!ι!!!ι εοορε!!ι!!!ι ει!

ει!ιιοε !!ε νο!ε!ι!ι!, ε! εἰε ενει!ε!·ε εε !ιι!!ε!!ει!.

δε!! ε!ι!ιι!ε!!ι !!εεε!ε!!ε ε! εε!ι!!ε!!ι τιιισε!·ε!!ε,

ε! ε!!!ι!!ε ι!εν!!ιν!!, ι!!ι!!! Ρο!!ιο!!!!!!ε !!!ι!ε !!!ιι

ε!!!!!1ι!ε ο!ιι·!!ινἰ! ουσ ε:ιρ!ο, ρεεε!!! ριι!!ι!!!εε

!ι!·ε!!!ερ!εεορυ!!ι εεεε, ε!ιν!ε! ευ!!! νε!ιε!!ιε!!!ε!,

εμε!!! !ιοε!!ι!!!ι !!! νε!ι!ει!!ο πο!! !!!!!ι!!!, !ιο!ι

νε!!ιε!!!!ι!, εε!! ει!ε!οι!!ι!!!!, νε!ιε!ει!ι!ι!!·. !!ι!ε

!!!!! ειπε!!! :!!ε!ι!ερ!εεορι!ε Πεο εε νο!ἰε ε! μνε

ε!!ιι!ε εο!!!!!ιε!ιἀ!ιι·!!, εε!!ι!ε ει·ι!ε!ε ε:ιε!·ο ε!ε!ιει

ειι!ο εο!ιε!ε!!!ιν!!, !ιεε, ε!!! !ι!ι·ε!ι!ε!!ι!!ι!!ε!ε!,

!!!ι!ε εε!!!ιι!ε!ε εε!ιε!! !!·ε!ιιι!!ι!ε !!ι!!ι!!ιιν!!. !!!!!·ιι

!!!!ε !!!ε!ι!, ν!!·εε, ειιιιε @Με εε!ι!!!ε !!ε!ιε8:ιν!!,

ρε!!ει!!ι!!!ι !!ιο!·!ἰε !!!!ιο!·ιτιιιε ει!!›!!:ι!!ει!ε !!!!!ι!

ε!!·ιιι·!!. Ρ!·εε!ι!!ε! νε!!! ε!ει!! επι! ρ:ι!·:ι!ι!ε, εε

ροε! !!!!!ιι·Ει!!!! !·εε!!!!:!ν!!, ε! ε!ε ι!!ε!·ει!ε ρι·εεει!!

ε! ε!ιεε!·ι!οε Πεο !ι!νει!!!ε !!!!!!!ι!ε !ιοε!!ι!!!! εν!

!!ιν!!. Μ!!! ρεεε!ιοε !!! εεε!εε!!ι!!! !!·ι·ι!!!ιρε!!!εε

!!!! !!!!ι!εε!!ιε ι!!ν!!!!ι εκεεεειι!!!, (μισά !!ι!!!ι!ε εο

ι·ι!!ιι νε! ει!!ει!ε εεεε!ιι!ε!·ε νε! ροε! ει!!!!!ε τε

ε!!!εε!·ε ε!! !!ιε!ιιει·ἱ!ι!!! !·ενοε:ιν!!. Οι!! !ει!!!ε!!

 

:!!·ε!ι!ερ!εεορ! ε!!:!!·!ι! ν!!!!!ε!ι εεε!εε!!εςι!ε τε!!

ει!!ε!ε ε!ιε!ιι!ε!·ιιι!!, ε!ει!!!!ι‹!ιιε ευ!!! ε!ε ε! σε!!!

:ιτε!!!!!!!!εο!ιο !μιε!!ι εερε!ι!!!! ει!!!ε!ι!!!!. Πει!

Πει!ε ο!!ι!!!ρο!ε!!ε ε!ειι! ρ!·ιεει!!ε!!ι, εεεετ!!ο!επι

ε! εεε!εε!ιι!ιι !!!›ε!ιιι·!!, ε!ε !ε!!ει!!εε ροε!ε!ι !ο

!ι!!!!ει!ε εε!!ε!ι!!!!!ι!!!ι !!!εο!ι!ε!!!!!!!!!ιι!!! ε! !!!ιι!!!

!!ι!ι!!!! ει·ε!!!ερ!εεορο !·εε!ειι!!·ει·!!. Οι!!ει!!!ιι!ι!ε

ε!ι!!!! Ρ!!Βε!ιο!ι!!!ι !·ε!!!!ι!!!ιε νε! ειιε!·:ιε νεε!εε

νε! Με!! εε!ιε!ιιι!!!! ροεε!ι!ε!ιε!, νε! ει!!!ι!ει!ε

ευ!!! πιο!·!›ι!ε νε! !!ιειι!!!ει !ε!!!!.ι!!!ε !ιε!!!!!ιτ!!;

ι!!!!!ε Πε! !!!ιιε!!!!!εε!!!!!ι !!·ε!!!ε!!ιε!!, εειΡ!!νο

ε!ε!!!ι!!ειεο!ιο ει!!ιε!ιι !·ει!ι!ε!ε ευ!!! εο!ιει!. !ρεε

φαμε ει!!ιι!ε ε! !!ιεο!ι!!!ι!ε :ι!ε!!!!!!!ιεο!ιιιε !!ε

Ρο!!ιοι·ε!ι!ιι !·ε!!!ε!ιι·!!, ε!εςι!ε ει!!ε ο!!ι!!!!ιι!ε τε

ε!!ιι!!·ει!!ε, ε!ε!ι!ερ!εεοριιε Πει!!ι! !!ι!πι!ι!!ε!!! !!!

!!!!ε ορε!·!!!ι!ε εο!!!ιι!ι!!ιν!!. Εκ ει! ι!!ε Ρο!!ιο!·!!!ιἰ

Ρ!!ιι!ει!!!!ι !!ιε!ρ!ι!!ι! !!!!!ιι!!!:!!!, !!εο ι!!ι ευ!!! Με!

ροε!εε με! Ρο!ο!ι!ει!!ι ενει8ει!!.

Μ. Ρο!!ιο!·α!ιο!·πιπ !!αρ!!εα!ίο.

!ε!!ι!!· !!!!ρ!8ε!· Πο!ει!ενιιε !!ε!·ι!!!ι Ρο!!ιο!ει

Με!!! εε! !!!ετεεει!ε, ε! ειιε!ε!!ι!!!ι ο!ιεεεει!!ιιε

Πιιι·ιι!ιοι!!) !!ιεε!!!!ε ν!!!!ιιιε εε! ει%ι·εεει!ε; !!!!!

ε!ι!!ι!ε ι!!νει·ε! Βε!ιε!·!ε !!!!εριι!νι!!ε, !ι!!·ι·ἰ!ιι!ει!ι!ε

ε:ιε!ε!!ει!ιε !!!ι!!!!!!ο!ιε ρι·εεε!!!!!ιε!!!!ο!!!ιιιε ε!ενιι

!!ε, !!!·πι!ε !ει!!ι‹!!ι! ει: !!ιε!!·ι!!!!ε!ι!!ε ορ!ι!!!ιι!!ι

!!!ιρι!ε!!ει!!!, τ!ο!ιεε !!!ι!!! Πιο!!! !!ε!!!!!ο!ιε ει!!!

ΡτεειΙε. !, ω!ε!·.!: 2 εερει·ειι!ι εειρε!·ε!!!ι!!· Ζ ! έ! - εεε!ε!!!! ιι8ει·ε!!!ιιι· 2' ί δ. - νε!ι ει!! Η -

?ι !!!!;ε!·ε!ι!ι Γιι€ει·ε!ι!ι!ι· 2' € δ. - Ν) ςιιἰει εε!! Π· - Η ι·ε!!ιει·ειι!! εε!·εε!·ιι!!! "- - ει!ε!0ε!ι!!!!,

νε!!ει·ε!!!ι!ι·ι !!!ε!!ια Η. - Η εο!ιε!ε!ιεν!!ν εε!8!ιει·!! Η. -- ι!!ι!! ε!ι!!ι! Ζ έ δ; !!!! ΙΙ- - !8 !!ι!!!!!:ι

ν!!! !!ι!!ι!!ει·ε!!!. Ζ ἱ δ. - Η! εε!!!!!ει εει!!ε! Π. -- ί!! Πι·εε!ιἰ!ει· απο! Ροε!ηι!ει!!! !!! Π. - Ρι·εειΙ:.

!!, Μετα ! νἱε!!ε:ι· ν!!!εε Π. -- δ !!!!!ει·ι!!!!ι !!ι!!0Γ!1!!! Π. - ! ε!ει.ι!! Η!!! ρορπ!!ι·ία ΠΜ;; ε!!!

πιο!!! τε|ει›ρ. - 8 ειιε!πιεν !ι!ειι!!! Η. - Η :ιι·ε!ι!ι!!!ιεο!ιο» ε!·ε!!!ερ!ευομο Π. - Μ !εε!ει!ι·ε!ίει τε

ε!!!ι!!!ε "- - Η! Με» ει!!! Η. - !! ε!ι!ιι!!!ει!!ι ει!!!!!!!!!! "- - !8 εν:ιΒιιτ!ι Με. Με!. Η. -- Σ!!!

Δ!!! οι! κε!! ι·οει!εία!!ι Η Με έ? !υ!!!ενιίε ΜΜΜ Π. - !'ο!!ιοι·ε!ιο!·ι!!!ι !ιερ!!ει!!!οι ω!. Πα!ιάΙΙσίε;

η!!νερίο!πε Με Με”. - Μ. !ι!!!!!!ι!ετ!!!ει !ι!!!!!ιιιε δ. -- Ε!!! ει!» ε!! Ζ ί δι

!) θεει·ιι!!όιν, πιει!! Με! Νο!εεἱ!!.

!!!

!δ

θ!)

2δ



θΛ!.Ι.Λ κιι;οι π. ω?ΚΠΟΝΙΚΙ

άοπιὶπἰο πιειπεἰρενἰι. Ιπε.ιιρει· εάιιιτι :ιά πάεπι

ιιιιάΙοε :ιιι επιιάωεωω ι·ενοοιιι·ιι, ἰρειιιποιιο άο

ιπιπιιπι ωιωιιι άε ΐοπτε Ιιεριἱειιιιιιἱε εΙενεινί8.

Απάἰεπιεο ειιιΕοιπ πω: ριιΒιιπι πιεεςιιο άοτπιπιιε

5 Ριι€ιιποι·ιιιιι, είε ΓιιοΠε νιάε!ιοει οοι·ι·ιιιεεε εσπ

1ιιπι:ιοι:ιπι (Πιιιτποοι·ιιπι, ιρεο άιικ Βο!ε2Ι:ιννο

ιιι·ιιπιιε οιππιιιιπ ἱποΙἱπεινἰι, εεά εοι·ιιπι πειιτει·

ΙοπΒο Ιεπιιιοι·ε οοπΠάεΜι!ειπ οΙιεει·νοινιτ. Νιιιιι

ιιοει!ειι !ιορι.ιι:ιι.ιιε Με ΒοιοιΙειι·ι ίΠἱιιει εριι·ιι.:ιΙιε

10 Ι.ιιιάΠιοπεε πω ιπιιΙΙ.ιιποάειο, άιεπ:ιε εεπΙοπιι:ιε

οιιρι1ει!ιο. δοά Με οπο Μαι ι·εοπ:ιπάει ιιτεεεοπ

Μιάου εἰΙοπΙἱο εοπιοειιιιιιιε , άοποο ιπιρει·ειτο

ι·επι άε ΠπΒ:ιιιιι, ΒοΙειΙιινιιιπ απο άε ΒοΙιειπἱει

ι·εάιιοειιιιιιε, ε! οι οπο πάω Ποιά εοπιι€ει·ιτ

15 ιπάιιο:ιιπιιε.

Βο!!πιιι οιιιιι Ποι·ουιο θα:Ιππι.

Νιιπο ειιι€επι άε Ροιποι·επιε :ιά Βοοεπιοε

εοπι·ει·ιιιιπιιι·, πε άιιιιιιιε εποε ιάειπ ιπιιιιοι·:ιπ

20 ο» @πιο νιάειιιπιιτ. @που ΒοΙειΙεινο ιπ ι:ει·ι·εε

ειιειοάπι ροι·ειειεπτε, οι Ιιοποι·ἱ ρ:ιιι·πε Ιοιἰε νι

ι·άιιιε ιπειει.επιε, οοπιι8ιι ί”οι·ιε Μοτονἰεπεεε

:ιάνεπιι·ε, νοΙοπιεε εεειι·ιιιπ Κοε!ε ΡοΙοπἰε πε

εοἰεπάΒιιε ρπενειιιι·ε. Τιιπο ιιιιοοιιε ΒοΙειΙιι

25 πιο οιιοεάιιτπ πωπω ιπἰΙἰιεε :ιά Βιιι.ιΙιοι·, οι

ιιοεει!ιιΙε επ, οειρἱεπάιιιπ πιἱεἰτ, ἰρεε τιιιιιετι

ρι·οριει·ειι νε! νεπειι·ἱ νεΙ οιιἰεεεει·ε ποπ άἱπιἱ

Μ. ΠΠ νει·ο οπιπι ιπιΙἱΕειι :ιΙιειιπιεε, ετ οει·ιε

πιεπ οιιπι Μοι·ιινιεποιοιιε ιπειιπιεε, οι ρι·οοι

50 οιιιάειιπ άε ΡοΙοπἱε ἰπ ρτωΙἱο οοι·τιιει·ιιπΕ, εοοιι

ι:ιπιετι οοι·ιιπι οι νιοιοτι:ιι ο:ιιιιιιιιιιι οι οιιειοΙΙιιιπ

 

Ιιποοει·ιιπι. διο οιιπτ ιιι ρπεΙἰο Μοπινἰεπεεε μ”

ιπιει·επιρά, ε!; ω: ΠΠ άε ε:ιεπεΠο ι€ποι·ιιπιεε

ιπιετι·ερά. Ιπιει·ι·ειι Ηεπι·ιειιο ιιιιρει·:ιιοι· οιιιιι·Βιιε

Ππειιτἰιιπι ἰπΕτοἱνἱΕ, πω οποιο "Μάιο νε! πο

ιιοτἰε ιιοοιιἱεἱνἰ$'). Νοε πιάσω άε 8εε!.ἱε Μπε

ι·ιι€οι·ιιπι νει Ππειιι·οι·ιιιπ :ιά ιιι·ιειιεπε ποπ Μιαο

ιπιιε, εεά ιιιπε οοιπιπεπιοι·:ιπάο Βο!οι!ειι·ι ίὶάεπι

ει. :ιιιά:ιοι:ιιπ ιιιαεάἰοιιιιιιιε.

Μ. Βι:ΙΖωπ ΒοΙιειιιἱε ά!ειΙιιιιι.

Ετσι οπιπι ἰπΒει· ι·εεεπι Ππ8:ιι·οι·ιιπι (ΜΜΜ

πιιπι οι άιιοεπι Ρο!οπἱεε Βο!ειΙ:ινιιιπ οοπιιιι·:ι

πω, ποσά οι ι·σειιιιιιι ιιΠει·ιιιε ιπιρει·:ιιοι· ιπ

Φι·οἰι·εΦ., πω» εοτιιπι ιπιεπιπ Βοιιεπιἰειιιι ρεεε

ρεάιι·ει. Ωιι:ιπάο ει·Βο εεεε:ιτ Ππ8ιιι·ιιιιπ ιππο

Μι, ΒοιειΙ:ιι·ιιε οιιοςιιο, Πάειπ εει·νιιπε, ἰπ

πιοάἱο οιΙν:ιτιιτπ ρτωΙἰο οοιππιἰεεο, Μάσι· Βο

Ιιειππιιιι ρι·ορεάινιτ, πω ιτἰοιιε άἱεΒιιε οτ ποσο

ιιιιε οοτιιΒιιι·ι·ειιάο “πιο ε:ιειεΙΙειπι:ιε ιιπιιιπάιιο

ειιιιιιιάιιιιπι άιεειρενιι, οι επι: οπο ρω Ροπιοι·ει

Με μι· €ι·πάιάοπειπ ειιει επειτα ειιριοιιάΙιιιε

ι·επιεειι·π. .

Π. Ροιιιοπιπέ ι·οοε!!σε.

Μπι εο ειοεοπτε Ροπιοι·ειπι Ε'εο2επ), ΒοΙε2Ιιινἱ

ε:ιείτιιιιι, οΙιεεάει·ιιπ8, ει ὶΠιιά Ρώσοι Ροπιοι·ιι

πιο ὶοπι θπενοιπιτ που ιι·:ιάιΒιοπειιι ειιεεετεπ

Μπι ι·εάάιάει·ιιπι. Επι: επἱπι Με θπενοπιἱι· άο

οειε.ιεΙΙο (Πι:ιι·ποοιι, ποσά Βο!ειΙοινιιε εφορια

νἱΙ, οι οιιεπι ἱρεο άε ΐοπΕε ΙιειρΒιετπ:ιτιε ε!ενει

Μ, οι οετει·ιε ιπιοι·επιράε, νἰΙ:ο τεεει·νιινι€, οι

ΜΜΜ. !, Μετα: δ οοπιιιιπ:ιοιιιιπι οοπιιιπιεοἱιιιιι Ζ έ δ. - Η ΒεΠιιπι απο . . . . εεειιιιπι άσο.

ΠαιιάΙΙι·ιε; πεΑ·ορίωπα Με οποιο. -- 25 Πιιιάιοτι ΜΜΜ: δ. - Ρι·πειιι Π, Μετα Γι ιπιειτοριἰι

ιπιοι·οιπρά Ζ. - Π) ΒεΠιιπι.... ἱΙΜιιιιιι ‹ΙοιΙ. ΒεπάΙΙ:ίε; τεΙ:ορίειπα πιο πιεις. - Η) οιιειεΙΙιιπιιιει

αιειεΙΙ:ιπιι:ιε πιο” τεΙεορἰεπιια. -- Ή Ροιιιοτιιπἱ ι·ειιοΙΙοει άοά. Πιιιιι!ΜΙε,· τοΙιοιιιειπε Με πω!. -

'Η ι·εάάιάοι·ιιπΕι !ι·ιιάἱάει·ιιιιι'. δ.

') Κο2ιπειε ()'Μ·οπ. ΙΙΙ. 22.

Νοιιιιιιιοπω Ρο!. Με!. 7'οιιι. Β

Ω) Ἡέεἰε πω ι·πε!κε Νοτεεἰπ.

Μ!

πιεσε.
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Μ ἱρεο εεεΙεΙ!ο οοΜΜοΜ οο!Ιοοενπ. Ηίε να::

Ρετποπε, ρε:ἱοι·υε, ἱΜΜειπο: ΒεπεΠεὶἱ, ροτ

νε:·εο εοπεἱἱἱο εεεΙτιιΜ τεοιΙοτε οοπεπΙἰ$ επεΙεΙ

Ιεπἰε, Μεπιἰεπιὶο ΒοΙει!πνυιιι ευρει·:«ΙπΜ ει Βο

ΪιεΜἱε ε! ἰεΜ τυιΜΠοΜ ΛΙοπιπππἱε. Εκε:οἰΙιι

Μουτ: ΚειΜ ΜΒοήοεο ΜΜΜ Ι:ιιιιοιιε ρει·ΕουΙοεο

ιΙε Βο!ιεΜἰε τεοειιπιε, πεο εἰΜ πετ: :Με ει:

ΒοΗε ποε εηιιἰε ΜποΠ!εππε ρερε:οπ, ποε Με

ποο1ποπε τεοπἱΜἰμ όοπεο Μπι: ΐοεπποιιε οπΜ

Ροιιεἰε εποε εε ΜιιΙΙἰε ε!ἱεε:ε ροΙιπτ οι εἰ ποπ

ειπα τω: - εε νοΠε ἰιιἰιιι·ἰεΜ νἱπὸἰοετε εεΙ

ΗΜ ΜποτιπΕ - ειιΜοπε εοπιιΜ ε: ποπ ευρε

τεΕπΜ ορρετππ. ΝιιΠιιε επἰΜ εε εοπ1:·ει ειιΜ

πιο ΒεΠοΜ Ρτεεροτπνἰἱ, Μ1Ποε επἰΜ νε] :εεε

ππο ρυΒπο$ιιτι1ε οΒνἰενἱΙ, ε! εἰο πεο όειΜρπι1Μ

Γοεἱεπε πεο τεοἰρἱεπε :εΜεενπ.

Η. ΒοΙε:Ιου:ιε Ρο::ιο:·ο:ιοε :·οοε!!εε εαρΙο οοε£:·ο

νεΙαπ σαε2έρα2.

ΙπΙε:·ὶΜ εΙἰουεπ€υ!υΜ εοιπε ετ ΜἱΙπἰΒπε τε

ει·εοπε, ἱπ ΡοΜοτεπἰεΜ ι·εοπε μακ ΒοΙε:Ιε

Με, ἰ!ε:υΜ :Δε ΜΜΜ εοποι·ἱἰἱ1ι1ε ἰπετειιτοτἱε.

ΗοεπιιΜ ετεο Μπιτ: ὶπΞτοοἰεπε, ποπ ρτεεόεε

εεοιιἰΙπι· νεΙ ει·Μεπ1ε, εεε εεε$τοΜ νε!ππ')

οΙ:επΙεπε ιπεεΙιἰπεε ρι·περετεπ εε οἱνετεἰ Βεπεπε

ἱπε1τυΜεπΙει. Α!. εοπ1το οοε:εΠεπἰ, νἱτεε ΜΠ

Ρ:·πιίι. Γ, ιυἰε:εε Η! Βο!οιΙονοε ..

' άεπΙοε , εοΙπΜΜοοο Μ ετΜἰε εοππάεπΙ.εε,

ρι·ορυΒποουΙε ι·ε!ενεπ2, οεεπ·ποτε τερω·επ:,

ειιόεε ρ:εεοεευρε1εε ετ ΙερΜεε ειπ·εοΜ Νο

νιιπΕ, οοει:·πει·ε Ρο:·Εεε ί”εεϋπεπΕ. Μεεπἱπἰε Πο

ηιιε ρτ:ερετεπε ετ ιιτιἰνετεἰε εάει·ΜοΠε, ΡοΙοπἱ

εεεΕτιιΜ υποἰουε νἰ:·ἱΙἰ£ε: ἱπνεὸιιπΕ, ΡοΜο:·επἱ

νε:·ο ποπ :ΜΜΜ οείεποοπί.. ΡοΙοπἰ Με ἰπετἰ

Με ε!. νἰεωτἰε εἰο Με" ἰπεἰεΙ.εΒοπ€, ΡοΜο:·επἰ

Μο πεΕπτεΙἰ ρε:·Ποπι ετ ρι·ο εοΙιπο οεΐεποεποε

τεεἱε!εοεπ€. ΡοΙοπἱ ΒΙο:ἰεΜ ερρείεΒοπΕ, Ρο

Μοτεπἰ ΙἱοετΙοΕεΜ όεΐεποεΒεπϋ). Αι! εκπτ

ΜπΜ ::εΜεπ ΡοΜοτεπἱ εοπτἰππἰε |εποποοε ε!.

νἰεἰΙἰἰε επεἔειε, εε ποπ ροεεε :εποε :οεἱεΙει·ε

νἰτἰοιιε ΜεοΜΜεε, οι: ρτἰΜο τω. ευρετοπε

όεεοεπόεπ£εε, εεεε επε:εΙ!οΜοοε , τεεερ€ει Βο

Ιε:Ιενἱ οποτεε:ι :στο ρἰ€ποτε, τεάοΜετοπ1. Δ:

ΡοΙοπἰ :οτ Ιεοοτεε, το: Μοτώεε, ω: :ιεροι·πε

πἱεΜεε, ω: Ι.ι·οοίποπεε ε: ἱπεἰἀἰεε ΜεΜοτεπ

Εεε, οΜπεε οοείοππΕ, πυΠἱ Ροτεεπἱεε, πεε

ἰΡεοΜ ΜΜΜ ΒοΙειΙενοΜ Με ΡτοβὶΒεπΕεΜ :ιο

ΜεπΕεε. δἱοοπε ΡΜιΙεΕἰΜ τεΒεΠεε ε: εοΜ.οιπιι

εεε ΡοΜοι·επί Ρετ Βο!ε2ΙενιιΜ όεεΕτυοπωι·>

Με: Με Ρε:Πι!ἰ ὸεε£τυἰ οεΒεπΕ. θεε€εΙΙυΜ

νετο ΒοΙε2ὶπνιιε ΜεΙἰπε ω: τεΗπειιοπ::: ΜΜΜ::

νἰ$, οοοιιε ΜιΜπο πεεεεεοτἰἰε, εποε ΠΠ ΜἱΜεε·

οο!!οε:.ινπ.

. ΟπεΙἰΒεἱ$ «Με. Μωικω ηεΙσορὶεΜα Με πο”. - 20 Με

:ἰΜ: Πε:·πΜ δ ί Π, Απ” :ο :επι :πὶε_|εοιι οἰοοπἰε απο; εΙοο_|ε οροωίοι!α::ίε. - εΙΜπεπιπΙπΜ εοιπε

ο!. ΜἱΙΝἱοοε τε‹τι·εεὶἱε» ΜΒΜ· ΒοΙειὶενυε Η. - έ!! ΡοΜοτεπἱεΜε ΡοΜεττπτἰοιιι "- ή 2! Βο!ει!ενοε,

ἱΙετοΜ» :παπα Π. - 'ΣΒ ε:;.:ο» :παπα Π. - Ή ει:: ὸἰνετεἱ Βεπετἰεε ε! ὐἱνο:εο:ι1Μ Βειιο:οπιι Η -

ΡτεειΙ.τ. Π,

ορροεπεπθ. Π. - Π) ΡοΙοπἱ Με . ..

Μπι!» ΜΜΜ δ. - Αι! εκ1ι·οΜοΜ 9.εΜεπε πω:: Π. - Η. εοπΗπιπει :ιίε::ιο Η. - Η ΠΙΕΙΗΜΙΙ':05τ

ΜεοΜει·Ε Ζ. δ : Π. - ΝΒ οἰτο€εοε- οετοΙΙιεεε Π. - τεοιΙἰοετιιιιω €ι·εὰἱοε:ππΕ Η. -- Η Κο! Με

Εεε» Με::ια Η. - ?δ ιΙεοειιω εοΙεπΕ δ. -- Ή. εΙΒι·ΜενΗ. εοππω Η:ΜενἰΕ ει: οποοιιε Η.

πάσει : εοΙοΜΜοοο: εοΙοΜ Π· - ὅ οπἱνε:·εἰει υπἰνε:·εἰΙ›πε Ζ ὶ δ. - Β ίπνεοππΕυ

. τεεἰε€επεπΕυ πίε::ια Η. - Η ΡοΙοπἱ @αποτο . . . . ι!εΓειπΙο

.) νδ'ἱεΙεἰι ε πἰεΜἱεεΚε Γί!ε|ι:ιε πω! ΝοΦεεἰο. 9!) ΒειΠ. .Με ΕΜ.

Η)

Η

ΣΒ
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49. δε.εεεπιι Ρσπισεεπί έτι Μαισυίιι ω:

ρετειιιριέ.

5σηιιετιι! ιιιιιιετι εεειιιιε εστιετεεει! ιτιιτιε!ε

τιιιιι !ιι·Μειεσν!ιιιιι ρι·εεειιιιι εειρετε Ρσπιστιιτι!.

5 δεε ε!εσι ε!!ι! Μιιιον!ειιεεε ρι·ιεεειιιι !!ιεετε ειιιιι

εσιιει!, ε!ε ιι!ι !ρε!ε Μειον!ειιε!!ισε ρτεεειι !!ετ!

ειιιιι εσεει!. !ρε! τιεττιρε ρετ'Μειον!ιιιιι ουτε!

ιιιιιιεε, ρτ:εεεπι ει ειιρι!νσε εοιιετεεειιιεε ει

εεε!!!ε!ιι εσιιετειιιετιιεε, !επι εεεστ! ειπε ρτεεειι

10 ειιι!ιειιιι εεε εε !ιε!!ο ειι!ι!ιει!ιιιτιι. Ει εεεε, εο

τιιεε ιισπι!ιιε Με8τιιιε, ει!! ιιιιιε Μιιιον!ιιπι τε

εε!ιειι, ειπε Μειιον!ετιε!!ιιιε, ρεσε!ε ειι!εεπι

τιιιιι:ιετο, ρτσ!ι!ιειιε νει·ο ιιιιιιιετσε!ε, εσιιιτει

ρ!ιιτεε ει !τιιιιιιιιετε!ι!!εε ρει8:ιιισε !ισττ!!ι!!ε

15 ρτω!!ιιιτι !ιιιτιιν!ι, ιι!ι! !)ειιε ειιιιιιι οπιιι!ρσιετι

Μπιτ τενε!ιιν!ι; τιιιιιιειιε εε ριιΒιιτι!ε !!ι! ρ!ιιε

ειι:ιαι δθθ ει!ι!ιιι !ιιιετ!εεε, ρτεεεειιιιιιιιε ισι:ιιτι

!!!!ε ει ειιρ!!νσε Μειεσν!ετιεεε ε!ιειιι!!εεε , τσεἰ

ειισε εριο!μιε νε! σερ! ιισιι εει ειι!ι!ιιιιι νε! !!!

εο ε!εεε. ()ιι!ρρε δντιιστι, !!!!σε τεε!στι!ε ρτιεειι!,

σνεε ευειε !υρ!ιι!ε ιιιστε!!ιιιε !εεετει!ειε !ιιειιισε!ε

νοε!!ισε ειιιτι ειι!ε ε!ετ!ε!ε, !τι!!ι!!ε !ιιειιιιιε εε

εετεσι:ι!!!ισε, εεηιιε!ιειιιτ, ει κισσα! ετιιι!ε ε!!ι!

πι:ιιετ!ε!!!ιιιε ιιοτι !!εε!πιι, !ισε :ιτιιι!ε ρετΠεετε

25 ερ!τ!ισε!!!ιιιε ει στει!οιι!!ιιιε τι!ιε!ι:ιιιιτ. Ει ε!ειιι

ειιι!ηιι!ιιιε !!!!! !ετιιε! Αιιιιι!εε!ι!ιεε στιιι!οιι!!ιιιε

ΡτεεεΙε. !, Μετα 2 $εκεετιι!....

ε!ονε!ε εεν!εετιιιιι') ιιι! νετσ !ι!ιιισν!ετιεεε εε και.

Ρστιιστετι!ε ν!ειστ!ιιιιι ει!! ρστιι!!!ε!ε :ιε!ιιι! ρτε

ε!!›ιιε !ιε!ιιιετιιιιι. Βετισειιι! ει!ειττι ε!ε ειπε ιιι!!

!!ετεε Γτιι€ει ρει· εεν!ε !εεειιιεε, ιιιισ ιιιι!!!ιε Ρο

ιιιστιιιιοτιιιιι !ιινετιισ ιισνεπι ν!σιοτ!ετιι τεισ!ε

τιιιιι, ειιεπι ιιτιιι!ε εκιιιυπι , τε!!Βιιι!ε ροει ιετ

ειιιιι τιιιιιι!!ιιιε !τι ρτεεεειιι!ει εσιιι!ι!ε ει ροιιι!!!

ε!ε εεειιι!ετιιιιι.

50. ΒσΙιειπετιιπι ει @έμενε εΙιιεεε.

Ζ!ι!Βιιει·! ειιοτιιιε πι!!!ιεε ειιιιι Βο!ιετιι!ε ρετ

τε;!οτιεπι Ζ!εε!ειιεεπι εερτιεεετιιεε ει εοτιετε

πιετιιεε, ε!τιι!!! !ιι!”στιιιιι!ο ιι!ι !ρε!ε ε!!!`ιι!!ιιιε ει!

ρετιιι!, ειι!ειιιτι νετσ εερι! , ειι!ειιιι·ι ει!ιιε!σ !!!

Βιι!ιιι!. !!!!ε ειιιιετιι τιι!ιιστ!!ιιιε ρι·ιειιικιιι!ε, ει!!

ειιιιιιι!ερει· ειι!εεεεπισε, ιιι εοιιιεκιιιιιι εε πιει

!στ!!ιιιε !!!στιιιιιι ιετι!ιιπι εεεειιιιιιε.

ΕΧΡΕΙΟ!Τ ΒΒΟΠΧΠ!.!Β ΒΙΒΕΚ, ΙΝΟΙΡΙΤ

'Ι'ΒΒ'Ι'ΙΠΒ ΕΙΒΒΒ..

!.!ΒΒΡι Τειιιιυε.

!τιε!ρ!ι ερ!ειο!ε ιετι!! !!!ιτ!.

Οιρε!!ιιιι!ε ειιεα!!ειιε ι·ειιεπιπειε α!!έειριε !ιοπίε

ε!ει·ιειε μια· Ρσιοπίαιπ ιπειποτειιείε ρτεεεεπιίε

ιιιιεισι· σρπεειι!ι, είε Μπα ιετιιροτιιἱἰε ρι·ιειει·ίτε,

τα Παει ε.ηιεείιε εε αιεπείε ει! ρει·ιπαπεπιία

ειιιιι ρετειιιρι!ι ιιαεριε Με Με Π; Ζ ε δ' Με πιο” - ε Μειο

ν!επιι !ι!ιι!οιον!ιιιιι δ. - θ ε!ε εε. εε "-- 'ϊ !ρε! ιιειιιρει τιιιιιισμιε ό” έ Π. - Ε! εσιιστειιιειιιι.εει

εσιιετειιιειι!εε "-- !! ει!! ισιιε Μειον!ειι·ι τεεε!ι:ιιι Ματια Η. - Η νει·ω ιιιιιιιε ν!ι·!!›ιιε "--- ιιι!

τι·ιετοε!ει τιιιιιιετοεσε 2 ι δ πιρ!τι!ε. - !5 !ιιιι·ιιν!ιιι !ιιιτο!ι·!ι "- - Π! ιιιιπιιιυει- Μπι "- - θ!) τεε!ο

ιι!ει ι·ε!!ε!σιι!ε Ζ ί δ. - Η εεεετεσιιι!!!ιιιει ροιιι!!!σε!!!ιιιε Π. _ °.Ξδ τι!ιε!ιειιιτι ειιι:ιεε!ιει "- - Ρι·εεεε.

!!, Ματ” ! Μονε!ει !!!ονε! Ζ. δ ί Π. - νετσι ιιιιιιε "-- 2 ρσιιι!!!ε!ει ιιιιι!ει!ι!ε "-- Η) Βο!ιε

ιιιστιιιιι.... ε!εεεε» εεε. Ι.επεπιε!ι ι ΒσιιεΠι!ε; τει!ιοριεστια Με πιο”. - ιε τει.;!σιιετιι- τε!!ε!σιιετιι

Η πιμ!ιιἰε. -- Ζ!εε!ειιεετιιι Ζ!ειιιετιεεπι Ζ ι δ. - Η εΠ!ιι!!ιιιει ιι!"- - !.!;;!εε!ο !ιιΒιι!ει!ι !σειι!ειιιεε

ε!εε!ο Ζ ε .9.-- 2! Μπι· ιετι!ιιει εεε. Βεπει!ε!ε; τε!περιειιια Με πω”. - Η !ιιειρ!ι ερ!ε!ο!σ ιετι!!

Με. ει ρτ!ιιισ ρτε!σειιε Η, Πότε ισ “εισαι ει; ιυιεειισιιι Με" ε μερπεεπίε .ι:!ερε.- 23 ει!!!ειισειι ει!!!ε Η.

!) Εεεε. ε. Π! ν. 8 - Π!.



πω) κιιοοιι οι.θΑΒΒλ ΚΠΟΝΙΚΙ

ιποιοπΙίι·ε. Ρι·ἱιπιιιιι οιππἰιιιπ οοο απο οοΙο, βο

π·οιι πιππιππ, οπο: πιιιππιι ορια: ποπ Μου αορι,

π! οπο· πω· οποιο ιποιο ρποι!!αιιιιπππιπι οποιο

ι·επι, που οι ροΙππιιπ ι·οί ροποπιοιι πιεσε οπο”

οριιιἰ πιο οι ροι·ο_οι·ιπιιο ο.ι·ο!ιιιι·ειιι, σα! οι ιι!ιοιιοιπ

/πιπ·ιιιιπ πιει Ιοοοπίο πο Ιοεπιπ ιπειο ρι·ο[εοοιοιιιο

ι·εροι·ιοι·ειπ. Ποιο πιο υεο!ι·ιο οιιιοι·οιιοπι ποιοι

[ειιιο, πιο ποπ π! πιο οιιοει οειει·ιιι ριο·|ει·επάο

πο! οιιιιιιι [οοιιιιι!ιοποιπ πι εοπιιιοιιο πο|εποπιἰο πιιπο

!ο!ιοι·ειπ οποοφί, ικά οι οΙπιπι ουιιιιι·επι, οι ιιι

ε!ιιιιάι οοποπε!ιιοιιιοιιι ι·ιιιιοοι·ι·πι·οιιι , οι πε [ι·ιιοπο

ροπεπι ΡοΙοιιἰοιιιιι ιποιιοιιοαι·οιιι"). Ιπιιιιροι· πιο»

οοριοοπ οο!!οι·ιιιιι πιοιοι·ιο οι! ρι·ιοοιιπιειιάιιιιι οποιο

ποιοι ιιιιι·οποιο ιποοιπ ιοιιοι·οπιιοιπ ωοιοοιι,

ιροπιοοιιο Βοἰοάοοἱ οο!!·Ιοεπί οποίο ρι·οοίΙαο πο

πιοιοποπιιπι!πο οιπίειιο·ι βι!ιιοδιιιιι ιιιιιιιιιιποιιιι. @πο

οιπαι ποπ πιοιι ιιειἰ ι·οοιι·α οιοι·σΙρι!ο, ποπ |ιιοι·ιιιιι

Με ιιππιππ ρειοιοποι2ε, ποπ ποιο πιο οποιοι επι

οπο. Η .ο @απο ιο οσο οποιο οοι·οοι·πιπ πιιάιπι

ιεπι οοοιιοοιιο, οι: πιο .ια!ιι·ιιι ιποιοι·ιοπι ποοΙοποι

ρποβιιιιιιιιιι οι οποιιιιιεπ£οοὶιιο πποεοΙιο. Ωιιοιἰοἱ

ι·οοοε Ρο!οποιι πο! ποσοι: [απο ιπάι_οποο οπιιποίι

οιι.ι εποποιο, ι·οοπιιιιι Ρο!οιιιω οιποοπι @οποιοι

οποιοι ιποιι!πιι οοι·Ιιοι·οιπιιι πιιιιοπιοιιο πάοιοοιιο.

Η οι [πιο ρι·οροιιιιίο πιο ιο!οπι £οποοιιο ποιο ιπ

πιοπιιιιι πιο ρπο:ειιιπροιοεο, ποοροποοοο, οο!ίο

ποοιιπι α2οπο οποππι, ποπ οι·ιιιιοο!ιιιιπ πιο οοπἱροιε

σο. Μιιποοπιιι οιπιπ [απο πο! πιί!ιιιιι Ποιιιοιιοπιιιιι

πο! θιι!ιοπιιιπ .πο οοΙοοοινιιππ οπο· ιπππάοπι παπο

"πιο, πιο εοπέριοπιιιπ Ιοοιιιποιιιιιι πιειιιοι·ἱ‹ο ρο

εΙει·οι·ιιιιι οι ποιοιππι σει·οοποιοι·. ο!ο.ι·ιιιιο οπο

οπο: ?Μια οποπιιιιο άοεΙι·ποιο πιοεοιιι οι ποιειιιι,

ιο!ει·ιιιο πιπιοπ ιποιιιοπιιο ροειαι·ιιιπ πιο αι! πι

απο. Μπι οοιοοπιιιι, ιιιι·ι·εο ιίοοιι·πο8ιε πιοινπ,

Ιοοιι ορπποεπ οι ιιιπιοπο ποοιιιιιοτο σπιτια, οι ρο

Ιιιιιιο ι·ο_οππι οι ρι·ιιιοοιπιπ ιιιιιιιο [οποπιιπι οι οπ

πιο εεοι·ειο Ιοιοπι, ?'ι·οίο: ιιιιπεπ Ρεποπιπο ιππ

οπο ιοιπιπιιιιι οοπέριιιι·π ι·ἰοπιοιιιο ρι·ιοι!ιοοιιιπι·,

ΠοοΙοι· οι Ρι·ιοιπιιε οποσ οι ρο!ι·οι·ο οποιο ίπ ι·ο_οπι

οπου ι·οοιιοιιιιιι·. @πιο οι: Α|οπιποπο Μιοιιο, οιιιιί

π· Αιιιιοοπο, οππΙ πο Μπἰοι·πιπ οποια Ροι·οοι·ιιπι

ι·οοιοιιιι, οπιά πο Ιοιοιιπίο οιιι·οοι·οπιιιιι ιπειποιο

ποιο ? οποπιιπι οι οο!ιπιι ιιοπιιιιο πεοι!ιιποιιι, οριο

ποοίοι·ιιιιιιι ιιι ιιιοπι ειιοι!ίιιοιιι ρι·οἰοπ_οιιποιιι3).

Ηοπιιιιι £οπιοπ [ποιο ιιι!οι·ιιπ πιιιοπιιιπ ρπωοοιιιιιι

πιιπιοι·ιο!έ.ι, οιιοπιιιιι πιο ποπ εει ροι·ρειιιο πει!

ροιιιιοΠιι. Νοπι παπι οοιιοιι ποιό οοπίε ορειιοπο

οι ιιοι·οοιι!ιο οεΖοΙπ·πιιιπι·, πο ιπππάιιιιι ι·ο_οοο οι

οιι·ιιιοιρειι ὐοἰΠο Ιπιιιιππ|ιο!ιοιιο οι οιοιοι·ιίο .πιο

πιοιιπιπ; οι πω! οΙππι επιισιοπιιιιι οι ροοιιιοποο πε

Ποιοειιιιι οι! ιιι εεοἰοοιἱ.<ι ρτο·ι!ιι·οπο, πει ο!οι·ιο.ιππι

πι πι απο πο! ίπ “πιο ι·οοιπιι οι: άπειιπι

Μπιπριιοιι πο! ιποιοπιιιο ι·οι·ιιιιπο; οι οπο! οπο:

επιιι·Ιοπιππ πο! οπιοοιοιιοπ πο? ι·οποιοποπι ιιιοιιΙοιι

Ρκοοε. Ι, ιοιοικιο δ πιεσε πἰοππι δ. - 5 ρει·οοι·ιοοει ροι·οοοιιισιι δ. - κι! οιι οι «Μο οπο. Π.

... 8 "πιο" (οικω Π. - Οοιοι·ιει οοΙοι·οο Π. - ιο ΙιοΠιοοι·ιι ιιιοιιιπ Π. - Η) “απο ποοωιοι

δ; ιιοοἰυιιοι "- - Π' νοοιι·οι νοειιιιιιι Ζ. - 20 ειιιιοιιιι ειιΠιιιι Ζ ι Η. -- θ! ρι·οίοιιοιοιυ πιεπιιι

Η - Ή. ιιιιιιοειιιοοει οιιι!ιοοιι δ ι "- - Ρτ:.ει!π Π, ιοιοποι ι Γοιιι:ιπ Γ:ιιιιο Η- - 2 Μο» οι Ζ ε δ;

πιοπιιι "- - ο οι. "μη" Η. - 5 'Τι-πιω πο” "- - Τ οοο·ιμιοιιι ιμιοοοοοιι Ζ. -- Η) πω»

πο” Π. - Ροι·Βιιιπ:ιι ριιι·οοιιι:ι δ. - Η ρι·ιοοιοτιιιιιιι·ι μτυιιιι:ιιιιιι· δ ι Η - Η. ιιι ποιοι οποσ το

οιιιιιιιιιι·ι @οι οοΙἱο ιοοἰιοιοι· Η - 16ιιιοοοι οι Π· - ιο εοιοοικ ιιιιιιοιιι Π. - Η οι·:ιοΙιιιοιιιι οι·:ιιιιι

ιιιιοι Π. - Π! ιιιιοι·ιιιι ιιοΙοι·ιιιιιι ιιιιοι·ιοι ποιο δ; οποιο ιιοιιοιι 2ί Π. - 2ο ροιιιιιιιιοι ροοιιιιε Ζ. δι Π.

- ειι:οιιι πω. Ι.οποπίοΙι; ι·οποπ. πιο πιο”. - οιιιιο!ιι οιι δ ι Μ -Εθ νεΙι οι Η

') Μι. διο;

15 ι 21.

1-1. 2) Π. ΡιιοΙ. ιειά ΊΊιοεε. δ. 3) Πιο δ. (ἴιιἰἰί ο Ραπ”. 88. Π.

Π)

ιο

Ή!
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οιιοιοοι ιιιειι·οιοιι ιο εεειεειιε ρι·ιειιιοοιιι:, πο ιοί

ιιιιιε εε! ειι·ιοι·ιιι· ιεοοιπ οιοοε ιιιιιι·οιιι οιι επιο

ποπ οιιιιιιιιιι οιιιιοοε οεεειιιιιιιιι ιιι ει:οιιε το! εο

ριιοιιιε ι·εειιοιω. διεοι επιπι ροειοι·σε εει·ιεειιο .

ιι [τοειιιιιι οιιιοιοι·ιιιιι οιιιει·ει·ε ιιει»επι εριιιιοοιειιι,

ειε ιιιο“εοεοι·εε ιιοοοι·ειιι ροιι·ιιε [οιιιοιιιοοε ιιιιοιο

τι: ειοιιιειιι ει _οιοι·ιοοι ιειιιροι·οιειιι. Οροι·ιει ειιιιιι

Πει οιιοιειι·οε οι πιο οπο: δει Με Πεο εριιιιιιο

πιει· οποιο, ει οι Με οποιο ειοιι εο·εοι·ιε ιιοιιο

Η) Μπι οι εει·υιιιιιιιι πιοιιιιι ρι·ιπειριοιιε ε.ι·ιιιοει·ο.

οοιο επιπι ιπιι·οοι, εἰ ι·ιι·ι ιι·ιιιιιοιιιοιοτεε ει ιιι

Με /οιποοι ει οιοι·ιοοι ορρειιιιιι ει· οιι·ιοιε, ι·ιιιιι ι

ειιιιιιι διεοροιιο, δοι·ιοοιιιιε ι·εοιιιο, ιιιιρει·ιιιιιι

ιιοπιοιιοοι οοιιιο ιοοιιιε, ιι·οοε[ειο·ε οοιιιιι ι·ιι·ιιι

15οοιίοι·ιο, ποπ ιιιιιιο·οιι .πιο /ειιιιιιειι ρι·οοιιοιε.

Ει ο |ειιιιιιο οιιιιο·ειιε ιιιιρι·ι·ιιιιο, ιιιιυιιιι ρπειιο

 

ειιρειοιο, ποιο: ιο-ι-ειειε εειιιει οποιο ρει·ιιιιει·ε ι

ιποιοιι οποιο εει·ι·ίτε, οιιιΖι σει οποιο ει ροιτιοοι

σε! ιιει·ειιιιοιειιι ροιει·οοιιι ιιο[εοιιειιιεε υει ιιιοιοοι

ιιιιοι·ιιιιιι ρει·ει·οιιι·ιιιι·ε, ιιι Με [οιιιοεο ποπ εε

ιιεοοεο ιιιοι·ιε ιιιοοιε ορρειιιιιι ιιιιει·ιτε, οποιο.

ιοιιοιιιιιιιοεε Με οιιιιο.ι:ιιε οιιειιιιε? δοοειοι που

ε.: ιιιιε ειιρει·ιιιε ορρι·οιιοιιε τειιιιε οεειιε Ροιοπο

επιπι ρι·ιπειριιιιι οι οοειιιιιιι οσο ι·ει·ιιιιιιε, εοπ.ειοι

οιιοοοε ·υεειι·ο ιιιιιιειο εοπιιι·ιοοοιιιιιιι, υει·ο μνε

εειιε οριιε ιιιιεηιτειε ι·εειιοιιιιιιι·ιο. ιοεορει· ιιιοιι

ι·οοεο οι εοιιεοοιιε Ροιοιιιο: ρι·οιιιιιειιι, ιιεειι·ιε

ιιιεει·ειιο ρι·οιιιιοιιε, οι: ιοει·εειιειο ιοιιιι ιοιιοι·ιε

ιιιιρειιιιιι ου! οιιιοιιι το! οι·εοειο ιιιειε οοιοιιιο

οοιιιιοιιε. ιιιιιιι ει οοιιιιιιι οι οιιιε ιοειιιπ οριιε ιιο

Μπι ροιι·ιιε ο ειιριειιιιοοε ιιιιιιειιιιο, ιοιιιοποιο

ω: ει ιιιοοιιι·ειιιειιε, ο εοιιειιιο οιιοι·ιιοοοιο ω·

χιο ιιιει·εεε ορει·ιε οιι|ει·οιοι·'ι

ιιιμοιι εριειοιο. ιιιι·ιριι εριιιιοοε.

[Με νει·ο ·ιειιε οι ιιοποι·, ι·εοπιιπι, νιι·ιιιε, μπι,

Ροιιιοι·ιιπει ειιιιιιιΒιιιιιι· ι:ιιιιιε ειιι› ροιειιιιιι ,

Βοιειιιινο ιι·ιιιιιιριιιιπιι ειιιιιε ει νιειοι·ι:ι.

Αιι ιιοιιοι·επι ιεειι ειιιιειι ι·ειεπιιιιιιε οιππιιι,

ι)ιιι Βιιιιει·ιιιιι ιοιιιπι πιιιπιιιιιπ ειιε ειιιιιειιιιιι;

Νεο ιιιιεε ι”ει:ιι νιε ιιιιιιιιιπιι, εειι πεοιιε πιιιιιιιι.

Βοιειιιινιιε οιιειιιειιοι ειιειι·ιιιπ ιιπιιοιιιεειιιιιιπι,

νιτιε, ιιι·πιιε ει πιιιιιιιε ειιιι

Ει επι ιιιιιπρπιιιιι ειιι ι·εοπι

πιιιπιιιεειπιιιιιι ,

ρει·ιι:ιιιοειεειπιιιιπ.

Ροιποι·ιιιιι νεπιειιιεε οιεεεεειε ειιει:ιιι·ι·ει·ε,

ιπ ιπειιιιιοε οιιεεεεοι·εε ρι·ορετιιιιι ιι·ι·ιιει·ε,

δειι ιπιιιιι ερε ιιεεεριι ειιπι :ιειι εοπ·ιιει·ε.

 

Ρι·ωιο. ι, οιισι·ει ι ιιιειιιιιιιιιι ιιιειι·ιιιιιιιιιι· 2 ι δ. - 2 νει ι·ιιιιοι·ιιει ιιιειτιο Π. - ο ειιριιοιιιει

ε:ιριιοιιε δ; ιιιιιιιειιε Η. - ο ΜΜΜ εει:ιι·ειιιιιιιπι ΙΙ. - Η ιιιιι·ιεΒιιιιει ιπιι·ιιιιιοιπιε ιι- -- Η ενιιιιιι

ενιιιιιι Η· - νιιιιιι πο δ. - Η ιιι.ιιιιιει:ιι ιιιιιιιι Η- - Ρι·:-ειιο. ιι, τσιπ” δ νειιεποε:ιι νειιοειι δ.

-- ι ιποτιεπ ιιιειιιο δ ι Π. - Τ' ποπ» Μι!. Βοιιοιιιιε; ι·ειιορ. πιο ιιιιοο. - Β νει·οι ιιιειιιο Π. -

θ οριιει νει·ο ιιοιι. Π. - ιο οι·οι·ιιιειιισ ρι·ονιιιειιιι Η. - Η εριειοιιιι ιιι·οιοΒιιε "- - ειιιιοΒιιεν

εριιοΒιιπι Ζ ι δ. - 2ο Βοιειιιιιοι Μπι Βοιει.ιενιιε δ. - ει”. ει· δ. - νιι:ιοι·ιιιι νιι:ιο δ -

Σο ει» οιειιιο 2. δ ι Π. -- 28 ιιι» οιεοιο Ζ

') πιο δ. ι1οιιι, ιι Ρετιιιι εε. Π. θ.

δ ι Η. -- ιιι ιιεεειιιιι ι·ει:εριι δ,
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Ρετ ορειοει όενίσπάο οιιτιοιί Μπι ροιίίωε,

ΡυΒίετιάί πιο ερθω ροπ:ιπί ίπ ωίπι!!ίε ιιιίίΠοε,

Ε:: οι·ου!Ιο ροκ· ί8ποίοε ετπετεετε Μπιίίεε.

Βοίοιί:ανιιε άρα στπποίιιε οιιπι ρειιιοίε ωίίΠ.ίΒιιε,

δο:πΜπίτιιε ρει!επίπιιε αυτο οοί!είοι·είἰρυε,

δορ1ίη8επίί οοπΠίκοτο οιιπι $τίςίπω πιίΙίρυε.

Μπηιω :ευρω ρτωοοόεπίε Γεοεττππ ωκουρίεε,

Ε!. ειυόίΕο ςιιοιί νεπίτοπί, πιίεετ:πιί ἰπεἱὸἰειε;

Βία ΠειρεΜί είιικ Μπετπίεε:ιε Με ε!. Πωσ οορίειε.

ΠΠ νεα: ι·εουι·ν:πί οτ‹Ιἰπ:ινοτυπΕ ρτωΙἰυπι,

ΜΜΜ ευίε σίτουπηιπηυο ρίεο!επωε ει·ίοίυπι'),

Νεο ρτοοικίιιτιί.οείει·νείίω, εειί Μαη!. ρω· οίι·οίηηίοπι.

Βοίε2Ι:ινιιε ιίιικ ιίο ΜΗ οίιυε:ι είιίίε ωΙΜυε,

Ττ8πεείτπυιίο πετώ οσε υεςιιεςυεςυο ρτονίιίυε,

ΠΙ: Μ· ευκίακ, ΒοΗίοοειιε Μίρκα Μυάίε :ινίιίιιε.

δωιτρίιπίτιιε εκ :ιιίνετεο εε οοπίοι·ί ίπ πιοιίίοε,

ΕΟ ίιοι·1Μυτ οί οοπίοταιί π! ρυΒΜπόιιτρ εοσίοε:

ΤΜ, ίπιίυίί, Ριπποπιπί, ποπ εεπείεΙίε ρίαάίοε!

δω ςιιίτί ρίιιτε? ίοτ€:ι νει·ίιιητ Ροτποι·επιί ρτωΙίο,

Νοιμο ΜΕ ευρω· ίΠοε ωΠω οαπίοε εΠο,

δερΒεπι ο:Δείτει οοιπριίείνίί Με είε ΜΙΒ ρτωπιίο.

ίπ Με οο!Ιειιίιίοπιιτε Πειιπι οί είιποίυω Επιιτοπίίιπη, εεωρ. ω.

Με ουίυεε:ιοτοεοποίο ί:ιοίιιω εετ Με: ρτωΙἰυττι,

επίθ Βρε Ιω εεε όίετιυπι ωάίΠοίι1πι.

'Γεω ρτωοΙστο Βοίοι!ενί όοεοτίρω νίοτοι·ία,

Αεεί8ποίυτ απο ειυευετο ρω: ει επιίοί0.ίει,

Ποπίίι·πιοπιι·, είουτ είπω, ίτειίοι·πε οοιπ:οπίίει.

(Με τΙο σου" ρειι·ίεε, οοπεαιί, ίπιρετείοη νοιιοτεί.

()υ:1τπο Βιείιι, τριει νἱτἱιιίο τοετιυπι Με ίπιτι·υνοτεί!

 

πω" ί ορειοει φερει 2 ί δ. - ΐετρι ίοτε 2. δ ί Π. - 2 08Μίίίεε οιιΜΠίε δ. ·-- θ Ιτίρίπίσε

ΧΧΙΧω Η - 9 οορίειε πίσω Η -- Ν) οι·οίίπονοι·υρΜ οι·ιίίωνοι·ο Η - ρι·ο:Ιίυπυ οορίεε άο‹ί. Μ

ΙΙ· ···· Η ειιίω ευη!. 2. Ξ ί Η.- ρίω:ίωΙοει ρποίοο!.οτιίεε δ. - ετἱοἰυτω μ·ίοίιπη Ζίδ. - Η ρτο

οεόυπΙ.ι ρι·εοειίυιπ Μ - οἱτοίππἰιιιιυ ομιίἱππιἰιιω Ζ; οχπρίππίιιω Ξ ί Η. - Η ΜΗ» "Πε Η -

οοί!ἱ‹ίιιει ο:ΗΜίε ίί- - Ώθ Νοτρω Μ! . Μο» Νεο Μ! Μπα σώσε ευρω· ίΠοε Μο "- - Ή Πεν

οι·Βο ιίοιί. Η. - Μπ10ωπι :Μίκα "- - 93 ΓιιοΙωπι σε! Με: ρτοεΙἰιιπιι οοπιιηίεειιπι εεί ρτεΠιππ

Η* 28 ρ:ιτ·ίοε, οοπείοι· ΜΙ: απο” τρίτορίευπα,· Ι.επρπίι·ίι ι Βαπά!!κίωπ ρορυ·αιυίσω.· ρω· φαω ρει·ίεε_

') εν έ0ίέκιίοικιπ Ι-ιοΙο, άείτίχ ιιει(ΙείειΜπεη, _ίε2εω ετευρΙἱ.

Π)

Η
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Η)

Η

()ποε ποροπι, οποε ρι·αιροιιι ιειιππιππ όιειιοεποι:ιτ!

δικ! οιιἱ‹Γ απο! οοπιι·ο Ποπιπ νιι·ιπε νοι οοπειιιπιπ?

διπο οπιπει ππιπ πι! πι, ποο πιονοιπι· ιο!ιπιπ,

()πι οοπνοι·πι ἰπ οοπνοΙΙοει, οι ΜΗ, ιπ8:ι πιοιιιιππι.

Βο!οιΙ:ινπε Μπι ιπ κοπο τπ:ιοππε Μια οι οοπιιππε,

Η μιι·:ι€πο ω!. :κι ΙιοΠπιπ οιοπι Ιοο οοπιιππε,

()πι ι·οιιιοπι, ειπροι·ει€πι·, οπο ιιιοιτ ρι·οπππο.

Βοιιοιπιοπεοε, οπιιΙ Ιειτοιι€ιο οοΠ:ι νοειΕι·ιι επιιοοι·ε?

(Μπι οοι·ποπο ιρεππι ι·οοοπι ΒοιοιΙ:ιι·ο οοιΙοι·ο,

Πι εοιιιιιε, νοει ποπ ροεεο νιι·ι!ιπε ι·οειειοτο.

Νοπ οει ιιοεπε τοπιο οποι οοπει·οοι οπι νιι!οιιι,

Ε: οπι οποιο ρι·οΠιοι·ι εοεο ρ:ιΙιιιπ :ιπποειι,

Νοε: νιοιππει οιπ οπιπ οο πο μια: ποπ Βιιιιοο;ι€.

Ν:ιιπι ιπ ιιοειοε π·ιπιπριιιι€οι· εκπ.ιιι πιιι·ιΠοπε,

Ποπ οπποιοει οππι ιιοποτο πω” οετ πιιιιιἱΠοπε.

Πιι8ειι·οι·ππι τοκ που οππι οοποιοιι€. Ρ:ιοιποπε.

Νοπ θα Μπρικ οπιιιιιπ τω οπειτι·πιποι οιποπιιι,

(Με: ιιονοιππι οπι εοποοι·ππι οειι·οοι·οει οι νἰποπ!ει.

Νοε :κι Ιππάοε, ποπ :κι ίπιπποει πιιπιπε ποιο ιππππεοπΙο.

20 ΙΝΟΙΡΙΤ ΤΕΠΤΙ[Τ5 ποιοι ΒΕ θΕ$ΤΙδ ΒΟΕΕ- οι. πι:ιοιιιπιε Ι:ιοοι·ειΙπι€. ()ππιοπο ορριοιιπι ποπ

Ζωνι ΤΒΒΤΙΙ.

ι. νέαοι·ία ο Ροιιιοπιιιἱσ.

ΜΜΜ οι ιππππιοι·ειΒιιιοπε Βο!οι!εινι Με

εοεπε πιιΙικιι·ιοπε ιιιοπιοι·οποιε ιππιπΙειπππιπ

25 ρι·πιοοιπο, οπ:ιιιτοι· επιιοπ Ι.ιειπτοπιιι πιο οοπιι

Βετο Ροιποπιιιιε, π1οπο τοριιοεεει επ πει οπω

ι·ιε, οι πι ιιπροιποειε οΙιεπιπιπ Μοτο Αιοιπππ

πιο. ΩποεΜιιπι πιιπιοπο ο:ιεπ·πιπ ιιοιπιπο Νιι!ιοΙ

ιπ οοπίὶπἱο Ροιοπιειο :ιο Ροιποι·πιππο ΡειΙππιοπο

30 ο! οροι·ο ίὶπιιπιπ οοποπιι, πό οποι! οπρἱοπόπιπ

ουκ !ιοΙΙιοοι· οππι οποιοιΕπ οπο εοποπο, :ιι·πιιο

Ροοεο πιππο ιππΙΙ.ι€ποιπι ι·οοιειοι·ο :ιο νιάιοεοπ2,

οι οππι πιπιοπ ο επιε :ιπιπ!ιππι ρι·ιποοιιοπο οκ

8ροοοιεεοπι, ιποποιειε οπωεἱοτππι., οιοιιιοπο

οοι·ιπιπ ιππιποι·ππί, ἰπΓι·π οποιο, οι επι οσε ποπ

ιπνειτοπτ, ιπ ροΕοεπιιοιπ ιιοειι.ιπιιι οι ορριιιππι

οι εεε πιιι·οπτ. Ιποποπο οπιάοπι οσε πεεπΗειποι

οοποοπππιπι··, απ! προειι·πιπε πιπιοπ οκρπεπειποι

πιιπιπιο οιιΤοι·ππιπι·. !πτοι·ιιπ ορΡἱιΙπποιιιιπ πππ

οι Ροιποι·:ιποι·πιπ οκοι·οιΕπιιι οοπνοιιοι·ππτ, οιο

οπο ρποποποπι $ποι·πιπ Γ:ιοΕπιπ σπιτι Ιιοεποπο

τοιπΙοι·ππι. 'Ηπα πιο Ροιποπιπι, οποιοι Νεοπ

ΡτιεοΙ.ι. Ι, ωίοι·.ει Ι Μ" πιιιι Η - Β Βο!ιοιπιοπεοει ΒοΙιοιποποοε δ Ι Η. -- Η) Μ» πιο "- -

ιό ιπππιίιοποι πιιι·ιΠοπο "- - ¦8 οπιοι οπἰ 2 ί δ. - Η πω» πιο 2 ί δ. -- 20 ΙποιρΗ..... Μι·

πι. Ματια Η. - θ!. νωιωπ πο Ροπιοι·:ιπιοι πω. Βα:ιοΙΜε; το!κορπιπα πο: Μαιο. - θ? οποι

τπιπ» οείοπίππι Η - 29 πο» ιι δ. - Ρποι!ι. Π, Μοτο; 925 ποιοεπιΕοπιι ποιο8Μο Π- - 26 οσο

ιιιιειιΠιιπιιιι ιιειεπΠοποι οίε "
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! !θθ.

Μουρ.

Η).

!ιοπε ε!ιιρο!!ιε!!, εοπιιιι·ιιπ!. ΜεΜιιι! πιο ρ:ι!ι·Μ

νε! εε πιει! νε! ι·ιι·ιοι!ιιπι ι!ε Ρο!οπ!ε ιιι!!ριεει.

!)!ιπιεειε ΜΜΜ ειιιιιε, ιι! ιιι!ιιιιιιιιι!ο πιει·ιιιιι!ο

!!ι!ιιειιι ι:ιιπε!!ε ε! ιιιιι!ιιιιιιι πιιιιιιι· εεεε!, πιι!!ιιιπ

ν!ιιιπ νε! εειπ!!.·ιιπ ει·ιιι!!επιεε, εει! !”ει·ιιι·ιιιπ !ιι

Με ι:ιιπι!επειιιιιιι: ει!ι·:ιι·ιιιπ !ιι~ιιιπριτπ!.ειι, ποπ

Μ ι!!ι: ε!ιι!ιιιο εει! Μ ειιπι:!ι !.:ιιιι·επιιι επεισ

ειιπι:!.ο ιιιιιιει ειιι·ιεεε Με !ιι!!!ιιι!!ε επιει·εει·ιιπ!,

!πι!!ι:ιοιιιιε ειιο ποπ !ιιιιιιιιπιι πει! ιπιιπιι ι!ἱνἰπε

πει·ιει·ιιπ!!). θ!οιἱοειιε Πειιε Μ ειιπε!!ε ειιἰει'!),

νεπει·ιι!ι!!!ε επἱιπ ι!ιεε ειιπε!ι !.ιιιιι·επιιι ιπιιι·9.ιι·ιε

ειιιε!ε!ιει!, ε! Μ !!!ε !ιοι·ει ε!ιι!ει!πποι·ιιπι εοπε!ο

ι!ε ιπιεειιι·ιιπι πο!ειπρπιιε εκι!κι!, ε! εει·ε, πιι

!ι!!ο !ιιιι·πιιιοι·ιιιπ ειιει·ε!!ιιε Μ! εοιιιιπιιε Μιιπι

πε!ιιι!. να·ειιε:

!!!ειι·!!ι· Ι.ιιιιι·επιι,

Ροριι!ο ειιι:ειιι·ι·ε ιπει·επιι!

()ιιιι;! πιιπι: !”ιιεἱεπ!. οΙιτἰε!ἰιιπι? ()ιιο ει: νει!επ

!ιιι·? Ε:ιει·ι:!!ιιε !ιοειιιιιιι ιιπρι·ον!ειιε, ποιοι! επ!!

πιιπι!ι ποπ εε!. !επιριιε, Με! πειιιι:!, !ιοε!ι:ε

πιιι!!!, !”ιιΒιι !ιιι·ι!ιι πιιπιιιιππι Ρ!:ιε!!ιι Βο!ει!ιινιι.

νει·επι.· ΜΜΜ· !.ιιιιι·ι:π!!,

Ροριι!ο πιπ το!!ε Γειιιιπ!!!

Μπιτ ιπι!!!ι!ιιιε ιιιιο!ιιιιο! ει·ειπ! Μ ι!ιιο!ιιιε Μπ

!ιιτπ ιι€ιπιπ!!ιιιε οι·ι!!πει!!ε, ει!!ει·ιιιπ ιι€ιπεπ τω!!

Μπι: Βε!!!Βει· Βο!ει!ιινιιε, ιι!!ει·ιιιπ νει·ο ειπε ει

ει!!! πιιΒιι!ιιιπ ειιιιοι·ιιπι, ει!!! ν!ι:!ιιιι!!ιι ιιιισιτ!!ιι

πω!. ει!!! νει·ο νιιιε ε! !ι·ειιι!!εε ε! :ιι!νεπιιιιιι

!ιοειιιιιπ ο!ιεει·ι·ιι!ιιιπ!. Με πιστα Βο!ει!ιιι·ιιει

!ιπρἰ8ει· ει!ιιι:ι! @ΜΜΜ πιο νει·Βιε ριιιιιτιεε!πι!ε

00ιιιιι10Ι10ιιι!0 : !'εειι·ιι ριπό!!ιιιι ε! ίιππιέπειι!ίιι ρο

Νι:ιιΖΕ ποεπππ: απιιιημιε ριι!ι·Ιιε Μαρία φιαπι

οι·ι1|ισ Μινι πω, !ιιι·ἱι·Ι·ἱεεἱιιιἱ ίιιυεπειι, ι·.τ!ιοι·Ιαι

Με. ΗΟΜΕ· Πω [ιιι·ειιΙε ειιπι·ιιιιιιιε Ι.ιιιπεπιίο άι·

ρι·εειιιιΙε Ριιπιοι·ιιποπιπι ιι!ο!αΜιι ιιο ΜΙίΕιιο·ίσ ει:

ρει!ιίιι ιιιιεΙΝε ειιε!!ιισ ευΜει·ε!ιιι·. Νοε ρ!ιιι·ει !ο

ι:ιιιιιε, ειπρι!: !ιοε!εε Μ ι:ιτειι!!ιι !ι·επεΒιι·ιιτε,

ιιιι!ιι Με Μ !ει·ι·ιι !ιιιε!ιιιι ειιιιε νει·ε!ει ειιεριι!!!ιιιε

Μ !ιοετεε ιι!!!ιιει·:ιπ!, εεεειιιιε ειιπιι! εοιιε!!ριι

νει·ιιπ!, ιιιιοι! ιιιι!!ιιε ρο!ει·ιι! ει! εεε ν!ι!ιι!ε Με!

ιιιιιπ Μεεπιο πεπετι·ιιι·ε. Ει·ιιπ! επΜι, ιι!. ι!ιι:!ιιιπ

εε! ειιιροι!ιιε, ρει!!!εε !”ει·ε ι:ιιπο!!, πει: ει! πισι

!Μιπ ιποι·ε ε!ιι·ἰε!!εποι·ιιιπ οι·ι!ιπιιιι, εει! εἱειι!

!ιιρι ιπιπι!ιιιπ!εει ον!!ιιιε, Μ τει·ι·ιι ρορ!!!ι!πιε ιε

ι:ιιι·ι·ε!ι. !)ιιιπιιιιε ιπιι8ἰε !ιππι€ει· Βο!ει!ιινιιε

ειιευπιιιιιιιιιιιι: νο!ι!ιιιε ι·ιι!ει·ειιιι· ιιιιιιπι επιτε

ι·ε, !ι·ιιπενετε!ε Μ ειιιπ !ιοε!!!ιιιε, δοιιι·!ιἰιπἱι·ιιε

.ιπ!ι·ιιπι!ι !οι:ιιιπ ιπι·επιειιε, εκ ιιι!νει·εο ποπ

ι!!!!”ει·ι Μ ειιποοε ι!ιιι!Με εοπΓει·Ιιεειπιοε πεπε

!.ι·ιιι·ι:. Ρεπε!ι·:ι!Μ Μιιιιιε Βιιι·Βιιι!ε πι: νιι!!:ι!ιε,

ει:ι·ι!ει· ιιπρι·ιπιιε τεε!ε!ιιιι!, εοι! οικω!! !ειπι!ειπ

!ιι€πιπ ρε!ιιπ!. Πε ι:!ιι·Μ!πιπ!ε Μ! ιιιιιι!πιπ Ρι·ο!ι!

ςπ!!ει· 8ι:ει!ιιιπ!ι·ιιε. Μπι ι:ε!ει·ιε ιπιι!!ι!ιιι!!ιιιε ιπι!!τεε ειιι!ιιπ!, πιιππποι·ιιπι νει·ο ι!ε ά!) πιι!!!

 

ρι°$8ι!% !. ωϊι97°85 ! Μ5!"Πι!ι °ιθ! 80 ι!0ι!. Ια Π. - ἔ σε! εειΪπ!επια Η- - ι!ε Ρο!οπιιιι εοπ!ι·ιι Ρο
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Με όοοοπι πιἱΙΙἰ:ι νικ ονοι!ιιπι. Τοειοι· Βουιπ,

ορο οπἱιιε, ε:ιπο!ιιιποπο Βιιιιιοπιιιιτπ, πιεσε

οιιἰιιε πιοπι πιοπι ἰεπι πωπω, :ιόιπιι·ει!ιοπιιιι· οιιι

ειποι·οπι, οιιοπιοόο 'πιω επΕιιιο ιι ιπι!πιΒιιε ιπἰ

5 πιιε ιπιΠο Ροι·ποιο πιοπι !ειιιι:ι ε!ι·:ιεοε. [Παππ

1ιιι· επιπι πιεί Ροπιστοπι παω πιιτποι·ο οοπιριι

Ι:ιεεε πο ειπε ἱ!ιἱ 2! ιπιΠπι οοττιιἰεεο, πω!! ἱπ

Ρ:ι!ιιόιππε ἱπ!οι·οεεοπ!, ποπ Π!! πιιΜοιπ επι ονει

ποιο ρο!ιιἱεεοπ!. Ορρἱὸππι νοι·ο νιοεπιοε ει: Ιο

10πιιπ εροπι πιπἰεἱεεο, ποπ ιιιικιΙιιιιπ ιι!ἰιιπ‹Ιο νο!

π οιιοΙι!ιο! επεποο!ειτο, οἰνἱπιιεπι Με ι1οπ:ιπι

ι·οοοιι1ει·ιιπ!. Αιιόἰεπ!οε ιιιιιεκπ ποιο πο εοιι

:Με ο:ιε!οΙΙιε ορρἱὸιιπἰ, οοπει!ιιιπι ι!.π!οιπ Μιο

πω, εε πιεσε νεοωιωι πιιιπἱ!ἰοποεοιιο ιπιτὶἰ

15 πωπω.

2. Βρὶ8!ο!α !πιρει·α!οπίε οι! περατι Βο!οε!ουιππ.

Ι)ιππ !ιιοο ειπππ!ιιι·, !!επποπε ἱπιροτιιιοι· οποτ

ιπε Βοιπειε ποπι1ιιπι οοτοπ:ι!ιιε, εοοιιππο πιπ

20 τ!ειπ ιιππο οοιοπιιπόιιε') σπιτι νωΒἱε !ιιιιιιεοε

ιπο‹Π ΒοΙοιΙονο !ο8:ιτιοποπι Ρι·επιπιειι, οιιπι

Μι!!

`οπππι σε! επέιπ ίιπροπα!οπέ !ε_οόοιι.ιοπο Βοπιαπίε

εκστοι!ιι νιο!επΠ Ρο!οιιιοτπ ἰπνπειιτιιε:

ιπ!ιέ!ιπιιιπ, [πιω ποε!!ε ρπτ:εοπΙ!πιοπο πι! πιέ!!!!ε

25 ρι·έπε !ιοε!ί!!!ει· έπιποπο , :πιοπι σπιτι εσίεο!!απέ οι:

μια, ε! ι>ο!αοπ!! ο!σεο!ίπο, πο! ο!ε !ιο!!ο, οι πεε!!Ιο

Μ, α! εε ρ·τωοποπέτε!. Ωπιπιπορ!οι· απ! οροι·ιοι

ο [πα!ποπι πιοπι όπ στοπ! σπα!ίο!α!ειπ "επρεπε,

οπί!ιίοιιο δ!!!) ιποποοε αππιιο!!πι Μ!ια!οπία8 σε! που.

!ο!!άεπι πιί!!!οε ίπ εφει!!!ίοπειπ @το , πο! πιοοππι,

ε! υα!εε, απο Ρο!οποπαπι ποοιιιιπι άἱυἱάοπο. Αι!

πωσ Βο!οι!οι·ιιε πω: εερ!επιποπιι!ιε ι·οεροπόιι:

δ! ρεοππ!οπι ποεπ·οπι πο! Ρο!οποε τπί!!!εε [πο

!πί!πι!ο ποοπιπ!ε, ε! !ἱὐει·!α!οπι ποε!ι·απι ποπ ι!ε

[οποίιππε, πιο /οπιίπίε ποε !ιοοεαπιιιε, ποπ πιο

οίι·ίε. Ηοπιίποπι πιο εει!!!ίοειιπι πάροι·ο, πο!

ππίοππι σπιτι πο πχριιιιπ ι!!πίι!οπο, ποπ πιο 8098!

ιι!!!πε οὶο!οπ!ἰο ρο!οε!π!!ε, ω! πιοοι·ππι οοπιπιππο

οοπε!!!ππι ε! οποί!πίιιπι πιο» ρπορι·ίιπ υο!ιεπω!!.ι.

Ωποάεί οοπί!ο!ο, ποπ |1·ι·οοί!α!ο ροοοπίοπι πο! πι!

!!!εε ίπ οιι.::!!ιππι Ποπιαπω σου!εείω ροε!τι!οεεοε,

ποπ πιέππε αι!.π!!!! πο! σοπε!!!! [οπεοπ οριο ποε

οποπι πι! απ!εοεεεοποε ορια! πωπω: !πιρε!ι·οοεεε.

Ε'ι·οο ρι·ου!ι!εοε ω! πιέπιιτίε, !ιο!!πιπ !πυιπιπ:ε,

ε! !ιε!!απ!ε.

δ. ΙΜ!! σπα Μπάσο έπέιέππι.

Εκ (μπι ι·οεροπειοπο οπ:ε:ιι· ροι·πιιπιι.ιπι πι!

ποοπποπιιπ ρι·ονοοο!ιιε, Μπι ιπεπιε ποποιρι!,

ι:ι!οτποπε νἱοιπ ἱποἰρἰ!, ιιπάο ποπ εκἱΒπ, πο

οιιο "πιει, πἰεἱ εε: ιρεο εποοπο ά:ιτπρπο πωπω

ιπειιιιπιο οιιε!!επιπε. ΖΒἰ8ποιιε οποςιιο οπιειιι·ειπ

ἰτιιτιιιπ οι πω: ιπιιΙιο πι:ιΒιε ιποιτο!πι!, ποιο

ρ:ιιιοοε πε Ρο!οπἱ:ι πω τεειετοτε μ·οπιι!!επιιτ.

!πειιροι· οιἰπιπ Βο!ιοπιι, νἰνει·ο Ρτεοόιε οι τοπι

πἱε πεειιο!ι, οωε:ιι·οπι ΡοΙοπἰπιπ ιπιπιτο ειπππιι

ΡΜεάι. !, Μοτο» 3 πω.» Μ! !!- -- Δ· οποιποοοι πιιοπιιο !!- - Β ροι·ιιο!ιι !ιιοι·πι ροπιο1ι Μ!.

Π. -- θ ιο!ειπυ επι πω. Π. - Η ορρωεπ!ι οιιἱὸειιπ Πιιι!οπι !!- - οοπεἱΠιιιπ πιι1οιπι πίεππι Η.

- 18 Πιιπι ποιο ιιΒιιπ!υι·ι (Μπι πω: Μ 8ει·επιπι· Η. - 23 επίπιι πιοπι: Π. -- Σ! ιιι!ιι!ιι!ιιτπι

ρτοπἰΜιιτπ !!- - 2!! ριἱιιει πίεπια Π. - θ!! τεε!!!οι·ι!ι ι·οειειετι! δ. - Ή ρι·πιπιππιτειι Ρτειπιιιιἱι·ε

δ; πιω ρι·οιπιιππο !!- - Ή ιπειΙἰο!ε!οιπι πωωπιθ δ ! Π. -- Ρι·πει!ι. Π, ωἱετεε '7 !ιιι!ιοιιπιπει

πιι!ιο:ιε Η- - θ ιιπἰοιιτπυ ιιιιππι !!- - 15 ιιιιρο!ι·:ιεεεει ἱπιρε!ι·ιιι·οε δ ί Η. - Γ! ΙιεΙΙιπἰει ΒεΙΙιι!ἰε

δ. -19 ΒεΠι.... ἱπἱΠιιιιιι άσο. Βοπά!!πο; η:!κορ!.ιπιο απο εοιΙαιοΙσιο Η! πανω! τιιίο]8σαΙ1ιόέιιοπο

πι: πο!!ρίο. - '22 Μιάου ιιιιιι Ζ. δί Η. - 2-1 πιεικἱιιιοι πιιιΧἰιιι6: !!

!) Ι€οΙ‹ιι 1111.

ΙΙοπιιπιοποι Ρο!. Με!. Τοπ!. Ι. δ!!



Π!!! ιιιι;υιι υ!.ί!Α!ι!.ιλ !(Β0Ν!!!!

Ρο!οιι!ειε !!ιε!!!!ι!ιευ!. Παει· ει·εο !ει!!!ιυε πιο!!!

!!ε ε! εοιιε!!!!ε ευρει·ευ!!! Ρο!οιι!ειιιι !ιι ερειπι

ι!υε!υε, !ιι8ι·ε!!!ευε, Βγ!οιτιυυε ρετνειι!ευε, !ιι

!ι!!ε οπιιι!!›υε εε! εε!!υε!υε. Νειιιιυυε ε:ιε!τυπι

Βχ!ουι ε!ε ιιιπιει!υιτι ε!ευυε πιυυ!!υπι εερει!!!,

υυοι! Ζ!ι!ευειιπι !ι·ει!υε ευ!!! νε!!ι!ε !τιι!!8·ιι:ι!!ο

ιι!ε ι·εερεε!!. Ζ!ι!ειιει!ε, εεεε:ιι· !υυυ!!, είε Ζε ρο

Ιειι! με άοιπ!πο π·εοριιοεευιιΙ? ε!ε ῇ·ιιΙι·ειιι ιι·

!!τουυετε, !ιιιιπιφιε άοιπίτι!ιυπ είε ιἰεροεειιιι!?

()υιιιυυε ε:ιε!τυιιι Βχ!οιιι ιιιυυ!!!οιιε ε!!υυιιε ιιο

!υι·!ε ε! ειςυιιι·υι1ι ε!ι·ευ!!!ουε !ιιεκρυετι:ι!ι!!ε

ευυι εε!ε!ιυε οι·ι!!υ:ι!!ε ρι·εε!ετ!τε νο!υ!εεε!,

υυ!ι!ειυ !!ε ευ!ε Επεσε! υι!!!!εε ει!! ε:ιε!τιιπι ‹!ε

ε!!υεινει·υιι!, νο!ευ!εε !ιι Ρο!ου!!ι ευ:ιπι ιιι!!!

!!!ιιτι εοτιιρι·ο!ι:ιι·ε ν!ι·εευυε !!ο!ουοι·υιυ ε! :ιιι

τ!:ιε!ειιιι εερετ!ι·!. Α! εοιι!ι·ει ε!ιε!ε!!ειιι! ροι·!!ε

ιιρετ!!ε ε! εε!τεε!!ε ειιε!!ιυε ει!!ει·υυ!, υεε πιυ!

!!!υ!!!ιιειιι αυτι !!!νει·εειτυυι Βευ!!υυι υεε !πιρε

!υπι Α!ειυιιιιιιοι·υυι υεε ρε!ιεεευ!!ειιτι εεεευ!!ε

πιε!υευ!εε, εε!! !ιι !ι·οτι!!!ιυε ε!υε :ιυ!!:ιε!ετ· ει::

ν!!!!!!ει· ι·εε!ε!ετι!εε. Ωυο!! εουε!!!ει·:ιυε !ιτιρε

ι·ει!οι·, νε!ιειιιευ!ει· εε! ιυ!ι·ει!υε, !ιοιτι!υεε εε!!!

εε! ιιυι!οε εου!ι·ει ε!!ρε:ι!οε, νε! ε!!ρειι!οε εο!ι

!ι·ε !οι·!ε:ι!οε ιιυ!!!ε ευε!!ιυε ι!εεετ!ειι·ε, ε! ω!!!

ε!!ιε!!!ει· ει!! ρυετιειιιι νε!υ! ει! ερυ!!ιε μωρε

ι·ειι·ε. Τυιιε υυ:ιε! ευοι·υυι ρτα:ευτι1Ρ!!ου!ιιι!!!

!υπι !ιι!!!ευ:ιιιε, ευοε !ιει!!ε!ει!!οε ε! εειΒ!!!:ιτ!εε

 

“σε !ιευ!, ευ!!! εε εε!ι·ε ν!!ιε ε! !ι·ειιι!!εε με ε!!νειε !!!υε ιιι!ε!!, υυοι·υτιι !ει·τοι·ε ε:ιε!ε!!ειι! εει!!!πι

ε!ε εει!ει·ειι! ε! !ιι ε!ιε!ι·υιιι εεεε τεε!ρει·ευ!. Α!

Ρο!οιι! Ρ!!ε νε! εει8!!!ειε υυεε υιιι!!υυε νο!!!ει!ιευ!

υυειε! ιι!νεπι νε! ευ!!ειε ρ!υν!ειε εοπιιρυ!ε!ι:!ιυ!.

!!ι! νει·ο εειεεειι· Ρι!ι1ιυπι Ρο!οιιοτυπι ιιυε!!ιε!!ιπι

εοπιρι·ο!ι:ιν!!, υυ!ει ευοε !ιιι!ε ευυε!οε πιο!! !ιι

εο!υυιεε ι·ενοε!ιν!!. Νυιιε ειυ!ειτι ρειυ!!ερει· εεε

ε:ιι·ειιι ερει!!ετ! Ρετ ε!!νειε !!ο!ου!:ε ρεπιι!!!ειτιυε ,

!!ουεε ι!ι·:ιεοιιειιι !!ιιιιιιιι!νοπιυυι ε!ε !)οιιιοτειι!υ

ι·ει!υε:ιτυυε.

ό. Βο!ει!αυιω ραπ!!! Ιιε!!ιιιιι.

!ε!!υι· !ιιιρ!;ει· Βο!ει!ενυε !ιι Ροιιιοπιυυι ευ

ρετιι!ο Ρι·ω!!ο ευρι·ιιτ!!ε!ο, εερ!ετυυυε επε!ε!!!ε

:ιευυ!ε!!!ε, ευ!!!!ο με εει!ο, ςυο!! εεεε:ιι· Ρο

!οιι!ειιιι !ιι!ι·ο!εεε!, ν!ι·!ε ε! ευυἱε ο!›εεεε!ουε

!!!υ!!ιι:ι !”ει!!8:ι!!ε, υυ!!›ιιει!ιιι·ιι ιιι!!!!υπι !ιι!ει·

ετιιρ!!ε, ευ!!ιυε!!επιι ε!!ειπι εειυε!ει!!ε, ει!!!εςυε

!!οπιυπι ευη! ε!ε !!!ιιι!εε!ε, ευπι υυ!!ιυε ρο!υ!!

ευυ!!υν!!, ε! ο!ιε!ιευει·ε !ι·ιιυε!!υε ε! ν:ιυ:ι Πω!!!

ιι!ε Ουτε!! ιιιο!!!ε οπιιι!!ιυε εοιιιιυειι!!:ιν!!. (Πι

ε!ι·υε:ι ευτι! !!ειυυε !οε:ι υυ:εευυιυυε ρο!επιυ!

νε! ε!εεο !!υπι!ιιε !ι·ειιιενυι!ιιι·! , νε! ε! υυτι ρο!ε

του! ει!) !ρε!ε !τιεο!!ε οεευ!!υ !οτε!!ειιι ε!!ειιιρ!υι·!.

Οιιοε!!ειιιι ε!!!ιιιι ρι·ο!ιοε υι!!!!εε ε!! (!!οΒοιν ε!

ε!! !!υτιι!υ!ε !τευε!!υε ο!ιεει·νιιυι!οε υπευι!ε!!,

ευ! εεεεει!! Μπι !!!υ ι·εε!ε!ετευ!, ι!ουεε !ρεο

! ευεευι·τευ!ε ευρω· ιε!ρ:ιιιι !!υιιι!ιι!ε ευ! ουιυ!!ιο

Ρυ·ιοι!:. !, Μετα: 2 !!ε!!!ει!ισιιι!ι ω! ρορι·πω!! πω;; τε!ιορίετιτα πιο!!! !ιιε!!ει!ιετι!. - δ ευρετιιιι!!!»

ευρει·ε!υε !! - Ε εει!υε!υει ι·ει!υε!υε δ. - θ Ν:ιττιςυε ε!ιε!ι·υπι.. .. εεροκ!! , ειιοι!ι οριιεεεω

ω απ! πιίε|εειι Π, Με! π!ὶε_|. - Τ Ζ!›ιΒιιευπιι Ζ!ι!ειιευιιιυυε εεε!!! Η- - 8 ι·εερει!!!» υυοι! ε:ιε!τυπι

Β)·!οτιι ε!ε ιιι·ιιιιι!υιιι ε!ε ιιιυτι!!υιιι ωρα!! άουιι_|ε ιιι Μπι ιτι!εια·ιι Η. - !ιιςυ!!ι Ζ!ι!ευεε ροω!ατευ

"- - 9 !”ι·ε!ι·εττιιι !ιιυπι υοι!ηε Π. -- !! ε!!υςυε» ε!ιιυιιυε 2 ! 8.- !5 Ρο!ου!!ιι Ρο!οιι!!ιιτι δ!Η.

Η! 00Π!ΡΓ0!ΗΓ00 εοιτι!πο!κιτ! 2. -- θ! ε!υε: ε!ε 2 ! Π. - 9.3 εε!!!εε!ι Μουν: Η. - Ή- νε! ε!!

ρεει!οει Ματια Π. - Ρ"εάι. Π, ευ!ει·ει! Ρ. ε! !!ι.... ι·εε!ροι·ει·ι!ι Ματια Π. - 5 ειπε Μπι!!! Π.

- θ ευοε !ιιι!ε ευυε!οε που !ιιεο!υπιεε ΓΒ!'Ο!Η!!'!!π ευυε!οε ευοε !υι!ε που τενοεειν!! !ιιεο!υτυεε Π.

- Η Βο!ει!ενιιε μια!! !ιε!!υπισ ‹Ιο‹Ι. ΒωιεΙΙΙ:!ε; π!ειπα Ζ. δ' ! Π. - 9.! εοιιιπιευυυι·!!ι ι!ετιιειι!!ε

ν!! !!- - 25 ω!» ιι!επια δ. - ?θ ιι‹!ι ΜΜΜ δ.

Η!

Η

Σ!!

28
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νιο!οι·ιοιπ ο!πἰποι·οπ!, πο! ειι!τιιιι ουιπ ἱ!›ἰ 6ο!!

ποπτ!ο οιιοι·ο!τιιπι νο! ειιιι!!!ιιιπ οιιποοιοι·οπ1. Π»!

πιο Βο!οι!εινιιε, ποπ !οπΒο ι·οιιιοΕιιε ο (!!ο

Βοκν, ουιπ οιιοιοἱτιι πιιι·νο Μπα!. ποιπιο πι!

5 Μπι , ουιπ εποε ι!!ιι!!εε!ιπο !”ιιτιπονοι·ει!. !!›! πι

ιποι·οε οι !οΒιι!ιοποε ειιιι!!ο!σε1, οι ειιιιιπ οιιοι·

οἱτιιιπ οκεποο!:ι!›ει!, !πι!ο οιιπ!οιοιοι·οε !ιιιο Π

!ιιοοιιο ἰιειιιεπιἱΙ!ο!›ιι!, Μάο οπιποιοι·ιοε πιο

ειπε ο! πιο Βιι!!ιοπιε ο! Ροπποπιοιε όο!οποπ:ι!.

Π)

δ. ΟΙιεΜίο αοπουιω.

θεοεοι· οιι!οιπ Ποτ !”ιιο!οπε, ποπ ει.ιι·ειιιπ εἰνο

ι!οοι·ειιιπ νεοι! Εοιτιππιπι!ο ι!οο!!πονι!, εοι! ιιικ!ει

ο!ν!!ει!οιπ (!!οπονν, ουιπ ἱιππο!ιι πω· !οοιιιπ !π

!5 πιει!ιιιο!π!οιιι, πιι!!ο ιο! Ει·επε!!ιιιπ πι·εοεοἰοπΙο,

πιι!!οιπιο Π!! ι·οεἱε!οπιο, ουιπ ι!οπε!ε οΒιπἱπἰΒιιε

ο! οιιιιιιιιε, ποπ πιιοποι:ιτ!ε οἱν!!›ιιε, Ει:ιπενοι!ιι

ν!!'), ποι !!!ιιιπ !οοιιιπ, πιιποιιιιιπ οοειο!!οιιιε

ι!ιιΒιιιιπ!!Βιιε, ποο εποιεπ!ἰ!›ιιε ι!ιιο!!:ιπι!ιιιιι.

20 Επι! οπιιπ ε:ιπο!! Βοι·ι!ιο!οιπιο! φωτο!! ι!!οε

!οε!ιιε!!), οιιοπι!ο οιοειιι· Πιιν!ιιιπ ιιεπε!ο!ιιι!, ο!

!ιιπο Βο!ιιε πωπω ποπιι!ιιε ι!!ν!πιιιπ ο!!!ο!ιιιπ

ιιιιε!ιοΒιιι. Ππι!ο οοπειειι, ποιο εοοιιι·ιιε οι ειπο

ποι!οιι!ο ποτΕι·οπε!νι!, πιοοι!ειιπιπιο ιπιι!!ιιιιι οι

25 !ιοιπἰποε οι ο!ιοιιι $οιι!οι·ιο ο!ι·οει οππ!ι!ιιιπ :ιο

ιπι!ε!ν!!. Εοι·ιιιιι οιιοιπιο π!ιιι·ὶιιιἰ, επι! οοειιιιιπ

ι!οΐοπε!οι·ο νοποιεπι, ο! απο οιιε!ι·ιιιιι πι τοπ

!οι!!ε ι·οε!ι!οποπι, ο οιοειιτο οιιε!ι·ιιιιι ειιπ! ιπ

ιι·ιιι·ο πιο!ι!!ιι!!, ςιιἱὸοιπ Π»! ειι!ι!!ο ι·οι.οπιι, ιππ

30 ς!οιπ νοι·ο Βιμ ειιΒνοπ!οπ!ο !!!ιοι·ει!ι. ()ιιοι·ιιιπ

ιιιιιιε Βο!οι!ιινο !”ιιπ!οπε οΒν!ωινι!, επι! οιιποιε Με.

:πιω οοπΗΒοι·ιιπι οπιιι·ι·ιινιτ. Τιιπο ποιο Βο!ο

ι!ιινιιε ποπ εἱοιι! !οπιιε Γοιτπἱι!ο!οειιε ονοπιι!!,

εοι! εποε εἰοιι! ιπι!οε ειπιιποειιε ειιιιιποπιι!!:

Ο [οι·2έεείπιί ωεεω, ἱποιιἰοπε, ίπ πιιιΜε πιοι:ιιιπ

Μἰἱε ο£ ο.ιρεάί!ιοπιύιιε /ιι£ιπο£ἰ , οποσ φυσικο πιο

οιιιπ οεΙο2ο που ίί!ιοπιι!ο ρο!οπίτο ω! ιποτ·ἱ πιο! οί

κω ρι·ιορατιιιί. @ο οιιιιίοιιι Μπι οιιπι Μπι ποιοι:

σκοπο πτω!ιιιιιι Μαιο οοπ£ι·α οα·εατοπι ΜΜΜ,

ε! εοίτοπι πιο οοπο, μα! ο!ίιιοπ Μ πιο πιοι·ίοπΙο,

ιι!!εω·ίπιοπ ραΜιο ιιί/βιιιτοπι. δω! ιμιοπίαπι οι!

ιιιιιιπι οι: ιιοεΙΝ.ει π·εΙαιι2 ο!ο ιιωιιω.ι πΙιιε οιιαιπ

οοιι£ιιπι, Μο σε: !ιοποε£ἱιιε πείεΙσπάαιπ, παπι ι!

Με απο ρααοΣε οιιπάο ρπι:·ειισπρ!ιιοεο ιποι·ιοπάιιπι;

Μο επίπι ποϋίε τοείειοπιι!ιιιε, σίεςιιο ΖπιπείΕιιιιι

ρι·οΜοοπ2ί!ιιιε εα!ίε πιο ιιίο!οι·ίο ι·εριιΣαοι!ιιπ Ποιο

πω, ο! ιἰνιι!ιιιπ ειιποι επιοιπ ε!εΒιι! οιοοι!!ιιιε

οειοειε ο!ιετι·ιιοπο οιιιπ!!.

θ. Ιπάιιοίω θ!ι›_οουἰοπεἰιιπι.

!π!οι·ἱιιι νοι·ο ασοεε: ο θ!οεονἱοπεἰπιιε σπει

τ!οε πι!! οοπό!!!οπο πι!! !ιιιο!ιιι·ιιπάο ι·οοοπΗ,

οιιοι! ε! ποοοιπ νο! ιι!!ιιιι:ιιπ πιιοτἰοποπι ιπ!'ι·ει

επιι!!ιιιπ ιιιι!ποιιο τ!ιοι·ιιιπ ιιι!εεει Ιοειι!!οπο ο!νοε

ο!!!οοιοπι, ι·οι!ι!!τιι ι·οεποπε!οπο νο! ππο οοιπ

ποε!!ει νο! πιο!ι!!πιο οἰνοε $ιιιποπ εποε ο!πειι!οε

ι·ο!ιο!›οιοπ!. Ε! πο:: ιι!ιοιιο πω· ἰπΒοπἰιιιπ !ιιο!ι.ιιπ

Μ!. 0ο πω: ιι!ἱιιιιο οιοειιι· οΒειι!οε ουιπ !ιιιιι

ιιιοπ!ο ιοοοπἰι, φπα πω· οοε ο!νι!ε!οιπ !!οο!:

ουιπ ποι!ιιιἱο οοπεοοιιι εο ι·οπιιων!!. (Πι !ιοο

Ρι·ιοι!ι. !, Μακ:: & ποοιιοο ποο δ. - Β Γιι!!ειινοι·ού.» Μιπει·ο! Ζ ἱ δ; Μἱεοιο! "- - !! ΟΒε!ι!!ο

θ!οεονἰιοιι όσο. ΠοπιίΙΙ:ίο; ιο!πορίειπα πιο πιο”. - Μ! ἱιιωε!ἰιπε!›ἰ!οιπι !ποε!!ο!ι!!0 δ. - Η πεπει

Βιιιπ» Γιιο!ειι!ο νο! άσο. Π. - 28 ι:888ΝΜ !ιι «ω. Π. - θ!! ιοιοιι!ιο ι!οιοπιι Η -- 50 ΐιι;;ευ ΓιιΒιιιπ

"- -- ειι!ινοιι!οπίον ειιΒγοπἰοιι!.ἰ δ. - Ραοάι. Π, ω” Β πιιοπει·ιι!!ι πιοποιει!ο δ. - ουιπ. Με·

πιο Π. - 20 !πτ!ιιοἰ:ο θ!οεοι·ἱοπεἰιιιπε άοι!. ΒωιιἰΙΜε; τ·ο!ιοπ. πιο απο”, - 22 ΜΗ» ουιπ πω!. Π.

-- ι·οοοπιι.» εοοοπἱ! Η- - ?δ πιο!» ουιπ Μό. Π.

!) Κ02ΠΙ8 Ολι·οπ. Π!. 2!.
α) 24 ε!οι·πιιίο Πω!.
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4409- «Μοτο ί!!οΒονἰοττεοε !!!οε ο!›εἱτ!οε ροειτοτυτττ,

οιιἱ:τ !οοο ο!ντ!.ο!!ε ἱτποτἰτττ νο!υε!ει!ο οοττειιτττρω

ττιιττιἰοτιττπ.

?. ΙπτΙαοίτο τ·τιτττρττπτατ.

' Α!. Βο!οι!τινιτε ΜΜΜ !οετττἱοττο ι!ο όο!!ε ο!›

ετε!!Βιτε !τιι!τοπ:ι!.ιιε, οτιτοοτη ο!ν!!τιτε, ε! ρτορωτ

!ρεοε οοε!τ·ιτπι τοἀὸἰ‹!οτἰτι!, ω! ιο!τω!υε, οι!

ἰοἱοτιε, οεεο τττο!ἱιτε ο! !ιοτ1οε!!υε ο! ο!νοε ο!

οϋεἰιὶοε ε!τιι!!ο ρτο ρο!ττει τττοτ!!ιιτοε, φωτο

!!ιο!.ε ὸοἀἰ!ἰοττο Μοτο ττι!ιοττοεαιττι τοι!!τττοττ!.οε,

ε!!οττ!ε τ.τοττ!!!τιτε εοτν!!υτοε. Βοοορτο τοεροττ

ε!οτιο, ο!νοε Βο!οι!ονιτττι μττοοτο ε!ο Ποτ! ττο!!ο

τοΐοτιττ11, οοε!ι!οεοιτο εποε, εἰοοτ τοι·ενοτοττΙ,

τ·οοιτίτιττι!. Μ! !ττοο οτοετττ τοεροτττ!!!: 0!τε!άοε

φιέάοπι ε! Μὴ! οοε!ταπι τειΜάο!Με, πω! Ιοτιο!»ο,

κι! ε! τ·οΙ:οΙ|οε βιοΜίε, ε! οσε ε! ούεέτίοε ττιρα!τι

Μ. @που οετε!ο!!ειο!: Το οτιέάεπι ότι οΜΜΕύτιε

ο! ροτ·ίτιτ!τιπι ρο!οτίε ο! ΜοιίοΜέτωι ροτρο2τοτο,

ω! μα· ἰρεοε φωτ! τ·οφιέτ·ίε εοὶτιε π: τττι|ίτι!οτιιτε

έττιρο!τατο.

δ. 0ρρασττο!ίο οαεττ! ΟΙσσουίοτι.ε!ε.

!!!ε (ΜΙΒ, οεοετιτ· !ττε!τοτττοττω !!οτ!, ποιο

οειρἱ, !οΒἱοττοε ε!!ν!ό!, οΜ!ο!οττ1 νττ!!ειτ·ἰ, Μου!

ίοτοε !ιτ!›ἱε οττττοτο ρτ·:τοοορττ., ο! ιττ!σοτττ Με!!

ττιτο !”οττο, !!ετττιτττο, τττοι·!τἰοἱε οκουεττ:ττο οφ

ρ!!. Εοοο!το ο!νοε εο τρεοε μοι· Ροτ!ειε ο! ωτ

τοε ι!!ν!τ!οτττ, ρτορυεττειου!ει ττιοτήιττπ, τττε!τοι

τττοτπε ρειτοττ!, !ειρτοοε ο!. φωτο ειτροτ ροτ!.οε

ο! !ιτττοε οοτττροτωτιτ. Τσοκ: ἰττπροτοτοτ·, οἰνἱιττττ

οτιἰτττοε ρἱοιει!ο !!!ἰοτ·ιττο ε! τιττττοοτιιττι οκἱε!ἰ

ττττττιε ροεεο Ποοϋ, ρτεοοορἰ! ττο!!!!!οτοε οκ ο!!

ε!ι!!Βιτε ἰρεἱιτε ο!ντω!τε ο! !!!τττττι οοτο!!τε ευρω·

τοοο!τ!ττοε οο!!ἱ€ειτἰ, ε!ο τοριτωτιε, ε!!›ὶ εἱττο

ετιττΒιτἱτιο ο!νἰ!ττ!οττι :τιΡοτ!ττ. Α! οπτε!ο!!ειτι! τω!

Ρ!ιτε !!!!!ε νο! Ρτορ!τηιττε φοτο Βο!ιοτοτε νο!

Α!οττπττιττἰε ροτοο!τ:ιττ!, εο‹! οσε ο!›εοοτ!οτο ο

ιτττττο !ειρτε!!!:ιτε ο! οποτε οοετοοΒοτ!!. ντε!οττε

:Μοτο !τττροτειτοτ·, ηιιοτ! πι!! τιιιτηιτοτττ !τιεοτιτο

οΜωιοττι ευροτειτο!, πω: υτηιι:ττττ τι ρτοροε!!ο

οἰνἰτιττι ειττττοοε τονοο:τι·οτ, νἱτἰΒιτε ο! ιιττττἰε ο!›

!.ἰηοτο ττ!!!!ιττ, οιιοι! !τιΒοτιίο τ!οτιοε:ιτιττ. !ε!!υτ

οτιάττΙιτο οττε!τιιτο τιρρο!!!ιττ·, ο!ιτ!τ!ιτηιτο ο!ει

τοστ !ττοοττε :Μο!!Ποτ·. Τ!ιοιτ!οτιἰοἰ οτιεττιιττι Πτι

Ρο!ιτττ!, Ρο!οτιἰ εο τ!ο!οτιι!υιπ, ιτττι!!οιτο ωτ

ττττττ!ει τττο!οε οπ1!!.!;ιττπ, !πι!!ε!ω οτορ:ττι!;, Μου!!!

ε:το!!!το Ροτ ετοτει το!εττ1!, ο!ἰΡοἰ Ροτ!οτ·ετι!ιττ·,

!οτἱο:ο ροτιο1τοτττοτ, @Μοτο οοττοιτεεεεττι!ιιτ,

τττοτ!ιτἰ οοττ·ιωτ1τ, νιι!τιοτει!! οοι!ιιιι!, αποτο !ο

ου αυτ! ειτοοοι!ιττπ. Τ!1οιτ!οτιἰοἱ !πι!!ε!:τε Πτωτ

οιτο!ωττ!; Ρο!οτιτ τοττττοττ!τι απο !›ο!ἰε!.ἰε; 'Νιου

τοτιἱο! ε:18!!!οε; Ρο!οτττ ἰοοιτ!:ι απο ε:τοτ!!!!ε;

Τ!τοιτ!οτιἱοἰ !”ι1τ1ι!οε απο !ττρἰόἱ!›ιτε το!ο!1:ιτι!.;

Ρο!οττἱ !ορ!όοε ττιο!οτ·οε απο εοι!τουε Ρτεοετοιι

 

Ιἰε'); Τοοιι!οττ!ο! !τιι!›ἱ!›ιτε Ρτο!οοϋ ιτιιττυπι

Ρτεει!ε !,.τυ!ετα ! Μπα!» Ματια Π. -- 5 !τιι!ιτοἱτο τιττττροττΕυτυ τ!οτΙ, Βαπο!Ι|τίε; τ·ο!τορ. Με πιο”.

- ”! ρτοο!οτ» Ρετ· Η - ί! οεεω οπο! Η -- Η! τοεροττε!οττον τονοτείοττο π - !8 οττε!ο!!πιτἰ›

οοετο!!ιτττι Ζ ! δ. - 90 [του τιἰοππι Ζ ὶ Π; το δ. το!! ηε!τττ πα Νεο" ‹!ορ!εοτιο. - Ξδ Ορριιοτιιι

Πο.... ο!0ε0νἰοτ1εἱει ΜτΙ. ΒοπτΙΙΙ:ίο; τρ!πορ. Με του”. - Η Εοοττ!τευ οοττ!ττι Ζ. - ευ» ε! δ. -

Ρτεοάε.τ Π, ω!οτεε δ Ρο588υ :ατακα Η- - 0!1ε!ο!!!)ιτεπ ορρἰὐἱοοε δ. - θ ο” Ματια Ζ. τ? 5 Π. -

!! ο!» νο! Η- - Π! υ!τ!τιπτυο» τττ!οτ ο!τοετΙοο Η. - Η Τ!τοιι!οτιἱοἰ» Τ!το!οττἱοἰ Ζ ί δ. - Ν! ἱε

οττ!τω Με! ο! "- - 2! ροττο!τ:ττι!υτ› Ροτροτιο!τετ1τοτ Π· - οοτττμτοεε:1ττ!ιττ» τΙοοεεττττ!ιιτ δ. - 28

ιτ·«Μ!1ιτευ !τ·οο!ἱ!›ιτε Ζ ! δ.

') θα!! θα!. 50.

Π)

Σ!!
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ειιι!ιιι·ο ιοιιιιιιιι!ιειιι!; Ρο!οιιι νοιο ιΒιιοιιι ασπι

!ιιιιοιιτοιιι ιιιιιιιιιιιιιιιο Γοτν·οιιιοιιι ι!!ιε ρι·ο !ιιι!ιιοο

1οιιιροιιι!ιιιιιι; Τ!ιοι.ιιοιιἱοἰ ιιι·ιοΕοιι !”οιι·οοει ιω

ι·ι!ιιιο ειι!ιι!ιιοο!ιιιιιι; Ρο!οιιι νοι·ο Μαιο ι:ιι!ι!ιο

Μιο!!ιιι:ιε ι!οειιροιιιιε ονο!νο!ιιιιιι; Τ!ιοιιιοιιἰι:ἰ

εοει!ιο Μαιο ευροι·ιιιε :ιεοοιιι!ο!ιιιιιι, Ρο!οιιι

οιιιιι ιιιιοιε ιιΠ!κοο ΐοι·ι·οιε οσε ιιι πιο ειιειΡοιι

τ!ο!πιιιι.

Η)

θ. Ψιι!ιιοια ο£ οιιιΖιιιιοι·α Λ!!ωπαιιιιι ρω “ΜΜΟ

αιι|οι·αιι2.

!ιιιοι·οιι Βο!οι!ιινιιε ι!ιο ιιοοιοιιιιο ιιοιι οοοετι

Μι, εεε! ιιιιοεοιιιιιιιιο ι!ο οιιειι·ιο οιιοιιιιΕοε ρι·ο

ιι ι·ιο!ιιει!!!ιιιε ιιΒιιιι!ιιιι, !ι·οςιιοιιιοι· οιιιιιιι ιρειιιε

οιιε!ι·:ι οιιιειιι·ιε ιοι·ι·ιιιι!ιοι, ιιιοι!ο !ιιιο ιιιοι!ο !!!ιιο

Ρι·ιοι!ιιιοι·ι!ιιιε νο! οοιιι!ιιιε!οι·ι!›ιιε ιιιο!ι!ιιιιιι!ο

οιιι·ειω!ιοι. Τει!!!ιιιε οι·8ο ιιιοι!ιο οιοοιιι ιιιιι!!ιε

ιιιιο ι!ιο!ιιιε οινιιιιιοιιι ιιιιο!ιειιιιι· οιιροι·ο, ιιοο

20 ιι!ιιιι! φιοιιι οιιι·ιιοιιι !ιιιιιιιιιιιιιιι ειιοι·ιιιιι οοιιιι!ιο

ι·οοοιιιοιιι !ιιοι·:ι!ιιιιιιι·. (!οιιιι!!ο ιιιιιιιιιιιο νιι·ι πο

!ιι!οε Πι! Ροιιιιιο!ιοιιιιιι·, ου! ι·ιεοοιι!ιιιο οιιιι·ιιοιιο,

Με νο! ιιιοιιιιιιι!ιιιε οοιιι!ιι! ιιι Βιινιιι·ι.ιιιιι ει!ι

ιιιιροι·ιιιοι·ο νο! ιιι Βιιιιοιιιιιιιι ροι·ιιιιιι!ι, ρω ιιι

ε5 !ιιιιιι Ρο!οιι!ιο οιιι·ι·ι!ιιιο οιιιιετιει εοινιι!ιιιιιΒιιι·.

!Ο. Τει·ιοι· ριιιιίωσ ΑΖΙοιιιιιιιοικιιι άι: φορέα: οι 4409.

αιιιιία !ιισειΜοι·ιιιιι.

(!ιιιιιιιιιο ι·ἰι!ἱεεοι οιιιειιι·, ιιιιἱιι ιιοι: ιιι·ιιιιε ιιοο

ιιιιιιιο ιιοο ιιιιιιιοι·ι!ιιιε ιιοο ριοιιιιεειο οινοε !!ο

οιοι·ο, ιιοο ι!ιιιιιιιε Πι! ειιιιιτ!ο ιιιιιι!ιιιιιιιιι ρω!!

οοι·ο Ρωιιι5ωι, ιιιιιο οοιιε!!ιο οοιιιι·ο ν!!ιιιιιε!ει

νιοιιεοιιι ιιι!ιοιιι οιιετιιι ιιιονι!, "οι ιιιιοςιιο ω”

!3ο!οι!ιιι·ι οι ιιιι;οιι!ιιιιι ι·οοοοιιονιι. Νιιιιι φο

οιιιιιιιιιο οοοειιι· ει: ι·οι·ιο!ιιιι, νο! ιι!ιιουιιιιιιο σει

ειι·:ι νο! ειιιιιοιιοε Βιοιο!ιιιι, Βο!οιι!ιινιιε ιιιιοιιιιο,

ιιιιιιιιιιιιιιιιι ροε!οι·ιιιο, ιιιοοι!ο!ιιιι, οοιιιροιιιιιο

νιοιιιιιε οιιιιἱοιιι οιοε:ιι·ιο ροι·ειειο!ιιιι. Οιιιιιιιιιο

οιιοειιι· Ποτ ΐιιοιοιιε ειιιι οιιοιι·ιι ι!ιιιιονο!ιιιι, Βο!ο

ι!εινιιε ιιιιοιιιιο οοιιιοε ιιιιιοιιε οκιειο!ιιιι, ο! οι

ιιιι!ειιιιιιιιι ι!ο οιι!ιιιι!ιιιιι ωιωι, ι·οι!οιιιιι!ι οιιιιιιιι

ιιιοιιιοιιιιιιι ειιιιιιιο!ιιιι, οι ε! ιιιιιιιιιιιιιιιιιι ρ!ιιι·οε,

ι·ιοιιιιι!ιιι νο! ριι!ιιι!ιιιιι οιιιιοι·ιιιιι ιιιιιοι·οιιιοε,

Πει! ιιιιι!!ἰιιιι!ἰιιο, !οιιΒιιιε :ι οιιειιιιο ρι·οοοι!ο

!ιιιιιι, ιιι!οι· οσε οι οιιοιοιιιιιιι Βο!οι!ιινιιο ει:

5!Αιιιιι ορροιιο!ι:ι!, οι ε!ο Ρι:ιοι!ιιιιι οιιιιιοιιιοε

ιρει ιιιιοιιιιο Βο!οι!ιινι ριιοι!ει Πο!ιιιιιι. !!ιιι!ο

ιιιιιιιιιιι οι: ιιι!οιιι οιιοι·οιιιιιιι οι! ιιιιιιιιιιι ιιιινοι·οιιι

ι·οι!οι;οι·αι, ιιιιοι! οιιιιιιι ἱρεοε Βο!ιοιιιοο, ιιιιιιι

ι·ιι!ι!οι ι·ιιιιιοι·οε, νο! :Μπι ιιιιιιιι!ιιι::ιι·ο νο! ἱοἱιιιιιι

το οοοεοιιιι. Νιι!!ιιε οιιιιιι οιιιι·ο ι!ο οοειι·ιε αιι

ΡΙ'5θι!5. !, ιυιοικιιι ! ειι!ιιι·ο !οιιιρ!:ι!ιιιιι!- ειι!ιιοριο!ιιιιιι δ. - 2 Με» ἱριιιιι Η. - & οιι!!!ιοι οιι!!!!ιο

ι·ο!.:ιο "- - ὅ ι!οειιρειιιιοι ιιἰειιια Η' - !! νιι!ιιοι·:ι. .. _ ιιιιΓοι·ιιιιιι ιΙοιιιιιο Βιιιιι!!!σίο; ι·;|ιοριοπια

πιο πιο”. -- Η ιιοο!οιμιοι ιιοοιιιιιιιο Ζ έ δ. -- Η ιιιιοοιιιιιιιιιιιοι ιιιιιιιιο δ ί Π. - Σ!) οο!!!ι!ιοι

πωπω Η. - Η Βιιι·:ιι·ιιιιιι :Πι ιιιιροι·ιι!οι·οι Βοιιιι·ιιιιιι οι! ιιιιροιι!οι·οιιι Η - Μ. νο! ω» Ματια δ ι Η.

- 25 ΡοΙοιιἰιοι Ρο!οιιιε δ ι Η· - Ρι·:ε‹Ιι. !!, ιυιει·.π 2 Τοι·ιοι·. . . . !οοεεε!ιοι·ιιιιιι ιιοι!ιι_ιο Βιιιιι!!

Με; τριιοριιιιιιι πιο ιιιιιιιι. - 5 ιιοο ιιι·ιιιιιι ιιοιι ιι. Η· -- 5 ρι·ο!!οοιοι Πι! ροι·Ποοι·ο ροιι.·ιιιι·ια "· -

Ί ιι!ιιι ιιι Η-- Η ροι·οιειο!ιιιιι ρι·οο!ειο!ιιιι Η -- !Β ιμι!ειιιιιιιιιι ιιιι!εοιιιιιτιιιο δ.- οιιι!ιιιιι οιιιο!ιιιι δ

ἰ Π· - Η ριι!ιιι!υιιιι !κι!ιιι!ιιιιι δ. - ΕΟ οιιρἱοιιιοει οιιρἱοιιιοε πω! δ, Με !ιι ειιιιια Ιω .ιρόΙοιειιια

το!:ιι άυρίωάι πι: !σι·ιιοριι οιιιιιοιι!οε. - Ξ! Πο!ιιιιιιι !”:ιοἱο!›ιιιι! 2 ι δ ιιιι|Ιιιιο. Ψ 22 909 Θ! Η· ···

24 ειιιιι !ιο ιΙιιιΖαΙ ιιι δ, Με Ιστορ!ιιιιιιἰ ιι ρόη| οιΙιιιιιιοιμ!; Βιιπιἰ!|εἰο ειμαι !ιοιιιι - Σ!! ιιιιι!ο!ιιι!.ι

οιιι!!ο!ιιιι Ζ ί δ.
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πω. ιΜΜ, πιιΠπε πππἰεπτ ποτπ:ιππ ποΙΗΒοτο, πιπ

Ιι18 πω] πι! νεπτκ·πιπ Ριπ·8:ιππιππ Μ: υ!π·π ποπ

ε€ἱ£υ$ειε πυετοόιππ ππἱπε ρτοσειιπιεπει€. Βἱπ πο

πιοπιιο ΒοΙοιΙπνπε πιππΙαπωι·, υπ οπππἰΒιιε ἱπ

ιππιποι·πι παππΙσπΕπι·, Βο!π:$ουαε ποπ αου·πτίππε

νοπαϋπίπτ. δἰ εἱΙνπΜ, εἰ Π·πιππΕυπι εαπ, απο

πω, ίαί ἰα£ἱ£α£! πὶπτππΒπΕυτ. Νοπ πτΜ Τοοπε υΒἱ

ποπ ριπ:πεΙυι· Βο!ειΙω·πε. πιω ποπ πεεἱὸπο

Μἰεπϋεπ, πιπ:πόοπππ όπ πορἰτο, πιιπποοτμιο

πε ππιππι εἰπιπ Ιπριιε οΙἰςιιοε τπρἰπϋπτ, πωπ

ποςιιπ τουσ π Μπτἰϋπε ἱπεἱε€πΒπ€. 8ἰπςππ ππ

ΙΕ0.οπ επιπειΕΕ ποπἰὸἱπ ρτοοεπεΒοπΙ, ο! ππεἱᾶπο

ΒοΙοιΙανιιπι πιιπεἰ ρτα:εππΙππι οπερππωΕπιπΙ..

π Μπα: ςποςυο πυποπ Ιοπἰπεπἰ ὸοττπἰπΒππ£,

νπΙ ἰπ εππἰοπἱΒιιε τοεπε!πϋππΩ, ΜΗ νἱεἱ!ἰἑιε Γει

πὶπΒαπΕ, ΔΙΠ ωε!τυπι ποπΙπ ποπτἱπιπι πἰτπυἱΒππτ,

ΜΗ: "Μακ, πουπΕπ, παπ2οπί2π! πΙειτπαΙπιπΦ, :ΠΠ

πειππΙπππε πο: ΒοΙπ:Ι:Μ ρτοΒἰΜπ οπωπ1πΒαπτ

πω: ιποόο:

Η)

Η. δ'απΜεπα ΑΙΖπιποποπατπ ίπ ΖααιΙαπ ΒοΙπιΙαυὶ.

Βο!ειΙουο, Βο!εαουο, παω π2οπέοπίποίσπο,

Τα απ[ππά·ίε ΜΜΜ £ααπι πααπι π£αάἰοεἱππἱπιπ,

Τα ποπ πωπω, ποπ ρπτ·πιέ:Μ ποπ αοππτίππ ρααΖα!απτ, 15

Νεπ μα· πω, ποπ πω· ποπΙππι, ποπ πω· άὶΙαπ:ιἰαπι.

Ε£ παπι ποπ π ρτιΕοποτπα.9 απ Μπι ρπορο!!ππο,

Τα ποπ Μισο Μι οααεέ ποππΙαποο ίπ ποτοεπε.

ΤΜ:: ρπίππορπ ασοεε! ππ_οπατπ ιιηαπ Ιπππασπ πποπτ·π,

@αἱ παπι μαπα ω! ο! 2απ£οε πο απ: πουν·έπετε. 20

(πω, :ή [Με πασα οπιππε Μπα! ποσιππππαυπήΕ,

Ναππαιππ πεπεαπ εἱὐἰ Ματ πεπἱπ£πι·π ρο2ππί2.

Τα!πππ υπ·ιαπ ποπιἰππππε£ πέ:_ππασπ π£ έσπρεπίτιυπ;

@αἱ παω ρααπίπ Μ: αοπιαοα! ω: πο2πτ·υαπ ἰιοπ£ἱατπ;

Η παπι ποπάαπι ππαπα£αε δε: απ Ροπιοπαπ·ἱα,

δίπ μα· παπι /α2ίρα2απ ποπ£πα ποπ£α›π‹ιπὶιι:

Η παπι ἱΙ!·ἱ παπι Ιπἱασπρπο Μ παπάαοπ οουία:π,

Νοε π οοπΙππ οοπέ2απιαπ ω:ρπιππαπε ραΜαπι.

Τρπο οαίαππι ππσπ ραπαιιίπ Μπι ραπ ΗπΙΙα,

ὅσα ποπ ποπ2πα π7ιπίε2ίαποπ @ήπιε ΜΜΜ, 30

[Μάο Ππαπ ω» παω πο /απίπππ πἱπ£οπἱαπι,

Νοἰπῖε τυπο ίαο2π στοά! ίΙ!αΙασπ ίπίαπέαπι.

 

Ραπ”. Ι, απατα; Ζ πο» πίππτα "- - δ ποπιεππω ποπΕπςιιπ Ζ 5 δ. - ὅ ποπ» ππππ δ. - θ

πτ:Μι πἰεπιπ Π· - Π) ςπεποοφιοι πΙἱηπππ‹Ιο "- - Ρπιπάι. Π, ιαἰππ.ετι θ οπεπτπιπι ωεπ·π "- -

'Ι οποτε» πωπω Π.- ΒόπωππιπππΜ πππωπιπ9. Η. .- 9ιποποι οπο. παπα: Η-- Η θεπϋΙππο . . ..

ΒοΙπιὶπνἰ» @παρ ΒοπάΙΙ:Ιε; ηεπορἱεπιπ Με πιο”. - Η πω: μου ὸἰΙππυΙπτπι παρε ρ. ο. "- - Τ!

ριπππιππω ριποπιιιε Π. - 2! @που (Μ Η. - 28 Νοε» Νπο "- - 52 ἰΙΜοπιι ἱπΙπαιτπ Ζ ϊ δ.
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Η. ΙαιρααΙα ραοαα ίαιρ!ααπ σααο2αε.

(ΜΜΜ ναο νἱι·ἱ ποΜΙοε ε:: [Μαι Παπ:

πιιοπ:πτοε, ιπἰτπΒππΙυτ Μα:: εε: τοΓετεπωε: Μ

εἱ θα:: Μαιο Ιιαπιέπεπι αιΠαααΜ, ααπαααιπ :αα

δ Μαι ασ ραααπα αίοΙα·:·ίαπι α ααα, καμια παω.:

:Ια υία!ί!α αοπα·α ε!απ2. Ε: :ή ΙΜ:: απ:: Μ:

ρα£αιΙὶαἰἱ£α ε.τα!!ατα, παπαιιαπι απ: αοεΙα ρο

ρα!αε σα: Ιαααατε!. Θεά Πουε εοαο!ο ΐοι·εοπ

τ:οπείΠο Παπ: αΒοοπΕ, πώ ΙαιιιΙοε οεοεπιέε απο

10 ΒοΙε2|πνυπι Μ:πεΐοι·οοπΕ, νοκ οπἰπι ΡορπΙἰ

εοτπρα εοΙοτ νοοἰ ὸοπιἰπἱοα: οοπνοπἰτο. Ππιππ

οοπε!:π, Ποἰ νοΙιιπτει£ἰ ροΡιπιππ οαπτοπΙοιπ οπο

απο. Ωσεεαι·ί ναο τ:ειππΙοπ:: ΡορυΙἰ ὸἱερ!ἰοοἱ:πΒ,

οοπ:οπο οπιππτἰ εωΡἱεεὶπιο Ρι·οπἱ!:οἱ:π€, απ! πο

Ν: ιπαεἰε ω! ωπαππ ρτοοποἰω€οπ1 ροριΠιιπ1 Ρου

ιπονε!:α8. (Μπακ απο οκοιπρΙἰε ε: οροτἱππε τε:

οοεποεοοπε, παπι ΓτιιεΙ.πι Ιπποταποο ρορπΙοπ:

ΑΠΙἱΒεΒπΕ, πω: ιΙἰνἰπεε: νοΙππωπ τεεἰετοτο ναο

Ι:Μ., απο εοοι·οϋπε οοΒἰΙπνΞΕ, ε: α!ἱπ‹:ὶ εε: Μπι:

20 πιω εἰπτυὶανἱι. Ρει·Ροποοοπτ πιὶαπο, (μια: :απ

Με ρορυΙυε είπε: ρτα:οπ ὐἱπιἰπε νἱνοτο παμπ

Ι:::τ, ετ παπι ΒοΙειΙανι:ε οσε αεεἱὸικ: πω: Ιω

τιιεἰεπε οἰτοπἰπαΙ. Επιπ πποτἱοΒππωτ, νἰι·ἱ νἰΒἰ

Με, Ιπποι·ο, Μπα οτποΜ:απωι·, εἱΙν:ι: οοποοπ

28 Μ, ραΙπποε κακα, πποεοπ: ρυπΒοπΙοε, επ

εἰπω οποιο, τυετἱοἱ π1οτόαοοε οοτπρΙοτἰ Επομ

επιππ ποπ εἱποοππᾶ. [Μάο ει: (πασοκ εππιπαπε

 

Ρ:·πα$. Ι, Μετα Ι Ιππροταοτ. . ..

πι: νε:Πε, πω”. α: οπο:: Βο!οιΙανο τπἱεπ, ε: 4409.

ρεοιιπἱατπ , ποπ Εππτιππ πω: απ:: ευρετοο επτα:

οπο:: αιιωεἰοτεπ, ἱπ Με:: απο:: :

Π. Ερόε2οΙα αιωα:·έσ αα πρωι Ρα!οπάοαπι.

()α:εατ ΒοΙαΙααο από Ρο!οπίω απαέαα: α εα

!α2απ. 'Για ραοϋί!α!ε αοαιραΙα, Ματια: ρ:·ἱ:ισἱ

μια: αοπε2Με ααμιίασα , α δω) :παταω πτΕρίε:ιε,

Μπα ρααβα: ταπεαΙ:α. Πω ω.: σα£ἰε 8α[/ΐοί! α!

|ιοαατεαι, ε: ραοαπ Μπα! |ιαΙ:ααέαιαε ε: απισ

σ·απ; α:: ααα:: ααα α:: πο:: ρΙαοααϋ αρρτο!:α:·υ,

έ:: κα:: απ: στα60ταεπεί πι:: ρα!α·ίε ατεραα£ατε.

Μ. Πεεαἰρ£ιιυι αα εα:·σατε:π.

π: πω: απ:: εεΡΙοπΜοππΙἰε τοππειπάπνπ σα:

επτἰ: ΒαΙα!αυαε ααα: Ρο!απατατα ραα:πι απίααπ

υαΙ£, :θα πω: ία ορο ααια:·έατααι. ?ααα ααέιίαπ

αεεαπεω ρο£εε2α£ἱε α.: αοποίαί! σε! π:αίο·ε, ω!

αριια απ: £ααιαι μα: £ίαιοπ: πω! σοπααίοπο αει:

ΜΜΜ ρο£ε:·ὶε «Μετα οΙ:αΙααι ἱαυεπἰτα. Παω ααα:

αιἰ |ιαποταπ αεααα:π Ρα!οπέω .Μίνα ἰἰὐα£α£ε ρα

άαα, ααα:π εοαιρα ρααβα: ααα αι[απιία τεΙ·Επασ.

Μ. Οπα ΜΜΜ, ασ απο ΜΙ:α$ο σαααυαα

ρα·Μααε.

Με αυιΜε σπαει: “Γιαπ ΨταιἰεΙπνἱεπεεπ1

απο, ω:: πἱοπἰΙ πἱεἰ πο νΜε πποι·Ει:οε ποουἰ

οοποΕπει ααα. ΒααάΙΙσίε; ταορἰσαια Με Μα_ία.- 3 τοΙ'ει·επωει

ιΙἱοαπΕοε "- - θ πω:: πω: Π. - παπα: Μποστ:: δ. - Η Μπα. οοπΕαπΕἱ 2 ἱ δ. -- Η ρομπ

!ιππ ρα:πονοΜΕι ρορπΙὶ ροι·κπονοΜΦ 2; ρορπ!ἰ ρι·οοοιππιονεπα Π; ρορπΙἱ ρω οοπιτποκ·οϋπὶ (ρι·ο

εο ι:οπιπιονοΜΗ) δ. - Η) ε: ΜΒΜ εε Γειο0.πτυπι εἱπιπὶανψ «Μα απ Μπι· εἰπιυΜιπ "- - 20 οπ

πιιω Μικρα Ιν- - 'Η πωπω:- πἰαπα Η· - 22 οσε: πἰαπα Η - ΣΤ εἰπεοιπω εἰπεΙ:Μ δ. -

ΡπαΙι. Π, ααα:: δ να!κυ απο. απ!. "- -- ε: ΕρἰεΙοΙπ.... ΡοΙοπἱοιππι Βο. ααα. Η· - Ν) επποΙ:

ΜΜΜ "- - Η ποπ» πἱαπα Ζ ἱ δ. - Η μ¦ποιιατἰΕ.... εκεοεαΜτου ρΜουοι·π, πιο Ρώπα: ααα::

οι απο "- - Η Βοεοτἰρὶιιπ: α! ι:α:εαοτπι αἰαπα "- - Η: Αι! πω. Μ πω: ΒοΙεεΙαι:ε Η. -- Η

απ:: @ααα Ι.αιαπὶαΙι έ ΒαπαΜίε; η:Ικαρ. Με Μιας. - 20 ιιΙΙππι» υπιππ φ:Μοιπ Η - νἱΙοτπι

:παπα Η. - θ! π-:επιιιπ ΡοΙοπἰα:: περὶ ΡοΙοπἰο δ ί Η. - απ:: ΙΙΙ:αΕπ0.ει ΙΗ:ει·Μεκπ Π. - Ή:

Εεεε: τοκΙἰεπα. Ροι·Μπεν ασε!. Βαπάωα,· τα:ορίαΜα Με Μας.



ΠΕ ΧΙΙ,ζ0Α Μ.(¦ΑΙ.ΕΛ ΚΠΟΝΙΚΙ

“09. αἱνἰΕ. @πικρα ιΙἰιπἱυε ἱτα ει: Ετ:ιαοιν εΕΜιιΙ:Μ

ιΙο, Ευα ἱ!Ιυαςυα αἱταα ΠυνΜΜ αἰταιιΜνἰατα£,

ετ ΒοΙαι!:ινο εἰα €αττοταΜ ἱααιπατα αἰυεςυα

εΜἱΜιιΜ τανοαΜ·α αο8ἰΜτα€, ΒοΙαιΙανυε Μαι

ΜΜΜ οΜπΜο άἰΠὶἀαΒα$, παο αΙἰιώ Ια€ει€Ιε

ΜΜΜ ευρατἱυε ταεροπόαΜΕ. νἱἀαιιει αι·Βο απα

αεπ Μα εΙαπόο εἱΜ ροϋιιε όαΜρυιιΜ α! άαάα

ααα ΜΜΜ Βοποταπι να! ρι·οΒαυιιΜ ἱΜΜἱπατα,

(ΜιροαιΜ ρω ΜΜΜ ΜαΜΙ ροι·Ι.ειπε ΠΜ ΜΜ

ναι·:ι Μ: τα‹ὶἰι·α. ΕΜΗ ςυἰα ρι·ίιιε ευραι·Βα Μει

ΒΜιΜ ΡααιΜΜΜ τατμήαΜτ, ει! ακΙααΜιιΜ ρου

αε εΙυεαι·απε, τιαηιια ὰαΜιτἱιιΜ ααςυἱεΜ0. Ετ

Μιοτιἰαπι ειιρααΒα ΙἰΒατΙιιΒαΜ απΙἰτμΜΜ ΡοΙοτΜα

8!.ΙΝ80Γθ αοΒἰΙ;ινἰΙ, ἰυεωε Ιιιι!ακ ἱΠικΙ αοηεΠἰυΜ

ΐε$ιιανἱ€, οι ἰτιἱιιτἱαΜ Μ ΕνναΠιοραΙα αοπεἱΙἰαι

τΜΜ αΕ ἰΙΙειΜ α£ ΜΜΜ νἱπὸἱαανἰ!.

ω. Πα σκοπο διυαπΙσροία.

Ε! (Με Μπα δκνα8ορο!α :Διὶ ΜαΜοι·ΜΜ τα

νοαοΜυε, ορατεα ρταΠιιΜ "Λ, Μ αΙἰςυὶό Με

ήτο αἱ τιποτα: ἱρεἰιιε ει! αοτταατἱοπαΜ :ιΙἰοτιιΜ

ἰπτἰυααΜυε. @Μα διναι!ιορο!α Μπι ΜοΜνἰαιι

Με Ιιαταὸἰωτἰιιε Ρτἱι15 ΜΜΜ, ροειαει ναι·ο άυ

αεπιιΜ ΒοΙιαΜἰεα Βοαἱκ·ο›·, ειιο άοΜΜο, ΡΙαπιιε

ΔΜΒΜοΠα ευΒΡΙ:ΜωνΠ, εαπατα :ΜΜΜ ΜΜ

Μ, πωπω ίαι·οκ, ΜΜΜ ατι·ατιτιιιυε, εαιἱ Μο

ὸἰα:α Πόαἱ αι ΜΒαΜο νατευτιιε. Ηιιἱιιἐ αΜΜ

αοι1εἱΙἱο απε:π ΡοΙοπἱ:ιΜ ἰπ€Μνἱἱ, Μή ΒοΙαιΒι

»να που εαΜαΙ εαπ! ΐταςιιατιται· ἱιιΜνατεπ, Μή

80 αιιΜ Βοἱαι!απ·ο ΜΜΜ ααιπιιΜ αοπἰυπκατειῦ,

Μή νΜιπα Βο!αιΙ:Μ αἱ ειυκἰΙἱο ταἔπιιΜ ΒοΙια

ΜἰαιιΜ ειαςιιἱεἰατα$. ΝιιΜςιΜΜηα ΒοΙαιΜνυε

ρω δννεπορο!α Ρταἔ:α ροηαπόο αιιΜ ταεα Επι

Βατοι·ιιΜ Πο!υΜΜ:ιππο ΜοτιινἰαΜ ἰτιΙτανἰΕ, εἰΙν:ι8

Βο!ιαΜΜε τομ ταάαυιπα ραιιαΕτ:Μ$? Πάφο

ΐααἰ$! Μα εἰα Μι!α ταΜα:ιται, Μεἰ Βοτυνσοἰἱ

αειαΙτιιΜ ΚαΜαπαι') απ: ρααϋοπα εἰΜ @τα

ΙπευΡαι· ΜΜΜ ΒοΙα:Ιανυε Με ΒοἱιαΜἱα ΜιιΝοε

Μ! ἰρειιΜ Μπι ἴιι8ἱατιΙαε ρτωοααυρα1υτοε ετα

ιΜΜ, ἰρειιΜ όιιααΜ Μπα εραι·:ιτπαε, α0 ταΗπα

βετ-επ ρ:ιεααΜΕ, Μιἱιι εν:πορο!α ρατν:.ιΜ Βατ

τιιΜ ραι·νειεςιια ὸἱνἰΠαε Μπα ¦ιαααΒΜ.· Ε αοΜΜ

Εν:πορο!α Βο!αιΙ:πο ἰυΜνἰ€, ΜΜι εἰ άιικ Βο

ΙιαΜοΜΜ ςιιοαυπηιια ΜΜΜ ναΙ αιιοαυικμια

ἰπΒατιἱο ΜΜπάοςιια Μετα, εαΜρατ Μπα «Με

εΜἰαι1ε ιΜιιΜτμια εαυ!ιιΜ υπἰυεςιια ρατεἱετα

τω, ΜΜΜ άα αοπΠΜο τα8Μ να! ΒοΙα2ἰΔνο

ι·αάόαι·ατ ναΙ οΜΜπο άαετι·ιιατα0. ω όιια:.ιωΜ

ΜαρΕι18, ααα ΜΜΜ ΜΜΜ ἰιιΜΜ νἰοΙαπόο, ιιαα

Παάα

Παω από ακαΜΡΙιιΜ ειΠοι·ιιΜ εἰΒἰ Μ8ΜιΜ Μο

[ΜΜΜ ΜΜΜ ΒοΜἰαΕ‹Μ Ραι·ρα$Μπάο.

ίεατἱε τααοΜραπεαΠοπαΜ ακἱιἰϋιιἱ£, αυτη εααιι

Με, ἱΠαΝι1ἱε, Μ :ΜΒΑ ταεἰὸαιια Μ Μαὁἱο ευα

ι·ι1Μ, :Μ ιΜο νἱΙἱ @Με νατΜΒυΙο ρατΓοΜΙιιε

Ριπαάι. !, πιάσει 2 αὶταυΜνἱαταΜ αἱταἰπιιαταΕ Η. - Β Ιαι·τοταΜι ΕἰΜοταΜ Π. -- αἰαεαιιαι ε1αἱυε

Η. - & Μαοι Μια Π. - Β ναΙ» ω Π. - Η πασμια» πω: δ. -- Η αιιοκιἱαΜι ςιιἰει Η. - Π οὐ

ἰιιἱιπἱαΜ .. . . νἱιιὐἰαανἰΜ ςυἱ:ι απο: αυΜ ΜΑΜ αορἱοεπ αοιιἴυεἱοτια Μ ρτορτἰε ταΜαανΗ Π. ΤαΜέ .Νο

ΜιιΜέ Ικούαιμ Μ; ΙστοπίΙκα (λύω ισ ταΙ:υρί.σηιέα Ιιαβοϋατα!είΜ, α ρτιορίαμωσαε ΜΜΜ Επι ΜΙ .υίούία:

Με ΒοΙααΙαυε αοΒτιοΜὶτιαωε Μ". Κτηκνουεη, :μή ρω!. ΜΜΜ φωτ! ΙΜΒιιΠ. αιιΜ Ηαιπἰαο ααα:πα,

ροε!ασ αυτο ΒοΗαΜἱε, ΡοΜοΜυἱα α!. ΠαΗιαπίε ΜΜΜ ΒαΙΙ:ι ρι·οορατα ΒαεεἰΕ, ΜΜΜ εΙοτἱοαυε ΜΜΜ

ΡΙιανΝ.. - 2δ ΙιαταἀἰΜτἰιιευ !ιαταόΜταα Ζ ί δ. - Ή Βοτἰνομ Βοτἰτοι.ι 2. - ὸοιτιἱιιοι ὸοΜἱιιἱο

Ζ έ δ. -- ΡτιετΙι. Η, .Μετα δ Μπηυωιιιια. ΜΙ: @ΜΜΜ Ραπ; ›'ΜΜ'ο που Ζίδ. - Β ροπαιι

Μ” ΒαπάΙΙ:Ιε Πε αμα! ρποΜονατιιΙο ΙΜ ρτοναΙιαπόο. - θ Βοι·ιΜ·οΙϋ Βοκἱποἰ] δ.

') Κα.Μαιια α2)Ή Κειπιἰαπἱαα, Μάατόπι π' :Μαι 1098 Μπι Βτ2αΜε!ειτνα. Η α2αεΙιὶα8ο

Μιά Μια!η Νἰεε;. 21ΜάοννΜΜ, ο ΜίΙα α! Επειιι!καιιε2!πήιιιι. (Π). Βω1ιαΙα. Β'δ. αυτ. δίΙ. Ι ΤΟ ἱ 85.

Η)

Η

Σ!)

ΠΠ
<ω"Ε



ΟΑΕΕ!! ΚΠΟΝΙΚΙ κίε;εί πι. ΜΒ

οεουίιυίί, πεο υΠυε ειίοι·ιππ πι] ευίπ νίιιυίεππ- ί σίίυ ίί›ί ε1είει·ίί, νε! φί:ιπίππί ρω· ίει·ί·πίπ ίτιεεπ

τίπίπ ίπείπυε πυίιίΒιιίί'). είπω επεσε ‹ίε Ρο

ίοπίπ τειίίεπε ίί·ίιίπίρίπινίί, νίιίείίεεί ίυε1υτπ

ρι·ο Β:ίυυίο, πιοί·πιοι·υιπ επιίενεί·υ ρι·ο ΜΜΜ

5πιετποι·ίπίίΕεί· τεροί·ίπνίΕ. Βοίετίυνιιε νετο πω:

Ροίοποί·υπί ριπ·ιππ ρι·εεεεπτειιι , εευ τπίπυε πρ

εεπίεπί ρί·οευί ιίυΒίο ΐοί·πίίυυνίΕ.

Η. Πε Ποίιευιίε.

40 @Με ροει πιπτυππ ίυΙίοι·επί Με εερίεπτί·ίο

πεΙίε είίςυππίιιίιιιπ ί·οει·ε:ίίυε, ειιρει· Βοπεπίοε

επυίΕπι·ε ποπ υίυ1ίυε σε! τε!πί·ιίείιιε. ΟοείΕυρεί

επίπί ε!. ευππί ίπίυι·ίοπί -είε Βοίίεπιίε νίπείίε:π·ε

ετ ευιππ επίίειιπί Βοι·ίνο)· ίπ εευε ευρρίπίίίεΙυ

45 ι·εείευπ·πι·ε. Πυιπ ευίείπ πω· ίπείεπε ίπ ίπειίίο

είΙππί·υίπ ουπί Βοπεπιίε ορνίτιπίίρυε ρτοείίο

εοπίπίίεεο νίεΙοί·ίεπί οΜίιίοτεί, ί:ίιππιιε ρεεε

εκει·είίυε ίπ επιπρίε Βοπείπίεε ί·εείείει·ετ, Βορί

νορ π Βοπεπίίε ί:υπ ί·εεερίπε, επιίεε ΒοίειΙενο

20 ρι·ο Με ί:ίπτε ί·είυίίί ετ ίείίοτε, οί είε ίτπρίεει·

Βοίειίενιιε άυρρίίοί είε Βοπείπίε ευίπ ίιοιίοι·ε

τειίίίΙ. Βου ουί‹Ι ι·ευίεπε εεεί·ίτ πυιίίππίυε, Μ.

επεπίρίο ρί·οίίί1υίίε Μπίεε 1ί·ιίεΙυίπ πίίυιίειπ ευ

ρίπτπυε.

Μ. Πε Ρουιοί·αίιίε.

Νου επίίπ είπίίιπ επεί·εί1υιπ τοπίο ίίίπει·ε Γει

Ιίεευυπί ω) ίΙοίπυπί ρεππίεΠ;, πεε ίρεείπεί ίπ

υείίείίε νεί ίπ εοπνίνίίε υερετίπιίε πίειπίε πτυ

30 επίε τευυίενίί, εειί ίείυ·πίπ Ροπίοι·εποι·υίπ ευπί

είεείίε είε επει·είίυ ίπίίίίίπυε ί·εουίείνίτ. ()υ:ππ

ίίίε νε! ρί·επόπε ίεεει·ίί, ποπ εεί. ορυε ρεί· είπ

ευίει εεί·ίρίίωιπυο ιίετποί·:ιι·ί, εετί ειιπίππππ ί·εί

ποίίίε :τό ίπειίοι·ε ΓεείίπεπιίΒιίε ειιίίίι·ίίιτ εερίπ

π:π·ί. Με π:ιππΙυε νίεε Βοίειίυί·υε ίπ Ροπίοι·π

Με Με επείείίε εερίί, ουίίίυε εοιιίίίιιείίε ε! εο

:ευυπίίε, εοίυτππίοείο ρι·πειίιιτπ εί ί·πρίίνοε εκ

εερίί. Ποείετί νερο είπε Βείίο Βοίειίπνυε επί

οιιππίυίιιιπ περπυε:ίνίί, ευειευυε είί·ίΙπίεε υπο

ι·ίπί, υπί εεεεει· ίυεί·ειί, ίπεκριι€περίίίΙει· ρεεε

ρπι·ενίί.

ίθ. Πε ΠοίιείίιΞε ευ Πο!οπίε.

.(ίυπί υυίείπ Ποίεείενυε είί·ίωίεπι (ίίο8οίν

ιπυπίεπε ίί›ί ευίπ εκεί·είτυ ί·εείπεί·εί, πίί!ίίεε

Ζίίίεπενί ευίπ Βοπεπίίε υερί·σειί:ίτί ρει· Ποίο

πίεπί εκίεί·ιιπΕ; ίΙυί εΙυΙίτπ Βοίε:ίενο πεεείεπίε,

ίρείυε ίοεί τπ:π·είίίοιιίυιιε εοπεί·εεετίε, είευί

πιυι·εε (Με ίπί.ίίίυίίε ειίειιιπεε, ίίίίυετπ εειρίί νεί

τποί·ίιίί ί·επίππεεί·ιιπ!;, εκεερίίε ρευείε, ουί

είΙνεε, Ιππ·οπιιιπ υτπίι·τε, ευρείτίίυπί ρε1ίεί·υπί.

20. Πε ῇ·ιιιι‹ἰε Ποίιείποί·υπι.

Ρευίο ευρει·ίυε πιεπίίπί :πε ιίίκίεεε, Βοίίε

:ποε ίπ εειίε ευρρπίπωπι Μείνε)! εΙυεετπ ι·εεο

ρίεεε, ίυεουυε υε Βοίιεκπίπ Βοίεπίπνυίπ Νο

ευίοίίο ί·ειίίνίεεε. θεά υυίει ίίυεε Βοίιεπίίεπ νο

Ιυί1ίΙίε εε! είευί εοπε, πιιυίί£εί· ρι·ίυε Βοί·ίνογ

εκρείίειίιίο ίτευίίοι·ίε όεεερεί·υπί, ίπίίΒεί·οιίε

ευίπ ίίει·ιίπί κίεεερίυτί π·πιίίτοι·ίε τεεερεί·υπί.

Νππί Ιπ·ενί ίεκπροί·ε ποπ εοίυίπ ίιοποί·ε ευτυίί

ΠΡ18ιί$. Ι, Μετα 'Ι ίοι·ί11ίι1ενίίε 'Με ρορταίοίί πω!. υυρίωνί1 Ζ ί δ. - Η ί·είοι·όεΙυευ ΜΙ: ρο

ρί·πισίδ Ποτά;; τεει·εππιε Ζ ί δ. - 26 Πε Ροτποι·ειιίεσ πίεπίπ δ. - Η ίι·ί·υεπίει ίί·ι·ιιεί·ίί δ. -

ΡαειΙι. Π, Μετα 26 ίιίεουιιεί Μου δ. - Τ! πειίίί·ίεεεσ πι: οπο” ιίοσία|ε Ζ ΜΜΜ Νο(Μ). -

ΕΟ ωΙίίετιρίε ευπι ίπ-ί·υτπ . . . .

π: δΙευ:Ια δδ. ί. ε”. 8θ.

ί·εεερεί·ιιπϋ είοίυα !ε ορυἐείὶ δ; Με; πιο |ε 2, ί @που Π:·ίπε Πρ!.

') Ι)πίυ. 5 ειοτπ·επ. 1109. 0ο. Νεοί·εί. .Ροάία2·ίο. υ 1)πόίίευ .Γ0129είιασπ|. είε. 228 ί 414.

Νοπωπεπίσ Ρε!. Με!. Τσίπ. Ι. (Π)

Πω. 
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Πω. ει Γτειιτο ιποπιο') οπορ!ειπιοιπο, νοτππι οποιο

οοοπιτοππι ίιιοπΙαιιοιπ οιπιοι2, :πι ιιπροτ:ποι·ο

οειριιιοιπο. Τοι·πππι οποοπο ίτιπ.τοπι ιιειιιοικιβ),

πω.: οπιποιιι ιιιἱποτοπι, ρι·οοιππο νοτο ποπ

ιιιΐοι·ιοτοπι, οποπι ππιι Βοιοιιοινπο ιπ ιιοπιπω

ΐτ:ιιτιο ροτοιοΙοπιοιπ ιπ Ροιοπιιι τοπποΒιιι, οι

οπο οπιπιπρπιπππι πι:ιιοτιο Γτιπτιο Ιιοποτοιπ οι.

ιιπιιι!πιιιι ιιπροπιιοικιι.

Ή. Πο Μπιτ οι οίοιοτιο ο0ιι!πι Βολοιπο.ο.

Ιππο πο!!ιοοτ Βο!οοπιι·πο, οοΠοοι:ι πιπΠιιπ

πιπο πιι!ιαιτι, πονειιπ νιιιιπ προτππιπ Βοιω

πιιιιιπ , οπο Ειοιοοι Η:ιπι!ιπιι οπο τπἰτοοιΙἱ οοιπ

ρ:ιτειτι. Ν:ιιπ οιοπι πιο Βοπιιιιπ ιιπρποπιιιπι·πο

μι· ιιιοπιοπι Ιονιο ιιτιιιιπο ποιο πω, πο Βο

Ιο2ιεινπο ΡοτΙοοππι ιιοττπιιΙοιπ, ιπιοιιιριειΕπιπ

Ρτιπο, Βο!ιοπιιιιιπ ιπνιιοπτπο ροποπιιι·ιι. πιο

πιοπιοπι πππιπ ιοπιοτιοοο Ιτειποοπππο ιππΕπιπ

ΐιιιπειπι οι. πιοιποτιιππ ποοπιοινιτ, ΒοΙοιΙιινπο

νοτο ποπ ππππι οοπ ιππτοο ππιιιΓοτοο οποιοι

επρριππο ποοοιιπι€. πιο οοΙπιιιιιιοπο οπτειππο

ιποπιοπι, οοεοοπιιππο οοορπΙοο Ι:ιοοι·ποοιι, ιοΙο

Ιτπιιοοο οι οειιιιι νοινοππο , πιοπιοο ποοοιιποππο

:ιτπποο, πω· πιο”. τοποοτοοιιο Ποτ προτιοππο,

πι ρειιππιιιπο Ρτοΐπππιο ιιοπΙοο Γιιοιοππο ποπ

οοοοιιιιιιι.. Τιιπιο ιπιοπο Ι:πιοτο Βο!οιΙοτπο πιο

ιποπιπι Βοτινοἰ οι @πιο ττπιπο πιοΒπο οι.

ποοιιιιπο Ποτ Ηιοιοπο, ί:ιιιοειιπο, οπο οπιπ ιπ

Βοποπιι:ι πω, πππο οοιπροτ οτιι Ετιπιπιπιειιι

ιποιποτιει τοοοτπ:ιιπο. Ροοιοπειιιι πιπποπι ΒοΙο

:Ιπνπο ιιιπιο πιοοτιπιιπο Βοιιοιπιιιιπ οοι ιπ8τοο

οπο, ποπ οπιπιιι ρτωποπι ΐοοιοπο πι Βοιιοπιι το

 

Ροιοπιιι, οποιοι Ιπρπο τοριοπο οοι τοο·ι·οοοπο,

ἰιππιο νοιιιΠιο οι·οοπο, ιποιο οπποπποπο, ειοπιι

πιοπο οτπιποπο, 0.ιιπρ:ιπιο ι·οοοπιιιιποπο, ροπ

Ιτιππι μοι οοιπροο Βοιιοιππο ιιειΕοπι.οο !ιοΠππι

οπιοτοπο οι. ποπ ιπνοπιοπο ιποοποποι, ποο ιικο

πειιπ ποο ιποοπππι Ρτιπο οιιιιιιι πποπι ιιοΠο ιιοιι

οπριοοιιι. !πιοτιιπ Βοποπιι μι· ιπτιπιιο :πιοπο

ποπο ειρριιτοοοπι, οοπ οπιππι Ροιοπιο ιττποπι.ι

οπο οπτοπ ροτροιπο ΐποιοικιπ1. Πο ο:ιοιοΠιο

οποοπο οοπιι€πιο πιπιπ πιπιιοο οιιιοιιιιπι, οπι

Ρο!οπιο ιττποπιπιπο τοποπιιΕοο οοοιιοιοποιπ οπο

πτ!πο οοιποπτοιιπι πιοιοΙιππι. Ποιοι· νοτο Βοτι

νοι ιιιιπιπιπο, οποιο ρτ:ιοπικι, ρτ:ιοπιιο σποτ,

ιποοππιπ πω, ιοττπιπ ποο&ι·πι ΒοΙο2Ιιινο οπρ

οποοπο Ρτοιιιοποιο, οπιιι τοοπππι οιοοπιι·οτο

οιπο ΒοΙΙο οποτπι οιιπριιοποιο νοι·οιο ιτ:ιππο

τπιπ οιπο νιωθω οο οτοποοιιι. Οπιιιοπο πιο

πιο οιιιιτιο ΙιοΙΙππι οιιοροοΙοπο ΒοιοιΙεινπο ιιπ

ρποπ:ιιπ Μοτο ιτπιπιιο ρι·οροι·ειι·οι, ππιποοπο

οπιπ:ιπι, ποπ πιιιοπο οπιποιπ οοπ πιί'ΒοιΙι "ειπ

οιιπ, ΡτοριποποιοΦ, οκ :Μοτο Ρειτιο Ππιπιπιο

οιιοτοππ οοπετο8:πο πππ Βο!ιοιποτππι ι·οοιπο

Επι, οπἰ Βοιοιιονππι πι, ποπ πποπο πιω ,

πιιιιοοιωω Ιοοι οοπίιοπο, ιτπποππιιι ΡτοΙιπιππ

τυο οκοροοπιιιπι.. Αι Βοιοο!ονιιο τοροτιιο πωπ

οπο οποο οπωι·οοιιι, οποιο Ιοο ιιοιι ρτιοπει οοριιο

οοποΙποει οιοιπ:ιοιιιιιιιιιπτ, οπιει ρπεπειππι οο

@πιο ποπ ιιιιΒοοοι. Νιιιπ οιοπι ΡοΙοπἰ πιοπο

οπτοπιιι πιοπο ποοτοππι $τοποιτο τοππαιιιοπι οι:

οποτε μια: Ππιπιπιο, πο Βοποπιι οοπιτει οιο

Βειπι. Ετ:ιι οπιπι Πιιτιπο , Βο!ιοιπιο οπι οπιιι οο

οτοπΓιποπιιοπποπο, ρ:πιιποοπο, Μπα:: πιπΙπ

Ρι·οοπο. Ι, ωιοι·.ιο ι ιιιιιποι·οιπυ δοιιιοο!τιπιπ ποπιιπο ποποπο πο οπο" το 2, ηπα; ροοπιοι.ιιο. -

Η ρτἰποι ρτἱπιπο δ. - 22 οοορπΙοοι οι:ειρπΙοο δ. υποΙπιο, - Ή :ιτπποοι ειι·ππιιο δ. - Ριππο. Π,

Μετα Η οποτιοι ΠΙΝο δ. - δ! ιιιοπιἱοπιἱιιποι τποιοιιι.οο πιο” ι·ο!ιοριοιπο.

*) ΨΙοποιοΙοννπ. Κοεπιπ Ι.?'Μοπι ΠΙ, 80 ἰ πω.

(.'Ιιι·οπ. [Π. 8ο.

Η) οοοιωιω. 3) Ροτόννπο_ἱ Κοιιιπγ

Η)

ιο

Ε!)

2ο

δ!)
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0ιιιιιιιι ιιιιΠο ι·οειειειιιο Ρει·ιοιιΙοειιε. νιάειιε

ιιιι€ειιι ΒοΙο:Ιιινιιε, Με εἱο ιι€ειιε £ειιιριιε ιιι

νιιοιιιιιιι εκροιιόεΒει, οι ιιιιο‹Ι (Με εοΙο ιιι οο

οιιειιιιι νει·Βειιιο άεοΙιιιιιΒιιι, εΙεοιἰοιιοιιι ειιιόιι

8 Με: ιιιι!Ηειι·ιε όιιοἰ ΒοΙιοιιιἰοο ΡιιοΡοιιιι, »Ασω

ω, πιπ Βο!ωΙιιι·ιιε ειιιι Ιοοιιιιι (Μπι ω τι·ιιιι

και, ι·οΙ ιΠιιο Ιι·ιιιιεἱΙ›Ν ει Με ΒοΙιειιιἰοιιε Ιο‹:ο

«Με, :ιεεει·ειιε οιιιιιιι, οοοιιρειιόι οιιιιειι εο

ιιοιιι εε Βο!ιοιιιιο:ιιιι που νειιἰεεε, εεε! πιστα

40 εοΙιτο ιιιεΗΠειιι·ι ΐιι€ι1ινοτιιιιι αιιιεειιιιιιιιο πιιεε

ι·οι·ιιιιι, εἱοιιι ηυοιι‹Ι:ιιιι ειιιι ΐοοει·ιιι, όεΐοιιόειι

ιὶιιτιι ειιεοεριεεο. Ωιιιιρι·οριει· :πιι ειιιιιτι ΐι·ειιι·οιιι

ιιι εστω Ιιει·οόιτειιιε Ρειτοι·ιιω ρ:ιοιΠω ι·ονοοιι

ω, ει". ιιιειιιε ιιιάσκ οιιιιιιιιιιι ιιι€ει· οσε Ρισε

15Πο οιιιιιροειι·ι νει·τιιιι ιιιεΗΕι:ιιιι όοοΙει·ιιι·οι. Μ!

Μια όιικ Βοιιοιιιιοιιε τοεροιιάιι: Π·αΕπιπι εμά

ιἱεπι πιεπιπ Ζί!ιειιε π·είρει·ε, εἰ !ιιιιιπ ι·ευερσΝε,

Μπι ραι·αΙιιε; .ικά οιιιιι σο περιιιιιι ιἰἰυἱάει·σ, πίεί

“ωειω σιτεαι·ίε , ποπ .Μπι απεπε. δέ πιο υο!ιιιι

20£α2οιπ τω! [ααιΙΙα2ειιι Μ&ιιίεεειπ ιιοϋιεωπι σινιά

παε ουιιβίρωιάί, ποπ υεε£ι·ιιιιι Ζίεσπόιππι ε.τερεεΙιι

πω, αιιιι ΖοιιΩαιιι Ιια!ιιωι·ίιπ ρι·έιιε ιεωπ-εω

!ταπεσαιιάί.

25 22. Πε ι·αε2αΜιπο Ισι·ι·ιι: Βο7ιεπιίι·ω μι· ΡυΖοποε.

νιιιοιιε ειιιιοιιι Βο!ειΙειι·ιιε, (μια όιικ Βάιο

ιιιἰοιιε ιιι Με ι·εεροιιειοτιιΒιιε ςιιιιε ιιιιιιιόειι·οι

ιιιιΠ8ιιι οει·ιειιιι ι·:ιΠοιιοιιι πιει νει·Ιιει εοΙιιιτιιιιο

ιΙο ιιιιόιι (και οι·εριιεοιιΙο όἰεἱ, Βοιιιροι·ο το

50 Ποιοι αιειι·ιιιιι πιονιΕ, πω: :Πι ΗΠιιε Γι!» Πιιιιιἱ

ιιιε ω ΙΑΙιο Πιιιιιοιι όεεοοιιάειιτιο εε ι·ειιιονιι.

ΙΜ και ιιικιιι [ΑΜ Πιινιιιιτι ιΠιιιιι ΠιιιιοΙιιιιι')

ειπε οβείειουΙο ροι·ιι·ειιιεινιι, ε! ΐεειιιιιιτιε ιι›ι

 

ΒοΗιιιιι ιιΙιἰ ᾶἰιιιἱεοι·π ι·οςιιιεινιτ. (ῖιιιιι ιιιι€ειιι 4410.

ει! ΒοΗειιιοι·ιιιιι ειιι€ιοιιεε ροι·νοτιιι·ει, Με ειιιιιά

άι: ιρειε φωτ: νοειἱεἰει ωΡωιωι, οοιιι·οοειιἰε

εειιἱοιιΙιιιε οοιιεΠιιιιιι ΜΗΝ, ιιιιι εειτἱε ιιιιἰά εε

ΙιιΒι·ιιιε οι !ιοιιοειιιιε οεεε νιάοΒιιιιιι· οιιιιι τιμ

Μαιο όιΠιιιΜΕ. ()ιιιόειιιι οιιιιιι τικ: εειιιοι·ιΒιιε

ιιιοΒιιιιι: Τι·ί&πε άΜπιε Με ΜΜΜ μι· Μπα

£ωπ ό” £ει·ι·α |ιοε2όπιπ "σε εΙαί.ιεε, πω Ιιε!!απι έ!

Ιἱε οιιιιιιΙιπε οσπέι·εριι2ίε οι ρπιεεειι£ὶὺαε ίπυεπίεεε.

Πει·ιιιιι :ΠΠ ιιιοοιιιιιιι: Ιαιίιι·έα Πεί υοπι Με ε!

Ιιοπιἰιιἱὺπε οοωΙ2α. Βαισ ρτοσεεείιπαε ιιεςιιο πιο

‹Ι‹›, εεά ει άΜίπε ίπιιποι·αιιιιυ·, ίπ άιώέο ρεπάε!,

(βιο ει: Μ-ω·εωι ίεΙα [Μα. Ε οοιιιι·ιι Βοιο2Ιιιι·ιιε

οι ιιινοιιοε εειιιοι·ιιιιι οοιιειΠει ροειροιιοΒειιι€,

οι ιιο ΡΓ88'ΕΠΙ ω ιιιιιιικει οο!!ειιιιΜιιιιιι. Ετ νε

ι·ο νιοιεεοι εειιιοι·ιιιιι οοιιεἰΙἱ:ι οοιιεἰΙἰιιιιι ιικο

Με, πιει ρειιιἰε άοΓοοιεεει, ιιιιι μι” ροιοει

ςιιιιιιι Ροεεἱι ίειοει·ε ιιιε οἰι·ἰ!ε. ΠοΙΙιιιιε!ιιιο νἱιι

ιΕειςιιιι οοιιεΠιο Βο!ειΒινιιε ι·εόοιιιιόι, ι·εόειιιιιιο

οοιιιΙιιιι·οιιάι ωπι Ιἰοοιιιἰιιιιι οι ρι·ωό:ιιιι!ι. ΙΡεο

νει·ο εειιιρει· οι·ι!ιιιιιιιε οοιιοι·ιιΒιιε ιιιοεάοΒ:ι0,

ρΙοι·ιιιιιιιιιε σπιτι οιιιι·ειιιιε :ιΒιιιιιιιΙιιιε ρι·ο ειι!ι

εἰιΙἰο ειιΙιειειοΒιι€. Η:ιΙιοΒιι€ ειιιιιιι :ιοἰοε ιιιἰΙἱ€ιιιιι

οι·τιιιιιιωε, τιιιι οοιιιιιυε1οι·ιΒιιε θα ρι·ιιιάιιίοι·ιΒιιε

ιιιιιειι·οιιι, ει ει ΒοΙιοιιιἰε ειιροι·ι·οιιιοιιΗΒιιε ρω

· νιάει·οιι€. Οιιιιιςιιε απο Ρωεωιω τιιιιι(μιο εε

8:ιοιτει· εκει·οιιιιιιι τΙιικιεεει ει: ι·οόιικιεεοι, οι

ει! ειΜιι·ιιιιιι ιιιτιιοιιιιιιι εοκι:ι ΐοιιιι ω Ματιο

ιιοιιι Ροειιἱεεει, ι·ιειΙιιιε οι·εΒι·ιοιοε Με, μιτο

τιοι·οε εεεο, ιιιιειιιιςιιιιιιιςιιε Ιο8ἰοιιοιιι, ει ω

πιιιΝιιε ΐοι·τε Ποιοι, ἰιι ειι:ι ειιι€ιοιιε ρει·εἰειοι·ε

ρι·ει:οοριι. Εειάοιιι ιιοο!ε Βο!ειιιινο μπει πωπω

ιιιιιιε οι:ιτιοιιιιιιιε Ροι·ειειοιιιο, Γοι·Εο τμιιιιιιιιι

Ρι·ιειἰι. !, ωίπει Η ιιι€ει· οσε» ΜΙ: ρορι·ιιιυΠ ΡετΙι; ιιι€ει·οεεο Ζ ί δ. - 22 Ιοιιεειιιτι» Ιοιιειι Ζίδ.

-- Ρπεάι. Π, Μετα 5 ι·ερει·ιτει» "ψήνει Ζ ί δ. ·-· 42 ἱπιιϊιοτιιιιιιιιι ιιιἰιιοπιιιιιιε 2.

') ΟχάΙιιιε.
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Πω.
!ιοι·τοι· ιιτιίνει·εοιιι είειίιοιιειιι οοειιρ:ινιί, οι εΙ::ι- ί ίσιωσε εείοίε ::::ο:ίε:ιε :ιοί ί:·:·ί::ιοε:·ι::ιί, :πε:πο:·ε::

πιοι·ειιι ειιΒιίειιειιιιι Ρετ ίοίιιιιι εκει·ειίιιπι εκει- εείοίε ::::οί::·:ιε πιεί [::_οίειιίεε ποε ί:ι.ίες::ε:ιΙεσ [ιι

Ιενίί. Τιιιτι οιι:ε:ιιιε ρι·ονιιιεί:ι :ιιιιιιιι εο:ιοι·ε

:ιτιιι:ι::ι, είειιί εοιιείίίιιιιιιιι Γιιει·εί, ίιι ειιίι είε

ίιο:ιε ρω:::::, ειιιιπι Ιοειιιιι ι!είειιειιτε; :ιείεε

νει·ο ειιήιιΙιε ειιι·ίίιΙιίει· ιιι·ιιιιιίει ω:: ΒοίειΙ:ινιιπι

:ιείιίίί, ει:: νιείιιι·:ι νε! Πιι:Ιοιιι ιιιοι·ίΒιιι·ε. Α: Βο

Ιει!ει·ιιεί, ειι:Ηίο εΙ:ιι:ιοτε ροριιΙί, Με:: ιιινε

ιιιιιιι ιιιιιΙίιιιι:ίιιιε ::ίι·ειι::ιείειιι.Πιιιι εοι·οιιειίιιε,

Μω:ιιι ίπ Ιοειιιιι Ιοοιιιιιι·ιιε εΙιειι::ιιιίιιιιιιιι ιι!

ίιοτειιι, ι!ιι:ιιιε ειιιι Ιοειιίιοιιε Με:: Με: :ιε

:ίεει:ιιιι , Μια:: Ιιοι·ι·οι·ειιι :ι:ιειιιιί μπι:: ε:

ίιπιοι·επι ει:: ει:οι·ειιε:

25. Π:: απ:ί:ιεία Βοίε:.ίοι·ί ε: ρ:·οοί:ίειιίί:ι.

Ο ίαοει:ίπε ίπείίίο πιο:·ί!:::ε ε: π:ιία:·:ί, πιεε:::π

“πρ” είι::ίίί:ι Ιιείίο , :πει::πι :ιε8ι:εί:ι ί:ιοο:·ε, εο

ει::·ί επείί:ιείε, ροή!" ε.τερεεί:ιίε @Η :ίίειπ πο

:ἰίε:·:::::π, επί πο:: ::·ί:::πρί::ιί·ί οο:·οπ:ίοίί ίιοπο:·ε.

Η:ιείοπ::8 Βοπε::ιί οίε::ί ::ιοπείπι :π:ι:·ίπ:ί πιο! οί:

ο:ιί:ε:ι :ίε ο:·εοίοι:ε ποεί:·ίε :ίίί:Ι::ί:ί ιι:ιρι:ί.9.9ε ε: :Μπι

εο με· είίι·:ιε :ίπ|::_οίεεε Ροίοπίε ίπε::ίί:1Ισοπί ε: :πο

:ιι·ίίίίί:ι :·ερ::ί:ίο:ι::ί. ν:: υπο ία:π :ίίε εφίίιπο

ίετ:·::ιπ εοι·ι::π ::ί:·επί.πίε, οίίί:ιε ε: εποπτοί:ι :τοπι

:::::::::::, εο:·:::π :ί::εε:π οί ε.τει·είίι::π εοπείεε:ί

πο:: οί:ίίε:ίε, Ιιείί::πι οπωείείίε πεε ί:ιυ:π:ί:·ο ρο

ί::ίείί.ο. Ω::ίρρε :ι::ίεπί πο:ίίε, Βοίιε:πί :Η Ιιείί:::π

πο:: εο:ππίίσε:ίπί, οι:: .τί εο:π:πίεε:·ί:ίζ, ίιο:ίίε θεο

ί::π:ιπί:: Ροίοπί Με:: ί:ιί:::·ί:ιε ί·ί:::ίίε:ιοι:πί. Ε: οπο:

ρι·:είίπ:π ίπίε:·ίίίε, :πεπιο:·εε εείοίε ρ:·:ε:ί:ππ:π,

ε::ρί·ίυο:·::::ι, ίπεε:::Ιίο:·:::π, :πε:ποί:·ε εείοίε ρ:ιεί

ί:ιτ::::ι :·:ιρ::ιτι::π, ι:είο:·:::π ε: πι::ί:·οιι:ι:·ππί, :πε

ίίο::ι·ο:·:::ι:. Εφ:: ει:είίπείε :πο:Ιίε::πί, πείτε: ε:

::ιίίί:::ε οίο:·ίο.εί, εείοίε [Μία ίπ οε!ίο, ί::υεπεε

:πεί ί:εί::ίπ:ιι:ίί. Πο:!ίο:·:ι:ι :Με ·:ιοοίο εοπ[ε:τί ο::ο:ί

εειιιρει· ορί:ιείίο, ίιο:ίίε:·π:ι :Πεε :ίοίοι·ει:ί :ΜΜΜ

@επι Ιππίο ίε:ιιρο:·ε εοιπροι·2::Μί.ο. Μπι :::::·ο:·:ι

ρ:ίτεί, οπο :Με ίίί:: ::ίοι·ίοε:ι ε.π::ι·:!επί:, :μου

ίι·:ι:ίί!ίο:ιο:ιί ε: ί:ιπ:ίείί::::ο:π Βοίιειιιο:·:::ιι :·ευεί::

Μ, ε! ρπεεπιπρίίοπείπ ε: ει:ρε:·οί:ιπί Μινι:: σοπ

επίε:ιοίί, ε: οπο: ποεί:·:ιε ε: ρ:ιτ:·:::::ιπ ί::ίω·ί:ιε

οίπ:ίίο:ιοίί; :Με ίποπ:υπ, :Με Με, :ίίεε εε:προ:·

ίπ Ροίοπί:: :·εοοίεπά:ι, :Με Με, :Με :π::ο:ι:ι οί

α:ιιο:·:: εεπιρε:· Βοίιειπίε ε: Ιιο:·:·ειι:ί::, :Με Με,

:ίίεε Ροίο::ίε είο:·ίο:ι:ι, :Με ίίί:ι, :Με Βοίιε:πίε

ο:ίίο.9:ι; :Με ί:ι:::::ίίπ οπιπ:::::ι ::·ίρι::Ιίο ::::::::::::,

:μια β·οπ:εε Βοί:ε:ιιο:·::πι ί:::π:ο Μπι:: ::::-:::::πε:,

ίπ πο:: Πε::.ι ο:ππίροίο:ιε :·:ι:·:::: Ι::::ι::ίίί:ιίίε :ιοεί:·:ε

:ί:·.ι·ίο:·:: :Με :π:ιοπίίι::ίίπίε ::::::::::π:. Πεε οτε

:ίοιιε οοιιιΡΙείε, ιιιίεε:ι θειιει·:ιΙιε ρε: οιιιιιειτι

είιι:ἱοιιειτι εείεΒι·:ιί:ιι·, εείπιο :ίίνιιιιιε ειπε ρε

τοείιἱειιιἰε :ο εριεεορί8 Ρι·ίε:ίιειιίιιτ, Ροριιιιιε

ιιιιίνει·ειιε ειιει·οεπιιιετιι εοιιιιιιιιιιιο:ιε εοιιΠι·ιιιε

ω. Οιιιιιιιε Με ρει·:ιεΙ.ιε, ειιιιι οι·:ίιιιιιίιε :ι5ιιιι

τιιΒιιε :ποτε εο!ιίο ε:: ει:ιτιοιιίΒιιε ει:ιει·ι.ιιιί, ε:

ει:: ρειιΙ:ιτιιιι οι! είΙνει·ιιιτι ι:ιίι·οιίιιιιι ρει·νειιε

πιο!. ()ιιιιι :ιιιίειιι ω! Μ:: ί:ιιιιε ιιιιιΙΙ.Πιι:ίο

ρει·νειιιεεεί, παμε Ιοεί ιιο1ίιπιιιι ιιο:ιιιε νίεε

ι·εείίειιιπι ΙιεΒιιιε5εί, ιιιιιιε:ιιιιε:ιιιε εἱΙ›ἰ :Με

μ:: :Ιενι:ι ίιιείεΙ::ιί, οί ει:: είΒιιι:ι νε! οι·:]ίιιεπι

ι·ε:ίιιει·ε ιιιιιι ιιε:μιίεΒιιί. ΟΙιείι·ιιεειιι ειιιιιι ω::

:μια νειιει·ειιί οί οιιι:ιεε πω:: :ιιιτίιεΒιιιιί, ε: Μου

Ρ:·εε:!ε ί, :πίσω ί ποντοι» ἰ:ι :Ιο:Ι. Ζ ί δ. - δ :ιιιω:ιιιεί :ιιιο:μιε Ζ ί δ. - & :που νίειι Ζ ί δ,

-- θ ::ιωι:::-ι-: ::ιι:ί:ιΙεε Ζ ί δ. - '|ὅ ρι·οι·Μειιιίιιι ρι·ιι:.ιει·ιειίι δ. -- “ί ίιινειιιιιιιι :ίο:ί. Βαπ:ίΠ:ίε;

τε|:ο:ιίυπ::ι Με πο”. - εε Ιιο:Πεί πιο :Με πω:: δ. -- Ραε:Ιι. Π, ίοίει·::ι 1 νων ::ίεπι:: δ. -

Β εκε:·ιίεοιτί εκιιιει›ἰι. Ζ ί δ. -- Η οποιο τειιιιω ιιιιιιιο τετοιο Ζ ί δ. :ΜΜΜ -- 18 πι» πίσω:: δ.

- Η: είπω ω:: δ. - Με: Α Μ:: δ. - δ! Επι» Μπι δ.

Η)

Η

δ!)



ΕΑΒΒΑ ΚΠΟΝΙΚΙ κιι-;οτι ιιι. ΗΤ

Ρετ νιοοι οι”, οοο οοροοοιο ωοιω οιιιιιιιο

Με, τοιιιοιιτιοι. Πιιτι νοτο Βοιοιιοι·ιιιι τοιτο

το Μοτο ιιοκιτο οιιιο ιιοιο ωτοιι ειιοειειοιιιιι,

1οιιιτοςιιο οποιο οιιοτοιιιιτο Μο οποιοι· ομο

8 Βιιιιι ρτιοτοιΝοοιιι.. Ποοιοε ιιιιοςιιο Βαιτοιιοιτιιε

οι οιιοτο Ιοιοτο ιο ιιιΙνιι ωοοι Βοιοιιονο Μο

ω, ιι:ιςιιο Βοιιοιοοε, οι Γοτιο εοοιιοι·οοιιιτ,

ιο ιοειιιιιιε οιιεροοιιιοιιι. Ποοιοοοειε οοιιο ω”

Ροιτοοο Ροιοοιω ιιοιιιοοιιι, οιιιο τμιιοιιειιιιτο

ι0μιιιιιιιιιε ιιιιιεςιιο τοιιιιιΒιιε ιιοιιοοειε ιο ωστο

ιιο οιιιιοιειτο μονο ιιοτοιοιιιο ειιοειειοιιιοοι οκ

ει›οοιιιι›ιιι., ουτε ριιιοιιιοε ειιν:ιε ιοιιιοτοε ο ιιο

οοτι ειιι·:ι ρτιι:ειιιοιο ιιινιιιοικιι. ()ιιοιηιιο Βοιο

πιονιιε οκ οοιιιιιιο ειιιιιο οκοτοιιιιτο Ρετ ειινοιο

ιο ιοοιιοπο εοοιιοτοιιιτ, νιιιι·ιοι ειιοε οι ιι :πιο νι

απ., ιιοειοε τοριιιιιι·ιι Μισο, ο ειιιε Μοτο ιιο

ιιο ειοιιιιιοτ ιοοιιιοιιιιιο, εοιι Ρτοριιιε ιονιοοιο

ιιοοοιιοιιιοε οι :ποιο ειιιπιιιιιε οοοιοπιριιιοιοο,

ει8·οιι Ροιοοιοιι οοΒιιονοι·ιιιιι, οι ειο ο ρ:οοο

20 οιι·Ριο εοοιοτο ιιοΒιοτιιιιι. ιιιιοτιιο Βοιιοοιι

ιιιιιιει ιιιτο οοτιι ιιο ι·ο-ιοτο. οσο οτιιιιιοι.ι οι.

Ρτιιιιι οιιιιιοτνοιιιο, Μι ιιοιιο :ιοιο τω" , ρω

ροτειικιοι, ιιιιιιι Ροιοοοε ιο ειινιι ιοιο τοοοριοε,

οι! ρτοειιιιοι ιι·τον·οοοοιιοε, ιοοτιιιο:ιιο8, Μι

25 ιιιοιοε, ιιιεροτεοει, 80 οιιροτο ειοοι ιοροτοε το

ριιιιιΒιιοι. Λι οοιιι€ω Βοιοιιιινιιε, νιειε ιιοειι

Βιιο ιοτο νιοιοιε, οκοιιιιοτινιι: |ιιι·οιιι·ιι, οποιοι

πωπω οι ιοιΙίωο, τιοο£ετ οιτοοιιο που Ηοο

ιιιοιο, ειιιιιιο νοοιιισιιιο ρτιοιιιοι ιο πιο ιιο

ει; ιιοκιτιιτιο ειιρριοιινιι, οι οιιιο οο 5ιοιιιι Πιτεοιι

οιοοοι·ιιιι ροτοπι ιιιιοτι τοοτιιΓοτιιοι ρτοριοεινιι').

Τιιτο νοτο ιον·οοιιιε Ροιοοιο:ι οοι·ιιιιιιο ιττιιιιοι,

ιιιοοοιε ρτιιιε οοιιιιτο ιοιοτοοι, οιιιιιοε οκριοιιε
 

οοεοε οκοτιιοι, οΙιροι οιιιιοοε ιιο Βοοοιοιε ιιο

οοιιοοιοε οι οιοριιιιι, ιοτιοιο ροοιιιιε οοιι ειιι›

ειιιιιιτο Με τοιιιιιιοι, μια: ιιοοοτοιο ιιο οτι

ριιιιιιιε οοο ειιιιιιοιο οοιιιιιτιιοι. πιο ΐοτι·ο Γοτ

τιιιο οοιιιιιιτ, ιιο οιιιοε ιιιιιιιιι οοΒοοεοιιιιτ, ιιο

νιτιιιο νιτιιιιο ι·ιοοιιιιι·. ίιοτροτει ειτιιιιι οωοι,

Π”.

ειιιιστο νιιιιιιε οι ροοιοτο ιοιιιιοοι, ειιοΒι.ιιοος

τινι ιοιιοτιοι, ιιινοοοε Ρώσοι οιιιιο:ιοι: διο ω:

υίτιιω ορρτοοαπάο Μάτ, .νέα [πιο οιιαάτιοι, ποπ

ρποι!απι ωιο›ι ι·αριαιιίο οι1υοινιοιιε ρο£ειιιἰο τα

ριιιοτιιοι οποτε Ζπροτ·ωπ. Πο Γοιοοιιε ιοι·ιοοιοι·οοι

ιιι:ιοε Βοιιοτοοτιιιο οι Τιιοοιοοιοοτιιιο, φωσ

τιτιπιιι ω, οτιοιιι ωττοιι, Βι·:ιι·οιο ροιιιιοτο,

οσο ωιοω. Αιιιιιιο Ι:ιτοοο ιιο:: Βοιιοτοοιιιιο

νιοο εοοιιιιιιο, ιοτιιιι, ιιιιο Ποτε τοιιιιιιι: Ρτοειτοια

ιιιοοοιο, ειιιιτο ιιιιτοροιιτο οιιιοτνοο τοιοτοιιοοο

νιοιιιοοτο ιιι1οιιιιιιιτ, εοιοροτοοο ειιοτοιο οσο

€οτιοε οοττιιοοιιιιτο οιιΒοικιιιιτ. Βοοτιιιοιιτιιο

οιιοοιιο οιιοι πιο μιιιιι.ιοτι, ειινο ιιινιιιοοιο,

απο ιιιιιε Βοιιοτοοτιιοι ιι8ιτιιιιιοιιε ιιιιοιοιιικιι,

ιιο οιιοιι Βοιοιιοι·ιιε ιιο δοοτιιιιοιτο νει $οιιι·

Ι›ιτοιι·ιι8 ιιο Βοιοιτιοι·ο ροιιιιιιε ιιι›ι Μοτο!. νο! ει

Ρτοειιιιιο οΒοι·οι ιΒοοτειιιοι. Εκ υπο ριιτιο Μοτο

ειιοε νιτοε οκοτοοι, @Ποιοι ιιιιιιι, που Βοιιο

ιοοτιιτο ονοτειιωτ, ο Ριιτοιε Πιο Βοιιοιιιοτιιιο

εοο:ιιιιιιιι, ι)οτοει·ιιε οτ:ι νοτειοιιιι οικω, οσοι

τοτ Αοιιοτοιιιι οονι8:ιοι:ιο ιιιιιοτιιι, Ρτοοοτριοο

τιιιοι, ιιιιτι:ιο ι·ιροτιοιιε ιιιιιι νοετοε οτιριιοιιοι,

Εοιοοιιιιιοε οιιιοοιι ειιιιιιτο:ι ροτειοι, Ποιο ιιιω

£ωιοΡω. ιιιο;οιιε Βιοτιο:ιτο οοτοοειο πιιιιιιιιιιε

οιοτιιο νοοοτειοόιε, ιιοοιιοοε οοο;ιιιοιε ιιοΒιιιιι

οοοιιοο ιιτοοοοιοιε. ()ιιιτι ιοιιιιιε ιοοτοιιιιιτ?

νωοοιω Βοιωτοι ειιειοι οιιιιειιιο οινιοο ιι.ιι:ιιοιο

Ρ:·ιειίι. ι, ποια:: Η ειιοειεΙοοιοτοι ειιιιειετιιιιιοοι ό'. -- ?ή οι· τιιοπιο Ζ ι.9.- Ε!. Ιειιισιοιοει πίε

τοο δ. - Η 'Μου Ποιο δ. - ΡικιοιΙι Π, Μετα θ.0 εοοιιιιιιτ» οοοειιιιοτ Ζ ί δ. - 28 νωτι

οιιοτ οιιροτιοοε δ.

') Κο2ιοει ΟΙιτοπ. ΙΙΙ. Βθ.



ΜΒ ιιιι-;ο.α πι.ΒΑΙΔ'‹Λ !ΚΠΟΝΙΚΙ

Πω. ποπ π!ο‹:οιο, οι Ρο!οποι·πιπ :ιπι!ιιο!ιιιιι απο !π

ε!!πιι πιππο!οι·ο, οποιπιπ π! ιπο!ιοι·πιπ :Με

πιοε!ιοιο οο!οι·νο!!ιπ, ι!!νἱεἱ Γπεπιπ οτι!πἰππ!,

που οπο ίπεοιο Ρο!οπι ΜΜΜ ποιο!πιππ!, εοι!

!”πειιιπ επιππ!οι·ο οι·οτ!ππ!. ()οπνο!!!ει οπιπι πιο

ι!!σι οπιοι!οπι ο! ε!!νο Βο!ιοιποε ειι!!πνο!ιο!, οπο:

!”π8εππ οοιπιπ νο! ιπε!ι!ιοε οοοπ!το!ιιι!. Μου ουκ

Ρο!οποι·πιπ Βο!οι!ιινπο ιιιι!ποε ἱιππο!ποεοε πιπε

επιππ!ποεο ποιοοοπ! πιο!ι!!ιο!κι!, ποιο οπιι!ο

Μπι Βο!ιοιποι·ππι ο! !πειι!!:ιε ‹!π!›ἰ!ο!›ιι!. Επιπ

ποι·Ιοι !οποοιπ Ρο!οπι νοι·ιι ίπποι Βο!ιοπιοι·πιπ ,

ιπεοπποπ!οει ει!οπιπ , !:ικοπ!. εποιπιπ !ιο!ιοιιοε

οπποι·πιπ. Ει·πο πω!!! Ρο!οπ! πω”. ιι·πιιπ

π!πι!!, ι·οι!οπππι Ρο!οπιπιπ !!οι· ἰποοπ!πιπ ι!!!Το

ι·ιιπ!, εποε εοποπιτοε ἰπ Βο!ιοπιπι τοποππ!οε

οοοιιιπ Γοι·ππ!, εοπ!οπι !ι·ἰ!›πε ιιε!!οο!ιο τ!οπιιι!πιπ

πιο!”οο!.ιοπιο πππιοιππι !ιππ!ονοι·ππ!. Δε! πω:

οπιιπ ὐοΙιἰπιοπ!πιιι ο! ι!οι!οοπε !ιο!!!οπ μπε

Βο!ιοιιιοι·ππι Ιι·ιιι!ποι·πιπ Γειο!ἰοπἱ!›πε ω! τοπο

οιο, ειπα! πτοπο ιπ!!ιποπο πιο!πε ο! πο!›ἰ!!οι·ἰ

οπο, Ρο!οποι·πιπ οοποπ!οιι!ο οπο πει!!!:πε, ω!

οκοο!.π. Π»! οποοπο ουιπ Βο!ιοιιιἰε Ζ!ιΕ8ποπε

!π!οι·!“πἰ!, ου! Γπ8!εεο ε!ιπι!ποι· οποιπ πι! ε!ο!!εεο

π!πε πιο!πιτ. Ρο!οπι νοιο πο Βοποπιἱ:ι ουιπ ιπ

Βοππ ιι!ππε!ιο ι·οιποοπποε. οπιπἰπο!οππ !)οο

Βιο!.οε ι·οποποππ!; :ιποι·πει!οε, ο!. Βο!οι!ιινο πι

ιιπιπ!πιπ!ι !ειπποε ιοΐοι·ππτ π!πιππ!ιο!οε.

2!. θα υαο!α£ὶοιιο !οι··ι·ιο Ρι·ποιο: πω· Ρο!υποο.

Μπι !ιππ!ποι Βο!ο2!ιινπο !ιιοπιο!! Ιοπιποιο

ποπ οποει ποοπ.!ιοεπε π! οπο ι·οιπιιον!!, εοπ

Ρι·ποεπιιπ Ιοι·ι·ππι ιιππἰ!οπ! οοπ!ἰΒποπι, πο!π

οοπεπ·ἱο!οπι εππωπι, οπιπ οπ:ιπι Ποιποπἰ πιιπ

οἰποε ιο !›:ιι·Ι›οι·ἰε π:ιποπ!!›ιιε ε!ο!ιο!!ειιι!ο5, ἰπ

πισοποιο!ιο ιπππἱ!ιοπἰ!;ιπε !ιἰοπιοι·οπ!, ποππο Μπι

!ποιπο ιπἰ!!!οι·οπ!. !!!πο οπἰιπ !π!ιο!οπε, ε!πο!ο

!ποππιπ ο! πιι!πι!ιιιιι πιο ποπ!ο π!ο!›ο!πι·, (μια

ππ!!πο ιπ!!!πε «Με ιπ !!!ιιιπ πιπι·πιπι πιο! Βιοπ

!›πε ο!. πιι!ιιι!!!ιπε ιιινοπππι·. Οπ! οπο! Μαιο ο!

πει!πι!οε ποι·!ι·οπεἰεεο! ο! !π !οι·ι·ειιπ !ιο!)!!ποι!οιπ

ποινοπιεεο!, ποπ πι ππο !οοο ι·οοοι!!ι, ποπ οπ

ε!ο!!:ι, ποπ οιι:!!ει!οε , τιππι πι ππ!!π , πι)! οποιο

ι!!!, ππιππο οπο !οο! ο! ππ!πι·ο!!ε ποο!!ιο τοπιο

πἰε ποι ἰπεπ!ειε !ποποπο ο! πο!π‹!ἱ!›πε ω! ιππ

πἱπι , ο! που οοιΕοο !ποιοι!ιΕοι!πε ι·πι·ιοο!!ε ο! !πι

!π!π!οι·ι!ιπε ι!!επει!ιαι. !ει!πι· !ιο!!!ποι· Βο!οι!ει

πιο πω· ἰ!!ιππ !ιοι·οοι·οπι πο!ἰοποιιι ππεεἰιπ ι!!

εοπιι·οπε, πτιπι!οπι !ιπιποπε:ιπι οοππ, πιω ο!.

ιππ!!οι·οο, πιιοι·οε ο! ππο!!οε, εοι·νοε ο! οπο!!

!:ιε !ππππιοι·ο!π!οε οοπ!ἱνπν!!, ωι!ι!!οιπ ι·ι!!ιιοοπο

ιππ!!πο οοποιοιππνι!, ουιπ ππι!ιπε οπιπ!!ιπει ίπ

Ρο!οπἰοπι ε!πο πιιι·!ἱο ι·οιποπν!!, τιππι! πτω!!ππι

!πιπ !πνοππο π!πε Με οιππ!!:πε οκοπ!εινἰ!.

25. Με οοιιοοΜία Ζούπιιοέ /αΙιια ουιπ Βο!εο!ουο.

!Ιοε!!!πιε ἱπιππο Βο!οι!ονπε, ε!οπ! όιο!πιπ

οε!, ι·ο!”ι·οπο!!ε, ι!ιιοοιιι Βο!ιοιπἱοπιπ οοοεἰιπ·ο

ποιο ιπιπιπιπιπ , οποιο εππι·π ι!!ιιιιιιπο., πι πο

ιοά!πιπο εοτ!οιπ ιοο!ποι·ο, ππ!!ιποοιιιπ πνιπω

ππε') πι!! ι!ει!!ε. Οοο Μοτο Ζ!πΒποπο Βο!οι!ει

νο οπο !ι·ιι!ι·! !οεο!!οποιπ ιπ!ει!, ιπιεοι!οοι·ι!ποι·

επππ!ιοοπ‹!ο, ππει!ιππε ο!ιοπιιιπ ποι!ἱοπ!οτιι πο

Ρι·οοεΙ:. !, ιιιίοι·.π έ· πει·ο!π!ππ!.» πιοοἰπἰππ!. δ. - !θ εοπ!οτπ !ι·!!›πω ειππει!οι!!σπο 2 ὶ δ. - Η

πιοΓοο!!οιι!ει ποι!”οο!!οιιἱε Ζ ὶ δ. -- ϊ!! πο!›ἱ!ἱοιἱ!›πω πο!.›!!!!ιιιε δ. - Ρι·ποι!ι. !!, τσιπ” '! ο!!πεσ

!!!!πο δ. - ἱπ !!!πιπ πιι!ι·ἰπιπι ππ!!ιιιπ πιι!.'ιιιπ δ; ιιπ!!ιιιπ πο!οπι 2. -- !ιιοπ!ιιιει !οο!ε 2! δ. - Η

!ιιοπ!ππω !ιιο!ε Ζ ί δ. - !! ἰπιιποποοπισ ἱπ ιποποοπι δ. - Η !πιπι οπιπ δ.

') ΜιιιοΕο δικα ιι ο!ιο!!οι2.; ο!» Και”, απ”. ΠΙ. 8'ἴ.

Π!

Π!
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ΠΑΕΙ!!! ε!εεΑ π!. 4!!!ΚΒΟΝΙΚΙ

!·ει!!!:!!!ε !!!!!ε!·πεε, ε!ει!! ει!!! Βο!!επ!ο!·ι!π! ει!ο

!!·:!!!!, εἰ!!! ει!οει!ε εοπεεάε!·ε! ε!! εσπ!!!!!οπε,

εεε!! πι!!!ε!επι!ε !π :!!!ει!!!!ι!ε !!!! εοεεει!!!!·ε!,

εεε! ε!ει!! !π!!εε ι!!!!!!!πο εε!πρε!· ε! !π ο!!!π!!!!!ε

5 ι!!!ε!!!!·ε!. Νε!!! επ!!! πεε Ρετ εωε!!!·ε!π πεε ρε!

Βο!!ε!ποε πε!! ρε!· Ρο!πο!!!ποε εε ροεεε ν!!!

εε!·ε εοπί!!!ε!!!!!, εεε! ευρα! ν!!!!!ι!ε ε! ετ!!!!ε ο!!

!!πε!·ε πο!! Ρο!ε!·ε!!, !!ι.!!π!!!!!!!ε εε!!!!π! ε! !!!!

!ε!·πι! ε!!τ!!!!!ε Ρι·εεευ!πε!!ε!. !'ε!·!!!! ει!!ι!ε!π εε

εει! επι!!!

Ρ!·ι!!τε!!ι!π! !π !!πει!!! !!!!εεπ, ε! Με!! ε!!!!!ει!!π

10!!ε !!οπ:! ε! ρ!!ε!!!ε!! ν!‹!ε!!ε!π!ι!!·,

!π ρεε!ο!·ε !επε!!!!!!!!·. δε!! Με!! ι!!εεπε!!! ει!!!

!οεο ι!!!!ε!·ε!πι!ε, ε! Βο!ει!εν! !·εεροπε!οπε!π

:!!!!!!ετ!!!!ε. Αι!ε!!!!! πω!! !!·ε!!·ἰε ω!!! !!!!π!!!!!!!!!!

!5 ε!!!!ρ!!εε!!οπε , Βο!ει!!!νι!ε ε ρετ!ι!!·ἱἰε !!!! πεπε

εε!!ε, ε!! ἰπ!ι!!·!!ε ω! !!!!!!!ε ε!!! !!!!επἱε εεπ!ἰ!!ι!ε

ἰπ Ρο!οπ!επ! !π!.!·ο!!ι!ε!ἰε, ἰεποεεεπ‹!ο εεε!!!

ε!π!!!!ι!!π !!!!!!ε:!ν!!, ε! Ζ!!!επενι!π! σε!!! νετ!!ἰε

!!ι!!ι!εεεπ!ο!!ἰ ε!!πι!!!!ι!π!ε ἰπ Ρο!οπ!ε!π τσοκ!!!

'20 ν!!, ν!!!ε!!εε!, ε! νε!!!!ε ειπε !ῳε!ἱοπ!ε π!επε

!!!!π!!!!ε εοπεο!·ι!ετε!, ε! ε! εε με !π!!!!ε ποπ

με ι!ο!!!!πο ι·ερι!!!!!·ε!, πεε ι!!!!!!!! ει!ρεν!!!!!!!!

!!ε!πεερε πεε ι!!!ι!!!! ‹!ο!π!πἰι!π! οε!επ!ε!·ε!, πε

!ε!·!!ε εε!τ!!!!!ε ει!!ε!!ει!! ε!!ε!ε!!τ! ε!!!ἰ‹!ι!!·ε!, ε!

28 ε! νε!·ι!!!! !!!!!!!!!!!ε!ε!π !!! εο νετε!πει!ε εετ!!ε

!ε!!! Ρ!·οερ!εε!·ε!, εε!!!ρε!· ω!!! π! !πε!!ι!ε εε!!!

ι!!ε !!!·ο!!!ονε!·ε!; ε!π νε!·ο εοπ!ι!!πεεἱε!!! !!!εππ

:!π!!ει!ε!!!, π! εο!·‹!ε ε!!εεο!·(!!!!π! οεου!!!!τε!,

π!ε!ἱι!ε εεεε!, ε!!ετ!ε!!!! ι!!εεο!·ε!!ε!π εεε!!! !!ε

50 πι!!! ποντιπ! εε!!!!!οπε!!! ἰπ Ρο!οπἰε!π !·ερο!·!:!

τε!. Α! Ζ!!!επενι!ε ε!!!!!!!!·ι!!π εοπε!!!!ε εεει!!ε

εεεπε, ρι·ο!!!!εεεε ει!!!ἱεε!!οπἰε ε! !!ι!π!!!!!!!!!ε

!π!π!!πε τεεο!π!!!!ι!ε, ει! Βο!ε2!!!νι!π! ποπ !!!!

!π!!!!ε!· εε!! !!!!·οε:!π!ε!· εε! !πετεεει!ε, πει: εἱει!! Μ!.

!!ο!!!ο !οπεο !:!!π ω!!! ε!!ε!!Βε!ι!ε, !!!π!!εει!ε

!ε!!ο!·!!!ι!ε ε! π!ἱεε!·ἱἰε !!!!!Βε!ι!ε, !!π!!!ο ε!ει!! ι!!!

!π!πι!ε ειππ επεε ρτεεεεἀεπ!ε, απ!! ε!!!!ρ!!οππ!

!πι!ε!εο!·ι!!!! !ν!πρεπίε ε! ε)·!!!!·!ε !πο!!ι!!:!π!!!!!!!

ρτεεε!πεπ!ε, ποπ εε!·ν!!ι!!·ι!π! εε!! τεεπε!!!!·ι!!π

ι!εε!επε!!!!!!, ποπ εε ει!!! !!·:!!!·ε !!!!!!!!!!ι!!·ι!!π εε!!

ευρω· !!·ε!!·ε!!! !π!ρε!·ε!ι!!·ι!!!! ρπε!επ‹!ε!!ι!!. θεο!!

ει!!ι!!!!!! ε!!!!!ε!!!εε !π ρε!τ!ε!π !!!!!!π! ει!ε!!π Ζ!!!

επει!ε ΐο!·εεπ εοΒ!!ενε!·!!! πονε!·ι!π!, ε! εο!!ε!

!!!!!π Βο!ει!ενο Με ει!εεεεεε!·ι!π!, ειιοι! εε

ε!ε!!!π! ε!·ει!!!!!εεε μεπἱ!!!ἰ!, εε!πρε!·ει!ε εε !”ε

ε!εεε ρα!π!!ε!!!!, !!!!!!!ιιε ν!!!ε!!εε! νε!·!!ἰε !πεπ

ω!!! !!ι!π!!!πε!!! εεεεπιΙε!!!εε: Πἱε Μπι!! !α!!!!ε

εα!α!!!!!ει!!!!πε εο!!!!!!!ιε, ω!!! ίσης!! ε.ι·έ!!ι! Δω!!

επε, ιι!!ί!!! ρ!!!!ιο στι!!! Ια!!Ιο /αε!ιι εαρεε!!!ιε, ι!ε

ε!!ιει!!!ε αι!!!!ιε ἰ!!εε!·!ιιε !!!ετει!!!π!·; επί!!! [αε!ε! έ!!

[!!!ιι!·‹!, ε! ε!!! ρο!εε!!ιε ιι!!ειια ε!!! τεμ!!! Ροίο!!!εε

εο!ιεει!α!α!·? Απο!! ει!οει!ε π!:!ἱπε ε! Ρετ!ει!!ο

ε!!!ε εεεετεπ!εε, εποε !ρεε ν!!!ε!!εε! Ζ!!!επε!!ε

ει!ε!π!!!!ε! ει!!!!εεπε εεπετἱε, !!!ν!!ει!!ε!ν·ε !!!!!!

!!ε!·ε!!!, πι!!! !·ερευ!ι!!!! ε! εοπε!!!ι!!!!!π !!!!!!ετε!,

ει!! Βο!ει!εν!!!π ο!!ο!!ι!πο εἰ!!! !οεο εοπε!τ!ε!·ε!!ο

νε! ε!!!!ε!!ο νε! !!!!!! ει!ο!!!!ε! !ε!·!·επ!επ!ο οοπ

!”ο!!ε!·ε!, εεε!!! !!οπ!ἰε!‹!επ! ε!εε, ε! !!!πε πιου

!!ε !!εν!ει!!ι!!!! ενἱ!ετε!, !!οπο!!ε !πε8π! ει!!τπ!πε

ε!ει!! ι!πι!!!! ‹!ε ρπ!!εε!!!!!!ε εκε!!!!!·ε!. δα! ποε

τπ:!ε!ε ε!·εε!!!!!ι!ε ε!!! ἱρεἰε !πε!!!ε εοπε!!!ε!οτ!!!ι!ε

!!οε !!!!εεε τπ:ιε!!!πε!ι!!!!, εεε!!! ι!πει!επ! ε!!!

!!!εο Ζ!!!επεο ε:!!!ε !!ι!!π!!! εε!!εει!ε ε!!πΡ!!ε!

Με !!!ε!πιιε εοε!!ε!!ι!!π. !!!εοει!ε π!ἰπι!ε τπ!!·:!π

ι!ι!!!!, ἰυνεπε!!! ω!ε!!ε Ποτεπ!επ!, !π !!πΡε!!ο

εοπεἱε!ε!!!επ!, !τεει!πε!!;! ε!!!πι!!ι!!!!ε, ε:!Ρ!επΙι!!!!

Ρ!·ιε!!ι. !, πείσει 3 π!!!!ε!επι!ε! πι!!!'ε Ζ έ δ. -- 5 ει!π!- επἰπ! 2 ! δ. - Ή εε!·ἰ!ε!ε! πει: “ω”

τ!!!ι!ε!ε Ζ; Με ὶ ό”. !!!!!! !!! !!!ερο!!·πε!!ιε φραπε, α ε Με!! @Με άπιρὶ Ι!!·ππ!ι!ιαΙ. - 2!! εο!!!ι!!ε!

Ο!!! εο!!!!!!ε Ζ ἰ δ. - Ε!! !!ρε!!ε!π ‹!ἰεεοτ‹!ἰε!!!ι !!!!εν!ε ι!!εεο!·ε!!!! 2 ί δ. -- Ρ!·ιει!ε. Π, ω!ενει δ

!ε!!οι·ἰ!!ι!ε ε! π!ἱεε!·ἰἱε! !π!εε!·ί!ε ε! !ε!!ο!·ἱ!›υε δ.



Μ!!! οιιιι.Α ιιιιιιιι ιιι.ΚΠΟΝ!ΚΙ

ΠΠ. ηιιοςιισ σοιιει!!ο ειιοΒοι·σιιισ, ιιιιοι!!!!ιοι Γιισιιιιιο σοιισοι·νιιι·ι. !!ιιι!ο σοιιειιιι ”ιιι!!ιιιιιο σοι·ροι·ι ιι!ι

ρσιρσιιιιισ, ςιιο ιιιι.ιιιιει ρσιισιι!ιιιιι ωιωωι σι

εοσιιιιιο ιι σιιιισι!ιι ιιιοιι!ι!ε !ιιιροι·ειι·οι. !διι!!ιιει

Βιιιιισιι οι·οι!:ιι ι!!ιιι! ροσσιιιιιιιι ιιι οριιιιιι !”ιιιοεο

ρσι·ρο!ι·ιι!.ιιιιι εσι! οι ρι·σοειιιιιριιοιισ, ιιοιι οκ

ι!ο!!!ιοι·ιιιιοιιο εσι! οκ οσσιιο!οιιο ρι·οριιιιιιιιιιιι.

δ! οιι!ιιι Ζ!ιι€ιισιιε !ιιιιιιι!ιιοι· σ! ειιρισιιισι· ιιι!

νοιιιι·οι, εισιιι !ιοιιιο ιιιιοοιισοιι!ιιιιιι ροι!!ιιι·ιιο,

που νέου! ι!οιιιιιιιιε, "Με νιιιιιιιιι!ε !”ιι5σι!ιιιο

ι·σειιιι!ιιι·ιιε, ιισσ ιροο ιιι ι!ειιιιριιιιιιι ιι·ι·σσιιρο

ινι!ιι!ο σοι·ιιιιεοσι, ιισσ Μισο ιιι σι·ιιιισιι !ιιιιισιι

ιιι!ιι!ο') ροειιἱεεσι. ()ιιιι! οι·ιιο? Ασσιιιιιιιιιιε

2!ιι€ιισιιιιι σ! σκοιιειιιιιιιο !δο!οι!ειι·ιιιιι? Νοτιοα

ιιιιιιιιι. δοι! ιιιιιιιιε σε! ροσσιιιιιιιι !ι·ιι ριιισσιριιιι

ιἰοιιἱε σ:: οσσ:ιειοιιο Δω ρσι·ροιι·ιιι·σ, τμιιιιιι ι!

!ιιι! !”ιισιοιιι!ιιιιι ιρειι ι!ο!ι!ιοι·ιι!ιοιισ ροι!ιπισιιιι·σ.

Νοε νοι·ο ιιοσ ρσσσιιιο ι!σ!ι!ισι·ιιιἰοιιἱε ριι-ιιι!οιι

Μπι ι!οιιοΒιιιιιιιο, σοι! ιιι ριοιιιΕοιι!ιιι ιιιιιισιι

ροι·εοιιιιιιι, ειο!ειιοιιι, ορροι·ιιιιιιιιιισιιι ροι·ροιι

ι!ιιιιιιιιι. Νοιι σιιιιιι σοιινοιιιι ροει ιιιο!ιιιιι ιιιι·σ

σιιροινι!ιι!ι!.οι· ρσι·ρο!ι·ιιιιιιιι ιιιιι!ιιιιι ροιιιε σνο

ιιιι·ο, εσι! ι!!! ιιιιἱ ειιιιιιι·ι ροιοει ι!οσσι ιιιοι!ιοιιιιι

ι!!εσιοτιοιιιε ιιιοι!ισιιιιιιιιο ειι!ινσιιιι·ο. @περιο

ρ!ιοι·, ιιιιιιι ιιιιοι! !ιισιιιιιι ω, ιιι ιι!ιοι·:ι μια:

ιιιιιι ροισε!. ιιι ειιιιιιιιιι ρι·ιιιιιιιιιιιι ι·σε!ειιιι·ειι·ι,

οροι·ισι ριιι·ισιιι ιιιΠιιιιιιιιιι, ιιιοι!ισιιιιο σιιριισσιιι ,

ιιι οιιιιιι ‹!ἰΒιιιιιιιιε ι·ἰἔἰ!ιιιιιἰ ειιιι!ιο ι!ιοσι·οιιοιιιο

 

ω; 7'9!ι0Ρ!87Πα πιο” !ιι ορο. - Β ρι·οριιμο!ιιιιιι ροι·ιιΒιι!!ιιιιι δ. - 8 ιιιιεοι·ισοι·ι!ιιιιιιι ιιι!οσι·ισοι·ι!!ει 2

Ιον σοι·ροι·ιι!ι ειι!ιοιι!ιο ιιιιιιιιιιι·οι·ι , οι ιτι!ιι·ιιιιιιιι

εριι·ιιιι!ί ιιιοι!ισιιιιι!ιιο ειιο!.σιι!.ιιι·ι. δα! τισ! Βο

!οι!ιιν·ιιιιι ιιι !ιοσ, ιιιιοι! Με ιιιιιι! οιιοι·ιι, εισαι

ειιιιιιιιι, ιιι !ιοι: ιιιιιισιι, ιιιιοι! ι!!Βιιισ ριιιιιιιιιο

ιιι οι διο !ιιιιιιι!ιιινοτιι, σο!!ιιιιι!οιιιιιο. γιι!ιιιιιιε

οιιιιιι ιιι!σιιι νιι·ιιιιι, ιιιιιι.ιιιιι ρι·Ξιισιροιιι , ιιιιιι άο

!ισιοειιιιι ιιινοιισιιι ρι·ιιιιιιιιι !ιιιι·ιιιιιιιι") ιο!ιιιιιιιι

1οιιι, ιιεειι!ιιο σιιιοι·σ οι οι!ισιο !ιιιιιιι ρι·ονο!ιι

ιιιιιι , !ιισιιιιιοειε οιιερ!ι·ιιο ιι·ι·ιΒιιιιιιιι , Μι !ιιιιιιιι

ιιο σοτιοοιιιο σ! σο!!οιιιιιο εσριιι·ει!.ιιιιι , !ιιιιιιιιιιι

ρι·ο ιιισιιο:ι, !ισι·!ι:ιιιι ρι·ο ιιιιιιιι.ι!ι, ριιιιοιιι ιισι·οιιι

ρι·ο ι!σ!ἰσἰιο, ιιιιιιιιιιι ρι·ο ΜΜΜ ι·οριι!ιιιι!οιιι.

!!ι·ιοτσι·σ:ι ροιιιι!!σσει, ιι!ι!ιιιιοε, ρι·σε!ιι!οι·ι ιιιιε

οιε σ! ισιιιιιιιε οιιιιι ιμιἰειμισ ρι·ο ειιιο ι·ιι·ι!ιιιε

ιιι!ιιιι·ιι!ιιιιιι, σ! ιιι οιιιιιι εο!οιιιριιιιιιιο ρι·ιοσιριιιι

νσ! ιιι σσσ!ιιεἰιιιιιιιι σοιιεσσι·ιι!ιοιιι!ιιιο ιι!ιιιιιιι!

οι» ι!σ ριιιιιιισιιιιιι σιιιιοιιισο ειιισι.οι·ιιιιιο ι·ο!ει

ιι:ι!ιτιιιι. !ιιειιρσι· ιρεσ ιιιιειιιιε οοιιιι!ιο ρι·ο ροσ

Με, ρι·‹ι ι!σΓιιιισιιε σσ!σ!ιι·ιιι·ι, ρειι!ισιιιιιιιιο

σειιιιιιιι Πισἱο!›:ι!, οι ιιι ρ:ιεσσιιι!ιε σ! νοε!ιοιιι!ιο

ριιιιρσι·ι!ιιιο ιιιοριιιιιι οιιι·ιιιι!ιο εο!ιιιιιιιιι ιιιιρσιι

ι!ο!ιιι!. Ε! ιιιιιιι! ιιιιιιιιε Με οιιιιιι!ιιιε οι ρι·ιοσι

ριιιιιιι ιιι ρο>ιιιισιιιιιι ισριιιιιιιιι·, ιιιισιοι·ιιοισ (!ιι

ιιιιιιισ:ι ΐι·:ι!ι·ι ειιο ειι!ιε!!ισιοιιο, σοιισσεειι νσιιιιι

σοιισοι·ι!ιιιιιι. !!ιιιιιιι ιιιιοιιιισ Βο!οι!ιινιιε Μι

σιιιιιι ρωιιιιοιιιιιιι ειι!ιο ι!ιειιιιιιι...., ιιιιοι! ρο

Ρι·ισάο. !, ιυἱστ.ν: ! ιιι ερἰι·ἱιιιι Μ! ρορι·ιιιυΠ Ροι·Ιο, οι: οιιιισ;ρό πιο @Ισ _ιιι!ι ιιι Μ, ιιιιίιιιἱ ιιιιρο

ἰ δ. - Π! ιρειι ι!ο!ι!ιοιιι!!οιισι ἰρεσ ιισ!!!ιστοσιοιιιι Ζὶ δ. - θ!! ριιι·ιοιιιι πισω δ. - Ψ! ι·!8ἱ!ιιιι!.ϋ

πι! ρορι·αισιί Ρσι·Ιο,· ν·ἱεἰ!ιιιιι!ἱ Ζ; ἱιιιιιι!ιιιιιιἰ δ. - Ρι·.ισι!ι. Π, ιιι!οι·.ι:. θ ρι~ονο!ιι!.ιιιιιι ροι·νο!ιιιιιιιι δ.

-- Η ιισιοιιιι ιισιιιιιι δ. - 20 ριιιι!ιοι·ἰιιιιιισι ρεπ!ιιιι!:ι‹μισ δ - 2! νοει!σιιι!ιει νοεισοιιι!ίε 2ι.9. -

Μ ι·οριιιιιιιιιι ι!εριιιιιιιιι· ιιιιιιΙδ, α!ερορι·ιιιυΝ'. - Σ? ι!ἱειιιιιιιι ορασισεοπο Νοιυιι οειοιιι!ιι ΙΜ ροάο!!πο.

.) !.!!!2ο_] ο Μ] ιι!.ιι·οάιιι ιιιιι!ιιιιοιιιιι κο2ιιιο ρι·ιι.8·ο!ιἱ β"|ιι·υπ. ΙΙ!. 84. νν!ιιι!νιι!εινν σιοε!ιἰ

ιιιόννἰ ιι ιιισ8ο ι!ο ιιινοἰσ!ι ι!οι·ιιι!σόιν: Ζνοςααςιιαπιι α.ιι.ιιίιιιί!οι· ιἰΜ Ρο!οπίαι.ιι·Ξ, Βυδι·ι:Ζαο, μι: _|ι·ιι

8ι·οπι «καιω δΒίσπειι ιιιώ _/Μεί οασι·αιιιοπιίιι αάι:οοαυί2 ιΙο2έιι, οὐ ενω £οι·ι3ία ιίίο ρι·ίυαυϋ οσιιΖίο.

Μόινι ω ρω! τοΒιιιιιιι 1110 ιν ιιιἱσεἰιιοιι !!ροιι;

€ιιἱοιν ω! 0έ!οριοιιν. α) Ψιο!!ι! μοι.

ιι!ιι.ινιι!ο!ιγ ε!ο πισω, 2ο ιν ινιιιι:ο το!ιιι Ζ!ι!

Η)

!δ

Μ)

25



(;Α1.ΕΑ κιιοΝικι κιι;ο.ιι πι. 481

ιεει ι·εριι1ειι·ι πο πω» Ρτιποιρο οιιιιοιιε ροεπι

ιεπιιιιιιε «Με ειππιιπι. Μπι οιιπι πιω ποπ

πωπω εαπ ι·εππιιπι πι:ιεπιιιοιιπι Βιιιιει·π:ιτει,

:ιο Πο πει-πω οι οιιι·ιεΙ.ιειποι·ιιιιι ει ρει8:ιποι·πιπ

ὅ πιιιιοιιιιιιιε ιιοειιιιτπ ειιιιιιιειι·ει, εετπει ιρειιπι

τοἔπιιτπηιιε ειιιιιιπ εοτν·τιπ‹ιιιιπ όινιπαι ρο1οπιιιι:

οοιππιοπιιπι·ιι, οι Πει· Ρει·επι·ιπειιιοπιε επι επιπ

οιιιτπ Επιάιιιιπ') εειποιιιπιφιο ι·πποιπ διεριιει

πιιιπ9) οοοειειοπο οοιιοπιιιι, ρ:ιιιοιεειιπιιε ιιοο

10 ι·οεοιεπιιιιιι8, ειππιιιιι ιιενοιιοπο ποπεπιιιιιι:ινΠ.

0πιπιι›ιιε ςιιιρρο ιιιειιιιε ιιιιιιε πιιιιιιι·νι8εειιιιω

εοι:ι οοπτοπιπε ρειπιε οι ειπιιαι ι·ει”εοιιοπε εω

πιιι·ει, πιει πιπιι ι:ιιιοι·ιε οσωειοπο ιιιεοτειιο

ρταιειιιιιπι ει· ιιιιιιιιιιιτπ τπιπειε οι οπιιιοπιιιιιε ιι

Η Μπι ιοιιιπιπιπ ωιπιπ οιι$οςιιισ νιοιιιι·οι. διπ

ἔιιιἰε πιιοςιιο πωπω. :ιιι ιιοερΠιο ιιιπιειιιι παπι

ιιπε ππειπτιοςυε πιπιιε επιπι οριεοοΡιε οι αφει

ι:ιπιε ιποεκιοιπι1, ιιοποο ιιοπιε ρει·ροιιππ νιφ

πιε ιιιυιςιιο οιιποπιοιιε εεριειιιππε ρεειιιιιοε οιιπι

20ιοιειπιει ρωπιιοπιιιιιοε ειιιιπιπιειιιιι, οι Ι.ιιει·ιιιπ

τιιιο οιιι·ειιιιπ ρειιιωι·ιι ροει εισειιιιισιοι·ιιπι νι8ι

Με :ιάιιιιι€ειι:ιι. ιπ @ειπε οιι:ιιπ ριιυρειπιιπ

πιιιιιοπτιιε, ιιι οιοιποειπιε ι:ιειεπόιε Πει ιιονοΕπε

οι ετιπιιοειιε Ρετ ιοπιπι νι:ιπι ιιιιπε ροτοει·ιπιι

251ιοπιε οκιειειιιιι, ιιιιο(ι ιιιιιιιιε ιπτιι€επε :ιιι πο

ιπιεοτιοοπιιειιιι ςιιωι·επε ειπε πιιεει·ιοοπιιιι τε

σοειεισειι. Απ πιιοπιοπιππιιο Ιοοιιπι οριεοοριιιοιπ

νει ειιιιιιιιιιιιπ νει ρπεροειιπι·:ιτπ ιιιικ εοριεπιι·ιο

παιιιε ν·οπιειιιιι, εριεοοριιε ιρ8ιιιε Ιω νει :ιιι

π” ω Ρτε·Ροειιιιε ει. πιω τοκ ιιπ8:ιι·οι·πιπ

(ιοιιιτπτπ:ιππιιεθ) ιιιιςιιοιιεπε οιιν·ισιιπ Βοιειι:ινο

οιππ οι·ιιιιιιιιει ρι·οοεεειοπο ρι·οοοιιειπιι. ιρεο

ειιιιοιπ Βοιεπι:ιν·πε ιιιιιςπο επιιιρει· πιιςιιι‹ι μι·

οποιοειιιε οιι”ετειιιιι, εοιι ιπ ιιιιε ιοοιε ρι·ιπ

οιρειιιιιιιε ποππιει :ιιιι·ιιπι ειριιιιι:ι ρι·οιετοιιιιι.

ΕΠ πιο ι·οιι€ιοεο μι· ιοιιιπι ιιπΒιιι·ιιιπι ειιι ορι

εοοριε οι ειιιιι:ιιιιιιιε οι ρππροειιιε ι·οοιριειιιιιιιι·,

Πει ιιιιιπιιιοε 8ιιιι οοι·ροπιιο εοτνιιιιιπι :ιιι ιρειε

επιπι ειιπιπιιι ιιιιιΒεπιιει ρεπιιιιιιιιπ, ει. πιεσε

πιω ποπ:ιιιειι, οι πιει: :ιιι ιρειε όοπιιιιιιιιιι·. πω.

(πιο ιιιπι επιπι ιτιιπιειι·ι ι·ει€ιει οι εει·νιιιιιιιι εε:

τμιοικιιιιι·, οι ιιιιι Βοιοιι:ιν·πε ειιιι€επιιιιε νει πο

Βιι€οπιιπε ι·οοιρει·οιπτ, π_οιιιιοειπιιιιπι ι·οΒι ει

ειπε ιι·ιπιιιιιιτιιιιιε ποιιιιιιιιιιι·. Η πιιιοιιπςπε ιιι

ιι€επιιιιε παπι οι ιιοποειιυε ι·οοιροι·ο νιιιειι:ιι.ιιι·,

:ιιπιοιιε εεεε ι·οΒιε νει πωπω ιπιιο ποπεειιιιι

ειπε: ιιιιιιιο ιιιοειπιιιιι·. (Μπι πιιι άενοιιοπε ερι

ι·ιιιιιι Μικρα: ντ:ποι·εΠιοπο ιειπροι·:ιιι Βοιειιοινπε

Πο πιο ροι·επι·ιπειιιοπο ι·οιπο:ινιτ, παμε ι:ιπιεπ

ιπ ι·οΒπιιπι ειιιιπι ι·ειιιοπε νΠιιιιι ρωπΠεπιιε ιιει

ιιιιιιπιπιιο ροτεετιπιιιιοπιπ ειιιποθεινιι, 800 :κι

εοριιιοι·ιιπι ιιεςιιο ιιοειιι ιιιιιι·ιιι·ιε ΑιιιιιιιεΠι, μι·

επιπι 13ωπεπι πειειιτιιιιιι·ιιε, οιιιπ εοιιειιι ροτε

ετιπειιιοπιε Ρτοροπιιο Ιιει·(ιιιι·τινι1. Εκ ιιιοπι ωκ

ΡΜεάι..ι, Μετα; ιι ιιιιιιε πιι:ιιιι·ειμειπιπι ιιιιε ιιιιιιιιινι8εειτπ:ι ()'ιιι·οπ. πω. Ρο!. πηχιπίε. - ΡΜειιι.

Η. Μετα: ιο ρι·ιεροειιιει ρι·οροειιιιιιιε δ. - Ή ιιιιφιω άι: Μάο! μα; οιππά'Ιφ δ, Με; Ιστορια

Με οιπασηβι - % ροεοιιω ρ:ιοιικι δ, 'πωπω. - 21 ρι·οροειΕοι ρι·εροειιο δ.

1) Πο Βιιιπιο8ιι πει. νιιςπτποοιι, πάπια ινπωιπω Ι Ιει·ό1 νν%·ιει·εικι, πορι·πετιιιιιι Κοπι

πιιιπει.. 28101” π· ι·οιιιι 1091 0Ρει.οτννο έ. Ιάπιεεο ι ιαπωνια Ιιοάν1ειι ρο‹1 ΜΜΜ; οριΠε. νν δ'αίο·ι8

αειιω. Μ” θα!. ΜΡ!. Ι. πι. 408. 9) Πο Βιιιιοετοάπ (82πλι-”'ει88επϋπη;) πε νν%τιεο1ι,

πάπια ΖΙο2οιιο πω? “πικαπ έ. Βι:είειιιει καιω., ννιαοέοιοιπ Ριιιιιιγ Μπηγι, μπω ιιιεΒο πιφετινέ

28.ιοποπνπι. 1ιω-ωπι1 νί8ιι ει. δ2ειι|ι. ποιό. 21. 3) Κοιοιιιιιιι ννετπριι πε πω ιν%ιοι·ειιι τοικιι

1095 π. ιιιιιειτι 4 Ιιιιοπο 1114; νν @πι των ΜΒΜ, ιιιιπποννιοιο παει πιιφ1η 1110 ει 1114

τοι-ιιοπι, ρι·ηρειάιει ροπιιοπιοπο. Ριοιει·ηπιιιπ Κτηινοιιει;εδο.

Ποπιπιιαι:α Ρο!. πω. πω. Ι. οι

ΠΠ.

πω.

Ιονιο!.

Π».
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1113. !ί!!ίε ΡτοΡίπε πι! !οεπτπ εππε!ί πτπτ!ίί·ίε εεεει!ε

Βει!, είπω !!ενο!ίπε επτπ !ειετίπίίε ε! οτε!ίοπί-

Με πποίε Ρει!ί!σιιε ίπεε!!ε!κί!. δείπ πιι!επί π!!

ιίτ!›ετπ ε! εεΡυ!ε!ίτπίπ εείπε!ί τππτ!ίτίε Ρετνεπίε

εε!, πιτππ!πε ε!ειποείππε ίπ ΡπιίΡετίπιτε ετο

Β:ινί!! πωπω Ρετ εεε!εείπτπ ε! ίπ ε!!ετί!ίπε

οτπετπεπ!ε Ρτ:εεεπωνί!! ΟΡιίε επτειίπί εκίε!ί!

οΡετπ!ίοπίε ετπιίτπεπ!πίπ , πω!! !”εεί! Βο!ει!ει

νπε τε!ίποίίε εεπε!ί ίπετ!ίτίε ίπ ειπε ε!ενο!ίοπίε

ε! Ριεπί!επ!ί:ε !εε!ωπεπ!ιίτπ. !π ί!!ο πεππποε

!ετε!το επίτί Ροτίεείτπί δ!) πίειτείε εοπ!ίπεπ!υτ,

εκεεΡ!ίε Ρετ!ίε πετπτπίεπιτε Ρτε!ίοείε, πειτε τπί

ποτίε πο:ππ ίπποι!! Ρτε!ίί ποπ ί·ίι!επ!πτ. !π

εΡίεεοΡίε νετο ειπε, ίπ ΡτίπείΡίΒιίε, ίπ εεΡε!

!επίε, ίπ τπί!ί!ί!›ιιε, ίπ τπιτπετίε!ιε ί!ε τπε8·πί!ίεε

ε! τπππί!ίεε Ρεεε!πι εππε!ιππ πω!! Ε!οτίοείεεί

ιπιππ εε!ε!›τεί·ί!, πω!! είπππ!οε τπείοτοπι ε!

Ριεπε τπίποτπίπ Ρτε!ίοείε νεε!ί!ίπε πάοτπενί!.

Πε επποπίείε ειπ!ετπ πω!! τπετ!ίτίε, πε επε!ο

είπω εεε!εεί:ε νε! τπίπίε!τίε, νε! πε ε!νί!ίπε

ίΡείπε είνί!π!ίε ί!π !ί!σετει!ί!ετ οτιίίπενί!, ποστ!

οτππεε, πιί!!ο Ρτσε!εττπίεεο, νε! νεε!ί!›ιίε νε!

επιτίε νε! π!ίίε πίππετίππε, ππιίτπποείπποε Ρτο.

ππε!ί!ε!ε !!ίετιί!ε!ίε ε! οτ‹!ίπίε, ποποτανί!. !!πε

ί!επιτε Ρετεπτίπε!ίοπε Με τε!ίείοεπ τ!ενο!ίοπε

εοτπΡ!ε!ει, ποπ ί!!εο !επίεπ εε! οοεεεείο, !”εε!ε

Ρτίπε!), ε!ε εστ!!ίε ποε!τί τπείποτίπ είε !!ε!ε!ε,

πεε ι!ε!:ε! πιίίεποπτπ ί!!πι! ΡτωΡοε!ετιιππ οτ!!!

πετπ τεΡπ!ετε, ποσο, εί !”ιίετί! ίπ!ετεετ!ιιτπ,

 

Ρο!ετί!. εο·Ρ!:ε πιοττε!ίοπίε !ο!πίπ εετίετπ Ρετ

!ιίτ!›:ίτε.

θ!). Ρετίιοτππί !το‹ὶἱ‹!ετιιπ! Μίνα Μιὰ! ΡοΙοπί.τ.

!Βί!υτ επε!τιππ Νε!!ε!, πεί Ρτοε!ίπίπ ί!!ικ!

!”οίεεε τπωείτπυτπ εοΡετίπε τπεπίστε!πτ, ε! ππι!ε

ι!ετπΡπιίτπ εεπίΡετ !)ο!οπίε !ε!1οτπιίε εοπ!ίποιίε

πεπετε!πτ, Βο!ει!ονιίε ειιί!!επι Ροτποτεπο Βε

πετε εί!›ί ΡτοΡίππιίο, $πε!οΡο!ε νοε:ί!ίιί!ο ,

εοπεεεεετε! επτπ ει!ίίε επε!ε!!ίε Ρ!πτί!›ιίε ειτε

!ε!ί !ί!!ε!ί!ε!ίε εοποί!ίοπε τε!ίπετε, πω!! ποπ

πωπω ‹!ε!ίετε! εί επιππ εετνί!ίιιτπ τε! επε!ε!!ει

επιίεε Ρτο πυπ!ί!›ε! Ρτο!ιί!:ετε; εε!! Ροε!επ πεπ

πιίετπ ίιίτε!πίπ εί!›ί !ί!!ε!ί!ε!ετπ τε!ίπιιί!, πεπιιε

νεπίεπε ππποεπι Ρτοτπίεεεπί εετνί!ιί!ετπ εκπί

!ππ!, πεε νεπίεπ!ί!›πε Ροτ!εε εεε!ε!!οτοίπ εφε

τοί!., ίτπτπο, είειί! Ρετίίὸιίε !ίοε!ίε ε! !τε!!ί!οτ,

νίτί!›ιιε ε! :ίττπίε επι! εεεεπιτε Ρτο!ίί!1ιίί!. !)π!!ε

!3ο!ει!εινιίε ουκ εεΡ!επ!τίοππ!ίε ει! ίτπειτπ!!ίσιτπ

εοπεί!ε!πε, εοπνοεε!ίε !ίε!!π!οτιίίπ εο!ίοτ!ί!›πε

επε!τιιτπ Νε!εε! !”οτ!ίεείτπππί ο!ίεε!!ί!α) , ειιετπ νίπ

ι!ίεετε εοπ!ιίτπε!ίπτπ τπεάί!π!ιτε. !!›ίπιίε πε ίεε!ο

εππε!ί !!!ίε!ίπε!ίε ε!! ππ!ίνί!π!επι πεππε !!οίπίπί

απο εει!επε, ε! ίπ !›ε!!ο εοπ!τπ επε!τιττπ εο!!ί

είε ε!πι!ίοεπε ίπεει!επε, !π!›οτείιι επιππ ίπ ντι

πιππ Ρεπί!πε εΧΡεπόε!κι!, ποπ! !πιτπίπππι Ρετ

!οειιτπ, ππποεπτπ ε! Ρε!π!!οεππί, πίπε!ίίππε ε!

ίπε!τπίπεπ!π ι!πεετε ποπ είπε!πι!. !πεπΡετ εε

ε!ε!!πτπ ετ!!! ε! νίτίε ε! τε!›ιίε πεεεεε:ίτίίε είε

Ρτιει!ε. !, !υίετε:ι θ ε!!ετί!›υεε π!!ετί!›πε δ', -- '! εκίε!ί! οΡετε!ίοπίει είι!ί!ί! εοτπΡετείείοπίε δ. -

θ ίτυ ε! δ”. - Π! επίιοπίείεε επποπίείίε Ζ. - ΡτπετΙ:. Ι!. Μετα Η πεποε νεπίεπε πππιππιι Ρτο

τπίεε:ιτπι “Με ρομτευ.Μ' Ρετ!" τε!εορίείπο απο” πεππε νεπίεπ!ί!›ιίε πεποε Ρτοτπίεε:ππ, - θ! Νε!!ε!»

Νε!!γε! το.

!) Ζ εγώ ε!όνν πω, Με το εε ίπποι· εν πε.ε!εΡπΥπι τοιάείο.!ε οΡοννἱπἀε, 28ε2!ο _ίε

επεπε Ρι·ΖετΙ Ρίε!εττηπι!ιπ Βο!εε!εντεο. ‹Ιο ν!'επίετ. 1)!ε.!εΒο !ε2 Οίεεε!στεε!π Ψεπά. δωεπ. Π.

188 οπποεἱ Ρίε!ετηπι!κε ί.!0 το!ειι 1118, "είπε πω! Ρτιεείντ Ροπίοι·πε.ποτπ ι!ο 1111 ί 1112.

ΒοεΡ!οίνί Ι. 288 πάείτε!ο είε, Ζε κνο_ίπε ω. ωθεί. ντ το!ιιι 1118. 9) 29 νντ:εέπίε, τ. 1111.

δ

Η)

Σ!!

'Ξὅ



ΠΑΒΕΛ ΚΠΟΝΙΚΙ κιποπ πι. Μ,

Βι·ιιιιιΕπιπ, οποιι ποπ «καπ ιιπιπιε νο! πεοοεει

πιο πει επιπειιοοι μι· ιιππιιιιι° οοπιιπππιπ εκ

ΡπεπειΕπιιι. ΙΡεο ιιιιοςιιο δοιοιΙιιι·ιιε, οπιιι πι

Γπει·π εοΒιιιιιιιιε, επι 88 νιππιοπιπιιιιιιι οει ιιιιιιο

5 πε πιο πωπω ιιΒιιιιιπο. Ηππο διιιιιοροΙο μι

οοιπ ποιτιροπ πο! Ριιοιπιπ ιιΙἰιιιιοπ μ” ιιιιιιοοε

οι ΒιπιιΙπιποει Βο!ει!ιινι παιπιποοιιι, οι ροοιιπἰοιπ

ΠΠ ιπ:ιεππιπ οπιπ οιιειοι!ιιιε οποπεοιπ. Ωπιιιιιπ

που:: ιιοπρεπειε, Βοιοπιεινπε οοεοεειοποιπ πι

Ι0 ΜΜΕ, πωωποι εππιπππο οοπΕπιποΠιιιπ νιππι

Μπι Μπορω ὶιὶοποιιπι οκροοιιιππο ποιπο:ινιι,

ιιιιπιοπιιιιιο ροοππιιο εοοπιπ οικιιιοπιιιπο ΠΠιιιιι

ιρειπε ρπιιιιοεοπιΕπιπ περοπιιιι·ι€. Ποιιι ιιππο

εοιιποπιι, οιιιιι πιω διιιιιοροΙο ιιοτιπο Μοπι

Η ιιιιιιιιιι παμε ριιοιιοποπι ι”ποιοιπ οοεοπν:ιπει,

ιιοιιπο πο ροπιοπΙο ΠΜ οοΒιιιιποι, ποιο πιο σο!

Ιοιιιιἱπιιι σπιτι ΒοΙοεΙοιο οοιιεπιπιπιπ νοιιιπο

νο! οειπειιιιι οιισιιειιιιοπιε ιιιΜοπε ρποοππειπει,

επιιιτι Βοιο2ιεινπε οκοποΝπιπ οοιιεποἔιινἱι, πιο

20 51οιποπο ρεπίιιιιιπι :ιΙιππειιιιιιιιιιπ πι νιπΒιι ΐοπ

ποπ, ποπ ποπ ρΙοποπιο, νιειΕπι·ιι. ()πι οπιπ πι!

ποπίιπιπιπ Ροιιιοι·:ιπιπ: Ροπι·οιιἱεεοι, πω (ιππι

Μι ρπιποομε ιιΙἰπε οπιιι Μπι ιππΝιιππιπο πωπ

πω, οιιοπαιιιι πο!ιοιο οιιπι πωπω ιπιιιιιοπε

%ιιπιπιοιι ρποριππνιι, οι οιιειο|Ιππι Ψι·εο8ποιι

ιιιιρειποειο οπροι·ο, οπ5ιο!!ιιπιε ποπ ιιπιπιποπι

πιπποπε πω: Ρπωιιιππιιιε, οοΒιιονιι'). ΠΜ νοπο

νοπιπιπ επι πι] Ππνιπιπ, ιιπι ιππι:ιπε ννι8ιω

Ππιιιιιιι, οιι5ιοΙΙπιιι Μπι! ιπ ππιππιο ειΕπιπ Ηπ

 

 
Πιινιπιιι ἰΠιιιπ οππιπιπ, οΙἰπε απτο πιω ιπιιιιε- πιο.

πιιιοοιιπι, ιι!ιι κοπο Μπιονιοπειππι μι· πωπω

Ππνἰπιιι πιινιΒιο νεπιοΙι:ιπι. διοιιππ οοιιιιΒιι

ι8·ιιοπιιπιεπ πι !ιοΠο ιιιιιιιιιππιιι Μπι ριπει πω,

ιιπιιιπ οοιο πωπω οκοπεπειπιιο οιιειππιιι πιω

πεεπΝπ ΐιιοποι εκ ΜΜΕ. Εκοποιιπ ιιιιιιοπ τοιο

πιω ο:ιεΙππιπ οοπεπεΒπιο, ιιιιιιππο ιιἰνοπεοππιιι

ιππιππιποπιοππιιι ορρ:ιπ:ιιπ οποιοι οιιρπἔπιιιιιἰι

ρπιποιιι·ιιιο, ορριπιιιιι ροπϋποοοιπ ιπ ιιοειοε οπ

ειιπποπιπι ΒοιοιΙ:ινι πιοιιιοπιοε, ποοορπι Με

ποπιιιοποιπ Γοοοπππι, εἰοιιπο πιιιπιιε Βοιωιω

ιιιοι·ιοιιιιιπο ενιιιιει·ππι. Μπι] νοπο οιιειπιιιιι Βο

ιοιΙ:ινπε οοιο ιΙἱεοπε :ιοιιιιιεινιι, οοιοςπο πιο

Ειπε ω. ειιιι πεπποποππι Μ πεειἱὸοπε ιιι·ιιιιπιι

πω; επι πιππιπιι. ρπιπειιιιιει, Μάο ρποεπο

πιω, οοειιιιοπο οειειι·ιιιιι πιω οιποιιπιιιιι€.

Ποπ πιιιιιππο οιιει.ππιιι οιιιιι ιιιιιιοπι Μιοπο οπο

ΙΞιιιοπιιιπο όιΙιιιιοπο ΒοΙοιΙιινπε οιιριιἔπιινἱτ,

οπιιι πωπω ει. ΐοπΙ:ιοποε πι Ριι€πιποποε Ιο

οπιπιιπο ιπιιππιοποιπ :ιεεπΠιι ιιο!!ιοο οιιιιποοπ

Μ. Ριιποιιε πιο" ει Ρο!οιιιιι ιπεΕππιποπι.ιε πο

ιιιιιοιιιπιιιιοιιιοπε οκρπεποποι, Ροιιιοπιιπἱ επιπ

Μεπ ἰπειππιποιιιιι ιποπιε οπιπιιιπε πορπεπειποι

ΐοοοπιιπι; Ροιοπι ι”ονοιιε ιιοπιιιιπι, ιοι·πιιπι.Ιι8πει

τιπε οοιπΡοπιιιιιι, οπο Ιονιιιε πιο ιιιιιπιπε ω σει

ειι·ιιιιι οπιιι ιπππιοπε @ποπ ιιοοοπιιιιι; Ροιπο

Μπι οοπιπο Ιπποπιιι Ιιεπιιππο Ριοοει ιιιιπιιιι€,

ππἰοπε Ρ:ιπΙιιιιιιι οοπεοπιοιπ ιΠιιιιι οοιιιοππιιπι.

πιω οπιτιι ο:ιει.οιΙοπι νιοιοπε ιπεΕππιιιοπιει

30 νιοι·ιιιιι πο Με οι: ιιΙιεπει μια: πιππωιπ, ιιΙἰἱ οιιιιιιιι πι: ιππι·ο ιιοεοοποοπιοε ίππιινο οοιιι!ιπέ

Ρπιει!ι. Ι, ωίεπει 15 ιιεροππινιιι Μοιιι πω: δ. ραπ:: οπιπ!Ιερ, Ισια πιποιαΙροέπία_/. - 28 ΣΧ'ἱεΙιιιι

ινγειε δ. -- Ρππειἰι. Π, Μετα: ι ι:.ππειιπι οιιπεππι Ζ ι δ. - 2 Μπιονιοιιειιιιπι Μιμί ροοιοιιιιιη

οἱ ό:: Μπι:: ποπεοπἰειπ ἰΠιιιιι ποπιιιιιππιιι άπο!πιίεΒιε ρίσκο ισ δ. --- Η) Με. ιΜοιπ δ. -- ω οπι

ειπιιιπι Μπι! Με!. δ, Μα |ιπορ!ιιιιιιι οεπιιωμί. - ΜΜΜ οποιπιινιι Μπα! 2, πα πάω πίερο!πιεωιε

03πποηβ Ιιι·ορ!επιπί; πιο _|σ ι δ, Με πω. Ιιπορι:|ι. -- Μποπιιιιι·Πι οιι·οπινιι δ. - Ή ι”οποππιιιι δ|1ποπ.

Ρπιπο. Ρο!. ιι δΙοιιιΙ‹ι δδ. Ι. Μ; Ζ ί δ πιο σπα”.

') Ο πω Έν)·εποει·οιιιιο πο. ΒοοΡΙπ. Οοεο|ι. Ρο!. Ι. πω. θἴΙ.
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ΜΒ εει·υυ$, ΜΒυεςυο νἱοἱΒυε ἰωτυπι ΗΜ ΡοΙοτυ

οουευ·υκοι·υυτ. Μ: υεπιρε Ιυπεε Βέκκα: Βο-·

ΙειΙεινἰ οοειεΙΙο νἱοἰυευ εΙυΒυυ€, ηυου ουεΙο¦Ιυυἰ

ιὶε μ·ορυευ:ιουΠε ουυι εἱε ειτυυε επ ἰΒυἱΒυε

τερυευυβευΕ. δἰ ςυ:ιυόοηυο ΡοΙουἱ ωεω!!υκυ

ευ·πιΕε, ἱ8υο, ΙυρἰὸἱΒιιε ευ·υτΕε ἱπυρεΦυΒυυ0, αι

ε£εΙΙυυἰ ...Παω πιοεΙἱε οππυἱΒυε νἱοεπι οστι

£τειτἱυτυ τορυΕ.;υοϋυπτ. Πο ΡοΙοπιἱε ιυυΠοε ου

εΕεΙΜυὶ εεεἰττἰε ετ ΙυρἱὸὶΒυε νυΙυετυΒουΕ; ‹ὶε

οεε$εἱΙυυἰε νετο ΡοΙουἰ ρΙυτοε οουἰάἱο Ροήπιε

Βου!. ΕΜΠ!. αυτη ΡειΒειυἰ άσε :Μπιτ εεουτἱ, εἰ

νΕι·0υιο ΒεΙ!ἱω σειροι·ευιυτ, ει Μου τυειΙεΒειυΙ.,

υ!. ουπι Γυτυυ εε ιἰοΐυυτἱουΙεε υυυπι οοΠυυι εκ

€ουάουιοε αυτη ἰευυνἰυ πυοι·ετευθ.υι·. Ιυ!.οτόυπι

αιππου ευυπ ΒοΙοιΙυνο ριιοτυπι Γειοετο οιιευ·υιυ

 

φα ι·ουυετο οοΒἰΙυΒυυ€, ἱυΙετόυιτι Ιυάυοἱ:ιε

ροωιπεε, νε! ουιἰΙἰυιυ εκρεοωυ$εε ἰΠυ‹:! σου

εἰΙἰυπυ υΠετοβουΒ. ΙΜετου ΡοΙουἰ υυυςυειιυ

οιὶοεἱ, υυυι:|υοιη ὸοεἱὸἱοεἰ, α” ΙυΒοτἰΒυε οι νἰ

@Με Μἱευιἱ υε8Μοϋυυτ, Βου ωευ·υιυ ουροτε

νοΙ ἱυεἰὸἱἰε ὶυεήεωΒευ€. Ροπυοπιυἰ νετο Μπι

ΒοΙε:Ιενἰ τυευΜπυ ετ ἱυΕευ$ἰουευ1 οοευοει:ε

ΜυΦ, (μου υυΙΙ:πουυε εν:ιόει·ο ιυυυυε ἰρεἰυε

υἱεἰ ο:ιευ·ο τουιΜο ρτωνυΙοΒυυ€, επ οκ Με πτυ

κἰπυο ιΙΜυοΜυτ, υυἰει 6ο δυει!οροΙο ευο άο

πυἱυο πυΠυυι υυκἰΙἰυπι ωφεουιΜυτ. [Μάο ρω

$ειυροι·ε οουεἰΙἰυπι μιτυΒυε υ€τἱεηυο εεπἱε Μο

υευτυ ἱυἰετυυΙ., αιεωΠυκυ νἱἀυΙὶοιπ Πάει ι·οοερω

υ·ειόἱ‹ἱετυυ$., ἱΡεἰυυε εαυἱ τ:υπι ευίε .ου1πιἱΒυ8,

ἰυοοΙυιυεε, ςυο εἱΜ Πυυυ, :ιΒἰετυυτ.

Πισάι. Ι, Μετα 2 πουτρω υειττηυο δ. - θ ε!τυῦ.ἱω εΕυΙἰε Μ!» ΜΜΜ δ; 88"8 Ζ. - θ εοΒἰΙ1ἰω

πα ω σ!ωυο ιυσἴσυπυ_|σ πω: (.`Ιιτοπ. Ρώτα Ρο!. ιι δΙσπ:Ια 8.9. Ι. Μ; εεπἰε Μα Ζ Ε δ'. - Η εεου

Η: εεουυι 2 ί δ. - Η Μεοι Με 5'. -- Ρτιοάι. Π, ωἰεπτε ! ἰιιιοτυυιιισ υιΜΗΜ Ζ ί δ.

  

Η.)

Η
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πιο ιιοι·ιιπι, ιι·ιιιιιεςιιο νιοιιιιιε ιιοπιιπ πιο Ροιοπι

οοπειι·ιικοι·ιιπι. Πο ποιπρο “πιοο @ποιο Βο

ιοιιιινι οιιειοιιο νιοιπιο ειιιο:ιπι, ποσά οιιοι.οιιοπι

ιιο ρι·οριι€ποοιιιιο οιιπι απο επιπιο οι ιςπιιιιιο

ι·οοιιεποικιπι. δι οιιειποοοιιο Ροιοπι οποιοιιιιπι

οι·πιιιι, ι8πο, ιοριιιιιιιιε οποιο ιπιροιοιιοπι, σει

ειοιιιιπι ειιπιιιιοτ πιοόιε οπιπιι:ιιιε νιοοιπ οοπ

ιτοι·ιοπι ι·οριιεποικιπι. Πο Ροιοιιιε ιπιιιιοε οπ

οποιοι επειιιιει οι Ιοριιιιιιιιε νιιιποι·οιι:ιπι; ιιο

ωε.ιοιπω νοι·ο Ροιοπι ριιιι·οε οοιιιιιιο ροι·ιιπο

Μπι. Επιπι οπιιπ ροΒοπι ιιο πιοι·ιο εοοιιιι, οι

κάποιο ιιοιιιοει οιιροτοπιιιι, οι πιοο ιπειιοΒοπι,

οι οιιιπ Γιιπιει 88 άοΓοπτιοπιοε οποιο οοιιιιπι οι:

ιοπιιοπιοε οιιιπ ιεπιινι:ι πιοι·οι·οπιιιι·. Ιπτοπιιιπι

πιιποπ οιιπι Βοιοιι:ινο ροοιιιιπ ιποοι·ο οοειι·ιιπι

Ριιει!2. ι, τιποτε; Ξ

 οπο ι·οοιιοι·ο οοΒιιοιιοπι, ιπιοιόιιιιι ιπιιιιοι:ιε

· ροιοπιοε, νο! οιιιιιιιιιιιπ οκροοιοπιοε ιΠιι‹Ι οοπ

οπο" αιιτωοοιπο ιπιοι·οο Ροιοπι πιιποιιοιπ

οιιοει, πιιποιιοπι ιιοοιιιιοει, ιοι ιοιιοι·ιιιιιο οι νι

Βιιιιε πιππε ιιοειειοιιοπι, οοιι οοπτιιιιι οιιροι·ο

νο! ιπειιιιιε ιποιειοιιιιπι. Ροιποι·ειπι απο “Ποιο

Βοιοιιονι ιποπιοιπ οι ιπιοπιιοποπι οοεποεοο

Μπι, ποσό πιιιιοιοπιιο ονιιιιοι·ο ιπ:ιπιιε ιρειιιε

πιει οιιειι·ο ι·οιιιιιιο ρι·ιονοιοοοπι, οι. οκ πω: πιει

›;ιπιο ιιιΠιόοιιοπι, ιιιιιο ιιο Βιιιιιοροιο ειιο ιιο

ιπιπο πιιιιιιιπ ειιικιιιιιιπ οκροοαιΒιιπι. Ππιιο πιο

ιοιπροι·ο οοπ8ιιιιιιπ ροτιιιιιιε ιιιι·ιεςιιο εειιιε πιο

ποιιιπ ιπιοι·ιιπι, οιιΜοιιιιιπ πωπω Μο ι·οοοριιι

ιι·ιιτιιιιοι·ιιπι, ιΡειοιιο ειιπι οιιπι ειιιε οπιπιιιιιο,

ιποοιιιιποε, ιιιιο πιο ιιιιιιιι, οιιιοτιιπι.

παππο» π:ιπιοιιο δ. - θ ΜΜΜ» ποιο πι Μπι δ; εαπ:: 2. - θ ε:ιειιιιω

πι: Ισ σ!οιοο ωπωωιο “οι διιτοπ. Ρώτα Ρο!. ιι 5ωπω δδ. Ι. θ! .· :ποπο πιο 2 ι δ. - Η εοοιι

ι·ιι οοοιιιπ Ζ ι δ. - Η πιοο» πιο δ'. - Νιούε. Π, “ω” ι ιπι.οι·ιιιιιπι ιιιιοι·ιιπ Ζ ι δ.

  

ιο

Η
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ΎνΕΞθΙΒΒΘΚΟ · ΡΟ]ζθΚΑ

ορι·οοοινο.Ι

Β'Ι.'Α1ΐΙ$!3ΑΨ ΡΙΣΑ'1'.

ΜΜ

Μιτ·όά ωοοἱετοΜ οι! .ειοο_[εοο πω! @η ρποΙψοίο ιοο£οιυοἰ 2. Ρο!είσο ιο το:Ζέο:.που!ι, οπο·

εΙοἰετοο Με @Μ ρπωοιποο!ι Με ΜΜΜ πο]έοίέ!ε]οιοοο Μοοαπ|εοο!ι. Ροσπίποτυοπο σο _|οέ ο 82ο

Μπελ ω» Κοπο£απ£ο Ροτῇἶτοοεππε£') έ δ|ιοοείο] ΙΜ διορτο2") ποροοποοο1ο, οροοπ:ιίο»ιο “ο

Ιο!|κο, έα ρίοπυο:ο ρτοπιίεοέο ωἱοη| ΟΙιηεΙοοο ιοπίο.Μο πιο ιἰιυότ· ωοοίετο|εί .ι·ίοέπίο:Μ ροΜο,

ΑάεΙοίάα, είοεο·α οτιο:.οοο ΒΙΕεο:οο!οωο Ι ο έοπο δή;;; έα ΜΜΕ ο ρία·ευοιοο!ι :.ο!:οοπί!κόπο

λΙύτεο, ἐοωο£ουπ έωἱεμοὑΙἰτοοτπ ιοοἰοωἱοοἱ, λ·πισιοί!έ Μοτο οΙιυ·:εέοὶοήο|η οιίοά:·.ο Ψνοοο·οοιί, @Η

Α:ιάτοςέ σ: Βοποιή|Μ, ΜΜΜ Ρο!οομ3), ο άιίιοποπι ιο·εοά:αιόεοτ οριιἰπποέοἱ οποίο εἰς, ἰε επιασε!!

Ισοτοπο, Μοτο οΙο·οο δ£ο|οπα [Ια·οΖει ιυορέα·εΗεοο οαΙοοΝο, το·οοίοιιιι Μάι ρὶοπυο2πἰε ιἰΙο Ρο!οΙ:ϋ).

Τοσο έοΜοο!ι 2. σιοι·οιἰουι ιι·οοέστεΗπι ΜοεοπΙσόιυ πποε2οίο ΜΜΜ :Μάρ ιο παοοεπι ρἱοπιὶεπ

οΜΜο, ί ο£ο 1οι!οπ :. Ιοοο σ·οιΖω]ιι ροτππἱἰκύιυ Μι οοἰαοιοπιο.

ιν ιυἱεΪκιι :Ω ρπιιοο ‹ἰο Μοτοο!ι 8£ο!ἰοιι (ιροε!ο!ε|σο ροοιιιιυοία οδο, ο.90·ο Με ο!αΝο

ε. οιπίαποποτπί ρυ·οιοοπτό οοοοτ·οΙιοιι πἱεσπἰοι·ἰτἰε_οο. ιν ωοιυΙο:.οτιο] ο £οοο ροωοεΙα τπἱοά:ηχ ὅπο

ροτ:.οιπ νο ρορίεέουι ο ΗοιποΜεοι Ιν ουσι!οε ο Μ: :.ουαιιο ὶπωοοΙοΙιι:·ο, ραρίοέ Με ρΜεο2οωα!

ιιροπιἱπαό Ιο-οεοω οοείοεί:ιέο!ι, έε Μι ιοἰο‹Ι:.α οιί Βοοο ροο|ιοάιέ, ὶ μου: πἰε_οο έιιώιοοικ : Μοτο

8ΙτἰοΙι πιοοοι:οιο ιιΖεοοϋ Μο ροιυΞποί. Μίοἰ Μι ρορίεέ ωρο!ιιίο οοοίο ροωο!προι Βο!οοίαωο

έτπίοδο9ο, ω-ο2ο ροΜέσοο, έ ρι·σε:. σιδεοο ιι·ρίοω·οί πο ",ς_οπ·ο. Μοείοίί Μπι δοἰοπιοπ |ε·τύΙ,

ορκοσιιίαποτιέσο Ηο:ιη||εο. ῖνορι·τιιυἱἰ Με· ,το πίοοο Βο!σε!ο·ιο τοΙκα |074 έ ιυμ·ιια·.ειο 9ο ο Ισό

Ιεο2ιοει, ωοπέοο! @ήτο Ι πο ποπ ο ρορίε.έ ροερέσεοο! ιιιο·2οήσαμο οο Ισοο·οπο. Ρο Ι:ΜΜίωπ ρο

ποποοπέω θε_|:_ο τυο£ορΗ πα ποπ ιι·οοάοι·.εΙ:2 ωοι Μο "ΖοιΙοο!οιο Ι, Μάη ΜΕ ιο ΡοΙοοε @Μιο

πυιιί5), ο το Βοἰοεἰαιοἱο ο:σοἱἰ οιι·οοο άοοσ·οο:ο:ϊοο. ”' οίοοιι Μάο ροποιοασιία οὐκ ηχώ |ετό!ύου

οΙοζο ι·ν€9,-Π 1ιψα; : Ρο!Μεο έ ()”!τοποοιιιιπέ ρτ:_γ θι·:οροι·:α ν:: έ εί!πίο 9ο ω.ερίοταΐο. Ραμ-οσ

') Π” πἱπἰε|ε:οοτ @Με πο. ?ά ωΙω·ε·ι Π'. ') ω. θ? Μουσε Η? ὶρτηρἱοοΙε ο πι: Μ: 8!.

8) 51ορΙιοοἰ :εδώ ΠοΒοτἰω ΥΝο πιο]οι·, σ·οιιΙα. 7 ιι Ρου·πιο 88. Σ!. 252. ^) ΙΙοτ!ωΣΙε ΥΝο δ. $$ορΙιοιιι

πω. θ. 5) "ΙοιΜΙουε οΒ ἱιιΓοΜἰο πιι€τἰΙυ8 ἰπ Ρο!οοἱο ΐιιοι·Μ, Μ. οιιοεἰ ιπιοι·ἱΙ›ιι8 Μ ΗΜ Ρ0Ιοηιιε ΐοο!.ιι8 Γο

οπο!. (ΜΗ. λ 27,· ροτύιυπο_β "Μωπ Μ Ισυ·οοϋτέ ΡΠεοίο:·σΙιο-ροΙ:Ι:Μ.
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ιιιι πιι.ιιιοοο Βοιε.ιιιιιιι·ιι ιι ιοικιόιοε έιπιοι·ό προ, ρι·ιοριιιιιιιι ιο πιο ιοοι πο πιω οιοι;ιεισιιιιιι,

ιιι·ιώποιιι ιο ροιιιι·ιιιιπιιώ οιοιι ποιοι” ι ιι:.οιπ ρι·ιορι·οιοιιιι ο ιιιι:ώι. . .

ιν οποιοι μι πι: ιιιοιιΞέοιο πιι ιιΙι·οπο Ποιιηιιιιι Η' ρι·ιεώοιιιίο. ιιοιι_οιοιιι Β:.πιπ οσιοιιιιώ

οι οι πιιιοιιιιιπιιι Με] ιιιιι·ιιιιιο, ιιτιοριπο πο ιιιιώιι πιώ ορπιπιπιοι·ιοιιοοιιι, πιο!! πιο _ισε:οιο ρο

:.οοιιιιι. 0οοιι ιι:οιοιιιι οι·ιΞέιι πιο ι:ο:ι:ιι:.οπο ιιφθοιούιο ιιιιώοιοποοιι. ιν ι·νιΖοι·:.ι·οιι ποιροοποιο πιο

πιιιιιιιΣιιιε ιιιιποπιιιιι·οι·. Π” ι·οιιιι 1085 ροιιπιεσιοπο :. οποιο ιιι·οιπποιοισιιι πιο διο/οπο Ι ποιο

ι @οποιο ιυοοιοι·ιιιιιιιοο ριισιἰ έθ Μπι :ιποιιι·οο, ιι οπο; Απο .φπα προ, Ειποι·πιιιι, ι ιιιιιιιιιιιιι

δοπιι·ιιιι'). ι)ιοι·ιο.ποέο ιιι ιοπιιιοιιιιιι ρο2πιοιιο .ιιριιιοιιιιιπιιι οι έπιιιοιιιιο ι οιιιιιιιυ. .ιιιιοι ιιιο

πιι·ιοοιπιο ιιιιιιιοι επι ἐοιοοι έ. διο[οπο ρι·:.ι·ι οο:ιπιιοππι·_οο ιιιιτοέιοπο, ιι πιο” πει μι! Μιο

πιοπι βιιοοπιιο ιππιοι.ιπει. ινισπόιοι: ι πιοιποι _ιειιποοιιιέιιιο παριοιιιιιι :.οοιιι!ιι Με ιιοιιπιι βεοεπιιιι

ιιιιιιιι.ιιιι, ιι πιιΙειιιοιιι ιιιιιιιι ιιιι οριοιιιΕιο, ιιιιιιι Ηιιι·ιιοιιι, ροιιιοοιιο ιιιιιιιιρ ιιιοοιιιοοιιιιι, : ποιο

οιιιιιιι Κοιοπιοπιι ιιι·οιιι ωοοιοτειιιοοο πω” - ΗΜ) ιιισιοιο πι: οο.ιιοππο διε[ιιπιι ι έοιοοι

ι οιιιιιι.

ιν ηχώ ιι·ιεώ ιιιιοοπιιώ πιω πιο πιο ιι·ιρ·ιιιιιιιι ιιιιώ ιοιώιι ι ροιι·.ιεοιι, πο” π: ιιιο

ιοοιοιο. Ρι·περι·οιοιιιιιοιιο ιο πιώ πιοιο2ιο_ι πιο οι οιιιιιπ·πιι:ι ποιο ι “ιι οποιο ιππιιι :ιιοιιιιιπιοπιι:

οιιιιιιπο επι οιιιιιιιό, πι ιο πι: ιιιΖοι·όιο το οιιιιι·οοιιιοοιιιιιοιε οι·ιιοπιπ ρο_ιποιοιιπώ, πο! @πιο

οποιο ιιι ροέι·ειιιιιοιιοειιι ι'ι:._οπιιι ιριιέοιιιιιιιι, οιιιιιιιι·ιί ιώ ιο ρο:.πιιπιιι ρι·ιιιοιιιιιυει ιι·ιοι·ο, ι εισ

οιοιι:.ιοιοΙιοιι .ιιοοιιι μια. Μάι: Μοτο πιοιοιιο πο πιώ πιο ρι·ι.ε.ειοιο.

Το σκιά ποιιιιἰπιιιιιι ι οποίο ιιιιιπ οιιοπιιιιοι πο.ιι ι ροπιπιιι πιο ιιι” ιιι ιιιπιιιι1επτο. πιο

ιιιο_ο ιο οι·ποιιιιιιι: Μάριο: 0ιοπιοιι Πιιιιιιι·οι·ιιιιι ιιιπι:ιιι οι τοπιο σπιτι (ιι·οπιοιε Ροιοποτιιιπ,

οι νιιιι ειιποιι διοριιιιπι.

διι ποι:.9πιιι ιο ιι!ιοοιο ιιιιι ιιιιιοοιι ιιοιιοιιιιιι ιιο ιιώιο, ἐο πειιι ιιιιέιιοιι : πιώ πιιιιἰ ιππειιο

ιιιιιοπο (Μοτο ιο οιιοιιο:ποιο ιιιιιιιέποιε @πιο ιοψοέπιοπο πιο πω; ιειιο, ιιιιιιιιιιο ιιιοοιιιιιιοπ ιι:.ι

οιιιιοποοιι. ιιιοιιέιιο ιι: ιποἐοιι ιιι ριιιοίοιο. Αιιιοι· βοοεπιιο πιιιιιιοιή ιιιοριιιιιιιι ιἰοοἰοιοπιι: βοοεπιίο

·ιπιιιει.ι:ιι, ι·οι..ιιοι·ιιποο οροιοιιιιίιιπιο ρορι·ιιιιιιιιιιιι οιοοιιιοο ι ποιοι: απο” ιιοιιιιι_ιιιο. Ηιιιιιιιιιι ιιιο

ιιιιι, Ρο οποιοι ιιἰο Κοιοιπιιπιι Μάιο ρι·ιοιιιποιοιο. ιιιο:.οπιι οιοιοιιπιι βοοοιιιιο ιοιιιιιοποι, ι·οποιοι·:.ιι

ιιι ιιι οιοιιιιε, ιιιοιειιι_ιιιο ποιας απο π] οιιιοιιιο ιο .πιο οποιο. Αιιιοι· πιιιιοπιοι: ινιΞοιοι·ιιιιο

ροι.πω ιιι·οιιιιιι .τι έοιι·οιοιιι έ. 8ιο|ιιπιι ροιιιο:οιιςι ιοορι.ιιιιιο ιιο.ιδοιοιιιο Ηοι·ιιυιιιιι, ιο πιώιοπι|ώ

ιπιοιοοιιοιι πο ι·οιειοι·ιιιιιιιο ι ιιοιιιιιιιο ποιοι: ι ιιιιι·ιοιυ ποιο”.

Ροιιοοιειιιιιι·ο @Με ιιιιιιιιιο Ωροπος @πιο ιι Ηιιιιιυιιι·ιοιπ :.ιιώοιιιι, πιο ποιοοιι ποιο

ιιι·ιιιιι οι ιιιοιιιιιιιοο, ινοΙιεπιιιιώοιιιι, ιιο πιι.ιιοριιιοοιιοο ιιοιοιιιιοπιιι. Μιιοπιιι σο, πιο ροιοιιέπο

Πιιιιιοιιι ιιφειοιιο πιο οοριιιιοιιιι_ο πι:: Με ιοιιΙοοιιιιιοο ριιιοιιιιιι, πιο έο Μαιο πιο οπ .πιο οικο

πώ “οι _ιειιιιώο ἐοιιιοιιι πι ι ιιι·ιιοιεοο. 2ο πιο οοιοιπιιιπιο πο ο ριιιοιοιοι·ειιοο ι_οπι .ιροιιοιιοιπ

@παο πιο ιιιιιιιοοι|, ιιιιιοιοιοιπ ιιι :.ιοιιιιιι βοοοιιιιιι ιιιιιιιι.ν:ο, ιιιιι·ι_ι οτι ιυειιιιιι_ο ινο!ιοιιιιιιώιι πιο

') Αππο ιο8.ι ιπ οιιι·οοι·ο ιπιειειιιι βιιιιιπιοιιΪ; οι ιιοπιιπιιε τα διοριιιιιιιιιι οι ιι0πι·ιοιιε ιιιιιιι πιω οι

0οι·ιιι·τιιιε οριεοοριιε ι·υιιοΙιιιιιιιι, οι Βιιιοιιιοπ τοκ οπο. Απο. ι)οποπ. ιι Βιιιιιιοιιοπι 85. Ι. 56.
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οπο οο!οί·είπ, :.οιείετιι ιιε!ερπ τ. Ι.επείί!ίπ ίποίείεεεί, !ίοίεί·ίί:.ί ιοίεε, ο Μ ίίιίιίείειο βεπείιιίο

πίεί·ωο!ίίίο Με οποία Με ερο!ποπο τ. ε·ίείωιπ Ι.επείκίε, ί έα: ιίορίεί·ο ρο:οι·ίεί πε!εροίοί : Με

ίίί·οπίςί ίπ!εί·ΡοΙοιι·οίίο ποεΙοίο.

Μ! !οίκοίι·είίί:ίε Ροείοοίεπί:!ιοίε υπίειί:.π Ιίοί·2ίι·ί!ίο έπτυο!είίι δίε|οπο ο |ίτοίιί!επ ι!ίεπίπτείκο

ροίκ!ίπ ορίετοίεε είε ο·ίοπείπε παεί. Ηίροίί! Κοτοοοείο, ρί·επιίίοί ί·οιυπίε οίι!οτε!ιοο ο; οείο!ίίίπί

|ίοι·Ιίυίίκοο.·ί , ί ω! επί Ραοοπ ειοεπο !ίοίετά:.εοίο, έε Με απλοί είε Ρτ:.ειίοιοιοε ἰίοτ!ιοίίίο ιίο

ίίοίοίίιοπο πορίεοππ ο οιίιίεε:,ί·:.οίίπ οι: ροε:π!!ειι έπιοο!ο έ. δίε[οίίο, ρο:.πε:.ορίε πο ροαε!ίτο ω;

!π·οίίί!ί, είιοείοἐ ίπ ί·είτορίείίιο Με ίίιοπίπ. !ίε:ποίί Ιο Κοιυίίοελί πο ιίοοτεί ποίοί·εε, Μιίποε:πο

είε ε απο ιο ρί·ιεί!ίίίοίοίε,· !πίοοεοεείπ δω! !ί?οίί. Είτιί!ίε!ίετ, πω! ροάοοπο Ρο πο!είτιι Με

αυιίο!, ωοίοίίείί ιο οποίοι ρί·:.ειίί·οίοι ο·επίετείκο-ποΜίπ ίο·οοίίοί ρτωίίίιοτοε Ηοτ!ιοίίκο πο ροαπ

Με Με Με οπο ω τείσορίείποε!ι .Με εποπίοωοίο. Τοπ απο Μιμί ροιί:ίεΙίι ί !!'οΙΙειίοοείι, π!!

!ο ίοίίίείεε πωπω το ρί·:.εάίίίοι!·ίε @πο ο Ροί·!›ιο 88. Σ! Με οπο.

6ο ου Με, : Ροιίοοίε:ίε!ιιτο !ε.τ!ιι Με ίοο:ίπίππ είε ί·οοίο Ιοί: ίίοιίοἰεπο ιοίιίο.είειι ο Ζωο

οτοέεί οο!οί·ε!ίοο, ίσο οπο ίίιοπίο Μέ οιίεό ίοοπ Ρτιπεεπίιε; οοί!ιπέίοπ εοοίε εοάοίοο!ί ρί·οεε

οείιπΙού ε!οίοίίοίε τοε:.εί!είο Ρο:.οί·π ρίοπίο!οτε!ί!·ο τ. Μοτυπο!ίοίωίε!ε όίοε:εεπεπο οίι!οπι, οο ιοίεοίπ

ο είοίίιοίοιίειείιίο, είε ί ίιοίροιοο:ίοίείεί ; οίε!ι ροίί·εεεί·ίιπ·ίε είε πο ρί·οιοίε ιίοροε:εωίί, ο πείτε

Με ροε:πίπωοίί επί Ιεπο :ο τοπε!ερείκ, ίίποίπε οἐπ!είί ρτοίί!πεποπ οποίί ο Με είοιοε οο!οί·είκε

πο πάω. Ρτιπ!είοίί !επο οίοίίιπ ιο 2πιοοείε ε'. !!”οίείεί·!ιο ρίεοοπίο πω:: ε'. Βί·ίοίωιο ί !πίο ίο

ππε!ι το ίεπείιείπε:.ππε!ι _ίοίίο ί ιίοίείοιοπείι ρίοίίοείι οι!·ε:εείίπε!ι, πο” πο.τεπ ιυίιίοειοε έίοίίπ Ρο

ε!ο!πιεποέ Ρίοπίο!οί·ε!τυο. |εί!ί ο!οίί με πεποπίείεεπ αοίίοεείε εοιοίπεοε πιάσω ο ποιίοοίείίε!ιοα

τοειι·ο:ίοίίπε!ι ία ο!ιι·οί·οιο, !εείπ ίιίε:οα·οώιίε σε ίίο ε:οείι ιο |:!ότποι π: πίείοίίοπο. @Μέ ίείεείπ

τοίείείίοπ 5ο ίο·οοίίοι ίι·επίεί·επο -ρο!είοι, ίο·οείοίσο ιο !ππ! ίίοοιπίπ ι!ίο:!ιο ί ο !ππ! “Με ίοπέίπ ιο

εοάοίεεπ ευ ί Ροτοπ:ίε:.ε ἰεπείίίίπ, πο Ιο|είίίί :.οείο;ίε ε!οείιο|ειι ιίο οποία Ποί·ίιυί!σο, πι! Μ:: οποίο

ευ βοπείιοπ οίίε|ε.εεεί; ἐε οιί!οί· ίπ ποίίίεί·ο ο ίίοίίίι·ί!κο εροί·ε οε!ερπ, ο ποσο εποε ροποιοοπίείπ

!!?αίἰπεἰοίοο Ι ποιοί·ίεπο ιο τοί:ίι ·|θ95 :οίίιπ!εο, π·οοείίππ ία Με απ!" π: Με ωίείσίεοι

Ποτ!ίοίί:οίι·ί, ίοίε π; Ρί·επτ:.πίιπ ιιφίεπιοοίιο πο το ί·εί:ορίείποπο Ροίοίσίείι πω;; δίψα, 6ο Με π:

·ίεοίίί εροίί·:οείίπ.

Κί·οτίίίσετε!ιοο τοεπίεί·ε!σίε, ω! π: ίί!:.ίέ οποοιπ, :.οε:ππο είε ιο ε:ίοεοείι απο Ρο:Ζοποίι. @Με

: ίίοίίιίίιίίπ, εεπ!ί πο! είοοππ οε:.ίοιίεποπ οο!οτπτίε; Βείί, ί διπίποπ Κίκε, ίε!ότοπ :ο ίίπίε!οί·

ε:.πείί ίσί·οίίί!ίοί·ιοιυ ιοεπίετε!είείι πε!ιοάοε, Ρίεοίί ιἰορίεί·ο πο άτοπίεί ροίοίοίε ίι·ίε·ίπι .ΠΠ δε ίο

ίίπιιίεἐο έίοίίπ ἐε !!”επτοποίε οιίε!ί ιοίεεεί ίο·οοίίε Μ:: !ε, Μάιο (Με :.ίιοπιπ, ο πίε!ε!οτε ο πίε|ι

οίεποἰπ εεοεοω πίετό!ιοιίε είιιωπίεί.ππε!ί. !!ποιίείιίοι ω πίοιι·ίίίείε:.ε Ιοί Μίκι είποποιο!εί.

Νοε; ί!!ατείίι [ΜΒΜ ροίοοίοδ είε πο άοίείε είοοίοίίι πο @Με ίο·οίοίίσε ο·επίετε!ίπ ί παπί::

εεπί ; πο; Ροεεε!ίκοίπε αε!ερπ. Νο Ρτόέπο εειίίίίιίίοπείίιπ ίίιίέ είπε οπο επ ιι·πίε!ε, οΙοοίοίοίπ

!ίτοπί!ο “Με οποία είε οπο: Με εποε!ιοίίεί. Οίείκαιοο οπο @οι πα? ίίίο!επο, 2ο πεί οίκω· Μο

τιεοίο ο ί!είείοω ο!οτοέπίππάι οποίοίοάοίπε, πίτοιίω οποίοίποίε Ρίεοί·εοίο ιί:.ίέ αι!τοεοοπείι. (Μ

η Με!!! Βίε!είείοπο .·
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Ανααπα 8ισσ_Ισ ρι·:.σαΙεΙ ισ Μαη Ιει·σιιισα ΙιΙααα ισ Ραπασαίκα, σα Βασασπαν, Ι:ΙσιΉ

ΙΜ τ. Μάτι δυαια, .ασια Νσσασ, σα Μα:σσ ρσΙσ»ιΙ:αιυ α π. φαω Αι·αιπιεί. Τοπ Ισαα Βαιιιισιι

π. ρπσαΙισισ σα›ασΙι Ματια @ΙΙ ι·σω.αααΙ σα Νσιασ στα ωπαΙΙα ααα έισίαΙα, ραασισαΙ : επια

ιπι ΡσΙσπατι ισ Ισια Ιαα_Ια ααα Βιιαα_Ισιιι, α σα εισεασθ ίαιΙσπία :απο ρα στεοΙαι Ρωσία. Ρο

Ισπι δασίπσίσα ισσιωαΙι Ραπασιιία:9; @Ισ σα ρσΙσριι έιιααΙα Ιὅὅ ΙαΙ.

ΡσΙσπι ΙαΙα Πα!) σα ρσΙσρα Παμε, Ηίααερσισ εαπ, αα_|ι·ια2 Ραιισσασια ισσΙιισέσἱ, ρο

εΙαΖ πα πιο αΙερασίια, ΙισΙαιαιια Μεσα, Νότα ασ ρι·ιαιιΙεωσΙΙΙ εΙααιρ5, ισσωΙεἐε ασ ι σα” αα|ΙαιααΙΙ.

[ααα σα ρσΙσριι Ι.%2 ΑιπέιιΙαε, ιαασσασαεΙεέ και, «Μαΐ πα σα: α·σα:Ιτσ, Με ρσταέσπ σα

Μάι, αα:.ία Ισα σιιιααΙ ασια ααιι·αύ, α ισ :αΙιΙΙΙΙΙ:ίσ ασια Παρα ααΙ. Τα σΙΙισα ΜΜΜ

Μα ρσιπέσία ΡσωααΙσαα, αΙι·_|σεΙ ρται·πισέσπ, ίεαιπ ισ ΙσίααΙσπίσ ισε:.εαΙ4).

Μπι σα ρσΙσμι Ισια Βαι·αΙΙαε .τΙαέα ι ΡιιιαΙσπές| :Ιιαι·αιίαΐ @αδ π. Με] [σπασω οιασπαδ

ασ Μαοεασπία| α ιι·σ_|εΙτἱεαι, ,Με Ισια ΙιαΙα:ἰ ΗΙίριι α ασΙσισειαι πω; @Μέσα θα Μ”.

ΡσΙαπι ΙαΙα ΛΙαυαπατα α·ίεΙΙαεασ ραασισιιιαα Ειι(ιααιιι·α8 α ΡασιισιιέςΙ, ααα :ία :αεΙιιέαβ

ΛΙσ.α:σπατσισι ααεΙΙ:Ισιπιι, ρσ8ΙαΙ πια πα ρσαισσ ααα ρι·:,εσίευ Παηαιισσιια, Απαπασισειαιι @πασα

Τααι:ΐσ θα ΛΙε.ι·αιιαι·α ισἰσΙΙτἱια ισσΙιισΜ πασαΙἱ; μα: ρσΙαια δαΙΙα νααμασΙει αΙισιαΙ .Ισ Ικα

ρσσἰιισασιἱεΙιυιι ρα·ιαι·ια_αιιαα; ρι·:εσισέσιι σα αισΙι5).

ΡσΙα(ιιι) α·ασία·σαα ΜΜΜ!) ιυσΙασσό ιαΙαἰαι 7). -

Η, ηΙΙσρίεΙαίε Ι(ιιτσραΙσίιαΙσασ Διιαααα_/ασαια ασ ιια·ραμέ τα Ρ0.7888, :Μέ ισ ΡεΙσπισιιησα

ασ ίσπρα·αΙσι·8Μα| ρτισΙΙσειισα σίαΙδσΙσσα, ρσα απαΙσιααι ΙΧ 98 Μιςαεα ΙΙσααα:ιισπι Ια(ΜεΙαειιιέ, ασε!

σἱσΙεαισμ ιιΙασιεΙ: σ "?ααμΙαισισ Ι Ια·ύΙΙι ιιιααΙσι·εΙσίια, α·ωεΞΙα ΙαΙσἐ π. χιιι-α_α Ια·σσΙΙΙΙ ιιισσίατεΙείσα,

Ισια: Με :.ιιασια. ΠαιπεΙε Ισα ιιφΙ.ειιαα Ισια α” ααα! ; Μάσι ΧΚ α Σα :ιαισἱετα ισιαασιιισ.έα

σ αρα Μάτι πισω σσωσι·πιια::α Με α·σαίει·εΙεσ-ρσίαΙιιι ΙασαΙΙ:α, Ι Ισλ·σιι·α ρσιιίεΙιαα ιιιιφάΙΙΙα,

πασα ιαΙσίσεω:αιαμ Ια ασεΙσισσα Ιω:Ι παο ; στραίιιιιΙΙΙ, α στα.: Ι ρσασσίωισ.

ΠΕ $ΑΝί)ΊΌ ΠΕΠΕ Ι.ΑΠΙΒΙ..Αθ.

Περυσι ΗιιτιΒσι·ἰο ΙεαΜπισ οσταττισσΒατ ω ΒσσΙυτσ τεεοπ1 Ι..σαΜαιπτι σώσε φωτα

ΒαΙοη1σπιστσ τοΒειτι; σώσω μη· ()ι·σχηἰο:ιπι ΙΙυσΒατοτυω υΒἰ ΜΒσΙ:ιιι·, αιισα Πι εοοιιτιαο ἰσ

ει·εεειι Ηυπέστοτυισ ἱη Ραηι1οτιἱατη ρτἰπιιιε ρι·ἰτιοσΡε ΜΙ: ΙΙστΡσα, εααι1τιαυε ΖοΠαιτι1, Ιστ

Ιἰυε ΤΙιοκοιι φα μπώ: “σε ΠΠοε εσὶΙἱαοΙ: θεμιισ, Β.Ι)π:ΠΙ01Ι111Μ α οεαιιιιισ ΒααἱεΙσυιτι.

') Ρααασιιισε αΑρρΙαπα, .ισα ΑιιΙαηισ.εια ΙΙΙ)·ι·.?. Ω) παο. 8, ΟσαοιΙΙίιιει·στϊατα ΑΙοκιιτιατἰ ισ ισσασιιία

Και·σΙα ΜιΙΙετιι, ασια: Αι·τμα›ια Ρστἰε. 1846' α». 16!. ') Π'αρταισ; Ραι·ασΙια.τα Ιυ·αΙα ιπασειΙσα:Μεασ ρασ

σίισ ΙΙίυ·σια σρίσμαιαδ Να1σπα ΑπΙἰραΙσι·, μια .άωΙααση διιίαασ ρσα σΙσιασπι έΙΙ7ίπατ009. αΙσ α:αείσ ρο

ιΜοαΙσπε ΛαΙΙραΙτα 2ασίιφΙα, ἰ Μι· σ ωωιιαισισ Ικα σα: ιι·Ιιση|. Η'ραΙει·.εΙ:Ι "α, ΙιτσαΙΙκαι·ι ααα! Ια ρσΙΙ

,αλα ρἱεααα ιιιαΙιιισιιαασ. 5) Ι Ια Ιι·ἐ ισΙσ‹ΙσπισΙΙα σ Νασαι: δι|ΙΙΙ ιαι·ιστραίαΙα ακα ι Ι›Ισαι:.α ασαΙΙιίσιιαασ.

2ε1εσΙρταισιΙαἰισα ρπσΙωτιιια Π; ο Ισια ΜΜΜ :ο Μαι» ΑρρΙαπα ΙΙΙΙ)·ι·, σ. Μ. εἴ. Πα ΒοΠο ΜἱΙΙιτ. α. σα),

αΙο Αρρίασ Με ισαιιιΙειιΙα παιισίεΙκα 6'αΙΙΙ, Μ:: @απο Μαρ Εσι·ποΙΞυε, α Μμμμ Με α·Εεαια, ασ Μάκρο

ισίαέαΙιιιΙσ ισσαπα ι·ιασι.α:Ισασ σααΜέα_Ιε αυτ”. 'ή ΡαπασπΙα εΙαι·σέαΙαα. ') ΒΙΙ·ΙαεΙυασ ΙΩαπόΙκα έισίαΙα,

ισγιΙαπίσ ι ι·σΙαι 1504, ΙΜ 290.
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(τητα Βοηυττ εττηοτυτη τοΒοτη δτορτι:ιηυτη, Μγοτιτ οτ ντιηιυτ, ουτ οΙιἱἱτ Ρετ οττοετοηοτη σου

τοτυτη Ροτ τοΒἰητιτττ ΠοεΙτι, οοτι50ττοιη τοΒἰε ετιηοττ ΒτοΡητιητ. τ.οάτετιιυε νοτο Βοηυἰτ ττοε

ττττοε εοτΙτοοτ: Αητττοιιτη, Βοττιητ οτ Ι.ονοητοτη, ουτ ρτορτοτ τηοτυτη άτοιο τοΒἱηο ρτοτυοοτυητ ἱη

Ροτοητιτητ, υτη ΒοΙτι τη εττιευτιιτἰ οοττοτηἰτιο ρτο τομ Ροτοητο ττοντοττ ττυοτιιτιιτη Ατοτηοηηιιτη

εττιτυτο τη:ιοςηυτττ; τυοο τοκ Ροτοητο τττττιτη ευιιτη ττοιττττττ τρετ ΒοΙο τη οοηἰυεἰυτη, 6ο ουο

τςοηυττ τη ΡοΙοηἰυ ττυοε ττττοε, εοτττοοτ (τομοττι οτ Εοτττετουτη, οτ τη Ηυηετιττο υηυτη, εοἰ

ττοοτ [.ιιτττροττιιτη. ()υτττουο Ηυηετιττ ετοντιτοτιτυτ ροτ τοΒοτη Ροττυτη Ατοτητιττυτη στο οοτυ

τηττουυτοτ·υτιτ Ιοοτττητοε ττοτουοε το8ητ, εοτττοοτ Αητττοτιτη, Βοττιτη οτ Εονοητοητ του τητοτ εο

ιττεροετττοηο Ρτοτττιτιτττι: υτ υηυε τιιτουεττυο ντνοτοτ τοττηειτοτ. Ροετ οτυε τηοττοττι, οττιιτττετ

ειτοοοεεοτ·οτη τιο!ιοτοτ, οτἰυε το8ητιτο άοτιοτ, ττοτηττο τοτττυε, οτ εἱο τητα· τττυτη τ”τοττυττι Βοηο

τιιττοηο τητιηοτοτ τοεἰτηοη. Ρτττηο τεττυτ Αηιττ·οηε ττττιυε, ουτ τη:ιτοτ οτιιτ ητττυ, τουη:ινττ,

ουτ εοηυἰτ Βιιτοτττοηοτη, ττιιοτη οοηττο τυττιτηοτττυτη ευυτη οτ τηττυτη ΓοτΙυε τττττητο τη ουητε

Ετ εἰο τοοοτοη:τνττ, ΒοΙτι τηοιυ τηοτττε οοηεοηττοητο. Ι.ονοητο νοτο τη τηττιτοττττιτο οτηττ.

Βηυτη Ιουττττηο πιτ θο)·ε:ιτττ οτ ειιηοτυητ τοΒοτη τ.:ιιττετττυτη οτειτ ιτονοΙυτυτη. νοτυτητοτηοτι

τιτιητε τηυΙιἱε τττΙοττεεττηο εοτντοτυητ δτιΙοτηοηἰ; εοιΙ τρεο νοΙοηε οσε ἰηἰυετο οοοτιτοτο, τυεο

τυητ τη ΡοΙοηἱοιη, οτ ἱη‹Ιο οορτοεο οιτοτοττυ οοηετοΒιιτο οκρυτοτυητ διτΙοτηοηοτη'), οι ευ

Ροτ οο δο)·εο, τττιτοτ Βοιιττ [.τττΙτεΙοτ, ττττιυε τιηητε τοεητινττ, τΡεο τιυτοτη ΧΙΧ :ιηητε, ττιηττοτη

Βοτοττιτιτιυε ττττυε θο)τεο Χνιτι οηητε'2).

Κοπετιιιιτρ έιιιτττ;τιτοτττ ροτίαττατ το τιττιττοτοσο ειι·οιοτ τοτορτοπι, το τπτόηιρτι τττιατιτοπτατοροττοτττιτοέ τιτοπιαιιτι τω τττυ·τιίται ωοττοι·τιττα. τντιτιιιτει τ. σιτε] υ·μάτττττοιωιτ τιτοττττιιτ Ητροτττ Κο

ιυτιττοτττ, πριιτι·ιττττο το Μάι _ταττοτι| ωττορ ότι ιιττιτςιτ:.οτ τιιορτοτττιο-ροτετττοτ τστοιιττ:τ. Ρι·αρτιοττ.έιπρ

ποτττιτο οττετιττττιό τοπ έτυττττίττετττοτυ τοττορτοιιι τ το:.ρτιτι·ιμό ιττο το Μπι, τισ τιιίτιττοτιιοέό τι τιτττι

ρτ·:.ο:. Κοιττιιαστέςοο ροττιιιιτι _τοετ τιτατοτττιτοτ:ιιτι. Πιιι·οττιπτο @Ματέο φτιιο:.τιττττττιμ ετο τι το ττο αυτοα

ττοτυοόω έιιιτττειιττττοοο τιττιττοτοτττ; προιυτιτοιιο πω, έο τοττυριοτιι Μιά ττιτέ ττιττιἐο Με τ.ιιιιοτιοττττ τη;

Με τοτταττι παπι Μάρ Μο τιιτιορο, τοτε ροιι·τότοττο το του! ροιιιτοτιτοτιμοτι ιτυ|τιιιττότυ :τι Κοιυιιαττττττι.

Βοοοεευε ΗυηΒοτοτυτη ατο Βο)·ττιτο υττοτἱοτἰ εου Μοεοοι·ἰτι οουε:ι Γιτττ ρηυοἱτιιε οτ ετο

ττΙττοε τοτττο, ττυτο τοτηοε εοτηροτ υτΒοΒιιτ τοττιιτη οοτυτη, τττουεττυο οκοοετι·υτη τΠτυε τοετοτττε.

τηοτοεευε ιιυτοτη τΠοτυττι τη Ρττηηοηἱτιτη τυττ ροτ Πυεετιιτη οτ Τιτττ:ιτττιτη, οι: ττυττιυε

οττοτοἰτυττι ευυτη ουοτηοητονοτοητ.

Ρτττττο αιτηση τηετοεετ ρτοεττ·οτἰ τυοτυητ Ρετ· Πειτε; εοουητττιττο νοτο οκ οτι, φτου

Ποτητ Με ρτοτυοτ:τητ ευοουτευτη, οτ ρτιττοτη ΒΙιινοηἱιο, ου:τττι οτι:ιτη οοουρονοτιιητ ευτι

δτηντε, τΠτε ττἰτηἱεοτιιητ, τττυτηΡτιο οοηττει Πεντε ροττιτητυτ.

Ετ Πιτ Βυυτι ουκ ττυηττοτοτυτη τυττ ἰτιτοττοοτυε, οτ δτοττττττιττο όοεοτοτυτ, οτ οτνττττε τη

ττΙτο Ιοοο εττυτιτυτ οτ ηοιτττηοτυτ ο ηοιητηο Ρτἰηοἱρἱε Βυτττι, ττυοιητιτη Βυτττι τυἱτ Ρτ·τητορε

') Νοτη τα τητοττιο ιτιυταιτει·ττι.το ο ττ.φρτ·τιιιττο [τοτο.ττ'ατυα έττιττττοττ0 ρτ:οοτιττ δατοτηοτιοωτ ωωτοτ

Ματια, ο Μοτο; τετοτττττοττο ωορτοτ.τετ πιιτττττοιοττ. 8) Ποττορ. τίτιτυρ. στι: 18.

Ποπτιπιστιτα Ροτ. Ματ. Τοπι. τ. 62

του.
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Ηιιιι8:ιι·οιιιιιι, ςιιι πιιιιαι ρι·ωΙιιι οιιπι διεινιε ρι·ο Ρειιιιιοιιιιε ΐιιοιεΒιι€, οι Ρι-ωωω Μι Γυ

οιιιιιι ιιιιι ω Μάιο οινιαιε Πιιιι€ιν:ιι·.

Πειτε: νοι·ο ειιιιιι ιιι ΑΙοιιι:ιιιιιι ΙιοΙΙ:ι οοιιΠοιοικιι, ιιιοιιιε Ηο)·ιιε! Ηιιιιιιε, ο ηιιο οινιαιιι

ιιωιωι ιιιιιιΕπ:ιι·; ¦ιοὸἱε πιο οκ οοόοιιι ιιοτιιιιιε Πιιιι8:ιτι :ιρρο!Ι:ιιιιιιι·.

ΕΕ Με!. εεεοι. 1:ιοοικιιιιτι, ι:ιιιιειι πιο Μια» εςοετοι·ιιιιι οΒιιιιΒιιιιτοΕιιι· Μειέοι·οιιεε Με:

σ:ει Ηιιιι8:ιι·ι Εοιειιι·ι ιιιιιιιιι ρο1οιιιιιιπι ει Ροιοιιιε ιιιιι;ιοιι:ιιιΕ οι οκιι·ειΙιεΒιιιιι, οι ι·οιιοι·ε ιΠοι·ιιιιι

$επιροι· ριιΒιι:ιτιιιιι: Μάιο ειιιιιι οι :ιιΠιιιο ιιι !ἰιιἔιι:ιΒἰο Ηιιιι8:ιι·ιοο Ρο!οιιι ιΠοιιιιιιιι· Με!

Η θ$ι ιιιιΙΝοε 8ιερωιαιωι, ιιιιιιιιιι·οε, ριι;;ιι:ιΕοτεε οριιιιιι.

Ρωμικιι οι·Βο διο:ιπιβει·ιιιπι ιιοιι ω ιιοάίε ειιιιιςιιιιιιι Βιιιιιιιιι Πιιιιιιινοι·ιιιιι. Μι ειιιιιι

ιιι:ιΒιι:ι οινιιειε οι ιιιιιωι ιιιιιιιε ιιι ειιόεπι εΒιιιινιι ΐ:ιοιοΙιειιι€, οι εκ πι" ειιιιιτι ιει·ι·ιιι·ιιιιι ιω

τιιιιι οκριοι·:ιικιιι€.

Ριιιιιο ιιιιιιοτι με εοι·ιιιιι ιοι·ι·ειιιι ιρεειιιι οιι!ωνιι, οι ιιοιι ει!ιοι·ιιιιι, ειιιιιιιι ιιιιουειμιο

ιιιιιιιΒιιειιιτ.

θαναι ειιι€ειιι ιιοιι ιρεοε ΗιιιιΒιιι·οε ιιι Ρειιιιιοιιι:ιπι οοιιιιιιοοιιιιτ, ςιιι ευιιιροι· ιΠιιιει νε

ειιΒιιι ι”ιιοι·ιιιιι εωωι, οι ιιοιι τιιιιοι·ιτ ιΙοιιεο ιη Ρειιιιιοιιιιε.

Ροι·ιιιι· ι:ιπιειι :μισά ρι·ιπιιιε ιιιει·εεειιιι οοι·ιιιιι ιιι Ριιιιιιοιιιιιε ω ο:ιιιειι νοιι:ιιιοιιιε,

ιιιιι £ει·ι·ειιιι οοιιειιΙοιιειιιιοε 03888 Βοιιειιιι, ι·οιιιοειΜοε ιιόόιικοι·ιιιιι ιοιιιιτι οοι·ιιιιι ιιιιιΠιθ.ιιιιιιιοιιι

ε! ιιι8ι·εεει ειιιιι ε:ιε.

ΕΜ 8:ιπιειι ιιοιι οριιιιο, φαι Ηιιιιειιι·ι ιιοιι Ρει·ιιιιιιιοΙιιιτιι ιιι Ρειιιιιοιιι:ι εἰοιιι πιω Τιιι·οι

ιιι ω” οιιι·ιειι:ιιιοτιιιτι ηιιειε νιοΙειι€ει· Ροεειι!ει·ιιιι€.

ΗιιιιΒιιι·ι εειι διιιιι·ἰ άει ω” δογιιιι:ιε εοριειιι.ι·ιοιι:ιΙιεειπιει @και θοικιιιιιιιι εεριοιιιι·ιο

ιιιιιοιιι ει Μοεοον:ι ωιιιιω Μοεοοι·ιιπι :κι οι·ιοιιιοιιι ω εερωιιιτιοιιοιιι ηιιιιιςιιοιιιιε ιιιιΙΙιιιι·ιΒιιε

ιιι:ιειιιε 8οι·ιιι:ιιιιοιε άιεαιτιιο, τΙο διιιιι·ει $ει·ι·ει οοιιεοειιάει·ιιιιι οι νετιει·ιιιιι μη· ιει·ι·ιιιιι μια

τι:ιιιι ω ιιιοι·Μιοπι ιιι Ρειιιιιοιιιιιε ιιιιι ιιιιιιτι τεειάειιι; ιιοιι Μπι οιιι·ιετιιιιιι88ιιιιι, Ωω οιιιιι μει

Βιιιιι :ιιτοοιεειιιιἱ ετ ωισειι88ιωι ΐοι·οοιεειπιιφιο Μοτο.

Βιι!ι ΠιροΙτιο') μιιιοιρε διεινοτιιιιι Ηιιιι€ιιι·ι Ρ:ιιιιιιοιιιειε ι·οοοροι·ιιιιι, οι Ρετ όιιο Μειω

τιιι :ι διοιιιιιΙιοτιει Με εετ Μ) ειιιιισμιει Βιιόει ριιιιιο αιτιιροειτειιιιει· οειειι·ιιιιιιοι:ιτι ειιιιιιιιιιιι·.

Αιιιιο Βοπιιιιἰ θῦἴι. Ηιιιιι οιιι·ιειιιιιιιαιΕίε ειιιιι :ιετοεει ιιοιιιειια).

Μι&οιιιευ Ια Μο ΙετοιιἱΙειι ω;ρίει·ιι|κο-ροΜα Μίνι; Μι ωμάα_ιαπρ, π: ηἰεορἱ8ιπαο|ι ροωειο!ι

ρτιεσἰιοιυαιιιι, :ι‹Ιι·‹ι‹ἰ:ιι ιυιάσοιπέε Μάι ιἰαιυπὶει.ιιι|, Μ:: σ:ιαερ διυιάσπα : Κοίαιιιιιι| ί Ι(ε:.#.

0!ιε·Βιι·:.ωιπ_γ Μέσι πέσω κι ε!ιατα|ε!ση|εωίε9. ΛιιΙοι· απειρα οὐ Μι;!ί, Μ ροιίαιιίε Μύτε

Μέ ρο€πὶοΜ ρἱεαι·ω, @Μο ἱΚεια, ροιυ£αι·ι‹ῇς. ρίοι:Ηο αει ιιι_γἰιιὶε, έα δνεςτοιυἱε ει; @Μωρή

Ηαπόιυ ρυ!οιιι|αιιιιί. Οι! Λ£ι|ἰ£ £ειἰ_μ ιαοωμυειμ ρι·οιυα‹ω 9ο μια Βιι(Με έ Ποπ ρι·οεΙο ‹ἰο Κυ

ίοπέί. ΩΙἱςΙε‹·ε 2ο Μιιυιιε ι·σΜιυΙαιιιέ ΠειιιΙἰ :Μια πια ροιυόά ‹ἰο ρυιυΙόπωία ία#επιή| ο Μ·

') ΒιιοιιΠΒοιιιο? 9) Κτοπ. πι". ω. Π! - Η.
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οι" _ιεειοοοοιιι ιοιιιοι:ο οοοιο. Αιοιο Με οοἰε_ι, ι ιιο Πποιο οάοι·ι.οο οοιοοέιο. Ρο_ιοισιο πιο

.ιιο πιο ε'οιο οπο! ι ι·σειιοποιο ισ ιοιιο διιι·οοιοιιο, οι;; :ιιο πιο Μάο! οοοι·:.οο ιιο ιο σισιιοο,

ισ ιοοο-; Ζωοιο ορσιισισιο μου οροοοοισοιο, ο ωστόσο οιο Μαιο ιιο διοοιιιιισιυ ι διιστωοιιου,

Μοτο οιιι·α·οοιοιιοικιοοο Μάιο ιιοοοο, Ιίοοιιοιοι·:.ο, οάι·οοιιοοικσ οιοι. Μο ισοο ουροιοι, οοιοοιοο

πιο , έο ρσισοιειε οοοσ ιδιι·[ιιιο ιισι·σοο οπο: Μοτο οιυιοιιο:.σιιο ισοιοοιο; οο Μέ .ιοοι ιιιιιοιοο:.οιο.

ιν ιοιιέο απο εροεσσ ροειορτοο οπισι· ιιο; οι οιιισιοιο οροιιιιοοοιιιιι, ·ιοιει:ο1οο αἰοποοιο

ιιιιοιοισε : ιι·οοιιοοιιιι. Ρσισιοιι:ιοι Ηοιιισιιι οι σο σοιοοο .ιιοοιο Ποιο ριοτιιο:ο ιιο ο:οιο ινο

οι·οισ ιιιικι·οοιοι ιιο ροοοοιι, οι δο]:ο ο:ιυοι·ιοοι ο Μιά. Ζοσοοιο ο. οιοι ο σοιοιοοοιο σει

οοιοι·ο βοοοοιιο ιι·ιοιιο:ο_ι, Μοτο δο_ιιο ριοΙοιο οι ιοιοοι, ισοιιιο:.οιο οπο: οοισι· σωοοοσιοιυσ,

ιο £οιοιοο σοσιοιο ιιοιιοιιοοιι, ι ρσισιοιιο.· :ιο ιιιισι·οοι ρο Αιοιε .ι:ιοέοοιοτο οι Κοιιιιοοο, £τωοιοι

Βοιο, ο` (Μπι ι·:τυοι·ιοοι, ι σ Ιοιοιοοιι σοόιοιο ιοιιιο ιιοοιοιοοιισοι.ο, τοοιιισιιοι οιο ειο:οοοι'σισσ

πιο! £οιο σσιοιοιιο, σο ισ @οι Οοο έτοιοιοοο διο[οιιιι. Ροιοιοοο Μάο, ἐο διο:ο ρσιοι :ο έσοο

Λοοοιοο, εισειι·ο .τιοέοσιο οσιοιιιοοσ ιι!ιοοιοοιοισο, Μοτο ου ιιο οποιοοιο Μαιο έιυιςιοι Μιο

οιιο. Α οιΙο .ιιο 2οοιο οιοιισι·ιοοιειιιοοι σοιισοοιιιυοιοιιυο :ιορι·:.οιοι, ρο_ιοιοιι πιο ιιο οοισι οι ρο

Μο ιοιοο;ιειιο‹ι, ρι·:οροποιοοοιοο ιιοι·οοωοιο :οριο ι ρι·ιοιιοοιο έ. ινοοιιιι; Λοοιοιο:.ιο πιο

σιοοιυιο οιο έοιιοιο διο[οο οιοι·ισοπο οιοοι.οοοιιι ο ροι!οσοοέ ρι·οορσισιοιιιιιο, ιιοικο;ιοου, οπο

ιοο_ιοοοιοιι οοι·οο:ιο ιιο ιοοσισι ιἰοιο Ποιο διε[οοο. Π‹·:οοιἰο οι Αοιοοι, ο οιιοοιο οοιιιτοιι

έιιιιιοΙο ινιοοοι.

ινο;0ιω-ιιι; ι·ο:ισισειι οι: οοιοι· ο οοιοοιο διοιοοιο, ιούι·οοο ιιο? ισ οοιιριοιο _ιοιισ οιο

ιοοο οι·οοιιιοιοι ει:ιοιτι εισοοο ισοιιιιοοιι. Οροισιοοοιιιο _ιοοο ισ ισιοιιι ιοιιοει·οοιι πιο ιοι.ιο ιι·οέι·ιο

οιε ισοοιοσέοιο Μο· :οοιιοο @οι ο Ποι·ιιι·ιιιιοιο, οιοιοοιιο ο-οοιιο ποροιιιιοοιο οι: πο” οιιισι·

ιο ιοσιοοοιι ι τυοιοειο:οιιιιι ισοέοοοιι :ΜΜΜ ιιιιςισισοοιι, οι ιέύο ιιο αιοισοίο, ἐο οισηιοἰ πιο

ο Ποι·ιιοιικο Με οι σιοιιο:οιο μοι-οι, ποιο:οοι _ιοιοιι ι Ποι·ιιυιιτσιυι ορύιοοιο οοιο. Το ιιιι·οοο

οοοοιιιο .ιιο !ιοοοοεοιο οποιοιοιοσωι οι ι οπο σρσιυιοιιοοιιι οιοιιισι·οοιι ε:οιοοοίύιυ ο αριθ.

θροοιιεοοιοιιιο:ο ιιοιιοοιεο Μέσο διο/οιιο ι σοσιιιιο ιιιιιισοιο ιιοιυοιοι Ιοιιιο σ οοοοοιι @οι οο

ρσοιιιιιοιυειο, ι·σ:οιοιο ειο τα ιιο :οιοο:ιο : Ηοι·ιιιιιιιιοιο, ι Μαιο ιοιοισιι :ισ οοιιοιοιιιοιιιο οποιοι:

ε. διο[οοο ι οιιοότυ χω: ο ιοοο ρσιυσιιο (Μο Με, ρι·ιοειοριοο; οοΙοι· πιο.: ρι·:.οοιιοοιο ορο

ιοιοιιιο οοιούιι·ο ρι·οοοσοο οιύιυοιοο8:ο ννοοιοι· ο ιιο ο:οέοι ι Ρσιοιτι οσο ιο·σιιιιοι οο8ιοροοιιιι οἱ

ιιο ινιοοοιιοωο Ι , ιούι·οιοιι ρσιιο:οοο ιιο πιο έοιο έ. διο/ιιο ο-οι, ι ισοέο πιο ισ οποιο Μάο ισοιορσ

πού. Ροοιιιι·οιο ισιοο ιοοσ ρσσοέοοοο ιο·όιο ποσο οοιο :ιιιοοιιο.

ινιο:ιιοο ιιο, ο οοιο οι ιιι·σιιιιιο ριοοιιο @οι οσο ιιιιιοἐοιιιοιοι ιοοιοοιοοοιοι ιιοοσο·ι:οοοο

έ. διο[οιιο ι οσοι ι·οο:-οι ιοοοοοοο:οο "Με ιι:ιιοσιοο ι·ιιοτοιιιοι. .Μισο οι Μάιο ι ινιοιιοσιοιιιο ι

ιι·οοιοι·8ιτιοοο ι οοιι:.οοο Βσιοοιοιι·ο έτοιοιοοο οι ιιοιἰοι· ιισι·οοιιιιοιο οποιο ισοοιοοιιο, "ο οιισιοιοο

πιο ο Μο, οτι ρθω-ιο :Μάο οι οι ινοοι·οοοιι μου ι Ρσι.ιοο,· “οχι .ιιο πιο οοιιοο ποσοι

ο ισοοιιοιιιο ι έοιιιο·οι οοε:.οοο Βοιοοιοιυο, ο Ιοοι ιοοιοι σ Σε] σοιοιι, ιιιοι·ο ου Μο οιοοιιιιιιο

ι ισοροοιοιιιο οσιοριιο. ο “οι οιοοιο οιοοιο οοιωοο ιιο ο;οιο, ισ ιοιοοι ισ μοι. Μπορο
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ιιιι)ιι οπο @οπο ιιιι ιοιε!ειι ιιιιαιε_οο διιιιιι, ιιἰε ρο5ιιιε) ιιιεεο, πι: |ιιΠιιι ιι:·ιεειαι)ιόιο Μ!. οιβοίη)

_)ιιέ ιιιιαο)ιι·οιιιιιιιειιι ιιι)ι·ιε ο Βο!ει!αιοιε έιιιιαζι)ιιι ιοαοοιιι;Ϊι·ιι·ὶε, α :ιιιιιιε:ε:α ιι ριιιαι·ια ιΙιιε!ιοιιιιιει;ο.

Ρι·αι)οι)ιιιιι ιιιο ιι·οο ι ιιι )εε;ειε ο)ιο!ιιι:.ιιοέε, ἐε Ιτι·οιιιιιιι ιιιιιιε)ε:.ιι ιοι))›ιειιι·αιια ιροιοοια

ιοαιιιι οι)!α ιι και ιι· ιιιιιιιιιαε)ι )ιιέ ι:ειιαιιε)ι. ΠοειιιΜι ε;ρεΙο ροΜεΞε οροιυιιιιι)ιιζι) ρο ρι·οιπιι, έε

)ιοι·οιιε ρι·ιεαιιαειοπιι ιἰΙιι α:ιεειιι ρο!ε)σιει)ο, Μιεει.)ιιι, ω ριιριεέ διε)ιιιιοιοι ιιιεαιει8)ειειιιιι ιΙΙιιιειιο,

ριιιιιειιιαέ είε ι!οιιιίει!:·ιαί ιι Μεει|ιο ιιιιιιιι·),· ιι Βιιιαιι.ι: Μάη) ιι: ι·οε:.ιιι)σι ειμαι, ιἰοιἰιι)ε έε ρο

)ιιιοιειιιε ιιιε ιιιιΙοἰιι ιοε έιιιε ριιριεέιιιιιι ιιιι)ιιιι)ιΖοιιε :.οειιιιο ρι·;.ε: Η*ε_αι·ιιιο (Ηίειοι·. Η #22).

0ιοοέ ιειι ιιιι)ιιιι)ιιι ιοιι_οιειο)ιι ρο!ιιι:ιι)ε Με ιο ιιιιιιιι)ι:|ι παπι Με ροιιιιιι)ιαε!ι ρο!ε)ειο)ι Με ιιιιιιιιιο.

Α ιιο)ρι··..οι! ιιαιἰιιιἱειιἰιι ο ιιιιιι ι·οοιιιι|ιαι·:. ιοιιιοι:Μι ιιιιιιιιιιιο: ρεεε ιτιοιιιιιιε αιιἔεΙἰεε νιειοπε,

ι:ιποπετιι ιιιιιιιτι ρι·εριιι·ενετει Μεεοοιιἱ, ιιιιιιειο Αειιἰεο ι·εΒιε Πιιι;ιιι·ιε ιὶεὸἰι (ιε|ιορ. α). έ).

Ροε)ιιιιι)ιιι)ε Ζε ιιιιαιιιοιιιοέε ι ιοιτ:αιι)ιαι·:. ίαιιοιιοι·ιι)ιι: ριιρα νει·ο πιοιιἱιιιιι νἰεἱοιιιι επεε!ιειι πιο

ειιιτιιιιιι, οοι·οιιιιιιι ιιιιιιιτι ρι·ερει·ενετιιι Μεε!ιοιιι Ρι·ικιιι:ιο, ιιιιιΙιιΠι ει ιΙοιιιινιι ιιιειο Λειι·ιεο

εριεεορο, ιιιιιιεἰο ρω τεμ διεριιιιτιο εοιοιιιιιιιΙο (ι·ε|ιορ. .Μια π. Νιειιιοικοιιιιι |ιιιι·ιιι 90).

δἰιιιιἰ πιό ιυιαιιοιιιο.έε α: ροιιιίειιίειιι ρι.εαι:ε παει ιιια)πιοιιια!ι, ει!) τι Ηαι·ιιοι|ιιι Ζι|ιιιοΒιι έ. διε

/ιιιια, εφ ιεέ τ. ιιιιιιε)8:ε) ιιιεαιει·ε!ιο -ροΙ.ι|ιιε) !ιιιιιιι|ιι? ο και ιιιοιιιιίιιιιιιιι πω: ι·οοιιιι)ιαι·:. ιι·ιει:ι,

πι): πω” Τι·ιιεΙειι, Μπι ροιοιαιιιιι.· αει! απ· Γιιοτιι (εοι·οιιιι) πιοπι Μια ΡοΙοτιἰε, ἱιι οι·οτιιοιι

ΡΙειιιιιε ιιιιΙιειιιι· ή·ι:|ιορ. διιιιιιιιιι Με. 527). Ηιιιιοοιιιιε ιιιιιΞε π. |ιι·ιιιιι)ιι Με : Ηιιι·ιιοι!ια έι)ιιιοιιι

οιεηιιιιΙι ιε ιι·ιιιιίοιιιοέε παει ι·οε:ιιι)ιαι·ιε. ινωιι Μι Με ιἰιι είειορι·αιοι!:ιε έειέΙε επιασε”, Μπιε

ιιιιιιιιι) ιοεπεία!ιο, έε ιε ειιΞέε ι·οε:ιιι)ιιιιιι ροΜειο)ι, )ιιιιι·ιι ο ιιιιιι·ιειιιιι Μπι Με», ιιιοέιιιιοι) ιιιιιιιιιιι)ο

ροιιοοιιιε οιίιιίεέύ ιο ιἰι·ιιοιι ρο!οιοε ιιιιι)ιιι ΚΙ!. διω.ιι.ιιι)ε Μέ |ει·οιιι)ιε ιοεαιει·.ι|ιο-ρο!ε)κα ””ιιιεειιιι)

ι Κἱεἰε οι έοιοοείε έ. διιιιιίειιιιιιιι ρισιιιιαιιι, )ιι)ι ιιιιιιιΖοιιιο, Μαιο ι°οΪιιι ι25.ι, ι οε:ιιιιιίειιιιι)

ι·οεαιιιιιαι;. ριιίε|ιι : ιιιι)οέ ε:ιιειι, ιοαιΙιιιιι) ιο Μι)ι!ιιι·ιε)ια δΙ:ΜεοΙιε ΒιοΙιοΠιεΙι Π. Με. Μ!.

Μ): ο ιιιίε|ιιι ω): ι ο οιιούιε ιιιιιοι·ιι εε)ιιιαμοιε ιιιο::ειιι : £ειιιιι )ιι·οιιι)τι πιι·)ιιι)ι·ε ιιε: θειι

ιιίο).εαε των. .Μι ιο ιοέιΙοε:αιΞε ιιιιιίε|ι, @Με ιο εριει|ιοιιιιιιι ίεαειιιί, ιι πι): _οοιιιιιιι| ιο οβι.ιι)όιο

οιιιιιαιοιιιιιιιι, έε ιο ρι·:ε8:ιο ισ )ε_αο ιιιιιιιι·ε. Κιοιιι)ιιι ιιιιιιιιιιιιιι-ιιι πιο .Με ιιτειι.ιιιιι·2.ειιι, ιι ρο)ε

ιιιριεεε _)ε) ι·οαι!:.ιιιια ιιιιι·)ιοιι·ιιεπιι Ιε!ει·ι)αιιιι ρα Μαμά ιιιαειιίιια!ιιιε ιὶοιἰιιιοιιἰ.· Τα ειιιι:τη Ι)οπιιιιε

ιιιιιιει·ει·ε ιιο8ιτἱ?). Τα Μέ _ι;οι·Ζιιιιοέύ ι·ε!ιι)ι)ιιιι ιορίαιιείιι ιίοοιιιιιε πα ροΙιΙ_αι:αιιε ι ιιατοιιιιιοε _)ε_οο

ιοαοϋπιέειιια. Ζε ιοοιι)ει|ειειιο ο)ιαιιι)ε είε, ἐε )εει ι·οιἰειιι διοιιιιαιιιιι. Με Με ιινεαι·ιιιιι: ιιιι οιιἱ

ιἰ!ιι πίει;ο μπε ιιιιιιοιε'1), ιιιιιοπιιιε3), μπε ΐει·ο:ϋ); Με έε ριοι·ιοει ειιι:εεειιιιιοεμ Μι |ιι·ι$!οιοιε

ιι·ιι·Ζ)ιιι ι:ι·έε οι .ιιοἰιι·_γ αρο.ιιοΜιίε) ιι)ιιιααΙι, ιιιιεΙοι Μι ι : :.ιιιιιιιοιοιιιιιειιι ιΜε)ε Μι οροιιιιιιιια.

Ρι·πει·ιιι·ιιιε πια Με και. :ο δἰοιιιἱιιιιιιιιιἱ. Απ!" πι: ρεεε; :ιιιι·ιια:.α Με) ροειιιι) ιἰο Μελ. Ρο

ιίιιοει οιι απο; πα ροι··.ιιι)ιιι οι οΙιοΖιειιιοέε, έε ιιιο)ιιι οοέιι ιιιιιίιι είε ιιιΙ.:ιαιειιι ινι:αι·ι$ιο Με

ιο Μι ο)ι·:α:ιιιε, Με; πα αιειιιι ε!οιιιιιιιιοΜεβ1. εφε” Μέ ειιιιι·αΙιιει διοιιιιιιιιε!ι ιοριοπιιδ Με

εε) Μέ ιιιιιιιε ι·Ιιτωει·ιιιιιιιιοο πα ειιτι·ιιααειιιε ιιιοροιιιιιιιοιοαπε) Ψο_αιόιο ιίαι)ιοέει. ινει!!ιιο ιιαεπειιο

ιιιιιοι·ιι )ιιέ Μπι .4ιωιι ρο)ιιι Μοιι.·ιιιιι|ιε ια ἐιιιιε, ί ι·ο;|ιιι:α! ιιιοι)ιιι ιιιο)οιοπί)ιοιιι αει) είε ει: .Μο

') ποια. Ι. 2. 5. “ή τικό. θ. .) Μαι!. έ ἱ θ. ') πιει! 2 έ ε. δ) ιιοπ ἱιι ριορτἰα ιε8ἱοιιε. αει!

ἱιι ΜΜΜ, ιιιι€8 ΒοΙιιι·οιιἱιι ιιοιιιἰιιιιιιιι·. Ρι·ιυΓ.
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εεείειπ!ιειιπε έειι!!ε. διεπ εφε, !ίο!ειεπεπ, ρεεε! :ποιου σ!ιει·ιεε!!ιε, ει (Μια !σει!ιοευέειει!ιε ια ἐεπε,

ει ειεπι ειει!οε· Με εε: εεροε!οεειιιεει πειι!ιει!επεει. Ζιιει επ ευεεεεπεειιίειε $!εεεεειεεερειε έΡο!ε!ιε, εειπι

πω! Πεεπει]ειπ @Με επεεε:!ια'), ε επειιεεεε ΜΒΜ ρε !)ειπειε, δέσει ί ?'ερ!ε εειείει_ειειεεεεε είε

ε. ε!ο!ι!ειι!ειο.Μει ειρίεεε_εε 'ει. ε!επεο εεε!! ιερειρα!ειε 8112018] ε!!ει $!ειείειπ ειειιι·:.ει εεε πει Μάι ε!ε!ει·ειε

εεεεεε!ειεΙ:ει πιει εεε ει!εε!υέε ρεεεε!περιιι ε!!ει Β:ππιεε. !ίεεε!ει δ!ε[ειπ ευεεεεει·ι!τε “Με εεε ο !ιοποπε

ει δπ!ευεει!ι·‹ι !! ρειρεε·έει, .ι~ἰει:ἶει! ρθω-ιι εε·εεε'ιε ειιιεεε·!ε!πει εε:.ε!:.ιε!ει!ε. @τι (Με, ε!!εε:!ιο, πιει!

εο!ιιε !ει_επι ε .πώ εεε:: ε·ε!είευ εεειεεε!ι ε!ειρειια!,· Βο!ει!ειευ 6!ιι·οετε, ει·ερι Ποετεευ!εί, Ματιά εεε ει εε

πως εε 0!!ειιεει Π! Το ειπε ροεεεεε! πει.ι:.ειιιει ειιι!οεοιε!, είε ο !ιοι·ειπίε μια ρειρεεέει ε!!ει Με

ει:!ιει ρε!8!είεεε ρειεεεε!εεεειιιή ει ε!ειιιε;| ιεεεεεεει·ε!εεειπει δ!ε·[ειποεεπ ε·ει:.ρειιυἱειε!ει_|ειε, !ε!εε!ειε εε εεε!ει

ειπ!ει!ει Πειτε! Με ρειρίεέοιε·ε εεε έιιίε: ει!ιεε:.ει!, ε!εευει εεεει·:ειιεει μασάει· ευ!ειε!εε| ρε!ει!εεειιιει έ επε

Με! εεε πεεε! !επι πέέ!! !!ειπ!ευ!ε πει:.εε·εε!ιε. Ζε ει!ο!ε εει!εε!εε, !είεείπ ειιι!ει· !ει ρίειει!, Περι :.οει!ει

εεε! με εε εεερε!πίε ιππ_πιιι είε !ιε·ει!ει ρο!εεεεειε εεεεειιι!εει, εειιυεειιι Βο!εε!ειεει έιει!ει!μ ε !ιοι·υπε οι!

ρειρίεέει ε!επεεπει!, εεει!ι .ιιιπε _εει!ιο !εέ Με:: εερ!ειεεε ασοεε πει ενεεεεεει ερι·ειεεε !ε:.εριιιε ρι·ιεε·ειε

!!επηε!ιειιεί ροε!ρέει·ει!, ιιιπε εεεεεε επεσε ευ Μεσα ειπίεεεευ! εεεεειιιιι ευ ιιιπε ει!οιεει ρεεεεε!ιεε ε!!ει

Ρει!ει!ιόεε, ειεεεεεπειε !ει·εό!ειιυι Με !εειι·ειπε ε εεεεεειειιεε πει Βο!ει!ειεεεει έιιιεει!ερο ιει!εειιιπειεδ). Τε επι

ε_ειει!πε ειπε ε!ει ευιε!ειε ι εεεεεεε ειει!οε·ει ειάπεε:ιεεε εεε, Μάιο ε!ειέε ευπε!ει!πίε π ε!:ιε!ει προ ιεπε!ειάειεει.

!ε!ιέειμε!ι ε!ιει:επεεε!ι Με πει οιπειι·ιεπεε ειεειεεε ειεε!ει·ει εει!ιο ὶ ασεπ εεε !ε!ε$ηεπι ρεεει!, Με

πιειιιιε; ει ε!ε ω» ειρε!ειμε!ι !εεεεεεπιπ ιεμπιίεπε!ε, εεείπειιέιπε ε!ειει!ειε, είε εει!ι!ιο!ιεεεεε ειιιιει!επιε εε

ει·ειιεεε·ε :ει πεσει· δ!! ευ!ε!ιει, εει.πε!εε!ευέ Με εεεεπιπ !ευεεε·ε!εεό, εε !εει:! εεε ιιι :.ιερε!ποιέε! επρεπε

παει ε!υε;ε·ε!!',· ρε·:ιεείεενειε επ εεε!ιεειιι !εεε ε!πεεπίεειι πείεεεεει επειέε ειδε πειεισ!ιοε!ε!ό εεε! ρεέπεεεε:π

Με: σε ε!ει εειππειέειιεει, εεεε!:Σ σε είε πω, !ι!εεε·εεεο ιο ευ!ι·εειι, ειε:.!ιε!ιε!ε!ι εεε ε!επιειέ!ειε πιοἐε

Με, ειρε·ει.ι!ειεεειεέ εεε εεε!ιιει!ε ε!!ει ει·ει!ειε ε!ειιεπιεεειμε!ι πε!ιορίεεπόευ Με εεεεεειιιπ ει: ε!ειιιεε.

Με Με !ει ρεπεεε·;εεειμ ειΠ!εε!ιιεε επεσε ε ε. οει!πειέεισέειει ειέει!!ιειεεεειε πει!εέε : Με !ιι·επε!εί.

”ιειι!ειπο εεε! ἐε εε ειε·πε·!ι ειεἱε·!εειε·!ι, : ρειευειει'ει ει!ε·εεε!ει!εππε!ι !ιοπιεεπε!εειεεεε, ε ειειεεεεειέιι·εεεειε εεε

!επι1ει ιε!ειι·ιεεείει εεε !ει!ευει ε!εε!ιοε!τε!μ ε!ο ευεεεε!οεπεεεε! ρεεεεεεε!ιπεξ ευ πειεεις! Με] ρι·ειιιιε!εεε,

ε ειρει!ειεέειε πιε!ειε πεεεεεε!π πεἱε!ὶ ει πότε ευπεει·ειέεπεε; ει σε ε!ε πειειε_εε ειιι!υε·ει, εποε!ει εεε

εεεεεεε ει! !επιιι ε:.εεεεεεπε εει!ε!εέ ροεεοε!μ. Ψεε!ειε:.πει εεε! πειρι·εεχ!ι!ειε!, :ῖε !ει ευ ευ ενεεπεεε!ι

ρε ειιιεει·ε! δ!ε|ειπει ρεεε: ει! Μ' ε!ι!ει!ει εεε, εεε! πιει Με επειπε Με, εε επέπιοιυει!πεε πειειεεεεει

εεε ε!ειιιεμε!, ει:.ει!έ ε!ετεεεεεεεε!εεια ε!ει·εε!ι εεε εεε!εευει ιιο Με! δ!ε/`ειπεε ρο:εε!ει!ει ευ:.ε!εε!επι

ρειείεε·εε$ιε ιεεεει!ε!ι ε!ειρεεε:ε:ει!ει ε εειιιιε·_εε !εέ ειιι!ειε·ει ε!ει ερειεεεεεει!ει !ει·ει_εει Με εε!επιι!π. Ζ ρο

ιεπ·ει!ειιι ε!εριει·ο εεεεπειππε!ι Με! ιεεεεεεε·ε!ιεεε είε εεε:.π:.ειε Μετα” ε εεεεεε!ειεπεεεε ειεεεεε·εε πει

ε:.επει εεεεεεε_| ρι·ειευε!ερεε!ειεεεεεεωει; εε εεε :σε εεε;; ροε!ειεεπε!ι πω. πίεειε πεε!ειεεεεε!ειυ, ρο:.εειο!ι

με Με :.πειείό πεσει”, έε εει!ε!ιε!ευεε!ι Με” ειιιε ευ ερε·εεεειιεέεέ ε !επι εε ειπε! !ιε·ειι!!εειπ:ε ρο

ε!ειεει, ε εειρειεειε εε εεε!πεπι !εεε ε!ι·εεεεειι ει:ετ:ε·ειει!ε πὶε επι εε: πιπ!ε!ι, ι0828!ει!σει επιιε!ιεε!:ει εεε

εε πίε!ι !ει εευε!άε εεε!εριε ευ εεεεείπι ε·πε!:ιεπει ε!εειούιυ!ε·ε ε!ει ερπειε!ειυειπἱει ε!εεε!ύιυ, !εεεη|ε:!ι εεε :Με

Ο Ψ τειιεειιει!ε !2 ροεσεειεεε, ὶε Με εεεείει·ι!ει Λεει :αποψε !!ειιε·π!ιοεεει οι Με μετα: εἰνἱιειἱε

Βιιἰεοιιἱειιεἰε. ') πω!. 7. ·) ποιά. θ.
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Με. διακοπή απου ιο |α·οιιΠαι ιοαέιιε ιἰο πιοπιιο|ι @πιο ποιοι ά;ιο1οιιιοο!ι ωοοιστοπίολ

Μπρεπιίοπίε; ο ι άπιειοιο Ρο!ιι|ιι ιοπδιιοποια ιιιΙιοέ "οποιο ιοπροά|ιι 9ιωιωιππ ροιπιπιοπο :πι

ράπιε, Μι Μάο πίσάοΜιάπιε ποροιπΙσπιοιε.

Βο£οά :πισω .κι @Πιο ιἰιοιι πς|ιοριοπιιι το Μοππο!ι :.ιιιι‹·Ιιοιἰ:.·ι επι Ια |π·οπΗιο, ιιιίαιιοποιοιο.·

!. Βιι|ιορισιπ Ρεποαιπίποιιιπ οιο!ιο!ε|τι οπάμπαάτιο1 Ζαιιιο_Μιιο|ι, ριεοππ ιο άποψή ρο!οιι·Ιο

ιπιε!ιιι λΉζ ο Μοη|ιιι ιοἱοοἰοιποέύ οικω ροιία!ίοιππ πα οιι·οπιι·π 58θ ιιιπίειο:οπο ι!:.ἱε·ἰ‹ι. Επο

πϋιιι ιι·ςοίοι·οπο ;οιπιιι_ιε ιο :πιο |ιοι·η| 90 - 96, ρι.ιαπιι .ποινιιιιιισ ι ο:.άοοιιιο, Μωβ ω

ρορπιοάπίε οιςέοι £οπο Μάο". Μπιο Με Με! πποβοιππο!ι, ιιιιιίοοιπιι _|οώιο!ε πο, ἐο άο ετι

πι6_οο παπι :ιιοαππιοπο πω; ια πἰοΜοτο ιιιιι·ς!π. ιν @πι ιοῳἰοιἰεἰε πιο πω! Μπι ιιιε;ορππο:οπο

τομέο:οέύ παε2ορππ.·

Η Πο!ιορίειπ δαπά|ια ο:πΖι διιι!ειιιιο/ιι ; δωοΜα, ρ·ιετιιιπ ωπιπέιιίο Με Μ; οα!οο πο ροριε

π:π:, ιο Μάιο .ΣΥ ιν Μπι :οποιοι Ιπ·οιιέΙαι πι Μποιιίοε 5έθ -- 55.9. Ρορι·;οιίαι1ο Η πιο ιο ιε

σΙιιππι πιο ι άπιι_οίιπ ι·οἰιορὶ8τπἱο ιππο ροπιπίπι ιι· ποιορ.πιιιιε !οπίοιπ.· |ίι·οπί!ια δο!!α, 2ι|ιοοι έ.

δωιιιείαιυα, ΠοοειιέΙσι Τι·αι|ιι.

Ριοπισε:.π, Πο παπι ιοπιάοιιιο, ειοι·ιίο!! οικω τιππι" πο 2ο Ιστοιιί|ις |οαοΜπι βείοιοε!. Βπἰο

ιο ιο Βιιο!ιιι :Μπι Μ". Πο:ραιι·ιιιιιο οτι ι·ς|ιορίειιι δαπά|ια, ιιά:ιε!οιιπ Μπι ε: .ι:ιιιέπιοι| Ροφ

ι·|ιιο_|, ρι·:ηιί.ιοΖ ι πω” οαΜ:ο 2.ιιαο:πο οποιέό ροπιιιι|ι:οπι ο ιπιοιί:.π ιπποπιι αι!ιι ιοςοιοι·ο!ιο -ρο!

πιο |ιτ·οπέ|ιο. θάριε που, Μάη ιοὰιΩιΙο ιιιιιπιπ πω! ι·ς!ιο, :ι·οοιοιιπ πα ρι·ιιι!οε ιιιίο:|ιοΙαοπωιοιυαπο

πιι|ο::ποιο, ιἰοιιιαί .πο Ζιπ! :ο ι·ποο Πιρο!ίαι Κοιοιιοι·πἰειοο, ο Μι ιίο οποιοιποοπώ πιο ιο Μπι

ιιιο|ιΙοι·πο|ι ορποιοιοιι ι πιπίο!ι ιιοιυε ιιιπΙΙ:ι ιΖοάιιιοοοιπ, οοἰοει? πο ιἰπιιΪιἱοπι π Μάσι ιιιιιοιπί εποπ

Πιοπιι, με! πορίεαπ.· Ι(ποιιΜα ιοο_οιοι·Μκιι πα ποοεοΗειι ιοίε|ιιι λΪΙ; |ιποιιΠαι οπο

εἰτα πο ροοπο£|ιιι ιοιε!ιιι Κ! ιο ίιιοΜΜιέπι _ις:π|ιπ ρι.ιιιιιο, ε. £!οπιιιωεπἱωπ πο

ρο!ε|ει_[οηΙι; ιιιάιίοέ :ιιοιιιΙορἱιιιπο Βο‹Ιο ιοιοΙειι ΠΠ; πω Ρομπ |απα ιοιοΙιιι

.ΠΠ ο η:|ιορικιποιο ι·οέιιοο!ι οιο!ιοΜΙ:. Ψ δ·ναπ8:.οπιιο 4825. Το ιιιπάιιιιιο παο

ιἰτιιἰεοιιιιιἰ άοεἰοωπισ δΙι·|οιι Ψνίαάποίοιο Βιιά!ιο!ιοι· ω ιί:ίοΙο: Βοι·υπι Ηιιπ8οι·ιοπιιιτο Μοπιιιιιοπω

Ατρ:κΙιιιο:ι. Ροιε Ι. Βωφιωω. ΒοιιΒιιΙΙἱ ΙΒΝ. Πο @Μπι Κοπιιιιιελ·ίεοο άο‹ι'‹ιἰ υπ @ποιο απ,

Π: ριν:εάπιοποιε Πατιιοι|ιο τι Ζπιοοιιι έ. διο[ιιιιο πιιποιο, ο πισω ιοπιὶοιοοιι ιοαι·.ποιοεπι οεπιο!ιιέ|ιο

ποΙοἐποιε ο82ι·ωπ2, θα. ἐοι!ποπο οιΙι·:ι:έωιιιι ιίο |εποπί!ιι ρπιπἱιιοππἰ. Ζ πιο απο άιοοοΙι @οπο

επαππ @οι ποιοι! ριιο!ιοιποέι·ι Μι ροιιιπί|ι.

Πο ιομάοιιἱα ιιιιιιιπικοπο ιιέο!ι.έιιιπ Μπι ι·ς|ιοριοσπόιο, ι ρίοπιιιο:π ι πιώ _ο!οεπιι Σ, οποιοι

οΙοο!ιιι δ οιπιιο:οπιμ. Ιίοι·οοσΙα!ιοιιιπ Μέ ι ε. ποιοριι ρι·ιπιοοιοιισοο το Ψιποοιιιοιιι ο Μάο, Μο

ι·ε_οο @πιω έ. διαπΜοιιιιι το ποΙιορἱοπιἰο ρσηοοιπιποπιππι ε: Μάιο χ” ιιιιιπιο μια! Μος. Μι

πιει; ιαίο ροιίο!οιοίε ιι!ιιι·ο!ιέιτιπ οιο πω ιοΒαέσιιι·π ιι!οέμο π ιο.ιω!!ιο άο!ιιοοάιιοέι·ίο, π|ια:.π_ιοο ιι οΜιι_

πιο οάπι€οπ|ιί, ι ροάοοιππιο ειιιπποΙιέε ι·ι:|ιορι.ιιποιο άο!ιιο:οιιιο. Τι·ιιάπίειοπο ιιιιεισσα οο_πιέιιιοπο αι

το πιοπρίο!ιαο!ι.

 



ν!!!!!!!!!!!εκο-εο!.εκι!. Μ!!!

!Νί!!!)!!' ί!!!ΟΝ!(!Α ΠΝί!ΑΠΟΠ!!!!! !!!Ν(!'!'Α ΕΤ Μ!ΧΤΛ ει!!! ΠΡιθΝ!!!!δ Ρθ!!ΟΝΟ!!!!Μ,

ΕΤ Υ!ΤΑ δΑΝΟΤ! $ΤΕΡ!!ΑΝ!.

!!!ιεεειι!!!ο Αι!!·ο!!!ε.

Οιππε εε!ε!π ορ!!πιε!π, ε! οπ!πε εοπειπ

5 ρε!!εε!ιιπι εε εε!·εε!π εε! εεεεεπεεπε ε ρ:!!!·ε

!ειπ!πε!π'). !!ε!εε ρε!ι·!ε ε!ι!ειπ ορ!!!πειπ,

ροε! ρ!ιεε!οπε!π ε! Β!ο!·!οεε!π !·εεει·εε!!οπειπ ε!

εε!·επε!οπε!ι! εοιπ!π! εεε!!! !εεε !]!!!·!ε!! !π

ο!!!πεε !·εε!οπεε Με!! ρι·ονεπ!επε, εε! ο!!!πεε

!!! !!οπ!!πεε νε!! ε:ι!νοε !!!!!! :ιε οι·!εει!!ε!ειι! !!!!

ε!!!·οι·ι!!π !·εε!οιιε!π εεειιε ε!!!”εειι!π εε!. εποε

!εεεε !!!!!!ε!εε, ει!! εε! !)εεε !!!ππ!ρο!επε, ποπ

!π ρι·ορ!!ε !εε!οπε , !π !!!!ει!!!, εε!!! δε!:!νοπ!ε

!!0!!!!!!:!!!!!, ροε! ιπε!!οε !!!!!οι·εε ε! !ει·ειπρπ!ιε

Με!!! πω!! ε!!!!ιο!!ε!!!π ιι!!ι·ε!!!!! εεε ρ!·ον!!!επ!!:!

νεων!! ε!επε!εε εε!.

!. Αει!!!!ι Μ:: ρι·ί!!!!!ε Ηι!πε!ι!·ί!ε.

Πει!! ειι!επ! τω! εο!·επι, εε! Λεω!!! ρι·ορι·!ο

20 ποιπ!πε πεπειιρει!!!ι!ιι!·, εεεε! !οειιρ!ε!ε!ιιε !!!·

Βεπ!ο ε! :ιε!·ο ε! 8ε!!!!ε!ε ρι·ε!.!οε!ε, !!οιπ!πε!!!

εεε ε! !ιπ!!πε!!εε!, νο!εετε!π ε! !!εε!!ει·ε!π ε!!

νεε!!!ει!! π!:ιε!ι!ι:ι ιπε!!!!εε!πε !!!! , ε! εε!!!:!!ε ;

 

!πεπε! ε!! ο!!!π! ρενω ε! !!!!!εετεπ!, εκε!!!!!ε!!!

εε! ε! ε!ενε!ε!π εο!· ε!εε, ε! εεε!εν!! !π ειπ!!πο

εεε, ε! ειπε!!! !εεπει !!!!·ι·ε!·ε!π , ε! ο!ππεε πε-·

!!οπεε εοπ!ι·!π8ε!·ε!, ε! εεο !ι!!ρει·!ο εε!!!εε!ι

τε!. Εκ!!! ε!!!ε!ε!π ει!! !ρεο, ε! ο!ππεε π!!!!οι!εε,

εερε! εεεε !!!πο!· ε!εε ει·:!!, ε!! !!ε!!ιι!π νε!!

εε!π ρ!!!!!!! ε! ειπε!!! εοπει·εε!!!επ!ει·, εε!ε,

εειπ εοπνεπ!εεεπ!, ε! !πι!ειπε!·!!!!!!εε ε!!!προε

ορει·ε!εεεπ!, ε!ε!!!! Ο. !!ε!εε ε!! ν!!!ε ρι·ο!!!εε!

ιπ!ε ε! !!ε !!ε!!!! ρι·ο!!!!!εε!ι!!!ε, !!! πεπ!!πε οοπ

ε!!!ε!π ε!εεε!!·ε!ιε, πε εε!ε ε!!!! ε!! ρ!!;!!!!!!!!!

ν!!! !ι!!!οι·ε ροεεεεε!οπεπ!, νε! εο!οι·ε ειιο!!ε

εε! ρεε!ο!ε!π εεο!ι!!π ε!εεεεεει·ε!, εεε εε!!!

ρ!ο!!!!ε!ε εοι·ροι·!ε ει!! ε! εοι·ε!ε εοπε!εε!!!ι

εοπε!!!ειπ !π!επε, εοπ!!·:! !..!!εε!!ε!!!) !!ε!εε π!ον!!,

εεοε ε!!!!!!π ορρι·εεε!!, ε! ο!!!πε!π !ε!·ι·ε!!! νε

ε!!!ν!!; ει!!!!εε εε!!!εε!!ε δεο!!!!!π, ε!!! ε!!πε!εε

Βι·επε!!πεε ι·εεε!εεε!!·'), !π!!·εν!!, ε! εεεε ρο

!ειι!!!ε εερρεε!!!!!!!. !πεε νε!·ο !!!!!:!!!!π !ι!ει·ε

ε!επε, εε!!! !ρε!ε εο!!!!!ε!ε!π !!!ι!!ε!!, εε!!!εε

Με!! νε!!επ!!!!εε !!!!!!!οε οεε!ε!!, ι·ε!!εεοε εεε!!

!!”!ε!·εε ! θι·οιι!εω !!!ει!!!! δ. - πω!. !, ι!!!ει·.ι·ε τ! Ρ!ε!!!!!!ο !ιε!ο!!ε! !!!!!!ρ!! κι! ε!!!!!!!επι; !!_ε!ι!!!ρ.

ε!! !!!ε !!!!!_!!!. - Π! !ι π!ε!!ι!! Ζίδ.· !!!ιι·ι!!ε ω! ! Με!!! ν!!ε!!εί!!!μ !!ει!ι!!ι!!!!πε !!!ε ε!;. -- Αεε!!!! .. ..

!!ιιπ8ει·!!ε! πε!!!!!ε ω!! π!! εποε!! Με δ; Μαι!!! ε!! Ζ. - Ρ!·ιε!!ι. Π, Μετα 9 εεε!! εε! δ; ε' 2.

- !! ρι·ο!!!εε!!!!!ε- ρι·οπ!εε!!π!ε δ. - Π! ο!! ρ!ει·!!!!!πιι ορρ!ε!·!!!!ιπ! δ. - !θεοι·ρο!·!ε εε! ε! εο!·ε!ει

εο!ε!ε ει!! ε! εο!ε!ε δ. - !! !!!!εε!ιπ!» !.!!ιν!!π δ. -- !!! δεο!!!!π!ι! δεοε!!ιπ Ζ ! δ.

!) Με! ε. εε!!ι!!!!! τω!!! Ι. νν. Π. Ρε!·όννπε.! Ηετ!νν!!!ε να!! ε. δ!ερ!ι. το!!! 1.

!!! Ι!!!ννε ερο!!!!πει Νεε!:ο!· _!ε2 ρε!! !·ο!ι!εε! 1Οε!Ο !ιν!ετεεεε, εε ε!!.!·οε!ενν νν εν!!! ω!!!

νι·νρ!·ε.ινε !·ο!!!! π!! !!!!ε (Ρο!π. δο!!!·. !. !!!!. ει!).

εννο!ε_! !!!·οπ!!!! ο ροε!!!!!!!!!ε Ε!!νν!!!όνν μα!!! Αη!!!

Μόνν! !ε2 ! δη!!!οπ Κα!!! ν! ι·οι!!!!!!!.!ε 8

Μόε! !ε!!ν εεε!! Πανε ! πω! !ι.ε!ο!·;

πε!εννεηε!!ι!εε! !!!ε!ε!πειε , ε!! !!!!!ε !ο !ν!!!ο μα!!! ιπ_ν!!!ε ροινε!!!.!ο. ()!!!!ει ρ!ενρ!εε!! !!!!.ε!ερεν.

8) Πιιπονν!ε ε ρ!ει·ννεεε! ο_!ε2ν2!!ν εινο!ε! ιννι·εεενννεη, ρι·εε!!νννε!! πε!ρ!·πό!! ΠΠ, !ο

_!εε!, ι·2ε!!ε Ποπ, ! και!!! ε!! $!!!!_γ!. Ζ ω; οε!!!!ε!ε! !!!!εννν ροννε!ε!ε. νν!εοεπε!ε ιδεα!!! μ!!

Μ. ε!!! ν!! ι·ε!!ορ!εε!!ιε!! !!πει!:!ιο!!ε!!!!7 εο !!!ότε! ε. Β!·επε!ι!!ε ρ!·ενεεερ!οεο; ε. πιανει. Π!! !!!!!!

!!!·εεο!!!!. εοε!!!!!!. π!! Ε!!!νε.
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ιιοιπιπιιιιοιιι ειιΜΜιι. Οοπιμε8ιιιιε πιιιοιπ οπ

ι·ιπιε ιπ Βιιι:ιιι, πιω: :ιεοοιιιιιι, οι ιιιπ Πιιιιιιε,

ιιιιἰ Ριποπιιε πιω, ιπιιι·ο ιιιιωι, μι· Βιιοπιιιπ

ει·εοιιε ιιππιε Τποιιιοπιιιιπ ιπ8ιεεειιει ω, πι!

ΠοΙοπιιιτπ οιι·ιιιιιειπ οιιι·εΒιιιιπ ιεπιεπιι Μπιο

πει πι. Τιι ιιιιιοιπ . . . ..).

(Σ. Πε οειά.<ιίοπε .ιι υιι·πιιιιιιπ "πω".

Μοκ ΠΠ ι:οπιι·ιι οοοιιτιιιιιι κι "πιω ΜΜΜ

τιππ νιι·Βιππιπ, πειιιιιιε ιεπιπιωπ επιποιοι·ιππ

ειροειοΙοι·ιιιπ Μπι οι ΡιιιιΠ ιΙο Βοιπιι νοιιιοπ

ιιιιπι: ιιιιιιε, οιιιπ νιιιιεεοπι, ρωωι·ι-ιιι ειιπι

ι:ιιειοιιε5 , οι ωιω-ιιιπ πιιπιιιιπι :οπι , ιιιιι:ι ποπ

ιιι.ιιπ οσε ιιΙΙιιιιιε ρωιιιιΒιιι·οι·ιιι , ροειιιιιππι

ΑΙΙππιπιιιιπ ιπιτπι·ει·ιιι. Βι:·κ ει ποιοι, @πιο

τωιιι, οοπιι·ει νιι·Βιπιεε 0ιιι·ιειι οκιοιιιπι, οι σιτε

οιιιόει·ο οιπροι·ιιπι. Οιιιπ :ιιιιοιπ Γει·ο οιππιτε

σπαει ΐιιιεεεπι, οι ι·εκ ἰρεε πει νιι·ειποιπ οπτι

ειι:ιπειπι ΠιειιΙιιιπ ειρριοριπππιιεεοι., οι επιπ ἱπ

ιιπιιιε ΜΜΜ, ει, ιιιιο‹Ι νιι€ο, ποπ πι· ι:εεοι,

εοι;ποι·ιεεει, άπιι ω επιπ: Ο, ει ιιάιιοαΜ:πι

ι·ι:_ιιίαιπ πιαπιιίβανιιιασπ Μπι πια ΜΜΜ ι.ιιι·πιιιιιιιε

παπ8ιαπι ιΙ·Ει·ε.ι·ἰ.ιεε£, οι :Μάι 2ιιιι·πι πἰοι·ἱοειιπι ιιι!

πωπω ι·όπιιίβσαεπει, πιιπιμιιιιπ ποεΙι·οιπιπ ιππι

Μπι ωοαιω “Με ασια οποίάι.εεει.· ιιιιι!ε μια

που ρα· έπιιοπιπιιασπ @Μπι ει! , ποϋ ιίο Μισο!

ἰειςιζε Ζι·ί.ειιιι·ι, κά πιιιπιε ποτι.ιιο!ιιτε, μια "Με

οοριιἰιιὑειἱε, ε! ιι·πιιια οπιπέιππ ι·υπποι·ιιιιι ω.

Ωω τωιροπι1επε πιω Πι·ε.ιιΙ:ι άπιι: Ιπιφιε αι

πὶιι [πωσ οι αισάιι.ι:! εμ πω πω!οι·πιπ ιιορα!α2α

 

πω; κι ΜΜΜ, πιά π! άι·ικο έπιπιιιιε πιστα πω

ειιιιποιε, κι ιίια!ιοΙιπιι ιιιεεριι:ίο. Ωιιοιὶ ι:ιππ πω·

ροι·πιιιιπ οοι·ιππ οκειοιιιι ειιο ει: οοι;ποι·ιεεει,

τοπ ἰπιιιιε ι·οποπιιτπιοι· ιιεοοΙΙιιτι επιπ ρι·ιι:οοριι

ι:ιππ ι·ειιιιιιιιι νιι·ιππιιιιιε ειπε. Ππει πωπω, οπι

ποπιιεπ επι πωπω, Μια· ΐιιποι·ιι νινιι ΜΜ

Βιιι. Οιππ πω» ιπικιιιι πω: επειει, όεει:οπιιιι.

Ιοειι8 οπι-πιω οιιιπ Μισο ι:Ιιιι·ιι ει :ιπι€ειιε σει

ποπιιΒιιε, ει ιΙοροιιιιι·ιι :ιπιππιπι επποιε: Πιεσ

Ιιπ οι ειπιιπ:ιε επποιιιι·ιιιπ νιι·Βιπιιπι :κι ι·ι:επιι

σαειοι·ιιιπ. Οιιοιἰ, οιιιπ νιιΠεεοι επποιιι ΠοπιιιΙπ,

Ιπι:ι·ιιπιιτι οωΡιι επιπι·ιεειιπο, πιιοιΙ εοιΜοε επ

ιιε ιΙει·οΙιιιιιιειιει: ιπππο πιιιοιπ ΐειοιο 8ιιιιιπι επι·

πω, ει μι· Γιιπετιι ιΙσππιΒιιιιιτο ω-Ριι, ειπα!

οιιιπ ι·ιιιιεεει τιιιιιιιιπι ρπι;ειιιιιε, ειιιιιιο αιΡιιι.

ειπε πιπριιιιιιιι. Τιι :ιιιιοιπ . . . .

δ. Πο ιπι·ιοσια .Μπα Μπιτ.

Μονιι πιιιοιπ Φο Ποιοπιπ ιιιιιιοιπι ειιιιι ίπ

Απειι·ιιιιπ5), οι Μ ριιεπεινιι. ι:ιππ τυπο Τιιοιιιο

πιω: πιω ιΙοι·ιοιο ΑριιΙιιιιπ ιπΒι·εειειιε ω: ιιι

οιππ Ρι·πποιεοπιε οι Νοτιπιιπιιἱε ριιεπ:ιπι ιιιιΒιιιι,

ιιι ασε ιιονιποεπε ειιω ιππΒιιιιιιι;ιιπι ειιΜιιΒιιι·ιι.

Ραπ ποιο ιποπιεε ροι·ιτειπειοπε, Ι.οιπϋπι·ιππιπ

ρΙειππιπ ιι:ι·ι·ιιπι ἰπνεπἱιεπε, οινιιιιιιΒιιε ιπιιιιιε

ι·εριοιιιιπ, ιπιιιἰε οι·πιιιιιπι, ιιιπ·ιιιιιε ιιιιιεειιπιε

ιιιισοτιιιιιιπ, πωπω ν:ιειιινιι, ιπιιι·οε ιιιεειρ:ινιι,

ιιιτιοε οοπΓτεεἱι, πιο ιπιφιιιω πικαπ Μι ριπ

ιζει πω πρΡοιΙιιιιιε ω. Τοιιιιπ ιιιιι.ειπ ιπιιπιιιππ

Ροι·ιιιιιιιι·ο νοΙεπε, ει τοιπ:ιπιιιπ ἰιπροι·ἰιιπι πω

ΡΜειΙι. Ι, Μετα: Ι οιιι·ιπιει πωπω δ. - 5 Πιιοπιιειι Πεπιιε δ. - ΒΙιεπιιπιι Πυπιππ δ. - Β Τα

πω» πιωπα δ; Το ει' Ζ; ροὶιιἰη 1ει!παΙ: ρι·ωππαιππο Μ “πιω απΙππι. - Η) νιι·ιππιιπιε ν' Ζίδ.

- Ν! ι:ιιι·ιειιιιπππιι :Η δ”. - ?θ ποπ· ε! ποπ δ. - θά ποειτοι·ιιιπι πιοοτιππ δ. - Ρτπάε. Π,

Ματσε ι νοι·ιιιυι νοι·:ιπε Ζ. - ί! οπού. ιιιιι δ. - Π! Με πι! δ - θ! Ροειιιποι Ρωι Με 2.

4) Τα αιι!επι Βοπιίπε απιαστο παπά. Γοι·πιιιΠιιι π Ιιτειιἰιιτπιι. Μύτιι πιιεπ πω» ιιιηιΒιο

παπη·Ικα ρο_ιεό)ιπο2ο τοπιζΜπιι·, μι ιο ἱ πω; οΒιιοπιπ.

Ό Ζειροιι·πε ιπἱιιΙο Μό Δωιι!τασία:π.

!Ο
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υειπρπτε οπρἱοπε Βοτπ:ππ εκετοππιπ επιππ

τπονἰΕ, απ πττππΕπε Γετοοἱ ειπππο ρτοοεπεππ8.

ω ἰπ ρτἱπκι ΜπΙἱοπο ποοΩιπ·πἰ Με, οιππ ἰπ

οιιΒἱοπΙο ὐοττπἱτο!. πω· νἱειππ ππ8οΙπε επιποΙπε

5πρρπτυπ ὸἰοοπε: Ρτα:α·ρέ8 Μέ @Μέσω Πωσ

|εεπε πωπω, π! Μπι [ει·οοέ$π!υ Μα οίυί!α!επι

.πιπο!ιππ Ποοπαπι, πἰ›ὶ αροΜο!οο·ιιπι πτεοπτππ οσο·

ροπι τεσμιίεευιιπΙ, ποπ ίππ·οεπε, που πΙ£ειιιρ£επ·ε

‹ιπάεπ.4; καὶ σ·ευστ·Ια·ε π! πωπω οΜΙει»ι τηπε·πι δα

Ι0 Μπίπιπι, ππί ίπ δυἰπυοπἱω θ! ί]Μπα!ίω ραΜ

Με Μο ποΜὶε πι: Μ"... α/βο2πι πάε!ίΙσπ· ίπ αι·

αιΙο πα·υίι·ί2, ίπ απ: , πιεί @Μπι π·πάεπεΙυ πω

Μ· ουυἱάετπσι£^ν , ιι!ι·ί.ει·υσ·π, παπα ι!ί.ι·ιν·ιιιιΙ.· παπ

ιμιαπι στα απ ωρα· πω: , πι! Με ίρεέ σ·ι·_ππαὐὶ

15 πω; πσιιει·π£ἰοπωπ ασι2επι πισω ροε£ £ε πι Ιιππιέ

ΠΙα!ε Πσπιππι υ!είΙσπ·ιτ ε£ οικ·υπαπι ροηκΙτιπ·::ι πα

Θεα: [α0ίαπ1. πω πω ιΙἱεοοεεἰτ ππεεΙυε.

ω.. πιπειπ :Μπιτ ΐποΕπιπ οεεεε2, τω; ιπονἱτ

επει·οίΙπε 81105 ἱπ οἱνἰωτεππ πιω νεπεΕἱπ νο

20 οπΕπι·, ΜΜΜ ρι·ο;;τοιΙίοπε νεπἱΕ ευρπι Ιππε

πππἰε ἱΒἰππο οἰνἱππειπ πωπω πεὸἰίὶοπνἰτ, επω

πιιο επ! Ιιοποπ:κπ ποπιἰπἱε επἰ οι πιό πποτποι·ἰπτπ

ροεΕοι·οτιιππ Λππἱ!εἱ:ππ ποπιἰππνἱΕ, ππιΙο πΙ›

Απιπ!π πετ: ΗππΕπτοτυπι πωπω πωπω. Μο

25 Μ πιποπι Μάο 88 οι οποτοϋπε εποε, ω ρω·

"...πω-π ΑΙΡοε Ωπτἰπ€πἱω, ετ νοππ. ἱπ ί0Ηπἱποε

θ|ιτνπιἰεπ 68 δο!πνοπππ ἱπΙοι· Ππνἰοε δπνιιτπ ετ

Πτπνεππ: ἰΒἱππο οοοπττει·ππΙ. επ ρτὶποἰρεε (]Ιππ·π

Επι: Μ. δοἰπνοπἰω, Μ ιΙποκοι·πΜ 80ἰθ$, ο! το

 

ΐπ!επ ω! ἰπ ο!γροοε πιποοε, ε!. τοερ!επι1ποτπω

ιποπΙεε :ώ Με?) Μ ΓοιτοτυπΕ οοπΠἰοΙιππ πιπ

επιππ ποιο ππεϋπε; ΙτπιΜπ ΜΜΜ οσε Ποπε

ἰπ πιππιπι ΑεμιἰΙ:π τεἔἰε ρτορωτ τοΒεπτ οοι·ιιππ

Οπεἱπιπιιτπ , ππεππ 1τ:ΜΜοι·ιιπΙ, στ πωπω οπ

οἰι!ει·υπ£: οιεεπ εππ$ πωπω» δο!πνἱ ετ ΟΙιτνιιιἰ;

:ΠΠ ΐπεπτππ1, :ΠΠ ίπ απΡΗνίΜοιπ όπι:Η επι".

Ωιππ πιιΙοιπ μπι νΜοτπιππ Ππνἰιιππ, πώ

Πι·πνπ πωπω, Ρεπτππεἱεεο!. οι »ΜΜΜ Ιοι·πιτπ

ρΙππωπ παμπ: ΓτποπΓοι·:ππ απ ροε8 ΧΧν :ιππο

π·ιππ οιιττἱοιι¦πτπ επ εετεεεπ €εττω ειπε, οι·ἰοπ

ΜΙΒ Ηιιππιπ·ππ οοιπρπ!πεεο€, ε! πω! ΙππΙοτυπι

βο"οτυΙπ νἰοΙοπἰπε α: ἀεΒἰΙἱΜπππ ρτωεπεἰε

ω, πιιΜ π8ει·ο πωπω, οο8ὶΕπτ·ο οπερπ,

..πω ἰπ ΜΜΜ ρι·ορπωπ τεὸἰταπ, νε! Μπι

οοοιιΡ:ππιπ ροεεἰὸοτε!. Πππο οπτπ ιππΝοε εποε

ἰπ οο8Νπποπο π πω... όπωι·ε$ τοπ, πω: οἱ

Βοπιππ νἰεπτπ επ οοπεἰΙἰιππ , επ ιικοι·εει δοπινπει

οι ί)πτνπωε οορυΙπτεπ0, Με €ει·ι·πιπ ἰπ μια: θα

ηιιἰοΙο ροεεπόοτεΕ. ()ποά ουπι τετπΙἰεεε$ εκει·

επιπ πω, ρω... οτππἰϋπε οοπεἰΙΕππι. Ρει·πτπ

ΒιιΜππ πιποιπ Ιοι·ι·πιπ, εἰ όοΙοοπιππΙιιτ ἱπ πει ,

πιππ €οι·ι·π ρτοππεεἱοπἰε, ωπςυ:ππ $επ·π ἰετπε

Ιἰποο ρορπΙο πω. Μἱεεἰε ππΕεππ πππΕπε ειπε

ποοερπ ο ρτἱποἰρε δοΙ:ινοι·πππ ΠΙπιτπ πε πει...

επάεπτ, οτ οορυΙ:Μ8 πι» επιπ ἰπ πκοι·ειπ: εἰ

ιπἰΙἰΙετ ε!. εκει·οππε εἰπε πε επάοιπ ΙτἰΒιι υπο

τἰΒπε οορπἰπωε οεΕ. Ρει·πππεΞεπε πιπετπ Βα

ππἰπιππ ἰπνοππ Εοττπιπ ρΙπππιπ οι εππιρεεπι·εππ ,

ΡΜοάι. Ι, απατα: ό ἀουπιἰτευ ιΙοι·ιπππτετ Ζ. - νἱεππυ νἰεἰοποπι δ. - Η πρρετπἱΜ› πἱεπια δ. -

θ ι·ει·ει·ιει·ω τονει·Ιο 2. - 20 ευρω» ει.τρει· δ. - 23 ποπιἰππνΜ ΑπυἰΙοχπ οοππΕτυπω εεΕπΙ› Αλιμπ

Η τυπο; πιπΙπ]ε Ια πα Ιυ·ιεπα η :πως πώς δ. - ἘΒ ί]πτἱπΚ!ιἱιω (ῖπτἱπΜ δ. - 29 ε! ΒοΙενοπἱπιι

δοΙπνοπἱο δ. - Π·:ε‹Ι:. Π, κατ” ! τοη›Ιοπι!ποι·ππΙ» τεερΙσπάετππΕ 2. -- δ ΜιὸἰιὶετππΜ £τπὸἰἀο

πω: δ. - ουοΜοι·ιππυ οοοΜω·ππ0. δ. - 'Ι Γυμι·πιπι ΓπΒἱετἰιπΕ δ. - Η» τειπι·οΜ ω... δ. - Η!

πουυ!πτειιΜ πορπωωι 2, - 21 ωπιπππω οπιπἱππε ποιπἰιιιἱοπε Ζ. - Μ πω» πΕεπιπ Ζ ό δ'.

σ) Ο τσιπ πἰΜ Με πἱο Με μόοι πειειεΒο καποτε..

7) ΜπαππΒ. Ι. θ. Μοτεπ δε).

ΠοπτυπσπΙα ΡοΙ. πω. πω.. Ι.
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ΙιειΒιεςιιε ευρει·Πιιιο ι·ἱι·οιιτοιπ, ροεΙοι·ιΒιιε ει

ρεοιιιΙιΒιιε. εσυ ἰιππεπιἰε ει ρο!ειΙιιε ιπιιοπιιιιε

ρΙειιιιιπ: πππι ἰπ Ιοι·ι·ιι Με εο!ιππιποοο μειο

τεε οι οι:ιίοι·εε ιποιειΒιιπΕυι·, τοπ νει·ο δειιινο

πιει ει. οποιοι. ειναι ιποι·ε άειεοιιιοιπιιι· ιπ

πωπω οπο: ΒιριεΗι ι!ιοπιιι·, ηιιιιιπ ειιπε!ιιιι

Ριιιιιιιε ιιροειο!ιιε οι! Μεπι επιἱΜἰιιπιιιπ εοπ

νει·ΗΕ, ει. ιρειιπι οριεοοριι!ειπ οιι€πει!ι·οιπ ν :ιπ

πἰε ιεπιιἰιε), ιΙειπιιε, οι·ιιιπιπο εριεοορο, Πο

ιιιιιπι Ροιϋι.

Ροε!. ποιο πικαπ πιονἱι εε, οι ρει·τι·ιιπ5Μι

Πιινιιιπι επι ιιι.. οιεεωι, ιΜοιιο ρΙειπιποι·ειπ

ει εριιιἰοεἰοιειπ ΜΜΜ ἰιιι·επἰτ, ἰπ οπο ιπιιΒιε εε

Ιεοι:ιτε οωΡει. Τιιπο :ιόι·οοιιιο οιππἰ εκετοιιιι

οπο, ΜΙ Ιοιιιὶειπ ει ε!οι·ιιιιπ εκει·ειιιιε επι, Ηπ

Βιιιιιιιπ ειιιπ ιιρρεΙΙιιι·ιι, όιεΙι·ιοιιιηιιε ρι·ίπειρι

Βιιε ει Βιιιοπιοιιιι 1ει·ι·ιιιπ, οοπΐετεπε εἰε πιο

8πειε ροεεεεἱοπεε ει. οεοτει·ιι Με οιππἰιιπι

εοπεεπειι, πι, ει ιικοι· ειπε ιπιιΝοε Ριπει·ει Β

ω, ρι·ἰπιοεειιἱιιιε τε8ποτει ειιρει· οιππεε.

 

Ροει πιει: ιιιι1επι ιιιιοι· ειπε ρερει·ἱι ΠΠιιιπ,

επι ιιπροοιιιι ποιπεπ (]ο!ιιιπιιπ9), επι :ιεεεριι

ιιιιοι·ειιι ιΙο οπωω. ί)ιππ ειι€ειιι εεπιιἰεεει

.ιφεω ΐιιιποειιε νΜοι· ιει·ι·ιιιυιπ, εοπ8ιεΒιιιιε

ει.ιποΠει ρτιπειριοιιε ει ιπιιεπ:ιιιπιιε £ει·ι·ιε, αιι

Δωιι ι·εεπιιιπ ιπ πιοπιιε ΠΜ επι Οο!ιιιπιιππἱ, ει

ιποι·ιιιιιε ω!.

ΡοειΕπιοι!επι ιιιι!ειπ ριιΜε επι ιικοι· Ποιο

πι:ιππι Βεπιπι ΠΠιιπι επι νοοιιιιιε Μι. ΒεΙιι. Με

ευΙεπι, πιοι·ιιιο πειτε, Ρ08ιε85ιι5 εει ιπ σινι

πι1ειπ ειιιιπι ΑςιιιΙειιιιπ, οι επ :ιεεεριι ιιχοι·οιπ

Βι·κοιιιπ ιΙε ()οπει:ιπτιπορο!ιωπο ιιιιρει·ιο. ἱπιὶε

ιιιιιεπι πιονεπε εε νεπιι Επ ιει·ι·:ιιπ ειιιιιπ απ

νοπἱιιιπ , οιιιιιπ ειι:ινιιε εοπε Ππειιτ·ιιιιπ ιιρρεΙΙ:ι-·

οι ΙΙιιςιιε ιικοι· ειιιι οοποεριΕ ει ρερειιΕ Μαιο,

οιιεπι νοοιινιτ Ιεεεε, οιιι ιιοοοριι ιπιοι·ειπ ιὶε

ιε8ἱοπε Ρο!οπιιι ι!ε οινιιιι€ε βι·ιιεονιιι, εοι·οι·ειιι

ΜεεοΙιοπἱε όποιο, ποιιιἱπε Α£Ιι!εἱτιιιπ'°).

Ποιο ιιιιι.επι οπτιιΜοπιι ετσι, οι Μετιε Μου

Η)

Η

Μ, άοειιιπεπΙ.ιεςιιε ειιιποιιε πει· εριι·ιιιιιπ ειιπ- 20

Π·πειίι. Ι. Μέσοι. δ εοΙιιιπιποιΙοι ιιοιιιιπ Ζ. -- 5 ιΜεοΙοοΜυτι ι|ε!εεωιιιπ!ιιτ δ. - Η ΤΕΜ· απ"

Ε. - ?Ο οιπιιοΜ Ζ Με! Μι ρίετιιωΙπιο Ιοι·ι·:ιιιι, Ισόη|Ιο Μοτο: ρτ:επιπω!, ο υιπρόειι! οιππειι. -

Ρι·:Μ:. Π. 1υί"Μ Ο πιοπιιεν πι:ιπιι Ζ. - Η ιιΕοι·ιιευ ιιΝιινιιε Ζ. -- Η :μπι επι δ. - Η κηπο

ποι ό” ιΙοιΙο)ε Ια πιο οι·ιεριι: ΑΗιΙεχΙΙιιι ιΙιιεἱεεο απ. εοπιει·Μ ιιι·ιιπο σε Μαη ι·εεοιπ Ηιιιι€ιι·ιε,

ειιιιιπ πιοι·Πιιιπ. - Η Αιπιπωω ΛΙΙιΙοχιεπι δ.

Β) πι. άσπιοαΜπ ρω· οΕπ·ιιίιιιπι ·ιω·οιιε αά ΠΜ·ίωπι ι·ορίει:ει·αιπ ευαποεδίιιπι σιι·ίε!ί, πιόινἱ

Μπι Ριιινει ιν Ιἱέεἰε ι]ο Βογιιιἱπιι ΙΝ. Ιθ. ΟροΜπόιιπιε Μεο μπει πἰεἑ;ο εΙοινο. ΒοιΕεεο

νι υπωωμ @Η ποση πἱεννιιτρΙἱνιε.; Με ρἱεεἱοΙοϊπὶε ΒἰεΙιιιρἰεπἱε άεΒο ιιι ΒροΙεεἱε, ιη·τιι_γ

έΙἰὶιι Ι›οΙ›οΖιιει. ΒοτΙἱννοέό οΙιτιεἑεἰιιπ τωπ2ε18ηοπ.

9) ΨεΗτοπ·ιε π: Ιιοιιοιι ΙΧ "Μπι Με (Με ιιοιιιΙοινπνοη Με, το2Ρι1ε2ε2ειΠ ετι·ιιεεπε :ιιι

Βοπγ πιο Χἰειπἱεε, τΙο ΙΙιι.πιΒιιι·εο., άο Μοωι, ἰ πι. Βεπ τιο ΒιιηΙει, πἰπι Μι οπο Ι ιιι οἱ

τινἱε πιιά ΕεεΙιεπι ι·οΙ:ιι 848 ιιτοοιοιιε], ροινέειι%·πιιΙ. Ζ τεΒο ι:ο που ποιοι· το2ροιιἰιιὡι. ιιι

0 Α27Π ι _ιε8·ο ρο!;οιιιοΜε, Κιόι), το Α8_γΙο., ννεά!ιι€ πἱε;;ο ι:ι·πεπιε. @Πιο ΡοΙιοΙεπἰιιπιἰ οι!

ἀιἱεΙοιιγ ῇεετ οιἱ θεῇη, ο_ῇοπ ΒτεΙ'ωιοινεέο, νωπό Ζε _ιιιΙι Ηιιιιόνν : νδ'εΒι·ιιιπἱ Ι.ιι.Ιι τε2 Αη·Ιο

ο Αι·ριιιΙειπ ινεἔἱειεΒἱιιι ΡοπιἰεωιΙ.

ω) Ροι·όννιιιι.] Βι·ιιιιοπιι. Ζγινοτ έ. ῖνο_ἱεἱεοπιι τοπ!. 22, ιν οΜεΙε ιιἰπἰεῇεπειιι ε”. 211;

$ιιιὶ2ἰε2 'Πιιει:ιποι·ιι. Κι·οπΠιε δ'ΠΙ. 3, π· πἱπ. Μ. πι. 313; πιι.!ιοιιιεο Βι·ευε δ'Μοσιίουσι δίΙοείω

(ιι δι:ειι2Ιιι. $8. Ι. 84) π· Μοτο] ΜΕ ι›οιι·ἰεἀ2ἱιιιιο: @Με 2!!εσου ἰιαὺιιἰ£ ιιοι·οι·επι, «ΜΜΜ ΑάίΙ
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οιιιιιι ι·ερΙοιιι. Πωσ πικαπ ιταιριι ι·ιι·ιιιιι ειιυπι

οι! (Πιι·ιειιιω οι:ιιινει·ιοι·ο, οι Βάσω τ::ιΠιο!ιοιιιιι

τοιιοι·ο, οι ει οιιΝιιπι ΜοΙοι·ιιιτι τοοεάοι·ε, ‹ιιιειιι

ειοριεειιιιο Μιιιιιὶἰε οι ιιιο!ιοιε ιιΙΙοεμιοιιε ετ:ι·τιιο

ε ιιΠιιιε, αιι·ιεΙυπι τω οοεποεοει·ε οι ιρειιτιι

νει·ιιιιι Βοιπιι οι·οιιονο, ατμιοιιιιιιιι εοι·ιριυπι σει:

μία σαπΜ|ίσαύιΙαα· Μ· ρου· ιπιι!ια·επι βι1'ε!επτ.

ΑρρνοΡίιιφιιιιιιο") ερἰτἰιιιειὶἰε ΐιι!ἔοι·ο ενω”

Πε, οιιιιοΙιε οιιι·ιεΗειιιιε όιιι·επιιπι ειιιιιιι ιιιιι·ιιτο

ιο νοΙοιιΕΠιιιε ιιοεριιιι!ιωιιε οι εοοιιι·ιωΗε ει·ιιιιιιπι

νοΙιιιι οκιιι!ιετο. ()!οι·ιοιε οι πιοιιιιοΙιιε ρο1οει:ι

ιοπι οοιιοεεειΕ πιο ρι·ωεειι€ιειιιι ειι:ιπι ι·οτιἱειιιὶἱ

οι Μή ¦οςιιοιιόι. Οιιἰά [Μη ?°"ι) :ΜΜΜ €ειιιριιε

οω!ιιιιιι όιεροειιιιπι. (ΜΜΜ ἱΡδ() απο Μπι

ιν, Ιιιιι·ιΒιι5 ΜΒ, οι ΒιιρΠεειιιιε θα ιιι ιιοιιιιιιο δοειι

(Πιι·ιειι. Το ειιιωτιι . . . .

έ!. Πο ρτϋπο ΟΙυἱσΕὶαπο Ιονιο.

()ιιιιι ιιἰιιιἰιιπι οεεει εοΙΙἱοἰΙιιε ιιιιωιε ειιοτἱΙο

ω εἱει όοειι·ιιοιιτιιε οι οριεοοριιιιΒιιε ω ρι·οΐοοιιιιιι

εοο!εεια: ει:ιιιιοιιόιε, τιιιι·Μιι!ι νιειοιιο οοτιεοιιι

Ειιε αν ειιΠ1 Βοιιιιιιυε. Ευοοεοοιιιο ιιιποινι,

ιιεΒιιιτειιι1ε απο ιιινοιιιε άοΙοοωΙιιΙιε περασω,

ιιιιι :Μήν οι: ΡΜ Μέ Ιεεεε, σΙιτίε!ίαιπο Πω ιἰὶ

25 Μάο! έιώσο ω :Ζε 8ο!!ιοί!πάέπε πια [οτε 8α·ιιι·ιαπ,

Μι £ίϋέ οοπσεεωιπ απ, μετά ιπαἰἱ£αι·ἰε. θα Ισ

βΙίιιε πιιει·ἱ£ιιι·ιιε ςφ·εάιε!ιιι·, ενά Ικα οπιιιιιι άἱε

ροπειιάα, όίυέπει: ρι·ουΙάινιΙίω οοπεΠιο, οο·ιιυπεπ

ιἰιιΜ Βουιέπιω. Μο ει! ανια: αν ι·φι!ιιω σΙι·ι·Ιίιι

ιι Ποπιἰιιο, σοτοσιαιπ Μα: εει·ι·ιι!ιιτίε οοιππιιιΙα!α

των Μαννα. να·ιιιπΙαιπσπ ι·ίι·ιωπ ερέτίΙιια!·ά Ζημι

£ἰοπσ Μέ Μιπ.<:ιπί!Ισπάιιιιι Ιιοποι·ἰ|ἰσ‹ιὐἱΙΞ£ει· .εννοι

ρω, υαισι·ιι6ι!ι2ει· Ιιαὐε£ο, ωτ!ιστ2ιιΕόοιι·ΙΙιων εέιι.ι

@ΜΒ @Μίνι ιιωετιειιπι ρινώνΙο.

ΕΧΡ0νἔ0ἱἔιοἰυ8ω) ρι·ιτιοορε, νἱεἰοιιο ω»

Με, ροει εοοιιιιι, ρων ουιιι (Πιι·ιεΗ Πόο!ιΒιιε

ειιἱε ροι·ιτιιοπιιιε, Μο ει·ιιιιειε ¦ιιιιτιἰ!ἱιει· ασεπ.

Ετ και ιιιιιιιἱειιιιι· οι Βονιιιιιιι ΜΜΒει·ιιιιιι , ροπ

ιιΠοοιιι ΒοΓιοιιιιιε :ιάι·ειιιιιπιιιι ρι·οριοι· ασυνεν

ειοιιοπι ιρειιιε. θι·ιτιιι· Ι:ιειιιιιι ιιονἱε (ΠινἱεΩἱ αιι

ΜΒιιε. Πω: οΒνι:ιπι Μονή 0ιιιιιιι Ριωωιι,

Ιιοιιοτιιϋι!ιΙοιηιιο ειιεοἱρἰΕ. @Και Πι ιιΜςιιο

οοιι8ι·οΒιιιιο Βειιιἱε ιιιιΙοιιιιτευ μι· ε:ιιιοιιιιιι εΡἱ

εοοριιιιι ΜιιΙΒει·ιιιιιι, Μπι οι!ιοντιιιιοιιοε οστι

τιιιιιαι, οοιινοΝιιιιιιιι· οι Β:ιριιεειιιιιιι· Μιιτιιρτιἱ

ρειιτιιυ, ΜνιΕυιιιιΕυι· πιιιΠιε !οι:ιε εοοΙοεἰ_ω.

Ριορτοι·ο:ι ιικοτειιι οιιιε ΑΗιΙοιιΜιιι, Μπι ρνο

Ριιιςιιιιιι1οιιι ριιι·Βιιι, ΜΗ νἰεἰοιιο νοΙιιιι ιΠνιιι:ι

@Με οοιιεο!ιιι·ι. Αρρ:ιι·ιιιι ιιιιιιηιιο οι Βο:Πιι5

ρτοιοιιιιιτινι· διοριινιιιυ5, Ιονιιιοο !ιιι!Μιι οι·ιιιι

Ριπάι. Ι, Μετα 2 ει!» πίσω: δ. - οειϋιοὶἰοιιιιιι ιιιιι!ιοΙίοιιιιι Ζ. - 4 ιιιοΙἰοἱει ιιιοΙΙιών δ. - θ

ιμιοιιιιιπιν (Μι 2,· φωνη δΔ - 'Τ ιιιιιιικ Ο' Ζ. - Β οιιι·ιειιι:ιιιει ΙιιιτἰειιιΜἱε δ. - 22 ειιιιιι Ωω 2

ι δ. - Ρι·ιεάι. Π, ιυἱοι·.ιι Η ΙιοτιοτιιΙιἰΙἱΙενηιιοι› !ιοιιοτοϋιΙΠοι· δ. -- Ψ! ΑΠιιοΜιιτιιι ΑιιΜάιιιι δ,

πα Μπομπ _|ει!ποΙσ ιΙορισα! ΛΙΙιΙειόιιιιι. - Η οιι ΠΠ Σ.

Ιιείάουι, σκακι ]ωεε τω: Ππ9αι·ί·: ασοφί8 ἰ›ι ωτοτειπ, απο οιιιπ ωεο£ ο?ιι·ίσ£ἰαπα, Μπακ Μπιτ:

[και σοπυετ£ἰ£ αεί /ἰ‹ἰοιιι Ο|ιν·ίεύί.

.ινί6·ί ν·ευε!Μανπ οοποφί8 8! @πιώ ιδ8ορΙιαπωπι πρωι (Μ9σιτίε,

ω” Ρω£ υί.νίαιεπι Ριν· ύαι!απι ιδέιφ|ιαπνωιι Ρι·οΜοπιαΜίππι

αππο σἰοπιἰπί 975. Τοειι.πιο,

ρτειννἰο Με 2ειάιιο_ι οἀτιιἱιιιιγ, σηιωιι_γ νν τοοπιιἱΕιι ροΙεΕιιιι ρἱεειιι)·ι1ι ιν ΡοΙοινἰε ννὶεΙειι ΠΠ,

α νννάιν.ιιγιιι ιι ΜἱΜοεἰοΙιιι δΖαυ. Βέ6Ιίο87ιοΙσ, νν ιοι:ιιιο Π αν. ΙΜ.

'Ο ΗπττννἰΒ πω ε. ιδ8ερ?ι. ι·ο2ά. 2 ἰ 8.

") Τειι2ο το2ά. δ.

ω) Τοιι2ο των!. Δ!.
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ω, Επι νἰεἰοιιἰΒιι5, ηιιἱ σεφ €ιΠ0Ψ1ἱ τεΙΝοτ εσε

ρΗ: δ'ωιΜε έτι Πυπιέυο, ΜιιΠε1° ΑΙΜοίι!έσ, α·

οετΙα Μο, φιοιἰ |Πίππι ρατίω , ω! ρυ·έπιυμπέΙο

ωτοπα :ΜΜΜ ε! τερπιιπι. Παοκ εμοςιισ ποπιεπ

ΠΠ ·ίπιροπαε. δώ ουπ1 ειὸττιἰτειι1ε πιυΙἰει· ι·ο5Ροτι

αΙετοΙ.: @Με σε Ποπιἱπσ? Μ! @ο πωπίπε :ιπποει

ρατίε? - Εφ επι, ἰικμιἰι ΒΙερΜπυε, ρτοΙο

απειτ2μ·, ςιιἱ ρι·ἱπισω ρω (ΜΜΜ ποιπὶιιε πιαΜμ

:Μπι ΡετΙα!ί. Οσο ὸἱοιο όίερειι·ιιΠ.

Νειεοἰτυτ“) ἰτιτοτοιι ει Πω ρι·6ΜΜιιε ΠΙἰιιε")

ρτὶηοἱρἰ, φαω, επτοιμωτη Μ Μοτο οοτιοἰροτο

ω., Ποπιἱτιυε ιπονἰτ, ω οιιἰ, επιΕοςιωπι Μεσο

τε:0ιπ, Ρτοιοτπει·Ιχι· δ0ορΜηαε πωπω ειιιιπι

ἱπὸἱὸἰτ. ΙΙιιτιο Όσο ιΜοο1ιιε ΛάοΙΒει·Ευε ερἰεοο

με ο¦ιτἰεττιειΙἰ Βειριἰειηωο, εεοιπιάι.ιπι οτοὸιιὶἱ

ΜΒ ειπε: νἱτ£ιιιεπι ΕηΙ.ΞηκΗ, οι οἱ τιοιι1επ δω

ρΜηιιε ἰιτιροειιἰι. Οι·ονἱι ἰτιΐειιιε ιΙἰ!ἰΒειπἰ επι

ΜΒιιε ω..ωι.., (μιοπτι Ιτειτιεποιει ριιετΜ:ι, οοπ

νοοειἱἰε ριι!.ε·ι· ευἱε Ππἔπτἰω μ·ΞπιεΗΒιιε, ροει 80

τοεπσωτιιιτι ΡοΡιιΙο ρτειτΐυοἰ!.

δ. Πε οο›·οπα ρυ8Μαπάα περὶ Ππραο·οπιτπ.

Με!. Μισο Ιοεεε, ρΙοι1υε ιΠει·ιιπ1, απο άο

007. ιπἰι1ἰωε ἱΠωττιΜἱοτιἱε τιοπεοιπεεἱιτιο Μπορε

 

εΞιπο Μ, εοουΙἰ παμπιπι εετιιιητιεεω) άεεοτοπιε ,

οωΙοεΕί ίπνΜΙιιτ 8ειυτΠο.

[Μάο Ιι:ιΙ:Μο οοπεἰ!ἱο απο ορἰεοορἰε οι Επίπ

οὶρἰΒιι5 Ιοτι·ω, ςυειτ$ο") Ροεπ οΜΒιιιιι ρ:πήε

ωπιο, ιΙΙνἱτιει αοωπιονωπο οΙοωοπιἱει, ΑεΕτἰοιιω

ρι·ωευ!εω ω! Ιἱιιιἰπει ε:ιποτοτιππ ειροΜοΙοτυπι

πιἰεἱΩ, ω. ει ευοοοεεοπ: αφού ΡοΜ, Ρτἱτιοἰρἱε

προεΑοΙοτιιιιι, άοπήπο :ιροεΕοΙἰοο ροΜυ!ειι·α,

τιιιο πονο!Ιω οἰχτὶειἰιιπιἰπιτἱ “οποια Πι Ρ:ιτΗΒιιε

Ηιπιεω·ὶιο _Ιω·8ειτι ΒεκιοιΠοϋοποπι ροτι·ἰεοι·οι,

τοἔἱο υΙἰ.ιιιι τΙἱ8πετο£ιιτ ἱρευπι σωσω..ω 6ο

ι·οπειτο.

ΕοεΙυπι ίοι·Ιο Ιοιπροι·ε ΜοεοΒο, ΡοΙοποτυπι

άι.ικ, οΙπτΜΜηαπι τοΒοι·ω·ο απο ευἰε ειπρΙοκει

τιιε Μεω , ιτιἱεεἰει :Μ τοιωιι1ω εαΠε ειιΙἱετἰ£εω,

Μοτιοω τιοωἰτιο'8), ηυιπἰἰε, εροεΕοΙἰω ΐιιΙεἰτὶ

ΒοποόΜίουο απο τοεἰο ροεΕυΙεινετε!. ὐὶειόοπιΜε

οοτοπιπἰ. Μ! φαει ειοοει!οπε ΡΓΗ811' ΜΜετ

Ιυ="*) οἱνἰΜτἱε Πτποοκ·ὶω. ἰιιιπιἱΜου ρε£ἰΙἰοποπ11

ροττοκΗ, άΕσωε: διιρρΙίσα8 διιπαὶΙα£ὶ νυε£τω,

ρα!ετ· ΜΜΜ, ΜατοΙιο, Μ:: Ρο!οποπιπι, ω: αυτι

ικ·ε!πι ΙΜ άε.τ£πι Μπάόσο:ιε, πωσ άίματοΙατ

ιἰἱαάωπα£ε αυτοπατο.

()ιήιιε ΡοΜἰοιιἰ ;ιτιιιιωπε Ρειρ:ι οοτοιπιπι

Ρ:·ιι·άι. Ι, ωΙω.τε. δ κμιοιὶπ η' Ζ - & Μειιιι·ι φ1οφ10υ Μωιπηιιο δ. -- δ οικω ω... 2. - :ωροπ

ιΜ·οϋ ι·ε8ροπάο1 ό' - 15 οΙιτἱετηαΙἰ» οτἱειπειΙἰ δ' - Η ἰωροειιἰΜ ἱιτροειΜ δ. - 23 Ροε1 Μεσα

ΡοεΙ. Με: 2. -- Ιοεεω "Μπα δ. - Ρ:·ιεάι. Π, ιι»ίει·.ιτ ! ποςιωιιιι πιοςυηυωπ δ.- ό. οΜΕυιη ρι

Ιτἱε» ραΜε οΙ›ἰτιιω δ - Β οΙοπποηΙἰω Β...ι.8 Μοπιι3ΜΜ δ. - Αε1τΙουτπυ Α5!τἱφιω Ζ. - Σ) πω»

:μισό δ. - Η ΜοεοΒο- ΜεεεΙ1οο δ. - 2! Μοεο!ιο» Μεεο!ιι:ο 2,

") ΗιιττννἱΚ τοεά. 5.

'5) ΨαΠιι8 8η·ι:·ιοικι Κωχ ιι:ο:ΜΙ Μ; Βτοίπιι τοῖσι ΕΝΠ; ννοιΠιι8 'Ι'ιιι·οοω. ι·οΙιιι 9659;

ε. Β:·ευε Ο/υ·οπ. Ρο!. ιι δωι1εΙα Ι. Βθ ἱι·οοιιιἰ!ι ΡοΙεΜ τν Ροπιἱειιἱοιιοτι1 €ΜοΙο ΜἰΚΙοεἰοΜ. τη·

άπο] Ροόυ.Μ :Με ιιτοόΖετιΞε ῇοε·ο θ'ϊ5.

Π;) ΠειτΜνἰΚ ΜΜΜ.

Π) ΗειττννἱΕ τοιά. θ.

ω) Σε” νιιι Ριιρἰε2 εἰοἀεἰιι.Ι Πει εὺοΙἰο_γ αροε€οΙεΙιἰο_ῇ οὐ 968 - ΜΗ: τοΕπ.

Ν) Βε.ι11Βει·8 Ι ννοάΙι18 Ι)ΙΙΙΒ'0828. εἱοᾶ:ἱε.Ι πα ϋἰεΚυρε£ννἱο ΙιταΚοπεΙιἱειπ α! θΕ)θ - ΙθΙ·1

το!ια. Οα£α!. ς”. θα. ι·9!ιορ. ΜΒ!. (Με. Ντ 810 ω... 2. 'Η1ΜΦατ άοάικιΙε αν. 28) Μ·

Ν)

°ἰὅ
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οει·οΒιι οροι·ιιι ριιι·ειι·ι ιιιιιιι Γοοοι·ιιι, ‹ιιιειιιι ΗΜ ρι·οιιιιοοι·ιιι: μοι ‹Ιο .οοιιιιιιο :πιο ε_φ·οιίέοιαι·, οπο

οιιιιι Ειοιιοι!ιοιιοιιο οι ιοΒιιι δισκοι ιιιΜοι·ο ιΙο- Ποιιιοιπ ίπ |ιιιιιιίΜπο ωωιωει.

οι·ονοι·ιιι. θα! οσοι ιιονιι Βοιιιιιιιιε, ιιιιι οπο

ειιιι ιιι ΐιιιιιι·ιιιιι οι!οοιι, ιιιοιι·οο ριεοε.οιιιε ειιιι- 6· Οια” θ! (Ι"0""πω ωΓ0"α Ροω”ί·"· Μ" ρω

Γι οιιιιτι οΙοοιιιιιι ειιιιιιι δι.οριιιιιιιιιιι Μο Ιοτιιροι·οιι (Μα

οι:ιιιιοι··.ιι ιοιιοιωι- ιιιοιΒιιιι·ο οοι·οιιιι, ροειιτιο- Ρι·ΜΒιιι'^οι ιιιιιιιιο Φο, ιιιιιι οοι·οιιιι ιιιιι·ο

ω” ίοΙιοιιιε οιιιιι ιΙοοοι·:ιιιιι·ιιε τιιιιοι·ιιο, ειοιιι. οροι·ο ρι·ιορειι·ειοι Μοεο!ιοιιι ΡοΙοιιοιιιιιι ποι

:ιι·ο οιιιο, Λοιιι!ω, μοι· ιιιι€οΙιιιιι εειιιοιιιιιι εαυτο Μιά:: οι·ιιι, ιιοοιο, οπο ΡιεοοοάοΙιιιι, Ρειριο ρω·

Ρ:·πιοιίι !, ιιιἱει°8$ Γι Μιο- ιιο δ.

@να όινοοοειιοΒο ιιἱεΕιιριι. ΚιειΒοιι·εΙ‹ἰοἐ·ο Ροιιοιιοιιι, πιο ΒιιιιιΒοτι:οιιι. Με: ινοΙιοιΙ:ιιο να Μοτο

Βοάιιοέο ροᾶιιιιἱιι Βιιι€οεοοιιτοδο, οινι·οοιιιιιγ ιιινο.8ο οογιοΙιιιΚει. πιο οΙιοΙἱο2ιιοέό ιιοεΒοριιιοοιι..

ΎνιιιοοιιΒγ ο κιοΙο οιιιοι· 2 ΙιοΙοιη ΧΙΙΙ "Μαι ρι·ητο.οπι Ρονν_γ2εη ΙΙΒΐ.9Ρ ο ΙιτοιιἰΙιἰ :Ποιοι

"οι ΜΕ: ,,Ιιινοιιἱιιιιιο οιιιιιι ιιι άοεοι·ιιιι:ιοιιΠιιιε οιιιιιιιιιιιιι Ροιοιιοι·ιιιιι οι ἱιι πιο Βοο.ϋ δι:οριιιιιιι

ιοΒἱε Πιιο·ιιι·οι·ιιιιι ιιιιοτι άιιιι Μοεο!ιο, Με” οιιι·ιεύιιιιιιο, :κι τΙοιιιιιιιιιιι ριιΙιιι.ιιι Ιιοοιιοιιι εισι

Ιοιτιιιιιοε ιιιιιιοἰοο ιιιἱεἱτ, οι Μι οο ΜΗ ιΙο.ι·ι οοι·οιιιι.ιιι ι·οΒιιι ΡοΙοιιἱιο ΙιιιιιιἱΙἰτοι· ροειιιΙο.νιο.

Οιιιιιφιο ειιπιιιιιιιι ροτιοἰΐοκ πιο ιιοτἱτἱοιιἱ Βοιιἱειιιιιιι οοιιοιιιιιιιιι ιιι·αιΒοι·οι:, οὐ οοιοιιιι Μπι οροι·ο

ιιιἰι·ο ίοΒι·ιοιι.το ίσια, οοοο οι ΠιιΒοτἱιι. οοάοιιι τοιιιροι·ο ιιιἰεεἱ νοιιἰιιιιτ Ιο,ο·ιιΗ Βοιτιοιιι, Ρεπου

'πιο, ειιιιιιι ἀοιιιἱιιιιπι Βιιοριιιιιιιιιι·ι ι·οΒοο άιο.άοιιιιι.$ο ἰιιιιἱΒιιἰιἱ. Οιιιιιτιιιο ἰιι οι·ιι.ιιτιιιο ιιιιιιΕἰἰει Ρο

Ιοιιἱιο οοι·οιιει Δω ἀοΒιιἰιιεο£, οι νοι:ἱ οοιιιροτοο ΜΙ άοιιιιιιιιιιι ιιιιοοιιι ΡοΙοιιἱιιο ΜΗ ι·οτΙίι·οιιτ;

οιιιιοιιι ιιοοι:ο οιιιδοΙιιιι ἀοιιιἰιιο ΡοΡεο Μεσοι Ιιοι· νἱεἰοιιοιιι ο.ρροι·ιιι8, οι: όιιοἱ ΡοΙοιιἱοο οοι·οιιιι.ιιι

ιὶιιι·ἱ Ιιι·οΙιἰΙιιιἱΒ; Μιά διοριιιιιιο, τιιιοἱ Βιι8·ο.ι·ικι, ίσιο Βι·ο.ι1οιιτΙοιιι οοιιειιἱι:. (ζιιιιι·ο οιιτοιιι ΠΠ άο

(οι οτ Με ιιιοιιιιιιιι€, ιη Ιιἱἰοἀοιιι ιιιιΒοοιιι: οι·οιιἱοἰε: Πωσ, ὶιιιιιιἱτ, μπι· απορώ ‹ΙἰΖί9ἰ£ ·ίπίτω2ί

2ίαπι οποιο ίιω2ίΒίαπι, πιασίε .ιιί!ι·αι·ιιιτι αΙοποί!α8οπι Μ /οι·αι·ιιυι ι·οπαΠοιιοπι, ?Μπι οαπτροπιπτ

ΡΖαπἰ£Σοιιι ο2 /τιι9οιιι πὺοτἐα£οιιι, ΜΜΜ άίΖΖΩἰ£ ο·ειιιοο, ?παπι ?ιοπιίπω, το! 1ιαιφοι·αιπ ορρι·οοείο

πω, οποιο ιΙίοΣπα.ιι @Ωω ο£ο., οπο: Πιι Μι οιιεοΙο ιιιειιιιιοιιτιιι·. Ρετ οιιιιτιοιιι τοιιιοιι αιι

ἔοΙιιιιι Ιιοιιο ορο:: ο Όοιιιἱιιο ‹ὶο ι·οοι:ο.ιιι·οτιοιιο ι·οἔιιἰ ΡοΙοιιἰιο ρι·οιιιΜιτιιι·, «ιο τιιιοά Πιιάοιιι

Ιο8ἱτιιι·: νοι·τιπι πιπιοιι ίπ @το άἰοτιυπ Μία.: ιιιίοοι·οοοι· ο£ οίοι·ία σοφοί οίαπι ίΖΗΜι·αΪιο. ΒΒΙΙΒ

οιιἰιιι ρι·οοεοιιιε Γιιιιιι·οιιιιιι, ροοοιιι:ο. νἱιιἀἰοοιιι.ιι ρειι·οιιτιιιιι ιιι τοι·τἰιιιιι οι οιιιιι·ι€ιι.ιτι Βοιιοι·ιι.8:ιοιιοιιι

ΒΙΞοι·ιιιιι, ἰΙιιιο εοΙιιο ιιονιι:, οιιιι.ιιιΙο ‹ΙοΒοι: ιπιἰεοτοι·ἱ @Με ΡοΙοιιοιιιιιι οι ι·οετοιιι·ο.ι·ο ι·ιιιιιιιο

οοι·ιιιιι, Μοο ιιικ1ιιο πει Μο. Κοιιιροτει. οιιιιιἱο ἰιιεἱ8ιιἱο ι·οδο.Ιιο, οοι·οοιιπι νιιιοΙιοοτ εοοριι·ιιιτι οι:

Ιο.ιιοοοιιι ιιι οτπιοι·ιο θι·οοονιοιιειο οοοΙοοιιο, οποιο οειΕ ιιι·Ιιε οι εοάοε το8·ιιι., οι ειιιιοιἰιιιι πιο

ιιιοι·ιινιιιιιιε, ειι.Πιιιο εοι·νο.τιιι·ι·οοοιιάιτο, ιιιιιιιιο σιιιιιι ΗΙο ι·οιιἰο.τ ςιιἱ νοοιιτιιιι οει; ει. Ποο Ιππι

οιιο.ιιι Αιι.ι·οτι, οιιι ι-ιιιιιιΕ Με:: ι·οιιοιιιΒιι". νεω ε. δ£αιιιἱσΖαιἰ, ι·ο·Ιπορ. ροι·Β. οτι. 28. Ζ τοΒο νι

κ1οιιιι)·, 2ο ω” Ἑνἰιιοοιιτ_γ ννγρἱογινιιι ι.οιι πω» ιι τιἱιιἰο]ε2ο] ΙιιοιιἰΙεἰ, ιιἰο Βγιο 'Ωω, Πο ειιο

πάιι_ιο, ιΜιιιιιι.ιιιιι ο Βιι.ιιιΒοι·οιο ΒΜιιιριο, ἱιιιἱο Μο:: ῇοΒο @οι το ρι·ιιι·ντΙοροάοΒιιιο ινιι·οτοιιι

ροέιιιο_ιο2_γπι. ΐνιτι:ιιιιγ Ιιο2 @Και , 2ο ιν ιιετοιιἱο @οι τω, Μονο: ιιιιοιιο α! £οπίοπι ο8 μαι·

2απι 9εποι·α£ἰοιιοιπ, ι:ιι.Ει _ι:ι.Κ μ. πιο. ι·οΕοριειιι Βοἀοἱινοῇιι; οιιιιιιιιιι τω), ειιιιοΙιοάπιμο εἰο @Η

ιν ι·ο!ιοριειιιιο οιά)·ιιιιοΙιιιιι Ζιυ.ιιιοάοιήοιι: α! οιιασ·8απι ού ςιιἰ:ι£ιιπι Ποποο·ιαίοποπιι @οι οοηινὶέοἱο

ἰιιιοτροΙιιοχιι. Ρο2ιιἱο_ῇεοιι Ζτοιιιοιιι1, μια Βοεοέ, οο ιιἱοοΙιοἰιιΙ Μ», ει!οινιι. Φο πιο ΒοΙοεΙιιννιι

ΒιιιἰοΙοι;ο ετοεονιιοό ειιο ιιιοΒ·ιγ.

Μ) Ηιιι·8ινιΙε τιι.ιιι2ο,
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νιιιιιιιι οποιοι, οικω ιιιιιιιιιιε, ικιειιιιι, οιιι

«οι δι·α.ιιιιια απ, ιιοι·α ράφι, φαω μπώ:

ειιι·ρίο οι·ιοιιια!ιο Πιιοατι‹ι: ιιαιιιίοο αοι ιιι ιιειιιαι·οε

ποιο οοφουα·ιε φἱ, πιο: _φιιιιιιιαιιε αιεωια [οιο

Μια, ιιιιιιιιιιιοτ ρι·οοιι·αιι, .πιο ααα διοριιαιιο

ι·οι·οιιαιιι α ιιι πιοιαιιι οπιπι ιιοπεάιοιιοαιο αροιιιοιί

α:: ποιαν )'ιαφαιιιιιιι; οοι·οιιιιιιι εοφ, φαω

ρπηιαι·αι·ο οι-ειιι ιι!οεοιιοιιι Με Ροιοιιοι·ιιιιι, (ιιι

αατοι·ιιιιι ααα, "στα ρειοιιι παιιιιι ειπε οιιι·οε

ειπε οοιιοει·ιαιιοπε ιαηαιι·ι, ιιι&ιφε ααιιι φαι ι·οοιιι

οιοι·ια ρι·ο Με:: ααα: ιιιοι·ιιιο Μια Μαι-ι. ιιο αιι

ιειιι, σαι ροιιιιιιαια /αει·αι, ποπ στα οιαια, φἱα

φιιει·αιιο ιιο ιροο πεσει, φα: μ” ιιειεοιαοιιαι·

ιιι Μάι: οι·οοοοιιαιο, φαω ιιι υιιισιο; ρω ιιι ιτι

:απο οι·οοοοιιιιιι οι ιιοι·οίο ειφοι)ιιιιο, φαιιι βα

μι” οι [ιαιιιοιιιιιι ορεοιοοιο ; ριιιε [απο ειιιιατιιιιι,

ι φαω απο οι ιιουσε οαιιιροι·ιιιιι, @οι Μια φαω

ιιοιιιέπειι, @οι ιιιιαιιιιαιοιιι φαιιι έιιιιιιιαιιι, ριαιι

ιταιιίιιοιισιιι φαιιι οοιιοοπιιααι, ριαο ιμι·αιιιιίαειιι

οποια εαι·ίιαιειιι,· οι·ιιπιφιε φαει ΜΜΜ οοιιαιιιοιι

ιιοιιιιιιο.ιι οι ΜΜΜ οι οιιαιιι _αοαιιιιιπα ι·ιρεται·αιιι

ι·οοοιιιο.<ι απ· ιοι·ι·ιο οπο:: οιιιιυἰεοειιιοο Βοοιιιιι

οπιαιοι·ίε επι, οοιιβιιαιιιοε οι οιιιιια ροιοιιιία

ειιαΜι, οι ποπ οιοιιοιιιοι Μο ρι·οριισιιαφιιι

εαιιοιαι·ιιιιι. Ωαια ε_φ ιιοιιιιιιαι Μο )"οι·ιιο, αισι

και ιιι ιοι·ιιαιιι οι φιιι·ιαιιι φιιει·αιιοιιειιι”), οι

αιχιιφιοι πιο αι)'ιιααιιι, :πιο ρο-οαιωοει ορια!

πιο πιαιιιιιι ιιιιριιιιιιααι οι ιιοιιιιιιι ιι·τειιιαιιααιααι.

Ρωι Με φαοι·αιιοιιι σοφια σεααοιιιι πιο πιέσο

ι·οιια, ιιιιιιοι·οοοτ οι οπιπι ε.οοιιαιιο, οι οοι·οιιιι ιιι

αιι·ι ι·οιοιιαοο. Ησαυ πιο βιο, ιιι αω. Ετ εισ

 

ι.ιιτι ιιΞεοοεειι οποιοι ειιτιοιιιε ιιο 00%).

Ρτιοιιι. Ι, Ματσε 5 ιΙιιοἱι τΙοτιιιτιο Ζ. - ι οποιοι ιρειιιιι Ζ, - Η) οοιιοει·ιιιιιοιιοι οοιιιτἰειειιἱοιιο.

οοιιοοτιοιιοτιο δ, - Η ιιι νἰιιοἰει νἰιιοἰε Ζ. -- Η ιιωιω ΜΑΜ Ζ. - Ρποιιι. Π, πάσει ό αιι

ι·ἱιοιοιιιι οριι.ποιοιιο ιιιιιιιοιιιιι. - 0 Ποιιιιιιι·ι Ποπιτιἱ δ. -- ιο ἱιι ιοι·ιιιιπι οι οιιιιι·ιιιιιιι ω πιο ιο

Μαι” ηιιιορισιιι δοιιιιιοο)α ι ΗΠιιοειιια ι και” ιιι οιιιιι·ιιιιι οι οιιἱιιιοιιι Σ. - Η Ροει. Μ» Μι

Μ· Σ. - 8ειιεταιἰοιιἱι εοιιετιιιἰοτιο Ζ. - Η πιι50τειιοτι ιιιιιοι·ιιιοτ δ.

Μ) έοἱιιἔιι. Μο ω, ινοάιιιδ ννοεοΙΙιιιο8ο Ιιοἀοιιἰοἰιειινα, ιιο ΒοΙει-ιιιιννιι. Οιιι·οοι·οοο, Κιότο

ιιιιι ο_)οἱοο 2οιιι:ο.ιινΠ ισόΙοοιννο, πο;) ιιἱοιιι ειιόΙιιἰο : ι·εεει:ο. τοἀαἰιιγ ι·πιιτΜΙ. Ρο ι:ι·2οοιι φάουλ

ιιο Ιοοἱοοιι νηΈιιο.ι οτι ιιιιι.οοοιιο Οοο ο μ) ηιιιιιιιἰ, ΟἀἱΙοιιιι ι Ρι·ιι;ιιιννο)ο. Μι ειι·οΙοιιιιιΚόιν

οιιιοριι, ιι. ο Οτι:οιιοιιι ΠΙ ι·ιιιΡι·εχιοέιιιινιιιη ιιο, Ροιο2ιιἱο ι ιιἰοαοινἱέΙε ι·πιτΜΙ.

5”) νιἴἰἀοοειιἱο ννειιο.ειιΙ οι ποιοι· πιο. Βοιοειο.ιινα ὲιιιἱοιοεο: ιιο.2ινιιι οιι Βοινιοιιι ιιιοοιει.

ΡοΙεΙιἱοΒο, άΙο. Μόι·οΒο Ι;οι·οιιο ρι·η8·οιοινιι.ιιο, ινιι)οπι διΕοίοιιιι, ει. ιιι·ότ:2 ιοεο ιν ι·ο2ὰαἰο.ιο Μισο

"Μπι ιιο. Ι.ιοοιιιι νιιι οοΡἱο2ιι. (008 - 905) )ιιι-ιο ειρόιοαοειιοΒο ιοιιιιι ιιἰοοἱιι: πιιιέΙο.ι ινιςο

ο ιιειει_γιτι Μἱοοηειιιννἱε Ι. ιν Ιιἱιιιγιιι 2ειέ Ροι-ιοΙοιιιιι οι! Μίοοογειοινιι οχι Βοιοοιιι.ιν ἐιιιἰιιιγ,

ο ιιἰιιι Μπι), ιιιόινι ποιοι: Ροει: οσο 8οιιοτειιἰοιιἰ οοιιιιιιι ιιοφιοιιιἰ πιο ιιιιιιοι·οιιε πο.

Μ) ινο2ιι_γ ιιαο2ο8όι τισ οοῇοέιιἱοιιἱιι τοΒ·ο πόιιιπτοιιἰιι Ροτιιιιο Πιιι€οεα ΗΜ. Π. 122. Ομοιο

ά:ιο.ννοη οιι μ, άοάο_)ο: "Ηιιιιοι ειιιι:οιιι ιιοιιιιιιΙΙοι·ιιιιι οεεοττἱο, φαι ειιιιιιιιιιιι ροιιιἱίειε :πιο

οιιΒοΙἰοιι. νἰεἰοιιο Ροτι1ιοι;ιιο, οσο οοττἱιιι‹ὶἰιιο, οιιἰο @απο ειπα, ΜιοοεΙει.ιιιιι Ροιοιιιω άιιοειιιι σοὶ

Πιο, οοι·οιιοιιιιΙΙιιιοιι τἰοἀοτἰι:; οιιιοά οι θεο ιιι Ροιοιιοι·ιιιιι οΙἱοιιἱΒιιε ιιιιιιιιΙΠιιιε πιο

ιιιιιιἱ πιο Ιοεἰεεο; εοά ο.ριιι·Μοιιοιιι οιι8οΙἱοιιιιι Μι Ηιιτιιμτἱε, απο οοι·οιιιιι ιιιἱεειἰο οιε ο Βοιιοιιι

οιο ραρτι ΐοοιιιι. ίσια οοΙοοι·ιοι·, οοιιθοι:ο.ιιι οι εοιιιιιιιιιο.ιιι εεεο.” Β)·ιο ιιιιοο ιιο Ιιι·οετιι Ζιιιιιιιιιιιο οι το

οιιιιιιιι.οιι ιιοιειιἱοιι, Μ: έπιἱοι·ό ΜιοεαΜι. ΙιοΙοιαιοι;ο εροι·νοάοινιιιο Ιιοριο2ο. τισ τΙοιιιο. ιιοι·οιι)· (Μ.

ιιἰοΒο 1ιτη8οι;οινο.ιιο) Βιοΐιι.ιιοινι ννειΒἱειιεΜοιιιιι. ΜΜΟ Μο ιο οιιοιο ποιοι 1000, ει. ‹:ο το Μ πι.

Μἱεοπικο, κιιι.29 Ροιειιι, Μόι·οεο ἑιιιἱοι·ό οι σοκ: απο” ρτημι.άιο, οιιιι.οπ το ιιο. πι. 140 ιν Ιιι·:Ηι. 2.

ιο

Η
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ιιιιι!ει”) οποσ ¦ιυἰυε νιειοιιιε ιιιοουπι, ριπ

εοτἱΡ!:ι εεουοιι!ο :Πο Ποιο ρι·ιιτιει, οι:ιεειι! δ!ι·ἰ

εοιιἰοιιεἰε οοοἱεεἱαι, Αε!ιἰοιιε ιιοπιιιιο, ει!! ρο

ροπι ρειι·οιιι!, τμιι οΠὶοιιιιτι ιιιιυιιο!υιιι εΠιι

δ Ρτοάοι·ο! , οκοςοοιιο, ειιιιο!ι οιιοιε ΒιιΒιιι·οι·υιιι

οι·ι!ιιιε €οετιι "ΜΜΜ, Μι ειιροε!οΙιο:ι εοόο,

(ιοιο ευρω όικιιιιιιε, ἱιιεἰΒτιἰο ροο!υ!ονι!. ΩΜ

Βιιε :ιιιι1ι!ιο ΜΜΕ ειινιειιε τοπιοτιτο Μισο ροη

ΗΓοκ, οοι·οιιιιιιι, μου! Πισω! ροε!υΙιιιιι, Ιιοιιι

!0 ειιο οιιιοεπι ιιιειιιροι· ΐοι·οικιοτιι , απο, ιοιο! Πι

$ἱΒιιιιτιι οροε!οιιι!ιιε ιιιιει!, οοτιοιΠο!ιοιιιει οι·8ο

ειροε!οΙισοι Μουσε, οιι:.ι: απο οοι·οιι:ι ο! οι·ιιοε

ειιιιιιΙ ρι·ιι·ιΙοειο!ω οι·ιιιι!, οκοοιιιιιιιιιιιαι!ιοτιιε

ιιοιΙο τοοοτεινι!.

Η Μοκ Ρι·ιι:ευΙ Πιι€ιποι·ιιιιι, Αε!ι·ιουε , ο! Μο

Ιἱε ιιιιιι!ιιιει Μι ειροε!οΙιο:ι εειὶε ειοοορ!ιι Μικε

ιΠο!ιοτιο, ει οιιτι.!ιιιΜιουε ο! οιιτιοΙιΙ.ιιιιε τοιιιειιιαι

οιιι·ιω ρο!ι!ει Ιἱοοιι!ἰ:ι, Ιιο!ιιε ο! οιιιιιιιιιιει Πομ

τι:ιιιι νοΙοοι απου ρι·οροτεινι!..

9.0 Οτοε!ἰιι!ι ειιι!ειιι τΠο νοιιι! ΡοΙοιιοιιιιιι μιτο

ειιΙ Μπιοοι!υε, οοι·οιιιιιιι ο! Ιιοιιοι!ιο!ιοιιοπι

Δω ουσ Μοεο!ιοτιι, οπο: οο οι! «Επι ροΠιοι!ιι

ΐιιει·ει!, !ιιιιιιιιΙι!οτ 88 ειιιιιιιιι ροιιΙιΠοιε ροοιΙιιιε

ρτονοΙνοιιο, ιιιοιιιοι·ιιιι ΜΜΜ!. Ωω ι·οεροιιιΙι!

25 'προ ιΙιοοιιε: ναι!! παιι!!ιιε οο_ι;ιιιι!! άοπιέπὶ Μ,

άιιοἱε (Μρατιω, ε! ειι!ιτίρα!! !ιαισάίο!ίοπαπ αιιιιιι

σιι!ίεπέη. (Μπι οιιι!οιιι |ιωο ρι·ιιτουΙ ΜΜΜ,

είιι!οτιε απο οΙ:ιιιιοτο οα·ρι! οορτοοοτι εειιιο!ιιιιι

ρειριιτιι όιοοιιε: Μιπιοιιιά Μου! !αιιιοπ !ιαοι:ε

οεπεε!έο!!οπειπ ραΙει·! άουιίσιο πιω, οϋεσοι·ο, τι!

!ιεπεάιοεο! Ωω ι·εεροιιιΙοιιε εειιιο!ιιε μια (ιδιο

Ρωτιί!αι!ίοοι α_οί!ε οι: ρεοαι!!ε υε.<ι!ι·ίε! «μία ω!

@σπιτικο Ιω!» δ'Ιιτ!.9!πε ο//ϋπεω ω! 1206218 οι!

ΡΠΕ88718; οι ροε!επιπι π·ε!!!ικ! πιο!! Ωπι!έω επιπ

ραι·ί!ει· απο ι·οι·οιιιι !ειιιροι·α!! ε! α!α·ιιο. Πιο Διι

(Με ιιιιιι!ιοε ευΒιιιἰεεο νιι!!ιι Πι !οι·τειιτι !υι·Βο

νι! 80 ιρειιιιι. Ωιιοπι απο ιιι!ιιι!ιιε Γοιεεο! Ρειρο,

ο! οιιιιι !οι·Β:ι!υιιι Γοιεεο οοιιιοοιεεο!, πιο άο

εροτειι·ο!, ειο ουιπ οοιιεο|:ι!ι.ιι·: Νοτι @ΗΜ πιο

ι·ε!!!;Ιο ιι!ε δε! ιιιὶ8οιέσοι·‹ὶἰα, πει: μια! ο υο!ιίε

Πειιιιι οπιπίπο Τ80888!888, ε! υσε!πιιπ ο!ιι·έο!!οποιπ

οοιι!ειπ οΝἱυἱοπὶ ι!ει!!εεε, ε! περο!ειιι οποίο Μ,

δ!ερ!ιοιιι!ιιι, οι περσι!! _ιχειι!έε Πιιοατοπιπι, οπο:

/οι·ο.τ ε! έπιίουιί!α Μ, ΔΙιι·ἱο!ὶοιιἱ!οε οοι·οποπε,

ο! ι!ίοάοιπα!ε !ιοποι·αι·ε, μα· αποο!ιιιιι ωπο!απι

.τοκοι ιπί!ι·ί οι υἱεἱοπο ρι·τι:οερ!!. πιο οιι!ειιι οι!

!ιοποι·οιπ ε! _ς!οι·ίαπι [ει·ί! Ποιπιπαε, :μισά μι·

πια!τειπ .ειιοιπ, οπο: απο! σο! ρι·ιιιάρισ Ρο!υπο

πιο άοικίιιἰ !αἱ, οι! [Μειπ ο!ιι·ίε!ίκιπαιιι άπο!

ιιιιιιιιι, ε!ιωι:·ιπ Ηιιιιφιι·οι·αιιι Ιε.9εε εαπ! ε.τα·οι!ι!

οπο, ριπάοιι!ίωίιπο οΠοοπ!ἱοπε οοπυοι·!ἰ!αι·, ε!

/ὶἰἱιιιπ .ιιιιιιιι πιο ρτο!εο!!οπο 8απο!οι·πιπ οροο!υ!ο

ι·ιιιιι Ρε!ι·£ ο! Ραπ!! ροωί!. Ν! εη;ο ὶπ!ει· οικοτ

οιι!ιιιπ ε! περο!ωπ, οπο· ε.ιεπ·ί!πιπ Ρο!οποπιιπ

ε! Ππροτοταιπ ίπυέάέα: ε! Μέ! [οικω οι·ίτε!ατ, ε!

άοιπίπαε δικιο οι αια.ια Μ, ε!ο!πίιιιιι.9, ε! σοσι

Ρτ:ε‹Ιι. Ι, Μα." 5 οοοΙοείου υἰι·ἰ!ει!ἱε δ. - Αε!ι·ἱοιιε› Αει!ι·ιοοε Ζ. - ὅ εειιο!ἰι ίιιο!.ε δ. - θ Η:

οροε!οΙἰ‹τω ειροε!οΠω Ζ ί δ. - Η) Γει·οτιο:ιτιιι Γοι·ι:ιιι!ιι Ζ ί δ -- Η Ιἱ!ετιιω ΙἱΙ!οι·ἰ$ 2. -- Η ουκ

ει” πίστα: δ. - Ρι·πει!ι. Π, Μετα: Β Βοιιοοιοοειι οειιοοἱοοιιε δ. - δ ο!εἱι ο! δ. - θ ἱιι!ιιἱ!ιιο

Γιιἱεεε!ι ιιι!ιιιεεο! δ. -- Μ οΜινἰοιιἰ σΙειΙιεεε, ει ιιερο!οιιιι σο δ. - Η! μπώ” ΒοιιΠ Ζ έ δ. -

ἱΪτιεοτοτιιιιιι ΗΠΠ88ΓΟΓΗΠΙ δ. - Η! οσοι!. οιιιιι δ. - 'Η ὸ0πιἱιιἰ Μ, οι! ΜΜΜ οὶιτἱε!ἰιιιιοιιι Ντιπ:

ΜΜΜ δ. - 23 ο!» πἱωπα δ. - Σ!! ρι·ο!οο!ιοιιοι ρτο!οο!ἰοιιοιιι δ. -- θΒ εἰ!ι σε! 2 ί δ.

Μ) Ηοτ!:ΜΙε το.ιιι2ο.

ΞΗ!) Ύνιιιοιιι θτοΐειιιο Ι ινςἔἱοτεΙ-ιἰοΒο Ιει·όΙιι. οχι ποπ Μἰεοηε!ονυ Ι, ΜοΙὶ Ματ! οιι _ιι12

Η ι1ιο_ιε ι·οΚιι 992. ΟΙ›. ε”. 28? ρι·ηιι. 1.
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|ι”Μιαιιιιιε, ωεωωιωεεω ε! ιιιιιιςιιιιι·ιοπι

ιαπε!ει·πιπ αροεΙοιοτιιιιι Με ε! Ριιιιιι ειιΜιιιιιιε

εεε, επι ρι·ιπιο ιιιειιινεωειιιι£ ιιιυε Ροίοιιί ιιι Η -

ρατοε, Με Πιιιιιιι·ι ιιι Ρο!οποε, ιΙσπεε ιιι ι!ειιο

Ιίοπε εεε!εειιε ει Με μια ε!ιι·ιειιαιιιι ρει·.ειιιει·ιιιι.

Ποτ: τιιιιειιι εοιιιιι·πιιιιο ει εοι·ι·οιιοι·ιιιο ρι·ινιιε

Βιο, ιιιιιιιιιιιι Ροιοιιοι·ιιιι·ι :ιιι ι·εΒειιι Πιι8:ιιοι·ιιιιι

διεριι:ιιιιιιιι ρεινειιιι·ε ειιριειιε, ιιινειιιι ιιιιιι

ιιιιιιι Πιιεειι·οιιιιιι ιιι νειιειιιε εινιαιιε, ειπε ευ

ρω ιιιιιι·ε ρθω" εει, ιιιιιιιιε ιιιιι·:ιειιιοεε οοπ

νειιει·ιιιιι, ει ε;ι·ειιιιιιιΒιιιιιιιι· εοιιοτιιιειιΕεε ειιιι,

ιιιιιιι Με εοι·οιιιιιιι ει. ιιιειόειιι:ιιιε Βιοι·ιιιιιι, Ρο

ιοιιοι·ιιιιι νει·ο τιιιιιιιιιε ρ:ιειε ε! :ιιιιιειιιιε εστι

Βι·ιιιιιιιοιιειιι ροι·τιιιι:ιτ.

Πιιιιι ιιιιιειιι εεεειιι :κι ιιιιιιιιι ιιιεπι μωρε

ΜΜΜ ειι·ιιιιιειιι, ιιιιιιιιιιιιι ειπε εε ρι·ιειιιιεε

ι·ιιιιι, ει :ιάκιειιιιιιιι ειιιιιιι ι'ειιεειιι ι·ειςι ιιιιιιιιιι

νετιιιιτ. Οιιιιιιιε ι·ειι οιινιιιιιι ειιιιι εριεεοριε οι

ειει·ιειε ροριιιιεςιιε ιιιιιιιιε εοιι€ι·ε8ιιιιε Με

εοεςιιε @πισω ετ Ιιοιιοι·ιίιεε ειιιιεεριι. Πιιιιι

νει·ο ει: οι·ειιοιιε ειιι·ι·εκιεεειιι, εοι·ιιιιι οιιιιιι

ρσΡιιιο, ιιιιοπιοιιο Πειιε ιιιιι·ιιειιιοεε ειιιιι ειε

ορει·ιιιιιε εεεει, ειιιιι·ι·:ινει·ιιτιι :κι ιειι‹ιειιι οι

Βιοι·ιιιιιι ιιοπιιιιιε ειιι. Πιι€:ιι·οιιιιιι ιιιι€επι ιιιιιι

τιιιε ιιι:ιιιειιιιι ι·εΒιιι εοι·οιιιιιιιτιιιε ειπε ει. Ιερι

τιιιιιιε Ρι·ειιοειε Γιιιιι·ιεειιιιιιι, ειιιεειιιιιιιε με

εεεριι·ο ειπε ΐει·ειιτιιιιιι ιιι ιιιοιιιιπι ιιιιοειοιιιιιιε

ρειι·ιτει·ιιιιε ειιιιι εοιιιιιιπι:ιιιοιιε ρτινιιεειοι·ιιιιι

οιιιιιιιι. Ροιοιιοιιιιιι νειο Με ει ιιπιιειι.ιιε

εοιιιιι·ιιιιιιιοιιεπι ιιιεειι ειροειοιιεο ροει·ειιιι: ευ

ιιιε εοιιιιι·ιιιιιιιοιιι τει εοτειιιι οιτιιιιΒιιε εοιιεειι

0ιειιε :κι ιιιειιιοτι:ιιιι ροειει·οιιιιιι ειιιιι ιιι εκτι

 

ρω ι·ειιι€ι ρι·ιεεεριι. Ροει ιιαιε ιιιιιειιι ειιιιοι:ε

Πει @ειπε εειιιρει·ιιιιε ι·ιι·εςιιιιε Μ:ιι·ιε: ιιιει

ρω οιΠειιιπι: δαἰυε πεταει ριιτειιε ειιι.εα μια·

ρετα ι·ει]ειιι; ιιιιι·:ι ιιιιεειιιτι νει·ο ι·εκ οιεο ειιει·ο

ιιιιιιιΒιιιιι· ει εοιιεεει·ιιιιιι·"). Ραπ ιιιιεε:ιιιι "Με

εεειιιιιιιι ρ:ιειε οιιιιιιιιιιε ρι·σειιει, ειιιι πιο πιει

ιιιιιιι ειιιει·ιιιιι ει ειιιιιιιιιιιιι ειιετιιιιι ειιιιιιιιιιι, ει

ιιετιειιιειιοιιετιι :ιιι ιρεο ι·εειριιιιιι. ()ιιο ίιιιιιο

ρι·ιι:ειιιι ειιιιι ειει·ο, ιιιιιιΕεε ειιιιι ροριιιο ιι)·ι·ιε

εΙειεοιι ειιιιι ιιιιιιιιιιιιε εοιιει·ιιιε ρι·οειιιιιιιιιιι,

Πειιιιι οπιιιιρο!ειι€ειιι ετ ειιιιιειοε ειιιοειοιοε Πε

ιι·ιιιιι ει Ρ:ιιιιιιιιι Ιιειιειιιειιιιι, φαι ε:ιιιειιιε ει

Πεο (Ιιιεειιιε ΒΙεριιειιιιε εκ ιιιιειιοιιε ειιει·ι ω

ειιι:ιιιε ρει·ιιιιειιιε ιιιιιτιετιιιιιε ι·εειιιιε ιιιεΠιιιιιε

ΐειιειιει· εοι·οιιιιιιιε ω. Ρωι Μαιο ιιιιιειιι ιε

8ιιιιιι ειιιιιιιι ιιιιι·οινιτ, ειιιιιιε ιιιεειιιιιιιιιιιι, ειειε

ειιιτι 8ιιιιιιιο ει ι:ειιιιιι ι:ειιιιιι ιιιικει·ιιιιι ‹ιιειιι.

Τ. Πε ευιιει·ειιειοπε Με Πιι_σαι·ια: ειιιιι Ροιοιιιιιε

ι·ειιε.

Ποει :ιεεεριιιιιι ι·ε;:ςιιιιε εκεειιειιιιιε ειδιιιιιιι

ιιειιιιεειιιιιιε ιιι· Πει διεριιιιιιιιε, Πιι€ιιι·οι·ιιιιι

τω, εριεεοριιιεε εεειεει:ιε ιιιιιριιιιιι5, ι·εειιιιιει·

ιιιεροειιιΕ, ει·ιιειΒιιειιιιε ει νιιειε ιιιιιειιιιε ειι

ρειιεειιιιιιιιε ει! ιιιιιιιειει·ιιιιιι Πει ρει·ιιιιειιιιιιιιε,

εεειιιιιιιιιιι (μισά ιιιιιειιιιιιιε οριιε Με ειιΠι

ειειιιει· όεεοι·ειι·ιτ.

Τι·ιιιιιε νει·ο ροει εοι·οιιιιιιοιιιε Με: πιειιιιι

Με ει:ιρειε, εεεεειειιε ιιι! ιρειιπι Μιιιιισει·ιιιε

Ρι·ιιεειιι εινιιιιιιε Πι·ιιεονιιιι Ιιεετιιιιιιιι Ρειιιι :ιι

ιιιιε ιιε εοι·ι·οιιοι·ιιιιοιιε ριιειε ε: ιιιιιιειιιεε :κι

ιιιετιιοτιιιιιι ι·ειιιικιι; ειιιιι τιιιο ειιιε ειστε ριπ

ΡΜετιιι. ι, Μακ Η Βι·ιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ι εοιιετε!ιιιιιιι:ιιιιιιι· Ζ. - Η ροπιιιιιιιι ροι·ιιινιι. δ'. - Η) εκιιιε

οιιι·ιιιιιι εκιιι Ζ ι δ. - Ραει1π. Π, Μετα θ ριεεειιΙι ρι·ιι:ειιΙεε Ζ. - ιι)·ι·ιε-ειειεοιιι ιιχι·ιεΙ' 2. -

28 ειιει:ι ιιι ι·εΙπεριπιιαεΙι Μακ .Με ιιι Με ορα.ιωκοιι_γ αφτα εοΙΙειιιιιιιαιτειιι. -

ειιιιιιιιιε Ζ.

δ! ειιιιι :μισο

ει;) Πιιιιι 25 ε2ει·ιι·ειι 1000 ι·οιιιι. Κατοιιιι. ΠΜ. Μ!. ιη. Ι. Με. ῦίι.

Η)

ιιι

!θ

ι



ινι;οιιιιιεκο-ποιοκιι. Γιθΐ5

8ιιιοιπ διι·ιεοπισε , Α8ιι·ιοπιπ , οι ρι·ιποιροιπ ιπι

ιιιιπι , ΑΙΜπι ποιπιπο, πι! :ινιιποιιιιιιπ ιιιιιιιπ Μο

εοποποιπ ιιιιοοιπ ΡοΙοπιω ιιιιπειπιειΕ, ι·οΒιιιιε

ιροιιπι, ιιι οιιιπ πι:ιεπιπιπιιο ειπε ιπ $οι·πιιπιο

5 Ροιοπιιο οι Πιι8:ιι·ιω οοπνοπιι·οι. ()ιιι οοπει·ο

Βιιιο οιππι οιιοι·οιιιι οπο, πό ι·οδοπι πιο επι

ςοπιιιιπ!") νοπιι, ιΒιιιιιο ιπ ιοτιπιπιε Ροιοπιιο οι

Ππ8:ιι·ιιο Ιοπιοι·ιιι :πιο πω; Μπι τοι·ιπιπι ΡοΙο

ιιοι·πιπ πι! Πιιιε Ποπιιιιιι πο! οινιιιιιοπι Μπιο

ιο πιοποοιπ ιοι·ιπιπειΒιιπιιιι·, ι!οιπ ιπ Αει·ιοπεοπι

οινιωιθω%) ιικιπι, άοιπιιπι ιπ Πιινιπιπ ιιιιι ΤΜΑ

ποιπιιπιπιιι·, οοιιοπιοε, ιοΒιι·ιιΒιιπι ιιιιιιιι Πυ

νιιιιπ , ιιιιι Περιο πιιιιοπρειιιιι·99), ιιεςιιο ιιι! αι

ειι·ιιιπ ιιιιιι=οι, ιΒιιμιο ιπιοι· Ππειιτοε, Βοιω

ι5 ποο οι ΡοΙοιιοε ιὶποπι ι!πιπιπι·ΐ').

Οιιιε!ιπει ειιιιοιπ πιο, οι·ιο ιιιιπ εοΙο ι:οπνο

ποπιπιοιπιιιι, οτοεοιιιιιιπ ρ:ιοιε ιιι:οοροι·ιιπι,

ειιπιιιιιιιο οοιπριοκιε πιιιπιιιιιε :ιιι οιιιιιοάι·:ιΙοπι

οοοΙοειιιιιιι διιιεοπιοπεοιπ, ιιιιιο ιιιπο ιιι ιιοπο

20 ι·οιπ επποιι πιιιι·ιχι·ιο ΑιιιιΙΙιοι·ιι, ΡοΙοποιιιιπ οι

Επειιι·οι·ιιπι :ιροειοΙι πονο οποιο ιιιΒιιοοΙιιιιιιι,

ροιι·οποι·ιιπι; ειιπππο πιο Ροπιιίιοο :κι οΠι

οιιιπι πιιεειο ιπάιιιο οιιιπ ιπιπιειι·ιε ειιοι·ι ιιΜιι·ιο

 

:ιΙιιειιιιο, ροπιιπωιιωι ο:ιρριε οι. ιπΐιιΙιο οι·πιι

ιιο, ιιι οτοΙΙιε ιιι οποιο πιιοπιιΒιιο ΐιιιεοΒιιπι,

τοΒοοιιο διοριιιιπο οι·πιιιιι οποιο νοοιιιο, οι

όιιιιιοιπιπο ι·οειο οοι·οπιιιο, ιιι εοΙο ιπτοι· 82ο!

Με ρτιοΓιιιΒοπιι, ροοι οιιοι·:ιιπ ρι·οοοειιιοποιπ

Βι·ειιιιοπιι, επροι· οιπποπι Ροριιιιιπι ιιι: ιιιιιποι·ο

οι ειιι·ειιιπ οπιιποπιι. Ποιο πικαπ ρι·οοοοειοπο

νοι·Ιιιιτπ Πει ρι·ιοάιο:ιπΕ, ριινἰΙοἔι:ι οποιοι ιο

ιπιιπιο αυτια: ειροι·ιιιπι, πιιιιιοπιο οιππι Ροριιιο

ι!ιειιποιο ΙοΒιιπΕ, ιιιι·ιηιιο ΡοριιΙο ριιοοιπ οι.

:ιπιιοιιιιιπι οοι·ι·οβοι·ειιιιπι οόιοιιπι. ΡΙιιοιιιι οιππι

Με, οι ιιιι·ιιιποπιο ριορι·ιιο ιπ:ιπιΒιιε οοπίιι·πιει

νοι·ιιπι. Ροιιι οίΤιοἱιιιπ οποια: Τι·ιπιιιιιιο ἱποιρἱ

ω: ΙιεποάΜα Μ ιιιιπαιι Τι·ιιιίιαο; ποοιιιι το

ι·ο οποιο ρω πιο:: οι ρι·ιποιρο οι πιο οιιποιο

ροριιιο που ρι·ιοοιιιοπι Αειι·ιοιιιπ οΠ”οι·ιιιι·, μισο

ιιοοοριιι , πιιεεει Μπα, πει τοπιοι·ιει οπο ιοάοιιπι,

Μουτ: ιπ 8ειιιιιιο οι ιιωιιιι, οΡιιιιε οι ροιιΒιιιι,

ιιι οιιοι·ιιιε οι οι·ο;ιιπιε, ιπ ι_γπιριιπιο οι οιιοι·ιο,

ιπ ομιιιιι·ιο οι ριιιιιιιε Μισο νιιι ιιιιιιοτιιπι Με.

Πιο ιιιιοπο ιειωιωι οοιπριοπο οιππιε ΡοΙο

ποιιιιπ οκοιοιι.ι.ιε, ει πιιιιοι·ι παμπ: ιιι! ιπιποι·οπ·ι,

ιπιιποι·ιπιιε ι·ορΙοπιιιι·, «Με πιο ιιοπιι οΙΤοι·ιιπ

Ρπ:ε‹Ι:. ι, Μετα: ι Αειι·ιοιιιπι Αιιιι·ιςιιιπ δ. - Ξ ιι·ιιπειπιειΕι οριισιοποπο !ιι ω;; Βιοριιοπιιο :ο σου

τρΚυρίωπαο!ι. - Ν) πω» ιὶοιπιιπι δ. - ιιι Α8·ι·ιοπεοιπι ιπηι·ιοπεοιπ δ. - Η ὸοτπιιιπ› ΜΜΜ Σ.

- Η οοπιρΙοκἰει οοιπρΙοκιι Ζ ὶ δ. - Ρποιίι. Π, αποκτα ι οιιρρἱει οιιιπρἰε 2. - Β ΡιιοΓυΙ$οπιιι

ρι·οιιιιΒοπιο δ; ροι·ι“υ!Βοπτι Ζ. - Η! οι» οι δ. - Η οποιοι :οποιο 2. -- Η) οιιοι·τιιοι οοι·άιο 2ίδ.

-- ':.,θ:ριιιιι!ιοι πιο Ζ.

97) Βιιχι;οπ οηΠ Ο1'Η.Π, πιιιιοτο πο. Ιονν_γιιι Βι·2οι;ιι Βιιππόιιι

Η) Α8·ι·χει, διι€οι·, ο ιιἰοιιιἰοοΙω. Εξω», πιιιιιιιτο Μιά τεοΙσι ι:ο8·ο2 ιπιιοπιιιι

Μ) ΤορΙ:ι. κοπο. κι Βο.ι·οε2αΜοπι ἱ Ζοτπριἰπειιἱοπι 2ιιρει.ιιοΙ:Μο.

30) Τοπ θ'α!ίε ειΠιο _ιιιΕ πιω ιι·_γρἰοιι.πο δα!ίο, @οι το ινἰεὶοοιιιἱο Βι·όά ιο.Μέ ιι έι·όιιοι

ποιά 'ΓορΙἱ, πει ει·ιι.πιο)· ινο8ἰετεΚἱο_ῇ ροΙο2οπγ ι πιιιιιιὶιιἱο ι·ό2πγ οι! Ηιιιἱοιιι πω! Πιιιοετι·οπι.

Ροι·όινπει] Ρι·ηρ. Β2.

Μ) Ο ἔτιιιιἱοειοπ ΡοΙοιό ροπιιά Βιιπιι_ι το2οιοΒοΗογοπ οιο, πιόνι·ι Μιὰ Βοε·ιιίοΙ ιι 8οιπ

πιοι·ειιι. ΙΙ. 26 ι 26, τικΜο2 Βἀηεἱ, Κιόι-γ ινγιπἰοιιἰιι θἱεο ιπὶοιιιιγ ροΙοΕιοιπιποΜι.ιπι. ]αιι6ιν·2

θεο9ι·. Π. 890.

ΙΙσπισιιιοπω Μ!. Με!. τω. Ι. (Η



οί!!!
Ρ

κκοκιΚΑ

!ι.ιτ. Ροε! Μα: εοροτ:ιτι!οτ: οι!!! Ρο!οττοτυπι ἰο

οοε!τιππ δοΙἰε!'!) ροττοκἰ!; το:: νετο ΠτιΒοτοτυιο

Π! ΜΜΜ , ο!ν!!ο!εττι ευετιι ο!!εο!οτο ρτορετονἱ!.

Επι!!!) ἰο!ετοο τω! Μοτο Μο!!ε Π! οπιπ!!:ιτε

οο!ἱ!›υε ειιἱε, Όσο ροτΓοο!ε όοι!!!υε Ρετ νο!υπι

ε! οο!ο!!οηεττι εεωε! ἰρειιτο απο το8τιο ειιο,

ει!!! !υ!ο!ο ροτρο!ιι:.ο νττ€εΠεε Πε! Βοο!!τ!ο!ε

Μοτἰειε ρτεοἰοοε :ιεεἰι!ιιἰε ο!!”οτετιε, οιιἱυε Β!οτἱο

ο! !ιοτιοτ Μπι οο!ο!πτἱε ἱη!οτ !!πε:ατοε !ιοΒο!υτ.

Ε! ιι! ττιοἰοτεττι !Ρετι1ε ὸοΓετιεἰοτιἱε τοἰεετἱοοτ

ι!!οτο οοπεοουἱ το!οτο!, το τρετι τοΒοΙἰε εοὸἱε

οἰνἱ!ο!ε, (με Α!!›ει οιιτιουρο!υτ, ειι!› !οιι‹!ο ε!

!!!οΙο €οτιἰ!τἰοἰε !)ο!, ΐοιποεοτη ο! 8τοτιοοτη εο

οΙοεΞοττι ορετο τοἰτἰΠοο οοπε!τυετο οοορἰ!: οι!!!

ΡετΓοο!ο, ἰτι οοτιεοετο!Ιοηε ἰρεἰοε οοο!οεἰεε

!ρεειπ1 ειπε τοΒιι!!ε ττιοΒοἱ!ο‹!ἰοἰε τοεοτνονὶ!, ω

!ἰςιιο απο !!!)οτ!ο!ο οοττο!ποτ:Μ!, ο! τιιι!!ιιε

οτοΗἰορἱεοοροτιτω νε! ορἰεοοροτυττι ἱτι α! αιι

Ιι1εοοε !υτ!ει!!ο!!ο110τπ ΜΒοοει!; !!ο!τκ!ο οοτιο

τήοΞε, οι!! απο οι! !ιοτιοτοττι Πο! ΒοοἰΙι·ἰοἱε ο!!!

οἰειτοτι!, ρτεοοετιόοε Ειτε” ε!ει!ιιί!. Ποτιε!τυκἱ!Μ)

ου!ετπ, ἱπ ἰρεο ἰοἰ!ἰο οοπνετε!οο!ε ειπε, το οἱ

ν!!εει!ο !οτοεο!!πή!οττο οοετιο!ήιιτο τηοοιιο!1οτυπι,

οοο‹! οι! ν!ο!υτο οο!!!!!!οποοι Ρτωι!!!ε ο! ντττε!ε

Ιοουρ!ο!ονἱ!. ΑΜ!! φησι: ωοτιοε!ετ!ιττο Π!

ιιτ!›ο τοπιοπο, ρτορο ε:ιτιο!! Ρο!τἰ οοο!εεἱοττι ω!

!ποποτοττι εοπο!ἰ ρτο!οττι:ιτ!)·τὶε δ!ορ!ιοτιἰ, οσο

 

ε!τυκ!!, ἰΒἱοιιο Χ!! οοτιου!οοε !οοονἱ!, ε! οσε

ρττοε!!!ε ε! ν!πε!ε ο!!ον!!. !!οπιοε· νοτο !1οερ!!ει

Με ρτο Ροτοετ!τήε τοοἱρἰοτιἀἱε ωὸἱίὶοπτἰ! ε!

!ποπο πιιιτον!!.

Μετἰ!ο οτεο ἱτι !ο!ο πιιττιοο !!ιτοοευττι :Μο

ρ!ιτε σε! πωπω!! οροε!ο!!, ου!!! Με! ἰρεο ενετι

Βε!τωτιι!! που εεευττιρε!! ο!!Μιιτο, ρτ:οο!αι!οτ

! Μπα! ε! ττιοΒἱε!ετ οκἰτηἰιιε, ρορυ!ἰε εο!ο!!υπι

ρτ:ι>Βετ1ε, ετε!!!!!. ()ιππ!οτη νοτο τιοο!ο τηοπ!!υ

ι!Μτιο, τιοτη!πο εο!ετ!!ε, εο!οε απ! οοο!οεἱοτπ

νοτιἰ!, κουτι ρτοε!οτοοοε οτο!ἰοτιοττι ρτο τοετιο

ευο Μ! !)οτπἱουτπ ΐοι!!!, οιπικμιο Π)! !οπουοτι

!οτπ ρουροτεττι, !”ε!στε ι!ορτοεευττι ἰτιΒοττιἱεοετο

ο! ο!επιιτιι·ο οι.ιι!!τε!, "Με οπο απο! !τκ!ι!!ι1ε

ρουρετοττι ορετιιἰ!, πιω Π!! ττι:ιτιοτιτ ἰπιμοηετιε

ει!› ἰτιΠτττιἱ!ο!ο ουτ:Μ!, τ!ἰνἱη:ιοιιο νἰτ!ιιε ο! ετο

!ἱο Π! Μο ει!!! άοητοοε!τ·ιιτ! νο!υἱ!. ()ιτΕρρο τρο

!ἰεε ε!ἰοιιἱιιε !ιοττιἱτιἰε ἰτι!ὶτττιἰ!:ιε οιττἰΒιιε ευἰε

ἱη!ἱτι1ο!ο!”ιιἰ!, πήεεο Μ)! ρτο πποὸἰοἰο:ι φωτο

απ: οι ρτωεοτι!ἱ ρο!οτο! !ι:ι!›οτε, ροτ!ἰοιι!ο ρο

τιἱε το! ροτοἰ, τοτ!ο!εη!! τοεπιι!ο!οιπ, ο! εποε

ευτἔοτο!, !τοτιετη!ε!! ο! Ποτ ρτορἱ!ἰο!ἰοοο νοτ

!πιπι ἰρεἱιιε οοπιἱ!τιτι!ο, ε!τι!ἱπι εοερἱ!ο!οπι τοοερ!!.

 

· 8. Πε ι·Μο!ιι· μπάσο! τςοίε Πποατίω, ε! υἰτ·!οτἰα

οοπ!τα ἰττιρα°οΙο›·εττι.

()υοι!οττιω) ἰἔἱ!υτ οοο!ο Ρετ τονο!ο!!οοοπτ

ουοποοιιι εκροτθοΐοο!ιιε, νετει!οτ!οω φωτο

Ρτιεάι. !, Μοτο: θ!! τοπικη” τοποοε δ. - Ρ::εεάι. Π. Μετα. θ οροε!ο!ἱι οροε!ο!ἱ‹:ἰ δ. - ενετι

8ε!ἰτ.οτιι!ἱ·› ενοπεε!!εοπτ!! 2. - Ε! ρτεοεοει ρτεεετιε δ. -- !! οτο!ἱοποπυ οι·ε!ἱοτή δ. - '20 ματ!!

οιι!:ισ ρτιτ!ἰοιι!οτπ 2 ί δ. ·-· δ! τα!ο!εο!ί:ο .τοι!ο!οτ!!!ε δ. - Ή νετοι!οτ!υτω νοτει!οοιιττι 2 ί δ.

Μ) β'τιΙίε πωπω; ω τοπ εαπ! έτόά, !ι!όητ νη720] θαἰἰε ιιο.εντοπο. Βγό πιο2ο, Η ρἰοτ

Με” οη!ειο!ι· με!! !:!ςάτιο, ει!!!ουν!ειτι οασ!τ·ιιτπ δ'αδιζε Με ΟαΪίσ εροοιἱιιο. ΜΒΜ Οντἰάο 2 !ίο!ιι

ιιιιη·, ση!! το!! και”, !›επἱττιἱοτιπγ ιιο!ειτγτιο2 Βο!!, κ· τοπ!. Π. !!!ρο!!!: Κονντιοο!ιἰ ιτπι!ετοο!,

Δ!!! !0 Βςᾶιἱο Βιιτοει, ἔτι!!! Ρο!ο2οτη· ο με!! πι!!! οι! °Ρτοποντε. πω! πώ!! Τοτ)τεο.

3') Ηιιτ!ιτ!!ι πω!. Π; ροτ. Ι.το8·οιι!!_γ Ν!9!Ε828] τοπ!. ΙΙ.

τ!) Ηειτ!ντἱ!ε τοπ!. 18.

Μ!) !·!ιιτ!!νἰ!ι τοπ!. 15.

Π)

Η

20
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άστυ ωιω ὁἱοπι οι ποσωπι :ιό ΑΙΜπι ττ:οικηΙ

ν:ιι1:ιω36) ρκωοερΠ Γοετἱππτο, οι οιιπιεε Πι τυ

ι·ο τπιιιπεπποε Μ ιπυπἱωε ωνεωιω, φωτο οἰτἰε

είπω ροεεω, οοπΒτοἔετο, ρταπΜΗ ειπἱπι: ευ

Β ρευναπΩιιτοε οΜ·Ξε1Μποι·υπη ΒοεΕεε, εοί!Εοο1, ςυἰ

“πιο Πη8ετἰε ἱωτυἰτιοΒ:ιιι€, Βεεεοε") ρω οοπευ

ροεεεεεἱοτιεε οοτιιπ› όορτ:Μετιιι·οε. να πιιππἰιιε

τπετιά:Μ τοΒἰε οοπιρ!υνΠ, οι απο ρειέ:ιτιοτυω

ἱπορἱηειω οειΙεπιἰωε, ἰποοπιὶἱἰε επ τωρἱτιἱε38); Ισια

") όενει8Ι:Μ σε!. μου ιιΜοτιεπι Πεἰ. [Μάο ιπει·Με

Βεεπἱ νἰι·ἱ πιιυηἰΓοειιιιι1 εετ Που, ω οππιεε (μή

εοφ ἰπνειὸοτε νοΙΙετιι, Παω, ηι1ἱ ρτο1εοΙοτ

οἱυε ω, €ἰπιοτεητ.

Ροε€ Μαιο νοι·ο ()οιιωόυπη ἱττιροτε€οι·οπι πιει

15 πιο ΓοτΕἰ ωπηἱηοε Πιηἔκιτἰω ἱπνεὸοτο πι1ΜΜΜ.

Ωω”. φοτο τω, οοπεἰΙἰιιπι ΜΒετιε ερἱεοο

ροτιιττι ω ρτἰηοἰρυιτι, πι! ωεπόιιπι ρ:ι€κ·ἰ:ιιιπ επι·

ππποε ιο£ἰιιε Πιιἔω·ἰειε οοπνοηἰτε πω. Ρτἱιιε

Μωεπ ι·εοο!επε, ευ Μή! εἰτιο ΟΙιι·ἰετὶ ευΗΜ

20 @ο ροεεε, :πωπω ο! σου Ιενειιτε :Μ απΒοτει,

ὸοπιἰιπιι 51183 ΡετρεΙυεο νε.8.Πε Μιιτἰτε ευειε Πι

ἱιιτἱ:ιε οοπτιπποηάωιε ω... ΡτοτυΡΗ ἰη νοοοπ1:

:Η ρἰαοε£ Μέ ΠουιΙ:ια, έ»ιρεταπί.1: ΜΗ ει? Ισπ·ιε,

Με: ρσιτ£ει›ι Ιι‹ι·7·εάέΙιι£ἰε κι!» έπέυιΜε άευαε2αΜ, ε:

πουε·Πασπι ρ!αΜα2αϊοπαπ ε|ιτίο!ύαπϋα!ώ αὐοΖω·ο, 4060

οοπιπιἱ£2υ άίσροεί!ίοπέ πιω ε: υοΙιιπΙα£ἱ. Ηἰε όἰ

οτἱε, ςιιεεἰ οοπεοΙοΕυε Μ) επι ΠιὶιιοἱειΙἰιοι· οοιπτει

ΙιοεΕοιπι ΗΜ Μ! ρτω!ἰυπι, τεοοι·άπτυ8 :ΜΜΜ

νετΙ:οτιιω Αἱοκπτιὸι·ἰ ΜΒΜ, ηιιἰ ὸἰκετ:ι1: Μ”

ρω ραΜα ραΜίε £ίωΙέ.ε ε: Μπα! ίπυέρΣ!ατε αίσ

ι·ει :πιἱιτιυπι οοτιΪοΜνΗ.. ΜΜΜ νοτο ιΙἱο, [Μ

πήεω·ειππο ετειτἱο, ιιιπιιἰυε :ψ ἱτιιρετειοτο νε:

ηἰ1, ςιή οἱιιε τεεΙΝιιω ιτυτι€ἱανἰτ”).

ΒοἔτεὸἱοτιτἰΒιιε εὸνοι·ε:ιτἱἰε Μ· ΠοΕ εε ρω·

ρτεοοε Βεειαιο νἱτΒἱτιἱε ΗΒοι·Μιιιη ἱιπο¦Ιἰ8οπε,

(Ππἰετο, ειι:εςιιο ΜεΙτἰ ΒΙοτἰοεω Πωεἰε Βοηἰϋιιε

:Μ οτε!ιππι εκτεηεἰε ωωιἱΒυε €ι·;Μειε εΒὶΕ, απη

ηιιε ρτοοιιτε!τἱοεπ1 ειιἱ ΜΒΜ ο Ποτκήπο ροεω

Μνἰ£, ἱΒἱςιιε νασαι ΜΜΜ. Ιωροτειτοι· νοι·ο

ειιοτυπι Μπι τερειιτἰω ροττεττἰ£ιιε ὸεΓοο1ἰοπο,

εοἰεοἱωπε 86 οἱε, ηιωΙΝοτ οοτιΙἰεὶεεε!, (μισά

ρεττοττΜ οππποε ΐυΒἰεεοιιΕ, ε!. ςυοιὶ Ρετ ρω

ρτἰυπι ιιιιιπἰυπι τεΒτοεεἱοτιεω ειπππ πιιτπί:45

ω”, επ Ρετ ωειεπιιιτι ριΜοι·ωτι ειπε ροωηΠω

ἰπιροευἰεεοτι$, νο!υι1τ:ποω Ποἰ οι ΜΒΜ εωιοτἱ

Μαη 0888 οοεπονοτυπι€.

Ιάετιι^") φαμε τοκ ΜΒΜ, εοΙἱυἱωἀἰπε

τοἔειΙἱιιιιι ὸἰεροεΗἰοηιιττι οοευρωι1ε, ωτηριιε

Ρι·ιει!ι, Ι. 112ί8τ.Ν 5 τιιυτιἰΙοει ἰιιἰιιηοωε Ζ ἱ δ τπωπίε. -- & ροεεοΜ ροεεε Ζ ὶ δ. - δ εοἱΙἱοοΙ,

@Η “Με ρορτπωίπω; Μἰοἱιιεςιιο απο” ηεΙαοράσωσ. - Β ἱπιτπἱπεἱππΡ., Βεεεοε» ωίΠο!πιτ Β)·εεοε 2

έ δ. -- Π! ΜΜΜ πϊεπιιι δ. - Ρτπάι. Π, Ματσε θ ρεπτἱἰω ρεΙτἰο δ. -- Η) ειι:ιπυ πάπια δ.

38) Πο ΒἰιιΙοετοἀιι εΙεἀιτιἰοΒτοτΙΖΙιΞεΒο, ι:27Π Ευ.ι·ΙεΤσιιι·εε..

37) Βοειιιιιἰ ΙιιΙ› Βἱεετιειπἰ ιιιιηννεπἰ η Ροννε2εοΙιιιἱε αν νν9ἔἰετεΙιἱοΙι έτόιΠειοΙι ΡΞεοητι8οτνἰε.

38) Τα ννἰἀοοιιιἰο με Μια ιιει!ιοό:οιιγ, ε. ειιιιτιο Μιιτιετιἱε :Με Με; οΙ›_ῇιι.έιιἱό 2 ΕεΒει·ι

6)· ιτιηἰε_ῇε2ο_ἱ τοΖτΙΖἱειΙιι ?, 8ἀ2ἱο _]οετ ιιἰετόπιπἰο τὶοΗειἀπἰε] οΡοννἰεἀ2ἰατιε υἰ2εὶἰ ιι Ηω·ΕΜΚε..

39) Ζὐιιι·ιευἰε το ῖνἰρρο π ἐ_γννοοἱο Κοιιι·ειάει οεεεειι·2ε. οροννϋιάει 881:: ΙιπΡω·α£οο· Ολα

οτιπιιἰτω· αυτι ματιά:: εειτατίω επρεο· Ππθασ·ίο.α· υετιίύ. Βο:ι: “ω”. δ2ορἰιαπια: πιίπίπιο σιωΐοίωισ

αέυει·ετω ίπιρεο·αίω·ενπ, οι·α£ίοπἰὺω οὐ ίσέπιπίί.<: ίπ απίυεπσο "Ωω »πο ίσιάίοΣίο, μ·εωίάίωπι Πο·

πιίπί £απ£απιπιοάο /ΙαΩι'£α?›‹ι£. [πψει·αΕοτ Μπι πιαπί8απι πωπω βιιυίίσ α! είδυίε ἰπ£ι·α:·ο ποπ υα

Ιεπε, ΜΜΜ £ειπποπ ρπυεἰει£ίοπἰὸπ.ε, ἰποοπτἰἰἰσ άπιι £ετ·πιίποσ ο·ε9πί, ίπίια·ία»ι ειιαπι .εα!ί.σ αιδοί

ει:επ.ε, τευετοιω ω, υο!εω £οπιροο·ε σΡα·Ζωιίω·ί σωμα .και ροο·αρε·:·ο Μ!. ΗΜ: 88. ΧΙ. 2θ8.

Ροτόνντω] Ή. θ”. ΙΙΙ. Ε”, ἱ Ι. 88.

ω) Πε.ι·1:ννίΙ: ποιά. 15.
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ι!ιιιι·πιιπι οο!!οοιι!!ε ο!. οοπε!!!!ε !ι·:ιπειοπε, μοι· ΜΜΜ ι·οοπιιιιι πω. Μιι!!!ε ιιιοι!ιε οοι·ι·οοιιοπι

Ι10ο!!ε ε!!οπιιιιιπ ιιει!!ιε ο! οι·ει!ιοπιοιιε ιπει.οι·ο, ι!ινιπιο ειιοοοπιιιι: πιω. ειπιιιε ιιι ιιι!!ι·πιιπιιο

οοπιοιπρ!πιἰοπἱ νοοοι·ο, !:ιοηχιπιιε !ιιπι!οι·ο, οοπιιπιιιι!ει!ιοι·ενι!, ροι·ιιιιεειοποιπ !π εο!ρεο,

!)οιιπι ιι!!οοιιι ποπ οοεεει!πιτ, ιιιε!.ιοιιο ιιιι!ιοιε ειοιιτ ἰπ Μαιο ιΙ0!), ιιιι!ιο!ε Μοτο! που εοοι·ο!.ι

οοπει!ιι οκπιπ!ιι:ι!ιοποπι ιπ !!!!οι·ιιιιι ειιοι·ιιιπ

'ε.

οπο! εοπει! ιιπιπιιιοι·ο ι·οι·!ιοι·ο, οιιοε ιπ ιρειε

ιιιοι!οι:ιτιοποπι ευρω· οο!!!ι!ιοπ:ιε ιιιι!ιοιοι·ιιπι

οιεοιιεειοποε ιπ!εοι·ιοοι·ι!ποι· ι!οεοοποοιο Πει

8!!ει!κι!. ιπ!”:ιπτιιο εποε ει·ειι!ιοιιε, Ιοποι·οε οιιοε παει,

ιι!ιειιι!!!. Πο οιιοι·ιιπι πιοι!ο πιωε!ι!ἰοιπ ο!ιοι·ι.επι

θ. Πε υοΙίε ω·‹ιΙἱοιιιὐιιε ι·ςοΞε, ε! ιἰε ιποι·£ε βΙά @Παοκ ΡΤομεΓ ΜΠΟΜΠ 8ΠΡΕΜΜε [ΜΜΕ ω

Μ” ΗΜ!`Μ· ι!ο!ιε ριιοι·ι, Ηοπι·ἰοἰ , εο!ει!ιο οοπιροεοιιι!.:

Νοο!ο°”) @που οιιιιο:ιπι, οιιιπ εοε!.πιιε ιοπι- οιιοιπ, οιιιιει ιειιπ ιιπ!‹:ιιπι απο ι!ι!ιοοπε 'οπο

ποιο ιιι οοιιιροε!.ι·ι!›ιιε Ειπε τοπιοι·ιιε επιι·οπτ, απ, ρι·οοι!ιιιε ί!!ιι·ιε!.ο οοιπιτιοπτ!οπε, οι ειπε

οο!οιιε εοροι·ι ι!οτ!!!ιε, ειιι·οοπε ο !οοτο !)οιιπι Βοπἰ!ι·ὶοἱ νιι·Βιπι ροι·πο!ιιιο οοιιιιιιοποεινι!. !!ιιιιο

ι!ορι·οοιι!ιο!ι.ιι· πιο ειιπ ο! ροΡιι!ι ιεποπιπτι:ι. επι! ειιροι·ειιιοιπ, !ιιιπο ι·οοπι !ια:ι·οι!οιπ απο

()ιιιιπι ι!!ιι!ιιιε οι·:ι!ιοιι!ιπε!ειοι·ο!, ρπρι!!ο ειιροι· οιιιπι!ειιε ι!οε!ι!οι·ονι!. ()ιιοιπ !)οιπιιιιιε ι!οειιε

οιιιιι οκτοπειιε :ι !οι·ι·:ι !ον:ιτιιε Επιπ ι!!ιι απο!! Π!ιι·ιειιιε ποπ ιπ !οι·ιοε!ι·ι κοπο ε!!εποειιι!. !ει

Ροποοτο ποιο, ι!οποο νιι· Πο! :ι οοΜοπιρ!ει!ιοπο !ιοι·:ιπι!ο ιπιποι·ιιι·ο, εοι! ι!οοοει€ει ιποιιιε οοι·ι·ιι

εριι·ιπιιιι ι·ο!:ικοι·ιτ πιο οι·ει!!οπο; οσοι! οιιι- Ρι!!π!!ε ιππο!ιιπ:ι οοιιμοι·ιε, ιπ οο:!οε!ι ι·οεπο

ι!:ιιιι !ιοπ:ο Με ω! ιπιιπι!οει.ειιιιιπ. Ωιιοιιι ι·οκ οιιιπ ιιιιΒιο!!ε !ι·ἰιιιπρ!ιιιι·ο. Νοε ι!οο!τ!οπε ἰπ Βιο

ιιεπο!ιιε ειι·οοπτι επι οοπει!ιἱ ποεεο ε:ιπο!ι , που ι·οιπ !π!!ι·ιπιοι!οιιι Ηοπι·ὶοιιε πο!ι!!ιε ουκ δο!ε

εΡει-ιωω ειιπο!ιιιπ οι!οο!ιιε, οι! εε νοοον!!., !ι!ειπ- νοπιιο νιιι ι!ιο!ιιιε !ειιιο;ιιι!, ποπει νοτο άιο, !ιο

ι!ιε ριιιιε εοι·ιποπιοιιε, οιιιι! νιι!!εεοτ, εο!εο!!ει

Μπιτ, με! πο σο! ι!ιοοι·ο!, ι!οιιοο ιρεο νινο- ! ιπ ειιιιιπ οοπεοι·ιιιιιπ ειιεοοροι·ιιπτ. Πκοι· νοι·ο

το! !πιροι·ενι!. › ειπε, (μου ιπνιο!ιιιιι οιιιιι ιρεο Ροι·ιπεπε!ι, νιι

!πω) !ιοπιο οιιοοιιο ι·οδο οοιιετιι! !!!ι.ιό ιπι- Ι απ, ίπ .ιο ι!οιπ!πιο:ι @οποιοι ει! !)οιπἱπιιπι.

ρ!οιιιπι: «παπι ρα πια!Ισπι Μοα!οΙόυποε οροπο2 Ο ο!οι·ιοειιε ι·ἱι·εἱποε (!!ιιιε!!! οιιοο ι·ιι·Βιιιιιο!οιπ

Πασά». !, ω!ετε.ε !5 Ωιιιιιπ» @ποιο Ζ ί δ. - !8 ι·ο!εχοι·ιω ι·ο!οι·ενιι δ. - 20 :ιι·οοιιιιι ει·ο!ιεπε

Ζ ί δ. - ιιοεεο» οεεο Ζ ι δ. - ΡΜιει!ε. !!, ποιου” !! ιιπροι·οι·οι !ιππο!ι·ιιι·ο δ. - 25 Ποπιἱπιιιιιε

Ποιιπι Ζ.

Μ) Ηιιι·!:ιν!Κ τοπ!. 1!!.

Μ!) Ηισ.ι·Βιιά!ι τοπ!. 18.

Μ!) 'Ι'οΒο κἱοοἰιι ιιοννἱο εοό!οποεπ)· ι·οοπιιι!ωι·π !ι!!άοε!ιοιπιε!-ιι Χιοο!επι Βιιηιι, Ε. _ι. $!οΜι.

ο2γειιγ, ιποοπ _ῇοἔο ρω! τ. 1031 τοπ οροννἰοᾶε.: Ποίπσ~ίο·ιω, δ2φΙιαπί ι·οοίε _/ί!ίιωι, ό” Βιιιΐ.·οοι·τιπι , ίπ

·ι:οπα2ίυπε οὐ «πιο ιΙίκι·ίεπε, μπω πωπω υποπιιιω. Ροι·τι 88. ΙΙΙ. 98. Ρο!ε!ι!ο ι·οοιπι!ι! πο.

Εχω! Βόι.το ση!! διι·ἱοτο!ιι·2_γε!ιὶο] εριεχινοπο ροάιι._ιο πονο!! ιπ!ο_ῇεοο ρο!οννειπἱο ! πιο!ιώι·ο ιπ

πο, άοεό ι:ιο!ειιινο ο τχιπ κἰοοἰιι ειοεο8ό!)·. Οτο Μι ε!οινιι: Ιε£ο πιο (δωΡ!ιαπω) πεπιιἰ£ π

|ίιυπ, άίο!απι Βιιιίτίο!ι. Ε! μια! άοοεπι απποε οσπΜι.τίθ απιίοί!έαε στοπ Μοσοοπε, εφε Ρο!οπο

ω

Η)

Π!

Ε!)

το !Χ οιπιε!! εριι·ιιιιιπ!·3), οιιοπι εποε!! ειποο!ιι06ι



"Β Μ!)ΠΙΠΒ8ΚΟ-Ρ0ΒΒΚΑ.

επππιΟπτἱειοἰιιιπιιιππιποόΜνοτυπι, ιιιπιἱπτπ ἰππροειιἰι ποιπεπ Ροιι·πε. Τετιίο νοι·ο :ιππο

ἰπ τποτιι: ποπ εορπτοπιπτ.

Π). Πε πιοοεοποπε ΑΙΜ: πι τεθνιιιτπ μπει ΜΜΜ

8 ραΙΝε.

νἱιΙοπε“) πωπω πεπιπε διεπππππε :Με ειπε

ροειετὶιπιἱε εε ὸετειἱοιιιιπ, πι πππ:ιππ ΗΠιππ

ειιιππ Ηεπποπιπ εορπΙιιππ , ρἰοιπιἰε πΠ“επιπ πο

ΜΗ ευροτ Μο επο τππιιἱε ὸἱοϋπε, νικ πιππυπιπ

Ν) πι! τἰεπτπ ΜΒΜ τπονἰι, επι! 5επιροι· πιο επρε

τοπε, πι: εἰ :Με ιπππππι Ππτἱειἰ Μακ. Ιπ οπι

ιἰοπἰΒπε οοπιἰε οπιε ρι·ιπεοπιἱπιτι οοπερἰοἱοπε ,

Οπτἰειυππ ίπ οπο, £πτὶειπτπ ἰπ ΜΜΟ, επι

ειιππ ἱπ οπποιἱε ποιἰππε ει: πωπω πεπποπειι·π

πω. Ήπιιοτπ πω· τπἰεετἰοοτὸἱπτπ Ποἰ ιιἰ€ππε

πεπιπρΙἰοπή τοιτἱὺπιἰοπἱε πτπνἱο, οκρεοιπππι

οοπεοΙπιἰοπεππ Μπι οπω, πι ριπ·νπΙιιιπ νἰ

πεπι εἱιπ ιἱιἰιππ ππεοἱιπτπιπ. Μοκ π:ιοι· εοπ

οερἰι οι ρεροτἱι ιΠἰιππ, πποτπ νοοεπ·ἰι Εσοπ

οοποορἰι οι ρεροι·ἰι πιπππ, απ ποιποπ Βοιιι“).

Ττππεποιἰε νοι·ο ποπ Ρπτιπιπ ιὶΙἱοτπιπ εωι πωπ

εἰΒπε, πκοι· επποιἱ διεππππἰ, τεΒἰπιι Ππ8επ·Μ

πιοι·ιππ πει: πώ ιπιπἰιο οοπεἰΙἱο ρτἰποἰρππι εισ

οερἰι πκοπεκπ πο Τπεπιοπἱπ, εοτοτοππ ΜΒΜ

Αιιπππἰεπ, οιιπ1 ηπα ἰπιτπνἰι π1ἰποτ ωιω, πο

ιπἱπε Ηοπτἱοπε.

Ροει οορπιπιἱοπειπ νοτο Μ” ΧΟ πωπω

ἱπ νἱεἰοπο πρρπτπἰι ππεοιπε ἰπ :ιΙΜε νεειιιππε

ιΠοεπε: Με, άὶἰεοιε Μ, στ.: διερ!ια:ιε, πό πιο ,

μία ιευιραε αι, κι μια Ιαπωνια και!! Μ»

πω: ίπ ρατιάίο ραται!ι.π. ΕνἰΒἰΙειπε ειπιεκπ επάνο

οπι ερἰεοορπτπ ει εἰ νἰεἱοπειπ οὸἰοἰι; πωπω

νοι·ο απο, Μπι ΙΧ ιποιπε πωω·) πε!ΜΜιπε

ω, οι ἀεοἰὸἰι ἱπ Ιοοιππι. Ει οιππ πω πεπει

ιπε ιὶἰεπι ἰπιπιὶπει·ε οο$πονἱεεει, ποοετεἰιπι ορι

εοορἰε ει ρτἰποἱρἰππε, ει οοπιιιιππε οι ρυἱιπἱε

ρωπεε επι ἰπνεπἰισπε , πο πιω νοοπιιοπε

20 πιο; ποπ ποο οοποορἱι οι ροποπι πω, απ εκπιπιπε, ἰπἀἰοπνἰι ω. ιΙΞεεοΙπιἰοποππ επι σοι·

Μπα. 1, Μετα: Τ πετε!ιοιππι, πι· εοΙιππ πεεε οι Ζ. - ιιι Ι.οι·επιππι Εονεπιπ δ.

παπι. Πασμε Ε»η·ίώιω άπ.ι·ίι ]ΠΣαπι .Ππεσοπίπ Φαιά σοπιριιιστω τί Ρα· μιια·επι οι ΙΜ· ωιιιω

ιεπ·ιτε. Ωιιί υοπίαιο Θπαπασπ οι Ροιπαπίαπι σπιτι πωπω ι·ίο·9ίπε, πίνω: ππιπε·ίι Με από ΜΜΜ

μα· το!ιππ 1260· @σου ετπίπιιπι; ιαπάεπι Μπαιιο εΙο Ροίωιία Ππ9ασ·ίααπ ο συπυεπτο σπιτι ο·ε9ο Μο

ικ·οπο ι:επει·ππι ίπ Κοισίαπι οαιισα ι·οπαιίοπίο οω·υοτ·ππι; πω: σο·ασιίπα ιἰίο ·ίπειίνιοιτ.ι ερίπίιιισ εαπ

αι ει πίείωιο απποΖίι·α ρω·πο:ιαΙίω· πεπίεπε ιιά Οαἰυτιπι πιωπευι ‹Ιοπαυἰι ειιποιαπι οπια:πι φαω

ίπ ρει·ιοπ: άς/”ευ·οϋαι, εουΙυεἰω οι /:·πιτ·ίπτω οαποιί Βεπαἰἰοιἰ. Βι:Κορ. Β:ϊπιχπεΗοΒο ω” Βθθ.

4.) ΜΒ ιπιπ2ε.

_ “) 2ο Βιείπ.π Ι πιω ιιἱΠιπ "πό" πτόπ·ἰ ω ἱ Βηπποπ Καπ τν ποιό. 2 εννο-ῇεῇ ισο

ΜΗ: π” διοΡιιαπιω ρἰιι›·οε φιἰ‹ἰεπι _|ἱΖἰοσ εκπαίι. Βγιο. @ΜΔ τνπιτρΙΜοέό, οηἱιπἱ Μπέοἱπἱο

εγπαπιἱ @Ή νηππἱεπἱεπἱ ιιι μπει πεπεΒο ε.πιοι·π. κἰπΖςιιι. Κο2υ. Ροπτἰοἀ2ἰπννεη π· τσιπ. 2,

2ο Β7Ιἱ εγπππτιἰ ιΉπάγειο.ννο. Τιγεεεςο: οοπτοοαιίο αεί .εε Απ‹Ιο·εα, πιω οι Εευεπιιι _|ιΉίσ Ζω·

ιαάΜαί,· όοάπ._ξο ιν το:ἀ2ἱπΙο 8: @Μακη πικαπ Μ» _/›·αιτω ω: όπου Ψα:ιιΖ ρυ·οποπίιοσ ασεπ

επιπι, ω: πιιικιαπι τίτ9ίτιε είε 9οπε›·ο Ταιωπ Μ. 'Η. Φ·π8ει π·πι.άοιποέό όπιπΒγ επι Ρ08πό.Μό

π ιινἱοτἀιεπἰεπι ππεπο8ο ππιοι·ιι ιν ιοπ ιγ!!ιο εροεόι.›, _ῇεέΙἰιη·έιπγ ρτηΡπἐοἰΙἰ, 2ο ἱιπἰ‹; πω

ροννιππιο ω : πιγ!πε8ο ωγωπἰυ. Ψαίο, !κιόι·εω το οειιιιπἱεπι ἰιπἱοπΞοπι πυπο. Βιείιιππ

ΤΒἱοιπιπι·. 6'Ιιτοπ. Ν. 88.

ω) Ηω·ωπ πω. 21.



Ε!!!) Κ λΚΒΟΝ!

Νδδ

ε!ετρ.

Ν!.

Ροτἰε ἰτπτπἰπετε. ΡΜ! πω: !τειο!εινι! ειιπι εἰε

πε ει!ιιτππο ίι!ιοτιιπι ειιοτιιπι, ε! οοπιττιιει! εστι

τη πι:ιπιιε εριεοοροτιιτπ ο! Κου! τοτιιι!!ε οπο

εοοττιτπεπ!ο. Πειποε πε τιποτε ε! τε8πο , :μπε

ρω! τρειιτπ !ετττιπι τεεετε!, ε! ποτο!!:ιτπ @ειπ

!ε!ίοπεττι ποπ ειιειοεειτε!, δω ο!ιτιε!πιπιε Ντιπ

!ειτε!. Ποπεεπ!ἰεπ!ἰ!ιιιε οτππι!ιπε ΑΠιοτπ τιοττιι

πει!) ἱπ!ετ εε τπειτοτετπ ε! τεε!οτεττι ε!ειςετιιπ!.

Πειππε ρτι!ετπε τποπιιι! ἰΠοε επ!!ιοΙἰετιιπ Μετπ

ο!σεετν:ιτε, τιιι!ιπι ειοεερεττιπ!, :ιττιιιτε ἰιιε!ἰ!ἱτιπι,

κάπου!!! ευρετπω Μπιτ! οιΙιΒτετε, ε! ωτιωτι

ορεττιπι (Με, πωπω!!! ε!ποιο ιπνιττι!:ιτε,

με!! οττιπΠιιιε νετο πονε!!:ε ρΙ.τιπ!:ι!ιοπιε οπτι

ε!πιπι!:ι!ιε ευε!οοιτιττι οὸπἰΒετε. Με πιο!ιε, πιει

τιιιει ε! οοιι!οε Ιει·ειπε .το οοε!ιιττι, ει!! οττι!ιο!:

τεοὶπο σα!! ε! !ετ·ττε! ίιπρετο!τό.τ ε! εοο!!ία!τίο:

ΜΜΜ! πιο ρο!τοοίπίο τοιιο!οπι εοο!ετέοπι οπο!

ερί.τοορίε ε! άσο, τεοπαιπ αυτ! ρι·ίπάρίοιισ ε!

ροριι!πτ, οπο Με Με ρτο!εο!ὶοτιἱε τε!!ποπο. Ουι

Με ὸἱο!ἱε ο!εο ιπ!ιττποτππι οοι·ριιε επιιπι ἱπ

ιιπει ρε!ιι!; ρω! ιιπο!ἰοτιεττι (.”τεοο ετιπ!ει!; τΙειπ

τω” Νοε!ετ; οιιιοπε ιι!!ἱτπιιτπ Βεπεπτοεπε, πιο

πιοιιε οι!επειε ειιτευπι πιο!. ίπ τποπτω Με:

άοπιέιιε Με! 6'|ιτέ.ιι!ε εοιππιεπάο απέπιοπι Μεσοι.

Η. Πε ττιοτ!ε ε! ρ!απε!π τεοίε δ!ερ!ιοτιὶ ε!

τιιίτοοιι!!ε.

Ιπε!ει!ιο! τιιι!εττι εο!επιπι!οε, εειπο!:ε Πει εε

ιιι!ι·ιοιε πεειιτιι!ιο ΒΙοτιο8:ι, ει!! τμιιιττι οττιπετι

εο!ι!ο τιποτε τπ Α!!›:ιτπ εινι!ει!οτπ εοπΠιικετιιπ!,

ο! !ετι!οτἰἱε ο:ιτπροε ορετιιοτιιπ!. ΡΙειπκετιιπ!

ου!ετπ ειιτπ οτιιποε ροΡιιΙἱ Ηιιππειτιω, επική ιπ

ιιπιιτπ ι!ιιτεε ο! ρουρετ, τρἰεοορι οιιτπ εΙετο

οππ!ιι Ιειττιεπω!ιι!ι ειπιτπειττι είπε εοτππιεποπ

Ιιτιπ!, ει!οιιε Γει!ιτιοει!ο τιιειττποτεο πονο πιοπιι

πιεπ!ο τεοοποτ!ιιτ, πι οπο ποπσ.!ιιτπ οιιιεοπειτπ

ροει!πε ίπετ:ι!.

Ωιιἰὸοτπ ειιι!επι εριεοοριιε Βτεοοοτιιτπ ετιιιο!επ

εοπνετειοπιε, ιπ πιο!! !τεπει!υε επι ποτε εποι

νι!:ιπιπιοπι ε:ιτιο!ι $!ερ!ιοπι ιπ οτε!ιιπι ι:!ε!”ε

τεπ!οττι ροτ :ιτιΒεΙοτπτπ εΙιοτοε ε! ΙειιιιΙτιπ!εε

ποιπιτιιιττι Ιεειιττι ωιτἰε!ιιτπ. Οιιι ε!ιι!ιπι πυπ

!ἱιιπι ιτι υπο:ιτίππι π!! ΑΠιειτπ οἰνἰ!:ι!επι πεπε

τπιει! ε! Πτι εἱοιι! οικ!ινι! ε! τω!! εππε!ιιε ορι

εεορπε πιιπ!ιιιε ειπε ιπνεπτ!, Ιι!ετίε ειιι!ετπ τι!

ο!ιι!ιι «Με τι οτιιιι!ιιΙο ποοερ!ἱε π!! ὸοπιἰπυττι

ειιιιπι ἰπ πω!!! ι·ετπε:ινι!.

δωρε !πιττποπιοι ευρω εεριιΙε!ιτυττι ειπε τιπ

ι!ίεΒιιιι!ιιτ επεε!οτιιτπ, πρι: Ιοτπρεπεε :ιτάεπ

!εε ὶπ Νέα: νιοε!ι:ιπ!υτ, ττιιιΙ!οτιιτπ νετο ρποτι,

οιπ ιπ ιπΠτπι!!ει!ε ειτε ειπε ΠτπἰπἰΙιιιε πενονε

Επιπ!ιιτ, πιω π! ρετνετιιε!πιπ! οπτει!ιππ!ιιτ, οιι

κι!ι:ιπ!ε τΙοπιιπο ποε!το Μου ()!ιτιε!ο. δειτ τπεπ

ει!ιιιε νετο ρω! ο!ιι!ιιιτι εειπο!ἰ πι! εκρΙε!ἰε

ΑΙΜ τε8πιιπι ΠιιπΒιιτιειε τεοετε ετερτ!.

Ρτεεά2. Ι, Μετα δ ἰπ τπ:ιππε εριεοοροτιιτπι ἰπ πιτιπἰἱιιιε εοτιιτπ δ. -· Δ· 8πΓεω9Π[ω "Ο!'Μ8Πω

δ. -- οιιἰει οπο!! δ. - δ !εττοπιι εετ!τιπι δ. - θ ρ!οπ!:ιτο!ι μΙειοετε! δ. - Η ἱπο!ἰ!οι ιποΠιιιι

Ζ ί δ. - ?Ο ρε!ἱἱ!ι δ τητα! ρετοερἱ! Με ρορτοτυΝ πο ρε!ἱἱ! - 26 τιιιιτειειιΙιει ιπἰττιειι!ο 2. - Ή

εοΙοπιπἰ!τιω εο!επιτιπἱ!οε δ. - Πιετά!. Π, Μετα: 'Σ οοιιΠιικετιιιι!ι οοιι!!ιικετιιτι! Ζ έ δ. - 5 ορο

τιιοτππ!ν ορετιιετππ! Ζ ! δ. - 5 οιι-ω οικ:εε δ. - ρουρετι ρειιρετ05 2. - 6 ΜΜΒΙΜΒ!Μ Μ·

τπεπωΙἱ Ζ. -- οοττιπιετιοε!ιοπ!ι εοτπτπετιοτιπ! 2. -·· !ὅ σο: ἱτι δ. -- θ!! !ιεττποπικυ

ό δ. -- οποτε· ευρετ Ζ ί δ. - εερπΙε!ιτοπιι εηιπ!στοπι δ. - 23 τι!! Ματια δ.

Π) Ροννε:οο!ιπἱε ποινή. !εΒο :ἰεεἱε. ΑΜ, ο Ι'θΒΖΕΠΕ8.ΐ2 Ιιι!όεε!ιε1πιεΗ (Η Ροτ!πε ΠΙ.

104) ιοττἱε 8ο θεο.

ειτιποιιἰι: 2

!θ

Η

'20

Η



ννποιεπεκο-τοι.εκΑ. δ!!

Η. Πε [τατιάε τσουπ σετι!τιι Λ!!πιτπ τεεεπι,

υπατ!!απι σπαει.

Ε!ειρεο ευ!εππ τεΒ!πι!π!ε ευ! εππο, τεε!πε

!πν!ο!!ε ε! οι!!! Γοτπ!!ετπ εοπ!τει ρτ!πε!ρετπ Α!

5 Μπι, οπο!! !ρεε τεε!πι!πε ε!!8π!οτ εεεε!, ουετπ

ουκ !!επτ!ευε, Βεττπεπυε τεε!πεε, εοπ!τπκἰ!:

οπο: , π! ν!ρετ:ι τερ!ε!ε τεπεπο τπε!!!!!ε , ι!ο!ετε

εεερ!!, οπο!! πυ!!υτπ ρυετυτπ ρετετε ρο!υ!!.

Οοε!!ετε εαπ!! ε! εεευπι νο!τει·ε, ουοπτοι!ο

Ν) !'τε!τ! ευο, οπο! !!επτ!εο , τε8πυπι !)πΒετ!εε

Ρετρε!υο ροεε!!!επουτπ !τε!!ετε!, ε! ευεε ρο

!επ!ἰεε υευτρπτε!; !!!!οε τεε!ε $!ερ!πιπ!, ιτυοε

Κου! ρτ!πεερε !”οτε!›υ! ίπ !!υτπεπ ρτο!εετε!, ε!

ν!!επι εοτυτπ τποτ!! πετε!, ε!·πτεπτοτ!ειπ εοτυτπ

Η !!ε!ετε!. Α!!τοεπ!ο ευ!ετπ !τε!τε οπο, εποε!! ε!

!π εεετε!ο !οεο εοε!!ε!!οπετπ ε! !!!εροε!!!οπετπ,

υ!τυτπ εοπεεπ!!τε!, !π!εττοΒεττ!!. οπο :ιππο

επ!ε, εοπευ!υ!! εἰ, υ! Α!τπππ!ετπ !π!τιιτε!, ε!

ευτπ εκετε!!υ νε!!οο τευ!τε!, ε! νε!!!!ε πιππυ

20 ΠπΒετἱεπι !π!τετε!, ε! ευο !τπρετ!ο ευο!υθετε!.

Οπου ρεττπ!!!επ!ε ε!!ν!πει το!υπ!ε!ε, !π!τ:ιτ!!

ουκ Ηεπτ!ευε τπεπυ !”οτ!! υπε:ττ!ετπ, ε! ουν!

εν!! ε! Α!!›ε τει! εκ Με οπι·!ε ε!ν!!ε!!ε $!τ!εο

π!επε!ε, ε! !τε!!υτπ ιπε8πυτπ οτ!υτπ εε!, ε! σε

25 ευ!ετιιπ! νυ!πει·ε!! ιπυ!!!, ε! τ!ε!οτ!επι ο!π!!πυ!!

οι!!! Ηεπτ!ευε. Ε! τω; ΑΙΜ ε! Κου! !ετΒε νετ!ε

τυπ!"), ε! εεεεΡ!!ε !!!!!ε τε8ἰε !τ!!›πε: Εενεπ!ε,

Βε!ε ε! Ρε!το !“υ€ετυπ!”) !π Ρο!οπ!πτπ ει!

πν!ετπ ευεπι, τ!υε!εειετπ ιππεπετπ !ο!!υε Ρο!ο

π!εε, ποτπἰπε !)επιπτονεεπτω), πετπ !ρεε ε!!ετπ

!υπε !π ν!ου!!ε!ε ρεττπεπεπι!ο !!!!υπι ευυτπ Βο

!εε!πυπι !`ονε!;›ε!, οι!! Χ!!!!! επποτυτπ ετε! επο

!εεεεπε τοουε!!εε!πιυε, Μουσε :το ρυςπεπουτπ

!”οτ!!εε!πιυε ε! ρτοτπρ!!εε!τπυ5, οι!! οτο!ιπποε

πο!›ἱ!εε ε! !επετοε απο (!!!!Βεπε ε!ΐεε!υ, ε! εο

τω!! ε!υππποε πο!π!εε Α!!:πτπ ε! !(ευ! !!ε!!ε!οεε

εετ!·ε!›π!, ε! υ! !π πυ!!ο πιο!εε!ετεπ!υτ, εε!!

οτππἱε ε!! !!!!!!υτπ εοτυτπ ρτσε!τετεπ!υτ μασ!

Ρἰεοπ!. Μοτε!! ευη! ευ!επι πι!! τεε!ε !!πεετ!εε

!π !τοερ!!ε!!!ε!ε !π Ρο!οπἱε Χ!!! εππ!ε. Ηεπτ!

ευε νετο τεε;πεπε! !π Ππεετ!ε, ε! εεε οροπ

τπε!υι!, ε! οτππ!υ !›οπε εοτυτπ νεο!ε!1ε!, πι!!

εε!υτππ!οεε ευ!ετε!πι!, τοόε!!π!ουε !εττετπ ευτπ

ρετΠε!!ε !!υπεπτ!ε, ου! «Με εο!!ε!ετε!εε εταπ!,

πο!υ!εκπ νετο Βεπεε!οε!ετπ !!πεειτοτυπι πε

ρτω!!υπε!υτ, ε! ε!! πἰ!ι!!υπι τει!!Βεπε!, ερἰεεο

με ευπι ε!ετο !!εερεε!υ! !ιε!›ε!›ε!. _

Μ. Ωιιοτποάο τευετεί στι!!! τετ! Μετσάετ Μιρα

τΞωπ, .τε!!ίεε! [τα!τ·εε επρταιίίαό.

!!πε !γτεππ!!!ε Ρετεερ!ε Απ!! ε! Κω! ε!υ

πιπ! ρυετοτυτπ, πο! !ευπ εὸο!εεεεπ!εε ετεπ!,

πω!. Π, Μετα! Β Γυεετυπ!» ΓυΒ!ετυπ! 2 ! δ. - δ Βο!εε!ευπι» Βο!ει!ευυιτι δ. - Β ρτοτπρ!ἱεεἱ

τπυευ ρτοτπ!!εε!ιπυε δ. - !! ε! υ! !π πυ!!ο .. .. ρτεεε!ρ!ε!!ε!ι ΜΜΜ Ζ - 25 ε!υτππ!ι ο!ιππρπ! δ.

48) ν!!!ετ!οτποέιέ Μότε !:υ πεει ε.υ!οτ ρο(Με, Ζε πω! υεεεά!, ρο!ντ!ετόεε. επό!εεεευγ

τοεππ!!κειτε !ι!!όεε!ιε]:πε!!!: Πείτιτίεπε Οτ·οσιετπ εκει πω” ε! _!!!ίΞε εο9πα!ίεςυε, φάω Ζοοιιε ευα

άεπτΙί επι2, ς#'ωοαϋα! (Ρετ!2 Π!. τω. 104), μάσα!!! ω), δηπποπ Καπο. (θεε!ιι Πτι-πο. τω!!

Σ!) τοειπ!!κε.τε ε.υ8·ε!.τιιτε!!! (υ Ρετ!πε Π!. ει!:τ. 126) ἱ !ππἰ ροάτψ! τυ)τ!πε ντἰεέό, _!ει!το!ητ πω!

Ρο!εΒ! ν ω, !:›ἰ!ννἱε.

Μ!) Ζευι!ε.ε! Ρίο!τπ !ν›·πιἰεπἱε. δηιποπ Και!. (θω!. Ηαπο. ε. Ε!) ἱ 'Ι'υτοεα (Π. ε. 88)

Αποτεε3ε τπ!εό27 Β!ε!”ε.πο!η·τπἱ ηπε.πι!. Τ)·τπεπεεειπ ΕετπΒει·!: !ιετεείεΙυε!!! (υ Ρετ!ιε. ν. ε!τ.

181) υπηπνει Βε!ε !ιι·εννπγυι @!!!ο Απάτπε!ο., πἰε !›τυ.!επη ο. Κα!οπο. ΗΜ. ()τί!. τεθ. Π. εεττ. Π!)

ρτη!εε:π. !!;·ρ!οπ1, τν !ι!ότ)υπ @Με Απάτπε! πετ.η!νο !›τει!ετπ εντοἰπι 3ε.!;!εεοέ Αάτι!!:ετ!ει.

Μ) Μετγο, 2οπε! Κο:ἱτπἱει·2ε. ιππ!ε!τειπ εντεπεεο, ΜΒ! ννεό!υ!; πε.επε8·ο ειι!οτε Με!!!



ΜΒ καοκ Ι[Α

ωιω εοπει!ιο ει Πει ιρεριι·αιιιε μια, ραι·ι

ιεπιιιε ειπα ριιει·ιε, Μή ιιιιειεεα ειπα ιΠιο ειιο

Βοιεειαιινο, ρατοπιιιιιεςιιε δει:ιεοιιο ειιιιι ιτα

ώρα εο!ιοςιιειιιιΒιια, οι ιΙε ιρεοι·ιιπι ριιριΠι

ιαιε ιται:ιαιιιιιιυε εεόεραιιι, αι! ιρεοει ιιιιι·οειιιιι,

ει αερα Πωσ ειπε @απο ει τιιαιτειιι ειιιε οσε

ρει·ιιιιι ι!ερι·ει:αι·ι, ω ροιειιιια :μια ει αιικιιιο

εοε αιι ιει·ι·αιιι ειιατιι Γηραι·ιαπι ι·ειιιιεει·ει, ει

ια ειιο ι·εειιο Ιοεαιει, ιιι ρει· Με ιαειιιιτι αριιιΙ

Βειιπι ιιιετιιιιιιι ἰιινειιἱτει, ει ι'απποειιιω ποιηση

νιωθω αριιά ιαι:ειιιοε ιει·ι·αε αοςιιιι·ετει. Ωρο

τυπι ρειιιιοπι ι:ορεειιιιεπε ιιιικ ιιι€ειιιιιιι: ασπι

ιποια ειιιιι αιιιρρε ακραία ιιεεετα ειιιε ευρω·

ι:ο8ιιαιιε ειιιε, πιοιιιειιιιε ριειαιε ιΙικιι: ουσία

ρεπιίτιὶ οι οποια Με /οι·ιεα, οοπιιιαπιεε οι το

ὐιιαιἱ, μεσω ΜΜΜ ει! ποϋία πιστό έτι ὐεΙἰο Μια,

μπαι Νάσαι: ετἰιιετεάἱιιιιοα εο_ιριαιοι: πωιι·ω. Ει

εοπαεπεει·υπι οτιιτιεε Μια εει·ιτιοιιι. ΠΜ τεΒιε

νετο ειπα αΙιιιιιριιἰει, ιιιι:Πιιαιο εαριιε, :κι εια

ιἱοιιεε ειιαα ροπεκει·ιιιιι. Πιικ ιιιιιεπι ειπα ρα

Ιαιιιιο ειιο, δειιτει:ιιο τιοιιιἱιιε, αόνοι:αιιει πύρι

ειει·ιαΙΙΒιιε ειιιε ΒεΠιιπι ιιι€ειιε ἰιιιὶἰκἰι.

(Μπι αιιιετιι ι”ιιιεεει εοπετεεαιιια ΜΜΜ

ιιι€ερε ει τσακ , ιαειιε ρι·οοει!εραιιι ρειιιιεε ει

ααΒιιαι·ιι ια αιιιε , ΜΗ νεα: πηρε ειπα ιιιιιτε Βο

Ιειιιαιιιιο, αεεερια α!) ανια ειια Πι:ειιιια, απο

 

ιιιαΒιιο εἱιιΙαιιι, οει:ιιΙο ραοιε ιτατιιιο, ροει

 

εκει·οιιιιιιι ρι·οοειιιιιιι. δικα αιιιειιι εεεειιι ρισ

ρε οινιιαιοιτι ειπε σιωωι Ρεοειιι, απ οοι:ιιι·ι·ιι

εἱε ιιιικ ΙΙειιι·ιειιε, ει εοιι€ι·εεει ειπα, ει ιτε

ειιιετυρινιιιρεταιι παρω, ει ΑΙΜ ιιιιει·ιεειιιε

εει Με ραιιιιΙειιι. επι εει ια πιειΙιο εαπιρο

πιω ρι·ορε Ρεειιι, ιιιιιιε ιι5ηι1ε ια ιιοιιιετιιιιιπ

ιΙιεπι αρρεΠαιιιι· ρα!ιιε ΛΙ!ιατ ι·εριε. ()ιαειιιια

αιιιοπι ιΙἱε Ηειιι·ιειιε, τω; ΠαΒαι·οι·ιιιιι, ιποι·ιι

εκει·οιιιιε ειιοε εοπιι·α Βοιεειαιιιιιτι οι ΠΠοε τε

ιιιε, οι ιωΒα νει·ιιι, ει ρετεεειιιι ειιιιι ειπα, ει

ιιιιεειι€αιιιε εει ιιιιει· πιοιιιεε ρι·ορε οΜιαιειιι

διι·ιΒοριειιεεω , ει ιιιιετιεειιιε εει. Πε8ιιια νειο

αιιιιιια πιοι·ιε ιταιι·ιε μια πιτπια ιιιειιιια αυρια

ι1ε:ι πιοι·ιε ιιιοι·ιιια ω.

Ροει οοιιΠιοιιιιη ποιο, ι:οιιΒιοεαιιε ιιιικ Βο

ιεε.Ιαιιε εριεεοριε οι ιιιαριιαιιβιιε ΠαΒαι·ιαα, ἀε

ει:ετιι.ιιι ια ι·ιιιιαιοιτι Βι:Βιιαιτι Αιβαια, ει οστο

ιιανιι Μαι:: ι·εΒιε διεριιαιιι Ι.ει·ειιιαιιι Μαιο

ιΙιαιιεκτιαιε5'); Ρειι·ιιιιι απο ει Βειαιιι ιιιιοεε

οοιιειιιιιιι. ΗΜ ιιααιιε ρει·αοιιει εει:εεειι ια ιστ

ιι1ιιιοε ειιοε Επι οαειιι·ιιιιι 8αΙἱε, ει ιι›ι όειεεια

Βαιιιι· ιη ιειιαιἰοιιἱΒιιε.

Ροαι αεκ ιρεπεεε ιιιιιιιἰαιιι επι [.εναιιιαιτι

ἰαπι πιοι·ιιιιιιτι. Βια αιιιιιιιε οοερἱι Ιειστίπιατι απια

ι·ιεειιιιε, ει νειοι:ι ι:ιιτειι οινιιαιεπι ΜΜΜ ρετ

ιειιἰι, ει εορετεθειιε εριεοοριε ει ιιιαΒιιαιιριιε

ιει·ται, ιιοΙιιιι οοι·οραι·ο ΒοΙαπι, τιιαιοι·επι ιτα

Ρ:·ιειΙα. Ι, “Μπα 5 ΒοΙεεΙαιινω Βο!ειΙανο Ζ. - 8εει.ει:Ιιω $εεει:Ιιο Ζ. - 9 ι'αι:ιιιιιυ ειιιιιιιιιιιι δ.

- Η αεεἰτι8επιἰιιἰι αεειιι8ιπιιιιι δ. - Ι8 ευρω. ιιιιαπι 2 ε δ. - 2! δειιιεειιου δεοιιει:ιιο Ζ. -

28 ΒοιεεΙαιιιιοι ΒοΙειΙαο 2. - Ηπα. Π. Μετα 'Σ Ρωιιω ΡειαεΙι 2. - 5 εἱει εἰ 2 ι δ. -

δ ω» ι:ιιιε δ. - 6 Μια» τωιωιι Ζ. - θ Β

- 20 Μαρια» κι 2. - ?δ ιιιιτιιἰαιιιι ιιιιιιιἰανἱι

ερπιόνν 8ιείαιιιι. Ι.

οιεεΙαιιιιιιιι Βο!ει!αιιιιι Ζ. - Με» ω” δ, πιριπίε.

δ.

Μο8ια οιιιι ι›_γό σότιιιι Ρταειι:ιχειιιινγ, ΨΙοἀπἱιπιἱειαα ινἱεΙΙιἰεΒο Με, Κιότο.

@πιει απ. αἰεεἱα. νι·ρείει·ιιΙ:ιεεο ΜἰεΙιεΙε., Βι·ε.ια. θεά”.

Μ) Μόινἰ ἱ Τιιτοεα, 2ο Βεινετιια. Μ Κι·όΙεπι: ΡιιιαΙπι2 επἰιπ (Απιιι·ειιιι) ειιιϊωπ αίωριπ'

Μακ, άαΙισσο αυτοπαιπ _ίἱΖίο απο1 είσαι Με βοιωτια άοιἰει·αι!. ()'|ιπιπ. Π. τοπ!. 44.

ι

ι

θ?
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Ή!

κα:
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Μοτο, εο‹Ι ἰρεο οοΜι·ο οππιἰιππ νοΙαπωωω ' ροειιἰ£, οι·:πποε Ποπιἱπιιω απο !οοη·πιίε, Μ

οΙοἔἱτ Ρο1τυτη, ἰυιιἱοτοπι Γκι1τοτο, Μ τοἔοιτιΜ), οιιπι ΓοοἰοΕ ιοΒοοτε ἰπι ειπποε ρἱιπἱπιοε, ο! οπισ 

ουἰει πήι·ο απο ἀΕΙἰΒοΒοι οΠοοΕυ. Οοο οοτοοιι- ϊ Μ· ο Που ίὶΗἰε οτ θΠοουε: @ή ειοι:ορΗ ιικο

$ο ουκ τοοοεεἱτ ἰη 8οτἰηΙΙιἱιιιο, οι ὶΜ πω” πιο οο τοττιιιηο ἱτπιροτἱοΜ). Ροετ πορΗ:ιε νοι·ο

5 ροειιίιω). Ποτ οτιἰπι ω... οὶυε ειιρετ οππιΕο ...Η ροκ· Πιιεἱειιο ΡοΙοτιἰειπι ἱοετοεευε «Μ.

πιοτποπο (ἱοτἰο£Ιιἱω οΕ Αὶοπποοἰεο οι Λιιεττἰω, ΡοεΒ ὸἰεοοεειιπτ πιο Ρτἱτιοἰρἱε ΡοΙοτιἱτο ιΙο

ιμήει ρω· ΑιιεΕτἰοτη ουπι νἰοΕοτἱιι ΡοΙοτιἱειπι ι·ο- ΠΠἔοτἰει υκοτ τοἔἰε [Μαι ροροι·Η ΠΠιιπι , οιιἱ

νοτει1ε ω Πι οἱνἰτοτοιο (ὶτοοοι·ἱοιο. ἰπηροειιἰ£ οοπιοπι ΑΙοοττοε; Μοτο ουοςυο Βο

Ροετ ιΙοοε :Μοτο :πιτιοε ηοηΙΜιιι· οἱ τιποτε πω, φωτο νοο:Μι ΜΜΜ Ιοεεο; τοι·Πιπιι νοι·ο

10 Με. τοἔἱε ΉοΒοτΕεο. @ή νοΙοοἰ οιη·ειι νοπἰτ ἱτι ροροι·Η, οι νοοενΜ απο 8οΙοπιπποη; ου:.ιι·Ευπι

ΒΜ8οιήοω, οτ :ιοοεμο ΒοΙο Μ ΑΙοοπτι οἰνἰτο- νοι·ο ροροτἰτ επ ἰιιπροειΜ οἱ Μακη δοΙοπιοι1;

τω. ροι·νοηεωτι1, οι οἱ το8ἰυω ‹Ιἰοὸοιπει ἰπι- ουἰτι€υτο νοτο ροΡοι·Π, οτνοοεινἰτ ουπι ΕΜΠ

Ρ:··εεά.τ. Ι, Μετα: ο ΠοτἱηΠιἱεπυ Κω·ΕηΙΜοπι "Μπε ΜΙ: ρἰσιο 2. -- Η) Πτη;οι·Μου Ηιιπ8οιἰω δ. -

Ρι·ιειΙε. Π, ευί"ει8ιιΕυ ο! 8.- Η Ι.ΜίεΙειιιωπ ΜόγεΙπυτπ, Μ: νοι·ο Βοο 6οοΕοο2ιιε οι·ει€; σΙοσία_|ε Ζ.

Μ) ενω; ιιοἀπτιἰοιιἰΙἰέωγ, 2ο ροᾶοιιὶο πειε:ο;;ο ο.ιιΕοτο. ο Ρἱοττιο, @Μεση π εγκιόνν

8Ι:οίο.ιιοτη·οΙι, πιο 2ο εοΒο ννἱοοοῇ ΡτοινὰοροἀοΒἰοὐΜννο., τιἱ2Ιἰ ροἀωιἰο 827ωοπο. Κα), ἱ Τα

τοο2ο., ω." π ωἰε_ῇεοιι _ῇο8·ο Αιιἀτπο_ῇα νηιοἰοιιἰοΗ (05. ω. 511 ΡΜ”. 48). Το "Μπε.

2ιήοπ1_γ πιο 681827 Μιά ΡτιιννΜἱννοέοἰ τομ ροάο.οϋ:.. Μἱο‹ὶη ροιιυῇεἄοχπιἱ οΙ:οΙο τω. οιει.εύκν

πιο. Ψο€τιοαΙι Χω,ω...., οΙκο.2ιι]ο εἱο ἱε$οΒοἱο άννοοΒ Ρἰοττόνν. ΥΉο.σ1οιηο Βοτνἱοιιι, 2ο ΡΜ::

Ι, ΕΝΠ τνοεἰοτεἱιἱ, να ι·οΙειι 1045 μα” Ύνοδιόνν ιοΒνηώοογ ἱ οέΙοΡἰοιι)·, ννΙιτόΕοο 2εί1ιιμ (πω..

πιο ΠΜ. 65%. Ποο. Ι. ω.. 888). Πτιι8ἱοΒο Ρἱοττο. Ιει·όΙο. ννςἔἱοτεΒὶοΒο 21111. ΚοΖωο. ρτιιεεἱ-ιἰ. Μότνἱ

ου, 2ο διιόχω., κόστη. Ρο Βι·ιοη·εΙο.Μο ο2οεΙάι11, 2τυο.ι·Ι7πι τοΙειι 1055, μια εγιιει ετνεεο

8ρἱτγεοἱοννε. ινΠ:,·οοιιο., Με. οΜιΖειοἰο. Μ·ιεο.τά_γ εννοώ εγποπἰ ἰ πε.·ηετΜπι (ΐ:οοΙ1οπτι, οόάεΙο.

τοΕο Ρἰοττοκνἱ ΙςτόΙοννἰ ννοεςἰοι·ε!εἰοτπιιι: αἱ οοπύτιπιεδίαυι είιω ο£ αππίππι ΒοΪιωποπιπι παρεοτα!

.Ρο!:·ο, σος:: Ηεισιοατυτπι›πι. ον..·ω.. Π. ο. 1'?. Οοηννἰεω, 2ο ι1ἱο Β)·ἔ το Ρἱοτι· Ι, 5ο το.πι€οπ

2εἰιιιῇ 3οειο2ο πι @Μο Βτ2οτγεΙοπνο, Με Ποτ: ἀτιιἔἱ, ο Ιπτόη·111 ὁοιιἰόεΙ ιιιιε2 οικω, ο. Πο.

τνιιΪ τοοΖιιἰΕε.π ννεννοΙοΕί ροάιι! ποτνοτ το!ι έιοἱοτοἱ τομ :ιἱοοἱο π· η·ώι εἶοΜιοΪι: ειππο ΜΙ.Χ

Ρε8:·ιιε το:: ΙΙιιποατίω οΒἰἰ£ (ΒςΙιοΡ. πι: 10).

53) Τοεοπτιο ροΜοιΜειπο ο ΒοΙοεΙοκνἱο 8ι1ιἰοΙγω π :οο:ιιἰΙ‹ο.ο!ι ΤαιεΗ, 2ο τοποιοι·ιβ

ρούε$ινο εινο_ῇο ωοπο ασ! ΜΜΜ Ιίου·ίΜΜο. ΒοΗορ. 8οτ12ἰννο_ῇο εεττ. 828.

Μ) 82_γιι1οτι Κ828. τιιόννἰ Ρτ2οοἱννιιἰο: Απιάο·οσιο, .Ποία ο! .ΒουοΜα (Μ ῇυουιἰα ίπ Ροίοπίαοπ

ΕπιπεοαΜω, ιι Μίοοα (5β"το τσοκ) Ιζοιἰπιἰοτι πιοἱοὶιοτι·ι απατη) Ροἰοποπι»ι αΙπω απιίοαοί!ίΖοτ

πω! σ·εσηπί, ω.. Βε!τι Ροτποπιπίιο άτωεπι ιἰιιεΠο άοι·ίποεπε, ,Μία ΠΙίε5ο οἰΜ σία2ιο· ίπ π.τοτ·ειπ.

θεε8α Πιιππ. ι·ο2ά. 8. 'ΓιιτοοΖ Οἰι›·οπ. ΙΙ. 88, ορἰειιῇοο οΚοΠοπτιοἑοἰ, ρω. _ῇεΙ‹ἱοπιἱ ΒοΙο. ο2οιιἰὶ

εἰο 2 εἱο2ιιἰο2Κο, ΡοΙεΚο, πιόινἰ: απο @Μα Μίοοα άιια:, ο!! _|Πίί είπω |ιου··π·ω·οπ8 άτιοΠαπι απισ

Μοτο ίσπροεί2ιιοπ Β›·ιιοκνἱο Κοεἱπιἱοτιε., ΒοΪοεΙιινν ὶ Μεᾶγεἱον Ποι·ιιιο.π 5711 ῇοειοεο Φάο

έτοἱ οΙιοΙο ι·οΒιι 1θ50, Μοάγ το Με; ΜΜΜ, ἱ Ρο3οά)·πΙ:οννπό Με Με πιοΒΠ, νητοοηΙ τω]

Μι ΒοΙο ἱ ‹›τι·2)·ιιι:›.Ι τοΙ‹ο Μι εἰοετη.

ΙΙσπιιτπ:Μο Ρο!. Μ". πω. Ι. 55
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εΙουτι15°). Πωσ ειιΙσττι όιικ Βυσἱω ΜΜ

ι!ευε") Φ: σἱνἰΜΕσ (ὶπΙἰσ257) ἰτι Μορήνυπι ΠΠυπι

οσσσρἱτ, στ οἱ σιππ ΗΜ ειπα, σο συοεΙ υτιἱστιτη

ΜΒστε1 Μ ΠΜ στιτστσΙ:, θειὶἱσἰω τσετιιιττι 58) ροτ

ρστιτο ροεεἰὸσιτὸυττι ττοότάΠ, στ Ξυτιιττισητο σοτ

φωτο όσο ίτιιΕτσε, ΠοΙιτττιττι:ιη οι Ισεεσ ωστ

τιτἱ ευη!. Ιρεσ νστο ν επιτιο σἱτισ ΙἰΒστἰε πιστ

Ιιτιτε σε!.

Πσπι:ιηεΠ σωστη (Πα Επὐἰεἰειιε ἱτι θειἰἱσἰει;

δτΠοτηοπ νοτο ΐτει€στ σἰιτε $σ!ω·οηἰετπ τσεσΒ:π.

τοΙσοτ:.ΜΕ. ΜΒΜ νστο σοτιεἰΙἱο σρἰεσορἱ σιιττι ρτἰτισἰρὶϋυε,

Ηἰε Μ, εἱτιπ Πειτε ιὶἰεροευἰ€, ρεττιστἰε τιιιρ- Πσἰ άττΡοτισΜε σΙσττιετπἰο, Νιώσε σἱνἰΜσττι

Με ΕειὸἰεΜἱ, Ρ:ιτστ το:: ΒσΙει άσσΜΜ ἰτι ΜΜΜ , (Μἰσἱειπι ρτορστ·ενστυπτ, σι Βσιπυττι ρτἱπσἰρετπ

οι τηοττιιιιε σει. Ροει Μαιο οΙἱΒἰωτ ΑΙΒσττυε, ΜὸἱεΙειιιπι ἱπ τσ8εττι Πτιἔετἱεσ εισσερστυτιτ. εισιτσ

εστιἱοτ ίὶΙἰυε, ἱτι τσΒστη, στ σοτοτπιτιιτ. Οοο τε- Ι Μ Α!ἱ›:ιττι σἰνἰΕΜστιπ τσΒἱΒττι ρτοΡστενετυΜ, σ!

 

Ρτισά%. Ι, Μετα: ! Βυεἱωυ Βυεείο δ. - 2 (Μἱσι. Κ:ιΠσι δ. - Β ροεεἱὸεοὸιιτιυ ροεώιΙοπιΠ 2.

- Π) τεεεττιι τοττπο δ. -- σοτοιιτπιιτι σοτοτπτωσ 2 ί δ.

Μ) ΒεΙε. ιιιἰ».Ι άννοοΙι τριών: θσ5ισ, Μότσεο σΙιτ2σέοΜύεΕίσ Μή; Μάο ΑτΙε1ΒστΙ: ΜΒ

ΕσπτΒεττ. ἱ Ή*Ιεά_γεΙεννα. ΜἱΜ Ι:ε2 'στη σότΙτἰ, ι Ισόι·χσΙι Ρἱοτννεια νηε2Ιο. πι. Πάα!ηάω

:τἱιἰ.2σσἱο. ΩΪ10τεΞσιὑεἱιἰε8ο, άτυ8ε. Ζει Ζννοτιἰτιιἱτσ. σΙιοτννεισΙ‹ἱσ8ο, τι ττιεσἰιι επ (Μουσε. πιοτε.ννεΙάσΒο.

Ζ @στι ρἱσσἰοτ8ο. ἀιἰσσἰ ροντεω.ἔ, ἀεὶ: εἰσ 2ά8.50, ιι τιειεισἔο αυτο”. Μισά ο Ρἰσσἰα εγτιειστι

ΒσΠ. Ροτόνντιπ] 'Ι'ιιτοσεε. ΙΙ. 42, τι ΒσΙιννε.ιιότηστιι Ι. 108, ἱ Κατω), πω. ()"τίυ3. Βε9. Παω. Π. 200.

Μ) 'Γκευ ΜΖεσ·Μαπε @ετ ννσιΠιιέ ννεπσΙΚἰσἔο ροἀοΒἱσἰιετννει. @άτιμη ε ονη7σΙ1 Ωσηε ρώ

εἙιἰσΙ:, Μότ2_γ πιο ΒΙοννιισηΖτιἱσ σηΙἰ Βιιεἱ ννςεἰστεΙιἰσ_ῇ Ρειτιιψτσ, εννει:ἰ @Ή τιἱσΕἱσὸγ ΧἱιΞἑσΜι

:οἱ τυεΙιἱωἱ, @Η ΟΕΜ ηη, ἱ Βοττω.ι1 κατώι Βοὶσεὶωνπ. ΟΙιτοΒτεΒο ιι Βο8·11ΐ8.18. (8ο1τιτπιστεΒ. Π.

28). έννἰειτἰση τσ2 θειΙΙ, Ζε νν!ειά_γε!ειν ννςΗἱστεΙιἱ οὐ ἀιἱσσἱὐετννε. ννΡοΙεσσ Μ! νησΒοηννει17:

επί Μαάίσίατω αδ: ἰπ/απι3ἰα ππ!τί2τω ίπ Ροἰοπία /ιιστα!, ε! φαω πιο·τίϋπο ε! υί!α Ροἰοπιω· /ιτσ!τω

|τιστα!. ΟΙιτοτι Π. 2'ἴ. Ψ 2811811 ποιό εΡοεόΒ Με πιο2σ το τησ ΜἐσἱεΙεινν, εχτι Ι:τιεΙωτει Ιά

ῇοννεΙιἱσἔο, Χἱιμτε τνΔτειἔο-τιιεΚἱ, Βο τση ι1ττικτΙ τν τα” Ιθθθ :οετειιτἰπεη· ε)·ττε Βοέσἱ

εΙο.νν:ι (ΝσεΙ:οτ τν ΡοΙιι. 8οΒτ. Ι. εεττ. Τό).

57) ΜΜΜ ΡτειννἀοΡοἀοΒτιἰσ ὸ2ἰεἱεῇε:γ Π‹ιΖἰστ σηΠ θεια. τυἱτιετο ...ω Μάη 'Ι'υ8ε.τ,

ν ΡόΙτιοστκή ετι·ουίο ό2ἰεἰσ_ῇεησΒ κν%τω, Ιιτότει το οΚοΙἱστι. ΡΕ σπιτι Ι‹ι·οτιἱΙτειτ2 πἱηἱ0ᾶ827 τητ

2ικι]σ. εττιποντΠε. τιἱσἔἀγέ σ:σέό ΡοΙεΙ-ιἰ. θεωρεί ειιπιΒεΜ, Εἀητεἰ. ρἱε2ησγ οὶτοἔο ροτονη·

"Μαι ΧΙΙ Με. π' ΡοΙεσσ άντε ΗειΙἰσ:σ, Μόι·σ εἱοεἱη Ροση.τΙ:ονη το2τό2ιιἰιι, Ρἰετησ ]εάο11

Ρι·τισ2 Θ|ιαίπ, ἀτιι€ἱ μπε (ΗΜ. Τοπ οστατιτἰ Με ενο-Η Χιώτη. @τιμή Μέ? κνσάΙιι€ τιίσΒο νή

όοσεπΠο Βὸ2ἰσέ κ· οΙτοΙἰσασΪι ἀ2ἱεἰσῇεησὶι ν0%τωτ, Μ) 2:1ι·τι2 οΒοΙ: τιἰσ€ο εροττιἱτιει. οτι @τη @Κο

ταση ΡοεπιΠἱΩ2Ιι5Ξ. ΡοΙεΙτἱ, ει. Με 2σ οντγπι 2ἱσιτιἰοπι, εισ:ΙτοΙΜσΙτ €29έό ΡοΙεΜ εωτιοννἰιτσχπι,

Με ιιιιετν9 Κική όωνει.τιο. θεορτ. Π. στι: 890. Γοι·όπνιιτι_ῆ τω τω. 404, 8ἀΖἰο αυτοι· Φου

πιόπἰ ο ἀινοσΙι ΙὶιιεἱασΙι.

58) ότι· ΗιιΙίσε εΙουνεισΜ 2ο στο” Ιιτιιἱιη ροἀτιἰσεἰοιι7 ΜτΙ 6ο πιεισεσιιἰο. ΙιτόΙσεΜνε..

Εάτχεἱ Με 8ο @απο _]υ.Ιτο πιιΙσ2:2.σγ άι: ΡοΙεΙεἰ. ΡτισεισάΙ ροϋεπι άο τῷ: ΤΐςΒ·τόνν, ἱ στ!

1ύε8ο το Ροσ2ςΙἱ ΙττόΙοντἱσ Μι ΡτηΒΙσι·ε.ό ‹Ιο εντοἰσΒ τ)·τιιΙόνν: τω: θαΙἰ£ἰω. έννἱεᾶση Βομ

ίειΙ, Ζε @πωσ ΒοΙσεΙαν Κτηννοιιεητ, σόι·Ιεσ εννοΜ. (3ιιεΙχτσ) Μ. Ι‹τόΙσντἱσε. ντσΒἱστεΕΞσΒ·ο νη

κ1ε.ινεπ, ότι! ῇσ_ῇ εν ροεει8·ιι ιἰσιπἱσ εΡΜη, τι πισ.Ι2οιισΙτ ῇσ_ῇ ΠΠΙΠ10Ψ8.117 2οετε.Ι ΙιτόΙστι1 ΗιιΙἰσΓἰ.

Μ, ιερειιη·πι £σκσὶο άσεο ιι ΒοττιπιστεΒετ8π Π. στα Βθ ροπιγΙοπισ με ἱ ἰιτιἰσ Μασάει ἱ ιὶεππἰ,



πνηοιιτκεκο-Ροι.εκΑ. ΜΒ

Μ πρωι οοι·οιπινοι·υρτ, $ειΙοιτιοπο ΐτει€το άσε ρἰἰεεἱωυε, Πι οοηεἱΙἱο ρτονἱἀοε, ἱπι οοτρωίεεο

Μ οιπρ οορεοιπΞοπω, όΜηιιιη οΠὶοἰιπτι εορο- εἰΜ ει·οΒο ρτονἰὸυε ω ίὶιὶεΙἰε, ἰκι ἰριετνοιιτιι

Με οι·8επήε όοοοι·ονοτορτ, οι εἰο Π: Ποἱ ΙειικΠ- εττειιιιυο, Πι ιιτιἱνοτεει τρωω:: Βοροεαπο ρω

Βιιε τρωω ὸἱοτη ιΙοουκοτιππ. οΙειτιιε; Μπι: ιπἱΜοε πώ ρωτοπι νεροτεραρ

5 ()ιιοπτι ει:πιοΕυε τω: ρω· νἰειπρ νἰεἰωνἰι οι οπο 1ιπ, Μπα οοτἰεεἰωο ὸἰἱἰεοὺεππ ΜΐεοΒιι. Απποπ

νοεΙἰΒἰει οιιιι1 εοςιιἰ ροτοερΠ. Ει·:π ετιἰπι τοκ ἀἱοειΜ οττιοἰει.

Ρι·ιαΠ. Ι, τυἰετσι 2 Μ» πωσ δ. - δ ουσεωωμ Μπάση δ. -- Ρτεοάο. Π, σωστο: 2 Μ» ο! Μ δ.

- 5 οετἱεεἰπιοι Ιωτἰεεἱωο 2. - Ατοοιι . . .. σκοπο» Ματια Ζ.

Ιαόι·ι! Μ·όΙ τνςἔἰοτεΙ‹ἰ ισ)·ηοννοά ενσο_Μ ιιι Μαρκ: ρτιοπιιε.οηΙ. ΧΞοοἱοπι @οι @ΙΙ Βοι·γε, "κι

ΚοΙοπιειιω, ΙπόΙε ννςἔἱοτεΙ-ιἱε8ο, μΧ ω πωπω: ι Οττοιιε. ΜοΜΒοίιεΗοεο. θα!. ΡΜ. Ι ΜΡ.

1. 80. δει!εο2 πειτε” "ο τεΒο ΙίοΙοιιι:ιιιο. ννοεἰοτεΙιἰο8ο, ΒΙ:οίαιι Π, ρτηποά!ειγ :κι τω” νυρ

ἔἰοτεΙεἱ Ρο οάοιι ἰ Μ·ιιϊ:8. οννοΒο Βοη·ειιι νηΈι1εννο2γ, όοΙΒΜε. άο £_γίυΙόν "ΜΜΜ τω: ΟαΙΖίσία9,

δω; £ο ννἰτΜἱοό ιιιο2ι1ει νετ Μάιπήιι άοδο ι τοΙκα 1124, ιι Ρομπ. Οοιί. ιἰι)›ἰ. Επιπρ. Π. ετι·. θ'?.

.Ιω το ικ1]άυ.Μ1Μεη 2τιει117 όοτ:μΙ όοΙειιωοπΙ., ν Ετό” Μ! Μπι τι ΙιτόΙο. νι·‹:8ἱοι·εΙεἰε8ο

ιριιοΙιοὰιἰιπγ. Ι):ἰεΙο Με» $ο ιι·το‹ἰ_γ, Μοό)# ]εειοπο ο παει” ιιεἀἀρἰοε£τ2ειἱιοΕιἱω ΗειΙἱο2ιι, @Μο

ε£οΙἱογ κἰοετννο, 28οΙε Μ: εΙ_γορειό. Βορἰει·ο ο· εω ΙΜ ροἐιιἰο_ῇ, .Αηάτω] Π ννςεἱοτεΙιἱ Μό!

3$°1Ι1ἱ08Ζ8Ψ82Ϊ εἰο π ερτεννγ ΗπιΠο2ιι τιοἀᾶρἱοεττ2εἰιοΕἰεἔο, εΜιτιονἱεχοοΒο Μ:οάγ π ήοεί:ννοιιι Μο

εΜἰωἱοτεΕἰοιρ @όρο οἱειΙο ροΙἰτγοπιε, ροοηΙ εἰρ ιιννΜε.ό ιιἰεῇεΕο π. :ινἱοτιοΙιηἰΙω @ερ πἱοιιι,

ἱιν ωωθ “ή @οδο ιι1ειο!ιο(Μιτι ρο πι: ρἰετννεη άοΙο2οιιο: θ'α!ίσία ΕοιΙοπιεπΞηπο τω: (Ρε]οι·

()οά. ἀἱρΙ. ΙΙΙ. νοΙ. Ι. ω. 31), Μότειρτο οετοΦιιἱοω ὶωἱειιἱεπι .Βοάοιπει·Σωφισ 11Μννο.ιιο Μπάρ

Με:: ρεὸἀοἰεεττεωἄεΙιἱ, @Κο ο2ρέό ι1ρετινο τνΙοάιἰπιἰοτεΙιἱοἔο.

Δω ›
.. <>-------
ο



ΝΑυΔΝΙΑ Βο00ειΑνπ060

ΟἘἰΒΟΒΒΕΟΟ Ι 1ἰΒΖΥΧν€›ΠΘΤΒΘΟ.

μια ΙἀιἰεΒο, 000 ρ0ρἱοεΕἱοἔ0 ροΙΜΜι0ιι0.

·-ΩΝΑΙ"ΝΝΝΝΛΡο

Ον·00όιι0! Ι000 00ρ!0σπα 000100ι002 Με ισ Πρἄ0ιι ῇεε:,0:0 .τα δωΖ00ἰεΖεΚἱε00_ Μ0η| 00

το ΜΜΜ 8100]8Μ 'Γἰηεοἱ0, τι: Κτ0|:010ί0 0000 #6'δ8 π·_0ιἰ0:ι0ι›ι, ότιιΜετπ 00ί0Ω!, τιΉΜΪ6ΙΙἔ£ψἔ8

000κ:Ε ε:0Π:0 έ Βα00, ρω! Μάη 00|κα0ι0›ι£ αν: ρου:007ι0ιι0|ι00τι0 το αΜιἱωπιτπ φυίαΜ00ι. ΙΜέ

:00πηχ 00 @Μο ι |ε·00 ώ:ίε!0 ἱ ο άι000|ι 00ρδεύω.

Ψ «Μαι 4005 ρ0ιευ0ίί! "ή Ψί0ά:.ίσ0ί0:·:. Μ. Π:10ιΙαεη|0Μ, ρ000ι0·0:0.4 1000000 πιό] 00:00 ,

.κ0000 οὺἱ0τ·Ι:0 00ρ!00ιόι0 00 ρπσ_|τ·ωπία. Μει·;02 Με: σπΕ00:,μ Μ” Επιπ0ιιοπρ2 ρ0ιηέ00000 00

ρΖωπιι, : ρ0ι0000 06:::ιί0, Πότε το Μπι οι! £ε.τ£π ω δ;0ιΜΙ0ΜΞι›ι 00οπἱε0ωω:ιε_00 ροε!π·:.00ίαπ.

Ρτ:0ρί80ί0ιπ 00 000Εε· 001ι0ίει·:τω :Πα ιι0ιι|:00:000 α:ΜΜι. ΟΙ:0!ί0:00όά 000?0 2000 00ά:01ει, ἐ0 00

:Μάη Μαη ι00 Βιι·0ι0ί0 00!00:.00 700 σπ00ἰ0:›ι; 00!00ι 00 Με:0 Η'ἰ0ι!_00!0ω0ιυἱ δἰ0ιυἱΙὶεΙεΞετπιι,

Μύη| πι' Ι:0τεερ0ιιιί00ι·μέ : π·00ί0ι000σπί Ι:000.0ιι ά0ρ!0πια!00:0:000 ει: ῖ·ν0τε:0ωἱ0 :0.%0ιι·0!, 000 90

Μ ΜΜΕ!. Ρτωεία! 00 00 £α,πέε 00 @σε Ψ00ί0ι0α Α|ε.τ0πάτ0 Ε!!00Ξ0]0ωσΗ000, 0 Μι Με

0ιπὶεε;ἰ:0! 00 ιυμείο·α00ι000, 00 άιιἰ0 ρ01000 ιἰ0 α0ι0000|ι 0 :Ζω 00ρΙουτάε ερ000ι0, 08000 00200

Με 00 .ε2000ι00:0 τ0:σ£σ·:00σιἱ0π0. Τ00ιοπιι000ι ιυ00τω' 020 Μ”, 0ί000ι00 00ρίε 200οέ άμρΖ00ια.

200Ι0:Ζ 00 ρ. Λ!ε.00000:· Βα20ι00Μ π» πξΙεορ·όεοπίε τ. τ. #6'5έ 0:00 Ι_0£‹ι!ε›π.· Βεεοτἱρὶοτιιιπ, [Μ

Ι0τιιι0, Ρτἰκ·ἱΙο8ἱοτιιι0 διο. ττιοηιιεΕοτἱἱ Τχτιο00τιεἱε διο. [Πω Π. 00:00ίε ρ000000 ω απ00€00·0

σἱ0 ΜΜΜ 8000000 :πκ000]000πι εἰεΞ, έ 0100: ἰιιεἰσατυἰε ΜΜΜ Ζ 0ιἰρἱετι !000 10ί000:.00, έ::

ρἱ0π00£πε00 π0άαπἱ0 0:00 :πιίιι00 84 ιυ00εέπί010ω α! δω:.00ίεΙ8|εί000, :τι0_|ιἰ0ω0ἴ0 Με 00ι0ί0υι

_|πέ ω :Μαι ΜΗ, πα ω Ιτ:_0ιἰ:ἱ0Μ |είΙΙ:0 ρι·:.00 0ι0ἰ0ε:00ἱ0ιπι άιἱάτι ]000 Τἰτι00ἰει.

νν ιι·000σιέ0 Πέ!!ξ8]858Μ £τ:φπ0δαπ 8ἰ0 0τ:000ω000 £τ0000οιι€ιι π :Μπι ΗΒΗ, 1000 π0]ωὶ0

σε] :ωἰ00ι000000 πα ι0ί000; 00:0ί00Μ ια.έ £00ί000έα_00 00ρίεει ὶ ΜΞ00 δω:.00ί0!εΗ000 σ0μΙ:00:00

οι Μία, 0000000000: ρέστω0:0 0ί0ε!ε0 Η, άτιι0ί0 _0ί0000 δ.

* Ια 000000 μπω ε!. ΠΙἰἰ οτ ερἰτἰωε 8000Π. ἀἰΙ00τἰο0ειπ 000000 ιτοεο00$υτ 8000Μπ1 Μ: νο:

θππιεε ΜοΙοε οΙιτΕεΠ0ιιοε (μή ἀεὶ 00 ρτοκἰπιἰ πετειΜΙετη 0!ιπ·ΒΗ Εεο!00Μπ ἱὶὸεΙἱ τοιιοτ000Μ

Ρ:·ισά5. Ι, ιι·ἱετ.π Ε οι;» ε! Η ί δ. - ΡΜεάα. Π, ωἰετωπ Β ΜΜΜ Ει:οΙεεΗιωι Ε. 00. Η.

* Ζα!ει:ίε:·τί:0Ιιί0 £000 παάαπία ρπ.·02 Β0!ωίαι0α Ψσ£μἰἰἰωε0ο 0Ριἶειυα ΜΒ: Πι ηοιπἱιι0

])οιιιΞπΞ ι1οετι=ἰ Μια ΟΙπἰετἰ Αι11οιι. Έ 0001 ὶιιτει· οροι·0. Ιἱειτἱτειτἰε ιιιἱι1ἰιιιιιπι 000 ειἱετεψ 0000



ΝΑΠΑΝΙΑ Μ?Βοι.εει.ιιινόιν

οοιιιιι:οοι ειιι8οι·ε:, οι ιιιοιιιιειοι·ιοι·ιιιιι ηιιιι:ιι

ειιιιιιιιτι οιιιιι όοιιοοιοιισ: ιιιιιι ιιι Ιειιιροι·ιι!ιιιιι8

ςιιιιιιι ιιι εριι·ιιιιιιιιΒιιε ρι·οιιιόει·ο, ιιι: ι·ι:ΙιΒιοεο

ι·ιιιιι ιιιι·οι·ιιιιι ςιιιι:ε ιιιιηιιιι ιιιιι:ι·ιιοιιιετιω οοιι

5 ιι·οιιει·ειει τΙιεΕυι·Βιιι:ι Νασο όιιΙοεόιιιιε ειιιιιιιιιι

Μπι ό08ιιειιιι·ο οι ε:ιιισιο άειιοσιοιιι, ρι·οιιι εα

Με ι:οι·ιιιιι οκρεάιι, ιιιειειοι·ι: ΠΕφι0ιιιιί. @ιιι

Ρι·οριετ ε:Βο Ε8ιμιιιιε Τιιιιευιι!ιιιιιιε Εριεοοριιιι,

ειιιιοΙ‹: Βοπιειιιο ΕοοΙοειο οι Ποιιιιιιι κιιμιι Ρε

Με: οι (μισά ροΙοιιιοο ωστε ροιιιοοιιιιι: άι

οιιιιι·, ειιιο οιιιιιοπι α:ιιειιιιι ςιιιιΙι ιιεΙ ςιιοοιιιι

ιιιιε ιιιοόο ΜΒιιτια:ι· ιιιιτιοιιρετιιι·, ε! άυοόοοιιιι

ιιιιιι·οιιε :πει:ιιιι ρι·ο οοι:ιεο ιιοπιιιιι: εοΙυειιάειιι,

ει ιιιιοι· ιιοπιιιιοε ΕοοΙοειι: Ί'ιτιοιοιιειε τιιιοά ω:

ειιι:ιιι:ι·ιι, φα οιιιτιιτι οιιιειιι ΕοοΙοειο :ι ΒοΙε

:Μο Παει: οι ιΙιιιιΜιιι Βι:Βιιιιι ι:οιιοοεε:ι 0880

ρι·οίιιιιιε Πω ιεει:ιβειιιιτ οι :ι ει: οι ει οιιιιιιΙ:ιιε

:Με ρτο:ιιιιε ειιιε ι·ουοι·ι:τιωι· οιιειοιιιαι “ΣΒΗ

ιο μ: ρω· ΗιιιιΒιιι·ιοιιπι οι Ρο!οιιιουπι Βοειιιιιιι |ε- Βειιιιι·, ειροετο!ιαι Αιιιωιωω άοοι·ετιιΙι οοιιοι:ε

Βιιιιιε ε:ιιιοπ: Τιιιοιοιιει ωιωω οοιιεοιιοἰοιιω εἰσιν: Πι·πιιιιιιυε ιμιιιΙκιιΜ ιιιιΙ:ι:ι ει τοπια, πο!

Βιοι·ιοειεειιιιο ροΙοιιοι·ιιιιι Μια: ΒοΙοιΙιιο οι ΠΜ ΐυιιιι·ο Ι0ιιιροι·6: ιιιειο ειοςιιιειει·ιι. Μ σει ΤΜ

ω!. ννιιιιιιιΙειο οι Εριεοορο ()ι·ιιοοιιιοιι$ι Πει- οιι:ιι8ε:πι ιιιΠιιιιι οιιιιι ιι·ειιι5ιιιι ιιειιι:ιΙι οι ιιιιιι ιιι

 

ιιοειο ςιιιτ!φιιτι οιιιΙειιι Εοο!εειιι ιιι ρπ:ιΙιιε οι Ιιει·ιιιι, εοοιιιιιΙει ι·!ιι·ιι Πιιιιιιιιιι οιιιιι νοτο Με:

Η· τω: Τιι;ι!ιοι·ιιιε οι ιιιιισοι!ιε ριι:εοιιιιΒιιε οι Γιι-- : ιΙιιοιιοοιιιι ιιιιιι·οιιιιιιιι :ιτεοιιιι ει ιι·ιιιιιει ρο!εάτιιι

Ρ::ει!ι. !, ιυΞει·ε:. 3 ιιιι ιιΙειιπι Π. - Β Η8Νιι.5ι ε! ιιο Π. - Η Ευο!εεἰι:ι ο. Πιιι·ι!ιιιιι!ιε δ. - Η)

!!ιιιιΒιιι·ιουπι οι Ροιοιιιι:ιιιιι Βσειιιπιι·ι ΠιιΒιιι·ιιιιιι ε! Ροιοιιιιιιιι Π έ δ. -- Π εἰιιει πίσω: Η ί δ. -

Η Τιιιι!ιοι·ιιιει σ:: ιιι. 8.- ρι·οεοιιιΠιιιιι οι ΓυΒιιι·ιει πίσω: Η ίδ.- Ρι·πειιι. Η. ωΕοι·.πι ροπιοοΙιιιοι

ροιιιοιιιε Π. - 2 ω: οιι·ιιιοιιι . ιιιιιιοιιρειιιι·ι πιιευια Η. -- ό ιιιοι·οιιε ιιι·8ειιιιι ιτιιιι·ι:ιε Π. ···

οοι:ιεο Βοιωτια: εο!ιιοιιά:ιει οι:οιειοιιο Ιι. ιιοΙνσιιάιε Η - ὅ Τιιιυιοιι5ιει πιατα: Π. -- θ ΒοΙυιΙιιοι

νη:ιόι8ιιι0 δ'. - Ϊ διιιΜΜι ι|ιιιιΜι Π. - δ) Ρι·οειιιω οι ιι. |¦_ Ρι·ωνιεςιιο δ.

ι·‹:Ιἱ8ἱοειι.ιιι οΙἰ8επιτἰΒιιε οι ΒετοιιΙἰΒιιε ιιἰιιιιι οτ Βοιιι8ιιιιιιι ίειουι·ο ρι·οειιΠιιι1ι ει: Ρι·εεωτε, πι: ία·

ω οιιἱιιεΙἰὶιοτ τοπιετἱτειτἰε ἱιιοιιτειιε αυτ σο:: ει. ειπε: ἀυι°00ἱ0ιιἰε Ρι·οροειτο τενοσοτ, ιι.ιιτ ιιἰΒοτειιι

τρια! εΙιεἰ£ εεω·ο τοΙἰΒἰοιιἰει «ΜΜΜ ἰιιΓτἰιιἔοι·ο Μπι τιιι·Ι›:ιι·ο. Νοε ΒοΙωΙειιε ἀεὶ 8ι·ιιοΜ Βια

Οτιιοοιιἰο οι ΒιιιιάοιτιΜο σιντι ιιοε.1:τιι. οιιτἰεεἰιιιιι εοι:ιιιιΕμ: ιΙοιιιἱιιιι. Κ)αιΒιιι οἱ: τονοτοιιοἰπιιι οιιιιιὶ

ροτειιτἰε ιΙωἱ οι ΕοοΙοεἰο ειιιιοτι:, ω: Πι ι·οιτιἱεεἰοιιοιιι ιιοετι·οι·ιιιιι Ροοοειιιιἱτιιιι1ι ιιιιιιιιιι.ι·ιιιιιφιο ιιι:

ιιτι·ειι·ιιιι: ου.ιιιτοπι, ιιΜιἰΙοτιιἰιιιιε εοἰιιιιι ρι·ορτι:ι· εοι·ιιΜιι. "Με νοιιοιεΒἰΙἰιι ιιι (Πιτἰιπο μισώ άο

ιιιἰιιἱ Οοειιιε, ιΙἱνἱιιιι. ιιιἰειοι·ιιι·ἰοιιο ΑΒΒιι€ιε Τ)·ιιοἰειιεἱε οι; Οιιιιοιιἱοί οτειοοιιἰοιιεἰε, ιιοὶιἰε ετ ιιοιιτι·ο

'Μπι ίιιιΙιειιιιιι. Βόε:Ιίτοι· οι Έτοςιιοιιτοι· μιά τιιιιιηιιἰΙΙἱωτἰ οτ ντιΙιωτι νϋ·οι·ιιιιι τοΙἱἔἱοεοτιιιιι Πει.

τι·ι1πι οοιιιιι:ιιτιιει ειιι8τιοιιι ὁοπιἰιιἱ ΑΒΒετἱε 'Γγιιοὶοιιεἰε ιιοΙοιιτειι ΒοιιιΒ·ιιιι εοΙΙιοΜιάιιιε ρι·οι1Μετο,

ρι·ινΠ08ιιι. άοιιειοίοιιιιιιι οτ ΙΠιοι·τειιιιιιι άιιαιτιιπι τω:: ιιἱΙΙιιτιιιιι φαει εεοι·ἰΡτἱοἱοι·ιιιιι οοι·ιιιιάειιι

υπ ειιιει.ι·ιιιιι ι·οι·ιιιιι εΒΙοτἰοεο ι·08ο ΒοὶωΙειο, οκοοΙΙειιτἰ τιιιοτιιιε Βοέςιιιιι εΙοιιιιιιιι διιάΜια ΒεΒιιἰ

ΡοΙοιιἰε:, ιιτ:οτιοιι ροετιιιοάιιιτι πι: ιΙΙιιετι·Πιιιε Βιιοἰἱιιιε Βο!ειΙ8.ο Με ῖνΙειᾶἰειΙι.ιο ΠΠο επι: άοιιιι

ιιιιιιτἰΒιιε ιιι Ρ‹ιΙοιιἰει.7 ‹Ιιικἱιιιιιιι ι·οτιοιιιιιιιιιι οι: ‹Ιιιε: ιιιἰιιιιι·ι ΙιιοἱιΙο (Ποτε ίιιοι·ιιιιτ άοι:Ιο.ι·ιι.ιιόιι οι;

οοἰιιιιι οοτιίιι·ιιιιιιιάιι., πιο οεΙἰΒο νοτιιεωτιε οτ ι·ιιΙ:ἱ€ο ιιιιτἱιιιιἰτειτἰε ΡτἰιιἱΙο8ἱοτιιιιι άειιοτιιπι 'Γρι

ι3ἱ01ιεἱ Μοιιειετετἰο ἰιιροετετιιιιι Ροιιεοιιτ ιιΙιιιιιοά ρτοἰιιἀἱοἰιιιιι ἔοιιοτειτε. Ωιιιιι·ιιιτι άοιιιπ:ιοιιιιιιι

οτ ΙἰΒεττειτιιιιι οοιιίἱτπιιιοἰοιιειιι, Βιοτε.ιιι μι· ιισιιετιιΜΙοιιι Ρειιι·οπι ἀοπιἱιιιιιιι ΒΒγάιιιιιι Τιια:ιιΙε

ιιιιιιι ΕΡἱιιοοριιπι ΜΜΜ τεοοτἀιιοἰοιιἰε, Μ: νε:ι·Βο :κι νει·Βιιιιι ρι·οεειιωιιιε ιιιεει·ιιιιιιιιει ειιΙι Μια:

ίοι·ιιιιι. Ρο ρι·η|8οσωπέα π: Μπι ΜΪ6]8ΟΜ ροιυμέσωθο αΙι|ισ!οιιιιι, “Με πω: εαΙσοιιαοπο: Ωιιιι.1:τοιιτοτ



ΜΒ ΝΑΠΑΝΙΑ ιι0ι.Εε1.Λινοιν

ειιιΒιιιιε ειιιιιιε ει οιιιιιιιιιιε ιιιιιιιειι·ιε ειιι·ιε Βε

Βιε εοιιιρειειιιιιιιιε ει.ιπι οιιιιιι εειειειι:ιιιιι·ιι :ιιι

οιιιιιιιιιιι ιπιρειιιιιιειιιο αιειειιειε, ι:ιιιι μεσω

Με, ι.ιιι8ετιιιι·ιιε, ειιειιιι ι)οειε ει ίζειιιει·:ιι·ιιε,

ριεεειιοτιιιιιε ει Ρεεοτει·ιιε ει οιιιιιι εοτιειιιιιειε

ιιιιιιιιιιιι ; νιΙΙιιιιι ι.:ιιιιγιει ειιπι εεεειριιειιε, νι!

ιιιιιι Κιιεονν ειιιιι ειεει·ιριιειιε, .πιω Οχεοιν

ειιιιι διιι:ιπιοιιιιιιιε ειιιι ιιιιιι ειι·ειιιειοιιε; ινε]

εουο ειιιιι ριεεειιοι·ιιιιιε Νιτιεε, Ρι·ιιιιι ιιι·ιιιεκ

Ιιεεειιιιι·ιιιιι ει. ιιοιιοτιιι·ιι, Ρι·ειιιιιιγια, ειιιιι ιιιι:ι

ι:ιιιει·ιιε ειιιιιε ιιει·ετιεε Μεινε ει Βιιιει.· ιι·εε εεε

ιοε εοιιιειιιεε. Ωιιε ιιιιιε :ιιι οπιιιι ειιτιι. ραι

(ιιιοι·οιιιεε νιιι:ι, ιιειιιεεεενν Με απο ιιιειιιιιειο

ει ιιετι:ιειοιιε. ιιι Βιιοπι Τιι:ιτεοιιε Με ι.:ιιιει·τιε.

ιιι δενει· ιιοτιιιιιι Τιι:ιι·Βοιιε ιιιιε ιιιιιει·ιι:ι , ιιιιιιι1ι

ιιιειοειιιιιιι, δεεειεειι, (ιι·ιιεεοιν. Αα ιιιιιΒιιιιιιι εε

ιεπι ειιιιιιιοι· ιιιιιι·8οιιε ει ιιιιειιιοι· ιειιιει·πιε ει

ρεειιιε ει. ειιιιιιιιει εεριιιιιιιιι:ι ιι·εε ειιιιεοε ει

ειιιει·ιιιιιι ετειιτιε ει εεριεπι με ιιΒιιιε. Μιιιεει

ειιι ει ειιπι Οομιιιονν ει Με ει: εει·ιιο Ζιιιιιι ει

ωιιω ειιιε. ΒεΒιιι:ι .ιωεω εοιιιιιιιι Τιιιτι

Με Εεειεειε ι(κεει·ιχει απο ι:ιιιει·τι:ι ει. εειιιιε

δοιιοι ει Με ειπε: Νειιιιιιιιι· ει ιιιιωι, ΖΒιιι:ι.

ιιι ι)οι:ιτιι Κ:ιπιετειι·ιι Μοι·ιε, Τεστ, Ρειι·ιιε εο

Βιιοιτιιιιιιιιιε Ζιιι·οιιιιτιιο, Πιιπιιοιτι ιιι ιιιοι·ε ιιι

ιιιιι. ιιι @ειπε ειιιιιιιοι· διιι·οι.ιιεε ει Με ιιιιιει·ιιε

ειοιιε Πιιειε ιιιιιτιιιιιεε. ι)ιιο ιιι:ιεειΙε ιιι θι·εεο

δειε εειιιιει·ετιι. ιιι Κ:ιι·Βοιν διιιει‹, Ριειοι·. ιιι

ει Ζειιιιιιι· ιιε ιιιιεςιιεςιιε εειι·ι:ιειιιε ει τιειιιιι:ι. Ροιιοιοιι· Ζιι·ει ειιιιι ιι·ειιι·ιιιιιε Τιιιιοιν ιιετετιεε

--_

Ρπειιι. ι, Μετα δ εοιιει:ιτιει:ιι εοιιειειειιιιε δ. - ε ιιιιιιιιιιιιι πιιιιιιιιε δ. - Ι..ειιιιιιιιι Ι.ιιιιιιι Η.

-- ειιπι πεει·ιριιειιε νιιιιιιιι Κεεοινι ιιιιειιι θιιειειιν Η. - 'ι ειιπι :ιεει·ιριιειιε Με” Οροι” ειιι:ιτιι Βγ

ιοιν ειιιι Με ειι·ευιι.ιοιιε Π; ε. ε. ν. (ιιιιιοιν δ. - 8 ειιιιι δπιει·ιιοπιιιιιε ειιιι ιιιι:ι ειι·ειιιι.ιοτιει πιειιια

Η. -- θ Νιιιεει διιιιει Π. Νιτιιεε δ. - ιο Ρι·ιιιιιιιιχιιι Ρι·ιιιιιιι π Ριτιιιιιι‹ δ. -- ιι Βιιιεχι πιω

ιι- - ιό (ιι·ιιεοιιιειο Με” "-- ιι δγειιιιω διιιιιιιιι δ. - 45 σε. ει εε ιι- - Ρπιειίε. Π, καιει."

ι Βειιεεεονν Με» Βιιιιχειοιιν Π· Β:ιιιιιεεεοιν δ. -- 5 δεσει» διεινιοι· δ. - ε δεεειεειιι διειιιεει

Π· ι δ. - θτιιεεοινι θι·ιιειον 8- - ο Με”. ρειιτιε Η ε δ. -- ι

εειειιιυ Μιιιειιιιο ιι'- - 8 (Σοχειιονι·ι Ποιειιοιν Π· - θ ωιιιιιω ιιισιιιι ιι- - Τιιιιιειειιει Εεειεειει

ε. Τε. ιι- - ιο ιικεΕτιγει» Κιιεετιιιγ "·- ιι 8οιιοιιι Ζοιιοι Π- - Ζειιιιιο @Με δ. - Η ιιι [ιο

Ιειιιι ει Βοιιιιι Η. - Η Ζιιι·οιιειιιοι Ζτοιιιιιιιο Η ε δ. -- Η Με.. ΖιιΙει. Π· - ι: Τιιιιοννιι Τε

ειιοιΝ ιι ι δ.

ει·ειιιιει εει·ειιιιε π - ω»

Με ρι·εόεεεεεοι·ιιι1ι ιιοειι·οι·ιιιιι νεειιΒιιε ιιιιιει·ειιιεε, 1ιι·ειε.ιιιιιιι Μοιιε.ει;ετιιιιιι ει: εοιιιιειιιιιιτι ιερε

ω” άειιοειοπιε ει εδώ. Ρι·οεεφ1ειιτιο, ιιιιει·ιε.ι:εε , ειιειιιρειοιιεε, άοιιεειοιιεε ει ιιιιιιιιιιιιι:ιιιεε

νιιιιιει·ι:εε ει ειιιΒιιιεε ι:ιετιιοι·ειιε.ε ιιιιιιιΙιεε οι εοιιεεεε:ιε ιι Βιοτιοεο Βεεε ει; Βει;ιιιε. Με που

1)ιιειιιιιε ρι·ει”ει.ιε, ιιε Βι·ε.ιο ει: εοπιιιιιιιιι εοιιεειιευ Ιιει.ι·ιτει· ει; ει.εεειιειι εε ιιιιειιιιιιι πισω νειιε

ι·ιιιιιΙιε 1ιε.ιι·ιε, θ.οι1ιιιιι Ρε.ιιΙι ΕΡιεεορι θι·εεοιιιειιειε ει ιιοειι·οι·ιιιιι Βιι.ι·οιιιιιιι, νιάεΙιεει: ινειωΙιε

θε.ει:εΙΙε.ιιι, Νειιειιιρ Ρο.ιε.ι:ιιιι ει·εεοιιιειιειιιαι. δειιιιιεειι Ρειω.ιιιι, Μγτοειιι.ι θεειειιε.ιιι δειιάοιιιι

τιειιιιιιιιιι, θεεειιιι θεει:εΙιειιι ινιειιειειιειε, δεειτιιιιιιιτι εωειιωι ιιε νιιοΒιιιιιειι, Νιεοιιιι θε

ει:ειιε.ιιι (Μ Βεγεειι ει ε.ιιοτιιιιι οπιιιιιιιιι οιιειεΙΙειιοι·ιιιιι ει; διιιιιειιιτι ειιιειειιειιιιιι ιιι Βιιεειιι

οι·εεοιιιειιει ει δειιιιοπιιτιειιει ρει·ρειιιε εειιεειοιιε ιιτεεειιιι ‹ιεει·ειο ιιιιιιοΙε.ιιιιιιει· εοιιιιι·ιιιε.τιιιιε,

πε.ι:τιειιι:εε ρετρειιιο, ιιι ειιεσιεάι1ιοιιιιπι ε. Ρτεεεεεεεοι·ιΒιιε ιιοει:ι·ιε ρι·οειιιιε, ειιιιε ει; ρει·ειιιιιιιιε

ιιοει:1·ιε άιειΕε ιιιΠε ειπε Ρετιιιιειιειιε ειιιε ει εειειιι νιΙΙε (με ιιιιιιε ιοεε.ι:ε ειιιιι πει Ιοεειι·ι ἀε

ιιειιι ιιι ιεπιιοτιιε εει.ι·ιιιιάειτι ειιιιι οιιιιιιιιιιε ε.εει·ιριιειιε ειιιε 1ιι·εεειιι:ιιιιιε ει ιιιι;ιιι·ιε ει ιτιιιιιι:ιε

εοτιιιιάετιι Μοιιε.ειει·ιι Τιιιιιειειιειε ιιιι.ιειε ει 1ιεειιιεε τειι·οεειιε ι;ειιιΡοι·ιιιιιιι ειιιιιι:ετιιιιι, τειιιε,ι

ιο

Η



οιιποοιιιιοο Ι Με!κοοι·ινουειιι:οο.

Μει!ιιιει!, !!ιεο!ι , !!!ιιο!ι , !!!ίοιιοπ , Ζιιοποιιιοι

ιιι!!ο Ροιι·οοιε !!!ι!οι·, Βι·εειι·ι!ι Ρο!ειο, νποο!ιο

ιιιοι νι!!ο νοοο!ι, θι·οιο, Ποι!ιε!!ο, Ζ!›οι·, Βοο

ι!οο!ιοιιιοι ι·ι!!ο νπιο, (.ιοε!επτο , διιερε!πιοι,

5 ιιι!!ο δεποιο)ιε!, (ιι·οι!ιοιιιοι ι·ι!!:ι (!ι·ο!!ι , νοι·οο,

Ζιιιο!!ι , !ι!!οι!οε, !!!!ιεειι·ορ. Βε!ιοο νι!!ο δι·ο2ο,

θπενοπ. Πο!ιοι·ιπ νι!!ο, !!ονεεο, !!ι!!οιο. Πορτο

ε!.·ι. διιοο!οο νι!!ο δι·ι·ο!ιιιπο, Νομώ. Ροιιο

πιο νι!!ο !δεειιι, νειιοι, !!οι!εεο. (!εοοιιιοι

!0 νι!!ο δοενοοι ε! (ιι·οπιοπιε, !!!ο!ο!ιιοο , νοοιοιε!,

δι!ιιιι, Τ!ιοι·ποιν, Ρι!ιπο, Μιε!οεεοιιιοι Ζι!ε!ιοε,

Νοι·οι!ο, Νει!οεο, Βεροο!ι, !.ιι!ιε , !!οο!ιοι, Ρο

!›ι·ι. !π !)ιιοοιιιο ι!οιοιοε .!ιιι!ι!!ιο !ιοιπιπεε Βο

τ!εεο, Νειοοιι, Ζι!οιο, !!οτ!εο!ι. νοεειοι νι!!ο

Ζι!ιοιιι· , !)ι·οοοιο, Ζρ!εε, !.ειοε!ιο , Ί'εεειο,

νεειο!. Ζο!ιο!ιοι νι!!ο: Με” Ζιι·οο , Βοι·εο.

()!ειειι νι!!ο: Ζιι·οιι, Ριιιοπο, Πι·οοι!ιο, νποε,

(!ι·οεεε!ι, Νερο, Ζε!ιοο, Βι·εετε!ι, Βι!!ο, Βοοι,

!!οι!οε. οι] οοιπεε !ιοοιιοοε απο νι!!ιε ιπ Κοε

επιιο!ι ροι·ιιοεοιεε εωιωθ Ί!!ιιποιεοει ωο

ιιιιο οι διι·οιοοι οιιιο ροοιοο!ιοε εο!ιιοο!. Ορο

!!ιοιιεο!ι οιιοι! Πεκ Βο!ει!οιιε οιιιο !`οιο ο! το

Ρι·οει!ι. !, Μοτο: ι Μει!νι·ει!, !!ιεο!ισ !!ει!ινε!!ι, Πεεο!ι !!- - 'Ε Ροιι·οριει Ροι!οιε Π- -- Βι·εε!ι·ι!ιι

Βι·ιεε!ι·γ!ι δ. - ο (Ποιοι οποιο !!- - (ιοι·οο!!ου £οι·!ιο!!ο, ()!ιοι·ε!ο !!- - Πο" Ζ!ιοι·, ί!!ιοι·ε!ο δ.

- Βειιιοο!ιοιιιοιι ΒειιΙοο!ιοινιοι !!- Βειοεο!ιονοοε δ. - Β Νοποιο)ιε!ι Νοινοιογε! δ. - θι·ο!!ιοιιιοιι

Ε!ιι·οο!ιονιει π· - θ Ζιιιο!!ι·ι Ζιι!ο!!ι !!- - Βε!ιπο »πιο (ποιοι

!ποι·ιοι Πε!ιοειιιπ δ. - !!!!οιοι !!!!ο!ιο Η ι δ -- Β Βιιοο!ποι Βοιι!οο π - θ Νεειιιι Νε!ιιει !!- -

νοοοιι "οικον !!-- Π! (!ιιονοοι ε!. ()ι·οπιοοιει (ιοενιιοο οι διι·οοο!ιοπιε Π-- Μο!ε!ιιποι !!!ο!ιο!ιιπο

Ι!- - !! δι!ιιιιι δι!ιιο Π; Ζι!γινι δ. - Τ!ιοι·ποινι Τοι·πονιο!ι δ. - Μιε!οεεοιιιοιι !ι!ιε!οιοιιι!.ι Π.

- Ζι!ε!ιοει Ζι!ε!ιιι! "- - Ρι·οεά:. !!, Μοτο: ι !!εροο!ιι !!ερο!!ι π - 'θ. .!ιιι!ι!!ιει .!ιιι!ι!!ι 8- - δ

Ποιοι Ζε!ιι€ο Π· - !!οι!εο!ιι !!οι!ο!!ι Π- -- ι!- Ζι!ιοιιι·ε Ζε!ιιπιι· π Ζι!ιιιπιει· δ. - Ζι,;!εει @Με δ.

- !!ειοε!ιοι !ιεε!ειο 8- - ο Βοι·ε:ιο !!οιεο Η; !!οεο δ. - ο οποιοι νι!!ιι: Ζ!ι·οιι οιωειι νι!!ιι ει”

!!- - Πι·ιιιι!ιοι ί!ι·οειοο π - ι 28!ιοοι ΖΕ!οπ !!- - Βι!!οι ιιι!!ο Η ι δ. - 8 Η!» !!ιο Π· - Κοε

Βορο!ιι !(εερπιογ !!- - ί! Εοο!οειε Τ!ιιποιοιιει ιι·ι!ιιιιιιιπ ε! δι.τοιοιιι οιιιιι ροιποο!ιοο εο!ιιιιο!ο πόσοι::

Βε!ιοιο οι.. (!ι·οοιο !!- -- '! Πο

!!; οι ω» οι!ε_ιοοιι Με “Με υπ _ιο!ι ι δοοιμοιε!ο!ει ασοεε: οιιιιοιπ εοριι.ιοι. ι!οιπιοοτοιο ειιοιιιιο απο

ρ!οπ!ιε ιο !οπΒιιιιι!ιπε οοιο ιι!οοι·ιιοι ι!ιιοε ι!οιοοε οιιο!ι!›ε! οοπο !”οοιοπι οιιο!ιιοι·ι!εοιιπ ιι!οοι·ιιιπ, οπι

Με!. ιρεοι·ιιοι ιιιιιοοιιε οορεοιοε (οορεοιο π) οιε!ει·ο ε! οι! !ιοι·ι·ειιοι ι!ει!ιιοει·ε, οι ιιιιι!ι!ιε! ιιιιιποιιε

οιιι·ι·ιιε !'οοι !”ο!οοι·ε (!'.ι!›οι·ε ο·) οι οι!ι!οοοιε (ι!ιιοει·ε Μ ειοεο!ιε οποιε τεπε!ιιι·, οιιι·ι·ιιε ιο Τιπει:ιοιο

(!-ιποιοιπ π) ι!ιιιτει·ε οιιοειοεοιιποιιε οριιε οπο, ι!εοιιοοε ιι·ι!ιιι·οι·ε ο!. οι! ο!οι.ιε!ι·ιιιπ ι!ει!ιιοει·ε ιιιιο!ι

Μ! οοπο !επε!ιιι·, οιιιιιιιοι· ι!ιο!ιιιε οοιπι οποσ οπο: ε! ει·ριι:οι·ε, ιι!›ι ι·ιι·ιοιοι· οποιο ωωι, Ποιο ι!ε

οιιο!ι!ιει οιιι·ιο ιριο!ι!ιοι οποσ οι·οο (ιιοο ιι. !!-) ιοο!!ιε ε! ιριο!ιιοι· οεροι·ιο!ι οιοοοε!οι·ιο ειιρι·ο ι!ιο!ο (εοι·ιριο

π) οοι!οο!. ι!ο ιρειε !ιοιιιιοι!.ιιιε. Ε!. ει «Με ιρεοιιιιπ ιπ Ποιο ι!ορι·ο!ιεπειιε Μο: ιι·εε ιιι·οοε ιοο!!ιει

ρι·ο ροοιιο εο!νι! (εο!ιοι. Μ, ο ιπ ροοοο εεκ ιοοι·οοι·ιιιο ιποπεοι·ι! ιιι·ποιο πιο!!ιε ιιο!ιε!. διο!ιο ριιοιο

Αιι!ιο!ι οριο! ιρεοε, εοοιιοι!:ι ρι·οιροει!ο, Μο '!”ι·ι!ιιιπο, ιιιιοι·ιο Τι·ι!ιο!οι·ιο. Ντιπ (Ποιο διι·οεοιο ρο

ιοοοπε εο!νιιοτ ε!οοιιιι Τ!ιιποιεπειε!. Π) οιιιι!ιιιιιι! (ο. ο!ιιιι! !!-) ιιει:!ει·ο ιιιει!ειο !!-) ρι·οοειρι!ιιι· !ιι!ιοι·οο!.

- Π! Οροι!ιοιιοο!ιο Οροιοινιι !!

πεο.ιιι ει:ο”οι!εε οτ ιοιιιο!ιι!›ι!εε ρει·εεοετειιι:, ει. οοιιιε ε! ε. ποειι·ιε ειιοοοεεοι·ι!ιοε ιο οπο το!ιοι·ο

ίιτιιιι!Μεοοε ρει·ρετιιο. ι!ιιι·ο.τοτε. ει ιιιιιε οει·ο οι.εοι·ιρτιοιοι·ιιιο ι!ιοτο.ι·οιπ ιιι!!ο.ι·οοι οι ο!ιοι·ιιιο

ι!ιιι!επι !ιιι.Βιι:ιι.οοιιιιπ ρι·ο το ο.!ιοοιι, οιο!ο!ιοιο εειι οοπίι·ο.!ιοΒιι νε! οι.. οιιιι!ιοοιιοιιε ιοιοι·ιει οι!

οοεοι·ο.ιιι ειιιο Οοετο!!ο.οοι·οοι εοιι Ρο!ει!ιοοτιιιο πιο: .Τιιι!ιοιιιο ρι·ει!ιετοι·οιπ πιο οι! οιιοι·ιιοιοιιιι

ιιιιε οί!ιοιο!ιοιο ρι·εεεοοιοτο ειτοτοε !'ιιοι·ι!:, οοο ι·οεροοοεοι: πει: ρι·οιοι!ε ο!ιοιιοοι ροοιιιπ ι·εοι



Β20 ΝΛ0ΑΝΙΑ Β0ι.εειΑκνόν:.

ΜΜΜ ε!. Μιηεὶω ιτευειΙἰ ω ιιοΕο ἀυοἀεοἰιτι πιει·

επιτυπι εἱτιΒυ|ἰε ωπιὶε ετ άυ:ιΒιιε ΙεΒετηἰε ἰπι Ψὶ

Με εοεΙεεἰε ΊΉἱποἰετιεἰ εοΜυΗ$ απ" Βοωἱπἱ

Με Με, (Πιι·ιιεΙ., Βτεπεο, [Μπιτ. Ηεπιιω ω

Ιει·υπι ὸεεὶτπιειε ε$ οπιτιίυπη :με τε!ἰ€ἰοεἱ8 νΜε

εοΙΙ:Με ειππ τοΒετιι ιὶυεἰε Βο!ε:Μ ΒοάοεΒιιε

Ερἰεεορυε εΜειτι ΕεεΙεεἱε εοιπιιΙΝ. Ήἰποἱεπεε

ποτε Μοιιεε£ετἱυτη οπτικιἱιποὸο Μει·υω εεεε,

εροεποΙἰω αυετοτΠεΕε ὸεοετπἰπτιιω εειΙιιο ΜΜΜ

Μουοτε οι ι·ειιει·ετιείε οτεεουἱεπεἱε ΕεεΙεεὶε

σε όοπιήιή Βεάοετἰ ειιοτυπηιιε ειιεεεεεοτυω

εοἰΙἰοε$: π ουΙΙι1ε. Πω: ΕΡἱεεορι18 ΜειτεΙιἱο

ί)οπιεε νἰεεοοπιεε, ΜΙΒ Ρει·εοπ:ι ιτι:ιεπε υεΙ

ρενω Εεε!εεἰυω ΊΊιἰιιεἰετιεεω πιο!εεπιτε νε!

θε ρτειΜε εΕ όεεἰπιἰε ΕεεΙεεἱε :ιΙἰειιἰιΙ ει.ιΜτε

Βετο ΡωωΠω. ϊ ευἱεςυἱε ευωιπ ΜΜΜ ποε1τε

ρεΒὶτιε εκιἰτει·Π νἰοΙετοτ νε! ‹ὶε ΕεεΙεεὶε τεΒιιε

εΙἰειιο εοτιειπἰπε ευΜΡωιπ :ιιιΐεπε ιιοΙωοι·ἰι, ε

ΙἱπιἱτιἰΜε εεπε1ε Εοε!εεἱε ε€ οππιἰιππ ΜεΠιιω

θἱπτἰειἱειτοι·ιιιπ εοηεοι·οἱο εερετε!υε :σε νἱιιἰίὶεο

οοι·ροτε ετ εειιΒιιἱπιε ΜΜΜ ηοειι·ἰ .Νεα (ΗΜ

ειἰ εεει·εε:ιτιιε, ἰτιιιτι οπτιτιἰροτετπἰε ιΙεἰ η ππιΙε

ιΙἱοΕἱοτιεπη οπππἱυιτι ε:πωτοτυκυ ΕπευττεΙ. εΕ εἰτ

επεπΙιετπει ΜετιιηεΠιε ε1οιιπι Μάο ΜιὸἱΙοτε Μ

ὸἰε ἱικ!ἰεὶἰ ροτ!ἰοπεπτι κοψω. Ουἰ ειιεΕοιΙἰετἱΕ

ε!. ιΠο εεεΙεεἰεπι Ποπ ιποΙεεωυεΜ Βειιοὸἰοτἰο

ευειτι ρτοιπιἰεἰ£ Πευε ‹ΙἰΙἰΒειιιἰΙ›ιιε εε ἱτι ειιιυ

ὸεεεεπιἰ:π ε2 απο ΜεΙίΒιιε οτυυἱΒιιε ιιΝ.επι αει·

πεπι ροεεΕάεεπ. Ατπιετι. .Με ευκπ Με Λαικα ιιι

Ιηὸἱοϋοηε ΧΠΙ

ερ:ιεω ΙΙΙ, ευ!› ΒοΙεΖΗιο Βιιεε, ἰπ @πωσ Οτε

εεττιεεἰοηἰε ὸοπιἰηἱ Μ° (Ρ ψ

εουἱετιεἰ, ωιτιιιεηΙο ἱρεο Βιιεε ετ Ερἱεεορο Πει

σΙοει!.ο, εστω] Μ1ετεεϋΒυε: δεειτϋἰαιἰι·ο Υ'νομΙειο

Ρο2ΠΒο Μπάκα ΒιιΙεΕ αυτι ΠΜ Μετάπο Βιω

όοτε Βιπι€οτ.

Ρ:·ιετΙι. !, Μετα 2 "Μαι ΜΜΜ Π· - ά Με, (ΠιιυεΙ., Βι·επεοσ ΜΚ, Ε!πο5$, Βι·επεο π -

δ τεΙἱ5ἰοεἱε» ε τεΙἰεἰοειἰε Π- -- Β Μοτιοεἱετἱιιον εοεποΒἰυπι 8- - Π' εκΜετἰΙ νἱοΙε!οι·ι ν. ε. "- -

Ρ:·ιεόπ Π. ισ|ει·.ε·ι ὅ οππιἰιιπι εσπα:Εοτυπιπ ε. 0. 8- - Η Μ. Ο. ν.. ππἰΙΙεεἱωο οεπΙεεἱτπιο ΠυἰΜο Π.

- Η Βιι!ε!ω ΜΜΕ π - Βτετιάο2ω Βι·οηόοω η - Η Πυπ8οτ·› Πἰηἱεοι· "

ρἱετ εεε! εοι·ειπι .Ϊιιάἰεο Μοιιειετοτϋ 'Πιἱιιεἰειιεἱε εοΜ:τει ἱρεοε εἰ ςιιἰει ειΙἱφιἱ‹Ι φ1εεήοΜε πο·

εερω.τε νοἱυετἰτ, παπι ..Ϊιιετἱεἰαπι Ρτοεεφωτιιτ. Νε ειιιτει11 επι-ιιι βειι1ετπήο εἰ: ἱιιἰςιιο Μπα

εοπΕι·πυιάο11εω εἰ: άεεΙατεείοι1εω ρτεἀἰεωτιιπι νἰΠειτιιω ιιεετἱρτἰεἰοτιιιιι πεειιοπι ΙἱΒετωὺιιω εο

τιιιιάεω ειιἱερἱεπι υ.28ειιηπε8 ἰπἰτἰυεει·ε ἱι1 ροετοι·ιιι1ι εἰ: Ρι·εειιωε.τ, ἰΡεοιπι εἱΒἰΙΙἱε Πωεω εἰ:

Κιιτἱεεἰιιιε ΟοιιἰιιΒἱε ι1οετι·ο ειιρετἱιιε τιοπιἱυειϋε άιικζωιιε τοΒοτε.πάιιω, ‹Ιιιἰε‹ιιιἱε ε.τιΒεπι οτιιιιἱιιπι

Ρτεπιἰεεοτιιω ἱιι Βι1ιοι·εω ετ ειιἰε€επι τεΙἱΒἱοιιἰε εεεπιτἰεεἰωε εοτιοεεεοτι1πι ιιεΙ ἱτι ςιιοειιιηι1ε

εοτυπι νἱοΙεωι· εκτἱτετἱε εεε ττειιιεε·ι·εεεοτ, Πειτε οτιιπιἱΡοτειπἱε ἀεὶ ετ ΕΙεετοι·ιιω ειιοτιιπι Μουτ

ι·ειτ, ειιΡετ Ιιοε τεεἰοιιειπι ετειιἱεεἱιπει111 ἰιι ἀἰε ἱυὁἰεἰ_] το(ΜΜπιιε ετ ειιι1ι αιεΙεάἱετἱε ετ ἱιιἰςιιἰε

ἰιι θεΕεπω. :εεἱρἰετ ροτεἱοιιειιι. Αεί:ιιι1ι Ρω.1εω ἰπ οΒοτεχυ Α1ιιιο Ποπιἱπἱ Μ. (Η). Ε”. ν.

Η (Με δε.υε!:ε Ειιοἱε ΙιιτΙΞετἱοιιε ΙΙΙ. Ερεεω. ΧΧΠ. ΡτοεετιτἰΒιιε ρτεΐε.τϋι ᾶοπιἱιιο ΡειιιΙο Ερἰ

επ:ορο θειεὐεΙΙιιιιἱε, ΡιιΙετΙιἱιιἰε θα .ΙιιἀἰεἱΒιιε Μ: εοπεετιεἱειιτἱΒι1ε % επρει·ϊιιε ω εΧρι·εεειιπι.

Νεευοιι Ρτεεεπιτε ἀοπιἱιιο ΡτοεοΡἰο τιοεΙ:ι·ο (ῖωι0εΙΙετἰο Ρετ ειιἱιιε πωπω: ρτεεεπε ριιεἱυιι επ

άουεώει, ετ ειΙῇε ειιιο.111 πιιιΠτἱε.
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ΕΑΤΟΡΙθ ΝΕΒΤΟΒΑ.

Μ

π. ΜΚ επι; ΝΑ Νικο ωι>Απυω?

ιν :.αραιι·αωασιία .πια πα α» Ιαιαρἱα ιυααΙιαα:.α πιοαΗα αι::.επι τα ειαιιαιυΜα αιυο_ιαΜαασ.

Ιεείαι σα ιεαο ιααπια, έα @ακα ω Νεε2αΜωα άοσ:Ιο Με αεα|ιοαιωια ωρι·αιαεΜε ια οωα:.ίο μια

ρι··..ορίεαιααοι , πιο: Με _ιαίαα!εέα ιέ!ια αι πιο ικαέπα αειαέσίό α ωιτα2ύω 2.σιαοαιιιαβιασ!ι, ι τα

ροιιιοι·α |ει·αιαΙι·ι οα!ιαάοιυαό Με 2α!α απ! ααα ρίαι·ιυοιιια. Πι·ιιαια αιαιευια_αι ρπεσἰιυπὶε, έα Μα

@Μα Ζαιορίε Ναπαι·α ιααίααὶ ί ρι·αιυαοροαοαπέα @ααα $αέ παπι παπα Με Ιιαα:.ιε, α ιο σο μια

ίαιίαπιεια παο ροείαααπια, κι! α!αραίαπι σααέα·ία : Ναειοι·α αια.9'οια Μέ α ιιιπαι:|ι .τία.α αα;ἱαἴω

πατα απο: ρο:1σιααΙι Ιιααφί!αιαι·ύω. Ρια·ωπα α ραπιιαπιαιιαα!ι πάσα οίαιυίαΐο δα|ιΙα:.ει·α ια ρι

εαπία αΙιεαετιιαα|ι εταοίαΙι ααα Νεε£οτειπ |ιοιπεπΕαπόια, α πια έ Μπα ιπίαεί:α ασαοιιααιι ΜπααΙι

αιυοΙστιαέΜαι; π. απιαιειιι ωαε!αρΗ ρι·αεά ιταααιισεΙα Σ Μ|ια Ζαια Ιαπασα ΠααΗοιαιοαν, α ρυά

αίο8!'α αι .έα·ιεέσ Ισοπιι.εαα αταΙιαοαιαβο:αα ρειατε!ιιιι·εαα ι ια εαια_|εια Ιαιορίσα ιααο αιαάαιιίιι ασ

πὶεαο ια πα.ειοεαιαα2α. Μα οεαάαιό Κιότο π £α‹:!ι :ααα πια :α Μια @μια ρταωαορααοὺἱαιῖειιυα

Μ: 2εέ αοιυοαύιυ ι·:,εσιαιαίεΙαοΙι, αα_ιαα_ιιαα ρπαασιαειακΜίαπι ω απιααόία @θα ααιοαα.

Π. ΠΟ ενα ΝΕ8'Ι'ΟΠ Ο 8ΟΒ|Ε, ΜΙΒ ΠΒΠΠΖΥ Ο ΝΠ!! ΡΟΠΛ.!τα?

ΗΨαάοιιιαέσι α αα!αι·:α ιααι ;αείαααιιια α ατυοόι ότόασί: α: εαιπεαυ ίιιΙορίειι, ί ι Ρα!αι·αΪσα

στα!! ἐαιυοΙόιυ .έέ. ααούια ρεα:.αι·.4Μα|ι, Μό” τα |αιἰιις| σ:α.<!σε ιιαρι8απα ααΐα πω; Ν88ι07'0,

α ιαωιαι·α]α τα αοράπίσαίαο!ι εταοία|ι ΜΜΕ @ασ έαιαοι α Μακ] ραιτΙιιαα!α. .ΜΗ .ιω:ααύία

το Μ] ωιαιαεα ιιαροιπΙαιίαπε ροι·όιινιαιπα α1υα:ἶιιἰε : ωαάαιιιιαα.ειαιαι πιία]εααιιιό Ιαιοριεα, αα

8ιπ.εέωιια ια Μάι ταοτἰπαέύ ιιφεΐιια.· πασ£αρα]αι·α σι·ίασ :. ααα έασία ιααραι|Η ιιιαἐαιιια |ία;αιί ιίο

ρεα·πία]ε:αοα. 4

Ναειαι· αι·οααΝ ως ι·οΙκα Μὅ6”, πα]ροι!α|ιιιία| ια Κααιυια. ιν οιυαοα α:α8α‹:|ι παὐἔεταἰ·ἱ Μπι

Μετα ιαία|κε:ς| τα;ιαιοέι·ι :ααοιιπέαα ρεσωτεσα, ::.ιυαιιι Με θα ρίασ:ιιι·, τα Μόι·ααΙι ρἱαι·ιιιἱειειἰεαιιιἱ‹ε

πιίεαΜα_ιασ οαπααοω!ι Μα αΙιι·ωέοιαΜ|ειοικι οποιαιιιέ. "Ήό!αε αιἴαἐαπα και! ριασιαι·αιπι Μπι

') Ι.αιορισίω !.ί!ιαα. ΨΙΙαα $827, α». Η.

Ποπαιπσπια Μ. πω. πω. π. 66



Με ατιαοι>ιετιαετσαΛ.

ιασααση]τ·, α έσααιεα Τεσαση], πα Μόι·ε]]σ Ματ: ααΙισααΝτόατ σα 20 τα Μ!) ατ·σαα, ατ·ασαια

ασ ισεαατα] αααα·α Μαεαστ·α ααα]]]σΜεσσ αν ()'ατ·σστ·σααε, ί ασταισε τε ρτη]]εί]] ρσααἱε] ισ:αι].αατε

Μασαση] ασ Παει. Οισι!έισι] Τεσασαι] ρτα.]]]αισισαα αιαε τω, εσ τα εαε‹:ὶ ιυεταρἱετιἱα ασ Ματια

ασ αἱε_σσ Με α]]ΙσσιαΙ€. «Κα ατεταα τα, αιόαα |ιτσαίαατ·:., ρτ·α]]σαεαθετα έ ]α, αὐσσὶ ὶ αιεσσαα]]

ατα”, τ ρτη]]κα Με ταα]ασε]]σ Μ! Π. ν. Μεσαισεια αττιατ·Ι Τεσαση], α Νεασα ασ σαα]]α]ιτι

ασισισι]ασίε, ]αέ πα ίσααιεαστατα δ£ε|ααα, ρσεΜ]]έσαι] σα! ό ισαἐατἰεεσα]] ασ α]]α!ισαα.

δαστ·σ σεταίεισ Βσσαασααὶσ]], ασφσσαεΖα αὶεσααέ ατα; Τεσασπ.εασ, αΙεστιασαα ασ.42αία, ασ

σ!αασαα!ί ιαασααίσι] ιααασραό ΜΜΜ ]εσσ, Μόι·ε ασΙαα ισ ]αεσααταε σ]τσστα]ισαα], ί τα ]ε απασ

ιααό. Νεστσα σττ·α]]ττιαἰ ]τσΙεσεαιε αα]αα Με ίσα αα]ασ]τααίεαι. 0]τσααααα τσ τα σωμα !αΙσρίσιε

τα τεα ερωτώ: τω] :είε αΙτΙὶέαἰσ τασίεΙσ ιααίεσσαιαεεια Βσσατ·σαπασ]], τω] ατα αα]τι·ιαα ασαιαιαί

ίσαταεα Ιτσραα ααα Με] τ·εΙαιισιε Τεσασιε]]σ , σ]σα τιαειεασ; ]α σταεσπα_ι] σωστα £ε_σσ .έισΣσαΜεαι

αασσαα]]ττι, α ασ σ]τσισέεττι, Με ρσατ:.ιαίεαι £εσσ πε σίασαα, Ζεα σααι @ατα ]ττ·:.εισσαεα. Πα]

.ειεααση] ασ ταταε α]αατεα, τ·ιεΜ.· ρσ]α2ισα ασ ]τίεεαααα Μι ?'εσασ:εταα; έ Με ατασταα Με ατό

τσίασ, ρσεατέαη] α α]ααιεττετα, τ·σι]]Ιααα]ασ είε ω] |ισραα, έ ταάε]σσε σσσα ιστιαασία σααασαα]αε.

Μια! Με' ασ αυτια ίσαταεα.· ααισττια α Ναοί Με ].τσταίααα], αἱεεασ] σ Ισια ααα Με Με; Με;

ισε2 ωστε Ιεσσσ σΙιεεει, σαι] σέ ]τσαιό]]α. Ρταασσ£σισαἰεια ισ αρα αιτία τῇι]α!ε ασ ασρατιία, τι αιε

ααστ·ε?ι ατατ·σΜεαι αταία!εια α Ματ] ατ·ασίεσσ Ια·ατα, ί σαι] ααα σ και Με ιαέεαπέα2', ρτ·ααετ.εα!ετα

ασ ρἱεσασαι], α ]ττ·αεεριεωαισεαα ]ταα!ττι]], αασ:α!εττι ασραα. ί)ττ·αααέισ.ι.τα] εἱε ααἰετα τ·]]αε! σαα!α.

Κσρα!ίσ'αι]] ασ ραίασε]]; ιιααα2αέέται] Με, έ Με αισσαε είε ασασραό ]ταστα Με εττιιτσία, ττη]σαασ

Σε αφίσα] στα ατ·σαίε. Ζασατα αταἱαἰετα η]αε!, αασασ!ετα έισαισσ ασραέ, α Ισα·ατ·:α]εα τω] σα

ρσσασιυαί ρτ·αεα ριεσαατ·α. ! τ·ιεΜ τα: ααεται]Ζι ισ αιατσα; α αν Μ] ααα] ττ·σαίετα ασ ασα

Μταε, έ αισααασεταα τα αταίε: ααετ·ι]]Ιι τα α:ισσα, ]ατα σαρσισίεαααΙ.· ασΙσσραἰεαι .Με θαατα

είε Μ! ασασραα, απατα ταίε ατακα έ ισσεταεττι α·σίαό: ΙιοεΡοαγ Ροατι·αιι]! Τε]τἰε Ματια

ασατατ ισ τασαααα]πε αισα] Ια·ασια, ]τα$ται]!ι Μ] ]τίεσπαταε έ!εαπασ, Μετα] ·έααταεα "Με σεααίε

]τσΜα]]σταα τ·εαΜσΖε; σι ασ ααετ·αεαιεια τα ατασστι α]ταεα τω] Μαη] ]α!ισ 2εε:ε ρτ·σταίετιαε, Μόι·ε

ισααέσ.αεα]] α] ]ττ·α]]εια] ααα σετ·Μεισ, ]]α:.ίε ααα Με α!σέσα Τεσασα]]. Τεσσέ εισαι] δ£ε]”αα, Μαη]

σα! ρα ααα α]αταετιεττι, α ρσαόισσααε Ιτἱσααρετα ισδσααταιετ·.εαέαι, τσαααα πε εισε_σσ ττιστιαε£]]τ·α,

]α·ασι ]τσΙε, Μπε ααεασα ααα ρόεεααι·α. Παἰεττισ]ασ ἐε ααα] Τεσασαεσσ, Ια]ίσ ατα Ιτσισέετα σΙτααε

ια.σασασ ααίετα μαπα τω, ἰαἰσαταἰ τα σει Μεσα ρτ·πειτσε:α; ισσίααα :ασε ασ Μαι ]εσααὶ εα]]Ιτασ

ιιαααισσα] α Μια ΚΙεταειισα, τω] Μα τισ ]ε]]σ αιἱε]σσα α]ααιεαεαι. Ι ραασία α] ισ ατα” ισι

ατ.ασ Μπε ιστε!Μι, α αισε]τσα.] .αε, ααααιτ τατιόστασσ .Μέσα ααα ]τίεε:ατα, α ρτ·ι]]ειεαίε:.]] ασ

]τίεε:ατα] Με α-αα.αττ Με. Ι ατεεαι τα στα ]τίσσααη], έ :ΜΜΕ τω: σἱεααασασἰι α αεΙἱΜαα ]εασ.

0ισσέ ααα είε τα ασαα]ταίετα, αα!ετα ασ ί]]τιταεαα: ]ττ:2]]α:Σ αἱεσα ασ ισ2]]ττι·ίεαι. Ισαττιστι ακα]

επεαί α. αιυσττια στ·αόται. Βσατσραΐεια ε:.ει·σασ, ὁ σισἰτιαα!ἱέττι]] αεδα:ισίε.· σ:ασττΜ ]σασ Με τ·σ:..9]]]ταδ]]

') ΕΞετασέε ἰ σι ρι·ίαοετι, ι:Βιιαχ] ἱ αεαοεισ]αγ] τα, ι ρτἱ]ει πια, Ιω πα εισειστ.ισ Η οι τοὶσττἰ]τι

ταο]σασ. Ρσ!'τι. ω». Ι. 69. Πιτ] αασισσετι ἱ α: ασασασ Νοετ.στ τα εαττια τω] τισ σι·ιεσα, τα Ζσσται|:α τε

Ιεσμικττιτεααι]ττι :ι Με' ισιιαα, ααΙεασεααι αΙεραιτιτ ασ σατ·σισε] Καταται]τια, α ατ:εσΙισαα]ιστιαααι τα ]εααεττι

α ατσΙιτα·σισ αισσαιεισακίσα.
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.οίο, ί ποίοοο πο οίοοτίο @ο ρτιοΙορίο. ! ιοοίοοίοίο _ίε πο σκοπο/ο, ωοπίοέίίοτπο ί ροίοίοίί ρτ:ίοο

ρίοο:οτο. Νοποίιιίτ·ο ποτοίοοείοίίί οίο οίοίοορί.· [Μονο ρεί·οίοοίοιοοί:ί, δίο/οο τοίοοείοιίοτείοί, Μο

οοοτοίοοιοοίοί, Μοτείο _ίοτοοιοοί:ί, ί ίοοτοοπο ιο ιοοιοοίίοίοίι τοοτιοοίοτοιο : ιοίκοποίίίοτοί ρτ·οοοοίί,

ί ίοείοίε ρτοοίοποίοτοί, ί τείίίσιοίο Τεοείοίοοο ο Ιοίοίοτιετο ί ιο οιοίοοοποί ω:.ίοίοο:ο ί ρτοοοίοοί

πο, ροίοίοίί ιο οοτίποίί ίε_οο, ιο ρτ:.οιίοίοπίο, ρο ρτοίοο_ί οίτοοίο, οιίεοίοοο οίετροίο ιίοίο Η οτε

ωοίοτίοίί, ο ρίου·ιοοποί οοοοίοίο οπίο, ίοοοίιίο Μ το|ίο. ! ο:.ίετί £επ οτοε:.μέοίο Ιοίίοοοτιοεν.

ίνίοοοεο _οοτοοο Τεοάο:.οοο, Νοείοτ, Με ροσπίτιοί ίεέ ροέοίοίε:.οοίι οίο·οίοίο, @Με πω!

οτοοεπι 2οοο έιοίοίοοο ιοίιίοίοίιο, ί ροιί τοί:ίοίο ΠΠ) οποίοοιο: :Τομέ ίοίο οοίο οποίοίο ιο οιο

ποοίοτοε ροοιεί·οοίοι οίοίο Η οιίοείοοο Ιοίοοο. @οίοίί Μο οίορ οοπίοίο οί! ιίοοιί ιίο πίεοίοο,

ί οίοοίσοο·ίοο το:;ίοοπίίο ιοοοοοίίσο ιίοοιίε; ο ρίοί·οίο:ο_ί οοιίοίοίο ιο ποσο οοοτιοίίο.ίο πίοοίοοο

ί ίοοοοοεο ίιιιίοίο ποίοί:ίοίί: Νο!) Με ποίρίοτοί πω! τε[οίοίοτοεπι ί ίο·ίο:ίο οοίο τιίο ιοίοίτιο, ο ρο

οΙοιοοιο ίτοοίιο, ροο2ορίί ίσο οοτίειοί ί οίοτιοο οο‹ί οτοοεοι Τεοοοιοοο, ροΙοτο ιοιπίοο! είε ο: ούτε

οίετ·ο_ίοο είε ίεο ιοο‹·ίιοιίοιοί, ροίεοι οπο!. Με Μ! ίο 2οο οοπίοίο ο!ορ, @πιο 2._ίοοίίεπίο οοίοί

οί:ίο.· οπο! οοίοίετο ιοτοί:ί είε ρο_ίοοίίοό οίοο είορείο οοιιίοίοοι οίοο ρίοπιίεπίεοι, οιίοέ τοόιοί

Βοποίο.· πιοοτιοο οοίοίο, οιοοίο ιίοι·ίιο ί οίοοί οοίοίε, ορίετί ρίοοοοο.υ Ι ροεοίοοί οοιοο_ίο τοί

ίσοοεοί οοίοτο, οοίοοί οίιοε ποίοοίοο ί £ιοοτοο ω». ί ρτιοοίιοοίοί οπο! ο: ιιιίοίοοο οίο,οίο ί @πιο

τοοοίίίιοο, ί οι Με ίοίίσο ο ίοίοίο οοίοίοί ιοίοιίεό ιίοίο, ίίο τοοίίίιοο _ίοοί ποίοοίοο' οοίοίοίοίσοοίί.

οποίο 6οποίετο οπίοίοίείεί οιίοποίείε ομοοοο οίε οποίο, ·ίοίίοέ ί Μοβοοπ ιοίοίίοί Με τοο_οί ο·οίιίεο

ροοΙοοί οπίοίο, Με. @ίσο ίοίοίίί 9ο εοφ οοίοοιοοίο ίσο :ίοίο, ο ιο ποσο οοοίοΙο. Ρτοεοίοί πίε

οΐορ ο: ρτοειοοοοίοίοίο ίσο, οπο οοίοἰ, Μοτο οι οιίετί ί ιο ποο μια! τιίτοί ροοίοροιοοί. ?Με

Ιοί ί 2ο οίοιοίοίσο ιοοίκωοίο πο οιοο, εο τοίοίο οοοίορίο, ί ποοίορίίο.· οίοοωίοτο οτοοίε_οο Μο

Με οτιίοίέε 2ο Μ! τοοοοετο πο οοο:.ο:.ίοίποοιο ί ωτοοοίο? ίοίε ροοπίοο;ίοπο: ιοπίο( ρο_ίοοίο ρτοεά

Μη» ; ί οποιοο.· «οίοοίι οοίίοίο ο £οΙ›ο οπίοί 2ιοο_ί ίΙο.»ίυ

Ροιί τοί:ίευι Μ” ί·οοιοοιι';ί Με οοίοτ :πιο οποίοποί ρίοτοίοοοοίι οοοοποίοόιο ροοοετοοίοίι,

ο οποίοίοο ο οοιίοοίι Μοτο ιί:.ίοίοί οι έοοίο οιοοοο έ. !ιοοίο, ἐοίοοο _ίεοιοοε :ο ίοοτοοπίοίίοο δίε

|οπο, είοιἰοίο.· «ί οίίοίε ίτιοοοίι οοοοιο _ίοοο τοοροποίοοοοο, ο πίεί:ίοτοοίι οοίεοι Μπι οιοίοοοίοίο» δ).

Ψ οποοίε οοροοιι Ροίοιοοόοτ στο Κί]οιο τοίσο ίθ.96', ο!ορίοτιο Μέ @ο ,και τιίοίι τοοοο

ε!" ρεοοετοί:ί. Κίίίτο οοίτοποίίσοιο οοίίο; Νεοίοτ π. ίοποίοί οτοοοιί το£οιυοί είε οοίεεπίσο. Ρίο

_οοοε 2ο τοοροποίοίίο οοεοετοίο το .οιοοοί ίο2ορίοίο: «Ι ρτίοε:ίί ιίο υποποοίοτο ρεοοετοί:ίοοο Ρο

ίοιοοο, οάοοίπο το οοίοοίι οοροοίοιοοίί ρο _ίοΙτίοί, ί Μ·οοΙσποίί οποίο ίοοποοηρ·ο, ί οο2Ιοιείί οιοο

ρτοροτοε οίοοίο ρτιοιί οτοτοο ί:ίοοποτ·τιο. Ροοίοοίίοττιο ,οπο τοοοοείοτ, ο οποίο;; πο σίτοοίι

οσίείοίί; οοοοοέτιί πιο οοποίοίε Ιοίοοείοοτί ωοτοοοίί οτοοιο ί:ίοοποττιο, ί τοοοίίί οίο πο οείο οίο

τοοοίοο οπού, ί εοίκοίιοίείσ το οοίοοίί οποίοίίί οοοίοτοίοο. Ροίείο ποροίίίί άστο οποίοίο ποίοοοίοοί

σπασω, Βοοοτοο:ίοο, ί ρτοοεοί ου οετοποί ί οοροίίίί απο Μοτο :η οί ροίοάοίο, ί οτοοίο

') Ροδο. 8οίπ. λ θ!).

¦) ?οποίο Ζ 12!.

.) Τοττιίο Ι. 84,
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Μάιο ει! οι! ρι$άποο!!. Ψοποά28η ιο ρποιωοιί, ιι _οι·οοιι Τοοάοποοο οπο!! οοι·ιι:.·.!!, μιά! άιντιιιἰ

έ ιιι·ι!!ιιΖά Βοι!ιι ί ιοἰοππο παω!. Κάπο Ναοί πιιι:οι!οπ :.ιιοί!έ οι·οέιππ οοιοοἐπὶ ε!!ποιοίο Μπικ

πω, ιο!ροποο:οιιί πι! πω! ο!ιο:.οοάιιπ. ινι!ωι οπἱ ο ρπ.ειι!!πι !οιι·οοιάάο!, Μάτι! !οει πιὶιξάπ!!

ιιισιτποάοπι ιι ροἰιιοοι!, ιιι!!ιι:άο :.ιιέ Μ! ρο!ιοΙσπ οιΙοι·!!: ΤπΝεοπιιιπ!!, Ρίοι::.!!π_ι!ί, ?ΜΗ ί Ροδοιοι:_ο.»

Τα παριιο:οπο!ι!ο .πιο ιιι οοι·ικ. οιιίοπιπιπέο!οπο ιιι!!ιοοάι!, ρι·:!!ιιιο:ιι καφέ! ποι:ιοριι!ι!ο!!:

«θροιοἱοπι σο!!! ιιοπικιιι, !οιιι ιοπιιι πι! οπο!! Ροιιποάο! ιπέ άιιι·ι!ια Ποοοιοἱοο, Νοιοο!!ιο

άιοπάπ, ιπιπιπι!ο: Ροο!οΖοπι ριιοποάιο ιποι!ο ω Ροοποιο, άο Μάι! άαπ άιι!ι!οο_οο Νοιοοι!τοάοιοι.

Ι ρι·:.ι!οποάδει!! ριιο!ιο!οπ πιο! άο πιώ, πω! πωπω ιο |ι!!!ι·ο; |ι!ι!το πιω !οει πιιι·ιδά οίκο,

ὶ απέοι:επιι ο διιιπο!οάοιπέ ιο ιπι·οποοπ ρι$διιοοιι!!οπ. άπι!ι·οιυίο ιοὶοο ΜΜΜ πιοιπιι ριιοποάσοιοί:

άοίιοπο οποιο:Ιάιππ!! οιιάο, ο !ι!πιοπι παω πω πιο ιιά!!ε:.οπο,· οιο !πέ “ποιά τοπ, !ιάε ο·ἱο 2ο

άοέο!ο. δι! _ι!οη!, ρι·ο!!Ιππιι!ι!οο άο οάποοέ ιποι·επἱο!, Μοτο ιοοεο!ιοιΙοέι! πω!! π·ιοΖάοο οιο!!ο!ι!;

ιο Μαιο!! πω |επ:!!π ιιπο!!ιέ έ "πιο, πάει! οπο, οποι!ο πι! ιιι!!εάοο, ιι ιο ιο! @πιο ιο!!οίοιο πιο:

οιτιοτιπο, ά απ!! πιιπι·ιι!, ο πιο πιοέπιι Μ! ποιο!! ι·οιοιπέοο; πιο ιοεποπιι!ι! πι! έο!ιιι.ο, έ πάει!

Μάι!!! έο!ιιιιι !π·οε;ι!ο; ο !οέἰὶ Μι πιο άιι έο!ο:ιο, ιι!!ιο ποέ, ιΜο .ποπιοι·ο, άι!!! οι!!! :ο ι‹›.

Μ!! .πιο άι·οοιι ιο ιο @το πιοάοειο!πιιι π. ροιοοάπ !πωροέοι, έιιίο!!ιίιυ ά Ζο.οοιιι, Ρωσ : πιιεο!!ιάι

πάει άυ πιο! πιο ι·|ιιιά;.ι, 6ο οι! ο!;ιοάιά πι! !ιιΜιοι!!. - Μ! ιο οποιοι ΝοεΕοι! οάι·:.οΗοπι άιιι·οοιο:

Το ει! Μ!!! :ιι|άοιο μια: Αιο.οιιιιάτο πιιιοοάοιπάεΞοι!ο; ο πἱοπ Μοιοάπ ριιιι1ποπέ πιο ιπιποί.· σ! ιο!!

οποάιι' .ιΠοιταπάοι· άο ιι·8ιάιοάιάοπ ¦ετιι!ιπο, πι1ά Μαιο, άο ιπέι!εω ι·:οσιοιιο_ι!ο οι'οποο:ιποιπ, ό ιοὶ

άπο! ιιι Ιπιἰ_ι! πιοο:.!!οιο τ. !άοιπιοιιίο άιι|οιοιοοπο.· !ιιά!! πιο:.ο!!άο πιά! 2 Ιιοπιιιηι! ά ιπιιοπ!! ί πο!!!

-ε μι!! ο ιιπιιιι·ξι!οΙι πΙο οπού!! έ !ιιάί!! !ιιά:άιίο οι·οπέοπέιι ! ιιιιι;ο!!ειο Ι»!!ά!ι! πἱοοπ!!ο£ο. Το ιοί

ά:.ι!ο ΑΖο.υιιιιάοι· ικά πιο, έο !!ά!! οί! ι·οπιπποέι!, ροπιάο!ι! πέοιιιίο,· έ ιυ!!οποδ Μ! ιο ροἰποοπο Ιππο

€π!!, ιο πο!! ιο!εοπέο. Ι πο Μάιο: Μέ!! οὐοἱιιάἰ!! Μ! πο!!! ριπ'ιιοοπο, άοειαιοίω.σπ!! ρποά:.ιιιάπ

πιο) πι! πιο άιιιιιπιιέι:ἱο. Ι £ιι ιιοι!!ιι!!ιι πιο οπίοάπιοπο ιπ·ιιιπιιι Μιιπιοιιιάιι Μ! ιπιιιΜίιοππ'), Μπα!

ποοποι! !ι! :.πί8:ιοοπο :ο !ιοπιοοι! ο!!πέιι, αορέο !ο! πιο πάοδο!ι!: !οει οοιιποιπ ω!ιιοποέο οππΙάιιιι

πάω, ἐο πο απ! ο!!ιοπ πιο προϋ, ιιπὶ άοΙο:ο οι! .πιο πιο Μάο. ιΜο!! ροά Ιεοπέοι: έιυιιιιιι ιο!!!άιίο

πιο οιέιπ ρο!ιο!οπ ο ράφι !ιιιι·οοοπέι!, :ο πάοιπι ι ιο οϋπι!ά!ύιοο πι! Μιπ·ο ει! ιο !!οι·ιιο!ι πο!

ποσπ!!οπ, ιυ!!!άι! π. κοψω! οοέοοοΝ!.

ινοΙιοιιιοο ποιά τοπίο!!! ΜΟΒ ποοιι!ι!ιιι!! |ει·οπί!ιοπ:. Μέσο .Ειπα ""!!ειι!!ι!οπο θά Ζοιπόοοο

παπα, ροο!ιοιιααποοο άπο! 2-ί οιοπιιιοιι ιο οοΝιιυί ροοποποίο!, πιο £ο:¦ εάοἐοπο πο!!! :.ιο!οΜ ἐοπ!!

!οει!ο, Πιιη!ί, :οπιιι·ίο! μπι! Μ!! Η, !οάποι:οοιιπέο πρωοπέοο·έοιιιοπι ΜΜΜ Τοοάοιοι!ο. δροπιπιιιιοοιο

ροοπιιιιι!πίο ο πιο! Ιο_ι!ο Μάτσο, άυάιπο.· Διοά πόοοο Ιοέ ί _|ιι ιπποοο Μπι! οά!ε:.ιιίοιπ, έ προτα

δοιπ !ο ιο !ιιιορίε πω» 3!.

ι) Πάσιο! ωιιοΜιοπι, _!ιιΙ: οο!οόπιο ΜΜοοιοΙι; ειιπο|ιι! οοιιποιπ, ρο σκοπο άσύ!αυτοΨ !οει ποιοιοπ

Μάιο! πισω.

2! Ροδο, δώ”. Ι. 99 - Ι07.

.) Οι πο8οιΕο Ε οι πιποΒιι οἰοποεο ει!ιποι:Β, !οὶο ί π°ρἱειιοπ πι· Ιοιορἱεοιιἰἱ εοφ. Ρο!π δυο!. Ι. !2!).
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Το οοοΙὶο;πο.€οὶ ; ἐποἱο οιοο]εοο ροοὶοῇο Μπι Ισποπίοου·:; οο_ξο οπο :‹ι›·ο:οιπ πἱο_|οΙ:ἰο ωο

οοποέοιιίο ο εροεοοίο @νο οροποἱιιάοιιἱο, ο ε£ορπἱο οσοπείοιοο] ]οοο ποποιοο, ο ροπέοοοιἰ ποιυε£

ί ο που έ.πόοοοάι. ΐνεοπεΙοίο 2ο οΙεο!ίοοοοέοί, ω ιοὶιἰοἱπι, ποέοέο είς έοίέΖο : παοποοΙοπονο ρο

ο:οπε|οίπι, ί ω” ΜΜΜ υποἐετπο Ιοπία·οοίύ, έο _|ε ρίοοἰ Μπι Νεο!οπ, οο ρπομροοοΙο ιοΙ'οέπίο

ιο 2ο Μο, το Μόποοἰι οτι οο! :ο|εοπιιολόοιο ρεοποποοίπο, ο @ο ο _|οτίπο) οπο” Με οροπιἰπο ΜΗ

ο ἐοοποπι υποποο!μπο προ αποοποΜο, Μοη|οπ @ο :.οτοοεπι έ Ιο2ορίέοουο'), Με ο άπιιοὶοῇ απο”

οο!οποποο Νεο£οπο :οΙο·ίοπεί:.οπο ΙΜ Με ποἰεορἱοιποσπί ΖοΙορδοο Μ”, _|ο|·εο ὶ έωίοάοο!ιοοπι Ροδ

Ιεοπρο έ Ρο2οη|Ηοπι -ροοποποίσπ. Νο πο Μάο ο.ποροοο πιοέπο ροπίοΙσοο φπα! πιο το Μορο

:.:ιοιι·οπίο ρποοο Νοε£οπο, ί ιυοοΙοο :.ποπιίοο Μι ποοοοιἰοού σο ιυἰοΜιοἱε ο ρἱοπο κου ωορἰοποἰο,

ο ου πο! οάοίοεοπι άοο·ιπέφιοο!ι ποοο2 οφ, ω :σέ οποοο οπο άορο!πἰοοοο.

πο. Μουν ΜΑΝ ι κιοον πο υποοεο.ω.?

Πω! Νοε£οπ ἐοιοο£ Βοσ·οοο ά θΙούο, 2τιάιίοέ ἐοιοοΙο ρίοτιοαοοο ο_|οότο :.οποποοο!ι ρεοιοτ

οοοι. Απ£οπἰο_οο έ Τιε·οοοιοοο, πιο 8ο ο Μπι οοέό οοιοπο ποροσποτιίοπίο, που” “ο” ιἰού πιο

ἐπο. Ψ ἐοιοο£οοπ Μ», οοΜο!ιοίοο οπο το ΠοΙηρο ο!οπ·ίο πο: οοεοίο, πο άο:ῖο π. Ιο2ορέοουπ ρο

άοοέο:Μιοο, ο ποτοο£ Ιοἐυοπιοέοἱ. Μοοίο 2ο @ο _|οάπο : ρέοι·ιοε:ποΙι μου προ, πω! σοοοεέπίο

οοοιὶο:οἰ. σο οο εοπιοοο Ζο!ορίειι, ρ:·οοο ιοἱ€|εε:πο|ι ποοπιἰο›·οιι·, οποιο το Μοποπο Νοε!οπ ρὶοού

9ο οοοιοί, @ο Με έοἱέἰο ο:οοοοπο. Ροιοίοιίο ο Μπι έοιυοοίοο:. |ο_οο ιο Ρο2οη|Ισπ: α! πάω

δύο οο τοο!ί, Ιποοπίοο οίο ἰο!ορἱεοπε£ιοοπι έ ροοιποο πο ιυίοοοποοϋ,· ι Με ροείοε:Ζοοπ 4οίο!είσππ

σιοοὶπι άοοπ:.ο οοἰιιἐοΙ δ2ιοοσ·οο, οο Μάτσου πο ΖοΙοο!ι ε2οποοοΕ, ποὲπιοοιμ Νο ιἰο ποπ, ρκιοπίοοδ

.πο πο ιοδοο:οιοέύ» 'Ο. Ποέποού Μο Μάιο ιἰο ο:ποοοοπἱο ιυἱεΙεο λ'οε£οτοιοοοο οποιο! _|οέ .Βοοε

ιοι·; ιο ιοποδοά:ίο πο @οποιο τοπίο οιίιοπο @Νοέ πἑοροτο;ιιπιἱοπιἱο. ":πποέοπίο οποοίποίο Ποιο

όοενοΙοει ο ω. Μ·οιπειτοο, άονοΙοο οιποο:ο τοἰιἰοο:οἰο ποίο!ε οοπε!;ο άἰοοἱ. "' £ο|τἰεπο ο Με

ίπποπι οποοοοπἱο οσιοο!ιοο;·έπι πο; Ρο πο: @πω Μ ωοπιιο ω $ἱοιοοοΪι εἰοποἱοιὶοΜοο, .φοίο:.οοποοπ

Μπα έπιι·οΕοιοδυ, έ Με £οἐ ποιοπιίε!έ _|ε εοπιίέ ΠοεοοοιΙοπι); £οπιο:οεοπι δοΙι!ο:επ τοο£ἰοτποοοοἰ

π: εοοίο πο :ἰοιοΙἱοΗοε ΑΠει·, ί :οιοΣο:σιο, έο ΜΜΜ απο!! ρΕεοο εο·‹ῇ Ζο£ορ·ἱε ο!εο!ο τοπιο "θθ

ο ρο :Νεο ΗΜ' ἐμέ ρ:·οοει!οϋ).

|οέ!ίοπ το Σε] Μετα πιοο!ιι ῇοοοο.·οο :ο0|ιοι|οίύ ]‹ι|εοιο‹ι ·ιοο£ρἰἱιοοέὐ, έο Νοε£ο›· το άοέό ρο

 

ή Βτι18280 ροοιοτοΒοΒο Ιυωμἰεω Μ: ιπο]επι; Μιλώ ΜΜΜ. Μ. Ι!. ρπιπρ. ΣΗ.

") Ροὶἰννοὶο Ιω άοννο!ιιο, 1οιιὶἀο]ο 5ο πο· ὸἰοΙοοὶι Ιοἱορἱεοιιἰ]ο, ἱ Μο ννἱοοιπο]ο ροπιἰοο]ο. Ι Μιο ου

Βοίο ιιςοτὶί Μοτου Μοτο, Ε οεπιιιὶο Ρο ιοιωοο νντοποοιιιηο!ι άονο·οΙο)·οΙι ρι·οοΕΔΜ ει; 11ο Μεοιοοπ', Ρο£οη||κ:

πωωοε ωμά. Κοοιο. ο π. 166! ο. 275'.

") τω: μοιοίοάο ὶοιοοοἰοπ @πιο οΜΜείσοο: δε] υΒο ρτεροιΙοοοχ] Μα: οπο: »ο οοιωω.ιωο τἱοκνοἱιιἱ

ευεπ:ιο (ιο1οίεΙΜε οοοοο!ιοο ορ!πωο”ο). ΖἰΙἰ]ο ἱ ὶἱὶή &ο. Μουρ. πο. ΙΜ; ο το ἀπιιοὶοπι πιἱοβοο: ροΞ]:ιειο

οι ο ννεΙἰΙιο'ῇυ ΙυΒοννἱῇιι ἱ υοιι·οτΠειο ]ο άοννοΙοο (έ Ιιο|πἰσ οι: οοοέοίιοσιο) «ο. ω.

^) Το!μοιοποπο Μ. Ποπ. Μοσοιοο 1784 Μπι Ι «ο. 52.

5) Νεε1οπ·. Βυεει. Απο, Ι. Μ: θ ί 85.
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:αιμα ίσίείκα Μια ρίεαα :ασια Μαρία, τα:.αί·:ααα αα ίσία.αιε _ίεασ ίσαταιαπίε. Ρσααε!αρα_ίασ σα

ααα›ίεία ασ ιαααασίισεασ ία!αρίαα, ίσίαα;ίε παίρτ:αα είιί·σασίσαία σα|ίσ:.σπα σα .·ίααπια, ί @ααα

_ία παπί είσα»αστί: σ0α·σέ σα αίτιίεπ·ί έιι·ία|σεααα·α ασ είίία-ί·ία |ασσε!αα·α ('αρίαπαασ) Ια! δὅ, ααα

έτσίεί·σί |ατσεία:σα ασ έταίετσί έα·ίεΙσρεαίκα Ιαί σα, Ζεα: ισταόπια ασ ρασ:.ααΙία»υ ω.

αασσίααιυ "Μα, χω! αααασίαα, ααία ία ία!εασ ΜΗ Μίκα, α έωίαίαρείίε απιασί απία

ασ ίσααε8αία πασα Ηίδ. Ζασ:αί ίσίαε Νεσίασ ραπ Μαρία αυτό] Με ωσ:.εαπίε_ί, μια α» σίααα

@εαπ ΠΠ Μίκα, α» πα ρσσ:αακα Μίκα Μία, :α ραασισααία ισ Ιίασααία ίνασα:.ίίαίετια εισα

πεασ Πσπσίαασίιεία, α ισ 57 ασ .σα Μίκα ἐαεία .κοσσαεασ'α. Λ'αρσααπισ α.τίίσα·αί δσίιίαιεσ ρα

ισαα.πιε σασισα Νεείστα ραααα ισ ρσαεα·:.εαίε, 'ία|εαΙ›α Με @θα ιιίίσαίεταία; ἐααεα ί·έ|σαρίστα, έα

απα Μισεί αὐασίαα σασίίσ:.ίιαέα, Με αφίσα _ίεασ πιαίεαιααία. Ρί·:.εοίισαίε ααα ΜΜΜ Ν!"

τσαρσισίααα ΜΜΜ α έτσίαίσρείαα ισ αρσσαα Μα, ισ _ίαλί ί·σαρσισίαααα αία :.ισα|εία σ σ:ασισίε|κα,

?πατα Με ααα ααα ασίσίεία: ααα έισία!σαεία ίσα :εισασαα_ί, αεί ί!εία·σα ακα! πα ίσααπα

ια αααα, ρααωα: .ε·ία πα_ίρίεταί α ατσΙ:α Τεσασ:εαα ί ισιίαα›εια αίσαασίαταίεπί.αισα ίαααπείια,

_ία|εί Ια ααα, σ:.εαί αφίσα ισ πίτσας ααα» α. ()ίιι·ίαισσαα ιί·ίασ ρσααό ισ ρααεα·ιειιίε σ Μεσαία:

2ασ:αισαα ααα σΙιτσασίσαία, π:.εααὐα :.αταπεία ίσ£τα£ε›π παιισαα ί Με σ£α αε£αρ, ίααι·εασ Με οποία!

ία ρσαεατιεπία Μισεί .Μαι δσίιία:.εί·.

αν ρσαεειί'αίπ ίεαα Μάσα ασ ρί.εαπία ίαΙσρίεα 2.ασσαισα:α Μα, ααα! ασ ααα αίσσίίσίαα ισ

Μίκα Μ; αιαπια αίσιαίοίσ πίςίαίαε παρασπαίιίεαία, έα ία ααα :αίσααπίεπίε ίιίεταισπίε αααέςί Μα

ασ:εσίαααασ. Ζαειαί απ ρίααα : ισε£αρίεαίεαι πα Στοπ Ψίσαείίπίεί·:.α αΙσπσαιαείια, α ααα σα

ίσίετα ασεπ Με α πίτα σααρσισίααα: «Η?σα:.ίσίίεί·:. ασισίε·αι σα! αασα:.σ καίω, ααα πιείταρσίί

Μια, ίαακαραισ ί ίαασίεααίσ, :.αίεσαπίααίσ :.α.€ πααεισσααεΙίεσ αιίίσιααί, ί ααα ίεα πίείπα ρί·:.ασίια

Με, Ματια ίσα ί ασί!, μια αιαίίσα σα” ασε; α ααα Ιεσασ ίσίαιίαί ρσαρίίαπι αίσσ ισ @Μία

παταέπαασί, Με ραίαρίαί ασ, Με: ισ ασΙπα ερσεαα ρί·ιεα ασια πια ία ρα.εαίααααα» 5). Ο:αίαίαα

Ια σααταΜετασίαίκα £εασ α·ίασία, ίια.<αιισα .εία σιίσιαα·σΙσίε, έα σπα ω ρα απιίεταί _ίεασ, :ααα

"ασ ρίααρααίεα, ὐαἰα ίαεαΙσπα. Ο .€ίπίεσσί σπασω εα›πεαο ισίαααίασασί εωτ.εααίσωεα Με ίααίπα.

Ήπασ:.ειεισ πιαισί ααπαα›ααίε αε Νεασί· ἐαί ία: ασ, ααα α2σίί Μία :. Μασαασ ισίαασσιαέα είσαι!

2αε2εηίααί Με ρααα_ίε, ρσασσία·ία παπι Μίκα σααίαε σαία ισ Ραίεταίεα ίιαρσίααπίεπίε σ ααι·αισ

ααααίπο ισίε|κα Νεείσαα, : Ματεασ «ακακία αισέείίια, έε ααα α›ί·αακα_ίίαίιίε_ί Μ 80, αίτια! α·ίασ

ρί·αίσααρσαααπίε σίτσία Μίκα ίίδα.

 

') Ροδο. ὅσα:: Ε 8.

') Τεαοὶ ιαααία .η παισ.π αααασιε σπασω ακακία., πασπσαασίε Ρσασαία ια «φταίω Νεείοι·, Μ.

Μ”. ι·αιωίασηασ. Μσι·Ικισα 1859 ω. 5.9; ί Κασατεαν, Νότα ρωσίααα: Ι.ετορίέ Νεείστοννα, Μία ασΙὶοο ρο

δομι', πιοιαΜι Μα' ρίεαπε Με :Μαιο ΠΠ μασ. Ματ. Μ. εαωπα.. Μσ.τ!πίσα ΙΜΣ Κα. α σ”. 452.

δ) Νεείοι·. Κα”. ΑΜ. Π. Μα.

') ΤΑΕ ίσο οίη·ι:ιεί ίωίεααειο δνναΕορο!!ι: ΜΗ πω” πει νι°0ατη κι ίααπιο, ΜΗ ροΗοηίκν η ιι ετοί:α

Τεσασείεννα, ί ωοαΜννα ννιεπι α ίαυιποπο τα είμιαιααο, Μία καίω πιο μ: ενώ. Ρσί'α. ω». Ι. ΠΟ.

6) πω.. δοση Ι. Με.



π.Α·ι·οι>τεΝοετοκμ. Ή?

Ν. ΟΒΕΠΙΖΕΝΙΒ Βιοκοτη8Μόνν ΝΕ8'Ι'ΟΒΑ.

ΜΜΜ: ΝεοΙοπι ρεπεεΙιοιοοΙ Με ιο οαπΙ:.ο ωέεΙο οιΙρίσαεΙι, οΙε άοε'ό ροέποεΙι. Ιεάπε ; Μελ

:οποίετιι_Ιο οροωίαάαπίε οοε:.ευνιε, ο _ΙειοΙε Μι ποεΙ τοσιεΙΙ:Ιε ιποοιἱοπο άοιυποέεί; ίππε ιο ορο

ιοΙοιΙοπίο ΙαΙοΙεΙιἐε .εοπιμεΙι τοεσπὶοτόιο ΙΜ: ΙοοιΙε, πιο” ωειο!κέε οποίεΙε:.ε Ιω ιυέεΙπειε ρπΙρπίε

Μέ “Ζωα ποσοε;εοο; παΙσοπίεο _|ε8:ο:.ε Ιππε 2οπήετο]ο ΙαΙορ·ἰε εΙ:τύεοπο. ΙνειΙΙιιο @ελ οιποΙε

Ι:οσπΙομο εισ·εΙιεοο:·οβε:.πο ρεΙεποιαΜο, Μοτο 55 το.ίπμεΙι τεΙοορίεσπόιο ΙΙτ.ίεΙα Ιερο πιο ιΙο ετοε_οο

οέ;|ΙΙ:α, το:.ΙΙ:.ίεΙΙΙιι ίεΙι ε:.ιοοεαΙπο.· πο Ιε.1:Ι απο, έν·ειΙπί, Μισο ί Ιε.τΙ εΙει·όεοπο.

δΙοη|, οοειετ·πο ΙεεΙ ρπεεΙιοιοοΙ είε ιοε εεΙετεεΙι ΙεΙ:ορίεπποεΙι, πιΙοποωΙοἱε.· ιο @Μεσι

Ιοιυμοι, ΜροεΙ:Μι, Ι:·οίεΙοίοι ί ΠοοιάιοΙΙΙοιι·8Μπ. Πο2ροΙτυοοε ιποοιἰοπο ΙεοέιΙεοο ΜΜΜ, Ι:ΙοεΙιόευπο

πο ρπεΙΙΙιΞεπι πιέεΙοεα.·

Α) κΕκουιεΜ ΗιοΑοκι. .ω Ιο |οΙίαπΙ ρίοαπο ΙΙι·οοποπι πιεΙοιοεοι ειοΙΙ /α·οΙΙΙυπο, ιοε οΙποίε

ρειειΙ:.ίοΙΙΙΙ, πο ρορίει·;ε οοιι·εΙ:1Ιοποπι, _|οΙ:!εοο :τομΙ:Ιε πο τοεοΙιοΙΙ:.ίε το οιίεΙεσιι ρει·οοπτίπιι οίο

ωοπο , Ι Μαρ ΙΙ:Ιέ 506” ΜτΙ. 2ο ίοΙεφααιΙεφε εΙοέμ ιο Μπι :.ιο·οΙ:Ιε ΙστορΙκα α @το ωραια,

το έτ·οοΙσει Επί] Πιο Μέ ο άοΙιι ροΙο::οπο. δ‹υπο ρίουιο αΙο·α‹Ι:.α ποίεΙε ΧΙν Πιο Η Ιολ πΙτιο

πιο” τομΙαιοε·ο ρεΙει·.οοιιτ·οοο; οΙιοεΙοἐ Ιι·ΙΙ·ΙεΙοο·:ο ιιο:ειιέ τοεω.9οο πίετόα·ιιίε τοοέοπο τοίεΙσ πιο μη·

ιποιοοΙΙ'). Πτ·οοπε ρι·:εσ·ιοο ρἱευια ιο ἐ›·ο‹ΙΙεα εΙι·οΜεο ω ιι άοΙο οι” Με ροεΙπ:εοού το Ι:ΙΙΙ.·π

ωίε_ξεεοε·Ιι, οιἱοποιοἰεἰε πο Ιεοσ·Ιο‹·Ιι 96', ΙΜ - ΙΙ7, Ι2Ι - Ι2?, ΙΙθ - ΙΙ2 Ι Μό;

οΙοΙΙ ΙΙ·π.μ ΙοίεΙΙ:Ιε οοεΙερο, ρο ροΙΙοπι εΙτοπίοο ὐἰαΙε_| ιιηριο8:οοε, .:τιει_ΙΙΙιι)ο είε πει ΙτατΙαοΙι 72,

ΜΒ Ι 2”, Ι ωεΙτοπιι_Ιο ιι·μπιέιιέε, έε Ισο::ιΙο : ηχώ επεέεΙ Μπα τεΙσο ρίοοΙα. ΡΙ.Μιο οιΙ ΙποτΙ_γ

ΙΙΙδ - Ι.96” ωμιίοΙε είε πο|ιἰοιι·:ιἱε_|ο;ε›π, @ο |εεΙποΙτέε ρορίει· _|εοΙ ιο αιΙε| Ιοί εείειΙιε _|εάεπ

Ι Ιεπ εοοι, ιε·ίεε οπο ε·οἐοἱεο ρΙστπο ροι·ΙιοάιΙο πιο::ε πιο! Μου, έέ Ιε @σοὶ ε:,ΙοποίεΙ:

οατά:ήε| ιοίεΙκοιιο|. Ιν8:.οοΙΙσίε :Ιωας :οιουιίοπο :.ειοΙιεΙ:·:πε Μαιο”, έε τεΙ:ορἱετπ Ιω |εεΙ Ιε

τΙποπι ο ποῇεΙοοο:οεΙι, ]οΙΙΙ:οΙΜεΙΙ πάσι ·ιο Ι:Ιόηοτοοο Με ρίειι:ιμ, πΙοεΙιίε Με τυοταἐοσιο. 6Ιιοόομ

οΙοΙἰ @Ισ πάοα·οοϋιίοπο, 00 ΙοειοΙ:έε πάοιοοάπίοπεοπ Με _|εοΙ, έε τεΙ:ορίειπ πίπίεΙε:.ο _|ε8Ι ο ΙΙΙΙΙκα

Μο ΗΙΙσοποέεΙε ΙιιΙ Ρ02:ΙΙΙΙ]821| οιΙ Ζοιοτ·επΙοιοεοο, Με ί το ΙοΙ:ἱιπ πι:.ίε αφραείαΙοο_ο είπε πιο ρο:4ειΙ

ίππ_φτιέ ρ·ίεα·ιι·ε:.εωΙιι·ο, ο Ισ πε ΙοιοΙειΙο :κι :οιοπιάοπο τοεωπεΙΙ·:.πε. Ζοιοἱεεο ὐοιοἱε»ι Ιε.τΙ ρο

ρταιο·πίεβιο, ωοπέεπΙο το ιοΙεΙα σπἱε_|οε‹ιεΙι ιοίεΙτοιι·Ι ΝεοΙοι·οτοειπτι τοΙαέοίιο.9;ο, Με ωιο_/άιι_|ε Με

πο πέσο Ροιιοιουἰ]ε ΜοποπιαοΙια, Πότε Βαιοτει:Ιο πο πα_|ιτίειοΙαέείιοε:.ε,π οπίο).σειι ΙΙο Ιε.εΙα Ν·

8Ιοτ·οιοςοο ;οοαο·ποΙ. ΜοοΙο οπο ιφ:·αιωΙ;ίε :ποοΙιοά;Ιο εἱε Ια:: Μούρ, @ο Νεα” έ” ί ρἰεοΙ,

ΙΜ: Ιο Μάιο ο Ιοοο εο.έ»ιμ ωμ;ἶ‹ῇ ο ιοΙεΙαι .Ιεοο ροιοἰεά;ίεΙἱ; αΙο σιίοΙΙο Με οποοΙο οφ πιοοἐοπε

:ο πΙιοοτ _Ιεοο, ο Ιεπι οοσ·ιΙ;Ιε1 ω Με ›ιἱοεΙοοοιοτιεοι πιίε|σειι ‹Ιο ΙΙ:.ίεΙο _|ε_οο ρτηοιερίοπε. Α' -

Ιτο·πίεε παοωε πιο οου·οοπιιο α·οέε:.οέο παο Ιππ_φπΙ ΙεΙ:ορίετποσπέ Ια οΙεοΙίεεποέό, έε απο Ιω, Μοτο

που:: ροεία_ξε ΒιιωτεοΙο, οΙ:α:.ιι1ε είε ιο ιΙΙιΙε;.μπ εἱοοτι ειοοίοι εΙετοεε›ιἰεπι ΙμΙΙΙο τεΙ:ορίεσπα Μ

ροι·Μεοο, _|οΙε Ιο .πιιπΙέ ιοοιΙοιοεο ροΙεποποοεο ρο·:_ι|:πα_/οΉ.

') Ατεμοοε:ειο Ροινἱεεω. ο Βοεε. Ι. Μ.

οι ΡΙΠ". δοῦν. ΙΙ. ω». ?ΙΙΙ
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Ζσιασάσισε σα; Μέ συ οεσαταΗή ροιστιαατΜΜ Α|σασ!οστιθέ ΝααΙι, Νότα ισα σα Με] ΙισαΙιασσιω

μια Ιιο:!ια θ ρστεο!ιασασισε. Ορσ·αιυα σεφ μασ αασυτια, σα αε.4Ιει, α ρω! ρσει·ιυεια : ιι·ιαΙι οσα;

πα ασια; |ιασ·οιε σιαα£αρσιασ εφιστά σιιαέσσα σα ισ·:.εοΙι τσιίασεοαα!ι σε εδασσα, αΙοτεέίαισα ε!ιαταρσζωσσι

ιαιοσειι ΧνΙΙ: Βια @Μαι Ιραιο!ιοΙιο πιοτια8ιχι·ιιι φωσ ΤιοΙσοπα οΠαιηθω, ηπα ΒΙάιιιεινα.

Πα!εσ τσιαιι·π: ΚιιἰΜ ΙραιοΙαοΙιο ειαι·οα 1εωηι. Ζαέ τα πωπω; αιἰωταισιεσ: ΚιιἰΙια Ιραιο!εοιιο

τιιοιιαατγι·ια Ιειορἰεω ο Κιιιαέειιιι. Ζ οιεαυ σαἰασιό, έα τα!ιαρσεσσι και σσα!εέαί σὶα σσιασιασ!ατα α'.

Πέρασε_αα, έ :ααα ασ :.αιυια Ιισραοαισιι. Μι Ισατσ:ία ισσια!ασυεσ ωαρίαασιε η σιιίισια σσσιιασια στίαέαι

ΙεῇαωαΙεἰαΙι, ραα:.αιυε:α οι! ΑεἰσαΙαα σ: Πίτα, αέ ασ αρασιαιαασισα Κῇαιυα πω.: Βα2α_αα. '

θαιασσισισε τε:Ισαριαισι Μι ικα ασία:.σε!σσα σ:.€έσι, ταέσιε αεί ασια Με αΜααεσπ αιυα·ίσπ @Ισα

ί στοέοια. Ριοτιαε:σα τ. Μάι και ιυ!αέαίια_ασιι Νεα£ασ·α Ια.τιεισι, ρσ·ιετιυα ραἰιοτή ε£τασισοα Μάσα

σα σσαα£αρσιεαα ιἰ:Ξεἰα αάα.:ιεΙασιασα. Βσ·ιιαα τω: Ιαιαριεασσι Μιαιαεαισιι, ρααησιασαοσσσσι στα πισσι μια

Νεε!ατ ρτιεείαί, α άαρτασυαά:.ασιαισι αει τσακ 200. Τι·αέσἱα @θα σα @Με αίαιυιιια Ι(αασιια, ια

ά:.ίεέ ααεἱεάσιἰαΙι, σπσσιεσ Μι σιιιςαεσ αἰααἰμα|ι σπα ΜΜΜ .τέςΜια. Να.ἔ·αισἱεα σ::ιαέό ιτ:.εσια 8ιασιασαί

Μάισειιισ|, άαασισιία αεί ίπασχάι ταἐσσἰααα .σαι Μαρία συαζισιιααι σ:;;|Π |ια!ιαιΙα. Ναιίρσα @Η στη: σἰα_σε

ααρσεασσ.ιαα:. ΙιέρααΙει, Ισαέε ει; αασσιαέΖαό, έα «Μαιο Ια ρααι|σσαία εια ρίοι·ισαΙσσίε ιαεσαρίεισΞεια πα

στοπ Πασσιασια, Μισαχ σιαιρίατια ρτ:α: Καείσα·ιε·ιπα δρτασυίαα!ίαιεαα, πιατα ειυεαα, ρα£_αισι ρτω;

αιυε_αα Ισταια συσισεαισιε-αο, @ααα αιαίααα, σα πω;" πα @φωσ ιαασισεεέασια, ε|ιιιρσί σιιαααιωσσι

συ ειυασσι ταἰκιι Μια ραΖαρα, έα Ματια σα @απο ρα!σιμ:ιια οἱαἰα μια σεφ αυ!'αά:α ΠΐαιΙ:ισιισετε

ιααΐασια!ει :ι Ηα!ιο:.αισι, :ια6ιιιτί ιυἱε!|ιἰε .τἱαειιυα ΜαωεΙσιε. Μα σειρα ια @ασια σαι αε;έσπιεσσσια

α τσιααααισια αιι£ασ· σ!;ιαία @τα ω: επωαόΖαεπι ασυέεΙασεσιιααι, σα!ι ια συιάαό :.ατα:. π. σπιαρσειι,

Ματσσ πα ροο2αΙλα σε; @ιτε τα!σαριασιισι |ιίααι·ιε.· Ναοι:ιΙο Κιιἰαὶειιἱ]ει κναΙι!αιΒο Κιιἰιιιἱει Βοιωτια,

εαπ10άετέαα @Μπα «κι Βιιε5Κοι 20ιιιΠ, Κιιιαιιια θαΙἰοιΗοἔο. ιν Μαιο _σαιίσσα|ε εσσασ!ιαά:έσπ

ια @Ισα παατωσσια :Μάσι [αεί ρα έιιιἱστσέ Πασιιασσα, ι Ια!ιαιασ ααρι·αιυασΙαα αισιασ· αἱ ασ σ·αἰσα

!292, σπα_ίασ α!ασασισε πα Μια ω, σα συ ωραια σι·αΐσσισε|σα-|ια!·ισαίασσι ά;ιαία Με.

Β) ισ;κοαιεισ :.:ινι·πεκτιεοο σαι ρση;ασιισσσαιαα Ιαυασ·Ιαιι£ α #75 Ι:ατιαεσι. Ρ28ασισσ : ρασ:αιΙασ

ασ Μπα έθ απαωεσιι σ:α!ι β·αΜασ·σι έι·σπίσσιασ συσσ:·ΙΙσαέοι, Ισα: ρσ·:,εα:σαίαα. Να |κασ·σια έ!) αιτο

σι·ίασσ αάσατα!ιιαα ια συίασ·σειι θ πσσισεαία Μα ρισσπα τα ρύἰιωιαιι· πιο αατάτ.α σιιαι·α:ίτια, Μπα] σα|σ

Μι :.‹ἰασα σ·α!εί, σ·α:.ΗιιιΖα σαι πα ΜΜΜ έ! πιο @Με ρι·;αά:ιαΜ έ σιααιιΞε ω α!εάε:ασιι ια :.σιαισ

τσιαασσιασε:εισι αιαι·σιισΙ!ασιι ; σισειι·ιε!!είαισιι :.σιισασιασιιι σΙο Ιεαιιαα. Η' £σ·:.εάι σιιία_|σσααΙι, σιισασιαιαίαίο

πα &αταια σϋ7, σα σ εισ·ασισαα αι!ιαταισσεσ συ ιαιαι·ε:ιι θ έ σκι Κακάο Μ? συταοα Ματια ρσεσπα

ασια!σεω σ·αιέιιαα!ι, _σα!ι Με αάασ‹ι, τσακ. Ζαιατεσιιμ ααιυὶεσιι αέριαα!, σαι ιαὶάαό, ραστιασπϋιασυ, ιία_σαο

ἐστι Μπιτ σιίαΜασ·α σἰα ααρσααιαασσιιι, ααα ρσ·αά:σσ αΙσοσιο:σσό; εασσι πια ριεα! Ιασσιο:αεεσιι ααα; θα

παω] |σατισσ εαα:_ασιασαα. Λ έα ρασσιααιιιαα σα” έοἱέἰς| Μέ απ Μαι, :φαιά ιασσια πα Μάσι

ι σωμα ΙτιεαΙι |ιασ·£ ιι ιἰαἰιι Ισἱιιζα ροιχαασσσἱσσ, σκι Μάτι” ησΙΙια ωρα: ρσ·ιοπισέό οσα σισαιασμ αα

ἰαἐασια. Μ: ασ·εε:Ια Ισα Μάσα :σιαοιιιια σσα:Ισααπατια, συ £σ·ωα|ι Ιιαιυιασσι σιιΙασει·ασ|ι, τσισαιιαιαιοσε.·

ρα Μαιο θ, #69 ι στα Δια αι!!ιααιι·ιασ·Μαιιια ρσ·:.εσ·συσσ ιο.υιιι. Ριεισια συ α_αόΙααέοι ρατ;σιαιιε έ α:αα

Ισσιε; ισιαιειε Παω :. σσισεειαοαιιιέ ι ιΙσισασισι παραια:ασιο σα σιιέισσα; :α ία!8τρσιπλοισε @έα |ισ·αρΙκα
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ω @Με ιυ;ρ·α:.α, ω :Μάτι Επι] Ιαὐ α ιἰοἰα. Μι ρΕεπασπα Ματέο προά αεαπέα!α έ ρΙαπι ω

ἰοπἰτοωα£αοΙι ρα·:.εαΙααα πα.σηρα_|ασμ παρὶε :. Μπα: 102 ααε|σα Ια!› ροωα1Ι:α λΎΙΙ.· Κπα>;:ι Βο

έεείκνεπεΚοκνο τππποεΕμπι Ψοϊοπίτποτ8ποΒο , α πια @αμα πα πα 8ἰΓ0ΠΪΙ!!| οάιυ:·ο!ας[.

Πιές|ε αοοίααπίοσιε επ ισ @τα τ;|κυρί.<ταιίσ ασ ω." !δθ5 έ πα·:›ιἰεπὶ€£ε απαιΙοτποεΜα ο £α

ααα τυΙεΙΜε1 ρ:·παραα!ε1 α: αιίαί έ. Αραρία|, ια οία_αα Νότή ρέοταπ αάετ:.αί α: οετ·Μετα έ. Τω

ιἰοσ·α ύ πρωί! π. Τα ρα πίσααοΙΜπ οάε2ς:ρόε ιὶοάα! ρπερίσμωαω αιὶπὶα π: είοα›α:

Βιιιὶιπωεἰπ Ευρω ρτΕ!ωρ εικνοτἰνν, ἰ Εοι·ιποαπ ιν 0ιωθ Ρτἰεπινν, ἱ εττπππἰΕι καν αποί

απο εκτο]ο ρτἰε2οιΙ, ΜΜΜ τπἀπ]ε€πἰει ἱ ΜΒΜ] ερἱεπᾶεἰ, πωπω πω. Βπἰἔεππ; ωΚοὶο

ἰ ει: οπω;, ποιΙοεΙο]πΧ] ἰ π1ποΒοἔτἰοειπῇ απ: ΜΗ] Επκντεπ£ε] π1πἰοπ. Νασαι! 3εεπ1 ρἱ

επΗ Κπἱἔἱ εππ, Βἰπἔοἰετπγἰ Ιειορἱεεύ, πιἰεεἰπω δοπννπήπ ν· 44, πει ρππιἰειί έννἰπτγοπ 0866

ππε2ἰοπ :ικνκνειά, ιν δἱπεπ ὶ κα Ππἰίὶε ἰιΒἰεπγοἱι, Ιεπἰπιἱυ ννοΙἱΕοιππ ΒππἰΙτἱ]ιι Κο8€ἰππ:ἰποννἰ

οιἰιι, π Ρο ΒΙσΒοε!οπ·επππ έννπιειοπεππ:18ο 'ῇερἰεἱεορπ Βἱοπἰεἱ]ει, ἰ ΚοποιειΈ ]οεκπ πιἰοεἰποπ

ΜΜΜ π· 20 πε ρπωἰπί έννἰπἰϊοπ από Μπα., ἱὶο ιν πππππε$)·τἰ έννἰπ£πε0 δω” ἰιΒἰεπγοπ

08 δτποἱπ, νν Μο Β88ἔ'› (ίδΠ) ΡΗ Βἰπεοκνἰετποπτ ί οπτἱεΙοΙπΒἰννοπι ΜΒΜ Μ:ΙΠεοιπ Παπ

ω. Κοε1ἰππ1ἱποκνἱο:ἰ ἰ μή ]ερἰεΙ‹ορἰο π:ιειεκπ οπτἰεωΙυΒἱνἱεω έννἰπειοιοπποιπ Πἱοεἱ]ο (π..

πἰεἱ]ε) 8ι1ἐτΜεΒοτπ ἱ 1'οκκ·εοτοπεΒοπι ἱ δοτοάειιοιπ. Ι π)·πΞε, εοερο‹Ιπ ο$οἰ ἱ βτπ!.πει! οὶε

επι ετπο πω.. ορἱεεὶ, π. ρετορἱεεἰ, πε πεὸορἰεπἰ: σ:ιΕπε ἰεΡτεικνΙἰικ·π]π Βοεει ἀἰοΙἰπ, π πο

Ηοππο, ιππεἑε ΙΜ" κνε$ειππγ, ο υπι ιποΙο‹Ι πε ὸοειοἰ, εδχεαπε Ρπνεἰει προε8.οϊπ @επώα

ειιτιπ: πο ΗειιἰΕο, πο ΒἰπἔοεΙοννἰτο. Α 80 ννεὶειπἱ πεππ οπταεπππα ()πι·γετοε ΒοΒ ππει,

εαπ ΒοΒει έχννοεο, ]εππιιέο Μαννα ἰ ὸετὶπννει ἰ εκεί ἰ ροΗππἰεπἰ]ε πο οιοεκπ ἱ ε ρτοεννἱπ

@πι όποποπι, ἰ Μ... ἰ ρπεπο ν Μο!π :ππὶπ.

Ρτ:.εο!ιοιυα]ε η ιἰπὶέ Μ: Γ£Ξ|ί0Ρἱ8ΙΠ α: σε8απ|κές| ραὐΙἰωπεῇ ὁὶὁἰὶοΙεω ρο2α.είσασ·εΜς[.

Ο) πςκοπιεπ Μπιικκ·πιονωκι. ΡαΖΞαπ£ ραρἱετοω_α, ρά.<πιπα ρ6!απαωαπ :κι πιω, ω ααε|ια

Η ω» ισ ροι·ιαΙ|σαΧνΙ, π :Ιιαύε2ιαεω η|8ατι|κόω πίε:9τα&πρώ. .Βάσω τ. Μάι ρτΜιὶ8£αιυἱα σακί

σΙια τ. Μπας Μπα Νεε£οτα) απα.α-φ ριικά ραΙρέ2επι έ απ” ρέωαοερο. Πέ οὺοΙ: ααα πιο

παεΙατ. 2 απαρίαόω ;:ια_|άαΠοασα .Με ισ παπι αεακυρώιπίσ ο!καια]ε Με, έ:: @ο πίεράμέ ροσίαάαἰ

δ£αιιἰε!αιυ Ζεποιαίοι, έ ροιίατοωα! .Νεμέα Βαἀ:.ὶωὶἰἰοιυὶ. Τοπ πωπω ω "ακα !868 αατοωαΙ πο

απ: ΜΜοΜ·Ε ΜόΙεωἰεσΗε_ῇ. Μ: ρπ.α!ερέοπαπι _|α:·Μα οπαΙὶ άμρΙοπιἱε Ια£απλΐυπ .από κα» απά

Μερα ωἐςε£ιυα !”81Ι18Η8'90 π πα8Ιερα]αι:ατα παρίεαπ.· π οεΙεἱεεἰπιο ρτἱποἱρο ἀπο ΒοεπεΙπο Βε

ἀιἱκνὶΙἱο ΒἱΜἱοΠιεοω, πω: Βοἔἱοιποπτἱ εε$, εΙεο£οτπΙἱ ΙεΒεπο όοππω, :.ιππο ΠΠ!. π :Νεα

ΠΜ' Ρέα” ιυὶεΙΙα ιυἱιἰ:.αο η&ορί.σπι απ, Μπα! 9ο ποίαε ρ›·ιερἱειιέ, α ω :Μα #76! «παπα παπι

οηχρ·ἱπαἰ έ Μάσι! πα α·ίαεποέύ ρεΙοι·εϋιασαίε| αααάεπιδί παω., @είε 9ο τ. Με?? ο9ἰαάαἰσπι; 82οί

ει: Μαίο!εσε μα! !ίσώα ὅ. ΒΡα|τα]ε ω πίτα τιίε|:Ιόη|ο|ι Μ", τυεεαε£ἰεἱοἰι Ποια ιἰιἱέ 25 !, π Μάι

ουέεΙε ω ορι·αιαίε ρορι·ων·;ειοαπασα. ΗΜ; Ια!ορίεα παιι1]ιία]α πα Ια πι: ΙαιΝαοΐι οε£αΙπἰοΙι, α!

Μ ροααα·8ια, ιυμέιαΜ ι ΡαΐοιπαέΙκα αμα ΡΙε!_ατ·:α:παέ πριαιεπα Παπἱἰα, £αα:.ίσέ ιρἱωπ Ποτο£ε_|α

2ιι:·εΜεαο έ £ρἱβιαι·ἱε_90.· «Ο έέ. Π! αρο8Ιο(αοΜέ «Ο ρτ04°0Μ0|ι ό ρσ·οσ·οΜιιίασΙι.» πα ἰα!ορἱετι, @Μο

ασ ο·οΙειι !206' £α αορα·σωααωπα, _ἱε8£ Μπα ιαμαα·ά;ίεέ αυ!πα, Με σειρεοοτιμ Νιαίαπτέ ρἱε‹α·εΙα»ιἰ.

1ΙσπανασπΙα Ρο!. πω. Τοπ. π Η



Μ!) 1.ιιαοι>ιεκεεαοκιι.

Π) Μ;κ0Ρ1εΜ Φαοιοκι π. ΜτΙ ριηαωίααιαρ !ειαατ!απ! α 26! !ιαι·2αο!ι, ρ!.παιια ρι!!αα!αιααιπ ια ποίε

!ιιι Σ! Τα!! αερα :μάτια Με! α ται!!!ιαέ!!αιαε!ααι, α 0ιηιιιιαα ι!:.έα_!α α:: ι!α ι·α!ειι !ι! !!!. Ρι·ιαα!ια

Μαρ: Μα ια ωα!!α!αααὶ!”ραἰο!:α-ασηαίωα8!εία! ίαιαη| ραι! !!ι·ιαα 518.2_

Ε) ΒΙῇΚΟΡΙΒΜ ι:ΗΙ.ΕΒΝικ0α8κι, παιιυατη| !α!ε ω! πίει!ιιιααιερα ραα!αι!ιια:.α Μαρια , !)!α!πι θύε

!πιί!σαιαα, παπα-α μα! ιαρταιιαι!:.!α ! ραι!!ιτ_!α:.ρ, Με Με αέα!!ειι _!αι!τια!ε ι!!α εαιπαρα παιαι:! !εα:Ια

!νεε!αταιιιααα. Με! !α |α!!απ! α 588 !:αι·!αα!ι, ρΞεαιιι| :ια !έα!ααρπι ραρΙαι·:.ιτ ια ιαία!ειι Σ!! Αγα

!ε!α! να χ!!! ια!α!τιι ι!α πιιαπαι]α ια ρίωιιέι:ιιιιίι:!ια·έα ρα!α!:!ιεπι δα!α·ι:ε!ι·α !ίασειπυα, πια!ι·αρα!!Ια

!τ!!αιιια!:Ιααα, !ε!αι·αρα ραι!ρίε, ί!α ως Μαρ: ιιι!αεααι·ιζα;πα, ιαι·αι ε. πίε!ι!αι·αιιι! Μέι· τα!! :.αρία!ια

πι! ια Παρα!! ρα!ε!είιπ, απαα!ιω!ώ ως πα !και·ι:έιε Ε”. !!αέιιί εία απ ρίααιιιιιία ιιαιαε:α ! ,Μια

στα!! :.πιία!ιατκί ω! Ισα!!! !ιίραα!ε!ερα, Μαρ! Με !ει!ιια!ε ααα ιιίαι!αα!ραι @βια αι!ρόεεια Με!! α !ι!

ραα!σίιτρο, ααι!:Σ π. _!α!ιίαι]α.έ ραι!ααπααα απ! ι·ιεααρ!ειπα, ιαωιμυειρ ααια!ωπ χω!» αε!αρ ρω! ι·α!ι!ωπ

!288, ω” ω: έ.ι·ι!ι!!α ιιίαιααπαρα !ι! ιαρἱ8αιια, χω τ. πω! :τεσπα ι!αέύ :μαπα Μα;ιααέα! ω!!!

ααρ!αριααα:. μα: στα ρτιαπια!ι καιω τα !ιὶραι·!ιἱια τια!καράειιιέι· αἰώνα! Μα_!παιπέ αι!ιπασ:.αιια!ιαειρε

!!ια ι·ααιεπι ρα!αι:!α!. 188! ι!!!έ ω!αι:ιιααι·ία ι:α8αι·ε!εές! ρι!!ι!!ι·2!Ι!3! !ιέ!!!έα!α!ιέ ρα!ατσαιιι·εΜε! ἱ ρωσ

α!ιαιαιιαα Με ια Με! ραι! ω!! ό!).

2 ρα!αρ!ειπαια, Μάτι: ποιαν ω!! ααιαίοι·α!ι!, ιαα!ιιριι!ε !ι! πα ια:.ιιιίαιι!ια Νί!εαπαιω!ε!. Μ:

απ ιαρραιαι!;!ε ια!ι!αοαιια ιι!ε!κέει!α ιαριπαε!α, α ρωααι!α !ειαι·ρα!ι :. ια!ε!!ια !α!!ια αε!τα::πααι:ία αέρα

ρα πια!πα, α. Ισια !ϋ82;!!δ!!!!θ!!! πια ιιία!σίαι!μ έ ιααέπε 8382-8αύξω !ε!ω·α ια Μπι _!ιει!ρα!ε ω! ια!τιι!α

αοα!α!ρ.

Ζ αι!ι!αία!α πα!εωιίεσ τα!:αρίαιπαια ι:!εται:αιιρα!ι α!καιιι! α!α αιιαααι!πόψ:.ριπ αιαα_α! Ρι3Ι'8]α·

ε!αιαε!ια-σα;ι!ιι!.ε!εί, 09!0820Π!| ι!ι·α!ιιι:αι ρι·:.ε; !!!!α!ια!ιι .ι:!ασία θαα!ει1ε!κέςαα ια ι!!αε!ειυ!ε Μια

!δι^$!. !ι!!! α!! ι ιαία!πι Μ!! !α!ε α!ι·αραια!ιε ωαι!αιααιι, α ι·:.ρια/αι: ρα αιι·αέιιία, “Με ε!α, !ι!

!εα!›ρ ε!:!·αα!αἱα! ω" και!! ρω! ι·α!τα Μι τα π!ε!ι!ατ_αι·!ι πι!ε!εααι:!ι α!α.επιππία!ε;ρ Μπα ω! :ιιιιιιααι›

α ι!αα!ιαιι›αιιι|α!ι ραι!ιίέι!ιδεύ ι·α!:αρὶεαιαια.

ν. Μεε·τοτιΑ ου υοΡεαΜΑι:ει3κν παο πι! οουαιεωω.

δ!! ι·α!ιαρὶωπἱα !αιωτιι!αταραι μα!! ρα αι!ακιαπίασ!ι τ. ι·α!ια !!!θ Με! :.αρίει:!ι:

!Β°ιι1116η δεΙἰκκαε!ι· εννα!αεο Μία!ιειί!α ααρἱειιο!ι Ιού8)· εἰ Ιε!ορἰεειῖ, ηιιιΙἱαῇα 59 οΕΒοΒιι

πιἰ!οε!ι' ρτῇιμἰ, ρτὶ Βιιαιἱ Ψο!οι!ἰταετἱε, Ιωια!:ιειοι!ιι @πια Κήι:ν·Ειε, ει πιτιΞε ν· 6ο καιω;

ἱἔιιαιειιςειοιἰα ιι εκνωαΒο ΜΕο!ιω!α, να σα! (Πω), ΕιιιΙἰΙαα θ Μα, ιι Μ: ειπε!! ΚτιἰΒγ

ω”, ιο ρω!! πι! νι ιτιο!ἰ!κναο!ι').

Αα;!ια!ιι·ιι:!ι :.αρέ.σε!ε Μ! _!εε! ια!αέι!ια!α α τα!!! !!!θ Με τ. !!!0, πα Μαι Ιαι!αα!αέα αρὶα

"Με ιτίι2 ιι·ρι!αιασμ ι!ατρι:!ιααααα·έ Ναα!αι·α, αη|ιαααι! ατι κι” α ι·α!ι!ωπ !!!0, !ιαἱαι·ι!:.αα, έα

Ια, σα ια !α!ιιι·!ι παα!ιίριιρα!ι αιιαα!ιαι!εί Με ρα ·ι·α!εαρ!ειιιαα!ι, ι!α Ν88!07'0 Με πα!ι:έρ.

Με! σα ι!α !ι·εἐι.·ὶ Σειρα ιιιρΙε!ειι :.αα!ιαι!ια ι·αέιιι: ιαα!ρ!!ιααέα!. Τα!μπι:αι:ια ααια!απι ρταμααια

 

') Ρο!α. δο!π_ !. !2.5.



ι.Α·ι·οπιεπεεπ·οοΑ. Μ!

πο ο άιοοοπ τοΙσο!πουποω.· θοΙίοοποιοερο ί ννοΜοπίοοο, ο π: πέσο πιο οπ αφοπιίο ἱππο ωο

οιοπίο, ορὶοουο οοτοἰο›π Με:

Τοεοἐ @ου (Πω) ΐονντοΙἰει Η «πιο κι· Ι οπου ποειο2ἱ κνἰτἰἰοπο Μάο πιοτποπἱο

ο ροο:οτεΕοοι πποπειεη·ι·ἰο. Β πωπω ΙΜ οποιο ἱ πιοἰπἱπ, Ρώσοι 'ῇωνἱΙ επι εποΠ› οοποπ

η] οι ιοππΠ πο ποοοεἰ, ἰ οεννἰοϊὶ! πποποεΙ.χι·', ρω ο ννοΙΜππ υὶοεοιπ ννεἱ κνἰὸἱο!ἰ; ὶ ο:

τππο8οετἰοειπω ΒΙΙκνοε£ι·, π,;ιιπποπ τποποεηπ·πι έκνἱοτο8ο ΜΕοΙιοἰΙο κνἱὸἰονν, πορἰεοἰ ο ΕΜ

Βἰ Με] Ιοἱ0ρἱ5οτ1ἰει, τιπτΙἰε]ιι5ἱο ΜΜΜ' ρτἰ]ο£' οτ Ποεροάο, ρι·ἱ Μπὸἰοπἱἰ ννοΙἰΙιοΒο Κπἰοιἱο

Ψἰοἀἰτπἱτο, ιππἰο 6ο €οοιΙο Βχκνειἰυ ἱἔιιιποποιπ ένοπποεο ΜἰοΒοἰἰο').

Ζ τοπο ο!κουι|ε Μο, ἐο δο!ποοο£οπ ροιυἱοοο η|Πεο, έ:¦ έ οτι ωὶοιἱοἰ οπο παο οι·οοεπι

Τοοοοιοοο, ό ιο α:έοπο 9ο τυρἱεοἰ, ω το Μελά ο Βοοο οοπορίο οροοοἰοιοο πο. Ι παύει

ιοποιού, έα Μάο ωιοο:.ειι$ο ιορίοΙσο που πιο ιο εοοο ωἱοοο_| ρτοιοοοροοοοίοπο2ωο, ωέοοουιίο

ὐοτυἱεπι @οπο Βοοο, πισω Μο οορὶοπιυοο:. εροοοέοτοο, οποέο Μ? οο,·οοο ο ρο·ιπωιοπίοσπ Μάο,

πίέ!έ ο ρτιο|›ὶεοιοο›ιἱε›π ουποποο Ιο·οιιΜ. Ποοο_ξε ...δω Τοηρπ:.οπ> ιο ρπιορίε|κο'θ, 2ο ιυπὶσ

πιο” τοπορέοπτοοΙι ίπτίο δοΙιοοεΙυ·ο πο: οοίο Ια ωμτ·οίοπο.

"Ίοπε:ο ¦εε:οιε ωο2ρ!ίιυοέο ροποε2ο_|ο Με, έε ΤοΙοοποιοτο ρυ·οοΙοοπο Με] ρω! ΜΜΜ

ΗΜ ο όππεοο οποιοπ το!εορΞοιπο 2.ορ·Ξοεπ δο!ιι·ε.ποο, :ο Μοηρπ 2οπέο 'ποπο, ά ρπιορἱεοιοοδ

αο·Ξοοο, Μοτο ρο οποοΙσπ οοιοέο ΟπτοποοτοΓ, ο πιο ποπο νντοιποππἱΚ πο .::έοοίο ν"οοπίτπόσπο

.'Ηοποππουποθο πο.

δ|ιποπορτο[π απο Ψτο:πειιππο @οπο οοοοπο τοἀιο| πεἱοο, Μπποοιοποοπ @έ ιο ιοἱοΙοι Χ

ο οτοοΜεοο πο _ῇο:.οΙ: ο0Φωο έ Μὲιηχιπὶ οορἱεπο:πὶ ρ:·:.ορΙούοποοΙι. ΠιυῇοΖο Μ? οπο πο ΗΜ

οι:: ιο τοίε|κο ΧΙ, έ @ποπ £οποο·ο θ|π·οποοτη” πιόοἰ με! ποπο ΜΜΜ ιοπρὶειοοο Με 12τοποοιοπο

οιπορ τ. Βί:οπ2Μοο, Μι!οΙοοο, _ΙοΙε 2ο οποιο! Μάιο( .οίοέο οοοιοοο<υ. δτυο[ο οοέ οιἰοἰο πο<

επεσα Νεε£οτ ΜΖορίοοπι απο "θ·οσπο:ιπό!είοιπ.

δἰπιε;τιἱε οπο πποέπο ιοοπρἱό, πιο δο!ιοεο2οπ ιυρίσοιοο! ρἱοποο£πἑο ιοωπἱοποο οιυο_|ο ο οο

ιΜο είο Ιο£ορΞ8ο Νοο!υσ·οποορο, :ο Μέ Ν1ο18] τΙο β'Ιιτ·οποοπο/ο οποίέ Ψι·οσπαι,ιέ|εο?

δοἐλ·οΙιυἱεΙε (τοϋ, παππο Μπα.» @ο απο” ιοίοοοοπο, έο £ο @θα πιοοοοπο @Μέ οπωσ

πιοοπΙεο, ρποιοοοροοοοιιίο πο οσα” πο!τορόοιπει ρἱοπιοο£σιὶο οορίεοπο ο πίοοοοοπίο ροηρπ ωοίο

οοπο οο οπο, το; μα! "ο ΙΜΟ, οποοί τω. ροο πω. ΠοΙοορίεπι Ιιίροοπέ ὶ απΙοοπέποιοεπί

ποσοι _|ε_| Με οπο”, Με πιοέπο οποσ πο Μή ορόοποο Με ιοοέπσοο ωπάοοΙσο, @Μπι @ο που:

ἱἐ ΝεοΙοτ ο :Μάιο "ω Ζο£ορἱ.ε οπού] Ζα|τοποιο!; οτοἰοειοιο έο Μ; £ωέοτά:.οπίο Μπα ίππο τυο

έπε ροτυοοπ τοοποιο ερτ·οοοὶιυἱ‹ῇο. Ροιοοοπ ο σο.

') πιω” Μ. Ποσο. ΙΙ 208.

Ή Τωπέο π». Μό μα”. 550.

°) δε ει: ιπιιοεοΒτἰοειιΜ πιώ: δἱΙννοεΕτ, @σπιτι έννἱειΙοΒο ΜἱοἘιοἰΙο, πορἰεοο!1 πιο” εἱ]ο ἱτπἱεπυ]ο

ιπυ]ιι ει·ει:ιεεΝ] ΟΙιι·οιιο;μοί, ι·ι.ιεεΜΜο νντωπίαππΠι, ρι·ἱ οοτὶοννποω ννοΙι!ιοτπ Κπἱοιἰο νἩοὸἱπΒἰτἰ0

ΎνεοννοΙοιΙἰοιἱο ἱοιοιιοκνοπποιη Μοι1οτποοΙιἱο, ἱ ρτἱ τοἰποροΙΗἱο Ν!Ηίοτίε ννεο]ο τηεεΜ]ο ιοππὶἱ; ννεἱο ξο @β

ρἱεοοΒ Ιππινί ΜΗ θοεροιΙο Βοεο, πο. Π!. Π. Σω. ·

ή βοΕοριέ ΡοτομεΙοπ·ε!ιο-ειιιοοΙ5Ι.ιοάο. Μοοοιοο 1851, «ο. ΧΡΊΙΙ.



Βδἐ ι.ΑΤουιεκι:ετοαΑ.

Ρι·ιαιααπαΙια'ιπα Μέ ιιιαέει α.ιιαρα :. Ζαιαριαα, ια Μαι·πα!ι ααιαι·, ιαπαππἰα ιπαιιαααπα ρο

αιατ.ελ·ίααα, Με επια]α Μπα έ ιαααέ ιπαπαιππα ρι·ιααααα ι·αιραα·ιααιι. 2 ααα οικία! αιαιαΙιιί|ι

ραπαιιαα παπα” απαταπισηωπαιπε ηπα παο παραιηιιααπία πα πα ιααραιἰΜ ὶ αροεαΙια Μι ρι·:α:α

ειαιαίαπέα. δραπιπία! απ α αἰιιρἱα ααπίεΙαιιι ιαίαιίαπαπι ραπ ααααραιααπέα ΜΜΜ Ταοααε.εαα,

ααα £α Μπαρ πιειααιρ!έιαια Ναειαι·αιαι ρι·:πιπαιια. ΡΜ ι·α|είαιπ ααα πιο παιιαἱαιἰ( .επι :ιιααια

8ιαταπα π αριεοιπ Μερα ααπἱα!ε_αα, Νόαμ πΜ αι·αασπι ?'αααα:.ααα ιαία;ιαπα, ί :α ραπιααα α]ααια

έαιἱαιααπ ί παπι ιἰαπιαααπ, έα α: ααα εραεα!ι ραιααιίαα :πα παει απἱαἰαιαἱα, Μαπαα|ι Βία πια

ΜΜα ια ραπιαα ΙΜιιαπι ραεαία. Ρα φπα ιαπι απααπ ιααι·αέιιέα, έα ααα ισα απ! ρι·:.εραιαιε

είπας Μαππαιιέα, πιατα ρα:Σππα, αι·ιιαία_αα Μπι ραιαρααία, :ο πι», ιι·αρι·αιαα πα Ραίαιι·ααια. δι'αα·α

παο σα: αΤα|ε Μέ :ααιαἱελ·ἱεπι πίπία_Μαιιι ιαεαα:.απα πα Σα σα πιία!'α ιιαα!αρια, ἱιιαε£αρἱἰα: Μια

ιαιαπι ατααἱααα Μια πιο απἱαἰἐα ια απ! ιαΜ:απι πα ὶππαρἰαπιἱαπααια ε ιαι·απαιιι?ι αα.υ.

ιναρι·αιαα Ια πα Ραΐατααόια ρι·2α:: @Μια πααπίαΐι ”ΐααταπιίαι:α, έιαια2αρα!αιι, ι|αιιααίαιαπι

ι ιππαα!ι ααπαΙαα:πέαπα, πια ια παπαριαπιία σιααιπι Βαιαι·εππ| ω απαιααε αριααπα ΡΜ ΜΜΜ

!!!2, α αΙιε:.αι·πιαι πια ια παεί ι·απίαιπ Μ!! ι·απαρι.επι 7ιέραα!τι. Ματιά !α ααιαι· ιπἰααια ΜΜΜ:

α! παπα! ραπ Βια; απἱαἰα ια παταω: ι·ιιααιιπ .τιαέα2απι, ι :.αιατΐα επι ρόδα ρα!υταίεαΜα :. τα

ααα ραἰααιπἱ, ι ρΜα!ι παπί ραίααιπι ιν!αα:.ιπιέετ:.αταπαιι Ραίαιαι:α, Με μπει απὶαἰαια πια

αιιααιπαάι... ρααἱΙα απ, ι α: πίεαια!α ιααταπαι. Τοπ αρἱε ρΜααπα Μέ Μπι :. ααα :ία ρααιπέ

σκοπο, ι »πιο παιωιιιίααιαπι ααΖειαπι παοαπει Μπι ιπαέ!ι αααααα, :.αιππαα αα£απ ααπα2ιιαιπ ρα

ιααἰαπἰειπ Μα πα .παπα παπα μια τα|κιαπι ΗΜ ραιαιαα:Σαπα: αθαιαέ :.ίαιαίαΙια ια, μια ρα

ιαὶαιἰαἱαἰαπι, ιαίαείαπα α: ιιιαπααΙππα ραα:.ει·επιπι.· Μα! Μαρ α_αιιία!α πω! πε/αΜατ:.ειπ έ ρα

.παριθ πω! ααΝιιαια» Ω) πι. ο ·

Με αΙε_αα αιἱαα ιαα!ρ!ιιααέαι, έα ααα αρἰαα, Με και αα πω! ι·απέαπι ΠΙΟ Μπα ε ασ ρΜ

Η!! - ΠΩ ια !αιαρισια ιαπι :απαιααία πα, ιααρίαιιαία ε. ]ααπααα πιατα, έ ρι·ιμπαιαεια

ρίαι·ια8ια π Μάι Με!αιιααα, πιο ρΜαΙιπα Με ριαααπαα πια ι απααΖαπα.

Ή. ΠΟ ΚΤύΒΕΟΟ ΕΟΚ!) ΠΟΟΙΑΠΝΑΕ ΝΕ$ΤΟΒ 8Κνω ΒΑΤΟΡΙΒ?

2 αερα σα .πα αα!Μ ραιαίαααιαία, ιααπίπα, :έα Μαιο από ααπεα|ίαιαπΖπαιπ ια ααα:ία!απέιι

ριαπωαιοαα Ια£αρἱαα Μ ραέπιαβιαοα παρεΜαιι, απ: πιαέπα ωαπα:αιααα παιιίεα μπαμ λ'επαι·α

ΡΜ παΗεπι πω, α!ααιαίαπι ω, αα ρα £απι παπα παεΙαιιαια, αεαπαι·Μπα μια π αρίεαπιέ παρασύ

πὶπιὶ. Ζ απα.αάει απαιαα ΜΜΜ, ια:.πιιαπ|ει α δα!ιααεπια αει :α παπα ιιια£ρΖἱιααι πα£αιπ, έέαπ .πα

πιαέπα πα πιώ αρἱαπαα, Ιιτ:α:.ιιαααα πια τα Μπι πια πιίαιεαα ιαίαία!' [Μα τα Μ] ρι·ααα, μια ια

απαίαἰ δααία:.ει·; ιιαίαεια:.α έα _ιαέ Μπι α2α.ιιιιιαα Μπα ιααιπαπα ιιιαιιαα!απιι ιαιαααπα|περα, :ία

ρεαπαι·επίααα ιπαπαα£πι·α, έ 2.αιιπααιαιιία απ; αερα Μπι, αα τα πααιις/ παπα ααα ατυααιπ Τεαι|α:ιαπα

πα αιιαία, παω α!α ααα ιαααά|εαιαα. Παπ! £Μα ΜΜΜ Μα Μαπαιιία ΡΜ απαίσια !!!!) Μπα

Μέ ι ρΜ Ιαιαπιἱ Π!! -- Πω ια ία!απίεΞε ιιιαιαιαααε απ; πα Μαπαιπέα πα παπα παπαπα:.πί?

 

ιδια. ω”. ι πι.

η Ταπι-ΪΟ α. σ.



Ι..Χ'Ι'0ΡΙΒΝΕ$ΤΟΒΑ. Β5δ

.Μα !ο ρα!α!!!α !·ο:.!!!!α:α!!, ιυαρα!ἰα !·οαα!α::ρό πα!αέρα!α ποδα.!!πα άστρα _!αρο, ί ροΜα·παύ

α!! ε!!!!ροα!!τα!!!! ρα!εορ!ε!!!!! !!!!!αο!ε!αρο.

ΟΙ!!!αρα!αο ο!! αα!·α:. πα ρουφάει ΙαΙορἱεα α!!!οπο!ορ!α, α!ρ!!!!ια! 8οοία ώρα! ααία_!ύω !·α

ε|ε!ο!ι, ο!! !υε!αρἱα!!ἰα πα Μ!!! αα!·ορ!·ο!ωα Μία!ιαία, αέ ασ έ!!!!ατοί έια!ξα!ορα!!εα !!!!οιοαΜαρο,

ρ!αρρααία| _!α!ε !υ!ααο!!ιο !·ο!:α ΜΗ, έ!!!οα!ί ιυα!·αεί!!!α, έα σαα:.αιοααρ ο!! ροααα!!!α οαα;.!α ιο ρο

!·:α!!!ια!!ι !!αα!αρε!α·ἱα οροα!!α!!αί σο Μα !!;.!αΙο α! ω!!! ρ!·ιαοίαρα Μ”. Πο Με!! _!αρο !α ρο

!!!!αα:.!α!!ρ!:!!, ρταρρααα!α αο!!!:α ε!!α;οι!!!!! !·α!σορία!!ια !!!ραα!!!αρο. Πα ο!! ρο ορίοα!!ία παο!!!

ρὶα!ιἱα α!! !!·ο!! !!!!οιοαΜ !ν!οα:.!!!!ία!:.α Μο!ιο!!!αο!ια α! το!!! !!!5 οαα!αρ ρόί!ο!·α ε!!·οα!ορ Μα

ία!, ο! !ο σο !ία!α] α! Μ!! !·α!εορ!.ε!!!!α α:.α!α!!ιρ, ρ!.9α!ια !αέ Ια!!! ω!!! !α!σα, ό Μ!! α! α!! !ραέο!.

ως! αα!εο ί σο !ἰο αροεο!!ιι !!!ρα?α!!α Μέ!!! εία :.!ια!:;!!!α ο!! ρορ!·:.αάτ.α_|αοαρο.
Ρ!·αρ!οαιρο !α τυρρα!ία @ασια μα!!! ο!σο!ίαα!ιοέα. Μα!!! ρο!! !·α!!α !·α!πορία!!ι Μ!·ρΖέοΜ, ρί-γ

ααα!! ρω! ω!!! !!ο!ιίαο Χ!!! ι!.!!α!!!! α! !!!ο!ιαα!ρ!υια !παέραο!·ε!!!!!!, τα! Καοωα!!!. Ροεἱατἰαἰ ρα α!

το!!!ς!, ! ροαοο!ιο κατσε! ρίεα! ειαο!α πρ!!! !ιία_!α!εδ Πία Ιίοεια:.α!:οα!8Μ, αντίο!! ί α!!!α!υ!!!!σ σωρο

!αο!!α.ε!ρτα, !·οέ!ια !ο !!ιαέα!ιο!·6Μα !ο ΜοιοαΜα !!!·ο!!!!α έ !·οο:.π!!!! ρ!·ιαρἱ8α_|αα. Ν!! ρία!!οεααοι

!!!ία!αο!! ααα! !α Μ!! α!αα!!α Ι(το!!!!Κα ι·α5ε!!αρι; το Με! ρ!α:.αορ ρο τυε!αρία ορύἰπρ!!! α ρόέπρα!ι

αποτο!!! :!εο!!!ρί!οιυα!!ρ!!!, ρ!·:.ρε!αρ!!/α πα .ε!!·ο!!!αρ θ α!! οροτυἱααααὶα @Μάιο Μ!!! ια Ναπο

!·α!!!, π. !!!οπ·ρο αοαίοα!!!!α :ααπα!!!!! ρ!οα!!!ἱα!εια ρο!·:αα|εία!!! Ια! π!! !!!·ο!!εοέο! ιαρρέει!!α. Μαασά

ειρ !!ο "?οα:.!!!!!απ.α Πο!!ο!οαο!ι!!, ! ΙααιοΙα Μισο ΙρΙΙεο ο ωα!αρέα!ιία Μ!!! πα !!οα α! Κίαοωία_

!!αα!!ιία!!!!!!σ:.ρ, !!!·ριοα πα α!!·ο!!!ορ δ.9 ε!οο_!α ορο!α!ααα!!!α ὶ ρΞ8ια ω!!! !:αα!·α!ο!!α: Τα! Μο

ρἱ5α:! δδ Ια! Πα Μπαρ, ἱ μι! εαοαααΠε!α σα! ΝΙαα!!αα!· Μοιιο!ααο!!, ί σα!!! Ρο πιο!!! εἰα!ὶΠ

α!! οα!·ε!α·ἰα α! Κἰ]αννἰα. ! ε!εαο;α ‹ἰο ορο!υ!ααα!!!α Μαρκ!! : το!!! !!!ο έ πα.<!!αρ!!ρα!ι.

ω! !υ!αο ὶ !!ι 8Ιτααο!Μα, έα !!α!ο!α!·8:α απορία πω!!! Ιεο!!αιρ! αία ωα!αρέα!!ία!α α!! Μ!!!

Ψίοαα!!!ιία!αα Μοαο!!!αα!!α. .Με !α!ἰρ ααα!!! ρίεαό τω!!! Π” ααα! !α!ορ!ε Να.4!ο!·, Με !αέ ί !!α

ω!!! τω!!! ;α!εο!!ο:.ρί.

να. αο2Φα2.!!έΝ!αΝια 2Ααααρσα! Ραααοαν Ααρααρνοααοέα! !.Α·τουιεα.

Ρα!αταοα!·ο!!α α!·ο!ιαορ!·οβοεαα @πικρα ροαα]α ρο!οοαρ, α!α Μέτρα!! !α!ορίεα προ ρα αβα

ἐαἱωα ααἱαἰο Ναο!ο!·α π!!! !!;!!α]α, α! ω!!! ε!!ο!!·αα!! .·

α) 2α ρο!!!!α!!ίο!!ρ Μαρία Μα αοε:.α!!! Με α!!! α! ραα!ια!!ι !·α!!ορἱε!αἱα οεοοπο, Ζεα: !ρ!!το

α αοραία!α!!!α!!!!; Με πω: ποιο!!! αοε!!!!αο:.!!ρα!! έιο!α!!α!·!ιο, έα οεοο!ια !α!ορ!αρ ααα]

!!οιοαίρ εία, α απ!!! Νασ!ο!·α !!!α!υερο!α!!ία!!α ρω! ω !·α!πορ!.!!!!ιία Βα!υ!·α!!!αρο ό Με!!!

ί!!!!ρο!!.

α) 2ο α.ε!αρ α! Μο!·ρ!!ι κέφι!!! Ψα.ερ! ρα!! α·ο!!!α!!! !θ.97 !·οιρο!ο!ααα, ὶέ ροσἰα!ιρ ω!

ο!! .τίαο!α Ιρο!·ο!ο!α!! Πα!ο!!!α αο δναορ!!!α Ποέο!ε!αιο!οαα (ΡοΙα. ω!. !. ΜΒ), σειρ

!υ!.έαία Μ: ο!! λ'αε!ορα ροο!!οα:ἱ.

') Νο κα)! α!! ρι·αέαα]α νοανντα!ἱτα η, εΙωὶο!!! ει!ο Μα α!! Μ” Ιο!α αἱ, ῇαΙιοὶο ρταὶο ροαι!!Η

Ιααοαοια ρατννο1ο Μο ΜἰοααἱΙο!α, ο ρα και!!! ροΙο2ίπι ι:!.Μα. ΡΜ!. 80ο!. !. δ'.



Μ! ΕΑΤΟΡΙ8ΝΕ8Τ0ΒΛ.

ο) 2ο Ιο οποιο ροποίεάοίεύ ,πάπια ο ιΙ:.ίιοο2ιο·οπο ο!οιοέοομοι το δἱεΙοοι!ἰ, οάπο‹ὶω Πτήσ

ρτα (Ροδο. 8οοι·. Ι. Πχ, έ ο σιίοΜοηοο!ι Μπουλ ει: Μαι Ι‹ι£ορἰεἰο πε!ε:ροο!ι.

0ο τίο ρίοτιυ8οοοο.· _|εσ! Μ Με οιιγ||είο |ετο›ιἰἰκοτ;οιο ιι ιοε;μεΙΝα|ι οποιο! πατοάοιο, ἐο ραπ

ρίσμιοοσω @δοθει ω» καιράπέα!ί οιία:·:.οπέαπιό Ροέ$ιἱο|8:ε:πἱ; Μ;; Δω”. ρτιορέσοιοοπο ο μ»

Μία: :θα !σρο, πω; Δύο ε. πἱοἰι ά:.ίο]οιο σιαιιι·ιμέ, Μ!" |εοέοο Μάο! το Μάι πιίεύ :αροἰιιἱε18:.ο

ούτε:: κωε_|ύυο, πἱἰ πιπἱς| πειράτη;. Το !εάπολέε ο!εο|ίο:οοέύ Με άο_|ο εοπια ο εἰοοὶε ‹ἰοεΙα

ίεαπορο ροουοάπι σΙο οορτ·ιοοοοιιἰο ιἰ:.ἱεἰο οω!οιιημοτιοέοί, οο Μοέιιέε πο!οέμ 2ο άο ιοάοή |κη|Ιωά,

έέομ ιιπιἱοἰιι το Μέάεπι άοίο!ο τοάοο:ού ω, σο : Μοτο ροέοίη/ το Μοοφω εφοσοο ρο!οσιοπο

ποε8ο!ο; ο ‹:ο ου ΝοεΙοτο, πω” Με Ιουσιι έ τι·οιυ›ις1τ:.τιο έ ιστοπο·Ζι·επε ε&ο.τοοι·|εἱ, ΜΙ: Ιο το ρο

ρποιίαιίαπ τοιά:ίοΙο ιοοΙ:Μίότομ.

σο ‹ἰο ἐπιίοπέα !νεοιοτο, ιιιο|ιἰοιοοἰο .Νο οπο το "οπο ο·οΙεορίεαποο!ι Το2οοω:.ειοοιιψο!ι,

πιέοποοοίοίο: :ο ΒαεΒο!τιίαμπ, Μάη; @δ πο ρεηοοιιιἰπἱο ρίοαπο οαΜ:ο σἰοιωιοπι ρἱοτποπι ο Μο

οιμί :Πο "Μεσοι Η.97; ιο ΟοΖὶομποιιη|οι τςὶεο|›ἰσυπὶε ὶ το |οεμ/οτα·.Μίπιν. Π:.ἱἐ @εποε :.ιιιιο|ιοοιό

εόο ἰπιἱο Νεποπο πο πεοορίειπίε ροτε|οοἰοιοολ·ο-ειιαίοΜΕιπ, πο” οοἰο.Μ Φ·ιιΜοοι Μάιο! .τίοέο

.ΜΙ οπο “υπ πμ? .πως τοΙσο, σο τω! ρΞεοἰο, πα οωφ. άοείοπο. ΖπαοΙ:ο:Μ Μο Μέ

Ισ Μάο το το|τορέεΙπίε σΙι!εὐπἱ|:οιυ8Ϊ:ἰ›π, ο αν: ωε;"ΜΜ:|ι ι|εισοποάι π·ε:ἐορἰε›ποολ μου; ἰοιοπνι

Σοωεοο, ιο_ιρ·οέοπο παπα πο ροοιο£|ειι, έα |οΙορέ.ε· Μπι ρἱεοί οιοι·ποη/:άοο Τοοιίο;οτυοοο ροο:.ετ

Φορο εποποσηπκ. Νοε2οσ·α Μέ μπω Ι:τοπίΙσοπο οροτπἱιιο.|ο :·ο:οποίοί ρίσου·:.ο, ουἰοπουυἱοἱο: στα

ροοποΕΜι .ΠΠ συίε|ειι Ροίϋ:οη:'υ; ὐε:.ἱ:πἰοπη οικω· @Μπι που ιο Ρα8σηΙ:οι, ο χ” @Ισ εὶο

:.άο]ε ΜΜΜ; πα ροα:ς!&τι ποίε|σιι λΎΠ δωιυο.9!α· |ίοεεύιυ; πι: ροο:οΙΜι .ΉΉΙτυίεΜ Ζω Ι(Μ|το,

Ι:Μαρ Μοάοόσπίστεΐκί, πιω. @Πο ΖαΙορίε ε|οι·οοοιιο στο _|ς:οΙε ροΜέ ρ›·;εΖ‹›:ΪμΣ, Ζ έπη!.

0ο άο ποτοαΕιι, ἐο ποιο” £αΙείο |ο|ε πω, ιο Μπρικ πέι·]α!:2 ΨοεοΙ ο ροεοΙο2ιοΙο σκ·ο_|επι

άο πω.. Ψνοη|Μο Βο.έοέο!αιωσια σ·οοροιι·έασΙο ρω! το|εἱοπι Μ97, £ιιιΜοέ πο2ορ ο ιΜιοοιτυοπε

ιιἰοιυἱοοοπι ιο δἱε£οοιἰἱ ρω! ΜΜΜ ΜΗ Πρ., ιυέεΙοο:οίο Με άο Νοε£οτο πο!εές; ΜΜΜ παπι

", έσ πάαποΐο Δύο Ιο πέα·αι, ἱἐ ῇειὶο›ι ω τίτιιοὶ Μοτιί|ποτε ἄοιυπἱοβω αΙοι·:,επίε μου: έποίοά|τα

παοοοπεοο ροάοπε ροιυ£οπποῇοο, Ζο£ηφτη|ω·οἰ σο είο .Μο _|οοο ιιηρ·οέεπἱε, ιί!ο ο[οιίσιοιιία ορέεοιο·ό

Μπα ποίοΜα_| ουἱοηχ. ΝοΙτοβα›π# £ο ε:.ο:.οοο!ιιΜ ο ρέεοι·;οιο τι·.εο?ιοά:ιία|ι, πρ. το ιΙ:.ίε·(ιισ|ι

Μασοπιάφο |ιίε!οη||κα έ ιι Βοηεςοο Ποοοι·α[ο; Με; ί ιι ρΞεοι·:οιο ;πο|ιοιἰ:ιἱο|ι, οιισ·οροβΜο!ι, Με

οτο.|οιίο 2ο!:οιυε_οο ρΜΜτδοιίω. δνοΒαέοοτμ Μ @Κο :κι ΜΜΜ α·ίοοο Μ·ωιέ|και·;ο ροΜέσοο, Βοοιι/οίο.

Ροι4:έοάιέΜ Μ: ΕΒο Β08ΠΡΙΙΒΙΗ8, ερἰεοοριιε ΡοικιωιίοιιεΕε ΜΜΜ, Πω ροωιοτ οο.,- ο Βοο:!εο,

Ισοο£οο: ρουιο:Μέ α: ΗΜοάιέσείο8 Μ! ροέπιέςῇ ..Μο ροΜἱο 8]3δ811_Πε:, ροιο£‹υ·ω :ο οι! σώσω ιἰο

Μισο, Με άο1οο οά οόεοέο Ιια]ΙΠΙ!ἱ8]8Ξ8Ω0 ρι·:._ο αε2ορίε ηχοι οο2ποέαιίο.

ννωβιω α: οΙκοΙἱοισιοἐοὶ τοοωοἐοωοιο, _ίο8:εέση Μ” ρτεοΙεοποτιίο, έ: ]α|ε|σοίτυίε|ε ω£ε.τοἰο

ΜΙορδεω πέττίο18:.οοο πιοέο α; ιο ῇοἀπωι ω άπιοέοσπ πιέεάοοιι οπιιοἰιοιἰοἰό ιυ!το£ χω, στα σο

') Τοφειο·ι. Μ. Κα". Ι_ θ!.

') ΜΒοὶε Νάεππω Νεε!οτ ιν ¦εΕορἱέοἱο Μρἱεει. ΠρΙσορὶσπι ΜΜοΜά ηρισάοΙοε| Μο:ΜοωσΙ:Μ

ρω ἰ. θόδ σ. 75. (Μουτ Μέ «ΒΙάΙ€0 Ρυθοάίπα: ΝοεΙοι· σ”. θ? ί θ!).
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Μ;; ωΙ€ριιοΙι ρο_|εάφιο2μΙι @Ιω Ισααπο.όό :·.συταοαό Με ιαπέαΙΙΙαση, ιυεωΙαΙεο Με σπα :Ιαπω

Ια·τ.πεθο ροτυοιΙα, άΙα Ι:Ιότερούμέιπρ ιιιι2οπΙτυο |ε9ο ΙνσεΙοτοωί παρτισηαΙί.

νικ. 2τιώιπΑ Μ:ετοιω; φαμε" ι κνΜπ απο π.ΑΤοι>ιευ.

Με πια ιυςΙρΙἱιι·ο5υὶ, έα μπα! ΝεεΙοσ·επι απα|ιΙοπαιιΙΙ| σέ€ πα Μιά τοιπιαἱΙε ΖαρΙεΙεί σετ·

Ιείειυπε, οεΙπο.9:.ςοε Μέ ιΙο ΙΙ:.Ι‹·@ιυ: @Ισ 2ο ΙευΙιἱεο:.πς πσεΔ::ρποέσές οΙππέάαήε2α·α, Πότε Βιιέ

@έ Μ ΜΙ επι ρι·ιεε:Ιο ιυμπτιιυαία. ΖαρίεΙΙΙ ΙειΙεοωε ιπα1ιΙοιυα!μ 8Ι6Ξ Ρο Μ·ΙπωίαΙι ί αποπα8Ιμ

πιώ Με ΙμΙΙκο ιο Κτ]οιυέε ειιττηρπ, Με Ι ρα @Μάι ωαΙκοιπΙΙμ·Ιι υπιέα.παι·Ιι, α &μίμ Μέποκοάπε,

@Κ τύέτιοτοεΙΙιε ΙΨΙ# έμωΙοί;|, τ Ιε!ύη|οΙι ρυΙέριι ΗΜ συ .ϊ Ι ΚΙ ωΙεΙ:ιι ιυ_ψαΙπέαΙα Με. Ζω πιο

συ:α Μ δΙ:απόφιαιοΙΙ ιυ9ιΙΜιυπΙ $ιω90ωπ: ωεΙαιυὶαΙὶ ρο 80ΙΙΙΒ ρο_ςΙοεΙεΙ ο ε2.ΙπΙαιοΙι, Ι:26τςάμ

Ειιτορ‹ἰ οιυ_|εέεΙέα]ςο @πτπίΙΙ Πισω α άοϋτοΙΙπ8ιπίψιμπ πνπαπυΙ‹ιΙΙ, ἐε @Η ιἰυ @άι Ιει·ιι@ιυ πεΙΙ

Με Ζαρταειαπω. Ζ β'ατομοιΙα ρι·;μΙη|ιυαΙμ :. α·βε:.επι άασΙιοπνΙΜεΙαψΙΙι οη|9ἱπιιΙπε ρΙσπιίοπ

πίοΙιιΙα ὐἱΔαΙΙι·ΙεΙερο ωὐμΙΙεὶ, π: ΙΜημεΙι, ω: .το οτηςΙοιιμπ ρο!μ8Ι:ιι, ρτι:εΜαίο εΙ‹ἔ έωΙιιΙΙο πατο

έμπε9ο Βεμπια ί δωσω Με πάει” πγ»·αιυΙΙ:Ιε @Ισ άειΙεσε @έ τυΙει!μ @πιά ν·ο‹Ιοιυἱά Ισα

@ιυομ ΙεοΙ·:μεΙαΙΙ π οηωΙΙιειΙΙιμ·Ιι :ως 9:·ει·Ιεπ·Ιι, 2ο ω·ειαΙ::λ·: πιοέοσπ;| ρι·ης@ό πι: τω:: ρω”,

:Ισ εἱ€ £αΙεσιι·ε πα Μιά ιτιεψΙοωαζμ. Βοζςατοιυίε παΙεοπέεο έ ΙΙΙοπιπ·σμ, α: ο ρόίΙυτα ΜΜΜ ωσπο

έπἰε_Ι σΙιΙ·:.ε5οΙαπαπιέ ιοεΙαιυει_η, @έ :ιΜο το @Με παπΙαΞ ειυοίοΙι πιέεΙο·ιόω ρπεΙπιωΙΙΙ, ΡΐΖῇΠ08ΙΙΙ

πα Βαέ @Ιω τιιιιιο:.μείοΙε ΙιαΙιι .τίε:9έ ΙΙαοΙιοιυπε έ ΙιιΙσρΙερ, πι: Ι:Ιύη|οΙι @Μι παίαάοπιοέσί Μπασι

σΙεΙσΙι, ρ:·:.εΙοέοπμΙι πα @αμΙε 8Ιοιυίασ2.εΙ:Ι, επσ]άοιι·αζη εἰ; σ·οώιέπισ παιΙάιιτια!εΙεΣε ο δίοιυΙαπασΙι ρυ

ιΙαπία. Πο Ι_γ‹:Ιι ωι·:(·Ιο ρτηχαερίαό ιεΙαπτυπία Ι;Ιύιυπίς/ε:ε, ωε:.Ζε πα ΠιιεΙ.

ΠοΙς‹Ι ροωίοΙΙΙο εἱ€ π·μΙση;ό ιΙωοοΙι @Ιω ΒΙιαπΙμι2σόιυ, ΙεΙύη|οΙι ΙετοιιΙΙ:Ι @Μ σαΙΙ:οωΙοίε,

ΙητΙέ ω ιυὶεἔΙσειεῇ οφέοἱ ρτωίοΣοσιε πα @ΣιμΙ: 8ΙοπήειύεΙά ω ΒοΙΠατμὶ, ρτηιυἱειἱοπε @#9 ιΙο Βιι.9Ι

έ εΙαέμί;| ω 2ο·όΙΙΙο ΙνεεΙστοιυΙ. ΡΙα·ιυεφ ι Μάι ω: @τι ΙΙΙαΙεΙεε οιμΙΙ ΙΙΙιιΙιιΙα, σΙιτοπορτα[

απίμ0οΙιεύεΙεί, έωςεμ ΡΜ Ισοπίεσ ιυἱεΙειι ΙΧ; άταρί @πμ @Μη ρυ:εειπμπ, ό άμαρπωλός, ιπ

τ:Ιιίσπαπάη|Ια, έωςο;| ΙαΙεο:Ι το ωἱεΙ€α Π”. ΟΙπῇ ΙιαΙεές ιΙο ροέΙεάπέεΙε;μοΙι Ι»ίωπ1μήεΙσίοΙι ρὶεατιμ;

Ια·οπέΙεΙ Μι οΙιιικΙο ω αΙο ιάαπωά άείεΙοευμτΙι, ρπερεΙπέο:ιε .η ΜΙΙ:ιισπί Ι άιέιυααπαιιπιί, σο Μέ

@τι ιι·Ιαέπέσ ισ οσιασΙι όιυο:.εεπμΙι σιμεΙΙιΙΙεύιυ α·ΙςεςΙ ροιυσΙπι παιΙαιυαΙο. Β;μό Ιποέα, έα Με Ισο

πΙΙ:α ΜΜΜ @Ιω Ι Ι·ΙαυιατΙυΙα πι οισιεύιυ ΝεεΙοσ·α ευ υεοΙ:πωι εειΙΙ:οωΙΙμοΙι ρτιεΙείαιΙ2.ίε .<:ΙοτυΙαή

εΙ:Επι πα Ππεἱ οϋέφαΙα,· ροιίοΙΙΙιίψια ισε:.αΙ::Ιε·, έ:: @απο @ στοα] π ΜΙ: 2ιιΙαπρι:Ιι ΡαΙε_Ιόιυ, πα

σιοιΙ.·ίησμ·Ιι ρειυ·ἱεπ ο·οιιΙια] ειιφΙεΙορεάω, το ΙεΙύ:·μ·Ιι άιἱε@ ὐἱὐΙΙΙπ8 ί π.€Ι€ρμ π @Μπα έιυἱ€Ιερυ

αΙ€ραιτιά σιιΙΙκοτυίΙεππΙ π @άι ΙκτοπΙΙ:τισ·:..μ, Ια:Ι:Ιεέ τυ2|ρέσα»ιέ π ά/:·ΙεΙ .ΙύιεΙα ΓΙαιοΙασα έ ΙππμοΙι

Ι) Τει·ι·.ιπι ΜΜΜ ω εριπἱοεωτι ε! οππιίυπι τοι·ιιιπ οορἱει τείεταιω πειτε ππωιάπηΙ. ὸἱΙἰοτιἰ ροτει·ο

(τιιἱεει·ὶ Βκετἰ); ςυἱᾶςιιἰά ἱιπροπἰΗε εει·νΜ ΙἱΒοτιΙ.‹π ευειἱηεπιιι.4. ΠΕ οικω: νἱὸετιιπΙ. ρτὶποἰροε εκετοἰΕιιε Εσυ

Μπι ΙιιΜπη ει: ίοι·ΗΙοιπ, επ ἱτιοοΙοτυπι πωπω οι! ΒεΙΙοπι‹Ιυιπ ρἰει·πε. ΗΙίιΙιιΙ:. Ι. 8. ιι ΜΜΜ δΈ. ΙΙΙ. Μ!).

ΖοπιΙπ πω” ντεΙἰΗ:ι Ι 0ΒίΙτιο, ει ιπιτςιΙ:ι νν Με] ΠΙΝ, Μ ρο]ιΙΜο ΙωςὶἰΕ ἰννοΙοὸΜἰ Πωτιἱ. Νεο!.

π: Ροίπ. ΜΗ. Ι. 8.
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ροωρίοΙοπο. δίκοοιοο ορίε @οπο £ο|:ἰε_| Ρο2οέ ροοοἰ οΙοοοποπο Μάιο! .τίοέο Οοο!εοΜέ τυο ωε£ο

με ειοοοπ οο ΖοΙορυξέσο ροτς|ο.Μοιι·οοο-εο:.οο!ε|:Ζειοο'). Ζ τάφο οοωέοοοΜτιμ Μο, έο οΜοΙο

θτοεοοτο, ρυ·ε:.οόΙοτ ὁ σκοπο οο!οοΜΜ, πο ροοιοΙΙειι Χ ι‹·ἰεΙεο, :ο ροοοιοοοίο ω Βοἰοοπ·μ .ι~έοοίο

δοοεοπο οριο Βοη|εοιοοοο, ρτοο!εΖοοο2 πιο χορο: ε!οιοΕοοεΙο |ετ·οοέ|κο Μο!οΙέ, ο οοο1οοοοοο .Μο

ο Νοο!οτο ο82ορ ο ποοοποίο ιοίοέο οοοί!οιίοΗς|, χω σο ου είοτυο ωωο£ο ε. Μ” ρτιοΜοοιι.

@πάω ηχώ |ο·οοΜοτ·οο ποιά Μου ροιἰ Το!! έ ίοπε έτοιἰἰο ρίοοιΙεσι:ιε, Με Μάο] ποιοί.

Ζοοοε πιο ο” οοιοτυο .τίοέο2 τοεοέο!ι.· (Πεμ, @οτα έ έσοίσοοο!οωο π. οε.εοιπ:οσπά ὺἱιοοοοἱοιέ

οοποίοτοπο. Μάιο _ίοΗοέ, οἱεοοἴοἐοο Ποοιοσεοπίο ίσο εἰοπυἱο›ἰεἰεἰε, ο Με! ροροο!μ έ τοοροοποπο

ρποοΙοοο οοίέ ο Βου ΙοΙορἰεο, οοοι]ο_|οο ιο τάφο οροεύο α! τοε:Ζο οσοοουο. Μἱοἰ ἐοιυο£ έ. .οίο

2οοσοο ρέοοπο, _|ο|ιτ Μο «ω, οπο: _|οοιιοοο : οο:οίοιο _|οοο ο: ροοε!ιοίο οιοτοοΜ:Εοιιι; Μαΐ ρί

επιο οέοΜότο Μο£οοοοο ε. ρο!οτο, στο Μοτοοο ποροέοίο Μ:: ροιοοἰοἰ; Μο! ποοοοίοο !ειοεπομ

τοέοο ί οοοἰτί οοο!ιοιοοε. Ζ £οο!ι έτοοο! τι|είοοο_|οο Νοο!οι· οπο: ο:Μο, Με ΜΜΜ' οέο :οοἱετού

:Μάο εισοοο ρορτιοοιιΜοο·, ωο!ο .Μο στο οέοΜοη|οΙι ί»ιίοοοίο, ο ο· οιοοο!ι :ο£τ·ι_ο:›ιεοο οοῇο·ἱοο·

Με] πο ιυοοοἐοοἱο Με, έ:: Σ οκ Με Μιοοο @Η το;ρο:,οοό ω» είοωο. Ρο·ΔεοΙοοο ωΙοο : _ίοοο

ο:ίοού το οορεἰοοέοί ί οιοο οοο!το οίο!τ]οο, Μοτο οποίοι @Μέ οοιυοΐ ”ΐοοπίοιία·:οωί ποίο!Μοτοο;

ί όιο ννοεο!, σο 9ο ο·ίοέο Ποιυίο τοίοοοίιοέοΜε2 Μο! ιίο οέ|ερ·ίουοοο ῖἴοοοἰ|εο Ιο·οοιιοοιοοΜίοοο;

ί οιο ορἰεοωοοι ρο!ιοοτο οἱειοοοεσπ ο·οοΕοοσιέο·οεοο ο οοοο_οέ ΠοΙορτ·οιι·ο_|, δέοΙοοπΙἐ. Νοἰεοπἰεο

ο£οῇο οἱοποπωιοοο ω Ζο2ορίείο οσοο ΙΕοιοο οοεο!οιιίο Μο ι!ο εοΒο οπο: ί εΙο 11)°τιἱ0 οπο ·ιι.·ο

ροο!σοοο οίεοίοομ ποοοιοοοι ρποοίο,οέοοι απο σε! ιοέεΙοι _έοοο οάοοέο!οσιοο!ι.

Μοοο 2ο οόέοοοοοποοο οποιο ρἱειοἰοποοι·ἰι ὶ ροοοο οεοιοοο @ο οθόιοοεοι οιοπέοΜοοι ιο

οιοοοι τοίεΙ:ο Κούιο, ο ιο ποπ εοοοοοο!οίο,| οιιο:πο92οτ· ροσοστεΜ. Πεοιοτο ]οοο Μάο οίοοοοέ οπτο

ΜΜόειο ΐνοο·οοοιο, ρίετωοιοο!ι οΙο·εοέοίοιι πο Πω, οπο Μοφο :ιυοπο πο·Μοτο ο οίε|ι ωου·οο

ι:|εάωπί ί οιοοοοιοοοο ο: οπο Ι:οέο!ε!πιο οοοιοοίο ; ἐοοίοεοΖοιό ιιορίεοπιέ'2), Ι›ο οπο δνοτοοοιυὶο

ωοοοοωο!ἱ οοποάοο οοοοοοϋπ. Μοτιο.ποι· Μο, Μύτεςοο ρέοτ·τυεέ οο!οἰοοἱοἰε οἱοῇοιἰοοἰσσ·ο£οἱο σο

ιυίοιο!ί (ζ'οτ·οοοόο, ρτοοοιοιυοί οε£οιοο ειυο_ο: οι! οποίο!ιοω οοεο!εέο!ι, ο Ιίο:ρο' ο οοτοποοοιοοίο

ειυοοεπι τοοοιοἱ£οοο Βοζοοτόο·, Μοηο·|ι ο:ές_οί φοβο Με ΙοΙΙεο Μέση εο·ο_|ο Με ί οοοοΙεέειο :Ζο

ἐοΖο ιο τυπου· Βοοἱ ρίετοίοοτυο]. Το Μο ούέοοσ·οοποέο, Μοτο @ο ροούωοεοε Με το ἐοοἱο ω

ί ροοοοίοοο Βοεί ο!ψιιυέο!ο, οοἰο£ο_|ο παο οιίε|είαΙο οοιοο£ ιο ειοε/ ειο·οποίοοίο: οοεισοοςοοίοο2ι

οο_οο Ιο£ορἱεο ΜεΕοτο.

@αρτιο οπ τιέεοο:·οοο:οφο ροο:·ίοίο:οι :ίοοιί ο›ιἱο‹|:_ο 8οούιο Νοεοο, Μοτο ;οοοοΙο ιο Ι:·εέοἱ

πο Μοοοι Ποσοοο·8οΙοιο, ω οοτυοοι·Ιι με οιοεοοο ροωΐοέοοοοι πιο κιμά άοιοίοο8Μ; οι ιο .ποσο

ίοιἱοο ο·οοοιοέ2οο!ι οποίο έ ομοσ, Μοτο οιοιίεοτοποοιι άοἰοΙοοι ιἰοε£οο 85ο οοἱοἰο |ο/ο!οιιο, :ποσου

οιίοι μ: Ερίπο ροδοέοπο οοοΙοε Μάο Μ·ο_|τι, ΠιιτΠε, ο οο(οο:.οποοι Σο!τίο:πιέε ορόίοετο οοίωιέεπι

ποο·οοο, ΒΙοννἰειιο, πιο” απο ιο _οτεο|οιο, ω ω ρα·;οΙοέοποτπι πο _|οιοΙε είοο·ίο:Μέ Ποοιοα·:ο!ιι

Με ποιοοοο_|ε είο. |εεΙ 2ο £οΠεο ]ο|εοΙ›ο οΙοεο, Μοτο ιυ.οεο!σέε οοοοιο οπο: ρι·ιοο Με£οο·εοο οπο]

') Μτομοέ Ε'οτομεΙονι·ε!ιο-εοιιΙοΙειΒο1ο. οΙοο!σωο 185! ο». Παζ

') Ροωσοησ ο: Ροϊου·οΙσο, οφ. οπο. οπου. ΙωοοοΙκ. ο". Η!.



1.Αποιηε πεε·τοπΑ. δδΤ

οοιοοο σο; ιποοδο πο .ι·ίοοοοπ πιοποιοοΜοπ έοΜοοποΜάι. Ροιὶοοπο ποοποπο ωειοπο πιοέπο

ιο οοιἰποπι ο ιἰοιοποοπ οοοο.τοιο ασκοπα Πο (ΜΜΜ, οιἰοἱο οπο ιο:οπίιιιιοο ο ΒοποοΙοοἱο ι:οοΙδ

ΒοποοΙο, ρίοι·ιοοποπι Μοἰο ί!ποΜπι, οοι!οοο πέοποιοοοιπο μέσα”. ί οΙοοέιιἱοοι £οοο Μάο”, Ρο

Ιο|ι ποροιι>πο, ποιἰ ιοοι·οοοπι ἰΙΙοτἰιιε Ιο οἰοιοο.· οι οοι, οΙπι·οπἱπε'). Ρο οοοἰποπι έπιίοιιίο Ιεπο_|ο

ἰ ποποιίο ΙΖἱι·ο-δἰοιοἱοπ ποειορποο ο:.ο;οοο!οιοο ἰπιἱοπο Μ·οάπ Ιοιποο:.ιιοάι: ωιποο, ΑιἄὸτἰοΙοοπ,

οποποποιοο ροοιἱπο. Ποο!ιο ιο έπιίοπο Μο πποοοοιοοΖο οπο π: Ιι1Μοιιιέο οοπιοπι ιιοεΙορε£ιοὶο

πώ το οποοέπο!ο οι·οι·Μιπ, πιοέποοο ιο Ιοπι σπάοο οοιοοο, έο Νοε2οπ ιι›οΙ:ο:ιιοο ιοοοπιοέο παο

οι!ποοοΜο οο!ιο ποοριοπιι·οοο Ιιιοοιο οίοιοιοοεΜο!ι οποιο, ο πισω; ροοιιἱοο πιο! Βιιποο οοΙὶ οπο

οοπἰ; πιο πιο ,Με πο, Μο πιοέπο ροιυ:.έοο ιο “ο πιέοποο πὶο ροποποοο ε. οοοο Ιο2ορίοπ, οπο

οίοέ ποοωοτοοπίοο ροοο:.ιιοο πιο ιο ο ΜΜΜ ροΖοΜοπ. Πο ποσο Τοοπ, ιπάοι!ιο οπο” ο Βοοἱ

Ιοποπι ρἰοποοοο, ροιοέο.έο Ηοιποι·2ο!ο πσ·ιοοιιοπο, ωροοο ιο ορίε οοοοποβοιπο οοποροοοοέοο ροοποοο,

ποοποπριιιοπο οι: .πιο «Μο :ο ροοπιιέο ιοοι·οοοΜοοο'ο, οοι··ο |ιοπροοΜο ροοοοπίο πο ιΪοπιἰοποο3)

οοποπτέ Μιο|ιοοΜοιπέ πο:.οιοοοοι:. Ζποιοο πο οΙππέΙο ιΙο ρΙοπιἱοπ |ο/ο!οιοοο!ι οιιιοι·οοίωοπο, οοε£οιοἱο

ι!ιοο ἰπιἱοπο: ννο(οπκνο-ΒιππΙοπσν _|οΜιο πο!ο.ίοοο ι!ο ΜΜΜ, ροιἰοοπὶο ,Με ΙΙπτἰΙι-ΒΙοννὶοπο,

ί ορἱοοοο οο Μάο οοοέΙοιΜἱο_| πο δοποπ ροΙιι ω ιἰπέ ΝοΜοπο ὁ Ιοο!οοιι ιο:πἱοοἱοποο, Μοτο πο

ιΪοποπι ΜΜΜ, ο ποίοέοίιοίο οι: οοἰοοποΜπι $ίοπιοοποπι οοοο, δαοοοι·οοπτ πιπἰοποιιι, ορόοποο. Το

ροωίοι!πιοιοο:ο ο ροιπἱοε:οπἰπ |οιοοοιο ί ιυο›ιέΜο| :Μο ποια] ωοοι·οιοοο δοπιοιοοοπ, δποιποιοοοπ

ἱ |ο/ο2οιοοοπ ρίοπιίοπ, ι!οιΙοοο ο πιοποιοοοιποοο οποι2ο, :ἐο |οι!ποοπ :ο ιποιίιποοίοοίοάο ὶοοπι πο

ποιίοιο, πο Μοτο ιοοιοο:.ιιο πιο! ΙιιιΙ:Μ ροι!:.ίοΙοπ ΜΜΜ, οοἰ ποποιἰ οἰοωὶοιἱοοὶ οι! |ο/ο£ο ·ίοοοο;

ρπ.οΙοοιο Μ:: οοοο Μοι·ο:ζο!πο ιιο:ποίοοο, Μοτο ιο :.ιιοποο!ι :Μέ ποοορίοιποο!ι οποιο· κοπο,

Νοτοἱ, διοτι, Ιποτοἰ πρ. @το ποο!ιοο Μο, πο ροιοιιιΙ:ο ΒοοποιοοΜοοο έ διο[οποο!ιο ορὶοπο|οο

Μ, πωπω ιο έπιέοπΙο Μπι ωπο!οιιο £οΠιο ποοιοο Ππτοἰ; ι:;ο οοιωο ροοεοποπέωοο ιο οοοο οιἰ

πιἱοποοοπ ἱπιἱο πιιιοοιιοοπ ροποιΙ οιἰποτιι·οο οιὶποοο Απ:οι·οιο ο;οϋ ΑοποοΙοιο, οιοοποοπ ιι ΡΙέπίποο

Τοποο£ιιι›ιἱ; οπο ιιο!ιοιιέοο ρπιοοπιιο ποιο οοε:.οτ.ο ιυοΜιιο, Μοτο @ο οιίοπίοπι ποο:.οιπ ποοιοοιι

έοδιοο:.ο, ἱ ροιοΙο ρο ρποοιιι, ἐο Νεο2οπ ιοοιιιἱιπιἰἰ οι οοοοπ πο Μοποέοιποοπ ἰιιιἰοιο Ροοπἱὶ πιοοπο

Νοποοιιιπά, ινωοιποι', ιι ΙΠοιποιιοο οίο.οοποποοεΜοοο52 έ ιι Βιιοοοίοοο ο Παππού, ο Μοποοο 8ο ἰπιἰο

.πωιποο ιο Ροοπϋ ιυε|ιοοποο ΙοΙιὲο δΙο/οπ ο Βιοοπ£ο,· 2.ιιιυε2ο @ο £ο ιοίοιίοπποέο πίοοποοι:ποπέο

') Ποπορίωπ οπο. στο. Ζοτπο_Ι:Μοπ ροο Ποιοι; 46ο' [Μ. Μό πο. ποιου.

Η Νοε€οι·, οπ οποἱνοπ€ :ο οπτοπἰοπο επ 00:πτποποοπ1οπΙ. οπ οοπιἱὸιπο εἰοο!ο, π Μ [πωπω οΙ'ππο

ΕιιΒΙο οἰπποοτορπἱιμιο. Η πι' οεΕ οονοππ ροεεἰπ!ο ιΙο ποπεθ.οιοτ οπο: πιο τοπεοἰοποπιοπΙε Με ου μπω ου'ἰἱ

οοππο επι· Π: ποτό, Ι'οποεΕ ο!. Ιο οπο ι!ο Ι'Επτομο ιΙ'οΙοι·ε, ποπ! οπο ουκ ρἰτοὶοε ου πιππο!ιοποε ποτπιπποε,

σο ο Μοτο οοεοοποοπ!ε. Ε. ΚαπΙο, ΒοΙΙοΙἱπ πΙοΙ-ρΙιΙΙοΙ. ιΙο Ι' Αοοοοϊπίο ιΙο δ. Ρο!οποοπτο Π!. 7!.

Ή δε!. ο. 7.

ή ΒἰπιΙειπο πἰο αποοποιω :ο ποιοι: ιο οιοοι·π Μοτοιπ |ιοιΙο.τοοπ: τιιοιίιοΝΙοιοοοέπι ἰ Ιι·οίοΜιπ, ου

οποιοο πορι·οιοοιίιο πο ι!οπιοεί, έο οπο· ιο ποιοο·Ιοδο οι ΙοΙΙιο : οΙο.οο, ΜΙ: @ο ιοοοο_| οπο: 8Ιοινἰοπο.

.) 0ιππ οΕπιπτ Νοι·οροο, ω! οπΙοιπ μπε Ροοπἰπι (ἔ0Ρὸ9 ω" 17αι0”χόΡ) Μπι: πικαπ ορρο!ΙππΕπι·

Νοτἱοιι (ιγωοθοθΪ) οοε οΙοποι·οι·ππΕ, οι ρτἱιπἰ Γοποπι ρυι·οοι·ππι. $1τοπιι:Ι. Ι. Μ. Ροποιο. οποιοι Ποιο. Πιο

Ροι·ιι€. ονοπ8. Σ. Σ, Ιποιίοὶ διορπ. Βγιοπτ. Πο οπο!» πω. Απο!. ο π. 1678 [οἱ. ΜΡ.
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ιοοιίτιο, ί ιοάοΙο οι π.ιοίοάιο ο τοιΡο!οοοιιιοπι δοοιοιοτι Ρο ΙΙίτοοκο, οοοιοοο οίο ίοοιιιΡοοτιο ο Μο

οοπιοέοιοιιιο, Μοτο ιιιιιΡτιι .ιιΡοιιοοοιιι ίοποιοοοοοιοο το:Ροιοιοοιι|ο Ιιτοιιιοοι·ιο Ρώσο: Μοτοο·ο

έ ΨέιιοοιιΙο. @οι Ρτοοο!ιοοιο οοιοτ οο Ροοοπίο ιιιοτοοτελοοο!οοτάιοοο: Ροιοίοοο ἐο δοοοοοιι€ο

Ρο τιιιιο_οίο!ι Ιοιοάι οοιοοΙἱ ιο;οοοέ Ποιιο_ιο, οοιτο ω .το ινοοτο ι Βοδοοτμο, ο Μ;; ἰάι ιιι

ινδοοίν Με Βιοοιίοτιιο ΡτομοιιιοιΙο, τοοροσιο!ι ωοοτοιο!ιο πιο” πο Ροἰιιοο, ι :Μάι Ρτοοειτοοιι

οιί ΧοτΡοι ι Πτιίοάτο, τι:: ου Βο2ΙΡοο έ @άστο Ποιοτο. Οοο @οι οο_ιοοιιιιίοοοοο ο Ροοοτι, @Μο

Νοειοτ ιο εο·οιιιι ιο8ιοΡίο ιιττιίοοοίί,· οο·οοοιιο οοιιιο οι ωοιο πιο Ρτοιοοοιι οπο οο ε:.οιοοο!ποο!ι

τηριι|ιοιο, @ο Ιο_οο ιιιοοιο ιἰοιοοο ιο |κοιιιοτιιοτοο δοοίοιοι·ο; _|οά ιοέ οπο το Ριοτιο.ο:οο άσο] οιο

έοί τιιοοο!άοοι'τιο, ο ιο οτοΡάο_| απο Ρο‹ἰ οι:.οΙοοοιο ο2κ18ιι, ατο ΡΜ οι:οΙοοοιτι ωΡΡοο!ιοιο ο2.ίοοο

ιοΡάι ιιἱο ο:.ιιοοοοιιο Μάο; άιοτο 1ο ο£οΙἱ οοοοιιιο ου οειοΡοιο ιΡάι, Μοτο Μέοι·ειοο έ Ψιποοιιιο

@ο ο |ετοιιιΙο Ιοο!ιάάάά, Μο ο ΡοιιιΡοοο Ττοοο Ρορι·:.ΡΙοοοο!ι, ιοολο·ο_οΙο άο τ. ποιο το ιο;;

Ιιοττιο οοίοοο, ι οιοοο:.ιοο!ο τοοιΡίο, έο οοΡ απο Νοειοι·, ο:.Ρ £οέ Ράοι·ιοε:Ρ Ροοοωοο ιο] ποίοοο

τιιοοοι το:οτιιί‹ά οι Ροοοο_ίο ΠΡΡιιιιοπ, Μοτο;; Ροοποιοο:ο οο Αοοοειο 0|άοιοίοιιο, τιιίοτιοωίοίο οιἰ

τάοι δδ Ρι·οοο Οιτ·οοιοοοιιι, Ροοποιο]οο άο οπο; μοιω ιο |ιτο|ο ποοοιιτιο].οοιο έ ιο Μάι .Ροιιο

ιοοιιίο Μοτο οιιοιοτοιοοοο, Ζωοοιι οο οάοΡιοτιἱο άοιιιιοο ιιοοοοποι.άιο, έΙίτοοοάιο Ιοοιιοέο, οἐ

Η οάοιοοοιιίο οτοέ Ττοοοπο τάιο #06' Ρο ΟιιΡειοάο Ρτ:.οτοιιοι2 .το Ι(οτΡοιο.

Ποιεοο:.έιο.πο οιιιοτ ΡΖοιιι€οτιο ιιἰοιυἱοιἰάιἱο τιο Ροίιιοοο, Ροοιιοά :ΡοιιιιοοοΡ ιιίάι Μιάο

ωσιμοιοο Ρο!οποοι, οο ΙιιοτΡάι οΡιεο οποοοοοίοιοοοο Ρο Μοοοτοιοιο ι·οοιιοοοοοοο είο, Ροι·οιοοιιο

@οι το; απο ιιι ίπποι άτοιιο, Ιοοιοιο £Ρἰ|εο άοιο Μάιο ο τιἱάι Ροιοιοοάοιοε;Ρ. Μάιο ιοίοο πο]

Ρδοτιο ο εάοοοάι ιυοοιιοο!ι ω Ροοίοιιιοιτι ωοι·οοοΗοτιι, ί Ρο οιιιοοι·οο ο οοιιιιιτιιοοοοι ιιιιοοιο

δ|ιοτιάΡποποο ο Βοοιιιοιτι σΡοοιιτιοτοο, Μάο .Μο ιιίοιι·ιοοάοο, έο ιο |κοιτιοτιέ|ιοοοο @ία Με ποτ

άιο, οἰο Ροἰ ἰοάοιοο, Ροἰ ιοοοιιο. ιν:οιόοιιοιι ο ποσοι ΒιιἱοΡι·οιοοιιι πιιΡτοιοοοιο Ρο πο !εοοτιοο

ο έ. Αποτοιοο: το:Ροιοίοοο ιοἱοο, οι ιοιιέο ΠιιιοΡτοιιι οιἰ δ|ιοτοοιιο ΡιπΡοοιυειΡ, οοοοοάοοιίο

@το Μοιοά:ίο έ ΡιποΡοωἰοοοἰ οοοπιοιιι, έο ιο άοτιίο οπο” οσο ιοίο!Ιο, ι ιιιιιοάιοο οοι·|ιιοί

:ιο άιο·ο!ο οοέο Μο ω:οτιίοειο, ο οοιιοοοι οΙο ιιιοοο Ιοβο Ιοοιιίο Ρο!ιιοοπέοοειοο!ι δοοιοοοιι, ο οιο

τ_οάι το Π;Ριιιέο Μο @ο άο ιιοτοτ.Ροο·ίοοοο. ιν οιι!οοοιιι ιιοιοΡἱο :οοοιυά οοιοτ ιἰἰοἐο_τ ιιίοοο

@η Ράοιιοάι ί ο·οτοπο ιιιιιο_τοιιιο τιο2τοοοιιίο οοείοιιιοείοο, @Μάι Μάο ιο οοάοίο .ε·ίο ἱιιι οιί

Ρο! ιο Μοηι|ο!ι άοοείο!ά), @ο Βοι·οποιοιιοιπ 0ο οποιο ο;Ρ!έ α! Ιοοοιο; Ροιοἰοιἰο οι, ι ιιίέοο _|ο

και: Ροο·ιοτ:ιο, έο ιο!οοιιιο ιι ιΡάι ΡοΙοιι Μάο ο·ιοΜιο Ζωη; ι ΜΡ, ι έο οιιι ιο Ιο.<ιοάι οὶοοοοο

ιι·οοιιάί οίο οοιοίοο!ιοοιπ: «Με ιο (ιιιοιοά ίιιο2οο ιιιοοιι:Ρ ί οττιΡέἰιιὶ: οιί τιιάι 8ο Ροἰοτιἱο ιο Κί

_|οιυιο Ρο οάέ οποιο. Ζ ΙΡάι πω, οι ιο οοο!τιοέοι τ. οποοοο οοιιιάοωοτιίο, ο _|ο]ιίοιιι ο Ρο

Ιοποάι το:Ροιιοοοο, ιιΡοοΖοοοοοοο τοπιο ίσο Ροοι·οιοιιιοοιο, ιιιοοιιο άοικιιίο ποιοιοοοο, οο :ποο

Ροο!ιοο:ά ο ιάι τοοο.

') Ποιάιοιιιι πο2μιυο!ί $!οιοιοπίο οι! τιο|‹Ιοιοιιιο_|οιΡοΙι οιοιιοιο Ποο; ι @ο ιιιἰοοάιοοοοιο; ο; Ραπτη

Μο! οιιέ έοιοοο·ιοτι έ. Μοιοοοοο Ποιο. δ), Μοτο Νοει'οτοιοι Μάο! πιο άτοο!ο. διι·οί!τοιουΙσί Μισο Μοτοπ

ιιιο τηιττιιιΜοοο ορίειοοο, πιο οιιοιοο πάτο” Βιοτιιίοιιίο, @οι ινιωι. πω». «σο. Μάιο ! 53,

') Ροδο. 8οι.ιι·. Ι. ω.
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Ρο παροίπίείσίασία ο _αοίσίαία ασίαἐασία Ι(ί_ία το Παο·οοί·οααία, ,σο ιυοίίσιαπίιι ρίσίπίοπ εία

ιιαααολίσίι ί οοσασίι πα Πασί, αα_ία ω ία·αΙίείία α ιυίείσα ροαοίαίωαπίρπ αα£αρία _ίαίποιοαέ ιοοί·οιυίίί

ο πα_ίέσίασίί Βοζαατόω αιμα Ηαπόω, ννφαίο αεαεω (Κοποί·όια) ί νναοί·όιο σαατ·παοίι,· ρπσοί:α

Μία αο ροαοπία ααωπία_ίεααοο, ροταιίαία_οο α δίοιυίαπ ποσίιοααίαίι, ί ί·ο:.ροα›ίααα, μια Βιιίαίίαια

(ροα ίαόί·σίίιίο ίπιίαπίσπι διαοί απαπί η Πααοααίαα') θοί·οα›ίσ πίαοαοέ ασίείπαίί, α ί:οασια απια

σίιοααπι ροροα καίω ίναατοια; ίαοί·αίο ωίααοοιοε'σί απί αοίααααοασία «ιοί αοιυοαποασία ίωίαί·

α:.αα Με ιαίασα_ία σία, ί οπο” ροπίαίκαα .Μέρα πο οίκαιοωίκα, έα οααί Ναοίοί· οιαίτια Μία! η·

οοί·αίαοία ο αρα ωαροαίκασίι, π.αρίοα_ίασ ρα σαοασί ααα α·οοοί·ίι, σο @Με παίί·α/ίί. Ζποαπι οα

Ροίαπ :ασίαωσια, οροιοίααα Ιοί: ρίσπιίοπα Ιασίιίσί:ία, ίναίοσια ί Πααμπίσια, ροα οποοίοιί πασίαΙ·

ΜΜΜ ίναίίκίαοί ίΒααοπιαοί α Ροίοίσί στα Με ρί·:.ασίααίίίί αία, α ροωίαί·ιοιυαπο τα: ίαο:.σια το:

ροίοέααία ίααόω σίοωίααοίσίσίι πα ροίαοσο, παίοι·σαία οίπαπ ίσα οο_ι|σ:.α_ίοιο σίιίααπο αία Ροίαπ,

α αία ίσα οί·ασί αἱ αο ρπασααο πα_οαοπα. Τα ρί·παροοπίπα "τα :ία Ισια.) _οσιαοαπα, Μόστρα

Ρο Με ρίαττοοφ ί οοίαίαί ίπίίαπαία πααιοαιυση, ρί·ιμασια σροη| ασίαρ ι ία_αο ία·οπίία ο τοπ

απαίίμσίι οίη,σσααίασίι α "είπω παί·οαοια. ασκοπα ιαοαιαία 9ο μια: σίιωίία ροα›ίασίίια ί·οα:.ίπια

ο ιίιοίαοιοαπία Ροίαπ ίείίοιοείείσίι μια. Κοααί·αιο, ο ίσα οί:οαίασιπί|ώ πιίασιασίι, πωπω Ζωοσίαασα

ααίίαίασ οία ί ίαίεοωσ α _ίααποσίασαοαπιί εααοίαπιί εισανπί ροί·ύωπαιυαίασ, ιαασία_ααίί Μα ίυί·όαοα

αία σίαοία πα ρπμαδοέα, ί π.ασπαίκα αιααοα, ροααόποίία πα »Με ααωπία_ίσιο·οι, έα σο οπί ,αντα

σιιιιυαίί, 2ο οία αίασίίο.· αοίαα οοιοίαπι ρααα_ία Ηπα' (Ροίααία ααιυπία_ίοί) ααα Κοααί·αίοίία.

Με ίσα ία.παρ Ιοοο ίαίορίειι, ατοϋπο σο αο οα_ίαίοασί, ιααέπο σο αο 2ί·α.ίσί, ί·όέποί·οαπα

ια εασιαιαό?ασίι, α το ίσα αίοτίατιία οαιίααπα ί ροίαπιαίια, οααία αροίπίαα;ο ίαααία!τίσίι ιυίααοίπο.ίσί

οίοίίίποί:οείπορία|ίσιαοσίι, ίσίαη|σίι .ίί·ύαίο αοίαααπία _ίααί μια: αίαοί·α ωσίταιαίια, ρί·:.αοίαααία

σίαίκαιαα ί πίασίεοίίσιαίιίσ Μάτια αίαταία ααααοπίοασί οίσαοσίασίι, Μόί·οοίι έα·ααίο 2ίφσίαία παπα!

απαίσια. Ζοίαοία αίσ ία ί ε2απαία μια εοοία σααείίεοωα ωίσέσί ο ί·οααίσ δίοιαίαπ π φαί: τόέπασίι

ί οαί·απο σα σίαοία οαία_οξααίι: @ααα α σ:αοοιο (ίί·ασ_αί ί Βημα ίίπαίΕπασαοο, ατα_αία α ροέπίαί

ποσα ροσίπηχαίααοιυασίι α.·ίσίκαια, 2αί·ία·ίίιοίοιαία πίσαοαό ωίαέσίιαα οαα‹ιίια, Νότα σα; απαοί· Μία

ενιαία” ση; .Μία ια ίσα οροεύίί Μάρ” απο ία οωα:.ίσ απόσα? σπα ιαίοαασίί ιαίαααμία αορί

οίσίαία? απο παίκοπίσσ το ρί·:.αέιυίααα:αίιία εταοίαίπ ίία:ίαα α Μάι αο ωίαα'σίιυασίι σαασόια οαποείί?

πιοαπα Με α·ρί·αιυασία αοπίααίαό, αίσ ααί·ασ:.μα απί πα μα” απί στα αί·α_οα οίί·οοα Με Μάτια.

') Π' οίιεεοπ Με Ρευρίαα ασ @ασοεε σ”. 87.

') Ζαπίία.4·ί ίπιίαπία θεοί·Βίί, "ία ί:οααα: ρατααααί'οωαΙσο-.σίιωίαίαί:ί Ποία θτίδοτίί. ν? ΜΜΜ ίπίαίασα

μα το Ιμπυία ίτοαα:αία ποιίοίαπΙτα ο θσαααο"α Μπίαίία. Μαη: :σίαοί πωπω Μίπίαση! πα μη” οθο

ποίοίί.ακί. Ναίκοπίασ τα Ραίαί, ω ο “κι ακί ωραία] ίια‹ίίπίαπίίίἐυια, ροωίαααίαπο.· έα πία_ίαίεί Οπερα”, μαι

απ" πιπίσίι, μια .ωραία δίπιαοπία να Βοίααη|ί Ι:ί·οπίίηί Μαία!ί πα κι" Ηοωία,ία|εί Παοίασηα. ΝίτιοαΙΙ:ία

ία πουπίαπίεί πασίατυίω.τη .2:ίαία θοοίατίαΙιτί, ίτυίαί·αιί, έα σπα οαποκια σία ασ ;σαίω; ί Μ] αααίαί οεοίίμ; έα

ί(απιασι Μαίοίί στα ίαεμί: αοίααί·αί:ί ω ιαία|ία λ' Μ! απ” Παπίοοααπι :αίααί ί:ταίαίο ί Μ·οίιί!εί ααί·ισαο Πα

Ματίοία, ὶα Μία Να.·αοί· ροιυοίαα οία ια £απι 0ί0 πιία_ίασισ Με πα οτμαίαα! οί·ασί:ί αστα”, αία πιο οαοίαίαα

.ίακίαρο Πααίοοια _ίααο, θταααοπο. βεί. Ραί·εί.-ειίια ω». Ν.

.) Κοία›·οιοία "αεί ι ποίαο:οαί ροΙί!ασιααί να Ε'αταρία ΙΜ να απόσα Π.
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.ΜΙ ροοοὐἱεπἰο£ιυο, ἐο ο πο;οοωοίο;εω, ρο οποέοί οοοοοπο;οοίο ;οοποιο έ οοοοοοοίοοΜοίοπίοΗο

ροοοπιπο, το οροεοίοοοπέο οοιοοποποο!οοίοοποπο, οροεοοοπι πιο οοοΙιοάοίο Επιπ·ορ;; πιο;;οοο;ο;;πο Η:

οποὶοἐοοο, πο;;ρπ·:εο;πί;; οποοιπιίο εποε;; Νοε!οπ·ο, ι οπί πιίε;;ο @πιο ο Μάο οιο:έοοιπ οοοο :.ποίοπιο

έ οοιίο2οποπο πιπο;οΜπο :.οεπιιψ ροποποποοππο. Νότιο :το ποπο ε:.ο:.οοοΙπιέε; οι οοοΙποιοοέό, έ:: οι; πο

|πορέεππιο, ο; Μοπ·;;οο πο ο:οέύ σο ίοοορίεο 8οοτε;;ο οοοοίείοοο, ποίο;::οπο ο;;οπο οσο |εοπιποο :Μο

οἱοΜεοο ο πποορίοοππι οοοοπη;πο, οπο;; Μοτο :Πο .ε·ίοοίο οοἰο.έό οποποιοΠο';.

ΜΜΜ οπίοέοέιο;; οοοι;;ππο οπιπ·οοο!ο;;ίο, ί ποπο: το ρίοπ·ιοεοο; οοοπο, οπο2ορόεοίο πιο ποπ

Ηοοπ2;;πΒΜ οεοοπντο ΜΜιοίο ΠΙ, πο;;!πζ σο; ο οι Π), @ο 1ο ;οέ ροεοπ·οοο! άοιυπη; Ηοποοο:. ;εοο

πιο ;ο:.;;|σ ροΜέ , Μου Κίε:.!εο"), ο πο:.έο! ποιἰ ροοοορ ιἰο οοῇιἱοοὶο οοίς; Νοοποποο;ο; οοποποο!ο;;ίέ

το ο;; ο οι! η;Ιοέ. ΨπιποεοΙσ ;ο_οο @δύο :οροἰπιἱε εὶοεοο;; πο£οο;;, οο;;Ιο; ποοέοο ΜΜΜ, ἐε Ν -

πω· ροεἴοοπποοἰ ο; ποοιοο:.ίο έπόιἰἰοποί ;οοοε;;ο έ Ιοοοέ εοποοοο οοάιο;ο. θά;; οποἰὶ πο: πιΖο_οο

τοιμρίΖωοείοέ, έο ΝοεΙοπ· ο:οπ·;.πο! το :πάω π·οέπιοπ·οοο;;οο, ό ΜΜΜ ιοἱοοοππιοέσὶ ροιὶοιυοἰ ευρω

οι! ποιο, ποπο ιίο.Ηοιοπιπο ;ο άτοοίππιέ ροιοΙοοοοἰ, τοποσ ;οο£ ποσα; ποἱιἰοο:πιο, έο ρορπ·οωίο;οο

ο; ποπ .προοοο οπο; ;οοο Ιοπορίο, ππιοέπιο πο ποπο π Με ;πιέ οι;;!πιο το Μάο ππιέήσοοοο οοπ·οοοΙο

οπο, οο!εΙσο οοπντο; ;οοε.ο:ο ;ποιοΠεΙού.

Ρίοπ·ιοεα τ. :.ορέεοπποοο πο ποπο ;οοπ·ιεπἱ πω;; ο; πυΙοέοίο Βοίοοπόπο·, Μο; πιο ε|ιοιοιο·Ιπο

Ιου πιο;ρέοπο; οίοο ποοποποί το ΗΜ ρίοποίοοοο;. 2ο οοοοποπ ιο_οοπορο;ο πιο οάοποοοέο ειοο;οΙ:ἱε,

πο: εοοΙιεππιέ οο2οποί πο:.ιο·ῆο ο;; ροποο!ἱ ροοπποέύ άοο!οΙοίο έ οἐοποποπο. Ροο:ο!!ποιοο ο Ποεὶ ιο·

Ροπο 86; οοοιιυπ;οιο; ιοοέππο; πιο: ο; Ιπποοοί Ισπο.€Ιοί ;ο ρἱοποποι;; οορπεοωοοο, ο οποιο; ;οοιοοο

έ Ιπ·ιοοέΙίποίο; ;ποιο:οπ·ιοΖπ ροέ.πι€ο;.οπ, οο:ίοπιποοο ΜΜΜ οοπἰιιππιἱο;οο. Οοο οΖοιο·πιίε;οε;; Μάο Ηο

ιὶοἱο ΝεοΙοπ·; ο.:οροδοπο ;;ο ιοε:;;Μπεππιπ ο!πο!έο;πιοέοποπιέ π π·οοεο; ο:.οπο ιοΙιοπ·οο8επ·;;ποιοοο, πιοο;;

ποο;οο πω: ρο ίππιπεποο ποἰοἐοἰωοππι, το ρπποο!ιοοποίο, ;οἰε είο πἰο;ο, ;ο;;ο οτοἐΖὶποοέό. Ψίοού

οποίί ο; ρπετοο;;ππι ο·;;άοΙππο Μ; οιΙοοοεΙπιοππιο ρπ·οοοποοο: φα! :οππιί!ο:εο, ο ;οοοο;οοε έ ορΣοο

οποπλ οο;εοιπι;;ο!ι, ποο:οο:έο πιέοππο! ο ππἱεοο ιο;;!οποο;ο ο; πιο ποίοπ·:οο οπο;;; οο!ίοοο ρπ·οο:ο_ι;,

οοοιο;;ο;οο Μ; ο ποοο;ο ρπ·οιοο ιο ΙιέεΙοη;π. Ψοπ·οοοο;ίο πω;;; οο;ο:οοποέ δ|οιυποπι,· ο ρπ·ιεοο

οπο;;; Μι ιο ποπο. ΉΊεπ·όΙοο οπο; π. επιποίπο·π οοείοοοππιά οοοο:.Μππιέ πποσπ·οο;ο πιοο, έ ροΙππ·:οέο

Μὐπ·οποἱ οο;ο:‹ἰοἱο;; οοροεἰιοἰἱ Μ; ου Νοιυοοποάο, οοεοοοοπο στ; πιο;οππιπη;ππιί :.οοἱοιοοποὶ επτοπιά;;

ποιοεΙοοο Πο.9ό1ο, Μοτο;; ΜΒ;; |εοΙοπιπο ;οΙοε ω τοο:ο;οΙΙ:ίποέ ΜΜΜ οιοοπου) £ο ρπ·ιοο;;ωο;ο; ρω:

ιοοιίοέο:ο ποπ Μι ΜΜΜ οοοεο!πιποο, πω; Ιππασία, πποοποποίοίο.· οο;οποπ·οε;;, Πιιη;|ε, ιο ιΕοοοο:.ε,

δππιοοο το ΒἑοΖοππ;ο;ἰοπ·;ο, πο Ι:.οοπ·οοο Τπ·ιιιοοπ·. .Ιοοπεοο π·οοιο;ο Μ; ποποο;;; ρπ·οοο;;Ιοοππί ποπο

ο ποποοοπο οποοιοο, π ;ο!πέ ο£οεπιοεο ποπ ο οποίοοοοεοο λοιοο;;π·οοο, Με ·ποίοππ;;; ποὶοού οπο,

|) Η] ορΙ:ορίσποίε Νεοποπο πιοομη;πππ ρπ·οοπππππίσ ρο .Ιοπιἰε £οποποιοο!είππι, Ι:οποπίΙσπι ρπ·ιεπο;;οΜπο, απο;

ιἰο;ε οπο: οορἰοπο ρο ΙοΙο;›ποπο, πιο 87 οπ·!εοοιπι, “με ροιο;;έπεοο ποσπορο ιοοη;πιο;οοο απο ω! που: $Ιο

ννἰεύε!ω ;οιχΚο ἐΜοοιοιι.ι πιο Πυπο;ο, Η] τοΙεπ;ρποποπε ιοέ ππιοέ;;Λοπ·οοίοι, ο που” ιοοἱε; οροποπίο(οπο, ΜΙ·

τοποοο;οοοπο Ιοοοὶ οΜόοεπιπο Λ'εποπο, οπππίεσιοποπο _;εο! παπι ωοΙορ ρο π·οοεοίοοοο πόπΕο;;οο πιο σ”. 127 ;ο!κο

πω: οεοοπιο, ο ποσπηπει;οοοπο πιοορπ.ε·εππι πιΕπιπο: Ψγννοο οω·οοιπ 8ΙονκήεΚοιπο ἱ ΜεΕοππυ.

2) Η' πιοπωη;οο οιοοοοο ο;;;ΙΙ:οο! π; ωμά; Α:·ο;;ο;;σκοπ Ροννἰοε£νν. ο 8088. Ι. Π. οπο". ο
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άι: ί ποπ @εμέ ειιιιιιάοποιοι·π, πάφου οι! Παει ασπρο, @απο @ο ,ιο οάοιοίαποποιπιπέε αιιώ

@@. Ποτά; παο!ιοάπι ιιιιιοπιι οιιι·οιιιπιι. 5(ποΙιιιά ο @Ματιά ποοιιι·.ιοπιιι ι @Ιι·οοπ ροωιιιοπιπ ιο Νο

ιοοοι·οά:.έου. Ζοιυἱιμιι@ Με Μπάκα, Μοτο] Μποξ" ωπιρΖιιυοάι·ιαιιιι επ οο!οιιιοπε, ο Μάο”

ι πιαπρι:οι·ποπο @άοιι Μάιο πἰοιοιιπ πιπριιάσπ. 08ο Βιιηι|ι, ιιιοι·οπο Μάι Μπι Μου @Μό

ροάιοποπω @ο ρι·πεειοάο, @οι ραπειιι Ζιίοωοοι·οάπ, ιι οποίοο:.ιιοείο πα σπάει π; ρ·ιποιιιποιιι Μπιρ

ιπιι@ πιιιιπο πιο οά παι·οάοιιιοπο ιπιιιιιιια δὶ‹ιωιιιιι Μι ΠοηιοπιιοΖωιοπ λν·πιοιιισόιιι, Μ: ιιά ραπ

Ιιπ!σα Βιιηι|ια ι @πο ιοοι·αι·:πο:οιιι, ι οάιοά Παπά πι :από ροο2.οποιο.

|εάοπ πιο επιιιιάσπαιιιοοιι·, ιιιιιοπιειιι πο, @υπ ρΙοιιιιειιιοιοι Βιιππ|ια, πιιιια··:.ιιιάσ πώ;; Μι

δαι·οοποάοιιτί, ροι·οιιιπιιοιιιιι πο τ. ποάάπιορι·ωπεπιπιι Ρο!απαιιιι, Μάκη πιιοΖι πιι:_οάπά »πιο πο

οιυ:_πο Μάτι, ο Ρο ιοππο.ι9ιιοάπ ω, οά πἱο@|ιἱεοο @έ οποια ειιεισάιιιιιι Κοιπι·οιιι απο @ποιό

άιιπ ορ!ιιοα!ι. ιν ιι|ιιιιοΙ: απο ροπιαιιιπιοπιο πιω!ιιάπιιά Ρυ!ε!ιο'9, ι Με Με οιιιοιιίμ πιει πάω.

ιν |ιιυιιιιοοπιιι οιιιιιίε :ιιιπάάοιιιιιάιι πιο πιο πάάόπι @πο πρι·ιιισα ι·ο!ι, ιιαπιειίαίπ ιππιοο:.πε πιάσω,

ο Ιπποοιυί8Μ οι ὐπἰπ οι·οιιιιιάπιε οά |ειιρούιο ιυοοποάπιο!ι ποπο.ποπιιπο. Μιά Μέ ί Μαιο ιυοιεΙειι

πι Ι.ιο_ι;οιοιιιιιι, ιι πάοιποπο πο ιυιοποά:.ιε, έο @ά ιιιιιροιοἰπἱοιιιιιιπ ; ιστό!όιο εάοιοιαπειιιοιι"). Ζο

Ιιι2ιι@ πω: πως έε οπο: Μι ιιίοιιιπ πιοπι ιυπο!ιοάέφ α;; ιυπιυοίαποπ ο Νοιιιορι·οάιι οιιι·ιιοΙιθ,

π ιο πιοιβο ριν:ποριεωπό πιω ροά!ιο] @άι πιοπι πιο: @απο Βιιηάιοιιιο, Μοτο κ:: ιιιοιπ·ιε

πο πἱο@|ιΜ οποίο, Μπα ροάειι:ροιιι επάοάιιιοαμ, οροποιοοίο @τι Μιά ί ιιιο!ιοο Μαι ο Μισο

_οποάπ άο Κιάοιοιι ρι·:.επιοιιΖο. · ›

Ρο ηχώ πάιιιποπίαάι, ο Μοι·οοιι ιοάιοιε Μάιο που @πο πιιἰεοἱαἰο πω: οΙσπάΐπιιά, ποση

ριιΙο Νεειοπ άιιις| ΙιοΙο@ Μ, ιπιοειοάπο πιοΜεάπ άο :.άπι·:.ειι ρπιιιι·άιιιιυπο!ι ιυιιιρ!ιιιιο ιιιίεέοι Διι

άιιυποοιιο 26 οάιιι·πιι πιο ρι·ιοιυιάιοιιιιι,· οπο; ι·ο:ιιιιιιιιο ιιιιιιΜ άιιοποιοιιο, Ιοοειιάπ, οιιάπ πρ., ο

ωεπιχει!ιο ιο, αἱ άο :ιάιιι·οοιι πι: πισω .Μπι πιιιι·ωά, πι; οοε:οι·ιιΞεά, και Μέσοι οροοοοοιιι παπί

|επι·8Μιιι οροιιιιαάιψιο. ινιιάιι οριούιιι πιο ιπΠιο πω, Με ί @εμέ ι ιποέό @πιο οπιιιπ@ Μάο

οιιιιε, έο ιιιιι ιο @άιιπιιι οποιο, ιιπι π |ι·άιιοπο @Μι ριοπιιιιιιΜοιι·ο τοι/Μάο, πιοπι! π: ειιιπιπιιιε

ίωειιιιοι! πει οροεοο ιιιο:.ιιάκι Νοειοι·, ποοοποίωοιπ ιιάιιοιιοιιιι ειοεπιί ιυιπάοιποέοιιιιπί. Με ιυ.ιιορίε

άο ἐπιιιοιιι Τεοάοποπο πιι;ιιιιιί οιι οι ρποε!πιπ πἰειιλ~ἰειιι5); ο ιι.·ιμιιοπιιι απο πιοέιια α:οε'ο @άπιι

 

') ΤοΒοὶο Με (884) οοιιοι·Νειιι επι Νοικ·8οι·οάο)·, 8Ιιι8οΙυεισιο @Κο ΜΗ πιοπι αποφ, ί ιιιιιο$ο :Η

"πωωιιι ροοιι·ιιάιιιι οι Βἱιιτἰιι:ι ί οι: :Με ιοΒο. ΤοΒοὶο Με ΜΗ Βἰιιτἰ!ι Μαιωι οιιι·ε!ιτηο, ιιι;ιγιιιι ιππο

πιο πω ΝοννΒιοι·οάσειν, εοννιειοι!ιονι μασ. Π;!ιορισιπ ΜΙιοπα Ι. Μ.

3) Ι πιιοιοειο νν!ιιιΙΜι ρο!ειιιο1π ιειιιιο1ο. Ροίιι. δοΙιτ. !. θ.

!) Πο Ιουε Με :οι ιιο!ειιιιιιι Η: ρΙιιε ριιἱεειιιιι «κι Η: τοι Βἱι·; Η ιι άε 8ι·ιιιιιΙοε ι·ἰΙΙοει, υπ Ραμ ιιω ω·

Μό, Βοοιιοουρ (18 Μουρ”. Με ιιιιιτοιιιιπάε ιιιιιιιοικιέιιιιιε Ι'ι·έςιιοπιιιιιι εε οιιρἱιοΙε. Μακάο ιι Ι)'ΟΜ·σοπα Με

ΡειιρΙοε τω Βιιιιι:ιιεο απ. 88.

ή Το8οἑιι Με (867) ἱιΙιἰιιὶιιειιι οι ΒἰιιτἱΜ Η Νονι·οεοι·οάιι ιν @ον πιιιοΒο Νοννοεοι·οάοΠοπ ιου

ὶε'ῇ. Βι:Ιιορ. Λίι!ιοιια ι Ι7.

Ξ) Α: @ιι-ι ιπει·ιιιυιιιιοιοιι, Κ' ιιἰπιὶε @Κο Μπι Μισο παω ιιἱιιοΜὶάο οιιιιτιοειι. @Μπι Γ|φ.

ο". 57'. Πο πε :άτυπο Βιιιιιοειιι πιοιοι. Τοιιιόε οι:: 68. Ο ιιιειπορο!ιοίε @πιο πιάιυιοπιοι· ρι·ιιισίιοπιο: Βγει'ὶιι

@επι ιτιι,ιέ οιιχΕι· Ιιτιἰεοιιι ἱιιοιοιιἰιιι. Ροάπ. Μ». Ι. 89.



ΒΩ ίΛτ‹›υιε ΝΕ8Ί'0ΒΛ.

οάΙίσιπό πο παώ ίππίοποιοοπίεί πολη” πιίπιο Ισ ίεάποί: :οποπίο ίπ Μπι ί οποίο ρί·οιπά_π. άπλά

_ίεεί ροάοοπίοίωι, ίε οπί ρο 9ποσίτιι, οπί ίσο είιοπάοποίο8Ισπ') Με πίπίοί, ο Ιο, σο ιο ρί·ίεσίωπαπ

:άοπίωπ ρί·:.επίπωίαοοπ Με: πάοιι·οίο, ποίεέπ παεί άο _ίεπο ρορπεά:ιίίκύιο, ί “άπο μπε: πίσοο

ιο.<ποίο ροποίοί·:.οπε. Ροείοάοί οίοίί το ποπεοίοίίπ είορπίπ εππιίοπποέο ί ρί·οοοίοίίοόό, ί ω 2ο ια

Ιαπ ίποπίπ οπο ιο οποοιπεί οι€έοί ποιοοάεπι, έε ίπιίοΕ ίσου, πάσο ΙστοπίΙσοπία, πιοίιιαπίο ποίησ

ά:ίε Μπε, ί εοπιο _ίεάπο τ. Ιαπι2ποπ "πείσω ιοπρίπποίο. Ζ Μπι άοεισάἰ Με Μπα Μίρα αιδεί

Βοεί, ί οίο.ειιπποίο Μ άο ποτοάοιυ οέο·ίοποποίι, ο παταω οοπιι ρτιπποά ροο:.εί·επίεπο πιοπο

σημα, ίεάπεπο ε. ποίππο!κοτπί!εοποπ. Ποπρο2πιποο οίο ιο @πι ίαίορίσίε, ίοίάοίίππ Με !πίπο αμπ

ίιοέοί ί πιοπαίπε ποίωοοπίεί .τίο:ίιπ, Με ροοποίοίππ ί ποί·οά, @πο ιιιοποιοίο ί ροσπά!πί οποίο,

.πε-πο ρο:.οοςάπ ί οοποοοίε, το Μόη,μοπ έωίοίίο ποπίτί δπη;είποιι ίοίπίε είο ι οείοίίτοπιί ρομπ

.πίπο; ροάοίποποίοίππ ρπ.πείοιυίο Μάτι ί οάποάπίείππ, _ία!τ ιο ποιπίοίίποπ .φποιοαοίι ριίοίίοιπποπ

Ιστοί οποίπίσ_ί πά:.ίαί, πο πε πο! οίοοποπί @ίσο ποποά:ίοίίι οιι·ποίι ίοίοάοοιο.

α.ίπίνκ Νεείοκπ

οπο: Νεα” πω! ποίες .ί:ίοοί, ο Μοη|οπ @άπο Μάρ ιο Μοί·οπ·οοπ ρίεοπε, άί·ποίο “απια

σ:ίοπε πο κι” είοποίοίίείτί πο Βοζοοη;ί ω .ι·ίοοίο δίπίεοπα πο ροο:.οΙππ ποίείτα Χ, ί 2οποιοε

·ιοίείπίε ιοπρί.<πχωοί, πο: δεί ο Μπι ί άιίέ _ίεεω:.ε ρπεί:οπού πιοέπο. |οπ_πίσ οπου ίσοο ία! 82ο

ποοίοίοίο:Μί, πω] ΙΜ ποίεάπ ίεάπποπί ρίοπιίοπίιπίπ Με ποά Πίιπά|είπ, ίοΙκο ίεέ πο δίοιοα

απέπίσ ί το ΗΜ, οίοίί :.οοποάοί ιο πίπί ππιέπο ίεάπο το:πιίοπ. Μίκα πμ! εοπίοποίεπί, ρο

οίαάοί οπ Ισπ κι” Με ο οτοπίοίπίεί ίπ ο Ιππίππ, ο ίίε πο ο απΙοπίο Μάο, πο ποίίποιοπ

π. ιοίκοππίπαπίί έωίοίίςίοιππίί σπόρ! .πο ποπο:πό; @πρ :πιά πα Βιιεί, το Κίίοίοίο, ί οποίοο .πάω

πο!κοποί!ι ποίοιυίσιπε : πιάσω οιοοίπι οΕοεαπίεί, ρί·πο_/πιοιυοί πιίπτο ιυοίί οποοίεί ί ίυίεά:π άο .Μάο

Ιπάοιπο ποπί·ιιέσπίο, σο Μέ ποσοστο οάί·ποπο οεο!ιο |οιπποποί _|επο ποάοωοίο. Μοιοιι οποσ @πο Με

βεί οίπείο οίοί·οείοωίο:Μο, Ζεα ρίπεοίιοάοιοο, Ιί·οοίποίποά έί·οάοίί πιίοάοπ είατοοίοιι·ία›Μο ο οίο

ποί·ποίες. @ποση ίπ οΙίἐεί ο:.ποοεπό πίε|είοίπε οίοιι·πίείο:.ε πεί :ίποίπίοπο.

Α παίρίποά ποοπιοαπίπ ποπ” πο 2ο, :ίο πι:: Μπι υπο2ση|οί _ίοαπποιοπ Νοείοίο ί·οέπί .οί

Με πιοἰο οά εΙατοοίοιοίοίίοπίοοο. Μο οπ οοιι·ίείπ άοέό ππου:πιπ πω!» ίιπποποιο Ισωποίίείπ οιοοίπί

ί ιποοοεπίσπι οάίπίοππποπ, ροοποάιοπίο οποοπίεπο, οίιοπάπποιοαΗεπο πο Ιπίπεοπίεπο, πέπίποποοπ

πίσπάπε' ιο _ίομπίκιι Ιπάοιοπίπ πίίοιοεπίπί, ο :Μέ οποπποπ παίοάιοίο ροά Κοί·ρο2οπιί πο ισ οίοοί

Ροίοίσί,· παάοί·επίπίε πιο 8:απαίίοπέίππ επί ιο ίο:πίειι είοποσίοωίοπεΜίπ.. Ψπί·οοπ ω σο: απο οίκο,

οπο: οποία, ιο οποοιεπίπ ίεορπίπ, κοπο” ω!οί:, μια πετι·ποία, μοιπει Μη, ππορεπο πέσίο,

κιιιοπ Ναοί, ιο αποοιεπίπ Μπα πω, κοκομπίππω, κοκομμ είπάοίο, κοιιοπι ποπ, πορεία

π·οπιπο, κοιίπιππ πιφίο, κομπο Ιοιοπο, υποτποκι οίιοάιοοπ ιο!οποίοο!ι, Μπε" «κοπο

') ιΟοσπι :οποία π; ρο Μοίιάπποεπεππ οε!η·ίΙά, ΜΗ ρί·ίππιίοΙπίίε άοάιιωοίο άο ίπιίεπίπ Μπι εποπ

άπποποείκο Ποιό. Νίεί·οποπιίεΙί προ δδοιοίαπίε, ί π Νοείοι·ο ιυ·οοίθο Π; ιίεάπεπο άιοοο!ι αίοέοί, ι πίσω»

πάσι παιπιι.·ο ο; (ΜΜΜ ο άτποί ΠΠ,
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ΜΜΜ, ιιιιι·ι άμ, ιιιιιιιε Μάο, και” Μή, ιιιιιιιιιιιιι !ερε:.9, και ηπα, καιει” το

ά:.ιι_| εθω, ο,ηιιιιιι οΙιΖεα·_ οιιιιιιιι·ιιι οριιέσιό, πικαπ ροιυέα2, ιιοιιιιοιιι·ιιι ρο6Ζεάπ46, πρ: έα

!;Μ, ροιιει·ιιι 6οέπέυα, μια φ (ἐιυἱι), ι:ιιοιιοροκι πὶεά2ιυὶεάπΜ, σε”. ρτ:.ι|ε!αύ, πα2οΙαι,

επιι:ι·ει··ιι “Μου ἰυάιἱ, πιω :.ιιΜαάιιϋε, τερειιι ροΙε‹$_|, ·ι·ιιιιοι·ιι·ιι σὶιυωι, τσιπ” οϋοι, "ΜΕ

:.αι·ια·, τα” αει· Πρ. Ρτύο:. Ιερο πέμυαἰ υπ ρεω·πι|ο!ι ωΐαέάιυρώ εούίε !ο!ειισα|, .Με πρ. Μη·

ι:τιι·ι·ιι κι προ” - Μια: ωμρτιιωὶαό, “μια κι ιιιιι·ι·ιιι ι ωιές6 επαι·ιπειπ, ιτε τι και

= ιυ!επσωε, πιιιεπιι _|εἐεἰἱ Με, Πρ.

Οι .τῇ @τη $βοεε!ε, κά!! ιυΙεεωεό 2ι·ιώα ἐε Μ:ειοι· ιιέ9ιυιι! ιο ρέ.<υπίε :αιιιἰαιι£ εαιπορἰο

Μι ο ά ε, ρύἰεαπιορἰοεεΙε τι έ ιι, 6ο ω @δρ ροάόωσιασ ορό!πο ευε:.μειΜαπ δίοωΞαποπι, ιι £ά:.έι'

]σεποπε ε!μεπεό πιοέπα Μι ὺιππιὶειιἱε συ ωιρτιοωιο ροπιἰόιυ Με ρο!ε!ειο!ι, _ία|ιο Μέ ε!οευαοΗώ

ί ι·ιω|είο!ι.

|ιιΜοΙιυίε|: πω! ω οθόΙποέσέ ω ωιοπιτπί _|φωεα ε£ιιτοιἰοωἰαἡεἰεἱερο, οάσι€ροωαί _ίοάπα!ι

@ασ αἱ Μάι, πΙερα]ςο ιυρἰμωοωί ροωιαιΙοιυεω;μπμ, ιἰυάαιυιιί εατπο_ς!οε|εί ο ἰτώ ε μια

φόζςἰυεΜΜ ρ!μυιμώέ ριειιί: ιιερει··ι, ιιερειιιι·ι·ιι, ιορο,ιιι, χοιιοι·ιιι, Περειιιιιιιιιιι, 'Ι'ερειιοπιιι,

κιηιοεριιι, ωπιέιιπ πρι”, ιιρ·ιιιιιι·ι·ιι, τραμ., μπω, Πριιιιιιιιιιιι., Τρπιιοιιιιιι, κραιεριι.

()ωμιο :σέ @φαί ιαπιο;ίοεΙ:έ ο :Μέσοι ιι πρ.: θρ·ιιι, "σπιτι, ροιιιιιιιιτιι, ροςιιο; πι

ιπίαει Με", ιισιιιιιι·:ι, .ΠΕΠΥΜ'ΙΒ, ως”.

ροάοϋτιίεέ ιιἐμυαἰ εαιπο_ςἰοεἰιὶ ο πιιπιἰαε£ ιι: Η:: 0886, οιιιε, ΟΖΟΝ), Μ”, ΜΜΜ, Με”

ροωίππο ω |ιμό: ιε,ιιιιι, πω, ιι:;ερο, κι", πιεσε, σε”, πω.

Οδοι:Ικα τι Ιπιπιίαία ω ύιυαεεπε] ιιΉπιοαόε @Ισ ο". Ψέιίαό ω Δ: ερωο!ια ρίεαπέα τητα

ιόιυ ιιιιε£€ριψιῳοΙι: ιιοιιιιοι·, ιιοιιιι, τη”, οτροιειιιι; :,‹ι›πἱαε2.· ιιιιιιοιι, πι", ι:·ι·ρ·ιιιιι, ι:·ι·ριιιειια.

'έμυα! Νεε£οι· π: ρὶεπιἱε 82088* ι έ δι 2.ωιιιιμώ Ισια ια έ @η ιυιά:έσπμ 6οιυἱειπ ἰ :Μέ

@εαπ οϋίο Ιε ΜΒΜ α: ι€|ιορι.ιιιιίε ροτεια8ΐαωε|ιο-εαιάα!ε&έω, α !ηβι| Με Μέ α: ε£αη|ώ ΗΕ

Ιιορίειιιιιο|ι, Μάτ ΜΜΜ ί ροειαάιιἰ σιΙεράμέ Ταφεωωω'). δ‹ι 2ο .ιαιπορίοεΜ ποιοιυε, οιίροωία

άα_|ιμε ά:,Μεβιμπι ροΜεέπι 9 έ 3. Μ;; ιἱ‹ἔ ο ιιοεοωεπι Μι 6τωιέεπίπ ρτισ|κοπαό, (πωσ μι ρο

Μιυπαϋ πειεΙςραΠοε ἱιπἱοπα, _ια!: ιι: Ώστε;; έ Ζαοὶππὶο;| ιι _|‹ι|: ιο δίοευέαπίε όιυαεέπι Μ·μίί|η

ρίεαίί. Μι·Ιυιια ιι|:απάρπαιυεΜε Αειπιππάι·, Μακάι, Ψεττπαπάτ, «παπά ρίεα!ί δίσωίαπίε αι:ιιεχΕ,

Βιει,ι·ιι, Βεριιη·ιι, ω”. Βαρα77οι Κεάι·ειια, ρέωΙέ Βαριι··ιιι, Δω- ε !ιιααπ.τεε Ιοι·άαπωα,

Βιι·ι·ι.ινιι, Πτιιιι%ι ; Γαλι'νθαι ΡΙοἰοπιε_|α Γ(ΜΜ'Ε; Ροτοιιι!απεσ Ιποιίιπέεπιιφο ΒεπεάιΜμπα") κορ

πρι; βέιιΠοπεε Τοπιαιτ:α 8ροΙε2ατΜίε9ο, Μπι; /Ιενζανῆυοι Ροιβιομπε!μ Μιιαιιιε; δαπιπ£απί

Ραω!α Π#α|ιυιια, Χαιρετω-ε; Όυηροὶ δηριισπα Ιιορο£ε£μ διι·ριι; Ππ!έ:.€ φορα/α Ισαα·ατε.Ι:ιερο

διιιιιτιι Μ!. ινωειωθ Μάρ @πιο δι·σοιχ ί ΒαοΕππἰη| ιβοι|:έ ποιο” Μιά!έ ω ἱιπἱοπαάι, απεφ

ροιυιιἰἱ _ξε δίοωίαιιίε ισ ρΞωπίε εωο_|ειπ Ωἰυεἰιαπιί ! έ πι. Με πιοέιια Μέ ιυς£ρἱό ε ο Μπι, έσ

ευ ωριππωίαπία πα πω £_ι|οΙι @πώ ι έ π. εί;|ο!ιαό Ιμβο Μ·ωπίεπίε ποεοιυο, ιυιά:.άσπμ ύιπυέεπι

έιιιίοπα @#42 τπ.ι|ε·έο!ι, ι Μόημικέ Με σει:ατω ὐἰιαπ£ιχτἰιομ @Ισ έ πέεπιἱεοοι| ω ύειροέι·σάπίοΙι εω

') Με. Ευ.ιι!ιοισα, ωι·οινιιΜεο μἱὲιιιιι, ε ιιιειιιιιιι Μ. Μ. Μ". Ι. 80

') Η παω δδ. Π!. 202.



ΒΜ 1.Α·το1>ιεΝοετοιιΑ.

επαλαι:Ιι ιοο!αιυαἰἱ: Βα"ΜΜΠΕ, 0ΠΝαπ$81, Πρεπει ρίοαπο Σφεστσοϋλάβος στα; Κο

ατοπα, Ζεπωρα!οσο στα; ΤΙ:Μοιοτο, Ζηα·ισθλάβος (Ιζσυσ0?.άβος) σπα. Μπα δ|εὶἰ·ἱ!οοεο. ?Με

οσδο το ποίεΙκα Χ έ .Π, σα!ε Ισ οισέσα οΙ:απασ ἰἰοιπσσιέ αοποοααοιί. δισ α£οΙὶ σδσεΜ Ισ ο ί α»

@Μπάστια πα Παοί οοεοτσο ο στα σσοπαΙΙκα :Μεσα Π! , Μοάσ ρὶοαἰ ΝεοΙοο; Μ» :σέ ασ οτοσιίο

πέσ Μι σο.4σωσ _|πέ οἱσ ὐσἰσ το2οάσ ιαΙοτίσ, α ρσ:.σ8£αἰσ £σΠεο ιο ρἱσπτἱε Μ:.1ο!Ισ ΙσοΙι ο,-ωεω,

Ποσο σο στ·οοΙα σοὶ: ο Μο ιι α·σοιοιοἱοοο? ιο ω; πιάσω αίοοία α! σσαείοΙοσε. (Η ασ πω,

Με Μισο παπι ΜΕ στοισάορσάσσι1α, ·έέσσ Μπάστια !α τσ Με Μ·όΜέσι σ:.αείο ποσ£σρὶἰα. Ζτοε:£σ

σοι παοΙσσόΙα, υιαΙσέιάοσσ πούστη Ισ χω /ιιἰτ£ ιιιίοποσοσίο ρἰοι·ιοο_/, σέοιοσ είσ πα Μή ορι·οοο

ΜΜΜ. Α£οΖὶ Με 2σΙ|κο Με ισίαοίοισ Ιοσο, οσοσ ια Ισ αοιὶοπσ οπόιοἱΙο, αΙο ρτωοὶωπἱο επα

ολοααίοι στο, ἐο έ οροΙαοοπσ Νοσ2οτοποί |απ δ|άΖω, θὰ, ρέοπο ·έσιέσ εἰσ:οἱασἰε!:ἱε “μεσα”

στιο:4 σδσε|εσ πσσοιοσ, σα|εοέπισ 2ο α›σἐοσ σπσ!σασ!ί. Α σασσσ ρσΕσοσσα οσίο πα Ισ ιἰοιυοάσὶο|

:ποσο @οποιο έωίααοαιοα, Ιοάσ ρσνισροσιιτίεοπσ ω ε!οσσα εασιοσσέ Μ:ο2οτα, Μη Με ροιυἱαιἰο.·

8ἰπι Βο ροτινο]ο στάοέεπί Ιιπἱσσ Μοτοννὶο, @σε στου” εσ σι·οοπο!.ο εἰον·ἱοτιεΙισ]ε, ω»

στοπιστο με νν πωσ ἰ ον Βοἰσοτἱοσο όιιιτοσεΜοϋ'). @σέ πιοιυὶ οτι ιοσπιέπίο, ἐε Ισα απο σοσ

πσ|ε εἰσιυἱατἰοἰιὶ, σα Βάση Ι:ίοίίσ ιο Μσσαιοὶὶ σπεδοέοπο ΗΜ στα @σο αποτο) πιο Β αεί, το

τοπίο στα τι Βσδσατόω ααπασε|είσα. .Με σίσ πω! Μα σιὶαἰα α, _|σ:.σ|εισ οιυσπι 2 σδσε|κασιί σ; ί σκ,

σοοἰαάιισσισ πα_σω!οέσόιοο:.σσο α· Μ] σκίσω .εσαιἱοσο Αίο.οαπασα δ'Ιιτσο!ο[στοπαίωα Ψσο!οσοποο

Μάτια στι: ΒιιΙεννσ .οι ἰ α Ε άννοσο8Ισεπσσει ΜΗ σσοποτωτήσ οι ἱ :ο πι· ΚἱτἰΙἰοννεΙιο] οιΒιιΕὶε

ΡἱετννοσοοιοΙσο ὶπιἰοΙἰ ενειιΕ ΡοΙεΕἰοΙι σ, σ, Η, Η; ἰ εΙἰειὶοννοτεΙοο "Πω εἱὶ εοοΙ1τοτιἰννοιἱ

_ῇοοἱο πστιἱο τοΙ!ιο ον ροΙεΙ:.σω, Μ @εισαι »ν σιισΜο !ιισεΒιιτσεΜοΙτ δἰονεἰοπ (οπο. Βοοι·ονν

εΚοσσ 8ΙονοσΚο Ι, Η ἰ Π, Ώθ) ουειο2εετννοπνοΙἰ ἱ τν Μπι ὸτἰεννσεω ΒΙοκνἱοήεΚοπι, πο

Βοοση·σ ροτοἰοὶοκιο Βεο1εωσ. 1)οαασπσ ασ £οσο, :ίο οποιάσπιέσ οοοοιι›ο Με ιο σιοδο-σααο έ ιο

ΜοΠεστπωσέσι _|σοσλ:ιι :ο σ:.σέοί _|οοποιο ροαιίέα:σοσ στοεο!ισωοίσ εἱσ, α ισ ιο ποσταιασΙι Μασσα

σσοσόι, σιἱοποω€σ€ε ω _άσισσα Ισαοιοσοι ωέεΙ!εοπιώίσι οιοποέα: ιαοκτορι ωέσσέοπο, τσιι6οπ σε;

ω, αποτσοι σιίσαο, ωιοπιισιπ ποίοσ€ο:σό; ιο _σ;:.σΙκα πιο οποίω·ιωΜοι, σιίαποιοΜε ο σοο·σΙά

Μασάει σ:αοίσίαιοσιοοΜοσο έ ο£ησεσἱοσο σιόιοάσ.· Βι·σήΚοτσ ιασιίαετ Ιοτἱοοοτσ, Ηοι1οει€σ ΜΜΜ!

Ησοεπσ, Ιαση!ιοτσ πω. Επ·ΕσΕστσ, ωσηΙ.οσηΩσ παπι. τπἱοἱοε2σ€σ, ΡοτιΙΙἰ:α:π. Με (σω.σχ, Ρἰσπ-·

ω] απο. ρϊιιωσ, εισιπιπσ εἰο παπι. εισΕσΕσ εὶο, ττιιιοΒοΒο παπι. πω! ὶ£ρ.

Ζ !σολ 2οασ ροσοοιίστο σσιἰ:ὶ είς ισοοείο, έο ισ σΞοσσα Ινσε2οσα σἰο.εΜ αυξ :ο ὐτισιἱαἰσ πο·

Μισο, _|α|σ ροΜάο σ ί σ, ὶ Με σο Μέ 0οσοσοσ, ΜΜΜ ρτοσ£σοοαοπσ ω” @οσο σίοεαοοιό ία

ΡτισΙαοια·τασ σο Μέ Ισ σἰοεἰεοπιὶ Ζσσέ:Μέσοιί, ποσ σο :ο·οο·ισ ιἰσε£σρπἱεσοισ›π αία ηχώ,

σο Με στσ2ο_|σ, ·ὶ ιι›ιὶΙσοσό ιΙσααωασία Νασιαο:οσ |εαέαοσσ ρ,·:οσΙοοοσοίο.

θίαοΙεσ ο ποσικαιοέσιπο ια _|οσο σ.τ.αοσιο Ιιοαπίο, Ισά ἐς ἰασἱ:ὶοΙαο, Με @σ Π, ΜΜΕ σσιοὶοσι

Ραἰοσ ρίεαπο _|οε£ ισ ρπσρααΜι Θ” ΦΜεκα, τοιοπίο σο» αστα: οιοσ1οΜ κ”, πο” σ1οΙοσυσσ

Ιπορέσσιαο|ι σιοσσ£οα·οισοἰι πω: κ ρίοαοσ ποαάιοαοσπ, μείωσε σιίσ ροέσιέεσοὶ ρέοοσ σο στοα ο.

') ΡοΙσ. ὅσοι. Ι. Η. ') Α. οι". ννο.ποΙσσωσ Βοιευἑἀοσἱ_ῇε ο ΒΜΜούΔΕισιτι σπισΙιἱσ θ, ισ απίεΙο

υ02οπσ]ο Ζορί5Π Μοτερ: από. Πυρ. ΑΚοὸοπιΞἱ Μιὰ. Π. ιυσρ. Ι. Μ. 8.



Ι.ΑΤ0Ρ18ΝεεΦοτιΑ. ΜΒΑ

ΖθοιΜέσ Μ ε ύωιπάς @σκοπος _ρίοε·Ιιέ ι· ωίωπιμ, ά μ, ιαΜπυριυαπο τω ω8ηρΙΗυλ Μία

παώ οόσμο!ι Μ: 9Μά:Μι, @Μ Μέ δασέ:Μ·έο!ι ί .ε|εαπάμπαωεΜ|ι.· δη;!ασπρ ιυίεΞε 10 !α£ορἐοἱο.·

κοιω·ειιιι, θι·σηπιτ·ι, Ι'ιτμημ,- Φρογτιω, Γιικοιιπ, Παψπανοπππ, |'απατιιια, 'Ι'ιση$ι, ζω

ιιπι·ωι:ι, θε1·ω·ουι, Μπι, Μτιιιιικε, Φριι·οιω, Ι'ρ·ικιι, αρι3··ιι·, Γε:ορι·πιι, ΓκιΜιι:,+ Βκιτω

με, "πιυεπωχι, κιιπιπ Μ. Ωω! Μακάο, πυ#Μ0103| “Μό ά πα Πιωὶ, ροποε2ιι! ω _φωω Ια;

άο·ιιη,·πι Βιισέ Ιτατραυλίε|, @Με άο2ςι! καποιο ωγπιαπυἰαῇς: ΒτἱοιΒ-ΒτἱυεΙι, Βη28ετγ, ο2ιιεΙει

ο2υΜ, τΙι·εΒε28, (Μη, άτ)Έ:ιΕγ, Βεβε$8-Βεβπης 8:,ιηοι, 88Π7η-ΙΜΠΥΨ, Βεωὺει-ΪιυΒε,·

εεόι, 8ει·ε8:,ι, ΒΙειἔ-ΒΙεοιγΚ, εσεΡοι!ειτ'- Βοεροόπ', έστω· (ρίπτωσ)·, 8οπνἰτγ-ΙιοννἰΙ)ν, ειπώ

Ιιι·ιιή, 8η·πιἰὶοἰγ, Βιιόι, €υιΜ-ΒυιΜ, ευεάτ:πγ, Μοιιι€ει, ΙιιιὸἱυΒΔ, δοΒε.ιγ]-Ιοϋ!ώ, @Βεα

ηα-Μωη·, ιιιυΒιιτει, πιἰι€ει, τπο8υἰγτγ, ιποιο.ς, ρτιι8επγ -'ΡπιΒει!:$), το8οπἰ£γ,· τἰεεει,ι 88881”

εα·ο8ή, ειννοι·ΒοΒοη·-εινετΠοΕΜ, €ει]8ἱ_ῇ-€υΒγ_ῇ,ι Μτἔε, πετώ· ή.

αοαΜΞ Η @ΜΜΜ Ν88ΐ07' ιυσάθπρ ωποτόω _ι;τει:Η:Ιο,-· ό Με»! ΗροῇΕ· ιαπιίωΙ Ηετοὸω;·

ΗρακΜΜ ωπιέαε£ ΗοτεοΙἰυε, Μ;χριιικι ιαπιίιι.π Η:ΜήΔηυε.·

διΐοε|φ φ (πι) ιαπιὶοπἰαί οι€ε£ο πα τ, ἰ ρίειιἰ "Με, @Άη ποτέ, τον", ιατπίαεἴ έ·ηιΒ·,·

κοψω, πειρι, τα".

Ζ _ς!ικεΙ: :η οιιϋ·ωι:α! άα·πρτε Νεε2υτέ ρὶεα!: εστω· ΑροώεογιΕι, παπα, πε:πιον ΜΜΜ

παπι, αροτοεογκμω, πωπω, ωιεεκμογ.

Πο άι: ρτι;|ραιί!ιοωαπέα έ σω.εοωαπέα ιααιυαέιιπιμ ω $!ΙΙ:υγ έ! ρτη;ραάελ θ” Ι·Ξοώμ μ”

Ιεἀωωοῇ ρπμπιίο2πί|σόιυ οιιἔἰεοιυἱ£μσ7ι (μπω. οοποτει.) οι: ο·οιίω|τι σπ9.εΙ:Ευπ έ τήαΜπ πόστωάΙου

Μπαμ Με τι Νε8£οτα πα στο, πρ. Βερεοτοκοι·ο, υψώσω, σκοπω:κυι·ο, πενεριοκοι·ος πιτ

οπίωτ Περει:τοπατο, ι.ιριππο, οκοκιωκαι·ο, πεπρω:κατο. Ζιιέ αυτ” Π δώ? οεοὺ#Ζ£οιΙ›μ ρο

ραΜ Ισωπιμ εφ πα πιο”, α Ησώμ πιπορέεῇ πα μπε, πρ. κο;:βιαιιιετι, πιζιέρατιιιιιοπρ

πρκκοοιιιυεπ, π:ιευκπιπεπ, σ:ιεεμιππιετω; επεκιωεκτε, πςκι.στηκε·ι·ι,, ποεππακιπ,› πω·

πκεπτπκετι, οικιχτικαπτι.

Χ. ΨΥΒΑΝΙΑ.

Ρἱετιυε:μ πι; ιι·μάαπο Νεε£οπι ΙιιΙορίσ οι: Ρε!α8Μη]α· ,Μπα !787 ω' ό. ΨμάτπΙ:Μ17

τω» ὐἰ€άπ;| Ζω! ΐαάιίωΗοιυ8Βερο έ πίΙποποιοεμ τι;|κορί8πιπ. απ: ω ιυμΙππία· Ιεάωἱε ισ π!28τ!12δω

ΜΙίυμ·αβσππερυ Μάα9π]ς πι: ωεπιίαπΜΕ, έ ει; Μέ Μι ἰαιἰπερϋ πέ!;!!!κα. νυμάαπία @πω Μ' '

@σοὶ Ι:η|η|οιπε η: -

Η6οτϋρ5. Βιιεεήεο!ιο Αππ:4Ιεπ Πι ἰΙπει· ΒΙὲινοπἱεοΒεπ θύιιπάερτεοΒο νει·ΒΙΕοΙιεη, €1Βεε·-°

ω” υπό εΓκιω νοη Αυέ.;υεΕ ΕυιΜἰΒ ΒοΒΙΒιετ-θϋΜοΒεπ. 'ΓΙιεἰΙ ί - δ; ΜΟΒ - 4809; 8ὶ

δἰοἔ9Ιι 22|ΙΙευ· Μ ροσφ2ίτα ραποτυα·πίπ Ψίοιίπίπτίαπ ΜεΙΙ:ίερσ. Τα! πΜιάαΙ Επι .:2ηχάαιυσα ι Με:

Ρ€Ϊκοῇὶ8ΜόΜ, Με έα ω ΜΖμ ροά!ε_|πο, α υιαβερ.σιμσλ· ω αεἔέοὶ Με ΜΙΚ, Μΐο οοιμειω:πόσ ι Μπέ

Ιόω ὁ πίεΙα!εο οάϋτιάοιυιιπίε ρὶοπυο£περο Ια2ορἱειι, μα;; ύισσπεεπεῇ ιιυ!αεπω ΙίοΙιο_ξ ωια;οωεκοϋ

_κη|Ικόω ααο·ο.είοΜα:Μέερο έ 8!ατου·ωΜε9ο άοέό πἱεεω:.€έΖἰιυἱε ιυ_γραιΙίο, έ ράπε _|εο! |ιίροΙσπ,·

ΜΜΜ ρο5›ιἱε|εω οάΙκ›·μοὶα /αἰ.π παιία?μ. Ρσ8:Μίωαπέα @Μιά προ σο άι: ρσσ:ηΙΙ:οτυμοΕ ά:Μόω

ΙΙονιιοπιοπ:α ΡοΙ. Με!. τω". Α 89



δω Ι.ΑΤΟΡΙ8ΝΕ8Τ0ΒΛ.

Ποεί ο!οποιοἱΙ'ο ιο ΜΜΜ ο:.οεὶο ερο!εο, 1ο!ε!εο!ιοΙε!ε ωε Με ποίοΙΙ:ί ο Μάι οοΙοίοέό οιοἰοο ρο

ἐο!οΙτ. δοΜϋιοτ : |οι!οο1 ε!!·οπο ::οποιί!ο άΙο Νεο!οτο, ο οι·ιιοίο] ρτ:.οι·ίιο ιι·ειοο!Ηεπιτι, σο Νο

ΠΟΠΗ!! Με )εε!, ορα·οοο:.οη, ιοοοιιπ:‹ι Μο οοο/ιι·ἱο|εειο έύ!οίο ο έτοοίοο!ι ί ρΞεοτιοο!ι ρο!.ε!οο!ι,

ο!ιοοίοέ ερο!εο!!ιο σ·οορο!!·:.οτιίο είο ιο Με!! ‹ἰο |ορειςοο ρο_|οέπίοπίο .ποτποοοέ !ο.τ!ο Νοε!οτοιι·οοο

Με πιο!οοο πιο οο!ο ρο!!ιοοίο. ΤΜ: :,οιντ.ο!ο μ! έ ροο!ισοο!ο _|εοο !!·οοο οόοτ:οο!εο ρποεοοο;

πιέτοο !ο ¦οιίοο!: _|οο! ιο _|οοο !κοποοιι!οι·οοο!ι φτου!! τοΕοοοοιοέοί, ί 84 οΜ!οι·ο τ. ωίο!ο ιο;οΙοούιο

τυοοο!νιο οὑ_|‹ιέπἱοτιἱο.

!Ηποποσο Ποοτομοι:ο πιο οροοκοϋωοη οποιο” “Με .ΜοροιπΕκ, ποοοοἰο Προοοο

ι:ορο Τιακοοοκοτο προρυιποιοιιιοοπ Η!!!) τοοοοπ. ΒΙοοκοο Ι824, 4. Π'οοοο·οο οο!πίοτιο!

εοοίο |οείοοίο τομοι·ιι!ποιοοέ το!!ορἰο!π Ζοιυτ·ειι!οοο, Με ε!‹ι:·ο_/οο είο ομο/»ι!ιίο] οοιιρο!!ιέό ρα·:.οποο

!ε.τ!ο ε. ιοιοοἱοΜο Με!!! Μ!! ιο @οι το!:ορίωπιίο ροο!ιο‹ἰ:ο‹:ε. ιν ρτοορίε|εοο!ι ο οοἰο τοϋ Μο

πιο!!! άτοο!ιο ροοποιοΜ ιοοο!οο το!σορίευπόιο έτοιμο, οοΝοάοέο Μ! ῇοοοο!ε:ἶο πἱο οοποαο]ου. έ!πἱοπ:'

ρπ.οο:.!εοοΜο πιο μαστού ποσο οιοο_[ο Φος! πω! :Με !θ!θ; ιἰο! Μου ο !ε.τ!ο οεο!ο σο Μο

οο! Μέ δοΜο;οτ, ο Μ; _|οΒοο !το[ποο!ι οωοέπίο!!.

Ποοκοο οο6ροιιἱο ρ_γοσκοκτ :ιΜοοποοΠ, ιιοΔιοικοο πο οωοοοοϋωοογ ποοοοΜἰεο ορ

κοοτρποποοοκοπο κοιιιιιιοοἰοω. Το” πορεια!! Ι. Π. .Ιοορειιτἰοοοκοπ ιι Τροπιικοπ :Ηετοπποπ.

θεπκτπ-Ποτορῦχρτ$ Ι84θ, 4. Ιίοτπἰεοο οτο!ιοοοι·οβι·ιιιο ρω! Μο:·οιουίο!ιοουι Βοτοτ!ιι!!εοιοο

ρτιοο!ορίίο ‹ἰο τοοι!οπίο Νοε!οτο ο οο1ιινίο!σειοοπέ :.ο8οοοοι!, οο ω οοίοο·οοι ιοε:οε!!κίο!ι το!εο

ρίωπόιο, @Με ο οοίοοο ροοο!τοο τοοο_Μίοοο οοι·οστιιιο:.ο:ιο. Ψοοοίο οπο ο. Μ] Ζω” ἐο ο·ἰο

έο!ιοο Ιω! Νοε!οτο οοοί!ιο!, οΙο :Μέσο Ζοιιο·οο!ο Μία! 9ο @κοπο ρω! το!!! ιο ιοίο!πο Σ”

ἱ :ο οορίεΙο ειοο!»ι σκι!! οἰόιοπἱο ιο Μπι, οοο!οιοο! ει·ε:ολ·έο οἱοάοάοο ἱ ο ίπομο!ι οίοο. Το: -

πιοπο οίο Μου ο!οιοοίο το!κορίοσπο Βοωτοο!οο·οοο, έ Με! _οεοο πο οορίεΙ:ο δο!ιοοε!τ·ο ρα! ΜΒΜ!!

_! "θ οτιοοπο ; οοο!είο]οοο εἱο ο!οἰὶ το έτοι!!!ο !‹ι!ορἱεο ρτοεττυο ιιιοροἰοἰοπο ο σ·ο!!ορΜποιο ίπομο!ι,

ο ο πο|ο!ο!·ε:.οο!ι ποο!κοοο!ιο ο ου!!! ιο.κ.οο!Ηο οοο1ἰο!ι!:ἱ. Ροε.!ιοροποοπέο !ο!είο οσε! Με !εο!ιεο!ειοοο

Με, οο τωιοτοε:ο πω, ὶ:ἔ !ο.τ! ιο!οέο!ιοο Νοε!οοο οοοίπο!, Με πιο Νο σο !τοε:.ο:.εό ο έοἰεἰο _|ο_οο

οιίο:ίο!οτιίο, ί Μπι οοι·οοίο] !ποπιοέ 8ίο ιοοροοο!ο &ιει·»·οιι!οοο. 0ο ου τυμἰτοιτοιιἰο, ιοἱο‹ιό στο

Μπουλ ροαο!!εοο·οο!ι ε!ει·ιιρο!ο!οοέύ ο: οοε!οιοΙοπίο ο‹ἰοιἰοοο!ε, ο ιο !ω:οίο πο!τιο!!ιοιοο!ιο Μισο!

ιοἱιἰοοοοο Μοοο Βοπο·οο!οοο; οο!ο| _|ειὶποἰ: οοι·οο είο ιοΕοοο] οοιιίοοοοιοοπο έ ροε!οροιοοπο οίο

!!ε!οάο ιυοι·οιο ρ:·ιωο!ο] οοεοά:ίο. ο Μποξ! Ποεο! :Ιοί είο ε!ο8οοό οδοε οοέο ειι:·οιοο| πομπο

ο Μ!! ποοοοπἰο'). Πο!!ε!ἱο·οοι ο!εοοε!ο!Ηοοι ῇε·_οο οοε!, ἐο Με οωω πωσ! οπο ο!οιο!ιοο!ι πάο

Μοοίοο!ι οοῇοπἰ‹ῇεοο‹;!ι οο1οέο!οο! !ιίε!οηοοοποο!ι ί Σοά!ιοοο το !κοοοο Μοο.το. |οε! !ο _|οοπο!!έο

ρἱοποειε οιιρο!!ιο ποοοοοίο Νοε!οτο, οο!εοποπο τ. ροιυπο οτ·ο!οοο. !νοι!οιοοο ρο!οέο!! οἱοοιοἰο

:ιοο!ιιοο _|ιιἐ ρτ:ο: -!ο, έο οο:.πο1οιιιί!! έιοἱο! πιο:.ο:ιο ο οοζο!!ι οο8οοο!π οοἰεορὶειτιοιι›, οο !ε!ύη|ο!ι

ο !!·οοποέοίο :οΙοιίιοίο Μάο! :οοποό |οιΙοο Μ» ιἰτοο! ροοτύέπιί!!, ί ρο!'οέο!ί πέη|ο!κο ροάιοο!ίπο

οο ιοοιοο!ιο!ο·οπιποοο ρα·οορο!!·οοιιιο οπο ! ροῇοέοΙε!ιἱο ρ:·οοο Νοε!οπι.

') 2υτοο! ιπἰπἱΜετε!Μ ηειτοιΙοοΒο ρτοέννἰοοιοιοοῇο. Μ. θθ. Η ύ'8.



ιιτουιεκεετοπιι. Έι4'7

ΟΒτοηἱοα Νεε1οτἰε , “καιω Πιιεεἱοο-ε¦ονειιἱοιιω εὸἰ‹Μ Π. ΜΜοεήο!ι. νἱιιἀοΒοπιιε ΠΠΚ). δ.

Ϊῆ|ιἰαιαεα ροαἰααα :ια Νεειαι·α α ιιιαεαα εΙαιιαιυΜια, Μέ ρε2ει·εααΜτα ΜΜΜ”. ':.ιια]ε απ Ια

Ισρέε ια άπιεΐα έεΙα!πε Νεειοι·α α ιιιαιαΙΙιδειπ μια @Με ιιαΙερύιυ. ΖΙειιιιιιε;αεΙΜειιι Με αι

Βαιυτειι!μια, Μετα: ασ Μπα λ'εε!αταα·εαο ι Ροιιοιετιἰιε (Πυο!ιοκι·πει:ι) έ Ροεἰιιηἰ]ο Μαπαιιια

ααα”, α ιιι·αιυα Με! πα "α" "ω, αόιιιπιε _ια!ι Ιποιιιίειχα ρειει·ε!ιατε|ια. Τι·αιΙιια ιοε! ιἰοραιτιμό

ιιι £επι @Καποια |ιαιισε|ιιυειιααι; αΙε ΜΗ: κι χω: @εισαι ιαΜοεαπέεαεη ια εΙα!ειειιι ραδιεραιααιιια.

ΜἰΗαεἱαΙι ΒιιιΙετά:ί, πα ευ είε ωρεἰιιἱε ιααιΙ:ιαιιια, έδ λεει” Με “ΜΜΜ πιέιιιςα υπίεά:.ι| [επα

Ισιεπι Ματαεἰυιιιἰαιιεἰεἱιιι α Μαι, Μάταια αυτι ριεαδυ. Ταιίετιί:ειιίε ω εαια_ιε αριαι·α πα .είσιααε!ι

Νεε!ατα: εἰοινἰειιεε!ι κι” ί τυεΚἱ_ῇ οιΙΜΟ. Π;; αριεπιιιια _|ε ιυΙαέειωιε πα 8801021697., Μότεέιιια

απ:: ωαἐε_| ρι·η|ιοεια!ι, αιίαιιαιαιοέε.· εαπ Μ ρετινο]ε ρτοΙαὶεπ)· ΕΜΗ Μοι·ωνιο, ]ειὶε ρτοεννει

εε ετιιιιιοια έοΜεπε!ια]ε, 'Με 8τατιτοια· ιεετ ιν Βιιεἰ ἱ κι· ΒοϊΒιιι·Ξεο!ι εΙυπει]εΜοϋ. Ζ ΙααΙι

ασιαίειιι Μια ιιίειυαιρΙίωα μι, έε Νεα” _ιειαΙσ ρἱειιιὶεπιια ια Με :.α @αεκ ι Ιειισαιιι : αιμα

Ηειιι ειαιοείοαιδαήεΗιιι ιαπαιααἰ, α ιαίεε ίεαιιι ριεα! βραβεια ειατοεἰοιιιιαιΜἱιιι. Ρι·ιμπαωεια !ε

ρι·ατυαε ιιιμάαα›σα ιυίεαειιεΗ, ροιιααΙα εαΙιιε Με παεΙεραιαεε Μία”.

ΡοιιιιετΜε!ιέιιηχ αφή, ἐε ι·ε|ιοριειιια Νεειαι·α ιια_ιειαι·πε @ία π. _ιιιεαιιιι, ω Ια άιἰέ ιε

σ:ιτ:ιε ιι·ἱιἰειιιι ια ι·ε|ιορίεπιίε ρειειαεΙααιεΙ:ο-ειι:αα!εΜπι. Οιοσιαέ Με ρο:1ιιίε|επε ΜΝ :ιαιιιίε

πιαία ει. πα ριοειε γ, :αιιπαιιιαιι·‹ιἰα _ιειίιιαα απιαα ποεαιαα @Με Λ ι εἰααΙε _|α οι! _αίοι:Η η

ααι·αέιιίαζα, α οαι·αέιιιαπιε ιο αιιιαἰ :ια ε!αε:ιιε ι ω!αέειιυε ιιιεραεραΙιΙα :.ιιατυοα είαιαιαιΜσιμη,

δω|αι·φα (διαπιέ. 0.92). Μαίο.ιέεΙι Με @Ισα αάτιαοί! ιοε, Με ια|ιέε ροιπίεε:α! μπαι ια έ Δ, £ε

αειαΙιιία σιααΙε πα ια ιαιιιέειιία]αε, ω «Ια·ωιιιειιια παεαωε :Ματια @έ ρι:εά ειαεαιιιι Νεειαι·ο

ιαειπὶ πα Παει Με :.αιαι·ζα» 3); ραιαίαάα ΜΗ., α!ε ιἰοιυοαιι παω Με ιία_ιε. Πι·ιιαα :.ιιιιαιια Πόσα

ΜΗ. ι·α!ιίό εοὑἱε ρο:ιυαία χω, ἐε :.α8ιεριι_|ε ρα τι·ἱεἰι8ιε| αεέαέ Με :ιιιαιιε ρύξεαιιιααίαεΗ 'Β ί'ι

8αιιιααΐοε!ιαιαι ο ι ε, 6ο πια Με Μαρ, έε «!π:απιειι Μάσα πα Παει ια εια.εόια Νεειοι·α πἰε

@Ισα Με αα!υ, Με ἱ @ό Με ιιιαα!υιι^). Ταιπαασειιι πια έ ά:.ίέ _|ε.επ:ε 8ἰι|8ιαιιια !ε Ιιτειιιὶειιἱα

το ιυ_ι|ιποα·ίε ἰαιἰα ιιι‹ι!υι·ιι.9ἰεἰ‹ταα, ιιιίαπαιυιι:ίε αοι·α!ι Μ18:3|ώ ε. οαωοαιι |ιαίαιπμβαίερο ι ε£απἰεἰα

τιιοαι.ιΜεαο, ι ε|ιοιε!ιααέιιιμ ιιιίεά:.ιεό α!α σ:.εαο Μ, ἰιἱειἰ_α ιΜέ παταει σα, ααιυιιές| Μι φάει @αεί

Με ιιιααία; :.ιαίαα;υ:α, είε λ'εεΙατ ε£ατοεἰοωἱαιῖεἐιιιι ]ε:μαιειιι ρίεαό 8ιαι·α! είε, α Με Ιε_| ρι·αιαάα,

μια έ :ιια_|είαιυαιιια Με ρύίσαιιιαα(οΜοωαειι !ιαιιιιειι τα _ιε:ιμΙκα ε!ατοείοιυίαιΜίιιι, Μαι Μια. Με

εαρι:αεια.

|εε:ιεπε _ιεαιια ιιιίεΜα ιυα‹Ια @οι ια Μπι ιιιαααιιια. ΜΜοσιεΙι ροαιυαία εο!ιιε ρκει·αΙιίαό ιιιε|α!ιο

Νεειοι·α, ααάα_ιαε ιιιεια!!ιο ιααι·α:.α ρα]εάαιιο:ε, Με εαἰΙεαιυἱιε :Μπαμ Πότε ειε ια έααιιαριι παπο

') Μαρια, εμε Μια» εοτἱρεἰι, εἰ :ι ρεΙεοεΙονειιἱω ποπ νιάειιιι· τΙΜει·ο. Ρι·οΙεα. Π!.

*) ΠαΠιοιυιΙε ω πιίε|πε ορίειυα ΜΙ:: Α εΙονσἱεπεει!ε κι” ἱ τιιει!ιΞ οιΠη· οι ννιπ% Μ ρτοπιιαειε εε

Βι.ιεεψι, ει Ρετννἱε]ε Μαη 8Ιοννὶειιο. Ζ Μόηιο!ι ια ωΙαιιιέεΙι .Νότα ιυΜαό, ὶε Νεειοι· Με ο |ειαΙια, αΙε

ο παι·αάιύε Ια Ματιά.

.) $οπο ιιεεε!ἱ καμιά Πυεεοει ρΙιπε εεειιΙει πιο εἰυε (Νεει.οήε) ιε!Μεπι1 ευΜείο. Ρι·0Ιε;Ι. Π”.

ή Ωυιιω ποπ άυΜιεκτιιιε Πιιεεοε, Μια Ιοτιςο ειπε Νοειοκἰε καιω: επιιιιοἱεεεε, ιιιἰ @Με επιιασίειπ'

ι1εφ1ε εΙΝει· ειιιιιιεἰιιτο ροιι.ιΙεειε. ΙΜ!.
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πιο ; Ψαρρό ιο @οποοιι ιιιις|οοιιοιι .φοιιιιιιί, ο ιο ιιιιιοίοιι @ ιΙοιιιιιοιιο πρ.

πιο ι·ιιέιιοο ιπιιοπο ιιιιο:.ιιιι εποιοοο!πίει οι οιιιιισιιιοιι ροοιιιιιιοιοοοιι, απο; ροπιιοι·|ιοιοιιΙ @ο

ιοιιιιοιιισα, ι @έ πιο πιο πιιιιιιβαπιιι. Ψοιπει|ιο ιο πιοιοι πο πιοιιοι·ιπέό ιιιιιιίοιιιο. Ψιππιέπιπ

ιιιοιι ροιιιιιοέο ιιι ι αι!οιιιιι @πο οιι·οπο. Α ιιιι_ιρι·ιοά, σο ιιο ροωιοπ.οιιοωποέοι, ιιιιιΙ:ίιπο ια πιο

ιιι·ιιέιιοιιε|ιιο, Με; ριοιιιιο ριοπιο |τιι·ιιΙοιιιο,4 :ο Μόι·οοο ειοεοιυποέσιιι ιΙο @οποία ιιοιιιπί!ιοιο παι

άιιιιιπιξοποοιι ρι·:.οπιιιιιιια2 @ο ιο Ποιοι ΜΜΜ πιιιέιε θοοΙοιιιιιι, ι οιιπι Επι: ροι·ο ιιιοπιιι ι·ιισιιιο!ι

ιὶπιἰιοιυιιἰ. Με πιιιίιι @οί ειι!ειο πιο ιο ιοπιιιιπιο Μιά, ἐο ΜΗ. οδοιοιι ι·όέπε, μια.: πιοιιιοιιοο

ιιι·οοιιιοπιιιιιοιπ οι @οπο ροέοίο-οιιπρ ο :οσιοιυιοπο ΜΙ: ρι·:.οι ιοπάιιιιιοοιιι άιιιυπιεισφοιι, ιο ιιιιο!ιι

πιιι;ίοοιιο!ι οιιι·ά:.ο ιιιιο;ιιέΙιιοιο ποιοβοοιιιβ @απο ω» φάει! πο ιιι.πιοέοι.

ι.ινιοπιε ιιιιετοιω. 8!ιιη| Απ; πιπιο!ιο βοιοτειιιο_οο ι ΖΕΙΣ? Μάιο. 0ιιοποι ρίοι·ιιιιι;ι|. Σοφο

πιο; δοιιΙοξενο Ιιηιοοιπίο ιοπιιι·οοοιοοπο ΡιιοποΙεΖαπἰ |ιιιιοπ |ίοι!ιοιι·οΙιι. Ιιι_ιόιο |860. 8. πι.

ΧΚΠ 27!. @οι ιο ιιι!!ιο ιιι·οοιιο οποέο ρι·οοιι, ιιιιιι·οέ!οιιοι ριτσα ιιιπάιιιιιοιε πα ιιιιιΞιεει.ο ιο:.πιιιιηο,

ο κόπο οοιιιοπο πο ι.ιιροίιιοπι ιιιιιιιοπιιιι @ο ιιιιζεέι|οιο οοοιιιοιιιι οπο πιοέο. Τα! ριει·ιοοιππ ινο

@στο _οίοοιιιιιιιι (ιιι·ιιιειιιοπιι ιιιιιιιοιοοπιι ιιοιιιοιιιιιιἰιοπο ια @οι ιἰο ποιοι 980. ιν ριτ.εάιιιοιυιο ιιιο

οποιοιπέιιιι :ιἰιι@ οπο” ιιιιιιιιιιοοιι ; οιιιοιο!ι Ζωοοοιιι. Νοειορπίο ροιιιι@ ποιο έποιοι·ιμ Νε.ειοι·ο.

πιο-υπ ο πιἰοπιε ιο @μοι-οσο ιοιο!οιιοοιι τοέπιιιοοειιέ οποιο οι! πιιοπιιι ιιιποοιι, ι ιιιιιοιιιο

.ποιο πο· ρορι·ιοο ιοιιιιιιοιυιιιιιιιιιιἱ; ιυπιπιι6οιοΙέ ροιι·ιοΙιο, έο ιιιιιιοειιι _ιεοο Μοτο ι οι: ροιιιιιοοιι

ωιίοίιιοιι, ἔιιοἰοέοιο Μο πιο ποιοοιιιιι: "έ ιιζιιιιιπο ρι·οοΝιιά Νοειοπι ροιἰ ΜΜΜ ιθ.96' ; ροιυο

ιιιι ποιιιιιἰιι Ροιοιιιοοιο πο πιοιιοοιιιι· ρεοποιοιιι ροποιειιιιοποοιι: «_οιι'πέπιπ ε. Ιπ·οοιιι οι!ροοειιιιιοΖι Ρο

οοΙοοιιιι ιιιιυἱιι:.ιι@, έε Νοειοι· ιιι.ιιιιέειιό ιο ιπποια! πίειωίοοιπιο»; ιι οιιο!ιο:.ποέο έε ιο Ιοοοπιιιιο

ο @ίσια Βοι·ιμο @ιο @ο ιιιιοιιοπιο, ιιο πιιιιιιο:οέιιιοισιοοιι ριιιο Νοειοπο ποιοέο)

ιιιοπιιι ιο:.ιιιιοπιιι ο ριιειιιοειοπιιι οιιιίοιι οπο πιοοποππι|ιοιι·, ιἰιι@ ιοπιιιιιιιοπ ροο!ιορ άο ιοιιιοειιιι,

έι: Νο.ιιοι ιιρι·ι.ειι ιιρίπιιιοπι ΜΗ ποιοι ἐ_πό ρι·:.οειοΙ.ι

|αιιιιο!ιοιειι ιοπιιοιιια, ιιιοπεξιπο :ιι ιιιοΙιο:ο!ι, ιἰο ι·οφοιιι.κοοιιιιιειιιο ι ο!ιέιιιοπο ροιποπίο

ιιιιοπισιι Νεο!οι·ιι οποιο Μάο @ο ριπποεπιιιίιι, |.ι.οε£ο@ @ιιιιιιιι ιιιοιοιιιιιιο ιοιοοει @οποιο οιο πο

οιοπιιι, Μπι ω” ε. ιιιιι·οιόιο οοιιισιοι.οιιι| ιιιιίεέοοιο ε ιι.ιο:.εοιιο!ι·οπιιίο ρο_ιοέιιιοπι| :.οοιιιιιιε. Με

οοΜεοιοπιο εοοιο οπιιιιιιιιιιιοι, ι:δοπέιιιιι £οοο ιἰοριιὶΙὶ, οιιοιο!ιέπιο ιο.ε:.αΙιέε έ ε. ποια] ειιοπιιριι.π

πιιι€οοριειο!σ @πιο Ιιιιιἰοιοο, πιάτο. ιιιΖξιο ιιιοοπιοιοο ιιιιιοοΙοιπιειπέ πει!οιιιιιιιιοιπι πω”

άοριοιιιιιιίωιιο οπο* πιοέε ιἰο |ειειιιι ροέιιιίαιιςοο. Βοιίια:πι ιο “ή ιιι·ιιοι| ο” παπι οἰοιοιιἱε ιἰ:.ιε@

Ροιιιι, ιΠιι οποιο οο ιὶο ιιιοι·ιιιιιιοπο οιιιιοειι Νοειοι· @οι ἑι·οιΙἰοιπ πιοεζι|οποποι ιοιιοι. διπο

ιιιιιιιο ιο ιι παο οιἰ οιιι.9οιο ποιάαιυπιοιειοοιι, ι ο Ζιιιορι.ιιι @πο πιιιιοι·ιοέιιις| ι·οοιοπο ιο ΡοΙ8οε

ιιξιι!ειτ. ιν ροιίειιά_ι|ιπ @έ ιοιοιιιι ιιοιιβοιιΞ ιιιοιιιιί @τι Πίιιοοε:., ιιοιι ιιιόοἰ ιιο_οο :Σιόιἰἰιι |ιοι:π.ειοό.

ννοριοπ ::,Νεο!οι·ιι το πιιιι οπιιιιιιιιιιοο οκ( :ιι ιιιζιιέπιο πιο Με ιιέπι|ιιι πιο ιστοΙοοιιιοιιι ιοεροιι·ι|

!βωξω @Μι τα το|ιορίειιιιιοο, @Με @ιό :πιιιπιιι. Κοι:.ιριιιιέ πι ο Ζιιιορίειι £ο_ιιο οποιε Μιιι·οιιι

ε Παω 8ιηιιιιωδιι. Με ιιιοπιιοπιιι!ι οιιὶ αιιιοι·ο ρο ιιιιέειιιιι, ου ιο!ιοιι·ο, @Ιιοέιπο ιιιπ:ίοι ιοί

ιωθα. Μι ιιιι|ιιιις[τ8ιο] οποιοι ιςξοπίοιποιο ππο(ιι πιο ιιιιιιιξοιοιιἰο οκ, ί Ιοιίιιιιι: ιιιοιιιι|ιοιοο ιο @

όποιο Μ ιιιιιιιιπι ο” ιιαροπιιιπιοπο; οοιιοα! πο ιο.ιιιιισέο ιιιιιοποιο βετο Κιειιιιι, ιο ιιιιοΜιιιιέσ
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Μάσα πα καρέ: ροέεΙτέ ε|ετόσοέιααο έαέορέειι, πατα: π. αορείέιέεαέετα @ρα ρα Πα έ2θθ 8έαααέα

ασια, ατ_αέέ π. Με :.ιυαέιμέα Ζα2ορέσεπι Ιεῇοέυεέεἱιπ, κα” έα ρι·ωΜαα π: _έααέιέρα α ταέεορέαέπόέσ

Ναέέαέεέπέ .Μπα Ζαέι·τοαΜέέεσο ρπειέ Μα Ιτέ!έ:απαεέα ρέ:.α:.ειπαέε οαεαπέκαπα, έα οιίρέσέα αέέσπέμπι

ρωέαααπι.

έγμααπίε πέαέαέσω έέαέειιέεσιπέαέπ π ρ. .Παω δναρἱἰσωἰε:.αέπ, τ.έιαιασα πέαραερο!έέααι έμα

Μιυ είοιυέαασέ:έσέι, κα” _έα!ε μη; έπέιμαέι ραέπέιέ!έααέι Με ααπιαιαέαἰ πιέ ρτηέααέεέεΙ:έαέ αιυοέα_έ

Ραέπασέ|, Με Μέ πωσ! Μέ έα _αίαιωιέε μ” Νεε£οέ·ια. ένειαεΙΙεέα ρρ£απέα ιυαίαέεέεια αο α”

ροπιπέΙκα οαπο.καοα Μα, έ·ο:έι·ιαααέέέπέμ .φύέαέα έ μαπα Ρταωέαία ω ροεέςροιυααὶα Μάο πέρα

παρέαπέα ιαρέμέσα!έ; :ίχαα:.έέέ.έέτιμ Μ; πα 2.α.9ααα παεέαραέασε.

Ζει ροαΜαιαα ωμααπέα ω:έα!έέιπα έ·αέεορἱεέπ Ηἱραεέεέ, αο ρουιοαα πω' πα ρταε£οωαέιέα πιέ|έεΙσ

Νέα α!αέέβ παπι α!όπωιέα έ·α!καρέ.εια Ζαιι·έ·ααΙααα, α @Μα πααέσο αέμιυαέέέιαμ αιτημα, έπέαπαιυέ

ω. ΠαάαέιυέίοαΜέεθο, Τ:·σέοΜερα Ι , δ|ιΙααπέαοωεΜεαα έ Ραέεέαεέαιαεέεέερο. Οιέιααααφ ω! έα

9έο.πέκαέπέ ρασ:.α!έταιυαυπέ: Η. Σ. Π. Έ σα. έ Ρ.

”' αϋ·τιέεοα·απέα !ε.τΙα ααέ·αέιιέΖέέπέμ ρέεαιαυές θα 8απιε9οέ _έα:.μέεα έ _έα_αο ωίαέαέωοέσέ.

Η ρέεοέαπέ ωοεεωω έιέαέεέύτε ωπέαέη|, ω έ·ιαα:.ααέι :.αέ .Μπαμ _έα:.μέεα αο!μπααμ·έι £πμπέαέέέπιμ

Νέα έσέέέα έ:οαα.ταω. Ρέααέέέέα" Μὴ; ιυ8ειίαιέα ρύἰεαέαοαἰοεέεέ ι έ α, Νότα έα έ·αέεορέετααοέι απαε!0

.τα μια; .εαέποιαδαεέ:έ ο έ ε :.αεέαρέοπε; ρέεα!έ ποεοέυε Α, κ, ει. έ απ., 2αιέ:.έαέ αωπαίοεέσα τα,

Νότο τα έ·αέεορέαέπιασέι ααιἰαπα η ο;αεέοΜ·αό μια α, κι, γ, κι έ απ; ε α;ααο, _έαέε έπειέευπαέπα,

αφτ·αωέεαέέέυέέέέέη Μα αοεΙα!εωιέα ω τοαα;έαέα ΙΧ. Ζαοέιοωαέέέαη; :.αέ έαέέέα Μεάέιια ταλα

ρέεταόω Με Ματια ραέπα_αίοεέα, σ:α;!έ αυααιυαπέα εατπο_α!αεσα ο έα!› ο μπα αρόζαίοεέσααέι ρέμπέιμαέι

έ έ τ, π οαροιαέααπέα ιπιέαπα α πα ο, ααα π πα ε; συ :επι Ιέαιυέωα έι>δαέαέε ωέα:.έπια απαέπέα

έ·ιω:απαπέα, Νατασα δία κι” Νε8έοτα σα α;!χε2φο εέαέ·αεέοιέ·ία›έεέεέςαο υά:·ό:)πίί. 2ο £αέεοωα Μα

έσέωα.έό έαααέαι Μία έε2αΜέε πα Πω ω οααε‹ια|ι Ν88!02'ΙΙ, απατη; πα Ια αοωαα Με ισ δέυιυέσ

ο ρύθέτα Ιααέ·ατηρέι, _έαέσο Μ:: έ τα απαΙααέέ @καλα ροΜέερο, ια έεΙότερο ροαιπέ!σασα π. Χ!! ιαέεέσα

έ ραααΜιι )ΠΠ, οιασέο έιαέπι/ὶα Μα Μάο 8αιέιοαέαεεΙε μια αρόζηία8έσασα ρέμπέημέι αοαατυαπέα.

Ι Μ: απασέιοά;Μηχ πρ. ω ααρέοέ:ιασέι ρέειιπροέι ισ Ραέπε τα ιαέεΙκα .ΉΙ έ .ΠΠ ΪνοΙοΒοεΙ: αα

πιέα82 ννοΙ€οετ, ννο!οἀἰεΙιιυε πω. ΨΙαιΙἰΖΜυε, ΒοἰειΠιΚοιιἰι παπι. 8ΙαΕΜειιέι, Ματα2ἰτ1α :ατα

Μταειἱτι:ι Μέ Μπε2α; 8οτειππιέ (παπι), ΡοΙοοἰΖ (Ρέουα); εετει1Μ (.έτοέι), οετοΒοέ18 (αέ-αέεα;

δω·αιη ($επι),· ΡοΒοϊοιν (ροαδύιυ).· 8:γτοό:ι (έΜάα) έέρ. Πα!εέ :.απ:φαγωαέέέέη ιαααέαα έψα

ρέωιόω αέριααέιέα ο :.απιέα.εέ α, ο α» κ; Υ «κα. απ; π: «τω. Μ. Να οε2αΜτ π.αΙαμέηιαα

Μπαρ ΙσααούιαΙκα στο πατα. πο, ω ρέ·αμρααέεα 29Μ ρέ·έμπιέαέέιέ|καιυ σα!!εοιυέέμα (Μέ. οοποτεέ.);

ω οέα8οιυπέαααΙι Ζω ΙκοπούωΙκα ιαεττ. έ κατι παπι. Με έ με ω αοέ·μέαέα Π.

Μπα έππἱς|8:αῇ ανω ωέαέοέτυοέσέ @Μπα 82ατοέ·αελέααο έα ραΜέέαέαα.

ΜΧω



ΒΒΟ οτιτοτ·τε ΝΕ$ΤθΠΑ.

(Σ(Σ Π(Η(°Ε(Σ'|'Η ΒΡ'ΒΜ(Σ((Β(('Β(Χ'Β ΓΕ”,

ΥΡἘ(((ΣΡ((ζ!ι!.ᾶ θ(Σ(Σ,(,(Σ(Σ!!((ΣΗ

στο τ>οντττοοοι τ:τιττιττιτττοιτ τω,

Μ(ΗΠ- , ΖΑΚΟΠΠΙΚΑ ΜΟΝΑΘΈΥΒΠ 1'ΕθΒΟΖΟ

(Π"Ιι"Μ "(ΣΥ(ΣΡ(τ(Σ!(Μ”(Σ: (Σ'Ι”Ιι (ίδι,δ,θ(,' ] ΨΕ(ΣΟ ΡΕΟΖΒΒΒΕ1ΕΟ0: ΒΒΔ!) ΡΒΖΥ

και ιτοιιιτιο οογοιιοιιατει ζ(ΣΜΜ, ιιιτο

οι ιιιιιοιτι ΗΠΑ ττι>ιιιιιο κιιιτιτιιιιτιι,

τι οτι ιοι,τ,οι,· ιτοι,·οιοιιαιτι τοιιιιτ

οτιιιτι ιοοτι.

1· (Σε τιατιιττεττι ιιοιτιοτι πω.. Πο ιιοτοιιι

τοτιιι: οιιτιοιτε ((οιι:ιτιι ρητιιιιιιιτι τοιιιιτι,

(Σιιιττι, Μπι, Μτετι. Η τι οι τιιοτοκι (Στι

ιτοτττι: Περοτι,τ,,ι, Βιιιτρι τοπιο τι :το Ητι,τιιιιτι::ι

οι τιποτε, τι οι ιιιτιριιτιοι τι :το Ι(ιτροιιοι·

μια, τ:ιιιοτττο οειτττι οτι ιιιοτοιιτ τι ,το ιτο

τοι·,τιτιιιια, τι (Σοι,·ρτιιτ τι Μιι,ιτιιτι τι (ΣΦοσιτι

μια, Βιιτιιτοιιι, κορι,τοιμια, Ζλοοιτοιαιτε, Με

ι:οιτοται.ιιιι:ι, οριιτιιιι οττοιιιιιιτττι, (Σιιοι·τ.ιιιιοι,

"ομοια, ατιιιτττττι οιιιιτιτιο, Ηοι·ιιι(οοι·οτιιτι), κο

τιιιι·ιιιιιι, (Ριιιιιικιιιιι ιτιοι:ι. Χ.ιιιιοιττι τα οι οτι

ττοτιοι·τιιιιιι:ιιτι οτρπιι:ι: (Στοτττετι, (Σοιιοιιιιιι

ιτριιτιοτττττιιτττοι κι !!τι,τιιτι, τιροι,·ι·τι:ι πιο (Σοκο

τιιιι:ι, οτι ιιειιιτιτο ττοκο,τιιτιι μια εοτιοτιιιοκτοι

Υριτ.ιιιιτ, τοτοοιιιιι τοι ιτιοτοιιι, (Σπιτι, Πτι

ττττοι τηιιιιετοιιιιιι το κοι·ριιιιιιιο, Μοριτταριτιτι,

(Σοι·οιιτιι, Ι(ιιιτιιι:ι ;ιροι,·ι·τι:ι, ((οι·ιιιιιιιτει, Μοι

ι:οι·οιιτσι, Μτιτροτειτιιιοι ιτροτιιιτοι· οτιιιιττι Γει

Μοι; τιιοιττι

κτιιιιττιιτττι, ΠιττιΦιιιιιτττ., "ιιοτιο,τιιι, Ποσα.,

Ποι·καοτιττττι, (Βροι·οιιιτι, Βοιωτια, Ι(τιιιιτοτι,

Κορωπι, Βοιωτοι, (Μοτο. οιοοιτι·ττ.ιτι, 'Ι'οοαμοι·,

Βοτιιι,ιοιτ, Βιιοτιιιιιιτι, ι:τοριιτι (Ρροιττιιοι, τι

οοτροιτιι ιταιτιιι ιιτ.ττιτιι: (Στοιμιιιι, κρτιτι,

κοιτιτρι τι οιιιτιι (οπο,

Μτετοι· πιο τιιιττι οι ιιοτιοι·τιοιιιιιιιιτι τ:τοιιιιι

(Σδη(Μλ'Ε ?ΓΗΣ "Τι Β'Ε(Σ'|'(Μ'(ιΗΒ

τοιιοιιτιιτι ((ιιιι.

πιο οπο, πιο το τιττοττντο τ>οοετιι.

τιιι.ττ>τετιιτο ποσοστο, τ τω: τττιτοτττο

πετ οποιοι: τ>οτιετντο.

(. Οινοὶ τοοιιτἱειττγ ροινιεέο (ο. Ρο ρο

ιορτο Με] ιτοττονντο Νοοἔο τοπιτιοΙιΠ Ζιο

τττιο, Βετο, (Πισω, ΗΜ. Ι Ρι·η·ροιΠ ιι·εοΙτόιὶ

δοτττοιιτι: Μοτερ, Βιιιιιτ·γει, οἱ ιΙο Μάτι ιν

όϊιιὶ τ ειστε τ ιὶο Βιιτοιιιιτιττ·ιτ, το τοει: οι!

ιτεοΣτοιτιτ :ή 6ο ροΣιιόττιο; τ διο” τ Ματια

τΕιι(τ·ιτι ποιοι, Β:τΙττΙοττ, Κοτόιτοττο, Αετ

τι·τιιτιο, Μειορο(οιττιο, Ατττοιο ειοιτ·:τ, ΕΙιττιτττε,

Ιττοι·ο, ΑττιΙτιιι ε!)·ττιτττ, (ΣοΙοει,·η·ο, ΚοπιοΒο

ττο τ ιιτετιιιτιο Ροτττοιιο. (Πτοτττοικι ::τέ ρτη

ροιΠγ ρο(ιιιτττιοινο Ιιτ·τττο: ΕἔἰΡι, Ε(γοριττ ροη·

ΙοεΙο (Μοτο,

ιιιτρ()·ιι·ο τ·ιο!ιετ οι)·ορειιοι, οιοτ·ινοτιο, στοιιττοο

πιο ιιιοττόι]; Το(τ:ιτιτο, Μοτο ρτηΙοεΙ:τ Ειτε

πιο, Μιιτιτττιτ·το, ερτ, ΜΒΜ ιΣτ·ιτ,οττ, Νοιώ

τοἐ ι]τ·ιτειι ΕΙιτοριει 2 Μόι·οι

ό”, Βιετειιτιο, Μοιττ·χιτττττο ρτιοοιιιιιοὶιττι Κιτ

ότκοινι. Ζ Ρο(οὶοττ)·οΙτ ποτέ Κιτ ιτεοττοόοινι,

πιο (ΣΥΙιοτιο, Ρ:ιτττίτιιο, Ριεχάγιο, Βιμ”, Εἰ

Ιιτιοττιο, Ρι·γΒιο, Κιιοει!ιο, Μοτο, Μοτο, Ει

ιΣτο, Ι(τμιτο ιττ·ιτε:τ, Ττ·οοιιτο, ΕοΣτόο, Βιιττττο,

Μοτο Ι(τ·χο,τιο. Με “ή τ ννι·εργ: Βοτάχιτιο,

Μοτο, @τμ τ ποιο (ΣΠτοττ Ρι·ιοιιτοττο ΝτΙοτττ.

$ττΓοιοινι τιιέ Ρτηριτό(γ ρ6(τιοοττο τετοιο τ πιτ

οτιοιτττιο: Ματ”, ΑΙΙοοττττι, Λτ·ιττοτττο τττει(ιιτ

Μοτο, Κοροιτοογο, ΡοΠοιοοτττο, (Σειτοοιιι,

Κοιοττιόττ, Βοείοτ·, ΒΙοοιτάο, Ποι·ι·ιε, Βιοπο

ννἱοτιτ2 1 (Σο τιοιτιοτιι» (οτι υπο Ε, τιιτοττιιοι:ιτι οι·οιιιιτ οι ττοτοοιι ττοτιιτιτιοιτι, οτττο

ιττιιιτοι:τιοτττι. Ποιτιοτι Η. - 2 τριττοοιιτιιιιι....

τριτιοοιιζιιιτι (Πι. - 4 τετοια» ω, πιο. Ε, τοττιιτ:ι ΙΙ. - ιιιτο .

ττετεριι:τιτι·οτ τιτοτττο Ε; ((εοτερει

οπο» τα τω Ε,

τι τιιτο οι τιετι τιοτιιτιι Η. -- 5 τι οτι τιετ,ιοι,·.... @πιο ο1οιοιτ Η.

Η

δθ
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ιι Ζιιιιιιιιιιιο: Μιιιιιιι.·ι, διιιι1ιιιιιιο. Μικε

ιιιιιο ιι:ιοοιι ιι ιιεκιιιιιιο, Μιιο,ιοιιιιιιι, "αιμο

ι·οιιιιι:ι, Γ.ιοπιιιο, κοοικιιοι, Βοοιιοριι, Με

ο·ιιι, λερειιιι, θοριι.ιοτιι, Τιιιριιιοιιιι, Βιογ

5οιιιο, θριιιιι, Μ.ιιιο,ιοιιιιιιι, λοιι.ιιιιιιιιι, Μο

ιιοοιι, θοι:οοιιιο, λοιιριιιιι, Πεοιιιιιιιο, απο ιι

Πεοοιιοιιιιοι ιιαρενι:·ιιιι:ι, λριιηιιιι, "ιιιιρο

ιιιιι:ι, ¦¦οιοριικι, Βοοιιιιιε, λοιριιιι·ιιιιι, Μι

,ιριιιιιιιιι:ι, οιιι.οριιιοτιιιιιιοκοιι ιιιιιιιιιιο; ποιοι

Ν) ιιο ιι οι:·ι·ροιιιι: Κριιτιιιιιιιι, Βιιιιιιιιιιοι, θιιιιιιι,

Ρο,ιοιιο, Χιιοιιο, Μςιιοιιο, κοι·οιιριιιιο, Ζο

ιιοι·ιιιιωι, κι:Φιιιιιιιιιι, !!οοιιιιιιο., κεριιιοι·ρε,

πο” οοιιιιοιιιιιιι ι:τριιιιι, ιι.ιριιιι.ιιοι.ιιιιι Ηο

ιιιιιοι, ιι ριιιιι 'Ι'ιιι·ρο, τειιοιιιιιιο. ιιοικιο Μο

ίΒ ,πιο ιι Κιιιιιιοιιιιιι.

,δρ ιιοιιιιια:ιι.ιι·ο "οριο, ιιο ιιοοογιιοιιιιιιιιιιι

ο·ι·ριιιιι, ρ!,οι,·ιιιιι, β,ιιιιι:ι·ρι ιι κοιιιιιιοι:ιιιι

οποιο ι·οριι, ρειιιιιιε ιιοριοιιιι, ιι οτι

το” μια ιι ,ιο ,2!,ιιιιιιρο, ιι ιιροιιιιιι ρι

20 ιιιι: οικω, Πριιιιετιι, λιιιιιιιο, Βιικοιιιι,

Κοιτα, πιο ιι,ιοτι. ιιο ιιιοτοκι, οι πο”

Κι Μιι:τοιιι πιο "οι" ι:·ιιιιιτι

Μερα ,

θιιι.ιοιιοι,·.

Ρ0"ΕΒ, Υιοοιι ιι πιο” ικςιιιιιιι:

Μοι·ροιιιι, Βιιοι, Μοριοιιιι, ζοιιοοοιιιοιιιιιιι

$$ 'ι'ιοιιι, Περιιι, "αερα, πω., ΜΒΜ, Μι

·ι·ιι.ι, Ζιιιι·ιιι·οιιιι, Ηριοιι, θι·ιιιι·οιιιι, Εκει..

Πιιιιοι:ε πιο ιι Προιμ:ιι, Υιοοιι ιιριιο·ιιιιτι κι

ιιοριο ιι:ιριιοιιο:κοιιιοι,·. Πο ι:οιιοι,· πιο ιιοριο οι:

ιριτι Βαρη" οιιιιο κι ιιιο·ι·οιιοι· ιο πριμ”

Μ) Βιιι.ιοιιο, ιιο ·ιοι.ιογοιε ιιοριο οποιοι κι οτι

ιιιιμοι· ,ιο ζει.ιοιο ιιιιιιιιιιιιοιιιι ιι ιιο ΕθΜΠΙΠι·

ι:ιιιι. Μιει·οιιο πιο ιιοοιιιο ιι το: Β.ιριιιιι,

Με", θι·ριιιιιιε, Ι'ιτε, Μπι, άιιιιιιιιιιε,

Πιιιιιιιοιιο, Βοιωτια, Ριιιιοι:ιιιο, Πιιιι.ιιιι, κορι

οἱ, Τοιιηοιιἱο, Βογιγο, Τι·οοοινιο, Μοοοιὶο

πιο, Ι)οΙπιοογο, ΜοΙοογ, ”Τοεο!ιο, ΕοΕι·γο, Ρο

Ιοιιἰο Μοτο ι ΡοΙοροιιοοοιιι ιιο οοινιο, Μιο

όγο, Ερἱι·, ΙΙιτο·ιι, δἱοννἱοιιἰο, Ποιιιιιιγο,

Αοι·γοοχο, οιΙι·χοοΙιο οοιιοΒο. Μο ιιοὶ ι ννγεργ:

Βι·μοτιιο, διοι·Ιιο, ΕιιΒοο, Βοοοει, (Ποιοι,

Ι.οοΒοο, (Μοτο, Ζοοι·ιπ, ΟοίοΙοιιιο, Ποιο,

Κοιο)·ιο, οιε;έο οηοο!ειοι ειι·οιιγ ιιοιννοιιο

οοιιιο, ι οποιο @οι οἱοΒοοο ιιιιιράογ Μαιάμι

ο ΒοΒιιοιιοι1ι.

Βο ροιιοΒιοεο πιοπο Ιω ρόἰιιοοχ ιιο Μο

ι·οο: Βιιιιοι, Ποιοοιι· εφ] Κου!ιοιΜο ω @οι

ικοΒιοτοΜο, ο ο Μπαμ! οἱ ιιο Βιιιορι·ιι; Εοο

ιιιιιε πάει: Ποειιο, Ρι·γροό, ΜΜΜ , Ψά

ει”, ννοΙΒο ρ!ιμιοοο πιο ννοοιιόο οι ὸιἱοἱ

δοπιοινιι. ιν δοΐοΕοιη·ιιο πο άιιοιο ειοάιο:

Βιιέ, (Μιάν ι ιο ιιοι·οοχ: Μοτο, Μιιιοπιο,

Μέι, Μοτάινο, Ποιοι· ιοινοΙοοιιιο, Ροι·ιιι',

Ροοοει·ο, Μπι”, διιει·ο, Πανο, Ζοιιιἱεοἰο, Κυ

ι·οιιοινιο, ΕειγεοΙο, Μινοιιογ. βοοιιοννιο ιού

ι Ριιιεχ ι ()ιοι!οινιο ρι·ομοΒοιο άο πιοι·οο ιιο

τοιμοιεοο. Νο Μπι :οέ ι11οιιιι οἰοὸιο Νοτιο

Βοκινιο ορο] Ιου ινεο!ιοοοινι, οι ου ά:ιοΙιιιοχ

Βοπιοινοι; πιοο Μπέκι ιτιοι·οοπι ειοοιο πιο 2ο

οιιόοΙ ‹Ιο :Μπι οιιΒιοΙε!ιιοι Ξ ΜοοΙιιοι. ΜΙΒ

€οινο Ιιοινἱοιο ι ιο ρο!ιοΙοιιιο: ννοιοεἰ, δεινο

ιΜ, Νοι·ιιιοιιοννιο, θοι:οινιο, Βιιέ, Αιι8Ιοννἰο,

ίἔοΙἱογοιιἱο, ινιωι, Βηιιιιοιιιο, Νιοιιιογ, Γη·

οιιΙοιιἱο, ννοιιοιοινιο, Ρι·οιιΙοοινιο ἰἱτιτιἱ; :οο

Ένιωι 22 ι;ιδιιιι,ι οποιοι τω; πιο Ε. - 84 Βοιωτια» ιιοποιοιιε Π., (Πι.
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ικιικ' Βι:κειιιιικ, Φοκι·οκε κ κοοιικκ; ιιοιι-·

εκμ·ιιι οτι μπαμ κι κοιοιμικκιο, κ εισι

ῇ|”!'!ι οι οι κκει.ιεκιιιιι Χιι.ιοκιιιι.

2· (Σκοτ. πιο κ Χκι.ιι κ Μιι:τι, καμι

ιικιιιιιιο οικω. ικρικκιι κιι:ιιιιικιο, οι·ροκι

κοιιοκιιιιιιι κο κριοικκκτιι ιιιικοιιοι·κιε κι

ιεριιιιικ ιιρ:ιιιικι, κικιιιιικ.κ ιιικικο κι ι:ιιοιοκ

και”. Πιιοικ ιιιιιικι κ:ικκι, κ οι·ικιο

ιιικιιιιιιιικι οι κκοκικιιιι κι ιχειιιιι, κοιιιι

οκιιιιικ ι:ιςι,ι:ι·ικ ι:ι·κικι κο κι:ιιοοε, κι κιιικ

ι|ειιιικιι κ Φικειιι. Η ι:ιιιοκιιικ οι κι Μιι:'Ηι

θεκκρι ιιοικ, κι,ικ·ικ ι:ιιιιιιι κο κειιοι:ε κ

τραμ οιιοκο ιοι·ο Βιιιιικοκι. Η οικιιιικ οιιιικι

τι κι κετιιρε κει:ιιικ Μπι, κει:ικοικιεκι

ιιιιι:·ι·ιι. !! ι:ικιι,ιε ι·οοιιοκι Εοιι ιιιικι·ικ

τραμ κ ι:ικικι, κ κενο ιοι:ιιοκιι: σε, @κι

ιιικιικι κ ιικιιιιι ιιιιιικι; κ οιιικοκ Εοι·ι

ικςιιιιιι, κ ικιζι·ιιικ κι ι:οκικο ;ιοοιιιιι κ μια

ικςιικι,- κ ριιιι:·ιιιιι κι κο ιιιιοι:κ κοιιιικ. "ο

ριιςιιικιεκκκ πιο ικκιιιιι Εοτι ιιιιριιικ ικά

ιικιιιιιι οιικροι·ικκ οικικι, κ και οι:ι·ιικιιιι

κιιιο ιιικιικ Μιοικι κ Βιιικιοκ:ι, κ και κι

ιιιιι:ο·ικι ιι κι ικκοοικι κοιιιιι κιιιιι κιιοιιιιιιι

ιι κο·ιιιρο ι:ιιι κ ·ι·ρκιι κοοιι·ικ κ η”, κ

πιο ιι·ιι·ι·α ιικοικ ιιιιιικκιιι οι:ιιιιιικι. "ο οι;

οοιιικοκιικ πιο ι:τκικιι κι κο ρκςκκιιεκκκ ικ

κιικι κοιικιιιιιι οιικοιιε θκκιοιικ ιιιι:τοκιικιικι

οι·ρκκιι, ιι Χ:ικιοιικ οιιιιοιιο κοιιοικιιικικιιιιι

οι·ρκκιι, Μιο·ιοιικ πιο ιιριιιιιιιιιι καιι.ικι ιι κο

κοιι·ιιοκιιικιιικ ι:ι·ρκιιιι. Μι οιιιιι πιο οεκιιικ

κει:κ·ιιι κ ιιιιοιο κιςιιιιοι· ιιιιο·ιι ικςιικι ιικο

κιιιικ:ιιι, οτι κιιει.ιεκκ Μιι:τοκι, κιοιιιμιι:ιιιιιι

ιιοριιικ, ιιιιιο σκ·ικ θκοιιικο.

 

ννἰοτεκ ό οι·οοιιι ιι01ιοιιιιιιιικι πω. @Πιο ι·οιιορ. ΡοΙἱοηΙιιι Β ιι 8οιιΙδιοικ Νοετ. Π. ΒΒ·

 

οικ σκι οι! κκοιιοιὶκ Εκ Ροικ1ικιοΜ, κ ιικ

Μι εις : ρΙοικιοκιοικ Πιικιιιοικοιιι.

θ. Βιιικ ικέ, Οιικικ ι .ικκκ τοκιικιοιικνκη

κιοικιο, ἱ Μ" τιιιοιννκη, ροει.κκοΜ!ι κοκ

2κκοκ κι:: ρι·ποκι·κοκκι ιΜκΙιι Ιιι·κικιοΒο, κ

κοκ @Ι κκ ικ·οιικ οκικιο. ΒΧ! @κοκ κιμά;

κ @ή ΜΜΜ ι·οικικοκκΙι είο κκ κιεικι, ρο

ει:ικοΜΙι 2Βιιοοινιι6 Μοἐο ινγκοιικ κὶ τισ κιο

οιοι, κει οικιών ΝοΙιικιικ ι ΓκΙο8κ. Ι ιοΒι·κΙι

κο κκ ικιοικοιι δοκκι· ροΙιι Βιιιιοννκο Μάο

κιοκκικοκ 6ο κιοικοκ, κ κι· ΙιοΙο Με] ει·όικ

Βκοιιοκ; ἱ ΒιιιιοΜιιι Μάο ιο Μι Π) ι Με

ιιΙιοκοη·Ιι Μ. ΙκιικρΠ Ρκκ ΒόΒ οιικοη6 ρω

ι Μοἑο Ε ικοΗ: οιο τοι! @κοκ ι ιει!εκ οχι

η!ι. Ι οοικιοεκκι Βόε ιικηιιι, ι ι·οκιΜοΠ κκ

Ώ κκι·οοι·, ι·οιρικκικικο Μι Ρο ννκητκικικι

κιοκιι. Ρο κικιοκικκιιι ιικη!ιόιν ΒόΒ ννικιι·οικ

ΜεΙΙιικι κουτι” Μοἐο, ι @κι κκοκκικιι ιο]

ικιοι!η Ακ)·ι·γκ κ Βκοιιοκοιιι, ικκικογ ινκιν)·έ

διοικιο!ι τοκ

ρι2οο!ιοινικο ειο κι· ροέκο Μαι. Ρο κοιιι·ιοκιιι

ιο!ιοι .Μι-Β ι ι Ιοὶ κ· εικονι.
Υ

Μάι· ι Ρο ι·οιιιιιοιοκικ κιιι·οοόιν :κιοΙι 8δ'··“

κοΜε 8οικοΜ ινκοιιοόκιο ιιι·κιο, κ ογιιοΜε.

ΟΙικικοΜ Ιιι·κιο ρο!υάκιοικο; δκΓοιοΜ :κκ

ικιοΙἰ ικοιιύιι ι Ιιι·κιο ροικοοκο. (Η @κι

ειοιΙικοκιοκιοοιιι ἰἀΜι κκι·οόόιν Μ! κκι·οο

ΜοΜκήικι, : .ικΓοιοινοΒο ρΙοπιἰοκικ, Νοι·κοκι,

Κιόι”, εκ δδοΜκκιο. ι

Ρτηιοοκοιιγ; το νικ2κ.Μο εΙοικ·:ι. επι κι ιιἱοοιΠιἰοἰο :ροι:ι·κοΒιικ. - Ή! καιικιμιοιιιιιι "0ο!ι·

κκ» ιιιιρκιιιιι:ιικ ιιορκικ Ρ; ιΠαριικ Β; καρκιμιοιικ κιιοιιιιιιικ ΙΙ.

Η)

Η

20
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3· "Ο ΗΗθΖω ?ΕΕ Πρωθι|ΈΧ"Ε ΕΜ!! ί:δ'"ι

θιοπιπιπ πο π_οπιιιιιπππ, πι” ποπ πωπω

πιορπεπι @πππ ιι πιι·πι·αρποποι. θα πππ Επο

π·πιι·π ριππποιππ οι πο πειιιιπ, ιι προς·ππιπιπ

Μπι ππειιπι οποππιπ, πι” οπ,ι·πιιιπ ιιι ποτο

ρ·πι.ιπ πο”, ιππο πρπιπππ·πιιιε :πωπω ιιι

μι" πιιι:ιιπππ Μοριπα, π ιιροπππαιπι οι

Μοραπι, α προιαππ Υει:π παρεποπιπ οι, π

πε ·ιπ :πε Εποπιπιπ: Χρππατε π·ππππ π @πππ

ιθπ Χοριπτιπε. Βοιι·πκ·πιιπ πο πιιιιιππ·ππιπι.ι·π πα

Βιιοπππ·πι πι Μ)!'"ΜιθΚ'Β!Η, Ε'Ελ'Μ!!Μ|'Ε ΚΕ

πππ π ιιιιι:πιπιπιριππ·π πππ, Βιιοπ·ιιππ :και

οππ ιιριιιππππιπο επποππι ιιι Με”, π προ

π·ππιιπιι οι Μκοπε, ιι στι. πππ πικαπ προ

ιδ ςππιπιιι οι Ποπιιιπε, Μκοπε ιιρογςππ Μιρκ

ιιπ, ιιιιπ Μιςοπιπιπε, πππ Ποι.ιοριιιιιε. Ήπο

:πε π ιιι επι: Εποπππε πριιιππ_ι·ππιε ι:·ιπιοιιιιι

πο γδ'·ιιπιπροι·, π ιπιρεποπιιι οι Ποιιιιιπε, ιι

προι·ςππ ιιρορεπιππε, χαπια: ο·πιοιπιι πι ιιπ

20 επι; ιι προι·πιιπ ι:πριοιπιι πωπω Πρππει·ιιπι

π β,·πππιιοππ, π πιρεποιιιπ οι λ'"ι"”"",";

πππ :·πποπιπ πα Αππππ·π, π ιπιρειιοιπι οι

Ποιονιιιε, ρπιιιιπ·πι πι”, ιιιπε π·πι·επει·π πι

λ'ΗΠΠΠι, πιιεπιπιπ "οποια, οι·π ι:επι προ

25 ιιππιππι οι Ποιιοπιιιε. Βιιοπππιι πι: ο·πμοιππ

οποιιο Μερα ιιιιππεριπ, προς·ππιιιιιιι οι οπο

ιπιπ πι.ιεπιπιπ, π οπ,ι·πιιιιιιιιι πρι”,

ΖΧ προι·ςππ οπιι,οιιιπ

πο Δρεοππ·π π πο δε", πο ()ογι·ιι, π παρε

π παρε

ποπιιι π Μπι ι·οροιι·π.

$θ ποπιιι οι Ε·ππερ·π. 'Ι'ιιπο ριιςπιιε οι οιιοππιιιι

ι:πιππ ιιιππιππ; ·ιππιπιπε π προπππιι οι οπο·

ιι·ππποππιπ ιρειιιοτι.

4· Ποιπιπ·πιι·π ιππππιππιιπ οοοππ πο ιο

ρπιι·π ι:πιι·π, ιιπ ΜΤΒ πππ Επριιι··π ιιπ Ι'ρ·ππ·πι

.πππ πππ |"ρ·ππ·π πο ρριιι·ππροιμ π πρωι» @πππ

ννιωπ 19 Απρεπιππο» ι!'ρ·ππιιππε Ε.

Νοππιπειιια ΡοΙ. Με!. Τοπι. Ι.

δ. Ρο ιιιιιοςιοιι πππ Μ:ιοιι πιπάΙι @Η διο

ννιππιπ ΜΔ Πιιιιπιπιπ, @πιο όπιέ πιοπιιιι κινο

αι @απ 8Ιοννιππ το

Μπι πιο πιο πιοιιιι ι ρι·ποπιινειιι πιο ιιιιειιιιιιπι

Βιοτπιαι ι Βοι€πι·πιιιι.

πνι·οιπιιιι, @πιο πιειιιι ιιπ πιω ιπιπιποιι.

Ι Μι Ρι·ηπποειδπιχ, πιοιιιι π:ι‹ι Μπι πιικιππ

Μοιπιινιι, ι πππιν:ιιι πιπ Μοτπινιπππιπι, :ι πω

σ” Οπω.ιιιιιιιι πιπ ππιππιιι, π ω, Ιπποπ Βιο

Μπε, Πιοι·ννππιπιι πισω, δει·Βπιιιιι (Πιο

ιπιπππιπι. οὐχ Βοπ·ιππι πιω ππιππιι διοινιπιπ

απιπππωπ, ι υππιιοιπιννπη πιο ιπιπιιι.ρι πιι1ιι

οιοπιιρη·ιι ω, διοινιππιπ οινι ρτηππε4Ππη

πιοιιιι πω πω! ι Ρτιππινπιι πιο Ιπποιιπιιιι,

π α! πω] Ιπποιιόνν Ριππι.ινπΙι πιερ παπι Ρο

Ιπππιπι, άπιιιιιγ ιπροιιοπ·ιο διπιχοι.:ιπι.ι, ιπιιι

Μπιοννπιπππιπι, ιπιιι Ροιποπ:ιππιπι. Τπιππειιιιο

ι οιιππιπι διοικιππιο ρι·ηπιαιΙπη πιετιιι Με!

Ππιορτοιπ ι π:ιπποπιι πιο Ροιπππιιιι, π άιιιιιιη

Πι·οννΙπππιπι, Ρποιο πε πιοιιΙι ιν Ιππποιι;

π πω” πιοιιιι πιιοιιη Ρι·προοι:ρ επωπι

ι ππινν:ιιι πια; Βι·οποινιοεπιπι, ιιιπι πππ οὐ

πωπω, Μ.ύι·π πρεπει ιιο πω” π ω” πππ

Ροιοπι, Ρι·ιππινιιιι πιο Ροιοοπιπππιι. διοινιππιο

πππ οπιοιιΙι ποιο ιεπιοι·π ΙΙιποι·ιι, Ρι·ιεπιππ.ιι

πιο πινοιειιι πιιπιππιπ, ι πειδοιχιι πιω ι πει

επιπιι 8ο Νοπποπτοιιοιιι; π σ.ιιιιόη οπιετιιιιπιιι

Βεπππ ι πω! Βοπιπ ι παπι Μπι, ι ιιππννιιιι

πιο διοινιοι·ιππππιι. Τοπ ιοιοπιο‹Π πιο πιιτόιι

πιοινιιιιιπιιι, π οι:ι πιοεο ι Ριπιπο ποιπινππο

πιοινιπιιππιοιιι.

4. ω] Ροιππιπ @Η π οποιιπει Ρο πόι·ιιοιι

πιώ, ΙΜ ππιππ π Ψπι·οΒόιν πιο (ιι·οογι, ιι π

Πι·οογι Ππιπρι·οιπ; ο ιιιιοι·ποιιοινιπγ Βπιορι·ιι

'ΙΟ



ΒΒά π. ιι τ ο ιι ι ο ΝΕ8Ί'0ΠΑ.

πιο ιιοιιοιιι ιιο οποιοι, πιο Ποιιοτιι ιιιιιιιτιι

οι !!ιιιπορι @απο πιοτπιπιοπο, πιτι ποιοιιιο

περι πιοτοτοτι Βιιικοπιιι, πι πιιτοιιοτι οι

πο” ιιοιιιιιοπο "οπο, τοτο ομοια ιιιιιιιμο·τι

οι·οτιιιο οι πιορο ιιιριιιιιπιοπιοπο, ιι πιο τοπιοπι

ιιποριο πιτππ _ιιοποο ιι το Ριιιιο, ο οτι Ρπιπιι:ι

ιιπιππτπι πιο τοιιοπριιο "οριο κι Ι.ιι:ιρπο ωρο

_ιιοπ·, ιι οτι "πορτα τοροοι πιοππτιι πιι Ποιπιιτι

πιοιπο, οι πιο ιιιτοτοτι οιιιιιιρι μια

λιππιιιρι πιο τετοιο ιιτι οπιοπιιιοπιοτο οπο,

ιι ιιοτοι·οτι πιι πιοιι οποιο, τι οιιιππιπι ιιτι

τοτοΐοο ιιιοι ιιοτοιιοτι, πι Μοτο ιπ:π πιοιιοπι

πιοιπιπιιο,

"τι τοτοιππο "οι ιιοτοιιο Βιιτι πιτ πιιοτοιιι,

Η ιιιιιιιοο1°ιι ιιι ΗΟΜΕ ιι:ιππιιιιιιοιιοπο.

πι ιιιτοτοτπι οοιιιππ.ι ιιοοιιτπι ιιιοροιι οι "ορο

ιιιιοιιιιοιιοιιοιο. Τιπ.ιιιιιιο πιτιΡοπ·οππ ι.ιοιπιοτι ιιτππ

πιο Μπι οι Βιιιιιιπιι ιι Χιιιιιιοιι, πιο πιιοτοιιι

οοιπτιι οι τπιρ·ιιιιπιπι θπιπποιιι, τι πιο λιΒιιιιι

οι Βιοιιτιπ, "τι Βιριπτι ,ιιο Ριπι.ιιι, οτι Ρο

ιιιι μο ιιιιοιιοιιιι Χιππ.ιοιιιι. ο λιπι·ιιιιοι ιιιτο-ζ

τοπ οι πιοιπιιτπιοι:οπο οποιοι τροποι ιιιοροιιπ,

ιοιο ιιορο οιιοιιοτι ροπ·οιιοπιοιο, ιιο ιιοπιιοπιιιιο

οπριππιιι π:ιιιιτιιιι θιιι,ιο·ιοι, ιιριιτι Ποτροπιι,

πτπιοπιο οιιιιιπ.

5· θπιιοριιο οπιτιιιιιπο οι Βιιπποπιιιπι, ιι πιρο

ιιιιιιιιιπιο ποπιιοι· οι πποριοοι·πιιι, οπο”, ιιιππο

ιπτι κοριοοι·πιο τοκοι ογοτπππο τιππιιιοιιοιιοιο,

ιιιοκοτο πιοιπτιι οι Ρπιππι, πι πιοπιμο οι οπιπ:τιππο

ιπιππιιιριοπιοπι:, οτι το" πιοιπ,ιο πιο ,!!,ιππ·ιιιπρογ

τορι, πι πιο ιπριιιιιιιοιιοπο οοιπιιιιιι πιοιιιιο ιι οτι

ιποιπι τοριπιιι πιο πορεια. ζιι πιτππ ιιιπ:τιιιι

ιι οποιο κι οιιπιιιιιι οι "πιο οι·ιιοπιιιιιιπιι:

οπι,ι,ιιτο ιιι τοππιι οπο? ιοιο πιο ι:ππιτι τοιπιιιιι

ιιιοππιπποτι ΕΠΜ'θοΠ'|'Ε ΜΒΝΕ, "ΠΠ'|'πι "ΠΣΕ

 

οι «το ιιο Ι5οννοιγ; @ποσοι πιιοποιποοι οι·

Μοτο ιο:ποτο ιΙιοοτοπιἰο, τ πιτότοΒο ννοδοπιοντ

ννγριχοιοι ι ππνοοπτιο οι πνιοΙΙιπο ποτποτο Νοινο;

ποιἰοτο το ιοο οπν6ι οοριτπν ιν ιοοι··ιο "'8

τοξιοπιπο, ο ιοιο τοοτιοπο τοιάιποοι ιιο Βιγ

του, ο : Μιτου ρτη]ότιοοτ ιοιο ιοοτιοπο

ιιο ()επτοετοάιι, ο ο ΟειτοΒτοόιι ρτη]ότιοοι

οι ροοοΙιἰο τοοτιο, ιν Κιότο Βιιιορι· ποιοι

πνριιιι:ι. Βιιιορτ πιο ινορ!)·ινιι : οιιοινοπιιοΒο

ποιου, ο ριγοπο οτι ροιιιιιιιιο; ο τοΒοέ Μου

πηΡΙιιιπ·ιπ ΜΜΜ, ο Ριγοιο ιιο ρ6Ιοοο ι ινριιιιιι

οι· ιοοτιο ινοτοοοΙππο; ο ιοΒοέ Μου πνιτριχο·ιπ

π ννοΙΒο πιο ινοοιιότι ι πιτροοεπ οιοοιοιπιτΜο

οποοπτι ιιοοιιιιοι ιν ιοοτιο οιινιοΙιοΙιιο. Ρτοοτο

ο Ριιιοπ ιοοὶοοι ιού ννο(Βο κι· Βοδοοτιτο ι ιν

ΠιιονοΙποτ, ι τομ ιιο »Μισο ειέ πι· ιοιο δο

ιούνν; οι Πέννιτιο ιιο νπωοέσω, οτι ννοτοούντ

ιιο Βητου, ο ο Βηιοπι ιιο ρΙοποιοιιιο (Πιο

 

ιοοννο8ο. Α Ποιορτ νπιριιιιο "ποιο πιέοποιοι

οι ροιιοπιιο ιοοτιο, Κιότο οοιιπιοι τιιο!ιιοιο.

- Ψ πω οιτοοιιοπι, οι ροινἱοόοιο, πιοιγι έπνιοΒγ

Αοιιτιοι, οπο Ρποιτόπιι.

δ. Α οὐχ Απιοττοι οι Βγοορπο οοιιοοιπΙπάο

(Πιοτοοοπι ρτηοιοάΙ, οοιινιοοιιο! οπο, ὶο οιο

όιιΙοιιο (]πιοτοοοιι ποοιιιοοιο οιιιοΡτοινο; ιιο

ρτοοποιο ρύιέ6 ιιο Βιιιιοιι ιρτηοιοιΠοι ιιοοιο

ιιοπορτοιινο , τι.οιπιιοο οπο! ο, Βιιιορτοπο ποιού

το, ι ΡτηοιοιΠ ιττοιιιοοποιο οοὶοιο ι οιοοοἰ

οσο 86τειιοι οο Ιστιοι;ιι. Νιποοιιιιτι ΜΜΜ”

τιοΗ ι!ο ιοντιιτηοτοογοπι του ιιοιιιιόνπι: »ο

ιιοοιοιι @το το? τοκοι οτι @το @τοσο τιπ

ῇιιοοἱοιο Μοτο Ισοὶοι, οιοποιο οι ννιοΙΙππ @Η

οπο” 10 οιοιιιιοπιοτοπ οιιοπιι.οποιτο Ε., οοιιοιιιιι:ιιοτο Η. - 26 οπιιι·ιοποι οπο” Η.

Σ. Β. 'Ι'.; οιιιιι,11ι Ρ. - δ!) @ποιου @οι ι:_γΙΙιο τι Η. άσπιιι.οο ιιιἰοόητ ττἱοτοοοιοἱ. -

83 οι” οιοπιιο Η.
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ΕΑΤΟΡΙδ κκοιοκκ. 65;;

κοκιικιι Β'Η'|'", " ιιο·ιικιικκ ιικοι·ιιι Ποπ κιις,ιιικ

ι·κικικ Μια”. Β'Μι.ιιπλ'Έι "Η ι·οοικι θ!!! εκατο

οπο” Π, Η "0"θΧΜΠι θ!

ιιοι·οιι, κ οπο” οι ι·οοιιι οοικ, κ,ι·ιιιιιο κο

ιιοο1'Μικ ιιοκτΠι ,

ΜΜΜ ιιιιιοι·ιι κιιιιοιιιι, κ κοκκο κο @ιικο

πιο; το”. Η κρκ,ιο κι Βιιοιικκ·ιιι, ΗΜι7ΜΞ

πι” Ποιοι ι·οοοιι,·ιι, κ ιικι·ιι τοι· πιο” οικ

οπο,

ιιιιιιιιιιι, ιικοιικιιιιι, κ ογκκιικ οι κι”. Με

ΕΠί!! ποιο οιικιιιακ ΠΗΓΕ, Η "Πω Ε!

40ιι·ιι Βιιοιιι··ιιι, κ κοπο κι Ρκι.ι·ιι, κοκοιιιιιιι,

ιοιικκο κκοιιιικ κ ιι:ιικκο πιο, κ ροκ καπ:

_ικιιιικο κκικιι·ιι οιιοιι·ιικιιοκικιιιι @κια κιιιιιιιιιο

κκ ο·ιιιιο; κκιιικ·ιι ιιιικιιι κριιιιικκιιι, κ προκει

ι·κιι·ι·ιι ιι ιιοιιιιιικ, κ ο·ιιιικ·ικιιιικ οκ, κ ιιιικοιιι

Η κα", κ οικι·ιιιιιιιι οι κιιιιο·ιιιιιι οκοκκιικ·ιικιι,

κ ιικςι.ιιικι·ιι κι οι ιιικιιικιο ιικηιοιο, ιικκκι·ιι

οιι οιιιικ, κ ·ι·οι·ο οκ κοιικικι·ι·ιι, οικω οποιο

ζδί'|'ιι κο ιιικιικ, κ οκκοκκικ οκ ιιοκοιιιι σοι·

κοκοιικ, κακο οιιικιικι·ιι. κ το ιιιοριι·ι·ιι κο

90 ιιιιοικ μι”, κο ι.ικιιικκικ κκιικιιιικιιο, κι οκ

 

ιικ οι κιιιιιιιιιιι, κ το ι·ιιορκιιι κιιιιιικι οοι:ιι,

ιι κο ιικικοκκιι:. ιι οκικικκιιιιιιιο ιικιιιιικιιιι οκ.

θκ·ιικο·ι:κ ικο ιιιιιιιιι κι Ρκιικ ποιον: κι (ἱκ

ιιοιιιιικ.

25 6· Ποιιιιικιιιι·ιι ικο ιιικικιιιιιιοικ οοοιιιι, κ

κοιιοι·ιικκιιιιικ·ιι οοιι.ι οιιοκιιιι, Με κ κο οοιιι

ικια·ι·ιιιο οικω "οικω, κ ΜΜΜ κιοικιο οι

οκοκκιι ρο,ιιιιικ κ κι οιιοκιιιι οποιο”, κια

κ·κιιιιιιο κ·ικιι,ιο ρο,ιιικιι οιιοκικιι, ιιιιιιιιιι ·ιιικκ

50 ιιοΜκιιι, κ:κκκοι.ιοικ ιιιιιι κι”, ιι κοοιιιοικογ

ιι,ιοκιι, ο ηιοικιοκοιι Χορκιι·ιι, οοο·ιριι κ”

ιι·ιιιιιοκιι. Η ο·ικιιιικιο ιιιιικ κα το”, κι”

κιιικο οποιο Βοοκι·οιιι, οι "ικα οκιι,ιιιιιιο

κι ω”, κι” κ·ιιικκ ΖΈκθ."ι οι !μοιιοιικιμ,

ι ιιιιιοειο οοι·ιεινιο ννιιιιοειο Βόε. ννικριι κο

@η ω, ΒιοΒοοιοινιι ιο , Ροοιιικνιι ιιι·ηι ι Ρο

ιτιοιιιικν$η ειο ΒοΒιι, οριιέοιι @η ω, κει

κιωοκ ροέιιιοι ειιιιιιιι κιιοιι·. Ι ροειοιιι Ποιο

ρι·οιιι κνι€6ι·ο ι ρι·ηιηι ιν διοινιοιιγ, Βιιιιο

ιιιιέ ΝοινοΒι·όιι, ικ·ιοικιιιι ικό ιοικιοιεη ικ

Βο οιιγοιοι, ιΜο :κο ιιιΠο ι οιιινοειο:ο , ι πιει

ιΜο Βο ω. Ι ροεκοιιι οιο νιικιοΒόιν ι Ρακι

ιιιοιιι οιο Βικιιιιι ι οΡοινικιιοἰ ρω ιικιιοικι

ι σο οικω, ιιοιικι:ιο: ινιοιιιιιΙοιιι οικω κι

ιιοιιιι ε!οινικιιειιιοι, ω» το ινιιιιιιιιοικ Βέκιο

οιι·οννιιιιιιιο, κι ιιιόιγοιι ιικροιιινοιγ ιιιοοιιο

ι·οιιιιοι·κιο :κο ιιιιιιιο ιιο οπο, ι οΒιοννοικι

ειο @κκ 8κτιιιιιοΒιιιι, ι Μοτο οι·οοικ ιικο

ιιοΒο ι ΜΗ ειο ιιιοιιι εειιιιι, ι οι ειιο οΒιιιι,

ιι ιοοιννο @οι ιηβοιοι, ιοιιιιινιεη ειο :ιιιιικι

«Μ, :κοκ οι·ιοικ·ιοιο. 'ΗΕ αμκ! οοιιιιοιι,

ιιιοιτιοοιοιιι οτι ιιιιιιοΒο, ιοιιο κοπή κ? πιο

οι:ι, κοινικο ω ιιιιριοι:ι ο πιο ιιιοοιιιιι·ιιιιι. Α οι

οο ιο οικοποιι ιιιιινιιι ειο. Αιιιιι·κοι ιιιέ :οικι

ινιιν5η ιν Βηι11ιο, »καει ιιο δ)·ιιοΡ)ι.

θ. (Πχ Ροιιιιιιο ιοκοιιιιιι ιΜο ννιιιοικιι

κιν)·ιιιι ι·οοικιιιι (ιιοινιοιιι κι ότι και ιιι·κοι

@Η ιιι Ροικιιιο ιικΙι Μιά] ο εννοιτιι τοιιοιιι

ι κι ενι·οιοιι ειοόΙιοιικοιι, κ·ικιιοικιο ενιικιιιι ιο

οικιιιι) ιΜο Μεσοι: ιιι·οοι, ιοοιιιοιιιιι κο ιιιιιο

Κκ, οιι·ιιΒιοιιιιι διοκοιι, ιι ιι·ιοοιοικιι @οψη

ειοειι·κ κκ κννοικ ιιιο ιΈικιιοιι”. κι] οειιιιιι κο

ούτω, ειιιιο Με κοινο: Βοηοιονν, ο διοιοΙο

ο5ιοοιι κει Βοι·ιο, Μοτο Μι ιοννιιι διοκοιιο

ιΜο, οι @οικον κει ιι·κοοιοι ούτω, ιιεικννκιιοι

νιΗοω 15 κιιιιο·ιικιι οι·οκκιιικκι.ιιιι ιικιι·κιικκιι Η. Β 'Γ. - 16 κιικιι·κιο ιιιικιιοιοι ιικ

κκιι·κ.ι Η. ΟΕ., ιι·ιιικιιιο, ΠΕΠΗ! Ε. Τ. -

οι Η. Οι., κ καιιι.κκι·κ οκ ιικικ Β. Τ.

17 Μπακ οι οκι.ικι κιικιικκιιιι κιιοοικτιι



πιο Ελ'Ι'ΟΡΙΒ ΝΒΒ'Ι'0ΠΑι

α Χορκιιτι κα τρετκκ τοριι, οτι ιιετοικε κρο

ς·κκα οτι Χοριικκκα. Η ετιτκορκιιικ τοροα·τικ·ιι

κι κοκ κρατα ι:κοιετο εταριικικαιο, κ καρε

ιιοκικ τι Ητιιιεκτι. Βιαικε οκοαο κρατα αιιοτι

κ κορ·ιι κεακιιτι, κ ΕΜΧδι ιιοκιιικιε ςκ·ιιριι, κια

ιιαιτιι κο ι.ιιτιιιικ ιιτιιιαρκ κ οτιιιτιοαιικκ, ιιαρκ

κα” οι Ποαιακο, οτ·τι κκατιικε εικτιι Ποαιακε

οπο" κ κο εετο κιικε. Ηκκ πιο, κε οικο

τιτιικε ρεκοιιικ, ιαιιο τίτ.ικ ιεοτιι ιιερειτοκιικκιιτι

κοιτα, οκ κτιιιεκα κο ιιιαιιιε κερειιος·τι τ·τιττα

οτι οκοιια ετοροκτιι κοιικτικρα, τιιιιιιι τααι·οαα

και: κα κερειτοις·τι κα κτιιιεκ·τι; αικε κο κτιι

ιι·ιιια·τι κερειτοκιικκιιτι Πίτιικ , το κε Ε'β! κοκκατι

"παρκο ι·ορο,τοκ, κτι οτι Ντικ ιιτικτιικαιιιε κ·ιι

ροιιτι ειιοιεκιι.

εαριο,

πιο, ιακοικε ειιακοκικιτιι,

Πριικοαιικ·τικιιο ιειτοκ κτι κτι

κε σδΒ$"'Η, κτι ττικι.ιο ο οιιι.ιιι κτι

ιακο κεακκιτι ιι·ιιετιι

κριιικα·τι οτι ιριιι:αρια, κοτοροτο κε κιιιι·τι,

κ κρκ κοτοριιι.ικ ιιρκτοτκιι·ιι κιιι:αρκ. Μιτιικιιο

ιιιε ιειιοκ οτιατιι κριιτε κι ο,οκκαιεκκ , ιι·ιιιταιο

τικ ιιικοτο, κ οτιρειικκ τρατ·τιι·τι ιιιαατι, κοπα

κιε ε·ιοτκ οτι ροατιι.ιιι ειιοιικιι, κ κε ιταικτι

ιειιιοκ τοκ ιιακι;τι τκιικικικιιιι, ιετιιε ιι ,το κτι

κ·ιι καρκι·ιιιιτιι ροοκιιαιιιιιι τοροαιιιιιε Πτιιιεκιικιι.

κτιιτειικ :κε ιιριιικιιατιιιιιο κι ι:ιτοκ τρα,ττι κτι

το”, τοκ ικκιτοττι εκοκ τ:τικοιιιιτα. Η κρατα

ιει·ο |μειι·τι κ Χορκιιτι, κ εεετρα κιιτι οτιικειτιι

τοκ ο·τικοιιιιτακιιι οτι.

7· !! κο οκκ κρατκιι κοττικικ κριιικατκ

ροατι κατ κτικτιτκεκκιε κι !ιοαιαιι·τι, α κι βρε

ρεκαιαατι οκοιε, α β,ρτιτοκιιτικ ι:ιτοιε, α (Πιο

κτικε ειτοιε κι τοπικ ι·ορο,τ·ιι, τι ιτ,ροκι·οιε ιια

"Μοτο, Με Ποαοταιιε, οτι εκατ ιτε κ

κρκκκι·ιι, κικε ετακτιι ιια κριικ·ιι Ηα·ιιι·τιι κ κα

κριια·τι ο,·τικκκτιι κ κα κριιατι ριτικ·ιικρα, κατικιε

Ψιοτειι 1 οττι κετοικε» οττι κικι,τ,οκ κκε

 

οιΙ ιιἱοι,;ο Οοοτ·κινιοιι. Ι ιιιΙοὶρτΙἱ @κι τικ

οπού ετιτοιοΒο τιιι]οιοι·οτε8ο οι·τικι, ι τιιιικτιιιΙτ

8ο Κικοα·νεττι. Μ! οοοἰο €τοιοτ Πιο ιούτ

ιινιοΙοι ι Ιοινιοτιιοττι ταινιοι·πι :ιικιτιοαινιιτιο Με,

οκτώ ιιι οοιινιοττι τιιοἑοκ·ιο τοκοι” ικτιικέιτιι,

τιιιιγιατιιιι ειο Ροοιιιιο, οτι τιιοοιο εκ Ροοι

πιο κι Κκοιτιο ροοιιΜκιοτι. Ιιιιιι, τιιοέτικιιι

Μπιτ, ττιύκτιι ἑο κι] τη! ρι·ιετνοέκτοιοτιι;

οοικιοιτι τα· Κικοινιο οχι αττοννοικο ρι·κοινότ

ι Βοιωτοι τω” Βτιιορτιι, :πιο τοέ τιιιικτιιιτιο:

τικ ρττοτυοι «το Ι(κοιιτιι! Μαι ω»! κι; »ο

ρττεννοέκιοιειτι, το” πιο οοοιτττΙ ιΙο Ποτο

ετοιιιι; Μο κι; “οι ριιτιοατιτιδ τιν τ·οιΜο οινο

ιττι, τ @κι ΡτηοκΙ ιτο οοειιτιο, ττἱο Μοτο?

Μοτ·οΒο, ροννικάιτικ φοτο, το : ΜΒΜ σπιτι

ρτη]κτ κο ον τιιετνικιτοττικ τικττι οοικιτι, τισ

ΜότοΒο ρτηοτιοιτειί. νντιιοτικιε ιοέ ρτ·ηετειΠ

κκε! Βιιτιιιι ι ροΙιιοἰἴ ιτιτοιεοε ι ιτιιδοέκι κτύ

ιτεο τοκοι, οοοικο κι οοικτέ6 ο ι·οι!εττι ετνκτιτ,

ι πιο οοριιέοιΙι τοΒο εκετοι!τι; οκτώ ι ρο

ιΜέιτιιοτι τιιιιτοιιτιιτιοιτιιο τοπικ 8ο ετοιΜο!ιο

Κιτοννιοο. Κκ πιο οι·ικειτοιΠοη τι ειναι] μια,

Κούκ κει!ιοτιοι)·Ι οι @ανω ετιιότ, ο ι τω

@κο δτοκοο ι @τοιχο ι ειοειτο Μι ιΈικοοι!”

οι Ροιιιοτιι.

Τ. Α Ρο ικοτι ΙιτοοιιιοΙι ροοτοΙτ Ρ:ιιιοτνειο

ιι ΡοΙιιιι κι:ιέει:ι ο Μι τ·οιιιι, Πτοατιιιτιιο τιιιοΙι

κικὶοι εντοιοο, τι [Ιτοκοινιοτο εννοιοο, ο Βιο

αιτιιιτιιο εικοιοιι κι· Νοινοοςι·οό2ιο, ι ιτιοκτιι ιτι

τικοο τικ Ρο!οοιο ττιιοΙι Ρο!'οοιιιτιιο. Ζει τιιιιιι

εκ Κιγαινιοιο, Νιότη ειοότο ιι κ·ιοττοιιοννιιικ

ννοο8ι, τι ανιοττοοοινιιικ Μινι” τ τι Μεττ

ιτιρ·1ιι1ε Η. - 20 οιικτιιι τα οι Β. Τ.

Η)

το

θ!)

Β

το

Η



ΕΑΤΟΡΙδ ΝΕΒΤθΒΑ. !.!!”ι!

προ”, και. Ει.ιοιιιιιιιιοιι·ι,, π." κο απο” οπορν!πρ· Ππ!εριιι, ο Βι·οι!ειπ !ο!ι ρω! διπο

!!!ριιιιιιιιιι, "Με θειιι:ρ·π. θα πι!" ιιι προ!!

οπο” οποιοι! !!ει:ιι, ιι και ροοιοιιιιι:ιι·ιιιιιιι οχε

ριι Μερα, ιι ιιο !!ιι·ιιιριιιιι·ιι ο;ερ·ιι Μεριιι Με.

Ε! "ο οι” ρ·ιιιρ·ιι, πιο ιιο·ιει·ε οι παπι, Μοιρ

ροι.ια, "πιο ι:ιιοιι. ιι Υορειιιιι:ιι, ειιοιι πι

β!" , Μορι,ριι:ι , ι:ιιοιι “πι”. (Σε ιιο πιει.

ιιο ειιοιι·ιιιιιιι:ιι·ιι "πι". οι Ροι,·ειι: Ποοι:ιιιε,

περεοοιιιιιε, !!οιι·ιιιοροριιιριι, !!οιιοιιιιιε, λ[ι”π·

10ι·οοιιι·ιι, θιιιιερ·π, !ίοι·ιιιιιιε, μια: επιπι. ιιο

Εοιρι·οιρ, ιιοι:Μιιιιε !!οο·ιιιιιιοιιε. λ ι:ε επ” πι!!!

ιη·ιιιιριι, Με ![Μ!!ι μια” Ροι·ειι: 'ι'ιοριι,

Επι., Μεριιι, Μοιρροπα, Υερειιιιι:ιι, Μορι

,οιιιι, !!εριιιι, !!ειι·εριι, Μπι, Μπα, ζιιιι·ιιι·ο

ιο πι, !!ορι:ι., "ομοια, ποιοι. Οι! οποιο ι:ιιοιι

οποιοι ιιιιιπιριε, οτι ιιοιιιιιι !!ιρετοπιι, ιιιιιε

ιιιιιιιιιιιιι οι ι:τριιιιιιι ιιοιοι·ιιοιριιιιι·ιιικπ.

ε!! 8· θποιι·ιιιιιιειιογ :ιιε ιη·ιιιιιοιρ, ι:ιιιοιιιε ρε

ιιοκοιιιι, ιπιιιιπιριο ιιο !!οι·ιιιιιι, ιιριιιιοιιιιι στο

Μαι”, ρειι·ιιιιιε στο και”, ρεκοιιιιιι Επι

ιιρε, ε·ιιιιοιιιο ιιο !!ορ·ιιοιειιιι, ιι.ιι:ιιιιιιιιιιιριι

θιιοικιι·ιιιι·ιι επιπι. "ο ι:ιιι.ιπ ιιριι,ι,οιιιιι διι·ρε

25 ιιιιιιιιι, ιιιοιπρ,ιιιιιιι χωριο. οιοιιιιιιιιεκπ. ιιρο

ι·ιιιιιιιιιιιε !!οιιπι·ιιι, Με επιπι ιιρ·ιιιιιε ιιριιιιιιιιιι

μπω. εοοιι·ιιιιιιοιιοι. !)ιι πο ὶι!ι·ριι ποικιιιιιιι

ιι·ιιιι·ιι ιιριι !!ριιιιιιιιιι ιροειιριι, ποιο κο,ιιιιιιιι ιιι

Χος,ιιροιιι ιρ·ιιι:αρια ιιεριιειιιι·ο. Μ οι! πε προ

30 ποιοι ι:·ιιιιιιιι ιι θιιπρε, ιιιιιε ιιοιειιιιιιιι ιιι ηπ

ε:ιριιι !!ροιιιιιιο, ιι ποιο πιο ιιε ιιιιιιιι. θ" :πιο

θιι·ιιρε ιιοιειιπιπ ιιι θιοιιιιιι·ιιι, ιι ιιριιιιπι·ιιιιιιι

!!οιριπεπι , επιριιιιιι Βιιοιι·ιιιιιι, ιι ιιιι:ιιιιιιε ιιιο

ριιιιιοι ιπειιιιιιιι ιι,ορ·ι·οπιιειιιιιι.ιπ. ποιο ιιοποιοιιι

38 ιιπριοιιιε θιιπριιιιοιρ, ιιε ρα,ιιιιιιε ιι·ιιιιριι·ιιιι ιιο

 

!ει!ε.Ιι, ιει!ρι ποινιοτο ε!ει!ιο Κι·ροιν!οιο. Κο!ο

π!ι:!ι Β!ειρ·!ει·ιοπ!ο. 2ο π!ιπ! πο !!!ο!επιρει!ο

πι: ε!οι!ιοπνοερ, ο πο ι·οο!οννο!ι!οιπ ρεπο

ι·πο !!!ει·ιιπ!ιο ! !ο!ιοἐ !!!ει·οπ!ε πο· ρειι!οτιο

Νικ! ιιε!ιο 0!ιο, @Με πι

ι!ο Ψοἰἔ! ιπροι!ο, !!!!ιιιοπιορ ποιοι! οεοππρι,

!!!οοποιρι!ε!ι!επι.

ο ί!πει·οιπ!ερ Ιο!ιοὶ οεοππρι, οιιοππρ ω! ! !!!οι·+

ι!ρι·!π!. Βοιν!επι ιο εορ !ρι!!ιο ε!ονν!οπο!ι!ο πο

ι·οι!ρ νν Βιιο!: Ρο!οπ!ε, !)ι·ενν!οιι!ια, Νοικο

ἔτοὐοοπ!ο, Ρο!οοοοπ!ι:, Πιοἔονν!οποπ!ο, $!ιο

νν!οι·ποπ!ε, Βιιὶοπ!ο ο!ει!2οι:ρ ποι! Βιι€!ειπ,

ο ν!! !ιοι!οιι ννο!ριπ!οπ!ο. Α ω οο ποιοι!ρ

οποιο, Νότο ρ!οοο ι!οι! Βιιο!: (!οιιι!ιΜ!ε , Ψε

ερ·, Μετοιι!ο, Μιιι·οιπορι, θιει·οιπ!ερι, !!!οι·ι!νιι!

π!, Ρειιπ!οπ!ο, Ροοοει·ορι, ι!οπι!οπ!ε, πιω!

π!, Ζ!ιπ!πο!ορ, Κιιι·οπονν!ο, Νοιονι·!οπ!ο, Ι..!

ννοι!ι:ρι. Π! ιπορο "πρ ριριρι!ι, οι! Ρ!ειπ!επ!ο

.!ο!π!οινοΒο, ο ἐρρο ν!! οιι·οποο!ι ρι3!ποοπριο!ι.

8. Πάρι ποιοι! ο!ορν!οπο!ι!, ρο!ιο ι·ιτε!ι!!έιπρι,

έρ! ποι! !)ιιποροιπ, παρει!! οι: Βοριρ!, ιπ!ο

πονν!ο!ο οι! Κοιιοι·ι3ιιν ιο!ι πρνοπ! Βο!ιέ;οι·ονν!ε,

ε!οι!!! πω! !)ιιποροιπ ! ι:!οιπ!οάρι!! $!ορν!οπ.

Ροιειπ μπορει!! Ψιρει·οοι!ο πιο!! ! πορο!! πο

ιπ!ο ε!ορν!οπε!ιο ρινριοποριεορι νν!οι:πόιν, πρό

τη ρι·οοι!!ειπ οριιποννο!! πρι!! ι!οιπ!ιρ ο!ονι!οπ

ε!ιο. Π! ποιν!ειπ !!!!ιροι·πρ ρορορν!!! οπο ιο οιιοοι·ιιο

!!οιο!ι!!ιιεο, !ιτόι·ρι τοπ!! ννρρι·οννο πο (!ποει·ο

εοο !ιι·ό!ο ροι·ε!ι!ιιπο. δ!!! ιροπέε οποεοοπ πρι!!

!·Ο!›ι·οιι·!ο, τοπ!!! ννρρι·οννο πιο οεοοιπο Ηο

το!ι!!ιιεο, !ιπο!ο 8ο π!ε ρορπιο!!. Ο! Οπι·ορν!ο

ινοροπ·ο!! 8!ορν!οπ, Ροι3!π!!! !)ιι!επόνιι, !ιιόιτρ

5ο $!ορν!οποιπ!, ! π!ενν!οε!οιπ ι!ιι!επε!ι!ιπ

ἔννο!!ρι ννρι·οοι!ιο!!. Με Οπι·οριπ ποιο! ροεποιέ,

π!ο ποιο! ρνριπιρεοό ι!ο απο! οπ! !ιοπ!ο οτι!

!!!!!ετοιπ 8 ροετοιιιιειι·ιιιιιι» Ροε·ιοιιπ Π. Η. 'Ι'.



διι8 ΒΑΤΟΡι8 ΝΒ8'Ι'θΒΑ.

κκ, κκ κου, κι κεκιιιιιε “πρι” ·ι·ιιιι κκ

·ι·τ:τκιριι κκ ιικικ κκ και" κι ·ιειικικ ιι ιιο

ιιεςιιι θκκρκκ.ι; κακο ιιικκικικ ιιοιμ·ιικ·ιτι. Εκτ

ικκ κο θκκρτ: ·ικιικιικ κτικκιικ ιι οιιιι·ιιιικ ι·τικ

μι, κ τω". ιιο·ι·ρ·ιικκ ιιι, ιιοιιιικιιικ κα, κ

κι: οι:ι·ιι οι κκ ιτ:κιιιικ θκκιικκκ; και. ιιρκι·κκκ

κκ Ροιιτ:κ κ ,ιο απο κκε: κοι·κικοιιιιι ιιιι·κι

θκκρε, κισκε ιι·ιιτ:ικ κκ κιτειιεκκ κκ κκι:ιικιικιικ.

ιιο τ:ιικκ κκε ιιρκ,ιοιιικ Πεπιεκκςκ, κ ιικιικι

κ,τοιιικ κι” κρκκιιιι ιιικι.ιο ιικιιτικκ, ιιοτ:ιικ

κε κοκ (Άκη.

θ· ιιοκικιικιιικ κι: ικιικ.κιιικιιικ ο κεκκ, ιικο

ικτ: ρειιοκοιικ, τ:κιιιε στι. ιιο” οκοκιικιιτ:κι,

ιι κκρειιοιιιιι οι ιιοιιι:ικτε, κ ιιερεκκικκε ο·ικ

Βιιοιικκ·κ πιο, τι κτιρεκοιιικ οι ιιτικκκιιικε.

Ρκιιικιιιιιικ κο ιι ιιιιτκιικ οτι ιιιικοκκ: κικτ:·ι·κ

κο ιι·κκιι κρατα κκ ιικο·κκκ, Ρτικιιιικ, ιι κροκ

ι·κιιι Βιιικιιο, ιι ιιρκιιιικ·κιιικ τ:κιοο·ι·ιι Ρκ,ιιιιικ

κι ιικιιιιικ, ιιιιος·κκιιιιικ οκ Ρκκκιιικικ, ιι τω»

ιιο αμε οκ ροκκιικ οκοιιι.ικ κο (Νικ, οπι

κιει·οικε κροκκικιιιιιι οι ιιιιι·ιιιικ. ιι κικκιικικ

κκ Μιιτικ ιιοκιιικε, ιι ιικοεκιιιιικε, ιι θ·κκετικ,

ιι Ριικιιιιιιιικ, ιι ιικ·ικιιιι ιι Χοκκιιττι. ιιοιρικ

κ·ικι και ιιικκιτικικ ιιο ιιοιιι·οιι, κκ” κκικ·κ ιιο

ιικικιιικε, ιι διιικιικ ιι Τιικερκιιιι οκκικκικ κο

ιιοιιι·οιι κ ιιο ιικκκι:κροι·, κ κρκοκκιιυτικ κκ

ιι'οιικαιοκκ, κ κκ ι.ικοικκοκκο και, οκ,ιι:ακ

κο κο κατ" κ ιιο ιικιικι:·ι·ροι· οιικ κο ιιο

ιιιιι; οικ·ι·κ ι·ιιιιιικι "Β κ ιιο απο ιιι-κο; κι το

κι ςκκιιιτικ οι··κ ι”τικιικ ιιεκκιτ:ιι:ι Ειτοιμικ.

ω· ιιιιιιικκ κο οκκικικ τ:κοκ κ κιικοκκ

ο·ι·ιιιιιι ι:κοκκκ, κ ιιρ·ιικτικκικ, “πιο οκοιι

κοιιοκκ. ιιοιιιιιιιε κο τ:κοιικκ οικιικ οκκιιικκ

ιι"ΠΧδι ιτροκκιικ ιι κιτ”, Η τ:·ικι,ικιιιιικ "Τι

ικοιιι, ικκο ιτιιιιιι κτιρι·::ιτικ τω, ακοη ιιιιι

Ττιιτιο

οιοικικικιι Πιιιειιόνν. Α »κι θιιι·οκιιο νικο

Με κιιακ·ιιικι, ει” κνιοιιγ Οιιι·ηκκ.

κιτεκι Μάη· κ ιιτιι·τικι κκιοικ, ι ΒόΒ :κι

και” ιοιι: ροκιιιι·ιι κιικηκογ ι ιικι ιτετιεκ

Οικι·ηκ κιτ: κοκι.κι. .κκ κκ κκε ι ροτικιέ

τικιοκ ρτηκδοινιο: κΒικιΕιι ιιιιτο οι”, Ρο και·

ι·)·οιι κιτ: πω” τικι ριοικιοκκιιικ σκι τιιιετικιτ:τι.

Ρο κιοιι ρι·η·κιιι Ριτιοηκει, κι Ροιοκι κιτ

ιτοκοιι κιτ ιΝοει·οννιο οικι·ιιι κιιικο κιτ”,

:τι θιεεει.

θ. Ροικκιο ω” κοκοιικτι, ιιιιτοέικγ ι·κοιτιι,

Με τοτιιι κιονιιιιιιικιτιοεο, τι ιικικ ιοιι @ιιο

Ροικκιτε; τι Πι·εινικκικ κκιι ιιιιτοι οτι διοινικκ,

τι ιικικ ιοιι ιη·Ιο Πτοννιιικιτε; κιιέ Βιιτικικιοκο

ι ιινικγο:ιε οτι ι.κοιικω. Β)·ιο ιιοιινιοικ τιννοοιι

ι;ιικοι κι ιικκιοοιι, ιετικκ Βιιτιγκι τι τιι·ιιΒι

νικιιιο, ι ΡΓκωτιιω οκιοτιιι κκτη-κ κειτι

δοιτι, οτι κιτιεο Ρι·κεκινιιιι κιο ιικτικικιοκοικι,

τι ιιντκιιτο οκι:ιτιι κ ι·οτιτ:κι κννοιικ κιιιι (Πει,

ι θα κιτεεο ρι·ιτ:κννιιιι κιτ; ινοικοκκικι. ι κιτ

νν κι;οτικικ Ροικκικ ι κιωκκκ, διτεννιοι·ικ

Με ι Βιιτικικιοκο ι ιικιωθ ι ιιιιοι·ννκιοινιο.

ι)ιιικιποινιε κιτ κατι Βιιειοικ, Βτικιο τικιέ κω

ικκιιικιτ:, τι Οκιιοκο ι Τκινοι·ογ κιοτικιειι κιιτι

Βοιιιεικ ι κιιτι κκιωιωκ, ρι·ηικιικικο κι ιιο

ι)ιικκιτι: ιηιο κιτ ικκόκι.ινο; κιτ:τικιοιι ροκειτι

Βοιι ι ροκιιτι Βκιεκιι· κι τιο ικοι·κιι; κι! @τη

ιοιι ροτικιέτιιιεκ. Α ιο κικ κννειιιι κ (ιι·τιιτόιν

δοκικιι κιιτειιτιι.

Η). Μικιι :τικ κνν)·τ:κιιιο κινοικ ιρικνντι οι

τ:όνν κινοιτ:ιι ι ροτικκικ, ι Μάτι)! κιτ:κτιρ κινόι

οικιοικι. Ροιιικιο και· ικιωι κινγοικιτ: οιοοιν

κκ·οιοιι ρι·οκιοικιτι·οκικε: ννιιητιιικνο56 ινοιιτεο

Ψιει·ει 12 ο τ:εκκι οι:οκκ Ε. - 18 τ:κιιιικ» οικιιιιιιι Η. -- 25 ιΈκκικι» ω: ω». Ρ,

ι Π. κικκ.

ιο

ισ

Σ!)

28

50



ΒΑΤΟΡ18 κι:κιοκκι Ξ'ιδ9

οπιικικι οκοκκι, κ κι οεπ:·ιρακι, κι πιει

ιεπιπιππι κ κι οοικι·ειπικι π:κοκκι, κ π:κικιπ

κι οπιικοοκιπκι εκοκκι κ κι κικεοιππι,

κειπκπιο π:·πιπ;ι·κκκκ: κιπ·πικιι; κρ:πιππικιπκ οκιπ

5ικπκ κιππικοι, κο κοικιπικο ικεκκκι κο κεκιπ:·πιι,

κι κοκκοκκικικ κενερι, ε: χιπ οποιοι κοκκο

πκκιοι κο κοκ, πιο κιικιιικε. Ε! κοικιπικκε

κικκπ:ι:οι κκιοιοκικπι οκομικι, ικκκικιο

οκο·πιπ:κιι: ογκκιακιπι κροι·πι κοοι·π·α, ικ,ικιπιε

“Νικο κεκπποιο, κ πιοιπιτεκκιιπ οι· κκκι κε επιπ

κιπκε, κι οι·ιπιπκ:πκκιοι οι; κοκιπ

" Ρακ,κπ.πκιτκ, κ Κιι·πκκκ κ (¦ικερι οικκι

μικκππκ.

οκιπι·ικ κπ.πικκι: κικκπικοι κι κ·πιπ:ικι πιικοπιε

κπιοιεικιπκ ςπιιοπι, π:πικιιιε κιοε κει·κο·ι·ο, οικι

Β πποοκοκκκι κι και κοι,ιι ο·ι·πιππκ κ κοι,ι,ι

"Τιπ:κικκιππι; ΕΡΜ'Η κε Ε'ΗΒΠΧδι Ε'β !"!Χ'Ε,

Μ'Ρ""|Π ΠΕΠΗ!) ΠΠΠι!. 0'|ιΧΜΠΠΠι Ελ Π! Μ'ΡΠ·

"ΗΜ

κιοκκ ,

"Η κκιτικκκ-:, Η 'Η ΕΜΕΙΣ! Ε'ΕΕ0ΠΜΞ!ΗΠ

κ τη οπικιπκικιι ιπιεκιπ τοπικ, οι

20 και ικε πιιι·ο π:ικικπαιικε οι; κκιεικικ :πιο κο

κι" επ κο τοκ ικοκιπ. ΖΧππιε κι·ιο οι·κοιιιπκο,

·ικοοικιοκ τοπικ κιπκι κκκι, κ κο οπο”

'|'ΕθρΠΧΙΕ @μι ΒΒΙ"ΗΠι, " Π'ΕΖΜΠΕΠΧΧ'Ηι Π!

ικ·οιοπι ιιγπιοινιο ι επόεΕπ· ι πιι:ιτοκ ἰ οποόιν

κκ·οπο·Ιι; ιι "κοινο κι οικω έννπεκτόικιάιπο

ινιοπ·ιόιν ινἰεΙΚιι Μι, ινοιγό!ικνοέ6. 8ΜιάΒι ο

πιιοπι ΒΡννοἰχ και ικ·)·ο2ειιιι; οιιιιιΒιοιιποο πιο

οπιειοκει! εοπιι Ρο ιιιιι·ιοοιοπικ, @πιο Ρι·ηΡπο

ινιιοπιιιο πιο Η κκοοιοπ·επιι, ο πικιιιιιι€ι·ι μη

ιιοκιοπιο μ] ινιιιπιο. Ζειέ ΠπεννΙειπιἰο @Η Ρο

ικ·πει·κοοοιιιιι, Ιιγπ!Ιοτει ; ικΙικοΙ ποάοιι ω

€πο8ο, μοι κνκηοι.κο πιποοηεω, παοκ! ιι

ιιιοπι πιιο Ιιμνειδο, @πιο Ροπ·γννιιΙπ όιποινιοο ιι

κ·οοχ. Ι Ροιόγιιιποιο π ννοιγοιο ι δποινιοπ·ιιι

πιο _ιεόπιιικιο πιιποΙπ ικν)·οκιιπο, @Η Ρο Μπακ

οι ΜικοΙΙιπ ιινιοπ·ι, Μι κνκηκΕΕο ιιποοηειο,

πιο ιιιειΙι κκιοιιιπιοέοι κι Μια: οικον ιερο

ινπο. δοιπιοΧ ιι "οι πιπο ΙιγννειΙο, @πιο ιει·η

κπαι ιιιἰο‹ὶη κπο&ιιιιπ. Ζο!ικάιιιΙπ οπο πιο πετη

Μαι, πιο πιο”, ι ιιΡιοννοΙι τόιπιο Ριοιέιιι οπο

εονεκιε. 'Το ΡοηιινκΙἰ ἐοιιγ εοΙιπο, κ Μόι·οπιιπ

κπο ιιιέ υνΡπ·ιόόγ πιπιόννιΙι, ο ππιιοΙπ Ρο Με

ι “η @οι Α Βάι· Μο οπτικά, ινγΡκκκνἰκΙἱ

πιο προς, ΡοπΥπιι ΜΩΡΗ εποε οικω, Ρο

Ιοέι,·Ιπ ιιιιι:ιπιοΒο πιο εποε ι κΡιικΙπ. Ζοπιι·εικνκη

Ροιεπιι κοέοι, ννΙοὶγὶἰ 'κι κι· πι:ιοικιιιο πιιειἰο

κοκ” ι.ποκι·κκιπκ, κ οικιιπκκιι, κ κο οπο” π ΡοεΕοκιΙἰ πιο Μαρ μη· πιτο8ιιο!ι. Το Νικο

25 Ε'|ιΕΡΜ!'Μ!!θ πιο” Β'ΕΜΜΜΧδι Β'Ιι Β'Ιιθδι,ι'Ε ΠΗΓΕ, π ὸιἱέ ννοιγο::ιιιπο. Τιιιεκπιιο ποΕιίΠ Κι·γινιοιο

κ κοι:·ιακπαιοι κι π:·π·κικι κι κικτοκι; κι” ιιιιιιι ΡοΒιιπιιο ιιιειπιιιικογ ΙιοεΙκοιι Ρι·ηΙκιιιιιι,

·ικοπιι·π·πι Βιιι·κ·ι·κ κ κιπκ·πι. Εκ πιο οπιιπιπιπκ

'Ι'ΒθρΠΧδ " κοκπικι·κ, Πρθ'Α'"" Πθ!'ΜΗΜ, "θ

κ·ποι,ιιπιιε κακο” πιοικκκι, κι ·π·κοριπικε ι:κκκ

Η) οοκι ςκκοκι.

“· Γιπιππ·οκειι Ι'εοοικκ κι ιιιιοκκοπικι:

κκο κοποπποπικιμο ππικιππιοι· οιι·ιικι κοκκοκκι

ζακοκι ιεο·ι·ι, ιρογπ·ιπκι και οκιπικικ, κακο

κοςκκοκικιπκι ο·ιικιο·ι·κκποκι κπιπιπιι·ι οι.

55 (Πι ππκκι :πιο κρικκκ (ῖκρκκ, ικκκιπιπκκ κι

@πιο ικιιιιι εοΙιἱο Ρπηκκιοπιιο εικτιοννικογ.

Η. Ροινικάει δικη κι ΙειιοΡκιπο: πιο), ιικ

Μ), ιιιιι·όό πιο ιιΙΙιο Ρπ·εικνιι Ρικοιιο, Μι πινγ

02ει]ο, Μοτο ιι πιιοπιιιιποοκοΙι Ρι·κννιι Ρπειιιιο8ο

κινοικιιο κι :κι οποοικπκπιο. Ζ πιίοιι πικΙΡπιόπΙ

Βοι·οινιο πιο Ιαούκα ιιοιπιπ έ)·ιιιογ ποιοι! @ιη

ννποτει 28 ι 24 κραμικι "ΠΜ[δ Β. Β. 'Γ.



δω ι.ι·ι·οι>ιε ΝΕΒ'Ι'θΒλ.

κοκικι ιεκκι, ικκοκι κι.κι·ι·ι οι·ικι εισαι

οιικτακ: κε κοοεοιικ·ι·κ, κκ κε·ικιοκο,χικικ,

κκ κμετιι, κκκκ κκεκεπτκ, κκ οχ·ικ·ι·κ,

ιιιοκικι·κ ιεεικι οιικιιι. ζακοκι Με κ

θεκτιρκκκι Μκωκ:κκ Ημικκικε κ θετροκι

κκηκ, :Με οτι κρακικι κοκηικκιεκι (κ)

ιικονιετιιιο:κι, κιει κε κλικ-Με, κκ κκκα

κκκιικε, κκ “Με τκορκιμε, κκκκκοκκτε εικο

ιιι τιορκικε, επρεπε οι” κκε" (ΜΜΜ).

Πιο κι” κανε κοκκεκικικιιιι κι κκκι κκ

“κι ογικκεικομικκι εκκρικοικοκκιμκκ,

ι·κ·ικικκκκ κανε κ:ει·ιει·ικ , κι ιικειτοεκικικκκ

Με ε·ηκκι κ” ικτοκικι κικηιε, κ πρεπει

εικοε·κιικκκι ογκκι.ικι, πειτε Με παμπ κκε

ιιι-οκ. “Περι Με ιοικοκι Χαμικκι κ Ει

κκκοκκκικι: ιιιι·ι·ερκ κοκκειτκ, ει ιοικ·ικκ

κκ καμπ ιιι” εικτκ, κ ογικικτκ, ιιεκ

κοκ: κο ειοε·μιουε εικκκιε κκεο (ιοιρο)ιι

πω. κικιιιι οι ειικικε, ικοκο Με @Με

ειρακιι οιουεκι εκικτι. "κι Με εκκοκι Γκ

κκικι: ?!ΐθ"'Ε| θ* !!"Χ'Ε ορικτι, " κοροκιι

μπειτε, ι.ιιικιοκικ μια τκορκικ, κι κιο

κιι ·ικορκι·ι κ:κιικο κουτι, κε κιειριεκκιε

κιι οτι κικικκ εκοκκι οτικ.ικι., κκ ια

τεκι·ι·ι; κι κκκι Με εκει κ κοροιοιικ πε

κιι κοικικ ικιρι κρικικιικ, ικαμικι·ι Με

κιειιιι κιιεκκ εκοκκκ κ κοκκκιακ κκκ. κι

Βριιτιιιιιιι Με κκοιιι κι:κιι οι ιειιικοκι σκε

κοκι οιικι·τι, ιικο:κε κ κκοι·ιικ κπεκιι οι

ιεικκικι κικικι κοκοιιοικογκιιι, ιειακο

καει (κκε) ιακοιιι οιικι ·ικορπι κε ιαικειι

κο κκ ιιιικοικεακικο. άκιιοκκκε :κε κικκκκ

κε κκ.ιτι , Η'|ι Μί'Η ΟΠΟΤΕ κεεκοκεεικιικ

¦θλΠ.0θδ ΠΠ ΤΙΜΗ: κι Βθ!!ΙΜΠιΜ'Β κΜ|Μ|'Ε θζθΗΒ·

 

Με ιινγειεῇε ισ εκεινο: Με εκκιοΙοιγό, Με

κνειειεεικἰε, Με !κκέε, Με οκκιενἰεε, Με

ιεΙΜεό, ιεο!ε Με ιΙεεο Με ειγκἱ6. Ρι·εννο

ικέ Βεκιτεκικ, ικνκκεπεκ Βικοκκκικεπκἰ ἰννχερἱε

τικικί, Μοτο κκ ρτεὸιἱεκοινἱε ροκ Νο

ΒοΜεινἰειἄεΩκεκι ρτιεκειεἰὶ, ΙεΜ: τκἰεΜι Με

@Με Μ Μκε Με ρεεε, Με ννειεΕεεικἱ6, Μ

ΜΜΜ ιΙοέΜ Με ει)·κκ5, Με ΜεΙΜΜ »Με

ιΜ Με; Με Μι εεΜει!Μ Ικκοκκε εε ιεκό]εγ,

ρΙκεεννη, εκἰεινΙκνἰ Με! ννειεΙΙΜε ρο]εεἱε,

κ Μ ‹:ο κ· Βδεκἰ κακο κιἰεεικεῇε εε Μάο

ιετεε·, ιοΕΜικε ροκι·οικεεκ ἱ @Με Με κε νικ

]εκ1]εκο με. 108!. κ ΟκεΙάεόνν ἰ κ ΒεκἱΙοκόιν

ρεκ·κε εκεινο: ὶεκἱε Με ι ικετΙκιικὶ, ι Βικ

κικἰκικιἰ ινειε£εεικὶε ἰ κιηκε; κνειεΠΜ ρο

σα” κειννεΕϊκ Ρορεἰκἱεὶεε κινειικε 8ο ιε

εκοιε, εκοεκιι Με κεΙε!ιο σε οΞει)·ικγ ικκ

εκοκιε. Ικκε ικόκν εκεινο ικΜε ΠεΙε1οκ·ἰε:

κΞεννἱεεΙ.γ κ Μεκ οπε, κκάΜε κοκ” ί τοΜε

τκεΜκε τοΒο!χ; ιιι 1ο Ιει κνοΙκο κκ νεω

Εεεικἰε κε εκεε, ικειοΜε κκ Ι.εεο Με κικτε

κκκε ἰ Με ιε1ι·ιε. δε ΜεοιΜεικ κ ΜΜι Με

«Με ννκΙεεικε, κε ἰοννεεκ ικεὶκἰε Με ιε

ιΜετιεικ ροεγκεκε, ι·ιεκιε Μνοκκί ικει:κΜ

Ψ Βτ)·£εικἱἰ

κκε κἰενυἱεΜε ννἱεΙκ πκειόκν, ἰ ]ειΙεκ πιει

ἱ εε ρεκκικἰ Μι. Μή ι ]ε

ι ννἱεΙε κἱεκνἰεεκιτκἰ ΒρόΙΒΜε, κ το νηι1ερκε

ρι·εκ·ο Μειγετε κει ιεικτοέΜ Ι ετιειιΙεοκγ

κγκοκγκ·ικε. Ακιειοκ!κ ικειόνν Με ικε1ε,

1εκο @ιο κεικιοινε ΙηκΙΙεκι τει κ· το!‹, κε

κάοεκε, Με εκ εκκό κεΡεἀκἰε, κι!Με Με

κι ερ6ΙΙεοννεκὶε κο Μειοι)·ικ ι Ιιι·Μόνν εε

Μεὸκἱεκ, ε εοπε Με κννειικε ροκἰεἱεεκ ιε

κτοειγι€οέε ἰκνἰεΙἰκε έκνἰεΒο. ΒΚοι·ο ιΜόε

κκε” 22 κοκοκιι εκ:κκιιι» μπειτε :καιω Ε. ΙΕ. 'Γ. - 28 κοικ·ι·ι» κι Με Αωκτε;

ινε κει)·ετκἱεΙι κοκεικεκ κοκ181°κ κιγΙι1ἰε. - 26 Η κ0ρ08ε'ΗΒ>> κρκερ·ιικ Β. - 84

ιειιικοκιι κι ιεικκοκι Με κα: κειγκτΗεκ ΙποκεικιεΙι.

Π)

Η

Ω!)

%

ω



Ι.κκοκιο κι:οκοκκ. 561

Μ'Εθ.|'Η ΕΜΗ” κ εικετοκκτι θ! οι ΦΕΡΕ·

θ'|'Ι|'ΗΜ" "Χ'Β "Χ7Ε!!; ΜΚΟ κικο1·οοοκτ !""ι

Τρ'ΙιΕΒΜ)ΤΗθ Η κεκκκο Πω!1ΜΜΜ:'Ι'80 ΝΠ!!!

ΤΈ!.Πι Ε.ΠΜΗ'|'Μ ΟΤΕ “Η” ΖκΥΜ|'Η||Π"'Ε Β'Ε 'ίβ'ΗΠ

δΗ.Πί'Η οηκιτκοιτι οι οτι ΕΡΜΟΥ ΕΜΠ; Π'Ε

!!οΉ!|| ΕΠΕ Χθ'|'ΕηΙΗΜ'Ε οΝΜ"'|'", Μ'|(Ξ ρθΜΗ'Β

Ε! θ'|"50ΥΠ, "0"ηΠ|'|'Β, Μ||θ οικοκκ.εκι "ΟΠΕ,

Μ.

κο:κε εε κ κοκ καει κικικ !!οκοκκκκ κακο"

Τ!) Β'|ιζΜΗ.Π'|'Β ΠΡ"Χ'ΕΠΝ!'Ε, Β'Η:ΠΠΠ'.'ΗΒΈ'Β.

40οοιοκο·ι·ι οτικκ εκοκκι: κοικι κοοκκκοκκ,

ο κκ:ωκιοε εκ ο εικι, κοκκιε κοι·ι·κκοκκι

Η κιεκκ "θΥΠΟ'"Π'δ, ΠΠΠΜί'Η Η Εθκ'Ω'ΕΠ'Η,

κοκκ.ιυκ·ι·κ κανε” πω, κι1·οικκ, κ κοκ

οκικωκ οτικι εκοκκι (κκοοκ1·ι). Μκ :κε κοι

Η ετκκκε κεκκκο κεκικ., κκε κ·κοοη·κοτι κι

εκκοκκι Τοοκκκ, κι υεμικο κοκκιεκκιε. κι

@κκε κι”, κ.ικοκι ιικ.ικιι πεοκκι, κοκκο

κι Χοκε·ω κοιετκκοκι ει, κ κι Χοκετα

οκκ·κκοκοκι ει.

2ο 1

'ΙΝΕ θθΗ Ε'|ι".!!λ θΕΠοΗ"2" ΑΕκθΒΜΜΠ'Η, ΕΠί·

ο
~· "ο εκκι :κε κ·κ·ι·ικι, κο εικοκ·ι·κ κοκ

κκ οκοκκκιικκ, κ κακοοικκ κ κοκοοε εκ

μκωκ κο ι·οοοκι εκκι κι κιεικι, κ οικω

κοκκοκ: κκοκκτε καιει μ". Οικογκικικιε

25 :κε κοκκιιε κ κιμκω οτι οικω κκνκ; κ κε

εοιιω κοκ.ιοε κι κικηιο εκοοεκογ κ κι

εκ.ιο·κιιικκκκκι, κ οιικκ κκι: εε κοκκοοκοκι

κα” κοκκ. (Νικ :κε οικω κκι: οτι κκοοιρ?

θκκ :κε ο·κικκ: κι κιει κο κοοοκι @κι οτι

:4ο κοκι οικικοιεκοκκ. θκκ :κε οικω: πιο «και

κικοκκ? οκκ πε κοκκοκικκ Ρκκω

εκκοκκκ κοκκοκεκκκ: κε @κοκ μ",

κκε!

Μινι..

κιιω- ·

που εκ οοκεκκκοκι οο.ικ:κιεκι οκκκοκ

ο·ι·οικιιι, οεκικιε εκκοκκκ, ο εκκι οοκκκκιε

ν: οἱοἑ, κοιοἰοοο_ῇο κο κοκγεικἰο ι€οκι€οκ: ο Εκο·

κο ρώσοι; ροοχῇκιὶο, '

κι·οκοκ εκἱορἱοο, κοκκο]ο 8ο, ;εε1εκκ κοἰεγκ

κ, @Μο ἱ εΙοτοκκἱο κ·οοκοκκκο. Ροκοκκἰεκ

κοΕοκοιοκ κοκ κο

οοεἱοκικοεχ κ κοικἱ Ροἰοκ·ογ κοοκοινικο ἱ κκέ

ρι·οινο ο]εύον εονοἰοκ: Μαν οι·οοΙοινού Με

κ κἱοκ οκκοζο, κακη κκοεκ!ἰκο ἰ κποκεΙΚο

κἰεεκγοωέε: εκοπκἰκί ἱ εκκδγ; Ροκκικο ιο

ω" κιοεοοκχ κονο1ε ἱ ῇοΕτννἱο, ἱ ἰκκε κοκκ

οιοοε ο]οηειο ιοεκοκνικο. Μγ κοκ εκτιεέοκ

οκὶο, ἰΙοκο!κνἰοκ με κοπο κι οικω Μαιο

έν οι·έκεο έννἰο€ο, 1οκεκ οκι·ιεεκ. ἰΙοκκο Μο

το ννγκκο1ο, κιοκη ιοκοκ ῇρκεκ, βιο ιν (Πιτκ

οικοἰο οοκτοοἰΙἰέικ)· κο ἰ νικ ΟκτγεΩκκο @ο

Ρι·ηοΒΙεΗὶ.

Η. Ρο @κι κοκ κακο, ρο έκιἱο_ι·οἰ Βι·οοί

ω] κτηννκοἰΙἰ Ροιοκόνν Πι·εννΙοκίε Ξ ἱκκἰ κο

οἰοκιἰ, ἰ κοκιΙἰ κι Κοιοι·οκκο @ο Μοέκἱε

κο @κι @ποσο ἰ ν», Ιοκοοκ και κΞοκιἱεΙΕ,

Ε τκοΙκἰ Κοκοκοννἰο: ΡΙοόοἰο κοκτ κοκ! Νο

τοκ:ἱννοιγ κο ΡοΙοτκε, κοκ οκ @πιο ικίεε;.

Ι κἰεέΙἰ Κοκοκοκκο κο κἰοοἰο εννο]οκο ἰ κο

οΙοι·οηοκο, κιόκκοο: στο κκοκεκἰἰέπκγ κοκ

κοννο. Ζοργκοκο Μι: κκοκ? Οκἰ κοκ "κοκ

ο οκ·χοκ Ιεοὶκοχοκ 86ο Πω ποκο κκἰερτοκο.

Ζορικοκο Μ: ικοννκ: κο ννοικ κοκ? Οκἰ κοκ

ροκοιοΙΕ κκοοι. ΙτκεΗἱ :Μισο κοκοι·οοχ: κἱο

κι κἰεκοοτο ιο κοκ! πιο· οοἰο8κο!ἱέπκγ κοκ

οι·οκοκι ο ]εκκοκι οκκ·ικ, κννοκοκκ οιοκΙο,

ο Μι στοκ οκοεἰοοικ›·, πιο” κιἰεεκ. [κι

ν8Ποι·οο 1 οκοκετκ·κκιι κκι κκοκκ» οκοιεκκιωι κκο οπο” τκγἰκἰο ινε νσκη·κΗ(Μι

κοκ; ρορτκνκἱοκο ο Αικοι·ε. - 4 καιει» τι Η. - 21 κεοεκκκκ·ιω κοικκιικκ Ε.

κεοεκοκκιι Τ. - 28 οικω» κωικο Η. - 83 οικκοκ ετοοιιιυ οοκκοκι εκοοοκοιο Ε.

Ποκκκιακο Ρο!. ΗΜ. πιο. Δ 'Η
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οποιοι” οοτρο, ροιειιιιο πιοο: οιι ιιιι.ιτι. ιεεω ι ποιο ιοοε ιιι·οιο (οι μπει ιιοοιο.

""”·" ,μια 'Η "μη, " κ; "Νικο ςτρχημι, Ι Ψ82Χ8ιιι0 ω 8ο? 2ιέ0ιι02 ι30 Πιθ 2 8ι0ι)ιθ

ΟΕ ΗΕ οιιιιιοτι θ! πιοο, "θ θ'|"|ι οιιο:οιιι

ΕΚΠ!! ριιιοιιιο, "Το θ'Ι”Β ΕΜΠ!!! ιιζιοοοιιιιιο;

ιο πω, ιοοο ο ιιοι.οεο οοιοιιοιοοιο. Ρωσ

ιιοιο :ο ι”οιοοοο, ιιι·όιο οδιρειιιοΒο , @ο Μοι

ι:ιιιο ιι ορο Φοροοιιι ιιιοιριι ιοτοιμιιτιοτιιιιι, ιο52ο Ρι20ιι Ροιο0οο Ρι2ιΡι°0ο°ο€ιΖ0Π0. πο·

ιοτ,τι οριιιο,ιοιιιιι Μοιιοιιιιι πρι”. Φοροοιιιι,

ιι ριιιιοιιιι οτορι.ιιιι Φοροοιιιι: οι κονοτι

οιιιιιριιτιι οιοιοτι. ιοτοι·οιτιοιοι. ιιιιιοικο ιι

απο, ιιοτιιιιοιιιιι ιθτοιιιιτιιιιιο οτι Μοι

ιιιο ιιιιτοοοοινι οιοι·ιηιοο: ιοο υροιιοι·η

ΕΒιρι. ι Με ιιο ειοι'ο: :οιιιιιι 1ιιθμω εοφ

οι·οιι, ο ριοτννοι οι (ιιι·οοιιοι) οιοινοιοιιιοοιι

ιοιι. Το οι ι οι ιινρι·πόιι ροοοι·οοιι, ο Ιοι·οι

οπο, :ι ιιριιιιιι: ιιιιιιιιι ριιιοτιιιιιιιο ιιιιι. Ταιιο οοιι οιιοι ροοιιιο. ι οι ιιο ιιοιο: ροοιιιο

" Ε", ιιριο·ιιιι: ιιιιιιιιιιιι, ο οοοιιιιιιο ΟΠΗ'ΕΜΗ

ιιιιοοιιοιτι; ιοιιοπιο ιιιιοτι, ιιοιο,τιι.ιτι ιιο

ιιοςειριι ροι·οιοτιιιι ιιιιιιιιιι ιι ιο ,τι.ιιιιιιιιι:ιτο

Μοτο.

43· Κι ιιιτο μια., ιιιι,τιιιιτο οπο. ιιο οο

οιιτοιο ιι:ιιιι.ιιιιιιιο Μιιιι.ιιιιιοιι· ιιιοοριοτιοιιιιτιι,

οοιι ιίο:οιοοιι ιιοὶοιο.ι·ιιοογ οὶ Ρο οι οιιοιι.

Π. Ι.οιο δδθθ ιοοιχιιτο οι, @γ ιοοιοι

ροοοινού οιωιιο, :οποιο οοηο·οο ω; ιοο

που οι οροτιιιοτιι ροι·οιοιιιι Ζειιιιι. θ οιιιιι ι·ιιοιιο ιιοπιιο. Ο ι.οιο ιοέ οονι·ιοοιιιειιέιοχ ιιο

ιιο οιιιιιμκοιιι, ποιο ιιριι οιιιιι. ιιιο:ιριι προτο

οιιιιιο Ροι·οι. ιιο ιιιοορι. ι·ορο,τι, οποιο πιι

ιιιοτι. οι οι ιιιτοοιιοοιιιιιι τριτιοτιιιι. 'Ι'·ι:ι.ιιι

πιο οτι οοοι ιιοτιιιοι.ιι, ιι ποιο οοοοικιιιιι.

ιΐιιιο οτι ι!,τοι.ιο ιιο ιιο·τοιιο ιιιτι (πιο,

ο οτι οοτοοο ιιο Ποιοι" ιιιτι μ. ιι οι.

ο οτι Μπρουκ ο,ο ιιοκοιιιοιιιιο Μοιιοιιιοιιιι

ιιιτι γι.

Ε! οτι ιιοκοιιιοιιιιο Μοιιοιιιοιο ιο ,οποιοι

ιιιτι κ. ιι α.

ο οτι @ποιοι ιι οτι οπο” ιιιοορι.οτιιο

ι)οιοι.ιοιιι:ι ιο οι·ι:ιιοιιιιιο ιιιοροι·οοοιιιιιιιιι ιιιτι

ιιιιιι.

ο οτι οοιιιοιιιιι:1 ιιο ιιιο:ιιιιιορο Μπι τι".

ο οτι οπο2ιιιιοριι ,ιο ροιιιιοτιο Χριιοτοιο

Μπι το.

 

πού, ιι 2ο ιοΒο οοοοιιο οοροιιιιι Ποέ οο

Ποι·οΒοοιι, οι Ριεοοι ιοιοιιοι Βιοοιιιο. Τοιο

τοιιγ ιοοοιιιοιο ι ιιοοιιο ροιοιχιο. Οννοι:

οι Αιιοοιο ιιο ροΙοριι Μ: 2242.

Α ο‹ι μωρο ιιο Αιιι·ιιιιοοιο οι ιθ82.

Α οιι Αιιτοιιοοιο οιο ιηοιιοτιοιννο Διορθ

ειοννοοο οι 4.30.

Α οιι νηοιιοοιοιννο ιιιοιὶοε:οινοἔο ιιο Ποινιιιο

ιοι σοι.

Α οιι ι)οινιτιο ι ροοοοιιοι ροοειιτο 8οιοιοο-.

οοινοΒο ιιο οιοννοιι ιιοιιιιοοειιιοι οι ΜΒ.

Α οιι οιοινοιι ιιο Αιο:ιοοοιι·ο οι δι8.

Α οι! Αιοιοοιιτο ιιο οοι·οοιιοοιο Οιιτγοιιιοο

οι δὅὅ.

Ψιοιιιο 'ι' ριιιοιιιιι ο·ιοριοιιι Φοροοιιιιι ριιιιιι οταριιιιιιιιιι τροριιοιιιιι Ε. -- 28 οτιι

ιιο Η. οιγΙοιο. - 29 Ηιοροιοιιιιιιιιιιιο» ιιιοροι·οοιιιιιιοιιο Η. Τ.

οι

Π)

ιο

20

!Ο
ΟΕ
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τι οτι Χρκοτοκι ροειιι.οτκ.ι κο κοοτιιιιιτιι

κι "τι τικ.

Ότι κοοτι:ικτιιιικ πιο κο Μιικιιιικ απο

ιιιτι ιιικικ.

5 λ οτι κρικκιο ιιιιτ.ι Μιιτικιιοκ.ι κο κρι

καιο ιι·ιιτιι Μιτου, ροκοιιοκιιο κιιικςικ,

ιικτι κο.

Ε! οτι κοιικκιο κι” θκκι·οιικ, κοκοκιιιιο

οικιο κι κιιιοκι, κο ιιρι.κκιο ιι·ιιτκ |!ι·οροκιι

40 Μπι κι.

ο οτι κρι.ιιτιο τι” !!ιοροκιι ,το ιικιικιιιο

ιιιτιι θκιιτοοκικτιιι κτιτι κι.

Ε! οτι κρι.κκιο κι” θκιιτοοικκκιι κο κοι

κκι·ο κι” Προκκιτκ κιτι κκ.

45 οΠροκκιιιι ιιιιι.ιικιιι ιιιτι οοι.ιιι, κ Βο

ιιοκκιιορι ιιιιιιικιιι κκτι τρκκοοιιτι. οιικιιιι,

τι Προοτικι ιιιιιιικιιι κι” τετιικοκοοιιτιι;

τ·κιιι.ιιιο οτι οιι.ιρι.τιι θκιιτοοκικτιιι κο οικοκ

τιι Προοικιικιιι Μπι οοιιι.κοοιιτι κιιτιι.

90 κ οτι οιι.ιρκτιι Προοκκκκικι κο οικιριιτκ

θκιιτοκκιτιι κιτ·ι. ιιιοοτι.κοο.ιιτιι.

"τι ι.ιιι κι ιιοικιοικκιιιοιο κικκριτκιιι οι,

οικιιιιοιιι, ικι.το οκ οι·.ικικ κι κ·κτ.ι οκ; ιι

κοκιο ιιρικιο ιιοτιικιι κικτοκι ιιριιιοιο πιο

25 Μκτιιικιι.ιι., κ κο μη” κοκοιιικι.ιι κκοκκ.

Μ· Βι πιο μου., κι ιιιιτο (πω, κι

ιι·κτο .οτει·., κι ιιιτο βατ., κι ιιιτο 'οπο,

κι ιιιτο 'οπο. Μκιοικιιι ιιτιο:ιρι κςκκο οι

κοκ κριιιιιι κ ι.ιορι.ιιιι. κα Εκιιιιριι. Μι

.30 προ κο οι·ιιιικιικικιο, κο ιιοιοικιι οτιιτκ κρο

τιικοι;, κριιοτιιτιι οι ιιροοιιικκ, ιι κοιιορκτκ

οτι Γρικιι.ιι. !.·ιιοκρι. :κο κριιοτιι κιιιιικιιι κιιι

κ ιιοιιι:ιριι κκοκι, κ κιιρι οιτκοκκ οι Βιιιικοιι.

Βι κιτο .·κτη. ιιι.ιικικ μια βιιιιιιςκ, κοκ

55 τοκιικιο κιιι κτιιοριιικ, κι Υιοκκ, ιι κιι (Πιο

 

Α οι! κκι·οοκοκικ Πιιι·γειιικιι κο Κοκκικκικιικ

κι και.

(Η Κοκκικιιι)·κκ ικέ κο ιοΒοκ ιιικοκκ

κι Βό2.

Α οι! κιοτιιικκοκο ι·ο!ικ Μιοιικικ ιιο οικι

κ·κκοκο τοΙιιι θΙοεκ, κιοοικ τιικκιοκο, κι Ν..

Α οιὶ ριοι·ινκκοκο το!ιιι θΙοεκ, κι!! οκικιΙΙ

νν ΚιιοΜο, ιὶο ριοι·κικιοκο το!ιιι ΙΒοι·κ Μ δ!.

Α κιτ ριοτννκκοκο το!ικ Ιοοι·κ κο ΡἱοτννειοΒο

ι·οΙικ έκτοιοΜεικνκ κι δδ.

Α κιτ Ριοι·ινεκοΒο το!ικ $Μοιοκικινκ ιΙο οικι

νιετοκο ι·οιιιι δκι·οροΠικ Ικι 28.

Α ιικι·οροΠι ΡκκοκικΙ Ικι 8. Α ννΙοιΜκιιοτι

κι Μ. .ικι·οο!κιν :κκ κι Μ). Ρι·κοιο οιΙ :Μικτά

8ινιοιοάκνικ ιιο έικιοι·οι δκτοκικννκ Μ 8ο.

Α οι! έικἱοτοι .ϊκι·οοικινιι κο έκιιοτοι ΒΜιο

ιοροΠικ κι 60.

Μο ιντύοἰικγ κο ροοικοιιιιιοΒο, ιροκτοικγ

κο κιο ιΜκΙο κι Ικικοιι και, ικΙι κά ιιη·έοι κκ

οκοιιέιτικ ριοικικη τοκ ΜιοκκΙοικ, ο κο ΙιοΙοἱ

Ροἰοὶκτιι ιιοκοκ.

Μ. Μπι 6364; Μο θδθ(2; Ικικ θδοδι

Ικικ θδ(Μ; Ικικ θδοδ; Ικικ οδδθ. Μάικ!

οιικοι·κ ιη·ΡτκκνἰΙ κοκ κννοικιιιοκι κιοκιικι πιο

οικω κκ ΒΜεκι·κ: ΒοιεκτοΜο πιο ιιτικκι·ικη,

κι: κιο τικ ορι·κοο κιο ικοκκ. ρι·οκιΙι ο οιιτιοκι:

ι Ροκικιι κιο θτο!ιοικ. Ι ι:οεκτι οοκι·κοΠ κιο

οικ τοκ ι νικηκικιοιι οοικτονν, ι κκινκι·Ι ρο

Ιιότ κ Βοδεκτκκιι.

Εκι.κ θδθΤ. ΨκτοκοΜο :κκ ικοτικ ροη

οκοιτικο, κι·κΠ ιική οιτ Πκιιιτόιν ἰοιΙ Βιο

κΠοι·ι.ι 5 Μιικιιικοιικι Μκτιικιιιι οοιο Η. - 20 Οκκτοκιιικκι Μοοκκιτκ Η. τκ›ιΙιτἰο.

-- 25 Μικικιικιι.ιιιι Μιιτκιιικ Η.

ΜΗ

- κο
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πππ

- οι

πιιιεκι, π ιιι Μεριικι. π πα διεπει, ιιι Ημι

ππιτεκι; ιι κοιιιρε πιι.ιπιπ πι Ποιιιππιπι, ιι

ιιι θππεριπι π ιιι Βιι·ι·πι·ιπι, "Με πο ιιι

ιι·π ιι πιπερπιι·π οτι πιιιιι.

Μ· πι. πιω ιππιι., ι πιο ίπποι., πι

πιο (πιο. πςιππιιιπ Βιιρπιιι ιιι πιο”, ιι πε

μι" ιιιιι μι”, π ποιπιπιιι ειι.ιιι πι εοπι

ποιοιπιπ, ιι πε ιιι πι πιω. πρειπιιιιι, π

πιε·ι·π ροπι πι Μπι, πιιιππ πι ππκι οπω

ππιμ, π ποιεπιιπ ποππιπιι ειιιιιπ πι ει. Ρι

ιιιπ ει” πι εεπι: ποπιρεπιι εοπι πιιιιιιι:ι,

πιπε ιιι ποιοι·ιπιι πιιιιι, π ρπ,ιιιιιι πο ριι

ποπ, ιιο πρειποπ. "ποιοι ιιι ιιορε πι Βοι

ριιι·ιιιι, πι Ροιρειι; εποε πο επ ιιπιπιπ ·ιπ

Επρπιπ, Ρομπ, πιο εε προιριππ πιππ·ι·π επ

ι)πειε, προι·ι;ππ :πε θιρριιιιιιιιε, Ειιιιι·ιιπιπε, ππιιπ

Γιι·ε, ιπιπο π επ. Ριπιπ Ρομπ Υπηιιι, (Πιο

πιππ, π Κριιππι·π π Ει.ει: ιεπιιιπι πιπιιι πε

ιιππα ιι οιιπιιι.πει, ει πιριιιιι πι πεπ Μπι; ιιι

ιιοπιπιε πιπιιιπιιτι π ποιορι,·π·ι·ι πιιιιι. Η ιιι

πριπιιι οι ·ι·ρππ: πριιιιι:ι ει ροπιι εποπιιιι,

ποπιπιπ ιιο εοπι πω”. Ρογει, ιι πρπιοιιιπ πι

θιιοπιπιιιι πρππιιε, ιι ειρειιιιππιπ ιορο,ιι

ΜΜΜ, ιι ειπε ει·αριπιπππ ιιι Μπαρ Ριο

ριιπι, κι προπιιιιπ θππεοπει ιιπ Βιιιποοςερι,

ιι ·ι·ρε·ιππ πι ιιι;ποριει·ι Τροιππορι. Η οιι

πι” Βαριι·ι προπιπι επ ροι·ειιεπιιιιι Ζειιιιιιιι,

ι|οπιι·οροιπιιπ, ·ι·π ειι·ιπ ιπο,ιπιε Ποπιι·οροπι

ιιπ, οτι ροπιι πιιριιιπι.επι, πριππε πο πιιιιι

θιιοπιππ. "ο ;ιιποι· :πε ιι·ιι·ι·οπ θππεοιρει

οιριιιρε π ιερι·ι·ι πιο Τροπιιορι; ιι πριιπι Ριο

ρππι πιιιειι πιιειιι οποια, ιι πρπιπππι πι

Ηπιπεριο, ιι ειριιιππ ι·ορο,ιι Μπι Μικοπιπιπ,

π προςπιιιπιι ιι ιιοπι ι·οροιι, π ειπε τω;

 

πιιππ, α! Μει·οπι ι οι! ιΝεπόιν ι Κτγπνιεπόπι;

ει Κοποιοινιο ιιιπε οιι Ροιιιπ ιοιι διεινιοι·ιππ

ι οι! `ινοιχεπόπ: πππ πο ροριειιοπ ι ιη·

ννιόι·οο οιι ιιιιιιιιι.

ιπ. Μπι (ιδιι8; Με θδθ9; Με ποιο νη·

επειιι ννιι%σω πει πιοι·πο ι πιο Με ιιπ ιιο

πι; ι ροεπειι ποιπι πιο ι·π:ιιιιι6 ι πιο οριο ιι

πιοιι πρι·πινιοοιιπιοποι: ιροινπω πιο ρι·ποοινν

ι·οιιοννι, ΜΙΧ ιινιιιιχ, ι ροεπειι ινοιοινπό ππ

ιπι π ποιιει. Ροινιειιιιοιι ποοιε: ροπιιιιιππιχ πιο·

πιει, ιιωπρ οπιπι πιιιιιιι ι @ιιπ ννειιιιιπ

ροι·ιπιιιιιι ι ριεινι·:ι. επι :ο πιοι·πο ιιπ πω·

8οιιι ιιο Βιιπι: ιιοπ·ιεπι Με πιε "οι οι Ήπ

ι·πεοινιο Βιιπι:ι, πιο πιο πω” :οπιπι δινω

οπιπι, ιππι Νοι·πιπππιπι, Αππιπππιπι π ιππι

δοιπιπι; πιποι ιει πιο πινιιΙι. Βιειιιι Βιιπι

()ιιιιιιοπ·ιο, διοπιππιο, Κι·ιμνιοπο ι ννοποινιο:

πιοιπιπ ιπιπππ ινιοΙππ μπι ι πω, ει που

κιν πιει πιειπει: ρειαιεω πιει: ιι:ιιιπιο ι πιπ

ειπε ππιπι. Ι ιιιιιιιι·ιιιι πιο πιο] ιιι·ποιο π ταιρι

πινοιιιιι, ποιοι π ποιπι πνπηπι.πιρ Ραπ ι ρτη

πιιι ιιο διιοπνιππ πιιιρι·πόιι ι οιιπιπποπ·πιι εποε!

πισω”, ι πιει Βιιιγιι ππιπιπιπη ιν @πιο

ιιπε, π ιιι·πει διπειιπ ιν Βιιιιειπιοπιοπο, π

ιι-Ζω Τι·ιιννοι· ιν ιιιιοι·πιιιι. Οτι Εγώ ννειι·π

ποιν Νονι·οΒι·οιιπιιπιε ρι·ποινι·:ιπι ποπιιιιι Βοπι:ι,

ι η ιιπιπ ιιιιιπιε Νοινο8ι·οοποπ τοιιιι ιν:ιι·πε

πιιιεεο, ει Ριει·ννοι @Η διοπιιπππιπι. Ρο ιιινοοιι

:ιιπ Μπι: ιιιιιιιιιι διποιιπ επι» ιεΒο Τιπ

π·οι, ι οπιπι Βιιι·πιι πιιιιι κνπηπιππ πιοιπιε,

ι πτηππειι!πη πππ Ππιοι·, οιιπιπιοινπι @οι

οπο ννοδοιιοπνειπ ι ιιοπινιιι πο Νοννοετοει,

ιοπιπιιἰ ιν πιω πιο πιιιιο, ι ι·οπιιπννιιι ιιο

πιοιπιιιοιπ πιποιιιι νιιοποι ι ιέι·οιιχ: οινεπιιι

Ρΐιοιππ 1 Επεεπι, ιιπ κρππππεπι ιιπ πιει Ρ.; πιπηπτιιιο ιιιπε πιοικι πρππιιιιικι. -

4 πιπερπιι·π Η. άοιιπ_ιευτιιπο. - 14 ειιιιεπο επ ιιιπε ιιι Βαρη» ειιιιε πο ζ'|πΒ“Η."π

:ιιπ Ειριιιι Η. - Π' Ρομπ» Ρομπ Η., Ε.. - 30 Ποπιιοροπιιιιπ.... Ωιιοπιιιιι ιιιοιιιο Η.

Π)

Η
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ι.ιπποιιιο οποΝΕ8Τ0!!Λο

ι0 ππιοπιοιππι ποτο ,

πιιπιπιππιιι, πι οποιο πιιιιιιιιιπιι οιιοπιιιι οοιιοι:τιπ

ιι τοιιοπιιπ οιοπιτιι, οιιοπιοπι πιιιτιιι:πιι, οιο

πιοπι· Ροοτοπιι, ιιιποι·τοπιιοι· Πιιποοςοιιο: ιι πιο

τιππι τοιποιιιιιι οπιπι ιιιικο,ιιιιιιιπιιιι οπο”,

οι πιοι.ιιιιπι ιπιποοιιοπιπιπιπι οι οποια τοπιο” θω

πιοπιο, ιι οι Ποιιοτιιοτι κριιιιιιιιιι, οι ?ωτο

ι·ι Μοριιιιο, οι Βιιιιιοςοιπι Επι, οι Ποπ·

ροπι·ιι Μοι·ιιοπιο. Η τ·ιιιιι ιιιο·ιιιιιι οιιιο,ιιιιιιο

Ριορπιπιι. Η οπο” οι πιοτο ,πιπι "πιο, πιο

πιπι οοιπ:ιιιιιπιι; ιι τι πιοπιιιο

οιιοτι οι κι "οποιο τοροποπ· οι πομπο

οιιοπιι.ιπι, πι ιποιι,ιοοτιι πιο ο,ιιιιιιροι·. ιι ιι,ιιιιινο

ιιπιπιο πι οπιζριοτι πιει τοπιο τιιι,ι,ιπιι, ιι πιιοπιρι

ιιιιοτπι ιποπιιιιιο: νιιιι οι ιορο,ιι? οπιιι πιο ιιο

ιο πιπι: ιιιιιιι οπιπι τοπικ: ιιιιιτιιπ:ι, ππιιιι, "ποια,

Χορπιιιι, πιπιο οιι·ιιιππιιπο τοιιο,πι οι, πι πιο

τιιιιοιιιιι, πι πιιιι ι:·πιπιπιπ.ιι, πιο” πιει, πιπι

τιιιο μπιπικοιπριι.πι. θοπιοιιιιι πιο πι ,οπιπι

οοτιοτπ Ε'β ποιοι: οποιο, Η ιιιιοτιι Βιιιιτιπ

20 οιιιιιοπιιπιιοτιι, ιι πιιινιιοτιι πιιιι_πιτπι ιποιιιιοιιοιπι

τοπ.ιιοιιπι, Ριορπιπιοι· πιο πιιιιιιιιπιπιιιο οι Ποιοι

τοιιο,ιι.

ω· οι ποιο ποιοι., ιιι πιοτο ,οτοιι., οι

πιοτο μποτ., ιιι πιο ποιοι. πιο θοιιοιιιι

25ιι πω. πιο Γιπιπιιπ, πι ιιοιιιιο οι νοτιπρο

πιο πιοοπτοιο πιοτο Μπικ.ιιιιιι ιιτιοποιο. π.ιι:ιοιο

πιο οτιιιιι,ιιιιιπο πιο οιιιοπιιιιιπ, ιι ιοιιιιιιιιιιο

ποπιοπι 'ι'ιπιιιιιπι ο·ιιπιιι, πιοτο οιιιιιιι ποοιι

κι πιοπ.ιοπ·, ιπιπιο Ροπ,·οπι πιο π.·ιιι:οιιιι ποροοι

50 πιοτο, πι ιιοροτιι οι ιι·ιιοπιιιιι. Επι πιο ιιιπιπιτριι

οποιοι; ιιιιιιιιιιιιιπο, ι.ιιιοτο οοιιιιιιοτιιο ποιοι"

ιιιιιιππι οιτιιοριιιιιιι, πι οι οιιιοπο ι:ιτι πιο

ιπαιιιιιι "απο τοιιο,πι οι:τπιιιιιιιιο. "ποιοι πιο

ιο,ιιιιι Β'πι ποιοι ιιιιιπιπο, οι ιιιτοιιοριιιπ.ιιι Ε'β

!

Ρώσοι, οιινοππιι Βοοποιν, ιπτιπιπποιπιι :πιο Βιο

ποποοποτο. Α ιν π.νοπι ετοοοοπι ννοτοοπ επι πιπι

πινοπο, :πιο ρποτννοπ οοοοππον ιιο ιν Νοινο

8τοο2πο διοινπιπππο, ιν Ροποοιιι Κτνννποιο,

ιν Ποοποιιπο Μοτοπιπο, ιν Βποιοιπποιποτιο ινο

οι, ιν Μιιι·οιππο Μιιτοιπον. ι ινοπνοπιπιπιπ πιτππ

ποινιιιοπιιο Βιιτνι. ι πιο ιι ιπποοο πιο πιο·

πο, οππ ρποιπποποποι ποοο οπο πποπιιτοινπο, πινν

ρι·οοπππ οπο ιιιιπο8ο οπο Βοτοετοοπι ντο: ο το

οοιο οιι·νιο. π Ροοιππ Πιιπορτοππ, π ποιο: ρο

ποποιο πιπτιοππ πιπ 8οτιο ετοοοι, π ,οπιπι οπο

πιόινποο: οινπ ω 8τοοοι? Οοροινποοιποπιο

ιπι: Βιππ πτποπ οτιιοπο: πιο, διοιοι, ()πιοτνιν,

οι ιπιιιοοννοππ ετοοοι ποπ π ροπποτππ; ο πιπι,

τοο ποπ, ιπποοιπιο πο, μπαμ: πιο Κοποποιο.

(Νοέ Οοιοπο π Πιτ ποοποππ ιν ιιτοοιπο προ,

πι€τοπιοοιπππ ποποοπινο ινοτοεοιν προοιοπι

νιιΙοοοο Ροποιο, ροοοιιιιο οι] Πιιτνι ιν Ποιο

οτοοππο πποποινοι.

ιο. πιο οοιι, ποιο 6.572, ποιο θδιδ;

ποιο οοιι. οπο! οποιο π Πιτ ιιο ·θτοιπ,

π ρι·ινοποοι τι οιποτποοπν τοι ροοοινιπππο ιιο

οοτιο Μποποιο. ()οοιιτι οοο ιννρτονιππ οπο πιο

πο ΑΒοτοποιν π εον οοοποοπ οο οιιιτποπ ταο

πι, @οι ι'πποοιιι πιο οροτοπι, πιο Βιιο

ποιπο πο Ποτο8τοο; π ιντοοπΙ οπο οοοιιτο. οι

πνιποιποοοιο ινρινποννοιν ιν οπιιοππιπο, οπιπι

ιππόοπννο οπιτιοοοποπ π οπιποοππ ()οτοΒτόο ιν

οινποοοπο ιοτοπιπ. ()οοιιτι πιο ο πτυοιποοοπο οο

ιπποοπο οπο οοοποι, π -: ροπτνοτοπιιι Ροονιιοοιπ

ροοποοπ οο οοτιιι·π οινποποπ ΒοΒοτοοππον ιν

55 Φοτιιποιοιι (ιπριι,ιο) κι οπιιιιοιι ιπριιιιιιιιι οποιο" , ΒΙοοπιοτππο, ποιο οπιπι πω: ιοοοπππινο αποτο

Μπι" 10 ιιιππ ιπι Η. Β. Τ, ιι Ρ.- οι πι ,ιοποιιιιιιππο οι πιο Ρ, ,ιιο-ιιιι-πο πο Η. ΜΒ.. Τ.



δω Ι.Λ'Ι0ΡΙ8 ΝΒ8Ί'0ΠΑ.

ιιοι·οοοιιιιιιι Βιιικεριι·ι, ιιιιοιιιι ποιοι Μ0Μιτι:;ι ννιιιΙι; ροιοιιιι Ιιοειιι ιιοιοιοι ΒοΒιιοσω- ιιι

σιτιιοριιιιιι, πιο ιιοπιι.οτιιιιιιιιι:ι οιιιιτιιιιι ιο- Μο; 2 ριοέιιιιιιιιι ντγιιισέ!ι ι ν· οσοι; ιππο

ι·οροι,ιιιιι μη. οι ιι·ιωιιιιιιιι ιιιιιοοιιιιο ιιι

οιιιι οιιοιιιιιιιιι; τιιιιιιιιι·ιι ι:ιιιιιιι, ιιοριο οι·κρο

τιιιιιιιιιο οι, οποιο ιιοι·οιιι ιιιι:τι οι ιι·ιιτοιιιι,

ιι ιιιιιι1Μι ι:επιιι:τιιι ιιιοτιιιιιιιιιιιι ΖΜ)0ΕΒ

ιεςιιοιιιιιιιικι Ροιιοιι ιιοιιιιιιιιι οιι.ιιιτε, ιι κι

ιιι:οει·οι· ιιοιιιιριιιιο, ιι ιιιιιιι ιιι, ιιιιιο ιιιτιο οτι

ιιιιιιι ττιιοιιιιιιι ιι·ιιιιι ιιιιιιι·ιιιτιι, ιιι οιιοι:ι

:ιι ιιιιιιρατιιιιιιι οι.

Π· Πι ιιτιτο ,ιοτοε., ιιι ιι·ιιτο ιετοι., ιιο

ια ιι·ιιοιιριιοτιιοιιιιτιι Βιιοιιιιιιιι.

Βι ιι·ιιτο (πος,

Ζειιιιιιι ιιιιτιιοιοιιττι.

Βι ιιιτο ότου., ιιι ιιιτο Απο., ιιι ιιι

το βιο., οι ιιιτο ,ιοτιιι., ιιι ιι·ι:το ,ιοτιιιι.,

ιιι ιιιτο στου., ιιι “το (ετιιι., ιιι ιτιτο

μ.ιτιιε., ιιι ιιιτο 'ετιιο.. ιιι ιι·ιτο Ιοτιιι.,

οιιιιριιιιιο Ριοοιιιιοιιιι ιιοιμοτι κιιιιιικοιιιιιε

ι:ιιοιι: θιιιι·οιιιι , οτι μια ιειιοι· οιιιιιιο, ιιιμιιι

ιειιιοι· ι:ιιιιι οιιοιι οι: οιιιιι ¦|ι·ορια, ιιιιιιιιο ιιο

ποιο” ιιιιιιιιιι.

48· Κι ιι·ιιτο μετιιιι., ιιι πιο ,-οτιιο., ιιι

ιιιτο Επι., "οποιο θιιιι·ι, ιιοιιι.ιι ποια τοιο

τιι, διοιιτιι, Υιο,τι, Βιοιι·ιιιιιι, Μοοιιιι, Βιιι:ιι,

κοκκινο, ιι ιιοιι,τ,ο κι Βιιιοιιιιιιιοιιοτ ιιι Ημι

ιιιιι·ιιι, ιι ΜΜΜ τω”, ιι ιιοοιιιι,ιι οι” οιιοιι,

οτι τιμη· ιιοιι;ι,ιε οι ιιιιιι, ιι ιιιςιι Βιοι:ι.ιιι,

ιι ιιοιιιιιιιι ιιοι:α_τιι "ιιι οπο". Η ιιοιι,το ιιι

ι·οριιιιιι κι κιιιι:ιιιι:ιιιιιιι, ιι οι·ιι·ιι,τι (Μπι,

πιο θοιιοιιτι ιι @μοι ιιιιιιιιιιιιτι, ιιοκοοο

Π" ΕΟ!! ΒΤ» ΠθΜ"ΠΧ'Ε, Η μ,οοιμ·ιιιιι Μ! ΖΗΜ|

οοτιιιιι, ιι ι::ιιιι ιιριιμ,ε ιιοοιιι Ηι·οοιιι ι·ιιτιι:ιιιι.,

Ηρ!τη"ΞΗΠ Β'Ιι"Π'Β ΒΜΣΜ

 

οιι·Ιἱ. οι” @το ιιιιοι·ιο ΒΙ:ιιΠιιο; ιιοι;Ιο ρο

Μοτο Βιιτιει ι ι·νιειιι·οιιι ι Με ΜΒΜ νται

Μο ροόιιιοΜει)·, :ιτιιοειιιΙ)· ιοτιιΒιο βο2Βοιι1ε]

Παει, ιιιιοι!)· ο ΒιιοΒι ι τοιοι!)· το, Μι ιο

ιιιιιΙο Μι ι ω] Νοε!ιι οοιιΙ:ιδο ι τΙο ιἰοτιι

ιντύι:Πο.

Π. Μπιτ θδΐ'δ; Με θδ.?6. Ζωη! μικτο

ινού Βοη,·Ιι.

Μια θδΐΤ. ΟοΙιτιοοιιιι ιΜο νιιιηιιιιι Βά

Βιιι·)ι:ι.

[Με θδ.?8; Μο θδ'ΐθ; Με θδ80; Μαι

θδ8ι; Με θδ82; Μο θδ8δ; Με θδ84;

Με 63%; Μο θδ8θ; Μο 658ΐ. Πιιτειι·ἰ

Βιιι·τ!ι οόό:ινιιεη Πεμ] ριιήεικνιι θΙοεοινι, Μο"

Βιιϊ ι τοτ1ιι ιοΒο, Μάο! του Μ τι· οριο!ιο

ενια εκνοΒο @τοτε , η: Βοννιοτιι οποιο τιΠοότ.

Μ. Δω θδ88; Μο ΒΒ8θ; Με θδθθ.

Χλι')·ρι·ειιι·ι! ειο ΟΙοΒ ιοΒιιιι·ιη ιιιιτόειονο κινή

οι ι `νοτοἔόι·, οιιιόόιν, διοιτιειιι, Μοτόιν,

ννεεόιι· ι Ι(ι·χιιιιιοιόιν, ι ρτηειοόΙ ότι δικιο

ΜΒΜ πιο ΚτΧινισιόιν, ι νι·2ιειϊ ιέι·ι5ι! ἰοεει

Βετο ροειο‹Π οι Μ!

ι ντιι:ιἰ Ι.ιιΒοοι ι οεοὸιΠ ει·ι·)ιιιιι ΜΜΜ. Ρατ

ιιι ειν)·ιτιι Ιικιέτοι.

ετοιΙΙειγ (Νοέ ιιι €όι·οιτι Ιιιιοκνειιιιι, ιι]ι·ιιι!

ιο ΟιιιοΜ πιο ιιι ροιιυιο: Λιβ ννἱοο νοι

ε!‹ο κι· Ιοοιιοοιι, ο όι·ιιφο τι Με ιοιΙειιιι·ιΙ,

που ιιιέ ρτη·ειοτΠ ιτιοειτο ιιιΙοοεΒο ΙΒοι·ει.

πω" 1 ΒΜΧεμπο ΒΜχεμηχι Η. - Ο ιιετιιι:ιι.ιι» ιιιιιιιιιι·ιιι.ιι Η. - 9 ιιιιιτιιιι

τι” ιιςιι·ιιτιι Η. Β. 'Γ. - 20 ιι ομιλο . . .. ιιι κοιιιιιιιιιω ΜΜΜ. Η. - οι κοιιιιιι

το» οι κοιιιιιιτιι τιιιη·ιτΙιιο 1ιοιΙ. ιιηι1ιτιο. - 29 Η ιιοιι,ιε οι πιο. Ρ., ο· ιοάοτιοοΙτ

ιιοιι,ι,οοτι. - 88 ιι·ιιτιοιιιιι ιιοιιο;ια Η.

Η)

Π!
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ΕΑΤΟΡΙ8 κιτκτοκιι. 867

Η κριικαοκ κο,τι δτορτιοκοτε, κοκοροιικκι

κοκ οιιοιιι, κ κοοαα κι θοκοατοκ κ ο,κροκκ,

ι·αατοαα: κακο τοοτιιιτ: τοοιιιιι, κ,τοιιιι κι

Γρικιι οτι θατιτα κ οτι ||τορτ:τ κικιικτιιιτα;

.οτα κριι,τιτα κι καιιι, κι ροττοκ οιιοτει.ιοκ.

θοκοααι ιτε κ τω. κρκ,τοοτα, κ κτιιοκακα

κια κιιοιτ κροιι·κκ κτι αο,τκκι, κ ρει·ε θαιιτι

θοκοα,τοκ κ οιιροτιιι: κιτ κ·ιιοτα κιιιατικ, τικ

ροττα κικτιικα, κι ατι ιεοι.κι ροτοκ κικκικα,

40- κιικεοοικα ιιιορια, - κ οτι ιεοτιι τ:ιικι

Ριοριικοκι. Η οκκκιιικ θοκοατα κ ,Ι,κρα, κο

τ:οιιιτι κα τορικ, κ τιοι·ροκοικκ τα κα ι·ορ·ιι,

πιο οι κιικιι ττικοτιι δι·οριιοκοιο, κιτ·ιι

κιικ·ιι θαι.τικιτι ακορι: κα ττιικ ιαοτιια·τι

45κοτ:τακκικτι |Π)7ΕΜ!!"'δ ΒΒλ'|'.Π'0 ιικκοακι; α

οι” θαιιτι κικιτικκ κι ιιιιτοκι, κ ροιτε

,τι,κροκα ιιοτιιαα τα οκατοικι θρκκοιιττι.

0αιιτι: οε κι” ιιατκ τρα,τιτ.ιτι ροκοιιοκιιιιι.

Ειικτι οκ ιτει·ο Βαοκιτκτι κ Βαρκτκ τι κροιτκ,

2ο κροτιιτακιιτ οι Ροκοκιιτι. οι. :ιτε θαιιτι κατα

ι·ορο,τιτ οτακιιτκ, κ οκοτακκ ιτακκ (Σαο

κικιιιι, κρκκκιτιτ.τι τι οιιορκ, κ οκοταιικ Κα

ρκτιιιι ιτακιι μια” οτι Νοτια τορο,τα ι·ρκκιικι

τρκ οτιτα , τοκα απο, ιιιτρα μακ, τοπιο

οτι οιι.τριιτιι Προοαακαα ιταιαιτικ Βαρατιιιι.

19· οι αιιτο κοιτα., κοιτκ θατιτι κοιοτιατκ

,ο,εροιιατακιι, κ κρκιικιιτκκι κι κοιτα κα κκα·ι

ιτακιι κιιατι κο ιτρικ·κ κοκκ·ιι.

οι αιτο μια., κ,το θαιιτι κα οικερια

κο κιτ, κ κοιιιιτικ οικεριακιι, κ κιτττοικκ κα

ιικκι ιτακτι αιιι·ικιττ, κ κε τταοττι κκι ιίοταριιιι

ιτακιι καατιιτκ, ριικι: ατι κατι ιτροτκικικι,

κ ΠΗΓΕ "θ ιτττιτοκ.

νκιοτικ 1 κρκτιαοκι κρκοτιτικαι Η. -

τ ροοκικριτττοικ τοσο ινοτιοτιιιτιο ροοοοτιττιΙ

τνοικιτο ενο-ιο ι ροοικι οτι θκιιοιοοινι ι Πι

ι·οινι ιτιοινικο: οικω ιοκιοέττιττ, ιοτιοιτικ οο

θτ·οογι σο (Πεμ ι ιτικιιοοικ ικοι·κ, ογκο Πιτ

ττιτοννοττο; ρτηιοέοιο κ·ιτκο οτι τικττι, οτι το

οοιινι εντοττιιι. Οκιτοιο τνιοο ιΠιι· Ριπτικιι,

κτ ιοττι κ·κκοκιτιιιο κ Ιοοιι κτκητιιιτο κτοικιτο,

τι ΟΜΕ; ποιο οο Οειτοιοτι ι τω: τη τιιο

ιοκιοέοιο ιτικιοικττιι, κτιι κ τσοκ ατικιιοοοκο;

ικττι ]θδο τ τσοκ κικτοοοκοι, κνκτιιοκιοτιο

ικοι·κ το στο Βιιττ·ιικ ετη!» Ι ικοιιο Οκιιοιοκ

ι Βιι·κ. Ζκτιιοκιοτιο ιοο τικ τότο, ι @οποτ

οκιιο τικ τόπο τοι, Μοτο οιιο κοινικ αιτο

Βιοτοιτιο, τοπιο τοττικ τοκ!. ΟΙιτιιτι οιτττοι·. Ντι

τοι ιτιοΒιιο κοιτοοτνκιτο τω” κινιοιοκο τικ

ιτοικικ; κ Βιι·οκττι ττιοΒιικ κκ οινιοικ ιτοτικ.

Ι εικοι Οιο8 τικ κιοοιννο κι Κιιοινιο, ιτ·ιοιτι:

το οοοτιο ττικο τκειτιιτι ιτττοοοκι. Με τι Μοτο

ΒΙοινικτιιο ι ιοικτοκοινιο ι ιτιιιι ι τικκινκιι κιο

Βιικικ. Του πιο (Ποτ ροοικι εικιι·ικο ει·οοττ,

ι τικιοικι τικό τικ διοιατικτικ, Κττττνιοτο ι Μο

τ)·, ιροοικτιοινιι οκτττκο οιιτι Ψειτοτςοιτι κ Νο

ικοττι·οοιι κτηιινιοτι δθθ οτι τοιι οικ Ρώσοι,

ι οτικτιτιο ιο νντιτοτοιτι οο έττιιοττ:ι οκτοκικιιτκ.

Ν. Μαι 639! ροοικι θιοε κτοιοιττκο

Πτοννιτικότν, ι ροοοιννκογ κι οπο σο τιιτ:ο

τικό Ρο οικττιοι ιιιιτιιο.

τω 6392 οπο! τικ διοττιοτικιι6ιν; κοντο

οικω κι ι τικιοέτο τικ τιιοιι οκτι ιοιιιικ. ιτιιο

ιικκκι ιττι οτικτκό οκτιι Κοκκι·οτιι, ττιόνττικο: _ικ

ικα ρι·κοοινιτιικ, τι κτκτιτι οχτικιττιτιιοι.

Ω

12 κ κοτροιιοκια τα κα τορ·ιιι κωτιικ. Η. -ἐ

18 κι” κτιικτι τιιοττιο. Η. - 14 θαιιιιιιτκι» θαιιτιικι Ρ. - 80 Βιικορτατιιιι οικια

ριι ι θ·κκεριι Η. τιιχοιιο. - 82 καατκτκι ,ικατατιι Η.

κοκ

-8ο
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-ν98

οι ιι·ιιτο (απ, ποσοι Μπι κι Ποπ-ι

ιιιιιιιιιι, ριιιιι: τω!" παπι ,ιιιιετο'? (πιο πιο

ριιιιο: !!02οριιιι.

“πιο κοιιιριιιι, ιιι ιιιιι·ιι Μοτο. !! κιμ

!! ροιιο ιιι.ιι θιιιτι: ιιο

πιο Μιτου πο ιριιιιιιιτοιι, οποιο ιι !!οιιιριιιι ,

οποια.

γοιιριιτιιιιιιιτιι, ιι Βιιορι:ιιιιι, ιι Ριιιιιιι.ιπτιι, ιι

οι !ιπιιιιιιι ιι Τιιιιοριιιιι ιιιιιιιιιιο ριιτι.

!!ι "το (στι, οι ιιιτο ,οττο.. !!εοιιι

πιι:ιιριοτιιοιιι, οιιιιι !!.ιοπιιιιειιι, πιο Μπι

προι;ιτι οι, ιι ιεριιτι ιετο οποιοπι,τρι, πιο

ιιιι:ιιριοτοοιιιιεττ ιι·ιτι οιιιιι,ιοι:οτιι ιι ιιιοοτι.

πι ιι·ιτο Απο., ιιι πιο ,ιοτιιι., ιιι ιι·ιτο

μετιιιι., ιιι “το ι-οττο., ιιι ιι·ττο Επι., ιιι

"το οπο., ιιι ιιιτο μη., ιιι ιιιτο ότι.,

κι ιι·ιιτο (οπο, ιιι ιιιτο οπο., ιιι ιιτο οπο.,

προ!" διτριι ιιιιιιιο !ίιιιειιι τοροιιι, πιο οι

οιιιοτι ιιιιιιι δτοριοιιοιο, πρπιπιιιιιπε ιιι

λιπιπροτ, π ετιιπιι ιι·ιιιιιιιππ, οποιο ιιο κο

ριιιιιο πιο ιι !!οιοιιιιριι. Πριιιιιιι,ρι οτι ιιιοτο

ιιι ιι οι·οτριπιιιιιιι οι ι·ορειι τοριι κοιιιι

ιιιοιι, ποιο προιιττιπιι οτι τοριι ιιτοριοιιιιιιι,

ιι ποτιιιπι ιιοιοιιιιτιι ιιι πτιιιοπιμοιοι τοι· Ποιο.

τιι τι θιιοιιιιιιι. !)ι,τιπιιι το τοι· ιιριιιιο (πιο

ιι·ιιιιπ, ιι !!0ιιιτπε ποροιιιιιιιι ιοιιιιιιι οτοιι·ιιιιι

απο. "ο απο πιο ἱιῖτριι προτιπιιιιο Μπι

τιι, ιι ιιιι:ιι·ιο,ιιιιιιι ιοπιιιιιι τι, ιι οιιιοιιιιι οι

Βιιοιιιιιιι, ποιιοριιιιιπο ιιι πο,ιι οι; οτι το”

ιιροτιιπι οι ιοι.ιιιιιι οιτοριιοιοι. !! πιιιιιιιιιι ιιο

ιοιπιτιι ἱοτρπ ιιο !”ριιιιι, π ποπιι·τιιιιιιιι μπω

οριιιιιοιιιι ιι ι.ιιιιιο,τοιιιιοιοι τροπο ιι το ίπποι·

πιο. !!ιιιιιιιιι ποιοπιιτιι οι Μοριιιιι ιι ιιι! 'Ιο

κιι. οι ιιο ιοιιιιιπι ιιιιιιιιι ετοιιιιιιι:ιιι, Βιοπο

ιιιι, πιο αποτο. πο !!ροι·πιιιοιιιι, ιικιιιιο πριι

!! τι οιιιιιμπ θιιτι !!οιιιιιιιι, π.

 

ποιο θοθο ροι!ο! (Με ι!ο Βοι!ριιι!οιόιτ,

πιοιρ!οο: !ιοπιιι ι!οροο!ο ι!:ιο? 0η! τιο!ι!!: Κο

ιοτοιπ. ! ι·ιο!ι! !ιπ (Με: π!ο ι!ορο!ο Κοπι

.τοπι, ροπο πιπ!ο ι!ορο!ο; ! ι!ο!! Ο!ο€ορν! πο

ειο!οειι, ρο!ιο ! Κοιοτοπι ι!οννο!!. ! ιονι!ο

οπο! (Με !)ο!οποιπ! ! !)ι·ορν!οποιο!, 8!οιιι!ο

τιοποιπ! ! Βοι!ριπ!οιοιτι!, ο ι 0π!!οιοπι! ! Τρ·

πετοοπι! ροοριιο πι!ο!.

ποιο 6594; πιο θο95. Βρ! οοοιιτιοιιι Μπιτ

εριπ Βοιρ!οεο, !ιιότρι ρτιοιννο! πο: ΜΜΜ,

! πιο! ροεο Α!οιιοπι!οτ, !ροποριιο!! πι! πο.

ποιο θοθθ; !οιο 6.597 ; πιο θο98; !ο!ο

οπο πιω ο-!θθ; !ο!ο πω; Μο 6402; πιο

ΜΟΒ; πιο 6404; Με εποε; Μο ΜΟΒ.

δι!! ννοετοπ·!ε οποιο Ώροι' ποιο, Μοτο ιο

νν!ο ε!ο ι!ι!ο ινοε!οτο!ι!ο; Ρτερειοι!!ειρ πο!!

Ππ!ορτ τσιπ!!! ιιοιπ!οιρ; οποοιο!! πονν!οιπ_,

ρο!ιο ι!ι!έ Ρο!οινορι. Ρτιρειει!!ειρ οι! παοο!ιοο

ι!ιι, ρτιορτορν!!! πο: ρτιοι @η προ!!ι!ο, πιο

το ρτιοικτοπο ινοο!οτε!ι!οιπ!, !ριοοιιο!! Μπρο

πιο ι ι!ρροοριπ! ιιι !!!!!οο!ιοιπ! ! $!ονν!οπιπι!.

$!οι!ι!ε!! ιιι ποιτ!οιιι ρ!ετρνορ Β!οιν!οπ!ο ο

νν!οο! ροι!π!!! ι!οπι!ο ο!οιν!οοο!ιο; Ροιεπι :πιο

ν!!οετιρ ΨΙοι:!ιονν ρνροπειρινειρι ! ιοΒοτποπιοπρ

το ι!ειιιι!ο , ο!οι!ι!ο!! ιο $!οιιιι!οποιτι! ροι!π!ροοιρι

!οπ οοπ!ιο: οι!ιοι! ποιννοπο ρο ι!οιτι!ο πιοο!ετ

οπο. ! οποιο!! Ψιρετορν!ο ρνορορνοιἐ !!ιο!ιιοιν,

! εριιοιοιιιρι!! ι!οπι!ο ιι·οο!ιο ! ιποοοι!οπο!ιο

ο!ι ι!ο Τοεο!οπ!!ι!. Ροιιιο!! ιινο!οινοο !!!οτοννο

! (!ιεοπρι. Βρ!! ποιν!οιπ ροι!πρι1ι ιιοτοι!ειπ Μο

π!οιπι!ι!ιπ: $!ονν!οη!ο Νοτη ο!οι!ι!ο!! ποιο !)ιι

πορετπ !!ιιοτριοπ !Νοοτιρ ροοπ!!!, _! !!!οτονι!ο

π!ε, πιο ! ποοποπ·!ο ! Ρο!ειπ!ο ιινοπ! ι!ι!έ

νν!οτει ο !!οιιιιιιιι, ιι προροιιιιιιιιιι, ιι οΕΕθΙΜΠ'Ηιι Λορειιιιιιιιιιι, !!οιιιιιιιιιι Η. οι., Πο

ΜΜΜ ιι Δοροιιιιι:ιιιιι ιι Βιιιοριοιιιι Β. 'Γ. - 28 οποιοι! ιι θτοιιιποι π!οιπο. Η. -

25 ειιοιιιιιιιοπιιιιιι ιιοιιιιιιιι:ιοιπι Η. ιιιρ=Ιπιο. -- 88 οι πο» οι Η. Ι!. Β. Τ.

Η!

!ὅ
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ι.Ακοιιικ κ κ κ κ· ο κ Α. Μέι

ιιιικιι κι”, κ Μοικικκ, Υει:κ, κ Μκοκε κ ιιο

κικκε, κικε κκικκ κοκοι.ικει ?οικω θκιικ κο

ιιτικκοιτ: ιιιι·ικιοικεκκι κκκιιτκι Μορκκκ, κκε

κροκκκκ οι ι·ρκι.ιοι·ιι τ:κοκκκκοκκικ, κκε :ιισι

5 κου ιετ:·ι·κ κκ Ροι·εκ κ κκ ιικκι·κρ·ικκ μοι·

κκκι:ιικικκ.

'20.

" ιικιικκιιι.ικ ιικκ. ι)οτ:κιιι:.ιιικκ Η θκκτοιιιικιικ "

θκοκκιικιικ ικιικκιιιικικ ιτριιιιιεκκιικ

ιικιικικ ιιοεκκιιικ ιικ ιι·κτ:κριο Μκκκκκοιι·, ιππι

ι0 τοκικιιιι:: κειιικι:ι κιιιικ κρικιιιειικ, κ κκτ:·ι·κ οι·

κιιεκ οι·κκ·ιεκικ, ιιεκε κκι κκι ιικιικκκικ Η

ιιοτιι·κιικκ κιιεκ Η κροτικκοκκκκ ΠΗΓΗ"

κκιιιιιικι; ΜΕ ρηοιμικιειικ Π!!! ι·ρκιικειτοιι Η·

ςκικοι;, ιικ κοιτιικκεκογ, οιικ κο κκι οκκιτο

ικοι·νκ·ι~κ, κ οιικ κο κκι ιι οιικιτο, κκι.ικ :κε κε

μικοιιιικιειικ ιικκιιικκκκι·ο οκρειςκ, κκ τ:κιικι

κα: ιικ ιιοτ:κκτε κκι οιρ:κ·ι·εκικ, ιιικε κκι

ιιοικεκκ 0°ΜΜζΜ'ιι ιικκκκκιικιτι εκοκεεκ κ μι

ςογκ·κ ιικκ. θε εκκιιιιικκ ιικεκριι Μιικκιικκ,

20 ιι εκκκιικ Φιικοι:οτιικι κκειιι, κ εκικικκ κιικ ιικ

κιι ΕΜΣ!! εκοκκκκεκκικκ ιτκκκκκ. ιι ιικιιικ ιιιιι

κοεοτιιιι: ιεεκκ ι.ικεκκ κκ θεκοιιιιιι, ιιιιεκκιικ

ικιικ, εκκκ οι· κει·ο εκικοκε ρκκοκιιιικιι ιιι

κκιιτοι· εκοκκκκειτοι·, Μικρα κιτ εκικα οι·

25 κειο Φιικοτ:οτιιιι. (Σε τ:ιικιιιιιιιικ ιικεαιριι κοι:ιικ

κο κκι κκ ()εκογκκ ιικ κκκοκκ, κκιιι·οιιικ:

κοτ:ιικ κκ και”. κκ εκορ·ιτ εκικ:ι τ:κοικ, Με

κο,ικικ ιι ιιοει·ικκ·ι·κκαι. θε ειικιιιικιικ ιιιικκ,

κκ εκορ·κ ιιοειικ κι, κ κρκκοκκ.ιι κκ ιι·κεκρε

30 κκ, κ ρεκε ιιιικ: εε ιιριιεκτικι εκ κκ ιικκκ

τ:κοκκιικοκκικ κειικι:τ, ιιροτ:κιιικ οικιιιι·εκκ εο

κκ, κκε κκι ιιοι·ιικ ιιι.ικ κροι·κκκοκκι·ικ εκκ

·ι·κιικ κκκκι·κι; τ:ειο κο :κεκκικι·κ. θι·ιιοκεκκ

κκιτ:τκ ιικτ:ιτρικιικ, Η ιιοεκκιιικ κι κκ τ:κοκκκικ

Βιικικ. [ιικ κικιι ιο ιιοννιεικ ρι·κειοιοκο κκι

Ρετ” κ Μοι·κικικ κικει, Μοτο ω ρικικο ιικ

καιω κοκιειιο κιοικικίικιτικικ, κ Κιότο ιεκι

ιν ιιιικι ι ιι Βοιεκι·όκκ τικκκικιτικιι.

20. τω] διοινικκικ @Η οοιιικοκκι κ ιιικικικ

κιι ιοιι Ποέκικικνν ι έννικιορειιτι Κοκκι, Ροκικιι

τιο κεκκι·ικ Μιοιικικ, κιτικ·ικε: ιιοικικ κκκκκ

οοιιι·κτ:οκκ, κ κιε κικκιγ κκιικηοικικ, ιτιόικ·ι›γ

κκικ κκι ι ιικηι κκε, ικ,·ιοκι κκικ ιιικκι

έκ·ικιε. Νικ τοικικικικγ κκι ει·κοιτικΒο κκι

ικκικειτιοκο ικηιτκ; οι κκε καιει κιτ, κ οικι

ικκοκει, τιικικΒο κιε ροιικιιικικγ ιτικτιι·οέοι

κκι; ι κι? ιοιι. Οννοι Ρ"μιικικ κκκι κκ

ιιοηοιειι, Μόνη” κκικ ιιικικιι «κοκό κιο

κνκ ιτικΒ ι ιτ:ιι 2κκοκκκιε. 8ιγκικτ: ιο τ:εκκι·κ

Μιτ:ιικι, κνεκκι·κι ννκιγκιιτικιι ιιιοκοΐ6νν ι ρο

κιωκκι ιικ ινκιγκιιιο, κο κκι κικικικ κιο

κνικιικογ οκκκικιιιι. ι ι·κκιτιι ιιιοκοιοννιε: .κκι

ινΤεκκιοκιοκ ικκι ιικιεκιεικ κι”, κκ ιι κιεΒο

εκκοκκε ικηιικ κιοννικιικιιικΒο τιοιιικε Μικ

τιοκιι, τω] εγκοννιε ιεΒο ιιιεΒιι κι κκιιιικοιι,

ιιιοκοιοννιε. διγκικτ: ιο εκκκι·κ, Ροκικι κο κιοιι

τιο Τεκκιοκιικι τιο Εκει, Μόνικα: ρι·ηκκικι

κκ τγτ:ιιιο η” κννοιε Μειοτιεἔο ι Κοκκικκ

και. 8ιγκκκε το κ” ι·κοιιιο ροκικι κκι τω,

ι Ρι·ηκκιι τιο τ:εκκι·κκ, ιικειτι ιικ: Οι.ο κτη

κικιι τιο κικιε διοκι·ικκιε ρι·οκικτ: ο αττικη

οικικ, ιατόι·χιητ ιικ ννκιοικι κκι έννικιε; ικ

Με ικα ιοιι ικτικκιε. Νκιτιοκιι ικιι ι‹ιι ικικιι

οεκκικ, ι ροκικι κκ κκ κιοκιικ κιοινικκκι‹κ

ιικ ιιοέοικικκνοκνι ι έκνικιορκιιτοννι ι Κοκειο

κνι. Α ετικ ρτηκκιι κκοκκιι ιιιιικεικο @κι

Ψιωκκ 11 κκι κκιιτικκιικ ιι κοοιικιιιικ κκεκ» ιικεκ οι·ιικιικ ιι κακα”. Η. - 16 οκρτι

@Η ρηοι·ι.ιιι Η.

Νοιιιιικειιια Ρο!. Με!. Τοιιι. Ι.
`Υ ΙΣΑ
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ΒΤΟ ι..ιιι·οπ>ικ κιικτοκιι.

χω.

Πο!.

έ”.

Μι.

οκο.ικ οι:ι.πιιιιι κι Ροοικοιικη·, ο (οικοκοι

κοι·, κ ιιιιιιιποκκ. (Ποιο πιο πιοιιοπικικιοπιο

ΠΠΥΙΟΤλ Ο'Μ:ΤΜΗΜΠΤ" πικοπιεκκ ιι:;ικοι·κοκυ

κ.ιικ (ΠΟΠΈ"Μ)Κ'Η, " κοιιοοικοιι ιικοο·τοκι

κ οιιοκτοκκιιι. Νικ κικκιι θκοκικκ, ιιικο

οιι.ιικιικι πιοιππιιιιπο κοικκι:ι π:κοκι.ιι ιιιιιικιι.πι.

"ο ι;ιιιι οι: πιοικοιιικοι:ι .μκτιιιιι κ οποιοι

κ κοοιι.ιιιι κ·ιιπιππιι. !!ιπικκ πε καποιο κοκ

Μ"Ή οκοιιιιιιοκιιιιι ιιικκι”ιπ, !'ΕΜ'θΜδη!ΕΣ Π·

κο "θ

ιιιιιιιι πιοικιπιιι οιιοκκι, μη" ι€κρ·ικ, κ

ΜΗΣ'Ι'0ΠΤΒ Μ|ΗθΤΟΡΟΠΟΥΈθ πκκιπκοιι

Γιιι.κι, κ κ.ι·πκκι, κο Πκιιιτοκοιι κκο:ικππιο,

και κι κοιοιι ιοι:πιο,ιικκ ππιικιιοκ. (Σε κα:

οιιιιιιιικι ιικκιιιιιι οκιιιοκιιιι πιοκοι·ικ πιει,

Με ιιικπκιιοικι κι κικιππιπ οκοκιιπιοκι.πιι,

ιιιικιι: ,οι οι κοιιιιικκτι κιιικκιικοκ: οποιο,

ιικο κιοικιιιιτπι Μπα κιοκ ιιιιιιικ; ιι,ροιμοιο:

οπο:: πικαπ κιςπ·ιιοποιοικι Βζ'ΜΗ'Η ιικιιικιιικιπ

ιικ κοιικι·πικι κοκκππ:ι, πιικοκιο μπι και εκκ

·ι·ικι ιδ,οιρει οικιπιικιικ·ππι; κι ΜΡ£ πιο κογ

ιιιιι·ι οκοκικιοιοικι π·ιιοι.ιοτει, κι κοι,ι,ετι οπι

ιιοικοκι οτι κοιιιικο, κοιπικετικ οι .περιπ

κκ·ιι, κκ κο απο πικιιικ, ο πιο οποιο, πιο

κοι:·ιοκτι οτι κοσμο κοι;κκι·ιι, ιι κιιιιιικοκ κι

Μι; ιιιι :κο @οι πιοικκιι κοι:ιοικιιιιικο οι·

ιικιικκι, κ κι οιιιιικκιε πιιιιικιιιικιιι κοιικικιι·

κακο, πικοιιιε κιπ καποιοι Μεοοικιπ, οι·ιιιι

·πειιι ποιοι.

Κοοικιιιικιιι πιο κιικιιιι·κκι οι κιοκιιι·ι,

κ κκε οιιιικι·ι κκιπ·ιιοικκοι·ο ποςιπκιι, ο Με

οοικκ πιο κι Μοοκιι·ι. Πο οιιιι πιο ιιιιιικι

κικιζι πποοιικκ Μο00,ΜΜ οιιιιοκοκι κι Πο

(κο)κκκ κει οπο” οκιι·ποπο οκι,ιιιιοιικκκ κοσ

ΕΤΟΜ, κ,ιπικοιο 0!”Έ ι:εκκικοοκι·ι, θ"'ι'θ|ΙΒΜ

 

νδΠοι·κε 21 οι 8888" . . . .

 
ΜΜΜ ε|οιιιτιοιικΜει, Ϊ ΡπεδοκιΙπ οΡοκιοἰ

π οινοπιπο!ιο. ΒοοοινιιΙι οπο διονι·ιοπιιο πιιιικοο

ΜοΙππιοιιιοέοι !ιοο!ιπο ενιιοπιιι ιοηιιιιοπιι. Ροιοιιι

ΡιιΜοὶΡΙἰ ΡεοΠει·ι π οέππιἱο;ςΙοέιιἱκ ι ππιιιο

κιοοπ. Νιο!ιώπη ιοέ ΡοοιοΙπ 8οπικέ κοκ οιο

ινιοπιικιο, ιιι6ινἱοο: Μο @ιι Μο ιικού Ρι

επιιιι κινοΒο ιοάπιοιιιιι ιιοι·οοοικπ Ρπόοκ Πο

οποιοιν π ()π·οκόννιιΈιοοιιιπιικόιν, κιοπΠιιΕ οδών

Ρκοιοιη·οιι, Κιότο πιο ιιπ·ηιιι Ρούκικιπιι πιοΡὶ

κά. 8δικκοο το ΡοΡποὶ τηιπικιιι κεοΜΙ Μάι,

καει-η κιειιιι·οιπ πιο @οι εΙοινιοπικιιιο, ππιοινιοο:

«Μακ Μο κΡεΙιιπο Μονο Ριοπιιο έιι·ιοιοΒο:

οΙοινοιο Βο8:ι αιμα)! ιιέη!ιονικο; ο οι οικι

Βιοπιι ιιιιοδεοιι: ινοηεογ ΡοοκοΙι ειωιο ποιο

κοπή τοιΙποιιιγπτιπ ιιικο!πιιοικοκοπ Ιιοικπε, ιο

ιιο πιο άι.ιοιι “Μ”, κ·)·ιιιοικιο6 ιιοινοΙ. Α @έκ

Μο :οοΜ ε!οινιιιίιεΙιιο Ριεπιιο, ιιιοοιι οοιιιιο

οι! κοέοιοΙο ο·βοοκοιι, Ροκοό Μο Μο Ρο

Ρποινι. Το” Ιιοικιοπιι κο ιο ΝΠ” ο Με οικω,

: ονι·οοοιν Μι Ροκιιοοιο μ, π οιπιοὶοπο οπο

οι οι πιο ιΜοοι Μου ΜιιοΙιοιοπο πιοιιοκο

Μο ι Με οοιιοΡοιοπο οι! Ρπ·ηκοκοιι κοτοπο

κ·πικοιι, @ο κοπο (πι: ιηιδοέβ Με2,οιιχ, πιοιιση

Με! ινιικι. ιι

Κοιιιιοιιιιιι οοι€ κακιά @ο πιοκοο ι ΡοιιιοιΠ

πιοιισιοο ιιοι·ύο ΙιοΙΒοπ·ειιι, ο Μισο, ιοοιοι

»ο Μοπιιι·ιο. Ροιγπιι @πιο ΚοοεΙ ιιοιοπιοινπἰ

Μοι.οιιοεο οποικιιΡο.ιπι κι Ροιιοοπι πιο ιιιο!ιοχ έ.

ΑιιιιιοκιΕο οΡοοιοΙο ιοι!πιοΒο ο ΤΟ, οποιο έ.

οΡοειοἰο Ροιιτιο. ΒΙοι.οόχ Μέ [ποιοι οπο

κι:κριικκιιι ,οι @τι οτιιιιικοιιιι οτι ιιιιοκικε, κοκι

οποιο; κι:ιιιιιικκιι (ΣΕ Ηι; δ! Ειδο,θΙ'Ιι θΤΒρἘιῖΜΞ-'Ε 0Τ'|ι πιοικιπιε, ΜΗ|ΒΜΕπίθ .ωμ(Μ|'β θ! Ρ.

Π)

ιο
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οιιι·ι·ιι·ο οποι:·ιοι.ι Πιιιιιιι. Μεοοιιιπ πιο πο

ι:ι,ιπ ριιιι ποιοι ιιρ·ιιςοπικιιιιι ποιο, ιι προ

ιιοπιιι ιιιιοιι ιι·ιιιιιιι·ιιι ιιοππ·ιιιιιι οτι ιρ·ιαιιοιιιι

ιις·ιιικι κι. οιοικιιιωιιι ιιιει:ιιιιιι ιι·ιι:ιιιιι,

διιιιι·ιιιιι οτι πορτα ιι·ιπ:ιιιιι πο μοι· μου

τοι· ιι ιιιει:ι·ιιιιι μια οκιικι:ρτι ιι·ιοπιμ; σκοπι

ιιιιι·ι πι: μοι:ι·οιιιιιι κι::ιιιι. ιι οιιιιιπ Ποιοι·

ιιημοτιι, μιιιιιιιειιοιρ των. ιιιιι·ομ·ι·ιι επιι

οιιοποι· Μεοοιιιιιο, ιι:ιο·ι·οιιιιιιιιιοι· πιι·ιι,ιροιιιι

ωιιοιπ·. 'Μπι. πιο οιοιπιιιιοιιοι· ιηιιιιιοιι οιιιι·π

πιο και πιι·ιπροιιιιιι·ι. ιποι:ιοιπ: οι Μορι

ιιι ιιο πρι”. Η πιιοι:ι·οιτ "ποιο οιοιιιιιι

τη: τος πο και ιι:ιιοριιιι·ιι, πιο :Με ποιο

,ιπι·ιι ποσο” Π.ιιιιιι·ι.; τοι· ι:ο ποιοι Βιο

π> ιιιιπιι ορ·ιοπε πριι Πιιιιιιε. 'Ποιο :πο αποκοι

οποι· ιιιζιιιιοιρ οι·ι·ιι·ι·ι:ιιι και Ποιοι”. πιο

ιι0ιοπιι: “ποια ιι πιο ιοι:ι.ιιιι, Ροι,·οιι: τοπιο πιο

ιι Μπι Ροι·οπ οι·ι·ιιτοιιι πιο Πιιιιπ·ιι απο

θ'Ι'0Π'Ιι, "0"θ7ΙϊΕ 0ϊΥ"ϊβ και Πζ'ιι"Πι οιο

20 Β'ΜΙΙιΕΠ'Ε, Η ΠΟ()'Ι'ΠΠΠ'Ιι ΠΟΤΕ επιιι:ιιοπι Η ι|Π·

ι.ιιοτιιιιιικι πο απο πιιιπροιιιιιιπ ι:ιοιπιιιπ:ιιοιρ

ιιιζιιιιιοι·: π οιοιι·ιπιιιι:κι ιιιζιιιι·ιι ιι ροιρριπ:ιι·ιιιιι

οπο”, ο·ι··ι ωραιο πο ιιροςιιιιιιιι οι Ροι·ι:ιι

πι, π πριιιιιιιι: ποιοι θιοιιιιιιε; απο ιι Ποιοι

25 πε Ζ·ιιιιικιπ οι πι. οιοιιπιιιπ:ιιιιτι ριιιι·ιι πο: "ο
ο

ΠΕΠ!" ΕΚΕ προςιιιιιιιιι ΟΠ, μπαι: οι ποιο

πωπω; “πι” οιοιιιιιιιισιιιιιι οι πιι·ιι ιοπιιιιιι.

Μ· πι. Μισο ως., οι πιο μιι·ιι., οι πο·

·ιο μπ,·ο., κι πιο (πιο. που” “απο ιιπιπ

30 Βι·ριι ιιι Βιιι·ιριι, Βιμ: πιο ιιαιιιιι,ι,ιιπιο

οποιο @πιω ι:ιι.ιιρι.οιιπιιι πιιοιιοιιακ.3.2 θε

ιιι:οπι πιο οι·ιι·ιιι.ιιιι ιιι πίι·ριι ιι·ι.Ζιιρατιι οι,

Ϊπιρπ προιιιι:οι· ποιι,ιοιιιιι, ιι ποι:ιοιπιιιι ΕΠ·

"μι, ποιο οιιιπ θει.ιοοιι·ι. ιιι π,ορ·ιισιιιρο

Η οιιιι·ιιιια.

ιιιο2γ, ειιοι·οοιέιοόιν οποιοι,

«επ·Βιιιο ›ποει κι· ιιιροἰποέοι ι οι·οοιιιοΒο

@οι πει οΙοινιοιιεΙπ πι: ιιιοέοιιι ιιιιοοιοοοοιι,

οοοιιιιι·8η οπ ιπἱοειιιοο ιποι·οιι πο 2θ ιππο

ειοοιι ροέππιοι·πιιιιι. Πιιοποιοο·8η πιό, »Ιο

οι πιποὶπο σπασω ι Μονο Βοοιι, Κιότο Μπι

ροΜοοοοιειννιΈ οιεΙιιιοοινι Μοιοποπιιι, .Μπιο

ιιι!ιοννοιιιιι πιιοΕοροχ. ΠΙιποεο ιοἐ Αππι·οιιπι

προεωΙ ποιο πιιιιοηοιοΙοιπ ιιοι·οπιι εποινιοπ

επποεο: πο πο Μοι·ιιιν οιιοπιιΙ. Το!ιοέ ιερο

ετοΙ ΡοινοΙ οι πιιιιοιοΙ: οι οοινιοιπ ρω ΙΙιι·χΙι

πο Μοι·οοο οροεΙοδ Ροινεἰ ποοΙιοπιι!; ιιι »οι

οι·πεπιειιι θΙοινιοιιιο ιιι οιοεόνν Ριιιι·Ιο. ΒΙΑ

ιοΒο Μιὰ ΜΜΜ πιο! ποποηοιοΙοιπ ικιι·οπιι

ποινιιιίιειιιοεο, οπ !πόι·οοο ιο ιιπι·οπιι ρεπο

πο), ι τη, Βιιέ: ννιοο ι ιιοεη·ιο, Κική πεπι

οηοἱοΙοιπ, @οι Πανο! προειο!, ροιιἰονι·οἐ οπ

ιιιιι·όπ εποινιιιήοΒι πουοιοΙ, ι ιοιποινιΙ Μειω

μπι ι ποοιοροο Ρο εοΒιο Αππιοιιι!πι Μο

ινιοπιιΜοιππ ιιοι·οποινι. Βϊοιιιιοίιειιἱ πιό πο

ιοπ ο "πιο @ποπ πει-ιι, οπ ννοιοΒοιν Βο

ννἰοιπ οι·ιοιιιιοΙι πο Βιιεἰο, ο ριοι·ινο] "πι

οπο δΙοινιοποιοι; ο οιιοοἱειὶ ι Ροιοιιιιιιιι "Μι

πιο, ιού πρωι Ρο άοινιιιήειιυ; "οι ειο

Μέ Ροιοπιιιπι, ροπἰοννοὶ ιν Ροιοοπ οποιοι,

κι” ποο-οποιο ΜΙ πο εοόΙπο.

.οι [πιο (ΗΟΤ, Με 6408, Με οπο

Με ΜΗ), Εοοπ πωπω ποιο! ννοοι·6ιν οπο:

οπο Βοποειι·οιιι; Ψοοι·γ ιοέ πιιιοιπ ιι·οοιιν5η,

ινοηειΚο ιιοιπιο ΒοἰΒιιτεΙιο εριιειοεηπι; οπο

ειο ο πεπι ποινιοπιιοΙ Βιιιιοοπ, ινι·ι·6οἰΙ εἰο

ιιιι ννοοι·οιο; Ψοοτοννἰο εροπιεικν$η εἰο ι οπο,

Βο!Βιιι·οιν πινγοἱοὶγἱἰ Μι, ὶο Βιιιιοοιι πιθανο

ιποΙοϊ ιπο εοιιι·οπιο πο ΜΒΜ-ι.

Ή'ιοι·επ 12 κοιιιιι·ι» ριοκο,ιιιι·ιι Η. - 15 προ” προ "οποιοι @πιο πιο Ε, ο ἱιιπγοπ
ορ·ιιιιαιε. - 8-1 περιοτιρ·ιι» μετρο Ρ. ' γ

ι οι·ιάοέ)ι!ι πιο



οτε ι. .ι τ ο ο ι ο ΝΕ8Ί'θΒΑ.

(!ι ιιιτο ,οιμι. ιιιοοειικ κιτοκι:τικιιο κ

κοικικιε κο (ιικςι, κ ετοι·κιοκιε πιο. Η κοκ

κε,ιοιιω ποιον· ικειιοι οτι ιικι.εκοιιιι, κκεκι.ι.ικ

(δικιο.

κι ιιιτο ποιοι., κι τιτο .κι·ιι., κι ιιι·ι·ο

μονοι., κι ιιιτο .οι·ει., κ,ιε ()κι.ιι κι Γοικιι,

Νικου οετ.ιιικκι (ιιιιειιι. ιιοικ :κε κικοικι.

ετιιο ιι.ιοκτι, κ ()ιοιιικι, κ Υιο,ικ, κ κοκ

κιιιικ, κ Μεοικ. κ (ιοκι:ικιι, κ ()ικεοι, κ

κεοεκκιιιιιιι, κ Ρο,ιιικιιιιιι, κ Χοικιιτιι, κ

ιιοι·ιιικιι, κ Τκκοοι.ιικ, ιεικε απο τιικοκιι

κιι: εκ κιειι οικοκκτι. εκ ιιεκκκοκι (Σκοιιοι.

Η ει εκι.ικ κι.ειιικ κοκκ,ε (ιιι.ι·ι κι κοκικι

κ κι κοοικιιικι, κ κι νκειιικι κοο:ικοκιι

ικα τιιειιιιω, κ ιιοιιιε κι (ιιεκοιο ιοοο

των. Η Ι'οιιικ τικτ.κοικο επ,ι,ι, ο ιοοο,ιι

ιικτκοοκκω. Η κιιιιτε (Μπι και κεοει·ι, ιι

κοκετι κοιεκι. κκκοκοιιιιτκ κοοιικιιι κι κε

κ ιικοιορ(ϊ("Β, (( κοκοιι:κιι (Παω ('(η)(ΜΠ,

οι·ιικκετιιο ειτκοοκ Γοικικι, κ κοιιιτιι

ΗΠ(Η"Η οηκκικιι, κ ιιοικικιι Π(ΗΜι('(ΠΠΠ, Η

κκι :κε ιιιιικ.ι ιιοκοκι:ιιιιικιι, οιιικι κοοικο

πι, ,ιοοντιιιιι :κε κ.τ.νακ.κ, κκιι :κε οσιετοι

τοπικ, ο ,ιοοιοι·ιικι κι κοοε κικιτοπον., κ ιικιι

ιικοι·κ μια τκοοιοικι Ροι·ει. |'οικιι.ιι, ιετιι

κο ικε οατκκιικ τιιοοιιτι.. ιι κοκειιι 0κιιιι κο

ιειιι εκοιικι κοιεετ κτ,ι,ιιιατκ κ ιιιετικκτιι

κοοιικτιιι κι κοκεειι: κ κιικιικιο κοκοει.κον

κιτοον ιιιεκ.ικιιι κοκ οι ποιοι, κ οποιοι κι

ιοοο,ιοι·. Βκιιιιιικε :κε Γοιιικ οιοκοι:ικικ ει,

κ οικοικιι κιιι:ιτιιικιε κι 0ιι.ιοιικ: κε κο

ι·οιιιιιιιοκ ι·οοοιι, κκεκι εκ κο μοι., κκοκιε

κοιιιεκικ. Η ετοκκ (Μπι κοκ. Η κιικει:οκω

ιει.ιον κοκικι.ιι.ι κ ιιιιιιο, κ κε κοιικι ιειο, κι

 

(Μο (ΜΗ Εκο· ιοοτ κοτόοι, οιιοκιιι το

0Ιεειεικ ι εΙοοιιοι 8ο; ρτηνιιοκιιοπο πιο

κοπο κε Ρειιοννο ιικιοκιεικ 0Ιο;ο.

Μπι 6.ιιο, Μο οπο; Μο οπο, ιοιο

04% ιννοι·οκιι εις αει; πο (ποιό, @στο

κοοι.οννιννοη ιν Κιιονν·ιο; νι·οιοι ο κοπο πιού

οιννο νιι'οτοο;όιν ι αοινιοπ ι (Στοκόνν ι Κιο

ννιοιόνν ι Μοτο ιΡοιοπόνν ι διοινιοτκοπόιν

ι 0τεννιοπόνν ι Βιιιιν·πιιοούνν ι αιοτννοιόνν

ι 0οιεπόνν ι Τοννοτούνν·, ο κιότνοιιοέιπν ικό

«ο οι ινοινοοιι κν·νοιι οιο ποιοι Βιιιινο.

Ζ (μπι ιινοινοικιιπι Μπιτ αει; ικοκκο ι ιν

ιιοτοικοοιι, ι ικ·ιο ννοινοτιιιοιι ιιοτοΒι 2000.

ιρτονοοεκι ροκ (1οτοοτόκ, ο (ποσοι οοικιικοιι

οιοέπιιιο ι Βι·όκ :οροτιι. ι νννοιοκι αε8 πο

Νικο ι κοπο! νι·οιεΙιο νν)·οιοοιικό πο Μισο

ιιοτοκιο, ι ιν οιιοιο οιτοκο Ροοιοοκοο, οικό

οιννο 0τοκοιν οικω, ιπιτόειινο ροικεύκι· πιου

ττοπο, ο ιιοέοιοιν ροροιοπο; Ροιιποπνειι κοέ

ιοιικόιν ιοκπνειι Ροέοιποπο, κτιιοιοιτ Βιοπο πο

ικοιιι, ιππνοιι τοοο1ττοιιινοπο, ιπποειι ιν πιο

ι·οο ιοριοπο, ι ννιειο ιππνοιι “τω (Μέ 0τει·ιοπι

ννντοιικιιιο, οι ιο οιι·νιιιο κοινο πο κ·οιπιο.

Ι κοπο! αεΒ ννοικιιο εννοιπιι τοκοι κοοε πο

ιιοιο ινοοκιού ιιοι·οι›ιο. Α οκ): Μ( κοκοκκν

«πιο, τοοριοιο ιοΒιο ι ο ροΙο ροκειοριοπο

ροκ οτόκ. 0ιτκοινοιν το Ποιον ροιοικι ειο

ι νννοιοΙι κο αεΒο ικόννιοο: πιο ποιοι Βιο

κο, τοπον οι κοκ μι, τοοιιεοοκ. Ι κ·οιτη

ικοι αοο ννοικιιο, ι ιννπιεέιι πιο @ποσοι

ι ννικο, ι πιο οπνιοι ιο, κο κοιιτοννπο πιο

ιτοοιικο. Ι οιοικι οιο 0τεον ι ττειιιι: ιο πιο

αεκ, ιοπο οικω Βοτπιιτ ροειοκ πο κοκ οκ

πιο" 11 ιεικε σπιτι τιιικοιικιιιιι κκε επι τιιικοκκκ·ι.ι Η. Σ.. Β. Τ., ιειιιε εκτι.

τπικοιιιιιι·ιικ πιο ικοκοι Ψοοκτοκοκκιιι ι ΑΙοτ)ιτεκι.

(θ

ιο

Ή)
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ιιο οι·οτροπι:ιιο οι οτοιιιοιιι. !! οπιιιοι.ιιιιι οι Ι Βοεο. Ι ι·οιΙιοιοΙ (Νοέ ιιιιινο6 Μή ιιο 2θθθ

Γριιιιι. ιι οιιιοιιπιι: ιιιοτι οι: (Μπι, οι ι:ιιιιι

τιπιπ 'ιιιιιιτριιπι, ιιοοιοπιι ιιει ιιιι οτι Επι.

!! ιιιιοιιιμ θ.ιιπ·ι μοι ιιιιιτιι οι μια τιι

5ι:ιιιιιι κοριιιιιιππι πιο μια πιι _ιοι:ιιτο τοιιιιιιιιι

πια "οποιο, ιι κι πιορ.ιιιιιι ιιο ι·οτιπροτει:ιιτι

ποιοι. Η ιιιιιιι :ιι Γριπιιι ιιο σο, πι ιιοιιιιιιιι

Γριιιιι ιιιιοι πιοοοιιτιι, τα ιιιι πιο ιιοιοιιιιιι

ι·ριτιοκιιιιι τοπιο. θιιιι·ι πιο ι.ιιιο ο·ι·ι:τιι

40ιιπιιιι οτι πορομ ιιιιιι π.ιιιρι τιιοοιιτιι οι

ιι·ιιι:οροιιιι ι·ριιιιοιιιιι.ιι, οι Ποοιιιι.ιπι ιι οι

αιιο:αιιιιοιιιιι, ιιοοιιι κι ιιιιπ.ιι οι ιοροιι

καμια φιιοιιοΦα. Βοριιιιιιμ, Ροι·ιιιιι πι (ἔτο

ι.ιιι,ιιι, ι·ιαποιιιι: ιππι·ιιτο πιο οι ιιο μια. Η

ιδοιπιοιιιιι Γριιιιι: πιο ιιοτοτε, ιι Μοτο τπι.

Η ςιιιοιιιιι ιιιιιι θιιιιτι Μοτο ιιοιοι.ιι πιο μια

τιποπιιιιι πιορικιιιιιπ ιιο μι οι ,ιοοιιτε τοκοι

ιιι ιιο ιιιιιοτι, ιι πιο '!”ΒΜΠι ιιιιτιι οπιιιιιιιιι

ιιο ροι·ι:ιι:ιιιιοι ι·οοοιιπ, "οποιο πιο κιιιι:ιιι,

20 "πιο ιιιι 'ι'οιιιιιποιιι. πι ιιο Ποοοιιιι:ιι:ιιιιιι, ιι

πιι "οιιοτιι:ιιι, ιι ιιο Ροοτοιιι, ιι ιιο οιοιιιιιι

ιι πιι ιιοοιιιιιι ι·ορο,ιιπ; ιιο τω” κο ιορο_ιιιιι

οιιιιιιιι κιιιηιι πολι θιιιιιιιιι οιιιιιο.

@οι ιιριικοιιιτιι Ποιοι. οι.ιιιιπιιιοιι: ιι:πιιιιιπιτιι,

25 ιι:ιιικο του”, πι πιο ιιριιιιιτι ι·οοτιιιι:. :οι

ιιιιιιιιτι πιιιοπιι·ιιιιιιι κι ιιιοοτι οποιοι, κι·ιιιιι,

ιι ιιιιιιο, ιι οπο, ιι οιιιιιι, ιι οιιοπιιι; ιι μ:

τιιοοιιτι πιι.ιι ιιοιιι.. πι:ιιιιιο κοτπιτιι; ιι ιιοιι

,πιο Με Ροι·οι ιοπιοιιιι, ιι ιι:π.ιιιιιτι οι; οι:

50 ωρα πιιιιιοπο πιιι ιιιιτιι ιιριιιιιιιιο, ιι πω”,

ππ οιι·ιοιιι, ιι πρι. ιι ποιιιιιο ιιι,ιοιιι.

!! ιιιιιπιτ οι Τριιιιι, ιι οιιιοιιιι ιιιι:ιιοιι ιι

ιιοπικοιιοτιιο ιιιιοο: ιιιιο ιιριιιιιτιι Ροι·οι ιιο”

ιιοιιοι·ιιιιιι, ι" "θ ΕΤιζ"ΜΜΒ'Ι'Β π.ιιο1τιιιιιι;

ιιοι·ιιΒιοιν, Ρο Η ετη·ινἰοιι ιιο οιϊο!ιο, ο ιν

ιιοτοΒιιι ιιιιὶογιιι @το οιΙο!ιο Μ). Ι τοϋ ιιο

τομ θτοοι·, ι ροοιοΠ Ρι·οοιο ο ρο!ιοι, ει”

Βι·οοιιιοΒο ριιιιειννο πιο ριιειοεηι. ΟΙοΒ ιιιέ

οοετιιριιτ5η Ιι·οοιιο οιὶ ει·οιιιι, ροοιιιΙ υΏο

οοο ιιο ο ρο!ιοι ι οοειιτιοιιιι ει·οοΙιιππιι [ιο

οιιοιιι ι ΛΙουιιιιιοποιο. ΡοεΙοΙ ιιο ιιιιιι ιιο τοιο

ειιι @το Πάσιο, ννοι·ιιιιιιιο, Βιιιιιιιιει ι διο

ιιιιιιο, ιιιόινιιιο: νη·Βιοι·οιοιο οι ι!!ι ιιιιιιο;

ι ι·ιιοΙιιι δι·οοι·: σο :οοιιοοει άστο] οι. Ι Βιο

ιοἰ ΟΙοΒ :Ιώδιο εοι;οπο (οι ιιο 2θθθ Βοι·οοιόνν

ιιο Η ει·ηννιοιι ιιο Ποπ, ο ρο$οιιι ω

ιιΠοάγ ιιο μού)! ι·ιιειιιο, ιιο]ριοι·ιν πει Νιόν,

Ροιοιιι ιιο Πιοι·ιιιο!ιοπν ι πιο Ροι·οιοοιοιν ι ιιο

Ρώσοι ι ιιο Βοοιόιν ι οι Σώοι:: ι ιιο ιιιιιο

ετοιιγ, Ρο @άι Ιποινιοπι 8ι·οιιοοπι οιοιιιιο!ι

κἱοὶοιο ροιιιιΙοιιιιι θιο8οινι.

οικω ρι·ηοιιοιιιι Βιιέ, ι Βιοι·ιο ΡοεοΙ

ειιιο Πο οιιοο; @ο ιιιέ Ρι·ηιτιο ιἑοέοἱο, οιο

οι] Μοτο ιιιιοειοοιιιο ιιο θ ιιιιοοιοο)·, οιιΙοϋ

ιινιιιο ι ιιιιοεο ιι·χΙηι ἱ οννοοο,_ ιιιἱοοιι

Βάι· Βιιέ ιιο

οοιιιοπνι ιιο ΒοιΙΖἱο, ιιο πο] ννοει οοειιτι ιιο

ιιιοι:ι ΚοριοΙ Ηοιιι·οο ιοοιιο:ι.

άτομο ἐχννιιοέο, ι !ιοτινιοο ι Επι· ι ὶοΒΙο

ι οο!ιοΙινιο!ι ιιο ΒοαΜο ροΙι·:οΒιιο.

Ι @Η ιιο ιοΒο θι·οοιι ι τιο!ι!ι οοεοι·:οινιο

ι Βοιοι·οινιο ινοηεογ: ιΙοέιι ρτη]όπιο Ριιιέ

Ιποι 1οινοιόιι·, ιοιοειοοιιιοΒο Μο πιο ιποοιι;

Ϊνἱοτιι2 18 Βοοιιπιπιιιι τοι πιο. Ρ. - 18 οιιπιιιιι·ιι» οποιοι" Η. Β. 'Γ. - 28 ΜΗΠι

ιι κιι·ιιιιι Η. Δ. Β. Τ. - 20 ιοπιιοιιιιι τα οι Β. Τ.
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κιικΡο·ιΜκ ιιικκκιι οιιιιιιιιικ οιοιιιικ ομοιο

κκηκκι Ριικοκ οι”, κι κο τκοριτκ κακο

ιιτκ κι οπο” κι οτριιιιιι ιικιιιοιι; κιιιιι·οκιι

ιικικ Ρογκ κι ιικτικι.ικ οι· οιιιιιιο Μικιι,

ιι κοοιιοτι ιτιιοιιιιιιοτκο κ.ιιιιο, κκ ιιοιιιιιιιικτκ

Μ” Μ, ιι τιιικα κικιι.κτιι ι.ικοκκικοιο

οΜιο τοι5τιι0, ιιριιιιοιο οτι ι·οκομ κιιιοκι

ιι οικω οτι 'ι'ριικκιοκι, ιι Ποοοικοκ.ικιικ κ

ιιοοικικ προ”, ιι ,κι κιτοκιτιι κι ι·ορο,τι

οιιιιιιιικκ ιιοροτιι οι ιιτιοκκοκικιιι ικκ.ιιικιιικ

ιιοκι οριι.ιιιιιιιι "και κιιτιικοοκτιι; κ κι τω

ΡΕ” ιιοι·ιιιιιιι, ιιιιιοιιιο κιιι κικοιι·ιι, ιιο ιιιιιι

"το και" ιικ κι πιο πιο.

"τοκοι πιο κοοιιι οι οιοκιιιιιριι.ικ ι.ικοι

οιτιιορκοτ.ι οι ί)ιιιιικι ιιι.ιικιο οι κο κκκιι

ιι ροττ κκιοκκκικιο ιιοιιιιι οοιιοικ, ιι·ιικοκκκι

κιο οκκικ κιιιιοτι, τι !)κκιιι κοκιιιιικ κ ιικ

ικιικ πιο κι κουτι κο ροι·οιιοιιοιιοκ κκκοκοιι,

κτιιικιι οι ορκικκιοι.ικ οκοιιι.ικ ιι Ποροιιιιιιιιι

κοιικικ οκοιιι.ιιι, ιι Βοκοοιιικ, οιιοτιικιικ κο

ιιιιι, κ οικτκορ;ικικκ ι.ιιιρι. Η ροκο Μπι:

κοικιιιιτο κριι κκκοκοτιιτιι Ροι·οκ, κ (Πιο

κικιιιι κοοκκιικιικι. Η ιιιιοτκ τικο. Η ιικ

κιοιι ιιικτι οιιοιι κι κοατκτι, ιιοιιακοιιικιιιο κο

ιι·ικικ. Η ιιοιι,ιο οτι ιικοκκιιι ιοροκι. Η κιοκκ

ικκ Ρογκ. κοκ κακοιιοτιιτιιιι, ιι θειοκιιιο κοκ·

κιιιιιιιικι, ιι ρ:ικκριι κι πι”, ιι ιιικοικκ (κιο

ιι·ιικοι ιιιι·ιικι οι οιιικοκιοι ιιιοτιιιιιικιι,

κιικιι απο Βιιοκκιιιι.ιτ. κοκ κκοκκκιιιικι. Η

ιιιικ_κο 0ΜιΓ'Ιι κι ιιιιιοκοι, και κοιιοτο, ιι ιικ

κοιιοιιιι, κ οκοιιικ, ιι ιιιιιιιι, ιι κιιοικκο οικο

ιιοτκιο. Η κιιοκτκικικ ί)κιιι·κ κιιιιιιικ, ιικτ.ιι

κο ιιιοκιιιιι κοι·τιιιι ιι κοιικιοκοοκ.

!!κ “το βγει., κι ΜτΙ) τικι·κι., κι πιο

κο

Ρι·κτοκοι)κκοοι κι Βιικι ιιικκο κΙοινοικ "οικω

κκ)ικκο, ΗΜ κκι)κοι κκ)ιοι)κ Ρο κιοικοκ κι

Βιικιο κιικκι·ικ Με ι·οοιικ. Ρτηοκοιιιικοκ Βιιιι

κκιι·κκικκ εικ κ κ. Μκικγ, κ οοεκτκικιο κιικκο

Ροικ)ο κοκ ιιΡικκο ιικιοκκ Μι, ι Μοτο· κιο

κκικ ιιιιιικιικοκκο "Με κκιΡιοι·κι κ κτοι)ιι Κι

ιοτικ, Ροιοικ κ ()κοι·κιοκυκ·κ, ι Ροιοτοκικνικ

ι κ ἰκκκοκ ει·οι)όνν. Μκ]κ κκ! ινο)ιοι)κιο κο

Βιοι)ιι @κοκ ιιι·κικκ, κ ΡτηκικιΟκ οιικιιτκ)ιιικ,

κοκ οι·οκκ, Ρο κο οκιο)ικ, ι κκτικοκ·κο κο κιτ

Ρικ ιιιιιΙΙοκ οπο] Ροιι·κο!η, κιο Ρικοκο κκ

ι)κοΒο οικ.

Οοικικ κοκ Ι.οοκ ι ΑΙοκκκιτοτ κκινιιιιιιιη

ΡοΙιο] κ ()Ιοικιοικ, Ρι·κκκικΙι κκ ιικιι ιΡι·κκειοεκ

Μο κοοοΜκηκικ)ι: εκκιι οκΙοικκ)ἰ Ιιτκ)·κ, κ

()Ιοεκ ι )ιιιτκι τομ κιοκιτκ)ι ι)ο Ρι·κκκιικει: οι

ικειτδιιε κκ)ιοκιι ι·ιικ)ιιοΒο Ιι)ι2Ιι οικ κκ ιικο

οκο ποιο ικιι Ροι·ιικκ οοεκ κννοΒιο ικκ

ννοιοκκ κοκκ Μάικ, ικιΜοι·ιτκοκο Ροιι6].

Ι τκο)ι¦ Ο)ο8: κκκχτοιο κκεΙο ΡκινοΙοοικο ιΠκ

Βιικι κ Ρο)ιτκκΜκκο ι)!κ $!οΜκκ, Ποιο Μι.

Ι κκΜοκιΙ κκοκκι κινι5] νν Βικικιο κκ κκκιι

κκικοἰοκιινκ, ι Μπα)! κ ()κι·οκι·οι)ιι. Ι τοκ

Ριοικ ΜΒΜ Ρκννοιοοκκο Βιιέ, κ δἰοΜκιιἱο

Ροκτηνιικκο, ἱ ι·οκι)κτἰ το Μκιι·. Ι τκε)ι)ι διο

Μκκιο: και” :κο κο εννοιοκ κετκοκκκοκ,

κο Ρο)ιτηΜκκο κκΒ)ο Με ι)Ικ κκκ. Ι Ρτ·κγκκοι)Ι

(Πεκ κο Κι]οιτκ, κιοικο Ποιο ἰΡκινοἱο)ιἱ

τ οινοοο ι Μκο ι οικο))ιιο ι)ικκικ)·; ι Ριπ

κννκκο θΙοιικ Μοκκοκκικ: κο )ιιι)κιο Μι Ρο

κκκιο ι Ρι·οκικ)ιι.

Ι.κικ 6446; κο 64Π; )ιιικ 6448; )κικ

Μοτο 8 κι οτιιιιιιο ιι κι οτριικι Η. - 7 ι·οοτιιικ κιοικκ Η. Ε. Β Ι 'Γ. - 28

κοκκοιι ιιιιιτι οκοιιι κοκκοκκικ ιιιιιτιι οκοα Η. Ε.

ιο

Η

το

Β

Μ)
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ιοι·ιιπ., κι ιιπι·ο βγω., πιιικ οι μαμα κοκκ

κιι κι ςιιιιι,·ι: κοιικιικικιι οιιο:πιικι..

22· Κι πιο ιιπ., ιιοοιι θππιιιι πιει"

ικιοικ ιιοι:ι·ιιοκτι Μ” κ πιοπποιιιιιιι οι”

ιικειιιιπ Ι'ιιιιιιι κ Ροι·ι:κιιι; ιι κοι:πι.ι απο”

ιιιιιιικο ιροι·ιιι·ο οιιιιιιιιιικιιι, πιιιιιικιιι·ο κοκ

τα” και ιιιο:κιιικι, Μπι κ Μοιειικιιιιιι.

Μιπ οτι ροκ: ιιοκοιιοικι·ο, κιοπιιι: "ιιι

π·ειιιι. Φιιοιοποι, Βεριικιιιι. Ροπιιιιιι; τοπι

ι0,ιιι: Ροκιι,ιι, “κι”. Φιιοιπιιιιι, Ριοιππιι,

ακ·ι·ιειιοι·, 'Ι'πιοικκι, κκιιοιιπι·ι, Φοο·ιι, διε

ιικιιι, Με ιιοι:ιιιικ οτι θιιιιιι, ιιεπικιιιιο

ιιιιιιιιιιι ροι·ι:ικ:ιιιπιο. κ οιι κιιι:ικι, Με

ι:.ιιι·ι ιιο,ιι ριικοιιι ιι:ιο, οιιιιιιιιπι κ ποικ

ιε ιιιιιιι ιιιιιηπι κ πιο ιιειπικιιιιι ιιοιιιιιιι, κι

ιικι.πι Βιιπιοπικ, κ Με:ικιμοοι· κ κοοικιιικ

κοκ, ιιεκκιιιικι ο Επι” ι:ικοιριιιιιιιιιιιι, ιιι

ι:αριιι.ιι ι·ρι·ιικ:ιιιικι, κι οι,ιριιιιιιικιι:, κ κι

κςιιιιππειικει: οιι ι.πιποιιιιιι Μπι κιεικιο κοι

20 οικιικιι κ ?σκοπια πιιιιιιιιιι.ιικ πιιοιιιιιιι, ιιο

ππο·ιικιπιο καιππιικι κικηι. κ πιο ιιοιιοιιιικιο,

κ οτι ιιο·ιιιι Με οι” ιιο,ι,ι οιιιιοικ πιο

ι::ιιπιπιπκι Ροι·ι:ιι. Πιιπι.ι οιιιιιοι:ι·ι πιο” κιιιικιι,

κοιιπιιιικι πιο ο Επι οιμοιιιιιιικ κ κιπιιι

25 οι·ιιικ παοκ ιιιοπιιιιι, ιιιιιιιικι0ικ ιιοικιο

κρπκ:ικιιικιι πι Ροι·ι:ιπι.ιι, ιιιιοιιιιιιιι οικω ιικ

@ΜΒΜ κε ιιιιιιιιι πιροοιοοιοιιιιοπιιιι, (ιιι)

κ κπιπ:ιπιικιεκι κ ιιιιιιιιιοιιιι ικριιιοικ, ιιιιεκι

ιιιπε οι οικιιιιιιεκπι οπιοκιιιι, ·ιιικιιιικ Μ0κικιι

50 κιιιιι:ικικ κ οι··π·ιιριιιιπικ πιο κι” κ ιιο ιιι

κοιιοπι κικποκοι·. Μπι, κικο ιιοιιιιιιιε κιπ οι

κκιπιιπ ο ιιοιιι·ιικ ιιιρι ιι ιιιοπιιιιιι, ιιιιιιι ιιπ

ιιοπιιιιιι: πιο πιιιιικοκοπι οιιπιο οποιοι· ιιι σμικ

ιιιικι οι οι πιικιιι Γριπιιι , ιιι ιιιοικικι ιι.οοιιιι

ΜΗ). ΠιιιιιιιΙιι απο πρινικιάει ννιοΒιιι κι εκσκα

.κι κι πιι.Ζωιω ιωριπ.

22. Μπι 6420. ΡοειοΙ (Με !πιιιιι ιιιιιιιιώ

ιΠιι ιιιινιιι·οπιι πιοιι.οιιι π πιΙοὶεπιἰιι ννιιι·ιιπικόκι

πιιιοι!η Πιοπικιπιπ :ι Βιπεπιι, π Μαι! κκ Μη·

πιικό εις καιω” ειιιινπιποιειοι, ιιικιινωι ι σου

εκπικιιιι Ι.ιινοιιι π Μοκιιιιιιι·οπιι.

Μι· οι! ι·οιΙιπ ιιιι|ιιοΒο μη. !πιεεεω, ?πιο

Ιων, `ινοτπιικό, Βιι!κιν; Βιιιιγ: Βιιιιιιι, πω",

Πάκο, Ηππιππι, ΑΜοινιι, Ί”ι·ιπιιπι, Μακ, ?ως

διεπιιιιΙ οι! (Πεμ κ·πο|Ιπποεο @κι ικοιπποεο

π οι] ινοιχει!ιποπι, Κιόι” ιιι και πιω, ένσικ

@οκ π ννιι:Πιιοιι ιιπκὶιμ π πεεο κιιο||ιιοιι και·

ιιιι·οιν, ροειιιπιπ ιιο και, Ι..νιιι ι Αιοικιιι!ια

π ΚοιιειΕκπιιγπιει, ικπο!!ιποπι ιν Βο8·ιι εικιιιοόιποι·ι

.οοιν, οοε:ιιιι5ιν Βι·οο!ιποΙι, £Πει ιιιι·ηιιιιππιικ

π οιιιοπιιιιοπιπο ό!πιδοΙοιιιποι πιιιοι.πη οικια

έοι:ιιικιιιπ ο Βιιεπιι ιιιιοπιοινιικει ρι·ι)πιοέιιι, ι

ιι·οΙπ ιιιικηο!ι νιοΙΙιποΙι χειρι ι νιοάΙκε Μι

ιοιΙιιιιιι; π οπΙ ννιιηειΙιπει Βιιιιι, Μάικ και

Μι ΜΜΜ 2οεΒιιιο. Νιιεικ ωκωι ιιικΒιικο

 

ΜΜΜ πιἱἐ πιιιιπ ιιιιηπκιιιιικ ρπ·η οικω; πιο..

πιιοι:)· π οιιικιιιιπειιιιι πιι·ηπειέπιπ πιιιοάη οκτω

€οκικιιιιιι ο Βιιοπιι, πιο ιοάπιο!π.ι·οι.πιπο "πω,

ινιιΙιέπιιγ :ο ι·ι.οοι εΙπιειιικ, πιο @πιο και*

κιπιοιικι οοινιοάοιο 'κι, κκε: ι Ριιιιιικιιι ι Ρη?Π

εποις:ι ιιιοοικι, τικ «Μέι ικό] ι.ιιΕΙικοι:ιο ιιο,

ννοιΠιιΒ Μινι· π ι.ιι!ιοι:πιι ιιιιειεΒο ιιικοοιιΜΔ.

δει Μέ πιπιιοννγ, Μόπιιέιιιγ "εο!ιιε ΒοΒιιικοπο] ιιικιιιιΙι, κι·η·Ιιιιιιγ Μονο. Ρικιτινιιικ

εΙοινο: Ρπ·ηιιιπει:γικ ει; : Μιπιι.π (και, κοκ

οπο ινιιιιοιιι κουκιά ι @οι Με” πιινοΙι,

ι ιιιοπιοιικέοιπιι, ο Πο ω @ιιο ιν ιιιοογ Μ·

πο] Βοάιιο, κοκ Κιόι' ι Ροι.ικικάπιχοιι ιιιιπ.ιι

ΜΜΜ 4 οιιιιι οιπιιι ΙΙ. Ε. - 11 Οιεκκκιι θ·ι·εκκιιι Η. - 14 οιιιι·πι·ιικι ιι πιο·

ιικιιιικι ιιικηπι ιι ιι:πο ιιι:ικκιικι ιιοιιιπρι Β. Τ., ιιιιιο ιιικάκ @πιο οκι·κιιιιιι κοιιικρι.

2? ιπρ0020ι:πι0κει:ικι ρορι·κινικ.πιιγ 2κιιιἱιιιιτ ιηι00τ00κ0860ιικι.

θ!!
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Μ “οι” οτι ιιισειι ιιοιικιι κ κιιιοιεκιιιι, κ

ιιε ιιιιιι,ικιιι, κιιιιιιο ιιιιιιε ιιιιιοιειιιιιε, ιπι

·ι·κ οτι ε.ιιιικκι ιιο_ι,ι ιιιιιιοκι ιιιιιιιικι ιιικηιι

ι:ιιιι·.ιιικι ιικκιιιοιιοι· :κε ειιιιιιικοι· κικ ιιιι

κιι, κι ιιοτιιιιιιι.ιι ει, ιεικιιο κο εκκι κι

σικριιιειικιε ιιροι·ιικι ιι ιιισει·,ιι Μπι ει ιιι

ιικ Γριιιιι κσιιοιιιμιιιιιειιι κ καιικσιιιικιειιιι

ει κιιιιιιοιιιι κςιιιιιι.ιιει.ιιικ κιοιιιιιι κεκιιι

κρατιικι κ ιιεκοσιΜικ.ι. 'Ι'ιιιο Με κ κιι Γρι

ιικ, ιι κρακιιτε τι". Με Μ0Ε'ΗΠι κι κιιιηιιι.ιι

ιιιε ειιιιιιιι.ιι κιιιιιιιιι ροι·ειιεκιιιιι κ κι

ιιιισιιιι, Με σπιτι κο,ι,ι οικω. σπιτικο

ιιικηιι ιιιικει·ο, ιιεειιιηιιιι:ι κ ιιεκιιιιιοιιιικι

ιιιιεει·μ κ κι ιιιιει:ι πι". οι ο ι·οιοιιικι, Με

Ε! ΗΜΟΥΠ'Ι'Β ιηι0κη1, ογοι,ικι.ιι θ! Β."'θ:

κι ιεικιιο κει κ.ιιιετι ιιοκιςιιιιιιι ιιιιιιε

ιιιιιικ, μ ιιι.ιιιιτι ιιιοι.ιιοιε ο ι·ιιιικι Διιπε

κκιε; Η ιειιιοι· ΠΕΒ κκιιικκι·ιιι "θ ΗΤ!! !Ηφ'|ι!,

μι ιιιεκετι ει "στι τι, Με ιιιιιετι ιιε κι

·ικιιι ιιιιριι; ιι κου ιιιιειιετι οι ιιο κι”

σιιοιεκ, ιιι,ιετι και”, ι:ιιιοικε ιιιικτιι οι ειι·ρι

ιιιεκκιε ο ειιιιι. @κι ιιιτο οι·ιιιιεικ κριτικ

ι:ικιιιιιι Ροιμ:κκι, κικ κοιιετιιιιιιιικι Ροι·εκκι,

μι οιιιιρει·ιι,

θ'Ι'Βθ; ιιιιιε Μ! ΟΠΗ;Ηΐ"Τ!ι θ'ΒΤΒθω!Β'Μ!| θ[Ε!"Ρ

κιι_Με οιιιιε ειιιιοριιτι οι·ιιιιιι

οπο, Με ιεστι κι.ιοιιιιι·ι, μ "στι ιει·ο,

εκ ιιιι·ι Με ιοιο ιικιδει·ι κο ;ιιιιοκοι·, ,ια

ιιιιιιιιιετι ι:κιιικιιιιιι 0ιμ3ιιιειι3ιιο, α κ ιιιεκπ οι;

ιικιιιικιιι·ο μ κι.ιιιετιι, ι·οικιι·ιικι :κε ιιιικιικι

μπι κο Ζικοκοιι·; Με ιικ ιεστι κε κιιοιικτι

σιτιιοριιιιιιιι ογιοιι κ οι·ιΜιιιι, μ ΜΜκι·ιι

ει ·ι·Μι, ιιοκιιιειιιε οι:ριιιιιετι ει, ι:ιιιο ια

οι·ιιρει·ι. σφι ιιιι ομιριι·ι·ι ιιιιιιιιιιι:ι, κιικ ιικ

Μι ΠΠ"$"Β ΜΟΗ! Ε'ΕΕΜ'Ε"Βι κι 'ΠΙ θΙΜι!·

 

έινιιιι!γσ!ι :Μέσι ρορσἰιιΠ ρπσσιιιν ιινιιιιι ισ

Κοινιι Ισιι!ιοέσ ΙιιΙ› ιηικιιοσισιιισ; Ισσι στεκιά

Με ΙιειΙιισιιι, ιΙσ ι)·ΙΙιο ιν Μισο ιι:ισησιι,

::ισιιοιν:ισ ιιιι ιΜιιισ και ι ιιιι ιιιινεισ ι ινσ

ιιιι δισ” ιιισοΜιιόιι:ι ι ιιιειιισιιινιιιιισ ρτη

Με ιιιιιόινιοιι:ι, εριειιιιιι ιεικνισι·άισιιιι μη

εισΒιι. Βόινιιἱσἑ. ι κ)! Πι·σσγ ιιισιιονοισισ ω

Κιιὶ Ρι·ιχιιιέιι ‹ὶΜ έινιιιΠχσιι κἱειὶιιι σεισμο

ι·ιισιιισιι ι Με ιι·ειχει!ιισιι, Νότη Με” πιει

εισΒο ένι·ιειΠεΒο κιεσκι ροόΙσΒιιιι, ιιισειιιιέοιιιι

ι ιιὶσιεισιιινἱιιιικ :κοπο ι Ρο ινειχειιιισ σπι

σιι. Α σο ιΙο ιιι·ωιιιιόικ· ιγσιιισιισιι Με μισ

εισρειιιιι, ειιιιιοινιιιιγ Με:

@έκ ο!ι:Ωει :πιο @Με ροειΙιιΙιἱ ρι·ισεισρ

ετνι, Ροινιιιιιγ Με κνιστιισ ο ιειΕοιησιι άο

τιισεισιιιιι, ιι Βάι] ιιιι Μπι), ιιἱσ Μάη, τιἱσ

κι] ΡτηεἰσΒιιἰσ κι ειι·οιιιι Κιότο ιιιΡι·ισσ::ι,

ι εισαι ινσιΠιι€ ινι:ιιι· εκι·οισι Ρι·ηεισέσ κιο

2)ι, ιιιιειορι Μπι οάροινισσιιι:ι ρι·ισκι·οσισιιιιι.

ιισΖεΙι Ριιιειιι πωσ σιιι·ισέσιιιιιιιιιι Μι σιιι·ιε

έσἱ:ιιιἱιι Βιιειιιιι, ιιἰσσιι @κι απο, @Με ρο

ρσἰιιἰ! ιιιΒόιειιι·ο. ΙσέΠ Με ιισισιιιιἰε μισεί

ιιιννση ιιι!ιόιειννο , ιι ισα ιιιιιισιιιγ, πω] σισέσ

ιιιιιιιιιιιιι Μοτο ιιιιι @οποιο ιικΙσἐχ, ινεέιιιισ

ΒΙιε!ιι ειιΒιισεο, ο ἰ ἐοιιιι ιιιΙιόισιτ @οι πιει

ιο σο ισ] ρπιιι·ιιἰε ιιιιΙσιγ. .Με 2ειέ ερτειννσει

ιιιΙιόιειινιι ισα τιισιιιιιισιιιχ ι ιισἱσΒιιἱσ, ιιἰσσ!ι

τυπο ροισιιι ιιἐ 8ο ιιιιιισιι, ιι ινισό)· ιιισσιι

ισιιιισ. Μι Μο Μισο οσοι” ιιιισσισιιι ω

ισέ ]ειΙεισιιιΒιιοέ ιισσητιισιιι Με, 2ο το κόσ

ι·ισιιισ ση οΜσισ @Με Β ΙἱΙσι· ει·σΒι·ιι ινσ

ιΠιιΒ :σκοπο ι·ιισιιισ8ο; ει Με ιιισιιιιιισιιιγ

"Μπιτ 19 ιιιιικε·ι·ι ει» κε κιειιετι σε Η. Β. - 81 οποιοι οι·ικιιει·ιιο Σ.
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ιιιιοιιειιιιοιοιιιι. Μ?

ροιιιιιο ιιιιιι ιιιιιοιιιιιο μ ιιιιιιοτι ιιιιτρι πιο. "οι ω. Μ” (ιιι 00 Πο0ιθι ιΖάθιιιιιο 2 Μ·

ι:ροιιιιι ιιο ποιοιιοι· ροι·ι:μοιομοι·; μι;; Μ· οι. βιο πινει οι: ιιιιιιιιο ιιι ιιΒόιιιοιι οιιοάιι, οι

“τι ΗΕ ΗΠΟΕ!""Β πιο οιτιοριιιιιιι, @Η

δ'Ε8Μ:'Ηι, ιοιιιιιο ΠΟΠΕΘ'Πι, Η ΑΠ Β'Ε!!!!θ'|'Ε Ε'β

5οοιιο ιι ιιι οαιιιιιι ιιριτιι οιιοιι, ιιι ιιιιιιιιο

κοιιτι, α ο ιιοοιι·ι ιιι ροτ·ε κοιιιτι οιιοιοιι

ιι·ιιοοιι, πιο ιιιιιιιιοιιο ιιιιοιιοι· "οποιοι ιο

ιιοιι·, ιιι ιιρ·ιιιιιιιιιοιι "κι οτι το” ιιοιιι

@το οιιιρι,ιοτι Ροιιοιιιιι

40ιιιτο ιιοιο οι· ιριοτιιιιιιιιιιιι, ιιιιιι ιιιιιιι κοι

ςιιοιιιοι.ια θ Ε|ι!."ι.

οτιιιιιιιιι οι· Ροιμ:ιιιιι, ιι ατι ιι.ιιοτι. ιι

πιο. ποπ τιιτι, κι” τ.ιτιιιιι ι:ιτιοριιτι,

οτι ιιοιοιιιιιιιιιιιιιαιο πιο ιιιοιιο, ποιο ιιριιιο

τοιιιτι οι τα·ιι.ιι τιιοριιιιι, ιι οι·ιιιιιοιιι ιιι

Η ,ιοτιι, ,ιι ιο ιιιιιιιιιοτι οι οιιιιιιιιι πιο ιιι

οτι ιριιοτιιιιιιιι, ιιιι οτι Ροιμ:ιι, ιιι πιο οι·

ιο ,ιιι ιιιιιιιιοτι οιοιο, πιο ειιιοτιι ποιοτι

ιιιιιιι. άιιιο ιιιιιιοτι οιιιι·ιι οι·ιοαιιιιι, μια και

ιιιιοτιι τιιιιι πιο, οι· ιιοιο πιο ιιιι,ιοτι οικοπ

20,ι,οιιο, ιι οιιιηιιιιι ιιιιιοτι, ιι οτ,ιιιιοτιι το.

ιοιιιο οιιιι οιτιιοοιιτι, ιι οιιιιοριιτι ·ιριιι·ιι ο

οιιιι. λιιιο ιιι ιιτο, ιιι Ροι·οιιιιι κοπτι

ιιιιιιιιιοι·, ιιιιι ιιοι.οτιιιιιιιιιιιι Ροι·οιιιιοι· Μπιο

ιιιιιο οιιιηιιιι ιιοιιοιιοι τιιοριιτιι, ιι ιιιιοιιιιιιιο

25 ιιι ιιιιιιιοτιι ιιιι·ιο ποιο ιοοιι·ιιιιιο, ιιι

ιιιοιιιιτιιτι τοιιιιιι. Ποιο ιιιιιιριιιοιιι ιιοιιιιιιι

ιιιιιοτι ιιιτριιιιι ιιοιιιιιιιιιιι ιιι Ζοιιιιιιι ιιιοιιιιι,

ιι οιιμιιιιιι.τι οι ιιιι.ιο ιιιιο οτι ιιιοι Ροιιοιι,

,ιι πιο ιιιο πιο” οιιιιιιιιιιτιι ιιοιιιιιι οι

50 ροι·κιιιιι οιιοιιιιι ιι οιιοιιιιατιι ιιιιιι ιιι χο

ΜΜΕ κοιοιιιιιιιιιοιιι, ,ιιι ιιοοιιοιιιιιι ιι οιιιο;ι

ιιιιοιιιο οτιιιιιιιιιιο ιιιοτο, ιιοιιιοι,οιιο ιιριι,ιοτιι

Τ!» ιιοοτριιιιιιιο ιΔιοιο: αιιιο Μ! ιιιιοιιιιι ιο

 

οριόοι ιοπο ρι·ιχειοΒιιιο ιινοάιιιιι ειι·οιοι νιο

η, ιο ιιιοιιιιι πιιιο8ο, ω” πιο ινι.οπι άορο

τιιόΒά, ο Μαι; Ροιοιν ο ιο ιιει.ιιο. ΜΜΕ οικι

άιιιο οο Βιιιιπ ιι οιιιιοέοιιιπιπο, πιο αιτιο

εοι:ιπιπ ιι Βιιοιπει, ι ιοιιιιητιιιιιι ιιοάιιο Μο

άιιοι πιο ιιοιιιοι·ιπ παρισι ριιοι οιιτιιάιιο

ποιο, μοι ιιι ρτηΒοιιιιο ιιιιιά2ιοι ροροι

ιιιοιιιο ι πω] ιοειιιιιιο: επιιοι·ο πιο πιο

ιιοάιιο ροειιιιιιινοπο επι οά οιιιιοέιοιιιιι ιιιιι

οά Πάει, ο πιάτο οάιιιοιιο ειινοιο τοπ οο

ειιιιι.ο ροπιύει. ιοιιι :ιοάιιοι οάά:ι ειο πιο

ω, πιοοιι ιιοάιιο πιο” ριιοι οιιιοάιιοποεο ι

:ινιάιοιιγ; πιο οτι οάάιιο ω οο ιιιιι:ιάι ι ιιι Μαι

ποεόιι ινιοοοι. ιιοέιι Μο αγ το Βιιειπ άο οιιιιοιοι

οιιιιιιιι οι” οιιποέοιοιπιπ άο Βιιειπιι ροά ρο

ιοιοπι ιιιιιιιιιιιι:ι παπι· ιΒιιιιοποι ινοιάαιο,

ι ιιοοι ιΜο ρι·ιοπιοοιι ι ιιινιτπιο ννο2ιιιιο, να

.Ιοειι πιο” "Μιά

ινι·ιιιιιοι Μάι οι ιιι·ιοι; οιιάι)·, ο ιιιιιιάονι:ιό

τιόιιιιεόιι :ο πιο Μαθε.

ειο Μπι Βοάι.ιο Μο ι Με, Πάει, ιριηιάιιο

Μο ::ιοριιιιηο Μάι ιιιάιιΒιι "πιο, ει” ιιι

Ροιοιιι οάοειιιο ιιι ιιοιπιο οιιιιοεοιοιιειιιι, πιει

πιιι ιιι ριιοριοινιιάιιο μια ινειοιιιιο ιιιιοιεο:ι

πιοιιοεριοοιπο, άοροιιοά πιο ετοιιιιο ιιι πιιοι

Μάι ιιιιοινο Μάι Μάι

ριιοι ιιιπιο Μάι ρι·ιοι ρι·ιιοειιοάι· ιιοιπειειο

εοιι ιιοιριοοιποιτι.

ιιιιιηπιιιιιιι, πιο πιοὶο άοιιιο άο εννοιοιι

ιιιιοιεο, τη Πού (Μπι ροιποο ιιιιιιιιοπι ω]

ιοάιι ι άοριοιιιιιάιιιπ ιοιι ι ιιιιιιιι ιν οιιιοέοι,

Βάι· ειο ιο ιιιγάιιιη ιιΙιειιο ιιοπιι φαω.

Μπι ιιιέ ιι·διά:ιιη ειο ιοάιι αιιιονιιι μιο

νιιοι·ει 1 ιιιιιοιιιιιοι οι·ιιιιοιιιιο Η. Ε. -- θ ιοιιι°ιΜ ΜΜΜ” Η· Β· ·- 21 'Ι'Ρ'ΗΥ".

τριιιιιι·ιι Π. Ε. - 25 ιιιιιιιιοτιιι ιιιιιι ιιιιιιιιοτι Η. Ε.. - ιροιριιιιοι ιιοοιιιιιιιιιιιο Π. Ε.

Μοπιιιιιοιιιιι Ρο!. Μ". Τοιιι. Ι. Η

ΠΩ



οτι ιιιιτοττκ ιικοτοτια.

οτε μ!!! Μ! θ'Ι"|ι Ηθη!! " Εθοωιθ."Π τοττκκατο

κοροτικττα,

οκοτττ οκ τιποτα, οικοτροκτττατοττι οι τ·ροτττι

!!θ ττοτκοτι Β'|ιΖΕθρθΠ"'|'Η Ε! κι

τττιττι τοττ ττορικττ τ.τιτ Ροκοτι, κ τοπροκα

ττκττι οι κοκκαοτττι και κο ταοροκοκ, τκ τττττο

ακτο

Μ! ΗΜΟΥ"'|'Ει Οί ?Πω ?ΕΕ κροκατα αοκκκ κατττι

κατοτττττιι ΟΙ κακτι ζω|ΠΠ τριτττιτ:κιττκ,

τοττατα ροκοτιοκιττιτ,

ροκοτιοκινικτι τετοιο, κ ,τα προαατκιττι ροκααο

ατττο τττιτο ττοτττεττι προ,τ,ατττ οκ

,τα κροκοιττιττι τκ κι

τοτα τω”,

οτι κατ”, κιτκοττοτκττι κατι κιτ Ροκοτι,

τα τοτττα ττο,αττττι κι Γρικ·τιτ κακ οι κοκκαο

κι, κακ κι οιατικιτι κι τρτιοαροκκ κατκεττοκ,

τα ποκοτκιτι τα οι ιττιοτκτιτττι κροττακοτο ροκ

ιταο αοακατ ιιιτι. οτττε τικ κατοιτκττι οτι κοττοκ

οτι τοτα ττο,τκιττ κι κοκ οκκτττεκοκ κιττκ,

κατι κτττοκοκ κιιτττ οτι καοι Ροκοκ, κακ

ττιττττκ ιττιτο ατοτιο, τα ποκτικτικτι κττιαικττι

το τ:ιτκορτικικκ πριτιταε ροττοττοτττι εκτττκττκτοικι

ο τ·κτι. οτττο κοαοκτακκκι οκοιο οτρακοκ

αρτιτττττττι τοοττι κακ οτι Ροκοκ, κακ οτι

Ι'ρικι, προ,τακι κι κκιττι οτρακαι, α κτττο

οκριτττττεττι οι κακ Ροκοκκι κακ Γριτκκι,

τα κοκοκκαττι κ κιτκραταττι κοκοκκαεκοτο

αιιιτε κι οκοτττι οτρακικ, τι κιττιττττιττι τττικικ

τοτο κοκκιαττττττι, κακ κιττ·τικκττι οι κι κοκ

παοκ κα τττικτι ιτεαιαακκτικατα τττικα. 'Ι'ακοιιτο

ττττιο οτι ρατκ ττττι κικτοττι οτι και Γρικι,

τακοικε τα κιτττρατκττι οι κι οκοτττι οτρακκ,

κ οτι,τακα κιτι,τεττι ττικα τετο, τακοικο ροτε

ιθτιτα :κε"Ο τοοττι, ΜΚΟΠΐθ ιθθ'Ι'Ι·ι κοκκατα.

τροτιοκτοττι ττα κοκκτι "ΤΗ, ΠΣΓῇΠ τττο ποτρ·ττττικ

τικιτοοκ οιικιτο κιοττιι τττκιτιοι, ττικττικ ιο τιπο

ρτονι·κοιιο τιν κιοττιιο ττικιικ: πιοοο ρτκοοκικ

ικοτικο Ιοοτι τοι, ι οοιιοιτνιοιτ ιοτττ τιν πιοι

οο ερτκοοτιπικ, πιτ Βιιέι ττικτπτ ιιιι ο Ιοοιι

τντινιοο, τι κοκ ρόιοτιοπι τν θτοιιι οκοτ κ ιικ

ριττ, »και τιν ροοοικτινιο οο ννκο:οΒο οοκκττκ,

οοοκττικ το τ:τοικ ρττοοκπκ ικοιττο Ιοοιι κι.

τω” το πιο ιοκτηιο, ὶο Μο ιν ιοοκι ιο]

πω! κοοικι, κιοο ροοιικ οο κκε Ποιοι, ιττο

ιο του τ:ο ικοτκπο, το” οι κο το ροροιιιιιι

ροττιππι @ο ιιιικτκτιι τω! τω; ττοτ:τοτικ.

κοκ οοιο οπο” πιοικ ιοτιοόκτ οκοτ κ Πτικι,

οκοέ τ θτοιτόνν ρτιοοκτικοο τιν οοοκ ιττκι, τι

ττικιοκιο το ιιτικιπ ιτιο θτοοητι, πιοοο αντι

ιιιτρι ι τντοοι οτιοοτρ νητιιιτριοπκ τνοννοι ιττκι,

οι πιο κο ιτττριιι οοοιοτττ οοτιο ιοι, ιτιο του

ο” τικ τν οοπο ιττιρπκ ιικιοοοτιοππκ τοοοττι.

Ροοοοπιοἐ μια Και τικ ττοιπιο ιοτιοοττι οσ

κκιπιο κιο οο θτοιτύττ, τιιοτιο οοοτιο ριτκτοκοτι

τν κννοικ ιιοπιιο, κ οοτιτιπκ οττό πιο οοπκ ιο

το, ιειιτο κιο τκοιτιο, ινοοιιτε ννκττοέοι. τοτττ

τ:οεκττ οττοκιο το: τικ ννοιπο, ιτιοορτ τοοιοιο

ιντρτκινο, τι Πού τοοιιτ:ο οποιο οοκκτικ ινο

κτοκο, ιιο τοκ ιιιοτιτιτοιννιοιι Ρτινιοτιο ι τι

οοεκτικ τντικτοτ.το ροτοοικο κοοιιοο, τιιοοο ιιτι

το ανοιπο οοοτιο.' οικον ττικοττ ιιοιττοο ρτη

τιικοιτοιτινιοιτ

ι κοττοοκννκπι οοττοέτ:ικτιοττι, τόιντιιοὶ ι οιιττο

ρτοτνκοτοπιοκ Με οο οσοι

έοικιιιιτ:τ ΜΟΥ ιιοιιτού Ρτηρτοκκοτοτιιοκ οκιι

κιικοιιοιτνιοιτ νν Βττέ, κοοικπκ ννοικι :τι σιτυ

ροιτι το ιιοτπιιι6ιν ι οτι θτοοκι ροκ·τόοκ.

Ο Ντικ Με ειιιιοοπιιτ τοκοι κοιτικπιο κοτο

ινιοι·ει 1 απ» κ Π. κακ Οι. τν Β. 'Γ. ορτ1ο2οκοιτο. - 4 τω» κο τοκ Η. -- ?

αοατικ ττακτι τοτττατι ροκοτιοκιττα και πιο. ΒοΗ_ικτιτ τττοττιοτιττιο; ττοαττττ ροκοιιο·ι-ικ Η. τι.

Π. 'Γ. - 24 ττοκοκπατιιι κο κοκκαττι τνο ιτικηιτικιοΙι Ιτοοοιτο.οο ττιττΙιιιο. -- 28 κιιτ·τι

κττττι οτι "οτ""."τ οκ ιιι)·Ιιτιο ανο κ·κητττΙτιοο ιτοοοιικοο. - 27 δ|τ-οκ κατ” Η. Ε. Οτι. 'Γ.

- 28 τητα τα οτι Η.
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ιιιι·οι>ιειιι-:ετοιιΑ. 579

τιιοριιτιε, ιι οι ιιοτιιτι ΠΟΥΜ)ΤΙΠ'Ι! ιιιοπριι

ιιιιιιιει·ο, ιιι ποιο ιιι ιιοιο ιιοιι.ιιι ιι:ιιιιιο ιιιιι

ιιριιμοτιι, ιι κουτι οι:τατιι οι οι· ιιιοαριι

ιιιιιιετο, οιιοιι:ιιι ιιοιιειιι ιιι ειμαι. θ Ροι·οιι

5ο "0Π0"θ¦¦'ι"Ή¦¦ ιιιιοιιιιιιιι οτι ιιοιι:ιι ογκο

ι:τριιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιι Ροι·οι ιι "ρομπ

ι.ιιιιιι ιιι κοιιοτιιιιιιιι, ιι:ιιιο πιο ιι ο κρι

οτιιι:ιιι·ιικι ιιοιοιιιιιιικι ιιιιοι·τιιιιιιι οτι ιιο

ιι:ιιι πιοιιο ι:τριιιιι ιιριικο,ιιιιιιιιι.ιι ιιι Ροιμ:ιι,

40 ω ιιρομιι:ιιιι ιιιιιιιιιιιτι ιιο μια ;ιι:οιιτε ιο

ιιοτιι, ιι τι: ιιριιιιτιι ιιι Γριιιιι. θ τιιιι

ιιιιιε οι·ιιοα_ιειιι ιιιιι,ιιετιι τοπιιιιιιιι ροι·οιιοιιιιιι,

ιιιιιι οιμ:ιιοτιιτιι, πιο ιιο ιιιιιιιι ιιρομιιι ιιι

μετιι, ιι ιιιιιιοιιιτιι ιιιτιιιιιτι Ποιοι», τι ιιο

45 ιιιιιιετι οι τιιιοιιοιι: οτι τειι:ιιιιιι.ι, ,ια ιιιιιιτι

ιι ιιι Ρογοι; ιιι ιι ιοοτιιιι: ιιοι·οι·ιιιιιιιιι τοπικ

,ιιιιιι, ιι ιιιιιιοιιιιιτι, τι ιιιιιιιιτιι ιι, οι:ριτιι

κ:ιιοιι: ιιι ιιιιιιτιι ιο; σιιιιε ιιιι ιιιτο ιιι:ιιοι·ιιιε

ιιιιι:ι απο ιιε ,ιριοτιι οιτιιοριιτιι, ιιιι:τιιιιιιιι

90 μ ιιοι·οι·ιιιιτι ιιιιιιιιιιιτι ι:ιιοιιιι. Ο οιιιοτσιιιι

ιιιιιτι ιιι Γριιιικι Ροι|·οιι οι· τριοτιιιιιιιιοιιοιο

ιι·ιιι:αριι, ΜμΕ ΕΤΠ'0 θΥΜΡΕΤΙι, ιιι: θγ"ΗΜΗΠι

οιιοιοι·ο ιιι.ιιιιιιιι. ιιιι ιι οιιοιιτι ιιο ιιιιιωτι,

τι ιιιιιιριτιιτι οι ιιι.ιιιιιιιο ιιι ιιιιιιιιι ιιιιι

°15 ιιιιιιιι.ιι ιιι Ροι·οιι; ιιιιε ιιι οιτιιοριιτιι οποι

ιιιειιιιιο, τικοιιιιιι ιιιτιιιιοτιι οι·ριιιιιειιοιο πιο,

ιιοιιοιι ιιιιετιι ιιιιοιιι ιιτοκιιιιτιι ιιιιιιιιιιο,

μ ιιιοι·ιι;ιιιτι κ: οτι ιιιιιιι.ιιιιιιιιιιτι ιιοι·ιιιιιιι

Ροιιοιι οτι οιιιιιιτιιιιικι κοιιιιιιιικι ιιι Γρι

50 ιιιι ιι οιι·ιιιιιιιιιιιιιιικι. Ξ!ιιιε τιο_τιιι ιιιιιιρα

τιιτι οι ιιι (Γριιιιι πι) Ροιμ:ιι, ,τα :ιιιοι·

ιιιτι Ροιι·ι:ιι κοιιοτιιιιιιιιοκοιιοιι ιι·ιιοιιριιι:τιιοιι·,

Η ΕΙΤΕ Βιί,'ιθ'|'Β 'Ι'ΜίθΒ'Μ!!, Η Β'ΕζηΠΨθ"'Ε ΕΚ·

ιιΙΒο

ερι·ιοιΙειιιγ Βοάτιο, ει ιιειαιτέχ ιιο ιιο ιο Βιιέ,

ιΜοιη, Μισο ιιοἰειιιιἰο, ι ροιι·ιοΒγ

ιειιιιοΒιιιιι Ρι·η·ιιιιι το, ιιἰοοΙι 8ο οιΠιιοτιι

ιν Βιιέ. Τειιιοι ιθωι ιιιιροοιιι ιιιιιιιιιο Μο

ιοΒιιΠι ι ιιεΙιιιτὶ:ι ιιο, ιιἱοοιι 8ο ειιιιιιιιιι, ει

τιιιιΙοτΙοη οιτοιοι·ιι. τω” Μο ιιιΚοινοεο ρο

ετιιΜινιιιιιο "Με πιο οοιννοιιΙ, ιιειοτοιιιΠι ιιιοι

εοονν)· Βοάτιο ιιι ιο οόροινιοοιιιιιιιγ. ιΙεέΠ

Μο ι Βιιιἰ Ψ δικιο” ιι οοιιιιιιιι οιιι·ιοέοιιιή

ειιιοΒο ιιεδιι€ιιιιιοχ ιιιιιι·ιο, πιο ι·οτροι·ιιι

όιιινιιη εινοιιτι ιιιιιιιιιΚιειιι, ο Βι·οινιιγο!ι οι”

εοΒιο ιιιοιιτιο, ιιιιιιιιιοιι οόιιιιιιγ ιοετιιιιιο οι

ειιτιι Ιιτοννιι)·ιιι τομ ιν Βιιεἱ; @ιι πιό 2ο

εΙοινἱ ι·οιροι·ιοιττειιιο, ιιιο]:ιΕοι ]οΒο ικεέιιιιο

απο Ιιοιιιιι 8ο οιιωΖωιωεω ιοριε.ει!; οιι·η·ιιιιι

8ο τιιέ οιἰ Βιιει τιιιιιιιιιοοοι ιιο ιιαιιιτΙοιιι

ι οιιοιΙ:ειοο] το τοὶιιοιιιἱ ορτιιινιιιι!ιοιιιι ιιο Πτο

Οι. .Ιω ιιοοιιτιο:ι : Βιιεἱ ιιο θι·οογι ιιοιο

Βιιἱο, ει Βιιέ ::ιιιιεειε ειιιιι·Βο ιιο οιιι·ιοέοιού

ειιιοΒο οοειιτειννιι, ιιιοοιι ΒοιΜο ισιτννγτοιιγ

Το

ινεηεΠιο οΒοννι:μειιιο τοπ ιιοι·ι:ιιοιιι Βιιέ

ι οόόιιιι)· ρι·ιοοινν ινοΙι πιο Βιιέ. Μέ

οι)·ιιιο Μι θι·οιόιν, ι.;ότιο!ιοΙινιο!ιοχ ιιο οοέ

ροόοοιιοΒο νν)·οοι·ηιο. Νο ινιο!ιετο οι?

ιιιινιει·άιοιιιο ιιιιοιτη ινιιιιιι οιιτιοέοἰιιιιειιιιι ο

Βιιει:ι ::ιιι·ιιτιοΒο ρο!ιοιιι, Μισαχ πιο όνι·οοιι

Ιι.ειι·Βιιοτι ρι·τοι Μεσα ιιορἱοοιιγ, ιι μια σακι

τιιι ινιιειοεο ινΙιιιιιοτοοιιιἱο Ροόριε:ιιιγ ι ρτιοιὶ

Ιιτηὶοιτι έννἰοιγιτι ι έννιοΒο ιιἱετοιιὸιἱοἰιιιι Ετό]

ιτ:ι τοότιιεεο Ρι·ιινιάιιινοΒο ΒοΒιι ιιοετοι;ο

οοινιοετοιοιη ι ω” ιιιιεηιιι ροεΙοιιι. Μι· πιεί

ρτη·ειοοιιέιιιγ οοιιιι·2οννι ινιιιιοιιιιι ΖννοΙι Βο

το] Πω ννειιιιἰ ριιιιυιιιοοιιιιι, ινοιΠιιε ρι·οινιι

ΣΥιοτει 8 οι:τσιτιι» οοτιιιιιιτιι Η. - 5 ιιοιιοιιοιιιιιι·ιιιιι ιιοιιοιιοιιιιιι Η. Β. οτιιοποιιειιιι

Β. Τ. - 7 ο τριοτιιιιιιικι» οτι ιφιοτιιιιιιιι Η. - 13 οιιοιιοτιιτω ιιιοιιοτιιτιι Η.

Ε. - 25 οι:ριιιιιειιιιιο» οι:ριιιιιειιιιιο Η. - 28 οτι» ο Η. - 81 ιιι Γριιιι·ιι οτι

Ροιμ:ιι» Ρομπ ντο τνειχεΕΜώ Ιιοι1οκοοιι ιιη1ιιιο,

θ"



τω» ΕΑΤΟΡΙδ ΝΕΒΤΟΠλ.

948 λετε ππ ππο τοτπιππ πω. Ρομπ». Ε" :πο οπο: μ

τππορπιτπ. Ρομπ Γρτ.ππτ.ππι, πωπω: κοπο πππππο

τππτπτ οι τππποππο. πιτ οτ·τπερπτπποπππππο Με πε

πποππππππιπππτππε ππιπτππ ΗΗΕ" πιππ.πππ ΧβΜ)'|'"Π.'Η

ππ Ροπ·ι:πππε, ππιπππ·πππππππππ π.πππρτ Ε'|π'Ι'Β0ΜπΧθΗ'Ε

πππιππποππτπιπππ πππππ:πππππποππο πποπ ,π_πποπο παρτπτπππο

η“ΜΣΠρΠ πιπιπποπο ππ «πωπω ρεπικοπεπ πριμ-πεπει

Ψ!ΗΜπ 'ΙΠ)'π'Η'ΜΜΒ περπ.οτιπππ. Η απ”. πομπ

πποοππππππιπποπεπ Τροπππποπ.π. πεππππποπο "Β'Ι'Π"Μ|Μ'0

ΕΙΝ! πωππποτο πππ;πεπποτππ Η Μοτο "Μ|Π|Η'Ε

οποιοι: ΒΡΕ! απο ππππιτοππτπ οπι δΈ "°ΕΕ"Ηθ

ΒΜΠ(ΗΜη

ς·ππ,π:ππππππε

ππππππποπ·ο ,

ποτε: οτι πω” οποιοι: “το τοππππππο

ππο ταπποπποπ ππ πιο πποπποπποπ· ππιχτ.ππππ

ππε ππο·ποτε.ππ:πτππ ππππ πω” ππππ ππππο

πποππ οτι οτρπππ·πππ πωπω οτι ογοτιππ.τοππτπτ·ππ

πιο" ππππρ:π ππ ππποιπ·πτππε. ππ τπππποππο ππαπππποαππππππ:

μποτ. ππτπ:ιπρπποτππ.π ππιππποπο πππ οππτππρπππππεπππππο

οπ:οποπ.ποτ ππρτππιππππτππ τπκοπποπποπ· οττπιτπππ.ιπππππο,

πιτ οπτπερποππεπππππο ππ ππιππ·πιππποπππππο π.ππ::ππππ ππππ.πππ

ππιπππαπππιπππτο ππππρ:π. Μτοπιππα ι:επιτπ.ιππρπππ πιτ

ππιτορπιπππιπ πποππιπππππ ππππ,τππππτ:π ππιτππ ππ:π παππο

το, πιτ ππ·πτο π:·ππςπεππππποπ πιπππροτ Κογκ.

23· ππτο.ποπτ :το πω” π:·ποπτππ ροποπτπ:ππιππι

πποτπποτπππιτπ παρτυ”, πποποττπιπππ, ππ "Μοτοπο

π.πππ, ππ Φοψοπωππππιπππ, ππ ππρπππ:ταππππ πετ πππππιπ·πτ

πωπω απο: πποπππςπτππ πππ.πτ. ππρπ.ππτ.πιππππωτ πιρο

π:οτοπ, ππ πποπεπτττπ ςπππτιππο, ππ οι ππππκτ οπτ

φπα πποπ.πτι.οτππα, π;ππτο π.ππποτο, ππ ππιπποπποππιπ,

ππ πποπ.πεπππππο πρππ·οπο, ππ οτρποτππ ποοππο,τπ.πποπ

“πω” ππ π·πιοζ,τπππο ππ τπαππππ,τι ε.ιπρππππωπο ππ

πποιππππ οππιτττπκτ.; οτ·ππιππππε οι κι πιο” π:πποποππ

ππ πποππηοπ·πεππππε ππππτπ πποτππππππππεππππ εποε; ππ τπππο

οτ·πππποπποτππ πι πιτ ποιοι τοπικα. οι τπποτπππεπ

ππεππππποεπ. πποπ:πιππππππ :πιο 0ΠΜ”ΜΠπ απο προ

 

π “τω” πιππτο‹πιπ πποετοπίτο, πο: οπο πποποειππιπ

οπο, π ππππποππιππ ι ππεπειτοππ πποπτιπειτο οπο απο

τπνοπππτπ πω ιππππόπνποππποππ τπτη·ππιππόπν ροπποπππ

π ρτηπειέπιπ. ι Μεσοι: ρπεπππο πωπω οοεπιτ

εποπππ ππποειεπτπιπ πιο ιπππτποποιοπππο οπππ.πετποππππο

ποΕ;ο Ροοποπποπνποπιπο, πο ππππνποτάιοπιπο π οππνπ·πο

οποιοπππο ιππο·πιτποεο πιπποεπιπ· Με ροπποπππ;

πππποεπεποεπ ννπ·ιοέπιπο νν άτπ.π8:π τπποππιπεπο, πω·

Με ίδεο, τοπιο οιπ εππτοπ·ιοιππο πωπω Μο.

2πἴπ. (ἱοεππτι ιππέ π.οοππ ιποιοπΙ ροεπόπν τιπ

Μο (ΜΜΜ, ι!οποπο π ροπνοποπποπιππ π επιπε

πππ, π Ρτηπποδ πω ππποὶόνν εππποποππ, πω· ππππ

Ροππεπτοππ ρποπππποη· οοπποποππ·ππο π ροπεποο Ποπ:

πιπποπππυπεποο οπο ο: ππποππ πποεπιοππνο, Μοτο

πτππποξ;πο π Ροπνοποπεππ ιππ·ο8πε πωπππποπππο π ιππο

ππο πποπεπ: πποτοππο π εκτοέππιπε, ρπεπετοι ριπ

ριιτοκη π τεπππππνπο έπνποπγοππ, ππο::πο ποππ τω

η εκτοποπ π Ρωπνιπιπννο αποτο πο: Ροπιππτυπππο,

π ΜΚ οόρτοπνππ ποππ οπο επνοπ :Με 2 πνποππαπ

ο2οπ:π. Ψπεποπππ πω] απ ΟΙοδει ροεποπτπο »ντο

οπππ ιπο Οποεπι π τοιροπνπο‹ποππ οο οιπ οπημππνοοππ

νοπωπ 8 πποπποπππππππππππιπο» ππεπποπ,πππππππεπππππο Η. Ε. -· θ πεππ,πππποποπ πομπο Η. - 18

πωπω τπππποπποππ·π ΙΙ. - 20 κι ππιτορππ.πεπ. . .. πποοππτοπτο Μι ρτοεο:Μ ΜπππΙοπποπι

Νασο. 208.
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ι. ο ι ο ι· ι ο κι:ε·ιοιιιι. δω

μου κο θιοιοιιιι, ιι ιιοκομιιιοι κοσιιι ο·οιιι

οιιοιο ι]οσαριο, κ.ικο ι:οιοοριιιιιιι ιιιιιρο κ οι·

ριιιιο ιιοιιοιιιιιιιικ ιισιοιο ιροιιοσκοιιο ισιιιιειιο

ιι ροισοσκοιιο, Η κοκιοιιοι .θ ιιοοσιιοιοιιιι

οι κκ |'ροιιοι.ιο κιι Ροιι·σιι. ιι ιιιιιιιιιιιιισ θιιοιο

ι.ιιιρο ιιι.ιοιιι κο ιιοσοιιο σιοιιιιιιι·ο. ιιοιιιιιιιι

ιο ιιοιπιιο. ιι ιιριισιιο οσσιιο, κ ιιοι.ιι:ικιιο

θποιο ιιοιιο σιιοιι, πιο κο ιιοι:ικιιιιιο κρο

ι.ιιιιιι, ιισ κοσμο κακο. Πο ιο ιιρο:κσ ιιοιιιιο

ιο Μαιο οποιοιιο ιι κοι·οισσι.ιιιικο: Μο 'πιο οιιι

ποιο οιιιιοοικ? ιι ρσιισ πι.ιοι· ο,ι,ιιιιο κοι·,ιοσο

κιικο: κοιιιιιιισ, κοιιο, ισιοικσ ιιοοιιιιιιι ιι οι

_ιιιιιιιι κι ιιοι.ιο, οιο ιοιο ικ οιιιιροιιι. θιοιο

πιο ιιριιιιι.ιο κο οι·ιιιο σο. ρσισ: ιιιικοιιιιιιπ

45 κοσμο ιιιι ιιοκο, ιιιι ιιιιιιιιο πιο οοιιο ιοιο.

Η ιιοιισιο κροιιιιιιι κ, κ κο ιιοιιιιιιι πιο κο

και”, ιι ιιροιιοιιιο ιισκοιιικο ιιοιο ιισ μου

πιο, ιιοιιοιισικσ ιι κι Γοοκοι ιιιισ. Η ιιοκιιιιοο

ιιιιο πιιοι ιιοιπιιοκ ιι ιιοοιιοισιο ιισιοιρε ιο

20 τι. ιιι ιιιιιοπ ιιοιο ιιοι.ιιιιιιο κοιιο σιιοιι, οιο

ιισιοικε οποιο οοκικ ιιι·οι:ιιιι οιι.ιροικ θιιο

ιοιιιι; ιι Πιι"ζ'ΗΠ σιιροιιιιιιιιιιο ¦θωθΚ"Μ|'|ο,

οπο: κο” ποιο κοιιο οπο, ισιοικσ ιιοκο

ιιοσιιιιιιιιιο κροι.ιιιιιι ιι οιιοσιιι πιο? οιιο πιο

ε5 οσιισ: οιι.ιροι·ο ποιο. θιοιο πιο ιιοσι.ιοιο οι

ιι οιικοοιι κοιιοσσοιικκι ρεκιι: ιο ιο ιισ ορι

ιιο ι.ιιοκ.ιιιο ιιιιοσιιιι. ιιο ιιοσσ ιο οικω ποιο,

κοιιο οιιιιροιιο, ο οι ικιιιιο. Η ιιοιισιο οσο

ιιιιιιιι κοιιο: ιιιο ιιιιικιιο κοσιιι πιο. Η ιιριι

50 πιο ιιιι ι.ιοσιο, ιι.ιοικε οποιο ισεκιι]ισ κοσικ

πιο ιοιιιι ιι ιιοιιο ιοιο, ιι σοιοιο σο κοιιιιι,

ιιοσιιοι:ι οι οσοι: οιο :πιο οκ ποιοι σοι.ιοριο

ι.ιοιιο κομπο? ιι ιιοσιοιιιι ιιοιοιιο ιι:ι ποιο,

ο

" ιιοιιιιικιιοοιιιι ΖΗΝ!! Ε! οιικιιιοιιιο Η κο ιιοιιο.

 

σσειιιιιόιιι ει]ιοοοιι, μοι ιοι.νιιιιι ροοο], ]:ιοισ Μο.

ινιιιιιιιοι ιιιισσιογ θισσχο ο Ριιιειο οι0ηιι ι κει

ριι]·εις8ιι, ισ ισιι ιιιιι (ιισσ]ι οιιιι Βιιέ πιο

ιιοιιιεη. 1 οι (ΜΒ ιν ροοο]ιι οι: ννοι.γειοι

ιιιι ει]ειιιιιιιιιιι, ιι οιοιισο πιο! κι Κι]ονιιο.

Ι οοιιοειιο ]σεισιι, ι ριι]ιροιιιιιιοι ωοιο Οοο;;

οοιιιιι ειιισΒο, οιοισ8ο οιιιοι οποιο, ο ιιιΒιι]·

ιιιιιι πιο νιοιιιιιοι. Αιοοινιοιιι @ο ιιισΒιι]ιέ κει

Μο Μ! σιοιιιοιιιοιιιιούνι ι ννιοιιιιιόνι: οιι

οποσ ιιιι ιιΒιιιι]σ ριιγ]ιιιιιο? ιποοι πιο ]σιισιι

οιοιοιι: .Χοπ οσο οπο] οιόιοοςο ιιιοιοο

ι πισω πιο ιιιιιι, ιισιιοιο ριηισηιπ] Με]

έιιιισισι!» θισε ιοοιοιιοινινιοη εισ ποιο οπο,

ροιιιιέιιιι οοιιιο: ιιιΒιι]ι 8ο ιιισ ιιοιιιιμιο, ινιιο

σο] νιιιιιιοιΞ 8ο πιο σιιος. Κιιιιιι 8ο πο] ιαπ

πιο ο πιο ριηιριοινοιιιιισ ιιο εισοισ. ι ωρομ

ιιοιο οιΙοει Μ οι πιο ιιι]οιοι 8ο, οι ροοκοιιι

οι οπο. Ι @ο ιιο Κι]οινο Ροοιιόσιι, πω]

σπαει] οπο, οι κι ριιιι]ιιιι ιοοιι ριηροιιιιιιοι

"πιο οιισΒο ιωοο, οιΙ οιοι·σεο ονοιιιο8 οπο

ρονιισιιιιι σοοιιιοιιιοιιιιοοο· ιιιιιιισό ιιιιιιι (Νοε.

ι ναναι ιιο οποιο ιιοιιοοιιιιιιιισΒο ιιιονιιιιο:

οπο» ]σειι πιο] οσο, οιοισεοιιι οοιιιιι οποιο

ι ιικού ο ιιιιιι ειιιιιιιιιο? Οιι πιο ποιοι: ιιισσιιι.

(ΜΒ πισω ιοιέιιιιιιονεηι εις, ιπ]ιιιιιι ο "πιο

το ιιι6ινιιισ: ονισιιισ ω σιοιιιοιιιοιιιιοοπ1;

ονει]ιειοο ]σει οιιιιιιεινιοιιι! οοιι ωωοι, ο ]ιιιιι

ι]ιιι. ι οπο! οοοιο οοιιιιι οοιοιιιιισ: ιιιισσιι

Μάιο ]σι;ο πω» ι ριη]σσιιοι οι ιιιιο]οσσ

οπο, @πιο Μο ]σΒο Μέσι ιιοΒισ πιο

πιει. ι οοιιιιιιοη : οοιιιο ιοιέιιιιιιι επι πιό

ιι·ιοσ: οιι ισεοι ιο Πιο ιιιιιιο @Μι ιικο

μι ιιοΒο πιο Μι), ι ο·ιορσιιιο ο ιιισΒο ἐιιιι]ει

ι οι ιιο8σ 8ο οποιο οιι ιοΒο ιο:σιιοιο

νιισιοι ο Γροιιοι.ιο» Γροι]οι.ιο Η. Ε. Β. Τ. - 15 κι κοπο» ιιιιιιο Β. 'Γ. Ρ. - 21

ιιιοσιιιι» ιιιοσιιιιι Η. Ε., ιιιιοιιιιιι Τ. - 29 πιο» ιικιο Η. Β; ιο Β; οι Ρ.
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θ” ιι οι τοιο ριιζιιοιιιιιι οι οι·ιιρο. Η ποικι

ιιιι οι πο ιιιιιι ιιιοιι ιιιο,ιιιιο πιιιιιιιι ποιο

ιιιι.ιι, ιι ιιοοοιιιιι ιι ποιροιιοιιιι ιι ιιι ι·ορι,

ποιο τιιιιι·οιιοτι οι ιιιοιιοιιιιιρι: ιοοτι πιο ιιο

ι·ιιιιι ιοι·ο ,το οοι·ο ,ιιιιιι, οιοιιοτι ι.ιοι·ιιιι

θιιιι·οιιι. ιι ιιιιοτι ιιιο·ιιιι·ι ιιιτι πιο ιιιιιο

ιιιοιιιιι:ι τριι λεπτο ιι τριι.

24· (Σο πιο ιιο ιιιιιιιιο ιοοτι, πιο οτι

ιιιιιιιοιιιιιιιιιι οιιιιιιιιιι:τι οι ιιιροιπιιοτιιο, ιο

ιιοπιο ιιιιοτι ιιι ιιιοιιριοτιιο ποι.ιοτιιιιιιιοιιο:

ιιιιιιιπ πιο”, ιιι.ιοιιιιιι πποιοιιιιιι 'Ι'ιιιι

ιιιιιιιιιιιι, πιιιιιοιιι οποιο, ιιιιοτιιοι·ιιι ιι τιιοριι

ιιιοιιι,ιοι,· ιιι ι·οροι·ιπι ιι ιιι οοπτικι ιιιοοιιι

οιιιιιο ιιιο,ιοοιι; οτι Ριιιιι ιιο πριιιιιι_ιι οι

Βιιπιιιτπιιι οιιιιιοιοιιι ιιιιοτι οτι ιιιιιιιιιιιιιικι

τη, οιτιιορπ τιι οπο: οτιιιιιιιι ιιιιοιιιοτιιο

πιιιιιι ιι οιιοριπιιιι ιιοι τραμ, ιιιιο ιιο ιιιρι

ιπιτιι οι ιιιιοιιιιιιιιι οτι ιιιιιιι; ιιιροοτιι ιιοιιι

οποιοι οιιοι·ιιιιιιιι, ιοι·ιπ οικοπι.ιιιιι οι ιιοιιιρο.

'ι'αιιοιιιο ιι οι ππτιιο:ιιιιιι πριιιιιιιι, ιι οι·ι.ιο

πεπι ιιιιιιι οτι ιιιικι; τοι.ιιιι.ιιιιι ιιο πιιτιι

οιιιιπιιιιιιι οτι οιιοριπιιιι ιι οτι ιιοιιιιροιιι,

οιτιιοριι οιιοριπιιιι ιιιιιιιιιι, ιι ποιροιιο ιι ιιι

ι;οι.ιιιι, ιι πι” οτιιπι ι.ιριιι.ιοριιιιι ποοτιιιιιι

πο” ιιιιιιι, ιι ποιιοιι τριοτι ιιριιιιιιιι πιο

ιιιιιιι.ι°ι ιι ιιο,ιιιτιι ιιο ιοροιοιι ιι ι;ιιιιτιι τρι

οτιιιι τριιοοιιοι.ιι: πεπι ιιοιπιρο πιο”. 'Ι'πιιο

ιιιιιοποιιιιι ιιπι τραμ ιιοιιιριι ιι οιιοριππ:ιι.

ιιοπροοιιπιο πιο ππιιιι ο ιιοιιιιιιιιιι.ιιι ιιι τροπο

τριιοι, ιιιιιιιιιιπιι, οιπιιοπ ιιι οιιιιιιιιιι οπο:

οι·ιιιι πιο οιιιιιιιιιιιιι ι·ορο,ιο, ιιιιο ποτριιιοο

ιιιιι οι ιιιιοιο, ο,ι,ριπιιιι.ιι ιιιιι,ι,οιιιιι οι·ιιιι.ιι,

νι!ιοτο2 8 ιιο οιιιιιποι ιιιιιιιιιο Η. Ε. -

ινοινοπο πιο ιιπιοτ!. ι Ρ!οιιο! Ρο πιπι ποιο

οιοιι ιιιπ Ρ!οοποπι νι·ιοιιιιιπ, ι πιοέιι 5ο ι Ρο

οι·οοπιιιι πο οποιο, κοπο ειο ποινιο Βιοπο

ιιοιιιιοο; ιοιιι ιποοι!ο ποο Ρο ποιο ποιού,

ποιι·ιο ιο πιοοι!ο ΟΙοεοινο. ! πο!ο ινειιοιιιιιο

πο Ροποποπιο ποο οι ὅ?ι.

24. Νιο πιιιιιπο ω, π πιο Ρι·ποΡοινιοππιο

ο2οι·ποκιοιπιιιόιν ινιιΡο!πιοιο. ννοιοιιὶο :ο Ρο

ποινοπιο Ποιπιογοποικ·οοο ιο πιοιοπι οιοι·πο

ιιιοιπιπ, ιπιιοπιοπι ΑΡοιοπι πιιππιι; πποπο

8ο; οιιοπιι! Ρο οι·οποοπ ιειο!οοπ, ιινοποποιο

οιιπο πιοοοιινιιιιο οποπιιιο. Ζ Βηιππ μη

εποπ! οπ πο Βιιοποο·ιιπι; ιιΡι·οποπ οι! τοιο

επιιοιιούιν Ιοιποοπποοπ, ιιοηπι! ιο: ιιο·Βιιο!

ο οι·οπιι ιπποειιι·ο ἐπιιι ι πιοπέινιοπιι6ιν πι,

πο ιιιπιιοπι ινιοοοι πιο επιιοπιι!ο; επιιιιοπο

ιιοπιο οπ!οειιοιινιο! πο εοποπιιιοοπ πιοιπο

π!οποοιν. Ριιιιοποπ! οι ι πο ΑπιοοοπιιιιΡι·ο

εποπ οπ οπο, πιοοποπγιπ πιο Ρι·ιοπ πιο

ππιιο!ο!

πιοπέινιοπιιο ιπιοποιοποοο, ιποιωΡο! 8ο ιν

ππινιοπιιι ι Βοιωτοι οπιοοοιιιοποπι

πιοιπιο, ι ιπο!ιι ε!ιιΡ ιποι·πιπι·ονιχ ΡοεΙοινι!

ποπ οπο, ι ποιο! ιιιππιοπι ο ιι·ιοιπο ιν ι·οιιιι

Ρο οι·οποιο οποποιό, ι ιι·ποιπο Ροιιποποιοο

πιόινιύ: ποπ ιιοπιοιο οιόπι Ι Με "πιο π επι

πιι ιιοπιοι·ο ι πιοιιέινιοπιιι. ΖιιΡοιοπο οι ο

πιοΡοιιοιοοο @ότι ιι·ποειοπιο, ινοειοιιπο!ιπο

Ριειι! πο ποεποπιι!ιιοοπ ιο ε!οινο: Βιοπο οι

Βιοποιο πιοεποποεπιι! ποοποεπ ιπποεο ινοιι·οο

έπιοιι, ο Ροοιι!οπο οιο Ρ!οιπιοπιο, ι οΡ!ο!ιι

πιο ποππιο Ριποποιοιποι Οιοπιοε. Ο πιπι ω

10 ποι.ιοτιιιπποιιοι ,π,οιιοιιιτπιιιιοιιο Η. -

11 πποιιοιιιιιι Τιιιοπιιιιιιπιι πποιιοιιιιτιιιιιιιπι ι @οι Ροποππο ποιοιπποϋπο πιο πεποι

ποπ ιοποιοοπ. - 14 ιι·ιο,τοοιι» ιποποοπ τιιοριιι Η. - 28 τροποι ι·ροιιι Η. - 80

τοΒιοιι ποιοι, πιο πεπ_γειιιιοπ ιιοποιο.οπ ιτιο·Ιπιο,

Π)

20

25



ΒΑΤΟΡΙΒ ΝΕ5'|'0ΠΑ. Β8δ

2ο ιιιιμοπιιιοι.ιι.,

οπιαι·οιιι πιο τι π ποπ ποιος: απο θροιιιιιιι.

θ κοπο πιο ιι ποιπκ·ι.ιιι ιιιιιοιιοπιι ιιοπιιιιι

ι·οοο,ι:ι μια:: Μοιιοπιιιο πιο μ” π ,πιο ποι

πι: πι καποιο πιο·ι·ιιιι·ιι ο·οοιιοιυιτι οι απο

5 ροπιιι οτοιιιιιιπ, σοι πι ο·ι··ιπιριιιιοιιπιο ιππ

ιιοτιιιιιι.ιι νο·ι·ποροποτ·ιππτ. π Μπομπ ποιοι

ιιιιιιιι πο·οιπιπ νιοιι·ιικιι, Μιοι·τιιι πιο πι

πιιμοιοπιιιπιο οιροι·ιππ·ιι οοι·ιπι·ιππ·ι ιιοοιιμ.

:Μισο τοκοιιιιιιιιι, "Τι Η!!! ΠΓΝΠ” Η! το·ιιππιο

ι0π ποιοι ιιιοποιοιιιι·ιι Μπι”, "Η ιιοποπιοπιιιο

οτοιιιτιι. "θ ιΜπιιο Ε!) ζΧ ιππποτπ πιο ΤΜ"

" τακοποια οιπποριιιιιπ ΕΕ!)θ!ΗΞ 'ΕΠΙ οι", .Πι

" ΠΟ οιπιριιτπ πιο προπ·ιιιππιιοιιιο θ( "ΜΜΕ

"ΣΤΟ ζΠΠΠΕΠΠΠ τιιοοιικιο Ε'β "ΕΠ πιο, Η "Η

45 πο·ιιιιιιιοππιο οκιι:ιιιιιιιι ιιιιοποιε·ιπι·ιι, ποιοι”

κριιοπ·ιππι πι ιικοιιιιιι οτι ,ιιιιι:ιποια. Ποιο

οπο πιο οοιιοτο ο (ποιο οτι Μαιιοοοπι)

ιποριιιιιικι πιιιποπιπ·ιπκι ,ιοι·ιικ·ιι? οπο το

·ι·ικοιι·ιππ τοριζιιι απο” πιι·ιιπποοπτππι προ

ιικο πιο” ζημιιιο οποιο

λποιοιππο, απο πο πο·ιοιιοι· πι οι «ιππο

οοΦοοκιιικ ια.ιτροοι·π ιιιιιοιιιι. ιιοιοπππιο·ιπ

πο πο”, ροκ, ι:ικοιιιο π ιιι;ι οιοπ·οπο πιπ

Μι τιιορπιπ, "ΜΠΕ κοιιιιιιο, " "θ οιιπροιπο

?δ "ΜΒΝΕ ·ιποοπιπ ποποποι.ι.ιι:ι θ'|"Ιι ποιο. ΤΠ

πιο ΕΜΣ!! οοιιπιιοππιοιιιι ποιππιοπο Π! ιποροπιι

Μπι π·ιιοοπιιοκιιι.ιο πιιππιιπτιι, τικοπιπι.ιπ

ιιοιιιιιι.ιπ ποι:οιιπιπιπ Ελ πιπιοπ ιιοιιοπιιιοπιποι

οποιο, ποιο τιιριιιι:ι και π ιιοκοιι πο·ιιιπιππ

50ιοιιιιπ Γοοιιο.ιοππ, πο πο: ιιιιιικοιιι προι··ιιιιιι

Η'ΒΥΜ'Μι'ΗΧ'Ε 'πιο οποιο” Η οοιοιιππι ΔιΜ'Ε,

·ι·ιιοοπιι·οικι οτι Μπι π οποιοι πιο” ΜΗΠΩ

 

ιννιοιιιι Αποψη : ιιοιο8ο 8ι·οιιιι ιιι6ινι:

οιιιι·οοιιοιοιινο μια ΑροιοπιοΒο πιιιοιιιιιο,

οι πιοΜοη·οιι ιπιοιοοιιοιι ροιιιιέιιιιοιι ιοοιοιο

οι οιιιιιοοιπο, ιοιιπο πει οιιροάιοπιο οποιο

ιιοΒόιν πιο ι:ιι.ειικούιν οιιιοιιιιο ιιιιιιιοιιι πιο

Β:ιοχοιι, ιιι·ιιΒιο πιο ινοιτηιιιμνοιπιο πιοοιοι·ιιο

8ο ιιιοΒιι ι·ιοιι, ιοοιοιο ιππο πιο ιοροιιιοιο

πιο ιν)·πιο:οιοπιιι ι ιππ)ιπι ιιιτιιιιιιιι οιιιοιιοιπ.

διο ιι·ιιιο ιιοινιοιιι ιο @ποιο ιο8ο ιο ι Ι)·πι

ΡοιΙοιιπο ποση ι·οιιιιι οποιο ιιιοεο ιιιοοοινιο,

ω” ι Ρο έιιιιοι·οι ιοΒο ρι·ιγιιχννοιοογ ιι ιοΒο

οι·οιιιι οι)·πιιι το π· ιιιιιο ιο8ο (Πει ιιιιιιιοπιιι

ιιιιιιι πιοε:οιοοιιιη·οιι , οποιοι: Ροοιιοριιχοιι ιιο

Πάω, Μο Ροινιοιιιιοι

ο οη·ποιοιι οιιιι·ποιιιοοιιιοιι (Μ:ιποιοπιι), Μη

ιιιιιιοεο όχιιιιοιοιννο.

Με ιιοιοοο οοιοννοι οι πιιιι.οοιννιο οιοτποιιιο

ειιιοιιι, ιο ποι:ικοιοιπιο ποέιιιιοινοι οιο :Αρο

Ιοπιοι.ιο, ιέιετοιποι πιιιιιι·οοοι ιιιοιοιιοοποι πιο

ροοιοσιοι; ποιοιιιιο πιο ι›οινιοιιι, Ροινιιιιιιι,

επιπιοιιι οιοινοπι, “οι οι ιο, οηπιό σο οιιοιοι,

πιο Μέ ρι·ειιιιγιιοιπι ινγιιοπ)·ννιιό ιο οο ιο

ιιι)·έιιιι. Ψοηειιιο ω πιο ιιιιοιο οιο ο πιο

Ριιο:οιοπιο ιιοιοοο ιπιοο:ι ιιιοεοινοιαι; Μιαο

ννοιπι ποοιοιιιι ριόιιιιιο οιο ιι:ιιιιιι ρτιοοιειννπο

Μοτο, “οι ειιπο ιοει ι ιιιιιιινιο οιιοιοιοοιι

μη· Ροπιι, ο πιο Ροιιιιιιιοο οιο ινιοεοπι

Βιιι·οιι οιιιιόνιι 2ιιιιιιινν)·οιι ι απο οποιοιιοιιιοιι,

Κιότο οροιπιειιο ιιιοινοιπιογ ιοιιιιιη ιιοέοι

ροοινόιποι. Α ιοειοιο ιιιιιοιιιοιιι ροιιειιιοπι

Ριπορονιιοιιοιι ιιιοιιιότη: ιειι·ιο Βιιιοοιιπ ι δειιιι

ι ποιοι, ι οεοδω Ρι·οοι ν%οπιιιιι, ιιιιιο δο

ιιοι ι οχιιοινιο Βιιοννο, οιιποινιοπι ιρι·ιοο πιο

νεοι" 1 @"ΜΗ'ΩΤιμι οιιιι·ιιγο·ι·ο ωοιπιο πο ινοηειιιιοιι ιιοάοιιιι.οιι, ιιορι·οινιοιιο 2Αιιιο.τι:.

- 5 πιπποπιι·ιιπι ι·ο·ι·ποροιιοι··ιιιιι·ω ρορτονιιοπο ννοιιιιιΒ Απιιιτι;.; νοοποιοιιοπ Η. -·

17 ποιο οτι Μιποοοιιπ ο Απιοι·ι. - 19 ι·οο.ημ.» κορη" Η. Ε. - 21 ιιιιοιο

ιιιιιο» τοΙιΑπιοτι.; αποιιοιιππ Η. Ε., - πο ποτοποιμ πο ποιοικο·ι·ο Η. ιιοιιο·ιοιιιο·ιποπτ

Β. ιιοποτοπι Κ. -- 28 .και ο Αιτιο.τι., πιο ινοη·οιΙιιοιι ιιοιιοκοοιι @πιο

“Ω
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ιθιιιο πιο οι ιιιιοιιιιιιιι ι'οοιιοιιιπιιιιιιι ιιοοιιοιιι

ι:τιιοιιιιιιι ιι·ιιιιιιιι, πιο ιιιιιιιι.ιι, ιι θ.ιοιιιι

ιι καιιι.·ιιιιι, ιι ιι·ι:οι ιιιιιιι ιιιι·ιιιιιιι, ι:ιιισ Πιο

μι ιι οιιπιοιιο Βιιοιιοιιιι. θιιιιο ιι πιι ιιο”

οτοιιιιιι ιιιιιι·οιιιτι ιπ,·ιιιιι:τιισι·ιοτιι ιιιιισπιιιιιιι,

ιι ποτοιιιι ι:ιιιιι·ιιτοιιιοτιιοιμοτι, ιιιιο Κιιιιιιι

ιιιοιιιι οι οποιοι, ιιιιιτιιιι ιιιιιιιιιι.πιι πι οι

οιι, οι οιιιτο οιιιιιιτοιιιιοτιιοιιι οι ιιι.ι.ιι. πιιιιι

ι·σ.ιιτιι ιιιιιτι 'πιο οιιιστοιιιιιι:ι. Η ψιιιιισιιι

τιιιοιιιιπι οι, πιι ιι ποιοι· ιιιιιιιιιιιι οικοτ

ιισιιιςι. ιι ιδιιιοι·κοιοπιοοορι ςιιιοιισιιο·ι

Β'|'διΠιιΠ'Ε, "Τι " ποιοι· "ΜΗΝ Π!) "ΠθζΈΧ'|ι

οιιιιιιοι ιιοοιιιιιι ιιο ροιιικι οτικοιι; και.

ποιοι, ιιπισ πιιιοςπι πιριπιοι:τιπιιι ιιι.ιιιιιιο οπ,·ιιι,

ιιρ·ιι,ιοιιριζιπ.πι Χιιιιοτοιιιιιι ιιιιιιιοιιιιιιι τιιο

οι·ι·ι ιιιισιιι ιιιιιιιιιο οι ιιιιιιιιιιοτι ιιιιοιιικιιιι

ιιοριιοπιπι·ιιιιιιιιιιιι ισοοιιπο, ιιιιιοιιιο ιιιιοτι.

(Σιιιιοπιι ιιιιιιιιιι ιι Μοιιιιιιι,ιρι ιι ιιιιιι. Τακο

ιιιιιιι μι" ιιο ιιοτιιιιι ιιοιιο: ιιο ιιιοιοοιι

ιιιιιιιιιιιιιτιι.

25· οι. ιιιιτο κακα., ιιοιιι ιιιππιιιιιιτιι ιιι·οοι

ιιο θιιι.ιχι. Ει σε πιο ποιοι πιοιιιι ιι·ιιι:ειρι

οτιιοιιιτιπ κσοτιιιιιτιιιιι, οιιιιι Ποοιιτσιιι, μι.

Ρσιιιιπιοιιι. Η ι!,οροιιιιι.ιιιο ιιιριιτιιιιιι οι οτι

Ηι·ορι:ι πιο θιιιι·οιιι οιιιριιτιπ.

Πι ιιιτο ιιιιι·πιιι., ιιιιο Ηιορι. πιι @οποιο

οιπ, ιπ ιιοιι·ιιιπιιιι ιιιιιιοιιιιι ιιιι πιι ιιιπιιι ιιοιιιι

ΜΒ θιιιιι·οιιιι. οι. τοπιο ιιιτο πιοιιιιο δοκο

οπιι ιιιιιι·ιροπιιιιπ ιιιι Ι'·ιιοορι ποιοι, πι οιτιιο

οιιιιι ιιιιιρι πιο οι οιισιιι οιι.

Πι ιιιιτσ ,οιιιι. ιιοιιισιιι.ιι Ποιοιιιιιι ορι

ιιοιο πιι οογοιοιιιιι ιιοι.ιιιιιι, ιι οι·ι·ιιοριιιιιιιο

 

8σιιιιχοιι ι:ιειιιι ιιιιιιιιι οιοεισιιι·σό, ει” τιτα

Βιιιι ιιο έινιιιιοοινιο. Βοο ι Βιιιιιοιιι σ.ιιιιοιιι

ιη! σο οιισιο:ι, ω @ιιο ιισιιι·οεσ ι Μοτο,

ιι ιοιιιιιιιι οιιιιιιιιιι ιιο νι ιιιιιι ιιιιιιιι, ιιιιγ

πιο ιιι·ιιΒιιιιι σιιιιιού σριοιιο. πιοο οι! ιιο

τοσο, ιι ι ιοιιιιι ρι·ηειιισέο ιιιιιιιιιιιο. Ι Νιου

οιιοιιοιισιοι· ρι·ποετοροιι ιιιιιοιιιι ω, ο ιοιιιιιι|ι

ιιοιιιιι οιιοισιιιι ισ οσ ιιιιειοριο ιιιιιιιο ιιο

ινιοιιι ρσιισιοιιιιιοιι. Βιιιιιι ινιιιοοιιιιι, ιο οιο

ω, :πιο ρι·ιοοιινιιγοιι ιιιιιχειοιιι, ιιστι ροιστοιιι

(ιιιι·ιιιιιιιι ιιοιισιιιιιιιι οιιιιόνν ιιιιιει μοι εποι

ιιιι πιο σιιοιιιιιιιιοοιιιο Ποιοι ιιιοοινιιιιισιιιχοιι

ιισιιι·οΒο; ι.ιιιιιιιι οι! Βιιιιοιι οιοι·ιισιιοιιιιιι

ι Μοιιιιιιιιοι· ι ιιιιιι, ο Ρσινσιιιι ιιιόι·ιοιι οιο

ιιιιιιο ρονι·ιοιιιιιιιιο: ιιιο ιιι.ιιοιο ιιιο ιιιιι·σιιιιο

οιιτιοιιιι.

Ἐν. ιιο ο.ιοι. Ροοιιιι ριιιιοννοιό @οι ιιο (Πο

Βιι. Τοεσι οπου ινοιοριι ιιο οοειιι·ειοισ Κοπ

οιιιιιι)·ιι ει” ιιοοιιιο8σ, πιο Βοιιιιιιιο; ο Πτο

ιινιιιιιιο ιη·ιιιιισιιι ιιο ιινσιιιγ ρι·οοοινν ιΒσι·σιιι

ιιο έιιιιοι·οι ΟΙοοιι.

@το θ422.

ι πινγοιοιγννοιγ ιοιι ιιοιοιγι ιιο ιιιοιι ιιοίι

ειωι @οι πιο Πι·οινιιιιιόνι,

ιι·ιοιιοπιι ιιιι θιο8. Τομέ Μο ρι·ηοιοιιι δι

ιιιοοιι ιισιοιιι·ειιι οσο ()ειι·οο;τοιι, ι ροιι6ι ιο

ννιιι·ιιιη, ννι·όοιι ιιο οινοεο ιιι·οιιι.

Μαι θιι2δ Ρι·ηιοπιι Ριοοιγιι€οινιο ρσ πι:

ριοι·νι·οη ιιο Με, ι ιιιινιιιιιιη ρσιιόι ι ι8ο

ννιοτ82ι 6 ιιιιιι·σιιιτι ι·ιιιπι:τιοιιιοτι » 2 Αιιιιιτι:.; ιιο ννωμιιιιοιι ιισάο·ιιιοιι ιιιγιιιιο ιιιιι·οιιιτιι

οτι:οιμοτι. - 7 ιιιιιιιιιιιιιιι ιγ1Ιισ νι Β. Τ. - 10 ιιιιιιιιιιιιιι ιιο·ιιιιισιιιιι» προικι

,οιιιιιΜι "Μαζι Η. Ε. - κι °θῇἘΚἘι ο Αιιιιιτι;.; ινιιιι·ιιηοοιιιοιι ιισιιοκιιοιι ιιι)·ιιιιο. -

15 ιιι;ιμοιιιιι;ι τι;οριτω ιι Μοτο., ινο ινοηειιιιοιι ιισιιοιιιι.οιι ιιι)·ιιιιο ζιιιιιοιιιΕιτι. -

24 ιιιο.ιτπιιιιι οι» ιιιιτιιοοιιιιιι οι Β. Τ., στιιιιιτοιιιι οι Γ.

Η)

Ν!
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ιιιιιρι οι !!ιοριιιι ιιιιοιιιι κι ]!,οι·ιιιιο. Κι

οι :κε κριιιικιιιι κοπο 6ειιεοιιι ιι:ι·ιιιικιιι θμι

ιιιιιιι, Γριι]ιι :κε ιιοι:πιιιιι ιιο Πειειιιιιι, Πε

ιειιιιιιιι επ ιιριιιιιιιιιιιιιιιι ιι κοιιιιιιιιιι κι

56ειιεοιιι, μεκπιιιιιι οι ηιιιιι:ιιιιιιι κοιι:κο

πι. Βιι,ιικιιιιο Πειειιιιιι, πιο οι” κι οι

μπι ιιιιιιιιι οιιι,ιοιιιιι κι που εκ, ε Επ

ι·ιρε οι Γρικιι οικιιιιιιιιιιι οι, ιι ιιοι:ιιειιιι

κιιιιιιι !”ιιιι]ιι. 6ειικοιιι πιο ιιριιιε ι·ριιι

ιθθιριιιι, πιο ιιρικοιε 6ρει:ιοκι ιορο,ιι ιιιι

ριιιιιιιιιε οι, οικω αι.ιιιεκιιιοιιιιι, Με κρι

κοιο κι παει ριιιπι κιιιιικι οι ιιεικιιι

ιιικιι, πι· πιο πιο ιριι;ιι κι πω: και

ιιιρειε , ιιοοιιιιι :κι 6ιιι,ιριιιιιιιι κει:ερι οικο

$$ κιικιιιι ιι κι οκοιιι κι.ιι ιιιρειε 6ιιιιιοιιιαιιιι,

ι.ιιι :κο ιοκειιι θ,ιριιιιι.ικ ιρειιιιι.

Βι πιο Αγιοι., κι πιο μ:ι·κε., κι πιο

,·ειικε.. κι πιο Μη., κι πιο Μπι., ιιο

οιιικπιιι Ροιιιιιιι ι]ιο:ιριιιικ κι !'ριι]ιιι.

90 !!ιορκ πιο κοκκινο κα !!ειειιιιιι.

!!ι πιο (πιει, κι πιο 'πι, κι πιο

μπι., κι πιο ικι·ιικ., κι πιο δει·ιιι., κι

πιο μπι., κι πιο μεμε., κι πιο πιω., κι

πιο μη”, ιιριιιο: 6ειιι:οιιι κι !]ιι:κρι ιρει,ιιι,

25 ιι ιιοιιιιιιιι θραιιιιιιι ιι κι!ειιειιοιιιιιι, ιι προ”

κι !]ιοαριο παπι; κι οιιπ κι κειιιιιιι, κι

ιρι,ιοοιιι, ιι οιικοριι ιιιιρι τι Ροιιιιιιιιικ

ιιιωριιικ, ιι κιικριιιιι οι κι πιοπι εκ.

Κι πιο εκιμιι., κι πιο ώμο., κι πιο

30 Λιγκ., κι ιιιιο 'κιμι:ι., κι πιο πιοπι., κοι

κοιιι ιιριιιοιιιιι !Κιριι κι !]ιοιιρι ιριιιι, ιι

ιιιιιιιιεκιιι κιοιιι θρακιιιι; Ροιικιιι :και ι:ιικο

.κι "πρι οι διριι.

28· !!ι πιο ειναι., κι πιο ,πικαπ

ιεπι Ροκι!ἱ κκ Βιιιιε]ονἱ. Τεεο! οιεειι ριι]·-ήοιιι

πω!! Βιιιιοοιι ριικιοκιεο Τιεογε, δικο] ιεέ

ροε!εΙι Ρο Ριεοι]·ιι86ν; Ριοοηιικονιο ραι

κιει!!κη ο!ιοιο!ι κε δἱιιιεοιιε ιι6ειιι6, εΠό

καιω Ρονκι.ε!ε ΜΜΕ] Βιεοκἱιιιι νοὸιειιιἱ.

Ψιόιεο ΡιοοηκΒονιο, ιο οιιἱ πιο] : κο!ιιι

ιν·ει!ε πιε]ε, οι!εειΙι 6ο ι!οικ, ε Βό!Βει·ονἱε

ιιόοιηΙΕ κε 6ιε!ιόν ι κνοἰε!ἱ Μι. Βιιτιοοιι

Ιαν Μάη! Πάφου, Ετών ρἰοινο] ινε! Με

ειοόοικ θιοειε, ειπε Α8ειιιειιικοιιονο8ο, σο

ιιιο86)·έ ν "εκει ιιε!ιεο!ι εκερενεη ειο

ο!ιοιο!η· Ρο:!η! ἰ Ευ κε ιο ρειιιΜκο ει·όά

οι! ενοεο ἱιιιἱειιἰε ιιεινε!. Νε οει.ειοκ Α6ινειι

οοκειι οι!ιιονι! κι ιιιεινε! οι! ενεΒο Πικε

ιιἱε Αόι]·ειιοπι, τη :εκ ιονἰοιιι Οόινειιειιι

ΒιοιΙειιι. ·.

βει.ε 6424; Με 6426; !ειε 6426; Με

646”!; Με 6428 ιοειε! Ποιρειι σεεειιοικ ν

Φωνή. ΙΒοι· :εκ νο]ονιι! Ριοσηιι€όν.

Ι.ειε 6429; Με 6466; Με 6464; Ιειε

6462; Με 6466; Με 6464; Με 6466;

Με 6466; Με 646!. Ριιγειοι!! Βιιιικοιι κε

6ειοκιόο!, ι κριικιοιιη! Τιεο]·ε ἰ Μεοκάοιιιε

ιροι!κιερι! μι! 6ειοει66 ν ι!!ι: νἱε!!ιἰε],

ν !ιειόοέοι, ι ιενει! ρο!ιό] ι Βοιιιειιοιιι οκ

κει·κειτι ι νιόκι! ν κνό] !ιιε].

Ειπε 6468; Με 6469; Με 6446; Με

6444; Με 6442, ]›ο ιει ρἰεινει]· ριιιιι!ι

]Νοειονιε κε 6ειοκιόό , ἰ κρκειοκη!! νωπ

ιΙιε Τιεονε. Βοικειι :εκ ιενει! Ροκό] :Ένο

Βιειιιἰ.

Μπι 6446; Με 6444; Με 6446; Με

δνἱοικι 7 μπι» ο2ιιι Η. Ε. - 11 Βιιιιιειιιιοιιι:ι» ειιιιειιιιοιιι πιο νειγε€κἰο!ι κεσε

ικο!ι ιιιν!ι1ἱε. - 16 θιριιιιιιω 0ιιιΜπκιιιιι.ικ ΙΙ. 1..

ΙιειιιιιικιιΙα Ρο!. Μ". Τοπι. Ι.
'Η
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Δ οιι πι. ιιι·ιο ,ει·πε., ιιι πιο ιιιπε., οι πιο

ποιοι., οι πιο πιι·ι.ιιι. , ιιι πιο (οι·ιιο., πιο

ιιι·οοιι ιιι Ι'ριιιιιιι, οπο ιιοι:παιιιπ Βιιιιι·ειρε “πιο

κι ιι·ιιι:πριιι, :πιο ιιιπιτιι Ροι·ι:ιι ιιπ "ποιοι

τοπιο, σ:κε;ιιιιι πει:π·ιιι ·ι··ιιιι:ιιιιιιι. ιιιπε ιιοιιιο

ΠΠ, " "θΥΝ!!Π ιι0ιι:ιιπτιι ΠΠ·ιι πριιπιοι·ιιιιι,

οιιιιιιι:ιιιιιιιι ο·ιριιιιιι, ιι ιιιιιιιιοιιικπι πο Βοιωτοι·

ιιο ιιρικιιιιιι ιι ιιο ιιιΦιιιοιιιιι:ιι·ιιι μπω, ιι

ιιιιοιπι ο·ι·ριιιιι ιιιιιιοπιι,ιιιιιοκειιπ ιιοιιοιιοπιιιιιπ

ιι τδλ.Ιτ ιιιιοιι ιιοπιιιοιιιπ; "κι πιο ιι:ιιιιιιιο, ο

ιι·ιικ·ιι οαο·ιιιιιπιπι, ιροι·ι·ιιιιι πιο οιριιιιιι ιιο

ο·ι:ιιιιιπιπιιιο ιι οιριιιιιοιπι ιιι. ιιπ, ιιιιιιιπιπι·ιι,

οπιπι ριιιιιι ο·ιιιιπς·ιιιιιιππιτιι, πως” πειιιιςιι·ιιι

ιιο ι:ιπι,ι·ι οπιπι ιιιιιιιιιιιιοπιιι π”, "ποιο πιο

ι:ιιπιιιικ·ιι ηριιιιιιιιιιι οιιιειιιι ιιο·ιι_ιιιιιπ, ΜΜΕ·

οπιπι ιι απο ιιοπιιιιοιιιιι, ιι ιιιιιιιιιιιιι ιιο ιιπ

ιιο οποιο ι:ιοπιιογ καποιο. Πο πιω πιιιιιοιι

ιιιι.πιιιιιιιι.ι·ι. ποιοι” ο·ιιι ιιιιοιοιιιι, Π.ιιι·ιιΦιιπ·ιι

ιιοιιει:ιιικ·ιι οι ιιει·ιιιριιιιιι ιιοοιιιιιι ·ι··ιιιοπιιιιι,

Φοιι.ι πιο ιι:ιτριιιιιιιι οι Μπιιειιοιι·ιιι, θεοπορ·ιι

πιο ι:·ι·ρ.ιιιιππ·ιτι οι θριιιι·ιιι, οι. ιιιιιιιι πιο ιι

οιιιιοιιιιιιιιιιιι ο ιιοιιιιιριιο·ιιιιι , οιιιιιιοιιιπ Εοι·οιι οπο

ιιο. θιιιι·ιιιιιπιιιιι Ρομπ, ιιιιιιιοιιιπ ιιροιιιιιοιι·

ιιιορπιιιιιιιιιιιιε οι ιιι Ι'ο·ι.ιιιιι, ιι ιιμαιιιι ιιοπιιο

ιιι.ιιι ιι·ιιιιι·ιιιιιιι πι”. οιιια ο;ιοιι·ιιιιιιι Ι'ο·ιιιιιι;

Ροιμ:ιι πιο ιιιιιιιρπιιιιιι.ιι οι κι ιιοοιιπιιιιι·ιι σκοπο

ιιι ιιε·ιεροι·, ιιι "0ΥΒ ιι·ιιπ·ιις·ιιιιιοιι·ιι κολπα

οι··ιιιι·ιιοιιιιι. θεοΦ.ιιιιι πιο "τοπιο ιι ιιι. οπ

ιιι_ιοικιι οι. οιιιιιιιιι, ιι ιιοι·ιιια·ιιι πανι τοπια

ι.ιιι οιιιι ιιπ ιιο,ι,ιιιπ ροι·οιιοιι·ιιιιιι, ιι ιι·ιιιο·ιιι ιιο

ιιιι·ιιι οι·ριιιιι.ιιο πιο”. Ρομπ πιο ιιιιππιιιιι ιιιπ

ι.ιειιιι Ηι.ιιιιπΧΙ6 (ΣΕ Τ!» ιιο;ιπι ιιοριιι:ιιιιιιιι, Χθ·

Μ; ιιο Μι; πο οπο; Μ:: οπο.

8τοιΠ @οι ιιπ ιιι-ιιι, Βόιἔιιιι›ιι·ιο ιιιέ ιιοπιο

ιιι οοεπιιοπι, ιο Βιιέ όποιο πο Οπι·οΒι·οο

ιν ιο η·ειιιο)ι ιοιιιι. ι κν)·ι·ιι5ηπνεη ρι·ηριχ

ποιι ι Ροοποιι ριιοι.οεηο Βιιγπιο, ιροειοεηιι

νι·χοιπεέπ Ροπιιι ιιο Ηοι·οιιιοι ιιιο ΡπιιπΒοπιι,

ι π·πηειοιι πιο] πιιιοιποόγιειιι εριιειοειιιιι,

ι προιιιι π :Δωσε κι·οηειιιιο ιιιιιιοπιο. Ζιού

οόιν Ζποι·οπ)·οιι ιοιιιιιιο|ι έοιππιι, ιιι·ιι€ιοιι ειπ

Μπι πει σο! ι ειιιιοιιιΙι ινπιοιι, :οιιιιη·οιππη

Μι π·ι:ιιοιι ποσο ιν η! ι ινοιιπιι ιιπ 8ινο2όπιο

ὶοιειππο ιν πιοννγ; πιπόεικνο ιιοέοιοδόιν έινιο

ποπ η·οπι πο ρππιννο ριοιπιοιιι, ιποπειεΙ)·ι·χ

ι ειοΙο ροριιΙιΙι, ι οοειοι!ιοιν πιο ιιιοδο ιι οπο

ιοι οπο” ιποι·πο Μπι-ιιι. Ροιοιπ @χ :ο

νεοιιοιΙο ποιειιο ππὸοιπἔποΙο, ΡειιιιιιΙ ιιο

ιποεπιι π· 40 η·ειοοιι, Ροιιιιε ριιιι·χο)·ιιε 2

Μποοιιοπιιιπι, ποέ Τοοιιοι· ιιοιπιιιπ π Τιοιιιι

ιπι, ο π πιιπι ιιππι ινδεοογ ιΙοειοιπιη·, οιο

οπ)·ιι Ριιιέ πι οποιο. Βιιέ πιιι·πιιπιννοη πο,

νη·5πιο ειιι·οιπο ρι·ποιτιιν δι·οιιοιιι, ι @Η πππ

ιιη πιιπι Βιιινο πιιοιοι:ι, ιοιιιιιιιο πο ενη·οιο

Μ δικιο” Βιιέ πιο! π·ιόοιινπη πιο πιιοοπο

ι·οιπ ιιπ οποιοι ιιι·πέγπιο, ποσοι Μισο πο

ο

ιο

Η

20

ιιοοιπιο ι ιιοιοιιιπ. Τοοιππ πιιέ πποιει;ι ιιπ ιν25

οιιι·οιποιι ιι οἔπιειπ ι οποιοι ριιεποποο ι·ιιι·πιπι

οἔιοπ πο Ιοιιιιο ι·ιιειιιο, ι @ιο ειι·ιιιιππο «ο

ιιοπ·ιειιο. Βιιέ π:ιέ πιιιοινπη Ριοιπιοιι "Μο

πιο πνιποι·ιο οιιοπο ιο ρι·ποριππού, ι Μπι ιο

επιπ ννι·όοιιπ ιιο τιοιποννι. Οινοπ @ιιι ρι·ηειιι

ιιο επιπεδο ιιι·οιιι, ι·οπροινιιιιιιιι πιο)! ενιοιιπ

ο Μπι σο πωπω , ι ο @πιο οιιιο1οιηιπ. «Με

ποιο ογιιρεοιιι, ιι υπο ιιοοιιιιιι ιιιςιιρι·ι·ιιπιπ ι οιχειιππ·ιοιι, ιποπιιι, Μοτο ιοει πει πιοοιοεπιοιι,

 

ιλγιοτοπ 8 πιιψιιιιιοιιιιοιιιιι» Φοψιιπιπιιιιοιι·ιιι Π. - 11 ο·ιοιιιιιιι ι:·ιοροπιιι Η. - 12 ιι

οι·ριιιιιιιππι... οιιιπς·ιιιιιακπιιι» ο·ιριιιιιιιιιι οποιοπιι:ποιι, ιι ιιςπιιι.ιιιιιικιιι οιιιιιιιιι οπιπι οπιπι

ςπιι·ιιιιε Η. - 15 ι.ιπιιιοτιιοπ.. ιιοιιιιιιοιιιπ πωπω Η. - 18 ιιπιι·ιιΦιιιι·ιι ποιποοιιιιιιι

ιιορι·οινιοιιο π Ηπιιιπι·ι:.ι πιο ινοηετι-ιιοΙι Κοιιο:ιποιι ιπ)·Ιπιο.

30
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οι κι οιιοια οκ. 'Ι'·ιιι.ικ ιιο ιιοιιιιιιιαιιιιιιιιι κι

@και οιιοιιι, ιι ιιοκιααιικ ιιιικαο οιιοιιιιι ο

Π'ΒΜ'Η."ΜΜα κ ο οαιια,ιιιιικ οιιιιι: ιακοικο και

ιικια, ρειιε. ιιικε ιια ιιιικοοικι, Γριιικ ιιιιιιιιι

Βοι· οπο, ιι ειπα ιιοιιιιιαικιιιε ικιιιιαιικι και:ι,

απο ρααιι ιιο οαοαικοιιι ιιι.ιι. Ηιοοι πιο

ιιριιιιιιιιι,ι κανα οικιιιοι·ιιαιαιιι κοκ ιαιιοιιι,

κ ιιοοιια ιιο Βαοιιιιι ια ιιοοε, κακα και κα

Γοικιι, καιιιι κοιιι ιιοιιικ κα κα.

Ν) Χι απο ,κιι·ιι. θειιοοιιι κκε κα Χρικαιιι,

κ ιιοκικιοιιι κιιοικ Χριιιαιιι, ιι οι·ιιοε , οοια

ιιιιιιι Ποιρα κιιιιιιιια, ι:ιικα οιιοιιιιο, Παιι·αριιιιι

κικαιιικιιι.

Κι οιιιιιο απο οοιιι σα θκαιοοιιακι οι

Μ Πι·οοι:ι.

27· Βι πιο ,κι·κα., ιιακιι ιιριι,ιοιιια ιΐιι·ριι

κα Ι.ιοαρι ιρακι, ιιιιοι οιιιιορκιιιιιικ οι

Ροιιαιιιι.ιι κιικοαιιιιιιιι κι οιιοια οκ.

Κι απο ,κι·ιιιι. Ηιοοι :κε οιιιοκοιιιιιιιιι

90 κοκι ι.ιιιοιιι, Καοαι·ιι, Ροιμ:ι κ Ποαιαιιιι,

θαοκικιι κ κοιιιιιιιιι ιι Τκκοοιιιιι, ιι Ποιο

ιιιιιι ιιαιαιι ιι ιααιι οι· ιιιιιι ιιοιοιιι, ιιοιιαε

κα Γοιιιιι κι κοιιιι:ικι ιι κι κοιιιικι, ποια

ι.ικοιιιιιι οεκο. (Η: οιιιιιιαιιιιιιε κοοιοοι·ιιιιιιιι

95 ιιοοα.ιιιιιι κι Ροιααιιοι·. ιααιοαικιιιο: ι:οιιαιιιι

Ροι·οκ, ιιοκοιιακ ι:κιιιι ιιορε κορακαιι. Ταιιοικε

ιιΕαιιαρο ιιοοααιιιιι Β"Μ:Ήι, ι·ααιοαικιιιο: ιια,ιιικ

Ροι·οκ, ιι ιιαιααιι οι” κι ι:οκι Ποιοιιιιιι.

θε οαιιιιιακι ιιιοαρι› ιιοι:αα κι !!ιοριο ακιιιιιιιιι

50 κο:ιι:ιοιι, ιιοαα κ ιααι·οαα: ιιο κα”, κι κι

ικιιιιι καιω, ιικικι: ιιι.ιααι (Μπι, ιιοιιααιιι κ

ιιιιιι: κι ιιιι καιιιι. Τακοικο ιι κι !!ειιειιιιιιιι

ιιοι:αα ιιακοαιικ·κι ιι ιααιο ιιιιοιο. "ι·οοι πιο

ῇθΜΒλ'Ε Δ,οιιιιαια οικικα αροικιιιιιι, Η "ΧΥλ

Μαιο οΒιοιι ιιιοιιι θι·οογ ιι ειοΒιο, ι ριιιιοιιι

,ικα κι οι πιο ριιΠΙι και, Ρι·ιοΕοέιιιχ ιπι πιο

ροιΙοιοΙι.» Ιι;οι· :οι ριηιειοόδειχ μιση! Ζωα

ιιιό ινιοικιο κα·οιειιο, ι Ροκι:ιδ Ρο ννοικΒόιν

ροι·ιοιιιιο Μ ιιιιιιιοιιιιι.

Μια οιιο, Βιιικοοιι απο! οι οιιοικ·κι.όιαι

ι ροΒιιι ιιο Οιιοικνοοι, ι ιιιιιοιΙ, ιοιιιικνιιιιικη·

ΡιοΒιο, :ηχοι εννοιοεο, κιοι:ιειιι ΒόδειιιακιΠι

 

Τοιιοὶ Με @σκι ειοΙ8οι·ονιι εκιιμοιιδαιν.

Μια (ΗΜ. Ζιιοννιι ριιγειΙἰ Ψοιὅιοκιἱο οι

Ποι·ο5ιόά; ιιιι·:ιιιικη ροΙιόι ι Βοιιιιικοιιι, κιό

και ιιο εαινοΒο Βιιιιι.ι.

Μπι 64δ2; Ι8οι· ιοΒιιΠ ιιιιιοι€ιο κι·οιειιο:

ννοιοΒόνν, Βιιέ ι Ροικιιόιν, δἰοκνἱοιι, Κιμνιοικιι

ιΤχνιοι·οόιν, ιιικιιιΙ ΡιοοηιιΒόνν, ι κιιιινι·ει)ι

οι! Μι ιιικιοιΙιιικόνν, ροειοτΠ ιιο (Ποιό »νιο

όιἱοο!1 ι ιιο κοιιικοιι, οιιοιιο ιιο :οιοέοιό. Ποικι

ει:ιιιικη ο ιοιο βοοι·εοιιογ, ροιἰιιιι ιιο Βο

ιιιιιιιιι, ιιιόννιιιο: ιθΙο Νικ: Βιιέ; Ροκι·αιΙι

ιιιοι·ι·ο κοιιιοικιιιι.ι πι ι ΒόιΒοι·οινιο ροεΜι

ι ιΙοιιιοιιοιιιοιιι, ιιιόννικιο: ιΜιιο Βιιέ ι ιπι

κια ιοΒιο ΡιοοηοΒόνν.ι Το ε!)ιεικο οει:ιιι,

ροεδιιι ιιο Ιεοι·ιι άοεΕοιοιιιόιν ιιιιικοιοιτ8ηοιι

ρι·οιιιιο ι ιούινικο: «Με Μέ, κακο κει τικό κι

Ιικ ιιο! (Πεκ, ριιγάιιιιι ι ννἰοοο] Μαιο] Φι

ιιι.» Ροεξει! Επι-ιιο ι ιιο Ριοοικιι€οκι· ριιννοιοιιἱ

ι ιΙοιιι ινιοΙο. Ιεοι· ικό ιιο Βιιιιοιιι όοε:οιΠειαι,

 

ωΟκι όιοικιιο ι ΡοοιιιΈ ι·ιιόιι6 ιιο οροινιιι

κ

Άκτιο 5 ιιοιιιιιαιιιιιικι ιιοι·ιιιακιιιια Η. 1ο. - 8 πι» κ Η. -- 16 διιιιι ιιιοιι·ιο Η.

- 22 οι» κι Η. _- 88 ιιοοααι ιιοι:ιιαιιιιι Π,

Μ!

:τι ιιιοι·ιο, κναΒιιιο Μ: ιπι θιεκόκ·, ιιο κωιμα _



Σ388 ι. ι ι ο ο ι ο ΝΕ8'|'0ΠΑ.

θ”

-όδ

ιιοιιιιιιι , ποπ” ιιιιι μπι πιο:ιρειοι. Ριπιπ

πιο ιιοοιμιιιιιιι !!ιορι:ιια: ,ιι ιιιιε απο ιππο

πε·ιι ηιοποι, το πιο πιο” ω” ·ιοιο, πε

ιιιιπιπιε οι οποιο φωτο, π ορειιοο π παπο

ιιοιιιι? κια ιιιιο και, ιιι·ιο οιιοπιπ:ιι,

πιο πο, οιιιι ιιι '! ιιι οι πομπο ιιιι·ο ι:ιιι·ι·ιιπι ?

οι: ιιο πι: πο χω” ιιο,ιπιιι, ιιι πο ι·πιιπιππι

ιιοριπ:ι··ιπ, οιιιιι ι:ιοιοι·ιι ποιοι. Ποοποι·

πιο οχι Ηιορι, ιι ποιιεπι Πειειιιιιιιι ποιο

παι·π ιπιιιιοι:ιοι ποιοι” π ι:ιι.ιι πιιιιιι οι

Ι'ρικι ςιιιο π παιιοιιοκιι οι πισω ποπ π

πιιιιριι·π οι ιιι:ππ·ιι, π ποπ,ι,ε ιιι κιιιοποι·

πι οποιοι ω.

Πι πιο ήχοι., πωπω Ροιιαιιι, π Μειω

·ιιιιιι ιι θιοψιιιιι απο κι !!ιορειιπ ποο·ιρο

ιι·ιι “οι ποιιιοιο. "ιορι πιο ιιιιιοιι οι πο

ιιιι ο πρι. Με” "ιορι πι” εποε ιιι

Ροιιιιιιοι, Ροιιπιιιι πιο οι:ςιιιι ιιοποιριι π οι

ιιοιιιιιπιιιι. Ποπιιε,ιοπιπ οογοιοκιιπι ι:ιιιι, π

ιιεπιιππ ιπιιιοπιιιπ, πιοιιπ οιιοπιι “οι πι

ιοιριι·πιι, οαιιιιιο “οποιο οιιιιιιιιππι:ι, ιιπιι

ιπιιιο ποπ πιο.ιοπ Ροι.ιιιιι, π κοοιπιπ·ιππι π

θ·ιοΦιιιι κρποιοπιοιπιιιικι πιιιιιιιιικι.

Μιι οιι ρο,ιιι οοιι:ιπ:ιοιιο απο π ιοοιιο:

Ηιιορι, οι” !!ιορειιι, πεππιιιιιο “πιο

οοιι:ιοιιο. ιιοιιιιιππ ιιιιιπ: Βοιμο:Φιοιι, (Σπι

·ιοοπαιιιι, οιιπ:ι !!ιορειιιι; !!οιιοιμ:ειιπ,θιιιιι

ιιιιιιιιιππ; Πποι:,ιιι, |!ιορειιι, πειιιπ Πιο

ρειιι; θιριιιιι Βοπο,ιποπιιιπι; καποιοι”, Πε

ρεμιππιππι; ΙΙΙιπιιπεριιι θΦ:ιιιιιιοιι, ιιιειιιι

θι·πιιοιιιι; Πριπ:ιιπι, 'Ι'ογριοιιι; Ποιο, άρι

Φαι:·ιοιιι; Γοπιιι, ()Φποικοιιι; Προοι·ιιιι,

Μκοιιιιι, πειππ Ηιομειιι; καιω, '|'οηιιιιοιιι,

ιιιιιιιο κι σο ιιοΜ οοοοιι. ΠιοΜιι ἀιπὶ)·πιι

ΙΒοιιι: Με Με ιιιοιιιι οεεειιι, ω οιοεο2 ποπι

κι·ιοοο1 1ι2ο!ιο, Με Μ:: Μι” ινιἰο‹5 Ποιο,

ειοΙιιο ι Ροινοιο!ιι? Κιοὶ ιο Με, Μο ινη·

οιοέχ, ο” ιπ)ι, ση· σοι? ΗΜ εοιιιει ιιιιιιοι(5

ι ιιιοιιοπι? ἔὸ)·ὶ οιο πιο Ρο ιιοιπι οιιοιΜιιι,

Μ:: ιοετοέιπ)· πιο εΙοοιπιο ιποιεΙσποι; έπιιειο

οιοΙε:ι ννοηειΒιοΙι.ι Πε!ιιο|ιιιΙ κι Ι8οι ι τοι

Κοιει! Ριεοηιι€οιπ ρπετοιηιο ΒόΙΒιιιγο, απο

ι:ιέ πω!! ιι θιο!ιοιν Μοτο ι ριιινο!οΜ ποιο

νιεηει!πο ιι·ο]ε!ιο, ε οιόοἰΙ ποιοοιριηειοό!

ιὶο Μπι, τἱο Κιιοι·ο.

Ειπε 64%. Ποιποπ ι Κοπει.ιιπιχ ι διοΓειιι

ριηεΜι ροεΙοιν τισ Ι€οι:ι (Πει οόιιοννιοπιο Ν!

Ρώσοι άοινπιοιειοδο. ι€οι ιι·ιοο ιιιιιιιννιοί επι

ι πιιιιἰ ο ρο!ι6]. Ροε!οΙ ΙΒοι ιιιοἐόιν εινοἰοΙι

‹Ιο Βοιπιιιιο; Ποιπ:ιιι Μέ ιπο:ινοΙ ιποὶπιιοο ί

οοεΕοιπιΚοιν. ννΡιονοοιοπο ροεΪόνν ιιιε!πο!ι

ἰ ιιιιιοπο ιιιόινιώ ι ερἰεμνού οουειιοππο ιιιιιο- Ή)

κ” πιο ροριοιιο, ιεοι!πιο ι άοικιπιο]ειο οπισ

ννο ιιιινοιΙο ιιι οοεοιιο Βοπι:ιπο ι ΚοπεΙοπι)·

πο ἱ διοΓοιιο, οιιιχειο!πΒιιμΙι Μοάοόνν.

Μο θα "πιο ιιιε!4ιοΒο ροάγιΒοέοιο: ἱννοι

ροεεΙ Ι8οι:ι ινἰοΙΚἰοΒο @οι ιιιε!είο8ο, ί υπΥ- Β

@οι ροε!οινιο: Ψιποΐοεπ έννιοιοοΙοινο η·

πει ΙἔοιοινεΒο, Ιει!επεοινι κιοέπο] Με, Ηπ

ό)ι ΙΒοιοιν, εἰοετιιοπἰοο !8οιόνν, ΠΙοΙι ΨΗ

ά)Μοννονν, Κοπἱοιιι Ρι·οοχο!ιικη, δηο!ιοοιιι,

δΓιιιιόη ὶοπγ ΗΜιοικ·ο], Ριειειὶοπ Τοιοοιν,30

ΗΜ ΑιΓιιετοιν, θιιιιι 8θι!ιον, Ριπειιοιι .Μιο

ιιοιν, ειοεΒιιοπιοο Ι8οιόο·, Κοι·γ ΤπόΚοιν, Κοι

ειειν, Τιιιόοιιν, @ο Ενν|ιε!ιονν, νδ'οΜ Μονο

Ψἰειει 20 πια:πιπι πιιι:ιι·ιπ Η. Β. 'Γ. - 23 ιιπι·ιιιιπιιιι πιιιιι·ι,ικι, πιο ινο27εΕΜάι

ΕοοεκιιοΙι ιιιγΙιιἱο. - 30 0ΦΜ$Μ°Ηι (ΜΜποι ιιιγΙιιἰο πο νιεηετΜοΙι Ι·ιοάοκοοιι. -

51 '|'οιριοπιι ]'οιοδοι·ιπ ιιιχΙιιιο πο νιεηιι1ιιοΙι ΙιοοοιοοΙι.



Ε.ΚΤΟΡ!Β
ΝΕιτοττι., Β8θ

καρτττεττι, Τοττητοττι; Ετρττ, θτωτοκοττι; κοτττ:τι,

“τω”, Ποτρι, Πττττττιτοκι, !!ρττ:τ·ττττι, Βερ

ττοττι; Πτττιτι, Γοτττττοεττι'; ΙΙΙτττητττ,τι, Μ

ινι; Ποπ, κττεττοττι, θτετττττ θτοττοττι,

5!)Φττρικτ, Μπι”, Ι'οτ·ττοττι, φοτ·τητττ, Τογ

ττοττι; Μοτττοοι , ἱτῖτττττι, κοττττ.ττι, λ,τοτ·ττι;

Μοττττι, "τττττιτα;τι, θτ·τιτ:ι, Φοογτιττι;

Ι'οττοτι, κοντο , Ετ.ττττι , Τοτριτττττι, φοτ·ρι

ι:τιττι; Προτττιτ, Ροττ_τι, Γοτ·τττοτρι, φρα

τ0τ:τιττι; ¦τττιτοτ,τι, Τογοιττερττι, ττ ,τροτττιτττ

Τοτριττερττι; θτμιτει, Τοτ·ριττιττι; Μοττιτ,

Ροτιτ,τ,ι, απο” ()τττρι, Μ,ττττι, Ττττττττ,

λττοτ·ττικητι, θττιττι, Κοτ·τιτιττι; τι θττττιττο

Βορττττι; ττοεττττττ οτι "τοριτ, ττοτττττττο κιττττ

Μπιτ ροτμ:ικττο, ττ οτι οπο" κιττττττττττι τι οτι

ττιοικι τττο,τττττ ροτ·οιοκιτιτ @των Η οτι

τι". 2.τττοττιμττο οτιττοτττττττ ττετικιτττ "πρι,

ττετττττττ,ττττττττο τοκοι τι ττριοτιμττοιιτττ ,τιτα

ττοτ.τ ρττχορτττττ, οτι ιτττοτι Μπι τι οτ·τττττι

ει, ττττττ τττοτ:ιττι ττεττιτο Γριττιτ τι Ροτ·οττττι, τι ιτε

κττκιτττ ττιτττττι ττττττι "τορι, ττ ττιττηττ, ττ

ιοττητε κ:το τι ττο_ττττο ττιτ:ττ ροτ·τ:τοτττττ ττο

την” κιτ κι Ροτ.ταττοττ, τι κοοττττττττττοτ·, τι

κι θτεψτττοτ·, κι ττοτττκιττ.τι ττιοκριττι τρι

25 τιοιττιττ.τι, οιτττορτττττ ττοιιττι οι τ:τττ·τττ.τττ

ττιτ:ττρττ, οι ττιετττττ τιοκτιριοτττιτ,τι , ττ οι πιστ

τττττ ττο,τιττττ τριτιοκιττ.τττ τη πιω τι", τριτ

λεπτε οτττικ:τι τ:τιττττττε τι πω, ταιρι οτοτττι.

Η Με ττοττιτοττττι οτι οτρτττιτ ροτ·οιττιττττ

50 ρηοοτ·ιτττττττ "κι ττοιιττι, τι τοτττττο οτι τρι

τμετττττο ττοτττιτττ οιτι, ,τι ττρτττττ.τ.ιτι "ται

(ΠΕ δοτι ΒΒΕΟΜΒΒΜΙΠΤθΜ1, οοτιτττετττττο Ν!. τω·

Ϊνἱοτο2 1 θτττττοττοττι» Ερττττοττοττι Η.

του· .Ιοττττττι!ον, Ρτοιττοττ Βοτοοιν, δεικνττο8 διτ

ττοτ·ον, ετιιττω Μό.ττττον, Κο! ΚΙοΙτον, διοττετ

Ετοττον, δτττττο, Α¦ντττΙ Οιιιτον, Ροτόττ Τιτο

οον, Μοτοτ Οττττττον, Κοροο Αάιτττον, ΑτΙοδο,

Ιττετντοι!, Νεο Γτοτοττον; ΟοτττοΙ, Κιτοτ, Εττττ8,

τοτ-ττω, Ριττε1τοττον; Βτιττη·, Ποττ!ιΙ, Ποττοεττ,

Ρτοεττεττουν; ΙττΒοΗ, Τιττοοτττ, ἱ ότιτ8τ 'Πιτ

Ιτοτττ; ΠΙοΙ› Τοτοοττον, Νοτη, ΠοοΗ $ντε

των; διο· ΑΙιτττττον·, ΤΙΜ, ΑΡοο!τοτ, δντοττ Ψυ

ιΙονον τ 8τττΙτο Βοτ)·οι; ροετοτττ οὐ ΙΒοτο ντο!

Μοεο κἱοοἰο τοετττοεο, ἰ στ! νττηεττττοΙτ τττοετν

τ στ! νιηεΗττοττ Ιιτττιτ τιτετττοτ ιτοττττ, Μότη

ροΙοοΠτ τττττττ άοκνη ρο!τοτ οοττοντο, τ αντιο

τττοττον·τετττοΒο όοοτιτ ο |ιτοτοοοεο τττοτΒοοο

ττττε:οηο, τοονττττ ρτητο2ή ττττοττη θτοΙτττττττ

ο Ποετο ιττντοτοττό. νωτττ ττἰττὶο ττοει τεστ,

ἰ ιἱττὶοΙο τ οοτοτ·οντ·το τοΒο ἰ νοηεογ !ιττΜο

τ·ιτεογ ροεἰοΙἰ Με ιὶο Βοτττοττο τ Κοττετοττνοτι

τ $τεΐοττο, νἰοΙΙτἱοτι οοιοτκότν ιδτοο!ετοττ, τΠο

τον·τοι:ιτττο ρτητοέτττ : οοεοτιοττιτ ιοττητττττ, το

νεηετ!ετττττ ιὶοετοτττἰττοτττἰ, τ το νεηοτΙτἱτττἰ

Ιοτ!έττττ €τοοΙττττττ Ρο νοηεττττο στο”, ρο!τ:τι:Ι

έντοοτ εΙοττοο τ ένττττ. τνοηετοΙτ ετοτ. Ποτώ

ντελ το εττοτιγ Ποετ τοοττοο ττοτοττη6 το

( ρτητο2ττ , καινε! οτ σο οττττοετ ρτητοΙτ ττἱοοτι

τΙοτττοτ:τ :ετων ο‹Ι ΒοΒο νειεοτττττοΒοοοεο,

τ τττοε·ττ ΒοτΙο οεττοιετττ τπτ 28ιτοο ν Βετο έιτ

'οττι τ ρτηειΙοτιτ, τι Πιτ Μι τον τττοοττττοο

τη;οττ, τττεοτι οτε τττοτττ ροτττοογ οτΙ ΒοΒο, τον

 

οιΙ Ρετοττο, τττοοτι τετοιο νΙοεττο Με Μοτο

τττ:τ Μι, τ ττττοοιοττττ τττοετηττττἰ τττοο!τ Βοοττ

Ροετο!τοτττ, ττἰοοΙτ @τη οά ντοετττοττ ετττττΙ τ

- Ι Βοττο:τι "Μπιτ Εοττοτοττι Ηττοττι Η.,

Βοττττοττι Ε. - 8 Μττττττι» Μττττττι Π. Β. Τ. - 5 φοτο” 'Ι'οτττττοττιτ φτητμτ

'Ι'οτρτττττοττι Η. ΦΙΝΜΜ ΤΟΥΜ08ι Ε. - 7 ΖΣ,τοτρτττιτ Μοττττι Η. Β. 'Γ. - 7 "αττι

ΕΝΜΜ Μ""ΜΜΒι Η - 8 'Γοτ·ριτ:τητιτ Τοτφιττοτττι Η. - 14 Εορττττιτ Βττρτττι Η.

- 21 ττ ττιτττττττ ττἱοτττο Η. - 80 κριτττετττττω τ;ττητ”Μ Η, Ε, Τ,

θ”



:πιο ΒΛ'Ι'ΟΡιδ ΝΒ8'Ι'0ΠΑ.

τιιιιιιιι ιιι πιο ιιιιι τι ιιι ιιιιιιιιιιιιιι; ιι ιι:

τιιιιο ιικι και ιιε ιιιιιιιιιοιιο, ιι ιιι: ιιιιιιτιι

ιιοιιιοιιιιι οτι ιιο”, ιιιι οτι Ποοιιι,·πι, ,τι ιιε

οτιιιιιτιτι. οι τιιιτιι οιοιιιιιι, ιι ,τι ποι:·ιπτοιιιι

ιιι,πιτιι ιιιιτιι οιιοιιιιιι, οτι οτοιπι ιι οτι

ιιιιοτο οοιιιιιιι οποιο”, ιι ιιι ιιιι,τιτιι μιιιιι

ιιι οιιιι πιιιιι ιι κι πιτιιιιιιιι. ο ιιειιιιιιιιιι

ιτιιιιιτι οοιιοιι:κιιιι ιι ιιοιπρο πιο ,ια ιιοι:ιι

ιιιιιιτι ιιι το ιιι Γοικιι κι ιιοιιιιιιιιιιιι ιιι

οιοιιιιι τριτιοιιιιιιι τοοιιιιιι, ιι:ιιικο κουτι,

οι οιιιι ιι τοοτιιιιι, ιικοιιιι: ιιι.ιι οι·οτιιιιο

ιιο και. ιιοιιιικ.ι ι:ιτιι πετττιι τωτιι, ο

τοοτιιιε οοειτοοιιιι; πιιπι ιτε οιι·ιιι,ιιτι και

ιιιιιιιτιι ιι:ιιτι ιιοι:ιιιιτιι τιιιιιιοτιι κι ιι·τι:οοιι

οτιοι· ιιιιιιειιος; Με ιιοοιιιιιιιι:ιιιι ιιιιιιιιιτι

οτι ιιιικι οιιιι τι τοι:τιιιι:, τι ιιοιιιιοοιτι τοι

ιιοτπ ιιιιιπιιιτε απο: πιο ιιοι:τιιτι ιιοριιιπιι

οετιιιιο; ιι οτι τιι,τι ,τι οτιιιιιιι ιι ιιιι, οπο

οι ιιιιοιι.ιι ιιριιιιομτιι; απο ιιι το” τριπο

τιι ιιοιιμιτιι. ιι ιιο·ιι,τιιιιι ιιιι,ιειιτιι ιιιιιιι, ιιι

,τ,οιιιιιιιιι ιι κοιιιιιιιι, τοπιο” ιιιτιιιοτιιιιι

ιτιιιιιιςιιι ιιιιιιειιοιι; ποιο ιιι οιιοι ιιο ,τττιιτι,

Μ

ιιε ιιιιιπιετι οι οιι.ιρι.τι "τι οτι ιιιιιιτι:ι

ιι ποοτιιιιιτιι Η, δΧ οιτιιιιιι:ιιιι ΕΒΜΕΤιι,

ιι.τιιιετο:, Μι” Μ! !η'Ε'ΗΕΜί'ΜΠθ ” ?οτα ιιοιι

ΜΗ

πιο ιιιτι Μοτο, πιο οιτιιοριιτιι. ιδιιιιε ποιι

ιιιι ιιαπιιιιιειιι κι ιιιιιιτιο ιιιιιιειιοτ,

μπι Ροι·οι ατι τοτπιτι, ,τι ιιε ιιιςιιιτι.ιτι

ιιιιι:ιτιιιιι. ιιι ιιιιιοετιιτιι ιιιιιιιιιι οιιιι.ιι ι:ιιο

ιιιιι τι ποιιτοτιιιιιιιτι Ροι·οιι πιο, τι ιιε

τιιοοιιτιι πειιιιιιιιι:ι ιιι ι:ειωτι, ιιιι ιιι ι:τοιιιτι

ιιιιιιειι. Η ιιοιικοιιιιιιιιιιι ιιιιιι, ,τι ιιιτιιιιιτι

οι; οιιιτιτο Μπιιι , τι: ιιοοιιετι ιιιι:ιιοιιοτιιο

Με, ,το ιιοπιιιιιετιι πωπω "τι, τιτ,τι τιμ

οιι ιπιιοιτο ιιττοΒο οτοιο, πιοοιι πιο πιο

π·οιπιιιπιπι π· ιοπι Μ" ι το ρτηιτιοιπ. πισι

τι τοπ τιιιιιι ι ι›οιιιτοινιο ιοΒο ιποΒιι ροη

πο ιιο οτω,ιι ιιο ντιοιιιιιπ οοοιιτιοιπ €τοοιιιπι

ιιοτοιιι ιιο ω, τ ροοιιιπιι ι Βοι56ιπι. Βγιο5

ιιιποινιοπο, ιο ροειοιινιο πιιιιιι ιπιειΕ πιοοτοοιο

πω, τι @απο ετοιιτπο, απ”. :πιά οιπιιιπιιι

»πιει ποιο, π ροειιιιι6 ιιοιιτιο @πιο ιιο ω

ειιτιιιιιτο ποετοιτο. πιο πω @πιο ω πιοπο

ροει)· ι Βοέοιο, τοπιο ρτηποειο ριετιιο πιο

ιπότοπι ιτγτοὶοπο Βοιιτιο, ιιο ιιοτοι›ι ροοιοι.

ι οιι πιοιι ιιοινιοιπγ ιιο, ιο ι ιπιτοπι ρτη

οιιοειτο. πιο πιει πι:: ριετπο ρτηιτιο, οιιιιοπι

Βοιιιι Μπι, :ιιηέπιγ ιοιι τοι.τητπιιιιι ιοιιτοπιιι,

οι ιιοποιειιιι ποιο ντιπ-ιι πννιιιιιοπιιοπ ο Βετο Μ:

πιο ισοτιιιο. Μπιτ πιο πιο ροιιιιοο Μπι πιο

οιιοιοιι ι ιιτοπιιι ιιο, τοοιοπιι ποιοι :ο έτιιιοτό

ιοιι οτι νιτιιοιοΒο ιιιοοιιι ροετπιειντοπιι πιο ιιο

οπο, πιο πιό ποιοιιπο ι ρτηιιιο π· Ρητά, τη

ποριετοιπ ιιο κιοοιο ινοετοιτο, ο οπ ροοιορι90

τ πιιπι οι πιο ιιο ροιιοικι. ιιοέιι Βιιέ πτηι

πιο Με Μπι, πιο ιιοιιιιροΒιοτοο ιπιοιιοοιπο

8ο. πω, τιιιιπιιο ροειοιπ επιτοιπι ι πτηοιιο

ιιτ:ιοοι ι.ιι Ποπ, ει” πιο "απο ιιιιιπγοιι ιιιο

ιιιονιτ να ειοιιιοΙι ι ιν πιω πιιιηπι. Α οι! 28

πιιιιειιιιι, επιτ·ιτιπιιιο ιιο ιι Μοπι)·; ι ρο

ειιοιπ οιι οοιιιτειινο ποιιεεο, Μη εριεοο ιιι

ιιπιοπο. Νιιιοποιιιε κτοτπιιι ειιτοιο ιπιοειοοιπο:

ροειοινιο Ρωοιππο, ιι ι,τοέοιο τπιοειοοιπο,

ιιοιριοτνν οιι Βτοιιπ ιδιοι”, ποιοπι οιι Βιοτ- 50

ιιιοιιοινπ ι Ροτειοειοινιο, ι ι ιππ)·‹:ιι μπούν.

Μιιοσω πιό απο ιιο Βτοιιιι ιοιιπιι οτι

τη, ι πτηοι:ινι·οιπ οοεοτειιιιπ, πο: Μπιτ, Ρο

δι) ιιιιιιι, ιτιιιιιιοινοι5 ιιο Κυριο ιποιιιιιΒ ρο

ΣΥιοτει ? ιι ιιι ιιιιτιιιιιιιιι ιιι,τιιπιιιιι τι ιωιιωιιοι ιτιγΙπιο. - 29 οιιιι.ιι» οιιοιιοιιι

Η. Β. 'Γ.



Ι.ΑΤΟΡΙδ πιοοτοπι.ι. ΕΜ

20Βλ οι οιπποππιπιποιπι Ε'β οπο". οποιο;

ιπ:οτι ππιοπιπιπποπο οποιο, οιιππ οιππιπιπιπποπο, ο

τοοτππιο ιιιοοτπιπποπο, πππιπιπποπο οτι ι·ορομ ππιπ

ποιο, ππππιπ ππιι Υπιπιππιπτοπιο πι πποροοιοποπιππο

ιι ππροιππιπι π·ορο,τιι. πι ππιπιοιοτι ιιι ποπιο,ι,ι

οιοοπιππιιι.ππι πποροτιπ !"ΜΠρωπ'ΕΜπι πιοιππιπιπ.πι.

και ορο.ιι:ππιο, π.ποιιιι πο” “στι” ιι οι

τιιοπιιιτι πιοι·πιπιιι, οποιο παπι πιπποο·πι, ιιππιιι

πιο πιοκομιτι.; πι οποιοι ππιοοριοτιπο !Η||Π)|'0

πιο πιοιπππιτπι πι; πιο οπο: ιιιτο οτι Ροπποππ πιο

ιο οτι Γρικι οιτιιορπιτπ. πιοππιπο, πο οιπροιππποιοτι

το. ππιτοππιπππο :πιο Ροι·οπι ιιι ποιοι ,τι πιο

πιπππιιοτι πιποοτπι πιοι·ιππιτπι ππιπποποπιι οποιο πιο

ππιιτπι παπι ποιοτιπππιπιι, πι οτι τι” πιο

ιποποπιι Μ.μθ πιιτο πιπιιιπποτι, πιο ιιοπιπτιπιπποτι

ποιπιοοιιοπιοπ π.ππιππιπο, πι τι ιιι οοιιοτπταποτπ., πι

Μοτο πιπ.πι. ιι οτκομππιοπι Ροι·οι οτι οποιοι;

πιιιππιππιπτι οτι ππιοι, ποιο καποιοι, περπιπππιππο

ιιι πποτπι , πι ποιοι: πποποι:ι πιο,ιπππ:πιππι, πππιοππε

οι·οτππιιοπιο ιι:οτι ΠΡΜ(θπθ, Π ,[Χ πιιτπιοπιπιπιππιτι

δ!

πιο ππππιπο.τι ιππιοτπι ιππιποιι.πτπι οι· οοπιτοτο

Μοπ.πιπ. Ποιο οι·οιιοτπιτπι τοπιπππιππι οτι Ροπ|·ι:ππ.

πιο πιο :πιο πιοπιππιτπι οι οτροπιιι ιιιοποιοτπιο

πιοπιιιο·ο, πι οτι οιππιτοπο Μ.ππιπιπ ιππιο οποιοτι

25 Η οιπροιπποτι οι, οι πιοπιπποτπι Π; ΜμΕ Μ! "θ

οιιοπιππποτι οι, οι πιο ροτο ππ,τιιιτι ππ.ιππιππ τοπι

οτπιποιιο Ροι·οπι πιο πιιρι πιο., ο πποτριοτιπππιπο

πιο πμπιοιποι· οιιοιοιποι·, τπι τιιμ πιιιππιππιποιτπι

(ΠΕ ιιοοι ππιππ:ι (ΠΟΠ, οποιο θν:'Ι'ΜΠΕΠΟ

50 ιοοτι ππριππο, πιο; ποι:πιποππι οι τοππιππιπιι.

οπο: Μ! πιιτο οτι ΜΟΝΗ' ιπ·πποποιοτιο ιπποε

πο, τπι οτι πορομ ΠΜ||Ε|'0, "Κ" θ'¦"Β οποιοι

 

οπο” π ρονι·οοοο. Α ρι·ηοποιν οοοοι·οοιππο πο- Μο

οιοΒο πιοιποπο οι οοπιπ·οπποπ, π πιο” πω,

οποιο ο πιο οι)! ο ίπτοππόππι, ιποριπέοπἰ οπο

Καποιοι', πιο πο πορτοινπο. Ππιέ απο ππποοπο

ινοπιοοπιοο ππο πποπο πιιπροπποο ροπ·οποπιπ 'πιω

:ο δθ οποιππππόπιν, ο πο ρπππνοποππο ποιο

πιο ιπο ροπποοιπο ρπη·οΙοινοπι·π οοοοποπεποππιπ,

ποπ πιο ιορποοοοποπο π οιπιπο πιο. Α απ

οπποιπποοο :πιο Βιιο οππ·ηππο οιπ ποιο @οποιο

έοπ πιο ιππ·οΒο, οο ροπιιοππο, ποοπποππνποπε πιο

@πιο »οποιο ποιποποιπ, πιο ω ιποπνπποπ ποιο

ιποπτποιιο; πιο πιο πποπτοοοο οποιοοππινπο οπο

οινοΒο πιπ·οπιπ, ο ιππποπνού ποπ ιι ο. πιο” ππο

π·οππο. που οπιπὲοπιππππ ο πιο ιιοποπιππο, π

@πιο ροή ιν οπο” οοοοτοπιιο ποοιοεο. π

σο έ. Μοππγ πιο οπο οποπιπ:πο, πποοπι 8ο

ιοπιιη·πιππο, πο] οπο πιο ππο οποπιπιπο, «πιο

ποοιο πω!» οπιπιοέοποπποππο ινγπιοπο ρποποποεο

ποιππιπε οινοπ "πω, ο πποοπιπποέοποππο ινο

ιΠιπΒ οποΒο οοπποπο, ο ποποποιοο πνοιπππιπ οιι

πο οιν·οποι Μοτο μοι ιποπιιπποπ ιποποποινποπο,

οποσ ροκι·οποπιπ :ο οποποπιππππο. ποιο ο πιιιπιπ

οοοοι·οπιπο ποοοοεο ο” ω ιο οποππογ ποοποπ,

ση ο πππ)ιοπι οποοιπόιν υοππ:πιππο οποιοι

ποοι πο πο:: π ρπηπποοπο σο, ιινποοποπο πο

ποπι ποιοο, ο 8ιππ· ω πιο ο οοππο ιππποοπ,

οποπιποπο οπο οι οιιδοοοπ, οιι·ιι·ιποοπο :οι πποεο

οπο ιποοπππιπ πιο ρπ·η1πηπποππο. πιο Βιιοππ

πιπόη· ροππιποπ οπο «Με οο π πιο οοοοτοπνο

ποοιοΒο, ποπ οο το πποη·ππ!, ιππποποπ πιοιποπο

ινποποο, ππονπποππ ιο πο οπο πιο, οορποοπ ιο

κνππο. Α Με ιο ιιοηππ (πι·οοηπ Πιιοπποππ,

πινω-ιο 10 οιτιπορπιτπιπ οιτπιοιιππ @ποιο πιο ποηοιΜοπι ΜΜ. - 11 πιο Μ|'[ΒΙ'δ

τ;Μι;τππιπ πιο τιιοριπτι πποιιοοτπι Η. Β. Τ. - 14 πιοπιπιοτι» πιοι·πιππτπι Η. Β. Τ. - 10

Ρομπ” Ροπι·οππ ιν ι(0οοοιιιι πιπΙππο. - ΒΙ πππιππποι·οπ ιιιιπιποπο τππιπππο ιν πιοιποοιιοπι.

82 ι·θρωνιπ μη" Η. Β. 'Γ.



Β92 ιιιτοι>ιο ΝΕ8Ί'0ΠΑ.

Νο τοιιοπι ογοιιονιιτι ιτοιιιπ,οιιιιι ιιπιιιι κι ιιπιιιι, οοιιιοττο πω Ιιιιτο, πιο τοπιιοτι οοοιιι·ιιΙ.

ιι ιιριιιιοι:οτι ιιιτο, το ιιιτιοιπτπτι ιι οιιπτι

π ιοτιο ιτιτο τοιιιιιοοιιι ιιιι,ιοτι, ποσο οιιο,

τι ππ ιιιτιιιοτι οτι ιιοτο τοποτιιιιιιιιι μια

ιιι.ι·τινιιιιπτο. οοιο ιιιι ιιιτο ιιοιιοι·οιιτι οι οτι

Ροι·ι:ιι ιιιτπτιι ιιιτο οτι ιιιοιιιιι οιοποιοτιιπ

ιιπιιιοτο, ιιιτιο το ι:ιτιιοριιτι, ιιοιιπιιιιιοιιι ιτι

ιιοτι ιιοπιιιιιι; ποιο ιιιι ιιιττιιιι ιιιιιοτι, ,ιι

τπιιππτιιτι οπτοι·ιιο; ιι ποιο οιτιιοριιτιι τοπιο

Γριιτιιιιι Ρογοιιιιοιτ, οι πριιιιοτι το πιο οποιοι,

ιπιιο πιο ιιιιιιιτιιιι και τι οιιι; ποιο ιιιι τιπο

ιιιιτι οι οι·ιοιποτιι Ροι·οιιιιοι· οτι Γριιιι ιιιιτο,

ιιιιιι Γριτιιιιοο οτι Ροι·οιι, ποι:τοιιιιο και,

ιιπ ιιιτιοιπτιιτιι το ιιο τινιιιιι ιοπιιιιο, οι ιι

οιιιτι οπο: ποιο οι·ιιιιπ,ι,οιιοιο οιιοποιοτι οπ

προππιοιιο , ππ ιιιπποτιι ιι οιιιιπ πιο ι:Ηοιμιο,

ιι τι ιιοιιπτιιιιοιιι οπιμοτι ιιο τπιιοιιοιτ τριπ

οιιοιιιοιτ, ιιο οιιι:τπιιοιτ ιι ιιο τπιιοιιοιι· ροτοιιοιιο

ιιοι·. ιθιιιιιιο ποιοτιιιιιιιι οτι ιιπποτιι ιιπιιιοιπ

ιιπιιιοιιπ ιιιιιιιιοπιιτι Ρογοιι, το ποιο ιιπποτι

οιτιιοιιιπ ιιπιι ,οποιοι ποιοιπ, ιιπ ιιι,ιπ,οιιτιι τιιπτιι

ιιιιιιι ποοπτιι, ιι ιιοιιι.ιπτι ιι; ποιο ιιιι ιοοτι

οιιιιιοιιιιιιιι, μ ιιιιποτιι τοποτιιιιιιιιι οοιι.ιι,

ιι ιιοιιιιιτιτι τι; ποιο πιι ιιποιοτι οτπιιι ιιιιιι

οποιοι, πιτ ιιιπποτι τιιπτιιιιιιιιι ιιπτιι. οοιο

πιι οιοιποιιιιιτι Ροι·οι οπιιοτπιιιοιο οο Γιιιιιι,

ποιο πιι απο ιιπιιιιιιιιοιι, ,ιιπ ιιοιιοιμιπιιιτι οι

Ροιμ:ι ιιο ποι:πτι τιιπτιιιιιιιι: ποιο ιιιι ιιοι·ιιιιπι

ιι ιιιτοιοτι Γιιιιιιιιιι, ιιο,πι τιιιιιοτιιιι ποι:τοιιτι

ιοινιοι·, ππ ιιιτιιιιοτι ιιιιιπι οιιοιιι, ιοπιιιιοιιιο

ιιπιιι ιιπιποτι ιιπ ιιιιπιι. π ο ιιοριοοοιιιιοτιιι

οτιιπιιι, ιοιιιιιιοιιιο και τοροποιιι οι τοιι τπ

οτιι, ,Η ιιο ιιι.ιπιιιτιι ιιπποτιι ιιιιιπτιι ρομπ

ι:τιιιι, ,η ιιοιοιιιτιι ΠΠ '|"ΒΧ'Ε οτοπιιπκι, Η τπ

οτοπιιπ ιιο ιιοιιπροιιοτι οι ιιπι.ιι. Τιτοπ, ποιο

.Με ειο τοιιττο· Βιιειποννι ιιιιτιιέό σο ιι Οτο

ιιονν πιο ()τοιιοινι ιι πω, ειιιοτπο ιοει

πιο τιι·τοοοπο τιιοινιιιο ποστ ειιτιιο, πιει

οοπο Μ; ιοοιι ττοοτ ιιιιτοοτιοπιι ιιιιιιτο ειοπ

ορττοοιιπο, τοριποι οοπο ιοι εοινιιο, ι πιο

τοπ ιιοοτιο ννοοιιιΒ τιιιιοπιι ετοοιιιοΒο, ιικο

οιιιε ποιοι” ι το!ιοπιι τιιιιιιοΒο. .πιο Βιιέ

ρττορτοινιιοτι οιιττοέοιιιιιιειιιοιι ιοτιοοιν τ πο

ετοΒο ιιτιοο, ιών μια ιιοοτιο ιποιοιοο πιο ιο

οτιοννιιτι οοτοειιι, πιοι:ιι οποτε! ιιο τιοιπιιώιν

ιο ιι οοιιιοτο ιι:ιι; μου έτοοπιοΒο οποιο

οπο, ιιιοοιι οιιοτιι Ρο 8 τδοιπιιιοιν ο οοιιιο

το πι, πιο πιο ιιοιοτιο ειιιττοι: πιο οτιοοιιο,

πιοοιι Φωτο Ρο ὅ τιοιπιιιοιι·. .Με τποιοοι5

ειο ιι (ιτοιιόιι· νν οποιοι ιιιιοιπι πιο” τοι

ιιτιιπι Με ιν ιιιοινοιο, ινιοιυρι πιο Βιιέ Ρο

Π) τιοιπιιιονν; ιοοιι ιοιι θτοοτ)ιπ ιοριτ, ιτιι

ιιττ)·οιοεπιο ω, ποιοτι· πιο τιι·τόοιο εο

πο Κιότο οι! το πιοιι. Α νν οιιοτεοπειιιοι ιιτιι- το

ιπιο, ιιο ιοει ο;τοοοιν κι· @οι ειτοποοιι, πιο

οπο] πιο τποιο ινιιιοτν πιοτοι:ι τιιεονι πιο πιτ

ειοετο Ενώ ειτοπ, ι οι ιιτειιπο πιοτπει ποιο

ιιιοΒιιο. Μοτο μου πιοτο Μπι τιιτοοιιι οο

πιο ιπ·οιειιιι πο ινοιπιο: οππιν πιο ιιο ιιοοτιο το

ροιττοιιοινοι. Α οο οο τομ, που πιο τοπι

οτιο οιιτοι: ετοοιιι ΒοτιοιιοΙιι·ιοιι μποτ ιιιιττο

ινοττιιοοπν, πιο ποινιπιιτι 8ο ροιιττπινοτιι6;

μου πιο πιο ινοτιπιο ιιο τ πιοοο, πιο το

ιιιοττο οτιοινιοιιιι ιν πιοινοιο, πιο τιιιιιιο 8ο, 30

ιιοοτιο οιιιοτοπ ινοοιιιο ττοιοιιιι τιιιιιιιοΒοι

οτοοιιιοεο. ποιοι Βιιέ τποιοτιο Οιιοτιιοιιοόνν

τον οοινιοονοιι ιν ιιέοιιι Βιιιοιιι·οινοιπ, ιιιοοιι

ιτπ τιιοποι ιιττνιι·οο πιο ιηττοοτο. Με ινοιτιο

τετ πιο τιτποινιιο ιν πιω Πιιιορτοινοτπ ιν

διιοτοτ τ Μιιι€Γ0ι ΒΜιι€Ι'0 ιιι)·ιιιιο ιν ιποοοιιιιοιι.



ΒΑ'ΓΟΡΙΒ ΝΒ8'Ι'ΟΠΑ. πιο::

ιιοοεοπιι ιποιι οι ιιιι:π οποιοι ροι·ι:ιπειι·ιιιιι,

οι ποιοιεπιπ, μι μου ιοι.ιοι|·, ιειιοιπο ιοιιοο

ιπποεπιπ ποιοι. ι! ο πιο, ποιο οιοιποιο.πο

Ροι·οο οοι·ιππο.ιπ ιρποπιιοιππ ιπποιοιιοπεοοι οι ιιο

5 ιειιο οποιο οποιο, οι οι: οριοιπο,ιιιπιπ κα;

ποιο πο οπο. ΜΗ ιπ·ποιο.ιειο πιο πιο, πιο ιππο

ιππιιο ιιοποιοοιο·ιιπ, οπο οι·ιποιεπιπ, οι καποιο ιιο

Β·""ι"]π πιοοιιογ πιοοοιιι:οοι ο ιρ·πι·ιποοοιι. Μπι:

οιοιποιοιπιπ Ρομπ κορπποοιιιιι:ιιι·ιπι ρππιιππι ιιο

ιθ οποιο οι οιμ:ποο λ”Μ"Π"Π, οι οι: πιπομπιπ

οι.ιπ που οοιππιιοικε, ο ,οι οι: οποιοι οποι

επο Ρομπ. ποοοιπαπο οι οι·οποο λ'Ε"Έ"'Η,

Ηποοιιερειοο, οο οι; οοιιιιιιο ίζοοροιιι, οι

ιι:ιππ ιιιιιιιεπιπ οοειιιι, οι οποιο οι μου

15 οποιο οι Ροι·οιπ. λ ο οποσ., Με πο ιιοοκο

ποιο ιοιποιοο Πιππιπρε. ιποιοοππιπ Ε'β οποιοι

ιιορπ.εοιοοιιοιππο. ο ιπεποι.ιπ “οποιο ροι·οοειιο

οοι·, οι Μπι οε ιιοι·ιιιιιοπο ιι.ιιιοεπο·ι·π εποπ

ο·ιπ πιο. "πιο ποιο κιιοποπο οι ιιροιποοιι πιπ

20 ποιο οππ. Γρππιππ., οιπιιιιιι·ιπ που. οποιεποιο οπι

ι:ποιο:ιοπ ιιποιειο, οι οι: ιιιιιπε ιππποπιι ιιι

ποοπο οι, οι οοιπεπ·ιποιιιι:οι ιιπειρι.οπιπιι ιιο

ιοειο, ,ιιι ιπροοιιιεπιπ, ιπικοπε πομπο επιπιπο

οπο. Άοιε οι·οοιεπιπ κριιοποιιιιιιιιππ Ρογεοιια,

°2ϋ οπο Ροοοιιιιπ κριποιοιιιιιιιιι, οι οριοιιιιιι·ιπ ποπ

οι:πιπ (Πα."“)ρ“¦Πι|" οιιι:οοι:πιπο οτι. οποιο

ιιοιππι οι·ιποιοιιοιο, οι οι·ιποιοπιπ. ο; ποιο πιο οι·

οιιοπιιιι. ο·ιππιποριιιπππιο οιπποο, ο οι·ιιποιιοπιπ,

ιιοιε πομπο ιιιιοιποππι, οι ιππιπιιιιιοπιπ ιιι.ιππιιοιε

50 ποιο ιποοιιιιιοιιιι οιιιποιεοπιο; ποιε ιιι πεπι πεο

ιιοιπιιππ ι:πιποοροιππιο οι·ιποοοπιπο , ο οι·οοοιιοπιπ,

οι οοιοππο πιο, οοιιιιοεπιπε οιοιιιοιεπο οι; ποιο

πο οομοιεπι ει, πιο οι·ιιοιοοπι ιπποεπι. Πιο.

ΒιοΙοοειεπιι, :πιο ο έ. Επειεοο, Ιεεπ πιο·

Ριππιπιπιε πεπιεπι, πιο ιι·ιόειο πιο οοιιιόνν ενο

πο, ιν Βιιέ. Α σο πιο ΒόΙΒιιιόνν οποιογειι.

Κιόι” Ριπ)·οπιοπιπο ροεποππγό ιπιιιιπιε επιει

εοιιοιπο, @οποιοι οι! ιππεειο ιοεπιεεο, πιο· πιο

ιιἰεοοπινπΙοΙ επιποιιγ νηιποιιππο ιν πιο πιει

Με. πεπειι Με ππιπιπιπ ο ποιοπιπιιιι @πονο

Ρορειιιιοοιι ποειοιιἰε πε οποιο· θιειώνν πο

ετοιοογειι μιά ιιππόπο εεεππιειιιιιι πιοεποοο, ιιἰε

ιπιπειε ριιιοπι ποιού πεπι, Ιεεπ π ιοπιπππιι εε

ειιιππινπι οοεπεΒο ιιιπιιιοπι Ιιεόπιε Μάιο· πιο

ποινιπιΠ. .Με οιιιπεέοποπιιπι πιι!ιοε Βοειιιιι οι!)

Βιιεἱπι επιιπεέοοιπιιιιιι, απο· πιιιιόποιι ριπιπιπγ

ιπιππι !ιοπιπιε ριποπ !πιεινιιγοπι πιιΒιιεοο, ι ο

8ο πιιΒοο. ιιεπεΙι πιιΒόιειι ιιοιεΙπποιε ο]επιπ οιο

! ποιοι, πιιοποιεΙπ πεοο ποΙιἰοιο πιω πιιι;ιιι.εοο;

Με ποπ πιιοοιεπι μπι πιιεππιπιποιογ ο ιιειεΙπιιιε,

πιπεοπι 8ο επιιιιιοο επ ΡόΙππ ποε ππιποιιο, πιει”

5ο ππιιοιιο, ιιιοεπι ιιειΙππε ποΒιιγ. .πι-πεπι ιιπἰειπο

ιιιιεοπειπι οι ΙποΡοο Πιο πιι!πιπιιΙιοοπ οποιοι

πιἰεπιι Βιιειιι θιεεπ)·πιπ Μ: θιεεπιπι Βιιιιιιιο,

πο το ννχιπιοεπειιιε πειρδοει ειεπιιιι Ιππει δ ινε

ιΠιιο πιιιιοπιιι ιιιοΙππεεο; Με πεπι. πιιεπιπποει.πιχ,

πιιεεΙι πιο Πε πιιοπε, ο οποιο: π ειιΙπιιἱε οι

Μοιπ·επι επιοπιπι ποιού π ιιιεεο; πιο οπποιειπ

οποιοι πιο ριπ)·ειιοοε Μάιος πινει οποιοι,

πε πιο: πιἱειιιπι, πι Μεποι ριιεπεποπι πιοι:ιπιε.

ιΙεέΙἰ σεειιιει.ινο πιιιιιπε ροι;ιπε!ιοννειε Βοπιπιε

οι! οπο ο·οιειππ πιο ιιἰεριπχιιιοἰοί πιπιεποοιι, πιει

Ριεπειιιγ πιο ιππιεπεοο ινιεΠπιεοο πομπο, ο

πεπι πιο πε ποιοι ριποεΙού πιο οιιοειιιο, ο πιο

Ροπιιπιπο ἰπιπιε οποιο @πιο Ριημιο οποιο διεε)·

π Βοειο. ννοηε1Με πω] το ιιιοΒοο· ποιο

Ψἰειιιπ 2 οι μου» ΜΜΜ ΙΙ., οι μοι Ε. - 8 ποιοι» ο πιο ιποιοιοπιπ άοι1ιοε Η. Β. 'Γ.

- 8 Ζποιοι Η ποο: Η. Π. Τ. - 18 θοεριιιιι θλ|ιΦθρ"Β ιν Ιποπ1ειππειι πιι_γΙπιπε. -

18 ιι.ιιιοοποπιι... ππιιιι ο ιι.ιιιοι:πιιπιπ ι:ιοροοπι ποιο Η. - 26 οπο... ιιριιοπιιιιιοιιιιο Με·

πιο. Η. -- που ο οι οι 1ποοεπιι.εΙι πιιγ1ιιιε. - 82 ποιο πιο οι:ριιοιεπο «οι ιιιειιοι. Η.

Μοιιοπιεοια Ρο!. Με!. Ποο. π οι



επι ι.ιιιοιιιο ιιι:οιοιιι.

ΜΒ
ιιιιιο οιιιιιιιιιιο ιιοιτοι.ιο,πιιπ ποπιοιιο,πιπ οποιοι οοιιέπιπ πο ιινιοσιι ι4ιιιι80ιΜ ι Μπι Μάο

ιποοο σιοσπιιιιιο Ροι·σππι Γριιοπο πιο ι'οι

ιιποι Ροι,·οππι, ,οι ιοι·ο ποιο τροπο χαπια

ιπιο σιιοορα ποιοι ποιο πο ι.ιποποιτ ποιοι.

σποιιιοι·; ποιο ιιπ ιοσιο ποπποι:πιο, οι ποπο

ποιοοιο, οι ιοιιππο πιο προιιιπι ιιιι,ιοιο,

οπο ,οι ο πριιιι, οι οποιο ιιο,ιπιο, οι π

ιιι οι ποιο σιιιιιο, ο ο ποοιιιι οι οιι ποιο

ιιο,ιπιο πο σιιοιοιι ποιοι, ι:ιπο πο οποιο πιιιοιο

πιο, ιπ ιοπο ποιιιιιοπι οπ,ιοιο. ποιο ιιπ ποιο

ιπ παιιοποιο οποιο ιιισιιροοιιιο οιι ιιιισι ποπ

οιι ποοιποοιιιιιιι οιι οιιιιι, οι ππιπιπιο οι

ιιοιιιιποποι· πιοιιςιο ιιοπιοιιοι·, π ποσιιοιο πι

παπι, ιοιιπποιπο κοιιοπι: ιι οιι ιοπι οποι

οιιιο ππιι σιροπιι, ποιο οποιοι πιι·ιιιιοιο

Γριιιπ οι Ροι·σπιιι. Μιι πιο οιιιιιιιιιππιο ιιοσο

παπποπιιοπι οι οποιο ιιοριιπιο, ο ισιιιο:ι

ιιοιιιιπιιι ιοσιο οι· ιιισοροσιιιιι πιιιποιο, οιι

ποπιπο ιοσιο προοιι ιι οπο” ποιοι ποπιισιι

πο, ιι πα ιιροι·ι·οπ σιιιπ ιιιιπιπ π ι·οοιιιιο πο

πιιι. οι οιικοιιιιιο οι οιιιιιιο ιι·ιισιιιιοσιιιιι π:ι

ιποιο οι ποποοιιο,ιιιιο πι ιιοποποποιτ πιπιι

πιο ροιισιοποποιτ ιιι·οροιιπ π πι ιιιο,ιοιιι πιο,

π ιο πριιιιιι:ιιιιιιιο κοιιιιπιιο οιι ποιο οποιο,

ιιρειππιπ ιισιποιο, οπο ι.ιιι οιιιιιιιιιιοιιι, οιι

ππι:ιιιιοπι πιιιιιιιιιιι απο, πο ποιππο οιοιο

οπο” πιπιπ πιιποσππο. Μιι πο, ιοιιππο ποιοι

προοιπππ οι ιοσπιι, πιιιιιιοπι οιι προπιιιπιιο

σιιιιιπτο ιιιπι:ι οι οιοορπιπ προπιιιπ ο ποιοι

ιιοπιιιιιπι.ιο ιιοσιοπιιι.ιι προοιιιιο π ιιιιιιιοιοιιι

οπο, ιπππιιιιι ποσο, πιο ιοσιο πιποσοπο πο

ποιι, πο πριοιιοποιπ οιι ιοι·ο ππιιοιοιιιο: ιι

ποιο ποιοιππιιιο ΕΕ οιι οιιιοπιι πιιιποιιι, Μ!

πιπιιΖιι Μ! ΠΗΓΕ ΙΠι'Ι'0, ιιπ προιιιοπι "Π" Πω·

 

ιοοιιι σοεοτεικνο ποοιοΒο, πο πισι ιοοι ιιτηὶ

ι ιιιιιοπο ποιοι: ποριεοπο, ο πο οιτιιοιοι ρο

οιοιιιο πιοοι ι ποιοι οοέσιο. Α οιισιιοιι2οη ο

ροοιοιπ σοεοτεινιο ποειοεο τοπιο οιιρτοινοιιιισ5

8ο ιιο π·ιοιιιιοΒο :ποσοι τιιοιιιοπο @στο ι πο

ισοο ιιιιιιι, ιιιότη ρτηιοιιιιη ιιοτιο ροιιτη

οιοοπο, ιο ποσιιοιινοιο τιοισιπισ πιιηοιιιο οσο

ιιιγ ιιτοιιιιΙι ι ποριεοιι πο οι Ιιοτσιο, πο

Κιότο] ιιπιοπο ποιοι: ιο ροιοιοπσ. Μπι ιοέ,

ιΙο ποιο ισοτ σιιτισοπισιι Ποιοι” οιο πο σοτ

πιω έ. Ειιοοιο ιν ειοιιοτπσι σοτιιο·ι, ι πο ιιτηι

έννιοη ρτοοιι ποπιι πιο”, ι πο το ιιοι·ιο,

ιοσιιονιιοσ πιιηοιιιο ιο σο πο πιει ποριεοπο,

ι οι πισιοιπ οιι ιοἔο πιο οποιορισ; ο ιιιο- 15

ιιοικινισιι οι ο ποεισι ειτοποι οιιιιοριι, ση ιο

ιιιοιο, ση Μο πω, ση σιιτισοποι ση πιο

σιιτισοπο, πιοσιι πιο ιιοιπο Ροιποσο· οιι Βο

Βο, ι πιοσιι ιισιιιιο πιοινοιπιιιισιπ οι ισπι η

σιιι ι κιν πτηοοισιπ, ι πιοσιι ιιστιιιο π·ιοοποπι 20

οτοιοιπ πιο” Α Βιιέ ιιισσιιτισοπο ιπο :ιο

ησ ιοτσιο οποιο ι ιπιοσιο οποιο ποΒιο, πο

τοιππιιιι οποιο ι ιππο οι·οιο, ι ρορτηοιοτιο,

ιο ννοηειιιο σο πο “οι ιεπτσιο ποριοοπο, πο

πιο οιι ιεοτο ι οιι ιιοιοτόνν »οποιοι Με

ο‹ι ο·οηοιιιισιι ιιιιιιι τιιοιιιοΒο ιιτοιιι ποσιιο

κιοπο πο ννοηοιιιιο πιο] ι ιοπ·οιο. .πιο πιο

πιο ο ιιιοιοι πιο πιο τιιοιιισιι ση ιο σιιτιο

όσιοπιπ ση πιοσιιτιοοσιοπιπ ιιτιοιιτοση το σο

ιοοι ποριεοπο πο ιιοτσιο τοι, πιοσιι ποιπιο οιι Μ)

οινοεο στοιο, πιοσιι ιιοιιιιο ιιτιοιιιοη· οτι Βο

Βο ι οιι Ροτιιπο , πιο ιιοιποι οποιο ρτηοιοΒο.

δισιοέσ οποσ Βοιο: πιοσιι οποιο ιιιοιο ποστ

ιοσιιοννο οι σοιοέσι ρτηιοοιι μονο, ι πιοσιι

ινιοι52 16 0'ΙιΒιιηιπΝΗΜι σιιιιιππιιιιιοΜο π· Ιιοάοιοσιι οποιο. -- Η πιιπποοιιοοι» πο

ιιοιπιιιιι Η., ποιιοοιπιιοπι Οι.

Η)
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ιιριιιιοπιι, οι πο ππιτι ποι.ισιιιπ οτι Ποιο,

πιο ποιοτι μπι πι οιιπ πιπι π ιππιιιοιπιππ,

π οι τιιισιιοιιι ιιιι,ιοτι οπσιιι.ιι ορπιιιιιπιοι.ιι;

πι πιο περιιιιοιιιιιι Ροι·οιι ποπιιι·ιιιτι. πιιπτιι οπο

5οι π π.ιιιτι οποιο π:ιι·ιι, σπριιιτι οποιι π προ

τπιι σριιιππιπ, ιιο ιιιοπιιτι οι ο πιο·ιικι, ιι

ιπο ποιοι ιιιιπιιοιπ:ι πι κιιιιιτππ οοπ, πιοιππτπ

στι "ποιοι π οτι οπο” ποιπ:ιρι, π στι

πιο·ιιιιι ιποιππ οτι οτρειιιιι πιοι·οιιοπιιιι πι

ιθιιροτ:ιιι ιιιτι π πιοοι·,ιιι: πιππε ιιπ πιο πιτο

οτι ιιιπιπι. πιπ οτι ιιιο,ιππ οστοιιοπιιικι, ιιπ

ιφιοτπιιιιιι, πιι ιιοποιοτπιιιπι, ποιοτιππτιι ι:ο,

ιοπιο ιοοτι πποοπο πι ιιιριτπιι οοπ, ιιιιιο·ι·ιι

,ιοοτσππι οποπιιι οοιιιιιιιοπι οι,·ιιο·ιιτπ, πι οι

Η ιιιιιοτι ιιιιτι στι που π οτι !ιοροπιπιι, πι

ιπο πιι·ιιοτ.ιππ οποιο ιιιιιτπιι: οι οποιο πιι

πο” ποιοι, ι|ιορι ιιοπιιιιιιπ πιπιιιι, ,τι προι

ιιπτι οπ ιιιοπιπι ποιπιιππι, οι πο ιιιτοσι·πιπτι

οι, ιιοιιιιιοτπο οιιιιιιιιο οιιιιιοτιι, π πιοι ιιπρι

?ο οτσιιτιι, πι πιιιιιιιππιιιιιι πιιιιι π πι ποιοι

οπο.

Ποοιιιιππιι πιο οιππ ι!ποριιιιιι πριιιοιπι πιι

ιιποροπιι οι οιιιι ηιιιιι.οπιιιιιπ, πσπ·ιι,ιιιιιπι

πι.οιπι ρ·πι·π ιιιοιιιιπ Ροι.ιιιπο. Ηι·ορι ιπο ποπτιππι

25 οιιιι τριτιοπιιι, π οποιο πω.: πιιιπιτο,

πιο πιι ποτοπι ιιιοορι. Η ριιπι οιιπ ιιο

οιροπιι: ι:ο, ιιοοιιι Η'Μ ιι·ποιοιι, μοι ΠΟΤΕ

ιιπιιοιπ ,

οσιιοι.οπιιιιι π ιισιιιιιι.;

κοιιιοτι ι.ππιρι ππιτπ οι ιιιιιιιτι.π.ιιι

τποπ οιιπ πσ,ι,πιιπ

50 απο οποιοι ιι.ιιιιιι οπο, π ποιοι ποοιιιιπι

ροτ·π πσ,ιπτι πιο π ιιιιιιιιιι τποπτι. Οποιοι

οι Ηι·οοιι οπιιο οιτπσριιτιι. Ζι οιιτριι ιιοπτιπι

"ποιοι οιιιι, π πιιιιιιο πιι ιιιιιι.ιι, πιοο οτσ

πιοο "οποιοι, π ιιοπιιιιιοπιι οροιιιπιο οποιο,

π ιιιπτιι ιι τσιιοτο, π τσιπ ιιι·ορι πιο” π

ιοιιοινο ιιιοιιοι·ποτσιιο Ιιοιιτιο, ρθω εισιιοο 068

έννιοοι ι πποηει.οιι οποιοι ετσι, κι πππ τετοι

Με" ι οι Ρι·ιχειδο.

Ροεισιτιο απ” ιοσι·σινι Ρι·ηετιι πιο ιιι·οι·ο

τ ροειοιιιι Βι·οοιιιιιιι, σροπ·ιιιιιοιοο ιτειιιειιιο

οσ ιιιόννιι οοιιοι·τ Βοιποιι. @οι πιο ρτηοινο

πιο” ρσοιόνν ει·οοιιισιι, “οι πιι: Μοινοιο πιο

ποιο ιιοΙοοιι οοοοπτ. ι ποιοι ρσοιοινιο οο

ειιι·πιογ: Οιο ροοιοῖ ιιοιι οοεοι·ι, πιο ιοει ο

ιιιιι·ιι, οιιοο ο ιιιοοιοιιι τιιοιιιιιι ιιιιοι5 πιπ· ι

ρι·ηιοοιι. τω ροεΙσπ·ιο οιιοιιι·οιι οιι οοεο

πονο ιιοοογοιι ρι·ηοιοΒο, ο πιοο ρτηιιιοιισ,

οιιι·έιιιιι ρτηοιοΒο σο οιοιιιο ιιισεισιιιιιιοπιιι

1ινοιοιι οιιοιιι·οιι. Οιιιοοοι ιεοι· ιο ισ ιιοττιιι.

Νοοοιιιιι·τ Ρι·ηνποιοι @οι ρσοιόιν, ι ιντεοοιιι

ιιο ροΒόι·οιι @πιο οιοι Ροτιιιι: ιιοπιι οποιο

οποιο ι ιοποιο ι Ποιο, ι Μάιο @οι στη

νιιοτο2 1 οποιοι πω" τι ιιοάοιοοιι οι17ιιιιο. - 12 .θΧΡΕ9'"|Μ¦'ῇΙ πιο πριιιιοπιιιπ Η.
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645 ιιιιιπικ ιοιο, ιοιικκο κοιιικιιι·ι Ροι·οκ; ο κοι

οικιικιιικ Ροι·οιι κο,ικιικι Ροιι κι ιιοικικκ

οκιιιιιο "πο, κιπιο ιοοιι κ:ι,ι,ι οοιιι.ιιοιιιι

κοκιιιικ Ποιοιικιιιι κοοιιιι κ ιιοιιιοι, ι:ο κο

κι οικοοικικ ιιριικικκ, κκοικ κο πιοπι Βοι

οιικ ιιοιιοικιιικιι. "Νοκ πιο οι·ικοι,ικκι ι.ικοι

οι Γοικιι οικοιμ:ικ οιιιιι, οικοκκι οκοοοιιιι,

κ ιοιιιιικικ κ κοοκικι, κ οικοιμ:ικ ιι. 6ιιικ

πιο κρκ,ιοικι κι ιιιονοοιικ, κ κοκι,ιιικιιι κιιοκι

οιικ ιιιοκοκιι κ ικοκικι οπο: κι Ι'οικικι.

28· !!ιορι πιο κι" κικιιπικικ κι κιιιοκι,

ιιικοι κι.ιικι κι κιιο·ιιιιι οιρικιιι.ιι. !! κοκοιιι

οοοκι., ιιιιιι κιιιοπιιικ κι ά,οροκιιιιικιι, κοιιι

κοκκιιοιιιιιιι κοιικικκιιικ ,πιο

κι. πιο μπι., κι οοικο πιο ροκοικιι προγ

πικκιι ιιιοοοκκ: οιοοιικ 6κιιιιιπιιπικ ιιιοπικ

οι οικικ οριπικιοκκ κ κοιιιι, οι κιι κπικ;

κοκ,ικ, ιιιιιιιικο, οι κικικ κι πω., ,κι κ ιιι

ιιοκιιιιοικκ , κ κιιι. ι|οοποιιιιιι κιιι Ηιοοι, κ

πιο κι @που κι μπι., κ ιιοιικιιοιιι:ιικο κι

κοικικ μ”, κιοκικικιο ιικι κ κιιιιιιιιι ιοιο.

Η κιιιιοι.ιιικι πικι κοπο κι παπι οκοκ.

!ικικιιιιο πιο ιοι.ιοιι· κιοικιικ, οσιιιιιιοπιικι ρο

ιιο κροι·πικκι οκοιοκ: κ,πιο οι ιι,οιιιιιιι. ,ιο

ι.ιοιικ, ιι κι κιικοιιιιιικ οι, κοκοπιιι κ ιοι·ιο.

Ποιμ:ικ ιιοοιικκιιι ι:κοιικ ιιοι.ιοκκ, οι καιιικιι

πιο ποοιιπικκιι κιικοιιιι οι, πιοπικι κοπικι

κιιιικκια. 6ιιιιικιικικιο πιο ,ά,οροκιιι:ικο, κικο

οκιιικ κ,·ι,οιι, οι,ιοι;ιιιικικο οι κιιιιιιικι οιο

ιικι Μιιπικι κ οοιιοκιιι: πιο οι κικιικιιι

 

Β!!'ΗΠι Β'Ε ΜΗΝ”, Τ!) Β'ΕΠΠ66"'Πι 66 ιο;ικκοκ

κκοο οι:ι_ιο, πιο κο οικκιιιικ ιοιο; ιικο κ

ννιοικι 19 6κικιιιιιιιικι 6κικιιοικιιι Η.

κιοΒο ι άοειιο]ιιιοι πιο, Πο Ιι]ι!ο Βιικι Ρο·

Βειικιιιο]; ε οιιιιοέοιειικιιε Βιιέ οικ!εάε!ε Ριιγ

επεσε ν οοιιινι κ. ΕΙιεοιε, ιιι6ιε ]οκι ιιεά

ιιιοιε]οιιι, ν κοίιοιι Ρεκικιοιο] ιιιοοιεάγ ι Κο

ιει·γ: ιο ιιονιοικ ιιι οοιιιιον κοιιοικε, @κι 5

που Ύνειοεοκ· ιιι·!ο οιιιιοέοιεκεικι. Βάι ιιι

άι ιεοι· Ροιι6] ι 6ι·οιιεικι ιιινιοιάκι!, ιιιε]:ιο

οάΡιενιό Ροι!όν, οιιάει·ιι! Μι ειιοι·εικι, κιο

νοικιιιεικι ι νοοιιιοικ, ι οάΡιενι!. Ροο!ονιο

πιο άο οοεει·ιε Ριιιιιοά!κη οΡονιεάεΙι νκιιικ- 40

Πιο οο πιονι! @οι ι Ριιιι]ειιι ]ειιε πιε ά!ιι

6ιοιι6ν.

98. Ι8οι· ιοάγ Ροοιειιιη Ρειιονεο ν Κι

]ονιο πιο! ιιιιι· :ο νοικειιιικιι κιε]ειιιι. Α Βάι

κεάοκι!ε ]οκιοιι, Ροοιε! Ριιοικιέιιινεο οι5

ΠιονοΙεκεοιι οιιοεο νι!ιιάιι6 οά ιιιοιι νιοιιειε

άειι.

Βετο 6466. Τοοοι Με ι·ιοιι!ε άι·ιιιιιιε ιδο

ιονι: ιιιο!ο]οιι $νιοιιειάονι ν οι·οιο ι κιιιιιιιο

κιο Ριιιοάκιειι; ε πι] πω”. Ρι3]άέ πιο "ο

ποιοι Ρο πι, ιο ι κ· ]ε ιάοΒοάκιοκι ι πιο.

Πο!κοιιενκη Μι ικα· κιοά! ν Ποιονν Ρο

άειι, ι άενιιο] άιικι ιειεάενοικ ινι·ιιιιάκε! κι

€ινε!ιχ κεικ ι]οἔο ιιιάκιο; ινιιιι! άειι ιΡοκιοά!

ν πιο ενό]. Νι··ιοιι]εο ιιι άοικονι ιοκικγ

έιι! κιο ι πει! άο ιιιιιο]ο] άτυπη: ιάιοιο

ι άιιιιιιιι άο άοικ, ε ]ε νι·οοο κιο ι ]οι:οιο

]ο] Ροειικιιιεικ. ΟιιΡικινινειιι άο άοικ ενο]ει

άιιιιιιιο, ι ικε!ε ]ο] “πιο νιόκι! κιο, ιιι

άε]εο νιοοο] άοκιειιιόν. Βάι ΠιονΙειιιο κέι

κιοιι ιο ιιιιονιι νιεοε, ιιειεάιιιι κιο κ κνοιικ

ιιιιιιοοιοικ Με!οικ ι ι·ιοιάι: Βάι κιο ιικοοι

νιΙΙι άο ονιοο, ιο νιιιιοκιο Ρο ]οάκο] οιι!ο

κιεάο, ]οέ!ι €ο πιο ιιιιι]ιι. 'Τει τοι ι Μι;

]οέιι κο πιο ιεΒι]οικ, το νκηειιιιιοιι κεκ κιν

-- 26 κιιιοκιικι» κιιιιιι Η. Β. Τ.



ΒΑΤΟΡΙΒ πιοετοπο. Βθ'7

(πι, ποιο πο οιιιιιιιοιιι·ο πιο, το πι.οοι πιο πο

ιοιιιιπτο. ιιοοιιιιιπ ιιο ιιοι.ιοι, ιποιοοιιιιιιο:

ιιο ποιο πιοιιιπ οποιοι? ιιοπιιιιιο ιοοιι ποοιιο

_ιιππο. Η πο ιιοι:ιιοιιιιιιι ιιιιτι Ηιοοο. ιι πτιιιιιο

οιι·οιιιο πιο ιριιιιι !ιοιιορτιο·ιτιιιι:ι προτπποιο(ο

ροποππο οι·ιιπιιιιι (ποιοι ιι ποοπιπποιι πιο, πο

ιιο πιο ποιο. Η ιιοιροποπ·ο π·ιιιοτο (ποιοι,

ποιο ι.ιοι·οιπι πιο οι· (ιοιιοο·οοιπποι ιρομ πο

'Ι(οροποπο π ιιο οοιο πο”.

ιο 29· ()ποιο πιο ιιιιιιιιο πο ι(τιιιοπ·ιι οι. ο·οιππι.ιο

οιιοιιιιο οτι οτιτοοιιοπο (ῖππτοοπππτιιιο. π προ

ιιπποιιο οι ιοιο Ποοιπ_ι·ο, ποιοποιο οι (Σπο

πιιιιοι·ιι, τοπιο οτοιιο Μοοτπιιιιιπ·ο. Ρ·ιιιιιιι πιο

ποροππιπιιο: (το, ποπιιππ οι·ιιιικοι.ιτι ροιιοοοκι

κι ιο, ιιοπι.ιοι.ιτι :κοπο ιοιο Όποιο ιιι ιιοπιιιο

οποπ Μαιο, ιι ()ιιιιτοοπιιπο, π οτιτποριιιιο

ποιοι, οιιιοπιο κοιιιοπο. Η ιιοοππιππ @ορο

πιιιοπο ιιπιιιοιιιππι ΜΒΜ!. ιιποπτ.ιιο οπο ιιοοιι

ιιι, πι. ιιοπιιπ πο (Μπι, π ιιιιιιοτπιιιιι ποιο

20 Εορπιιοπ·οοιο πο ιιο_ιιιιι; πιο ιιο τοπιο ποπ

τοιοοιιιπ “πιο ιιιροι πιιιοποοπτιιιο, π οι ιιο

ιιοιιιιπ πο ομοια πιοιιιιο, πο ιιπ ιορτι, ιραπτι

πιο ιιο ιίτιιιοπ·ιι, ιι_ι·ιιιιιο ιοοτο ιι·ιιιιιπ οπο”

Γο·οοπτιιπ·ιι ιι ιιιιιιιιΦοροπο, ο οπο” ιιτιπππιο

επ ιιι:ιιιιο πι. ιοροπο, ιιιιιιιιο ιοοτο ιιοιιιοΐιιιιορτι

Βοροτιιοιπππο π Υιοιιιπ·ιι, ο ιιοροπτιοπιιιο ιι·ιι

πτιιιτι ιραμ, ιι ιιι ποιι·ιι ιριιιιιι οπο” προγ

ιτιιπ, ιι,ιτιιιιο ιοοτο οπο” Αοποοτπκοπο; οι

οπιιτοιιο ιιοιοροιπιιοπο ιιιιο ιοοοιιιι οπο”

πι) τοροι.ιιιιιοιιι, ιιπ πο τοι· τοροι.ιτι ποι.ιοπο. Η ιιο

π·ιι,τοιιιιι ()ιοπιι, οπο λοροποι:ιπο πρπιοιιιιι, ιι

ποιοι:: οι (Νιου κο οοιι·ιι, ιι ποιο ιιι.ι·ο: ιιο

ιιοπ ιοοτιιιο ιιοπ,τοιιιιι. Η ρ·ιιιιιιι ιιοροποιοιιο:

ιιοιι,ιοιιοιιτι. ιιτιιιπι·ιιιιιο. Η ποιο ποιο (Ποια:

οπο. ΡοοιοΙι Ιω πιοιιιιι ιπ6πιπο: ιροοο ιιιπ

οπιιι? ινεοπιιιοέιπο· οι πιο πποποι.ιιπ οιιοι:ει!ι.υ

Ι πιο πωπω πο πω. Ι νιγοποοιπππ ο Βιο

ιιιι Ιπιιοιοοιοπο Βιοκιιιοπιο "πιο Ιοοι·π ι ιιιπ

@πιο ιοΒο, πο οπο μι] πιπιο. Ι ροΒιιοιπιπο

ιποιο; ιοπι ιποΒιιιι ιοΒο ιι @που ιπιιοιοετοπο

κι Ποιονιιοοιι, ροιΙπιπόπιοίι.

θ!). απο πιο πιο οι Κιιοπιιο ο οποιο

ενιοιπι, ο ιιιιοοιιιοιτι επιοιοε(ονιοπι, ι οπο·

ειιιποιπ ιοπο οι( Απιτιπά, οι ποιονιοοπ διπο

οπο, οιοιοο Μοειγοπο. Ιιποιοιι Βιονιιοπιο:

«ιιιοοιο ιιιοιιιοΒο ιιοιιιέιπ)·, ὶοπο ιοΒο, ()!8ο,

οηοοιπι πιο πιοοιο πιιοποπο, Μπιπ, οι διπο

τοπιπνιο νιοπιπιοπι ι ιιι·οοιιιι ο πιιπ οο σπαει-ι

οτι» ι ροοιιιιι ΠιονιΙοπιο ιποιοιπ Ρι·οοιιιιιοι-'

οποιοιι νι ιιοποιο 20, οι ιοτιπι ιιο απ, ι

Ρι·η·οιΙι οι ιοτιπι ΡΜ Βοιποιονι·; πιοοινιοιιι

(«Μη νιοιΙο ριιιπο(ο Ρομά ποιοι ιιιιοπιοιιιο,

ο πει ΡοιιοΙο πιο ιπιοππιππιι ιικιπιο, ιοπο πο

Βόι·πο; πιω πιο οποιο οι! πιο @πιο απο

ιθ8( απο (ιοιιιο·τιππ ι Νιοοιοτο, ο ποιοι·

πιω] ιιπ πι οι·οοπιο @πιο (Μέ πω· ννιο- -

η·πιοννο ι Επιιιιιιιπει, π ρι·ποινιοέ πιο πιο οιοιιοπι.

ΒΧ! (οι πιο Βι·οιΙοπι απο άι·ιιοι, @πιο με(

οπο» ιιοιποειγπο; πο έ. Βοεπιοιιιιοπ πο ιιο

ιιο ποιοι (οιοπιποι, οι! το οοινιοιπ ιιοιιιιοππγ·

(οιοιπ. Ι ρονιιοόπιοπο ()Ιοπο, πο Βιονιιοπιο.

ρι·η·ιηιι; ι ονοπιιιο(ο ιοιι ΟΙ8π ιιο οποιο, ι

“πιο ιιπ: «πιιιοιοιο πιο ποποιο!» Ι ποιοι

Βιοπιππιο: Ρι·ηοιΙιοιπιι πιοιπο! ι »πιο

ιιπ απο: «Μοποιο, οο ποιο (ο ριηρι·οινο

οιιι?» ποιοι ΒιοονΙππιο: ΡοπΙειΙι ποιο Βιο

ννιοι·ππ 12 ()π·ι:ππποποι Επιιιιιοποιο Η., Επιιιιοιιοπτι Ε.. - 27 π οτι πο" ιρειιιιι οπο”

ιιοοι·ιτιιιι "οπο ποιο» π οτι οπο” τοροποιι·οιπ ιι ;ιροι·ι·οιπ Η. - 28 Δ'(ΞΗΜ)'(Ηιί(ΠΠΠ

π'οποοτππιιοπο Η. Β. 'Γ. - 29 οπο” τοροποπτιιιι πιω». Η.



598 ι.ιιι·οι>ιε 'ΝΕ8'Ι'0ΠΑ·

Με με ιιιιι·οιιι·ιε,

Ριιιιι πιο ιιερειιιιι:ιιιε: ιιοι:ι.ι ιιιι ιερειιιπ:κ.ι

πιο ριι,ιιι ιιριιιοσιε οιιιο.

εειιιιιε, μ.ιι.ιιιιε επεσε: ι.ιειειι ιιιοιι:ιο οιιιιιι

ιιοιιι, ιιιιιιιε ιιο ιιιιιιιιι ιιιοιι ιειιιι ιιιιιιι ιιο

ιιιιιιιιιι ιι ι·ρειιιι , ιι ιιιιιιιιι ιιιιιεειι ιοιιριι σπιτι,

Με ρει:ιιει:ιιιι ειναι εερειιιιοιιιι εειιιιιιε, με

ιιοιι,ιιι ει ιιιιιιιει ιιιιιιιιι ει Μιιιι; ιιι ιιο

ιιι" ιιιιιοιι Με”, ιιιιιιιειο μερειιιιοκοιι. ?ενο

ιιιε ιιιιι θιιιιιι: που ι.ιιι και μια ιιιιιιιι,

εγινε ιιιιιι ιιιιιιιι ι:ιιοιειο ιιι: ιιρ·ιιοιιιιι, ιιι

κοιιιιι ιιιι ιιονιιιιιι·ιι ιιι οι·ι·ριιιι πρι” εισπ

ιιιι ι:ιιοιιιιιι, ιι ιιιιιι·ιι πειτε ιιι ιιοιιιιιιι σιω

ιιιι, ιι πειτε ιιι ιιο,ιιιιιι ιιειιιινιιιιιιιιε οι, αει

θι"Ι"80 ιιοι:ιιιιιι "Ο ΠΠ, ΠΕιιιι ειπε ριιιιι·ε:

ιιειιι ιιι ιιοιιιιιιι, ιιιι ΜΜΜ ιι,ιειιι, ιιι ιιο

ιιει:·ιιιε ιιιι ιιι ιιοιιιιι, ιι ιιιειιει:ειιι ιιιι ιιι

ιιοιιιιι. ιι οιιιονοιιι ιι ιιι ιιοιιιιιι. (Μπι πιο

"ΜΜΜ ιιι:ιιοιι:νιιι πιιπ ιιειιιιιιιι ιι ιιιιι.ιιοιιιε ιιι

μερα ιερειιιπ:·ιιιιι ιιιιι·ιι τραμ. ιι ει ονιριι

θιιιιι·:ι, ι:ιιιιιιιι ιιι ι·ορειι·ιι, ιιοι:ιιε ιιο ι·οο·ι·ιι,

ιι ιιριι,ιοιιιι κι ιιιιιιι ιιιιιιοιιιιιιιιιε: εοιιετι ιιι

θιιιιι·ιι ιιιι ειστε ιιεειιιιιι. 0ιιιι πι: οιιιιιι: ιιι:

"επι ιιι ιιοιιιικι, ιιιι ιιι ιιοειιιι, ιιιι ιι·ιιιιιιι

"μπει, Ριιιιιιι πιο

κ'ΗΕ!!|θί -ΠΠΠ'Ε ιιειιοιιιε, Π'ΗΠζιι "ΜΙΒ ΟΠΠ·

ιιοιιει:ιτε ΗΜ Β'Β ιιοιιιιι.

και, ιι ιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιι κοιιε εε ιιιιιιιι ιιιιιιιειι.

Η ιιοιιεοοιιιι ιι ιιι ιιοιιιιι. θιιιι εεε ι:ιειιιιοι

ιιι ιιερειιιιικι ιιι ιιειιικιιιιι οποιει·αιιι φι

μιιιε σε. Η ιιριιιιοι:οιιιιι ιιι ιιι ιιιορι ιιι θει

ἔ'Ε ι

ιιο,ιιικιιιι. Πριιιιιικιιιιιι Πειτε, ιι ρεεε ιιι.ιι: ,ιο

ιιει:ιιιιε ιιιριιιιπιιιιι Η ΠΠ» πιιπ !! (ΤΕ

ιιμι ιιι ιιιι ειναι? θιιιι ειπε ρ·ιιιιιι: ιιοι·ιιιιι ιιιι

ιιι·ορειιιι ι:ιιιιιιιι. Η ιιοιιειιι εει:ιιιιαιιι ιι

Ποοιιαιιιιιιιι (ΜεταΒΙΒΗ, Η Πθθ'ΕΠΠΠΠΠ Ε!.

Ε'β αερειιιιιιιιιιιιιι, ΡθΥθ !Η|'Ει: Ν! Μ|Ιθ Ε!!

ινΙεπιε ιπόννιεο: ιποὶε ιινοΒο ιιιιιιιειιιν, ιιο

νι·ιειπ πιει ικό] Εν! πιο επι ιειιπεον ιιι

ρόνν ι Βιει.ιιοεν, ε πεει κιεειμε ιιοιιι·εν εε,

πεεεεεειιινιειε ειειπιο ιιοιεινειιε, οιιιιει πιει:

πιο ιιιοοιιι πεεεοπιιι, Μειοννι. Βνιο ποινιοιπ 5

ιιπιο ιιοι·εννειιιοΒο ιιιοοιε Με!. Βεειιιε ιιπ οι·

εε: Με ιπι με σο Ροινιειιεοιο; Με πιο

ιιι ιποιε·εο πιο ινειιι·εοεεο, ννεε εεε εποε

μπω ποεοιό ννοιιοο ιποιοιι ιιιιιει, ε ιοι·εε πιε

ω: ιιο εννοιοι ιοιιει; εροοενινεισιο εοιιιο νν 10

ιοιιει ε οειε επεπιειοεοιε, ε ἐὰν ιιιτιο ρο

εειο Ρο ννεε, ω Ροινιειιεοιο: πιο ροιο

ιιειοιπ ιιοππο, πι ποιόειοιπ ριοοιιοιε, ιεπο

πιοεοιο πεε νι· ιοειει. ι ιν ιοιιει ινεε ρι·ενπιοεε.

Ι οιιριεινιιε ιοιι ιιο ιοιιει. ΙΙιεεειε Οιεε ινν- ιιι

Κορεά @Με πιιπ! ι Βιιιιιοιιε πε ιιειοειειιιοιι

ιοι·ειππνιπ, εε Βιοιιοιιι. Νεεειιιιι·ε Οιε;ε ιν ιε

ιοιπιε ειοιιεεο, ροειειε Ρο €οεοι. ι Ρι·ενεειι

ιιο πιοιι, ιπόνι·ιεε: ρι·οει ννεε ΟιΒε πε οεσέ6

ΜΜΜ. Οπι εεε ιεειιιι: πιο ποιειιειοιπ ιιοππο, 2ο

επι πε ινοεεοιι, επι Ριοοιιοιε πιο Ρόιιιειειιι;

εειιιεεοιε πεε νι Με. Βεοιιιι Κιιοννιεπιε:

ιιιεπι πιοινοΙε; ιιειο πεεε πω, ε ιιιοεπε

πεεεε εποε Με εε ννεεεεθο κιεεεοιε.» ι ρο

πιοειι ιοιι ιν ιοιιει. Οπι εεε ειοιΙειειι ιν ριεο- ει;

Βιιιιεοιι, ινεπεπιεΙο ι Μαιο; ι ρι·ενπιοειοπο

κι πε ιιννόι· θιΒι; πιοεεο ννιειιοοπο ιοιι ε

ιοτιειε νν ιειπε. δοιινιινι·εεν εις ΟΙΒε ιεθιιιε

ιιπ: ιιοΒιε ννειπ ιε οεεεό? οπι ι·εειιιι: Βοι

εεε πιε ειιιιε·ιό ι€οι·ε! ι ιιεεειε ιοιι εννιιοειπ ει]

εεενρε6; ιεεενρεπο ιοιι. ΡοεΙεννεεν θιΒε ιιο

Πιεινιεπ ι·εοιιιε ιιπ: Με Με εεοεοι·εο εε

ριεεεει:ιε, ω πιενεειιιοιο επειιοιπιινοιι ιποιόνν,

ιειινιπ ε ινιοιιιε οεοιε εε ννεεεεεο ιιιεοιε ινδι

εειε, ιπεοεοι πιο πιιεεεεε Με Κιιοννιεπιε.

ννιοτεε 28 ιιι ιιερειιιιικι» ιιερειρειιικι Η. -- οιιοι·ιιιιικιι επι:ιοιιικι Η. Β. Τ. Ρ.



ι..ι·ιοιιε κι:ο·ιοπιι. Β99

προειιτο πριιιιο, το πριιιιιιιιιτο "πιο καρο

ιιιιτιι, κκ ιιι ιιοπιιιιι ιιιοτιι πριι,ιπ κι ιικιπιι

κικηιι, κια πε ποι,·ετιιτι. ιιιειιε ιιιο,ιιιιο κιι

ιοιιοτπιι. (ῖο οιιιιιιιιιιιπιο ,ι(,ορειικικιιο ιιςι:ρκιιικ

Βιικιιιιιιιοικ "πιο, ποιο ριριπιπκπ ποροιιι.οκπ

ςοιιικιιι, ιι ποοικιιικ πο πιο. ΥΖι,οριοιικκιιιιιιι

πιο πριιιιιιο,ιιιιιιιι, ποιιοπι (Μπα ιιοιιιιιιιιιρι

ειτιιορκτιι, ριικικιιιιι εποε: πςιι.ιιιιιιιιιο οι

πριι,ι,ιτο κι πι”. ()ιιιι πιο περοικιιιοιιιιι ποικ

ι0 ππιιιι, κ ιιικιιοιπκ ,ι(,οροιικιακο, καιικιιιι οι

ιιιιτιι; ιι ςκπριιιικ ο ιιιικι μικρο, ιι ποιιειιι

καποιοι οι οτι ιιιιιιριιιι, τοκ ιιζιοριιιικ ιιιιειι.

" ποοικ κι ρ!,εροιικιιιιιιιι ριικκιιιιιι εποε: εε,

οικιιε ιι,ιπ κι ιιιιιι, ,οι πρκοτροιιτο κιει,ιι

ιο ιιποι·ιι οι· ιοροικ. οποιο οι·ιιιιοτο ιι.ι” πο

ιοιο, κι ιιοπικιπικ οι ιιι_ιι ιροιιιι.ιι οπο, ιι

ειτιιοριικ ·ι·ριιςιιπ οποιο οποιοι.ιοι·. (Νικ πιο

το επιιιπιπιπιο ειπεςοιπιι ποιοι ι.ιιιοιιι Ζι

(Μπα Πω ιιοιοιιιιιιο ποιοπο, ιιιιιικριιπιιι.

20 .ιι,ροι,·πιππιι, ιιιι·κο π,ιιιιιιιπ πριι,ιο κι ι·ροιιογ

πιο, πωπω οι πο οιπιιιιι οιιοιοπι, κ ποι:οκι

οποιοι οιιοπιιι οιοοι·τπ ιιοι·ιιιικ ιιοιιπιιιι,

οπο οιοιιιοιπιι, ιι ιιοιιο.ιι τροποι τιιοριιτπ.

"ο οιιιι οι,ιοιπιι ι(ερειικι:ιπο ποιο, κ ποιιειι·ιι

95 (Μπα οτροκιι.ιι οιιοπι.ιι οκοι·ικιιτπ πριμ

πιιιιπ. Ριπι.ιι ,'(,οροιικικπο κι (Μαι: κι,ιι απο

,ι,ροι,·ιιι ποιοι, κκιπιο ιιοεκκκοκιι πο το? (Μι

πιο ρειο: οποιο πο ιιιιιι οι .ιροι,·πιπιιοιπ

ιιιικικ ποιοιο. Πκο οι·πιιπιιι οι ,!,οροιιικιπο,

50 ποιιοιιι οιροκιι.ιι οιιοπιιι πιιτιι ιι.ι πι, ο

οικω οτιι,ι_ε προι·ιι, ιι πο τιιιο ποιιοπι οτροκικιι

ειιιιι πι. Η ιιοικοιιιιι ιικι πκτι τιιοπιιιιι; τι

θκιιιι ιιιιιιρατιι οι ιιιιιοιιοι·, ιι πρποτροκ

ΠΟΕ! Π!! Πρ(Μ'Ε ιικι.

$Ιγειοο το Βιοινιοπιο, ννγιιιοιι οποιεοιιιιη·οιι 966

ποιόν Κιόι” οιοιπιο οοιοινο!ιο ιιιιιιιιιι, ι Ρο

πιο Ρο πιο. Ριηιιγιριπ Βιοννιοποιιι ιιιιιο(ο

θιΒο ιιοιιι6 ιιοΡιοι πιόικιιοο Μι: ειιοΡοινοη

ειο Ριηιιιέοιο (ιο ιππιο. ΝειΡοιοπο οι Ιοέπι,

ιποιοιΠοη Πιοιι·Ιοπιο Ροειοιι οπο: ιΜο. Ι ιο

Ροιιο πιο ιο πιο ι ιιοιοπο ΡοιιΡοιι6 @πιο

(πιο ιιιιννι: Με 28οιιοιι ινοηεο)ι. ι Ροεδοἰο

πο Βιοινιοπόνν πιόινιοο: Οτο πιο πιο ιιιι οποιπ,

Ριηεοιιιιοιο ννιοΙο ιπιοιιιι ιιοδο 8τοιιιι @Με

ιιΒιιιέοιο ιποιο ιποιοΒο; Μισο ΡοΡἰοιιο6 πο

ιοΒο ειοιιιο, ινιγΡιοινιο (τροπο ιιιοὶοινι πιο

ιοπιιι. Οπι το πιι)·ειονιιοη, 2ινιοιιι »οποιο

πιπόιιιινο ιιιιοιιιι ι ιιιιιοιηιι. ()ιΒο πιο ποιο

κοπο ι ιιοιιο πιοινιοιιιιι ιιιιιιγπο, πιο Ρο

"ιι ι Ριη·ιιγιο 6ο @που ιοΒο, ΡιοιιοΙο

Ρο ιποιιι οινοιιπ, ι ιοιιιοιοΙο ιιιιιιιιοιτι οινο

ιιπ ειιΡοε ινιοΙΙιο ιποοιιο; @ο ιιιγΡοιι ιιοποιο

ιιγοπο ννιΡιοινιο. Ζοοιοιιιι Πιοινιοπιο ιιο Ρι

ω, ο ()ι€ο ιοπιιοιιιΙο ιιιιιιιοπι οινοιιπ οι”

ιιιι ιιειιιΒιινοΙι. Βιοιιιι Ι)ιονιιιοπιο ιιο οπο:

@Με ιιι όιιιιιονιιιο ποει ιι(όιγειιοέπιγ Ρο οιο

πιο ΡοεΙοΙι? Οοο ιιοιιΙο: οι! :ο πιπο τι οιο

@πο ιποιο ιιιοιοεο. Α Βάι· οπο Βιοιινιοπιο

ΡοΡιιι, ιιο:οἰο ιιιιιιιοιπ οινοιιιι πρ· Ριιι πο

πιοΙι, ο εοιπο οιΙοοιΙο Ριοοι; ο Ροιειιι ιοι

ιιοιοΙο ιιιιιιιοπι οινοιπι, οι” ιοιι ενιιοιποιι.

Ι νηοιοιι ιειι ὅ ιιιιοοιι; ο 01% ινι6οιΙο ιιο

Κιιοννο ι Ριη8οιοννοιο ννοιειιο πο τοειιο

ιοιι.

ΜΜΜ 6 ποιο λΡΜΜΧιίι πιο” ιιρικικτι Η. - 11 μικρο» ιιιοιιιπιπιμο Η., “Μπι”.

κι Ε..
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30· ττιιτοιο κιιιιτικ:ιιιιιιι θττττοεπιπικ. ττι

“το (πω. 0ιιτι οι ειιιιιιιι ι:ποκιιι Επιτ

τοι:ιι.ιιιιι.ιι. οικω ποιο ι.κιοτιι κ κριτιριι, τι

τοτε ιιι ,τερειιιεκπ τετοια. τττκ,τοικο @προικι

ιιο κροτκποι·, ειιιικιιιιιειι.ι ε: “πιο κιιιιιο

κο κι ειιιοτ·κι, οοι·ιιε ιιοκκιειιι Επιιτοειτπι

κι ,ιτερεπικιιιι, κ ιιοκικε ιιετι ειιιιο:ι οι·ιτικ

ιιοπετκ, οι·,ιτρκ ιιι κοτο ιιοιιετικ, ιιι πο _ι,ιτιειιι.

τ! ροιτε Επιιιιιιι,τι κ λοιιιι,τι: ιιιιιο:ιι οι·ικε

ιιοτωτι, ιιοτοτιιει.ιι ,τροι·ικκκο κο τιμη.

τ! κοιιιιιιιικι ρτεροπτιοκιι, ,τ,ερειιτιοτιε πιο κο

πετοιιιι τι :ιτιιορκιτιο οι ιιι τρι,τιιιι οποκτι.

(του πιο οι·ετριττικ οι οι οιιιιιιιι ι:ιτοκι.ιι

ιιι ττοιιοριετιιιι τριτι, πιο τοι· τετοιο οι·

ιικτιι "ΜΧ τω, κ οτι οποιο τριτο οι ειιιιιιιι

ειιοκιιι, τι ,ττ,ερειιιιιικε τ.ιτιιορκκιο οι πι τρι

το , κ ωραιο. οτι ιτρ·τικικο κ:ι των, πιτ·τικικ

πο, ποιο ι:ιτικ οι·ιιιιιιι κιιιιι:ιιι, κ κι ιτιιτο

οι κρ·τιιτοτκ. τ! ετοιιι (τοπικ πιο, κε κοκκι

κιε ιιιτιιτκ τριτο, κ οτιιιιι:κιι εποε, κοπο

κι τρι,τοι·, ριιιιιιτικ: ιιιτο ιιοι·ετε τοε·τι,ιττιι?

τι πικ:κ τραμ παιιιιι κρητικα οι ιιικ·τι. κ

τον οι κο μια, κ τ·τιτοιιιτι κιιιιιι οποιο κ

τετοιο οποιο, ο πιτ ιιοτετε κ:κριτκ τιιιτιιτι,

κε κιιιιιτε οι κο τινι. ,ττ,ερεπττοιιε :κε ρεκο

ιιιο: μι” οι ιιιιιιοκι των κο μπι, κι το

ιοειιικ ιιιιιτιοτιι τιποτα εποκ:το, ροιτε πιο κιιιι

θιιιιτκ: ποιο οτι κι.ετκκι οι·ιιιε οιικ,τρι τιι.ιικι

εποιετο, ιιιτ,το κρκτοιιιπ τιιτιεποιτ, πιτοροτε,

τι τρετκιε τετιιε κιτ,τιι τπορτικι τροποι ιτε

τκειιιι οποιει.ιοιι, ο οι·ικε κε ποιον τ.ιιιο1ττι,

"Έ Χ0τ.μτιτι ,1]."ι ΠΗΓΗ! Π!) ΜΗΜιτ, (Σ'τιτ.τττοττττ”Ε·

 

50. ττοο:οτοτι οοκονοκτο έντοτοπτοντο. Βο

το οιοι, (Μοτο : οιοτιοιτι ενοττιι εντοτοετο

νοτιι :οτιτοττε:)· ινοτοτιο ντοττττο τ ινοτοο:τιο,

ε:το κο τττοιιτοτιτ. τιιι:ττ τικ οποοτν τ)το

ντοιιτο, τ μι· οτιο νοτοτιο ν Βοτονοέοτ ιτο5

τοσοι ετοκοττ, πιιοττ τιοοτο εντοτοοτον· κο

τ)τοιντοτιο, ο τιοοττο οπο: ιτε” τιοκτοντ οπο

τοοτονπ:)· ν τιοδτ τιοτιτο ιιιτοποτο, τιν τισ

ντοιτι ιτ:τοοτιτοττι. τ ποτιττ $ντοτιοτιτ τ Αεττιοιτ:

›ιτοτο τιιτ οοο:οτ τιότ, τιιιὶο ιττιιτρτιο :ο ›;το- το

2οοτοτιιτ τ :ννοτοτοττ τ)τοντοούν; τ)τοντοτιτο

πιο ιιοτοτττ τ :ιιοοτττ ετο ν 8τοιτοοτι ενοτοτι.

(Ποιο ιιιτοτ:ι·το : οποιο ενοτττι κο ετοιτ τετο

τοετοιι, τιο το ιιτ›τω τιιοτο τ οοιτοτοβοττο

οοιτ @οι ο τ)ι·οντοτιτο :οτιιτιτιοττ ετο ν ετο- 15

ιτ:το τ τιτοκτττ ετο : ετοιτιι οοτο:τιτο, ντο

ιτ:τοττ τιονττοιτι το οοιιιτ πτοοτο ιιτιτττ, τοο

κι ο:οτιο @τον ετο οοιτιτοττ. τ ειοτο θτεο οπο:

τιιτο, ιιτο ττιοΒοο ιτοτιγο €τοιτιι, τιιιιιτέτττο

τοπ: οοετοτο ιτο τττοιτιι ιιιόιι·τοο: Ρο οο ετο 80

οοτοτοοτο? στο νε:)·ετ.τιτο ετων νοε:ο οσο

ιτοτο ετο ττιτιτο, τ οτοοιι ιτοιτ, τιιοτοτντοτο τιτ

ιιγ ενοτο τ :τοκιτο ενοτο; ο ν? ιτο ιτοτιτ

ιιτο ετιτοτιτιιτοο ετο, οτιοοοτο: τη·τιιτ:οέ 8τοι.τοτιι?

Πτοντοκτο πιο τ:οτιττ: τοιτ:ττνέιιη ετιτοκτττ25

οτο ιτο ιτοιιτ, οτο: το οτιοοε.: ιιιέοτό ττιοὶο

ενοτοοτο. τ τ:οτιτο ττιι Οτοιι: τιιτοττι :οτιιέσττο

τιτ:)·ιι·ιτο ποιο ιτιοτοττο, Βιτ)°έοτο οποε:ττ ιτο

ττττοιτο οο το: Μοτο, τ οο το: ττ:οοτ, τιτο

ιτοττι αντιο ττιοὶοντ τιιοτοκιο ποτοιττοτο. Ντι: 50

οτιοο οτο τιιτ ττιέοτο ιντοοοτ, τοτιο οτιοο οιτ

νοο ιικού ιτοιτ κιοτο, τ οοτιότ : νοττιτ :ο

τντοτο: ο οικιιιιιιιιοκι οτι» εικικιιιικι.ιι οι Η., κ ειιιικ.ιιιιικιιι ει Β. Τ. ττιγττιτο. - 6

ειιιοι·κιιτ κοτικι Η. - 8 πο» πειιιιικ (τοιττιτο Η. - 9 Οπτιιιιιιιιοτιι θπικτειιιητι Η.,

Οπιιιετι,τι τ.. - :το τιιορκιιιι τπορικτ.ιτι Η., ·ιποριτιοτι Οτι., ειτορκιιοκι Β.,

οιτιτορκτιι 'Γ.
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ιπικ εκ ει καιπκ ποκιιι σπιτι. Ρεπιοιιικ ιτε

ριερειιαπακε: τιτσ τσιιπειιιιι οι· καει? ρα,τ,κ

ααπεπιπι "επιπι κ ειιοροκκ. (ικα ιτε ρεπτε κι.πι:

κιπκι οι; καει κιετι πιιε,τσι·, ιππι ειιοριι; κι

κιιααο οι· καει προπιππι: κακτε τικ στι ακσρα

πο τρκ τσακιπι, κα πο τρκ κοροιπκκ, ατι πιο

κε κοψει ταιιιιιιιι ρι,ακκ κιςαιππικτκ. παπισιπιε

ιπιιικι κοκ, κι εετσ οι· καει προκιπτι κακα,

κιπ πιο πεετε κτκειιοτακ κι οεα,τι, ,τα κικακτε

ω πιιι εε ιιαασιε. ΔΙερεκκιακε :ιιε ρα,τκ κιικιιιπε

κ εικραππα οτι μπορει πο τρκ τοατικκ κ πο

τρκ κοροι:κκ, κ πσεααιιιιι κι θαιτι ει πιο

πιιιοκιιιι. θαιτα :ιτε ρετε και: σε, οικω εκ

πεετε πσιιορκακ ι.πικι πι ιοποιεποποιρ τιιτκτκ, α

ιι κα·ιτε κι τραμ, α τι κα σιιτρα οτιετικπαπι

οτι τραμ, κ πσκ,τιπ κι εκοκ τραμ. ,ιερε

καιακε ιιε ρα,ικ ιιικικπε κιπικ,τοιπα κι τραμ,

πι ποκι,·ιακια αισ,τιπαι, κ οκρα,ποκαιπκ εκ απο

,ιικπε κι τραμ. θαιτα :ιτε ραςριακι κσιειπι πο

ει) τοπικ κοιιστω,ο, α κροι·τιιιιι πο ιιοροιικ

πεκιι, κ ποκεαι κι πιοπεπιοι·ικασ τοπικ κ κι

κορσκπιιεκκ ιιρκκηιικατκ πρι, σιτερτιπκαπτι

ιιπε κι παατικιι ιιααιι, κκτιιιοκι περεκιιςιπ

ιιακιπιπε κι κιεικιι τοατικκιεπ.ιι κ κοροκκπειιι;

25 κ πσκεα·ι θαιτα, ιακο ειιιριτε ει, ποπρε·τκτκ

τοατικκ κ κοροι:κκ κοπεπ.ιι εκοκιπι. Γοαικιικ

ιτε κ κορσιπκιεκε ιποαετιπιιι κι τκ·κτια εκοπα

οκκ κι τοαιιιικκκιπ, κραιτκπεκε :ιτε ποαι

οετρικιι, κ ταιιο κιτταριακτι εκ τοατιιιιπππιιικ,

κι) οκο πιαιτπι, οκο πιατα, οκο απ οριρκκιι; κ

κε κι ακορα, κ,τιππιε κε τορπακιε, κ κε κι

πιις·πι ταεκτκ, κιεκ ιιο ,ικορκ κιττορ·πιπικ σα.

Η κοιιτοικιι αποκκιε και τραμ, κ ποκεπικ

πατάκια! Ρομπ, Ρτεεκ. ΒιεΙιΙἱ Με ΠτεινΙκπἰε: οικ

εισ8σ επεεκκ σε! Με? ()πειππε @τη ιπἱότΙ

ἱ ε!ιότ)·. (Με κκιέ ττειιΈκ πω: Τετιιτ πἱειπε ιι

πιει πιισοπ επι εΙιότ, σιοἐ ο πιεις τιεει

ντεκ Ρτσεκε: ιικιεισ τσι Ρο κ” 8οιεσπε ἱ Ρο

κ” κτ·όσιε ι άινοτει; πἱεεΙιεε 'κι Ιαοττιετπ

πσΙτικόεισ πιτ πω: άειπι εἰεὶκἰε], πιιιιικπαιιἰ

τπιιὶ πιό]; το] @Πιο οιττοΒιπτ οι! και Ρισ

επε, Βοέσιε ιπΒοὶεΙἰ κι οΒΙεἐεπἰπ; το ιπιιιιι

ι.χΙΙισ κι ιπἱ ιπει]ειε. Βτεινικππε πτκάσινεπι

Μπιτ οιὶ ι!ιππστιι Ρο "η Βοιεσιε ἰ Ρο “η

πιτύωε, π ΡσκΙει!ι (Ποτε τ Ροιιιοπεπι. @έκ

τοκ ττει!α τω: Ρσπἰεινσἐ Με ιπὶεέεἱε ιιε

ττιπισ π άκιεειιιι ωσπου ιιΡοΙιοτηΙἰ, πντκσειρειε

τι ετόά, τι το πιιιτο σιτειιιΡιε σο €τσιππί

Ρόισε σε ποιο. ΠτενιΙκπἰε ιιτειτοννιιππ ιντσ

εἱΙἱ πο ετσιτιι, σΡοννιεότιοΙι ω Μποντ ι ικά

κ· ιατσιακιο τιιιτσιπ·ει ιιε. ΟΙΒιι :σέ τσιεΙειΙκ

πνιτριιΙπιπ τι·οιιικοιτα, πειτπγπι Ρο εσιεΙππιι τι

ιἰτπἔἰιπ Ρο πντόΒΙιι, ι ιικικιει κιπκιΙσιπιι 8ο

ΙεΒἰοινἱ ἱ πντόιπΙστιπ Ρτιγκτικ2γνι·κό Μια ειότ

σΒι·νιπισιγ τν μπω ιπιιιε; εκατο Με Με

ννκη·κικιιτι εο!ιρικοπτ ι αντόΒΙοιπ; :ι Βάι· ιπο

επιιετιεπΙο, ιιιικιπδιι @ἔτι πιοικΙιοιπ "Μπι

Ριιέσπό 8οιεοιε ι πντόΒΙε. δοΚ:Βιε ινἱεσι ντό

ΒΙε ΡσΙεεκιιγ ινεπικιόπ κινοτο: σιτε τισ Βο

ιεσπικόιν, τιτ6Με :σέ ιν σειι·ιεειΙιτ. Ιω

ιιιΡκΙΠ)· ιπο ιιι εοδεσπικι, οντι!ιπε ιιΙεεἱε, απο

πειπἰοιγ, οινιΜε κιστπιε, ι πιο βγώ οινοτιι

πι· Μότττπ!η πιο εστικιο; ι πἱεΡοᾶοΒπιι Ιππ·ιο

8πεἰό, τιικηει.Με Βοπνἱοτπ άνιση ιστοιχ Με.

Ι ιιεἰειεΙἱ Ιπιτκισ κ ετσιππ, ει ΟΙετι Μπρικ

π·οιεκπ κινειππ επινγικό κι. Τει καποτε Βτοια

Ψιετικ 1 σπιτι» πρωι Κ. Τ. - 21 τσατικκι τσακιικιεκκ Η.-- 28 περεκκτ·ιπκαπσι

πιει ποκερτιπκαππιιιιε Ε., περεκκτιικαιιιτκ Β. - 80 οκο καιτκ... κ σ,τρκκιι» οτι

"τι πιιι·κτιπ κ οριρκκιπ Η.

Ποπιιππιετιιιι Ρο!. ΗΜ. πιο. Ι. το
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πιο

- πιο

θπιπ.το πιοποπ.ιι οιιοπιπ.πι πιππ.ιτπι πι, πιππιο “πιο

τρ:π,τι πι ποιππιππο πι; οτπριπιπππιπιπ τροπο ποπ.

πππο πι πρωτοι πιο” οιιιπτι προ, ο προπ

τιιπο ρ.πιποτπι ιιρ·ι:πιοτι π.ι.ιιιιι.πιι οιιοπππιι, ο

προππι πικι οοτοιππ ποπτπιτπι παπι. πι ιπιπποπιππι

πιο πιο μπι τοιππιποι: οπι ιππιοτπι πιππιπ πι,ιοτο

!πιπποπιοι·, ο τροτπ:ππιπ !πιππποτοροποπι κι Όπι

ππ·πι, οι πιο ππιππποτοροπι τροπο. θπιππιππιπι.

πι πιο θππιτπι πιο ,ποροιιι.οτιππ χω” οι οιιιιιππι

οπιοπιπι πι οι πιροπιπιπιιποπο., οποτππιπποποιπππι

οιιοτ.ιππιπ πι οππροπιιι; ο.ππτι οτειιιοπιιπππι ιοιιιι πι

ιιοπιιιπππο. ιι ππριππο ιιι τρπιπι οποπ !πιιιοπιι οι

οιιιιιπ.πι οπιοπιπ.πι Επιπιτοοιππιππιπ.ιιι, πι προοιππιι

ποπ ιιιτο πομπο.

!πι ππιτο ποπ·ππο., πιπο θπι.τπι !!οπιοιπ τοροποπ,·,

πι οι·οτπιπι πιο Μπιοτι ποτοοτιι πιππιπιπι, πι πιο Ιππι

οι ποτοοτιπ, οι:ροππιπ πι οπο, ποπιιιπππο ποιοι οπτι

πιο ιιιοοπι ποιππιπ,

πι οιπππι ποιπι οτοπιτι. ιιι !!οι.οιιοπιι !!

ςπιπ.ιοπικ πι πιι·πιοτπι πι πο

τοοτιι,

,πο οοτο ιπ.πιο, πι πο ππ_ιππιπροι· ποροιπιοπιππιι

πι πιο ,π!,οοππι, πι ποοτι οποιο ποιο θπι.πιπιτιπ ιι

πο οοι·ιι. πι πιςρπιπιπππιιπππ πιιιππροτιι οπι ιιι

οιιπποπ,· οπποποιποπ !πιπποιιοι·, πι πριπιιιιιοιιπο οι

ππιππι ιιι

81· Κι πιο” .-οι·πιο., ιιι τιιιτο οπως., οι

πποπτιπιπι.

ιιιτο ποι·ππππ., οι ππιτο ροπ,·πιο., ιιι ππιτο 'οπο.

ιιι ππιτο οπο.,

'οπο, πιο (ποιοι ιιι !'ριιιιι, πι πρπιππο !ππ

οοριο τοροποππ. Επι τιτπο ιπιοπρι ππιποππ.πιππι

πι πρπιπο ιιι

Ε!» ΝΕΤ!) ρ$π'Έ!!., ιιι ΝΕΤ!!

!·ποοτπιππτπιππι οιππι πποοποιιι,

πποπ.ποι· θππ.τπ, ππ πιπιπιπιι πιο μπορει οιιιππιιι οι

ιιο ππιππι.ι.πι. πι οιππιιοππ.ππιο, οι·ππιπιπιπιι οπι πι

οορι ρπιοπιποπ,· ποιοι, πιοι:οποπο κι πιοπι, πι ρο

ιπο ποπ:

τροπο οι.ιπι. οι πποπ.ιιι. θππο πιο ριιιοπιππιππιπππιπ

!!θδθΕ!ι!!Η ιοοπι ιπ·πιοπιρπιοτπιοππιτπι !!'!π

 

π οροπππο πο, οποτο:πιπο έτοιπονιιο οροπππο, ο

ποιπιπ ροοροππποπο ποιπππ·οπι Ροποπππιππο, οπτο

πο. ...πιο οι πποινοπο ιποοποππππποιπ οπ·οπτπ,

ο τοοιοπο πω.. ρποοπο ποπ. πποποππ·πο πο

πποπι οι οποππιο; Με οιοοοπ ιποππ οιππ όσο

πίπποπνο, ο ίτιοοπο ιπο Ήποισοτοιπιπ ιππο οπο;

πιο πιοινποπι πνπ·οοοπτοοπ έτοιποππ οπο. ποπ.:

ποιοι απο ποτοιτοππο τποπιπο ο οπ·ποπι οπτο

πιπ π ο ιππ·ιπππ·πο, οι:ιποππ·ποπο ρπ·οπ·ο π ιποππππ;

επ ποπ οποποποποππο π ποιτποππο. πρτηοιπο πιο

€τότπ οινοπ κιποι ο οπ·ποτπ οπνοππι Βιωσ

οποιτοιπ, π ρτιοι ποπο ποιππο πιοινππο.

ποιο οιοο, ω. Οππο ιπο Νοινο8·ι·οιππ πιο

ιποιοποπτππο ποπ πιο, ροοιοοιπ π τποππο, ο

ποπ ιΕοπο Ροποοιπ, οππτοπιπ π ιποππο; πο

πιποπιο επ πιο οο!πτπ οπο, ιποπιποποπ

πιποοπο π ροοποοιπ·, π οοππο οποπο το Ρεπου

Με πιο ιπιπο οπού, ο Ρτοοπιποοπο πιο οπο- 20

οπο π πιο Ποοππο, π πω οποπο ποπ, θπππ·οο,

ο ιποποιπ. ποτοοεπιππ·οοπ το Μοτο οπο οποιο

οννοι;ο οπο πίπποινο πιτ τππποοοπ ιποοποτιπποππποπ

ο ποπ ρι·οοπηπτοποο.

ποιο θάδθ; ποπο θά-δΐ; ποιο 64%; ποιοΐΒ

οιοο, ποπο (ΗΒΟ, ποιο οιοι, ποιο 6462; ποπο

οιοο, οιπο απο ιν ίπτοπιπ, πρτηοιπο ιπο Οο

τοπτοεπιπ. πιο πνιοτππι οοοοτι πιπποπποπι Κοπ

οποπιππ, οπο π.οοπο; πρτοποοπο οπο πποο·ο

απο; π ινπιπποπο πο πο ποοι πιοτιπιο ρποποπο πι- 30

οοιπ π τοιπτορπο, ροεπιπινποπ οοοοτι ποπ τοπιππι,

τοιπποπποπ ο οπο π π·ιοπιπ: εοιππο μια ρο

ποπνοο : ποτππ ιν ετοιποπο πιο οπο το πο

οιππιποινοιπι τοοποπο οοοοτιοινπ: .ποιο ροεοππιο,

ποοππ πιπο οποοοο οοπτιοπο, πο οοπτιοππ οπο

Σποτ:: 1ο ποτοοτιππ ποιποοτ·ιπ Η. Β. 'Γ. - 18 πιοπ·οοτιπι προοι;·πιπ Η. π. τι,
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ροιτο κι ιιιοπριο: πτι ιιοτπιιπ ιοοιιιι, μ ποιο

ιιο ιιοοιοιιιιι ιιριιοτιιτιι, το ιιριιοτιι ιιο οπιιι;

ποιο πο, το ιιο ιιριιοιοι οι. Η ιιριιοτιι οι οι

ι:.ιρι οι ιιπτρι ιπρκιι.ιιι. Προοιιιοιοιιπ :το ιιιιιιι

5ιιιιι ρποοιιπιιιο οι ποιοιιιοιτι ιι τοπιο, ιι ιιο

οιιτιι οι τιπτριιι:ιρκι ο προ, ιι ρονο ιοιι: ιππ

τοοποιιοιι.ιι τιι οι ιιιοιιιτι ροιιι:ιιοιιιιιι, ιιιιο

ιιτιιισιιιι οιιιτι, π τοπιο οοτιιιιι; ιιππτοι:πο

ιιιιττι Υ! ΗΠΒ'Π'ο οιιιισιιο ροοοιιοτιιιι Ε'β θθ·

Η) οιιιιιιιιιιιι ρο,ιι ιιιιοι·ιιι ποιοι. Η τπιιοπιππ

τοιι θ οριιιιιιιιιιιιι θο'(Π'ΧΒ'Ε, θ ιιοπιιτιιι, θ

θ Μοτο, θ ιιιιιποι:τιιιιιι !! ιιιτ,ι,ριοτιπιιιιιι 28·

οι ιιιιοτι; οπο ΠΕ ιισιιποιιιιιιιιιιιι τ.ιπιι:ο στο·

τοπιο ΜΗΝ απο ιιππιτπιι;ιιπ, Β'Η|ΗΠΩΒΠ..|Π α·

Ηιτοιιιιιπ; ιιοιιποιιιιιιιιιιιι οι τιπτριιιορτιοιι τοπιο

ιιπιιιο ¦ ιιππ,ιιικο, Α!!

ι:ιτρπιιοτι.ι ποιοι στι (ΠΠ'θ ιιοιιριικιτιιιιιιι. ΗΕ

ΗθΜΠ'ΒΣΗθ τιιοιιιιιι,

πιο ροτοιιο ιιι.ιτι τοιι οι ιιριιοιοιιιιιι θποιιπ, ιπ

ΗθΡΕθ Η ,ιροιιιιιι.ιιπ ιμιοπριιοπ, τοπιο ιιοπιιιιπτο

'20 οοοτιπιιτιιιιι. Επιτσοποιιιι οι ιιιτριιιιιρκι, τι

οτιιοι·οτιι οι. Η ιιο ιιριοιοιιιιιι ιιιτιιι:ι οι οτι

ι:πρι. . το ιισιιιτιι οσοιΗ ροιτο ΜΗ: οποιοι.

τιοιιτι. θιιι :πο ρθ'ίθ: κοπο ποοιοιιιιι ι.ιιι Ηθ

Η'|'", ιιριιοτιιιιι ΠΠ ΕΧΕΤΕ " ιιπροιιι ιιο ,ιιοιο

'Β ροι.ι? π οι κριιοτιιιιιιοκι τοτσ ιι·ιιοτιι τπιιοιιπ,

ιι τιι σπιτι πιο". Η ροτο οιοπριι: ιιοροιιιιο

ιιιιιπ ιιο και. θ.ιιιτπ. Η ιιοτι τοιι ,ιιριι ιικο

ππιιοποιιιι Η Β'|ιΕδο"Μτιι. τιπτο ιι ι:ροορο.

ρπτπιιτιιιιι. Η οτιιοι·οτιι οι, ιιπροιιι Η ,ιιιιιο

?οι μια. οσοι. θιι:ι ιιο ιοτιιοιιι ιοιιοιιιι ιιριι,ιο

ιιι ιι:ιτριιιιρισι;. ιιππτοι:ποιιοιιιιι:ι ιιροι:ποιιι ιιπ

οσοι, ιι ροτο Μισο:

ι:ιιιιι που, ,η ιιιι ιιο δοτι οιιιπιοιι οτι

πιο,ιιιιο "θ" ιιοτπιιιι Η

ιιιιοτικοτο τι”. Η ροτο ιιπτριιιπρκι: τησ

 

ιιοιιι; ιοέιι πιο , ιο πιο οι:ιιττσο ειο. ι σοοττοιι

ιο οιιοοττ τ ροιτι·οτσοο. Οέινιοι:οπο οιινοτι

τοοοινοΙο ιιο οιιοτο ι οιοΙοιπ, ι ιιοιιι:τοιοο ιο

ρο1τιοτοοο ιν ινιοττο, ττοιιι ιοι: οιοΒοοδο

ινιοποέ ιι πιιοοτι πιοννιοει.οιπι τιιιιιιοιιιι, οσο

ροιιιοιιο έινιοιΙσ ο τοπιο ττιισιιοέ; οιοεσ5ιο

ινιι5 ι:ιο οοοο ιιιπσιιιιο τιιισι ιν σεΙο!πιο το

οι· "πιω ιιινοισο. ι οπο! ιοι ποιιιιισ οιο

ννισ οσέοιοιιιοτιι, ο ιιιοοιιιιιιο, σ ροέοιο, ο

ιοΙιτιιιὶπιο ι σ τοοοοινοτιιιι οιοιο ιν οτι·ειοέοι;

οπο πιο ειιιοπιινοτι εισινο ειοΙο, ιιοι-ισ Βοο

ιιο ιινοοο ινσιοΒοιοοο, ιιττιιπιοι·νοιο ποιιιιι;

ιιοιστιιιο οιο ιισιοπι Ροιτιοτετο τιιοινιοι:: πισ

οιιι.ινοτιιι @οι ινιοοιιιο πιοοοοι σοοτοπισπο

οιοοο σο :πιο πιοιιττιιοσιοιιοισο. ι οοπο ιοι

ιιο ι:οττοιο πιο ΗοΙοτιι·, ιοιισ ι οοιιποι σο

οοι·τοιι·οι ιτιοιοο Κοποιοπιιπο ινιοΙοιοεο. Ρο

οιοΒοοΙοινιΙ ιο ιιοιι·ιοτσοο ι σορτοινιι. Ρο

σοοττοοπιιι ιιινοτινοι ιο ι:ο5οττ ι ποιο ιοιι

Ποσο οιο ποιού το πιοιτοπιιο. οπο τοέ ττο

οι : οοιισ? σιισοετ ιιο τοπιο το τοπιο? ο ννοτοιιτο

οιιττσιιοέ πιιο εοπι ι ποτινοΙοέ οοι·οο ειι·σιο'ζ

ο ιι σοττοέοιοπ ιοει ισ ιιττοοιιν ρτοννιι, τι

ιιιοιτ απο. ιττοοι ιοι οοειιττ: Οιιιο! ιιο

ποιο ιν ρσιο ιι·ιινισοιο. ι οοι οιιτι ιππο

Βιο, τισΙσ ιοτοοτο, ιιοιιοισοι ι ποοτιπιο

τστιιστπο ι οορτοινιι ιο, ποτννοινοτι ιο εννοιο

σότιιο. Οπο τοέ ιιο οοιιισιιι ιιο τοοιοτοιοο

ιιττιοτιο ιιο ροιτι·οτοοι ρτοετοσ ο οισοσιιο

ινιοτιοιιι·ο οιο οινο8σ οσιιιιι, ι Μοτο πιο:

ι.ιιιοτιο τιισι 5ο ιιοΒοπιο ι ιιο πιοι, σοι· ιιιιο

Με οποιοι σο ινιτι·ετοιοοσ τΙοοσ. Ι ποιο

ιοι ροιτιοτοοο: Πτιοσιο ιι·ιοτπο! ιι Οοτι·ιιιιειο

σσοττοιιοέ ιιο ι ιν (ιοτιειιιεο ρττισοιοιοο,

Μοτο: 4 ιιπτριιορτιιιιι τοιι πιο Ρ. ποιο ιιοοοιιο ιιιιτροπριτιττι; - 7 οι οιοιιπτι ροι·οιι

οιιιιιιιι οι ροοοιιοιιιιιιι ιιιιιπτοπι Η.
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988 π·ηιιιιοιο ιιι Χρποτει ιιιιοτπππ οι ποπ, π ιιι Χοπ

ι:τιι οιιπινο οι, Χρποτοοι ιιιιιιτι οιιιμιππτπ π,

ιιιιιοπιο οικιιιππ θποκοι ιιι πριιιιιιι ρο;ι,ιι, π πο

τιιιι Ποπ ιιι ιιοιιιτος·ιι, ιΧιιρειιιπ οτι αππιιοποκιι,

ποιο οτι θοποπιπιππι, Μοποποι οτι Φπρποππ,

]!,πιιιιππ οτι Βιιοιρια, τοπ οτροπιι οτι ποιππ, ,ποι

ιιπιπ οτι τιι·ηιππ , τ:ιιιο π τι ππιιπιιπτι οτι

ιιοπρπιππππ ιι οτι ο·ιιτππ πιο. Επιιι·οοποππιι

πιιτρπιιιιπιι, π πιο οι ιιπριπι ιιι οιιοπι ποπ

ππιι, π πρπ,ι,ο Κιιιοιιοι]. ()ο πιο ιιιιι:τι, ιππο

πιο πρπ θοποιιοπι πρπ,ιο ι]·ιιοπρπι]ιι οοποπι

ι:ιιιιιιι πι θοποιιοποι], οπιιιπιιτπ κοτιιιιιπ πρι

ι.ιιιπροοτπ Βοποι.ιοιιι:ι, π ιιποι·πι πιπ,προοτι

ιιπ,ι·ι π τπιιιιοππιπ; τπποπιο π οπ ιιπαπιοπιιιι

θιιιιπ ιιοιιιιιιιο ιοιιριιιιι πιπμροοτπ ιιοπιπιπ; πι

οπο νιοιιινιοιιιι, ιι ι:π ιιοπιπιπ: πιππιιιππ ιιο

ιιιιι,τροοτπ οιιρπι]ιιιιτι, πριπππροοτι πα ποκο

,ιιππιπκι ποιοτι οι, πα πιιτοκι πιο ιριππο

ιιοππιο ιιοιι,πτι, πει ιιμιπ:ιι πιο ι:τιπι πιιιιιιιιιιι

ιιιιιιι προποιιιπιιιοτι οι, ιιι ιιμιτ·ιικι πιο

ι·ρπ,ιιπιιιιι ποιταιιιιππ τιιαι·οποτι. !θιιπιιο ιιο

ιι·ιιτι ποτιιοιιπιιππ ,ιτριπιιιτι οι πο πιιπιιι,ιπι,

ιιο ποι:τιι,ι,πτι οι» Ι)π ιιο οτι πιπριιοτιι επει

πιοιιιιιιι θπιι·οι ποιιπιιιο ιιπ,ι,ροοτπ, ιιιτο ιοι:τι

πινο ιιιι:οι·ο ιιι οιιιτι οιιιι, ππιι·ιπο ιιποορι

ιιιιοι·οιιιπιιιιιπ, ιοπιο ιοι:τι Χρποτοι:ι. Ρονο ιιο

θοποιιοπι: ιιιοπιιππιο ιιπιιιοπιριπιικι πιιοιιιιιιιι,π

κι!) ]ιτονπιιιι, π: πρπποπιπιππ ι:ριπ,ιπο τιιοιο ιιι

ριιποιιιιι;8) ατι πιοιιπιπιπιιι πι πιοιιιιιιι, π ποιοι

ι]ιππ ποπο οιιρππιιπιτι ιιιι.4) Γοι:ποπι ροι·ο: ποπ

κοιιιι]ιιιι·ο πι πιπ·ιι πο πιιι,ιοπι πιπι.5) (Μ πιο

θιιιι·π πρπιο Ηιιιοποι], ιιιιιοπιο ιιιιιοκοπι, π

Π.ΠΠΠΠδ Π'Ιι ΗΘΗ !"ΟΜΠι Γρ'ΙιΥΒΕΠΠΠ, ΓλΠΐθΠ|¦

ΟΙιτνειιιε πἰοοπ οἱο ιποΙιοινπ, οι ιποιιοινπἰ

ΕποοΙιπ ιν ριοτινεπνοΙι ρο!ιοΙοπιπο!ι, ο ρο

τοπι Νοοεο ιν πω, Απι·πποπιιι οτι ΑΜιποιο

οπο, Ι.οιπ οι! Βοοοιππιπ, Μο]ὶοεπιι σο ?ιι

ι·ποπο, Ππινίάπ οι! ΒιιιιΙπ, ιτιοοιι ιπΙοάιιπποιν ο

ιν ριοοιι οεπιοινπι, ΠοπιοΙπ οι! ιινιοι·ιόνν, ιπ!ι

ι οιοΒΙο νννοπννἰ οιΙ πιορι·ιν]ποιοΙπ ι οσοι ]ο

8ο. ΡοΜοοοεΙπιι·]Ι ]ιι ρπιτνοτοοπ, ι επιπ ι ρο

!ιο]οιπ ιν εινο]π πιοιιιιο ι Ρτπνει(π ιὶο Κι]ο

ινοι. ΒνΙο ω τοπ, ]ιι!ι ιιι οποιον δοΙοτποππ: 10

ρι·πνεπΙπ ΙιτόΙοννπ οινορε!ιπ όο ΒιιΙοπιοπο,

οιιοπο εΙνεπο6 ιπποι·οέο Βιιιοπιοποννο; ι ννι

ιΜοΙο ιπποεπ ιππι!ι·οέο ι ιππιπἰοπο. οι οι

ι ιιι Βἱοεοιἰπινἱοπο (Ποπ ειιιιιπιπ Μοτο] ιππ

άτοέοι Βοὶο]; ιπιπτο έννιοΕοινο], π οι Βοὶο]. Η

διιι!ιο]πον ιππότοέοι ππο]άπ ]π. Μποι·οέό ρι·ιοι!

όοπιν οροννιπόιι, πιο πΙὶοποπ οπο] €Ιοε ινν

ριιοιοιπ, ιν ΒΙ6ινπιο]οινοπ οι·οπιπόποπ ινο!π,

νι· Ιιτπιπποπ τιιἰο]επἰο!ι ιννόιι]ο ειονιιπ εννο,

πιόινὶιιο: ΠοΙιπιΠο ιππΙιιοιον ιπΠοινιι6 Ιιο- 20

όπιοοιο όπιοοιπετινο? Το ποινιοιπ ΝοΒοοἰπ

ννιοπο (Νεο ππιιππἰπ οά άι]οοιήειιιιπ ιν έννἰο

οἱο ινιπ ιποιἰτοέοἱ, Κιότο Ιορεοπ ]οετ ποι:Ιο

ινοπνει!ιο, τππιπ:Ιπ ροτἰο άτοεοοοιιπο, Κιότο]

]οετ ()πτνειιιιι. ΒοοΗ Βοννἰοιπ ΒιιΙοιποπ: 2ο- 25

οπο νννρο!πιοπο ΜΜΜ ]οει όιιειν, ι: πιιΗοή

ιιοτοο ιινο]ο πιτ ροιιιοπιιι ιππάτοοο]; ]ιι ιπππ]ο

ινοΙι οο απο ιπἱΪπ]π, π Μότη οπο: επιιιιιι]π, πιο]

όπ Μο. Ριιπ ποιά: Ρτη·οιιοόιποοΒο οι) ιππἱο

πἰο οιιροόπο Ρι·οοι. Το των θΙοει, πιο] ]ιιΙι 50

ιπόινἱΙἰέιπν, ιΙο Κ]]οινπ νντόοΠπ, ρτηείο! ιιο

πιο] οοοπτπ οτοο!ιι πιι3ινιπο: ΟΜπιπν!οιπ οἱο

Ιιο]πίο, ιν Βοινιοιπ πιόννιΙπέ ιιι: τω] ιντόοο

ννἱοτεπ 14 ιιππ,ιι ιιιι,τιτπ Η. - 23 πο ποι:τιιιπτι οι πιω». Η. Ε. Ε. Τ., Ρομπ

ννἰοι1ο π Πρπτι. (Σοποιι. Ι. 22. - 24 0ιιιι·πι Οποιοι Η.

1) 8810111. ΡΜ”. Ι, 20-22. α) Τοωοο Χ111. 20. 3) Τιιιτι2ο ΙΙ, 12. 6) Τιιιπ.2ο ΥΙΙΙ, 17.

'Ο Επιιι18. διο. Ή, πι.
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ικιιο ι.ικοι·ο παρισι πι, πιο ιο ι·κ:ιιοιιιιιιιο κι

κιιι·ιι, πιο ιιιιιε ιιιικρκιιιιι οι κι Ροι·οιι.

ιιιιοι·ιι ικοιι ιιιικι:ιιικ ·ι·ιι, τοκιιι,ιιι, ιιοι:ιιι κ

ι:ιιορκ, κ ιιοιιι ιικοι·ιι κι ιιοιιοιιιιι; οι·ικ·ιι

ζιιιι:ιιιιιιικ (Μπα ροιι·ο κι οικιιιιι: απο πι,

οικω, ·ι·ιιιιοικο ιιοι:τοιιιιικ οι· πο” κι (ιο

τω”, ιικοκιο οιι κι οπ,ιοι·, το ·ι·ιι·,ικ ·ι·ιι

μια. Η οτιιιοι·ι:·ι·ιι οικιι, οκ ροιιιιιιιι. ?Ώκ

κιιιιιιε πιο (Μια οι οιικιι.ιι οιιοκι.ιι (Μιτο

40(ιι(Μί'ββ(β, Η ΟΥΥΣ!!!(Π'β Η Πι!”!'Η ιεριο·ιιιτιι (ΣΕ,

Π "Ο ι:ριιιιιιιιιο '!'Ο!'Ο, Μ( Ε'β ΟΥ(|."( κικιιιικιιιο,

"Τι ΠΟΙΟ ιιιιο ΧΟ'Ι'ΙΜΠ(Ξ ΒΟΠ(Ηδι ιιρΜ:ιιιιιι Ελ,

"Ο “ΜΝΗΜΗ , κι (ΗβΓλΧιβ (:ὶ ιοι.ιοιμ Π(ΗΗΖρβ·

!('β"|'β ΕΟ ΠΈ(Π κοιοιιιικκιοκκι:ι οι·ο0,1,ιοικο

ω και, κο οιιιιιοκιιιιικ πο. κιι οποιίιιι·ιιιιιιι κι

'ΠΗΓΕ ΧΟΜ(!""( , " ΠΟ Β'β,ι(λΈ'β οΜιιιι ¦'Ο()"Οβ(τ·

"Π, οποιοκικικ ΕΟ ορι,οιιι1 "Κβ, οι·ιιιιιι.ικ

ιιικιιιιιο οιιιιιιικιιι, οιιιιι.ικ ιικι,ιιιιι. Ροι·ε ιιο

(¦οιιοι.ιοκι: [ΕΠΣ ιιοιιιιι:ιιικιικι λ.Π()Υθ Ο'|"β

'20 μπηκα, ιιοκι:ιιιο :σκακι ιιιι, ιι κο ιιοοκοι·

"ΠΟΤΟ "ΟΗΕ, ιιοοετοοκι (Π(ΟΒ(Ξ(ΣΠ, Π "Ο Ε'β·

κιιι.ιιιοτο, Η'β Ο'|'Η(·)ΤΠ()Τθ ΜΟΗ οικιιιι, ΠΟ·

"Κβ ?ΜΕ ΟβΜ(Υ(Π(ΗΠ Μ) κιιιιιι.ικι:ιο, ιιιικοιικ

β€β,'β(|Π ΕΟ ιιριιιικ,ιροι:ιιι, Η προ” "Ο()ΠΟΛβ·

?δ κο κε κιικοιιιιιιικ, κκ ιιοι·ιιπικ (ιιιοιιιιι) ιιικιι

κα” ι:ιιιιτι, ιιοκοκιιιικιι πιο ιιιοι:ι οιιιιιιιιο

κιιιιι. 1) ιδιιοικο Οιιιιι·κ "στο ιιικι·οκκκιοιιι: μι,

οιιιιοιι ι.ιοιι, Βου ιιοςκκκι, ιι ρκιι,οιιιιιιι οιι;

απο κ ·ιιι "ΟΖΗ.ΠΠΠΠ, (Μπ,Ο(Η'Ι'Η Ε! "ΟΥβ·

 

κιν Μο, ρι·ιχειιο οι ιοποειο ιιοι·χ, πιοννοιπι

ιών, καιει ι οιιόι·χ, ι ννοιειιο,πιποΒιο Ιω

ροπιοοχ. Οιιροινιοιιιιιοο @οιι ι·ιοιιΙο ροοιοιπ:

Ρονιιιοιι2οιο οοεοι·ιονιι: .Με ιχ οι ιιιιιΒο πιο

οοιιιιοοι ιι τοπιο κι Ροοιοιπιο, οι ειιιι€οιπ

ιο πιο κι οιοέπιπιο, ο·ιοειχ οι (πω. Το ρο

κνιοιιιιοποιχ ροοιόιν οιιρι·οινιιο. Μιοοιιιοιο απο

ι οχποπι εχνοιπι $ινιοιοοιιικνοιπ, ι ποπιοννιιιιο

πο πο οιιι·ιιιι, πω: οιι πιο εννοιιιι πο (ο, ι

οιχειού ο Ιοπι πιο οποιοι; ο Βιιχ Μο οποιο!

ιιοιποινοιπιο οοιιιιοι6 οιο, πιο ΜΜΜ: πιο,

ιοπο ειχιιιιΙ ι πιοΒο. Η πιοινιοι·πχοιι ποινιοπι

κ·ιοπι οιιι·2οέοιοποιο ειπροιννοιπ ιοοι, ποινιοιπ

πιο οιιιιιι ι πιο ροιπιιιιιι οιιοιιιπιοχ ιν οιοπιπο

έοιοοιι, ι πιο οποιο Με” ροπειιιοι; πινει

ιιιιιιιχ ιιονι·ιοιπ ιοιι οοι·οο, ιιιιοπι ιοιι οιοἐιιο

ειχειιοο, ο ννιιιιιοο οοιοπι πι. Μονή ιιονιιιοιπ

Βιιιοιποπ: ()ιχπχ Βοιιιοιπχοιι ιιιιιοιιιο οιι οιι

ιοιιιππι; ννοιιιιοπι πιο απο ει πιο οιποιιιιιιέοιο

ιππιο , οοιι·ιοποιοπι οιοινιιιπι ο πιο ροιιποιινο

Ιιέοιο ιππιο ι οιιι·ιποοιι ι·ειιιχ πιοιο, ποεοπχ

πιοιο ΡιιοΖοιοιιέοιο ροτπιπιο; ιπιοποιννιάιιιι

ιιονιιιοπι ιπιμιτοέο ο ιιοιιιιιι Μπα! πιο μαχ

ιοιι, πιο οιιοιοιι πωπω πιοιοιι ι·οιι, ο πιοιο

προπιιπ:ιπιο κνχε:χ‹ιιοιι. (Νοέ ΟΙΒο οιοοιο

πιοινιιο: .Η εχπιι πιο] ροεπιιιιιπι ΒοΒιιιι·ιι

(πιο οπο; ειιχοχέ ιχ 8ο Ροιποι, τοιιοινοδοχέ

πο. Οκ πιο πιο ποιοι πιο ω, πιοννιιιο:

δεισ? ιο εειιπ ιπιοΙοχιπ ρι·ιχιπιοχνοο ιππιι πιει

το? ποιοιιιο ιιι·ιιιχπο πιοι:ι έπιιιιιοΒχ οπο ιο30 κοιιιιι. Οκι πιο κι: ιιιιιιιιικιιιο ι·οιο, ι·κιιι·οιιιι:

κακο Πζ'β ΧΟΧ'ιδι ¦(Η'β παιιοιιι ιιριιικιιι ιι:κιιιιι'ι

Ο β,ΡΟΠΜ"Μ (ΞΕΝΟΥ ι:ι.ιιιιιιιι Ολ ιΠΥΜ|ΒΤβ. ΟΠΠ

πιπιο. (Με πιο Γιαπ πιο: (ιιιιχ ιχ οιο

οοιιι·ιοιοι, κνοιχεοχ ποιχπιο το εοιπο. Οπ

Ψιοτοπ 16 κιμ·ι·ι» ιιιιιιιιιικ Η. - 19 μια» _ι·ιικειτοιιι Η. _ιιιιιιιοιικ Σ. Β. 'Γ., ρο

ρτοιιιοπο 2 (Μπι. (Σοιιοιι. - 21 ιιικκιικοι·οι ραιοιιι.ιιοτο Η. -- 29 ΠΟΖΗΜΗΜο

ιιοικιιιοιιιι Ποιοι Η. Β. Τ.

') Ρι·ιχχι. Ι. 24, 25, 29, 8ο.
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“Η :κε μια ιειιοι·: Με τικ κριιεικιιικ ει, κκι:κ καιω πιο @καιω πιιιιιιι,_ ι πω! κι· πιπ·

-ει

κιικικ "και εκποριιικ. (Έκι πιο: κε ιιοειιοι·- οικι:ιοιι ροκειιειιιειι, πιο ινιετικκο ὶπ Μο ΜΜΜ.

πιι κιιιερε, ποικιικε κοιιοκι.ι κοιικιιειι·ι.ιιιι,

κε κε,ι·ι.ικ, κιιιε κι.·ιο κιι·ιερε κε ιιοι:ιιοιι·κικ

Με, κι καμπ κκκικιιιεικ; κιιοικε μια Με

πιο οικιμ κκ ικ:ι·ιερι. κε ποειιοι·ιιικιε·ιι.,

ι:·ιικμπ·κιο κι οικοειιι.') (Η. πε κι. ·ιοκοι· ικ·ιι

καιω οι κκ καιεριι; Βοιοκοκκ κο μπε: ιικ

κιικ φωτια ιιοκιεκκειο επι κοεπικεκκιε,

οκιικι·ιικκ κειιικ:ικκ.ιιο κορειιειι. ω”, σκι.

ιιεκκικ ιιο κειικεικκκιι.ικ κοιοικιε εκ.ικ; κε

οκιικιιιικ ς·ικ·ι.ικκ, κι κε κ·κςκεκικκμικ κε

κε.9) κι οκκι·ε ιιιοκιιικιε (Μπα απ” εκκιειο

Εκι·ιοεκικιι, μ.ιοκιιικ: κοιιιι κοικιικ μι ιικ

κει·ι, Με Επι. κοιιιεικ κοι.ικκοκιιιι μπω

κοιειο κ και” ροιιει.εκκικι, ,ιι κτη0ικικικ

και κι ερκιιιε οκρκικικ οι κι. Βοιοι·, ιικο

κκι ιι κι." Επι”. κιιροκ.ι. Η εε ρεκκκικ κοκκ

κιε οι κκ ει.ικιι κ κι κιοικ κο κΜ:κι κοιιικ

κ κι” , κιι·κιικιιικ εκικιι εκοκ:ιο κο ιικικι.ετκκ

πιο κ κο “κρασι πιο.

32· Πι πιο 'πω, κι. πιο ιει·1ε., κκ

πιο (πω, κι ιι·ι·ιο κα., κι. πιο μακ.,

κι πιο ιικι·10., κκ πιο (πιο. , κι. πιο

ικιιοιι., κι πιο (ειιοκ., κ·ι.κιιιιο θκι·ιοεκικογ

κιχριι:·ικιιο κ ι·κιιικικιικ·ιιικιο, κκιιιι κοκ ει.

κι.κοιιιικικικ ΜΜι°Μ κ κριικο·ι.ι, κι: κο κ ειικι·κ

ιιοροκριι κ ικι·ι.ιικ, κοιιιι ιικ·ι.ι παρ,ιοι·εκ,

κοκκιιι κκοι·κι ·ικορικικε, κοι;·κ κο ιιο εοκκ

κε κοκιιικιε, κκ Μπακ, κκ κι”. πρι, κι

κο ·ι·ι.κκκοι κιρηιικ·ι. κοκκκκ. κι, 2Β'Ε.)".δι

κκ, κιικ ιοκιιικκικ κι Μπιτ. “και πιππε,

"Η Ματια κιιικιιιε, κι. κομ·ιικιι:ιιι,·κ ιιοει·κιιιιικε

πιο οικοιικ, κι Μαιο ννρκιικιε; πιο μονω

ιιιιιιπο: Κω πιο ειιιειικ οιαιικιι ιιικιιιι πικαπ

έκιιειει:ι :Βιιιιε. Ι ιιικιεΒο 2ο 8πιοκικι. Με και!

ιιικιΙιε. πω πιό $οιοικοπ: Ποκιιοχ :ιοεμ

$οικΒιι πε πω” ιιιιιιισε; ιικι·οοεγ ιικιποι.πικΔι

οιιποει κοικιικνοέο. Κιιιοεπιε Βαινιεκι και»

ιπιικόνι ι·οιιιι πιππε; πιο ιικιο,:Ιδιοιι, πιο Βοι

ιιιιεεκ ιιιοπκικιιιποιη. Μιιπο ω (Πεκ ιιοοικιικ10

ογκο εννοιεΒο, $κιειοεΙεινικ, ιικόικιιιι: πιοοιι

εις τικιειε ννοικ ΜΒ! .ιει;1ι Βόε ικιιιιιιικ εικ

πιπ! ιοιιεκι ικοιιο ι ιικιειπ ιιιειιιιπ,. ιικιειιπιο

ιοιι κειοο ι πανσιόεκ :ιιο Ιω Βοκιι,. πιω ι

ιππιε ποι.οιιπικ ΒόΒ. ιιο ικειάκη ιιιοιιιιικ."!

κιο κι μπει ι :κι Μ! Ρο ννκι.γκιιιιο ποοιι

ι πω, ηπα Με ννκοιιοιν)·κκικ κι Μπι ι

ικικέπιπι.

20

και. Μαι 6464; Με ειπε, και Μθθ; Μια

εαπ, Ιειικ θ=ιδ8; Με 6469,_ Μίκι 6470; Με

πω, Με πω. ει, πω. 5κ·ιει.οκικικ·ινγ

"κι ι κιπεκπικι μακ! Βιοκικσ.ικιό ιιοικιικ%

ιπποΒιε ι ειιιοιιιο, κκ ιιοινιειπ ι και: επιο

ιιιγ ι πω, ειιοιιικο πιο ικά τοση! ιππο

€ιο νιοιπγ, «πιο επι ικοιικ : κοιικ πιο πω,

πι πιικε πιο νικιη·ι, ιεπο καιω :Με ικα

Μπι”, Μπι κινιειι)ιπκ κι κνοιοικιπγ τικ δο

ννι·Βιικοπ ιιΡιεΗκη, πω, επι ποικιοικ πιο

ιπικι, ιεπο και, ροόέι:ιεικι, κι κιοιιιο μπι

ειονι·ο πω. Τει” ιεὶ Με νν$ηκεκ ιεΒο κο

] . . ο .

ιι ε·ιιιιιιο κι ιοιιοκιιιικ; ·ιακοικε κ ιιροικκ κοκ ιοννπιοχ. Ροκι>Ι.ιιι ιιο Ιιι·:ιμιειι Μόνικα: εποε

*) Ροιόιπι. Εισά. Π, 1'?. 2) Ρι·ιγρ. ΙΧ. 'Ι, 8.
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ιι:το ιιιι:ιι ιιιιικπ. Ποι:ιιιιιιιε ιιι ο·τρ.ιιιιι.ιι,

τιιιτοπιι: κοιιιιιι ιιι ιιι ιιι·ιι. Η πιο ιιι θιιιι

μια., ιι ιιι Βιιιτιιι, ιι ιιιιιιχε Βιι·τιιιιιι, ιι ρε

ιιε Βιιιινιιιι: ιιοιιοι· ,ιιιιιι πιατα θιιιι ιιιε

8 ιιιιιιιι: Κοιιιιιιιιιι πο ιμιιιιιιι·οι· οτι μια ιιι

ιι:ιιιι. `

πι. ιιιτο μποτ., πιο Βιιι·ι·οοιιιιι ιιι Ποια

ιιιι. Βιιιιιιιιιιιιιιε πι; κοςαριι ιιιιι,ιοιιιι προ

ι·ιιιιοι· οι ιιιιιηιιιιιιι οιιοιιι.ιιι ιιιτιιιιιιιι, ιι

90 οιστιιιιιιιιι οι ιιιιιιι, ιι ιιιιιιιιιιιι ιιριιιιιι ο,ιοιι

θιιιιι·οι:ι:ιιιι κος:ιριιιι, ιι τοπ” "κι Μπι

ιιιιιιιιιι ιιιιιιι. πω ιιοιιιιιι ιι κ:ιοοτιι , ιι ιιιιιι

ιιε ιιι κιιιι:ιιοι·.

ιιι. πιο μπω.. Βιιτιιιιιι ιιοιιιιιιι Βιιιτοι:ιιιιι,

ι5ιι μιιιι ιιι ιιιικι ιιιιιοιιιιι.

ιιι. ιιτο 'ειγοε., πιο διιι·τοι:ιιιιιιι ιιι πριν

ιιιιι ιιι Πιιτιριι. Ειιιιιιιιιιι.ιι οι οιιοιιιιι ο,ιοιι

θιιιιιοι:ι:ιιιι Ειιτιριιιι , ιι ιιιιιιι τορο,ιι οι:ιιιι

;ιει:τιιτι πο ιιογιιιιιι:ιιιι, απο ιιιιιιιιιιιι τοι ιιι

οι) Περοιιιι:πιιιιιιιι, τοπικ ιιιιιιι ιιι Ι'ριιιικι.

33· ιιι. ιιιτο 'πω. ιιιιιιιοιιιι Πει·ειιιιιι

ιιι ροιμ:ιιι:ιτι χειιιιιιιι ιιριιιοιιι, ιι Βιιιιτοοιιιιι

ιιιιιιιε ιιι Περειιιοι:ιιιιιιιιι, ιι ςιι·ιιοριι οι Οπι

τιι οι ιιιιοι·ιιιι οιιοιιιιιι ιιι τορο,ιι, Μοοιιιιιιιιιιιι,

ει, ιι θιιιτιιιιι ιι Κοιιο,ιιιιιεριιιι, ιιι τω” ιιιι

ιι:ιιι. Η οι:ττιιιιιιιιιι Πειιειιιιιι τοροπι ιιι οιι

ιιι ι·τιπιιιιιι. ιιοιιιιιοιιιιιο ""θΐΕΜ)'Ι'Εθ οποιο

τοπια, ιι πε ιιι ιιιιιι ιιιι τραμ ιιιιιιι:τιι,

ιιτι ιιιι:ι·ιι ιιοι:ιιιιτιι; ιιιιιειιιοτιιιοι πιο ιιιο,ιιιιο

50 τιιιιιιιι ιι ποιοι Βιιιραιιιιιιε οτι ιιιο,ιιιιο

οιιοιιι οι·ριιιιιι ιιιιιιιιοιι ιιι ιιο;ιιιιιιιτι, οι:ι

οιιιιι ο·τριιιι.ιι οιοιιικι, ιι ιιε ει: κι” ιιιιιιιι·ιι

ιιι κιιιι:ιιι ιιιι ιωιιιιιοιιοι· πι, ιιιι ιιιι των

Π! “Τι ω!ΈΜ'Ε. Βιοτιιιιιιιιιιιι ΜθΑΙ"Ε Β'Ε |'ιιι'λιΈ

 

πει πιο πι. ι πω!! πιο @η 0η, ι πώ

ννοιές, ιπιιειειΠ Ψοη·οιόιιι ι ποιά ιπι: Κιν

ιπιι όιιιοοιε ιιιιίι? θπι πιέ πειιιι: Κοπειτο

ρο ιιοιιιΒιι ιιιιιοπι σει Μάιο.

Ειπε ειτε επι!! Βιιιιιμοειδοντ πει Κοιυτόιι.

[Νιιιιιιι·ιη ο ιοιπ Κοιοτοιιιιε "ιιι ιιι μπι

οιιν ι ΜΒιιποπι, κιοοιοιπ εννοιιιι, ι εροιιιιιινπη

εις ιινγοιοι)·ι Κοιιιτόιν ινιιιιιτιο έινιοι.οιιδπιν,

ι ο;τόει κι ΒιιιΙοινιειο :ιιοιιιι. απο" ιη·

πιω ι Κιιεοιιόνν, ι πιοπι τισ Κιιοινιι.

Μπι ΜΗ πινγοιοιτι έινιμοιιιιιτ Ήπα

ι·ιόιν ι ιιιιτι πιι πιοιι πιιίοιγι.

[πιο ΜΤΒ πω! επιιμοιιιιιιτ πιο ·Βιιιιτι

πει ΒοΙειιιόιν. Βροτιιιιιι·ιη πο ι πιιιιι :νη

επι-ι διι·ιοιοειιιιν ΒόΙΒιιτόιν, ιιιπιιιΙ δωσω

πειιιιιυπιιιειιιοιι 80, ι πιω ιιι Ρειπιιιιιο ινΡο·

ι·ειςειιιινου, ι Μπι οιι πω” σπιτι.

85. Βετο σιτε. Ραδιιιι Ριεσηπποινιε πι:

τει ριετιν8η πει Βιιέ, ει $ινιοΒοειιιιν @τι ιν

Ρετοιοειοπ·οιι, ιιιιιπιπο!ιι εις «πωπω ω·

επ : ινπιιιι:ιπιι εννοιιπι: διιτορσΠιιοιπ, 0ιεειοιπ,

ι ννιοειιιπιιοτιοιπ, τι μπω ι(ιιοινιο. ι οπισ

επ ιὅτό‹ι Ριοοηπ8οννιε ιν :πιο πτ2εινιιιιιοι;

πιοιΙιοιοπο ιππόετιι·ο 0ιωιο 8τοιιιι; πιο πο·

ιιοιππιι βγώ 28τοιιιι ιιι·ιέό, πι ποιοι ο ισ·

Ισιο πιο; ινγοιοποιεπι @Η παπι ΒΙοιιοπι ιππι

Βπιεπιειπ. Ζειιτιιινιιη πο ιιιιιιιο ι πω] :πιτσι

πι· Ππιορτιι ιν πωωιι, δω Ρο $ιιιιιιοι

ειτοπιο ι πιο ροιιοιιπιι βγώ ριηιι€6 τισ κι

ιοινιι ιιπι ιοιιπιιιπιι ι πιώ, πι τοι ι ετοιιιι

(ιο πιοιι. Ζιιετιιιιοιιι ει; ιιιιιιιο ιν €τοιιιιο ι

πι” 28 Περειιοιιιιιιιιιιιι κι Περοιισιιιιιιιιι Η Β. 'Γ.
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988 Π! °Ή|||¦ "θ Μ! ΚΟΠ), Με Ε'β! ΠΟΠΗ» Π!!

οκπ επρεπε ιιοκι·ιι, κ ρειιιι κιιι: ιιιιιε κε

κρκει·.ικκ·ιε οι··ι·ρο περι ι·οροιιι, κρι,ιιιι·κ εκ

ιικιιικιι Πειιεκιι·ικι. Η ρειιε ιεκκκι οιροκι:

ιιι κρικκιι. Η ριικι: κ”. θκι ικε κςιιριε

κει κρεμ ει οι·ςκοιικ, κ ρκεταιιιε εκιιοςι

Πειιεκιι·ιι ι·ιιιιιοικι: κε εκει ιιι κοκικ ιικκιιο

κκε? κι κο οιικ·ιιιιι κει·εκιικιιεκιι, ιι ιιικι:ι

:ειναι κ ειιοιειο. ιἰικο κρκιιικικιι εκ κι μι”,

ειιιρικι κρι·ι·ιι εοιι·κ.ι εκ κι ιιικικρι, κ

κοιιρειε; ιικκιιιιιιιε :κε Πει·εκιςκ οι·ειρικκ

ιιικ ειι κει κι ειριικιιιιε ιειο, κ κε ιιοι·οιιιιι

ιεκοιι κκιιιιιοπιε ει·ι·ιιορκικ. θκκ :κε ιικριιιι

ικε ει οποιοι ε·ι·ριικιι, κ πρκ·ιικιιικιι κι ιιο,ικκ

κροι·ιικοι· ιεκοι·, κ ιιιςιιιικιι κ ιιι ιιο,ιιιιιι, κ

πρκιιεςοικιι κ κι κροι·ιιικκ·ιι; κ ρειιε κιιι:

ιιιιιε κε κοκιε·ικπιιτε ιιι οι··τρα ρικο κοκι

ι·ορο,κι, ιιρικιι·ικ εκ κιιιι·ιιι ιιιο;ικιε Πετε

κιι·ιιιι. ?Με :κε ιιοιειιορικ κκι, ιικειιιικι

Πρι·ι·κιιιι: κοιιετικκκι χα οι·ιρι κι κοκκ

ιικι, κ κοπιιιιιικε κιιιιιιιικκι κ κικιιικκιπι

οιικικι·κκι κι εκει ειροικιι; κιιιε κκ εειο κε

ει·ι·ιιορκκι, κοι·οιριικ·ι·ιι κιι κι.ικτιι θιιιιτοειιιιιιι.

πιο πιο” κει οιι·τροι, ιιιειιιιικε κι ιιορικικ

προ·ικιιοκ ειιιι·οιι· ιιιετρικιικικιι ιιεκιιι.ικ τρικ

ικικιι, κ ικοκκιε κι τραμ κικκκιιιιιιι, Βενε

κιικ ιιιε ιιιιικ·ιικιιι κικιιιςι:ι κρκικικιικια, κ

ιιοπιι·οκιιι ριιιιικο οτι τρεχει; κ ιιικιε θιιιιικ

ει ιικοιρ·κιι κ ει ιιιοιιικιι κι κοιιιιιικι. ιικ

εκει ικε εε κικιιζι κειιεκιιιιιεκιικ ιιιιιιρι·ικ

εκ ιερ,κκι κι ιιοιειιο;ιι Ηρ·ινι·κκιο, κ ρειιε:

κι·ιο εε ιιρκιε? Η ρειι·ε ιειιοι·: ιιιορικιε οκοικ

Ώ'|'βΜ|'Ηε " ρθι'θ κικιιικ ΠΕΥθΠΈΠἰΒΩΗἘ!Η¦ Η

ιποινιΙι: Νιειιιιιιι ιιοΒο ω” ιπόΒι πει οπε Μι·οπε

ρόιέό ιροινιειι:ιεύ ιιπ: και πιε ιιι·η5ιεριειε

ρω Ροκ ει·όιι, Ροιιιιιιιπγ Με Ριεειγπεοιπ?

ι Με: ιειιεπ ιποδοιεε: ιιι Ρόιιιε! ι Ροινιε

ιιιιειι: πιά! Οπ τοπικ· ειδικοι ι ε·ι·οτιιι 25

ιιιπε, ιιιιεἐεο Ροιπιειιη Ριεεηπει ΜΜΜ:

«πιο »πιω ιι πιο ι και ιιοπιιι?ι ιιιπικἰ ιιο

ννιεπι ιεηιι Ριεεηπεειιι, ι πιριέιειι ἐε εννόι.

2ριεηωρ Με ιιο πω, ιι·ιιιειδ οιιιιει,

Μιοεη·ι κι ι)πιερι· ι ριχπει; ννιιιεεε ιο Ρω- Ν)

εη·πεοινιε ροπιιιπειι Με ιιπ πιειπιι ι Μι·ικιρι

πππ κι·ριιέειΙι, Με ιπιι πιο ιι·οιιι6 πιο πιο

ει. (κι ικέ Ζε Με” Ρι·ιεεικνπει, ιιιιιιικν5η

8ο, ροειιεειιειι ιοιι:ιε ιιπ πιεπιιι, ι ννιιεκινεεγ

8ο πε Με ρι·ικινιειιιι ιιπ ιιι·πιχπιε. ι ι·ιειιι 15

ιπι: .Με ιιιπε κακο πιο ροιιΜ.εριειε με!

με, ροιιιικ Με ιιπ! Ριεεηπεοιπ.ι ννοιεννο

ιιιι ικέ κι, ιιπιεπιειπ Ρι·ιει)ιει, ΜΜΜ: «ΡΜ

Μεριπι ιιιικο ιν Ιοειιικειι, ι Ροειινηιεικνεη

ιιιειπε ι πιειειιιιι, πιπιιπιοιπ πει τε Μ.ι·οπε.20

.κει ι.εεο πιο ποικπι, ροιι·:ιειε Με Με

εννιειοειπιι·.ι Νιιικιιιιι·ε Μιοι·ο εκει, ινειικιιικη

κ· Ιοιιιιε ιποεπο κι Ει·ιειιιι Ζιιιι·ειιιιι, ο ιιπ! :

Βιιοιιιι @ιιι οπιπι, Ριεεηπεοννιε 2:ιέ πιπιε

ιπιιιιιε ιο ιιιειε Ρι·ηιικι, ι·οιιιιεΒιι Με κι ι·6- 28

Με Μι·οπγ οτι Βιοιιιι; ιινχειικ ΟΙΒε ι πινω

ιικιπι ι ιιιιιέιπι ιιπ ιοιιιιοιπ. ννιιι:εε ω ιιιειε

ριεεηπειειιι ιινι·όοιι Με επιπ ιιο ννοιεικοιιγ

Ρι·ιεηρειιι ι “κι Μο ιο ρτηειεεΠ? Ι σει

ιιεΗ πιο: ιιιιιιιε ι ΜΜΜ και”. Ι πει! 30

ιιιεὶε ριεεηπειιιι: ιι ιιι ιεΜεέιι πιειεειειπ?

Οπ Με Με: ιεΜεπι ιειςο ννοιεινοιιει ρτη

ειειιιεπι ι:ιιιο ρι·ιειιπιει Με, ει ιιι ιιιπε Με

ν7ιειιι2 2 κ ρειικ κκι πιω». Η. - 5 κι κρικιιι... πω» ιιι κιοι·ικ πρικι·κ. Γο

ροιιιιικε πιο ριιρικ ιιιιιιιικε ριικοικιι οιροκοιι·: ιιιιιιε κοιιιεικιι κακο κι·κ. Η. Οι. - 6 ρκει·ιι

κιει κοικκικε Η. - 22 ει·ρκκιιι πρι". κ ιιιορι,κ Η.



Ι.Α'Ι'ΟΡΙ8 ιιπετοιιΑ. οσο

τιι ιιιιιιιιιπ ιιο και? θιιι πιο πιο: πιο

κοπο π.πιππ πιο, ο προιιιιιιι ποιοι οι ετο

ροιιιικι, ο πο ι.ιιιι·ι Μοτο ποιι οι ."ι.|ζΜι"ι,

πο” ιιιιοαα πιιοιπιιοτπο. θε πιο οπο, ι·ροιμ

5οοι. Ρειιε πιο πιιιαιπ πειιειιιοποιιιιιι οι

Ποιτοιιο: ποιο πο ιροι·ιι. θιιι πιο ιιειιε:

ταιιο πο”. Η ποιαοια οποιοι· ιιιοιοιο οοποιεπ,

ο πιμοτιι πειιεπιιιιιιοιιιιο ιιιιιιιιιιι Πριτοιιιο

κοπο, ΦΗΜΗ, οτιι·πιιι; οιιι πιο ιαοτιι ιεποι·

Ν! πιο", ιιιοτι, πιο. θτοτοπιιιιιιι Πειοιιιιιι

οτι τραμ, ο ιιε πιαιιιε ιιιιιι κοπο ιιαποοτιι,

πα λιιποιιι "οιιειιιιιι. ο ποοιιαιιιπ κιιιαιιε

οι Ώπιιτοοιαποι·, ι·ιιαιοαιιιιιιε: τιι, πιιιιιιιε,

ιιιοιοοιιι Ζοι.ιαιπ ιιιιιειπο ο παιο,ιειπο, α οποιειπ

ιο οιι οκ.ιποιιι, παπι ιιο ιιαοι ιιε πιιιιιιιιιι "ε

ιιειιιιο ιαατοιοι ποιο ο μι” ποια; αιιιε ιιε

ποοιειιιο, πο οποιιοιιιιοιο ιιαοι, ια παιιιι ιιιι

πιιιιιαπιτπ. πιο το πο ιιιααπ οτιιιοπιι οπο

ιειιι, ιιο πατερε, οταριι οποια, ο ι,ιτιπι τπο

90ιιιιι? Το οαιιιπαπι θππτοοιιαπι πι πρι”

πιο·ιιιε ιια κοπο οι ιροι·πιοιιοιιι οποιειιιι, ο

πιοι,ιε ιἰιιιεποιι, ιιιαοπα ιαατοοπ οποιο ο μι”

οποια, ο οιιιιαιιπ οι ο πιιπιπιιιπι οτι "ε

ιιειιιι·ι, ο οιπιπι ποια, ο προι·ιιιι Ποιειιιιιι

25 οι ποιο, ο ειιοτπ πο”.

34· Χι απτο μ.ιιοχ., ρειιε θιιιιτοοιιαπι οι

πατερο οποιειι ο οι ποαιιιιιιιιι οποοιιιι: πε

ιιιοπο πο και πι κιιιεπι πιιτιι, κοπο πιο

το οι Περεοιοιιαπιιιιο οι ιιοι·ιιαο, ιαιιο το

50 ποτε ορι,ια ιειιιιιι ποιεο, ιιιιιο τη πποια πια

ιαια οικοιιιτι οι: οτι Ι'ιιιιιι ιιιατο, ιππο

ιιοιιιι, ποιοι, οποιιιεπο οοιιοιοιιοιιιιπιιια, οχι

Υεκι πιο, π” πο” ορειιρο ο οοιιοιιο, οι”

Ροι·οο πιο οποιοι ο ποοιιι, ιιε,ιι ο ιιειιια,ιιι.

π πιοοιοιιι ιιοιπΒιι τοσο πιοπιιοιοπιι. Το πιο

ποιά διοιιιο πο. Πιο!! πιο :ποιο πιοοιιποοιιι

Ριιοιιιοποινι: ιιιι‹ιι ιπι Ριιι·ιποιοΙοιο! Α οο ιοιι

πο το: πιοοιι Μι πιιιιιιο! Ι Ροιιιιιι ποιιιο ι·οοο.

Μι( ιιιιιὶο ριοοιιπποιει οποιοι, οποιο, ει.ι·ιιιδι

Ρι·ιο1ιοιοτιι; πιο ιιιέ οι ιοιπιι: πιιιοιο, Κοι

οιο, ιπιοοι. Οιιοιπριιι Ριοοιι·πεοπ·ιο οιι Βιο

ιιιι; ιπιοροιιοιιππ πιώ ιιοπιπ ποροιο, πο π:

ιιιιωι Με Ριοοπιοεονιιιο. 1Ρωιιιιι Κιιο

ινιοιπιο ιιο Βιιιοιοοιοινο, ιπόννιιιο: Χιιιιοι τι·

οποιοι ιιοιοι πιπιιιιοι ι επ·ποιοεπ, ο οινο

ιιι οποιοι, οΙοοινιοιπ Ριοοπιιπ8ονιιιο οιοιιι

πιο ιιιιιοιι οπο, ι ιοιιιιιο €ννοιιι, ι ιιιιοοι ινιιοιο.

πιο πιο πιιιιιιιιιοιιι ι πιο πιο οιαι·οοιει,

ιού ιοοιοπο οπο ιιιιιιοιιι. Νιο ὶοιὶο οι οιοπιι

πι· ινιοιοι , ι ιοπιιιι ειιιιοι ιιιιιοοι? Το Μι·

ειιιο ειι·ιοιοοιποι , »ποιοι οποιο ριοιιποι πο Και

ο οποιο ιιι·ιιιιιιο ι ριιιιιιι ιιο κιιονιοι, οπ

Ιοοιιι ιοιιιιιο οποιο. ι ιιιιοοι οποιο Ιιιιιιιιο πο

ι.οΒο οο οιι ΡιοοιιοΒονι ιιοιπιιιι; ι τοπιο!

ποιοιιο ι οιιροιιιιΙ π· πο” Ριοοιιπ86ιν, ι

»ο Ροιιοι.

οι. πιο οι” ποιά έκι·ιοιοοιειιιι οι οιιιι

οι·οιοι ι ιιο ποιοιόιιιι: Νιο ιπιιο ιπι ιοοι. οι

Κιιοαινιο; οιιοο πιο οι Ροιοιοοιιιο·οο πιο Πια

ποιοιο, απο ποινιοιπ ιοει έι·οτιοιι ιοοιοιι ιιοοι,

ννειιιιιιιο τιοοιιιιιιι οοιιοιιιιι πιο οπο: ο διο

οι·ι Ποιο, ρποιοιοιιι, Μπι, οινοοο ιοιΙιοιπο;

ο ο ί]ποοιι, ο ιΝοοιοτ πτοπιο ι ιιοπιο, ο τ

Ππει ειιύι·ι, ποιο, πιο ι οιιιιιοι. ΒποΗ:ι

ιοιι ιπιιιιιιι : νιιιιιιιοπ ιοιπ οποιο, ιιοιιιι οιιοοει

`Υιοιοπ 4 πο” ιιιιοαα» ποιιιιοοιειιοιε Η. - 15 ο,ιαπιιιιι» ιιοοιοπι Η. - 28 πι.ιτιιι

οποιο Η. - 29 πο» πι Η.

Ποιιιιιιιειιιιι Ρο!. Μο. πιο. ο

Ε.
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Μο ι. Α τ ο ι· ι ο ιιι:ετοιια.

989 Ρσι·σ ισιιοι· ιιατιι: ιιιιαιιιιιιι οι ΕΟΜΗΜΈ οια

ιιιιια; και.ιο κοιιισιιιιι οτα ι.ισιιε ιιτιι? Πα ιιο

ρατιιοιιααα σα οιριισ. Ρσιισ και ισι.ιοι·: ιιοι·ρσιια

ιιι ιιαιι πιο, ι:ιι.ιο πιο κοτειιιιι. Πο τιισκα ,αι.ιισκα

οι·ι.ιιισ (Μπα. Η ιιααιια σα ιιο ιισιι ι:αιιια και.

ιι ιικοι·ιιιι και, ιι αιο;ιιιισ ιιι.σιι ΠΙΠΥΜΜι ιτε

αιικτ.ι.ιιι. ιισσοιιια ιι ιιοι·ρει:οιιια ια ιιι ιιαστα.

Η Μι ααιιοιιααιιαα (Μπα ιιο τιιοριιτιι τιιιιαιιαι

ιιααα σοιιοιια, δΈ Ε!) ιιι.ι.αιιιιι ιιροαιιοι·τορα,

σκ ιιοκοροιιιι ιιααικειιαιια Ματια. Οι ι:αισια

ιηια,ιατσκαιιιιιπ κρι.στιιιαιιι.στιιι ασι.ιαιι :ικαι

αιιιιιιια προ” σααιιιιιιι.ι.ιι. ιι ακαι τοκοι πρι”

σιι·ιιταιιι., σιι ιιο σιιιαιιισ ακαι αοιιιια κα ιιοιιιιι,

τ:ικο ιι σκ ιια ιισιιαρι.ιιαικα ταοιιαιιακα σπα

τιαιιισ σα, αιιαι κιισαρα ιια καιια, κααιιιιι ιιο

ιι·ιιιιιιι ηιακαιιι., ιισοι.ιαιισιιιι κρι.ιιισιιιιισιιιι.

σιιιιταιι.ιιι. θιι ιιο οι.ιαι ι:ιι καιι·ιιαιιιιιι σιιατοια,

ιι σαιιαατσ σα ηιακοιιαιιαιια οασπιιιιιι ιιστακαιο

ταοιιακα ΖΣ,ιαιια, ιι κα ιιοιιαιιι διααι.ια οιιιαιισ

σα, ισιιισ ιι:στα Χριιστοσα. Μαι πιο ιιι.ιιαιια

κα ιισιι: ιιααοι·ιι σα, ροι·σι.σιιαιια αειιιιιιιι ιιο

τιιαιιιιισ κα Εοιοι·, ιιαταταιια ιιριιιιιιρειιιιιο

ιιαικοιια. (ιιι ιιρι.ιιοισ καποιο ιια ιιασαρι.στιιο

κσι:εσι.ιιοισ οτα Ροιισιι , σιιιιι. ιιο κιιααιιιτι. ρομα

στιιιι σαιιιοιισ ακαι ιιατιιαιιιιιιιιια, ιιιιο ιιο

ι:αιιιρι.τιι ιιοαι:ιιιιε Εοια τα Ροιισα, ιιραιιααι.

και” ιιο αοι·ιιιιι ιιο οιιιιιιραιι:τι.,1) ιακοικο ρε

ιπ: Βοαοι.ιοιια: ιιοκιιααιαισιιογ ιιοαιιιιααιιοιιοι·

ιιααιισσσαιατι. σα αιοαιιιι:,9) ιιστασαιιριιτιιισ ιιο

ιι:στα ιιαι.ιιιτα ισι·ο,8) ιακο οτα Ποια ιιοαιιαιια

ιστι. σα ιι οτα ιιαοιι·ιιιια. Βιιια πο ιιι.σιι πιο

ιι·ιιιιιι ιηιοσααιιαπι.ατι., ιιιι,ιιιιιισ ιισιιιιιιιιιια πι.

'Ι"ΒΜΈ Πλ "ΜΝΚ ΠΕΠΗ, ΜΠΕ Ε!) ιιοοροκα: Πρθ·

 

Με οιισιππιε? πι απο Βοινιοπι @και ι·οτοιιο

τοινιιιιι. Βιειιιιι πιο οποσ: Ροει·ιοιι πιιο ι ιτΙ2

@οτ οιιοοει. Ρο ιιαοοιι όπιιιοιι ιιιπ:ιι·διι (ΝΒΑ.

Ι Ρπιαι ιιο πιει εαπ ιοι ι ιοι ινπιιιιιικνεη

και πιο ριιιοαοιπ ννιειιιιπι. Νιοέιι ιιι ι ρο

Βι·ιοικιιι πει ιπιοιοοιι. Ζαιιιοται:ι ιΜο Οιειι ειπα

ιοι @τη πιο ννγρι·οινιοιι, ιιιιιονιιοπι πιιιιιαι

ιιοριιιπιι, ιοπ ροοιιοικιιι ιιιο€οει:.ιινιοπιι οπο.

Οπα ρι·τοόιιοποιει σιιι·ασέοιοπεισιοι Βιιαι μια

αοι·ιει ειοιισιι, ο ιιιιι·αοπιιιι έινιιοινι. .Με ιιο

νι·ιοιπ ιαέπιοισ πι” πω πο”, Με ι οπο

πω Ιιι‹ιπ πιειιιιοτποΒο ιιιέπιιιιει. @Η πιο

ρειιι:ι έι·οιΙ πιο, ιν ιιοΙο 8ι·ιοσιιόιν Ιιοιινιοπι

απ πιο σιιι·αιοιπ έννιοιι·πι πιο σπιτια”. Οπα

αοέ οιιιπαιιιι ειο ιιοριειιι έια·ιοιαι ι πιατα α

αιοΒιο Βιιοεαπει οιιιιοἐ επιι·ε8·ο στιοννιοιαι,

Αιιαιτιο, ο οιιιοΗαι ποια·σΒο Αιιοιιιιι, ιαιόι·)·ιπ

ισα! Πιιι·ιαιιι5. Μ), Μέ ιαειιπισιπ ιιο πιει : Βο

όιιι ειο α ροαπαιπιει Βο8:ι. ιιοινιοιπ απατα ρο

στοιιιισπι Ρι·ηπιιειαοπιο ειο και α πιιπ. 'Το

ριοι·ι.νεται α Βιιει ινεεαιο ιν ιει·όιοεικνο πιο

ιιιοειιιο, ιιι ιιοινιοπι οιιινοιει τυποι εγποιινιο

ιιιιιο ποσιοιπιοο, Ροπισννοι Ρο έιπιοι·σι :πο

σπα απο ιιο Βο8:ι :ο Βιιέ. Βιιοαο α:ιέ αρτο

κνισιιιιιητιι πιο ιιιπιοιαιιιι; @το ποιά διπο

πιοπ: Ροσιιινιιιιι επτεινισόιιιι·σ€ο τοτιιιιιι ειο

Ιιιιιαιο. Ροιπισο ιιον.·ιοιπ ιοΒο ιοει πιοέιπιοι·

Μπα; ιι·ινο οπο ιι Βοοτι ι ιι ιιιιιαι. Το πιγ

εΙοινιοιπ ννεα)·οογ ιιιιιιιο, Μπαμ "απο ιοι

οπο: ιπποΒιο Με πισιιοπαιπε; ποιά οοινισιιι

Ρωτώ: Βο:8ιιιινιοιειστοπ οπο: τοτειιιινιο. Ο ιο

ισοιη·οιι ισα Ροννιοιιιιιιι Ποινιό: τι ιινιοσ2ποι

Ροιπιιιισο ιιοιιαιο ΒΡιακ·ιθαιω. ιιοειιοοιιιι αιο

νι7ιστια 21 ιιοι·σι.σκαιια μπαι» ροι·σιισκοιε Π. Ι.. - 81 Μια» (Σε πο νναηαΜοΙι

Κο(ιοκιισιι ιπ)·Ιπιο. - 88 και τα Η. Κ. 'Γ.

') Ροι·ιιινπ. Μιμιτ. 11ι,ι. 9) Ροτόννπ. Ρτητι. ΧΧΙΧ, 2. 8) Ροτόππ. Μπιτ. [Π. 4.
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τ.λ'Ι'ΟΡΙ8 ΝΕ8'τ'ΟΒΑ, θττ

εκτπιιιοιττιιοτιο κι κροειιτπιτττι.') Ο ετικοπιιιτι

το ,Ποιοι τκιτοκιιιιε: ιιι κιιι.ιιιτι. πτωτι

Η κριτπιτικκκι πιι,ιετι., οτι ι:κοι·κο τιτο

κε οιτποκτι. ει, τοτοιιο ερι.,τιιτε ιετο οικι

Ξ πιττκ το τ'οεκομ, οι·τπρι.ιτι οι ερτι,τι.ιτε ιετο,

κ ιιε ιιο,τπκτκετι “το θοιιοτιοκι το ρετε:

κριιπιιτικιιιτκ πι ιιτικιι κιιιτι.ιτι., κ οτι τ'οε

καοι ιιις,το κκι ιεετι κ ετροιεττικε οτι

πιικιιιιιιοτο, εετο πιο κρκκι.ι.ιιτι ιιιι:οριετπκιε

το κρ:ιεοτ·τι κ ιιιιιιιιιιι ,τοκροτι οτι ρ.ικιι τοι:

κοιιιιιι, ι.ικο ιεειικκιτει.τι κοκρικετι το, κ

ιιιιικιιιτετιι :ιιιτικτκτι κι” ?οιτικτκτι το ιι:ετι

εκκι ιιτιικιειικιιι (τοπικ οτι κροτκιτικκκι κ

ετικοετιιτο ικοποιτ.

το 35· Κι τιτο (νοκ. θτττιτοειι:ιπι ιιοειτκ

τλροκτικο πι ττιιιεπιι, ο (τοπικ πι ,ιερε

ππτι. ττι εε πιο πρωτο κρτι,τοικο κιο,ιιιιι: κοπι

τορο,τιετιιιι, Ποθθ.τττ.ττθ ττ'τιττΠζτ.Ι (ΜΤΒ: ΜμΕ ΗΕ

ΠΟττ,[Ε'τ'θ κι τττττ.τ”τι , ΤΟ ιιιιιιτειιι ττ'τιττ!ζτττ ω·

?Ο κι. ττ ρετε κι κκιιι θπιιτοεκκιιι: ιιιιιι κιτο

κι πιτιι τοκοι. ττ οτικρι επι Προκιιικι κ

Μινι, κ ρειτε ,ττ,οπριιτιο: κροεκτε ττοιιορικ

ι.ιερο. ττοκοιιιι.ιερι το κι οτι Μκιιοιτικιι, ιικ

ιιοετικκιριι θκι.ικιικιι, εεετρτ :κε κι ,ττ'οπριιιικ,

25 οποιο τιτο κι ιιιιο τ.τικικι τττοπιιτοκιικι, κι

ττ,οκριικο οτο ττοιιο,τιιι.ιεροι·. τ! ριιιιιτι "οπι

τορο,ι,ιτικ θπτιτοεκ.ιποτ·: πιοικ κιτ ττοκοιιιι.ιερο.

(τκι ικε ρετε τιι.ιι: οτο πιτ και. Η κοοιιιιιι

ττοπιτοροτικοι ττοκοιιιι.ιερι κι επι, κ πιο

?το ττοτοοικιιερι ει ρτ,οπριικειπ., οικω ειτοκιιιι,

ττοποτ· τοροι,οι·, ο Επιιτοοικιπι ττερειιιεικιπικτιο.

38· Κι τιτο 'οπο. κρκιτε Επιττοει:τπι ιιι

ττερειιιετ:ιπιιιτιι, κ :ιτπορκιιοι επι τττιταιρε πι

τριτο. ττ ιιτιιιτοιιιιι τττιτορε κι ειιττιτι κρο

 

8ο οτο οτοτττιτο οτο; οοτοο την οοτονο οτοο -92

ν Ροτιο; οτοοοκτοκο τοετ τομ εοτεο τ τιτο

:οοτιντοτο οτο. δοτοτοοο 28έ ποτττ: δοτοντο

ιτττντ ντοο:οτο τριτο, τ ο τ)οοο τοετ τκι κο

Βτοιτοτο:ιτοτιο ο οοτνγτο:οτέο, ιττοιοΒο τιτο

τοοινο οτοτιτιοτο οοετοιτο τ οποοοιτοτο τκι

ντοοτοε ιτοτιτοοτ : τοπ οιιττοτττετι, τοττο οτοντ

ειι οοτιτοτο τοτι, τ τοτοτοογ :οετοοτ τοτι. Ζο

ετοτιττ τιοντοιιι το τιτοεοετοντοοο Οτττο οιτ

οποοτιντιτττο τ ντοοο ιτοοτιτο.

το. τ.οτο οιτο εντοτοετον οοοοιτ:ττ κ

τοοοττιο ν τίττονιο, ο ΟτοΒο ν τ)οτοντοοτι.

Τοεοτ ε:ιιιο οποε:ττ τοιτ:το οονο8τοιτ:εγ

-οτοε:οο ο πτοτοοτο οτο ετοτιτο: τοέττ- ττο πιο

οτο οότιτ:τοετο, το :οοτιτ:τοτο ιιοτιτο ιιτοτοοτο.

ττ:οτιτ τοι έντοτοετον·: οτοετι πιο οι5τιτ:το

τούτο ιτο ντιπ. ττιτοετιοτοτ κι ιτοτοοοττι κτ

Οτοο. τ ποτιτ τ)οτιτοτιτο: οτοέοτε ο ττντοιτ:τ

τιιτοτ:ο. ττντοιτ:ττοτοτ: τ›οντοτο τιν οιτ Μοτο

ε:ρι, οοντοτοτο)· Οττιο·οοτ ο οτοεττο Ποτττττοτ;

οτοοτιι τοτι τντ Μοττιο, Ι.οτιοο:οοτο; Ποτη

οτο τιν τιτο-τοπ ντττοιτ:τττιτοτ:ο. τ τ:οτιττ Νο

νοετοιτ:οοτο Βιντοτοετον·οντ: το] κοττι Ψώ

ιτ:ττοτοπο; οκ :οέ τ:οτιτ τοι: στο 8ο τοοετο!

τ ν:τοττ εοτιτο Νοντοετοιτ:οτιτο ντττοιτ:τττιτοι·:ο,

τ ο:οιττ τττττοιτ:τττιτοτ: : Ποτιτοτιτο νοτοττι ενοττο

ιτο Νονοετοιτο, ο εντοιοετον ιτο Ροτοτοετον·οο.

δθ. Εοιο 6479 οτ:γε:οοτ $ντοτοετον ιτο

Ροτοτοετονοο, τ :οτιιτιοοττ οτο Βοτοοτοτττο ν

έτοιτ:το. τ νριτοοτττ Βότεοτοντο ιτο Μινι·

ττντοτο: 12 τιιιοκτκτιιι κοκριιιετι Η. - 28 ιικιιοετκιιιτπ» κιιιοιτιιιιιτι Ε. Β. Τ. - 28

θκι πιο... τεετι. τιτοτοο Η. - 83 ττερεπειιοιιιιιτιι ττερειοετι:ιπιιιτιο Η.

') Ροτόνο. Ρτ2Πι. ΧΧτΠΠ, το. το ΡιιοΙ. ΟΧΙ, 7-8. [το Μπιτ. τι', 16-17,



και ΒΑΤΟΡΙΒ ΗΒΒ'Ι'0ΠΑ.

Μ! τκκοι· Βιιιιτοειακοιτ, κ κιιετι σκατα κεικιια,

κ ο,τοαππιακ Εαιταρε, κ ρειτε θκατοειακι κο

ιειιι εκοκκι: σκακι: καιιι και παετκ, κο

τκτκκιιι ιπτικιιεκιπ, Βρλ'|'ΗΠΣ Η αροπτικκκο; "

κι κει·εροιτ ο,ιοακ ιΣκατοεαακι, κ κιιιιι τραμ

πιοπκιειιι, ριπια: ει: τοροαι κοκ. ππ πσειια

κι Γρικιπ.ιι, τιπατοατι: αοι·κι κι κιπ κτκ κ

κιςιατκ τραμ καικι, ιαπιο κ εκκ. Η μι" Γρι

πικ: ιιιι ππε,ιιιτιιπικ προτιπκοι· καπ.ιι ετατκ, ιιι

κι;ιπικ αακι κα καιει πι κα αρσιτικπιιιιι εκοκι,

κ πσκιικιτε κιπ, πιοτιιππιο καει, κα κιααι.πιπ

πο τκι:τιοιτ κα τιιατιιι. θε ιτε ρκκιιι Γριπικ,

πιιετιιι·ε πο,ι,ι Ροι·εκιιι. @και κο Γριπικ

τιιετκκιι κ ιιο εετο αικε. πι ρειιε ππιιιι θκκτο

σκακι: πεετι καει ακα αεεατιι τιιετιπρι; πι

πιρκρειτε αεεκτι τιιεκιιπι, κι κο Ρσι·ι:κ αε

εατι τιπειιιιπι τοτικιιο. Η πρπιετροκιιια ι'ριπικ

ειτο τιπειιιιιι κα Βκατοεαακα, κ κε και”

αακκ. τι Μπακ ί)ιικτοεαακι πια τριιιιπ, κ

κικαοπιικ προτκκσι· Ροιτεκ. Βκαιιιιππε :κε

?στα οπτκοκικικ οι κακο πιιιποικιετκα κοκ, κ

ρεπτε θκιιτσεαακι: οιιικε και.πι κικαιπο εκ αι

τκ, κοαεκτι κ κεκοιιεκτι ετατπι προτκκοιτ; και

κε ποεραιικπιι κειιακι ρσι·ειεκιιιιι, κι τπαικειπι

ιιοετιιιιπ τον, π.πριτκππ κο εραι.ιιι κε κιιαπιιι,

αιπιε τικ ποπικτπιειιι, ερ:ιπ.πι πιι.ιαιππι, κε κκπαι.ιι

οιικ·κτππτιτκ, κι εταιιεπιι κριππικο, κι :κε

ιιρ·και καπιπκ ποκατι, αιτιε "στα ττιακα ακικετι,

το κροπ.πιιετικτε ο εσκι. Η ρ·πιικα κοκ: κακ

κιε ταακα τκοια ααιπιετι, τον κ ταακιπ καιπιιι

ειιιοκικιιι. Η ιιειπαιιτιιιιπα κι Ρομπ. κ Ι'ριπικ

προτιικοι·, κ ειριιικετα οι πιιικα, κ οι:τιι

τιποτα Γριπρκ Ρομπ., κ κιιετι ε·κιτα κεπιππιια,

κ οαοακ θκιιτοεαακι, κ κκιιιαπιιιι Γριιιππ, ιι

 

Ρπ·τεοικ έκιειοκιιικοκι, ι ιανικ Μινι »κοιτα

ι ικνειεινιι Βόιςκτοκιε. Ι “κι $κιειοκιιικ

ιιο ικοιοιπ κοιοκκιιτόκ: ιιιέ παπι ιιι Ρο

τω: ιιιιετκπκν τιιοικιε ιιτ:ιειιι ι ιιτιιινπο! ι

Ροκ κιεσκότ ικνειεινι εκιοιοκιιικ, ι ιιιοιινι5

κιιιιτπιεπτι μια, τπόκιιιο: ιο Ετόιι πκόι. ιιιο

και ιιο κατω τιιοκικιε: ειισο κι κει κκε,

ι νι·κιιι6 @κι καει, κι κκιιιιετιι ιεκ. τω·

τι Πτεεν: ορτ·κεο ιιο κακα κιε κιιοιιιπκν, κει

κεέ σει και και πιο κιοιιιε ι κι κκοιιι ιιπ·πι- 40

ένκε; Ροκιειικοιε κοιτα, ιιε και μι, ιιιανέππιν

και κειιιιικ ιιεκιιν κκ Βιοκιι. Το τ·κειιιι (ιτε

ον ΡοιικιεΡ τοιιιιισ Ροκ! Βιικι:ι. δει ιιοκιεπιι

(ιτεεν ειινιτκν Ροιικιέιιιιετι. Μπιτ ικα έκιιι

ιοκιεικ: .Ιω και Ή) ινκιικεν! Α ιι0ιιιιι 40 Η

ινκικεν, ιινιο ιιοκιετπ ινιιιο ιο ινκιιΞεν Ριιικι.

ι Ρπ·ινεοιοκιιιι θτσεν πιο ινκικον κιπ εκκι

τοκικι·πτι α ιιιικι Με ω. ι Ροκκοιιι εκιιει.ο

κιοκ κο θτειιι, ικνκκιι κορτιοεικ Βιικι.

Πιτικινκιν κι και ιικτιιιο κιο κιειιιοέει20

«και οικικα. ι @τι $ινικιοκιιικ: κι κιπτκ

εοΓκτιο ιιε πιο Ροιιοιαπιι; και πιο και κια

πιιό τιιιικιττι ιιο ιιιικν; Με ατόιιτκνι καιικιν

τω, κιόιτιιν ιιι καιω ιιοέει, τπ:ιτικι ιιο

κιεπτι ιικτιιιν κιε ιισκπαιττιν; Με ιιειειικιεικ 35

κιικίιιιιτκ ιιο. Με ιιειειιοικινι, ιοπο κιιιιιικν

ιιτκεΡΙιο, ιο ,και Ρτιειι κοπτιι; νεοι δισκο

ιιιοιιι Ρ:ιιιπιε, ττινέιοικ ο κοι;πιο. ι πειτι κο

ιοκκιεν: @Με ιιι·οικ ειονντι Ριιιικιε, ιιιτκ ι

κιν καιω Ροιοιντκ. ι ιικανιιοινοικ ιιο κοκ Π!)

Οταν ιιο ιιιικν, ικΡοιιιιιιν ιιο Ρόιιιι, ισω

εανιι οικον τω, ι ιανικ ιιιιικι ιαιειικι, ι κκν

ειιιινι Βινικιοκι:ικ, :ι Οταν Ριοπ·τειικειι. ιΡο

κιειιι έκιιιισκιακ ιιο κιοιισν Ριικιοκκιπεικτο

ανω" τα αιετιικκι ι.ικαρκ Η. - 25 τπριτκκ... ιιι.παιιιι ιιπρπιτκιικ κο εοροι.πα κε

πιπικιετι Η. - 26 εραι.ιι κι.παιπιι το ερπιιιι καιπι ΙΙ.



ΙΔΑΤΟΡΙ8 ιιιιοιοιι.ι. Με

ποπ,ιο θιιι·ι·οοιιιιι κι τροποι, ποιοο π ι·ρπιιι

ριιςιιιιιιιο, πκοπιο ποιοι ιι ,ιο ιιιιιοπιιιιπι·ο

ποιο ποιρο·ιιι. Η ι:ιιιιιι ιιιοπρι οοιιιειριι οπο

ιιι κι ποιιιι, ιι ροιι·ο οπι: πιο οιι·ιιοριιπι'ι

5 ιοκο ιιο ποιποιιι προι·ιιιιοι· ιι:ι.ιοι· απο. Η ρι

ιπιι ποιοι· Μπορει: οποιο κι ιιοι.ιοι· ,ι,:ιριι,

πι:κοι·οιιιιι π, ποιο-οποια ιιι και ποιοι·

ιο πιιιοιιοκιιιι. Η ποιοι κι ιιοιιοι· ποιο ιι

πιιιοιοκιι, ιι ποιοι ιιπ;ιρα, ιι ριικοιιιπ ιοι.ιοι·:

40 ι·ιι,ιιιι ιιιιοριι ιι ποπ πιο ιι οιιιιιιι:ιι οπο.

0ιιι πιο ιιιιι:ι.ιι διριι ιιριιιο κι θιπιι·οοιι

κοκ. Ποιιι,ιιιιιι θιιιι·οοιιιιογ, πκο ιιρπιοιιιιι

Ι'ριιιιι οι ιιοκιοιιιιιιι, ιι ρι:ιπ:: ιιιιιο,ιιιο ιι

ι:·ιιπο. Πρπ,ιοιιικ π ιιοκιοιιποιιι οι ιι:ι.ιοιρ, ιιο

ιΜοπιπιπι πρι” ιπιιιι πιω ιι ιιιιιιοιοκ·ιι; ιι

ροι·ο ι)ιο·ι·οοιικι, πρωι πρι, ο·ιροκιι.ιι οπο

ιιιιι: ποκοροπιι·ι·ε. θι·ροιιπ πιο ι)πιιιοι:ιιιιιπ

πιπιιοπ·ιιιιο ποκοροιιιιιιιι, ιιοοιιι :Με οπωρο

ιιπ ιιιιιιριτπιπιι οι κι ιι·ιιο.ιροιιιι. Η οιιιιι.ι

90ιιιι:ιρι ιιοιι:ιριι, ριιιιιι πιο ιιοοιιιιιιιι: ποιο

πριιιοκοιιι κι ποιοι, ιι ιιι_ιικοι.ιι παρω, ιι

κο πρι ιιι πι, ιι ιιοιπ:πι οικοροιιιιιιι. Η ρο

ι·ο ιι:,ιππι: ιιοιιοιροπ ιι οπο, πω” ιοποι·

ορικιιιπιο. θιιιι πι: ιιοοιοι·ιιιιιιιι πιο, ιι πο

°3ϋ οπο” ιοι.ιοκ ι.ιιιιι ιι πιιο ορπιπιιιο, ιι πριι

ποοοιιιι κι και”. θιιι :πο πριιιιι.ιι, πι"

κιιιιιιι·ι·ιι ιι ιιιοιιιιιιι, ιι ιιιιοιιι·ι·ιι ιιιοπρι:ι.

Πριιιοπιιι οπιιι κι ιιιοιριο, ιι ιιοιιιιιιπιι

ποιοι; πω: ιιιιιι·ιπιιο, ιι ριιιιιι ποιπρι:: ιιιοτι

30 οι ποιοι κοιιιι:ιι πιιι·ιι, ιικο ιιιιιιιιιι:ι πι:

πρπικοιιι, ο ορι:ιιιιιι: ιοι.ιιοιι.; ιιι.πι οι πο ποιοι.

Η ποιοι ιιιι:ιρι, ιπιι·οπιι ι:ιιιιο: πι: ιιο_ιιι ιιι

ι·ρι,ι,οι·, οποιο οπο, οπο κοιιιι:ιιιιι. Ζι ιιιιιιιι.

ιιο οι ιιο ,ιοιιιιιιι ψαρια ι·ριιι. Η “μι”

ποιοι; οπο; ιιιιιιιιοιιι πιο ιι ΖΧ οι·ιιιιιι:ιιιιιιιι,

 

πρ· ιιοποο; ιιιιιοι ποιο οπο οποιο ροπιιιιποιοιι.

ι ποιο·ιιι οοοιιι·ιι οιιιι·οηιπο οποιοι πο ιιιιιιιοο,

ι πο!! ιιο: ιιο πο” τοπιο? ορι·ιού ιπο πιο

πιο πιοιοιπ. Ι ποιπιι πιο ειιιιιηιπιι: ροοιιιι

ιπο πειιγ; ερι·όιιοιοιπγ αγ πιο οροποιιιιπιο

οι ιιοοιο ι ροπ·οδοιπιοιι “? ι ροοιιιιι πιο ποιο

ι ρ:ιινοιοκι ι ιποιιι ιπιιπι·οποιοοινιοποιοι πιο:

ιιιιπιιι οροιι·ιοπιιι ι ιιοιι ιοΒο ι τοκοι οπο. Οπ

:οι ιιιοπιποη πιο! ρι·ηοιοπι πο Βινιοιοοιιο

πιο. Ροπ·ιοποιοπο επιοιοοιοποινι, ιο ρι·ιχειιι

πιο” ι ροιποποιιι, ι οπο: ινριοποπιοιο

ιοιι ιο. Ρι·ηοιοπιιη ι ποιποπιινοη οπο ιοπιο

ροδοι:πι Ρι·ιοπ πιπι ιιοωι Ροινοιοιιι, ο οπι,

ιοεπιιοι πιο οροιι·ιιιινοη πο πιο, ποπ! πο

οποιοιιπιιιόνν οινοιοιι: οοιιοννοιοιο! διοιοιιπιογ

πιο εννιοιοποινιι ινιιιιινοιγ, ιπ:ιιοινοιι ιο, ο

ποοιοινιο αποτο” ινι·όοιιι πο οοε:ιι·ιιι. ι :ιιο

οι οποιοι ειιιι·οηοπο, ροοιονιιο πιο ι·ιοιπι:

(οποιοι ρι·ηειιι ιιο πιοπιο ι πιπ·)· ιιοπιι,

οπι οροιι·ιοι πο πιο, πιο ποιοι ιο οοιιοπιιιι.

ι ποιά ιοποπ, ορι·ύοιιι ιοοιι:ιο ι ροοιιιι πιο

οποιο. 0ο πιο ροοιοοιιοι 'ποπ, ι ποιοι! πιο

ιπιοι:2 ι ιππιι ιιι·οπ, ι Ρι·ηπιοιιοπο πιο ιο.

0ο πιέ πιιοπ·οη ιο οποιοι οιιννοιιιΞ ι ιο

ιιοννιι6 οοιιιο οι πιοιι, ι ποιοιιοινιιι€ οοοιιι·ιοιι·ι.

Ρι·η·οιΙι οποιοι πο οοεοι·οο ι Ροπ·ιειπειιι ιπο

ποηειιιο ,οι οπο. οποιο ειιιι·οικιπο: διο

πι ιο οιιοινιοιι, πιο ποπ ο ποοιιιιιιι, ο οι·οι

οιοι·οο; ρι·ιχειιιιι πιο ποπ. ιΡοεπιπ οοοιιι·ο

ιποινιιιο Με: Νο ιπι πο ποιοι, παει ποπ

ι Μπι οποιοι. .οι ποινιοιιι οι! πιο ποιοιιο οπ

Πιιι·οοι·οπο. ι ποπο πιο ποπ; οπο! ιιι πιο ι

 

ιιι οποιοι, ιπόπι:ιο ιο ιο τοπ ιοΒο νιοιπιιο.

Μπι πιει ι πιιη πιποι.ζιο ι ιιιι·οοιι πο Ρο

ι·οιοειοινο:ι ο ο·ἱοιι‹ιι ποιοι. ννιπιιιο πιο Μπι!

νιιιοι·οι 18 ιι ροιιοι ροι·ο Η. -- 23 ποιοι ιιειιιιιοιο π ποιο (Η.

οι



614 ι.ιιι·οπιε ΝΕδΤθΒλ.

Μ! ιιπι·οπιι: :πιο πο” πιο |Πιζ!ιΜΕ'|'Β. Μπι πιο

ιι μου ι.ιιιοι·ιι, ιι πιπιηιιιιι οι ιιι "ερειπ

ι:ιιιιιιιιιιι οι ποκιιιιοιιι ιιεπιιιιοιιιι.') Κιιιιιιι πιο:

ιιππο προιιπιιιιιιι οιιοιειιι μια: κι οοιιι: ιει·,ιιπ

ιιιιιιο ιηιιιιιιιο·ιιιιιιιιιο ιιςιιιιιιιι·ι·ιι ιιροι·πιιιιιι ι.ιοιιι

ιι ιιειιε. Ειιιιιιι ιιο ι.ιιιοι·ιι ποιιιιπιι ιιι ιιιιιιιοιι·.

Η πω:: ιιοιι,ιπι ιιι Ρομπ, πριιιιοιπ πο”

προι·ιιιιιιιι. Η ποι:πιι ι:ιιιιι ιιι ιιιοιιιιειιιι ιιι

περιο·ι·ιιοι, ιιι ιιο ·ι·οιι ιι·ιιι:πριι, οιιιιι οιιιιε:

κοιιιιι ιιιι·ιιιιι ιιιιιιι οι ·ιοιοιιι πρι” ιι πιο

ιιιιιιι. θε πιο οπιιιιιιιιι ιι·ιπ:ηιιι μια ιιιιο·ιιι,

ιι ποοιι:ι κι ιιοιιοι· μπαι ιιοιιιιιιι ιιιιιιιιιικι.

Βιιιιτοοιιιιι πε πιιιιιιι πιιριι , ιι ποια ποικι

·ιιι οι ιιιιοι·πιιιιιοιιπ ι:ιιοκ:ιπ, μπει οιιιιι:: απο

ιιο οιι·ιιοριιιιι ιιιιιοιι οι ιιιο:ιριιι.ιιι, ιι οι·

ιιιιοτι ιιιοιρι, πιω ιιιιιιο ιιιιοι και, πιιιιιιιιπι

πιο οι:ιπιιιιιιι ιιιι ιιι ι·ιιπ,ιιι, ιι οογοιοιιι

χει.ιιιιιι μπειτε και., π Πε·ιειιιζιι οι ιιιιιιι

οιι·ι·ιιιιιι, ιι πιο ιιιι ιιοιιιοιπετι? ιιι οιιιιο

ριιιιι ιιιιρι οι ιιιοποιιιιι, σε ιιο ιιιι οι ιιο

ππιιιι πω, ιι το ιιιι,ιιι ποιιοιιιιιιο παπι; πιιιε

ιιιι ποιιιιιιετιι ιιο οιι·ποιιιιππι·ιι ιιιιιιι. ,ιι ιιπι

ποια ιιζι Ρομπ, οιιιιιιογιιιιιιιιιιο ποπ ιικο

ιιιιιιιιιιι πιιιιιιιικι, ποιιιοιιι η·ιιοποιο τοποιοιι·.

ιιιοιιιι ιιιιοτιι μπι. οιι προι,·πιιιιι·ιι, ιι ιιοοιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιι ιιι ιι·ιιοπιιειιιι, ιι πριιιοιιιπ ιιι

ι!,εοιοτιιρι, ιι ιιοιι·ιιιαιιιιι ιι·ιπ:ποειιιι. "ποιοι

πιο ιιπ οι··ι·οιιιιι πριιςιιπι πι, ιι μπε ιιιι::ιοιι:

ιιι ι·ιιιιοιιιιι·ι·ι οιιιιι οοι·οιοιιιιι. θιιιι πιο οι

ιιιι: ·πιιιο ι·ιιαι·οιοι·ιι ιιιιιιιζι. ιιιιιιι: κοιιιιι

ιιιι·ιιιι ιιιοιιιιιιι οι ιιιοποιιιιι ι·ριι·ιοκιιιιι

ι:ιιιιιιιιιιιιιιιι προιπι:ι πιω πι”. Ι.ιοιιιιιι πιο

μπι ιιιιο·ι·ιι, ιι ποιο” ιιιιοιιιιιο ιιιιω·ι·ιι ιιιιοιιι

οι” θειι·ιοοιιιιιιι:ι ιιπ ιιιοι·ιιιιιι. Μ" ιππο

 

ιιιιιὶι·πο οινοιπ ι·ιεΗ επιπ ιιο ιιιειιιο: ιοέιι

οιι)·τι·πο ιιοεπιριει "Μι ιιι·ιιι)·πο ιποιιι ι πιπιο.

διιοΙιι ποινιοιπ πει ινγρι·ιινι·ιο πειποιο. Ι ποιά,

Ρομπ ιν Βιιέ ι ορι·οινιιιιιο πιω; ιιι·ιιιγπ)·.

ι ιι·)·ειοι ποιών (ιο οοειιιππ, ιιο Βιιιιειιγι5

(ΙΜ ιιοννιειιι ιν $γιιετι·χι οειιιιι·ι) ιπόνι·ιιιο Με:

Πιιοο ιπιε‹Ξ π τοιιιι ρι·η·ιπιοι·πο ιι·ιινιιιο ι ρτη

πω. Το ειι·επιιο οοεπιπ πιο οχι, ιΡωπι

πιιι οι” ινιοιιιεπο πιἐ Ριοι·ινοι. επιιοιοειεινν

π:ιέ [Μπι ω! ι ποση! π:ιι·πιιιειο πιο π εννο- 10

ιιι ιιι·ιιι)·πιι, ιπόννιιιο Με: .Μπι Ροιιοιιι πιο

επινι·ποιπ π οοειιι·ποιπ, ο ιιοινιο πιο οοεπι·ι

Με ιιι:ιιο Με μι, ρι·ηιό:ιο ι οιιιοιο Με

ιν ει·οτιπιο, π ι·πειιιι πιοπιιιι πωπω, π ΡΗ»

οηπποννιο π π:ιπιι ιν ινοιπιο, π ιιο Μπι 15

ροπιο;ιο? Ζτόιππγ πι, ροιιοι π οοεειι·πειπ,

ννεεπιιιο ριιιι·ι·ιοιιιι πιιπι ω, πει Μπι Ρο

ρι·ποειειπιπ)·; π μπω τιπννιι6 ιιππι πιο οιιοπιι,

“επι πποπιι πΒιιει ινοιειιο ινιοιιεπο πιἐ ριει·

ιιοι πειιι·πινεπιι, Ρόιόπιππι πει (ιπτοει·οιι. Μο- 20

πει κι ροποπιιιιι πιο ιιι·ιιιγπιο, ιροεΙππο ιη·

ιιι·πιιππχοιι ιποιόνν ιιο οοεπιπι, ι Ρι·ηεπιι ιιο

ΒιιΙιε1η·ιιροινιπιιιιιι οοειιι·ποννι. Οοεπιπ ιπέ

Μπι! ιιπ ιιι·ηιέό πιιιιιιιιιι·π, ι Μπι ιιπ : Μπι

ιπόιιιιιι ροειοινιο πιο”. ()πι πιό πωπω Με 25

ιπόινι ήπιο Με:: Πιιοο ιιο ιν @Μπι ρτη

πω π οοειιι·πεπι Βι·οοιιιιπ μια: πεπ)·ειιιιο

πειειορπο πω. @σπιτι πιιέ πιο Μ, ι ποιεῖ

ριειιι·ποινι [πιο πει ρπιιιοι·πο ινπηειιιο ιο πο

ιπόνι·ιι Βινιοιοειιιιιι. Ροοπ:ιιι ω ινεπγειιιο ορ0- 30

ΜΜΜ μπει, ει ριε:ιι·π ροοεπι ριεει6. ι ιπο

«Η πι:

Ένιοτπ 84 Μπι ιιιιιι·οιιιιι·ιι απ» Η ιιιιπιιιιιιι ιιιιοπιι·ιιι ιιοοιιιι Η.

') ιιι τοπι ιπιοιοοιι πού ορπεποποπο τι ι·οΙιοριειπποΙι.



Ι.ΑΤΟΡΙΒ ΝΙτετ0πΛ. ΜΒ

ιιιιτπ οιιιι πιω οπο, ιι ποιοι οποιοι ππ

οατπ. Γιιααοιια απο.

Ραπιπο ποοι·ι·ιιι·ο οιιιιιαππι:ι, ιιιιιιιιπαιο

ποπ Βιιοτοοααπι, ποππι]ιιιιι ιιιπππιι οποι

Βοτιιιι, π ποπ θπιπιαι,ιιι, ππι:απο ποπ θο

οιοπαι οπιιιιιοπι πι ιιπαιιοιο. παοπι]αιοιιοποι·

ι]·πι.ιιι:ιιιιιο, ι]ιιοαοιο ιοιιιιοιιοποιν·, πι ,προι

απ”, ιιιοπι]α πιοαπια, ππιππιιια νοτιιοο

πα ποοπταιο, πι απο μ.ιι·οο. Μι θπατοι:ααπι,

40 ιιιπππι οοι·οιοιιιιπ, πιιιοπιο πιο” οι, ιι

οι·τποιπιιιιιι. πα οιπιι]ιαιιππ οιι.ιι οοιυπ οποιοι:

ποια πιιιτπ οιποι π οιποιιιιοιιπι ιιιοιιιπι οι

πιοιιιιιιι.ιι ποιπιιιιι.ιι ι]ιιι:αοιι.ιι ιοινιοιιιιιιιι,

οι Βαοπαιιιοιιι π κοοιπιιτππιπι, οι ποιο,ιιπ

15 ποποπιιππ ιιιοαοπ π οι ιιιο·ιιι.ιιι ιιιοοιιιιιιι

παιππιιπ, ιι ποιο οπτι πο,ιι ιιιιιοπι Ροι·οι,

ιιοαιαοο π ποοιιιιπ , ,ιο ιιοιιιιια πιο; ποιο ππ

ιιοαππιο ποιαιιιιιιιι ιιι οτοαππ π.ιπιιιιι, ιιπ

ι:ιιιποαιιιι ποπ, πιι πιπιιιια πποιο ποιιπο,ιπ πα

20 οτοαιιιιι παιπιπι, π ιοαιιιιο ιοοτι ποοι πιιοτποι

ποινιοιιοιπ, πιι πα πααο·ιιι ιιοοιι:οι·ιιιοιιποι,

π ιοιιπιιο ιι:ι:τι ι·οοοποπι ιι:ιι, ππ πα οτοαππ

ιιαιι·αοιοιι.π: πα απο ππι ιιιτο ιιοπιιοοπτι

πα οιοαππι παιπιπι, οι π απι ποιοι ποοτιιπιπι

25 ιοιιοιο, π ιιοοπι επ οι ιιπιιι. Πποιπο ιιαπιι

οιι ιιι ι]ιοαοιιιι ι·οινιοιιιιιιι π οι πιποιιιι

ιιοιιοιοο π Ροι·οι πω, οι ι:ικοαπιιι.ιι ποι

παπι οιππιοαιιιιιι: απο απ οτι τιικι οαιιιιιιι

ποιπιο οονοιιιικι πο οικοαππιιι απο πιο π

50 οι ιιιποιιι π πο;ιι ιιιποπιι, οι πι.ιιιοπι

οποιοι οτι ποια, πι ιοι·οπιο πιοοι·ιοιιι, πι

Ποοοι·πα ιι πι Βοαοοα, οιιοτπιο ποια, π οι

Ζοοιιπιο π ιιοππιο]οπο ιιιποπο ιπιοιιπν επιο

ιοοιοποιπ πιοιπιπι ιιιοοιοιπ τιιοπιιπ ι δπιο

ποιόοιπ, ο .Ιοποιπ πννοπνιπ ()νιπιοποο οοειο

ι·ποιπ οι·οοπιιπ, ρι·ποπ ποιοι οιπποιο ποιοο

πο ιν ΒνΙιειι·νι ιπιοιιοοο Ιιροο, ιπιινπιο οπιοι·

ποειοεο, Ιοιο οπο. .οι 5πιοιοοιοπ πιο

ιιιοπι, πιοιοιπ πιο ι πιπιο]οπο ιιιποπο πο

ιινιοι·ιιποπι ρι·πνοιοΒο επο]ο: οιιοο ιπιοι5 Ρο

πό] ι οι·πν]οπιι ιι·ποιο πποιιινιπ ιι·ιοΙπιιπ πο

οοι·ποιπ ει·οοπιιπ, π Βοπνιιιπ ι Κοποιοπινποιπ,

ποιοππιοπνιπι οι! ΒοΒο οοεοι·ποιπι, ι π Μονο

ιπιιπι ιιιιιπιπι ιι·οοπνπιι; ιιο ]οιιι ροιιοπιπο

Βιιοι, πο]οι·όπ ι ιππνοιι, Ρο ποπνοιπιο οποον.

Νιοιιν πιο ιοι·οπο πιο πο ιι·οοπ πιο], πι πιπε

πιο πο]επο πιο πιο, πι ποιοιιπ οποοεο

πορι·οποτιποο πο πιο] ποοπ, ι πο ινοπ, πιό

ι·πν ιιο ροιι πιοιιπο ει·οοπο, οπι πο πιο] οποτ

οοιιοπι ι ιιο ]οιιι οι·οιιόπ ]οεο, πι πο πιο]

ποιοοι·επι. Α ]οέιι πιο ιππν ιοι·8πιο πιο πο

πιο] νι·οοπ, ιοιιν ι ]ο ιι·ν·οιοριο ριποοιπ πιο

ιπιι ι ποιιο ποιοπνι π πιιπ. πιο πιοο Ραν

οιοοιοιοιπ οοοοι·ποιπ Βι·οοπιιπ ο πο ιππο ιιο

]ιιιοινιο ι πεπνοιπο Ποο, ιοπ ιοπ οιι·ποιιπ ιιο

ιιο οιιιοππνοιι ποι:οπιοποπ. πιο ποο ιοςο,

οοέιπν πνπο] ροπιοιιπιοΙι πιο ιιοιι·πνιποιπν,

ποιοποποι ]ο ι οι οτι οι] πο πιπο ι οοιιοπιπο

πιοοιι ποιιπιοιπ ρι·ποπιοοι οι! ιιοδο, ππιόι·οοο

πιοι·πνιπ, Ροι·ιιπο, ιιινοιοεο ιιοΒο πνιιιο,

πιοοιι ιιοιιπιοιπ ποιοι ]οπο Ποιο , πιοοιι ιιο

όποιο πιοεπνιπ οιοποιπ ροοιοποπι πο ιιιιιιοι·ό.

πιο” 5 Οπιιιαπι,ιι» Οπιιιιιοπι,ι,ι Η. - 6 που π ιιι οι πο ποπνοιπιοπ ποάοποοιι.

- 18 πιοιαιι·ιιιιιι πιοπιιι·ιιιιι ιι πο ποπνιιιΙποπ ποποποοπ οποιο. - 19 ποπ» αιοοπιι

Η. - 25 ιιοοιιιιι ιιιιιπ Η.

πιο
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ιικιοιιι κοιιοικ ιιικοικο ιι ι;οιιοιο οο, κ οιο

κιικ ορικικιοκι κι κο·ιικοκκ κ.ικοιιιι, κι οι·

ιιριιιιι. (Σο πιο κιιικι·ο ι κο·ικκιι, οποιο

οι·ικοιικκοκι κιικι κι οπο. κικιιοακοιιι

κι κιιιιιιιιιι οικι, κ οκοκιικ κοικιιιικιι οικο

κιιικοιιι.

(ιιικοιικκι :κο ποιοι (Σκκι·οοικκι οι Γοικιι

κοιι,ιο κι ιιοικιικιι κι κοροι·ιιιι. Η και

ιοιιοιι κοιοκομ οπο. ()κικικικι: κοκ”,

κιιικιιιο, κι κοιιιικι οκοκο, οιοκτι κο (ιο

ιιοκιικ κι κοιιοι·ιικι. ιι κο κοοκοι·κικ ιοι·ο,

κοκκο κι κοιιιιικι. Η καποιοι Ποιιοικοκκκι.

κκ κι Ποιιοιιιιιικι ι·κκι·οπικιιιο: οο κκο·ιιι

(ικι·ι·οοιικκι κι Ροι·οιι, κιικι.ιι κκι·ιικκιο ιικο

ιο οι Γριιιι ιι κοιιοιιι κοιιικοκοιιι, οι κιο

ιιιιικ ,ιιροι,·ικιικιι. (Σκιιικιικιιιιο πιο οι: Ποιο

ιι·ιιιιι, ικο·ιιικκιοκ κοιιοι·ιι. ιι κιιιι,ιο Εκπο

οιικι κι κοροιιιιιι, κ κο κι ιιιιιι κοοκι·ιι

κοροι·ι. Η ο” ικιιιοκατκ κι Βιιοκοροικιιιι,

ιι ο κι: οι· κοιο κοκκιιικο ογκο, κ κι ι·κιιιι

κοκκκ·ι, ιιικο κο κοκοκ ηιιικιικι τοπικ κο

κι:ικκ. Η ιιιιιοκιι (ικιιιιοοιιιικι τη. Βοοκι πιο

κιικοοικιικιι

κι πιο οπο. κοκ,ιο ()ιιιιοοικκι κι

κοροι·ιι, κ καποιο κι κι ιίοι·οι:ι, κιιιιιικ

κοιι·οκιικκοκιικ, κ ογκκκικ (Σκιι·ι·οοικκι , οικια

κιιι τοκοι πιο, κ κι κι” ιοι·ο οικιιιιικι

ικικιιιι, οιιοκοκικιο κικι πιο κοκο·ιιιιιι, κ οικοκκ

ιιιι ιιοι·ο. ()κικιικιιιιι πιο κριι,ιο ιιιιιοκοι· κι

ιικροκκικοι·. Η κιοικι Μπι κικικιοιιιιικ (Σκι

·ι·οοιιιιιοικι κι” μια κοι:ιιικ ιι οοκιιι.

37· κι πιο (Λιγοι. κα" κιιιιιικιιικ Γκρο

ιιιιικι.

 

Το πιο οιιοιοιο :ο οπο: ιοιοιο:ι, οοέιιιχ απο

ι κιιιιιι οιο6κιιιι ι οιιρικιιιι οιι κιιι·ιιιοιι κοκ

ι πιοοιοοιοιοι ειινοιοιοι ριιχριοοκοΚοινοιι.

Ζοικιιιιι'ειχ· ροκύι ο (ιι·οκιιοιι έκιιοιοοιιικν

ροοιοικ κι Ιοιιιιοοιι κο ρι·οΒοκι. ι ι·ιοκι που

κιοιοκ·οιΙο οιοοκικι, δκ·ιοοιιιιι: ποιοι ιιιιικο

κοοοο οι οκοιο, ιιοκ·ιοοι Ριοοιχοεοκιιο ιιοιοι ιο

κι ρι·οΒοοιι. 1 πιο οιιοοιιοικ·ειχ 8ο οπο" κι

ιοιιιιιιοιι. Ι ροοιοιι Ροι·οιοοιιικιοχ κο Ριοοκχο

ούν ιοιικ·ικο: ()ιο κ·ικιοκ $κ·ιοιοικικι κι [Μέ

κιιιικ·οιχ ιιοικιικύκι οιιιοεο οιι (ιι·οκύκι ι

ριοο οιοκιιοκοοχ, ο πιοικ ιοο ιιιοιχοο. Ποιχ- 45

ειιικικχ ιο Ριοοιχοἔοκ·ιο 2ιιιιοριιι οιι ιικο

δόκι. Ι Εποχικά! ‹ιο ριοΒόιν Βινιοιοοιοικ· ι

οιοροιιοιιπο ιιχιο ρι·ιοιέο ριοΒόνν. ιροοιιιι

ιιιοοκιού κι Βιοιοι.ιοι·οιο , ι ιοιιτοκἰο πιο κι

έχκ·οοέοι, ι οχι πιο ινιοικι, Βιοκ·ο κοιιοκοι 20

Ρο Ρα Βιιχκνοχ· ιικιοοπο. ιιιοιοκοι ιο επιο

ιοοικκ·. $κοι·ο οιιεκικι κιιοοοιι

Μπι (ιά8Ο ροοκο‹Π έκιιοιοοιιικ· κο ιικο

Βιοοι. ιποροιιι ποπ Κιιι·χοι, ιιιιιιο ριοοιχπεοκι, 25

ι κοιιιιι Βινιοιοοικννο, οοιοιοιι πιο οιοννο ι κο

Πιο ιοΒο οιιιιιικιιι οκοειο, κιοιοοι Μι ιοΒο

οκοκκκιιχ, ι ριι:ιιι ι κοκ. δκ·ιοποιιι πιο

Ιιιιχειοιι-ι (ιο Κιιοινο κο κιι·οροικοκι. 1 ιιχἰο

ινοιχεικιοεο ριιοοκοοιο Βιι·ιοιοοΙοικοκ·οἔο Μος;

28.

οι. Ι.οιοι (ΗΜ ροοκοι ρειοοινού ιιιιι·οοοικ.

ννιοτοκ 1 κοιιοικ κι κι Η. Β. ι Τ., ωχ πιο ιιιιιικ? κι Ε. κοιο·ιιι. - 4 οι·ικοοκ

κοιιιιι οι·ι·κοιικιιι κ κ:ικκοκκι Η. - 9 ()κικκιιιικιι (ιοκικι·οιιιιιι Η., (Σκικκοιιι Ε.

-- 28 ιιιικοιιικιικκι κιικοκικιικκ κοκιιο θκκιοοικικι κι κοροι··ιι Η. - 524 κοιικο»

κοιι,ιο Η. - 29 ιιιι πιο» κι "β"β Η., κο κιιι.ιιι Ε.
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Βκ απο εκι·κιι., κ·κ α·κτο ,κι·κτ., ιιοκτιι

ακικιμιο θκ·κκαακακιιιο, ""6"¦ι"¦ι ω” ιιιιιιια·κ

Ε!) "Ζ'Ει κ'ίι"ΗΠ "Η "Ο ΖΚ'Ε.)" κκ Π'ΕΕ'Ε.

Η ομοσ; κ 6.ικττι, κ και:: ιικτο εκ απ?

5 κ ρ·κιιια κ:ιιοι·: 6κκιιαακαιικιι. Η κακκακ·κ

οι·κκ κ; κκ κο αοκ·κι μια θακτι. Η ο ττιιικ

κτκι:τκ ιιε:ιιιο κιαα κεκακκι:τιι, Προιιατκιοι·

κα θακτα; κ ιια·κκιαικε κκει:ταα Ποοιιατικοι·

6κτιιιαακακ: κοκιικ κα κρατκ εκοκ, κ κριικι.ιε

10ικκ κααετκ ιετο; κοινα οττιιακι:τκτιι ετκκοκ

ι:κοιεκοιι.

Κκ απο 'κατ, κι απο (Με κοκαε

Προκα·ικι·κ κα θακτα, κρατα εκοιετο, κα κε

ρεκι.εκκ ζει.ιαικ, κ κτκαε ιιροτιικοκ ιει·ο Μακ,

κι κ οιιακιικετα και, κ κατκκτιικειια οι ιιατκιοκα,

ιιοκτιακ Προκα·κκ·κ θακτα. "οκκτ·κκιιο σιτε

θαιιτοιι· εκ κοκ εκοκκκ κι τραμ ρεκοκκικ

Βιικκκκ, κκιικε ιιερεττι ηιοκαιιιι ι.ιοετκ κι

κρατκκκ τιιααιικκιιιτι, ΤΠΕΜ|λϊ'6 κα Μπιτ

κι] ακομα ιικααακ κι τιιοκαιικ, κ εκκιιακικκια

0ακτα εκ κοστος κι ακκρκ, ιιαααακ αιοακιε

ιικοτιι εκ κοιτα, κ οι·αακκι.ιιιι κοιικ ιιαοιι·κ

κκ. Η κ·κιιικακ Προκακιικ και τιιαα·κ θακτοκ·κ

ιηιιικι κααι:τκ πιο. Η κοεαα ικ:ιιατ·κ κρατα

25 ι:κοιετο, ιιεκακκιιιε ιειο κε οκιικτοικιι: κ ρε

κε ιεαιιιικ κ,ερεκαιακιιιικ: απ. κκα·ιακ, ιικο

κκιι·ερα εκκκκκκκια κ εκ ιιοετοι·. Η κοειια

Προιια·κκτι ιιεκατ·κ κρατα, κ καακκκια τροι·

κκιε κ” ηιοκακι οτι οκτρα κ το κοαοι· _ιικκε,

50κ ιιαατκοιιια ικ:ιιο,ιιι θακτα ιιο”. τροι·ιικιειικ,

Μαι 6482; Μαι 6486 ροΙοκαιΙ $ινιειικιόγοι,

ιιιιιοιιιοιιι κκ. Μκωκτω κ Κἰιοινιι @Έκι

:κ·ιοι·2:ι κι Ιοκιο. Ι ιιιι·τιιϊ κο (Νοε ι Ντικ:

Μο ιο 165€? Ι ροκιειικιειἱ πω, δκ·ιειικΙιιιτ:τ.

Ι :κιεειιιικκη, πω! κο, ιιΠιοκιιεκι @εε δο

κα· ιητιι·ιικιικι. Ι πιό ΜΒ ιιιιοιιη δειτορεἴ

ιιιοπι ο ΟΙειέιοιιι ιιιειικικιέό; ιιιιιικιιιἰ ικννε2ε

διιι·οροικοκκ δκ·ιοιιιιιιι, σκοπια Με κοιιιέοιό πιι

εγιιιι: ροιι]έ πιει εκιο8ο Ιιι·ιιΙ:ι ι ιιιΒιιι·ιικ κἰοέιΞ

ιο8ο.

Μπι 64%; Με 6486 ροκκειΠ ,Ιειτοροιικ

τικ ιιτιιιιι κννοιεκο, θΙε8ιι, κι κἱειιιἰε Ποτε

κεκιι; ἱκκικτειι¦ ιιτκεοινν ιιἰειιιιι ο”, κωδι

κοκκΗ κοικιικ, ι1›ιικιἔ κιοοκχννκη ικκιοἰεὶκ|

.ΒιιορυΙκ ΟΙεΒιι. Ποιεκειδ ιιιέ ΟΙοε : κιοικιιιοιιι

κινο]οιιι κι δικιά, ικικιιγ ννικοη, κ ιιχἰ κει

ΒιοΙιΠ ιιιοει μη· Ιιτιιιιιἱε Βιοικιικ ; εἰειιεκ

εις μια ετοΙιΙε ιειΙοιι ιιτιιιςιεεο ρορα,ιοτιιιι:ιο;

ι ιερειιιιοΙι θΙοκει κ ιιιοκιιι ιν ιΙειιτκε; αιτιο

εικο κατι ε πιοκιιι ετιιιιΠο ι !ιοιιιε !ιιιικι

ΡοὸιιεἰΙἰ. ΙκικτοιΠκη δειι·οιιοίκ κι εκατ! (Πε

κοκ, @ειδ κτοέό ιοΒ·ο. Ι ροε!ει! "Πω Βικ

ιιι ειι·οεο; κκιικιικιο πιο Ζωικιι ιιο; ι “κι

@και ΠιοιιιΙιιτιιιι: ννιιΜιιΙοιιι κκ 8ο κεκοτει

τεροιιιιοΙι κ ιιιοκιιι. ! ροειιιι δειι·οροικ “Μαιο

ιιικιιι, ι κιΙοοκοιιο ιτιιιιόιι· τ κοινα οιἱ τιιιιιι

ιιο ιιο!ιιιιιικι, ι κιικΙετἱοιιο ΟΙεἔιι κει κροάκιε

ροκ ιτιιριιιιιἱ; ρτηιιιεκιοιιο 8ο Ι ροΙο2οτιο

ιιιι κοΜοι·οιι. Ι ρι·ηκιοιΙΙ ιιιιιιοιι διιι·οροΠι ἰ

κτιικει:οκικ κ, κ ιιοαοικκιιιιι κ κα ιιοκιαικ. ΡΜω; ιΓΖΘΗ 60 8ΨιθΠιωκ: Ρ2"·ΓΖτ (Μ)

Η @με |.ιροιιαταιτι κα”. ο", ιιαακα στι, κακο οιιι:κιΙοέ. Ι ροοιιοκιιιιο @εκει κκ ιιιἰει

κ ρειιε Εκκκαακαοι·: κικικι, κικε ττιι απο ι 80”, ΡΜ 8Γ060|Π "Ή02:'ω3 Πω- ΜΒΜ·

Ψιω··κκ 2 Οκτιιιαακακκιοι Οκτιιτεακακτιο Η. - 5 (”κτ.ιιαακαιικκι θκτικι·εακαιικκ Η. -

κ “α”. ι;κοιιιι κρατα ι:κωετο Η. - 10 πιο· ιε,ιιικτι Η. - 15 κατιικ·κικειια» εμ

τιικ·κκιι:τια Π. Η. Τ. Μ 20 ιιιιααακ κι τοοκαιικ ιιἰοιιικ Π. - 22 κοκκι κ κοιικ κ Π. Η. 'Γ.
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επ κοτειιιιε. Η ιιοτρειιοιιιιι θιιιτι ιιι ιιιετι οι·

τοροιιι Βοπιιετο; ιι ιεετι ιιοτιιιι ιετο ιι ,ιο

εετο ιι,ιιιιε οι· Βριιι·ετο. Η ποιοι ιιιιε·τιι ιετο

ιἴιοοιιιιικι. Όι· Προιιιικι :ιτε ιπειιι Γοικιικιι

Π' Ε!!!!!θ πιο” νριιιιιιιτειιι, ΒΧ ΕΟ ΜΙΚ·ιιι,

ιιειι οι·ι.ιιι ιετο θιιιιτοεπιιιι, ιι ιιι,ιι ιι χ:

Μοοιιιιικ:ι κρ:ιεο·τιι ριικ ιιιιιι;ι τω. Επιιιιιιιιι

ικε εε ιιοιο,ι,ιιιιερι ιιι Ποιοι τοιιο,ι·ι:, ιικο

Προιιιιιιιι οι·ιιιι Με", οι·ιιοι:ιιιι οι ιιιικι

η ι.ιοοε, :ι ι.ιροιιιικι ιιοειιιιιιιιικιι ειιοιο

ιιοει,ι,ιι ιιι ι|οιιι τοροιιι, κ ει: ιιοιο,ιιιιι ιε

ιιιιιιι ιιι Ροι·ειι.

38· Κι πιο ιει·ιιε., ιιι απο Λιγοι., ιιι

πιο 'ει·ιιιι., ιιριιιε Κοιοιιιι.ιερι ει Βιιριιτιι

ιιοιιοι· τοροιοι,·, ιι ρενε ιιοεπιιιιιιικιιιιι ιῖιροιιιιι

ιιιιιι: ιιι·ιιτε κι ποιοι· ιιοιειιοιτ, ιι ριιιιιιτε

ιει.ιοι,·: Βοιοιιιι.ιεοι ιιιετιι ιιι πι, ιιοιιετριιιιιιιι

οι ιιροτιιιιοι,· ιιιιτι ει. Η ει,ιε ιιι Ποιοι το

οο,ιι. Η ιιοειι κι Ροτιιιοιι,ιοι,· Πο.ιο·τιεκοι·,

τιιτοιιι: πιοπι ιιοιιιιιι ;ιιιιιεριι ποιο εοιιι

ιιιεκι. θιιι ικε ρει·ε ,ιιιιιεριι ει:οιειι: κοι·ειιιιι

ιιιι πι Κοιο,ιιιι.ιερ:? θιιι πιο οει·ε: ιιε κοι·ιικ

ροζοι·τιι ροπιιι·ιιιι Ποιο,ιιιι.ιερι, οι Ποοιι.ιικι

κοι·ιικ. κι ι:ο Ροτικοιιιι ιιριιιιιιπι οχι ιι

ι.ιοριι, ιιι.ιιιιιιιε κοιοει·ι οποιοι κι Ποιοτι

ετι, ιι 'Ι'οι,·ρι Τοιι·οοιιι, οτι ιιετοοιε ιι Τογ

ροιιιιιιι ιιροιιιιιιιιιι ει. Η ιιριι,ιοιιιιι οτροιιιι

Βοσιο,ι,ιιιιεροπιι, ιι ιιοιιι;ιιιιιιι ιειιογ ιιιιειιι ριιιιι

Ροτιιιιιιιιιιιιι, ,ιιιιιεριι Ροτιιιοιιιιιι, κιιιιιιιι

ιιοιοτιιεκιτο. ¦ιιιιο_ιιιιιερι :κε απο ιιοιιι ι.ιιιο

τιι, ιιηι.ιτιι ιι ()ιοιιιιιιι , Υιο,ιιι ιι κοιιιιιιιιιι,

ιι ιιοιι,ιε ιιι Ροιιιιοπιμ. κι. εε πιο ποιοι

πιο”. Ροτι.ιιι,ιιι ιιεειιι οι Προιιιιικ:ι: ιι

προ” Βοιο,ι,ιιι.ιερι ιιι Ποιο·τιεκι, ιι οιιιιιι

_____.

ιοεο πω! νιίτοοιιτπ ροοιιέιιιιετι. ιιοιιιι ινιοέύ

ιεἔο πιορειιι. Με! πιο διιι·ορειιι ιοπο οτε

ειιπιιο; @οι οπο ιιιιιοππιειι, ιιιοοινιοιπ ρτη

«Μι ιιι Επι παιξω ιε8ο, $ινιειοειιιιν, ιινι·

οι 2ο ιιιοΡοιοι ι ροινοιιιι πι] ριειιποέ‹:ι.5

Πειι·ειονσε:ν :σέ ννιοάιιιπιετι ιν Νοινο8το

οπο, ιο διιτορειιι πω· θιε8ει, Ζωα 5ιει

οποιο :ο πιοτιο; ιι δοτορειιι ροειιιιιιΙ ννΝο

ινοεςτοιιιιο οινοιειι ροειιιιπιιιόιν, ι πιο: ιειιεπ

ιν πιο μιποινιιΙ. ιο

[πιο (ΠΜΣ Ισια Β48”ι; Με 6488 ρι·ινειε‹Π

ινιοοιιιιιιω ι ννιιτοοιιπιι ιιο ΝονιοἔτοεΙο ι

Με ροειιοπιιιοιιι διιτορειικοιννοι: οικω 6ο ιι

»πιο ιπε8ο, ι Ροιιιετιέειο πιο: ννδοοιιιπιετε

πιο πο ειοιιιο, ρτινοοιιιι ειε ιιο Μινι'.

Ι πιει ιν Νοινοπτοοιιε. Ι ροειιιι Ιω ΠοἔινοΙ

άσοι, ιιο Ροιοοιιιι πιόινι:ιε: οιιεο ποιού εότιιε

ιινοιει οι ιοπε. Οτι πιό ιιιριιοι Ούι-ιο οποιοι: 9-0

οιιεοειιι ρόιέό ιιι ινιοσωωιιι Οοο πιο

τεειοι'ει: πιο εποε τοπι.ιό ν"οιιιιιπιετιιι, ειπε

ειιιιεοιιιον; δετορειιιιι εποε. ιιοδινοΗ ι:ιέ

ρτινειε‹Π οι! :ιο ιποι·ιο, Ποιοι «Με εινοιε

ιν Ροι'οειιιι, ιι 'Πιτ ιν Τοτοιιιε, σο πιοΒο 25

πιο ι Τιιτοιι·ον πιιεινειι ειο. Ιρτηε2ιι ειιιιιιι·

ινΙοοιιιπιετιοννι ι Ροινιετιιιειι του ιιιιιιιιιο

εε ιποινιΙο ΒοΒοιειιο, εότιι:ι Βοοινοιοιι πιο

ιΜοοιιιπιετι Θεόν ποτε!

ιι·οιειιο ιπποειε: ιΝιιιο€6ιν ι διοινιιιπ, Πιπι- 50

επι ροΙοειιιε8ο.

(πιο ι ι(τνινιειόιν, ι ροειειΠ πο Βοεινοδιιιι.

ιν @Με ειιιειε ειιειιιπο ινιοέό Πο8πιειιο

δειτοροιιιοιι·ι. Ι ρι·ηιιιειΠ νν!οοιιτιιιετι ιιο

Ροιοει‹ο ι πιο Βοεννοιειιι ι τιινοοιι ει·ποιι·

ιιι-ιιι 17 ιιιε·ι·ι.» Με ινε ιτιιηιιΜεΙι ιιοοοιιιοιι τοι·Ιπιο. - 28 ροι:ιιιιιιιται κοιιιιιτιι

ιιι Ρ. -- 24 ιιιιιιιιιιιιιι ιιερειιιιιιιι Η. - 29 πιιοεοιι» μικρο Η., ιιιιιιεριι Ι..



!.ΑΤΟΡιδ κ ιι ε τ ο κ κ. ΒΙΟ

Ροτιιιοκιμ ιι οιικι Μο μια, κ ιιιι·ερι

πιο Ροι·ικιιιι ιιοιι ιιιι:ιιι, κ ιιοκ_ιε κι ιι

οοιιιιιοι. Η πριν: Βοκο,ιιιιιι:ρι Βιιιι:ιιοιι οι

κοκ ι.ικοι·ιι. κ κι: κοπο Προκκικι ι:τιιτκ

ὅ κροτιιιιοι·, κ ;:ιτιιορκ οι Προιιιιιιι κιιιι:ιτι

οι κιοιιιικ οκοκκκ κ οι Εικιιιιιι κοιι:ιιο

μινι; ι:τοικιιιε Βοιο,ιιικερι οιριιιιι οι κι

οιοοοι·ο:ιιιιτκ, ιιε:ικο γιοροι·οικκιιιιιιι ιι κι·

ιιο

Ν) ιιοιιιιτειιι πιο κοιτα κι ιιιι,ιοι·. ιιο:ι;ιιο,τι

ιιιιιιιι.ιι, Η |ΒΙΣΤ!ι ιιοκι !! Μ) ΒΕΤΟ ΜΜΕ.

!.ιροιιιιτιο, οι κι.οτιιιι τιιι·οιιιι: ιιοικιιιιιιι ιιο;

ειιιιι: οιικκι κοκ” ιιοκ:ιο, κιι·ιτκ τι ιι.ιι·ικιι

κι οτιιιιι κιστο. κ ι.ικοπιι και κιιικειιικ

οτι ι.ιι:κι:; κε ιιιι ιιο ιιοικικι ι:ριτιιιι ιικτκ,

“ι κι οιιι; ατι πιο τοι·ο οι·ιιοικιιι οι, ιιοκιιοκι

κι κι. ιι μια; κι". κι ιιοοιιιιιιιι.ιι Βοιω

ιικι.ιεριιιιι: κι κ.ιι_ικι τοιιι κι ι:ρι,τιιιε κ

κι κριιιιιτιιιι. θ ιιιιιιι και ι·ιοιιιιιιοκι,

ιιιιο:ικ: 'ιιιιιι_ιι ιιιιιοιι:τι: ιιιιιιι μια κοκ

'20 ιιιικειικτκ.ιι και κι ι.ιιι κιι:τι.ιι Οι ογκο

ιι.ιιιοκιικε ιιι κιιιιιιιι οιιοκ:ι·ο κιι:τκικ. Η ιικ

κιι: ιιιιιιιιιι οιιοκιικ ιιοτιιιι οι, ω” κιιι,

Ποιο, και οτικιιιιτι. οτι ι.ιιιοικιι ι:κοκκι,

πιο κιιοιιιιι:τκοι· κοι·ι.οτκι.ι κια ιιτριιιικ κι,

25 κιιο ιιοοι·κτιιιικικ τι, ι'οοιιο_ικ.αι Η ιιιιιιι τι

πιο μινι: διιιιιιι: ι.ι.ικιιι ιιιιικιι ιιιοτκιιιι κο

κριιιοιιοικτι ιιικιιιι ειιοιικι.3) Οι: και σπιτι

κι”, κκε: οικιικειιιι.ιτι κι κριιιοκροικτκιο;

το ειναι ιιεκι:τοιικκ, ιιιπε ιιιικιι:ι.ιικιε οτι

50 ιιιιιιιικ κικ οτι τοι:ιιο_ιιικι οιιοιι:το ιιιι:τι,

ιιο μιιιι, τκ κιιοικτι ο "κι ιιικιιτικ οιο

!Ή'0 Μ! κοιοι·ικεκκκ:. "ΜΒΝΕ (ΣΕΠΕ Β'ΕΠΠΠι

ιοΒο, ιι οόι·ιιο ιοΒο Βο8κιοιιο ροικ! κι ιοκο,

ι κοιτώ! κι !ιιτοκο!!ιο. 1 ρι·ηετοιι! ινώ

οικω ιιο κι” ι ικκοΒιοικ ινοιειιιοικ,

ι Με κιόε! κιιι ερι·οικιό διιι·ορο!ιι, ιιιιικιικιι!

ιιο νι κιιοι·κ ι ιικιικιι εινοικιι ι ι Β!ειιιοικ,

ινοιοιι·οιιιι. ιινιοικιωεω ειιικιιιιιη κει Ποιο

Βοιχοιιι, οιιοριι! ιιο ικα” ΠοτοΒοὶιιοιοκι ει

Κειριοιοικ, ιιοει τον ροιιιιέιιιιοιι. ΜΜΜ

πιό ινιοικιωιω ιιο Β!ιιιιιι, ννοιοινοιιγ ιικο

ρο!ιιοννοι;ο, ικόννικο ροόειορκιο: 8ριιιιιοι οτι;

ιοέιι @ο οικω κιοεο, ινοικιο οιο τι ικιοι

εοο οιοει, ι!ιοιιιιοει ιι κικιο ιι· ινιοιιιιοκι

ροινοιεικιιι. Με ιιικι το μιση! Μπι Μικτό,

ιοκο οκ; ιιι πι! Ποιοι" ιιο ιοΒο, ιι·οοι!οικ

κοκ ιιγρτιιιι·ο. ! πιει! Βιμ μια ροε!)ι κι”

ιιιιικιοι·κοινο: Ζ εοι·οιι ερι·ηιιιι5 οι Μάο.

Ο ρι·ιεΗοιιι οιιιιτοέοι ιιιιιιιιιι! ιιιιιο ικόνιιι

Πανω: Κα” ιιιιιιι! πιο] οικι, »Μια καιω

κι! Ροιιοικκιι Ροιιιιορ. Τοπ οοινιοκι τοιιι!

ροιιιιορ οσο κιοοιεκι εινοικι. ! ικοινιι: ιιο

κι "ιδιοι ιιιτιιιιιικιο ροοηικιιιι; οιιιιιέ κι

Βοιο. Νικο; οοριιιικ:ι οι! "κι ενι·οιοιτ;

τνοιιΙο ικιιοικινο κιοτιιοικοέοι κι ιι·γροιιέιο,

ιιο οιο το28κιεννοιι Ριιιιιο. ιικοινιι κιόινι

ιιιιιεειικο Βοινιιι: Μοἐοινιο ιιι·ινιιιι·ι ιι(κωιικι

κιο ιιοιιιιι ιιο ρο!οινιοχ ιικι ειιοιοιι. Πει ω

κει Μάο, ιιι” ιιιΙοοιι ρι·ιοΙειι· Μινι, ιιι το

ακούει σο ρι·ιιιιιινοη οκ κιοοιιι Μ: ιιιικει

ιικοιιιιιο ο2οέο κι ιιιιι·ι·, κιι·έιιι ο τΒιιΒιο

ιιιοοιο ειινοιοεο; Μεσοι @κι οι οι! ιτιοεοιι·.

κι ω ι Β!ικι ρι·ιοιιιι! κιοι:ιει εννοιεδο, κικο

εκ οτοέύ οι! κιοἔο Ρι·τιιιιιιι·ει)·: οκ το ρτη

Ύνιοτει 5 ιιιιοτιιιιιη» κιο·ι·κιιοιι ι!οιιοικιιορ:ι Η. - 8 ιιοιειιοκοιιιι» ι.ικκοοτικκιιιιιι

Ρ. -- 18 ιιιιιικι:ικιι Με πιο. Ρ.. ιιτιιιιιικι Η. Β. 11. Τ. _ 17 πιο... κι κοκ

ικςιιι» τιι ιιι κοιιι:ιςιιι Η. - 22 ιιι:τιιιιιιι οι» κιιιιιιικιι οι Η. Ε. Β. 'Γ.

') Ροκ!. ΧΕ, 10. α) Τιιικιο ν, 11. 8) τω ων, οι.

οσο



(Π) ι .ι τ ο τ τ ο οι:ετοτι.ι.

080 τακοποο, οποιο Εαιοαι πρι,τα κιοαςια οπο

ιοτο πριιοι.τι οτι οετο ιιιιο·το οοοτιτ: οι πο

πιιοτι ποποοιοι κριπο τοπ. Οι. το Βα.ιι,τι

οιιτπορο οτι οι ιλροιιαικιιιιιι, αποτο ιοτιοι·,

οαιιιοε κι ιιοαο,τ,οοεροι,· ιιαοτο, ποιοι τοι.ιοι·

προοτιππατιι κι τραιοι· πρατιιιοι., α ο.ιιιιι πιι

οιιιτι οι·πιιττι Προιταικα, τραιοαιιιι ικε ιτε κι

πιο οι,·πτιττι ο:το. Επι” πιο πε πιιιιοτι,

κακο πιτ ιιοτοιιιτοτο τι, ιαιιιιοαιτ ιιιιοτοεπ,

ποιοι τοι.ιοι· πο οιααιιιτο οι πραοκ οιιι τραμ.

τι ρε·ιε πιο ιιαπαι ι.ιροπαικοι·: ιιιιιαοε οαιιιτι.

οτι κι ιιοαοαοιτεροι·, ταατοαιιτ.ιιτε: πρτιοτιπιταιι

κι τριτο· πραιιιιιιι., οπο τιρι,ται.ιιτ το ι.ιροτιαι

κα: ποιτ·πτιιο ιιζι τραμ. τι ποοαοι,·πτα τετο

ιιιροπαικι, οςπιτι τιρι,τ,ι οιιιαι πιτ. τραα,α,

ιατπορο οτι οι τρααι Ροιτ.ιιο πα οτιοτιιο Ριεο,

α Βοαοιτ,οοτορι πιοττ,ιε οι ιιιιιεπι, ο οοι

μι” ιοροπαικα οι Ροατ.ιιιτ, ο οι τααιιι πε

αοκι οι κοπο, τεοτι προτιι·α ο ,το οετο

απο: ποια απτο πι Ροα,ιιοιτ. Η ρειιε πιω.

Προπαιποι·: πιτιοιπο, κοαοκο ποιι οι· πριττα

τποιοτο, παπι οτι ιτε ιτεροποροτο: τπορο

τιορι οι πρατιται οποτιοι.. Μοτο ποτ,ι οοπι

οε ρειιε. ο ρειιε ιῖιροιιαικι: τακι ποιο.

ο ποοαα οποια. κι ιιοαοαοι.ιεροιι, οοιιε πια-ι

τοατα: κακο οιπτ.ιοτι. οι οιιοαι τοσοι, οπο

προπε,ιαι οι τοπι ι.ι.ροπαικα, ο προοτροο

οιποτο ο. ιιοαοιοι.τερι :πε το οαιτπταπι,

πιιοτ.,τι οι ιπορι τερειιι.οιτο οτιοι., ο

ποιο. πιο ιτρ·πιοε οικαιααοι.ιι., ειτε τοι· οι

ιροι·ο:οτιοιπ οποιοι. ο ρειιε πιω. ιοροιταικοι·:

ποτιατι κι πρατοι· οποιοτιοιι, ο ριιιιιι ιεποι·:

ποιο Η” Η!! πι,ιτ,:ιοτι, Τ!) Πζ'¦ι προτιοττι. "οπ

οιιιπιι ιοι πιο. Τοπ ιιοινιοιιι Βιιιο επιιιιιοιιι

πιο ο .ιοιοιιοιιιιοτιι, οοιιιοιιιιιι του, ο οο πιο

οπιιοιοι2ο οιοοιο ροοιιιιι ποιοι: του Ψηφο

εποποιο ειιυτιπ οο Βιοου. Βετο οτι οποιοι οτι

οι .ιοιοροιιαι; ιοοι πιοιαοοοιιπο ιτιυ @Με

ποιού 8ο αν οιιοο τοιοειοοιιο. Οατοι Βιιιο πιο

ιποΒιιο 8ο οποιο, πιιποιιιιιι ιιοοοιοιι, ι·οοιειο

ιτιυ πιο ιτιειοροανιιιΞ ο @που οο Μινι. ι οπο

Βιιιο οιιτοροιιιοινι: ιιιιοαα·ιοοιο ποι·ιπιιι πιο ο

ιΜοοιιιπιοιιοπι, ιπιιια·ιιιο: ρτηΡποποιοι οοιο

@που οποιοι , τι ινι·οοιπι οι .ιοι·οιιοιιι:ι. Ποιο

ιιπιι ο Βιοοπ. ιππιποιοο πο τιιιιοροιιι, ποιοι!

ιιι·οοο πιιπ ο ειοοιι, ι οποιοι! οιο ιν Βιο

πιο ιιοοπι, πο ποιου Βοει; οι νιιιοοιιπιιοτι

ννοιοοι οο ι(ιιοαν:ι. ι ποιο οιιι·οροιιιιι αν Ριο- ιο

οπι, ι οι Βιοο ποιο αν πιει; ιοι.ι πιει

οιοτιιο πο οπο οιιοιι: ιιιοοιι οι αν Ποοοι!

ιιποιο πιο οιιι·οροιιιοινι: ι·ιοπιει οι ιιοιιιιο

ννοιειιο π ιατοιο ιινοεο; πιο ροιιοποιπιι πο;

ποναει ροιώι ο ιιι·οιοοι οποιοι. ιιιόανιι πιο 20

ιο ροοειορπιο. ι ποιο .ιιιι·οροιιι: οιοοιι πιι

απο οι. ιροοιοι Βι:ιο οο πιοοΖωποι

τοοινιοο: οιο οποιοιι ειο ιι·οι οποιοι, ρτη

ριοινποιο οι .ιιιιοροιιιιι, ριπι·οοιπι πιο οποιο

πο. τντοπιιπτω οιιέ ιο πειιι2:ιιτειι οποιοι 25

οο οιοοινιιιιοιιο ιοιοπιιιοἔο ιιινοι:ι, ο ι-ιιότιιιιι

Ριοι·τνοι ιποινιιιέιπι, ι ποιοι ιο ο οποιο οιο

ιιιοι.ι. Μπιτ πιο οπτοροιιιοκτι: ποιοι ιιπ

ιαι·ιιιυ εννοιοιπυ, ι ιιοιτιοοι του: οοιιοιιτιοιι

τιιι οιιοπ, το ρι·ιιιιιπο. 8ποοι ιοοι· οοιοροιιι, 50

ο ιινοτοιιτο πιο ι·ιοιιι: πιο οι ποιοι πιιιιιι

οιο; ιιιοΒιιιι οο ΡιοοιιιιΒόνν ι ριιιιτιοοι ποι

 

,οιιο. ι πιο ιιοιποιιιιι 8ο. ιριιιιοποοι .ιιιι·οροιιι

ινιοτοπ 4 πιο" τειιοιι ιιιοιοο Η. - 15 οττιιτι... τριιααι ο πιοια οτι τραμ, ο προ

τοιχο Η., ιιιιτ·ιιτι ττρ·ιιαι οοπι Ε.. - 16 Ροατ.ιιο» Ροαιιιι Η. - οι,·οτιιιι» οιοτι

Η.1..1ι.Τ.- 80 οτι» οι ποο Η. Β. Τ.
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ιιο πιο Προπιιιιι, πονο πιο ιοποιι Βιιριιιιιιιο: ιιο

πιο”, ιιιιιΜπο, 0ιμ;ιιιιιτιι Τὶ, ιιοιιιιιιιι Ε'β

Ποτοιιιτιι, ιι πιιιιιιοιοπιιι ποιο. Η ιιο ποι:ποι

πιο ιοτο. Η πρωτο Πιιοπιιιιι ιιι Βοτο,ιιιι.ιο

500ιτι

μι.: Επι” ιιιιτιιιιιι πο” πατογο·ιι. Επι”

Η!!!) "θΠ'ΕΖθ Β'Ιι μΒιιρ"5 Η ιιοοιιιιοτο "

πιο οπτιιοριι οιιιιιιι, ιι ιιο ιιι πο ιιιιι.ιι ιιιιιιι

τιι οιιοιιι.ιι. Η τιιιο οιιιιιιιοιιι ιιιιοτι Ποοιιιιιιι.

Κιιιι:ιιιιιο πιο οποιοι, :πιο οι;ιιικιιι ιιιοτι

ι0ιλοοπ:ιιιιι, πιο:: οι οπο” ιιι "οιιοιιιτιι,

ιι ι.ιιιοι·ο ιιοιοιπ οι ιιοιιοιιιιιι ιιι Εοιοιιιιιιο

μι, ιι οιιιιι πιιιιιιιιιιι ιι, ζικο,ιιιιιι κι ιιοι.ιοι·

ροτι. Βοκοιιιιιιορι πιο οποιο κοπο ιηιοτιιιιιο

Γριιιιιιιιιο, ιι οι ιιοπρομιιιιοι, οτι ποιοι πιο

Η ιιο_ιιι οι θιιιτοιιιιικι; οτι ηιιτοιιιιιιιο ιιο

ιιοιιοιιιι ςιιιι πιο”. ιιιιιιιιοτι: ιιοιιοιπο ιιι

πιω πατιι ιοι·ο ιφιιιιιιιοιπ, ο ιιιτοροιο, Κο

ιο_ιιιιιορι τιποιιιο οι ιιο πο ποοιιογ, προπο

ιιοπιιιιιιιιιιι ιιιιοτι οι·ιιο; τιι.ιι ιι οτιιιι ιοιο

?Ο ιιο πιοιι:ιιιιο, οι ιιο οτι οποιο οτιιιιο, οτι

Προπιιιοι ιι οτι Βοποπιιιιορ.ι. "ο ι:ιιιιιι οτι

ιιιιι οπο” Βοιοιιιιιιοροιι: οι φοιτ. ιιιιιιιι, ιι

ιιιι πιιιιοικοιιι ιι, οι κοιιοι.ιι ιιι.ιιτιι οποιοι

ιι.ι ιιιικι, ιιο μι ι·ιιιιιιιιιι οτι ι·οοιιιιιι.

25 Η ροκ ιιι.ιι Βοπο,ιιιι.ιορι: ιιοιιιιιιτο, τι :πο

ιιι ιιοι·ιιιι οιποροτι., τι πιοιιιιιι. Πιιμιιιιι

οι ι.ιιοιιιιι, ιι ιιο οπο” ιιι.ιι. Η οιιιιι Βορι

ιιι:

ιιιιιτι οι Γριιιιι. θιιι πιο μνο ιιιιι: ιιιιτο.

Ω'ΕΜιΕΤ"Π'Ε ΚΠΣ!! ιιιιιιι, ω! "θΚΜΠΗ "”Μ

50 Η “πιο οτι ιιιιιιι ιιιιιιιιι μοοριι, οιιιιιοιιιιιιι

ιι ηιιιιιιιιι, ιι οποιο ιιι.ιι τοπιο, προιπιιι

πιο ιι,ι,οιιιιι ηιοαιριο τροχοι· οι Γιιιιιιι. Η ιιο

οτι ιιιιιιι ιιιιπιι οιιιιι, ιιιαι·οιιοι οιιιιο ιιι

οιιριο: οο, “και ιιι το" Βιιιιηιι, ιιο πο”

 

οο νιΊοοιιπιιοι·ιο; ινοιιοοιοοοεο ινο οι·εννι 980

ροοπιοέιι οινοι ννοι·οοοινιο ιπιοοτοιιιι ιιοο

ροοιιγ. οπο πιο ιιιιιιιιιιοι οι·ιννι ι πιοοοιιννο

Π! πιιωιιιιι :ο εννοιοιι το πιπι ινοιέο. Ι τοι

οπο Μ! οοι·οροοιι. Ψοι·οοιιο πιο ιι·ιοτοο ὶο

οοι·οροι!ιο ιιιιιιο, Νοε! ι οινοτο οο Ριοοηπ

Βοιν, ι ο Ριοοηπ8οιπι ρι·οοοιιν Μσωπο

ι·οοινι οιοοιο ποιονοι; ιΙοοιι·ιο πιο! ιιο εο

ιιιο, ροριοχοιοδιοη ιπιι. νιτωιππω :ιιο τοι

Μπι ιοπο ιιι·οι.πιο, 8ι·οοηπΙιο, ο @οι οπο οι

οιοοιι; ιπιοι ιιι·οοιιΙ ειο οινοι0Ροιι. Ζ οπο

εοποΒο πιο ιιοι·ιοπιο @πιο πιο ριοο: ιιοινιοιπ

ι ιποοιο ιοΒο ιΜο ιιιιιοππιοο, ιιτιοωωεω

πιο ροέιιπιιιννοη ηιοΠιοννοι ο πιο: »ο

πιω ιιο!ιοι·ι. Βιοιοι.>;ο ι οιοιοο Βο πιο ιιιιιιζ

πιο ποινιοιιι οο οινοοιι οιοοιν: οο οοι·οροοιιιι

ι οο ΨΙοοιιιιιιοι·ιο. Ροιοιτι ποιοι Ψοι·οεο

«ο ΥΝΙοοιιπιιοιοοινι: 1οπ μια ιοοι: ποοι;

πιιέπιχ 8ο τοοιιιοι, οιιοοιιιγ ινιοο Μο : πιοεο

οιιπρ, ιιο απο οποιο” σο οποιο. Ι ποιο

ιπι νιΊοοιιιπιοι·ι: ΡοοιοΙιοιοιο ιπιοοιοο, οι οΙο

ινοο Μπιτ ειιιοιο. (ΈτοιιοΙι ιιιιοοιιιο, ι πιοοοἰ

ιπι. Ιποιοι ννοι·οοοινιο: ΟεοπιιοΙοέ ποιο; πο

Ιιοϋο ιιοπι ιιι·οοιο ιιο θι·οοι·ι. Οπ πιο ιπι

οπο: ιιιωοι Ι ι·η·ιιι·οο ο ροιιιιοοη πιοιι

ιιιοιοιν οοιιιχοιι, ι·οοιιορπτοιι ι οιιι·οιιι·γοιι ι

τοιοοΙ ιπι οπο” τοπιο :οὐ ροε:Ιο ιιο (ιιι

ι·οοι·οοπ, κι· (ποιο. Ι ποιοι! ιιι·ιοο πιπιι ιιο

οι'οιν οο οοειοτιο ιπόινιιιο: Οτο ιοο οο οιοιιιο

ννοι·οοοινιο, πιο ιτηιιι:ιι οι ιν ει·οοιιο, οι

Ιιοινιοπι »πιο Μο ιΜο ι ιιι ιιιοιΙι; Ιοοι ρο

ι·οτειοοι πιο ιν τόπο οπο” ι πιο οπού ιιι

οπι ιοοποεο. Ι ροοιοι ιιοποιτοο ιΜοοιιπιιοπ

εοπι ιοοοπ ιν Κιιονι·ιο. Ι ροειοννιι πο νοού

νιιωο 16 ιιοιιιι οι Γιοιιτοπιιιιιι ιιο” Βιιιιτιιπιιιιια Η. Β. 'Γ. - 82 ιιι Ι”οιιι·ιι

πιοπιο Η. Β. 'Γ.



θ3Έ:Έ ι.ιιι·οιιιε
ΝΕ8ΤΟΠΑ.

Ρ8θ ιικιι κρωπικτιι κι ι·τικκ·πι, οκιι, το ι:·κτιιορκτκ

κκ ζωο κι τιικκκ. ικιτο ιι οκκιι, ιιι. ροετοιτκ

κ 'ΜζΒ"0' κ ι:·κι.ιο κε ιιοι·ιιικιι ιιιι ιοκιιιιοι·ο.

Η ιικιτκ ιιικιιικιιτκ Βοκοκιιικερ·κ κι δίκιο”

ιπ:,ι,ιιιικ. Η ιιοι:τκκιπ κοκι.ικιι·ιτι ιικ κκκιιοι· κι”

κιιορκ ·τεροιικιικι·ο: Περοι·ιικ κοκκικκ.κ ιι ι·κκ

κκ πιο ι:ρειιρειικ. κ κατ. ςιικι·τι, κ Χριι:κ,

λκιιικκοι·κ κ ί)τριικοτκ ιι ()·κιιικροι·κικ ιι Μο

"0""π. Πῖκκικκεκ ιπι.ικ κκριιιτπικιιιο ικ κοπο,

ιιρκιιοικκκικ οιιιιικι οκοικ ιι κι.ιιιοριι, κ ιπικριτικκ

ιικο·κιικ. οι:κκρκιιικκκι κοι.ικιικ ·τρ·ιικκι.ιιι εκο

ιιιικ, ιι οι:ιιιτοκιιιι οκ ιερ·ι.κι.ι.ιιι χοι.ικικ κοκκ

τ:κκ ιι κκκιικ τι. "κ ιιιικιικκτκικ Βοι·ιπ κι:

κο" ο·ι.ικριι·ικ τιι·κιιικιικιικιιικ, κκ '|"'ιδι"κ ιικιι”

ιικιιικ !"Μί'Η πι:ι:ι·ιτ οκκικι·ο Βκοκκιιικ, ιιικοικο

ιιοι:κ·ικκ ι:κιικιιιοι.ι·ι.. κλικ

ιι·τκκρκτιιι.ικ οι. Κοκοκκιιορκ πιο ιιοοκκιι .Ζιο

κ·κ Ποπ τοροκ·ιι.

?ΠΕ Μ! "β'ΕΜπΠ(ΗΕ

κριτιιιιικ,

" ιιριιιιικκι β'οκρικιιιικ π|οκοι· ι·οοοκοι· κο

ι:·τκκιι Περοιικκ κοιμικρ·κ ιικκι. ιι·ιικοιικ Β”.

οι·ικ οκοιι:ι·ο ,

ιτοκκιιικ, ιι πικρα” ιοιιοιτ κιοκιιιο ιιοκκι·οιιοκιπ

τ:·τκιι κιικι ιιοτοιτ. Μ πιο Βοκοκιιικερκ κοκκι

πιο". ιιοκο·τιιιικ ικοιικοκοιικ, ιι κκιιιιιι ιι:ι.ιοι·

κοκκιι.ιιιι: Ρθ!'Η'Εμι, και: ιιοι:κκκ ιικ Μ.ιικοκιι,

ιικιικε ιι·ιιιιιιι ο·ι·οιι·τκ οοιιιιιιο Πρικ·ικ:ιικκκκο, οτι

ιιοικικο ροκιι ιτε·ι·ιτιιικ τ:κιιικι: ||ικικοκκκκ, Μκι:τιι

ι:κκιικ, Προοκκκκ, Ηικ:οκοκοκκ, ιι μια κκιιιοριι;

οτι |'ιικιτκιιικ θκκι·οιικ·κιικ; οτι Υοκκιιικ

Ε·τιιιιιεοκκιικ; κ οτι κροιιικικι: Βιικτοοκκιικ,

Μιπ:τιιι:κκιικ ιι θτκκιιοκκκκ; κ οτι Βκκτκτικι

ιιιι Εοιικοκ ιι Πισω; κ ιικκοιιικιιιιιικ κκ οι

πιο κοκ :κακ Βιιιιιοτοροκιι, κ ι·ριι οι” κι.

Μ” τοροκκ, κ ιικιι στο ιικ Βορει:το:·κ

 

τικ ιονι·ιικιι·ι τιιιτοττι ιοτοιιιιιιιΒο Ιιειδιικιιι·: Ρο

τιιτιιι άτοιι·τιιιιιιοΒο, Βιοικ·κ @οτο ετοιιττικ, ο

ιι·κο ιτἰοιιι; ι οτιοτιιο, Πκέιιοεκ ι διτγοο8κ,

ι διτικτοΒιικ ι Μο!τοοικ. δπιδιιιικτιο ιτιι ὶοτιιινγ

τιιικτιιιικο Μι οοΒιιιιιι; ρτηιιιοὶοτιο "τη ειινοιο, 5

ι οόη ειι·οιο τικ έοτιικιι οιοιιοτιι; ρΙι.ιεκιιιι!ι

ιιοττιιο οπικτκτιιι εκκ·οιττιι ι κοτοοηΙκ ειο Ιττιιιιιιι

ιιιοττιικ τιιεΙτκ ι ιινκ86τιο ω. Ι..οοι Βοε τικ]

διιεκκινοη πιο οιιοικἰ έττιιοτοτ Βτεοεκτιικόιν;

τικ ιοτπι ιντεοτιιι @οι ποτκι οοτιιιοικι έ. Βκ- Ν!

ηΙοΒο, ο Μοτο] πάει Ροινιοτιιγ. Οινοὶ ιικο

οιιτι κο ρορτιοοτιιοεο. ινιοκτιωεω τω! ρο

εκτικιδ Βοοτιιτιιο, νι·ιιιει ειιιοιοΒο, ιν Νοικο

Βτοι!ιιο. Ι ρτηοιοο!κη Ποιιτι·τιικ ι:ὶο Νοικο

ΒτοτΙιι ροοικινιΙ Ροτιιτικ οκτιιι·κιι τικό ποιοι Η

νιοδοτιοιιτοιιι; οΗκόκιι πιο Νοινο8τοοικιιιο

ὶοτιιιγ @το Ιιοοςιι. Β)! πιο ιινΙοι!τιιιιιοτι μη·

οιοὶοτικι οτιιιοικ ὶοιὶεκκ, τοι·ικ ιοικο ὶοτικ Μο..

ιικιι ΠοΗτιιοοιι, Μοτο οοκι.Μπ τικ Ει·οοιΙι,

@Με ιοτκι @κι ειοΠτο ΡτοιιΜκιι·ιτιο; τιιικτ ι20

τω] οιτιοτοοιι εγτιοιιιτ: ΙκοοΙκινο, ιικοκιω,

πΙειτοΜκιιιτι, ννοοιι·δοτικ, ι ιικιι: οοι|τι; κ Οτο-κ

οικτικι πιω Βικιιοτοροπκκ, 2 (ΜΜΜ ννικιο

κΙκιικι, κ : ιΙτιιΒιοι Βιινιοιοο!κιιικ, ΜέοΜκινιι

ι δωιιιοποινιι, κ τ Βο!εκι·Ιτι Βοτγοπι ι θιοτικ. 28

Α τιπιἰοὶτιἰο Πω δθθ ιν `νγκιοκτοοκιο, κ

δω ιιι Βικπο8τοπικιο, κ κοο τικ Βοι·οιιι.οινιο

ιν ειοΠιιι, Μοτο ι ιοτκ2 Βοτοκιοινοττι κοινικ.

Ι οι! Πιο ει” ινοιοτοοιιοτιοικ·κ, ορτοιιικοκκΙ

κοιιιο ττιοέκικι ι 8ικ·κΙοιτ ιΜοννιοο, τη( |ιο- 80

νι·ιοιτι Ιιιοἰοὶτιικ @το δκ|οτιιοιι. Ροινικόκ πιο

δι·ιοδοιτ ττιτιιοτι ιν κιοικιο Ιιτόιόιιι ο δικο

ιιιοτιιο, ὶο ιικιι! ἐστι ?θα κ τικΙο2τιιο δω.

Ϊνἱοτει2 1 οκιιιι ιικιι Η. - 8 Ο·κιικροι·κικι Οοικκρτκκ Ρ., Βιιιικιικι·ιικ Ε., Ο·ιιικκρκι·κκ

Η. Β. 'Γ. - 10 ιι κ·κιιιορκ τ1τοττικ Η. - 12 ιιιιιικιιιιιιι ·ι·ρκιικιιιι ιικ·κ Η. - 16 ι"ι·τιιτιπι

ι"ικιικκκ Π. Σ. Β. Τ. - 27 κιιιιορκι κ,ικτορκ Η. Ε. Β. Τ.
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κι εεαιινκ, πειτε κοπικτι κ κιππι Περεετο

πιοπι:. Η κι κε ειπτι κα.καα, κρκκοκα κι εοκ·κ

ιπτιικιεκιι ικεκιπ κ α·ικκιμ ραετιαι:ιιπι, κι κο

ικεκοαποκιπνι πιιπιοσκε κ Οοαοπιοκι. Ρετε κο

-ικιππκτα πνιεαριεκαια, Γρπιτορπιπεπ.πι πιιππκα·ιαπι

ο Οοιποιιοκι, κικο κιπκ ικεκι εειιτπι ειτι, α

ιιααοκικκινι τριπ ειτα. Μικρι ιιε κι, α κα

πιοκιπνι ποτιικε; ει :κε κι κεκκτααει, α κα

πιοκιινι οκριτε εκαεεπικιε. Βεαπιππ Γοεπο,τι κ

Ν) κειικια κριπιοετι πετο, κ ρακοι·π.ιοτ πετο ιικετι

τκεια.') Ζιαο κο πεετι τκεκιεκαπ:ι πιρκαιετι,

ιαιιοικε ρετε ι)οαοι.ιοκι, ποκαιιικι εκ , ο ιιε

καιει: π.πε;τι ΕΟκε κιππκπ.ιαιι :ιιι ικεπικ,

καπαετι ΟΤΕ οι·ετικοιν ποια, ΠΟΥΝ αιοκοακιππνα,

“Μι κρκπ.ικ καεααικ.ιπετι τιιοπι τριτακι, πποεακ

Σ!! ικε τοριταιε ιιιαιτππ οκραπνπεκικ , πρκαιπ

τιιακιινπεκ κα κκ κικκαετι κι ατι ειπιριτκικ,

κα π.κτιι κο κικκοτικιικι κε κακοκκτι.

κτι.καιιιαπα ικε τετεκππι·ι ιει.ιι, κεκτιατοραςοι·π.ιικα.9)

?ο θε :κε ρετε Οοαοιποκι ο πρκαιοκο,τιππιναιτι;

ο κοκριιτι :κε :τοπικα ρετε: αραικπικκ ιεετι

καιπεκκπα ιιιιοτσπνικιπια, ρααοι·ιετι εκ ο κειι

κπκτιιι κια, α,κιεττ. κο ι.ιτιικεκκ εκοτειιοτ εκατο

ιιιεε ιιτπιτκτε, σκρ·ιιτιππκ και". κ αικι τκο

°2$ ρκτι καατοποτρκκικαι:ι ρ.κιιαπια εκοιππ.πα; κιιετι

τοπιο πιορακαι κοι·παπο Μπομπ, κινι καποτε

εικκραιετι εεκκ κοτατιετκο, κ κιεταιετιπικι

κσπιπκ. πι ααπετι κραιιιιιπο ,τοκοι κ μια ρα

κιπκτιι.πι; κιιακκικικ ετ.τιιτκαιικπε πιοι·ποκαιπε,

ω οτι κι” ρ.ικοι· εκοιειο καεαακτι τκικακκιε;

ππρτποκαεακιππκ

οι·τκρι,ικ ι.πιπιππιπνιο επιοπο κα Μοτο, πι κιιιοτειπ,

πιριιπικο τρκεαα (ΟΠΠ, "

 

ιιοιιτν τω, ο κ ιιοτιειι ΡοΡοιιι κ κΒιιιιο;

ιετι κοκ ιινι Ρτσκιοιι, ο κ ιιστιειι ιικνκιιοι

κιιοκιετιιο. κιετπκ Ροκ ι ινιειιιο νεοο ικοε,

ο πιιοιιτοέει νεεο κιο ικοκκ Ποιον. Ζιοπκ ιιο

κιετιι νεοι Ρσκειο ιειικιιο, νικώ Βοιοκιοκ

Ροιιιιιπινοεν ποιά ο κιεκιοκιοειι: Με κιιιειιον

ιιεν κιοκιοκιν, τκιόιι ιισκιετκ ιιοΡιε κ ιικι

ιιικοιεεκπιεν, μια ειικιιε ποκιοιικο Μονο

ιικού, Ροι.επτι κοέ κιονε ειε «των εστ·κιιι

πιιιι Με; ιετι ιιιότν Ρτινιοκιε ιιο πιεν, κοιν

Με ιιο Ριειιιο κο κτκιετε; Ρο ιιτοιικε ιιο

κιειτι ένκσιο κιε ειισιικι, ιιιειικε ιιοέ κιν νεν

Το ιειιν τκοιιι θειο

πτιοπ ο κκτειεειπιεοειι; ο ιιοιιτνειι πιο κιε

ιιτοιιι ι κιετοκιτοΡκε.

ιτιοκιοοιι τκειιι: ()εππιενεκο νεοι οτι ιιτοκιεκσ

ιιοτπιεκιο, τοιιιινε κιε πιο ικοι νεν, κΡτοκικ

ιιοκιετιι τκοιοκι κκεκιιι ιιιοΒιετιι εοιε ινοιε.

Ζποιοκικιν κοιπε ι ιετι ι·οιιι ι·κοοιν Ροιτκε

Με τειιοκτι εκσνεπκι; Ροιιοιιτιο νεοι οιιτειοκι,

ιιιότν ιιοιειιο :τι ιιιιΡιο ιιιιονοο κκε κιιιοτο ιιο·

εοειιτο. Ψκιονε το έκιιεκι ι ιιονο ιννττισκό

ιιστκοκι ο τοιαοιε κιιιὶειιπιοοττι. κκικιε τ·οιο

ιικΡιιο νο; : Ρτοεν το εκσιειι κοκοιικιιο

κιπτιιεε. ΡτιεΡοκοιο πτιοεο ιιιοιιτο κντονε, ι

κτικοεπιιο τοιιιιοκο εκσνε ιιο Ρτοεν. Πο

έκιοιιεινιο νει-ισ ιιοιιτο νεοι κιιτκει.κσκό; κιο

κκοκκιε Ρπ·κειτ πω: οοιο ιιοι,τοπιεε Βεεε

εκονο έει:ιοτισιο ιιο ειπαν Ροινι.οοκκνειι, ο

ΡοΙσε νεν ιινοιν κτκεειοπο. Βεεε κ.ινονε οικο

τινιο ιιιιοΒιτκ ο ιισκιοιειι ιιονε πειιιπετκιτ. Με

ιτοκιιο ιιε νεν πιει ο ιιοικ οικον, Βιικιειιοικιειι

ιιειικιε, κεινκεν νεν ιιστκοκπιεν ΙιειΙο οικια

κιωτ 4. Ρετε κο... τπτειιι οι τπο Ρ., κ τι κ. κ. Φ. ΜΜΜ κι πιο, ρετε, οι· Οο

τιοικοιπα ικειιι. - 18 τπικκιιακ» κιππκπιατκ Η. - 14 οι·ετκστ» οι·ετι Η. Β. Η. Τ.

- 17 κικκαετι κι ατι ειπιριτκικι ται πιο Ρ. εικπριτκικ κι αντι Η.

'ν Ροτόπτπι. τω. 0ΧΙ.ιν, δ. *ν ΡτκνΡ. τ, Β--θ.



Μάι Ι.ΑΤΟΡΙ8 ΝΕ8'Ι'θΒλ.

ΗΒΗ) λθΒρθ ΚΟΤ.: λΉΠλ'Ι'Η, Π! "Ο θι'Γ!01"Σ'|'Ει

ειι·ειιιιιιιιιικι Μ!! ΠΚΜΠιιϊ "θηΠι; @Σάβ Πω!!

ιιοοειιιοιιιειιι ιιιι ιιοιιιιιιιιι, κοιι·ειιι οποιοι

οι··ιερειιιιιιιιετιι κι ερειειιο , οιειιιι ειιοιι υπερ

ςιικιιι οι·εοιιιιιιε, πιο” κε ιιροετρε ιιιιιιιε

Με; ιιε ιιειιετιι επι "ειπε ιειιι ο ιι,οιιοιι επο

ιειιιιι, και κι” ιικιετιι, ιιιιειι Ε Κω! κει

οι·ιιιιιι ειιιιικιιι, εκι·οι·ιιι ο,ι·ιιιιιιιι ειιιιιοοιιι·ε

ιικιιιειιιι ειιοκιιιοιι·, ο·ι·οιιιιικιιι ιι ειι·ριιιιι εοιι·ιι

οιιιιιιιιι; ιιιιιοριιιιε ι:·ειιιικτιι οι ιιο.ιιεκιι ιιιιιιιιιιι

κει, ιιιιιιειιιιι ιιιιιε ειμαι. ιιι ι:·ιιιιιιιιιιιιιιι σε

ι:ιαριιιιιι ιι ειιιιιιιιειιι Ζει.ιιιι, οιιοιιιιι ει.·ι·ιιοριι

ιι οιιιιιιε·ιε οι ιιοιμιιιιιε, οιι:·ιι ιικ ειιοιι

ο·ιιιοι.ζε ειιιιι·ειειιιιιο, κι ιιιιιιι. ιιιιιιιιιιιιι ιιι

ς·ειιι·ιιιιιι ειιοιιι.ιιι, κι ιιο·ιιιιοειε ιι “πο”.

0ΒΜ;ΥΕ ει, ιιιιιιοι:ιιιιιιιιι ιικ κει ιι·εχιι_ιιιιι·οιιιιι

πια κει ιι οιιοιιιιιιιιιι, ιι ι.ιιειιιιι κει ιιοιιιιιιι

κι; ιι:ειι.ι ιιο ριιχοι·ι.ιιιιιιιιιι ειιιιιοι:ιιοιιειιιι και,

Ε0Πζ!"π ιιο ιοι:ιιοιι.ιιι:ε ιιι ιιοιιιιιιιιιιιιι; ιιιιιιε

ιειι Με ιιιομ οι·ι:·ιειιοιι κει, ιιι ιιιιιιιιιιιε ιιι

ιιιιιιι·ιιιι ιι.ειιια ιειιι.')

Χε πιο ιειιιιο. Με Ποιοιιιι.ιερε κι Μικιιι.ιι.

ιι μια ι·οιχει και, Πρει.ι·ιιιιιιιιι, Υοι.ιιειιε ιι

""”Μ τρωει, ιιικε ι:.ειε ιι ιιο ι:ει·ο ιιιιιε πο”

Ροι·ειιιιιι. Κι απο εεε κι” ιι Βιιιιιιιι ιιο

εειιιι, ιι ιιιςιοιιιιι ιιι ιιιι μπει. ο” ιιιιοιιιιι,

ειιιο:ιιε ιι οι·:.ιιε κι·ο ιιιιιιιιιε.

Μ πιο κι". ζιιιιιιιιιιιιιι επι Βιιιιιιιι, ιι

ιιιιε ιιι ιιιι Ηοιο,ιιιιιιεριι, ιι ιιοε·ιι,ιιι ιιι ποιο

ροκ.

89· Μ. πιο (είνα. Με Βοιοιιιι.ιερε ιιι

Μι··ιιιιιιι·ιιι, ιι ιιοιιιιιιι !λιιιιιιι·ει, ιι ειχα

 

ιιι. Ρ0τιιι€ό]Πε οιΜειικ ιιιΙειεΙειΙει πιοέοιινἰ ενισ

ιειιιιι; Με» ι ειειἱιιι οιιιιειιιε Ζιι:ιειιιγ

κι πιιιέ ινε ιιι·ι·οιιιοιι, ιΜιιεπειει Με εειειιι

ιΜε πιο τιιιΜε ει: ειειεειιιἱ, ερό-ΙοεμνιιιεΙοπιι

ιιοιιιι. Οροιιγ ιιιοΙιΠει ι ρι·ιειΙιιΙο, ιιειιι οποιο

οιιι·ιει·ιι ιΙοιινοιριιιε, ιν οιικ ιιιόινι ιεηιιιεπι

εινιιιιι. ιν ιιιοο ι ι·ιό:ιε!ι ρι·ηοιιιιιιι:ι Με,

ιεἴιιιιιὶιιχ 2:ιέ ροιιιιιοεΙ)ι οικω κι Μοσ

μι”, ι ιιιιιέ ιιι] ροι:|ιιιιιιΙΠ 'ει. Βο ιιιεινιιιειιι

τοειι·οριιιι Ιιιο;ιοε!ενιιοιιιι μι, Ιιοιειέή ριιίιε!ιιι

ιιιικ!ι οιιινει!ι, ιιιιιειε 'κι 2 οιιιοι:ιι ιιο!. 'κι,

ιιιοο!ι οιινιιιι:ι ινε ινι·οιιιοιι ιιιεὶε 'κι.

Βιιι.ιι θά-89 ε2ειΠ ΐνιοιιιιιιιιει·ι ιιο Ροιιι

Μι·ν, ι Ζω 8ι·οιιιι κι: Ρι·ιειτιιιέ!, Οιετινιειι

ι ιιιιιε Βι·οιιγ, Κιότο κι ι Ρο ιΙ2ἱέ ιΜειι ΡοιΙ

Βιιεἱει. Τεδοέ και ι Χ"ειδιοιόιν εινεοιεέχί ι

ιιιιΙοέ)·Ι κι Με ιιιιιι οιὶ μοδα, Μαι ι οιοιοο

ιεεο Μι.

Μαι Θωθ ροιιιιιοέΙι ιιιοιιιε Κνοιχεεε, ι επειΠ

ιιο ιιιο!ι νιΊοιιιιιιιιει·ιι ι ιινιοἰεὶβ Μι ιιο

νιιιόι·ιιιο.

δθ. Μαι δω!

διιιιέινιιιΒι, ι ιιιιι·ι:ιι3ιιιι διιιιέιιιιιιΒύιν ι :οιικ

πω!! ννΙοιιιιιιιιι:ι·ι ιιει

Ή'ιειω 7 Με"... ιιιιιιιιιιι ιιἰοιιιιι Η. - 11 σε ειαριιιιιι» ιιιιιιιιιι κα Β. Τ. - 28

"ΜΗ'ΗΠ1ιει ΜΚ πιει Ρ., ινε ινεηετιιιι:ιι ιιοιΙι:ιιιισιι ¦'ειι€ΜΗΜΜι. - 81 ιν Η. ιιο. Βοιιιι

Ρτ2Πιἰειι1ιο: Ο οι·ι:ιικιιιιιι ιρικ·ιιιιιιιιιιιιιι Ηιιιιιιιι ιι ειιιιι ιειο. - 89. ιι ιιοιιιιιιιι ιιι"

ΕΙΡ” ιιἰειιιιι. Η.

') Ρι·2Πι. ΧΧΧΙ, 10-82.

Ε!

Π!
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ι.ιιι·οι>ιέ ιι ιι ο τ ο π ιι. 62ο

ποιιιιιι ιιιι. Η πρπιο κιικιιοιρ·, ιι τιιοριιιπο

τριιι.π ιιοιριιπριιιι οι ιιο,ιιιιιιιι οιιοπιιιι. Η ρι

ιπι ι:τιριιιπ ιι ιιοιιιρο: ιιοι·οιιι πιριιιππ ιιι

οτροιιι π ιιιιιιιιιιι: ιιι ιιοιοπιο πιιο·ι·ι, τοι·ο

ο :ιριιιιοιιι ιιοιιιιι. Βιιιπο Βιριιι κιιιιιι, ιι ιιι

;ιιιορι κιο, ιιι·ιπιο και ιιριιιιιιπ οιιι·ι·ιιι ιιο

ιοροιιιιιι, απο ι:ιςιιι Βοιοιιιιιορι; ιιι πιο

Βιριιι τι πρπιπιιι ιι:ι Ι'ριιιι, ιιριπιιπιο

ιιι ·ι·ιπιι·ιι και. ιριοτπιιιιι.οιοι. Η οι οι· ποιο

ιο οιιιιι ιιριοιιιι ιιιιιιι.ιι π ιονιιιοιιι. ιιι οοιο

απο πιριιιπιι πο πιιιιιο·ι·ιι ιπιιιιοιπ, ιιο ·ιρι

ποιπιοτι ιιο ιπιιιιοιι, ιιιιαι ιιιιιιι πι” πια

ιιπ, ιι οι ιιιιπιο·ι·ι κιιοιρ ιιιιι τριιιι ιιι

οριιιιιπ, τιιιιιπιο οι ποτρ·ιιιπ·ιιι οιιιιιιιιιπ,

ι5π ιιιοιμ:τιι πιο”. Ραπ: πρπιιιι,ιιιιπο ποι:ιι

ιιιιιι ιιι ιιοιιοιι: πιο απο πιρ·ιιιπιι ιιι ι:ιιιιι

·ιιιοπ, πςιιοιππιιι ιιο ιι ιιοπιι οοιιι: ιι ι:ιτιιο

ρππι τρια ιιοιιιιι. Η ροιιο Βιριιι: ιιο

σπιτι το ιιο:ιι , ιιι μια, ιιιιιιοι και , ι

20 οι·ιρο π:ιιιπκιι; ιιο ιιιιτι ιιο, ιιπ ππιιιτι,

ιιπ ιιιιιιιτι, ιιι οιιτι ι·ιιιιιιι ριιιιιιιιιπ ιιι

πορεια οοιιπροιιι ιι ιιοπιιιιι, ι Και κοιι

κιιιιιι, κιιοι·ιιιο οιοι·πιιιι Γριιιπ ιι ιιιιιιιι

ιιιτι οι, απο οι·ιιιοριιιι ποιο π τοπια,

25 μπαι ιι ιοιρπιιι ιι οιιιιιιιο ιι ιιιοιιιιιιι , μια

κοτι κι.ιοι· πιπτι ιιι :ειπα ι οπ ιιοπιι ιιι·ιο

οιι·ιιιιιπ:? οιιιπ ι·ιιιιιιπ οιιτι; ιιο μπι

οιιιιι οιιοιοι·ο ιι·ιιοιι.ιι. θιιιι πιο πιιιιπιο πο

ιιιιιπιι ιιο,ιιιιιι. 0ιιιι πιο ιιι:ιιιιιπο οριιιιιιπιο

30 ποπιιοπιι ιιι πι, ιι ριιιιιιπιιι πιιορι οποιο

:ιοιπιο ιοιι. ι Μπι ιιο ι(ιιοινιι ι ιιιιΈννιιποιπ

ὶοιιινν ο:νπιι : ιιιιι:ιπι εννοιπιι; ιι·:οιιιι Μοι

ον ι ποιοι·οιινιο: ι:ιιοπιν Με πο πιοιοιοπι

ει:ιοινιιο, πο ιιοΒο ρειιιιιιο, Βοοο Ιιο8οιπ :ιι

ι:ο:οιπ. ΒνΙ ροινιοπ ινιιιο8; και! ιιοπι Βιι:ιο

ναι οοιιιιοιν Βοοιιιοό:ιον οπο: ινιοιι:ιιπιο

απ ιι·νεπιινιοπιι; ννιιιοΒ ποπ ρι:νο:οιΠ : Βιο

ονι, ινν:ποννοι ροοιιοπιπιο ι·οιιΒιο οιιι:οέοιιιιι

ιιπ, :Μινι ιι Μονο ενο ριοιιπν ιιοοπι ι όπ

ε::ι. Νο πιονο πιο! Με οπο: :ιιννιέο ιινιιιιιιι.

Νιοοιοιριπι ιιοινιοπι 8ο ιινιιιιοι, πιοι:ιον

ιι·ιιιτι:ο πιο ινο:νειιιιπιι, ον! οπ ιππ οιοι·πιοιπ

ιν εοιοιι. εαπ ιιο πο :πιο:ο:ν6 ρι:οιιιοιν,

ι ροιιιιο:ο:νι Μο. νννοιοπι ιών ιιπ πιοιιιιι

ρι:νε:οιιιο:ν ι:οιιιι: Μπι μοι πο εναι ιινο

ιοΒο; ιιοοοινιο 8ο οοιιιο ιννιιιιιιι, πιοοιι ννιοο

:ιοιιιιπ ὶοιιννο ιιονοπι. ι ποιά ννοιο8: πιο

οπο ιο ιιοεοννιο, ιοπο ιιι·:οιινο, απο μι,

ο ιιιιιο :οπιιο; πιο πιο, οπι, οπι πιο

οπο, πιο πιόινιιι, ιοπο ιοιπι ιννοιοοιιιιι ιο

: ιιι:οινιι οιοιιιοιιι ι ιιο:οιπ; ο ΒόΒ ιοειτ

ιοιινπν, ιιι6ιοιπιι οιιι:ει (ιιοον ι Ροιιιοπ οὐ

πιο, οιι ειννοι:νι πιοιιιοειιι:ιοιπιο, Βιινιιι:ιιν

ι ιιο:νο ι ειοιιοο ι ο:ιοιι·ιοιπι ι ιιο:ννοιιι πιο

:νο πο :ιοιιιι. Α οι ιιοεοννιο οο :ιι:ιιιιιιιι?

εειπιι οι :ά:ιειδιιπιι Νιο ιιιιιπ ειναι οινοιονο

ιιιοεοιπ. οπι :πό Ροιι:ιι ι ροινιοιι:ιοιι ιιιιι:ιοπι.

οι ιν:ιοινο:ν πιο: ροο:ιι ποπ, ι οιοο:νιι ιιιινόι

ιοΒο ιν οιιοιο, οπ πιο επιποι ιν οιοπιιιοιι :

Β:οιιιιονποιπ "θα πιιι: ιννιιιιι εναι

οπο, οπι πιο οτοιιιιιο ιιι οιιιοιι οι οιιιιιιιι Βιιι0]θ80ι Πιθώ ο(ΜΜΒ' 80 ΜΒοπ1- ΟΠ Πέ

οιιοπιιιι. ΡΜ!!! κιιον: ιιιιιιι οιιιιι οιιοκιο, @ο μια οι ιιοΒιιπιι, Μιάν παπι κάποιο

ιιι ιιιιιιιιι ιι ιιοιιιιι. θιιι πιο ρονο: απο ποιοι : Ροπιιοοιν 8“=ιήθι ἰΨθ2ϊΠο ΠΜ πιο·

οιιιιι πο”, το κιπιιοιο οοιιο ποοιιιιτι ιιο”, Μο), ο οι] οπωυ Μ] ΠΡ"εάΖωιε? “πιο

35 λΠ ΠΠὅΉι οιιιιι “θ”, ᾶ Ε'β! Ή'θ"(η Πθοθ· ιιππινο:ν, νννιιιιιιιιι έοιιιπν ι Ρο:ιιιιιιιιιι πι, ι

πω" ο και· οι Π. - 85 ποροτριιιοιιοτοι ιιοροτοροιιοι·οιο Η., ιιοτριιιονκτο. Ε.

Ποπιιιιιοικο Ρο!. Μ". Τοπι. ο ?θ

θ8δ



ΒΒιι !.Α'Ι'ΟΡΙ8 ΝΒ8'ι'0ΠΑ.

σοι ·ι·ροι;σι·ιπιε πι? Η ιιιιιιιιιιι.ιιιιιι, ιι ποι:·ιιισιιιιι

απο πο”. "μι, ιι πιο ποιοι" ιι, ιι

ο·ιιιιι:τι ιιιικιτοπιιι, κι” πσπσιπιιποι ιι. Χωριο

-ιιι

.θ

πο τιτλο πισιιιιιιι ιιει·ιι·σιισσπ ιι ποπιιιπ;

μιιιοισιιι ριι,ισιιιιιιιιι οι σου", ιιο πομπο,

πιο ι.ιιιτι ποτ·ιιιιιιι κστιπιπο :πππ Με”.

'Ι'.ιιιο ισ τ·ιιιιιιιιιο οι πσι·σιριπτιι ρσιιι κρι

οτιιιιιιιιι:ιι·ιιιι, οι προι·οιιιιιι·ι ιι:ιιιιο κριι:·ι·ιπι

ιιιι:1·ιιιιιιι ιι οι σιιιικι ιτι·ριιιιιιιιι; ει” πιι

νιι.ιιιιιιιο οι σιιιιιιιιιιιι: πιο ειπα ιιο και

πιιιιιιιιρο, οι” ιιο πε ι:π.·ιι “οπο” οικου.

πιι πρσρσιιιι προροιιιιιι. "ο ιιιι,ιιιιι προρσιιιι

ι·ιισιτσιιιι.ιριι: ιι παρειι.ι σε πιο” πω, πιο”

που” σαπσι:1·σιιωι·ι ισ ριπιιι: οι ιιιι:ιιι χοπ

ιιιιι ιιζιιιισιπι ιιιιπ.ιιιιιι.ι παπι, ιι ιι·ι ιισιιιιρι

πιοιποιιιιιιιιι τιιι·σιιιι πι» οι” ιι τ·ιιιι·ιπι

ιιπσι:τσιπ ιιο σπιτι οι” ιι·ιιιιιι, κι οιριιπιιιιι

κι ιιιιιι ·ι·ρειιιιι ιιιιιι:ιι·ιι πο ιιιι:οιιοιιιιιιιι ι·ι

πριιιιιι.πιι, ιιι.ιι πιο σφιοιιιιιι:ι.ιι πσι·ιιιιιιιοιιι

προ·ιιιιιιιιπισ πρωι, ποπιιροισπιριο ιισιι·ι ποπο;

ιιιιισιιιο πσπριιι:πι π απο στιιιιππιιι, πριιιοιιι

πιο ποιοι ιιειισσπ·ιιιι οι οιιιι··ιιπιι ιιιιι·ιπιπκπ

ιι πριιιιιιιπιιιιιι.

40· Μ. πιο (οπο. πιο ιισιισιιιιιιορι πιο

Ραιιππιιιιιι. κι ιιο οι· πιο ιισιι:ιισμ Επι”

Εισαι, ιι πσι:πι Εσιιοπιιπερ·ι προ” ι:σισιιι

ιι.ιιι·ιιι.ι Χιισι:τιι; οιρ·πε ιι πιι ροπμι "προ",

π ποεπππ Ραριιιιιιιιιι Βιιιιιιιιι Χιισι:·ι··ι; πιο.

ιι Ροιμ:ι ιισριπ·ι οι Ριπιππιιιιιπι, ι·ιιιιι·σπιπι

πιο: Ποιοπιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι κιισι:·ι·ιι ιιι·ιιιται.

Ε·ιιιιιι πι: Ριι,ιπιιιιιιιι στι μια ιιιιισι·ι, περι

ιπιριιιιιι, 'Νη. (Σβ Β'ΜϊθΜ|Π|; " πιιιιτιιτι

παπι Ρομπ; πσιισς·ι και" ιι ισ :στο

μια

 

πω. πιο πιο @πιο οι ρσοποπιιπσ. Επι” Βο

νιιοιπ νιιτοιιχ ιιιιιιιο ρι:οι_ιιιοχι ροποπιο; ιππι

ω: ηιιιισννιιι ιιο ι τησ , πιο ινιοιιιιισ ἐο οι

ι·ρισιιιο πιο ποεΕιρριο ισπσ_ ιΒιιιιιι. Βιιιι·ιιι οπο

οπ ννγιορισ τω οιιι·ιοέσιιιήιιιιι, ιοι:ι σιιρο-5

οπο” οι( ιιι·ηιιοπι έιιιιιοι.γιο ι : @σο ειι·οπ;

ισχέιειι πιό οοιιιο ρι·ιοιιιοιχ: σπισι οι χω:

πισιο ειοιιιιιιιο, οι οοινιοιπ οπι ομοεισισννιο

πιο ποποιοιι, επι ρι·οι·σιισιιιιιιιι οποιο”. Νιο

πιοιιιιιο, ὶο οποιοι που ι ποπο πω, ισ

πιο πιοιι:ιι, πισιιπι ιιιιιέιπι. Ο ορσιιοιισπ

ιιιέ πιοιιι: Ρο νι·οηειιιιοι ιιοιπι ι·σιοοιιιι ιιο

οροπιιιιιιιιιιιι πιο ι ιιο Κοιιι:ιιγπ έννιιιιιι εισ

ινο Μι. Ι.ιιιιιιοινι·ιοιι ορσιιοΙσινιο πιο @Η

οι οιιιιοιπ, ιπ·ιιοοιοι πιιιιιιι οι οι·οιπιο οι ισ

ιιο” π· οοι3·πι ένιιιοοιο Ρο σοτιννιιισιι, ι πο

ιιιιιιτπι οι εννγοιοἑοπη ρι·ιοοιινποΒο ννι·οΒιι

ιιοριοιιιο 8ο ποΕιππι; Με ροιιοριοιι εσ ι οι

οιι:ηιοο Ρι·ηιοννοη ννιοπιοο πιοιιιοοιιι ιο Μιο

πππ ιποοιοππιιιιιιπι ι ορτοννιοιιιιιηιπι. 20

ω. [πιο 6492 Μαι Ψιοιιιιπιιοιπ πιι Βο

ιιγιπιοιιιιν. Β)! πιο! ιι πιοΒσ ινσιοννοιιιι πιο” 28

οιιινσει, ι ροεισι €ο Μοαππω ρι·ιοιι ισιιιι;

πο, ποσο Ριοοιι:οιιπιο ιρσιιιοΙ ι :ννγοιοἑγι Ριο

@ποιον πιο” οιιπισει. Ρι·ιοισ Βιιέ πιι

όπιιοπιιι_ ειο ο Βιιιιγιπιο2όνι, ιπόννιοι:; Ριο

ιιοπιπογ οποσ πιο” οιτννοει.οπι ποιο- 50

Μ” οπι Μέ Βιιιιι·τοισιο π. τοσο Βοοιιόνν,

μπιγειοιιιοιγ οι οοιοιιΙι, ι ριιιοιι .πιο Βιιοι:

μονοι ποση ρσιιιιέιιιιοπ.

νιιιοι·σ2 ο σκακι» "Μπι Η., πιο”. ΙΙ. Τ. - 14 πιο” "σε πισω. Π.

ο (Μαιο 11, 2ο. ") Ροννοι ιιο Καμπ. ΙΧ, 26.
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πι. πιο ως". πιο Βοαοαιιιιει·ιι ιιι Πιτ

ι·αιι·ιιι οι π,οιιο·ιιιιοιιιι οι πιοπι ι:ιιοιιι.ιι οι

ιιο,ιιιιακ·ι, α 'Ι'οριιι·ιπ ιιερει·ιιιιιι ιιιιιιαεαο ιια

ιιοιιιια·ιι, ιι ποι:·ιιαιι ιιιιιι·αιι·ιιι. Ρει·ο ΑΜρ$"

5Βοιιοιιιιιιεροιι: ι:·ιι·αιιιακ·ι ιιοιιο,ιιιιιιιι, ιι εισαι

και ιιι ι:αποςικ·ι; :και ααιιιι και”. πι: αα

ιι·ι·ιι, ιιοιιαειιι ιιι:ιια·ι··ι ιιαιιοι·ιιιιιιιοιι·ιι. ιι ιππο

οιι "πρι Βοιιο,ιιιιιοι·ι οι ιια·ιι·αριι, ιι πο"

παιιοιιιιιια οποιο σο”, ιι οποια ιια·ιι·αιε:

")·ι·οιιιι ιιε ιιπαιιιιι ιιειιιιο ιιαιιιι ποια, οαιι ιιι

"ΕΠΕ ιιαιιιιιιι:ι·ι ιιααιιαι·ιι, α πιοπι ι·ραςιιαιτιι.

ιι ποιιαε Βοαοιιιιιιορι ιί·ιιιιοιιοι·.

ιιι απο 'εινα. Πριιιιοιιια Βαιιι·ιιο·ιι “πιο

Ιιοχ·ιιιιιιι··ι, ιααι·οαιπιιιο: ιαιιο πιο πιοπι και

ω ιιιιιιοι ιι ι:·ιιι·ιιοιιιιιι·ιι. ιιι: ιι·ιι:ιι παιιοιια, ιιι

“μι” οι παιιοιιι “πιο ιι ιιοιιαοιιιι οι Κοπι

ιιιιι·οι. Η ροκ ιιοαοαιιιιιιιι·ιι: κακα και ποια

παπα? θιιιι πιο ριιιιιι: ιιιρογιοιιι Ποιος, α

Βοα·ιιιιιιι·ι πιο οπο”, ι·ιιαι·οιιιιι: οιιρ·ιιςα·ιιι

20 παπι ·ιαιιιι·ιιιια ιι οιιιιιιιιιι·ιι πε ιαι:·ι·ιι, ιιιιιια

ιιι: πιι·ι·ιι, α πο ο·ιιιιιιιιι οι πειιαιιιι ιιοιιοι·ι

ποριιιιι ιιαπαιιιιπιπ: πιοπι Εοκιιιιιιιι··ιι κο

ιιιοι·πιιιο πο απο πιοπι πο” ιιραι:ιιιι·ιιικ·ι,

ιιιιιερει·ιι πιο” ιιιιαι:ιιιιι, ιι πω”. ιιοιιι:ο

25 πι ιι·ιιιαοπιιιιιι ιια καιιιικ, τα ιπιαοτι κα”

ποια; οι” πιο, οπο, μοι:·ι·οιι·ιι ιιιιπι·ιι πιο

ριι·ιιι ιιιιοιιιι·ι, ιια απο οπο” απο “πιο

πιο οιιιοι··ιι, το ο πω; αιμα ιιιι ποια”.

και ει”, ·ι·ο ιι πιω; ιι ιιιια ιιιιοπι αποτο,

Μ) ιειιιιιιιι πε απο ιιιιι:αι·ιι ι:ιιαιια μα". ιιοαοαιι

ιιορι πιο οιιοιιιιιαιιιε πιει, οι ιιο ι:αιι·ι πιοπι

ιιοοιιογιιιαιιιε

Π'!ι ΕΞ ΠΕΠ” ΡΕ ΠΕΠΠΠιθ,

πιοπι " ιιαπιιιειιιιιι: ιιιιοιοιι:,

ι:α:ι,ιιιιο, οιιο·ιιχα

ΠΙΝΩ δ%0ΕΤι, Η Ο ιιειαιιειιιιιι "ΠΕ'Ιι οιιιιιιιιιιιι,

πω" 18 νι Η. πο. `πο!ιιι μ·ηφιαιιιιο:

Μπι θιιθδ πω" ιινιοιιιιιπιοι·ι πο Μπιο

ι·όιν ι ι)οιιηιπιιι ννιιιοιπ οινοιπι π· ιοιιιιιιοιι,

ει Τοιιιόνν οι·ιο€ιοιιι ρι·ηριοπιιιιιιι ιιοππο, ι

ιιιγοιςέγι ΒόιΒιιιόιν. Μια Ποιιι·γπιιι «ιο

ιιιιπιιοποινι: οΒιιιιι:ιιοιιι ιοιιο6ιν, ιιιιηιιοχ ιιι

πιοπι” οι ιιιιπι πιιιπ πιο οποιο; ποιοι”

ειιιιιιιι5 Ιοροιιιι·η. ι ιοπιιι·ι ροιιοι ιιωιππιπ·ι

ι Βόιειιι·ιιιπι, ι οιιιιιιι·οππιο πο ::ιρι·ηειοπιι

πο, ι ι·ιοιιιι Βόιππιονι·ιε: Ψιοιιχ πινει” ιη

απο Ροιιόι οπο” π:ιπιι, ποπ ιιιιπιιοπ ριγ

Μιά Ροοιπιο ιι οιιιιιιοι Βι·::ιιπιιο. ιπισπι

ννιοιιιιιπιει·ι πο Κιιοπιιι.

Μπι θ494 ρι·ηειιι ΒόιΒιιιοπιο πιο” ιππ

ιιοιποιοπειιιοι , ιποινιοο: Οιο πιοπι ιοειοέ πιει

π, ι ι·οειι·οιιπιι, ιι πιο εποε: ιιιιιοπιι. Ρι·ηιπι

ιιιιιοπ πιο: ι οποιο ροιιιοπ ιιιιιιιοπιοιοινι.

Ι ποιά πιοιπιππω μπι μια πιοπι ννιιειι:ι?

Οπι πιό "που ννιεωπι ιιι ΒοΒιι, ιι Με·

ιιοπιοι ποε πιιιιοιιι οοι·ιοιιιο οιιοπιιι ινοιχιιιι+

πο, ι έννιπιπγ πιο ιοέ‹Ξ, ιινιπιι πιο πιο, ο

πο ιππωι νε2οιοοιπιο ι πιοινπιειιιιιιι. Πιι

Μιιιιοιποι ιιιιιιιιοπιιι ιο Ρπιππι πιονιιιιιει;

ινγιιιοι·ιο πω, Ριοιιπει , ι ριοιιποι)· ιπηπιππ

πο πιο ρι·ποπιοειο, ιιι ιιοιιιιο πιο Μπι. Α ι

ιιι ποιπο ιιοριιειοι:ιο πο, ποινιιιιιιι, πεποι

ιιιοπο ποιοιοο2οποιννιι. Κω πει @πι ωποπ

ιιιιοει πω, ιιιμιιιο πιπι ι πο πωπω, ο

πιο ιιι μπι ιιοΒιιι)·, ιιιιιιιιο πιπι ι Μπι; ι

ιππο πιποΒιο οιιιιι·οοιιιι, πιω παπά ιοετινιι->

ριοικινιι6. Ψιοιιιιιιιιοι·ι πιά ειιιοιιιιι πι, ιππο

νιτιοπι ειιπι ιιιιιιι πιοπιιιειγ ι πιποΒιο ποιε

ιοο:οίιεικνο; ειιιοιιιιι κι ι ιιιιοτιοιι:ιπιοιπ, πιο

πιο @πιο πιο πιιιιι οιιιτοι:ιπιε οιιοπιι6ινι

πιο ιιιιιιιιιιο έννιπιπγ; ο ο πιοπι πιοπι οπ

Ο ιιιιιικοιιιειιιιι Μπαρ. ο πιο κι Βοιιοιιιι

ποιοι. - 80 ιιιιοαι·ιιι ιιιιοιιιιι Η. π. 'Γ.

Μ!!

- 86
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980 ιι ο κκτκκ οτικιι,τι, οικα: !!οτοκ ιοοτι κο

οοιιιιιι: κκτκ, ιιο ιιοικοιιι κοτι τοτο κιιτκ.

!!ο τικιι πιο κοκαοικα !!ιιιιιικ οτι !!κιαα,

ταατοαικικο: κρκ,τοκοι.ιι κοοαακιικ οτι κακο

ικα. !! οιικα ιοιαοι;: οοκαι τκ τακο κακοκιι:

τοικιια τκοια ιακο κ τοικιι:ι κακα, α ιιιιια

ικιικα, !!!Ξ Π!!!) κτκια !!!!!!!.!, κ·κρα ιιο !!.!!!!!

!)!!'Ε!"!ι !!)!)'Πι , !!!!!!!!Σ!!θ!!'Ε Ε! ΠΟΠ”. !!!!!Ε Ο'Β'|'Β!!·

ζ!!'Εζ!'Ε! ,

ΕΒΕΝ!!!) ι!'Β!Χ!!!!!!!θ, α Μη!! Εδω!!! Μ)'Ε!!!! £ιἱ'!'!ι.

ρκιιι ιιοκο κ τοι.ιακι, κιοαιιι κ

!ιοαοακιιορι πιο ροτο: κακα τακοκι,τι κακα?

θκκ πιο οικω: κοικοκκιο κο εκατ, αιτιο κιτο

κκιοτι κακ ιιιοτι, το κιοο κι ι:ιιαικκ ιιοικκιικ,

οοιιο οικι·κτοιιι καικι !!ακιαι..) Ροιτο πιο κοπο

ιικιιορι !!·ιιιιιιιιικιι: κτιτο οκατι, ιακο οτι

ιικ κακικ οοι·ο κο κοκκιιικ κατι. (Σο οιιιι

ικαιιιιιιο !!!καοκο κοταριοτκκ κρκαοκια, ιιο

καιιτιο: οιιιικιακοιιι, ιακο κρκαοακικιι !ιαιι·αρο

!! ηι!ι!!'Έ!!!!!!!θ, !ηΥ!!!!θ '!'Π !!'!ι!!!,!,θ "Η !!$ιΥ!!

Ω!!θ!θ!!; αριοτκιικο Ε!! κιροι·ιιιτι, !!)!'θ!!!Ε "Μ,

ιιαοκκαοκι, α κιι κιιιοι·ιοιιι ιοακκοιιοι· ιιο

τοι· ι!κραι.ιοκοιτ, !!οακοκοιτ, !!ιακοικιιο. !! μια:

Βοαοακοιορι: κιτο ιοοτι τακοκι κακο? θκκ

πιο ριικα: οι:ριτατιι οι, οκκιικκιι κο κιοτκ,

κκ ταιαικικιι, ι:κκοτκ κιιακκτκ. θκι πιο ρο

ιι·ο: το και ιοοτι τοιιακι κακα? θκκ πιο

ρ·ιιικιι: κι !!ιοκοιιοαακιιι. θιιι :κο ροι·ο: το

ταιιο ιικ κ:οτι κ κιικ·ιι? θκκ πιο ιιιικα:

·ιατι·κικα οι !ιοτι κα οτιιικ καικκ, κ ραοτοι·κ

κιι κο οτρακαιιι ι·ριτι ιιαα,κ κακικκι, κ κρι

κακα ιιιιοτι τοικιια καικα αριοτκιακιι.ιι. (Μι

ιιο ιιοι·ο: το κακο κιι κιιιτι οι·τκτο, οαι.ικ

οτκρι-ιιιοκκ οτι Ποια κ οιιοτοτοκκ? αιτιο κιι

 

ροτιιοιιτικ!: Ριοιο ιοει Βιιοι νι·οαοιο, ιιοτ ιοΒο

ιιο οι:οιέό κιο κιοτοκι. Ροιοικ τ:ιέ ρτη

ιιτιι Νιοιιιοι· τ Πτ)·κιιι, ικόνιιιιιο: Ρι·τ)·ατιιέιιι)·

ροε!ιικι οι! ριικιοτ:ι. ι ιτο!ιιι πιο: Ραριοι κι!

οι κατα! ροτνιοιιτιοο: Ζιοιιιιιι ιιιιιοιιι μια ιο

τιοικιιι κοιτα; οι ινιιιι·ιι κοιτα κιο καιρο

κοιτα. κοιτα ιιοι·ιιιοιιι κοιτα ιοειι έιιιιιιι!οιιι;

κ!οικιιιιιι)· ιιο ΒοΒιι, τω· ιιιινοττγ! κιο!ιο ι

τιοιιιιο, Βιιιιιιτιικ, τω” ι ννιιτοικιο οικω

ττοκιο; ιι ιιοΒοινιο «το οι! ιιιτοινοτιι. νν!ο- ιο

ι!τιικιοττ τιιέ ττοιι!: κακο μια απαιτει ρτη

ιικτιικιο`? Οκι τιιέ ι·τοκιι: Ροετοτοκιο ικοιι!ιιτ

ιιι!; τη· Μο Με, οττ ιο, ινοτ)·οικο το κι

οιιιιιιι!)· κοιτα, ικόικι κιικοτ)·οιοι ιικετ, Ριικο!.

Βτοιι! ννιοο ινιοικικιω Νιοικοοικ: Ικτοιοι5

Ρι·οοτ; οιοοιι·ιο ιιοιιι·ιοκι καει κιτο κιο ροη·

και. $!)·ετ:ιο ω ττιιοννιο κοτιιτιο)·, ρι·τι·ατιι

ικόννικο: @Μακη κ Ρτττο!ιοι!τιιι Βο!εκ

ι·οινιο ι οιιττοέοικκιο κακο οιο τοκοι ι οικι

ιιτ)· Μαη· ειι·οιοι. θανοτ οιιττοέοιοκιο Μετα! το

ιν κιτο Μοτοτοικιιι· ιικι·τικτοκιιιι; κιι· τκέ

ιι·ιοτττικ κι· ιοι:ιτ·κοτο Βοοιι Αιιτειιιιιικα, Ιτικιιικ,

οικω. ι πει! νν!οιιτικιιοττ: .κιτο ιοειικιι

ετο Ρττχκκτιιιιιο? Οκι πιο ττοιιΙι: Οιιττοτειό

ιιο, κιο ιοέο έιι·ικικτ ιικι τιιιοοτ)·κι·, οοιιοιο 25

έιτιοοιό. Οκ τού ι·τοιι!: Α τιιτιοτ κει τιοικικ

κοιτα? Οκι πιο ι·τοιιιι: ια· !οι·οτοιικιιο. Οκ

τοκ ττοιι!: οττι ιιικι ιοειοέοιο ι Μπιτ? θκι

τιιέ Ποιοι: Βοτοκιοννα! ιιο Βότ κο οικον

κιιετ)·οιτ ι τοτρτοεττ·! και κο έννιοι:ιο το ει·το- 30

οιι)ι Μοτο, ι οιιιιιικιι τοοικ!ιι τιοικιιι κοιτα

οιιττοέοικκοκι. Οκ τιιέ ττοιι!: Α κακικ κι·

ιιτιιτιοιι κιιιιοτιιοιο ικικιι οιιιτ:ιοοκι βοκτα οι!

Μοτο 8 κ Η. κα. κοιτα ΡττΠικοιιοι Ο ιιικιιικικι κρκτοικοιικκ ο κι” κι Ποιο

ακιιοροιτ. - 15 οκιιτι›ι τα ι:ιι Β. Τ. - 18 Τ!!! Η. πο. ιιοκιι ρττηιιιιιικο: Ο τικ

τοκιι:κιιιι κοκιιοικοκκκ. - 88 κ ραοτοτοιικ κιοκικ Η.

·) τ. !ζοτ. Χ, οι.
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20 ΗιΥιΜΜ:κδ κ·κκοκιιι:ιιιιιικ.

Μ) ιιοιικιιοιε χει κ·ιιι;

Μ” ιιιοκκιι·κ κιοκ κ ςιικοιι·ιι κιιιιιι, ·ι·ο κε

ιικιειε οκει·οιτεκκ ιιο κοι·ιιικιι·ιι ;ειιιιιιι.ι·ιι,

ιειιιι "κι το ιιιε ιι·ιιιι:ιικ·ι·ε ς·ιιιιο ιιοκιι·ι·κ.

"ο εκιικ ιιιε ιιοκειιιιιιικ Γο·ιιιικ κι Βοκο,ικιιε

5 ροκ ιιικιιοεοιιιιι, ι·ιιιιι·οιιικιιιιε εκιιε: ι:ιικιιιιιικοιι·κ,

κκο κοκκοιικιιι «πιο Βιι·κι·οοε, οι·ι·κιιιε τι

ιιιικικι·κ κκρικ εκοιιιι, κιτιι ικε κι” οεκκοιι

κκιιε·ι·κ κεκο κ ποιοι, Με εικι·ιι ιιροκιικι·κ

Πι!'ίθ ΒΜ)ΕΧ'Ε ΥΜ)!ΓΗΠι, θ"Π(ΜθΗΠΒΕΠΕ Ελ 00·

Ν) ,ιοιιοι· κ !'οιιοροι·, κ: κι :κε ιιογει·κ !”οι:ιιοικ

κοιιεκιικ: τοοκιιιεε, κ κο·τοιικ ιι, κ ποιοι

κοιιικ. ιοκο κ εκιτκ οιιικιιιιε·ι·ιι οιιιικ ιιοτ·ιιιιιεκκ

κ”, ιι:ι·ιιο κρκιιε·τιι Ποι··κ ΟΠΑΠ” χειιιικ, κ

ιιοτογιιιιι·ιι ΕΜΠ! 'Ι'Β0[ΜηΗΒ Εθ2Μιω!ΗΠ " ΕΚΠΝι·

Η "τι ιικιικιιιιιιο; εκ κο οιι·κικιιιικ·τιι οιιοικι οποιο,

ιιοιικιι.·ικιιικε οι κο,ιοικ, κι οι” κ·κιικιιιιικι·ιι,

κ ιιο κρατα ιιιιιοκι·ιι ει, κηικιτικιιιε Κατοικ

·ικι, ·ι·ιικοιιιε κ ιιιεκιιι κι". ·ι·κορκ·ι·ιι το οτε

εκκιιιικικ κ κκο ιιοι·ιιιε, οτι ε·ιικ·ιικοκκιιεκκιιι

Οκ ειι·κιιιιτικ·ιι Βοιω

ιικιιερ·κ ιιιιοκοι κι χειιιιιικ, οπο: κειτκει·ο

ιεετιι κακο. Ρειτε πιο: ι|ικιιοεκιο·κ: ειικιιιιιικοιι·κ

:κε κ εε, ιιιιιο κοκκοκκιιικ στι. Ρκιιιιι ιιοοιι

πιο ¦Μἱ'ἱι δΈ Β'Εο'Ε ΕΠΟΧΗ” "Κ'Ιι ΠΕθ Π'ΕβΠ

25 οι κιιιιικ "απο οιιςκοιιιιιεκα, ειιοι·ιιικι·κ κο

θΠοΚΕΜ|'Ηί'Η, οειιιιιιιε θΠΙΜ'|"|ικ'Η, ΠΧ'ἱι πιο Βθ!"|ι

ΗΕ προ”, "Τι ΜΠΗΚΕ ΧΠ'ΕΕ'ΗΠι εκοι·ιιικι·ιι, "

ΜΗΝ! ΠΠΟΕ'Ι'0Π'ΒΜ"Ε, ιιιιιιιι:ι.ιιι ΧΧ'ΕΠΠι Η Ρ!ικ'|ι:

ΠΡ""Μ'Ε'|'Ε Η ιιιιιιιτε, εε ΠΟΤΕ ΤΕΠΟ ΠΜΣ,

·τικοιιιε Η ΥΜΗιδι !"Π"θ"'Ε

0ΕΥθ: ιικκ·ι·ε θ'|"|ι ΗΘΗ ΕΜΠ” εε ΠΟΤΕ !φ'ΕΕ!ι

“θ” ."ΠΚΜ'0 ΖΜΗ'|'Π ιεικε ζ! ΒΜΣ'!ι κς·κιιιικιι

Βο8ο ι τοιρτοκιειιι? ιοι4Ιιογ Βο8 Μάιο! κκο

ι κοκ: Μισο, ιοοχέοιε Με Με τοορτοιικοΜ

[ιο ειιιιηετι ιιτοιοειι; στο οιιοεειο ο” ἱ κοκ

το Με κροικοΙο? Ροιειιι θεοι· ιιο καιω

ιΜετιιι ρτη·κιο!ι ΠΙοποιο ιιιόινιοο Μι: ἔχετε

Πέιιιγ ἐε ρτηοιιοοιι!ι Βο!Βοτοννιε, ιιοιιιοιιιιιοιοο

Μο ρτηιιοο Μι Μοτο; Μοτο ιοέ Μι οΒιιιἱετιΙο

ιεκι τιιειιιι ι κιοιιιι; κο οιιι ρι·ιειιΙοοι Μεσοι

Μέ Βιοτ)·ιιοΙινιοκ ιιοτύο, καινε” Με μειο

Βιιγιιιι Βοοοιιιιε ι θοιιιοτοε, κο Κιότο ιιριιέειε

Ροιι !ιοιτιιειιιε 8οτειοοε ι ιοΕορΠ ιο, ι υιο

ιιοΙ)·. Το!ι ι ιιο Μάι εκειιιι (ιικού ιοιτοιχ Μι,

κοκ ρτηιοιιο Β6ε κοοκιο ιιοπιιε ι ιινγιτιιει

ννιιιγκικιειι, εο οη·ΜΙι Ιιο:ρτοκιοιρΙοεοοιννο.

οι Ιιοννιειιι οιιιγκ·οιο οοειιοογ "Με, μιο

ικκη Με ννοοιι κι ΒοΙ›ε ινΙοινοιο ι Ρο Ιιτο

Με ιιιοὶιι κἱε_ κροιιιιιιοιοο Μοτιοιιιειο. πιο

ι ιιιεινιοκηι Μι ειδικοι ιο ι @πιο @ποιο

ριιι8οκιικο οι! ρο!οοιειιιο ιιιεκιιἱεεο Μειω

ιιιο. (ωχ το ιικ!γειοΙ ιΜοοιιιιιιοτι, κριιιιιοΙ

ιιο οιειιιιε, τιιοιινιοο: Το κι!ιοτοοκιοιικινο!

ΒιοΗ ιοέ Ποιοί: ΒΙ)ικιοιιέιιιγ ι ο Βετο ὶε

ρτηοιιοοιιΙι ι Βιι·ιιιιι ιιοιιοιοο και: κινοιοι

ινιοτιι; Μοτο πιο Μι Με ιιιιιεΙε Με τόὶΜ οι!

Μικτή: ιν κἰιιὶοιε Βοέει ιιὶι·ννοιο ρτιοέιιικόιν

@οι ορΙοι!ιόνν, Μότχοιι ΒόΒ Με ΜΙ, Μ::

ΙιοκιιΙ Μάιο οιιΙεοετιι, ι οι κο οροιιιοΙοιιι;

ινκιοινκη οικω ποιά: ι:ιτικιιιιειο ι ]εοκειο,

οιο ιεκτ οἰοἰο ιιιοιε ¦οιιιοτιε :ο ννοιι. Τιιιικο

 

πιο ι σκοπο ννιιοννκη, ποιά: 'Με ο Με;

κτκη·κει·, οιο ιεκτ !ιτονιι ιιιοιο ιιοινο8ο κοιιοο

 

.ιιιι, ιιτκεΙοιιο :ο κοκ ι ιο νιτιειιι οκτώ Μ·

οπο" Ι ιι ζιιιι0Πι Μπι" Μειιιο Η. - 4 κ· Η. τικ. Μαιου οοριιιο.ιιο: ο "με κοιιοΠιιΙΗΜ2'Ηιι.

- 20 ιιιιιιιιιιεκιιι ιιοιικιιεκκ κ ιιιειιιιειιιι

ιιοικιι κιτ Η.

Ε. Β. Τ. - 28 Ηπα» ¦ι·ιιιιιιιικ €ιοι:ιιιικιιο ω.

29 ιιιικκιι·κι·ε κ ιιιιικ·τε @Πιο ιν Ρ. - 81 ιικκι·ε στο κεικ ΠΕΠ·

@Πο ιι Ρ. - 82 ιεικε τα καει... τροποι” ιν Ρ.



.στο Ελ'Ι'θΡΙΒ ιιι:ετοιιΔ.

“ο οποιοι. οι ιιιοι·ιτ οι οι:·τιαιτοοιιτο το·ιτιοαι..)

(οι .ο πιο ιιο τιοιιιτι , πιο ιιο τιι:ττοιιιιιτιιτι

που. Ηττα κι: Βοιοιτττι.τοιιι: πρωτο-τι οι

πι" Άιτιοοιιο, τιιιτοιτττιτρο: :πιο ιιιιιιιιιι ιι

Γιιιηο ιιηιοιτιιττι, τι:το πιο πιτ ροι:ΜΜΒιι.

Φιιιιοι:οοι πιο ιτοτιο: οι ιιοττιτιοι οι τοτο ιιι

μοιτιοιιι, "κι ιιο ιιιιοροτττι ιτροιιιττιιτιο, πιο

Ποιος ροχτιττι οι, ο ιτροι·ςιιτι, ιιιιοττι·τοιι· ιιι

ττι ιι ποτροοοιιοτι ιι ιιι τροττιτι ,ιι.ττιτ ποιητι

οιτ.τιτιι ιι ιιι ιιοικοιτ τιιςιιττι: οτιττ πιο ι·ιτ

ιτροοοιιιτ ιιτοιιτιιτιι.ττ, ιτιοι·τιτ πριτττοιιτικ. Ντιπ

πιο ι:ιιιιιι:τι οι τηιοοοτοιιιιιι: ι:τικι, οιιτιι,ιτο

ιιι ςοιιιιττι, τι ροι:τιτττττιο τη". τι τιιοττο<τιοι

ιιο :απο οποιο. (Σπιτι πιο οιτιττμ:ιπτο κο·

ιιοικιιτττο το ι·οτιιιιτι μοοιιτιι τι ιτιοοτι τιιτι,

ιι ιιο ιιοτιτιστιιτι οι, ο τοκοι το τπτ Ρττττττιιττιτ,

τροποι πιει ρητιιιτττι, ιι οατιιιιιι ριιτ:τοιιτττττιτ

ιιο οτριττιιιτι, ιι ριιοοιιιιιτι οι οτροιτατιι.

Ροτιο πο Βοτιοιιιτιιορι: το πιο 'πιο οιοτι,ιο

Βοτι ιιι ςοιιιιττι, ο οτριιοτιτ τοκοι ιιιιττττ?

οτιιιιιιιιιιι πιο οιιιιοι:οοιι ιιοιτ·ο: ατιτο κοιμο

ιιιιι ιτοοιοτιιτιιττιι, οι οποια το τττι ποντικι,

ιΜο οι” οιιιιιιο Εοτι τπτ ιοττιιοι. Βοιωτι

τιορι :το οπο: ποοιοι·τττιτττιτ μοι. Η που

τιιιιιοοοιιιι τιιιιτιοτιιιττι ι:ιτιτο: ιιι ιιιτιιιτιο απο

ιιτι Εοτι ιιοπο ιι τοπικ ιιι ιτρττιιιτττ πιο.

Η οι αιτοιιιιιι μπι ι:ιττιοιιτι ττιρτιιττ, ποιο

και ιιο οπο” τιοιιιι; οοτο του: ποιο .ιαμα

ιιιιιτι οι ττοιτιτ, ιτοιτι ται ιιιιιτ,ιο ποδι

τοπιο, ιι ιιοτι ιιιτι πο” τοπιο ει” τρο

τιτιι πιο οιττιοριι πο”, τι ο·τιιιιι, τι τιι:τοι·ιτ

ττιιιιιι τι οιιιιοιιιι. Κι τοττιορτιιιτ ΑΜΠ οιιιττιττο

ρποποιοπιιι οτιοοιιοιν. οι πιο ιοΒο πιο ο”

τω, ι ιτοιιγιιιοιιι Μαιο. Μάιο πού ινιοιω

τπιοτι: Ρτηιιιιι οο ·πιτιιο 2)·οοινιο, πιοινιιιο:

08ο Νιοιιιοχ ι ω” ινιοι·ιιιι νι ιοτιο, Κιότο

βοοπτιγ ιτιιτηοοινοιι. Ποιοι” πιο ποιο: Ρτοινοο 8

ιο οι ι.οοο ινιοτηιπ, οιιιοιι·ιοπι ιο ιιτοτοοι,·

Ρτιοροι·νιοοιιοιι, ὶο ΒόΒ ποτοοιι ιιο; τι οπι

ω, ὶο ιιοοιιο ιιιιτηιοιιιοιι ιροετιοιιιοπ,

ιτ·ιοοιοΒο πιο οπιο ιττποτιιντοπιττοιοπιο ι »νικο

ρι πο πιοιιιοοο. στο πιο @οι ρτοτοιιόιν ιο- ιο

ιιιιοΙι, ιι οτιτοιοιι ρτοοέιοοοινοιι. Α @ο οιοο

Μι ρτιοτιοινιοοπι τοεομ, ρτηοιοοι πο

οπο ι ιιο! ιιο πιοτηιοντ·οο, ι ιπτοτιιν)·οιτ

ιιτει.ιτιτιοη πο πιοιιιοοο Μπιτ. Νο ιοιι πιο

ροιιοιοπιο οιο οποιοι Μ. ιο, ι πιο ροιιοιοιι το

ειο. Ι ροοιοδ πο πιοιι Βιοπιιοπ: Ετ·οοχ οι.

ιιιιττιγιι,ιο οοττιγοιι τοοιιτόοηιι Ρο οικιοοιο ι

οιιτὶιτ οιιοχπι. και ιο! Μοωτττιοω Α οιο

οιοΒοὶ ποιο Βοε πο ιιοτιιιο ι ιττοιιο Μαι

ροπιόεἰ? Βιιοτιοι πιο πο ιο οοροινιοοοιοο Ποιο 20

.ιοέιι ιοοιιοοιιι ροοιιτοιιττο, τιοινιοτπ οι πο ιιο

οιοιιτιτ οιοοιοΒο Βοο Ζοιοριο πο ιιοιπιο. ιΜο

οιιπιιοτι πιο ποιο: ροοιιτοιιοττι πιο; ο Πιο

ιοι πεταει! Με τποινιο: Νο ιιοοοοιιιιτ οιινοτηΙ

Με τιιοιιο ι ιιοτπιο , οπιο πιοτ·ινοιοΒο. Δι οτιτ- 25

ΒιοΒο οπιο οι.ινοτιηί πιινιοτο2οπιο, Μοτο πιο

ροέτοο ννοο; ιοΒοτι απο τοιοιιοιιιιι οιο ινο

οτι: Ροιοννο ιοιι ποο ιτιινιοτοιοπιο, ο ποιο

ννο ροο πιννιοτοιοπιο ιιοετΙο. Α ιτιοοιοοο

"το οπιο οιιτοτηο πιοτιο ι ποιο ι έτοοΙο Πιο

ποοιοπο. ()ιιινοτιοΒο οπιο ιιιοτιοο ι ιτιοέχο ι

Βιινιοιογ, ιρτηοποοιιιο ΒόΒ πιοιιο. ννιοιιτο

Μοτο 14 (Στιβ πο... ποτιιιτιιιιτττιτ Με Ρ., τι Η. ο οιιιιι πιο οιιιιιιιιιττιο ποιιαπιιιιιιι, ιν

Β. οι ι:ιιιιι :ο οποια-ιι τιοιιιιτιιιιιτο,

258 τπτ ιιιιιιιιι το πιοπτο. Η.

"προ" Η.

28 ιιιι:ο τ

τι Β. 'Γ. πιο ιιο ι:ιιιιι το ιιοιτατιιτιιιτι.

ιιιτο Η. Β. 'Γ. -- 25 οιιτιτιο» τιιιιιτιτο

ι) ΜΜΕ. ΧΧντ, 25-28, Ι. Κα. Π, 24-25.



ι..ιτοιιτο ΝΕ8'Ι'0ΠΑ. θΣ'ι !·

ιι κοιιιι.ιι. ιι τηιτιι, κ οικιιικεκ και ιιειιο.

Εκκικι ιτε ιιοι.ιιιικ οτι κιιτειιι, ετκοιιιοικιικ

τοκοι· κιιι·εκι.ειιοι·, ιιοιιιιεκκ ιιι εειιι και:

ε·ι.ιιιικιτ. ιικ τειικιιτ., κ ποιοι”. τειικιικ, κ ιικ.

5κικ ιιοκοκι.ιιι Εοι·οι·, κ οοετκιικικι ιιο·ιετοκι

εκοκ ιικ οιικκοικι εικεριιειιιικι.Ι) Η τοκ κιικιε

ειιιιιιιιιε κ ει ιιεεεεε, ιι κο ιιι.ιιι. ειιικκοιιικ,

κιιιε κιικκ ιιοκι κκιιι., ιτκιιι κεεκτιιιι. οι

ιιιε κοκ ιιροτκιιι.ιικκοιτ θοτοιικιικι, κι πετο

ι0 πιο ιιιετο ιιοετκιικ ετκιικοιιικ.τ. Μιιιικιπκκ:

Βοτοιικ πο, ι·ριοιιικι ιιοι.ιιιειικ ειιοιει·ο, κ

οτιικιτι εκκιιιι ορι.ιιιιοι, ιικρε·.τετι. εκ ιικο

τιιιικιικιιι Εοι·οι·. "ο ει.ιιι ιικιι κι ιικτιικ

κι.ιιι. ειτιιοριι και ιικτιι κ ιιιιιιιι, ι·κκιι

το κ ιιιτκιικ ιιεριικτιιικ. !ιι ιιιεετιικ πιο κι.ιιι.

ειτκοιικ και τοπικ κ ειιοτιι κ ιικιι ιικιι.

ιιιιικ, ειτιοικ ιιιε ιι ιτκοκκιικ. κι εειιιιιι

:κε ιικιι. ιιοιτιι Ποτι οτι κι”. ειιοκκι, Με

ιεετι. ε.ιικοτκ. Η ιικεκκκ Εοι·ι ιικιι ιικ τοκετο

90 οι κι ΗΣκειιι, κιτεκε τοκ ιικοο·ιιιικ, ιιιι·οικε

εικιτκ, ιι ςκιιοτικκ ιειιοιι οτι κοιιικ κι.ειι

ιιοι·ο ικετιι, οτι μι” πιο ιεκκιιοι·ο ιιε ικετιι,

ιικιιε ιεετι. ιικτοιιιιιτιι κοιικοιι κ τικοι·. Η κι

άκκιιι κι τι”, κκκικιιιε Ποιοι κ εκκκιιικοιε, ιεκκ

25 κιιι·εκκ εκκιιιιιιικικ Βοι·κ κ οιιι ει ιιιιιικ. "οικω

ικιι Μ". ιικ δ,κκιικ ειιιι, κ οι·ειιιε Μκι.ιι,

κ ιιιιικ Επι. ιεκκκο μικρο οι· ΖΣ,ικιικ, ειτκο

ιικ ιιιιιιοι· ιιιειι.κ, ιι προκειτε 'οι. κι ρκκ ιιι

Ζικκιιοι·, ιι κενο ακκιιι: εε, ιιοετι. οτι ιιοετιι

ω ιιοιειιι, κ ιικιτι. οτι κκιτιια) ιιοιειιι; ειι ιιι

ρει.·ε εκ ικειικ. Η κκιιειτε οικια- ειιοτι.ιιι κ

οιτκοκιιι κιιειικ, τιιιιιιι.ιιι κ τκκιιιι, κ

εκιιικκ κιιτεκι ιιοιι·ιοικ κιιειικ. Η ιιοιιοτικ Επι

Νικο” πι” κ ειιοτιι, κ οιιιικ,κκιιιε κι.ει

 

πιο το ριοτινιιη κ κοιτούν, ιικοι.οΙτιικ οΕόιτ.ιι οπο'

κτιιοΙεκιοκο, ροιιιιιιιικΙ κοοιο ι ττ.οΗ·: τοκοι;

τικ ιιοτιιιο, ι κκινικοοο ιιοιιιιο., ι Μάο ρο

οοιιιοτι Βοεο ι ο·οτι ιικιι τικ οΝοιιιιοτι. μου.

τιοετιχετι οοιιικιιιιο. Ι Μο ιικηιεκττιικοι κιτιιει|·

Βο Βι58 τ. ιιιετιιοκ, τι ρο ιικιι ιιιιιιι!!ι οι εο

@οι ροκ ιικιι, ετιότ οιιοιιιιιτ.χ. τω. πιο Ποιο.

τοπιο ρτιοοιιι·τιικοιιτι 8οιοτικοι, κι· Πιέιτοκο

ττιιοικοο ροοικινιΙ τικιιιικτοη.το Μιοιιιι!κ. Βικιιιιι

ιικιι ιοτιοιιιι·ινοι.χ ιικτιιιιδοτο οποιοι ι οικω

τω” ιικ” ριοτινοιτικ κοκκινο. οτο μπει

ι.ιιιιιΕ.ιετιι Βοοκ. Ροιοττι πιο, ιιιιιιοΒο οποσ

οιιιοτηΙ· Με ιιιιο!οι·ιιιιγ ι Μη, και” μοι".

ριετικειο. Βιοκιεςο οτιἱιι ε.ιιιτοτιιγδ Μ;; πιο·

τιοικ ι οκοΙοι οπο· ιιοττιιικιο, οικιιοτηι. Μ

ι ει.Ιοι.νιοΙικ. 8ιοοιιιο;ο πιο ιικιιι.κροεη!.Βοκ

Ρο ρτκει·, κ @οι ιο κοιιοικι. Ι τκοοιιιιΙ Βω

τιιι τοι ιιιιοεκοιιιιιο._ τι Βοοιιιο; ινοτο·ινκοκι!ι

το ειτοιιιιεκκ, Ιι.ιότοκο οιιιοτη·ι, ε. ..σωθικ

ιιιο και ι ννοιοΙιτιοΒο εΙττονικ, Μισο τ·- το·

οιιοεο ιιτιοιιικ Με οοιιιιοΙιι: κά!. ιο.,ικο8.: Μ

ιοτιιιοο Μοτο ι :κι Ποτ Αιτιιιτι ιιι ιικιι.,

ιιιιιιγκιικΙ Βοεκπ οτιιιτιιικ, @κι κοιοιοιιιιε οπιιιικι

το Βοοιι ι οτι κοιτώ. Ι ...ιικιι Βάι; και.

τικ Αιιιιοικ, ι ικειτικΙ Αιικττι; ιικιι. Βάς. ιο·

οιιο έεΙιτο ο Μιιοικ, ειιινοτικιδ πιο κι”, ι

ρτηινιοικΙ Αοκτιιοιιιι κο πιο. Ι ποιοι Αιικτιι:

το κοκό ι Μάο! ιιιοιειι ι ειιιΙο ι εκιΙκ ιικιι

ιοΒο, οι οποιο οτο @τη ι ιικι·Μκιτι οικο

τικ Μάιο· τ ρικκοοι, οιιιιοι·ιοικι εκοιιοι, ει.

εκττιγοι κτιιοΙ ιτιιτοοκ.οκι.ι··ροοοκδ.Βος ω”

τοοινι :Μαιο ιι.,οιιι-, ιικιιιΙκοιικΕκτειχκωο

τοι, ι οικιακά] [κο. Ήιοιιιο=ικέ όμοιοι. κι!.

Με οιΙοιιιτιοκιι οοιοιΙ, οοικτοτοέοιΙ ττιο, ι

Ντι ι..κ.ι!..ι

Ψἱοτιιι 7 ειιικτιο-κι κκκο-κ Η. Β. Β. Τ. -- 15 Πτ.·-οκιικ.:.Ήοτικ πω Η

') Ροτόιιτο. Μαιο. ΧΙν, 18, 14.
Ω) ΟθΙΙΒ8ι Π. 28ο



632 1.κτοπιο κοετοκι.

ιιοι·ι :

κκ, κ κοοαοκιιιακιι πιο. ιιιι,τοιιι πιο “οποιο

ΕΠί!) κοιι·ιτκ Β0!"ιι καοκικα, κιπαιικαικι ΚΗΠΟΥ,

κρτιοοραςκ θ! !!!: οποιοι, κ πρωτο κι ιθΕΒ2°Π.

κ πΕΥθ κκ: Π!) οι” κο ΝΕΤ!! οτι οποια.

ι:ιιιιιατο κο ορια·κ μια? κ πονο πιοκα κι

πιικκ: πόΞΥΒ ιιοτι: "θ ΠΕΠ!! ιαι:τκ, αιπο απ,

κα ογιικοτα οικιπιτκιικ. κ πονο πι.ικι:α κι πιο

κι: οιιηκ.τκιπ. ΝΒ οι(ι.ιροτα, ιιικιακιο Ε!) Εθι”!ι,

Η!!!) κι οκκ πιο ΑΕΠΙ: ΝΕΤ! ΟΤΕ ΗΘΗ), οποιοι

@τα Ελ Ψ!" ΠΜ!). Η κιικοτα ΜΚΟ κ 'Μπιτ,

ραποκιιικαιιιιπα @πιο κ πιαο. κ “κι πιοιια,

Π!!!) με” ορικο κι Μιλ, Η κιπιιιιιοκ

οιιιιοτι, κ κιμαοτι ΝΕΩΝ!) οκοκ:ιιοι;, κ Π·

οτα, κ οτοορποι:τα οι στο πιο, κ παοκ

πιστα, κακο κατα ιοοτα, κ οικοτα Μοτοπ

ιοι.ιι οικιοκιιιικιιιι κρικοιιαοακκιο.1) κ ποτε

προκιιιιτα ποι.ιαιτ κι ,τοκοι τκοπα,

κ κι κοταιικ ιαοκ ιιι.ι:ια _αιικκ ιιικιιοτα ποιο

ι·ο.9) κ πονο τοοκομι Επι: κι” κακο κρο

ι:τροτα ιπικοι·, κ ιιιι;ι.ι.ιοτα οτι ομοια ικκιιοτιι

ποιο, κ πικι:οτα κι ιιικιι.3) κ κζι·ικα ι·οοκοαιι

ιιοτι ιΧ_ιται.ια κπι μια. κ απο κιικιιιο παο,

κιιαπα οι κ οποια καποιο. κ κορα_ιιοιια οι

οοτοιια ο κροκαατκκ ποιικια. ι¦ο κα κιι κοιιιοιο

κα,ιιοιικιο κ ι·οοκιικ οτιιιτι, οτικααοιικιο ακ

ι·οαιοκατο πιιιτκο. Ρομπ οποιοι ιιακιια κ οπο.

κια: κι ιιακιιι πατακ, α οποιο καποιοι.

κ ιιοι:ο ιιακιιι οτι καοαι μπακ κι ιιοτοκ,

κ ιιο κοπο ιιοτι ααροιιι ιπο; ιικοαι πιο κοκ

κοοο οτι αι·κιιιιι. κριιιοκικιιι, κ οποια ιιοι·ι

μου ιικοαοιιιι. ιιοτοιια πιο ιιιατιπο κι Καππα,

κ-κοοτρ·κκαοιο Καππα οι·κκτκ Μοτο. Η .πιο

οκοιιακκι κι “ΠΠΚ” κςκοι,οκι ιιο ΠΟΕθ,

πιιοπιιοπι! ιπο οι οποιο, ι πτηοιοιι! ‹ιο Ε”,

ι ποιο πο: οποιο πιο ιοοιο ο οποιοι, ιιιο

ι·ο ιοοι ιν έι·οιιιιο κοπο? ιιιοιι!ο ννοιοτνι κιο

ννιποιο: ι·οοιοικο! Πιο: πιο ιιοοιιοοιο πιο, ο

πιο ιιοοιο, ποιπι·ποοιο. ι ποιο! Μιὰ πιοιιιιο- 5

Με:: πιο ποπιιποοιο; πιο οιιιοκιιοιπ ΒόΒ,

ιο ιοπο οπο, ιαοι·οπο πω” ι.οπο οι·οοινο,

απο οποιο οιννοι·οο πιο ι ιιοοιιοοιο πιο

Βόπ, οποιοοπ πιο ι πιο. ιιινιιιιιο!ει πιοικιο

ει.οικιιο οποιο οποιο ιοει τισ ιοιιιοπιο, ι νιιιιο- ιο

πο” οπο: πιοιι!ο, ι ποτιο!ο ιποιοννι οποιο

πιο ι οπο; ι οιννοιη!π πο. οοιπ ιιο, ι πο

πποιι, ιο επ οπο”, ι :υπο ιιέοιο Μονών

πτποποειο. ι ποια! Βόε: πιοοιιιοοι πιοπιιο κι·

ιιπιο!ειοιι Μπι, ι ιν οοιοτιιο πιο ι1οιιιιοοι ιιι

πο "Ποιοι οπι @ποιοι ιιινοπο. ιτιοιι! ποπ

ΒόΒ: ποοιιη κιποιοι.ςποιι :πιο ι πιο ο

οποιοι ιπινοοι, πιω πο ινιοιιι. ι οποιο!

ποπ ΒόΒ Αιιοπικ ο πιο. ι οπο! ποιπι·ποοινν

ποιο π!οοποο ι οπτονι·ιοιοο πιοοιιο. ι οι·οιιο- 20

θιο

πιο πιοτννοη οποιιοιι ι @πιο ποιεοιο, οκο

ινο! ποιο οποιοπ πποιιιοπεοινοοι ποιοι.

το @πιο οπιοιειιιοπο. Ζι·οοιι! Αιιοιιπ ιιοιπ:ι ι

ΑΙΜ: ιίοιπ π)! ι·οιπιιι, ο ΑΜΙ ποοιοοιι. ι οκο

κοινο! Κοιπ π!οιιπ οιοοιιιιιο Βοπο, ιπιο πιοπ- 25

πι! Βοπ ιιοι·όιιιι ιοεο; Αιιοι πιο: πτηπιόε! ιο

ππιοιο πιοι·ινοι·οοπο, ιπι·ιπιο! Βοπ @η πο.

Βιιιιειο πιο οπο! κι· ιίοιπο ι ποτιοειποιει! πο

ιιο ποιοι Απο. ιτιοιι! Κοιπ ιιο Απο: κτπιιιέιππ

κι ποιο. οκο νηοπιι, ποινειο! Κοικ ι οπο: 507

οποιο πο, ι πιο οποιο! πο πω; ιι·οοιι! πιο

οποιο: ινοι ιιοιπιοπ ι οτιοι·ι πο. κοπο”

ιοοπιοιι ποιοι! πο. ιτποιι! ΒόΒ ιιο ιίοιπο:

Ψιοτοπ 2 ιιιπαιικοπιιιι κοπαιικα·ικι Π. Β. 'Γ. - ο απο κκ» οκκ Η., αακ Σ.. -

26-οτικακοιικιοι οτκκαοικια Π. ·

1) θοοοιι. το, 4-2. ") 'Ι'ο.ιπ2ο οι, 1?.
ιι) Τ8.πι2ο ΙΙΙ, 22.
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50 ιτε Ποιο:

ιιζιι,ιοειι, Με" κιιιιι·ι., ιι ιιο·ιιιιιιε οιρειι·ι·ιι @Δε με Με ιινο19 ()ιι "ο ι·ιεΗ: ιιΙοοὶ

ιι, ιι ιιε οι·ιι·ιι:ιιιιε, κιιιο οιρειι·ι·ιι ιι, ιι ρειιε

κιιοιι εοιοιιι: ιι·ι.ζι.ιιιι ιιιιιειιι., ιι οι·ι.ιριι ιι.

Β·ιιζειιιι ιιιιιιιειιι. οι·ιιιι ιι. Η ρει·ε Μ". Ηιιιιιοι·:

5 κι” κετιι εριιι·ιι ιιιοιι? Οι". ιικ ρεεε: κια

ειριιιι:ι. ιεειιε ιιριιοιι ι.ιοιειιοι·? Η ρει·ε Επι.:

ιιρι.ιιιι πρι” ι·ιιοιειο ιιι.ιιιικι·ε ει. ιιιι.ιι·ε,') ιοε.

ιιειιιιι ετειιιι ιι ·ιρεει.ιιι οι ,ιο ιιιιιιιοι·ιι εκο

ιει·ο. Μ,αι.ι·ι. ιικ ιι !θε·ι.ι·ι ιιιιι·ιιι.ιρια ει πιο”,

40ιι ριιιιιιιοιι. ριιιοιιιιιιε ει, ρι.ιιι: εε, ιει·οιιιε

Μ". ιιοι·ι.ιιι, μι. ει.·ιιιοριιι·ε κιιοι· οποι

ειιι Μ”, ιι εε, ιιι.ιιιε ιιιιιιιι κιιογ ιι.ιιι·ι:

ςοκιι. Η ιιι.ιιι.ιε·ιι ει ιιο διιειιι Με". ·ι·ριι

ιιεειιιιι, ιι ιιε ε·ιιιιιιι πιο ιει·ο. !! ιιε οιικ

)δ ε" ΕΟΓ!) Πθ!"ρθθ'|'Η , Η ΠΟΧΟΜΜΙ"ΠΠι ΕθιΜ"$"Β

ιι·ι.ιειιι.ιιι ,ιικ ιιριιιειεειι, κ,ιιιιιι. κιο οιιιιιρε,

κιιιιιιι. ιικ ιιειιοιιι ιιιιιι.ιι, ιι ιι·ι.ιιοικιι οιιιιρε

ιιιιι·ο, ιι ιιοι·ρεεε ιι. Κιι,ιειιι.ιιιι ιικ εε Μπι

ιι “Μπι ιιειιοιιιει.ι ι:ιι.ιοι, ιι ει.ιοπιιιει·ιι άιιειιιιι,

20 ιι ιιοι·ρειιοειι ει. ιιια·ι·ιιιιι.. Επι” ιικ Μπι

πιο ,ιιιιοιο ειιιοιι ιι πιο ματι, ρο,ιιι δικια

ιιιιιιεριι,

ιιροι·ι·.ειιι. ()ιιο·ε, ιι οτι. πιο ι·ιοιιειιιι ριειιιιο

ιι με ιι ιιοιιι κιιιιι.ε Με", ιι

δ)ΠΙΠ Ολ, Η 0"!."Π)Μ!!!||| Ελ "Ο χει.ιιιι. "Ε

25 ιιοχιιιιιιιι ε·ειιιοριιιιιιιο οι, ιιειιιιιιιιιιιιι ει

ει:ειι, ιι ειιει:ιιιοι·ο ειιιρειιιιιιι, ιι οι·ειιιιε·ι·ιιι,

[Η

"ο" ιερ,ιιιι·ε ιιριιιιε;ιιιιι·ε ει. ροριε ειιι.ιι., ιι ρο

" ΖΜ“ΗΣΤΠ, ΠΠΠΠΠΠιΕ ΒΜ)ΤΜΗΠι! ΥΜ)!ΠΗ'".

ιιι ιριι ε·ιιιιιι.ι: Με”, Χιιιι:ι, Μιετ:ι. Η ρε

ιιε ιιιιιιιι. @για ιιοιι ιιρειιιιιιια·ι·ιι

Β

πι. ·ιιιοιι·ιιιιιοπ ειπε, ειιιε ιιι·ι.·ι·ε ειιιι.. ) Η ρε

ιιι ιιι-οι ιεειειιι ιιιεε;ο οι·ιιιο? Ι ι·ιεΠ Βο8:

Ιιτειν Με εννεΒο ινοἰε Ιω ιιιιιιε, οειιιιεεε

καει! ι ιιι·έιι) ρεεε: ειιι8 @νοκ ειιιιεεο. Αιιιιιιι

Με ἰ Εννε ρἔιιΚε)ἰ, ει @χαβά τεὸοιιιιιἰ οιε,

ιιιοιιι·ιειε: οιο ΒόΒ 8ο ιιι::ειΙ, ε ιιι ιι·οοΠειιι

ὶε οι)ι.ι:ιιΠ οι) Βοει.ι ι ιει·ιιι ρΙ.ιι|ιει6 ιιιιιιιι.

Ι ρδιι)ιιι)ι ιιο ΑΝιι Μ! 50, ι ειιιΙο ιε8ο πιο

ιΒιιιΙο. Ι πιο ιιιιιιεΙι 8ο ροει·ιεοιιι5, ι 2 τοι

Μπι οοεοεο ριη!εειει!ρι εκει 'Με, _ιειιειι

ι ιιιι:)ι ιιιεεΝ, ειι·ι.ιΒι ιιιέ ιιιιγ)ιοριι! ειπε, ί

Μάι! ιι)εε)ι!ε8ο ι ιιιεπεοεΙ 8ο. Μαη:

το Αιιιιιιι ι Ενω ινιι)ιορ:ι)ι ιιιιιιε, ι ιιιδοέιι)ι

ΑΙι):ι ι ρΙειειειε ροει·ιεΙιιιΙι 8ο. Αιιιιιιι πιό πιει

ιεε κι 2δί) ει·οι)ιιι δεισ ι ε)ινιε απο, ι

οἐειιἰΙ εἰε ε Με, Κειιι, : ι)ι·ιιΒιι δει, ι οι)

@κι ι·οιρΙειιΠ εἱε τοι) ΙιιτΙ:Ιιι ἰιοιιιιιιοὶχ!

Ρο :ιειιιι. Ι ιεροιιιεινεη ειιι6τεγ οινε8ο,

οοριιειειιιΙι εἰε ννειεεεεεειιετννει ι ιινειε))ιιει

ε2)ιοιειι)γ, ι ιε);ιό]ειινε, ιπιννιέει, Με Ρο

ιιγό)εεειιιιι Μάικ. ΒΧ! Νοε @όρη μια”

εΠοινιε)ιι ο ι·οιΜε Επι, ι ιι·οι):Π εικονι

ιτιεε)ι: 8ειιιιι, ())ιοιιιιι, ι)εΐειει. Ι ι·ιεΗ Β68:

ιιἰε οειιιιε Δω πιο] ρι·ιεογινε! ιιιἰειὶη )ιιι)έιιιι

'Μπι, οοινιεπι ειιιΙειιι η. Ι ι·ιε)ιΙ: ειιιεεειο

ιο εο ειινοι·η!ειιι, οι) ι::Ιονιιιε)ιε ιιο ογι)Ιεειιι.

Ι πε)ιΙ με Βοε Νοειιιιι: :.)ιιιι)ιιι ειι·Ιιε εΠιιΒοέει

Ιο)ιοι δω), ιι εεει·ο!ιοέει ω, 8 ινγεο)ιοέει 50

Ιο)ιει. Ψ Εεἰρεἰε οοινιειτι εειὶειι Ιο)ιειεπι :ο

ννιιι. Βιιι)ιιι:ιε ιικ ιιι·)ιε μια οι ειο, ορο

ιιιιιιι)ιιΙ Νοε, ὶε οει):ιε μισο, ι έιιιιιιιιο ειε

 

γε: με ιιιιτρ·ικιον. ιει·ο;ι;ε ε·ι.·ι·ιιοριιη,, ο”. ρ ε ιιιεε,ιο. (ΜΥ οι·)ιε ιοιιι)ονιιΠ, ι·2ε)ιΙ ΒόΒ Νο

ιιιοεειιιι ιιο ειιοι.ι. Η ρειιε ι·οειιοι,ιι Εοιι.,ειιιιι: Ψειι)2 η· ι ἐοιιιι οποιοι ι ειιιιιιιιιι

)νἰοι·62 2 κακο ιιἱειιιε. Η. - 81 ειπε... ειπε πιο ε)ιΙΙιο Ρ. - 82 ιιοιρειικει Β.,

ινε ινεεγετΙειο)ι )ιοιΙειιειο)ι ι)0€)8.πο ιΜ0ΒΜΜ.

') θειιειε. Ν, δ), Π).

Ποιιιιιιιι:πιο Ρο!. Με). Τοιιι. Ι.

2) 'Ι”ιιιιι2ο ιιι, 8.
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634 1.Λι·οι>ιε ΜΠΟΝ.

988 ||οκικκ: οιι·κοριι κοκικοι·ι ιιι ιιιι·ιιοπι ιιοικιιι

η” στι, α κι κικριικιι κι" ματι , κ

κιικικκο τριικ ματι ιιοιιι·ιι, κι Βι·ογιιι·ικ

κο κοκι·ι·ιιιι "και ;οικι·ι·ι. Αιιακ:ιιοι· :κε

κοιιιιικι·ογ κι οι·ι·ο κατι, κ κοιι·ιιιιαικε κοκ,

απο πι" κοτοκος, κ ιιοι:ιιικικικ οι πω”.

“Σκια ι:ικιιιιι ι:οκιιτειι, κ μια: Ι'οοιιοικι

διοκ:κκ: κιιιιςιι ιιι κ και παοκ κ οιικοκε

·ικοκ κ οικοκιι που, πιο” κι ι:οκι κο

ικοιι:ι.ιοι· οτι κιο·ιικι ι:κοι·ι, κ οτι κιι:·ικι

ιιιτκκι, κ οτι κικ:ικι τι”. Η ιιικειε Ποιι.

ιιικοικε ςκκοκικ.ι κ:ιιοκ Ποπ. ¦.ιιιεκε Βοι·ι

ιιοι·οιιι κι ζειιιικ, κοιοικε κικ:ι:ικι κκι·ιι, κ

κοκιιιειι κκ.ικ.ιικε κι κο”. !θηικ :κι καινε

κομ, κςιιιιςκ "οκ κ οιικοκε κ:ι·ο ιι ικειια

πιο κ ικειιιι οιικοκι πιο: οτι «και ωσπο

κιικικ οι κκοκικιι. Η κιικιιι ιι·ιοκικκ ιικο

κιικ κ ιι:_ικιιοιικοιιιιι , κ οικω μη”. κι κροκ

ι·οικ: οικκικειιιι οικιιιι κο ιιι:κι:οιε. !!ιιιιιικικ

κιμικ, κ κι ι:ι·κοιικκιιιιιι Μπρομ. Η μπε

Και: οι οι·ι.ικοκιιικικ οι κκοκιιικ, ιι ιιο

ιιιιιι:ιιιι ιικι ι:οιιι:·ικιιιι. Η οικιικο ¦οι·ι, κ

καμια κιςικιιι κι ι:ειι,κιι καιω. ιι κι::

ικςιικ.ι. Μκιιιοκι πιο πιο” ικι;ιικι κι οτι

ικ·ι·ι οι· !Εκοκ.ι; τι ιιο ιικικιιι κε κιικιιοικιι

οι κι κεςοι·ιιικο κκι, μια. ι:κιιε: ποιο ιιι

ικιοκικιιιι Εοιι ρεκκι κι κεκο οικικι ,ιι

ιικι·ιι, το ιιοκο.ιιιι ιιι ω” Μ” οιιοκιικι,

ιιιιιο και οι·ικοιικ κεκει:ι, χειιιιιιι, καιει, κιι:ι:ι

κιικιιιιιιιικ ιι ιιεκκκιικικι. Βετο οι” πιο ιιιιικι

κι: ιιριιιιικιι οι; οτι απο σπιτι !θκρικ. Πι

κοιι.ικ ματι κ κ:ικκι κοιικιι ριμικκκικ

Ελ, " ΡΠ;!!Μ)!Ηλ Ελ "Ο θηζι!.Μ.!'Ε, !! ιιιικ,ιο

κινοιιιιι ι ι κι·κοινοικι, κει εοΒἰο Ρο μακ

κι2οἰκἰοΙι Βιιά!κι ι Ρι,:ικόιν ινιιιοικιοΙι ι καποι

κοκ επικών. Ικιικι| Νοε @κο πιο Βόε μη·

κ:ιικΙ. Βικάκι( [Με ροιορ ιιο :ιοικιο, πιω

[κι κνειοΙΙκιο οικω, κ ιιι·ιικ ρδχινοδκ Ρο ιιο

Με. Α. @γ οιιιικΙκ ιινοικι, ΜΜΜ! Νοο ἱ

ε)·κι;ικ·ιο 'ιο€ο, ι ιοικι 1880 ιιο” εικονι

Μέσι; οι! πιώ ι·οιρΙοιιιΙ ιιο κα! ΙοιΜκ. Ι Ιι)·ΙΙ

!ιιιΙιἰο πιιιοιὶη ι ιοοκοιοικοκκι, ἱ ι·ιοΗ ιο

ιΙοιι ι]τιι€ιοιιιο: ιιιιιιΙοιικγ ννιοέο άο τιιοΒιοε.

ΖκοκοΙι Ιικάοικού, ο κι κειειοΙοικιοικ Νοπιι·οιΙ.

Ι ποιά Βόε: 01ο ι·οκιιιιιοι)Ή ιιο ιιιιιιιο, ι

ικιιι)ιϊχ Μι ριόιιιο ει. Ι:ΜειρΠ Βό8 ι τοι

οκοιιι ]οηΙκ κι Ώ ιοηκόνν. Δόιιικόνν ιοέ

κι” Με κι οιιιοικ !ίο!ιι·οιοινι, οκ Ιιοκ·ἱοικ

@και κι:: Ρι·ηοηιιι·ι :κο ιιο εικιούεικνο Μι,

ι1ιόινικι: Μι: δοέ|ιΙιχ ΒόΒ τοιι! Πεκ ιιιιιιιοπι,

Μη· Μάο ιιο κιο!ιιοει ΙικοοινειΙι, ιο απο

Νικ κ1ικοι·ιβ ε!οννοικ, Με εικοι·ηΙ' πιο

Π)

Η

ιιιοκιι, ιιοικιο, ιιιοι·ιιι, ινιικεικο ΜΜΜ: Πο

ι ιιιεινιάοκιο. Π|κιο8ο Ιο2)·κ ιοΒο ρι·:0ιιιιο

ιιιοτικ κκ: ιοικι!. Οι! κΙοΒο κι Ηειιτο]0. Νο

Τ! κατοιιόνν κοιιΜεΙιΙι ιιο, ι ι·οιοκι!ι ιιο Ρο

κικιο‹·Ιι, ι κκἐιὶιι ρι·ηικΙ οΒγοιοι οεο!ιιιιι,

κιαΠιιε ιιοιικι άκ:ι!ιο!εκιοι οπι 8:ιιοκι, οινι26

έτοιΠοιιι, ω ι·ιοκοκι και” κικωκιι, ιικο

ροιικιΙι Βοεκ. (Η Αικιιτικ ιοέ οι ιΙο μωρο

κιτ :Ή Π, ο οι! Ροι.οριι ιιο ι·οιοιιοΙοιιικ ιικ

τοόόιν κι 529. Ροιοιιι Μέ @ικά ιν Μοκ

ειιχ οΜοιὶ Μ.ι·ιμΠ πω, ι ροοικΙι Βιιινιικγ 50

ιοΒιο οννι οι·οινκιεικο, (Με κιιοιΙιικιιο, :ι οι·ιικη

ιιικι·ιιιιιιιοικο, κ ιιιιιι Ποιο ι ει·οιιι·ιιο; Πι

κικΠ ιιο κκ, ι Ρτηινοι!ιιΙι η” 8κ·οιει κοκ)!

Ϊνἱοκει 10 κ οτι... ιιι·ιιικι κ οτι και” ιιἱοιιικ Η. - 12 ιικοικοι κκε Ε. - 16

κ:εκ·ιι... ·ιιιοκινκ οι Ρ., Μ: ινιιιγκιΜοΙι κ‹κιοκκοκ πιγἱιιἱε: :και πιο: ΟΤΕ ί)"Χ'δ

ιικοιικοιιι οι χειιικ. - 25 Μικρα» και» ΙΙ. Ε. Β. 'Γ.



ΒΑΊ'ΟΡΙΒ ιι ο ο ι· ο τι Α. οδο

ιθοιιιι ι.ιιιιιιιιιιι, ει

6.Β "7Εθ ΩΤιΤΜηι" ΠΟΕ!! Η ΖΕΜΜΒ,

ι:ιιοιι προ" ιιριι ιιιιιιι; ιιο ριιιιιιιοιιιο οη·ιιιιιιιο

οιιιι ροιιιοιιιιιοι.ιιι, οιιιι ιιιιιιιχι.ι.ιιι, οιιιι ραι

ιιιιιτι ιιιιιριικ.ιι, ιι ιιο ιιοχιιιιιιιι Μινι. θα

δικια πιο ιι ιο ιιο·ιοιι.ι πο” :ιιο πιοιιιιιι

5ΜΗ'ι θ'|ι'Ι"Ε ΉΞ'Ι"|ι"Π| ματι ΜΗ, Η θ'Ι“!ι ΜΙ·

·ιοιιι ιο ριις,ι·ιιιιοιιιιιιι ιιις·ιιιιι·ιι πιο "Π'Πι πιο

μια μ:ι:ιιτιι ριι:ιιιιιιι. "ο ι:ιιι.ιιι πιο ιιιιιιιιοι·ιι

κι. ιιοιιιιιιειι: ιιριιιιιιιιιειιιιιο ιι·ιιιιρι.ικε ·ι·οοιι·οιιιι,

ιι ιιιιοπιιιιι ιιοι·ι.ιιιρ·ιιι τιιοριιτιι, οιιιι ριρ·ι:ιιιιιι·ιιι,

)"ιθΥΖΗΠ

ΠΠΠι!Η ΖΧλ'!”Μ Η ορει;ριΣιιιιι; ΗΧΜΠΧΧίίι Ε! ΠΗΓΕ,

ι.ιριι.ιορτιιιιι , ιι

ιι ιιριιιιο:ιιικιιι ι:·ι.ιιιι.ι ι:ιιοιιι ιι μιιιοριι, ιι Ζι

ιιιιιι:ο πριμ ιιιιι.ιιι. ιι ιιο ιιιιι:κι ςι:ι.ιιιι οοιιιιριι

ιιι:ιιο. !!ιιιιιιιιιιιιιιιι πιο ιιιιιιιε ιιοι·ιιιιροι·ιιορειιιιιο

Η θεροι·ιιι, ·ιιιοριιιιιι: ιιο κοιριιιιρ·ιιι ιιι ιιιιιι:ιια

ιιρι.ι·ιιιικ·ι. τροπο”, οιιοι.ι·ιι οι.ιιιιιιιιιι.ιι ιιι

ι:ιριιιιι, ιροι·ι··ιιιιιι. ιριοριι.ι·ι ιι ιιι·ι.ιιι·ιιιι·ι, ιι

ποιοι”. ιιρ·ιιιιοι:ομιιιιιι.ι·ι.. (Πι :κο Μερα”.

ρο_ιιι θιιροι·. θα” πιο ρολο ·ι·ριι ο·ιιιιιιι: Μρκ

20 ιιι, ιι "ικορι ιι λριιιι. θιραι πιο ·ιιιορι:ιιιιο κογ

ι.ιιιριι. καποιοι οιρ οι·ιιιμ ι:ιιοιι:ι·ο. Πιιριι.ι·ο

πιο ιιριιιιιιι_ιο οι. οι·ι.ιι, πηρα ιιο ιιιιιιο, οι·

ιιριιιιι:ιιο οιιιιιιιιιω.ιιι ιι ι.ι·ιιωιιιιιι.ιιι ιι χωμα

ι.ιιι, ιι ρι:ι·ο: κι ιιοτιιιι.ο, τι. ποιο Και,

ιι θ'|'Μμι ιιοιι

ιιριιιιιιιιιιι:τιι νιοιιιιιιιι. !! μενει Βεροια: οικογ

ιιιιιι. κοντο ο·ιιιιιι οιιοιοι·ο. Η ριιιτιι: οι·ιιι·ε,

πιο ιιριιιιιιιιιιι:ιιιιι ιιιιοιιιιιιιι, ·ιιιοροι κοινο

ρι.ι ριριιιιιιιιιι? τι. και Επι, Με ι:·ιαιιοριι

50 ιιεπο ιι μισο.. Πριιιιιι·ι διιριιιι·ιι απο ςιιιιιιιιιιο

ιι_ιοπιι ιιι κροι.ιιιιιι. Κιιιιιιιιι πιο διριιιιι, κρυο

λιιροιιοιιι., ριιιιιιιιοιριιι ιιο ιιιοι·ιικι, ιιο” οι·ιιιι·:ι

το "ω", ιι ορια απο” τοι; άρει”, ιι

 

 

ι ιιιτηιιο!ι μια! ιιιιιιι, ι @οι οριιιοοινιοιιιι

κινοηει!ι:ι ιιοπιιιι. Β)·Ι πιο ιιοοιοΙιιἱΙιἰοιιι ιιο!

ιι·οοιιινοΙειινιι 8οι·ιιοιι, Διοτι: Βοινἰοιιι Βοι

νι·:ιιι)· ιιο οποέο ιιιιιιιοπι πιιιιιιιιιιτιι: @άτιμο

οι·ιι·ιιι οοιιιιτ:οτι.ι, όι·ιι€ιοιι οοιιιιιχι·οιιι ι σπιτιο

κὶοὶιιἰΙιοιιι ι τιιοινιιιειοιιι ινεοοιοοιιιΥπι. Τοπ

2:ιέ Βοι·ιιοιι ιι·οοιιΙ 'Μη, ΤΗΝ! πιο :Μιά

ει·τιόνν ιι·ιοοιι: Λοι·οιιοτιιο, ιΝιιοιιοι·ιιι Αι·:ιιιιι.

Τιιι·ο ω)- Βιιιοι·ηι οοιννιιιιγ ιιιιιηιΗ8η ιι οι

οιι οιι·οιοεο. ΑΒι·ειιιιιιιι πιο ρι·ηε2οιιιιιη πιο

ροιτιοιιι.ει, οροιποδ πιο Μάιο οιιιοοιοιιο εισή

οοιο ι ιιἰοὶγοοπι ι εννἰοιὸοιιιἱ, ι ποιά: :ιιἰειο

ιο @οι Βοε ιιο” ειιινοι·η! ιιἰοοο ἰ 2ἱοιιιἰο;

ο ο]οιοι: πιο] οι Βιιιιι ιιιτΜ ννρι·ονικιοιο. Ι ποιά

Αοι·ιιιιιιιιι: ιιοέινιιιιιοιο !ιοΒοιν οικω ιιιοιοΒο.

Ι ποιά: ο]οιο ιιο ιιο κι· Πεμ! ννοι·οινιιιιιοει

Ιιι‹Μ τννοι·πιο οοει οι·οιινιιιοιιο ? ιο @οι ΒόΒ,

σο οιννοι·ηΙ ιιιο!ιο ι :ιοιιιιο. ννιιιιιι·οη Μοτο

Μπι οἔιιἱιι "Μι Βιι!ννιιιι)· ο Βιιι!)·ιιιιιι. νιο

ιΜιο πιιέ Απο, οπο Αοι·ιιιιιιιιιο, υιιιοεΙ ειο

Βοι·Ιιο·οέοιο ι οιιοἰιιι νι·ι·ιιἰοέο Ιιει!ινιιιιγ, ἱειιτιι

εΒοι·ποι ι ιιιιιιιΗ μια! οιοεπι. Ριοι·νική ειιέ

Πιο ιιιιιιοι·ιιΙ οριο ρι·ιοιι οιοοιιι, @πιο οιοιοο

ρωτά ειδιιιοιιι; ο οι! τιιοΒο ροοειιιν8η ιιιοιοιι

ιιιιιιοτειο ρωτά οιοιιιιιἱ οικιιοινιο. Προοοιιιιί

ε.οιιιο Βόε Λοι·οιιιιιιιο, ι ποδι! πιο: οριο

2 ιιοπιιι οριο εινοιοΒο ο ιἱοιιιἱο Μοτο οι

ροιιιιἐο, ιι·οπιιιιιοέο οἰο ο· ιιιιι·όο ιινἰοιιιἱ,

οΙοο;οεοιννιο οι οοιιιι ροιιοΙοιιἰιι ιἰοιιιειιἱο.

ι ΜΜΜ Αιιτειιι:ιιιι ιιιιιο πιο ιιοπιδ ΒόΒ. Ιινιιιιι

Αοι·ιιιιιιιιι εχτιοιναι ειι·οοο Εοιο; Μ! πιο ιιο

ινιοπι Ι.οι ειινιι€τοπι ι εγτιοινοοιιι, οιΙοοινιοπι

ΑΒιοΙιιιιιι ροκ! ο6ι·ιιο οποιο ειινοΒο, Αι·ειιιιι,

Μοτο 2 οιιιι κιοριιιιςιιι.ι·ι, οπο» ιιιιιιιιοςιιιιι ιι Η. Ε. Β. 'Γ. - 10 ιιριιιιιοριιιιιιι»

ιιοροιιιοριιιιιιι Η. - 14 πιο» ιιο Η. Σ.. Β. Τ. - 22 ογιιριιιιιιιιιο... ςιι·ιιζιιιιιιιιι ιιἰοιιιο

Η, ιι ιιιι_ι·ιι @τζιπ ιι ιιειιο Ι.. Β. 'Γ, --25 οι·ι·ιιοριιι οι·ι·ιιοριιιιι Η. Ε.. Ε. Τ,

δω
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986 οι·ιιρε κριι,ι·ι. ο·ι·ι.ιιι.ιιι.: ιιριοι·ι. σκι”. κο κε

κι οιιιικροο·ι. ο·ι.ικι. προ”. οποιοι., κι. οιι.ιιι.

ιιρ·ιιιι. οι.ικι.ιιιι., οτι. απο οποιοι οι·ιιιιιρο

ικ ι:·ι.ικοκε προ”. οτι.ιιι.ιιι.. Βι.ιμιοιικ Μ".

Μιροι.ιο, κ ρενο Ποιο. Άκροιιιοιρ: κςιι;ικ οχι.

ιιοιιοιρ οι·ιιμ οκοιιιι·ο κι. Ζοκιιιιι., κι. κο. πιο

·ι·κ κοιιιιικιιι., κ απο”. το κι. ιοςι.ιιιι. κι:

ιικιιι., ιιιιιοοιοκο·ιι. τι ιιοιιιικιι Ζειιι.κιιοι.

Η ο·ι.ι·κοριι οκριι.ι·ι., ποιο πιο μιιοκιιμ πο”

Βοινι.. Η ποιο ακροιι·ι. οι.ικοκι-ιμ ι:κοιι:ι·ο κο

κα, κι. ιιο ποιοι· Μ”. ικιοριικι. ιι ο·ι.ικοκι.ιιι.,

κι κο ΖΧκροι.ιι. ποιο”. κριιι.κιιι. μ.ιιιερι. αρο

κα., Ιλιον., κ κριιιε κι. Ζεκιιιι. ιιιικιικ·ιιιιοιικ

κι. ιιιν.ιιοιι κι.ιι:οιιοιρ. ιι ρενε Ποιο. κι. Άκρο

κιοιι·: οιιιιι:ιιιι ·ικοιι:ι.ιον μι”. Ζειιιιιιι. 0ιιικ..')

Η ιιοκιοιιιι επι άκροι.ιι. Εοιοιι. οκροι.ι·ι. :και

ιιιιιικε οι". ι:ειι.ιικ μει:ιιιι. κ κιιι·ιι, κου

ποιο ο·ι··ι. Χαριιοκι. Μι πιο θορ.ι κεκιιοιι·ι.ι.

ιιοιικιιικ κειιιιοιιι.οιι·ι.ιι.ιι.. Ρειιιε θαριι οκριιιον:

ιι·ι.ιι·ιιςιι κι. ροιικ ιιοιι:ιι. !! ιιοιι:ι.ιι.κικ Όσοι:

Μορι. κ·ι.ιισιο·ιι. οι ιιο.ιιιιο σκοπο”. Η κι.ο·ιιςε

Μιρικ·ι. κι. Μαρκ: ζον.ιιι·ι. ιι ροικ ι:·ι.ικιι

Μαρκ, κ κροχ·ι.κα κ ακριιο·ι. !!ι;ιιοικιι.ι.ιι..

Ζ!κριικ·ι. κι Μπι. οοι.ιιικ κοκκινο κ οποιο,

ποιο ρομικ οιι !!ςιιοιιιι.. "ο οι.ι.ιι. πιο οικοκο

ιιικ ()ιιρο ρο,ικ ο·ι.ιιιο, κ κιρενε κιιιι ιι:ι.ιον

|Ιοοιιι.. Η ιιοιιι:ικ Ποπ. Μροιιογ οιιριιςιιιι

οτρονιι, κ οιιρ·ιομ κ κι. οοι.ιιιι.ικ ιι.κι.. Εκφω

ιικ Μ". οκριιι.ιο κ ιιιιει.ιιι οπο, ιι ικιρενο οι

κι. πιο” οπο, κ οι·ι.ιιινιι κι οτι. ιιιχι.ιιιι.,

κιιρεκι. κι ιιιο,ικ οκοοι. (Ποιοι πι: !!οοκοι·

κι;κοι·ι.οιιο, οκρπικοι· πιο ικιικι.ιιιιο πιο. ο·ι.·ιο

κ ι:ο,ιι.ιικ ματι. ιι οπο, Η θΥΠρθ. Η κο

ιρεκεκι. ιιι.ιι:τι.. "οπος πιο κι.ικι.οιιο πο”.

 

Βοι·ιο; ι ρι·ινειειΠ ιν κιοιιιιο κοιιοιιοιε!ιο μιά

σο. νννοο!ιι; ι ποιά Βόε ΑΒιοιιοιιιοννι: ρο

ιοιιιειννο ιννοιοιιιο όοιτι ιιοιιιιο ιο. Ι @Μο

..ο ειο ΒοΒο Αιιι·οιιοιιι. Μο! κοέ Αιιι·ο!ιοιιι

κιτ ?δ @κι ιννειοιΙΙ ι (Πιοι·οοο. Α Βιιι·ο ω”.

ιιιοΡΙοιιιιο; ΙιοΙοιοο πιο! ιιἱορΙοὸιιοέοἱο πο

Ηο Βιιι·ο Αιιι·οιιοτιιοινι: ο·οιό2 ιιο ιιιοιινοιιιιον

ιιιοιοι. Ι ινιιοινοιν Βοι·ο Αἔοι·ο (Μο 'κι οιο

ὶοννι εικνοιοιιιο. ΙειΙν ειο ιιοοιν! Αιιτοιιοιιι ο

ΑΒοι·ιι, ροοκοΙο ι ιιι·οοκιΙο ενιιο, ι ιιοκινοδ 10

οτι Μιι·οιιοιιι ιιιιιοο!ειιι. ΜΝ Αιιιο!ιοιιι ΙοΕ8θ

@κι Μο ιιοι·οοιιι Μαιο!. Ροιοικ ιοέ ροοκιοΙο

Βοιο, ιι·οοιιΙο ενιιο ι ιΙοιο πιο Με.. Ιιοο!ι.

Ι κοπο Βόε ΑΒιοιιοιιιιοινιοιιν οιιι·οοκοΙ οΙιιορ

ΠΙιοοιιοί 15

ΒόΒ Αιιι·οιιοοιο ι ιεθο .κοπο ι ιιοκι·νοΙ ιο

σο ιοοικοκοἰ ο όειιιο ο ιιιιιο.
› Β

εννοιιιι Ιοοειιι, ιοοιιιιοΙΠ Μι οιὶ ΡοΒοιι,

ιιοεννοϊ εννοιιιι ιιοι·οιΙοιοι. Λ εάν ιοιιὶο κοκ

τΙοι·όεΙ, Λοιοιιιιιιι ιιιο_ιοο οι Γῖδ οικον! ι ιινΙ

ΡοΒι·ιοΒοιιν. ΙΖοοιι κοέ ιιιιιιιιο οι 60 Ζωοιιι 20

ενιιόνν άννοοιι: Ειοοο ι δο!ιοιιο. Εκοο ιιοέ

Μ! κιν, ο διιιιοιι ερι·οο·ίοοιιννν. Του Ζω .Ιο

ω. εΙοὶνΙ ο ινο]ο ενι·οιοΒο ειοι·οιοο κιο ο

οιϊοιιειο οόι·ιιο @οτι οι ειοιιιιι, ιιιιο ΦΠ

πιο 'κι [ιοΒοο, ννο] ]οοο, τιιόννὶοο: ροιιιιο25

ετοι·επι. Ι Μ! πιο Προ, ειοι·κιο, ο ο ιιι·οΒο

»Μι πιο: εϊοέ ιιιοἔἱο ιιιοιιιιι Μ. Οτι Ζοέ

..Μο ιιι·οοιο Μι... Ιοι κο Βοοιιοιο, ι [ιο-κο

κοιιιο .Με ειοειι·ν κο ἐοιιν, ο Μόι·νοιι κιο

ιΜΙ οέιιιιιι ενιι6ιν: ΒοΒοιιο, Βιιιιοοιιο, Ιιε- 30

ινιοΒο, Μάο, Βοοιιοι·ο ι Ζοιιοιοιιο, .]όιοΓο

ι Βοιιιοιιιιιιιο, ο ει: εἰιιὶοιιιιἱο ιιινοοιι: Ποιοι,

ΝοΠ:ιιιιιιο, Ποιοι ι Αεοι·ο: ι οι! @το τοι

ΡΙοιιιιι Μο Ζνιιονι·ιο. .Ιοιιιι!ι κοέ ιιιο]οο Μι ΠΠ)

ννιωο 17 κ πιο ιιἱοιιιο. 11. - 21 οικοκο- κι.ιι·η·ι. Η. Ε. Β. Τ., 11ινΙτιι0.

?) θοιιοιι. Π. 'β
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τπσστπ ματι π ρσαιι μια ι:ιιπα, ικα" π

ιιι:ικσιια: ιιο” πιο στ.ιστι Μπιτ”. α ιιιαπσπι

πραιιιαιπι. Οι πιο ιιιοπσπι ραιιστα οι· στο

σιοπ:τσ πιι οιιμσρι: ιστο πιι ι.ισπιιπαιπ ιιιτι

οσσαι.ιι, π πσ απο” ποστ τσιπ ιαπ.ιιιι, στπ

πο. ριεπι: σταρτιπιπιιιπι ιισιπιπ. π ιιι,ιαστι

ισι.ιστ Μινι, σταριιιπισιιιι, α πιι αρσι;τιιιιι

ριεκαι ιστ.ιστ: ιρσγτο.πι ραιιστοπ σσαιιι πιπ.

(Μι πιο ραιστα αρσι·τοπι σσαπι Μπι πιι

40 Ρατπαπ, π οσοι οσοι α” σι:στρι:πιιππ. στι

πσισο:ιε ρσιπ οσοι σιιπσιιι: Ρσιμιιιιια, Εσ

ιισοπα, ιισπιτπιιι, ιιο”, ιισαταρι π Ζαππ

ιισπα, ιισσπιρα π ιισπιιαπιιπα, π οτι ραισιρ

οποιο: 'Μπα, ιισιιιταιιπι.ια, Βιμ π άσπρα;

Η π στι σπιιι ρασπασαιιπιπ στι ιιιιιισιισ. ιιιαπσπι

πιο σιπιιιισ πι θτσι·πιτι, σιιπ πι” ι:·ιτα

π τρπ ασσιτι , σι ρσαιι.ιι σιισιιιιι, τπσπιιιι

πισστπ ασσπτι π πππ ποιοι. ιισπιιιιισ πιο

οι Ετσι·πιτι αιτι σσ;ιι.ιι πα ασσιιτσ, π σιρσιπιι,

20!! πσραιοτπιπο ιιασπι ΒΕΤΟ ΖΧ τστιιριι σιτα

αιτι. "θ σιικι ?ΕΟ αιτικι πιζιιστοπιο πισ

απισ τππασιιιστιιπ, π σι·ππσιιιππιο σι. π πα

σπατακτι πιιι θτστιιιτιαπσ ραιιστοπι. Κι σπ

πιο πριπισπ.ι ρσιπ σι Μσπσππ οι ιιιπιιαι,

25 ιι [ΜΒΜ ιιοισππ στστπισττιπ η·ισαριο, παπο ρο

απαι σι ισστι αιτιιιιιι πι ιιιπο·ιιιι, πιο τσ

πιστι πστσι·ιιπτπ Ετοι·πι.τι. Τσι· αιιπισ ποπο

ιι·ι πισιιρι ραοιιιιιιιαια σα αιτπ ιπποσπισπιιια

πιπιιτσιτπ πι ριποι. Ματπ πιο Μσπσπισιια,

50 θ"ΠΟΠΕ”Μ!!" @Η (ΣΕΠ) τσι·ποσιιιιια, ιιιιιταιιππ

τ.ιιααοπιιιι πιασιππ κι κρασιιιιππι, π πσσιπιπ

ποσταιπι πι απο”. Βι σε πιο πριιιο σιππασ

αιιιιπ Φαρασποιια θσριπιστοιι πιιιατι σο, ππ

ροοιοιιι ιιο Ειζιριπ ο τοιιοπτ εννοιιπ ιιοιοοιμτι

θὅ όσοι. @ι πι π·Εειρσιο Μ. Η ι ιιιτιοπι;

ι πιο ιν πιοινσιι ριοπτιο ισΒο Μ; 400. Ρο

οι ιοέ Ιοιοσιτ ιντιποει ιιο πιο ηοσωιι,

ο Βιι)· ιιο τσιτπποι)·ι σιοτπιοιγιι 8ο ΕΒιρογο

πιο τοποιοτπι. Ψ πιο τοι οποιοσπ τοιιιιι ιιο

τπιιιιιη ποιοι Μοιι.οοι; ι τοοιιιι σιοτποτιιο

πιο οΒιριορι ιιτιιιοπιι: στο ποτσιιιιιο ιιο

πιιιοιιη ι)·ιιοτπι οιιωο Μοτο πιο ιΒιιιιιιι ΕΒιρι.

Κτόι τοιιιοιοι ποιαισιιτπιοοι. τοιιιοοο ιιο ιιιιοσι

έχιιοινιιιιο τιιισοι5 ιν τιιοιιο. Μοιιιο πι: Μοι

ιοετοννο ιισιοο ιιο οπο” ιιιισσιοοιο, ινιιοιο

ιο, ινιοιπιο ιν πισω, οοπισιιο ι οοιιοινιιο

π· ιοΒιι. Ψ @Με ι:ιοιιο πιχειιο απο πατο

οποπιο, Τοτπιιιι.ο, ιιορού ιιο; ινιιιιοι: οιοπο

ριοσιοι:ο, οποιο ιο ι σσιιτοπιιο, ιιοιο πιο

ποιο Μσιισιτι ι "οποιο Βιιοσιο οπο πιο

ιιπο, ι @ο τπιοισ Ιοι οπο” ρτηπνισιιιο ιο

απο ιοτοσποννο ιιο οισο οποιοεσ. ποιο

πιεί Μοιιοειο Ροτοοπ, ροιιισιι ιιιιοσιο, ο

Μοιιοει σπινμοιοσ ιο οηιο πιο, ιιστοπο

ο Βιοτνρι πιο ιιτοσιι ι οιιοριοι ιο. ννιιιιοσ το

ποιά ιιτοΙσπνι: ιιτιιιιι οποσ

ιο ιιιιοσιο, ιοέιι ιο ι›σπ·ιοιπ πιο ειτοοιιι,

οιοτποιιιοιπιιι ,

:οσοι οπο ι·νσηι1οιι Επι». ι πιο υιιιισιτοι

Βο πω, Ιοσι ιιοποι ρτιοοιννπιο, Μη ποιο

σο] ιιιιοσι ι)·ιιοπιιιιισιτ πιο ιτοι:οπο. (Η), Μοι

ιοει ιιστόοι, τπιοι ποιο ιποσιοπιο πο όντο

τιο Ροτοοπο; ο ειιγ ιππγ Μό! ποετοριι, 2ο

τιιτσέσιιι πιο τποιποινιοιιιοχ. Μοιιοι: τσιπ·

ποιοι” Ε8ιρσαιοπιπο, Μ” Ηοιιτοιο ιιτηννιιιιι,

ιισιοιιι 2 Εειριιι, ι ρτηιοοιιι ιιο τιοιπι τπο

σιγοπιιιιοι. (ιιιοιιιοσ Ρο οποιο” ποποηι οιο

πιει" 8 πραιιιαιπιι πραιιιαπιιι Η. - ο ιιαπαιιιι Μια Η. Ε. Β. - 12 Ζαπα

ιιοπα» ζασιπισπα Η. Σ.. Β. Τ., Ζαιππισπα Ρ. - 80 τσι·ιασππιαι πστστιιισππιιι Η. -

88 θεριηιηοπ, πιο ντεο_γετιιισιι ιθωοοι πηΙιτισ φεριπστιιιπ.

988



658 ι.Αι0Ρι8 οποιοπι.

988 οι οιιιοιιι ιιιαιιι.ιιιιιο, πιοπι ιο, π ποιοι”,

ιι παρον; πιοπι ιοποι· Μοιιοιιιι, ιι ιιι.οιιοιι.ιιι.

ιιιιοιιι οιοοιιι ιιιαι:ιιιιο, π οποιο Μπι ιιοιι.ιοι.,

ιι πριιιο,ιο π ιιιιιιι ιιιιιοαοπιι κι οιιιιμο οιο

ιοιιοι·. ιιιιιιιιι πιο Μοποπια Φαοαοιιι πανι

πιοιπιιι ο·ι·ρονα, Μοιιι:ιιιι πιο καιιιιιιι οι ια

ιιιπιπ ιιιοαροιιιιι, οιοοιιιι ιιιιιιιιι οι ιααιιιι

ιιιι:.ιοοιιιι, π ποπρα π. ιιιιιιιιι :πο ιιαιιιιιι

ποοιιο ιιιοαροιιιι: ο ιιιοαοιο, ιιοιοι·ιιιι οιοοιιιι

ι:ο, αιιιο απ πι: ποιοι·ιιπιιιιι π, πιιιαιι ποιοι·πιιιιι

πιει θιοι·πιτι. ιι πο ποι:ιιοι·ιιια πιο ιιιοαοιι,

ιιι πανε ποιιοαι ιιι: ιοι,·ιπιιιι ;ιιιιιιιι πιιιιοιιι

οιιιιιιι. Μοιιι:ιιιοιιιι πι: ιιιιιιοιιιιιιο ιιιιοιι

ποαιιιιι ιιι ιιοιιοι· Φαριοιιιι: ιιιιιιιιιιιο ιιιοαοοιιι

ιιιιοιιοι· πιπαιιπ,ιιιιιιι ποιοι; ιιοαιαρο. ι.ιοιιοιιιι

πιο οι·ιιιιιι θιοι·πιιι·ιιιιιιια, οιιιι_ιιιιιιαιο ιιιιιο·ιι

πιπιιιια, ειπα πρ. θιοιι·πιιι, ιι ιιιιιιιο ιιι

Ζοπαιιι ιια,ιπιειιιιοπο, ιι ποια πο ποιοιιιιιιι

ιι ιιαοι·ι·ιι οι οιι ειιιιοιιιι ι'αιιριιαι ο ιιιιιιιιι

ιιιοοιο ιιιιιιιι π ο ιιριιιιι.ιι ιιιοπιιιι, :πιο

απο ιιιαα πο ιιιιιιιι ιι πο ποιοπι, ιι ο οιιιι

ιιιοπιιιι ιιιιιιιιι, ιιιιιο ιιιιο ιιοαιιιιο πιπι πια

ιιιο πιπι, ιιιιιιιιιοιο κοπιοιιιιιο π οποιο,

Ζοιιιι.ιι.ι πιοπι ιι ιιιοιιιοι ιιιιροοιι. "ο οιι.ιι

:πο πιο οι ιοιιοι ιιοιι ιιι πιιιιιιιι οιιιιιιι,

ιι μπι: ιοι.ιοιι: ιιιι,ιιιι οι” ιιο_ιιιιι ιιοπιι

κι θιοι·πιι·ι,'ι π ιιπιιιιοκι ιιιιιιι·ιιι πι οιι

οιιιιιι οιοι·ιιιιοιιιι, ιιιιιοοιιι οι οιι ποι.ιαιιι

πο; ιιι πιο πιο κι ιοαραοιιοιι, ιιιοαριο

οιοιιιιιιοποι, ιι ποιοιιιιι ΩΜΟΥ: ιιοποιοιιι

ιιιο:ιιιιιια, ιιι πιο ιιιιιιι ιιοαοπιιιιι πιοπι Εο

Έ

ιοι;: ιαιιιο ποποοιιοιιιιιαιοιιι ·ιοιιο ιι·ιοαοι οιοι·ιιιι

οιιιιιι, ιιοιιιιιιι Η πιοιιιιιι ιποιοοιι ΗΟΜΕ".

 

ι

οι] οποιοι (ιιιοι)οιο ο οιποιιοπιιι έιι·ιοιο

ιι·ιη·οιιιιοδο, ο πιοιιιοπιιιι οιιοπιι·ιιιι, οο

πιο πο πιπι ι πο Ροιοριο, ι ο Ροιπιοοιοπιιι

ιοπιιιόνι, Μο πο πι πι, ενιιοπιι οιοοιι ι

ιιοποι·, ιιιιοιη πιοιπειιιοι ι ιιιιιοοιιιιοι ιποιιιοέοι.5

ι)οιοιπ πιο πιοιι·ιι ιππ οπο πιο π· ιιιιοιιιι

οεπιιιιιιπ, ι ιιοιιι πιο: ιιιοοιιοπ ιιοιιπο

ιιιιιιι πιοιοπο π· οποιοι, ι ποιοριιοιπ πω· 8ο

ιηιινι·οο π πιο ο5ιρειιιοιι, ι ιηφιοιι·οοιιιΞ ι

ιιοπιι πι; π, πιο Ρομπ τισ ο”οιοοπο, ιιιοιο ιο

οΒιιρειιιοπο, ι ιιοιιιιοιιι πιο: ινι·ριιέο ιπι:ιοιπ

πο Επι· ιιιιι ποπ πιοιιιιι οιιοιο ιιοΒιι. .που πιο

ιιιιιιοιι:ι οιο ιιιι5ι οιιιρειιι; ιιιιοι·ιο πο ινειιι

ιιιιιπι οιιιιοπιι ιποιπιι. @οι ριηιοοιιι ιιιοιιοοι

πιο ιιοιιισοοι πο ι*οιοοπ, ι οριιέοιι Βοοιο

ιιιιοοιού ποιο πο ι:οιοοπο: Ριοιννο:ο, ι2οιιι

ιιιινοπ·ο; ιιιιιιέει, οπο;; ιι:οοιο, ιποηιοο;

οιννοιιο, ποιο ιπιιοιιιι; οπο, ιπιιι πο ι›ιιιιιο;

οποιοι, ριιοποιο ιιιοιιοοο; πιοπι, οπο; ι35πιο,

οποιοποιο; ιιιιοινιοιο, οιοιπποέό ιιιοοιιτιπιο- 20

πο; ιιιιοειοιο, ιπόι πο ιιιιιοι. ποιοοπο :οι

ποιο εριιοποιοπο πο πιοιι ιιιοιοΒο, οιοοινιοιπ

ρι2οι ιιιιοοιοο ιπιοιιοογ ιιιιοοι ιμιοινιιιιο ιο

πιιι. Α πο] οι: πιω· οι Εξ.ιιροιο, ποιοι Ρο·

ιοοπ ιιιοιιοοιοννι ι Λιοιιονιι οιοιιι ιοΒο : Η

οιιοιιι2οιο οο ρι·οιιιοι. ιιιοιιοει ποέ ποοιπποη

ιιιιι ιιιιοινοιιι ινι·οιοιιι' ο ποιοι οπιιιιιιιοι.

ιινιόιιι πο Ροιι ιιιοιιο πιπι Ριιοποιο ιιιι

(ιιοιινοποπιιι πιοιιιι, απο οποιοι πιπι ιιιιροιπ

οξ.ιπιοιι·ιπ νι πω, ο κι· ιιιιοιι οοιοιιιοπι. 8ο- 30

οπο: ιοέ ι”οιοοπ ιο ιιιιι ποιοιιο, ροο;ποι πιο

πιπι ι ΡιΖΗιοπι πο ιιιι πιοιιιι. ινιιιποο ω ιιιιι

ιιιιιοπιιιι ινι·ιοοιιοι πο οιοιιοειο ιιιόπιοο: Ρο

Μαιο 1 ο·ιοοιιιι ο·ιοοιια Η. οι. 11. Τ. - 10 ποιοιμιπιπιι π» ιιοιοιι·ιιιιπι Η. Ε. Π. 'Γ.

- 12 ιοιιοπιιιι ιιοι·οιιιιιιιπ Η. Σ.. Β. Τ. - 16 οιιιιιιιιιιαιο ιι)ιιοιι:ιιιπιια πιοιππ Η

') Εποιι. ΙΙΙ, Τ. Ω) Τπιπιο ΙΙΙ, 18.

  



!.ΑΤΟΡ!Β κιοκτοκι. Βδ9

25 οκ !ν!0!!Ο!!!! τακο,

!!οκκιιαικιιο !ι!οκοιιιοκιι κο κοοαοι·ικα ι!ιαοα

οιιι, κ ιιοκοι·οτκ !ιοι·ι κοοατι κατιιιικ κα

κιαοαοιια; ιιοικαι.ι, οικιι κι κοικι; κιτοοαια,

κακικ; τοοτιιια, ιιιοικιιι; τοτκοοταια, κιοκοι

5 ι.ιοτ·αιι; ιιιιιτ:ιια, οιιιοιτι κα οκοτι; κιοοταια,

ιιοιιιοοκο ιοοικιτικκι; οοιι.ιιαια, τοκοι; κοι

ι.ιαια, κοιτα; _ιοκιιταια, τιιια τοκ ,αιιικ; αο

οιιτ.ιια, ιιοοι κι ι·αοκιιιιαι. Οοιο πιο μια

κΕΟλ'!!ι κατκκκ Β'!ι!Ο'!'!ι Η!! !!!!Χ'!ι, ιακο αοοιιτι

ιθι.ιιοαιιι τοκιικιιι αιτκ πιιιαοκιοκτ.ι. Μια πιο

κιιοτι ιιοοι κι ι)ιοι·ιιιτ·κ; οοιιο ιοαοαοκι

Μοιιοιιιοκιι κ κοατοι ιοιο λοοιιοι·: οτιιιιιτα

!ν!Ο!!Ε!!!! πιο!!'!ι οκοοι. ι:ικοαιιι αιο,ικ !!!!!·

,Ο!!!ιι)!!”!ι!'Ε, ΠΟ!! Ο Ο”!”!ι ?θ!.!Χ!λ Ο!'Ο κιτοκιι.
! )

Η κ ιιο_ι,ιαιιιο κι !'οοιιο_ι,ι ιικτιι.ιι κο κοτ·οτιικιι

!ἰ'!ι τοιι.ιιιιοι.ιοτ ΜΟΝΟ, !! κοι_ι,ιι,ι:ακιο κο·και

!!!!!.!!! κοιιιιιι:ι ΕΤ.!”!ι!!'!ι Ο!'!!!ι!!'!ι., τ! κι οι!ι!!!ι

οκαατιιιι. Οαιιικ.ικι πιο Φαοαοιιι, ιακο οι

ποιτι. αιο,ιιιιο, κοιικ.ι κο ιιιιαι, κ κοιιτιιοιικ

20ο κι ι.ιοοιο. Βιια·ιικιικο πιο αιο,ι,ιιιι: κιιι,τοκι

οτιιιι κιττ.κιιικα κα !.!οιιοιιια οικ.ιιιτιο: κο κιτο

ιιτκο,ι_ο κιι ιια οιιιοιτι? κ κιτιιιιι Μοκοκκ

κι Ποιοι;; κ οοι·ο !'οοιιοαι: τ. το κικιιιοιιιιι

κι ι.ιιιιι? οι·,ιαοιι ικι.ταιιαι κι ι.ιοοο. Οιτιιο

κ ο.ιοτκκιι οα κο,ια κα

ακοιο, κ κιιιιιαοκιιι οικιοκο !!τοακαοκιι κι

ιιοοο. !!ιια·ιικι :κο ιοαοαοκι ιιοι·ιιια κο κατι,

οιιιιοκο πιο !!το.ιιιαοκιι ιιοιιιαοκι.α κο οοι·τοιο;

ιακο ιιταιτοικιι κα κοιιι, κ οιοτικιι οι ιιο

σο και ιτγινιύκ! κα έικιοιο? !ινο!ο! οποιοι 98ο

ιο Βοοο, ιιτοι! Με: οποιο κο!ακτ ιο

ιιικιο? Πκοιτ ιιιοια ικοιτο. Ζιοιιι! οι Μοι

ιοετ, ι ιοτειαΡι!α ιιο νιιοκα κα καποιο ιανο

ετΙι οι κιοιτο εικονι: Ιτιαοια. ιινικτιτο ιο

ιιαιαοκ Ροοιια! τα κικιι. δ)·κονιιο κακ- ιτια

οικοοι Ριτοετιι Ρο εοοιιο; @ο τη·ατιι κα ιιιπε

τιται!ο ιιο κιοιτο κακ ιιαι·αοκοτο ιιιοικιιοικ

@το ! οΡοκοικι! εο!ιιε Βοο !τικοιιι. ι ετιι

οκ ικοιτα ιιτγ κκι Ρο Ροετοτ)· ι Ριτο·ατιι κι

Μοιοκ; κι το ανοκα οοιτια, ιατοικια! ιοκ

Ριτοοιιν Βοτο, ι Ροιατκ! ικι Ροκ κιτονιο, ι

ι-κο,·ι ιο Μοικοετ τι ανοκο, ι οε!οκτι!)· ιιο

"το Ροιοκι ταέ τκοινο ατοικιαιι Ριτοοιιτ

Βιιιιιοετοννι ι Αιοκοινι, ιιιόνιιαο: !..οΡιοι κακο

ι)·!ο ιιιιίτιΡοιο, εκτιοέιιιγ ιακιιιι κιιοκα, οοιιο!ι

ι οιιιοικι κο κοκ. ! ιτοι! Ροκ κο Μοιτοιτα:

$!)·ετα!οικ καιιακιο τοπικα !τιαοια. ι κα! ικι

ικακιιο με. Ροιοκι ται! κα! ικι ιιιιοκ κα

κοπο δι·και. Οκτ· Μοιτοατ Ροατοκ! κα @το

ιο Βοοο, οκι οιαινιιτ)· ο;!οινο κοιτα Ροι!ο

κιιι ιιο ιαιο Βοτο; αι·)·οια! ιιιοο ιιι ω;

ιο·αιοοο Μοικοατ. ι Ροιοκι τκοινο ετοικια!ι

Ριτοοιιι· κιοιτοετοινι ι Αιοκοιι·ι, κο κιο Βι·!ο

ανοκι. Ι ι·τοι! Ροκ Μοιτοετοιιι·ι: οκοιτ κοκ

ιια!ο. Βτοι!: α μοι τ ω] κια!)· ανοκιι κιο

Ροοιοοτο? ι ιοτοκιονιια! ιιο Ροκ κα οικω

ετα, το κιο οννιοιιιι! Ρακα: κια κιτο ιικοο ι

οι ετοκιιακια οι κιο κκτκκ! κο τιοκιι οικο

.°30 οι ο Φαοα0ιι·κ κ ο κοκιιι ιοιο. ιι κιταιοιιιι ¦ 0ιικοι, ιοκο κγινιόκ! το κα @το καποια

!ιοιι !!τοαιιακι. !! καοικα οτι ιιιοοια τοκ ,τιιιιι - ι Ροιατα! πιο τιοιιιιο οιιιοοακα, ι οπιπι! Μοι

κο κοιοοτιικιι, κ ιιοκαοκια κι Μοοοιιτ.: κι: κα” κι κι ειδικο. ιοικι ικ!κκιο -ιοικο Μ·

τοι· κοαα ι·οοικα, ιι κιτοοιιιτακια ιιιο,ιιιιο κα ι ινοιι·: κοκ Ριτοετοκ! το τιοκιι οιιιοοακοι ι

ινιοικτ Ο :ιοτιιιτιοκο ιοοικιοιιια» κοι.ικιοκο ιοοιιμι Π., κοιιιιιοκο ιοοιοιιιι Ε., κοιιιιιιιιο

τοοιιιιοοια Ρ. - ο κοοι κι ιιαοκιιιιιιι οικοιτι κα κοικοκικιι Ρ. - 89 Μοοοιιιι

!ι!οοοοι· Η., Μιοοο Ρ.
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988 και, κ κοιιικι ιικιι Ι'οοιιοικ ,ι,ριιιο, κ ιικο

ιιικ Μοκοκκ κι. ποιοι, κ οοιιιιιικι οι ιιοικι.

"ο οικιιιι πιο κιιιτιι ιιτικροιιιιτιιικιι κι Μοιιοκιι

κ κι κροκι, Ροιικιιιο: ιιιι.ιι·ο κτκ ικιικο ιιι.

Ειοι·ιιιιτι, κιτιιιιο ιιιιιιιοιιτι Μπι, ιικιι. κ

ιικιι κο ο·ιιιτκ. Η μια: Γοοκοιιιι κι Μοκ

οιιιοικι: οιτιιικιιιτι ικικικκιο οτιικοιιτι "μικ

ιιοιιτι. " ιι·ιιιιοτιι και ιιικκιι ι:ιοτκ. "ο οικ.ιιι

:κε ιιιι:τιι κι". ςικοιιτ. κι ιορτι οιικιιιιοτ·ικ.

Μοκοκιοιικ ιιτικιικιιιιικιο κι ιοριι κι. Ποιοι·

οκιι ο·ικκιιιιι·ιικιο τοιιιιιιιι. ιιιιικ ιιοκιοκκικι

οι ιικιι Εοιοι·, κιτ. πιο Μοιιοιιιι ιιοκιιο τοκ

τ·ικοιιιιι. Η κο οι.ιιιι κιιιιιιι ιι·ι.ιροκι.τ.ικιιι κι

Μοκοκκ κ κοοκι, ιοκιο κο ι:τ.ιοτι ιιοικι.

" και: Γοοιιοιιι κι Μοιιοκιοικι: οιι·,ιιοιι κιι.ζικι.ικ

ιικ ιιικοιιιι; ροιιτι: ιικιι οοιο ιιικοκιι ιικιι κο

κοκ0κοτκκτ ιιοιιιι? Η οικικιιιι οι Γοοκοιιι

κι Μοκοκιιι, ιιιιο κο ιιτ.ιιιοικιιιι Ι'οοκοιιι, κ

κο ιι·ιικιιιο ιικ κοιιιιιι. 0Μιτ0κκιικ1ιικ οοιο ρα

ιιι, οοκιιτικκιι οκτικ ριιιι; κι. ιι·ι.ιιιοιο κ

κι ιορκι ιιικιιοιικ, κ κοιιικι ιοιιοι· @ιικιι

οιικτοιιιικκικ, κ οιι·ιιοο Μοκοκιι τοι· κι ΓΟΡτι.

" κρκιιι πιο". "οοιιο·κ ¦!ιιικιιικτι: οι. κοιιιο

κι. ςοκικιι οιιιιτοιιικιιιικ, κ κιιικ κ:ικιικτιιιοιιο

κιιοι.ιι, κ ιιτιοοιιιι ιικ κκ”. ιι·ιοτο οτιικ·ιιι

!!κριικιοιιτι. 0ιικοοικιιο ικο "οοι·οοι· ι;τιιοτιι

οκιικιιι κι. κοιο Μοτο "οτι, κ ιιιι·ιιιιτι οικ

ιικιι ιιτιιοτιι ιιοτ·ιιιρκιο κι ιοοκτο , κοκ ιικιι. πιο

ιιιιι·ιιιιιτικιο και, κςιιοι·ιιικιιο κι κιτ. θιοιι·κιι

τσι, κιιιικκιιι οιοιικικικ ιιιο·ιικι·ιι. Η ριιιικιιιιιιτι

οι Μ". ιιιιτιιι:ιικοτιι ιι ιιιιοκιοκοιιιικκιιτκι·ιι

κι ριοκιιιιιοκκιο: ιοι,ιι οτι κιιιιικιικ ιιιι:ιτκ,

κ κοκκιοικικιοτιι πι; Μια "ζΕΜΗΜ||ίΠΕ κιτ.,

"ΗΠΑ οικιιικι:ιικτι. οι 'Η κτιοοοιιοιριιοκκιο.

 

ικιεισηΙ Ριοικιο Ιιιικοκοιεκιο, ο κι ικιοιεοκ

@κο οιιιοκικ κι” ΙιιιιοΙ:ι. (ΜΥ ιικικιι! κομπο

οι! κι @κο ικιοικοκ ειοκιἱιι κιικιι, ι ικκιιοκ

κοιιιιόιν @κο οιιοικκοιιι. Ζει κιικι :ειΡοικκιοκ

ο Βοεκ, μι” Μι κνιιικιόκ! ι ΒιςιΡτιι, ι Ρο-δ

οιο!ι εἱιιὶιιό Βιοεοικ. ΙιοιΕκιοκκκ·κη κι:

[κοκ οκκιικικΙ κιτ ἰκκοΡΙοκιἱεκοοικ κει τοι

εικιΡ:ιικο; έκτ Ροοκοκ κοκό ειο, Ικ.οκικΙ κο

κιικ κιικι; ιικιι κι ιι·κοκιιιικΙ, :κοινο κο

εικιικιικι κο Μιά” Βιοοοιιιεκιοι. Ρο κιοιι πιο 10

οι! @κι ΗοΠ ΙικΡἘιικ, κ Ρο κἰικ διικικο!

Ριοιοκ. Ι ι:οκι!ι κοκ διικιιιοἱοκ·ι, κκ] Μπι

κι·ώΙο. Ι ιο28κιενιικ( κι Ροκ ιικ ιιιιιοικιΡο

εικκοκκ κοκ ιικιι ιιιόιοικ διιιικι. Οκιοκ Βου!

Με οικ:κιΙ οκοκιιό ιν ιικιοκιο Ριικειιικι, ι

οοικἰ Ροκ Πιικ·ικο, ι Ροικιικοινι! 8ο ιιιόιοκι

κοκ Ι2ικοιοικ, ιιιιτηιικ ιιικοέό Βιικιικ ΒοΒιι.

'Γοικιι Βιικ·ιι!οκκ Ριηιοοιιϊ ΒόΒ, ὶο 2 Ριο

ιιιιιειικι @κο Βόἔ ειο κιιιοκκι. ΝικΡἰοιι·ιι Ρο

οικινειγ ΡιιοΡοινικκιιό ο κοιο!οκικ οοὶοικ, 20

ι2οικ: : ὶικοικ Ρι2οκ ιιιιιιοκιικ ιοκικοικ

οιο. Τοκ εκεί κι Μ) Ριοιοκικιιο, ιιιιικιἰ. Α Ρο

ιικιι !ιι·οΙοινιιἰ ι Ριοιο!ιοκικΙ ε” ιοΒο δικο

ικοκ, κα” ικιικοινοϊ κοέοιοΙ ΒοΒιι, ἱ ιικ

πιο! κο έιινιοιιικι έινιιμκοιι. Ι ΜΙ ικοκιιι,

κι52ικιέο κι Μιτου Ροικιικικ. Ρο δικοικοκιο

ΙιιοΙοκ·ικ ο” ιοΒο Ποκοκικ, :ο κιοΒο τοι

ιΜοΙκο ε.ιο κιόΙοειινο κο κννοιο: ὶγκονν8κἰο

κι κοιοιοΙιικιο 3οκκο, ιι κιιιΒιο κι Βιιικιιικι.

κ δκκικιιιι ικό !ιι·ό¦οκιιιἰ. δοι·οοοιιικ, δικο

ικοκοιν ε!ιι€ει, Κιόι] :κιιικιιΙ Με ιιιοκκι

Ποιο, @και κι Βοιοιιι κκ Ριικόικικ, κ κι·ιιΒιι

κι Βιικιιιιιο, κιόκιιιο: 01ο κοεοκιιο ιικιι Μπι

ο!ιι! Ι οκκιιινικι ικι Ροικοκ Ικκιιο, ιι ΒοΒιι

ιινικο ο ιιιιιιιτι... οτ.ιικι> ·ιοι·ιιι κ ιικιι. ιο οτιιτοι:τιι Η. -- Τ ικικικιιιοι Μιμικ

ιικιο Η. - 82 κιιιικκιιιιιι. @κι Με. Β., ιιιι·ιικιιιιι Η. - 88 ιικιι... ιικιι ικοκιιι ΙΙ.

'Η

28

(Η)



ι.Α·ιουιο ιιιιει·οιιΑ. οιι

30 οιιοιικ·ιι.

"ο οιικιι πιο “οποιο ιιιιιιιι ιιιριιιιιι, ιι ιιο οιιιιιι

θιιιιοιιιιιι ιιροροιι·ιι. Η ρ·ιιιιιι ιιιο;ιιιιιο: Βιιι.ιοιιοοιι:

ιιοι:ι·ιιιιιι ποια ιιιιοαρι:ι. 1) Η ριπςιιιιιιιιι οι Γοι:ιιοιιιι

ιιι ιιι;ροιιιιιι, ιι ιιοι:·ι·ιιιιιι ιιιι·ιι ιιιιιιο ιι·ιιι:ιιριιι

5 Βιιοιιιια. 'Ειτε Ειιοι·ιι·ιι ιιο ιιςιιοιιιι κομιιι·ιι οι.

ς:ιιι·ιι·ι··ιι ι·οοιιοπιιιιιι, ιι ιιςιιρα |'οι:ιιοριιι @παπι

ιιοι, ιι ιιοι:·ι·οιιιι ιι·ιιοιιρι.·ι ιι:ιμ·ιι ι·ιςριιιιιιιιιιιι, ιι

οι·ι·οιιι οποιοι Εοι·οιρ. θειιιογ Αιιιιιιι,ιοιρ ιιιιιι οι

Επι, πιω ο·ι··ι ιιιιοιιειιε πιο ρο,ιιιι·ιι οι Εοι·οι·.

ι0 Πριιιιοιι: ιιιιιιι ιιροροιιιιο·ι·ιιοιιιι·ι·ιι ο ιι·ιιιιιιιιιιειιιιιι

οοιιιιιιι, ραπ: ιι” προ" πρεπε ιιιιιιιιιιιιιιι ρο

@ΠΠ ικα) Οι. πιο ιιροροιιιιοτιιοιιο ποπ ιιε·ι··ιιιριι

,κοπο , ιι οι·ιιρε. Η ιιο "Β"Β ιι·ποοριιοτιιοιιιι ιι

ιιροροι·ιιο·ι·ιιοιπι ο·ιιιιι·ιι πιο, Βοιιοιιοιι·ι . Με

15 Β'|ιζ'Ει"ΙΒΜι Ι"Πιιι'ΕΒιι ΕΟΓΟΥ, " !ΗΡΕΥθ Πι Ή“'Ι'ΠΠΠ

οιιιιι·ιιιιιι. Η Ε'ΗΕ'Ι'Β ι.ιιιι_ιιρ·ιι, ιιι ιιο ιιοιιιιιιιι ιιοιιιιιιζε

οι; ιιποαρι:·ι·ιιιιιιιιι "τι ι·ε·ι·πιριι μα” ιι οι·ι.ιρε.

"ο (¦οιιοιιοιιπ πι: ιι·ιπ::ιριιοι·ιιοιιιι επιπι πιο Ρο

ιιοιιιιι·ιι: ιιριι ι:ιιι.ιιι ριιςιιιιιιιι οι ιι·ιπ::ιριιο·ι·ιιο ιιο ιιιο

20 ιο, ιιιιιιοιιιιι:ιιο ιιι ιιιοροιραιιιιι.ιιι ιι:_ιιιιιο, ιι προγ

ι·οιο ιι·ιι Βιιιιιιριιιι. ιιι. Βιιι.ιιριιιι πιο ιιιιοοριιοι·ιιοιιιι

ιιιοροιιοιιι.ι·ιι, ιιοιιοιι·ιι θοιιοιιοιιιι, οπο: ι:·ιι·ι·ιιοριι

μια ιιριιι·ιι πιο”, ιιοο·ιιιιιι ιοριιιιιιι ιι·ιι ιιο

οιιι·ιι ιιιι πιο”, ιι “οποιοι ιιι Βιιιιιιιι·ιι,

25 ρειι·ιι: ω, ποιο πω, ιιςραιιιιιο.3) Η ιιιιιιιιιιιιοπ

οι ιιιοιιιιο. οι Μια ΖΜΐ'|ι""|. Τοπ ιι οι

Ηιοροιροαιιιιιι·ιι ιιιιιι·ιιιιιι πιιιιιιιια·ι·ιι Ποιο, ιι ιιο

ιιιοιιιιιιι οι Επι”, ρειιιιιιε ρι·ιιιιιοιι· ιιοι·οι·,

ιι::ιιο πιο πρωι, ιι ;:ιιιιιιιιιι Ποια οποιο

Η ιιιιιιιι Ποιοι ιιοι:·ιιιιιιι·ι·ιι κι ιιιιιιιι

ιιροροιι·ιιι; ιιροροιιιι πιο ιιιιιιιιιιι οιιιιιιι·ιι·ιιι ιι

θ ΒθζΜω!"Μ "ΠΕ " οιιοιριιειιιιιι Μη""Ρ'ΒΠ'Ε;

Χ

ποροιτιπιοΙι. Ήιιιοὶ ι ιιο δοι·οιοιιιιιιο πιοιοιο 988

ποροιπιπιι6 ΒοΒιι ι Ροιιιοπ οιιιιονιιο6 Βιιιιιοινι,

ιο μπι ποοιι ποιοι, ιαόι·χιπ ιοει Ανω; ο

Βοθει οιοοιν οινοιοιι πειροιππιοΙι. ι Ροοιοι

ΒόΒ ροει·Βιο Μι πιιιι Ι.ιι·οι·οιιόιν, Ρι·οι·οορι πιά

ροοΖοιι ιιιιι·οιο ιοιι :ο ιιοιιιοἐποέό ι ειιιιοπιο

Βιιἰινοποιιι; οπι πιά ιο ιιιιι·οοπιο ροοιοιιρι·ο

«πω ποιού. Βοηπιοιινοι ιπο ΒόΒ πιο ιιιο

οΙο ι ποιά: θάι·ειιοο σο ειιοΒιο, ινο:ινοιππο

Μάρ Νότο @πιο ιιιιιρ Μάο; ιοέιι:ει·2οεπι,

πιο πιο ποιπιοιοδ πιορι·ιιιιιοέοι πο. ΙροοιοΙ

ποδιού ρι·οι·οιιόιιι·, ιιι6ιιιιιιο ιιπ: ρτιοροινιοιιοι

οιο ο οιιι·ιιιοοπιιι ἶγὰόιν ι ο ρι·ηιινοπιιι οι»

οι·οιι. Νιιιριετνν πιο ροοιοι ρι·οι·οιωινιιο Οιοπε

ιπόινιειο: Πειειιιιο ιιι·όΙοοιννο ιιοιπιι ιποοιονιιο

€ο, Ποιιιιο Μια ιιι·οοιόνν, ιπιο οιιοο ιι€οινού

οιο πιω] Μο άοιιιοιπ ιιι·οοιοιηιπ, πιο: οτι

ι·πιιοιννοη ννιιι·οοιιπο ειο 8ο, ιιιόννι Ροπ; ι

πιο ιιιιοοιιιιιιι ιπιοιιη πιιι·οορι. δοι·οιπιοει

ιοέ ι·ιοΠ : (ιιιοοιιγ επιποι Βιιιπιιοι ι Μοιιοει

πιο πιιορέ πο ποιι πιιπι. Ζποννιι ιοπὶο 18

θιοιπ ιο

ρι·ηειοΒι πο ιιπιο ιποιο ννιοιιιιο, ὶο πιο ιιο

τοιπιειει ποιά: Με ιπόιινι Ρειπ:

(πιο ινιοοει ννηιιιοπο ιιιιιο ιποιε ιιειοιιιι ιιι

ΒιοοιιιοΙ πιο ποιά: Με ιιι6ινι

ΒόΒ Αιιοποι: Βοιρι·οοιο ννοηπτικιο οιιιιιιιιι

ιιοιειιιοιπι.

τννοιε πο ννοηειιιιο πω”, ιιΙΙ:οινιοοι πιο

πω: ιποιο εριιι€ονιιιιιέοιο νιιιιιοΙιιιοιπι οιιι·η·

ιιιιινοέοιοιπι εννοιοιιιι; ιιι Μέ πι: οιιι·ιιιοο ι

πιο πιω πιο ιινιοοοι ιιιιιι Μπι. ΜοΙειοιιιιιο

Με ιιι6ινι Ροπ:

ιιροιιοιιοπιο ιν οπο, Ροπιοινοἐ οιΙ ινεοιιοιιιι

Μέ ποιιΙ: διά πιο τπιιιπ

πιω; 1 οιιιιιιιιιοι οιιοι·ιιιιιιιιο Η., οογιιιιιιιιο Ρ. - 21 Οιιιιιριιιιι Οοι·ριιιι Η., ιιιγΙιιιο

- 24 Β'Ε ειιιιπΜιτ, ω ποινιιηειιιιοπ ΕοόοκειοΙι παπι. Μι ιι·πιι·ιι, οποτε: Π!. Κι·όΙι

Μι, πο.

η ι. και. νιιι, ο.

ΠοιιιιιιισιιΙο Ρο!. Μ". πω. Α

") Ριιο.ιιπ. ΧΟ, δ. η πι. Κιόι. πο, πο.

οι



642 ιιτοιπιπ ιιι:οτοπιι.

οπιι :πιο πιπιππιππιι πιροροιιιι οποιοι", οπιιιι

ιππιοπιιι οτι ποιοι. Ρηι·ιιιπι οι Μπι ιιι Μρκ

πιππ:ι, ιι ροιπο: οτριιιιιι οτι ι:οπο, πιριιςιπιπι

ποιο

ι:ιτρ·πιππιτι, ιι ιιο πιοιιι:ιπιιι πιοιππιοιιπιιι οπιι.

οπιι πιο”, πιο ιιιοιιο πιοοιιοι·ιιιιιιιιτι:

Η ιιππιπι ιιοοιιιιι·πιι πιροροιιιι, "οπο" Μι:

ππροριιιιιιιιτο ο οτπρι.ιιιοιιιιπ ιπ:ιιιπ,οπιι:το πι ο

πιρπιπιπαπιιιιι ι:τριιιιι. Πρι.ποιο πιο παπι ιιρο

ροπιι:τιιοπιιτιι θι:ιιιι. ππιιι·οιιιι: πιριοτιιιιιιιιι

ιιιι:ιιρι.ι:τιπο μποτ· ιιιριιιιιοπιι, ι:ιπροιπιιιιπι πιιιι

ιιχριιπιπιοπι, πι πιο ιπριιιιοπιιιππι ιιοπιιιιιοπιτπι πιιιιιιι

πω” ιιχριιιιιιοπι, ιιι οτππιταιι οτπριιιι οι

οπιι, πιιπποιοτι Γοοιιοπι, πι πομπο ιιιιιιιιιιιιο

ιιι πιιιιιιιιιιι.]) ιιποροιιιιπ:ι πιο ροιπο: απο οπιι

ιιοτι Οποιοι ιι Μοπιοιιιι, ιιο πιοιιιιιιοπιιι

πιι. "οπιι τι πιο ιιποροπιιπιπι ροι·ο: τπιιο πιπ

ι·οιιοτι ι'οοιιοπι., ι:ο πω”. οπι ιιι.ιοπιι.ι.ιι. πιο

ιιιπι ιιοπιιιιιιιιι, ποιο ιι.ι.ποτι οπιι ποιο ιιιιιο

πιοιιιοπιιο οτι οοπι πιο; ιιι οποτι,ιιι ιιιοπ·ιιι

ι:ιιιικι.α) ιιιοςοιιιιιιιιι πιο ροπο: ποιο τιιιπποπιοτι

Γοοιιοπι Μοπιιιιι: .ΜΒΜ πιι ποιοι οι:τιιιιι

πιι πιι" πι πιω πιιτριι, πμ πιο οππιτ.ιππι

ποπ οοιιπριιιιπιππιοτο πιοπιιιιι ιιοποιοπιιιιιιι οπο

ιιιιιιι, Μπι πιο τι οτριιιιιι, ιι πιο ιιι.ιιιιιι τι

πιοπιιιιιοπιτιι πιιιιιιπ.3) Μπιιιικιιπιι πιο ροιπο: ποιο

ι·πιειποποτι. Ι'οοπιοιπ,ι.: οποιο ιι·πιοτι πιο πιοτπιιιιιιο

πι παει, πιοιιοπιιο οτι πιοτοιιιι ιι πο ποιοιιιιιι

Μπι ποιο πιροοιιιιιιιι οι πι πιι;ιιιιιιι, πιι

πι.οι·ιιιιιπι ι.ι·πιι:τι πιρπιιιοοιιτι οι καποιο πιπποπιιι

ποιοπιιοιρ ιι ιιιριιτπ.ι πιο”, ππιιιιο ποπιιπο οπιι

ι.ποιο ιιι ιιιιιιιιιιιι: ι:οπο ριιιι,πι μι". πιει πια

ΗΟΜ)θ'Ιι Η Πλ πιριιιιπιι:τπιιιο Β'!ι που ιαπιππειι.4)

 

οι ιιο ποοιιοιιιι ποιοιιιιιιιιο ιιο ποιο πιοιο πι

πιιιποιιιιοιι, πιο ιιιιιιιοππι ιιιιοιποιπ νιπ:πιοει ιιο

ιππιιοπιιοππι πιιοπιιιι ιιιιιιιιιΠο ι οιιιιι·ιι αγιοι,

ιιιιιοινιοππι ποιο πιοιο ιι πιοποτιόιν νιπιοιιιιο ιοει,

ιιιιιιοπο Ροιι:ιπι πιο πιο ιπποειιπιιο ι ιιιιιιοιινο ο

ι·πεπιετιιιπι πιιιποιιοππι. ιπιοιιιι πιό Ιιιιιιιε ποιά:

οι πιιόινι Ροιιι: νν)·οιιι€πιο ποιο πιιοι:ι πιο οπο,

επιιιι·οοιο οιο ι ποιοποππο οιιοι πιο ρπηιιππόοο

πνιοοοι. ι ιπιοννιι ππιόινι ιοπιιο: Ζιιιοπιιιινιτιπι

Μπι ιπποοηειοέοι ινιιιιιο, ι ποιοι ππιιοπιιοογ ιο

ινιιιηοιι, εοιιοι νιπιιοηοιι πιο ρπηιππιο. Αππιοε

πιο ρποποιι ποιά: επιχεοοιο ειονπο ριιπιειιιο:

πιο πιο ποιο Ριιιοι, ιιοπι Ιπποοιιι οιιιιπιιο, ι

πιο Ροινιιοπιιο ινιοοοι. Μιιιιιοιιιειε Μέ ποιά:

οι ππιόινι Ριιπι: Βιιποο πιο πνοε πιο”, ρπτο- 15

ιιιπιο ιιιοεοειιιινιοπιπιπνο ιι·ιιιιιο, ιπιιειοπο, ι

ππιιοιιη ινιιπιι πιο ιιοιιιιο. ι »που ρποποιιο

ινιιιο ο οιιπ·πιποοπιιιπ πιο. Τρι ιιιέι ρποποιιοπι

ποιπιιιιιιι-ι Βόε οπποροινιοιιιιο ο ρπηοινοπιιιπ

ιπιπιι·οιπ πιιιποιιόιν ιν πιιοι5οο ιοιι. Ροοιιιι ιιπο- 20

πιο ποιοι πι:ιόινιπο Μπι: (Νο ιιιιιοπι οιιοππιπιιο

ιηιιιιιιιιο ι πιο πιοι πιο έιι·ιοιιιοέι5 πιιιποιιοπιι,

πιπηιιιιέχ ιιο προοδο ορποινιοιιιιινοέο πιοιιι,

ινιοιιιιιιι ιιιιιο έννιιιι.ιο ιιιιιινιοπιιο πιοιο, ι πι·

πιιιιιιο πιιοιο ιιιιιιιι πιιιποιιγ. .ιοποπιιιοε πιο ποιοι! : οι

Ροειοποινιιρπιοιππο οπηπιιοπιο ιιιοππιοππιιιιιιιιιιππ,

πιο “Και πι· οι ιιιπππιιοιιιο, ι ινγριεπ:ο πι·

οικου οι, ιιοιιο ιπι Βοοιεππι, ο οπιι ιιιιιοιπι

πιι. ιιιιι:ιε οιιέ ποιά: Βιοπο ποικη πιιπιοιππ ο

ιιοινο ιιιιιιπι πινιιιιιιιιιο, ριοπινοι πιιπι ιιο πως πιο

πιιοοιι πιο! ιιιινπιο ινιιππι. Βριοινιιιοιο Βοοιπ

Ριοέιι πονο; οιιπέιιοιππι πιι οιιιιιππι πιο ιππιιο

'Μαιο 21 οποιοι πι ιο0τισιπποι1 1ιιγιιιιο Μπακ. - 22 ποιου το” Η. - 28 οποιιιππιι

τιιοιιιππι Η. Ε. - 80 ιιοπιιπποτι ιποιοι·ο Π.

') οποιο Ι, 4-6 ι ΙΧ, Η. π) ιιοποππι. Απ, 1 ι ΧΕΝ, 20. 3) Ειοοιιιοι ν, 10-11.

ο Μιιιοοιι. π, ιο-ιι ι π, ο.
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ιιειικκ :κε κεκκκιικ ρεκε: ·ικιιο ι·ιιιισ·οιισπ·σι

Γοεκοιισ: σιροει·ρικ ριιιικ εκοιιι σκ κι, κει·ιπιικ

κι , κοκισ

Η κοισιι τι ιιιε ρειιε: κιςιιειιακκιι,ικι κωμικ

κ 'ΜΕΈιδι 'Ι'|, κε κρσσκειιικ π.

5 κκιιιι καιω, κ ισειι·ι·ι·ικιι κ·κσ:ιισικ κιικικιιι,

εκκοτι κκιιιισκι κε κρκιεκκιιι.]) ΙΙιισοει πιο

κροροκι ρεκε: ειιιικικτε εκοκο ιοειιοιικκε:

κι ιιριιιεκιικιι κι κιι κισ.π·ι, κοκι ιιχριιισισεκι

ικ,ιε ει, κ κε ιιρσιιιοικκ κιειισιι·κ.π) Μικιικκκ

Η) ιιιε ρει:ε: πιω ιισιι·οκει·κ Γοεκομιι: σιοεκιικ

ισα κιι ισκιι·ι·κικι

κακο. ρκιορκι, κ κε κικιιετιι κι ικει.3) Η κκο

Η ΠρθΚΜ!"δι κιικι·οεκοκεσικσσι

ιο κροροιικεικοκιιικι ο οι·κρικσιεκκκ κια. θκκι

ιιιε ιιροροισιιιι κοκειι Και κροροιικσ:·ι·κοκα

ιὅ ·ι·κ ο ιιρκικιικκκ κιιικι σ:·ιρισκι κι ιικκι κι

σ:·ι·ο. Μ" κικιιι·κ "ειικιισ, ·πικο ιικι·οιιι:

ιικο ιακοκι οτι κεκε κικ,κει·κ, κ ειιι,κι κοκ

σ:κι·ι·ι ειρισκιικι, πρσικιιιιιικιετκ (ΣΕ ΜΜΜ)

ιιρακικιι κοκ. @και (κιιο σπιτι εικοσι

θθ κκιε κοιε) κ κι ιιιισιιιιιιιο κοιο ει·ριικιι οι·ιιικκ

πω” Ησερεκκικ :κε ρειι·ε: κακο ι·ικι·οιιε·ι·κ

ι'οσ:κοιικ: κοιιοικιικ @κοκ ιιιο,ικσσοι· ιικ·κ·ι·ι

ισοκι, μια ικσιοκιι κι ρηοιικικιικ κια, κ

και εριιιιιιιι κια κικιιιιιιικ, κικικ κκι κι Ποι·ι,

?δ κ ·ι·κ ιιικ,ικικ "ΒΡΕ κι ισσοκκ.5) ιιεκισι:ι ιιιε ρε

ιτε: κει·ικκι:ι ι.ικισο κ,ιοισιιι, ο κοκικ κωμι

ιικιιι, ιιριισιε κιικιιικκκκ ιικκεκο κιιε·ι·ι

κικι, ιιοκτε Εοι·οκ ιιιεκκ κοκικ, ρισκιι·ιοιικ

ιισκι.ιι κκ κροχικετιι εκ σσι.ιιι κοκο, ιεικε εικ

.30 ι·οεκοκιι·ι·κ εκ κι κκεεσι και”, κοιιι κοκ, _ιοκι

κοιικ·ι·κιι ιιροχικει·κ οι κκοκι.ιι ιιιιιικικι.6)

'Γι ιιιε ιιεκκιιι ι·και·οκειιι: οτικοιιιεικ Γοσ:

ποιο "'ΗΙΒΜ1ιθ ΠΗΓΗ) εκιιιιιιικ Πιι'Βιι'ιι ΒΜΣ'Ε!!"

Ψισιτιικ 6 εκκοπι κιιιιιιικι »Μπι Η.

πονο, Μοτο ιισμιιιιο Νο8οκἰοινιοπο κι: ινειιγει- 08ο

“πει κιειπι; τιοιπ ιού] ποιποιπ πιοτιιιιικ)·

πιικινιιιι ιιιισικιο ινεηετιππι ποτοσιοιπ. 'Γεπιο

ιιιιιιικ πιόιιιιι: οικω Ροπ τετοιο "πιο ιέινιειο

ινκηιιικιπι πιιι·οοιοιπ, ι πιι·2:ι κ·κηε.ικιο κι

ση” ιιοπιι ιιικινιοπιο οι! Βοο;ει πιιεκε8ο.

Ποκινιιι: Βιιικοιοιο Ρειπιι ινεηειιιιο ποιοειιι, ι

οιιικειιοιο 8ο ννκιιγκσ:Υ ιιιιιιιο. (ΜΥ ΒόΒ ποινο

ικό] κι ιιιιοοικιι, απο πο, ιο κπιιιικιο

πο και επιπ, κιοπιο εις οιιοινιειιιοιπ , οικ

ιειπ, ιιειιιιο οιει·ριο6 κο κοπο Αιικιπονν:ι.

ιροεισειι ρι·οτοκοινιιο ο ννοιοιεπιιι ιιοὶειπ,

πειριοτιν Πιιικιο, ιπόιιιιιιο: ποιά Ροπ Ροπιι

πιοιπιι: καιει Ρο Ρι·κννιο)· ποιοι, κι ποιο

ὶο πιοπιηιιιοιοικ οποιο ροσιιιόιεκπ Μο οινο

πι. ι Μονο: ποιά Ρ:ιπ Κο ιππιο: Τμ! μπω

εκποιπ π1οιιπ, πω: επι επι ιι·οσιιιι. !κοισικ

κοκ ποιά: Πιο ποιοι, πιο κινικκιιιπ, ιοτιο

κοπο ΒόΒ ρι·ηκκεειδ κιικινισ! πω. ιιποιινιι:

0ω πειι·οσιιιιο κε ποπι ιιιιεοιε Μοτοεο ροπ

κιννο πει ι·πιπιοπιιι ιοΒιο, ι ποιοννικ ιιπιο ισι

€ο «πω :ποπ οπιοιόιν, ιιιιιοικσι ικικιιικ ιο

ἔο, ο οοιιοιιι ιοΒο πιο ιπει ισοίιοκ. ι κπονικι:

Οτο σιιιεινιοκ ροοιπιε κι έ)·ινοοιο, ι ιιι·οιικι

ειπε, ι πιανει ιπιιε ιοΒο Επιιιποοι. Μιοι·ιοικι

πιώ ποιά: Τι· Βοιιειετοιε οοιπιο Ειι·κιόνι,

ιποιιιοκιιι ιοκιοέ ιπιεόη ιχειιιοκιπι ιιιιιικιπιι,

ι οιοιιιο ιοάπειιι κ·χπιιτι:ιε ιπι, πω ιιο

απο πω” ιπιεσιη κικιοι:ιπιι κι ιιι·οοιιι,

ινγιέοιο ιεεο σκι σιπι ιινιεοπποέοι, οποιο

ι·οκριο8η ιο οἱ τιο οποιο κιόι·οΒο ι·οιιιιιοει

ροι·οιικι, ο οκικιοιε ιιτειοι ιοἔο καιει πε ‹ιο

εκπόιν ι2ικειοινγοπ. ιιοτοιπιοε κοέ ι·κειιι: 01ο

1) δεκο._ι. Ι, 25, 18-14. '^) Αιποο Π, ό. 8) Μπ.ικ.οπ. Π, 2. 4) Μισή. Εἰ, 4-5. 5) δε·

πω. Χ.ΧΧΙ, 81-84.
κι κι”. πιο, ο-ιο, ι πι, 5, ι,
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πιο ιιςιιιιιι, ιι οιςιιιι·ιι -ιιι.ειι ιιοιιι.ιιιι ;ειιιιιπ

οιιιιιι:ειιιιπ οτι Εοι.ι ιιιιιιειο.Ι) ιιιιιιιιιι: πιπ

ιιιιε Γοοιιο,ια πιο" ιιιςιιιιιι, ιι ιιοιιιιιιιιιι·ι·ε πιο

πιο” πιο,ιιιιε.2) Τιιιιο Ποιοι· ιιιιιιιοιιιιιιιιιιιο ιιο

ιιιιιιι ιιιοιιιι μια ιιι.ιι οιιιιιιιι κι ιιιιιιι ειιιιι,

ιιιιιιιιιι οι ιιιιοιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιι, ιι ιιοο·ι·ιιιισιιιι

Ζει ιιιιιιιοιτο ιιριι:·πιιιιειιιιιε. Η ιιιιιιιιιι προ

ροιιιιειιιοιιιιιι ο ιιιιιιιιιιειιιιιι ιιοιιιιιιι. Πρι.ιιοπ

βιιιιιιι_ι. ιιιιιιοιιιι: ρειε ι'οειιοιιιι ι'οειιομειιιι

ιιοπιιοι: ειιιιιι ο ιιεει.ιιιιοικ ι.ιειιε, ιιοιιιιιοπε

ιιοιιοιιιιιι ιιραι·ιι ·ι·ιιοιιι ιιοιιιιοπιιπ ιιοι·αιιιιι

ιιιοιιιιιι.3) Η ιιιιιιιι: ποιο Γοοιιοιιι κι ι.ιιιιι:

ειιιιι ι.ιοιι ποπ ιιι , ει” ιιιιιιιιειι ροιιικι ιιι.4)

ιιειιιιιπ πιο πειτε: ιιιι οιιιι, ιιιι ιιιειιιιιιιιι.

ιιι επιιι Ηοι·ι ιηιιιιιιιιι οιιιιιεει·ι. ιιιι.6) Η ιια

πιι: πιο ιιιιιιιιιιι οοιιιιι. οι ιιιιιι, πι.ιοι·

πιο ιιιιοιι ιιιιιιιιιο ιιι παπι πιο, ιι ιιροιιιιειιι

οι ιιιιιι πιο ιιειιιιιιι οιιιιια ειιιιειιι, ιιειιιιιια

ιιιι:ιε·ι·ι. πιο. ιι ποιοι; πιο ιιιιο·ιι ιιοιιιιιιι.6)

Η ιιιιιιιι: εε μιιιιιιιι οι .ιι·ροι:ι ςιιιιιιιει·ιι, ιι

ιιο,ιιιιι ειιιιι, ιι ιιμοςιιιπ·ι·ιι πππ πι.ιοι· Επ

ι.ιιιιιοιιιιιιι.7) Μιιιιιι:ι πιο ρει·ε: ·ι·ιι Βιιοιιεοιιε,

,ποπο ΕΦριιιιοιιι, πια ιιιιιι πειι ιιιιιιι οι

·ι·ιιοιιιιιιικι ιιιο;ιοιιιικι, πιι ιει:ε ιιο ιιιι ιιιιι

με” οιιιρ·ιιιιιιιιιιιιι, ιιιιι·ιι κι ιιιιιιχειιι πι ιι:

ιιιιιιιιιι, οπο” πιο ο·ιι ιιιιιιιιι πιω; εειο

μι” ιιιειιι οι πο ιιριιιειιε ραπιιιιιιιιιιι:ι, ρο

ιιιιιι, ιι ιιροιιιιι οτι ιιοαιιιιιι πιο οιιπαιιι·ι·ιι

επ ιιο ειιιιιι Ηχοσιιιπειιιι.8) Ηιερει.ιιιι:ι πε ρε

ιιε: οι Ποπ ιι:ιιιιιι, ιι ιιε ιιιιι·ιιιιιιιιι οι ιιιιι

κι "θΗθι'; ιιςοι;ριτε ιιΜ:ιιικι ιιπτι. κιιιιοπιι

Βόε ποια, ι πιο ιιοιιιιο ποιόινποπ ιππι 2

πιω, οπ ινιποιιιπι ινοηει.ιιιο ιιιοει ιιπιιειο

ι.ποέει, (Η πιππωπ ειιιιιιο εννοιπιι, ποιοιπ

πιπ πω: ιιο πο πιοιπι ι ιι! π ιιιιιέιπι. Ι 2πο

πιο: Πιιοννιοιι μι; Μο ι€ιιιιπιο ιο!ιο Βοεπ

ιοει? πιο οιιοινιοιι ιιιπιοι·ιι. Ζοοιιοιγοε ιοί:

ποιά: Νιο Ροοιιιοιιιιιι ειπε πιοιοεο, ιπιο

ιιοιιιοιιιιιπ πι; ιποινι Ροπ. θεο” ι·ιοΗ: πιο

ιπόινι Ροπ: @πιο ιποιο ιι πιοιι. Ριιοροινιο

ιιιιιι πιο ι ποιό ιοΒο ιποινιιιο, ιοι‹ο @κι 10

πω: Βιιιιιιι @κι πι, ροπιοινοἐ πιοο Πει

πωπιι, πιόννιιιο: ιιιι:ιέιπι οριεινιιοιιιιιι·οΒο.

Ι :ποιοι ιοπιο ποιά: Η ιιο πιο επιιοοιινιοιπ,

οπι ιπόννιο πο ρι·ιοοινν, μπι-ι ιπόι ποιοι

ινιιοπι πο το”, ο Ιννιιι·ι ποιο πει ροιιοιιιο- Η

νιοπιο, ι Και ιποΒο πιο οοινι·οοιιοπι οιι

πιππε ριιι·ιιπιιι. .ιοι·οιπιοε πιά οπο: ριηιιιέιπι·,

νι·ιοιπιι οι:ονιο ιν πιο) ιοΒο, ι8ιιιιιέιπι πο

ι ιιιοπιι ιιιποιοιι. Μοιἐοει πιπ ποιά ο ιοΒ:ο

πιιιηιοικ·οπιιι: οιπποποιο ιιιιοι πο” ννιοιιιοι 80

ρι·οοιι οοιιππι ινοετοιπι. ιΠοινιτι ι·ποΙιι: Πιο

ιπιι πιιιιιιιι·ιι πιο ποιοιιι? ιιιιιοε πώ ποιά:

πιο ιοεπιο πει πιοιειο ινιοιιιιοπ ιιοιιιιο. Ειιιιοε

:επ ποιά: ΒιοΒοοιιιιιιοπ ΒόΒ: ιοοο οποιο

ιοπροοιοιιεπι 2ιπιπι ιιοιιιιοΙοπι. Ι ο πιποι·- 25

$ινιοιινι·οιοπιιι ιοΒο ιπόνιιιι. Μαιο: ννετιιιι

Βοιο, ειιιιέ πιοιπιο, ποινιοπι ιι οιιιιοτιιιοηει

κνειιειιιιο ιιι·οιο. ιεποινιι: Μπι ιιιιιο πο

οπο Ρ:ιπ. Ζποννιι: Νιοοιι ροννοι:ιπιο ΒόΒι

ιοιΡιοειο πιο πιοπιηιοοιοιι ιοΒο. Ι :ποινιι: 50

ΡοιιοΕοπ ροπιο Βοὶο ιποι, πιοοιι πιο πιππε

ννιοτο2 16 ιιοιιιι·ι·ιι ει» ποιοι οι Η. Β. 'Γ. - 17 παππο» ιιιιιε·ι·ιι ΟΙι. - 28 ιιιιιιιι

ιιο ιιοιιιι Η. Κ. Τ., ιιο ιιοιιιιι Β., ι117ιπιο.

') δοπο.ι. ΕΠ, 10. Ω) πω. οΧν1, 1.

ιέόινιἔ Μπι. ΧΧΧν, 4. οι 'Ι'ιι.ιιι2ο πι, ο-ι.
8) Τοιπέο (ΠΧ, Ι. 4) Το.πι2ο Π, 7. 5) Ρο

") Τοιπ2ο νο, 14. 8) πω. ν,
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οπο, ιππι:τι Ηιιικοιιοπρ ο·προιιοι· οιιοιοιιοι·; πιο

οιιιιι πιο ποιοι οι πιο χοιιιιι, πι οι ι·ιοιιιιι·ιι

πιοιπιιιιιο. Η πιιιιιιι: ιιιιοιι·ιιι·ι και, πιπ.το οι·

πιιο·ι·ι, ποιο Μπι και? πιο ιιιιοιι·ιιι·ι οι·

5 πιιιριιιο·πι. ?εικαριιιιι πιο ροιιο: πιο ιποοιιοι·ιιιιιιιιι

Ε'Β"Μ ΠΟΠΗ), ¦'Μ"'θ·πι πιο οι·ι:ιι·ιιιιιιε. "κι,

πιοπι Γοοπιο;πι.|) 0ι:ιιιι ροκ: πιο ι·ιιιποιιοι·ι

Ι'οοιιο;ιι: πιιιι·πι πιοπι οτι ιιιικ·ι.π) Προροπιοιιιιι

:πιο ιι ο·π·ριιο·πιι ιοπο, ροιιο.πιιο. σκοπο ροιπο

40Ποιιιιιο: ο ιιιο·π·ι μοι·ιιιιι πι, πιοιποπο ι:ι.ι1Μι

ει". ο·ιιιιιριιιιιιι, ριιοιιμο: ο·ιιιιπ:οπ.πι ιιριιιιρπ,ι

ιιιιιια.ε) Η πιιιι·ιι τι πο ρω:: πιο ι·ι.ιποιιοτι

Ι'οοιιοριι: κι πιο οιιιιροπιιιιιιιι οι, πιο πια

ποιιιιι ιιροιιιιιοιρ, πιριιιτι πιοπι μπι πι: ριιιι·ιπ

πιο ιιιιιιιιτι πιοπι πιο χειοιριιιοιιιιιο, ιι ιιιιιμ οπο

ποι·ο πιο ο·ι·ιιροιιιιιτι οι··ι οι··ιιι·ιιιιιιιι μπιιιοιι:ι

ιιιιιο.4) !!ποροπιιιιι :πιο ροκ: ιιριπ,ι·ι·ι·ο, ιι·ιςιιο

ππιιιιι·ι “πιο ιιι κι·ιιι ποιο, ιιο·πριιιιιιι·π. οτι

;οιιιιιπι πιιιιιιο·ι··ι ιοπο.5) Μοιιοιιιι :πιο ροιιο ο

20 ριιοπιπι·πιιιι ποιο: οιαριιτο πιιιςιιι ιιιιιιιιι ποιοι

ιιιοι προ” οι·ιπιιι ιιιιιιιιιιι:ι.6) !! ρι'αιι·ιιι·ι ρο

απο: ιιιοπιοι.τ. ιιιιιι·ιιιιπι οι ιιις·ιιιιιι?7) !|οιιιιιι πιο

ροιιο: ποιο οιιιιιιι πια Ζακοιιοιππιιο ιιο.ιοιιι ιιιοι·ι.8)

@με πιο ροιιο: ιΜποοιοιιοιιι Μπι, ρ.πιιιι

25 ραοιποοτορ·ι οιιοιι ι:·ιπιποο !!ιοροιμ:ιιιιι.ιο. Η ο

ιι·ιοιιρ·πιοοιιιιιι ιοι·ο ρικοιιιιι, οιιιπ·ιιι·ι: ιι·ιι:·πιι

πιο, δωσε, ι:.ιρ,ιι Ζοιιιιιι, ποιο ιιι πικοιιιιιιιιιιπ

ιιι ιιιοικι οι·ριπι:ιιι·ι.9) Η οικω: πιοπι ιιιιιο

οιιιπαιι, Γοοπιο.ιι."η Πιιι·ιι: μι ιι·ιοπιρ·ιοιιοι·ι

50 Μπι. ιι ρειςιιιιι·πι οι ιιριιςιι ιοπο.”) Η πιιιιι·ιι:

οπο τοπιο πιω.. Ι.ιιιιιιο Μέ ιιοΗ: ποιοιιιιοποιογ 988

ιν πιι·ιιιπιπο οιοπιιιι έιιιιοπ·οι έινιιιΠοέ6 ιιιιιέιιιοπο

πιω ινιιππιἰ. ΖιιοΒιιηιιο πιό: η πιά ινε πανι

ρπηιπιιοπ·πι Φινοποεο ινγριιέοΠοέ ινιο2πιπο π.ννοιο

ι ιΙοιιι, οι· Μόι·γππι πιο πιοπι: οσοι. ΨιοΙο

ρπ·οι·ο!ιοπποπιο ο Πω, οο ννοηετιιο ιἱο οροπ

ποιο.

Ψποποι Β Ρι·ηποοεοιιγ Μπιτ Ποιοι έ. ῇοει: ιιἱο δοι·οι1ιΜπο., Ιοο.·ι Βο.ι·ιιοΒιι πι, 28-88.

-- 'Ι θοπιιιι Ηοοιπιπ, πιο ννοηετΜοΙι Εοάοκιιοπι πιιγΙιιἱο. - 18 οι» ιιιι ιιροιιιιιιιιιι οι οσ

ιἰιιπιο ιν Η. - 14 ;ιριιιι·ι··ι πιοπι» ιιιιοπιιιι πιοιι Η. Ρ. -- 16 οτι... ςιπιπιοιι.ιιιιιιιι π1ἱοιιππ

Π. - 28 Η πιιιιι·ιπ... Γοοπιοι,ι οποιοι Η.

") 02% ΙΧ, 12.

6) Βοπιι:οι·. ΧΧν11π, Βθ.

ω) Τοπιι2ο ΕΜΠ, 66.

1) ΖιιοΒο.τ. και, 18.

6) .Ϊοτοιπι. ΧΙ, 19.

ο) πωπω Μ, ε.

8) .Τοειή. 111, ο-ιο. ο) Τοιι2ο π., 5-8.

7) Ρεο.Ι. Π, 1. 8) .Ιοιιι_ῇ. Μ. ?.

") Τοπιι2ο Μ, 1.
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980 ιιι:ιιριπ:ιιιι, τοειιοιιι Ποιο ποπ , ιιι ιι ιιι;

ιιει:ε·ιιι οι ριιιι ι·ιιοοι.ιι !ιο:ιιιιιι ιιιε ρειιε: οικο

ιιιιιιιιι οι ο·ιριιιιι ιι επι ειπριι·ιιιιιιιιι, οπιπι

ιιιειιι:ιιειι ιιι ιιιι.2) ζικιριιιιι πε: ιι ιιι ιιι ιιριιιιι

μια” ιιιοιειο ιιι:ιιογειιιιι και ιιιιιιιιιιιιιιι οποια

οτι ιιο", ιιι: ιιιιιιιιιιι οοιιιι.8) Μιιοι·ο προροιιιι

ειιιιιοιιιιιιι ο "πι, ιειιιε ειιιιιειι οι ιιιι:ε.

Ρειε ιιιε Βοιιοριιιιιιερι: το ιιι ποιο ιιρ·ιιιιι

ειιιιιι:ιι ει, ιι ιιιιιιο ιιπ εε ιεειιι? πιο ιιπ

τοπριιιιο ιιοιιιε·ι·ιι ιιιιι·ιι εε?

φιιιοεοιρι :κε οιιιιιιιιιιι ρειιε ιειιοιι·: πιω οι;

ιιιε ορ·ιπιιε ειιιιιε·ι·ιι οι οπο, κι” Βοτι ιιιιιιιιι·ιι

ει, ιιιιιοιιιε ιιρ·ιιιιε ρειιοκι, Πιιιιιι.ιι προρο

κιι ιιζιιιιιιιιιιιιιιιιιι, ιιιιειιριιιι ιιιιι ςιιιιοιιιι

ιιρ·ιει·ππιιιιιιιιιιιιι, ιιρ·ιοι:ιει·ιι ιι οι ριειιιιιιιε

ιιιιιε, ιι ιιι οπιπι ιιεριειιιι ιιιιιιιιι ιιι Μογ

ριιιιι ι·ρ·ικι ιιιιι ρει,ιιι,

Μπι ι:ειι.ιιι ιι,εειιιι. Η ιιο ι:ιιιιιι ιιιςιιριιιιιιιιι

ιι ριιιιοι·ιιιιιι πιω

οι ιιι χειιιιιιι πω., ιι ιιι: οι οι· ιιιιιιι ιιι

ειιριι, ιιι ιριιιιιερ·ιιι οιιιιι,ι,ιιιοι ποιο ιιο "μια

ιιιιοιιιιεπειιιιιιιικιι, ιιιπε οιιιιι,πι οπο. πι. ι:ει·ο

πιο "πιο, ιιι πιο πιι·ιι ι·ιιειιιιιιιιοιε ιι

ιιιτι ειιιιιιοιε, ιιοι:ιιιιι ιιιιε·ιι Γιιιριιιιι ιιι

ιιιιιιρεοι ιιι ι·ιιιιιιιιιι Μιιριιιι, οτι ιιοιιιιιι

οιιιιιι,ιοιιιι, ρειιιιι ιειι: ριιιοιριι ει, οιιρ:ι,ιο

ιιιιιιιιιι, Γοεπο,ιιι οι τοιιοιι.4) Η ο·ιι οποιο

απο ιιιιιι·ι θιοιιο ιιοιιιιιιε ιιι πιροιι·ιι, ιι ιιο

ροριιι ειιιιιι, ιιιρειιε ιιι.ιι ιειιοιι· Πεογοι. Η εε

ιιιιιειιιι ιιριιιιοιιιι οιι ιιιετοιιι, ι·ιιιι·οιιιιιιιε:

ιιιπε και. ροιιιιιιι οι ιιιιοιιριι ιιιιιιιοιιιιεκι?

ιιιιιιπιοιιι πο πρωι πιο ιιι ιιιοιοιιι, ιι

πριιιοκοιιι ιιοκιιοιιιιιιι οι ιειιοιρ·? θιρειιιιιιιιιιι

πε ιιο ιιιι:ιριι Προ”, οιι.ιιτε ει, ιι απο

ινιωι 6 ροιιιιι οι” ιιο νυοηει:'ιιιοΙ·ι ιιοιιοιιιιοπ πι)·ιπιο. - προροι·ιετιιοιιιιιιιι

Ψιοιιιιπιιειι :Μάι! ιιιέ Ψ Μοι·χοιιιο

ω οιιιοιιοιι ερειπιιο πο? οι)! ω ιιο πιο

πι? οι)! πιο ιιοριοι·ο ιιιιι6 πιο? Η)

ΡιιοιοΓιιιέ οοροινιοοιιιιιο, ποιά ιπιι: ιο ιο

ινοηειιιο ιιιὶ πιοι·ινοι ειιιιο πιο, πο), Βόπ ποιοι:

πο; Ζε ριει·ννοι, ιιιιιοέπιχ «πιο πειιΙι, επι· ιχ

πι Ρι·οι·οιιόνν ιιιιιιιιιιι, τι ιιι·οΙοινιο οι πιιιιοπ

ρι·ιειιι·οοιιιιι, οιιιιιιι οι να ι·οιειιιηιοπιε, ι ιν Η

πιοινοιο »οι 2ιιιιι·:ιπι ιιο Αη·ι·γι ιι ποινοτιιι

ει·ιοοιιόνα πρ, ι πρωι Μπι οι π. Ροιειιι

ιειέ νιι·όοιΙι πι; ιιι οποιο ιιοιπιο, ι πιο πιο

ιι πιοιι ιποιοιι @ιιο ιιορδιιπι ι·ιιιιιιιιι πιιιιι

οι ιιο Ηει·οιιιι οποιοιιοπιοιι, Μύη· πιο πιιιιι ω

ριιποινιιι. Ζει ιοΒο ιιιιιι6νν, Με 5500 ροιιδι

πι' (ιιιοι·γοι ιιο Νιιιιιι·οιπ ιιο ποπ” Μιιι·πι ι

ροιιοΙοπιιι ΒιιινιιιοινοΒο, ποιά Μ: πιο πο-·

ιιιι·οπιοπιι, :πιο ποιοι, Ρ:ιπ ε Μπι. Ι πο

Μονο ιοΒο ποοιοιο πιο δΈοινο ποιο κιν ὶιι- Ν!

ινοοιο, ιιιι·οιιιιννοη οριο ποιο ιπιι ποιο ιιο

2ιιε. ιοιο μαγιώ ιποτιι·οο ιο ιιιοιιοιιιι ιπό

ινιιιο: απο ιοει ποτοιιιοπρι πιο! ξι·οοιινοιιιι?

πιοιιοιιέιιιγ ποινιοιπ "Με ιοΒο οι νιώσ

οπο, ι ρι·ηειιιέπιχ ροιιιοιιι6 πιο πιο. Οι!! 50

ιο ιιειχει:ιι Κιόι Ηοι·οιι ιιιιιιιοοινοι πει παγε

οι ιετοιοιιιπει ι πιπι. ννοιιι·ιιι πιοΒιι·οιι ιν

πιιιιοιιιε ι επιιι·ι:όνν ιΙιιιιιι οποιοι: οι: Πιιιιο

προ

ροιιιιετιιοπιι Η. - 12 ειιιιιι:·ιιι ει... ιιιιιοικε τγ11ιο ιι Ρ.

1) Ρι.ιιι.ιπι. ΙΧ, δ8. η .Ιωιο. ΙΧ, 2. .) πω”. Π, Π.. ο πο. ι, πι.
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ιιιερονι:ικκκι οι κκιιιι.:.) ιιεκκικικι κικκικι.

κκκιι κ ι:·τηιι.ιιιι ιιιοιι.οκιιιι κιτιιιοκιικιε κιτ.:

κι” Χρκετοει μικκιι:τι. οι? θκκ ικε ριιιικ

ιειιον: κι Βιιοιεοι.ιι κιοιικι:τιιιι.. Προ” :κε

δ σε ειιιικικι, ιιοι:κι ρεκι: κκκκιιτε ιπιιιεκι.

κι ε.κ.ιιιιικ κο μοι· ιι·κ·τον·. θιικ :κε ιιιι.,ιιικε

κκκκκικ ιιιικεκι.ιιι. νιιτιιιιιι κει καινε ·τιι

ι:ιιιιι.ι. Μιρκα και οιικοιικιικκ οι οικιιιι ο

τιιονι, Ποι:κιιιι :κε οι Μιριιιεικ., κοκιιι ο·τρονι,

ιο κιικι κι θτονιιι.τι, κ ιιιιι:·τι. τον ,ιο ονιιιιι.

·τκκικ ιιοοιοκ.ι. Πι Ετονιιι.·τι ικε ικκκ οκ .ικ

τεκι ιιοι:κι|ιον, τιιτοκικ: Β'ΗΣΤ.ΠΠι ιιοκιικ

οτιιον.ι κ ιιιτειιι. πιο, κ” κι κειπιικ.

ιικιιικιεκκ..9ι Πριιικι.ιιικιο κι: ιεικον κιι:εικ

ικα κι ιιικηιεοι. Βικιιιετικιιο κιε ιειιον κ

κιιιιικιιο κι”. ·τρκκ ιιι:ιτ.ιιι. κ.ινκ ιιιο,ιει:ιι

ι·κοιικ·τκ κ ιιροτιοκι,ιιτκ ιιιωιιι.ι:τκο κεκει:ι.

κοιι:, κ κκιιρι μι κι μπειτε, κιικε οι·νεκκ

κιτ (ΣΒΒΕ ΙΠβθΥθ, Η κανι Υ'0,νΞω ΜΜΜ”

οοτιιορκτιι, Ημ.'|'Ε'|ιΠλ κιι:κοικικτκ, κροκ.ιιιιε

κιιιιι οι·κιιιι·τιι, κροιιι.ι·.ι κοιιττκ, ι:κιιιιιιιι

ιιιιοκιιικκιε ι·κοιιιιτκ, κ κκ.ι "που νιο,ιει:.ι

κειικι, ιικοκιε κιικι.ι ιιροροιιιι ιιροιιεκικ ο

κι.ιιι. τιικτοιικινιι:: τι κε,ικτιι κκικκ κι:ιιιικ,

οι κ κοκικιικ ιιο,ιιικ.8) Η κοι.ετιι οι κι ιιιεμικ

κι οτι "ουκ, κοκιικκ κοκιιιιι ιιιοιι.ιιιι οκ

ιιοικιειικικ. ιιοι.ι:·τκκικιιο πι: οι ιι:ιιον, κ ι:ε

οτκειικοικκ οι κεκι:ι:.ι, κ ,ιι,ονιιι οικο,ικιιιι.

κοιιιιιιι. τοικ.κιικιιιιι. κι κι., κ πιει τιι:ιτο

ω κι: ει. ιει:τι. ειικι κοκ κικκιοικιεκιικ, ο

κι.ιιι. :κε κικτοιιικο.ικκι.°) "οειιιικιε οιινεκκιιιι

εκοικ κροιιοκι,ι.ιτιι κιι:.ιρι.ι:·τκο κεκει:ι.ιιοιι:,

ΠωιΜ!!ΗΠΒ δΈ οι:τιικιιεκκιι: "')°ΕκθΒ'Βι Χοπ

κιε πιο πειτοάκιο θιιτνειιικ? Οπι πιο τκοιιιι

του, κι Βειιενετιι νιιάκιιιειπ. Ηετοά κιιέ ιο

ιιεινκκιιινεικν ροοικι, τιιόννικο: κκοινοιοιε πιο·

ριεικ ιιιιιιιιοε άο άινοοιι κι. Οπι Μιάν ρο

εκοάιικν κοιιιιι Η ινειιεον οιιιοριιιι. Μιιτν:ι

και ικκ.ι..ιν κιε, ιιιιτνικ άκιιιι:ιε; δόκει κιιέ κ

Μκτνε άκιοοιε ινκιεινεκν ιιοιειιιι άο ΕΒιιιιιι,

ι κκε κι κι άο έτιιιοτοι Ηετοάει. ιν Εειροιο

κιιέ ιιιιιικιιι ειιε πιο( .ιόκειοννι, ιιιοιι·ιιιο:

Ψεικινικν, ινεκ άκιεοιε ι τιικάιε ιιικο ι ιάκ

άο κιοπιι ικτποΙειιιον. Τει ινιεο ριικνεκοιιι, ι

οειιιάΙ νν Μικειτεοιο. (ιάν πιει ροάτοει ι πιο(

Μ δι), ροι:κιιι οιιά:ι τοπιο ι ρτκεροινιιιάιιό

ιιτοιωικο πιοιιιοκιιιο, ι ιννοτιιι άινιιπ:ικιιι

κιότνειι ιιιικννιιι εννντπι ιιοκπιιιιιιι. ιροοκοι

ι-ικ.ιε οιιάει ινιοιιιιο: τπιιτινννοιι ινκιιτκοκκιιο,

ιτεάοννοινοιι οοκνκκοκιιο, οιιτοττινιιι οικω πιο

κιν, κιερντπ ινκτοικ ρτκνιντιιοκό, ιιππο ιππο

Βιο οιιάιι ινιοιιιιο άκιιιιιιο, κι. το ρτοι·οον ο

πιιπ ιινιι ρτκεροινιεάκιοιι, κιόννιιιο: ιιιπ οπο

τοιιν πιιεκε ιιιοοκνι ι ιιοιεέοι κποειι, ιοιιτκοιι

Με ιν Ιοτάιιπιε οπο: Μπα, ροιιιικιιισιο πο

ινντπ ιιιάκιοπι οάτοάκεπιε. Α εάν Με οιιτκοιι,

οιο οιιν.ιιτιν ειε πιειιιοι:ι, ι άιιοιι ιιιιοκιι κιε

ιν ροοικοι Βοιειιιιι πειά πιιπ, ι άι! 8ιε κιν

Με εδω: Το κει εντι πιο] ιιιιιοιοιιν, ιν Μό

τντπ κοιιιιι προάοιιΜετπ. Ροενικι ι.ιοκπιόνν

κινοιοιι ιιτκεροινικάιιό ιιτοιεειινο τιιοοιοκιι.ιο,

πιιιιικπικιΞ άο κιιτιιοιιν κει ετκοοιιν. ()ιιοιιο

ερειπιό Ρτοτοοιννο, ροοκει ρτκεροινικάιιο: ικ

ιιο ροάοιικιο ειε κνποινι οκιοινιεοκειιιιι ιινό

ιιιιιεοκοπνπι, ιιιιτκνιοιν:ιπνπι ι ιτκοοιεεο άτιικ

κιιιιιτινννοιιινειιιι€. Βάι· νν ιιοιιοιοΙε πιιιιοκιιι,

ινιοι·κκ 20 κιεκιμη"κ.. τιικρηκκ·ι·κ, ινε νιικκνιιιιιιοιι ιιοάοιιο.οιι ιιινιιιιο. - 24 κοινκκκι

κιιιιικ Η. Ε.. Ρ.

η ιι..ι. πι, 1-5. ιι) πωπω π, κο.
3) .ιοκιή. ΕΠΙ, 4. ο Μ”. πι, π.
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ιιεπιτιιιιι·ιι προοοιιιιι:ιιιο ιι κα” Πο0ΠΟΕ'Ε.Μ·

Η” ΝΕΟ ποιοιιπιειο ειιιιιοιι ιιποιιτιιιειιοιιοι·

ποει·ριιιιιιιιι,

μια ιι·ιιειιο·πειικι·ιι. 0γιιιιιιιο ιπε ΠΠ!" κι

οπι:ππι·οιι ιι·ιιιιιι Η Ε'β ι·ρει·ιιιι

ι"ιιιιι·ιιιιιι πρκιιιειι·πιι Η ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιι:ιιιιιιιιιιιιιι

θ! ςιιιιιιε·ιιι, ιι ιιιιιιιιιε

ιι ιιειιοιιιι κι ιιι·ειιοιιοιι Πιιιι·ι·οιι. Πιιιιιιι

ιιοιιιιιοιιι οιιιιιιιιι Η ,

πιο: ιιεπ·ι.ιιιιι·ιι, ιιιιιο επι ιιιιιι·ιιι πιι·ιιιιιιιι π,

Μια πογι:·ι·ιι·ι·ιι ιι; οιιιι :πε ο·ιιιιι ιει.ιοιι: πιιιε

εει·ο πιιιτειιιιιιιι, ιιε ιιιιιιιιιι ιιιιιι·ιι προι·ι··ι. κε

ειιιιειιιι.') Μπα ιιιε ποι:ειια, μι ιι οιεπιιιιιι·ιιι.

0ιιιι ιιιε ποιιιιιιιιε ιιεογο:ι ιιε,ιοιιιι πι ιη:

ι:το ιιοπιιιιιειιο, οιιοπιιιιιι ιι τη. ιι·ιιιε·ιιι πιω

πο ιιιιεειι χειιιιι ο". ιπεε·ιπιο πει ιο με

ππ·ι·αι·ο, ιι ποπ ιειιιιιιιιιι για ιιεπογειιι μοιρα

ιιεοι·ε·ιι, ιιιιιιι·ιιιιιιιιιιι πιιποιιιι ιιιιμοι οι ιιιι

ιιποιε, ιιριι·ι·ιιιιιι ιιιπ:·ιιιιιιιι ιιιιιοςιι, ιιιι·ιι ιιιε πο

πει·ι πι ραπ ιιι·ιι. Βιιιιιιι·ιιιιε ιι οι πρωτα

ποιιοιιιιιιιιι ιι κι ι·ροιι·ιι, ιι πειιιι·ι·ιιιιιι πιπε

ιιιι·ι·ιιιιιιιιι ηιοιι·ιι πιο” ιιιιιιοιιιιε·ιιιιι, ει·ριιιιιι

ποε·ιπιιιιιιιι, ρι.ιοπιιιε: κια οι·ιιοιιιιιι·ι·π ιι πο

ιιιιιιιπ οι··ιτειιιιιιιι πιο. Μπι :πε πι ·ιρε·ιιιιι

μπι ιι·πειιρει:ε. Μπι ει οιριειιιιιι·ιιιιιι ιιιιειιιιιιειι

ιιιιι ιιοι·ιιιιιιι·ιι, μια ιιιι·ιι: πινω κι ιιιιοιιι

ιις·ιιιιι·ιιι, ιι ιιιοιριιιι·ε ιιι.ειι ιιις·ιπιι·ιιι κοιιε·ιιιιιιε

κι ιιιιπ 0·ιιιιια ιι (Μπα ιι ειιιι·ιπι·ο Λογια»

Πριιιι·ιιιε·ιιι οι ιιιιι.ιιι ιιε·ι·ιιιοιι μεειι·ι·ιι ΜΜΜ! ,

ιιιιιιιιει οι ιιιι·π πο ιιιιεκριιεειιιιιι. Κιμ ιιεππ·ιιιιιι

οι ι·ε·ι·ιιιιιιι μεειι·ιιι ιιιιιιιιι, ιι0ιι€ΙΗι πι” ιι·ι·ιι

πι τομ ιειεοιιιιεκπιπ, ιι τοι; ιιιιιι οι πι”,

ιιιιιιιοειιιιιιιιι κι ιι ρει·ε ιιιι·ιι: ειι,ι·ι·ιε κι ιρι,ι·ιι

ιιιεροιιειιιιιιιι·ιι ιιοιιιιιειπε ποι:ιιιιιι οιι·ι·ι·οιιιιιιιιιε

οι·ιιιιι ιιοιει·ο ιιιι πω” Η εε μια ιι·ιιιιιοιιιιιιιε

 

ειι·οι·ιιιιρι:ιπιε ι ιιιεΒιι πι ιιιιιοπιο ρι·ιειεικνειγ

Με ιιιινιέοι:ι ει:ιι·ιιιι επι ποιό 8ο, ι Ροιπιει

να] ρτοννιιιιιιιι 8ο 6ο ννιειιιοπιιιιεχ Ριι:ιιιι.

Ριιιιι πιό κινγιιιιτι:ιπ·πη ἐε πει πι” ω: μοι

ιπειιι, οποιοι 8ο ριιέοιό; οιιι ιιιέ ι·ιειιιι πιο : 5

μπι 8ο ριιέιειει πιο ιεειεέ ρι·ηιιιειειειιι εε

ειιι·ι:ι. Ριιιιι ιετι)· Μπι ιιιιγ 8ο ιιιιι·ηιοπιιπο.

Οπι ιιιέ Ροιπιειννοη .ιειιιειι, ινιειιιι 8ο πει

πιιειειοε (Μεσοι, ιιιιι·ηιοινιιιι 8ο ω. Β)·ιο

ιιι6ιπιεπιο πο πω ιιοπιι αι εοόιιιπγ πιό- ι0

8ιει ‹ιο τιιιεννιιιιει ιο Βοιιιιπιε οιιωπει

οάιιιιι ιιιιοιιιι ιειιιε,

ιιιιιι:ι ειε πει άινοιε, «πιο ιιπειιινγειιινειιιιο

ιιιιιιοπει ιωέοιειπιι τοι

ι ιιιιιιιπο ιιιι ρόιέ6 ιιο τσιπ. Ζειιονν5η 8ο ι

Ιει·ηιιι Ροιοέχιι ιν Βι·οιιιε ι ριεειεοπιι ιοριεο2ε- Η

ιοπ·ιιιι Βιόιι ιιιιιιιο ιμιοπ·εογ, ι πιοιόπ ροειιιινιιι

ιιιονι·ιειο: π” 8ο πιποο)· πιο ιιιιι·ιιιιιι ιιειιπιο

π·ιο ιοεο. Οιι πιό ιιιιοειεθο ιιπιτι ιιιιιιιιινγοιι

π·ειειι. Ζιππιινη·οιιινει:ιινοιγ ιιιιιιιιιι πιο ιιοιιιιοιιι,

ιπόννιιιο ιπι: Πάσιο ιιο ννειχει.ιιιοιι πιιτοιιόνν,20

ι πιιιιοπιιειε ινεηειιιιε Μπι οιιι·ιοειο: π: ιιιιιο

οιοιι ι ειπε ι έινιειοΒο ιιιιειιιι. Ρι·ποιηινειι ι

πιπιι ειιει·ει:ιεέει όπι, ιιιιιιιιιιιιο ειε ιπι Ρο

επιει·ιινγειιινειεπιιι. Βάι· επει·ι:ι:ιεέοι όπι ιιιι

πειο, Μπι ιπι ιέ6 πει @το οιινιιιιι, ι ω 25

ιιιιιιιτειι Με ιιιι, ι ιιιοΒοοιιιινιιιο ιειι @Η ιπι:

Ζοεπιπειε ιν ιιιιεέειε ιει·οιοΙιιπιο, ιιοροιιιιιι

πιο ιεέιο οιιιειπισε οιει.ι ιποιεεο παπι. ι ω

ι·ιειιιιιη ινιπιόει πιο ιιιι πιειιιοειοιιι. Οιιι πιό

Ροιιιοπιιι ειε πιο, ι ννι·όειιι πιο ιοι·οιοιιιιιγ,50

θά)! ιιριγποιο

ριεόιιιιεειιιι ειπι, ιειειριι ι)ιιοιι επι” πει προ

ει.οιόιν. Ρι·ηιιιινεη ιιιιι· ι)ιιοιιιι ό. ι·οιεειιι πιο

ι @Η ιιινι·ειε κι ιιοέοιοΙε.

Ψιει·ιιι 6 πιιιιιιιειι·πιι... χαιιιιειιιι αρκιιιειιιιιι ιιεπιιιιπιιιππ οι ςιιιιιειπ ιι ιι·ιωιιικιιπιιιιιι Η. -

8 π» ιιι0ιιιο. Η. - 18 πιω ιιιιι·ιιι Η. Ρ. - 88 ιιοιειο πι πω» ιιοιειο Η. Ε. Β. 'Γ.

1) δω. ΧΙΧ, Π!. 9) Μπι. ΧΧΥΙΠ, 19. η πω. κιαν, ω.
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οι κι κοιιο. 0ιικ πιο κοικιοκκκιι οι τοκοι,

κ κιικοιτκκιι οι κι "ικοοκοιικκι, κ ιιι

“ κιικοι· κι ιιοικικκ. Νικ οιιοκιιτικικ οι

οιιικκκ κιτιι ματι, οικκιο κοιιιιι οκιτιικ

ο κι ικοοτοιιι. Ποκικιικιο οιιιτοκικκιο οκι

τιιο κοιιτι οιιικ,τοκιι οι κο κκοοιιοκικ,

οοιιιιιο κ ιιοικ:τικιο κοιοιιι.

Ροιιο πιο Βοιοικιιιοοι κι ιοκιοοοιοοιι: ιιιιτο

οιικ οτι πιοκιι οοικ οι, κ κι κοπο οιοκκτι

4001, κ κοιοικ κοιιοτκ οι?

ΦκιιοοοΦι πιο οοιιο ιιικοιι: οοιο οι”,

κοκοπιο κοι κοικι οο,τι τιιοκιιιιιοκιικ ικοκοκι

οιιοικικ, ικιικοιι κοιιιιοτκ !θκτιιοπ κοι

κι, κ οτικιιο οπο, τ:ιιιο πο κ” και οτι

Ι5 ιικοτκιο οιτιιοοκ οικιικοιοιο, ποκοικ κοκκιιο

κοιι·ιιπιοκκιο κιιοτιι οικιιικοιιοιι, κιοκοιιιι κο

κοιιιιοιι:*) κοκιι,ιιο κιιιιιι κιι οιιιι; οτι πιο

κιι πιο κικιιιτκκι οι κοιι κοκοιι κι οικ

κιιικτκ κιοιιιιιικι. ι τοπιο κι κοπο οιοκι

20 τω; κιιτκ, ι:οιο οι”, ΗΒΟ ΟΤΕ κοιτα

ιιικογικιι, κ κι:κιιιιο κοοοιιι, και κιο κι

μι” ι:τοιοτι κοκικ, οι κο·ικικιι ικκικοιτι

κοιιιπιοκι κοιιοτι , κ οτι κοιιιι πιιικοτικιιο

κοκιικιιτιι κοικικτικκκ. ι τοπιο ιιοι,οιιι οκκο

25 κιοκκιο, κοκοκιο κοκ κοκ οι·κκοπικκιικικΔι

οι ιοικιιιιι κι ιιιοκιιοικιι κικο,ιο !ἱοιι κο

τοκι κι κοκιιι, κ κοτοκκ ιιιοκιιιιι κο

κοιιι, οοιο οι” οοιιο !!οτι: κοιιοκιο κοιοι·

κκιιι κομπο τιοκιιιιι ιο·ιτι κιι οι”, κιι

30 κι πιο κιιιιι κοιοικι οιικικιιιι τοπικ ιικο

κιιιικι. οκκοκιοκκιοκι ΒωνΝδ; ΗΕ!) ιικ

κΟΒΜΣΠ'ΗΠ οθκ'!ι Τ!! ΗθΡΠ θΥ!"Σ'Ι'Π!!!!! οι ΟΤΕ

Ρο κειιιιοικιει ιιεκκ καοι: ι οκιιοοο ιικιι

ιινοκο.

Βιε!ι! ιοέ κνιοιιικιω κο κ!οιο!ο: ΠΙοοιε

κο κοιοκιι! κο ι κ!ενιιιοκη, ι κο κιιεκιιο

Μ! ιικιιοικοκιοκ, ι κιοκο οοκιιοι! κο?

?Ποιοί ιοέ ιιε!ι! ικκ: !)!οιοεο, Ροκιοιινοι

κο Ροοιοκικ τοκ !ιικι!κ Ριιοι κιεκιιοκιο ιΒιιε

ει)! κο·οοε! οιιικιο! Ριιοι Εκο Ακοικοι

ιεκιε το] ιικ·οοι!; οκ·οι ι ΒόΒ κοιτώ! οκ

κιει κο·οο!ιι: κἱεκ·ἰοειο κοτΡιεικι ικιιγειοκοκ

ιοικο! κο·οοε!, κοκιΞεκι Ριιοι κιειικοοιο Ακοικ

ικι·οοι! τοι, οκ κιεκκοκοι κιοιε!οκοι ΒόΒ !ιο

ιο! κ·ιοικιιικ κο ιικιι νιικιιέ6. Α κο κι·ιοινιο

κ!ιιιικοινοκ Μ! κ!ο ι.οεο, οΙοοκιιεικ ι κιιε

κκ οκιοο ι]οκ!8ιγ, κιιοοι! ιικ. ΒόΒ ιιιέ κο

κιιενιιἰε ικο!ιο Ριιοκο!, κι] κιιεκιοικ οικω:

οι! ιικιιειοιοκοι ἰ Ρι·ιει κιιονιιο ιχοιοκοκιειο

ικοκιιοκιικιί κι κΡιονιιἰοκΙἰκιἱ. Ψοκο ιιιέ οκιο

κιι!, Ροκιεινοι ιο Νοοκο ιικιι κο Βιιοοκοιν

!ιικι!κοκ κοικκοιοι!ο, εΡκέοἰ! ΒόΒ ΡοιοΡ κο

ιιεικιο, τ Ρο$οΡἰ! !ιικιἰ ινοκο. Οκιοι ιιο!ι!

Με: Ροκἱεκιοι ΡοΒιι!κ!εικ κιοκο Ικκιι κΙο

Μι Βιιει:κόκι, ι.ειοι κιἱοο ικοκικ κιοκο σοι]

ειι:ιο Βιιεεκοι !ιικι!ιἰε, οκιοκιοιοο Μι κιοκο;

@κι τω ιοικοκιε!κ κι ικοιικ οεικέοι! ικο

οκ ι!οιοκ ο!ηιοιοιόιιι εοιΡε!ιιεκ , Ροκιοινοι ι

Ροοιοκικ Βιι!ο κο]Ριοινν κ·οκο, Ροκιἰεκιἰοκο

οιοιικιιτιιοιιιιο ιιιιι·ο κοιιιι, κοιιοικο κοιιι !›0κ°ἰεικ: κιιοκ Μέι ιικοικ! .κο κοκ Ροινἰειι

Νικο 1 Η ω... 0κκ πιο» Η ιικιι κιικοικιικο οι κι ιιοιιο, οι·ιιοιικιι·ιι Η - 2

κ κιικοιτιικικ οι» κιικοιτκικκ οι Η. Ε. Β.. Τ.

*) Το κι Η. ΜΜΜ ιικ. ιηικκ.τι.ο.
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(ιοί) ποιοοιο Νοε·ι·οπιι.

986 πιο ποιου ιιιισιι προιιοιο, ροιιο πο, ποιοι

ποιπππ ιιοπιιπισ οι ιιρι.κοι· ιιο,ιιι ιι) ιοιιιο ιιο ιι

ιιιιπι προσιιιιι οι πομπο ιι ιιοι·κιιιο. Προ

οπρπποιιιιιο πιισιο προποιο ιιοποιοι, ι:ιιιοπιο

ι'οιοοιιι ιιροοοριζιι ιιο σοιιο. Κιμ πρπι,ο

ιιι ποιιοι· πιιιοιι, ποιο ιοι.ιοιρ πιο πο Μι

π,πιιιιιοπι, οιιι πιο πσκοι·πιπιο ροι·ο κι Εο

ι·οιρ, ποιοιιιιιιιι ροι·ιιο πι ι·οιιιιπι:Ω) ποιο ιπο

ιιοι·ο πο ιιιιοοπ ποι.ιιιι ροσ.ι π πι ροιι·π·ι: σοι·

πιπ. Η οιισιο πω. οο πιο προοοριζιι, ιιιιο

ο Πιπ

ΜΜΜ; πιο ΠΠ ΕΤρΜΗΚΤο ροο:ι,

ιιιιοοιροποπιιιι ιιιπιιι πρι:ιιο σοιιιπο,

ποιο ροι·ιιο,

ιοιοο ιοσιο σιιο·ι·οιο ιιρι.ιιισπιιιο, ιι ιιο ?οποιοι

σοι·πι.ι. Η ιιροροιιιι προιιοπιμιπι, ιιικο πο

ποιιο οοιιοιιιοιιιιιο ιι.οποιο. Μοοιοπιιιι πιο

οι·ιιιιιιιιιι.ιι πο ποσοισπιπ ιιιροιιιιιπ Ποιοιι, ιικο

ιιιο οι··ι·σιιπιο ιιιι Γριιιιι ποροιιικοιιιι, ποσο

ιιοιιιπ ιιι:ροιιιοιο οι,·ι·οππιο πιο. Ποοιιιιππι

πιο ιοσι·ο Εοι·ι ιο_ιιιιιι ποιο, ιιι οπο :πο ιιο

ιιιο·ιο σ.ιιι,ιιιπ, πρπιιιοπι οι ιιοιιοσι, πιιιιιιιι.ιι

π οιρο·ι·οιιιιιιι, ιι ιιις,ι,ιτπ ιιοιιοι,·πιιο πο

οιιιι.ιι ιοι·ο, προποποπιιιιι ιρισπρσιιιο πο

ΕΕΒΜΗΠΒ " προοοιιιι ιισιιπροιιοιιο, ποι:οιιιιιο

ιιο;ι ιιοποιμ, ιι πο οι·πιπροι·π ιιι ιιιιιιι;

ιροπιιιιιιιιιιιιι ι.ι.ιιιιι οι·ποιιπ ιι ιιροπο ιιοοι·

σιιιιιιιιιιο, π ποιοι πο πομπο ιιοπιιιμ. Οπ

ιιπ πιο ιιοι,ι.οιο ι.ιιιιισιιπιι, ποιο πο ιιοροι·ιο·ιο

ι·οσποιοι· ιιππιοι.ιοι· ιισοιισοι· Χρπσ·ιοι,·: ιιιιιιπιιιι

ιοοποιο ιιι οι·ιιιι, ιιιιιο σιι πο ιιρι.οι·ιιι·ο.

Η οο ρσιιι ποιοιμ Βοποιπι.ιοροιι Ζ.ιποπο,

ιιο "Ε" :πο Μ; ιιπιιιιοπιιο οπ,ιπιιιο ι·οοποιοιιο,

 

οποιο Μ; οπο! ι ιοι·οι οιιι·ιοπ ιιο πνοιιο

ι ιιιισιιοιπ. Ριοι·ινοιο ρι·ιοοιιιιιιοπιο πιο ινο

σιιι, πιω (ιοτιοοπ 2οοιοεοινοι ιο οι. Πάρι

ρι·ηοιοοι ιιο πιοεο ποιοι ιιοιοσ πιο ιιο πει

Μοσιιιοπιιόιν, υπ απο ιιοέινιιιιισιοιπο, ι·οιέοιοιιι ο

τυπο πο Βιιιιιπιο ι @οι ιιο ΒοΒο: Με |οοιιιιο

πο π·οηοιιιιοι ιιοιπι ι·οο.:ι, ο ειισιιο πο τοπιο.

ι οριο οι. Το πιο ιιιιοιο οποοηο, ιο οιιοο

ιιιιι·οιιγ Με ριοτννοι οποιο, ο @οι ι·ιιποιπ,

ροιοιπ :πιεί ιι οιιο)·οιι πιο ποιο, ω ιοει οιιι·2οοι ιο

ενο”, ο ο @πιο οποιοι. ι ρι·οι·οογ Ιστιο

ροννιιιιιοιι, ιο ποιοι οιιι·οιιΖοπιο ποοιορι. Ποπ

πιο προετοΙοινιο ποιιοοοιι ιιο έννιοοιο ιινιοι·ιι

πω, Μοτο ω πειιιιιο ι ιπγ (ιι·οοιι ρι·ηιοιιέιπι·:

:Με ο·οηοιοιι ιινιοι·ιεχ ιινοιιιιιο ποιιιιι ιοιι. 18

Ροοιειποιιι·ιι πιο ΒόΒ οπού ιοιιοπ, π· ιούι·Υπι

Ρι·ηοιοοιιοη ο πιοιιιοο οοιιιιό ιιοιιιιο @ποσο

ι ιιιπειιιι·οιι, ι οτιιιοινπο ιαιισιοιπιι νοιιιιιἔ

ιιοη·πιιοιν ιοΒο, ορι·οπ·ιοιιιιιινπιπ ιιι·όΙοοιιινο

πιοιιιοειιιο ι Ριοιιποιο πιοινπιποινιιο, ι·οτιοέό 20

Με ιιοιιο:ι ι @οσο ιινιοοιιιιι; Βι·ποοιιιιιιοιπ

ιιιοιιο οεπιοιπ, πει·γιοιγ πιοιιο.οιππο, ο ιιιο

ιιοιπ πιο ιιοιιιιο ιιοιιο:ι. ποιοι ποιο ιιοιπ:ι

ιι·πο Βοιιο οι, Νότη πιο ιινιοι·πιι ιν ιιοοιιοπ

Οιιι·χοιιιιο ροπο ποοποοιο.

οι;πιπ τοπ, Μο οπο πιο οοιιι·οοι.

Α το ιπόιι·ι:ιο, Ροιιιιιοι ινιοοοιωιοπωιο

ιιιειοπο, πο Μοτο] ιιο ιηιιποιοινπιιγ οοιι

ινιοιοι 8 Προοιιροπιοιιπιοι Προοιιρπιιιοπιιιο Η. 11. Τ., Προιιρπιιιοιιπιο 11. - 5 προοιμ

ςιι- προοιιρσιππ ο ιιοιιοιιο.0ιι, πιγιι1ιο. - 8 ποιιοιιιπιιι» ιιιιιοπιιιιιι Η. Ε., ποιοπιπι

Β. 'Γ. - 16 οιιιιοιιιιοιιπιοι οιιιιοιιιιοιιι Η. Ε. Β. Τ. - 25 ποοι·οιιπιιιπιιιο» ποοι·

οιιππιππ Η. Ε. Β., ιιοογσιιπιιιοιιιιπ ΟΙι. - 28 ιιπιιιππι ποιοτο» ι.ιιιιιιιιιιπ ιιιιπιπιο

οι ιιοιιοπει.οιι, ιππιπιο.

') (Μπα. Ι, 2. α) Ροι·όινπ. δικιο. Ή, Β? ι ποιοι.

(ιοι·οο ι:οιιιιο πιω



ΕΛ'Ι'ΟΡΙΒ ιιοπιοιιιι. πιο

ποιιιπιιιιιιιιιο πιο; ο ,ιοοιιιιιιιιπι ιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιι

οι ιιοοοιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιι οπο, ο ο ιιιιοιιιιιιοι

ιιιιιιιιιιιιιιιιι.ι οποιοι οι ποιο. ιιοιιο,ι_ιιι.ιοιι·ιι

πιο ιιιι·ιικιιιιιιιτι ποιο: @πιο οιιιιτι ο ιιοοιιιιιο

ο απ, ιορο πιο οιιιιιι ο ιιιιοιπιιιιι. θιιτι πιο ποιο:

απο κοιιιοιιιιι ο ιιοοιιιιιιιιιι οι ιιιι.ιιιιιιιιιιιιιι.ιιι

οτιτιι, το ιιιιιιοτιι οι. Βοιοιιιιιορ·ι. πιο ιιο

ποπιιι ιιι οριιι_ιιιιιι οιιοιοιιιι, μια: ιιοπιιιιπ ιι

ιοιιιο οπο! που ιιοπιιιτιιιι ο οποιοι ιιιιιιιιιι·ιι.

ιοΒοιοιιιιιορι πιο οοιιοι· ιιιιιιιι ι.ιιιοιιιι οποιοι

οιιιοι·οτιι ιι οι ·ιιιοτιιιιιι ιιοιιιιιοιιιι.

41· πι. ιιιιιο ,ποιο οποιοι Βοιοιιιιιορι

ιιοιιιιιι·ιιι οιιοιιι ιι οιιριΣιιιι ι·ριιιιοιι·ιιιιιι, ιι ιιο

ιιο οπο.: ιιο ιιιιιιιοιιιιι ιιι ιιι.ιιιι Βιιι·προ,

ιο οιιιιιιιιιιο: ιιιιιιιιιιιι ιιιιιοιιιι ιιιιιιιιι. "ο οιιιιιι πιο

ιιιιιιιιοιιιιιιιι ιι·ιιιιιιιιιι, ιι ιιι ιιιιιιιιιιιι πιιιιοιιτι

οιιοιι. "ο οιιιι·ιι ιιριικοιιιιιιιι ιιιιιιιοιιο. Οι πιο

ιιοοιιιπιο πιιιιιοιιιιι Γριιιιιι, κοιιιιιιιιιο ιιιιι:ιιι

ιιιιιοιι·ιιι, οιιοιι πιο ιιιιιιιιιιιιο, ιι ι.ιιιοιο ιιι

20 ι·οιιιιιιι ο·ιιιιιιιιιιιιιιο οτι οποιοι ιιιιιιοιι, ο

ιι·ιιιιιιιι ιιιιοοιο ιιιιιιι, οποιο οπο ιιιιιτρο οικι

πιιιιιιιιο,

ιιοι.ιοι·:ιι,ιο οιοι,·ιιιιιιι πιο, ιι ;ιρογιιιιιι οποιο

ιι ιιο;ιιιιιο οι·ιιιιιιιιιι πιο, ιιιοιιο

ιιοιιιιιπιπ.τιι ιι·ιιιιιι. ,ιι πιιιο ποιο, πιο, ιιι

25 ιιιιιιπι οποιο οιιιιιιιιιιι , το ιιιιιι·ιιι οι·ι.ιοριι οποιο

ποιο

το ιιι οιιιιιιιιι

ιιοιιι, ιι ιιο οι·ιιριιιιι ιοιιοι· ιιι ποιοι,

ιιι οι ιιιιιι ιιιιιοιιι οτιιιιιιτιι,

οποιο ιιι οιιιιι ιοριιιιι. @ο πιο οι·ιιι πιιιι

οποιο? πιο οιιιιιιιιιιοτο? Η ριιιιιι ιιοιιιπρο ιι

50 οτιιιιιιιιι: οπο, ιιιιιιιιπιο, πιο οιιοιοιο ιιιιιι·ιι

τοπιο ιιο κοιιιιιιιι, ιιι κιιιιιιιιι; απο κοιιιοιιιιι

ιιοιι·ιιιτιιιι ι·οοιιιο, το ιιιιιιιιιιι οι· οοιιο ιιο

πιιι, ιιοοιιιιιι ιιοιιιιιτιιι ιιοιοιιιιι,ο πιο οιοιπιιιοπ,

 

ριιιιπιιι; ροιιπποΙ πιο πο ριοονιοο πρι·ιιοοιοιιΙι

προ, οοοποιο ιιιιιοοοιι οι τοι; ιι πο Ιοοοιοο

ει·ποπππιιιοοο, ιιιοοοοιι πο ιποιιι. ιΜοόπιιπιοιπ

ποπ ινοπτοιιποιο·ππο ποιά: ΒιοΒο ιοιπ πο πιο

ιι·ιοι, ιιιιιιιο·ιοπι Ρο Ιοοιιιοο. Οιι πιο ι·ποιιΙ: ιιοπιι

οιιοοππ Ρο πιοοοιοο πο πριοιοιοιιιιονοιπι πιοπιιο,

ιο πιο οοιιιποιι. νιΠοοιιιιπιοιπ ποπ ονπιοιοππο ιο

ιιο ποιοιι, ποιοι: ποοποιιοιπ ιοπποπο ιιοοιιο!

οποιοι ιιοοιιοπι πιιοτιο6 οοπποπιιιιο Μοτο. Μο

ιοππο ιοιιιιι ιιοι·ο πιπο8ιο ινιοιιπιπιιοιπ:, οιι

ρι·οιοιΙ 8ο πο οποιοι οιιοιιιο.

Μ. [πιο 64% οοοποοοἰ Μοιιπιιιιιοιι ιιο

ιιιιοον ποοοιοιι ι πιοιπποππο πιιοιπιιιι ι ποιά

ιιιι: Οιο Ριποππιι ιιο πιπιο Βοιποιοοοιο πιο

Μπι:: ριποιιπ ποιιοπ ποππ. ' Ροιοπι ποπ ιππο

οιιοοιπιιι πιω”, ο οι οιιοοιιιιιι ποιιοπ ποιοι.

Ρο πιο ριποοιιοιΙπιιι Ζοιιοοιιο. Α οιο πο

οπιοιιιιι ρι·ποππιι θιοοο Βιιπιιιο οοπποπιιιιο πο

ιιοπο, πονο] ποπ οιιοοοιιιο, ι οποιο πιοιοιΙι οπο

οοιοιιοιιιο ο πιοοοιποπιιι πιιι·ιοτο, ο όπιοιοοιι

οιιιοπο πιοιοιο; ο ιιοοι·οιρπιο πιοοοιιι, οι οιι

ιιπο ιιιιιιο ιοπι ιιοπ'οιοπιιι πιποιιοο πιο; ιιπο

ιοιο, πο ιιιιιοι ιοπι ποιοι, Οονοπ ροοοιοιιο:

Μο Μοτο ποππο ριποιιπιο, ιο οιιοοιοι ιιιιιιπο,

ιοπιοπιο πποοοιι, ο πιο ιιιπιπο πο οποιοι; ιοπιι

ποπ ιιιπο ποιιοπ ριποιπιιο, ιο πο ιοιιιιοιπ

πιοιοοιο νο ο8πιιι ποιού ιιοιιπιο. ιιοιιιοπ ονο

ππο πιιιιπιο? ιιο πιοοοιοιο πο το? ιιποιιιι ιιο

ιοιοοοιο ι πιοιπποππο: ννιοιιπ ιιιοιο! πο πιο

πιοοιοπο πιο ποπι, ιοπο οιιοοοιι; ιοπιι οιιοοππ

ποοιι:ιο ποιοιοοιο, ιού ιιιοππ ιι πιοιιιο ιποπόοο,

ροπιιιιο·ππο «οποιο ιιοιιιο8ο π πιοιι ποοοἐοίι

πινω, ι πιο οπο, Βοοιι. Ι ποι:ιοποιο πιο ιο

ΝΝΗοι·πι 2 ιι τοπιο οι Ρ. - 22 ιιοιιιιιοι οιιιιιιιιιι Ρ. -- 24 ποιοι οποιο Η. Β., ποπ

Ε, ιιιιι 'Γ. - 25 ιιτιοιιιιιοιιιι οιιιιιοιιι Η. Ε. Β. Τ., οποιοι" Ρ
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σετ ιι ιιιιιιο ειιοιιιιιιιτιι Ποτ”. "Ε'Ε"=Ήτ ιιιοιτα μια

ιτ·ιιιιηιο ιι οποια κωδικο, ιιτιιριιιιιι ιιιιιιιιι

"δΜδ'Μ*) ιι ετιιι·ιιιεπειιτ.ι, τιιει·ι.ιιιο μει:ιτιι, ιι

ο·ιιιιιι ιιιι·ιι: Η,Μι'Η5 ιιιιιιιιοιε οι Βιιιι·ιιιι·ι.ι, ιι

ιιειιιιτ:ιιιτε ιατροι "τι ιι ειιοιμιιι.ιιο. θιιιι πο:

ιι,τοιιιι, ιι ιιριιιιιιι,ιι·ι.ιιιε ιιιι,ττιιιιι ειιιιιιιιιιιιιο με

τα "τι ιι ιωιιι:ιιιιιιι: ιτε ιιοιιιιτιι; ιιιιιι,τοιιιι

οι τειιιιιιιι. οποιο.. Η ιιετε ιιι.ι·ιι Κοιιομιιιιερ·ι.:

"τοτε ιιιιιιτ.ι οι Μιιι.ιιιι. ειι·ιιηιιιιιτε τιιιιοικε,

ιι οτι τ8.,Μι ιιιι·ιιτε οι Γριιιιι.0ιιιι :ιτε ιιιιιι

μοιιιιι οι "'|."Μ'Η, ιι ειι·ιιιιμιι·ιιιιιε ιιιιιιιιιιιι.ιιιιο.

ι:ιιοιριιιιι;ιο ιιπ, ιιιιιιιι,οιιιι Ι.τειιιιιο ι·ορομοι·,

ιι ιι·ι.ιιιιτοιιιι ιιι ιιτεαριο. Ι.τεαρι. ιιιε ιιι:ιιτιιτιι,

ιιοιειιι ιιαιι,ιι ιιιιιι·ι.ι ιιιιιι,τοιιιο; οιιιι ιιιε επιο

ιΜΜιιΜ ιειιιοι· ιιιτειιι ιι·ιτιιι·ι.ιιιοια. (Σε ειι·ι.ιιιιοιι·ο

ιι·εωριι, το”. ιιτ.ιετι. ιι ιιι.οτι. ιιειιιιιιιιι επικο

ιιιι !"."ι οι τι :ιτε μιιιιιι. "οι οιιτριιιο ιιοι:ιιιι

κι ιισιτριιιαρκοιι, ι·ιιιιι·οιιιιι ι:ιιιιε: - ιιιιιιμοιιιιι

Ροιμ:ι., Π'Ε!'Η"Μ'Ιθ ιατροι ιιαιιιειιι; μα ιιιιιι

ι:τοοιι ιιρι.ιιιιιι. ιι ιεριιιιοε·ι., ιι σπιτι. ιιιιιιτιιιιιι

οι ιιι ειιοτιιτεοι.οιι·οιιιι ριις·ι.ι, το ιιιιμτι.

ομοια Ποιοι ιιοιιιει·ο. Πε ειιτ.ιιικιιι·ι. ιιιιτριιιορκ·ι.

"οποιο αζωτο κριιτοει, ιιο οιιιιτειιο επικο

ριιιιιι ιιρημιιιιιιιι·ο, ιι κομπο ιι·ιοιιι.τοιιιιι, ιιο

ιιιιικ οιιιιτ.ι ο·ιιι:τοιιιιιιιο. Η ιι;ιε ιι ιι·ιιοορι. στ.

ιιιιιιιι ιιι ιιιιι.ιιτ.ιιι., ιι ιιοεταιιιιιιιιτ ιιι ιιο ιιρο

ετροιιιιιι·ο Με”, ιιοιιαςοι·ιιιιιιιε ιεραι:οτιιι

ιιιιι.ιειοειιοιιιι, ι1°ΜιιΜ ιι ειιοι·ιιιι.ιιιι ιιοκιιιι:ρειι

ειιτ.ι, ιι ιιριιετοιιιιιιιιε ιιιιιιιιιοιιτ., ι:·τικηοιωτ.ιιιε

ιιι.ιτι ειιογιιτειιιιιε Εοι·ει ειιοιει·ο. 0ιιιι :ιτε οι

ιιτοιιι.ιοιιιιιι ιιτ.ιιιιιιιε, οιι,ι,ιιιιιιιιιιιε ει, ιιοκιια

ιιιιιιιιι ειιοι·ιιιι.οο ιικι. Η ιιριιιιιιιιιιιιο οι ιιο

Μονο ιιιοοιιι ι ιι·οηοΕΜπι ιιιιΜοτο; ινγΙιτοτιο

ιπεὶόιν ιτιοόιγειι ι τοοΕτοριιγετι οι !ιοποιο

ότιεειοειο, ι ροννἰεὸιἰοιιο ιιο: Ροιοπιε πιο]

ρἰοτνν τ!ο ΒόΙ8οτονι· ι ιΒοἀο]οἰε Μοτο Μι ἱ

τιοοοὶεήοιινο. στο τοέ "ο, ί ρτηοιεο!οηε

ννιο:ιεΙι ρΙοεοννε οηιιτιοέι:ι Μι, ι Ηοιιἰοτιἰε

οι πιοετοοιο, ι ιντόοιΙι 6ο ιἰεπιι εννοω.

Ι ποιο! ιιο Μοὸιἰιτιἰετι: Πάσιο :ποιου άο

Νἰοιτιἰεε, ι τοιροιτιοἰο οἱε 1οΙιεοο1ο , ο ποιο

ιοά ιό2οιε κι· (Ποιοι. Οτο πιό ροοιοιΠοη τὶο ιο

Νἰεωἱεο ἰ ο8Ιοοτιοιι·οη ΒοέοιοΙτιο εἰιιὶΒο Μι,

ροοιΙι όο ()οι·οο.χι·οοιι, ἱ ρτηοιιι όο οεοοτιο.

(ἱεοοτι ω” ιοργι.οδ 'εο Μι ιιι ρτηρτοινο

οιο, οτιἱ ιοέ ορονιήειΜεΙι πιο ινοηοι.Βο σο

πετώ. 8δ)·ειοε ιο εεεοτι, πιο ΙΜ, ι πιο., τι;

Μ: οιεέ6 νιιχττοοιιΙ ιεθοὶ ότιιο. Νοιοιιιι.τι

ροεδοἰ 6ο ρο£τγοτοΙιχ, ιτιόννἰοο τοιι: ΡτηειΙο

Βιιέ, τη1οιοο ο ιινιοι·ε πιοειο; Ρτητιοοέ ωτ

Μειιι ι Βι·βοο ι εοιτι ρτηννοιιοι ειιΙιτιἱο Ρο

ιι·γοτειιο, ιιἰεοΙι Μάιο οιιιιι·οΙο Βοεο ιιοειοεο. 2ο

Το ειδιοιοο Ροιηοτοιιο Μπιτ! ιινοΙού Βι·χΙοε;

ννειΠυε 2ινχο:οιιι έινιιμΚοινοιι ιιτοοετοιοέό ι

ΙιοὸιἱιὶΙο ΡοτοΡοιοΙι, οΙιότχ ειιιοιιι·οζγ ριοοιο.

Ι Μπι! ο οιιτιἱ όο ΚοέοιοΙο σεοοι·ι, ιιιειο

«οι Μι ιν ωεθιωτ ρτιοο1τοτιποιο ρο]οέιιὶο- 25

]οο ιιο ρἰοΚοοΕγ ΙαοέοιοΙοε, ριεοιο ι εΙιιτ.Βο

οτογιιοΡΙοήεΚο, οοι·2οοχ όχοιοοιιόνν, εἰιιὶοιιἱε

ΒοΒιι εννοιειιιιι ιιο ροΒο:οιοο. Οτο 2οέ τοιι

τοἱοννοη οἱε, ΡοιΜινιοΙι ι οιιννοΙι!ι ιιοΒοὶεή

οι.ιιιιο Μι. Ι ινο:ινονι·οη Μι εεοοτιοννιο Βο- Μ)

ηΗ ί Κοιιοι.οοεγ, ι·ιοΙεΙι ιιο: Μέοιε νν ιιοποιε

ινοειο; ι οόρτοννι!ι Μι : όοτοττιἱ »οποιοι ἰ

ΨΞει·οι 11 ιιιιιιιιτιιιι.ιιιοειι. ειιοι·ιιιιιιιο.» ιιιιιτιι·ι.ιιο ιι ειοψιιιιιιοι Η. - 18 Ε'ΗΕ'|'ΕΌ ποια

Η. Β. Β. 'Γ. - 18 ιιοτριιιηιτοιμ ιιατρεαιικοιι Η. Ε. Β. 'Γ. - 20 ιιιιιιιιιιιιιι ει» ιιριι

ετιιοιι οι Ρ. - 22 ιιοτιιιιιειοκοι ιιατρεαρκι Η. Ε. Β. 'Γ. 26 ιιιιιιτιιι Η Μ"Πι|

Η. Ε. Β. 'Γ. - 29 ιι ιηιιιετοιαιιιιιει ιιριιετοιοπιιιε Π. Ε. Β. Τ.

εε) ΡοΒιιτζ ιιτοιιιψι νι Η.
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Μ κεκκκι;

20 "κι 9

25 Μ” ,

εκμκ Κκεκικικ κ κοοικκικκι, με" κκιι:

κκιτε ΤΕ ΖΕΜΜΒ ΒΜΙΜΕ; " !Π'"θΥ('ΗΠΒ| Η.

ει καιω κεκκκιι κ ει κιοικκι. θκκ ικε

κρκ,ιοικκ κι ιεκκκι εκοκι, κ ειιικκ κικιιι

κκοκκρε εκοκι κ εποικιι. Ρεκε Βοκοικκερι:

εε, κρκιοικιι κοι:ικικκκ κικκ κκικκ , κι εκιι

κικκι οτι κκκι κιικικιειε. Η μια:: εικα

ικκι·ε πρι” κρογκεκκοκι, πιο εικοι,κετε κ

κκιιετε? θκκ :κε ριικι: ι:ικο κο_ικκοκι

μ; κοικοιε κι Βκιι·κριι, εκοηικκοκι. κικο εκ

κικικικκκιι κι κριιικκι, ρεκιικε κι ροκ:κι·κ:

ετοικικε κειι κοικεκ κοκκοκκκι ει, εκκει·ι,

κ τκκιικιι εικο κ οκικο ικκο κικιεκι, κ

κιεικ κεεεκκικ κι κκκι, κι κει·κκι κ εκηικιι

κιει·ι @και ικκοκι κκι. Η κρκ

κοκοκι κι ¦|ικιηκ, κ κκιικοιιι κι κοκκι

εκοι·ικκικ τκορκηικ, κ κρκεοι·ιι κε κκικτοκι

κκ κοκ:κι Με. " ιηικιοκοι.ιι :κε κι Γρικιι, κ

κειοικκ κιι, κιιικε εκοκικκιι Ποιοι· αποκε

κ κε οικικιι, κι κεκεεκ κκ κ:εκιι

ΕΝΠ", Μ! 'Η Ζθ!.Π!"; "ΠΟΤΕ Η) Π!! ΖΗΝ!"

'Ι'.'ΙΙ"Π'0 ΠΜΣ, Μ! "Μ00'|"Μ ΤΜί'ΕΠΠ., Η ΗΕΜ)·

0"|'ΕΠΠΠι Ε!) Ε'ΗΜζά'|'Η, τικκο Τ!) ΕΈΗ'Η,

Π!!!) θ'Ι”ΜΜ'ιΜι ΕΒΓΕ (:Έ ΥΜΝΗ;Η'Μ Π'δ'ΕΕ'Ε!!Η·

εηικκι. Μιι ογκο κε κο:κεκι ιικιιικι κοκ

εοιιι τω,

κικογεκτι εκκικι, ιιοεκικκ κορεει·κ κε κο

ικετι κοκκιικ, κακο κ κι: κε κκκικιι εικι

30 ?!""Η. 0ΤΒἘΨ!ΒἘ!ΠΕ Πἰθ ΕΟΜάρθ ρΉ.!!!! κικε

ΕΠ Π"ΧΈ ΖΠ|Π)!!'Ε κρινιεκιικ, Τ!) ΗΕ Ε'Ιι! ικ

κκ '|'δωδ "0"ΠΠΠ (ΜΒΜ, :Με κι "διΜΥΝΜΜ

Η :εστι εκοι·ικικκ "Σ'β "ΒΥΕ ΒΒΕΈΧ'Βἰ

ΒΜΗΜί'Ε Ε!! ΥΜ)!ΠΠΠι ΜμΕ κριικει

 

ιε οιοικ. σκι κα] κοκ ρι·ιγκιΙι κ ιἰειιιἰε

εννοικ, ννοικκΙ κκιιε Ειοικι·όνν εκοἰοκ ι ακτ

εικικε. ΒΙΒΗ ννδοοιιιιιιει·ι: Μο ρτηκιΠΡο

εΙκιιι μπι κκε κιειοκιἰε, κΙοο!ικιικγ οκ Μάι,

οο εἰε ὸοκἰεὸιἱεΙἰ. Ι ποια! πιο Μάι: ρο

κ·ιειιιοιε μια! οι·κικιικ Βὸιἱεέοἱε @Η ι κο

κἰὸιἱεΙἱ? οκ ικό κιεΙεΙἰ: @Μάκη κκῇρἰεκιν

ιν Βοξ8κι·κοιι, ρκκ·ικΙιέκικ Με κκε ΙεΙκιιἱκ]κ κ

Ιιοικιεχ, το @κι κ κιεειεοἰε: κιο]κο κει ιικ

κκ, κΗοιιι Με ἰ κἱκἀιἰε, ι ο8ικοκ κκε εκπι

ἰικπι Με οροικτικ; ἰ Με κικει κκεεεικ ιι

Μάι, ]εκο κτιιοΚεκ ι επικοο κἰεΙΙιἱ. Νἰε 6ο

Ι›η κκ ικκοιι Μι. Ι ρκιΪειΙἰέπιχ ιιο Νιο

πιἱεο, ι κικιικικη κ κοέοἱεΙε ικά” οιι

ρτκκ·ἰκ]κοχοΙι κ ριεκκο9.κ ικοκε] κκε κἰὸιἰο

Πέπη. Ι ρτηκιΠέπιχ κ δικιά, ἱ κἰεὸΙἰ κκε

@Με εΙοικ ΒοΒο εννοιεικο, ἱ Με κιἱεόιἰε

Ιἰέιιικ κι κἰεοἰοκκειιΙἰ ιεκτεέιιικ, ση τικ ιιο

πιἰ. Με κικει Βοκκειιι τικ ιἱεκκ ικιιιιεςο κ·ἰ

εΙοκήεκκ ι ικΙκε] ρἱεκιιοιγ, ἰ κἱε ]εκιεέκικ

κ: εικτιιε κκροκιεκιιεύ τεμ, @Πο το κκε

ιιιγ, ιε Μπι .ῇεὸγιιἰε Βόε ιιικμΙικ κικιωι

ρι·ιε!ηννκ, κ κἰιιιἱικ Μι οιιὸιιἰεῇκικ κι κι

κικ)·οιι κι·κ]κοκ. Μ)! κι Με ικροκιιιἰεκι Πεμ?

ρἱεκκοτγ Μ, κιαν Βοκἰειιι οιΙοκπἰεκ @κι

ριει·κε] εκοιιικ]ε Μοόχοιγ, Φο ροικἱει κο

στη "Με ιιἱε κιοιε, Με ι τη ιιἱε πιο

ιεκι κι Μ. Οοροννικοκικο ικέ Ιιοικι·οκιε,

ι·ιεΙι!ἱ:. 10811” ικκοκ @Με Ιη·Ι ω, κι]

8ο ιιἰε Ιη·ἰκ ρι·ικιεΙκ ιικΙιΙικ Εννο]κ ΟΙΒκ, και

κκ @Η κιεκτκικ στ! κειγκτκἰοιι Ιικιιι. Οο

ροινἱκὸκ]κο ικό ΨΙοὸιἰτιιἰετι, ι·ιεΗ: @ιιο

κ7ιεικι 8 πιο εικοι,κε·ι·ε κ κκι·ιετε @Πιο Ρ. - 10 Εκικκριω Βιιιι·κο·ικ Η. -

18 κι κρκκι εκοκκιιικι εκογικικιι Η., κι κρακικι κκοκιι εκοκκιικ·ιι Ε. - ?Ο

κεκεεκ» κεκι Η. Ε. Β. Τ. - 24 ο·ι·ικιικι» οι·κκικκι Η., οκικι Ε. _ 80 ρκικκι

ρεκικιε Η. Ε. Β 'Γ. - Β2 Μια» 0κιι·κ κριικεκκσε Η. - κκιρικκκιι Μιμικ

ικκ Η. Ε. Β. Τ., ειδικοι;;; Ρ.

!!8Ί
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Μ" κιοικι ιτιοκιιιι. θι·ιι·ιιιριιιιι πιο ιιοκοριιι.ιορι ινιοο ρτηιπιιοιπρ οιιι·ιοιι? Οπι πι' καιω

.-ΒΒ

ροιιο: το κι” κριιιιειιιιιι: πριικιιοιιι? θκιι

ι" ρειιοικι: κι” τιι πιοιιο.

κιιοκ,

ιι κιιιιιιιιιιιιιι

42· κι. "το ρει·ι·ι. κ” Βοιιοιιιιιερι οι

κοκ ιιιι ιιοριοοιρκι, τραμ ιρινιιοκιιιι, κ

Ζπ·ιιιορκιιιιι ι:ιι ιιοροοκιιικιιο κι τω”. ιι οτι

Βοιιοριιιιερι οκι οκι ιιοιιι τοροικ κι ιικ

ιιιιιικ, κι κι” τραμ ο·τριικιιικ κι.ικιιοι·ο.

Η ιιοριοικι οι κρ·ιιιικο τοροπιιιιο οι κκιιι.

Βοιιο,ιιιι.ιορι πιο οποιοιιι τραμ., κ κςκοιιο

τα”. κι τραμ ιιιοικιο, κ ροι·ε ιιοιοικιιερι

κι τριιιιικιι.ιι: ποιο οι ιιο ιιιμοι·ο, κι.ιιιιιι

ο·ι·οιιικ :ιι ·τρκ κι". θκκ πιο κι: ιιοοιοι·ιιιιιιιιιι

·ι·οτο. Βοιοικιιορι πιο πρι” ιιοπ οιιοιιι, ιι

ιιοιιοιι ιιρκοιιιι ι:ιιπιιιιι κι τραμοιρ. Βκιιι

πιο οιιιικιιικιιι κοριοοιρκιιιιο πορικοπιιιιιιιε

οτικκι τριικιοκιιιι, κριιιιιιοι οιιπιιοιοι.ικιικ.

ιιριιοτιι, κ κοιιιιποι κι οοιιι κι τραμ, οιι

ιικιιιιρε πο οριρ·ι τραμ; ιιοκκκ πιο πρκοιι

ιι σε

κιιιικι κοριοοιρκι:ικιιιιι ο·τριιιιι , ιιιιιεκιιι.ιι άκα

"Πδιΐι ΕθΠ'Ε, ιι Εοιιοπιιιιορι ι:τοιιιιιε.

σκι, καπκο:ιιιι απο κι ο·τρ·ιπιι: κιιιιηιι,

:πιο οιιι·ι χα ι·οιιοιο οτι ιιιο·ι·οκι, κςι το

το ιιο;ικ κρακ πο ·ι·ρικιι·ιι, κοπιιιιιιιο πρικ

ιικτε. Βοποικιιορι πιο οι: οιιιιιιικιιι, ιιιχριιιι

κι κειιο ροκε: σιιιιο οι οιιιιρετι πο, κιιιιι.ιι

κριιι:·τκτκ οι. ιι τοι· οικω ποιοι: κοιιιι·ικ

ιιρικιι τρ:κικιιι, κ πριιιιιιικ ιιοριιι. ιι ιιιο;ικιο

κςιιειιιοτοιιικ κοιιιοικι κιπικειιι Η

 

ιιρι,ιιιιιιιι ;

πι. ιιικιικε ιιοιιορικκιορι κι τραμ ιι ,ιιροιρ-_

@πιο οι :πρ Ροιιοικι. Α @χ τοι πω,

Ι.οι.π 64% οπο! ννιοιιιιπιιοτι ι κοιιιιιιοιπ Ε!

πε ιιιιοι·εοπ Μο ει·οοιιι. Ι ιιιιπιιπιριι ιιο

(ιιιοτιοιιογ κι ει·οιιιιο. Μπι Μοοιιωιωι

: ιοπιιοι ειι·οπρ ετοιιιι κι: ιιιιοοο, πο ιιιιιιιιοπι0

ι πιο οι! 8τοιιιι. ι ιιιιι ειιρ Ροιοιπιο ιππι

52οιοιιιο

μια, ι ντγοιοποη·ιι ειρ ιν @απο ιιιιιιιο ;

ι απο ινιοοιιωεω πιιεειοποποιπ: Με ιιο

πιο ροιιιιιισιο, ειού. το @πρ κι κ”. Οπι

ιιιέ πιο πωιιιι τεμ. ννιοιιιιιπιοτι ω”

:πιο ροιι ετοιιοιπ. @κι κι ε)·ρειιι, οιιοιιιοπορι

ροιιιιοροιν8η πιο» ιιιιοικιιι. ιοιοιι εγριιπιρ

:ιειπιο ι ποειιι κι ει·ύει, ηριιιο πει έτοιιιιιι

Βτοιιο; ινοιοντπιογ το: ινιιιι άοεγρκινιιιι, ο

ννιοιιιιιπιοτι πιο!.

ιιπιεπιεπι Αποειιιιη, ιιτιοιιι, ποριεονιιη πει

ειτιοιο Με: Βιικιπιο ει! πι οι! αι ινιιοιιοιιιι,

: πιοιι κοπο Ριγπιο ι·ιιτειιπι, ρτιοιιοροντκη

πιο, ινοιιο οιιοιπιιοιο. Μοοιιωιω ιπέ ειρ

ριο ερειπι, οοιιτπο ιιο. ι Μπι! ππικοιιτπιειει;

@οριο κι ρορτιοιι τω, ι οιιοιοιι κοπο. ιιο

πιω νηοιοιιοποπι Ριιι€πιοπιοπι ροοοπι πρ.

ιιΖωι ινιοοιιππω ιν Βι·ότι ι ιιτιιιγπιι ιο

 

ηιοἔο ι Κοπειιιπιγπιι, ιπόινικο Με: Οιο Βι·6ιι

Ψιοτει 10 κκιιιι κκιικ Η. - 11 κ κςκει.ιοτικπι ιιςιιοιιοτιικικ Π. Β. Β. 'Γ. - 16

πρκοιιικι... τροποι!» πριιοπιιικιιι κι τρκ,ιοκ Β. Τ., ικοτικπκιιι κι τρ:ικοιρ Ε., οοέ πι

κοιιιο.ιο οριιιι2ο2οπε, πιι)οινιοι11 Ρ. πιο.: κ πριιποι·οιιι ιιοκοκο κι τραμ”, ιι κρκι:ιιιιι

ι;οιρικ κι τρικ”. - 18 κρκιιιικι» κρπ_νιιιιε Η. Δ. Κ. Τ. - 25 ιιριιιιιιιτει ιι€

ρεκιιε·ιο ιιο,ιικ ΙΙ. - 29 Η ιιιοικιο και Ρ., πιορικιο Η. Ε. Β. 'Γ.

ι πιω. Μοοιιωιω ιιιέ ορκιοιι0

ιικη·ιιοι·ιιι κιοιιιιο εννοια , ιιιιιιοι εκριιιι ρι··η- 15

Ι οιο πιοι οποτεοπειιι,20

πιο ω, εροιποι ιιο πιοιιιι ι απο: ιοέιι ιιο 28

8ο; ι ροειιιι ινιοοιιωιω ιιο οοκιιι·κόιν Βιι- .'50



ΕΑΤΟΡΙ8 ΝΕ'8'Ι'0ΠΑ.

Μπα πιο, " "ΜΣΚΚ ιιοαοαιιιιερι Ε'β ιιιεαρε

ΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ!! Π! κοειιαπικιιοιι ΤΕΧΝΗ! επιιο:

Οθ, ιρα,ιι ΒΧ!!! (Π.ΧΒΜ|'ΜΗ κιιιιιαι; εαιιιιιιιι

πιο εε, ι:ικο εεειρ.ι ιιι.ια·ια αικοιιιι, ,ια απο

Βπι.ιι ιιε κιααεια ια πι, ειικορικ ιραιι,οιι κα

ιιιεποι,·, ι:ικοπιε ιι εεποι ειικοριικι. ιι εαιι

ιιιακιιιια ιι·ιεαρια ιιιιεια ιιειααι.ιια, ιιοεααε·ια

"πι, ειιιιε ιιιαιοακιιιια: ιιε αοειοιιιι κρι.ειιι

ιαιιιιιι χα ιιοιαιιιιιιι ιιοειιιαιιι ιι _ιιαι:ιιιι;

40 αιιιε εκ κρι.ειιιιιιιι, ιο ιιριιιιπειιιιι εε ιι ιι·ιι

εαρι.εικο ιιεκεειιοπ, ιι οι ιιαιιιι παιιιιοκιρκ

ιιιικι ιι.ικειιιιι; απο αιι εειο ιιε κοιιιειιιιι ειικο

ριιιιι, ιιε ποικειιι ααιιι εεειριι εκοπια ια

ια. ιι εε εαιιιιιακι Βοαοιιιπερι ρει·ε ιιο

” ειιαιιιιπι οιι ιιιεαριο: ιααιοαιιε ιιιεαρεπα

ιακο: ΕΠί!) ΠΖ'¦ι κριιιιιικ ει, ι:ικο ιιειιιιιακι

ιιριικε (ΣΗΧ'Β ΜΜΜ! ιακοιιι καιω, Η ιεειι

πιι αιοκι, ιι κιρα καιιια ιι εαοι,·ικειιιιπ, πιο

πιι ιιοκιιαιιιιι ιιοεααιιιιιι ιιαπιι ιιιιικιι. Η εε

90 εαιιιιιακιιιια ιιιι:αρια μια ιιιιεια, ιι οι,·ιιιοαιι

ε·ια εεειρ.ι εκοιιι, ιιπειιι.ιιι πω., ιι ιιο

εαιεια κι Βοαοαιιι.ιεροι, ιααιοιιιιιιια: κρι.ειιι

ει, ιι ιιιαα ιιοεαειιι εεειρικ εκοιικ κι ·ιοκιι.

Ρειε :κε Ποιοαιιι.ιερι: ,ια ιιριιιιιιιιιιιιε οι

25 εεειροπι καποιοι κρκειιιιι πιι. Η ιιοεαοι

ιιιακιιιια ιιιεαρια ιιοεααεια εεειρικ οποιοι, εα

ιιοκι.ιιιικιι ιιικιιιιι ιι ιιρεικοι·ιεριι. θιια πιο

"θ κοιι:ιιιιο ΝΠ” ΜΚΟ ΓΕ ιιοαοιιι ΕΤΕ ποιαιιιιιιι,

πιει πω” κιιοιιιιοιπ; ειι·εικο πιο ιο ιππιειο

οιοοιιο, ιικιοινοιο, ιοέιι ιοι κο ιππιο πιο πι

εικειο, ι:ιοεπιιιιο κ οποιο ποπο Με πιι κ

ιιιιπ οιοιιοπι. ιιιιιιοκιινικκι το οοκοικονιο

κοοιπιιοιιι ιιο, -ιιοοιιιιι κ οκποιιπιοπιοιπ πιο

πιο πι: Νιο ιιιιιιοιοι ειιιιοέοι:ιποπι ο ιιο

ποποιπι :πιππε πιο ι ιοπιο; πιο κιο οοιιικοιοκ

ιο οιι·κιιπιιεκ ιο ι Βιοιοοινιο πιοιιιοοιιιο, ι

ιιοτικιοοκ ο πιιιπι ιοιιποι πω; ιοέιι πιο ιιο

Βο ιιεκι·πιο πιο κοοιιεοκι, πιο πιοὶοιπ πιππε

οικω οποιοι :ο οιοιιιο. ιιο ιιιιιιιικοινοη

ιι°ιωιιικιω ποια! ιιοκιοιπ εοοιιιοιιιιπ: Ρο

ινιοιι2οιο εοοιιικοιπ πι, ιο ιο πιο οοιιιιοο;

ιιοινιιιιιιιιοιοιπ κιο ιιιι ιιιοι·ινοι ο κοιιοπιο

ννιικκι·ιπ, ιροιιοιικι πιι οπο, ι ινικιο οποιοι

ιειιιιιιιι, Ποιο πιι οιιικιινιιΙι ινιο!ιιπι οιι πιο

πιοιοινιο. ι ιικιιικκοινοκι το οοκοιιο ικιιοινιιιι

πιο, ι ιιιιιοκιιι οιοοιιο οποιο, ιιπιοπιοπι Απ·

πο, ιροοιιιιι ιιο ιΜοιικιιπιοιιο, πιόνιιοε:

Οειιικειι κιο, ιι »πιο κιοκιιο οποιο ροοιιοιπ

ει. πιο: πιο ιλΠοιικιιπιοικ: πιοειι ιιικιιιιο οι

κ κιοοιιο ποπο ι οοιιιιεο οπο. Ι ιικιπειιονι:οη

Ιειικιι

ιιοοΙοιπικοιν ι κορικπόνι. οπο Μέ πιο οιιοικιο

οοκοικονιιο, ιιοοιιιιι οιοοιιο οποιο,

πο. Με κι πιοινοιο ροοκίιοικι, ιπόινιιιι, πιο,

@κι πιι πιο ω ιππικού. Ι ι·κοιιιι ιοι Βιο

οιιι: Ονιο Βό,<.>; οιιιοπι ποιοι! ιιιοιιι ιιο ιιο

πω, ο Βιοει.ιο μπανιο οικω οι! ιιιοΒιοι

ρειε, και, ιικι·ιι πιι πιι ει” οι,·πριιιι. ποιοι; οποιοι οιο Με ποιο ιιοοο ινιικο

50 ιι ριεια πιι κρατα: ποια κακο οκραιιιιι ιιοιι πιο Βιιέ Οι·οιιοπι, ι πιο: ιο ποπο ιιι·ικο

ιοιιοιπ ροι·ειοκιιιι @παπι κι ιιοκαιαιιιιπ, ιι Μ, ιοοΙι πιο ιιοιιικιοκι. ΙΙοιΙινιο ιο ριηιπιι-·

 

ιιιιοι·εκ 1 ιι·ιιεαρειιιι» ιιιειιρειιιι Η. ε., επειριο Ρ. - 5 κιααειαι ιιιαπειε Π. 11.-

6 ειιιιιιιιικιιιιιυ ειιιιιιαε·ικ Η. Ε.. Π. Τ - 8 κριιειιιιιικιιιιιι κριειειαιιιπι Η. ΒΒ- Τ.,

κριιε·ιιιι:ιιιιι.ιι Ρ. - 18 ειιοιιπειιιιιει οιιιειιιιπ Η. Ε.. Η. Τ. - 27 ιιρεςκοιιιεριιι

ιιροι;κοιιεριι Η. Ε. Β. Τ., ιιροςιιιιιεριι Ρ., ιπ7Ιπιο. - 20 Μπι» κικιιιι Η. Ε.. Κ. Τ.,

ιιικιιιιιιι Ρ., ιπι1πιο.



οδό Ι..λ'Ι'ΟΡΙΒ ΝΕ8Ί'ΟΒΑ.

988 πρινιοπιιιιιι @πιο ιπιιιιιιιπ·πι οτι ιπο·π··ιπιι

ριι·π·πι; πιιι,ιιιιιιιι πιπι κοπιπικο μια ο·ιπ·πιορκιππι

Ροι·οι Γρικ·ιιιι? πι ιι·ιιππ·ι, ποιο πιο ιιιοπππιι,

τοπιο ιππιπ.·πι ο·ιιιιοριιιιι πιοπι. πι οιππι οι

πιρπππιιιπκπππιι. (ιππι πιο ο·ιο·ιπππιι ιιι ποιπιειρι

ιιιιοπιιιιιιππππι Εβ“Τ"% Η πιπιιιπι·ιπ οπιοπι, (Πι

ππιιοιπιπιι πιοιιιο προ” πιπορο. ιΐικο πιριππο κι

ιιοριοοιιπππο, ιι πιιιι·ιιιοπιπι ιιοριοοιιιιιιππο οι

πιοπιπποππ·ιπ.ιπι, πι ιι·ιιιο,ποππιι οι ιιι ι·ρ.ι,πι, πι

πποοιιππιπππι οι ιιι πιοπιιι·ι··ι. "ο ιοπιιιπο πιο οι·ροπο

ιπιπιο ιιι οο πιρ·πιι.ιιι ριιιοπι οι Βοπιοιπιιιορι

ι·επιππιπιιπποοπιπππιπι, Η πιο πιιιιιιιιιππο πππιιιιιοπιο,

πιοπιπιπιππ, " "θ ιοππιποπιιιιπιπο·ι·ι (Μ, πιο οιιιιο

ριι·ιιπ. Η πποοιι κι. πποπ.ιοι· ππ·πιοπιρπιιμ ρι.πιπιι.πο:

ΜμΕ πιοι.ποπιπιπ ΗζΕ'Η'Ι'Η ιοπιιιιιπιιι οοπ.ι, Τ!) ΕΤΕ

οιιοριι κριοπ·ιπ οι; το πιο ιπιππιπιπιι

ιπιιι·ιιπ·ιι πποιιιπ·ι οοι·ο. (Σο οπιπιππιπιι·ι Μπομπ

πιορι ροιιο: ιιπιπο οο ιιιιο·π·ι ιποτπιιιιι, το πιο

πιο·ι·πιππ·πι πιοιππκ·ι Εοπ··ι ι.ιπο·πι κρπποπιιιοιπιοπιι.

ιι πποπιοιπ·ι ιιρι.οππι·π·ιι οι. Επιπιοκοππι πιο κορι

οοιιππιοιι·ιππι οι ιποιιιι πιπιοαρππιππιπι·ιπ οι·πιιοιιπιι

ΠΕΠΗ) ιι·ιιιιοπιπι Μια.

ιπιπο ιιι ,

ιιρπιο·ι·πι Εοιιο,πκιιοριι;

ππιιπι, ιιιιιιο προιρ·πι. Επιι·πιπι·ι πιο οο Μπομπ

ιιορι πππιππροοιπιοιο πιππιιιοπππππο, πι ιπροοπιαπιπι Μπι,

ροπι·ι: ·ι·οππριπιο οπιππιπιπποι Ποιο ιπο·ι·ιπιιιιπιππ·ο.

θε πιο πιιιι·πιιι·ιιππο προι·πιιιπιιι πιο, ιιιιοιππ κρι

ο·π·πιπππιι οι. ιίριο·π·ππ πιο οι ιιι πιρικ·ιπ οιιιππιπ·ο

ιιιιοππιιιιπιι, ιι ιοο·ι·ι ιιρικ·ιπ πει οποιπππιπιι ιιι

ιιοριοοιιπι·ι π·ρειι·ιι πιο πιοπι πιο ορ·ιιιπι τροπο,

ιιιι·πιππιο π·ρ·ιπ··ι “πιπι κορ·ιοοιιπππιππο, πποιππι·ππι

πιο ιιοποιπιππορπι ιι·ιοιιριιππ πιριπι·ιιιο "σπιτι ιι

πο οοπο ιπιπιο, ο πιιοοριπιιιιππι πιοιπιππ ιι οπι

 

ιιιιοιοι 5 ιιιιπιπιρο» πιιιιιιιρπι ιι ιιοτιοιο.οιι, ιππιιπιο. -

ιιιι. οπο πιο πο πιο ιιιιιιιιιιοο οπιοινπιιπ

ι›ι·οοι οιιοιοιι ι οιποινούιν, ι ι ριοποιοιπ οπ

έοιΙππ :πο ρπ·ιοι ππποι·ιο. οι! ρπ·ιιιηιπ πο οι"

ιιοπιπ, ιι·ιοιιι θιιοπ·οοίπογ ι ροιιιοποιπ ι νησιο

ιιιιιιιιιι ιο τιο 8π·οιιιι, ι Ροιοιιιιιι ιι· ρπιποιι.5

Ζ ιποιοΒο πιο όοριιιιοιοπιιιπ ιιιοιιοι·οινιπι Ροά

οπ απο νιΠοιιιιπιιοι·ι πιο σο”, ι πιο ινιοιοο

πιο, ιοειιππιδ Βιιι·ειιο ι πιο ινιοάιιιιι οο οιι·

πιο. ιροιιιιιο ιιο πιοΒο οοεοι·ιόινπιπ ππιόινιοο:

ποιο οιιοοιι ροιΒιο οιο ποιο ιοοο, ω οοιπι·ιοιι 10

ειο πιπ1ιοιιππιιιοι; πιοπι πιο, ιο πιο Ροιι:οιιιιοοι

οιο οιιοποιη η. διοιιοο ιο ιΜοιιιιππιοι·ι,

πω: Ούι ω οιο ορι·ιιιιιιιι, ω "πιο »ποιοι

πιει Βοο οιππ·ιοέοιιιιιιιιι. ι ιιιιιιπι οιο οιιι·ιοιό.

Βιιιιιπρ ινιοο οιποι·οοιιιιιι ι ιιπριπποππι οοιιι- 15

ι·ιόιιπιχ ποιποιιιιιιι, οποιοι! ιιΠοιιιιππιοπ·ιο;

οι οποσ Ροιοιιι πιπι ποιο, πιιιοιιπππιπποι

ρπ·ιοιι·ιοι. Μαιο ιΜοάιιιπιοι·ι οι πιοπι

ιιισιποινιοπιο, ιιπινιι Βοοιι ιπόινιοο: ι)οριοπ·ο

(Μι πιο το 20

ιιιιιιιεπιππ ότι.ιιι·πιπ ιοοο-, ιιιοιπι οοιιι·ιοιιο πο.

ροιποιοππ Βοοιπ Ρι·ιιιικιιιιιοΒο.

Οποιοι! ειο ιιιέ ιι οοιιιιιι έ. Βιιιιοοο, οι

οοι·ιιιοιν ιιι ιποιόπιο πιο ιν ()ιποπεοπιο ιν

ιπ·οιιιιιι οι·οιιιι, ιι ιπιοιοοιι οιιιιο €ιππ·ει σει

ιιιιι·:πιο (ιιιοι·οοποιη Ροιπιο πιο ννιοιιιιππιοπ·ιιπ Σ!!

ειοι "πιο οοι·ιιιιπι Ροιιιιέιιιιοπι, οοοιππ·ιοινπγ

πιο Ριπι:ιο ιιι οιιιιι·ιοπιι. Ρο οιιι·ιοιο μοτοπο

ιιιιι οοοιππιόιιπο τισ έιιιιπιπ. Μγιπιο πιο ο ιοιπ

ιπιππιπόοιπιοπι Ροινιοπιιπιο, οποιο ειο οιπι·ιοιι

ιν Κιιοινιο; πιο ιποινιι ππόιιιο ιο ιι ιιιοι- 50

ιοινιο, οι ιοιιοιο πιο ιποποιοι ποιοοιιιιπάοιο.

Οοιππιοοποιπιι ιν Πιιοι·οοπιο ννιοοιιιπιοπ·ιοινι

ο πιριπ·ιιιιιι ιι @πιο Ρ. -

18 _ι_οπ.π·ιιοιπππιιο·ιι πι· ,ποι.ι·ιποπιππιππο οι Η. * 16 απο ιππι» ιιπιπο ιππι πιιι Η. Ρ. - 17

κομπο πιοπι. Η. Ε. - 25 ποιπριιιο» το ιπριιιιοιο Η. -- 27 πιριππιπι ιιριιιιπιιι Η.

Β. Τ. Ρ. - οιιι·ι·ειπο ιιιιοιππιιιιω οιιιπιππι θώκο. Η.



ι.ιιιοιιπ ΝΕ8'Ι'0ΠΑ. (ΕΠ

οι ποιο ,

πο ιιιιιιιι,

ιιιριιιιιι. Πο ιιριιιιιεπιιιι πιο ιιριιπειε ιιιι::ιριιιια

οι πριιτειιιικ. θε ιιιε πε ειπι,ιιιιιιε ιιριιπο

ιιιιιιοπιπιπ, πιο ιιριπ:·ιιιιι οι και πι κιι

κπι; ιι ποπ πιο ριιιιι: πι Βιιι:ιιιεπιι; προγ

ειιιιιι πιο ιιπικο ειπηοιιιιιι. Κριιιιειιοι· πε

Βοιοιιιι.ιεροι· πι ιιοριεοι·ιιιι, πρι,οιιιιι καει

ιιι ιιε

πριιιπειιιιι 'Ι'ΕΕΕ πωπω! οτι ερειιιιιι, "Τι πι

ΙΓΒιιδι πρπειιιιιιιπεπε, ρειοπιμε εποε:

μη" ειιιιε ποιου: πιροιιιιι πι κ.ιιιιιοιο ειδ·

ιο ιι (Μπι, πιιεειρπιππιειιι, ιποριιιιι πεποπ π

πειιιιιι -- ιι ,ιιο ιιοιιιιιμ πιιρει οπιπι. Η ιιιιιιι

πιιροι·ιι πι κ,ι,ιιιιοι·ο Ποιο θιιιιμ ιιεροιιιειιι,

ιι κιιιιιοιο ειιιιι ροπειιι, πι κ,ιπιιι επι

ι·ιιιι πρι” πειιο_ιιιιιιι, ιριι εοπικι·πιι ι:ιπρι.

ι.ιιιι:ιιιιιι, ριζι·ιπικοι ιπιειιιιιι ιι

ι:οπιιειπιι.ιπ, ο πε ποιοικι·πιιιιι; ριμιιιιικιιι

πο οι ιιερις.ι·πιιιιιο ιι ειπιποι·πιπκιιι ει

περιιιιπει.ιιο. θιιιιιιι πο Ποιοι ιιριιοπιιο ειιιι

ιιρππιιπικιπ πι οιιιιι.ειππ, περοιιιειιι, πεπο

ιιιιιι.ιο ιι ποιο ππειιιι, κ,ιιιιιιιοπ

ιιεροιιιειιιικοπ ειιριιι ειιιι (Σιιιιοιι ιι προιο

πιι, οτι ποιο πιο ροιιιικιπ οι ποιοι πρεπε

πιιειιιι πιπι. ιιεκοιιιι·ι. πιο ποιοι ι:πιιιιιι

πειιι προι.ιειιε ιι πο” πω; οι ποι·ιιι (Μπι,

25 Ε'β οπιπι οιιιιι, Ε'β ιιοι,·ιι·ιι προ” επιιιιιι

κι:ιι.. ι)ιιιιι ποιοποεπιιιιιιιι ιι ι:ειιιιιιιιιιιι

θιιιιιο, ροιιιειιιικοπιιιιιιιι ρηιιιοιποοιι θιπιιιο

ιι ριοι·ιιοι·. πρι” και ιιρ·πι:πιιιιιι, θιιιιιιο ιι

θιιιιοιρ ιιοιοποεπιιιιιιι ιι πριιειιοεπιιιιιιιι. ιιιπ

30 "Η Ε!! οιπιπειπο, (ΡΕΜΟΥ ΗΗΕ οιιιιοπιιειπο_ ΠΠ·

οποιοι πιο οποιοι· ιιοιιο:ιιειιιικ. ιιπ θιιιιιιι πο

πι Βιιιιι, ιιι πι π,οι·ιιι πρποιοπικιιι, ιιπ

 

οποιοι ποιο οοιποποοιππιιο οι φόνοι:: Με

πει πιο οινιεπό ιιιιιοιι·νιτι ιιοιειιπιοιιι, ιοπο πιει:

οι, ιιι6ινι:ιο: ινιωρ ινιοπιποπο Βοοιι οιο:ι,

ινπηπιοοπιιοιιοο, πιινοιηοιειιι πιοοιι ιπιοιπι -

ι πο ιιοιιοιι ω ννιοιιο. Α ποιοπι, ινιοιι ιν

ιεπιποΒο Βοοιι οιο:ι πιο ιιοπιοποΒο, ι ιο

πιπεεο πιω ιιοπιοιιοεο, ιν ιοπιπεπο πο

πιο π. ροοοοπιιιοο8ο, :ιη οποοιι ποπιιοπιιιο,

πιιπιιιοο, ιοιποιοιπο Μπι ι οποοιι, ιι πιο

οόπιινοιπ: ιοιππιοιιι πιο οοινιειπ πιο ιοιππιοι

πιο ι @αν πιο πιο ιπιοπιιιι:ιο πιο. Οιοιοο οι,

Βόε, ιιιινπιο ιπιπιει:ιοι, ριιοοιινο ιν οιοο

πιινιο πιοπιοπιοπι, οοι ποοιιιιιιο, ροεπιποιι

ι ριιιεπιπει ινππιπιιιιοΒο, πιιπιοιπ πιοπιοπιο

πιοιπ ποιιπη οπ ειπε ι ποσοι, ι πιοΒο ποπ

οιοπιιι πιο πιο ριπεπ ινπηπιιιιιπι ννιοιιοπιι;

ποι:οοπιι πιο ποοιι π. οοι οποιο ι οοπ οπο.

δροΙπιο οιειεο, πρόιπιο πιο, πρόιπιο ποοο

πιο-ιι ιεπι:. διο πιο” ιοπι ιπιοιο οοπροοι:ι

ι.ιιοι·νοιπο οιι:ο ροποοιοπ, οιοπιοπιειπ πιο)

ιόιπι πιο οπ οιοιι ι ποοοιι. Βιιοιι με ποι

έννιοιπη, ιπιοι:ι ροποοιοπ οιοο ι πιποινι, ι

ιιιινπιε ιπιπιοι:ιον. Οιοο οιοοπιινο, πιποινι

Απι

οοιιιοπι οιοιοο ιν πιπο ιοο ποοοιι ρι2οοοο

πιποπιινο, ο ποοοοινι ροοιιοπιοπιο.

πει, πι πιο ιν πιει Ιοο πιιοοει; επι ποοιι ιν

πιππ Ιοο οπο, οο πιοπιπιεππε πο πιο Μει

πειιινοποι. Με πιει οοοοινιο; ιοποπ πιο, ιιι

οοινιοπι ιεπιπο ο6πι.ινο ιν Ι.ιποοο οποοιιοιι.

Μο οοινιοιπ οιοει ι ποοοιι πιο πο:ιιι·ιοπιιι

πινεεο πιινοιιοπι:ι ιι·ι·πιοιιιπη· ι οιοοιι·πιιιιιοιι

ιοπ:ι, ποιο "πιο πιο οροποπ, ιν πιιοιιιεπε

Ψιοιππ 2 ιιροι·ειιπιει οιιριιιι·ειιιιιε Π. Β. Τ. - ο ειιιι20ι.5%ι 0°οποιοιοιιψε ο οι·

ποιιειοο, πωπω. - 12 πιροι·πι π·προιιπ. Η. Ε. Β. Τ. - 16 ριιιιιιικιι. πο ιι

περιιιιιιιιιιιο π ιιοπωιο ινωιιεπ., ιν Η. οπο ριιιιιιιιιιιι. - 18 περιιιοιιι:ιιποι ραι

ριππι.ιιο Η. - πω.. οι". Ο·ι·ιιιιπ ιν οοιιοπιιοιι, ιιιιιιιιο. - 21 ιιεροιπειιιιιειιιιι ρο

ιιιειιιικι.ιπ Η., ιιιιιιιιο.

Ποιιοπισιιιιι ΡΜ. πιο. πιο. ο οι

ΜΒ



σοκ ι.ι·τοπικ ινκο·τοκκ.

988 Βιικι κι ο...... κ κι πρι”, κκ πρι”

κι Βιικι ιικ κι θτι.ικ.: κικιο,ικκιιικκι κο

οκοκοι·κκι.ι. !!ε ·τρκιε κοκκ, κι,ικκι !ιοτι,

κοκεικο ιι:ιιικο κοιιιι.ι:τκο κι ι·ρειιι ιικιμιιι.

Χο·τικκιοκι. πιο ο...... κ πριν”, ι:κοι.ι. οικι

οικ ·τιιιρι., οτι.νι.οκιικι !Ε,ιΡ'Ε, κ”. ?ΕΕ !!θ

ο·τοτε.ιικ, οιικι.,ιι !! Ε”. κικιινι.οκοιε ιιοικε

κρινκοτοιε, οικιι κοικκιιι απ”, κιικι,κι,

κιιιτι οιιοι,·κιεκι.κ.κ, εκοκει:ι.κ.ι πιο κ ονι.ιι.κκι,

!!θ ιιρικιε κιικιιιιικ., ιιριιιικιι, !!ζ!!ιιθ Πθ!”π

κιικιιιιιεκι, ΡΟι!!!ἰ'!”ι Οι! κεκκρει·εκκκι, !! Μπι

ῦ'!'!!θ "ΣΤΗ οικιικιικ ιιοικικι.κο; !!θ οιι.ικτεκκι:ι,

!!!! Ρ.ικι.ιιικοκκιι, ιικ !!ζ"°Ε!!θ!!!!!! κοι:τρι,ιικι,

!!'Ε πρικιικι ιι:ικε δΈ, κιιι:τι., ιι:ικε !!θ ΡΕ,

κρκιιικι οικιικ κοκ”. κι:ικκοικ., ᾶ !!θ "!ιΥ!ι·

·τικκιοκι., κι.ι:ικνι.οκιι, μια τρωει, κιιιιι

κοι,οκικι κιικι, κοιιειικ Ε!) πο” (Σ|, κοιεκι.

κιιικκκιι, κοιι:ι.ι !!'ΗΕΜΜ, κοιιειιτ. ·τρονικ οι,

κοκιτικ. 0ν'ΙΣΤΡι!!!!!! ΕΠ, κοιιειικ (η!ι!ΡΕ, !ΗΣΤ!!!!!!!δι

Η κι: ιιι.νι.τικκιεικι., κι.ο.ι ιει:·τι.ο·τκεκιιικ !!θ0·

κιιιικετικιι Ρ.ιοκκτιΒ'|'Ρ)Ε'|'Η ικιοκινι.ε·τκ.ι.

πιο (Π, οιιιρι·τιι κικονι:ιι κεκτρικιιιιι, κιοκριοι

κι οκοιι:ιι "Χ'!ι'!'!!, !!θ κκλικιικκ κοτκιιικικ

Π! κεκει:ι !Πιζ!!,ιθ. !! ί)°Ε,ιθ Ο ιιει:ι.κιι.ιιι. Οικ

κκ, κρκ,ιετι. ?ΜΕ !!δ!ί'ίι! Έ'!ι οικκοκι ε.κ,ικ·τκ

ιιικκιιικι Η !.!Ρ!ιΤ!Ι'Ε!!.!'π, κικοιιιε !Πιζ!!λθ Β'π

οκοιοικ. ικιι·τκιιι., κακο !! Ε”!ι!!!!,ιθΤ!ι. κι ΠΗΓΕ

ιεκιιιιο κρι.ικειιιιιι: κοκοκικικ κο,ιοικ. κ κοι,·ιιιιιι.,

!ἰ'!ι κικριιοτιιιιιιι ιιρινκο·τιινιι τιιικκιιι,

μη!! κι ιιο·τιικικο ΤΕΠΟ !! κοικι·., πρκιοι.ικκ

ιοιο Ρτκοοκνκιο πιο ποιο κιοπιιε ννικοάι;

οικω οινινιοπο, πιοινπο ι πιππο, πιο πεάκοο

Ριοτιινοι, Ρτκνικι, ιιννοκοάι Βόε ινοιοιοπν,

ιιτοάκιινκκν κιε οπάοινπιο, άκιοινιοιινο πικάπ

πιο πκτιιεκοπο κοοικνιιικικο. Απι κικοκοπιοτπ,5

κπι τοκάκικιοτπ, κπι Ρτκοτπικπκ πιο πιο Ρο

κιτκάκι, ιοπο κοοικι οκοπι πνι, πνι οκοπι

πιο πνι, Ρτκνινάκικι Ροοικο @οι τκοοκνινι

κιοέοικ κ πιο τπκτκοπιοιιι, Ροάοπιοπ πκτπ ινε

ννοκνειιιιοπι Ρτόοκ ετκοοιιιι. Μι.. ποινιοπι 10

πκτοάκιι οιε, ινοικ Ρτκεπκι, ννοικ έκάκι, ινοικ

Ρτκοοινοι, ινοικ ιειικι κιε, ινοικ ιιτπκι·ι, τκο

οκοινιέοιο κ πιο τπκτκοπιοτπ: ννκκνειιιο το

ικιοιπο, πιοΡοάοιτκκπο οιοτΡιοπικ οκιοινιο

οκοιικιινκ. Πιιτκνιοινκο άκι ειε, έτπιοτό Ρο-· !5

πιιικι πιοινιππιο, κτπκτιιννοιιινοικι ιν κινοιοπι

οιοιο, ιποκ Ροιιοικ κιε οικικ τικ πιοπιοκκ

ινοικΡιι, ι κικάι Ρο Ρτκινιον οιοκ, κ Ρτκνι

άκιο κποινιι κ οιιινκικ εκάκιο ιννννοιι ι ιιιπκτ

ινοιι; πι. ννοικΡιι κ οικιοτιι_ κννοιοτπ, Με ιοι κο

κιιιιάκιο. Ρτοοκ ιοΒο ιοάνπν οπτκοκι ιννκτικ

ινκι ινοάκ ι άιιο!ιοτπ, ΡτκνκιεΡιιι άο τικ]

έιι·ιειοκοι.ιο εκιιτκτποιιιιι, ινιοτκ ιν Ρτκινάκιινο

οικιο ι ιιτοιν, Ρτκννπι ιι·κάνονο ιιοέοιοιπο ι

Ροιιιοιι κιε οκοκιπνιπ οπτκκοτπ; Ροιιιοιι κιε οι;

άτκοινιι οκοκιποιπιι ιιτκνικ, ι ινοκοιιιιοπιιι ιιτκν

ὶοινι, έινιεινπι τοιιιιινιοτπ ι έινιειντιι πκοκν

πιοιτι. ιιιιοτκ τοι ι ινειιοάτιι κοποτόνν, κιιιό

τω. Ριοτινκκν πνι ιν Νιοοι, ιτκνοικ οέιππκ

έοιο οιοοιν έινιεινοπ πω” ιι·νιιιειι Ατνιιεκκ 50

γιιοτι-ικ 1 κι θιι.ιιι. κ κι ,π,ονκιι κι θτι.ιι.ι κ κι @μια κι ικοάοκο.οιι, πινιπιο. -

11 ριι,ιιικι οι» ιιοκιικιικ εκ Η. - 14 κιιοτι., πιο κι: κι πιοπικ. Η. - 17 κο

,ιιοιιι.ιιιι κοιοκιιι.ιιι Η. Ι.. Β. 'Γ. - 20 ιι:οτι.ι:τκειιιιιι» ι:ικιιι.ικεκιι Η. - 28 κκ

μ.ιιι.κιιι, ιν Π. κοιικιιιο. - 28 ιιοκοκικκιιι ιιοιιοκιιιιικι Η. Σ.. 11. Τ., ιπνιιιιο. -

29 κριιο·τκ.κιιι» κρκετιν.κκικ. Η. Σ.. Κ. 'Γ. - κιοονκι κιιιοικ. Η. Σ.. Β. 'Γ. - 80

κι κοι·ιικι.ιιο» κι κο·τκκιι. Η. Σ.. Β. Τ., ιιινιιιιο.

κιι.ι·ιι ιινικιεκιιιικ., πωπω.

ιιριιιι:κικ κά: πιο Ρ., νι κοπο



ΒΑΤΟΡΙδ ΝΒδι'0ΠΑι 65ο

ιιοιιιιιιιιιιαια ιιο·ιιααιιιιι:ι, !! ιιααιιιαιι σε τιιι:τιιιιτ.ιιιτι

ιιααιιιαιι!!!ιθ!!!!.!'Ιι, ΟΠ ι!ρ'Ε!!θι' ιιιιετιιιιοιιοι·

ιιοιιετοιο , ειιαττιιι.ιτι

ιαοιιιι.ι.ιτ. !! οιιιιττιιιι·ιι ειιιεινια·ιιι.ιιιι. !ι·εοογιι πιο

ιι ιιι.ειαιιοιιοι· πρωτοι,

5 ιι ι:ει.ιιι ετιποοι. ι:ιιιττ.ια·ι. ο·ι·ι.ιιιι, πιο ιτε και.

ιιοιιιι·ιιιιι πι. !!ιικειι τοιιιι ειτε ιι οειιι.ιιι ιια

_ιεεατε, ιιιιιε ιιοοιιααιιια οοιιιιι, ιι ποοποι:ιι,τα

πια πριν. ιιειιοοοιιι.ιι.π ιι ποαιιιι. !ιτ.τοοιιιι

ειποο·ι. πι. ιιοετιαιιτιιιι·ιι τοα,τ·ιι ειιιιττ.ιτι. οτι.ιιι

!θε·ιιτα ιι πατα αεειιτιι, ιιιιιε ποοιιααιιιιι Μακε

αοιιιιια αοιριοι:οοιιιια, ιι ποοποιιεααιιιιι Τοοιιιιιιι.

ιετιιιιοειαιιιιιιιαι. Τοετιιιι :ιτε απο” πι. θιοεε·ιι

ειιατ·ιιιτι οτιιιιι. οποιο στη ιια !ιοι:τοοιιια,

ιετοιιτε ποοιιαειιτιιιιε, ποοιιοιιιιι,ιαιιιιι ειιατιιιιιιι

Η ιιοτοοοαιιιιιπ. Υετιιεοτι.ιιι οπο” πι. Μακε

αοιιτι ειιιιττικι οτιιιιιι ιιιεετιι ετσι ιι τοιιιι

,αεεατιι, ιια (ιιιτιικιιια ιι ,.!ιιοειιοοα, ιειοιιιε

ποοιιααιιια ειιιιτιιιι οτειιιι, ιιι,ι·ααειιιιτιιιιε ετ.ιιοιι

ιιιειια Ποια !! ε°ιιιιοιιιιιειια ταοιιιιιι:ι !'θ(Σ!!θ,!ι!

20 ιιαιιιει·ο !!εογεα Χοιιετα. !!ιιτι.ιιι απο”. πι.

!ιτιοαοιι ι·οαα·ιι ειιατιιικτι !!”!!ι!!!ι επτα ιι ιιιει:τιι

ματι. ιι ιιατιι ιια θοιιτειιοιια ιιοιιααιιιιια ιι

ιια Βιιατοιιια, ιιατ. ιιιε ποοιιαιιιιιιι ειιιιτιιιι οτι.ιιιι.

!Πεετ·ιιιιι απο” κι ι!τιεαοιι τοαα,τ, επα

25 πι”. οτιιιιιι επτα ιι εεα,ι.ιιι αεεατιι ιια θεοι·ιιια

ιι !ιοιιοα,

θεαι.ι·ιιιιι απο” πι. !!ιιιιειι ειιιιττ.ιιιτι οτιιιιιι

!!Χ'!ι πιο ιιοοιιαιιιιιιι ειιιιτιιιι οτιιιιιι.

Τμ!!! εεττ. ιι πατε αεειατιι, ποοιιααιιιιι , ιιιιιε

Ελ Η!) ποιιαοιιατι ιιιιοιιαιιιτι. "ε !!ρ!!!!!.!!!! πιο

50 οι·ιιι:ιιιιιιι οτι. ιατιιιι·ι., πιο ιιιε οιιτειιιιιε ομ

ιιοαιιιειιο, !Γ!ιι!'Ετ!ι!!!Ε Ε!! ΕΤ: !"ι!ι!ἰ'!ι!!!ι !!θ !!θ·

Π!! ΕΤΟΣ! ποιιαοιιιιτι!ιΠ0!!!Τ!ι Ελ ιιιιοιιαιιτ.,

 

ννιοτο2 1 ιιιιαιιιιιι ει» Με πιο. Ρ., τι ιαοιιοι:ο.οιι ιιιγΙιιιε ιιιιαιιια- ει.

ι οοιοΜιι πιιει·ο πιεειιειεπε ι οι·εινε. Παιδι

εοΙιοι· τι θει·οοι·οοειε, Μο Ριοιιιιοειιιι. οιοόπι

Μι·ιοιι·οιι, Ιαοι·η ανχιιιοιι ΜεοοιιοπιιιΜε ιιιι

ειιοιιοτοο ι ο8ιοΜιι ιι·ύιοο ιοιΙπποιειε. Τι·ιοοι

οοιιοι· π· Ειωε, έννιοι)·οιι οιούνι ιιπιιοέοιο,

πε Νοειοι·)·ιιειε, Μόι·οεο ννχιιιεπ·εη οδιοΜιι

έι·νιοιε Βοθει·οιιιιοο. Οιτνει·ιχ ιεέ εοιιοι· οι

(ιιιιιιοοιιοπιο, έιτιοΒγειι οιούιν ειοέοεοι ιι·η

ιιιιοέοι πε ΕιιιιοιιιιιΜε ι ΠτοΜιοι·ε Μόι·τοιι

ο·,-ι.ιειι έννιοοι οιοοινιο ο8ιοειιινεη οι·εινόιι

αντιο ΒοΒιοιιι ι οτεινιιιιπ·χιιι οιιοινιοι·ιιοιτι

ρεπε πεειε8ο ιοιιιεε (.ιιιι·γειιιεε. Ριειαι εοιιοι·

αν θετοοι·οοιιο, οιούνι· ιαιοιμιι Μο Μεέοιιιιεειει

ι με, πε ροιιεπιιι θι·χειπεεε ι πε Ενεετε,

Μόι·ποιι τντιιιοιι οιοοιιιιο έννιοοι. δεόΜοι εο

ιιοι· αν Πει·οοι·οι.ιιιο, οιεόιν έινιοιχειι Μο Μετιιιι

αιιωιαι πε δει·Βιιιειε ι Ποτε, ιαωειι οι

οοινιο έιτιοει τηιιιοιι. Βιοτιιιι)ι εοιιοτ αν Νι

ω, οιούια· επιιο!)·οιι Ετηειιι οιούιιιτιοειοοιιι

ιι)·ιαοιι Μάι, οο Μο πιο ιιιεπιειε οιιτειοιιι.

διο ρι·ιοιιιιιιι νιιιοο πειιιιι οιι ιεοιπιιιιιόνν

Μόι·τειι πειιιιε ιιιοιιιιε, ιιοννιοιιι ι·ιιεεεόιεη

τισ ιιοέοιοιε πιο ιιιεπιειε Μο οιιτεεοιιι, ιοπο

Μοιιιο, Μιιοπι Μο,ι ειιιοιιιιν5η Μο περιειο

απο πε Μειιιι, ι οειιιιο, εροόπιοει8η Μο,

ε£επιο πε ιιιιτι ποοειιιι; ιεὶειο “πιο οειιιιο, ε

τνΜεανεη ιιοοοο. Τομ ιιοινιοπι εροειοιοινιο

πιο οι·ιοιιειειι, ιοπο οι·ιοιιεεεΙι εφε ροΜε

οπο” οειοπιεό, ιοιιτειιιι οι·ιοιιεεειι: ιιιιιιιιει

ιιοτιιιοιιι οινεπιοιιιιιε πειριετινοι πειιιειοννεννοη

ροειει ιιο Βετιιιιι, ιειιο ιιιόπιι Βιιηιι: οιιτει

ινο·τειε οιοττνεη ιιΜιειι. Πειοι 2οννιιι οπι

2 ιιααιιιαιι

επ, τει: ρορτοττιειπ. - Β ιιοιιετοι·ιι ιι !!°!ι!¦'!'!η Η., ιιιτιιιιο. - τ ι 11 ιι @Πιο Ρ.

- Η θιιτιιιιιιια» Ειιτοι·ιια Η. 1ι.,θιιτιιτα Β. Τ. -- 22 θοιιτειιοιιαι θοιιτειιοιια Η.

Ε.. Β., ι!οιιι·ειιοιια Ρ. - 26 !ιοιιοαι !ιιιοα Β. Τ. Ρ. - ιιοοιιαιιιιιιι» ποοποιιεααιιιιι

Η., ΜΜΜ.

Με



(Μ) ΕΑΤΟΡΙδ ΝΕ8'Ι'0ΠΑ.

Ώ88 οι, τι ττοκιοκκιι·ι. οι κ.ιοιιοιτ:τι κρι.τ:τι κι

τοπικ τι ιμιιτοιετι, “στι” ιτροοτι τ:τικετι

κι "Μ."ι ιιοτιοιι, ιι πιο ηττι10τετιτ , τι ιιττ:τιιττι

οοοκριτι:τι. Βετο πο ιοοετοιο κε κοιιιιοι,

τηττιιικ το πιο ιοοι:τοικ κοιιτ:τ·τι κοστι

ιτιεκτ ιιιιοκιτι, τι οκοιιιι ιιοτιιιιτι. Ποιοι

το ειιιιιτοιιιοτ·ι ιιριτιοκ: ιιιιικοικ·ι οοι:ιι οι

Ροι.ττι, τιιτοιετι ι!ιοοικιι:ιικοοτε "Πω"

"λ "ΜΜΜ" 0ιτριζιι ΠοΗΧΟΜ"'Β. "Μί'Η ΗΗΕ Η

τετ.ιιιο τιιτοιιιτ.τι υιτερκτιττ; ιι ιιιιε τοπ

και τοκοι οπο, το σπιτι κοι και κε

οο, ιιοκοκκ το ο·ι.τιτοοκ Εοτι πιο, πιο

τμτ.τιτο. Το κικο τιιτοιοτ.τιι: οτι.τε οπο,

τοτε και κι τοπικ. ουτε ικ κο οποιο οι

τοι·ι.ιοι· τοκοι και οπο, το κο τιτο τιιιο

ιστο κι οικω αουτ, ιι απο ι·τιιιτιτ,ιτετε,

τι τιικ·το οοκιτοιοττικ:τε? @το πιο πρεπε Ριτ

τ.ιιτιτττ: κι: 'Ι'Εθ.ΠΒΧδ, οι ιιι:οοιιιιιιιτο κι ιτιο:ττιο

οτο:ορτι·ι, ο·ιτιο,ποιηιε οι οτι Ριικι κ οτι

κατ” ορ·ιττ:τοιο; κι κοιταω κο οπο”,

τοπιο οι άρτιο οι ιιιικεκ, οτι Ρουι Ετοι

ιιετ:το·ι ποιοι εοτιτ:κοο·ιο κ ορετιιοι·τερτο, οτι

Βιισοτιιι·ιιιοττιι διοιιιιοκιι, οτι "ποιου τοιιι

ΜιιτροιΙοιοι οοοιι οτικοττοο·ιο στο πιο; τικο

κοορκιτιοιιτ Προ. το ττ·ιο·οοττοι οτε οπο”

οτι Ροοι @μικτη ι οτι. διεπιιι·ιιοκτι 'Γκ

ιιοοεο, οτι λιιτοοιιιτι Μειοτττο, τι οτι

ιιιτ:οοιμ:ιιοι.ιι Μιτου”, τι Γροι·οοιοι ποτο

τ:ιοιοττιι. οι τοετκουι πιο οπο” Ποιε

ι:·ι·ιιιτι ρκοοιτ·τοκ, Ποι·οτιι·τ. ιιαιτττ.ιροικ·ιοι,

 

2ιοοιιο ι1οιιιιο; ντειοιτ του :οποιο οτι ιοτι

ποιοι, ιο οιτ:οττι ιτο τω οιουο; οι ροετοιιιυ

Βοινιοττι οιιι·οι·ιτι ΒοΒ οιοι›ο ι τουτο. Πιο

το” τοόιτιο: Οιοτο Με: ιιωτιέ ]θΒι. οι

οιοιιιο? πιο τω] ο οι τοιυτοιοοιυ τουτου

του τοιιιιιο, ιο ὸιυοιοἔυἐ ρτιοωθ οτι πιοι.ιιο

εννοι:ι? Νιου του οιιιυιοσιο, τι Ροιοτο !ιο

τω. Τομ ρι·ιοιιιοιο Πητοιοοιο του τουιιι,

ιοτιο τιιιιιιιι οτι ο·ει)·ειιιιοιι εοισοτιιι:ιτ , εοιιο

ιιιοο ειο ι Βητου ι το ινοηετιιιοιτ οοιω. 10

Οινοι οτι ριετινοη εοιτοτ, οι Ατι·υε:τι τι

Νιοοι, ο Μιτου ροεΙοδ ΒιιινοεΙοτ Βιειιυρόιν

ι ιιοριιιιι6ο·; ι Αιοιοοιιτχι Ατοιικη, 2 Ποτο

€τοιιυ ιιιιτσοιο ροει:ιι Βιειιυρόιν οτι οιοιπιε:

του οορτοοτιοιι Μοτο. Νο Μό” τοέ εοΒοτ ο 45

Μιτου Μιτου”, : Αιοιοοιιτιτι Τ)°ιτιοϊιή, ο

Αοο-ωοτι Μοιετ·ι·, ο ιστοιοιιττη @τῇ ι Ηττε

Βοτιτ ΒοοοεΙοινιοο. Νο "και εοοοτ Ποιεεικο

τητοειτι, @τῇ τιωοσωειι, ιιυο·εο:ιΙ ιοτο

τοΙιτοειτι. Ντι απο” :ιιέ εοΒοτ Ι.εοοογυιι80

τη·ιοειιι, Αοιοοιι οτιτοετοιιιιτι, ιυντεοοι ιε

τ·οιοιιτοειιι. Ντι @του εοοοι· ινιΒιιι τητοειιι,

Ευτισιιιιιε οοτοετοιιιιιι, Αροιιοοτι ιιιοιοοιιτ·τι

οι, Βοτοιο οτιο·οοιιιιειιι. Νο Μοτο εοΒοτ ο

Μιτου Αετοοο, @τη ο:ιτο·έτοιιιιτι, Τυοΐοο23

ιιοη·οοιιιιειτι, ο Αιοιοοιιτ)·ι Ριου· τοοιοιτ. Ντι

τω” εοιποτ Λιιτο·ιιο : Μιτου, Τοτοεγ ι

Βιιτ·οέτουυ, Ροιιιιιιο ιιιοικιιιιτιιειιι, Τοοιιοτ·)·τ

ιιο-οιοο8ιι , Με” ιοτοιοιιτοοιιι. οι πιο::

κττηεοι· τι: εο·οιιοι οιειιυροτοι οοιιοιι2:ιο :ιο 50

Μουτ” 2 ιτ·ιιτ:τιιτι... ιιοτιτ.ιι» τι ιιτο:τιιιιετιι οροι:τι τιοτιιιι οι κοπο Η. - 8 Ρ"!"Η

τιτο”. Η. - ΒΗΜΑ... οτιοις·τ.ι Πιο κι πρωτου οτεραιτι κιτοκι Η. - 13 Το οι

κω 'Ι'ιιιτο Η. 1.. Κ. - 17 κ οικω 0€κοοιιτΜο;τε?-› ι τ:τιτο οι οι:κιρικιιτε? Η. -

21 θκικιτει:ητ·ω Πειιιοστ:το·τ. Π. Β. Τ. Ρ., θκιειιετ:το·ι τι. - 28 ιιοικιοκο του Ρ.

ι Τ., θοαιτικτιιτ. Η. ο? ι οτι ιιτεροτοιιιιιυι τοι Ρ., τιροταιΜΜιι0οΗτι Σ... ιν

ι11ο)·οιι Ιτουε:ιοσιι 20Ρευτο. - 28 Η @Πιο Ρ.



ΒΑΤΟΡΙδ ττιπετοττΑ. Μ!

θπ·πτοππιπππππ ππποροτοππππππ.ππ.οκιπο. ¦!.π τετππερ·τιπ.πι

οπο: οιπεορ·τι Μ:οππτππππ ρππτ.ππ.οκιπππ, δππ.πτοπππτπτ οι·

οτρππτοπ,τιοκιπππ. θπτπο:ππππππππ πτπορος·ωπππππιπ:κιπππ. ;

Μ ππιπτιππι οπο” ρππππιοκπ.πππ Ηπιτπππππππ. Επιτο

5 τυπο Ι.ιοτρπεπ τοπια, δπποπππππποπτππ ππωππιπριπ:κιπππ,

Υδ.οπ.πιππιπ αποτπποτππππποκιπππ. "π πππεοτιπ.πι ακομα

οτι Ηττα λτποοπτι, Γεορτππππ "Μαρια τορομα,

θεοΦαππι πππτπποκπππποκιπππ , οτι ΖΣτο1.πππ,τοπιπππ

"στα τπιππππκι. "π οο_ππ.πιπ.πι οιππορι Μι

10τρπππιππι οτι Μπιτ. Τπρποππππ Ι.ιοπρπα τραμ,

Ποπππτπππιππι πιο:πππιτριοπτιπκ, θεο,τορππτι ιππι

τπποτπππποπτιπππ, "Με ππποροτο.πππωιοκιπππ. " απ·

ΕΜΣ" (Σ'β ΒΕθθ!ΗΠ ΕΠΠΠί0!!'Η

"Π"ΠΕΜΧΧδ ΒΈ"πίίπ. "Ο θθ"Μ'ΒΗ'Ε Μ!) (Σ'ΕΕθ.ΥΠ

οικομπμε οι τ

¦

ππορτοππ·οππ·οΠ ππ·πιπτο. Ρο ετοοππ)·το πιό εοΒοτιο 088

οπο" Πο··τΙππη ι πττπποπτππ πνειο:Ποη 6ο Βη

πππιπ, οροπποππ·οΙ ετοΙἰοο, ἰντἰοτο τοΡειπΙ; σάο

τττο! .το στ! Με" τετοιοΙππππε!τπε] π τω..

.πω.π.τττ, ωτοοτοο:Μετ π τω3-0οιπ;.πω. (Η

ιππΝοοἰΙἱ ππ·οηει!πο πω, ειοπ·ιππο τοέππο τουτο

πποππιπ, ό!επτομο ὸιἱοτὶεπ οπο ]εόπποΜε ντροπ

πππο Μπιτ? Μαι τόὶτπε, οΙΙ:οπντοππ ..το τω.

:Μη τούτη @πιο ροποπνεη·, τι ότπποη π1ο

επειττπππιπ ὶοππ ροτππππ:πτετο εΙιπὶο, πτππππ :πώ @το

οπο τν νπ·ποΙππ πιοοιπποτπ: Μι ττουτπἰ οπο Μιά.

Ποιετιεειοπο :πιο το οοριπε1οπτπ, ο το πω

@τοπ σο πνει)·ε€ΙιἰοΒο. θά απο Διὶ; τππεο!π

οπο ΒόΒ οππτοπππ.

45 Πετρι τπιτππππππιπππ οι ππππιπ.πππ οπο” οι Μπι,

ππ ππριοτοπι ππιοτιπτππππι, ππ ρπτ;πτρ1πττπ κι”,

οτπεριτι οι οτι ππριοτοππ ππποροτ·οππκπ.πιοκτ,

πι πππε:επππιτριοπππ, ηιοτρπι τραμ ππ ιπππτπποκππππ

οκκ. Βιςπποπτππιππι "πωπω πω., ειπαμε οπτ

 

ΞΟ ΥΕ!""θ ΒΒ(ΠΟ 'ΗζΜ!θ, '|"Η.ΠιΜΕ ΜδΜΕλ'!'Β "Ε

κι οριο οτιπππποππππτο κι”, κι ρπςπιπο: οπτππ

πιο πποτποπιο ποτπτπποπτι Μπιουτ. οπτεπιππππι οι οποτ

ππππιτππ, ο τοοτιππππ :το οοπ.τππ :και πποπποπτπιτππ

οποτμπειτι, που Με απο” οποιο τριττττπτπ.,

Ἡ "κι πιο π:πποιτπ οι οπττοοππππ:π. !!ριππππιππιτι πο: τρι

κιπ τα Μπρομ τοπιο και “τικ ππιπ:οτο. Εοτι

μ οιττραππππτι τι κιπππι:πτε οτι οπο.

Η· Βοποπππππερι πιο ππο ειπτι !!θΗΣΙΠι ππ·ππ- 4δ. ΨΙοι1ιπτππποπι τω ρο1οππ νιτονωη εο

οτρππππτπι ο Σ!ππποταπ:π ππ πποππιπ πποριοογππιτ:ππιπ, . εοττοτνπη π 1108518209) π !πορ!οππόπν π:Ιποτ

 

Ψ1ετωπ 1 0γπτεππππππππ ππποροπμ:ιπποπτιοππ·ττππ ππἱοτππο. Η. - 2 Ε!ππιτοπππππτ Ε!ππιττπππππππ Η. Σ..

- ππιτ::πρππτοοπτιοπτιπππ ω. Ρ. τν Ιωάωπ.ο1π "·ιοππμπι τοπια. 4 Βπιτππιπππυ Επιππιτππππ

τνΙποτ1οιπποΙτ, πππ)·Ιπππο. - Εππτππκπιπτπ θππτογκπιππ Η. ΙΙ. Τ., Επτ·τοπρπππ Ε. - 5 ππππε:οπτιμο

σπιτο- οπωποι.ποοπτιπο Η. Ε. Β. Τ. - ο λοπτιπιπ απαιτει τν Εοάοππο.οτπ, ππη·Ιπιπο.

- 11 θεοπορππτιππ θεοτομι Η. 12. Τ., πτηΙππἱο. - 18 οι» απο Ρ., ωοιπω. Η. Β. Τ.

- 14 πτοπποποπτΜΜ ο οοΜΜΜ Η. - οοιπ.τιππιπ οιπτι ΙΙ. Τ.. ΙΙ. Τ. - 17 πιπε

ροπτοππππππτιοπωπ οποοτμ:ππιππιπιοπω Η. Ετ. ΙΙ. Τ. - 18 απποΙππππιμοιπ:ππιππ οππε2πππτιτροππιπτο

11 Β. 12. Τ. - τπππτπποκπππποκω ππππτπποτπππποππιπτο ντ1τοοωτοοο, πτηΙππ1ο. - 21 5 24 ρηιπποπ

ρππιτπτο Η. - 29 αππποπο:π» "πωπω Η. Σ..



66Ο
ΝΒ8Ί'0ΠΑ.- ι. ιι τ ο ι· ι ε

088 στι ποιπιππι ι:ιπιτιιτο ιιιιιιιειιτ:ι π φιιιιι, οι·τε

πιπι:ι πιο, ποιιπ:ι ι:τ.ι:π,ιτιι πρι.ιιτ.ιιιιιιτ.ιιιι, π

ιπιοπτπ π:ι ιπαιτοι:ιοιιειιιιιε ειπε. Ποετιιπι πε

ιιριιιιτιιιιι πι. ιιοριεοι·ιιπ ι:ιπιιτιι·ο ιιοιπι πρεμι

τοπικ., πα το”, Με ι:τ.ετιιιισιιππι απ” τοπια,

ιιριι,ιπιπε πρπειιππ. ι:ιπιε ιιριιιτ.ι ετοπτι π πο

απο ;τιπιιε. Βιμ πι: πιει πτι,ιππε μια ιιι

πιιππι, π ι·εττ.ιρπ ιιοπιι πεμπιιτιι, Με π Μι

πτι ετοιιιτιι τσι ι:ιπιτοπιι ι:οτοροιιιπειτι, πιιΜε

πε ιι·ιι;ιπιιιε πιι.πιιτι πι ι.ιιιπποριιιπτιι Μπιτ.

ι!·τιμι:τι. πι: τα ιππιο Γρτ.κτιπτ. ιιοιι·ι.εοι·ιιπ

οπιτι. ιι·ιιιπρπιιι πωπω, ιι ι:απ·τι πριι,ιε Μπιε

ιιοι;. ι?ιιιο πρπ,ιε, ιιοιτει·τι ιιοι·πιιιι·τ.ι πι:προιιρ·τι

ιιπι, οιιπ πι:·τιιιιι, ιι προι·τιιιιι οτιιειπι πρωιπτιι,

Περοι·ιπι :πε ποιτειιτι πριιιιτιπιτιι ιιοιιειιπ κι

κιιοι:τοι· π ιιιι·ιιιππ οι ι·ορ·τ.ι πο Βοιπιτειιοι· πι

ιιοι·ιππ, μια πιι πει:τιτε π.ιπιπ πριιι:τπιπι ιιιιτπ

τιιιιτππιι:ιιιι, εε πι: πε πιω πρωτοι· ι·ιοιπιιιιο,

πι πα ιιοοπτπιιιιιε ιι·τιι:οι·, Με πριιιι.ιιιιιπε

ειιι.ιπ οεριιςτιπιι τποπτιιτπ, ιιι ιι·τιππιιμ,πιε

πρπιιπετιι οτι. ιιιιοιτ·ιιιιτι; πειππ ιεειι, Γοι:πο

μι, τιο.ιιιπι μια: τιιοιιι,ιι ιιι.ιι·ερει ιπτππ·ιι

οτι τποιιτιι·τ., ιι _ιιιπιιιι:ιι ποοπτπιει.ι·π. Επικο

ποι· πιο ιεποι· πο ροι·ιιπιιο κι ,Ζιτιπτιπροι·

πιιιιτκπ οι πιο πειιτιοπιιιιιιιιιιομπιε, ιειπε ιιο

πε Μπιτ. ποπιιιιιπ ειπιτιτο πριιπιεππι:ι. ιι ποπ

πιι·ιιιιτιιπε ιιτιρτιιππιπτι π πι. ,Ζιτ.ιιεπρτ.. Η ποπ

ετιιιπ Βοπο;ιιιιιερτ., μπει.: ιιιιε ιιτι,ι·τι ποπ

ι:τιπετιι, π πω 0'Ι'ΜιΒΜΙΤΘ πιο οτι πορεια,

ιιοιιιιχειιιε ποροι·τ.ι προιιιετιι, το ττιι·,ι:ι οπα

ιπιτε επι πιο. Οιιιι πε ποιιειτιιιιιιι ι:·ιιτιιορππιιι.

Ποιο ποι,·ι:τπιπιιι π, προπιε ειιιιοιιιι ποοοι··τιι,

πιει" 2 πι @Πο Ρ.

εοιιειιιοιι τ ι·οιιιιννιτιπιι έννιιμοπο Κιιπποπεπι ι

τω» @πο ιιετπιιι, ΜΒΜ! πεισηπιπ ι:οτιιιε

ιι·πε ι οιιτπη επ "οπο ιι!οεοε!εινιεπειιι·ει.

Ζιιιιιιοικιι! ειιέ ιν Πιιοτεοπιε οετιιιειν έ. .Ειπε

ειιττι:ιοιοιιι, πο Βότιο, Κιότο ιιεχρειιι έι·ι3ιι5

πιοιιιι ιιτιιιιιιι: ρτη·ερε, ο ιιι οετιιιειν ειοι

ροιιπέιιιιεή. ιιιιιο πω ιι·τιιι! άπιι ΡοειιΒι :πιε

ιιιιειπο, ι ιπιοιιιιιιπο οπο” ιιοπιε Μοτο ι το

τε: ειοιιι το έινιοιιι ΒοΒιιι·οιιτιι:ει, π πιοέινιιι

ιιοπι)·πι πω, επι πιο πιιιτιππτοιιιε. Ζει ιι·ιιιπο 10

πιέ ι:εειιττι5ινπγ σπάει! Πιιιιι·οοπ (ιι·οιιοπι πιι

ποντοι, ο εειπι ρτηειοιι! ιιο Κιιοινιι. πο,

Ρτηετειι!, πειτε! ιιει!νιτειππ ιι·ιμντιιιιιιιΕ: οιι·ο

ροτειιιιιό, ιι ιιι·πειε ιν οπιι:ιι τ:ποιό; Ροι·ιιπιι

Ζιιέ Μπι! ρτηινι:ιτιιιΕ ιιοπιοιι·ι ιιο οΒοπτι Μο

πιει: 2 86η ρτιοι Βοι·χι:2επ·ο ιιο τιιετιιιιι;

ιιινιιπειειιι ειι!οΡόιν ρι·η·ειειινι! ει” πο ιιιιι

Μπι, ο ιο πιο ιιιιιοιιιι ιιτιοιι·ο ι:ιποιε πιιιι!ο,

Ιεει πιο ιιι·:ιποινιειιιι ιιιοεοινι, πω οετιιιιι

ιι·ει! κι ροεπιοι:ι πω, Μπι Μπι: πιο οτι 20

πιοιι οιιρ!ιιιιε. ιιιιιιιιι μια Ρεπιε! ιιιιιι·πε

επιπινι· ιιι·οιο: ινι:ιοτιι οποιο” οιι ιιιιιτι, ιι

Με ιιτπ8:ιπιτ. Ποπ ινιοιιιι πο τιιοπιιοιπ ιιο

Ππιορτιι, ρ!ιιιιιιιι το πιπι ιιιιι:ιε πιοινιοι·πι,

ειιιιοινιοτπ Μπιτ έινιοιιι€ο ιοετοιο »ιιι πιο 25

ρτηιιιιι. ι ρτηιιιοιι!$η ινι·τιιι:ιιι πο ιν ι)ιιιορτ.

Α Ρτηει.·ιινοιπ Μια ιιτοεπειιωι Με @Με

επιπιε, ιο οιιιτιιοιιιοιε ιιο οιι ιιττοΒιι ιιοροιιιιιι

ρι·οπόνιι πιο πιιπιοι; ιιιοιιχ ::ιέ Ροι·τιιι:ισιο 8ο.

οπι Μάι τοπιο” ερο!πιιι. (ΜΥ 8ο Ριιέι:ιιι, 50

ρι·τεΡ!)·πο! μια ι:ιτο8ι ιι Μπιτ ιι·ιιτιιιοι! €ο

πει τι·ιι, ι οι;ι ιεΒο π:ιτινιιπο @ή Ροτιιποιι·ει,

6 "Ρ',κΉπ ιιιιι.ιιτιιτπ Η. Β. Τ. - 10 ΜΜΜ'Πι Βιι

πιιιιιτιι ε; Η. Ε. Β. Τ. - 17 πριιι:τιιιπι οπι Ρ., ιιι 1ιοιΙεπιεπ πρπι:τιιιτπτπ.

29 π οτι οτο·ειιιιπτει πιο, το οτρτιιιιιπτε ΙΙ. Σ.. Ε. Τ. - 30 το ιιἰειιιε. Η., π1ὶ. Τ.

·) Ρεο.ιπι ιιι, ε.

  



τ.ιιτοτιο ιιι:ετοοΑ._ Μέ

ιιτιιιιι.ιιιε ιι ιιι.τρι ιιι ρτιιι., ιι οτι το”. προ

οιιοιτ ιιερογιιι:ι ρ·ι.ιιι., ιοιιοικο ιι ,το απο οι.ιιε

οτοκοτι.. ιιο οι.ιιι. :το ιιοτο,ιιιι.ιορι ποσοι ιιο

ιιι.οοιιιοι· τιιιι,ιοι,·, ι·τιι·οτιι: οιιιε ιιο οιτροιιιοτι

5 οι ιιιτο τι οι,·τρι ιιι Μπιτ, ιιοι·ιτι ιιι, το

οιιιιοι·ι, ιιιιιι ιιιιιιιι., ΗΕ!! Ροιιοτιιιι, ΠΡΟ·

τιιιιιιιτ. ι.ιιιιτ ,το ιτ.τ.,ιοτι.. οι. οιιιιιιιιιιυιο

ιιιο,τιιιο οι οι,τοοτιιιιι. οποιο, ριιοι·ιιι.ιιιε οι

ιι τιιιι·οτιο.ιιιε: απο ιιι οε ιιο τοπιο οιιτο, ιιε

ιο ιιι σει·ο ιιιιιιιτι. ιι ιιοιι:ιρε πριιιιιιιιι. ιι.. οι·

τιιιιιτ πιο ιιτιι,ιο ιιοτο,ι,ιιιιερι οι ποιιιι ιιι

οιιιιιιιιιιιιιι ιι οι κοοιοοιιιιι.οκιιι.ιιι ιιι ,ιιιιτ

πρι, ιι οιιιιι_το οι ι:οτι ι·ιιοτι ιιιο,ιιιιι; ιικο

τοπικ δΈ Μονά, Η θ'|'θι!Μ οιιιι το τοκοι, ιι

το Μιοιιτιι το ιιοι.οιιιι, ιιιτι,ιιιιι πιο οτι οπο",

,τι.οι·τιιιι πιο ιιιιτειιι.ιμ τρι.ιιιιιιιιε, οιιτρι.ιυε

ιιιιιι πιο ιτρο,ιιιιιιτ., ιιοιιοιιε πιο οτου.ιιιε ιιο

ιιιιτιιιι τιιοριιικο.. ιι ιιι:ιιιιε οιι κιι,ι·ιιτιι ριιοοτι.

ιιι ιιειιοοιι ιι ιιι τειιιιι, τοιιιιιο ιιοι,·ιιιι. οιιιιι

20 ο:ιιοπιικι, ο ιιιιιιιιοτι οτειι.ιι ιπιι·οτιιιιο:

οι,·ιιτ.ι ιιτ.ιι·ιι, πιο: οτι οιο.,ια προτοιιιιι.ιι ιοοι.ιι.,

οι.,ι·ιι ιιο ιιι.ιιτικ·ι. ιιιιιιιιιιιο ιιι.ιιτιι, ιιιιο ·σι.,τι

ιιο ο.ιιτι. οι·ι·οιιιιπ ιιιοοτοιι.οιπ, ιιιι απο ιιι

,ι.ιι.ιιιε Ποια, ιιι ιιοοειι:ιττ. οι ο οιοι,·ιιιι.οτ

25 ιιτι, ιειιιε οτοιιικιιτ.τ. ιιιιιτ.*ι ιι σε οιι·ιιιε πο

ιιτιιιιιιειιι ιεοιιι. οτι ιιοιιιτ.ιιιο:ι απο, ο ιιε

οτι ιιιιοοτοιτ., ιιιι οτι ιιιι.ιιοιιιικι, ιιο ιιιιιιιι.

ογκο: ιιτιστιοι.οτιτοιωτιι οι οτιιιιι:ιτι οιικι.

ιίρι.οτιιοιιιιι.ιιι πιο οι ιιιο,ιι.ι.ιι ιιιιοιιιιι κιοι,το

50 κι ,ιιοιιιτ.ι οποιοι. ιιοιο,ι,ιιι.ιερι :ιιε οι”. ιιιικι,

ιιιιιο ιιοτιιο ποιοι ιι ιιιο,ιιιιε πιο, ιιιτρ·ιικι

δ!!! ΚΕΕ!! ρειτε: ιιοιιιε, οιτιιοιιιιιιιιιι ΠΕΠ) Η

 

ι τοιι Ρο άτιέάτισίι ιο τοιι·ιο. Ροιοτπ τοέ ιιιιιο- 988

άτιπιιοττ Ροιιιοι Ρο ινοτιοιιιιπτ Ρτοάτιο, πιό

ινιοο: ιαοιιοιινιοιτ ιυιτο πιο Ρττιιιάτιο ποιά

ττοιιο, στι οσοι”, στιΙ ποσοι, στι· ιιιοάπι,

στι ινιτοιιπιιι, ΡοΡοάπιο υ τοπιο ιν πιοιοοιιο.

Βιιοτοσ ιο ιυάτιο ετιι τ τοάοέοιο, οιοοτοο

ειο ι πιόινιοσ: Βάι” ιο άοιιτο εΡτοιινο πιο

πι., ιοάιιιι πιο. ι ιιοιοτοιιιιο πιο Με ιοι

Ρττιιιοιι. Νοτοιυιττ Μάι ινιοτοάι ιινιοάτιπιιοττ

τ ιτοΡιοποιτιι σοεοττόιι·πι ι σιιοτοοποιιιτπι ποά

ΠπιοΡτ, ι τοετιο ο, πιο ιιοτ ιιιιυ, ινιοτιι

ιν ιιι·οάο ι ειοιι οι.νι Ρο ετιιιο, ο άτυάτι Ρο

Ριοτει, πιιοάει τοέ τ ιιττοου, άτυάτι άτιοσι

ιττι·ιποιοο, άοτοέιι το;έ ιιτποιι, ο ιιοΡιοπιοιο

ιο:: οάΡτονιιιοιι ιποάιιιιιιι. ι ιιο τοάο56 πο

πιοιιιο ι πο τιοιπι, ιιιιάτιοσ του άυοτ τοιι

ινιοπι·οιι; άιοιιοι τοέ οιοιοοιοσ πιόιιιιι: ιιιοάο

τοι! οιο ιοοιοτπ πετά ινιοποπιι; ι.υ ιινοτοιτιο

ιππιοτποιοιπ ιπιοσ οιοάιιοιτο, Ροπιοινοι Ευ

οΡοειοιοινιο πιο υστιιι, ι πιο ινιοάτιοπο ιυ

οΒοου; ιιιιιοτπ οιο ιι·οοοιιι οιυιιιο ισιι Κιότο

ιππιο οιυιιιιι. Α οιο πι τιιιιισιοιοπ ιοοιοπι

Ρττοτ ιοΒο Ρτοοιοιιο, πιο Ρττοτ οΡοοιοιόιν,

οπι πιοστοππιιτόιι·; πιο ιιοάο πιο Ροποινοσ ιιι

που πω. Βάι :ιιο ιυάτιο οσιιττοιιι, τοτε:

οι ιιο οπι] ιιο άοτπυ οινο8ο. ιιιιιοάτιιπιοττ

τοέ υτοάοινοπι, ιο ι οοιπ Ροτποι ΒοΒο ι ιυ- Δ

άτιο ιοο,το, οΡοιττιιι ι‹.υ πιοιιυ ι ποιοι: Βοὶο,

οιιιοττισιοιυ πισιιο ι τιοιπι εΡοιττιι πο Ιου

ποινι ιυά, ι άοι του Ροπιο Ροτποσ οιο Ρτο

νι·άτιινοΒο Βοτιο, πι. σιο Ροτποιι ιττοιο σιιττο

έοιοποιτιο, ..Μπιτ ιν πιω Μοτο Ρτοινο ι

πο” 1 ιι οτι τοιι... οοοιιετι.ι Με ιι το οει·ο οι.ιιιι οιιοι:ετι. ιιειιοιιιιιο 'πιο. Η.

- 8 Μοτο ιιΗ. ιιοάοπο ιιοοιιτ.ι οποιο. -- 16 ιιι.ι,ιοιιι.ιιιιι ιιιι,ι,ιιιι Ε. - 24 κεοοτι:ιτι

οι» ιιοοετιιιτο οι Η. Τ., τπ_γιιιιο. -- 25 ιι οι: οποιο» ιιικε οι: (ιι σε) Η. Β. 'Γ. -

82 Ποιοι: ιν ΙΙ. Κ. 'Γ. άοάοπο ιτειιιικ·ιικ.

"') Ροτόινπ. επ. θ20.
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ω” χειιιιιιι, πως” κι κοιιιιιι ιιιοικ εκει, ιι

κι” κ”, ιοι:ιιο,ιιι , ογκτια·ι·κ πω: , κι:·ι·κκιι

ιιιι·ο Μπι, ιιιιοικε οιικκιιιιιι ιτηιικιι χριστο

ιιιιιιιοιι·κιιι, κ οι·ικιιιιικ κι” κι κκικ·κ κρι

κιι κ κι:οκκριτικ.ιμ ιι κι." ιιοιιοικ, ι·οι:ιιο

μ, κι εκιιροιιικιικιι·ο πρι", κι, κιιιιιιι οι

κι τι ιι κι πω. ιρικκικκι, ιιοιι·ιικιιιι κ·ιιςκκ

πιο. Η σε μια κοιιεικ ρικιικτιι ιιιιικιικκ, κ

κοι:ι·ικιιιτκ ιιο ιιικι:τ·ι.ιι·ιι, ιιιιικιε σκοπια

κοιιιικρκ: κ ιιοοι·ιιικ ιιριικικιι οιιιτιι·ο Βι

ι:κικιι κι ιιιι·ιιι.ιιι, κιτ” οι·οιιιιιε ιιοι·ιιιιο·κ

Περοι·κκ κ κιιοιικκ, ιιιιιικι: ιιιοριιικ τρ·ιικ·ιιι

κ·ικιςιι κ ιιιοικιι:. Η κι” ι:ι·ικιιικ κο ι·ριιι·ιιιιιι

ιιιιιιιι·ιιιιιι

κοκκο,κιιτιι Π!) ΒιΕ'ΕΠ'|ι ηιδιξ'Ηλ'Β " θθι!'Ηι|'Ε.

κ ιιοιι·ιι, κ ιιιοιικιο κι κιιιιιιιεκκιο

Ποι:ιιιικ·ιι κι” κοκιιι·ιιι οι κιοοιιιιι·κικ πιω

κι”, ιι ιιιιτκ κι οι·ι·εκκιο κικιιικιιιιοιι:, ιιι

·ι·ειιο :ιιο κι” οκκιι κιικικικ οι ιιο κκ”,

ιιιιιιε ιιο κι: ιιιιιιεκ οι οι·ικοιιικικι κ·ιιοοικι, κι

και (Σκοτ. πιοκο ι.ιιιιιιιικιικ ιιιιιιιικ οι.

ριμιιιιικ·κιικ κι οιιιιειιιιιιι κ·ιιιικι·ιιι·ιι, ι:·ιικιισιιι

οι κροοοι·ικ:·ιιιο κι ροι·ι:ικ:·ιικ κοιιιιικ, ιιι

ι·οιιικιιιιειι:: κι οιι·ιιι ικιικ οικ:ι·κιιιιιι·ι ι·κοιιοκ

ι:ιιοιιιιοι κ·ιικκκιιιιιιιι, κ κα” “και “κι”

ιιιι·κκκκικ·ι...) (ἔκ ιιο κι: κκιιιιι πρι” οικι

ιιιιιικ οιιοκιιοε κ·ιιιικκιιικιι·ο, κι ιιο κοικκιο

οι·οοιεκιιιο κ ιιο ιικιιοι:ικ οκοιι:κ ιιοιιικιοκι

ιιιιοικε μινι: ιιοοιιοκ·ιι:

κ:ι·οικο ΜμΕ ΧθΙ||ΙΙιι.2) "ΟΜΗΠΟΕΣ! Ε!) "ΤΠ ΠΜί'Η

Μ". , κοιικιιοιριι ,

ΕΜ"Ηδ κιιιι·ιιιιι κ οιικοκιειιιικ:ι.ικ ιιοιι·κι, κο

κικοιιεκκιο κοικκιο, ι κι: ιιο κιιιιιιιικ ιι·κι·ιιιι·κ.

Ειιι·οοιοκοκκ ι·οι:κοκκ ιιοοιιο·ιι Χρκο·ι·οοιι, Με

ιικςιιιοκκ κοιικιιι ιιιο_ι,ιι, ιιοιμ:ιωιικιιικ καιω.,

κιιοοιιιιιιι κι κοιιιιιοιικιι:ι.ικ ι:κιιιιιι.ιι.. 'Ι'κιιιιι πιο

 

.) ιΙοκιι_ι. ΧΙΧ, 18. η ΕΜ. ΧΧΧιιι,

ιιιεινιιιιε:οιιιι, ιι ιιιιιιο ιιοιιιόι ριιιιιο Ρι·ιοοινιι

ιιιοι:ιι·ηιιιιιιοικιι κ·ι·οΒοιιι·ι, ιιιοοιι κι” κι οιο

κι ι κ ριιιιειινο ιιιιοιο ροκοιικιιι ιοΒο Μιγ

ιι·οέοι. Το ι·κοιιι$η Μπι ιιιιοιοιν:ιό οοι·ιιιιιιο,

ειιιινικιειο ιο κι @οκ ιιιιοιοοιιοιι @πιο ειιιιγ5

ιιιιικ·ιιιικ. ι ιιιιιιιοινειΙ οοι·Ιιιοιν έ. Βιιηιοιέο

πιο ινιΒοι·ιιι, @Με και! ιιιιιιν:ιιι Ρει·ιιιι:ιι

ιιιιιο, @Με ιοιιιιγ οικιιιι κιιιιο ι ικά. Πιο

οικι ειιιινιιιό ιιο Βι·οο:ιοιι οοι·ιονιο ι ιιιιιιικιιόιν

ειιιιιοινι6, ι ιιι‹ιιι ειιικιιικο ιιο οιιι·ιιιι ιιο

ννοηεικιοιι Βι·οιιιιοιι ι ινει:ιοιι. Ροει·ι:ιι:ιο ρο

ω: Μο ιι ιιιιικοπιιι5ηοιι ιιιιιιι άιιοοιι

κοινού ιικ ιιο2οιιιο ιιιιιικοινο. Μιιιιιι ι:ιέ τιιιοοι

οι ιιιιιιι:ιιιι :ο ιιιοπιι, ιιιιιοινιοιτι ιεε:οιο πιο

ιιικιοι·ο:ιιι· ιιο ιν ινιοι·2ο, οποιο ικιιο ιιο

ιιιτιιιι·ικοιι ριιιιιιιιιι. Τοιτι πιει οὸ‹ιιιινιιιιιοιιι πιο

ιικιιιιι εροιιιιιο ειο ιιο Βιιει Ρι·οι·οοιννο καιω

ιιιόινι: κι οιι οπιι ιιειχε2:ι @κει Μονο ιιιιι€,

ιικηιε ΒοΒιιιι·)·οιι ιιιειιγ ιικό:ιο. οι ιιοννιοιιι

ιιιο ειι·ειοιι Ριοι·ινοι οΙόνν ριετιιιι έινιοιοεο,ο

ρι·ιοοιοὶ ιιοὶοιιι κι·ιιιιιιοιιιοπι ι ιιιειαι ποιοι

ιιιιιοινιιι εικ Βύἔ, ικιιο ιιιοινι ρι·οι·οιι: ιιιιιιιο

ειο και! Μπι @ιιο οιιοικι. Ζιιιοικιιι ιιο ιιο

·ινιοιιι ιι:ιιι ιι:ιιιιι ιι:ιριεικ οιιι·οιικοιιιιι ι σοκο

-ινιοιιιοιιι οιιοικι : ειοιιινοΙοιιι:ι Ιιοἑοἔο ιι πιο ει

ιοιι:ι ιιιικηοιι ιιιεΙιι8, ιιιοΒοοικινιοιικ μη, .Ιο

κιιε Πιιι·χειιιο, Μόι·γ ροάοιιιιι κοιιιο κι ιιο

ινιιοιι ιιιιιιιιιοιι, Βιιοι, οέινιοοι-ι κι οιιιιιοιιι

έιι·ικη·ιιι. Ρι·ιοΙο ιιιιιιι ριιιιιιιιικ μια! ιιιιιι

:τιιοινικο: Ρκιιιο .Μπι (Πιι·)·ειο! οοὶ οι οικω), 30

.κι ινειιιειιιο οοέιιιγ Βι·ιοειιιι οιι οιοιιιο αιο

ιιι·κιι? Με: πιοικιιιγ οιιροινιοιιιιιο ιιιιι·οιιι Εκο

ιιιι οιιοκτηο οιο εοιιιιιο.; ινιοικι ιιοικιοπι

ιο5ιοέ ι ιιιικ·ιιο ερι·ιιιη ιινοιο, ινιοιιιιοέιιοέοι

Π).

ΙΟ

Η
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κ ιιιι ιιριιπιιιιιοιιι κι και”. τιιιιτοπιιι.ιριο:

τοοιιο;ικ ιιοοι.·οο Χριιοτο, ιιι.το τιι κιπ,·ιιι.ιιι

ο κι.οικι, πιο ιιιιι.ιοτι. ιιιιιι, τρ·ιιιιιι.κιικι

οι.ιιιι.ιιιι. ιιο ιοοι·ιιιιοιιι προτιικοι· ,ιιριιιτ.

5τιιοκιιι κιπτικιιικι:ι κιιιιτκ, ιιοιιιιι ιιο ιοοκ

ιι ι·ιοιι.κι κι” τκοιι, κοιιιιιιιιο τκοιοιιοιρ

κιοτι. κοιιι.ιιι, ροιτ. κ ρο.ιι ιιιοκιιιιιιτι. ιτι

ιι τιιοι:ι.') Ροκ.ι πιο οι ριικιιιιιιι.: ιιρκτιτο,

ιιιζριιοι·ιοιιι οτι Γοοπο,ιοιικ, κιοκικιικιι.ιι

ιο Ποιοι· κ οιιιιοοι.· ιΜΜΕιιι0ιρ, κιριιι.ιι ιικιιο

ιοτο κι κοκοκιιιικιικ, κοποκιιιιιι.ιριο οι ιοιιοιρ,

ΠΠ) Μπι, ΠΕΟ δΈ κ·ιικιι ι.ιιιιοι:τι. πιο,

ο

ΜΚΟ ιιικιιιιιιι ΕΤΗ ιοοτι. οτι κριτι "ΜΠΗΚΕ, )

ροκικιο οτι προ” οοιιιοτι.κιιιι. ιι πιικιι

ιο ρι.ιιοι.ιι οι ριικιι;ιιιιι.: ιιιοιιοκτο ι'οοιιορτοκκ

π·ιιοιιι. και, ιιιοποκτο Γοοπο,ιοκιι κι.οιιι

ποιοι, ιιιι:ιιοιιτο Γοοποιοιικ, ιιιιιιτοοιιοκκτο

κι" ιοτο, κιιτοκιοτιιτο ιι.κι. οτι .πιο οικι

ι:οκκιο ιοτο, ιιικιι:τιιτο κι ι.ιιιιιιιιιιι οιιιικιι.

10 ιοτο , ιπιιοκι ιιι.οικι ιιιο_ι,οιι ιιιοιοοι κ:το;

κοιιιιι Γοοιιοτι. κ κιιιιιι.ιιι ζωο, κ κοιικιιιιιο

ιοτο κιοτι. κοκι.ιμ.3) ιιοικκει τιι ραιοοτι.ι

κο ιο;ιιιιιι, ιιιι _ιιιι οικειοαιοτ.ι οι. Ροιιο ιιο

Γοοποιι., ι.ικο ριιοοτι. ιιιικιιοτι. κι κοιιοοκ

25ο ιοιιικιι.ιι. τρ·ιιιιιι.ιιιιιιι κιι.ιιιιι.ι.ιι. οπο) ι:ο

πιο κο ιο,ιικκι, κκ ιιο. κι κοιιιικοιιι.κοιο

ι.ικοικι.οτιιο κι Ποιον ιιριιοτ.ιπιιιιιιι, οκιιτιιιιι.

κρι.ιιιοιικιοιιι. ιιροοκιιιιοκκ. Πκοιι:ο κ προροκι

βθΥθ¦ οιοκροιιιιιι. 'Η κιι ποιοι ποτε., κ

30 οιιιιι:τιιτο οι ιι οτι πιο” κιιιιιικι κ οτι

τρια. κ.ιιιιιιΧι.5) Πιιιιι ;ιροι·τιικ προροκι

τννοιοι πιοιπεικι ιιοιιοιι, ο ροιιοιοπιο ιν ρο

Ιιοιοπιο οιιινιιιιο ποοι.ι οποιοι ιιιιοιο. Ροννιοπι

των π Ποινιοοιτι: ρτινιοέοιο, τοκι·ιιοιιιοιπ

ιιο νι· Ροιπιι, ιννιιτινιιπιοιπ Βοοιι ι κιπιννι

οιοιοννι πειοποιπιι, ιιιι·ιοΙΒιιπ οοοι›ο ιοΒο ιη·

ιποπιοπι, νννιππιπο πιο ι:.ιιιο οοιιι·ν ιοκι, ιοικο

ιιιιοοιπο ιοοι τπιιοέο ιοΒο, μια. ειιοινιι που:

σο πιορι·ινικοιοι πιιεινοπ, ιο μοι οο Βιιιινο-·

ποιν ιποι·πνοιι. ι οποινιι ι·ποιιπιοιπ π Ποινι

οοιπ: εριοννοιοιο Ροπιι Ριοέιι ποινει, πιιοριο

ιι·ιιιοιο Ροπιι ινεονειιιιο πειτοον, οριοινοιοιο

Ροπιι, οιοΒοκιοινοιο ιιπιο ιοεο, ρτιοποινιο

οικω ι οπιο πει οπιοιι κοιιινιοπιο ιοΒο, το:

Βιιιοποιοιο ιπιοοιν πιιτοοοπιι οιοινο ιοπο, ιπιο

ο” ιι·οινοικιπτι ιιιοέιπι οιιοο ιοοο, πιο.

ιιιιοιιιι Ριιπ ι οιιννοιοπ ιιοι·οπο, ιι ννιοΙιποιπο

έοι ιοΒιο πιοιτιοοι καιω. .Μάο ννιοιιιιι τοοοέο!

πιο ιοοοπ, πιο οπο] κοοινιοπι κοιιι:.ιιι. πιω

ιιοινιοιπ Ρ:.ιπ: ρω ι·οοοέο ιινινιι ιν πιοιιιο

κοοπ κ ιοοποπο Βι·κοοιπιιιο Ροιιιιιιιι:ιοοοο; ο

οιο πιο ιοοοπ πι οννειι, ιοπο πιοιΙιοποπο

τππόοι.ννο πονντόοιΙο ιιο ιιο Βοοιι, οιιτπιοιπ

έινιοιι·ιπ οέννιοοοπο. .Μισο ι ρι·οι·οιι τιιόινι:

ειιιοριο ιιιπο ννοοτι οπνει:.ι, ι οοινέοιοιο κιο

ι οο Βιιιινοποικ ΜΜΜ ι ινοοινοπ οτποοιτόιν.

Πι·ιιοι πιο Ρωτώ. Ποιο Μο ιιιιιο Βοο 0ο

πωπω Βιιοοιιν ι ρτιοΒιιοπι Ρι·οοιιιοροιινο?

ποινιοιπ ιιοοιιπ ιιο ιν ιπιιοκιοι·οπιιι , οπ πιο

ιιο πιο. ι πιιιιιιο οιο ποιο πιιρπι, ι ροοι·οιν

8ι·κοοιιν πιικιο ιν Βιοιοιπο. Οινοι Ριιινοι πιο-ι

νιιι: ιιτοοιιιι ιιιοι·ενιιοιινιοιι ιν οοιιικιο οι.

ινοτο2 ο κις.ιιιιιικιιιι πιοιιοι. Η. Β. Τ. - 7 ρο.ιι... κιοικοιιιτι.ι κι ροι·ι.ι κι ρου.

κιοκκ.ιιικιιι Η. - 8 Ροιοι πιο» Ροκικιιιο Η. 11. Τ. - 11 ιιοκοκι.ιιικκκι ιιοιιοκι

ιιιικκιοιιι. Η. - 14 ιιιοτι οοι·ιοτι.κιικιι ιιτοιιοοιοιριιιιτοιι. ΙΙ. Ε. Τ. - 28 οιιιτ

οιιιοτο οι» οιιιιο.ιιοτο οτι Η. Β. Τ.

ή Ρειιιιιπ ΘΕΩΝ, 8, 4.

ΧΟΥ, 1-4, ι οικιν, Β.

ιιιοτικτιιοιιιο Ρο!. Μ". Τοπ. Ι.

οι 'Γειιπ2ο Χαν, ι, ο; ι οκ.ιιν, ι, οι.

οι .

) πιο. 16, ιο.

8 '.
) Το.πικο

6) Βκοοιι. κανι, οι..
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988 ρεκε: “το ιαιιο Ποι··ιι οτ·κιοκαιιι ι·ρκα·κι κ

ιιρκι:τικιιαια ιιοιιρακιιακι? κιιιο τοπικ ιιιιαο

οτιικτι ιιιι:τιι; π οιιρατκτκ κ οι,·ιιιεαρκτιι πι,

κ ιιοιρικτιιτιι ιριικ·ιιι καιιια κι. ιιιικιιιιιικ.')

ιιιιο ιιακιιακ ταατοαοτκ: ιιρατκκι, ιι:ακκο ιιαο·κ

ιιριιοτιι οι κκ ιιοοιιοα Χρκοτα, κι οκιαρκτιι

πιο ιιριιοτιικοι.ικ οι ιι ιιοιρειιοαοκκ τα οι·ιιο

οτι κκι.ικ κριιιιιοιιιιιοι.ιιι κκ ο·ιιιιρκτιι; _ιια ιιικοπιε

“στα Χριιι:τοο·κ οτκ ι.ιριιτκ·κιακ οκ ι:αακοιικ

οτκτοιιιι, ταιιοπιο ιι ι.ικι κκ οιικοκαεκκκ εκκ

τκιιι ιιοιικειι·ιι.9) Η καιικι: κετιιααια ιιιιιιιο κιο

κιιι, κ «κι ιικικιιι "ΜΜΜ, "ΜΠΕ ιιριιιιαιιπιιι

ι:ιι καιι·κ οκιιαοι:κιιιι:, κοιιιιι οι,·οκιιε, α αικιι

ιιρκκαιιικκ ι:α;3) κι.ικ πιο ιιρκκεαριικιιι οιιρκ

τοιιοιικ κιιροι:ιι ιι·ιικιιτια ιιακιει·ο Κοαο,ιιιι.ιορα

ιιαατοαατκ οκιικ. ιιια·κ πιο ιικααιιιακ οι κ ετο

κιι·κ; ιικικ·ιι πιο οκοιιοαιικτιικε οι οτι τρωω,

κοραιιοτιικτικιι: οι Γοοιιο,ι,εκιι, ιιι.ιατε ιιιιοακ

κακικ κκ οκιιιιιοιιιιιι:.4) Τιιιικ πιο αιικπιιικκ

ιοοιικι ρακοτατιι Γοι:ιιοριεκιι, ρααοι·ικιιιι: οι

ιι:ι.ιοιι, μια: ιιο ,ο,ακ·κιακ: ραιιοταιιτο Γοοιιο

και” οι οτρακτιι.ικ, ιι ρααοκιιτο οιι ιι:ι.ιοι· οι.

τρειιεττιι.ικ.5) Μκι πιο κτιτκιιιιιοι.ικ κκ τοι:

ιιοαοι· Βοιοι· ιιακιοιιιοιι, ιααιοαικιιιο: ιιααιο

ι:ιιοκοκκ Γοοιιοαιι, κι” κο απο ιιαοκ κκ

ιιοκκτκιιι κικιικι.ικ και, ι:ιιτκ ο·κιιροι·κιιι οι,

κ ι.ι·κι ιιι;κακαειικ ιικικοιικ οτ·ιι ιιρκακοτιι αιι

ιακοαικ. Η ιιοι·κιιιε ιιαιιιατκ ιι:ι·ο οι ιιιιοι.ιτιι.ιιι,

ιι Γοοιιοαιι κκ κκιικι ιιριιιικικαιοτκ, ακααιιια·κ

στι. ροη:: οιικιακ οτιιιιοκκ, ιικκαιι:ιικ κκ 'Ι'ροκιιιι,

οι αιοι.ιοιιιι ιιροιιαιιιιαιοιιιι οτκ ιιααι·ιικ·ιιρκιικιακ

"διΕΒ " θΈ"|ι τοκτ.ιιιικιακ ΜΜΜ. "ΜΕ κρκιικικ

 

ειιικιο ιοκιοέιτικ οοιιι·ιοοιιι, και έικιοι·οι ιοΒο

οοιιι·ιοοιιι ι ροΒικοοκιιι μια” : ιιιιιι νν

έιτιιοιό Ρι·κοπ οιιι·πεκι, κ” ιιιικο Οιιι·γειιιιο

ποιοι π ιιικτιιη·οιι οπο: οιιινκιο οικοννκιιο,

κκ ι ιη ἐοιηέιιιγ αν κοινοέοι @τοσοι οιιο

ιικιιι. Α ιικιοι: κικι·ε πω” ιτιιιιοιγ, κι οιο

κοοικιρι κοινο. Τει·πι Ριηοιιι)·ιο ειο Μπι

ιι1οιι·ιοκιο; πιοο Μπρικ ο ιιιιικτι κιο ιιιιοιι;

αν ιιιιιι μια Μοτο αιοοικ ιικειοΒο, "ιο

τικιικιει·ικ, ιιηειικιιέιιιγ ιιικιιο ιο, Μοτο οιιιιι

ι›ιιιι κιο ι ειοιιτι; ιοι·ιικ ικέ αν)·κκ·οιιανοη κιο

οι! κτπεοιιιιι, ο κοινο” εις ειιιεςιικιι ρκιικιιιιιιι,

ιιικοιο ικιιεκ οπο:: , ροέινικοοιιιο. Ριποιο οι:ο

ανικικιιι ιοετοέιιιγ κοπο Ριιιιιι, ι·κιιιιικο 5.19

κι· ιιιιιι, @κι ιιοννιοιτι Ποανιιιι ειιαὶοικ Ρκιιιι

αν ιιοικέιιι, ο ι·κιιιιιοιο ειο αν ιιιιτι κο οικο

ιιιοιιι. Μι κοκ κοινοϊοιιιικ ιιο ρπιικ ΒοΒιι ιικ

εκοεο, ιιιόινικο: Βιοἔοεικινιοιιαι Ροκ, Μοτο

πιο ιιο Με ιιο Ροιόνν κοιιοιιι ιοιι; κιού ρο

τοι·Βιιιιιι ι το), ο·)·ιικο·ιοιιιέικγ οι! οιιγιι·οέοι

ορικΒιικω. ι κΒιιιοιπ Ριιιτιικό ιοΒο κ ειιιικοιτι,

ο Ριιιι ιιο ιι·ικκι ρι·πει›γκικ, οιιανκιοιι αι

τιικιιιοιι κ)ικόαν, ειοανιοτι κι ιι·όιοτ; ιι ιιοικοιι)·

Ρικοιιιιιιοιιι οτι Ρι·κατοιι·ιοι·ιη·οιι ιιιο2οιν ι κιο

ιτιοει ροΒοέιιτοιι, Κιόι” ρι·ηιοιι οιιι·κοει. ι

Ροιιιιιο σκι οτιμικιοκοιιικ ει·ιοοιιόιν, Μινι

ιικικιο οιιι·κοέοικίικοκ, αν)·ιιτπιιι οπο: ΒοΒιι.

αατοοπικιω οέινιοοοιιγ επιτι ι ηιτοννιο ιοΒο

ι ικα ιοΒο. Μι ιιοννιοικ ε)ικόνν εικνοκκειιι:

νντε2εεικνκ, ικοεικνι·ιι, ιικι·οεικινιι, εννιο

ιοροιιαι, ιινοκοινιοιιιι, έινιοιοειιιατιι, Μέσι

Ροειιαινιι, Βοι·γκο, οικω, διιιιιιοικινιιι,

Νικο Ο ιιρκι:τκ στι» κριιοτκτκ οι Η. - 10 τακοιιιο ω: Οι., ιν ιιιιιγοιι κοκκ

3ιοοιι ιΜι0ιιι€, αιατικιο.

') Μιοιι ντι, 18-19.

απο, Πρ Ί`ιιιιιΖο ν, 2.

2) Πισιιι. απ, 8-?.

4) 'Γοιικο Β2,γικ. ν, 20.

Β) Ρωτώ Π, Κω. ν, Γι, ι Βεροια.

5) ΡεοΙιαι. ΙΙ, 11.

ιο

Η
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ι.Ατοιππο ιιιιοτοιιι. Μ?

ιππι κρπιπιιοππκιο ιι πιοκαπαππκιο κι οτ·ιπιοιιιριο

ιππιπο ιρ·ποιοιιι, πιοιιπιιι αιο,π,ππιο πιριοτιιι:ιιιιοτιι,

ιιιιιραιιιιππ ιιοιιπ.πι, ιιοιο,ιιιι.πορι ππροοπιιιιιποππι

οαιιι ιι οιπιποιο ιοιο πι ιοιππαιιι ποιο. πιο πιο

ο οι· πποιο οιπιποπιι μια πια Μαιο: ιιιπππποοααπι·ι,

ιιιιιοιιπιι, Προοιαπιι, θπιιτοιιιικι, ιιιοο

ιποιο,ι,ι, θπιπτοοιιαιιι, Μιοτπιοπιππιι, ιιορπιοι ,

ι'πι·πιιιι, θταπππιοπαιιι, ιιοιπιιιιιι, Βιιιπποιαιιι.

Η πιοοι,ι,ιι ιι·ιπιπποοιιαιιι ιιι Μπιτ ιορο,ι·πι, α

10 ιιιιοπιιιιια ιιοιοτιοττι, α θπιιτοιια·ικα 'Μορο

Η , ιι ιδροοαιππι:ι Ροοτοπι·πι; οι·ιπρι.ιπππο πιο οτα

ριπιπιποιποι· ιιιππιποοιιαιιοι· ιιοπιι ιοροιιι, πιοοα

,ιιι ιιιροοιιαπι:ι Ποιο ιοροαιι, ι ιιοριποα Ροοτο

πιο, οι Ποια Μοι·ροπι·ι, θιιιτοι:ιιαπια ,ιερο

ι5 "κι, ιιιοοιιοιο,ιι ιιοαο_ιιιιιοριι, Μιοτπιοπιαπια

Τιιιιοι·τοροκαππιπ. πι ρονο ιιοαοαιιππορι: το ιιο

ποιρο. ιι:οτι. ι.πααο ιοροαοπιι οπιοπο ιι·ιπιοιια.

πι ιιατι οταπιπιτιι ιορο_ιιπ πιο ρι,οοιιπιτι, ιι πιο

θοτρππ, πι πιο 'Ι'ριοιιοπιιοιιιι, πι πιο θοι,·αι πι πιο

20 Οποιοι, ιι πιον.ι ιπαριιιιιπι ιι.ι.πιιι ιιιιιιιπιπαπι

οτι ()ιοπιτιππι, πι οτι ιίριππιπινι, ιπ οτι Υιοιππ,

πι οτι ιιιιτκνι, ιι οτι οιιιιι πιαοοιιι ιραιιιι.

Επι πιο ριτι οτι ιιοτοπιιιιι. ιι ιιι ιιοποιπι οι

οι πιιιιιιι πι οιοαππιπ ιππι.

25 Μ· ιιι ι·ιιτο πρι., ιιι ιιτο ,οινιπ., ιιι

απο ροι·το., πιο οι.ι.πι πιο ιιοπιοπιιιιορι πιπι

πιιιιιππο πιτ. π.ιιιοππι πιριοτππιαπιπιοτ·ιι. ιιοιιιιοπιπι

οιι·ι.,ιατιπ πιριπιτ.πιπι κ.ιιποππιπι.·ιπι πιρ·ιοπιιτιποι

ιοιοροιιιιιιι. ιι ιποοιιαπιι πιριπιιο,ιο ιιαοτοριι

50 οτι ι'ριπιι, ιπανιππιπιπιο ιιιατκ. ι.ικο οικοπιι

να ιιππιιπ, οι·κριοπι πι πικοππαιπιπ, ιι πιοριιτπι ιιι

ιιπιαι:τποοι ιιοριοοιπιπιππιπιποι. ιι πποππιι κορι

 

ιινιιιιπ, Βοοινιιπινπ.

ιν Νοινοοιοιιιιο, οι ιιοειιιιι·π ιν Ροιοοιιιι, ιι

έννιοΙοροιιιπ ιν Τιιιοινιο, οι .ιππιοιιπινπ ιν

Ποιιοινιο; @οι ιιπέ πιιιιιιιιειν Ψνοιοοιπνν ιν

Νοινοειοιιιιο ιιπππιι, ροοιπιιιιι ιιιιοιιπνι·π ιν

Νοινοοιοιιιιο, ο Βοι·ιι:π ιν Ποοιοννιο, ο (Ποιο

ιν Μιιιοπππιο, Βιι·ιοιοοιιιινο ιν Ποιοννιοοιι,

ννοιοινιοιιπ ινε ινιοιιιιιπιοιιιι, Μέοιοιιιιι·ιπ νν

Τιιιιιιοιπιιππι. ι π·ιοιιι ιΝιοτιιιππιοιι: οιο πιο

ιιοιιιιο πο, ιο τοπιο οιοιιοιν οιιοιο Κιιονι·:ι.

ιροοιοι ειιιινι:πό ειοιι)· πιο Ποεπιο ι πιο

Οειιπ ι πιο Ί'ιοιποιοπι ι πιο διιιο, ι πιο

δημο, ι ροοιοι ιν)·πιοιιπο ιποιοιν ιιιιοιπποοιι

ιιο διοιι·ιππ ι ι Κιινινιοιόιν ι ι οιιιιιόιν ι

ι διοινοιόιι·, ι ιιιιιιιιπιιι πιπππι οιοιιν. Βιιπ

ιιιέ ινοιπιπ ι Ριοοινιιοιππιι, ι ννοιοι·νιπι ι πι

ιιιι, ι ιιι·νοιοιοι ιοιπ.

ιι. [πιο 6497; Μπι 6498; ιεπιιπ πιο;

ροιοπιι ιιπέ ιιι νιιιοιιιιππιοιι ιν ιοπιιοπιο οιιιιο

έοιιπιιιιιιππ. Ζπιπνέιιι ιιιιιιιοινιιο οοιιιιοιν ιιι

ιτπιοιππο πιππιέινιοιιιοι Βοοοιιοιιιιοι·; ι ροοιππινοιν

οριοιι·ιπιιιιι πιιιιιοιιόνν ι διοοι·ι, ι ποιοι Μιάο

ννεπό. (Μι ειιοιποιιι ιππι, οιιιοιιιι ιο οπτι

ιοιπι ι ιποιοοινι Αποοιιιιοπιιι οιιοιιοπιοοινι,

ι ιιιπριιιπόνν οιποιεοίιοιιιοιπ ρι·ιοιπιποινι 6ο

ιι"οι·οι ο ιπροοααιιι, θπιιτοπιι·ιπιι» Οιιιιτοπιιικι ιι ιιιροπιιικι Η., ιιιιιπιο. - 10

Ποιιοτιοτι» ιιοπιοτιοπιοπι Η. Ε. Β. Τ. - 12 πποοα,ι,κι πι ιποοαιπι Η., πιοοιιιιιιιππι Σ..

Β. Τ. - 19 θοτρπι οι Ρ., θι·οιριιι Η., ιιοοτρπι Ε. - 'Ι'ριι.οοπποιιιιιι Τρπιιιιοπιιοιι·

Ρ., Τριιπιοπιποπιπι Η. Β. Τ. -- 28 κιιιιοιιιιπππιι» ιιιιιιποπιιιιιιι Η. Ω-· 82 πιπαοτιιοοιμ Πα

οταοοιι Η. Ε. Ρ.

ι ροοπιιιιι ινι·οιοοιππιι·ιπ 988

-οι
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ω!

- οι

ι:οι·πιιι:ιιτικ ιιριιι:ιιιιιι ι:ιοι,·πιιιιιι ιιι ιιι:ιι,

“μια πι· απο, ιι:ιιιι: ιιι πρι” κι κορι

τοπικ, ιιιιοιιιιι, εισιιιιιιι ιιρικ·ιιιιιιιιιιι ιι κρι

επι.

ιιι. πιο μπι., Βιιιοιιιιιιερι ιιιιο:ιιιι τραμ

Επι ιοριηιι, ιι ιιιριιπιι ιιι ιιιι οτι ιιιιιιιιιι

ι·προ,ιοιιι, ιι ι.ιιιοιο πιοιιιιι οιιιιτιε ιιι ιιι.,

Μι ιιο πιο" τραμ στι.

Μ· πι. ιιπ: ιειιι.ι., Με Βοιοιιιι.ιι:ρι ιιι

κρ·ιιιιι·ι··ιιι. ιιριιιιιιιιιιιιιιο ιιο ισ;ι.ιοι· οι ιιιιιιιιιιι

κριιιι·ι·ω:ιιιιιιιιι, σε ιιι:ι·ι:ιιιιιιι πριι,ιοιιιιι, πο

οιιοιι ι:τοροιιι: οτι θυι·ιιι; Βοιοιιιιιερι :κι

ιιιιιιιιε προιιιιιοι,· ιιιιι, ιι ι:ριι·ε ιι ιιι Έβδ

ιιειιιιι ιιι ι:ρο,ι,ιι, κι” ιιιιιιιιι Πεμειιοιιιιιιιιιι.

Η ετα Βοπωιιιιιι:ρ·ιι ιιι παπι οι·οροιι·ιι, ιι Πιε

ι·ειι·ιιιιι ιιιι οιιοιι, ιι ιιε οιιωτιι ι:ιι ιιι οιιιιι

ο·ιριιιιιιι, ιιιι οιιιι ιιι ι:ιιιιιι ι:ι·ριιιιιι. Η ιιριιιικι

ιι·ιιιιιιιιι ιιιιιι:ιι·ιωιιιι:ιιιιιι ιιι ριιιι, ιιιιιιιιι ιιο

ιοιιιιιι:ρι , ιι ρειπ: ιι:ι.ιοιι·: ιιιιιιιη·ι:·ιιι ιιι ι:ιιοιι

ι.ιιιιιιιι, ει ιι ι:ιιοιι, μ οι πορεια; ιιι αιιιε

·ιιιοιι ι.ιιιιιιιι οιμι:ιριιιιι Μο""δι, ια ιιε ιιοιοιει.ι·ι

ιιι ι.ι η" πω, ιιιπε :ιιι ιιιιιιιι ιι:ιιιπιι σιμι

ριιιιι ιιιιιιιιιιιι, ιιι ιιοιοιι:ι.ι·ι ιι ·ιριι πω.

Η ριιιιιιοο·ι·ιι οι ριιιιιιο. Επιιηιιιιιερι πιο πριν

με ιιι ·ιοιιιιιιι, ιιοι:ιιι ιιιιριιιιιι ιιο ·ιοιι:ιροιιι

ιιιιοι.ιι: ιιιιιοιι· ιιιι ι·ικοι·ιι ι.ιε.ιιιιι, ιιιπε ιι·ιιι

οι π”. οι Πειιι:ιι·ιιιιιιιιιιιιι ιερει·ι·ιι οι? ιι ιιε

οιιριιε ι:ιι ιιιιιιι.ι·ιπιιι:. 2.ι πι” πριιιιιιιιιιιι

ιιει·ειιιιιιι, ιι οιιοιι ιιιιιιιιι ιιριιιιε,ιοιιιι, π οι;

ιιιιιιιικι ιιι: πιο”. Η ιιο·ιιι ·ιιιιιιιιιιι Κυπο

ιιιιι.ιερι, επι πο ιιιι:ιιι.ιιι ιιοιι:ι.ιι. Η πριι_ιε

ιι:_ιιιιιι θ'Π[Πι ιιιιιιιιιι κι κιιιιιιιι0, Η ρθ'ι'θ ιι:ιισιμ

πω” ιι πιει, οιιιιιιιιειι· ιιι ιιιιειιειιιο οι:

πιω ιν Οιιοιεοπιο: οπιπι, πιιοιιπιει σει·

Ιειοιιι·πο ι ιιιιιιο.

[Με θ500 ννωσιιιωωι ιιιιοι.ι·ι ιιιιιιειο 5

Βιιιιο8ιόιΙ, ι ιιιιιιιιιιιι ιο ι ιιιπιοιι ει·οτιόιν,

ι ιπιιύειινο πω ερι·οινιιιιιιι ποπ, Μπι! ιιο

ινιοιπ @ότι τοπ.

45. Μια @οι

Βιιοι·ινιιιόιν. Α Βάι ριιχειοτιι ιινοιιιι· οιιοι·- 10

ειοιιι ιιιοΔιιωεω πι

ιιιιιιιιιοι, οιο Ριοοιι·π8οιιιο ρι·ιιχειιι ι οπο]

ειι·οπι ού. Με; ινιοσιιωεω ιιιέ ροειοιΠ

πιιριιιιοιιν πιοιι, ι εποτιιιιι Μι πω! Τι:ιποιειπ

πει πιοιιιιο, @Με Με Ρει·ειιιιιιιιιι. ιιιιιιι

ννιοιιιιπιιει·ι πει τοι ειι·οπιε, ιι Ριεοιιπ,ι,ιι πι 45

τειιπιει; ιπιε έιπιειι οι πι Μπα! ειιοπιι, ιιιιι

τιιιποι πει τι ρι·ιοιέ6. Ι ρι·ιγιεοιιιιι ›ιιιιις πιε

οιι·π8ειιι πιά ποιες, ινοιιι·ιιι Ψιοάιιιιιιοι·ιιι,

ι ιιοΠ πω: "πιει ιι ειι·οιεΒο οιΙοιπι, ει

ιιι ιποιεδο, πιοοιι επι άιιιιιιιι; Με πω] ι:ιΜι 20

ρι·ιοιποιο ιποιοΒο, πιιιοποι:ιε μια “η πω

ννοιοινπό ι @ικι πιο ππιιιιοιπ; μπι πιει

πιει ιννιιΙοιχ τιι·οιε·Βιο, πειιοποιειε ποιο

Μιά Ι›ιἔιιιιοιπ Ρι·ιοι ιιι? Επι. Ι ι·οιεειιι

ιιπ ιν ειι·οπι Ρι·ιοοιιι·πο. νιΊοιιιιιιιιει·ι ιιιέ 25

Επιγειοι!! ιιο οικω, τοιοιΙ:Π ινοιπισιι

πο οιιοιιο, πιόιι·ιιιο: ιιιειπιιειιι ω Μιά:

8ο ι·ιιοιι:ι, ω»! ιοοιιοιιιι ‹ωιω ιιπ ι Ριπ

οιι·πειοιπ? Ι πιο ιπιιιιιιι ιιπ πιέιιιιο. Μπει

ιιιιιι ριιι·ιοοιιιιιι ΡιοοιιπΒοινιο ι οιιοιι·ιοιιιι 50

εννοιοΒο Ρι·ιιιιιιοιιιι, ιι ιι πιιειγοιι πιο Μια).

Ι Εισαι! ιιπ επιιιοι6 Μοσιιωιω πω: Ρο

ινιοι·ει 6 Μ” ιοροι·ιιι Γριι,ι,·ιι Β'·ιιιι·ιι» Η. - 10 Χριιιαι·ιιιι Χοιιρα·ι·ιι Η. - 13

ιιι ιι Η. Ε. Ε. Τ., ιικ·ιι Ρ. - 18 οπιπι» οιιιιιυιπ Η. Β. Τ.

Η. Ε. Π. Τ., ιπ)·Ιπιο. - 21 ιιοιοιειιι·ιι οι» ιιιιιοιιιιι·ι. Ε. Β. Τ., ιιοιοιιι Ρ.

- 18 ριιιιι» μια

24

Η ριιιιι,ιροτι οι μιιιιιιο πωπω Η. - 29 ιι οι; ιιιιιιιιιιιι τα Η. Τ., ιι ιισιιιιιιιιι Η.
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ιι·πιιιιιιιε. ιι:ι:·πι οι; ι.ιειιε ιι:ιιιιιι·πι πιιπ. ιιιιιιι- ιιι82ι8ιιι0Πι ιι0_ιιιυ. ι Ρτη7820τιι ]Θ€ιΘΠ Μ”

ιιιιιιι μια , ιι οι ·πεπιιοιιι.ιιι ιι:οιιιι ιι·ιιιιιιι.ιι, , 02ι0ινιΟι ιιο ιιιοοιει ι πιει! πω: ιππι :Μπι

π οιιι μια, οτι Απιστια ι:ιι οιποιοπο και. ]8 ΝΠ" Μιωι0ό8ιθ80 Ψ (ΜΜΜ Ζ σιωπι

πιο ιιι.ιι οιμμριιι·ιι; ιι:πιιιιοιιιι ιο ιιιι οιιιιιιιιιιο

5 οι κι κι ιι οιιοιιοι· ιιι.ιιιιιιιιιο οι·οιιιιιε, οι;

ι·ιιιιιιιιιι οι κι κι ιιρεπρωιε ιιερειιιι οπιιιιιια.

ιιι.ιιιιςιι :και σε οι·ιιιιιιιιιι μ” πιο”, πω”

ιιο ιιι πριμ. ιι ιιριιιιε,ιοιιιι ιι κι ιιιιιιηιο,

ιι ιιιιιηι ιιοικη:ι και” ιιοριιιιιιι. Οι πε ρε

ιοιπε: ιι·ιιιιιι:ε. ιιε πιιπ., ι.ιοπιιι :οι οι ο ιιιι, ιι

μι ιιοκοι·οιι·ι·ε πι; ιι·ιποιι πι πιιπ ιιοιιιιιι ιι

ι:ιιιιιιιι ? ιι ιιιιηοιιιιι πω". ιιειιιιι·πι ιι οιιιιιιι·ιι,

ιι ιιοικειιι ρη,πριιιιιιι·πιι ιι·ι.ιιιι: ιι·ιιπκοιιιιιιιιιι κι

ιιιι :κειι·ιιπι ποριινι, ιι πιιπ ιιοιμ:πιιιιιιι, ιι

ιϊι ιιοικιιιε ιι·ιιιιι·ι. ι.ιιιιιο ιι, ιι ιιοπιππιι πιιπ οπ

ιεοιπ η ποια., ιι ιαπιιιιιιι ω”. οι "που,

ιι:ιιιιιο ιι:ι.ιοιπ οπιι:ι χω. ιι ροκ ιι:ι.ιοι; ιιοπο

πιιιιερπι: ιιοιιιειιιιι οι οι ιιιιιιι ιιοροπιι. ιι ιια

οι·πριιι:ι πιριιποιιιιι ιιει·ειιηιι, ιι πιονιιιιιι ς·ι.ιππιι:

90 κι Μι ιιππια'Ρ σε ιι.ιιιιι ποι:πι·πιπ. ιιοκοπιιι.ιερι

και: ποιο” ·ι·οιι ιιοιιιιι οιπιιιιιιι οι κι οοπικιιιε,

ιι ιιιιιιστπιιιιιιιπ πω; οιποιι. ιιιιιιοι·οπιιιιιιι Πε

νειιιςιι πιω ι:ιποιι, Πι πε πιο·ιιιιι:ιιιιεπι :πιο

ιι οπωιιιιιιιιι; ιι ιι·πιιοπππιι ιιπιιιιι ιιοιοιιιιιι:ριι,

°2ϋ ιι οι·πριι ιι ιιεπι:ιιππειιιιπ, ιι ιι0ι:ι.ιιιι€ι οι, πι:

ιο οοιιι:;ιιιιιιιιι ·πιι·ιιιιιι. ιι οηι.ι·ι:ριιιι·ιιιιιε ιιι:ικιι

οικω: ιιιιιιιοιια, πιοι·ι:·ιιιιιιι Η κι Μινι, ιι

ια ινγειοιιιοιπ, ιι οπ νι· πιοιπιπ ροιοιιιιιι. οι

σιππιιιοι ιοΒο πιο 8ο πιο ρπιεππόιπι. Ρο

νι·ποΒο πιιπ @χιπ πιο πιοεο ενι·ειπη·ι, ο οπι

πιιπ πω, πο28πιοιινιιιιιιειγ πιο πιο πιπιο,

?Ποιο

ι:ιέ το πω: πιο πι, ι Ροει:ιι ροή πει

ειόπο ιν ιιιινιιιιι ροπιιιπι ποιιιππι.

ι)·οιιιπι:ιει. ι ρπηννιειιιι 8ο πο ιπιοοι:ι, επιπ

η ροινιοιιιιιιι πιο ο ποιεπιχπιιιι. Οτι ιιιέ πω.

κιιιιο! πιο ινιοιπ ση ροι;ιοιιιππ πω; οιιοιοιοιο

απο ερποιιοννο6. Με ππειειιι ω Μια πισι

ιιεθο ι ειιπο8ο? ι ιιιιωι Μια ννιοιιιοΒο

ι ειιπε€ο, ι Μπι ποιτιποοηό ιηιιει; Ροιοιγιι

πιιπ ιει:ιιιι πο:ρπιοπο ι Μαιο ρυέοιιι, ι πιο

ιιιι€π ω ππιιπο πιεεο, ιυοιπνγοιι Μια

πιιπ κι ιιοι ι ιιη,ππιν:ιι πιο ειόπο π ιπιοεοπι

Πο ποιο ιιιιιιι. ι πιοιι πιιπ ιΝιοιιιιππιιοπι:

πποιοεπ πο : πιιπ πιιιιιι6. Νιιπιιιιιιππ ρπη·επιι

Ριοσηπεοννιε ι ροοποιι ννχηινιι6: πιο πιιιιοιο

οιιυιο? 01ο πιιει ρπηιιγι! νι'ιο‹ιιιππιοπ: ιι

πειι ω] παπι ρπηινιιιιιιό πιιποιο, ι κηειειριιι

οι›οι πιο «πιιπ. ινγριωιι Ριεοπ)·πεοινιε επο

ιοἔο οιιειει, ιι)! :σέ πιιπιεννγοι:ιι ινιοιιιι

ειποειπγ; ι ιη·ειειριι οπιει ιΜοιιιιππιεππόνν,

:ι Ριοοηπιπ ιιιι·ιειννεη 8ο ποιέπιιιιιι πο, π:

ιιοννιοπι έπετιπιεεο ινπποειιι. ι ποιππιεπηννοη

ρπποειπποπι ιπιοιιιγ οιιοππιι νιοιειιιππιι ριιέοιιι

ιοιι ιιι εοιιιο; ι Ροοιιιηοινεη πιο, ππιοοπο

ως ιινπειεππ ιιιιοπιοιι, ι πω: πει έππιιοπο ιν

που οι, ιιοπιιοπι οι ιηιιιιιιιο πιιιιικιπιι.

ιι οι·,ιαιιιι ιιεπειι·ιικιιιιι απ. ροι;κοι· πο ο·ιιιιιιιι

ιι ιιιιιιιιιιιιιιιι50 πι, ιι οιππαριι ιιι.ιιι ο πωπω.

Ροιμ:ιι, ι πωπω" ιιοιιιιποιιιι, ιι Ροιιοιι πο

ννιοι·ε2 4 ι:ιιιιοπιιιιο οι ιια ιιιιι οιιαριιιιιιο Η. Β.. - 6 ιπιερειιιιι ιηι·ιιιιο Ε., ιπορειιιι

Τ., ιπεροιιιιιι·ιι Ρ. - 0 ιιοριιιιιπι Μι πω. Ρ., νι ιποάοιιποιι πωπω ιι·ιιιιι·πιιιιι.

11 πω» Μια Η. Ρ. πιιπ ι πω. -πιο ιιιεπο Η. Ρ.

10 ο

20 ιι·ιι ιιιι ιιιιι.ιιιιι

ιι·ιιιιιιιιοιιιιι Η. ιπ_γιιιι0, ιιτοπιιιιιι "πιιπ Β. 'Γ. - 22 ιι ιιριιι:·ι·πιιιιιιιι τοι; οιιοιι πιοπιιι

Η.

ιιΒιιιιΠδι|ιΠιι ιππιοιιιιιιι0ιιιι Η.

25 "μια ιι» ιπ·ιςριιιι·ι Η. - 28 ιιοπι:πιπ... ,ιριιικιιπιι πιοιυπ Η -- 80

ιιθδ
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τιιαιιια πο ιιιιιιτ. ετιιιιαιιιε, ιι ποοτιιαιπα τα.

!ιοαομιιιιεοτ. ιτε οαμ·ι. ετ.ιιι·ι. ιααοιιιιι τοοομτ.

ιια εοομ·ιι τιι.ιι., ιι ιιαοενε ιι !!εοειιιεααιιαι.,

τα ιιε πεοειιι εααιτε οτοοιιτ. τι.. !ιοαομιιιιεο·ι.

εεε ιιειιιιιι·ι.ιιι. ι.ιειιιι.ιιι ει.τιιοοιι τοτο ιι ο·τι.ιια

ιετο. !ιοαομιιι.ιεοι. Με ιιτ.ιιιιοατιι οι ει. Και

κατ. (Τ: ποι:εμοιιτι !! (Πι Μπιουτ. ιιοαιιιιοιιν..

Ετ. απο μ.ιιιιι:., ει. απο σποτ., ει. απο

μ.ιιιιμ., !ιοαομιιι.ιεοτ., ιιιιμ·ιιιιτ. ιιοι.ιι·ι.ιιι. ετ.ιιοι.

ιιιειιια, ιιτ.ιιιι.μτ. τα πιει., π ποιαιοαιι οι Ποιοι,

ταατοαα: τοεπομιι !ιοιιτε, ποιιιοιι ει. ιιει:εεε,

τι τιποτε, ιι ποε·ιιτιι ιιιιιιοτοαμα ειιοιετο, τι ετ.

ιιοι.ιιιιι, ειπε παεαμιι μεει.ιιιιιια τιιοι:ι, ιιοιι·ι.ιιιι

αιομιι επ, πι". ιιτε οιιοατιιατ. ιεειι εοι.μι.ιιε ιια.

οαςοι·ιι·ι., πομπατιι τετε, Ποια ιιετιιιιι.ιιοτο,

ιι ποιιςοιι ιια ιιοι.ιιτ.ιιι. ποια. επ, πειτε ετ.ιτ._ιαττ.

ιιεμοετοιιιιαιιι οαιιτι τιιοιι, πι. πατα οοιιιι.πιιιιιι

τα ιιιατεοε ποιιειιιιομτιιιιιια Μαοιιιιι ιιοτοοομιι

ιια:

εειι,

ιι αιιιε ιιτ.το ιιοιιιοαιιτι. επ ει. ιιοι.ιιι.ειι

το οι·εατ.ιπιιι ι.ιοαιιτιιιι, ιι οτιιοι·ετιι

ιεειι το·ιιτ·ι.ι ιετο ι.ιοαιιτιιτ.ι οαμιι ιιοενιιεττ.ιιιι

ι:οτοοομιιιια. ιι ποιαιοαιιιιτ.ιιιιο επι ιειιοιι, κατ.

επηε:

οομιιιιιι,

ιιοιιττ. μεειιτιι.ιτ. τιποτα. Η ποαοιιιιι ιιαπιιεαιιτ.

εε μια. ιιοιιιιτιιιιι εειι, ειιιιτ·ιιιι ποτο

οττ. !!Μ'Ε!!!!!1 ιιοιετο, ιι οτι. τοαμ·ι.

ιιαιιτιιιι. πι. ιιοι.ιιτ.ιιιι εειι, οειι·ι.: αιιιε ιιτ.το

εετο ποειεμιιτι., μα ιιιαμετιι ποοιιαιιτ·ι.. ιι ιιτ.μαετι.

μεεατιιιιιε Πιιαεταεοι· !ιοοτ.εοι·ιιιαιιιιιιοιι·, ιι ε·ι.τιιο

οτι ποαι;μιιιιιιιιτ. ιιεαιιιιι. ει. τι. μι.ιιι. ιιοαιαοι.ειτ.

ιι εταοι.ιιειι·ι. τοαμι.ειι·ι.ιι.ι·ι., ιι οιιιιοττ.ιιιι. οαζ

μαιιι !!!!!;!!!!!θ !.!!!θΓθ. "Ο εκατ. Με ιιοιιμοιιιιι

 

του Ριοοινιι€ε, ιτειιειι πιιπ ο ιιειπ; ι ετη

ιιπειε Με ε Ριοεανπει ιιοιοιιιι. Ριιιέ ιεέ οιιέοιιει

Με αν ροιιοιι Ζε πιιιιι ειειαεο, ι οιιρειιιιιε του.

ινιοαιωω “Μι ιιτεειοννεπν ιειοιιιι @κι

πε ιιτοιιειε ιι·ιπ ι πειιννει Βο Ρετοιεειετνιειιι,

ιιοπιειαιεέ Ρτιειει Μεινε ιποιοιοο ιεπ. νανο

τιιιιπιετι :εέ ετοιιιι 8ο ννιοιιιιιτι όοειοιπιιτιοιτι

ι ιεειι οιοε. ιινι·όοιι ννιωαιτειειι τιο @Με

:ο ιια·νοιειιινοιτι ι Μεινε ΜΒΜ.

[.ειε θὅθ2; Με θΒΟδ; Με οιιοι αιτιο

ειιιιιιιοτι τνιιιτεο εετιιιονν Μιοποιοπε ανεεεειι

ιιο πιει ι ροτιιοιιιιι Με Βοειι, ιπόννιεο: ρε

πιε Βοιε! εροιτινι ε πιοιιιοε ι Με, ι πει

«και ινιπιιιοε εννοιε, ι ιιοιιοτιοε οο ιεειι

τιειιε ρτεινιοε ιννοιε, ιιιοοιι οι ιιιτιειε ιιοννι,

ιιιότνοιι εοτεε νν τοιιιτιι τοενι·ιπειοέ, ιιοεπειε

οιοι;»ιο ΒοΒε οτεινιιιιινοεο. Βροιτηι ιιε εετ

των ινι·οιε, Μότεύ τιιιιιιοννειειιι, πιοεοόπν

ειιιεε ιινόι, τν ιιιιιε τοιιιεεει Με ιιιετιιι, πει

εανειειει όειοννιοι Μετνι, ιιοδετοιιιιοιι; ι

ιεειι Μο Ροιποιιιι Με αν οετιιινι Μι , ινινειιι

Με ιιιοιιιιιινε ι οιιριιέό κνειιιειιιιε ετεεειιιι

ιεεο, τε οτενσηπιοπιειιι Με πειοει·Μεεει Ιαο

ε·ετοειειον. ΙΡοιποιιιιττειν Με τεοιιι οι: οιο

όειε οετιεινι τοι έννιειοι ιιοθετοιιιιον ε τοιο

πιε ιιιεΒο ι ε ετοιιόιν πιοιοιι ιιιιοειειε ειιεέο.

ι πειιιεεννεει· ροιοιιι Ηειντε αν ωιι.οι ιει,

πιοινιιιο: ιεειι Μο ιο πετιιεειι, πιοοιι Ιιειιαιο

ιιτιοιειειι. 1 Με άαιοΜεοιιιε ΑπεΜεεοιπιι οιιοτ

εοποοντι, ι αννρτεννιι ανιοιιτε ιιο2ιε αν ιοτι

ιιιιοιι ιιοιετοπι ι Μει·ειιέπιο ιπιειΜιιοι, ιιιιιο

Βιιιι ι·οειιει ανιοιο ιιιιεπιε. Ροιοπι επέ Ρτενεειι

Ριεοενπεοννιο εστι ιινεειΙονν, ι τννειετιι πε

Ήιιοτεε 4 πεοεια... οτοοιιτ. τι.» πεοειαεααιιαι. οτοοιιτι Η., οτοοιιοιι τοι.ιοιι ιιι.ιιι πεοεα

ι:ααιι·ι. Ρ., ιιινΙιιιο. - 21 ιι αιιιει Με Η. Σ..

δ

Η)

ιε

ιθθ

ΣΒ

το
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Ποιτοκιτκ κι Βιοκιοιτοι·, κ Ποιοιιικοοι οι

κιιοοι ιροκκικκοιτι ποιο κροτκιτοι·, κ ποτο

κκιιιικκιιι οι, κ κο κοτι οιτοικιτκ κοστο

ιτοι· κοιιιιιτι οτι κατι κοοτικι. οιιτι οι;

δκοιτ οι ιτροτκιτκιιιι. Η τιττι οποιοι οι

Βοιοικιιορι κοοτιιικτκ ιιοικικι κι Βιοκιοκι

οικτιτο κοιοκριοτοκκιι, οι ιο κι τι ιικιι

κοιοιοικτοιικιο τ·οοκοιικο, κ:τ,τι οκ ιιιοτι

οινι. ιιςτιιιιτι οτο Βοιοτκκοοι απο, κοοτιτικ

ωκρικικι. τι
οιτιιοριτ κριτιικκκι ΜΠΗΚΕ,

τυρι τοκ οιτι κοροιτιοι ποιον, κ οιιτιικι

τιτο ιιοικτοιι που κ κοοιιιτικκιι, οικοτο

ιιικκιι κο ιιιοιτ.ιι τρι_ιιιιι κ ιιο,ικ ιικοτιι,

κ ρημα οι·ι:οτιικι τοκ οιτι ηοικικι.

Πι ιιριιιιιιοιτιιτι κικιιιτι ιικιικ οοκι κ τιμητι

κιιικοτι οι ιίιικ:ιτοιτ κι οιτοκοκκκ: οικιτιιτι

ιιοτοροικιμ, κ τοι· κικιι οιτκιοτικτοττοιμι

κκκι οιιιτιιι , οικιιιιικι τιοιιικοιιοιοιο ιικοοτι

οπο ιτιοοιι. ιικιι οπο: Μοτο ιριοτκτικο οτι

°20 τκι, οιιοκικιο οι ιοιτικοοι κ τιιικι, κ τι

κο κο ιτιοτι ιιτι τιοριιιιιο. το κο ιιοτιιιιι

οιοιτοοι κιτικ:κιττιτι, οιιικιι κο τοιιικοκκ

οκικτοικιο τιτοκο: οιιοιοιιτι κκιοοτκικιιι,

κοκ τιι τιοι.ικιοττιιιιι κοιιιτι.') Η ιτικιι: κρο

25 ,τικτο κκικιιιι ιικιι, κ ιιιιιτο ιιιιικιιιιι.9)

Η κικιι: κο οικοιικιιιτο οοιι·τι οικοοιιιιικι

κι κοι.ιιιι, κιοικο πιο τιιιιτι κ τιτικο

κοιικοκιιιιικιτι; κι οικοιικιιιτο οοκι οι

κοοιτκιιιι κι κοκοοιιι, κιτοκο κιτ πιο τιιιιτι,

50 κκ τοπιο κοιιιιτι.8) Η .ιιικιιιι τιιτοιιοικι:

ιιιιικοκι οποιο κιιιοικι κ τιτο;) θοιοιτοκι

πιο Βυ'Μ!!.Π τιιτοιιιιιιιι: Β'ΙτλΜίω "|Π||Η|ίη

 

Ρι·ιοοιιν οιιο τ τοσοι υτυὶνοο Μουτιτοιοττ,

ι ουν ειο ερουαιιι, οιο τοο8:ιο ορτοετοιο ιικ

οωτοττ, ιοικοοι ρου τοοοιοτο, ιουινιο ὶο οιο

ειιτ·νι οικου οιορτινιοοιοιοτο. Ι Μουν έιυιιο

»οι ιΜουιιτοιοττ Ροοοιννιο ιν ννοειοκιο οτο

των ρτιοτοιοοιοοιει ροτιειιιοΒο, οιιτοννιοττι

ονιο νν ιοο υιιοτι ρττοιοιοοιοοιο ροτιειιιο,

ουν :τουσ οι Μονο. Οοτιικννοιν Ιουν Ψώ

υτικιιοτι ροειτονιι οοτιιιοιν, ι νννρττιννιι Μοι

ιικ κοπο, ιτη·ειτι ιντιτοιι τοιουυ οοενοιννοιν;

ι ννοιννοΙ οοικτόνν εννοιοιι ι ροεουοιιιοιν,

εικτεοντοο το ννοηειιτιοιι Βτουόιν ι Ιυυτι

οτοοετινο, ιτοτυοι υιτοιςιτο €τινοΙο ετινινιοο.

Ποιτοννοι τιτο στο οέτο ι »οσοι υο Κιιοννο

ιν υιιοίι ινοιοοοννεοοριοοικ οοΒιιτουτιον, ι το

τοοινυ ιννρτοννιι κοπο ένοικοι, ννοινντινοιν

οτιτουυ Μ: του. ιΝιυιτιο Μέ Ιυυτι νν ντιοττο

οιιττοέοιοτιειιιοι, τουοννοι το υυεττι ι οικιοκτ,

ι ιννρτοννιοι υοττν ου τοιιυ. ιικιι του ριετοο

έννιοτο, ειναι! Βοινιοτο ροινοοεο που οικειο

@οι οιι·ιοοιι : Βιοττοειο»νιοκι ττιιιοοιοτοι,

οιοοινιοοι σοι ττιιιοοιοτυπικ τιοοΕυρικ! 1 τυο

ννυ: ρτιουοιοιο ιτιοιοτοοέοι κοπο ι υιιιοιο οιο

υονιο. Ι τοοννυ: οιο οοοινοιοιο εοιτιο εκκι

Βόνν οι :ιοιοι, ευιιο ιο τοοιιι:οτι ρευιο, ι

ιιτουκο ιΙουιιοιο; ιοοο τΙιιοι·ιιιοιο εοιτιο του'

ιν οιοισιο5ιοοο, ευτιο οι :τοι 28οιιιιοτι οιο

Ι Βιτ

ννιυο τούννιοοοεο: οιοεοοικινιοον πιο Ιουν

ιτορευιο, υοι τιουιιοιο οιο οιιτουου.

ιοιιυιο ι υιιιο. Μοτο τιτο ι δοιοτοοοτι,

τούννικοο8ο: υοικον υιτοτςιοοιυ, Βοου ροὶν-.

οτο. Το άνετοι: ιικιι! ινοινοΙΙιικι Ισιουοντο

κουτι 8 οιτοικττκτ οιτοικιτκ Βοιοικοορι Η. 12. Τ. - 4 κοι,ιτιοτι οτι οο,τιι

ΠΟΕΜ'0Π'Η Π!) Η. ·-· 7 Ε'β τι... !'00Π0ΑΜΠΕι ΠρυζοΜΠΕΜ'Ιτ οριουροτττοκιιιο Γ00Π0)ιΜ!!Ηθ

κι τι ιικιι Η. - 10 οιτιτοοιιι τιτοοιικιο Η.

') Βίοι. ό, 'ι. α) ΤοοΖο. Π), 21. 8) 'Γου2ο ο, το. 4) Ροι·ύινο. Ριτο.Ιτιτ 40, 2.
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906 Ποιοι· κι τιιικιι μιι:τι.') Εκ οκιιικιιιιι ιιο

ιιειι·κ ιιιιοικκοκοιι κκιιιει.ιοιτ κ οι·ιιοτοικογ κοκ

ιιο,π,κτιι πιο ιιιιορι κικκικι κ ιιιτιικ:πτιι ιιιοι

κικ κοτιιιικι, ιιιιτιιιι: κ ι:ι,ιεκπιιε, κ οτι

οκοτιιιιιιιιι κοιικικιι. Οτετροκ :ιτε κ εε, οειιι:

ιικο !!θΜθ!.ΙΒΜ|ι| !! ΜΝΗΜΗ!! ΗΕ ΗθΓδι'Ι'Β ΑΜΠ”

“οι” ιιοκ:το; κοκετι κοκι:τιιοιιτιι κοι:ι,

κιοκυ,ικιιιε κιιιιιιι, Μαι, ο·κιιιιι, οιιοιιιιι

οιιτικοκιιιιικιιιι, και κι ιιιτιικ:ικι, ει κι

κροι·τιιιτι κιιιι:ι, ιιοςκτιι πιο τιιιιιιιιιι ιιικιιιι

πκιιιιιιιιε: κι,ιι,ι ιιοιιιιιιι κ ιικιιιιι, κε πιιοτιπ

κοιικτκ? τ·ιιι.ιι οιιτ,ικιικικι κι κοτιιιιικ. ()ε

και κιικιι τιιορπιπκιε ιιιοιιιιι.ιι ειιοκιιι.ιιο ΒΒοΗ

κειι,·τιπιιιι, οιιοτιιιικ κο ιιιι:ιι ιιι.κκ κι τ,ιιορι

ιιι τιικι,ιικιιιιιι κκιιι τιιοριιτκ κ κριικο,τιιτκ

ιιοιιιιιοικι, Η !")"ΜιΜ'Ε, Η οιτκεκιιιιι, Η

ιτει:κτιιοκιικι κ κιπιιοτιιτιιι.ιι ι.ικιικιιιιι κοκ

κικιιτιι κ και κικιιτιιι, ιιιιιιιικε κι οκι,τι

τιιιι. ιικοικιιοτιιο κκι:ι οτι ι:κοτιι ιι οτι ιιι

ιικιιιι, κιικιε κο πιτοπικικιο οτι ιικεετο. ΗΣτιιιπ

ιιτε κομικιιιιιιιιιτι οι, καιιι.κπιπτικιτιι ροκιιτατιι

κι κικιιιτικ, τιιιιτοιιικιιιε: ζωο ιεετι ικιιιικιιι

τοιιοιιικιι; ,τσι Μπι κοτκ ιιερειιιιιιιιιικ ιτ.ιιιιι

πικιιιι, ιι κε ερειιιιικκιιι.ιιι. θε ειιιιικικι Βο

ιπο,τκκειιι κοιιετι ιιειιοπικτιι ιιιιιικιιιι ι:ιιεκιιε

κιπ, ι:πετιι ,τοοι,·τκιιιι·πι, ρεκι ειιιιε: απο ειιεκρι

κι κ ιιιιιιτικκ κι: ιιιιιι.ικ καιιςτπι Μιοι·ιιιιιιιιι,

α τροι,·ικιιιιοικ κιικτιτκι ειιεκτιο πι μισο, ι:ικο

ιιιε τιμ κοκ ιι οτιιιικ κοκ κοιιι:ιιι οι ιιιοι·

ιιιιικοιικ τιιιτι κ ερειιιιιι. Πτι πιο Βοιοιιιιιπερι

ιιιοκιι τροι·ικιικκι, οι πικι.ιιι κοψω ο ετω

ιειιιιιι ΖθΜΙΠι"ΈΜΒ, Π! Ο οιιτεκι Η ΟΥΙΣΤιΣΚ'Ε

 

ιιιΙιοΒιιιι Ρτηοιιοτικιό πιει ι1ινότ τἰκὶεογι

Μο ιιικηεικο οο ρο1ττοοιι: πικρό] ιιιιόδο

ι το ιικειτοιι κιιιιχ. [ΜΗ ικό ι κτκ τοτρο

τητικοιιιο, τιιόννιιιο: 01ο ειιιιιιι ι οιετρι:ιο)· οπο

ιιιοικιι ιΙοιέό ι:Ιο ιιιιιοτιι τιιοιοΒο; κειτιιΙ κιιοο5

Ρτηπ·ιιιιιτιο κατ, ιτικΗ:ιτΠκη ειιιοΒιι, πιιιοικι,

πιο, οικοοοιν τόὶιιγοιι, ιιιιοιιιι κι Βοοικιιοιι,

τι κι ότιικιοΙι κινοειι, κοιτά ιιο Βτοόειοιι,

ι=νιιΡγιιιικο, @Με @κι ακοη ι Μοτο πιο

ιιιοΒιιοχ οιιοι12πό; Μάικ τοιιιιικτιιΙι οο ροιτιο- 10

ω. Μάιο κιιΜοΒο 1%οιιτικι @κι Ιιιόιιοικ

ειινοιπιι τοκ: ιιιιιτειἰ οοιιιιεκ ντε οινοτιο ιιο

έννιοιΙιοιι ιν)ιρτειννικο κοπο, ρτηοιιοοιι6 ιιο

τιιτοπιι πάνιιοττιιιιοτιι ι εοιπιικοττι ι άτιοκιοιτιι

Μπι ι τιιιικοικιιτπτι ιιιοἐοιτι, μη· κιοοιιι Πιο: 15

κιοοιιι; Ιιχινιιἰο πιει οιιιοι;ιτιο @κι ιιικόιππινο

τιιιοει Ιιτάιοογειι ι ιιννιετηπιτ, @το Ροόοοικικιοιτι

νι·κηοικιοεο. Βάι' ,κή εοοιε ροοριΠ, ποιη

ιιειΙι εκειιιτειά ιιο κιοοιιι πιιοικιιιο: Με πιειιιι

.το ιιιικει κάτω· Ιτέ!ιιιτιιι ιιτεινπικιιιοπιιι :Μο

ιιιε ει·εκτιιοικι. Το ιιἱμιιιο ιΜοό2ιπιιιοτι, ιιο

κειἰ ιικοιινιιο ι,ιιιι ετε!ιτπιο τΙτιιὶγπιιε ιΙο @άπο

τω, κιόινικο Με: οτειιτοπιι ι Ποιοιτι τικ:

επιιιιτΙο ὸτιιὶχπιι·; ο ότιιιι)·ιιιι τιιιιιι1ε ετοΙιτο

ι Ποιο, ιιικοέ .κοπο ικό-π ι οικω πιο] τιιιιἐ Ή

ΜΗ τΙι·ιιέι·πικ Ποιο ι ετοΙιτο. Ι1ιιιιιΙ Ιιοκιιεκι

νΉοιΙ:ιιιιιετι ότιιέιτιο, τ κτκ ιιιιτιιιικιιΙ ειπε ο

ιιττειά2οιιιιι κτιιιιι ι ο πινοπτικοιι, ι ο ι.ιοικινιε

κτιιιοικ·ει. Ι κι ιι κιιιέοιοτιιι ειιιειοειιιιιιιι ιν

ροΙτοιιι: ο Βο!εειιιινοιιι πιοΙε!ιικι ι το ΒιοΓκ- ?›0

ιιειιι ινοΒιετικιιτι , ι 2 Πόκιτι·Κιειι1 οιοικιιιι,

ι οτι ιιιιτ ιιιιοι1η Μπιτ ι Ρτη·ιειέιι. 2,1 πιό

Ϊνἰοτει 11 ιικιιικι κιιιιιιικ Η. - 17 μεεκτιτοκιικιι ιιεεκτιικκκικι Η. -- 21 κατιτ

ιιιιικιιιτιιιι κ "ΠΥΕκδ Η. Η. Τ. - 22 Ε'Μ|λΖ|ιλιι κιιικι;κ Τ..

') Βετο. 19, Π'.
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ιεπιιιπιιιιι. Η ιιι ιιιιιιιι ει ιιιιιιιιι οιιοιιιιι

ππ πιιιιιι.ιι, ει Εοιεειιιιιπιι ιιιιιεκιιπι, π

ει θτειιιιπιπι πτοριιειιιιπι, π ει άπ,ιρπκιπι

ιιετιιπεπιιι.τι, ιι ιιι πιιιιι πειιιιο ιιι.ιπ π ιιιοιιιι.

ιι 7ιιιιιιππιε :κε Βοιο,ιππερι ιιι ι:τρ:ιει ιιοιιιπιι.

Η οι·ι.ιποπιπιπι ειι ριιςιιοιειιε, π οιιιπι εππ

ειιοπιι Βοιο,ιιιι.ιεροι·: εε οιπιιοιιιιιιπι ει ιιιιιιοπ

πιιιιιι. πο ιιιτ0 πε ιιιιιππππ πι? θιιι ιιιε

ρει·ε πιιι: ποπ: ει ι·ιιικιι. θιπι :κε ριπιι

ιο ιειιοι·: ·τιι ποετιιιιιεπι ιεεπ οτι που ιιιι

ιι.ιιιιιι ιιιιιιιι ιι ιιοιιιιιιπι πι πιιιοπιιιιπει

,ιοετοιπ·ι ιιι ιιιιιιπτιι ριζιιοιιιιιιιιιι, πι οι

πεπιιτιπι. Βοιοιππερι :κε οτιιιιιιι·ι ιιιιριι

πι" ιιιιιιιιιτπ ιιιιιιοπιιπιιιι. ιι ριπιι εππειιο

κι ππ π ι:·ι·ιιιιιιιιι: ιιιτι πιο", ιι ιειιιε ιιπιπι, το

ιπι οριιπιπιι π ιιι ιιοππκι ει”. Η ιιειιε ιιο

ιιοιππερι: τιιιιο ιιι,ιπ. Η ιιιπιιιιιιπε ι!οιιο_ιιπ

περι πο οι·ετροιειιπιο οτιιιιο π ,ιιιιιιιιο.

Μ· ι!ι ιιιτο ,-ειιιε., Βοιιοιιιιιιεροι· ιιιε

ιιο πιιιιιιιιιο ποιοι· τοιιοιοι· πο ιιιιιικοιιιιιιιιι

ποπ ιιι Πει·ειιιτιι; ιιι ιιο ριτιι ιιειπιιι ιιεςι

περει:τ.ιιιιι. ιιι ει: :κε ιιιιιπι οιιιιτι,ιιιιιι "εικονι

ιπ, ειιιο ιιιιιιζι:ι πιτοι·, ιιιιπιοιπιι π ετιιιιι

οιιοιο Μ" ι·οιιοιιι. Η πε ιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιτπ

ει ιιιι τοιιο,ι.ι, π ιιιιετι τω" ιιειιπιιι ιιι ιο

ιιο,ιι, ιι πε ιιι ιιιιιι ι!οιιοιιιπ.εροι· ποπονπ,

ιι πε ιιι πι” ποπτπ ιεποι·, π ιι:ιιιε ιιο ει επι

ιιιιτι ιιε ειιιριιιπ κι πει.ιοι· ποπ, ιιενεπιτι

:κε ιπιοιιιιετιιο πιιοτο. Η οι·ιιιιπιπ ειι οετοιιι

50 ιιι τομ”, π ιιι τιιιιι ιιειπιιι, π αιτιο

ιιπιπι ιιιιιε ιιι ι·οοοιι, π ριιιιι: εε οι·ιιιε

κοιιεπι Πω|0'ΕΤΠ θ'!"Β ι·ιιιιιιπ, Η θ'!"!ι ιιιιιιζι:ι

 

Μοάιιιπιεπ ιν ιισιιιέπι ιιοπι. Α εάν πε

πιιτπποιιι·!ο τοιιιοιι5νν, "ειπε ιιιειιιιρι ΨΙβη

άιιπιιετιοννι: ρω πιιπιποἐν!ο ειε τοιιιιιιπιΕ.ιιιι,

ειιιτπιι ιειι πιο ιιεπειι? ι)π πιό πειι! ιπι:

ιιοιε ειιε επεειιιι. οπι Μιάν πιειάι πω: Ενό

ροειιιινιοπ οιι ΒοΒιι, ει". ι!ιπι Ειπε ιι ιιο

ιιτνπι !ιιιιιιι ιννπιιει·ιιι!; πιιιειν οι ιιιι·ιιι€ τομ

Βόιπιιιιι, Με ι›ο ειιιάιιινιε. νν!οιιιιπιιεπ πω'

πιππιιινειν ορ!ειν ροε:ιι! Ειπε τοιβιιιπιιιι.

! πάει ιιιιωΡι ι ειιιτεινεπε: ινοιπιι ιιι πιπε

Βιε, ιειιι ορ!ιιιιι, ω πιι παει ι πε ιιοπιο πιεειι

ιιεά:ιε. ι πει! Ή!οάιιιπιει·ι: πιει:ιι ισεάιιο

πιω Ι Ροι€εροινιι! νι!!οάιιιπιετι ννειι!ιιΕ πιει-ι

άπιι οιει ι άτ.ιιιάι.

πι. Μπι θ” νι!!οιιιιπιιετ·ι πω! ιιο

Νοινο8τοάιι Ρο ιιοππιεε πει ΡιεεενπΒόιν, ει

ιιοινιειπ ι.τινιι!ει Μι ιιειιιπιιιι ινιειιιιι ινοιπιι;

πειεπειιιε Ριεεπιπ8οιι·ιε άοινιεάιιιιννιιν ειε

ιο ›ιιεειιι πιετπιι, ρτηειιι ι ει.ιιπειι ιιο!ο Βιε

!οετοιιιι. ι πιο άπιι ινιιέιΞ ι Βι·οάιι , ι πι!

ε!ι3ά ιιιιιοι.ιιι ιν 8τοιιιιε, ι πιειιοάοι)πιι πιώ

Ροπιύάι ιΝ!οάτ.ιιπιετιοννι, επι πει οπι πιε

πιόΒ! Ρτινιέό, ιει:ιπιε ιιοινιετπ πιε πει;ιτΝο

Με ιιν!ο οιιο!ο πιεεο ννοιεΙιο, ιι Ριεεηπει5νν

1ιν!ο ιι·ιειιιιε πιποιιιννο. Ι ρτιεειιι8·πιι!ο επι

οΜεἑεπιε $τοάιι, ι πι: πιο ιιιιι:ιιιι, ι ιι:

ιπ1ι ειε τη ννιεεε ιν ει·ιιά2ιε, ι πειιιι: Μο

με πω” π8ιπειε ι ι;!οάπ, ιι οά ιιιι:ειιι ρω

ιν1επιι 1 π οι·ετιιιι Ζεπιιιιπιπι πιειιιιι Η. - 8 πιιιρπιιιπω πιι,ιροιιιικιπι Η. Κ. Τ.

- 6 ιιιιπι εππειιοππι ρενε εππειιοπι Η. - 18 ιιεπιιτιπιιι πεπ·ιιτιππιεπι Η. Β.

Τ. - 20 πριικοπιιιιιιιι πιιικιπιιπ Η. - 22 περεετιιιιπ» περει:τιπι Η. - 29

οι·ιιιιιιιιι ει... ιπρο,ιιι οιιιιιιιιπιπι ει οι:τοπιπι ιιι ι·ρα,ιι ιιιοιιπ Η., πωπω - 32

ποι.ιριτπι ιιοιιερετιι Η. ι.. Β., Με ι πω.

Μοππιπεπιε Ρο!. Με!. τω. λ 88

πιο

- θ!
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9θ'ι ιιοιιοι·ιι ιι·ιιι·οι·, πρι πισινα: ιιι πιο ιιοιιο·ι·ι·ιι?

ιι·ιιμ,ιιιιιι οι Πενειιτι··ιιιιτι, ια ποιο ιιιιιιι.ιι·ιι

ποιο ιιιι οιμιριιιιιιιτιι; οι·πιε ιιοιιιιιριιειιιι οτι

ι·ιιιιμα. ιι ι·ιιιιο που” ο·ι·ι·ιιοριιιιιπ. ιιι πιο

πιο" οποιοι ιιε ιι·ιιιι·ιι ιιιι πιο ·ι·ιιιιιιι, ιι

ιι·ιιιιριιιι:ι: πιο ρι,ιιι οπτιιοριιιιιπ πιο πιο

,ιιιιι:'? ιι ιιιοιιιιε ιιοιιιιιιιιιι ποιοι, ι:ιιιο οι·

ι·ρο κοι·ιτι οι ιιιοιιιιιι ιιρ·ιιιιιι·ιιι Πε·ι·οιιιιι··ιιιιι·ιι.

(Σε: οιι·ιιιιιιιιι·ιι ιιοοιια ιιο 0°Μο·ιιιιιιιιιιιΜ τριμ

οιιιιιιι, ιι μια: ιιι.ι·ιι: οιι·ιιιιιιιικι, ι:ικο κοιι·ετε

οι ιιερομ·ιιι Ποιτειι·ιιιιιι·ι. θιιιι πιο οιιιιιιι:

ιιε ο·ιι·ι·ιιιιιιιιιι ιιιο,ιιιιιι ι·ιαμ. Η ρειι·ε ιιιιι·ιι:

ιιοοιιοι;ιιιιιιι·ι·ε Μαιο, ιιε ιιερειαιιτο επ πι τοιι

θιιιι

πιο οι” οιιιιιιιιιιιι οι ιιοοιιοιιιιι:ιιιι. ιι μια:

μι.ιιιι, Η Η πιο πιο “ΗΗΕ ι:1ιιιιοοιιτε.

ιιιιιι: :περιτο Με ιι ιιο τοπικ οιιιιοιι, ιιιιιι

ιιιιιιιειιιιιιιι ιιιι οποιοι. θιιιι πιο ιιιιιι·ιιιιε μι”

ο·ιιιιιιοκιιιιιιι. ιι ιιοιιεπ·ι πιο Μπι ι:·ιιιιιοριιιιι

οπο, ιιι. ιιι.ιιιιιιιο ιιαριιιιι ιι·ιιιο·ιιιιιι, ιι οπο”

ιιοκοιιιι·ι·ιι ιιοποιηιι , ιι ιιιιι:·ιιιιιιι·ιιι ·ιιιι.ιο καιω,

ιι ιιιιιιιιιιιι·ιι ιι·ιιπιει παπι. Η ιιοιιοιι·ιι ιιροι;ι··ιιιιι

ιιοιιοιιιιπιι ιιοιιοιιατιι ιι ιι·ιιοι·ιιιιιι·ιιι :απο προη

ι·πιιιιι παπι. Η οπο” ιιι:ιιιιιιι ποιοι. θιιιι πιο

ιιιιιιι,ιιιιιε ιι·ιιπιιιιιιι ποιοι; ιιιιικ·ιιιιο, ιιπ ιιο ιιο

ι·οοιιοιιο ιιι ιιιιιιιπιιι ιιιοιοι·ιιιιι. ιι ιιοιιοιιιι ρο

ι:·ιιιιιιιιι ιιοπιιι.ιιι ιι ιι·ιιιιιια·ιιι κι Μπι ιιι προγ

ς·ιιιιιι κοιιομι;ιι. θι·ιρο πιο ιιοιιειι·ιι ιιοι:πιιι·ιι

ιιο ιιοιτειιιιι·ιιι. ιι ι·οροιιιιιιε ρ·ιιιιιι, ιιιιιιιι.ιιιο

κι. Ποιι·ειιπι·ιιιιιι: ιιοιιιι·ιτο κι οπι: ·ι·πιιιι

"ΕΠΕ, Π Τ” Πωιιι'Ε'Ι'θ ιιο ΜΗ:Ἀ'Ι'Η ι.ιππιιι Ε'β

τοιι”, πει ιιιι;ιιιτε, πιο οπι ιι·ιιιοπιι πι. τροπο

ιιιιιιιιιιιι. Ποιτειιηιι πιο μι” ιιιιιιι·ι.ιιιε, ιιιιιιιιιι

ιιπ, ιιιιιο ιιο·ιιιια·ιιι θ! κοιπτιι, ιιοπιιιιιι θ"

 

ννιοι·επ 1 ιιοιηια·ι·ιι τοιι πιο. Τ. -- 16

Η. ιιοιιο.1ιο οπο. - 26 ιιι ιιοοιμ·αιιιι

- 88 ιιοιιιιιι... ι·:ιιιιι πιασει. Η.

Μου! πιο τοπιο” ιιιιιιιιιο Ιορειιι π Βιοτιιι

ιιιιιι·πεο? ροσιοπιιιιγέ :ιιο Ριοοηιι€οττι, οπι

ιετιιιγοιι πο8ιπνιιιπ οι” ὶιιοιιι, ο ιιτιιΒιοιι πο

ιιιιιι, ινοππιι ι Με π Βιοτιιι Βιιιιοιιιγ. Ιω ιιπ

τπιιπιο Ροειιιιιοινιιι.

Μινι· ιιο ιιπ ινιοοιι “επι πιο πιιπιιιοινιιι, ι

ρχιπι σο ιιι πιο Μιτου ιιι·πιιιοιιο? π ιιιιιιιο

ροννιοιιιιοΙι πιο, ιο ιιιιτο τοπιο ιιο ροιιιιπο

Ριοοηιιεοιιι. Το ιιοιχειπννιιη Ροειιιι ιιο ειπι·

“μ” ιιιιοιειιιοι ι ποιά ιιπ: ειιπεποιοιιι, ὶο ιο

Οιιι ιού

τπειιιι: πιο ιιιιο5:ι ιιιιιπιο €ιοι;ιιι. Ι @κι ιιπ:

πωπω ειο Ροιιόπο Ριοοηιι€οιιι.

ροειιιοιι:ιιοιε πιιο, ινειι·ηιιιπιοιο Ροιιιιοιιιο ειο

μια απο (Μ, ο πόιιοιο ιο οο ιιιππι Μάο.

οπι ποέ ι·πτιπι Ρι·ηι·ποιιιι ειιιοιιπό €ο. ι ποιά Η

ιιο: πιιιοι·ποιο οιιο6 Ρο επι·έοι οννεπ, ω»

ρεπειιιογ, πιο οιι·οιι6ιιν. Οιιι ππέ π οοιιοιπ

ροειιι ι ιοΒι·:ιιι. πιω ινιοο ιιο "πωσ οιοοπ

ιιπ Κιότο] ιιιειοι ιοΒιιι, ιιιπππι ινιιιορπό ειιι

ιιιιιο ι ννπιπιι·ιο απο Μπι, ι τιπιπό ιν ιιιιιιέ 20

οιοοπιι. ιιιιιιιιι ννιιιιοΡπό ιιι·ιιΒιι ειιιιιιιιο, ι

ννειπιι·ι6 απο ιιι·ιι8:ι Με. ι πιω ροεπιιιιπό

ιιιιοιιιι; οπι πιό Ροεπειιιεη, Ρτηιιιοέιι ιιιιιιιο

πιιοιιιι Μόιγ εοιιοννοτιγ Μ! ιν ιιιπἐοοοι ιιι

ινιιιοι·. ιιιπιπι 8ο οποιο τοπειποιο ι ινιιι625

ιιο ιιιιιιπι ιν ιιι·ιι€ιοι ποιοι. Νπιπιιιιι·π ιιιιππι

ροειιιο Ρο ΡιοοητιΒόιν. Ι ιιιιεεποποτιιο Ραδι

επιι ιιο Ριοοητιεόιν, ιιιόννι:ιο: "απο εοιιιο

τιπεηοιι :πιιιπιιιιιιιόνν π ιιιοοιι ιιιιοειιοοιιι νω

Ωω ιιιιιιι Ρι·ηιιιπιο ιιο δι·οιιιι, πω· ινι- :ο

ιιιιοΙι σο ειο πιω νν ιπι·οιιπιο ιιπ8ητιι. Ριο

οηιι€οιι·ιο τω), Μπι Με, ιιιιιιοιπιπιπο πο

ειο οιιοπ ροι:ιτιπό, ννπιοιι κι πιιιιιπιιιιιιι6ιιι ο

απο ιι ιιιοι118. Η. Η. Τ. 2.5 ροι:·ιιιιιτιι ιν

κοιιομπιιι ιι ιιι ,ιοοιμπιιιιι ιιοιο,ιιιπιι :απο Η.

Α ιιπ ροιι·ιοτι ει:ιτιοο8
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κιιιιι ·τιικ, ι ειιικ κςκριιιιι ιικι·ιιιιιιιι ιικ

ικι, κ ιιοειιιιιι κι ι·ρι_ιι, κι ριζι·ικιιικτι

κι τορο,ι·κ, πιο οι ιι,κιι:τι. Η κιικιοιιιιι κι

τοοοιι , κ ρεκοιιιι κιιι ιιιοιιιιι:: κοιιι.το τοι·

5 κκτκ εεκε? κοικ ιιιοκιετε ιιερει:τοιιτκ ιιιοι'!

ιιιιε ετοκτε κι ματι ιιιτι, πιο ιιοικετε

ειι·κορκτκ κιιιι? ιιιικιειιι κο κριιιιιικ οτι

κι οιιιιικι·ε

εκοκιιι οιιιιιιι. Η ιιιικκει,οιιιι κι κι κιιιιιιο,

κιιι.ιιι: ιιιιε κκ κε κκροι·ιετε,

10 κι·κικειικκικ, ιι κοι·ριικοιιιι κι,ιριι.ιι , κ ιιιιιιιιιιι

κι ιιιτικιι, κ κιιιιιιιι πρι” κιιιικ. Η ιικο

εικιοκιιιι κιιε·ιιιι, κ κοκι.ιιιιιε πριιιοικιι ει

κκι.ιιι κι ιιροι·ιοκοι· ιιιιιιιιιο, κ ιιοιηιιικοιιιι

ειιτιι, κ ιιιιιιιιιιι ιιετκ ειιικ ιιιιικοιε, κο

45τιιιι :ιτε "κι·ειι·κςιι. Η οικικιικικκ οι, κ .ιε

κοιιιι: κε κιιι.ιιι κ·κριι κιιιικ κικιικ, ιιιιε

κε ιιιιτικ ειιιικ. ιιιοιιιιι: ικε κιικιιιιιιι κρι

ιιιι·ικ ιιιικι κ ειιτιι οτι κοιοικιιι, κιιι

ιιιι "ειι·εκκτιιιι. θκκ :κε πρκιιιιιιιιιιε κοκκ

20 ιιικι κιειι κιικιικιιι. Η κιριικιι κιιεκκι,

ιιικιι κικιιτκ κει·εκκιιιικ:τκκ κ ποικκκικι ει.

Η ιιοκιιιικε τιικ εκοκι κ οπιι ιιοι·ετκκιιιιε,

κιι:τικιι οτι ηιιιι, κι εκοιι ι:κ κ,τοκιι.

47· κι ιικτο κκε., κι ιικτο κια., κι

25 ιικτο Δω., ιιιικι:τικκ οι ΜιιιΦρκιι. κι

εε :κε ιικτο κο·κετικκ οι Ροι·ικ·κιιι, ιιιτκ

Προοιιικιικι.

κι ιικτο ικιιιο., ιιιικι:τικιι οι ιιικι:ιιικι,

οικιιι δοκι·κειικιι, ειικι Βοιοιιιιιερι.

50 κι. ικτο ,κιιιι., κι ι·κτο ικιιιιι., πρκετικκ

οι Βιεεειικι, ειικι ιικιειικιιι, κκοκκι Βο

ιιοικιιειιι.

κι πιο ικιιικι., κι ιιιτο ικιιιτι., κι ι·ιιτο

(δΦ,Μη κι κι” ικιιιει., ιιρκκεεεκκ εκιτκκ

δδ Ε'β ΒΒ|'|'διδι κοι·οοοιιιιιικ.

κκιπι ιι·ιιιι·κΙι ποιόν ιπκοιπιοικηο!ι ι ρο

κκε ιν ετσι, κι” οι;ικιιποΙι κο Με κι Βιο

πιο τιιιοικ. ι ρι·ηειιι κι μια, ι "και πιι

Ιιιτικιο: ροοο εικιπι κιε·ιιιο Βιιιιιοικ? ικοιιιι

πιοικοιιι κκε ιπιιικιό ιιο ροιιοικπικ? ειιοοιιιέοικ

κικιι κι ιικικιιιοο Μ, κοκ πκπι ιποιοοιο :το

και οιο τιικιπι· ιιιι·ποέο κ κιοιπι, μπι πιο

ιιιιοι·ιιιοικ ιο οιικο:οιο πκ ιιικεπε οπιι. ι ρτη

ρτοιι·κ‹ιιιιι κι ιιο επιιοπι ιι· Μόι·οι κια:: πω,

ιικοκοτρπικιι ιιι·ικιιι·ειπ, ι πκικιι ιν ω” ι

ιιιοιιοο πιοιι ιινκτηιι. ικι·οιιιινκη ιιικικι οικι

ειιι ι πιιπι ιιο ιιι·ιικιει κιιιιιπι ιικοκκι·ρπκιι κιιιι,

ιροοκοΙι ικι$6 πκιριετιιι κκιπι, ροικιπ ικό Ριο

οιιιπκι. ι ιιιιιιιιιοιι Με ι πωπω ιιικιοικ πιι

κι πιο @και ι.οιπιι πω, μπι ιικπιι πιο

κκοκιιιιικ. Ι.ιιιιιικ ικό πκικιιικη ιιοτεικικ οικ

οιιι ι ηη· :ο 'κιιιιικιοπ, πεπι Ριοοκιπεοιπ.

Οπι “πιι Ρι·ηκκοιιικη οποικικιικΙι ινκηκτικο

ικΙι πιώ. ικικικικ ΡικοκιπΒιοι· ινιιικιι ι :ιικ

ι·κιΙι ικικι ι ιιιιιινιιι ιιο. Ι οιιειιι·κινεη εκ

Ηκάπικοιν "και, κ κι Ριιέοιιικη, ποικι

Ριιι σει Βι·οιιιι ι ροειιι ιν "οι πιι.

Η. Ι.κικ Θωθ; κκ θδθι; Ικα ΜΟΒ

ιιιιικτΙιι ιιιιιηιιι. 'Νέοι πιι ιιιιικι·ικ Βοεπικιικ,

πικιι·ικ ιικι·οκικινκ.

Ι.κικ θὅθθ ιιιπκι·ι Ικικκικιν, οιοικο Νοση

κικιιικ , κ” νιΠοιιιιιπιοι·κκ.

Ι.κικ 6540; και κκ ιιιπκιιι νιικκοκικιν,

ειπ Ικεκικινκ, ιντιιιιι νιΠοιιιιιπικτικ.

@και ιικικ; πιι θΒιδ; Ικικ θΒΜ; Ικικ

65% ρι·πεπιεειοπο έινιοικοιι ιιο οοι·ιιικι ιιο·

εκτοιιιιοι.

Ψιοι·ε2 Ι ΜΜΜ ιιι Η. ιιοιικπο κι τραμ.

“Κ”
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"”0 Μ. πιο σο”. κι ποιο .-οιροι., κι ιιιιτο

.οιρκι., κι πιο .-οιιιοι., ιιρκοτιιικ οι ιικο

ριιιμ Βοιιοικιιορικ οιιικο.

Μ. ιιι·ο ροκ., κι οι" ροοικιι., κι πιο

.οοκκ. ιέιροοι.ικοι· οικιιιιο κι ιιοκι τοροιτι κ

οι·ριικιιικ κιιιιιι.ιιιιο ιιι.ιιοκοι· μια τιιοιιι·ιι

ιιο

ο το” κο

ιρκκι.ιι·κ οτι τομ ιιο τομ, ιι τιιοκιιιιι.

κι ι·οροι·κ τριι.ιι.ι.ιι ριικκοκιιιικ.,

πιο. κι.οκ ποοιιι.ιιιιιικ κοιιοτορομ_ι.οτκκ. ΗΠ

ροοιικκι πονο οοιο κο κοιιιτκ ιιιιιοκοιι. Η ρο

ιιο Βοιοικιιιορι: τρ·κκιιτο ποπ, ιι κιοοτιιτο

ιιοοττ.; κοτιοικοτι. κο κι ιοροοιι.ικο ιιτιι, ιιο

οιικο ιικοπτο, κι ριιικιιιικ οι.

οι πιο οοιιιικι., ιιοτκικιο Κοιιοικι.ιοροιρ κτκ

κει Προοιιικιι, ι;ιροοιιιιιιι ιιο ποι:ιιοκι πει κιο

ρο πριικο.ιο ιι:ιρκτιι, κι” οι οτι.ιμ οκοιι:ιο.

Πι Μ". κο μαι. .ιιιιιικοποιρ ρο,ιοοτκ. κι..

ιιοοιιιιοροι· κο ροιιιιοικιιιικιο οι κι κο πιο

κρκιικ κι:ιιιιο οκ ιιοιο ιιορκοι, ιιονοκκιιι.ιι

κι.ιιιιιι.ι.ιι κι Ροι·οι. ποοικ προτκκοκ και

Εορκοιι. οιιιιι κο κοιιιιιιο κοιιι.ιικ, κι ιιοκ

πιο κοιι·κοτ·κ ιι οκοιιι.ι·.ι οι ι.ι·κοκκιι κιοκιιιο

κι πκτιικ κιι κοοκτο κι.ιιι.. θιικιρο πιο Κοτο

κιιιιορι κι.ιικςι. κι ιἱοροοτοκιιιι., ιι ποτοπιιι.ιι

ιι, κι κο Εκ.ιιτοπιιικι ιιιιιοιικ. ιιοι·ιιικ. πιο

ιιοικιο κικτι.ι.ιιι προιιιιικιιιιο ιιοιιοοτι, οκορ

τιιιτ.ιιιο κι κοκι.ρι, κ ιιικκ οιιι·κοκιιιιι κι

ποι.ιιιικ., ιιιιιιοικι.ιιιο κ κι οιιιικ, κοιιιιιο ιιο

οτικιιιιιιι κ κι οιιιιτ·κιι κοιοροιιιιιιι , κι ιρρι.ιιι

κκ, κι. πιο κι οποιοι οκι.ιι. ι)ο ιιο οικι

ικκιιιιο ιιιο.ικιο, κοπι. ι·ιιοιικ οιιιιικοικιι οι

Η ΠΙΠΒΜ.!!λ Ε! "Ο κι.ι.ιι.. ιιοιιιιιρο ιικιι πο·

 

Μινι οκιο; ιιο. Μινι. Μο οι.ικ. Μο

οπο ιιπιοιι!ο οοκοικοντπο, νν!οοιικιιοικονιο

Αππο.

Ι.οιο θδοθ; Μο οποιοι. Μο 6522 κοκ

.ιοι·οο!οιν οι! τι ΝοινοΒιοοκιο, ρ!οοι! @πιο

ιιο Κιιοινο 2000 Βιικνινιοπ κο τσιπ, ο ιν+

κιιιο νι Νονιοκτοοκιο οινοικοποιπ ι·οκοονιο!.

Τοιι οοινοιι ινκινκον ροκοοπιον κοιι·οοτοοιον;

οοιοκ!οιν πιο ιοοο ρορτιοκιο! οκινοό ιιο κι

ιοννο. ι ποιο νν!οοκιπιιοικ: ιι·κοι;ιοιο οιοΒι Ν)

ι ιποέοοιο πιοκιν! οικω ιιοινιοιπ κο πο .ιο

ι·οο!οινο, κνπο κιιιοιο·οο; οιιο ιοκοποιοινο!

κιο.

ιιο 6525 8ον ννιοιικιι.ιω οποιο! ιού

πο οοι·οο!οινο, οιιιοε!οιν Ροο!οινκιν κο ιποικο Η»

ρικνιι·ιοιι! νι!οι·οκοιν, ιποιοο κιο οιοο κνιοιοκο.

Με:: Βοο πιο οοκινοιι! ονοι:!ιι ι·οοοέοι. ιιο]

κοκ ιι'!οοκιιιιιοιι τοκοιιοιοινο! κιο, οι! ιιο

ιοποικοκ ιι πιοιιο Βοτικ. επι πο Βιιέ Ριο

οινπει; Ρικοοινν Ριοοινπεοιπ νιιοο ροο!ο! κο

Βοινκο, κοιπ ι›οτοκο οιιοιν Βοοοο; ιν κι]

οιιοτοιιιο ι ποιοι! πιιοκιοοο ιιροο ιο οιιιο.

Πιποιι! ποιο νν!οοιιιιπιοιι ιιιοιο πο Βοιοκιοινοιοι,

ι ιοιοπο έιπιοιο ιοΒο, οιιοοινιοιπ Ιον! νι κι·

ιοννιο 8ικ·ιοιορο!ιι. Νοοο κοέ ιπικοιν έοιοπκιπι 25

.Μπι Ροιποκι:, οιιιιιποιι ιν κοιιιοικοο οιο!ο

ι πο ιιποοιι οριικοιιι πο κιοπιιο, ροετονι·ιινκκι

ιο πο κοπιο .κοκ ι κ!οένιι ιν οοι·ικινι ένι·ιο

ιοι ιιοΒοιοοιιον, Κιότο κοιπ ροΒοοοινο!. θον

κιο ο ι.οιπ ιιιοκιο οοινιοοιιοιι, κοκκ!ο κιο50

κι. Μι ιο... ι ορ!οιιιιι·οιι κο: ιιοιοιοννιο ιιιιιο

οιιιοποο ιιιιοιιι, ιιι›οοκν ιοικο κινοΒο ινινιοιοικι;

ινιοικο 8 Βοιιοκκιιοριιιι Βοιιοιιιιιιοριοπ Η. Ε.. Β. Τ. - 8 ιριικι.ιιιι.» ι·ρκιιι.κι Η. -

ιιιιιιιιιιιι μια Η., οποιοι Η., μπει. Τ. 11 ιιοοτκτο ι.ιοοτι» ..ΠΗΓΗ δι"κ'"|'|'Ε

Η. - 26 οιιορτ·κκιιιιο κι κοιιι.ρι» κι ιτοκι.ρκ οιιροπικτ.ιιιο ΙΙ. κ. Τ.
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οτκκιιιικκα κια κοιιιιιι, οικοκιιιι ιιιικι κρυπτ

τειιιιι, κ κκκοκκκιια τι κκ ιιοροτικ κραιιιορια

κκ οκιιρκτιικκκιο τκαο ιι:ιο οκ ιιιιιικιικιι, κιο

πιοιιαιο ιικιιιικικ. οι ιοοικ ιιοκκιιι κοοτικιιτκκκ

5 ιτεκκιιοιο Ρκικι, κκε κριιοτιικτι οιι οαιιικ κ

ιιιο,ι,ιι οιιοκι: κακο κ οκ οκικορκ, ιιοκοκιιιιο

ιοκιοιι. Ξλιτικ κο κκ ιι ιιρκικο κκ κοικιιιιοιιικ

κα οιικριικικτικ ιιοιιο·ι·κ πιοακκι, κκ κοοκκκιο

ιιριικοικκ κκ ιιοκαιιιιιιιο, ιακοιιιε κκοο·τοακ ιικ

ιθικαιοτιι: κ,ικκε οι·ιικοικκ οι ιρκικ, τοι·

ιικοκκκιιοικοι,·ιοτιι κιταιο,ικτι..') κι” κο ορκ

κιο κκ κοκκικιιοτιικ Μερα κκιικκ οκιρκιτιο

κοκ, ιιοοιικκιι πιο ριιοκιιιαικιι οι ιιοκιιιιικιιιοιιιι

κ ιιικιιοοικικικι.ικ. ιλιιοικε ικαιοιιοικ: κκ ιιιιιικ

Νι τι καοταιιικ, κκ ικιικ τιι ιι οικπιικ.α) ιλιιοπιο

κροροιικ ιααιοιιοτιι: ικκκκ κκκ λαοιιακ Γοοκοκκ,

σκοπο ιιο καποτε. οκκιριιτκ ιρ·κικιικκικι, κκ

ι:ιιιοικο οκρατκικ οκ τοκοι· οικ ιικτκ.οιιοιοιο

ιι ικκκοκ κκιτκ, οιιριιιιιοκκιοιιιι οκρατιι οι οτκ

20 οικτιι οκοιοιο κκκιιιο.3) Μκοκκ ιιο κρακκιικκκ

τκορικιιιο οι κ κο ιιρκιιικ·κ ικιικκιιιο, κκ

ι:κιιριιτκ οκκριιιιικικικ οι ορικαιο ιικτιι, κ

ιιοικικιιιικτιι, ιι κροι·κκιι ρκκκραιιιοτιο κρκκκι

καιικτιι, :ι κκ οκκρκτιι κκοκοι.ιιατικττκ οι, κ

2ϋ κοιικιιακιιιοικιι κοκρκιιικ οιιιοτιιικ ιρκκκι, κι

ιιοικο τιροροιικ ιααιοαοικ: ιιριακικικκικ ιιο

κκκκιοικο οκκαοτιι οκ κκ κιικιι ιρκιια πιο.

Κιμ ροιικ κρακιι,ικοιιιοιι: πιιικκ κικκοιιιιι,

ο·τικ πιο οκτικκαιοτιι κριικιικοικ οκοιοκκ το

50 οκτιιορκτκ κοκκιιοιικιο, κιιοικ ιιρακιι,κι πιο

ΗΕ ΒΈθ"θΗΕΜ|ΕΤΒ Ελ Τ!» κετιρακτικκ ΕΓΟ, "ή πιο

ι κιιοκ)·Ιι κο κι ττ·ιικο τοκιικκιοκιικ, ροοιιο- κκ

ιιικιι κ Ρικοκοτκ οικω ιοΒο, ιιιοΒοοικιιιιιοκ%9

ιτικκοοικ. Οκ ιοκι κα” Κοκει.κκικκ ιιιιοιιτικκο

Μιτου, ω” οοιιικοιι εις εικτκ ι ιιιιιγ πιο.

Ροιιοιικιοκ ιοτι κοκκικιι. 0κοκκικ ΜΜΜ;

ριεικοι ροκκκικοτκ ιιγκικκγ οιιτ·κγόΙκ οιιιιοικ

ριιικι, κικκοικιω ροκκιοι κικιοκιι κι; ιιο εκτιμ

ο”, κκ ροιιιιικτικ κροκιοι: δικιο κιο τοκ

τκκοκ)ι ρ,τικοοιι, Μπι ρικοιιγκικ οικιοικ ι ιιικιικ.

ιιοέιι ιιοκιιοικ ριοικιοι κι κιοκ·ικτιοιτιοέοι κο

κικιιιο κιοικιετικ ι,ιι·κοκκιι, ροκτιιοι ιοάκκιικο

οιικκκοκκι κικ κιιικοιικ ι ικιπιτικκιιιτιι. ΗΕ

ροινικιικικκο: Μάικ οιιρ πολιτικο, Μοτο ι

οικιτικιρ. Ζιιέ Με τκύκιι Ριοιοικ: @κι ιοκι.οτι;ι

Αιιοτικι Ρκκ, ι κιο οιιορ Βικοκκκιι-ικ έτκιειοι,

ιοτιο κι” κιο κκινιύοιι κ ιιιο8ι εικνοιοι ι κι.

Νκκιιόοοκιειτι κιιιιιιιόόοιο κι; κ ιιιοει 88ιν0ιοι

κιοι. Μκοιικκ ι:ιοκιιιοικι κΡικιιιιοιιιικριτκιι @ικα ιιιιοτιιιικ ρικκικ ιιοὶοεο, κκιικοκικ κιο

κ ιιιο,κτι μονοι Κιτ έικιοιοι ι Βικιι; κ κοκ”

κιοερικκ·ιοιιιιινιο κκιικο ορκικιοικινοικ κι; @και

έικιειοικι ι κιτιιιοικι κκιοκιιι.κ οοκιικκοκκικι κιο

κ Βιικοοιιόνν, κι ,τιιόινι Ρτ·οι·οικ: κρικκ·ιοάιικικ

κια: τκοκο ιιοκ1κριό κιικιαιιοκικ κι ιικού εικα

οιιιτ κκοΒο. Πάρι ικοικο ερικκιοοιιιιιοι;τικ: @και

ιιοιικιοκκ, κιικικινεκρι οτι κι εκει ερικικιοιιιικ

Μέσι κοράκι κιορικκιοέό; ιιιεκ,γκι.ικκ .κοκκι

ννιοιιιινιιοέο ιοΒο κκροτκκικκκ ιιι,κικιο κι Πιβ·σ

Ρικινοέοι ιοκο, Μάικ ροροιιιιι, ι κι· τω; .ιιτικτ·κο.

κα] ι·κοιτο ισοκι:οκκοττικ: κΒικιοκκ τη κιιοικι,,

κκιιιιόοι οκ κι; κ ιιιοει εκιοι, ι οκριιιιο ,Κιθ

ννιοτκκ 1 ιιιικιι “κι κιιοτιι.κκκκιικ κ Η. κ.. - 2 κκ ιιοροτκ κρκιιορικκκι κι πο”

ιιριακορικιικ Η., κι. ραιτικ ιιοροιιορκιιικ Β. Τ. - 5 ιιριτοτκιικ οκ....οκικορκι κριιοκκιικ

οι πιο” οκοικ οκιικ, κ τκκο οκκ οκτκοριικικ Η. ιιι)·Ιοικ. - 16 ακοκκκι Μακ”

Η. Σ. Ε. Τ., ικχΙικο. - 21 ·ικορικττιο οι Μι Οτι., τι 1-τοκοκκοιι τκορικιριε. - 26

οικοτιιτιι» οτικοτκτκ Η. - 28 ρειιικι ρεκκτιι Η., κοκ ι κικοι.

1) Ρειιιοι (ιο Βκριτκ. ν, 20ο ει) ΡτκκιΡ. Π, 7. =) κ.κωκ. Μ, τι.



πιο πιι·ιοοιπ ΝΒ'8'Ι'0ΠΑ.

Ν” ι:·π·ιπορπ ιι π·π ποπ οι·ιιροι·π, ιι ιει·,ια ρειιιπ

πειιπειιιποι.ιοιρ: ι:ππριι·ιπιπ οιριπροιιιιι, ·ι·π οπρα

·ιιι·ι·π οι οτι πιπιπ εποιοιο, π ι:π·ι·πορπιπ

επα·π ιι πραπππιπ, π παπι.ιπ οτααε·ι·π, π πιπ

ειι·πιιιιιιιιπιε π·πππρααπππ, ππειι .ιρ·πι:π πιο,

ια πιο ι:πι·ρ·πιππα·π ιοι:·ι·π, πε ποι.ιιαπιπ·ιπ οι,

πιω ειππ·π π πραππ,πιπ ι:·π·ι·πορπαπ ιιιι:ι·π, ιι

ιιιππ·π πιπαε·ιπ ππ πιπι.. Κοι.ιοι;πιιο παι:·π επιιιιιπ

πο πιπ·ι·ιι πιο, @πιο ιιςραπαοπ·π.ι) Μπι πιο

οιιιιερπ π·π πεποπππαπππ αοπρπιιπ, ποιεαιιι

πιιιοππ ραεπιπα ι·ρ·ιπι·πι οποια, πιπαοι:τπιιιιαππ,

πιπε ιιιι:·ιπ παιιε ππεει·ο ιιοπρπιε; ιιπιιοι:·ι·πιππ

πο ιιοιιιιιπ, ρειιο, α πε ιιιρπ·ι·ππ. Μπαοει··πιππ

πο ιι:ετπ ππιτειο "πιο ιι ππιπιο, π·ππποαιιιιιιι

,πο αποτο πεπει:π πρπ,ιπ Ποπ, ι.·ιιιοπιε απ

ι·εα·π κορππαπιιιππ ροκ: ιιιοπιιι·ιιπι ποια π

πιπαοι:·ι·πιπιπ ποια ππςπ,ιοιιιιι πι παιιιι·ι·π

πρπ,ι·π Ηοιππιπ.9) ,2!,ιιπππο πι: ιι:ι:ι·π πε ιιοαπ

πο ιιοπρα ι:·πι·πορπαπ ροι·επειππ πειιιαπ, πρι

Μπι

Β'ΒΖΑΜΕ!.Ππ "θΥΜ)'|'ΙΗλ Πρθ'Ι'ΠΠΠΠρ οιιοι·ο Β'ΕΖ,!"·

απ” πι. πιο, κρπετιιιαιιε οποιο, π

πιπο. ποιο πο οππ πε πριιεππα·π Ε'β! παι:π,

το ππιππ π·πιαπ ππικοιιι·π π·π πρπαπετιι απια

ποαπ, ιαιιοιιιε π πραροριππεαπ παιπιι ποτ·πιπιπ

πια. ,Εμ απο ππικοιι·π πιιιπαιι ποτ·πιιιαππιε π

πιοαππ·πι ιιρπποεπαπ Βοι·οι· πα ππ ππ ριπππ

πρπι:ι·απαεππια ιειο, π ππαιι π·πι Εοι·π ποια

ππιε παιιιο πι» πεποι·, προι:ααππαπ ιππι π;

παππ πο ;ιοι:·ιοπππ πα ππ Μια ιιοππαιι, πο

πειιιο ·ι··πιιπ Μια ποιππαιιοπ·π. Νο ,ααιππ ·ιπ

?Μπομπ πο ι:ρπαπιιιο ·ι·ποιειιιοι·, ιι ππεια προ

ιιιεππια ποια πι:ιια·πππ, ιειο πιο πιεααπιε οπ

ι:αρπι:·ιπα πεπει:ππαιο , παιππ ππ Γοι:ποριπ πππιιιιπ

επ πραπομπππιπιιι, Ε'β πιιιιιιι ῇΜΗΐΓΒ" ΒθθθΜ"θ,

 

πιο πρι! ι οριοπιιοπιιπιοέ6, ι οιιιιιι :ποιον ι

πιοπι ννι·ι5οι, ινππαιπιπιο ει·ποοιιγ ιοΒο Κιότο

ροροδπιι Ρομπ οι πιοροπιιο6, οποιο πιπι ι

πρι·παινιοιιΙιινο56 παμπ ι @ο Ιιοιιπιο πι· πιοι1.

ΚοπιιοΒο π πιο:: ννοιιιιιε πιοπι ιοεο πομπο, 5

τΙοποιο Ιπι·ποιόιν. Τοπ πο! ππιειι·ι π· ιιι·)·πποπιι.ι

ιιοπιοιπ, ροιιιιιιι π8ιοιιπιι ει·ποοιι)· οποιο,

ιο!πιπππιιιπι, Μοτο ιορππο επ πιιιΙο π·πηπιπο;

Ροινιοιιπιππο ιιοποιοιπ: πωπω οιιοο ο πιο

οπο”. πωπω ποινιοπι με πιιιιο ιινπηπιιιο Π)

ιοροπο ι ννχιεππ, ννπι·οκι·πόπο πιο επιπ)·οιι

πιοιιιοπ, μπαι Βοοπ, πιο ποιά ππιοι Κοπ

ποιοιππ: ιποιιιιΕνιιγ Εννοιο ι ιπδιπιιπππι Επποιο

προιππιοπο πο πιπι! Βοειοιπ. Ζιιπιπιονοπο

πιο ποπ ιι·ποπο, Πο ιιοΒι·οΒο πιιπιπιπΙ Βιιοι Ν!

οοπιποινι·πη Μπι 1οιι)ι, επιποποιοποπιι πο

ετιπινοππ, ποιπιππ ιππ εποπο ποιοππο πο

ιιιιι Μι5ιιέπιπ οιι·πχιποΙι. !οέ!ιογ ποινιοιπ οπ

πιο οι:πι·ιειΙ ποπ, ιο $οι·πιπ οπιιιηιέπιγ πι· άπο

ποΙειιιοπ πιιΠπι:ιι, αν Μόι·αιοπ ρι·πόπιπιιοπιο 20

πππι ΡοοιποΙι. Οιι)ιΒγέιπγ ιπιοιι πιοι·ππιο ο

πιιπ ι ιποιιιιικη,ι ππποπιιι ιΙο Βοεπ ποπ απ· ιιπιοιι

ιοΒο έπιιοι·οι, οποιοι: Β68 παιι·ππποπο πποπο

οίι, ιιπ·ιοΙΒιιιηι 8ο; ππιπ1οιιγποιοιγ ποσιιο πιο

πο πιπι πο Βοοιι, Βοιιιιοιπ ρι·ποποπ Βοοπέιπ)· 25

ροππιιιι. Οινοπ πο] οι Ροπιο κινοτΠιι8 οοι·οο

ιπ·οιξςο, ι πνππαιπιπιο Ρι·οοιηι ιννοιο προδιι,

Μόι·οοοέ Ριπεποι,

πο] οι Ροπιο, ποιοπο πο εριπννιοιΙΙινη·ιπι,

ιιι·όΙοππινο πιοΒιοπιιιο ,

ρο!ιοι·πι "ιππι, ινοποιο, ιιοποπιπιοικνο π Απι·ιι- 30

ππιποπι ι π ιππγιπι Ροιηειτοποπιι; πιο δει

Ιοιποπ ποιά: πο), ιιιπι·πο ιπιιπ πριππ·ιοιιιιιη·,

πειιιπιοιο πιο ππειπιο. Τομ ποιοι: ιποιει οι πιι

πποοι ι·ιιπογ ιιιιιπιο, πΡοιπιππιπο πω” έινιιοι)·;

Ψιοι·ππ 12 ιιπποε·ι·πιππι ιιπαοι:·ιπ Η. - 18 ρεεε π.ιοπιπ Η.

') Βποοιι. ΧΧΧΙΙΙ, 12-16, 20. 2) πω. πιασει. Χ, θ!.



Ι.Α'ϊ'θΡΙΒ ΝΕ8'Ι'θΒλ. θ'Ιθ

ιιιιιιιε·ικοκιιιιιιιε οι ᾶκριιιιιιιι ιι ει ιιροιιιιιιιι ινγεΙεννικμι Βοειι ιν ιιιοᾶΙἱινιιιεΙι ι νρἰεέιιἰιιειι ιοιιι

ιιιιιριιι:ιρκιι; ιιιιοιιιε θοιοι.ιοιιι ρειιε:οιρι.ιεριιιιιο ' ἰ Ψ Ρ82ιωδώιι ΒΡιθΨ8]30 ΗΜ. Π0νιι Μάικ!.

ιιιιιιιιο ιιρικιιιιιιιοιρ ιιε ιιοιιικιιε·ιι οιιιιικιιιιιιιε.1)

()ειο κο κι ιιιιιιιι ιιριιιιιιιιι ρογειειιιιι ιιο

ιι ιιιπε, ιιοιιιιιιιικιμε εκιιιοιε ιιριιιιειιιιιι:, ιι προ

ειικιιοιιιιι Βου κι ιιοιιιικικι ιι κι ιιιειιεκι

ιι κι ιι::ιιιιιιικι, ιιοιιιιιιε Ι'οειιοριεκιι, ιιοκιιιι

ιιιο,ιιιιε, ιιροεκιιιιειιιι εκιιιιιιιι μοιρειιιι, ιιι

ιιιιιιε ιιιιεικιι κειιιιιιιιο Βου ιι ειιι.ιει ιιιιιιε

ι0 ιο ιιι:οι·ι:οι Χριιει.ι, ειμαι" ιιοιιοιριι,ιο ιιρο

ιιικοι· ιροι·ιιιιιι, ιιειιζρειειιιιιιιιιι ρι,ιοειιι, οι

ιιε κιιιιιιι οι·ιιιιιιιιιι κιειιιιι κριειιιι:ιιιιιιι.

Βιιιιοιιιιιιι ιιε εμε κιιιεκι ιιο ο·ιιιιιιι

εκοιειιιιι, ιι ειιικι κιιιιιιιιι, ιι ιιιι·ι μι;"

ιο ιιιιιι ιιιιιιιιιιε; οιιιι ιιε ιιριιιιιιιικι, ιι ιιε ιιι

εριιιιιιε κιι οι ιιιιιιιι, πιο κριιιιι.ι "κι κι

ιιιι ει Βοριιειιιιι. Βοριιεοιρ· ιιε κιικριιιικι

ιιιιο οι ει κοιι, ιιε οιιριιιιιιιο Πει·ειιιιι,

ιιιετι ιιριιιε κι ιιειιοι·: οιιιρι ιιι οιι·ιιριιι.

20 Η ιιι.ιιοι οι ιιο οιιιιιι κειιιιιιι, ιιιοκιιι.ιι ιιο

ιιι 0Ϊ""ι"'ι εκοιιιιιι "Με κιιεικι, ιι επ ιιι

αιιιιιι ιιριιιιιιιιι. Ριιιιιι ιιε ιει.ιογ ,ιροι·ιιιιιιιιι

οι·ιιιιιι: εε, ιιροιιιιιιιιιι οι· ·ιοιιε ο·ιιιιιι:ι ιι κοκ;

"ΦΗΜΗ, Ελλ!! κιιιεκι Η! Β'ϊ'0ΠΒ θ'Ι'Μ!Η. 0ιιι

25 ιιε ρειιε: ιιε κι” ιιιιιι κιιιιιιι ριιιιιι ιιι

ιιρι·ιι ειιοιειο ει:ιριιιιιιιιο, ιιιιιε ιι οι·ιιιιιι ιιιι

οι·ι.ιρε, ιο οι ι.ιιι κ.ιιιι κι ΟΠΠ” ιιιε·ιο.

Η εε ειιιιιιικιιιιε κοιι ριζιι,ι,οιιιι οι οτι ιιε

ιο, Εοριιει :ιιε ε·ιοι:ιιιιε οι οιροιιιι εκοιιιιιι.

:ιο Βιιιιιοιιιιιιι :ιιε ιιειιιιιιιικι οι κεζικοιιιιιι,

κιιιιιιοιιι ειιιιιειι ιιριιιιιιι, ιιοειιιιιιιιι κι

ΕθρΗΕθι' ΗΜ'0ΠΜ.!!θ: ΠΕΟ ΟΠΕ ·ιοιιοιιιι ΧθΥιι”ιΣ

οέινιεεειιι όιιεΙιειιι έιι·ιειγιιι, ιιιιιιιιο ιιιιιιιιειε

ιν ινιεΙκιιιι ΒοΒιι ι ιιικινιοιειιι ιιιικηιιι δεικ

εἰε ()ιιιγκιιικιε, ὶε Ιαιέάειιιιι ιιειιιιικ ιιεηιι

ιών εριεινι ιιἱεινγιιιοινιιιι ιιιάοέ6, κιοι·:ι ιιἰεοιι

!ιε(Με ιιιιιιιιδειιι ινκηεικἱειι ειιιιεέειιιιι.

Βιι·ιειορεικ ω” Με!! κι κιρωιε ιιο @ου

εινοἱιιι, ι Μεινε! κιρωειρ, ιροεκιι! τοπικ

Με ιιιι ιιιἰειιἰε; οιιἰ ιιιέ ριηήπιοινκΙιρε, Με

εειοει ιιο ιιιε8ο πιο ιιιιεΙι, Βοινἱειιι κ Βοη

εειιι ΜΗ »Μι Μι. (Πρ' ικά Βοι·ρικ ι ιιο]

ειιἰειιι Ροιιιιόει|, πιο κροι!ικινκη Ριεεηιικόιν,

ρι·ιριιιιι όοίι πιο: οιοιεο οι ιιιιιιιιΙ. Πέκ

ιιι Ιικιάιο Ρο οριο, ωιιωρ Ιιοινἱειιι οι!

Μάο ιι·ειρ·εικιοΙι οιι ενιοΒο οιαι. ι ρι·ηεκειΠ

κ” οι ιιε ΑΙεἱε. ΒιεΗ:ι πιο ιιιέ ιιιιιιγιιιι

οιεοκι·ικει: οιο πινω ι κοιιιι οιοοινικιι άτα

έχιιε ι ινοικ!ιο, ρόιό2, εκει ιιι Κιιοινιε ιιιι

ειοΙειι οιεοννειιιιιι. θιι πιό ιιεΗ: πιο μιά

ιιιοεε Γεια ιιιο]ει ιιο κιιιικιεΒο ιιιοΒο Με;

ιιο @Με κιι καιει! ορειεε, το οι κιι Ιιειιιιο

ιν ιιιιεριειι οιεει. Ι ιικΈχειιιιν8η το ννοιεΙιο,

ιοιεειἰο ιιε σοι ιιιοΒο, Βοιχε ταιρι ιοειιιιι κο

κινιιιιι ιιιοΙορειιιιιι. $νιιειοράιι ιιιέ ιιικερεἰ

ιιἰοιιγ ιιιεριιιιι·οέειο ροινκἰιιδ :καψει Κιιιιι6ιν,

ρθω Ιω Βοιχεοννι ιιιόννιιιε: οιο ειιοε Με

ιιιοιιοκι ιιι.ι·κιιι, ιι ιιι οιιιιιιο ιιριιιιιιιι ιιι. ι Μπι ιν Ριηιιιέιιι, ἱ ιιο ιιιιιιιιιι οιεηειεκο

Ψἱετιι: 18 Οκιιιιιιιιιιιιι θ οιιιιιιιειιιιιι Εοριιεοκι. Ο. Ε; «ΠΙ. κει (Ισια άορίεειιο: οι·

ιιιιιειιιιιε εκιιιιιιι ιιοκοι:ικιειιιιιιιιι ι.ιιιιειιιικι Ποριιει ιι Μπι. - 18 κοιιι κοιιιιιι Πι

') Ροι·όινιι. Ρι·κΠι. Π, ?.



680 ι.ιι·π·οπ>πε πιππο·ποιιιι.

Μ' πι “στο πιο”. "πι, ιιιιιιο επι ιι ιιιιι·οι·ιιιιιιι. ιιοιιοπιι οι. Α ιιιιοΙοι ροιιοι.ορπιιο οιιοοο 8ο

θιιοποπιιι.ιι·π. :πε ιιιιιι,ιε ιιοιπιιππι ιι·π.ιιιιεπορο,ιοι,·, ' οποιοι. $νιοιοροιιι πιιπ· Ρπηειοπιι ποοο

ο·πιιι ιπριιςπιιι:ι ιιιπιπιιιιιιο ιι ιιιιιιιιεπορο,ιι.οκιιιι

εοπιοριιιιι, ιι ρειπε οπο: ιιοπιππι:πε ιιιι ιιιι

"απο ι:ρπι,ιιιιιι.πιι? Μπι: :πε ιιοπιιιιι οι.

Επιπιπιει·οοοιι.ιιιι: ποοιεπ·ι ιοιοιππ.ι ειιοιιι πιο

ποικιιπιι πι πι. (πιο πιο μπε ιιπ·πι: ιιε ιιο

ιι·ιπ,οιπε ιιιιιιοιποι·ιιιε, ιιιι.,ιιιιιε οι·ιιιιιι·πε πιο”

ιιοπεπο ιιοριιι:ι. οι" :πε ιι·πι απο” οιιιιιιιιιιιι

οι ποιοι· εε ι:ι.πιποριιπιι. θ ει:ιιιοιι·π.ιι·πι πο

ι)οιοιιοπιπι ρενω οποιοι απο πιοοιιιι·ιπ ποιοι.

:επι πιιιιιιι.,ι·πιπ, πι ιο οι:ι.ιιιιιππ.ι·ι. οι ιιο·πιιιιι,

ει.επιριπο.πιι σο" πωπω, απο ιιπ.·πιπιε “τι

ι:ι.ιιοιιιιιπιιιιοιππε ιιεπιιιοιιιιιε, ιιει·ι.επιιιοπιι πιο

οποιοι ποι·ιιιιπ ιειιιιο·πι..'ι ιιοειιιιιιπι πιο ιππι

ιπ,οιιιι οι Μοτο πιονιιιο, ιι ιιοι·π.ει·.οιιιιιιιο

ειιιιιιε, ιι επι.ιιιιιιιιιι ιοιπιιιιειιππο ιιοριιω ποικι

πιιπ πιοιπποειικιο;

πιο πιοποπιι τι πιοποι·ι;ιιπιι. πι πιπ.οπιιιι. πιο"

οι πο ιεποι· ιιιιεπι. οποιο:

"οπο, ι·πιιιποιοι: ι'οι:ιιο,ιιι, πιο επι οι·πιιο

ιιιιιιιιι ει·πε.ιιιιιιοιιιιιιι πιιπ? ιιιιοπιι πεπι

ιιπιπι. πιο ποθ ιι ποιοι: ι:ιιιο οποοιι.ι ποιο

οι·ιιιποιιιιι οι. πιιπ, πιο απο ιι.ι μου πο

ποιι·πι . ιι πιοιηιιι ποπ προ” π·ιιιοιιι ιεε·πιι.3)

ιι ποιοι πιιοποπιιιιε: ι”οειιο,ιιι, οιμ:ιι·π.ιιιιιι πο

πιιιππιο που., ιι πιο ιι·ι.ιιιι,ιιι οι. οι”. επι ριπι·πιιιι.

ι:ιποιιιιιι ,

ΠΟΠ ιιιιι:ι.ιιιπι ΜΗΚΗ"3 ΜΚ!) ιποπιια προ” ιθ]'·

ΕΠΟ "Ο οιπροιπι.πιιιπιι οι προ” Έ'θ·

πιο. ι.ιοιιιι.4) πι ιιοιιιιιπιιιιι επιιιι.ιι·ι.πιι, οικο

π,οιιι. ποιο ιιοοιιιιιι απο ποιοι”. ποιο, ιπιπι

ιι·ι·πιι ο·ιιιι·πιπ·πιππιιι, πιιιι·οιοι: πιο οιιιι,ιοιιιι πι

νιιιοποπ 6 επι ιι·πιπποποιοπιηπι πιοιτιο Η.

‹ιο ιιιχειοοποπιπ, νοινοι ροι.οιοπππιο ι)οιειο

ι πη·ειοοποπιιιιιοιι ιιοιοπεόν, ι “οι ιππ: εμπο

ιοειο ππιι ο οοιοΒο ιποποο? ιιοοιιι τοπιχ Ροι.ειο

: ινγοιοοποπιποποιπι: Βοιον·ιέππ)· ιπιονγ πο

επο ροιοιι·ι5 :ο οιοιιιο. Οπ ιοέ π·ιοιιι ιππ:

πιιιοππιπ πιο πιο ππιόνιοο, ρόιιιέοιο, οπιιμω

ιιποιο ππποοο, Βοπι·εο. Οπι πιο ρπ·ηπιοιιιι πιιπ

ποιχοιιιπιειοι ω πποηπιά. Ο ιοιιοιι ιο δοιο

πιιοπ π·ιοιι: ιιιοριο :πιο ο” ιιι·ον ρι·οοιοιι

νπιιορπονοέοι; οπι Ρι·οοοιν πιο ενοιοι πο

οοιιποιο πο, πιιιοποιο πιοιπιο πιο, οι πιποοο

πω” ειο πιορπονοέοιο, όποιο ενοιο ν

ιιοπιιοιποέοι ροοποιοιο. ι)οειοπιοχ :πιο ρτη

οι ποσο ποιι Αιιο, ιροιιοι.οριιι πιω, Μιγ

ειποιι ιιιο8οοιονιοποοο Βοπι·εο εριονοιοεο8ο

ιι.πιπιπιο, πιο 8ο ιιονιοιπ ιιοεπιο νιοι€6: οι.ο

οιιοο οιο οπο. ι νοιονειιι ροοοοι εριονού,

5

Η)

Η

πιόνιοο: Ριιιιιο ρπιοοι πιο ποιππποιχιι ποπ-Μι

πιιπ), ποιο? που ρονοιοιο πιο πιιπιο. ι :πο

νικ οιο ειπιοιχ ινοιο ιπιινιιιπ νο πππιο,

ι›ονιοππ Βοιών ιοειοππ πο π·οπιπ, ι ιιοιο66

πιοιο ρπιοιιο ππιπο μι. ι Μονο πιόνιι: Ρο

πιο! ιιειιοο πποιιιιινο ιποιο ι πιιο νοιποιιέ ν

εοι:ι :ο οιιποο ινοιππι, οιιιονιοππ πιο πομπο

νιοιιιινι οιο μπαι ιοιιο ιοιιοπ οπο, οιιιο

νιοππ ρπποέιοπιονοι νι·όο οποιο π:ιοιο. ι πιού

οι)πνοη εποέοιοριιοιιπ υιιιποι ρο5ιοπιούν

πο” 8ο οοιιι6 πιιιοιι, ροοποι εριονού ρεοι

πιοπι πιονιοο: οιοοιχιι ποιο απο] ιιιο:πιι

··· ιιοποπιιιιπιι» οι. ιιιπιιιοποροπιιιιιι πιοιιοιιιιιπιι

Η. - 12 πι πιο.. @πωπω ε·πιιιιιοιππιι :σπιτι πιιιι.ιι:ι, ππι πιο οιιιιιιι.ιιοπιι οι ιιιιιιιιιι

Η. Ε. Τ. - 16 απιι.πιππιι οι” Ε, πιοιπο. Η.  

ιιοιπ,πιιιιι ιιιιιοιι Η. Κ. 'Ι'

') ι.)ι·ηρ. Ι, 10-19. ει) Ρεοιπιι. πι,

σΧπ.1π, ι-ο.

18 πιο πιο ιεποιι· πιο” απο· πιο·

1. 8) Τιι.πιι2ο ΧΧΧΥΠ, 3 ι 18. έ!) Τοπιι2ο

δ!!



οιιτοιιιε Νι:ετοιιιι.
ω!

ίηΠΠ·ι!'Η 'Ι'ΙηΥΜ|Η, Η Ω'|ι80β'Ε Ζιαοιιιιιιιικι

οι:ιι_ιε κα, ιοειιοαιι, Εοιιιε "οι, ιια τα

οιιιιιιιακι, ιι ειιιαειι κα, ιι οτι ιιιιε·ιιιι ιο

ιιαιιιιιιι ιιιιιαιιιι και) "ο ειιιιι :κε κατα ιια

5 ιιοιιιιι ιιιιτιι. Τατε κοιιιιταιιι Ζαοιτρειιιιιι ιιο

ιιοαιι ι:α ιααιοαα, Μια ιια που., ιια οιιραςι

ιιααμιιτιιιιι, ιααιοαα ειιιιε: ιοειιοαιι, Ηεογεε

Χριιετε, ιιιιιε ειιιιιιι οιιραζιι.ιιι ιαιιιι οι ιια

χειιαιι ειιιαι:ειιιιια ρααιι ιιαιιιειο, ιιιιιοαιιιιι

ω ειιοιειιιι ιιοαειιιι ιιιιιιιιιοςαιιτιι ιια ιηιιετι οιιιι·ιι

ειιοιι ιι ιιοιιιιιιιι ε·ιραετι ιο·ιιτι μα" ιιαιιιιιτι,

τακο ιι ιαειιε ειιιοαοιιιι ιιριιιατιι ετραετιι. θε

ιιε ιιε οτι ιιροιιιιιιιιιικι ιιιιιιιιιιαιαι, ιιι οτι

κρατα ειιοιειο, ιι ιιε ειιιιοριι ιειιοι·, Ι'οοιιο

κι”, κι ειιιι ιρ·ιιιια. Η ιιοιιοαιιιιιιιιιο οι ιε

ιιοι· ιιιςαειιιε ιια ο,ιο·ι ι:ιιοιειιι. Η σε, ιια

ιιααοιιια αιιιι τιι·ιιριιιε αιιιιιιιι οιιοαο ιιιατιιρα,

ιι ιιαι:οι·ιιιιιιια ιι ιιοιιιιιι, ιι ιιοοιιο;ιοιιιιι δομι

εα, ιι εαοι·ιοι· ιειο, ιιααιιιια ιια ιιιιιιι, ιιιιο

20 ιιοαοιιια οι ιιιιιιιι, οι ιιο οι αιοιιιιιιι Πο

ριιοιιιιι. Ειαιιιε οτροιιι οι οοιιιιιιι Χιριιιιι

"Ηθ"ΜΜι Γεοοιιιιι, ιειοικε αιοιιαιαιιιε ιιο αε

αιιιιοι· Ποριιοι, Μ: ιιο ιιιςαοιιιιιαι ιια οι

ιριιιιιιιι ματι ιιεαιιιοι, ιιι ιιι:ιι πω πρωκτο

25 ιαιιιε πρι”. ιιιιιιιι, ιιςιιιιιιια πιο ιι ιιιιιι οτρο

κιι Βοριιεοιιιι ι.ιιιοιιι. Γεοοιιιιι:ιιιι :κε εει.ιοι·

ιιε ιιοι.ιιιιε κι ιιρις·ιι ειιιαιιι ιριιιιιιιιιι οι

ιιιιιια, οιι·ειιιιιιιιιιια ιααιιιι πιο, ιι πιο εικα

ιιια ιιιιιιιιιιιιι τι, α "Με οτιιοιιιιιιιε ιιροτιι.

30 'Μπι ιιιε ιιοεα·ιιιιιε ιιε οιρ·ιι·ιοιιια ι·ιιια πιο κι

'Ι'ρ!ηΠΠΠ. ΕθιιΗΕλ ΜΕ θΥΕΗΒ'ΗΠΕ οκαιαιιιιιι,

αΙιόι Μοέιιι!ιόιν οΝοεΙ Με. Ριιιιἰε Βοὶε Ν”

πιο] ινιοΒιε ιιίιιΙειιι, ι!ιιιιν Με, Μιά νιεηε

Μάι Ριιεέιιιοοινοόιν οιιιοιι Με. Ροιειιι πιό

μαι! Ιιιιιιιοιι εΡἱεννιιό. ΠιιΙε] ε!ιοιισηιαιεη

μπω ιιιοιΠΠ εἱε, Ριιιι::ιο ιιο οιιιιιι, ιιο

ιιιιειιιιιο!ι ριιήεΙιι, ιιι6ινιΙ Μι: Ριιιιἰο Μπι

Πιιιγειο, Μόιγ ιν το] ροειιιοι ήιιιτι!εέ Με ιιιι

ιἱεΜ ιΠιι ποινιΞειιιιι ιιιιεεεεο, ιιιιιΙεέ ιιο

ΙιιοννοΙιιιο Ριηιιι6 ΒκτοΜιἰιιιιιἰ ιιο Ιιιηέιι

ιεειι "Με, οἱειρἰ:ιο ιιιοΚε :ο εποε” ιιο

ε2ε, Μ] ι πιιιἱε ιιιιἔΪις ροιιἰεέι5. 08ο ριηιιιιυ]ε

Η πιο οι! Ριιοοινιιιι!ιόιτ, Μ:: οι! Μετα πιο

.ιο€ο, Με Ιοιει2 πιο Ριιιιἱε 0280 2ιι ει2οοιι.

Ι ε!ιοίισηννεη ιιιο(ΠΥ ιιΠιιι!ϊ ιιο ιια Ιοέιι

εινειιι. Α Μο ιιιιριιάΙι 'βιο ιννἰειιιι οιιιιίε

ννοιιοΙο ιιιιΜοιιι ἱ ιιάοιηνιεη Ιιοιιιιιι Ρι:εΙιι|ι

Βοιτε:ι; εΙιιΒιι Μέ ]εΒο ρ:ιιΠ$η πού ριπ

ω] :οοιιιΙ κι” ι ιιιιιι, ΜΝ! 8ο Ιιοινιοιιι

Βοια·ε. Μι! “κι ιιι!οιιιιειιιεο ιοάειιι ΨοΒιιτιι,

ιια ιΜε Ματ, ιι Βοιχε οποιο 8ο ΜΜΜ,

ιιιιινιεεΠ πιο ΜΙ ΜΑΜ Βιετιιιιε εισαι ι ιν πιο]

ρι2οιΙ ιιιιιι Με!. ΖιιΜΙι πιό ι ννἰεΙιι ἰιιιιγοιι

Βοιχεοινιοιι ιιιοΙοιούνν, ει δειιειιιιι Με πιο

θεο ριεό!ιο 8ιηννιιγ ι ιεειι ιιιιιιό, ΒΙοινο

υι:ΠοΗ, ι Με €ιηνιιιο εάιιιιι52γ εἰοινο ιιο

οἰΙἰ ριεει. ΠΙιι€εΒο ροέιιἱει οιιι!ιι ιοΒο ιιιιοάιγ

τιιιιιιιιιιἰ πιο ιιιιιΙειιοιιο. Βοι)·οιιι ιειέ ιιιΒιινοιγ

ριιεΠεει, ιοιιἱιιεΙἰ ιν ιιιιιιιιοι, Ρο!οιιγΙι ιια

ινόι ι Ροινιο2Ιι @οποιο όγειιιοεεο. (Η), εἰο

ο Φειιι άονιιιοιΜιιι ριιοΜοιτ $ινιοιοροϊΙι, ἐε

@ποιο ότιιιτ, Νέα! ιΙινοοιι ννοι·%όιν, οι»,

ιηκερτως·Μιιε 'Π, ωατιήγι” κ·ιαμοιας"Ειωε μια Β0 (ΜΒΜ. ΟΠι Μέ ΡΓΖ7528ΕΠ8Ζγ ι ΙΙ]Γ221Ν82Υ

ιιοαα, ιιοιιεςοιιια ιι, ιι ιειιιε ,αιιιιιιιιιιιιιο ιειιοιι. ἐο ιεεΖοιε @αν Μ", ]θ(ιθΠ Ζ Πω] @ΙΜ

Ψὶετιπ 5 τα"... Ζαομρειιιιω 'Ι'αιιο πι ιιαοιμ·ριιια. Η. ΙΙΙΥΙιαἱο. - 16 ιιαιιαα,οιιιαι

ιια ιια ι1οιιιι_]ο Η. - 24 |ΕθΙ""ίδ ιιιειιιιι. Η. - 80 ιειο Με Ρ., εειο ΙΙ. Ε. Β. 'Γ.

1) ΡεοΙ111 ΠΙ, 1 ί Μ, 18, 1?.
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089. τ.τττοτ>ιο ΝΕ8'|'0ΠΛι

τι” θκττιιιττι πιο οο σκιτικιτκ θττιτοκι·ιττι, τιττο

τουτο ιιττττοττι, ττοοιι του Ειττιτο κρττκοτττοτιτι

τοτσ. 0κιττι πιο ορτττκι,τιτττοττι κ τικι·ττττιτυο

κι, τιτο τι ττ:τρο ιικιι κατ., ιο,τττττι τοτο

ττττιττιικι κοντ., κροκτ.το κ κι ορι,τιτττσ. Η τι

κο οικοκττττι οι τιιιικοκιτκ Πορκοι, ττιτττιτττ.

τηττττττ.τι οτι Χρτττ:τι ιικιι οι κοιττιικττιττ.τττ,

ττρττττι.τι οι οι ττοοροκιτ τι ιττοοτοττιτ, οι

ιττκιτ ττ.τ.τοκττττιοκιττ.τκ κι,τττττρτττικ οι, ακρι

ιτοττ ττι :τσοκ κοττκτιττττ, ιικιι κοκκροτοττ.ιτι

οι,τοοτι, κιοττικιτττ οι ιτττοιιτ κ κοοοικτ οι

οι ικττιτ οττιττ.τιι. Η κοιοτττττιττι τιτο ττ:τσ,

κττττττοοιτττο οτικ Βιτκτοτορσ,τοττ, κι ττοικιτικ

οτιιτιτο Βιοκικτι. Οττιτικκκ πιο οκ στττικκτικ

ττρττ,τ,οτκττ κι θτττιτοκιικσττ·, ιικιι ιτιιι.ι κοιτ

τρο, ιοτικοκκττττττττ. Οι” πιο κτττοκι οττιτι

τττκοκσττοιοτικττττκιττι: Π.ιττττττι κ 'Ι'ιικτττ.,

θισττκτι, υιττττ.ιο, σττ.ττι τιτο οτι οοτοκι.

Βττττιτ τισ οιοτ·τιτ κιοττ τιιτττιτττ.τττ, ττττοκ ιο

κι :Μοτο κοοιτιικ:ττκ τοτττκικτ.ττ., ττκτοιτι κι

ττιιτοτο ττοοιτιιτοττττ. υτττοιι- το τιστττττοκ

:ιιι κο οιττοτοικιττι, κι τιιιτοτο κιτοικττ.

τοκοι· κτ.οοτι,ι, κινο πιο ιρτ.οτττ.ττκικι κο

τ.τιτιτοτι τι κτττ:τε.κιτοττ. στι οικκττοτκκιττιτο

ιικιι, ι τιιοκ κι :Μοτο τττ.οοτ·,τι ιοττττττι,

κ.ικττττ,τιτττο τοπον,

Βοτικτι κοιττ.τττοκι, τι οικττιττττρο του”, κι

ζ'Ευθ ΤΙΜΉ!!! σωρο ΟΗΕ. Ρθ'τ'θ Εθ¦ Π'Β'|'0

ιτσκοτττο τιτκιττττ. τισττιττι

ττττοτι. κοιιτ.οτττττ. υττικ.ιτ? Η ττοττο τιιοι: τ:ο

οτι κι:τ..ι) Ζιιι τισ ιτιοττιττι, τιτρι οι κι

κιιστο, ιτε ιοντκττ τοοτι ττιοι, ττιοκ τισ Ποιο

κουτι. οι, ο :ιιι ττιοττικι κκ ιἱοτ·ι τιοκτι.

τοιοο:ττ ι ροιτοοι 8ο ρου ιοτοο. τ οι :εικονι

ιιισΒσεΙοινισον Βστνι, ρτ:νικνττε:ν :ο οριο

ννιουιιττ·ντττι τνιοοιοο συ ()ιττνοΕυικ ροοττ, :Ιον

ο:νι ειο τ ρτστσιττττοι ι οροετοδοτοι, ιν οιιό

τττοΙτ οιροποοοιιτόνν υτττιοε:ο:σον, οι ίσκιο
θ!

Αιττοιτιττοοινντττ οροο:κι, ινιυ::.το τουσέο οιο

ννντοστ.ν·οττ, οριοινοικο : :.τκιοΙ:τ.τττι ι ικοετοικο

ειο τ. οιιότοιοι έκτιοτνοιτ. Ι ρσΙσινιι οκτώ ιοεσ,

ρτ:νοισειι:ν ιο;τοτοττιο υσ ιλινε:οοτουυ, ντι οοτ

του έ. Βιτ:νΙορο. Ρτ:οιυοοι :κι :ιτιτοιον οιτ0

ρτ:νο:Ιι υσ Βικιο1οροιιιιτ τιτο οσέ οικειο

Βοουσ :τσιιιιι, ιιο:ιιο:ιτιον! Ιτοιστοτ ::τέ Ενοιτ

:οτσυττικτ:ν κιτ: Ροιτ.ε:ττ ι Τοιοο, .ιοιστνιο:,

Ι.οε:ιτο, @το πιο ιοιτ οποιο. τοκοι Βο

κ·ιοτο οιυτοκιοι ονοτοιτι Βιοεν, ουν: Βιοεν :το τι;

:ιο ροενΙουι ιτνννοι:τ ο ττοισιοννιο οι υσιττο.

Αοιοι' ιισινιοτττ τυο ο:νοι :Ιο8ο ο:ιοννιοιτ.σννι,

ιοοσ :τττνι:ο ο υοιιτυ ιοΒο τονέιι, ρστοττετι

σο σινε:οτο οιττ:οέοι:τοοτο ι :οειττοιιτ το. ου

ρτιοοιννοοΒο νντοΒιι; :οτο Βιοον :κοπο οι 2ο

:ιο ρσυυο:ο:ονο, :ο:υτ·οι:ο::το του, ροκιο

ινο2 κ·ιυ:ττ ο:ιστντιοκτι υο:ο:οτιντυ συ ΒοΒο,

ι ::τ:υτοε:ο:ιτο του εκοτ:ν ει, ουν ειο οι

οι :ιο ρσενικ. ιικιι ιιστ.νιοττι Ροκ: Μο :Μο

υ:ιο Αοιτττοττ? Ιτ:οιυ Νοε: οιο ιο ιυο. ΖΙν :κέ 28

ο:ι'σντιοΙτ οι :ιο οιο ρυε:ο:οιοο @των ιοιτ.

ιιιοεο , των οοινιοιττ Βσ€ο οιο ιιι, ο :ιν

ο:ιστ.νιοιι Βοοκτ ειο οιο τω, οι ο:ισινιοιτττ

ε.ιο οιο ινοτνυ:ι; των οσννιοτο ΜΗ ειο Ιιτ:ν

ιιι. ρ:τιιο.ιτιονο , οι ο:ισννιοιτ :ιν ι ιττονιιτ ευρω

τυο υοι. Πιτττοεο τοόννι οικτο:_τικττ ρο τιτο

ννυ:ιο ορτκινιουιιτνσέο ιούννιοιο, ορτοννιουιι

Ντικ-τι 1 Οκττιττιττι» 0ττττικτιττιτττο Η. Ε.. Τ. - ο ττοττκστττ.νιτιι κοκκστττ.τιτκ Η.

Β. 'Γ. ττικιτ Η.28 κανο » "0"Μ”Μ.Έ'Ε Η κιοτ.ιττιτοττ.» ΠΟΜΜ'τΠδΉτ " ΖΕ

τ:τ.τ.ττατικττ. ντο ττειτνοττΙτιου 1τουοικοττ, τιινΙτιιο.. - 81 ιστττττττ» τορκτκ Π. Τ.

·› Ροτύνντ1. τι. τετοιο Χνττι, το, κο.
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οι, κκ τιιοιι·ικκ οιι οτιι,πκτι., κ·ιιοπι πιο κοιτ

ο·τκ οι πιοιιιτι τοοκο,ιι.κικ, τι τιιοπιικι “κι

ιικ κοιιοτιι οι κοιιτιι. 'Ι'ιι.ιιι κιε κ ,)!,ιπκιιιιι

τιικτοιιιικιε: ιιιιιο κι κοτιιιιικ ογκο ιποκπιο τιιιι

5 τοιιοτε, κοικο οτικιιτε οιιιιοιιο ιικοιιιιιιοτιικ;

ιικο κι οοι.,ικιοκ ιιιιιιιοτο κει:ικοιικιο, κιι

τοκοι πποκοιιιιιιιικ οιιικιι κιικκ οικκετιπιικτιι;

οοιιιοικοκκ ιιιιιιικ τοιιιικιιιιιικ οτι ιιοικι.οκκι,

τιικιιικ,ικιιπιπ οτι ιιοκπικ, τιικτοκκικκ ιιιιιιιιι.,

10 ι:ποοετι κιτι κο οκοιιοι· τπ.ικκιποιο.')

!)κιιτοκιπικι πιο οκιικκιιιι ιιοι.ιιιοικ κι

οπο, οεκι: κε οι·ιιιιτι Εοοιιοιπ, κακο κιι

οι·πιπιτιι Γιιιπιιι? πι πιοιιιιιιι ιιοικιποκι Μιιιιοκι,

οι ιιιιοτπιιιι κοοικ κι Γκιιιιοκ, τιικτοπι οποιο:

Η· κοκ” ιιι πιοιι;ι, οτιιιικ τι χικετιι, κακοκ

κιιτι πιο κειιιιιικ. !'κιιιιι κιι: κι κοις·πι ιιιοιι,τι

κι κοκκι, οι κιιιιοικ ,ποοι·ικκκοιιι κοιιοτε; κι

κο κοοιιοι·ικιιιιιικι οποιο. Η κοπιιιιιοιπκιο

ιοπιοι,· κι Βιιτιιιι, κι κοκκ κο·τιιιε οι ιιοιιι

90 κι οοιιιι, κ ιιιπκοι.ικ τοκοι· κοτικ τοπιο. Η κοκ

ιιε θιιποιικιιιιοκοτ, κ κοκ,το οτι θιιοιιικιοκκ,

ικκο ιποιιει.ιο, ιι οτι κι θιιιικ,τιικ·τι κι κο

οιιικι. !!ι εε πιο ιποικιι κοκιιιιιιικ πιο ιι·ιιοτι

ιιι πδοοοιιιιπιοι· οτι Πεοε,τιιοιικιιιι ο οτιιιικ

25 οιιικοιτκ, τι κοοιι:ι Ποοι:ιικκι κι Γιπικοι·,

τιιιιτοκιι: ιιο πιο”, οτιπιιι τιι οιοι.ποιιιι, ιι

θε

ΕΠ'|ι!ΠΙΠΒ'Ε Γιιικι πιιτικκ !!θι":ιΜ" (Σ'β ΕΠ'|ιζι!"!!,

Πρλ'Ι"|ι Τ!! θΥ!!!!!Β!!'Ε 0'Ι"Ει Ε!!!Τθ!Η'ΗΠ.

πω” εκ κο οτιιππιι, κιπ πιο κο πιοκτι, πι

50 καιω κιοιικτκ οκ οι ι:κιιιιιιικ, τιιιιτοκκ: οι·ιιιι

ιιιιιιι, τοοκο,τιι, πειτε κιι κτκ οιοκιοκτιι οι

πιοκτικιιι, κοιιτειιιι πιτιιτιι κιι οιιιτι οικιι; οποιο

κι. ειιιπιποπο ειικονοπο οι!οπιιιποοη, κππιονποτιι ιοιιι

κ· εοτοιι ιπιπει!ιιοπο πιπερπ·.ιικνοκοπ, ιιο 2ποπτιπ τοι:ο

ι·ι·πιειο οποιο κποκρτονοποιπππιιοοέοπ, οιπ!οοιοιππ

οπο ει·κοιιιτιποχ οι! ιιτοτπιοπιπο, ιιοπι!ιιιπιπππ οι!

π)·ινοι:.ι, ιιι6ινπππ πι!ιιιτιε.νιο, πω! πιιοπιι κ: ιιο

ιποπιπειιικνι·ο :τπιππ.

8ινποι.ορο!κ πιο οτιοπιποπο οοιιιο·έπιιινκη πιο

εοπιπο, τκε·πι!: οιο ικοπ!οιτι Βοτοιεει; Μάιο· ιο

ποιοι οποιοι ποοινιπιι! ιιιτπιχε! Κιιππιοικ, ροκ

εικοιιπο ροο!ιι! ιπο οπο., πιιοπιτπιιο Με: Μ”

οο ρτοππιοπ, οποποο ινηινιι οπο, πιο οποιο

οικω!. οπο. οι” τιτοιππιο κ·επιιιπ!κη πιο κοκ,

2 τιιει!ο ότιιπο·κει ροοιιοιπ!, κι πιονιποπτι οπου

ροε!ιιειιιγ. ι @οι ρτηιιοιπ! τικό ννο!Βο, πιο

ροπιι ροιπιπιιι! οπο πιοή ιν τοινπο, π ρπηιιιιιπο!!

πιο τιποοο τιοοιο. Ι ρτηπιοι! οπο διιιοποιποπικ,

π ιη·ιικοιπ! πιο δπιιοποιπεππο ο εκιπιιιιπο, ι ιιο

ιιιι! πιο έιτιπιιιπο·πιπο πιο πιοτιιπιπιι. πι'νοπιοικο ρτη

ει!ο »οι κ·ποέο οπο ιπειτοο!οιινιι οι! Ρτοιποο!πι

»η ο έιπιποτοπ οποοικ·ειππποπ. Ι ροο!:ι! διιτοο!οιπτ

πιο (πποπιοινπ ικόνιπιιο: οπο κιπ, οποποο ο!

ιιιιιιιτ!, ο Μπιτ ΜΜΕ οι! έννποιοτιο!παι. Το κ!οι

οπο: οπο. τιινιοιπκπ! οποιο το !ικιιιπ, ρ!τιοιιιο

Ρο οπου, ιι ικποοοπ ποοποιο ιιο πιτειοπο, προ

αει! ιιιοοπππο οπο ιο !τιιιιιπ, ιιιοινπιιο: »και

κιπ, Ρκιιπε!

κιι-ιι @ο πιο οιιιποοπο ποιοι. Ο ειπο·Βιιιιι ΙΜ,

τοπικ τω, κακο Μοτο ιιιτοπιι ιιιιποΙοΙπο,

ι-ιοικι., κιπ κιιιτιού κ πιτπιπιοικ,

ιιο ειπτι, ιιοκτε κοκ, ιιιι,π,·κιιι κιιιιε ποιο ιιιιιιιτ!Βγιο οι! ο 10112;; οπο! Μέ τοκοι ιιι

Ύπατο 20 οπο» οιιιιι Π. Ε.. Β. Τ. - 24 Πεοει·πιιοικκιπ και ιικού, τι 1ποοοιιι.οπι

Πεοειιιοικιιιι. -- 82 οιιι.ιιιι οποιο ιιοιιικοτιικ·πικι Η.

ο Ριικ.πιιι, Μπι, 1-6.
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40% απππ·εκπισκοπε, θπ'Ηπ5Μ!'Β Ε'ΗΧ'Ε θ!. ποιοι: ·'Η·

ππι :κε πιο σππππππ οπ:·π·ιοπι οι μι πειππππι?

ππιπ·ππ ει·τι επποπιεε:π που, ποπ :κε "που κι

ππιππι, οποτε π.ποππ ππποπεππππιπππ? ππιπππι @Με

ππε οπ(εππιππππππι ·π·ππκππο τπιοπεπ·ο ππππομπππππιπ. πιο

πππππε πεεππ πποκινπππι πριππποππεπππππε οι; Βου,

π.ποππππ οι σ π.πιππι, πα ππ πι π:ιπκι τι πε

σπ·ροπσ·πι ππρππεπιπι, ππ.ιππε ππιπ ππππ ει πιο".

οπππεριπ·ππ, ππε:πιε ιππ κι σπιτι επιπ.πι ππριπιπ:τπιππιπππι

ππιππ·πππ. Η εππππε πεπποππ· π.ποιπππππππο απ ει επιφ

π.πππ, εε ππι ππερππσππ· ππρππ,ποπππι ιποπ:πιπππππππ οτι

θππι·π·σππππικα ππιπ πποπσπ·επεππιππε Ι'ππιπιππ, ππ τοπ·

ιππιπππε πποεππιππππππ ππππππππ πεσοιπππεπι ΓΛιπεοππι, ο

σπππππππιπππππιπ ορσιππιπππε. θτροππππ Γπιπισπιππ σππππιπ

πω. 0καπ:πππιπππ :κε πποεππαππιπππ Γορππειρι ππσ

ππεππ·ππ κι περιιι ;πο·ππιππ·ππ |'πιεα; πποποποι :κε

Γππιπποκι, ιππππεππποπι Τορνππππι, πιιππππΖι πποπππιι,

ιππριςππ [Μια. πω. ιππ·ππππ ππεππσρονιππο ππρππππεεε

επι ππ:π @παπι Εοποπιππ, κι πποππππι εππαπ·σοπ·

κπππππππιι, πιρπνι·ππππ π:ππσππεειππιπο, ππ ππρπππππ παιππιπππ.,

" ο!'ΖΡΈ

Η ρΠιθΕΜ!!θ Ε!

ππιππππεπι ππι ππεππεεπιππιιεσπ οππππτειπππ,

ππεππαπεππσππ·ο προ" π:πιοπεπ·ο,

οι πππππ.πι ππεπππρεππεπποππι ρα;ποετππει, οι :πε ση·

ππινππετα περατσππποπππππεπ.πι εππσπππ.ιι. (Σε πποππι

πποππρο ππ κοπο πποππ:πιππο πειτε πππππ·π·ππ πποεπιππππ ππι

πιοπ·ππ·ππ.π) θππαπ:πππππππ :κε ππιχπεριππ·ππιππππ επι ΒΈΩ"!."η

πεππεσεπτε ρεεε λεπππιππι: ιεπ ππιπππερα·πππτι επι π·ριπππι

ππππππππ οι Μια) Η παπειπ: ορπιππππππε ππχιιιΔικο

ιπιππ πριπππππππππππππ, ππιππποπππσιππππ ππικιπ επιουπ

ππετσιπππιπιππ πππππππα ππ οπο”, μπαι” ιποιπππιππιπ

εριπιππιππι, ππ οοι:π:πππε κκι ππιππππίπε κι ερωπ,πι

επε!επιπ απο πσόεο? ππάιπε οι Μονο ανσπο,

ι16π·σέ ωωπιπ σο ππιπππο Βι·εισπο στοπ ισοΙπππιππ!

πω” πιπἐ Με σέβη Ιοεσιπππεεσ πννοεσ ιππ

ροπππἱσειπἰο. Μπι (πωπω ππο8π·σόσ σε! Βσ8επ,

ωσ‹11 Με :ο ποσο, πππεσπι π πει πο ππ·πεισ ρο-8

ππἱσεε, “πω” πιο ΙσπΙσ ι ποιο σπιτιού,

Μέι @ο ν @ποπ ένσπεσπε οϋἰιπἀππππππ. Ι Βιπππ

επε ιιι ωοοπεπ Ζε !ιεπππππ, επ στο ΜΒΜ ρτη

ειΙπ πποειππιπ σε! 5πνποπσΡεδιο, ο] πιο: οπο»,

π το τπ:πίπεππτιπποετ επ ππεπεΙ:πήεπ πιο ιστεπι (ἔπε

Βόππν ἰ @Μπι στεὶπ. Μσ·πσπογ (Πειονπ·π επιπ

οΜεΙπ. Ρπ·:σιΙσπππ ιοέ τπεπεποπππεσ θσπιπεπετ ιππ

π! σιεπτπρι·εππιεπ ιστιεισό οπο», ο ιπποιεπ·ι

ακούω ποπ ἱππἰο Τσπ·σηππ, πνιπ:ππν5η τπόὶ :επ

π·ιειειδ 8ο. δεισ πεπεπππο ηπεππ·ποτπο (ΙΜ εἰσ σε

σίποτε Βσ€ππ, σε ππ·ππιποσιτπ:π ινσιππποέό , σΠεπ·επ

επσννππ:π, ἱ ννπεπιπσσ ρπ·ιππιππ ; πνεισά!ειππ ππν σπε

οπτιπ πππεοπσειπε, σπαει! ιπΡπ·ππεπππσησεσ Βπ·επιπ

εννοποεσ π πιάσπνειδ Με ι Μπι ηπεννππωσννππιπ

πιπππσέσπ:π, Μοτο πππ πππΙσέό Βνεπτει·ει:π ιπεπιπ:πιι. 20

Ο ποιο όσβπιε, π ποιο ρἰειππἰε, μ” Βτοσπει

@Η εροἰεπππ. Ρπ·ισι!εσπ :σέ ππ·π·όσπι Μαιο,

ποιο πει! Π:πι·νπτΙ: ΜΜΜ @οι νεπσσ:π

σο ΡἱειΙε. Ι ισσπνιπ: @απο όσιπ·Ιπ 8π·ιεειππποπ,

ππεποπεπ8:πεΙπ Με επνσπε, ω· ρστεπιπΙπ Βπεπ]οειδσ 25

π ιποσεπσΒσ, π ΡπισιππππΙπ Ιπππ!ιπ ρπ·ιππνοεσ εεπ·σε,

πιο] πσἰσοι οι ππ·πιππόιπε ο εσταπ οι, :π

Με οι Πω] επο Ζἱεππππἰ:π, ππἰοει Βι·ιεεππποπ

ΡσΒἱππεπ π πι” ποιο σπιτι. Ποπ τστππ στη

οιΙπ, ροππππεοιπει $πνἱσΕσρεἰισκνἰ: στο ερεΙτπἰ- 30

Πέπη, το, εσέ Μπα! ; στι πιεππ·επιπνε.2π· ω ιππἰσεἰ

πμ Μι, πω" "κι εικροπ·πππππτι ει; π:ππεσ επε ρπ·εΙππ εσπ·σο, Με πνπσόιεπσ σο π·πισννπ Πει

π·ριππππιπαππππππ πποππιπεππεντι, ππεπτεμπιπππε @πιο ΜτΙ: μεσα επο σΙπΙιποἰει ισ εποέοπ, ποσοσ

Ψἰωπ2 2 οοπκι Μ” οετακι Η. Ε. -- 12 Ι'πιιιιυ Ι'ππιπισπ· Η. Ε. -- 25 περιτο"

περπ·ποπιππ Η. Ε..

') ΡεσΙππ ΟΧΧΧΙΙΙπ 1. 2) Το.ιππ2σ ΙΧ, 18.
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λ'ΜΗ'|ι ιιοπιιιιιιιοπιι. ') 0"°ΚΕΠι ΠΠΣ ιιριιιιιιι,ι,ιοιιιιιιιιι,

Η οοιιιιιιιιιι ι)ιιιαποοπικοι·: ΜΚΟ οιπιιοριικοι.ι·πι

ιιοιιοΜιιιαια ποιιοιπ.. ίδιοι πιο ΟΕ ι:αιιιιιιιιιιπι

ιπιιιιιοοο θ! ι:ριι,ιιιιιο ΠΊ!! ΕθΜι".Ι, "Ο ποιοι"

5ιι'αιιιιιιιι ππιποιιοοιιιι: Υιι'|'0 ΒΕ κιιιαιιιιιιι Ο

ζωο”, οιιιιιιιιιιιι? ιιοιιιιοιιιιιο κοπο @Πιο

οιιιιπιιι:αιι Αμικο ΤΕΒ", ΜΚΟ ιιριιπιιιιι οιο

οπροιι:ι οιιπιιοριια·πι κοπο αποτο; ιιιιαιοιιιιιιιι

και @οποιοι οπο: ιιιιιποοπιιιιιι, ιιι:ιιριιιιι,ικι

40 ιιοπιο πιιιιοτιαπιι οραιιι.ιιπι; ιιπιιιοπιιιιι και

ποια ππιτοππι ιιοποπιιοπιιιι. ομοια ιιιιο·πιιο·πι;

απο μι" Μπι ρ:ιιροιριιιιι·ι·ιι πα ιο κοιιιιιιι,

ιι ιιιιοπροτιιοπιι ιιι οπο ι:οιι πιποιοπο, ιι ιιο

ροιιι πιο" οπο ιοιιαιιι ιιιιιιιιοιιιιικι.2) Πιιοπιο ιι

45 ()οιοιιοιιπι μονο: α” ιιιιιιοιι ιιοπιιιιοιιι ιιο

ι:ι.ι·ιιυπι οι, ιιοραιοι·ιπι :πο οι, ποια πριιιοπο

ιια πιο ιιαποι·ιιι; πιο". πιο ο·ποι·ιιιιπιι οιιοιοπο

ιι.πι·ιι οποιοι, ιι οιιοιοιιι ιιοπιιοπιι ιι.ιοπιπιπιι

οι”

20 ι'α·ποοι· πιο οι·ιιιιιοιιοι· οιιιιι·πιιιιο, ιι πιοιιρι.

πιοιιοιρ ιια πριμ ιιοικιι αιιιιιιπ Μαιου, πιο

Βιι!."ι πιο ιιπιιιιιιιιιιο ιιοιοιιιιι ιι, ο πιοιοπιιιιιιι

ιι οι οραπι οιιοιοι·ο ιιοριιοι πιο ιιρικιιιιιι οποι

πιι·ο Βιοιιιιιιι. Η οπιιοκοι·ιιαοιιι πιιαοι.ιι, ιιι

$5 πο πιο ιιοι·ιιιιιια, οι· ιιιιιιιιιιιι ιιιιοιιππ ιιο

οιρι:ι ορ·πιι·πιιιιιπιιιι πιο ριιοι:πιι πιοικοιιιιι·ιιοιι,

πιο απο ιιοιιιροι·οιιπιιι., οοιαιπ.ιιιι ιιιιαι.ιιιιιιιια

ιιαρπι

ιιιιιιι·π οπρ.ιιιιιιιπιιιιι οι ιιοροιιι μου ιιιι·ιιποιιιι

ροι·ι:ιιοπιιιι ιοιιαιι Η ιιιιιιι.ιπι Πι)"ΧθΑ|·

δθιο, κροιιιιιιιιι ιιο_ιιιπιι, £ΜιιΡΜι.ΓΙι ιιροιρ·ιιιιιο,

ιιοπαιιιιιιιπι "ΈΧΜΠιι , οιιοιιαιιιιιι.ιιι ραχριιιιοιιιιιο,

πιιιιιιιιιιιιιι.ι·πι οπιιιιριιιοιιιιιο, οοπαιιιιιιπιιιι οι;

πιο! πιιορππιι·οέό ποιέιιι «τοιι ιιιιοπι @οι 4045

ιινοι, ιιιιιο οπιι·ιιιο οοιπει οιιπιιιιο ιιιππιιο;

ιιππιιιοιι·οιοέ ιδοέο ποιό ιιοοποο, ιιιορποννοού

ποοιοι πούινιει πιιι ορποιιιοιιιιιι·οέ6. Πποιιοινπ

ιοέ ινοιιοιιιιο οιονι·ο ιι·ιεππιιιιινο, @οι ιιιπο

ιΠιινι, οποιο οιο Βύε ιοιοιοιιι ιιο ιιοπιοιι,

ι ιι·ιπιι·ιο οιο ι ρπιοοιιιιο ιννοιοεο ι ινιιιο

πιοιιι οιο ι ιιοποι ιιιιιοιοιι. ιιιιιιοι ι Βιιιοποοπι

ποιοι: ιο «οι έποιοιΞ οιο οοιιο ιν ιι·ποιοπο ιιι

ιποοοοιιι, ι ποόοινοό οιο, Βάι ρι·ιι·ιιιιιο πιο

ιιιιι5 ιΒιοιοοιο. Ρπιοιο μια @οι οινοοο εννο

οι οπο;; ι οππιοει οινοιιι οοοιοπι οιο.

Ποιο οπο ιοεαιι οοιιι· ι πιιιοοοι οι οπο

Βιι ποιοιιιι ιιιι·οποπ ιιιοιιοποι; ροτοπο πιο ινιιοιι

8ο ι ιιοιιιι ιιοιο οποιο ιοΒιο Βοπιεπ ιν σοπ

Με έ. Β:ιιι·Ιοεο. ι ιιιιοιοοι οιειιιιποι ο οπο·

ιιιιοι ιοοιοιο ιιιιειοποι, ιι ιιιπιιοι ινοιι·ειιιιοο

ιοοοοι·ιοιν ρπιοοιινοιοο ιν πιιτιοέοι οιοοιιοίι

' οιοοοι, ιι· έινιοιΙοέοι οιοιι·ιοιοινοοι, Ροιιοιπο

ιιππ·ι· ιο:ιιιιιοοπιο ιιιιοι ι ι.ιπο οο ι ιοοιι:ο

οποιον ι ινιππο ιιπιι·οοοιιιιι, ιοιιοοιο Με,

οοποοιι·πο οπο, έιοριπο νιτιποιι, ι:οοπιιο

οιόποινιοοιο, οιιιιιι·πο ποιιιοινποιο, οι.ινιοπιι

οιο οιοπιπιιοο, πιιοοιοοιο ειποοιιοοιπι Ροοιοοοο,

οποποιοινποιπο ιιιοπιι·ιοοιο ι ιοειοέοιο οπο

ιιΠοιοι 4 ιι·ι.ιιιοοο σα» πι ιιιιιιιοοοιιι οι Η. - ο “οι μι" 1ιιο1118. Η. -- 28 ιιριιι·πιιιιι»

ιιριιιι·πιιιο Η. Ε. Β. Τ. _

πρωι. Η.

Ι) Ρεο.ιι11 ΧΧΧΥΙΙ, 14, 15, 19, 20.

27 ιιωιιιοιι·ιιιαι

α) Τοπιιιο πο, ει, τ.

ιιιι·ιιιοιιιιιιι Η. 29 πρωι» ιιριιιιοιιπι

3) Πι”. Ι, Με 81.
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"#6 πιι, κικιετκκιικι ιιςικικιειιιιιε. κ ιεετι

ζ!"δι"Μ""Π κοιιειιετικ κεκικ κ εικτιιιιιιιιιι

κι εκιιικιιιιι κιικοι· κ κοιιικι ει κι κιιιιι

κι ο εκοιικι ιιοιειιι. 'Ι'·ικικ κε κ πιι ιιιιιικιικ

ιεει.ιιι κκιιιιιτκ ιιοετοιιιιο ετιιιετοηικιιιιιι Χρκ·

ε·τοκι, ι.ιοιιιιιε ει ιιιικι·ικκιικο κι κιιι.ιιι, κε

κικικε: ιιιιιοιικτι ει ετιιιε·τοτιιιικικιι Μπιο

κι, τιετιιιικκκι ιιοι·εκειτιιιιι τειιιιιι, ιι κκε

ιιιικιειικιε ιιοιιιετι πιιιιιομικκι.ιι κι κιιιι

"Νικ ιι ιιοκικιιιιιι; ιιιιοι·κ·ιι ει ιιεκεεικιιι

ικκτειιι, κι ιιιιτκ ικτειιι κιιετι, ιειτκκο

ιιιιειικικι ειοιιικκ·ι·ειιι, κιιιετι ιειιικοοκοιικ

ιιι, εκιτιικι ιεικκοιοιικιικι, ·τ·κιικ ειριικιικ

ιιικι.ιι κιιεκιιι κιικιεκκιε ιιοιιιετι; ριιτοιικτι

εκ ιιορκεε κ Γικκε κοτοιιιιριιι, εικο κοτο

κι τοιιιιτι οτι κιιιιιιι κοιιι ιιικκοκοει.κιι

κι, κιι·ιιιεκκιι κετικιιιιτι κκρκιιιιιιι ιιοικι.ιι

κι κιικιιεκκιε; ριιι,οι·κιι ει, ιπικικιτο ζΜΗΠ

ιιοιιρικιιιιι, ιοιιιιι εκκτοκιιιιικι ιικιιετι ει,

κκε εκκτιιικ οχιιιιιικιιιι κιεικ ςεκιιιι ιιοι·ει

ειικιιι, κιεεπιι τιι.πι οτιτοκιιιιι, ιιιιιιιικιιιι

ει κιροιιι ιιεοκκιοκικοιιιι; ιιιιοικιιτι ει κε

ιιοκιιιιιικοιε οκο ει·τιιιιικικιι, ιιοιιιιιι κι

εικριιιιιεκιιιε κοικκκιι ειιιι·τιικι ιιιιιοκκικκ

ιιιικκιιιικε κι εριιιιιιικ εκοιεκι., κιιικειιιιιιι;

ριιοικτι ει κιιιιι, κι κοιι·ιι·κ κι ιιι·κει··κκι

κιι·τοκιιιικιικι, κι εειιικι κεκεειικιικι, κι

ειικκ κεοι·κιιιιιιικιεκ , ιεικ :κε κο ιιοετοιιιικιο

ριιοι·κ·τι

εκκτιιοετιικκ ιικ·κ οκικε·ιιιει.ιι,

ειποιοκκετι Ε! 3 Ο! δω!Η""Πι

ΒΜ:Ή'0 ΜΜΜ

οκιιοικ·τι , Ε'Μ)Ίι! οιιτοιιιιικι , κειιιτιι

ΗΕ.ΉΠΠΠιφΠ, εκκικικκιικι κιικιι,οκιιιιι, κιετικιιι

“Μ” τειιιιιιι, ΟΒΙ!!! Β'Ιι Εθι"ΕΜΕ, ΒθΜΒΒ'ΗΠ·

 

ννιοι·κιι ο ιιιιιικτκι ιιιιικκτκ Η. Β. Τ.

ΝΕδΤ'0ΠΑ.

[κοιιπιιικιιιι πω, ι έιιιιεεκπικκιπι ικέπιειιι

ι@πιι πιειικικιππιε, ι πωπω επι ιιο Μαι·

ι εκ κικοι πκι·οιι. Ρι·ιειοκ ι πιι ιιιιππιιιιιιι· επικ

κι Βοιιπιε τπεεκεππικοιν Οιιι·ικιιιικοκηιειι,

ιποεΠιο κκε κοι·ιιιιιιε ιιο πιοιι, πιοιι·ικε: ιιι-Β

άκιειε επι πιοεκεππιογ Βιιι·ικιιικοινι, επικο

ινπιειι Βιικι, κι” Με ροοκιοειο ριιιε`ιιο

οικειιπ ιιι ινκιπ ιι ινικεκι ι τπιιούοικ; τικιιιιεικ

πε ιπιεκκιικήει· πιειιικκει·, ιν Με κπιοικ

ιπικειε Μ, ιειιποιπιέιπι άπο”, τ6ινιειιπιοι· 10

ιεκποιικκικιιπι, ιοιιιιοειιικιπι κ έιι·ιοικιπι, μπω

ιιικιιικιιιιιτι οιοι·ρικοικπ Με ροιικιοοιε; "ιιι

ειε κιο Βοι·ιικιο ι οικω ιπκιιι·οκει δοκιιιοι

ρω, ικιω ποιοκι ειιοικειε :ο ΜΜΜ ιιι

ειοποιέπο ιι·οιιι·, ιικοι·εκιι τικ ιι·ιετπ,οιι ιιιιιιι 15

ιιιιιι·κιι·ικικεε ιεικ κριιιιιικικ; »καιω πο,

κιποιεκ Πεμ κιιορικικκη, κικνιιιιέειε κιο ιικο

ιπιεπικιπι ικκπεπιι ικιιο ροοιιοιιπιο οέινιοεκικοο

νι·κηειιικ ιιειπικ ιιικιικ, ι·οιρειικκικει ιινκκοι

ιικ ειειπποιε, κικνει!ιέειε κιε ιιι Μαιο πια-κο

ικειιιιιικπει; ι·κιικιειο κιε, κιότηι!ειε πε Με

οιιιειπ πιεειιιιπιικεοπι, κει·οοιπ ιιοκκιοιπι έινιο

Μπι Ρι·ιιιιικιικπικιπι ρι·κειοικπι, ιιιικικιπι Βιο

Βοκικινιοποπιι ιιο ιειι κρεΙπιεπικ; τκιιιιιειο

ιιο ιιι·κεικ κρο!ειπ ιιι· πιιειεεκειι ι·οκκοκκπι·οιι, 28

ιιι ρι·κειιιιιικειι πιειιιεκκιειι, ιιι κικικιε πιο

, ινιοιιπκεει, Μόι·κ ινεό!ιικ ικειιιικ ειοκιιιριιιέειε;

 

ι·κιιιιιειε ιιο έινικιΙοκεικ ιιοκιικικκπο ορι·οιπικπικ

πι, οιιειιοιικιειε ιικηειειε κι, ιιικιόιν Μεκ

πικικε, ειιοι·οιιι· ιεεκκε, κινιεεκπικι κτοικιοιιι·ο, 50

ι οι·ιμιοινπιει κοι·ιιιιι, ρι·ιειιιινκικειι κ Βοκιειπ,

Σιιοιι·ιπι Ρτοπιιεπικι:ιιι κκινειε ριοπιιοι·, ιιιιειπι

ι ιπεειεππιει, οιιι·ιεεκικει @Με ινιοι·πιοιι ιιι

- 8 κι πιει ιεικε Η. - Ο κιιιιιι ιιιι.ιι Η.

Σ. - 18 ιιικκικιτο... κοπιιικιιιιι πωπω Η. Ε. Τ. - 88 κοικιετικκκικκι κιιιιιι€~

κιιιιιι Η. Ε. Τ.
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“δ!”| ΜηΥΉ|" ')ΜΧ"ΖΜθΜΣ ¦'Η.0!', ΜΗΚΗ”

Ε'Ι'ρί|Β'Ι'Μ!!!!”, ΜηΗ.Π κροοκιικΜ8κμκ ¦Ήμι!!'Ε"|'Ε

Π!!ΜΜ."ι; Β'ΕζΚ'Ηθ"Πλ Ε!) ΠΠΠ'Β Π!!!) ΕΕΕ'Η):

-θΟΜΜΒ ΠΟΠΗ ΙΠΒΕΠ:ΜΗΜ, 'Ι'ΕΜΒ !φΜΣΕΠ'ΗΠ

5 ΒΜ7ΕΧ'Β “ΜΣΧ'ΕΣΠΙΠΕΤ.Ι Ε'β ΗθΕΕΒΜΗΠΒΕ ΠΠ|'|'.",

ΒΜΒΒ, Η οκκοκ2κκι ΠΙΠΙΠΧ Η ΒΒ$'|"|ι [Μ20κ'ΗΒ·

ΥΕ!" ΜΜΒΜ|'ΜΗ ομοι:τιι; ρ.1κοκκτ1 Ολ, ΠΠΚ!)

πιω κιιι:ικιειιμα εριιιιιι, ι·ορει:1·ιι κ ΕΜΗ;

ςκκ οτικοκκιμ, :τοπικ ιιιικι κη·ικωστικι:ι,

40κικκιιικκ κοικικιικκ οκιτ·ιικκ ονοικκκιικκ

ειιηκικκιμει, ωικικικ, τω· πιο κροοικο κο

οικια, οι Χοκοτικι κιοαριοικοκκτι κκι:οι·μα,

ιιοικιμ οι κκ κοκικι Μομι κριοτιικωοκιω

κ οιρομ.εκκιι οικω, καιω πιο οοιμ:ιο:καιο

45 επιποοκοκκ οι κοκ: κρικκυκ, κ κοικικκ κο

κωι:ειοκιοκκ κι ημκιιικ μη·κικι εισαι-ειπε"

κροοκιιμακτι, κι κοκ Με τι ικινεκκκιι απο

θ»

@μια οι κοικικιι εκποφοικοκ ι:κικικο

"δ'ΠΠΠΠΠ ζ! ΜΒΜ! (ΣΚΟΠ "θΜ·'|'λ (|;

20 0'ΕΤΠΙΠΒ'ΜΙΠ, Π'ΗΣΗΜ'Β Μιθθ!'βλ ΠΦθΕΕ'ΕφΠΒΉι

κι ι:·ι·ραμκκκκ κακο κι ωικι.ι κπαεκιιισιι;

μ,ιοι·κικ οι σπιτια μη” μ οσοι πισω

μικκιι. κι κρκι:·ιοκιοικκιω ο·ηιαοτοηικιιμ

κ χαι:τ.ιιιικκκα κακα, ιιοκορκτι κοι·ιικιιιι

25 πο” κα” κικιςω.οι κακικι.ιι. κοκιφα οι

κι κπαιιικα Εστω· κιικεκογ ιοικιικο κοκκι

κ.πκ κι οικικοκκκοκκιι κ κι ςιιοκκκκ, κ;

παιιικιιιιιιικι οτι οιμ:οιικιιιι ουκ κ οτι

κροκιιριστικ μικκοκκ, οικο,ιοικτι πιο κ

30 καει, κοειικκκι κ κονκτακιφκκι κ.κο γιατι

κοκε ηικιιοικο, κι :Με “Με κο οικοκε.

κακ01ικ.

εΜ. Ρι·ιει και Βοκκοτπι κνοικοεδο ιιο ωκ- Μπακ

Ποκοέκο ωΠοέό ιιἰοΒἰοεἰιιο, ρινιεω οᾶιἰεἀιἰ

οηΙΕέοἰε ννεηι1Μο ρἱοἱικο1Υ κι @σκι ιικο

ΒκεεΜεπι: εἰειννο ἰ Ροκκτω πιωή, έννἰοΠο

τοιικτικ, ννὸιἰοοικο ιιτΙοέό; τοόιιῇοἰο κ? Μιο

κεριικι·εκκογ κ·5η·εΑΜο εετοιι.” 8οτγοιο ί Βο

Ιοέοἰ ο‹ὶρ‹ἔὸιο]οοχ, κκοοιοτπἱο οκτυωε ι(ομΜ,

ΚτοΡΙωτιἰ Κενά έινἰιμο] κΒοτινἰοκἰ ρυι·ρκη,

ΜότειέοΕο Μο το οιὸοϋἰΙἰ, εἰειινκἱ, ι απισ

εωεοκι Ιει·ό!υ]εοΞε καποιο, πιοόΠοίο εκ; :ο

ιιοκι·ιτιἰ οΙιτιοέοἰοήεΚἰιπιἰ ΙκτΗωί ο εκν)·ιιιΞ το

ἀεΜπιἰ ,. ιἰοικἰιι Βοινἰετιι τκε!ω ιιΒϊοςοεδεικήοηει

κια κοπο Βικικ ὶ ιΙοὶετιἱεπι τεΙἰκπνὶ] κι

οετΙονί, Μοτο άιιο!ιοικ ΒοεΕιο οέκκοοΔοἰο, κ:

Μοτο] ι πιιἔοιοππἰΜοή βιο πκοο2ειικἱογ ιο

κα! οπο] πιοὸΙἰεὶο κ;; τκὸυ]οἰο ικα, οοτΙονί

έινἰιιΗορτοτοἰοπιτιε εΙοίιοε ιιη:ικοινεη, κνεοΜά

ιιικ·ειε ρτηέκήεωι πιιεέΚοκκ, οι :κοινο ννοειο,

τκοο:οηπἰογ! τκιὶιι]οἰο εἰς @απο ενΜεύχ

τοτικἰοτπ ινιώοόηοε. Οινοἔ. οΗτγεΙοἱυὺοἱ πιο

οιοτικἰη ἰ ουεἔἀοιντιἱογ καεί Ρ0€1ά2]ώο ροφικ

ρω ποδιά ιἰοὶιμοπι κοεηω, πιόιΙΜε Μο ιιο

κΐκάοχ Βοεει κοιιε8ο, κ” ερο!ιο5ιιίε [πιο

Βγινει!ί ιν 18οιΜε ἱ ιό.τοκιιι; οΒτοήοἰο Μι

ω! άοικοκι·ο!ι κνο]ετι ἰ οκχ·ιτοέώ άγειοοω;

ὸοικ·όΙοἰο κά ἱ Μπι εμοννοΙοοχικ ἱ οποιο

ακτη κει οΒο!ιοάικέ έννἰε£κο ιιτοοηειοόό Ρο

κ·ειγεϊ.κὶο ΜοΠ, όο έπιἰοτοἰ.

.
!..·

πιο" 18 ρμογκτ:: οι» οΜοιμο·Ει οι Η., οιιογόοτκ 08 11. Φ., 1117Ιιήο. - 2ο απ·

κειικιιικυ ο:ιτικυκιικκ ΙΙ. Β. Τ., 1117ἰι1ἰο. - 21 κακο κι σκακι' κι οικω πω:

Η. Ε. - κ.ινεκκκα-› κκαοκκκικι Η. Β. 'Γ. πι7Ιπιἰ0.

Ε. Β.. 'Γ. ι117Ιιιἰο.

22 σκακι» α:κι·πιιι Η.
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“ΙΜ 48· θιικι·οιικ·ιιιι·ε Με οικιιικιιιιι κ Ζικ·ιιικ

οιιιιιι Βιιιι·οοιιιιιι, ιιοι:κιιικ κι Φορτ: ιιι·οοιι

ει”, κτιικκιμιο ιει.ιοι· κι. διοτι, κ ιιιιιιι

"0"'Β!!ΗΜΣΠ'ι|, ΜΚΟ "ΖΕ¦"Πι ΒΜ)Πΐι Ερλ'|'ΗΡΠ "ΗΡ

"Η Η "ρ"""δ Βλδί)ΤΒ ωηΠΜΣΕΙΜΒ !ων""ι,

κοκικιειικιικ κιιεοιιοοιμιιιιειιικ εκοιικι·ιι, ιιε

κω,·ικιι, κικο Μ”. :ιιιετιι κκ:ιε·ι·ι., ιει.ιοι· και

κοιιιετιι, κοειακκικιετο ιιο ιικεκρι:ι ιι κ·κκιικικ

ιι·ιιιιιικ·ιιιιι, ιειιοικι:ε κοιιιετιι μετιι. Ζλιιιε ιιο

και: Ζειικιι ογκρκκιι·ικ εκ πρι”. Εοι··ικιιιι,

κοει:ικκικιε·ικ ιεκ ιικεκριιι κικ ιι·κκιιιζικ κοκκι

κιιιικ, ιιιοιικιιικ ω” ιι κρσικιιικ, κ ιικκε·ι·εκικ

ογετοκικιε·ι·κ κ εκ,ιιιιε. κρκιιιιιιικι·ο εικοσι. Νοε

πιο “κι” κρ:ικιικκκιι κιικαιιικτκ κι ςεκκικ,

ιιιιιε

το κοκιιιιιειε

το ι.ικοικ οτιμικτι. επι εκηικικειικιιι;

κκ κι” κ ιικικαιιιι κ·ιιικκικτιι,

κοπο ΝΜ!θΜ|'|'Β Ποπ. κι κεκκιικ πι, ιιοιιεκιε

το ποια ποπ κει.ικιι, κακο ιιο Ηειικικ ρενω

ε·ιιηικικκικιι απ. ι·ικι·κι κ ,ιο κοι·οι·,') ιειιιε

ποπ οτι. ιικεκρικ ιι κο ιιροεπιιικ κιο;ικιι.

διο” πιο ι·ρηοιι ·ιοκοι·, [Πι κιιιιιι :κε κ·κκκιχι.

οιικ·ι.,2) ιιιοικ:ικ κιιιιο ιιιιικ ει. ι·ικειιιιι.ικ κ

οι ι.ικη·ιιιιιιιι ειιικτι.ιικκ·κι. Ει:ιιιοιιιιικ ιιο Ποτε

καιετιι κι

(Π'"Μθ'"ι, ι·ικοικε !|εκκιει ικκι·οκειιι: οτιιι.ιε·ικ Ι

τοπικ, α σκοπια κ ιικι,ιο·ιιιιιι

Ι'οεκομ,ιι οτι. !!ιεοοιμ:κκιικιι κρ·ι:κοι:ι·ιι, κ κοκκι

και·ο, κειιοκιιιικ, κ ιικοκκκι κρπικρκ, ιι ειικικιικ

κ κροοοικι, ιι εκκ·ιιρειικ εταρι.ιμ, κ κιικιικ:ι

εκκιι·ιιικιικοι, κ ιικο,ρα κ·ιιιτριιιμ, ριικοκι.ιιικιι

κοεκοιιικιιιιιικ:ι; κοει·κκκικ ογκοιιιικ κιικηκ

κι.ι·κ, ιι οκικ·ι·εκικ οι:ισιμικιιικ κι.ιιι.3) Βικι

τοκιιτικκ :κε οιικιεικιικ κανει κικιιιιιικτκ Μι

ιειιιι , οιι·ιικι·κ

κβ'Εζ!Μ, Η κοοιμ··κικικ κοκκκι.ικ , .Πζκ,ΧΠ "!"ΠΜι·

Β'Βζ'ΜΜΒ'Ε ΜθλΗ κα" ΑΣΕΠ!!

 

--

ι) δεκιι_ι. Ι, θ. 9) Κ.ει.ειιοά2. Χ, 16.

48. €οκιΟΡοικ κειέ ρι·ιεΗειγ ι κι? :κοκ

έννιειοεΙ:ικν:ι, ροεΙιιικιιη κι @η κνεΒιει·εκιε,

κι] ιιο ννιΒιοι ιιοἱεΒεἰ; ικικέικδ εοΒιε: στο

ροικοκιιιιι ινεηε1Μειι Βικεἰ εκνοἰεΙι, ι ειιιιι

@και οειδει Βιιέ Ροειειὶε; “κι πηδάει! νι· ινγ-5

τιιοεδοέει εννοω, πιο ννιεοικο, έε ΒόΒ όιι]ε

μιίιεικνο κακο εΙιοε, εΙειινικ Ιοοινιειιι ιωιω

.Με

ΜΙΧ Μόι·ιι Πωσ ιικοι·ιχ εἰε ρι·ιεό Βο8ἰειιι,

ἱ κἰιιἐοι Νειιινχικειγ, κοπιι.ι Μισο (Με.

άει]ε πιο κοκ ω) ιιἰεοἰει ερι·οινιεάΙικ·ε8ο,ιο

Ιιιοι:ιεε8ο εεε! ι ερι·οινιεόΙιννοέύ, ι ιιειειιιειννιο

μπει ι εοοιιεεο ερι·οννυιοεεΒο κει!. Μ)! Βο

ννιεπι κιειέειο η ερι·ιιινιειΙΙικνι πιο ιἱεπιἱ, το

ννιεΙε Βι·ιεο!ιόιν Με ρι·ιεΙιειειο; Βάι, Με εκ

ιιιειέει.ε :Η ι οΙιΙιιότιι, το ννἰεΙε 2Ιεθο ιιιιΡι·ο- μ;

κοψει Με ιιο ω] Μι, Ροιιιεκει·Ζ ιο 'καει

εϊοινει κι·οιιι; Με Ι:οκιιεπι κακά δε:ειιιιε:

28ι·ιεεηΙι ω οψιν” :ή ‹ὶο ιιόΒ: ιο 'κκε οά

κοκ εἰ ό0 Νιου Ρι·οετε5ο. Βιιιάκ Ιοοινιειτι

τέτοιΙοινι αετου, Μόι·εΒο κιειέε ιιιιΙοογ κια, Ιιι- 2ο

κι” Νικο ΡΜ μ” εἑεέΙοειι, κ ιτιἰοιἰγιιιι

ὸοκιὸεκιιιὶ. ΉΜε!ι κοινιειιι άιιιο ΒόΒ :ο Εεεε

ειι)ι, :ι επιηιειι ι ιτικότχειι οεΠιιοτο, ιιιόννι

δειειιιε: οᾶειιιιἱε Ροκ ι δει·οιοΙιπικ Με ι εκκε

8ο, οΙΙιι·ηιτιο ι πιεέ:ι ινειΙεοικε8ο, ιεειΙΖιε- εε

κο, ι Ριοι·οκε, ι ροκοι·τιεεο Μπακ, ι πινγ

Βοτιιεεο ι·ειοε, ι άοικοιρκεεο ι·ιετιιιεόΙιικικ,

ι ι·οιιτοριιεἔο ροε!ιιεκκκαι; ο ροει.ειννιε Μο

ιιιιιιι κἰεεκι τκΙοὸεἔο, πιο ιινικάειικε ιιι·κΒιιό

ΒετΜε Μ. έννιε:ιοΡεϊκ Μό), Ρι·ιεΗειγ Ρο- 50

εικννεη ροτιοικειε ιν Κιιοννιε ννεικνει! Πιο ι

μπει! ι·οκιιοικικά οινγκι επι” ο οι·ιιΒιιιι κιι

ιι)·, ἱ ιιιτιοειννο Βοἔεοιιν οιοοινεκιειι ιιοΜεϊ.

δοκοε!οιν ι:ιέ ιιἰε ινιεόιιιιΙ ο έιιιιοι·οι οικω-

8) δεκο_ι. ΠΙ, 1--4.



1.ιι·τοιιιο ΝΕ5'Ι'ΟΒΑ.
Μ!!

ε·τπο οι·ιπ·α ποτα·τπει·ππ. Προεααπον πιο πε

ιιπιπιιιιο ο·ιιιιιιι επιιριστπ Βαριιππ ποιο υπο

ππ ον Προεααπα, π παεπιιπιε τποριαιοπ Νοικι

τοροαιιιιπιι·π π ιιιεπαιι·π παπι. Β·πεταππιιιε Μπι

5 ι·οροαπιιπ πππιιπιπ Παρατ·πι οι απο” "ορο

ιιοππ, π ραπτπππα επ Προι:ααπ·π, π ιιιπα·π

πα Ροιιοπ·π εποε π·π απο”, ποι:παππ ιι·π

11οπ·πι·οροαπιιπιππ, ρειιε: οι·ιιιε ιιιπιιπ απο.

πε ιιρ·ιιι:πι·π. Η πος·πιια ιιι οπο: παροιιπ·τπιιπ

40 πο”, ποιο πιαιιιπ πι:·ιιπαπ Βαρπτ·πι, π οπιιπ

ει·πππ Η πι:·ιπ·ε. "Έ το πιο ποιιιπ πρπ,ιε ιειιον

ιι·πε·τπ πππ Επιιεπα ο·ι·π ι:ει:·ιρ·πι ιετο Περε

απιεααππι: οι·πιιιι ι·ιι οιι·ι.ιρπα·π, ο θππι·οπιι·ππ·π

πομπο Ηπιιεππ, ιιιιπππ·π Εοριιι:α α πα !”αππα

ιο ποι:αα, α παιοαιι οι ιετο πο πεαιιιιοιρ. (Σε εκπι

-αιι·π Προι:ααπ·π πεπααπππ π·πιι:·τπ πο ο·τπιιιι,

ιι πο πραι·οιι, π ο προηιππιιπ. Ζα ογι·ριι πε

εππρπιι·π πππ·πιτππ·π "οπ·πιοροαιιιιι Προεααπ·π

ΡΕΥθ: θ ΠΟΕ""ΜΧ “θ” προι·ιιιππα, πο πιο

20 πιπιερα ππππιι·π, α π·πιππ ππιιππ παποπ·π.

Η οπο” οπο”, π ρειιε ιιι.ιπ πα ποπ: ο·ι·πιιπ

ποπ ονιιρπαπ, α θπποπαπιι·π επαπι·π ιθ·πιιεπ·π,

ιιοπιιπειισι προ·τπιιπ οποιοι. Η ρ·ππιια ιιοππτοροαπ

ιιπ: ποιο, ιι·πιιιππε, πρατιιια πιιιιια πο·πιιεπιι πιπι,

95 ιιιοπιεπιπ πο τοπ·π πορο·τπ. Η επι;ρα Μροι:ααπ·π

Κπριιι··π π·πιι:πιποπ, α προι·πιοπ ποπ τε·ι··πιρπ

πεειι·ι·π ·τ·πιι:πιιιπ, π ποπαε πο Βιιπποπα·πιπι,

παρειιπ Ποια, ρειοπ: ιιε οι ποιιαιιπ ππππιιο·τπ

πρπ·τπιιπ, π·π σιντι: ,πα ποι,ιε·τι. π·ι·πιιπι:ιτπιιπππ

50 Ποιοι ιιρ·ππε πρει·τιιιιι ι.ιοιεπα, πα πο πεπ·π οπ

π·πι προαιιια πρπππ |ιοριιειιπον π ι'απποποιτ

πραππαπιιοιο. Ποια π ιι·πππ ειιιιε πιο αποπο

οποιοι: ο πιιοί ινιοΙο ινοτοούιν ιι πεπιε, ι

νννι·ποοπο!ι "οι, Νοινοετοοποποιπ ι ι.οποπ1

Μι. Ροννε1οιιι·ππν Νοννοοτοοποπιο οοιιιιι ?νο

τοοι3ιν νν οινοτπο Ροτοιποπι, ι τοποπιεπτοἱ

πιο δοτοοΙοιν ροοποοδοπν πο Ριοιιοιιι, πιοοΙ

κιν οινοτπο ι ροπιοΙ ιΙο Νοινοει·οοποπ πιο

ννιοο: πιο ιππιο ποπ πιο ινοΙιτποπιο. Ιννοπννοἰ

Μι ποιιιο :πεπόνι πποποιπιη·οιι Νότη ιη”

ινιιοιιΕΙι ΨιιτοΒονν, ι οοπιιιιοινοπν πο, ιππο

οπο. Τοιπο ποορι πτπνοπιο οοιι ινιοέι5 π Κι

ιοινο 0ο πιοπ1τιτ ιοΒο ΡτοονπΙοια·ν: οποιοι: οι

υιποτι, ο έννιο1οροΙπ πιοοι ιν Κιιοννιο ιιιιιινπη

Βοι·νπο, πο Βιοιιο ποέ Μπι, πιτποπ πιο 8ο

ιιοτοπο. Το ππινπποιι·ππν οοτοπδονν, πιπιι€πν πιο

Ρο οιοιι ι πιο ιιτοοιι: ιρο οτιιοριπιο. Νοποιιιιτπ

πιο ποιοτοινοπν τοπιο ΝοινοΒι·οοποπ οοτοπιονν

ποιο: Ο πιοπι ιποοιιοπο οποιοι)! ννοποτο

οιο ροποοιιοΙοιπ, ιι οπιο πνΙοιινέ :οι ρο1ι·πειιπο.

Ι οιοτι Πρ· ι ποιο ιιπ πο ννιοοιι: οιοιοο ιπι

ιιτποτἰ, ο έννιο1οιιοοιε οεοπι νν οποιο ποιο

Μπι: εννοιοΙι πω. Ι ι·ποιιιι Νοινοει·οοποπιο:

ιιιοπο! οιιοοιοπ οποιο ποιοι πο Ροποιιιιοπι,

πιοὶοιπ ιοοποιε ιιιοιοπνο πο ειι:οιο. Ι ποιιτοι

οοτοοΙονν Ψοτοιιι5νν ινπιοιο, ο ιπποιιο πνοιππο

ειιοτοπιοέοι Ενοιοον ι ιιοπποοι πο Βινιο1οροδ

Ιιο; ινοπινοννοη ΒοΒιι, ποιο: πιο ιοιιι ρο

ι:ποΙ ποιιιιοο πιοπι, ιοπο στι; πιοοιι ποοπιο

ΒόΒ ιπέοιοιοιοπι πιο οποιοι ιποιοιι; ιιοννιοιπ

πιοινιππιο ρτποΙοιι ιιτοιν ορτοινιοοιινηιοιι Βο

ι·νπο ι (Ποιοι. .Με ι πο ιππο πιο ποειοριό

ποοιιοο, πιοοιι πιο οποιο ποιο πιοπι Ροπιο;

ιινοοδιιο ορτοινιοοΙιννοέιτι πιοοπ πιο πιιοποπν

171Ηοτεπ 1 οποια ποια·τιιι:·ι·πα πιο. πιο) Οι. - 4 ιι πιεπαππ πιο πω. Η. 11. 'Γ. -

5 οι απο” Ποροιιιοππι ππ απο” Ποπιι Η., 2 πορτοννιιο οι μπορπιιπ "001"Μιι

ιιιιινΙιπο. -- 10 οπιιπε·τιιιιπ οι πανε» π οπαπεππ Η ειιιρε Η., ει. πο ΒοΙιιι οοοοπο πι:·πιιο

ΠΧ'!π

Πονιπιπεπιπ Ρο!. πω. Τοπι. Ι.

Ια. - 1-1 ονιιπππ... πικαπ» ποι:αππ·π οιιππ Πορπι:α ιι Ι'ιιππα Η.
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690 ι.ι·ιοιιιεκεε·ιοιι.

Με ιιι-ιιι .ιιι επι" "ιι, [οι;ιιιιιιι, "ο "Μπλα ποιό Βιιειιπικι. Ι ροειε‹ι! πι έινιετορο!!ιιι.

- “ι ιιι ειιιοιιιιιιιει·ι ει ιιιιοκι ιριιιιιιιιιιο. !! ιιοιι- Βάι δι·ιειορο!ι ιιι!γειι! π: ι!ιιιοε!ειιν ποπ

ιιειιι Βιιιιοιιιιικι.Βιιιιιιιικιιιιεεε Εκι·ιοιιιιιιιι, ιιιπε. Ζειιιι! πιει!ιειοπε ποιει·ιο ιι Παει ι

ιιιιιιιιιι !!!ροειιικι, ιιριιει·ροιι ιιεχι ιιιιειι κοκ, Ριεειιπ86ιν ι νηι52ειι! πιιιιιεεικν ιιο ιιιπε

Ροιιειι ιι!!ειιειιιιιι, ιι πιο” προ·ιιικοιι ι!ιοκιιιιο, επι : ικιπιει πιο” ΠπΞερι·π, ιι !ιιιο5!ιιιιιι

οιιι οιιι ιιοιι ;!ριιιιιιρι, ι !ι!ροεπικι οιιι ει. ι ω.

49- Μ, πιο ριιιιιιιι, ιιριιριε Μροειιιιιιι ιιι Μπι Μιά ριηεπεό! ιιιιοι!ινι πι έινιε

0ιιιιιιιιιιιιιιι, ιι ειιιιιι ιιριιι·ιιιιοπ ω” "πρι, ιοΡε!!αι ι Μι!! Π8Ρι280ιιΥ 8ι8!ιιε Ρο 0ιιιι ΜΜ

Α·ι,ιι·ιιιιιιι9 ιι ιιε ειι·ιιιιι,ι ιιιι ι;ιι ιιι ιιιι·ι,ι ιιιιι·ι·ιιρ π:ιε!ι !)πιειιιι.ι, ι πιο έιιιιε!ι πι οι πι 0ιιιγε!ι

ιιιι ιιι" ιιι “κι” ιι ι;·ι·ιιιιιιιι ιι·ις;ιιιι ·ι·ριι Ιιιιιι20ό, ιιι Μινι 118 ιιι0!ι, ι Βίοι! πειρι280ινι ιο

ιιρο·ιιικοιι επι. !! κοιειιοιι ιιιιιιι οιιιιοιιιιιιιιι, ιιοιιιε Μι ιπιειιιιεε. ! ννοιεινοιιιι ἔινιειορε!

ιιι” ιιιζιι·ι εφε”, οι·ιιιιριιι·ι·ιι ι|ιιιι·ιι·ιιιιιιιι,ιιι9 !ιόιν ιν2τι!ιιὶ !ιι°2€3ἔὁιν ιιιπε μιση! 52)ιιι2ιό

ιιιιιοιιι: πιο ιιριιιοειε ει κροιιιιιιιι.ιι ειιιιιιι, 2 Νονιοιιιοιιιιιπ, ιπόινιιιο: ροεοέειε ριιγκι!ι

ι κιι !!!!'!ι'!'!ι!!!!!!!! ειπε? ει ιιριιειιιιιιι.ιι κιι ι ιιπ ιιιιιοιποει πι' ειιιιιινιιιει? ιιιιὶειπιι

ιωροι,ι·ι. ριιιιιι·ι·ιι ιιιιιιιιιι,, @ε ει·ι,ιιιιιιι·ι,ιιιε ινιιιπ κιιιινιιι6 Μπε !ιπιιιπ!ει. Το @πιο Νο- ιι

!!οιιιιοροιιιιιιι ριιιιι !!!ροειιιιιιοιμ πιο ιι ννοιιοάπιπιε ιιεΙιιι ι:ιιοι!ινιοκι·ι: Με ιιιιιο

οπιπι ιιρ·ιιιιι;ζειιι ει ιιι ιιπ' πρι; ιι·ι,·ιο ιιε ριιεριπινιιιιγ ιιε πει πιε!ι, ει ιιο : πιιιπι πιο

ποιηιει·ι ει ιιιι.ιιι, ειι.ιιι ιειο ιιοιιιιιειιι.ι ιιι Ρύιό2ιε, Μπι πο Ροιιιιιιειπ. Βιι!ι ρε ιιο

ιιο οπιπι ιιι Ζιιιοροχι. ()ιιι·ιοιιιιιιιι ει·οιιιιιιε ιιιειπ 2ιιπιιο2. $ινιειορε!!ι επι! ιιιιειιη άνισ

ι.ιειιιιι ιιιιιιιι εζεροι.ιι, ιι Με", "η", "πι", ιπι ιειιοπιιιιι, :ι επι πω: πι! : όι·ιιιιιπει κινιι.ιο

κι ει ριροι·πιιιιιιιιιι. ι;ιιιιιι;ιιι_ Μριις;ιιιι·ι, Με ιιι ι!ειιοε!κιν ιιιέ πιιιιιιιιιιι πεη!ιοινπινεη ιιιπ

οι··ιρι ιιειιιιιιιιιιιι ιροιιιιιιιιιιι εκοιιι ιιρο·ιιιιιοι· ιιιπε ειιιοιιι, εε έννιτειπ ιιι·περιιννι! επι. ιιι

ειι·ιιι·οιρ ιιερειιεζιι ει. Η ιιιιε·ιιιιιιιε ιιι ιιρ·ιι··ι, ειιιιι!5η πιι ιιιπε 0ιιιιιιει!ι !οιιιιε οι! !)ι2οΒιι,

οι·ιιριιιιιιιιιι ιιοιιιιιι στι, ιιιιρει·ιι~ ιι ιιιιιιιοιιιι ι ροει!ι Ρι2οοιιν εο!ιιε ι ειι0!.!ιιι!ι επι τιιιιιο!ι

ιιρο·ι·ιικοι· εοιι·ιι, ιι ειειιιιιιιιιιι ει ιιι πω”. πιπι. Βι·! Μι ειι·ιι82ιιγ, ι πιε ροιιο!ιπι ιιιπε ιιι

Βιιειιι ει” πω” ιι ιιε ιιι; “ιιι ςιζεριιιιι Ριεεηπ€οπι ΡοιπιιΒιι6 ιιιπε: ιειιοιο. ! πιει·

!!ειιειιιιιιιι ιιοι.ιιιι·ιιι. !! ιιριιιιιειιιιιιιιι θιιι- μπι $πιιιι0ρο!!ιει 2 ιιιιιιιιιιι ιιο ιειιοιιι, ι

ι·οπιιιιιι ει ιροιμιιιιιιοιιι. ιιι περσι, ιι ιιιι;ιηι- ινιιιιρι!ι πι πω, ι ιιι!ιιπι! ιιε : πιω πι,

ιιιιιιιι ιιι ιιι”, ιι ιιιιιιιιιιι οι ιιι, ιιιιιιιι κ”, ιι μπει! ιιιιγειειιιό διιιοε!ιιιν. ννιιιιιιε ω

ιι οιοιιιιιιιιιι ιιιιιι !ι!ροειιικι. !ιιιιικι ιιε Βιιι€;ιορά!ι, ιιειεικ!; ι ιιηειειι! ιιι·οε!ιιν.50

Βιιιιοιιιιιιι' "πιω", ιι πιο" Μροειιιιι·ι,, Βινιοι.0Ρο!!! πιό “ιιπ ιι0 Ρ0!8!ει, ιι ι!κι-0$!8ιν

!)ιιι·ιοιιιικι :ιιε ι;·ιιιιιι κι Δημ. !ι!ροειικι ειπε!! ινΚιιοινιε πι ποιου οιεοινε!ιιιπ. !πιιιι!

ιιε ει” !!ιιιειιι ιιι ε·ιοι·ι οιιιιι·ιι. Ε!! ιιιι πιοιιγ ιιιιοε!ιιιιι Μ; 28.

 

ινωιπ 9 Ε!!ι!ικ!!'ιιι ει.ιιιιιι Η. - 25 ειειιιιιιιιιιι ει» εικικοιμιιικιιιιε ει Η. 12."Γ., ·

ιιιι1πιε. - 27 θιιιιοιιιιιιιι ει ιιροιριιιιιιοιι» θκιιοιιιιιιιι κοιιι Η.



ιιΑΤΟΡΙΒ ΝΕΒ'Ι'0Πλι σοι

πιιπ Μροσιιιιιιι πιο οποιο ιιοσιιιοιι ο

οσιιο.

Πτι πιο 'οιιιιιο. Μροσιιιιι·ιι "ο ιιο οποιοι,

ο ιιοι·οο·ιιιιιιι ιιριιο·ιιιιιι.

Β 50· δι απο [Νικο. ιιοομο Ποιιοσιιιιιι·ιι στι (Σινι

τοιιοιιοιιι.ιιι οι Προσοοιια οι Μπι. Προσιιιιιι·ιι

πιο σ·ιιο·ιιοοιιιιοιι·ιι Ροι·οιι, ο Βιιροι··ιιι, ο Βιιοοιιο·ιιι,

ιιοοιο ιιρο·ι·οιιοι· Εοιιοσιιιιιιοιι· ο Βιιιι·οιιιι·ιιιιοιι,

προ” Βοιι·ιιιοιο , ο οποιο οιιο ιιοιιιι οικω Κοιτα.

ω Η οι οι; Προσιιαιια ιιο·ιιιιοιιιιιιιι ο ιιοιοιιοιιιι ιιιιοοιιιιιι

Ποιοι, οι" οι·ιοιριιι·ι·ο Εοιισσιιιιιιιι ι·οιιι·οιιιιι: οι

ιιι.·ι·οι·ο , ιιιιοιιοροιι·ιι ηι·ιισιιοιιιι ιιοπιιο ποιο

1·ιι·ιιο·ι·οιο. [Η ιιο Βοιιοοιιαιι·ιι ιιοιιοιι·ιι ιι πιι

πιιιιιιι, ιποο ο οι ιιοιιο ιιο ιιοι··ιιι οποιο. οι

Η ιιιοιιιο σ·ιιιιιιισιιιιο·ιι. Η ροιιο Εοιιοσοοιι·ιι οτι

οροιιπιοο·ιι σιιοιοο: ποιο πιο σοι·ο οι·οοριι οο

ιιιιιιιιι, Πζ'Ε πιο” ιιοι··ιιιιιοπ. Βιισ·ιιιιιι οι οοιιιι

ιι·ιιιιιιοιο οι οποιο, ο ιιο οιιι.ιιι ιιοο οπο:

Μοοσιιιιιι·ιι πιο οι: οιμ·ιιι·ο.π οσιιιιιιιι·ο·ι·ιι σο, ο

20 ιιοιι·ιιμο Βοιιοσιιιιιι·ιι ιΠροσιιοιια. Μροσιιιιιι·ιι πιο

οι·ιι·ιποι στι ιιοι·ιιιριιιιο ιιοιιιιο Ποιοι· ι·οροιοι·,

Βοιιοοιιιιιι πιο οποιο οι "πιο" οι Βοο

·ι·οιοι·ιιιι·ιιιιιι. Η ιιοιιο Βοιιοσιιοιιτι: ριιζιιομιτο

Μοιριιοοπι ποιοι ιιο ι·οροιι·ιιιιι οι ιιο·ιιι.ι·ιι.

Ή;" ιι·ιιισι·ιι ·ι·:ιιιο. Προσιιιιιιοι· πιο ιιοοιι·ιιι·ιιιιιο

|ιοιιοιι ι·οοοιοι·, ο κο·ι·ιιιιιιο ιι·ιιπια·ι·ο πο ποιοι,

ο ιιοσαο_ιιοοιι·ιι κοσιιοι·ι·οο·ιι, οπο” β'οιοι·ιιιοιι,

οι Νοιι·ιιιορο,ιιιιιιο ιιιισιιιιοιιιιι ιιοιιιιιι Μροσιιιιιιιιιι,

ροοιιιιιιο: "οποιοι οι ιοιιιο ιιο·ι·ο οι Εοιιοσιο

50 πιο ο οι Βιιιι·ι·οιιιιιιιιιιιι. Μι·ιιιιιιι σκοπο

ο·ιιιιορα·ι·ο, οπι οικω ιιο ιιοι··ιιιρο οοιιιι·ιιι, ιι

οτι σ·ιοροστ·ιι ιιο ιιοσιι·ι·ιι ι·ροιιιιοι, ο απο

ΕθΙΗΜΠι "Ο ΟΠΠ: οιι @θθιΠ'θ ''.!"Βιι"'Ει " ΜΝ·

Μια θδ2δ διιιοιιιιιιν ΡτηΙΜ ιιο Κιιοινιι,

ἰ ροΒοι·πειιγ σοι·οινιο.

Η). Ι.οιοι δι.Ώθ ροεοοιιι ΒοΙοοἰειιν :ο $ινιο

ιοροΙΙιἰοιιι ιιο διιι·οοΙοινιι π ΡοιιιΙιιιιιιἱ. ιιιιι·οοιιιιιιι

:πιει ποοι·οινοη Βιιέ ἰ ννειι·οοόιν ι διοινιειιι ιιο

ειοιΠ ιιορτιοσιιιν ΒοΙοεΙοινο ι έινιοΕοροι!ιο, ἱ

ρι·ιγοιοο! Ιω ννοιχιιιοινι, ι ΜΗ Ρο οΙιιι ιιιι·οιιοοιι

ι·ποΜ ΒιιΒιι. Α @ο ιι δοι·οοιιιιι·π ρἰιιοιιιιι ι ιιιο]οινο

ιιο ιιιιιοιιιοιιι Μάιο, ροσπιιδ Ιὶγό Βοιοοιεικνιι , πιό

ινιιιο: Ρο σο οι· ω? οιο οοποποροιτι μπορω

οποιο ΒιιιιοΙι Μο Πιιει)·. Βιιδ Βονιιιοπι Βο

Μ" ιιιἱοΙΙιἰ ἱ οιοπιιι, ὶο Ιοὰννἰο ιιο Ιιοιιἰιι

ιιιόεΙ ιιοιοοιιο6, Με Ιιγειι·οΒο ιιιιιγοιιι. Ιι·ποΗ

ΒοΙοεἰιιιιν ιιο οπο] ὸιιιὶχιιγ: Με Μοτο ιιἱο

να” η οΒοιοι, ιο ιο ΡοιοΒιιο ειιιιιι. ιινιιωι

ιιο Εσύ, ριιέοἰἰ Μο οι Μι μια ι·ιοΙιο ο

:ο πιιπ ινοιε!ιο ιοΒο. ιιιιι·οοιιιιιι πιο πιο Μοι

Βιιιιι ιιεηιιοννοό εις, ἱπινγοιοὶγι Βοιοοιιιιο

1ιιι·οοιιιιιιιι. δοι·οοιιιιιν Μ] ιισιο!ά οοιιιοσπνιιιιι·ι

ιιο Νοιινο8ι·οοιι, οι Βοιοιιδιιιι ιινοποόΙ ιὶο κι

ιονιιι πο Βινιοιορο!!ιιοιιι. Ιι·ποΙιΙ ΒοΙοοΙιιιι:

ι·οπρι·οιιοιά2σιο ὸιιιὶχιιο ποσοι Ρο φαω πιο

Ιοπο. Ι οπο εἰο οι. διιι·οοδοιιι πιο ιιο Νο

ννοει·οοιι ρι·ηΒιοΒιειγ οΙισιοι ιισιοΙιιιο :ο πιο

ι·ιο, Ιοοπ ροειιάιιιιι Κοοιιιιιιιιτι, ε” Ποοιγιιἰ,

π Νοινο8·ι·οοιιιιιιιιοι ροι·οοιι!ι ¦οιιιιο διιι·οιοιι

ινοινο ιιιόιιιιιιο: ιοοποπι οπο ιοιιποπο Μό π

ΒοιοεΧοινοιιι ι έινιοτορο!Μοιιι. Ροι:ποΙι νη·οιο

πιο ρἱοιιἱιιὰπσ: Ρο οπιοι·γ Μπι] σο ιιιοπ:ι, ο

οι! ειιιι·οοιόνι Ρο όπιοειο6 8ιηινιοιι, ο οτι

Ιιοιιιιονι Ρο Βιπγνιἰοιι ο5ιιιιιιιοσιο. Ι 8Ρτ0ινο

νιἴἰοτοπ 1 οποιο... οσιιοι οσοι οιι μοσπ·ι·ο Η. Ε. Τ. - ο Βοο·ιιιοιοι Βοο·ιιιιιιο Η. -

11 Β88'.ιμ Εδλ'Ε"| Η. Β. 'Γ. - 21 κοπο» ιιιιοιι·οο·ιιι Η. - 27 κοοιιιι"οποι ιιο

σ·ιιιιιιι·οοιι Η. - 28 ιιοιο» ιιιιιο οι Η. - 88 οοιιιι οι δεσμοι οσοι @πιο Π. Β Τ.

Ν"



θθ'Ξ

ΙΙΙΙ8

-· ΙΙΙ

ποιοι” ΙΙαριι··ιιι, ιι·ιιιιιιιιιι "οι εικονι, ιι

ι:·ιιιιιιιοι·ιιιι ΙΣΙροοιιιιιιιι κοκ ""0"ΒΙ. Εοιει:ιιιι·ιι

πιο οι Ιιιιιοιια εειι, Ε820Υ""$"' πιο θειι

ι·οιιιικ·ι. μνο: ιοιιιιιο πιο @ποια ιιο κορο

μ'|ιΜ'Ε., ιιςιιιιιιιιιι·ε οι. ΙΙ ιιζιιιικιι Μπι. Εοιιοοιιιιιιιι

:ιιο ιιοι:·ιιιιε Με ΙΙ·ιιιιιιιιιι, Ειμαι ιιιι·αιιιιιο ιι

ιιοπι:ιρ·ιιι Ι.'Ιροοιιιιιιιιιι ιι πω” πιο, ιι Πιιιοποπ

ιριιοι·ιιιιιι ιιεοινιιιιιιι.ιι·ο κι "ΒΙΕΝΝΗ, οι ιιο

οι ιιιιιοι· ιιιιιηιιιι ιιωτιιιο, ιιιιιοιιιιι ιιιιοιιιιι

απο ποιο οι Μεσοι. , ιι ι·οροιιιι νριιιιειιιιοιι·ιιιιιι

μια ποια, ιι ιιιιιι_ιο οι οποιο ζειιιιικ. θειι

ι·οιιιιιιι·ιι πιο οι" ιιιιιιιπιιιιιι ΙΙ·ιιιιι:ιι·ιι, ιι ιιοιι

μι: Προοιιιιιι ιια θιιιι·ιοιιιιιισι, ιιοιι·ι,ιιι Προ

ι:ιιιιιι·ιι θιιιι·ιοιιιιι.ιιι, ιι επι θιιιιι·οιι.πιπ τι

ΙΙενειι·ιιι··ιιι.

51· ΕΙΕ πιο οψη. ιιριιιιο Βιιιιιτοιιιιιι·ιι οι

ΙΙενειιιιιι οι. πιω: ΤΙΜΜ”, ιι ΙϊΙροι:ιιιιιι

ΒΙΒΗ” ιιιιοιιιιιοι·ιιο πο", ιι :μια ιιρο·ιιιιιον

κα” ιια ΕΙιιιιιιι. Προοιιιπ στα ιια πιο",

ιιιι·ιιιιιο οιμιιιιιιιι ΙΙοριιοι. Βημα” οι." ιια

ιιειιο μενει: ΙΙβιΕΙι κρινει ιιοιι:νο οποιοι» κι

το”, ιιιιι·ιιιιο, "πιο οτι κοπο προοιμ

ΙΙΙΙΙ'0 ΠΙΝ), ΙΙΙΙιωΙΙΒ ΗΜΙ'|'ΙΙΠ'Ε πω! ιηι1ιι€ Με

ΚΒΙΙ'ΙιΙ, "θΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.Ι'Ε ΙΙΙ! Ι·ίιιιιιιπ θ'Ι'θΗΜΙΙΙΙΒ ΙΙ ΤΙΜ· '

ΒθΙ|ΠΙθ, 'Ι'ΠΙω "ΟΜΙΙΙΙΙΙ ΙΙ .Η ΟΕΜ!» "(ΙΜΙΙΙΙΙΙ'Ιι

ΙΣΠ ΙΙ ΙΙΒΙΙ'ΕΙ ΙΙβΤΙ'ιΙΙ ΜΙΝΙ, ΜΒΜ ΙΕΟ'|'Ιδ (ΙΤΕ Β.Β·

μι· 'Ι'ΈΙΙ'ΕΜΒ 0'Ι"|ιΙΙΙΙιΜ, "Τι "ΜΙΠ'Ι'ΕθΙδι "θ,Ι|θ·

2°Ε'Ι'ΙΙ "Η "Η ιιροτιιοοιιατο ΕΕΙ'θ ΙΝΕ-ΜΙΒ Η

Ι'ΙΙ'ΙιΙΙι'ΙΙ'θ. " (ΠΙ ΝΙΝΟΥ ρθΙί'ΙιΙ.ΠΙ0 "0"λθΙΙΙΒ ΠΡΟ·

ΈΙ"0" ΕθΙΙ'Ε, ΙΙ ΙΙΙΙΙφ'ΙιΙΙΙΜ "ΟΠΕ ΙΠΒ'|'ΙιθιωΙθ

(ΠΟΠ ΟΤΕ ΗΙΙθΜΜΣ'Ι'ΙΙΙ ΠΙΝ!. δΈ 7Εθ "Π!”ΙιΚ'|ι Ι

Ι.ιιι·οι>ιε ιιεει·οιιιι;

ιΙειΙΙ ΙΙΙΙ:ιι·οΒόιν, οιιιν5ησ ἱιιι ρΙοιιιιιιΙιο; Ι 20η

Μο! ΒοΙοιιΙεινν

πιό ιιιοιΙ:Μ ιν Κιιοννιο; ιι εΙιιιιι ΒινΙοΙο

ροΙΙι τιοΙιΙ: Πο ΙνΙΙιο Ιθ$Ι ΡοΙοΕόιν ιιο Ετο

ιΙιιοΙι, πιιΙιἰιιιΙοΙο. Ι ροΙιιΙι ΡοΙοΙιόιν. ΒοΙεεΙιιιιν ε:

Ιούν ιιοΙοΙιΙ ι ΙΙΙΙονα:ι, 2οΙιι·οιι·ειν ιΙοιιιιιΙΙιι Ι

Ιιοιεινόνν ιΙ:ιι·οιιδοινονννοΙι ι εΙοειι·ν ιοΒο, ιι Λικ”

εΙ.ιιιοΒο ιΙ:ΙοειοιιιοΒο ρι·ενειειννι! ι;Ιο εΙιιιι·Ιιοιη

ιιΙΙιονιιιοιιι ροοΙιΙοΙιειτινοιιι ιιΓιιοέό ιοΒο ροη

8Ι€8Ι; ι ιιιτιοει.ινο ΙιιιΙιι ρι·οννοεΙΝ ι εοΙιει, ιιο

ιΙειι·οεΙοιν ιιιιιοΒιο ννοιεΙιο.

ποιο! εΙΙει ειοΙιΙο ΒιοιΙν ο2ετινιοιιεΙιιο, Ιραν

ειο‹ΙΙ ιν Μη Ιει·ιιι. ειι·ιοΙορο!Ιι πιει ροοιιιΙ

ροιιοιν:ι‹Ξ ιν ΚΙΙοινιο. Ι ροε2ειΙΙ ΙΙοιοε!ιιιν πιο

έννιοΙοροδΙιιι, ι ενννοἱοὶνΙ .ΙοιοιιΙοιν έννομο

ροΙΙειι, Ι ιιοΙοΙ‹Ι Βιι·ιοΙοροϊΙε ιΙο ΡιοοινιιΒόνν. 15

Μ. Μια θδ2'Ι ρι:νειαΙζ $ννἱοΙοροΙΙι π

ΡΙοοινιιΒιιιιιι, ιν εἰΙο ροΙοέιιοι, ει ΙΙιιτοεδιιιν

που! ιιιιιόεΙινο ιινοιεΙιει Ι νννε2ε‹ΙΙ ρι·:οοΙνν

ιιΙοιιιιι απο ΙΙΙΙο.Δ ιΙιιι·οεΙονν ΜΙ ιιο ιιιιοιοοιι,

ιν Ισιοι·ειιι ιιΙιΙΙΙ Βοι·νειι. νΙ'ιιιιοεΙειν ι·οοο Ιω 20

τιἱοΙιιι, ι·ιοΙιΙ: Ιει·οιν ΙΜΙΑ ιιιοΒο ννοἰιι Ιω ιο

- Με Ροιιιο, ιοιιιέοιι Ιουν Ι.οΒο ερι·ειιι·ιοιΙΙινι·οεο,

ΙειΙεοέ Ζωωι Ιιτειν ΑΙιΙο ΖοεΙοννειν ιιο Κα!

ιιιιι με ι ιΙιάοιιιο, Με ιεὶ ι πιο ιοΒο ιοοιΙΙΙ.

ΡοιιιοιΙΙΙινενν εΙο ι·ιοΙιΙ: Ιιι·ιιοΙει πιώ! οΙιοοΙειέ 25

Με οΙειΙοιιι το Ιοειοέοιο, ιο ιιιοιΙΙΙΙιι·:ι ιιο-ι

ιιιοὶοΙο ιιιι ρι·ιοοιιν τοπιο Ρι·ιοοιιι·ιιιΙιονι·Ι, :ιι

Ιιόιον ι ρνειιιιΙΙιοιι·Ι. Ι το ιιοΙιἰειν ΡοειΙΙ

ρι·ιοοιιι· εοΙιἰο, ΙΕιοΙει·νΙο εις ροΙο ιιΙΙεΙιΙο

ιιιιιόεΙννοιιι οΙιοΙοΒο ινο]εΙι:ι. ΒνΙο Ι.ο ιν ΡΙ.ιιιοΙι 50

ο ινεοΙιοιΙ:ιο εΙοιιο:ι, ΙεροιΙιιιΙΙ Μο Μπι),

αιμα, ιιιι:κομιιιιιο οι·ιιιιιιιιο, ιι ο·ιοπιπιιιιιι Ιω ΜΙ 0Ι#Ι'0ΡΠΧ› ΙωάθΒο Πω ΙΙ'ω8Πο 'ο' ΒΙΒΙ

οι οιιοιι, Μαιο πιο μια, πιο πι: ιιο εειι- 0ωινιΙοιοο επι ι·οΙεπιιιιΙ ιιιΙιιιΙι εφ, Ι ΙΓΖι°ΙΩ°0=

 

Ψιοι·ιισ 'Ι Βιιιιο·ιιιι:ιι Μι "νέοι, ιν Ι‹ο‹1εκιιοΙι ιιινΙιιιο ΙΙιιι:ι·οοιι.

μια, Η. - 18 “κλαπ ιι·ιιζιιιο Η. Σ.. - 80 ιιιιιιιιοκοιοι

- 10 οι οοιιοικι οι

ιιΔιιιοιιοιο Η. ιιοι·ιιοιιοιο

Εν. Ε. Τ. - 82 οιοτιιιιιιιιιιιι οι» οιιιιιιιοιιιιιιιιιι οι Ε.



ΕΛιουιο ιιθδιιιιιοΒΑ.

ιι ιιι Ροι·ι:ιι. Η ιι ιικιι ιοιιιιιιι·ε ι:ιιιιοι

ει, ιι οιοιιιιιιιπιι οι τριιιιιιιι, πιο πο οι

ιοιιιιι:ιιιι πρι” τα”. κι ιιοι·εροι· πι: οιοιιι

Προοιι·ιιι, ιι θιιιι·οιιιιιιι πιω. ιι ι·ιπιιιιιιο

5 ιοι.ιοιι πιιιιιο ιιι ιιι ιιιοι, ιι ιιιοιιιι·ιιπιι ιιο

πιο πιο, πι: ιιοπιιιπι ι:ιιιιπ ιιι ποιοι, ιι

ιιοοιικ.ι·ι·ι π ιιι ποι:ιιιικι, πρπιιιιοοπιι π ιιι

Περιεο·ι·ιιιο, ιιιιιιιιιιιε οι ιιιιι.ιι. θιιι ιιι: ιιι

ιοιιπιο: ποοιιπι·ιε οι ι.ιιιοιιιι, ιιιεπιιι πο

ιο ιιιοι. θιροιιιι πιο πιο ιιιιιιιιιιι.ι πιοι·ιιιιοι:

ιι:,ιι ιιι·ι·ο ιιιεπει·ι πο ιιειιι? π πι: οι ιιιιιιο

ιο πιο ιιι οιιιι ιοπιιιιιιο, ιι ιιιπιιιιι οι

ιιπιιι. 0ιιι πιο ιιι πειιοιιιιι ιι:πιι, ιιιι:ιοπιιιιι

ιιι

η ΜΟΠΗ|||Ε ιοιιιιιιι "ιι ιειιιιιιι.ιι Η'ΕΕΤ'Ε, Η ΠΡθ·

Ε! ιιιιοιιιιιι:: θ!!!) ιιιειιιιιιι. ποιιιιιιιιι:.

ιιιιιιιι ιιιιιι:ιιιιιι ζθ"ΜΒ, ι·οιιιιιιι ιιοπιιιιοιιιι

ιιιιιιιι.ιιι, πριιιιιιιι ιιι ποι·ο·ιπιιιιιι ι.ιειιιιο

ιικιι ιι Υειιιι, τοι· ιιι:πιοιιοιιπε ςιι·ιι πιπ

ιιοιι οιιοπ. ιθιοπιε πο πριιιιιι, πιο πε

πο πριιιιιιιιι, οποιοι πιπιιιιιιιιο ιιι πι, πο

οιιιιιιοιιιπιι απο σπιτι ιιοιιιιιιιιι πιιιιιι οια

ιιιιιιο: ποιιιςοιιιιιιο ιιιιι ποοιιιιιι:ι πιιοι·ιιιιιιιι

μπι, ιιι οιιιιιιιιι πει.ιιιιοοι·ιιιιιπο ιιιιιιι,

ιι πο οιπρι·ιπ ιιιιιιιιο ιιιιιιιι.ιι ιοο·ιι οικι

οι; μπι. Και πιο Μ0Γ'ΜΜ πιο ιιι ποιοι·ιιιιιι

π ιο απο ιιιιε, ποιοιιιιι πιο οτι ποπ

ι:ιιιριιιι Ζιιι. Οι: πιο Εοιι ποιιιςι ιιι ιιιιιι

ςιππιε ιιιιιιιιιιιι οοι·οιοιιιιιιι, ιι ιιιιο οππ

ιειιιιι οιιιιε πιο οι·ιιιοριιιι , σε οιιιιιιιιιιιιιο,

;,0 τι πιο ιιιιιιιι πιιιιιιιιιτιι, πι ιι ιιοιιιπιπ πω,

ποιιοπιο ιιιιιιιιο ιιιιιιιιιιοιι: οιιιιοριιιιι ·ιιιιοιι:

πιο ιιιο ιιρι·ι·οοι·ιιιιιιοιιιο. ι)οιπιι ιιο ιιιιο·ιιιπ

ποιοι πιο", οιιιιιιιι οποιο, ι ΠιιΔοκι τειι.ιιι

ιπιο Μι οιιπιιιιιιιιι, οι π·ιιὸοιπιπι ιιι·οιν Ριι- Μι?

ποιο. Ροιι ιιιεοιόι πιιέ ιιινιοιοιιι ιιοιοειονι,

ο ενιι€:ιοΡοιιι ποιοιιι. ι @ι πιπωωι πιιΡοιιι

8ο πιει, ι οιιοιινιοιι πιο πιο, πιο ιικιι(

ειοιιπιοο πο ιιοπιιι, ι πιοειοπο ει: πει ποιποοιι,

Ριπιπιοειοπο ιιο Βι·ποέοιιι ποιιοτιιιιο π πιιπ.

Οπ ιπέ πω:: ποιοιιοιοιο ιο ιππιιι 8οπιιι

:ο πιιπιι! ΡοοιιοΙοι ιικιι ιο8ο ιιιιιιιοιι ιιι πιο,

επι Μο Βοπι επ πιω? ιπιο ιιιδο πιιιοΒο

οοι›ι ιιι εοπιι; ι ποιοιιοιι ι πιιπ. 0ο πι!

πιο κι πιοιποοι, ι ποινιοινοπι οιο πιόιιιὶ:

οιο Βοπιιι, ποιοιιιιιοιοι Με ιικιι! ιιιιιιιιιιό

πο ιπιοιιοπ, ι ΡιποοιειΙ ΡοΙειιο έοιΒιιπι ιιι

Ζιπι Βιιιοινοιπ; ι Ρι·πιιιιοΒι ιιι Ροιιι·πιο ιππο

Μι ΡοΙει‹ι ο Οποοιπιιπι, το ειιοποπιι πιο ιι

πω "οι Μι πιοΒο ι.πιειο, ιειιιο πιοιιΡιο

ιινιοιιιιιιο€ο μπι! επι! Μέι, Ρο ποιέοιιι π τοπιο

ένιιιιιιι ιΡοιιιιιιι 8ο ιποιιι ΡοιοΡιοιιοπ, πο

ιππιπιο πιιοποι πεποπι το: πο” πιοιιιοέοιινιο

ο έιπιοιο ιο Ρι·ιιΡιοινιι; ι Ρο έιιιιοιοι πιο

πιοοιπο ιποιιι ειιιιποπ πω. Με πειέ ιποειιιι

ιοΒο οι Ρπειιιιι Ρο ιιιιέ πω, ι ινιοιιοιιιι

: πιοι επιιοιοιιιιι ειπι6ιι. Το ιπέ ιοειιιι ΒόΒ

πο Ριποοιιο89 ιιιιιιοιοπι ι·πειιιιπ, Με” οπι

ιοεποιο Μπι οοέ ΡοιιοιιποΒο οιιπιιι, πιιιοιι

Ροιπιιιιιιιιι, ιο οιιιιιοιιι ιιιιιο ιο, ι ιιιιοιιι.ιιι

οιι τοι, Ροπιοπ·ιιιι ινιοιιιιιο πο ιιι ειιιιο, Ρο

Ροιιιιιι Επιιιοι ειιιιιιοιιπο ΒιοιοΒόιεινιιο. διειιπιιο

πιο ιιοιιιιειπ ιοιποιο Ροπιύειι Κιιιπ ιιιιιιιιιοπι

ιιι, ο Επιποοιι ειοόπιιιιιοειοοιοι·πιιιι, Ροπιο

ι.ιιιι Κιιιιι πιο πιιοιιπιπι ὶο 8ο εΡοιιιιι ποπιειο

σει Βοιει, ο ι..ειπιοοιι ννιοιιιιιο ο ιιοι·ιο Νότο

Ρι·πιοιιιιο:ι ιο8ο εΡοιιιπΙο, ΡοΡοἰπιΖ ιιιιιόιεινιο.

ιικιι” 1 οιιιιιιιι οι» οιιιπιιιι οι Η. Ε. Β. 'Γ. - 10 ιι·ιιοιιιιιιιι προι·ιιιιοι» οιιιιι

ιι οι Β. - 18 ιικιι ιι Υειιιι» ?ιικιι ιι ιικιι ΙΙ. - 21, ωιΜΜιιι"μ απο ιιιιιιιιι

ποιο θιιιιοπιιιιι Η. - 81 οιιιιοριιιιι οιιιιοριιιιι Η.
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402 ππεπ:ιτππ, πποππεπππε ετ πω” ππο ττττπππ "τοπο

- πππππιπ πποπππππτππ οττ Μ”, :π Ιπαππεττ, πιτππ,τπππ

κατ", ππτππιτπππππ πιο πποιπροππππτεπππο πετο. οττππορππ

οχ·επππποτππο. Ρετε πιο λ:ππππεκτ πετ οπτοπππ.πτ πτε

ππιπππο: πποππιπ οππππππκτ πιτ ππρτ,ττ ππτππ·ππ ππ ογ

πποππππο ππτ Μπιτ π.πτππτ; τ·πιππτ Με , μπε, εεμππτ

μα” πππτετππππ ππ:π πππτππτ, πποππεπππε, 'ποτε,

ππττιππι π:τππορππππτ.1) (Στ Μππεκτ οτπ:ππ μια πποππ

τιπ θπποκοπιππ, ππ πποπππ οοπετ πππεππ·πι πεπο: οτ πππε

θπτιτοππππτππτ, πποπιτπππ δπππππππεπεκτ, ππππτε οι ππτ

πποππππππτ οττ πποτππποππομπαπππππ:π, ππτε ππςπιππ περιπ

τππππτ αουτ, ετπππτπ Γετεοπποπιτπ. 'Ι'αππο ππ ετ

ππτππ:τπτ. Προσωπα Με πποπππππποττ “με κτππεππ·ππ,

οππτππτ πποτα ετ τοοπρπππππποππτ επποπεπτ, πποππιπταππτ

πποππττπτ ππ τοστ” πτεππππππτ.

Βτ ππ·ππτο πεψππππ. ροππππ επι επ; Μοοεππιπππππ

οτπππτ, ππ παρετε πππ.ππτ πεπιποππ· Βοππομπππππερτ.

Βτ ππττο Μοτο. πποππτε Βρππτππεππιππιτ, ετπππτ

¦πτπππ:ππεπππππτ, πππποχ·ππτ Βοππομππππερπτ, ππιπ Μπιτ

τορο,ττ, ππ ςιππππ Μπιτ π·οροττ, ππ πποπππππτ

π.ππποππππτετππο πποπτοπ·ορομπτπππ., ππ πππππ·ιπππππε ππκτ,

πποππτε Ποπποτπππ:πποτ οπππππτπτ. ππ πποπππππτττππππο

πεπποπ· ππτ θττοππππποππ οτππ·ππ, ππ Προεπιππιτ ππτπππ,πε

ππςτ κτππεπιππ, πιτ π:ετππτπππ τπτπππτ πποοτπππππε ππ τη,

ππ πποππ·ππ,τππ Μοοετιπππτ Βοπππτπππ:ππαππππ, ππ Ποτοπο

ροππππππι πποροτππ πποπποππ· π·οροπποπ·, ιπ Πριτπποτιππιτ

τω” Ποπποτπποπποππ.

52· Ετ ππττο (στο. πποππ;πε πΐπροεππαππτ κτ

π:περεετπππο. Ετ εππ πππε πιοτπππεππιπ Μπτετπππ:Μππογ

π:επιππππο πιτ Ττππποπίτοοιπππτππππ πποππ,πε ποπ πποεοπ·τπ.

θττππππιππιτ τππε σε ππτππππςτ ππσπεοπππποππτπππ Ρε

τε;ππα ππτππτε ππροτπππποππ· πεπτοππ, ππ ετεππιτπππεππιπ

οππτππππ ππιτπποπ.πα ππροτπππποππ· πο", ππ ππετε Ρε

τεμπππ κτ Μπτετππεππιππποπτ: τττο οππτππ τοππππππππ·ππ

πω: Ιποπνπεπτπ Ι.ππιτπεοππ ιπο επτοπεππ ὶοππ: απε

ὶπι πποπποπτπ ιπο ειπτοππο πτποπππ, :π πτπποεπιπεύοεπ

πιο πεπτπε ππποπο, μπω, π·ιεΗ, επεππιτπάτποεπε

οποττππω :πωπω τπππο τροππιεπΙππ, Ροπππεννππὶ Μο

ότππο πποητππποπππ ω. Ον Μπππεοπτ τω: τππνοοπτ 5

Με Επποεπιοπντοπο, π τω το” τπτ ; πιο

Με ένπ·πεποροπππ, πω” Αππππτπεπεοππ, Μάη επε

π·οοιππ τ επιππιοποιωτι , παω πω! Βπ·εποπ εννο

ω, η” θεπποοπποννο, Μ! Μάτ εεττ. δο

τοεπιππ.ν πω] ΡΠπτωππτη, επτά! τν Κπποππνπε, το

στοά Ρω τ άτπ.πτπτπ:π "οπο, τνππγοπετπ.ννο π

:απο Μπιτ ροτπποεπεη.

Η

[Με θδ28 ππεπτοτπτπΙ οπο ιι δππτοοπιπππνεπ "ο,

π ιππιππο του πττππε ππνποετττπω.

Μπι θϋ29 ρτη·ετεπΠ Βτεοηεπππνππ ει” Ιππι

οΙπππνοπν, κοπή: Μοόιπππποποπν πιο Νοπνο8π·όό,

π ΜτΙ Νοννοετόιπ, π ι:ποτ:πονππη ππππόοπτεο 20

Νοππ·οοτοππτεπππ π πτπποτππε ποππ, ΡοετοππΙ απο Ρο

ΙοοΙπππ τποροπ·ντότ. Α @γ Ρτηετοπππ τππππὶ ποτε

Βεπεποπιπππ·, δεπτοεΙπππν τηεεεάπειγ τ Κπποππαπ

εππότππτποΒο (Με ὸοέοπἔτπεππ 8ο το; π τπηοπεὶβ

δεπτοεπιππν Βτεοηεπενπ·ο, π Νοινοετοππτοππ οππε- 86

Με! ‹πο Νοννο8π·οππιπ, ο Βτεοηεποπν ιπεπεΗ ππο

Ροποοπαπ.

Μ. ΕΑΜ θὅ?›θ ρτηετεπππ δεπτοεππππν ππο

Βπ·ιοέοπεπ. Ψ πγοπππο ετππτεπεππ Μέοπεπων Μόη·

Μ! τν Τπππυποττππωππιπιπ ροειε‹Π το ΚεπεοΒόνν. Μ)

θπτειοε 2ππέ ο πω τιποτε πιοεοΒεπππ, Βοτπεπππο,

τηττθππ Ρπ·τοεππν πποππιπ ; @γ “ΜΥ Μπι ννοπεπιππ

τω] τπορττεοππν επεπππο, πώ! Βοπτετππο Μέοπ

εποννοπνπ: Ροεο πωπω· τοΙππο @Με πντοποπτι

Ψπετππι 10 ΖΕπιππιπετεκτπ Ζπιπππεκτ Η. Β 'Γ. - 28 θπττοπππποππ» Επππτπππποππ Η.

') θεππεππ. Π, 28-24.
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Μποποπ:ππππι ππεππτππ οσων? ππι π:ιοποπεππι εα

π.πιπ π:οροιι ει: π: ιππππε οπσιιπεπππππ ιιι, ιο

ππιτπιπ.πεπππππ πππ.πιπππππε ππσπε ππ :και "οι, ππ

π,·ππιππ ποσο, ο ιεπππππι π.ποιππ.; ιππππε ππππ ιιι οπτο

ο τιποτε, ιο ππιιιπππι ιπποπε πιπιεε. Η 'πειτε Πιστο

επιπππι: τοπιο ει”. Η ππειε Ρε,πεπποπ πει Επιεικ

οποιοι: ππε ομτοπππππεππι οι πεπππεππ·ι, ππι ποπτπ.

πιοποι. Η πιο οι πιοροιππ περιππιππο, ππ ποπ

μι” εορπιποππεππππ οι ππππι ππιπιτπ ππιππεπιπππ·:πιππ

μ) Μιειεππιπππι; ππι ππο ιεπππππει ππ οποιοι Ρεπτ,ε,πο.

ο ποτε Μισιππεππιπτι: ο ππριιππειπππο πιοπ·ορο

ππππππε, οσπποιππ ποπ, τ·ππππε πιο ο;ποππιππι π:επιοπ·,

Β'ΗΜ"Μδ πποπ.πειππι οι πππιπι ποιο. Η σε ρεππι

οποιοι και ο μονα, ππ 8$"":"$ πποππει, οι

",ιπρππ ππ ππι π·ριιιππι πποποιπππι, ο τοπ· π:ιππ:ιι

ιτρ·ππιπππι Ρεπτεμπιπ; πππποι κι ιεπππποπ. πετο :ιιο

ΒΒΕθ πππιιπππππε πεπ·ο, :και πετο ππ τοπιο πετο,

ππ πεππππ. ππιιπποιππππ πο: Η:ππ:οτιπ. Η ππρπππππιτπι

'Ι'πιπιστιορτποπππο ιαππσιππππ πποπικιππι εππιτιππιπ πεο

20 τοροππππππτπ, ππ εις” οι, ο οπο: π:ιοππιο ππ πο

απο ππιππε 'Ι'πο.ποπτιορτπππππππππ.

!!ι ππιιο (οποια. πποππ,πε Μιειπποτιπππι ππο

πΐπροειππτπιτ οι κοιαππιπ ππ οι καπ:οτιπ.

53· πο. πιο (τοπικ. Μοοπ:ππαπιστ επιποπο

25 "ο" ποροπ·ππ τποππμε Μπιπ:ιπποπποπτι ιιι Τιποτ

ιορτππτιππππππ κιππεπιστ, ο ππε τπρππππππππιπ πεπ·ο Πιπ

παππε. θππι :ιτε ππππιπι ει” τπι στο” 'π'οιππππ

π·οππι, πΠροσπππππποππ· οιιππππο "οπι π·οοο,π·ππ ιιπ·πιπ.

ππι εε πιο πιο ιπιπ:ιπππππι πιππιεππππ οι δογμα

50 Μ' π

ππαοπ·ιεπππππο ππ ιιπ:οππιπππππο, π·πππτοππιπιπππε:

ππιπ:ππππππποι π:ιεπρεπει πιο ππο πππποππιοπππο

ποιο

οππ ιοποππΔιπι π·οπεππππο. Η ει π.πππιεπει ππειππππει ππ

τοππομι ππο ππιεεππ ιοππ ειριπππι; ππιοπππππ πιο

Μπιτ ππιεππ ππποτππππε ππι Εππιταριπ, ο προτε

ζω||| ΠΠΠ'0, " ιιπππο ΜΜΜ". ΩΠ'ΕΜΜΕ'Ιπ Με

ότιπὶππππο? στο νπ·ππτοππτοπ ειπππππ ππο πποποε πιο πω.

τπτ πν·ποποέπει, το ιοΒπετιεε: ιπππεπππε ππποπε π

ισππο τπποπο π Με ππποπε, π ιπ·εππ ποπτπ; Με

τι πο εννεπειο, το πποποπο τνοπο-νειπ·ετιο.

Ι πει! Μέσπο!επν: Πω τοι Βοοιπε! Ι πει!

Βοοσπππο ππο Μέοπε!:πνο:

πιο”, ποππο «ποιοι, οπο. ΙποΙπ των οπο

οπο στοιοπιπ το?

ιτπεριο, π ππππτοποο οπο ππ!πιεσ, πποει:π! ειπ

ποσο Μέεπε!ον, !ππ! Επονπεπο Βεπποπππο νπεΙιπ

π πω”. Ι πει! ΙΠέοπο!ον: σ ρτιοοιπιτο Βο

€:πτσοιποο! ροππόὶ ποπ, πιο 8ο ινπποποιο,

ιππιπτιππο σοτιπον πιο οιεέό τνοπππ. πτσ τπι!

5η ιπὸοτιπ·! ππποπ ο ιποττι, οσον ποιο οπτο

τη! 8ο τπσἐοτππ ν ιττ:πππ; π το ιτππιοιεπππ Μ!

Πεοεοπο. ΡσοιοπΙ! ν επετπππο ποιο, ιοΒτ:π!

νε:πτετισ πεεσ πππποτππο, ιοππο ποιο, π ππιποεπ

π ρτη

επεπτ!ειπ πιο Ττπποτστσιεππππππ ιο!σιπ! π:ετιπεν

πεδο, π @ή ππο!οιππ! οι Κ:πεοΒόν.

ένπετσπ ΒοΒοτσοιπεπ, π ιοιποσνεπ! πο· ετοπ

οπο π ροοιπέοιπεππ ν Τππποτοτσιπποπππ.

Βετο εοοπ Ρωτώ! Μέοπο!ππν πιο .Ιπππ·οο!ιπο·επ

ι Κοιεπτεππτππ π ι Κτπεσεππππππ.

66. Βετο ὅὅ?›2 Βάι διπτσε!επν Μ! ν Νσνσετο

τον, ρτηετεο! Μέποπε!:πν ι Τττποτστοιοπππο ππο

Κππονεπ, πιππε ρτηπεΙπ πο Κππσνππππππο. Οππ πιο

μετα!! π οπού! ππο επτσΙοππ ν διετπππεονπο, ο

.ιπτοε!ον νται· ν Νσνσιτσοιπε Μ!. ΤεΕσι

Με ιπιπνπΙπ οπο οιεπτοοιποιππποππ ν Μπι",

"τοπιο ετοτπποππ Ιπποιπ νεό!ππε οπτππποΙεπιποπ

ππεπιπιπ π οροτοτππ:π πππόνπππο: στο τι ππιπστέ:π

ιπτοππιοπ. ! Μ! τσιτπιοππ ντιπ π €!όππ ν οπι

!επ τοπ οισΙποππ; επι ννο!ππο νοηεοπτ Ιπποιπο

ιιπ.Βο!δοτοτππ π ρτηνπε2Ιπ ειστε, π τοι στ!

@ντιπ οπο. $!ππεπιεπο ιππέ ποτσε!ον ο ωστοσ

"ποιοι 2 ειπα πππειππο. Η. - 8 ππ ππιιππ πποπ:π πππεπππο Η. -- 10 ππ εππππιοι πππειππο Η.
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@οι οιροοπαιιπ. ιιπ·π.ιιιιπ.ι το, ιιριιιο Βοι·ιιιπιο, πιο

ιιαιιι. ιιπποιιιι.ι ριι:ποιοι, π ιροι·ιπ.ιια ιιοιιιιιιιι, ραπ.

ι:ιιιιο: Επι. ιιαιιοιιιπι. πιο ιρ·ιικι.ιιπ. οι ιιιιι.ι.πιιο

μου”. ππαιπ.ιιι., οπο ιιορπ.ι.ιι. , πιι ιιοιρπ.ιιι. ιιι

ιιιιοοι. ιιιιιιιιιιπ., α ιπποιι·πιιι. ιιο οποιο ιιιιι·ι.πο

πιο. ιι ιιπ.ιιιρατιιιιι. οι ιδιροοπαιιπ. ιιριιιο ιιο

ιιοι· ι·οροιοι·, ο ιιοοπα ιιι "ορο ιιο ιιαραππ.ι.

Η ιιριιιο Πιιοι·ιιιι οι. ιιαραιο.ι. ιι ιιο ιιιιοιιιπ.

οποιο., ποι·ια οι οι· ποιο ςοποπι.ι.ιι. ιιοπιιιια

πα; ιι πιριιιο κι. ι.ιροοπαιιοι·. Πιο Προοπαιι·ι.

οι οιιοιιιι·ι.ι.ιι. πια Μι.οπιιοπαιια, Μι.οπιιοπιιιο

πιο οπι.ιιιιπιιι. ιιιιιιο οροπιιιιοι· ιιιι.ι κι. οποιο

ιιοιιοιι. Μι.οπιιοπιιιπ. πιο οι. ιιοι.ποραιιοιιπ·ι.νιιιιπ.

ιροι·πιιιιι.ιι, ιι ιιοι:ι·πιιιι θιιιιορ·ι. ει. πιο ιιρο·πιι

ποπ ιιαριιιο.ιι·π., οι ω”. οπι οι. ιροι·ιιιιιοοιιι.

ι:ιιοιοοι πιο ιιρπ.ιποιιι. ιι ιιπ.ιιιι.ιιιιι ιιοιιιιι ιιπ.ιοπι.

ιιοι..ιιι..οπ ιιο, ρπιιοιοιιι πιο διιιιιοοι, οποτ

οοιιιοιπιιιιοιν ροοιιινι·ιοινοιι ιιινιοιιι, ο τοιι

@οι ιιιιοποι ποοινι:ιο Με: ΒόΒ ιει·Ιο ιο μιο

οιιιι πιο ιιοιιιιι ιιποι ειόιι, οιοο πούπ, οιοο

ροοιιοοο, ιιιο ιιιο.ιι ιιοπο, ο οιιοινιοο Με!

Με πιιο. ι ινπόοιιπειιι ειο .ιοποοιοιν ρι·ιιιιιοιιι

ιιο Νονιιοιιποιιιι, ι ιιοιιιοι ιο οιοπιο οι: ιιο

ποιοιν. Ιρπιιιοιοιιι Αιιιιο ι ινοποιοποι. Α οι!

Αιιιιιι Με”, ποιοι ιοιι·ιοιιιο ιο ιιοιο ιιιοοιι,

ι ρπιιιοιοιιι ιιο .ιοτοοΙοινο. οπο! .ιιιποοιοιπι ι ιο

Αιιιιπιοπιι πιο οιέοιοιοινο ; Μέοιο.ιοιν ιιοιιοιοινειι

ο οπο, ννιειοιΠ ρπιοοιιν κοπο π.. Ι.ιοιινοπιο

ιι·ι. Μοοιειονν πιο ι ινιοοιοπο ιιπιιιιπιο ιιοιιι

ιιοινοινοιγ ιιοετοινιι διοινιοπιοοόιν ιν έποιιιιιι

Ρπιοοινι ινοποιοοι , 8οπο πιο ι όπιιιιπιο οποιο Ν!

πιο οιιπιιιΠοοο ειιιοοι. (Μι οσο οοιιοοιιο, οιιο

πιο, ιι ιιπ·ι.ιιιιιπ, ιι προι.ιι., ο ιππι,ι,ι.. Ροι.·ο οιοποοο ι οιιιιιοιι·ιοο ι Βπιιοοιιι ι ιιοοιοι.

Μι.οπιιοπαιι·ι. ιροι·πιιιιιιι οιιοιοιι: ιιοιιι·ιι.ιπ. πια

πο. Η ιιοιιιο Μι.ο·πιιοπαιι·π. ιι ι1ιροοπαιιπ. ορο

πιο” οπο. Η ι:·ι.οπ:.ιιιιι οι ποιο, θοιιορ·π.

οι. Βιρ.ιιππ.ι, ιι προι·ιιιιιι.α οι ιιαριιιιιι οιικ.ιιιιιο

θπιιιορ·ι., πι ιιο οι.ι.ιι. πιαοπιιιιι Μι.οπιιοπ.ιιιπ

οι. ιροι·πιιιιιοιπ. τοπιο., ιι καιει ων" Κιρι

ι··ι.ι, ιι ιι·π.ιοπι. οποια ι:οπιιιια, οπο οοοιι·ιιιιιιιιο

ιιιπ·π.ιιιιια, ιιποιιιιιιιιοπι. οι ορι.ιιιιικ:, ιι ιιι: τρο

ια ιιοπιικα ιι οιι·..·α οιιπι.ιια ο οπρπιιιι.ιια. ιιο

μια. πιο Προοπ.ιιι·ι., ι:ικο ιιοιιππιαιοιιι. ιοοιιιι.

ιιοιιππιο οι. ιιιιοι,·ιιπ.ι.ιι., ιιπιι.ιιιι.ι.ιι. ιιπριιιιι.

οιι·ι.ιιιι.. ιι οιιοιριιπ. πω( οππ.πιιιιιο ποι·ι·π.ι ιππ

·ι··π.ιιιι. Πιροοπαιπι πιο ιιριιιο Ποιοι· ι·οροιοι·,

α ιιιιοι·ιιπ. πιο ια ιιορο. Μι.οπιιοπποπ. πιο ο οπο”

ια οιιπρα ιιιιιιιιι·π. ποπιοιπ1.ιοι θ'ΒΥθι"ι! στι.

οοοιιιιπ. Βιιιιορ·π. ιι ιιαριππ.ι ιλροοπαιιποι ιι ροιπο:

Βιοιιι Νέοιειονν ιιπιιιιιιιο οινοιοι: ιιτιοι·ιπιιι

πιο πιο.. ι ροοιιι Μέοιειοιν ι .ιοποοιοιν οπω

οινν εοοιο. ι ετοπιι οιο ιν έποιιιιιι διοινιοπιο- 20

πιο: ι ννοποιοποι, ι ιιπιοοιιιι ιιο ι.νοποει πο

οι:ιο διοινιοπιοο, ο οοιοπο ιιιιοπιιιι Μέοιοιοιν

ι ιΙποιιοπι οινοιο, ι ροοιοι ποοοο ινοποιοιι·;

ι οι: οόι ιοοιιιιι, έπόιι οιιοιιοινιο ποιοι-ιιι

οιιοΙοοιι οποιο, ι οιιο οιιπιο ινιοιοο ιοόι 25

ιοοιοιι ι οι.ποοιοι. ινιοιιο πιο .ιοποειοιν ιο

ιοοι ιιιιοιοιοπι, ιιοιοιιι ι Αιιιιοοπο ιιιοοιειτι

ννοποιειιιοι, ο Μαιο οιιοιοει ιιι ιιοι.ο ιο<

ινιοιιιο. .ιοποειοιν Μάι ιιπιιιειοπιι ιιο οδοιπο

ι;ποιιιι, Αιιιιο ιοέ ροοιοιιι ιιι ποοπιο. Νοιο- 50

ιιιιπι τοπιο Μέοιειονν οιιοιιοιτιο οιοιο ιιοποοο

οιοο οινοιοιι διοινιοι·ιοο ι ννοπιι€6ιν .οπο

οιοινοινιοιι, ποιά: Μέσι ιο πιιο οπ.ιιιιιιιο,

Ψιοι·οι 1 οπι πιο Η., ιιπ Σ.. Β. Τ. ιιιοποιι. - 17 ο ιιπι.ιιιιιι. ιι πρωι» ο προιιοιιο,

ιι ιαπι.ιιιιι:ι Π. - 20 :οπο ιιιοιιιιι Η. - Οοιιορ·ι. οι. ιιαριιιο.ιι ιιπριιι·ιι οι. Όπι

ιιορπιιιι. Η. '



ι.ιιι·οι>ιε οι:ε·ι·οπιι. σοι

πιο σσιιοι· ιιο μπι? σσ οπο. Επιφα

ιιιιιιι., τι σε Βιριιι··ι; ο ιροιριιιιιιι σιιοιτι πιο.

Η ποσο Μισιιισιιιιι ιιο Προσωπα, ι·ιαι·οιοι:

σ·ιιιι πι ιιι στο” ιιι. ΩΒΟΠΣΠιι Ποιο", το

ιισσιι σι·ιρ·ιοιιιιιιιι πρωι, ιι οι” Μ” σο

σ·ι·οροιιι. Η ιιο σιιι:ιιιισ Προσιιιιι πιο πι.

Κι.ιισιι·ι, ιοιιι.ισιιισ σ·ι.ι.ιιιριιστι σι. Η πιο

ιιισ Μισιιισιιιι·ι. Υριιιιιιιοιι·ιι , ο ιΠροσιιιι·ι. ιιο

Β'Ε |'θρΟδ'Ε, " Ε!!Χδ σ·ιμιιιε κ'ΕΠΠΠ'Ε ΗδΡΕΠ

ι0 Προσιοιιιιι.

πι. πιο πο: "τι ρο,ιιι σι οι; Προσωπα

ιροι·ι·ι.ιιι στι”, ιι ιιιιρει·σ οπιι ισι.ιοιι Ηχο

σο”.

πι. πιο .οιριιι., οι πιο τοιιιιι. Προσιιιιι·ι.

οι σιιι·ι.ιιογοιιιιι ποο οποιοι, ιι προ” κ·ιιιισιιοιι,

ιι σ·ι.ι·ιιοριι ιιιιρ·ι. οι ιιριι·ιι.ιι. σιιοιιιιιι Μισο

σιιιιιι·ι.ιιι. οι· Γοροιιιιιι Η ρημπιισιι ιιο

ριι.ιιιιιρι. ροι·σι.σιοι.ιιι. μπω.: Προσιιιιι. ιιριι

οι οπο. σι·οροιιπ, ο Μιισ·ι·ιισιιιιι·ι. οπο. Η ιιι

°.20 ιοιστι ιιιιιιιι ιιιιριιιιο ιι οι προτοιιιοπιστοπ, ιι

οι·στι οι·σοιιιιιμ ιι οποιο, ιι πιο” ι·ιιιιιιιιιι

ιισιιιιπ οι πιο”.

Μ. πιο (οριο. ροιιι σι ·ι·ρε·ι·ιιιι σο"

Προσιιιιιοι·, ιι ιιιρσιισ ιιιιιι ποιοι· Επιτο

28 σιιιιιι..

Μ. πιο ποιο.. χιιιιισιιιιισ οπιι σι ιιο ιιο

ιισσιι, :πιο ιιιιιιπ·ιι οποιοι ισιιιιιι.

ιιι πιο μ.ιΦιις. ι.ιιιριιιιο ι:·ι.ισι·ι..

οι πιο ,οιιιιιι. ιπροσι:ιιι·ι. Πει”. “πιο”.

50" ροιιι οι Μροσπιιιοι· ι·ειιισρι··ι.ιιι στο”, ιι

ιιιρειιε ιιιιιι ισιιοι· Κι.σειιοιοιι.. ίδιοι πιο ιιι

τι Με Προσιιιι·ιι ιιι 'ι'ιοιιι, ιι ποιιιριιι ο,

ιι ιιοι:·ι·ιιιιιι τραμ. ιΟριιισιιι. Μ. σε πιο προ"

σωρο Εοιιισσιιιιιιι ιισιιικ·ι.ιιι κι ιιιισ·ικ·ι. Η οποιο

οιο πι, 8ισιινιση:ιιιιιι, ο οιο Μπορω :ι οπιι-Χοπ

- ω
ιι·πιι πιοι:ι απο. ι ροεΙοι οπο” ιιο .Εικο

εΙοιι·:ι, ιιιοινι:ιο: πιο ιν ιιο ειοισο οποιοι

ιν Κιιοινιο, ιιοννισι·ιι η· μια απο” οπιι,

ει ιιιοιιι ιισο2ιο ιιι οποιοι. ι πιο έιιιιιιι δεισ-

οπου ιέσ πο Κιιοικι, ροιπιιι ιιο πιο ροιειιιιιιιι.

Ι ειοτιιιοι Μέοιοιιιιν ιν Πισι·πι€οινιο, .ιιιι·οοιιιιιι

ιν Νοινο8·ι·οοιιο, ει ιν Κιιοιι·ιο ιιωιωιι- ιιο

Μο” .ιοι·οοι:ιινοινι.

Τοεοι πιο ι·οιιιιιι ιιο ο διιι·οοιιιννο οι·οει

ε”, ι οποσ πιο ποιο ιιοειιιιν.

Μαι θδδδ; Με θὅδι διιι·οειιιιν ποιοι!

ιπποΒιιοΈννοιειιο, ι ρι·ηειτοσιι ιιο Κιιοινο, ι

ειιιι·πι·ι [πιο] 2 ιιι·ιιισιιι οποιοι Μέοιοδοινοπι

ιν ίΞοι·οοσο. Ι ι·οιιοιιοιοπο ιιο Ποιορι· ι·οοιιιι

ιισιοιο: .ιιιι·οοιιιιν οπο οι ειι·οπο, ο Μπι

ειιιιν τοπιο. ι ροσιιοΙι @ο ιν ι€οιιιιο ΜΜΜ

ιεισ εις Μι Μεσοι, ι Μαιο ποιοι ιιοπιοιιπι

ι επιιοποπισ, ι ιινιιι ινιιιιιαι ειπα ιν ιιι·:ιιο.

[πιο (ιδζ'ιδ οι·οιιιιδ επι Μπι ενο .Ποο

εΙοινοιι·ι, ι πιο πιο ιπιισ έννιοΕοοιιιιν.

Μπι θι“ιδθ ιπιιιιιιο οι πιοιιιο οιιιιι:ιιο πο,

ι πιο ιιι·Ιο ινε ννοινοιιιιοι ιιοπιι.

Μπι οδδ”ι ροιι6ι οι!.

Μπι ίιδδ8 .πωπω Βάι οπο!. Ι ι·οοειι

ι οι:

ποιο ννοποινιοτι. ΤοΒοι Με ε:οιΠ .ιοτοεδ:ιιν

εις .ιιιιιοειδιιιινοινι σιινιιι·ιν ενο, πιο

πει διοιιν, ι ινννοιοινι οι, ι ιιιιοιι·ι μια

.ιοι·νοιν. 'Νέοι απο οιιιιιι·ι ΒοΙοεΙοιν ινισΙιιι

ιν Ροιεισο. Ι Ιινιο ιιιΒοι·ισπισ ινιοΙιιιο ιν ιιο

ιΨιοι·ει 8 σιιιιιιιισ» σιι·ιιιιιιισ Π. Β. 'Γ. - 28 χιιιιισιιιιισ.. @πιο ιιισιιι8. Η. -ιιιιρι.ιιο πιο". ο Π. ιιοάι.ιιιο οπο. - 29 Βεις·ιιι Επι” Π. Ε., Εσιιιι.ι Η. 'Γ.

Ποιιιιπισιιια Ρο!. Με!. πιο. Ι.
88



698 1.ιιιοΙ>ιε κκειοκκ.

"Κω !||'Ι'θΗΠ κοκκκι ΤΕ ζΕΠΧΗ ΙΗΜιθ'Ι'Π: κιτικκιικε

·-δό

κιοικκ: κικκικιι εκκι:κοκιι, κ κοκιι κ κο

κκιοιι που, κ κικ:ιι κι κκιι κκιοικι.

κι πιο 'κοπο. Ποοι:κικι κ Μιοικοκικι

οικοιοικ κοκ κκοιιι, κο,οοι.ι κι οικω , κ

μπει: ιοικιι ιοικοκκοκιιικ οκκιι, κ κο

κοκ:κι4:ικ κκκιοκικΔι κακα, κ ικιοιιι οικω

κοκκοκοοικ , κ οκιιιικοικ

Μοοοιικι :κοκ κο Ριοκ, κ οπο» ιιο απο

κι, κ και”

οικω

Κι πιο 'κοκ. Μοοοικκι ποια οιιικκικ

ιοοοιιι κο Ριοκ.

Χι κ·κιο (Νικο. Μιοικοκκκκιιι θιιοικιοκκ

οικω.

Μ· οι κιιο 'ειιικκ., κι πιο (εο!ικι.,

κι ιικιο 'ειιικι., Μιοικοκκκι κικικ κι κο

κιι, οιικοκκ οι, κ οικοε. Η κοκοκικκικ κ

κι κοικικκ οι· οκκικιο Βικιο:ιι, κι πιο κι

ι:ικι ςκκοκικιι, κι κο κιιιικκο κοκ κοκ

κικι κιικιιικε, κικο κι κοκκ "οποιο οικ

κοκκ κοι:κιοκ. Πι και Μιοικι:ικικι κοκειι

ποιοι, ι·οικικι κιικικι, κοιιικοκκ οικω,

κοκκοι κι οπο, κκιοι:ικκι , ικοκκικε κροκ

ικκκιι κο κοκκκογ, κκικκκι κε ιοκικκιο, κκ

κκικιι, κκ ·κκοκκκ κοικοκκι. Πο οικι πιο

κοοοκ κικοιι κ:ιο κκοκι Μοοοικικι, κ κικ:ικ

κ:ο,κκοκκιοικκι οοιμ:κοι·κκ και”. Με Μοκ

κιιικι "ποιο ιοοοιοι·, κ κοσμο ι:ιικκ εκο

ικιο Κοιοιιιιικοκ και ιοοοιιι, κκκοκοκκ κο

:πιο 7!ικοκιικ. Η κι σε κοκκκ οο,ικ οι

Ποοοιικογ οιικι, κιοεκοικκ κκκ ιοκοι· Κκ

ιικοιικι. Ποοι:κικοιο πιο οικιοιο και ιοοο,ι·κ

κιι:ιι κοκκο κ:κοι·, κικο Πειτοκιικ οι:ιοκιιι

κιικκι. Ποοοκιικι οικοκ κοκ κκοιιι, Βιοκιιι

 

ιιιἰκοΙι ΡοΙεΙιἰ: οοινεϊοινεη Ιυὸκἰο οοκοιικοΙι

ιιιεκκοόνν ι ΚορΒικόνν ι οιιικόιν ειιοἱοιι, ι

ο)·ἰο ο Μάι κοΙιυιιοκἰο.

Μαι θὅ?›θ άκιοε!κιν ἰ ΜεοἰεΙοιν ιοΒιοΙι

ΜκοΒιο ιιιοιεΙιο, ε:Π ιιο Ρο!εΒἱ, ἰ κκιοΙἰ κι; 5

οοινιότ ΒιοιΙγ οκοιινἰοήεκἱο, ἰ εοκειοεκγιι

ΡοΙεκο, ι ικκοει.ινο οικω οοΙε!οοιι οικο

κιωιι, ἰ ιοκοιιοΙιΙι Μι, ι οεκοκκ διιιοε!κιν

εινοιοκ πιο Βοεκι, ἱ εκ [ιο ιΜέ οικω.

Η)

Εοικ 6540 δκιοεΙοιν ιιοοκοΙ εικννικό ειοογ

κοκ Βοεκι.

.Μπι 6544 Μεοἱεἰκννἰοκ Ευετοοιιγ οπτικά.

οι. Μο ΒοΗ; Με οδό-δ; Με θοάο15

ΜέοἰεΙοιν οιοειο(Πειγ πιο Μι” ιοκοιιοιοινοἰ

Με» ι οικω( Ι οοοκοινοκο 8ο κι οοικιι·ἱ

έιι·ἰο£οΒο δροεο, κα” εκκι κκΙοὶ:,·ἴ; μη·

Μπι ινκοἱοεἰοκο 'κι Με νιχεοκο, οι πιο ιιο

Μιι ει:ικοινεκκ το!ιο ειοκικού κιοέιικ. ΜΙ κκε 20

ΜεοιεΙοιν @κι οκιΙοικ, ικτοκικγ Μακ , Μο!

και οπο, οκιοιιη κι ινο]κἰο, ιιιἰἰοεἱοικγ,

ὸιιιὶγκο Ιιοιοκο ΙοΙιἱΙ, Με εκοιοοικ Μο

Με] οΜ ιιιἰοκἱκ, ιιΜ κκοοιόιν, οΜ οσοι οι]

Με κ·ιοικκκιδ. Ρο Μπι ποιο! Επι] ινεκκεΙοκ 25

κοιοεΙοιν ι οι!! ικάγκοινικοοκ Με. δικοί .κι

ι·οεΙοιν 6ο Νοινοοιοοο, ἰ ροεκο:Π εχω ενω

]οΒο, νΉοό:ἱικἰοικο, κι Νοινοειοόκιο, Μεικ

ροΜ ιιικικοινοΙ 2γοεμο. Ι τοκοι οικω κιο

όιΠ εἱο δκιοεΙοινοικι ε”, σκι πιο Ποιο 50

Ψἰοοοεἰκιν. Οοο, διιιοε!κιν κ” κι Νοινοβιο

ιΜο, οικγειἰκ κοκ πιο, και Ρἱοοηκεοιιἱο

Κούκ οΒεοοηΙἰ. !κιοεΙοιν κοοικΙ ινοιε!ιο

ικκοεἱο, ννοιοκοιν ἰ ΒΙοινἰιικ, ι οικγειοιΙΙ

Ήιοικι 19 κικοικιικιι οικι,ικκι Η. -- 38 οι:ιοικιι» οκικικι οιοικικ Η.



ΒΛ'Ι'ΟΡΙΒ κκκτοκκ. 699

κ θαοκκκιτ, κρκασ κιιτοκοκ, κ ικκαε

κι τοροαι οκοκ. " κι "επτεκιτι και κκ

ι:αα. κ!ροοαακι κιτοτκκκ κκι τρααα, κ κοκαιτκ

αροτρκκκκ. κοι:τακκ Βαρατιτ κο τω”, α

5 κα κρακικ οτοροκ·κ Κιιτακε, α κα αικ·τκ.τι

κριται κοκιτοροαικκ. (Σταικα κριαι τοροαικι.

Ποκεκτηκ κρτωτκκαττι κατκικα, κ οιοττκτικ

ικα τα κα απο”. κα·ικκε τ:τοκτι κιικ·τι οκατατα

Εοιρκια, κκτροκοακια ροιμ:ιοκατα: κι κο τιταα

10 κοαε κικ·κ τραμ. Η κιιοτι οι” κιαα, κ

οακα σαοαι κι κστεροκ Προσωπα. Η κοκκ

τοικα κεπτεκιςκ ραζικο, κ κε κιαταακ «κι κακο

κικταττι, οκκ κττακιικο τοκκκκι κι (Σκτοκακ,

κκκ κκε κι κκιαι ρικααι, α κροκι κατι κρο

Μ κατοικια κ κο απο αικε. κι α: :κε απο

κιοαακ Προσαακι θκτακοαακα κι κορ.κκι,

κρατα σωστο, Παιοκοκι, οκασκετακα κι

και”.

55· κι απο ,-κΦκε. κααο:κκ Προοαακι

20 τοροαι κεακκιικ κιικ:κι, οκ κετο :απο τραμ

οκτι πατατα κρατα. Ζααοτκκ :κε κ κρικικι

οκκτικα θοΦτττα, κρικκαροοτι κοεκκικ, κκ

τροκοακκι; κ κο οκκι κρικικι κα ςοαοτικτι

κοροτικι καακεκτι, οκατιιια κοτοροακκα κια·

% τοκικτεκκκ:. Βκκ κκε κρικκταριικ κικαζι Π

ροσαακι τοτο απατα οιτκορκ καατοκαιρεκκτε

κα κρατικι, κα (κκαε)τι κικ:εταα ρααοοτι

τρωω· τοκοι· οκκτιικι καατοκιικοκκκ:κι

τοοκοαικκκι, κ κοακτκουκ οκατιττα κοτορο

Η) μικρα κ αρκακτεαα Γακρκαα. "ο οικι τ:ατατο

Ι'εορττικ κακαοτιιρι κ οκκτιικ Ηρκκιι.

Η κρκ οικι καυτα κιρα κριοτκκκιοκατα κασ

ακτκ σκ κι Ροιμ:κ, κ ραικκρτατκ, κ κριτικο

..!ΗζΜ'Η ΠΟΥΙΙΙ.Μ ΗΠ(ΗΕ!!'Ι'Η τ”, Η "Π!!Μ)!"Μ·

ννἰοτκ2 14 ρ·κκακι, κ Η. όσάκκο: κ

τακι και κεη·κτΙκσκ κσάοικοκ. :ΜΜΜ

Ιω Κκοντιι ἰ καστ!! τον Βτόκ ενν6].

Ρίεσηκεύκν κἰσιΙἱσιοκα τκσσ. δατοκακν »κκ-

εΙαρἱἰ : μου, ἱ ιικηκσντ:κ ότιαέγκο, ἱ ρο

εωακἰΙ Ψκτσ86κν ντο έτοεκιιι, τι Ρο Εστιακή

εττοκἰο Κκοννκικ ει κκ Ισινοτκ εκτηκΙσ Νο

κνοετσό2κκ. κοκ μια! ετσάοικ. Ρἱοσηκἔἱ

τκοκσΙἱ κακτορσντα6, ἰ κροκικΙἰ τη και τκἱο_ῇεσιι,

@Με ετοἰ κατ” έ. δοκα, τκεΕτσροΙκα τκεκα,

Βγἰο κοκκοττι κν2οόγ ΡοΙο κα ετοκοκι. Ι τα"

Μ] κκοἰοτγ, ἱΙσόινἱσ κια ννἱεοιοτοκ·ἰ εκατ

@κι κατσκανν. Ι ρἱστκσκκσΙἱ Ρἰοοηκ8ἱ αν

τσὶκε απτο”, ἰκἱο ννἱοἀκἱοΙἰ αιμα κοκκικά:

σνακ ιιστοκακρο 1σκοκ κ· δκσττκἱ, ὶκκἱ :κκ κ:

ἱκκγοκ τκοκκοκ, τα τοπικ Μι @και κσἱσΙκκ

κἰσννἱκὸσκτο Ρσὸιἰέἀιἱοκ. ΤοΒοέ Με κνκκόκκ

κατστκανν εκκκκ1κκ·α, κτκ1κ εκποεσ, κο σκι..

τκκἰσκ ντΡαΙιοννἰο, κο κο μια! κἰτκ σΙατκό·

τντοκσ.

δδ. [Με θδόδ ι:κοέ)κ δατοεκκνν Βτό‹:Ι

ννἰοΙκἰ κ· Κκσννἱσ, κι Μ6ητκ 1ο 8τοκικι ει!

:ἔσω νντσκι. Μικρα :κκ ἰ οοτκἱοκτ έ. Βοίκ,

τκκότσέοί κοκκτο], τκοιτορσΙἰσ; τι ροΕοικ

σστκἰονν ννιΙση·οκ αντοκιοκ κατκἱεκκα, αντικα

ετοκιικἰα κα_ῇέκ·ἰσ€εκοῇ Βοκκτοὸτἱσκ. Μακη·

:σέ κἱαὶσ δατοκτικι όΙκτοεο κεκσὶρκ απο αντο

καστι κννἰακτσκτκκἰσ, ετη· μα! τοκ κανεισ

Μάσκα! κο ιατοοηετσέσκι τννἰαεωκνακἱκ Ρακ

εκἰεΒο, ἱ ικοόΙκ.ννα έκνἰσκή Βοεατοὸιἱογ ἱ

ατσκκκἱοΙκ θακτγσκι. Ρσ€οκι τκοκκεΕκτ έ. δο

τισεσ ὶ έ. Ιτοκκ. Ι Επι), κκ:: @στοκ Μπα

εκτισέσκιήεκκ ννιταεκιό κ· Βιικἰ ἰ τοιεκστικό

ακα, ἰιακσκκἰσκ ΡσσισΙἰ τττκσὶκό κο, ἱκτσ

καεη·τκ ια!κακα6. Ι ωικ δατοκτιιν κατα”

σοτκἰσκνκσ, καρδακύκν Μακ κατάιο, τι "κα

τακο κοτκκοκτα. - Η οκκοκοτακατ εικαστικ

Ι @Η ί0δθ

?Η



ΤΟΟ “Μιτου” ΝΕ8τοο.ι,

Μ? οσιιο οοτιιιιιυοιι ιιτιιτιι. !!-ιπιι Ποοσιοιιτι ιιιοιιι

ιιοιιιι·ι.ιιιιιιιιιιι οι·ι:τιιιιιιι, οοοτ.ι οιοιιιιιιισ ιιο

ιιοιιιιιιοι·, οτι οι” πιο τροιωριιζιιιιο, ιι ιιτιιιιι

"οι οριιιοιιοι, ιι οοτιιτιιι ιι ι·ιιστο οι ιιο

ιιιιι ιι οι ,τιιιισ. !! στο.» ιιιισι.ιμι οποιοι, ιι

ιιο·ιιιισιιιιιιιο οτι ήτοι ιιι ΒΜ)Β'Β"Εωΐ'Ε!Η οι

ς·ιιιιι·ιι ιι ΠΠΠιΜΕ, ιι στιιιιισοιιιιι ιιιιιιιιττι ι.ιιιο

πι, ιι σ·ι.ιιιισιο, κοκ πιο οοοςτιιιιιο στι κοριτ

ιιιιιι ιιιοτιιισ, ιιοσιιοικιιιοτιι σιι οιίτσιιιιι:ι οσοι.

Ώ'Ι'ΜϊθΜ!'0 !'ΠΜ:!ξ :απο ?ΠΕ ΕΟ (ΣΒ ΠΡΗΠι'Ι'0 Ζθ"·

πιο ρει;ορετιι, “οποιο πιο ιιισιτιστιι, ιιιιιι

τιιιιο ιι σο: 0'"Ημι ιιο απο Βοοοιιιιισο·ιι τσο

πιο οποιο ιι οιιι.ιιιιτττιι, ροισιιιιισ ιεριιιιισιιιι

«πιο οροσιιιιτιιιι·ιι, σο πιο Προσι.ιιι·ιι, Β'Ε""ι

_Βοιιοτιιιι.ισοτι, ιι:ιστοι κοιιιιιιιιιιιτιιιιιι σιιοιιοσ·ιο

_σριοτιιιια ιιτριιιιτικ·ιι ιιιο,τιιιι, ο ι.ιιι οοιιιιιιιι

κι”, οι·ιισιιιιισ οριιισιιιιιοιιισ ιιτιιιιιιιιιιιοισ. Βο

ιιιιιια ιιο ιι·ιιιιιιιστιι οοιιφι οτι οιιτσιιιιι:ι κ'Ιι-Μ'ι·

ιιοι·ο, ιι·ιιιιιιταιιιι οο ιιαιοσιιιι ιι οι·τιιιιιι ιοσιιι·ιο

οιιιτιι ιιοιιοιιιιιιιιο, ιιο,ιροστιτ ιιο οιιοιιτοισιι·ιι

ιι ιιτιτοριι::ιιιιιισ οτι στοιισστ κ·ιιιιιιιιιιιιιτικ·ιι,

σε ιιο σοτιι ρ·ιιιι·ιτι ιιιιιιιιι:ιιοιιιιι ιιττσετειιοιο,

σε στου. ιιστοιιιιιια ιιομροστιι, ιιτιιιιιικιιιτι ει:

ωστε ιισιιιιιιιτοιιιι:ι τιιιιιιιιιοι, σιιιιιι ιιο ιιι ιιι:

τιιιιι οι·ττιιιπισιιιι ισσισιτι, σιι στο” οιιτιοι

ιιτιμοιοκιιιιιιιο. Ποιο,τροστιι ιιο ιιοοιικοι και,

θοιοι.ιοιιτ τοπιο ιο ι·ιιιι·οοοιιισ:ι:ικοιιιο

.ΠΕ "οπο-απτο, Η ΕΜΠΉι "ΗΙΙΙιϊΕ "ΞΟΧικ'ξ"Μϊ,

Η

πιο, ΠΡΈΗΒΜ)θθΤΒ, αποτομο οπο”, ρο

ζθ!'Η'Β " Ε'ΒΗ'Β!ΗΠι, ιΧΖ'Β ΠΡ"Ζ”ΜΜΧ'Ιι Β'Ι"ΜΧ'Ι·ι

"ΠΣΠ0ΒΜ|ιι; Πω! ΕΈιΠΈ'Πι!, ποιο Μτί,ξρθθ'Ι'Β,

Πωθ θΥΤΗρΜἰἱθΗ"ἙΕ, ΠΟΠ !φ'ΗιθθΤΒ; Η'!›!|θ¦ἱἴι

ιι·ιιι:ορειιο η'ΕΟΧΡΜ)'Ι'ΕΟΥΜΤΒ, Η ΕΗΕΜ!ΗΠ ""!.!ΗδιΤΕ

ΠρΠΚΜΒ, "$"0.Ει ΒΘΕΜ.!θϊο!! ΒθΚΠΥ!"Μ'Β οι,

Ϊνἱοτε2 18 τιιιιο ιι σοι τοι ο οι; Η. -

ποσο @πιο Η'

ποιο ιοΒοοοιιιόνν; ι στο ΜΒ Ρτηἱιἰοᾶοἰ ειο

ι οι)·ιοιΙ το στοει.ο οι οσο ι ντο όοιο. ] ιο·

ω: ιοοο,ο;ιοο ριειιι·πόιν ι ρι·ιοΠοάιο : Βι·οο

ΙσιοΒο οιι άοινιοιίεΒιι τοιχο ι ρἰειοο, ι ορἱ

εοΙι ννιοΙο κοιε; ι ιόιοιΙ:ιΙ, ὶο οιίοι·οι ιιιιιιιο

τοιοιμοιοο εἰο ο· οιοΙι, Βοάιιι:ι ειο οιιιιισ:ι Βω

ὶοεο 8Ιοειι. .Μισο οοι·ι·ιοι1ι Μαιο· Μο ιιοικιιο

τσιπ, ο άτοει ιιιειο1ο, ιοοι ιοέ ιοὶοο, ι

ιοοιο ἑχννοοέο οἰο @ορο , Με ι τω: οιοιοο

Βονιοοιο ιοΒο νΉοά:ιοιιοι·ι τἰοιοἰο ιοι·οΙ, ι

εΡοΙσιιοιΙ, ιο τω, σοσιι.οιο οέινιοοι!, ιοο

δοτοεΙοιν, ε” ΨΙοοιιιοιοι·ιοκι·, εἰοινιιοιι ρἰειοει

έινιοιοΒο ιιιειοΙ εοι·οσι νιτοι·ογοιι, ο ιη ὶοἰο

τη, οοο!ιο ›σιοέ!σοιι·ο Ρι·ιτιιοιιιοο. ινωιιο βο

5

Η]

ινιοοι @να ΡοέδιιοΙσ ι οιιιιιιι κἱιιὶΙιονιο] , @ο 15

Βοοιιιο Με ι ο·ειι:ιιυιο ιιι·οεο σὶο εΕτιιοιηι,

ιοιιοι·οέ6 Βοινιοιο ιοοσοοοιιιο ι ινοτττοοιιο2Ιι

ο·οέο κι: εΙοιιιτισο τοΒ, οι ιο τιοΙο Μισο

ιποιεισο ένω ινοηειο!ι, επι ιο 2ι·όοΙο οιο

σωω, οι κιο8εισο οοινιοτο @οι Βου οἱο- 20

τοιιοττοοο, οοο ιν ειοιιι!ιο 5ο ροοιοσο:.ι, ινο

ιΜιΠοοτ ινεισιοοιιοέΙιινοέοι. ωστοσο οΙοοννιοιο

ινἰοΠιο ποσοι ]οει, @σοὶ ἱ ΒοΙοιοοο ιοοιιννοΙο

οι, ιούινιοο: οι ιοεμιτοέο :οετοιορἱἰειοι Μάο,

τοιισοροοέο ι ποτά, μοι ρτηοννοΙο Ιποιιι2ο 25

ριιοεΙσο; ιοοιο "το, :ποιο ιοιτάσοέύ_, Μοτο

οικινιοι·όιοοιο, οποιο οιοο; πω! ΙστόΙοιτιο

ΙστόΙιο:ι ι οιοοοσιο ρι·οινο ΡΜ; ιοοει νιώ

ιοοέο εἱο οιοὶοοο·Ιο‹Ισχ, ι σιοιοιοσοχ ιιοιτιιο

στοπ” οι ΙιιΒιοογσΙι οτιο πω, ειι.ιΙιοιοογ 30

ιοἰο τοο1σΙο Ιοε!ιο. .ποε οοικἱοοι τν τ1%τοιτ

οοΙοὶγοἱο Ροετοιοιει ιοιμΙτοέοι, το στοιστω

οΙει Με” ειι·οιοι ωθοι ροὶχιοΙι; Μο ιιιιέ

:Ποιοι στοετο σηιο, ιοο τοιιοειιτιο ο Βοθιοιο

14 ιιτι;οριι» .ομοια Η. Β. - 82 ιιοιιι προ·



ιιιτοτιο τιι:ετοιιι. Ή”

 

ιι ιιιιι·ιιτειιι ι""ΜΜ'|'Β τειιιιιιτι; απο ιιιοιιιιιιιιιιι

ιιι πιοιιιιιτι, ιιιιιι:τιιιιιιιι "ειτε οιιοιιιιιττττι ιιιπ

τομτιι..) Μια: ιιο ιιοιιιιιειιιιι οι ιι·τιιιιιττικτ

ιι.τοιοοοτιι ιιοιικετιιιιιιο, το οιιμιιιειιιιι “ιιι

5 “το ιιοιιιςτι τοιτιιιιι οιιοκ:ιι, "πιο ιιο ιι·ιιιιιιττιι

ιτιιι:το τιιτετιι, τι ι:ει:·ιι,ιοι·ιετιι οι Εοτ·ιιιιιιι,

πιο ι:ιιτιττιιιιιι οιιτιιιιιι; ιιοιτιιτειιιι ιιοοροιτιωιιτιιιιι

ιιει:τιιιι ιι εισιιτειιιοιιαιι οι·τειιιιι:ι ιι οιιοτ:τοπιι

απο, τιιιιτιιιιι οιιτιτιικ·τι οτιιιιι , ιιτοιιμιιοιιιιιοτιι

10τοι·ιιιι @απο ιιοιιιιτιιι. Προι:ιιιιιτι πιο οι,

σκοπο ρειτοκοιιτι, πιοιιιιιι·τι το κτιιιιιτ.ιι.ιι,

ιιιιιοττιι ιιαιιιιι:ιιιτι ιιοιοικιι οι ι"ιιιιιτιιιιι οια

'ΙΜΟ θο‹οιιιι, το πιο σημα οιιι.ι·τι, οι·ιτρσιοιι οι

ιιιτοιιιι.ιιι ιιιιοτοιιοιιιιιιιιιιιιι, χωττιιιιι ιι ι:τιειτοτιιιιι

45 ιι οιι:ιιι,ιι·ιιι ιιριικτιιιιιιιτιιι.ιιι , τα ιιοιι πιο οικια

ιιτιιιτι ιι·τιοιιιι Εοτοι· ιιτιμι,οιικτιι οι το,τ·ι.ι

οιι·τιιι·ιιιιτιιιτι. Η ""Έ. ιιριικτιιιιι οτιιιιιιαιιιε ιιο

τοπ,ιτιιιιτι ιι ιιο ι.ιτοτ·τιιιτι, ιιοι:τιιιιιιιιιιι ιιοιιιιι

οι μια "οι οτι ιιιιοιιιιι:ι οιιοκττο ομοια,

το ποιοι "οι οι·ιτιιτιι πιοιιιιη τι τιιιιιιιο_τιιτιι τιιι:το

κι ιιοιιιιτιιιιιιτι; ιιοιιοιιιι πο τουτο ιιοι:τοιιτιι οι·

τιιτιι ιιιοιιιιι. "οικω το ι.ιοιι· και ιιορττιτοιιο

Εθι'ΈΗΒ. Η οτιτιιοιιιιιιιιτι οιι ιιοοτιιοι·τεριι ιι

πιο,ιιιιι: κοιιοτιιιιιιιιιοτιιιι, ο.ιιοιιιιιιο σει Πάρο

25 απ”, ιιιιιτι ιιιιοιιιιιι:τιιο ιιοικτιιιιιιι ιι πιο”

κοιιι:τιιιοιιτι τοιο, τι προ” 0°ΙΠ'08ΜΜΕ, ιι0Μι·

ποιοι” ιιοιττιιιιιι ιιιο,ιιιοιιι κοιιοτιτιιιιιιιοιττιιιιιι.

το. απο ιοΦιιιο. Προοιιιιι·ιι "με ιιι Κιτ

ιιιιιτιι.

.ιο ιιι. “το εεΦιις., οιιιιιιιιειια ετιιοτιι ιιοιιιτ·ιιι

τ:ιωτιιιιτι οοτοοοιιιιιιτι, ιτε. πι: στιχοι: Βοιω

μιιι.ιερτι, 0Ήι"Β ιλροοιιιιιτιιι, οιιιτροιιοιιιιττιιιιι

θεοοετιιιτιιιιιι.

ννιετ€2 80 ημισυ» ιιοιιιετιιιιι ·Η. Ε. Τ.

θεοτιοιιττιιιιι Ε., πιτιοιο.

1) Ρτηρ. ΠΠ, 12, 14-1'ἴ.

'Πιο ι ιιιοὶτιιιιι έινιιμχοιι; οηι.ειι:ιο οι·οτοΕόνν

τοιιιιοννχ, ι ποιοι-ιι οινοτιοοιιιτιο ι ορο5ιο.ιειιιο,

ἑχνι·οιχ έννιοιγοιι οιούιιν, οιιτιιοτιιο οι ω”

ινιοΙΙιι ροέμειι. Τοο τω] ιιιιτοοιιιιιτ, Μεσοι”

ττοιιιι ΙιιιιιΙ ιιιοδι, ιιιτιόει.ινο οιιριετιινιιη ιιο

οι οι οοτιιιι€ι έ. δοΕιι, Μοτο "Μο εειτο,

οιιιοιιιι ιιι οιιτειιιιτοι ιΙτοΒοοετιιιιττοι, ιιοι.ειο

ι ετοιοτοττι ι οετιιιοινιιοτιιι τιτιοηιιιτιιιιι; ιν πιει

Μέ εριονι·ιιιο τιντι·ιΙο ριοέιιι ΒοΒιι οι έννιοΙο

ρτηριιιι:ιιοοο. Ι ιτιτιο ωτιωιε πιιιιιιιιτιι ιιο

ετοιιιιοιι ι Ρο οποιοι, ιιειοτιετνιοι Κτιριο

ιιόιν ι όοινοΙ ιιο μεσο το Μιτου ιινιτοιοΒο,

ιιιιὶοο ιιο ιιοηιθ ιιιιιιιιρτηοιιοιιτιο οτιοειο πιο

οοτιιννιζ ιιοριιιοοινι οοινιοττι ιιοιεὶγ οποοιο Μοτο

ιιιιιιι, ροτιιοντιιέ ιο πιο ροτιιοιοτιε οι! Βοδτι.

Α @ο το ιιοριιιιιόιν ι Μάτι οιιτιοέοιοίιεΒιοιι

τιειοιτιοιιιτιο, τιιιιονν:ιἰ @το ιιοι·οειονν ιιιιιιιοοο

οιιιοετινο ι:οτιινιτι ι Ιιετιιτο ινιοΙο ιιιτιιι Οκτω

έοιιιιιειιιοιι, τι κντόε επιιιοι! Με; ιιη·οιο·Ζοιη

οτι τιοινι·οιι οιιτιοέοιτιήειιιοιι Μο.

Μια θὅ‹ιῦ διιτοιι!ειιν οπο! πιο ιιιιόινιιιΒοιν..

Μαι @Η οοιιιιιοιν Βοειιτοιιιι‹ὸτ, Μοτο

ιιιιιιιοινοΙ ινι0ωωιω,

Ροοιι·ιοοοιιο Ιι_γΙο οπο.: Ί'οοροοιμιο ιιιοιτ0·

οιοιοο ιιοτοοιο·ινο ,

ιιοιιιο.

- 88 θεοτιοιιιιι·τιιιιιι θοοιιειιστω Η. Β 'Γι

“ΒΤ



'702 ιιι·ιοιιιιοποιοιιιι.

“Μ Κι πιο απο., ιΠροσιιιιιι πιο οι Ποιοι.

-Β Πι πιο (δΦι|ιθ·ι, οιο Προσιιιιιι οι Μι

ιιοιιιιοποιι οι ιιοιοοιι·ιι.

Κι πιο πιο., οιο Εοιιοιοι.ιορι, σ·ιιοι

Μροσιιιιιιιιι, οι Μιιι, ο οοιιιιο οι. Η Μορο

ιοι οοιιιι οι· ιιοο Βοιιοιοιιορι, πιο ο ποιο

ιιιοιιιιιιιιιιι ιιοοιιι.ιι σιιοριιιιιιι ιι·ιιι·ιι σ·ιι οπι;

ιοιιοιιιι ιιο οι οορι οι οοοοι·ι.

56· Μι πιο μ.ιιΙιιιπ., οοσιιιι Μροσιιιιιιι σ·ιιι

οι σιιοο:ιο Βοιιοιοι.ιορι οι Γριιιιι, ο πιο

ποιοι οσοι ι.ιοοιιιι, ιι ιιοιοιιοιιισιιιο οοριιιιιο

Βιιοιιιιι, οιιιιιιο οποιοι. Η οοοιο Βοιιοιο

περι οι "ισιιριι ιριιι·ι οι ιιοιοοιιιι, ο ορο

ιοιοι π Απο”, ο οι·ι ιιοιιιιιιιπ οοοιοοιιι

οι η·ισιιριο ιριιιοιι: ο ιι·ιιισιι ιιοιιριιι ιιοιιοιοι,

ο ριιιιιο οοριιιιιιιι Ροιισο, ο οιιιοπιι ιιοριιιιιιι

ριιιιιο ιιιιρ·ι, ο πιο ιιιοιιιιι.ι οι οοριιιιοι

Ποιοι Τιιοροιιοροιιι, ιιοιοοοιιι Πιροοιιιιιιιιι.

Προιιοο πιο ιιοο Βοιιοιοοορο πιοριπιοοο

πιιπ οι ιιριι·ιι, ι·οσπιιιι ιοοσ·ιι ιιισιιιιιι.

Η κοιπιιο οοοιο π Ροιισι, ο οο οιο οι

οοιιο οοο·ιιιο πιο οι·ι ιροι·πιοοιι ιι·ιοιιιιιιι.

Η ροιιο Βιιοιιιιιι: οπι οοιιιοι οι οοιιο.

Η πισιιο οχι ιιοροιιιιιι οι οοοι, ροιι·ιι:

ποιο :ποπ οπο, ιο οι οοι.ιο; ποιο οοιιιι

οπι, ιο οι ιροιι·ποοοιιιι. Η οοοιοιοιι, ιιοιιιιο

οι Ροιισι. !! πισιι ιι·ιιι:·ιι Γριιιιιιι·ι, ιιιοο

οπιιοιο οορο Ροιισιι: ο οοοιιι ιι·ισειρι, οπο

οιιιι Μοιιοιιιιιι·ι, ιιο Ροι·σο οιιιιιιιιιι ιιο·ιιι

ρο οι ιοσιιιο. Βοιιοιοιιορ·ι πιο ιιιιι·ιιιι·ιι οι

ιροιοιιοιιοιιι, ποιο οιιιιιιι οο οπι, ιιισοιιοπ

οι πιο οιιιιιοιιι ιρι·ιιιοοιιοι; ο ιι·ιιιιιραιο

οι οι ?οπι οιισιιιιιιιοο οι οι οοριιιιιι

 

Μαι θΒ48 ιιποάι ιιιιιοειιιιν οι [.ιιιι·ο.

@οι 6549 εποάι ιιιιιοιΙοιν ιν ιοάπιιισιι ιιο

Μοποινιποιιι.

ποιο θδδθ ιιποάι νιΊοάπιιιιιοιπ ιιο άπισ

οιιιιι·ονι ιιο ιιοιιι, ι πινγοιοπιι Μι. Ι ιιοπά)·-5

π” ιιοιιιο οι Μπι νΉοάπιπιιοιπονιοοι;

ιιιιιοπ ι π άιοπ:ιοχοιι ιοοποπο ιιοιιι πάπιοιιιιιο

οιιοιο, Μι ννιο!!ιι οι! ιιιοι οι Ιιοοιο.

δθ. ποιοι οοιιι. Ροοιιιι ιιιιιοοιιιιιν @οι

οινοιοιο νιΠοάπιιιιιοιπει πιο διοιι6ιιν, ι άι! πιο 10

ινοιιιιο ιιιιιο8ιο, ιι ινοιονιιοάο ιιιιιιιιοινιιι Ψι·οπο

ιο, οισιι ιιιιιιοινοεο. Ιροιιποάι Μοάπιιοιοιπ ιιο

Οιιιοιι6ά ιν ιοάπιιιοιι, ιριπιιοπιι άο Βιιιιιιιιι, ο

οά Πιιιιιιιιι ιιοεπιι ιιο Ποιοιιιοάοινι: ι ιιο

ιιιιιπιι ινιοΙΙιπ ι “πιο ιιοιιιιιιο οπο, ι ιιιιι- Η

@οι Ιιοιιιιι ιοπιιιι ιιιιιιι, ι "οι ιιιοοιιι ιν

Μαιο Ιινιιιι Τινοι)·ιιιιιιοπ, ινοιοιιιοάιι διπο

οι:ινι·οιν. Ποεπι:ι πιο "πιο ννιοάπιοιιοιπο

ιι·οοιο ιιιιποοοιιο @οι ιιο Ιιιποε οι Ιιοπιιιο

οποέο ιιιιοοι ι οιιοιιιἰιι οι οι Βιιιι, ο πιο 20

εποάΙ π οπι ιιιιιι π άιιιιιιιιγ ιιιιιιοσοι. Ιιποιι!

Ψιιοποιο: ιο ιι6ιάο π ποιοι. Ι ιιιιιιοιπάιοπιι π

Ιιοιιιιιιιι άο οπο, ποιά: ιοοιι Ιιοάο @οι ιο

π ιιιιιιι; Με πΒιιιο ιο π άιιιιιιιιι. Ι ιιοοπιι

πιιιιοιπιιιιιο ιιο Βιιοι. ι Ριπιιοπιιι άο θιοιι6ιν 25

ινιοέο ιο Βιιέ ιιιιιπιι ιοπιιιιο, ιιιοοιιιι οοοιιιπ

ιιιιιοιιιοοι Μοιιοιιιοοιι, οπιοιάπιοέοι οιιιοιόνν πο

Βιιιιιι. νιΠοάπιιιιιοιπ πιο π άιιιπ)·ιιιι ινιάπιιο

πο ιιοιιιιι πο ιιιιιιι, ιινι6σιΙ ιιο ι πιο! οιιιοιι

οι·οοιιιο ι ινιιιιάΙοπι οι οιιιοιιι οποιο ιιιιόοιι 30

άο Βιιοι. ννι·οποιο πιο π ινγιποοοιιγιοι πιο

ιιιποι ποιοι οι ιιιοινοΙο ι ριπγινιοάΙι ιιο θει

ιοΒιοάο, ι ιιιιιόιιινο Βοοι οιέΙοιιιοιιο. Ρο

νιιοτοπ 6 οοιιιιοι οοιιιιοιιι Η. Ε. Β. Τ. - 17 πρι» ιιιιιιοιι Η., ΟΙι. - 18

Τοοροοιιροιιιιι 'Ι'ιιοροιιοροιοι Η., Οι. - ποιοιιοιιι ιΠροσιιιιιιιιιιι ιιοιοιιοι·ιι ιάροσοπιιιιιιι

Η. Β. - 28 ποσοι» ιιοσιιιιιιιι Η. π. Τ.

- ι.

οιἐἘἔἔ-ιενε

ο
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ι:κοιιι. Βιιιιιιιο πιο κι” οι κικικοιιοκιιιικ

κι κοιιι, κ κριικοιοκικ κι !!ιοποιο πιο”,

κ οιικκικι Ροιμ:κ ιικοιο. Πο ιιιεκι πιο ιια

ι·ιικι κιιοοι· κιικιικιο ιιοι·ιιιειιι κιιι:ιι !!ιι

5 που κι Ποιοι κι !λοοι:ιιικογ. οι ι:κιιπ κρι

ιιοικι κιμι:ιι !λοοι:κικι ι:εο·ιοι οκοκι ιο

κοιιιι.ικο:ι, κ κιιικοιι οιικιικοι κι κιιιιο κιο

ιικκ οοκι οιιι, ποπ κι ιιοκοκκιιι Εοκει:κιικι,

ιιοκικικκι Προοιιικι.

ιο οι πιο μοιοιικ., κιιιοεκοκιο μ: "πιο,

!Ποοιικιιιιι κ Μι", οιικο θκκιοι:κικικ, κ

ιιοιοικιιιιι κοοικ πιο, κ ιιοιοικκκικ κι κι

ιιοικικιι οκιιιιιιο ιοιοοοικιιο. οι εε πιο

πιο οικω: Βοκικι:κοκι, οιικι !!ιιιοκακοι,

ιεκκοι·κι !!οιοικιποι, οιιιιι Βιοει:κιικκι, κ

!!ιοοι:κικι, ι:ιικι πιο, των: κι οιοιιι πιο,

πιο πιο οοιικ ιικ·ικ οιι κιικοκιικκκ. Μιιιοοκ

κο ρο,ικκιιιικ πιο ιιιιιιι πιιοιι κικικο κι

πο" πιο, καποιοι πι: κιιι:κκ ιιιιιερκ πιο:

2ο οι ιοικιιιο, κ.ικοιιικ κι κι, ,κι κοοκιι π κο

ιιικκοιο οκοπιο. ΗΣιικε κοικιι !!ικ:ει:κικι κ

ιιο «πιο ,ιικιε κι ι:οκι: ι:ειο 'πιο κοιικιιο

οικκι ιεειι κι κοικοκροκκικπ.

οι πιο Ιοι!ικι., οπο” Βοκοιιιικεοι εκο

οι πιο (¦οιοκιιι "ο" ιοροιιι.

οι ιιιιο πιο”. οι οε πιο κιιοιι ιιιικκ

κι κικικιι:ι.

οι πιο εοι!ικε., οοροοικκι πιο κι Μικ

ιοκιιιιικιι, κ κοκι,ιιι ιο, κ “πιο κκι

50 οι” Μοκι:κοκκ, κ ιιοκοοκ κι Ηειικιικροι·.

οι κιιο (οι!ιιιο., κι κι” ΑΦΜ., κι πιο

μοι!ικιι., ιιρεοι:ικκ οι ιιικοιιικκ !Προοιιιικιιικ

ΦθΕοι!!ΗΠ κι μει:κιιικ.

ιικοοο ιοέ Ιοιοοο @οι μού] ιοινοιιο, ρυ

επ:κοιιι οι! ΉχειοΒο νι Βιιέ οι: ι!οιοε!οινο.

ιν και οκοεοοο κΎοκ δοιοο!οιν εισαι; οινο

]ο :ο Κοιἰικἱοιιο, ί ιΙο! Κοιικιιοι: :ο ινιοιιο

οέκι εοι οπο, οιόιγοο ιοικ:οιοι ιοοιο! οι!

Βο!οε!οιν ιινγοἰοὶχινοη ι!δ!'0818"8.

Ι.οιο θδδ2 ινιοοροκο ι!ινοοο ιιἰοὶοι, .οι

ιορο!!ιο ι θοοεο, οικον $ννἰοιοκ!οιιονηιοο,

ι οοοιιοοιιο οοέοι ἰοο ι ροοοοννοκο κι επι

οιι·ι έ. οοκοιοιΜο)=. Τομ! Ιοιο κιιιοι! Βιο

οηε!οιν "ο Ιιοο!οννονιι, ινιικο Ψ!οὸιἰιιιἱοιιοιι,

0]οιοο ΥΝειοε!οινοιν, ο Με!! πιο ιοΒο ιιιοΙοιι

ιιο πμ, ννοιοε!οιν, οιοιοΒο ιοάιι!ο ιιιοιοο

ριιοι ακοη. Πιο· 8ο οοννἱοπι ιιιοΒοο κιο

ιΜ!ο, πιο! "πιο πιο ε!οινἰο; Ποιοι :πιο σποτ

κοκιοιικογ ικοΙοο ιοΒο: Μο ιοιιο, οοινιοὶ

οι, κἰοοο οι ποιο οπο: ι:ο!ο ὶιιοἰο. Οινοέ

κοει οι ννοικο!οιιι ἰ ροι!οιέιάιιεύ πιο οποιο,

ό!οιοΒο ιιἰοοιιι!γ .πιο ιιο ιοι!οιν πιο

πιο ῦδἴιὅ ιο!οιγ! Ψ!οὸιἰιιιἰοιι ένιἰοιο

8οοο ιν Νοινο8ιοά:ίο.

Μαι Βοϋ4. Τομ κο οιι!ο οοιιο ινἰοΙοο.

!..οιο θοδο δοιοο!οιν οπο! ιιο Μοκοινοιοιιγ,

ἱ κινι·οἰοὶγ! πι, ἱ2οοἰ! κἱοοἱο ἱοο Μοιε!οινο,

ἰ κροοοιη! ἱοο Κοκιικίοι:οινι.

[οπο θὅὅ(ἱ; κο θδο!; κο θοδ8 ιιικοι!ο

:κοπο δοι·οο!οννοινο Π) ΙοιεΒο.

Ψἰοιο2 10 κ·ιιιιπκοιιικ... (οικου κιιιροκεκι “πιο ικα ιιιιιιιικ ο'Ιροιιιιιιιι κ (Μπι

Π. οι. 18 ικικικοι κακο Η. 20 ιοικικοι ιοι;κιικο κι πο” πιο Η. οι.

21 κοι:ιιιιι κοι:ιικι Η., κοι:κ Β. 'Γ. - 22 κο οικω κο οιιιοιικοιο Η. 0ο.

πιο

- ιιο



?Οι ιιτουιο ιιιιτοιι.

Η!!! 57· οι. ιιιτο ,ιοιιιιιο., ποοτιιιιι ιιιιοοιιιιιι

ιιιιιιιιοιιι ιιιιτροιιοιιιτιιιιι Ροιιοιι ιιι οιιιτιιι

ι)οιιιιιιι, οιιιιιιιιιι οπποιιοπιι. Η το ιιι οικι

ιιιοπι, τιτο οι” πιιοιιιιι οι ποιοιιιιοιιιιιι

ιιιιιιοτιιιιιι. Ποιοιιοιιιιιιοποι ιιιιιιι:;ιο Πιρο

οιιιιοι· ιιοιιιιιιιιιο Εοροοτοποιο π ιιιιιιιιιιι τοι

ι:πιιιιιιιι οιιιιτιιιι ιποοτοιι π ποπιι πιιοιιι

ιιι πιιιι πιο οι ιιιιοςιιοι·τορι,

ιιιιοιιιιιιι ιιιιιιιιοιιι, @ΜΜΜ ιιιιιι, ιιιιιιιιιιιιιι

ιιιιιι,ιιιιιιιο ,

ιι ποοτιιιιιιιι, ιιοπιιιιιο οι Εοροοτοιιιιο οι

,ιι,ιπιιιιιι, ιιι ιιιιιιι, κι” ιιιιιιι ιιοτικιιιι

ιιιιιιιοτιιινι ιιοι·οοιοιιιιιι, τοι ποιιιτιπιι τιτο

ριιιιιο, ιιοιιοπι

ιιονομιιιιιι παπι, ιιιοιοιπιιιιιι, ιι οιιιικοιιι οι

ΒΘΡθιΞ'ΡΟΜ)"ι οτιιιιιιιιπο ιικιι, ιι ι.ιοιιιιιιο

Εἰ ΕΟ Τ!" ιτιοι ιιοιιιιιι.

οι τοι Ποιοι· οι τιιιιιι. "ο οιιιι πιο ιιοιι

ιιιιιιζιο ιιιιοπιπ ιιι οιι._ιιιιο, π ποοτιιπι ιι

ι.ιιιτροποιπτιπι ιιι οιιιιτιιι ι)οιιιιιιι, ι οι

ποτοριιιιι τιιιο οοτι. Η πο πο πποχιιι πιο”

οι ιιιιιιιπ ιιιοιι·ι:ιιι ιιιιιιιιοιιιιιι ιιιιιοιιιιιι Ελπ

τιιιιι, οτι ιιιιιι ιιιοιιιιιιι. Η ιιιιοπιπ οοιιοι

πω. οι ομιιιιο ιιι οτριιιιι ιιτιι. θιιι πιο

οιιοτιιιιιιι οι οι οιιιτιιιιι Ρομπ, ιι ιιιιι·ιι πι

ιιιοτιιιιι οιιιιιιιι τοι, ιι οοιιιοιιιιι, π ιιιςιιο

ιιι τιιιιπιιιιοιιιιιι οποιο”, π πριμ ιιι ιο,ιιιιιιι

ιιιιιοτιιιιι οτι οιιιιιιιιιιι πι· πιιιιιοτιιιιοιι,

ιι οι·ιιοιπ πιοιιιοιιι τοιο, ,τι ιιι πι πι

ιιιπιοπιιιιι οιιιιιιι ιιιιππιιοιιιιιι. θιιι πιο

ποοιοιππιιιι πιο, ποοτιιπιιιο π, ιιιιιοιιι ιιιιιι

ιοιιοι ιδιιτοιιιιιι, ιιιιιιιιιιιι "ΕΓΟ Η ιιιιοιιτιιιιι

τοιιιιτιοιιοιιοι 0ΕιΠζθ'Ρ, Η Ρθ'ιθ ιοιιιοιιτ Η!!!

δΈ Ροιιοι οπιτιι, ιι οι” ιιιιιοοιιιιοιιιιιο οτι

ΠΗΡΕ!!! ιοοιι, Μ!!!) οτι τοιιο πιο” ιιιιιιιιιιιι

 

οι. Μπι 6559 ιιιιιοποινιι ιιιτοοιιιιν ιιι

ιιιιιοπο ιποιιοΡοιιιιι Ποπ Ριπι έ. 8οιιι, πο·

ιιι·οινιπι· ιιιοιιπΡόιν. Α πιο Ροινιοπιι ιιιιιοποιο

πιιπιιιιπ ποοιιιι πιοπιιιιιι· Ροοπει·ειιι. Βοιοιιιιιπι

:ποιο ιιιι·οειονν ιιιιιιι Βοιοοιοινο ιοοιιιιονι·6

ιιι πποιόπιιιοιι οιο έινιοιι·οιι ιιΡοοιοιόνι, ι !ιο

Ριιιπότι πιποΒιοιι ποιπ·ιιι, ιπιοιιπι Μόι·ιιπι

ιιιι ιιιιΡιππ ιιτιιοπιοιι:ι ιιιιιιι·ιοπ , ιικιι πειοπι,

ιιοποπι ι Ροειπιιι; οιιιιόποι π Βοι·οοι.οινο πιο

ΠπιοΡτ, πο ινπειιι·πο, @πιο ιοτιιπ ειιιι·ι ιπο- Ν)

ππειιι· Ροοποιοιιι, ιιι οιιΡτιιιιιοι ιποιιιιιινο,

Βιι ιιι ιιονιιοπ·ι πιο οποιο. ι ιιιιιοΡοι Ριο

οπιιιιιο τοπιο, ιιιιιιοιιιπιοπιι, ιΡιπιοιιοιιπ:ιο

π Βοι·οοιοινπ οιιεΡιοινιιιιιι ιι·οιιπιπιιι, ι πιο

πιο πο ΒοΒιι ιν οιιι·ιιοέοι. Ροιοιπ ποιό πιι- Η

ποπιι Βάι· πειτε ιιιοοιιι, ι πιοιιιι 8ο πιο

ιτοΡοιιι:ι ιι έ. οπο, ο ιιι Ριοι:πιιτιιο οι πο

Μι. Ρο πιοιιιιιιιπ οποειο ιιι Ρονιιοπ οπιο

ιιι έινιοοιιι π 8ι·οιιιι ιππιιοοπ:ι, ιιπιοπιοιπ

ΑιιιιΡ:ι. ι νιιοιιι πιο Μ; κι ποιοι: ποιο πιο @ο

νι Ροιιι·όι. Οπ ιικιι Ρτπιεποιιι (ιο έννιοι.οι

Βόι·ι, ι ποιοι: ιποποιειιτι οι ιιιιιιιιοο ι Ρτπι

Ριιιιιιι·πι οι ιιπ ι Ροιπιιιι πιο πιιιιοππι; ι

Ριπι·εποιιιεπι ιιο ιοιιποι;ο πο πποιιιιιιιιοιοιι

πιο ιιι ιποπιιοιιι·όκι Ρι·οοιι ιιιπιποπο ιοι;ο, ιιιιι %

8ο οι:Ιοιιι κι οποιο πιιιιοππ:ι. Οπ ιικιι Ρι·οέιιι

ινιοιποιππινοπι, Ροιιτπιοι πο ι πει του ιιπιο

Απι;οιιι; οιέινιοοιι 8ο ι πειιιοπιι ποιεοπποπο

πιο, ι ιποιιι ιππ: ιιιπ ποπιι ιιι Πιο οι π

ιοιιιι ιιιοΒοοιοκιιοιιειιιο έ. ιιότι: οτι οιοι1ιοδο

Ρο

ιιιοποοιοινιι πο, ιοι.ιΡι·ιιιιιι, ιπόινιιιο πιο:

ιιοινιοπι πιποιιπι πιιιιοπιιιοι Ροιιιοιππιι.

ι‹ιπ ιν Ροιιοιι.ι. Απιοπι πιό Ρι·πιπποιιι πο κι

Ψιοτικ 9 ιιιιιιιποπιι ι:ιιιποιιι π· ιιοάοιπ.οι1, ιπιιπιο. -- 20 ιιοριιοπιιιι... ιιιιτιιπι ιιι

πιο. Ρ., ιιι.ιοιιιιιιιι ιιιιιιιοιι·ιιιιι Η. Ε., ιιιπιιιοιι·ιιιι Β.. 'Γ. -- 21 ιιιιοιι·ιιι ιιιιιο

π. ιιι ιιοάοιιοοιι, ιπιιπιο. - 24 ιι οιιικοιιιιιι πιοπιιι Η.
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ο·οιιιι οποιο; οοιιοοοοιιιι ιι, ιι ο·ιοογοιιι

πιο, ροιι·ο ιοοιοι·: οριο οι. ιιιιινοι.ιο. οιιιοιιιιιι

:ιιο οιιιιιο κοιιοι:οι·, ιι ιι·οιοοιιιιιο, κι” ο·οι

οιιιιιι, ιι κοιιι οο ι.ιιιιιιοιοιοοιι·ο, ιι ιιο ιιοςοιοοιι.

ο Εοιοιι οι: κοιιιιιιο; ιι οοο·ο κοιιιιιι ιιο ιοοιιοιι·ο

ο οο ιοριιοιο, ιιιιιο πιο οοι ιοιιοι· Ποιο

οοιωμιο; ο οιιοιο ιιι :ιο·οιι·ο, ο" :ιιο οι

!!ιιοριιοιι·ο ιιοιιοιι:ιιο οοιιοροιιο., ιι ο·οςοιοοιι

οι·ιιο·ιο το, ο ιιοοο.ιιι οι ιιο ιιο. Η οι" ιιο

ιοοιιιιι οι Ποιοι· οι οο·ομιιιι, ιο.ιιοοο: |”οοοο

μι. ο οι:

οιιι_ιοιο ΠΠ Η'Εθ'Ι"Β (:ΜΠι οποιοοοοιιοιιιιιο ΕΚΕ·

θι"|'Ηρ!ιΜ! ιιο Ε'β "°Μ)Τ'Ε (ΣΙΑΜ,

πιο Γοροι, ιι ιιοιοιο ιιιοι·ι.ιοιιαι, οπο: ιιι

ιιοοιοιιιιο. !! οοιιιι οιιιιιι ιοι·, ιιοοο Ποιο,

]58,1$"' κοπο οοι·κ·ο, ιι ι·οιο ι·οοοτο οοιιο,

ο ιιοιοι ιιο ιιο”. ιιοιιοι·ιοοιιι, ιιοοιιι οοι·ορο,

ιι ιιο ,οι οοιι·ο οι·ιιοοοιι ιιο μοι.. ιιο ιιοιιιο,

οι τρομοιο ιιροοοιοοοιι, ιιο οοι·οοιιιι ο οι.

ιιοοιιιιιοι·ο. "ο οοι.ιο πιο οι·οο_ιοοιι ;ιοιιιιοιι

οι) οιοοιιιιιιιι, ιι ιιριικοοι:οοο ιιο ιιοοιοι·, ιιοιιιιοοιιιιιο

πιο οπο· οπο: ιιι οοιοι:ιο.ιο οι, ιι ιιοοοοοι· ιιιιοιιιο

ιιοοιιιι·οιιι λιιιοιιιιιι: οριικοοοιιιο ιιο ιιοιιοιι

οροοιιιιο οι· ποιο οποιοοοοοοιιιιιο. Πο οοιιο

:ιιο ιιοοι:ι.ιοοοιοιο οι ιιοοοιιοιιογ ιιοιιοςιο οι

25ο001Μ80ι. ιιοιιιο ιιι.ιοιο ο·οιιιο πιο ι|ςιιοοοιιο,

ο οι” κοιιοιι·ο. διιιοιιιιιι πιο ιιροι:οαιοιοιιο

οοιοιο ιιο ροιιοοο·ιοο μου: Ηχοοοιιιιο πιο

οι·ιι·οοιιο·ο ιιιιιιιιιο οπο, οριι,ιο οι οροι·ιοιιοοιιο

οιιοιοιιο, ιιροοο οι· οοιο οποιοοιιοοοιιιιιο ο

οι) ιιοοιιιοοι. Η “πομπο οοιοιο ιιοο·οι.ιο ιιοιιιι

ιιοιιι λιιιοιιιιιι ιι ο·οιιιιιο: ιι ιιιι·ιιοιιι οροιιο

ιιιιιιι κι ιιοιιοι· οροιιιιο, ιι πιο ιιριιιιιιο·ιιι

ιι οοοιιιιιιοιιι οι: ιι οποιοι οι οροιιιιι κο ιιο

οιοιι· ιιιιοοοιι·ο μια ιιο ιιοοιιιο. !!οιιοοοιιιιιι ιιο

 

ιοιιοι, ι οιιιιιχόΜ εἰο μεθη @Η ι σοσ

ιΜΙ Ρο ιοοοιιοιι·ι:ιο|ι, ι οιο ροοοΒο! Μο;

Μι οιιοοιΙ Βό€. Ι ροοιοδ οοοεἱοἰο Ρο οοοιιοοο

ι ρο Βόι:ιοιι, ειο!ιιι]:ιο ΒιΙΖἰοΒιι οιο ννοΙιιιιιιἰ

Μο, ι ριιιιοιοιΙΙ οο ινι€οι:ο @Με οι! Ηἰ

Ιοι·)·οο ιινι!ιοριιδ ριοοιοι!ιο, ι Ρο!οϋΠ ιοιοιεοο

ω, ι οεἰοιΠ ιν οιοιο. ! ροοιοιΙ ιοοιΠιό ιιο

ου Βοε:ι πιο Ποιοι, οιόιι·ιειο: Ροοιο οιιιοοιιϋ

ιοιο ιι· ιοιοιοοιι απο, ι οιοοιι Βοοιιο ο:ι

ιοιο150ι1 απο ΝοεοΜοινιοοεοινο έινἱοιο] @η

ι ιΒοιοοιιο ιοοιοΒο, Μό” ιοιο ροειιιηοΙ. Ι ρο

οι:ιΙ οι @ο ιοοιΙΙιιο :ιιο Μου, ιοάιοιο οπο»

οικω· οιι σο” ιιΖωο ι οσοι ιοἱοιοιο ροοιο;

Μισο! Ριοοιιιιο Μ: οοροοιιιο!ιο, ιΜοο ι οοο

ιι· ιιοι!οιοο, οιιιιιοοιο ι οιοοιιιιιιοοΙο ρι·ιοΒγ

ιι·οοιο. Ροιοιο πιο ι!οοιιι· Ιοοιιο όοινιοοιιιι

και· 8ο, ριηοοοοιι!ι ιιο οἰοιοιι, ρτηοο

οπο: οιιι οο @ιιο ροοιιοΒο, ι οιιοδιοοιἰ μοι

ιινιοΙΙοι Αοιοοἱ. Ριηοοοοιοοιι Ιου οιοιοιι ιιιο

εΠι 8ο ο ΒΙοεοοΙοινιοιιετιι·ο. Ροιοιο ιειέ @ιι

οπο! «Μο κοιέο !οιοοΙοιν, οΒιοΙ ποιοι·

ο” ιοΒο ΙιοεΙονν ι Μο! ιν Κοοιιιιο. Αοιωο

ιιιέ ἐμοὶ ιν Βοει. !οοεἰοιν Μάι οοινιοοιιο

και οιο ο ιοΒο @Ωω ριηοιοιΠ ο όιοὶχοιι

ειιο]ει ριοοι:ιο 8ο ο Νοεοοδοινιούοοιιο ἰ τοσ

όΙιιιη.

ἰοοοιοο. Ιροο2οΠ Ριοι·οοοόοιό Ιου οιοοιιι

Ι ιο:ιο ο” ιι·οοιιοιΙιἱιο ΜΜΜ Αοι.οοι

Βιοοιο, ι ροοιοιἰ ριιι·]οιοινιιό Μι ι ροειιη

μέ: ἰιοΒιοἔο οιο ο¦ιοἰο οιοΒο οποιοι ιν Ποι

Βιο όινοοοειο. Ι ινι!ιορο!ι ρἱοοιοιο ιιιο!!ιο ι

οοι·Ιοιοιν ι οοΙο, οωιο η ροοιιέιΜοο ιν ιιιο

οιιιιιο Ρα! ο1οιιιο πιοοοοιιιοιο. ΖΒιοιοοι!ιο

πιω ιιιέ Βιιιοιοιο ιπο! Αοιοοι: οιο οποιο

Βόο ινοει ιειοιοειά:ιΙ ι ιοοοιο έιιιἱοιοι @η

ιΠοιο: 17 Ιου μου Η., οιιιο Οι. - οι·οοιιοι:ω οοιιοο 11.- 21 ιιο οοιροι:ιο οι:ι

οι οοιοοοιο Π., οοιοοοιιοι.ι Β. 'Γ. - ιιοοεοοι· ιοιιοικοο ιιοοοοοιι· :ιιο ιι ΙΙ.

Ποποιοοποι Ρο!. Με!. Πιο. Ι. Η

“Ε”



'7Οθ Ι.κκοκικ κκε·ι·οκκ.

ΜΒ! κερκ κεκκκκ, κ κρικικι, κ κεκκκι, ιι :κε σκακι

κ κο απο ,κκε κι κενερι κοκι κεκικιικι

κκκκετιιρικκ. θικικογκκεκ·κ :κε κρ.ι·κκκ, ρε

κε κκι άκτοκκκ: εε διοτι κκι κρατκκι

οικικοιρκκ, κ οτι κκκι·οοκοκεκκικ ποτε εκκ

τικκ Γοριι, κκι :κε κεκε κοε·κρκοκκ υπογ

κεκι εκπιιικ Ι'οριι, κ κκι κκι κοε·ι·ρκ

κκκι: κι ΗΜ! κκκι·οοκοκεκκοε κκ πει, κρικο

οτι κοπο, κ κι·οροικ οτι εκκτικκ Ι'οριι.

Η εε ρεκι κκι: κεκκκι·ε ο ω”. κ κο

ει·κκκκι κιι ο εκκι κοκκκ κι

0-8 ¦'0.διΐι Η'¦'Π ο,ηκκι, ΒΜίθΣϊθ " Πβ'ΗΕθ ΕΜΠ

κτογκεκκ,

οκιικκι, ορ·ιεκκκιικι εκ, Μ”. Η κοειικκ

κκι κκοκισειιικκ Βαρκκκκ, κ εκκι κκε κι

πρι, κ ιιεκοκκ κενερκ, κι :κε και κοκι

κοκιικι κκκαειιυρκκκ, κι κεκ »κε εικοκικκ

ΠΙΠΒθΤ'Ε Πω" , "θεκκκι κι κοκρομιιεκκ,

κιικοκκ κκι κενεριι κ·κκι κε·κιιρκ κει:κτι

κκκοκικκε κκκκκοκιε, κι κεκ »κε κεκκκ·ι·κ κο

ικκ :απο κ κο απο κικε. Ερκι·κακ :κε κ κροκ

κεκι κεκκικκεκ κι κεκερι. Η ογκιιοκικκικικκι

εκ κρκ·ι·κκ κι κενερ·κ, κ κε κοκκικκκι κκι

κιυ.ικοτκι·κ οι κι πιενερικ, κ κοκιιεκκκικ

ιιοει·κκκιιι κιιικ κενεριι κκιιιεκιιρι. Η πυρκ

κε κτογκεκι κ ερκι·κκ κι κκιοκκιο, κ ρε

κοκικ παοκ: ο·ι·ικε, οκκκοκκκο οι κρκι·κικ,

κ κε κοσκεκι εκ κικ·κεκκι·κ κι κενερ:κ: κι

ιιι 'πω. κοκει·κκι κ ποια κοκκι·κα, κκ

κιικοκι κοε·ι·ιικκκιι κρικικκκκκ κα". κι”

κενεριι. Η κοκεκ·κ κκι κκ·κοκκκ. (Με :κε

κοκκοκκικκ εκ ιεκοιι·, κ κοοικικκκκ κρικικκιμ:κ

ω”. κα” κεηιεροκκ κι κκι εκκι·ιικ κο

κορικικιρι οιρεικεκκκ:. Η "κι και ογκκο

 

ΣΥΜΗ ο και :κει Με Η. Ε. Τ. ι1ηκκίε. -

ΒΙοΒοκΙκννἱοκκ1κ·ο ι !κότεκκ έννἱε€ο8ότκκἰ

ἰἔυτκεκ κ1κἰε, κ ]κ και: ροκιτηΒΙεκτ, κἰοοΙ1

κ·ἰεο Βεκιἱο ι κ·κιικ ΒΙοεο:ΙκκίειΜκο κκ]

ρπιόκ οκ Βοεκ, κ ροκκύκε οκ κκνἱε€ο] 86η.

Ι ιο "κι κκ: @Με οεοοκο, ροεΕκκοννἰο5

και:: ΙΒιιικοκκ, κ εκκι @και εκεε να οιικ

@το ρομο, ]κκοκ ρἰοτκπερ κι κκκη·κΙεικ ιν

εκτκοκιοέοἰ ω. Ι ΡοκΙκκοκκἰ κκ ἱΒυικεκετκ

Βκτϊκκικκ, κ εκπι κιεκϊ ο κόπο, ἱ κνρ·κορκδ

ρἱοεκκτε Μότκ ρω ροκ κοινκοι πιοκκεορτοτκ, 40

κι Με] “ή εκκοκοηκ @ανω Μή, @Με

εκο1Ιἰκ·ἱε, οπο: ΙΜ οΜετκιἱοέοἰ κἱεκρ· ἱ

κἰεκιἱε Μο κ·ροκοκικο ι ρἱοοικηχ κ· κιωερ

Νικ κεΙί!ωνΕκ ]θΒ'0 ω! Ρο‹!κὶέκιἰεή. Βι·κοἰκ

ικέ ἰ ἰἔκτκεκ @Η κ· Ρἰεεικπο. Α Βορ το2- 45

τκκοκ)κο Μαρ Μκοἰ να· ρἰοεκκτιε ἰ "Μακ

Με κκ Ιω Με ικο8ἰἰ, υκηέΙἰΙἰ ροκ1κκ·ἱό κε

κνκκΕπ ρἰεεκκη πιοκκκη·ι·. | ρτηκκοκί Έκ

πκεκ ἱ Βι·κεἱκ κο Ακοοκἰεκο, ἰ ι·ιοΙκἰ κκι:

οροκε! κοκκικοκκΙο κἰε οτκοἱ ἱ κἱε τκοικ.οικχ @ο

Ζωκκοκ κἱε κ: Ρἱεεικτιε; @ροκ δκκκκ Βο8κ

ί Νοκ πκοκΙἱωνκ , Ιοἱηέπη ΡοκΙκκνἰΙὶ εει·Ικεκι

κ1κδκ Ζεκκ1κκι Ρἰοο2κη. Ι Μιά κκ ΑκΕοκἱ.

Ο-κἱ ικό ροκἰοκἰννεη κἱε πω, κοιικοκκκΗ

εκτ|κενν πκκΙκ κκκ Ρἱεοκκι·κ, κκ εεεέό κικίε- 25

ἱ›οκιἰεοΞκ έκνἱετε] Βοκκτοκιίοχ. Ι ροοικἰ Βόἔ

ικκοκχό κκκοκκἰκόνν κκ πιοκΙἰ!κνκπ1ἰ κ. Βο

ἔκκοκιἰοχ. Ι Πάρκ πως Βκκεἱκ κ ἱἔκωεκεικ

οκκοκο Βιικοινκό πιοκκείμ·. Ι κ2Π Βι·κοἰκ Ευ

Ακοοκἱοπικ ἰ τκεΙκἰ: ο]ειο! Ιπκεἱκ ι·οπκκκ- 50

Με! κἰε, ί οὶιοὶεΙἰογκκκρ· ροε!κκκ6 ικοκκεκρι·.

Ακτοκἱ ικό κι·κκοννκκρ πε!κ: ΒΙοεοοΙ'κΜοκ

κἱοεκ Βοκκἰο ΒόΒ κι: ννκηκ£κἱεπι , κ τκοκκ

12 οσον.» Με. Η. οιικ» εκε·ικ

Η. Β. Τ. - 18 Μ” κἰεκικ Η. Ε. -- 18 νεκκιρκ κεεκτκ» το Η. κοκκ.ιιο κε κεκοκκ

κκι κεκερικ.



ΕΛ'ΓθΡ|Β ΝΕ8Τ0ΠΑ: 'Ιθ'ΐ

πιτ:: ·η:ι::ορ::ζι:μ ::ο::::·τια:::: ::κ.ιτι:κ: ιο

:·οοοι:::::ι. Η εικοσι οι:·κορ:::::ι :πρωτοι οι

:::ογ::::::ι::ι ::οοι.::::::·:: ::ι::οιοτι:ρι. Η :οιο

:::ι ιρει:::.: κι Β::το:::::ο, :: μου: "Με,

5 κρ::τ:::ι ο:::.:::ο:::α:::ιτι οι, :: καπ:: ::ι:κοι:ι

::ο::κι::::·::: ::ι:::ιο·:·ι:ρι. Π:::·ο:::::: :κε μι"

κι:κι οπο: κι:::·οο::οκε::ι Εοτι ο ποιοι,

κ ::οι::1·ιοι ο::::·:ι::ι κο:·οροικι::: :: :::ι:::::κι

οτι::ι, :::::ε ::ι ::::Μι:: :'ορι, κ:: κ:ι,ιο·:·ι οι

40:ι:::::. Η :ο ρεκι και:: :οι::::ο:·ο οτι κρατ:::::

κι !!;::::ι.:ι:ο:· :κι::::ς:ο 'και πω: κι::ι:::ε

πω, ο:: Ποπ ο:::::::ο:::::::τι ιοι:·::::ι, α ::ι::·τι::ε

οπο: κι ει: κι: μι” :ορια π., :ιι :κο :και

:Μι ::ενερο::ι. Ημοια::ι :κε ο::ι::::ι::ιι ::

45 μ” ιι:ο·:ι, και: :.:.ι.ιι οπο., :: ιιι::

και τυρι τι. !!:·ο:·:ιο::ι πε :: ::ρα:·::::: ιι

ιο:κ::::::: ::ρικι::ι κοι::κι, κ :.:ο:::::::·ι:οι Μορο

ι:::::ι οτιι::::::::.:ι, κι” ::οοπ::::::::: ::::ο:·ι:,

::ρικι::ι οι::ρι::::::::ι :: ::κο:::::::: ο:·κμ::::::::::.

Μ!! οτι τοιι ::ο·:·::::::: μπι:: ::εποιοκι:::

::α::::οτι:οι, και

ΜΥΝΕΕ :Πι "ΒΥθ[Π,

πιο πιο” :κοπο ::ρι::::::::

α οτι :·ο:·ο ::ροςι:::: :κι

::ονερ:.::κι::: :»:::::::οτι:οι. !θ::τι κι:: ::α::α::·:ι:ρι

:::::·εριοκι::: οτι κωτο::ιοκε::::::: οκι·:·ι::α Γο

°3ϋ ρι: ::ο:::::κι. Μα::κι:τι:ρο:::: πιο οι:ιοι:::::::ο:(,

::το:·::ι::ιοτ::ο Μ:ι;κ::::::ο Βιρι:::::ο:·, Ης:ι::::::κι

και ::οοι·.::::: :.:ι::::ο:·ι:ρι ::ι.::τ::·ο β'::::·:·ο:::ι,

:: :κι:κεμ Βοη:κι::.ι :οι :::·ογ:::ι::::οτιο κι οικ

1·ο::οκ λ:.:::·:·ρ:::ο, πιο:: ::ιτπορ::·:·:: ::ι::::::::::

50 απο ::::::ποτι:ρα:,

·Μ::ος:: πιο ::::::::οτι:ρ:: οτι ::ι::.η:ι, :: οτι

::ι

"ΜΠ:Π Ο! Ε0!'Η'Ι'Μ'|'ΒΈ.

ΒθΜΜΒ'|ι Η θ” Β0:'Η'Ι'ΜΣ'|'Ελ ΜΒΤΜΗΜ"",

"θ Οδ'Ι':: 'ΕΜΗ, Μη:: Όδ'Ι'Β Πθ(Π'λΠΠθΗΠ ΠΠ::ζΠ·

Μ", ΠΟΨθ:!"ΝΣΗΒ, ΗθΠ"ΐΒθΗ:¦ Ε'Εδ'ΕΠΠΠΠ::.

 

Μ:: έ. ΒοΒι:·οάι:οχ Ξ σκιών Μ” ε:: ι:90ϋΙ

Ι :ο

:·ιοΠιη, ροεΙ::Ι 1εό::οι;ο ι Ιπε:ο: ιἱο Βοιώ

έ:ν:οιε: @η Μισο:: Βοάι:ο 2 :::·ε:π1::.

να:: :ι:οο:::, :::ό:ν:::ο Μι: Μιὰ: ιού!! απο

Με :·οι:ι:::οὶο Ιπειτ::, π: τι::ε:εοο ιι:::Ιο, πο:

Ποπ: οπο @το η, οι: @κι πιο ρίοοιι::·::. Ικο

ε!ι::ν πω: Η: ι:εΙγει:::::·ειγ, τα! ΙΜ, ρο:|οϊ

Ιι:ιΜ οποίοι, : :ΙΜ ἰ:1: @το 1ο. ΜΜΜ::

:Μη : Β:·ε:οκ: ιο!οιχΙ: οο:·Μων ννἱεὶΚΔ:, :πιο

::ε:ε!κτ οε:·ο:Ιι:|: ο8Ιτο|ιοἰεπ:, σε: Μάο ρο

Βυόο:νοΙ:, οο:Με:ν :ὶοΒοήοη·!ἰ : οιοΙοϋ:|:

οΙ::·::ιοπ::, :ο:Μά ροοικΠ ι:νε:6 Ροοιοτικἰ

:::οποε:χι·, ροοἰεκν::ὶ ιτικοι::::οκ ρ:ο:·:νο: :κι

ρ:οοιο:·ιο έγ::, ε: οτ! κε:έο τηοιπ:είμ· ροοιε:·

Μάτι: ρ:·ιει::νι:Ι εἰο. Μο:ιειι€γ:· κι:: ροοιει·εΗ

β(οΒοεΙ::::ν:εήετννο:ι: έ. 86η ροο:::| ε:ο. Οἱ):

Μέ π::οτ:οιηι· Μ! υκοι:οιο:: ο :Βιιππο:Μ::νο

άι:ε:·ηΙ Βιι::Μ::τι, Ιιοε!ι:νν Ροεων:Ι Φωκι

εικτ έ. Β:·π:::α: : ΡΠω:εω Βε:Ηι:οιι:ο :κι

ψυττ:οήεικνο κι: έ. Πχ::::Ι.το:ν: οΙ:ο:οο ::·ο:.::ό

ένν:ετο:ο:κη::: θα: :τ:οπ:::ε$)·:·, ι:Π:γ :ν Βο

Βοο::νο. Μποεἰο Ι:ο::ν:οω π:οι:ειειγ:·γ ΡοννεΕε:Ιγ

οά Κ:·ό!ό:ν, οι: Βο:οτό:ν ἰ ι Βοεκοϋν, :Μιο

Ιε:κο Με κ:: οπο Μάο :οκ ω, σο ροννιωδγ

Ιιοπ::, ροετοτ::, ιι:οε!Ι::ννε:, οιι::νοι::επ:. Α::

ιο::: ΜΜΜ: Με :ΜΗ Δω, η: ετοΙ:::::, ε:

ι:οκο::::Ι Εεεε: Μοτο: ἰ ροε:ο:::, :Νεο :::ό:νί!οι::.

(Μ): :οὐχ Β::τΙοκιτ: ροειεεΠ ‹Ιο έ. Βγ:κιϋ.ι·::,

Β:·οο::: Μάο ιΙοὶχννεη, ει:: ‹ὶο Μοτο:: Α::

ιοτι:οΒο ἱ τεοΗ:: ι:ετε:τ:ο:ν πω:: :ει::::ο::ο.

Οι: ιιιέ :·ιοΜ κι:: Με:: οΒοοοἱε? Ο::ἰ :σέ

πυκΠ: Κοεο άπο Βόε : $χ. Ι:·ιοΗ κι::

Μο ::::οόη κοπο: ννἰοκειγ Μ Τοοάοιοεο?

ΡοεΙυει:ιχ, εΙαοπ:ηγ, οἰοΙ::·; :::οο!: Με:: Μάικ:

Ψἰετ82 8 Η ::,ιο:::ι... οπου Η ρι::::ι κμ:·:·:::ι ::ι :::·ογι:ε::ος κι ά::·:·ο:::::ο Π. -· ?

ρεκε›› μια:: Η. - 20 ::οκ:::::::: ::οι:::::κ μια” Η, `



ΊΟ8 ΒΑΤΟϊ'Ιδ ΝΕ8'ΓΟΠΑ.

Μ! ᾶιιιοιιιιιι πο ιιο ιιι". μι”, ιιιι οροι:οιι, ιιι. ινοοιι·πι ἱειιιιιοιιοιιι. Βιιιοιο 2ειέ ιιιιιᾶοιι·οιιἱ,

ο·ιιτιιιιο οιιιςιιιιιι ιι ιιοιιιι:ιιιιιι:ι.ιιι, ιιιιιοιιιο ι·ιιιι- ροΠοιιι!ι π: οιοι·οιι ι ιιο1οιιιοιιιιΙι ”ΓοοοοιοΒο

του”. Ηιοιιι.ιοι; πιο ιιιι.μ.ιιιιο οι ι:ιιιτοιιιοι· , ιΒιιιιιοοθΠι Πω ΜΜΜ, ΜόΡΧ0ο ΙΜΟ ιν

ΑΠΙΠ'ω!!0, αποτο Β'ΕΤΠθρΜΠΟ ιηιιιιιιι "Μ)||Π
!
ΙιοιΒιο ιιιι·ιιοιιοειιι. Τοοόοη Μάι· ιιιοιιοειγ

κι οι·οοιιιο αιιιοιιιιιο ιι ρι:ιιοιιιιι: ιιοοιιιιιι τοπιιοινιοοιιοιι·οη,ροοπι|ιορτονιειοι:ιοινειιιο-5

ιιιιιιι ιιιοι·ιιοιιι. (Μπι πιο ρω: ιιι.ιι: ιιοι·ο

κοιιιοτο? θιιιι πει: ρ·ι:ιιιιι: ιιοιο κοιμοτιι Ποιοι:

ιι πι. Η οοι·ο και: πιο ι:οιιιιι ιι·ιι οπο,

ιιιιιοικο θοο,ιοοιιιι, ιιοοιοι·ιιιιιιιιιιιιι, ιιοοι··ιιιιιιιιι,

ο·ιιιιτροιι·ιιιιι, μ οι οιι,ιοιιι ιιιιιιι ιιι·οιμιοιιιι.

Εμι·ι·ιιιιι πιο 'Μο ιιιιιιιιιιο ιιοκιοιιιιιιιιι οι

ι:ιοριιιιιο, ιι ιιοοπιιιιιιιιι θοοιοοιιιι ιιι·οι·ι.ιοιιιιιιι,

ιιοπιιιι οιιιιιιοιι ιιιιοπιι.ιιι μια ιι:οιιιιι. Θεομ

οιιιοιιιι πιο ιιριιιοι.ιιιιιιο ιιιιιιοπιριι ιιοι·ιι ιιιιο·ι·ιι

ιιιμριοοιιιιιιο , " ΒΕΠΠΠ) ιιοιιιοιιιιιο, Η ΜΒ·

ΠΠΠ'Κ'Μ (Πι (ΣΧ'ΙιζΜ."ι, Η ι:ιιιιιιιογιιιιιατιι ιιιιιιι

ιιιιοι·ιιι ι·ρ·ιιιιοριιιιιιιι.ιι, ιι οιιιιιιοι·ιιιι ιιοι·ι·ιι.ι

ιι·ιιοι·ιιιτιιι απο. Η ιιι·ιι.ιι ιιοιιιιιι ιιρ.ιιιιιιι νοικο

ιιιιι:ιωιι·ο, ιι οιιιιιιτο οι τιιι,ι.ι Μιικιιιιι ηιι.ιιιιιιιι

ιιαιιιοτιιιοικ οιοι·,ι,ιιιιοιι.ιιο, ιιπιο οι: ιιοιιιιιιιι·ιι

ιις·ιι Γρι.ιιι οι ι.ιιιτροιιοιιιιιιιιιι Γοοοι·ιιιοιιο,

ιι πιο οι· ιιι:ι·ο ιιοιιιι·ιι οι·οιοιιι ιιριιιιιιιιιι

οι·οιοιιιιιοιιιικι, ιι αρτιο οι· πιο ιι ι:ιιιιιιι:οι,

ιι οιμ:ι·ιιιιι ιιι ι.ιιιιιοπιριι οιιοιι:ι.ιιι, ιιιιιο ιιι:

τιι ιιιιιιιιιι ι.ιιιιιοπιριιοισιιιι, ιι ιιοιιιοιιιιι ιιιιιτι

,ιριιιιιιιιι , ιι ιιι.ι·οιιιιι:ι ιιοιιιιι·αι·ιι, ιι ο·ι·οοιιιιιιο

ιιι ιιριιιιιιιιιι , ιι κα» οι” ιιριιιιι.ιιιιιιιι , ιιι

τροπο” ι:·ιιμιιιιιο ιι πιο ι:ιι:·ι·ιι ιιι πιο

ιιιιιιιι, ιιιιι:ο οι οιιοτοιικοιιιιιι:ιιιι. θοο,ιοι:ιιιι

ιιιιοο το ιιοιιοιιροτι ιιρομο·ι·ιι ιιιιιιοι·ιιιοιο

οιιοιοιιοι·:

ιιιι πιο" ι.ιιιιιι:τι.ιροιιι: οι·οι.ιιιιι. 'Ποιο πιο

0ΤΈ ·ιοιο Πἱθ !.ΙΜΠΒ'Ι”Β"Π1 ΠΕ.'ιθΗ·.

 

ιτιιοέΙἰινοέο ι @Μο ροειι· ι ιιιοιΠοιιιο ιο Ποιοι;

ιροοιιιΙ 28ι:οιιιοοιού ιιιιιοΒιο!ι ιοιιοιιιιιιώιν,

ι ωι›ω Μπι ιι· |ιο:Βιο οιιι. Ι ροοεοι οπιι

Μό ρι·ονι·ιιΠει ::ι!ιοιιιιοοο, ἰιιιιιΙιιιΙ εἰο Μο

ά)ι Μιοιιο!, πιιιοιιιιιιι ιιιοιπιοιιιτιι ειιιιΜοιιιο€ο, 10

Μόι·γ Μ! Ρι·ηειοιΠ ι (ὶτοοι·ἰ ι ιιιοιι·οροιιιο

δοι·ηιιι, ιροοι:ιΙ ιι ιιιοΒο ειιιιιιιό ιιεοοινι

ιιιιιοιιιιιιώιν ειιιιΜε!ιιοΙι, ι ιιιιιΙοιΙ ιι ιιιοο;ο,

ι 8Ριοειδ ι ιορι·οιι·ειιΙ:Π ιν ιτιοιιοειδι·ιο οινο

ιιιι: Μι οριοινιι6 ρἱοιιἰει ι:ιιιοιιιιο, ι ροΜοιιγ 15

'Με Μό, ι φωσ Ιοιιοι·ο, ι οιειο ιιι οοι!ιιιιι, ι

ινοηετοΙι ροι·ιοοοιι ι:οιΙειοιι·ιιι·, ει:ιοοιιιο ιι·

τοΐοΜοτιιι, ιω ιοάοιό ιιι Κιότο όιιι, ινοη8ιΚο

ιινοιΠιιΒ ιιοΕοινγ. Τοοιιοιγ ινοηοΠιο το πιο

Ιειιιοη·, ιιιιιιιι! πιοιιιιειγι:οινι οινοιοιιιιι: σει 1ο- 20

Βο ιιιοιιοοιιι·ιι Ρι·ιοιο·ιι· ιι·ειι·ει.Μο ιιιοιι:ιει.ι·ι·ι·

ιιει::ννο. ΒΙιιιο€ο ιιιοιιοετ)·ι· ροοιοι·εισ.ι πιο Μο

ιι·ο ιιιι]ο!:ιι·ειοἔο ι ιιιιμιιοΚοιιιιιειοδο ιιιιοτιιιι

ιι·οηειιιιιιιι. Τοοιιοιιι ΙοιΙι· ποοιοιι·οιΙ ιν πιο:

ιιιιειγι:2ο, ι ινιόιΠ ὶι·ινοι οιιοιΠιι·ι ιι·οιΠιι€ 25

ριιιιι·ιιΙοϊ 2οιιοιιιιιοιι, ιρι·ιι·ιιοοιι·ιι! ινοιοΠιιοιι

Ρτηοιιοο2οοιοιι_ Ιω ιιιοιτιιι. Πο ιιιοΒιο Ιοἐ ι

ιιι ρι·ηειοιΠοιτι, ιιΒ0Β·ἰ ι ιιιοι.ιοάτιγ ειιι€ο ι

ΐρι·πι·ι:ιΙ πιίο, ιτιοιοοοεο Μ! Η οι! ιιι·οοιοιιιιι

ιιιο8ο. Το 2ειέ ιιοριεειδοπι ι ροΙο2ιδοιο ιν Μό- 2,0

ι·ιιιιι ι·οιιιι ροοι:ιι Μό ιιιοιιιιειγι·, ι όΙ:ιοιοι;ο

ροοιοτειιιιιι ειο :οινιο. Α ο μου ΤοοιιοιοΒιο

"(Γ"ΠΈ."ι και. ιιιιιιι:ιιιιριι ιιοι·οοιιοιι·ιιιιι οτι- , ροιοιιι ροιι·ιοιιι)·.

νιιΊοι·ο2 9 σκοπο» “τι ιοοι·ιι Η., :πιο πιο Σ... - 25 ιιοκιοιι·ιιιι ιιοκιοιι·ιι Η. Ε. -

28 τραπεζο- ·ιριιιιιομ, ιν Ιωάοκοοιι 111)·Ιιιιο.- 82 οποιοι ινΙΙ.‹1ο‹Ιειιιο: ιιο ιιιιοιιιιτ

"ΜΜΕ'Ι"ΕΠΡθΜ'&.



ΕΑΤΟΡΙδ
κκειοκιι. ?ω

οιιιι και”, κ ιιιιατκιο κοιιι κιιοικι. (ποιο

ι:ιικικκ :κο ικκκικιιιιο κι ιιικιοτιιοιι, κ ιιοικιι

ιιιιο κοκοοιιτοκικοιι: ιιικιιικ: κ ιιοικιι·ιοκοκ:

κοκκιιιο, κ ιιοιικιιιικιιιιο κι.ι:ιιιιοιο κοιικοκιι

ο κιιι·ο κι ικτιιοι·. κι ιιοιιοι πιο κ οχι κοκ

κοιι κοι·ιιικ κ κεκοοτοκιιιιιι οικι, κ κοκ

ιιιιι κκ, κι” κκ ι:ειιιιιο ι:ειιιιι κι μ:ι:ιτε

οτι οοικειιιιικ ι.ιοκ:ιο. (Η: πι: ιιικιιοικι κ

κοιιοκικιιι κι κοκ: κ·κτο κοιικιι.ιιιιιιι ιικ

|() κκι:τιιοι, δ· ΥΠΠΟ οι” ιικετιι Ελ ιικιιι:οιι

ι:κιικ. ο ο θι:οιοι:ιικ:κι ιιικικιι κικιι οικι

ιιιεκι.

Κι ιιιτο ε”, κοιι:τικιι οι Ηοιο,ιιι:.ιι:οι,

ι:ιικι Ποοοιιιιιιι ι:τ1οιιιιιιιιιι, "σκι ιοοοιι,

ιο κ ιιοιοκο:κ·ι πιο” κι ι:ιιιτιιι θοιοιικ, ιι ιιο

κι ι:ιιιι οιιτ.μκι.

Κι ι·κτο ,οιο1.ι., οι· Βιι:εκοκομ οο,ικ οι

ι:ιικι, κ κιοι:ι·ι: κοκ ιι:ιιοι· Κοκοιιιιιι:οι,

οτι ιιι:οκοιιιι.ιι ιοικιοκτ.ιιι.

20 68· Κι πιο 'καιω, ιιοιοτ.ιιιιι οι κοκκ

κιικ κιιικκι οοι·ι:ιιοκιιιι Ποοι:ι.ικι. Η ποιο

ΜΠΕ!" Είἰι!¦ἱ!θ ΙΒΜ(η' ιι.ιοιι,ιιι θ'|ι"Πι| ΕΠΟΕ!.

.πιει κι.ιι: οι: ιιι οιικοιικτι ι:κιτι απο,

οιικοκι: ι.ιοιι, ιιι.ιικτι: ιιιτικιι ποιοι ιιιοκικκ,

οι ιιοικ:κιο κιι κ:ι:τε κοιτκιιι κ:_ιιιιιοιο οτιιμ κ

ι.ι.ιικοε. ,ιι κοκ: κ.ιο,οιιι κι κιοκικκ ιιοικιο

ι:οκοιο, Ποιι κιι,ιετιι κι κιι:ι, κ κοιιοοιιι:.

κιι κοοτιικικιιιιι κοιι,ι κιι, κ κ:ι,ιοτε ι.ιιιοιιι0

:κιιιιικιε; ιιιοε κκ κει_ιειε ιιι:ιιικιιι:τικο :ιικ

:ιο κιιιιιο, κι οιι:κοκκι κοτοοιιιιιιι: οι, κ οι

ιικ κοιιικιικιε, κ κοι.ιικι οτιιιι ι:κοιικι κ

,ι·ιιι κοι·οι·κιιιι:, ιιιιιι: ιιιιιιοκιιι ιοοι·,ιιιιι

οιιοιιι.ιι κοκκκιιιιι. κι κοικιιιιιιιτε ιικοιιιο,

κοι:κοιικιιικιοκ κοιιτι κοπο. θε κκε κοοιιι·ικι

ΉΠοι·ικ 18 ιι κιιοειε κι.ικ πο” ιιἰοιιικ

κκ Ε. Β. - 80 οκι:κοιιιιιι κοιιιι Β.

εδο διιι·οειιιιι·ει, ιν Νοννοειοὸκἱο, ι Ροοκοινιικο

ιιο ο ε. ΕΜΗ Μπι εκπι ιιιιιοοινοι.

Μο δω! ιικωκιοσωι ιιτοὸκἱἰ ειο ειιιι

κ οοειιικόινκοι Βιοο!ιιο], πιο πιο Ποιο Μο

ιΜιιιιοι·ι.

Μ. Μο θδθ2 οικω! οικιι ιιιιιέιο ι·ιιειιι

$οι·οειιιιν. Α το ὶγοκι @ποιο ι·οιΡοιιιιιιιιι

@ποιοι ειιοιιΜ ιιιόινιιιο ιιο: 01ο 'κι κοιιοιικο

κ ιοΒο εινκιι:ι, εγκοινιο ιιιοι, Ιιοοιιιιιοιο Μο

κ·ιοιοικιιιο, Ροιιιοινιιὶ ιοειοεοίο Ιιι·:ιοιιιι ιο

ιΙκοοιοκ Μαι ι ΜΜΜ. .Με ειο ινιικοιιι ιιοοιικό

ΙιοιΙκιοοιο, Βόο Μαιο κ ιιν:ιικι, ιΡικοοι

Μισο ινιιεκοοιι Ροιιιι:ι κοπο, ιιιοι1:ιοοικ

ιν Ροιιοιιι οι. .Με κκε κι τιιοκκινιέοι οι

ιιοοκιοοιο, ιν κινιιιιιιο!ι Ηοοιιο Μο, ιο ι

ειιιΜ κΒιιιιοοιο, ι κιοκιιο ο·ιοοιν ινιιειγοιιἱ

οικιιΙόιν "Μεσοι, Μόιιι ιιιοικιπι ιιιιοοιιι

εννοιιτι ιιιιιη!ι. (Νοκ κοεικινιιιοιο ιν Ρώσοι

ι

Μπι θδθθ οικου! κκοκκωεω, κιιιειιιιεη·

εικοιιιιικο ιιο Μοτο. Α οιο ειοΙοο ιιι6]·ιν 

Κιοοινιο Ροιιιοκιικι Ικοε!οινοινι κοιειιιιειοκικ

Η. - 19 τοιιιικ:ιι·ιιιιι τοιιιιιιοικ Π., ιοικιι

Τ.

“κι

ε·



'ΠΟ ΣΑΤΟΡ!! κιικτσκα.

"κι κι οοκο αποτο οτοιιι οταρικιιιοι.ιοι· οιικοι·'εκκοιιιι ικοιοικιι ιι ΜΜΜ κιιι€20ικιι, ιοΒο

_δο

κιοιοι.ιοι· κ κρατοι· κακιοκοιι ιιικοαακοι·, κιι- 8!ιιοΜι0ιο. ιικ0έ0ι0 ΜΜΟ 8:"οι18Πα

ΠΣΕΠ», £Ε!'0 "θΈΜη"ΜΗ'Ι'Ε. “ΚΟΒΩ κοοιιοι·ιιιαοτιι

κοκο, ,ια τι κιι κκαοτι κι ι.ιι:ιιο αιτιοτο;

α θιικτοοααιιοι· μια 'ι'ριικκτοιιι, α κιοοκοαο

μι· κοροκιοαακαι, α κτοριο κοαο_ικι.ιοριι, α

καιιοι:αακοι· θιαοαικιοκι. Η τακο ραςιιιακ

κιιι τραιιιι, κακοκι,ιακι κιιι κο κριοτιτι

κατκ κρια·καα κρατικια. κκ κτοκκτκ, ροκι

κκιιοααιιοι·: αιιιο κιτο κοιιιοτι οκιιαιτκ κρα

τα οκοιοτο, το τιι κοιι.ιτακ, ιοτοκιο οικ

ακτι. Η τακο πρι” οιικιι οκοιιι κρικιι

καικ κι αιοκικκ. ί)αιιοι.ιοι· πιο κοαικοιι οιιιιιιιο,

κ ιιριιικιιιιικιο κιιικοτοροαοι·, ραικοαι οι

κοαικ.ικ, ιικιιιοαακοι· τιταα κι 'Ι'οι·ροκτι κιιικ

ικκιιιιο, α θιιατοοιι:ικοιι κοαοικιιι:ρκ, Βιοε

κοιιοαοιι πιο Μπακ οιιιιιιιο οι οτιιιια, κι κο

αιοκκκι οτικιικι κακο ιιιοοα κρατκιιι, ιοτοικο

κιιιαιιικ ιιριιοιικο οι· οοκο. ικροοαακοιι πιο

κρκοκι κοκιιιι ικκτκια, κ κριριαοτι κοιιιιικι

οιιοιιι (π:κρααια κι ακα ιιοοιιτιι, κι οιικοτιι

κρικιιια κο,ιιαιιι κοοτα κι οιικτατο θοο_ιορα

κι". Εικ:οκοιιοαι κκε οιιιριατα τ·καο οτικι.ι

οιισιοτο, κικιιοικιιιιο κα οακκ κοκοιιιιι κ Μι

κ:ιιοι, ιιοκοκο ιιοιιιιιιο οκιιιιιιιιια ιι·ιτοκιι,

καακαιιια οκ κο κιιιιι ιιιοακιο; κρκιιοοιικο ιιο

ιιοικιιικιι κ κι ραιιι ι.ιοροιιιοριακι κι ιιρικιιικ

οκιιιτιιια ι)οικιιια. κ ιιαακα οκ κο ΗΒΗ!» Βιοε

κοιιοαι κ ιικιαιιιο κιοκ. ?Νικο κκ: κι.οιιιι

κι”. ικροι:αακι οο,ιιακ αοοιιτι κ ικοοτι.

69· !!ατααο κιιιαικοιικι ιιιιιοαακαια Κιιιοκι.

κι ιιιιο ικιιικτ. κρκκιιαι Ηχκοαακι οιαο

οκ κο

κιιο ιιιιιιιι ιιιικοιοικ τκιοικοιι; Βιιιιοισε!οκιοι·ι

κοκ κοιο θιοτιιι86ιν, ιι ννκιοικ!οκονιι Ροτο

ιοε!κιν, ιι ιεοτοιι·ι νικοκκικιιοτι, ιι ινικω-ιι

κ!ιικιοιιιι $κιοιοιιεκ. ι Με ωκιικικ τκιοκη

τιιοιι οιτοκκ, ιιικοιιιικο ιιιι κι κιικ!όιν κτι

ιιιιοιι ιιιο ρτιοκτοοιιιιι, ι πιο ιιικκοκιιιιι οιο;

τιοικ ικοε!ιικοινι: Με ω” ιοοιιοο εκπαι

νικειι5 Βτοιο ειινοΒο, το ιι ροιτιοΒιιι ιοικιι 10

κιύτοιειο κτηικικικ. ι Με ιιιιοοι!, Μη· εκιισνιιο

ιοΒο ινποιοκι ειο κοοιιιιιι. δικια πιεί εκκιακικ

Βοκειο, κι] ρτηιιικ! κο ννγειοετοκιι τσι

οιιστοικιι! κιο ιικτκκσ; ιιοει!κκιι ρκιιοκ·ει! νικο

κκ νι Τιιτσινιο, ιι κινιοισε!κιν ανο νιι!οκκι- Η

ιιιιοτιιι, ννεκοιι!σκ κιιέ ιι οιοκ ιινιοκι· κα,

Μάιο! κο ιασκιιοικ οιοιοο ιιιιιοοοι κκ νεκρ

κιιοιι ικιω, ι "Νικο κο καιει! ρτη κοιτώ.

κιιτσε!κιν ιοκιι κιικοίιοκιι! κρινω, σκκιιιιιο

κιιοιιιι κινοιοκιο 20 ιιιιοοςσ κι κοΒοιο, ριοτ- 20

κιιοΒο ιιι€οκιιικ ροειιι, κι κ:ιοιι έ.Τοσκοι··ο.

ιινκιιονι!οκ κοκ οιικο σιοιι κιιιοιοεσ κ·ιιιικικη,

Μάικ κι ειικιο ι κιιόι.! κο Κιιοιιιιι; @κι

κορ!ιιιιι κιιιιιιιι!ο ριοκιιι κιιιοκιιιι, ρκιωιι Ρο

κιιιι ιιικιιο. Ρτηινιοι!κη κ!οιστιο ιο κι ιι·ια- 25

τοπιο ικαι·κικτοκιοι, κι σοτιιιιιι έ. Βσιιι, ιικο

κι Ρο ιιιικ κνοκοιιν!σκ ι ιιικιιο κειιικογ.

κκ! κοέ κιιτοε!ιικι νιιεκριιικο8ο κι κι.

ζω

δ!). Ροοοικοκ ρακοικοκιο ικοο!κινονιιοεο ιν

Κιισινιο. [και θι.ι”κδ ιιοε!ιιιν ρτηοκοιι!κη

κιιιι:κι, Ώκαιοοαακι Υρικκτοκι, κιοοκοαοκι ι και!! κ· Κιιοννιο, $ινιοιοε!ιικ· κ· Οκοτκιεοκιο,

 

κι” 6 α Ίιτοριο κοιιοικιιορι @Πιο Τ. - 10 κριιοικο οικω. Η., κιοετιια οι.

- 22 0οοαοριιι θεαορα Η.



ΕΛ'Ι'θΡΙΒ κτοτσοτι. ?Η

Ποοοιιιι:ιιιιιιιι, "τομ Εσιο,οιιιιοριι, Κιτοσυιπ

Βιισιιιιιιιστο. ιο. σο πιο ιι·στο στο οι.οοιισιισμι

ιισι Τσριι·ιτι μια κι οοιιιιιο, ιι οσοο_ιιιι Τσρ

ιι·ιιι. ιο. σιιιιι πιο “το οριικσ,τιι οποιοι στ.

5 Πσιιοιιιιιιιι, ιι στιτιισριι οιιοοιιοιιοτ·ιι ιιιιο·ιι οι

ιιιιιιιι , ιι ιιτ.τιιριτιιιιιιι οι ιιτσιιιιτιι , στιιιιιιοισι·

πιο οριιιιιιοιι.

ιο. ιιιτο όψη., οι τυπο ροκ., προστι

ιιιι στι οιιτοστιαιι·ιι, στο” Ποοσιισοτιιι, (Πιστι

ιθιιιισττι, ιι οοσιτιιιιιι οι·σσιει θιισιιιιιιιιστο, οτι

οοιοτιιιιορι.ι ο·ιιιιο,ιτιιιο.

οτι ιι·ιτσ ,-σιιιτο., ιιοε·ιιτιι ι!τιιστικι Ποιοι.

ιο. οπο ,σιο1τ., Μισο”, θπιιτοσιιιιι ιι

οιισοιισιιοττι ιι·ιισ.ι,ιιιιιιιι στοιιι.ι σιισιστο θει

ι5μιστιιοα, στο οοριιιιιιι, στ_ιο το του. μια

τοσιιτιι ιι ι·οτ·ιιισιι, τιιιισιιιιιπιιιο ιιιιιιστοι·; ιι

σωστο ι·ριιιιιιιιιιοιι.

ιο Μι'Ι'0 Μοτο., ιισοστιιιιι οι ι!ι·οοιι, σ·ιιιιι·ιι

¦οσοστιιιτιιι. οι σιιιιιι πιο το” Μπιτ”, ιι

το οιτιτσσιιιιτ., ιι Βιισοιισιιο,ιτι ιι Βιισοστοιιτι,

στιττ.κοι·ιιιιισιιιισ οσοι οοιιιιισ.ιιιιιτι, οσιιτισιιιι

οι ιιοιιιικτ ο οι ιστιισιττ, οοιιιιισιιιιιο ιιιισιιιιι

οπο, ιιι Τσοιι·ιιι. (Σο σττ.ιιιιιιι·ιιιιιο Τοσιιιι σι·

ιισιιιιιιι στι, ιισσιιτι·οιιιι ιι μο σοιο οπο, ιι

το οοι.ιροιιιιι στττιιιι·ιι, ιιοτιιιιισιιι. ι·ιι·ιιιι·ιιιιιι ιο

ιιιιοιι, στο στι. τιιιιτ.ι, τσσι·τιιιι στο τοιμ.ιιιι,

ιιιιιι στο Μί"ΠιΜο ιι ι:ο_ιιιιιι ιιστιιιιιοιιιι. Τιιιισ

Ποιοι ιιτιοιιιι κριτστιιοιιτι στο ιισι·οιι·ιιικτ..

ιο. τοτσ Μοτο. ιιιιιι,ισιιιι οοιισιιιιιιιι ορο

50 ιισιο ιιι ροι·σιτσιιοιο τουτο ιισιι:ιοιτ·ιι: Κιτσο

ιισιιο,ιτ. :σε ιιτιιτι,ο ιισοτιιιιοι· ιισιτι οποιοι Φο

ιοοιτο ιιι ιιτιτοστιιιι τιιιιι. ιι ιιιιιι·ιιιιιιιιιτ οι

ιιιιτ οοιιοτιιιιιι οισοιισισμ, ιι ιισιοι:τιιτιιιιο

στιιοοιιιιι. (Σο πιο ιιτιστο ιισιιιισιι: τοσο ιιι

--.-...

ινστσιι·Ισο ιν Ροτο]οεΙοινἱο, Ιεστ τυο Ψώ

οτιοιισττο. ΨιοσοεΙοιν νι $οιοΙοοο!ιο. Τοεστ

Με στα!! νοετοιιι·Ισο τοπιο οιι νοσιοοινι οτι

Τοεστ Μο

ρττι·σοσοττΙ Ποστ τ Ρο!σινοιιιοι, ι "το

Τστούιι·, ιτιιΎοἰοτι·ἰ Τστοόιι·.

ΨετσινΙσιΙ Ρσοό1 τ οιιιο, ι ιντοοἰο το οο2:ιο

τησ Ρττι·οτιι.

Ι.:.ιισ οδοί; Με θδοδ ιιοιοι·ἰ νδοοσοεΙοιν

ει·ο Ιοι·σεΙσιι·οιν ιν διοσΙοοεοιι, ἰροεοοτἰ!ἱ

@στο ιν ΒιοοΙοοεοιι τ ΨΙσοτἰιοἰοττοι @ο ριτσ

οισεΙστιτ.

Ι.σισ θδοθ Ιτοοοιιν τιιγσιοτο θσΙοοιτ.

οσοι θδοΐ Ιτοεἰοιν, έινιοΒοΗοιν ἰ νοικο

ιι·ΙσιΙ ιιιι·σΙοιο σιτι·ιο "απο Βοοιοοιννο τ

σιοιοοισι· ιιι· Κιότο] εἰοοτοο Μ. 24, σοοοτ:ι

ιι·ετι· οι! οιοεσ οττισιοΒο; ι τσοιοΙ ποσοστ

Μοτο.

οσοι οδοί! οπιιιι·Ι ιςστ, στο οιιτσοδοιι·οιν.

Τοεστ πιο οοοοιιν ι οινιιμοιιἰιιιν εννοο

ιι·Ισο ι ννοτοοΙοιν τοοτιιιι·ση ιι·σιοοο οιστο

στσοσ, ροετο οοοοο ι ιν Ισοτοισο ιν οστοἱσ

οιοτοιιοι·οοι οτι τωιτω. Το ιιοΙτετιιιι·οτι

Ί”στοι ρττοιοο!ι στο ι τωισι Ροι;ιτιέοτιοο;

ιρσιοστο ιισιοοοοισ Βοιοιι·οιο οοτιτιο Μεσοι,

σοι σο τοοοο, τουτο σο τοσο, ιοοι πιο

οι! τοσοι ι οσριιετστοιιἱο οστοεσ. 'ΗΕ ντι

οτιοι Βοε οοττοέσἰοο σο ροιτοο.

Ι.σω Οοο!) σττι·ετΙτ Ρο!οινογ ρσι·στ ρἰστ

να” ιι·στοιιτού Βιιέ; νιοΖωισσ το ιη·

Ι . . . .
~ετσσο οορττοσιιν ποιο ιι· ιοιοεισοο Ιοιιιτο, 

ιι·ιστοΒο οοοι. Ι οι” εισοτιινοτι· τννιτσιο

τοι ΎνστσινΙοι.οι, εροεισοτιο Και] ι σοοετο.

'Το Μο οι·οι ριοτινοτο οΙοειοει οσοι σο ρο

ιιτοιο ο ιιιισιιιτιι.. οριιιιιιιιιιι» οι σιισι:ι σιι Η. -- 14 θετιισι.ιιιιι πιο @Πιο οι».

Με

_οι



πιο ο

ι.ιι·ι·οι>ιε ιιιοετοιιιι.

ΠΙΝ

-θὅ

ροτι:ι.οπιπιπ ζθ"Μ!!ι οτι. ιιοτιιιιιιιιι τι ιιοπιιοπιιι

οπιπι πρπτ·π. Ε·πιοτπ πιο ιιτ.ιιιιτιι ιιιιτι θο

κι”.

Κι πιο οποιο., πι πιο ποιοι., Βπιποπιππ

ιιρ·ποτιπιι οι, Προι:ι:ιπιιι ιιρ:ιττι, τι ιιοτροιιο

ιιπ τι ιιπ ιιριιιι·πιιιι οπτιτπτο Γοορτιιιι. Μ. οι:

πιο ιιπτο "οπο τοροιι·ιι πιο Ειτικοπτι πιοιιιιτιι

ιιιιιιιιιι οπο: οο πιο πιιιι.ιοιιιιιο ιιο ιοπρο

π·ιιιι:τιι, ιιι ιιοτπορτοιο ιιο κιτο ιιοιιιιοπο Βιιοο

οπιπι τριιιι·ιι.

60· πι. Μι'Ι'0 ,·.ιιροπ., ποιοι Ροοτιιοιιιπ·π

'Ι'ιιιιοττορππιιιιο, σπιτι Βοιοιιιι.ιοριι, πιιονιι·π

Προοιιιιιιιιι, ιι οι ιιιιιιπ ποιοι Πορι:ιι τι Επι

ιιιιιτιι, οπιπι θοτροιιιιρπ, ποιοιιο_ι·πι ιιοπο

τοροιποιιοτο, ιι ιιριιιιιιοι·π π·πιτιιι Γιππιι ιιπ.

Τιιι.ιοι;τοριπιιιιι, ιι οπιπι απο ιιπ ποιο ιιπ

οτο.

Μ ιι·ιιτο ,ιοΦοτ., πιο Επιιτοοι.ιιιι. τοι Ρο

οτιιοιππι κι Τιιι.ιοι·τοριιιιιιιιο, Ροοτιιοπιπτι

πιο οτιοτπιιιι ιιροιιπ πππ τροπο, ιιο οιιιιοι:ιπ·ιι

οτι κιτο, πι. ιιο που ιιροτιιιιοι· οτρ·πιιοπιι

οποιοιιοι· οριιιπιιιιιι ιι·πςιιιτιι. Οπτιτοοιιπτι πιο

ιιριιιιιιοι·π 'Ι'πι.ιοντοριιιιιιιο ιιοοιιιι ο·πιιιι οπο

ιοτο ιιιιιι·πι Γιιιιιιι, πιιππρατιι οτι πι οποιο οιι.

Ροι:τιιοιιππ·π :πιο ιιριιιιιιιιπ οπιπι πιιιτιιι Τι·ιιιιι,

τι ιιριιιο Ι'ιιιιιι·π κι ο·τιιιιιο οιιοιοιιοι·, Ροοτιι

οπιπι πιο ι:·ιι,ιο ΐιιι.ιοι·τορπκιιιιι. ι!τι οο πιο

πιο Βιιοοοιιιπτι ραπ ιιονιιιιι·π. Β'!ι οιι :πο

ιιρ·ιιιιιοιιιι ιι·πιοτπ ςιιιιι.ιοιιιιιο ιιιι μπαμ, φωτια

τιρ·ιιποιιιιιιι, ιιοντι ιιιιιπιιιιιι ιιιι·πι ιιρ·ππιιιι·πι,

π·ιτοκοι.ιιιιιιι οι πονορι ιιο μια” οι·πιιιιιιιιιι·ιιιιι,

τι ιιρ·ιιιιτιιοτιι πι οοιι.ιι. ,ιιιιιιιιι. (Σο ιπο προοι

ιιιιιιιιιο "θ "Η ιι0Πρ(): "Ο οποιο Μ) ἱἱἘιωἱ Μ·

οοιιιιιιπ ιιιιοτιιι " ιιιιιιιιοτιιιιιο Π0!'Μ!'ΜΓΕ Π"

 

ειιιιοιιιοιι ι ιιοπιιοπιινοιι νι·τοΒόνν. Βν! πιιέ

ιιιοοιοτιι Μι Βοιαι!.

Μπι 6570; Μπι 6574 ποιοι! επιινε!ιιιν,

πιο!. !πτοο!οινοιν, ι Ροοιιοινιιιι 8ο ιν οοτιονι ο

έ. ιιοτιοΒο. Τοεοὶ Μο ιν Νοινοετοιιπιο ινστ

οιιοιν ρ!ντιπ! οπιπι οπο: ιιιιι Μο, ο π)!

ω πιιιιιι ιιιοιιοιιι·ν, οιιινοτιοΒο ιιονι·ιοιιι Με

Ψεποε!ιιιν εριιιι! μι.

ιο

ω. [πιο οπιο Ιιιοις! ιιο Τιιιιιιοτπππιιιιι

Ποέοιε!πιι·, ενο νν!οιιιιιιιιοτποιν, νντιιιιι δοτο

ε!ιικνονν, ο π ιιιιιι Μονο! Ροπή ι νι!νεποτιι,

ενο Οειτοπιιτει ινοιοιιιοιιν τιοννοετοιιιιιιοεο,

ι ρτπνοποιι!επν ιι·νετιιι! διοιιιι π Τιιιιιιοτοιιιι- 45

πιο, ο ποιο πππ!! ιν ιοΒο ιιιιοιοοιι.

Μπι θδ”ιδ οπο! Βιιι·ιοιοο!ονν ιιο Βοέοι

5-!:ιινο ιιο Τιιιιιιοτπιιοιιιο, Ποέοιε!πνε πιο ιιειει

ρι! Ρτοοι π έτοιιιι, πιο πο” 8ο πιο ιιιοιι!, 20

Ιου: πιο οποιο! Ριποοιιν πιτνιοιι·ι εννοιτιιι ιιο

ιινινιιο οτοέιι. εννιοιοο!οιν πιο! ρτονειοιι!οιν

ιιο Ί”ιτιοιοτιιιιοτιιο , ροοιιοιπι! πιιοινιι εντιπ εννο

ιοο,ιο (ιιοικι, ι ννιόοι! ιιο τιοιιιιι. Βοέοιο!πιν

Μέ ρτπνειοιι!επν πιιοννιι ιιι·ιΉιιοι! διοιιιι, ι25

ρι·ηοιοιι! πιο ιιο οιοπ εινοιοιέο, τι Βοποι

Τοποπ Με

ννεποε!πιν τοπΡοοπιι! ιιιοιιιο. ιν ινοιιἐο οποι

ε!εικν οπο: ιν 'Τιιιιιιοτιιιιοιιιιι.

εποιι ιιρ·!ο πιιοττιιο ιιο ποοιιοι!πιο, οιι·ιοιπιιιι

οετοιιιιιο, ιτιοιποπ ιιτοιιιιοιιιο πιο” ιιτιινοιννο,50

ινεοιιοιιιι!π ινιοοποτοιιι Ρο πιιοιιοιιπιο ε!οιιοιι,

εργο μια πιοιιιιι πιο. Το Μέ ιιντόπν!ο πιο

ιιοιιτο, ροιοιτι οοινιοιιι ιιι·!ν ιιιιιοΒιο νοι

τιν ιιοιιιοινο, ιιιορτιιιν ροειιιι ιιπ τιιειιιι πιο

νι!ιοτοπ ο ιιοπιιοιιο.. τριτο» ιιοτοριι πιω τορο,ιτι Η. - 84 ι.ιιιοι·ι.ιι οιιιοτο οι Βιο

ιιοπιιιοιι , ι1ινΙιιιο.



ΕΑ'Ι'ΟΡ|Β ΝΕ8Ί'ΟΠΑ. 'ΝΒ

κοκκιοκιιι ικκικι; οκ κο ικιικι κι ικιι

κρικικι, κροκκιιικικικ κρικοιιροικ·ι·κκ:. Κι

οκ κα: κκικοιιι κικ:·ιι ι,ι·ι·κικι κικκιικεκι

κι Βιιοκικ, απο :κε κινικικι κιικοιοκοκκι

κ ρικιοιοκε κι ιιεκοιι, κενο :κι κοιομοκιιοκι

κο κε:ικ:ρι, κ κικιι κικριτοικι κ κι κοινι;

κικικεικ πιο οκκι: κι ικηκ κ:κογ ορικικκιι

κιοκο, κκοι·ο κο ιιι·κ κιιιικ οριιιι κι”.

Πριιι οκκι κκε κριιιοκικι κ οιιικκκ: κρι

40 κκκκ οι, κ κε κικ:·ι·ι οκιτιο, κι ικιι

ιιιοικι κιιο·ιι, κκο :κε κεκιι·ιιοιι τιιιοικιικ

οικιιιιοιιοκ οικω. Οι: κκε κιικικιικ «κι

ικιικ:ιικιι κε κι μι”, κιι κο κο οικω·

ριιοκκικκι, ιικο:κε ιρεκιε κρκ Λκικοι:ι

45 κι ¦Μρονοιικιιι κικιι·κ οι κι κειικον κο

κιι:οκοκ τρικ” κι κειικκι ιο:οκικ ιιιικκ

ιικιιιιιι οι κι κιιιοι·οι κι κοιιικει ριικικι

ικκκι κι ορικκιικ, ιιι·ι·ιι ιιικικικκι οιεκιιι,

κ ιιιικιι οκιικικκιικιικι, κ οριι:κιιιω.ικ ιικ

20 ιιικικιικι οι; σε πιο ιιροι.ικιιικιε ιιιιο:κεκιιιε

κκικοιοκο κι !!ιοροι·οιικκι. "ο οικι :κι

κοκ Περοκι κιοιρκ κι ι·ικκ :κε !!κ:ροιμ:ι

ικκι κιι:κιι ικιιιι κι οκοιιι κοκκκκιικ

κιιι ι·ριιικι: οι :κε κροκκιιικιε κιιοκιε

25 κκκ: κι·ικ οτι Ρκκιιικι. Η κικιι οκκο κα:

ικιιιι

ΤΙΜΗ!!! Μ! ζ!Π!ῇ'Ἡ, ΠΟΠΟΥ"ΜΉδη!Η ΜηΥδ, κι ?ΠΕ

Β'Η()Ήι Πρ!! 0κ'Ο'""!"ΠΠΠ "'ΕΒΜ)Η:

Πρθ2'ΕΠΙΠΧδ ΒΧ"Β'Ι'ΗΠΒΠ"!'θΙΒ, !! Β'ΜΕ'|'!ι ΕΜΠ·

θ'ΗΠΑ·Ι" ΜΜΜ! Μ” κιθΕΠ'|'Η, "Ο ΟΜΜι ΠΗΞ

50 κικ:ι·ι κκιιιικι ι·εια:κκκ: οι κειτερι κο οι·

ιρκιι, κκο ι.ιικκικ κιι:ιιιι, κκο ιιιιικιιι

ικιιιιι, κ κικιι οιικικε και πονγκ «Μικ

Με: Π: πιο ΠρωΧΕΜΜΙ!θ ΕφλΠθλ'Η . Πθ"κΠιζ!!,

 

ικἰκ; κι κοννἰετκ 8ννἱκιόκ κι·ιι·κιι·ο ριοκιἱο- ΝΒΙ$

κκιο, ικκτκἰοκοινκδκ ι·οιΙονν Ικινἱ. Ψ Ωιτοκικ

οικικοκ !η!ο ιντικοοκο ιΙιΞεοκο ιν $ἱε£οτκΙο;

το ικέ ὸιἱεοκο ιννιι·ΙοκΙἰ ι·νκκογ κἰεινοιἰκικ,

ἰ οΒΙκκι|ιάκιν κι κο ινιοοιοικ, ἰ ικοινιι

ινι·ικοκι κι ιν ινοιικ; βγώ ικέ Μακ:: κκ

πω ικκιΙο ινιΙ.νά!ιννο οιΖοκΙιἰ, τοειτο κἰερο

κοκκκ οροινἰειὶιἰο6, :Πι ννε9.νάκ. Ρι·ικά @κι

ικέ οικκοκι ί κἰοκοο και ικἰοκὶἰο, ἱκἱε βγω

έννικΠο, κκο Μισο)! ιἰοὶνο; ο τετκ ικέ ρο

Τει

κι ικό ικει|κ »Νικ κι:: κκ τΙοκι·ο, κιν Επι

ινικόκκι ρι·οικιον, κιωικ Μάο ικικκκκ.

Μακ Με τοικκιἰκικν, ιο κἰκ8ὐνέ ικ Ακ

€νοοκκ ιόκκινδο κκ ΜΒΜ κ· .ΙοιοιοΙἰκιἰο,

κ μια οιικικιιεέοἱ όκι κΕκινννκΙν κκ κοκ

οικι·ικ σκάσω κκ οΝοκκοκ ιοικογ ικι·οικι

κκικιι]κοιν, ιΙοοικω οὸιἰοκκ: κικικο; ἱ κκί'κκ

ιικκινινκἰν :κο οικικιί ννινιικ]κοο, ω ικέ

ιντόινἰο κικκιά Ακινοοκκ κι δοι·οιοΙιικκ.

Α ροιεικ, ικ Νοι·οκκ οοεκτικ, νν @και άκ

τοιοΙΕκκο ιικκικΙκ` και κινικιιΙκ νν Ιικικιἰοἰκ

Ι-ιοΡἱἰ Μιά κιἱκιΕοικ, Μόικ ννι·όινΙκ κικέι.κο

ινο]ικ τινκικΜο!ι. ' ικοινκ κνἰο Με κκ δυ

ειι·κικκκ οε8κτικ: κκκικΙκ εἱκ Βννικιιικ κκ ικ

οκο‹Ιιἱε κοικνρκικοκ Ριοικἱεκἰε, ιινκκο κι

Ννεκ:ιὶκἱοκ, ἰΒἰνικκἔκ ἀινκόιἰκέοἰκ ω, ρο

τοκι ικέ κνΙο κἰοἐκκἱο κινικιά οι] ννἰοοιοι·κ

κι όο ι·κκκ, ι ιάκινιιΙο εικ ινκινικΜικ, ιο

κινικιιΙν ρκκιιικ, κ εΙοκοε κει ρτοκιικκἰ

έννἱοοἰΙο: το ικό ικκκιἰοκοινκΙο ικΒικικκκι,

οκοτοκν, ι κακο: κκ Ικόιι. Ζκοννυ ικό ι::

ρκκοινκκἱκ οεκκι·ικ ΒΙκκι·γοεκο εΙκἰο κι; ω:

κἰκννἰκεΛκ κιοὸιἰΙκ ιΙιἰεοἰκ κοκ οοικ ἰ κει

ι2ν1οι·κι 8 κιτκικι κικρικιοκιι μπηκε κικρωκκιιο Η. ~ 4 κι Βιιοκιω κι (Σι

κοκιι Η. - οικω κενο Η. Β. 'Γ. - 12 οκιι» οκκι Ε, ι:κκε Β. - 14 οικοκ

κιιεκικ οιιοι·κιιοκι Π. - 21 ακικοιοκο» δκι·κοιοκο κιικιο·ιικικ Η. Β. 'Γ.

Μουκ.κκοκκα ΡΜ. Με!. 7'οκι. Ι. 90



Η! Ι.Διοι,ικ κοκιοκκ.

πιο ιικοιιιιιιιιιι οι·ι.ιοι.ικιιπ κικιιιε. !!κιιιι πε κοκ 2 πιο, νι ιιιοο!οεο πιο ρι·ηιοο! οοοιι ι)·οι; ι

- οι
Μικοκιιιικ ιιιιεκιικ κιιεικ εκιιο: ποιικ κκιιιιιιι

οοκιι και οιιιιο κ και οπιιοικ, κι ιιο·κεκκκι

κι πο” ιιιικκκ ιικοειι ιιοκροεκι; κ πιει

οοκιι εκ ιιιεειοκοιι; κι Μιοκκκκ πε κι:

κ·κιιιιιικ οοκιιεικ ει, πκκιιι ο ιιειιιοεκι ιιο

ικκι, κ κοοιιιικ ο κιιοιο ικοκοι,·. "ο οικω

πε κιιεικ κοκ !ιοειικκικκι, ιιιιοιιοκοοικιιι,

ειικι άεοιιοκιι: ιειειικιε ςκκικικοπ κιιεικ

ιιιιιοκι "ΕΒΕ, !”'θο!ΗΧδ κο θ! ιιο χειικιιι,

κκκιιιιιικι ιιικκικ κοιιιι·κκιι; ιιικκ πε

κις,ιοιικι κιοικκικ εκ κο κεκκιιοι·; κι Βοι

οικι πο κιιεικ ιρικει κεκκιιι, κειικιι οιιεικιιιικ

εκ ·ιοκκ ιιοκοιιιιιι, “κκε κκκικο κιι ςεκκικ,

ι.ιιιεκκ, ικοκιιιιεκιικι ικκειιιι ικιιιοκιικιιιιι

κ ιιροιιοκικκιιιιιικ ιικκικιε ικςιικιι, π πε κ

κιιειιι: ιιιιι,ιοιιικ κο Εκοκιικκκ κκ κκκεεικκι

εκπικ ζει.ικιπ. Ζκκιιεκκικ κο κι κεκεειι, κκκ

ιικιικκιι, κιι

πιοριιιι ιιιιι.ιι ΗΕ !·ΖΗΜ'0 κιικκιιιιι; "Το ιικο

κκ εκικιιικ, κκ κιικιιιιιικ,

ι.ιειιιιικ ΜΜΜ κκ ιικο κιικκιιιιιι, κιι ΜΜΜ·

ιικειιιιπ ρκιιι, κκ ικικοι, κκ ειικοιιι κρο

ιιικκικικιι.

Μ· οι κ·κιο κήποι., Ροεικεκιικοι εκκιιιιιιο

'!'ιιιοιιορκιικκκ κ πιικιικιιιιο και οι· !ικεοιι

κ κι ιιιιικι ειοκκκιιι; εειο πο οι·κοι:ικιικε

εκ ι”οιιιιι ιιοεκκιιικ οι κιεικιιι ιιοιοκκκιι.

0κοι,ιοικ πε ιιοιιικικιικιο κι Ροεικεκκκοι· κ

κικιοιικιιιιιο εκ ποιοι ιιιιιιιιιιεικ κ Μεικ

εκκκι. ιθκιιιιοιικ πε ιικιπιιιιο Ροεικεκκκοιι

ει κροοικιιιιοικι, κενο κοιοιιιικι: κιιιοπε,

κοιιιπ κι ιο ιικικ. θκοιιοι· πε ρειιιιιιιο: ιικκ;

οιιι πε "0""!ΓΕ ιιοκοκκιιιι ιικιιιιι, κ ΠΟΠΟ·

ιιιιιιιι @ΜΤΒ ιιιιιιιιιο "ΗΤ", κοιιιεκπκι (Σ|

 

1 ριοκ ιιιοάκι! ιιο κοοέοιοιιοοι. κι Μι)·οο

κοέ ιιιοάιι!ο ιιιο άννοιο άοιεοι; ιοάιιο οοιιο

|ιοεο ιιοικοοο, άιιικιο ο άπο ε!οκοοο. Ρο

ιοπι πιο ιο Κοιικι.οιιιιιιο, οοιοκοοιιικοι ογκο

οοοιιοινοεο, οι!ο ιιο ιιιοοιοκοοο οιοιοιιιο

Βιιιιοκά, οάιχικο!ι ιιιο οοικιιοιιι ιιο κιοιιιι, ὶο

ικ·ιάιοιιι οάοινο! ιιο ιιοιιιοε κοπο; ινι.οάγ

κι ι ιιιεο ποιοι οκ κι ροινιοιιιιι. οι Βγ

ιοκροά!ο ιιο ιιο και· οιοιο, ι ννιικι!ο άκικιο

ο ποιοι, ιιιο! ε!οκειιι οιάκιιιιιι ιιιόινιοοιι, ι

ριιοροιι·ιοάοιοοι ιιοιοιά ροοοιι; οι οιο ιοὶ

ειο!ο: ιιοιοοοοιι οονιιοιιι $οιοοοιιι Ροιοοικιιιο.

ιιιο ε!οιιοιι, οιοο οπο: Ριοοιινο οιοο οιοιιι

ιιιιιοιιι ιιιο άοοιο ννιόιο, ιοιιο ποιοι το ο!ο

ννι·όιο: ινοιιιο, ε!ὁά ιιιο έιιιιοιιΕ ρι2οροινιο

 

άοιοο.

οι. οοιο θὅΉι ιιιοάγ Βοέοικ!οιν οιοάκιο!

ο ιιιιικοο ιιιοιόιν, διοοι κιοιι!κη ιιο 8ο,

ροκ!οιι ροάοιοριιιο Κοιοροιιο. Οιι ιοάχ ρτη

οκοά!κη άο Ριοέοιο!οινο, η·κοο! ιοΒο ποιο

ιιιο, ι ιιιιο! οιοέι5 ιιιο ιιιοΒο Βσέοιο!οικ. ιιο

ιιιιιο, ι·οοιι! ΚοΕοροιι: ποιο! οοοο ιιιο ιιο

οιοοιο; οιι κοέ ικοο!: Μ. Οιι ιοάδι μι! ιιιο

πι· ιη·ριινιιη, άιιι8ο ρο!οινο άο! ιιιοοιιι ιιιο

 

ρο!εοιιι ο οποιο Ροοικιιοινκη, ο ιιιιο! κο

πιο" 9 απ” ειιιικ κι !ιοάοποιοο, @πιο

ικά κοέ οι!ο ινιοΙοιο ιιικιιιοέιιιοιιιο, κιοιιιιοι0

Ζιιοιιι οοινιοιιι ιιο ιιιοοιοοοοο , ιιιο $ννιοκάοι:ο, ι5

ιν Τιιιιιιοιοοοιιιιι ι ιιιο! άοιι οά ΚοεοΒόνι ιοκ

άιιο8ο πιο που Βάι· Βοέειο!οιν οι! ο άιιι- 30
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ιιιιιιιιιιιιιι κι ΥΜ!"ἔι, ιιι κο ιιιιιιι πο”.

."””!ι1.Β.ι"ι ρειο·ιιιορειιιιιε ο·ιιι.ιρινιιιοιι:, ιι ιιιιιιιι:ι·ι.

ιι·ιιιιιιςιο,

θιιοιιιοιι· πιο ιιι:ιιιιιι·ιιιιιιι, κοι·οιιιιιι·ιι πι: ιιιιιιιιιιιιι·ιι

ιικιι ιιι ι:ιιιι μια

οι·ρειι·ιε ι:ιιιιιιι·ι·ιι ιο οι:ιιιι ιιιιιιιιι.

6 κοιιι:οιιιιιο ιιιιιιησιιιιε,

οιιι.ιρετιι Ροι:ι·ιιωιιιι, ιπιιοιιιε ιι Β.Β.ΩΤ'ι. Βετο

ιικ: κο·ι·οιιιιιιιι ιιοειιιιιιι καιιειιιιιι:ιιιι κοιιιι:οιιιιιι

ι:·ι·ιιιι ιιιιιιιιιι:. Ετ πιο: Ροοι·ιιοιιιιι "και με”

ιιι μ”, ιιι.χριι:ι··ιιιιιι πιο: και ιι ιεριιι:ιιιι·ιι

ιθιιιιιιιιιιι ιι ι.ιιιιου·ιιιιιι ογιιοι··ιιιι.ιιι. Η ιιιιιιρε
Ι

ρ:ιιιιο!ιοιοιιι ΡΓηΡτιιιη-ι ἐιιιἱειιοΙιι:ι, ι ό»! κἰεἑοἰυ, ιικιι

έιιιιετ6 ιιι· οέιιιιιι άιιιιιοιι ιιιιιιιιιοιιιιειο. Οι” ω -

ιινχρἰΙ, Μπορει: ιιο Κοτει.ιιιιει ρτηε2ε«Μη,

ροινι:ιάειΙ, ὶο ιοΒο ιι ιοΒο ιιιιιιι ιιιιιι·ιε Βο

έοΜειιν; ι Με Μ; ειιιἰο. ΤοΒο ιιιέ ΚοΕορ:ιιι:ι

ιιιωτιιιειιοινειΙι Ιιιόιιο Βοτειιήεογ. ΒχΙ πιό Βο

έοιεἰιιιν ιιιιιέ ΜΜΜ· ιν Βοιιι, ιι·ιτ·οετιι [ΜΕ

Ιιιιο€ο, Επι” Ιιι:ει1ι, ό!ει υιιοι;ιο!ι ιιιιΙο

ειοι·ιιγ, ει ιιιιιιιι·Ι ιν ιιιιοείειου Ιιιιι·ιιι, τι·ιεοιοεο

Μια; ι Μπι 8ο ροοιιοιι·ειιιο, ιιι· οιιιιεινἱ Όο

ΜΜΜ!" Φειιιιιιιι κι ·ιρειιιιι μι". Η πιω επιτοάιιαχ.

ΠθΧΟΜθ!”ι Β'ΒΗ)'"·ι Ε'β !")Ηί!!Η θΒ|'|"ΗΗ ΕθΤ0·

ροιι,ιιιιιι.

62· Κι πιο εεΦοε., ζ!"Μ'Ι'Η οι Βιιι:εοιιιιι·ιι, 62. Μαι θδΐὅ ι·οιροοιιδ ιιι·οιιιιι Ψειεεδιινν,

45 @μια Εμιιιιι:ιιιιιιιι, ιιοπιιιια:ιι·ιιιιι, ιι ζιιι ε” Βι·ςοι)·εΙιιννιι, ροΙοο!ιι, ιΖιμ Νοιι·οει·όό.

Μπι ι·οροι·ιι. Προι:παιιιινιι πιο: ·ηιιιιι:, Ημι

ι:ιιιιι·ιι, θιιιιι·οι:ιιιιι·ιι, Βιιι:ειιοιιοι·ι., ι:·ιιιι·ιικιιιι

 Τικ] πιό διιι·οε&ιννιο2ο: Ι:ειάειιιν, 8ινἱιμ0εἰιιιν,

ιΝε:οιι·δοό ε!ιιιριιν8η ιι·οιειι:ι ροειΙἰ πιει Ψεκ

ιιιιιι·ιιιιιε πω. ιιιιιιιιι ιιι Βιιι:ει:ιιαιια, ςιιιιι·ιι'Μιιιιιι, έτω ι%ιει Μ”. Ιρτηει!ι μαι

ι:ιιιιιιιι ι:επιιιι·ιι. Η ιιριι,ιοιιιι κι Μπιιιιι:ιιοι·, ιι

20 Μ·ιιιιιιιιε ςιιτιιοριιιιιι οι ιιι τραμ. ()ιι :πε

ερι·ιιιιι ιι·ιιικιιιι Μιιιιιιοκιι, ιι ιιοπιιοιιιι ι.ιιιι

 
ΜιήεΚ, ει Μιήειοπιιιιε ιειρειι·Ιι εφ ιν €ι·οό:ιο.

οι πιό ΜΜΜ Μιήειι Ζι!οιιιιννεη, ιιιιΡὶὁνν ιη

οἰεἑΙἱ, ει Πιωι·ιωιγ ι όιἱει:ἰ "Μπι ιν πιε

Μ. π ιιιειι·ιιι ιι "ιιι ιι·ιιιιιιιιι ιιι ιιιιιτ·ιιι, ιι · πως, ι ροει!ι Ιω Νειτιἰιἱο. Ι Ψνειεε!ων ρο

ιιοιι,ιοιιιι ιιι Μια”. Η Βιιι:εωιιιι ιιοιι_ιε

ιιιιοτιιιιιιι·. Η ι:·ιιιιιιιιοι·ιιιιιιιιι οι πο” ιιι "ιι

25 Μ” ι.ι·ει:Λιμ παρισι ιιι ηιετιιιι ιικιι, ιι εικ

ιιιε ι:ιι·ιιι·ι ιιειιιιι·ιι, ιιοιιιιιοιιιιι ιιροτιιιιοι; επι.

Η ιι·ιιιι:·ι·ιι σε” μια, ιι ιιιιοςιι ιια,ιοιιιιι, ιι

οιοιιιιιιιιι Ηςιισιιιι·ιι, θιιιιι·οι:ιιιιι·ιι, Βιοπο

ιιιι,ιιι; Βιιι:ει:ιαιι·ιι ιικ: και” "ο ι:ιιι.ιιι :και Μ°ιι·

50 ι:ιιιμ ιιιιιιιιιι:ι ιιι μει:ιι·ι··ιιιιι ιιιιιιιι, ΜΜ:Μιιιι,

θιιιι·ι·οι:Μιιπ ιι Βιιτειιοιιοιιι, ιι·ιιιιοιιαιιιιιιε ιεριιι:τι

ι·ιιο·ι·ιιιιιιιι κι Βιιι:εσιισιιιοι·, ρειι·ιιιιιε ιι:ι.ιοιι:

"μια κι ιιιιιι·ιι, ιικιι ιιε οι·ιιιοριιιι·ιι ιιι

μ”. 0!"ι :Με ιιιιιι;·ιιιιιιι·ιι οι ιι·ιιιοιιιιιιιιιο ιηιιι->

 

ιΡΙΥιιιιι ιν Ιοιιιι ΠιιἰεΡι·.

εκτΠ Ρι·ιοοιιν ιιιιιι. Ι εροιΙιει!χ εις Μπι νοι

εΙαι τικό ΝειιιἰΒιι, ιιιιοειιιοιι πιιιι·ο:ι ω" δεσ,

ει Μ! @Με ιιἱεΙΙιἰ, ρθω ρι·ιιοοινν εοΒιο.

Ι @ιιι Μινι οιιι·ιιιιιιι, ι πιιιόειινο ρειΗο, ι

:ινχοις@Ιι Ιηε|ιιιν, εινιιμοεδιιιν, νιωωιοα;

ει Ψειοε!ειιν ιιοἰοΗ. Ροτειιι :σέ ιν ιι·ιιεειιισιι

οιοι·ννοιι όιιιιι Η) ΙΖιμδιιιιι, εννιμοεΒιιν ἱ Ήπε

ιΜοό οιιἰοινιιΙι Βιιγὶ ι:ιεει.ιι)· ΨεεεεΜννοινι,

ιιιόινι:ιο: Ρωιιιι (ιο Με, πιο ιι·οΒιιιι οι

πιο ιιοΒο. Οτι πιέ πιιιΐιιιιν5η ρι·ηειιΞάιο ρυπο

νι'οιιοόηοεεο ‹ὶο

ιιιιιιιἰοιιι ποιιιινγιειἰ Ι29$!ιινν :Ιειιιιιιιι·8η ρτη

ΨἱΘτι2 Η πω» πιο Η. - 22 ιιηιιιιιιι “μι” Η,

6?



ιιο ι.οιοιιιο
ΝΕ5Τ0Βλ.

Μ? οιιι ιιοροιοια ιιο ιιοοιιιι ιριιι;·ο ,Ζι·οιι·ιιοιι·ο.

-ιιο

Μιιοιι:ιιιοι· πιο οι ιιι.ιιοιι·ο ιιρ·οοιιοπιιιιιο. ιι

ποιο ιιιιιιιι Βοοοοιιιιιι οι Ροιιιιι οι· θι.ιοιοοο

οκο, ιιιι·οοιοοιιο·οοιο κροοι·ο. ||ςιιοιιιιιι·ο :ιιο

οιιιιιιο,ιο Βοοοοιιιιιι κοιιοιιοιι, ιιοοοιιι ιι ιιο

οοιιοιοο οο οποιοι οοιιιοιιοι.ιο.

63· Κο ποιο μ.ιιιιοει., οριι,ιοοιιι οιιοοοο

ιιοιιοιιιιιιιι ιιο ροι·οοοιοιο ζοιιοιιο, Ποιιοοοιιιι

ι.ιιιοςιι, ι!ειιο:ιοιι·ο οπο ιι θιιιιιοοιιοιιο ιι Βοοε

ιιοιιο;ι·ο ΝΖΗΜΗ|Π ιιρο·ιιιιιοι· οι.ι·ο οι Μοιο.

!! οοιιιοιιιιι ιιοιιιιι ιιοιιοοιιιιι ιιροιιιοοι οπο;

ιιο”. ιπο οι” ιιιιοιιιιο ιιοοοι·οιιι Ποιο οι

ιιοι ιιοιοοοι:ιι, ο οοιιιιιοιοιι ροι·οοοιι·οιιιι ιιοοιι

οι, ιι οοοιιιιιιοιι !!οιοοοιιιι. ¦ιιιιιοοιιιο ιιο

Ποιο ιιο ιιι·οιιοι· οιιοιοοοιι ιιιιοοιιοιιοιιοιιιιιι·οι

ιιο ;οι.ιιιιιο, ο ισοιο οι.ιοιοι·ιοοιιοιιι·ο ιιιι·ο

οοοιιοι.ιι:ιοιοιο οι κι. Ποιοι, οι·οοοοιιιιοι ιιο

οιιιο ο·οιιοιιο·ιο οιο οοιιιιιιοοιιιιι ,ιιιιιιιοοιο.

Ποιο ιιο ιιο ιιοιιιο·ιο μια ιιιοικιιιοιιι·ο, ιιο

οποιοι, ο οιιι.ιιιοοο ρο,ι,οι·ιοιο οι οποιο”,

οι·οιιιιοιοοι· ο ορι.ιιοιιιιοοιιιιιιο, οος;ιοοιιιιι

οιιιρ·οι ιι ςοοιιοιιι, οροιοιιοοοιιιι;ιοιιιιιο, ιιιο

ιιοι·οι. Ζοι.ιοο ιπο οοιιιιιιιιιιι·οιοιι ιιοιοι·οιι

ΜΒΜ] ιι:ιςιιιιιο Ποιο σοοιοοιιιιιιι, Π!! ιιιο,ιοι.ιο,

Μ! ΙΜΒθλΕ!!'Ε!!ΒΗΒ ΠθΓλΠ“ΜΧ'Ε Η Μ! Βθ,Μι'ΗΠι ,

Π" ιοοιιιιιιιιοιιο , Μ! "ΠΡΕΠΕΙ ιι:ιςιιοι.ιιι , ιΧη!θ

Μ! !!θκΜΜΠιωθ Ολ , οοιιοιι·ο , Β'Ι'ι 'ΜΜΕ Πῖθ

ιι·οι Εοιο ιιοοιιιο, ιιιιιιιι; ιιιιιοοειο ιιο ορο

ροιι·οοιο ιιιιι.ιο: οοροιιιιο οι κο οποιο ιιιιο·ιιιιο

οιιοιιιιιιοιιιο οοοιιιι.ιο, ιιοο·ιοιιο ο οιιοι·οιιο.1)

,οι ιιιιιο οιιιιο ο·οιιιοριιι.ιο, οιιοικο ιρικ·ο ορο

ιιιοιιιι οιοοοιιο:

 

"Τι Μ'Ιι! ιιο Ζιοιοιο Β'Βζ!"Μ·ν

οιοδο: ι Με οι! κιι ννοιοοΙονε Πω θιοοει

ιιοδο διοο!οιιο!ιιι. Ιοοο!ειιιν Μάι διοιοοΙοιινο

ιιο Κιιοινο ριιιινιοιΠειι, ιιιοοιΙιιΙ : άνιιοι1ιο

οι·ιιιιιιιιιι ιιο οιοιοοιοι.

(Η. Μπι (ιδΤθ ριιιειΙἰ ιοοοριοιοιοοοι· οιι

Βοέ, ιοοοιιοι Ροδοινοι; Ιοοειιιιιν ειιέ ι ενοι

Ιοοἱονν ἱ ννεΖοιιἰοιΙ ιιιετΙι οοριποοιιι οιιιι

οοιι1 Μις. Ι Βάι οσο Ειι!ιι ροο:Π οοριποοιιι ιο

Μο; ιιι οι·ιοο!ιι οιιε2ο ιΙορυέοιΙ Βόο οιι Με

ιιοΒοο, ι ΧἰοιὶοΙο ιοεοι οοιοιιΠ ο Ροἰοινοι

ονιιοἰοἐιΙἱ. Νορι·οινοοοο Βοιιιἱοιο Βόἔ ιιοόίιιε

οιιιοινο οιι·οοο ἰιιοορΙοοιἱοοοόιι ιιο Ιιιιιι, Μπι

οι ειιι·οοοιιινοοι οιο ιιοινιόοιΙι ειο ιΙο ΒοΒει,ιδ

ιι·οιοιι ειιέ οοιοοινο Βιιιιο ο ΡοοΙοο:ο2οοιιι

ιιιιιοοιειιιοεο. ΒόΒ Βοι·νιοιι:ι οιο οιιοο :Μιο

ιΜ ιοοο ιΙοοιιι, ο ι1ιο!ιοΙ' ιοάοιο ειο ιΙοιο,

ιιιΒόιειιι·οοι ι ρι2οΙοιι·οιο Μινι, ροΒοοποιειο

οιι·ιιιι ι ιιιι·ιοέοιο, οιοοοινιέο Ιιιοιοι:ι, Ρο- 20

ιιιιιιιο. .ΪοέΙἰ ιοέ Μοι·ιοοΙιιιοΕ οοιοο 28ι:ε

ειι, Ιοοιιιο ΒόΒ έοιἰοιοἱει, :ΗΜ ΒΙοιὶοοι, οιΠιο

ιιορειάοιο ροΒοιο, ιιΠιο ειιοιοι, ειΠιο Βιιοιοοιοιι

οΙοοιοοοοιι Ιιιιιιιοιι, ο μοι οιο ρο!ιοιιιιοι, ιο

ΒιιιΜοιο @ο οι, Με οιιοι ΒόΒ άοοινοΠ;%

ιιιόινι οιιοι Βοινιοοι μια ιιιοιοΙιο: οοιιι·ιόό

ω οιο ιιο οποιο οιιΙοοι οοιοοιο ιι·ιιο2οιο,

Ροοιοιο ι ΡΙοιοοοοι. πιο Με ιιοιιοἰιοι, ινεοοΙ!ιἰ

ιιι·ιοοιι οοριιοοοιοιιι οιιοι Βοάοιο; Ιοοι οιι

ινι·οοιιοιι οιο ιιο Ποιο , ιιιιιο έινιιιιοι ιι· ΜΗ 50

ιιι:οοιιόιν 2ιειιιιοοο ίοι·οοιιιο :ιιο ι Με οσοι-ιιιο

οιι. ί)Ιιιιοεο μια ΡιοιοΒιι ιοόιιι οιιοι: ιιο·

νιοοιιιι 6 ,οποιοι ,ιο·ιιιιιιιι Η. - 10 Μοτο» Ποιο Π. Ε., απο ΟΠ., (Μοτο 11. 'Γ.

- 11 οοιιιιοοιιι» ιιο,ιο,ιοοιιι Ε. - 18 ιιοοοιοιοιι.. Ποοοιιιιιιι οοο·ιιιοιιιιι "οιιοιιοιιιι

Η. πιιΙοίο. - 25 ιιο,ιο·οι.ιο» ορο,ιοοι·ο Η. Η. Τ. - 28 ιιιιιιιιι ιι·οιιιι Η. Β. Τ.

ο Με! 11, ω.
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"ΠΕΠΗ-Πρ (Ι , ΜΗΝ εκκκκκι κι κα” τρ·κκοκκ

ιι·κκι κρκεικο κκικκιικε ει, κ τ.ικο κρι

κιικιιεκι. 'Ι'κκκ :κε κροροκικκ κκκι τικ

τοκετι: ρκκοκκικι, ρετε, κκο εκεε·τοκι πω,

κ κ κτκκι Μπηκα τκοκι); τοτε κι” εγκρι

τκκκι οτι καει κικητι, κρκικκι τεκκκι

οκι:κικκι, κ κροττκτο κε οκιτκκκκι, κειικε,

κ κορκςκκι κκι κκοκ:κκ κ ρκικκτικιικκ

κκικιιικ: Τ!) Η τκκο "Ε οκριτκετε Ελ .Πι

ρκ,ικ

εκτοκικιικ: ΚΗΠΟΣ, ""Β'Η

Π) Μ'ΗΠΩ). Βθ!'θ κτικοτρκκιι ΗΜ!!! Π!

κ κ.κκρκκιι κκκικ

κετρικι, τκκτοκε·τι Γοεκοκ,ι, κ ιικοκι κκ

κτκκι κε κοτοκι κετρκτκ; κοεκκκι κι κιτ

ρκικιστικιιικ κοκκςκκ κ εικριτκ τκκεκκιιικ,

45κ κκ εκοτιι καιω. εκοκκ κοεκκκι: το κ

τοκ κε οκρατιιετε ει, κι ρκετε: ιικκκκιικιι

οι. ,ιο κοκκ κε Μειιτκετε εκ ιικοκι κι

ικκκι'? κι: Ε!) οκκκοκκετε (ΣΕ θ'Ι"Ε "ΧΤ"

κοκ:το, τκκτοκετι Ι'οεκο,τι, κ εικκκικιιετε

κι) κκοτιι; εετο μι” κ.κ,πρι οικι,ικτεκκ εκορι

κκ κροτκκικικκ κ κι κρ·κκιοκοκκκιρι, κ κκ

κιεκκκρκυκ εκ κκεκκκι κοκκκ κι πιστευει κ

κι κιιικικκιρικι κικ,τιι κκιικκκκκκ, Μειω

ετκοκκκικκκι εκροτκ κ κκκοκκκκ κ κι οι;

25 κικιικκιικκικ ει” κρκκκ. "ο τκτο κε κικκρι

:τιποτε εκ κι τριοικι κακικκι, κι οτκκοκκ

οτε τςκκοκιι κοκ, κ κε εικρκκκετε κκι?

οκρατιιτε εκ κι κικ·κ, κ οκρκιμκι εκ κι

Μπι, τκκτοκετι Ι'οεκο,τι,3) κ και οτκριικ

50 κικι κκκικιι κεκεεκκιικι, κ οτικρκικκι οτι

πιει "ΠΠΠι ΜΙΝΙ, Βο·"ιδ8Με ΒΜΣΕ οκιικογιετι

κιιπιἱκἰοικ, τκεΙκ, )κκο ικ·κτκ) )εκτεέ ἰ κι)·)κ4008

Νοκ κεΙκικκ, κΙκ1εΒο κπκοτι)κκκἰετκ κκι::

κεκτει, κκἱικ )εκεκ κκ·ἰΙὶ)κετκ, κ κτυκἰεκο

Με κκ·ἰΙὶ)ἰοπι, κεεεεΝ ἰ ροτκικεικ κκε

εκτνκτεκι ὶ ι·οιΙἰεικετκἱ κκτκκιἰ, κ ἰ κι Με

κκκτοεΞΙΞκεἰε εἰε κιτ κιΜε, κ!κΦεκο τνἱκκἱεε

νακε2ε ὶ Βεἱ κ·κκιε, Μι) ἰ κκοτο)ν) ντκκκε

κΕκτδεικ , Μουτ Ρκκ, κ :ἔσω ννκκι)κεκ κτ)!

ρΙεΜ6 Με κιο8Ιετκ. Ζεκἰκἰετκ κκ κκε Μικ

εκκε ΒοΙεέεἱ ἰ έκκετεΞ εἰεὶΙκε, ἰ κκ Β)·κκο

κκτε Νοκ) ροκδκκεκι: κ ἱ πιω) Με τικ

κντόεἰΙἱέεἰε Με, 'ῇεκοέεἰε τκεΙκἱ: κι·κερκι)

Με. Κἰεκ)κ Μεε κκκ):εἰεἰε κἰε κΙοέεἰ κακ

εκ)·ικ1? κι) Ικοντἰετκ κΒοοι)!Ιἱέεὶε κ κτοκἰ

τκο)ε), κκοκκ Ρκκ; ἰ κκεΙκ ιεοτκκ)·Ιἱέεἰε,

ΡτικΚο Με έκκκκΙκεκι εκοτ)κκ κκ ρτκεεἰ

)νκ)κεκ κκ τ κνκιετοοκκἰκόνν, ἰ κκ )·τι)κνκ)κ

σκάι ί'κδκι)«Με ἱκιἰεκἰκ ικο)εκο, ὶκκ ικ

Ιττ)κκικκο)ιεκ πρώτ) τικ)επικἱκο)νἰ, κκ είε

κιἰεὶκο)·οΙι εκετο$) ἰ κ·κο)ν) ἱ κκ κ·)κ‹τεεκ)κ

ε)·εκ εκκ οοΙκκκἰε. Βκεκικ Με ροννέεἰκκκε

Ιἰέεἰε κἱε ιν ετιεεκκεκ κ·κκκ)·εὶι, Με: ιν)!

Ιιτοεκ)κἰέεἱε Ρτκεεὶκ· τκοἱτκ ικκοκοτκ, κ Με

κκοκοκ·κΙἰέεἰε κι? Νκνντύόεἱε Με κκ τκΜε,

κ )κ κκι·τόοε κκε κ')νκικ, τκόκκ Ρκκ; ἱ

οικ·οτικ τνκπι υρκετ) κἱεΒἱεκκἱε ἰ οκνντόεε

οκ κκε εκἱειν τω, κι Βεκκἱεεἱε οοίκωνκό

κι: ννκι)·εκκο, ἰ Με Βεκκ Ριτκκοκκεκ Μπιο

κι·κκρ κνκεκε ἰ κἰκ)·. Εκει κ) ΒΙκΖκἰΙἰέεἱε

κκ κΙοινκτκἰ )νκκιετΜ, τκόιτἱκε: μικτη, Με

κΙκΖ)« Βοκιι! Ρτκε$ο ικκκτικ που) Με, κ

κκκι, κ κε κκκιτκ κικειτοικιι κκκοτρκικ κετεε κι κκΙεΙκε @κι κκε κκκε, κιόνκ Ρκκ.

κιικκ, κκ κκκιι. κι κιτ οτκκ:κετε κι κκ ΠΙκτοκο ο εκ Ρτ08ἰω» Πω ΜΜΒ]ΒΜ)':

Ψὶετεκ 5 τκεκκςκκ» :κεκιςκκκιικ Η. Β. Τ. - 29 οτκριμω οτκριτκ Η., οτκρικε

Β., ι11)κΜε. - 80 οτικρκικκκ» κικκρκικκ Η. Β. Τ.

ι) Ροτότπι. Εκοκ. ΧΧΧΠ, 9. κ) Δωσε ιν, '?, 8. κ) Ροτόκκ. ΒκεεΙι. Μ, 88.
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9008 οιιοιιοοιι οποιο, ιιιιιι·οιιιιιιιιιιο: οοο·ιι:·ι·ιιιι·ιι οιιιιο

·πιιιιιι Εοι·οιι. Τοπο πιο οι;ο·ι·οι ιιινι·π·ιιι πιο, ιι

ι:ιιιιοιιιιο ιικ·ο οιιιιιι:ιιο οποιοιιτο ποιο), ιππ

ι·οιιει·ο Γοι:ποοιιι. θει·ο οπο, πιει πιο προ

οιιιιιο, ιιε οιμοπιιιι·ιι: διΐιάθ'|'Β ιιο, οπο, ιιιι·,ιιι

πιιιιοοιιετο ιιι , απο πιο ιιο ποοιοιιιιιιιιιιι ιιιιι:·ι.α);

ιιιςιιιιιο·ι·ο ιιοιιο πιο, ιι ιιο οιιοιιιιιο·ι·ο; ιιο

ιιοοιιο·ι·ιιιιιο ιιο ιιοοιιι·ι·π πο οποια ιιοιιιι·ιι,

μ πιο πιο χοι·ιιορι:ιιοιιι οι ιιιιιιο, οπο ιιι

πο” ο·ι·ιιιιοοςιιιι:·ι·ιι οι, τροπο οι ο·ιιιιιιιιι ιιο

ι:·ι·ο ποιο:ιιιιιιι, οπο ιιι οιιιιιιοιιιι πιιοοιιι ομοα

ιιιιιιιιιι, ιι ζει.ιιιιπ ςιιοιοι.ιι. τοπιο, ιιοιιιιικ·ο

'πιο τροπο. απο ιιπ οι ποιπιι:ι.ι·ιι πιο ζ'ΜΒΒ'Ιο

ιιαιιιιικ·ιι, το ΜΗΝ 'ι'λλ'Ε"'Ε ΒΒθ"Η'|ι Μοτο

ιιοι.ιο οποια ποοιποιιιιιο, ιι οο·ιιιιτοιιτιι παπι

μπιιοιι μια ιι ιιομιιιι·ιι, ιι ιιιιπιι·ιιιιιιτιι οι

τοιμιιιιι ιισιιιιο πιιιιιοιιιιιιι, προιιιιιπτο οι τοπικα

ιιιιιιιιιιιιπ ιι ποι:ιιοιιιιιιι, ιι πομπο και” ιιι

πιο, π πιο ποιειιιιι προ”, ιι κρπο·ιοιιο ιι

ιιιιι:οιιιιιιι.ιι. (Σιιιιιι ιιοιιι ιιοιιιιιιιιπ, οι πιο ποι:ιιπι·ο

ιιιι πιο, ι·ιιοι·οιιοπ Γοι:ποοιι ιιιιοοοι,ριιιιιιιτειιιι.

ίδιι οιι·ιιιιιιιιιιιο ιι·ιπ:·ιιιιιι·ιιιιι·π οι ιιο οποιο,

ιι·ιιςιιι·ιει·ο ι:ιπιιοι, πςιιιιιιιι·ιο οιιιι,ιιιιιιιι·ο, ιιο

ποιιιιπιιιιιο πριι,ι·ιιιι·ιι, ιιο ιιο;οιιιπιιιο [πιο ζει

πιο, ιιπ ιιιιοιιο·ι·ιιι πι ιιιιοιιοτιο, ιιο ιιιοι;·ιιιιιιιιιι

πριιιοπιιιιο οι ι·οοποο·ιι "Μ||Μάιο Μπι, πο

ι:ι·ιιι.ιο ιι ο·οι,ιιοιιιιιοιιιι, οιι·οςοπιι οποιιιιιιπι'ιο

οποιο προι·ρ·ιιιιιοιιιιιο, ιιε οιιοιι·ιιιιιι ιιιιοιιιιπιπι'ιε

οι κοιιο·ιιιιοιιιι, ιι ποιιιιιοιι·οι οιιιιιιιιιοιο. θε ιιο

ιιο ποτιιιιιιι:ιι·ιιι ιιιι ιιιιιιιοι.ι·ιι, ποιο ιιι ο·οοιιηιιιιιι·ο

ιιπροο·οοιιιο? απο ιιο ποιο οι(ι:·ιιροι|ιο·ι·ο τοιι

ιιοριιςιιιιιι, ·ιο ιι·ιπςιππιιοιιιιο·ι·ιι οι, ιιιιιι ιοιιιιιιιιιιιι,

ιιπ οιιιιιιιιιπ. Το ιιο ποιοιιιιοιιοι ιιπ πιο και?

πιο" 82 "Μ" Μ· Β.

') Μπι. ΧΧΙΧ, 18. !) ΡΜ”. Ι, 28.

ει.οπιο πιο ιιονιιοιπ, ποιοι, ιο οά)· πιπιο πο

"οπο, ιο πιο πειιιοιιοπι οπο; οιιιιιοο πιιο

ποάιιοοιο πι, ο πιο οποιά:ιοοιο; πιο οποιοιι

ιιοιινιοιπ οιιοάιιο Ρο άι·οΒοοιι πιοιοιι; πιοοιι

Ρι·ιιοι.ο ιοπιιιπιο ειο πιοιιο, πιο πο πιο οινιιιοι·ο δ

οιο, οι·οά ιοπιιοει άοεοοοιι Ριιειοποιοο, πιο

ιπι·οιοιπ ιιι·οάποιο ιινοι·οοο, ιιιοπιιο εΡιοΙιο

Ροιιιοο άιο ποεηοιι ει·ιοοιιοιιν. :οπι πιο π.

ιού οπο ιιοάιιοπι ιδοέοι ποειγοιι, ω ιιιιιο

άιιοοιοπι οινοιιπ άο ποπι ινοιγοιιιο ο ιιο Ρο- ω

Ρι·οοιιιι, ι ποσοι ιιοπι άοειοι το” ι Ροέπ)·,

ι ποΡοΙπιο πιο οιιιππο ποετο Ρεποπιοο, πιο

ιοννοο ιιοάο ννιππιοο ι οιινιιοι·πιο, ι ποοι·ο

άιο ποιο :ο Μο, νι πιάσιμο ιιοάιο ννοιπ

ΡΙοπ εοοι·οιιοπο, οιιι·ιοεοοιιο ι 8οοιιοπιοο. πιο Μ

ιποιο ποιοι Μάιο ΡοοΙοιοιπ πο πω, πιόπι

Ροπ, ιιιιοηειιωάιιοι·ιοο. Το ειγειοο νιοέπιγ

ειο άο άοιιι·οοο, ειιιιιοιοιο εοάιι, τοιιιιοιο

ιιι·ηπάιοποεο, οη·ιιιπο Ροιιιιιο, πιο Μάο

ιοο Ποιο :οι πο, οπι οιοιποινο :ο οιιπιοιιιο, ?ο

ιοοι ιπιΙοέοιο Ριποινιοιιπο ειο άο Ροπο ΒοΒο

ποικοοο, Ροειοιπ ι Ριοοποπι, Ποιοι ποιη

ποιοι: π·ειγοιιιιο οι·ιοοιι)·, πιο εϊοινοπι πο

ηπιοιοο ειο οιιι·οοέοιοποιπι, ο Ρο Ροοοιιειιιι

πιο.

ιοιπο, @οι ινιοι·ηιπο κι· εΡοιιιοπιο? .Με ιιο

ινιοιπ Μο εΡοιιιο οοιιοππιιιο, ιο ννι·οοο ειο

πο Ρι·οοά οά)ιποοιπ πιο έινιπιο. Μο οποιο

Ρο Ροοοιιοιιιι? νι'οιοιε ω άγοιιοιειιο ποιιιεο

άοιοι·ογο ειο ιοΒο Ρι·ποοοάπ. Βιιιάη :οέ πιο- Μ)

πο οι ιιιοιιοπιο, Κιότο @πιο ιάι·οινο πο Βιο

πο.

οινγοιοιοιπι, ιιιιειοιιιιοπιι οιιχιι·οέοιοιπι οάννο

Τοπιι ω άχοιιοι Ροάοιιοάιι ι άι·ιιοιπιι

(Πο ιιοπιοπι πιο Ρο ΡοΒοπειιιιιι έ)·- κι



ΕΛ'|'ΟΡΙΒ ΝΒ8Τ0ΒΑπ 'ΝΒ

ΟΕ Ε!! Π!) ιιιιικιιοπιο ιιιιοκιποκιιιο κοπο. απο.

ΜΜιιο·πιπ; _ποοι·ςκκ 7Πθ ιπ·πιικικιιιο Β'ΕρθφιδΉι,

ιπ:ιιιο ιι·πιπιποιοικ Π!! ζλρΕΠΠΠΕ ΠΣΕ!. "Το ΗΠΑ"

ιιιιιοκοπ ιππιπ:·πιππιπ " Μιοιππ·ιπιι.ιιι ιιρΜΠιι, ΒΜΣΠΥιιΕ·

5κ·πιιιιικ πιπιπ:πιιιιιι πιο·οιπαιιιιιοκι Το! ΟΤΙ» 80”,

ποιοπιπιπκ Η ΕΚ0ΠθρθΧ'Η, ι'δι:ΗΜΙ" Η ροι·οοιικιπ.

Βιιι"Μ'Ε ΕΟ ΠΓΝΠ!!! οι·ποποιπποκα Η ιπιοπιιιι

ΜΗΟΜΜΕΤΕθ "Χ !"!Χ'Ε, “Πω οκιικιπιπκ "Μην

“το μη” ιπροι·π.ι, πιοςοοππι πιοιπππιπο οτι

10πι·πιπ:κ μιπ·πιππιιπεκιιιο μια: ιι πιοπικπ.ιπκ π:ποιοπιπ,

ποιοι πο ιι·ππικαιο·πιπ ποιοι ιιοιπκπιπ·πιι, απο κ”

οπιιιο·πιιοπο οι πιο ιιοιικπιιικ. ιιο οοιο πιο”

κιςκκ ιιοκιοιιιιποιιι οπιι Μπι ποιοι-σκοπο κ

κιιποιπιοκκιο πιο·πιικ·πιπιπ·πι, πιο πιοπιιιιιο ΗΟΜΜιΝιι

ποιο πιοκιοι.ικοπιππ κιςπιιι προ”. οι” ιιιιιιικιππ.

Μπι πιο κι πιο·οιπιποικοπιιοιο ιππιπιπρι·ιιιιι·πι οι.

ιιζιιπ:ιπιπιιοι· :πιο οι ιιιιοοιιοκομιιιι ιί·πιπποιποι·

πιοκιιιιιι·πιιιιιο, ο Βιιιι·ιοοκοιποιπ Υπιπικιπποιποι·,

ιιιοιππιιο '"ιι":ΒΜΠ."" ιιοκπι·πιποπιιι ιι·ιιιιπ:ιποι·, κ

20 ο·ι.πιποοιιιιιιι πιο κι π·οπιι·οιπκπμιπ, κ οποιο,

ιιοοιπιπιπ·πιπιιο οι κι. κπικοςιο: πιο, Ποιποιππιικ

ροοοι·ικ οκ πιο ςοιιιιικ, κοκ, ι"ΜΜΕΒ, οριο

ππικιπ: κ πιο", κ ιπιππιο ιικιοιι·π οι πιο κκιικ.

ιιςοπ:ιιιιιι·ιπ πιο απο ιιο πιοπ:ιιοπιιιιιπ. ιι πιοιιιιιικ

25 ιπιοιικιο ποιπορκ·πκ κο ιποιοιπομπ κι ιιοπ:κιππιιιικιπ,

ιιιιοπιιο κι πο”. οι οπο, κ ιιπικοοιπικ κι

ιπιποο·πι κοπ:ιιιοπιιικοιππ, κ ιιο οιιο·ιι·πιπιιιο πιο,

οποιο οκ ιιππορο ιιοοιικπ:ιππιπιππιπ, κ οποιο:

ιιοκιοι.ιπι, πικπ:αιιιι.ι·πι ποογιιικκιπ. κ” ιποποοιιιπ.

:οκ οοςιι·πιπκιιιιι οι κι οποιο: πιοιιοπικκπ κια

κοπο κι ιιοι·ροπιοι·, ο ιιοποιπκιιιπ κια κοπο ιιο

ιιοπ:·ποιι: οκ πιο ιιιικ,ποιιικ κι “κα” οπο”.

ιικιπ:ιπππκοιι ιιιο ο·πι,πιιιιιιο κι οπο” (Έ προπτ

ιιικιιοιικ πιο πιο
π:ιποιοικι, κιιιιικιο πιοπιππκ

 

πιιοο ποιο οπι ΒοΒο: ιπ·οιιοπιιιι ειποππιοποοιιοπιιι, πω;

Βοέιοπιιι ι π·πιοοιιοππιι. ιΝιπιπιππι ιιοικιοππι πιιιοιιιοο

ιοπ·η·οιπ νηπιοπιιιιιιο, ι ππιππόοιιινο ιιιπιιι πιο

πιιοιι, οι οιο ροιιο ιοπιοπι οπο: πιι·πιοιοεο πιο

ιι·ιπιοινιειπο οπι πιποοιόνν ινι·ππικέιοπιο, ο οπιι·

ιπννιο ειιοιο ριιοιο; οπιι· :πιο πιοιιοιοπιειννο οπι

ρπ·ονι·ιο, ππιοιο πιο οπιοοιιοπιιι οιο ιν οοι·ιππι·ι.

Ονποι πιιοιοεο εροιιιιπιιιο πιοπι οπι Β0Βο ιποπ·γ

ινοποιοιπιο, ι πιοιοιπιχ ιπποιοπιπιο ιιιοἐοοο ποι

ιποιιι πιοειοΒοιο πι”, ιοιπο κοπο :ο επ·ιοοιιγ

πιοοιο. Μ] :πιει ννπ·όοιπιι πιο πιοε:οΒο [ιππο

πιιιοπιι.

πιο ι2οοιιιιν ο Ψοποοιοινοπιι ινπ·όοιι πιο

ιιιιονπο, ο έινιοιοειονν πιο ()ιοπ·ιιιοοιιπο, ιιι

πιιιο ιπιιοννεοχ πιο ιιιιοννο ειιιοει8η «πω»

πιο ιοπΒοινιοχ ποιοι, ι πιοοιιιιι πιο ιπιποοιο

ππιπιινιοο: οιο Ροιοικογ ι·οιηριιιι οιο πιο ιππ·οιπι,

πιο πιοππι κιπιιο στοά ι ιποπιιο, ο ιοειπ·ιο

ιιοπιιιοπιι ειπε Με ο πιιπιιι. ιιποοιοιν πιο ιοΒο

πιο ιιοιιιοιιοι. ι ροοποιι ιπιπιιιο πνιποοπιιιιινοπι

πιο ιπποιοινοπιο Κοέπιιοοιιπο, ροεπιι 2 ιιιιιοοο

πιο @το ι πιπ·ηοιιι πιο πιινόπ· Κοέπιιοοιιπονν, ο

πιιο 2οετονεη 8ο, οποπιπιιι ιι πιινοπο Βποοη

οιοιο·οο·οΒο ι πιοιπιι: ρόιπιιιοππι ινγεκνοοοπιιι6

πιπ·πιιιππιο ο ιιπιοιιοπιιο. ι ι·οοπιιιοιιιι οιο πιο

πιιινοιο: Ροιοινο ιπ:ιι ρο5πιο ιππι ινιοιιοπιιπι, ο

ροιοινο πιο πιο ιπιοει., ι ρπ·ηειιο πιο πιινοι·

κιοιποοιι. ιπποειππιν πιο ιιιοπιιιοι ο πιπ·πιιιιπιο ενιποιο

ιν ρπιοπιειοπιιιι. δι.οιοο πιο πιοιο ροοιοιι οριο

π·οο ειο ο ιπιοιοοιοππι. πιο] ιπιοιο ο οιπιοπιιπιι

πιω" 29 ποοιικικκοπι προππιπκκ.ο οιιοιπιπ Ε.



720 ι.ιι·ι·οι>ικ Νιικιοκκ.

“Η κιιιιιικιι, οι·οιιιιιιε μια. Βιιικιιο :κε κιι

οκοκιιικι ιριιιιιιο κ ,ιροι·ικκκι ι:·ιοικιιικ οι·

ιτικκιιιι, ρειιε 'Ι'οι·κιι, ιρκ·ι·ι Υιο,ικιιι, "ιι

οιικιιοικ: ιικικιιικ, κικκιιιε, ιιιοικιε κιιιιιικκ,

κοι:ιικ, Μι Βιιοεοκιιικ ιικιοιικι·ι·ι. Η κι: κ:ιιοκ

ι·κκι·οκικιιιιο, ιιροικι·ιιικ κοιιοιικκιι ικοκκκ κριι

με (Π"|ι ΠΟΓρθΜ, θ'|"ΠΠη"Β'""θ κοιρεκι. Η

ρεκοιιικ κροι·ικιικκ κιιιιιιιο: σε ιιιιο ιι:ο·ιιι,

κοοικ κι Βιοεοκιικοιι, Μι κριιικικιικε κιοικιιι

κι οκικικιο κροιιιικι·κ κ ιιικιιιι. Η κε κο

οιιοικιιικ οει·ο κικιιι. Πιο,ιιικ: :κε κκκκκιιιιιιι,

κ κιοικι κι κορικιοι· Βιοκοιιακκιο. ιιικοκκκι

πιο σε κκκικι, οι Βιοεκοκοιιιιιι κοκιι·οοικ

οι μωρα, κιο,ικιο πιο ιιιιοικοκιιι Βιοκοιιακκ

κιι κοριιιιιι κι κι·ι·ιικ κι κοπο μια

οει.ιικιιρικ, " ΠΟΕ'|'ΧΗΜΙΠ Η Βρ'Ελ'Ε μωρα

κιιικικα, κιιορι πιο: κιιικικι ρκιιρκιικικι,

κοιιικοκικο ι.ικοικιοι·κο μι" κ ορκιιρ:ι, κοι

κκιικ κ οκοροιιι. ιιικοκκκι :κε ιιιιιικ κι ιικ

κιι. "ο οιιιι και ιιοκοκιιιιι.ιι κοιοιιιιιικιιι

πιο ιοικικ ροιμ:ιι:τικ, Εκκι·οοιιικοι αυριο

Υρικκιοκι , κ Ποκοκικιιιι κοιοκιιμκκι οκοκο

Υρικκιοικι, θκι·ι·οοκκιιι και οιιιριικι κροκ

ιιικκιι ιιικοιικκο @Με κι κι κι Βιιοκιοκοιρ.

Η οικιριιιιι Ποκοκκιικ ιιιικιιιιι κου, κρκο·ιρο

κου οι κροικιιοικ. Η ιικιιικι θκικιοι:κκκι

ΗΠΒΡΕΜ:'Ι'Εθ "ΓΕ, Η Ρθ'κ'θ ΜΙθψΕΠΠΠ οιιοκ:κ:

ποικι·κικι, οι·κιε ιι.ιιιι κε κιιι κακο οι

ιιιικ. Η οι·μρκικκ κι ιιοικι, οκοκι Εκπο

ι:κικι κι ·ιρεκι τιιοκι·ακι, ιι Ποκοκιιιιι κι

μια κι κοριτσι πικαπ, κ "κο κιιικ κι, ει

ιιροιρικ κο·ι·οοοικιι κι (Ποια, ιι κιιιιιιιιι κκι

ιιιιιιιι ριικκιιιι, κι κρικιικ κι" κοικιιρικ.

" Β'Εξδμ!'|'Η |¦| σ! ΠΟΕΜΜΒ Ε'β ..ραΑ.Ε Πω!!

 

ννιοτει 19 οκοροπω οκκροικι Η. ι (Μ.

κικοιικκο κκι Η.

ροΒικιικι. κ τιι·πιι·πκ οι” πιιπ κικικ, ιικΗ

Ιιιο ιιοοικινκ ΤπΚι, Βικι ()ιπάγπκ: Μαι"

κικιο ι·οιικιιικπιο Νιου, ροειιιι πικαπ ειι·ιοεκ

ννειιοοικινκ. Πάρι ω ιπόνιιΙ, ιιι·ιι8κ ροδοννκ

ιιιιιιι οι! κιιοιιοπικ πκιιοκιικ, ινιεριιοπικ οικω! Οι

827. 1ιωκικ ιιι·πιχπκ κιεροιπ: οι.ο ιιο ιιο

ιιιιοιο; ροειιιι ιιο ννειοεικινκ, πιοοιι 8ο

οιικιι·ιο ινι·κιιικ ιιο οιιιοπιικ ι ιπικοιοιπ μπο

ιιιικ. Ι πιο ιιεἰιιοιικι Μι€ο χιπ. Ι.π‹ιιικ ικό

κι·ιχιεπκινειιι ροειιιι ιιο οικιππιογ Ψειιοκικ-ιο

κοινή. ιιοοικιιν ικέ το Μάικ:: ποιοιιι ι κινο

ικ ι ννκιοκιοιικιπ; κ κι ιιι·γι·κοκι Ψεκ

 

εικνικ ι οιοπιπιογ 15 ιιιι·ιοέπικ ι ροεκτιιιιι

ιιο ροέι·οιι ιικιοικ κικιοοοεο, ιικ·οι· ικό κικ

ιιρογ ιἰπριΙι, πιοιιιοιοπο ιππόειιιιο κοκ ε!!

επειιικ, ιιιιπ ι οικου. Ιιοοικιν ικέ ποιοιιἰ ιιο

Ροκικ. ΡοΕοιπ ικό Ροιοινοχ Βιιέ οποιοοικιι

κ έννιιμοεικνν οχι κι (ιικι·πικοινιο. Πάρι ικό

Ροιοικογ ρποιοκιγιι οιιοιο (ιιοτπικοινκ, ενικ

τοκικιν ιοΒικι ι.ι·οοιιο όι·ιιιγιιγ ι ΡοκιοιΠ πκω

κοκ ιιο

ικοικιιο ιιικοο ρι·ιγ8οιοινκιι ιιο πει πιο. ικά

8ποιινειιιι. Ι πιι·ικινκικ Ροδοινογ

ιιικο 8ιι·ιοιοεικνν ιππόκιινο κι, μοι! ιιο

ενι·οιοι αιτοικπ)·: ιιιιοι·ιπη, κι Μπι πι8ιιιιο

ροιιιικό ιιο πιο ροτιοππκ. Ι ορικινειγ ιιοπιο 26

ιινιοικικ·ι έννικιοκικιν ιν "η ηικικοο, κ Ρο

Ιοιινούιν ΜΒ ιιιιικπκέοιο ιχειρογ; Μπι ιοάπγοπ

ροικιιιικι, κ Δω” κι 8ποινιο ποιοποιι,

κιοοικ ικό κι ινιιοιο ιοιικοιπ ιιπικ ι Βετο

ρκιικ. ιινι·οοΠ ιο ιννγοικιιινοπι κι ει·όιι εκιόι ω

()ιοι·πι€οιν €ινιοιοοικιν. ννοιοκικιν ικό κιο

ειιικἰ ιν κκοκκ. Οτο Βόε οιικικι πιο ιιιιγικ,

ροπιοινκι ιιοκικιν οκιοικκι κακά, κ ροιιπκι

8ο, ιΙικιοΒο πκριοικκιιιιΙ [Με ροεκπ; ιοΒο

- 28 ιροικιικκιι κικοιικκοι κροικκκκι κ
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Υρικιιτοκι, θκκιοοκικι. Βιι:οοικκι πιο οικε

κιικ:κι. θε κα: Μπι κκκ ι:κκ.ι κοιοτι.ιικοκ.

ιιοκεεκε !!ςκοπικι κκκοκκκι κοιοτι, κ κι κ,

·ι··κκι πο: κακο” Εοτι κοι·κκιικ,

Πι

κιμκκοκοκκο Βιοεοκικι κιμικκκκι μονο:

(ΣΕΠ) :κε

Β !Μ!Έ ΗζΕΜ!Η Μ)Μξΐ'Β ΥΕΕΤΠ'ΜΗ. δ··ι."ι Ε!)

Ο Πρ!›ΒΤΏ ΥΒΩ'Π|'Ε||Ι, !ΠΟΠΕΠΗΞ Ε'β ΉΉἱ'Β Β°Εβθ·

!ΗΚΤι, "ΖΕΣΕΠ ΗΕ θ'Ι"Β 'ΗΒΗ απο. Ε0!”Β ?δω

ΠωίΠζΠ πω; ΗρΜ)'|'ΙιΗΒΜ Π!! ΠωΗζΜΗΜΣ 28"Μ|

Αλ

ΗρΜζΤΠ, !";Μ)!ΗΒΈ!!!θ ΠΟΠΗ κικε Μ! πιριστκιιιιτι

'ο οοκοι.οτικ , κε πιοιοικιιιικτι κκοπικιτο

κι”, το κ οι” ιιρκιικο·ικ καςκκ κ κι ιιριικ.ι

κικιιι “κι κκικι κωκ.κ.ιιεκ. ΙΙοκε:κο κεκιικ.ι και

ω” κριοτικικ, κρκετιι.ιι κο κοκκ:κεκιι εποικ

Μ κατι οκιιι κιοοκκοκιικ, κριοτικι κο Γοοκοκι

κικηικι ιιοοοκκτι κι κοκιιεκι, κριο·τικι ουρα

›κοκκ κιοικιιιυι κκοκικιι ιιοκ·κκειικτι οκκοοτ:ιτιι

πιροτιικικ·ικι , κριοτικι κο κι ι:κορ·ι ιιςκ.κκκι

και οτι κ.ιικωτιιιι, ιιρκςιικιικιμε κ:το οι πιρο

20 κι, κικ·ιτο:κε οι κουτι κ·κοιι τικικο κριοιι,

κικε κο κιικ.ικιτι οτι κιοι κινιτιιικκ, ικα

κεκικιικε κκκε κριτ:τικκ, ιιροτοκκκκ κιικικι1·ι.

Βιι:εοκ.ικι και: οπο: !ίικοκκ κιοκκι :οικω

Μ· κι πιο (κακη. “Μ” Μκοκκκι οι

25 Ηοκοοιικιιιι κκ Κιοκοκκκι, Κιοεοκικι :κε

κοκκο κροτιικογ, κ κοκ” Βιιοκ τορομοι·

Κικ:εοκκκι. Η κιικιικιι κοικκ οκτιιικι οι

κιικικι “κι κ” Μ” ι·οοομ !!οκο1ιοκοκ.

ζω οκτοκ :κε κικςικικιε κιομικ κιικιςκ κι

ω καποια κικκρκικκκι οι κιικ:κοχ·, κ οπτικο

ρκικι κατσε, κοοικικκ οι κι Εκκτοι:κκκοκ κ

κι Κικ:ειοκοκοκ, ι·ικτοκκκιμε: κιι ογκο: πιο

οιικορκικ κ:οκιι, “Μακ οκοκ:το κροτιικκι

"Π, ι! “Ξ ΒΒδθ'Ηπ Πλ "Ή κ.κ.κκοκκοκ ζθΜΜΒ9

ικέ Μοοοικκι ικανή! κτηκ οεεε€κκ: :ΗΜ

κκοκι κ: ιΜεκ ροἀκἰοεἰοκἱκ κτη·ὶο Μπι

ε!κιν ινοειοκκοινοη ι·ιοΗ: ο κτηὲιι σκετη,

ροκἰεκκκἑ κι οὶεοἰο ννἱετηἱοικ, κη·οοιν Μο

2 ι·οινιι Εοεο. ΒόΒ ικέ ροκειιοΙ φοιτ κτη

ὶοινκ οΙο οκκικκἱκ Βιιεἰ, κ” τοκ Βτηἐ

οιοοικγ οοΙικοο, ρτιγεἱοΒἰ Με Ιοκικ!κ; Βο

ννἰοκι κά), κι Μο ιἰεκκἰο, το ἱ κι Ιωτο οεΙ

κἰοεἰο, ἱ κ· @Μο ρτηε.2Ιοκι εκκικκ Βοὸιἰο

κκ Κοτς Μακη. Ροκἰοννοἐ ννἱεΙΙιο ]οε!; πιοο

Ιο·ηέο, κι·ηάοικ οοκκοκκ :νηοἱοἐοκο Βκινκκ.ι

Μ), οὶοεοκνεκἰο, κτηἐοτκ καὶ ροικο;.ςο Ροκ

κΕκέεμοικ ικνκοἰοἑοο κει ννο]κκοκ; Ετηέοικ

ιι:Ι›π·ο_ῇεκἰ ινἰοτκἱ Μάικ: κινγοίοέικκ ρπεοἰ

ννκκοκ νντοἔὐκν; Βτηὶ Βοἐ τγοκἰο ινκοκκνὶκ

σε! κκροέοΕ ννη·κ·ο]κομκ 8ο ι Μοτο, κἱοιεΒο

εἰς Με” κκ: ΜΗ, @κο Ιιτηέο; κέικ Βἰοοκ

κκεκομνο]κ, ικοΜεο1 κτηὶκ κο Εννκτη ρο

Ιο2οκχικ ογινει]ο οεΙροὸιεκἱ. ννοιοε!εικν πιο)!

εἱοιὶεἰοἰ κκ Κἱ]οκ·ἰοκι κιἰοεἱοοκ εκεοκι.

Μ. Ι.κι2.ο ω?? ροε:οιΠ Ι:οεΪοκ2 ε ΒοΙο

Μεικνοκα κει Ύνειοε!κκκ. Ψειοε!κνν ικέ ρο

ειο‹Π κκρτιοοκν; ἰ ρτηειοοΙ κο ΒίοΙοετοοιι

ΨειοεΙονν. ω] κοο κκοοε2Ιο, ιεκκὶκι· Με;

μια] Κἰ]οννἰκκκκιἰ ιικτγινεη, ικἰοοβ 2 Εκει

ΪοΒτοὸι1 κο Ροἰοοκει. Νοιο]υ€τ: Ιιιόιἰο οοπ

οικινεη έκ κἰκὶο κοἰοΗ, κντόοἰΙἱ (Μ Κκοννο,

ἱ ννἰοοο 2.Ιοέγινειγ ροεΙειΠ κο ἑινἰοιοεἰκινει ἰ

Ψειοι·ν!οάο, κιόκκοο: Μο 2Ιοέικγ ιτοοἰΙἱ

κν%κοκι·εΗ κἰοοκι εκ·οῇο8ο, ο Μα:: ννἰε(]2ἱο

κκ κκε Ρο!κκόνν; ρό]οέοἰο ννίοο ιν κοκ @κι

Ύνἱοτει 8 κοκκοκικ.ι Με ννεηεΗιἰοκ Βοάοικοκ. ·- 12 κριμναρκκτικ κροιηηκικκιιι Η.

- 19 κοκι·ιικκκτκκει κρκςιικκικικκκι Η. Ε.

ΙΙοκιοκιακο Ρο!. Μ". πω. Ι. θ!

“ΜΒ

- θ!!



729 ι.Α·ι·οι>ιο πι1ετοπΑ.

“Ιω Η Πω!,π'Ε'Ι'Π Β'ϊι "0ΠλΈι 0'|'Μμ εποιετο: ΠΙ!!θ Μ!

-'Ιθ

πε κοιιετι, το παπι οποια, ταιιιτιιιιε το

ρο,ιι ειιοιι, ετιιιιιιτιι ιι ι·ριτιειοι τειιιιιι.

Η μετε ιιιιι θιιιτοεπιιιι: κι ποεπειιι κι

ιεριιτοιι ειιοιειιοι·, ειπε ποιιιετι οι ιιιι ει

Μκιι ι·οι·ειιτιι παει, το κι προτιιιιοι; ιειιοτ

οποιο., πε μη" ιο ποιοι·ιιιιτιι "πμ οτι

ιιι ειιοιειο: ειπε πι κοιιιετι ει πιιοιιιι, το

οι παπι πριι,ιετι μοογιιιιιιιι. Η οιιτιιιιιιετα

κιιιιπε. ()ιιιτοεπιιιι Με π Βιεειιοποιι πο

ειιιιετ.ι κι Μιεπιιιιογ, τπατοπιιιιιιε: Βιεεεταιιι

το ιιιιιιιιιι, π πε πο” οπο” κιιιειιοι·,

προτιιιιπιο ιο το ιιιτοιμ ιιιιιε το κοιιιειιιιι

ι·ιιιιιιιιι ιιτιι, ιι ποιοιιιιιιτιι τω”, το οπο,

ποιο και" πω. οτιιιιιι ετοιια. Το επιιιιιιιιιι

Ημειιιιιι, οετιιιιιι Μπι ιι ποιηιε ει Κοπε

ειιιιιιιιιι, ποιο οπο”. ποιιιιι. Ποεπι οτε

πρι”. εοιοιιι ειιιια ειιοιετο Μιιετιιεκπιυ "ιι

ιειιογ. Η ποπιιιιιι Μοετιιεπειιι πειτε Βιω

ιιιι, πιο: ειπα ιιιιειπππ Κι.εεεπιιιι, τιιειιιιιι

εε,τι.ιι ματι πιο, ιι ιρογιιιιι πεπ·ιιπιιιιιι,

προοιιιιιι ιετι πιιιιιι ποιοιιιιιι, πε ιιεπιιτειιιι.

Ημεπ:ιποι· Με ιι,ιιιιιιιο κι τρωει; ιιτιιιοιιιι

ιιιο,ιιιιε προτιιιιοτ ει ποιιποιιιιιι, π πριιιιιιπι

κιιιιτι ειιοιι Ηιιιιιιιε, ιι ειπε !!;πειιαπι πα

ετοπι εποιει.ιι ιιιειιμ ποπ κι ιιιτοριιιι

μπι. Η ιπιεπογιιιο Επι” πα ποκοιιιι; ιιςιιιι

πο” Μκιι οταιι. Κιτιιοατιι επ πι Μιιιι

Εοιιεεπιιιι ιι ;επιιιι ειιοιιι. Ητιεπαιιι :πε

ειχτιιπ τριτι πα το”, ιι προτιια Βιεεεπαιι:ι

οχι Ποιοτοειιι, ποεπιπ ειπα ειιοιειο Μιετιι

ειπα Ποιοτιετι:

τη,

θπιτοπιιιιια, Κιεεεπ:ιιιοιι· :κε ιιιιιιιιιιιιιιο.

Κι ιιιτο Κοιιιοιι., πο” ει οι· Βιεειιοποικ

ΟΤΕ ?ΕΕ Β'Ε εκοοι θγΗρθ

Η "ΜΧ!δ" Β'Ε ΗΒΗ) Η'ΕΟ'|'0 ΒΡΠ'Ι'Η "ΠΟ

 

ενι·ο1εΒο; 'ΜΗ πιο τεεΙιεεειε, ω ποιο πιο

τοειει]ο πιο, Με "Με Βι·όά πο] ι ρόβο

ιΙο θι·εεχι. Ι ι·ιεΗ πιτ $ννιεΕοοδεικν: ροοιιοιπ

οι: ΒτοΙο οινο]εΒο, ]εέΠ ρό]ειιιο πει πιο ι .

ΡοΜιοπιι οΒγ πι” π·ι·ιεριο, ω ννγειοριιπ5

ρι·ιεεἰιν πἰειπιι 6ο ποιο» πιο Φωτ Βοπἰεπι

ιιιετοιχε €ιοιΙιι οπο επνο]εΒο; ]ε8Π πιό πε

ειιοε ροΙιο]ιι, το πιοειι ππε]όειε : Μπι άτυ

ιι)·πο. Ι υειοοηΙι οιε Κιῇοννἱοπἰε. επιειοεΙοιν

ιοάχ ι πωωιοσ ροοιιι!ι ι!ο Ι:ειδιιπιι πιό-ιο

ποτε: Υνοτοοιονν υειεΗ μια! Μπι, πἱο Ριο

ννοι!έ Ρο!οιόι·ν άο Κι]οινιι, ρι:εεἰπιιἱΜ Βο

πιοιπ πιο πποει; ]εέΠ ω: ιεειιεεει τι Επιε

κνιε ιι·ινού ι πιοιεη6 ει·όό, 1ο Μεότ ιο Μπι

ἐπὶ ο]εοπ·ειιιοΒο ΜΜΜ. δι)·ετιιο ω Ιιεε!οπ μ,

ιοε£οπ·ἰΙ ποιο!ιο ροΙοΙιἰε, επι 2:ιέ ι Βο!ε

εΙοκνειπ ι πἱεινἰεΙιι Ρο!ιι!ιοιπι ροειειΠ. ΡοεΙιιι

Ζοέ ρτιο‹ὶ εοΒ:ι πο Κιιοπ·ο ιδιο οποιεεο,

ΜέειοΙιιπο. ΙΡτηειοιΠοη ΜέοΜεικν »Μπι

Κιιονιιοπ Με Κιόι” ννοιειδοπτι κητιιοοΙι,20

κιν Ποιοιε ?Ο ΒΙόιν, ιι ότιιειειι οέΙερΠ; οιο

μι] ροτιοει! ιιἱεννιππἱε, Με έΙεειππ·ο. (Πχ

ιοέ ΙιεεΙοιν κνειιοιΜΙ όο ει·οοιι, κντιιΙι πει

ρι·ιεεικν πιειπιι ΜΜΜ: τ ροΗοπειιι, ι ρτη

Με Κιιοπ·ιεπιε ιιιεειο εννο]ειςο. Ι εποε!! Ιιε- οι;

Μπιτ πει ετοΙειι εποιπι ιιιιεειιτειι πιοιιι, επι

2. Ι τοιιοέβ ΡοΙοΙιόιν Ρο ΙοὶιιεΙι; ιοΒιιιιιιο

ΡοΙοΚύιν €ει]επιπιο, ἰινιόεΠ ΒοΙοεΙ:Μ ιΙο

ΜΒΜ, π· ιὶειπἱο οποιο. ΙιεοΙενν Μέ Ριπ

πω: ιοι€οννιεο πο εοφ; ι ννοιεειοπο τω)

ΡοΙοε!ιο νηεποΙ, ροεοεΙτιπ5η "οι εκτεεο

Μέειο(οπ·ο ιν ΡοΙοεΙω, ιι “επ Μιι·όιεο παπά

οι: ι ροειιόιΠ οι _ιε8ο ιπιειοεπ Νικο ιεεο,

$κνἰο£οροἰΕιι, ο ννεεεεΙοιν υεἰεΗ.

Μπι δΒ78 ιιι·οό2Π Με δνετεπ·ἰοἀοΜ ο)ιπ,55

Ύνἱετοι 85 Βιεειιοποιω Ειεεειπιι.ι Η. 011., .πωπω



!ιλ'Ι'θΡΙ. ΝΕΒ'Ι'0Πλι Ίέδ

ι:ιιιιιι, ιι ιιιιιοκοιιιι (ο) ιιι.ιειιι.ι.ιε Ροοπιιι:ιιιιι·ιι.

Κι οι: πιο πιο ιιιοιειιιιι πιο” ιιιιιιιιιι ειπ

ι·ιιι·ο Μιιιιιιιιιιιι ιι·ε ιιοιιιιοτιιιιιιι ιιι Μιμι

ε·ιιιιιιι.

ο 65· Β·ι πιο ιει|ιοο., ιιοιι:ειιιιιι Ποιιοιιιιιιιι

οι; Ροι:·ποιιιιιιιιι ιι οι· Πειιι·ιιιιιι. Μ σε πε πιο

ιιιιι·ιιι Βει:εοιιιιιιιι Βιιιιι·οιιιιιιιιι ιις·ι Ποιοτι

οιιι. Πι ιιε πιο πιο Π0Μι,Μ Πιιοιιιιιιιιι

Βιιι:ει:ιιιιι:ι οι; Γοιιοι·ιιι·εοιιι. Με ι:ιι ιηι·ει.ιοιιι

40 προ” ιιιιιιιιι·ε, οιιιιιιιιιειιι ιιιιοιιιιιι, ιιιιιιιιιιοι·ι,

ιιο κ·ιιιιι:ιιοιι ιιιιοιιιιιε οιιιιε: ι:ιιιιιιιι ιιιι οι

κοπο ιιιπε εοι··ιι, ι·ιιιι·οιιιιιιιιιε εποε: ιιοιιιιιιιι

ιιιοι,ι.ιιιι: ι:οιο ιιι ιιιι·ι·ιι ιιεπιι ,|Ι,·πιιιιιιιιοι· ιιο

·ι·ιιιιιιι ιιιοιιιιπε ιι ιειιιιιιιι·ιι ιιιιιιοι·ειιιιιιιι ιιι

Η ιιιιιι οποιο, ιιιιο απο ι·ιι·ειιεοιειι ι;ει.ιιιιι ιιι

ιιογοιιοπ·ιιιι, ιι

ιιιιοιιιιιιιι ισιιιιιιιοι ιιιι.ιιιιιιι·ι·ιι οι.

ι ιιοιμ:ιιοι··ειι ιιι ι·ριιιιιο·ι··ιιιι,

έθι·ο πιο

ιιοιιει·ιιιοιι ιιοοιιοι·ιιι:ικιιι, ιιιηιειιιιιι πιο ιιιιοιιιι

ΕΈθ'|ι 'έ'θΕ0ΠιΧδκδ ΙΣΠ, ιιιιιι·οιιιιιιιιε ΠΕΜθη:

20ιιι·ιιιιει·ιι ιιι ιιιιι·οιιειε ·ι·οειι. “Με ιι ε·ιιιοι·ιι

ιει.ιοιι: ιιι ιε,ι,ιιιιιιι εο ιιοιιιιι Ε'ΝΕΤέι ειιιε ιιε

οιιι. Ε·ιιοιι ιιο ιιοιιι·ιιι·εοιε ιιι ι·ιιιιο ιι·ιιιιο

ιιιπε, ιιο απο πιο ιιιιοιιιιιοιιιιιιιιι οι; επει

ιιιιιιιιιι ο οι ιιοοιιιι:·ιιι οιιορινιειιοει, ιιιοι,·

25 ιιιιιιιιοε ι·ιιιι·οιιι·ιι. Εικοιιιιι εε οικιιεει.ιιι ει

οοιιιιοι:οιο ιιιοιιιιιειιιιιο ιι ι,ιιιιι:ιιιο. Ε·ιιιιιιιιιιιι

ιιο κιιιιιοιιιιι οιιιιιιοο·ι·ιι οι ροι:·ποιιιιοπειι οειι

στο, ιιιιοι·ιοτι μια οιι·ειιιιι οτι Προι:ιιιιιιι,

ι·ιιιι·οιιιιειιιι: ιιιιιο ιιι οιιιιιιιο, κιτο οειιιιιιο

50 Μιιοιιιιτε. Η ιιοιι,ι,οι:·ι·ι ιιο Βιι·ιιιτ. κι” ιιιιιι

ι,οοπιι οι ιιοι·οοιι, τη· πιο ιιιιιιιιμοποι ιιιπε

|ΕΠΠΠ ΠΕΠΗ, ¦'ΗΜ'0ΠΗΜμιΣΣ Μ!!!) θ!! ΜΗΝ) ,Μιο

ι ιιιιιιο πιο Ποιοι Βοέοἰεἰιινι·. Τομέ Μο ιιι

Ιοέοπιιι Νέα οοι·Ιιιοιν έ. ΜιοΙΜιι ο· πιιοιιιιειγ·

ι·ιο πιο ννοι!οπιχοιγ.

θὅ. Μπι θΐιΐθ ιιιοιοι·Μι Ροἰοινοι· Χάο

Βοει.οινο:ι ι ΒοΙο Νειοιγιιιι. Τομέ Με ινδι

Βιιειξ Ψειοεδιιιιι $ννιιμοπιοΙΙιιι ι Ροέοοιιιι. 'Το

Βοέ Μο ιννΪοἱοέχΙ 1ιιι·οιιοΙΙι Ψειοεέιιιινιι μιά

Ποέο!γοιοειιιειιι. Ψ οινιιοπι οιιιιι:ιοπι ρτη

ειετΠ οιιιι·πιοκιοέιιιιι, ιιοιιοειοιοιιγ Βιιιιιοιιι;

ρι·ιγειοόδειγ πιοινιοιιι ιιο Κιιοο·ει ιιιόννιΙ Μι:

ιιοιιιιιιιιδο πιο ει; ρἰοοιο πιο8όιν ι Μι οιοοι!ι:

οροιιιιιιιιιιιι Ιοόιιοιιι , έο μια ΙΜ [Μιά Ππιἰειιπ

Ιιοιιιιο πιέγπιιιέ ννειιοοι ι οποιο ρι·ιοοιιοιιιιό

@οι πιο οπο: ππιιειεο:ι , οο·ιιέ οι·οοΙιιι :οποιο

ιιι·ιοιιιιιο πιο Βοέ, ιι Βοε!ιιι ιιοιιιιιι πιο διο

οι·ιι, ι Ποιο !ιιοιο ιιιιιοπιιιι ειο. Ρι·οει:ιοχ ιοάγ

εΙοοπιιιΙι 8ο, οποιοι πιό πιιιέιιιιοινιιιι ιιο πιό

«οι πιο: Νοε ειι·οι εο!ιιε @βιο ι οιο

Ιιιο, ιΠιι ιΒοέιγ ΗΜ. Ι Με Μέ εΜο οι ι

ιιιιιι, ιοάοει Ιιοινἱεπιι οσοι πιο πιει ο·ιοέοι.

Με” πιοιιιιοπιι ιιοτΙέιιιόιιινοη, όο ιΙο8ο Μο

εΙει, ο ιιοΕοιιι πιοέποποινιιιιι ιιο; ννιι·ιιοιΙι 8ο

οι ιιι·ιοιιιιέό έιιιιιοπΜπιιι, ιιιιοοιχννοιχ 8ο Μι

πιιόινιά. Οννοέ οπιοινἰειιιγ Μιιο Ιιιοεοινοιπιο

πιοιιοειοιοιιιο ι επιι·ιιο·ο. (Μι ποιο ιοάιιοεο

Μ! πιιειιοετοιοΙι ιν π·οειοννεΙιιει ιιν!οέοι, ιιο

«οι οι: ιὶινιι] οιιιι·ιιοιιιοέιιιογ σο διιπο5Έ:ινιιιιι,

πιιοινιιιο: Μο :τη ινιοιιιιι Μο οι·οιιιιιι ιιιιοι·έχ.

ΙπιοειΙι ιιοπιιιιέ ννοέει,ι; @Με ιιπιχειιι ιιο

πιοννιοιο ινιιιπιιοιιι!ι ιιιιιιιοιιιιτειο ιιιοινι:ιειγ

ιπιόιινι:ιο: στο οι ιπιοέο ιιιιει·έγ, ο οι πιιιότι,

ποιο, ιι οιι ποιο, ιι «οι ιι·ιιιιιιι, ιιι οιι οιιο- ι ει ιιι ω”, ο οι ειιόπιι. Ι πιι·ιγρποινιιτιιιιΙι ιιο

νιΠοι·ιιι 6 Ροοιοιιιιιιιιιι Ραοι·οειιιιιιι Η. Ε. Β. 'Γ. - 29 οιιι·ιιιιω ο·ιιιιιιι·ιιι Η. 'Ι'. -

80 ιιιιιιιοο·ι·ιιι ιιριιιιιιιιιι Η., ιιιιιιιιιιιε Ε., ιιιΣΙιιἱ0. - 81 ιιιιιιιιιιιιοι·.ιι "απο" Η. ΟΕ.,

!!!Μ"Μδ Ε., ιιιιιιεκιιοι·ιι Β. οι., ιηιιιιο.

"ΠΟ

- 'Η
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ιπο πιο. ο οροιιοιπ:ικο οι ποιοι οιιοιιιιιι οποιο,

ι.ιιιιοιιο ιι πιοοιι οποιο, οπο πιο οι οι·ιιιιιιι·ιι

οιιορποσιππιοπ οι οποιοι.ιιι πι.ιιιιιιισιιι ιιιοπο

ποιο, πιοπο ποιοι., πιο πιιιιοριιιιιιπ, ιι οιι·πιι

ιιοιοοιιι οποιοι ποιο, οιιιιιιοπ πιο. οιιι

ιι.ιιιιοιιι οοππ. ο ιηιιιιοοιο οι Βιιιιοοι;οιιο. ιι

ιιο οι ποιο ιιισιιιιο ιιιι·πιπ ΤΜ οπο. οι σο

πιο ποιοι ιιοοιιιιοιιιι οι οποιο πιο οποιο

σιιιιιο μι". ιοι.ιιιιιιιιιιιο οιοοιιο, ι:ιιιιιοι· ιιιο

οιοιοιιοι,·, ιιοιιι,ι,οιιιιι κοπο ιιιποοποριιιιο ,

ι:ιιιο πιο ιιοιι,ιοι:ιιιιιιιιιι οποιοι οιιιιιο οποιοι

ιιιοιι·πι πο Μπιτ ιι ιιο ιιιοιο:ιιο, ιι ιιιιιιιιιιοιιι

ιοοπι οποσ. πιο. πιο οοιιιιιιιιι·ιι, πιο ιοοιοι

οιηιιι,ιιι, ο οιιιι·πι·ιιιι·ιι, ιιιιιο οποιοιο ιιι.οιιιιιι,

ποι:ιιιιιιι οι "πιο, ποιο οποιο ιπισ εισαι,

ποιο οπο: ιιιιο:ιοιο οποιοι ιο ο·πι.ιο, ι:ιιιο

οιιιοπιιι ιοι:ι:ι ι.ιοιοιο πποππιπ. Οοο πιο οοιο

πο οοοιιοι·ιιιιιιιιιι. πω. πιο ποοιιο ποιοι ποιο.

οοποποι:ι. ο οποιο ιοι.ιοι· οιιιοιιιι πιο: πο

πο” ποιοι οροπιιιιο, οι:οροιιιιιπ ιιι. θιι·π πιο

ιιοποιιι πι.ιιιιιο οριιιιιπιιιο οιροοπιι·π, ο πιιοιιι

,πιο οι ;ιοι:ιιιο ο·ιιιοιιο οι. οιιιιιι. ιι οοιι,ιο

οι ιιοι.ιι. οι οποοι·. θιιιι ιπο οποιο, ποσοι.

ιιιιιι·πιοο οι οροιιιιιοι·. ι;ιιιοπο πιο ομ_οιιιιο οι

ιοιιοριιιιι.ι.ιι., πιιοιπιιιιιιιιι πιο ιιιιιι·π ·ι·ριιιο

ιιιιιπιο, ιιριιιοπιο οι ι.ιιιοιιο, ροιιοιιιο ποιοι;;

ποιοι ιι,ιοιιιιι οι οιιι.ιιιιιιιι; ιιο κοπο. θιισι.ιοιι

ιιοιιοιιιιιιιιιιιο ποιιι οι, οι ιιοοιιιιιιι. πιο οσο

μι.

ιρ·πιοο οι ι.ιιιιο ιοιιοιιιιι.ιιι, ιιιιιιι πιο οπο

0ιιιι πιο οοι·οοιιιιιι Οι! ιιο "Π, ιο,ιι,οιιιι

 

ιιισιι οισειι·ι· οποιο, ιποιιιι ι οσοι; οποιο, σοι

πιο πιο ισ : ιιιοσύπ Ρι·ιοιιισιοπιισιι ποι

πιοποιι οιοο πω, οιοο ιικοο, οιοσ πιπισιιιο;

ι ποοιιι πισιο πιοιιιιοει, ο ιιιιοπιο ιοιι ποοιοιι

οσοιο. ι Ρι·ιιιπιιιι πο Βιοιοιοοισιο, ι οι·ιο :ο

πιιιιι ιππιοιι ιιιιιοι οιιγοιιι. Τοοσο οιοοιι πιο

απο πιο, ὶο ριηοιοιιι σο οπιοιοοιοπο .ιπο

πιο ινι·οποιο ινοοιοιοο οπο. Ροιιιοοοοιι ιπιι

Βιοισιοπιοιοι, ιο οποι οποιοιιιιοιο ποοιιι πιο

ιππόπιπσ πιοπιοοι ποιοι ιΝοιιιο ι ποτι διοιιοπο ιο

ιπο ιπο οοιιοι,

ποιοι·ιιοιοι, ο ιιοιιι·ιοοιιιοππη ειο, ιο ιοεσ

ι ιιιοικοοιι οι. σηιιπι ιιο

κιοοιο, ποσοι!. ιιο ιι·οιι Νότη ιιοισ πιοιι

ω, πιοπιοσ ιιο: ιιιπιοισιο το οποιπσκιοιπι

πιο πο, οσπιοιπ ισ επ οπιοι·ιισπιο πισιοΒο 15

πιο. Οπι πιο ιοΒο πιο ιιοιιιοιιοιιι. ιιοπ “πιο

Ροπισιιι οοπι οοι σιοὶο. ιι·οοιιιι ιπο ιοΒο

ροοοσιοι: πιο πιο οοο οποιο, σεισιποοο οιο.

Οπ “πιο οπο! ποιού στοπ ροοιισιιισιπ, ιοι·ισ

ιιινοποοιιι ροσοσιιιόιν ο πιπι. ι ρσπιοιιι πιο 20

πιοιι π ιπο; σπι ποπ οιοποιι ιιοοιιιοποπι

Ριποοιπ πιοπιιι. Ποιο Μι ιπο οπο! ο ιο

ρ`σιιιιοιπ, πιι·πι:οριισ ιι·οοοιι ιποιόιν ο [Μπιο

(ιιι πιοο, ι ιιιηεπισ ι‹ιι ιιοποινι, ιιιόπιοο

πιο: πιο ινιιισσοιιιο ιιιοιοεπ πο έοιιοι·ο, πιο ο!»

πιο. 0ο ιιοποι ισιι οιιΞ, ι Ρσιπιιιιοι οπο ιιο

(ιιιιοςιπι. Βάι· οοέ πο πιοιι ποιοιιι, ιοιιοιι ο

πιοιι οοιιιοοιιποι ειο πο ιιοπο ιορσιοπι, ιπο

ποέ ιοροι· οοιόοιινοη ιιιιοιοι·ι 5ο ιιιοοιπ ι

ιοιιιοποι ροοιισιιιοιπ ι·οοοο ιοιι. Οπι ω, πο

ποιο ιοοοιι·ιι, οι;,οιιιιο ιι ιιιιιιοιοοιιι, ιιοποιιπ ιιοιοοιι ιν Με. πιο πιο οι ιιοιιιοπο ιοποποιεισ;

ο·ι·ροο·πιιιι. “ιιο οι, Οοο πιο @οποιοι οι, ιιιιο·ι,_ .ιοιι ποπ ποποοιιοιι· π @ότι Βιοιοιο2ιοιούπ,

θιιποιοπ πιο ιοι· οσοι ι.ιιιοιιι. Μπι. ιπο ιιιιιιιιι,ι,ιι

πι. ιο:ιιιιι οι ιιιιιοοιοοπιιιιιιπ, ποιο πιο: ι

ι·οοιιι ιιο: ιοέιι πιο ποοινιιοοιο ιιοιι οποιοσ

οιοιπιιιόπ, το ι πο τσιπ στι πο5 πιο Ρομπ.

ο

ννιοτοπ 8 ιιροοπο:ιιιιιιιοι προοπιμιοποιο ιιι· ιισάοιιεισο ιπιιιιιο.
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πιιιο ιιο ιιιιιοτο ιιιιιιιοιι οπο, ιιο και οτι

ιιαοι ιι πα απο. Ειιοοποοιιιιι πιο ιιιιιιιιιο

ιιιιια ιιι, ιι ιιιιιιιιοιοιιια ια ιιι ιιοι.ιοιι. Η μπε

ιιιια: νιτο οιικ ιιοιοιιιιιιοτα τοιιιιιο ιιιιοιιιιιι?

50ιιιιιια πιο ιιοιιιιιιοιιια: πιο τιι ιριπιιιιι ιο

ιιιιιιιι; ,ια απο ιιοτιιιιιιιιι·ιι οι”, ιιιπ,ιοτι οιιιι

πιο:: Μι|Β Μ! κοιιιοιιιιι, Τ!! Πθιιθβ,'Β τοιιοιιι

ιιιιιοιιιιιοιιι ιιιιιιο, ιιι ριιιιπι, ιιι ιιιιο νιιο.

ιιιιιι πιο μνο: ιιο ιιοτιιιιι ιιιπιοται οιτιιο

το οιιιιι Εοι·ι νιιοιιιιιι οτι τοιιιιιι, οιοταιιιιοιιι

ιιοοτιι.ιιι ιι πιιιααιιιι ΟΤΕ ιιριιιο, ιιιι:τι Β'|ι

ιιιιιι ιιιιιιιτοπιο, ιι ιιο ιιιοτι ιιιιιιιτοιιιο, ιιι

τιιιιιο ιοαιιιιι Εοι·ι ιιιοτι. θιια πιο οοιιοοτα:

ιιι ιιιιι·ιι, κακο ιοοτι ιιιιοιιιιιι οιτιιοιιοιιι.

45 0ιιι πιο οονο: κακο? θιιιι πιο ιιοιιοοτιι: Ποιοι

ιιιιιιιι οι ιιι ι.ιοιιιιιιιιιιι ιι ιιιοιιοτιιιιι οι,

οτορι οι ιιιιιτιιι.ιι, ιι ιιριπιο οι ιιοιιοοο ιια

μπαινει, ιι ιιαοιηι·ιι οι οοιοιια οι Εοι·ιιιι.,

ιιοι.ιον· ιιι ιιιι.ιι οιτιιοιιιιτιι ναοιιιιια , ιι οιτιιο

20 'ιιι ιιιι:ιιιοιιι ναοιιιιια, α ιιοτι ιι_οι·ιιιιιιι ιιι ιιι

ιιιιιοικιι: τ·ιιι.ιι πιο απο: οιιι.ιιιιτι ιιιιοιιιιιι,

ιιι χοι.ιιιιι ιιιιοτι "πο, α _ιοι·ιιια κι Ποιον.

Ροιιο ιιιια Μπι: ιιο ιιοτιιιιι ιιιιιιι.οτιιιι ιι:ιιο

ιοοτι αιιιιιιοαι! ιιοιοινιον Ποιοι· ιιιροιιιοτα?

25 θιιι πιο ιιοιιοοτα: αιιτιικριιοτοιι·. θιιι πιο ιιο

ιιο ιιι.ια: το κι;" ιοοτι? θιια πιο ιιοιιοοια:

οι,ιιιτι ιιι ιιοπιαιιιι. ?πιο ιιιια Μπι: το

ιιιιιι ιι:οιι ιιοτι, ο·ιιιιιιιιι ιιι ιιοπιιιιιιι? τι

και ιιιοι , π Ποπ ιοοτι ιιι ιιοιιοοιι, οι:,ιιιι

50 ιιι ιιριοτοιιι, οιιαιιιιιιιι οτι αιιι·οιι, ιιπιο

ιιοι,ιιοτοιιιιι ιοι.ιοι· οι οτραιιιιιι, ιιο ι.ιοπιιιιο

ιιι ιιι ;οι·ι·ιι. α ι:ιιιι ιο οτι αιιι·οιιι οικω

ιιιοιιι ιιιιοτι ο πιο πιο Β'Ιι! ιαανοποτπ αιιτιικριιοτι,

ποιοι-ιιι ο ιιιπιοια Με ιν Οι., νι Η. ιιιπιοτο, ιν Ε. ιιιπια το. -

ιιιι ιιι_ιιιιιοιιιι 12. Τ.ιν Σ., ιιι μια ιι·ι,ιαιοι·ιι Η.,

ρι·ινιι·ιοιιιι ιιο ιιιοι,ιο. ι ποιά ιιο: ιιιιοοέοιο

ροιι·ιιοιΙι Μο Ιιιιιπι? οι :οι "οι στο οι

·ιιιιωι ιιιοιιιιιι, εάν ινιοο ιιι νννιιιοπιιιιν

Ιιοιιιιο οιιιοω. Με τοοιιοοιπ, ιο νν ιιιιοιοι

οΙιοοιιοέοι ιννιιιιιοιιιν πιιοιο, ιιιιιο ι·νιιν, ιιΙιιο

οι) ιπποεο. Ποπ πιο ποιά: “πιο ιιοοιο!

Με ειννοι·πνι οιιοιιιιοιιιι π πιοιιιι; ποιοι ιιο

π Μέσι ι ι ινἰ ιιι·ννιεινοιι, πιοιπιι ιν πιω

πιο, ι πιο οιι πιο ινιο, ινιιιο ιοιιοπ Με

ιι·ιο. Οπι πιά Ποιοι: ιιιν ινιοιπν πιο αιο

«κι ποειιιι ειινοι·ιοπν. Οιι πιιέ ποιά: μισο

Οιιι οπι ιιοιιΙι: Β68 ιιπινινιιι ιιο νν πω, ι

ειροοιινιιν ιιο, ποιά :ιιο ινιοοιιοιοιπ ι ι·πιιοιι

οι ο πιοιιιοι πο πιοιιιιο, ιιιιιιοιιιι ιιο επιιιιιιι

Ζ ΒοΒιοιιι, Μο ιιο ινιοοιιοιιι πιο οινι·οι·πνό

οιΙοιι·ιοιιιι? Ι οιννοι·ιιι·ι οιΙοινιοιιιι (Μια, ει

Β68 πιο ιν πιοΒο ννΙοινι: όιοτοιέο εάν

οιιοιι·ιοιι ιιιιιι·πο, οιιιιο ιοΒο ιιιιιο ιν πιοιιιιο,

ιι όποιο ιιιι Βοοιι. πιο: πιο ιιιιιι: ποιειο ορο

 

ιοι πιο ιινιιιιοι! ιν ιιιιιιοοο ΒοΒιι ιι·ιοι·ινοιο?

οι πιιέ ποιοι: ιν ιιπινοιιι·νιιιι. Οιι πιό ποια!

ιιο: ο @πιο οπι? (Μι πιο ποιοι: ιιοιιιι ιν

Ιιοπι1οιιι. ΒιοΙιι ιιιι πιο: πιο ιο Με ιιοτιπι

ιν Ιιοπιιοπι? ιο Νοε ιοει, ιι Βόε ιοει πει

πιοιιιοοιιοιι, ποιοι πο Ι.ι·οπιο, ιιιιιινιοπν οπι

οπιοιόνν, Νότη πιο πο ιιιτιιοιιοπι ποιοΒιιιιι

πιο ιποοιιο εροιι·πο6 πιο. Α ιοπ πιο π ρο

ιιιιοιιιν ιιπιοιόιν πιι·ιιοοιι ω, ιιιόι:οΒο ιιι

ινοιιι·ι·ειοπι ποινινοοιο; ιιι ιιιιι·ιιοέ6 οποιο

ειι·ιιοοιι οι! π πιοιιιοι, επι ιν ιιοιιιοπι,

Με ιο ειιιιιι ποινιιιιιιιοιο, οιοιιπιιιο οι ιιι·ινι

πιο ΒόΒ ι πιοιιιοο, ιοΒο ειπινοιιι·νιιιιι Μιτο

14 ιιι “οι οιικ

22 °Βιιιο πιοιιιο. Π. -- 28

καιω ιιαοι ιν 1ιοι1οιιοοΙι ιιινΙιιιο. - 88 αιιτιικριιοτι» αιιτιικοιιοτα Η. Β. Τ.

'Βιπιοιοιιοι·ον 1οιιν ιιοεπιι, ροοιιιννιοιι πι, ΗΜ
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Μ! τα ποαπιταππιο απο ππτπριικοπτι τιποτα

:τι ποιιοοο, π και οι ιιος·αι·ιιιπ, ι:ιποιιιο

το πιο ταατοαοτα, ποιοι, π:ταα πρπαοτι ιιοτ·ιι

οι πειιοι:ο,

μα”,

Ε'β ι:αοιρταπιι ιοτο,

απο ιοπτι αιιτιιαρπι:τα οτιιαιποτιι

ιι ποι:ααπτιι π ιιι οτπιι ιιαιτιιιοπιι

π απο κι ποιιοι· ιι·προι·

ιπτιι. ιιαπα πιο ιι «πιο παπα πριιιιιτπ οτα

ποιιο, π πο ι:οπριιτπ ταπο. (ιπππα πιο ροκα

παπα: ΜΗΝ ΕΒΖ" ιιοπ·πα,αιπιτιι, "θ ποιιιοιιιιι

παπα ο·ι.τιιορπτπ ππιιιιτοπιο. (Ντι πιο ρει·ε

ιιπα: αποκτα παπα ποπιι. (Μια πιο ροποι:τα:

παπα πρπαι:τατπ πριμ. (ιιιπτοοααιι·τιπιι, απο

Ηπα πιο

π ποτρτιτατπ ιιρααα πιο.

πο ποιποιιιιι οιιτιιοριιτιι ππι·ιιτοιιιο.

ποι:οαα απτο π,

()ιιπα πιο τοπεποπα ιι ιιρα,ι·ι απο ποτρ·ιταπο

ροοιι·ιπτιιιι, ρειι·ο ππα πιο.: τιτο παπα ποπιι

ιιατιιιατιι? (ιιιαπα πιο ροιιτιιιιοπα: οτατπ παπα

προ;" (Σπατοοααιιαπιι, ποιιοαιι πιο ιιιιαοπιιιτιι

ρπιιαιι ιιι οι·ι:τα ιιπα π πρππατατπ τα ιιι

οιρπριτιτοιι. ιι ποιμ:τιι πριια·α οοποπα ατι αο

αππ, ιι οαπτι πο απατα πιο. ()ταιιια ιια οι·

ι:τιιπ ιιιοποπτι, π ραπ ππα Ειπα: τιτο πα

πα πο” πατιιιατιι? Οπα απο ρ·ια:τα: απο:

παπα ιιοτπ πατιιιατι.: πο ιι·ιιιτπ παπα απαιτο

πα οτι τοπια. ιι ροιτο ππα πω.: το το πα

πα πραιτο πατιιιπτι πο”. (ιπα πιο ροποοτα:

πι. απο παιο ποιμ:τπιππ, πποτο τα αοπρα

πααετιι: απο απ παιο ποτοι·οπιιιιι, πποται

ιιοτααπ πρπππππιπ ιι απο. (πιο πιο ροι·ο ππα:

απο παιο ποπιιιιια, το ζωο πιι ιεπαοτιι οτα

ιιοτα, ποιο απ παιο ποτοιιιιαιαι, το πι.παα ππ

ιιιααοτιι. ιι ροιτο Ειπα ποιιοςιιπιιιιιπ·ιι: ιιπ

ποιο π·ιοιπιπι ι ιαττιιοι 8ο αν ποιού ινιοοιπαι

απο: ο οιποαπιι ιοΒο ι ιππιι οο πνοή (το

τη. αιγαιο ι ιιι οιιο τοπιο, ιιαιτπ πο οιιιιοτοι

πιοιιοτπ ποιιιιατιπιοοιο. ()πι απο ποπιι: παπι

ιιορτοπιο ροπ·ιαιιαια: πιο παπι :τοπιο πιο ιιιο< 5

ι.οοι. Οτι πιο τιοιιι ιιιι: ιιοποια·ιο π·αοι πι.

()πι παο τιοιιιι: παπι ο(απαο μπαι επιο

(οοιαννοιιι; α η· πιο πιοὶοοι παπι πιο ατοιιιό.

ιαπ παο πω; ιι:ιι πιο ι (ατμό ια ιιτοιιγ.

(Πχ ἱοιι ιιιιο ι τα Μαιο· ιατεαπο τοοποιο- 10

ποιο, τοοιιι ιιιι ιαιπ: οο παιο ιιοοοινιο ιπό

απο Οπι παο ποιοι: οιαπαο παπι ρτιοιι

έινιο(οοιαπ·οτιι. ι ιιαιαι ιαπ πισινό ιπι πο

π·:ιτ αν ποια ι ρτηιαιαιαο (ιο πρττοιχ, ι πια·

απο ιοιι μπαι οοιιαι αν ιοιιιι, α οατπ ια πι· ιο

τπι οιοτιι. πιο ο(αποιι πα υοοιιι διοιιοπια,

ποιοι ιιτι .ιαιι: οο παπι ιιοΒοιααιο φωτια?

()πι παο τοοιιιι: τπύια·ια παπι ιιοοοινιο (απ,

ιο παο @παπι πιο ιιιιέοιοι. ιτιοιιι ιπι ιαπ:

Οιιι πιο :ο

ποπιι: ρτιοοιοι ιοοιι παο ριιέοιοτ, τιοαπαοιι

(σο παπι ρτανιπιο ιποινια ιιοεοπτιο.

πιοιο ιιοιιτοπο, ραπ απο παο ροιτιιοιοτ, άο

οια·ιαιιοηοι ννιοιο οτιιιιιιιιι ι πιοεο. θα πιο

ποπ! πο: μια πιο ρποιοτο, (ο πιιο πατα

οροιιια οιι ΒοΒα, α ιοοιι παο ιιοιταοο, (σετ,

ιιοιιο απο παετοιιο. ιτιοιιι .πιο πιιοέιατοοιιι:

στα· ιαιότοπιιι : παο παιιιιι οι ιιοεο ιτοιιοοιι

πω? ()πι παο τκι-ιιι: ιππιο ιπαιιιο, ιιτιιΒιο

πιο οιοοιτο, ιπποπιπ ιιτοιι·ποεο. θα πιο ποια!

πο: πιοοιιοιο οιο πα οινοιοιι. Οιιι 1οιιιχ ρο- 30

οιιιητιιιοη, πιιιιι απ, ι πα ιιτιοινιο ματιο

οιιι: οροιιιαια ννιοο ιοιι ποιποια οτι Βο8α νιο

νιιοτοπ 15 τοποιιοπαι ιιιιττιιπα Η., ιιιιιοποιπ·ι Β. '1'.- 16 ροοιιαπιπιιι προοιιαπτιπιι

Η. Ε. - 20 οι·πρπτοιμ οι·πριατ·ππ·ιι Η. Β. Τ. - ατι αοαιιπ πι πιο. Β. Τ., αο

μια Η. - 24 πιπποπαι ιιιπιι·ιιιπτ Η. Ε. Τ., ιππιιιιο. _- 26 παπα» παπι Η. Β. -

Ή παπι παοτι Η.
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κοιιοι· ιιιοι κιιο οοικιιι οποκιοκι οιι οοιο?

θκκ πιο οιιιιιι: ιπικι ιιιιιι, ποοι·ιοιιοπ οοι:ιοι,

κκοκοπ οο,πκιιι. Οκι πιο οοιπο κοιι: π.ιιιοικ

ιο οκοιικι. θκκ πιο ιιοκι.ιιικο οπ·πιιιιι.ιι πι, ιι

5 κοιιιοκκιπ ιι κι ποιοι, οιιιιιοικιο κοκκιιι

κιι οιι Ποιο κο πιοικιπ·ιι. ιλιιοιικ πιο κποιππιο

κοιιιοκιι , κι ποοπικιππι ποιοι ιιοικιιιιι κιππιιιι,

οι·ιοιιπι ιοιο κ οικι,ιο κοιριοοιικκιιοιο. ιι ιιι

κο πιοπιιοπικοιι κιοι·ποοκκιοι.ιι. ιι·ιιοοκιοκιικιι,

ιθιιιι·ιιι.ιι κιπικιπιι κ πιιππιπιππιπ, ι οκοιοπιι κι

ιοπιιιι κο κιπ.ιιπιι. ιιιπιο πκ ιιιιοιι κ·ιιπιππ,

ιο κο ιιιιοιπ κοκιπιπιππ κι ιιιοιο οο, κπωιιο

ιιιοιιι κιιιι πιιιικ: ποιο πκ οπιι ιιιιοιι, ιο

κο πιιο ιππιοπιοιι: κο οπι.ιο·πιιιικιι.πι; οκο

ι5 κοκ κιιοπικιπιιο οιπ·πικικ πι? κι οο ιοοιι ιιι:

οοκι.οκοιο κιοπ·νοκιιιο, πιπιοκ πιο κο κιικι

ι.ιιιοπκ ιπποκινι.οκιιιιι, κι κιπιιιιιι.ιι κοιιιιιοπι

κι πιποππ·ιικι, ιπκκιι κο οικιππιιπιο. Εοιι ιο

πκκι κιοιι πιοι.ιιικιποιιιιιι πιποππιιιιιοκιπιπ,

20 ιιιοκ πιο κο οικιππιπιιιι κκνιιιοπιο, οπιι πιο

κοι.ιοιπιιικιι κ ιιοιμπιπ κιποοιιιι.. ιλκο κ οι:

πιι,

πιι. ιιι οκ πιο ππιι:ι κοκκπιονιι οι ιιικοιοκοπ

οικππιοιπι Ο !Πιζθο'Ε Η Ο πιοιπποιιιιιι

ιιοκιιοοοιι.ιιιο πιοκικ κι 'ι'ιοπιι, κ ιιοκπο κι

2ο κοιπποοιικκκοιπ, κοιπ κπικοκικκπι οιι ποιο.

(Έκι πιο κο οπιιιιιιιο οπιοιοιιοιπ κινιι κοιιπιι

κιιικ ιιοκιιο

οο,πι.ιιιο πιο οιππιπιπο κι ιιοοοππι ιοιπ πιο

πιοπιικκιι,

πιπιπ:ιι κι κοπιιικπιπι οιποιικ.

κι οιοοοκι κοιπποοι.κκκι πο

30 πιιιικο οιιικι, κ ιιιιιιιο κι.ιι ιιιιοι. ιιοιπποοιι

κιικι πιο κιοιικι οοιο ιιοιιιιοοοπιιιιιο: κοπο

ιιιιιιιιι "Ε οιιιιπιιι "ΝΠ", κιιιιιιο ιιι.ιπικιι 'Η

πιιο; οοιοινιοπιιιινοέοι. Βάι· ιοέ ιοπι ινιοοοι “πι”

ιιο πιοπιιοινι, πιππιππιοι πιοον νννιοπι πιιοπιέννιοπιά,

οπιοιι·πι οποιοπιιιοιόνι ι ποιοι ιοιι. ι οι οο

Βιπιποιι, οοπιιιοποιοπιιοπιι ιιιοοοινοιιιοππι, ο ιππ

πιπ·οιι ιιιιιοπιποο ι ινι·πιιοπο ιππι, ο οινοποι πΒιιιιιπ

πιιο ινιοπιποο. οπο” ιο οπιι ινιοπιιιοιι, ιών

πιιο οιππιιιι οπιι ιν ιο ππιιοιεοο, ιν ιιιόιοππι ιοιι

ιοιιιπποιοπιο. Α 8πιχ οπιι ποιιιιπνιοπιι, πιιοοποοοι

ππιπ3ινιιι: πιιο ποιπιιοπιιιι, πω] ιοιπ οποιο επι

πιιπποιοι? θινοι ιοιπο ιο ιοοι πιοπιιπο ιιιοκοινοιπο.

Βιοον ιιοινιοππι ππιπέιι ιιιπιπιπιοιι πιιο ινιοπιιο,

ιοπιο οοπιπιπιο ππιπποι οιιοννιοιποινι, ιοιοπιιπιιο

ππιοέινιοπιοππιι. ΒόΒ ιοπιοπι ννιο οπιι ιιιπιπιπιο;

πιο” ποέ πιιο ινιοπιιο πιιο, ιο ιιοννιοπιπ πιιο

πιιοοπιι ι πιιοοοιποιπιι ο ινοιπ·ιοπιιο. πιοοιποπο ι

ιο οοιιιοππιχ ο οονιιιοιποιιοινπιοέοι ιοιι, ι ο

ΒιιοΙοοιι. Τοοιιιο κιτ ιπιοιπππιο ιιο οοιινπιοιπιπι

Νοινοοιοπιοοινι ούιέπι κ· (ζιιιπιν; ι οικο

εποπιι πιο οποιοπιιιοιο ὶοπιοιοο, οιιν ππιιι νικό

πι, οιι :πιο πιννοποιοππι ιιννοιπο οποιοι οπιι·

"πιο ιιιοοόιν πιο εννοποι οιιοιπ·. Νοννοοιο

πιιιοο οιοπιιιοι πιο οιοοπιι ποιο οιιοιπ·, οποιοπιιιοι

πιοιππ πιιπιι

Οποιοπιιιοι ννοιοι ι πιοιπι πιο Νοινοοιοπιοο:

ποέ πιο οιπ·οπιιο ιοιοι, ι πιο

οοοοινιο πιοοι πιιο έππιιοιοπ οιοππιέπ5, ιιοινιοπιι

οποιο οοέ πιο οοιιιο, οποοο ιιο οπο. Οπι

τοπιο· οιονοοπιιπιιοννοη ιο πιιο πιο οοιιιο ιπιιιιι,

οπιειοπιι ι οοινιοοιι 8ο πο ιο οιιοιο. Οι· ποο

οοοποι πιο πιοινο οπινηιιι·οο ιιιοο6ιν; πιο”

πω] ιιιιοιννοιγ πιιππι, οοινιοπιοιι οο πιο οπτο

οιοπιι. Ροιοπιι πιο οοοποι 8ο οποιο, πιιοοποοο

πιο ιιο ιοΒο, ιπιπιποοο πιοοιππι πιο οοιιιο Επι”

ι:οπιι, ποιο πιο ιιοκιιι οι. θκι πιο κοκι:ιιικκι (ιιι ποέ π·οοιιΙ: το ποο ππιοπιιιο πιιοιιιοειιπιοοο

κι οοπιι κοιιοιι, ιι οιικιιιπι πιοκιοιι κοοκιπ π Βοοο, ιπιόποοο ιιοεοννιο πιοοι πιο ιιο. (ιιι

 

ννιοιπιπ_'ι ποκοκκι ποιποιιιι Η. - 28 οκ πιο πιιιι και πιο ΙΙ. Τ., οκ πιο ιποοιιοκο

κι ποιο οκ Η. ι Ε. - 32 κοκικι κιιικικ Η.
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ιοιι ιιιικιιιιιι·κι ιοικ. 0ιι·κ πιο ιιιιιι·ι κιιι ιιοιικ κοκ

ι·ιιιιικικ και. Ε·ιιοκ :ιιο ιιιοικιιικιιο κιικ κο

ΘΕΜΜΑ, πιο ιιιιιι κρκικιιιι·ι. πο”. Πο οικω

πιο κοιι κιικιιικικ πιο: πιο οι” ιιοικιι.

οι πιο, πιο ιιο κοοκιιι. κι οοιιι κριιοι·ιι? θκιι

πο οοιιο: ιο πω. ιιικιιοκκιο κοιιοοκιιιιιο κο

ι·ιι, πιο πιο κικικ κοκκ ιιοιιιικ οι. Μι πιο

μια:: ιο κιιιικ οικιιι ιιοικ ικιικκ? κι" :ιικ

ιικιιι? (Έκι πιο μινι:: ιιοικ κκικκ ιιικιιιιικ

κι ΕθζΜἙ-ᾶ”,

κοιιικιιικ , ιιιιοοικι κιιιιιιιιο ,

οικιιι πιο οκοκιιιιιιι ιηικκκ.

ιιιιοκομικ :κο κ

κο” πιο, οκοι·κιοικιιιο ιικκικιι·κ κοιοκιι, κα

ικκ ιιο ιιοι;κ κι κοκοοιι απ. Μπι κιιιο

οιιι.ιριιικ οτι κικιιιιικ ιιιοιικκ, ιο κ·ιιικοοκιικ

ποιο κι ιιοκο; απο κκ οι·κ καποια οιμικραιοικ,

ιο κοοκιιι·κ κι κκκικιικ ιιοιιιιιιι κι κες·ιιιιικκι.

ιτικοιιιο κ ποιο, ιο·ιικιι.κκιιιι ιιο κι κ” οιιιικ,

ιιικιιικιιιο ιι.κκιιι κιικοιικιιιι, κ κοιικι,ιιικκιικ κι.

ιιοκοοιικιιιικ ιικοιιοκοιιικκ ιι ιιικιιιιιιιιι κιιικκοιι

Β'"ι οι οι ιικιοιικι. (Νικο ικ ιοοικ ιι·ιιοοκι.

οικω οκικι, κ “που κ κοι.ιοιιιιι, ιιιιιιιι :κο

κοικιιιιικικικ ιιιιοκιικκι, κοκιιιιιο ιιι.ικ ικιιιο

ικιικ κιι,ι·ικιιικ, ιιικιιικιικιιιο οκ κι”, κοοικοιι

ικοκιιιιιιι κιιιιοικι, ιιικκι:ιικιιιο οι κι οι”,

κιι·ιιιι·κ κι ιιι.ιιι.ιιι, κ ιακο κκιιικοιριιιιιι κα

οιιιτοκκιοκιι κκιιικοκκιιιι. "ιιο πιο κιοκιιιικ κι

οοκι.οκιιιι ιικιικκοκκιιιιιιι κιιικοκκικ, κοκοκκ ιιο

“οι ποιοι. Π.ΥΒΜιθ'Ι'Η, Τ!!!)οκ πιο ιικιιιικ,

πιο κι ιιιιοικ ροκιιι ιικοιο κιι·ιιιικογικιιι κιοκκι

ιιιιοοιι·ιικοικ·ιιιιιι κ οιρικοιικ ιι κκιιιικ ιι·ιιοοκκοκικ

κκ ιι·ιιιικιικιι; κι κ ι.ικιιικ κριιιιιιιιοκκ οικιακ

ιικιιι οτι. ιικοοκιι κοκικικκιιιι, ιακο ιιο κι

"|ΠιΒ'ΗΙί 'ΠΣΕΠ, Πω! ΠΠΟΕ'Ι'0ΠΕΧ'Ε Η) Ε'ΙιιΕΉι
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Μέ Μια το κοκ κι ιιοεοινιο νικει? ειιιιο

ιιιιοειιικιιι? Οκ πιεί “κι ιιοκοινιο ιιιιικι @κι

κι ιιοποιοιιιιιοιι, οι πιέ : ινοιι·ιοιιικ οποιοι,

ειιιηιιιιιοι, οκοιιιιιέοι, ινιιιοει:ι ιιο "κι ροκ

ιιιοιιιοε:ι ειιιοιιιιικο ινιιιιηοιι ιιοΒόνν, ειιιιοιιιοιιι 5

ινοει ιιο8οινιο πιο ιιιοιιιοεκοιι κει. Βάι Μο

ιιιιιικο ι ιιιιεηοιι ιοικι, ιο ινιιιοειι εκει ιιο

ιιιοιιιι, @κι πιό κ ιιιικηοιι ιιιιιιοικ, ιο

κο ιιιοειι ιιο τιιικηοιι ιιοΒόνν ινιιοιόειι. κι

κι ι μι; ειιεκιιιιοι ιιοννιοιιι ιν ιιιοιιιο επι, 10

οοιοιιιιι:ιο πιο ποιο ιιιοοηειο, ο ερωιωιικι

ιν ιιιόιοειινιο ιιιειιιοειιιοιιι ι ριιοιιγιιικ οιιοιι

ιιι ι ειιιιοικιιιι. Τιιιικάιο ιεει ιιιοεοινειικ εκει,

ι ριοιιιιοιιι ι ιιιοιιιοο, όικιοΒο κινοιιικ Ιικιιι,

πιω ιιιι κιόιινιι;Ξ κιιιικειιικ, ιιιιινικικο ιιο 48

εικιικιιι κι κι", κικινιιιικο Μο κι: έιιιο,

ιιιιιγιιι ιν ιιιοικοιιικ, ι Με οιιιιιιιο τιιιιιοκοιιιοκι

ιιικιιιοιιιιιιοιιι. Νιιιινιοοει κιιέ μπει ιιιοιιιιιοικ

ιιιοεοινοικιο απ)! ιιιιοι:ι ιιο, πιο ροοιιιιιιιι

ιιοκ·ιοιιι Νοε ειιιιει! ιιιοινικειο, οπο πιό ποιο, 20

Με κι ριιο: ινοη·ειιιιο ροιιοΙοιιιιι ιιιοινιοειγ

ινιοιο οικικικ ω οιιιιτιοκιοειιιοιιι, ιο “κοι

πιει, ιο ιιιιιειιιι ιιιεεοκ·ειιιοιιιι ειιιιικιιιι; πιο

ιιιιιιιοικιιιι ιιιονιιοιιιι ιηινοι:ι οιικιιικιιιι οτι

»πιω Με ιο @ιιο κ· ριεινιεηοιι ινιοιιιιοιι, οι;

:ο ειροειοιόιν, ιιοικιειιι οι: διπιοιι αιτησ

κιοιτιιιι, πω οιιιικιιιι ερι·ιιιιιιιι ιο μη] Βιο

εοιιι οιιοινικοηπι μι” ι εκιιι ρι·ιοκιιοκιιιι

ειο το ιν οικι·οιι, ω κι ιιιιοιιιι:ιιιιι, ιιιιινοι ι

ιιι·ιιΒιοΒο ρι:ειιιιοκιοι νν ιιιιιιι ροειο‹5, οιιιιιι :ο

ιο :ο ροιιιοοιι ιικΒικιοικο. διιιιιιι ι Μιιιιιινιχ

οιιιιιιιοκιοεικ°οιιι οιιοικ ιιιιιιιιιιι ριιοοικι Μοι

ιοοκοινι, :ιιο οικω Μοιιοεκοιιι εριοεαιό πιο

ιιοιιοικι κριιοικ Ε. Β. Τ. - 8 ιο κακο... κι” ιιιιικικιιι'ι ιιιοιι1ει Η. - 28 ιιο

οιικοιικιοιιιιιιικι κοοι.κριιικοκοιιιι Η. - 28 οκ» ιιιοκκ Η. -- ιακο... ιικοιοι ικκοκκιιι

οι", "ιιο", Η. Οκ., ιιιγιιιιο. Η 29 “οι” κιιοκ Ε. Η., κ ιιιιοκ Τ. ή 88 κριικ·ιιιικ

Μπι» κριικιιικ ιιοκιι Η.
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0""ω|'ιι !!Χ'ΕΧΒ'Ε, ποιο 'ΓΕθω!ΗΠΒ ΒΠ”Μ!!ΜΠ'Β'Μ|Β

ΠΜ:'Η.Πι τιιτοιιτιι ΥΧθΒ'ΕΥΜ)"'Η, Η ΕΠΠ'|ι προ

ποπιιιιιοτο Ελ , θ!!!) ΕΤι'ΙΡ'Β, θ!!!) ΗΟΜΜ'Γι , θ!!!)

Μ! Η ιιιιοτο προπ·ιιιιιιιιιο ιιο ΜΠΟΝ) θΕιΠζ'Ε,

ο, Β'¦ι ι.ιονοτ.ιιιιιιι οιιιιο τιιοιιπιιιο. ιιιιιιιιιιι ιι

Μιπποιιιι πιοιπιποιιιιιοιιο νιοιοοι τποοιιιποτι

προτιιιιογ Μοιιοιιιοπιι, ιιο ιιο οιιοοιι ιιο ποτ

ποτοοτι προτιιιιοο· Μοιιοιιιοιιιι. ιιι. ιι ιιογιιοιιο

τποιιιιιιιο πονοτιιιιιιο π·ιι:οποοιιο, ΠΕΟ Η "0

'Ο πομπο ιο,ιιιτιι, ιιιι.ι ιιονοτιιιιιιι τιιοοπιιιο,

ιιιοοπο ιι.οτιιπο, ιιι πιιτοιοιιο. οοιι·ι ιι ιιιιιιι.ιο.

(πιπιι πο πιοιπο ποοτιιο ιιοιι Ποιο "οπο

τοοοιιι, τι.ιτοιιιιιοτπ ιιο ιιο,ιι.ιιο, τιιοοι οι

ιιιοι ποιο, πιιοτοι ποτιιι.ο·τιι, ποιο ιιο πιιοιι

ομορφο, τι.ιτοιιιιιοτο ιιο: πιο πι.οο πιιιιιο;

ιι ιογιιι πο”. ιιοιιοτιιπιιιιι:ιιοιο., τι.ιι·οιιιιιοτο

πο: οπο ποοοιιιο πο Βιοκοποο· ιιοοιο οποι

πιι. Η ιιοιοτο πιτοιιιο πο τοιι·ιι, ιι ποοιι

ιιιιιιι ιοποο· οποιο, ιι ιοτιιιπο ιιοτοι·ιιιιτιι οπτι

ο0 σκοπο, οπιιοιιοπο πιο πομπο πρωτο ιι οιι·ιιιιο

οι πο οιιιζοι, οτι, οοιιο: ποιο κοιοιοτι. οπο.

ιιιτιι πιοιποο·, το ,ιιι ιι,ι,οτιι οι ιιι; ιιοιο ιπ

ιιιιοοι,·ιοτι. ποιο, το ιιο ποιοι” ,οι Μοτο.

Η οιι;ιοιιιιιι οι ιιι οποιο, ιιοιιιοι. ιιο Γιοπο

οο,ιι ιοογιιιιιιιι ιοτο ιι,ιοιιιι ιι ι:τιιιιι ω· οπιιοιιο

πι, ι ιιο,ιιιιο πιπιι ιιιοιιιι οι πιοιιιιι. Η ιιοιοτι

“τοπιο ποιιιιιο ποιιιιι οπο. Ι'ιοιιο πιο ποοιιι.ιο

τοπορο ποιο οποιοι, ιιοπιο ιιο πιοιπογ, ιι

οονο οποιο: το ποοιι ιιι, νιτο οι;τοο ιιοιοιοτιι

οι) ιιοιτιι, ιιιιτο ιιι ιο ιιοιιοριι? θιιο πιο οπο:

ποιοι οποιοι. Η οπο: Ποιο: το πιπιι ιιι,

ιιιιτο κοιιιοτο ποιτιι ιιιιιιιοι.? θιιο πιο οοτο:

 

ιποοιι. Ι.οοι ι ιίιιποΡ οιοιπιι ιιι.ιοιοιοιννο Βιο- Μι

οοιι·ειιιο, ποποιιΡο νιοάοοιι οιιοάοιΙ, ιιπιιο

ιιιιοΙοιοιινο οογιιιι οιιο·ιτοέοιο πιοεοννοιιο πο

τοπιιο οποιο ι άτιιοιοιι. το πιο πιοννιδ πιο

οι οιοτποιιοιπιιι το θΙοιιο ιν Νοννοοτοάτιο;

ποιοι ιιοινιοιπ ιιιάιιοπι ι ποιο ιιιο πιο! ιο

Βοοο; οποιοι οποιο, ιοάινιο πιο ονεηιιιοι

ετάά; Ρον.·ιωπ ιιοινιοιπ: ινιοιπ ινεογειιιο;

ινιοτιο οιιτιοέοιοιιοιιιοι ιιιιιιιιιιοο ιποινιι πο:

οιο Ρι°2οιάο Ρο νι'οιοιιοννιο νν οποιο ιπποε

ιιιιοιι. ι πιο ιιι ετοάοιο οοιιιιτιοπιο, ι ποινεοοι

νι πιοοο ιιιι·ιοτινιι, ι οιιοιοιι τοπιο ιιιειιιιΡο;

ιιιειιιιΡ ιοέ π·οιοννοιν ιοτηέ ι Ρτηιιι·άοιοννοη

ειιιιπιο έινιοιοοιπο οιοιιιοι ι ποιά: πο νιο

τη οιοτποιιοιπιιιοινι πιοοιι ιάοιο :ο πιπι, ο

πιο τοιι Μοτο, πιοοιι ιάοιο άο οποιο. Ποπ

άτιοιιιι ιιο πο άννοιο, ποιο ποινιοιπ (Ποιο

ι άτιιινπο ιοεο ΡοιοΙο ι οιοποἰο μ” ποιο

Ριο, ο ιιιά ινοηοιοιι Ροοιιοάι :ο οιοτποιειο

ὶπιιιιοιπ. 1 οπο ιπιοάιν πιπιι ννιοιιιιο πιπιι,

ι·ιοπιο. πιο πιο ννοιοινοη ι.οΡοι· Ροά οιιιιπιο,

Ρτιχειοάι άο οιοτποιιοοπιιιο ι ποιοι πιο: αν

ινιοει, ιιο ιιιιτο ιπο πιο οπο, ο οο πιο άο

οι·ιοοιοτο? Οπ πιο ποιά: ινιοπι κνοηειιιο.

Ι ποιά οπο. ινιοο ννιοει, ιιο πιο πιο πιο

πιο? Οπ πιο ποιά: οάοιοιοτπ οιιάο ιι·ιοιιιιο.

οπο πιό ι.οΡοι· ννοιοινοη τοπιο! 8ο, ι Ροά!

πιο οδικη, ο οποιο τοοοιιιιι πιο. θπ :οι τοι

ποἰ οιοιοιιι ι άιιειο, οάάοινοη πο άχοιιιιι.

οπο” Ο Μιπποιιιιι Ζιππιιιιιι Η. - τποοπιποτιι τιιορι:ιιιιοτι. Π., ιπ)·ιιιιο. -8 ποο=

τιιποι· Μοιιοιιιοπιι πιοπιιι. Η. - 12 (πιπιι θιιιιο Η. Β. 'Γ. - 18 τιιορι οι· οπωσ

ιιιοτο ιιο οι Η. - 14 ποιοι ιιοτοπιι Η. - 19 ιοτιιιιιι ποτοο·ιιιιτιιι το" ποπο,ιιιτιι

Η., - 28 ποιο... ιιροι:τοιμ ιιοτο ιιοιιοτογ Η. - 27 πομπο» πομπο Η. Ι..

Ποπιιιιιαπο πω. πο. Μπι. Ι. θ?



'730 π.ιιοοπο κιιο·ιοιιιι.

-'ΙΣ'

4074 ιιιο,ιοω ιιοπιικιι ο·πιιιιοριιι. Ι'ιι·πιπι·π. πιο ιιιιιιιιιι.ιιι

ιοκοπι·πι, μου κ. κ ποιο ιιιιιιιιι·πι, κ πιο,ικιο

οιιιιιιοκιι οι. (δικο πιο κοιιιιιιο ι·ιιιιιι.ιπι κ

ιιοικιοιιιι, πιοιιιιιιιπι οι ,πκιιιιιοιιοι.

. ΒΒ· κι ποιο ιοιιιιι., πιοκκοοοκιιι οιιιιιιι

οιοποιοιριιιιιιιιι Βοοκοι κ Ι'ιι:οκ. Ε·πιιι·πικοι·

κκο·πιιιιο οι Προοιιιιιικιικ, ι|ς.ιιοπιιι·ι., Οποιο

οιιιιι·πι, Βιιοοιιοιιο;ι·πι, ι.ικ·ιοοκοιικ·ι·πι πιο, (Με)

ποια πιο, Γοορικκ, οιιιιοιιοπι·ι Ποιοι ππορο

ιιιοπικι.οκιιικ. Μκιιικι·ιι ιορκιοιιιιοκιιικ, Βοο

διοοκκ πιο ιιιοιι.ιοπιιι κοι·οοιιοιιιικ. θοιιιιιοκιικ

οιιιιιιιο Μπιππιιικ κιοι·ι.ιοιιιι, Γοοι.ιιιιιιι κιοι·

ποιοι. οιιιι.ιιο ()πικοιι , ιικιιοιικ κιοιιιιοιιιι κο

ροιιιοπιιιιιοιιιιιι, κ ιιιιοκ κιοι·ιιοκιι, κ ο·ιιιιιοριπιιο

κριμι.κκιι·ιι, πιριιμιιιιοιιιικιι οιιιιιιο, κο·ιιιιοιιικ

ικα ιι κι κοιιιιιιι ιπριικιιιιιι, πιο ιιιο ομοια Ημ

οικιιι., οι πιο οιοκιιι κ ιι·πιικιι. Η ιι·πιζιιιι·πιικο

ιιοπιιιοπο Βοοκοκ πιο ιριιιιι:ικο μι”, ιιμοικιιιι,

Βιιιιιοοικιιιι, ιιιιοοιιοκοι·πι, ιι·πιζιιι.ιιιικο κι

κιιοιιιιι οιιοιιι, πιοιιοοοικιι, κοιιιιι.οιμιιιι·ιι νοι

κορκιιιιιιιιιιι, οποιοι ιιοπιιιιιιιιιο πιο οπο”, κ

κο ιικιιι ,ικιικοκκ οι ιιιιιιιιι.ι, κ κο οποιο

ιιμοςιιοιιιοριιι, κ κο ιιιικιι οιιιιοιιοκιι οι. ιικ

ιιιοκοκκιπικιι, κ κο ιιιιιι·ιι οιιιοκ κοοιιιιιο κιο

κιιιιιι. Η ιιριιιιοι:ιιικο οι ιιοπικιιιο ιπρι.ιιιιιιι,

οι·ιιιιοριοικιι οπο, κοιιι·πιιικ οι ιικιιιοιιοικκκιιι

πιοιιιιιιι, ιιοκιι οποιοι; ιιιιι·ιιι·πιικο πιο οο, κρο

οιικιικκικ Ποια. Η ι.ιιιιροιποιικι:ι οι·ιιικοιι οικ

δει

κ κι” ιικιπι κοοοιιιππο πιροιπιοκιιιιι. η·ιιιιοιιιιιι·πιιιιο

ιιιιιιιο κο κο ιιιιιιιιο ιι·ιιροι·ιιι πιο κκικι;

ιιοιπικ πιο, ιιιικοιιικιππι κ πιο οπο. καποια.

Χ "ο οιιι.ιιι :κο ιιιιιικιιικο Ποια οι οκιιιι κα·

ιποκι:, ιιιοικιιιιικιι Π!! (ΕΜΗ, Η κ:ιικικο ζᾶ

 

Μ. Μο θὅ8θ ριηιππιοέιι έινιοιιοιι πιο-Β

ο2οιιπιιιιι3ιν Βοιγειι ι (ιιοιιιι. Ζοιιιιιινοη οιο

ιιοιοοιιικ·ιοιο: ιιοοιιιιιι, 8ινιοιοειονν, Ήπε

«πιο, πιιιιιιοι πιιοιι·οροιιιιι ω” ινιοιποιοο

Μ, όση, ιιιειιιπΡι: Ριοιι ροιοιοοιιιινοιοι,

Μιοιιιιι ιοπ·διοινοιιι, ιιιιωι Τοοόοη ιΒιιππιοο!0

Μιοιιοιιι,

(ιοιιιιοπι ιΒιιππιοπι έ. Βροοιι, Μιιιοιοι ιΒιιιιιοπι

ροοιοιειιι, 8οιι·οοι ιοιιπππιοπιροι·οιοειιιινειιι, ινιεηεογ ιΒιιιπποπιονιιιο, ιογ

ρι·ιικ·ιιι ρι·:ιέππιιι, ιιιιοοιιέοιο 8ο έινιοοιιι;

ΖΙοιιιι κο κι πονο] οοιιιιι·ι ιιιιοιοιποι ΡΓΖθ2 15

ιιοει:ιινο, ιιιόιο οιοι ροιιιιέιιιιοιι. 1 ιιιιιριοπιι·

Βοιχειι ιν Ι:ιιπππιιπιο ιιιονιιιιπιπποι ι2οοιοκι, έινιο

ιοοιιινν, νιιειοκιΙοιι, ινιιεινιεη κει με” εννοιο,

ροπιιοέιι: Ρι·2οτιοπιι ειιι πιιιοιιππιοι πιο έκιιο

οιιιιιι ιν ιοιιιπ, ο 2ο πιιππιι ιιμπιιοπποινιο ι ιιο- 20

ιιιιοιπιιο:ιππιι, ο Ροιοιππ ιιιιΡιιιιιι, ο Ρο πιιοιι

ι›ιειιιπρι ο ιπποιιοΡοιιι:ι, πιο πιιοιπ :σέ "Η πιο

ειιο ιιιιππππιο. Ι ριηπιιοοιεη κι πονο οειιιιονι,

οιινοιη·Ιι τιιπππιπιο, ι πιιιΡοιπιιιιι εκ; ινοππιποέοιει

οοιιιιονι, ιιοπιιιι Ρι2οιιιιινιιιι; ινιιι:πιο πιό ω 25

ειιιιοιι

οΒιιιιιιιι, ιιΙΙιονιιοπιι πιιοππιιοι ποοοπιοι Με” οι

ινιοιοινιοπιο ΒοΒιι. Α ιπιοιιοροιιιο

ππιοιπ, ι μιά! πο ιινιιιι ριοειιιο ο ριιοιπποιε

πιο. Ποοιοννοινοη @Μο ιοΒο, οποιοι ιο

κι ι;ικιπιιιο ιιειιιιιοπιππιι. Ροιοπιι Μέ ινιιιιινοη 30

θιοΒιι οι οιιιπιπιιιο ιιιιπππιοιιπποι, ιιιοέιιιι ιπιι ειπ

πιιο, ι ιιιιιιι·οη :ο "Μη ννιο2ιι 8ο. Οιιιιιπέ

Με ινε ιιπιννιιιοιι, ειιιιιοικ τιιιπιιππει ιιιοιοι πιο

νι'ιοτο: 14 ο·πι·πιιοο·πιιιπο... οιι·ιιιιω ο·πιιιιοριιιι·πιιιιο πιραμιικκκιι οποιο” Η. - 20 κιο

ιιιιιι μι” Ε. Κ. Τ. - 93 πιοοικοι·ιοριι» ιιροιπιπιιορ·πιι Η. Ε. Β. 'Γ. - 24 ΕΝΠ..

ιιιιιιιιιιιιι οιιιιπι οτι οιιιιοποι ιιιικι.ιι Δ. Κ. Τ.



ιιιι·οι·ιεκκκτοκκ. 'ΙΜ

κι" κειοιιια κ; ιιικο κικιιιι κι αικερεκι, ροιιιΙκ. Ι Ιικικπο Ιιιιιοικι ινοδκ6: Ρκπιε ιικι

ετα ρακα κ κε κκε. Η κοκεαιιιιιι καροαοι· ι κι πρ! ι ποινιειΙι κι. Ι ρο!οιι·Ιι Μι κκε

κιιικικικ: Γοεκοαιι κοιιικαοιικ; κ κοκειοκι.ιι 8ικοκ π18ικ ΜόΓ680 ιικικ.

κ, ¦| ιιοκκιιικιιικ ιι “και” και; κι κικ·οριιιι 7 Μπακ;; 0Βικιι0κικιι ιν8ικ50] οι ι1ΜΟικ ι·κιειπ,

5ΜΜ,_ Η ο-ι·-ΜΗΜΜε Μ"0">"Μι' “ΜΜΜ ' Μαρ ιο εννοιιπι ποικι·κπιι, αν ωειικει ιπι

κρα·ι·ιιιιι εκ Με" κα κοκιιι,, κι;ρικο οι ω. Μέσι. Α τιιιει·ικι ινοποικκ ννικιεκτύιι διπ

(κι, απ” ικέ δικικιι. Ροιεπι ικό ι·οιεκιΙι

1 οάεριεινκινειγ

κκιριι ΦΗΜΗ", θ'Ε αιοκικκιιι κεκκκοιιι. Ε'β!

ιιι·κα ιιριικα Βιικιειορο,κι 'α'ιοικκι, α ιιρκ- είε Εκ ιιοιποινι.

κικι κιιιαρι. "ο £Μ.ικ πιο ραικαοιιικ οι κι

ιοεκοια εκ.

67· κι απο ,-κ‹ρκα, κιικκκικε αιιιακοαι (Π. Ι.κικ θι38ι κ·ιοπιιιιΙ αρκει ινι·κιιο

κοι·ορκι κι κρ.πκκ ι:εκ Προεαακκικκι. ιιιικι Μιά” Μπι οι·κόιπι .!κι·οεΙκικιοικιπι. @κι

κικ ραι:κρκ ιιιειιικ κιικ, κιιετα ει εεκε ί)κα- . Ρ0ινι›ω κρότ Μακάι), πιιπι, ω δινιειοε!κιν

·ιοι:κακι οι Βιεεκοαοαικικ κα ιιικειιακα. Πικ- ¦ ι ΨειοΜοάοιπ ριιεειιν Ιιεκικινοννι. ΟριιέοιΙ

15 μ "Ζμ;ιικκι ιιζι κιιιεκα, θκκιοεαακι και, κκω Ιιεκικιν, κ έινιειοκικιν ι Ψκιεινιοκειπ

κ Κιεεκοαοκι κικκ.αοε·ι·α κι κιιιεκι, ιπ- ρ ννεειΙι ιιο Κκοινκ ιπιειικοκ ιπκι·εκ κι, ιειε

ειιι:ι καρτα μια μεειιτε κ κιι·οραιο, κ ε·ι- κι πκ ειιοΙοπ πκ Βει·οκτοννειπ, ριικιικριινκικ

 

Μετα κα ε·ι·οαι κα Περεειοκιι.ικ, κριο·ικ- ρτηιικικπιε οιοοινικιε. Ροοικικιειπ ικέ και 

κκκιικα ιακοκιακ ιιικιιικι. θκιαιοεαακι :κε επκπικ Βικτοικκιεεο ΙΜ $ννιειοεικιν, ρι·κειικο

20 Μ; "ΜΜΜ, κ·ι,ιι·"μικιο ι;ρΜ·ι,ιιιο, δομη κοκκ- ' ινι9ι€8283 Νι0έ0ι; Ψ828Ψ10άκ Πέ Ρ0Ει528(Π

κικικ κααι:·ικ; Βιοεκοαοαα κο ιιριακοικ, ιιια- ιποινικο: στο ΙιεεΙκιν κινκοι Με ι ννειεκικ

τοπια: κικο ιιιιιεκακι εκατκικ εκ οι Βιεε- ιικιπ κοιιικο κκ πω. ]θέιι 80 Με ΠΡΩΘ

οιιιπ, ιο κκε ιηιρειιιι. Ι Με ι·οιικιι·ιχΙ Ήπε
0ΠΜΠαΗΒ, ιιιιεκκ "Σ "Μθ; 81 ΜμΕ ΜΗ) "θ

Μοιικ κκ Ιιεκικιιικ. ιιεεΙκιν ικέ ΡοκιετΠ ιιοκαρκκι, Μπι καιο ιιροικαιιι. Η ·ι·ακο κι;

Ή'> οε·ι·ρκ Βιεεκοαοαα κι "ιιιεαακα. ιιικεαακι Ρ0ΙΒΜ 2 ΦἰΘΠἰθΠι ΠΙΠοει0Φ ι 2 @ΜΒ Μ”

:κε κκε κι Μπι οι ιιιιικιιιειακ ι.ικοι·ιιιιι, ιν Ό0εκ0ιιικ ΙΠΠο8ἰει ΗΘΗ: Μ) Μπι 2κκιάφ

κ οι ικεκοκι, οικικακι κοιατκοικιιαι ιικο- ικ0ικιιο. ιΝειγειιιο ιο οι! πιοεο ικπι·κιιιεικ

ι·ιικι, ικαι·οαικ: ιακο εκκι καιιιιιι κοκ. Κκε Ρ0ικ0Χ, ΡΟΜ28Ε Πω ᾶι°0ε@ (κι 8ιθΜα Α Βικιφ

κιεε κιιικιιικ Πιικοκε οι; πιο, κοκαιακικιε Με!" πω! ιν Κιιοινιε Βικικ κινοιεΒο ιη·

60 "μι" κικι·ι οτι εεκε. α θκινιοεατικι ειαε κπκννκιγ, ριιεκικριινκιγ οιοοινεκιε κ κιωιιει

κιιιεκι, ιιροι·κακι κρατα εκοιειο; κριετ.ικιικι ιοειοιε ποικιε ριιγκκικπιε. Μειικ Ιοοινιοπι

 

ιακοκιακ οι·ικιικ, κανε ικε κοιιικκι. Βειικκι κει ει·ιεοπ Ριιεκικριό ρι·ιχΙικικπιε οιοκ οινο

ιιο και ιρικι κριι:ικικαικ ιακοκιιιι οιικια ιεκο: οιο πκιριεινι ρι·ιοκικριιι η·ποινιε Οικι

Ψιοικι 1 κια» “κι Η. - 2 κε κκε» κε κοκαιιιιικ Η. Ε. 'Ι'.- 4 κι κι·ιοριικο

κι μια μεειιι·ιικ Η., κιι·οριικ Ε. -- 0 Μιιαρκι Ιιαιορι Η. Ε. Β. Τ. - 22 εκει

ικιι οι» κιετιιιε·ικ Η., εκαιαιετι οι Οι. Β. 'Γ. - 24 καιω κα Σ... ιικει Η. οι. Β. 'Γ.

Ν”

- 'Η



?Η ιι.ιιοι>ιε ΝΕ5ΤΟΠΑ.

ε:: ι:ποιοι·ο; κκο και πριιιιι κρ·ιιι:·ι·ιιπκιιικ ο·ιιιιιο

κε Χιιιιιοιικ κιι χειιιιιι. θιιοοικ, π πο ιιετ·ικρο

“κι πιιπ οι··ιικιιιιιεκιιιι: ιιριιιιιιιιιι ο·ι··ιι Μπι;

οτι ιιιιικιι:κε πο ι)κοοιιι ι:ιιι·ι·κ (Σιιριικ, κιικε

κκιικι·ιιιιιε καιιικικοιιο ιιιι:ιιιι, π·ιιοπρκιιιιικ

ι:κοκ ικρειικκ κ οιιοκιι ;ι:ιιιιιι. ιιικιιπρκι:τιιι

κκ ιιοπιιιι ςιποιι·ιι,ικ οι·ιιιμ ι:κοιι:ιο, κ πρκ

ιι οι·ιικκι:τιιο: κε κοιιρο ιιο ποτε ιιριιι:ι·ικιι:ι

·ι·κ πρι,ι·ιπιπ νιοιιιιιιο. Κι οι: πιο πιο οοκο

ιιιικ:ι ιι·ιιιο·ιιι ιιριιιιιιι ιιοιιεριιοικιιιι Βιικ·ιοι:ιιιιιι·ιιιικ

κιι"|2ιι"Β, σιιικιιιικ ικροοιικιιιικιικ, κιιοικιο

ιιτιιιιιι θοο,ιοι:κιοκιι κ ειικι:ιιοιι·ιιι.ικ Μκιι.ικιι·ικικ,

κκ·ιροκοιικ·ιοκ Γεορικιο ·ι··ιιι,ιια ι:ιιιιιιιο κι Γρι

ιι·ιιιιιι, Βιιιιτοι:ιιαιιοι· Μιιιιιικ ι:ιι,ιιιιιιιιο.

68· κι. πιο ,ειρπιι., θιιο,ιοοκκ, κιοκιιειι·ιι

κειιιιριιοκιικ, ιιριιοι·ιιιικ οι. Βιικιπιει.ι·ιι πιο ο

ογο·ι,πειικκ κκο ιιι:ιιο. θεομοι:ιικ ιιο οιιιιιιιικ

κι.ιιιιιιιο, ιιριιιιομιιιιο κοοιιικοιιιοιρ ιιρειιεκιι,

κι κοιιιπιιιι κιιι:ιιιικπιππ, ποιο”, πο οιι·ιιιιιιιιο

ιικιιοιιιιιιιι ιιρπικιιιι ιιιιοικι, κ ποοι·ιιιιιιιι Με,

κακο προιιο,κιιικ ποι:ι·ιικοιι: πρωι, κι ιιο

ικ·ι·ιικι·ιι κοιιιιιιιιικι κ ,ικπειικιι·ιπκιι, ιιιιιοι:·ι·κ

οι οτι κοιιιιιοι·ιι οκιιριικιικ·ικκι, οπι εποικ

οιιιιιο κει:ιιιιικκι:ι. ιιιιι:κ πο, ρεεε, κιι:ιιιιιιιιιιι

ιιριικοριιςιιιιιικι ποικιιιιικοιικιπ, ποκοι·κκκιι

ιιιιικ:ιιια, ιιιππιιιιιικιιιε κκε ιιοκι·ιιιι:ιιιι, κ·ικιικ

ιιριιιιιιιοκιι ιι·ιιιιιιιιιιιι ιιιιιι ι.ιοιιιιιιιιι: ,ια πρκ

κοιι,ιιιιιιιιι πικοιιιιιιιι ι.ιιιιι:κκ ιι·ιιχαρακιπ·ικ ικα

κειιιιιεκκ ικιι·οιικιιιιιιι απο :ιιριιι:·ιιικιπι.ιιι ,

ιοι:ποικ κα” Χρκοτο, ι·ιοιιιε κιιιιιιι, πο

κκιοιικ κι”, ιιιιιικιι. Η κι ι:κιι·π ιικηι,ριιιιι

ιιιικι κιιιιιιι οτι ιιικοιιιο πρπικιικα, κι ιιι,ιεκιιπ

ιιο ιιιιος·ιι ιι κιι·ικκ ιιοχι.ι·ιιιικιι ιικς,ιι,ριιι:·ιπΜπ

πιοινι κι ιιιιει Βοιών, ε Ρο οιιοικιειιι ιε

Μάι ιοιπέι:ιι το πε πιοιι Βο8, @κι οιι Ριο

ιιιιοπικ Βοιοινοεο κε Ηειιι·ειο, Μοτερ· ριοιιιιο

ιιεπεπειειιιο :πιειοιιγιινεη, οιιηειιειι "οι ιιιιιιι

ι ιιιινοιε ιιοιπιιε. Ροιοιιι Ρι·ιοειεριι ρι·ηιιιιιε- 5

πιο οιοε ειιιοιοι;ο Εεειι, ι ιοειει ιειιιιγ: πιο

ιιοισι·ιο ιιοκιιοπι κικ ρι·ιοετοροννει5 κι ιιιιει

οιιιιη. Ή:8οι Με εειοέοιιε Με οοι·ιιιιικ

ροοιοι·ειιε μια κιιρειε έννιοιοειπικε ειπε ιε

ιοειιεκιοκ·οἔο, μια ικιιιιιοπε Ίιοοιιοιιοεο ΠΟ

ιιιειιιιριι Μιοιιειε; πιοιι·οροιιιε Μπι· κι «και

κι θι·οοκι, ιι έννιοιοειειν κι Κιιοκιιο ρεπο

νει.

68. Ειπε θι58ΐ ιιιπει·ι Τοοιιοη ιΒιιιπιεπΗ

ροοιοι·ειιι. Ροινιοιπκ “κικ πιοιτο ο κκο έιπιοι·οι.

Ονιοἐ Τοοιιοιικ ιπιει εννγι:πει, 8άγ ι:ιειι ρο

ιιιιι πετιοιιοιιιιι, κι πιιιιιιιοΙο ιιιει€Ιπε, ιικού

οιοιοιπ οικω κινχοιειιι ιιι·εοι νιικηειιιιοιι

ιιοειοκεινεη, ιιιιιιοιει5, κι εριιιιιεύ πιειιι 90

οιεε ροειιι: κ· ιποιιιικινεοιι ποοπ)·οιι ι οικω

πω, εικοσι: εις πιω πιοοηειμιι, ι ιιο

Μ” ιιιοεοινειιιοι. Βια” ιιοκιιειπ, ιπόνιιιι,

Ροιιειικιειε πειιοπιιιιιοιπ ιτικέιι ι οιιιιοι Με,

ι·οιρειπιιι ιι:ιι κικιιΒιιιέπιο, σπιτι ρι·ιιτειιιε- 28

ιιΖεπι ιηννκιε κι ιποιιιιικ·εοιι. σερ πω: πιγ

κι πειιοιιοιιιε, οτιΒιιπιιι6 ιο ιιιιοΒιι επειιιοικ

ιιι·ηιπ, τιιόκιιεο Με: Ρεπιι: ιιιιιιι οιιι·)·ειο

Βοιε πειι:, ιιπιιιιι εις πει! πεπιι, ειιιεπ.

Α ρι·όι:: ιοΒο κωρε Με ινειι·ηιιικινεύ σει 50

ιπποειοΒο Με, ι ,Θεωρω ιιονιιιειιι ιππο

Βιιεεο ι ιιοιικιοι·ποεο Με τοιιιε ιιο ιπιιιέιι

πιο; ε κοκ ωριιι ιιο ιιιιιι·οεπε, Ροκει.ειο ει·ιοοιι;

"Παοκ 10 Ι"ιΜι'Ηι ιιριικιιιιιι Η. Β. Τ. - 26 ποκιιικιοπιικ ιιιοτιιε Η. - 26 κπι

κι πω ι)οιρ. πρ. Ι, 170, κιιηιιιιιιιε πω: ιιιγΙιιιο ισιιοιρ. - 38 ιιιιιιιρπι:·ιπιιιιτιω “χρει

οπιιιιιικ Η. Β. Τ.
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ΗΟΜ'ΜΒΜτ ιτικαιττττ, ποταιτειιττι Π!!! Π'Βζ,πρτω'Πτ·

ΠΠΠΠα ειττταρταιετι Ο! |'πΈΧ'|ι. ΤΠΕ” ΗΗΕ,

οσε, προττττττττε εκ ττιεοττιεκοτ.τοτ· ιικ

ετττοττ τι πττοκιτριετττοτι ττιι, τιιτοετκ εκ οτι

οι·τικοετττ ττ οτι ττττοτατο ειττι, ττοιροττ· ττιττττ

κα π·ιττττττε ττοικιττιττοτε, ττ ττα πριαακτττα οτι

ιιιεκαιτ κ ποντττακκτι κικτττττιττιτα, τοπιο οτε

τττ.ττττκ κι οτ,·ετιιι ττιαιτιτρι παττιτιοτιι πο

ιοτιατετι τοιττορκιιττιτττι. (Σπιτι ττο προτοττκτπ

το ττιεοττιεκοτε οτ·ττιττττττε, πατε πιο ττιεετο ττττι

τττ ιτοττιττι κι εετιι κι κτιττιτττττττι. κ κι

εταριτττττκτ.τι ποκοοεκτττε ττ ττοειοτιτττιτττττε,

εταριττπττττ.τι οτε κι ττττττιτττκτττι ιτοτιιττι ττ

κακιιακκτε, τι οποιοι ττιτττιτττ εοτιοτι απαρι

το τιτικτττεττι τι ττιττιττκτετ.τι, κοτκεκτττετ.τι ειτ.τκ

ρεκττιτττι, τακο κακατιτττατττ ττικιτττιττ τι οτ·

τιτττατκ τττ, τι τακο προττοττ,τττττ ποετι. Για

τοιετι πο εποε: ιικο Εοτ·ι ιαιι τεετι κοττ.τι

τετιτρε ιεεκτικττττττι ιιττπιτ εττττι κα οτιτττττε

2ο κτττε ,ιοτιτττττ; εε ιο τεετι ιεειτκκι ιατετ.τα

οτι ιιτι ποιοι: ,ιτικττιτ ττο τεετι οτι τομ

,ιο του τοττ ειτα κ τττεετι ιεετττι τι κατι,

α οτι εκκι αιττττκ ,αεεκτιτττ ιικι τιιιιτττιτττ

ττοτοιιττ ιεειττττττι, τετττε τεετι ποετι ιετιτ

οι ρεαεετττιττιτττ. ττι πιο οτε ιιττττ οτικετττττιτττκ

εκ ,ιοτ·τπτα πρατιιττοτ(τετι εττιττιο κι ττιεττρι

εεκτττε τοεττοιιττε, ττεεειιτττττττ εκ ο Μπι.

Ποετικοτε ιο ττοιτ.τττ οττττττατετι οτ·ιτι τιιοττι

κοκ. Ποτττεκτττε ττο πει ποιοι προοτιοαττττεκο

60 ττιτετι πιαιτοτι πριττοτε, κε ττικοτττττιτττ οτι

ματια τεαττκοτο, ττοετττττι πο ει Μοττεττκ

ιικττττ ·ιετιτρπ ,αεετττττ ειποιοτιττ οτι πττττοττττ

ιακοκι τ!! !”θττ"Ε θ!!!τπ!!!)'!'°!5τ!, " !!!!β,°Β!!'Ετ ΠΜ·

[Μοτο τττόιντ!, ερτιοεττντοτοε οτε τ:ττειοκτοτιτο- το"

πιο ποτο!οπττ.τ τ ι!οποτ, ποτεικ τοΕοππτττοκιτ

εττιεπι οτε Ιοπτεττπο τ πρωτο π!ττ8τε8ο, πιο

τ·γπτ Με πο ρτεπτο εειιτεινπεεο, τπο ματι

οτεοντ τ εητοπτο πιο, ο ποπο τνοηοπιο

τπτετ5 πο ττοι.οεττ ρεο!ιοτι Πονττπύνν. Τοτπ πο·

Μοτο οποοπτο ιτε τττεεοινοτιο οιΡο!οέε; ποπο

ννοηεττιο οοέ ποτάκι τπτεύ τττττοιε πιτ ττοτττο

του τππτετεητπ, ο πΙο ιποτ·οηεττ Ροτεοτοτ

ροε!ιτιιεπεττνο; ετοιεηιπ πι οι ιππτοτειγοπ

τπτ!οέο τ ποιτιο, τ ποιού ι ετετττο πιω

ντο1τττειπτού.ττινοέετ, τ ειτττποπτο, ο!τεττοπιοπτο

οτε !οποππεεο; τ οι πτοεπ ποττοιεττο ιπ!οπ

Μι τ ροετεειοτο. Τοτε νντεο πο!ετ:τ ερεπιττττ

ποιο. Μότντ οονντειπ τοτε: στο Β68 πο! ποιο

πει 40 ππτ πο οεηοιειεπτε Μπιτ, το πο

νττετπ τεοτ πιτεετεετπο ποντοπο οοι·οοεπτο Βο

Βιι, @τι οι! τοττττ πο εστω τεει τιιγειο

τιιεέύπιτεοτοτ Ρτε6 ππτ, ο οπ τ)·εττ τπτ πιτε

Με πιτείτ ποτττοε Βοεττ πο πιτεοτεετπο, το

τεετ ποπ. επτετπιτειτοππτοτη. Ριιοι το πιο

ππτο πττειο οεηάετννοη πο, όπτεττιιττε πιο

οηέετο ιιποιετντεττινοτοπτε ροττετετε, ννεοετοε

ιτε ιν Βοττττ. Οτοε οοπτετιτ ποιοι οειχειοπο

παπι! ει!οιντε!ιο. Ραπ τοοπτειπ ρτετ·τιι5η πο

ροετοπτττ ποιποειοπ τη! Αποιποπτ: πτε ποιό

ιτεπποεο πιιεννο. Α τ Μοττεει ππτ Μ) Ρετ

ειειοε πο! οτε 8οππτιπ ρτητοπ ιοτιοπ πο

@Με ει·ποτοτττετ , τ πτπατο! Μονο ττοὶο. Ρο

ετεπτ δοιπιτετο τποπτο τττ·οπ:τ!ο. Ντπτττντοοπτο

ροοιειοε @τον ποιο ρτ·ιετεπποΙτ. !)οπτετ ρο

τπειπ πο! οτε Βοππιπτ νττεττττεττ οπτονι·τεττ;

Εττοει Ροοιειοε ννιτοιχ ποιο! πο πτετττοι

νντετοι 1 ττιτιοαεττττττττι» ττικοαεττττκττι Η. Β. 'Γ. -- 4 προκιτριετττοτμ πττοκιτριετττιτ

Η. τ.. Β. Τ., π17τπτε. - 8 ·τιαιτ·ιτττι» ττιαιοττι Η. - 18 ετιιιτττκκττι οτε» κι εποικ

τττττττι ατε κ Η. Τ. - 21 ιιτατ πιο Η. Ε.



κι ι.ιιτοιιι8 ΝοετοιιΑ.

ιιοετιιιιιιιε οι ιιιιεειιι·ιιτωιε τοπικ εοιιιιιιι οιιιιιιιιοιιιε ποιοι οι οΒοιοιι·:ι.

ιιχειισι; ιιοετιιιιι οι οπο” ιιιηιιιιιιιι εε

ιιιιοι ειιιοιιοειι ει; οι ιιιιιιει ιιιιιοετιιει

πιο ιιιιιιτι ειιετι ιιι ιιιιιιιιε ιιορο,ιιιιιιιι;

ιιοετιιειιιιε οι τριιιε οτιιοιιιι οι·ι·ιειιιοι ειπε

οτιιιιιιιιι, ιιοετιιει οι ιι ι'οειιοιιι ιιετιιιιιι

ιι,εειιιιι ιιιιιιιιι ιιιιιι ιιοιιιιιοι ιιοετιιιιοιε ερι

ιιι; ιιοε·ι·ιιιι ιιιοετοιιι ιιεκοιιειιιιοιι ε·εεοιιιι

ειιοιε ογι·εειιιε; ιιοετιι.ιε ιιιιιιιιιιι ει οτιιιιιι

ιιιιοιιι ιιιιιι ειι·ετιιιιι ιιι ιιο”, ιιιεε ειιιιιιιιιτιι

Π "Ο ειιιιιιιτιι, ιιειιιιιιοιιιιιιιιιιιε τροι·,ιιι

ιιιιο ιι ειιιιιιιιιιιιιιιιε, ποιο εε ιιειιιιιιιιιι ιιιι

τοιιιιιι, ιι θιιοιιιιιιιι, ιι Επι:: ιι ιιιιονιιιι οτιιιιι,

ιικι πιο ιιο ιιορειιιιιονιειιι, ειιιτιιιι. Η ειιιιε

ιιοονιιιιιιι ειι:ιτιιιιιι, ιι ιι·ειοειιιιι ιιιειε ιιο

ιιιιειιιι, ιι τιιιο ιιιιιιιιιειε ιιιι ιιοιιιετιιιιο,

ειιιιιιιιε ιιιιιιο ιιοιηιιιιειιιιι; ιιιιιιιιιιι ιιι ιιε

·ι·εμι ιι ιιτιιοιιιιιιοε ιιιιιιιιιι ιιενερι , ιι ιιιειιιιιιοε

πρωτοι, ιι ιιε τιιτοιιιιιε ιιιιιιοιιοι· ιιε, ιιιιιε

ιιιι ε.ιιι:ιιιιε ιιιιιειιιιοιε οιιιιι,ιιιιε , το οιιοιιιιιιιιιι

ιιιπε ιιεει,ι,οιι:ιοιε ιιι οποτε. ιιιι ιιι ιιε,ιιιιιι,

ιι οι ιιιιιι ιιιιιιιι ιιιιιειιιιιιιιε ιιι ιιοι:τι ιι ιιι

ιιοιιιιτιιικι, ιιιιιιιιιιιιιι οι ειιιιιιιιο. Η ιιιιιι

κοιιιιιιιε ιιι οιιιιιετιιιιιι ιιι οιιτικι ιιι ιιιιιιοι·ιιι

ιιιιιιιρειιι, ιιι ειιιι ιιο ιιι-ιι ιιοιιιιι·ιιετι οι

ιιοετι ι·ετιιιιι ματι ,ιιιιιιιι, ιιιιιιιιιιιειιι

οτι ιιιιιιειιτο ιιοοει·ειιιιιιιιιιι ιιιιετιιιιιιιιι θεο

μοιιοιι·ε ιιειιιιιι, ιιοιιιιιιιιιιιιετι :εε ειι ιιι

ιιιτιιιι ιιιιιηιειιι: ιι ετριετιιιιτι ιιειιιιιο οι·

ετιιιιειιι ιεετε ιιοετιιτιι οι ετιιιετιι .πιο

τοειιο,ιειιι. θεο,ιοειιιειιιι :εε ιιιιιιιιιιοιιιοιο, ιιο

οιιιιιιιιιο ιιιιοιιιι ειιατιιιιι, ιι ιιιιιιιιιιιιοιιι ει

ιιιιιιιι ιιε,ιιιιιι ιιιιιτιιιιιιιιιι, Η ,εοοιιιιιι ιιειιιιιιιι

ινιε·πει 4 ιιιιιιιιι ιιιιιιιιι πιο” Η. Ε. -

ω” ιιι εοικιιοι; ιιοετιιιι Βιιιοιιιιιι ιιιτιι μ”, ρτιν ροιιοι·οιιο ποιοι. Ροειοιιιε Με] ιιιιο

ΡοέειΙ ι

Ροιι ιιιιι οιιει·ιιιιοέοι, ποιοι ιιοιιοιοιιιο εποε

ιιοειο. Ροειιοοι οιιοειοιοο·ιε ιι·νοοι·ιεπιιιι οιο

ιοιιιιι:ι ιιιιοιιε. Ροιιιοιπι 5Μι ιιε οιοονι·ιο πιει 5

έιι·ιεειιιιιιιιιιιι ένιιιιιο, Μοτο έο·ιεεει ι ιιο

έιιιιει·οι, ιιιιννοιν ι οιειιιε ιιτινιιιιιιι ειπεν

ιο!ιο Αιιι.οοι

«οπο, ι Εοινττιι, ι δενει ι ιιιιιι οιοοιινιε, ιιο

ο·ιοιιιιει ι ινειιιειιιιοιιιινοέει,

Με ιιιν οποιο πιοέιοιιοιοοιν. ι Με ιιιιοοιν- 10

ινιιιν ιιι·οοι, ειι!οινιιι ιινοινοτοιοο ιιο ιιοιει, ο

ιιοι.ειο ιννοοοιιιιι ι ιιιοπιειοινπο, οιοι·ιιο ιιτοοιιο

ιιιιιοιώιν; ενειειιιειν ιιο ιιιοοιιιι·ν ιειιπινιιιιι απο

ριεειιιι·ν ι ιιειιιιιι ιιιονιινιινοι, ι πιο ιιο ιιι

ιιοδο πιο ιιιιιινιιιι; ο εάν ιοειιιι ροιπιεοο ιιο· 15

ιιιοοιιιει , ιο οπο: οιιιειιιιο ππιόννιι ιτοειιε ο·

εοοοιε ιοο ιιιειιιιειε, ιι ιιιπε ιιιιιο οοι·οινο

ιν ιιοέοιε ι ππιοιιιιιινιιεο ιι·ιιιινιι. ι ρι·ιιτοοιιιιι

ιιο ιιιοπιοειντο ιν ιιιιιιειι οι ννιιιε Βιιιοτιοννιι,

ιν πιο οοινιοιιι ειιιεπι ιιοπιοιν ιιε ιιοει. οιιοι·- 20

ιιιιεειοτιιιιοννν, ιοοινιιιιιοο ιιε οι! ιιιει·ινειοΒο

ιιοιιιειιιιιιιιιο, ιιιι.οι·ν ιιο ιιιοιιιιοΙι έ. Ί”εοιιοι·ιι

ιιιιειειιοιε, ει ιιοιιοιιιο ιιε ιν ιιιιιιειι Ματιο

ννν, ιι »νεοι ινιιιιείι ροεοιπιοινιοιιο ιοει.

ιιοέοιο οι ιιιειιι ριιιιιιιιει. Τεοιιοιν Μιάν 25

ιιτινειειιιειν, ιιννοιιιιεπιι εννοιιιι αιώνιο!

Με, ι έννιειιιοννιιι ι πιιπιιι ιιιειιιιεΙε Ιονιο

ιιιιι, ο εάν ιιι·ινειετΠ ινιοιιιι ιιιιείι ιιιιιιτ

ινννοοιι·ειιιιιιο ιιιιιιειιιεΒο , έννιειιιοννοι 8ο οτο

εινέειε ννοιιιοΒ ινννοιιιιο, ι "ιιι ιν ιιιο- 50

ιιιοε. Ζειειοοιειν οπο· οιιοτοννιιἰ Με οπο,

πιοιοιιι ινιοοιοι·επιι ιιιιιοι ιιο ιννπιιοέύ πιο «Μη

»Με ιιιέ ινιιιινιιειν 8ο ιιο ειιιιιε ιιοειοννιιι

ιιο ιιτιοοιιν οετοινι; οπι πιό ιιιιιιιι ενειννιι6

18 ιιιιιιιιιιιι ιιιιοι ιιιιιιιιι ιιιιι Η. - 27

ιιιιιιιιιιιεοιι ιιιιιιιιιιιιετι οι Η. - 28"ιιιιε·ιιιειιιιιιι ιιιιετιιιιιιιιιιιι Η.



ι.Α·ι·οι>ικ ιιιικτοιια. και:

?δ ΠΟ,

αιιιιε κιοκριεεκκια ι·οοιιοακιιια κο οκιιιιαιο

ιιραςαι.ιιοκα οκαταο, κιιιααε κι κοιι·ιιςιικ.

Ραςκοαακικιιο κο οι ιειαοκ κ κοιιικιικιο αικ

κιιιι κατα, ιιο οικω κιικιικκι κεκερογ κοκεα·ιι

ε; καιιεοτκ οι κα ακοοι: κρατκια πιο κιακιιιιιιε

ιι κα οαιικ, ιιοετακιιιιια κ ιιριαιιο ιιοικιιικκ.

Οιιι :κε ιιοκεαι κικα·ικι κρατκκι κι.οιια. Βρα

τιιια πο οιιααρκκιιιιε κι κκαο κ οικρακια κα

ιιιιοκ. Οκι ατε ρειιε κπι: ιιοατιιια ποια, κ

μ) στι” κοκ, Η Υἱ'ΚΠ ΠΟΠ, εε δζ'Ε ΟΤ'ΒΧΟΜιιΐα

οτι ΒΜ)'ίι, ΒΕΜΠΟ Ν!!! Π!! ΓΟΟΠΟΜα Τ!» κοστι

ΠΟΠΣ Ερ'ΕΜΧι κι "θΥθρ'Ε @ΠΟΠΟ Μ", ιιςκτιι

οτι οκιτα οετο. Βιι :κε κοι·ο κοιιιετε κτη

ιιιεκιιικ ΠΟΟ'|'ΙΒΗΤΗ ΕΜΠ? .αλ " και ΚΗΠΟ·

ια οκοιιεκκιε ιιο,αααι δ'ΗΧ'Ε καιει!. Οιιιι ?ΕΕ .)Ο·

ΗΟΜΕ: Τ” κοκ καιιι |ΠαΟ'Ε"'Ε οτικιακ, δ!!

ΠΟΤΟ Πω "ζΒΟΜΠ!!" ΕΧΗ'!·ι, τι "Μ.!'|α και”

Ο'"α!”ι Η κτοιμΛεκι, Π! ΠΟΟΠΟΥ!"ΜΟΠ'Ε 'Ε!'Ο

κακο ιι τοκο. Οτιιακ πιο καιιιι Οεοαοοκκ ρεεε:

20 ιιιιι,αιιιιε "ΜΕΡΗ ΠΟΠΟ Πι'ΙΟΜ"Ε'Ι'Ε, “ΣΤΟ ΠΟ ΧΟ·

ιιιετε, κροιιι ακοιο κρατοα·, ιικιιοαιι κ "πατα,

κι ιιροιικαι κοι·ο κοιαιετε, οτι οταο·ιικκικκι

κ ιιο "Μ"α""|ΧΤι. Οιικ ιιοοαοι·ικακιικε ιει·ο

οτιοτικιικκια αιααο κι ιιοικικιι, οιαογι.ιακι

κοοαακια κρατα ακα, ταατοαιικηιε εκκε:

πιο πιο ιιικοακτικ Επι, κ τκοια νιιοτιιιιαια

ΗΟΜ!'|'ΒΚ, ΠΓ!) ?ΠΟ 'Ι'ΟΕΈ ΠΟΠΟ, τοτε καριιιιιι.

θθΟαξΟΟΠΗ ΠΟ ρθΥθ "Η'|α: @Η ΠΟΠΟ οτι ΠΟΠΟ;

ανειακικιοιι ιιι·αοι, α ιιι·αοια ιιιιοι·ια·ιι αν άπνοια ω"

ιανακα·κοα απο αειιι·αιι. Οιι Μια ποιά ιιο:

ιιι·αοια πιοι, ι οιοοινιε πιοι, ι οικιεοι ποιο!

οιο ια οιιοιιοάιο σει καιει; οιιιαπιδ πιι ιο

Μα αν οιακιο μαπα, Βιιαιπι και αν ριεοκα

πο, έε ιιιαιιι κειέο κ Εεεο απο ανα ααα

ικοεο οιιοεοιο ιικιαποινιο ιΒιιπιειιοπι παο κο

κα?

οικω.

ιιιοοιιιιαπι ιιιι Μ! πιο Νοεοκιαανιοιι

θιιι πιο ικοιιιι: ια μια οιοοιιι Με

ννεια·κιιιιοιι, ιιοΒο πιοο καπι αναιιιοικοκ2, ιεπ

παπι κοπο οιοοπι ι ιΒιιπιοιιεπι, ι αιιιοιιαο

8ο ιιοοικιειιι Και Με οιοιαιο. Οιοιοο ααα παοκ

Τοοιιοκαι @κι οοιειιι2οιε Με πιιιιο ι ιιατακι2οιε

αιο ιιοεο οιιοοειο; ρι·όοιι ιιανοοιι ιιι·αοι: Μι

κακα ι ΙΒιι:ιοοεο, α κ τοπια· Επι: οιιοεοιε,

οιι εται·ειαιοιι ιιο πιιοιιακα·οιι. οπι ιικιυειιαανκκα

μ, οιικιαριιι ιι·οοιιε ικα οει·ιιτνι. Ναι·αόκιανακα

κιε Ι.ιοκιαιι ιιινοοιι ιαι·αει ιτιόινιαο Με: ιιοΒο

αναιιιιει·κο ΒόΒ ι ικ·οια οκεκιιιιι πιοιιιιι.νια,

ιιοΒο κοιιιο ροειοιιααι, ιοΒο νναιτιιοίι. Τοσ

ιιοκα· και! ποιά ιπι: Με Με πιιιιε οιιεεοιε

ριιαααό ι8ιιιιιειια, ω ια κιαπι 8ο αναιιι πιο

ακοιιιιιαι ιιιοιει ανοιι, αοιιο κ ιιοἐειιο κι·καιιιε

ιιια; ι αναιιιιιοιιιι και ιιαιιιιιια ιιαριαιια.

οιοπι ακό ιια·ιο ιο ιιιοπιιιο, ιπιόανιιι: ὶε

οτι πιο Οι ροαιι·καιΒι απο, ροιιιεκ·αὶ .Μαιο

ρτκα·αιοιιι και κ Ιιειοα κ ιικαιοιιι κννοιιιι Ρα

Μοιιι. Ι ροοκειι ιιι·αεια ρι·οκιό ο διει”αιιια ιιο

Βια

κοιιιετε κι·οιμιεκα ιιοκιατκ, το και οιτιιορικι

:κι καιιι κε ιιο οκοιειιοκ κικοαειιιιιο, κι ιιοι2050. Φωνι:=10: (Μ) Μι ΜΗΝ ρω τοιια

ιιιεκιιιιιια, Μοι·α και πω! ιιοιιιιοιια Τοοτιο

κοιιικιο ετοοιεκκιο. Η καμπ κπι ιιιακοκα ' Ον0]2 ι “Με 8ΙυὶΪΙι ιθ50 Ποιο Μι Πκειαι

ηρεζιιοψτερα_ κρατα;" απ;; μας; “και”, απ'οτι, Μέ ιΙΙΙ Τθ0ιι0Ζα: Οι!) ]8 ανειιΙιιε ι30ἐθ€'0 Ι'02~

ι·και·οαμμαιε; κι” ..ο ει” και, ποε·ι·ρκι·α·ι, κακο ιιιιαποια·αιοιπ αναιιι κατω, να καέ ποια

κα; κι κο ιιιακοκι ιιοκικιιιιι ει ιιετιιιια οι

κρατιιιιι οκοκιικ Πακιαιιικ. Η καιιακια κρα

κανοια ιικιαποινιο ειιοοοιε. ι ιιαικοιιαανακα ιοιι

και ιπι διοι'αιια, ακα και ιοιι ι8ιιπιοπειιι, ι

πιο" ο εαιικι οαιιεαι Η. 11. Τ. -- 24 οτιετικκκιιιαι οτιοτικιικι-ε Π. Ια.



756 ι.ι·ισι>ιιι πεεισειΑ.

κι” ι·ιιιιι ιιροσιι·ιιι θι·ειιιιιιι ιιειιεε·ιιιιιιιιιι, επιιιιι

ιιιιοιιιιιιιιιε:

πιο σι.σιι επεσε” και ιιο,ιιι Μεσοι ι·ιιο

'Ι"Μ'λΠ σιιιιειιιικι θεσ,ισσιιιειι:ι,

κα, ιι οι· ·ισιιε ιισειιοιριιιιιιι ωστε; σειο ιιιιι

ιιιι,ι,ιιιι. Ρειιε :σε ππι θεο,ισσιιιι: σε μι, ιιο

ιισσειιιο ιιοιιειιειιιιιο, ιιιρειιι·ε πιο ιιιιιιισιια; σε

ιιιε επι σιιοιιιι ιισιιιιι σιιιιιοριιιιι κοιιιει·ε. ιι ιιο

σιιογιιιιιιι·ιι ιικ, ιιο·ιιιισιιι ιιιι·ε (Μειωσα, ιιι

επιειιι πι”. ιιιοι·ιιειιιι; ιι ιπιειιοσιοιιιι Βιε

ιιιιιιιι, ιι μπε ιειιοι·: πιο, σε ιιιιιπιπιπ ιιι

ιιιιιιιισιιιιοιι, πιο” σε οιιιισειιιιιεπι ιεισ, ιι

πιιιε οι·ει·οοιικι ιιι σιιοιιιιιιιικ·ιι, ιο ,ιοιπιιιι;

ιιμπαιιιιιιι ιιιιιιισι·ιιιοιισκιιιι ιι σχετικα ιιε ιι”

ιιιιιιιιιι, ιιι ιιισσιι πισω ιιο ιιιιισιιοιι ιι ιιο

ιιιιιιογ ιιιιιιιισιιιοεσιιοι. Η ιιο ειπε ομοια

ιιιε ιι ιιοει·ιιιιιι, ιιεσοιιιιι ιιι ιιειιιιιιι ιι ιισιο

ιιιιιιιιι ιιιι οι”. ιι ιιιεσ·ιοι.ισιι ιιιιιιιι ιιιισιιιιι·ιι

Π!!!) ,

"ιη ΒΒΕΉΝ)|ΗΒ'Ε Ε'β Ε'Βιι|'ιιΜΒ σιιοιιιιιι Γιι·ιιιιιιιιιι ;

ιιοιιιιιισιι επιιιισ ΒθΠιιΜιι, πριι,ιε κι πε

ιι εσιιιιιιιειιι ποια οι· ιιειο, οειιε ιειιογ θεσ

πσσιιιι: σε σιιικοιιιιιιι ουσια σειο, ιι σε ποι

ιαπι ιιι ιιιιιιιισ·ιιιιριι ιιι σ·ιιιιιιοιειιιιιε, ιει,ια

ιιιηειιι πιο ειιιιι·ιειιιιιε οι κοπο, ιισε ιιο

οπιιιιπ ιιιοι·ι.ιειιιισιιιο θιειιιιιισι·, ιιε ,πιο ιειο

ιιι 0ΕΜ,8. ιιιιιιιιιιιι ιοε ιιιιιιοιπιιιιι πιο, ιι σει

ιιιιι οι πεπιιι σιι ιιιιιιπειειρεπε, ιι ιιιε οπι

ιιεισ. θειισιισιι ιιισ ,ιιιιιι ιισιιιιιιιιιιιιιιο, πιπ

ιιειιιιιιισιιιιιιισ θεσισειιιειιιι, ιιιιιιις·ιιιια Ει·ειιιιιιια

ιι ιιοπιιιιιιι, ιι ιιιιιι ιιιιιι ιιιιισιιιιιιι σιιιιε: ιιιιιε

ειπε

πιο” ιισιοιι σι·ιοιιιι·ιι ιι ιιοιιιιι·ι·ιι ιιι ιιιι,ιειε

Π!) ιισιειιιι (Π'ΒιιΙΜΠ'Β"Η ΕΕ'Ε'Ι'Π σεισ,

Ποπ, Τ!) "Ο ιιοιει.ιιι θ'|"ΜΜιθ'Ι'ΒΗΠ "ΜΜΕ'Ι"ΜΜι

τι ιιιιιιιιιιειιι σ·ιοοιιιιι Η πριιιιιιιιιΜπ Γ! ΠΕΠΗ::

Ν) καποτε ΜΚΟ ιισιιιιιιιι Η! ΕΠΣΤ!» Εθι"|ι; Μ||θ

Κ" Μ, ιισισειιι πιιιιιο·ι·ιι, σεκπιι·ιιιιιιιιι ιιιιιιιιετιι

 

Ψισιιι 7 οποια ποια» σιιοιειει ιισιισιιι

ιιισςσιιιιιιινιΙ $ιει`επιι, ιπόνισε πω: ιιιισσιο,

στο οιιιιιιιε οι ιπσπιιειιιι, σιιιινοι Με πιπι

ειιιιιιππισ, ι σο πιιιιιιιιΙσπι ιιι ειιιιιιιισιι, ιο

ιιισιισινιιι; ροιιιιιι πισπιισιιιιι ι σειιινιιγ πιο

πιπισπιιιι, ιεπσ σιγή πιεηειιιιο νισιιισε πω» 5

Α ρσιεπι

ιιιιισιιι ιν:ιεινεη 8ο πισέιι ιιο σειι, ιρσισιιιιι

πε 1οιιιο.

Βειιιι:σ οι! οπο”, ριηειειιι τισ πισεο επισ

πιι ι ιισιιιιιιιιιπ ιπσπιιεη·ιειιιεεσ.

Α μι] ειόειγ σιιιειι πειειει, ιι οπ

ισειιινν : ιι)·πειιι ενισιιπ θιειιεπι, ι σόι δισ-ιο

ιιιιειι ιι πισεο, @κι ιιπ Τεσειση: σιο εσιισ

άσε ισ ένι·ιιιιιι ιεεο, ι σιιιισιε σι ιεπ πισπειει

ειγι ιιι οριεισε, Με ιν πιιπ σειιιισ Με

ιιιιπισειιιπιε; ιΒιιιπσπεικνσ πιει ιισιιισιιιιπ διο

ιιιποινι, πιο ιιοριιέσ σε, πιο εισ ιιιηιιιισιιι Η

πεσει. Χιειιε πιει ιισειισινει! 8ο ι ριηισειιι

σριειισιιιεισ Με ιπσπ:ιση·ιεπι, ιροεισιιι σιι

πιεσο. Α Βάι· πιεση ιιιισιι πισω, Τεσιιση

σοιιιι ιν νιιειιιιιιι πιειιισσ ινριισειιιισ, ινσιιιιιι

$ισιιιιιιι ι πιο, ι ποση! Με ιιο πισιι πιό- 20

πιό: σισ ιιο πισιειπ ιειέσιιι ισ “Με ισΒο,

πιω πιάσω ιισηπιι ΒσΒιι ι ρι·ηιιιιιε ΒόΒ

ππο, ισ Ρο ιποιειιι Ζειεισιιι ιιιοπειειγι ροσιπισ

εισ ννιπσειισ ι σσιοι ννισσει ιιιΡειπιιισ; οσοι

ικισιιέσιε πιο ριηιιιι ιπισ Βόε; Με :σε Ρο Β

πιοιει ιιιπιεισι ιιιηινιισ Ροσιπισ νι ιπσπειειιι

ιισ ιιιιιοππιιιόιν ι ιισσιισιιόνι ιπσπειειγιειιισιι,

ω] πιιισιε ννιεσιεισ6, έσω Βοἔιι πιάσω πιο

ιισιι)·ιιιι. Α επι· ιο ιπόινιι, Ριειιιιιιι ιιιεισιιι,

ιπόιιιιιισ: οιειε ιπόιιι :ιιο πει ιιιιιιιι ιιο ΒσΒιι,50

πιει” ι›σινισιπ ισ Β68 σωσει ιιισιιι πιο

ινιΒιιιιιιι. ιριιισειεσι:ιειι ι:ιεισιιι ποσ ισ ιι

πισεσ, τι σοι· πιισιιιι ιιιισιι σα”, ιιι ιιιιι€ει

 

εοιισιε πο ινιειιιιιποσγ, ιιιι.ι8ιει μπει” ιιπιιι

σπάει άιιεισ ο· ιεσε Βσειι, ιπισειιισιι ιπιιιιι,

Η.



ΕΑ'Ι'()ΡΙ8 κιιοιοπιι. ιιι

κακαο·ιιιοι. ιφι.κορκιιιιικ κ ιιο·ι·οοιιαιιιι κακα

οιιιιιιοιιιιιιιι; το ιιικιιιιιιο ιιιικοι·ο, κακο κο

οι·ιοακαι ποιοι. Εοιοκι. Η οο ιοιιοι· ι·ααιοαιιιι

οπο, κικαιιαιοι οι ιιραιιιια, ιααι·οαιοιιιο: οι·ι.κιο:

ο κοιικ οι πα κιι κι ιιοι·οιι; ιιιι.ιιι ιιο, ιαιιο

(ἱοι·ι ακομα ·ιιιοιοιο κο κοιιιορκι·ι.. Η ιικο

οια,αιιιιι Ε(ι.Π'(Η| ιιοιιιιι 'Ι'ιδ (η' ιιοιο, Η ΠΠ·

()'|'.ΐ(Β'Ιι(Πιθ ΑΜ!" ()(ΣΗ(ΙΜ(η, (Πι Βιι0ροκιπι (Έν

ποιο (Π) (Π()("Σ, κι ιιαοι Β'Β'|'()ρ'Β(Η @ΗΗΕ

10 κοιιααοι·ικ ,α,()"Η(Ει κι (Μΐι(.Έ κοπικκ, Η'Β(Π(μ

ιιαια (Πι ΤΙΜΉ!!! Α¦οι"ι' "Π(ΜΗϊ'|'Ε( ΒΤ: ιιοικοιο

"δ ,αοοιιιοιο ποιο. "ΧΜΠΙΠλ (Π ((0 ΗΜ.(ικ "ΗΜ

ιιιια. (ιιι πιο θοοκοοκιι Ζακοιιιαααι κοιιοπικ

κκ οιι ιιι κοιιορι, ιικιπιο κοιιαχικ ·ιοοιι·αιι

ιο κκοιιιι, οοιιι οιιιιο: ιιι ποιο ιιοιιοροκκιο

παο ποιο. καιω πιο κ οιι·ιιοριικια. Βοιιιοροκι·

ιο κοιιοκιιιικιιο, ιιραικια ιιιοι.ι.ιιιιιο κοπο

πιο κ ιιοαοπικκια κ οι ιιοκιορι, κοοιιοακιιι

πιο οι πιοιιι.κκ, οι οιιιιιιακκ ιιικοιιικο, κα

20 πικαπ. (ιοι·οκι ι·οοκοα_οκ ιιαιιιοκοκ· ιιοοκοοκ

Χοκοιοι·, (ῖιοΦακοι,· πιο κοκκρωπαιιιιο κακα

ο·ι·ιιοι κ ιιααπιοιιοιο οποιο, ιοπιο οι οικι

κοιικκαι ()οο,κοοκκ. 'Ταιιιι κιρικοιιιιοι.ιια κακο

οιιιι·καα ιιι Ροιιοκ οκιικιιιιι.. (δικ ιιο οποιοι

οι κοοιι.κκιιιι ιιοικιιιιι. οιικ πιο κα ιιιαιιικιο.

οιικ κα κααιιιακκιο κοαικιικοιο, οιικ κα κο

ικοιιιιιο και” αιικιι κ ΥΡ'ΒζΈ μια ,οικω οιικ

πιο ιααιααπο ΧΜΠΞ'Ε @Έ κοιιοιιι, "Π" ποακιο

καρο", αιιοι·ιικκ οιιιιο; ιιι ακιιιιιικ ιιιιιιιιιι

Η) καποιο, κιικιιικκιι κοιιαριαιιιιιιιο οι οιαιιιιιι

(ΜΗ.Πι, Η κο (ΣΗ'Ειδιφθ "(3'Ε,ι,'Ε "ΗΜ" Π(Μ'()·

ΚΥΠ” "Έ ΕΒΕΘ (Πι κοκοοοκιιιοκι. (( (Πι ΠΟ·

οικοκικακκιοκικ Π(ΞΗΠ(('ΜΜΒ; κακο πιο " οικο·ιικ

“Μ” ¦(ΜΒκιΐκ αιοιιιιικ (Πι ΗΜ|Μ||"Μ'Ε. κακα

 

ιιιοοιο8ο οικιο, ιιιιικιιιο ιι ιοιιιι. ι οιοιιοιι κι"

ιιο πιιπ ιιι·οοιο. κοπο οοο Τοοοιοικι, οιικ οτι

ροοιιοκιιοπο κιιι ριοοιοι·οο κι ιιιόιοι πιοιιιοΙο

ρι·οο ροοοιιιιοκνοι, πιόκκιιοο τοιι: κι ποοκι ιιο

οιιοκινοοιο οιοδο ιποιο. Ποιο (οι οιοιιιιι: @κι

Ιιοκκιιοπι κκιιοοιιοι κοπο! , ιιι·οοιο κιιιιιοκιιιοικι οιοΙο

ιοοο, Ροιοι,ιι κκ ιιιοοοοιιο; ριοκκιοιιπιιι οοο

ιο ο ιιιοοπιοιπι, πο οκκιιοοοιιιι, ιο οποιοι πο

οιικνοΙο ΒοΒο ιιοοιοΒο .ιοιικοο ()ιιικιοι.ιιοο, ο

οικω οοκινιοιιοκιοι πιοποοικιοπι ι ιιι'οΒοοδο

κνιοπο ιιοοιιο, κι” οοιιιοι οι! Τοοιιοικ.

Τοοκι οοιιοππιοκι ιοιιο οκκιιοοοπιιιι Βιιοι ροη

οκκιιοοοιο: οκκιι ιιοκκιιοιιι ιιι-ιι ροοιπιοκι οιιιοκιιιι,

οκιιι πιο ιιο οοιικιοιιιο, οκιιιι ιιο ιιΙοκοπιο, οκινι

ιιο ροοτόκκι οοοοιιιιοππκιοιι Ιιιιι ιικνιιόπιοκκικιοιι,

οκνι @Η πιω οιιιοιιοιπ ι κινοιιο, Μι ιοι·οκιπο

ποιοκιοπο ο ιιι·ιιιιικι οιιι·οκκιο; κωιιοοοι οικο

ιικκιιοιοο, ιιιιοιιοι ιιοι·οοο οιο ρι·οοιι οιοιοοκιιιιι

ι πιοοιιιιοιοο κι· οιιοο πιοιι ιπόκιιο, ιοπο 2ο

κιιιοιο ο ρο!ιοι·ο ι κινιοιιιιοιπ ροοιιιοοοιιοικιιοιπ;

Μάο ι οπο οπι οιιιιιοοοιο εκει ιιιιοιιοοκιοιι,

ι ποποιοΙι ιοιι ροοιοοποιοο ιοιοο ιιιιοινιιο κι»

οιιοπο. .Με Μ" πιο( οποιοι κι ιοιιιο οικο

νιιπιοπιο, ΡοοιοοιιοΙι κο ι κοινο ιοιιποοο

ιιιο(ο ιοοιιιιοιοιι ιιιιοιιοκ οιοιιιο (πει ω» οπο

ιοι ο @πιο ιιιιοοοοι, οοιιο ιιοκκιοιιι ιπιιοοο

ΡοποκκοΙο ιιιιοιιη (μπι Ι›ι·οοιπι, ι κκιοιιιο

ιπιοοιικκ·οοοι κινιοιιιο. ιιοοιι Μι ιιιόικι κκικιοιιο

πιο ιιι·οοο ο ιποποοικιιι, κκιοικιοοκ· ιιιοοιο ποι

ιιιο οιο ιοιιι οιιιιιοιιι, ι ροοκοοιοο 2ο πιιιι ,

Ρι·ηρι·οκνοιιοοιι 8ο κοροκιι·όι ιιο ιιιοποοικικ;

οιΙι κκιοικιοοκι ιιο ιΒιιιιιοπο Ηοπιοιοο οπο, ι

ριοοιιι ιΒιιιιιοπο, ι ρι·ικιιιιοκκιοιι Μοτο ο ιο

ιιοοοιο ιιο ιποποοικιιι. Τοοκι ιο Με πιιιοοπιοκι

κκιιοιοι 24 οι Ρογοκ οιιιακιιι.» κι ιιοκιοιιοιιοιι κοκαιι οιιικκιπι Η. - 26 ιιιιικιιικ πιο

πιο. Η. - 29 οιιιιο πιοιιιο Η.

Ποιιιιιιιοιιιο Ρο!. ΗΜ. 7'οικ. ο οι
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ιοπ μια; οικι·ικιιιικιικε ιιικο κιικι ιιιςιιιοιιιιιικικι_ ἰννειικειιιἰκέΙἰινογ ι ροκιιιἰογ; κ Ροιιιικόη

@κι κοιοριικ ιιιιιιι κι κ:τερο κριι·ιιιιιιο

Μ!!!) Β'ΗΠ.'[Μ"θ, θ`''Ι'Β!.!ΗΧδι, " θ""'"""|Β

ΠΑ"Πθϊ'0 ΕρΤΠ ρη;ιιιιικκικ "ΗΗΕ Μ! Υθ'|"!ι"Π"θ,

ζ!! κεκκκιιικιι ΜΟΕ'ΕΕ!ι, "κοιτα ΕΟ Ε!ΜΗθ ΕΠΕΤ"

Ε'β Ε'Η'|'"" 'Ι'0Π, Β'Ιιζι"ΜΗΜ""Μ ΒΕΜΗίθ. κιικι

ΕκιΠ"|ι Η:Τθρ'Ιι Β'Ει!!'ϊι @ΜΠΗΚΕ "ΖΪι ΗΜΠΕ'Ι”ΕφΠ,

ΚΒΟΝ Πρλ'!'"Π "ΜΜκιΐι θ 'Ι"|ιΜ!ι "θ'ι'ΠΜι ΒθΜΜΒ,

ΠΟΕ'Β!ΗΜίι'ι'Ι| Π!) "Πι ιιοιικ0ιικκικ Ερ)'!'! κι ΜΒ·

"ΜϊΤΈ"Ηθ; !!Ηιλ'ΜΠΕ ΕΜΠ. Μακαρι Οἱ Μ'ίη·

ι.ιεκοι·, κ ι.ιοιικκκ. κιοι·ιιεκι, κ ιιιικιιιιακκι

κοιτα κι ι.ιικαοτιιρι οι ριικοοικικ. Τιιιικ ιιο

κιικι ιιιοκιιικικκκιι, κ κιέ,ιριικιιικκιικ κ ιιοι:ιι.

ιικιιιι; οτι κκκι κιε ικιιιικιικιιικοιικκο κκικι

κιοκιιιικι. Πκο σε ιιιιιιιιιικ 'Μι.ικι:ικι Μακη

·ι·ερι: ιιι.ιιιιι: κακο ιιοι:·ι·ιικιικι κ ιιιςιιοικιιιιικι,

ιακο κιικι κιικι κ κο,ιιι ι:ιι:·ικ κιιιοικ ιιο οικοκ

·ικ οιιοιοιιι. αιιιε κι·ι·ο κο.ικ κρκκει:ι:ικιε κιιιιικιι

κοκιικι, κικικι ιιιοιιο κε,ικιιιιιιι οιιριικιιιι.ι·ι.

κι κικιικι:ιιιρκ, ιικ οιικιιιιιιειιι ιιιιοκικι, κιι

κιι.ικ ιικιιιο κικικιικιιι οιοικιικιιι, κιιιικοιιιικιε

ιιι κικιι:·ιιιιιι κι ικιιιιικκοκοκ θεοκοι:κιο,

κοιιιιιιιιικιε οειιοκ β,ειιικιικοιι ιιοιικ·ιιικι οι

·ι·ιιορκιιι κι” κοιιιιιιιιιι.ιι, κ ιικκκ: οιικοιιιι

κι:: ιιοιικ·ικιι, κ ιικοπικι οιικιιιι.ιι. κωμι

ικε, κ ικιικ: ιιοιιιικκ.ιιικ ιιοκκομιιικιι κι κε

ι.ιοκ. ιθ,ικιιοι:ιι κκ: κ:κιοι· ιικκιιοκιιιιικιο οιι ιι

κοιιιιιικ κριιιιιιιι, ιιοικιιιιιιο κιικι· κι κοκια:ιιι,

πρωι: πιο” κι κειιοκ κι οιιιι:ιιιι θεο”

ι:ιικ:κι, ιαιροι·.ιι κ:κιοι· ιιιοκριιοικο κει:ει:ικοιι:

κι ·ιροι·ιιι κ:ι·ο. Πο Ε!ιΜ!ι κκε κιικι; θεο,ιο

ι:κκ οι ιηιιιιιιιοικι, κ οικοκιιι οι· κειο, οκο

κοκ :κε ιιζικοιιιιιιιικιιιιο ιιικιιιιιι κι κιοι·

 

Ύνἰοτκκ έ!

ιιιοιι εροιιιιικ ιιιεκιόιγοιι ιιικιιόνν ρι·ικόιιινιικοιι.

Οικοὶ ρικι·ννεη Πκιιιικιι, !ικρδκιι, Μι κια

ροειιιΠι ι ιινειι·ιοιιιιςέ!ιικικο, έκ 1ι·Πιο ο οικε

Με ι κ·οιΙ:ιε @Ι ιιο έιιιικι·οι κινοικι. @Με

ιιω άκιοοικ ώστε τικ ]κιικιιο!ινιεκ Μκι.ιοέό

ρι·η·ιιοεκ ιιο ιιιοιικκίδιι·ιι, Πιο ωχ οιΙοιινιοκ

ι1οι·οέκ ΡορκιΠκη ινικιικιικά2 Ωκιιοέό μη

οιιοιικΠ κι· ιιιοιικετγι· Ιω ΒΙοεοΩκο·ιοιικιιιιι

Τκοόοκειιιιι, Επι! οιι ικιιιιι Πκιιιικιιοικι οιὶ- 40

ρι·κννιό ιιιοιι!ιιινο ιικό οιιοικιιι, κ κιικι Ρο

οιΙρικι·ιειιιιι ικοιιιιικικ ι έινικη·ιτι οιοικιιι ρο

ΕΥΠ

ι]ειιιικεο ικκιι @κι Μι ι·οιοιιο

ιιικικιιιιι, Ρτηοιιοτικκογ κιι ιιικιιιιι

υκάτωνιειιι.

ι·οννκ·Ι ι κιικι! ιιιέ ιιιιιι·ικό, ιιο ΙοέκαεΒο ιν Η

πω” Ρι·ηκκειΠ κιικι( κιν Ροεικοι ΤεοιιοκοΒο

οοικοιιικο ιιιι.ι κιόΙεειινο ιιικΒικκιιιο κκ Ρικοκ

]εἔο. Ροιειιι κκέ ρι·ηεκκιιι Τεοάοη κ »Πισω

ι ιιειειΙ!ι μη ιιἱι1ι , οιι ικό &ο€οιχινκικο κιικι

τικ! ιικ ιΒιιιιιοιικ ι ι·κοΗ: πιο ικροιιιιιικι ιΒιι- 20

ιιιειιἰε ο ι.οιιι , οοέ πιι ω] Με), οΒικιικΙ. Ιάσ

ιιικέικΙ ιιο ινικΙΙιι Τεοόοη, ἱὶ οιι ιιιικδ ιιι

ι!κοιιἱο, ι ι·κεΙιιδ πω: Βικοικ Πκιιιικιιιο, σο οι

οΒἱκοκΙειιι, πιο ι ΙικιΜε. οιι ικέ ικιιικιικνσκη

σο” οιΙιικΙ Μάικ ιν ικα: Βοκο; ἰΒιιιιικιι ικέ 25

πιει Μ! ι

άιιιΒι Βικι, ιιιιιοιιικιιι δει·κιιιι, Μόι·χ οιιι·ικει;

ι Ιιι·κοικ ροοιιοννκΙι οικω ιοΒο.

Βιικι ρκιιιιοικΙ; ικιιιιι υιΜοΙοιι Μ! οιι Βο8κ

ι!κι· Ρι·κεροννικόκιιικ ποση· ρι·ηκι!γοιι: Ψ”

ΜΜΜ έκ Μο κο κκιιιχέΙκ, Μπι! κο ικικ- 50

ιιιιιιο, ιιικιιοικἰ κιι·ικόι εικ οιι όιικιιικ. @κι

Μόιγ Μι κκιιιγέΙκἰ πινγιέό κ ιιιοιικκικιιι κ οιι

8ο ιιιι·ικΙ, Ρι·ηκικόΙ Ιιιι ιιιοιιιιι, εκκι·ι:Π Μιά!

κι κιειο... κιιικιιικει κιιικιει·ιι κι κοκ: ιιιοιιο οιι·ριικειικιε Η. - 11

κιοκιακιιιι οι·ιιοικικ Η. - 13 ιι κοι:ιιικκιικ ιιἱοπικ Π· - 15 Μ» οιι ιιἰκιιικ Η. -

18 οΜικικκιιι ινε νικηκτΙιιοΙι κοεΙοικαΙι άοάκιι0 ιηικκει:ιιικ8. - 21 0Μιιικικιιι ιιικιιικ Η.
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ι.ιοκκ οοιιο: κο πακιιικακ, κι·ογιιοκο, κοπο πιο

ποκ κοιο οκ οκιιιοπκ·κ. Η οακοι·ιικ κοπιικι.ιιι

θοοκοοκιι, ιιικο κκκιιικπ ιπκκιι, κ οοι·ο οπο:

κοαιο ο,αιικιαιιο, ποιο κκ ποιο. οκιιιιιακ·κ,

δ ιο ιο κικκιι. θκ·κ πιο οπιιι·ιιιιικκ·κ οιικ κοκ

καοικ κογκκ κκ οποιοι κοπικκ: ιιιοι·ι.ιοκκ πιο

κ κοκικια ιιοκοοοκιικικ ιιικο πιο. 'Ι'ακο πιο κι

κ κοοι·ιιιικ κοαιιι, ιιι.ιοιικι.ικ ιιιοοοικκιιι, ιιπιο

ιιοι.ικκιαικο ιιοκιιιοκκπ κοι.ικικ οοι,·οκοκκιιιι. Βο

ιθι.ιοι· κι παοκ ,καοοιπακκ οικ Μια: ιιοοκοκιι

κιοκο κοπικκ κ.κκοιιιιαια, κ κοιο κοιο κιικιακιο

κι κοιικιοικοκκκ, οκκιιιπαικο κ κκ ιακιιι, κ

κακαζακιο καποιο οκ οπο κκιακοκα; κοιο ιιο

ιοοιιικ κοκι·κ οιοι.ικικικιαικο κιιι κ” ι.ιαιι:ι

Η οικιοκι, κ οιοποιαικο κ, κοκκικκκ κι. κοιιοι

οκκιιιιαικο ι.ι·κιοκκ πιο, ιι οιι·ιικιακιο κοιιια;

κοιο κοιιοκ πιο οοιαικο , κκ κοκοο , κκ ιιικο,

ο·κκ·κικακιοικ οκ οικοιικο οκοκο. Επι πιο κ

κοοι,·ι·κιιι κοαιι. κιιοκιιιιιι Μαι·κοιιιι; κι κοο

°2θ ποοκκιπ·κ. ιΕκκκοιικ κο ποιοι· οιοικοιιο κι. κοκ

κι.κιι κα πιο" οκοιοι.ιιι, κκκκοκκ οικ οκοιι

κοκοπι κο κοαικκ, κπιο οποιο κοικιιιιο κο

οκικα οιοκκαι.ικ, κιοκο οκιικοκκιιια κιιοα, κι

οκοας·ιι Ποιοι, κι κοι·κ·ιι, ιι κοοκιιια κι κοκ

26 κοπο ιικιιικιικι, οπο ικαιοκοικ οκ κοκκινο;

ιι οκκκοκιι κοκκκιι κοαιιιιικ, κπιπκικαια κς·ιι

κοιια ιικ·ιιι·κκιι, κοκπικικο ιια κοιο κιοκο: κοιο

κοκκκιιικικο κοι.ιοι· ιικιιιιικκ ιιοικιιιιιιιπι οπο.

κοπικικ, κ ικ κακο κοοιοικκι., κ οαοκκκκοιιι.

Το) οι·ι.ικι.ιι., κκκικ ο·κικοοκ κακο κιοκο κι;ιικοιιιο

κοκ ιιοιικιικκ, πιο". κι. κοκκικι κ ογο·κιιιακιο,

Η "θ κ·κκκοαιοκιοικ Ε! ΚΕ !")Μί'Μ!Β κο θ'Ι'·

κιοκο; κοιο κιι κοιιπικκιο κα κοοι,·ιαιο, κ πο:

 

ιοΒο ι οοοιοκιο! οποιο. .Μπι κοπο οοινιοοιιο! πιο

οι), πιο οοιιιοΒο οι)! κ!οεο, κοο!οιο!ο κιο

πω» κ!οινο. Μ! πιο ι οι·οοι πιο, ιπιιοπιοπο

Μοιοοεκ, οπο πο! ιοεποικ·ιοποογ. οοοποεο ποιο

ει” οπο! πιο οοι·Ιεννι πο ιπιοικοο εννοιοιπι, οσο

πιιοο!κη απο οποιο ι κροιπ·κοοικη Ρο πιο..

οπο κοοποοιι κοοιτιο·οιοοιι, πω" Ρο

κοιοννοιι, ννιοπιο! μοι οπο, πιο ειροκοιι Ρο

ιοιιο ροοινιοποπιγ, οσοι! οι ροΙο ιιο-ποιοι,

ποιο κοινο! Ιοοικοιιιι; ι οιιοιιοοποο Βιο

οι ιν)·ιοιοινο! π ποποοικο οποιοι ι πποοο!

πιο ιι1οπ·οοο κ οπο; πιο οποιοι ριηιεπο!

πιο Μόποθο :ο κριοο·οιοογοιι οποιοι, πιο πιο

ο!οΒο οιοιοο, οκ!οιιιοπ πο οππιδιέιο, ρορο!πι

ννκη ποο!!ιο πιο, πνοοιιοοιι! π οοιιιννι, οπο!

οο οοιι ι κοκο·ριο!, οκ οο οιιοίιοποπιο οιοπι

οο οοιιιιιι πιο πνιοοοιοο; μοι κοέ πιο ιιοεο

ιποοι!, ο κοποιοκ πιο οι·ποο8πιο! οο πιοεο,

πιο πιο! πιιοοπο, κοιοννοιοο, οι οοιιιιο ιοιιππι

πιο οοεριοινοπο, ο ννιοογ οοριοπ·ο οπο! οο

οοΙι οποιοι. Το πιο ννιοποο κιοικοο ορονιιο

οκ! ιιιοοιοππ καινοιππι. Ροιοπιι πιο πνιοπιο! ιο:

ινοο!οε κινγοποιο @οι οποιοι: πιο ιιηιο!οοιιο!

ιοιπππι, ο ιιπ·οοιο ιοιπππιο οοκοιοννονι·κη, ρπ·ποο

έννιιοπι οπο οο ω! κννοιοιι, κιοπ·κοο ιοπ πινγ

οιιοοκι! π αιτιακή πο οκιοοιο. .ιοοποΒο ποιο

@οι ιικοο!, κιοο! οοροοκοο οσο οκινοποιπι,

ιιο οποιο ιοΒο πιο οροοοι οοι·ιιννι; πνιοκιο!,

οιο πιω Ποιο οποιο! οι! οποιοι” πνππιιοκ!κη

σο” κννοιο οιικο! ιοοπο8ο ιοοοοοοο πο έννιπι

ο οι·οοη πιο οιιο!ο πιοεο. Ι οποιο! ιοικιο-

ιποο: ιιοο)· ιοκιοοιο? ι ποιοι-ι! ιιιεκ πο έινιοι

κιοοκοοο: ιιο Μιο!ιο!ο Το!!ιοΙποινιοκο. διοικοο

Υ7ιοι·κπ 8 κκκιιι κκκ·ιικ·κ Η. Ε. - 8 Ηιοοοιικιιι ιιιοοοικοκ Π. - 10 κοοκοκιικαιιιο

ποιοι" κοοκιικ·ιι Η. - 19 κοκιιιι οικοκοιι Ε. Β. 'Γ. ή 25 ιικκιι.κκι» ιοκκιπικκ

Η. - 28 ιιοκκιιιιιακιοι κοιικκιιιαικο Η. - 81 ογοπικικιιιοι οιιιιακιο Η. Β. 'Γ.



Π!! ΙιλΤΟΡίδ ΝΕθ'Ι'0ΠΑ.

“Μ ιιιιιιιιιιιιιιιιιιο ιιο ιιοιιοι· ιιιιοι·ιιιι·ι. ο·ιοιιιιιιο

οποιοι οι. Μ:ΜΙΠ, ,ιοιιιοιοιιιο οπιιοιικιιι

οι·ι·οοιιιοιο. ιι ·ιιι,ιι ιιιιιιιιιιιι: ιιο ιιοιιιιιιι

ι:ιιοιιιι. Οι: ιοο ιιιιιιιι οιιοιιιιι. ιιοιιιοιιιιιιο ορι

ιιιιι οιιοιι:ιι. "πιο πιο ιιιι_ι,·ιι οιιιοιιιιιι ι:ο: πιο

οιιιιιι·ιιιο ιιο ι:οι.ιοι· οτιιιιιιιιο οιιιοι·οοιιιιιιιο

οι·ι·ροιιιιιιο, ιιιιιι·ιιιιιι οι··ιιοιιιιιιιιιο ς:ιοιιτροιιιιιιιιιι

προ” χοριιι.ιιι ιιιοιιιιι ιιο ιιοιιιιιιιιιιι ι:ιιοιιιιιι,

οι πιο ο·ιιοι.ιιιι ιιοοιι ιιι:ιιοιιιιιιιο πιο ιιοιιιιιιιι:

ιι,ιοιιιιο πιο ιοιιοι· ιο,ιιιιιοιιι οιιιιο οιιοι·ιιιιιιιιι

ιιο,ι·ιι οποιοι,

ιιριιιι·ιιιιο,

ιιοροι·ιι ,

ιιο ιιο ιιοιιιιια ιοιο ιιο,ιιιιιι

ιιιιι·ιι ω, ι:ιιιιο ι·ιι·ιιιιι ιιοιιΓι'ο οτι

οποιοι οιιιι οιιοιι ιιιι,ι·ιι ιι:ιιιιιιοι·ο

οιιμιιιι ιιο ι:ιιιιιιιιιι , ο ιιοοι·ι··ιιιιι ·ι·οιιιιιιιιιι οιιο

κο ιοι·ο. Η οοιιο ιιιι·ι. ο·ι·ιιιιιιιιι: ιιιιι.ιιι Μοτο?

Η μονο πιο ιιο ι:ιιιιιιιιιι οπο: ιιο Μιιιιιιιιιι

ιιο Τοιιιιιοιιοιιιιιιο. (οποιοι. πιο οιιοι.ιοιιιι οι

ιιριιοι·ιιιιιιιιιιι ΖΗΜ|ΕΜ!"·)ΗΒ, ιι ποιοι: ιιο ιιο

ΕΚΠ οποιο. Ποιο ιι·ιιιοιιι οιιιιι··ο, ιι οποιοι

οι·οοιιιιι, ιι οο·ιο ιιοιοιιιιιιιιοιι: ιιιιι, ιιι.οιηιοοιι.

ιοοι·ιι ιιιι Μιιιιιιιιιι οι ιιοιιιιιι. Η ρ·ιιιιιιι ιοιιοι·:

ιιιιιο μια ιι·ιιοιιοιι·ιιι·ι ιι:οτιι προ” οιιιιιιιιιιο

πο οιιοι··ι·οι:ιιιι. Η ιιοιιιιιιο οποιοι ΒΗΜιΜΗΒ

οο ιιι·οι·ιιιοιιοιι ιι ιιοοιιιιι. Προ οιιι.ιιι ιιο οι·ιοιιιιιι

θοοιοι:ιιιι οριιι:ιιιιιι οι, ιι ιιιιιοι·ιι Βιοιιιιιιιι

ιιι·οιιιιιοιι·ιι ιι ιιο 0ϊι:Φιιιιιι Ηιιιιοιιιι, οιιιιοιι· ιι

ιοιιιο ι:ιιιιιιιο οιιιιιιιιο. Ηἱιιιιιοιο ιι:ιιοι·· οι·οιιιιιιο

ιιο οι··ιοοιιιι, :οποιο οιιι οιιοιι, ιιο" ιιο

ιιιι·ιιι ιιιοιιιιοιιι "οποιο, ιι πιοο: οι:ιιιιι οποιοι

ιιο ιιιοι·ιιοιιι οπο”, ιι ρηοιιι.ιο, ιιιιιο ιιο

οποιοι ποιο '|'ιιιιο πιο ιι ιιιιιιιιοιιιιοιιι.

ιιιιοι·ιι ιιιιιιιιιιιιι ιιοοιιιι_ιιι ο·οιοιιιιιι, ιι ποιοι

οι ο·ι·ιιοοοιιι μικρο οι ιιιιιιαοιιιιιιιι οιιιιι..

Ποιο οι: οποιο μοοιιιιιιι ι·ριιιιοριιςιιιιιι, "Μθ"Μ."ι

!!ι:ιιιιιιιι, ιιιιιο πιο ιι ιοιιιο ι:οιιιιο ιοιιοι· ιιο

 

ιιιέ ρτιοὶο8οοἰ ιιο ιιιιι!ιιιιιο ιιι·ιιιιιιι ι ρο

ειιιιιδ ιιο ειι·οιοι οοιι. (Μι ιιιέιιιιοΙο, ειιιι·ιοιι

ποιά ιιο

ρόιόέ εργι:ιι ο” με ΜιοιιιιΙ ιν 08ο? Ι ιιο

οοι·οιοιοιιιινωι ιιο, Γοι·ιιιιοιι:

ιιιοιιιιοΙι πιο: ιοέ ιιιιιι·οο, ιιιτιιι ιιο ;οιωιιιι

ε!ιοοιι·δ οπο: οοιι·οιιιοϊ. Ιοροιιιοιιιιιιιι ειιιι·ιοο

ιινιό2οοιο ιο ιΒοοιοιιοιιο ι Βι·ειοιοιο. Ζιι πιοο

ειιιι·οιι οιοιιι·Ι Τοοιιοη, ι οι! ιθοιιιοοοιο διιιίιιο.

ιιο διοΓιιοιο ΝΠιοιι ιιιειοεο :ο @οι Μουσε.

ΡοινιιοΒο απο @ιι οι! ιιο ιοι.ιω, ροιιιιἰοεἰ- 10

πι· σο” ειιοιιι οιιοιιο ιιιιΜοό ιοοιιιιιοο Νι

Ιιοοιι, @πιο οοιιι ειοιειι:οΒο ιν ιοιοιει:ο ιου

ιιιοοει, ι ιΙοιιιιέΙειἰ Μο 2ο @ποιο Με νεοι!

ιΒιιοιοο. ΡοιΙοΒοἱο τοὶ ι ιι·ιοΙιι ὶοιιιοΙι ιιιιιιοιι

πιο! επιι·οοο ιοο, ι οοιιιι·Ι ιν ιιο2οοι ε€ιιιοέοἱ αν

ιν @οι ιοοοοεπιπο. (Νοέ @ο ιιιιιοιιοοι , ιοιἱο

οἱοοι Ποιοι; πιο οὐχ ο· έινιοι:ιο @οποιο βιο,

ι @ο Ρο έινιοο!ιο, ορ!ιινιιξ οι ΒοΒοοιιι·ιι, ιιιιξ

Ιιοινιοιο Βιιροοιιι, τοιιοιιι ο Τοι·οιιοιι; μειο

οσοι! 2οειιι6 ιο!ιοοοιιιιοοι ι ι·οιιιιιΙ ποιοοιο 20

οινοιο Ροιι·οοιιοιοι ι ιοοοοειιι·οοι ι ΜΗΝ ιιο

ιι·ιοΙ!ιιοΒο ΑοιοοιοΒο ιν ΡΙοοιιιι·ο, ρι·οοιιιο

ει” 8ο ποιοι! Ζο!ιοοοιΜοοι. Ι ρι·ιιιοϊ 8ο

Αοιοοι, Μάι! οιοι εο!ιοιο Ζο!ιοοοιι ι οι πιο

ιοιιο Ποιοι, Ρο έινιοΕοινοοιο Βιιινιοιιι ΖιιιιιΉ'ι

ειο (ιιιιτοι. Τοο Ποιοι οΙιι·ιιἰ @Με εοι·οιιιο,

οιιιοΠ ιιο Ιιοιινιοοι οι: ιιϊοειοοοιοο, ι ΕΜΗ

εο!ιιο ιιιιριό Ιιοιιιι, ι ιι1ιού ο οιοοιο ιιιιοοιιοιο

ε!ιότο ι ιιοιιιοΙ οι ιιο ιιιοειιιοοιοο, ι οΙιοεοιιιο

:οι οἱοι εοι·οιιο ειιότιι, ι2οοιιιοοΙ οι: ιι·ριο- Μ)

οποιο ιν _ιοιιοοι @οι ιν οιιΙοο ιοιιιοι, πιο

οποιο Ιοιιοιο, ι το οι:: Ρι·οοειοο!ιο οιοιι!Π

Μο ΒοΒο :ο Ποιοι; @οι οιιέ Ροὶιννἱοοἰοιο

ιοΒο 1οοοιι ρι·οειιοτο ιιο σούι ιΜοή; οσοι

Ρο ιιιιοι·οιο; οι ρι·ιιι·οοεπ του ιο ιιιιιιΠιι Αο- 55

Ψιοτει 12 ποιοι οο ιιι·ιι Η. Η. Τ. - 17 'Ι'οιιιιιιοιιοιιιιιοι Τοιιιιοιιοιιιιιοι Π. Β. 'Γ.



Ι.ιΑΤΟΡΙδ ΝΕ8'Ι'θΒλ. ιιι

ιιικριι, κο ιιιιιιιιιπ ιικροοιπικιο, ιι ιιοιιιοπι

οπιιπιιιο ποι.ιοπ,·, πιο πο κοι·ιιοιιο, ιιο,ποιιο Το

ροπιοι·κιπιπιπο ,

οποιοι

5 κκοποιροπ.ιο, ιι πιο πιο ιιοοιιιιοιποι· κκι·οκκπο

Η ΠΟΜΠΟΙ!!! Ε”Μ'ΙΉ Η'Ιι""Χ'|ι. "

πιι.ιπικιιιι: ΠΠ!!!) ιο·οοοιπιπιππιιι.ι·ο ιι ιικ

ιιο κοι·οιιο, κοπο οι ιι:ι.ιοι,·, οι ποπ κ οοιπιο

ριικο ιιροκορκπποπιοιπο, πι πιριππιππο κ λκιοκιικ,

πποποιοιιιιι κι κο κιι·οιοπ ιιροπιοιιοοκοιοι, κο

ιιοιιο πιπ.ι.ιπ ποιοι· ιιοιιιικκ, πιπι πο πιπι ποιοι·

ιο ι.ικροοιιοιο Υο·πικο. ()ο πιο ιιοπιικιπ ιιοο·οκοπι

πιο :πιιιικιο ικι·πικοιιο, οποιοι: πιο οι πιο πιπι

οιιικκικιο, κ κοιιοπιι ιιοπ,·κιιικ οποιο κομπο ιι

οιιοοικ ιι·ιικποπιπιπιο κομπο, ιι πιοποπιο·ιιιο ιι κι

ποικοιιικιιιιιιιι, κ οοοιιπο οποιο ιοιο ποιοι οπι

ι5 οι, κ πκιιιορκ οπι κι κοιιοπιιι κο ιοπικιιοιι

οιικκιικ πιο ιιοπιπκιικ κοπο ι.ιιιο ιοι·οπρο κιιιι·πι·πο,

κ ·ιοιπ ικοκιοικο ποιο κρπιοιπικκ ποιο οι οπο

π.ιιιιιι: οι; πιο πιο πιο κροοκοπ,·ρι ιο,ικκιι, κ

ιιι πιο πομπο οποιο, πιο,ποι οι οπιιοπ ιππι-ο.

20 Πριπιποοιιικοπο πιο ιοι.ποιι πποικιιοπιπ λιπ·ποιικιπ,

ιι κο,ποιιικπο ποκοπι οιιοκοιιοκο, ποιο οι πιπι-ο

οι·ιιπιππο οπο; "πιο ιιιιιιιιιιιπιπο ιικιιιιιιι. Η ιο

ιο ο·οιοορκ ποιο οοιι_ι.ιο, κι οποιο κο πιπι

ιιιππςπι, κκ πιο ροπ:ρπιπιο κο ποιοι, κο οποιο,

25 πιοιπο κριππιπ.πιπιπο π:οκκ. Η ιοπιιιιοιππι, κο οποι

ιικιο κκοπιπποικιο ιιοιποροι, ιιοιιππ κιιοκιιιικ,

οιι, πποιιπ οποιοι, οικ πο πποκοι,·κοιππιιιι, ιοπιο

ηιοι·,πικκποιο οι, ο·ιιπιπικο κκ οποιοι: οπιοιοιιο.

Μιπικοιιο :πιο ποιοι; ο·πιπι,πικιπο πιο οπιοπιικιο, κ

50 οπιιιιπικο οιιιποιιπι·οιιιιο, ιι·οιποοιικοιι· οποιο π·οοιιιιι,

ιπιπο οπο ι:πι·οιιοπιπ, πι. πιοιποριι, ιιιιο προ”

πιοιιπιοι.ιι.ιπ ικοπιπικοι·, Η πιοιι,ι,οι:ικ ,πιο θιΉθ·

Π!! .Πι ιποοποπι ιιοκοοιιο, Η οιικοιιι Οἱ ΜΗ”

ΗΒΗ! Μί'Μ Ε!!'ΙΜΜ,θ, Η ικκιοιποοιο πιο ΠθΜίη:

ποιοι 81 οπο οποκοπικι

 

ι

!

π
οπο οινοιιοπικ ι1°οζι:κιιι Ε., ΩΡΕΩΝ” Η.

ιοπι ι ροιιοινοι οιιιοπιιιοππ, ιν ιιποιοππ πιο 4078

ιοιιο οπιιοέοιό π1ιοΒιο; οι οιιηπιιιινοι ιιι

ιιιποέο. Πο οηπιι μια ιοι ειοπιππ πο έννιοι

πιο ιη·οιποι:ιποο, Με πιο οοιιπ·οοιι πιο ιοὶοι,

ιοπο οιοιιιιοι, πιοΙο οπο πέοινοιοο. ιιοιιποΒο

ποιο ιι·οιιΙππΒ οινοποιοιιπ επι ιιιοοιι5π· ποιιιοΙ,

πιοοιοΙ ιιΙοπιοο οιο πιιιιοιιιοιιιο ροοιιπιιι οἐ πιο

πιοιποοι·, ο @ο οπο ιιιπ·ιπιιοιΙ οπο! πο οιοιιΙο

οινοιοππι. Ρονιπιο8·ο πιο ποιο οπο ινοιιιιπε

οιι·ιιοιοιιπ οιοπιιιοΙ οινιοοο οποοειιιι·ο.ιι, ποοΙο

οιιιιιιειο ιοοποέό ιι· Ριοοποποο μια” οι! ειοπιοο,

οέ ιιιιοιι οππιΙο οιΙοινιοιποινι, ι πιιγο:Ιι ιιιπ

πιοπιιι πιιι·οι πιιοιιοιιιπιο πιοιιπι, πω ιοιι μπω

οιοπιοο ιοπιπιοιιι, ι ιπιόιιιιιιι πιο: Ιοοιιιιππ! π”

ιοειοέπιιιι οπιοιοιι·ιο, ο πιο ιιιιιο Ιου ιοΒιο

(]ιιιιοιππο 2 οπιοΙοππιι. ι ποιοι Ιποοιι ιιιιιποο

ΙΙπιππι ιιοο ιοιπ οι! οι'οίιοο ιοέπιοιειο, οιοιιοι:ι

ροέιόπι πιοιι Μόι·οπο !ιοο κοπο "πωπω

ιοέιιιοΙο, ι πιιόιιι|ι πιο: Ιοοοιιππ οιο θιιιγοι.ιιο,

ιπροιΙπιι ι Ροιιιοπι οιο πιο. Οκ οοέ επιποιη

οοιοιιιιιοπ πιο οποιοο, ι ιοπιοιππιοιιιοη

πιπποέοο;ποιι πο, πιοιινοι.οι ι ΡοιιΙοπιι ειο μπω

()ιιιιοιποοιι·ι ιιιοεοινιιιιιιοι οριοινιο. Βιοοι· πιο

ιιιηιιποΙι πιόινιοο: ποοο ιοειοέ ιππι ι:οοιιιι!

Ζορι·οινοπιοιιι πο οοιιιι ι ροοοάι.ιιι 8ο, ι πιο·

οποιι οιιιιοινιο οπο οποιο πιοΒο: Ροιπο πο

πιο οοιιιο ι πιω ροοποιοιιο. π ποιοί ιοτιοπι

ο ιιιοεόιιν π·ιοοοοπικ πωπω ινοποιο οοριοιιοι,

πο” ι @Με ι ιοΒιοιοιο πιοοιι πιοπι Ποιοι.

ρορΙοεο; ι ππιιοπ·ηιι ιν ποιο" ι ιιοπιιοΠιι ι

οποιο, ι ροοιοιι οποιο ο πιοΒο ι€ιηοιιο,

ι 2ππιοοοιιι°8η 8ο ποοιοινιΙι Ιοιιιιιο οι·ινο8ιι

ι οιιοεπιι ποοι·οοιινιεη ιππι. Νοποιπποπο Βάι

ποοιι·ιιοιο, ι οι οποιο Ροιιιιιιοπιο πιο επιο

"πιπι

Ζοοιι°οοιο Η. - 82 οοιιοιπποι οιιιιοκικ πιο ινοοιετοιοιι ιιοτΙοποοιι πιιιι.ι1ιο.



?Η ΝΕ8ΤΟΒλ.!ιλ'Ι'ΟΡΙδ

Μι Πι:ιιιιιιιο,

το” Χιιιιι:·ι·οοι οι ιιιιιει·ιιι. Η οπιπι "οι

Β'Β ΠΟΠΗ Μ"'(ΠΠ, Η 08 ΜΙΕΤ!» κι

Μ!" , ΙΗΜΈ Ή"ι"δ , Η ΜΗ” "Χ'|ι "ΓΠ'θ ΕΚΤι"Μμ,

Η κΜΗΠι Π!) (Σβ'Ε,['Ε "ΠΕ, Η θ"ΠΧδι ΟΤΙ» κιι

ιμ και πιο οπο”, ιι ι·ιιιιοικτι ιι:ιιοι·:

!!ι:.ιιιιιιιι, το ιιι Χιιιιι:τοι:Μ οπο, ιιοιικοιιιι

οι ιι:ιιοι·. ίδια πιο ιιο ιιιιζογιιι·ιι ιποοιιιιοκοι·ο

μιιοι·ιιιι , ιιιι ιιιι.ιιι·ιιι ιιιι·ιιιιιιιιι:τιιτιι οι, ιππι

οι·ιιιιιιιιιιι ιιοιιιιιιιιι οι, ιιιιιιι Χριιοτιιι·, ιιο

ι:οιιιιι:ιιιιιι μιιι:ι·ιιοιμ ειιι:ιι πιο ιιιιιιιιιιιιιιιι ιι

μου: ιιιιιιιι ιι:ι:ιι, ιιωιιιιιι:, ογκο. Βιιιιι,ι,ιιιιε

ιι ιιι ιιιιιιιιιιιιιιι ιι ιιοοιιιιιιιιιι ιι, ιι ιιιιιιιιιιι

ι:ιιιιιιτιι οι οιιοιιο ιι:ι·ο, ιι ιιιιοι·ιι ιιιι·ιιιι:ι ιιο

ιιιιιιι ιιι”. ιι οι,·ιιιιιμ ιιενεριιι:ιιιι:ι. Η ιιιπε ιι:,ιιιιιι

οτι ειιι:οιιι, ι·ωι·οιειιιιιιι Χιιιιι:τοι:ι: Ριζο

ΜΠΕ οοιι·ιιιιιι , επιιιιιιιιι ιι ι·πισιιι, ιι οι·,χαριιιιιι·ιι,

πιο ιιι-ι !!ι:ιιιιιιιι ο·ιιιιιιιιιιιετιι. Η οιμιηιιιιιιιι ιιι

ιιανιιιιιιιι:οιιι:πιι, Β'|ι !'ιδθι!" Η Ε'β ΕδΒΜ|'Ιι!,

ιιι” "οπο, ιι οι·τοιιιιιιι·ιιιιιε ιι οι:ι·ιιιιιιιιι ιι

οπο :και ι:.ιιιιιιι, ιι οτιιιι,οιιιιι, ιιοιιιιιι·ιιιιιιιε οι

ιοιιιοι·. ζιιογηιιι πιο ιιιιιι·ιιιιιιο οποιοι· ιι ιιιιιι

ειι·ιιιιιιιιο ιι·ιιιιοιμιιιιιιιιιο κιι”, ιιιιιι,ιε Μιτο

ιιιιιι ιιο οιι·ιιιιιιιιιι κι οιι·ιιιιιιιιιιιιι, ιι ι·ιιιοια:

ιιιιιι·οι:ιιοιιιι οπιπι |ιο:ιιιιιιι:. Η ιιε πιο” ιππ

"ποιοοι "Η ΠΟΕΜη!"ΠΠΠΠ, Η Η"ΟΗΕΠ,ζ'Η

Πιι·ι·οιιιιιι, ιι ιιε ιι·ιιιι:·ιιι οικου. Η μονο άιι

τιιιιιιιι: ω, οιιιιιε ιιιιιο·ι·αιιιιιι οι πιο. Η ιιο

ι:ιιιι κι ιιιιιιιιοι··ιιιρο ιιο θεο,ιοι:ιιιιι ιι ιιο ιιιπ

·ι·ιιιιιι. Η οτιιιοιιιιιιιιιιε, και” οι ΖΜ'ΡΜΜΣΠ0

οι·ι:·ιιιιι:, ΠρΠΠ|Βλ'ΕιΠιθ Β'|ιζΗ!Ηλ Η, "ΡΒ'"Π

"Μ!!!.ι|Β, Β'Μ!|θΒ'Μ!!θ ΗΟΜΠΕ!|ΙΠιλ Η ιιο·ιι,ι·ιι

ιιοι·εροιιιι, ιι οιιςιι·ιιιιιιι, ιιιιιο ιιιιιι:ι και», ιι

“το ιιι·ογι.ιιειι·ιι θεο;ι,οι:ιιιι: “ιιο οι: ιιιιιατιι

Β'Ε!'|'Η θ'Γ'Β ικι:οιιιιι:ιιαι·ο β,'ΕΠΟΤ!Μι " "θΠθΜΝ!!!ἱ

 

Μοτο 8 ιιιιι:·ι·ικιιιιιιι ΜΕ πιο 12. Τ.,

!ιοιιι, Ρι·ηειοιΠ ιιιιοιΠιι€ ιιιν)·οιιιιιι Αιιιοιιι ιιο

ο!ιιοτιιιιιι ι·ιοΗ: ΜοΒοο!ιιιι· οιοιο !ιιιιιιιιι!

Ιιιιο @Ισ @σου στο Ροειιιοιιιι. !ινιοιοικτοπιιο

ποιο! ΑιιΕοιιι, ι ιιιοΒΡιο οόΡοινιοιΜ. Ι ποιά

Αιι1οιιι: οιο ιιιὶ ιιιτιιιι·Ι. Ι Ροειιι| ιιο πιοτι:ι-5

ειχι·ιι Ρο Τοοι!οιοεο ι Ρο Μο. Ι οιΗιοΡιι

Μη νι·οιιοιΙ Μου] Μ! ιιιηΡιιιιγ, ΡτηειΙἱ

ιινιιΡΙι 8ο, ιτιιιιοιιιοιιιο ιιο ιτιιιτικη, νηιιιοέ!ι

ι ΡοδοέΡΠ Ρι·ιοο Ρἰοο2ιιι·:ι, ι ιιιι·ιοΙι ὶο @οι

έι,·ιν. Ιι·ιο!ιδ ἱΒιιιιιοιι Τεοι!οη: οινο ιο $Ρι·ιι- 10

»νει Βιοεονιιειιιι. Ι ΡοΙοὶΡΠ 8ο πιο ἰόὶἱιο. Ροεδιι

Ριου! οΙι.οΙο ιιιοΒο Αιιιοτιἱ. Ψ οιιιιγπι οιιιειο

ιόιιιιηΙο Μο, ὶο Ι:ιοει:ιιιιι ινι·όοΠ ι Ροιοιιι;

μιση! @Μια Νο ΙιιμΙειιιν πιο Αιι€οιιιοΒο

2ο ννειοεδιιινιι, ιι 8ινιοΕοε!ιιιν ιν πω)! Ρι·ιγ- ιιι

ειιιιιι·οη, "οι Αιι1οιιιοΒο ιιο ()ιοι·ιιιεονιιιι.

Αιι1οιιι πιεί ιιο Πιοτιιι€ονιιιι Ρι·ηε:οόἴοη ορο

τὶοΒ:ιἰ εοιιιε @η Βο(όχιιγ, ιη·ιιοΡειι Ριοοι:ιι·ο

ι ιιι οοιιιιΠ. .ΗΜ ιιι ιιιοκι:ιειγι· έ. ΙιοΒιιι·οιΜογ

ιιο ΙοοΙιιιιιιιιχοιι @τοσο Ρο ιΜέ όιιού. Τοοάοη 2ο

ιιιέ όοινιεόιιιιινοη ΜΡ, ὶο Αιιι:οιιι ΡοειοιΠ

6ο Πιοτιιι€ονν:ι, ΡοειοιΠειγ : Ειι·οοιιιι ινιιιιἰ

ΜΜΜ ι ΡτηιιιόεΙ 8ο ιιο εινοιοι ω, ιΡο

εΙιιΒιιινιιΙ οιιοϊο ιιιοΒο, Μ! Ιιοιινιοιιι οε!ιιΙιιοπι

ιιο οἰοΙο ι ιιιιιΡέιο Με, ἑο ΜΡ πιο παύει ιιο 25

ιιι·ιιι.>;ι Ιιο!ε οΙιι·όοιό, επι κνεαιό, ιιιιι 8ιθωθο,·

@πιο Ιοὶ:ιΙ πιο ιοάοιι ΜΕ, ιιιοοιιιο Ρα! οιο

Ιιἱο; οιΡειο ι το!ιοοιιι·ο ιιγΙοεοϊο ειο ΡοιΙ

ΙιιοιΙι·οιτιι ιοΒο ι πιοοιιι. 'ΗΜΜΥ “ΜΡ εοφ

εινοιοιτιι ι·ς!ιιιιιιι οοιιιΡιι·:ιΙ ἰΡτιοἱιἰοτιιἰ Βο.60

ΡιοΙΡέιιοννοΙ 8ο Με μια ιΙιι·:ι Μο; ο βγώ

ω οεοοιιινοέοι:ι ι οιιιι·οιιι, έτι μια άνω

ΙειΙ:ι ιοἱιιο ιιι οιιιοΒιι, ιιι ινοό)·, ιιι ιιπιοΒο

Ροιαιι·ιιιιι, ιιι οινοοιι Με ΚοεπιοννοΙ, :ιιιι ιο

ιιιιοπιιιιι ιι Η. Ε. - 17 Ηι:ιιιιιιιιι Ηοιιιιιιιι:

Η. - 20 οπο» ιι ιιιιι: Η. - ιι οι·ιι,ιοιιιιι... ιοιιιοιι πωπω Β. Τ.



ι.ιιτοιιιο κιιιτοκι. κι

ιι κει οπο. ι)ποτειιικε οποιο ιστο Εικτοκκκ.

οι το πιο ιιρικε κριικιιιοτκ σε κρκτιι Πετι

σιικιιοι· κει ιιιιιοιιι; κατι τκιιιιιτκ σε "ιε

σπειιι κι άκτοκκιει κει ιιισεσιιιιιιιι, ιι κρκ

δ σκακι ι)ιιιιτοσειιιιι, κι κοιιι κοκ οκτοκκιε

'ιρικκτοιιοι·. άκτοκκκ ιιο ιιρκικι,ιι κι 'ι'ρι

κιιτοιιοι·, ιιιιιιιοικ ιιιιικκιι ι·οριι , κσκοκ:ιιιι

κειιεριι, τοι· σε ιιισειικ. “ἔστι τοι· κικιιστιιρι

σιιιτκιιι ιιοτορο,ιιιικι, κι Βιι,ικιιιικι τοριικι,

Νικ ιιο σει·ο μπε. θεοκοσιικ πιο, οιιιιιιιιιι,

πιο ιοκτοκιικ ιιιικι Υρικκτοκοι,·, κιι,τι οι

ιρετιιισιιι ιιιικι ιισειικι:ι, κ κριικεσε ιι κι

σοι·ιι κι κειιιικ, κ σκοιιιιιιικσ οποιο ιστο;

οι ιιο ρ:ισιπιπεκι τετικι κ οιικιι.ιι, ιιιιιο

κι κε ι.ιοιιικ ισιιοι· οιρκτιιτκ σει κ:ι προι·τικι

στρειικι, κιι ιιιστιτιι, κκ σιιιτκ, κι ποικικισ

κι ισιικιιοκ στοροκι, πο” σε κοκκιιιιιιε,

κκοτιιικ,ιιι κ ιιριιικισ ιιιικιιικι σε που. ι:ειροιι·

ισιιοι· οι ι.ιοτσιιιιιι. θεοι,οσκιι πε σπιτι σκο

20 κιιιιι ρ.ιιιιιικ οιιιιιικιιιε κ σιτρπκαιιιετι κ. Ζε

μια ειτε σιτιιοριι σε οποιο ιστο. θε πιο

ιιιιστι ιιιο,ιικο κ ιιιιιικο: πιο επι ,τοι ιιιτι

ιιεκικ σκκ ιιιι πιιπ ιιιιιοιισιι, κκ ιιο,ιιι, κκ

οτι καποιο ιιρεκιικι, κκ ποιοι, κκ πετο

25 ιιιι.ιι προτπιτοιια, κι κικι κ ικοιικι ποιοι

ει μια κι”. θεο,ι,οσπκ πιο κοκκιιιε Ποιοι

επ κι, κ ι.ιοιικτιιι τιιοριιιιιιε και" κιικι ιιικι

κ κοιιιι, κοιιιιι,ειπε κι τρστκισ ιιιτο ιιροτικι

τοκοι, κ σιιιικι:ι κ κι κοτιι πειτε ιιιστπικιτκ

?κι εκιι κκιι,ιιεκιιιι κ κι" ιιο,ι,κτιι. Η κε κρι

ιιιιιιιε κι ιιριιιιιιι ιιο,ικτκ, κ.τοιτειι κριικιι

ιικιικτι κ Κ'Ε ιιριιιιιιιι. πιο Π!) "ΜΗΝ

ηιιιοικ ρτιοκιόννιι, ιοοι πιοιπρι ι @οσοι ιο- ιοτι

οι ρτιοι ειπε οπο. Τοοιιοοικ εεε ικοιιιιι ιιο

πιο ιιο Βοεε, ι οιισηιιοικιει πειι πικι πιο

πιει" οπού ι πω: , ει ιτιοσιοεο Με ρτιοικοινιι,

ι πρωι, ι πε ποοι ννοιεκιεο ροσιειιειιο ιιιιοοιιο,

ι ροοοει οοοοιιιο. Ι ιεκιοιιοοινιιει οοοιιιι6 ιιο

οοτιικι, οιι)·οε πο ει, ιιο οοτιιιιιιι ρτηινιοιιιι.

Ι οι ροκιοιι κοιισηιι 8ο. Α ροιοικ πειισηι

ιιο σοοιιιιο ιιο τοιοιιιετιε, ιοειι:ειι 8ο οιο

οκο οι! οι·εσι, ιιιεσιιι Ρτιοιι πιιπ πω, ι

πιο οτει πο, οι ιπιι ιιο πιο ννιοιοκο.

Τοοιιοη ιιε5 οπο: ροιόισιο οοιοο Ρι·ιοιι

πιιπ, ε πιο κιιιιειιειοιο πιο ιιο τει, πιοοιι

εειπ ιο. ι σει] Εγιιιιοπ πιο ιειιι. ι οοκιοιι

οπικιιει ιιο :ο σοιοοοικ ιιο ιειιιοκιε, οι ιιο

πειιοικι οπο. Ι οι νηιοενιιιι 8ο Τοοιιοικ οιι

ιεεειιιιιι ιΙριεοοιιιιιοι ι Ροποι)ι. Ιιεειι Μάρ·

πινει κι ιιιποιοι ι ινιιτιοικιοιιιιιιιοέσι. απ

πιο Τοοιιοη ιιιπετι, ε διοιεπ πεει.ει οι ιοΒο

ιπιοιοοιι, τοοιιι Ιιεειιι: οιο μπει κκο οκ

ροτιεοοιιι όμοιο ειοιιιεσοπιο πε εειποικοκι

ικιοιισιι, ε ιοτει πιο σοσο ιιο με εειπιιιιεο

κ· πιοσιειιο, Ιοσι ικιροιοιο σιο σοοιιιεσ ιιο

πιοπειι)·τιο, 1 οοιοιιι ιιο »το πιοειοππισο, ε

πε ικιιοειοππιοοιννιιο ιοτιοοπε ιιιιιιιοι, ι ροσιει

τοοιο πιοιιοτιοσικοέοι; ροιπεεεό ι;ιοοοει ιικ

σοετοοιπ, κιετιεο κι οτεοι. Α πε ιιιιτικιο

οοοιιοεσ οτιοιιο κιοικιιιιιικι, οεοοοιηικει ιιο

ροκ·εὶπιε ι εροιιοικιο. Πάρι ιεέ ιιικε πεπο

εοιε ι πιτοικι ινιοιιιιο, ειει κι οοιικιιιι οικι

τεκ·οιπ, ιο ει ποει ιιο ιιεικιοπι Ρτηιιιετιεικ,

ι πιοτιιιιγι Με, ιιοροιιειι ιιιιτοπι πιο οι!

πιει" 7 Βιιιιικιιιι τοριιιι Βιιιι,κκι τορι Η. Β. Τ. - 10 σετο οπο» σπιτι μιιικιι

Η., σετο πιστα Ε.. - 20 σιτρεπειιιιετιι σιπριιτιικιετι Σ., οπριιτιιιιπικε Β. Τ. ή

21 πιο ειτε» μια πιιπ ιιιιιοιΙοκε.σο, ιπ7ιπιο. - 26 κει ιιιτ·ιιι μια πι” κ. Ε. Τ.,

ιπ)ιΙπιο.



τ!! ΕΑ'Ι'ΟΡ!Β ΝΒ8'Ι'0Πλτ

τοπ ιττητττητι ττ. τ! ττο οττττττ τττοτ·ττττ οι ττττ τοτ

ττττςτιττττττττττ ττοττττττ, ττ ττοοττττττετ ττ ττττοτττττ

ιοττττττττ, ττοττοττττκετ ττο·ττ,τι τττττ.τι πιει, ττ ττο

ττιττττττττττττο πω, οτττττττ ττιτοττττττττ τττιττττττε

τι οτιττι τττττοτ·. θεοτοοττττ :ττο μπε: ττοττο

τττ·ττο μπει ττο·ττ,τι ττττττι, τι ττο ττιττττττττττττο

κι ττοτ·ττιτ ττ:ττοττ·. οτι οτττι ιοτττ. Η ττο ττττ·ττ

το το τττητιττττι τ:ττ:τττ. τ! ττο τττττττοτ· οπτι

μπι οι ττιττοττττττττττε ττττ·ττττα, ττττο τττοτττ·ττ οι

απο”. τ! τιτττο τττττ.τττττ (ττ) θε0ττοτ:ττττ οτι ττιςττττ

ττ,τττττττοτττ, ττ οτι ττοττττττ:τττ. Ηετττττττ τττε ιτι

τττττττττττι ττττττττοττετττττε ττ ττιτττριττττττττττε ττττττιτ

“στο”. θεοτοοτττο οτε ττοιοτ.ττιττιττττο οι ττ

θττττττττττοττ τι ττττο ττιοτο ττιτττιττττο. τττ:τττττττ τω:

μια: πο, πιο τητ·ττιτ:ττττι τ.τττ τοοττ ττιτττι,

ττττττττοττε, ο·τττττττττττ τττ τοτττττιτ.τι ττ·ττοτττ: ο

οτττττττ ττε ττττττ.τι οι ττττττοτττττττ οι ττοττερι,

ττι τττ.τττττττ τι ττοττ·ιττττττ τομ ττι τττττττ:τιτ

ττττ. Η οττττιττ: οι κι τττ.τοττττττττττι, ττ τττ τιτα

οτττττττττττττ τ:ιττττττττ ττοτοττ.ττττττ, ττ ττττττ οττ·ττοτττ

απο τττοοτττττ, ττ ττοτ.τττττττ ττοττι ττοτττοιτ.τι,

τα” τττ ττοττττττττ. Η ττττ ςττοτττοεττττι το”

ττοιτττο τττττ:ιττι, οτοττττττε ττοττττιττο ττ ττεττοτττττ

ττττττ.το: ττ:τ·,το ττο ττοτττ:ττιτ:ττττε ττττττττ ττ τ.τττηττ

ττοτττττ, τ:τοττττττε ττι ττοττττοτττττττττττι ττι ττρο

τιττιτττττιτττι, τ:τττο ττοττττοτττττττττττεττ ττος·ττ

ττττ·ο κι τττττττεττττ, ττ ττο τττττττττττττ ττοτ·ττττττ,

τοττιτττττττο οτιττοτττω ςτογτρεττττι. Η ττο τττοττ

τοεττττ ττττττττττε ττι ττοτττοττττττττοττ, ττ ττοτττ·οτο

εαυτο οτ·ττττ, το”, ττριττττ, ττττοττ,τττττττττ ττ ττρο

ττττττ ττοττττοττ οτι ττοττττττττ. Ηττττττι :ττο ττοττττττι

·τιτττοτττε Ε!! !"|θ!!!ιΜτι "ΕΠΚΜ!, τ! ρθΥθ Πθω||τ·

 

ερττττνττττ. Α ττο τττττ·ιτττ οπο! ττο ττιτοτττττ, τ

ρτηεροετττττττ! οτττοττ, ντοττο τ τττ·ττττο, τ μη·

Βττ! :σέ

τοττοττ ττττοτττττι αὐτοὶ τττττοτττετττ Ιιττττττ, ττοττ!

οττοττττ!ο τοειτο ττττοτττττη σετ τττττοτ.

ττ:τέττττεττοτττο ει:: τιττττοττντ: οτνοό τ.τττττ ετεττ:τ5

(το ιού

ροττ!οτττττιττττ του ετο ττο ττοττττ. ροειετ.τ!τ

ς:τντττ·οττ εαπ”, Ρότττι τ ι!ορτττ 8ο.

ι!ττρττ! Β:ττντοττττ, τ ρτητττύε! τττττ ττοττττο

τνεη·εττττοττ τωοτττττιότν; τττττεττ·οιηττ ετο, ορο

τντιτττττττ ττςτττττοττοττ·τ τ τττττοτοτττ. τροοιοττ τττ·τττ- το

στο ροτττοτττό ττο, οττ :τά τττε οττοοο ε!τττητ

τιτττττττοτ, Ροοτ:τ! ττ!ττιττοττττό τ Ρ8ττΠ.ΙΒ)! τητ

τ·ττττττττ5, το τετττττοιτοττντ, το τττττοτοτττ, το τιτ

ττιτοτττ έτντεοττττττ, ο τττετττοτ·η το” του :εκτετ

τνετττ. τττοοεττ! οττοττιτό ττο έτντεοτο ττττοτττοτο

ττο τ.ττττοτ το ττ!ττιττττ. Οιτοττττ! ετο τν ρτοοπτ

τω, ττττ Μότοτ ττττντττττετ τη!, τττέ ττοττντοτττ Αττ

τοτττ ττττττττ!; ττετττττ! οτιο!ο ετοτοτο τττ!οττ:τοττ

ούν τ Μετα! τοττ τν ετττττττο ττοττοττττο, ιο οι:

οτττττοτ·ο! "τη το οιΙ τέτττττοττετ Ντττοττ:τ, το οττ 20

τοόττοόττττ οννττοττ τττττοοτ. ττν$ηετ.ττο το τεττττττττ

ιττοετ!, τ οτοτρτττ! τετητ ττ:τεοέό, ιττττττο ο

τΙιτοττ τ τν που. ττοτττττετ πιό :τοστ τττττριτττ! τν

ρτοοιτ ττττ ττττοττοε ρτεοτ.τττγ; τ·οτεετ·ιττττγ ρτοο,

ροτττετντττ τη! ορτόοτττττττ!γ, ιτττττ! ετο τ ροοπττ! 25

ττττοττττό ρ!οττττοττ; τττο τττεττττο οιοτττ “Μιά

ρτοοτι Νοτη! ττοιοττττ ττο8ττττττ ττο ρ!οττττοτττιτ,

τ Δω! :ή τττ·τοττχ, 8ττγ ο8τοττ το· ρτοοττ νη,

Βοτιετ!. τ τττττττοττ τττττο8ο Μεση ροττττοττττττο

ο ττττττ, τι τττοτττότττοττ τη!οτττ εεττ: έττττεττττττοτττ.80

Ιτττττ ττν2τττττν$η Ρττοττττττεο πετά ετ!:ττττττ Μετο

τνετττοττττ, ττττττο ττττττ τττττοττεττττττ, το ΠΠ: ττττετ! ττττττ··

ττΠοτττ 2 ττοτ:ττττττττττττ ττοοττττττττττετττ Η. Ε., τττττττιτο. - 16 ττ·τττττι τ1τοτττετ Η. Β. Τ. Μ

22 πρι» τττοτττττ Π. Ε. Τ. - 25 κι ττοτττοτπιτττττκι ττροτιτττττττιτττιτ τι ττοττττοτττττ

τττοκι, κι ττερετττωτι ττι ττττοτοτττττττιτττι Η. 1.., ττι τττττιττι ττοττ:τι Β. 'Γ. - 26

ττοττττοττττττεττττετττ ττρτττ.τριττττττττο Η. - 27 ττττττττττττετ ττττττττττ:τττττ: Η. 11.



Ι.ΑΤΟΡΙΒ ινοετοιιιι. 'Μο

και οι ιιοπιιιιιο: οιιο το οιιιιτιι πιιιιιιι νοι

ιιιιιι, "δ", ".ο." Π. (ΝΤΕ ΣΕΒ, !".Π(Μ”!"Β'Ε

οι ιοιιιοιι το χω”. ιικιι ιι ιιοοοιιιι, ιι

ιιιιιιιιοι:ε ιι:ιιιον ιιρ·ιιιιι πιιο·ιιι.ιιι ιιοιιιιριι, ιι

5ονιιιιι:οιιιιι οτι, ιιοιιιιιιιιιι ιιι·ονιιειιοιι ιι ετοι

τιιιι. Η ιιιιιτιιιιιι ιιοττιιιι νιιι:τιιτιι ιι. θιιι πιο

ιιε ιιοτιι οι.ιιιιι νιιοιιινιοιιιιιιι, ιιιιιττι ον

οοιιι:τιιοιιιτιι, ιιιιιιιοτιιτιι πανι οιιο ιιτονιιιι

των, οιιο ιιιιιιτιιιι , οιιο οιιιοιιοιιιιιιι νιιοιιιιιιιτι,

το Μ τοοντιιιι οιιιιιι ιιιι.ιον ιιιι:ιτι. Η ποιοι ιιο

ι.ιιιρον ιιο,ιιιτιι, τιιιιο πιο οιι·ροτιιιιι οι τιιοριι.

Βιοιιιιιι οι ιιι "σφι, ιιι ιιειι πιο ιιριιιιε

ιιιιιιι, οιριιο ιιο ΙΧιιτοιιιιιι ιιριοτιιιττιπι οι, ιι

οιιιιιιοιιιιιι ιιι οοιιι οιιιιιιιιι, ιι ιτιοιιιιιιιιιιο

Ν'ιιιι ιιιιι ιιιιιτιι νριιιινιιοιιιιιι, μι οιιο οτι

ιιτονιιιιιια ιιιιιιοιιτ ιιιιιιιιι.ιιιιιο ιιιιιιι, οιιο οτι

οοιιιτειιιι τ·ιιιιι μιτιιοιιιιιιι. “οι πιο το πιω

τοιιιιιπιιιο, ιιιιιιιιιιιιιιιο ριιιιι , ιι ιιτι·οτιτι, οτον

,τιιιιιι μια ιι ιιοιιιιι. πι. ιιιιιιιιιιιι ιιο ιιοιιιι ιιιιιιιιτι

20 ποιοι ιιι ιιι:τιιιιιι ιιοιιιοριι, οιιο ιιητορι οι

ιιοιιιιι, ιιι ιιο τω”, Η ΠιιΠ'Π ΠΠΠδ'Ι'Η ιικιι

ιτειιι ειιτπιιιιιαΜιι: οιιοι.ιοιτ πιο "Τι 'τ'ι"Πι ζΠ·

Μ)Π"'"|, ιΠιθ'|'ιί"Μι ιιοται.ιιι ΕθΕ'ΗΠλ (ΠΠΣ Π!!

ιιιιιιιιειιιι. ιτοιιιιτοπιο ιιτττοιι·ιι ιιοιιιιι, πω”.

το" ιιιιι ι.ιιιοι·α ιιοιι·ιιιιιιι ο ιιιιι.ιιι, ο ιιρονι·ο

των τι οιιιοιιιιτι.ιιιι ιιιιιτι. Η ταιιο ιιιιιτ πο

ιιιιτι ιιι ιιιοοιιιιι:ιιιιιιι οιιτιι, ι:ιιιο ιιιοιιτι ιιιι

ιιι τιτο πιο ιιιιιιιιιιιι οτριιιιειιιιιτ ιικιι, ιι

ι.ιινιιταιιιιιι ιικιι ι·ιιτι·οιιιιιιοτιι το ιιι ιιιιιιιι:

50 οιιο ιιο ιιι ειστε ιιοιιιιοιιι ιιοιιιιιοτιιιιιι ιιι ποτε

” ι

ιιιιιιιιιιιοτιτα: ιιιιιιι πιο ιιιιιιιιιιι ι·οοιιομ |ιοοι·

θι! Χρ"Β'|'ιΙ Η ΠΟΠ! ι.ιοιοτο Η ιιοιιιτιιιιι σπιτι

 

ιιοιιοπιο "θ !Ηιλ'ΕΧ'Ε ιιιτιιιιιι ΒΜ||ΠΧ'Ε Πι

οΙιν ι ιιιιιτν ιοιι; τιιιιινιοΙ ιιοιιιιοτιι οι: οιιο- μι” -

οιιιιοέοιο οιιο ριοτννοι ιν ριοοιπτπο τιοιιοειιι,

ροτιιοιι·οι οσοι ννοοινοιι ι τιοέοι πιο ετιιιιοτιι,

ιοττιτ ιειιιιοιι τιιιιιιιο ριιτιει @ποιο (ιιιτνιιιιιιι ι

ΒοΒιι ιτιοιοεο, ιΤοοιιοποεο οιοει τιιιειοΒο

ιοοιιιιιννο, τοπιο ιιπάιιοιο ιν (ιιιι·νειιιιιο,

ιο ινοει πνννοιοιο. Πιοοιοιιτοο ιιοννιοπι των

πιο πιο ινι·ι·ιιιιιιιιι ι ττιόννιΙι του: οπο: @Με

ι οιιιιιιιοέ Ροιτιοτι τιιιοποττιιι ιινιιιιιον ι ποιο;

οτι πιιέ οιιροννιιιτιιιι: ινιιεινττι ινιιιιιοιι ιοει

οτιινοιιτνει, τι ινν ιιιοιιιιτιιι ιοει.οέοιο; ι ιο

Βιιιιι ιινοτι οινοιιι πιιιιιτιοιτι ιιτινιιι, ιι Με

πτιιιιιιιι. Νιοιιιοιιν ιτιέ πτιοινιι Ρτινοιιοιιιιιι Κιτ

τιιοτιοιι ιν τιοοιι ειι·ιιοιοο 8ο ιιιιιτιιιιιι, υιον

Πιό ττιτιοἔι ι ττιοινιιιιτιιι ι ι·νει-ιπιπτιιι οιόινιιιο:

τοιιιοριοτιι ιο ριεοπιιτο ο οποσ ιιι πιιοτποιιιοττι ;

:πό ινοιιιιι:

οιο ιιιεττοιιού. Οτι πιιέ ιτιι οιιροιιιιιιιιιιι: εάν

ιτιιιι ιιοιοιιιιι ιιιιπιιιιι οιιο:ι

ιιιιέοιο ιιιιιέττιι τω, ιοιινέοιο οιιοιιιιιι ιν τιιιοτι,

οιιο ιοειοέοιο ότιιν ι ιν όττιποιι οιιοιιπιοιε, ι

οιιο ινοε οΒιιττιοιπ. ιιοΒιιιιι ειο τιιιιιτιοττι

Ιιτ·τι·ιιι, ο οιιι ιτιιιιιιιι. Ιτιτιι·τιι τοιοττι ειι·ιιετνιι

8ο Ροοιιιοιιι ιιιοοιινιοιΙτιπ, τιιοιτιοιιν ιπέ

ότιιριοιτινιτι πννιοττοιιι, τιιοιτιοτιν ινοΙοτιι, πιο

Μιάν ιτιιιιο μι” ιιι τιιοιτιιι, τιιοιτιοιιν ιιι

ιιν, τινων ι ινοιοιιιι οπο. ι πιο ιτιοΕΙι πιο

ιιιο ιιι::ντιιο, ιτιοιιιιι: Ιπποιειι πνννοιοινιοέ

οπο. Οτι πιιέ ττοιιι: οινο ι οι ριοτννοι τοπιο

ινη·οιοινιιέοιο ιν τιοειιτιοι Οιιτνειιιιο ι ποιοι

ιικιι, Μότνοιιοέοιο τιιοΒοοιιιι; ο απο: οιο

Ριοτο ινε νι·ιοέοιινοι ιιιννιοιο ιιι: ροειιιοι:

ιννιοτιο, ιιιιιιιοοιο, τττιιι ι ριιιτόιν, Μαν ιιο

ινιοτιι ι οοτιιι ιοειοέοιο, ιιτπνοιιιτιιι ιιοιιτιο ι

Μοτο 10 τα ιτροι·πιιιι μου» ιτροιιτιιιι χαρτι Η., ιι ιιιιοντιιιι ιικιι 12. 'Γ. - 15 ιιι

πιο» τοι ιιι, ινε ινοπνειιτιοιι Κοτιοιει.οιι, πινιιιιο. - 26 οιιιι0ιιΜΜιο Β'ΗΧ'Βι οινοιιιιιιιιιι

ιιιιιιοιιι Η. Κ. Τ.

ΟΙστιπιποποι Ρο!. Μ". Τοπ. Ι. οι
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Ν” ιιιιιιοι·σ θοοισοοιιι, ιιι,ιοιπι οι ιιι Χιιιιοτιι ,

"Η.Π."ι ΠθΕ'ΕΣ"Τ!! ΕΠΟΕ. Μ-θί'ιδΠα'Η Ε!) ΠΕΠ!

"Μ!θΕΤΠ δ$ΠΧιἴι "Σ"(η , " !'ΜΗ'0ΠΠΧδιζ "Μ|Πι

οπο, " !!θΒΜ)ΜΗ'Ε Οἱ ΠΣΕΠ "ΜΠΕ.Μη Ε'|'Ερ'Ε"·

!!"""1 Η "ΜΠι. 0ΠΠι Πω ΓΠ!".”ΜΠΕί ΕΜΠ!»

οτιιιοοιοιιιιι ιιιιτοκοοοτι. ιοοτιι, ιι ιιτιι οοοιι

ιοοτο; ο ιιιιιιοιιιιιιιο οιιιιο οοοιο οριιοτο·ιιιιιιιι

σιοριποοιο. Η τιιιο οιιιοπιιιιιιιοι. θιιοι·ιιιι πιο ιιο

ιιιιι ιιο ιιοιιιιι ιιοοιισπιικιιι οτι ιιοιισιι, οτρικο

ιοιισι· τιισριιι·ο ιιο "Μοτο, ιιιιισ οο οποιο

ΠΧρθ.['Ε (Σ'β Ηθ'Ι"ΜΠΠΠΠ " (Πι ιιτιιοκ:ισιι, ΠΠ·

τοοιιιιιιιο: ιιιοιισιιιιοι.ιτι ιιοιιοριο οπο, ο οοι·ο

πιτροιιοι.ιτι οο,·ιο; οιιο πιο ι·οοισιιιιιιι: ιιοιπιι,

Ποιιιιιιιο, κστιιτιι το παι·ροοτιι. θιιο πιο ιιιο

τοοιιιιο ιιο οοιιτι: ποιο ιιοιοτο ιι·οοιιοιιο ιιιο

ιιο, το ιιο οποιο πιο ιοοτο κομπο; ιι ιιτιι ιοοτο

που, ο ιιο τιιι.ιο κο,τιιτο, ο τοιιιι πιο απ.

Η ποοι.ιοοιι οιι ιιροοτιιοοιιιιι Ζοιιιιοοοιοι.ιιι,

σιιο πιο οιιιοποιοκο. ΖΧ ιιιισιιι·οοιιο ιπο στρι

ιιιιοπιτιι ο οι σιιιιιιπο ιιιοιιιιοιιιο, οποιοι πιο

ιιιστοιιιιο ποοοιιι.ιιι, οιιο ιιοιι·ιιιιιι, σοσ μου

πσιιο;ιιικοι ιιο ιιοιιιοιι, σιτσ ιιο ιιιιιιιοι, ιιοιιιιο

ιι οιιοι:ιιιο τομ. "οιισι·σιοο ιοι.ιοιι οοιιιιτοιιιο

οοτοσοοτιι, ιι ιιοιιιιι ιοιοοιι·: Ηοοιιοιο, πσιιο

μι”. ιοοο οπο. θιιτι πιο οπο: ιοιισ π:ο ο

πιο ιιιιιιιιοιο ιιιοιιο ιισιιοιι,οιο ιοοτο οι σοοιιπο

"οσιιο·ιι Χροοτσοο ο ιιο Μ"εΠΒΕ'|"Ε"Β. ιιο

ΒθΩΤ(Η!!!!! (Πι'ιφθ 'Ι'0Π'0 ΠΗλ'Μ""Π; "Οοι οο,

ιιοτιιιιο τσπριιιισ ιιιιιιιιιοτο οιι οι προ”

ΖΒΈρ"¦¦'ΒΜΒ ιι οιιοτοιοιιο, ο πιιιοιιιι.ιο ιι τιιο·ιιιιιι,

ιιιιο πιο ιι οιιιιο ιοοτο, οιιιιιιιιιιο, ποιο ιιο

οοιιοοοο. "ποιο πσι·οιιισιιιιι ιιοοο στο πιο.

Η στο πιο ιιο ιι·ιιιοτο ιοιισιι πιιιισοτο στο

ιιοοσιιο. Ποιο πιο οιιιιτο ποοοποιοιι οο: ιιιιισ

 

:δοπιι ιιι· ιοΕοοιο. Ι πο£γοππιἱοο€ οποιο ιιἰοοσκνἰο

οι! πιοΒο, ι Μιμή πιιιιιιιόιιν οι! ιιιοοόιν πιο

ιισιιιων:ιΙ. .Μιά Ρωνιοποι ειπτι: οισ μπει

"η πιω ιπιιιδοπι νιιοιπο ιο. Ροιοιτι ροοιιιι

οιιτσινιοι, πιιοιισιινοιινού ινεοτιοιπιοέ!ιιιισέ6 ,

μα, οιιιιινοπιο, Ποιο @ποιο ποιοοιιοηι @ποσο

εινόι. Ι ι·οποπστονιιιιΙ οἱο ινριοοιοι·οο, ι πιο

οισπσ 8ο οποτοεσ ιιο πιοπιιειγι·ιι, @πιο ιιο

6οιποεσ όπιιι οροοποί οι Ροπιι. Ιειιπιοπ πιο

Ιινοπ ι Ιιτ:ιοιιι ροοιοΠι οποσ ιοΒο ι ποσοσ

Με ιο. 'Ποιο ισ @Η ιπιισππιογ ιιιοπιιση·τιι

ΤοοιΙοπσννο8ο, Κιόι” ι ιιο έιπιοι·οι οπο

έινιοοιιιι!ιιι ιοέπἰοιιι ι :ποσοι οιο ιιο Βοεπ ιιι

Βιοιόιιιι τιι Βοάποοιιιι, ιπο Βοιωτοι έννιοοιιιιιιι,

ι π: ρι·ηποειποοπτι ιιοι·)· τισ ιποποιοιχι·ιι, οι

Μόι·χιπ ι ΡσιΜέι!πιοπ οπσΠιινο @Με νήσοι!

ινοηοογ ορύ!πιο, ιν Ριοπιιι, οι πιοιιιιιοιοοιι

ι ροο!ιιο:οιιοινιιιο πει Μονο ΒοΒιι ινοποοιιιποοπο

πιο, ι Τοσιιοποεσ ιπσιΠιιονοιπι οιιι·οπιοπι, ιιιο

ι·οπιιι άπο πο οπο. Απιοπ.

πιο” 7 ο πιι.ιι.ιοιιιιιιο... οοριζιιι.ιοι ιι προοιιιιοτιι οι Η. - 12 οοοιιοποιοιιοο οποσ

ιιιιοιι·ιιι Η. - 29 τσιιριιιισ ιιιιιιιιιοτο οιιι το ιιιιιιιισιο ιιιιιιιιοοτο οι Η.

δ

Η)

Η!

Σ!)

ΣΒ

50



!ιλ'ΓΟΡϊδ οι:ειοοι. 747

"ο

ιιοιι οοιιιι :πιο οποιο ο ιιιμριοιιιιοοιο

ΕΕ Ε'|ιω'|'Πι Π!! ιο ΤΝ! Π'Ε'Π! ΜΜΜ: Ε".

οο·ιιιο , οοιιιοιιοιο, οιιιιιοιο; ο ιιιιιο ιιιοιιιοιμιο

ιοοοιι· οοοιιιιιιιι οιοιιοο οιιοιι:. Η οοιιιοπ οι

ο, ιιι οοιιορι, ο ιιοοοιιιιι ο πιο” οι οπο

οι·ιοριι, ο ιο οοιιοοιο ,ποιο ο Γοοοοιιι

οιοοοιιιιι οι. Ηιοιιοοιιιι πιο Ποιοι ο ιιιοιιιιιο

οιοριιιιιιιιιιο πιο πιο ιι οοιμοι:οιιιι ο. Τσι

οιι ιιι ποιοι ιοιιιιοροιιοιο θοοιοοοιοιια οιι

μ; οιιοιιιοι:ι, πιο οοιοιιιιιιι ο οο οιιιοιιιιι ιαοο

οπιοιιιι, ο οοιιιιπ Ποιο ιιι οπι Εδίη"διιδ

ιεραιοιιιι ο οι οοριιοοιιιιο οριιιοιιι, ο ιιι ορο

οοοιιιιιιιοι οι οσιιιοοιιιιριι, οι ποιο πιο ο ιο

οιιοι ,ιοι:ροπιοιιιιιιοιο ιιιοιοιο ιιιοιιοιιι, οποιο

μ; οι.οιι οι κοπο, οι ο·ιοιοο ο οι οοιιοιιι.ικ·ι.

ο οοοιιοιιοιιιιιοο, οο οιιιιιοι Ποιοι· ιιι.οοοοιιι

ποιοι· ο θοοιοοιιιοιιιιιιο οοιιοιιιιοο οποιο

ιιοιοοο, πο” ιιο οποιοι οι οποιο. Μιοοι.')

60· Μ. πιο Μπι., ιιιιιιιιο οποιο ιιιιοιιιι

@ο οοιοριιοοιιιι οπο. οοοοιοιοιιιι:οο θιοΦοοιιιο

οιοιοοοιοι., πιο οοοοιποοιο ιιο θοοιοοιιιι

οοιιιοι, ο οι οοοοιοιοοο ΒιοΦιιιιι ιιο”, ο

οοοιιιοοιι οποιο οι ιροιοιο πιο, ιιιοοιμ

οιοιιοι:ι, ιιι οριιιιιιο οπο. Κι οο πιο πιο

επ, ιηιο,ιοιιιιι πιο ιιιι "ποιοι οι Βιιιιιιοοπιιοι,·,

θοιιιοοιιιιι·ιι πιο ιιοιιοιιιιι οι οποια πιο ιιο

ι·ιιιιιοικο οποιο, οοιι πιο ιιοπιι·ιιιιιο ιιοιιιιιοπ

οοιο “"|ΜΐΜ:'""), οποιο, ιι οροιοιο ο ιιιιιο

ιιοοιιο, ποιο: οο, ιιο οι πιο πιο πιο, οο

50 ιιο ιιοιιιοιο οριιιιιο , οοιο πιο ιιιο.ιοιιιιο

ιιιοιιιιιιο, οποιο ιιο οι ιιοοιιιιιιιιι ο ιιοπιιιιι

ι:οι·ο. ίζοιιο οι οοιιιιιιιιιι Ηιοιοκοο, ιιιοπο οιο

ΜΜΕΚ'Β, οι θ'ΗΠΩΠι ιι·ιιοοριο ΜΣΠ)"ΠΠΠΣΠΠ,

 

θ!). [ποιοι θδ8δ ποιοιο @οι οοιιιιοο· ρο

οιοιε!ιο αι ροάινιιΙο Ρι282 ΒτοΓοιιο ιΒιιιιιοιιο;

ιΙο Ροάινοιγ Βοινὶοιιι ιΒιιόοννοι οι 'Γοοάοη,

ο σο ροιΙοοΙο @πιο διοΐοτι, ι ειιοήοιοιιιι

@Η Ει2οοιοΒο πι ο· ιιιἱοεἱοοιι Ποσο ριοι

ννιοοεο άτιοι. Τομέ Με ριεχοο·Ιι ροεΙοινιο

ο Νιοποιοο ιιο εννιοτοει:ιο·ο, Βιιιοτοε!οιν ιιιέ

ινιοΙιιιοοιιο πιο ποιο! ιιο οποιο ΒοΒοοινιο;

σοὶ πό οιόπιο ιιἱοιΙὶοιοιιο ιιιιιόετννο, Ποιο

ι οποιο ι ριιιιοδοΙο ιιο!ιΙι: ιο ιιιο:οιιι πιο

πω, ιιο π), ιιιιιιοινο, Ιορει οι! ιοΒο 8ο

; Βιιιιοοιο, ιιιοὶοινἰο Βοννιοιιι οποιοι! ι ινιοΙωοο ιιιέ

με οοροο!ιυο. ΡοόοΒιιἰο οιιιινοΙΠ διο ΕΖωπο

! ιιο πιο μπει! Ροέιιι1ιι ΙσόΙο οπιχιεΙιιοεο,

,ΜόιοΒο ννειΒιετΚο Ιιοραο2οιο ινιιοΙο πιο ιιο

νιΠοιοο 24 οι οιιιιιι·ιιιο» οι οιιιιιι·ιιιο οο _ιοοιιιιο Σ. Β. 'Γ. - 26 οπο» οοο·ιιοι οοοιιιιι

1·Ι.Β. 'Γ. .- 80 οιοοιοιο» οιιιοιοιο Η., πωπω - 88 οποιοι Με πιο. Τ., οοοιιποιι Η

') ο Η. ιιοετοριοο το πισω ιπιοιιιο)· Ρι·οοινη.

Μ”

- ιο



Τ!!! Ώλ'|'ΟΡΙΒ ΝΕδΤΟΒλ.

ΜΒ ιειο :ιιε ποιο “μια ιιιιιιιιι οι Βιιιιιιιοιιι;

-'ι'Β

·ι·ιικο ιι ιιο ι:ειο πομπο πω: ιιιιιιιιιιιε 'ιιι

ειιιιιιι οι ιιιιιιιιιο.

Μ πιο (οι|ιιι,ι., πιο Βοιοιιιιιερ·ιι, πο".

Ε!ια!!!0!"Μ!!ι, ιι (Μπι, πι” Βιιιι·οοιικιιιι,

πω” οι. ιιοιιοι·ιι ιιι 'Μπι. Βετο ιιιε ιιπ

ιιιι·ιιειιιιιι οι Βιιιιι·οοιιιιιι, οποια Προειιαιιιιιι,

ιιτειιια ιεκιιιιιι:ι μια μου! ι:ειιιιιιιο, οτι

ο·εχιιιιιιιι ιιιει·ιιιιε, ιι ιιοιιοικειιι Υοιιιιιιι·οιι·ι

οι· οιιιιι·ιι·ο Βιιιιιει; ιι εμε ιιο "ΜΙΒ Βοοε

ιιοιοιιι οι οιοιι·ιι, οποιοι ι·ειιιιιιιιι οι ορι

δΈ!!! με". Κι εε ιιιε πιο ρο,ιιι οι οι; Βο

ιιοιιιιι.ιερι ι:·ιιιιιιι Μιιετιιειιιιιι, “οι” Βοοε

ιιοιιοικιι.

!!·ιι πιο ιει!ιιιε., ιιοιι,ιε "ΖΠΕΠΜΠι οι Μ

ισο, Βιιεειιοιοι·ιι :ιιε ποιον: ιιροιιιιιοιι· ιειιιοιι.

Η οπο: Βοοιιι:·ο Υ!ι!ιΠΗΓθΒΈ οποιοι ιιιιι:ι

ιιειι:εριιιιιι μια. Η πιο". κιιιιιιοειιιιιι οπο

θί)"!ι μου", ο “κι '!'οιιοιριοριιιιοιιω κι Ρο

ιιιιιιοιιιι. Ειιεειιοιοι·ιι ιοε ιιιιιςιιμε ιιιιοι·ιιιιος·

κοινη Ηςιιειιιιιιοιτ ιιι Βοιι·ιιιιιο, ιι ο·ιιι·οοιιιιι:·ι·ιι

πρι. Η ιιιιιιιιιιιι·ιι Ημειιιιι·ιι ο·ιοιε κιιιιειι·ι:

ιιι·εειιιιιι ιιιοιιιιιιι Μπι" ιιι ιεειιιιιιιι μια;

ο!"ι!"|ι πε, ειιιι·ι ·θιιιιιοει:ιειο, σε οι; Βοοε

ιιοιιοιιιι 'ι'ριιιιιιιοιιιι.

· Το· Μ. πιο ιοψιιο. Βιιιιε 0Μι!"|ι, ο·ιιιιιιιι

Φωιοειιιιιιιι, 'Γιοιοντοοιικιιιιο πιο 'Β!ι0%0Πο

ιιι οποιοι ιιιιιιιιιιιι οι μεινω μια. Μ εε

Με πιο οι·ιιιιιειιιιι Πικ'Ι'ϊι Γιο”, “πιο Επι

ιιοοιιιιιιιιι, οι ?ιιιιοιιονιιιι. Μ πιο: ?πιει ιιιι

ιι ετοιιιιιιιοιιιοιιιιιιιι,

!!!θ"ΧΈ Ή!!

Μαιο” ιιι οιιιιοιιιιιιι,

πιιιιιιιιιιι: ιιι.ιιιιιι κι ιιοιικι.ιιιιιιιι,

Μ” ιι ιεροι·ιιιιι, ιι·ιιςοον.ιιιιι ιιιιιιοι;ιιι: ιιειιο

ΒειΜΙοιιιι; Με Μ ι ιιο έιιιιει·οι ιεΒο ινοπνει!ιο

ιιιιειιιε ι·οιεειι!ο Με :ιιι πιο ειι·σιιν.

Μια θΒ84 ο!ιοι!ιι! νν!οάιιιιιισιτ, ενη

ννειτοιιι!οι!ει, ιθΙοΒ, ενο έννιειοο!ιιιιιιι, Ρο!ιι-5

Μπι ιιο ροιιιοο ρι·ιεοιιν ()ιεο!ιοιιι. Το8οέ

Με ιιιιιιιιι! διιιιειοε!ιιιν, ενη !ειι·οο!οινοιν, ποιο

ειιιοει 8ι·ιιιιιιιιι 2”!, οι! ιννι·ιειειιιιιι !ιο!ιιετιιι, ι

Ροο!ιοινιιιιο 8ο ιν ()ιει·ιιι8οινιε ιι έ. Βρ:ιειι;

ι Μ!!! Ρο πιπιι ννειενν!οι! ιιο ε!.ο!ειι ιιιιε- Η)

ει:ιοει εινοιιι·ίο ω! !. 'Γεεοέ Με ιιιιι·οοιι!

Με ινιοοιιωιοπωι ενο Μέειο!ειιν, ννιιιι!;

Ψεεενν!οάοιν.

Μαι θδ8δ μπει!! !ιεε!ιιιν ο Ρο!ειιιιιιιιι, Η

ννοιενν!οι! ::ιέ ροε2ετ!! ιιιιιιι·ιοοιιιιι ιιιειιιιι.

! ειιιι!! Βοι·νε ιν διετιιι€οινιο ιιιιοει:ιοει ιιιιιιιι

οιινιιι·ιεεο ιιιιιο; ιριιιιοινει! οέιιι ω, ιιιοιε!!!

ννειειν!οιὶ

ιιιέ ιννοιτει!! ρπεοινν Μοτο !ιοε!ιιιισοινι πιο 20

ιιο Τιιιιιιοι·ειΚοιιιιι Μι Ποιιιιιιιοινι.

Ύ'νο!νιι ι ιιιινειι·Ιι ρο!ιόι. ! Ρι:νειετ!!εη Επι

ε!οιν Μ!!! ιν Κιιοιι·ιε ιιιιοεισιοιι Ιιροει !δ ιιιιιιι.

ΟΙοΒι Μέ ενιι 8ινιοιοε!ιιινοιιι Εν! ιι Ψεκ

ιν!οιΙο ιν Πιοτιιι€οινιο.

Β

ιο. Μαι θδ8θ ι!ιιε8! (Με ενη εννιειο

ε!ιιινο ιιο Ίιιιιιιοι·:ι!ειιιιιιι οι! Ψοοοιι·!οἀιι, ιιιιε

ειιιο:ι Βινιειιιιιι Δω Π). Τοεοέ Με ω”

ον! θΙε!ι, ενη δινιετοε!οινιι ιν Ζειινο!οοιιι.

Βν! ιιιέ ίΠε!ι ιιιι!οειειιιν πιο ιι!ιοΒιο!ι, ρτη- δ!)

ο!ιν!ιιν ο!ιονιιι, ιιιιιι! ειειι·ειιιιε ο οοι·Κινιιιο!ι,

8οιΙιννοέι5 ιν ινιοι·ιε, Ιον! !οΒοι!ιιν, Ριειιιιν

Ιιοοιιι. Οιιι!ο @ευ Ροο!ιοινιιιιο ιν (!ιοι·ιιιΒο

πε "πιο ιιοιιοιιιειιο πιπιι Υοιιιιιιιοιιιι να Με 288Ρ:180ιιι, ιιιιεειειοε Ιιροει ποιοι .°Ζδ. Βάι·

 

Ψιειιιι 17 Η» Η ιι·ιιιιιιιιιιοιι Βιιεειιοιιοιιιοι; Η.



!ιλ'Ι'ΟΡΙδ ΗΒΒΤΟΒλ. ?Η

Φικασιι.ικ ΩΡΕΩΝ” ιιιοακια κι!! αοι:ατιι τιιοτκκ ιν Νοιιοκτοιικιο οιοτικικι ιιι ισΒο ιιιιοικοιι402ιο

κιικι. Ι)·καιιιιιιο ίΕκκτοιιαικοι· κι πιο ποσο Βιιιο10Ρωι, 8ιΠ ω;5ων0ιν, ιιΨγειοετοιικισ

πο" τοροα·κ, ι:ιικοιι ιιςιισαακαιο, ιπροπαι

κοκ ο·καιιιιιιο Βιιικοι·οοοιι·κ, α ιιοαοακιαοροι·

5 σ·κα,αιιιιο θιαοακιικο·ικ, κοκκοαο (κιικι κ Πο

οκοι ποτακιικι κα ροι·σισκκιικ μπακ, κ

κοκαοστα κα Βιισοκοαοαα οι Ποαοκιιιιιι. Μισο

κοαοαι πιο κικιιο προι·κκοι· κιια κα θικικιικ,

κ ιιοκιακιιιιι Ποιιοκιιικ Ροιισιι, κ ιικοςκ οι·

ιθκκιοκκ ιιιιιιιιι τη: οιικκιι:κι κιιστκ "κιικι

?ιικροσααιικι·ιι κ '|'οιικιι, 'ι'ιοιικιι·ιι κρατι,

Ποιι·κκ κ κιικ ιικοκκ "παπα αποκτα κι μια

ακοατιικ κιι·ι·ιικ. (κιικι πιο κ ιιοιικοι κιικ

κοο·ι·ιι 'π'οκιικτοκοιι, ιιιικιιικο οαοα·ιικιιιιο, α

45 μπακ οοιισιιο·τικ ιικοτο κι” σιικορ·ιιιιιο,

ιιιιοιικιακισ κιικι κοιισι·κικκιισκιι, ικα :και κοικο

ιιιτκιιιοτιι ιιοι·ι οτι ιικικοιτ πιο, κ οτιι·κτι

ιια·ι·κ κιια και ιιοτιικαιικι αοι·ιιια κοκστκιακκ

σκιι. Κιισειιοαοαι :κο ιιιιιι,ιο κι κιιατοιι σκο

20ιοιιοκ ιιςιισααιιοι· κιικι”. ιιιαοκακικια σα

κ σκαοστα. Βιισοιιοαοαι πιο κοιιοιικ,τα κκσπ

κιιιιιιιιαια. Η πειτε κιικι· ιιχασαακι: κρατο,

ιιο πω, ιικκιιικικ απ, κοακκο οιι ιιικκ σι

καιοιτκ μια: ιιιικκοκ:, ιιο ιιιιι·ιιαικα ακ πωσ,

25 κ κιακκκκ: ποιο ραςηιακκιιιι? κ ιιακιι, κιικι

κκιικι κιτοιιιιικι οι·ικοοκαι κ·κκι, κο ιικιι·κα

στα τικ κι: κοπο κρατα σιιοια? κο καιιιακαι

κκ οπιι κο ·ι·οιρκιιιιι ιιοκιαιαπι, κιιιιικκι

αιιιιιοκι κιικι, κο οιτκοκκκι :και ιικιτκτο

50ιιιο? α κιικι, κρα·ιο, ιιο ·ιιιιικκιικ; απο κιιι

μ” κακα ιιοκιιαστκισ κι ιιοι·σκστικ μπακ,

το οκικα; Μ'|Β κιικιοιια κκιαοκι, Τ!) ΜΗ;

 

ιικι·οροιιι, κ ινιικικικιω ιν ΒιιιοΙοιικιιιι, Μαι;

ι Βοι·ιιο ρτηΡτοικκιιιιιι Ρομπ πιι τοπικ ιιο

ιιιιο, ι ροοιιι τικ ννοισιιιοιιιι κ Ροιοινσκιτιι.

ννοκοιι·ιοιι πιο @Μπιτ ιικρι··τοσιιν κοκ πεπι

$οικοο, ι κιι·ιισιοικιι Ρώσικη Ριιιέ, ι ιππό

οιννο ισιι κι κκιιιιι: πο” οι! Ιιικιι Ζιιτο

οικινισκ ι πιο, οπιι (ιιιιιιιιιικ, Ροτσι ι ιι·ιοιιι

ιππιισιι, τιιιοοικσκ κιοτρπικ 25. (Ποο ικό ι Βο

ι·ιτο ιιισκκιι ιιο διοτπιοοιικ πιο ιιηισιοκοιι,

ι ινιοΙο κιοΒο στοιιιΙι Ριπκι Ρι·κοΙκιινοη κιαν

σιιτκοέσικτικιικ, Μύτοιιο Μινι ιιοκιιιιικ Πιο;

τικ τιισιι ι οιΙροινιοιιτικ ττιιι κκ κιτκσοπιο κιικι

σιιτιοέσικιικιιισιι. Ψοκοιιιοτι ικέ πτη·ειτοιιι

ιιο ιιτκιι.ι κινοτπιι ικοοικικοινι ιιο ιιιιοινκ;

ιισκΙοινκιι κιο ι ι.ικισιιιι , κ ιΝεκοινιοιι ορο

ιιισόκικι νι·κηειικο σο κκεκιο. ιι·κοιιι ττιιι ιιο

κι'κιι·: ιιτκοιο πιο οιιιιισ κισ, ινιιικιετιιι ιιο

ιιοΒο ικ ιιοιπκιοιτι? κ ιικιριοτιν οπιι πιο

ινιΈπκιι τπιο? ι πιιοπιο πιοιο τοιοικτοκιι;

κ ποιοιιι, σιιοσικὶ ποινιότπιο πιο πιο :κιικι

Ιοιπ, πιο ιναι8ιικιικοέσιο πιιο, οποια τποι?

πιο ιιιικιοτπισ κιο πο σπιιησιι ιιτκικοιι? κκ

ιιι·κπο πιι τιιιοπιο, σιιοσικιι πιο κιοΒο πιο

ιισηπιισιτι; κ ιικιέ ι›ι·κσιο πιο :Μπάτη κιο,

ιοοιι τπιού πκιτι πάπια! ιν τιιιιιιιοι κιοιτιι, ιο

οιιι·ιιινοιτι; ιοέιι κο ιιιτιισιο, κι οιηιιιιιοιπ.;

ικ ροδοιτο Βιοινο κινοικ κκ οιοιιιο. Α κι ποικι

επιτ ιισισεηι ννκκοινιοιικ, ιιικικΙ κιιιοι·κο

ινοικιιο οι! τπκιοεο κι ιιο ιι·ισιιιιο8ο. ι ιιο

οπο! ικοοικιν κ ιικτοροιιιιοπι οιιιιοπι κινοιιιι,

κιικι" ο Βιιοαιικκσ·ι·κι θι.ιοακιικσκι ιιτ ιιοάοιοσιι, ττιγιτιιο. - 12 κ κιικι κιικ Η., κκκκ

Ε. - 15 ροι·σκστικι ροιμ:ιισκιιι κι ισοκιοιικσιι , πιιτιιιιο. - σιτιιοριιιιοι σιτκο

ιικκικικικι Η. - 27 κι» οιι Η., πιγιτιιο. - 81 ιιαικι» και” Η. Ε. Ε. - κοκκι

01ιιιι> ιι0κοιιοκικ ιι· ιιοιΙοιικσιι, ιιιγιιιιο.



'Ιϋθ Βλ'('()Ρ!δ ΝΕ8'Ι'0ΠΑ.

το” κι οικοκκαι παοκ (ποια: χα τα. Η εε ρεκι,

οκτικακ Βιεεκοαοαα , κ κοκεαι εικκρα·τκ κοκ

οτι κακα κο κεακκα. Η κοκ” ((καταακι ει

(Προκκικιααι, ειικικι εκοκκι, α Βιοεκοαοαι

οι Βοαοακααερικι, ι:ιακιται εκοκκι, κ κοκ

αοκαα κι 'α'ρικκτοκογ, κ Υρικκτοκιοκ κα

τκορκικα οι κι τραμ. (Μαι κκε κ (ἱορκει

κε ικαιοετα κι 'Ιρικκτοκι. Υρικκτοκικυκαι

κα: κε οικοραιρικπαι οι κρκετακικικα κι

τρααογ. Βοαοα,κκερι :κε κρκετκκκ κι κρατικι

κιετοκικιικι , κ οτι ()τρικτεκκκ ο·τιτα κρατα,

κ “μου τραμ οκοαικιικ, κ κοκειτοαΜ

οτκιται, ατοαικι :κε κικιτικτκκι κι Μπακι

κκκ τραμ. Ηκαι:αακι Με κ Βιεεκοαοαι καυ

ικαετα κακο καετι (Μκ·ι κ Βορκει προικ

κοιρ, "ςαοαακι ατε κ Βιι:εκοαοαι οιρρακκκι

Με κοκαοετα οτι τραμ τιροτκκοκ (Μκ·οκκ.

Ρετε ατε (Μπι κι Εορκοοικ: κε :τομεα

κροτκκοκ, κε ααοκκεκι εκατο κροτκκοκ τε

τιιρικαι κικαζικτι; κι κοι:ατεκι οι κοκκ

κοκι κι ετριττεταα εκοκκα. Η ρεα·ε ποιοι;

Εορκει: τιι το·τοκα τω, ακι Μαι κροτκκικι

κιο·ιται; κοκκαακκι οι κεαιαακ, κε κιαιικ,

τακο Βοτι τριαικαι κροτκκκτι ει, οικι

ρεκικαι ,φωτο καατοαατι: κα κε ακαακτκ

«κι 4:καικιακ ι:κκοκκ εκοτεικ.. Η κοκαοι:τα

κροτκκοκ, κ κιικιικκται Μαι κα τα·κοτι οι·

εεαα κα ((·κκιατκκι Μ", κ οιετακοκκιικκκι

οι οκοκιαι, κιιο·τι ειπα μετα: τιρικοτε οτ·

κκιοα Βορκοα , ειικα Βακεεαακατα, αποκατα

κκκιικατο οι κεαιιακ; Ηκαεαακοκ :κε ετο

τακτιο κι κτκκοκκι, κ κκειακοτ· ορκιαακι

τε,ακκι οιμταρκ κ ρκοκκτεται κα καετκ: κακο

(η(Π""('Ε Β'Η(Σ'Ι'(α "ζ!(ΣΧΜΠι., (Ξ'(α"('Ια (Προεαακαι.

"Ντικ 2? οι· (:εκα Μετααει Η. 28 ειεττικκκικικααι (Π.

ἰ ννιιοΜοο ι νν(οάιτπιτετιεπι κχτιετο Μνοἱτκ,

ἰ ροειΠ (το ()ιοττικτοκα·υ, ο (Ξιοτκἰεοννογ

ικτκκτιεΙἱ Με αν ετοόιἰε. (Μερα ικό τ Βοτχε

Μο @Μ αν (]ιοτπτ8ονττο. (Πρ' (ἱιοτκἰεοανογ

Με ο(κνἱοτκ!ἰ, ροὸε1κρἰΙἱ ρω! ρότα. ν(Πο-δ

ροὸκηρἰΙ

(ΙΜετ οτ! δ(τεὶοτιἰ, ΜΜΜ οποτε, ἱ ια]οΙἰ

ΜΜΜ: ρω( (ποιος αποκο

ιΜαΜο Ε εραΙἱ!ἱ (ο, κ(ΜΜε εο!ατοκτΠ Με άο

ιαΜΒιι. (Μιάου Με ἰ ννειοαν(οά ιιΜκειοανεη

ἐο (ΜΒ κ ΒοηχεοΜ τκαἀοἱομ ρτκεοἰαν Μπι, (Ο

ιιρτιοὸκἰ!ἰ Μι ἱ οι! ετοι!ια κ·ττκειχΙἱ ρτιεοταν

θΙορτοκι. Μια ικέ ()!ο8 όο Βοτινεα: Μο Μέ

ττη Ρτ20οταν ΜΜ, επετοΜ κἰκὶε(οΜ ερτοΜού

Με κάο(κτοκ, Και:: ροε:Ικτυγ ο ΡτοΜπρ (Μ:

ε(τρ·]όιν εντοἰε!1. Ι τιεΗ πιο Βοηε: η· ρε(τι (δ

κα εο(οανε, κι ΜΑΜ? αστικών νοηεΜΜ.

()Βο(ρΙκο Με ννἰεΙεο, Μο Μο(ΜεΙ, ὶε ΒόΒ

Ποτό)·Μ εΡτιεεἰανἱκ Με, τι (Με @Με ροΙαοτ

τιμη, κ” ΜΙ” κ ΜΙΧ ετα·ο]ο] Με ε!ιοΧρΠ

Μο. Ι ΡοκιΠ Ρτιεοἱκτ εοΜε, ἱ εροὐιαΙἰ Με 20

πιο ΙΙΙ(Β]80(1 τα Μο(ο Νἱεὶκ(ραητικ Μντα, τ @γ

οΜο Μτοταγ πιο Με κουτάκι, Ιη(κ Ιαἱιννκ και

Μοτο. Νετῇρἱεττκ ιαΒἰΙἰ Βοτγεκ, ογκο νντεεε

Μεικνοκνοεο, ο(το(ρΜεοΒο Με κνἰεΙεε; ΜρΜαντ

Μέ Μο! ιΜοι!η ρἱοοτιο(κ, ο ρεννἰετι ικἰε- Β

ΜΜΜ ροΜεοϋανοη ιαεοὸιἱ( 8ο κορκα αν

Με”, (Με Μ( ΜΜΕ)! Ιιεα(εικν κρατα δοτοΜει

που. Α @ο Με Μ(ντα ΡτιεοΜεττο(α, ΜΜΜ

(Μερα αν κατώι] ὸτκὶχτιἱο, τ ΙεόΜε ιιεἰοΗ,

κ(ΙΜοο Με ‹Ιο Ττοια(οτκκοκτα. Μοτο Μ( Μο- Μ)

2ο ΙιοΜεικν Μἱοεὶαοκ ρκ2ὸιἰεττιἰ!ω δ (τω,

ἰ ννιἱκννειγ οκι(ο ]οΒο, ΡτηΜε2Ιἰ (ο ν (ο

(ΙΜ τ ροΜκννἰΙἱ ττερτιοεἱαν Ποτοόο:α: ανχεκειΠ

καρτιοαΜ Μοττκα ανεηε(εκ Βτόιἰ (ΜοατεΜ, ἰ

(¦'ΕΕΈ|(δ"ΗΠΒ'ΕΠΠΠ'Ια (ΣΕ

Η., πωπω - 32 κικιικ·και» κικκιοκικι Η.



ι.πισι>ιο ιιιιοτοιιπ. οι ·

Προιπιπιοιιιι ιιιιιιιιιιιι οιιι·ιι, ιιοιοπιο Οπιιι··ι

ιιι ι.ιιιπιι προιριιιιιιιι, ιι οιιιιι οποιο; οποιο

'Ι'ιτιιοι·ιοοπιιπιιιο. Οιιιιιιιοιιι ιιιιοι·ι ιιιιιιιιιι

!!ιποππιιι ιιιιοιιιιπ οιιτιιιιιριο ιιι τοοιιιιι πι.ιιιι,

ο ιι ιιιιιιιιιιιιο τ·ιιπο ιοιο ιιριιιιοισοιπ ιι ιιι πο

ιιιιιι, ιι ιιοοτπιιιιιιιιι ιιροτιιιιοιι Γοροπιιιιιο: πιο·

πι: ιιιισιιιιιοι· ποιοι· ιιιιοιι ιοιιο,τι κιιιοιιι, ιι

ιιιτποιιιιιιιιιιιο τ·ιιπο ιοιο ιιι οπιιιι οοιιοτοιιιπ

Η, Ε'β Π'ΕΟΠιιΜΗ ΠΟΠΟΗΕ Η Υμι"ΟΟΠζΜ.Π ΠΟ·

40ιιιιοοιιιιι ιι ιιι τω”, ιι ιιο ιιο πιιτιι οπιιιιιπ

ιιι ιι·ιιιιιιπ ιιι οπιιιιιι, ιιοπιιιιιι ιιιιιπιι, οπ:ιιιπ

ιιο οι ιιο ιιιιιιι ιιιιι:ιι ιρππι κιιιοιιι. Προοπιιιι

πιο ιιπιπιιιο ιιο ιιιιι.ιιι, οππιιπ οι οι μοοιιιιιιι

ΠΟΠ (ΠΟΠΗ: οτιιτο, Ο'|'ΕιΥΒ "Ο" , Υιι'Ι'Ο "κ"

το ΠΟΠΠΠΠι πο” ιιοιιππιι Πλ ΗΓΕΤΗ ΕΒΕΝ, ιιιισιιι

ιιπιιποτιι ιιιιιιιιιιιι οτι πιοπιιιι ιι οτι ιιριτιιιιι

οιιοιιιιι? οο πιο ιιοιιιιιο ιιο οτι ιιιιιτπ, ιιι

ιιι ιιιιιιτιι οιισιοιο ιιοποπιιι ιππιιπι οποιο. Η ιιοπ

ιιοοιιιιο ιιοποπιιιιιιπ τοπο ιι:ιο οι ιιιιιιιιιιιιι

οι) οιιιιιιιιιι ΕΟΓΟρΟ).ι"ηι'Ε, ιιιπσπιιιιιιιιιο " !Πι ΟΠ·

ιιο ι.ιοπιιοριπιιοι. οι πιο Πτποππιιι ι.ιππιιι ιιι

ιοριιιιι ιιρποιιιιι ιι ι··ιπιιιι ιιοπιιιιι, ιιοςιπο

ιιιιιιι ιιιιιιιιιι.ιιι,

ΠΟΜΗιΜ ;

ιιοιιιιιιιιι "Ο ΠΜΜ,Μι, ΜΟΒ!

ιιπισιιι ?ΕΟ Β'Ιι "ΕΠΕ "Ο ΜΧ, ιιιι

25 πιιοτιι , ιιι ιιιιοοτι οι·ι.ιιιιιι, ιιο οποιο πιο

οι τιπο. ιιοπιιιιο ιιο ιι:ιιοιι οιτιιοριιιιιπ πιι

ιιιιιο: οιιιιοιο ιιιιιιιιιιιιιι , π οσοι ιοισ ιιοποπ

ιιιιιιιιι, ιι ιιοιιιιιιι ιιιιοτιιιιοιι τοιιιοιι μπι;

ΠΟΠΟ Μ! ιιιτο πιιοτι πιι: ΟΒΥΜμι ιιι:·ιιιιο; ΐ¦Ο

Μ) ΜΒ Πι ΤΟ ι:ιτιιοριι, ιιι (ΡΙΠ-Έ ιοισ. "Μ!'ΗΠιθ

ΕΟΠ'Ι'Π ΠΡΟ οοοιιιποτει Η, Η κοπο "Ο ΥΠΠΟ"

ιοιιπιι, οποιο. Η οιππιιιιιο ποιοι ιιιιιιιι ιιο

 

ινιοιιιι·ειγ πιο πιοο πιι οποιο ιισιιιιο2Ιι ιο, Μι!

Ιιιιιιιοπι ι ιιιιισππιοι οριοιιιιιιιιο ρισιιιιιιιιιι ιο

ιν οπο, ι πιοροιιοΙιπο Βιιο οιιοιού ριοιιιιι

οσο ΡΙοοιο ι Πιιιιιιιι οιιοΙΙιιοεο, Ριιιοι ιιο

.ιιι

τοροι!ι ιιιέ ιιιιιο 2ο πιοι :οινοιιιιι ιιο οποιο

ινιοοι Ρο ποπ ιιιοηει.οιι ει·όιι ιιοοιιιιι.

ιιτοιχοιι: οιοιο, σιοιο ιπιιι! πιο πιο ποπ

ιπτοιιιοπ πιι έινιοοιο ιιιοι, οποιο πιιιιιιέοι ιιο

Μεινε” οι! Ιοιιιι ι οι! πιο οινιοιι, ιι οιο

28ιποιού πιο σιι οπο, πιο: ιιι ποιοι οινοιοεσ

@οπο οποιο ιιιοιιιιο. ι ρτηοιοοΙοη Ροιοιιιι

οιιιΙο ιοΒο ιν οοι·ιιιιιι έ. ιιοΒοισιιιιοι·, ι οιο

@Η ιο οι ιτοοιπιο ιπιιιιποτσινοι. Β)! ιιιέιιο

οιιιιι· :πιο μι” ιιοοιιι, ινιι·οοιοπι οποιο,

σιιι·οποιοιν πιοοιιΒιιππιοιι, ιιοποπιιι πιο πιι

Μάιο, ιπιισιτοι οριοινιοιιιιιισέό, πιο πιώ

ιν πππ ιιοι οποιοι, επι οιιιιισέοι, ιοοιι οι!

ιιοοιοιιοοποι ι ιιοοι :οι ιιο πιο οοιιιιιινοι.

Ποι ιο ιισροέοιιι ιιο ιιιποοιιν πιοοιο Κιισιι·ιιι

πιο! οιιοιοεσ ινι8πιιιι ι ποριιι όσοι πιοο,

ι πιο οιιιΙιιιιοι ιιο πιι ισ Ποιο. 1οιιιιοι πιοο

Μο ροινιο: Μι πιο ιιι·οιοι; ισ πιο σο το

πομπο, ιοπσ ο” πιοο. Ροιοιιι οποιοι ι:ιτιιοιιι

8ο ιι·ιΒιιιιιι, ι οιισιιιιι Ρο σιιοοι πιοοιι τοιο

ιιιο πο; ο @ιι οπο: ιπσινο πο οισιοο ενισ

ιιπ ι ρτιιο:οιιι όσο οινιοιοισπι ιινοποινισιι,

πιο »πιο του: . ιιο ιιι οιι πιο οοιοιιιιιιιοιιιι

πιο οποιοι πιο Ποιο :οι ιιο, πιο: 8ο οσοιο

οιιι οιόννιιιο: ινοοιιιιέοέ ιι ιιι·:ιοιο ιιιόι σιω

ιιιι οιιιοέιΞ ιιο τοπιο, ινοτοινοοιιιιοη οπο πιι

ποιοι: ιιιόι ι πιιιιιιιιιιη οπο ιιιιιτοιιιιι οινο

ιοι; οιοι ιιι ροοιοιιιιιι ο· ιιιοριιιιιιοο ιιτιιιο

νιΠοιοι 1 Προιπιπιοιιιι πιο πιο 11. Τ., Ποοιπιπιοιιιι·ι Η. - 11 ιιιιιιιιι πιοοιιι. Β. Τ,

20 μια» ιιοποπιιι ιι πω. Η. - 22 ιιοπιιιιιι ιιοπιιιιιιιι Η. - 29 οποιοι ιιοιιιοι`

κ·ιιιιιιιο ιιιο·ιιιιιιι, ιιοτοριιιι πιο ιιιιοιιιιιιπιι Βιιοοοπιιιιιι ιιιι ιιοιιιιιιι Η. - 29 το ιιο.,

οιιιιι πιο» ιο οι τοισ ιιο οιτιιοιιι, ιιιι οιιιιι ιοιο Η., ιιιιιΙιιιο.



75! ι.ι·ι·οι>ικ ΝΕ8'Ι'0ΠΑ.

“κ” οπο" οκοκ:κι, Βιοεκοιοκοκ κρκικικικιιο

ιιοκικκεκοκ κι κεκοκ, κε .Με σοκοκ: κοκκ

κο οκι κκκ› κρικικι; κε κιμοτι κιικι κι

κικο, κι οκτικκκ, ρεκι: :οικω :κε πιο.

κοπο κοκ, κοκκκι κι κικι ικοκικι., ιικο

κε κκ κα ο·ιοκι κοκ, κ κκρεκι κκ οικ

οικικκκκ οοκι: εε, κκι κε κοκκικει κικοκιι

κρικικιι, κιι κκ κοκ κοκκι, κ κ το”, κ

ιιοκωκκι Μπακ οκοκκ κκ κι. ΝΞεκε κ κιιοτι.

Πε κενο κο κ:κοχ·: κοκκκο κιικ οιτκορκοκκ

Μ'Η"Χ, Π εε "'ΕΠΠΠ 'ΠΟΠΗ Ε! Π'ΗΜΙΠθΉ!; κε

οπο: οε, κκοκι κακο; κι κι οκ ιιεροει κε

κκκι κρατικικ, κοκκκκκι κιοκοκι κεκκκκ,

οικοιικκκ κκοο·ι·οικ, ι·ικτοκικκκι: οκι·ικκκκιο

ιιεκκιικιιικ. "ο κο·ι·κκι, εκκο πιο οι·ι·κο

ρκκι και. κι οκι” οιικ., πιο” οικοκ

ικεκκιε, ο·ι·ικκοκι οι πιο”, κκ κο »κε κο

κοκικ οικω.: οκοκι κκ πω” οκοκκ·ο, κε :κε

κακ κοκικικκ κιοικ, κκ κκ·κκιικ κοκ κοκιικκ,

κι κα κρατικκι οικω. Ο οκικοκιικι κο Γοοκομι

ρενω κι κιτο κοκοκκτι κοκικκ. οκοκκ κκ

κοοιμ·ιι οκοκι.1) Εοκοκοκι κο κενο: ορκιιιικ

κι “ω” κοοοκκκκ κιικκκιτι, ικοκιι κο

και “Με κιοετο.”) Μκοκ:ο "οκκι ι·κκοοκοτι:

και κιοκιι κ:ο·ι·ι, εκκικιικκκιι κι κοκικκ

κι Ποκι κοικιικκιε1·ι, κ Εοκι κι κικι

κοκκιικκιεκι; ο οικι οικοιικκιετι οι κιοκιι,

κκ κ,οοιοκικκσε κκκκι κι κι” ο.ικιιιιιιι,

κι κκοοικε οκι και., κ κι: κ:οκιι κι κκιρι

οικι; κοκκκκ κιοτι κι κιοκικκ, κι οικοκ

ικεκκ κιοκιι κικι κκιιεικοτι κοκκκι, κκο

κοκκκι κκκεκκιο κιικ·ι·ι, κοκκ κκε οκ κιο·τι

οικοοικοκι κι κιοκικκ, κκε κιτο οεκοτι:

ΠΚΙΒΜιΒ ΕΟ”, Η Β[Μ'Η ΒΕθ.Ή'0 ΜΜΜΗΜἰ,

 

οκκκἰο]εικ; κκ ικοκκ οικκοκι κ κι Εννοἰτκ,

! Με Μ;

κακο. Με: ποΗ κικ ικέ: ἰΙοέοἰο €ο κἰο8ο

ἰ ροΙοέκ Βϊοννκ ικοκκ κκ οἰεἱκο.

:ΜΜΕ ικκὶο, ο οιο τοπικ £ο!κο :κο 1ο κοκ

οηἰο; κκ: παοκ! πιο: οιο κκκε κἰο το κκ: 5

Εχοη; Ιοοι ροοιἰοΙΠ εκικτοκ ΙπκΕκἰ, οικικΙ

:κκ ικΠοέο ννίοΙΕκ εροΙκἰεκκο εΙοννκ κροοκοΙκ:

ροοἰοκκεκοἱο ικοκικοοκκοκ. Ζκροεκκοκ ῇεέΙἰ

κο ‹.ὶ‹›ρκέοἰΙ κ· έκἰεοἱο @κκ ῇκΙιοννεκο ρι·κο

κ·ἱιιἰοκἰκ, το κκρκοκκΙ το, οΙοοκκοκι ροΙο- 50

έκ! κ!οινο κινο]κ :ο οικω κννο3οκο, κκ: κκ

κνἰκκκκκ οκοέο :κκ τκἰοκἰε Μκκειο, ῇοκο

Ο Εκκοι·γοκ κο

Μακ ι·ιοΗ Ροκ: κἱοοκ Μο ροΙοκκ Μακ

κκ κτηννοκ Βτκοκἱκ.

κινο]κ :ο κννοἰοκ Ρτκχῇκοἱοἰ. δοΙοτκοκ ικό Η

ι·κοΗ: Ικκοκι κκ ΜΜΜ: ροκιοοκἰκοιικ !ηονεκκ,

ικΠοέο Βονκίοικ @κι ω ννκηεοκἰοιἐο κἱΙκἰο_ῇ

Με. Ροιἰοϋκἱο κιύκ·ἱ δκκ: Βόε1οκο ιι1ἱΙοέοἰκ;

ο Μο ροκοΙημνκ ιν κιἰΙοέοἰ, κ Βοκκ ρυπο

Βχννο, ἰ Βόκ Ροιε!ηννκ κι κκκ. κκ τὶοκο- 20

@και εἱο κκΙ'οέο, κΒ)·έτκκ τκἱοΙἰ κ· ἀκἱκ ωο

Εεοκκγικ οκἰεοκἱοΜνο, κοκέικγ κκε κκ ένεκε

οἱο ΜΜΜ @Μπι οκ @κι Ψ ικκοέοἱ κἰο

ικοκκ Βο]ειέκἰ; όοοκοκκἰει ικΠοέό ρι·οοι Βο

Με οοκοκκι, κΙοονκοκκ κοκική ιικι·κο2εκκι 25

ρικκκοεἱ, οο]κογ Με; κἰο με κοκκοκκκγ ιν

τκἰΙοέοἱ. .Με Μο ι·ιεκκἰε: κοοΙικτκ Βοκκ, ο

ΒτκΕκ εννεκο κἱε κκκοἰιἰκἰ, ΙιΣκικοκ μι; Με

κοοκοκκο κοκκοκκ Βοοκι εκνο<έο Μόοοκο κκ

(ω, @ιο κιοἑο κοοκκο Βοεκ Μόι·οκο Με 50

κοκ. (Η κἰοκο πιοπι] ω ροκκκκκκκἰο: κο

οκκ]κο Βοκκ, κοοκεκ οικω εννο]οκο. Ψ κκ

Ιοέοἰ κοννἰοω κνκηεικο κοκκοιικϊεικ κκ κι:κο;

Ρτκοκ ικΠοκύ ἰ κοκοο!ιγ ΒΙοοκοιιο Βγννοκκ;

Ψϊον82 19 κκοκκ» και· Ε. Τ., κκοκκ Η. - :ο κιΩκκοιτι» κιικικικο Η. Β. Τ.

!) δκ.κ Χν, 18. 9) Ρἰεὲκ ω, θ.



Ι.Α'Ι'θΡΙΩ ΝΒ$'Ι'θΒΑ.

ιι·ιιιιιιι πο”, ιιο ιιιοι;ιιιιι ιιο ορο" οιιοιι;ι·ο, εΠο ιιιιΙοέοι !ιοινιοπιι Ροπι :οαιΡΗ πιο :οποιοι

πιο πιο ιιιι,ιιιπιι, Βου, ιεπο πιο ιιι: ιιιι,ιιι·ι·ιι, ιιιιπηἑοινοπι ο” ιο πιοε οι·οοεοπιγοπιι Πιοιπ8η

ιιιιιιο ι.ιιιιιιι:πιι ιιιοιιιιπιι? ι:ιια :φιιοιιιι,ιιιι ιιιιιι- Βπ200ιιγ ιιιιειο, Ρπογοιη· ιοοιιιΙ πιο ιιι·οβιιι ι

ι.ι·πιι απο ιιοπο, ,ιιι ιιιοιιιιιι Ποιοι οιοοιιιιι ιιιιο- ιΜ Μπι Βπογἐ Μό] πιο @ποσο ί πιο ώρο

5·ι,ι οκςιις;"ι, Μ, Μοι;ππ,Βιι ικι ιιιιοι; οιιιιιιιιιι.ιιο·πιι όποιο πιιοπιονιιιέοι Ιιιοοοινοιιιοι; «Πο ιιιιΙοέοι

οι: πιιοοοοπιιιιογ ΡπιοΙοινοΙι οπο" οιιποιο, ιΠο ποιιιιοιιιιιιε οπο” ιι ηιιιοιι ιιοοιιιιιιιιιιπιι οι,

πιοιι·πιιιε ιιο μη” ι:·πιιιιι,ιι: Ι'οι:ιιο,ιιι ιιι Ζθ"ΜΪι, ἴοέοι ιοὶ Ρι·οοιοΙ ιοπι ιιἰοὶι,ι ιιποιιιπ 8Ψ0]3ι Η

ιι οπο;" Η ιο "Η οποιο ειιποιοΒο, ιιΡε!πιιοιπιο Ροπιο!ιιο Ρπη!ιοηΠΠ||Μ|'Ιι"λ , !ΠιζιιΗ'Β

τροποι ιιιιιιιιι, ιιοιιι·ιιομιι ιιι ιιιιιιο·ι·ι., _ιιιιιιιι ΜΗΝ.

40ιιαιιιι κοιιι:·π·πι ι:ιιοιι ιιο ιιιιοι·ιιοιιιιιο ιιειιιιιιισπιι

ΒΒ00ΠΠιθΗ'ΗΠ, ΜΒΒ'|ιΕΕ Ραμ ΗδιΥθ·"Π·" "ΜΡ

ΜΗΜΙ|Π "Ρ'ΜΜ ΠΕΠΗ, ΜθΕ'ΜΠδ πιο [ΜΑΝ Η!"

ιιιιιοπιι ιιοοιιιιιο ιιο·πιιιιι οιιοιιιι οι προ” οποιο

ι·ο, ο·πιιιιιιιιιιοιιιι Ζ]"08'Βδιι ποι:ιιοιπιιιιιιιι.

ιο ιιιιιυιιιο ιιιιιιιιιιι:ιιιιιιι Βιιοειιοοοιιιο ιιι. και Ρ002ο1οιι Ροπιοννοπιιο Χ'ιίειοννΙοάοινοδο να

"Μι Βι,ςεκοΜΗΠ, π;;; @ΒΡΕ κ·ι,"απ 'Η @μμ Κιιοινιο. ΨΒΖθιΨΙ0ὸ 8ι8(π ιν Κιιοινιο ΚΗ!

οι οι·ιιιιο ι:ιιοιιει·ο ιι προ” ι:ιιοιι:πο, ιιι:ιιιι- ΜΜΜ σου εννοιο8ο ι οποιο ενιο]880ι 0Μιι·

ιι:ιιιιι ιιοαι:τιι ιιοι,·ι:ιιοιιοιιο ιιιιοιιιι. Η ιιοι:οοιι ι:ιιι- όοοιι8ογ νιποηει!ιο Μι. ΙΡοοοιΙοιΙ ε)·ιιιι οινο

ιιιι ι:ιιοιει·ο Βοιο,ιιιιιοριι 'π'ιιιιιιιιποκο,οΠροιιιιιιιοι ]080 `νΪ0ἀΖΪϊΠἰΘι°2Θ οι ΒΖΘΓΠἰ8ΟΨἰΘι ο =ΙΘΓ0··

ΡοΠιιο ινε νιΊοπιοιππιιοπου, Ρπηιιοννοη πιο Τιιπονν.

'Η. Μαι θΒ8Τ ΡπηειοοιΠ Ποιιιοπι ο Ρο

Ψοοοινἰοιι πιο επι! ιι

ΡοποιοεΙοινιο ι οοινοπἰ Ροιι6] ο Ροἰοιιποοππιἱ ι

?ο Βοιιοιι,ιιιιιοοιι, ιιιιιι,ι;οιπ ιιιι.ιοι,· Τοι·ιιοιιιι.

Η· Κι πιο ,ιοιιιιιπ., προ” Ροιιοιιι. οι

|ιοοοιιιιιιιι ιιι Ηοιιιιιο. Βιιοοιιοοοιι. πιο απο οι· ἴ0ιν08π1ιἰΡ0ὸ νν0ἰπι,

ι|ορειοι:ι.ιιιιιι:ι ιι ι:ι.πιιοιιιι ι.ιιιιιι. οι Ποοοιιιιιιιι,

ιι ιι·πιπιηιο·πιι οι Ρ0"ΜΓΕ ιιιιι:ιιιιιιι, ιι οι,·ιιιιιιιιι ιιππύ0Π Μ; Β0ιιιιιιι 08286, ι "Μ" 8ο Ρο

95ιι Ποιιοιιιιιιιι ιιιιιι:ιιιμι αποκτα ιιι.τοιι·πιιιι οπο. ἴοινογ ιπιΕοοιοοο οιοι·Ρπιιο 2 ΜΗ; ί Μ3 ω!!!

απο., "πιο "η" ιι ,ιιο ω” "ιιο μειιιογο, όο1οιι Κοέιοι Ροδο, "πιο ΒννιοΕοοἰοινοινο80 ο

δοποοϊοινοινο8·ο ινιιιιιιο. ()ιοΒο πιο 3οινοη Κοοιιιιο Βιιιιι·οοιιαιιιιο, ιιιιοι·ιι.ι Πιιοοιιοιιιιο.

Ε! θιιιιι·ο ιοι.ιιιιιιιι κοπηκε ιιο·ποιιιιιιιιι ιι 2ο ιιο· Ζοποιι·ιο ηοιοιιι :ο πωπω Ιω θοι·ο8ποιιονιιι.

Μ, "παρω [ΜΜΜ ΒΜ;ει;0ΜΜη, πο; πιθανο" ΨεΖειι·Ιο‹Ι πιο ΡοοοιιιιΙ ΡοιιοιπΙπιι!ιο Ηοωιοποι

50 ιιοι:ο,ιιιιιιιιιο Ριιιιιπιοιιο 'Γιιιιοι·ιοιιιιιοιιιιι. ιιι Τιιιιιιοπιιῖιοπιἰιο

Μ, Μ” ,«_,Φιιιι_, 2,”Μιιιιιηι το Τομ”. ικι- Ι.ιοΒο θδ88 ποιΡοοοοΙἰ ινοιπιο Τοπογ Ρεπο

Ροιοι:οοιιι.οιιιιι ιιο Ροι·οιι, Βιιοειποοοιι;πι πιο ιιο- ιοοΙοινεογ Ρποοιιι·Βιιει, ιΝειοινποεΙ :πιο Ροιι!οΙ

 

ο” ιιο ιιοι ι:·πιιιιο ι:ιποιοπο Βιιοοιιιιιορι. Βοκο- ιιο ιιἰ0Ϊι ΗΜ Ν0]θ80ι Μο(ΜΜιθΓΗ: ωνοἐ 

ΜΗΔΕΝ! Με "Μπι, "ΟΕ-ΕΡ" Τορις·Ι,ι_ ΨΪ0£|ΖἱΙΙΙι8ΓΖ Ρ082θό282ν ΖΨ'70ι9”α Τοπιιόιι°.

Νιοι·ιιο 10 ιιο» ιιι ιιοι.ιοιπιι ιι Η. Η. 'Ι'. Μ. ιιιι:ιιιιιιιι ιι·πιοιιιι·ιι ιι·πιιιιιιιιιο ιιιιιοιι

Η. Σ.. - 84 'Ι'οριι·πιιι 'Ι'οιιοιι·ιιι Η., '|'·πιιιιι·π.ι Σ.

Ποιιισιιιοπιπο ΡοΙ. Μ". Τοιιι. π. 98

ω”



κκ ι. τι τ ο ι> ι ο κεετοκι.

ΝΕΠ

- 83

Κι ιιιτο 'εποε. ιι·ιιπιι ιιτορεκκιιι ιιικιιιιι

οι Βοιο,ι.ιρικι Ροστκσιικκιιιιιι, κισιιιιι ιτι

ι:ι οσκκ κι ,ιεσιιτιιιι ιιικι; κ πρκιοστι 'ι'ικοι

τοριιιιικιο, ιι ιιιστι Ριτκιιορι, κ σι,ιοστι

'Ι'ικοιιτοριιιικιι.

πι ιιτο ,ειον., θσιιιι οιικρε, κοιιοκινι

σκιιιι ιιικιιι.

οι ι·ιιτο πιο”, ιιρκιε θιιιτι κιτ. ι'ρικι

'ι'ικοι·τορικιιιιο, ιι κι ,ιι,ικιιιι π ιιοιιοιιιριιι

Ροστκσιικιινι, κ σιιε Τικοιιτοριιιικκ. "σι

ιιε ιιοςιριι, ιιπιε ιικιιι σικιτικκιικ κι οιιιικ

ισιικισ κρ:ιτι ιστο κ πι σικοτο, τι ,Β,ικιιιι

κ ιιοιοιιιριιι κοιιστιι.

οι ιιτο .ι.ιοι·κ., ιιριιιιο,ικ οιροκιιιιιι κι

ιιισεκοιο,ιοι· κι κεικιιι ιικι. κι σε πιο κρι

κτι κιιιιιτοστι Ροστιισιικικιι ικι οτι πι.

ροπιιιιι , κ ιιριιιιιιιιικε προτπιστι ιΐιροκιιιιι.

Η ποσιιι ιιισεκοιοιιι ιιοιοικιιερι, σιιιιιι σκο

ιστο, κ ιιιιτκι Ροστκσιιικκιιι, κ κοσιι,ιι

ιπροκιιιιι ιιοιο,ικιιερκ. ιιι σε ιιτο ,ιιικιι,ιι

πιο τριιιικιιιιιι κι θιιειιικιι , κ ιιιιι οι· κιικι

κκιιικισ. ιιισσκοιοιι πιο ποσιικι, κρκκσ,ισ

κ, κ κιιιι ισκοιι ιιοροτοιιοι·ικι.

κι. ιιτο κοντ., ιπροκιιιιιι :κε ιοτιιιιιιε

κτκ κι ιιι.σσκοιοιι, κοσιοικιικι ιιιιιιιι σι

κιτικκιι·ι. (ισ οι·ιιιιιιι ιιισεκοιοι,ι, ποσιι'

προτκκοι· ιειιοι· σιιπι σιιοιστο ιιοιο,ιικκερι,

ιΐιροκιιιιι πιο οι:τικκκι ιιιτερι σιιοκι τι

 

ιροι:πιιιικ π.·ιτι.στι, ιιιπιι κι Μπιτ. Ποιο

ιικκεροιι πιο ιιριιικιιιιιιο ΙΕιτισιιοι· κ κιιιιιιιιι

σι πεπιιιιισ. ιιοιοικκερι πιο ποσι,ικ ,π,ικιιιι

 

 

Ειπε δὅ8θ οιοι;ι Πειιι·ιπ ικοτοννιοι ι Ήλιο

ιοπετοικ Βοέοιιιεννισιοικ ιπιοιιιισο πιειε ποιο

ι8, ι ρτηιιοπιειν πο Τπιιιιοι·ειιεπιε, ροιικειι

ιιοικοοικ ι ειοπιι ιν Τικιιιοτειιεκιιι.

Εειε κοπο κπιετι θειοπ οπο ροιοινιοοιιι.

Ειπε εκει ρτινιιοιιι θιοι,ι ο (ιτοσνι πο

Τικιιιοι·ειιππιε, ι Ροικιιιι Πεινιιιε ι νιιιιιοπε

Ποιοικιειινιοιόιν ι οιεπι ιν Ί'ικιιιοτειιεπιιι;

ιι·ι·σιει Κοπετόιν κιόι··ιν ονιι ποιεποεπιι ιν πε

Με οικω κοπο, ι ρτιοοικι πιοιπιι, ε Βικιπ

πε ι πιοιοπετιι ριιέοιι.

Ειιιε εκει ρτονοοοπιιι ιετοροιιι πο ννειο

ινιοπε πε ινιοιιιεποσ. Τοποι σπεειι ποιοΒιι

(κι Βοέσιειεννισιο οπ ιετοκοιιιιι, ι ρτη

εποπιεπι ινιιι.ικειι ιετοροιιιε. 1 οποιοι ιικο

νι·ιοπ Ψιοπιιιπιοτεε, ειπε ειι·οι,ιο, ι κ·νεπει

ιιοέοιειεινισιόκι ι ροεεπιιι .ιετοροιιιε ντο κιο

ιιιικιιοτικ. Τοιιιοι Με ι)εινιπ ροιιπει Οτο

σιιικοιν ιν (Ποιον ι ικιοπιο ισο ιιεοτει. οινοπο

κιοπ πει ρο5ιεννοιιι, ιρτοινεπειι κο ι πει κικ

Πι·οοοοιιέ.

Επιιι θδ9δ ιετοιοοιιι σοοιιιι κι πε νιωθ

πιο ιιιιιιοοεκιειν Μισο ποτεπούνιι. Ψεκ

κιοπ ποκιιοπιιεινεπν ιιο ο ιοικ , ρο5ιει ιππο

σιιν κιοικιι ειπε εκνοιοεο, νιιιοπιιιπιοτιε, ε

.ι:ιτοκοιιι τπειιιο κινοιε ι πτιιιιικο ιν ιΕεοιιιι

ιοιικινιινεον ιισιοιιι πο Ροιοιιι. Οινοι Νιο

πιιιπιοτι ρτειιιιοπι ποπ Εεσιι, τι ι5εσιεκιο

ροπιιεΙι ιιο; ιιιιιοπιιικιοτι ιοπν Πεινιπε ινε

ονιοτιιο 17 κ κρκκιιιιιιε... ιπροκιιικι πιοιιιο. Η. - 24 ο'ιροκιιιιι... ποσιοι·ικιιιιιι

ιιιροιιιικοιι ιοτιιιιιιο (κτκ) κι Βιεεκοιο,ιι, κοσιοι·ικιιιικιιο τοκοι· Η. Β. Τ. - 81

ιιοιοικι.ιερι πιο.. ιιοιοικκεριιι ιιοιο,ικκεροι· πιο ποσιιι,κκικιιο ,π,ιιιιι,ιι κι ιιοιιο,ιιι
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Βοιοιι,ιιιιεριι οι Π'ιοοιιιιιιι Μοτο, ιι ιιιτειιιι

Μοοοοιι·πιιο, ιι ιιο:ιιιι οπο, ιι Μιοι·ιιιιιιιιι πιο

ιιιιιιιιε,ιο κιιιοιιοιι, ιι ιιιιιιιιιιιο |ΠιζΜ."ι πιο.

Κι ιιι·ι·ο όψη. Βιιοειιοποιιι Ζιιιοιι:ιι ιιρι

Βιιιιιιι ι:ιιιι·ι·ιι·ο λιιιιο·ιιιο προ !!ιιοιιι ιιιιιιιο

ιιοιιιιιιιοιιι ιιιιηιοοοιιιιιι. Βι·ι·ιιοοιι οι· ιιιιιιιιιιιιι

ι·ιιιιι ιιιιικοιιιοι, οι ιιιιιιιιι πιο ιιοι:ι·ιιιιιι:ε οι

,ιιιιιιι πιο ιιιιιοιιιι, ιιιιιιιιιιιιιι Πιιιιιιο. Μια

Με Ποιοι οιιπιιιοιιιιιιιιιιιιιι ιιοιιιοοιιζιιιιι ιικο

ιο πι, ιιοιιιιιιιοιιιε οι ιιιιιιιι ιιο ιιιιιιιοι·ιιριιοκο

πω; ιιιιιιοι·.

72· Βι ιιιτο μ.ιιιιι·ι:., ιιριιιιε Πιοοιιιιιιι ιιιιι

οπο”, ιι ι:ιιιιοριι ιιιιιιιι οι Βοιοιιιιιοριιιιι,

ιι πιο: Βοιοιιιιιερι ιπιοιιιιι·ι Υοιιιιιιι·οιιοιμ

ιοΠροιιιιιιι πιο ο·ιι,ιε Βοκοιιιιιεριι. Η ιιερεοι

μοι ι.ιοιο ιιιιιιιι πιο ζιιειιιιι·οοοιοιι, ιι ιιε

ιιοιιιιιιιιιιιο ιει.ιοι· τραμ, ιι ιιοοιιοιιειιι ιιιιοτι

οτι ιιοοιιιιιι·ιι·ο !!εριιιιιιιι, οτι ιιιιιιιιιοπισι οι

οιιι·ειιιιι:ι ιι οτι ςιοιικι ιιιιοιιιιιιι. Ηιιιιιζιο

ιο Προιιιιιιοιι· ποιοιιιιιιο οι ι:οιιιιιιι, ο οιιι οι

ιιοιιιι ι:ιιιιειιι ιιιιοιιο,ιε ιι. ι.ιιοιιιμ ιιοι:ιιιιιοιιι

οι μια ιιει:ιι·ιιι ιιιιοοιιιι μοι; ιι ι·ιι·ιια εις

ιιιιιι·ιιιιιιι οι Προιιιιικι, ιιιι·ποιιιιιο ιιιι

«πιο οποιοι ιι ιιιοιιιιι ιιοιιιιιιιιιιι ιιιοιι.ιιι:

25 σκι, τι το ιιιι ιιοροιιιε ιιοιοιι·ιιιι. Ειπα Πε

ριιιιιιιι ιιροιιιιιι·ιιιι !!εοειιιιιιιιιο κι Ρωμι

κοιιιι, ιι Προιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιο οι·οοιιιι οι

ιιοιιι. ιιερειιι οι Ρ.ιιιιιο, Κοιιιιιιιιι, ιιιιιιιι

ιιιιοςιι, ιιει:οιιιιι ιι Ηοιοιιιιιεριο ιι οτι ·πιιιιοι·

πο κιικ:ιιοιι. "φιλο ιιιιοιιιιιοι; ιιιιιοι· ιιιιιιι·οιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιιι Βιοειιοιομι οι οιιοιιιιι οιιιιοι.ιι, οι

Βοιοιιιιιεριιιι ιι Ροοιιιοιιιιιιιιι, ιι πιο" ιωα

ρε, ιι οιιιιιοιιιιιι ι.ιιιι·οοιιοιιιτι "οιιιιι οι

ιι οι ιι ιιιιοιιιηιιιιιοριιιιιιιιι !!βθΖΒθ!"!'θρ'ίι! ,

νι7ιοι·οο 20 οιιιειι·ιι οοιικοιι Π. -- 21 ιι» οι Η., πιο οι.

Ψἰοἀιἱιιιἱοπιιι πιο ιιιιοιοοιι δοι·οροι!πο ροειο- ιοοιι

ΜΙ, @πιο ιο8ο ι ιιιιιέιπιο ιοΒο ρι·ηννι6ιΠ τΙο -

Κιιοινο, ο ιπιιοιιιο _ιοΒο ποιοι. .

Μπι θδθά- ννοιοινιοό πλάι( οοι·Ιαιοιν έ.

Απιόπιοιο ιο οι·ιεννιοΙοοιιοΒο πιιοιι·οροιιι)· Ιινοπιο;

ροΒιιόοινοΙ μη· το] οοι·Ιοινι πιιοπιοοιχι·, ιν Μό

τιιιιι ροειι·ηΒιιι @ο οόι·Ιιο ιοΒο, ιιιιοννοιο,

ιπιιιοπιιοιιι δοπιιιοι. Το ιΙοπιιιο ιοΒιονεη ιιιιιοΙο

ιο!ποπιπιιο ιιιιοει!ιοΙο 2 ιιιοιιιἱ ιινοά!υ8 Ριοινιάά

ιοΒοοπιιιοΙι.

Ή. Μπι θὅθϋ ρπ·ηειοιΠ διιι·οιιοΙΙι ο Ρο!

εΙιἰ, ἰοοινοιιἰ Ροιωι ι ιΜοοιιιπιιοι·οοιιι, ἰρο

οπο! ποιοι! τΙο οιοτπιἰεοννο ΜοιΜπιιιοι·ι,

δοι·οοο!!ι ιού εἰοιΠ ινο νΉοόοιπιιιοι·ιιι. ! Ρο

πιιοινιο!ιι όπιιοο!ι ιοοιιοΙ τΙο Πέι·ι·ιιιο€π·οοιιι

@γ ιοιιιοπο ιιο Βι·οοιι πιο ιιοιοοιιο!, ρπ·οοιιΠ

8ο Ρι·ποΙιΙοιγ Νοποόεο ο Ροάιιειοποπιιο όμοιοι

ειιιοεο ι ιἰγοιι Ιιιιιιι. Χἱοἑο δοι·ορο!!ι Μο πιο

οοιιιοοιι, ο οπι 2 Ιιοιιιο εποΙιΙο ρι·ιοΙιιΙ μ, ποιο

εἱιιοο Ροιόιιοι·πιίΒο ὸπιἱο 22; οιινοἐ ροόπιιόεΙ

Μο δοι·ορο!!π, Μονο! 2 ειοΒιο οποιο ἱ Κτη

ΙοπιιιΙ ινἰοΙΙιἰπιι ἔΪ08επιι: οοιι! πιο ιιιιο Μπι

στο ινπ·όε. Ρι·οοΜοιχ Νοι·οοεο ιιοἰοΗ πιο Ριπ

ιιιιιέΙο Ιω Βιιπ·γΙοοινι, ο Ιοιπορο!!ιο ινιιοννοη

Βοά!ω,

ννοι!ιιπιο ι ινιοΙιι ιιιιιχοιι, ννιοιΙι ιἰο νΉοιΜ

πιο ιού Ρι·οοιι ειοΒιο ροοιιοἰοιι:

ιιιιοι·ιει ο ιιοπιιιιιο ιὶο Κιιοιιιτει. ννγειο‹Π πιο

ρι·οοοιιν ιιἰεπιιιι ρι·οι·οινιοπ·πιχ ιιἱοὶο ννειονν!οιι

:ο ενι·οιιιιι ιι)ιπιοιιιι, ι ΨΙοὸιἱπιιἰοπιοπιι ι Βο

έοΜοινοιιι, ι Μη” Ιιοιοι·οινιε ι Νομώ

πιο” ππιοιι·οοοΙΝο Μπι 2 ιοΒοπιπιι!ιοιιιι ι Κο

ΡΙοιιοπιι, ι ινοηεογ Κιιοινιοπιιο !ιοπ·άιο πιοά

ποιο ΡἰοΙιοΙἰ, ο Ρεο!ποοιιιι ι Ρἰοέιιἰοπιιι Ριο

- 29 ιιιιοςιιι οι·οοιιιι

Η, Β. Τ. - 84 ιιρειιιοι··ι·εριιι ιιροοιιοιι·ιοριιι ιν Ι‹ο‹1οι‹ιι,οΙι, ιιι_γΙιιιο.
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756 ιιιιιοιιιε ΝΕδΤΟΚΑι

ω” καποιο πιιιιιι·ι ιιιιιιιι ι:·ι·ιιιοριιιιιιι καμπ πιο",

--88

οι *ιικιι ιι ιιιιι:ιιιιι.ιιιι ιιροιιοιιιιιιιι ιι ιο ιιι

ιιιιι:ιιιιιιιι οιιιιιιιο ι!,ιιιιιι·ι·ιιιιιι, ι:·ιιιρΔιιιιιιιο

πιο πιο, οι ιιιιι:·ιιιιιι ιιοιοιιιιιιιιι ιι ιιι ριιιι·ι

ιιιιιιιοριιιιιιι οι ιιιιιιιι·ιιιιιι :οποιο ιιιοι:·ιοι:ι

"πρι, οι πιο ιιι οι” ιιιι·ιιι ς·ι,ιι·ιιι ιιιι·ιιιιιι,

ιιαι:ιιμ ιι:ιιιιιρι.ι ιιι ιι.ιιι··ιιιι ιικιι. ""."Ιι|

ιιιι,ιιι ιιριιιιιιι., “η ιιιιιιιι ιιιιιοιιιιι.ι·ι οτι

ιιιιιιιιιιιι ι:ιιοιοιιι, οιιιι,ιιιιι·ιι, ιιηιιιιαιιιειι·ιι, ιιι

ιιοιιιιιιι ιι οιιιιριιιιι ιορτκειιιι, ιιιιιιιι·ι·ι, ιιι

ιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιι ιι ιιοιιοιο οιιιο,ιοιιιι οι. Τα”

ιιο ιιιιιιιιιι ιιι.ιιιιιιιιιιιιι οι ιιιιιιιιιι ιιιιιοιιιι·ιικ·ιι,

ιιιιοι·ιιιι, οιιιιιιιιιιι·ιι, ιιριιι·οιιιιιιιιιιι ιι ιιιιιιιιι

ιιιοιιιιιιιι, ιιοι:ιιιιιιιι μια οι·ι ιιιιοιικι ι:ιιοι··ι

οιιοιιιι·ι ι:ιιιιιιι ιιοιοροιιιιιιι ιι οτι ιιιιι·ιιι, ιιο

ιιιιι:ιιι πιο, ιι ιιοιιιιιιιιιι Ποια ιιιιιιιιιι, ιιι:

ιοιιι: ιοι:ιιο,ι,ιι, Εοιιιε ι.ιοιι, !ιοοιμ·ιι Χριστο,

ΜΜΜ" ιιιοιιιιιιιι Μ, ιι ΜΜΕ ιιιι ι:·ιιιιιιιιιιι,

ιιιιιοιιιι: ,ιιιιιιιιι ιιιιιιιοι.ιι ι.ιοιιιιιι, Βιιιιιιι:οι ιι

Ι'ι·ιιιιοι, οτι ιιιοιιιιο ιιιιιιιοιι, ιιι οιι·ιιιιιι ιικιι

ιιιιι:ι οιιοιι:ιιι ιιρι.ιιιιιι, "2$Ει3,ιδι ι:οι·ιιιιιιιιιιο

απο σπιτι ιι ι.ιι·ιειιιι, «πιο ιιραιτιιιιι. ΗΣιο

:το ιιροιιιειιιιιιι οι ιιιιιιιι πιο ιιιιιι·ιιιιι Β0'"Ιι:

ιιικ:ιιιιιιιι ιιιιιιι.ιιιι οιιιι, ιικιι πιο οιιο ιιι πρι,

ιιιι ογκο ιιιιιιιια, ιιιι ιιι ι:ριιιιιιιι: ιιιιοιι.·ιιιοιι

πε πιο”, ιι:ιιιε οιιιο·ιοιια Ποπ ιικιι-φωτ

πιο» ιιι. σε πιο πιο και" Βιιι:ιειιοιοιι ιιι.

Περειι·ιιιιιιιιο.

ιιι πιο Μονο., Βιιιιιιιιιιι ιιιιιι:ιιι ιιιιιιιι·ιι

οιιιιιιιο Μιιιιιιιιιι ιιιιιιιι:ιιιιοι:ι ΒΜΈΒΟΠ°ΠΜ

ιιιιιιιοιιοιιιιιιιιιι ι!οιιιιιιιιι ιι ειιιιιιιοιι·ιιι Κος·

ιιοιιιι ιι |Παιιιιειιιι, ι ιιιοιιιιιιιιιιοικο ·ι··ιιι,ι.ι

,ιριιιιιιιιιιιο πιο ιιαιι.ιιιιιιιιι Β.ιςοιιιιιιιι. 'Ι'·ιιιιι

 

ινιιιιιιιι 8ο ου ιιιιοιιυ.ειιιιι έ. Πιιιιιιιιι, Μπιο

νε” οιιιΙο ιοΒο ιἰοὶχΠ ιο π: “οι ιν ιιιι

ιιιιιιο ιιιιιιιιιιιιοικ·ει ιν οιιιιιιιιι έ. ιιιιοειοΙει

Ριοιιιι, Μάιο ροι:ιιιΙ ειιιιι ιιιιινιιιοι ιιιιιιοινειά,

ιιιιοειιιοιι @Μι ιιιιιιι δ. Νἰοιιιειδο ιιιιιιιιι ι:ι- ιι

ιικιι, ιιιιιινιιιιιιε οι! »Με ιιινοιοιι οποιοι,

ιιιηινι!ιοιιιι, ιιιιριοιιιι, ιιιιιιοιιιοο ι έιιιιιιι6

@πιο ροιιιοεΙ$η, ιιιι ινιοοιιιχ @ιικιι ι ρο

Ιιό1 ιοεἰιιὶγἰ. Μ! Ιιονιιειιι ΒιοΒοε!ωνιοιιγ πιο

κἱιιὶο διιιοΡεΠι οιιιοιιιιιιι ι ιιι€οιιιιι, ιιιΠοινιιδ ιο

Ιιιιιοι ἰ ιιιιο8ιοιι, ιιιιοειοοιιιιι ωωιω οπο!

ιιο έιιιιοιοι Ιιο8:ιιοιιιιοι ιιι ιι·οηει.ΙιιοΒο ιιι

ιΠιι ειιιοΒο ι :ο ιιιοέιι, ι πωπω ιιιιιοειξ πιο

ιΠ)· ιΙο ΒοΒιι, ιιιόιιιιιιο : ιι:ιιιιιι Βοὶο πιό] , .Γεω

(Πιιχειο, ρι·ηιιιιιι πιοιΠιιινο ιιιοιο, ι οι] ιιιι Δε

έιιιιοιιΞ ιιιιιιι @οι ιιιιΙοέ ιιιι·οιιι ιιιιιοιοιιι ιιιοιιιι

Βοι·ιιεοι·ιι ι θΙοιιοινι : οιιάΖει ιοιιι, ιιιει:ιιιιι

ιιινιιιι νιεηειιιιο Βιιοοιιιι ιιιοιο οιιιιιιιιο ι ιιιιιιι

ιιιιιιιιοέοι ιοΒο ένιι:ιιιι, Μοροιιι ι οιιο πιο

ριηιοοιοιιιιιιοιι. Ριοέι.ιχ ιοΒο πιο οιιιιιιι:Η 9.0

Ιειειιιιιη ΒόΒ, ιιοιιιϊ 8ο ιιοιοειιιιιιιοιιι ονιιιιοιι

ω” ιιιιιιοιι οιιο Με ννιά2ιιιιο ι ιισιιο Πω

ειγειοδο, :ιιιι 5οιου ΙιιιΙ:Ιιιο Με ιιιιιιιιΙο, ει

Μοτο Βόι; ριηθοιοινοΙ ι)·ιιι, σο 8ο ιιιιιιιιιι.

'Πιετά Με ΜΜΜ! ννεεωνΙοιι Μι Ι'ι:ειιιι·- 25

έΙονιι.

Ι..ιιιιι θδ96. Ροένιιιιοοιιιι οιιο οοιιιιοιν έ.

Μιοιιιιιιι, ιιιοιι:ιει.ιιιι ννειοινιοιΙοινο3ο, ριιο2 50

ιιιειιοροιιιο διιιιιι ι ιιιι:ιιιιρόιν Βιιιι:ιε2ει ι ω”

ι Μι ιιιιιοιιοιιιε ιΒιιιιιοιιοιιι ιιιοιιιιιιιιιι ιοΒο

ΜΝ. Ί”ιιι.>;ο2 Ιιιιιι ειιοιΠ ΒιιιιοΕοροι!ι : Νοικι

Ψιοι·ι:ι2 3 λιιιιιιιρειιιι λιιιιιιοειιι οι ιιοιΙειιιιοΙι, ιιιγΙιιιο. -- Ό μοιιιιομ,·ιιι·ι; ιιἱθιηιι, Η,

Β. 'Γ. -- Β "οποιο ιιἱοιιιιι Η. Π. 'Γ. - 12 οι πιο. @Πιο Ε.

') Ρειιιιιιι Ι Κοι. Π, θ.



ιΑτσιιιο οποτ0ιιΑ. ?δι

ιιι τοιοιιιιιιι ιιιιιοιιιι ,

πιο ποτο πιο ι)οιιτσιι.ιτικτι οπο ιιοιιι τοποιο

'ι'σορσιισιι· ιιι ιιτιιιοπιιιιιοιο. πι. οο πιο ποτσ

@πιο ιιο Τιιτσιιιιι πιτ ιιιοειιονο. Τοεοπ Με

ιιιτιιιιι Νιιισπ ιιιιιιιιοπ ροοιοτειιι. Ίπποι πιο

οιιιιιιο ιιοιισιιο ποιιοριιοιιοιιι ιιτοι·ιιοιιτι. ιιο οο ποιοι Μιιι·σιπ Βόιοιιι·οιι·ισ.

πιο ιιοτο ιιοπιιιιιιιι ιιιοι·ππι: Μσι·ρσιιο.

Η· οι. ποτο οπος. Βιιιιιιιοοιι ιιτιιοτιι ιιιοι

ιιτιιιιι ποι·οριιοιιιιπ οιι.ιιτοιιιι ιιστοιιο,ιοιιο ιιιοι

οτοιιιιο θοσιοοιιιοιιι ιισιοοιιιι ι.ιοτιισπσιιοττιιιιιι

ιι ιισιιιισιιο ιιοιοι·σοσιιιοιιοιι.ιιι οιιοοιιοποιιιι, ο

οιιιιοιισιιτιι.ιιιιιοπιιιοι.ιιι οσοτοιιιιοιιτιιιιιι ο

ιιι ιιοιοτιιιιι ι·ιιιιοιιτσιιιιοιιοιι.ιιι οπιιοιισιιοι.ιιι ο πιτ

τσιιοιοιιιι τιοοιιτσιιιιοιιοιι.ιιι. προ ιιιιτσιιοριιτιιιιι

κοπο” ιιιιοοιιοποιο πριοιιπιιιισι.ισο ρσιιοιιοιι·ιιιιιι

Ζοιιιιιιιιι ιι ιιιιιισι.ιι ιοτο ιισοσιιιι.ιορπ ιι Μοτο

οιιιιιιιι, ιισιοιισιιιοτιισ πριι:ποιιιισ οτιιιοιιιιοιιοιιπ

ιιτσοι.ιοιιιιοτιισ ιιιιιιιιιι ιιιισ

το. ποιο οποι ρσέινιοοσπιι οπο οοι·ιιιοιν

ροοοοι·ειιπ έ. ιιοοιπτοιιιιοχ, πιοποοιχτιι Τοσ

ιισποιο·οπο, οπο: ιποιι·οιισιιιο ιιιιιιιι ι Ευπα

οιιι πιοιιιιριι πιιιιοΒοοιιπιιιοΒο, ι ιιιιιο πιοιιιιιιιι

ι·οοιονι·ειιιοπο, ι ιιι·:ιιιπ οποτπιεσνιοιιιοΒο πιοιιιι

μι, ι Απιοπιοἔο ιιιι·ιιοιι·ειιιοπο, ιιο ριιπσιιιιιι

πιο ιν Βιιει ρι·ιιιι·οινιοι·ποοισ ιιιιοοιιι νι'οιοιι·ιοιιιι

ιιιιιοσι ιοοιο νιιοποιοιωπι ι Βσέοιοιιιινιι,

ινοιοινσοιπ ιοιιοινοιιιοἔο ιχειιιοππιιιοιιιοιινιι ποι

πιιιοποπιιο ιπο, οι ιινιιιι ιιιιοι·ιγι ιΒιιπιοιιοιιινο.

Ίπποι πιο ιιιιιιιιι πιο ιποιτοροιιιο ; πο! πιο

ιισιιιιοι·. οι. οι: πιο ποτσ προοτιιιιι οι ιισιιοτι πιο πι0οιγ π' πιοοιισιι ι ΜυπΜπι Πιιι08ιθΓΠΣ

ι.ιιιτροπσιιιττι: ιιοιοτιι πιο ιιοιοτι ι.ιπιιιιιι κοιτρο

ιιοιιιιιιιιο ιι σιιιιοιιιιιο, ιιιοισοτιιιιτι σιιοσιοιι.ιτι

" ιιισιιιιιιιιι.ιτι, π.ιοιι.ιιιτι πιο οτι πιιοιπιισι.ι0ιι

20 ιιστοτσο ιι σιι·ιιστοιι· . οτιιιοριιιιτι πιο ιι ιιιιοτοιιτι,

ιιιιτιο·οοιιιιο, ιιοπιιοτο πιο ιιτιιιιιτπιιιι οιιιιττιιι.ιιι,

σιιτιιιιιοι.ιι ιιοι·οπιιοτιιιο: ιι αποτο ιιο ιιοιοτο

"β'ΕΠιθ ιιο ιισιοοιι, "Η πο οποιο ΠΕ ιιιοποτιι

τοιι·ιιιιι. οι οοιπο ιιοτο πιο ι1ιιιοιιι οτι Γρο

°!ὅ ιιτιι, πο ο ιιιιοοιιοπσιιιι, οιιοιιπιο ιι οπο.
Ρ

οι. ιιοτσ ιοιιι·ιιιι., ιιιιιιιιοπο ιλοτιιι.ι Μοτοσ

πσιιοτι ιισιιοι οοοιιιιιιοιοο, ιοτο πιο ιιιιιοιιο

πιο ιιισιιιιο ιιιιοο ιιοιιοιιιο: οο ποιοι ο: πιιιιιιιιιιιο;

στο τσιπ ιιο ιιο τσιπ ιιιιοιιοιιιο σωρο. ιιο

50 ΗΗΕ οτι ι.ιπιιιιιι ιιο ιιτιιιιιπιιιιιτι, οτι σοιιιοιιιιι ιιιισοττι

τι ιιιισοτσιιτικτι. ιιο ΕΕΣ πιο ΕΤΗ) οιιιιιιιοιιο ιιτιιοτιι

ιιιπ ιιιιοΒιοιι ι Μισο, ιιιιτιοιιιιγ ιιιιι ιιιιιιιοΒο

οι ποποιοοιιο πιο ι ιιποοιοπο, ιιοιιοτπγι

ιοοοιιιιι·, ιιιιιοπιιοχ οι ιηιιιιοινπγ οπο· οιτοοιιπ

τιι·οιι ο ποιο :έιιιιιοιι·οιι ροοιοειποι, ι ιιιιιιοιξιο

πιο Μο ιιιοι·ππι οι οπο, ι Ρο πιω ιιιιοοει

πιο ποιιιιο. Ίπποι ιιιιιι πιο ιιο απο ποιοι,

οόι·ο Ψοποκι·ιοιισιιιο, ινεροιππιιιπο «πιο.

ποιο οοοο ιιοπιιιι ριη·ινιοιιπι πιοιι·οροιιιο

πω, ι·οοππιιοπ, ιιιότοπισ ιιιιι:ιο @οι οπιιοπιιιι,

ινοηοοιι ι·οοιιιι: στο πρώτ ρι·ηεοοιιι; τοι:

ιοιιοπ ρι·ποιχο·οη, ποιοι!. Βιιι ισ πιο ιπιπέ

πιο ιιοποιη·, πιο ιιτσοιοιιιιοιπγ ι Ρτιιινιιοπτο

οπο. Ίπποι πιο ρσέινιποσπ:ι οπο οοι·ιιιοιν έ.

ιιιιιιιιτιι οιι.ιιτιτσ Μιιιιιιιπ:ι ποοοιιιοπιιιιιιιοιιιιιι πποππιπ ροι·οιοοιοινοιιιι μια ιΈι”τοιτιιι τοιιο οπτ

θι|ιροι.ιοιιιι ι.ιοτοσποπιιτοοιιι ττιιιι ιιριιιιοι, ιιο Ι πιο πιοιιορσιιιο, πιο” ιοι όποιοι οριιπιιιισέοι;

Ψιοι·οπ 11 τιοροι·οιιιιοιιοιιιο» Π. ιισιιιιιο: ιιτοι·ι.ιοποιοο. -- 19 ποοιιιιιοι ιιοοιιοιιτι πιο»

ιιοιιο.οπ, τπχιτιιο. - 20 Ειο"$'"ι-Β πιο» Π. @ποιο σγι.ιοοιιι. - '25 ροποπιιιιιι Μιμης-πιο

Η. π.. - 28 ποιοι το» ι.ιιιοτοιιιιιι Η.

ισοιι

- ιιο



788 1.Αιουιο ΝΒ$ΤθΒλ.

"Μ, το οι ο·ιιΖιμπ·ι. κοκκκιι οπιιιι5; κι. ιιο προ

-οι

ι 

πιο Ε'β "οροιιιοΜιικιι κκι·ροκοιιιιπ. " ιιρκοι·ροι:κ 3

` ἱ

κι. κοκ ιιοιιικ.τ. ι:ι.ιιιορκ. οιικροοκιιιι ιιο ιιιιοκι- ι

(Π.

:ο Ειρροπιι ΙΜ οκοιιικιιι, “πιο” πωπω.

κοιικ κρ:ιοοι·οιπ, ιρριικ·ιικιικιικκ ι:·ιιοπ,ι·ιιι.

Πο ιιο ιι.ι·,ικ ιιιιοι·ιι κιμκιιι:ι ιι·ιιηιιικικο, .ιιο

κοκιιιιιιιικ ιιριικιικκ οιιιι·ι·αιτο Μκκοκιια, κ.ιιιοιιικ

ιρρικιιιιιι κι κοροι·οκι. ιοροικκιιικι κι κκι

οιιιι·ιιιο πει·οιικκι θοο,ιορκ, κ πο οικω οιικ

κκι·ο ΕΧκιι,ιρ·ιιι:ι οι; ιρριικ·ιιιιο οι· ιιορο·ικ κ το

ρο,ι·ι. κικοιι·ιι κ οι·ροιοκκιο ιπκι.κοιο κιιιιοκο,

οοι·ο πιο κο ιι·ιιιο·ι·ιι κρ·ιιιιιο ιιι. Ροιροκ, κ ογ

κρποκ ι·ορο.ι,·ι. ποροποικιικοκκικ ς·ιιιιιικιιιι κρι

κιιιι.ιιιικκ ιι προιιιιιικ ζιι,ικιικιι.

Η· Η πιο αρ”. !!ι·οιριιοκιι "ορια κ

ιιο

χωρο ιοοικ Μπρικ οποιο κιιιιιοποιρ (Νομο

ιιρι.κορκςιιιικ οπο” οιι·ι·ιιοριιιιιο, ρ·ιικικ:

οκιοιικ κροκιι ιιικοοπιρικ ιιρικιιιιο οιιοιοικ,

ιιοκοιιιο τι ποιο οοιιοιιακιι πριικ·ιιιιο, κ κρο

κορκςιιιμ ο·ιιιι·ιικοιρπκκι. (Μπιτ ο·ι.·ι·πορι.ιιιο

κοιιοιι·ικικ οιροτροκικ Μοτο, ιι,ιοικο ποιο

ιιικ·ι·κ ιιοιιικ πιο. Η πρκοιι·ιιιιοικιο κριιχριιικκ

κοκ ογο·ιικοκκιιι οοι·οροικιιιι ·ι·ροπκ ΜΜΜ".

κοιιοιι·ιι ιιι·οι·ιιοκι. ροι·ιιικτιι, που: ιιοικι·ι·ι.

κοιιικ πιο, οτιιιμ ιικιιιοιο θθ0,ΜΝΣΗΜ, ιοιο

πιο κοιιοι·ιικκιο πρωι απο ι·ρ·ιιιιικκκκ πριικοιο

οιικοκκιι.ιιι., κ:ιιιο οι.κιικικ, ιιο οιιοιρικι.ικ ιιο

οιι·ιιιιιικιιι. "Το (ΣΕΠΕ Η ΕΟΠΕ Η.Π'ΠΚΜ"ΜΊι;

πριιικιιριιιιιιο Ε!! κι·οι·ι.ιοκοιρ κι. ΠΓΝΠ; ιι

ροκιιιιιιο ιικ: ιιοκι·ιιιιο κι κοιιορπ κι. θοο_ιο-ι

οκκ:ιιιι; απο πιο κρκιιικρι·ι. κ οι. κι·οιικοκιπι.,

κο οπιι·ιιιικιιιιο κκκοκοι· πο, ρ.ικιιι·κκικιι·ιικικ

 

κκι" κοπο”, Η !ΜΖΗΣΗθ.ΗΒ'Μ|Π Μ"ΜΤΤ'0 κι”

οριο ποινιοιιι ριοτινοι ιν Ρει·οιοεδεικιπ πιο

Βιοροιιιι, ει ρι·ηιιιιόοινιιιι5η πο πιο] οποέύ,

κι·οιιι! Η ιιιοΙΙιο, πριο!ιειρΙ ιο ινεποικοι ριο

ιιποιοι, πιιοηπιιιιπι οοικιοινποιπἱ. Τοπ ιιιέ

Είι·οιπ π)! ι·ιοιιιπιοο, ιι·κι·οειοιπ ιηεοκι;5

ΜΜΜ ω” κ·ιοΙο ΒιιόονιΙι, ιιοκοποιη! σοι·

κι” Μιο!ιοιΙο, ιειἰοὶρι απο” ιν Βιιιιιιιο

8ι·οιιιιιιοι πο οποέό έ. ιποοκοιιπικει Τοοιιοι·:ι,

ο ροιοπι έ. .Μάριο-ιο ροη σπιτι-Μι ιν πιοιιιιιο,

ι οΙιινἱο‹Π Η πιιιι·οιπ, ι ιΒιιάοννοι! Ιι:ιπιο ιιοι- Ν)

πιιοππει, οιοπο ριοι·ινοι νι Ποπ πιο πιο.

ιιιριο!ιεηδ Βιό‹Ι ροι·οιοειονι·οκι πιιτΙοινιοιιπι

οοικιοινποπιι ι ιπποπιι Βιιοοινιοπιι.

'Η. ποιο θὅθθ ιεπιποπ δοιπ ι κιιιιοπιιιορ Η

ποιοι τοπιο ιπόινιοιο: πιο ‹Ιοπι·ιο μι, ὶο οι

οιοο πο” Τοοόοη Πιέρ :ο ιποποειρι·οιπ

οοιιιινι επ·οιοι, οπ το ποινιοπι ιιιιοκχϊ σοι

κι” ι ιο!ιοππικοιν ιει·οπιιιόιιΙ. Πάρκερ

πως ι·οιιιοικιιιι ρι·ηι·ι:ιόιιο ιπιοιεοο ιν Μό- ?0

τοπιο), ροΙο2ρό τοΙιιιινιο ιε·Βο. (Πρ' ποάο!ιο

ιΙειδο έιι·ιοιο ινπιοποινειοιριοπιο ιιοΒοι·οοιιοχ,

ιι·ιοιπει όπιιιιπι ιορκούιὶ ι·οκιπικει! ιΒιιπιοπ Κορεά,

@πιο Μπι ι·οΙικινιο προ, @κι περιοδο ΤοοιΙοιο

πο, :ι ινο!ι ιοΒο Ιηιιοιπ ιιι εποεκπ)· πορριοι·ιι·οι Β

έιι·ιιιοιιιοιπ, ιοο οροινιοιιι πιο ροινπιειΙοπι ιοΒο

κο Ηπο!ιπ, Ιω: εειιπ πιο ρι·ιοιιι·οοο:ι π· ιοπι,

ιιιόιοἱο ο πω. Ρι·ηειοόϊειγ ιιο ιππιο ιου

ιιιοιι, ι·κοΗ ππι: ροιιΙ2ιιι)· κιν ριοοιιιι·ο Ιω Το

οιιοκοπιιι. .πιω ιοιΙ)· ρι·ηειοιΠ κ ιειιιιιοποιπ, 50

:ι πιο ο 1οιιι πιο νι·ιοιΜΜ, ι ι·οιΒιοιόιιιιέιπρ

πιο Ιιοροο, ιποιπιιοηιι ιτιιοιοοο Κορωπι

ιιι·οιππι ινπιβοι:ι. Παπά Μέ ιιο πιπιο ιου

Ψιθι·82 6 θΦρομ·ι.» ειρροι.ιι. ιιι. οκ πιο Η. Β. Τ. - ο Μ.. κριμα πωπω Η. Β.

'Γ

Τ. - 9 ιιιιικοκκκιι πιοπιιι Η. π. Τ.

ιι·ι.μκκκιο... ιιριικ·ιικιιι κ·ιιςιιιικιιιο κι. ιιριικ·ιιιιιι Η. 8 κι κι" πιοιπο Η.

- 28 οπο» απο Β. Β. 'Γ.



τ.ιι·ι·οι>ικ κι:ετοιτττ. Η!)

ΚΟΠι!'Η|, ΜΟΟΝ! θγίΖ'|'ΗΠ. ΡθΥθ πιο κι "'!τ'¦Έ

τττοττ·ττεττι: ιτε ΜθζΗ ΠΟΠ'ΕτξΗΤΗ |Π"ΝΣΗτη ΒΕθ

θ'Ι"Ε Ε.Μ'Ι'"", .ΧΧ Μ: ογιτιτ:τι τιιτττιτο Πἱθ,

ιιι ττοττττττ, τιιτο πιο κοτττεττιττ, τα ·τττ τιοτιτο

διοτι. Μι πιο ιτρτιστροτττι οτττ.ιτι ατττττι 'τοπι

τιττττι, ττττττ :Με ττοττατττ; τι κι τιιτοριττττττι

κεττερι κι τ:τιταοττοττι τιοτικι οι τ:οτιοτικ Μοκ

τ·ατο κρατα, ιτε ττιατιιιιτο ιττιττοττοτ· πιο ττοττ

μια κι πετηται, τι οτιττ·τιττι ·.ιιααιτι.τιι τιοτιτται

το ττοττατιτ. Η ιιιτροτ·ατιττι οτι ιιιααιτι αιτοτττοττοτι

ττρατοιι ιτοττα·τττ, κοτττικοττι ,το τιοαοτ·ττοτιτττα,

τοοτ·τιτττοττι οι, ιι ιτε ττοττικτ: οι αοττοιια·τιτ, ιτα

ιιακι ·τικιτττττττ, τεμ τιαττο και οτραττι κοιτα

τετ.ιι. Μι πιο κιςττττι οοτ·ααττττι ιτατιττκι ιιο

”, ιτατ·ιτ ρατ.τεττο, τι αροτ·τοτ· τιτοτει.τοτι οτιοτ·τιττα

Μάι!!!) ιτερτ:τιτ ιτειιτεροιτα; Η ρθ'ο'θ ΗΙ!¦ θττ"οδ·

οιττττιτ κι τττιαο; τι ατι κι τι τιιτττι ττοοιιο

κατι ττα ττοτττττ θεοαοοτττειιιτ, οιτοττοτι ιτα

τοατττιττττο κι τ.τιττ·τι: ογααρτττττττ ιιι τττιαο; τ.τιιτ·τι

οι) :κε οτεττττιττττο: ιτροτιοιτατι οι·ιττε. Κοιτα πιο

ιτοοττοιτακι, οκι,τοττιττατιτετττ πιτ οτρττατ:τι, τι

ττατι·αιτι Ζιττα·ττι: Γοοιτοαιτ, τιοττττιαοτ·ιτ. θ ::ι

τιιτττι πιο σωματα ακα κρατα κι ιτατταστιτοττ,

τομ τττ·οτιτ.τετιι οτ··τατιιτι οι ιιι οι ττιιττττττ

28 ιτρττττει:ετι τετο ο·ι·ατι, κι ττετιεοι φωτα;

τττταα οκααοτττττα κι τττταο, κτταιτ:·τα τοιι εται

ττιτ, αιτο Μπιτ Ζαρκττιι , τι τ:τοτακιτττε ττρττ

αοττιτι ττααι κοιτα ττοιιιικε, τταιιττε ττοαοτττεττι

ιτιττ:τι θεοαοτ:τιττ. οι σε ιιε ΜΜΜ ττιται (ἔτο

;,0 τοαττι, τττττε κιττ:τι κι τττετο τ.τ·τττ:·το τττοττττεττι,

κι οτε πιο κοιτ.τττ ττιττ:τιτ ειιτιοττοιτι, κτται κι

ι:τιοτι:τιτι ττατιαοτιτο·τι και” ττοττε χαρτι ιτειτττ

τιικ ττα_ιτι ττετεροτττι, ττιτιιττι ιαττο ιττετ:τι·τι θε

οττοτ:τττ:ι.| κι το τοκοι· ιιιικιτττοττο ττο·τιιττο

 

τττεττ: πιο ροτινικόιιι ιτικοτττιτ κ οτιτοἱ, τττοοοπτι Μ”

ο Μπιτ τητα πιο Με, τοττο ττ·ει τιοεο οιτοοει,

ιιοτι οι ροιττ68ι. Ρι·ιτιεοιοττιοϊοιτι Εεεο ιττττ:ι

ι·τιτΠε στο ιιοριιιτιετ, ο Μ: ττ·ιοτο!ι ττ· τντεοιότ

ο κττιτο!τιτ τινιιιτΙοιττ ι κοοετ ότιτειο8ο οικω;

@τι και ο απο πιο ττ·ιετττττει!, ρι·ηειιιέτιιχ

ιιο ΡτωΖω τ οτὶερἱοννιττνειχ ρκετΙιτττι ροοιεττειτι

Κορεά. ! ιτιτττότἰντιττη ιιο ττιιιοιτι Κορεά άτυ

Βιοτιτιτ οικω, οοριτιιέττττι ιιο ρ6Ιιτοοτι; ιτττιτ

ιΜΙτέιτιγ Μο, τοτε ιττοειτο εις άο!ιοριιό @βετο

ιιο ετιιτιοἰό έτι κοιτά οορίετιιτι τπτ ειτοττἱο.

ονκιειτνκη :των φωτ ροοιιτΙοιτι Κορτώ ετΙιτιο,

τι τοττ·ιτι·ιτικ πιο] οάροοηττνετΙ ρι·ιοιΙ Ρἰοοτιιτιτ;

ττ·ιοΜ πιτ: ττιτοτ·ιτο τν ττιτττοττ; τι τν Με] οοτνἱΙἱ

ττ·:ιοικιιτ τπτ τοΙικτνιο Ί”οοοοιοεο, τιιτοτντοοετττττ

ατο τττιτιο: ιττιετηΙτ τν ιοτττνοττ, @τι οιτροττιτο

τὶκιιιἰ: ττοττοοειδοττι Μο (Ηχοι ιιο ιού ιιο

ιιοριτΙ, ρτ·ιοικΙ ττιτο κιι·τιτιο, ἰ ροοιιτΙοιττ τισ

τω: Ρτττιτο "Μια Μο! Τοβο τ:οττ·ιτι κιοτιιτεΙτ

τν ττιοτικειττι·ιο τω] οτιτοτει, ριιιι·ιχο οτι οιο

οιτττ·ιο έΙετίατο Ποιοι τειιτττοιι ι τττοιιτόι·τιτττι

ιιἰοέ6 οοτΙιτε ροιττττοτττιτ ι·οΜινι·ιο; οι ιιι κάτι

τιετιιοτττ τν τοιτνοτι "τοκοι “η εδο” τιιτιο

τουτο οπο, Μοτο Ρτη52Ιτι τ ετιιττοδγ πιο!

οοτιτντιο, @Με τοτε! Με ιΙοὶοττ Τοοτιοη.

'Γεἔοέ σπιτι διοίιτιι, Μάη: οτ! ιιο ττττιτ ικα

ιιτοττετττ τι ροτΙόττιοικε οικοτιρετιτ, ντόπιο! :ο

εττ·οΒο ιτιοττετιιητττ οικω [Με Νικο τνΙοΙΙιἱ

πω! Ριοοιιιτττ. ΒΙτιτοιττοικο ὶε πιστη Τοοττοιο8ο,

οτ·Ιο πιο οοτιιτοιττ οοτινιοκτοκοιτο τ!ιτιοτιτ μια!

απο, έιτΙοτνιι! έα οσε τιτοιςο ρτ·ποττοεπι ιιο;

Μετά! ττ·ιοο πιο και τ τοσοι! κιτ·ο!το τνιτττττικη

ι οσοι ΚΙοτττοττειι, ΜότοΒο τετττττοττοττι ιτειαιτοτντΙ

Ρο εοοιο, τσοκ] τ:τάιτο «τοκοι οΙιτειτ Μάιο;

Ντιπ” 11 ττοττατιτ ττἱοτττττ Η. -- 17 κι τι τττττιτ κι τοιι καει Η. - 22 Ο οι κττττι

που ιιι τι πιο καει Η. - 24 ιιι οι ττιττττιτττ› ιιι οι ττιττττι Η. Β. 'Γ.



'ΗΒΟ Ι.ΑΤΟΡΙ8 πεε·ιοπιι.

“π” Μι!!βΜβ ιι:,ιιιιιιπιιι., " Β'β7!ΗΜ.Κ'β Ε!! , ΕΜΗ) δθζ'β

ποιο πρειιοειι·ι·ιι ιι, “οπιι ιιι κοπο ιι·ιιι:ρητ

ιιοπιια, ιιοιιιιι οι οοιιοπι πωπω". πιο πιο

ιιιοι·πειιι ιιοοιιιιιιι ιιο ι30Μι, ιι ιι,ιιιιι:·ια, ιιι το”

ιιιι,ιιιιοι·ι παρων. ιιεπιιιιιι: πιιο ιιοιι,ιοοιι ιιιιιις·ιι,

ιιιι,ιιιοτι απειρα ""0¦”β¦ οι” ιιενεροιπ, ιι

ιιριιλοι:ι·ι κι ιιειιερ·ι:, ιι ιιο ιιιιμι:Η ιιιιιιιιτο

πιο, ιι ιιριιποι:πι πω” ιιι ποιιερπ. κιικι

ι:·ιιμιιιιιι.ι·ιι οι' ιιοιιιιιιι πιο. Μπι ιιο ιιροιιο

ιιριι_ιιι, ιιι

ιιιοιιιιιιιιπ πιο ιιριιιο οι μπι

ΙΜΧ'β, ΠΠΠΠΠΧ'β Ε'β ΗΓΟΥ"θ!"η:

β'βιΠβθ"'β Η.

Πλ β[Μ'ΠΠΠ. "Μ)Μ."ΠΧ'β βθββΜΗ, !! β'βλΐ1ζ0Χ'β,

" ιιιιμκοιι·ιι Ηθη!" "ΠΟ καποια, ||'β Β'βί:'Ηβ·

β'β! .θ ροι:·ιιιιιακιι Ολ Ε'β"Ι|Π, " ΠΗΓΗ "ΕΜΒ

παμε.

"ΜΠ'ΗΒΒ Η Β'β2Μ.!β!|ΠΕ "Σ 'ΜΜΟ Η β'β""Ξ00|Ι|Π

Β'βζιι0ΜΜιι€ ιι ια
ιιιιιι πριιιιπι:κπιιιι

ιι πω” ιιειιερπ. Να προιιι··ιιιιι πιο 'ιι-ιιι.

ι:οιιικοιιιιιιιιιιι οι ειιιιοιιοιιιι, ΒΦρει.ι·ι πορεια

ι:Μιιιι:κιιιι, ΜΜΜ” ιιοκοιιιιπεριιι:ιι·ιιιιι, ιιο

πιιπ ηιιιιιιιιοιιιιιι·ιιιιι, Μαριιιιι ιιοριειιιιι:ιιιιιι,

ιιι·οι·πειιιι ο” και” ΜΗΜΟϊ'|ιφθβ'β οι επιπ

ιιοριιζιιιιιι ιιριιιοιιιιι, ιι ιιοπιιιε πισιιοιι·ιιριιιιιιιι,

ιι ιι·ιιςιιιιπι ιιιοιιιιι θεοιοοιιιιιιιιι οι ιιιιιιιι:ιιιιιιιι

ιι οι ι:ιιιιιιιιιιιιιι , ιι ιιριιιιι:οιιιιι: ιιοιιοπιιιιιιπ ιι

β'β Ε'β ΜΗ|'Ι'βθρβιιριιιι·ιιιιε οιιοιοιι ιειιοι· ,

.Η ΑΒΕβΠΠΠι Ε'Ι'ΡΜ":, Η'ΜΣΠ.μ Μ(ΓθΥΒ'Ι'λ Ε'β

Υε'Ι”βφθ .Η πεοπ·ιπι ΜΜΕ»,

β'β ΥΜ:'β ΜδβΒ'βΠ" ῇβΜῖ, !Η|λ!Ηί'|'λ ΥθΤ'Ιιφθ πιι

Η'β ΥΕΤΒΕρΓ'β ,

πει:Διαιο ΝΕΕΣ. ".ΜζβλΠθΒΜΠλ ΟΙΡΕ'Ι'Λθ Β'β 'Ι"β

δβΠβ. (ΣΕ Πἱθ "θ|ΠΗ'β "ΠΕΟ !ΡΕΥβ'Ι'0, "ΠΕΒ Ελ

σββ'β"Π'β ΠΜΝ)ΕΥθ""Π θεο;ιοι:ιιιι:ιιο: ΝΤΟΥ·

ιιιιιιισιιιο ιιο θεομοι:ιιιο χριοπιιιιιο κι ειιιιιιο·ι·ι (ΜΜι πι] Βι0508ι0πιθιι8ϋνο

 

ο Ζοιεηω5η ειιΞ πιιτιιιοιι ιππόεικνο πω:

πια! Ιοιοο2πιπ, ιι ρι·ηειοιΠ$η Μι ριοοεπιιο

πιο π·ιιιιιοιι πιο, ι "Με ιιο ριοοιπι)·, Βιι:ιεέιππ

(ΜΥ ωι1Πο οιι

ιιοριιιοπι , ειιιιοιπ ιιο ιεπιπεπο: ρτηιιι2, πιοοιι 5

π ιοιιιιπ·ιι ιοΒο ειειιιιοιι.

8ο ιν)·ιιπιοιπ. Ιεπιποπ ννιοι: ΡιωΖωι ι οινο

ιπει Βιπόπιι. Ποιιιοριιιοιπ επει·οικο ι πωπω,

ι ο8ι:μιοιιέπη ι·οιιιιινιο @πο ιει:ιοε: οιΙοπιιι

ιοΒο πιο ι·οιηρπιχ ει; Μπι, ο πιο” πιι

;;Ιοινιο ρι·ηιοριχ. ι ιἰοὶχινειγ ιο πιι ιπππιχο 10

ι πει ι·:ιιιπιο πιιπποη, π·χιιιοέιιέπιπ_ ιο μια!

ριοοιιιι·ο. Νοεπιιιιιι 2ει·οιπιιιιιιιι πιο ι›ιειιιιρι:

ΕΓιοπι ρειειοεΙππ·ειιι, διε:Γιιπ ινιοιιιιιπιει·ειιι,

ιπ·ιπι οΖοι·ιιιἔοπ·ειιι, Μπι” ιπη·οκι·ειιι; ιιΒιι

πιοποινιο πε πιεηειιιιοιι ιποπιιε1)·ιόιι· ι πιι

ιιοππιιιιιιπι ρι·ηε2ιι, ι Μπι: ρι·ππιοπ·ιοι·ιιι, ι

κιικι-πε 'Γεοτιοιοεο, 2 πωωιωω ι :ο έννιο

0οιπι π·ιιοιι, ο ρι·ηπιοοιεη ροἰοὶχιι πι απ·

ιονι ιοΒο, ιν ιιιιιοιιοιο Ρο ριοποι ειιοπιο,

ιπιοει:ιοπ οιοι·ρπιιι ιιπιει Μ, πιο οιππι·ιειι ο20

ΜΜΜ; εοιιιιπιε ιιπιιι, εποπω Μ τοιιιι.

ιιιΖιυπ Σεπ ιιι·οοηέοιε έινιοι:οπο. Α “ειπε

ρονιοιπ πιοοο ιιιιιο πο ειροἰπιΙο ρι·ιεποπιιο

ιιιοιιιο Τεοποιεεο. ω] ιο82οπο πι ι «πιο

ιιο! ι€ππιειιεινιο Τεοιιοη ροειιο ιιιοιιιἔ ρο- 25

πιοιοπιι εοοιο οι! ΒοΒιι, ιπιιιι ριεο:ιε ο όπ

επισιι πιοιπ·ιιιο ειιιπποπ επιιοππιιιόιν, πιο ι

έινιοοιιιοιι, ιὶιη πι! :Βιιιινιοπε, ειοιεπόιπιει

ιού ο ιιιιοι1οινιιχοι1 @Μάι επιοιοιι , ποοιοεπι

πιο ι ι·ιοι2:ιο ριηοιιοιιππομιι ιιο ειοιιιο; ιπ- 30

πιιιπ πιό το2οιπ εππι ριηοιιοιι2ιι ιιο ιιοπιιι Μι ι

δειιποεο καπ

ρτηε2ειιδπη πι ιΙοιπ @ποπ ιιο Μπι ι πω·οποιοι”, ιππιπιιιιιο οιπιο ιιορπιιειιοιο ποιοι·

ΣΥιοι·ω 2 πρπιιοοιιιιι» ιηιιιιιοοιιιιι Η. -- 3 Κιιιιπειι·ι·.ι» Μιιιιιιιιιιι Η. - 4 ιιπιοι:ται

ιιιιιιιι:τιι κι ι:οιπι Η. - 11 σ;" πι, Η. - 10 ιι.ιιιτιιιπ ω( Ε. Τ., ιιαριιιιιιτιιιπ Η.,

ιιιιριιιιιιιιι·ιιιοπ Ε. - ριιιιο ιιιοιπο. Η.



τ. .ιι ι· ο Ρ ι ιι κικκτοκικ ικι

Εοτιιιι, ιιριιιορκιιιιι, ιιε ιικιιο κο εκ

(€,!ΗΠ('Μ, (Πι Η ΗτηιΜΣΠ'Ιι(Μ!! ΠΕΥΜΠΕ εκ ΖΗΝ·

"ΗΜ", (ΗΜ) Π'Η(Πλ ()(Μ(ΣΜ( (ΠΧ,

ο κοι·κιικικιικι ειιιιικι εκοιικι. οιιιιιιαιιι

ι κ ιιακαιαικ ιιριικοιιιιιιαιιι κι κειιοι·, κιροιιτοιιιικ

κι κοιιιι ιικι ιιρκκοα.ιι, κ καατοεαοκεκκιε

κιιι ιιοκακαιιι. (θακκοικ κο Η:Μ0ι πρκιιιιιι,ιιιικι

κι μια Πκεκι κι Πκεκιι κ κι ικειιι ιετο

Μαρκκ, (Ιεοαοεκιι κο κι αιοκιι π, ιακεικε

(Ο Ν((ΜΠ()'Ι'λ (Π) 2Μ((ΗΠΒΜ( Η (Πιτοειιοι,ιιιιι,

αιοκικιι ι.ιεικκ εοκοκι ιιρικιικαετα: ιε,ικιιοκι

:κε ιειιοι· ιιρκιιιικιιιιιο κι ιικιια, κοι·καιιιετι

κι ο ι.ιιικοετιικκ κι οι·κοτιιιιι. ο ιιιεαρι

ετικκιι ιιεκεεικιιιι, `κ:ιιιε πριιιατκ ιιρακιιιι

ιικιιιιιι.ιι, α τρ·ικιιιιικκιιαι ιιικκιι, ο ειιιρικι

κιιιιι καει. Η εε ιειαοι· ταατοαιιιιιιο, κ ο ιιο

κοιιειικκ ιιαα κι τροκι Μια, μια: ιει.ιοι·

(ΐ(κεκαια: κιτο κιει·ι, κι” εκ κι ιιοιιοκιιιτι?

?Με πιο ιειι θεο,ιοεκιι: πο ιιε·τκιιι, καιιι:ε

20 Μινι αιι, πι· ιι τιι ιιοαοικειια κιικειιικ. (ῖε

:κε εικιιε·τι ει: ιιτοιιιιειιοι ικε κο ιιρκετακαι

ιιιιο εκ ιιριικε οειιι ιια ,ιεειιιιι αιτι, εε ει

κιιει·ι ει. Πι εε κο "το ιιριειακιι εκ (Πιιεκαια ,

ιιιαειικιιιι Μαρκια, ι.ι·κειιιιια ακτοι·ετα, ιιιεειι

κι κα κεειι·τιιιι μπι, κ ιιρκιιιικιιιιε ιτριιιορκιιιιιι,

ιιικιιιιε οκιικικιικι ιιιειικ, κ πρκκεειιιιε κ

ιιοαοικιιιιιιι κι κι ιιρικικιι εκιιτιιοι κοτορο

κκιιιι ιιροι·κκοι· τροκοι θεο,ιοειιιεκοι· κα κι

κοκ ετρακι. (θεοαοεκκ κο ιιοιοικεκι κιιετι

50 κι ιιε·τιιρε κα ιιεειιτιικ, ο εκ κι ιιιεε·τι

κα ιιεειιτιικ κιιιιι. ()ε Με εικιιετι εκ ιιρο

ρειτεκκιε κααικεκατο οιιιια ιιαιιιετο θεοκοεκια,

λ(ΙΜΜ('0 ΠΠ(Π'(Νι'κλ, (ΗΗΕ καεκιιιιε (Μ()(((Ξ(ΣΜ('ΗΠ

_ιεΒο Μιι·ιι, Μαι Μι κοινιετπ Τοοοοιι, ρο- 4091

πιοικοι @Η ινεό(ιιε ρτιικκιοπ ιικιιΜιιεπ ι κι

ιιαγε Με πιι(οέει (κι ιοΒιε ιοε(πινκ!ι; οικοι ιιτικκιοιι(

κι), τοι πο Μάι, ιιιιιιεικ( Μι ο ό:-ιικ·ιιιιιιι

ιιι(ιιιιιιπι ιιΙιοΒιπι, ο κι·ο!εκιινιε τιιεΜεκκιοτπ

Μοτο οοΜιρικ κρτεινιειΙΙιινι, ο πιεεε ετικ

κιπικόιν, ο εοοιιιιιε έιιιιετει. (Μι ιιιιεε ο

ιεπι ι ο ροειιοικ:ιπιπ κι ετοΜε Με( Μι πιό

ιΜΙ, τιειι(κ πιο (οποιο: Με Με, @Με Με

ροεΙιοικοιιι. Μια ικό πι] Τεοοοιι: ικριτκινάε,

Βιιιιε κι (εμε, Μπι ιι ροειιοννιιτικ ΙιειΙιιεκι.

Το πει κρε(πι!ο Με; Βάι Βοινἰεπι Ρο εκπι

πιιΜπ Ιοκιειι ιΒιιπιεπ ΜΜΜ, κρεΙππο Με ιο,

ροπιεινειι ιεκοι (και "Με α:ιποινιι, ιιο ποιο

Μιιτιο, πιιεειιιιεκ Μει·ιιπικ οΜιι (θ, ι ρτιιιειΙἰ

ιεικοτιπιειι κριεινκιοε ιινγκ(ε ΜΜΜ, ρτη

πιοΜι κι ι ιιο(οιιΜ ιιν εετκινι έ. ΒοΒιιτοοιιει

πει ρι·ιεειιν ετοΒιι Τεοάοιεεο, Ρο Ιονική Μτσ

Με. Τεοόοιιι κι ροετιοιιπιπι οι( ((80 ο

επι (θεο όπιιι. κι ερε(πι(ιι Με μωρο

κιιιεάτιικ ΙιἰοΒοΜκιιιἰοπεεο οπο πιικιεεο Τεσ

άοιειο, οοπτεεο ρεκιετικ, (Μη μι( εποε

τοιιιπιπε Με οΝπὸπἰε, ι (ιικοπποέεκι ι το

Μτορποέειιι, Μι·ιεκιιε π: ι ειιιινκιειε πιο Με

πιἱ, ΜΜΜ: Με ιο Ροτιιειοπο εοΜε Μαιο

ἱ ιι ΜΜΜ ειιι·ιεέει:ιπικιεπ, ιο Βιιέ. ()ινοι ἰ

ιιο οόειέειιι τννοιετπ ιο έικιεικι Νικο Μοό!ικι

Με ιο ΜΜΜ ννιετιιιχειι, ιο κινοἱεπ ιιειπιόνι·,

Μότιιι πε ιπιπιπε ιιιιοιιι ρκιτικε τοιριιπιιετι

καιει κακιά τινοιε ι $ικοιιι ινκιτιεπιἰειΙἱινοἑ6,

ι ΒοΒιι ινιΜκινιιιιιι. (κι ικό ετιεκιιιι Μπέκ ἰ

ποιού Εντόι Με ινἱεπι, Με πιοιιι Βοιιπιε ιιο

ειιιιΜιό ιι·ινοτ Μ; ι ινκιτιειπἱειΙἱινοέό, ιιο

νιΠει·ει 4 ο κοικοκικ·ιικι... εκοκκιι ο ειιιι·ιικι εκοκκι κοιιιιεκικ·ιικι Η. - (ο Μ»

αιοκικκ... ιιρικ·ιιιιαε·ι·αι κι αιοιιικκ ικκκικε·ι·α Η. Β. 'Γ. - Η ιειαοι· Με! Η- ΠΠ71·

Με. - 18 εκ τιἰεπιιι. Η. -- 30 ιιεεατ·ιικι κι” 6οάκι_ιε Η.

Ποτικιιιαιπι ΡοΙ. ΗΜ. Τει». ι
98



762 ΕΑΤΟΡΙδ ΝΕ8'Ι'0ΠΑ.

Μ' οκιμ ιιεποηειπριιο, οι κροτοι:τοσε ο οι μου

ιιοτροπιικω, οπο" κ” ο ει” 21 οι,

Μπι οι εμ ιιορ.ενεοοι4: πιο” οπλο ο ς:

πιο” κρω:τοικιιω:κιικ , χα χω". ροετοιοκοιοι,

Με ο πιο οτιοπιστωικο τιιοκ:ιιι οπο. απο

υποςιιιι "ΜΜΜ οι χα Μο” ιαπρωιτ.ιοι ο μ

οικω ος·νεπισκιι, Με οι;κροπιιιο οι οικω πο·

οι οοπιικ.ιοεπ οχ·νοποιο ποσο: ο κιμριοι:.τοκιο

τποπ, τηιοοΜοΜ.ιιΜο Μ”. Μι πιο: ηπιιιο

πιοο ποιο μ” ο οχ·νεοοκι Με @ακουω

πιο ποκιωκιπισ @ποπο πωπω π:ιιτιο:ι ο

οιμοι:ιωκιση; οι σε μια. "απο πιονοτο:

ΜΜΜ οι, ο·τοπ "πιο ο και:1·ακωιονο θο

οοοοιικ:,

Μωπικουο: ιι·ηκιοκιικι, Ηοτογ ποοιιοιμκοπ

!!!η$Μ)!ί'ΜΗ "Μ".μἱ θ'|"|ψ'ΜΜΒ'Ε ,

ΝΕΟ" ΠΠ' Τ!Η¦Η"Ηἱ, Β'Ιι Μ'Μ|ΠΙΒΜϊ'Ι"ΕΗΒ ΠΗ'|'"",

κΜ:ιεικο ΕθΕΒ ΠοΗΠΒΕΕΜ|Π εοπω:τεοποιο "ΜΡ

!"Π)!Τι και, !!θηΠΕΠΙΠΒΜΜ !"1°Μί'ΕΖΗ'ΗΠΒΕ Ολ,

!Μ'ΕΤΜ)"'ΗΧΈ Ώ'"ΜθΤ!!Η " ΕΒΜ)'|'ΗΠ 8]ι2"0"]·

ιιοΜιιπ,

ΗΒΗ ΠΕΠ) 0Τ'Βρ'ΕΜΒΒ'Β Β'ΗΣΗ'Εδθ|'Η Ε'Ι'θ"Μ|'Ε

" ΗΠη1Μ)ΕΕΩδ κροοοτε Η ΠΠΠ."""Β

οιιοοκοπιιι:Αωπιι.ιι ο·ι·ωμωπ. οοι‹οιιογοι υπο

ναοοκω, οιικιιιιικοι οι οικορειιο:οκο ο

ογκροοιωι οι, οι οποοεοτικ·ο κιοοπιοι·ωκι

ποι:επομι οι. Ρομπ οι, ογκριικιο οι οι

μεικοοικ ετνι-πιι” Μοτο προκοι, οφορι.τκιιοι

ιιιιιτοοκοιικ οοκοτο, ποτονωιοκι κεφκοοιιιο

Η Ηλ'ΠΠΠι Ί πρωιω,οοοικτ, Β[.:08Β0“Ίι.Χ$ “μου

 
Μη Μςο Μάι ΗΠΑ Μόνν: τοάο1 εἰ; @Με

πιοειἰ π:ιιιοιχοἰε|ιι Τοοοοη! έκνίο!.οννή υπο

ν] ιη·ι·:ο!‹ἰεη Μο, οωἰἰοκνοκνεη πιἰ¦οιοοἰο,

Νιι2)·Ιοέ ΒοΒιι ο οἱοΗοέοἰ, ν ὶχοἰυ "Βου

ποιο, κνειεΙΚἰο εοΜο @η ΒοεΪΩο ήοάποδεέ,

ροο1οπτι ννιτιἰοΗοέ εἰς, οἰο!οεπιο τιοπιἰεμοοέοἱ ἱ

τοι!ωειο ιηἰοηιιννἰἀιἰἱοέ; ρἱοΚηοιχ έκνΗιΕοκνο

ἰ ροἐο‹ΙΙἱκνοέοΒ ιΙοοΖοεπε οιΙι·ιιιοΆνεη, ννειΙο-·

ροινοΙοέ ο· έ¦οόχ Βόι·οοοι)·έ!ημο ο]οοκν,

εροἱΖοκνο‹ἰι1ἰΚ Μι,

839 ἰ ρἱοΚτιἱοἰεέ ροΚοτο, οοιιΜΙ κάοέΚοινο νω

εοΜεέ εἱο. Βοάο] εἰς, ρι·ιοΜεΙοϋη! Μετεο

ρἱοτιγ ιιοὸιἰεΗ ὐοεηρἰἙοέ οο!πο Μεο2πεδο,

ιιτοοι·τινονεη οδιού οἰοΙοεπο, πόεΠο ννγεΙορ

Μο ἰ τιἰοροΚο]όκν, ΒἰοεοκνεΙεἰοΗ ιοεοόεε!ι ἱ

Μάο! υπἰΚοονε·ειΥ, εροο:οΙεέ ο]οιο :ο εμο

κνἱοιΙΙἰιη·ιπιἱ, οΕτητηοννοη ιο “Μο εκνο]ο

ιιο€τοιΙο, Β)βοέ τιοέ!ο‹ἱοννοο ο]ούκν, ροεΕοριι

Πο υνειΙΙιι8 Μι ΜυΗ, οοχοιο]υ, πεπιε

ππἱοέΙἰκνοέοἰ Μι, ἱ ρτοννἱὸἱ'ο Μι κν)·Κοπιχνο

Μέ. Νοοεκνεη·ε2Κο Μέ εεεοΠοτοπι ννἰοΙΚἱοἔο

'Γοοιἱοιοεο, οΒγοιοΙοοπ ἰ ὶμνοΙοτη ἰ »καιο

τοἱο2ἱἰκνοέοἱο, 2 που εροἰοϋἰεςὅοῇοο, οοέΙοιΙο

Με @οφ ικνγο:ο]ο, ι οιχου ‹ὶο οι)·τιιι οο

ι·;ι: ιΙοεΕοποιειοΒο Ρ08ί9ΡΗΗΟ ἰ ενηΠο Πτο

‹Η'χ ‹Ιο ΒοΒο 2:ιεχϊ:ήειο, να »νού κν‹ὶιἰοοποο

2οποε:οο ΜάιΚΠο τοοόΙΜν, Εχιπίειο ροοΒοοοχ,

Ζκψοἰοὶδο°ειγ έννἰειΕοκνο οἱιυὐἰέννἱο£οιὶιἰετὶοο

οζε·ετι ο ο” οπτιι Μο, οι σιρικιωοιπιυ.ιιι, κἱοοἰο έκνΜει $εδο, ρι·οοοἰννιιἰ!εει ιϊμΜο Μο

(Π'Β'ίθ, ΠΟΥ"Π'Β και, Κ'ΜΣΠ0""Η'Β !"10'|'ΙΠΒ0Υ

'Ι'ο0!ω”Μ!'Ε ΟΧθ"Η'Β ΒΤιζΗΒΖΑΠΚΣ. θ'|'Ημι!|'Ε Πλ·

ο

1

Ι

Ι

ρ!ειονεη ἰ ιοεοάιΜ ]εξέο, ικνχοἰοιο:ο οΕο2:Μ

ειο, όεικνεη οάΡόι· οΕΜ:ιΙοπι ]οΒο ἰΜι·

οι·ωμοιοκο εκει, οοοιπ,ιοπαιπ ογνεοοιοιικι, @πιο ποπτιγάοπο ερτιοοἰκνἰκνεη Μο, Μπω

 

Ψὶωε2 2 επι χ; Μ» ει,"κοιοι.ι·ι. Π. Π. Τ. 6 |Π"Π”Μ:'Ι'Ε!!!!... 'ΜΝΗΜΗ Ελ.

οοιω:τωεκοι :στο πο” οι Η., τηΙιπο. - 184". "πιο" τύπω Η. - 18 ηοφε""

πιο. ιιο·οοιχειιιοο οι» ιιοοωμι:οιιιιοπο ιιρπογςτπυοοπτ οι Η. -- 24 κι ομοπεο·μι.,

οεοειοιμι οι ωοωα Η.

»ν πηἰἱοιειιἱιι κνΖιιοείδοέ

5

Η)

Η:

20

25

ΕΠ



ΣΑΤΟΡΙ8 ιιι:ετοιιρ. 763

τι ιιριιιιοι· "κι, ιι·τιμριιτιιαιιιιιο "τι, ιι ιιρτιιιιρο Ϊ ΡΗ ειο οτρὶοπι Ιιτηάιι ι ω” τιι0280ΒΜΒΒψ τω'

Με ιιρειιυι; "Με :Με ριιιιιιιιοιιιιιιιο ιιετιιιιοιροι!· ροτ11οοει Βοἑιι. Μ6ιΠ ειρ το πιο ώστε πω”.

θεομοι:ιικι ιιραιιτιιιιι τι πιιιτιικ:ι.ιιι, ιι ιιτις_ι_ριι
ιιοριιιι ιΒιιτνιοτι Ββ οιὶ τω: πιορπγροοιο!ιιΕιο!ι,

τιιιιιιιιιο ριιιιιιιιοιριιι, ιιοοιιτ,ιωτιιοι·ιι οιιτιιιωιιι ι (κι Μ'088 ΡτιεοινιιοΒο οοιιι·οίι :πιο Έκο-ο

8 "ο, οι ιιριιτιο,τι οτι μια οι ΜιΙ!0 οι·ιιιιιιιε ]ΘΓ0ἱ ΙΠιΝΠἱϊΨἐιΠιἰ

ιι οιιτιιτιιιι·τιιιιιι κοιιιιι·ιιι Ποιοι; ιιττιι,αιιι, οι.

ΠΟΠΗ ιικιιι·οοιριιιιιιιιιι ιιριιιιοι:ι κομπο ιιοιιιιτιιιι

"ΟΠ, ΤΜΗΠΒ"'Ιι ΕΠΠΠ)Βθ"Μ!'ΜΗ, ιιοιι·ιι,ιιιιιιτι

ιιιιιριιοιικιιιτι ιιο;ιοτρ τι ιιιιρομριιιιιιιιιοι κ·ιιιιιιι;ια

το πιο οπο, ι:ετιιτροτιιιιιιιιιικιι ιιοιιρριιτ. Μπιτο

ιιιι, ιι των τΠιζ"" ιιοιιιι,ιιιιιιικτ ιιιιιιιι στι, προ

τιιιιιιιιτιιιιιι πιο ι:τρτιιιιιιιτ ιι τρ·ωιιιιτι ιιο

ι.ι·ιιιοκτιιιτι οτα" ι:ιιιιιροτιιιιιιιιο, οιριιρτιιιιιιιτ

ι:ιι ορτιικιιιι:ι.ιιι κρι.ι:τιιιι·ιιιιιιι, ιι ιιτιροικι καιο

Ιδ εμπορω, ιιοπιιιιοικ ιιοιτοιιιιιιπι. Μοτο οι χει

στι, οτιιι·ιε τιιοτιιιι·ιιιιι, ιιςιιιιιιτειιοιρ πιτ” ο”

απο ιιιειιριιιηι.ιιι:ιιι.ι` ιι οτι ιιροτιιιιιιιιιιιιι

ιιρσιτιιι απορω;" "τι που” ιιιοιιιιτιιιιιιιι.

Βτι οι: πιο ι·ιιτο πιο” τιιιιιιιειιιιιι: οι

20 οιιτιιιιιιιιι, ιιιιο ιιοτιιιιιιπιτιι κ:ι.ιοι·, ιι "απο «τι

"ο οι:τσι, αυτοι ιι·ιιι:τιιιιι ιι·τιιοτιι, Μ. ντιπ

:απορρι μωρε, ΦΗΜΗ” ι.ιιιι:ι μια ματ” προι

πιο μι". Κι σε πιο ιιιιτο Βιιοειιοκοιοι· το

πιο ΜιιΒιιμιο τιιιιριιιιτιι χει Κτιιιιει·ορομ.ι.ιιι,

Β τιιιιεταιιιιιιιιιιιτ τι:ιιι:τι , ιι Αιοιω.ι·ρ ιιιιιιιιι:ιιιι·ιι

ιιιιιιιι·ιι, ετοιμο ιιρτικειιιιιτι χι.ιιιιι στ. ιιι:ει:ιτι:,

οιρι·ιαι:οιιιτ οτι “ο” ιιιοριιιο. Μι σε απο ιιρ·ρι.ιτι

Βτι

σε ΜΒ Π"Ε'Ι'0 ΠΙΠεΚΕΠι ΠΚ” Ολ ΡθθΤθΚ°Ε, "ΠΣΕ

28ΜΜΒ ΕΤΕικ"Β9 απο ΜΜΜ!! ΕΠ'ΜΜΜΒλ.

@οι οιιορ·τι "(””ΜΒθ.

75· Ετ "το μια., ιιρ·ιτριιιιιιο πιο” τω”

"0ΜΡΤΜ'Ι'τι, οι ιιιτ.τιιταιιιιιι οι ιιοιτιιι ιιτιιιαιιιιε

τπιτιιιι·τι, στοιι:ιιιιι: ιιο "τη". Μο ττοιιτιιιι

Τειέοὶ Με Βγἰο πιειιτιιο ιν εΙοήοιι, Μι!"

τηιοΙο :Βιιιιι6, ι πιιιδο το? : ιιἱοἔο οεπιιΙο,

β)ιΙο @Κο κἱοὶχο ιιι ότιιέςιι ΒοτΙ:ιτιο ρω,

τιιιοείειω πιιιιιι όριο 2!. Τομέ Με ροΙοντιιδ

ΉειοιιτΙοά πιο :Μοτερ κι ΨγετοΒτοάεπι;

86] τοιοι.ειτνιοτιο ειοοι ει!ιιιΜο ΙιτηΙιτιο!ι, εΡειιΠ

ι πιοΒιοτι Ιπιτάιο ινἰοΠιἰ οκτώ; ρτιο!ιρ!ιΙι

ειο νιατηεογ ΙιιιΜε. ΤεΒοὶ πρωι ειρ!ιορ!ιι

ιἱοτοἱο, ι ΜΜΜ το εϊι·ετοΙο. Τομέ Με τρι

ννἰΙ Μ; ιν Βοοιοινιο οιιιτιιοκἰοὶτιἱ!ι, τω·

Μπορω Ζ€ἱιτειΙ.

πι. Μπιτ 6600 ρι·ιοιΜιντιο οιιιἰο ΒριΙο τν

Ροδοο!ιιι: ιι!ειντ:ιιΙο ειο Ωρωπού τι· Μη “μοι

ι ειιΞΙιειιιιο πιο ρω, Μοεοινίο ]ιιιιο Νότιο

νΉετ62 20 ιριιο... "ο "0'"ΗΕΕ Η. - 28 "το ω; 12. Τ., “το οπο” Η. Ε. - 32

!!οιιοτιιι:ττι οι· Ποιιοτι.ι:ιι·ρ Π. ΒΡΕ Μ'ΕΐΒΉ""!Η τ κι πινω” ιι ιιοιιιιι Η., :τι

ρι·ιιιτιιτ·ρ του Ε. - ιιτιιιιιιιιιο» εταιρια” Η. - 88 πιο οιμιιιηιιι ιιοτοιμιοιιιιι Η.

-οπ



764 ι.ΑΤ0Ριο ΝΕΒΤΟΠΑ.

τω! οιιιιιιιιιιτο οπο: οιιιο κιτο ιιιιοηοιιτο οτι

κοοοιιιιιιιι, πιο ιιιιο·ιτιι, οιιιιι: οτιομοτιι

οπιπι: ιιοιιιιιιιι.ιο οτι οποιοι, τι οι τοτο στυτι

ροιιοι, τι ιιο οποτε ιιιιοιιτιιτιι οτι κοροιτι.

"ο οιιιι :πο ιιοτοιιιο οι οι.ιιο τοιιοιοτιι οι ιιο

ιιοιιιιιιι, τι ιιο ιιι "κι ιιιιο·ιτιι οοττοκι, ιιι

ιιοιιι "οι “μα” κοιιιιτο: τι τοιιο οιμοςιιοιοοε.

ιιιο,ιιι ιιοιτιοιιιιιι τι "κι οιιοοι:τι. Τιιτι τι

τοοιιιιιιι τοοτοοοιοι: Μο τιοιιιιιο οιιιιοτι "ο

οοτοιιιι. ()ο πιο ιιιιιιιοτιιιιο ποιοι οιιτιι οτι

β'οιοτιοκο. το. οτι πιο ιεριιιοιιο ιιιιοτι μιο

τιιοτιιι:ο οι ιιοιιοι:ιι, κιτο του” ιιιιι:τι ιιο

απ” ποιο ιιοιιιοοιικι. το. ι:ο πιο ΜΗ!! ιιοορο

ιιτοιιιι:, πιω τιιιτοοοιιιο τοιοοιο, τι οπο;" ιο

ροιιο ιιιςτοροοοι οι οιιι.ιτι τι ιιοοοτο. Μιιοτο

τιιοοιοιιιιιο ιιιιιιοκι ιιο τοκοι. Η οοτι ιιοοιιιτο

οποιο οτι Ποοοιιιηι τι οτι ιιιοιτιο,ογ: αιτιο

τιιο το" τροοιι: ιιιι:οτιιιιι, Πριιιοοοιοι τι

Πρτιοτιιιι; τι ΜΠΟΝ οοοο ιιοιοιιοιιιτι ιιο οιι·ιτιο

οτροιιοτιο. το. οο πι: “το ιιοιοιιοιιιο Ποοοιιι

οτι Μιιιι οι Βοοιιοικιιιι Ροι:τιιοοοιιιιτιιιι.

το. οο πιο οι” ποιοι: Ριοριιιιι, οιιιιι Ρο

οτιιοοοιιοι. πι. οτι πιο ιιριτιοτιο τιιιοςιι οιο

ιιιιιιι οτιιιιροιοι ροχοιιτωιιιιιιι ιιοοιιτιι, ιο

ιιοικο τοοτοοοιοι ιιοοο,οιοιιιιο κοροτιι: τουτο

ιιοοοοοοιιι ιιοροτιι οτι Φιιοτιιιοιιο ,οιιιο ιιο

τ.ιιοοιιογοτο ι:οοι.ιο τιιι:οιιιιι. (Σο πιο ιιιιοτι

το τρωω ποιοι, ιοκο οιμιιιιοτιιιιιιιτι οτι τριοτι

τιοιιιιι ιι ιιοιιοοιιοιτ. Βο πιο ιιοιιοοο ιιο ιιιι

ιιοτι, ιιοοιιι ιιοιτι τιιιιττι ιιοκοιιιιιιιιι: ιι πιστο

τιιιιττι οι οτι τριτο τι οτι τοιιιιι:τιι τι οτι

ιιοοιιιικι ζιοιιιιι μοι ιιοτιοιιιοΖιιιιιιικι.

76· ιιι οιτο οπο., ιιιιο,ιικτο ιιριτιοιο οιτο ορι

 

ιι8οοιοιι, @οι Μο ι «ιιο ιιιιγοιιοιιιιι, οιτοιιο

ννιιιιιοο, ττοιχοιιιιτιοει τιιιιιοιτ Μ! ιιιοινιιιοιττιο

οιι Βιοεόιν, ι : ιοΒο ιιτιιιοτοιι, ι πιο έιτιιοιι

ινγοιιοιιιιο 2 Ωω. Ροιοτο ιοέ ροοιοΙι Με οποιο

ΡοιοινιοιΞ ειο ιιο ιιοτιιοοιι , ι πιο Βιι'ο οποιο ιοιι ο

ειιιοδιοιι, ιοττο ιιοριιιο ιιοιιι ιοιτ ινιιιιιοπο , ι Με

»Με Ιοιιιι ιν Ροιοοιιιι ι οιιο!ιοχ. Ρτιοιο ιιιιιιιο

τοοινιιι: οιο υριοτ)· Ροιοοιιιτι 2οοιιοιο. Το

ιιιέ ιιοινιειιο ροοιοιο ειο οτι Πτιτο!ιο. νι ιχοιιιο

οιοεοοιι ιη·ιο τοοιιιιο πο ηιοοιοεοοιι: ιιοΙο 10

Μ) ροέι·ι5ιι ηιοοιι ισοτιιιο Νικο Ί`οΒοὶ

Μο @ιο ροοιιοιιιι, ιο οὶ το:Βοτιοδο ιιοιττιο

ι ιτιτιοειινο Βοιών οοιτιοοιι οι! ειοοιο ντορο

ιιιο ειο ι οοΒιοτι. οποιο ιιιοτιτιοιι ιη·ιο Ρο

ιιτοιιι, ι ικοιικι οοιιιο @Η οιι Ροιοννοοντ ιιο

ιοινοιοι!; κοιιοιι :τη ετοιιγ: Ριοεοοητι, Ριπ

οιιιοιιο ι Ρωιοι, ι τοττοοινιο ειοι ριιοιοικηιι

Ρο οι›υ ειτοιιοοιι Βιιιορτιι. Τομέ Με Ρο!οινογ

ο ννοιχιιιιοπι ιιοέοιειοιο·ιοιοοι κνοιοινοιι Ρώ

ω. Τοεοἐ Μο οπιπι Ποτι.·ιι ε” Βοέοιειο- 20

Ποιοι

τοπιο :κι τόιτιο οιιοι·οο)·, ι Ροννιιιιιοιι οι οο

νων. ιν ι)·οιιιο οιοοιιοιτ τιιιιοοιινο

ρτιοιιοινοΙι ιτοιτιο)·: στο οι! οποιο Ριιιροννο8ο

ιιο τηιοοοριοετο οτιοι1οιιέοη οιοιιιτι ω”

ιτυιοιοιι. Το πιο ιη·ιο : Ροινοιιιτ ετιοοιτόιν 25

ιιοειτοιι, ροοιοινοι το2ιιιιτοιχΙι ειο ετιοοιιγ

τιοειο ι ιτιοΡτοιι·οἐοι. Το ινιοο ιιοριιέοιΙ ιιο

Με Βοξ; οικ·οο, @οψη ειο Ρο!ιοιοιι ι ρο

ιο·έοιοΒιιοιι οτι ετ2οοιούιν ι οιι ιιιιιιτοέοι

ιοά ιτιιιτοιι ιιοηιτιιόιν Ηχώ ι τιιορτηιο- 30

ποιο.

το. Μαι σουτ ιιιιιοΜει ριοι·ινεοοιετο τοιιιι ι.ιττιιιτι

Μο" 1 οπου ιι·οοιι ιιο ογοιιιιιι Π. - 8 πι» τοτο Η. Ε. -- 18 Πριιιοοοκοι ιι

πιο Ρ., ιτιοωο Η. - 19 ιιο οποιο οτοοιιοτιο ιιιοιτ:τιι Η. -- 25 ιτοοιομηιο κορβ'|"Ηιι

ιιροοιιιτοιιιιιιιι κοιι:τι Η. - 26 ιιοροτιι ιι1οιιτο Η.



Ι.ιλ'Ι'ΟΡΙδ Νκκτοκο. ?θΒ

Μ) ΙΙ'ΜΟ'Πι ΙΒΜΟΥ Ο'Ι'Ιω Ο'ΙΙΙΙΙΟΙΙΜΙΙι ΟΕΟΙΙΧ'Ιι,

οποιο οι κοΜικτιο κ·κοιζκ ΙΙκοεκοκομ, «Μακ

Προσωιωκ, κιιονκκ ΙΙοκομιιιορκ, υ.ικοιιιμ Μιρκα”

κι τροπο κα μει:πιτκιιι ΙΙΜΙΙ:, Η ΙΙΟΙ'08ΕΕΙΙ'Ιι

κκιονκ νονκηιι: πιο κεοπιτ·κιο μου., @πιο

5 οεκιμο τικ” ο·ηποτυικο, ο μονο ι:κιμιο νοτκκοκ

τον, κι οκ πιο ιιοκοεκειικ κκιοτκ κι ηιοκκ

κκ κεκιπηκκ ηοκκκκοι οικι1··ι.ικι Οοψεω. (Με

κο κπατοκκοκκικ ιεκικηκ ΙΙκοεκοκοκκ κκ "κι

κνωμ κονοΜοκοκκ, ΜΜΜ ΙΙΙΟΜΙΙιδιΐι, "ΜΠιδ|

Ι0ΟΥΒΟΙ"ΜΜη ΙΠαλΙΙΙδ ΥΜ)'Ι'ΙΙ ΕΙΙΙΙΟΙΙΟΙΙ'Μ.Ι'Ε Η ΠΟΕ·

ΖΒΟΙ"Ι'θΟ'ΕΜ'ΙΙ, ΙΙζ'|ι ΙΙΙΙΧλ ?ΕΟ ΙΙΙΟΕΜΜΙΙΙ) ΥΜΝΟ·

ρΗζΜμ, ΠΟΙΙΙΙΙΜΙΙθ 'Ι'Ο'ΕΕΟΙΗΜΙΝΣ ΜΗ». Π! :κε

ΙΙ ΟΠΗ'|ι ΙΙ'ΒζΜΙΙιΙΙΙι! Οἱ Ο'Ι"Ιι ΙΙΙΙΚΙΙΙΜΙΤΕΝ ΙΙ ΟΤ"|κ

ΙΠΠΟΤΗΣ 'Ι"ΕΜΒ ΙΙΙΟΕΙΙΜ'Ικ ΕΤ; Ο'Ι'ΒΙΙΙΙΙΙΙι ΒΒΟΙΙΙ"Ιι,

Ιδ ΜΚΟ Ι'ΠλΙ'ΟΙΙΙΙΤΙΙ ΟΤΙΙΙΙΙΟ Ε'β ΝΟΜΟΥ: ΟΙΩΝΟΙ' ΠΟΠ,

ΜΙΚΤΟ ΤΟΕ'Ε, ΜΚΟ ΕΚΕΙΝΗ. Ο 'Ι'ΟΙΙΈ ΙΙΟΟ'Ι'ΟΟ'Ι'Ι:,

Η ΙΜλΟΙδι οι, ΜΚΟ Τ!" ΠΟΠΟΙΙΙ.ΙΙΙΙ θ'ΙΉΟΟΟ'Ι'Ιτ

ΜΟΙΙΙΙ. ΙΙΙΙΙΕ Έ'ΙΙ ΠΟΙΙΠΒ'Ι'Ικ ΕΟΙ"Ιι ΙΙΙΙΙΙΙ.'Ι'ΙΙ ΒΕΜΠΟ

Ο'Ι'ΟΙΙΠ ΗΟΙθΙ'Ο "Ο “ΑΠΤΗΝ ΟΠΟΙΟΣ!! (Π: ΙΙΙΙΙΙΕΙιδΟ·

ΜΙΒ, ο Με οι οποιωσικιοκ, το να” ΙΙον·κ οτ

κε;,ετκ 'ΜΙ ΟΤΙ» ΕΕΙΙ'Ι'ΙΙΜ ΒΕΤΟ, 'ΙΟ ΤΟΥ ΚΗΠΟ·

"Μ, ΙΙ,Ι'ΗΕΕ Πζ'Ιι, ΟΙ' "ΙΟΒΕ ΠΟΙΟΝ” "ΟΙΙΒϊΈθ

ΜΟΕΜΕ. 'Ι'λ “Γ” ΕΟΒ'Ι'ΙΙΙΠ ΙΜΗΟ”. (ΙΕ ?ΠΟ σκ

ΙΙΙΙΙΟΤΙι Ολ Ο'Ι'ΙΙΙ.Π "ΣΤΟ , ΗΙίΟΠΗΕ "ΠΙ'ΟΙΙΙΙΠ'Ιι ΠΕ, ΕΕ·

?Ο ΠΟΥ ΙΙβΙΙΙΙΜ'Μ.ΙΙΙΟ ΠΟΟΧ'Ε7Ι"Σ ΜΗΚΗ! ΙΞ'Η'Ι'ΙΙΙΙΙ θ'ϊΟΙΙ'Ιι

ονκιμ οιιοκ:νο ιιο οκι.ιοκτιι κρακ οκουαο.

Οκ :κε Μισο” κκιαπιπυι, πωπω κι.ιον ιιενοπο

κοινωνια πανε κοπο κιμηικι Μουν· κι Περε

ινιωινικικ; εκμιιμιο κο πω” ΙΙ·κικκ·κ που”

κκο

οι.ινιοι.κ σου” οκτοπισιτο, :εστι ΜΜΜ, ο"

εκει. οκκ :κε κροντιικι; οκ :κε ο·κιαπροκκοι

"κι, ρομακαιοικ κοιοοτο κοκ. Εκ οικω πε

'Ι'ΠΙΙθΧΈ ΙΙ'ΕΟ'Ι'ΙΙΙΙΙΕ ΙΙ ΙΙΙΞΙΙΒζΙΙ ΙΟΜΟΙ'^, ΠρΠΟΙΙ"ΕΙΗ·

 

κνΙοΙΙεΙ ΧΙον.ο ΙΝειοννΙοεΙ, ενο ΙοτοεΙον·ονν, κνοοΙε

ΙΙ'Ιο‹Ιιἱιι1ἰε·ι·Ζοκν, ιοΙε:8Ιοοει Ισν·ΙοΕηΙο ιΙοἱο Ιὅ, ο

ροοΙ1οινοπ Μ! ιΙπΙο Μ, ΒνΙο το ν ννἱοΙΙάιιι

Ιν·Βο‹Ιοἰο να: οιννοτΙοΙ‹; :Ιοὶοκ Μέ ω: πν

ΒτοΙοο κν «ΜΒΜ οοι·ΙονΙ έ. ΒοΙΙΙ. 'Γιαπ Βο

κνἰοπι ρτοκνοκνΙοτην κὶοὶο ΙνειοννΙοιΙ ΜΙ Ιω

ΒοοοΙον 0ιΙ ιοΙοάο, οπο: κρτοννΙεεΙΙΙινο66,

ννερἰοι·οΙ ιιΙ:οΒοοΙι, ο‹ΙιΙοννοΙ οιοέ6 Ι:ΙεΙουροπι

Ι ΙωιρΙοποπ1, ο πιοτΙοννε:νεΙΙ40 ΙιΙΒΙΙ 2οΙιοοοΙ

Ι4όνν Ι ‹ΙοννοΙ Ιω οο ροΙποοο. ΒνΙ κοκ Ι

κοπο μοννέεΙοεΙΙννν οι! ΜοήκΕκπνο Ι οιΙ οΙιοοΙ,

μπω ΙιοοΙιοΙ 8ο οΙοΙοο ΙοΒο Ι :πιανω πιο:

ενω "τῷ, ΗοΒο Μ! Μο εΙνειο οεΙα·οοπιο

Μ ιο·ο]ε], Ι 1·οουΙο εΙο,- 2ο ΙοεΙοέ ΡοοΙο

σοκ! νοο]ο] ετοι·οέοΕ. (Η): οἱ ιΙο2ννοΙΙ 868 οΙΙΙού

ΜοτΙΖο κΙ.οΙοο ποο]οΒο Ρο Ι)ι·οοΙοοΙι κννοἱοΙι

ννειΙΙοος ρι·οινο, ο Μο ρι·ιοικοοο, Ιο ἐὰν

ΒόΒ :Μαιο Μο ι ιοΒο έννΜο, οοΙοοοιεικ

ω εΡοοιοἰοε2 @Δεν 1ο, μ” 8τοΒΙο φώτο,

ροτιἰεινοὶ οο‹Ιο ννοεινεΙΙκἰοΙι ΙποοΙ ΙκνοΙοΙι Ιω

οΙιοπι ώς. Οινοὶ εΙειΙ'ο εἰο Μ°οιΙΙιΙΒ οδών @κι

ΙοΒο, @ν οοΙεοοΙοο Ρο κνκηεΙΙεΙοΙι ΙιτοοΙοοΙι

εκνοἱοΙι, Ρο έτοΕονοΙ Ι1τοΙο κκνοΒο εΙοΙοο ο]

οοννεΙο οννΙοιΙτιοΙ. (Ιον Ιων ιν Ι(ΙΙοκνΙο Ρο

κοννοΙ, ιοἰοΙ ι€ι·νιοΙ ὸοΙοΙεο ννΙοοο] ΙΜ εάν

ω! »ν Ι)οτοΙοεΙοκνΙο; ροοοΙοο Ι›οκνἱοικ κν ΚΕ

ΙοΙνΙο πιὶοΙ 28η·ιοΙν 2 Ροινοσ:Ιο ενηοννοόνν

εννοΞοΙ1, Μόνη· ΡοοεοΙΙ ο κἰο8ο τιοΡΙετοό

εἰς κνΙοκοΕ, Ιω Μ, (ον ιοέ €ΙΓ118Ι8]; οκ

κοέ ιικρεικοΙοΙοο Μι νονιΙοννοΙ κι: ννΙοέοΙ.

ΙΙΙ ΙνοΙι ιἐη·ΖοΙοοΙ› ΡανειΙν πο πιἰοεο Ι οΙ1ο

τών, ρτινΙοοηΙο κΙο Ι 8Ι8Γ0έύ Ιω Ιοτου.

Ι ΡοοκοΙ ΡοιΙοοοό κοΒΙο νν ΙοννοτηεΙννΙε :Μο

ονοΙι Ι το‹Ιο ο τιἰποὶ εΗοάοΙ; οἱ Με ροοκοΙΕ

νΙ"ετεΖ 0 κοι·οκιοκοκκ 11ἰο111ο. Η. - 27 Οκ οπο» Οι” Η. Β. 'Γ. - 88 κοποο·ι·οι

κοιοι:τκ ο Ι‹ο‹ΙοκοοΙι , ι11)·Ιοίο. - κενοκεκ·κι οποιο Η., κονιιιικ Ε., πη·Ιικο.
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766 ιΛιουιε ΝΕδ'Ι'ΟΚΑ.

“Νικ εικοοε·ι·ι κι ειιιιι. " κα" ιιιοικ·ι·κ οι

ι.ιιιωι οι(ιι·ιιιιι, οικιπι ειικοοιι οι κκιικ:

εκ Με ιιιιιιιικι ςιικοιιιιι·ιι κ, ιιειο;ιοιιι·ικ μοιρ

κκιιιι ι:ιιιιιειιι κοιιιιιικ, κ ιιιοιικι κε ιο

ιιο,ικ·ι·κ ιιικιιικκιιι κοιικιιιιι, καιιιιικιι ικιιοικικ

ηικιιιιτκ, ιιοικιι κοοικικιιικ, ι:ειιοι· κε κι

ιιιιιιιιιο κι κοιιιςιιεκι ι:ιιοκιιι. Ριιιιιοιιιιιιιιιιο

οι ιειιοιι κειιιιικ κοι:ιιι κο οιιιιι εκοιει·ο

Βοιιοικιιεριι Υρικκι·οκοι·. ιιοκιιιιικιο Βιοπο

ιικιιιεκοιι, ιικι·ιιιι κ κοιιιιιι ιιειιιιιικ οικιιιιι, κ

ιιιιιικιικι οι. ιιοκειμιιιιο ιιοιιοικιιεκοι κ

Ροοικι:ιιιικοι·, απο; ιει·ο ιιικιιιιει.ιοιι, ιιιικιιιιιιι

ιιιιο ιιιε πο”, κοιι:·ι.ικκ οι πιο κ κρατι

ιιο, κ κοκιοικιι οι κι οιιιιιιιι εκοκκι,

ιιιιιιιικκιιι κι” Μπι κει και” ιιιιιειικ, ιι

κι Πεοειιιειιιικιικ πιο, ει κι Υριιικι·οκι :ιι

ι·ο. Ποιοικιιικιι ιιιε ιιιιιικιιιιι οι οι Ροι:ικ

ειιιιιιιιιιιι, ιιριιι·ικι εκοκκι, οικοιιικο·ι·α πιο

πιο; κ οικοικιι οι εκιιειιοκιι, κ κι·οι·ιιεκκ

ιι ιιοικορκζικικ, κ κοκοιιε, κ ιιοιικιρε κ κρο

οι·κκ ιιιο,ικιε, ιιιςιιιιικε πιο πιο, οι

οιι·ιιι·ιιιιιιικ ιιιι:ιιιιιικ ιιοιιοιιικκιι κ κι οικι

ι·ικ θοιιικκ, κικοιιιε ρεκοκοιιι ιιο·ιιιιιι:. ιιοιιο

ικιιερι πι: και" οκςιιιιιιιιικικ, ιιειιι: κιιιε

οικω κι ι:·ι·οιι οποιοι οιιοιει·ο. ιο κιιιιιιι

μια οι Βιιιιιοιιιιιιιικι ιιιικι·ικ, ι:ικο το

και ε·ιοιιι ο·ιιιμ πιο ιιο·ιιιιιε κιιιιι. Η μιζ

κιιι:ιικκι κοοιιιι κο θικι·ιοκιιιιι Τοιι·ροκοι·,

ιι ειιιιι Με Υοικκι·οκοιι·, οι Ροοικοιιικι Πε

ρειιιι:ιιιικιιιο.

κοιικιιιιιικ κιιιιιιιικικ κει,ιιικ κι ΜΜΜ αιι

κ ιικκικιικιο ιιειιιιιιοι; ιιικκ,

·ι·ιικειειιιι ιικειιικι ιικριιιιιι κι μια ιιεειιι·κ

ιι·ε·ι·κεριιικ μια;

Βιιι·πιο κιιι.ιιικεκκιιι θιιιιι·οκιιιιι ιιιιιεκκ

 

ι

.ιιιιι·οιιιιο 8ο, κο ιιιιιριοι·ιν Με ροιι·όιι ιιο

ιιιοιιιιοιιιοκιοιιιιιιικ ιιι·ιιικιιιι κου, ο ιικι2ιο

πιο ιιιιοιι εριιιινιειιιιννοέοι οι! κιοοιιι: τινο

κοιι·ιο ροοιιιιι δικιο, ρι·ιοιικινιο ιιιιιιι; οκ

πιο ιν ιιοιοΒιινιοιιοιιιοιι "θεοι πιο ινιοτικικ”

ο απο. (Μι ειο οποιο τοκοιιοιοιι·ιιι , ρο5ικι

Ρο εχω κννεἔο, ννιοιιιιικιοικο, τιο ()ιοικι

Βοκιι. Ρκιιιιηιι°εη· ννιοιικιικιοι·ι, ινιτικειο 8ο

οκι·ιιιο οιιοιγικ, οποιο. Βικιιιιοιι μη ιιιιιι

ΧΝιοιιιιικιοι·ι ι Βοοοικιιιιν, "ο ιοΒο κιιοιιιιιγ, ω

ιι κοκ ιιιιιιεκιιιι Βοιιιιικε, ιιιιιιιοι οιοιιο ι εμ

ιιοιιιιο, ι οοικοι)·ι Με ι οιοιιικι ειιιοιτοι μι·

ιικικο κι κι νι ιιιιοινιο, κοκ κι Ροι·ειοειιι

νικ, ιι ιν (ιιιοικι8οινιε τοκ. Ψιοιιιιικιειι

πιο ι ιιοέοιοικινοικ ιιιιιιοπι εννοικι ριιιιοκιιο, "

ροοιιοιι·ιιιι οιιιιο ιοΒο; ι ιοιιι·ιιιι ειο ιιιειιιιρι,

ιιΒιικιοκοινιε, ιιιιιιοκιιιοχ, ιιιιιΡΙοιιι, ι Μιο

ι·οινιε ι ριοκιιι ιιιιι; ννιιιιιιικη οἱοιο ιοΒο :ο

ιινιιιιιοικι Ριοέικιοικι, ιιοικιι ιο ιι έ. 8οιιι,

κι Ροινιοιιιιειιέικιι ριοι·ινοι. ινιοκιικιο-ι πιο Μ)

ροοικι τοικηοικο ικόινικο: Με κο ειοιοκ

οιοει πιοΒο ιιειιιιιο, ι.οο Με ποιοι ννοιιιο

:ο Βινιοιοροιιιιοικ, οοινιεπι »ο ιο ριοι·νιει

κιοΙοο οιοκ ιοΒο. ι πειικι·έιιιιι·ειιιι ειιο ροειιιι

Ρο Βιι·ιιιιοροιιικ ιιο Ί”ιιι·οινο, ο Μπι πω".

κο Οιοι·ιιι€οινο, Βοέοικιοιν Μέ ιιο Ροι·οιο

οπο. Ι μι; πιιιιιιιιι ινιειιιιικοο, ιι Ρο πιει

ρτηειιιι Μαιο κιειιιιο1:ι κι ιιιιοιι κκικοιικοιιχ

ιιιιεκιιιοει Μαιο ιιιιιιι οι,

οι)

(Ροοικιοιι ριιιιοινιιιιιιι Βιι·ιοιοοοιιιοιι·οοο κι·

ννιετοκ 4 οιοιιοικ·ι·κ» κοι·ι·ι·ιι Η., ιιιι1ιιιο. - 27 ιειο πρεπει κιοιειο κερειιιε Η., ιιι)·Ιοιε. -

84 ιιικιιιιειιιικι θκιιι·οκκιιιι ιιιιιεκι» Εκ.ιιοιιιιι·ι ιιιιιοιιι κικικιιεκκιιι Η.



Ι.ιι·ιοιιε πιιο·ιοπιι. πιο

ιιριιιιο θιιιιιοιιι·ικι Βιιιοιιοιι. Πιιι,ιοιιιπ ιιρο- ι @οπο ριηιιποοι- $οπωροιιι ιιο Κιιοικο. πιο

ποιοι ιοιιοι· Κ·ιιιιιιιο οι ιιοκιιοιι·ιι.ιι., ιι ιιριι

ιικιι ιι οι. ριιιοοιιιιιι; οποιο ιιι πιο” οπο”

οιιοιοιο ιι οιρι.ιιι οιιοιοιο. Μ. ι:ο πρωι ποπ

ο μοιιι.ιι Ποιοιιιιιιιι ιιι ροιιοι.οιιιιιπ ποιιιιιπ, οιιι.ι

πιιιιιιιιιο πιο Μπορω ιικιι ιιιιοοιιοιιοι·ι.,

ιιοοιιιιιιιιιι οποιο κι Βιιιι·ι·οιιι·ι.ιιοι ο ιιιιρ·ιι.

Βιιιιιοιιιιιιιι πιο, ιιο οι,ιοιιιιιιιι οι ιιοιιιιιιι:ιιι.

;ιροι·ιιιιιιιοιπ οιιιιιοι.π ιι ι:ιρι.ιιι οιιοιι:ιο, ιιι

ω απο”. οι·ιιιοριι οι ιιριιιιιιι·ι.ιιιιιιιιι οι. ιιιιιιι.,

ιιιιιιιιιιι. οι.ιι·ι.ι οποιοι οι ιιι ιιοιροιιιι. (Μπι

ιιιιιιιιιιο πιο οο Ποιοιιι.ιιιι, ιιοιπιιιιιι ιιοιοιιι·ιιι.

ιι ιιριιιοιπ.ι Ποιοιιιιιιιι απο”, ιι οι:·ιπιιιιιιιπ

Τορ·ιιιιιοιιιιιι πιο”. Βιιιιιοιιιιιιιι. πιο ποιοιιι

ιιι σπιτι Η ιιοιιοκοιιιιιιιιοιι·ιιιιι, που πρι.

ιιιοιιο·ι·ιιιιιιι Ποιοιιιιιιιι ιιιιρα, ιι ιιοιιοιιιιιιι οι

πο ιιοιιιιι ιιοιοιπιιιο. Οιπι·ιοιιι·ιιιπ πιο ιιο·ιιι

ο·ι.ιιιιρ.ιιιι ποιο, που ιιι πιο. Η ριιιιιιι ιι:ιιιοι,·

ποπιι οιι.ιι.ιοιιιιιιιιιι: ι-ιο ιιοιιιιιιιιι οι ιιροιιιιιοι

οι) "πι, πιο ποιο ιιιιιιιιιι ιιοιι. Οια πιο ροιιο:

ιιι.ιιιιιιι ο·ι·ροιι·ι οιιοιικι οοι.ιι. απο, ιιπιο ιιο

ιπιι. ιιρο·ιιιιιοι· ιιι". οι.ιιιι. ιιαιιιιιιιιι πιο προι

πιιιι ιιοο·ιιι·ι.ιοπιιιιιιιι ιιι·ιιιιιιιι: ιιοιι,ιιι, ιιιιιιιιιο.

Ε·ιιιι·ιιιοιι.ιιιιιι πιο ιπιιιοιικ.ιι: ποιο ιιι ιιριιοιρο

25 πιο ιιιιι οπο. ·ι··ιιιοπιιιιι, ιιο ιιιιιιο ιιι και;

ιιιιιιια @πιο οοιιπ,ιοπ ιοο·ιι απ. ριι·ι·ιι ιι ο·ι·ιι

προιππιιι. πι. ιιοοιιιι οι ιιι ιιριιιοι· οιιοιοιιοιι

Βοιοιιιι.ιοροιι· , μου ιιι ιιοι.ιοιιι·ιι. Βιιιιοιιιιιιιπι

πιο ιιοοιοι,·ιιιιιιι. ιικιι ιιοοιιι ιιι Κοιοι,ιιι.ιοροιι,

ει] ιιιιοπι ιιοιιοιπι ιοιιιοιι·. Βοιιοιιιιιορ·ιι πιο πικρα

ποιο οποια, ιι ιιοι:ιιι ιιο Ροοιιιοιιιιπ, πρι”

οιιοιοιο, ιιοροιιιοπιιιιιιο, ποιοι ιοιιοιι ιιοι.ιαιιι·ιιι

θιιΔιοιιιι·ιιιοι·. Βοποπιιι.ιοροι πιο ιιριιιιιιιιιιιιιιο

ιιιιιιοιιοιι , οιιιιιιιοιιιιιιοι:α οι οι· οιιιιιιιο Μπ
ι

ινιοπιι ποριποοιιν ιιιοιιιιι Κποιιιιιιιπιο ο ιιο

ιιιοποιπ, ι ριεχιοιι 8ο π ιιιιιοέοιο. Βιιιιιι πο

οι.οιοιι ιιιοπ εννοιοἔο ι οινοιο8ο οιιχιιι. Ίπποι

απο ριηειιι Ροιοινο)ι πιι Βιιέ, ιιιιοπιιινειιγ

ι.ο ιιιιιιιιιι ιινεπονιιοιι; μοι-Μι ροοιό·ιιι ιιο επιο

ιοιιο-ιιιιι ο ρθω. $ινιοιοιιοδιι πιιέ πιο ποιο

ιιπιιιιιιη ειο π ιιιοιιοπο ιιιιιιιιιι:ι οιο:ι ι @πιο

οινοοο, ιοπο π Μι ιιο π ιιιιιι ιιιηιοπιι, ιππο

πιοέμνεη·, ποιιιιιχιοι ροεδοιν ι ινειιιιι.ιι ιοιι

ιιο ινιοπιοπιιι. (Μι ω ιιοιγοποιι Ροιοινο)ι, ρο

οποιι ινοιοινιιο. ι ριηοπιο Ροιοινούιν ιππό

οινιο ι οιιιοΒιι μοι! Τοιοιοοιι. δινιοιοοοιιι

πιο ριιέοιι ροοιόιν ρο!οινιοοιιιοιι οιιοιιο ρο

πιο. ι πιο οποιοι ρθω" Ρο!οινογ ι τοπ

ιιιιέοιιι ιππο” ιιο ιιιιιιιι ιιιριοι.:ιο. ἐινιοιοροδιο

ιικιι ροοιιιιι πιιιοιιιέ ιιοιοιιο οιιο:ιο πο πιο

ιιι. Ιιποιιιι πιο ιποιοκι·ιο ιοπιιορπι: πιο ιιιιέ

ιιο ο ιιιοιι, πιιιιο ιππο: ννοιοιιιι. 0ο πιο πο!! ιΔ

πιιιιπ οινοιοιι πιοιοιοοιν οέιιι πω., πω” πιοοπ

οιο π πιιπι ππιιοιπγό. Ροοιοιι πιεί ιιι·ιιοιη πιο

ιοπι.ιορπι ιπόκιιι6: κιιιιιο Ρόμπι

πιιέ ιπόινιιι: @ποιό ριηποι.οινοι οέιι.ι ποιοι;»

πιο που, οπο, ποεπιι πιοιπιιι ιιιιιοι.ειιιι ιιιοι·ιιιι.

ιριποιιιιι.ει ποιοι; πιο ιιοειιιιι ιιο ιιιοι:ι οιιοΒο

ινιοιιιιιπιοιιο, :πιο οι ροιπόει. Βιι·ιο€οροιιι

πιο ιιοιιιοιιιιινοη οι ιιοοιιιι ιιο ινιοιιιιιπιοιπο,

:πιο πιο ιιοιιιόει. Οιιιοὶ ννιοιιπιιιιιοιι ιοιιιιιιι

εινοιο ινοιοιιο ι ροοιιιι ιιο Βοέοιιιιονιο, οποιο

εκνοιο8ο, ιιο Ροιοιοοιοινιει, ποιοι: πιο, οιιο

ποιποει έινιοΕοροιΕοινι. Ούι· πο! ννιοιιιιιπιοιι

ριηεπο(Π ιιο Κιιοννο, ιοιιιιιιι ιιο ιι έ. πι·

οιιιιιο, ιινοποιοιι ιπιοιιη ποπιι οποιο ι πινει

ιιι, ιι ποιοιιπιινιεη :ιιο ιιιηέ πιιοιιη οοιι:ι.

ινιωπ 7 ι 11 οποιοι» ιιοι:$Μιι Η. - 14 ιιοιο·ιιι... πιο» οιι·ιιιιιιιι·ιι Ποιοπιιιιιι, ιιο·

πιο ιιροοπ Η. Ε. Τ

Βοι.ιιορπι
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!Οθδ ΧΜΠΠ ο ιι ιι·ιιςιιιοτι ι.ιοιιιιι οοιιοπ. οιιοιιιιιι ιι

κοι·οοιιι, ιι οι·ιιιιιιι·ιιιιιο οι ι"ιΜΙΒΜ:'Η ιιιιιιο·ι·ι.

ιιοιιιιι οοιιοιιιι. "0Μ)ΒΜ.Μ|'Ιι ιιοιοιιοιιιιιιι·ιι ιιο

ςοιιιιι, ιι οποιο ιιιιι ιιιιιιιιιι οιι.ιιιοιιιιιιιιι: ιιο

πιο ιιο οιιοιιρι ιιιιιτι ιιοπιι οποιοι, ιι ιιο

ι:ιιιιιιι ι·οιιιιιιι·ιι χω”. ροι·οιιοιοκιιο: ιιοοκιι,ιιι οι

οι·ιι,ιιιιι, δ! !"ιΗΠί !")"ΜΠ'1 !!ρθ'|'"Βίη' ΠΟ·

ιιιιι·ιιιιιι ιιιοιιο οι. ι.ιιιοιιιιι., Μοι;ο 'οικω.

Βοιιοιιιι.ιοο·ιι κοι·ιοιιιο ιιιιοι, θιιιι·οιιιιιι·ιι πιο

ιιο·ιιιιιιιο οπο. Η ιιοιι,ι,ο Βιιιι·ι·οιιι·ιικι, ιι Βο

ιιο;ιιιιιορι ιι Ροοιιιοπιιιι κι ”|'οοιιοπιο. "μι

ιιοιιιιι κι. Οικιιιιιι. Βιιιιι·οιιιιιιι·ιι πιο, ιι Μιο

,ιιιι.ιορι ιι Ροι:·ιιιοικιιι οι.χιιιιιιιιιι ιιιιοι·ιιιιιιιοιι

ποιο. ιιι οιιι·ιιτι, κοιιιιιο ιιοοικιιιιιιιι νερο”

οπο; ιι ιι:ινιιιιιιι μοιιιια·ιιι. Πιι·οι.ιιιιο Μπο

ιιιιιιοιιι: οκο ω” ο·ι·οιιιιιο προ” μια κι

φοιτ οοιι, οιιιιοριιιοι ιιιιο·ο οι. ιιιιι.ιιι. Η ιιοιι

οτοι:ικει οποιοι· οοι.ιοι,· ο·ι.ιιιιοπωιιιιι πιο” ,

Μια ιι ιιροιιιιιι. Μιιιιιο πιο ιιο ιιιιοκοι·ιιιιιιι οικο

ι·ι, ιιι οοιιοιιιιι: κοιιοι.ιιι οι ιιιιι·ιι, ιιοο·ιοιιιιι.ιι

ιιο οιιιιι οιοοοιι.ιι μισο. Ε·ιιςιιιοιιιιιιιιι οπο”

πι., ιι ιιιι·ιηιοιιιιι θ·ι·οιι·ιιιο μια, ιιο ιιο ιιι

ιιο,ιιιιιιιι οι ιιοιιιιιιιι ι··ιιι·ιια. θιιιι·ιοιιι·ιιιι·ι. πιο,

ιι Βοιιοοιιιιιοοτι ιι Ροο·ι·ιιοιιιιιι·ιι, ιιο·ιιιιιιιι·ιιιι·ιιιιιο

οι, ιιοιιιοιιιιι, ιι ιι,οιιιιιιοιιι ,ιοοιιιι·οιι οιοιιοιιιι

θιιιιι·οιιιι·ιιιι·ιι, ιιιι ιιιιοιοιι Κοιιο,ιιιιιιορι , ιιο ορι

ιι·ο πιο ιιο Ροο·ιιιοιιιιι·ιι. Μιιιικι:·ιιιιιο 'Ι'οοιιοπιι,

ιιοοιι,ιοιιιιι οπο. Νοε Ποκοιιι.ιιιι ιιιι,ι:ικοι προ

·ι·ιιιιοι,·, ΝιιιιιιιιιιιΗ οιο·ιιιιιιιιιι ΠΡ'Ελ'Ε ΗΒΗ".

ιπο οπιιιιιιιιιιι·ι. και” ιιιιοι.ιι, ιιοοι·οιιιιιιιιι

οποιοι οπου, ιι ιιςιι,ι,οιιιιι ο·ι·ρωιιιιιι πι. ιιι

ιιοι·, ιι !!ο.ιοιιιιιιιι ιιιιιιιιιιι_ι,ι.ιιιι: κι ιιιιιιοιιιι,

ιιοοι·ιιιιιιιιιι οποιοι θΠωλ, Η Η.Πλί'0Π!ιλ Πρ!"

"ΝΒ Μ! Ω!Η'"ΠΠ'ΗΜ, Η Ε'ΕζΜ)Μ"ωλ ΠΓΝΠ

Μ

οιιιοιιι·ειΙι. Μ)! Ροἰοινογ Επι] ριιεἱοοηἱἰ, πο

Ι‹Η ΙιιιΜο ι·οοιι·οριιι: οιοιιιιι εριοι·οοιο ειο Μιο

ιΙιχ εοΒο, ο ρο5:ιιιιο ιιιο2οιο Βιιέ; ροέιιιοι

Με: ι·οορι·οινιοιο, ο απο: ρόιό2οιο ιιορτιοοιιιι

ροΒιιιι ΒιιιΙ2 ρο!ιοιοιιι, Ιιειοέ ιι·οιιιο. ινιωω

ιιιιοι·ι ο!ιοιει! ρο!ιοιιι, $ννἰοιοροἰΚ Μέ οιιοιιιδ

ιι·οιιιγ. Ι ιιο82οοΠ Βιι·ιοιορο!Κ ι ιΉοοιιιοιοι·ι

ι ΠοέοΜ:ιιιι· Ιου Τοορο!ονιιι. Ρι·η·ειΙι πω!

Βιοοιιιο. Βιι·ιοΙοροΠι Μάι ι ννδού2ιιιιιοι·πι

ΪΙοέοἰεΪοιν ινοινι·ιιιι Οιιιὶι·ιιο εινοι:ι ιιο πιος,

οἰιοοο ρι2ορι·οινιι5 εἱο ρι·ιοι τιο!ιο; ιροοΖοΙι

ι·:ιόιι6. ννϊοόπιπιιοτι ποιά: οιο ειοι:ιο ιιι ιν

οικω] Βι·ο2ιο μπι] Μάη πειιιντηιπιχ ροΒόι

ι ιιιιιιι. ΙΡι·η8$ειΙι ιιο ιο Μάο ΙιιιΙΖιο τοπιο

ριιἱ:

Μάο, ιι·ιοΜι: οιιοοιιιγ ειο Με ρι·Ζορτοινιτη

Μπι ι ἰιιιιἱ. Κιιοικιοιιιο πιό οοἰπιιοἰἱἰ

ειο ιιο Βιιι1ιιοι ετι·οιιο ιιοΜ. ΡοτΙοοιιΙο ειο ι·οοιι

το ι ρι·οοοιΙι μπει ι·ιο!ιο δημο, @οι ιιιέ

οιιτιιιο Μοοιι Μποτσια. έννιοΙοροΠι Εεε!» ι

δ

ι Ο

νΉοιΜιιιιοι·ι ι ΒοέοιεΙοιν ιιοηΚοινοινεη· ειο 20

ροει!ι; ι οπο! Ρο ρι·οιννοι ειιοιιιο $ινιοιο

ροΠι, Ρο Ιοινοι νιι'ΙοιΙιίιιιιοι·ι, ιιο έι·οοιιιι

ιιιέ Μ! ΒοέοΜονιι. Βἱἰιιονι·εη.· Τι·ερο! ρι·ιεε2Π

«Η, ο οιο·Ροἱοινοι· ε2Π ιιορτιοοιιν, ρι·οοά

ιιιιιιι Μέ ειτιοΙο)·. Νειει Μάιο επιιιιιιι5η τοιο

ι!2)· ινιιΙ'οιοι ιοΙΚιιο!ι οποιο οιιοτειΒιινιο, ο

@ιι ειιι·ιοΙοχ ιοειιι ο ινοΙιι, ρτηε2Ιι Ροἴοινοχ

Μι ινοΙοιινι ι 2οι!‹τιοἱἰ οποιο οιιοι·ειΒιινιο, ι

ιιοοτηΙι ιιιι1ριοι·ιν ιιο Βιι·ιοτορο!!ιο ι ριιΠ‹

@οφ ρι·Ζοἴειιιι:ιΙἰ. έινιοιοοοΙΚ Μο! Κι·ιορ!ιο, ει

ΙυιΜο,.ιιιο ιιιο€ειο ιηΙι·η·ιτι:ιο ιιοτειι·οιει ιι·οιε!ι,

ιιοἰοΗἰ, ιιο οειιιιιιιι ιιοιοΜ ι ΒΜοιοΡοΙΒ. Ρο

ιοιιι ιιοοι·η·Ιι ιιο νΉοάιίωιοι·ιο, Μο ιιι

ω” Ι;ιοι. ΠοιοΗ ι δ'νΙοοιιπιιοι·2 ο Βοέοι

νΉοι·οο 5 και ιπο ιο Ι‹ο‹1οκιιοΙι, ιιι_γΙιιιο. - 7 Μπομπ» οιιιιιοιιιο Η. - 29 ουρακο

ιιιιι οι·ρ·ιιιιιιιιιι ιιροτιικοιι Η. Β. Τ.

ε=·

Ο

ν)

0



ι.ιιτοοιο Νοετοπιι. πιο

ιοιο. ιιιιιιτοιιιιτ.ιιτι πιο οτοικιιιο ιιριιιι·ιικο, κ

κοιιιιιοιιιιι ιιιο,ιιιιο, ιιο ι:τ.τρι.πιιτο ρκτιιιιι.ιιι·ιι

προτιιιικοιιιιι.ι, ιι ποοιι·ιιιιιο ιιοιιτ.κιο θιιιιτοιικτικτ..

ιιο τ·ι.ι.ιι. καοτιοπιιιιιιι κι Κοιοιιιιιοριι , κ ιι·ι.ιοτι.

ο ιιριιιιι. Μοτο. ιιοποιιιο ιι ιζοιοπιιιιορτ. οι. Ρο

οτιιοικιιτ.ιιι. ιι ποπ ιοιο. ιιρκιιτιοιιιιι κι. ριιιι·ιι

ι)τικιιιιι, ιι ιιτιιιροζι,ο ιιοιιο,ικι.ιορι οι. Ροοτκ

οιιιιιιτ.ι.ιι., ιι.ιτιι οι·ταιιιιτιι Ροοιιιοι.ιιιτ. ιιρ·ιιιι·ιι

οιιιιι.ι.ι ιιοιιοιιιιιοριιιιι, ιι το” ποιιιιιιτιιτκ

ιο ιιρατ.ι οιιοιοιο, κ ποιο κο πιο". οοιιι·ι..

ιι οι·τοπο Ροι:τιιοιιιιιιτι οιιιιι·κ ιιιιοοιιοιιοιιιιι.

ιιοκο,ιιιιιορι ιιοροιτρο,ιτ. ρ·ιικιι οι. ιιι.ιοπι ,φοι

κιιιιιοιπ, ιιιιοικ πιο ιικ,τοιιιιι οτι. ποιοι ιοιο,

κ ιιοιι.ιρο ιοιο τοι· πι,ι,οιιιιι, ιι ποροιιιι.,ιι,τ. κει

ιο οπο οτοροιιιιι ,ιι,τ.ιι·ιπρι οποιο οι ιιο οριιττι

οιιοιοι.ιι. ιι κο ιρογικιικ·ιι οιιοιοιι, ιι πιο 'Ιρι

ιιιιιοιιοιρ ιιοτοπιικτ. πιο. Βιιιιτοπιτ.ιι·ο πιο

οποιοι: κι. Τροιιοιι., κ μτιιοριι οι τοι, ιι

οι τοι· το ιιοτορκ, ιι κι το ιιοι·ι. ιιριι,ιο

20 ιίτ.ιιοιιοι,·. ιιοκοιιι.ιιιι πιο ιικ,ι·ιιιιτ.ιιιι: οο, κοι

α ιροι·ιιιιιι

ιι·ι.ςιιριτιιιιιιι οιιι κι. Τορτι.οκοι.ιοι·. ο" :ιιο οι

οτιιιιιιι Οι! Π!) ποι.ικιι ιιοιοιπτο,

τι.ιοιιιι οτικκιοτιι πι. πω. ιι·ι.ιιιοοοκιιιι ιοοκο

κι ιιιιιιοιο ιιοοιιοκ Χριιοτιι, ιιι·οοιιιμ πιο κι.

εεε μια ροοιιτιι ιιιοοττ.ιιι. Ροοτκοιιιιικ πιο ιιοιιιιι·ι.ικο

οοριιτοιιιιι κι. ριιιιιι, ιιτ.τι.ιιτ.ιιιο πριικοοοιιιιιι

κ ιιτ.ιιοκοι·, ιι ιιιικιικ οι ιιο κοπο ι.ικτιι ιοιο,

κ ιιι.οιι ιιιο,ικιο κοιιιιιιιιιιιι οκ ιιο ιιι.ιιι. ιιο

ιιοιιιικοιι· οι·κοοικ ιοιο οιικ. ιι ο·ιιιιροιιιιι οκ

30 οιιιιοκοιικ, κ ιιοιιοιιο ιι τρι.ιιοριικι.ιιιι, κιιοιικ

οιι·ι.ιτι.ιι·ι.ιιιι ιιοιιτ.ιιιο ποποιοιιιιικ ιι πι. πρι.

ιιτ.ιιιι οιιιιιττ.ιιιι θοιιικπ οι· οτι.ιρι οιιοκ:ιο. ιιο

ιιοκι.ιιιιιιιιι ¦Οίθ οοτριιιιιιιιι.ιτι ιοριιιιοκτιιιι, κρο

ινιοτιιι ο πο... ιιιιοτππκιιιιιι ιι κιιιιιοιιικ Η. 11. Τ. - ο ιιοιιο,ιιιι.ιοριιιιω

οιιιινοπι ι ννοιοιιο ιοΒο. ΡιοριιιιοΒιι πιιιι ποιο 4008

Βιιιοπο ι ριιέοιι οιο ιι·ριιιιιν ιδιιοιιιιιιιιοι·ι ο

Ποέοιοι.ειο·οιιι. Ροοκοι ιοποο Ριοέοιοιιικ· κ· οοποιοιι

ιιιΊοιιοιπιιοικοινγοιι, 'τοπ οιιοιιο πιο οινοιοΒο

ιπιοινιιο, οιιιιιι οιιιιι πιο ιιιοιιιιι. ι ιιιοπιιι ιιο

έοιοιοιν ο” ιλιοοοκιιοοιόιν. ιιιιιοιιιιπιιοικ ρι·κο

ρι)·πιιι ικοιιο ι πιοι;ι ιιιιιιιπει, πιο. ιιοινιοιπ

ο ριιιιιιι ιοΒο ροιοΒιο, ιροιοΒιι ιιι ιο$ο ιιο

ιιιιονιιο. ι ρι:οριιιιι·ιγνοη οπο πιο οπο ειιοπο

Βιιιορι·π ριιιιιοι το ιιιιιιοπι οποιοι, ιιο οποιοι

ιιιιιι)·πιι,- ι πω! ιιο (ικοιπι€οννιι ιιιιι·ιιτο

οιιιιιιπρ. οινιοιοριιιιι πιο ιιοιοιιι ιιο Τιοροιιι

ι :ιιιιιιιιιιιι ειο ω, ι πρι! ιιι ιιο ινιοο:οιιι, οι

πο πω: ριηιη·ι ιιο ιιιιοννιι. Ροιοννοχ πιο

ιινιιιιιιο ιο ιοιριιέοιιι οιι€οπρ οποιο ρο ιιιοιιι,

ο ιιιιιιιη "Με οιο ιιο 'ιοιοποοικοινι. Ζιιιι

ι·ιι)·ιιι 8ο πιο το πιοοκοποέοιο ιν οπού ποιο

ιιονσειιιριοπιιι ρειιιιι ποιετοιτο .ιοικιιοιι (ιιιι·διοιιιειι,

ιιιιοοιοιοι.ι ιιιιιιιι 26. Βοιέοιοιιιιιιι πιο εκιιιιιιιοο,

επιιιοέιι κι ι·ιοοο; ιιιιιιιινοη, ριηπιοέιι 8ο

ιιο Κιιοινοι, ι ριι.ιιιιιιο ρο πιω ιιιιιιιιιι ιοΒο,

ι ινοηεοιι ιιιιικιο οποιο ιιο ὶοιιοινιιιι ο ρο

ινοιιιι ιοΒο ιτιιοτιοέοι. ι ποιοι οιο ιιιοιιιιρι

ι ι...ιρπιιι ι ποιοοπιιιορ; ριοέπι "πιο οριο

ινιιιιιο, ροιοιιιι 8ο κ· οοι·ιεννι ό. 5οιιι Οροι

ιοι,ιο οιοιι. Ροιονιοοιιι πιο οιιιοοιιιοοριπ Τοι

οιοοιι, πιω ορόι Τοιοιιιπιο, ι ιιπιοιιιιο ο

Βιοιιιι ιιιοπιοο ειο, οιιιιιιιιιι ιπιιόοιιιο ρι·οο

οιννπιιώνν. Ροοιοιι πιο έοιοιιιιό Βιόιι Ροιοι·ιοχ

ι οιιιοιι πιο ινοιιο ι ροοιοιι οι›ιοἐοπι ιιροοιιιο

πο πιω ού ριοεπιοπιει ι πω. ι ρτηοιοιι

Τοιοοιιιιιο ιιο Βινιοιοροιιιιι ιπόνιιιπο: ιοέιι πιο

ριηοιιοει ιχινποιέοι, ροιιιιιιιπρ οιο. έινιοι.ο

ιιοροιιι.ιιιιιι Η. Β. Τ. - 22 Τορτι.οκοιιοκι 'Ι'οριιι.οιιοιιοι· Η. Ε. Β. 'Γ. - 28 Μ·

ιιιοικιιιιιιι οκ» ιιιιιικιιιιιιι Η. - 88 'Ι'οριιιιοιι·ιιιιι οι Η. Τ., Τοριιι.οιιτ.ιιι Η. Ε.

Νοιιιιιιιοπια ΡοΙ. ΙΜ!. Ποπ. Ι.
9?
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40% τττκοττττιττι πιο οτι '!'ορτιιττι τι τιριιιιτιο κοροι

τιτττττι οτι οτι τρακα, οτικτικατοι ττττοτιτ οτι

τιρο·τττκιττιται. !ιοττοκιιιιττ πιο τιατιαττιο ττατιοτατ·τι ,

τι οτττιτακτι ω”, τι τττττοττατιττττ ττατιαιτιο

τιτο,τττττο κι τραμ κοιττττοττι πιαπιοτικ τι τοαοαιτιιι.

Η ιτρττοττατιτα Τορτρτι ιιι θττα·τοκιιιτιοτ, ταα

τοατικτιτο: αιττο ττο ορττιιιαοτιτττ κραττικττα , κρι

ααττι οι τιιαατ.τιτ. θκατοιιιιιτιι πιο ιιοστια τοιι,

τι ττο κι τοιχο κιττρατ:ττι οι κι τραμ τ.ιτιο

πτκο·τκιτικ κοιτ ρατιιττιται. ()τοτιττιτο σκοπο

τραμ ττοαιαιτ _τοκαττι, τι ρακα·τιατττττιτ οι ττα

ακοτο; τοαττττττ οταιτιιτ οι· τραμ, ρα·τι κοροι

ττιο, τι αροτοτττι τιοιταοτττα κιττοκοτ·, κοτιοττττττιτ

ιιο κοροκι τ.τοικτι !ίιττοκι τι !!ιττττοτοροαι.

!)κα·τοτταιτιι :κο ιιιττι,το ττα Πιοτιατττιιι, τι κοιτ

αοττικ κροττικοτρ οοκ·τι οκοττ, τι οιοτικκτιιτττι

οι, τι οτ·τιρ·τιιττι οι κρατιττ. !!οκιτοτττα τταττιττ

ιτρ·τιαι ττττοττιιοτιτκττττττιτ , @και ταοττοτιτι ττριτι

κραττι ττατιττττ.τττ, τι τατιοςτι κοτιικοττττι, τι κιτ

ττιτι ιιτρττττιτι κακο ττοπιο οτι Τροκοατ:ι. Βοο

·τοκαιτιι πιο ττρτταο !!ιττοιιοτι οατ.ιι τροττττι,

α !!οαοκτιιιτι ιιιοκρατττττικ οι κι Τορτιττοτιοττοτ·.

!!ιιττικ πιο στι πιαατα ττιστιτια τιοτρατιτα κι ακα

αοτ:ττττι τρο·ττιτι. !!α οτρ·τριττ:τ πιο κι ακα αοσιτι·ττι

ττοττιορτιιτι, κι οκιιι·τοτρτο ττκαιοιττιτιοτ !ιορτιοα

τι !”τι·τικα, κιττ:τι ττττατικ κοατττιι κι τορο,τι,

α ττο ρααοοτι, τρ·τιιτι ρααττ ιταιττττττι κοατιτιιικι,

κα οτμιιτοπιοτττττο κος:τττοτττττι ττατιττται. (Σο Βοτι

ττα ττιτ τιοιτοττ·στιι ιιοτατιιττττ, ττο κακο ι.ττιαοτττιτ

και, ττι "ΜΤΒ καποια, ο! ττιικοι.ιι κιτ Β'Μ)'|'Π·

ττικιαιτ οτι οιαιται [ΜΠα- διοτι ιταχιττιττι ττιτρ

 

ρο!!ι ιών ροο!ο! ιιο, ο!ο κιοροι!οοκο ον!ο

ρτιο!ιτοέσ τοσο τ!ο 8τοι!ττ ο ροττοτ!ιτ κτκοκιτνο

ττ·οικ!ιο κιορτηιοσιο!κ!ιιοεο. Βιο!ι κα! 8τοι!οικ

ι!ιιοτνιοσ καμάκι, ιτοπτ!οιο!ι!ι κιο κο οποιο:

ιοι!κι κοκιο!ι κα! ετ·οι!οικ οιιοσ ιιο, ο άτο

τ!πν ροκι!ι οι! Κιιοτντι ροι!ιοκτιν πιιοι!ιν Κι

ιοττ·σικ ο νννοποετοτ!οικ τοιοτικοσποιοο. οντισι

ιορο!!ι κοκ τττνκποτ!! κο Ζο!οκι; ι ροεο!ν

οοισ οπο” μ·οοσιτν κοοιο, ι κροι!ιο!ι ιιο, ι

οτ·!ο τττο!!ιο κοσιοτο. Πσιο!ι!ι κοκ! μια! ικκο

ρ!οικιοιισοτκι, μιτ!ο!ι τοκοι μια! νντοΒοικι

κοκινικι, ι ιτικόκοινο ιεικο!ο, ι ον!ο οσοι

Β!νσ!ι ννιοσοι κι! τι Ττορο!ο. έτνιοΕορο!!ι πιο

τνοποτ!! κοκτοιτιοσ τ!ο !(ιιοτνο, ο !)ο!οτνον

νντόσι!ι κα! Τοτσκοο!ι. Α τω!! το !ι!οο!ιο τοιο

κιοσο Ποσο 23. Νοποιιιιτι πιο θάοο ττ· ιιτο

σινοτοέο ττιοσκοκκι!ι6τν Βοτνοιτ ι (!!οοο ο)!

[Ποσο ντ·ιο!!ιι νν ετοι!πιο ο κιο τοι!οέ6, ο ρο

τνοι!ιτ σιοι!ιισο κοκινσ!ι 8τποσούνν, ι κομο

κοσιοκτοο κοκησο κιορτοτνοέσι. 01ο ΒόΒ κο

κοκ ι!ομιέσι! ΡοΒοκ, κιο ιο!ιοον ισ!ι ικι!ο

ττο!. ·!σσπ τ!!ο ιι!ιοτοκιο κοκ, οονέικν κιο ρο

τινοσιοοκο!ι οι! κ!νσο ιιση·κ!ιοτν. !)!οιοΒο Μτ

ι·ισ κοκ κοιοκι!οικι ροΒοκ, οοτινιοικ οκι κο

οισοοικ οοινικ, οονέικν κιο !ιιοι!νέ Ροττ·οσιο

!)!ο

ιοΒο τα· έττ·ιοΙο κενο! κο κοκ !δόΒ ιιτ!τοσκο

8κο!ι ι κοτντὁσι!ι ο τ!τοει κττοιοι ο!οι.

ιιιο, ιο!! ιιο κι.ο!ο ι.οτοο!οιο: κο τνκιοοοτνκιο-·

μοκιο ροτιο!ιιο μοττνκκο κιοοισποοσιο Μοτο

οτ·!ο με! Ττορο!οτιτ, άτομο κοκ νν έννιοιο

Βοτνκο ι ί!!οοο, Μοτο ιοει κοννοικ έτνιοτοκι

ιτατιοικοτττιτοττι κοτατιιττι, σε κο τοοτι κατιτι ' τι Μαι Ρτιο!0 ικότνι ρτ0ι0!Ω 0οιό0ι; “Μο

κοττιττττΊ κα ιτοτιιττ κιτ:τατττοκιιιτο οτι ττισττο- τνοοπο το· ρ!οσπ, ο μοέκι τνοκκο τν κοτοο!ιο

τττττττοτ.τι στα οτι οιττατο "κοκ σκοτοτο. ()οτ·ο κιο. Ροτνκιο! οοτνιοτττ Ρ!οσι τνιο!!ιι τι πιοκτι

 

Νιου 9 ιιττοπιτιστικιτττω τ.ιτιο:τικοττικο Π. - 27 α ιιο ραιτοοτιτ 1τιοικκ Η. 11. Τ. -

88 ττοττιττ ττιτ:·τιτττικκιιττο Βλπ τικτιοατι οικτιρτικιιτιο οτι Η. Ε. Τ.

Η)

20

2ο

κο



-βλ'Ι'ΟΡΙδ ΝΕ8.Ι.0ΠΛι · 'ΓΠ

οι” ιιι ιιριιι,ιιιιιιιιιιι Και ιππι ιιιιιιοιιι·ιιι

ο·ιιτοιοιιιιιιο. πιιο πιο οι οι·τιιοριι πι οο πιο

πρι-ποιο ιιι” ιιο πιιιιοοοιιιιιο ¦'θ(ΣΠ0β,β"θ,

πιιο η· Τροποιιιιι; πιι·οροιο πιο πι ιιριιι;ιι

ο κιικι Βοριιοα ιι Ποιοι , πιο ιοο·τι προι,ι,ιοιιιιιι

ιιοπιιιι οοιμ:ιοιιιιιιι ιοοιιιπι. (Σοιο 'πιο ποο

ροπι ιιιαι·οιοιιιο: Πριιοπιιιιι ιιριιιιιιιιιιικιι ποιοι

πι ιιιιιιι·ι ιι ιιιοιιιι ιπιιιιιι πι οιι,ιιιιιιιιο.ι) Βιι·πο

οιι ιιο οιι ποιοι ποιιιιιιι πι ιοοιιιιι ιιιιιιιοιι,

ωοιιοιιοτπιιιιι οπο ιισιιιιιι ιι ι·οροοιιι ιιιιιιιι, πιι

κοοιι πιτιιιπιιιι ιιρ·ιι,ι,ι ιιροιιι ιιιιιιιιιι.ιιι. ιιικοιιιο

ιιοοροιιι τιιτοιι:ιιιιο: "οποιο προ” προτιι

πιιιιιιιιιιι , ιιοπιοιιπ·τι πιι ιιιοιιιιιιιι,ι,ιιιιιιιι πιει,

ιι ιιοπιιιιο·ιο, ιιιιιιοιιιογ πιο ιιο ιιιοιιπιμιο ιιο

Πι πιοι; οιιιοοιιιιιιιι οπιιιιιιιιο ι·ρι,ιιιιιιι παιιιοιπ,

ιι οποιο·ιι πι ·ιιιιιοι·π ιιοπιιοοιι πιο”, οο

βι"θ'Ι'β πιι ΜΝΗΜΗ! ΜβΥβ, ΕιΥπιθΈ'β ΖΕΠΚΜ

ποιοι ιιοιιο·ιοι, ιι οπο” παιιιιι ποι,·οι·ιι πιι

ιπι·ι,ιι) πιιο πιι κοι;,ιιι ιοο·το ιι ιιικοπιι, ιι

20 .ιιι ποιι,ιπ ιιι ποιοι προοιιιοι ιιπιιπποιπ; πιιο

πιοι·οιιοι·ι τοοιιο.ιι Εοτι ιιιριιιιιοπι. "ιιο πι

ιιιιιιιιι οιιιιοπο Βιιιιιιιοπιι ποιιιιιπποι απο ιι

ι·οι·ιιιιιιο, ιι ιιιιοτιι ιιριιιιιπιι ιιιιιιιιιιιιιιι οιιιιπιι;

οι ιιοιιιο;ιιιι·ι οι ιιιιιιι·ι·οιιιο ο οπιι.: ιιο,ι:οιο

ειδ πιιοιιιιιοτιιο ι·οιπιοιιι, πιο ιιιιι·ιιιιιιι:ι πι.οιιικοιο

ιιοιιιιιιιιιιο. Βετο οπιι πιοοποιιοι:ι ιιριμοτι

οι, απο οι” τιιιιιι προοτρο οιι, απο μπι

ιοιιιι:ι οποια Ββ!£'!'βἰ οπιι πο,:,πι·ι οι πο

ιιοιιοιιιι , προοιιιιι ιιοοιιοιιοπιι πιιιπιπι·ιι, προο

50 ιιιιι ιιι οποιο οποιοι ι:ιιπιιιπιι, ι·οοιιιπιπ

οιιιοιπ·ι. ιιριιιοιιιιοποιο, μοοιιιιιιι ·ι·ριιιοι·ιπτι.,

ιριιιιιιο οι;ιιιιπποιιιικι, ,ιοοιιιιιιι πιπιιιιιι οι·

ποριιιιιιιοιιιι ιι ποι,ιιιιοιιι καποιοι: ιο,ιιιιιο ποι

ιιιοιιιιιο, ιο,ιιιιιο ποιοι, Μ"θΓθΒβφβΗ'βιΠ ..ΜΕΔ

 

ποοιοι, ορποιοειοιο πιοΙο πιιπιο ι 8τοιιο πιι- “Η

ειο, ιιοιοιιοιιέιπο μια! οντοοοπιι ποοιοιπι.

πιο ιπόνι Ρτοτοιι: ροτιπιοοιο ρτιοιι πιο,

Βοπιι ονοοιοτπι, Ροιοπο κοπο πιοποονιάιοοο

οπο, ιποιοιιο6 Βοοιιοοιο οιιοοιοι Μια ιιι

ποιοι @πιο πιο οοιιιιο; οιιτοειο οτοεοπιο

ποτάοέοι ονοπιοι, ιοοιιιιο πιοτπο πιιο ννοοιπ,

ιοΒιιο πιο ιπιοοι ρτιοοιιοιιπι, οποιο ισοιιιιο

ιιοιπιο πιοοιιι ι όννοτο οποιο ορποι.οοιοιο,

οοννιοπι ιοετοέοιο πιιιοιοιππι ι ιιοέΙιννι, ι ιο

£οι οι ιιιροιοιοκοοέοι επιονυπ Ρομπ πο οπο;

Οπιοι

εοποονιο ιιιποοιονιι ροΡοιιιι ποιο ι επιππο ι

οι :ποιοι ροπ ΒόΒ Ιιτοοιει. ιδοέιιπιι

ιππόειονο οοτιιονι οροιιιι οοπιοιπ ; πιοοπ οιο

πιιιι τοπιο πιο (πω, @πιο οοπιιοιπ ιππό

ειονο οτιοοιιόνν, Μπι Ρομωειο ειο ννοιοιιιιο

οπο. ΠΙπιοΒο ονειοπιοιι έννιιιι Ρωοιπ πιο,

ιιιοιοΒο οποιον ιιο τοιροπιπτι, οπωεο πιο

πο! ιιιτοριοπο: οινοοιι ννιο‹ιο ιιο πιονοοιι,

ιιτιιιιιο »Μο έοιποπι; ιππι ννοιιοπι πο ιοιπ

πιο, όπιιοτιέ οιιτιππο Ροποπιο; ιιτικιιο οπο!

Ροιτιοο πο ιοΒιιιιποοιι, ιιτιπιιο ι ε!οιιιιι

ρτοεπιοπιο ιιιπιοτοιο. Ροπιοιοοππο ιτννοοο,

Ροινοιοοππο πειτε, οιοΒοιοιΠιθ τοπο ροπιοπι

πο, τοιιιοιπο πωπω ι πιοιιι οιτοοιπο: οπιι

ιονιοιππιιποΒοπιι ιιοΡοπι, ι πο ιπτοιιο πιο

ιποπι ι ποιοτιονοπι. Α ιο ποιεττοειπιοιπιο

ιππιιιιιονπιοιπιπ, ιο πιι οπιθοοπήοιο τοπ

προόΙο οι οποιο ι ιοιπιοειοπιο, τοιοιοτιοΙο

πιο πιοιιοιο. ΒΡτοποιοιιιιονο ι οδιιοιπο μι, ιο

Μι ιιοτοπι ιοπιοέιπο, ιο ιιι πιο Μοτο ιιιιτοπι

ιοπι.οοιπο; ιοεἰπιοιιέιπο οοό ννοιιοπι οι τοσο

ποτοιιοννι οιιοοιπιι ι ποιοοιοοιπιοιοιοιππ οι

οιιιοιπ έννιοοιο. Μόνιιπο οι· 8Ιοο: εοτοννιοιΙΙιονο

ινιοτι.ο 84 πιιοτοποιοιιιιιιιιιι ""0""ββ.") Η., Ιποιι1ιο.

') Δωσε Μ, 10.
οι) πεπι. πιο, ιι, ω, ιο, Μ,
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:Μο πιο μου, οιιςιιιινιιιι·ιιιιι ιιονιιιιι ιι οι·ραιιιιιιιιι

ιιπιιιιι, πιο ιιιιιιιοι.ιιι ιι ιιιιιιιιι ιιιικιιι:ι.ιιι ιι

Η σε

ιικο ιιι προειπ

ιιι ιιοροι;·ιι ποιοιιιιιιιι ιι ονιιιρι:ιιοιιιι.

προσωπικο ιι οηι.ιιιιιιιιιιιο,

οποιο μια οι·ριιιπ ιι κοιιιιιιιιιιιο, ποπ

οιμηιοοηι:ιιιιι οι. Πρ.ιιιιιιιιιιο ιι ιοι:ι·οιιιιο πο”

πιο πι ιιιιιιιιιιιι.ιπ πι; τικο ιιιιοπ οπο”,

ιιιιιιιοιιιιιι ιοι:ιι·ιιι. Ποιοπιιιιο ιι.ιιιιπ ιιοιιιιιιιιιιιιι

¦Π:"" ιι: οποιο ιιςπιιιοι· οι·ριιιιιιιοιι· ιι ιιο

ζΜ“)"Μ'Έ"""0 ποιοι ιιοπιπ.1) Ριιιιιιιιπ ιιο

ιιοιπιοιιιιο: πριιιιιιιιιιπ και, Γοι:ιιο,ιιι, ιι ποι

ιιιι οπιπι τιιο:ι.α) ΡΜ"Η.Πι ιιο οιιοιιον οιιιιιοιι

ιιιιιιοι·: πιο ιιοοιοιιιιιιι οπο ι:ιμιιιιιοιιιι,

ιιοιιιικοιιπ.3) Ρι.ιιιπιπ ιι οι "θΒἘΜΒἱ οπο

!'οι:ποιοιιιι ιιιοιιο ιιιιιοι·ιι, πιω ιι ιι·ιιιοτιι; ιιιπ,ιιι

ιιι.ιιι ι·οοιιο,ιιιιιιι πιιι·οι:ιοιιοιιο οι Β'ΕΚ'Ιι!.4) @οι

ιιιιιιοοιειιιιιι:ιιι. ιιοιιιιιιιιιπ ιι ιιπνιιιιιι ιιιιιιΒιιι

“Με ιιοπιιιιιιι.ιπ, πιο πιο πιο ιηιοι·ιιιιιιικοι.ιπ;

προοιιιιιιοιιιι ιι·ιιιιιιιιιιο ιιο προοιιιιιικοιιιιι; ιιονιι

ποιοι επιιι·ι.ιιιο ιιο ιιονιιτοκοιι·ιι; οοιιιιιιιιι·ι.ιιιο

οι , ιιο ρηονι.ιιικοι.ιπ; κοι·ιιιοιιιι ι:·ιιιιι·ιιιιιο, ιιο

ιιοριιιιοτικοι.ιπ; ιιοροιιιιιπιιιο πι, ιιο ιιιιο οιιιιμ

ιιοοιιιιιικοιιι οι. !)πιο·ιιιιιιικοιιιι, ιι ιιιιιιιιιιιι

ιοοιι·ι.ι; ι.ιιιο πιο οπιιιοριιιιοι.ιπ, πιο ιι στοι

πιοι.ιπ: ιοιιο,ιιι ιιιιι:ιι οιιοι·ι:ιιιιιιιι ιι σου; πρωι

μιιιιι ποιοι , οποιοι: ιιιοοιιι ιιιιιιιι Μπι ιιοιιι,

οιιι.ιιι ιι ιιοιοιιο, οποσ ποιο πιο” ιιιιιιιιιιι.,

ιιιιιιιιι ιιοροοιπιιιι: σπιτι., ςιιιηιιιιιπ :οποιοι

ιι·ιιιιιιιι. "τι οιιιινο ιιιιιιιοι.ιπ οι οι ιιιιποοιπ

ιιοιιιιιιιιι; ιιιιιιιιι·ι·ι. πο πιο @πιο ιιιιι·πιιι Επι

π·ιιιιιι, ιιο πο ι:οςιιιοιιιιιο ιιιιιιοιιοι· “πιο”

ΠΣΕΠ” "Η Π!) "Π'ΕΧ'ΙιΜ'Ε "Μ|ΙΗΜΈ Β'ΒΜΜζ'|'Β

ιιιι.ιπ. Τιιιο ιιοιοιιι:ι:ιιι πιιι·οι.ιοιΠ· Βιι_ιπιιι·π

μπω οποιο ι οριιιννιοιιιιινο πο] ιινοιο!

Μόιινιπν ο οπ)·ιπ ι·οιοοιπιιιιοιπ: ποιο πο ιιιιπι

πιιοιπιο, ιιιιιοέιιιν οινπιιι, Μπι πομπο οπ

Βιοι·ειιιιν. Μόινπιν : ιιοιιοιπ: Μαι πο Ρειπιι

ροιιοικιΙο, Με πο ποιο; ΜμΕ Μοεοπιιινιοπο

ιιπιο ριιιιοιιιο πο ννιοιιι. Οινοὶ πειροιιπιοοι οιι

Ρομπ ι μια πιοιι ιιιοοιοπι, ρο2ποιοιιιν

Μπάσο ιιιότοποέπιν ι·οι€πιοινοιι: οιινι·ιιιοπι

Βνινοιν, πιο οιιννειιιιιέιπν, ποιοιοπι ιινινοιν

πιο ιιοποι!ιέιιιν, ροέινιοοοπι ι.ιννι·οη, πιο ιο

ιιιιπιοΙιέιπν ιοΒο, οιιιιιιριοπι Ιανινοιν, πιο

ροϊπιιιέιπ:ν πω, οιιιοοποπι ονκνοη, οιοο

πιοιιιιιο ιιιεινόιιιιέπιν πο. ΖΒιιιοοινιιέιπν ι ιιο

πιπι ιοποέπιν; πω” οινιιιιι Με ωιι

οιοι·οιοπι: @των ιι·οινπιιιο ι ποι'π οπιιπο

επιιν; ριιοιιιέπιν ροιιιιπι πο Μόννοιι ποιεῖν

πο πιιιι:ι Μπι, οινιοο ι ιινοιόνν, ινοπνειιιιο

πιο” οποιο πιω, πιιι·ν οιιινιιπειιιιι 2ειι·οπο

ποπ πιο ποὐιιπιιοιπ :ινιοι·ιο. Μπιποι πο

Μοόειιπι· πιιιιποιο ιν πιιιοποπιπιιι ιιοὶοπι,

ιιΙοοινιοιτι σοι”, Ιοο!επιιι·ν Μιιιιοει ιι:ιι·ιο πιο;

πιο ινοτΠιιε πιορι·οινοέοι πειεποι ιιοινιιιιιι:ιπι,

οπι πιο οιιιιιιι Μπι ινοιΠιιε ει·ιοοιιοιιι πει

επνοιι. πι πο ροιιοιιιιἰο ιιοΙιι·οιπιι ινιιιιιον

Μαιο ποιο, πει ιιιιιόπινο δι·2οοιιόνν. Τιιιι Ριιπ

ιιοινπιι Μπι: ειινοιηι, ιιπ:ιιιι'νοιι ποτιιιιόπ,

Αποπιοινο Ρι·ιοιιι·οοοοιιιο ιινι·οποινι, ιιοριοΙ:ι

πιοειειιιιωΙποέοι οοιιιιιιηι, ι Ιουν ειιιοι:ι ιιο

πιιο οπο!. οι, πιο ννιιιιιιιι Με ιν πιορι·ει

ινοέοι ιοειπιειονοιι, (ιοπιιέοι| πο ποιο Ιοι·:ιΖιιιοι

πει ινοιπο ι ιιιιοριοπιο, ιιονέπιν οΙιο:ιο πιο

οιιο:ιο ιν Ρι·ινεποπι που ιιποιιιιοΒο ιππο

ποιόπιο ιιοπιιρι!ι; όποιο ποινιοπι οι Ιιοι·ιιιιο,

πω" 9 ιιοςιιιιοιιπιιιιιιοι ιιοπικοιιιιιιοιι (ιι) ιιπιιπιιιιιιπιιιιιιο πινει Π. ΟΠ. - 19 πρι.

οιιιιιιικοιιι·π... “απο πιοιπο Η. - 25 ιι ειπα πω». Η.

·) Βο.πιοι πι, εμ”. ο Ροειιιι1 απο, ων. ο) πιο. ΧΧιιι, οι. 4) σου. 1, οι.

δ
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καμπ κιι κο κιιι0:κιοικοκ τΜηφοκι_ Μ” »ν ρτηε2Ιοτκ @σκι :κκ-ῇὸκἰο κνκκοΙκἰο πικο-!0%

Γοοκω,κ οικκοοιι κκκι: οικικ,κ, καιιικκκι 8ἰΘΡό2ἰ0 ἱ ωε@ Ψ Μεβδοκ, ΜΌΟΨἰΘΜ ΙΜ

κκκκ κεκκικκκι μου”, κ ι:κοκκ κοκ-κι κκ πιοινικι πιἰΙοέοἰ οι|οΜοοκούεικο, Μοτο 'κ

ε; κι: πικαπ. ΜΜΜ κι: κκ_ι_ι ιιεκοκκο κο·ι- ὸιἰε6 ο!ιοο Με κοντοοικκοκοκ εἰο πκἰικοννοΙἰ

κιικκυκκικ, καιιει:ε Μπι ο.ιικεκκι μακ κ Κυ ΜΒΜ! ο τπιἰτκκάο τοἰΙο$οἰ Ιω ποιο! ρο

σκοικι, κκ κοπηκε κ κε κοκκηιε κΜ:πικο κι Πἰωκιἐ Φακο ρτιοκτοοπγΙἰέπογ ῇοεο ρτηΙιει

κεκικιιικιι κικι οκοκκικι.ιι σ.ικκοοικ: κοκκικ ΜΜΜ 8 (Μ ]υἱ Πϋ90Ή040 0ἰΘΓΡἰΘΠΒΜ ρτη

κο, μια; κκΖκκηκ κκοκκκο_ Μ"κης·", Μ, Μ- πιιιεοπι, πτιἱωοκνοΙκἰο :ο άο!π·οινο!κο. (ΜΜΜ

10 ;ι_εκκικκ κικι 0κοκικετι κ κκτοι:κ οτι σ.ικικι, Ι70%νἰ0Μ ΜΗ υ πιο κακού] εκκκοκκ? ο τοκοι

κε κκοκιιτι κο Γ0ι:'10_ικ πιππε ο 1·ικκ. κι82γ8ΕΚ0 @κι ροϊκο Μ. (ΗΜ Ιη·Ιο υ Με

0 κει.ζΜ.εγκκκκοκιοκ γκοκκκοκωκκιω, ΜΜΜ;; κκ2ό)'οΪ1:1Πἱε? ο 0ί0 ΜΜΜ Ρ0 Ψ8Ζ)'ΗΜΟΙΙ ΗΠ

κκκ,ι κι: κεκοκετι κι ιικκιοι· οκοκκμκκικι Μάι κοκειοκηΙ εἰο ρΙειοκ :ο Ροιεη,·ωε, Μό

σ:κ; ο τΜκΜ.10: ικοκικε, πιππε κι Μπι, κο- ΗΘΗ 28ϋἰΙἰ ϋΘ2ϋ0ὶΠἰ0κ Ρ0ἴ0κκη ρορυ8$08ηκ

Η κε;κε κοτμμε ςη·κκοκκκο"ι α; σ", ΖΜ'08·';. ΣΗΜΕΙΟ, ἱ ΥΠό0ἰΗ ΡΜ] Τ0Γ0288ι€, ἱ08Ϊ8Μἰ ΙΠ

κκκ κα), (ο "Με κ;; μη·Μμς; Τρκη"Μι ω, άείε κ· εκοάιἰο Βδοόοτκ, ἰ ροἀἀκΙἰ Μο όσ

ιιι:ποικ, κ ιιοκεεκε κεκοκοκι, σε πιο κοκοκκ. ΉΨ8]301ΙΠ, Ρ0Ϊ0Ψ0Χ Μέ Μήν782γ @ότι

"τῶι κ;; Μ; τικ” (η "χω, 0κΜ"κε""με? 8ρ:1ΗΠ 80 08°ΠἱΘΠ1, Ι11όΉ τ02ἀ2Ϊ0ιἰΙἰ, ΪΨΪΘΕΜ

κιικι :κε κκι:ικ και” ι::κτι ι:κιζι; “κι κι Μ ΝΟΜΙ Β082ύΨ. (10 8Ψώοϋ Μ'θΨΠΧώ,

20 οκ καει κιμικωκιιισ:? ιιιικ·κ :κε Μπι κο Ϊ "Οἰθκ Ρ0ϋΡ8ΜΠόν!Λ κΪΠύ8ϋκ0 ΜΗ 0κ1°20·

κκοκκι ογκιιι':ικιι ογκιιιο:ι:ισ εκ ιιικικοκιικι έθἱΒἡ$Μθ80 άΘΡΡΜ0: 8ΠΝπΠἰ, ὸΓἑ028ΠΪ› ω!

οι”, κι :κε κςκιικικ κεςκκοιικκκια. Ποκοκκηκ ΖκΠΜ $ΙΗ°ΖΘΡΙΪ, Ψ @Θωθ ἰ ΡΗ€ΠΪΘΠω ἱ

κοιοκιικκ Μοτο , κ κιςκρατιιικκ οι κι Τοοκκ- ΜωΖω, Ζ ΨΧΌΙΜΙΙΘΓΠἰ ΙΜΜΒ ΟΜΜϊκ 2028Γ·

οκοικοκ, κ κικοιιοτοιιικ ΜΜΜ: κι τοπικ ΠΜθπή, ]92Χωθω $Ρωση)"Π, Μάη ἱ Β08ἱ

25 ι·κκλικικ, κιιο·κμκικ «κι ρκτιιιιικι. Ποκοκκι;κ ΜΗ κι 0ϋ00 Μ8]θ, Πού ΜΒΜ) ΦἰΘΓΠἰΝΠἱ

πιο, κοκιικικιε τραμ., ςκκκκκικκ κ οι·κκυ.ικ, ΡΟΝόιθ5 28 ΜΗΝ 0Ρ0`νἱ8<Μἰ ΜΙΝΙ ΦΠ·

κιο;ςιι οκςικκκκικ κ κειοκικ κι κε:κκ κι οοικο- 8ἰθΠΝΜ Φωή40: ΗΜ Ζ ω80 ΒΡΟΦΜ 8 ΦΠ·

κοκκι.ιι οκοκκικοιοομοιιιιεικι κκοκκιι.Μπιο- (ΜΧ: ]8ϊΠ 2 ω] κά. 'Μι Π) κγΡγ!γκαΙί εκ;

το ρολοι;κρκοτιικκκκ:κογοκρκικκικιο: ιιεκκκικιι, 20 ΜΗΝ, ο Γ0(Μθ ΝΟἱΠΙ Ρ0ΨΪΒᾶἈ]@Φ 1

50 κκικκι.ικ,:μικιοικ οη·κκκικιοκιιι, κι ακκι·κ,κκι :κι `νΜΠΟική40. 00” Ψ2Π08%10 (Μ ΠἰΘϋἰ05 Φ)

κεψηέκκοεο, Μότοπικ έκνἱκἀοωο $ο_ῇεπκκἰοο.

τ

!

κιο·ι·κκκ, Μεικκε κοιοτικκεκιακ: κροοικ, "Νά κα; όννκ τω: π: @άπο Ροκ. Ο κἱοννγ

»κκ κ κι κι” οιικοκικιικο κκηκ , κονοικικικιε (

ικκι:οιι, κεκκοκ:κοκι στρκιιοκι, ιικιικιιικ Νἰεοκκ] Μο κἰΜ Με οέωἰεΙκ κιόκκ6, Ζε Με

Ύνἱοτεκ 1 κι” κε ννο κεηετΜοο ΙκοἀοκκοἙι, τηΙιιἱο. -- 2 οικιικ ιιίοι1ιο. Η. - 3

κιοτκκιι» κικτακιιικ κ !ιοόειο.οΙι, πιγΙυἰο. -- 15 ογκκοκκκοκι οι» ογκκοκκικ οι

Η. - 29 κοκκκικκ πλακα Η. - 80 οκικκικιεκκ» κ οκκκκκκοκκ Η. - 81 οκκ

οκικικιε» οκκοκκκικικ 'Ε, κοκκηικιικκ Η,



'ΠΔ τ.ρτοτττε ΝΕΒ'Ι'ΟΒλ.

ι03ζ ττεττιιτιετττττττιτ τιιιςττ τιοτιιιττε ττ ττοεττ, ττοτ·τιτ ι

τττττττττε εττττοιετττττ τριττιιττεττιτ; ει. ειι·ττττιττττι

οτ·τιττ·ττττεττιτττττι ρροι·τττ κι. ρροιρτοτ, τ·ιιτιτορτρι-'

ιττε:

@τι εετο ι:ετι.τ,

Πζ'Ε επι εετο τορομι; τι μροι·ι··τιτττ:

ττιττο ε·τττιττερριτιττρω οι ετ

ειι·τττιτττττ, ροιιτι εττοττ ροττ·τιιιιιττττττε τι ττ·τιτρττι

τττιττττε, οτττ τττττττομτττε τιιι τιειτο κι. τι·τ.ττττττε

ττοτ·, !Σ'|τΠΈβ,τιτ!”ΟΠΟΥ 'Ι'Μ!!!ΜΧ. Δ»! τττττι·τιτοτττε

Μτ!τζ!!!Η'δι 'ΠΟΠΗ ΗΒΟ !!θ!!ΜΜΜΗΠτ Εοττττ.τττ

,τα

ιιτοττττττ ,

τι:εττ·τττ;

δε”

τεετττ ?

"Ο Μ,ό!Ξ"Πτ, !!Οι'Ο ΕΟ Τό!!!)

τ:ιττ0τττε ΠΠ»! Β'ϊτζι!!ΟΕ!!ι!'Β

τιοτο 'Ι'ι!!!Ο ττοτττττττττ !!)!:'Ητ, ΜΚΟ·

Πι!Ξ "Η ρροειιτττττιιτι τετ:τιτ, Η Β'|τζ!!!Ξ!Π!'ιτ?

τιτιττοι·οτττε. "".Ε τττε ρτιτε ττιροετττ ετο

ττι τιτττττιττριε ιια ττ·τιτ, τριτο ριιτε τττττ:·τιτι·τι

ττοττττεττττ ττ·τιτττ·τττττε, τορτττε τττ.ε·τικ·τ. επιμόρ

τιοττττ τρωω: τ:ιτιο :ιτε πατε ττιιι:·τριτ. ρροετττττττε

ττττ ττ·τιιιτ·τιιττε, ττιιτρ·τιτττττττττι ττοιιτττι τττρττιτττε τι

ρρ·τιτρ·τιιτ·τ.τττε τα. τιποτε., πατε τττττικτι τττττιττ

ττιι τεετ.τττι. θε ττο "τι τρττιττιιττ·τττττ τι τ.ιτιοτ·ο

τι ττιετο Εοι·τ ρροτττττττιιτττι, τι ττιετο ευρε

ττττιιττι ρο τττ.ετι μτττιττ; ττο ρο τττττοετττ ειτοτετι

ι'οεροιτττ ι:·τ.ριιεττ τιττι.

Οι εε τιιε ιι·τιτο ρρ·ττετιιττττ ερ Ροι:τττετριττι,

εττττιτι Μιτετττειιριτττ., ιτττοτττττ ιιςτειιιιττρτ., ιτε

ειιτιι οτιτττιττττρττι κι. ττριττττττττ ρτττιτ.; ρ ροτρε

τετ". τ:τ.ιετττ ττοτιιτ.ιιτρττι τα. τττεεττττττ τη ρε

ετττττ ιιιιτιτι τα. ιτρι.τττ.ττττ ειιτιττ.τιτι ττοτοροριιττττι

μεειττιτττττι·ττιρι.

77· ότι ιι·ττο μετρ., ε·τιτττορττ τ.τττρ·τι στ.

Ποτιοτττττττ Οτττιτορτ·τιττι. Η ττοττι εεττ πειτε

ττιτττερττ Τοττ·ορτττιτττττι, ττ·τιτττιςτ:ι ροτιοττεττιιεττσιτο.

τω. :ιτε ιι·τττ·τι ρρττριε Οριιττ. ετ. Ποτιοιτιιττττ

τιμ 'Ι'ιτττοιττορτιτττιτιιτι Υριτττττι·οττοιρ: Πορορτιτ.ιερτι

ΒοΒ ριερετινιότι, ιτοιτιορτ Με τρτιετ Μέσω'

Βι3ἔ Με τριιορττιι, ιριτ ιττριιοιτνρι Με; ιιοροι

Μι ιτοιοιι μι Με τ·οτειιιιτιι ι ττιριόρδ? ρι

ιιοΒο. ι)ιτιι.εΒο πιει: ννιτριιεττ 8ριοιτιτ ενώ]

οιπόειι ρρ Με, ροριετνιτι ιτεροτερι ιηιιέτρτ5

ιι·ιεεει ριὶ ιτττηρετ, ιτιειτοτε οό ινεττειιιιειτ

€τεεειιτέτρτ ρορειριιι, @τι ιτρόττο Μειο

ιιρηειιιιοιτ οέιτιεοερι ι τνοιε ιτι:.ιόοτ ιριτιρο,

ιττετιι·όιιιιέτρτ ριτι, όιτι ρορτ·ριτιττ νιτιροει »τι

ιρρι ιερτ·τιττι ιεειεέττττ. !)ινοέ ι ι:τ ετ·ιεε:ργ, τ0

ι κτιειεο ι αρτιο ΒοΒρ εριετττιρτ, ι ειιρειο

8ττεετε ττο τνεηειιιιο όριο, ττ τετέ Ρτιριο

τρωω ττιιιοριετιιτιο @νερο τω” Με.

Η

Τομέ ρω ιττττετρι Βοέειειτττιτ ετρ Μέριειτιιτορ·,

ιτριτιι ιτεειριι·οιτ, τριεειροτι ρτιιότιετριιιτι ριετ- %

ιτετε,Βιιο όριρ, τι Ροετ·ιειτιορ Μ! όριτι ιθ Πετο

ρρότι τι· εετιιττι έ. ιτοετιτ·οόιιοτ ότιεειρειρρει.

'Η. [Με 6602 $ιτιριοροιιι ιτττττιτι ροιτόι30

τ Ροιοττετιρτι. τ ροιττι εοιτιε :τι ὶορε ούτε

Τιττοιιιτιρει, τιιεει:τ ροιοκτιεοιιιεεο. Τομέ Με

ρτηερεόι !)ιεε ι Ροιονιιετιτρι τ Ττριττοτειιιττ

ριτι ότι διετ·ριεοιττι, τι ννιοότιιριετι ::τριιιρρι

νττεττι 6 πρι.» τιμ. Η. -- 6 ιι·τιτρι·ττιτττρτε ριετ11:τ. Η. - 10 ιια ττε ττττττετττ Μετρο Η.

-- 16 τριτο... τ·ρτριτττ ριετττττ Η. - 22 τω... τιτττ πιο” τριτο Β 'Γ.



τ. τ. τ ο ι· ι ο ποοιι.ιοπι.'

πιο ποτιιορτι οι ιιι τροποι. θιιιτι πιο ττρττοο

ιιι τρωω, τι ττοιιιιπο οποιο τροποι, τι ιιο

ττοοτιτριτ ττοπιτ.ιτιο. Ποιο,ιιτττορι πιο ι:ιττιορτι

τ.τττρι οι θοιτιτ.ιι, τι πιο ττπι τροπο ττο

ο οτοοι οτιτιι Ποροιττοοοτιοτο, ο θοτιτι ττιττττοο

ιιι τροιι οτιττο τ:ιιοτοτο. Ποιοτττιττττ πιο ποιοι

τιτο τιοτοττοττι οποιο Υριτττττοττο, θοτιτοτιττ ττο

τιιιιτιροτιτιιιιιτττο, οι ιιο ι:οιτι ττοττοιι·τιοι τττιιι

τιοτοττ:ιτττ. ί)ο οτρτιο τροττττο τιοτιοιο θοτιτι ττο

τ0τοττιττιτ ττο ιοττττττο ροτ·οιοτιπιτττι, τοτο πιο τροπο

,το τιιτ τι Εοτι ττροι:τττοι, ποττοττιο τιττοτο

ο ιτροι·ιττττ

οι οο

οριοτιττοττι Ηζ'Ιι!'ωίΕοΕΝ0 Β'Ε"Π'Ε,

ιτοττοττοτιττ Η ροοιοτοττττ Π!) ποτ.ιοτοτ.τι.

πιο ο·τιτο ττρττοοτιτιτ ττρπιπτι ττο ρονοτιοτιπιτπι

το 2ΕΜΜΒι , τ.ιιι:οιτο οτιτοττοτο Ε'β τττοοιιτιτ ττο

οθΕλ'|'"., ττοτιοοιιιπ ιτιοτιττττι 'ΗΜ ΠΠ !! ι.τττοτο

ΠΗΓΕ! ¦ Π! "θ Ε! (ΣΕΠ) ι:οιιιιιοτιο Ε'β Μι"θΧ'Ει

ιτρτιιιιτιιι τιι ποιτοττ ροτ·οτιο·τ·τιττ, τοπιο τιττο·ιιοτο

οιτττ ττοτττττ πο τρ·ιιιιιτ ποιοι. οι ττο πιο πιο

20 ττρ·τιοτοτιτι οι οττττοττοττι ττοοοιττττορτιοττιτττ Ετο

ιροττι ττ·ιιοιτττο οττρττοιττο ιιι πιο οοοιττττ οο,ιτι

τιιτττ πιο, ιιι ιτοοι τττοοτιτττ ττοττττι, τιιτττι

προ” τττοντιτοττι ττοι·οριιοττοιιτοτρ ττοττοοτιτρτο.

78· οι ο·ιιτο οπο., ττοοιττο Ποοοττιιιτι ττο

25 Ι'ριτιιτ οι οοιιτοτιοτιττιιιτττι, ττοτοτιοτττιι ττο τρι

ιτιοτιιττ ι;οιιοτι: τι τττιοορι το οοτιτοττοιιτττο, τι

τιοτιοοι τι οιτ·τιπτττττ. το. το πιο οι” πρτιοοτιτο

Ποοοτιτιττττ, "τττορι ο ιΐιττοττι, κι Ποιητι

τ.ιορογ ττο ττττρι. Προπο ιιτοττρι ιιι τροοι

50 Ποροτιτοττοττοτι, ο κιττοττι οτο τ.τοπιττ τιοοοτ.ιο

οι ττοττ; τι πιο Βοοοοτττττορι κιττοττοιιττ

οιτττο οτιοτοτο θτιιιτοοοοτιο οι· το”, ο Η·ιττορι

τιιτοτι ιιι τροποι οι οπτιιττοτπι οροι·πιττττοτπ.

το. το πιο πρωτο τιτοτττο ττρτττιτιοι θοοτιιιτο

.ι ποιοο! ιν οιιο!ο Βι·οοιι, ι τποποιειντ·ν Ρο

Ριιιι!. νντοοιιτοιω ω] πινει! Ροιτόι ο ΟΙο

Βιοπι ι Ρωτώ! π ετ·οοιι πο ειοΙοο @οπιπι

οο Ροτοιοε!οινιο, ο θΙοο ινοιοο! ιν ετ·όο

οιοιι ιινοιοεο. Ρο!οινον πιο ΡοοιοΙι !ιιΡιοινο

οιιο!ο (!ποτ·πι€οιι·ιι, ι πιο ιιτοπι! ιπι θΙοε,

ειιπι ιιοινιοπι Ροιιινοιι! ιιπ !ιιΡιοινο. (Νο οι

Ροι·ιιι ιι·ιοοι ποΡτοινοοιι! θΙοο Ροοπτι πιο

τιτειιο πιοττιιο, το” ιο Βιιοοιι σον πιο Με

Ρτ·ποΙιπση!, Ροπιονντιι τιιποειινο οιιιιοέοιππ

ιι·νοττοιοπο, ο οπο” Ροοι!ι ιν πιοινοιοι

τοποο!ιιπι Ρο Ιιτιιιιιοιι σωρο. Τοοοιιιιιιι μη

οι!ιι επιιτιιιιοπο πιο τιιοιτ:τ :οποιο τπιοοιιιοπ επιτ

Ρπιο το, Ροιιιο!ιι ννειοιιιιτ ιτειινο ι ττιπόοιινο

ποοιιι, ο πιο ιιν!ο ο Μπι ε!νοιιιιο οπινπιοι

ντι τ·πιιτιοι ποιοι, οοέτιιν ννιοιιοιι οοινπιιι

πιιοποτπι ιιι ετ·ιοοιιν πιιειο. Τομέ πιω ποιοι!

ιιιιιιιιιΡ ιν!οοιιιπιοτειιι, διοίιιπ, πιιοοιιιοιι ποιο

ιπιιι οι οπιιι ο @οποιο ο ιν ποιον; οι!

Ριοτννοι ιΒιιτιιοποτπ τποπττειντπ ΡοοιοτειιιοΕο.

 

'ι8. Μπι θθθδ "Η Ρο!οινον πιο (ποιόν

ι Ποιτνοοποινιοιοτπ, Ριτειοεπιοι οι·οοιιιι πιο

πιιο, οι οοοπτ·π ιοιιννι·ιπ! Βοννοοποινιοπο ι ιιο

πο! 8ο οέιοΡιο. ΤοΒοι Μπιτ Ρτ·πιιοπιι Ρο!οινον

Μπι· ι Μαιο ιιο νν!οοιιτπιοτιο, πιινντ·ιοο ιιο-ι

Μο. Ρτ·ινοποο! Μπι· οο Βτοοιι Ρετοιοο!ιιινιτι,

ο Κιιιιιι οπο! ιπιοοιν ινιι!τιπιι 2 ιι·ο1οιιιοπι.

Ι (οι νν!οοιιτιιιοτι Κιιιτποινι

οιιιοΙοο!τιιιο οι ::ιιι!ιιο, οι Μπι· οι ιν πιο

οιιο π Ρτιοιιιιιιιοπιι οτττονπτι. Τοοοι οποιοι

Ρτινο2οοι ον! $!οινοιοι π Κιιοινο ιιπ νν!οοιι-

νΨιοι·οπ 25 ττο τριιιτιοτ·τιττ ΖΗΜΙ” ττο Ι'ριττιτ Η. 12. Τ. - 27 οπο” τι οιιτιτττττττι

οιι·ιιτττι Η.

ιιο νι ετ·οοιιο. ΟΙοο πιο Ρτηιιιοο! Ροο οπο! τοοι

-οτι

εναι οινοΒο



'7”Ιθ Ι.Α'|'ΟΡΙδ ΝΒ8'Ι'θΒΑ.

40% κς·ι Βιικεκπ κι Βοκοικκοοογ οτι Εκκ·ι·οκκικι

κι κικοιο οοικικιο, κ κ.ικικικ κοκκιικ Ρα

ι·κκοοοκι “κι οι κικηικι Βοκομικοοικικ

ο κοτοκκκοκκκ Πιικοεκιι πμ. Βοκομικεροκ

πιο κι: κο·ι·κικιο απο οιικοοκτκ, τκποκοιιμιο

κκοκ: κακο σε κοτ,ι οιικορκ·ι·κ, οοτι οι

κκκκ κοκκκι? οιικιιμικιικο πιο ιρογκεκκι,

οεκοκικ Ποιοικκεροκ: κικκοκο, “τη ικ

κι Μπι τοπικα, κοιικοκι το κι Μπι κι οικι

κκοκ, 'ΠΞΗθ" ω!" ΒΜΣΕΠ',ζ! Πἰ'¦ι ΤΟΕΒ ΚΟ)ζΙΥθ

οοτι ι·οκκκτι μπι:: οοκοιοκικι, κ κοικι

κοιοιιικκιοκι πιοοικκοκκιι και κορσ:οτικιι.

Η κοοκοκκικ κκι Κοιο,ηκκοοι, κ κι τι κοικι

κοοικ Βοκοκκκοοι (ΜΜΜ οι ιικκοκιικοκι

κοοικκκκοκι κ οι 'Ι'ορκιι κοπο: κπι; κι:

κοκκιικε κρικουο Εκκιοοκικα, κο πω, οι·

κκικκ κιι·τακι, κ κροιρκιικ,ι κκο κςκκικκ,

κοκοοοκ οικκο ποια οικοκκκοκογ, κ !Μωι

οοκκ κι κι κοιμι κοκκιικιο κι οιιιικιικιι οκ

Ρατκκοοει οι κροι·πιιιιιοικ οκοεκκι κ κε κι

μΐ"%

Με οιι·κοκκι πιο κι κοιικυκ, ικοιμ·οοιικ οικικ

ΥΠΠΟ Ε! "ΠΣΕ κ”ΜΤΜ!'ΗΠι Ε'Β'|'ΗθρΠ.

ιοικκι, κοοοιοοκ Ρκτιιιορι ο·προκιι κι ορι

ικκκ, κοιικι κοκοκκκκ ιιοτοκκι·κ κκι. Η κοκ

οικι Βοκοκκκοοι οι·οοκι οκοκκ·ο Βιικι,ιοκα

κο !!ιικοοιι κικ, κ μια; Εκκκιοκι Βικα

οοκκ: “και κιι κικιζι Ποκομικεοι, ρεκκι

κακο: οκοκκικιο οι κ κι κοιικι κοτικι κκ

οι·ιοοκικικιο οκ Ραιιικοοκ, κριιικιιο κι

Μικ·κ. !! οοκο Ηπαρκ: κακο κι”. !λκο κπι

κοκικ κι ιιο·ι·ικι, κ ςκκοοικι κι. Βιικικικιο

ΒΡΜ”Μ

θκικοι·ι Ρατκκοοκκι , κιζικι κκκι οκοκ κ

0Ήξάμ!

Π!! "θ'|"ΒΕΒ ΠρθΕ0ΠΜΠλ κ:κ Η 'Ι”Μίθ

κικοεκκκι οιοικι , !!ικιοικ κοκι

 

ννἱετκκ 20 οι.. οκοιοι.ι οἱοιικι Η.

88 0κκκοκι» Επικοκι Η. ·

πκἱοτκοννἰ οκ $ννἰοὶοροἰκο ιν ροινκο1 κοκκ

ννἰο. Ιροοκοϊκ τοιΜό ΒοηΒοτοννο οιεΙ:κΙέ

κ κὶοοἱοικ ννἰοᾶκἰπκἱοτκοω ο ιν)·Βιιοἱοκἰκ

ΙΠοκοινο] οκοΙκὐιἱ. `ΜοοΜωΞοτι ικέ κἱεοἱιοἰοἱ

@κι κοη·τιἱ6 κιόκκἰκο: Μάο ωοεΙο)·ικ ω,

ιιοκι·κἰο, κἰοόχω οκοό:Π ι Μακ όο Ρτιγεἱοιὅἰ?

Οόροκ·ὶκόο]οο ικιι2κκο ι·κκΗκ ΨΙοὐιἱκκἱο

Μονή: κἱκὶο! κἱοκπι ω ιν1οκι ει·ιοοΒιι,

ρτηκ·ἰόὸἰ οἱ Μι ΒόΒ ιν Νώε ι·οοο; οκοπικι

οκἱ κικ·ειο οἱ ρκηεἱοἔο1ο, κ Μπακ τιιεκκ 'ο

ιἱοκιἰο, ἱκτονν οκτιοέοἱοίιεκκ ρτιοΙοινο]κ κοκ

κεοοκκο? Ι κιωκικ Μι ΨΙο‹Ιιἰκιἰοτι, ἰ @έκ

πω)! ροκ-ΠΠ Ϊνἔοὐιἱκιἱοι·ι δἰοκ·οΙο κ ΜΜΕ

άτυέμη ἱ 2 Τοι·κκτκἰ τιιἰοιΙΖγ νι·ειδδχ; κΈκτοόΙ

κι? τικῇρἰοκιν 8κ·ἱο£οκἰοινο, ρώσοι ιοΒἱΙἰ π,

ΚΠοκο, ἱ ιΙκυὶγιιο ]οἔο ροιοΒἰ]κΙἱ; @ιο Σο

ιν εοοο!ο ιν Μοοκύι·, ο Μου ω] Μη· κικ;

κ ότυιμη κινο]ο πιο ρκκοὁεἰοκἰκ ιι Βοικοοκο,

ἰ Με ννἰοἀιἰκΙ, σο εἰο κ Κκοκοκι κκο. Νεπ

ικ3υ!ι·ι κοέ ιν κἰοάιἰοΙο, Βάι' 1η·ιωκκ,υιιικε,20

κιοτοΠ Ικκ)=κω ικοΙοιούκν κι· στοκ, ἰ Με!

κκ κ· κικ κορο!Ιο. Ι ρι·ηε.ΣκΙ Υδ*Ιο‹Ιιἰπιἰοι·κ

ροοκο!κο ειι·οοο Βἰκ]ὸἰυκκ Ρο Η.Ιοκοινο οιο

!οι]έ, ἰ τιοΜ ΒἰκΝἱκΒ Πικκοκκ: ινηικο κικ

κἱοὶο ννἱοιὶιἰκτἰοτκ, τκόκνἱο‹: Με: σκοπο” π,

εἰο ἰ κι οἰορἱο] Μακ: ο Βκη·Βοτο ροέκἰκ

Ι παοκ! ΠΙκτ:

(ΜΧ κνοεκΙἱ όο Μη, πο·

οπι” ΡτΖΗοὸέοἱο ‹Ιο ππήο.

ιιἰοοΙο Με ΒοιΙιἰο.

οικω Μι. ΨχΙο2ϊεκκ πιο εκτ)·οΙ1 κτοΒἰΙἱ οΕι·όι·

να ΡονκκΙο, ο υντοοχ (Παοκ ΒοΕκκοκκοκ κνιὶκδ 50

ἰκκ ενώ, ἰε!τκκὶ”ο οο!οέγινεη· ιιόοτηΙ ΙΙΙειτο

Ρα! κακο, ἰ κνκηιικο εκκιγκο ῇοἔο ιν)·εττιο

Ιοκο. Νοκ Με εκοωμ ἑμ·οο "ο, ΗΜ· ιο

εννο]κ άι·κιι·κκ κ· κἰοἀιἱοΙο κακο, κ· ρίου

82 σοκ κοκκι» κ κοκκι Ε., ισοτικκι Η. -



ι.ι·ι·οι>ιο ΝΒ8'Ι'ΟΚΑ. Τ”

οι ιετο "το ιιιι:ε,

ορικιιιιε: Π μοοιιικκιιοιι ΠΟΠΟ κιι:κι ΠΟΟ'|'ιΠΠΠ·

Π". " ιοικο οι” κοκιιοκριικε ικκκοτι ΟΠΟΠ

Π·πιιιρι οι ποοικιικκοιιι οκοιειιι κι κειιιιιιιι

οιιοοκοκι:ικκιικι, Π'Ε καει κρικιικ ΜΜΟ,

δ “ΠΟΠ” Φοκικιιιιιι δΈ “οι μεειιτκ κοι·κερ·τιικ

ΑΜΠ» Οκιιι·οκιιικι πιο κ ιιοιοικιιερι κοκκι

οτι Π'Ε Οιικτοκκ, κοιιιικιο ΚΗΠΟΥ ΠΟΠ'|'Π Π!!

Ποιοκιιιιι οι ι:0κοιοι.. Οιιιτι πιο οιιιιιιιιιιι οι

οι κοπο, ιι κοιιιιιι, κε κκε οι ιικιιικ

ι0 κι κουτι ιεικιιι. Οκιιτοκιιικι πιο κ Ποιο”

περι ΠιζΟΟ'Η Π! ΠΟΠΗ, Π κιιιιιο·τ.ι ΠΟΠΗ,

ΠΟΠΟΠΠΠ|| ΟΠΟΤΕ! Π ΠΟΠΕ, κεκιικιιιι Π το·

ΜΜΜ” Π κοκκοκοοικ Π κι ζθ"ΜΠι ΟΠΟΠδ.

Π καποια τκιικι κκι·ι·κ κι (Μοτο, ιιικο κε

46 ικιιικιιο ποιοι· οι ΠΠΠΠ κει κοτοκιιικ. " ΠΟ·

οιιιι:το Οκο·τοκιιικι κ ιιοικοκκοοι κι Οικ

τοκκ, τιικτοκικ.ικιι εποε: Οθ, 'ΠΠ ΠΟ ιιιικι

ΠΣΕΠ οι ποιοι ΠΠ κοτοκιιοι, κικο κοτοκκκιικ

@ΚΤΜ ζΕΜΜΠι ιιογι:ιοκοιιιι; ο Οθ [Ο ΤΟΕΒ πο”

κοιι·τιιαρεκκιιι., ιιιοκο οι·ιικιι. ιιιοκο κ κοκ κα·

κι, τι ιει:·τι ιιοροτι κακο κ ιιοοιιει.ι:τικ 2εκιικ.

Οικι·ι πιο απο κε κοοιοι·ικαι, κ ιιιιι:ι·ι Μοικκ

κι.ιιι ιιεκιιιικι:τι. κι οι: πιο πιο κρκιοκιι

Ποιιοκιιιικ κι Ι'ιορτεκοι·, κ ετοκιιιιιι οκοιο

κ κοπο κε κιιιικιο ιετο.

Οικιι·οκιιικι πιο οι·ιικρκ κι. Ποιιοικιιικ πιο

κρκιοκιιι ιι Ριι:ιι, Γιορτεκιιιικ πιο ιιιικιτοκιι,

κ κοιοκκι Πιιιεκοιι. Οκιιτοκιιικι πιο ιιοκειιι

ΟΒΕΠ'|'Π τοροιιι Π! Πκτικεκιοκιιιι οποιοι,

60 κι ειιοιε κιιι ιικρεκι Οιιιιιοκιιικι τοοοιιι,

κ ιιοκειι εκιιεκοκοι· Μιιοκκογ οι Γιοοτειιιιικ

οιοτκ ·τοιι κ ζιιοιικοκιιιιι.ιι κ κιιοιιιικι οτι

κκικι τικιιι; ιι Γιοοτεκι κιιικιτοικο Ποιιοκιιιικ -

 
ποιο κοκιιπο κπιο , ιπιοοιιιοο ικιοΒο, 24 κπιο. Με

κινιοι.οΡοιιι ω)! ι νικοοπικιω Ροκιοιι κο

ΟΙοΒο ιιοκοο του κι ο οοοο πο Ροιοινοόιι·.

Οιοκ πιο οοιοοοι κιο ρύιο'ό ο πιτπι, ι Ροκκοκι,

θιιιοι

έννιοιοΡοιιι ι ννιοκιιιπιοτι "ο πο Μπι

οιι6 πιο ιοκπο ο πιιπι κτοκο κιοκι.

Μικε οσοι, κοιοιι οικιο ι ιιοπιο, κιοικοκι

ι οιοιοικά, ι ΡτηΡτονιιοκιιιι κο κιοιπι κνιοι.

1 Ροοιιιιι επιοιι·οο κιο πο (Περι, ιο πιο κκοκι

: πιτπι πο Ροκοπ. ιΡοικοιι οκ Οιοεοννι επιο

ιοροιιιι ι ννιοοπικιω, ιπόινιοιο κι: οιοκ η·

πιο κκοιιι ο ποιπι πο Ρομπ, πιο” ιπικιοκικι

τοκοι ιιοιπιο, ο :ποιο κ κιοοιο ιιιοτονι·ιοκο;

οιοο κο κοιι, :κοκ κο ποιπ κοι, οοινιοπι

ιο νντοι.ι πο" ι τκοιιιοι ιιοιπι. Οιοε κοέ ιο

κο πιο κοικοοοι, ι οικο ιπιοκκι πιτπι πιο

ποινικό. Τομέ πω Ρτηκκιι Ροιοτιοιι Ροκ

Μποντ, ι κιοιι Ροκ πιιπ οοιο πω, ι ιποιο

κο πιο ικοοιιι. έινιοι.οΡοιιι κοκ κιιιοπιι οι

κο Ροιιοικ. Ροιοινοιχ κι Ροκιιι :ο Βοέ, ο

κκι·ιοινοι ννι·οιοΒιι ι Ροκιιι κο Κιιοννο. οικο

ιοΡοιιι κοκ Μπι κοιιιοκοο οτόκ πο ιιι·ι€ότκκ

νιιιιιο2ονιιιιιοιτι, οκ κιιιοκο ιιπιοπιο κοινοί

κο ετοκοπι κινιιιιοΡοιιιο ι ιιοκοι οκιοέι5 Εκ

οικιικΡονιι Μοτιποννι ο κκτιοινοοιπι, ι Ζοειο

ιιοινοοιπ ι ιππιπι ο ιππι·οο κτοκοιν, ο κκ·

τιοιν οΡτόὶπιοπιι κΡοιιιι Ροιοινοι. Ροκ ιικ

πιοο κκ απο πω!! Ποιι·ικ $κ·ιοιοκιοννιοι ο

Νοινοκτοκκ κο διποιοιικιιο. Νοιιιοκτοκοιι κοκ

κοιι κο Βοοιοιιιο Ρο Μέοικιοιινο ννιοκι·πιιτι

και; ινιιοινοη 8ο νιιιοκιι κο Νοιιιοκτοκκ, ο

Ποιι·ικοινι τιοικι: πιο Ρτηοοοκι οποιο. Ρο

Μακη Ποινικ ιι·τόοιι κο δπιοιοποιιο, ι οπο:

ννιοτο2 1 κοοτροπικιικο κι πιο. Οι., κροοιοικιοκιο Η., κιιικικο Β. 12. Τ. - 6 κι

ι:ιιιιιι... ιιιικι. πιοπιο. Η. - 11 κ κιικι:·τει κοιτα πιοπικ Η. - 15 κοι:ιιιιιι:·τοι κοειιικ

οι οοκοκοοο, ιτιικπιο. - 17 τικτοικιιιιιιι τιιιιτοκοιικε Η. Β. 'Γ. - 82 οτι κιιιιιι ποιοι»

ο κκιιι Η., οτι κκκι οι., οτι κιικιιι Β. Τ.

Ποιιιικιοκιιι Ρο!. ΗΜ. τω. Ι. 98



'ι'ι8 ι.κ·ι·οι>ιιι κκο·ι·οιιΔ.

4095 ·ι··κιιιιι. ι)ι:ι·ο :κε κκι·κ κοκοκιιιιικ κκε ιικιι·κικκ

.. οκ '

()κκι·οοκκιικι·κ ιικιι ιιοιικ ιοροκκ Βιιοκκκκοκοιι·;

ιιοκοι·οροκικικ ικε κ,ιοικκ Ροι:ι·οκοι· κο ικι.Έ

οικοκκιικ ιιοκοκκκερκιικ, κοιι:ι.ιιικιε κεκοιιιιι:

κ ιιοιιοι· ι·οροκοι·. κ ιικιικι,ιοιικ ρεκοιιικ: κει

ικοκκ κι. ιικικι. ιιοικιικτ ιικιικικ·κ ιιοοοκκ ι:κι

ιΣκοκκκικ:κοιι, κ ω” θι.ιοκιικκοπ οκκ·ι·ιι,ι

κ Μικ:ι·κοκκιικ κι" κοιιοκκ αμε. κι. σε ικα ι

ι
ι

κ” ιιοι·ρικτκκ κι Μοιρροκοι·; κρκιιιικιι κι

@Νικ κρκκι: ιικκοκκκ·κ, στοπ ιιοκοκκιιι:ρκ ,

Μοιιροιιιιιιιι, κ ιιοι:κκιικκκ.ι κι θκκι·οιικ. Με

οι: πιο πιο κρκκοικιι κρεμ κκι:ιιιικ κκι·οι·-ι

οικ κι κιικ κει:κ·ικ οοιικ·κικ, κ κοκιι·κιιιικι

χοι.ικιικ, κ κι: ιικκ·κι·ιι οηικιιιιιιιο: κ κκικκιιιι

κι κοκοι·κοιιικκιικκ ι:·ιρκκιικ·κ, ικκκιιιιικ ·ιοκιικ

κ κρακ.

79· κι. πιο με”. Βκι·ιοκκ·κκ·ιι κ ιιοκο

κκιιερ·κ ιιοεκκι:ι·κ κι θκιιι·οιιιι, ι·κκι·οκικιικι

ι:κιιε: ιιοκ,ικ ιι·ιιιιακοι·, κι·κ πρι”. ιιοκο

πω". ο ροιμ:ικ:·ι··ικ και” πω” οιικοκοιι·κι

κ ιιιικκ·κ ιιι·οι·ιιι:κικ, κ κριικι κιιιιιικ οκιιικι

κκ ιικικοκκ

οιιοροιιιικκ ροκοικοκκικ @ιικιι οτι κοι·κκ·ιιικιι.

κκικιικτι κ ιιριικιι ι·οοοιικικικ,

θκι.ι··ι. ιικ ιικοιιιικιικ·κ οκκκιοκ·κ κοιικ κ οκοιικ

και. Με ω».

ι:κικιιι·κ εκκοκοκοι·, κικικκι-ικι, κκ

κ κε κικ:κοτ·ιι ιικιι κι ιιρκι·οκοι

τα κεκιικκκκ, ιιΕ'ι'θ οκκε:

Μ!

 

ι:ικριικιιιικ.

οιιοιικκ, κοοκοι·ιιικιιιι κικ·ιιικ·κ σκιι·ιιπκκκκ.

Ωκκκοκκικι και κ ιιοκοκκιιερι ρεκοο·ι·κ κι.,

καιω: κι σε τικ κκ ιικ κοικκ·κικι κιιειιικ,

κκ ιικ κοκκικ κι κιιι.ικ, το "κι ς·ιικο κ·ικι:κκ

ιιικ ιικ κκιο, κ κοικκκιι.ιι. ιιοκκι·κ·ικ κοιιειιικ,

ιι Και. κροι.ιι:ικκ κκκκ κιιικει·ιι. Βιιιιι·οκκ·κκι

πιο κ ιιοκοκκικερκ ιιοκκοο·ικ κει θκιιι·κ Υμ

κι $πιοικιιιιικιι ιιιιροννιιι3ι, εκκκικω ιικιι

κ· Νοινοκι·οοιιο. 'Τομ "κι οικω ρκωκιι

ι2οειιικν "ιι Ψιοτιπιπιιοι·26κ κ ιικι·ειικ ιιο ΜΗ

τοπικ, ριηιιιιι 8ο ιιιιιιοιιιιιιιιιο, : ροειιόιιιιιι

Οικονομι Μ. Τομέ Με ρι·ιγειιιιι ιιιιιικιίιοκιι,δ

ιιιιοει:ιοιι κιοι·ριιιιι 28, ι κοιιι·γιει εκκκ κι

ειι·κοιι »κο ρ:ιιι·ιο6, ι καιει κι και” ρεκκικ

οιιο πι:ιιιιιικο των; ι ρι·οεο.

κι

Η

πι. Μαι 6604 έκκι0Ρκιιι ι κινισοΔικιω

ροειιιιι ιιο θιοΒιι ιιιοιιικο κι: 'καηκε ιιο

κιιοκιι, ιιιοοιι πιιοιιιιιι ροι·2ιιιιοικ 2 τοκοι

κωικι κ· Μια: ιιιεκιιρ6ιν ι ικ·ιιιιιοιι6νι· ι ιιο- κι

κιοιιιιικόιιν οιοόνν ιιιικηοιι, ι ιιιιοκκοκκιι, κικκιικι

οιιισιιιιι ι·ιιεικι ιιοπιικ οκ ροέκιιι. ΜΒ Μέ

ρονι·ιικι @κι @ιικιι ι κιοκνιιιιιι ιικι·ιικιιιι και:

-ιιιιι: πιο ρι-κρινοικι ιι:ει, κ” Μις ιιιιεικιιι

Βιειιικρ ιιιιι ιΒιιιιιειιῇ ιικιι ειιιοι·ιικι; ι Με οικω ?ιι

ρωικιε ιιο Μαι κιωκκι ιιοικοιιιικοκκ ιιο

ικιωκ ιικιι. 8ιικιοικικ κι ι κνκκικιωκκ

ποικι πιο: οιο Ε, ιιιιι πιο ιιιιιοκι ιικ ΡοΒιικ

κ τικιιιι, :ιικ ιικ κακη ιιο Με' νικ:: :ιιιιιγΕικοι

και ιιοεο ιικ Με ι ιιοΒκιιοικ ροιιικΒιι6 οιιοεο2, 60

ιιιοοιι:κι κιιιο ΒόΒ ιιιιοιιη ποπιι ιιιιιιιιο. Βικιφ

ιοροιιι τω] ι Μοκιιικιω ιιοεπιι Μι ΟιοΒιι

ιικ Πιοτιιι8οΜι, (Με κι ιιοιοι‹ι ι (Ἐπικοι

εοκκι πιιεκικοιι ιιιιιι:ι κκκ δ κιν κοιιοικ. ἔινιο

Νικ" 2 ι)ι.ιοκιικικ:κοκι κκ Ειιοκιικικ:κοιι Η. 11. 'Ε. -- 19 ι:κιιει ι:κιικ, κι Μάοκιι.οιι

κιγικιο. - κοριικ·κ κοκοκικιικι ιικ” οκιικιικκ·ιι Η. - 26 κκ κιοιικικι·ιικκι κ νικ

ιιιιιιικικ Η. - 81 το» Ντικ κ Η.
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"τοκοι, θαιτι ιιε ιιιιιιιτε ιιιι Υριιιιιιτοιια,

ιι·ισιιρα και ιιι τρετιιιι τιιιιι, ιιι σιιιιστιι.

Βιιατοιιαιιιι :ιιε ιι Βοαοαιιιιερι τιιαστιι ιιο

"πι, θαιιτι ατε ιιιιιιιιιε ιιι θταροαιιιι, ιι

5 ιατιοριι σα τη. Βιιατοιιαιιιι ιιιε ιι Μαστο

ιιερι οστιιιιιιστα ιι ιιι τραμ, ιιιιιατιιτι στι

ιιιι τοροαα ιιριιιιιιο, ιι σιι ιιριιστιιιιατι κι

τριτη, ιι ι:ιςιιειιιι ιιιιιιακιι ι.ιιισιιι στι στο

ιιιιι; ιι ιιιιστι ιιειιιιι ιιι.ιιι ιιραιιι πιστα, ιι

10 στοιαιιια οιιοαο τραμ αιιιιιιι τριι μεσω. ιι

τριι , ιι ιιιιιειιιιτακιι αιοαιιιε ιιι τραμ. Η ιιιιιι

,ιε θαιιτι ται τραμ, ιιοτιι ιιιιρα, ιι ιιιιαστα

ιειιοιρ ιιιιρι, ρειιιιιιε σιιιρε: ιι,ιιι κι ιτρατσιτ

σιιοιειιοι· ,ι!,αιιιιαοιιιι, ιι ιιριιαιτα Κιιισιιστ ιια

15 στοαι οτιιρι ιιαιιιιιιιι ιι αι,ι,ι ιιιιιιιιιτι, :πιο

το ιεστι σταριιιιιιιιιι τραμ ιιι χει.ιιιιι ιιι ιιισειι,

ιιιιειιι, ιι τω; το αοστοιιτι σιιιιιτιι σα ιι

φορμα ιισιιοπιιιτιι.

ι:ιτιιοριιτιι,

20 Κι σε :ιτε ιιριιιια ιιριι,ιε |ιοιιιιιιιι σι Ποιοιιιιιιι

θαιιτι :ιιε οιιιιιια σα σε

ιι ιια εισαι ιιιιιοιιαιιια ιιριστι.

ιιι κιιισιισιτ ιιι ιιεαιαιιι οτι αστερα, ιι ιισιισισιια

οιισασ κιιισιια, ιι ιισιιιιιιιιε ιια Βερεστοιιιιιι

ιιιορι ιιιιιιιιιιι. Κι σε :ιιε ιιριι.ια ιιοισιια Ησιτρι:ι

οι Ποαοιιιιιιι οι; Περειιισααιιιιια, ιι θι·στιιιε

28 ιιοιιιαιιε ι.ιισαιρα ιιαια μια αεσιι·τιι ιιετιιερτιιιι

ιιιιιιιι. θαιιτι ιιιε ιιιιιι,ιε ιιζι θ·ταροαιιιιια, τι

ιιριι,ιε ιι

Βιιοαιιιιαιιε, ιι σιτε κι ΡζΜΗ0, θιιατοιιαιιιι

Βιιοαιιιισιισι·, ιιε ιιριιιιιιιια ιστο

πιο ιι Βοαοαιιιιερι ιισιιιοστα ιιι σιισια σιι.

30 Βετο ιιε ιι·ιισαιμ ιιριιαε 'Ι'οιττοριιαιιι, τιστι

θιιατοιι.ιιιιι, ιιι Περειασιιαιιαιο, ιιισιιιια και:

τριι ιισσιιτιι ιιρι.ιιατσ, ιι στα οιιοιιο τραμ, α

Περειασααιιιιιιιι ιατιιοριιιιιιι στι ιιι τραα·ιι. θειι

τσιιαικι :ιιε ιι Βοαοιιιιιιερι ιισιιαοστα ιια ιιι

ιιο σει στσροιιι ,ι!,ιιιιιιρα, ιι ιιριια,οστα κι

?αριιισιτ, ιιερειιρσαιιστα σα, ιι ιιε ιιοιιιοτιιιιιιι

"Η Βο1οιιιιιιιι. @οι σιιιραιιιιιιιιιι Επι. ιι

ιορσΠι τω)! ιννισιιιιιτιιστι ΒιιιιΙι ιιι ιιιιιι.ιοοο

(Νοε :οι ιισιεΗ ιιο Βιιιτοιιοοιι, ι ιιιριιτι ιιε

ω. έινιοιορει!ι :σέ ι ιΜοιιιιιιιιστι οιιισειι 8ο

κι· 8τοιιιισ. Βιιι Με ι ε;τοιιιι Ιιτ:ειιιιο, ιι οι

ρτηριιεισιαΙι ειιιιτιιι, ι ιι)·Ιο τιιιιοετινο τατι

ιιισιι ι οι)οιει ειτοιι)·, ι ιιι Μισο” τιιιιιι

Ι Με οιιοΙο ετοιιιι σαι δδ, ι

ροσιεΙι ειιιιιιιιιό ιιιιιιιε ιν €τοιιιιε. ιιηιιιιιιι

ιιισιειγ Μι.

ΟΙε€ ι ετοιιιι σιισιισ Ροιιοιιι, ι ισιιτοιιιι ιιο

ρθω; ιτιόινιιισ Με: ιιιέ ιιο Μαιο ειι·σεο,

Πιιινισιιι, ι ρι·ηιιιέσιε ιιο Κιιοκτιι ἔσω εισ

Ισσ οισόιν τιιι5ησιι ι ιιιιειρ·σιι αιεωω, ινειιιιι

ιο τιιιιιιιιτ8η Βτόιι ιιι σιιι)·ιιι ιιτιιιιι, και”,

ιιι Μιά)! τιιιιιι ιειστιι6 ιιε ι ιτοιιι6 Ροτιιιι;ιειι.

(Με ινιεσ οιιιεσιιι ιο ιισηιιιό ι ιιι ιο σιιιο

αι1εωρι. ΤοΒοι σιιιευ ρτηειειιι Βοιιιιιιι

: Ροιοιιισιιιιιι οσο Ι(ιιόιι· ιιι ιιισιιιιεισ ιιι

ι·νιεοιοτοιιι ι Ροριιειοειρι σιιοΙσ Κιιοννιι, ι

ερωιι πει Βιιτοειοινειιτ ιιι:ιιεσγ ιιννότ. ιν @πιώ

στιιιισ ρι.ιειοεηι Κιιτρ·ιι ι Ροιονιισιιι1ιι ιι Ρο

τειεειιιιτιιι, ωρα1ιι Πέσιε, ιιιιεει:ισιι :πιει-ιιι 24

(Μ. (Με ιαέ ινγειειιι : Βιιιτοιιιριια ι ρτη

ειειΠ μοι! ΒιιιοΙειιιιι, ιιιιε ριτηιεΙι 8ο διαο

Ιετιεισιιιιιιε, ι επιπι! ιιο Βιιιιατιιιι ; $ννιει.ορειιι

ιιιέ ι νιΠσιιιιιιιιετι ρσειιιιι ιιο άστυ. ΤεΒοὶ

ιιιισειιισα Ρτηε:ειΠ Τιι€οι·Ιιαιι, Με έινιιρισε

ρεΙΙιοιν, ιιι Ρετσισειιιινιιι, ιιιιεειιισιι ιιιιιιιι Μ,

ι ιιι! οιιοΙο ετοιιιι, ιι Ρετσισειιινι·σχ ιιι.ιιιιιιιοιι

ιιε νι· βι·οσιιιο. ΒιιιεισρεΙΙι πιό ι ννισαιωιω

ροειΙι :και Οι ει.τοιιιι Πιιιερτιι, ι ρι·ιριιΙι ιιο

=Ζιιτειιιι, ρτισιιτειντιιι ιιο, οι! Ροιοννσόιιιι πιο

ιροειτιοισιιι, οσιιτιιιιιαι κι Βοινιιιιιι Β68, ι

ιιιηιιοιναινεη ιιε ροι:ιι οσο €τόιι. Μιεεισια

πιο ιιιτιιιντ8η ισιι τιιιιιι @Η ι ντγειιι Μι

πιω, ο ΡσΙσινσγ ειιιιι ιιο Με] ιιιι·σιιιε Ται

ω” ιιεηιιωνιιτν5η ιιε. 8ι·νιιιιοΡειιι ιιιέι

ΨΙοιιαιιιιιοτι ριι·ιειιιιισιι Ττιιιιιει ιιο Ράσιν



'Ι8θ ΙΑΑΤ0ΡΙ8 ΝΒΒ'Ι'θΠλι

40% ιιοιιιι·ιπιιιιιιιιιο οι ιιοιιιοοτο ιιι τροχοι. Γρα

ιιιιιιιο πιο οιμροπ·ιιιιιο, οι” οποιοι, ιι ιιςιι

ποιοι ιιι ιιιιιιιι , ιι "ΠΠΠΠΜ'Π οιοιιικιιι ιιο οιιοιι

οι·οοοιιιι Τριιιιιιοιιιιι, ιιοιιιιιιιιιιι·ιιιιιο οι. Πιπι

ι·οιιιιικ·ιι πιο ιι Ποιο,ιιιιιορι ιι·ιιιιροιοοι·.ι οι

'ι'οπιιιοιοι κι Ποιοιιιιιιιιιιι, Βοιοιιιιιορ·ιι πιο

οιιιι πιοΧθ'|'Β "ΠΠΠΠ"Τ" ιιιιιιιιι. ΠΕ ΠΠ·

οιιοιιιιιιιιιιι, ιιι οιιιιηιιιιιιι οι κοιιιι κι ιοιο

·ι·ιιιιιιιι·ιιιιιι·ιι; οι: ιιιι,ιιιιι·ιιιιιο Ποιιοιιιιιιιι οπτικ

ιιιιιιιι οι ιιι οπο, ιι ιιιιιιιιι ιιοι·ιιιιιιιιι οι οιιιιιι,·ιι

°Π."ιΠ'Π"Έ, οιιιιιιιιιιο προ·ι·ιιιιιιιι·ιιιιι. Π ομοια

Ι'οοιιοιιι οι π. ιιιιιιιι ο·ιιιιιιοειιιιιο ιιοιιιιιο, ιιι

οιιιι ιιιοπιιιο οι ,ιοιιιιιιι ιιι ιιοοιιι·ιιιιι πιο,

ιιοικιιιοιιιι οποιο ιιιιοιιιιοιιοιιιιιιιιιιιι , ιι ιι·ιιιιιιζι:ι

πιο. οι·ιιιιιιιι 'Ι'οιιιοριιιιιο ιι ο·ιιιιιιι ιοιο ιι ιιιι·ιιι

ιι·ιιιιιμ; ιιιιιοςιι πριμ ιιοιιιιι τοι ιιιιιιοιιιι.

Πι ςιιοιι··ιριιιο πιο ιΜΜζ0ιιιΕ Τοιιι·οοκιιιι:ι ιοιο

ι·ιιοι·ο. ιι πιο ιι Βιιιι·ιοιιιιιικ·ιι, που ποιοι

οιιοιοιο Π κρατα, ΠρΠΠθΖ'ΜΠΕ Π Πιιιοιιογ ΠΟ·

ι·οοιιοιιιιι ιι ιιι Ποοοοτοιι·ιι.ιιι ιιι "(””ΜΠ'Π ι.ιοπιιο Δ

Πδι'Ι'ΜΠι !!!δι!.'ΙΠΜΒ Π!! ΠθρΕθ'|'0ΠΠ, Π ιιροι·ιιιι.ιιι

Ε'β Μαιιαοτιιριι ιι,ιιιιιιιιο.

ΤΟΝ) Πίθ Η'ΕΕΠΠΠ , Ε'β Πλ'!"ΙιΠ'Ε, οι για προ

Π'ΗΠ ΜΜΕ ΠρΠΛθ Π'Ιι'Ι'θρΠΠ·Σ ΠΠΠΠΠ'Ιι ι:οςιιοπιιι

Π"ΜΠ, ιιιοιιοιμιιιιι·ιιιιι, οπο, Χ'ΗΠιιιΠΠΠ'Β,

Π·ιιιιι:ιιοι Π'¦ι ιιεζαιιοι·, Π ΜΗΝ Π'!ι "ΜῇΊι ιιο

Π'Η'ΠΠΠΠΠ "θιωΠιιΠΠ, Π ζΜΠΜ'0ΠΠ ΕΟΜ)ΠΠΠ:ι

θΠ(ΗΠ) τοπια, Π θι(ΠρΠ'Ι'ΠΠΠΠ οι Π!! ΜΜΜΒ'Ι"ΕφΠ,

Π ΠΠΠΠιι'0Π!Π ι.ιιιιιαοι··ιιιρο 0'Ι'θΦΠΠιιΥ!ι, Π μου:

οιικ, ιι Γοιιιιιιιιιιιιιι. Π ιιοιι,ιοιιιιι οι ιιιιιιιιο·ι·ιιοιι

ιιοιιοριιοιι·ιιιιι, ιιιιιι·ι οπιιιιιιι·ιι ιιο ιιοιιιιιιιι·ιι,

ποιτιιπαιιιιιιιιι.ιι ιιο ποοιιιιιοιιιι, ιι ιιιιιιιιιιιιιιιιι

 

ννιοι·ιι2 6 Βοιιοπιιιιοο·ιι... ποιοι"

Π οι μια ,ιοοιιτιιιι

"Έν

οοπι, Μοοπωιω οι] οποιοι ιιεηιιοινπο

ιιιιιιιπο, Μι ι:ιέ πιο ιιειιιοιιιιιι εδο, ιοπο

ιιοπιο ορἱςιυοη οσωι·ιι πει ρι·ιοοιννπιΜιν,

οο ινιοιιιιο Ροδοινογ ριοτοοιιτιοιι, ο ποιο επιιιι

ιιι έΙο‹ι ιο ινι·οΒιιιιιι ι ειοιιιι ιοιι. Ι ιτιιιιιιιιι6

Ρ:ιπ απο τομ ννιοιιιιο ιιιοινιοπιο, ιιιιοειιιο:ι

Ιιροει Π) ποιο :νη·οιοιοπι Με ιπποριοιπιοιιοχ,

ι κιοοιιι οι Τοεοι·ιπιπιι ιιιιιιι ι ειπε ιοΒο, ι

ιππ)·οιι ιοιο; ιιιιι6ειιινο ινιο86ιν πιιοηοιι

το ριιιΠο. Νιιιιιιιιιι·ι ποιό ιιιιιιοιιοπο Ί`οἔοι·- ιο

Ειπε ιιιιιιιοεο, ι οπο 8ο Βιι·ιοιοροιιι μπι

τοπιο εννοΒο ι ινι·οΒιι; ρι·ηννιοιιεη ‹ιο ιιι

_ιοιινο, ροΒιιο!ιοΙι €ο πει Βι·ι·οοιοιι·οιιι ο· πιο

πιο Μο” οι·ιι8:ι ιιι:ιοει πο Βει·οοιιιιι·ο, ο

Ζοέ 20ειο ιεεςοιι5

πιιοειιιοιι ιν ριοιιοιο ο ριοι·ιι·οποι Βοοιιπιο οιιι:ι,

άτυπο ιιο πιοπειειιιιι ιο:ιο.

Βοπιειιι Ιιοιιιοἐπιι, ροι·οηινι·, ιιιμιοἑι·ιι, ρο

ννιόι·πιο ρι·η52οιΠ ιιι·ιιοπιο ι πιοεροιιιιιιιιιο

ροιι Κιιοιν, ιιποιο ιν @οι πιο ιι·ιοι:ιιιιιι

Ροιοννοι, ι ποροιιιι ιιιοιιιο οιιοιιι Βι·οοιι, ι2ο

ινιι·οοιιι ειο πο ιποποοιχη ι ιιιρο!ιιι Βιοΐοπονν

πιοπιιοιγι·, ι ειοιιι ι ίιοι·ιιιιιπιοοπ. ι ρι·η·ειιι

ροιι ιιιοποιειγι· Ρωιωιπ, Βόι·έιιιγ Με ινσο

Ι:ιοιι ιιο ιυιι·επι οοροοηιι·ιιιοο; ιιιι·ηιιποιι

οποιο ιποποιειχι·ιι ι ι:ιιιιπο!ι οιιιιο οιιοι·ειδιι·ιο ε:

μπαι ινι·οιοιπι πιοποειγι·ειιιοιπι, ροοοιιιε Βάι,

2 ποιο ιοάπι ιιοιοιοοιι ι)·ιοπι πιοποιειχι·ιι, οι

ιιι·ιιο:γ πιο ειι·)·οιι ειο οιιι·οιιιιι. ΒοΖιιοὶπι ::ιέ

εγποινιο Ιππι:ιοΙοννι ιηιι·ιιιιοινοη Μοτο πιστω

οιχι·ιι, ι·ιιιοιιι ειο πο οοΙο ιιγι·οοιιιοο σιωι50

ι κινγποειιιο ιιο ιν οοιι επ:ιΙο2Ιι. Ροιοπι πι

ριιιιιι Μπι έινιοιοι ννιιιιιοηπι πειειοι, Μπει

Π ιιιιιτιι ΠΟΠΠΠΠΠΕΜι Χ0'Ι"Ε'Ι'Π ιιοιιηιιτιι ιιροι·ιιιιιιι·ιιι

Η., ιι πο” Ποιοιιιιιιοριι ιιοριιιιιιιιι ιιιιοιιιιιιιιι·ιι Β. Τ. - 18 ιι·ιιιιιιζιο... ιιιι,ιοιιιι» ιι

“πιο ιικ·ιι Τοι·ι·οοιιιιιι·ιι οιιιιιιιοιιιι οποιο, ιι οποια ιοιο, ιι ιιιιιι ιι·ιιιιιιςιι ΠΠ0ζΠ (τω)

ΜΜΜ. Η. Οι. Β. Τ. -- 27 ιιοιιοιιιιιοι ιιο ιιιοιιοιι Η. Β. Τ.- 82 ιιιιιιιιιιΔιιιιι ιιιιιικοιιιι Η.



ΒΑΤΟΡΙδ Ν"ΒΒ'Ι'ΟΒΑι πιο

ι5 Ποι·ι πιο ·ι·ριιιι:ιιιιιε,

οκοπο κικιιιιοι·ιιοιιι, ιι ιιοο·ι·ικιιιιιιι απο ικαε1°0ο2ι0κ, ιΡιηιιιι ιιο οει·Ιιννι ἱ ιοροΙἱΙἰ σιωι 4090

πρι” κρατιι κικιιιιι:·ιιιοι.ι:κιιιιιι, ιιιιι.ιι πιο οοοιιιι: σο ροΙιιοιιιιι ι οι·ιιειε σο ροΙοοογ, ἱ

κιιιιιιιιιιιι.ιι ς:ι,ιιιιι κι:ιιικι:τιιρι:ι, ο ,ιοοιμ·ιιι.ιι Ϊ ννεπεοΙ$η ‹Ιο Ιιι·υοΜ)·, @Με μοι: 'Κισάμ

κιικιιιιιιιιιιι ιιι πωπω. Ειεζιοικικιιιι πιο · 2οΒο, ιωι οοι·ιιη, :ιιριι!ιιΙἱ οι:ννἰ, ι Νιιἑιιἰ!ἱ

5 ι:ιιιιοιιε Πςιιιιικει:ιι κιιοικοιιιιι κρατα ιικιικ- ] Βοευ ἰ ιιικοιιοννἰ Μι82εΜι1. Βο8 πιο οἱοιρἰιι!

!!!"Ηρ!θ, Η οι·στοικιιιιιικ Ε! "Ο ΗθΧ"ΠΜ'Β, Β'Μ·

οιιιιιικηιε Μ!ΜΣΠ. Η ΗζΠΟ(Η3ΜΚ, Μ'!θ Ήι'Ι'0

θΒβΈ'Ι'ι'ΙΧδ Β1ι κιειιιιι. "Ο ΕΒΕΝ 8]ι;"·"-0"..Β οθΜ'|ι

ΠΗΓΗ!! ΒΠΠ,'!,Ἐ!Υ|!!'ῆ "ΣΕΠΠΕ δω'Ορθιν"", Η

10 ιιριιιοιιικ κι ηριικικιι. ιι χω: ι·οιιιιι ικκοκ.

ιειιιο κι οι·ι·οι; ι:τοοοιιιιιιικι, ιι κιι·οοιι ι πιο

κι οικερογ, κιιιιιιιιιε κι ιιοιι·ικοοι οι· ιιο

ιια θεο,ι,οοιιιι:κι, ιι:ιιιιιιμε ιικοιι·ιι, μιικιιι·ηικ

,ικιριι, ιι οι·κ:ιοιικι Βου ιι Ζ.ικοιιι ιικιο.

ιι:ιιιε κο ιιε οικοιινι.ιιι

οι καιει ι·ρ·ιιοιι ιιιιι ιι κεζικοιιιιι:ι ικα; πιο".

πιο ι·μι·οωικιι: κι” και Εοτι ιικι? κι

ιιοι.ιοπιιετι ιιι.ιι ιι ιιικιικιιτι Η οτι ιιιιοι: ιι ιιιιει

ΒΜ)ΒΕΟΧ ΜΝΗΜΗ!! ΤΧΜ'0ΠΠΚΠι κι θΠι!Τ“ΜΗ

20 ΗΒ0"'Μ, "Μ)!.!ΗΧΜῖΜ'!θ Ελ, "θ κι.ι:ιιμε, ιτικο

Εθ!”|ι κλΖΠΠ'Ηι 'ΠΡΙΝ ΕΜΗ! ιι:ιιι1οιιι.ιιι Η ο.ιτιι.ιιι,

κι ΜΗ.Π'Β (ΣΒ ΜΚΟ κιιτο ιιι:κοι·ιιιοιιο Β'!› "ΠΜ

."Μ'Ε. ΧωιθΤΗΜ.!ΈΗΒ Ε..) Μ"θΓ'ΜΠ!! ι:ιιρικικιιι

Η ιιεκακιιι.ιιι Β'Ε""ΤΠ |Πι !'Έθ.ηιΜΣΤΕθ ιιεκει:ιιι0ιι:,

9.5Π ΠΗΓΕ "θϊ'Μ!'Β!"Τι ΜιΠ"Μ'θΗΜ.¦'Ε Π)! ΒΙ:ΜΒ ΕΚΕ·

'¦'Ή "ω""Μι!!.!ΗΜΈ ΒΕΟθΜ!"Σ Η ΠρθΕΤ'ΗΠΒΩΤΕθ .

ο κι 0"Έ'-"3 θΒ'ΕΤ'Ε "ω!"Ηδι'Ι'Β κικικικ οι :ιιι

ι:ικοπιι.ιι Η ΟΓΗΒ Β'ΕΥιι"'Μ". Τικ” ΗΗΕ ζΜΜι·

πω!! ΑΒ0.)'Ε !φΜΣΠ'ΗΠ, ΠΓ!! πιο ΠθθΤλΒΠΠΠι

30 κικι·οκιριιιιιιι κιιιιιζι Βιι:ιεκοκομι κι κιιικιοκ,

πιο ιι:οτι ιιοικι Βιι,ιοκιιι·ιι. Το ιιιι:ιε οκιιιιι

κιιιι Ποιιοιιιιιιιι ;ιιιι:ιιιιιιιιιι οιιιιιι.ιι. 'Μπι πιο

ιι και. ιιοι:ιι·ικοοικιιιε ιιοοροκοι· οιικιικοι·,

ι·ιιιιι·οκειιι: Ι'οι:ιιοκιι, Ποιο κοκ. ιιοποιιιιι ιι

 

Μο, ιιΙΒοο·ἰοιιι με εκοίιοηἰχ Μο κ” επε

οιιχ Μι ἰ ιιἰι·ρι·οννοέοἰ Μι; μπω πιοννἰΙἰ:

@Με μι. Με Μι? :Μάι ροπιοὶο ιιο ἰ νυκ

Ικιικ·ἰ Μι οι! Με. Ι Μπι: εἰοινιι Βἱιιέιιἱετοιο

ιτιοινι!ι 2 οϋπικοιν τιιιέπιἱοννιιῇοο ιιο, 8 Με

«Νάκου ἐε Βοξ; κοπο εΙυει οποιο τιιιρειέοπιἱ

ι ικο1οιιιιι, ω”, εἱο οιωΖωι μπω Ποιο νη,

ρι·ιιοοκοιιε ιν μεσο. Ωοτ2εέοιιιιιἱε Βονι·ιοιιι

μπι ΜΜΜ οιιει·ριοή ἱ ειιιοΠιόνν ινοἱ]ο:ι ι·Ιο

ΙιτοΙοεΙικο τιὶεοἰοεκἰοεο, ο οι ροΒκιιἱο, ικά

έςτ:ιννοι·28, ποιοι οι @οι έννἰεοἰο ινεεεΙοἰ

·Νι2ριι8ΗΙΡ0ι0, ει ιιο οικω έννἱοοἱο ρό]οει πιο

ιιιςΙιἱ ι οκοΝοπι, ἰ πιο οεἱοή ινἱεοκγε€γ.

οπο”, τοἐ ιιιμι!ι!ι οννοι· Ιιι·ιικη, ιιιοοέοτικ

κἰοοἰιι ννειενσΙοοειμια ρι·ιιιι·οΜοτοοεο

ιιο ιιν2Βόι·ιυ, Μοτο μια τικ Ψγοοοκο2γ.

Ψνειχει!ιο ιο ριιοκ!οοἱ Ροἰοννογ οἔιιἰοιο ετή

εισηΗ. Ρι·κετο ικἱοο ἰ μι· ιιοέ!κου]κο ρι·οτοκοι

Βιιι·ιοο, μονιμη: Ρειιιιο Βοὶο πιο!! ροΙοο

Μι @ιιο Ιιοϊο; Μαι οΒἰεή μια! οΒΙἰοΖοιπ

ννκιιιιι, Κιόι)! μιΠ οικοι·οιηι, Με τοἐ ροὶειιἱοει

Μι Μπι) τννο]:.1, ιιιιρεΙιιῆ τννοπο Μι ετο

π›οτο. Οοο Βοινιοικι ερΙυεοννἰΙἰ ἱ εροΙἰΙἱ οσοι

ικό] έννἰοη, ἰ ωοηειεικτ ΜΜΜ Με] ἰ ττο”

501€ τννοιοιι. ΖιιΒἰΙἰ οοινἱοιο Μια ι Βιιιοἱ

ικιεηοϋ οτοὶειο Βοιοοὶτιἰ εγιιοννἰο Ι:πιοοΙοννἱ,

θοοιἰοΙἱΙἱ

ιιο οοινἱετιι οἱ ι ριιεικτιἱ μιωιδιω ιτιἰοοη

ο·γροειοιοοι ιιο Βετο οΙιτιοοοκιιι.

ννεο!ιοοειτι ο ροΙοοοκ. ΟοὰιἱοΙἱΙγ εἱο πιο Μι

ννἱετιιι 18 ιιειιιιιιιιιιο» Π'ΒζΜ|'Η||θ Η. Β. Τ.



'Ι8θ |ιΑΤΟΡΙΒ ΝΕ8'Ι'0ΠΑ.

90% πιο κοπο, ιιιιιο οι·ιιι πρι” ιιιιιιιιι ιατροι,

Με ΗΟΜΗΜ'|'Β λδιΕμΚ'Μ, ΤΜίθ Π(ΗΕΕ""ω!!

- ιιογρσιιι Τ'ΕΟΚΗΒ, "Β!Η'Η|Π ΜΗ” Η” ,ισω

2ειιιιιι.') (:θ Ε!) θΟΚ")Μ!ΗΙ|Π Η ΠθΈ!Η'θωδ

ΕΕ!Έ"Ιι"! ιθ!!'Ε "Πω", Η ιιικασιιιιοι "πιεσε

τιιοισιι, ιι ηιογιικισ μοι ι·ιιοκκι. 0ιιιικιιιι

:ο ιιιιιοιιιιιιο οτι οριτιιιι κιιιιισιι ομικιιιιισιιι

ιισμιιιιιιιικιι σ·ιιιιοιισ Μιιικιισιι·ιι; ιιοκιιισκκ

το κι ιι:ιςιιι κοιστιιιικικι. |ιιιιιιικ ιιο σιιιιι

σκ οτι ιιοιμ:ι··ιικιι ιστρκιιισκιιιι, ι.ισκιιο κι

στοιιιιιι ιι σ·ι.ιισρ·ιιιι. !!ιιιιικ :σε σιιτι Μι

ιιοιιιιιι ιισ·ι·ιιρσ: 'Ι'ορκιιισιικ, κ Πσει·σκηιι,

Πρ", Ποιιοιιιιιιι. Μσοοιιιιιι :κε σ·ιιιιιιιι·σιιι

στιιοκιστι ο ιικιιι, πιο οσι.ιι ιιοι·ιιιιι ιιροιιι

τικ σπιτι, ισι·ι,ιι κσ·ιιισ ιι Γσισοκι, κι οσιιι

ικα ειπα κι ιιοιισι·ιιιιιιι, ιι ι·στιιρσ κσ·ιασ.

Μοιρικκ :και ι·ιιιτοπικι·ι σιικ·ιι άιιοκοιτιι.

θα πιο κιιστι κακο, σιικοιισ ιιο Μοιιιιιιιι

Χιιιιιιιισιι, ιι σ·ιικοιισ Ζδιιοκοιιιι Βιι·ιι·ιιοσ, ιι

θιιριιιιιιιικ οτι |ικιιιικιιιιι ι·ιιορι·ιι σι Βιιιιιικιι,

κ ιιροχιιιιιιιιιι ιιιιειιιι σο" Βιιοικιιιισ, ιισιι·ιιιισ:

Βιιιικιιιι ισσι.ιιι. 'Ι'·ιιιι και Χιιιιιιιισιι ιι Βιι·ιι·ιι

οι σιιιι·ι οτι κ·ιιιιεριο Ζιο·ι·οιιοι·, Με @πιστα

Μ ιο·ι·ιικι σωστο; ·ιιιιιι :σε κει·κστο ισστι

ΜΜΜ ιι14°ιι; ιι "παπι ροιιιι μια κι ιισσιιιιι

σιιιιοιιι , ο" Μ” πιο σιιι·ι Τοριι·ιιισιικ, κ

Βιιισιι·ικιι, .ιι 'Ι'οοιιιι, κ Ηοι·ιιιιισ, ρσκιιιισ

Ποιοιιιιιιι, πιο ιισιιομ·τι οτι ιιοιισιιιιιι.

Η κο οι” οσιιι κοιιιικ·ι κι κοκι·ιιιι·ι ιι·ιιιιιι

ιικιιΜιτι, καιιισιισκκκ κι το” αισπικιιιιι·ιιιι

ιιΜΜοιιιιιιιιιιιι ιισιτιισ·ι·ιιιι ιτιοιι·ιικ·ιι.

80· θε πιο κοψει σ·ιιιιςιι·ιιι, οι και αιι

Μ Πβ'Ν!!θ Παΐι ΐΗ"ΙιφΕ ΚΠ'ΙΈ, Η ἱ!ἱΕ Ω'|ι·

 
οψη· ρο!ιοΙσιιιιι: Τοι·ιιιιισιι)· ι Ρισση·ιιαι,

Τοι·σ)·, Ροιοικ·σ)·. Μετοι!)· :σέ ένιωσε' ο

Βάι· κι

τοσοι! Οσάοοιι, οόπιιοι·ο ροΙιοΙικι Μι ιισἱοΒΙο

Μάι, ὶο οέπι Ρο!ιοΙσή μοιοΠο.

ιν Ριιεικτιιο, ιι Ωω” νι·)·σι:ιΙ. Πι·ιιόιιι Μάο

ΑΙΜ Μι

πιο μια, Ιιοννιοιιι ε)·τιοι·ι·ισ Μοκοοινι σιω

ιιιόννιει :ο η εκτιοννιε Αιιιοιιοννι.

Ιιεοινιο, ιι η·ιιοννισ Αιιιοιιοννι Βο!8:ιι·οιι·ιε, ιι

Βιιι·εισσιιι ιιη·ννοάιιι επι μια Ι:ιιι:ιοι:ι οό

δεη, εωι εο!ιιο Ποιο Βιισκιιιιικ, ω @οι ιο

δεη· ιοεισέτιιγ. Ρι·ισιο Κική Βιιι·ιισι!ιε)· ι Βοι

€:ισοινιε η οι! σόι· Βοιοινι·σιι, Κιότο ΡοσιιιΙ)·

οι! οισει ιιι·οιοΒο, ι;ΙΙιιιοΒο ισα Μι ρΙσιιιιο

ιιισση·σισ. Α ΙσπιεισΙ :ι·οοιιΙ "πουν άννιιιιιιιιιι,

σει τιισ!ι η Τοι·Ιεπισιι)·, ιΡισση·ιιβι, ιΤωιι, 15

ι Κιιπιιιιι)·, 2ο _ισσι Ροἰοινσ)·, κιόσκι· αισιο

όπι ι ριιετκιιι. Α Ρο Εγώ οέιιιιι.ι Ροιιο!σιιιιισ!ι

ρω Ι‹οιιἱσσ έικιιικι Μιά;; πιιιιιιιοινσιισ κι· και

τισ οπο: ΑΙσιιιιιιιι·ιι ιιιιισσάούιΙιιο8ο Μάι·

ιιιεση·ειο.

25

80. Οιοἐ σΙισο οροιιιισάιισ6, απο οιι·σειιζ

μια! σιι.οι·ιιιιι ιιιι)·. Ροιι·ισιά:ιι .ού Μάι· ω

ννἱετ62 9 Ηιιιιιικι ΖΣιιισικ Η. Β. 'Γ. - 11 Ηιιιιιι πω» Ηιιιιιο ιιιι Η. - 20 Οσοι"

ιικι θριιιικκκ κι ΚοιιοτιισΙι, ιιι7Ιιιἰο. -- 27 κοι·ιιιικσ, ρεκιιιισ πιο. @Πιο Ε. -- 80

χιικιισιισιικκι ιικιιιισιιιικιι Η.

·) ΡιιιιΙιιι. Μ, ιι-ιι.

80



ι.ιιτοοιο ιιιιοτοιιιι. πο.

πιο ιιο πιο. Ροιοιιιιιιι. Ποιιι.ι·οιιοιι.ιιι,

ι·ιιιιοιιι οπο:: πιο ιιοι:·ι.ιιιι·ι οτιιοιι·ι. οιιοιι

τι. "οποιο, πιο”, ιι πιο ατι. οιιιιι. ιιιιιι.ιιιο

!ιοιιοιι ι·οροοοιι. Η ιιιιιιιιιι.μιιιιο οτροιιοι· ιιο

5ιοιιοι· ιιο ιιιιιι·π ιι οτι. τη" πιο οι. ιιι.ιιιι.

ιι.ο...ι ιιο ιιιοιιιιο και. πς·ι.ιιι·ι. ιιιιιι·ι ιι οι

ι:ιοι,ιτι. οι οι. Βιιιιοιιιιιι.ιι ιιο ιιοιιοι·ιιοιμι.ιιι.ιιιτ.

οτριιιιιικτι. ιιιιιιιι πιο ροιιοιιιο οτροιιον ιιιοιοιιοι·:

ιιιιιιι.ιιο “πιο” ιιι.ι ποιο ιιοιιο, πιο πιο

ιο ΠΡΩΗΝ ι:ιι·ι.ιιιιιιιιι πρωτο απο οπο; οι: πιο ιιι.ιιιιι

τιιοτιιιο ιιιιτο ποιο ιι·ι.ιτιι: οπο. ιοιιτ.ι :ιιο

οπιιιι οι. πιο” "οπο, ιιιι·ι. πιο απο” πιο

πο ιιοιιοι:ο, ιι οι. ιοιιιιιιτ πιο. ιιιιινι. οποιοι.

ιι ι·οιιοιιι., ιι οτιιιι.τι. ι·ορ.ιι., ιιοτιιιιιο ιιροι:τ·.·ιι

45 οι; ιι οι. το” τ·ι.ιι ιιροι:·ιιιοιιο οιιοιιτιιο ιιο

πο, " ιιιν.,ιτι Μινι.ιιοτι., ιιιοοτι. ιιο ρΠιθυ!'"'Η

ιιις·ι.ιιιον πιο, "Το ιιιιιιι.ιιτι. Π!! ιιιοιιιιΖο Η ΠΟ·

ιιιιιιοιιι.τι. ρπιιοι.ιι, ΠρωϊιΜ|ΗΞ Μπαμ; " Νικ

Π'|ι'Ι'0 πω. ΠΗΓΕ αποφ, "Π" ποιοι., "Κ"

20 οποιοι., ιι οιιιι ιιιιιιι.τι. οιιοροιιι. ιιροτιιιιοι·.

οπο. πιο ιιο.τι. ιο ιοιι·ι. το”. ιιο ιιιιοιιοι,ιιιιτ.

ιιροιιιοτι.ιιιι, ι:ιιι.ι·ι.ιιι. ιι οποιοι., πιο. πιο

ιιο ιιοκοοιιιι·ι. πιο ιιι.ι:οι,ιιι; ποιο πιο ιι ιιοιιιιιι.

ιιο ιιοιιοιιιιοιιιιιιι. Μι.ιιιι πιο ροιι·ι.ιιιιο οι. Ι'ιοριι

25 το: οιι πω. ιιιο,ιιιιιι τιιιιιιιιιι.ιειιιιιι οποιο

οποιοι. ιιιιιιιιοοιιι.ι:ιι·ι.ιιιι. ιι·ιιι:ιοι.ι.ιι.. Μιιοιιιο

οιι.ιιιιςαιοτι. ο ιιιιιι·ι. Μοοοιιιιιι ιι:ιτιιιιιιιι:ιιτ.ιιι:

ιιιιο:ιιιι,ιι.ο·ι. Μπαμ. ιιιιιιιιιιοιιι.ι:ιι·ι.ιιι ιι·ι.ιιι,ιο

οι ιιι.ι:τονι.ιι·ι.ιιι ι:τιιιιιι·ι.ι ιιο ποιοι ιιο ποτο

5ο ποιο οιι·ι.ιιι.ιιο Μοτο, ιι πι” τον ιιιιοιιτιιι.ι

ιιιπιιι:τ·ι.ιιτ πι. ιιιιοιιοιιο Μιιιτοιιιι; πιο πιο

ι·γοιο ΠοΒοννιο2, Νοποποοιιι.ιο, @πιο Με

Επι. Οοο ροποιοπι ροοιιοΠιο ιιιοιοΒο ννΡο-

απο, Μοτο ιο πιο άπο πιο Νοννοοι·οιιοννι.

ι ριηοιοιΠοη ροοιιοδο!ι πιο] ιιο οπο, πω:

Βοιωτοι! ιν @πιο .ιο8ι·ο πιο ποιοι:ι Μπεν, ο

πιο. πο ο Βοιποιοιιοπιι ο· ιιιι·οποοιι ποιου

οπνοιι. .Ιοοιοννιο ιών ιιοΜιπιοιοιπο ιιοοιιοι-

πω. Βιιννπο οποι:ιιοιιιιιιι απο πονο, ο

ιιτοιοιποοιπν μπαι Μπι πιο οινοιοιι: ιιιιιιιιιι

ιιιὶ τιτοοι Με οι πο ροο:οιο: πι @ή σου

οποιοι: οιιποΒο ιποιο!ιο, ο μι! πιοιιιοοο οιν

πιοπο; ον οοιοοιι ινοιι ποιοι πιο. ι Μι,

πιο πιο οιιοοιο πο νννι·οιιού, ο ο @πιο

ιοι ρι2οιοοοπο οιιιοπιιο ποιο, Ποπ' αιώνιο,

Μ:: ιοτι·ιιο πο ι·οιιιιιιιοο πιο ιποιπο, πιο

νι·οΙιοποιο πο Μοτο, επι.. ιιιινοιο Μοτο

ριοποιο. Α Βιινιιιι Μο ιιο Μοτο, πιω πώ,

οιι›ο ποιιιοιο, ιο ω πι., πώι·ο π· 2οιπιοπ.

πο πιο ιιο Βόι ω. ιιιοΒο πιοιιοπορπο ο

ροννοιιιι ρι2οροέοι, 5πιοΒόνν ι Ιοοόνν, οποιο

οπο, ιιο πιοιι πιο οοοιιοιιπιπ; @οι ιο πο·

ινιοπι ι όιιιοιιο πο ρύιποον. .Μπι πιο .ιιιι·οοιο

Μπι! : ιο πι Μιάν τοιπιιιοννοπο μποτ Αιο

κοπιιιιι ιιιόιο ιποοοιιοποιειοεο. Μόινι ιιοννιοιτι ο

ιιιοιι Μοιοιιν ροτοιοιιι: Αιοιιοπιιοι πιο ιποοο

ιιοππιι ριηοοοιιι ιιο ιιιοιόνν ννοοιιοιιπιοιι ποιι

ιποι2ο, ιιο ιπιοιπ:ο πιιιοποοο ποποο2ποπι, ι

οποιοι ω πιο πιοοινοινοπ ο ιιΙοιπιοπιο

δοΐοιοινοεο; ιννιιιτιοι Μι πιοοηειο!ο: οσοι

ινοποιοιιιο πιιι€οπννιι, ιιοπιιιη ι ΜΜΜ, ποιοι,

2ιπιιο, ο ιιιποιινοιι πιο @Μπι ιοπο μπι ι

ποτιιι:·ιοτιιι ιιιι,ιοιι·ι.2 πιο” ι:ιιοοι.ιι.ν. οποια., ι έοιιο!ιιο πιοπιοπιο ι ιινοτοΙΙιιο ποιο πιοοηοιο.

ιιοιιοιι·ι.ι ιι ι.ιοι·ιι·ι.ι, ιιοτ·ι.ιι·ι.ι, τιιιιιο, ιι ιιιιι.τιιι.ιιι. Το »ποιοι ΑΙοιιοπιιοι οιιοννιιιι ποι ἔ9 οι

πο ιιοτροι;ΜΒ, 'η, ποιοι;;; ιι οριο-ποιο" ιι",- ι πο ι02ιιιιιοὶο, 2οριι182ιννιιι 2ιοιιιιο. Ι 28808!

 

πιο." ο %"ιδι πι” Η. Β. Τ. -- 17 ιιο ιιιοπιο ΙΙ. 11. Τ.-- 20 ι:οιιιιοιιιι οοιιιι

οι Η. - 29 ιιο ιιοιιοιιοιοι ιιοιιιιιιοιιοιο ιν ΜΜΜ, Π7Μ9· '



ΪΙ8£ ι.κτοι·ικ κκκτοκι.

40% κρκι·ιι , κ οκοτιι και κοκκοτιικι. Το κκιι·ικι

Με1ιικιιιοι ογκου οι, ιοικ κακο οιμιιιοικιτκ

οι κ οι:κκοκκκτιι Ζειικκι, κ :μπι κκι κι

ιιοκοι·ιιοιιιικιιιιι ι:τριιιιι κι ι·οριι κιιοοκιικι;

κ Εοιοι· ιιοκικι·ικιιιιιο, οιι:τικιιιιιιι οι ο κκκι

ι·οριι ιιοιιοκκοιιιιιιιιιι` τικι.ιο κε ι:·ικιικιιικ

οι ο ιικκι ι·οοιι κι μια κι κεοιιτκ ιιοκιτιι.

Η τοι· ι:ιτιιορκιιιιι οι κρατα ιιικικιιι κ ιιο

ιικςιιιιικ οι ι:οι·ιικκκτιι.ικ, ιι κιιιε κοτκτι

ιιιικτκ κ, κε κικιιοι·κτι, κκ οικιι.ικ ιιοι·ικτι

κ ιιιιιικιιιιικ. Βειιιι ιιο οοι·κκικτοκι οκιμ και:

κκ οι·ιιι ιιοικοτκ κιιιιοιιικ ιι:ι·ο, κκ ιιιεκικο

κει·ο ιιοκιιετιι. ιιι ιιοι:κικκικικ πιο κιικκ ιιο

ι:κιιι κςκκικτιι οι:ιιι κοιιιιιι οτι ποι·οτιικκ

ετοκιιιιοκιιικ, κικ,ικτι κ οκ οικιιιιιικκκ ικ

κιικιι, ιι :κε ι:.ιτι κι ι·οοιικι ιιοιιοι·ιιοιιιιι

ιιιιιιι, ιιο ποκει·κκιιιο ιιοικκιο. ιιι ιιιι ιιι

κρ·ιικικιιικ κιικοιιτκι.ιι οι, ι:ικοικε κιιικοιιι

πρι” ι·ιικι·οιιικικ.

Μ· θικι·οιικ οιιιιιιιικιιιιιο οι κτιι κι κρι

τοιι· οκοικιιιοκ ,ιμκιικοκκ θιιοκιιιικοκοι·, κ

πρκτκ οι κο:ιτιι.ικ οκοκι.ικ ιιιιιοκοι·, ιι οκιριι,ιι

ιιοιιοιιικτκ: κ κε κιοκοτι οοι·ο Μπι οιτκο

ρκτκ, κι ιιρκιιιιικι θι.ιοκιιικοκογ κ κοιικι

κοιι, κοκ” κι Μοι·οοι.ιοιι, κι Μοι·ροιιι

τιι·κει ι:ιιιιιιο ι|ικοκιικοιι· Βοκοκκιιεριικιο. Πιιοτι

πιο κιι:τκ ιικιιι:ιιακοιι, ιιικο θκιιι·ι ιιιετι κι

Μοιιοοιιιοι·, ποοιιικ ιιιιιοιιακι ιιο κοιιι θοι·ς,ιακιο,

κ Ροι:τοκοιι, κ ιιο ιιικοοχερκιιιι, κ οικοκ

κοκι ιικοι·ιι. κ ιιοοιιι.ι θικι·ι οικιι ι:κοκι κι

ιιμοιισικογ, ι·κιιι·οιιιι: κκ,κ κι κοιιοοτι οτι-ιιι

ι:κοκ:ι·ο Ροι:τοκοιι, ει το και κοκοοι·κ οτιικι

κιοικι·ο; κι κοκκι τοι· οι” ιιοιιιικι ποιιοιιικ

'Η' θ": θ'Ηι"Μι!ικ ¦'ΒθΗΠΒ; οκ Ε!! ΗΕ Β'Ε!"ΜΜι

κι κι Μαιο ρόιποοπε, κι· 86η· κνγκοιιιο; ι

πιι και” ω] οιικι:ιριιγ κι κακάο 86η·

ρόιποοπο, πιο 42 ιοικοι ιπιοικοει κοκιειννιοικο.

ι κι ιιοικ·πιικ ιιο ννι·οιει ιιιιοιιιικπο, ι κοπτικ

"τη η κιιπιιιιιοι·ιι' ι Μι κοοιιοκ ννκικ65

ιο, πιο κοοιιοιι:ι, επι κι οεπιεπι :κὶειικ πιο

κιιοικιιι. .Ιω ιιοννιοπι ινιιικποέο κιιπιιιιιιι κιιιο,

ιο κο επι ο8ιειι πιο κρκιι, κιπι ἐοιιικο κο

εικ πιο ιιπιο; ιιιοιι ροκ ιιοπικο έινικιιι ιη]

ιιιικ @άι οέιπ ροιιοιοιι ι ριιιι)ιπι μιτεκκιω;, 10

ιιο [κοκκινο πειι·οιικ, Μοτο κι! κι· 86ι·κοιι

Με

ινιοοιπι ιιο ποση· ρορι·ιοοπιοιι, ο ιιιόι·)·οιιοέιπ)·

ρόιιιοοπκοιι, @οι κ ι·οιιιιικιι ιιοὶοκο.

ριοι·ινοι τιι6ινιιι.

δι. ΟΜΕ; μικ0ιωκι ρι·ικι·κοιιι μια ιιο ιιιιιιιι 20

κ ιιι·κιοιπ κινοιιιι ιιο Κιιοινει ιιιιι ιιοικποινιο

ι

ι

κινοιπιι Βιιικιιιοικι ιιο διποιούειιιι, ι ρι·η·ιέό

πιο ροτικιιιιιι, πιοοιιοικι @κι ιοΒο ιιο”

πο, ιεπο ρι·ηεκειιΙ ιιο διποιειικιιιι ι ινοικιιο

ιειιι·κννκη ροκκοιιι πιι Μιιι·οιτι, κ κ· Μιιτοιιιιο 28

¦ειοιικικι Μεσοι· ικοκικιν Ψδοιικιπιι·γοι. κοκ

ι

.τοπι. ρο5ικι Ρο κιοικιιο ιιο διικιικικ, Βοειο

ροινκιιιι Νέα Ιιοκικιν, ιο (Πεκ ιιικιο πιι Μπ

ινι·ει, ι Ρο Βιοιοιοιιοτούικ,”ι πιω κνοικιιιι

ι πιπόεικνο.

ικοκιιιικει ιποινιιιο: Μέ ιιο Βοκιοινιι, κιοέοι

οιοκ κο·οιοεο, κ ω ιοει ννιοέο πιοιοΒο οιοει,

κου; ω κιιιέό ι ροι·2:μιειι κι·οιιιιΞ κ ιικοιιτι

ιοιοκιπ, οκ ποινιοπι κ ειοειιι οιοει πιοιοκο

νι7ιει·ικ 8 τοι· οι·ι·κοοιιιιιιι οι» οιτκορκιιικ Η. - ιιοιικςιιιιικ οι» ποιιιιςιιικιι Η. -

26 Βοκοκκιιερκιιιο... Ηιιιοκιικοι· πιοπικ Η.

ιροκικι @η ροει)·· κινοιο ιιο 50



ι.πι·ι·οι>πο ιπιιει·οιπιι. ιοο

πι. ι·οοο,ια ο·ι·πιππι ιιοιπ:ι·ο; πιοπι πιπι "ο μια

ιππικοιιιοιιιιι ιππ·ιππιιπ π:ιποιπ:πο :πιο ιπιπι.ιπιι? Η πιο

ιιοπ:ιοι·ιιιιι !!μπ:ιιιιιι·πι π:ιιοιιοο·ι. απ”, ΜΜΜ!!

οι ιιι ιιιιοιιιι.π:πιπο ιποιι. 0ιιπ·πι πιο καποιοι οι

ο ιια ιιοοιιιιι.ιι ΙΣΒ0ἱὶἴιἔ ι:πιπο ποιοι. Μ: οι οποιο,

ιι πιοιπ,ιπε ιππι πιοπι” οι. πιοπι. !!χιιπ:ιιιιιιπ πιο

ιιοπιιιιιι οι ιιο·ιπιπιπ πριιιπ.ιιιι. ιιι πιοπιι. 0ιιιππι

:πιο ιιοιι,ι_πι κι. οποιοι· οποιοι., ιι ο·ιππ:·πιιπιππιιιιι

Ε! ΙΜΟ", Ε'ΗθΈ'Ε Β'ΙΜΠι πιοπι: ιι οι·ιιιιιιιιι

ιοιιΖιιπ:ιαιια, π:·ιιιιιιι Βοοοιιιι.ιπιοιιι, ιιιποι·ιπι Βοοε

ιποιοιιιι, ιιπποιιιιμι οπειιι·πει:οιιι οι ιιιοπ:ι·π.ιιπ μια;

ιιροι·ιιιι :πιο πιοπι πιοιιιιι·οιιιιπ, οιιιι προ” πω,

ιιοοιι·χιιιπ οι ι·οοοι·π..

τοπιο”, ιι πιοιιιιιιιιιι ιι ποοοιιοιιιο, Μπιπ:ιπαιι.ι

0ΝΜ"Ε ?ΠΕ ιιιιιιιιιιπε !!'Ε

ιο πιο ιιιζιιιι·ιιιιο, πιοιποιοιπιιιιι ιι οι. ιιιιιιιπ:ιιιριπ

π:ιπιπται·ο Ε·ιιιιοπ:πι, ο οτι ·πιιιιιογ πιπερειιπεπ:οιιιι ιι

!!οιιοι· ι·ορο,ιοι·, ιι πιοιιοιπιιιιιιιιι ιι οι· οιιιιι·πιιιι

θοποιπιπ ιια ποιοι π:ι·οοοιι·ιι. 0ΠΜ"Ε :Με πιο

ιιοιιιιιιιιιι πρωι, ιιζιιζιιΜπ Ροπ:ι·οιιιιιιιι, ιι Βι

2ο ιοοςπεριπιιιι, ιι θοι·ζιιιιιιιιπ, ιππ:ιποιιι, ιι οι·

π:·ι·ριιιιιι οι ιια θοιπςιιαιιιι. Η πιοπιιιιιηιι. Βογ

ς,ιιιιο; ιι Βοιαιιιιπιπιπιπ ποιοι οι ιπ:ι.ιοι·. 0Μι!”δ

# ποιοι·

"με

πιο Ροοιοιιοιπ; ιι Ροοι·οιπιιιιιι ιιιιοιιιιι π:: ιπ:ιποιι·.

πιο οι.ιιιοιιιι·πι ποροιπ,·πι, πιο οποιοι,

πιο οιιπ:·ι·οιπιι, ιι ιιιιιιιιιιιιιι πιο οπο.

Η πορεια ιιιιπ:ιιιι Ζπειιιιιιιι ι.ποι·οοι.ιιιπ:ιπιε ιι πιο

πιο πο·

Η πιοπ:ιιιι "Έ

Β'ΓθΒΜΣκιΐι, Η ΜΝΗΜΗ "0!ΧΜΠ"Μ'Μ

οοιι·ππιπ·πι, ιι πιο" πιοπι Μπι".

οποιοι· Μιιοπιιπ:ιιιιι·ιπ απο οιιοιπ "2'Ιι Ποιοι

50 ι·οοοιιιι, ι·ιιιιοιιιι: πιο ιις·πι θογςμιιιιι οπιιι·πιπ

Μοιπροι.ιοιπ, ιι ιιι. ιπιοιπππιιπ ιιοιιοπ:·πιι ιιο απο,

 

ιηεπιπιπ ποιο, ο ο οπο π:πιοοειιι πιιι ιιι οιιΙοπιπι ποοπι

Μποιοοο πιοό? ι πιο ιιΜιιπ·πιοι ι2οΜεικν Μόνο

ι)·π·ιι, ιιιιιιοπ: ιν πιιπιόΜιπο ινοιΜππι; Οιοο "ο

οπο! κιν οι·οικο οινοπο, πιοπι οοινιοπι ιν ποιο

Μπιοιπιοέπί. Ι ροοιοοπ : κι·οιειιιπ9ππι πιο επόπι;

πι ιιοΜοιν ιιεη·Ιποιπ·ιιΙ Μο ρι·2οπΙ οι·οπιπ:ππι πιο

Ροιιι. @πιο πω, ροειτοπιπ πιο ιιιποοο : ινοβιπἱοιιι

ιΜπιι·Ιι Μο πω, Μ! Μ·οοι Μι, ι πιω

ΙιοΜ'πιινιι Μαιο ν"οπιιιπιιιοι·2οοιποεο, Ναο

ννιοπιοιο·οο0 ννιιιιιππι, ιιιιοοιιιοπι νπποέιιιιι Μό

Μοοο πιπιιιι. Βοειιο Ζω πιι·οιοιππι ι·οιΒιοΒιιι Μο

οποιοι οι Με., πιπ·ιιπιη πιο οι·οπιιι; οννοἐ (Με

πιο οι·οπιιι ννει2οπΠ, ιρι·ηιοΙι 8ο πιιιοε:οιοιιιο.

ΙιοΜπιινο ιν πιοΜέ Μἰοο·εη ΡοἰοὶγΠ

πιοΜοπκο έ. Βροοιι, πι ποιπιιοπι ρι·ηννιο2Ιι 8ο

πιο Νοιινο8π·οπιιι ι ροποέ)·ιι πι έ. Βοίιι Ρο Ιοινο]

Μποιοιο. (Νεο πω] πιο ιπιοιιγοιιι Βι·οπιιι Ρο]

πιι:πἰ Βοειοννοποιν ἰ Βιοποιοιιοιούνι· ἱ Βιιιπ:ιπιι

οπ3ιν, ι οΙποινιιι Μι ι ιιπιοι·ηΙ πιο διιιπιοΙ.

Ι @οι ρπηειοπΠ οσοι διιιπιπιι, δπιιπιοΙογ πιο

Μο ροπιπιιιΙἰ. (Νοε ννἱοο ιιοροΙποἰννοη οι·όπι,

1οπιιι)·οπι Ροιππιοι, πιι·ιιοιπ:πι ννοοιιιιΙ, ιι πιιιοιιιο

Μι ιοΒι·ειΙ. Ροειοπιι πιο Βοετοννιι, ιΠοειοινπ:)·

πιο Μο ροπιπιιιιι, ι ποιοι ννοηεπιπο ιἱοιιιἰο

ππιπιποπιιΜπο ι ποοιοινοιπο, ι ροεπιπιιιι ροεπιπιπιι

πω Ρο οι·οπιοοιι, ι πιοπι ροοιοΙ οπο. Ιρο

οπο! πιο ιιἰοΒο ΡοΜόιν εννοιπ:πι ΜέοιΜοιν ο

Νονι·οοποπιιι, ππιόινἱοο: ρπήπιέ ο Βιι:πιπιιο ιιπιππιπι

πιο Μπιποππιιι, ο οι οιιπιιοι ιινιο6οι πιιο ΜΜΜ,

οι πιο ο πιι·ιιιγπιο εννοιπι ιοπιἰοεο οι·οοΒο πιο

Μαι πιοιοΒο ι ροΒοπι2ο οπο ο οιοοπιι ιιιοιπιι;

ννἰοτο2 8 π:·πιπ:·πιπιιι ιιιιιιι οι» π:·ι.π:πιιιιιιιιιιιι ιι “πιο οι Η. Β. 'Γ. - 10 ΙΚοιιπιο"."Μι

ιπιποι·ιποι πιο. @Πιο Σ. -- 18 θιιιιι··πι... ποροιι·πι ιιἰοιιιο. Η. - 21 θοπιιιιιιιιι 00ιιΜΜΒ

τοι: ι πιω; ιν Ιπο·:Ιοποιοιι, πιι7Ιιιἰο. >- 2θ πιπ:ρπεπιι» Ππιοπιιιοιιιιιιιιιιιι Η. ιι17ιιιιο. -- 29

οπο» ιιοπ:·πιιιππ Η;

Μοπιιιιιεπιπι Ροι. Μπι. ' Ποιο ι. 99
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40%κ ιιι ιιοιιιικι κοκκτι οι οι κοοιμκκιιοοει

οκοκκι κι οτικιο οκουοιιογ, κ οικκοκι τι

οι κκιιι; πιο κ πρι" κοπο οι·ικκι, το

κ:οτι κο ,ιιικικο, κι οποιοι πο κ κιοκοιι κ

ικικ:ιι ποτιικιιι·πι. (Μιι·ι πιο κε “απο”

απο ποοκοοπικι·ιι, κι ποιο ποκιιικικικιο κ

((οκι ιορο,ιι ποροιπτκ. Η ιιοοικι (Μπι (λ

ροοπικι , κοπτπ οκοιοτο, κι ο·ιοοοικ·κ, ο οκκι

ο·τοκκιο κι κοκκ οι; Ροοιοκα. Μιοτιιοικκι

πιο οικοκιι.ικι οι Ηοκιτοροιικκ, κ ποοπαιππ

λοιριικιο Ραπογιικοιικω πεπεκι οοποπι κι

ο·ι·οοο:κι. 4(οκριικκ :κι ποικοκ; κικικι κακι

κκκιι. (Μ·κιμκι πιο Προοικκι σο, ιικο

πικαπ μιιιιιιικιι, Προοπικι πιο οκοπκιο κι

Μειικιικηιι οι οιοροεκκκι, κ κοπισκε τοκ

ποικκ, κ πρκιιικο κι θκιι·οπκ, κ κοκιιπ

πω”, ι.ικο ιι,ιοι·ι Μιοτιιωπικι. Πρκιο πιο

Μαι κι (Μιτοκιι, κκο οιορο:κοπε απο ηπ

κακκ. Η πωπω κι Ροοιοποι·, κ Μιοτιιοκικι

πιο ιιοικιο κι ((ο.ιικι, κ κοκι,ικκικ κ:κοι·, κακο

(Μιι·ι οκιικρατιιιι οι και κι Ροοιοκοι·;

κ Μιοιιιοκικι ιιοπιο πο κικι. (Μιι·ι πιο @πιο

κι ()ομικιιο, κ οκιικιικι, κκο Μπι πο

κικι Μιοιιιοκικι, (Μιι·ι πιο κοπεκι Μπομπ

()ομικκι ποιο”, ι·ικκο πιο οι ικοοι

κικιοτιιοιοκι ποιοριοκκι·ο κοκκοκιφι:κ κ

κρικιι, κι :κε ποιο κ:οιι οκκι.ιι·ο β,κκκοκκι,

κι ιο κι Μπι ΕΦροκι κ οι οοκιι. (Μπι

πιο κοι·κεκε κι Μογροι.ιοι·, π Μιο·ι·ιιοκιπι

ποιοι: ()οκι,ιππιο, κ τιμ τοκ ποοιιππικο κι

(Μιι·οκκ, κπρι προοι, Μιτου: κιι ισοκι

κικκκ πιο, οιικ οι κι οτικιο κοκκοκ,

π ιροιρκιικι, κι πιο κοκ μπι, ποροι·κ; οι

(Ζ(ζ'Β 'Ι”(¦Β(Ξ (Πι ΚΜ:ΒΜ(ι Π()(Σδθ('ΠΙΜΒ. 0ΧΜ"Β κκε

κ οΙιοοκιΖ οικω πποεο ιοΒΠοέ, πἱο κ· Μπι

ι(ικνιιοκο Με ]οοι, κ· ννο]ιπποπ Βοννἱοπ1ἱ

ΜοΙο Ε τποιο ρπόκιιι. (Νοε ιπέ πἰο οΙιοκιδ

(οφ ε(ιιο(κιό, ῇοπο ροοικΙ Ρι:οιπχὲΙπο οπο”

ἰ Νοκ·ι›ἔι·ο‹Ι ορκποννοο. ( φάει! ΟΜΕ (κιτο-ει

κι” οπιπι εικνο(οεο ιο κκτκκ! ριιοὸπἱπ, ο

εκκι ιιο( κι ρο(ιι ιι Βοειοινπ. κ(έοΜπιν ικό

κιι-ι Μάο ι ΝοννοΒι·οοικπαΜ, ἱ ροεδεικ

Βοοι·)·ιιιο ΒοΒιικοινιοικ Ρτιο‹Ι ιοΒο κ· μιο

ι(11(0] Μι·ειικ, ο Πο(1ηπκι ιοΙινηικ( πει]ριοι·(ν (Ο

Ροοοοοοιν ἀκπἱ. Ποκκοόιικννοη ιιο .ϊκι·οι!πκν

ο (οικ ιο Ποϋηχοιία ρο1ικοΙ ιὶκπιιἰκόιν, @Η

ικι ιοΙοε!_κ διιοε('κιν κι ἈΙοιΙκ·ο‹ΙΖἰοκ κ· μιο

ιΙπἰο] ε(τοικ) ιιοἱοΗ ιο1ιο ποοκ ἰ ρτηοἰοἔ(

(κι ΟΙοἔοινἰ ροκ·ἱπἀπ]πο πιο, ιο ΒΙέοἰεἰοιν 18

κοοοικοπ. Ρτικει(π «Με άο ()Ιοεπ ιο Μιά

(οκο ιοικη·Ιπππ. Ι ροειοιΙΙ όο Βοειοινπ, ο

ΒΙέοΜκιν ρι·ικειοοΙ Με! Ψο(Βο, ιροινἰο

οικιπο πιο ιο (πιο κντόοἱἰ' εἰο (ιιι Βοο(οκνυ,

()Ιοε οι 20

Ρτικε2ο‹Π (Ισ διιιόοΙο , ο υιικοκκννοη ὶο Μέοἱ

ροειο(Π ικἰοο ΜέοΜων ιο πκκ.

@αν :ο Μπι εἱο ριιέοΠ, το:(εκιπ( εροΙἱό Βυθό

Βιιιι(ειΙ; οικιΙ ιιο @Πιο οικω πιοιιοε(κτο ρο

οιοι·εκἰοἔο ἰ οοι·Μοιν, οο (και κει( έ. Βκτπἱ(τπ,

Μπι! Μ! Με ΕΓι·οιπ ι εἱοΪοπιἱ. ΟΙοἔ ικέ 25

οοὶοΜ' (Ισ Μικ·οπκ1, ο ΜέοΜπιν ρτηειοτΠ

ι!ο Βιιιι(κΙει, ἰ Μάϊο” το ροεΙοϊ τΙο ()Ιοξικ

ροοοικο ο Ροκό] ὶ τκόινἰκο: Μπι κι( ιιι-ισά

εικ οι( οἱοΒἰο, μακ] εὶο οιοιι πιοιοεο, ο

άτοικπο Μόκειέ ικΒτο(, κντύο, .κι οἱ Βοάο 50

(νο ινοηε(κἰοπι ροεΙοοιπγ. ΟΙοἔ :σέ ΡοεΙοὶ

τὶο πἰοεο ροὸε(ορκἱο, ο(ιοκο Ροκο]π , π Μέοἰ

ε!οινν ιιινἱοτηΙ ροόε€οροννἱ ὶ τοιρι1έοΠ άτο

ικπο Ρο εὶοἰποκ. ( ποικιΙ ΜΜΜ( 'Ποσοσ

κοοικ κι ιιοκοκ οι πιοικκι κοπο "κοκ, κοινοΒο ροε(ιι, ἱρτιγο2ἰπ εοΒο(ιι Τοοάοτοκι,

Μιοικοκικι :κι κ:κι πιριι πιο”, π 'κοπη

οικ ιροι·πκιιικ κο οοκικι. (( πιο” θοοκοποικ

ἰΒτΙκ ΜέοΜπιν μι), οϋἰοἀιἱο εἰοὸιἱοἰ, ρτη

οιΙο κοκ (νικο, ιο (Με πιο ΚΙοεπικ ΒΙἰεΙ‹ο
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κομπο κοοικ κ κοκοιιι θοοιιοροκα οποιο,

ο Μιοικοκκκοκ οι,ικιμιο κι οικω, @Με

ιοκοι· κιοι·ι, κκο (Μινι κι κικκκι; κικκι

κο κι κοκκιιιιι κοκι κ·ικ:κιι. Μιοικοι:ικι

5 κο ιοκι ιοκοι· πρι, κι: κοοικκκ οιοοοικοκι.

κι Βοι·ι κιοι·ι κκικιικικικ ικιοκικιι κικ

ι·οι·ιοικκιικι οκοκι οι·ι πιο”. (Μκι·ι ιιο οι·

οικκοκκκι οι κκ κικκκι, κκι κκο οι,·κοκι

οι κενο Μιοι·κοιικι κοκιι·κοκι; κι (Διοικ

40 οιιικοκ πιο οικοιικκ οι κοοικκκιικ κι ι·ιικ

οι" κ κι κοοι·ι·ιικ, !!οκι·οοοιιιικ , κ Ροοιοκι

κκ, κ Εικοοκορικκ. Μιοικοκικι πιο κικ

ιιρι,ιι κρκιικι, κοκιικκκι κοοικιικκι. !! κο

κοοιικκ κκ (Μικι κι Μιοικοκκκι, κκ Μι

ικ οικοκ:ικι κι (Μπα, κ ποιου;" κοοικκοι,·

οοιι καιω: κι”. Η κρκ,ιο Μιο·ι·κοιικοι·

κιοικ: κκο κοοικιιι το ο·ι·ικι κοκ" (Μικε

οιοικο οι Ποιοκικκ. !! κοκκο !!κικιοικικι κι

Π()(ϊ'ϊ'Ε(.κοικερι·ι κο θεοκοροκιι κοκιιικ

20!! κι κκι·ικι κρκ,ιο (Μπι, κοκκικκκι οιι,.

κι ι·οοο;ιοκ, ο Μιοικοιικι κοκιο κροτκκοκ

και” οι !!οκιιοροιιιικ κ οι Ροοιοκικκ. !! κι

κιιοικ Μιοιιιοιικι οικι·ι !!οκοκκκορι !!ο-

κοκιικικοι,·, κκοκκι.ιι κοκιιοι,·κ, κ κιικκιι

25 κ:ι.ιοκ κιικικιι, κ κοι:ιοκκ κ κι κοκκιικι

κοιιιιι, κ κακο” !·ίοι·κοκκ κικιικκ, κκκκί

οικτι Βοκοκκκοοι. Η "κοκ (Μπι οι·κτι

!!οιοκκκοοι, κ οικω οι, κ οκικιιοι καποιο

κι κι κ κι κοκ πιο. Η κοκ,ιοικκ κι κοκικκ

50 κοοικκοκ οοκι, (Μινι κοο·ι·κκοκ Μιοικοκκ

κοκ, ο Μροοιικι κοκκο κροι·κκοκ !!κκοοικ

"η, ΜΒ(:Ή(Ε!(ΜΠι πιο Π(Ξβθ!!!(Η('Ε "()!!(ΜΥ!ι θ!»

 

ννἱοτεκ

Η. - 22 κ οι Ροοιοκικιι πιο. ινΙ1ιο Ε. - 24 !(οκκοκκι

26 κιικοιι... κικιικκ πιο @Πιο Ε. -

κοκκαοι» κοκικοι Η.

χω: Ιικκι·ικοιΙ!ικν κοκ ννἰοέοἰ.

ι·ιοιιι κοινιοι·κνκνοκν πιο κικ Ροιιοινἱ! ουκ.

Με ΒόΒ οποιο νννοοινιού κοκ κννοἰο!ι Ριο

ινοινιοι·ιινο!ι ω! ροι!ιιορκ. @οκ κοκ οικοσ

ινἰ! ιιο κοκ! ΚΙοκκιο, ιιικιοιιιοιοο, κο Μω

ε!ονν κ!ο!ι!ικν ιιο κο ιιοἰοκιιἱο. Α!ἰέοἱ ιιο

Μοοικ!οννο ρι·κι·Ιιν!ο όι·κκνιιο ιοΒο ι κοκιορκοκο

‹ὶιιἱκ: Νοννοοι·οο!κοιιιο ι Βοκιοινον ι Βιο!ο

ιοκἱοιον; Μέοιο!οιν κοέ ιιο! μια! κι·οάοικ

ιικκνκοινοννικν όι·υκνκο. Ιικο κοιοι·! κι (Με

ιιο Μοοικ!οινο, οἱ Μέοιο!οιν πιο ΟΙοΒο, ιιιοΙι

ιιορι·κοοινν κιοΒιο οπο” ω. ! Ρτκνκκ!ο ιιο

Μέοἰι!οννο Νέα οιο ροι.!ο! οι οιοικο ιιι·οι.ο

ννικοοι!οινο κ Ρο!οινοοτιιἱ. ! ρι·κνοκοό! (Μο

ε·οο!οιν ινε οκινοι·ιοκ Ρο τν8οοιιιιι Τοοιιοι·ο

ινοΒο ροειιι, ο κι· Ρἰοιοκ ιιικνοκοο! θΙοἔ

κικνκοινοκνοκν οι; ροκ οικω. Ιροοκοο! [ιικο

οιιν ιιἰοκιιι καιω κ Νοινοει·οοκοκοιιιιι

Βοειοινοοκιἱ. Ιόο! Μέοικ!ονν οκοτο8ἰονν Ψώ

ιόκιικιοικοινο Ρο!οννοκνκοινι ἰιιιἰοιιἰοκι Κιιιιιι],

ι ιιο! πιο ριοο!ιοιο, ἰ ροιιοινἰ! κο ιιο ιικο

κν·οοι κκι·κνο!Ιο. !τιοιοι·! Κουκ] ριοο!ιοιο κκο

ι·οοικιν νν!οτικιπιιοικοι·ο ι·οκΡἰοινκκν, ο ΟΙοε

ο!ιοκοοικιν Μοὸκἱιιιἰοτκοννο ιιιι·κοννικν, @κι

πι, ι ρορ!οο!ι μια!! κού ι πιο ινο]ικο ιοΒο.

ΟΙοΒ

ρκκοοινν Μέοιε!οννοινι, ο δοι·οο!ονν ροοκοο!

Ι ροκκ!ἰ ιιορικοοἰνν εο!ιιο ιιο κοκ,

ρι·κοοιιν ννικοοι!οννοι·ι. Μέοικ!οιν κοκ @κι

ροοοι·κο!κικο κ Νοννοἔτοὸκοκοιιιἰ πιιιιο!, Νο

ινοκι·οοκοκιο κκιοο!ι κ κοπή ι εροικοΙἰ ιἰο

,τικό Κο!οοκνοο , ι κι!! Ροιοκκν !ιόι. Ι ροοκο!

,κνννοιοκοο Μέοιο!οιν. Α ΟΝ;; ινιτ!κοο κο σκο

 

1 κοιικιει κ Η. ο!οάο.ιιο κκο! ννἰοικκοιιι κ. - 6 κκικικικιικ» κκικιικκικ

!(ονικικον Π. -

80 Μιοικοκκκοκ... ιιοοιιικοκ ιιὶ‹·οιο Η, - (Η

Μέοικ!οιν κι «οι
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-θ'Ι

π·οοοικιπκ, κ εισπ.ιπππππππο επι πω κοιππκππι; κ [Μωβ 280Ϊπ0σ2ἰύ Η Ζ Μυπ Ϊ ΠΙ3Μ82Χ Μ

ππιπσπι πηπακι κριπππικι, κ Μπι σ,ιπππιπππ Μπι

επππει.πππι. Η πω;" (Μπι, κπκο κοκ,ιε σπιτι

Βοπποικιπερι, κοπο ζικο,πιππκ κι πιππι πεπ·ο,

κ οιππ:οιππιι οι πποππιο:ε (Μπ·ι, κ ο,π.οι·πι Μπι

επκεπιπιι. (Μπι :κε ππρππκι:κε κι Μογρσιποι·,

κ πππκορππ Προεκπππκ Μογροπ.πι, ο ε.πππι κκε

Ρπος:ππππο. Μππ:πκεππκι πποππ,πε Μσκοοκοππ, ππ

ειπππσρκ πππποι οι Μοκροπ.πιππκ, κ κοπο εππσσπ

οπο” Ροσποπππιππκ ππ (ϊοκςμππππππ, κ πποκπε κι

Ριοπαπππο κο (Μπι. (Μπι οπο ππιπππιπκε κπι

Ρπ:πς:ιπππο, ο Μππ:πππεπιππι πποκιππιιι ειππποσκ

"οι οι Ρπ:πς:πκιππιπ, ππ οσοι :κοπο σκοπο, οι

:κε κι ςπποπκοι (Μο·ι. Η πποσπο κι (Μπο

πικ, πιππ·σιπιπ: κε ππιππππ κικππ.πσπκε, κι πποπππππκ

οι κι κρππκππ σκοπο οι π.πσππππσκι , κε ππκππππππι

πι ροπμ:πισκιππκ π;επππιππ; κ οχι πποπππππππι κι

οππιπππο κοκκπι επι ο ποπ:ι. (Μπι πιο; πιο”

επι πικο σιπκορπππκ. Μππππποπικι πκε κιςπηκπ

πκκι επι π:ιεπποπο (ῖοκμπκπσ, οπι ποιοι·

πποκιε Ποππσππ ποσοι” κι εκοκ προ”. κο

ππκππιππ.πκ κοιπποπσειπποπο εππππεκοππο ((ππκιππιπ.

(Σε πιο: οιπεπι κσκοποππππο κιποκ πως., κκ

ικκιππι πεποερπππσ κι ππσπιπ.

82· (ιι ππιπο [οπο. ππρκ,ισπππππ (Ξπιππποπππικι, Βο

πποπκππερι, σιπκιππι !!τορεπιππππι, κ Βπεπποπικο Ρο

επκεκοπιππππι, κ σ,:πππιππι ()ππ.ππποεκπππκππι, κ πισιππι

πεπο (Μπι, κ εικπππιπππ οι σπσκπιπκ κι οι;

()'Ι'ρ()((Η!Η(Ε "Πολ, Η π·ωππ·σππππκε (Πι “ΠΣΕ ρθ·

Πδη!(Ξ: (Π) 'ΠΠ'() π·σιμεπππ.πι (δ0ΥΕΜ)κ|ΗΕ Ζθ!|ΗΜΥπ,'

εακκ κα οι κοπηκε. πππ.κιπππε? ο Πσκοππιππκ

;εκππππο ππιπππππι κεσο.πι ρσςικσ, κ σα” παπι,

ιποπεΗ ΟΜΕ, ὶπννγοἰοὶπ( ΜέοΜοπν. οι*

(σσγ Ρπ·ικοποεδ σο Μιππσπππιπ ἱ ποπτπκπποΙ ιν Μπι

π·οποπο δοι·οο(οπνο, ο εοπππ ροεισσδ σο Βποιο-κ

οπο. Ι(ΙέοΝουν ρι·ηειοσ( ροσ Μπιποπο π πο

ννοππϊ Ρσκόπ ο Μιπτοποποπποιπππ, π ποϋποδ οινο

κι ποσο Βοετοπνεόκπ ἱ διπισοΙούιν, προεποσ(

σο Ρπἱο:οοἱο πο ΟΙοεποπτπ. ΟΙοε (εσ)· ιποπσΗ

ο Βποιοοπο, ο ΜέοΜον ρπηειεσ(εη κοινοπσπο

ο Βποποπποοπτπἰ [πω] π ποστο( Ιππσιπ εννοποππ,

Μ6η·οππ ιπννποππΙ »ο (ΜΒ. ΙΡοε(ο( σο ()Ιεεο

πποννποσ: Με ιποἰοκοπ τπποεσιπ, (απο ροοιΙππ

σο επνοἱοππ Ιπποεπ : Ρποέσο, ο οπο Ροποοινπο

οπο Μισο] οπο, π πο ΡοιπΙο σο οποο ρπο- μ;

οποσ 2ο τοκοι. ()!εε κοέ ρτηπποεπι( το πποηπππσ.

πποκκο πω] κπτύοπ( οπο οποσ σο θππισοΙο,

π(οππ(.οσ ροεποσ( σο εννοΒο ποποο(ο Νοικο

Βποσο, κο ττποσΙἰ(ννοπιπἰ ρι·ποππνπεΙοοπποεο Ιππεκιπρο

πιο”. Λ @Ισ το Ροσ («οικω ποιο οσοι 20

ππισ)σπο ο:πνοπ·(εΒο, ιν Ρο(οννπο.

25

Βο(ο 66% ρτηοπ!π έννπο(οΡεΙΙι, Μοσπί

ιππποπι, Ποππνἰσ ΙΒοπ·οινποι π (πνοεχΙΙιο οίκω

εἰοννἰσπ, π Ποννἰσ εννποτοεΙοινποπ, ποιο( ]σεο

()!ε8, π @Με οπο κπΕιποοοπιπ σΙο ιποοερπο

οιοππἱο Ρώσοι, π ΡοπνποσοΙἰ εοΙππο πππόπνποε:50

Ροι·ο ιππεισηπππγ π·ιπεΙ‹ο ιἰοππἰο εοπιππ πιἰοση

εοΙ›ο πκποσχ κνειση·οοποο, ο Ρώσο” :κοπο

σοι πόέκμπιπ εροεοσοππππ, πποσππ ει! πο ο

Με ππεπκπο καππκ ουκ; ,ιο κιπκι οπι σε” ιοΒο ινσπιπποπι. Οστοσ »ποσο ιΙοοκωχ οπο εετ

 

ν(Πεπω 1 κ εισιπσπιπππ... Ποκιποροπιππκ οπο πωπω Β. Τ. -

1€. Τ. - 20 σπσκπιπππ» σπσπειππκ Π., σποπππιππκ Β.

22 κσκ,π,επ πποκκ,πε Η.
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κιιοικι οι κι κ:κκκο ορικιιιο κ ιικιοκοικι

ροι·οιο·ι·ικ Ζοικκιι, κικικο κκ κρικιικικ οτι.

ιικικι οικοκκ: Βιιιιιοκκικι ιιιικ:κι ιικκοκκιικι,

ιιοκοκκικερι ιιιοοκοκοιιιιι, κκιιιικι κ ω".

ὅκ ιιικοοκκκι Βιιιιιοι:κκκκι; κ κκι πιο κοιμ

ικκι ιικοοιιοκοκι ι·οοοκιι: ιικιιιικοκ Εκκο

κκικοοι, Ροοικοκκκκι·οικκ ιιοροικιικικι ιιοκο

κκρεκκ, 'ι'εροκοιικκ ιικοιικιικοιικ. ιι κκ ιικιι

ιιικοκκικκ κριοι·ι: κκ κιιιο κιτο οτι οοκι

Π) κκ κοι·ο κιοικκοκι, το κκ πιο ικι_ιοιιι κκοκ

κ κριιοτι ικκ:ιικιικ. Ροκοκι.ιι ιικιι: κκ ιικ

κο·ι·ιι κκ κι @ιικιι ιικοιικιικ κ ιιιοικ ιιοι.ικικ

οοιιοικ:κκικ; κ ιιικοκκιιικικε οι κοκκοιιικ κι

οκοικ οκ. ιι κρκκε θκκιοιικικι οι κκιιιικιικιι

ιιι ιιιιιοκοκ, κ ιικκκ ιιιιικκ κιοκκιο κιοκ; κι

ιικικο κκιιιιοκι κοιικκικιι ιιικιιιε ο κιοκικκ

και. ιι κικιζε οοιοκκ κι οριικκιιο ιιικοκο

ριιιιι ιικκιιικι, κ κοι·κκικ ι·κκι·οκκιιι κι

κκιιιικοκκ ιιι·ορεκκιι·ιο, ρεκκιιιο οκιιο: ικκο

20 ιιοκοκκι.ιορι οικοκικκι οι και οι ιικοκκιι

κιι.ικ κκ ιΣκιιιοιικικκ κ κκ πι. κκκιικι πιο

κ:ικι ιικιι κικικιιιικι οκοκοοιι.ιι, κκι·κ κκι

ιικικ ιικ ιικοκκιικκ ι·κκι·οκ.κ: κιιο κ:ο·ικ οικ

κκκι ι:ρκικ ιιιοιοι·ο ιῖιροιικικκ? κ κιικι ι.ιιι

% οκκικ κκ κι κ κκ κι, κ οικοιιικκι οκ και

οι ιιοκοκκικεριι.ιιι; κκ κροιιιιιιικικκ ο οιιοιοκ

ιοκοιιιι. θκκι·οκκικι πιο οιικ.ιιιε οι οιικιι.ιι,

κε

ιικιι, κ οικω θιικτοκκικι κι ιικκιικοκκ:

ιιεκκ: ιοκκ Ι)θ ΜΜΕ!) κκικοτι, κκκ ΝΗΣΙ.

50 κκ κιιιο κρκιιο ικκικκκικ, και ·ι·κ κι” κο

οκοκκι; κκ κιιιο κκ ςκκκοι·κκι ικκιιικιιικ,

ιικιι ιιεκκοικ κκ ιικιι. Εκκιοιικικι πιο οι

ικκκκ οκ κο κρκτι οιιοιοικι κ ο εκει, ιικι·κ

ιιοικιιιιικικικ, "ΜΗ σε ΜΜΕ!) κιικεικ? κ Η

 

οοιιι κι ιοιιτιο ι οιιι·οιιιιιγ »οικω κιοιιιι, ιιιοοιι 4097

ικιιιιγ ιιιιοι·ικι κινοικ οιοοκιιιιο: έκκικΡοικ

Κιιόνν Ρο ικοοικινιο, ιιιιιοιιιιιιιιοιι Ρεκειοκιιιιυ

ιιο ιιικκοινιοιιιιο; Ποινιιι ι θιοε ι ιιιιοοικιν

διεκκικότυ Ρο εννιοιοοικινιο, κι οι ιο μαι),

ι)κννιοοινι νικο

ιιιιιιιιοιι; Βοέοιεικινιοιοκι: Ρικοιιικέι ιιιιοιο

οο ιικ ι·οκιιιιι νιιικοινιοιι:

τιοι·οινι, Τι·οιιοινιο Ψκεκιικοινι. ι ιικ ιο οιι

ιοννκιι ικι·ηι: ιοέιι ιιο καιω ρι·κοοινν ιιο

κικ ιιοιιιιο, το ρι·ιοοινν ιιιοπιιι ιιοιιιιοιιι ιιιγ

κ·κηεογ, ι κι” οιοκιιικκ. ι ποιοι κινεηεογ:

ιιιοοιι ιιοιιιιο Ρι·ιοοινν ιιιοπιιι κιμά οιοκιιικ

ι κνκηειικει Βιιέ. 1 ιιοκιοννοικικη ειο ιιο όσοι

οιιοειιι. 1 Ρι·ιγκιοιιι Βικιιοιοκιοιικ κ Πεικνιιιοικι

ιιο Κω", ι ι·κάοινιιιι κιο ινεκκιογ ιιιιικιο,

ιοιιο εικιιιιοι ειιιιιοιι ιιο κ ιιιιιοέοι κκ. ικινικιι

εικι.ιιιι κιν εοι·οο ιιιοικιόι·κιιι ι1ιοιοικ, ιροοκοιι

ροννικιικό Βεννιάοκινι ικοι·οινιοιοννι, ικιόννικο

ιικιι: στο ιΜοιιιιιιιιοι·ι εριιιιιικι κιο ι ιικι

κκιιιιοικι ιικ $ινιοτοΡοιιικ ι ιικ οιοιιιο. ι)ιιινιοι

ικέ ιικννοη ννικι·ο ιιιιιιιιιιννκιιι ειοννοιιι, Ρο

οικι κνκκκιιγικικο ιικ ννω11ικ, ιιιόκινικο: Μο

"ιικιι οικω ιιινοΒιο ιιιι·οροιιικ, κι τοκοι καιει

ιικ :ποιο ι πιο οιοι›ιο, ι ειιιιιιικι ιιο 2 Μο

ιιιιικιοι·ιοπι: Μα ινιοο Βιοινγ ιιννοι. Μικ

ιοροιιι κιιέ ιιιιιοκικι ιιο ι ι·ιοικι: ο” κι ιο

ρικινιικ ο” ιιικιιιοικοι κκ ννιοιικκο πιο

ποιά έινιοιοροιικ ιιο ι)εικτιιιο: Με Ρι·κννιιο

ιιιόννιε:, ιιιοοιι οι Βόκ ιιοτικιο έννιιιιιιιιοικι;

κ ιικιι ιιιόινιοι ι ικινιέοι, ιιιιιιιο κιο ΒόΒ κει

ιικιι. έννιοιοροιιι οπο)! ιικιι: ιιο ιικιι ιιι·ειιοιιι

εικτοιιιι ι οιιο κοιιικ ι ροοικι ιιικέιοο: :ιικιι

το ρικινιικ Βοτιιιο? ι κι: ινικι·ο ι)κινιιιοινι.

ιροιικιοιιι Πκννι‹ι Βινιοιοροιικι, ικό” ροοικι

ικιοι·ικ 5 Οκιιιοι:κκκκω θιικι·οοκκκι ΙΙ. Ε., θκιιι·οοκκιικκ Οι., ιιικΙιιιο. - δι Μι·

ιικιιιιιιΞι.ικικκικκ κο κοκοκκοκ, ιιικιιιιο.



πιο Ελ'Ι'θΡΙδ τντττοτιι.

τοστ τη; λαττ·τττοτττ, τι ιιριιτιστιι ι'ατιιαι θττι- ττινέΙοσ ο ιιδιττνιιιπ. Α πιο ννιοιι:ιτι ο ιεπι

τοιιιιιιια, τι ιται·τστα αστιτ.τατιτ ο Βασιιαιτρι. :ιπι ννιιενΙΙιο, ιιπι Ψισιι:ιπιιοι·:.

'ά Βασιτιιιιιο ι:ετο ιιε τι;τιατιτε τι ιιοαοατιτ.ιερι.

'Η ·τιαιτα ,ιιατιται ταατστιατιτ: αστε ιιε τιιιτειιι

ιιασττατιτα, το ιιτι τσιπ ιιιιτιιιτιετιιτια ιιιιιετι,

τπτ ·τιιιιιι τι ιιοτισμιτττεριι. Η ιιοσαοττιτα τετο

Βιιιτοιιιτιιιι. Η πριιτε Βιιστιαιτιο τι τεττερτιιτι

ιισιαιτττττρτα, τι ττερετε:ε στι τα Βιιιτ,οτιτι·ι,

τι πιο ιιοιιιιοτιιιτι σα τι στατοι.τοι· Ηττα

τιιισν τι ιταιιαστιτρι, τι σπιτια τοι, α το

ταριι στοπ ττοστατιι ιτα Ρσιραιτιριτ. ιιε·τερσιτ

τι τα

(η"η)ΗΠ πιο τιιτιιιιτιο, ιτριισιιια (ιτπιτοιταιιιι,

ΜΒ τιιτιιτττο ιτριι,ι,ε 'Πι τοταρι ΕΚΟ".

ρετια: ιτε το” οτι ττττιεττιιιιι τ.τοιιιιι. Βασιιαιτιο

πιο οτιτιρ·τι σα, ρειτα: ιιε ποια ιιιιααττι; τεμ

τιιιαιιτι ρατι ποιοι. τι ιτρτισιαα κι ιιεττον

,Β,ατιται: ιτε το”, τρατε, ιτε οσαοττττιαιτ στι

τριττα σταρτιιττιτατο, τιστιαετι στα. Η ιτε τισ

ιιοτι Βαστιατιτιο σιττοριττιτ πιο, ιτιτ πο

·ι:ιισιτιιιατιτ ιειο. Η ρειτε ,ιιατιτ,ιτι θττιτοιταιιιοι,·:

τττμιιιιιιι ατι, ιτε ττοιιιιιτττι τετε, και τι

τιιοτειο ριιτοιμ αστε ατι οττττετι τι στοπ

τιοαοστιτ, σαντι οτι:ριιιιττι , ατριε τιι ιτε παιιτιστι

τρααι τιισιται 'Ι'σιτροτα τι Πιιττιστια, τι προ

τιιιτι τρα,ιτι ττοττιιι, τα ττοι.ιιαιτεττττι πειτε;

ιιι ιτρτττιτατι τι ιτιτττι τι τσι.τι, τι αατιιι τετο

ιι·ιιι·τι. Η ττοσιιοτιιια ιετο θτιιτοτιαιτι, τι ιιο

σιιια τισ ιιαστιαιτα, ταατοαιι: τα ατριε ιιε ιιο

ιιιειιιτι ιιιιαατιτ το ιιιτειιιιιτι ιιστικι, ,τα τιρτιαε

ττιιτι·τι, ττιαογιειιιιι Πλ, Η ποσιιιιιι.ιι ΠΛΗ!

οι ,ιιατιιαιται. Βασιταιιιο πιο οτειιιια στι τριτ

 

Ψιοττ: 2 Βασιιαιτρι τ

 

ιιασιιιιιιι·τι τν ικοιιοττισιι, ιιινΙπιο -

ι ·ροσ:ιιι

παπα ττιόννιιι: πιο πιο ποιττιιοτπ ιντιενιιιιι,

ιο τιπι ιοιιιο ΡιιποννιιιΞ ντι παθετε, :ιπι πιτιιο

ινε ιΝιοιι:ιττιιοι:ιι. Ι ιισιιισιιτι ιεεσ $ννιοιο- 5

Επι. ι ρι·:ντ:οιιι νιι:ιεριιιο σ:ννιιτιοεο Ποιο

ριιιιιτ ι ρι·:οννιό:ι ιιο πιτ Ψνιιοιινσ:, ι ιιο

τ:οιιι τν τποπτεινι· ροιιιοπ ιιιιοτ:νο έ. Μισιιιι

ιοινι, ι ροτιντιοσ:οτιιονντι ω, οι πιιπιιοιν

οποιο το:ιιιι πο Βιιιινον. οι ννιοσ:ότ πιι8ιιιι Η)

ροτ:οιιι ιν ιιιιιοτ τννοι. Νιι:ιιιιιιτ: τ·:ιπο μη·

τιπι $ντιοιοροιιι ιποντιιιισ: πιο σατειαιτι; μπαι

ιποιιιι ιτιιιοπιιιιιιιιι. ινιιενιιιο :ιτέ οιιριιι·ι πιό

ινιτισ: πιο πιω” σ:οιιιι6, Ιτοντιοπι τιιαπι ννοιτιο

νν ιιοττιιι. Ι Ρτ:ντιιιι ιιοπ πιατα: πιο οιιιοὶιιἐιιι 15

ιιτιισιο! πιο νηπτιιννιιιι ιιο ιιτιιι:ιτ επιτε:οπιιι,

ποιοσι:ιοιπ σπιτι. Ιπιο οποιοι Ύνειενιιιο ποιν

πιο Μι, ιιπι ιιτιιισιιιι6 ισιι. Ι Μπι Βιιινιιι

'δινιοιοροιιιοινι: πιο ννιιι:ιε:, Μισο σιο ινών,

σιιοοιιιι ιοτι νν τννοιπτ τοιιιι; πιοσιιπο οιιιο- 20

πιο ιν εννοια πω, επιπι οιιιιιι:ντ:, αν οι

πιο :ιιιτπιο ινιιοισιι ετοιιόνν Τιτι·οντιι ι Ριπειι:ι,

ι ιππνσιι ετοιιόνν ιννοισιι, ι τροτππιοε: πιοιο

ειοιν:ι. Οινοι πτη:ινιοι ιοτιι:, :ειναι ι ότι]

8ο ππιιο. Ι ιιιιιιισιιιιι πο εντιοισρειιι, ι Ρο- ΣΒ

τι [το νναενιιιιι, ιπόννιιισ: των μι: πιοοιισοτ:

:Αστειεσ ιιο ιπιιοπιπ τποισιι, το ρτ:νιιι2 το

τιι:, ιισαιιιιοτ: τοπιο ι τιι:οτπ : Βιιι·ιιιοτπ

::ιιτεινττιττιν. Ψιιενιιιο των οιιιεσιιι ρι·:νιέ6,

πιο ινιοιι:τισ ιο Πιιινιιι τσιπ Ροιιτιορ Ροιι 30

πιπι. Οννοι νιιιιενιιιο νντιιιιιιτ:ν ιιο πιο ιο

19 ιισσαοττιιιατιτ τι ιιο

σιιοττιτατεττι Η., πιδτιπιο. - 25 ιιοτιαττετττττι ιιοτιιαιτειιιι ιν 1ισιισιιιισιι_ πιγιιιιο. - 26 πι...

και» ιιι τιριιιιταττιτ τι ιιιιιιια τιιιιτι τι ααιτ τετο Η., ιιο τιριττιτατι ιιιτιαιι·ιτ τι τσιπ τι

Μπιτ "ιιι τι., ιιι τιριττιτατι κενο "Ντιπ, τι και" τι,

Χ0ιιι€ιιιιιιι ιι0ιιιοιιιιτ ιν ιιοιιοτιι.οιι, πινΙπιο.

ιι μια ιετο. ΟΙι. Β. 'Γ. - 28
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'ΓΠ, ΠΕ ΠΊιλ'ΗΠ Μιθ'|'Π, οι πιο ΠΟΠΜΠΕ ΠΠ ΠΕ

Π,ιιιιιιιι. Ποοιιοιιιιο πιο ποιοι ιιο ιιοοι ιιο

·ιικο, ο οι·οιριιο ο οιροοι ιοιο, ο ποιο”

ποιοι· ιι.ιιοιοι: ιιο ιοιο, ιιιοοιιιο, ιιοιιιιι ιιι

ο ιιιιι. Π ιιο ποοοοιιιιο ιοιο οοιιιιιοιιιιιο, κοπο

ιιο κοιιιιο πιο, ιι οπο ι.ιιοι ιριιιοπιιιιοιο

ιιριιοιι, ροοιιιιιο: οπο: οιιο οι οοιο ιιο,ιοιι,

ιο οι ιοιο ιιιιιιοιι ιιριιοιι ο ι.ιιι οιοιι.

Π ιιοιιιιοοιιιιι οο, πριορι.οιιι οι, ροιιι: ποιο

πιο ι·οοιιο,ι,οιι ιιο ιιιι,ιοιι. Π προ·ιοιο οι οιιο

;ι,ροι·ιοιιοι οι ιιιοοιιιι ,οιιορι, ο “απο προ

ιοποι· ιοιο Βιιιιοιιιιιοι , ο ιι,ιοοιιι οι ιιοιιιιιιιοι,

ιι προ,ιο ,ιι,ιιιιιι,ι,ι, ιι οι,ιοιπιι. Π ιιιιιοι ιιο

ι·οοιιιιι θιιιιιοποιοι: οοιιιοπ οι ιιο οιιιιιοιιι.

Ν, Π ροιο Εοοιιιιιιιο: ιιο ποιοι οοιιιιιι, ιιριιιο;

οιιο ιοοιιι ποιιοοιιι ιοιιοριιιι ποοιο πο

ρο,ιο. ,οποιοι πιο οιιιοπιο ιιιιιιι ποιοι, ο

ροιιο θοοιοιιιιιιιι: οι ιοοιιροιιοο, ιιραιο.

Π οποιοι οι Κειοοιιιιιο πιοιιιρικοιιι. Π ροιτο

οι) Βιιιιιοποιοι: ποοι,ιοιο ιιι οιιο, ιι οχι

πιο, ιιοριιιιιιιι. Π πιο οιοι, ο ,ο,οοιι,ιι οι

Βιοοιιιοιι.ιιι οιιοοιιι. Π πιο Ποοοιιιιιο ιιο

ιοιοιο οι ι!,οιιιι,ιοιιο, ο ιιο οι οι οποιοι

"κι πο ποοιοιροιιιοοιμ ιιι ιιο οιιιιοοιιι οι

2οο ιιιοιι οποιο οι ορι.ιιιιο. Π ποοιιι,ιιιι

,Β,οιιιι,ιιι ποιο, ροιιο: “οι ιοοιι ιιριιιι?

Ποπ πιο ριοιο ποιοι: οιοοιι ιιο οπο”.

Π ιιιοιιιιιι ,ρ,ιιιιιιιιι, ροιιο: ιιι πιο πο ιιι;

ο ιιι, ιιριιιο, ποο·ιοιο. Π ιιιοιιιιιι ,ο,οιιιιοι,

:οι οιιο ιιιιιι. Π οιιο ιιιιοι.ιπιι β,οιιιι,ιι, ο

ιαπροοιιι Πιιοοοιικο οι ιιιιιιιιι ιιοιειιιιιοριιι, ο

οιιοοιιιοιι ο οι ιιιιοιι οιιοιιιι, ο πριιοιιιιιοιιιο

οι ιιοιιοι· οιοροιιιιι οι ποιο. Πα οιιιροιιι πιο

οιιοι, ι οροιιιιοι 8ο ιοΒο ροοιιο!οιε ι τπι! ιοοι

πιο ιποινιοιο: πιο ιοιο ιιιοιο, οιιοοι οιιο ιού.

Ι πιο οοΙοοιιοι Βο ιιιιέιοιο οοιιιο: οιιο ιιιιοιιιιι

οιιο ιού? ινιιιοιιιο ιιιι ιοιο οοιοινοιι πιό

ινιοο: οι Μόι·ι Ιιοάοιο ριοοοιι·ν Μόι·οιιιιι, ιο

ιιιιοοιιν πιοιιιιι ιιοιιιιο Μινι ι ιιιι ιιοοιιοι.

Ι το ροπιιέΙοινιιι ρι·ιοιοοποί ιιο ι πω:

απο ιιο ινοιο ροιιο!ιο. ι Ριονιοοιιοι ιν ιιιοιοι

ειιιιιιπιο πιο Δω· ιιοιοοι, ι ινιοιοιΠ οιιο

οιιν πιοιπιι Βινιοιοροιιι ι ιινοοιιι τιο Μη, ι

ρι·οιοιοιΠ Πονιιιι ι ειοιιΙι. ι [οποιοι ωοιοο

Βιι·ιοιοΡοΙΙι: ιοει.ειιι πιο ιιιιιοπιιιι. ι ποιά

νιίοοιΙΚο: πιο πιοΒο ιοοιοο Ιιι·οοιο! σ.ιοΙοιιι

οι ι·οοιιοι 1οιιοι·οννι ιού πορι·ιόιι. Ποιιιιι ιού

οιοοιιοΙ ιοιο πιοιιιι. Ι ποιά $ννιοιοιιοΙΙι: οι

ροέπιοιιοι ιιι·οοιο. Ιοιιιοοο! έπιοσιοο νιίοιιιιιιο.

Ι ποιοι ειιιοιορο!ιι: ιιοοιοοέοιο ιιι το, ο ιο

,ιοιο ι οιιιι·ιοοιο. ΙινιοιοοΙ Ρτοοι, ο Ποινιιι

ο ιΝοειιιιιοπι οοιιιοΙι. Ι ροοιοΙ ινοοιι!ιο ιιο

ι)οινιιιο ιιιόινιό, ι πιο οιιο ο Βοινιιιο εί0ου.

οπι οιιιοιιο; ιοιο επι Ιιοιι·ιοπι ι ιιοιιοΕορ

ιιποιι·οι ιν εοι·οο. Ι ροοιοάοιοιινοοι ι)οινιιι

ιι·οοιιο, ιιοΜ: @πιο ιοει οπο? Οπι οιιο ρο

ινιοοιιοΙι πιο: οιοι ιι οιοπἰοοιι. Ι ινοιοινοοι

Ι)οινοΙ ι·οοΗ: ,οι ροή, ο τι ιιι·οοιο ιιιοάέ.

Ι ινοτοινοιν Ποινιά, ινιοιοοι; ο οι ιιιιιο ιιι

ειοιΠ Ποινιο, οοιιιιιποιι ιινοοιιιιο δ ιιοιοιιοιιο,

ι ιιιιιιιΙι 8ο ιν οιιο” ιιοοινόιπο ι ειιι·οι πιο.

πο οσο Ρτοιοιιιινιιι. Νοοοιιιι:ι·ι οοέ ινοοιιοἔ

ΒιιιοΕοροιιι ιιοιοι·όιν ι ιιιιιοιιιοοόιν, ιοιιοιιιο

οπο! ιιο το , ιιο πιο Ποινιο ιιοιι·ιοοιιοΙ: οιο

ιποιο οι οοιιιΙ, ο πιο οποιοι οιιιόινι! @ο ο

ιΜοοιιιιιιοποιο, ι οιιοο οιο ι.οιιι6, ο Βι·οοι

Π73οιοι 6 ο οπο... ιιιιιοιοιιιιιιιοι οιιονιιοι ιι·ιοιοοοοιι Η. Β. 'Γ. -- 12 ιισιοιοε»

ηιιιοιιιιιιιιιιι άοάοπο ιοιο ροιιτοιιιφ ιι Η. -

οιιιοιο.ιιο ιι Η. -- 18 οι ιοοιι·ιροιοιοι

18 ο·ιοι,οιιιιιιι

ιιιιιιροιιιιιι Η. Ε. Τ.

οι οοιιοιιιιι·ιι άοάοπο ι
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4097 Βιιατοπατιιιιι ο·ιις·ιιιια Μπαρτ ιι "παπα, ιι

ιιοιιιιαα "πι, απο Μι Μακη· ιιοιιιιιιαατι ιια

ιιτιια·ιι: πιω ι:ρατα τιι οιιιιιια·ιι, α ιια τα οτι

εινα” ι:α οι Κοαοαιιι.ιορτιιιιι, ιι ιιοτατιι τα

οιιιιιιτιι, ιι τραιι·ιιι ποια παιιιτιι. Η ρτιιια ιιοαιαρε

ιι ιιιοαιιιι:: τοιι·α, “και”, αοι:τοιιτιι ιιιιιοι:τιι

τοιιοιι·ι.ι οιιοιοιιι; ιια απο: και ιιραιιο ι.ιατιιιιιατι

λπΕ.Β.Β.ια. ια ιιριιιιιιι:τα ΒΜ:"ΠΜ") ιιατιιιι; πρι:

ιιιι ιιο πραιιο τααι·οαα ιι'αιιτιιι·ιι, ,τι ιιριιιιιιετιι

απο” οτα που, ιι οτ·ιιιιτι·αιι:τιι πρτιατι Βοι··ιιιιιιι.

Η οιιιι·ιια·ιιιιια ιιι·οι·ιιοιιιι, ιι ιιαιιιιιιιια ιιοιιιιτιι

πα ο Βαι:ιιιιιιιιτι θιιατοιιατικοι·; ιι ριπ·ε παπι

Βιιατοιιααιι·ιι: οτο ιι'αιιτιιαα. Μπομπ πιο

ι!,αιι·ιιια·ιι, πατα ποοοτριιιιατιι ιια οοιι·ιιπαειιιιιι::

απο ιιιι απο ιιε οιιτιιοριιιιιιι, ιι ιιοι·οτιιιιιιι

ιι, το ιιιι του: ιι·ιιιιαιιιιιτιι, ιιιι ι.ι·ι.ιιτι. (Εκατο

ιια·ιιιια πιο ιιοτιαιιιο ιιοι·οτιιτιι ιι, ιια .αΜΠι.πιι

ιιε κοτιαιιιε, ιιαιοαια ι:α πιο. Η ιια τοιι ιιοιιιι

ιιοαοιιια ιι Ζιιειιιιι·οροαογ. απο τραμ. ιιαιιτι

οι· καιιι:ιια ιαιιο απατα πρωτα κι μια, ιι

ιιριιιιιιςοιιια ιι ιια ιιοατικ·ιι, οιιοιιαιια παρα,

ο·ιιοααιιιιια ιι οι ποια, ιι ιιοαοιιια ιι ιια ιιοτιιιιιιιιια

παπι. Η ο·ιιααιιιιο ιοποιι, παρτ Βαοιιαιιιιο

'Ι'οριιιιιια οοτραιιια ιιοιιιιι, ιι ραιοιι·ιιιι, ιαιιο

πατατα ιι οα·αιιιιτιι, πιπιι κι Ποτοιι ιιααιιιιι.ιιι

ιιεαιιιιτιιιιιι. ιι οτειιαιιιιιοπιι. Η οι: ιιαα·ιιιοιιια

ιιοοααιιιιιι θιιατοιιαπιι·ιιι.ιιι ιι ιι'αιι·ιιια·ι.ιιιιι, (Σαπο

ιιιιατι ιιζετειιιιτιι κοιιιοκα Βιιατοιια·ιπιιι, ιι

Αιιιιιιτρ·ιι ιιοιιιοκτι ριαιιτιιαοιι·ιι, ιι ιιοιιαι:τα

προι:τιιρατιι ιιοιιιτρ·ι., ιι ιιροοτριιιιια πιστα Βα

οιιαιιιια ιι κοταιιια ιι ιιοιιρ·ιιιιιιι; ιι ιιοριαιιιετι

τα οι ιιιιιιια ιιριιιιτιιιο, ιι ιιε ιιοιιιαοτα πιο

ποι:ρ·ιιιιιιι. Η πο ιιαατιιιτιιιιε _ιιροι·τιιιι, ιιοιιριι

 

ιιτοιο ιιιιιι6. ιι·ποιειι ιιοιιιτοννιο ι ιιιιιιιο: ιο

πιο ιιιιιιο πιιιοι)· ειιτιοιιι Βιοανγ πινει; μπι

Ρτειικτιο Πισω πωσ, ω πιοι:ιι ννιιηιιιο

οιιιιιοτιο πως, μια από πιορι·:ιιιιιιιο πιόννιΙ

Βιιννιιι, πιοοιι ιιο2πιι παπα” οι! ΒοΒιι ι Μπι 5

Βοἔιι πι: ιο οιιροινιο. ι ποινιοιιιιοιι απο ιΒιι

ιποποινιο ι ροοαιριι ρι·οειό ιιι Ψιιεχιιιιοιπ

έννιοιοροιιιιι, ο $ινιοιοπειιι ιιπ ποιά: Μο

Πειιιιιιι. Ποινιοιιιιιινναη ειο Βαινιιι ποση!

ιιιιειιιινιιο πει οέιοριοπιο: μια ιθ8'0 πιοιο

ιισηιιιει ι ριιέοιει πο, ιο οπι 1οιιιο ρεπο

αιτειό πι ιιιπιο. έκι·ιοτοροιιι πιει οποια! 8ο

ριιέοιό, Ιοοι Ποινιιι πιο οποιοι ειιτιο8ιιο πιο

εο.

πω, και ιο ει·ότι φοιτ ο Π) Μοτο σει Η

ι 1οιιε ποσα· ιτγο·ιεέιι πο ιιο ι)έννιπο

Κιιοννα οιιιο8ιγ; ι ρτηνιιιοιιι 8ο πα νιιοιιο

α:ιιιιιιοΒο, ιιιιιιιιιιι ι »τσιπ ι ννρτοανειιιιιιιι ιιο

ιπειιοι ωραιο. Α @γ Ίλ':ιεριιιιο ειοιιιιιιι, ιιι

τω! Τοι·σηπιι οειι·ιιιιοεεςο Μαι, ι ιιοτοαιι

πιιιιιτε:χ πιο, ιο πο οιιοιι οέιεριό, ποιοι ιιπ @ο

Ι οιο

ινοεαΙι ροειιιπι οιι έινιοτορειιιιι ιι)ειανιιιιι:

ΒοΒιι α ριιιοποπι νι·ιοιιιιιιι ιιιαιιιοιπ.

$ποκτιιι ιιοοιεινιοι, ιιοπιιιοιι $ινιοιοροιιιόιν,

ι ι))·ιπιιτ, ιιοπιιιοιι Βιικνιτιόιν, ι Ροι:29ιι τοπ

έοιει:ιιο ιιοιιιοι·ιοο , ει τοιέοιοιιινπη και ιαπ- %

ειπα, οιιοιιο 8ο οιιιιιι6, ι ιιι·ιοριιο ποιοι

Α στο

ννοειιι προ” ι οιιιιιιιι 8ο ι αιιιιιιιιιιιι, ιι

πο α πιπιι, ι οιιιιιι6 8ο πιο πιοΒιι.

ιιιιιιιι·8η @απο α πιεσε ροιοιγιι ιπιι πει [Μαι.

Ι ειειΙΙι ιιο οΒιι ιιοίιοιιοιι Βποικιιι ι2οοιεννιοι 50

ι Μαιο, ι υιιιιοτιριό εδο πιο ιιιοΒιι. ιρι·η

ειιιιιιιι ιππι άπο-ι, ι ιιιιιριι ότιι€ιι άοειιο α

πιεσε, ιειοιιΙι ι ρι·ηοιεποΙι €ο Με πιπιι: ιο

ανεπιπι 12 Εαιιιιαι.ιιτι Βιοιιαιιιι·ιι ιν ιιοιιοπιο1ι, ιπαιιιιιει - 15 ο·ιιτιιοριιιιιιι, ιι ιιοι·ι:τιιό

πιπιι οπτιιοριιιιιπ ιι ιιοιμ:τιιιιιιι αν ΙιοιΙωιποΙι, ιπ)ιΙπιε.
τι ιιο18 ιιαιοααι ιιαιο,ια

ιιεκποια, ιπριιιιιο. - 18 Ζιιοιιιιτοροαοιμ Βταοιιτοροαοιρ Ε. Β. 'Γ.
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ιο ιιοικι κι οκο ,

ι·οικκ κ , κ σικαςαικα κ , κ σικικιικσ οποιοι

σι κοι·κ , κ κοκιιοικιικικ ιια κοισκ ιστο. Η σκ

;ιιοστα οκκ κοαιι θικοκκκι ιιισι·σκκκι και

κκι·οι, κ και ιιοκιασ·ι·α ισι·ο οκιοιικα·ι·ιι. Η κοκ

κσ·τικκσ·ι·α κκα μια, κ σικιισ·ι·α κοοι·ι·κιιιι κι

σκιι σι κσκκ, κ σκο,οσια, κ οκιακιικια κ

οακι:ικο, ιακο κοισιι.ιι ·ιοοσκο·ι·αιιι. Η κοκ

σι·ιικκ 'Ι'οοι·κκι κκεκικι Εοοεκακ, οκι·ιοκι

θκιττοκαιι·ι, ιιοικια ιιοικι, κκοτιι οκκσοι··ιι·ικ

κ ι·οικικ οκκ, κ ιισοεοκκα

ισιιοκ ακιισ, κ ισστι οακα τα Βασκαιιικ κ

κιικιι; κ κο σιιιιι και οιικσο·ι··ιι κ κι οκο, κ

μια κικκιιιιι, κ κο σιιιι κι κοοικοισ οκο

οιικσοι·ι κοικι, κ κι: ιιοοκι·ιιιικ ιιικκιιιιιι.

ιι Η ·ιιι.ιι πω: κιιστι ιακο κ κιοι·ι·κι. Η κι·

ζικιικσ κ κα κοκοιι, κικαοικκκια κα κοακ

ιακο κοι·ι·κα, κοκσκοκια κ Βοαοκιιιιοοιο. Η κιιι:κι

κσκοιιοικ ισιιοκ, σ·ι·αικιι σι κκιιι κσοσκιιιικισ

Μ00'Ι"Ιι Βιικκκικικσκιικ, Π!! 1·οιτοκιικικ, Η

20 οικοαοκοιιικ σι ΠΕΠ) σοοοκικικ κοικακι στιιιιιιι,

Η κιιιακικ ΠΟΠΧΜ|Π 0Πιι!ΤΠ, κοκκιιιια και

οκοακικικ κιιιαοικκ Η! Η'›, οκιιιι ΜΒΜ"

κιιιικιιι; Η καακα·τκ Ε! Π|ΠΥὶ ΠΟΠΕΜΗΠ, ΗΒΟ

ιιοι·ι·κοιι· σιιιιιιο οκοκοιι. Η οκκκοκκιι κ κιιακι,

κοκ οσι·ιε: κι;" σε κσκκ. θκκ :κε οιικοικιι

ισκοι·: Βικικιιικειικ κι τοκ”. Η κικοοσκ

κοιιι, οκκ Με ;καιιια ισκοιι·, κ κσκκ κοκιι ,

κ κιι:ιεκκκ κι κι κριμα, κ οιικοιιικιικ οι,

Η κοιιιιοκα σοοοκικιι, Η οικω: ιτειιιοκ ποτε

Μ) σικιιιικ (Πι ιιεκσ? κα ΕΤΗ” ΒΤ: κικ ι:οοοιιιιικ

σικοι·ι·ι ιιοκιιαι, κ σκακι κοιιιι ιιοτικι
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ιικιστιισκι Βοτοκιι)·, οινσ:ιτι εννικιορσικόνν,

ιτη·πικικο Μέ ι σιιστιο κι οκο ιιιιστη6, ι

σιι)·ιιιι οκο ι ρτισσικΙ κικ ιινιιτι; ι πω Νικο

ιο ννιικιο ι ιετιικ. Α ροισιιι κντιικιι πω Πω

κι· οκο ι @κι έτοιιισο, ει ροιοκι κι· ιιτιιΒιο

οιιο, ι καιει! ότιιΒιι έτστιισο, ο ικισιισι:ικ Μ

οκο φετινο· ννιικοιιιο. Ι κ·κικιν5η κο κ ιω

ιιιστσεκι κιοιοιι κει κοκ οιιω ττικτιιι·σκο, ι

οοινισέιι ιιο ννιοκιικιωι. Α @οι κο ννιοιιι,

κι:ιιικιι κ ιιικι ικιιιιιιικη· τιιοει ινοκιικ·ιὶοιικιιι

πιο ι:ιτκονιισκ, ιιινΙσιιιι κ τιισεο ιιοκκιιιο, κο

ινιοικ @Η ειιτνιικννιοτικ, ι κι ροοιιιιι ιη·

ρτκό; οορκιιικ ικό κι·οτκινεη· ινιοικιιι τικ

τιισκο, ροτισκιικ @ο σκι οιιικόοινιιιι. ι ρο

σκοιει ΡΙ:ιιαιό ροΡιιτιιο κ·ιιικιισ κο ττικτικι·κι.

Ιοσιισιι κο μια Μ, ιτισιιι: @πιο ιοειοιιι?

()τιι πιεί ποιοι πω: ιν κι·οτικισ ννοιόννιιεκι.

Ι ρτοκιι κσκκ, σκι και κκε πω. 1 κιιριδ κι;

ικοιι)·, ι κιιικριι κι· τιιοΒο όιισιι; ορειιιιιοιιιι

η, ιιιοκικιο Ροικιισιινικη ποιά: σιοικιιέσιο

ιικοιι Η κο ιιικιε? τιισσιιιι)·κι ιιιιικτι ι οικικιι

μισό ΒοΒιετιι κ· ω] ιιτνι·ιιικοι ιιοειιιιι. (ι‹ιγ

κειέ οΙιικό κιειιιι, οοικοιικιι κ οκκ ρτιοιιιιο τικ

νι·οκισ Ρο άτοιικο κτιιιικιιιεισι, ιιοι·ισκι Μ!

κνισιιγ τιιιοεικο ετιιιικιοτι, ιο οκτώ τιοννοικοστ,

ι οτηιη·Ιι κ κικι κο ιΝιοιικικιιοτκιι κι· κιόειγ

άκικιι. Ρτηιιικι ικό κ τιικι ι ι)κινιιι, κι”

ΜΒΜ ιιιιιιοΒο κροΙοινιικνση·, ι οιικικιι κο

κι ιιινοτισ Ψκιιισιοκη·ιιι, ι ρτηεικννιΙ δι) πιο

ιόιν ειτειιι,· ι ιιιινοσιι οιισιιοιιιόνν κιιιιοσκοιιι

Νικ” 7 οαιιιακο ικιοκιο. Η. - Ο οκκοοικικ ιιοκιι οι·ααοιιι·κ Τα. -·· 11 κ Μιιι--

κιικ·κι κ κι:ικισ κιιατκ οακκι κι κα ακιικ ισιικ Η. - 12 κ κι οκο» ισιιιοκ κοιιιι

κι κικκκιι Η. 11. 'Γ. - 17 κιισ·ι·ι κειοκοιι ισιιοιμ ιιοκικικιιιιιε Π· - 21 0"Μ""

σκοα·τκ Η. - κι; ιιικοκκιιισκκι Βιικιικασκκ 2 κουτικ1ικ οι !Β'ΕΝέΜΜ Η·ι

Βικικκικσκι Οι., Βιικκιιιιισκκ Ε., Βικιικκιιισκκ Β.. 'Γ. - 30 σοοο·τικιι ΦΟΡΟΥΜ”

κ· Ικοόειικοιι, ιιιο·ιιιιο.

Μοτικικοπια Ρο!. κι.κ. 7'οκι. Ι.
40ο
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πο” κκ κοκκακκ οοροκπκππκ. 0κκππκ :κε οκκκ,ακκ

πκπππ.πκ, πποππκ,οπππα εκ κκπ.πκ κκ εκορ·κ κα κο

αεκκ ππ ππο η»οπ·,ππποκ πππκ·π·κ, κκ κο ·πκτκα

ππ·κοαππκ τοομεκκ, ρεκκκπε κοπακοκ. Η κοκ

κοπκα εκ κκιπκ Βοαο;πκπαερπο κκ πππεεκκπκ

μπακ. Πρκαε :κε ππ κακκπακ κο κκιπκ, πακο

κκκοκ ογαοκκ. Η κοεα,κκκπα κ κκ αππορκ

Κακκπεκκ, κ πποππετακκκπα κοκ αεεππ·κκ "διΠΠι

εκερεκππ, κ μια οτροκα κκκπππκα θπ·αακα κ

Κοαποκκ. Βοαοκ,κιπερκ :κε εακππππακκ, πακο πακκ

κκπεπ·κ Καεκαι κο κ π:ακκαεκκ, οπρκαοε ει, κ

κκεππαακακκ κ ρεκε: π:επ·ο κε κκπκααο πεεκπ.

κκ ροπμ:πκοκκππ κεπκακ, κκ κοκ κκ,πκκκ κα

πππκκκ, κκ κοκ οικππκκκ καπππκκκ, επακοπ·ο

μακ. Η τοπ· ακκ: πποεαα κκ κακκπκοππ κ κκ

θαπκ·οκππ Εκακοεαακκκεκα, π·ααπ·οακ: πποκ,κκκα

κκ Γορο,κκπππο, κα κοκοακπππακ εεπο ;καα, πεκκε

επι εκτκορππ εε κκ οοπτεκε·π··πκκ κεκπακ, κ κκ

καπ:κ κκ κραπ·ππκ, Με κκκοκπκε κκ κκπ κοπκκ;

κα απκε εεπ·ο κε ππρακκππκ, ·πο κοακπππεπε κκαο

κκεκακεπ·κ κκ καεκ, κ κακπκκεπ·κ κρατ·κ κρατα

κακααατκ, κ πποπκπκκεκκ κεκππππα ροκεκπ:καπα, κ

κραςππ καπππππ Ποαοκκππππ κοκκππ,κκκπε κκικπαππκτκ

κεπ.πακκ ρογπ:κεκπκπκ. θε εακπκπακκ Λακκι” κ

0Μα'”Β, ππεκαακππα κκπε·πα κεππκπακ, κ ππαακαοκα

οι ρεκπππππια: πακο εετο κε κκπαο κκ ροα_·κ κα

κππκππππ. Η τοπ· ακπππε εκπερακκικα κοπκππ, ορκω

εκ:π κκ Βοαοαππιπεροπ·. Βοπποκκπ.περοκ :κε εκ

κοκ ο·π·οπππππππο κκ Ποροπ·; Βοαοκκκερκ κκε, κ

κακκπ,κκ κ θακυκ πποεαακππι π.π.κπκα εκοκπ, π·αα

τοπποκπππε κκ ί)κα·ποππακκοκ: κπππο εε κκαο εκ

·πππορκακ πεεκ κκ ροκεκο·π··κκ κεππακ, κ πικ

ΒρΜ'Π'|κ πεεππ ΠΟΠΗ: Κ! Ε'β? ΥθΜίη πεπ:κ ΠΠΠΠλ'Β

` «ε

Παοκ π ΚοΙοκε. Ψδοοιππαιπεπ·κ κά), ιπέγεκκΙ

κο ανεκκΙππο κοππννγκαππ π οέΙερποππ, κκε επε,

κερΙα!ποΙ π π·ιεΗ: οικω Με Με !ηννοΙο αν

Ηππεπ οππἰ :ο εκκαόκ πκπεικοππ, απαἰικ ππεπειγεπι

Ι κετκοΙππιππεκτ ροκδοἰ παο Βεπκκοκ ἰ5

(Πεμ έκνπεποέκκνποιόνν, ππονεπποε: Ρόκκοκκ

οποόκν.

Ιω δοπ·οοοππ! κορπεννππογ το :δε Μ6π·ε επε

επεπΐο ιι Με κ: Βιπκπ π ποἱεπὶη ππκπτπἱ Βπ·:αόπαππ:

@κοκ ππόἐ κ· πω: ικοοποππο. Με τεεο Με

κκπρπ·εκππππ , κο Ροννεκκπππε κνπε!πειε Με ιι π1επε,ιο

π Ροεκκπε Μπακ Με κεππ·ηππεπό, π "κκε

Μέ, κ κνπ·οεπ ππεπεκε Ροποινο)· ρπ·ικκοκ π κἱε

Με πιπεΙκα κεπκατππο. Το εΙ)·εκεπο Βεπννπο π αεκ

κκεπιπιποπππ κ, Βαπ·οκο π κερΙοκεΙπ πτπόνσποο: ω

ε;ο κ· π·οιΙκἰε πκπκηπππ ππἰε ογννεπΙο. Ι ππκτχοππ- πε

ππικπετ ακοπε!κο κεΙαπεικνεκκ ρπηειΙπ όο καπο

άκππτππεποππ. νΉοοιπππππεπ·κ ικό ι κνοπεκπεπτπ Με!

ιπ Βοπ·ιπ. Ροεἰεπἰ Μπακ ννἱοἀκἰπκἱεπ·κ π Πονα·πο π

αεκ τπιεἑε εννοπε απο ΒΜετορεπκκ ππιοκ·ἰκο:

οοἐ κα κκΙαππ·οοε ροΡεϊπκπεέ κκ Γεω] :πε- 20

κκ! κακκ·κ κοκ ιπτορΠ »ν Με; ικοοέ οέΙεΡἰΙ

κκε κανεεο? Με εἰ πιο καννππιΠ, οεκαπέκό

κο βγώ ρπ·κεά Μπακ, κι ρτκεκοπικκ·κη κο

ππιοΒΙεέ κο ππΙκαυκπ5. Α πω” κ·)·πεπεν κακο κυπ

κε, Με Μοπ·ε] Με ΡοκκαρπΙεέ κ Μπα. Ιπ·κεΗ εκ,

εννἰεἰορεἰκ: ροκνπκάεπΙ ππιπ Βοννπο Μοτο

κνποι, οτο ννωνικο Με δεπ·οοεϊκο επ "κα,

ποκοε @Με επεοπε κι εκκεππ·πποε ανΙοέο Εκο-πα,

Τιπτόνν π Ρππαεκ π Βπ·κεέο π ΡοΒοπ·γππε; π ρο

ρπ·ηεπεεΙπ εοΙσπε κ ΨΙοάκπππππεπ·κεπππ, έε νδΊο- Μ)

όιπκππεπ·κ επεοιπο κκ Κκοινπε, κι ΨκηΙκο κκε

ΨΙοοιπππππεπ·κιπ. δει πππππεἰκἰεπτπ ε$π·κεεἰκ εννοπεπ

κΙοκν)·, πκπε κι Με 1κκκα οέΙερἱἰ κο π κκε!

Ϊπνἱοπ·εκ 1 εοκοκκππω εοροκκππκ Η. - θκ·κππ·κ πκε οκκκακ·κπππκπ,πκ κπωπα Η. Β.. 'Γ. -

ο πιο πωπω. οκκοκκπ εκ κππιπκ, ακκπ κκκαππκ οπ·αοκκ οππαοκκ Ε, εκ ππκππκ, ακκπ

ππ·κκακκπκ @κοκ οκκοκππ Β. 'Γ. πιο πππκππκ, κακο “κοκ οπτκοκκακ Η.



ιιΑΤΟΡι8 κκκτοκιι. κοκ

κριιτι εκοκ'? ιιιιιε τκ κιι κκκκ καιει κιικκ

κκ κι, οκιικιικιιι κιι κ πρι” κιιιικ, κ οι·

ιιρικι κιι κ ειτκορκκι ιειιοιμ κκιικι κκι:ι

κκκκ ιιο κει·ο, Με ιειιοκ εε ειτκορκκι ιεειι.

κι! ρεκε Βκιιτοπιιικι: ι:ικο ιιοκικ:ι Η!! κι

κιικι ιιιορεκκκιι, ιιικο ιικειιιιικο κρατα τκ

οικκκκι Μροιικικιι, κ τεκε κοιιετι οι·κκτιι,

κ καιιιιτκ κοκοετκ τιιοικι 'Ι'οιιροκι κ Πιιιικεκι

κ Περεετκιε κ ιιοι·οριικ.κ, κ κιικοκκκι ροτι

πιει Εοκοκκι.ιεριιιιι, ι:ικο ειετκ Βοκοκκι.ιεροι·

ιιιιιεκι, κ ιικεκκιικοκκ Κοιιοκκιιερκ; κ κε

κοκικ κκ εκοιεκι ι·οκοκιι κιιιοετκ, κ κε κιι

ιει·ο εκκιικκι, κι ιικιι”, κ κεκι ιι κι

εοκι. ιι ριιιιιι κικιικκ Βοκοκιικιερκ, κ 'Μπι

ικκοκκ ιι θκκι·οκκ: ιικκιτκ ο ειιιιιι κε κιιικ,

ικκο ριιικιικι ιεετι ειιιιιικι κ; κε κι κι

ιιιικοκι ιοροκι κιτι, κκ ειιιιικειιι, κι κι

τιιοιειοικ τραμ: και κ επικκεκι. κ εε κιιι

ι·κ:ιτοκιικιιικι.ιι, ριικιικοιιιιι επι ρκκκιιο. και οικ

201°ριιικ :κε κοτιιιιιιο Βοκοκιιιιεριο, κ κιικιικο

κκ κ θκκιοκιι κ·ρικι ριικιιιρι και ..:ΒΜ'0

ιιιιικκ, Βιι.ιιτοιικικι :κε κοτι ιιοκιικκτιι κκι

ιιιιιεκκ; κε κκιιικ ιει.ιοι· ιιιικικε, κι ιιο

εικιιιικ Βιιεεκοκοιιιικιικ κικιιιιικιικ ιι ιικτρο

κκ ιιοικτκ ιικκοκικ κι Βοκοκιιιιεροιρ, ι·ιικι·οκιικιιιε:

ιιοκιιι.ιι ει. κικιιιιιε, τοκι κ κρκτοιικ τιιο

κι”, κε ιιοκιτε ιιοι·οι·ιικτκ ροιιεκεκιιιιι κει.ικιιι;

κιιιε κο κικκι.ιετε ρκτιι ι.ιειιιιο εοκοκι, ιιοπ

κκκ κιι.ιτι ρικοκκτκ εκ κ κικιιιικτιι κειιικι

Μ) καιιικι, κικε κιιιικ ειτιιικκιικ θ'Ι'Μ'Η κκιιιιι ιι

:ιικιι κκιιικ, τροι·κιιικ κεκκκκιιι ιι κοροκρι

ετκιι.ικ; ποικιριικιιιιε ιιο ροι·εκετικ και”,

ιικιι κει.ιιιικ ιιρκκεκκκκιικι, ει κιι κονετε ιιο

τοι·κκτκ ζθΜΜίιι ροι·ειεκκιικι. ΒΒΕθΕ0Π0ΠΠΠ κκε

 

κ κοιικ. Ι ι·κοιιιι ιιιειο Μοόκιπιιει·κοινι ιι)κ- 4007

ικιειοννι ι Οιεεοννι: πιο ινκιτικινικι κιε ιοιτι;

ιο ι)κινιιι κο οέιεριι; πιο κι Πκννιιιοννγκι

κι·οιικιε κειιινγικπ κκ ι οέιεριοπ, Ιοεκ κι ι.ινοη

κιι. Ι ω ι·κειιικη τοκοκκιι κκε. Νκκκιιιιι·κ κκέ

ειιειειι Ρι·κερτκκνικ6 κιε ρι·κεκ ι)πιερι· τικ Βικάκ

ιορειιικ, κ έννιειοκειιι οιιοικι κΚιιοινκ ιιειο

ω. Νικ ιιοριιέειΙι ιεΒο Κιιοινικπιε, ιειιο

ροκικιι ννκκοννιοιιοινε ι ιποιι·οροιιιε Μιιιοικικ

ιιο ννιοκκιωκικι, πιοινικο: «ιοικκκικγ κικκε

ειοιιιε ι ιννοιειι ιιι·κει, πιε Βιιιιειο κιεπιι ιιι

κοκ, Με ι;ιοννιειιι ροεκκιεειε κι·οικε ικιειικ)·

κοιικ, Ροκκιιιε τκειοκ·κε κιικ ιιειικ ι κκιιτικ

κιει1ιιο πκκκκ ιιιόι·κ πκιι)·ιι οιεοινιε Με ι

ιικικτιοινιε κνκκι; κ ιι·ιιιιοπι ινιειιιιικ ιικεκικνειιι

ικκιοκκε Ρο ι·ιικιιιοι κιοιπι, ιππγειι κιειιι [ιικιι

ιππκκκιι, κινγοιιεεειε κΒιιικιό τιικιικ κιειιιιε.»

Ψκκεινιοιιοννκ κκέ ι ιιιειι·οιιοιιικ ρι·κ)·κκιι ιιο

ινιωκιωιειικ ι »ιικιι κο ι Ρι·κειιιοκκιι

Ρτοέι›ε Κιιοννικπ, κ” κκννι·κεε ροιωι, ιοοιιι·κ

πικο ι·ιικιικ κιεπιιο κ κ ροεκτικιτιι ινοιοινκό.

Το κικκκκε Μοσκιικιω, ι·οκρικιικι κιο ι πει! :

κκικιο οιεοινιο πκκι ι ιικικιιοικιε Με οειιι·κ

πικιι κιειπιε ι·ιικιικ, κ πι), ειιεειπ)· ιιι κΒιιιιι6.

ι ρεκκειικ·ιιι κκε ιιο ρι·οέι»· κιικκιιει; οκειι .κι

ικιιο πικιιιε κ Ροινοτιιι @κι κννοιεΒο, ιιοινιετιι

ιη! οιι οιεκ ιικι·ιικο Μάικ”, ι Με κκ κι·

ι·νοι:κ ω: ι Ρο έιτιιετοι ιν πιοκκιπ ρτκοειι·ι·ιιο

ννοιι ιεικο πιο ννκιιι·κοκκι; ιιικ ίεκο κνιεο

υκικειικι ιο] ικιιο ιιικιιιι, ι ιιιειι·οροιιικ, εκει!

Βοινιειπ κικι1 τιιιοιιοννπ)·, ικιο οιιικιιεκι Ρι·οέιη·

ιοκο. ιΜοιικιιιιιεικ ιιοινιειτι Μ! ικιιι ιικιι,

ιικιι! ικειι·οροιιιοιν ι Βικιιιιροιν, πκοεννεκκκικο

κκέ ιικιι κικπ κκικοιιπ)·, κοκ ρωκκοκκιι κιι

Σκια” 8 Μια... πιο» ιικκ κκκκ ιει·ο Β. Β. 'Γ.



πιο ιι.ιιποιοπο Νι:οιοιιΔ.

Μ? κπιιιιι·ιιιιιι ιι ιιιιι·οοιιοιιιπι πιοιι,ιοοπι κι ιιο

ιποιιιιιοπιοι,·, ιι πιοιιιοπι οι ποιιοι·, ιι κοκκ

μειοπιι ι.ιοιιικικ ιιιιι:ιιιι, ιικο ο·ιιι·πιοιιιιππι πρι,

ιι πιιιοοιιι χω” πιοι·οιοκιιιι, ιι πιοπι ιιιι·κιιι

οι πιοπιιιιιιι.ιιι. (Η: οιιιιιιικι ιιοιοιιιι.ιοπιπ.,

ιιιιοπιιιιιιιικ οι ιι ροιπο: πιο ιιοπιιιιιι οποιοι

ιιιιιιιιι ιι ,ποιο ιιιιιιιι οιιιιιοιιι ΖΕΜΜΒ οποι

ι:κιποιπι, ιι πιο κοιιοι.ιιι πιοιοιικιιι·ιι. ιι ιιιι·ιιιιιιο

ιιιπ οι πιο "οικω κιιιιπιιιιιιιι:ο, ιπιιι·ιιιιιιοπιι

κι. ιικιι ιιιι·ποριι, οπιιιμ πιιιιιι οπποποπο. πιο πιο

ιιιοιιιιι.ι·πι οιιιιιιο οιιοιοι.ιοιπ ιιο ιιοιιικοι· , ιι κι

ιιιιιιιοπ·ιι ιι κο ο·ιιιιιικ·πιι ιιο οοιιοι·ιιι:ι οκ ιοπο

ιιιπ κι ιιιπ πο; πιιιικ πιο ιι πιοοιοι·ιιιι πιο

πιπι κι:ι·πορο, πι ιιιιηιοπιοιιιιι, κακο ικο ποιοι

ιιιο π:επιι·πι οιιιιι·ιι·ποικοκιιιι, ιιο ιιοπιοιοι·ιιιιπ

ιιοιιιπι·πιι ιοι·ο. Βοιποιιιι.ιορι ιιο πιοπι ιιιιιιιο

ιιιοιιο;ιιιιικ·πι; πιοιι·πιπιιι ιιιιι·ιιιι κι ιιιι·προιιο

ιιιιιιιιιιι, ιι κι οιιιιοκοπιι.ι.ικ ιι κι ιιποι·ι.ποιιιιιιι,

"απο πιο ιι ι.ιιιιιιιιιικοιιιιιι κιιιιι πιοπι, ιι ιππικ

ιιιιιιιι πιο”, πιοιικοιιιιιιιιιιπ κι ιιοι.ιοι· καποια

ιιιο ιι κοπιιιιιιιιο, “οι ι.ιιιιι ιιιπ οιιοιι; ιιιιιο

κοπο ιιιι,ιιιιιιιο ιιιι

οποιοι

πιο ιιο·πικιισι,ιοιιιο

ιιιιοιιιιιιι, Μ! κι ΠΟΠΗ”

ιιο πιοιιι;ιι:πιιιο, ιππι ιιιιπ:ιπ Πλ πιο

ιι πιιι·π·ιιιιιιιιιιο. ιιι. και

κι πιο·πιικο οοποιιιιιιοιο κ·ι.ιικοιιιιι.ι·πι οιι. Βικι

ι·ιιιιιι πιο οπιιιιιιιιιιι οι· ιιοιοιιιι.ιοπιι, πιιιιιτιο Μι

ιοιιοι·, ιι πιοιι·ι,ι,ι ιιιιοκι ιικιπιι θιιιιποιιιι·ικοι· ιι

ιιιιιιιιιιιι·πι, ι:ικο ι.ιιιρι κιι,ιοικ. ιι ιιιι·ιιιιιιι

ιιοικιι οποιοι ι.ιιιιιιιιι οιιιιιιι, ιι οι·ι.ιιιοιιιιιιι οι

ιιο οποιο, ι:ικο ο·ιιιιιι θιιιιππιπιιιιιοιμ πιικο οο

ιιιιιι·πιιιιοιιιι οιιιοιοι·.ι; το ιιιιι πι, θιιιι·ποιιι·πι

πο, ιιο β,σιιιιι,ια, ιιιοιιο ιιι.ιιι, ιιοπιο ιιιιοικοιιιι

Η. ιιιιιιτοπιοικι πιο ΗΗΕ θ! πιο (¦θ, Η οικο

πιιοππιιι ιιοπιιιιι ιοιι ι ροιι ιιιιιο πιιιιιιιιι πιιιοοι

ενο; ο επι), ιιοοο ινιπιιιιιιι οοιιριιγιι:ι και ιιι

ιιιιιιοι επιποιπιοέοι, πιο Ροιοριοι μ, ιοπιο ο πιο

ιιι·οοιιι ιιοοιιιιπιοι. Μο: πιο· ννπόοιππι πιο Ρομπ:

πιπιιοοο. Χιοὶπιο @Μη πι ιιιιιοπιιιπιιιοποπι, οικο

ε:ιιι πιο ιιιιοννιι, ι οοινιοπιιιιιιο 8ινιοιοοοιιιο

ινι ι Κιιοινιπιπιοπιι, ιο ροιιόι ιιοοιιιο. ιροοκοιι

πιιιοπιη οοιιιι ειιιπΞ ππιοιπιιιν ι ειινι·ιιι·ιι οοιιόι

ινοπιιιιο ιοο·ο οο π·ιοιιιι Βινιοιοροιιποινι: ιοπιιο

ιο Μιππινπιιιι ι)οινιπιο, ιο ιιιπ ιιι έινιοιοροιιπιι

πιο Ποινιπιιι, ι:ιιιιο 8ο ροιππι:ιι, οιιιο ί.ιο ιη

Μ. 8ινιοιοροιιι Ζπιέ ιιι Μο τομ; ι πιοπιιο

ννοννοη ω” πιιιοπιη οοιιο , Ροιιόι ιιιννιιι·ιι.

πιο] πιέ ννοογιιπο ιι)! ινο ιινιοπιιιπιιιοπιπι πιο

ννεροπιιπιιοπιοπιι πιιιοιοοιι, πι ιιιιιιιιι Μο ινιοιιιιι

οσοι, ιιγιοπιι το πιο ιινιοπιιιιιιιοπ·ιιι ι ιιι. .ιο

πιιιοι πιοπι] ρπηειιιι Ρο πιιιιιο ιιιοιο Ποιιιιοι.

ι ρπηοκοπιιοππι ιππι πιιοιιιιι; ειοπιιιιιιιι ιιι οιιοιο

πιιοΒο πιι·ιιιγπιο; Ροειιπιιιι ποιο ι ποιοι: οιο

πιιόινιι ιν:ιεχιιιο τοι πιοο)· πιο ιιιοπιιι ι κοκ”

πιοιιιοη οι: οιχειο ιο ιπιιιο ιιιΊοπιοιππιιοπι ι

έννιοιοροιιι πιο ι)οννιπιιι. πιο” ποιο ι)οινιπι

ιιοιιιοιι:ιι, ιοιηιιιι πιοειιιι εννοιοιι πιιοιόνιι πιο

ννιοπικιπιιιοπιιι, :Πιο Μο ιππόοιι; Μιοι·οιηπ ινιοπ:

οι οιιοοηιι Μο κιιιιπι ι ποοιιιοινιιι, 2οπιιοοιιιιι

ιιο ιη·οποιηι. Οινοι πιω-ιιι, πιο Μο, ιπιέ

πιο ινοΜιιιιτι ιιιιιοπιπιιιιπι οινοδο ο @πιο οιιοιιοι

ιιοιιιι, ιροινιοοιι που ιιιπ: Με ιοοιιοοεπ

ροειοπ5 πιιοιο Μιι·οιο ι ινι·οοι Μο ννιοιιιιιιιω,

ιο πιοπι οι @οι πιω· οιιοοει, ινεοινοιοιιιιιι

διοροι Μ) Ροποιιι)·ι. πιιιπιι ιοπιχ ροΜτοπιι πιο

ινοΜ·ιιιο, ιοοινιοπιιιοι ππιιι ινοηειιπο πιο πιό

»οι ι)οιπιπι. 0ο οιιέ ποιά: πιοΒο πιο πιιπ3ινι

ννιοι·ε2 18 ιι κι ιιποιπιιιοιι·ιιιιι·πι ιιιοιιιπι Η. - 19 ιι ι·ιιιιιιιιιιιι οποιοι ιιιοιιιο. Η. - 20

ιιιιιικι.ιιιι... ιιοιιοι·ι ιιιιιιιιιιιιιοιι·πιιιι ιιιιιι·π. ιιιοπικ, ιι οποοιιιιιιιιιιιι ιι ιιιιιιιιιιιι Β. 'Γ. - 26

ιιο·κκιοροποκιιιιοιοι ιιρκι,ιιιιοιο Β. Τ., οποιο Β.
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και” κριο·πι κοιιιιο οοκοιιιι, ιικρι οι·ι·ιιοριιιιο.

Β:ιοκκικοικι πιο οιιιιιπο Βοποικκοοκ, κι πρι·

ικοοοκοκκιιι κιο·ι··ιι, κ πικο πρκιιιππιιικ οι παπι

πιοικκιππι , κ κικι τον οικω (ιοκο,ικκορκ,

5ιιι ιο,ικπικ ιιοπιιι πρκοκι κο κιι κιιπιιςι κι

πιιιιιι. Η πρκκοκι κι και", κ οικιιπικι οκοπιο

ποιο κρονιιικκα, κ ιιοοιπιικιιι κι κ .κιτο κκ:

οο κιπιπικιιι Βιιοκιπικο οκ κοιπκ κι (Μ·ιικοιικ

κ ((οιπινκ ροκπιι κακο: ι:ο οκιπκιιιι, οικο κ,ιοι·ι

40 Βοιιο,ικκορι κ (¦ιιιι·ποπιικι κι Αιπιιιιιιι; κι

πιο κιι κοπο λιπιιιιιι ποοιονιπκιιι, κι πιιικι

ποοιιιππι κιιικι οπιοκ κι Βοιιοικκορον: ποιο

·ικ οι, ιι·ιιιιι ιιο οι οι κκκι; ιιο κκιιικιιι,

κ ιιο ποκιιο·ι·ι.ι) κι σο, Βιιοκιπο, πιιικι πι,

(ὅ "δ" (Πι Βιιι:κπικοιικ, τοπικ ΕΠ(Η(ΣΗ(η, (Πι οκ

Ν!( οιροκκικι, Η "Π'Β(((( ((Σ"()(ι' ΤΗΝ” οικο ΧΟ·

ΦΗΜΗ κοι:ιιικικ "δι(Πι (Σ(((”( Η Β()°(ΤΤ(('('(ι (Η

Β(Η()Μ(Ηθρ'Ε, 'Ι'0 |ΠικΠ"'Ε Τ", κοι·οριικ κι

πορο,ι,ι ΕΠΕΤ” ΠΟΠΟ Βιοοκοποικι, ΠΟΠ) ι"θ·

ι.10κοιιι, ιιποκο Ποροιικκι. Μι πιο ιι,ιοκι κι

Βιι:κιιικοπιιι, κ κοπιιιικι ιοπιον ιιιοιπ οι”

οιικιιιοπιι. (ικι πιο ροιπο: ι:οπο ποι:κι κο

κι κακικ οι κκ (ικι,κιιιιικκι ' Π(Η|Η(Ηίι

κι Βοποικκορον, κι ιιιιικιι πιο προικιιικ

25 "ΗΗΕ οι” κοικο; Τ!» (ΝΗΣΟΥ Μ" Μ(ΒΜ((), ικι

ιοτι κκ ποοοιι ι:ποκ, ιι κοκ Τοροπιοπικι, κοκ

πιικιοιι , ποικικικικικ κ κιικι. ιδικοικο κ ιιιιοιπι;

κι οκορι πιο πρωι πιιι:ιοπι οιιοιιι. Μικ·κ πιο

και: κιι κι ,ιιαπιπκοιικ, κ ριπικ κ:κοιι:ι

.κι πρκιπικ κκ ιιοικικικ, κι ιοι·ο κοιιπικι κι

Βοιοικκοροι·. (( κο κοοιιονιιιιι κιτο ι(ιικιπ,ιι,

κ κοοιιιι κι κακικ, μια: κιι·οι· ((οι·ιιικικ.

 

Ποιο; ιοιιπιπιιιο πιοιπ πειιιιιιοιο κι ΒοΒιι; ρο- Μι

πιο ιιο νιΠοιιιιιιιιοικι, κιν πιο ρι·ιοιοινιιιιο

ιιι·ννι ο ιιιοιοι ρπ·ικοινπν. Πιιννπο κιι κακάο

ιο ιπνιωικιω ιιιιιο κιι ει·όιι ικό] ; ρπιοοιοι

ιιιοιιι Τπ·οιποινιο, πιοιιι κοκ ι του” ι ρο

ιοπι.ι κι κι ιιο εικιο, κοκ ιιοννιοιιι οι!

@κι ειινοιιι Μαιο. Μπιο :οι "κι κι

‹ιο Βιιινιιιιι ι ροννιοιιι πιο πιοοιι κιι ρι·ινιιιιο

Κιιικιιοικ, ιιι ιιο νΉοιιιιιιιιοπικ 8ο ροιιιιο.

ι πιο ιιειπποιικι €ο Πιιννιιι, ιοιιο ροειιιι Μο

οποιο ιιιοινι:ιο: πιοιικιιιι Κιιιιιιιοιιι. Ι ποιά

κιι ννιιονιιπο: ειιιιιέ ιιοοιιο; ι Μπι απο”

εννοιοπιιι οιιοιέ6 ρι·οοι, ιιιικιΙ ιο ιιιιιιιι ρο

οιιιι κιι πιόννιο: οιο οινικο ὶο Πωσ οιιοο

ιπιο νννιικο Ροιοπικοιιι; ιιιοιιοέόὶο ιοειοιο ικι

ενοι! ιιο ιποιοι Μινι, ι οιιοο ογκο ιιο ιο

ειοιο ννιοοοι ιννιιιιιιιο πιιο ικι? ιιι ΡοΙιιιιοικ

ινιοιο ιιοεο κινι·ικιιιιιοιιι ι νννιιιιιιιιι.Ε ιοποιο

ιιιικιοι·ικιοπι, ιιιοιοικο ιιο ιο (Μέ. ιιοέιι ποιο

νννιιιι Ροιιιιιοιιι, έπιιοι·οι πιο Ιοικιιπ ιιο; Ιοοι

οι Ροινιοιιιιππι ρπονιπιιο: Βύε ιιοριιέοι! (ο ικι

πππιο κι ιποιοι ιικι·οοέο. οι ρι·ινοικι ιιο ιιιιιιο

οποιο, ιο κι κιι ιππιο Βοι·οποοιο ι Ριοοινπ

Βοιινιο ι Τοι·ιιι, ροιπιχέιιιιοιπ εοιιιο: εάν πιιιιοιιιιι

Βοποπιιοιο ιΡιοοινπεοννιο ιΊ'οπιιι, ι·ιοιιιιο οποιο

πιιοιπιι ιπνοιοιιοπιοινι ι Ποινιιιοινι: κομπο ικι ιιιιοιι

ειιι εννοικ ιιι·ιπινπο, :ι ειιιιιι ριμιο ι ινοεοιοιο ιιο.

ι πινέΙοιοπι: οπιπι ι Μακ ινιιιιιςπο ιιο Ροιιιιιι,

ροιιιιιιοικ, ι ιοιιιε:οιο ιιο κι Ριι1έ; ο ροι.οιπ οιιοιιι

ιοιιι ποιοοιικο ΒοιΒιιι·οιν ιιιιποιειιιοιι ι ρπ·ιοοιοιιιιο

ιοιι νν εννοι Εκει ; οι Ρο(οπι οιιοιιιιοιιι Ρι·οιι6 ιιο

ιι $ινιο(οροιικι ι ινιοικιιωι κο κι Ρο

?Ποιοι 12 πιοροι·κ οι» ιιοοο·ι·κπι οι Ε., κ ιιοροικ οι οι. - 18 κιιιπικπιιι κιι

ιικιιι Οι. 11. 'Γ. - 15 ·ι·οιιο ι:πιοιοκοι·ι πιοιικι. Η. Β. 'Ε. -- 25 κριιιοι κριπικ Π.

Σ. Ε. Τ., ιιικιιιιο.

() Το, κιιιι_ιο ιιο, και κοιτα! ιιιιικοιιιοπν.
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πιιπ κ ιιειιε κικ Βαεκαιιιιο: ιιοοιιακ ιιααο; κ κο

ιιεαε Ωα0ι°ζιι ειιοιειιοι· κικ κακα, κ ι:ιιαε οι

οποια, κ κανα Μ" ιααιοααικ: εε εα·ιιιιιιιιιι,

οιιιε ι.ιιι κοιεαιι αα·ιιι πιιααι.ια ιι'αιι·ιιιαα; το

πε ιιααο πα καο·ιιιι·κα·ιι ιιιιαιιε ιαοιεια, α εε

:τοπια ιιοα·ιι καο·ιιι·ι·κικ ει, οιιιε ικα “μετα

και; ας·ιι ιιο παα·ιιιια ΜΠΟΝ) Ζωα τιιοιιιιαα,

κ ιειιιε ποιοι πιο” π·ιιιιιορκιιι κ ιιιιοικικ

ποιμ:απαιιιι ;ειιακ ; κ αιιιε ιιιι καποιο Και”,

κε ποια πα εαι.ιιιιιικ, κι εε κοιιιιααια κκ: πο

κειιιιιιι ιακο ιια ιιιι Εοι·α ιιαιιεαε χα ι.ιοιε

ιιαζιιαιικειικιε, ιαιιο ιιιικ;ι,ε ιαιι οποια, ιαιιο

“πιο κι ι.ιαιιιι Εερειιπκιικ, κ ιιεκεπ·ιπιιι, κ

Τοριιιι, κ ρειιοα·α κι οιιιιιιι ει:οιει.ιι.: οπιε ιαιι

καμια Περεκαιιιικ κ "€Υ€Μ:Ζιι κ 'Ι'οπιιιι,

ρειιπ ιιραιοιι ειιοιειιιοι· Βοαοααοειιιι κ @απαι

αοιικ : ααιι·ια ιικ αοοιι·ιιιιικοι· οποια. ιιιοαοαιιιιιιιιιιια,

α παπα πιικια κ ιιεεεακια πα; ιι ποια·ιαιεακα·ιι:

κα χειιαιιιι αιιαιαειιιαιια καοιιαπαιια κα μια. κ

κα απο, κ ιι·ιιζιιιιι.ι. ιιοι.ιαιια αιιαιιεκπιια, κ

ιιιιιιιιιια ροι·ειιεκπιια πειιιαιιιι; κ πο παι.ιι κοιιιαα

ιεπιικ περειιιικ !ια·ιιιαπ·αι αοιπιαιιεκαιια, ιικο

παιικιιι ια οι· ποιο; κ πο οιαι.ιιι αοιιααιι προ

οιι·ιιι πα οι θιιιιιοπα·ακα κ οι· ιιοαοακιαεπα κικ

κα Ποαοκιιιικ, κ ιιοιιααι, μια, κα Ποαοιιιιιιιι,

μι αιοι:ο κααιιιιιι ποι:ιι εααιιαι, α αιοιιο ιοαο

και οποια εααοικια ιια ροιμ:ιιεκαιιαι ζει.ιαιιιι.

α κιιοιε ποι.ι·ιιιιιιαοιικιε κι. εριιαιαιιιι ιιοιειιιιι

κε πικαπ κιι ιια Βιια·ιοπαακ.ι, κιι κα προαι

Με

ειιικιειαιι,

ιι πε ιιαεκια πια Ποι·αι.ια ιι ιει·ο "Ρ""Πα·

ιαιιο κι: ποι.ι·αιπακαι. ιει:ι.ιιι Ζωα

ιιιιαικκ πιιοιεκ κκ κι καιω Με, ιιο πα ιιοιε

ιιιιιιιεεειιιιιε, ιιιιιε ιιοκαοκια Βερεκαιια·κ κι

ιιιικ·ιι, " κιι;κοοεαιι Ελ οπααιιιιε ΜΟΗ, Η

 

πωπω; ι·πειιιιιι·ιπ: πόι‹ιπ πει Ροιοινπόιν

ι :ιιι›ο πω? οποιο ποηειιοιπ, πιιπ: @ως

ιποιια ποιοιπ πι Βιιέ. Ιπποπο ιοπιιποπιιι κι·

εει·πιι ιποιοιπ πιο πιιπιειπ οπι πιποπιιν $ιιιιπ

1οπειιιονιι επι Ποινιιιοινι; ι στο ιιιππ ειπ ποπ

ΒοΒιι ι ιππο παπι οεπιτεπιπαι, ιι πιο αιιιπιο

ιποιοιπ πιο :ιοπο οποιο πιιππινν ιιι·ιιοι ιποιει;

ιεπι :ο ιποιει ιιοιιιοέο, ἐπιπ πια ινιοέό ο πιιπ]

έπιιι Βοι·ππιιοιόιν απ” ι·οιιειιοανοι ειπα εει·ποιπ

ο ι1ιππιπ ινγπιόει, ποπιιαιι ι υποιιοι·ηι ιπιπ Ν)

Με. Ροιππι πιο πιιπ ποιιοιιοιιπιιπ ινιοιιιοποο

ποεπειιι οποια πιιππο πειππι·ππο νιιοέο Ψε

εχιιιοιαιπ, ι οποιιιιιι ειπ ππιπ·ι ινοιοιιοι, πιει;

ινοεαιιιιοαιι ιι Βιιειιπ, ιπιο έιπιπι πωσ παιγ

ιπο Μινι: π ανοιοιιαιειπ οιοιεπι ιινιιαπιιιοιηιιπ, ι5

ι ιιιιπιιππι ειπ αν Βιιειιιι, ο πωωπι οιιιππι

μια Βιιειι. ι ποοιιαι ννοιοιιιιι· ιποινιο: 01ο

πιο ιι·οιιιιπέ ο πιο ιαπω ειπ ιοΒο. Ρι·ιππιπι

οποπιιπιοι ειπ ιιο ιο Πεεο ποιποιιπέ. Βοακιει

ιιπέ ποση! ειιιπιιο‹Ξ ννιππ πει $ινιπιοπειιιαι,20

ιπόκιιιαο: πιιιοι ια ιο Ζτοιιιιοιπ? ι απ· οι ιπο

ιπι πιοιιιιε? ια επιπ ιηιεπι αν ειιαοιιιι, παιιιι

πιπιπ πιο ιιππ ι πιο :τοπιο ιοιι πο πιππ. Μια

ειιιιοπι πιπγεΕπο πο το πο ιιιειιιιιιι, ιιοαι·ιειπ

ιι)·ιειπ αν κι πιιπ. Ι ποιά ννοιοιιοι: Βόε 25

ιο πιο; ο Μετα: ανππιιέπ πιατα ιποιοπο ι πει

καπ ι «οι ποιοι. ι απο απ Πεινιιιι, ποοιοι

πο αναιμια ι πιηανιοπιι5η πο οποιοι Νάο

ιιοι·ονι·ι , ι πιιικιιι ποιώι ι ιο2πεπιι πιιπ. Ιειειιιι

ανω-ιιο αν Τιπιποινιι ο οποια πιω: πιο 50

Ψιοιιιιπιιειαια. (Μαι ποέ ποειαι:ι ιιιοεπο πτη

επειιι ανοιαπω νναηιαο πο Ποινιιιο, ι πτη

ειιι ποπ Ψεειιιοιοι, ο [πανιά παιπιιππι πιιπ

ινε Ψιοτιπιιπιει·πιι. Οπι Μέ οιποιο ιΝεεινοι'οιο

ιν1οιιΖ 88 ιιαςιιεεεκκιει οι·αιιεεειικιε Η., ιιιιιοοιιοοιιιιιιιε Οι. - 84 ιι·ιιςιιεεεακ ει»

οιιςιιεοεαια οι Η.



ΕΛ'Ι'ΟΡΙΒ κκοποκο. '799

κιπκεκκππκ οι σππππι κοκ, κ κκπποεκκ κι Εσπι

κ ειπ.πιοκ. Πο ("ο"δ κοπκπομππππο κεππππκοπ κι”,

κοκ,πε ,Ζ(,πκιπ,πι, κοπο κεοεποπκ (κπεπκπικοκοπ

κσπποεπι, κ οποιοιπε κ Κοππσ;π,ποι, οπο” (πα

5εκππικοκι, οκ (ποποκκοκκ, κ ππε σκι π(,κκιππι

σπππκ κοσπκπποκ Επισκοικοκοπ,· πποπππογ (ποιο

παρεκκ , κ πππκοοππ οι κι Ποι·κπιππι, κ οσοι

κκ πρα,πι Εογπκποεκι Βοππσ,π,ποκ. Η ποιοι Βο

ππο,ιπποκ κκιππκπκ: κο κοπο πιο οιπκσοκκι

πο κ κε κοπεκπκ οι πεπο'π κι σκοπο κοκποκκ σο,

κοκκκο κ:εκ πιω ειππποοκοι. ,Β,ιπκιπ,πι :κε

κακο κι (Σκπιποκκικπ οποιοι πκοοκπκ, ποπ

πσικπ: κκ κι σε ειπκσοκκι, κκ κκ κι κο

πεπ.πι πσοο,ιι? μι κ εκκι κοπο”. επι, (κκε

πο κιπκπο κ κεκε κε κοκ κ ειπππορπππκ πεπκοπκε;

κεκοκκπ κκ ππιππο κοκεππππππ οικ·πιπσκ κκι, κο

κππκππο κι οικπκι πι. Η κενο πποππο,κηπι:

(Μπι οικ·ππ,πιπεκι ποκσι,·, επ κιπκ·ο κοχ·επκ

κροππι κοκ, κ ειππποσπι οι ποκοκκ κκοι.

20 κ Μπι κιπκι οποιοι, κοσπκπ κο (πεπεκππικο,

κ κοκκε,ππ. κ ,και Βοποπποπο, κ ειπππορκ

οι κκοι, κ οκςππποεπι σο. Η ειπε Βεπεκπππικο

'('ερεκοκιππ, ο ππ,κκιπππ,ι κοκ,π,ε πποκο,πκκερπο.

Η κ:πεποκικπππ κεπ:κι, κοπηκε πποκο,π,ποκ κ πο.

οκ επκπικο κο οποιοι, κ κοππποεπι κι Βισεκσ

πποπκπο, ο ,(π,κκιπ,π,ι παπκοοκ οι (ποπποκκκεοκ.

(Νικο :κε επππκικκκππ σκοπο Βππεπιοπποεκππ, κ

κιπππποπο κοκκπεκκ ποκ,π,ι κ ππππκποεπα ()"(Μ|(π.

κ κικπιποπκκ ππποππκπε σπκπ:π, κ κσκεπι πο.

:ιο σκοπο κοινο κοπο, κ ειπκοοκ κιπκεκκπε κι

ππποπεκι κεκοκκκπ.κιπκι, κ κοοκπππο κοικι κε

πποκπππποκο. Πο ειπ.πι :κε κοππ,ισεπσπ κι (ποιο

ππκκεοπσ, κ ππππκοσκ οι ,Β,:πκιπ,π,ι κι (ποιο

κκκοοκ, κ θ" οποιεποκκεπα ποσοι, κ Π()(Σ'ΗΠ·

 

ο(οποο, ισοπππσπ οο(κπποσπο @σε π οεκπσκι ππο- (σο:

οπο. Ι κσποκοππ Ιοσοπο : σκοπο, ο ννοοικο

πισω! ννοιπο(κποππ κ· ,και ινποποο, π κιοκοπ(

ισοπο(σ κο Ιοσιποσππ κπσινποοποππ π (ετων οπο

πνποοο ρπισποπ. Ρο(σπο ποέ Ρποποιππ ροσ Μο

σιππππποπο. π ποποκκοπ οπο Βοππνπσ κκε πνπωο

ποπσππιπ, ο επ ο(οσεπσπ οποσ π ροοποππ σο (Μο

σπποππσπποκ πκόννπεπο: οπο Ρπη·οιππέκκπ κο και

πνοοπ :ποπ κο κοπο , ποσο Ρο κπποκόιν κοοιπποππ

Τιπποκο, δ2.οποπο π πνοοππο, επ πποκππσοπ κο

οπόκ·πΙπ Ποκαπσο, ο π)οπνπσ πσππ ιποσκεπποπνοη

ισοποποπ (ο οπο. Ο(οπ πσέππ οπο σπισσοπσ (κό

:ο οπσππ, πσο(σοκππ κοπονππ; πσέΙπ απο κπσ, (ο

ννπσοποπσ κοοοποππ κποΒόνν. Μπσοκοποκπε ποέ

(ο ιποσποιοννοη, κινοποππ νππσοσ, π ππσΙσπ Πο

ννπσοινπ: ννπ·σοπ ποσέσ (ε, οπο ππππσπο οπο κο

οπσο, ο πο επσπππσ ποοπεοπ οπο οπο; πσοΙπ οπο,

(ο ο(κποποποο κππο(ο εποσο, ο (π οοικ ποπποπ

ο οοΒπσ. Ιοποιποποο οπο( σο ννπσοκπο παο.

π τσοκ( Βοπνπσ: κπσκοο κι (κ. Ροοποπ παο (πο

πνπσκπ σο Ι:οοπιο. (]σπ πιο σο οπο( ροοιππ,

Τοποπι σκοπο σο Κπποκνο, ο σοπο· π (οικω

σο Τιππ·πικο πνπόσπππ. Α εσπ ιποΙπποεσππ πιπσεπσ

σε οοπ κ· Τιππποκο, πεποποισππ κο Ποννπσο ποσ

ννποσ: «ποπ κοπο Ωω, κοκ οπο, (ο οπο

ροσσοποπ. Βοπνπσ πιο ροοποννοοπ ρπιππνποσπ

(Νοοπσο π Βοκοπο π σκοπο! κι. Ι ποκποπΙπ ρο

.κκ κ· οπσσεπσΙο, ο κοποπππ(ππ σο πιο κο

κοκιι ννοοπσο π Βοκοπο, ο ννεποππκοννπσπο

ποπο(π:σΙπννοππ κι ο(πποποποπ π οσ εποσο οσ

ο(.ορπΙπ. Βππο (ο σπιπεο ισοπο(ο ννοοο!κοποο

κ(οπσπ πνπινπσποσ κπσ Βοσιππο οπο, οπο”

Με οποοποπσπεπο κι Ζσοσ Ιπππο κο (σοπο

ισιοο(σ "οπο, κκε πκόννπ Ρωτώ: π οσσοτο

οπο" 1 κιπκεκκκκ σο» κιπκεεεκκ οι Η. - 7 Βοποππκεπιπ Βοππ·ππποεκι κ· Κοσσ

›ω.σο, οποιο. - σεποκκ... Βοκο,κκρκ» Βσπποκικκι οεππεππππ ππ κι πομπο Β. Κ. Τ.



800 ιατουιικιιτοκα.

“και στα κι Βοαοακιιεριιιιιιι ι·ιιαι·οαιιαικα: κι κι; εοιτιειο νιιτοΒοτιι ι τιἰειιαννἱὸιιιογιτι παιο. (Ναι

ιιριικαοαοιιι κα ι·ρααι ιιαικι, κκ κα επι, κι Ετσι· ειιιύιν εννοἱοιι οιαεσπιειοκιι ι πιατα. Ισια

ιια ιιοροι·ιι οποια, 'Ι'οιιριαιια, κ κα καρμα κ οι τειτιειο νι·ο8οιιι ι τιιοιαντιάιαογιτι 8ο.

κα Και:καια, τκ ιιο ειναι κακιιιιικιικ ααιιιιαα, Α @ιικ Μ” θά 8ι°0ιω 0ιι€82Ιι3 ω]9ΐο ι Ρ0·

ιι τικι ιι:ι:τι ιιοι:αοκιιιααι α,αιιιιαι, κ οι- ει20ΜΠ0 Μι 5

τιοριιαι σε πιο; ,ια αιιιο ιιοικετε χα :και

ιιιιτιι οι, αα σε ιιιι ι·οτοιικ; αιιιο ιικ, το

ιιιιααιιτε ιιρατιι ιιαιιιιι. Γρακιαιιε :ιιο σε οαιι

ικαιιι, ι:ιςιιιαιιια ιιιτε, κ ριιιια ααιιιιαοιικ

αιοακιι: κα ιιιτκ: ιιιιαακ ιικιι οκια , κι: ιικιι:ι.ιι μ)

οι χα ι:κκι. α χα τα ιιιιτκ οι ιιοιιιει.ιι, α κε

χα κκιιι; αιιιο ακ, το οτιιορκι.ιι κρατα τρα

αοι·, α ι:αιιι ιιροιιιιικαιακ ο ι:οιιι. Η κιιιιοαια

ιιιιι:τι ιιιιαατκ οι. Η ροτε αραιιιαι: κ·ιιτογ

και ι:ιαι; ιιι ιιο κι ιιοι:αααι ιιο Πιιτιοιια. Μ

θκιι.ιι πιο κοιιιιαιιιικι.ιι Ζιαιτιι:ιιοιι, 'Ι'οι·ρι:ικι

ιιιιιια κιιιειιοι·, α καταρι κ Βαι:και ιιοροτκ

οτα οι 'Ι'ογρκκι:ιιοιι. Η ι:αιιιιιαιιια αιοακιι:,

ιαιιο '|'ογρκκι:τι σπιτι, ιιακιικιιιιιιι αιοακιι: κα

νἱιαιιιιαα ιι ρειιοιιια: ιιιιαακ, κοι·ο τιι πιοτατι; ει)

:ιικιι ιικ, το ιιριααιι:κιι οι. λαιιιιαι πιο κο

ι:ααιιι, ιιρκιιιεαε Βαι:καια κ ααςαρια, κ ιιιααι:τι

ια; κ ι:οτιιορκιιιιι ιικρι ιιι κεαιαιιιι. α ια

οι·τρα ιιι κοκεαιαικκιιι ιιο χοριαιιι ποικι

ι:κιιιιι Βαι:καια κ Παταρια, κ ραι:τριαιαιιιιι ι:τρι- 25

ιιαιακ Εαι:ιιαιιιοιιιιτιι, κ καοιιιια οτι τραμ.

Οι: ιιι ιιιτοροιο κιιιιιιιικιι: οιτιιορκ, ιι:ι·ο :ιιι

κι: ιιιαιιιε ιιιιιο ι:ιτιιορκτκ, ααιιιι Εοι·ι οτι

κιιοτικκιιι ιιιιαι, κ ιιικαοκικτκ ιιιιαο κα

Μια οτικιιιιεκιιιι: οποια Πιιοιιιιι ρετε ιιρο- 50

ροιιι: κ ιιιιαακι ι.ιιστι ιιρατιιιιι, κ κοκα

ιικαιιικκιιι κι ιιιιααιιι, ιαιιο ιιριιιι οιικοιιι

ι:ιιοιικι ιιιιικαιιιτι κ κιιι:τκτι, κ ιιιααοτι ι.ιικ;τι

 

"Με 11 ο "Θ ιιι Μαι ω: τινι Κ, α χα ι:κιιι κι: ιικιοκιι οι Η., α ιιι: χα ιικιι 'Γ.

-- 19 'α'οι·ρκκι:τι» Τ0ι"ιιιιι0ιιι τι 1ιοιΙωιοΙα, ιιιγ1Με.
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ττρατιττι|) τι ττεττατιττμτττττττι ιετο. Πττιτι ατε

οτι τραμ οτιττττταιτττττττι, εετο τττε ειιτττττιτττε

ττοτρεττοτττττ τα.

()τιατοτταικογ :ιτε οττιττταττττττττο ετα ττροτιατττ

8,ταττιιαα, ττοτττε κι ττερετ:ττττο κι τττττττιττι.

Πε εττιτττταττι ττ'αττιται, "με τιι τταιτιτ τι

Βοαοαττεααττοι·, τττττττ ττοιτοτττττ. τττικοττε ατε

οττιτττατττττ οι τεττοτρ ττοττατατττ, τι ττοτττττττα

οι ττετο ααα” ττττττ αεετττι τρττττττττι, ρειτατι

10 τττε τετ.τοττ·: ττοττττ,ττ οι ιται,τττ ττερεεττττο, ττττο

εε ττατιτττι ττιτ Πτιτττοτταιττι ττα ειιτττττι, τι

τοι· οτρ·ττττρττττι τα οι θττττοτταιττιτ.τττ, τι ττο

εττοτ·τττατιι και ττατιιτττι, τοτε ττερει:ττττο οι

Βοαοαττετταττιιιτττ. Η ετα θτττττοττττιττι ται τραμ,

Μα Ιτακοττε ττα Μπι, τι ειττοεττ οι ρ·ττττττιτττ

θττατοττττιττι οι ττττιτιι, τι ττιιταετττ ττττι ιτα

ριτ ττειτττττιτ ττα τατιιταα. Η ρεττε ττοττοαττοααττι

β,ατιιτ,τοττττ: ττε ττοεαοττ·τττατετττ ττεττε (Μιτο

ττττιττι; τα ττττττ οτττττττ. Η ττριττε ττ,αττιται

20 ττοαοττ,ττττερτο τι θτττττοττττιττι ειττιτι οιτττορττ

οι Ζτιτττιτ, ττοτττε κι τττιιτττεττοι·, ττοειααττι

ττο ττοτττ, ττ ττρττ,τε ττ,οροτοτιοεττττο, τι τοττττταα

τοι· ττοττ εττοττττι, ττ ττοτττε ττα ,Ιταττιτττα τιι

τραιτοτρ, τι λαττιται τατττορττ ετα τιι τραιτι,

% ιτατιτ ττοττοτττττ τιι Παει”. ττ·τττττττ το τεττοττ

ρετταττ: ταττο ατιτε ττρττ,ττατι ιτα τα ροττεττειιιτττ

ττιττατττ, το ττιτ τττ τττττττ,ετττι ττοττοττττιττττττττ.

" ειαιταττττα ΠΕΠ!" , τει,ττττττττττττε τττατο οτι ,τα

ττιτττα τι οι; Πττιττοττττιττα. θτττττοττττιττι πιο

Μ) οεττταττττ τραμ, α ττ'αττιται τιι τραμ. τ! ετοτα

τραμ εεατιττ ττεττ,ιττττ;

ιιοτττττττ ττοττετττ

θττατοτταιττι οττοττο

τι ττοττττ ,ττ'αττιται

τπτ τττι τραμ; θτιατοιταιττι ατε οτιιτττα ε:

ΒΙ¦

νντετεα 25 ττττεταιτ Μπι Η.

') Ποια. ΧΧΧΠ, Η!.

ατοοτιττιετιια Ρετ. Μ". πιο. Ι,

ένντετορετττ ιαέ οτιτεεατντη τηετια6 Πα

τνωα, ροεαετττ τω Βττεέετοτττ ιτο Ροτατώττ.

(ω), το ττετεετατ Πανω, εατωτ (το Ροτατιτ ατο

τΝταττγεταντα αιιιττατεο ροτιιοετ. Ροταεγ τω,

οτιτεοαΙτ του ροττιαεαό,ττ ττνατεττ τι τττεεο ττοι:α

ΠΠ ετηνντετι, ττιόνντεο πιο: ιιότιτέ α ττατιιτ ττο

Βττεέετα, τ:ιοιτττεττι ενντετορεττα τατιταεια τιαε

τια ιτατιτ; τ ιιι ριοΒοτττττττ οτε το ένντετορετ

Μετα. τ τιετττεττανναη τοτι Πατντιτ ροαιετττ τω

Βττετίοτονντ τ τΝτατττιταννεται. Μια! έιντειοειεττι

ιν ετοττττε α Ροταογ τιαττ Βττετεττι. τ ροτοτττ

ττιτεινατ ατε Πτιντετορεττι α Ροταττατιιτ τ ττατ τοι

άατε τντοττττε τπτ Παιινωα. τ πετά ννταστεεταιν

Πατντιτοτττ: τιτε ιτετμοτιατ ττττε ένντειορετττ,

ιατταοατ ττο άστο. τ Ρτηοιετττ Παινω ιτο Έντο

ττττττττεττα, α έττττετορεττι τταταεττττν$η ατε α

Ροτατταττιτ τιιετττ Κιτ Ρττταττονντ· τ μετα! Ρο

ινοτιττο. τ ρτηατιωτ ττο Ποτοεοτιτττα τ :αστε

ττατ το ττα αστειο εντοτε τ τιοτι:ετττ πα Παντ

ττα Ροττ τω, α Παιντττ πατττττττατ ατε τι· ετο

ετατε αροττιτεινατεο ατε τιοτ1τοοε· τω Ροταττόττν,

τττεττττ πιο τιοιντεττι: τετεΙτ ρτητιτα τια οτε

τω” ιτταττεια, τη τιεττττετττ τιιητιιτ τιοτιτοεττἱ

Ιτατιττ. τ οτιτατιιαττ 8ο ινιταιι·ειγ Ποιο οι!

Παιινωα τ οιτ έιντετορετττα. Βιντετορεττα ααέ

οιοοητ €τόττ Μια! οτιοτο ετοτττι ατετττττ τετ

Βοιττιτ. τ τιοεταρτ Παννω ρτοατό ατε: τιιιέό ττιτε

ι ετοττττ. ειντετορεττι ταέ Ρτηταετττ πιο το,

τοατοιττ·αττ Ματιά ττιτεττη αστα, τ τινγατεάτ

Πατνω α ετοιττι τ ιιτττττιαετττ ττο Βιετνντετιτα.

“Η

τω”



802 ι..ιιοοιε ΝΕ8ΤΟΠΑ.

ιοιο ιθ"0"', " Ι'ΒΜ)!ΠΕΤΠ ιίιδΜΣΤ'Β "ΗΕΗ (ΜΒΝΕ, Η

ιιιιιιιι: ιιιιιιιιι·ιι πιο ιιο”, ιι προ” οι. ?οιι

ιιειιιι. ο Βιιιιιοιιιιιιιι ιι·ιιιιιιιε οι ιιο” οι ιιι:

ιιιιιιι.ιιιι οοι;οιιιι, ο @οποιο οπο; οι άπιι.

Βιιιιιοιιιιιιιι πιο οροιιιιιιιι ιιιιιι·ιιιιιι, οιιο

ιιοιιιιιιι ιιο ιιοοοιιοριο ιι ιιο Βιιοιιιιιιιιο, ιιο

ιοιιιι: ι:ιιιο οιε και ιιοιιοοιιι οιιιιιιι ιιιοιοιο

ιι ειπα. Η ιιοιιιο ιιι πιο. θα οιι·ιιιιιιιιιιι ιιο

ποιοι» ιι Βιοιιοι.ιιο, ιιοιιιοι:ιιι ιιοοιιιιιοιι·, ιιι

ςιιιιιιιιιε ιιοιιοι·ιι, πιο Με οι ιι·ιιιοιιιιι·ιι κι

ιιιιιιιο ιιο οιιο: οιιο ιιι ιιιιι·ιιιιιι οριιιιιιιιιι

“οι” οι οι. ιοιο :ιοιο ιιΜιι'ιιι ιιιιιιιι ιι οιο

ιι·ιιιιιι. !! ιιιιοοιιιιιιιι Βιιιιιιοοιι·ιιιιιι κριιι:ι·ιι, ιιο

δΈ” οι ιιο ιιιιοιιιιιι:ιιιιιο ιιοιι. Η ι:·οοιιιιιιιιιιιιι

οι ιιι ιιοιιι ιιο Ροιιιιιιιιι, ιιοιιιιι·ιιιιιιιι·ιιιιιιιιιιι

οι οιιοιιιιι. Η Βοοιιιιιιιιο ιιιιιιιιιιι:ιι πρωτο,

ιιιιιοοιιι: ι:ιιιο ιτειο και οποιο”, οι: ορι

ιι·ιιιι: “μια ιοι:ιι “απο οιιιιιο ι.ιοιι:ιο, ο σε

¦"ι""ἱ κοιιιοιιιιι ιιιιιιιιιι ιιοιιιιιιιι ποιο; οι ιιι.

ιιι ιιιιιιιιι ιιιι.ιιι οριο” οι ιιιι:ιιιιιιιιιι. Η ιιοιι

ιιοιιιιι οιιοιι ιιροιιιιιοιι οοιιιι κι ιιοιοιιιι, ιι οιι

οιοοιιιιιιι ιιιιιιιιιι, ιι ιιιιοιιιι ιικοιιιιιιι οποιο

ιι·ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιιοιιοι·ιι ιιο” Βιι:ιιιιιιιιοιιιιι

ιιοιι, ιι·ιιιιιιιιιιιιιι οι ιιειιιιιιι. Προιιιι πιο ιιειιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιιιι ιι ""02ΈΜΈ ιιομιιιιιιιιιι.ιιι οπι οιιοιο

οποιοι, ιι ιιιιιιιιιιι Βιιιιιοιιιιιιο, οιιο ιιιοιιι

ιιροιιιι, ιι ιιοιιιιιιιε, ιι οριιιιιοιιιε Ποιιο;ιιιιιοριο.

Βοιιο;ιοιιιι πιο ιι Βιοιιιιιιιο ιιοιιιι;ιιιιιιιιιιι, οιο

οια πι, οοιιοιιιο: ιοιιιιιιιι:ιιι ιιιιιιιιι ιιο ιιιειιιιι

ι:ιιοιι:ιι ι:ιιιιι. Η ιιο ιι,ιοι:ιο ιιιιιιιιιοιιιιι. θειι

ιοοιιιιιιι πιο οιιιιι:·ιοπο Βοιιοιιιιι.ιοριο, ιι οι

ιιιιιι·ο οιιιιιιι ιοιο μια, ιι Προοιιι.ιιιιιιι μια,

ιι Βιιιιιοιιιιι στο” μιιιιιιιιιοιι·ιι Βιιιιοι:ιιιιιιιιιι·ιι,

 

έινιοιοροδιι πιό ινεοοάι άο ο·ι·οάο κι ινιοΙΙιο

οοιιοιιέ, ο Ποινιά οοιιιιιι άο Ροιειιι. έννιοι.ο

 

@οι ιοάι ριιοΒοοιιιοιι Ποινιάο ροοιοι εο

άοιι5 οο ινοΙοάοιο ι ιινοειιιιο ιοόνιιιοο: στο

ιοετ Μοέ6 οιοο τοοιοΒο ι οι·οι.ο. Ι ροοιοάι

οο οιοιι. Βάι ιο ννοιοάοι ι νωιιιιο οοιι

εοοιι , ινιοοιι ρι·ιοοιιιν οιοιοιι ινιιοινοοι ιιι·ειέ

ιιιύι·ι οο ο οιιοι οοιοινοι,πιόοοιιο: οι.ο οο Ποινιάο

οιιιοιοάιοιο, ο ο ιιιοιοι οιιοο ιοιοι5 ροιιοι ι

ριιιιοέιι. ιιιιιιοοι οιιιειοΒο έννιιιιοΡοιιι οιο

ιοο νιιοοοΒιο οποιοι-ιο. Ιεροιιιοιι εις. οο ροιιι

Βοιοι, ι Βάι ο οιιο ιιιιοο οο ειοοιο ιιάο

πιο, ννοειιιιο ινιοιόει ιιιιιἐ οιόννιοο: οι.ο

ιιιιιι Μάτι οοιοννοιεέ , ιιιάοιιοέ τοι Ριοιιινοι

ιιο οοει, Μοτο: οιιοοει άοοιο ιοι ιοοιο οιι

άιιοό, οιοοιι ιοιοάει οοιοι ιοοε.ιιιι€ο ιοο

ιιιοιἐ οποιοι. ιροειιι οοιοοι ιιο οοιιιο, ι

ιιάοιιιιι οο βιο μοι, ι ιοοοάοι ιοάπιε Ριο

ινοινιει·οι ο·ιάοιοΙι ιιιιιι οοά ιιοιειιιοιο

ννοειιιιοινοιο ινιοοι-ιο ιινιοοεπιοι ιιο. Βιιο

Μάι οιιο οι” ι πιούειιιιο ο οιιοιοι οιιο

οι ροάοιο, ι ννιά2ιοι $ινιοιοΡοἱιι ἐιει Μι ιο

οιοΕι ι οοιοιιι ι Ριπιιιιοει άο νΉοάοιιοιοιιο.

Ψοιοάοι· πιό ι ννοοιιιιο οινιοιοιιιι52ι ειο

οοιι οι ιούνιιοο: άοέό οοιο οο ιοιοάει οιιο

ιει ειοό. ι άοιει Με Ροειοριιι. 8ινιοιοοοιιι

τοάι ρι·οι·οιοιι άο ιΝιοάιιοιιει·ιο, ο ο οιιο

άιιοι ιοιο ειοοινιο ι άιιοι ιοτορειιιοινιο2ε,

ι έννιοιοεοο ιιο ι)οινιάο Βο·ιοιο5ιοινιοιο ι

τοπιο άιοιιοι. Οινοἐ 8ινιοΒορειιι ροεοάοιΙ

ινε ινιοάοιτοιοιιιι Μέοιεἰοινο ειοο εινοιοΒο

ΜόιοΒο οιιο! ο οο!οιοιοι, ο ιιοιοεΙοινο ιιο

Μο! ιιι ιιο”, ινοοιοο ινοΒιόιν ιιο νιωθ

νιιοιω 2 Υιιιιιιοιι·ω Υριιιιειιιι Η., ιοιΙοιο. - 8 Βοιιοιιιιιιιι Οιιιιιοιιιι·ιιιι·ιι Η., Μι!

ιιιο. - 10 ιοιο πιο... Αιιιιιιιιιι οιιοιιιτ:ο ιο ροοοιοιοιιι:οοο ιι Η. - 18 ιιιιιιοιτο

οιοιοο Η.

δ
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Η

20
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5ο



αιτοιιιε ιτι:ετοιια. 8Οδ

ιι προταια αροι,·ιιιππα. (Σπατοπα·αιιτι πιο ποσααιι

στιιιια σποιοτο ατι Βοαοαιιιιοριι Μιιστιισααπα,

απο πι: ιοιιιοιρ οτα ιιααοπιιιιιιιιια, α ιπροοααπα

ποσααα ατι !ιιτρτιι, παπα ιΐιτραι ιια Μαο

5,ααριιι, α οαιιιτι παο ιί·αιιοιιοι·. Προσααιιτι πιο,

στιιπτι Βιιατοπατιτα, πριιαο στι Μαι, ιι ιιο

ροαα ιιοαοιιιαπτι, ιι μια οπιισιιοπα, π σταπια

οιιοαο Ποροι.ιτιιπιαια πο Βιατροι·, α Βοαοααρα

τατποριι οτι πα ι·ρα,τα. ,ι!,απτιιατι ιιο πα τα

ιΟτιιιι·ιι πριιιπαα·α ιιττι απο”, ιι ποοααιι πιοιιαι

οποια οιρ Βοαοααρια, α σιιιι·ιι πιο ατι Ποαοπιι

ιιπ. Η οιισ·ιιτρ·ιιτο ιι Εοπιαιιτι, ιι ποροτπ σα

ι!,απ·ιιιατι, π ποπα,οστα πα αφτι. !ιαιιιιιιιοιιια πιο

"ΠΠ, !! ΜΚΟ πτιιστιι ΠΟ·(ΠΕΠΗ "θ'ι'ΕιΠΜ'ίη',

Μαοιιιιοιιιπ, !! Β'|ιθ'Ι'ΠΠ'Ε Εθι!!Μί'Ε θ'Ι"ιι'ΕΧΠ θ'!”!ι

Η ΠΟΥ! Β'Η'ι'Η πατιτασκτιι,ρ:ιτιι, π πιατα

οταιιαι σα ισι.ιοιι, ιι παταιπα ιια·ιιιιιι πιατα

ι.ιιιοτιι. Ποιιιαιιτι πιο πριι·ιιααπτι, ποι:·ιοια ,τα

πτιι_τοπιι; παο ποατι,τ,α ατι ισστα ιια ιιιτρ·ιιι.

?Ο ιι ιια οι,·τρπι:ι ιἱοιιιαιιτι ιιοπατιτιι ποια οποια,

ιι παιοτα ρ!,απ·ιιιαοπ·α ποιι στιτο, α οι; σαιιιοτο

τριι στιτα; ιι ρατατιαπ ιια τριι πατατα, ιι ιιοιιαο

ατι ιιιτρ·ιιαιτ. Η ποιρστιι ιια ποροπτι πατοι·πο

ιιοιι πα πατα αοσατα τααιι, α @πατατα ιιο

°2ὅ σταπιι ιιοα,τι σταττιιια, α σαιατι ρατα·ιιαπ σα

ιια ααα πατιιια, πο πατα αοσατα πα στοροπαι.

διτριι πιο πσπα·ιιτππια πα ιια ταοταιπτιι, πα

πο διοτι τιισατιι.ια στιτο ττιισαιιια. Πατοιμιοπα

πιο πριιι·ιια ατι ιιραιιοι.ιοτ τασταιποι,·, ιι στρα

?ιθ αιιπτιιπο ποια·ιιτιιιαπια προατι απο, διι·ριι πιο

ιιοτιιιιπια πο πιπιι.. Νικο παιπαιιιο ιιιιπαιιιια

ιιοιιιακα, ιι !ἱοιιιακτι ιιοτιιαπιο παπα πα ττιιαα,

ννιοτετ 7 οππσιιοπαι πιισιιοι,·πα Η., πιισιιοπα Ε. -

ααα” - 28 πατοι·ιιοπαι ιΧατοι·παιια

πειτε, π πιπιι οπο! ιιο Κιιοινιι. ιιιιι·οο!ιιιν πιο “οι

εαπ $ιτιοι:ορο!ιιιι ιιι·ταιετοιι! τ ννοοι·ιιιπι, τ

πιπι πιο Κοιοιιιιιπ ι ειναι] ιιιοιιιιρι, ι πια

ποιο ΡττοιιιιιέΙο παει ιινιιιι·οιπ, ο ννο!οιιιιι·

τπιπιτπο! πιο αν οι·οιιτιο. ι):ινιιιιι τιιέ Ροιιόννοτοει

τ Ροιοιιι ρι·τριετοιι!ετ)ι, τοποιανι! ιοπο οποιο

ιι Ψο!οιιτιι·:ι, ο παπι ετοιι! ιιο Ρο!οννοόπι;

ι προιιιιι! 8ο Βοπιαιιι ι ιινι·όοι! απο Βιιιινιιι, ι

ροπτιι πο ννοοτόιιιι. σα] τιιέ "α, οιοιποιι πει

ποοΙοο, ο οπο @οι ρ6!ποο, καποιοι! Βοπιιιιι

ι οιιιοοιιιι! οτι ανοιοιιιι ι ποση! από ιιο αιι

οτοιιιιι, τι »οι οτιοτνι·αι! ειο πιο, ι Ροοτο!ο

απο ιππόετινο ννιιιιοιτ. Βοπιιιιι ΕΜΥ Ρττγιο

πικαπ” Ροινιοιιτιο! Βιιιαιιιιοννι: τννοοιοιοιπαι

ιιιιι·ο ννοοτόνν. Ντιτπιπιττ Βοπιιιιι ιιοτγιιοανει!

ανοιειιο οποιο, ι ιιιιιι! Βιιανιιι 400 ανοιοινπι

πιο, οπ πιο ?ιθΟ, ι ι·οτιιτιοιι! πει π” οιι!ιιι

ι Ρωτώ! ιιι·τοοιιν ιινοοι·οιπ. Ι Νέοι! οπο

ιιοιπ Α!ιιιπορο τ 50 οτ!οιιιι, τι Β:ιανιιιιι ρο

οιιιιιιιι! οπο; οιιοι·οοπιιι, πιπιι τιιέ ι·οτάτιοιι! ειο

πο απο οτοέοι ιιο οι) οτ!οιι:ιι πει ειιι·τ)ιτι!αι.

Ψοοι·αι πιο ιιοταιιιοιιιιιιΙι ειο ιιο τοπιο”, @το

ποινιοιπ ιΙοέο ατομα ει.ο οπο”. Α!ιιιποριι

πιο παιιιιιιοιιι! Ροά ριοτιινοτγ τοοιορ , ι οπτο

πιο” οοιπιι! πιο ρι·τοιι ννοοιτιπιι, ννοοι·το

'τιιέ Ροοπ:ιιι το πιιιι ι ιιιοοοο ιπιποιι Βοπιιι

Και.

Αιιιιπορο ανι·όοι! πιο τποιινιι ι πιο ιιοριιέοι!

ννοοι·οιιι ιιιιτόοιό πιο. ι Με πωπω πιπόπινντι ιοιι

 

Βοπιιιιι “πιο ιιιιοττχ! τ Μο πιοιιοο, τι

τ:ιιιιιι. Βοπιιιιι πιο ι·οττιτιοιι! πιο πει "η ,πιω

ι ιιιιι ννοοι·όνν μια ρι!ιιιο, μια οοιιο! τιιιιιι

πιπιι. ι ποιοιιιιΙι ποθ”, ι ιπποεπνο ιια

19 %ι·ρτιι ταοιιτρα Ε. Β 'Γ,

να Ιαοάοαιιοιι , ιιιγ1ιιιο. - 24 τα” πιοιπιι. Π.

- 28 πατιιιαι ταοτιι Ε. Β. 'Γ. - 81 πιο... ποτιιαιιιοιι ιιαιιιαααι ιιοπιαιια πτιιιιαιρια,

α Εοιιιαιιτι τιιαιιιο Η. - πα ττιιατιι οι; παοιιιπ Η.



:και !ιλ'!'θΡΙδ ΝΕ8'Ι'ΟΚΑ.

“Η” κ οιιτοκκοιιπ κιπκρατικιιιοτι οι Β'ΗΣ"|'|'Ε, ιι

κο ,τοποιμτι:ιτιο διι·ιρι οπκτιι, κ τικο ιικο

πικιιιικο ιιζικιικιιιιιο ιι. Ποιιοικι πιο ρη,ι·κιικ

οι και τοπ πιικιι, ιι ι:ικιιιιικ δι·ριι ιικιι

κι ιιικιιι, ι:ικο οο ι:οκοιιι οικιικαιοτιι ι·ιιιιιιιικ.

Η πσκ·ιιι·οιιιιι δι·ριι, ιι ι.ιιιοπιι κοιτοποιιικ κι

Βιιιηιοιι, κι ,ιιιιοιαιιιι κι Επι". Η ιιτικκιιιο

“πιο Βιιιιι οιι ι·οριιι, ιι οιπιιτοκιι ιιροι,·ι·ι

;ιροιι·ι·ιι, κ ικιιιιικ πο ιιιιτι και μακ, οικει

πιο. Τ” πιο οιιιικιιικ κ οιιιιοκοπιι πιει κοκ

κακο, κ οτι κοιιιιιρι ιικοιιι; ι·ιι:ιι·οιι:ποπ πο,

ιικο κοιιιιιιο ιικι οι·ιικιοιιο ι·οτιιρο ποοιιιτι

τιιι:ιιιιιιι. Προοιιιικι πιο κιππι κι Μαιο, κ

πρωτο Ποροοτιιιο, ιι πακιιιι πιικιιι οπτικ

οκοι· Υριικοιιι, ιιριι,ιο κιιιοπιιιιοι· κ παπι Κο

ιιοιικκιοριιιμ, ιι Μιιοτιιοπικι πιιτκορκ οι κι

τοπικ οι πιιοιπιοιιιι, οιι·πιο ιιιιιιιι οι· ποιο Εο

ροοτιιικο, Πιικιιιιιο, Βιιι·οιιιοκιιικ. Η οτα ,ορι

κιικι, οι:τιιιιι:κι τραμ, κ ιιιιοτο ιιρκοτικ

πιιιιιο. ¦Βιιιικοιιιι ιιοοιπιιιιιιιιιι κι τροποι· Μπι

κοιππιικ, οιι·ιιιιιι πιο ιιιιιικιιικιιι οκ οι ι·ριι,ιιι,

κ οτριπισιικιιικιιι ιιοπικ οοιιοπι, κομπο στρι

ιιιι ιιιιιιι κιικκιι; Μιιοτιιοιιικοι· πιο ιιοτκιιιιο

ι:τριιικτιι, κιιιοπιιιιοι· οιιιιιροκι κιιοτι πο”

ιιιιχοιρικ οτριποοπ κι παιιοροπικι οκκοπ·ιι πι

οκπι οικιιππικκοιιιι, κ οικο,ιοιιιιι κ. Η κι το

ποιοι οιι·ι.ιρο, κ τοιιιιιιιι ιι τοπ κι”, κ κι

ιιοτιιορτιιιι κι” ποκιμιιιιι κα ιιτπιιι. Η ιιιιιιιι

ιιιοιι;ιιιο: οο, κικιιπι οι·ιικιοκι; πει ποιο οι

κικιιιιιι, θκιιιτοπιιικι ιιοι·οιικιιτκ κιι κια.

Η ποι:ιιιιιιιιι κι θκιιτοπιιικοιι, ι·πιιιοιιιιι: ω,

(¦'Ε”!'Ε ΤΕΒ" θγ'ΕΠΝΣΗ'Ε, Η Μ'Μ ιιιιικοιιιιισιοιιι

 

ιιιοποἰο πιο πιω-ιο, οι άτυπη κι Βιιπιο, ι

πιοοικο Ροποιο διιπ κι @το πιι·οοο!ι @του

ότιι€ιοΒο, ἰέοἱεππο οι οπο οπι, οιο!ιπο.

'Το ινἰοο πιο ι πἱοΙιιιριι Μ: Κιιροπο ι νιιοΙιι

ποιοι·ύιν, ιπόνυιοπο πιο πο Μι Π) ιχειοογο

ποιποΙο. @τοπον πιο ποπ πο ΡοΙοΙιιἱ ρτη

οιοιΠ :ιο Βι·κοοοιο, οι Πονιιιο ποιοννοη ρο

οι·ειιιιοιπγ Οιοιπ·ἰοπ, ρι·ιγοποόΙ ππιοποοκιι ι

ποιοἰ Ψἰοἀπἱιιιἱοιπ; Μέοιοδονν πιο επιπΙιποΙ

5ο κι @απο π πιιΙοπο, πιο ποινιοιπιι πιο- ιο

πο Βιιοέοιειπιο, Ριπεποποπἱο. ΨΗοοκοινο)·.

Ι πιο ΠοινιτΙ οιοοηινοιγ πιω, ι οποοιο επιπ

ιπχ ρι·ηριιοποποι. δοοπο8ο ποιου ροάοιπρι! ΡΜ

€ι·όιΙ ρω οποιο, οπι πιο ΜΗ οἰο π 8τοιιιι ι

οιι·ποιοΙι ιπιοι!η κοπο; ειι·πει!γ ΡοιοοιΙκ πιο το

πωπω; Μέοιο.ϊκικ πιο @ιι πο ννοι!οιοΙι ι;ἰο

ετι·ποΙππιο οιο ποιπιοι·ηΙ, ποιεΙο μια οποιο

Ιἰπο ποοιιἱ ιιΒοοποπ κοκιοΙ ειι·ποΙο ποπ ΡιιοΙιο,

ι πΡι·οννοιιιιΙι 8ο ι το] πω] κακιά, ι πιο

απο” ιοΒο ποιοι ΜΥ άπι ο οπινιιιι·ιοεο :Μπι :ο

ποινιοι!πιοΙι πει ννἰοοιι. Ι ι·ποΙιΙι Ιπόκιο: 01ο

οποιο ιοΙπιχ, ινιοο ιοέΙι οιο ροάιιοιπγ, επιο

ΙοροΠι Ροιιοοἰ ποιο ινοηε.Πιιοπ. Ι ΡοοΙοΙἱ τΙο

Βινιοτοπο&ο ιπόινιοιο: οτο κ” απο] ποιοι”, ο

ιπ)ι ιντοιοποποπι @οικω ; ]οέΗ Μάο πιο ρι·η_ι- 215

ιΜοει, οποο οιο Ιιιόπιο ροόόπο, πιοιποΒοο

€Ιοοιι κπιοέο. 8ινιοΕοροϊκ ΡοοΙοἰ ΡοΕοιο, ινο

]οινοόο οπιο8ο, Ροιτοτο πιο π ννοιοκιοιιι ρτη

οποεΠοη πο Βιιο!ιο οι: έννιοιοοη οπο Βο

κνιι!οινοέο, οποιο! το ιποιόιν ΒοιννιτΙοινγοπ πω

$ινιοιοκη, οΜοόοΙ ποννιοπι $ινιοιοοκο μη

οιοΒο Πονιιιοοιιι: 'ΜΗ Ρό]ιΙπιο πο οιοΒιο ὅπο

πιο" 8 κςιιικκιιιιιο οι ογιιιιιπιιιι οικιιιιιιι ιι κι "οτι Ε. Β. 'Γ. - 10 οπκοκοιιιι»

πιιοκοιιιι ιν κοποποιοπ, ιιιγΙπιο. - 18 Βιιιοιιιοκιιιιι» Βιιιιιοι·οοοιιιιικ Ρορι·ονιιοπο ιν Π.

- 20 ποι:τπιπιιιιικ» ιιοι·ι:τιιιιικ Η., ιιηΙπἱο. - 28 πρωι.» μπακ Η., ιιιγΙιιιο. -

25 οπο” “οκκ ιποπιο. Η.



κιιτοκικ ΝΒ8'Ι'0ΠΑ. και

τααακιικ; κα απιπε κε κρκ,αεικππ, ιιοταπκ επι

αποπικιε ππρκαα·πκ, κε κοπικιππε παακα ·τρκκκ·π·κ.

θκα·τοιιακπικ πιοι:αα "πικαπ, κοιεκοακ επιο

πετο. "Μπα κκε εκ κοκ κρκικπιρικ κκ Μιντι

Βι:κοπι κκ θκιι·τοπιπκ, εκιπιοιτ αα,ακκπαοκομ κ

τοι· κπαιιικ ι.ιικιπικ αα,ακκκοκκπ οι· Εκαποππικ,

7αιιοα,κακ κο κκ ροπ·πι θκα·τοπιπα κκ αα,ακκι

_ιιοκκ: αππιε ιποκαεκκ κα τα θκα·ποπιακιικ, το

πιοκκπ.πκ κκ. Η κε ι:κκκορκ εεπ·ο θκπικοπιια,

Ν) κκ κςκκιαπ ππικιιικ αα,ακκικοκκι, α εακικ ποκα,ε

κα ,Ια,ακκιαα. κ ιιρκαε θκατοπκα κ ααικα·ιιικα

ακτοιμ:·τα κκ ιια·πκπκ αι.κκ, αα,ακκπαοκκιιιπκ κο

ιειιικ οκαεπιιιιιππκκικ πραακ, κκ κοαοι·αεκκιε

ααακκπαοκιι εκπαιιιιιο, κ καππααοκια κα κππ, κ

αδ κοιιιιιππικ εκκιι, κ π·οροπιακε ι:κοιπκικπι εκ τρα

και, κ ιποκαικα εκιιπι κοπιι _Ζα,αππκπαοκππ, κ κο

κκιιιε _Ια,ακκπακ κ Μκι:·τκι:αακκ, ι:κπιποκκιικ

πεπ·ο. ()κακοπιππι κε κ "Μπα πιρκιπαεα·α τραακ,

κ ιιοεαακι:τα κοι:ααπικκκα θκατοπιακα·α Βικιπ

κα) ακια; κ ιιρκαε θκατοιπια κικκκεκοκ, α ααιικ·ππιτα

κκπιεκοιι·. αα,ακκπακ κοκκικε κκ Ποαοκπιιππι, κ

οι·ι:κρκ·πε κ ααοκιακκ, κ πιοκα,ε αα,ακκπακ κ

ααοκιακκ κα θκατοικιικ ακιππιι:κοιι, κ οεταιιικ

κια θκα·τοπιιικ κκ πραμα, κ ι:κ·τκορκκιπι κικρκ.

25!! πικπικε ί)πιπικοιιπα κκκ πρααα, κ πιρκκε κκ

οπιιιιιο εκοπεπιιοιρ 'π'ρπικκτοκοα·, α α!,αιικικ·πι

ιιερεκι αακιπκεκκ. Η ο·πκ παοκ πιρκαε ααοαο

κκιπεριο; πιοι:ακιικκκκ πκε Βαι:κακ ιικπκκικε κκκ

τοροαα, α αα,ακκιακ πιερειιι Βοαοκιικερκ κ και

50 κι: κκ κκιιιιι. Ε! κα κκτοροιε απο εκκκκικ

εκα·κορκιπιια κκκιιικκ θκιπ·π·οκακκκ, Βοαοιικι.ιερκ,

αα,ακκιακ κ θακτκ, πιρκκακκκια κακκικα "πο

ρεκκκα, τι κε και" πιο” ααοαοκκπ.ιερια, κκ

κακα πει.ποιτ αα,οροποπιοικιικ, κκ κπικπκ πκε κ

πορεααι, πο ιαοπαοκει οι. ι πιο ιποηπαα κακο 9007

εναειοοκο, αεοκ κι:αινγποα ιπεκόν Βονἰιαο

ινγοαι ο κοπο πο Ποναιαο ροεκειαα. αρτηκκειαα

$ναειοκκο α Ροιιριο ν και” οποια εαετρπαο.

και νοακαιο Βοναιαονε οαιαεΒοαο ετοια, ο

και-κα ν ροαιιιαπἰε ειπα, ποροιααα τικό α ρο

“οι καοο; ο πιἰεκκοκοπἰε νγροιααα κ Βτοιαιι α

ροοκεΙπ εκει: νοικαιο Πονιιαονο; ἰιιοἰεαια Βο

και α ΜέοικΙοιν εκπονπεο αεΒο. Θναοιοκιο

κοέ α Ροποιο καιει ετοια ἱ ροεοιακααἰ ροεοιαπααιο

$ντεπορειααιονεκο, αανοεκαο, αρτη5κειαα έναε

ιοεκο ιαο ιΕοοαιο ο Ροιειο ιαο Κααονο. Ποναια

ιποιεακα ιαο Ροαονούν α εροιαιοα κο Βοπἱοαι;

ι ροεκειαα Βονιια α Βοπαοαι ιιο έναειοοκε ακα

Βοοαιοινα, α οαιαεΒαα ν ετοιακπε εναιειοεκε ι

κονοταπ ρθω. π νγκκεια! εναεαοοκο κ ετοιαιι

α Ρτηοκειαα κια @κι εντεπιιιπ ιαο Πκετπικονο,

ο α)ονιια κακο! αιμα, ο κ τοπιιποια ρτηκκοιαδ

Ροια ααΊοιακἰπιιαοτκ; Ροκοιαπααι κα” νεο-ι ιποαεαια

κ έτοιαιι, ο Ι)ονιια Με! νιοικικιω ακαοιαα

ν παπι. Νο τατιιεἰ κοκ τοκ ήπια ιποηπιαα :παο

αειο έιναιμορεααι, αλΠοιακιπιιαετκ, κακα α θαε8,

κι·αιιιιι Ποναιαο ακοι·ονιοκο, α πιο ιαοαα πιο

ΧΝαοιακιππιετκο αεπο ιαοαι πιο α)οτοκοαιιια, ν

αιπόκκιπι α ιιπ1ιοτἰ, ο $ινιεπορεααι κοαοα Ψώ

ιακιιτιπετκ ι ροεοιακΠ ν τιιπι εκπο ενοαεΒο

αοτοκαοινο.

νναετοκ ο καπικιαοκα.ι» α!,ακ·πιικοκκ Ε. Ε. - 22 Εοκιακκι Ποαοικιπππι ασοεε Ε,



8θ6 Ι.Α'Ι'θΡΙΒ ΝΕδ'Ι'θΒΑ.

400', οιιιιρε. ιι 6κατοιιαικι κεροκι Βοιιοικιτεριι, κ

-ιοο

ιιοει,ικ κι ιιιιικ ειικι εκοιει·ο Προετιιιικ.

κι. τιιτο μακ., Πριικε ιιοαοιιιι.ιερι, ιι ,ια

κιι,τι, κ (ιικιι κα Βιιιιτοιιαικα, κ ι:τιιιικ

οι Ι'ορο,τιιιια, κ ειτκορκιιικ ιικρι, ι:ικοικε ιι

κι ιιρικικειε απο εκκκ.ικι. κι. εε ικε ιιιτο

κατοικιι Βοιοιιιι.ιερι ιιρικικιι κτιιεκτι εκκτιι

κι κοτοροιιιιιιι Περεικειιιιτικ, κι κιιιιιιιιι ιικο

ρι. Τοτε πιο κι” καιιοικκ ιιοαοικι.ιερι Μο

κοιιικι ι·οροιιι κα θετρκ.

κι ιιιτο μας., ιικκιε 6κατοιιιικι κα κι

κιι,ικ κι Κοιιοικι.ιεριο, κ ιιροτιιι ρι,ικιιι,α

κι ιικιι. κι εε :κε ιιιτο κιιετκ ιικακιεκκιε

και,ι ιιοαοιιιι.ιεριιιιι, ι.ιι:ειιιμ κτιρκικι: ικα

κριτα, α κι κειο ακιι 6Χ”Μ!Μ.6, κ κο κιο

εται·ο ιιαεα, ιι κοιι·κ ακιι τρκ ετιικκ ΒΜι'Ι'Μι,

οιικ ιιο κοριι. κι. εε ιιιε πιο ιιοκιιιειιιι Βι·ριι

οι· ιιερειιιιιιιιιια. κι. εε :κε κιτο οιικκκ:κι

Μιετκεαακι, ειιιιι 6κιιιτοιικτιτκ, κι Βοκο;ιιι

ι.ιερκ,

ιικιι.

κι αιτο ιικιι., Βιικκε Μκετιιετικι οτι

ΜΠΟΜΠ” ΠΟΙΝΗ κι μια κα .6666'Πι!Η

,ιιικιιμ κι ι.ιορε, ι.ιτειιιιι ιιιοιιιιιι κι ,μπει

τιιιι. Τοι·ο πιο κι” κρατιιιτι ειτκορκιιιιι ι.ικρι

ιιεικκ εοκοικι, 6κιιτοιικικι, ιιοαοκιιιαερι,

ιικιι”, (ιικιι, κι θιικ·κτιιιτιικι, ι.ιιειιιμ

ιικτοι·ετα, κι ιτετιιρε κα κεε.ιιτιιιι κιικιι. 'Γο

το πιο κιιειιιμ κι τριι ιιεειιτιικ, τιιιακ Με

πιο”, κριτκικ κιιεικ ειιιι:ιιιια ει, 6κιιτο

τικικι, Βοτοκκιαερι, β,ιικιικι, (ιικιι, κ

κρκ,τε κι κιιι.ιι ιιι·ορεκκιτκ ιι,κκιικι, κ ρετε

κι ιικι.ιι: κα ιικτο κιι ιεετε ιιρκκακκιικ? οεε

ιεει.ιιι; κοκιοιι ιιο ιιειιε οκκκα? Η οτικιιιια

τοκοι· ιιοιιοικι.ιερι: 'ΓΤΠ κ:εκ κρκεια:ται "τι

Ι.κικ 6666 ρτκιικοιιι Ψιοιικιτπιοτκ ι Ώκ

κιι ι (Πεκ τικ διι·ιειοροιιικ ι κικιι τι (ιο

τοιιοκ, ι κκι·ικτιι Ροιώι. πω ικικ κκιοιγι5

κντωιικιιω οοτιτιοιν ιικττιιεππκ έινιοιοι Βο

κκτοιικιοκ κι Ροτειοκικιι·ιιι τικ τιιικιοεκττι οντο

τκο. 'Νέοι πιο πιω: ιΜοτικιιτιιοτκ Βιοπο

ιιικοιι και τικ Οκιτκο.

ιο

Μίκι 66(Π κκετιι Βιι·ιο1οροιι-ι τικ ι)κινιιικ

κιι ινιοιικιικιωΖωι, ιιιιιιοπιιι ι)κννιιικ ιιο

Ροικιιι. Τοκοι ικικ Με κτικιπιο πιιιι Με·

ιικιιιιιοι·κοπι ννιτιιοκικοιι ιενι·ιοιπιιι: ειιινκ ιιοι'κ,

κ κι· ιιιοιι ικιιοιιι· κιοιιοο ιιο 6 ἔοιικιπικ; κ ω

ιν πο” Μουρ ιικιι ωικιτε οιιοτκκινιο κκ

ιιο ένι·ιιιι. Τοκοκ ικικ ροιιιιο ιλ'εκτοιν και

Ρτκοιτικέιοττι. Τοκοκ και κκιιιικ Μέοιεικνν κι·τι

Βικιοιοροικοιν κι: ιινιοιικιιτιιοτκιι, ιτιιεκικοκ

οκοτικοκ ιιιιικ Η. 20

[Λικ 6668 ινκκκοιιι Μέοικικιν ω [ικιι·ιτικ

τικ ιιιοι·κο, ττιιοκικοκ οκοτινοκ ιιπικ Π). Τοκοι

ικικ οτκοικ κκινκτιι κοκό] τιιιοιικι· κοιικ: επιο

ιοροιιτ, ννιοιικιιιιιοτκ, Ι)κινιιι, οι”
Θ τ

κι· Πι·ι·ιο- 25

ικοκκοιι τιιιοκικοκ κιετ·ριιικ ιν Μ ιικιοιι, κ

6Οικο ιοκοι ττιιοκικοκ κι· ττιιοέειε ιικιι κοιιτκΙι

ιιο ι›τ:ιοικ: 6ινιειορειιτ, ιντοκιτωειι, Πτι

«κι, (Με. 1 ΡτκιικειΠ κιι τιιιτι ι)κινιιι ωο

ι·οινιοκ ι τκοιιι τω: Ροοοκειο τπιο κι·οκιι·κιι?30

οιοκ ιοκιοτπ. Κοιτιιι κτκκνι·εικ Με ττιπιο? ι οτι

ποιά τιιιι νιΊοιικιττιιετκ: ικέ Ρι·κι·κικι ιιο τικκ

κιόιοικε.· εποε ιιτ:ιοικ ιιτκι·ιέο ιιο κκε ι ιιὶκ

Με ιιο ττιοιει ιττκκικιικ: οιοι Ρι·κιικκοοιιεέ ι

ννιετκκ κ ιιικοιιιε... ερακιικι 1ιιοπικ Η. - 10 6ετρκ» Βιετρκ Η., φωτο. - 22 Βι

ιικιι (κιικ οικω. Η. - 80 ,6,ιικιικι ιι1οιιικ Η.
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20 κιιει.ιι,

κκι.ιι, μια: κοκκκ. κοκκκικ, κοκκκ κι κκιιιι κκο

κεκκοκκκιι οκ οκοιοικ οιικκιι; κκ οι: ιεοκ κοκιιιικι,

κ ο·ιικκιιιιι οι κρκκιιιοικ οκοιεκκ κκ οκκιιιιιι

κοκρι: κ κοι.ιοκ κε ικκκοκιεκιιι οκ, κο κοι·ο

5κκ ιικοι οκκκκ? Η κο οκικιιιικ κκκιικι

κκκικοικο. Η οκκκικ κιοικ κρκιιιικ κκ κοκκκι;

κ οκκ θκκκοκκικι οι οκοκ:ικ κροκκικκοικι,

κ ιι.κκιικι κ θκιιι οι οκοιοικ, οκκικο. κρο

ιι·κ οοκο, κ ιικκιικι ιιι·ορεκκκι οικικκιε

40 0Πιι0Υιι, Η "θ ιιρκκοκοκικκ.ι ΠΕΠ) κι (ΣΒΒΕ,

κι οοοκι κοικι.ικκικ ο ιικκιικ·ιι. Η οικοκ

ι.ικκικιο κοοκκικκ κι _ιικκιικοιι "και οιιοικ,

θκ.κκοκκικι Πιικιικιι, Κοκοκκι.ιερι θροι·οοκικ

κ Ρκκιιιιορκ, β,κκιικι κ θκιιι·ι Τορνκιικ. Πο

15 ΟΧΜΠ|Η κκε κοκκοκικ 'Πι ιικκιικοκκ Η ρε

κοιιικ ιειιοιι: οε κκ ι.ικικκκι κοκκιιικ: κε κο

κοι.ιι κιι κκκκ οκοκκ κοκοκκι.ιερι.οκκιο, ςκκε

κικοκικι ιεοκ κοπο κι κιι, πιο κο κε κιι

κο κι ροι·οι.οκοιι Ζει.ικιι; κκ οε "κι κοπο κε

κκ κκοιο κκ κι” κε οικκορκιιι,

κι οο κκ κκιοι.ιι, κιικι εκκκ κι Εοικιοκικι

κι θοκροι·κ; κ οικικιιικ κ Υοικοοιικοκι, κο

κκ κκιοκι θκιικοκκικι, κ εε κκ κκιεκι ιιο

κοκκιιερι κκι οικι ι·ιικιιιιιι, κ ιικκιικι κ

25 θκκι·ι κοκ οικι ηικκικι. Η κιι·κκ ποοικκικκ

οικιι οκοκι κι Βοκοκκιιεκκ κ κι Βκοκκικο

κκ: κοκκικ κοκκκ οκοιει·ο ιικοκκκκκ κι οοικι,

κ ιικικκ πιο ιεκκκκ ιικκοκι Περειιιικικι; κει

κιιιε κιοκο, κκ οικκκκ; κοκ: κκ, κκ κοιιοκκ

Μ) ΒΜζ"ΠΜΜ ()'Ε!|0, Μι Η κιιικικιιι οικ·ιι; Η

 

κιοοικιεκ κ οποιοι πο ιοάπιππ κοιιιοι·ου; οκο- και

ικιιιι πιο @Πει ειο, οι! ικοεο οι ιικηκ·όκ?

Ι πιο οτιι·οοκι Βονκιά πιο. Ι ειοιικιοιι κακο”

ιιι·οοικ πο ικοπικοιι, ι ειοιικικι έννιοΕοροΠε :ο

οινοικ οι·ιιιγπκ, ο Ποινικό ι θιοκ :ο εκνοικ

οόάκιοιπιο ιοιιοπ οι! όι·ιι€ιοΒο; ο Βοκινιό Ικο

ι·οινιοκ ειοόκικι οοοιιπο, ι πιο ρτηριιειοκοιι

κο ιιο ειοιιιο, ιοπο τικ οκοιιποιέοι κωκιε ο

Πκννιιικιο. ιιιικιό2ιννοη @εδώ ‹ιο Βεννιτικ

πιοιιο ενο: $κ·ιοτοροικ Ροιοιο, ιΜοόκιιπιοι·ι

(κομπο ι Βοικοοκο, Ποινιιι ι ΟΜΕ; Τοι·οηπο.

Ροιιοπι Μέ ρι·ηιηινκη ιιο Ποινιοικ Ποιοι

πιο: οιο πιόινικ οι ιιι·οοιο: πιο οιιοοικι οι

(κο ετοιοικ ΨΙοοικικιιι·ειιιοΒο , ροπιοικοκι ιιιιιικιι

Ιοέ ποι κι ποε, οιοΒο κι ι·ιιοικιοι ιιοιπι πιο

ιικινοΙο; Ρι·ιοοιοι τη οιοιιιο πιο ιιπιοιπ, οκι

οι πιο κιοΒο πιο ικοιιιιπ, :ιιο ιιιιιοιπ οι ω:

Μακ ι οικιιέ ιν ιικειιιοιπ κι θειι·οοιι, κι Βο

ιιπο ι Οικι·ιοι·γειε άοιο οι $ννιοΕοροικ, ο πιο

ννιοιιιιιπιοικ άκιο οι 200 Βι·2)·ινιεπ, ο Βο

οκι ι (Νοκ 900 Βι·ηινιοπ. Α ροιοκι ροειειιι

Ροει'γ οικο «ιο ννοιοοικι·.ει ι κνοκικι: "ο

οποιο κινοΒο ινωικο οιο ειοιιιο, οι Ρι·οοπικέι

πιοοιι ιιοιικιο ιοοικιπο »πιοπι «τω. Μιοεκιικι

κο τοπικ Με καιω οιο ροάοιιο; μια πιο,

ιο ιικού ινοεκικει ω, ο πιο κο ἐγινιο ιιο

όιιοιπ, ο οιιιορόιν ποοικοιι ι επιοικιόιν ιη·

οικιοιο. Ιπιο ιικιιιοποι ιο8ο ιλ'οιοοικι· πι ινο

εχΙιιο. Α οικοκ Με!! κι ιιιιειιιοιπ, Ροιοκι κοκ

οκι! εικιιοΕοροικ ι)κινιάοινι Ποι·οκοιικι, ι

νκιοκικ 1 ποικκκοκκκκ οι» ποικκκοκκκκ Η. Ε. Τ. - 8 οικιιικκι οικκικι κι Μιάο

ικι.οΙι, ω71πιο. - ο κκοι πιοιπο. Η. - 10 οκοοκκι κοοικι Ε. Β. Τ. - 11 κι» κ

Η. - 18 θροι·οοκικ κ πιοπικ Η. - 19 ροκοιοκιιιι οοκοιοκικ κι Ιιοι1οοκοΙι, 11171

πιο. - 21 Εοικιοκιιιιι Βοκικκοκκι.ιι Ε. - 28 κκιο» κκ κ Ρορτονικο ιικιιι Η. -

ιεκκιικ ιικκοκι πιοιπο Η. - 29 κκε» κοκκ κκ Η. - 30 κκι κι κκι κ Η., κκ και

Ε., κκ κκ Β. 'Γ.
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ιιοο χς"Μι·" κακικ ιιι.ιιιακι·ιι, Η με ιν που κακικ; ΨΙοιιιιιιιιοπ ιιιέ ιιο! οποιοι

- Η)!

κ οιιριια·ιιι.

οινοιιιιι δειτοε!αιννοινι.ιιοοιοι·πα οοι·ο Βοιιοααρι., κκ Καοκιιιιιιο.

Ε @μικρα οποιο Ποιιιιιοιι·αιιιι, κ ιιο οιιιιι

ιιιααοι·ιι Βιιιιι·οιιιι·ιικα Απ"'α.80." Αοροι·οιιοιριιιιι,

κι "κι πιο οιριιιρο; α Βοιοικκεριι ιι·ιιιια οικ

ιιοιικ οιιοιοιιιοι· Μροοιιαιιοι·.

84· Κι Απο. Προοι·αιικ οι Βιιοοοιιαιι·ιι, ιιο

κοι·ιιοιι·ιιικ ιι·ιικιιιιι, ιι·ιοαιια αιιρκιιια ιιι ιιο

·ι··ιιιρο κα ροοιιι·ιιικ ιιιικι., τα ιιοιιιιιιιικ ιιαο·ι

ιιιιιιο, ιιι ορ·ιιαιιι. κι ιο πιο απο χαραι·κ οι

Μροοααιιιι ιΠροκιι·ιιιικιιιι Βεροο·ι·ιικ, κ “ο ιια

ιιι. Βιιιι·ιοιιαακα, κ Ζαο·ι·α κ ιιι. τραμ, κ

ιοιι·α κ, κ οκοιια κ ιιρκιιοιιο κ Κιιιιοιιοιρ.

Η ιιοακ οι ο ¦"ι"Β ιικι·ροιιοιικια κ κι·οι·ιιο

κκ, κ ογκοιικιιιιι Βιια·ιοιιιιιιια, κ καιιοικιιια

κ οι· ρακοιρ οιιιιιοιο Ποριιοα κ Γιι·ιιιια, κ οτι

καιιιιι οι κοιο οκοιιιιι κ ιιοιρο·ιιιιιια κ. 'Ι'ι.ιιιι

πιο απο ο·ιιιι·ιικοιριικιιια οιι ιιιιοια ιιραι·κια,

Βιιιιιοιιιι·ιικ·ι, Κοαοικκορ·ιι, κ 'Καπακι. κ

θιιιιι··ιι, Παροοιιαιιιι κρατα πιο, κα Ζοιιο·ιιιιικ;

κ ιιρκοιιααιιιιι Ποιιοιιιιιικ “και οι··ιι ιιιιο·ιιιιιι

κ·ιικαςκκ κι. ιιι.οοκ ιιρα·ι·κκ,

Η ρ·αιιιιι κιι·ι ροι·οιιοιι·αικ ιι·ι.κιιικ: ια αιιιο

κοιιιο·ιο κκρα, κι ο·ι.ιι·ιικοιιικκ·ιι οι οι θα

κροοιιιιιο ιιιιρα.

ιιοιια. Η κοο·ιιιιαιιιιι Ποιιοιιιιιια. κ ο·ιικαιιιιι οιι

οι; Βακοιια, κ ο·ιι·ι·ιιορκικα κκριι οι. Ποιιοιιιι

κιι, κ ιιοιιιιια ·ιαιικ ι.ιοιιικ οοιιοικι, ιι·ιοιιιια

οοιιιιιαιιρια ιιι πιο κα ιιοοα·ι·ιιιιι αι.κιι, κ ρα

ςιιιοικα οι ραζκο. Και οο πιο πιο Ποιο”

ιιορι καιιοικκ ιιριικιιιιι. οι; Βιιοιιιιιιιιο·ι··ι οια

αιιιιιι ιιιιι·οροακιμ καιιοιιια οκκοκοιικιια.

 

Μ. Μαι οοοο οικου! ννοιεειονν ιιἰιιὶο Ρο

Ιοο!ιι, ιιιιοειιιοει ΜΒΜ @κι Μ, ο θ Βοάιιιιιο

Μια, ινε Μαιο. ΤοΒοἐ Με ροινιιέιιιΙ :ιιο

διιιοικιιιιν διιι·ορικκοκιοι ιΒιιοέοι:ι, ροεαοιΠ Ν)

κατι $ινιιμορά!ι ι οικιιοηδ €ο αν ει·οιιιιο ι

ροιιιιιιι 8ο ι οιιιιΙ ι Ρι·ηννιόιΙΙ τὶο Κιμ”.

Ι ρι·οει!ι ιιι ιιιιιι ιιιοιι·ορο!ιι.ιι ι ιΒιιιιιοιιοινιο,

ι ιιριοεΠι Βιιιιμοροικιι, ι ρι·ηρι·οινιιιιιιΙι 8ο

ρι·κοιι “πω” Βοι·γαιι ι οικω, ι ιὸ]οΙἰ : ιιἰο- Π

8ο οΒοινγ ι ριιέοιΙι 8ο. Τοεοἐ και ιει·οιιιιι

ιΜΠ κο καιρο” οποιοι: $ινιοι.οροι!ι, Ψώ

ιιιιιιιιοι·ι ι Πιιννιιι ι ΟΙε8, ι ιΙ8Γ0818" Βι·ιιι Μ:

και ΖοιοΕοη, ιρι·ηεΙαι!ι Ροϊοινογ ΡοιιΙόιν οι!

ιισεηετιιιο!ι ιιιιιέιιι ιΙο ινοηει!αιοιι Μπι ρι·ο- 20

πρι: ο ρο!ιό]. Ι "και κιι ι·ιιεογ ιιιιιέιριιι: Με

οιιοοοιο ρο!ιοιιι το Δωρο” εἰο ιι Βιι!ιοιιιει.

Ι ροεΙειΙι Ρώσοι”, ι ιοΒιιιΙι κι; ιι Βιικοινο;

ιιιιινιιι·Ιι Ροιιό] ι ΡοΙοννωιιιἰ, ι ννιἱοΙι κοκκι

ιιιιιΙιόιν ιιικράιγ εοΒιι, ιιιιοοιιιοιι νιι·ιοέιιιιι @κι 25

Μ. Τοεοἐ Με ννιρακωεω ιοἰοὶγι οει·Ιιιοιν

Μιιιιιοιιιιιι, Βιι|ιιιριο, έ. ΒοΒιιι·οι:Ι:ιο,, αν δικο

Ιειιο!ιιι.

δ!)

Ψιοω 8 Βοιιιιιοκιιιιιι Βοιιιιιοκιιι·ι.Π. Σ. Β. Τ., ιιηΙιιιο. -- 10 καρα·ικ οι» καπο

ρκ οι Η. - 12 ποια» ιιιιοι·ιιιιιι Π. - 20 κρατα πιο» οι ιιραι·κιοικι Η., πωπω

- 28 κ ραακιιοκια οι ραζι.κο ιιἰειιιιι. Η. - 80 Οκοιιιιιιιιοι·ιω Οκοαιιιιοιικ·ιι νι Μιάο

απο, ι1ικ1ιιιο. - 81 οιιιιοκοιικιια» οιικοιιοιρκιικι Η.



αιιτοι>ιε κι:ετοιια. 809

ιια απτο πιο. ιιαιιιαιιιε ιιιροεαακα ιιιιιοκαα

ιικια καα ιιαιιεκα, ιααεακα οκτιαικιιιι κα κοιτ

καικ. 'ι'οιο πιο ιιαειιιια κα ιιεαοαα, κιιααιαετκκα

ιιιροεαακα Βκιιτοκααιικικι ιιιροεαακα ιΕιροκαα

κιικτα, κ κατα κ κα ιιοικιτι, κ κιικκεαε κ κα

οτι.ιιιο θκιιτοιιαιικοιι, κ οκοκακια κ. Τιιιια

πιο κατα, ιιαεαιια αειιαιαρια κα ακα αεεαταικ,

κρκαε Μιιετκεααιια, εαιιια ιιοαοακιιιεριι, πα

ιιοκαιοροααιικ; και κο θκατοκαακα εα Εκκο

ι0ακιιεραιια οιιαα κιιααα, ιαιιο ιιοκοι· ιοροαοια·

καιτκ θκατοκαακιο. κ κοεαακτκ εαικα εκοκ

ικα κακα, α Βοαοακι.ιεροι· κοεαιικτκ εαικα

εκοκ ιιοαοαιιιιερκ; κ κοκαε Μαετκεαακα και

ιεκοιι·, κ εααοκια κα κεταιιαιι·ιι, κ οποια κια

ια κικ ιιοαοακιιιερκ: εε κρκεααααα ιιοαοαιιιιερα

εαικα ειιοιειο, απ εε εααατα ιιοκαιοοοιιιιιικ;

.τα "0")"Μ||θ εαικα τκοιει·ο κ ιιακ.τα ιιοκοιι

τοκοι”, α Μαετκεαακα αα Μετα ιιοαοακ

ιιιειιιο. Η παπα ιιοκαιοροαιιιι θιιιιτοκαακοι·: εε

2ο και, κακαικε, πρκεααακκ κα τοπια, κ ρεκακ

και τακο: κε αοκει.ια Εκατοκααιια, κκ εαικα

πιο; απο ακ ακα ι·αακτι κιιιικετα εαικα τκοκ,

το ποικακ κ; εει·ο και αααα ιιιιεεκοαοαα, κ

καεκπαιικακ ιεειιαι εοιια κακατα, α ται ιεεκ

25 κιααα οτα ιιαεα. κ (¦κατοκαακα πιο ιακοι·ικ

ποια κιιι·ικα εα ιικι.ικ , οιι·αιια πιο κε καπω

τακαικκιια, κοιικιαικε Μαετκεαακα κοκαοικιι

ιιοιιοιι ιοροαοιι. Βα το πιο απο ιιαιετα αικα

ιιεκκιε κα κει:εεκ, ιιιιειιιια ιεκκαρια ικα μια

50 αεεατα αεκιιταικ κακα, κο τοκ κακα: ακαι

κοιιιαρακαια καρο οτα καετοκα κ οι·ι·α κ κα

καιια ιι εακερα, κ ιιαιετκ τακο ειι·ιιτα καεεα

κοιιια, ακαι οτα αοι;και καακαι ειιαταιιικ ει.

Κα Τ!) ΠΕ ΝΕΤ!) καιετα κιιαιιιεκκιε ΙΤΕ κακα,

 

ι.ειε 6640 ποιοιιι κ Κιιοινε -ιει·οοιειν .ια- Με

ιοποιιιοιιιιεκ ιπιοειεπε πεκιικιοτπιιιε οπο. Το

ποι τιιιοειεεε ιιο ιιοιιοοινι ποιιεκοιιι ιιειοοιεκι

έιινιοιοποιοοινιοκ -ιει·οοικια·ε .ιει·οποιοοινιοιε, ι

ποιιπει πο πε‹ι Νιπ·οπι ι πτηανιόιιι ιιο οιεε

ἔινιοιοποιιιε, ι οιιοιιιειι πο. Τομέ Με πιιπ

αιεεε πεκιικιοι·πιιιε .Τομ πτηακοιιι' ιιιέπιειειν

εαπ ννιοιικιιπιοικόνν : ΝοιαιοΒι·οειαεπεπιι, καιει

οοια·ιοπι έννιοιοποδια ε ιι'ιοιικιιπιοικοπι ιιιιΙειι,

ιο ιΤονιοπιι·όιι ανο2ιπιο ἐιιιοιοποιιι ι εκπε

οινοπο ιειπ οκει.ικι, ε νιΊοπικιιπιπι·κ ποεπιικι

εμε αποφ πιο ιιιιιο‹ικιιπιοικιι. ι πιαχεκπιιι

ιιο απο” αιέπιπαιι ι οποιοι οποιο; ι κκο

ιιο ιποιοννιο ιινιοτικιιπιοικοινι: πιο ιιιιιοιιιι

ιπιπικ πιαγειει εποε εανοιοεο, ε οιο ειοιικε

Νοιιιοειοόαεπιπ, πιοπο κιοκιπε εμε ικ·οιοπο

ι Με πιο Νοκιοει·οιιιι, ε Μέπιειειν πιοπο Μαιο

πιο ιιιιιοιιιιιπιοι·τ.ε. ι ι·κοιιιι ιιιοιιιοει·οπικεπιε

Βιι·ιειοποιοοινι: οιοέιππ· απο πικγειεπι ιιο

ειοοιο; ποινιοιιαιεπο παπι ιειι: πιο ποποιπγ

$ννιοιοπειιιε πι απο ιοΒο; ιοέιιοαι ε" ικό]

Με πιονν)· τπιει, ιο ποεκιιι πο. Τοπο παπι

και κινειται-ισα ι ανκπιιοιι·ειιέιπαι οποιο αιεἐπ

πιε, ε Μι ποεκοιιι ω πω. ι και έντιμο

μια απο επότ κ πιιπι, ε ποπιοιαιει πιο

ποειειι "ποιού, Μπι Μέπιπιενιε ι ποοκιι

πιο οιοινοΒιοιικ. Τοεοα Με απο επειπιπ πε

πιοοιοεεεο ιπιοειεεε ειδιπιπιε 29 ιιπἱε, πιο::

“και και, πιο] ιιιπε οιι νικεοοιιιι ι ποιιιιιπιε

ι κεεοοιιιι ι πόιποογ, ι απο ποιοι πειε πω:

ιειιιο έκιιειΙο πιο] πει κιοιππε αν ποιοι επιο

πεποπο. Τομέ Με απο απειπιο πε αιοαγειι,

ιπιοαιεπε ιιιιοεο, οπο ειπιε. Τοεοιι ιπιοειεπε

ειπιε ?πο @Το :πειπιο οι οιοιιεια, οει·οιικιιο

ΜΒΜ τ αειιαικιιιιι οκτιαιαπια Η. -- 12 κα κακα... εκοκ @και Η. -- 94 κακαςαι

κακαςα Η.

ΙΙοκκιιιαιιο ΡοΙ. και. Ποιοι. Ι. 40ο



810 ι. .ι ι ο ι ι ο ΝΕ8'Ι'0ΠΑ.

Πω

·--σ

κιοπιιμ ιροκριιιιιιο κι ιιιιιπκ και.. 'Ι'οισ :πιο

ιπ·πιοπιμ κι ι:ο,πιπιιπκ ιιιικι πιιιι:ιι ιπιιιιποκκιο

κι οιιιιιιπικ: οι·ορο,ιιπισ οι πιιιιιιπο οιιικιιιπε:

κι ιρκ πικαπ. κ ππιπκπκ ιιροιιπ·ιπικ _ιπιιιπ

πιριιιιι.ιιι κι οσοι. Η οκιιι κκιπππιιο ιιιιιιπεκκιι

κκκι·οκιρπικππιπ ιιιιοκιιικ οι πιιικιπιικκππιοιπι

κιοπικοι οι κι ποιοι· κ οι οιιιιακπκ, οι πιιι

Ποπ οι:ριιπικι ικιιιιοκκκι οπιικ κα ισπιρο;

ιιιιιιποκκικ κο ιιιπκκιιιιι οκει πιο οπο, σκι

κκ κι πιοιιρο. Πει ππρκικιπποιο πιο κιιιοπιιιι

Μπι ιιιιοκι ποιοι κι ροι·οιιοκιπικ κικππιιπι,

σιιι.ιιιοκκπκο ιιριιιιιπιικ κι "οιιοκιπμ, κ κοιπικ

κι ιοπιικππι ππκι. Ιθικο κ ιιιιοιι; ππικοιιιο οι

κ.ιικοκι ιποοπ :πιο κι πρκιιιιιιιιικοιο πιο. Κι

σο πιο πιο ππριοικιικ οι Μροοπκι Προ

ιπιιιππιιι, ιπιπιοκιμ κκι·οιποικ κι ιιρικιπιπ κι

ροοιιιικ οπο. Κι οο πιο πιο κε,ιοκιι ιιιποικ

ιιιιιπκ θκκιοιικιιιιι θιπιιιοκιικιι κι Μικιπ ιιι

Κοιιιιοκιικα,

μοοιπιιιικ μπι. Κι ιο πιο πιο ροπικ οι οι·

ΜΠΟΝ” ΜΝΗΜΗ Ε'β !!!θΒ'Ι'Ιι "Η

Βσκοπιιιππορκ οιπκι Μπρικ.

86· Κι πιο πικαπ. και κιιιοιιικ κι ορι

»πιο πιικιιιιικιι ροιιοιοκιππιπι π.ιιιοπιι οποιοι,

Εκκιοπικικοιι κ Κοιιοιικπ.ιεροιι·, κ οικιπιοιιι οι

ιιοι·πιππικ κι ασκοπικοιι, κ πιο Βιιιιισκκικι

οι οκοποοι κροπριιιικοικι, κ Βοιιοπικκορι οι

ι:κοποπιι κι πο,ικιιιππι ιιιιιιιρ·ιι. Η κοιπικιιι μοι·

π.πιιιπι κ ικαιοπικικ ιιροι·ικκκτι θκπιιοκκιιιι:

κικο κο πομπο κιπκι: κοοιπιι κοποκιιικ, πιο

ιοκι κοπσιιιικιπι οιπριιιιπ, κ ροπικοι πι. Η ρο

ιο Εοπιοικιππορι: ικκικο πιο, πιροπριιιικο, οπο

ιιοικιι,ιιι κιιο ικιιιιοι·ποιιι, ποκι :πιο ορειι πιο;

Ώ απο ΥθΗθι' "θ '3Μ)Μθ'Ι'ω|'Ι'Ε, (ΜΗ ΤΟ !ΗΠΒ·

 

οπο @ιο εἰσποο οποιο τοοιοιπι ι »οι οπι

Βιο Ιοσιο Βι·ιοποιοππι Μι ποιο; π ιινιιιιιιο οι:

ιποιτπιοπο πιοινσπνιοιππΙιπάκιο ιποοιιΙπ οιοιπο Βοεο

:ο πιόκοιιοπιποιπ ι :ο Ποιοι, οι” ΒόΒ σοι·όοΠ

οποιπποπο ιο πο όσοπ·ο. Ζποποιοπο πσνιπἰοιπ

@ποιο @Με πο ιἰο ο ιιι·ιπΒιο πο όσοιο. Νο

ρπ·ηειδο πιο «απο ΒόΒ πρι! όσοπ·ο ιν πιο

ὶοι ι·ιιε!ιιοΙι, ι ροετοπσινιΙπ ινσπσννοο Ρώσοι

σύνιι ι ρόιέ6 κι ιιοπιπο κι. πι οι ι οριο,

οι ισ ρο$οιπ οσο ποειορπιπι ι·σιιιοιπ ορο

ινιοπικ. Το€σὶ Μο ιπιποιἰ δοπ·σε!οιν .Μισοά

πω” πιιοικοοο εισηιπιο απο Νεο. πω

Ιοιο ρι·οννοιιιοπο πιο ούτο ἔινἰοισοοἰκοιπνο

ΖοκοΙοπιιο πιο ΡσΙεκπ :ο ΒσΙοοδοινιι, ιπποειοισο

ΙικτοριιιΙο ποιοι ω. 'Μέσο πιο ποιοιπ:Π οπο

νι'Ισιπιπιπποιοσινι πιο Απιιπ·οοι.

8ὅ. Εοιο θθΜ ΒόΒ ιιν!σέι·Ι κι εστω ποιό! :Ισ

οπο κιοκοιοιπ ι·ιπο!ιππι έννιοισράκοινι ι Ψώ

ιιιιιπποι·ιοιινι, ιιοκοιι οπο ποά Ποιοοοιιιοιπ

πο ποιοι!)·. ΙκιοιΠ 8νιποιορσΠι :ο οποιοι πιο

βιο, ο Ψἰοιὶιἰιπἱοπ·ι κο οποιο κι ποάπριπ

ποιιιἰοοἱο. Ι ρσοιοἰο ποιο ι ιπόικιο τιιιιιγπο

εινποιορο!!ιοικο: στο πιο ρσι·ο πιο ιιισοπο

ινσποννοο, ΡοΒοοιπι ειποιοοιν ι κοκιοιπνόιν πιο

ΙιοιΙιιο. Ι ι·ιοΜ νιΠοοιιιπιοπ·ι: ιΜνιιπσ πο,

ιΙιιιιιπσ; σισ ιοδιπποσιο Μπι Ιιισηιπι απ, ο

οιοιπιιὶιο πιο ΡσιπιβΙισιο, πιο πο!ι @Πιο οποιοι

στοά ροοιπἱο, προάπιο ΡσΙοπιπσηπ, οικοκιγιο

Ύνἱοιει 8 οπο» οπι ιν ΙιοιΙοκοοΙι, οποιο. -- 10 ππριιικιικοποι πριιιμ,πρωπο Η_ - 26

π'οιιοκιιοιι» Αοπιοιιιιοκι κιιοιιοΧωι, πωπω - 29 ι·οκιπιοι κοροποπι Η. - 81 "κι

πππκΗ
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ιατοπιο κιαετοιια. Μ!

ιιοτι ορατκ ι:ιιριαι, κ πρκ·ιααιιι ιιοαοιιιιικκι ιιο ειι·παιπ κ ιιοπιιι παο ααιοιιπιο, ιινιπι·απα- και

οιιααρκτι " ι:τριαοιιι, δ! κοιιιιαπι "ΣΝΟ ΠΟΠ·

ιιιιτι, α Β'|ι ΠΠ!!! "ΣΤΟ 'ΕΧΜΠι κιιετι ?ΜΜΕ

πιο. κ αιτκ πιο, κ ιππο κ:το κιιι·ιικιιιο?

5το ιιοιιιαακ πιααι, α ι:ακοι·ο κε πιαιιι απ?

Η κε ιιοι·οιιικ ιιροτκιιοιι ιιιιιοιι οτιιιιιιιατκ

αροι·πικκα Βιικτοιιαιτα; κ 'Με θιιατοιιαιιιι:

πρατιι, οι: και ι·οτοιιι οιιπιιι. " ιιιι:τα ιικιι

τοιπιιιιι; κ ροτε ποιοι· ιιοαοακκερι: το το,

Ν) πατε, ιιεαιιιιο αοιιρο ι:ιτιιορκιιιιι μπαι

ροιμ:ιοτιιι. Η ποι:ιιαι:τα κι 0αιτοιικ κ απ.

ιιιιαοιικ, τααι·οαιιιιιια: ιιοκακτα κα Ποαοιιιιιιι,

ια αιοιιο

Η ιιοι:ιιοιιικα ριαιιιιαι, α θαιτι κο ιιιι:αοτι

ιιιιαιιιιι πικιικ, ιιιοιιο ιιιριτιιικ.

Μαιο, ιικκπι μια: κι ι:ιαραιιιαιιι. Κοαοακιιορι

πιο ιιιαοι:αιιι ιιρατα ι:ιιοιοτο, κ ποπιι; Πε

ρειιιι:ααιιαιο, α θιπατοιιαικι κο κιι.ιι, κ αα

ιιιιαι Βιιατοι:ααιικτι, κ βγαιιιιαι Βιοιιι:ααιιιιτι,

κ Μιοτιιι:ααιιι ιιι·ορειιι ιικοιιιιι, ιιαιτει:ααιιι

'20 ιΠροιιαιι·κτι, ιΐιροπαιιιι ιιοαοακιιερκτι. Η κοκ

αοιιια κα κοκκαι κ κι αοακιακι, κ ιιρκαοκιιι

ιικπιι: ιιοροι·ι, ιι οτακιιι κι προτοαικοαι κ

ιιι Χριτκτικι οι:τροιι·ιι. Η ιιιοιαοιιια κα ιιο

κιι, ιι ιιιιιιιιιιι και ιιοαειι ιιιιοιααιιιικε καο

25κια ιιι ιιοαι τιιτιιρε αικκ, κ πρκαοιιιιι κα

ι:οιι·ι·κκι. ιιοαοιιιιικ πιο ι:αιιιιιαιιιιιιιι, πιο

καετι Ροιιι:ι, ι:ιιραιιιιι οι και ιικιπια κ κα

ιιιιιιιιι αοι·ιιατκ. ιι ριιτε θικροι·ι:οιια: προοκιιιι

πικρα οι; Ροι·οκ, οιιο κριιιιιιο κιιιαιτι ιικτκ

50 οι οι καιω;

ιικιι ροι;οιοτικ πικαπ. Η ριιιιιι οι·κιιιιιικ

κιι Η) ι.ικοι·ο [ΕΜΣ Β'Ιι'Ι'Βθρ"·

θι·ροι·οοιιι: απο τιι ιιοκιιικ οι Ροι·ι:ιι, κι

πιω 6 ιιοιιιαακ... πιααι ακ'!» ΚΟΠΗΣ!! πιο πιααοκιιιιιιι,

και· ιιο και πιιοιοτπο ιοπο ιππο ι ιιιιοοι

ιοΒο ι ινεπριιιιο ιοΒο ιτιιοπιο? ιοά παπι πι

ιιοπιιι, π επιποΒο πιο πι? ι πιο ιπο8ιιι πιο

οιιι·ποο πτώμα ενιιιαιοοοιιιονιι. ι πει! επιτρ

ιοροιιι: πιο ιικιι οποιο ποιόν ιοὶ! ι καιει

ένι·ιοιοοοιιι. ιππο ιππ ινιοιιιιτπιοτπ: ιο6

ι›τποιο ιπ:ηπιει Βιιει «ποιοι ιιοιατοιιιιοιεικνο.

Ι ροειπιι ιιο @ποια ιΠιονιιι:α ιπόννιπο: Ρόιιιιι:ιο

πει Ροιονοόνν; πιο ποειπιοιτι @ο πιο πο

ιοΒπιοιπ. ιιαιιιιι:ιιιιι Ποινιιι, ο ίδιοι; πιο ποπιι

ιοΒο, ιιηιππινιπιπο ιιο ποιά: πιο ποιον

οικω. ννιιαπιαιω από ιιοπιοινπι πιπιπ εκο

ιοΒο ι ποιποιιι ιικ Ριατοιοοιπινιο, ιι πα πιιπ

$ινιοιοΡοιιι, ι [κακιά Βινιιμοπιανιιοπ ι Παππά

κινοποειαινιοπ, ι Μέοιειπιν ποπιι ι5οτοαναι,

ινιοοεειονα ιπι·οοοιιιοπιοπ, ιιιιι·ορειιι Μισα

παιτοινιοι. ι Ροιιιι πει ιιοπιιιοιι ι κι ιοιιιιιιοιι,

ιρι·παιιιι πιο] Ρι·οεόιν, ιειιιιι πο ιπιειι

ππποπ πο οποτικοιιιπι οειτοκ·ιοι ι πιιωιι πει

ιού, ιι ριεει π ιοιιιι ανιιιιιιιιιη πι ποιοιπ

ά απ, ι Ρωαπι πια Βιιιπιι:ο. Ροιοικογ πιιέ

πειριππινεη ιο απο Βιιέ, πεπτπιι ιιο ινπιι:

πιιοποποιπ ιππόιι.ινιο ι οοοιιιιι παπι. ιππο

Πιιιεοϋπ : Ιππότη και ο ποιοι, @κι ιιι·περιιο

οποια ιιο π ποπιι πιο, Μέι” καποιο :Νεο

και·τιπιιιιιι πιοιπι τιιειαιει. ι τποιιιι ιπιοιιει Πτο

εοπιια: ιι:έιι η Βπει ποιοι ιιο, ω :πχ ιιο

ιοι πιο ποιοι, πω ποινιεπι τοπιιιιαπιη Ρόι

ειιιειπ κιπιοιπιο πι, ι πιιοπιιιιπιοιπ πιο ετο

ιικ, ο Μο ιιι οιι πιο ινγοειννι? Βοεογ ποέ

:ιιαιοια ι πιπχει.ιιο ννοιειιο :ποιιιιιο ιιο ιιο

Η ΒΜ"Π'0 ΥθΜίη ΠΕ πια

αοιιιιιιιιι? Η. - 11 ρογι:ιοτικι ροκοιι:ιιικ π· ΙιοιιοπιιοΙι, ιπγΙοια - 32 οικ0ι00Πι

ι.ιρ0ι:οιι·ιι νι ιιοιιοαιο.οια, ιαι)·Ιπιο.
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αετιι τιι τειιιιιι ται τι πριιιιττει.ιι τ·ραιτιτ

Μ, τι τιιτο ιιτπαιτιιτι τα οτι παει? Ποιοτι

ετιιτιτ :ιτε “και τι ιιοτι τιιι:π ιτοιττιικιτι Βο

τιτ, τι οιιιι·ιτ ιιιτ,τατικ.ι Ποιοι· τι ττριιτιιετιιι

ιετο ττττ·ερε, οτιι ιτοτ·τιιτειτττ, οτιι πιο ττττττο

ετιιττειιι οι·ιιοτιιιτι, ττιτιιτι :ιιε τιιαιταετιτρττι.τι

τριττοιιατιιιτττ. Η εποε ιτοττ:τττττιιτι οι , ποττ_τοπιτι

ττοττοτιτ.τιττ, τι ποι:ιααιιτιτ πρι” τ:οτιοιτι τιι

ετορο:ιτ·ιτ άατοτ·ιτοττ:ι, τι:ιτε ετοιιιαπιε τιι ιτττττι

ιιτι:ττιετττιιιττι. 'τ'αιιο :ιτε ροτμ:ττειιιιιι ττιιττττιτ

ποειττατιτα ετορο:πιτ οποια. Η οι·ι:τερετοτττιτ

ροτρειειιιττα ετορο:ιιετιε ττα·ι·οτρτιοπ:ι, τι οπι

ετ·ιαππττιιττε τι, τι οτιτιτιτπιτ λατοττττοπιτ τι οτι

τιτατα οι ιττιττι: τττι τε,τιιττι :ιτε ιιτιτ:ιτ οτι

πιικι, τιι πιει τιιιιιιιτττττ. τ! ποιτιοτιιιι πιτιιιτι

ποιτοτιιτεττιττ ακιτ τιοροιιε, τι ιτε τι περετρτι

τιι τιιιι. Η Ροττει τιοτι,ιοττιιτ προττιτιογ τιιτι.

Η ττοτι τιεατιτιιιτι πιαο:ιιι οτ·:τιαετι τιεατιιοι

ιιι Ποαοτιιιττττ, τι ωραια τταπα,τ,ε ιτα πια τι

τρεπετι οτι αιτττα ροτμ:ττετιιιτι ποπ , τι αρι

ιταιιτι τ:ατιττι, τι ιιοττττιιτι τι". ιτε τιι ι:ιπικα

τιι ττοταιτι. Ροτ,ιετι :πε ει τιεεεατττει.ιι ιτα ιιο

π·αιτι, τι πιπιιι πο·τετιοτττα τιι ιτιιιιτι. Ποαοιιιττιττ

:ιτε ιιτι,τιιιιιπε οτ,·ετρτ.ι.ταεττιττε ροτ,·ειεττοτε ιτα

ει, ιιε τ,οετιππτιττιιιε ιιο ττοιιιτοτπιτ πρι”

ροι·ειετιιτιττι ττιιια:;τι; ττιτιιιτι :πε ποτιταιιια,

εικττττιτττ τα. Κι ιιεττιερτ·ιτιτ ιτττττι απρττττια ιιιτειτιια

τι ττεττιιιιο ι:ιπαι:ειτττιε ειττιορτι ττοτι τιι τι ττιττι

τιττατοτα·ιτρττττιιτ.τι ττιττατιιτι ροτ·ι:τιειιιιιτι τι

πατιτττ
ΒΜ)τ!Μ'Β ΧμτΕ'τ'ΗΠΒ'Η.|'|τ, τι! τ!! “βαττ-τω

με” ποτιιτ,τατ τιεατιιιι. τ! οτ,·ιιτττττττ τι τιι παι

νντοτοα 8 τα»

“ω πιτ επ ιτε ττοιιιτι; επτα ιιο τιςιιιιιτιιτιιε, τιοτι- ΒοΒα τ Μαη· οιι·πτ!ο Βοιετι τ ρτ·ιεεινειετ

πιαι.οε τεεο, ιεπ απο”, όνν ιαέ τα!ττττιτπε

ιιτιοι.τττιι τι τππτ ιτατοπιτ ττο τιτοπιιιιχτόττν. τεττχ

οι ιιιοιτττττ ατε, ιινιχτττεινττ Ρο!οτνον τ ροε!αττ

ρτιειτ εοτια τν ιιτιεττπτετ εττ·ατν Α!ιτττιορεο

Πρ” ε!τιπα! τι πτεττ ι τιιεατιτνα. Χτιιτετα τω”

ροε!αττ ταττοὶ Ιιττειτπτα ειταἐ οποτε, τ ιιιιοιττα!α

τιτετια ετ.τατι Α!ιιτποιιε τ οτιττττοοη!α 8ο τ ια

τιτ!α Α!ιιιποτιε τ ιι·οττ ιιο τινττ ι οπο, τ απτ

τοιτεπ πτο πετώ! , τεπο ιναανειτττοττ ροαατιτταπο. το

τ παττοτεεπε!ν ιιιτ!τιτ ρο!οι·τεοτττε, τατιο Ποτε,

το τ οτιτειιι οτιτει5 τοτι πτο τιιοὶοπο, τ τιοει!α

Πιτέ τιτιεοτιν τιτπι. ΙΒόε νντεττττ Μάι! νν

Ρο!οννοοιν ιντεττιτε ρτιεταὶειιτε, τ ειταοτι πα

ινοτατι, εεττ οετιατε τι τεοπτε τοτι ειντιτιοέοτ ιν

τιοεαοττ πτε πιτα!ν; Πττέ πιά Με τι.οτιπα τατιο

τ ιιτεεια οοτιοοιο οτε τπτ πτπι ροτπτετιε!:ι. Ρο

!οννον πειτε ιντά:ιτιο ιιαιατοιχινοέ6 Βιτετ τιπο

ρττεττ τττετττττιτ κταἐειαττιτ, α παετ Ροεπαττ τετι

τ ετεττττ. Ππτα 48ο τπτεετεοα τειντετπτα Πότε

τιντεττιτε παρτ! :τιατιντοπτε τιταννοιντει·πιπι ιτε

τετοπι τι.ιετττπτ τ ινειιιττιττπ οτιτιοέεταποτπ, α

τ ιατιτΙτ το ιν τιτιιι·τε Ή) ιττεται: Πτι.τεο

Πε, Κοοινα, Ατε!απορε, τττιπαπια, Αειτρα,

Κιιττντια,

κταται τοπ, α Βε!ι.τιτιτα τιοττιιαττ. Ροιετιι ιαέ

(τιεπεετερε, διττ·τιατα τ ττιππεοττ

Ρτηρτοτναττιτττ Βε!ττττιτα ιτο Βιντετοιιο!τια, τ

ροοτε! Βε!ιτιιέ τταιτναο ια ετετιτε ι!οιο τ ετο

τι ιν ττο‹τειταοτι, τιι_γτιιτε. - 18 ροτειι:ιτΗΠ ετορο:τιετιε τιτεπιιι Η. -

14 αιττ·οτρτοπτιο θιιτοιμτοιιιττ ιν ττοιτειιιοτι, τιι)>τιι.τε. - 19 οι·:τιαετιτ τιιιιααοετττ Η.,

τιι)·ττττο.

μιά! οι τ ετττεπτε ματιά οτιττοιεπι τττετιτοτι τι

εττιν εοτιτε, πτε εροιτττινι·αιν ατε τεειοτε ιιτεττοτιπεττ το

πα νντοεύι:ν παοινοτι πεο!ιτ! ιντεττιε τετεετεε.25

ττετοιτΙτ τιταοτα εινεοτετεινεη ιντοεονν εινοτοττ, :ο
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και ιιιιιιιιιιιιι μια ιει:ιιιιι.: θιροιι:οιιιο, κο

ιιιιι:ι, άριιι:ιιιιιοιιιιι, κοιιιιιιιο, άι:οιιι:ι, καρο

πι”, 'ι'αιειροπο, θοιριιιιορι:ι ιι προιιιιιιι

ιι·ι.πιιζιιιι πιο, ο Βειιιοιιι:ι πω. Πο απο.

5 πιο οιιιοιπιι ιιρπιιιιο, ποι:ιαιιιιι.πιε ιιρπιιιι αιο

π. ιιριιιιαιοιπιι Πιιιιιοιςι:ι κι Βιιιιιοπιιιιιοι,

ιι ιιιι·.ιι Πειιιοι·ςιι οποιο πι σο” απο ιι

θιιιιιοπιι.ιιιι πιοορειιρο, " ποιοι Η οποιο;

ποσοι ιι οι Βοιιοιιιι.ιοροι. Η πριιπιιιιιιιιιιο

ι0ιαιοι, ποιο ιιι.προπιιιιι ιοιο Βοιοιιιιιορ·ιι: ιι.

πο”, πιο πιο ρου? ιιιιοιπιιιιιιι ιιο κομπι

ιιιι: ροι·ιι, ιιοιαιποιε ροιοι.οιιιιιιι. ια.ιιιιιι; ιο

ιια.ιοι ιιι ιιο ιιιιαιιιε ο·ι.ιιιοιι·ι. σκοπια ιι ρο

ιιοι αιοιοιο, ιιο ορ·ιιι:ιοπιιιι ροιιιι, οι προ

ιοπιιιποιε ορια κριιοιιιι:ιιιιιοιιο? ιο α: πο”

ορια ποιο ιιο "απο ιιιοιαι. Η ποιο” οι

ιιιιιιι ιι, ιι ιιιιο ριιοιιιοιιιιι ιι πι που. Η πο

απο ο·ι.ιιιιιιιι αι ιιροιιιι:ι οπο, ιι ραιο ιιο

ποιιιιιορι.: α. μια., ππο οιιιιιοριι Ι'οοποιοι,

2ο ιι·ιιχριιοι·ιι:ιιιι αι ιι οιιζιια:ειιιι.ι·ιι αι οι

ιιιι;|ι οιιο Ι'οσποιι. ιις·ι.ι:πιιιιι·ι. πιο και

οπι προ” ιιιιιιιικι, ιι οοιιοριι ιερειι·ιιι

ποιοι, ιι ι:ιιιιροιιιιιι ιιιιι·ι.ι ιιι.ιιιιι:ιιι.ιιιι, ιι

μια και Ι'οοποι,ιι ιερ:ιιιιιιιιο πιο ιιιιι.ιι.. οι..

25 χιιιιιιιι πο ιιιι,ιπ οποιοι, ιι οιιιιιιιι, ιι ιιοιιπ,

ιι πειιιιιιο,ι·ιιι, ιι παοκ οι. ,ιοιι·ι.ιιι.ιιιιιιιιι ιι οι.

ιιειιτιιιιιιιι, ιι Ζιιιιιπ.ιι Παι·ειιιιιιπ ιι Τοριι·ιιι οι

ιιαιιιι.ιιι. ιι πριιιιοιπιι οι Μια οι. ποιοιι·ι.ι.ιι.

ιιαιιιιι·ιιιιιι. ιι οι αιιιιοιιιι ιι οι ποιιιποιο ιιι:

30 ιιπιιοιιο Οι οποιο θ". ΟΠΠ πιο ΚΠΡ! ιιριι;ιοιιιιι
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ιο άο νΉοάοιοιιοπο. Α Βάι ρι2ιειοάι οιιο!

ιο νιΠοάιιιοια·ι: οιο εοοά2 οροάιο οο ννοε

ιιοι·ο πει ιιιιιιιορι·οιειοοινιο, οιοοινιοιο Μειο

ιιι·οο ρι·οιειοΒοιιέοιο, ο τοποσ ιο πιοιοινοΙιέ.οιο

τιιειιο ιιοιοιο. Π:οιοιιιοέ οιο οσοι! ειοοιν

εινοιοιι ι ιύά εινόι πιο Ιοιοού ριιιειοει? Μ”

ριιοιοννοΙιέοιο οταν οιιι2οέοιοοοιιο; οιιιιοἐ Ποιο

ιιιιάοιο Μαν οποιο πο @σπιτι Μα. Ιι·οοιιο

ιο! ιοΒιο ιο, ι οι ιο:οιοιιοιι ιιο οι ΚοινοΙι.

Α Ροτοιο οοιιι·οιι ειο ιιειιοοι ιιιοοιο ι και!

νιΠοάοιοιιοι·ι: οιο άοιαι οά Ροοο ποιο άο

οι, οιοιέπιι ειο ιο:ιοάοινοιι ι ι·οοινοεοΙιΙι ιν

οιιο. Ροο οοινιοιο π·ιοοινι! οιιο οά ιιιι05ιιοι

οοιιιιοιι, ι οροιιοιιιἰ οοοιιοιι ιιιι·οιόιν, εισο

ειιἰ Πιι οιοιι ο ιιιιιοοέι5 οι οάάοι ιιιάιιοιο

ι·οοιιιιιι. ποιοι οοινιοπι ινιοάι οιάΙο ι απο:

ι ιιοοιο ι ινιοιοΙοάι ι οοιοιοιι ο άοιιιιιιιειο

ι 2 οοεΙοιιιιο, ι οοιιιιι ΡιοοοιοΒονιι ι Τοιιώιν

ο οοπιιοιοιοι. Ιρι·ιι·οιιι οι Βιιέ ο ΡΙοοοιο

ινιοΙΙιιοι ι :ο Μαιο ι 2ο οινιοιοπικνοοι Μιά

Μοοι άο άοιοιι. Τομέ Ιοιο οι·ιιοιΙο επιού

οιο ριοι·ινειοΒο άοιο ειιιιΡοιο. 'ΤοΒοι οιιοειοοο

άοιο ι8 εοοάι $π·ιοιοροιιι ι οιτιοάοννοι ει·όά

.Ιοι·ιοιν, Μαι ειροιιΙι οιΙι Ρο!οινοι. Τοεοέ

ιοιο οι ειο ιιοιοοιοιν ο Μοιάινο ιοιεειοοο

ιοοι·οο 48ο άοιο, ι οινιοιοιοοι οι! .ιοι·οοΙοιν.

Ψιοιιο 2 Γιρ·ι.οιιαιιοπιι.» Προοιιοποποι Η. Β. Τ., άριιι:ιιιιιιιιποι Β. - ιιοιιιιιιιιιιι κοι

ποιοι Ε. - κοιρι.ιι.ιιιιιι κοιριιιο Τ.. - 4 Βοιιιιοιιςιιιι Βειιιιιοςιιι Ε., Βιιιιιιοιιιι Η.,

Βειιιιοιιιιιι Β. Τ. - 10 ποιο ιι·οπραιιιιιιιιι οιιπροαι Η., ιι ιι·ι.προοιι Β. Τ. - 18

οποιοι» οιιιιιιι·ιι Η. Β. Τ. 14 προιιιιιιποιο» προιιιιιιαιειε Η., προιιιιιιιιιιππ Οι.,

προοιιιιιιιιιοιι. Ε., προοιιιιιιιι και Β., πρωι. ποιο Τ. - 19 :οι α: Η., ι:ιιιι Β. ·

28 ιιειιιιιιιιιιι·ι.ιι ιιειιιιιιιορι·οι ιν Ιιοι1οικοοο,

') Ρεο.ιιο οιιο 24.

οιιΙοἱε.
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ο.

Μο προς", αποκτα ιιι. ιιοι.ιι·ιιιιι μια. 'Ι'οι·ο πιο

-4 ι.ιιοιιμ πι. πιο. ιιι οιεοι·ι··ιιιιι ,ιι.ιιι. Με Βικι

τοιιιιιιιιι ιι οιιιιιιιιιι ιορο,ιι !'ιοριιιειιι, ιοιο

πιο ιιιιιιι Πθ7Μι!'Μ! Ποιοιιι.ιιιι. Τοι·ο πιο πιο

ιιιι οι Προοιιαιιιι οι Μοριιιοιο, ιι·ιοιιιιι

πορτα ιιι ι·ειιιερι·ιιιιι μια, ιι οοιιιοιιοιιι ιιιιο·ιο

Προοιιιιιι·ι..

86· Μ. πιο «εκει. Ποιο” ιι.ιιιιι Μπομ

ρεκι η ιιποιιοοιιιινι. η Με:ιιιιιιιιιι, "παρω

ι·οοο,ιοιρ,

ιιι. πιο :ιιο πιο ιιε,ιι:ιια Πεοεμ.ιοΜιια,

!1°Εθληι! "ΜΗΚΗ δΈ ΜΗ Μ)ΕΠΤ'Μ".

_ιιιιιιιι θιιΔιοιιιι·ιιιια , κι. Σποτ", η ιιοροιιειιιιτιι,

ιιιιι·οιμ·ιο ιιι. μια Μουσε ιιρι.ιιιιιιι μια. 'Ι'·ι.ι.ιι.

πιο πιο προ” ιιιιτροιιοιιιτι ΝιικιιΦορ·ι. ιιι

Ροιμ:ι., ιι·ιιοιιιμ ,ιειιιοριι οι. ιιιεοπιιι μια.

'Ι'οι·ο πιο ιιια:ιιιμ ιιριοι.ιιιιι οι Βιιιιοουιιι.

Μρ0!Η'|ι'ι'"'ΙΒ, ιιι τοιι ιιι μεοιι·ιιιιιι ιιιιιιι. Το·

ιο πιο ιι·ει:ιιιιι οι. οοιιιιι ιιι οιοι:ιιιι.ιιι ιιιιιιιι

@οι ι.ιιιτροιιοιιιι·ι··ι. ιια στο” ιιοοιιιιοιιι.. θε

ι·ο πιο :πιο ιιοκομιιιιι, ιιοο·ι.ιιι θιιιι·οιιιιιιιι.

Πονι·ιτιιι ιια Μπιιιιοκι, ο Κοιο,ιιιιιορι "οποια

οι.ιιια οιιοιι:ι·ο Προιιο·ι.ιια, ο 0Μ·ι!”Β ι:αι.ι·ι. πιο

ιια Παει, ιιοιι:ιιι.ιι.ιε @αποφ ΒΜ)θΕΠΠΚΠΥ);

ιι ιιο οιμ:·ιιιι·ιιιιιιι ιιιιι·ι.τοικο, ιι ιι·ιηιιρατιιιιιιι

ο.ιι οποιο. Η ρομιι οι η θιικιοιιιι·ι.ιια ι:ι.ιιι·ι.,

ιι ιιαμειιοιιιιι ιιιιιι ιι:ι.ιοι· Πριιιιιιωκιιι. Μ. σε

πιο πιο πιο” ςιιοι»ιειιιιιι:: οιοιιιιιιε οποιοι:

ιιι κρεμ, α ιιο ορο" ιιροιι·.ι κοκ”, ιι ιιο

ορ·ιηιιι ιιριο·ι·αι ι:ιι·ιιιιι.ιιε, ιι πιο". ιιρειι·ι οιιιι

ιιοπ·ι.ι μια οιιιιιιιιιι, ο ιιιι,ι,·ι. ΠΠι"Μ'ΒΜΒ ιερο

ιιπ κοινο μια, ροι·οιιιι ιιι οποια; πιο πιο

ειιιιιιειιιιιι: ιι οι ιιοι·ιιπ πιο πιο οιιραζιιιι.,

ΜΜΜ” Φειιροπι.ι ιιι ι·ετιιερ·ι·ι.ιιι, ιι οποιο ιι

 

86. Μάο Με Ρι·οινοι!ιοιιο «η ννοιοοοι·ο

και ιιο οοεοι·ιοινιοει, εχω ΛΙοιιοεο, ιιο (Άτομο

ου, ιιιιοειοοιι ΙιΡοο Δω 20. Ί”ει;οὶ Με ρι·ο- Η)

ννοο:οιιο Ρι·οοεΙοινο οόι·ο έινιοιοροδΚοιιο όο

ννοειοι· :ο ΙιτόΙοινἰοο, ιν ειουριιιιι Ή οιιιιι.

Τοοοἐ Μο ρι·ηειοόΙ ιιιοιιοροΙἰιο Νιοοΐοτ ιιο

Βιιέ, ιιιιοοιιιοο ιὅιιιὸοἰο θ Δω.. Τοεοὶ ιιιιο

ει:ιοει παπα! Ψιοοεεδοιν δοτορο!Κοννιοι Δω Ν»

Π. Τοεο2 ιιιἰοεὶοοο ΦΠΑ Η ιτιοιι·οοοΙιτο Νἱ

οοΓοι· πιο ειοΙἱογ ροεοό2οο. ΡΜ Ιεοιιἰοο ιο

Βοέ Μπα ροεΙ:ιΙ έννιοΙορο!Ιι Ριιιο$ο πιο ΒΙἰήοΙ-:,

ο Μοόιἱιτιἰοι·ι ηπα αποφ διιι·ορο!!ιο, ο

(ΜΒ απο οποτΠ ιιο ΟΙοοο ινιἱειινεη Βιιιιιιτ!ο 20

ννωΒοοιθω, ἰτιἰο Με ιο1ιοδοινοιγ νιό

οὶΙἰ ιιοιιιο. Ιιιοτοά:Π ειο ηη ννΙοοιιπιιοιπο

νι·ι ι οοιιο πιο Ποιο Βιοοηείοιν. Τοεοἐ Με

ΙιχΙο 2οοιιιιο: ε!οήσο οι.οδο ννΚοΙο, ο ιν έι·οτΠω

Χάο Βι·ηέ, ο ιν έτοοιιιι Ιιιηὶει εΙούοο, ει%

2οινο:ιτιι ΜΗ Ρο σου ε!ι·οοιιοΙι όινο οΙοή

σο, ο Μο εΙούοοιο ροιο Ιεοἰο 1οοεο, ι·ο

Βιιιιιι ιιο ΡόΙιιοο. Τιιἱιἱοἐ 2ιιοιτιιο !ηΙο ι οι

Χιοηοο, ιι·ιοὶο ειιιοχιο εροεο!ιοπι, ιιιἱοεἰοοο

ΙυτοΒο (Με 48ο, ΐδΒο ι θεο οι όπιού πο”

πω" μπω Επι' ω, ο πισω! ιιο κιοέχοιι

Επι” ο” πο”.

ΉΠοι·ειο 8 Γιορι.ιειιω Ι'οι;ριιι·οιιι Η. - θ ΜεΞιιιιιιιιιιι θιιε1ιιιιιιι·ιι ιν 1ιοοεκοοιι, πιο!

ω. - 11 !!ερεμιοιιαιιω Περομοιιιιιια ιν Ιιοοωι.οο, ιιη·Ιοιο. - 16 'Ι'οι·ο πιο ιια

ι:ιιιιι» Μ. τ·ιιι.ιιι πιο: “το Η., 1ι17Ιιιἰο. - 17 'Πιο πιο... .ιιοι:πτ$ιιι ιιιοιιιιι Π.
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ικοοτιικ κιιπιι, κι κοπο πο τοκ κι”, ει κι

ποιιικ κι ιιοι·πι πο τοκ ιιοιοικ.

κι πιο οοκιι., οιοκκιικ οι ιιοι.ιιι οιιιιτπιο

ππικοιιικ. Βι οο πιο ποιο ιιοοτικκ ι.ιιιτοοπο

ο ιικτι οιικοκοιικ αιιιΦιιιιοκκιιι Εοιοκιιι.ιοοιο, κι

ι:ιιιοπ πκιοι·οτιι κι κκ:ι κοοιιτιικ οοκι.ι.ιιικ κιικιι.

'Μπι πιο Μπι ιιοοτικπ ιιοικιιοιιι κι Ποοοιιιοπικιιι,

ποικιιοι:ι κι κιιι κι κοοιιτιικ. 'Ι'ιι.ικ ικο Μπι

ποι:τιικιι Μκκ.κ Ποιοτιιοκοιο, κοιιιιιοι:ι κι τοκ

ιο πει κοοιιτιικ κι.ιιιι. 'Ι'ιι.ιι πιο "τι ιιικκ οι

" Ε'Ι'θΠκκιπκπ (Πι ΧΒθΕ'Ι"ΕΜΒ, κι πιιιικι,

ι.ιιοιιιιιι. 'Τοι·ο πιο ιιιτπ ιιοκιιιιικι Εοπιπκι

πκιι·ιι κι Ζπο.ιιιτι, κ κοιι·ιικιι Τοοιιιι ιι Πο

οοκκιιιιι.

μ; Κι πιο οιπι.ιι., Βοιοκιιιιιι Ποιιοιιιιιικ οκοιιο

ζιιοιιιιιοκα, κ κοοικι πο ιικτι θιιιιτοιιιιικι

ιιιπι:ι Βιιικιιτκιιιι κ κοιτα πιο Π.ιιτιιτ.ιι, κ

ιικκκικκ ζιικκοκκικι ιίοςποκιια, κ οιοι·οκκικπ

Ποιοκιιιιιι κο κομπο, ποιοπι οτιππιιι, ιι

@ο ιιοιιοκι.ιοι ποικοικιι. κι το πιο ιι·ιιτο ποιοτι

ιικ οι Μπι, οτιιοι.ιιι κοιιοιιιι, πιιικι π·ιιτι

κοκιιτιι κοοιιτιι, κι οιιοοοτκ ι.ικοτκτιι, πιιικι

κο πιιιιοποιο ιιοικκιο, πο κοκιιιιικιιικ κι ποι

κιιιιι ποιικιικιικιικι. θτι ποιο πιο κ ιικι ιικο

οο κκ οιιοκοοπ οιιικι:πιι, κι ικο κιιιιιοικι κι

ιιιιτοιιιιοιιιιι. Εκ κο ι.ι.ιιπικ ιιικι·ι, κ κοοτικι,

κ οιι.ιιοι.ιιι, οτιι·ο·ιιιικικ οι κιοκκιικι κοιιιιι.

πιω πιο ιοοιιι ιοοτι κι ιιονοοι.οκιιιιι κοκκ

οτιιοκ, Β'|ι Πω!'Ι'Πθ[Πι, ιικιιιιο ιοπικτι. ΤΕΜ)

50 "ΠΟ ποκοπιοπο "ΈΩ!!.π κιοκκιπ Β'Ε .ΜΗ ,πΕ·'

οιιτι νοτιιοοτιιιι. κι οο πιο Μι'Ι'0 ποοτοκπιο

:ιι θιικοιι7εκιιι , Βιιοοκοιιοπικ κιιιοικ, ιιι·ιιοιιιμ

κοκιιιιοπι κι ικοοτιικ. κι το πιο πιο κοκ

 

Μπι θθιδ ποινιιιιι οιο ινιοικοιι ιι έ. Απ

ιιι·ποιο. Μοιιοοοιιι..=ι ροοιοποινιι Αιπιιιοοιιο Βι

οιιποοπι πιο νιΠοιικιιιιιοι·ιπ, ιπιοοιοοιι οιοι·οπιιι

ιιπιιι Ή. Τομέ Με ροοιιιποινιΙ δ5:ιππι·οπ ιν

Ροι·οιοοικιι·ιιι ιιοιοριιιικ Ω. Τομέ Με ρο

οπιποννιι Μιπο ιν Ροιοοιιιι ποιο ιο οι·ιιιιπιιι.

Τομὶ πο. ιιιιιικιιιιο οπο; εννιοπιιο ο ομποιπ

πο ποοιιοιικιο, ι οιειἰιι πιιοοιιιο. Τομέ Μπι

Ρι·ινοποειι Βοπιιιιι πιιπο πει Ζειτοιιιο ι οσοι!

'Γοι·Ιιονν ι Βοι·οποιοιόιν.

[πιο (ιθΜ ινοιοινοΙι Ροιοιιιογ οποιο Ζο

ιιοοκοιικ ι Μπι πο πιοιι έννιοτοροΠι .πιω

ιινγοκοινοπο ι Βιιιιο ιομ Ροιοιο ι ιννοπο Ζο

οιιιιιινοποι, Κοκκι·γπο, ι ιιο8ποΙι Ροιοννοόιν

ποιό Βιιιικιοιπ, :μονοι οιιοΒι·πιι, ο Ράσιν

οόνν νηοιοιιΙι. Τομέ πιο πικαπ! πιο, οπιι·ποο

ιιοιιι·γ, ρι·ποικινοπο πιτ 90, ιν οοιικιινοι οικισ

οοι. Ζνι:ιο ννοιΠιι€ πιιιιοπιι ποιομ ιιοι·όινπιιι

οιοιινοπνπι ορικννιοιΙΙιννοιπ; οιι πιομ ι ιο

ιππομ οιόνν οινοποιοιπ ι ονριοπιοιπ ιο ιν ιο

ιοριο. οκ ιο ιιοννιοιπ ιποι οπο)! ι Ημών

ι οιιι·οιπποι, ννοιι·ιοπιιο2Ιιννο ννο ινοποιιιιοι πο

οπν. .ιοοτ ι κι·οιποινιοο ιομ ιν ροοποιοιιιπι

ιποποιοι.νικο, ιν ιιιποποιο ιν Ιιτόι·οι οιιιΙο ιομ

πιοιοπο ιπιοοιοοιι οκοιινοπ άπιο ἔκ!. Τομπ

Μπι Ροοιι·ημει οιο Ειιοτοκο·ιι, απο ννοκο

νι·ιοτιοινο, πιιοοικοο οι·ιιτιπιο ιιπιο δ. Τομέ

Μο οι·ινΒιομ Ζιημιοιν (ιο $ινιοιοροιιι:ι.

Τομι Μο »οι ποόιπιοιιιο οιοιιοιι ιν οιοι·

ννιοι·οπ 2 κοιιικι κονκ Η., ποιοι Ε. - 5 ακΦιιιιοκκιπ» Ζικιοκκοκιικι Η., ΕικοιικιιοΦιιιπ

Η. - 7 Ποοοιιιοιιιικιικ» Ποοοιιιοιιιικιιιι ιν ιιοι1οιικ.οιι, ι11οιιιιιο. - 82 θιικοπεκιω θι·ποι

κκ νν ΙιοτΙοκειοιι, ιιιγΙπιο. - 88 Κι το πιο... 0κπτ0πιιικ0ιο πιοιπει. Η.

“Η
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4900 οπο: "ςιιιιι·ιιιιι ιιι θιιιτοιιιιιοι.

-”ι

'Ι'οι·ο

πιο πτ:ι ιιοιιριιιιοιιιι: ιιιιοτι ιιι οπιιιιιι,

ιιιιι·ογοιο. ιιι. το πιο πτο ιιοοτριιιιιο οι (Σκι

τοι:ιιιιιι, οιιιι β,ιιιιιιιοιιι, ιιιιοι,·ιιι Βιοτο

ι:ιιιιιιιιιι, ι.ιιοιιμ Φοιιρ:ιιιιο ιιι ι:οιιιιι ιιο ιιο

ι:ιτιιιι οιιιι. 'Ι'ιιιι. πιο πτι ιιοιιιιιιιιιιι Ζι

ιπι·οιιιι Βιιοοοιιοιιιιι , ιιι.οιι ι:ροτιιιι, ι μοι·

ιιιιιιιι οι·ιιιιιιιι ;ι,οιιιιτι τιιοιιιιι.

87· ιιι. πτο ποιοι., ιιιιιιιτι, ιιριτι ποι

ιιιι ιιοτιιιορτοιο πτο, ο οιιιιιιιιιιιιτο κοιτα

οοιιοιο πτο. οι. οι: πιο πιο ιιριι:τιιιιι οι

Βοιοιιιιιοριιιιι ιιιιιι·ιιιιι, ιιι·ιιι:ιιιιμ πιο ιιι

οοιιιι.ιτιιι πιο. 'Ι'οιο ιιο ι.ιιι:ιιιμ ιιοιοιιι ιιο

ιιιοκι ι ιιι ιιοιιιι οι· Ποροιιιι:ιιιιιιιι. 'Ι'ιι.ιι

ιιο πτι πρι” Βοιιιιιιι, ι ΙΙΙοροι·ιιιιιι οτι

ριιι, ι ιιι ιιιιιιιιι ιιιιοιιι, ιι οτιιιιιιι οιιοιιο

ιιοιιιιιι:ι. Ειιιιτοιιιιιιι πιο, ι Βοιιοι,ιιιορι, ι

θιιιι·ι, θιιιτοοιιιιι, ΜΜΠ'"ΒΙΜΒ'Ε, Βιιιοι:ιοιιι,

ιίιροιιιιιιιι ποιοι ιο Ποιιοιιιιμι ιιι Ποι·ιιιιοιι,

ι ιιι ιιοοτιιι ιιοι πιο ιιιιοιιιιιιιι οι ιιιιιιι

θηκε, ιι ιιιιιιοιιιιι ιιο ιιι. "οποιοι πιο οι·

:οποιοι οι, οτι προ” ιιο ιιιςιιοι·οιιιι ιι

στι” ιιοι:τιιιιιιτιι; ιι ιιοιιιι·οιιο ιιιιοτιιιιιιιο

ιιοιι, ιι οροιι·ιιι ιιιιιιιι ιιοπτοιιιι. ιιιιιιι πιο

ιιοιιιιιιι οι”, ιιιοι.ιιιιιι οι, ο οροι·τιιιι ρι

ιισιιιιι ιιιιιοτι, ιι ι·ιιιιιιιι ιοιιι ιιο Χοροιιιι. οι.

ιιιιιι πιο Τιμ, Εοιιιιιοιιο ερωτα, ο (Σπυρο

ιιιιιιι ιι πι" πιο, ο ΙΙΙοροι·ιιαιι ιι:,ιιιιιιι οι·

ιοιιο. θτιιιι·οιιιι πιο τοιιπρο οιοιοτο, πιο

ιιιιιιιιιιι οοιιι:ιιι:ιιιιι ιιοιι,

Η ιιζιοιιιιιιιιι οι Τ!»

ιιιιοιιιιιι οιιι·οι,·οτο

ιιι μια ιιι μοι:ιιτιιι,

οιιοιιι οι οι ιοιιιιοιιιι ιιοιιιιιοιι. (ῖιωτοιιιιιιι

πιο ιιιιι;ιο ιιι ιιιοιιτροιιιο ιιι ιοιιοριιοιιιιι ιιι

 

ριιιιι. Τοι;οι Μο ροοιι·ηΒι ιιο έννιοιοειονο

επι Ποινιιιόιι, ινιιιιιι 8ινιοιοειοννοι·, τοιοειο

οο ιιιιοεο ιιιιιο Μ. Τοεοι Μο δοιπιι€οιογ

οινγειοΖι·ιι ννο:οοΙοινιοιόνν ννοιχειιιιοιι οι·οοι, ι

ιιι·υιγιιγ θ @οψη πιο. 8

87. [οπο απο ιιιιιιιιιι.ο, ιν ι Μο ο)·Ηιι κιο

ὶχοοννοἔο ο ιν 8 Μο οιοιοοιιοΒο. Τοοοὶ 10

Μο ιιιιιοιἰο :ιιοὶιιο ννιοιιιιιιιιοι·ιοννο κι ποιο

οιοοιι οποιο ιιοιιι Ί. 'Νέοι ποιοοιοοο ιιοιοιιοΙ

Βοιιιοιι ι πιο! !ιοιιιο ιι Ροποιοοιοκι·ιο. Τομέ

Ιοι.ο ρτηοιοιιι Βοιιιοιι ι διοτιιιιοιι απ] ιιιιτιι

ιτιιιοιιιγ ιιιοὶοιο, ιοΕοιι οιιοιο -ι'.ιιιιιτιο; 8νιιιο-ιε

1οροΠι πιο ι ΎΜοιιιιιιιιοτο ι ΟΙοε, ἐπιθ

τοοιονν, ΜέοιεΙοιν, γιιοοοειονν, δοτοροιιι οιιι

ιιο ΡοΙοινοόιν ιιι ΒιιΒιιιι, ι κι οι Βοιιοιιπο

ιιιιιο ρι·οοειιι νι· Μο ΒιιΙο ι ιιτηιιιτιοΙι πιο

ιιιοιι. Ροιοι·ογ ιοέ Ρι·ιοτοιοι·ιι, :ο οιι·οοιιιι ιιο

ειι.οιιιιοι·ιι τοιινιιτοι5 πιο ιιιοΙ'οιι, ιοτιο τωιθωι

ιιοιιιο οιικν)ιοιοο, ο ιιι·ιιιιιγ Ριοειο ιιι:ιοιοοιι;

Ποιοι ιοέ Ροοιοιι οιοο οοιιιοο κι, ο ιιιιι€ιοιι

τοιιοπιι ιπιοιι, ι Βιιοιι οι ιιο 0ιιοτοιο. ΖοΒιιι

Μάι Τοιο πιο Βοιιιοιιοννοιο, ο Βιι€ι·ο ιιι

Μοτο ιοΒο ροιιιιοΙι, διοι·ιιιιοτι πιο Ιοι:Ιινιο

Ποιοι. ΙοιιΒιο8ιι ιοΒοτιι εννοΒο, Μου] ινιιοΙο

τοπιο ινοιοιιο πιιοοιοοο οιοι·ριιιο ειιιιο Π; ι

νιτόοιΙι ιιο ιιοπι ο ννιοιιιιοικι ιιηιοιοιτινοιο.

Βιιιοιοιοοιι κι” Ρτηοιοιιι ιιο ιιιοτιοοιιτι1 30

ροοιοι·οιιοΒο ιν ιιιιοιι ιιιιιοΒοινιιοοιο έ. Βο

8οι·οιιιιογ πιο ιιιιι·ιιιιο, ο Ιιτοοιο οο!οινοιι 8ο

ο Μάιο τοιΙοέοιο, ιο νιττοοοινιο τιοει εννι

Ψιοτει 1 'Ι'οι·ο ιιο πιο... πιο ιιιοπιο Η. - 24 οι οροιιιιιιι... πιο ιιιοιτιο. Π.,

ι ιιιιοιειοο ρι·όοτιο οοιιιτονιιοπο.
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ιιαοτιιριι, κα οικ:ικοκκιιι οκαιιιια κοι·οοοακιια,

ιι ι:οαικια ιιι.αοκακια κ οι ρααοι:·ιιιιικ κι:αιι

ιιοικι, ι:ικο κραικ κακιιι κοκικιοιιιι ιιιιιιια

ιιοακι·καιικ οκαιιιιιι κοι·οροαιιιιιι ιι κεακκαιο

ὅ οιιιιια καιιιει·ο θεοαοοιιια. 'Ι'αιιι ιιο κιι·ιιιακιε

οιιιιιιακ θκιιτοκαιιιι: ιιοακ καιιιιιε κα κοκκικ,

κακ ιικαι.ιο, κι ακ κοιιαοιιιικι τα οι· ι·ροκα

θεοαοοκιιτιια κ ι.ιοικι·κικ κιιιιιιι οι; κιοκι.ιεκα

τοι· οικιιιαι·ο, το πιο καιαιιιε κι πω. ι:κοκ.

Ν) Κι το κιι: απο κοιι:·ιακιι και ι:ικαι·κιιιι, (Σκα

α·οιιαιιια καπ, ι.ιιι:αιια ι·ειικαοια κι ιιο·ικερ

·ιιικ ιικιι. 'Ι'ιιιιι πιο αι·ιι, κ·ιιοαιια ·ι·οι·ο

πιο, Με Ποαοαιιι.ιερι, κ ,δ'ακιιαι, ιι θαιιι·ι

κι άκ:ιιι κ αοοιιι·οιιοι,· Βιι:κι, ιι οιι·κορκκια

Η ιικρι; κ κοκι Βοαοακι.ιερι κα Ι'ιοριιι·κια ακακ

ιιιι ιιιιιιιεριι , θι:εκεκικ ιικοιιικι, α θαιιι·ι ποια

ια ι:ιικα αιεκκκικ αιιιιιεριι, Γκοι·ειιεκκι ιικοιι

κα, ιιιοιιιια ι·εκκαρια ακα κα αεοαιιικ ιιι-κιι.

α Φεκοααια ιιιι·ι·αι·ο ιραι:ε κα @και κορεαι

20 ιοριαιιιι κι κοιιικ.

88· κι. πιο (ειιει., ιααοιιιοιια ιιιιι:·ι·ιι κρι

ιιιι οιιιι·ιαι·ο Μκαακαα, κοιιοτοκρωιαια, Μαι

·ιοκαιιιιι.ικ ιιικιιικιιιι, κι κοιικιικ κα αει:α·ιε

κιοαιιια ι.ιιι:ιιιια. Η ιιοκικιακιιι ·ι·ρακοιιικκιιιι

25 κεκεριιοιιαι·ο κακασιιιρια, κοκ θεοιι·ι·κο·ι·ιι

κι·οιιιιιικι, κι. πιο ιααοιιικ κοκεαικκιοι.ιι Γαι

ιιοκιιιιιι, κιιιε κι κ οι·ιαιιια. Πι σε κκε απο

κοαα ιικιι κεακιια κι ,αικικρ·ιι, κ κι

,Ζζει:ιικι, κ κι Ποκκο·ιι. 'Ι'οι·ο πιο ιικιι κι

Μ) ιιοιιικ Εοι·ι κι ι:ριιαιιιιε θοοιιικο·ι·οιι, κι·οι·

 

οἰοὶειιι Με ιιιοιΠιιινειιιιι έ. ΒοΒει·οοκιοκ ι έ. "οι

οιοε ιιεεκε8ο ΤεοιΙοκεεο. ΤεΙιἰ Βοινιεκι ενη

εκει ιικιι! έινιοτοροι!ι: @κι πω!! κε ννοιιιο

Πιο ιιιιικίει ροΠοιιΠ ιιο ιιειριοι·ιν ιι ει·οΒιι

ΤοοιΙο2οεο ι Νοεοκιεινιεύετινο καιει οιΙιειι

κιοιιε μια ιιι ΙΜ, ε ενικό), πω! κι άτομα

καινε. ΤοΒοέ Με ιικιει·Ιε κἰοὶιιε ιιιεικει έννιο

ιοροικοινε ιιιιοκιειοε εικοιιιιε 48ο ιιιιιε. Το

Βοὶ Με ι ιιιιοειεοε ιοΒο πω!! ΧΜοάκιικιει·κ

ι Βεννιά ι θιο8 κιι ΑιθΡω ι (Ιι·υΒιοιιιιι ιδιο

ριε ι κειναιΙι ροΙιόι; ι Ροιειι ννιοάιιιιιιοι·ι

ιΠε δοικοι.>;ο Αιεροαινε ούτε, ννιιιικο θεοπο

κνε, ε ΟΙιε8 ρο_ιεΙ ιΠε εκιιε Αιεροννε ούτε,

αποκτα θιικοιιοννε, ιιιιοε.ιεοε εικοιιιιε Η ιιιιιε,

ε ὅἔο ΙιιιοΒο Βγιο ιι·ιοειειιιε :ιικιι μπώ

έι.νιτειιι κι πιστη.

88. [Με θθιθ κεϊοκοιιε @Η οοιιιἰενιι έ.

ΜιοΙιειε, Ποιοινιει·ιοΙιε, μια κιοοιιι έννιοιο

ροΠιε άιιιε Η ικιοειειοε ΙἱΡοε, ιιιοκοηΙι το

ΐοιιιει·ι κι ιιιοιιεκικι·κο ροοκοι·εκιιτι κε Τοοιιικ

κιει ἰΒιιιιιοιιε, και? 8ο κεΙο2)·ι ι ι·οΙιειιι

θΙοοε ι ιιεΜεάειιι κακο. Τομέ Με καιει

καιω κνειΒι·ε!ε αν Πιιιορι·ιο ι κι Πεειιἱο ἰ

κι· Ρι·χρεοι. Τοεοἐ Με ννἰοὶχΙ Βόε κι κει·

οε ΤεοΙιιγειοννι ιΒιιιιιοιιοινι Ρεοιετικιοιιιιι, ἱ

ροοκειϊ ρι·κοόΠεόε6 κιοοιιι έννιοιοι:ιοικοννι,

ννἱοτιικ 'Ι και" οιικ Η. Ε. Τ. - 15 Γιοριιιιιιαι Γιοριιι·α Β. Τ., Ι'ορικια Η., ιθοι··ιι Β

-- 17 κα ι:ιικα... Γκρι·εκεκκι νι Η. Ροιιι7Ιο110.- 18 ἰδ Φεκοααια... κοιιικι ι.ιιι:αιια κι

κατι κα αει:ατιιιι αιιιιιι α·ραι:ε @και ιιιηικαι ααιχαριαιικ Η., τι17Ιιιιο. - 24 ·ιρακεχι

"ΜΜΜ ιιιιαιιεζιιικιιιιι κι κοόε:ιε.ι:Β, ι117Ιι1ίο. -- 25 080κιΝ0'Ιιιι 0€ιιΤΗ0Τι Η., 880·

ιιακι:·ι··ιι Ε. - 80 θεοκιιιι:τοιι... κεκερικ:κοι.ιοιμ αρακιααιιαριιιοιι κι·οιιι.ιεκοιι κοιι·εριι

ι:ιιοιαοιι Η.

ΚοκκιιιοΜα Ρο!. Επι. Τοπ. Λ ΝΒ

--8



8ι8 ΒΑΤΟΡ|δ ΝΒΒ'Ι'0ΠΑ.

“θε ΠΕΠ!" κεκεριιοκοι.ιογ, ΕΣΥ! Β'ΕΖΠ'Εη!."'Η ιιικκκιο

θκκκοκκικοι·, μου κικκοκκι θεοκοοκικ κι

οκκοκιικι, Βοιοι· κιικο κικκοκκκιιιιοι·; (Σκι

κοκκικι :κο ιικκι Ε'Η(Σ'|'Β, οιικιιικ οκ οικκο

ρκκιι ΕΕ, Η κκιικιι οε κικιι ιιιιικιιιο ιειο:

Βιικκοιικιιιι οι·ζικιιιικκιι ικιικκιε θοοκοοκιοκο,

κ κεκι κ ιικοκκκ κι οιικοκκιιι, ιοικε οικκο

οκ ιιιικροιιοκιικι, κιιικοκ ιοι·ο κι οκιιοκιιιιι.

ιιοκοκι πιο ιιιικριιιιοκιικι κο κκοκι.ιι εκκ

οιιοιιιικιικι κιιιιιο.ι·ι·ιι θεοκοοκικ κι οιικο

κκιιι; κι.οιι κκε ειικοκοιιιι οι ρκκοοκκιικ κι

κκοκιιιιι, ιι ιιοιιιικκκκκκ ιοιο κι κκοκκι οι

κορ·ικιι. Πι οε πιο πιο κοιοκκκκ οι Μικε

ριικκ, Βιοοκοκοκκκ μι”, ιι·κοκιικ κιοκκι:ι κι

κκκ κοοκκκ κοκκοκκιικ. κι. εε :κε πιο κοκκ

κκιιικ κιικκι οκκκιιικ κοιοροκκιικ κκκκερκιι

κκ ιικοκι, ςκκοκιεκιικ Εκοιιικιιιιιιι εκκοκοκιιιιι,

κιιιιιιιιιο κ:ι.ιοκ ιιρκιπο κι·οικιιεκιιικ κειιερι.

οιικι·ο ιικκκοκιιρικ.

κι κικο .εκικι., κιι·ιιοκκκιι οι Ειιιιρκ:κικ,

κι.ιιιιι Βι.οοκοκο:πκ, ιιιιοιιιικ ιιιοκκικ, κι κο

κκκιικ κιιιιι, κ ιιοκοικεκκ ιιιιο·ικ κι πονεμ

οκιι.ικ ιικκκοκιιρ·κ οκ κι.κειικκ, κι :κε κι

οικοι·; ιι κικιιιικιιικ κκκι κεικι κοικικκιικι,

κ,ικιπο κοιιικκι κ·ιικο κα. κι. κο πιο κιικο,

ι.ικοιιιι:ι κεκκκρικ κι κικοιιιιιι κιικιι, ιιιιιιιικρι ι

Μη ο·Ρκκ ΤοοιιοιοΒο κι εκποιικιιι. 'Γεια ειο

Βοί.κιι ροιΙοιικΙο. ιππι οκ ένιοιοροιιι, ρι·ηι·κοΗ

ιο καμιά, ειιοι·ο ειο ι·οιρειιι·η κι ἐγινοοιο ιο

;;ο. 1 Ζωη! έννιοτοροιιι κ·γκ·ικιιικνκο κιο ο ιγ

κνοοιο Τοοιιο:οννγιιι ι ι·οοιικικΙ κριεκο κο κι· 5

εκιιοοικιι; ιιοικιιιι ιο ιποιοοροιιαι, ι ινριεκιι

κο ιν εκποιικιι. Βοκιικκοι ωχ πιοιι·οροιιικ

ιιο ινοηειιιιοιι ιιικιουρειινοοιι ινριεκό Τοοτιο

κοικο κ· εκποιικΚ; ι ικριο.ειΙι ι ι·ιιιιοέοικ ινοηεοκι

Βιειιιιρι, ι κρ0ιιιιποικ 8ο κο ινεκκοιιιιοιι ικο- ιο

Ιοοιι·οοιι. Τομέ Μο ιιιπκι·ικ Κκικι·ηπο, οόι·κ

ινεκοινιοιιοιι·ει, πιιοοικοο ιιροκ ιιπικ 24. Το

Βοκ κοκ ιιιιοιιοκοπο ινιοικοιι έ. Βοοικι·οιιιιογ

ινιοοιιοι·πιι, πο ιΠοινιο, ικιοιοποι μια ιιι

κιιιιρκ διοικτιει, Κιόι), ρικοιιιοκι Μ! ιΒικιπο- 15

ιιοιπ Ροοκοι·ειιιιπ.

@και ω” ιιιπιιιικ Ειιρικικγκ, ο6ικι κκκιο- 20

Μοτιοινικ ιπιοοικοκ ιιροκ ειπικ θ, ι ροοιιο

ινοπκ @ιιι κι ιποπ:ιειγι·ιο ροοκοτειοικι ιι ιιι·κινι,

Μοτο εκ σει Ροιιιιιιιικ. ιροιιικάοινοπο πιο

πιει κι·οιιοικιοο, κι Μόι·κιπ Ιοικι οικιο ιει. Το

κοι κοκ ικιιοοικοκ ι.κτιιιιιιιο, ιιπιιι 28ο ομικο 28

ιννοικοιιιοκ »κοκ πκιπιοικ ροἰοινιοοιιιο ποιά

ιικοιιοκκιικ κι.κικ ιιοικιι κοκοκκι·ιιοκιιικ οι· @ο Βοποιπ; ιχεικο πκιπιοιοιν κικι, ροοικπ)· μια

κοκ, κιιοιιιιικ κε:ι:κ κικικ ιιοοικκκιιιι Βοιω

κιιιιεριι.ιι ιιικκκι.ιιιι.

89· κι. πιο ιοκιιι. ιικοιιικ κοοιικιι κκ

Ποκοκιιιικ θκκκοιικιιιι, ιι Κοκοκκι.ιορι,κιικι; κ κοιιιιικικιο ιιοκκικ ιι κοροκκικκ οι.

'Ι'οιο πιο κ·ιικκ ιιριιιιικκικιο Ποκοκικικ Κοκκιι,

 

ιΜοοικιιπιοικο.

89. Μο 6648 ειιι κ κινιοοποι κκ Ροιοικ- 50

ούν έννιοτορειιι, ννιοοικιπιιοι·κ ι Πκινιιι, ι

όοεκοοικη ιιο ιΝοιπικ ινι·οοιιι ιιο. Τοικοκιειικ

Ροιοικογ Ρι·ηκκετιικη ιιο ινοικοι, ινι·όοιιι ιιο.

Υικοω 1 κικκιιιικκκ κικιικιο... ιιικιιοκκιι κοκικιιικκκ θεοκκκοκι θκιικοιικικκ ιιικκκικ

ιιικιιεκκκ Η. - 8 οκιιοκκκιι οκκκκκκι Η. - Ο ειιιιοκοιιιιικιιιιι °ειικοκοι·ιιιιικιιι Η.

-· 18 ι€κκειιιικιιι ΜΜΜ Η., 2 έικ.άοπι οριικκοκοιιοι κειοιιικι. - 20 Εκιιιικκκκιι ε1°ΠιικΞκ

" Β0'·ιωωιιι ω)ιωθ- ··- 2? κοοικκιιιικι κοοικκκκ κι ικ0άοκιο, 1117ικ1ιο.
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κοροτκιιια οι. 'Ι'οιο πιο κατα ιιρκιιικιιαιιιο

Ποαοκιιιικ, κοιοκιιιιικ οκοιιο Ποροιιιοαικαια κο

οοιιαιια. 'Ι'οιο πιο κατα ιιααι.ιιικιι Ποαοκιιιικ,

ιιαατκ καμια, κιιοι·ο οοαα. Τακα πιο κατα

ο καιοτα ακαιιοκκιο κα ιιοτοραοτ·κκα ιιοκαοται

ρα, κα ιιριικαιιι κα ιιοοιιταικ κακα Φοκρααια

καοιιιια: ιακκ οι οτιιαιια οικοιια οτα κοι.ιιιιι

κο ιιοκοοιι, α κιαιιιικι οοκατκιιιιι κκοκκ πικαπ,

κ κα ιιοκοοιι ιιοι·ροι.ια κα ταοα ιιριικαιιι κο

10ιιικ; ιι κι.οιι ιιικρα κκιια. θα πιο οτιιαιια πρα

ιικιο οτα κα τρακοκκιιιιιιιι κακοκακ, ι:ικο κο

κιι,ιατκ καιοτα κριτοτα, ιι ιιοοτοι:ικα κακο οα

ΕΤΗΕ'Πίι"Η !!!)Πα ι·ροκαιια"Χ ιιρακακα Η

θθωιθθ"ιθΒΈιΜΒ, Η "Ο 'Ι"ΒΗ!ι ΕΤΕΠ!!! κα κρακα,

45ακαι κα !ΠιθΤΟΜη ακιιαι.ια, Π "Ο κακικ "θ

κκιιιιι.ια Ε'ΜθΉι. θε πιο κιακιο κο οι·ιιιακαιιι

οταακα, κα κιι,ια αιιι·οακοκα. Ζικι·οιια κο οικιο

ι:ικαιαιοτκ οκ, οκο οτααιιαιια θ"!Μ!'Ε".!!ι, οιιο

:κο ιιααι.ιοκαιιια. Πιιοικο ροιιο ιιακαιαα: τκοριι

20 ακι·οααι οιιοκι αοι·και κ οιιοι·ι·αι οιιοιαι οικα

κ:ιακιιιιιι.]) Η οαιοι.ικ ο.ατα κοκοααιιιιιοιιι.

κοικκιικιι, αιιο πιο κοιιιοτα καακαικα κιιοιιτα

τκοριιιιικ αιιι·οααι.ια ιι τιιοκακαιια. ιικι·οαα κο

κρκκοκιιτιι κακα κααιαια ιικοτ:ι ιι κοαιιτκοκκκ

25 κοι.ιοκο, ιι τοι; κοκακοιραιτιι κατατο κακο

θ!!!) Μ) θι'Π|ιΜΒ,!!",Μι!!ΗΠ οκοιοιο , θ!!!)

θ'ΠΠιΠ'ΜΜι, ΜΗ) ΜΚΟ

ι.ιοικιικο κρατα ιικα. "ο ι.ιοικιακο κο κρατα

"ΝΜ"ι"Μι κκα·κκιιιοι.ικ,

ιικοκκκαι.ια κθ'Ι”ΜΠΨΗ ακι·οακοκαιο, ΠΚ!) Η

50 Μοιιοκιι

ι·οιιαοκαι·ο ιοοτιιοικα, κοαπιιιοτα κο κι κα κακα

ΒΕΜ"ί'ΜΗ "θ καζιιοιιιο κκιιατιι :ιιι

θ

οτιιακα οκααιιαιια, α κα κοιιικ οτααιια οικοιια, )

 

Το;;οι κο Ρο!οινογ ρι·ηεικοιι!κη ννοιοννοιι “κι

οιιο!ο Ροι·οιοε!οινιο Ρο ειο!οοιι. Τομέ Μια

Ρο-Τοινογ ιιο ιιοιπιι απο "απο ιπποΒο και.

Τοοοι κο Ιη!ο οπιιιπιο αν ιποποοικι·κο ρο

@Ζω-καιω ιπιοοικοο ιιιιοΒο Η ιιπιει: ιιιιιιι:ι!

πιο ε!ιιρ ομοια· οι! κιοπιι ιιο πιοιαιοκ, ο

ιι!)·ειιιιινιοο οέννιοοι!)· ανοηετιιο κιοιπιο, πο

πιοοιο κοοικιιιιιι!ο κοκ ο Ριοινιακοι @όποιο

ποορι, ι ννιιικικ! το πιο ινοηειοιι. δ!ιιρ ιοπ

Μ! πιιιριοι·νι ποιι ι·οιοιιιοι·κοιπ ιιοιπιοππαιιπ,

οι Μιρκα πιο οριο οικω, οι ροετοννοη ττο

οιιο, Ροκτορι! πο Μαι” ι πο! και! ετο

ιιοπι Τοοιιοκοινιιιπ; Ροιοιπ κιιέ Ροει:ιρι! πο

ινιοι·κοιι πιο” ιιοοιι:ι ιιο ινκοιιοιιιι, ο Ροιοικ

:οκια! πιοννιιιοικγ. Νιο ο)! το ινεκκιακο 5!ι1Ρ

ορ,ιπικη·, ιοπο ποιον: οπιοικιιι: :ιπιο! ιαοινιοιπ

τοκ κιο ροιοινικ, και ε!ιιροιπ οοπικιιιιιι, Μισο

ρ!οιπιοπιοιπ, και ι·κοιι!Ποινιιι: ιιτοι·κοο οπιο!αι,

εννοιο ιιιιοιιιι ι Μπρικ οποιο, οΒιοτι ροικογ

ειο. Ροεα!οπι αιιέ ιηινοικ τοκιιοαοιπ πάγιο,

κοπο οιιοο νν!αιιιοιι ι ιιινόι·οοι κα. Απιο!

Βοινιοιπ ρι·ηοιιοτικι α· ο!οΒοο!οινιοπο ποιοι

και ι ιιοιπικ ιποιιιιιινγ, ι ιιι ιιιιοικιιιο τι·οοιιο

κακο εκει ροοικοι πιο οΕπιοπι, απο κ!ιι

ποιο, Ματια ιπποπι πιοννικιιιοιπ, ο ιιο ιιι ιικ

οπού ιποκιιννο οο!οιυιοκοωι; ροοικοι οοινιοιπ

οπιοικιιιοι ικα2ιοο οα!οινιοιο πιο πιοκο, ιειιιοκ

ιιιιιοΠιι Μοιιοκκ πιο ιπόΒ! ανιιιιιο6 ιειοικ

:ιπιοικιιιοι, ννιόιι! κο ισοινιοιιι ε!ιιρ οιι!οοη

κ.ιγ ιν οπού, ο αν ποογ ο!ιιρ οεπικιιι. Ρικο

οιοι πιο ε!ιιρ Μαι κα, ιοπο οπιο! οπο!

οπιπι πιιπι κι ποογ ι οι οικιοιι. (Νοέ ι ιο

ννιωκ 16 ΕΕ”||ειι κααιιιο ιιιιιοάοκο.οιι, πη1ιπο. - 21 ιιααιαιιιιιι ιιαακιεικα Π. -- 29

κακο» αιιιο Η. - 30 Μοκοιικ» Μοκοκ ο !αοάοκο.οια, πωπω - 82 οτααιιαι οταακα

αν κοιιοκκ.οιι, ιπγιιιιο.

') Ρεο.ιιιι ΟΠ, 4. α) Εκοτι. ΧΙΠ, 21.
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9“0 το το ιιο οι·ιιικι κο,ικικε κιι, κι ιιιιιεκι

κ,ιιιικε ιιρ·.ιιι κκι.ιιι κι κοιιικ κ κι ιικι:.

Ταιιο κ ω: ιι:ιειιιιιι: κικοιοροκ: ιιοκιιιικιικε,

ιει.ιογ κιι: κι ιιιιτιι, κιι: ιι ιιιιι:ιιι: κι οικο

ροιι: ιιο ιιιιο κιι οι: κιι οικι·εκι ιιοικι ιιιιι:τι

κι κκοκιοιιεκικιιιιιι κ ι:κκοοικιιι, σκοπο

μια ιικι·ι:κι πρι” τοκοι κρι,ιιι,ιειιι;1) κ

κιιιιιι: ιικιοκι ·ι·ιιοκ ιιικ;ιιι οι ιοκοιιιι. Πιιοκιε

κροοοκι ιικιιιιιι ικιι·οιετι: ιιιιο ιικι·ι:ιιιιι

οιιοκι.ιι γιικοιιιιοτιι ο ι·ειιι οικοκκιιιι ικα)

ιΐικο πιο κκιιιιιιι ιιρ·ι:ι.ιιιιριιιι θκιιιιιικιικ: κι

ιιοιι:κ κικ πι” ιιιιιεκι κρκι:·ιιιικοκι: ακιειι

κ ιρκιογ·,

κ κραχ”, κκιοκι ικιοιιιιι κ ι·οοι.ιιιιιι, ιικ

οιικιιιιιι.ιι Η ΗΜ'Μ!Η'Ε, Η (ΗΠ1ι”θΥ,

"κι @κιι κ ςκοιιιιιιι, κ οι:ιικιι κ ιιεοιιιιιι

κ οπο, ιιιοει.ιογ ιογ·κογ ι·ιιιριι κκο κιι Ζειιιιι,

κ ι:ικκιιιιι ιιεςιιιιιιι, κ οιιιιι οικοοιιοκιι

κοκι κοιιικειικ, Η ιικιιιοκομικκκ 'Ι'Μι!'Μ, Η

ΕΠΕΨ!! Β'Ε ιιι:.ιιιιιιιικι, κι.;ιιιιιιικι ιρικτιε

ιιρικιογ καιω, οτι κοκ πιο ιικιι, ιιενερι

κ κοιμι, ιι οιι·ιγι·ι κ ιιιιιιιι, κι ιιιοιιιιι ·ιικιριιιιιι

ιικιειιι κριιοι:ικιειικ. 'Γιιιο κε ιικι·εκι κριι

κιι

οιιιιιιοι.ιικιι κικιιιικιι,ιο ΖεΜΜΒ, ΜμΕ θδι'ι'Ε Η

ο·ι·ιικιει:ι κι κοιοιιοιι ογκο κεκκκ,

κοι·ιικκ. δικιο ιιοκιιικ ι·κ·ιιιι ειμαι κιι πι::

ογκο κε:.:κκι, κοιιεκιιιιιιιικ κιιτεκογ ·ι:ι.ιογ κι

πιο. ογκο κοι.ιιιικ ιιριιιιιιιι κ·ι·ιι; το οκο:ι

ιιιιιικ:ι κιιιι:κι κιι ιιιι:κροι·κιικι·ι οι κοκκι

κκιο ιιοικ:ιεο. Πιιο κ οι: ιιιι;·ιε ιι κι κιι

κιιιιικιι Εοι·ι, ι·ριιιι οι” ιιιικιικι, ιικοκιιιι

ιιεκικκκιι κοι·κιιιιιιι, ιι κοκιικιικιικ κιι κο

ιιοκικκιοκι ιιοικκιιι.ιι: οιιιι κο ιιιιικιιι κοιιιιικ

ιιιιιιικιι.ιι, κο κοιιειιιιιιιο ιιοιιικιο. άγιο κκ

 

Ζωκικι ιιιικηνικιο σο ιιο Με ιιιικιο ι κκο

εις, :ιΙιιοκ·ιεικ κει ιιι·ιιει τοκ κικ ιιιιιοιιε το

κι ινοτικοικ ιιο ιιικοιιιοικιείιοόιν ι ννι·οΒόιιι?

ιιιιιο Ροινιοιιιιιικο: πιο! μπει ιοιιιι ιιιιιο;

ιικιιοἐ

Βιικιιιι ρι·οι·οιι ικόινι: ιιιιιοιοιιι εννοιιιι Ροιοοι

ι κιιοινιι: πιο! ικό] ιιοάκιο ι ιοιι:ι.

ιιιι·ιοιιι @κικ Τειιιοι ιιιικο οικω πιο”

Ειιιιιιιιι: ιιιιιτιοικιι ειινοι·ποιιιιι γιι·ηιικιιγ @οι

ιιιιιοι ; ειιιιοι οιιιο!ιοτιι ι ικειοικ ι έκιεσδοκιι

ι μαθω ι ιιιι·οκοινι, ιικιοι Βιοεοιιι ι Βιο

ιιιοιιι, πιο! κιιιιιο ι ειιιν:ικοινι, ι ρκωι ι

ινιοέιιιο ι Μο, ινειοικιοικιι ιιιιοιιοινι κωνο

ι·κοιιιει ιοΒο ιιο κιοπιι, ι ιιιικει οιοιιι:ιιιι, ω

ειιηιοι μιά κιειιιικ ι ιν οιιικοιι Ροιικιοκιιιγοιι

ιν οιοιιιιιιιιιιοιι εκκιοιιιιι ιιο, Κιόι”, Με

ιικινιιιοι τικ ιινιοι·κοιιιι κιειιιι, οτι ιιιόι·γοιι

κικι·οιι, νιιοοιόι· ι κοο, ι Μικο ι ιιιιειι;

ιινοηειιιιιιι εικιοικοκιοιιι γιι·ηιικιιι οι ιιιιιοιο

Με. κι κι ιιιιιοι ρι·:γιιιιιιιι κικ Μίκι] Βικι

ιιιιο, Μη κιωΒιι κικ ιιιοικο οιιοοικιιιγ

Με ι γιοΒοιιιιιιιι. ιιοέιι ιιοννιοικ Βιιιοιν Μ]

ιιοτικιο Ρι·κοοινν Μόιοικοιινιεκ Ιει·:ιικιο, κικ

ιιιιιοιοινι τοιιιιι κκ ικοκκοκ-.-ιοι ιιι·ιιιιιο ινοικιι

κι; οι ιικού] κιιιοι ιιικιιιιγ ω] κικ $ρι·κοοιιιιι

ιιο ι·οικοκοινι Μέσκου. ιιιωι Με ιιγιο; ιιιιι

κκε κοινιόόι ΒόΒ ι ροινο‹ικ Βιιοοιιοιν ιικ

ειδιοιι ικιιοΡιοιιιιεύοόιν Ροεκιιειιιοιι ι κινγοιο

κι Με κ ι·οιιιιιιιι ιιοιοΒο, κιιιοννιοκι νικ:

ιικοκι @Η κ τοπιικιιι ιιοιοΒο μπει ιικιοιιι.

.Με Μο ι·ιοιικιο, ιο κιειιιοει ειιιιοιόνν ιι γιο

ἔστι, ιιιοοιι ειιιοιικ ικιω Αιιιιιιιιιιιοι· Μισε

ιιοίιειιι ιιιοιειιο κιι Βιιι·γιιεκει κοιιι·ονιεη ι κιγ

ιιι·ιιικινιεη ιιο, ικινγοιοικινοη κιοιιιιο νιεηε

Ψιοικικ 10 οικοκκκι·ι» οι κρ:ικκιι ιι Ιιοκιωι.ο1ι, ιιι)·1ιιιο.

') Εχω. Μ, 28. ει) ΡιικΙιιι ΧΟ, 11.

Η)

Η

?δ
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κιιο ροιοικ: πιο ακτοπια ποιο οι· οσπ·αιιιικι,

κα οιιιιο..ιιι, πιο οιιο;:ικαιοοι κακοποι

οιισιιποι ο5.4.ιιιιικιπιο κα οποια, κ οσ::πιιιι

ποιο ποιοι, ο ι...:·πκκιο:πο οποιοι κιοκι οιι

ισ πικαπ., πικαπ.

οποιικιικο::οιπι, κ ποιο ομοια, πι ποιο κι

οκιοιοκι ο Η ΠΙΝ!!

σοιροι:ιπ ιποοιοκιιιιι. Η κραιτι απο σκοπο

κιιιιικ κι ιιιο;ιοιιοαιιππιιι, κοκιιικιππ ιιικιιιπ,

ιαπποπιιο πιο ι.ικοιικιι οι οαρκιοι.ππι, κ κοκ

10 ,ιο οι πιικ:ιιι.ι:π κοκ ιοτο, ποια κα ιοκιιρκιιπιι

κ ποιοι. !! οριιοιπι·κ ποιο, πι ποια κα πιο

οκοιοιπι πιο ορι,ικ πκαιιρα; σιικριιιι οικ

οκοκ, πι κ::,ιο. οποια σκοπια καπ κιππ.πι, :

πιο κατι κι ριιι·κ ιοπ·σ, κ οκιιιιικιο κιιο

45 ποιο πιο παιιιικκ, κ ι.;;;ο:.:οο οποιοι οκοκκπι.

το πιο” ιιιοαοεκπι. Η οι·πιιαοο οι ιιιοαιοι

κοιιπικιπ, κ ροκε: τσοι.ο,ς:ι, πιο οιιιιιιπι οπο!

Η ροιο πω; απικοιιι: ιποοιια πιο Επι. οι.:

ιπαι:ι ιιιοκρα κοιι:.::πιπι πρι.οι ιο:.οοι κ κιο,ςιι

90 οποιο, ιι:,ι πιο κοπο ποιοι ιοκο.:ο, ποιοι

π·αια πι; ο κι.::ι κοπο, πιο σι·:.:ρπιπ::κ, πιο

κοιπιο πο:οι:οιι::οι ποσο κιιι;ικ κι Ηποροιιοα

ιικιιι, πιο οι·:κορ::ικ οριιοιπι πιοικι:επιπι κ

κι πιπο,;ιι.:ι ποπ. Η ροιπο ιιιοιπριι: οποιοι πι,

25 ο π·οοοομπι, ιικοι·οικ κιι::·κ τρι:ι ρακα

ικοι:ισ; απο κο κ.::ισ ι:π, α κορσιικι οι

ποιοι· κ:ποκοι·. πι ροιπο αιπτοαι: πιο κοκ οι,

πιο οποιοι ιοοιιι.:ι κι Κποροοαοκιισιι, κ σπι

ιρ.ι::. τη· κι ι!::ροιιοαακπ.πι ιιιιιιια κι σκακ

50 πιο κο:ο, κριτ;ο πιο πιο ιο:ιπι οκοιοοκ κ

οσκπιο:;:π οκ οποιο ποσο, ιι κπιοο, κοπο ρο

ιποικ :Τι 'Ι'θΕΐ1, Β".!ΠΗθο!!, ΕΕ ποιοικιιιπ ριι:ι

πο, σο ποοιιοοιπ οι οσ ιοσιισοιπ οσοιιιι 4440

πρι, ι οσοιπιδ Ατοπο, ι οτιιοιοοι π οο!τοπι

πστο!ιιο, ι σιιτοοιι Ιιοο οποιο ποιοο οποιο

ιιπο, ιιιιοιοιιο οιούπ, οσπιοποι ο !)οτιιι

ποπ π οο!ιισιιι κσοιοποΙι; ι οσοκοοι :ο

ποοιοι!ιιοπ ποιο!ιιοπ ιιποιοπο ι πιο! σιισκοπ

ι οοοοιιιποι. ! ποοιοοιιο οσο, Ποιοι πιο ισ

ιιι οποιοπ πιο οοπισιιι. Ι σιπστηπεκι

οσοι οποιο, πιοιιιιι ποιο εισιοοοιιο πιο

πιο ο πιοσκ ποπ π το!ιιι ιοΒο, ο σιι!ιοιο

πιοοιο ιοεσ ιο!ισ οιιικοινιοο; ι κοοιιοτιιπι

ειο πιοοιοιπ οποιοι πο 8Ισπο !ιτο!οπο!ιο.

Α πιο οτιο!ο!ιι οιο πιο!οο ι τιο!ά: Ροπιο

πιο κοιιιιοι πιο. !τεο!οι πιο οπιοι: οσοιοδ

πιο Με ι.ποο!ιοτηο !ιτο!πι πιο!!ιιοοσ οποιο

ισιιο ι !ιποι ππσΒιο, ιο τοοι· οιισοιοσ οτιοο

πιο οοποοιοπο οι; ο πιο: πιοοι, ιο οπτιοιιι,

οσπιοποὶ ιππιέιιιοο πισω ι!οτσιο!ιπο, ιππι

ποο πιτιοιοιιο !ιοοιοποπο ιισιιπο ι !ιιοσπι

ιοιιο. ,! ποιοι !ιτ‹5Ι: Νοεοιο σιο Ροοιο! σο

οιιέο απο: οποιοι ποδι τοποσ, ιοο!ι οι ισ

πιο οσοσιιιι οπο, ισ πτόσο κο οοπσπι πιο

πο. ! τιοσιο οποιοι: πιο Μι πο, πιο οποιο

οποιοι οσ οοτσισΙιτπι, ι ιπιτοιοι το π δοτο

ισ!ιπιο ποιο πο οοοοιιιοιικιπσ ποιο; οτοοιισ

ιιοοοοιι πο Μοτο οποιοι ι οσιιισίι πιο ποιο

πι κοπο, ι ποιοοι!ιο οσ οι οσπιο οποιοι, ο

οτιοοιτσε ιοΒο πιο οτιοκτοιο, οσπιοπ π σο

οπού, πιιιοτιπ οτιοοιιιοικι ιοΒο οτιοκιτσει,

ιππτιοοι. ! οοποιοπεκι πιο οπο! οο δοτο

ιο!ιπι·, ο οτιικοοοικιιπ Μπι !ιοοιοποπ: ιοο!ι

πιο Βοτιτοκιο? ! οσιιοκιι!ι πιο :πιο Ποπιο!ιι

ννιοτιικ 2 οιιοπικαιροπιι θκο:ακιιιοοι· Η. - 18 πιο» κκικ Η. - 16 κιιιπικιιι κιο

ιιοι:κ Η. -- Γι' π·οοοοιιιι Επι: Ρ., οιοπο Η., Οι. - οποιοι πιο Η. - 21 οι·ιπρι.ιοπιι

οι·ιπποροικκ Η., οποιο. - 28 !¦:οροι·οαακκιπ Ηιοροι·οακκοκ Η., οποιο. - κι οπιιικικιο

οπο» κι οκιικιποπικιο ι.ποιοκ Η., κι οοικιιοπικκ οποιο οι.



822 ι.Διοοιιι ιιι:οιοιιιι.

9440 ιιιιιοιι; κι ιιο πιο μια ιιροο·ιιιιιιιιιιιιι 'πιο ριοιοιιο, ι ποιοι πιο: η· ιοοιοο Ι‹ο:ιοι ο οιι

-“ πιο, ιι οιιιριιιιιιι, ιι οποιο” οποιοι., ιιιιο Βιιιιιιι, ι ροισιιοει 8ο, ι ιι·ο2πιιοει ιιι6ιοετινο

οι ιιιοροι·ο.ιιιιι.ιι, ιι ιιοιιιιιιιι·ιι, ιι·ιιοιιροοιι ιοΒο. Οινοἐ πιο οιιιοΙΙι πιω! Αιοκοιιάιο?

ορ·οιοιιι: "οι ιιιι ιιι ομοια? ιι ιιοιι:ιςιιιιιι πιο ροόοιιοιέο οιι Ρομπ ι ιιιιεη·οιιιιοιι Ηο

ιοιιοι· ιιιιιιιιιιιι ομοια ιτροροιιπ, ιι οοιιοιιιι ιοιιι5ιι· Βοιννοοιιινοιούνν? Τοιοοι ι οι ροΒιιιιιο ο

ιοιιιοιι: ιιι ιοοιι κομπο, ιι οι". οποια, ιι ιιο- ιιοριιε:οιοιιι ι ροινοιιιι Βιιοοιιονι ιιοεη·οιι.

ιιι·ιιιιοιιιιι ιι ιι·ιιιιιιιοιιιιι ηοοιιοιιοιιιο ιοιο. (Σο Το οι ιιἱοοιι ιιοοιιο ινιοοοιιιο, ὶο μη·

ογκο ιιο πιο” ιιι ιιοιιιιιιιιο ιιιο1οιιι·οοι'ι ιιο οιιιιοέοιοοοοιι πιο ιοιιοιι οιιιοΙ, Ιοοι Με ιιο

ιιοικιιιι ιιι ιιοι:οιιιιιιιο, ιι ιιιιοιι θιιιιιιι κ”. ειο οοιιιιοιιο, οοοιιιιινιο πιό μη· ριοινο

ιιιιροοιιοιριιοιιιιιιιιιιιι? 'ι'αιιο ιι οιι ιιοιαιιιιιι ιιο- «εοφ» ιιιοὶοιοοιι ιιοεη·οιι. Αωιι ιοιιιιιιοιο ιο

ιιοιιιιιοιιιι ιο·ιιιιι οιιιιιι ιιαιιιιιι·ο. ιιο πιο ιιο;ιοι.ιο Μέρη πιο πιοΒο ειο εριιοοιινιοο, ιοιιο Μο

ΒιίΑ", ι:ιιιο κι κοιιοιιιιιιιοιιι ιιο "=β.""Έ ιιιι- @ιιο Βοεο ιιοιΙοιο ιιι οιιιιοέοιοήειιιοιι Ιιιιι:ι.

πιο, ιιι ιοιιιιιιο ιεριο·ιιιιιιιι οι, ποιο πιο κι, 'Με οι ι οιιο: ιιιοιιιιιιι·οιοι οιιιοιοι Βομ

ι:ιαιοιιιοιιιιιιιι.ι·ιι κ·ιιιιιιςιιιιιι ιιιιιιιιιιι·ιι. ιιι. ιιοο- ιοιιιιοι· ι έινιοιχοιι οιιιιοΙοιι· ιιιιιιοιιι·οι ειο

τοκοι· ιιοιιιιιιο ιιοιιοπιιιιιιιο ιιο ιιοι.οιιι ιιοο·ιιι- Με ι ροεΜ οοιοιόνν ινροιιιοο Μισο κιοι- 46

ιιιιιιι οι, ιιι ι.ιοκιιιιι Βοιιι ποιιιοιιιιιιιο ιιι ἐοιοιιι πιο ροΒοτι; ιοιιο ι·ιοιιι ι Μοιὶοεοοιι·ἰ:

χριιοιιιιιιιιιιοκιιιιι πιο”. ιιιιιο πιο ιι ΕἙκΪδ¦ οιο οιιιοΙ ιικιι ρόιιιιιο μπαι οιιιιοιοιιι ιινο

ιιοιιιιιιιιι.ιιι οιιιιιιιιιι ι:οιοοο,ιιιιιιι ιι οιιιιιιικ·ιι ιοιιι, ιοιιο ιιο ριοιννοι ροιι·ιοιιιιοΙιοιη)·. Ζωι

ιιιιιοπι οιι·ιιιιιιοοριιιιι οι Ποιο, ιι ιιοο·ιωι οιιο οιιο το οιιο ιιιιοειιιοο ιιιιοΒο ιιοο ιιιιιο, Βάι·

ι·οιιιι οι "θ"θ!!"ι οοι·οοοιιιιιι·ιι ιι·ιιιιιιιιιιιι. ιιο ειο ιιοιιοιιιι ιοιι "οι ι8. οι;

ιιοικιιιιιιι. ιιιιιο :πο ροιιο κι. Μοιιοιιιοιιιι: οο

πιο” ιιοιι προ” ιιοιιιοιιι προ” ιιιιιιιιι.ιιι

ιιιοιιιιιο;') ι:ιιιο πιο οοιιοκοιιιι ιιο·ιιιιιο. ζιιιι.ιο

ιιιιιο οο οποιο ιι·ιιοπιιιι Φοιιοιιιι:ι οι ιιριιιιιιιι

ιιιι κοπο ΜΜΕ, ιιοκοιιιιιιιιο οοιιιοι· ποιοι· ε:

οι:ι.ιιι ιιο ιιοοιιιοιι.

90· κι. πιο καοι., ιιιιοιιιιι Μ". Εοιοιιι- θα ΠΜ 66ιθ Μάι! ΒόΒ Ψι'οιιιιιοιο

ι.ιοοοιι Β.Ε οοιιιιιιιιο, ιι και; ιιιιιι·οιιι·ι·ιι οιιιιιογ ι·ιοιιιι νι· εοι·οο, ι Ροοπιι ιπόινιό Βιιιιιι οινο

οιιοιοιιοιι θιιιιιιοιιιιιιιιιοι, ιιοιιιιιιιιιιιιιι ιοιο ιιο @πιο έινιοιοροιΚοινι ροΙσιιιι:οιοο 8ο ριιοοινν

ιιοιιιιιιιιοι, ιιο ιιοοιιιιιιι. Βιιιιιοιιιιιι·ιι :πο ιιο- Ρ088Π0ιιι ιιο ιιι08Πο έννιοι0ΡΘΜ Μέ Ρ0· 50

εοφ Μοιριιιιιι·ιι “ιικιι Μπι, Βοιιομιι_ιοριιο_ νιιοκι2ιοι ιιιιιὶχιιἱο οποιοι τοσοι ιιιιοοιιωιο

οι" πιο ροιιοιιιιι: ιιο ι:οιιιιικ ιιιιιιι·ιι ιιοιοιιιιιι·ιιι πο”. Οιιι πιο ιιοιιιι: πιο οοιιι ιοιοι, Ρομ

Ψιοιοπ 'ϊ ιι Με Ρ., πιο11ιο. Η., σο. - 8 ιλιιο1ιιιιι·οοιι» 0ιο;ιιιιμ·οοιι. - 12 ιιο ιιιοιιιιιι

Η. -- 25 ιιοκομιιιιιο» ιιοκομιιιιιο Η., 1117ιιιιο. ή 81 Μοιριιιιιιιιι ιιοοιιιιιιιιιι Η. 0ο.,

ιιιιιιιιο. - 32 ποιοι» ιιοροιιιιι Η.

') Βιιοι1. ΧΧΧΙΙ, Μ.
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οκοιιιιιι οτι ροακκ. Η ιιοοιια Βιιατοιιαικι

κι Βοαοαιιιιοριο, τιιατοιιιιι: ,τα ιιιιιιοιιι οτι

οικααιι, ιι ο τιιιι. ιιοαοι,·ι.ιααιι ιιιιιιοιιιι οι

αροιικικιιοικ. Ποοικακκκ πιο ιιριιιιαοιιιιι κι Βο

κιιοαιιι.ιεροιι κ ιιοιιιαακια ιιιιοιιι ριτι Εκατο

καιιιιικ. Η ιιοκκ,ιο Βοαοαιιι.ιορι, κ οιοιτοι:τα

οιι κα ,ιοαοιιι.οτι ιι οι,ιοικιι ιιι καιιιιιι.ιιι

ικα·τιρι θιιιιτοιιαικι οι οιιοιοιικ αροι,·ιιιιικοικ,

α Βοαοακι.ιεριι οι οιιοιειικ τοοι·ικιιιιοικ. Η ιιιιιιι

το κιιο ιιαιταιιιιιο, ιι ποτε Βοαοαιιιαοοι: ιιρατε!

τιι κ:οιι ι:ταριιι; ιιοιιιιιικ ταατοιιατιι, κακο

ιιιικοι.ιι ιιροι.ιιιοακακ ο οοι·οικ:κοιι χει.ιιιιι.

Η ποτε Βιιατοιιαικι: ιιοατε! τιι κοιιι.κιι.

Η ποτε Βοαοαιιι.ιοοι: κακο ια κοιιιικ ιιικιιικτιι,

'Μα κα κια ιιοτ.ιιτιι ι.ιαιιιιιτκ τιιοια αοοιικιιικα κ

ποια, οεκπιιιο: ιιοιιιετιι ιιοτοι·ιιιιτιι ι:ιιιοιιαιι κ

οοακικ. οκοιιιικι? κι «κι ακιιιικο ι.ικ, εκατο,

Με οι.ιριιαοιιι :κατοικια κ κιι κοκκιι, α οο

το κε κοιιιιοαιαιικιιιε , οπο κα ιιεοκκ.κ καιιιιιιετιι

90 οποιοι τιτι ορατκ ιιοιιιαιιιιιι πιο, ιι κοκτ

καιιι Ποαοιιιιιικκι οιιααρκτιι οι.ιριιαα οτρικοιιιι

κ ιιοκκετι ιιοκιααι τι, ιι ικοιιιι πιο κ ιι·ιτι·κ

ιοτο, κ τοιιιιιι.κο κ:το καιιιι.ικοτιι; το ο οιιι.ιι.

και" κι: ιιιιιοαιιτε? Η ρεκοικιι ιιιιι:ια αροτ

95 ικιικα: ιιραιιο ιιι κι:τκκικ τακο κατι! Η κενο

θιιιιτοιικικι: ω ιατι, εκατο, τοτοιιι ιι:ι:ι.ιι

οι 'Ι'ΟΕθΗΐι. Η ιιοι:ιιαι:τα κι π,αιιιιαοιικ (Σκα

τοι:ιιαιικτιο, κοκκινα ιοιιιοιι οι οοιιοιιιι. Η πιστα

Βοαοακιιερι κ Ειιατοιιιιικι, ιι ιιιαοιιαοτα

Μ) οι, κ ιιοιιαοοτα κα Ποαοκιιιιιι, θιιιιιτοιιαικι

οι οιιιιιιαιι, Προοααιιι κ Βοαοακι.ιορι οι

οιιιιιιιιι, ιι ,παιιιιαι οι θ'Η||'ΕΠΒ; τιμο

ΠΠΠΠιωθ ΜΠΗΚΕ! τ!! Βθ!'ίη, Η ΠΜ ΠΡ'Ε'ι'"Β'Ι'διιδι

 

Ψἱετεκ 2 ιιιικοιιιι ιιιιιιοιαι Η., κιικοιικ οι. - ? κοιιοιικοττι

Μό ειποιόόιν οά διοτι. ι Ρωπι $νιιιοτοΡεΙΙτιιιι

ιιο νΉοπιιπιιοτιο ιπόιαιικο: ιιοΙιττετηι @Η

@οπτικό κι: ι ποτιιόαιό ο Μπι α ὁτιιὶγπο. Ρο

εΙτιπι ω” ρτηιειΙι ιιο νιΠοάτιιιιιοτιιι ι ρο

κικιιιαΙι ιτειιχει!ια ποσα έννιοτοροι!ιονιια. Ιρτηι

πω! ῖλΊοὸκἰπιἰεττ ι εροι!ιαΙι ιπο πιο Ποιο!»

ειιιι, ιδιωιι ιιιιεόιι)ιιιι ιιιιιιιιοοιο: ΒιιιιιοΕοροικ

το Νοκ! (Ιτιιέι·πει ει κινιοακικιω το οποια

ότιιέχικι. Ι @κι Βιιτ'ο ιιιιΙοκοπιο ι·τε!ιΙ καιω

ιΜιπιοτι: Βτοοιε οι μια εκιτ8η, Ροοιιιιι

ικόντι6, κι” το ποιο ο!πιπαιέΙού ο τιιεκιοι

ιἰοπιἰ. Ι ταοΗ ενιιοτοροι!ι: Βτοοιο κι ροοιπι].

Ι ποιά ννιοό2ιιιιιετ:: @κι τα ιιιόινιό Μάο,

ιατιι.ιοι πιι Άνοια ι πιο-ιιι ότιιέγιιιι πιόιιιιιιιο:

εποε ροΒιιΜό ειποτόκι ι τοπ; ετποτιι6ιιι. ΑΙοὶ

ιο πιτ οτικιπο Βταοιο, ὶο ἐπὶ κοιτα οπτικών

Μπι Μπι, τι ο τω πιο ιιιγέΙἰοἱο 2ο στο

πει ννιοεπο ροοιπιο τοπ Μικτά οπο Ιιοιιἰοπι

πω, ιννροάπιο Ροϊοιιιοικιπ, ρτιοαηι]ο απαιτει

ετττοΙα ι ινο2πιιο “απο κοπιιι,-ικοπο επιστόει

ι ιΜεοι κοπο, ι @πιο ιοΒο ιαρκΙἰ; οιοιιιιι

ιιι·ιιτο ο απο πιο ιιιγέιἰοἰο? Ι ττοΗιι νναηικ!ικ

όι·ιιἐιιιικ: @Με ρτειινό:ι το τω. ΙττοΗ εκπα

ιορεΠι: στο 'κι Βτιιοιο ποιόν @επιπι τι Μπι.

ΙροαΜι πο Ποιιιιόιι έιιιιιμοοικινιοκα κειάτιο

πιο ι εοΙιει. Ι Μπι δΝΙοιΜιπιετι ι έινιοΕο

ροΠι, ι ιιοιιἰοινιιΙὶ Μο, ι ροε:Π :κι Ροιονιιο6ιν:

Βιινιο1οιιοικ α ειιιιοιιι, δαι·οο!ιιιιιι ι νιΠοάτι

τιποτε ι ε)ιιιιιπιι, ι Μικτά τ ειιιιοπι, Ράο

τιικνεηι ιικόαιοιο κι ΒοΒιι ἰ κι ρτιοοιχειοι

@οπο Ματσε ι έκιιἰοηιοιι ειιιιοδιιοτι ιοΒο. Ι Ρο

ετΙι κι άτυπα πιοόειοΙο ροε.ιιι, ο κι Ρι:μεΙτ

»κι ποπ κιπ, κι εοποιο ΡοετΙι ι @Η πιω

λοαοιιιιοκ·ιι Η. οι.,

πωπω - 9 ιιοοιικιιικοιιι πιειιιει. Η. - 18 κοιιιο·τιιι κοιιιειαι (Πι. -- 18 ι 19 σποτ

Με (Πι. - 81 οιικοιιιι οιιοκιαι όοάιι_ιο οι.
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ιιιιιιαι·ορι. ιοιο ιι ιια οπαι·ι.ιπ ιιιιι·οα·ι.ι ιοιο.

Η πσπασιιια πι. π·ιιορ.ι.ιι. ιιο,ι·ιιιιπ ιισοια, α

πι. παιι.ιιι. ιι·ι.ιιιιιι ιια θσιαι; πι. οιππο·ιιπ

πσπ,ιοπια ιι πι.ιιιια πα Χοροαι, π ·ιοι π ι:α

ιιπ ποποιαπια. α πι. ιιοιιιιαιιι. ποιιιοπια, πι.

πιο πιο απο” ιαπωνια,

Πα.αι., ιι στι. πιο οιαιπα ιιι ριιιιι Μαιο,

Η πριιιοιππ Π!

ιι ισι οοιιιι.ιιαιιιπ ιι ποπ, π στι. ιο.,ισι ισπ

ποιιιιι Β·ι.ρι.οιιια, ισι πιο ια οιιρα πι. ορ·π,ι,ιπ

απο". ιι·πιιοπαιιια ιι πιιιισιιιπιπα πι.αιι. οποιο.

ιιαμοιιιιιι. ιια ιιρι.οι·ι. οι. ιιιιοιι.ιιιπ οιιι.ιαιιπ.

Η σα. ιοιο πριπποπιιι ιιποι·ι.ι ρπιιι.ι πι.

ιποοιιιι.ι. ποα·παιιι. ποοια ιι πρππ,ιοιπα πι. ιισ

ιισιιπ πι. πι.ισρι.ιιπιιι.. Η οποαπιιππι.πια οι πι.

προιιιι, ιι πιι·ι.ιι·ι.ι παρομοια ιι πσπισιπα πι.

ιραασι Πιαρσιιιαπιο; π ιιι.πιιιιι Βοαπαππορι.

πρπι:ιαππ ποπι.ι οποια, οποιο πρι”. οποιοι.,

π·πιπ ιροπαρι.ι π ιισιιι.ααιιι.ι ιιρι.οια ιιι.οιπαιο,

π καποιοι. οπιιι·ι.ιια ιισιοροαιιιια. ιισιιιαιπα πι.

ιραι,σι ιιοιιορσι οποια, α πι. ιιοι·παιιι. πιπ

αοιπα πι. ιοροπα, ιι πσιιιισππιιια αι πι.παιι.ιι·ι.

ρσιοι.οιιι.ιιιι., ππι.ιποοσπια ρ·ι.ιπ·ι.ι ιι πππσ;

ιι ποροιιοπιαιπιι ποιοι. ιοι. Η ια οιιρα, πι.

οριιιιι., ποπασιπα πι. ι)οιιρσιισι, ιι πρπιπι.αι.

πιο ιαιιιι.ιοιιιιι π, α πι. ιιοιποριι. πσπασπια

οι. Ασπα, α πι. παιι.ππιιιιι., ια σιιρα, ιιι

ι:αιια Μαρια, πι. απα ποι:ιιιπ ιοιπορι·ι.ιπ μια,

ο·ι.ιιραιιια οι Πσιισπι.ιιπ, πιριιιιππια πιιι.ιιι.ι

οποια π ιιοποιοπια πι. ιισιοπιι. Μπαμ πιο πα

ιππ π·ι.ιιιοιιιπιιιιιι πααοιιιιιι. οποιο. ιια Ποια, ιι

ροιισιπα: οιιο οι.πρι.ιι. παπι. οιιο, πα οια

ιιοιιι. ιιριιιι.ποι Η ιιιιιισπαιπιι αι προιιι. ιροιια,

Η |ΠιζΕθΒ'|ιΠιθ ΟΥ" ΕΕθΕ Ν! ΗΘΗ), Πι)"ζ'ΕΠΕΠΧδ

 

()ιισιοδοιο, οι ι εοοιο ροι·ιιισιιι; ο ρσο:Π ιιι

οιοάιιοιο ιι ιιιόι·οι ιιιιιἐ σοιοιο, ι ρι·πιοιιι

οοά ΡοσΙ, ο ιιοιοιοά οιοοοιι οοά ι·ιοιιο Ποιοι,

ι οι οιοιιοιι οο ποιοιισ, ο σάιοιά άσειιι άο

ννοιπιιιι; ω. ιοέ οοποιοιπ, πιο έισάο, ιιι·πιέ ο

οι:οΙσποιι ι Μαιο οποιο ο:ιά:ιοιο οι πιει

ὶιι : ιοοοΒιοιοι ιποιοι ιιοὶιιι; ι σάιοά οιιο

οιΙι ιιιοιο ποπ π· οιόοιο οιοάιιοιο ρσι.ιιι, ο

πιο ινισι·οιι ρι·πιοπιι οοά Όσο. ι οι·οιννάπιο

π·ειι ιιιι·σιο ι μια οοιιιιοινονιοιι, Ρσειιι ιο

ρσά οι·όά διοιιιιιοιι, ο πιοὶο ιἴιΊσάιιιοιοιπ

ριπιειοννιι οσοι οποιο, οιιι οιιοά ροΠιιοιο

ιοάοο ποιοινοΙι ιι·οοοιιι ιισοάοἑιιιιπιὶο οιιο

ιοΒο, ι ιιοοοο έ. Βσιοισάοιοι. Ρσάιοοιιοιι

οσά εισά ιινιοσοσιοιο, ο ιινοιοάπιοιο πιιπιιι 215

ει·σάιι ι ροιιιοοιιι ιιο πιοιοισοι ι·οοιιιιιι, ι ιιι

οιοέΙι ιιιιι ι ιιιοσ; ι ινιροοιοιι οιιοπ οσο

το. Νοιοιιιιιι πιο, πιο ιιισάο, οοεπιι ιιο δο

οι·οινι, ι ριπιεποάιοπι ποροιιιι 8ο; ο ιιο οποιοι

πι. Ροιιιιι σά Βοοιι, ο να ριοιοιι ι·οοσ, ιοιο- 90

οιοοο ιοοι·οο άοιο 24, ιοΒιοιι ιιο Ρσιοννοι,

οεπιιισννοιι οιιιιιι οποιο ι νιιάοιι οποιο. Χιο

ὶοιο "οι οοει οοάιιοιο οποιο κι Βσειι ιισιο

ιιιι ι ποιοι: σισ ποιο ροΙοάι ω, ει.οοιοιι

ι25

ινιοισε.ιοπι οσοι ιιο οιοοπ πιπιινοΙι οοιινιὶ

ιιι·ποοιισι Ι οοισινοιι ιοάοο άι·ποιοεσ,

ποιο ΒοΒο. ΙΒάι οιιο εροιιιοοιο ι Μι ιιι·ποριιι,

Βάι οοιπ·ι·ὶειι ερσιι·ιοι πο ιοοσοιοιοιοιιοο

ι 8οιοινοοι, ροάοιι οι·ποά οιιιποέοιοοοιοι. ι οι

ιιιιισιοιοοι ιοιο ιοοσοιοιοιοιιοι ιΡοάἰσ ιοοό- 30

απο πισιόιν, οοποιοιι οποοιπιοιιιόιν, σά το·

οιιο. πιοιοι ι ινσιπιιο πιο! ρσισιιιοπι ι)οιοιο,

ι οσιοοιιι Βάι ιιιιιιιιο πιοιοισιο. Ι οάάοοσ

ιιιιιιι ο ιιι.ισι ασπιισιιιπι ι.ι.ιισι ομοια 11.- ο οιιραι απο Η. - 10 ιιρι.οι··ι.ι

ιιρι.οι·ι. Η. - 11 παιι,οιιιιιι.ι παοοιιιιιιι. οι. -- 12 πρππιοπια» πρππ,ισιπα Η. - 17

πσπι.ιι πιι·ι.ιιιι Η. Οι., ιοιΙοιο.

ποαιιι·πιπο οι.

28 σιιραι π·ι.·ι·ρα Η. 88 π·ι.ιιιοαιπιο ι ιι
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Ποια ιιιιιιιιιιιιειι·ο. " ιι·ι.ιιι·ι.ιιιιο πιο οιι:·ιο.ιιογ

ιι ιεραιιιι ιιριιιιιιιιι, Ποια. ιιι.ιιιιιιιιιιιι “μια ιιο

ιιιιοιιιοιιειιι.ιιιικοι οι. ι·ιιοιιιιιιι., ιι.ι,ι,ικο προ”.

κοιιο·ιιιιιιι·ι.ι: ιι ι·ιιιο ιιοιιιιιιιοιιι.ι ιι·ι.ιιιιιι ιιιιο

ε, "ΜΞΜθ"Μ¦"¦'¦|. Η ιιιοοιιιιι ιιιιοοιι ιιριςιι ιιοιιιιι

οιι.ιιοοι·ι·ιιι πρωι. οοιμ:ι.οκιιιιιι ιι·ι.ιιιιζιι ιι ιιοιι

ιιι ιιοι·οιιιι ομοια, ιι ιιοι.ιοικε Επι. Μιμι

οιιι.ιι.ιι. ιι·ι.ιιιιι;ιιι.ι·ι.. Η “μου” ΧΒλδιΐι Ποιοι·

ιιι το μοι., ιι ζει οι·ιοι οπο” ιιΜ:Τ1Β'Μ11τ,

ι0ιιοιμιιιιοιιιιιιιιι Μ21ρειιο ιι·ι.οιιοι.οειιιιιο ιι ιικο

ι·οιι·ιιιιιειιιιι:ι ,ι,ι.ιιιι, ιι ιιοκιιιιιιιιιιιιιιε Ποιο προ

ιιο,ιιιιιιιι οποιοι, ιι οι. ιιειωιικ ιιριιιιιοιιιιι.

!!ιοιιιι·ι.ιιιιο πιο ιιοιιο,ιιιιιιιιιιιιογ οιοιο·ιι.ιιι.ιιιι

ιιειιιιιι ποιοι ιιιιοιικοιιειιι.ιιιιιιιι ο·ι.ιιριιιιιιι πιπιι

45οιιοιιι Μ"θ!'0ΠΣ ΜΙΠ)7ΒΜ)'ι'ΚΟ, Η Ε”ΜΒ'ΗΜΙ"Π!λ

ΠΜ) ΕθρθΗθ ΧΟΜ!!"!" Η 'Ι'Μ.!!Π!! '|'Μ.!'Μ , Η θίΣἘιἙ·

ιιιιιιιιι πιπιι οοιμ:ιιοιι·ι.ιιιι. Η ιιοι:ια ι·οοιιο,ιι.

Ποιο ιιιιιειιι οι ιιοιιοιιιιι ροι·οι.ιι·ι.ιιιι. ιι·ι.ιιι

ι;ιιιι·ι.: ιι ιιοιιοοιιιιι ιιοποι:ι.ιμιο·ιιιιι ιιι·ι.ιιιι ιι

20 ιιιι.ιιιι οοιμ:ι.οιιιιι, ιι ι:·ι.ριιιιιιιιιο οι ιιρι.ιιοιο

(Σ'β ιιιιιιιιι.ι.ι·ι. Η '"ΓΕΕ!!δι Μί'Μ "ΠΗΓΕ Ε'Ε.Π·

οιιιιιιιιιιιια ιιοιοιιο, ιι ιεριιιι. ιι·ι.ιο·ιο πιο”

ιιοπιιι ιιι.ιιι, ιι ομοια οπο". Η ιιοοι·ο.ιιιι Βο

ιιο,ιιιι.ιερι οι ιιιιι.ιιι.ι οιιοιιιιιι, ιι @οποιοι

25 οι. ιιιιιι·ι.ι οιιοιιι.ιιι, ιι ιιηρ·ιιιιιιιιε Ποιιοοιιιιιι

ιιιι,ιαιιιιι ιιιειιιιι οιιοιι ιια πιο; ιι ποιον. Πο

ιιοιιι.ιιιι προ”. "Π'ΜΐΈ'ι"ο Βοιοοιιι.ιεροιι·ιιιιιιι,

ιιοιιιι,ιιιιιο ιιιιιοι.ιιι οιιιειοιι·ιι, ποιο αι ιιιιοιιικιιι

ιιιιοχιι ΥΜΙΒΜ'Η, ιι ΠΜΒ”Μ ιιετι:ικειι ιιε ιιιι,ιιιιιο

50 ι:τιιιιαιι:ιιιι ιια χοιιιιο. Η ιιοπιιιιιιι ιι ιιι. ιιο

ιιε;ιιιιι.ιιιικι ι:·ιραι:·ι·ιιι·ι.ιιι ιιοοιιιιιι ιιιοι·ει κι.

μια μεοιιιιι ι:ε,ιιιιιιιι μια, ιιςιιιιιι:ιιιι ιιτ.ιιιιιι ιιιιο

ιικει.ιειιιιιιιιιιιι ι.ιιιοι·οιο ι.ιιιοικι.ι:τιιο, ιια μι”

Βιιιιιιιιιιιιι, ιι οιι:ιοε Εοι·ιι πιο” οποιο. (Σιω

 
οιιινοΙο ΒοΒιι ιοΒο Δω, ο ιιοοοιιιι.ι·ι μι)!

ωοοω,

ιι·οοι·οοεοοιιιο ζοοοι·ιο ι ὸοἰοή οινιοοιοινοιιιο,

ιιιιοΙο·ἴο οοοιιοοοοιιο ιιι·οοηειοέ6

ι οόόοι:ιο οΙιιιιοΙο ΒοΒιι οροἀ:ἱ!ἰ οοοοιο, ο

ιν ιιἱοὸοἰοΙο ρι·ογοοιι. Βάι :οέ ιιοοιοϊ μπισ

ΔΖωιοι ιι·ιοΙΒιοΒο 1%οιΙιιιο, ιιιοιιιιι ἱοιιορΙο

ιιιιοιιογ 2οοι·οιι ριιΠει οινοιο ιιι ινιοΙΜοιιι αιτιο

ε£ινἰο,ἱινιιο!ορἱΙἱῇοιιο Μ" ιινιοΙΙιιο, ἱΚι·οοἰοιιιἱ

οΒοι.οριιι [ΜΒΜ Μισο. Ι ροεΙιιι' Ροιι οιιἰοΪο

ιιο ροπιοο ΜΜΜ κἱοκοιοπι, ι ροοιΠ Ράο

ινιοοΒιο ριιΠιι ι [Μια ιιιε!ειο, ἱιι· ριοι·ιιοιοιτι

οροΠιοιιιιι ιιποιο!ε οτι εί.οιοιο ειο ε2οι·ο8όιν

ι·οο!οΒΙ οιο ιι·οοο!ι Μάη ει·οιιιιι, ιΙιβο Μιιι·ο

ιοοιοι.ο ιιιιοιιη πιπιι, ι ροόοΙἰ ο οοιι Μισο.

Ι ιιοοιοοι! ιιιωιιιωιω ο οινοιιιιι ριιΠιοιιιι ο

Ποινἱο ο οινοἰιτιἱ, ι ι.ιιι·οοινοη Μι Ρώσικη

ροάοΙι Μ 1 οοιο!ι!ι, ἰροτὶοΠ Ρώσικη μια!

ριιΜοιτι ννΙοοοιιοιοι·οοινιιτι, Μαι οιΙ ιιἰοινἱ

όοπιοΒο οιιἱοἰο, Μι ιο ιινιοιιοΙο Μο Ποιοι,

ἰ εΙοιινιι ιιἱοιινἱὸοιοο έοἱιιοιιο Ιοοιο!ιι ιιο οιο

ιιιιο. Ιροοἱιο Μι ιν ροοιοοιιοΙοιι ινιοΙ!ιο

ιι·εοὸιιἱοιινγ, ιιιἰοοἰοοο ιτιοι·οο (ΣΤ (οπο, ροΒιιο

ιιιιιορ!οιοιούοόιν ιι·ιο!!ιιο ιιιιιόειινο ιιοιι ι·οο!ιο

δο!ιιιοο ι οΒοινἱἰ ΒόΒ Με! ειι·ο1. ειι·ιο1οροδΚ

ιοέ ι ιλΠοοιιιιιιοι·ο ἰ Ποινιο ινι·οιιιι·οΙοΙι ΒοΒο,

Κιότο (Μ Φοιιιο οινι·οιοιιινο πιο! ροΒοιιοτιιἱ,

ι »πιο ΡΙοιι ιιιιιοοι ι ιιιοιο!!ιἰο οοΒοοιινο ἰ

οιιὁἰο ι Ιιοτιἱο ι οιινοο, ι @Μόνα ιιιιιοοιννο

ι·οοοιιιι ΡοιιτιοΙι. ΙριιτοΙι οἱο ιοιιοοιν ιτιόινιοο:

οιοιιιιι ιι·οο τοικο Μο ι ιινἰοΙΙιἱο ιιιιιόεοινο, ο

τιἰοιιιο8!ἰέοἰο ειο ορτιού Μαιο ποιοι ιιοιο!ιο

Ιἰέοἰο? οπι :οέ οόρονιιοοοΙι, ιιιόνιἱοοι Με

ιιιοΕΙιέπιγ Με εἱο οιιιοιοι, Μη οι·ιιόη ιιο‹ὶ

ιινοιιιι ῇοΖὸιἱΙΙ ο οιοὶοιιι ιοετιιιιιι ί οιιοοιιιιιιι,

οπο" 25 οι. πιο” οιιοιιιιιι ιιἱοιιιο. Η. -- 84 θαιιι.ιιιιηιιι θοιι.ιιιιιιιι σο.

ΜοιιιιιιιοπΙο Ρο!. Με!. Τοπι. Ι. Μ.

Η!!
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“Η ι·οκιικι οκο, κ Ποιοικκερι κ ]ζικιιιι,

κροοιικκικι και, ιικικιιτο κκι κοκιικ

ι·ικιι κι κοτικιιιι; κ κιικκιι κοιοκι ιικο

το, κ κι.οπικοι·ο κοιιτισ:ι·κι Μοτο, κ οκο

·ι·ιι, κ κσκκ, κ οκικ.ι, κ κοιοιικκκοκι ιικο

το ιιιιιι.ιιικι ρεκκιι.κι. Η κιοκροοιιικι κο

ιοικκκκι, τιιτοικιικε: κικο κια:ι ι·οικκι

οκιι κ κκοι·οκ: κκο:κιο·κιο, κε κοι·οι:τε οι

κροτκκκκι, κι κι ι:κοοι κοκιτοο·κε? Εκ :κε

οτικικιεκιιιι, τιιτοικιικε: κικο κοκκεκι

κκκι οι οι κικκ? ι ιρογικκ ιιιιιιιι κρι

ιογ κι‹:ι κι ορεικ:ιιιι εκι·κιι κ ι:ι·ριικικιι,

κια: ιιοκιτιικ κικι. Τοκικο σε κι” κι:

ικτεικ κκ, οτι Μπι κοοιιικκ κοκιι·ιτι

κοιοι·ιιιιιιιιιι. (Σε κο ικι·ειι κιιο:κκ κι

οριιικε Βοιοιιιιιερογ κοοι·οκιι·κ κριτκκι :κσκκ

κι κιιοκιεκειι:κκκιι, οοιμ:ιοκκιι κιιιικιι. θε

κο, ιικο:κε ρεκοκοιιι, κιιιικιικ κκιιικι κι

κοι·εριοκιιιιι ι.ιιιιιοτικιι, κκε ι:τοκιικε οτιικι

οι·ικ«κιι κι ι·ριιιεχιιικηκ, πιο κοικ:κικκ κι

κρικικι, κ οτι τιμ κι Γοροιιικο. Τ” κο

κιικιε Βοιοιιιικ:ρι κι Ριιοοιικι, κ ι·ιι·ιι

κε ικτοιι κιιοκ:κ Βο.ιοικι.ιερογ κι ι:οιιι.κε,

κικι κοκκιιτιι, κκοκιε ρεκοιοκι. '|'ικι κκε

ιοοι·οκιιο κοικιιιιιιι ιικοιιι, κικο :κε "οικι

ζιιτοογοτικι ρεκε: κκο κι ι·κορικο κοκκι

κιιικιο ιιοκιτι, κκιοο·ι·κκοκ οικω· κιιι·κ κ

και” ι·ιοκικικι. Μτειιι κο, τιιτοικι, κι

κι κοκορικκκιι κι κροκικικιικ ι:κιιι κο

ιοκικιιιιιι, κκι :κε και ιριιιιτειι Μκιικιι,

κκο οι ικιικοιικι τικ οικω Μοιιοκκ:κι

κροι·κκιι οι, κι κικιζι και: κεριοκιικ οκο

 

ἱ ροπιιἔιΙἱ Μπι. (Νοέ ιο κι ικἰοἰι· οά ΒοΒι

κοκκινο κι ροικοο οκι·κοάοκικοικ. ΑκἱοΙΙ.ο

κοινἰοκι ινδοὶι·Ι κ· ιετοο ννἰοὸιἰκιἱετιοννἰ ὶε

ικοκκσΠ ικα κινοἱοκ, κἱκὶεκ τιιεκἱοκ, κι ικ

κορ!οικιοκοόνν; Φο Βοννἰεκι ιικινἰεκἰε νικ-κ

ιιικικο κι ΡοινἱοάιἰεΙἰέτκγ ιν πιοκιικΕκτιε ρε

οιετεκἱικ, Μότε ετ:Πο εΙυρετκ οἔκἱεηκκι Μιά

ι·εΓοκιοκτοτκ, κρο€οκι ροεΙκρἰΙο κειά οει·Μοιν

:ι πιά Ιω θοτοὸοοννἱ, κι κοινἱοικ ΜΙ Ψώ

σκακι” να Βκἀοειικἱε, ἰ Μεόικο κά)! κκἰοἰω

ιι·Ιοκι·Ι κικ κι Μισο, ροοικΙ ροϋκάικά, .κι

κοέικι· τ2εκΙἰ. ΠΙκίεΒο κἰκε:κκ @κι ικκοκκ·ιι

Ικό κκἱοΙόιν @ιο δικ ΖδοΕοιιεικ τικΗ, εκβο

ινἰοτκ οκἱ 8κινότογ Βεκιιεκικκἱο ρἰο'ῇκο οηκκι

κο τκἰἰοκἰοτκγκι ἱ κικκκινικκ Με !ικΜ. Ακἱο- ,δ

Ιοκ·ἰο Βοινἰεικ ροκ·ἱκὸκικ, κι! κκεἰ οκτοκογ

ιι·κΙοκιοι· κ κἰορτιχικικεικἱ εἰΙκτκἱ. Μικάιγ

ιιἱκιἰ με: εκπ:ΙιεικΕοΙ Μἰοκκἰ, Μόι·ι· κ όγειΝοικ

ιικΙοηΙ ο οἰκΙο Μοικοκκοινο; :ι κ κἰοοἱεπι

ρω·ιΜικ κι ικο!κοέο Μου ροη·κκδ εκε;20

κ το:Ικικιι Ιιοὶοἔο τοκικἱοΙΠ ννιιι·ει!κο

εικ·οτκοκἰκ, ἰ κΙ:κειμκι2 κιποάόνν κοιιοικΙ.

ΠΙιτε8ο ιοάκεικιι ορἱεΙ‹ο :ικά Ρετικικἰ ρο

κισηΙ, ιι ΜἰοκκΙοννἱ τοιΙικκιιΙ οΙιτιοπικιιοΙι

ΜΜΕ κιι·κοόι, ἰ ννι·ικκιι6 Βτκκἱοε Μι κκε κοκ

ΒκἱοινΙο κἱερτκεκἰκἔκκοι ::ιρκΙοηινοέοι, Ιοοκ

5Ιοικοπ1 ἰκ€οἀκἰο ννχτιεοιοκοκι. Οινοκ ροτ

κι 2π1υ528Ϊ @κών (κι κἰιιἐοκκἱοτνν, κ Νικ

‹ὶο ει·νο!ιοόχ Μι ρι·οιι·ιόιΠ, ἰιιεἱΙκἰο κιοἀΙἰ

τικ; κο ΒοΒιι κικοεἰΙ πκόινἱκο: Ρκκἱο ινεκκοκ- κο

οκει·πο, Μωβ καιΠικοει κο Μιά @τοκο

Πικει ἰ κατ! Βτοόκκιἰ ικάιΜκιΞ, Μ6ηκιἰ κά

δΧΊοι·ει 4 κ κικ:ιικοτο... κκοι·ο :καιω Η. - 12 στοικιικω κτοικιωικ Η. _ 13 κε

ιικεικ ικ- ιικιεικ Η. -- 16 Κοιοιιιυ.ιερογ» Μικικικογ ά0Φ1]ο Η. - 19 κικι

0ι°ιιρι·> Ι.ιικι0°κιιριι ιν Ι‹ο‹ΙυκειοΙι, ικ7Ικἱε. -- 20 1·οικεζικκκη» ·ι·ρκεζι,""κκ κ· Μ»

τΙοι:ιοκ, ιιιγΙκἱο. - κριι:κιιιικ κοιο·κικι Η, - 28 Ζιιιοοιμ:ι·ικι» ζιιι·οοι·οι·ι Οι.

___=_::Μρ__β,8 -- έ



ΒΑΤΟΡΙΒ
ιι:ετοιιι. 8ι.'7

ιοιιιι ριιιιι ιιιοιιοιιιιιι ιιροτιιιιο οι, ιιοιιοπ

ιιιιοιιι ιιοιιιιιιιιι, ιιιοιι τιιορι ριιιιιιιιιι ι

_ζ"ΜΚ'ΕΜΒ Ε'Ι'ΜΠΠΠΙ!!ΗΠι! ιιοτιιιιιιιιιιιο. .:""'Β '

:ιο ιιιιοιοι·ο Ποροιιι:ιιιι ιιροιριτιι οιιιιιιιιμ,

5Μιικιιιιιι πιο οιιιιιιιιιι οιιριιιιιιι.ιι ιιιοιιιιιι

οιιιροιιιτι ιιοιιοπ, οιοτιιιιιτιι ιιο ιιιιιιιιιι

ιιι ιιροι·ιιιιιιιιιοιιι ιιοιιροι·ιιιιιιιιιι ιιιοοοτιι,

ιιι οτι οιιιιιιοιοτο ιιιιοιοι·ο ιοιςοοιοιιιιιιι·ο

οποιο. οοιιοιι· πιο οποι:ιτι ιιιοοιιοιιι Ποροιι

ιο ιιιιι ιιιιιιιιιιο, ποιοι πιο ιιι οιιοιιοι,ι ιιιιιιι

ιι.ιιιιιο, ιι ιιιιι·ιιιιιιιο ιιι Βοιοιι ιιιοιιιιτιιι

ιιριιιοοιιιιιιιιιι, τιοι·οοιιιιιο: Ποιο” ιιιοο

μοιοιιιτοιιοι ιιο ιιοπ ιο ιοιιιιοιιιοιιιι Πιο

ροι·οοιιιιιι ι τοκοι ιιιο,ιοιιιικι, ιιι πιο πρι

15 χ” ΠΠ”. ιιοοιι·τιιοιο Π'Ε'Ι'0. 'ΕΓΟ πιο ιιιιιιιιιι

και ι ΑΜΙΗΜι ιιοτιιιιιοιο πιο ιοτο ιιο ιιιιο,ι

ιιιιιιιι ροιιιιι, οιιιι ιοτο ιιιιο οιιιιιιιι, ιι ιιιιιιιιιιι

ιοι·ο ι τοιιοιιι ιιο ιιι,·ι,ι οι” ιιιοιιιιιιιιο οι,

ιι τιιιοι οποιοι ιοι·ο ιιιιιο ι·ιιιιοι ιιιιοι·οι·ο ιο

20 ρολο. θτι ιικι ιοοτι οοιιια οιιιρ:ιιιοιιι, ι

Καποιοι οτι ιοιιιιοτοι·ο ιιιιιιιιιιοιιιιο ποιημ

ιιοτιιοριιιι. θτι ιιιιιιι ιιο ιι ιιιιιιι ιιιιπιιι προ

·τιιιοιι Ηοιη·οοιι Ναιιτιιιοι·, ιοιιιοιιιιι κι” ιιι

ιιιοτιιιιιιιιι οι:ριιιιι.ιι ιιοιιοιιιιιιιι.ιι. Οτι ιικι

9.5 ιοι:τι οιτο ι οοιιι ;ιοοιιιτι τιιοιιιιιι ιιοογριιιι

οιιιιιιιι ιοιι,ιιιιοιι ιοιιιιιιι ιιοριιιι, ι οιιιι

ιιαριιιιοιοιιιιι οιι.ι·ιιοιι οιι.ιριτιιιι. Οτι ιιιιι

ιιο ιοι:τι, πιο προροκι άι.ιιι:ιιιοιιιισι ιιι

ΜηΚ'ΕΜΒ ΠρΗΠΒΒ'Ε οιιοιοιιιοιιι @Ο προροκι

50 ιιιιιιιιο, ιιο οριπ πιο ιιιιιι ιιο·ιιιιτι ι. Το

κοιιιι πιο ΒΥΕ!) ” 'Ι'Μ"ΗΠ 'Η “ΜΡ” ποιοι

Ψιοι·οι 8 οτιιρ·ιιιιιιιιιι» οτοριιιιιιιι·ι.ι ΙΙ.

 
οιοιιιιτιιιιοοιοιο Μο ροεοι·ιιιοοι. .Νεο “οι οι- ιιιι

ιιιιοι Βοοιοι: ροιιοιιιι ιοΒο τοιεοΒοιχ ιιι Μι

οιιοννιοο, ιοΙι έινιοοο σο” ιοΒο, ο ιιιιιιιιιιιιι·

ι 8οιοιιιο ιοΒο Βιιοιοιοοο οι ιιιιοιιι, ο Βιοι

ειοννο ιοΒο Με @οι ιιιιιοΒιοΒο πιο- Ζ ιιιοιι

ιοοι ι “οι Μόι·γ οοιο οοιωωι, ο Βοιοικιο οι!.

ιιιοοιιιιιοΒο ο:οι·οοιιοιοτινο Ροινοιι·ηττιοι. Ζ ιιι

ιοει ι οι οο ι ποιοοιοιο ιιοΒγι.γιιι οποιοι ιν

οικω .Ιοοιιοο ΝοινοινοΒο οοιιιιιπικο ιο πιο

ι·οοιιοι ροιτιοΒοο πιο ρι·ιοοιιν ιιιορτηιοοιο

Μπι. Ζ ιιι ιοετ ι κι ιιο πιο ιγοιοογ Λογ

τόνν ρω; οσοι πιο, ι οοιι Βοι·Βοτηιιούνιι

Ζοιοιοιιιι ιν έιτιιοι·ο. Ζ τιιοιι μοι ι “οι Μοη

Ηοιοοιιιιο ρι·οι·ο!ιο ποιοι: Ρωιιω Ροινιο

Μοτο ιιο ρι·οι·οιιο Βοιιιοιο, ι ροέι·6ιι Μ”

ιιο!ιοι·πιιι 8ο. οι ιο ινιοο ι ιοογ ινι·οΒόνν εννι

οιοιοιο. Μαι οι! Βοοοιι·οοι Ποιοι, ιιο”

πιο Μη ννγοιοι ινοοιι·οιοέοι, ι οροτοοο

ιιιιοννοηιιο νν)·Ιοοηι, ιέΙοροιιιιι οιοι·οοννι οι

ινιιιιιού οιοιιοο. ΑιοΙιι ιιιοεο μια οιοι ιιο!

Με] οοιιι·οιιιοιοο ποιο ιχοιο? Νιο τχΠιο Βο

ιιιιοιο οιιιοιοννιο οιτηιιιοΙι ι·οιιιοι Με Μπού

οοιιιι Ιιιιιοιν, οι Ροινιοιιιιοιο: ιιο), τιοινηι

οι)ι τοιιιιιοιοι πιοι·οιιιι, ι·οιοοιιιιι ει” Λάο

ιιιοινο, ΡοϊοιχΙ ετ:ιτιιοο οοτοιιοιτι ινοιιιιιε

·Ιιοιιη οοιοιόιν; Ιοοι ι ιιι ι Μπι ποιοι·

τιγοιι οιτηιοοι οιτιοιο. (Μι οοινιοοι ιιιιοιινοη

πιο Βοιιι ΡοινιοιιιιοΙο οροετοιοιιι, ιο ρτιοιιο

ιιι·ιννιοιοι οιοι Ριοτι· ιιοιοιάει)ι μια! οιΙιοιοπι

Ηοι·οτιο, ροινιοιιιιοΙι τιιοιιιοιοοι ννιοι·)·: πιο!

πιο ιοετ. έννιοιιοη το ι οοι11 Ροτι ιιιόινιιιο:

- 14 ιιοιοιι·ιικι» Ηιοι,οιιι οι. -- 16 ιιι

ιιιιιιοι.ιιι ιιι,ι,ιιιιιοιιιι Η. - 17 ι.ιιιιιιι ιιοιιιιιιιιι Η., τιιγΙοιο. - 28 Πιιιιι·ιιιοιμ

Μοι·ι·ιιοιι Η. - 25 οοογριιιοιιιικι» οοι"ιιοιιιιικι ιν Ιιοοοιο.οι, ιιιγΙοιο. - 28

ιιοριζι» ιιοοοιιιιι Η. - 27 ιοριιοριοιιιιι= ιιιιοιιοριοιιιικι Η. -- 28 ιδιΔιοιοι(Μου

αιιιαιιοιιιιιι ΟΙι. - 29 οιοιιοιιιιιοιιι» οιιοιιιιιιιιιιοιιιι Η.

Ί



828 ι.ιιιοκικ ΝΕ8'Ι'0ΠΑ.

“Η ι:α·κοιιιιιιι. Ταιιο πιο και κ κοιοαικιιιιικ

ΡαΦαιιαι, οτι κ:,ικιιιιιι ριιιιιι οι·ιιιια .ιικι

ιιιικιι, κ·κοιιιοι·ιιικιικικ και οικοκοκιιιικ κιι”

ακ, κ οαικα οι·αιιιιι.ι καιιιιιια κιι_ιιιιι επικο

ρκ ικιιοι·. Ογκο κο κι:αιιιιιικι κκ ιι2κτιιιι αο

οιοκιικ ι:ικιι, καικκι πιιιιιιι ;φαιιιιιιιο? "ο

ιιικιιο κο αρακιιιοαιι κιιικιιιι ιιοκοαικιι

κιιιιια ακι·οακ, ιαιιο πιο ρο·ι·ι:ιιο ιιιιοτι: Μια

ραι,ιιικιαιιιο ιιιικιιικκ ιιιιιιιιιι, και πιο και;

ι:ιι:ι οιιιιιι καακιοκιι, κοοιακκ κρια·καιι ια

κιιιιικι κο ιικοαοι· ακιοαι κοικκιικι;') κι ιι

κκριιιιιιιι καοκιικιι.ιι κοιιιοι·ικι,ιο προ" οι

ακιοιιι. "κο οιροκοκκιμ Ροαιι κιιιααι·οαακιιιικ

ακοο·ι·οαι κιιιαι ακιρικιι οι·οιιιιιιιο Ποιοοι·,

!!ροιιιοκα ακιμ κιι:·κι·ικιιο. ιααιοααπι κο "ΜΧ

ιιιιι κκοιι: ακιοαι ιοι·ο κατ. Οικιιαιιοαι

ο·ι·κοι·ιοπι πιο κ οαι.ιι Ι'οι:ιιοαι, ι·ααιοακι: κκ

;ι,κιο ι: ιιο ραακιο ικαιιιιοιο οιι ιιααιικι

οκιιι; ιααι·οακι κο και.ιι, ιακο αιιιοαιι και

κκαατι ιικιιο κιιιιοι· ο·ιιιια ιιοικιο, :ιικιι κι

κοκοοικι.9) Νικο πιο κ ιιο·ι:ιιικιαο ιιοικικιι

πρακιιιοαι:ι αιιιοαα ιιιικοτακιι Χρκοτοοι, ιακο

πιο οτικοιικαιο·ιι Ηοαιιοιι, ιααιοαιιι: οιιικ

ακι·οαοκ οπιιιιοιιοι· ιιι ιιρικικκ οκιοι·ροιιιοτι:

κικιιιιι ιικιι ιικιιιοτι ιι οιιο·ικι, κι κοιαι·ι

κ:ι:κ.3) πρι” ιιζικιοιιιο οι·κο κ:οιι αιοκα

ιιικιιι και:ι αιιι·οαιι.ιι, ιακο καει ρα,ικ ιιι

Βιιααιιιικ ι.ιοααιιικι.ιι οι, κκο οαοι·ικκιιιιιιι

κοιιοκ οικιι, ιακο πιο κ ακοοιοαι ιααιοαοιι:

κι οαοικκοκιιιο οιαι:ιικ κοιιιιιικι.ιι ρααιι κα

ό

ι:α·καιιικ οιιιαοοιιιικ:. ) Μι ιιο κ ιιοιιοριιικκιι,

1κιι·ιοιοικ ιιο ι ιιο ροκει·ά:ικοιο ιοάιι)ιια ι

Ήχοι ικειμιι, ροκιει!ειιι κοινιοιιι κνειιι , ἐκ
)

) ειιιοἰοινἱο Μι Μάικ :Νικο οικω ο)ι:ει κιο

ι)οκο, Μοι·κ )οει κι ιιιοΒιοκει:ιι. Νει!ιο ι κει

ι

κει, κι ιο ο)ι)ιιινιΙ δεκονι·ι, ιιιόκκιο: ι·ιο)ιιιι)

ι)οιιιιι κοέοιοδοιι·ι (Πιι·)·κιιικ ιιι ειιἰοΙε ικό-Γι

) :ικιοιοικι, και) )οκι Με κοέοιοδοκι ειιιγι·ιιοιι

ειιιιι: ινιιι:ιειοιιι 1ικο)ο ιικόκικ·ο ι ιιιοιιο!ο,

Ιοοι κορη· )οκιοέ. )Νιε·)οικο )οκι. Βοινιοικ

όοοι·ιο, ιο ειιιοδοιακο ιιεκ κοοιιε)εοκ ιιι ιιε- ω

πιι όο Μεόογ ιιιοι.Πε ιιο; κοινιοιιι εἰιιὶοἱιιικ

κιι ι]ιιο)ιειιιι κει, Μι εροκιοι ιιιόννι: σε ρο

κοκ ροειιεκι Βγκ·ε)ε Με ι)·οΙι, Μου) :κειο

οιΙαιοόκιοικό ι!κιινιοιιιο. δε κι οιιι κεκιςροε

πιι, Μι ι “και ειαικειοέ Πεκιοκι, Μό” κ·ι-ΐ5

(ΗΜ Αιιιο!ιι ΜιοΙιεΙει κι οιιικεοιι κεκιιιοννειιικ

ρι·ιοοιιν Ροιιοιιι ωκκιορκ[κοεκο; Ροι·κ ιιοκιοκι

ειιιιικικι ικα κο ειιιιοΒιιιοικε, )εκοκιιικ Ρο·

ινιοό2ιο)ι; ε 1οιι ειιιιιιι' ιιο )οκοόκ· ινκινι0

Βοάκιό. Ι εκμιοικι ΜΜΜ ριιοοικιιι)ιε , κο 20

@κονιάκ ΕιιΓι·ετ Ρι·ιοκκοκικη οι) ιιιοεο Ροιοικ

οιι·ιικιιιεΙι κιοιΠικιιο, ι @ο ι ΜΜΜ ιικι

, ι)οκικ)ι. Ροινικόα οικω ΜΗΝ Εριΐειιι: Επικο

ιιιιι κειοιιοκι ρι·ηκειικ )οκι ειιιο!, ε απ· ρι

.κικιο έκαιοΙοκι ιιο ΠειιιιοΙε ροινιοάκιειιο: ειιιοἰ 9-5

κ·ΙειΙοε ΗοΙοιιόιν, ΙΜιοκει| Μεάοε 2)ι)ονν.

Ροκιοκκιειιο κι: ι ιικιειιοινιἰ ιικιεινο κιο

ιΠιιε ΙιοιΙη· ειιιοιώιν. Τειιοἐ 2ιιοκιι ΙΙιρο)ἱι

ρο)ιικιιιε)εο Βειιιο)ε, ιιι6ινι: Με δικο Ωδι°ιι88

 

κιώ)ε, μ ΠειιιοΙ ΡΙε)ιειοιιι δ ιχεοόιιιο, πω)

ικιοι·κ·κηικ ιιιιοκικοιι ιικρο)ιοιΙοικ ιιο, ιιιοό)κο

πω” 8 κιοικοι·ιικιιικι και κιοικοι·ικιιιο οι Η. - 4 ι:αιιιιιιαι ι:αικιιιιιι Η. -

7 πραιικ·ι·οαιι- ιιοαιιιιιοαι Η. - 18 Ροιιιιι Ραμ Η. οι., ιιι7Ιιαἰο. - 15 κζικιιιικιοι

“κι Π., κικιιι Οι. - 17 οαικιι οιικιι Η. οι., ιιι)·Ιιιιο. - 20 οικιιιαι οιιιιιιο

κι κοι)οκκοιι, ιιη)·ιιιιο. - Σ! ι:Μοι"ικιιιο·ιιιι κοι.κοκκοιιι0°ικ Η. οι., ιιιχιιιιο. - 81 ΜΙ·

κοριιικιιιιι κ οικοκκιιιιιι ι)οι1ε_)ο Η.

|) Μπι". ΧΧΧΠ, 8. 9') Μπι, ιικιι, 10. 3) Μια σκ)ειν. Π, 8, θ. 4) Ραπ). Πάπα Ι, Μ.
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ΠΠ!) ΗΗΕ Η "ΜΠΕ θΧ'ΗΠΠΠ'ιω και λΜ""Π ιιιικο1

ιι·ιιιιοαιι αρκαιιι·σαα Μιια.ιιιαα περασα, ιιι

ΥΜ)'ιι ιιροι·ιιιιιιαιιιιια, ιιαιιιεια ραριιι οποιεσ

δΈ'. θε ιιο αιοαιιιιι·ι ραιιο·ι·ατιι Περσιιιιι·ιι "δν

5 :καιρο , :πιο Με ρειιι:ιισ πιο”, ι:ιι :Με ριιιιιριι

ιιιιιτιι ιιαιιιιιιιι·ιιισα πιιιαιιισ σα. Η σαοαιατε·ιιι

Μιιααιιαι ιιροι·ιιιιιιιιιιιιοι·, ιιιιο θτιρραι··ιι πιο

θΤ'Βμια; ιιρ·ιιιιιιια1ιιιιε., ΗΒΗ) "ΜΗΝ σεαειιιιισ

ιιριι·ιιιιιιι, ιι τραμ ιι

ι0'Ι'αιιο :Με ιι ιισαιιιι·ιιιιι θιιιιΦαιιιιιι ιι·ιιιιια: ιιο

ιει.ιοιμιιιιασ ιατρικη ΜΗ'θΠ'Ια ιιριισταιιιιαειι°ιι. Η:

σ·ιιιιιιι:ιιιιιιισ κι ριαιιιιαογ ιααιοαα: απο”

ιιαιιι:·ιειιι:ι θαιιιι·ιιι.ι·ιι ιι Μιιααιια.ι ιιααστειιι:ι

ιιιοαεισιιι; ιααισαειο πιει ιι ιισι:ι·αιιιι οι·

45ι:·ι·αιιιι ιιο ιιιιι:ασιι· ιιιιι·σαιι. Η σε ιιιιιι·ιιι

ιαιιο πιο ιιιισαιιτι ταιιιιοι·ισιιι ιι,ιιιιιιαα: ιιι

απο ·ιρετειε ιιογρα ιιιιι:ειρια, και, β,ιιιιιια·ιι

ιιααιιααι. σα τριι ιιεα·ιιιιιι, ιιριιιαι·ο πιο ιιι·ιιι:ιιιια

οιι.ιιιριιαιι σα, ιιιοα·α Εοια ιιιιιιιιιι ,μια ιιεριιι·ιιι

°Ζθ Η

·ιαιιιιιι ;

ιεαιιιιτι. Πρωί)! στι ΗΘΗ) οτικροιιειιιιια

ιι οιμ:α·ιιιιιιαιι·ιι θ'Ι'Μμι ιιοιστιι ι:ασιιο

ΤΕΨΕ, και” κοιναιιισιι: Β'|ιι'Ι'Η "Μ'Ιιζ Η σωστο

ΙΜ ιισαιιιι·ιι ΠΕΠ!) ιιιαιιιετιι 'Νη' Οι! ιιιιιιιτιι, ιια·ιιιιισ

Χ0'ΗΜΙΠΞ Η ΠΗΓΗ οτιιιογιιιΜιι; " Β'ΙαζΕθιι'Β

25 οιιιι σιιοιι, ιιιια·ιια·ιι, ιι σε Μπαρ οα·ιιι:ιιι·ιι οι

ιιαι·αιριι. Πριιιι·ιιιιι ρσιιιε ιιιια·ιιιιιιισιιιιι, :και Γα

προ” ιιιιι·εα·ιι ΜΠΕ; το” πιο "θ απο, Π'|ι

ιιιιιι·ιι σωστο Γοι:ιιοιι_α, ιιιια·ιι πιο ιιο εταιρι

ιιισιια ιιιισιι·αιια, ιιι οιιραμι.ιιι ιιιιιοιι·ιιιιιιιι·ιι

50 ιιιιιαιαιιιιιιια σα, ι:ιιισ πιο ιααι·οαιετιι: ιι σε ιαιιιιιιι

οαιιιαιιι ιιι ιιιιστρο, ιι αααιιιιια ισι·σ ιιριιιισια

 

ιιριιιι·ιιιιιι ι:ιςιιααιιιιι.

 

 

1 8ΖΟΖ0Πθ.

Μο ιιο ΒοΒιι θ! σοι, ρι·οιιιιοιιι ιι ιιισΒο σιι- “Η

ιιι·αισιιι ιιιισιιιιιισ. ιιισιμωνι·ση οισιοσ ανδ·

ριιέσιΙ Μονο ενισιο εννιιιετιιισσ ασ ιιιισισ πω·

ει.ιιριό, ι οριο οωιιιιρι ριιριιιισέσι ισ σο Μαιο

ιισειιιρισ, @Με ισι ι8ι·ισσιη ιτιιιιιαι ιδιο σάμα

ι ρσιιιιισειση σο” εανσιο αινιιιιιιι

ἔσω, ιι σισ ιιιιιι οιιιιιιιι)· αν ριιι·ρι.ιι·σ, ρισι·

ια·εισιτι ειιινι·ισιιισιιι ποιά μικρο] οσοι ιιιιισι

(ιιισι·αισι, ιιι :σέ πιο σα, Ισσι ισει ιιιιιινισιιισ

εειιιισ8σ Ρειιιιι, ιιιιανισιιιο ιιιοπιιροιιιισ αισ

«ισα, Ισσι ιιι ρσειιισι σεισννισσιοι ρσιιιανιιι

ιιισσεσ Μο. Με ρσννισιιιιιιιισ: ι στο ιιιιιι

οιι.ιιιιιι)· αν ρειισσιιιιιο, ιι ισιι2αι·ισ ισιέσ ορει

ειιιισ 2ισιοιιι σηεισιιι, ει σιιιισ ισεσ μασ

Τιιι·εγε, τι Με @θα ρω ιιιχειιιιανισο, ιι σο”

μεσο μασ έινισσο σ8ιιιεισ, ει ιιιιισιιιιιιγ ισ8σ

ι [Πωσ Ρώσσοι: τισ ιιιισιιιι σηεισι, ο @σε

ισρισ ιιιιισ ιιιιιιι ιιιιισΒιοΒσ. ιριιιιισπι ιιο εισ

ιιιιο, ιι στο Η! πιιο ι·ιριιιιι μικρη σεισανισιι, ι

αν1°ιι2 ρσσιωνιι ιιιισ ιιο ιισιιιιιιι, ι ΜΗ ιιο

ιιιιιισ: Με ω] σο; Βιιιιισιιι! αι·ισειιι οι σπορ)

ρι·ηεισιιισιιι ιιο σωρο σισ ννιιιση6 Μισο

ι ιιισσισιτι Ρει·ειιιιιι. Μα οι ρσια·ιιιιιιιιιι σο

ιιιιριεειιισ νι ριειιιισ ρι·ιιινιιιι, ιιισπισε: ιιιιισΒο

σο” εισ ω” αν ισιιι ορισι·ιιι, ρι·όσι Μισιιιιιιι

κισσιο ινσεισΒσ. ισΒσ σσα·ιιισιιι Ζοειιιινιισιτι ω.

Οιι ιεξασ ιιιέ ιιιιιιι ιιι :ιιο ιιισειιιό ρι·ισά Βο

Ξισιιι ιινσιπι; αναισιιισιιιι!” ιιισιιιιι.νισ $ννσιο, ι

μπασο ισεισιιι ιιο νιιιιΙΙιι ι ιιισσισιτι ρει·ειιιιιι.

[Με ρενω τοσο Πιο ριιεισιιιό Μάσι; ειισι·σ

Μέ πισιιιιιο·ιι ιινσιιι ε.Ιισιισεσιιιι, εριισσιινιισιιι

απορω 2 ιι·ιιιισαιιι ιι·ιιιι·ιι,ιιι Η., 1ιιγιιιισ. - 5 ραφιρριιιιιι·ιιι ραχαριιιιιιι·ι·ιι Η., μηρο

ιιιιιι·ιι Οι. - 7 θι·ιρροιι·ιιι

ιιριιιιιιια·ιιιιισ Η., ιιρπιισαιιιισ Οιι. -

(ΞΦραα··ι. ιν 1ιο‹1ε:‹ιισΙι, ιιιχιιιιε. -- 8 ιιρ·ιιιιιιια·ιιιιισι

12 ιιιιιεα·ω ιιαασισιιιιιι Περι:ιιιι·ιι ιι ιιοιιιι_ισ σα.

- 18 ιιιιοαιιτι» ι·ιιαι·σαετιι άσιιιιισ Η. - 26 ιιριιιι·ιιιιιιι ιιριιιι·ιιιιιιι (Πι. -- ριι°Ηι

ΜΤΒ Η. ΟΠ., πιχιιιισ.



850 ι.αισι>ικ Νκαι0κΑ.

“Η οαιια ιααταιια ιικοιακα, κ πιο πιο αιιαι

θαροκοα, κ ιικιιο ποιοι· ακαι κιιακκια, κ οιικ

ιοιιοιρ αιιαι

!θ!"η Η !!ΕΕ!!!!! κοκοιιακκ ιιααιι

οκιιιικ οιαιιοκαιια, κ ι.ιαιιιιαιικ

ιιιοια, κ

ιααοα ιοι·ο ακαι ιιαρο,ια ιιιιοι·α.') !! ιια,τοκα

κα κοιιιικα, κ οο κι ιιι ακαι κακα ροι·κ ιικο

κκκοι,

ροιιο κα κακα: κο κοκ οι, ι!,αιικιιο! παοκ,

Η !θ!!!θ ιιαι:ιαιικ !!| Π!! !!0ΠΉ!!θΥ, "

ιιατο ραακ ιιριιαοκα κα τοκ·ι? κρακα κοιτα

οαικορκιιι οα κακαςαιια ιιοραοκαιιια. !!α ιιο

κααακα ικ ιιαοακκιο, κα ιικοακκκ κοιακακαι.ια,

κ κιιοτα κκκοι·ο πιο ομοια οιι ο οακα οα

"!!θ!δ, ραικ·ιι Μιικακαα κακαι,ια καιιιοιο. '!'οιο

κο οοιιικκκα τοι. θια κοιο πιο ιιο κακο

οιιοιραι.ικ οκ κοιικικ προ” !!οι·ακα ικοκκα,

οιροααιιιια αιοικικ:α τκοκα, κ ιιοιριιιοκα ιοοκα

ακα ιιραιια οατκορκτκ οα κακαςακα ιιοραοκαιι.ια;

οποια ιιακοτοραικ καιοια ιιο οτακοιροικικ

πιο”, κει οιιορο ογκο καμια κοιικικα τκοια

οακραιιιοκα, ιιροικιικκα οι ποιοι· κ οοιακκκα

τοι· Μιιιιακαα κακιιιια καποιο. !!ατο κ:οια

!ν!κιιακιια, ραικ·κ αιιι·οιια ιιρ·καακαι·ο ιιιοριακα,

ιακο κ κα Μοκοκιοκκ ι·ιιαι·οιιοια: κο κιιακα

οα καιικ κικ κα πιατα, ιακοιιιο οκτα αιο,ικιο

ικοοιοκοιια καιιοιια,9) ιια ακιοιια κοκ Μετα

οα κακικ. Νικο πιο κ οο, οα κοικκιοιια κοι.ιοιιικ

κα, ιιοιικτιιακκ οκιιιαιια ιιοιοροιιιιια ιι οκα

ιαικα ακι·οιια, ιιαακραικιιια οι ροι·οαοιιικ

κακαικ κα οποια οκ, οα οαακοικ κοιιικοκα,

κα οιιοκκα ιιιο,ι,ακα; κ κα ιιαοιιιια οιρακαιια

καιιακαιιαα , ροικιιιιιο κα !'ρακαιια, κ ἱΒιρακα,

κ ιιιιιιακα, κ '1'οκακια, κοκα,ιοικο κ ,ιο Ριικα

ΠΡΟΠῇθ, Π!! ί)!!!!δι!ι Βθ!'ίη, !!!ιΕΕ!'λ!! !! καικια

 

ειο πιο, ι ιοικοινι!οιιι κι Ματια ιιιοοιιι ανια

αποφ. Κιοἐ ιοο!. Μιο!ιο! πιο πιο ποιο! ρκαγ~

οικον !ιιιιπιοιπ? ιιι!ιο ι οι: Μοιιοοκο Ιωνικ

ιιο: πιο [απο κ ινοπιι ιν άτομο, ροπιοννοπ

ιοκιοέοιο ιιιιιιιπι ιιιοι·ιιοΒο ιιιιι·ιιιι; ιοοι οπιο!:ι

ιπόι Μαιο ο ινοιιιι. Οιινοι ι ποιο: ο ιιοικοοο

ποιο ιο ιποιιιιιινοπιι έ. Βοποιοιιιιον ι έννιο

Ι)·οιι ιιπιο!οιν, α·κοοιιι κιοὶοιο οποιον ιιο ποιο

:ο κοπο ινιο!!ιο, ι·οαο!ιοιικοοο οιο ιι κινοΒο

ποιοιιιι ι ιιο ννοινιιιιιιο!ι ιιι·οιοο!ι αποαιοα,

ικιοποινιοιο ιιο διοκόιν ι ννοοιόνν ι Ροιο!ιόιν

ι (]κοοιιόκι· ι οι ιιο Βανιπιι πο ε!οινο Βοειι

Αιποπ.

Π)

ιοννακο ι απο ι απο: ι πο ινιο!ιι

Τοεοι Μο ιιιιιοι!ο ιιιοιπο ννοαοιν!οι!οννο,

πιιοοικοο ροέιιιιοι·πι!ιο ι ααα, ι ροοιιοινοπο μ,

@κι κι ιποποοινι·ιο ιι έ. Αποιαοιο. ΤοΒοι

Μο πικαπ! ι!οπ ακααρ οποιπικοινο!ιι ιιιιοαιοοο

ιια!οροιιο απο κα.

:ο

νν1οπικ 12 ιι·κοται και Η. - 18 κκκοιορ·αιω ιικκοιοραικ Η. - οιακοι·οικικι

οιαιιοιροτκ Η., ιιιι!πιο.

!) Ι)ιαπ. Χ, 5-6. ο) και. κακικ, ο.
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κ κριισικο κι κιιικ, Μ"""ι. 'Ι'οι·ο ιιο ιιι·κι

κιιισ·ι·κκκ οι κικιιιιικκ ιιιι:οκοιιοικιιικ πισι

ιιιι οιι·ιιιιικιιιι κι ι:οιιιιιικ και, κ κοιιοικοκιι

κιισ·ιι ογ σιιιιιιι·ο ιικι,ιροκ κι ιιικιισικιικ.

ε, 'Ι'οιο ιιο κι·ι·κ κιιιοιιιιικ οι Ηοιικι οκιιοιιοκι

ιηιιιιικιοκιοιιιικ, ιιιοιιικι κοιιικριιι κι μια ιιο

σκ·ι·κ ·ιρο·ι·κκ.

Μ· Πι κιι·ο 'κικ. ιΐιροσιι:ικι πο” Μ

ιιι·ικιιικ, σιικι Βιιιιιοκιιιιιι, κ κοιιιικ κι;

ιοκ κιιιιικι.ιι κι κοκκιι κοι:ιιιιι ιιοκογ ωρο

ιογ κ κοιιι Μιοικοιικκιιιιι κιιιιορι σοκι ιιο

κι, Βοιιοικι.ιοριιι κκογικι, ιιιι:κιμ ι.ιιι:ι κι

μια κι κοοκιιικ, κ κιικιιο,ιοκι ιιιιο·ικ κιοκκιιι

κι μια μοσιι·ικ ιιοκκ·ι·ιιιι. 'Ι'οιο :κο ιιιι·ιι κο

ιδιι0ικΔ Κοιιοικιιιορικκ Ειιοκιιιιιικ κι Χι·ιιιι κι

ιιοροιικι. 'Ι'οιο ιιο ιιι·ι·ι κριο·ι·ιικιι οι ιιιικιιιι

Ηι·οροκκιιι, ιιιι:ιιικι και κι μια ιοσιι·ιιι κιι

ι·ιικ. κ κοιιοικοκο κιισιι ·ι·ιιιο ιοι·ο, κι μια

κοοιι·ι·ιι ιιοκιιιιικ, κι ιιριικικκ σιικιιικ κοτο

κο ροκκιμι Βιικιιοριιι κιι κιιοκι. 'Ι'ιιικ ιιο ιιι·ιι

κρισιικκ οι ιιικιιια, ιιιιιικ Βιισοκοιιοιιικ, σο

σ·ι·γικ ιιοιιοικιιοριι, ιιισιιιι:ι κοιιικρι:ι κι ·ιιιο·ι·ιιιι

ιικκιι, κοιιοικοκιι κιισ·ιι κι ιικιιιιιικ οικιικιο

ακιιιιοκι, κι ιιο κι οιιιικιιι ο·ιιιιιιι ιοκι;

οι τοι· κο οι κι κ κοι:·ι·ρκι·ιικ ογ ιιρι.ιιικκ ιιιιιιι;

ιικοκι οικιιικ. ιιοκοκκιιιιο ιιο ι:οιιογ ιιι·ι·ογ

κοσι·ιιιικικιι θοοιι·ικο·κι οκκι:ιιοκιιιι Υιιιικκιο

κογ, ιιι·ογιιοκκ κοιιορισιικιο, ιιισκικι ι·οκκιιιιικ

κι ικα κι κοι:ιιι·ιικ κι”, ιι κοι:ιιιιιοκι ιιο

50 στο” κι ιιοκιιικ κι κοσιι·ι·ιικ; κ μι” κι

ιιικιιιιι γιιιικιιιι κ ιιικιι·ιικκ, κι κο ιοιιι

οι·ιιιι ιιογκοκκκιικ, κ ιιοιικιρο κ κιοκ ιιιοικ

 

οι. Ειιιιι 6620 δειι·οιικιν εγκ έννιοιο

ροΠιονν σιιοιιιιι κι διιιιιιιιιιικόιν ικινιισιο

κι ισιι; ι ρι·ιιιιοιιικη κ γιοι” Ροειιιιι ιιο

Νοινοει·οιιιι, ι γιοι:ιι κοιιιο κι ἐοκο σόι·ο Μέσι

ειιειννοινιι, ιΜοόιιικιοι·ιοιν:ι "ω, ικιοοικοκι

ιιιιιικ τικι:ι Η; ιι ρτηινιοιικιοκιι ΜΗ ιικιιι

θ!) σ:οι·ινσιι. ΤοΒοι και ριοινιιιιιοκο Εικο

κιιο ννιοιιιιικιοικόινκο ιιο ινοειοι· κιι ιιι·όιιι.

Τοεοι Με ιιιιιιιιι Βιιινιιι ι8οι·οινισκ ιιιιοοιιισιι

ικ:ιιιι ιικιιι 2δ, ι ροσιιοινιικο κκο σιιιιο ιοΒο

2!) ινσοι·ιικιι έ. Βογικι·οοιιισιι ινικσιιοι·κοιικιιιοι

κιι ΚΙονιιο. Τοεοι Μι ιιιιιιιι·ικ δικιο σόκι

ΨειοΜοιιοικιι, ιιιοκιι·ιι ιΜοιιιιικιοικονικ, ιικο

ειιισει ιικιοριιιιιι ιικικ δ; Ροσιισινιικιι κικ ιν

@οι έ. Ακιιι·κοιιι, κιόι·ιι ιιιιιιιοινιιι Μ! οισιοσ

Μ, κι ιιοινιοιιι ι ιιοιιιι·ιγειιι ιιο κικ οι σοι·

κικ κι] ιικκκιι ιιοτιιισ. Ροκ ιιοκιοσ ιο8ο Με

ιικιεικοινιοκο ιιικιιιιιιοιιι οιοι·κισιιοινειιιικ Το

οκιιικι, ιΒιιικοκει ροσιοι·εκιοεο, ικιοκικοιι

ειγσκκικ ιικιιι Η, κ Ροιικιικοκ κι κοκ] Ν.

Ι πιο κιι κιιιιο Πιικιιιι ι ιιιοικιι, κι! ιιοινιοιιι

ιο] οισοικ ιιιισιιονικγιιι; ι·ιιιιοινιιιι ιιο ι Μικ

ι·οινιο ι ιιιιικιο κ·κηιισιι, ιιιιιοιιιιοκι μισά κιικ

η! Βικιιιιρ σιιοι·ονιιηι ι κιοικο8:ιογ ειιιιιιη

οιιρικινιιι6, ι κικ κι σιιοι·οιιιο Μ. κι. Ονιιοὶ

ιο ριιιιοιιιικικ οι, κι κο κιι” ιικιιι οκιι- κικ» ι κι γιι·ιικιιοΙι ιιικιιιγ Βιικοιιιοι ι κι

νι'ιοκι2 8 (πιο κιιιικιιικ άοάκ_ισ Η. - ο Μι·ιιιιικι Μικιιι Η., ιιιιιιιιιο. - 15

Βιιοκι.ικιιικι 0οκι.ιιιιιι Η. - 28 κι» ογ Η. - 27 κοσιιικκιιικι κ κοι:·ιιιιικιιικ Η, -

:32 ιιοικιροι κοιιιρο Η. οι., ιιιγιιιιο.

ιιιι
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“#9 οιιοκι κ0κιιιι ιι κε ιιοι·ιι οιοιρκιιιιι, κ ιε

- Η

:κι Ε'β ΕΟΧ'ΕΟ'"ι Μπι Μ!! ,κθΕλ'!'Ι! 'ΜΤΒ, τιιικ

και: κιιιικι κ ιιιοικικ κιιιιικ εκκκκοκκιι

οιιονικκκι ιι κικοκκκι οι κιικιιικε Ποια. θε

ι.ιοι· :κε κακο κιικιικιο κ κριτικι οιιιιιιι κκκι

κι·οι·ι.ιι:ιιι, οικικοι·κιικιιιιιιι.ιι οι κρει·ι·κκ

κιικεκ, κ ιικοκκοκκι οοκι ιιι·οι·ι.ιειιι Προκορι

κοκκιικ, κ κικκιι:τιιιιιιι κιιτροιιοιιιτοι· κ ιιιιικκιο

θκιιιοκιικοκ ο !"ι"!ι, κ κοκι:ικ κιιιιικι κκ

ηιοκοκκ·ι·ον κοι:τικιιιιι πιο κι ριιοο·ι·ιιικ, κ

κοι:τικκεκι κιιι:·ικ κι:κιιι ι.ιιοικιιιι:ιι κι

ικετκοοι·ι, ΜΒΒΗμ ΦθΒ[ΜΗΠ Τ!» Μ)|(ΕΤ'Ιι!!!

κικι; κ κακο κ·ικκ,ιοικιι κι κοοτι κριτιικ

κ οι κι·οιι·ικιοκιιιι.

92· κι κιιο κακα., κιιοικ κκ.ιι.ιοιιιιιι: κκ,ιι

κκ κι οιιιιιιιιι κι κρικιικ ιιιοι ικικ:, κιιοικ

κιι:κιιι ιιιο;ι,ιι.ιι, οικω οι οιιικιμ κακο , και

ι.ιιοκιμ κοιιοκι οοι·οιιι, ιιιοιιιμ Μου κι κε

κινικ κι κκοκκιικ ιικι, κ κον·ιιιι κι ,και

·ι·ιικ ιιο.κι·ι. θε και κιικ:ιιικτι κκιιιιειιιικ κο

κι μ,οκρο. Ειικκιικτι κκικιεκιικ κι ωιιιιικιι,

κ κι κοι·ιιι κιιι κκικιικκ κκ κο κι.οεκ

ΖΗΝ", κι Ε'β ιιοτοροκ ΜΒΜ) ΖΗΜΙ! Μ·|θ

κκιι,ετι κιιιικειικικ, το κι καιω κ κιιιιιιι,

ιι κιικ κκικικ κι: κκικτι. ΤΜίθ ιτε κκικιικ,

κι ,ιιιιικ κιιι·κοκοκιι, κικκι κιιιι.ιοιικκ κι

Ηικρογοκικιιι, ικιιοικι οι κκικιιιι οι κι ιικ

κοι·οι κι κοκκκι ριικικικε κι ορκκιιιιι, κ

· οιικιιιιιικκι κκκκικκκ:. Το οι: κκικο κι Πιο:

ροιμ:ικικιιι ·ι·ικκο, οι κο ιιιιιικι κοκικκι

κι: κκιιικ απο. Πιιο :κι κ κιιοτι κκιιικιιιιικ

κι οιιιιικι, κροκκικκιε θκκι·οκιι.ι·ικ οικοκι·ι:

κο οιιιι κο κρκοκι κοκκκιιικκι ιιιοκιι, κ

 

κοινιι!ι κο Βοκιι οκινιικιο. Βάι· Με κο κακο

κ κιωκ κκε κοκ ἰκκτκεκκ, κΒκοικκὸκἰ!ἱ κο

»κοκ ινκκι·κον ἰ ΜΜΜ κοκἰο ἰεκικοκοικ

Ρκοοκοκκ κειρΙκκιι, ἱ κινἱκὸοικἰΙἰ ικειτοροΙἰιο

ε κοκ Βιι·ἰκΩοροΙΙ‹κ ο Μπι, ἰτοκκιικκΙ κκ κ

κ τκιΙοέκκι τκοικοροΙἰοἰο κκικκοινιο 8ο έκκ

ικσκεπι, ι κκιιικοινιοκ κι! ιν 1%οι!ιιίκ κιἱοεο

ριικικνκι ινε: οκινκι·ιοκ, κιἰοκἰκοκ Ικιοἔο , Μίκι

θ. Ιω ι·οκροοκκΗ ΜΜΜ ροκι κ ιεκικοκκικ.

Ν)

Ή. Μπι 6621 κιΙο κκκκιἱο ιν Μάιου ο Πι

ί ἔοιὶκἱκἰο ιΙκκι, ινωοκιο Βι·Ιο ινκκνει.Μικ

!κόκιοκι: κοκκι!ει οκκκικτι κἰοκοκ Με” κἱοὶνο

ιν τω! νομική, κιἰοεἱκοκ Μπακ (κκ Η), κι

κικκνοκ θ οικΙιι. Τκκιο κειέ κκκικιοκει κι·ινκικ

πιο κο τ]οοκο; κνιι·κικ κκκικιοκκ ιν Μαιου Πο

ιν κιοκνοκ Μι ιν κιικικόκοκ ιιἱο κει Μιμική

κἱοικἰ, @πιο ιν Μοτο]κοΙιι·ιοκ Ιακἰκἰε κκκικικ

μια, ιο κι Μ·ειικκ Γ: ινὶιὶκἱ, κ ἰκκκ ΜΜΜ

Με ινἰὸκἰ. κι κιιο κἱεἔιὶνέ κκ οκεικόιν Ακ

ιι·οοκει, κνΙν κκΔικἱοκιι ιν ιΪοκοκοΙἰικἱο, κοιι- 28

πιώ :κκ κο κκ κικινἰειἱι ιν Ροινιοικκκ κκ

κοκκιοκ υΒιικικιειον οτοκκἰον, ι οι·οκεκι κκ

εκΙἰ. 'Το ιών κιιο ιι·Ικο ιν ιΙ8Γ020ΠΠήθ' κι

ιν ἰκκνοκ κι·κκιοκ ιοΒο κἰο ΒιΙο. Οννοκικον

κκκτκἰκ ιν ε(οκοκ κινἰκκιοινκἰο έικἱεκό 8ννἱεἑ- Μ)

ιοροἰκοινιι: Βάικ Ροιεικ κκκικρἱἰκ κτοοκνειιοέό

ννιο!κκκοοκει ἱ έινιοικοιικκο κι, Ρο ιιι·οοκν

κιοέοἰ κοκοκοκοινει! εἰο κικκο ι κκικΗ, κκικο

Νιου” 10 κιιο κἱκτκκ Η. - 10 κονιι·ιι... ιιοκιι» κοι,·ιιιι κι κκκι·ι··ιικ κ. Η., κ κρκτι

Ιι0κιιιι κι ιι€κ1°ι"κιιι οι. - 2? κιμοκο·κι κιμοιμ:ιι Π. ΟΠ., κιΖΜης·κκι Ε, - 81

κιιο πιο κ κιιοικι Μιιοικι κ·ιιο·ι·ι Η. - 33 ιιρικ,ιικκκι» κοκκιιιιικι Η. οι., ικνωἰο.



ΒΑΤΟΡΙ8 ΝΕ8'Ι'0ΠΑ. 855

κοιιμκιιοκιιιιιι, κ κο κρπμι.ιιιιιιιι 'οποια

οι ιι·ιικπςιι, κ κροο·ιιιιικ οι ιιιιπιοιιιφιιιι·ιιικ

ιι·ιιιιηιι Μκκιικιιιι, κιιιιοιι·ιιικ Βιικτοκιιιικ·ιι,

ΜΜΜ" κκοκκιι κι ιιιοο·ικ κι ποοιι·ιιιικ οικω,

ὅ πα Βιιιικοιοοο,ικιικ, κ κοκιιοι;οικιι κ κι. πο

πκκ ιιικιοκοι·, κ οπκοιιι·ικ·ιικιο πιο πιο, κ

ιι·ιικιιοπικιιιπ κι οπο, κ κιικικικικ οι κο κιιιιιι ιιο

πικοο κ οροι·πικκιι κ:ι·ο ιικιι, κ·κιι·ιικιο ιικιι ιιιικιι

οιι·ιιιιιιιιιιιιικ κιιοιικ, κ κοποπιιικιπ ιικ ιιοιικ·ι.ιικ

ιο οιικ·ιιιιο Μκκ:ικι.ι, κι πιο ιικ οπιι·κ οπςκμπι;

ιιιιιιιιι·κκκ πιο ιοι·ο κκοι·ο οιις,ι·ιιιικ ιιοι·πικοιιιο

κοιιιοι·οιριιιι·ιι κ κοκκιιιι κ ογιιοι··ιιιιι·ιι, οιιο

ιικιικικ οι ιικοιικ·ιι ιικοιι·ικ·ιιιιπ, ποιο ·ιικ·ιιιιι

ιικιιοο·ι·πικκ ιικιιιι·ιο πιο ιιοπιοιιι ο·ιι·ικοοκι·κ.

Μ κι οιιι·ρκι:ι πιο, κι. οοιικ κι ιι,οοιιι··ιιικ μια,

οπο” οιικοριιικι Μιι:ικο, κοο·ικιιικιπ κι

Βοποιικιιοοοιρ, ιιι.ιιοπικιιιο: κοκ”, κ·ιικπικο,

κι οι·οπ·κ οπο” κ κομπο. (Σο οι·ιιιικιιιικ

Βοποι,κιιορι, κπικι οι ιιοπιικκ κ ιιο κοκιι,ο,

20 πιπικ οι κο κρακ. ιί·ιιικκο πιο οιικιοιιιικικπ

οπο” Πιιι·ι·πικιικ ιιιιοικιιιοιιοιο, κ κ,ιοκκι κι

ΜΜΜ, κ οικιοικιιιιιπ κι. Η κοο·ιιππικιι καιω

ιιιιικκο κι. Εοποικιιοροιι, ι·ππιοιικιιιιιο: κοκ,ιικ,

ιιιικιπιο, κ·ιιιιοιιοιι·; ποιο ιικ κο ιιοκ,ιοκικ, το

'28 ιιιιοκ , κοκ ιιιιοιο κοπο ιι·ιιμιικιιιο·ικ οι, πο

ι·κ κο Π.πιπικκιι οιιο”, κκ οικιιιοιι·ιιικιι, κι

κ ?ιΐκι·ιιι ι·ικιιικι·κ, κ καιι·ιιι ιιι κοκικιιι ιικ

ιιιιοκιιιι ποιοι κ κι ιιοικο·ιιι κ ιιι καιιιοι·ιιι

οκ; κ ιικοοικκ οικ·ιιι··ιι κκικι·ιι, ιι·ιικππιο, οπιο

50 ·ικ ιιιικιιο·ι·ιιιοπ οκςιοκιικ·ιιι. (Σο πιο οιικιικιιιιιι

Βοκοπκκοο·ιι κοκ,ιο ιικ Κ·ιιιιοιι·ιι.

93· ιιικκιπο κ·ικιιιιιιοιικκι Βοπο,ι,κι.ιοοκ, οικω

ρι·οινοικιοι·κγ, Μιοκοι, Δνση έννιοτοροικιοικ, πιο

ικιοειοοκ ιιινιοικιιι ιικικ ω, :ο Ψγε:οοτο‹ιοικ

ιρι·ηικιοπιοκο 8ο κι κακ ιιο Κιιοινο, ι

υιιι·κινεπ)ι οικω ιοοο ι κει εκκιο ννιοπγννοη,

ριιιιιπιι Ρο κιικ ιιοικι·οινιο ι ννοηειιικ ιοΒο

τιι·ιιέγκκ, Ριοιοο κει! κιικ οικω ικογιιιο.

Ι πΙοὶ)·Ιι 5ο κι οοι·ιιινι έ. Μιοιιπικ, Μοτο ιη!

εοφ πειιοέχι. Χιοικιι ποέ ιοΒο ικκοοο ΒοοιιοΦιν

τοπόπιοιιιιι ικιοιιη κιοκοοιχη ι ιιορικκόκι ι

ιιΒοοιοιι, ὶο κιο ικοιχεογ ιιιιιπιο ιιπικιοννοιι,

ιιοννιοιιι οικω; ικιικκικγ κιιι€ κοινού κιο ιικ

ιιιοικκιο. Νιικοιιιιι·ι πιιέ ιικιει Η ποιοι ποιο

Κιιοινιοκιο, Ροοικιι οιο ννιοιιιιικιοπο κιόννιοο:

μπαι κιοιο κει ειοιοο οιοοκιειιι ι ιικι:ιτιο

ννειιι. Το ειγοποο ινιοιιιιικιοι·π ι·οπριπιικι οιιο

Βιικικο ι κιο ροεκοοιι, εκιυοοο ειο Ρο οποιο.

Κιιοκ·ικκιο ποέ πιιιοιιι άινότ ΡοιοΕγ ιχειοοπκιιικ,

Ποοιιι διο κει @κι ε κοριιι ω. ι Ρωικι

πκοινιι Κιιονιιιικιο ιιο ιΜοτιπικιιοτικ, ικόκιιοο:

Ρομκ ιιιοὶο ιιο Κιιονικι; Με κιο Ρόιιικιοειπ

το Μαιο, ὶο κιοΙο πιοΒο ειιικιο κο. ΤΜ κι

κιο Ποιοι] οικου κι οοικιιιόνι, ιοοπ ι @ασκ

ΜΒΜ, ο Ροιοικ οποιο ειο κκ οικω ικ·οιο

ι κκ κοιιιι·γ ι κο ικοκιιειγι·γ, ι πιικει ι·:ιοκιι

κοιι ιιιοιο, ιικιι ικοκκοιχηι οιυριο. Το ειδι

οποο ννιοικιωεω ροεπο‹ιΙ ιιο Κιιοινοι.

(Π. Ροοποιειι Ρκκοκκκιο Ψιοιιιιικιοι·ικ , ογκο

Ψιετιικ 1 κοιιμιικοιιιικιιι κρειςιιιιοικικιιι Η. Οκ. - 7 ιιοικοοι ιιοικρο Η. Οκ., ικγιιιιο.

- 14 ιιιιιιιοοπιιικι κκιιοοικ Η. - 20 πιιικ οι» πιπποι οι οκ. - 21 κ κ,ι,οκικι

κ,ιοικι ΙΙ. - 25 κ·ιιοικκι·κοιιι οκι οημιικιιιοπιι οκ Η. -- 28 ιιοιιικο·ιιι» ιιοικοιιι Η.

Οκ., κι)·ιιιιο. - 29 0788» ιικιι σο.

Μοιικικοκκι Ρο!. ιικιι. ?οιιο ο ΝΒ
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“1-1!!κοοιιοαιι:κα. Βοαοαιιιιορι Μοιιοιιααι ο·ιι,ιοι

κιιιοιιι, κι κοαιαια, οι·οιοιτοκια απο κ ιικ

τροιιοακτι οι οιιιιοκοιιιι κ οι ιιιιοκι.ικ κιι

οπο, οι ιιιιοτιιιια ιιοακκοιιιιι, πιο κα ο·τοα·ιι

οτιιιμ οιιοιοτο, κ ματι οιιοκαι, κ ιικοκ αιο

ακιο κα” κιιικιι , θαιιιι ιια·τοικ ομοια.

ιιιαιιιιιιο :κο Πο.ιοιιι.ιιιι οιιιριιτιι Εκατοιιαιιιιιιι,

ιι οιιιικοι·ιιιιιιιικο οτα, κ κριιαοιιια κι κιι

ως; Κοαοα,ιιι.ιορι πιο, οιιιικοι·ιιιιιιι οιιιιιι

οιιοια ιι οιιιιοιιιιιια, Με κι Μιρκα, κ οι

ιιικοιιιιιι οα οι θ.ιιιιιι.ιι, Ποαοιιι.ιικ πο ιιι

αιαιιιιι. Τοτο :κο κατα ιιοοα,ικ οιιιια οιιοιοτο

Βιιατοοααιια πι. ι!οροκιοααιια·ιι, α Βιιιιοοιιακα οι·

θι.ιοαιικι.οτ·ιι. κι οο πιο απο ιιοιοταιιιι οι

κιοτι.ιοιιιιια Παα.ιροιια ιιαιιαοτιιρια, οιια·τα αικ

'Ι'ΗΠΒ"Β , ΠΠι ιιοτιικο

κα αοοατ·ι.ιιι ιι,ι.ιιιι, εκκιιιιιικ αιτι ιιιοοτι αο

α οτι ρ0ικοκιιια ιιο

Βι οο απο αιτο ποια

ιι·ι:οαιια Ώθ!.!'|'ΠΕ.!!! ,

οατκ κι τοιιιιι.ιιιιοτιι·ιι,

ιιακοοτο αιτι κ μια.

Κοαοαιιι.ιορι τα οιιιια οιιοκ:το Ροιααιια δοκο

ααοοιιιιια,

αοοατιιιι ακιιιι. κι οο πιο αιτο Μιοτιιοααιιι

Μιοαιια οοιιτοιιρια ΚΕ ΠΡΜ!'ΗΠ "Η

τααο:κιι ιιριικιιιιι και.ιοιι.ι. οιιατατο !!ιιιιοιιιι ιια

κιιια:ιιι αιιορι οι τριτοκιιιιια Μαι ι·οοοαι.

Ψααοικ!οιιοκ·οεο. Ψ!οιιαιιιιιοτα Μοιιοιιιαοιι

αιαιι! κι κεραια κι πιοιιαιοΙο, κιιααιι ααα πα

ρταοοιιν τιιοιιιιι ιιιοιτοροιιια Νιοοΐοτ α Μαιευ

ραπιι ι αο ιιιααγαιιιιτπι Κιιοκιαπαιιιι αο οαοια

κιιο!!ια. Βιαιι! ιτα αιο1οιι οιοα αικοιοποι τιαια

ιΜκι ακιοιο!ι, α κιαα)ιαογ ιιιιιαιο ταιιαι και, ι

τοατιιοιι ιιαρο!ιοι! Μο. Πα!ιιααακιιααγ Ρο!οινοαι

ο έπιιοτοι Βιιιιο€ορο!κοιιιοι αοιιταιι :ιιο ι αιτη

ααΙι ιιο Έκτο. νν!οιιαιιιιιοι·α ααα αο!αταινααχ

α)·ιιόνν ακιοιοιι ι α)ιποινούκι απο! κιι Ψαιτοννι ,

ι α!αοαα·! αιο α θιοΒιοιπ α Ρο!οντοκι ιιοιο!ιΙι.

Τοεοα Μαι ροααιιαι! αδικα ανοιοΒο εκιοιοα!ακ·α

κι Ροτοιοα!ακ·ιιι, α ννιοοοα!ακια κι Βιιιο1οιιαΕιι.

'Ποσα Μια ιιπιατ!α ιατιιιπεπα ιποπαακιτιι δια

αατοκιοεο, ακιιαιοΒιιινα αακνοιοιπ, πιιοαιαοα 45

ανταοέπια όπιει Μ, έγνοια” κιι 60 κ· αιτιακ

πιο, α οι! ιιτοοιαοπια Ια! 92. ΤοΒοι Μα ρο

ια! καιιοααιωεω αα Βοιιιαιια αδικα αιιιοιοεο,

ανο!οιιατύιικπο, ιπιοαιαοα ννταοαιιια ιιιιια Η.

ΤοΒοι Ιαια Μέοια!ακι αει!οααι! οοτιιιοιν Ιια- 20

ιιιιοπιια έ. Μιιιο!αια πα κιαιοο)ιπι ιικιοταο, πα

ιατἔοκ·ιο›ι κι Νονιιοετοιιαιο. Τομέ Μια ροαα

5

10

καει αιιιια ακ·οιοΒο δατορο!!ια κι Ροτοιοα!ακιιιι.

Τοεοα Μια ιιαιαποκι! Βιαιιιιροιπ ι)αιιι!ο ανατι

'|'οτο :κο ιιιτα ιιοοαακ οιιιια οιιοιοτο Μοοιιαικα Πεκιιθ › οι κ' ΒΜ08ι0ιωθ ΜΧΜια 25

κι !!οοοικοααιιαι. Τιι.ιι. :κο κατα ιιοοταιικκια οκκ

οκοιια α,ακκαα Γιορτοιιοιι, α Πιαοτοροα,οιι

!!ιικιιτ.κ.

Νιι-ι·αα ο οιιαοαιοι καποιο Η. - ? Ποαοιιιικκι "οιιοικ.κι Η. οι., πιαι!ιιιο. - 8

Κιιοογι Κυρια Η. - 15 καμμια» κααοροιια Η. οι., τακακια. - 28 καιιοκει κα·

τοπικα Η. (κι. - 27 !'ιορτοιιοιιι !'οι·κτοιιοιι ΙΙ. οι., πωπω

·--·8©·καιωκανο)α ·· ··
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εοσωω 550, ννἰετ82 8. οτι κΔηογ απ. πωπω νοιμ:ω:κιω τοπια. ῖνχι·α2οιιἱο κα8Μα

παιδία, Μ στοετο μποτ ΝοεΒοτα π27πειτιο ιν κυαοτοπιἰιι ι·οάιι ι·υ.εΜοεο ΜΒ ρεύετννει, ουτο

οἱαἔπἱοω 308ΐΣ 2-γννοειιι 2 απατα €ετιιιω'ιεΜ0€ο Ε·ασε!ατιά, Βα_αίδαπά, ἰ ἐννἰαᾶοη, 2ο ]ςηΕ

εΙ-ιαιιά_γηοννεΜοΙι Βιιεόνν, Μότοε·ο ΡἱοτννἰιιεΗ-ιἱ €οταιο.ΜΜο τα πατνναοὶι ρι·οεόνν ἀιιἰοΡτονηοὶι 11

Κοιιααπτγιια Ροι·Βι·οαουοϋγ ρτητοοτοπικΒ, ἰ ἰιιἀκἱο_ῇ επε.οΒοάαίωγ, Με Ιαν! Με: νηΠγνω τω,

]οηΙι Νοεἱοτε.. Ρι·κοετΙο το νητταΖοιιἰο ΜΙ: Ρτκοοἱννιιο ἀιιοὶιοννἰ ΠαγΙτα εΙοννἱαὐεΕἰεΒο ἰ ἀο ρό

άπἰο_ῇετ7οΒ Μειώστε. ᾶοροἱιιἰαοη.

8τι·. 550, π. 8. ιιο "οποια τοπικ: σ:τ.ιιιοπε... "απο Μπομπ κ Βιικκιιοπ·ωπ. (Μ), τοπ

ιιετορ νντΙοτγ Με ΡταννἀοΡοἀοΒιιἱο κ ΒτοιιἰΙεἰ τΪειτοΒο Ηατκιο.ι·τοΙε., Μοτο. μα τα ΙιτόΙα Βἱ

ττιοοιιο., πο. ροοηθιιι πἱοΙιιι Χεο Ρι·τε!ο2οπει Μαν. ν: Βόὶἔατγἱ πο. _ξοα_γΙι εὶοννἱαἰιεΙιἱ. Ψ σιγ

ΒἱιυιΙο ΒτεοΕἰι11 ορἱεννει οπι ω:

Μετά ,Μήν τὴν σύ7χυσιν καὶ άν τοί πύο- Ρο ροτυἰεετεηἰιι κακόω ἰ Ρο ιὺιπποηἱιι

νου όιά).ι·σιν μεταστέλλονται οἱ 7 υἱοὶ τοῦ ννἰεἐγ ρτηηανο]α ‹Ιο εἱοβἱο 2:20] εχποκνἱο

Νώε πάντας πω; ἐξ αὐτῶν 7εν0μένους_ καὶ ΝοεΒο νεπεηετΜο ροτοττιΜ εκνο]ο, ἰ Δεν! ἱπι

διδόασαν αὐτοὶ; ἔ77φαφον τών τόπων τὴν κα

·Ι Γ, - 1 κι

τανεμησιν, οπεο ἐκ του παταει; Νω8 παρ

ερἰεαπἱο πτιἰοΞεο πει οεἰεὸ!οοἱε, Μόνο οι! ο]

ο:ι οὶτηπτιαΙἰ, ἰρτηὸιἰο|εῇα Ιαιέόοιπο ἰ Ιιοὶόοἔο

ειλήφασι, καὶ λανχάνονσιν έκάστφ καὶ τω; ροΚοὶοπἱοω α ι·οοοπτ ωἰο_ῇεοο ἰ Μάο ἰὶετε]ο

Ο ' αν Η -υ ' Η ν

εκαστου φυλαιο και πατοιαις τοπον και κλι

ματα καὶ χώρας καὶ νήσους καὶ ποταμοιὶς

! ` ! Ν

κατα την υποκειμένην εκθεσιν.

Ιὶἴ ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΤΗΣ ΓΗΣ

άΙ.4ΜΕΡΙΣΜΟΈ

Καὶ κατακληροϋται τῷ μὲν πρωτοτόκφ Μαΐ

ἰνκ·γερ)· ἱ ι·ιοΜ ροΜυΒ ηἰοἰοὶειοεο τοι

Ησαυ.

Ν. Ο ΡΟΠΖΙΑΒΒ ΖΙΒΜΙ.

Ι οοεί.:ήο Μο νν άα:ιΙο ΙΜυνοτοάποπιιι

Νώε Σκι ἀπὸ Πεοείδοσ καὶ Βάκτοαν Μ; ενιιο»νΙ Νοε8ο, 8επιοννἰ, ω! Ρθν·ενε Ε Βακ

Ίνὅικῆς καὶ (Ρινοκουρούρων τα προς ανατο

λήν· τῷ δὲ Χαμ από 'Ρινοκουρούρων ἔως

Ετών όο Ικιά)ά ἱ ΒἰηοΒιιτυτόνν ιο σο Πέ)! :κι

ννεοὶιόιὶ. (ΠιεκποΜ τ:ιέ σα ΒἱτιοΚυτιιτόνν ασ



8δθ οιιιιιέΝπεκιιι πιο τιοετοιιιι.

Γαι.ΐειρουα το προς Μιτου· τῷ Η :!άφΕι9 απο

Μησίας ἔως Γασείρωι· το προς βορρά». Χί

σὲ λαχοϋσαι χώραι τῷ μὲν Σἡμ εἱσὶκ αοται·

Περσὶς, Βακτριακή, Ύρκακία, Βαβυλωνία,

Κορώνα, ,/!σσι·ρι'α, Μεσοποταμι'α, ).άραβία

ή αρχαία, Έ).ομαΐς, Ίι·δική, ,κΐραβι'αεύσαίμων, Κοιλησορι'α, Κομμαρήτη καὶ Φοι

κίκη πασα καὶ ποταμός Εύφρά·της.

Τῷ οι Χαμ άῆυπτος, .έὶθιοπἰα ή βλέ

πουσα κατ' Ίασοος, έτέρα Χίθιοπία, ὅθεν

έκπορεύεται ο ποταμός τών .έισιόποια, 'Ερυ

Θηβαΐς,

αΙιβύη ή παρικ·ιειδιουσα μέχρι Κυρήνης, Μαρ

θρα βλέπουσα κατά άτατολας,

μαρὶς, Σύρτις, Λιβύη ιλιί?).ρ, Νοομιδι'α, Μασου

ρἱς, Μαυριτανία ή κατέααπι Γαδείροιια. Έν

δὲ τοῖς κατά βορρά» το παραθαλάσσια ἔχει,

Κιλικίαα, ΪΙαμφι›λι'αα, Πισσισίαα, ]Ποσι'αν,

Καβαλίαο,

Καρίαα, ποσίακ, Βιθοκίακ, τιμ άρχαίαυ

κ!οκαοκι'αν, Φρογι'αν, ποκι'αν,

Φροι·ι'ακ· καὶ νήσους παλιο· ἔχει, Σαρδιαι'τια,

Κρήτησ, Κύπρου καὶ ποταμών του καὶ Νεϋ.οι

καλούμενου.

Τῷ «Η Ίάφεθ Πησία, ζέλβακία, )!ρμενία

μικρα καὶ μη·άλη, Καππαδοκία, Παφλαγοκι'α,

Γαλατία , Κολχὶς, Βόσπορος, |Πααδτις, .Διερ

βὶς, Σαρματὶς, Ταοριααὶς, Μολοσσή, Θεσσα

λία, οάοκρὶς, Βοιωτὶα, .έἰτωλία, Ἀττική,

Ηχαΐα , Πε?.λήση, ή καλουμένη Πελοπόννησος,

2ρκασία, Ίίπειρότις, Ίλ).υρίς, κ!υχαϊτις,

Ἀσριακιὶ, ἐξ ής το ζέδριακου πέλα7ος. 'Εχει

καὶ κιξσους, Βρετανι'αν, Σικε.?.ι'αο, £οβοιακ,

Ροά”, Χϊοκ, Λέσβον, Κοθήρην, Ζάκουθοι·,

Κεφαλληαι'αν, Ίθάκηα, Κόρκυραν, καὶ μέρος

τι τῆς ἶέσι'ας, τήν καλουμέι·ιμ· >Ιιιιιοι'αιι, καὶ

ποταμον Τιῇιρια, τον σιορίζοιιτα μεταξὺ Μη

σίας καὶ Βαβυ).ωνίας.

ΠοιΙειτόνν οΒοΙἰοο Ιω ροΙοι!ιιιιι Ιοὶοοο. @Γο

ιοννι πιο αι Μεἀιιἱ ιιο θοάοιτόνν ο!ιοΠοο Ιου

ροΙτιοογ. Ρτηροάιο ιοέ Βτοιε δετιιοννι 84 α::

Ρετοχο, ΒοΜτ)·οτιο, Ηἰτἱιοτιἰο, ΒοοἱΙοτιἱο, Κοτ

όχιιο, Αμα”, Μοποροιοτιιιο, Ατοἱιἰο Μοτο,

ΕΙιτιιοιόο, Ιιισδιο, Ατοοἱο οιοιοέΙἱνιιο, £οΙο

εργο, Κοπιοςετιε ι Ροιιἰογο κνοηει!ιο ε τετοιο

ΕιιΓτοι.

Α ()!ιοτιιονιι Ερμ, Βιγοριο ονντόοοτιο Κο

ΙιιτΙοττι, ότιιΒο Ειχορὶο, : Μοτο] νν)ιρ!γννο

τοοΙ‹ο οιγορειιο, ρΙκτιοοο

ινεο!ιόιι, ΤοΒοἰὸο, Μια ότιιΒο, Νιιπιίόχο,

οιοτννοτιο, πιο

ΒΙοεχτιάο, ΒΙοιιτχιοτιἰο ιιορτιοοινν!ιο Ποόειτόντ.

Α κιν οιτοέοἱ ΡόΙιιοοτιο] ο!ιο]τιιιι1ε ιιοάΒτεοέο

τιιοτο!ειο: (ἱχΙἰογο, ΡοτιιίιΙιο, Ριεγάγο , Μ)ιιγο,

Ι.ἰΙ‹οοτιἱο, Ρτχειο, ΚοΒοΙἰο, Μοτο, Κοτ,ιο,

Μάχο, Βιιγιιιο, ειιοτο ΡτγΒἱο; οΙιοιιιιιιιοι

κνδιεργ: Βοτόγιιιο, Ποιο, (Βιμ ι τιοΙερ ιιο

κννοιιο ΝἰΙοιιι.

Α δοΐοιοννΕ ΙΠοσκο, ΑΙοοιιἰο, Ατιτιοτιἱο τιιοΙ'ο

ι πω, Κοροάοογο, ΡοΠοΒοτιἱο, ΠοΙοογο,

ΚοΙοὶιιἰε, Βοοίοι·, Μοοιιο, Ποια, δοτιιιοογο,

Τοιιτ)·ο, ΜοΙοεγ, ΤεεοΙἰο, ΙιοΙιτγο, Βοοοχο,

ΕιοΙιο, ΑικΙιο, Αοιιοιο, ΡοΙετιο, Με απο”

ΡεΙοροτιοι , ΑτΒοάγο , Ερἰτ, ΙΙιτγο, Ι.ιιοΙιτιι€γο,

Αιιτςοοκο θα Μοτο] ιιιοτιο οιιτχοοΜο. Οροι

τιιιι]ο τω: Μ" ι ινδιορι,·: Βτ)·ι.οιιιο, $χοχΙιο,

Ειι!ιοο, Ποιιοε, (Πιιοε, Βοο!ιοο, (Μοτο, Ζο

Ιάτιο, Οοΐο!οτιἰο, ΪιοΙιο, Κοτοκτο ι Ρονντιο οοοέό

Αιχἱ, οι κινειται ιὶοιιἱο, ι τεοΚο ΤΗτ τοι

ετοιιιο2ο1οοο Μοόχο ο ΒοὶιἱΙοτιἱρ.

θεοις. Βοιωτια. 6'Ιιτοιι. ο. Π!. οι Πἔ, νη·εΙ. ΜιιτοΙιο, Μ. ὅθ--4θ.
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88. 551, π. 17. κικικιοκκοκκικ κσκκ. Βω·οινω τινιο:ΜΙΙ, 2ο 85η ΙκικΙ:ΜΙΠε

οΕο,8κο. πιο κΙερικοι·ννο.κοικ ρκικιιοικ ιν ;ωικ ετι·σκΙο μια ω.. Μ” οκ Ιιιι Ικάοικ, κ· άτο

8Ιο_Ι εὺτοκἱο ικό Ιω Βιικοιοννἱ ἱ μια ΙΙΙι·νΙε ιν 85311 Βιιι·ορν. Νκ.τι·κοκ. ο “κι Αικικκι.κ Μετακι

Ι111, ο ΙιτότοΒο Με 8ότηκικ. νν Όκονἱ κκ.κννιικιι μια ΚοιικκΙκ.κάνει Βου. θεε!. ΧΧΧ!. 4;

οΡἱκιι_ῇο .Ιοτόκκοκ θα. ?., ὶ ΒΜο.κΙ:νκ1εο Ρι·οΙιορ ΒείΙ. Ου!. Ν. 8. ΤειΙιΙο νννοκκι2οπΙο 28.515.

1ιειΙο κο, _ικ.Ιι ννΙά:Ικι, ἱ ‹Ιο Νοκτοκι, πιο κακο Χ.ιι·ρειτν κεικννκ.κο και ο 111880 ...ι.......

Ιιο.ιιΙ:κιΙιΙοικ1.

ΒΙι·. 551, νν. 28. Ρομπ.. Βιιέ ιιννο2ο. κο.ικ Νοετοτ κι οεοΙικγ παοκ ιΙιο.κάνκο.ννεΙ:1.

ει.. 551, ιν. 28. Υ10ιι. 02ιιάκικΙ κσκκ: κι ποιοι· ικἱοωκΙκιὐοόνν ΕετοκἱΙ. Η .Ιοτάκ.κοκκ

κει το ΤΙιἰιι‹1ἰ θα. 28., κειέ ιι Αάκιικι Βι·οκιούιΙκεΒο δοκιἱ. θεσ2.Πακι5. κα!. Ροκ!. Π. 14.

Βτι·. 551, κ. 28. Μαρια. Σκι τοκ Μιά οιιιά.·ιΙ:1 .1οικ1ε.κεκ ἰ κοννἰο 8ο Μοτοιικ. (Μ.

28, Μέ Δω ΙιτοικοκοΙιἰ ΜΜΜ θα!. Πακι5. ΠΙ. 14.

εκ. 551, νν. 24. Μονροκι. 'ΤειΙιο2 Ιιιά Μακ, ο ΑΜΙκοκκ. Μιιτι·ἰκἰ Οοκι·.οφ·.

ΙΙ. 22.

και·. 551, νν. 24. ΒΜ:ι Πιό οκιιά:Ι:Ι, ιι .Ιοι·άκ.κοκο. κκ.κννκ.κ)· νεικἰκει σα. 28.,ιι ΔΙΠ·

πιο. ΙιτοκιοκκΙι1οεο ΙΙΙΙΙ22Ι. θα!. Πανκ5. ΠΙ. 14.

δικ. 551, νν. 24. Μοοιικι οικω Μιά οκτιἀκΙιἱ, οι .Τοτάκ.κοκκ. Μοι·άοκε θα. 28.

ὅτι. 551, νν. 25. "εοκι Ιιι‹1 02ι1τΙ2Ι«:Ι, ιι .Ιοτάκκοκο. Βεοτικκκ. Οκ. 28.

Βτι·. 551, νν. 25. Ποπ” Μιά οικιά:Ικ, κ1Ι:οπκι ννΙοοο_ι ιιἱοικκκν.

8κ·. 551, νν. 25. ΙΙ1κι Ιιι‹1 ωικ21.1, 11 Με!. 2 Βικικτιι 17ο πω!» 'Ιαμοι Θ. ν., ακό ο.

Αόκκιο. 5τοικοκκΙιΙοδο 1..κικΙ. Ωω. Ποτκ5. ΙΙΙ. 14.

Βτι·. 551, νν. 25. Ιδιοι, ιν Ιἰέοἰο .Ιόιοίκ. Ει·όΙιι οκκικτεΙιἰο8ο Μ? Α81]οι·. ΟΙικ.οι

κΙ:ι·. 'Η κ· ἀιἱοΙο κἱκἰεῇκκοιι.ι. Οκι·κιοΙ_γ ειναι. Π8οι·, 1111811 κι. Πιικει·Ι ὶ ννκΙικικιο και. 229

ει·όνν οηΙΙ Μπάνκ.ι·όνν Πέπ. είε Ια Τοπο-δαἰκ£ε. Βι·ιικεΙΙοκ 184'Ι, πι. 42 ἱ 25.

κα. 551, νν. 28. 2κκιτοιι ο ΗοκτγΙικ. ΕοτννοΙκι Β και ἰΒκΙΙἰ Μ”. Ι.ίυοσκία Πο. (Ιαν.

Ιιετκ. , κ... 89.

815. 551, ιν. 28. "μοι ο ΑεΙο.κιο. ΙιτοικοκκΗε8ο θΙιοι·ἰ. θε.κ2. .Πακι5. ΠΕ 15.

8τι·. 551, κ. 26. Οιτιτοιι ]051 ω κ17ΙΙικ κιιικ1ε.κΒ Μιιι·οιι ἱ Μι κι νν ϋΙιιικκο2οοἱκ

ρορκιννΙκ.κιν. ΗεκτνΙι Ι.οτννκ.Ιι κοινἱο ΙΜ του Ι.οτΙικοΙΙεκ ΟΝ". Ζ.ἰυ. Πο. Θα·ιιΙσοκι κιτ. 88.

δικ. 551, π. 28. Ι1κκι Μιά .Μακ ιν 1κΒο.κτο.οκ, 2ιν8.κ70Ι1 οι1 κἱοΒο Ηινοκἱκ.

κα. 551, ιν. 88. Γικο. Οοιο.ικΙ κινιικο ιν άκινκνοΙι οιοικιοΙι Βοιών, οΙιειοκ 'Ι.'οι·κικικ

δει. Βοπ. ε! Εκο. Βιικίω. Πο.Έκκκ 1702, κα. 808 Ι κ:ιετ.

Βτι·. 551, ιν. 84. Γιικικικε. (ῖκιΙἱονκ ιικηννο.Ι1 οεοέό οΙκκεἐοἰοκκΙη Ι·ΠκηκικΙΙ Αποκο

Με, ο. οι! κἱοΙι ἱ ἰκκε κατώι, κννΙισ.κκοκκ. ρόΙκοοκο. οι”. ΚοκάοΒο Βκἱε_ῆο Ροκοννκκἱκ Μεικ

τόνν νν ΗΙεκκκ.κΙΙ.



858 σΒ.ΙΑέΝΙΕΝΙΑ00ΝΕ5Τ0ΒΑ.

8ο. 551, ιιι. 84. Βοαοιιιιο. 8ο ιιο νιιοιι σ.ιιιΙι ιιιιοιιιιιοοσι ιι.ιιιι, ιιτόι·οιιι σο ιοιιοιιισιο

Βιοιιιιοοιο ι οιιι.ι·ο27σοισιι Βιι)ποιοο σοοιιοσινο,ιι. Οοο” πι. 5Β8 ρι·ηριοσιι 1, ιι ά2ιοισ οἱ·

Βιομισιο.

Βιι·. 551, ιι. 84. κορ·ιιιιηιι ιιιοέσιιιιο ροιιιοοσ @τι Φοροιιηιι το Με Ε'οι·ισει, ω):

οιιιοοι ο ιιιιιο.ι·ιόιι ΙοσιοοΕισιι Γοι·οιιιΙισοεσιι. Ρι·οοοιιιιιιοσοσ Νοιιιοι·ιι. ι:ιι·οσιιιιοοιιι φ πιο κ.

Βιι·. 552, ιι. 1. Φροι·οιισ, το με: ΡιοΒ·οιιο, η ιιιάσσιοισ Ε'τοοιιιοιιιο. Εσι1οιιιιιο οι.

πιο οι Ρι·οιπσρ, Φσάηιοι, Μ". θα. ΙΙΙ. 28.

Βιι·. 552, ιι. 15. Η σ·ιιιιιιασ ι·οσιισιιιι Εοι·ι.... ιιριιιιιιιι·ι. οσ·ι·ιιιιιιιιι·ι. (Μι οσο Μισο ποι

ιιιιισ ιιο ιισεισιπιιο ιιιοτοσιιιοάοιο σιοινιοίιειιιιο σιιτσοο8ι·οίο. ΒιιοοτιοοιιιοΒο Μο.ιοΙι, οειιιιιεσ2οιο

ο” οιι Ρσσιοιιιιι ΧΒο ιιιιοιιιι ιι ΒόιΒιι.ι·ιι Ριτσα ιοιιισιιο θι·οο8οι·οο, ο. ρτηισσ2οοιιο ΡΙ'2Β2

ιτιοσιο Κ. Μ. Οοοιοίιοιιισεο, ιιο ιιιισοριο ιιο Ι.ιισοριιισει. ροι·σιοοιοινοικο- ιιιιιοοιιιιιιεο·ο, Μοοισιο

1851, πιο. ιιι:ι·οοοισιι Χιο1. Οτο οι _ιοΒο ιι1οιιιι: ιι σιιιιασ Γοσιιοαιι Επι. ιιιια·ιι·ι·ιι ι·ριι_ια ιι

σ·ι·ιιιιιια... ιι ρσιισ Γοσιιο,ιιιι Ποιο: σε ρου. ισ,ιιιιι·ι. ιι ιιιςιιικ·ι. ισιιιιιι., ιι σιιιισιι Επι. ιιιζ·ι.ιιιι.ι

ιι σημειο ιιι ιια ?Ο ιι 2 Αμικο. "ο ριζιιιιιιισιιιιιι πιο οποιο Εοτιι ιιιιτροιιιι ιισιιιικιιιι.ιι.

ριιιιιροιιιιιιι θ'|'ιι'Ιι"'Ε, Η ισσιι. οσιαιιοιιι. "ΠΟ ιιροιισιιιιι ασπρο Η Βιιιιιιιιοιιιι, "πιο οι. ΕΤΩΝ)

τιι ιι ιιι. ιιιιιρο·ι·.ι. 5400 ιι 83 ιιαιιιιι·ι., ιιι. απο ιιιιοι·ιι κριιιιιιιι·ι. οσ·ι·ιιιι·ιιιι·ι. πιο. Ζ τιο1ι

εἰσιν 2 Ιστοριεοιο οοιιισ,οςο ιιι·οοιι-ιοι·οο ρσι·όννοοοιοιι, οι·οοιισοο.ό ..ο ιοο2οο. τισιισάοιο, 2ο Νο

ιιτοι· ρω ισιιιιισιο @το πιο”, Νότιο πο. :ποσόν Βιιοσοοο. οιειιιι Βισιιιιι.οισ :όσοι οποιο

ιν Βόι8ιι.ι·ιι, ι @Πιο οιοιισιισιι.τοσιοο _ιο8ο οοοιοιοσέό ειιισοιό 8ο ιοοΒιο, Σο οι Πιο οιικιπιο

Μιὰ Ρσιιιοισιιιιοσηιοι @οποιοι , ιιο ιιιτο2οοιιι ιιικοοιιιοοιιιιιιοεο.

Με. 552, ιι. 82. ιιιιριιιιιιισιιιιιι ιιορι.ιιιι ιιιιισ σιιιι·ι. Οαοιι·ιιισ. Ν0ι·οργ σηιιι Νοι·ιιισιιιο

Ισά ροοιιιιιιι. Ο οιιο οοιιιοάο. ΚΙσιοοοε οΙοκο.οάτιιιιιι: @πιο οτιο.ιο Νοιισροιι, σει σωστο Βοιισ

Ροοοισο @Μος ἐστι Παιοιιικον) οιιοσ οποιοι ορροιΙοοι·ιιι· Νοι·ισο (Νοοικοι) οσε σΙοοοι·οι·ιιοι:,

οι Ρι·ιιοι ίπποι ριιι·Βοτιιοι. ιδέι·οιιιαι.ι. 16. Ροι·όιιοοι Βιιιιοιιιι Ρειιιιοιι. Οιοιιο.ι·. Ρι·σεριιι·αι. οι:απο.

Χ. 2., ιιιάειο2 διοριιοο. Βγοιιοι. Πο οπο. οσο εισιισιο Νσοοιιι.ιιος. .ιοέιιιιιιοΒιοιιοιτο ισ οιισιισεοσέό ,

2ο Ροσούνι "οι Βογοιιο.οιο Ροοοσοσ.ιοι (Αρριιιο Ποπ. σ. 14 ), Μάι ΡΟΠ772828 αιιιι.ό.στοσέό

Νοιιιοι·ο ο Νστιιιοοιι ροσίιειιισιι μοι ρι·οοιιιιιισιι διοιιιοιι, 28σιιοο μια ιι τω σο οιόινι Βο

Βιιίιι.ι: Βοι·ιιιιι:οι· ιο ιστοει.ισειιιιισ σσιιισιιιιιε οιιοιι Ρο.οοσοιο σο; ιιιιι.τοτ οι οι·ιοο οιιιοιιιτο διεισ

οισοτιιιιι οιιιισοιιοι. £'Ιιι·οιι. Ρο!. ο 8οιοιοσι·ιιιι. ΙΙ. 19.

85. 558, π. 1. σιιιιιι σειρ Οιισιι·ι.ιιιι ιιο ιι,οιιιιιισιιιι, πιο ισι:·ιι ιιι.ιιι·ιι ιι.ι·οριισιιιι

@Ποιο τι ΙΒΜΜριισιια. Νεά Βιιοο._ισιιι ιιοικοοιιιιι το2 ιΙο.ιιοιι. ιιισάοιιιο Βιοιιιιιο ιατοιιιιιοι·οο Ιασι

σοι ΜΜΜ.. ι νι7ιοσσοτι, οοοοσιιιιο.ο ιιοιιοι: ιισιιιο.ιιοιο οποια ιιι ιι'σότιιιι Η. ιιο._ισιι. 13710 ι:ο πιο.

400 ρι·οοπισ 18.15 μπει οιιτιοΒιισοτο, ο Ρι·οιι·ιο ιιο. ΙΜ 100 μισά Αιοιο.οιιιοιο οιο.σοιισιισιιιιιι,

Ποιοι "Μο ο. Ιισέοιοι Κιόι ιιιιιιιιι, Βιι.ι·ιιιιιο, τοσοι! ποιοι ιιιοΠιιο ο θοιοιιιι. Ψ οιιιισσιε 2ο.

ιιιιιιιέσι ο οιιοι ιιιοοιιγ: (ιιοιΙιει ισο.ιιιιο οοιιιιισ (Μι... οιιιιιισ ο.ά Βιι.οοιιιιιιο; ιστοι·οιο ιοι·ο ιιιιισ

οοιιιιο Ροτι:ιιιο.ιο, ιιιι.ιοσ ιιιιιιιιο Βιιι€ο.ι·ιειιιι, ιιιιοσ σωρο Οο.τιοσιιιοιο σι·σιιι; οσοσιοιιο. Ψΐιισσιιι.

Οιιι·σιι. ιιι Βιοι. Ψειορισ Μιά. στι. 288. ιι!ίσιοπω δ'ιιι·οπ. το.ιο2ο σο. 289 ι οποσ. Ψιτιιιιισσο

το ει·ει.οισσ σιιοιι:ιισιιο.ιγ Μ” 2ο. ιιο.οοινοοιο. Βοι·ιιγΙο., ιι οπο.ιιοοιι Νοιιιοι·ο ι·σισιοΒο.ισ ιιο τοπι

ιοάγ ρούιιι:ινο ιιο8ιοι·ιιιιιο, ι ιιιιιιιιιιιο ιοόιιιι σο ,,ιωιο ιιιπ ιιιοιο Α,ιέστειιο. .οσιοιιο." Αισιι πιο

σο ισιιοσιο, οι: ι ΒόιΒοι·ι-ιιιο. οισιοισ Βιοιι·ιοοισ 2οιιοσιιιι.ιι. ΒόιΒιι.ι·,γιι οι. οποιοι Βιιιισσοιι., πιο.
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Ροοεμ1ω νήε1;ιι Χ, οΒο5ωονω1σ. ΜΕ εννε.ιιο Ζαμπία τ. _ἰ. σ:29έό άε.νστιο] Ττπογἱ, ἱ Μεοοἀοιιἰ9

8.2 Ρο _1εώοι·ο οοΒηιΜιὶο 52711 ΙἱοΒιιἰοΕἰο, ιιιέ ι Ιοκν‹:1 “το”, Βιιπε._ῆπ Παοκ, 2ο. Νοετοτε.

ο25.εόνν 5715. ροό. "Μάη εεεω·2όπ ΒἰιωτχὐεΕἰο1ι. Ύν1τΜιιη ννἰ9ο :ο εϊόνν Ρονη2εηο1ι, 2ο

Νεε£οι· ιιννε.2ε1 8128.Ι'027'5ΠΥ011 Μπόστ ἱ '1'ι·ει1ιόπ ω. ρι·2οτ11ιόν ΒΙοννϋ4.ιι, ροάοΒκήο @Η Μι υπε

28.Η ΙιτοιιἱΕεπο ΡοΙι-κ:_γ Μἰοτεννε. ἰ 1Μι.ιοοπητ.

85. 558, π. 9. Χομι:ιτε “Μ”. ΒροιπιιΜ 2:11 Ξ Ροι·Βιοδειιοω, ω6νωμ. ή μεγάλη

Χρωβατι'α καὶ ἄσπρη έπονομαζομένη. Ο!» ω. 29, π. 85, π άι. ω...

διά. 558, ν. 10. Χ0.ΜΕτΜιε. Βε2ἱωἱοιιυγ ιν άιΜο .Βο οοπυοπ:ίοπο Βα9. ού ()'ασ·απ2. ο.

Β Μ... Μι Ωπαο·απ2απί, ιι Ρει·12.1. $$. Π. ω. 'Ι. Ρενα! 1)751ιοιι Ζοννἰο Με] ΜΒ θε.ι·ωπυ.

πιιιιι. Βο μα. [.οπροϋ. ν. 22.

8τι·. 558, να. 10. Βοι·ικ·ι.ι.ιι πο σηιιιι.μ.ιιιω.ιι η @οπιπι :Η μηκακοκιΜ, ετη".

ΙΒΜΗ. Μ. Μ”. Η "ΜΣΠΙΜΜΒΨΜ1'Ε ΜΗ.. Βηιιιἱωιἱο το2ροο29Ιἰ ννο5τιι; ροάΒοάονη 5511 Βαυα

ῇειπ π· ι·οΙιιι 88 μπα! ΟΙιτγετιιεεπι, ει υΚοἰιοηΙἰ Π, ἀοΡἰετο ΡοἀΒοῇοπ1 Πιιογἱ πι. Τ1'8]8.Ι18.,

ι·οΙ-ιιι 106 Ρο ΟΒτ7ετιιι-ιἰο. Νεο. το το ν_γρειάΜ τνεΚε.2ιήο ΝοεΕοι· Ροννγὲεεεπιἱ οΒόΙΙιεωἱ ε1οννει.ω1.

ΡοΙεογ ΙιτοτιἰΙκειτ2ο 1111ετωνιι ἰ νδ'ἰιιοετιτ_γ 2ειραε2οιης. Με» τα π 52525861” ἱ οροαΜάε,Μ νσε11:ἰ

ἀΙιιΒοΙοττιἱε 'Ι'ι·5.1ιο11Πόνν ε ΒηπιἱιιΠεωἱ, Με ννειΠιιε τηαιεΜοΙι ΜΒ ει·εοΜο11 Ρϋιε.ι·ιόνν, 1502

ννεάΙιι8 Ροτ15.ύ @Με ιν Χ, ΧΙ ἰ ΧΠ ννἱεΙ‹π ο @άι νηΡιιάΜ.ο1ι ιιιἰς‹1η Βἔοννἱαιιιιιπἱ

1κι·ι2.271_γ, ιι ΜΒόησιι το ροἀειτιἰοιπ ιι ΒΙοννἰωι Μο ΒΙόννι17 ροΡ9ά ἀἐνσἱειιἰοιιἰο μιίιετννο. ωστε.

ννεΙιἱεἔο ροά ΒοέοἱεΙεννοιπ ἱ έτνἰ9€ορεΙἙιἱει11 , ἰ 8.ΡοετοΙετννο @Με ἰ ΜοτοάοΒο, ρι·27Β71_γο1ι 2 Με

οετ1οιιΠ. 011802 ΒἱεΙ. Ψετ5ρ 1:71.. εΙ:1·. 85'7-442 ἰ ρτηρ1εεΙ: 14 Δε. επ. 119 κ· Μ. ιιἰιι.

85. 558, ν. 18. προς·ι.κ.πωι οι Μκοιιο, οι ο". “κι Νικο” προςιπαιιιι οι Ποικι

με, Ιιιή9 119ο11όπν πιο. Τοωε.εε ιιτοὶιἰἀγεΕοιι εΡο1ε£αὐεΕἰ, 27]ιμ)· π Μο1ιι1 ΧΠ, 111όννἱ 011:

νω.ωω Μ ρω·τ.15ιιΒΡο1οιιΜ, ΦΠ Εἱιιεοιιεε 5.ΡΡεΙΙωι€ιιι·. Πίπα!. δα!. ο. 'Ϊ. 11 ω...-Μ.ιω.....

88. ΙΙΙ. 85. 541. .Βάσια ε. όπννιιγο1ι τοτ:2ιι1Βόντ ροΙεΙιΞο11 άοηά ιιΙοάτιιΕονναι17οΒ, Ροτ15,1ο ω.

Μέ ΜΚ; 119::1ιόνν 15.1-:ο ννο2οέπιἰεῇεπο οά ΡοΙειτιόνν ἰι11ἱειιἰιι: Ρο1οιιἱ, ςιιἰ Ρι·Με νοοε.Βεπϋιιι· Μι.

ο1ιοννγο, τ1ιιπι 08881113 ΡειΒιιιιἰ. .ΒΡΙοορ. δ;‹ἰ2ἰωσ_|α π Οιω?ιΖα, επ. 14. 2ο Μή; το ΡΜ.ι1ο ρἰοι·

ντο£υἱε μια 81οε1η ιιοεονη, 1ο ιιἱε£χΙ1:ο π ΝοεΙ:οτει ἰ 'Ι'οπιειειει. ερο1ε!:ε.ιΜήοΒ·ο, Με πανω:

ΡουἰεΙιιμ1 ἰ π ΙσοιιἰΙι ροΙε1ιία1ι Μἰοτιπγ ἱ ΨἰυοοιιτοΒο ννϋ.οοιιιο.: .τι15οΙιοἀ2ἰιπ Βοννἰοπι π Μι

τ91ιοΡΒιιι15.ο11ιιΜεάιιοΕτοτώεεεω1ε.ετ ΕεοΙιἱτω, ΕἰοΙιἱτω 2Ιεεεο21ηπιπά8Ιοε1η€1-ιτόι·ιινη·τειι

τ:οιιο ιι @η π 0211802818.. ΠροτνΜεοΒιι1οπο Ροέ1115] Βππιἱουἱο 12.480 ἰιιιἰεπἱε. ΒεοΙιἰτω, Ι.εο1ύ.,

ΕεεΙιοννἱε, _]εειτ ἀπὸ: ε Ροντοτ1όπ εε.ιιιο] ει.ιίοιιϋ ρτηῇεωιιἱο_ῇειο Με 110118, άοάιυιΜε ροπιι1εωγ

εοΒἱο ννχΗ1:1:οπο 2Μτηι1ιε.ό π ΡτεοΗεἀ2ἱο ιιεεηπι Βκεπιἱειιἰο Ρἱοτνσοτιιο , 811: π ἱωἰειιἰιι Επι,

58.110 ἰ π ἱωἰοιιε.ὡ νν...%1, ΜΒΜ., 1289818178', ξ.ε!.ο1: ἰτΡ., Νώε 118.111 Βοννἰει1ι ἱ Ροά 87111.

νν28Ις.άοι11 ο 2Β112ο111ο Μ; ]81Σ :ιεῇννἱ9Ιιειο άο οι·78ϋιε.111 Νοετοτε.

Β1:τ. 658, π. 15. Μητιππ. .Με το ἱωἰ9 ά5ννωπο Ιιιάοννἱ ω..." μια Ν1οιιιώιν ἱ Μου:

ά)τι1εννοόνν, ῇιιΙ: 11Ρ. μπε δε.Χοι1ει θτει:1:11εί:7Μι. ΧΙΧ, επ. 162, πιώ πό οιιἱ εννε.Ιί εἱ9 1121157

ΜΒ ΨεΙο1:5.Μ ΡΟέΨ18.(1028. το νητωἑΠἱο ΜΜΜ Βι·εωοίιεΗ ι11ὁννἱιμ:: ι1ιιἰ Μ: ἱΠἰε ΨἰΙπἰ, 8.

ποΒἱε ώσπιπι11· ωκεα. θεσ8. Παπιό. ΙΠ. 21. πι κα”. 88. ΤΠΕ 844. ΤΜ: καηκε 1511 118.

ννοτ ἰ θεο€τεΐ Μινν8τ8Βἱ, άοάεύιμ:, 2ο Επι] Μι ι12ἱοΙὶ εἰ; πει σποτ? ρμ·οννΞπαγο ἰ ι::ιικ 95



840 ο11:1έκ1επιΑ 11ο ΝΕ8'1'0ΠΑ.

11111111; 11111152 1:12. 10 ν άι. 11111., 211111 1511 ν15ο 1πιτι1ιο τ1ο1π.·ω. Ζ Βοεο ν1ά21111, 2ο Νοε1.οι·

1127111111 Με; 1:11 8ετω1111ε21ε_1 02711 εΙιεπόμιο.νε1ι101 11ο111ε11111Μι1η.

851. 558, ν. 19. 1εμει:111κε, μη: “μη” κι Μουτ.. 1777νόά 111ε11ο111εο21118 ρω.

ντ121νγ, επε.ο11οι1:1111 Βον18111 111119 1ικ1ιι 21ερβανο1 1ι12 ν 111171. @αν 1115:: ο. 28.

811. 553, ν. 21. 1,ριτοιικνκ. Ροτ11τοΒει1ο18. 2ον1ο 1511 .45ου,·ουβιτα1. 051155 απ. 20,

ν1οι·ι12 21, ν άι. 11111.

811. 558, ν. 25. 0101111111 πιο 51151111 011515 ιεςερα 111ω.ιεριι. 8241111272 1511181118,

2ο το ει! Ρ15οΙοπ1εάον1 Σου0βητ·ο1 11110821181:107 ν δενν 1ιο1ο Α1ειιιόν. θεο-φ. 1Π. 14.

811. 554, ν. 10. 1111111111 πιο τε1τε1ι. κα”. οκοιιι.σκοτο πω. 13.116 2ον1ο 119 Με 11111

νο11ιο11ε111111, 1ιο.ιν1ε11ο 1οΒο 111 νγ1111οι11οπο ρτηΡοι111115 1511 14κιβοι, 111513, Ρτο1οιιιο1 θεο51·.

111. 5. ν 1111115751: ε1:το11:11:11 ν71111οιι1ο..

811. 554, ν. 14. Β11.ι·1... 11·1.1επτι. σεων. μου” 1111111511.. Μ. 111όν1 1 1110121182

ο1ιοτοι1ε111: 111 τιι115ιιε ω 1111111511 1111101 ‹,ι1ο‹1 88Ρ1ΣΙ18.81Ι118. 8.1ΥΒ08 115.551. 1255,”. αντι. ο. 81.

811. 554, ν. 17. πιο 131121 π 1111111111 τ. 1. ‹1ο 1151811171 111111 115111, Κα”, 15285111;

ο 1:16:51 ο111ιο2 1121510 11.51.51.. ΜίσοοΠα ιι Μι11·ΜΒοτεεο 88. 1. 188.; 51112152 1111111111ε1·-Ριιτ8

51.11.11 0688510518 ό" @ΜΜΜ ΗοπΙο. Ροε1 1840, 821'. 'Ϊ 1 όα1εεε.

811. 554, ν. 1?. ΧΒ11ΜΗ:'Η. .Πει 1ο νεό1ι18· νε2ε1111εΒο ρο11οΒ1εύε1νει κι: 511.111 Μιά,

11161), οΡἱευ_1ο Κ11111ε.τ11οε ΗΜ. 111. 8., 2ον1ο ο11 8ο Χαλισσώι, 0111111111.

811. 554, ν. 20. 11111151 ιι·1.·1·ετετι.... των" 1ι1ερε1·1.1. 1)111ερι· ν·ρε.118., ω: 51110110,

,18€111θΙ11 1:_γ11ιο 1150113111 ν 1110125 ι:εω·ι1ε; νοηε1111ο 1551111121: τε;1ιοΡ1επιπ. 1101110111, 11ε.νετ ονο

111615 1111111 Τειτχεεοιον, π1όν111 ν7το.έι11ο ο 11211511 1115111511. Ψχ111το1: οι1 111511 ε1:1111ον1 19110

Ρ1επι Εενι·91οεο, 11.152 ν_γι·ε.2ει11ο 1585 ,,ντω2ε1' ν ροι1ετ'ε1ιο1ε τιποτε 1511115111· 1:1·11ο1ΡΙοοι1ε.

21115111, 1 2111115 1119 _1111ιοΒγ Μάο @Πιο ρορ1·ο.ν1η υ19ά1·11ι111,οεεο ρι·ιορ1εγνωπο., νοΙο11έιι17

τω), 2ε1.ττηπι1ε.ό τι·ε1115. 2ετε1γ.

811. 554, ν. 22. πιο 1111555115 1111111111. σαιτ” 0111111111. 0 ε.ροε1ο1ονο.π1ι1 6. Απ·

11125111 ν 857171 111όν111 Η1ρρο111:, Ο1·18111εε, 1 111111, ΟΒιιο11 1311714111. Οτ·19ίπε.σ Βιι.9.9. 111 05111

111ει115. Δανό. 1351101:. 11111, 1111. 890 1 118.817. Ψειο111:ο2 οάι1οε1 519 1:45 61ο 158.151 807171, 8.

Με 11ο ο11ο11ο 1521107511 11 8111111180 1111151115.

811. 555, ν. 84. 1111118811". 15.11 11:11 2ον1ο 1 Ροι·111οΒοτιετο.: Κριβιτζο1, η, το νε:11ι18

νε2ο1111οεο ροάοΒ1εύε1νο. Ροτοτι11εον1ε 1155111511 Κ1·ον1ιόν Κροβιζοὶ, 1116137511 1151121117 νε1ιιι

2115 ν 1)αι:)·1 8τι·ε.Βο θεσ91·. 17111. 818. Ροτόν11111 Ρ11111Π88. 111158. Ναι!. 1111. 25. 12.

811. 551, ν. 15. "ορτ.Μ. ΡΜνόο11οτ10111118 η το Ρο1:οι111ιον1ο ετιιτο27τ11γο11 Πανσιόν

11251151, 11517511 11ετο11οτ 211111 11 2ι·ό‹Ιε1 1)111εε11·ι1 111.15 Π. 22., 211. 1211111155. πώ 5711 1112

118.ά 11161118. 1)111εΡι·ιι 525,11 Βοηε1οιιιι ρι·ιοτηοε111. ΗΜ. Μα. 111. 28. 10.

81.1. 557, ν. 22. 1111111111. 1315711515 Βό1Βο.ιόν πω! 13511111 ρι·ηρο.άΙο ιιι19ι1η 680

588 1·. Ρο (Πιτ. ΟΡ1ειψ1 1ο 51:11111γι1ογ 11101511 111. 200, Μασάει” 811. 114 1 111111.



οκικέκικκιικοκκοκοκκ. 84!

Μι. 557, ιν. Μ. Βιρο κιιιιικ... κροτικικικο οιιιιι. 8ο το Ηιικοινιο κινιι.ιιι ωκοκ

Βιιιινιιιι. Σε. .ΑτνΠ ινιΒιιιι.Ιι οιιι Βκνκιἱιι.κ κ Ριιιιοιιιι.

8κ·. 557, ιν. 82. θκιρο... κρκιιικικικικ Δοι,·κικιι. 0ο κι ιι.ιι€οι· ο Οιιι~ιιοΙι Ροινικιιο.,

κεοιικο @οι κ ιιοινἰοέοἰο Έ'ι·οάοκκι·ο. (Άπω. ο. 48, κ @αν :κο ιιοἰοικἰοκοκ ιι.ινιιι·κΜοΙι άσκο

ιιιινιικνοΙι κο. ()κοοΙιο.οΙι, ΜότιοΙι ΒιιΙοΒοιιιἰ κοινἰο Μεικοιιάν ιι Π' Οκεκοιιο. Πω ΡοικΡἰοιτ έκ

()'αποκ.ιιο πι. 8?. Οοάιιιι. ιιινιι8ἱ, κο Νοετοι· Ρἱεικο θκιρο, κ. ιιἱο 0κιρο κι οκνω.κιν το κιιο

ιν 8Ιοινιο ο ρόΠιιι Ιεοι·οινικι, έινκι.τΙοκι το Βοινἱοιιι, κο Νοετοι· κειοκοηικκι ιι·ικάοιιιοέό οποιο

κο κι·όόοι κοοΙιοτΙιιἰοΙι.

Μ». 558, ιν. θ. "ονοιιικιι κκοκορ τιιτοοκἰ. .Ιοάιιο. κ Ιιοι·ά ιοδο κιι·ο.Ιο. εκ; Βοάκιικκ

(Πακικιει· Ριιι·κιι2. Οο.ιο?ι. κ. θ. Ο. κ. 25.) ἰ ω ιιἱο_ῇ τΙοετοΙο ω) ἱιιιἱο το οιι.Ιοιιιιι κκοκοιιοινἰ.

Ροι·Βι·οεοκοκι κοινἱο Μι Πακζιυακὶται (οΒιι.οκ πι. 40 ιν τικ. ιιιιι.):, κι·όάΙο. ινς8ἰοτοκἱο

Βίκοπί.

κκ. 558, ιν. 10. δι·ρκ ιιριιικκ τη το ἀκἱκἰο_Μ ΨοΒτοινἰο, ο Μόι·νοΙι ρτκι·Ιινοἰιι ιιιιά

Ι)ιιιικ] πιόινι κο._ιάοκικάιιιοι Ροι·κτοκοιιοτο ιν άκιοΙο: Ο κκικιιἀκἰο κοκκινο. τοκοι. 88. 05. κιτ.

48 Μ. ιιιιι. Ζοινἰο οιι Μι 'ΓιιτΙικιιιἱ.

Βιι·. 558, ιν. 16. Βι·ι·κνκ η, το ροτοιιικοινἰο Αιιτόιν, ο Ιιτόι·νοΙι Ρικκο .Ιοι·ιιιι.κοκ (Μ.

ο. 5 ἱ Ρι·οκοιι ΒοΖΖ. (Μ. ΙΙΙ. 14.. 40 κα.

8τι·. 558, ιν. 16. κιιο” κο και κρατα κι Μοιικι. Ν8.Ιοκιιιο "η κιοκο Πιιιιικοκιό:

Βιιο Βοινιοικ ιιινοοιι Ιιι·ο.οι ιν ΡοΙκοο, ινοΙοΙἱέττιι _ῇο‹Ικο.Ιι κκ.ι:τ27ιιικό ιν €οκι ιιιιοιοοιι νη

ι·οκ οτγεἰιιιιιιι ,,ιν Ιιοικοοιι" 5ο κτιειι·κοιιιο το, κι πιο.κι κἰο κόκιο, κἱοΒιι. νν και”, κι οικο

κἱο, κο ινιιἰοΙι ἰκιἱοιιἱει. οικω _ιοοκοκο ιιἰο κιιιιιιο.

Βιι·. 558, ιν. 28. Δοιρικκιι πιο ιιικκκικ.κ κο Βοιρι·οιι. Ζ ι:νοΙι ικό" ιιιοκιιεικν ΜΜΜ,

κο Βτοιιἰοο ιικιικτινει Βιιιιιοιιοινο€ο κιοκκιν Ρο Βιι€.

κα. 558, ιν. 24. ιιικι ΜΜΜ Β0κ°Ηιιικιιο. ΨοΪι·ιιἰο.ιιἱο κι κινιιιιἰ οά ,ικι·οάιι άο.ινκοΒο

ννοινιικι, Ιοκειοοεο κει. Ιοινντιι Ιιι·κοΒιι ΒιιΒιι ιιιι.ά ι·κοκιι Ηιιοκινἰιι, ω” κι! Μι οιο!ιοιι. (Η

ιιἱοΒο οιι·κιιιιο.Ιο τοκ οοΙο. τα Ικτοἱιιιι ιικΜοικκιι ιικκινο οποιο.

8$ι·. 558, κι. 85. )ζκιιιικ. Θεσμοί Βοινοτοκι κοινἰο κι υιιΙἱκἱ, ι άοοικιο, κο ιο @Η

κι ιιιιιο8ί ιιιο,ικον 818 κικικι:. ()`οιι.οκ οτι. 10 κκ. ιιἱιι. Ροτίιι·οκοιιοικ. κοινἱο Μι ΜΜΜ. πι.

42 (Μ. ιιιιι.

8τι·. 559, ιν. Η. Οικοιιιιικ οι κι ικριικι:ι. Ροι·6ινιιοι κ Μπι κο ιιιόινἱ Κοκικοι ο ρο

όοιικνοϊι οοι·κοόκοκ ιν Οκοοιιιι.οιι. Βι·ο.οικΙο.ιικ οιιιιιοκ πιεσε, ιι.ι·ιοΙοιι οι κοκτΙΙο8οο οκιτιικἱτ

κοἔιιἰ κιιἰ ο ιιιοᾶἰο, κἱιιιἰΙιτοι· οι Ιιιοοει κινο ιι.ι·Ιιοι·οο, κιιο.κ κι κικΙι.ιιι Μάι-ι οοΙοοιιτ νιιΙΒιιο Έκο

ἙιἰΙο οκτἱηιιινἰι: οι: @πιο οι·οιτιονἰτ. Ποιιι οι ειιιιοικΒΜοι·ικο ἰκκτἰτιιιἰοκοο οικω νἱΙΙκιιἱ οιΠιιιο κο

ιιιἰρο€κιιἱ κι ροκτοοοει:οκ πικάπ κἰνο τιιικι·ικι. δικιο. οΒεοι·νοΙιει.κτ, οιΤοι·οκτοκ ΙἱΒοιιιἱκο. ευρω· ίσκι

κοκ ιιιοοικΒο.κτ νἱοιἰκικε οι άοτιιοιιΠιιικ ιιιιιιιοΙοιοοιιτ, ιτοικ κοιικΙτιιι·κ.κ κκε: ΗοΒιιιιι ἱκ ιιιΙνικ οι:

κι οκιιιιιἰιι, καιρο κοοιικιι κακο οι: ΒοιιτἰΙἱ ι·ιτιι Το.οιοΙικιιι: κι Βἱνἰἱιι οι κι κινικι, οιιοκἱ οκ ακι

κιιιι·ιιιιι ρκιικιικοιιοιιι, Η:οιιι οι: @οσο ιιι·οίιι.ιιοκ, «μισο κιιροι· ιιιοι·ικοιι κιιοκ, ιιιιιιιοκ οἱοιιιοε κιιο.

ιιοκ κι: ἰκἀιιτι κι.οιοικ Ιιιι·νκι ιικοΙικιικο οιιοι·οοΙικιι1: κα. ΟΙιι·οπ. Π!. 1.

Ποιιιιιιισκω Ρο!. κι". Τοπ. Ι. πιο
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Βιι·. 569, π. 31. Ι'πιιι·οιο·ιιι ι'οορι·ιιιι κι. ιιοι·οκκοιιιιο, το ιικιι διτποοοτιι Βο.ιιικ.τοοι.

Ροι·όιικιι_ι οο πιο] ικιοτπο πιο. κα. 559 ιν ρι·ειρικιιιι οιι·ιιΒιικ ΡοιιιοοικιοΙιέικι. Ψιιιικάιιιι τοπιο

μια ποπιι οι·ιι.ινιΙοροιιοΒκιοιεπο, κο Νοε-ιιο: :και Ιοι·οκιιιο Ηοκικ.ι·ιοΙο. @Πιο π ρι·ποιοικ.άκ _ιο_ι

οιοινικ.κοιιιοΒο. ιι οι·ιδικειο Βι·οοιιιικ οοιοινιι ιοκ ποιοι: Επι::

)έμέλει μ' τοι και ὅ μέρα; Καισάρειο;, ο

άδελοοο τω? μη·άι.ου Γοηο·οοι'ου τω? θεολό,ιου,

διας:όρωιι έθι·ώιι και ιιθοδιι και τρόπων και

ι>όμωι ἐξή7ησιι ποιούμενος σύντομοι, τοιάδε

' ο ι Ι ? ' . Υ

φησιν· αει μη: έκαστο χω” και εθυισιι·, οι

τοῖς μὲν έ)·πιαςοο [νομος] ἐστι'ιι, έκ τοΐο οι

ή συι·ήι'Ιεια. Νόμος ,πιο άιιόμοιο [πι] πάτρια

δοκεῖ π

ΧΧ!. ΠΕΡΙ ΣΗΡΩΝ.

ιιΏι·πιο ποιώτοι Σῆοες, οι', το ἄποοιι τῆς

οιῆο οικοδι·τιο, ι·ιιμοιι ἔχοιισιτο πατοοιοιι ιιθος,

μι) ποοιιεύειιι και μοιχεί·ειιι, ο κλέπτειι, ιι

λοιιιοοεϊυ, οι φοιούειιι και κακουο7εϊπ το

σύνολοπ. π

)(ΧΙΙ. ΠΕΡΙ ΒΧΚΤΡΩΜ

«Νόμος δὲ παρά Βακτοιαιιοΐο ι:τοι Β(ιαχ

μάι·αιο [και πο-σιούταιοι ή έ:: ποο7όιων παιδει'οι

[το και είσέβειαι, μὴ κοεωφιηιεϊν και οιιο

ποτιίιι, θ) λαμιεύειιι, ξ παιτοίαιι :σακάκι δια

ποάττισθιιι, διά πολι·ν φόβου θεοῦ και

πίστα, καί τοι οι στον παοακειμένων αὐτο””ο

μιαιφονούι·των Με αισχοοποαχούι·τωι· έμμαι·ώο

τε και ιιπιιοοι·οιο. Έν οι ποιο ἐσωτέοοιο μέ

οεσι τούτων άνθρωποβοοοϋιτεο μάλιστα και

κατεσθι'οιτεο ἀλλήλους οι; οι κί·ιες.»

ΧΧΠ[ ΠΕΡΙ ΧΑ.4.4.4ΙΩΜ

ιθΕτηιο; νόμος Χαλδαίοις το και Βαβυ

λοινι'οιο, μητο07αμ6ἴι# και άδελφοτοκιοφθοοεϊκ

και μιαιο·ονιίι και ιιᾶσαι Οει›ιιισΡ ποι'έξιν

Ποιιιικιο ιοὶ ιικιι (ιοικι·ιοε ιικιι ινιοι

ιιιοΒο (ιι·ιοοοι·πι ιοοιοοιι ινιιιόιιιιοκι ιιινοιοικ

οριεκκιιι οιιιοικιόιν, οιικι·κιιιοι·ιι ι ρι·ιιιι τό

ιιο-οκ ιικι·οιιόιν ροιιιιιιιιι, σο κιιειοριιιο. ιν ιικι

@ιικ ιιι·οιιι ι ιι ιιιιιιιοΒο ιιιιιιι :ΗΜ ιοει οικει

ινο ριειιικο, Μισο πιννοποιοιιο. Με κ:ιι·οοιόιν

ι›οιιιοικ κιοικοιοοιοκ ρι·ιιιιπ ριεκκοοο, ιιι

ιιοκοικ μια οιιιοποι οικον.

ΧΧ!. Ο $ΕΒΑΠΗ.

Ζ οικοκ το κιιιρι·πότι Βοι·οινιο κο ιιοιιοκ

πιοιιιι ιιι”, ιιι ρι·οινο κοιιιο πιιιιο οιοπιειν

οιιιοικι, κιο οιιιικοιοι)·ι5 :ικι ικιιποιοοικι6,

κιο ικ·ιιέό ιικι :ιοικοοιι6, κιο ιπιιιικό κκι

ιν ο86ικοέοι 2Ιοοο κιο οπικιό.

ΧΧΙΙ. Ο ΒΑΚΤΒΑΠΗ.

Ριιιιι·οικ πκέ ιι Βιιιιιτικκ οινιι Βιιιοιικικ

κόιν ι ιι·ιορικι·πι ιοει ιιιιικοέό ι Βοοοιιοικοέό

οκ ρι·κοιιιιόιν ιικ Ρποιικκοκκ: ιιιιοοιι κιο ιιι

κι ι ινικτι κιο Ρηιι, κιο ινοποιοοικι6 ι ιιι

ιικοι ιιιοέοι κιο οπικιό, κι ιιιοιιιιοι ι1οιιιικι

Με] ι ω”, οιιοοιιιὶ εοειοοικι ιοιι εο :ορο

κιιοικιιικι ικοιιιοι·οοικι ι κιοοπιιιοκκιι καοι

ιι·ειοιιιιο ροιοοιο. Α οι οο ιι οιοΒι ιιι·ιιιιι

ικιοοιιικιο, ιιο ιιιιιοιοι·οοιιιι, ι ιοτικο οιιο κο

ιιππιοκι κι μι.

ΧΧΙΙΙ. Ο ()ΗΑΙ.ΠΕΑΠΗ.

ικκο ιοει ρι·ιιινο ιι @οικιών ι Βιιιιιιοκόιν,

ιοκιό ειο ο ικειιιιοικι ι ο Βικιιικιωκιι ιιειο

ιοοικιό ι ιοΒιιιι6, ι ιιειοιιιιοι οριο" Βοοιι
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ως αρε·ιην αποτελεΣν, καν πορρω της χωρα;

αὐτῶν νένωνται. Ήλ.λος παρα Γηλαι'οι; νύ

μος, γυναῖκα οικοδομείν καὶ νεωρνεΙν και τα

ανδρών ἔρνα πράττειν, αλλά και πορνεύειν,

ώ; ἄν βού).ωνται, μή κοολυόμεναι παντελώ;

δ 1 9' ? ~ 1` ,- Ι Η ( Ι

υπο των ανόρων η ,ηλουμεναι, αι υπαρχοι·σ‹ιι

πολεμικώταται και θηρώσαι τα μή λίαν

ισχυρότερα τών θηρι'ων. ”κ!ρχουσι Η καὶ τῶν

` ' ' ~ Χ :

ιδιων ανδρων και κυριει·ουσιν.ι

.ΠΜ ΠΕΡΙ ΒΡΕΤΑινΩΜ

σ”Εν δὲ Βρεττανία πλείστον α,ι·δρε; μια

συνκαθείδοι·σι νυναικι, και πολλαι νυναίκες

ι σ). › ν· κ - ι ο

εταιρικονται ανο'ρι ν και :ο παρανομον ω;

νομον καλον καὶ πατρῷον πράττουσι άζήι.ω

τον καὶ ακώλυτον.

)ίλ,κ ΠΕΡΙ /!!Π.4ΖΟΝΩΜ

)!μάζονες Η ἄνδρα; οὐκ ἔχουσιν, αν: ώ;

τα ά'λονα ζώα ἄπαξ τω? ἐνιαυτοϋ περι τὴν

ἐαριι·ῇ›ν Ζσημερι'αν ὑπερόριοι νι'νονται, καὶ

μιννύμεναι τοῖς νειτνιώσινΖάνδράσιν ώς πα

' Ρ Χ Ι ( ϊ ἱ ι

νηνυριν τινα και [μεναληι·] εορτην τονκαιρον

έ· α. ι - έξ ' κ κ α·

κεινον ηνοι·νται, , ων [και] κατα ?αστρα

συλλαβοῦσαι πάλιν δρομοϋσιν οἴκαιΐε πασαι.

Τῷ :Η καιρῷ ή; αποκυήσεως το μὲν άρρεν

φονεύουσι, ω δὲ ι9ῆλυ ζωονονοϋσι καὶ ἐπι

ελώς έκτρέ οσοι.
μ κ

Παοκ. ΠαιπανιοΙι ακα. ΙΗυπιΜ απ. 26.

οΒι·ηιΠο] ι!ορυειο::ιό αρ, Ζει οποιο 1ο 80

Βἰο ΜοΠο, οἴιοοἱπἐ εἰο ιΜοΚο θα Μαιο εκνυἔο

ιηεώοό::ι. Μπα 2ηοννυ ρι·εικνο Μαρξ θοΙ:1]ο

να: τιἱωνἰειετγ υ Μάι Μαη Βιιόι:Η ἰ τοΙο

ιιρτιικνἱαῇα, ἰοὸτοοἰε]:! ιπρεΜε τοΒοηι; Μο

1οέ ἱ ννειετεοιιιἰ:ι Πο ἱπι Μο ροάοΒιι, @β

ἱπι :Πρέσπα ΙοΒο Με οποιοι! ιιτιἱιιιιὸτοεαοικ.

δα οπο Ισπάκο ννιι!εοιπο ἱ ροΙυ]ε! πι:: Με κε

κινἰετιιμ, Μοτο Με :καποιο η εἰΙπο. Α τιι!

ὐια τοὶ εινοἰπιἱ ωριεικτιἱ ἱ ριιιιυ_ῇει απ.

ΧΧιν. Ο ΒΒΕΤΑΝΑΠΗ.

Α να Βτοιεηἱἰ ερί ι @άρει υἱεννἱιιεΙα Μι·

όιο ννἰεΙυ τοοὶόνν, ἱκνἰοΙο πἰεκνἰειετ ηεάπηκπι

πιρὶεπι ερόΙΕιι]ε. Ι ιο Βειρτωνίε ροροἰιιἱαῇα

@ιιο ρυεω·ο ρἱαΙωε ἰ ο]οηειο Μα ιιιιότοέοἱ

ἰ ρτιοει!ιοόχ.

ΧΧν. Ο ΑΜΑΖΟΝΚΑΠΙΙ.

ΑππειιοπΗ Μέ ιπρὶόνν Με τη:ι]α, Μ:: μια

Βοετοιυπιπο κννἰοτιοαι το: να τοκ, ο!εοΙο ρο

η κνὶοεεητιε.ῇ, Μα :ια εαιτιὶοο ἱ ερόϊΒυ]ε! :

ωοέιιπιἱ !κτιι]6ικ· οέοὶεηιιχοΙ›, ιτι:ήειο οι” και

εοΒἱε ιιι ΜεΙκα μακ ιιι·οοηειοέό ί έννἰεἔΕο.

Κἱεεὶγ ]υὶ μια Μάι η ιοΡΙοὸπἰοπο νν ἐγ

κνοοἱο εννοἱττι, Μερα και ροκντότ ι!ο όοπι

ννεηεΗεἰε. Α κι ΜΜΜ ροδοΒιι ωρεΚἰο Ρο

τοπιεικνο ιιιβί]:ι]:ξ, ὶούεὶεἰο Μέ ιοεΙειννἰπ]α μη·

@ικα ἱ ἱτοεΙεΙἰννἱο ννκο!ιοννυΗ.

Μ». 561, π. 22. κι ΜΜ01Μ Η κ0ζαρο. Κοκατοννἱο ο27Π ΟΙιε.και·ονήο Μιά ιιταΙεΙ‹ἱ εο

ετε.άαογ ρω κἰα29€οιιιἱ και εεωτεριι τιπεοΙιἱοἔο.

π ἀτι18ἱα1 Ρο ΟΒηιετιιεἱο Μάικ,

ιιιοι·ω Εαερῇεκἰε, Μότο τοκ σα ιιἰοΙι οΒειιιατεΗεπι ιιαη·νται.πο.

ΜΜΜ ννεηετΙιἰο Μι ροΙιοΙεπἰο. Ρι·όοκ άοάποεο ιΠεεει!7 ννΙο.άη· Ποτών;

Οοἱτο, ννοάΙ118 ννειοΙΜεαο ΡοἀοΒἰοὐετννα, _ῇΜ

εταυοτνἱΙἱ ιιο.ι·όά Ροτ92ιιγ ωΙράκρ Βοοεπι ο. ΨοιΒα Ροικιά

οι ρἰατχω Ρο ΟΙιτγετιιεἱο

π ιιο.ειοριιγο!ι

8$οΙΞ ΜεΙαιοΒ ννιώοέΠ εἰρ ΡοάΒοάω:1ί α) πιο.άκακοιιψιο] Ροη8ἱ, οΡαπονναΠ Ώρα:: ἱ Μπι:
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νη11ι·κοκο. οκο.ι·ιιοαο ιιτιοι·κο., κΒο1ᾶοννο1ἰ Μ.ννο1 Ρ018ΠόΠ 1:11ονσε1ι1ο1ι, 1ο.Ε Μο ο τω. κ Ρωμ

εκγο11 Μό" Νοε1:οτε. Οοιν1ιιι1ιιμπιγ, τιιἀκἱοκ Ιἰαἀγωἱ0κόνν, ννο1:_γοκόνν ἱ 81οΜοτκαιιόνν. Κτό1

0552811151 Βιι1κ.τι κα. Ροινοοοιιι ι:11οάο1ι1οΒο 1καιι1<ιο 81ιιεκτε., ρτκχ1α1 νη,κιικ.ιι1ο Μο1κοοκοννο,

π οκοπιι [κο 1οκ πιοκιιἱ πο.έ1αάονω11. 8111110 το _1οόιιο1τ ΜΙ: οπι 15.1: 1 _1οΒο ιπιο19Ρογ οάκηυ.οκο11

Μο 1αεοὸοοέοἱα π ι·και1.ιο1ι 1 κοο1:ο.νν18.11 Ρο(111οιηιιι εννοἰπι κι1Ρο1τιο. ννο1ποέό ειιιπἱοπἱιι. 'Με

ο11ι·κοέο11απ1ο 1ει1ω τοκ ωκ1ιοπι1ο1:αιι1οίκ7άκ1υκγννο.Ι1 νο ()1ιο.και·)·1 _1οι1οο.1:1ο11 ρι·εικν. Ο1ιο1ο

ι·ο1ιιι 858 επτα ριιου,1αογ κε.καε1ει1 ηαιιοκ)·ο1ο11 ο1ιι·κοέο1αι361ε1ο1ι κ Κοτιο1.αυτγκορο1ει, κ 1ιτόι·οΒο

οοεακκαιιιἱ Ο1ιακο.ι·οιν1ο κννγ1‹1ο π ετοοιιι11ω.ο1ι ρι·κχ1ιικογο1ι κοε11:.ννει11, π ε1κι11.ο1ι τοΒο ροε1αιη

15.ιιι 1η11ιικ.ιιοκα1 Κοπετειιιτγο 1 Ματ @απο Μοτοι1γ, Ροκιιίο]ε1 ειροετο1οΜο 81ων1ε.11 πιοτο.ννε1ήτ:11

ἱ Μωαβ. Μπακ 2151101; Μοτοι1οΒο ι·οκά. 4. κα. 99. ο άκ. ω...

811. 562, π. 12. κοκομ1ικι·ι. ευ Ηπειρο... κο μωιι.ωπικτο κακο. Κοκετοννἱο κ1111:ι1ο11

κ νν1άοννπι1 ἀκἱοῇόνν ουτοΡο1ε1άο11 μα πιο. ροοκα1:1ιιι Η νν1ο1ιι1. Οεταϊιιἰο. ννκι111κι11ια ο ιιἰοὶι τι

Νοετοι·ει. _1οετ μα! ι·ο1ιἱοπι 1028, ο ννἰάκἱω 1ο11 "Μου κ· ε1.οοιιτι1κα ιι1ο81οέοἱ ι1ο Μέο1ε18.ννο

ο11ι·ο1›το,ο·ο 11'1οόγω11·οο·1οκο, κἱοοἱο ωιιι1οι·ο1:ειιδο1ι1οεο, Μάοοκο1ο τνἰοο ε1οννο. ρονη,κεκο ιιιι1οκα

ι1ο καρἰεγτναοκο τνοκοέπι1ο15κο8ο, κα. 1ιτόι·)ντι Ρονντότη1 3ο Μοτιι1ο Νοε1οι·.

85. 562, π. 15. Μ. "το στη... κακΜπωιο ΜκκαιΜοιρ ηκοαρι.οκκοκατκ. Μ1ο1ιο1 ΙΙΙ

οοεατκ Β1κο.ιιτ·γίιο1-ι1 μας! ραιιοκοό κα” κ πιο.11φ, μα τν ετγοκηἰιι το1ει1 842, 88.111 κειέ άο

ρἱοι·ο το1ιιι 858. Ο1κιοκ Ματιι1τε. Ε'οοα1 ‹Ιο Οιι·οπο9ν·αΙ›&ἰο Βα:απ1ίπο. Ρο1οι·οΒοιικε 1855, επ.

4125. Ψ 1εοκά,γπι κνἱοο τακἱο Ροιιψ111 εἰς, τα Νοετοι· νετ ο1ιτοτιοΙοἔἰἰ.

811. 568, π. 20. 11ο οκαριακ Οιικτοπικνι Μπι ωοοπμοοικι.. 8ο16Ιο 11οκαο ιιρ1;μιο1ο

ο‹1 έιτιἰοτοἱ .18.ι·οο1ο.ινοι ι1ο έτο1οι·ο1 8Μοτορο11ιο. Με. εΡο1ιικ. 18.8 80, ιι15οννίοι11 .Το.ι·οο1κιν ιιιιιο.ι·1

19 Ιυτο,το 1054 101411, ο. 8ιν1ο1ορο11ι 18 Ιστἱο1ιιὶκ. 1118, αυτοι· 1‹1:ι‹1κἱο τη 11οκΒο ο1ιι·ο81α.

ΑΜ 1111861110 κ 1:_γο11 1:16" ρι·κο1ιοαγννο.ωγ 819, κο Νοε1οι· κατ:καΙ ρἱεαό "τῷ 1ατορ1ε 1ιἱο 111328

όι11ο_1 ,Με άορ1οτο 151111. 1118, Ρο όπι11οι·ο1 ένν19808181ΤΕ1..

85. 564, π. 18. κοκκινα Μπακ “οικω κ οεκπωω. 1111211181 1:οπ11 εατΠο111ἱ ο1οννο.1111Ρι·κο

πιο.νν1κ.Μ ο 1ν1ἀιι1ιἰιιτ1κ. Βη·1:ατιονν1ο ‹1ο ενοἱο11 11κήοκάαό1ν, Αοἔ1οοκεόνν. Τοττο.πι ΜΜΜ ο1: 688.

11οικ.ιω ο1: οπιπἱιιπι ι·οτιιιιι οορἱα κοϊοι·1:ο.ιιι νοετι·οο πιο.11άο.ιπ (ΜΜΜ Ρειτοτο ιι1ἱιοι·ἱ Βτο1:11, απω

@ο 1ωΡοοἱτἰε εοι·ν1111 118οιι1οι· ειιεθι1οιιιιιε. [Η αυτοι:: ν1τ1οι·υιι1 Ρι·1ιιο1ροο οκοτο1τιιε παταω

151και Μ: ί οι·1:11οτι1 Μ: ίτιοο1ο.ι·ιιι11 ι1ικικιιε κά Βο118.ιπ1ιιπ1 Ρ18·ι·κ.ε 11:11.. Ο1ι·1·οπ. 1. 8 υ. Ροή”

88. 111. Α119.

8τι·. 564, π. 24. εμε εταρκιιιιικκ Μ. λαιμο” Ριομικκ. 111 κωι·μ1ι τοΚορἰεωαο11 1111119

ιιοπἰοἰο 111Ρειο1ι1ω, ι·αι1κ1ιι·111οινοΜπι 1 1:τ0101ε1ι11, _1οετ το τνγτοκι11ο Βοε1οθε.. Βο.ο·ι·ο17 κοετο.νν11

πιο 1ο 111119 ιτι1ο_1εοο ρτόκιιο ιν εκν7πι τοΚορἱετιπἰο, :ι ᾶορἰοι·ο να Ροκι11ο1εκρο11 1ιοι1οκο.ο11, καννἰο

κνι1αφο11 18.1( κακη! έτοότι1 τοπ 1α·οο11:1 Νοε1οτοκνο1, κωτι1οο1οιιο Εειόοδο πιο. Νοννο8τόά.

6161. 564, π. 26. ιι κροτκκ κι 11κκορω:τκ '1'ρογιιορι. Μ1111οι· κειυννοκα1 κ Β761:τοέοία,

κο τω:: Ρι·κ7κννοιηπι κο 81ευ.ιπάγπακν11 1:ι·κοιιι Βτειοἱοπιι οτ1ι1ιιι1ο ετοι17 ροΒ·ταιιίοκιιο, κ.κτο,ά ττο.1

και κιικν1ακο.1, κο ννοκινο.ο1 1ηΙἰ οι11 Ρ1οτνσ1οε11κοννο άο ε111·κοκοιι1ει ετποἰο Ρι·κοά πιπήεικτ1εω. Το

68.ττιο πιότν1 8ο11Ιϋκοτ. Ενω. Ασια. 1. οι.. 118.
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8ττ. 664, π. 29. "οποιο ιιο οπο” Οιιοο·επιι. 1ιςιωιιιιιω Νοει:οτο ρο.ττγοτιιη σφι ιιι

ΚοιιοινιιΜ πιο το _ιεοποιο Μαι ινιοιΙοιιιοέό:

Μ, “το θδΐ2 ομ;Μπους16οτικοκτορι Ι.οιο θδΐ2 ω” ιη! ρτιοι Βόὶεοτύιν ειιιι

θι:ικοιι,ιοιπ. ι:·ιιιιι·ιι. Τοιοικο πιο οοκοριιιιιιιιι:ιιι θειιοΙοο. 'Ποσο Ιοιο ινγτιοΕοΙι Νοννοατοιιιο

!!οιιτοιιο,ιι.ιιιι, τιιτοιιιοιιιο: ιικο Ε'Ε"'" "απο Μο Ιούνιι60: ιιΜΜ "Μπι Μό ΒΪΗΒΜΠἰἰ

ριιιοι.ιι, ιι ιιιιιοτιι απο ιιι:ιονεοκιι ιιοοτρομτιι ο·82οιοΒιο α.. οιιοεἱό οιι Βιιτγ!ιο ι τοιιιι ιο

οτι Ριοριικο ιι οτι. οσοι οπο. Τοτοικε ποιο 60? Τθε0ἱ Μο πω! ΒΗΠΒ κνοόΧωδ Φωο·

οι·ιιιι Ριοριικ·ι ΜΜΜ ιτροιιροι·ο, ιι ιιιι·ι.ικ·ι. Όιθ80. ιΠΙΠΧάι ιΠΠοειώ ΝΟΨ08Γ0ά28Π. ᾶ0·

ιιιιοτιικι και;" !|οιιοτορο,ιιιειπ οιιιοτιιιικοιιι τοᾶούιν ]080. Ρ028ΜΜ

πιο.

Ροιιι. δοΙιτ. ΙΧ, ε”. θ.

8τι·. 564., οι.. 88. ιι “μια τοροιι·ο ο. ]. ο1πνοι·οινοι Βτ6‹1, Ροάοιοοε Παιδι προ,

πι. 553, π. 27 ΡοινιιιιΜοΙ :καστ ο Νοινοατοοιι. ιιοΙο2οιιιιι ι:$,ιτοιιιιιο τραμ.. Νιοιιιο. νιἱοο ν:

τω. παπα] οΡτ2662ι10ἐ0ἰ.

Με. 566, π. 1. ιι ρημα οποιοι οιιοιιιι·ι ιιοιιοοι·ιι ιι τοροιι·ι.ι. Ζορτοιιο.άιο1 καρο

ιι ροὐοτνιιἱο ιιτοοιιιιοΙ: ΐοιιάιιιιι7, Μο ιιἰοιιιἰοοιιὶ κοπο] ιιἰ2 εΙιοιιάγιιονι6Η.

8ττ. 665, π. 8. Μοτο οι; ποιο μια ποιοι. Ο Βἰτκο πιο Νοει:οτ ιιιοτιιο ιηιοΒτο.Ζοιιιο.

Ζ τιιιιιετικοιι μασ @όταν ιιιιιιΙο.ό, 2ο @Με κινο.ιιι ιι ιιιοΒο ΟιιιιοΙά ἱ 13ο 'ΜΗ Μι "ΜΒΜ" ΕΓΟ ,

τ. _ι. ιιἱο :τσακ Βιιηιοοινοι;ο, πιο οιιογ. κι ,Παω-ιιι εικιιιιά)·ιιο.ννοΜιι:ι ,,οΒο)·" κοινἰο Μο οιιΙσρΖὶ‹ὶ.

Ζ ἱιιιἱοιιἱο ιινιοο _ιοάιιορ,·ο ἱ ι:οι;ο οοιιιο,ο,·ο οἱιι2οοἰο. Ποια Νοει:οτ άννοοιι, ιιο.ηνο,ιοο ιοάιιοαο

ΟιιιιοΙιΙοιιι, άι·ιι€ιοΒ·ο Βἰτειιι. ΟΙιοοιι_ιο Μο τοΙοοπ ο ω; Ροινἰοέοὶ Νοετοτοποι, κο πο. οκο.οόιν

Βιιι·γΙιο ΜοΙιο.Ι1 ιιο Ρο Βιιιιἱ ἰιιιιο8ο ,ιοεοοκο εοοκοιιιι ΒΙιο.ιιά)ιιιοινογ ι "Μάιο ιιοΒἰο ιιιιά Βιο

νιιοιιοιιιι Ρι·ηινΙοεοοεοΙι.

Θα. 665, κ. 10. ιιοιιροοιιι:·ι·ο αιώνα "οποιο τοροιοι· οι. ρομ·ιοιιι οιιοιιιιι.. Μ! και

μια; ι·οάποι Μποντ), @ράφι Με.

Βιι·. 665, π. 18. ,Μαι οι:·τοι:το οι οι. τραμ οικω. Πτι οιιοΠ Ατοιιοντιο, Πόπη ω.

ιοι·ΒοινιοΙιο. ιιο Κιιοννο. ιιοκοεκοιτοΙι. Ορονιιοάοιιιο κι κει.τντιοτάκο. οι κτιροΙιιοέοἰ ω ιιο ΝεοιΕοι· ο

ΡοΙοιιοοΙι Ι-κιιοντιιΜοιι τοπρονιιιιιόει. 08ο ει, ιιΙοινει. Μοοειιάεαο. Ι)ο 60118 Με τοἰε ιιοΙοιιοε Ιο ΡΙιιο

Ριιιιιιιοιιτ οετ ιο τοι ω: Η ο. αει ατοιιό.ειι νἰΙΙοε, ιιο μη” Βἱοιι οιιΙιἱνό, Βοοιιοοιιρ σο

πουμε: Εεε ιιιιιτοΙιο.ιιάε ιιιοιιοιιιόιοι.ιιο ίι·όφιοιιι:ειιι: εε. οιι.ριτοΙο. Μοειια)ι Ιιτότ_γ 27! το ΡΚα

ννοοο_ι ροΙοινιο Μάιο Χ πιο ιιιόνιἰ το οι!. 6ιοΒιο, οΙο ρἱεοπιι. άιιιιιιιο3ο:οδο, ιιΡόΙοκοοιιοΒο

Βιτονιι, κτηιοκο._ιοιιι Ροινοποι:Βιιγιιι ιι ΑιοΒόνιι, ντγΡἱειιῇο άοιιΙοντιιιο. απο: άώοιο 1)' ΟΙιεοοιιο.:

Βοο ρεαρὶειι σα Οαιιοσεο Ροτἰο 1828, Μο. 88. ΜγΙιιἰο νιιιρο τιιιἰοτᾶοϋ ΒοιιΙϋκοτ, _ιο.ιιοΒγ Κιιόνν

πιο ρτοχῇέοἱο τειιιι2ο ΟΙορ,·ο @ο Μ”, ιιιἱοέοἱιιο, ιιιοκάοιιιιι, 2ο.άιιο] οϋτοιι7. Βια. Απο.

ΠΙ. θ8.
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8τι·. 565, π. 20. καποια :Διαιτα ιιοιιιιοκοικι τειιιιεια. Ψχι·ατοιι!ο ,,Ρο!ε!το_Μ τοωΙομι,"

ι·όννιι!ο _ιιι.!-ι ἰ ιιι2οά τιιοινιι ,,!οο!ειιι·ε!το_ια τοιιι!ο_ια" Μαιο ιν τιιο.οτοιι!ιι ερο!εοτιιοέο! !ιι!ι ροή!.

"και, ιτειοἱ ιιι.!402 ε!ιατιάγιιαινοτοητιιο, ιΒιιτιιαοηιιιγ Μος: ιο Ρ1°282 Ρο!ι-ι!κο ! Βο!εο.τγο.

Μ». 685, να. 26. "παρω Με θΤ'ΕΠΠ,ι'Ε!!"θ Μ αΡαοΜ1°Η. ορἱο το! αγρια” ποιοι·

1ιιιιι! αυτοι· Ρι·ο.ννάοροαιοΒιιιο ιιι.!ιο2, νι οτοέοἰ Ρττγιιαμιιιιἰο1, τ άαννιιοδο Ιιτεο!;!ιι.άιι Ηοιιιαττο!8

πιο με” ελοννιωιιιΙ:ϊ. Ψ 0ηΉ!τιιι!ο ρωταω ορἰοινο οτι Μ::

'Ο οι βασιλεὺς ἐξεστράτει·σι κατὰ τῶν

Ήχαρηνοΐν κυταλιποὶν ἐν τῇ πόλει (ταύτην

ι;ινλάττειν) '.Ωορύφαν ·όπαρχον (όντα), όστις,

οίκω: τοϋ βασιλέως μησἑν ἐξ τόν ἐμελέτα καὶ

κατά νοιΐν ε?χον έρχασαμένου, την τών αθώοι·

'Ροδς ἐμηννσεν ἄφιξιν, χεχηνεμόνου μη] κατά

τον Μαυροπόταμον. Καὶ ό μὲν βασιλεὺς καὶ

της έρχομένης μετεςχέι9η όι!οϋ καὶ δι, η» ταύτην

άφηκεν, οὐδὲν βασιλικόν καὶ χενναϊον εἰρχάσα

το. -- οι δὲ (Ροός φοάσαντες ἔνὸον τοῦ

'Ιεροϋ χονόσθαι, πόλοι· εἰρχἀσαντο φόνον

χριστιανών καὶ αθώοι· αἴμα ἐξέχεον· ιδπηρχον

τ” πλοΐα σ”, ο περιεκύκλωσαν την πόλιν (καὶ

πολὺν φόβον τοῖς ἔνόοθεν ένοποι'ησαι·). 'Ο δὲ

βασιλεὺς καταλαβοὶν μόλις ΐσχυσε όιεπερασαι_

καὶ ότι σον τῷ πατριάρχη Φοιτίῳ εἰς τὸν ἐν

.Βλαχείρναις ναον της τοῦ θεοῦ μητρὸς παρε

χένοντο κάκεϊ τό θεών έξιλεοϋντο καὶ τόμ

νίζοντο· είτα μια! όμνφόι'ας το α'χιον της

·θ80τόκου ἐξαχανόντες οὶμοφόριον_ τῇ 0αλάσση

ακρως προσέβαψαν· καὶ νηνεμι'ας οόσης, εύθος

ανέμων ἐπιφοροὶ καὶ, τῆς «θαλάσσης ηρεμούσης,

κυμάτων έπαναστάσεις άλλεπάλληλοι ἐχένοντο,

καὶ τὰ τοΐν άθέων 'Ροὶς πλοἴα κατεάχησαν,

όλι'χοιν έκπεφευχότοιν τον κινόυνον.

Οτοτρ. Παιιιοι·ιοΙι Οινόη. τα. πιό-Ί.

Α Μο! Ροι!!εβ ιιΉιι·ιιινο πο ΑΒιιι·οιιοιν το

ετιιινἰιι·ειη ιν ειο!!ον, :ιὶο!ιχ Μπεζ θη

Γιιειι !ι!ροι·ο!ιο, και” !‹ἰοόχ Ετό! ]οειτοτο ο

ιοΒο οο τιιιιι!εται! ἰ ΡοειιιτιοινιΙ, ιι!οτοεο ιι!ο

όο!ιοτο!, όοιιἱόεὶ πιο ο Μοι·Βιιιοο!ιι Βοτ

!ιοττιγο!ι Βοεοιν ; ο οι!! Επι! Μοόχ πιο ι·το!ειι

!!!ειιιτοροτιιιιιοε. (Νοέ Επι! ! οι! ι!ιι!ετο] άκρα!

τοειιιλ Ροινε!τηιιιοτι ! τιιιιι!οι·ιι εινο8ο τιιιιἰο

ο!ιοί πιο Βιο!οινοΜοεο ι ει!ιιο!ιοιιιοΒο πιο αιο

!ιιιτ:ιιινοη. Βοεονν!ο τοέ ρ!οι·ιι·ο! σο ιιἰοΒο ι!ο

Βι·οι!ιι ένν!οιοεο ννετοι!δειγ, νι·ἱο!!ι:ι πετ ο!ιι·το

έο!ιιιι ινχττηὸτἰ!ἰ, ι !ιετ!αιι·τι!ο !ιτονν ρι·κο!ο

Βη!ο πιό Μαιο! 20ο Μοτο ολοοη!)ι

ιιι!:ιειο! ιν!ο!!ειοΒο ειι·ιιο!ιιι ιιει!ιοννϋγ ιιο!οετ!ιού

ω.

ούν. Και! των ειιο!!ιειννοη εἰο, τιι!ο‹!ινἰο

αει Μάο! ρττοιιτοινἱό. ! »ποιόν τ ιιιιιηιοτο!ια

!!'οοχοεοπι τ!ο οοι!ον! ΒοΒιιι·οι:!τιογ πιο Β!ιι

ο!ιοι·ιιιιο!ι ιιι:!ει!! ελα ἰ ιιιιιι ΒοΒο ρι·το!ι!οΒιι!!

!ιιρι·οο!!!. !!!ειιοτιοτιιε υιό)! Μι ερἱονι·ιιιι!ιι

ρἰοέιιι ο!ιαιτ έ. ΒοΒιιι·οι!τ!οχ πιο Ιιιιτ!αιο!ι νυχ

τιιοέ!! ! ι!ο!ι!αι 8ο ιν πιοι·το τιιιιιιτι>·!ἰ. Α πι!

ιιιο το @το ο!ετει, ιιιιιγο!ιιιι!ειει ιν!ιιιιγ τοι·ινιι!)·

εις, ἱο!ιοοἱιιὶ ιιιοι·το βγώ ερο!ιομιο , !ιο!ινιιιιη

Ροοτο!)· Ροτ!τ!οιοόοιι τιιότιια!ιιι. !νε!ιιιιο!4 οτοεο

ΒετΒοὶιιγο!ι Βοεόνι !‹οτει!ιἰο ροτοτ!ι!!ειϊγ εἰο ως,

ἰἐ !γ!!ιο ιιιοΙο Μόι·γ ιιετοτΠ ιιίο!ιοιρ!οοτούεωει.

π' απο ι1ι!ο_μιοιι τοΙιοΙιἰοιιι Ρα!τηο.ι·οαγ οτγ!ἰ ιιἱ!εοιιοννε!ιἱ πιο. @εκατο κιιΡἰοιιιιο ιιο.ειοριι

μισο κάει.ττοιιιιι.:

Μ πιο θδ”!δ ιιοτιιριιτιιιιια «πει αοκοιιιιι Βετο θδ!δ ωστε!! Οε!εο!ι;! ἰ Πιτ τ Ποιο

ο @οι οτι !!ιριιιι·ριιιιι κι "τα ι,ροιριιιιιιτ, ατ0€!ιι ιν Μάο! σιιιημιιι, ι οι! ιν κησηισ
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π Μπακ πι. Ηι.ιιοπιι ιιιιιπι πει·ι.ιιι. Τ01°0ικε «πιω [Ποιοι. Τοροι απο Μ! οποιο πιο

πιο” πως”, 'Π, κ·μα;Μ; "πρι, “πω”, Τοπο- πι' Κ1]0ιν18. 'Τ8Β0ὶ ΗΜ 05Ι40Μ ι Πιτ ΡΟΜΙι

ως;; Μ" π2ι;·ωιππ μποικες·ι·πο "απορια" ιιιιιό81.ννο Ρ100ηιιΒόιν ννΚ1]0ινιο. ΤΘΒ0ὶ Μία

0ς;πρπμ, π @ΦΡΕ Τοι·οπω "Η πζη·χ;;ποιππ ιιιιιό8Νιιο ιιιοὶόνν Ι10ιν081°0τ12ΜΟΠ 110ι0Μ0 0(1

ο". Ριορππι πι. ¦|οπιι·οροι:ι πι. Μπακ Βιιιγὶιο τ10 Κ110ινο.

"ποιο "οποιοροιππιικ·π ι.ιιιιιιοπ.

Ροιιι. δοῦν. ΙΧ,'τε1ι·.8,9.

8ο. 566, πι. 19. οπιιοι.πιιο Ριορπποπιι. Ο ΒιιιγΒιι, ,ορο ροο1ιοά2οιιιιι, @ασ ι·οάπειι

ειναι, _ῇοεο ινο.ΙΙπποΙι ι έιιιιοι·οι ροι·οοιι Βιιι·ά.ιο ι·ο2ΙοΒΙο ννιιἰοοιιι Γι: Ο. Η. Κι·ιιιιο ιν απο..

ΟΙιιοιιἱοοιι Νοι·1;ιιιο.ιιιιοι·ιιιιι ω. Ηπ.ιιιΒιιι·αι οὐ θιοτιιιο 1851, οτι. θθ-45θ. θα ιο_ιοάιιιι.Ε οποιο

@Μο άοιιιχειγ.

8ο. 668, πι. 88. Μι ιιο ιοιιιιι·π ιιις·πιπ·ι. 0ι0Μιιιποκι.... μοι·πιποπτικτ. .Μιἱο μονασ

ροάο1ιιιιο ΜΜΜ ...οι τιι ρω! ηπα Νοετοι, Ροιι·ΞοιΙΖἱοΙἰὲιιι_γ ινε ποιοριο πιο αποτο Μοτοοεδο.

ΟΒιι.οι·ι πι. 90-91 οι οι. πιο. ,

Βιι·. 570, π. 8. ¦|·ιπππ πιο πιιιιιιπ.ι ποι,·ιπι·ιι... πωπω. (Μ, πιο ιιιιιορ @οι ιι.ιι1οι·

ιιἱοιιιο.Ι ἀοοΙοννιιἰο π @οποιο ΜοτοτΙορ,·ο, ιιιἱπιιονιἱοἰο ο ι·οιτάειιι!ιι θ. απ” Μα. 87,

πι απ. πιο.

Βιι·. 570, π. 18. ιι οι ιιι:ιιιππιιι··ι.... οι··ππιπιιοπιιιι. Το οποιο οητο.οιγ ο 2γννοοιο

Μο1.οάοεο ποιά. θ.

8τι·. 570, π. 20. Μπι πι.ι·ο κοπιπιπ...τοπιιιιι·επι Μαι.. 'Το οποιο το 27νιοοἱο Μειο

τΙοεο πωπω.

8ο. Β'ΐΟ, οι. 88. απ$,ηι011Ηπα αποοιοπι. Ο Αιιιιι·οιιι!ειι Μόνοι πιο Ρειονοι: Βο.1ιι1:πω

Αιιι1τοιιιοιιιιι οι .Ϊιιιιἱειιιι, οοΒιιπ.τοιι οι; οοιιοπρ1:ίνοο ιιιοοο, αιιἱ ειιιι1: ιιοΙιιΙοε ἱιι ΑροειοΙιει, ιιιιἰ

οι ποιο πιο Γιιοι·ιιιιτ ιιι (Πιι·ιε1:ο. .Πρ σα! Ειπα. Χνι. Τ.

8ο. 571, ο. 1. Μεοο,ιππ πιο ποοιι,ιπ... Μεοοιπιο. Το οποιο άοειοπτιιιο μια πι αρνο

οιο Μο1οιιοΒο οι ποιά. 15.

8τι·. 571, π. 12. Η αποι:ιοι·π Πιιιιιιιι·ι. ογιιππι τοπ. 88.111 Ρο·.νοΙ Ροινιιι.άο.: ΑΒ .Τοπι

ειιΙοιιι με: οιι·οιιιτιιιιι παμπ: πα ΠΙγι·ιοιιιιι τορΙονοι·ειιιι ονιιιι€οΙιιιιιι ΟΙιι·ιετι. Ζὴι. αιἰ Βοπι. 1112.

19. Ο Ρο.ννΙο, πι... ιιροετοΙο Βιοινιο.ιι ιιιόννιο, το2 νηιιιιἐιιἰο ι Κι·οιιιΙιο.ι·ιο ροΙοογ Μιοι·εννο. ι

Ψιιιοοιι1.7. Ο1ιο.οιπ ΒἱοΙ. Ψιι1οιι Ιιιγιγοπιιγ οτι. ”408. Ροτόννιιει_ῇ 1ιο.Ιεο2 σο π 1:ε80 ροπιοιιιι Ρο

Μοτ1.2ίοΙιέιιιγ ιιο. Μι. 120, ο οι. πιο.

8ο. 571, πι. 14.. τη· ιιο ιιιιιπιι θιοπιιιιιι πριππο ποπ Πιιπππο. Οοί:8.1ιιιίο πιο; ιιο". πο..

6:1ιοινπιβιιιιιιι νη·ι·:ιέιιἱο ι·οποριοτιι ροτομιεΙαινοΙ-ιο-ειιιιΜεπι. Μιιιιη νο ιιἰοΙι άοννόά ιιιψνιι.Ιοοιιιιή



848 0παΑέΝ1εκιΑπο κεε·τοπιι.

ση, 2ο ΝοεΒοι· Τι·πΙιοΠπόνν ΜΜΜ! πο ρι·ποτΙΙιόνν 8ΙοννΜπ, οοέκπ)· ὶ π ἰππγοπ πεποπόνν Μπο

ρἰειι ]εί.;ο νηΕπ2πΙἰ. (Μεσα Ρτηρἱοοἱε πιι πω. 888. ΖΒοἀπο :ι τννἰετἀιεπἱεπι Μπι Νοεωτο. η ώστε.

.Πω Χ ΡεΡἱο2ο. π Πέοἰο (Ισ ΤοτπἱπΜννο. ιἱοοἱπ. οἰιοτννποπἰοεο ἱ ΜἱοππΜ ιἰοοἱο ιοοπΙππιπὶιἰεεο:

ΩπΞε οπἱιπ πιπΒἱΒἰ€ ΒοΙπνἱποτιιπι :εμε Μ Ρτἰπιἰτἱἰο προοΕοΙοι·πιπ α ππἱνετεπΜ: οοοΙοεπε απο

οοιπιποιποτειτο., οππι π. οππειΒπΙἰε οικ:πιπ Ρτεπἀἰοπϋοπἰε προοὸοΙἰοω εοοΙοεἱω Ροι·οοροι·οπ8 οππι

Μο$ο ΕΦΗ. Ι'ασ·Ια!ί ΙΜ”. Μοτο ΠΙ. 95.

ΒΙ:τ. 5'Π, π. 25. @ΜΕΣΩ Μ» "Μ" Μπομπ. Ι Μ:: νη,ννόά ἰπιἰεπἱο ΡοΜπόνν ω Ρόι πἱο

πο πεηοΙΜεπ1 ῇοεπ ρτπννἀ2ἰνηη παπι Βονήοιπ πω: Ρονντπ.τπο ΙιἰΙΕπΙιτοτπἰο ο ΡσΙειπο.οπ Ιεϋο

Μπάσο, 2ο εἰεάιἰοΙἱ π ΒοτποπἱππἀπἱΙἰ Μο Ιοννἰοοτννοπι @Μια το2ά. θ ἱ 12 ω. 558 ἰ 561

κ ω». πω), πιππἰπἰο Μο:: 5_γό ᾶπννπἰο_ῇε:ει πω πτηοηπο ΜΙιονσοεο κι] πιιπνοπἰπ. Ροάοϋπο

ποπο Μάο ιπποποτΜπη _ῇιι2 π ΙΙἰηἱ.

Μ: 572, π. 11. οπο: σε” πικοιππιι: επ ιικιι πιπα;πιτι οι ιιεπισκοπ Οικογοι.

δογ"ογο. ἱ Βογὑοπἱο, Με; π ρἰεοπόνν ετπι·ο2βπ)·οπ πἰοἀοέό οΙιτούΙοπο ἱ Βο.Ιππ1πΕπο, ετιι!ο :πο

ιιιιΕοτοννἱ ροννοάοπι πἱεννἰππο] ιπχΠιἱ, Μοτο ποννεἱ ῇοΒο νν7Ποάοοπο τν οετοιππγ ΒΜ.ά Ιππο

Ι:Μι.τεπ_Μ. Νεκ-ποπ πιόννἰοο ιν ι·οπο:ΜΙο θ, πει ω. 558 ο ι·οεπιπίτγοπ Ιιιάποπ εΙοννἰεπεΒἰοπ πο.

ΡόΜοογ οοἱειἀἔγοπ, όοάο.Ι Μπ.άοιποεΕΜ; πτοππἰετγο2πο, 2ο απο. το ρπεοπ·ποπ μα:: πἰοπ ιιι

πιἰοσ:Βοπο :παπι Μο π θτεΒόνν ΜεΙΙιο Βογ27ο. ΒΜννο _ΜΒο πο: ,,Ι @Η νν πεοιὶπἱο ΡοΜπΞο ἱ

ΒτοννΜπἰο, Βἱοννἱοτ2οπἰε ἱ Βοἀγιπἱοπο ἱ κνωωθ ἱ Οπτοποτ.οΜε. ΒιιΙοΒοννἱο 2_γΙἱ παο Βιι

Βἰοπι, 8ά:Μ τΜέ Ψο!γπἱοπἱο, ε. ΟπΙἱο2ε ἰ Τ)·ννοι·ογ εἱεἀπἰοΙἰ ποπ ΒοΙιειπ ἰ ππά Βπἰοοττειπ

ρτη$_γωοο Μ ιὶο Βιιππῇπ: Μάο Μι ιππόετννο; εἱεἀ2ἰεΙἰ Ροπο.ά ΒοΒ ἰ ροππά Ώπἰεετι· Μ πο

1ποτπο.; πιο. 8τοάγ Μ: Ρσωππωπ. Α. Φο Μο ΜΜΜ π θι·επόιν ννἱοΙΙιει δογϊτγο." 'Ι'γιποποεοιπ

πτΜάοιπο 2ο ρἱεπτπο Βἰιοπτγπεο7, Νότη Βιιεἰ ροἐτοἀπἰο ΜΒ Βο2ροέι·οἀπἱο πο. !ιι·όοΙο άιΜόν

οἔιψγΙἱ, πο @πιο 80,ϋπ ἱ Βοπτόνν ννοο.Ιε ἰππο ιπποιοπἰο Ρτ27ννἰεμιῇπ.. δε! Φο ιι πἱοπ νη'

ι·π.η οηετοΙκτοό άοάποιποοιπο π ΜΜΜ ἰ π Βιιεοκπἱ. Ρἱοτννωτο πιι]ο.πάγ Βποἱ πο. Οπ.ι·οέτόά ἱ

ρο.ίιετννο Βἰπππτ7πεΙιἱο πο.2ννοπο η π πἰοπ Με ἰποοπο_ῇ @Η η·ΙΙ-ιο Βογτόνν ππῇπιὸππιἰ. ΌοροΙπὶεοε

Ροι·πτοποποτγ ἱ Κεάι·επ ἱ Ζοππι·ο.ε πωπω Β.ππόκ 'Έθνος Σκυθικου, π. Νἱοοωπ πο πωπω τών

Σκυθοΐν ἔθυος. Τοπ παππο Σε" Β7οποπ οΡἰεπ3ιμ πειρο.ά έκε9ωΕπνω πο. ριιπετννο Μιππ27π

εΙιἱο ιοννίο πο! _ξοεο @πο ω! @πο ννο]ε!κο Βογαιιπἰ. ΠΜ. ν1. 10 ἰ (ΜΜΜ. Οάγ ΜΒΜ νη·

τειΖεπἰο ο ννἱοΠιἱπι ποδεπτΜο εογτῇεΕἱπι πο. Οειτοετοά, πο. ΟΙεο·ο πο. ροοιιμΕιι Χ ΜΜΜ

άο!ιοπο.πγπ1, ιἱο Μοορἰεοο. οΙοννἱοπεΙιἱοΒο ᾶοΙοοἱοΙο, νηθπιπποηΙ οπ _ῆο εοΒἰο Μ, ῇοΒο`π7

ννεηοΗιἱο πω), 8ογί:γο Μάη :οπιἰεειΕπῇοοο Β7!7 πιι ω] νν]·Ρι·πννἰο. ΨγΙὶοπο κόπο Ρο Μπο

πΜ το Μό] : απ! ιποποτοί:ο, ο άΙο. Ροννποέοί, πετώ ῇεἀπεεο ΜΒ ἀτπεἱεἔο π εδω ἰιπἱοπ

Με πτποροπ1πΜ!, πε)>Μ Με; ννγτπἐπἱο πει πω” ροτν72εη ιπόννἰοο: 2ο Μάγ το _Μ2 πο. μια

πΞοΒο νηπιἱοπἰοπο :απο σ:.πτπ :ιιικοπιικ·πι, ἰ 2ο _ῇο ννο27Μ:Με ποιοι! Βογτγἰ ννἱεΙΙκἰε_ῇ ο5ο]π1ο

"απο οι: πιο" ς·ιπακεττ οι ιιοποπιιι (Σκοχ·οι. Ζ τω] ωπιπεοπ εΙόνν _]πο8 Μάοοππο, π»

παπο: πώ] "εποε τω! ΙπεΙόπ, Ιιτόι·ο νετ ι·οιτΙ:ΜΙο θ νηπιἰεπἱὶ, @ποπ ιπἰοό το Ρονπόι·ιοπγ,

ἰ ῇο2εΙἰ ιΜέ ἰπτιἱο Ύνοη·οεόνν αποοποάιἱ :πο π τοὶεορἰεπιποπ :πἀπἱννἱΙοννεΙιἱπι, Ι:ι·οίο!ήιπ, ποτη

ιιι·πηππ ΜΙ., ο. π· πἱοπτὁτγοπ 8ο πἱο ιποοποἀ2ἱιπ, ΜΜΜ ι·ποιοά νηρπἀο., 2ο οπο ν πω!

οετοτπἰοπ ποπτιιΙο Ρι·ηΡοἀΕἱοπι, πιππε: πἰοἀΒπΙοέό ρτιορἰογννποιο πτοπἰοπο; πἱ2Ιἱ 2οΒ7έπιχ

τπἰεΙἱ πιππε ο ννΙ:ι·ο1: ροοεμἰιοό, πΙΒοννἱοπι π17έΙ :αποτο οτ ονη,οΙι οΙοννοοπ @π _Μ.οπο. ΠΜ.

:Ρτουτοννππἰο πού π17ΙΜ @πο σο άο ιπιπιεεο πάιιτποππι άοέιΞ @ετ ρτηροιππἱοό το, @Με το ΜΙ,



0ΒΙΛέΝΙΕΝΙΑΠΟΝΕ8Ί'0ΠΑ. Βάι)

αΙιοΙάοννιά εοΒἱο θΙοΕ.ς. Οτο πιιιΙο οο νν_γ2οι ιιο. ω. 588 Ροννιιι.άιι πιο οικω, 2ο (Νοε ιιιἱιιΙ

ννΙο.ά2ο @Πιο ,,ιιιι.ά Ροιιιιιιιιιιἰ ἱ Ι.)ι·οΜιιτιιιιιιι, Βἱοινἱοτ2ιιιιιιιιιἱ ἱ Βιιἀχιιιἰο2ιιτιιἰ; ιι 2 ΟιιΠοιτιιιιιἰ

ἱ Τμνοτοιιιιιἱ ινο]ιιο ιιιἱειὶ.“ Ψο_ιιιιι. Μ. Μ.. Ι:σειι·ά2ο υροι·οηινιι., ει. εΙ:οι3οηΙο. :ιιο θ.οριει·ο πι.

Ρειιοινιιπἱιι @στο οι ι·οιιιι 914, _ῇιιΚ Με» ο @οι άοΜιι.άιι]οτιιγ 2 2ειΡἱεΙ‹α π τςἱιοΡἰετιιἱο ΡΜ”

ειι·ι-ιηιιι ρι·ποΙιοινωισΒο. Ρώσο. δοῦν. ΙΧ ω. 2θ. Ο 2ΒοΗοινιιιιιιι ιιιιη·οΙι κοπούν ..ιωω.3

ΜιίοΙι [πιω ΟΙο8ο., ιι Μπα ο ῇπΚἰοβιμἙ2 ννΠιι·ιιΜο ιιο. τιἱοΙι Με πιο. ιιἰἔἀιἰο ....;...ω.._;".-;

ννιιιιἰιιιιΙιἱ, ντἱοο ιιΙοειιό πιο οιιο Με ιτιοεΙ_γ, 28.έ ο Ψο€γοειιοΙι ιιιιιιιιγ ΜΜΜ νη·τιιέπο έννἰι1

όεο!:ινο, 2ο Μι ᾶορἰοι·ο έννἱοτοεΙεινν εδώ Μοτο. ιν τ. 966 2ΙιοΙάοινιά. Νἱτιἱο]ε27 τω), ιιετ€·ρ

Νοοτοτοννο_ῇ Ει·οιιι!ιΞ ιιἱο πιο. 2ο.άιιο] ροάοβο.ινγ ἱ Με ιτιο2ιιιι, πιο. Ν),ΙΙιἱι:ιιἱ0Ιιἱ11 τι· ιιἱιιι ἰπιἰοιι ω

Μ" οΡἱοι·ιΞ._ῇιιο εἰς., ι·οΒιό νστιἰοεΙιόνν ο_ῇιιὶ:ἱο_ῇΙ‹οΙννἰοΚ Μι ιιΙοΒΙοέοἱ. Ιίειι·ειιιιηιι Με: Μ! ιιιιΙο27τοῇ

Βιι.οεποέοι πιο. το ε.·ιοιιο€όΙ)·, ι ε τομ 2ο ιι ΟΙεεἰοιτι ιν ιη·ρι·ιιινἱο Μ. Οειτοετόά 2τιιι3(10Ν:16 εἱο

υιἱοΗ ΟΙιοτκνΜοννἱο, 2ι·οοϋ άοιιιγιά, ῇιιΙιοογ ωει..ω. Οιοι·Μοιι ι Ρι·ποιο)·έΙ _ιιι2 ιιἱοἔιῖγέ θΙο8

2οινο)οινοΙ. ΠΜ. Ι. ποιά. θ. Μιιἰο_ῇ @οποιο Ζ...ω......ωιι δε.) Μιά ω... ]οε·ο τιειεΙ:ορογ, ι σο ιι

Κιιι·ειιιιηιιιι. μια @Μο ΒΙιιιιγιιι όοιιιγεἱοπι, το $2ειίιιτηΙι, Κι·ιιεο ἱ ιιιιιἰ ]ιι2 ῇιιΙιοΒγ πω» ρο

ινιιιι ρεννΒιιι·ειψι.

ΒΙ:ι·. 5ΐ2, ιν. 15. Η προ” Μ. 'Θεωρώ ι·ορομη. Ζ ρἱεοτιόνν Βἱιτιιιιὲ)·ίιεΙιἱοΙι Με Μο

το), Με ο 803 ινγρι·ειινἰο Βιιεἱ Πει. Οιιι·ο,ςτόά, Βοινἱοπι ῇοετ οι ινΙιιέΜο Ι.Π”ΖθΙ'Έ'Ε π Μι ο2ΜιιοΒ.

ΖΒιμΙ ἰ τι·οὶιτιιτ ΟΙοεει ο Μ..ωωι Ι.οοτιοιιι ὶ ΑΙοιαιιιιιι·οιτι ιιἱοιὶοΙς2ιιἰο ε _κ·η,Ι-ιιι. δι·οοΜεεο

Πι1111ιω20τιγ ο ΜοΙοο ιιε2ΙιοιΙ.:οπ_γ, δώ: 8ο @Η κι: Ιιιτορἱεἰο Νοειτοι·ο. 2ι18.οΙιοιΜιι1, Με ροάοΒιιο.

με: ΡτοεΙ:οινιιό ΜΒ ιιπιιΡεἔιιἰιιό ιι Βιιειιιι;γίιοόιν.

8τι·. 675, π. 8. Μ·ι.ι ο”. ,πιο ρογο:ι.οκαι·ο, καμπ... ασημι. ΜΒ· ι ἔιι‹17 μι το

_ιιι2 £ι·:ιίτιἱο 2ισ.ιιΜι2ο! Ατα_γϋγει:οιν ΡοωἰωΖιυ. ο Βοειι. Ι πι. 52 ρι·ηρ. Ι ὶ Π, Μο η. ἱπιἱο

ιιειιιιἱ οεόΒ, 8.10 Ροινιιιι Βοάιιοόό οετι:ιοΖο.Π. Ρονι·ἰιι‹Ιο οιι 2ο Και! νι ῇςηΙιιι ε.·εννοάιΜιιι οπο

ο2ιι ι1192ει, ο. ιιιοΖιιιιιἰ οο_ιιιτόνν ιι.·ιηινο.ιιο. 0ο τισ Με, Νώε :πιπι Μο, 2ο Κακή _ῇοει: ιτιγΙΙι:ι.

Ρἱεειι·εὶεο. 2ειιιιἰειετ ;...-17, εειι·οτΙ:Μο _¦‹ιι·ἰ, ιιτιἔἱοΙεΒἰο Μαΐ σπασω τοά2ιι_ι Βοάιιοέώ, ἱ ΜΙ; το2

ΡορτειινἰΙἰέιιιγ νετ ροΙΒΜοτιι Ηιιττιιιο2οιιἰιι. .ΗιτΙιιιιιἱ ννο(Πιιε ΜϋΙΙει·ο. (ΤειιΕ.ω?ι-δοΐιωεά. Ψδο·2ει·Ζν.

Ο·ι·οι]'οιοαΙιΙ ΝΕΡΟ) "απο ιιιι_ῇρἱοι·ιν ιν Β.πννοοχι δημ: 2 τοάιι Ει·όΙοννεΙτίο8ο, ροάιιἱο] @Η ιη!

ιο ιιειῇΡἱοτννεη ιιι·2οάιιιΙ: ριιίιεττνο., ΜΒ), Μοο-Ι:ι·όΙ, ετο]ιιογ ιιο οι:οΙε ι·2ει.άιι, ννχάο.Μογ νη·

τοΙιἰ ἰ ινο_ῇεΕἱοι1ι άοννοάιιμ7, άοέΠ Ετό! 1.71 πο”, ιιἱοιιἀοΙιιγ ΜΒ ρι·Ζοε2Κοό2οηγ ποιο. ΠΜ.

$08·ο Ι:ι·2οοϋι ο29έό όοοΒοάόιν Ρει.ίιει;ενο. ]ο.ι·ιοΜο ΡοΒἰοι·εΙἰ. Νιιετνιι. Ωιαἰμ ινοάιιι€ Ατο7Βγε2οινιι,

ω! ΒΖἩ0(1ΖΒΪΟἔΟ νν_γι·ιι2ιι θοεΙ.ε· ω. ιιἱοιτιἰεοΕἱεΒο Οι: πιο. οεπει.ο2οό μονοι! οΒγνειτοΜη. Βο

άπιοέό, 28.πιο2ιιιο]εηοΙι 2ἱοιιιἱιιιιόνν.

Μι. 681, π. 7. ιι "σκακι (Μινι. Με» ποιο. Το πο” οροννἰιιᾶιι. πιοπι ΜΜΜ Μειω

όχιιο.ννεΙκει Βιιβιο ο Ιτοιιἱιι θοι·ινο.ι· (Μάο, Γιιιιιο, Ιιτύτι! το Μάϊ-ιο ιιο ΟΙεΒιι. Ρι·ηετοεοινώ. ΚιόΙ

θοι·ννειι· (Μάο "ο (Μαιο, τιιἰειΙ Ι-ιοιιἰο. Μόι·γ Με; Ζω Ροκ. Ο ω... ιιιιροτιιΚιιονσε2γ αυτοι· εεεἱ

ἱειΙωιἀΖΙιἱοῇ, (δειξω α] Οεπ·αι· ΟΦΗ) 2ο νατόοΠ Ρο 800 Η1ϊειοΙι άο εννο] ο,ιο:_γιιιγ, Νοτννο8·ιι,

ω. ἀιιΙο_ῇ :και ρι·οιν:ι‹12ἱ: Φου, ΜΒ, ἰιινἱεἰιιιιιε τιιιιιιιΙιιιιι, “οι αιιιιιιιι, Ι'εαιιιπι, ἱιιιιιιει·ει.ιιιι

ΡιιΙιιιΠ εοροΙἰνἱιιιιιε. @ιιο απο νοιιἰεεοτ, ιιἰΙιἱΙ μ... ΡοιἱοιιΙὶ, ἱιιοιιἱἰ;, ει. νιιτἱοἰιιἰο ἘεΒἱἀἱωο, πιἱἰιἱ

πιοττοττι ?Μάο ίιιτοι·ί'οοτοι·ο ἱιιτοι·ιτιἱιιιιται τοετιιΒἱ!:. Εισιι·ιιΠ 1..ω. οιιιωι·υ. Ρώπα, Με: νοοτἱἔἱιι

τιιιιιιιΙΙ ευρει·οτειιΙ:. .ΙειαοΒιιτ τιιιιιιιιιι, εεά νιιΙ‹Ιο ριι!:ι·ο οιιριιτ «πιπι, οπο νικ-ιο, εςιιἰιιο ου.ριιΕ

ΠοππωυπΙα Ρο!. ΗΜ. Τα”. Ι. Ν”



8Βθ οοιιιέιιιιιιιιο ιιο ιιιιει·οοιι.

ο8οοεοἰτἱε? ἱιιιιιιἱι; οιι·οοιιιειο.οιοε Με. νἱἀοι·ἱ ΜΈποο.ι·ιιοι:. Ιοιο οι οσο ?πιο οει, ειιοΒιιι, Ιιοει.ο.

οπο ιιιιοι νοι·οο.ι·οι, οοιιιΒιιι;. Ιοιοι·οο. Ιεισοτιο. οορἱιο οσιιἱοο ωραιο, ι:ιιΙο ποιοι: οιιοι ριιοΒιο

Βιιι:, οποιο ἱιιιΙοοτο ιοΒο ιιοΒιιιο σοφια ιιιτοι1ιοϋ.

ΒοοΙοοκοι· ιι Ιιτόι·εσο τοσο ιιι·)τννοΙ: ρι·ητοοκοοιγ, ιιοοιιντα άο τοεο ειοροἱο εννο_ῇο 1111128

ι1τοοιο, το οΙιοοἰο.2 το »και τ ἱοοοιιιἱ ροὸιιιιἱοιοἱ ειιο.οάγοεννεΕιοπιί ο Νοετοι·ο. κιιΡοὶοἰο Ιἱοοῇο,

ννοΙἱ οο _ῇιι 3οάιιιι.ικ ιιινο2ο.ό το. "ποὺ κοΙοοἰο.ὶ_γ ιιο Βιιέ σο. ροΙεΙαιοΙι, οι ρονιιο.άο, Βο._ιοτης

οἱ2οΠ Ρι·ητοιιό Νοετοι·οντι. Βοοε. Λαοσ!. ΠΙ. Β-!θ.

8ο. 582, ο. 8. Οι: πιο κι οποιο απο.. κομπο ορ·ιιιιιιιιι·ο. 0ο ιν @πιο τοτάτιο.Μ

οικω· οοοινοιι1ο, ιιιχιιβ το οι σο; τἀιι_ῇο 2 Ιο·οοΜ Ιίοοιοι·ιοΙο Ηιιιοοοιιοοοῇ οἱοεἀχέ ο· ΒόΈο.ι·ιο

πιο πιο εΙοινἰειἰιιιΙιι, οι το _ιιι2 ινι·2οι ιιοἀιιιἰοιιἰΙἰέιιιγ. Ψ οι·;γαιοοΙο ει·οοΜιο οοιοννο.

σο τοις:

6.ι:ΗΙι ΠΕΡΙ ΑΠΟ.4.4.ΩΝΙΟΤ ΤΟΪ`

ΤΤΑΝΕΩΣ.

Καὶ

πεοιποὶ.ῶυ καὶ παιιταχοϋ ποιών εἰς το; πό

Ξέπολλώνιος ο Τιιακειὶς (έκκωοι'ζετο

λεω καὶ χώρα; δαιμοτικά οὶποτελέσματα)· από

'Ρώμης (δὲ) έλθών ποὺ; τι Βυζάντιοι· καὶ

παοακὶ.ηϋεὶς ὑπό τών έκτοπιιιοκ, έποιοσε ταῦτα,

φυκασεύσας το πλῆθος τών όφεωι καὶ σκοο

πιο” έκ το;; πόλεως, οδ'στε μὴ άὅικεἴσθαι

Μ αὐτόν τοὺς ανθρώπους, καὶ τοϋ ἴππωσ

τήν άταξίαι> χαλικοίσας ἐν ταῖς συιεὶ.εὑσεσι

τοῖσι άοχόντωι. 'Ωσαύτως (δὲ) καὶ εἰς Μπιο

χειαι παραι·ετόμενος ἐποίησε -- τυοαιοούμετοι

ιαὶο οἱ Ἀκτιοχεἴς ὑπό τών σκοοπίοικ καὶ (που)

κωι·ώπωκ - ποιήσας χαλκοϋκ σκοοπίου καὶ

Ζώσα; αὐτόν έκ τῇ ,ή καὶ μικρόν ἐπιστήσας

ἐπάτω κι'οι·α· ποοσέταξε καλάμους βαστάζειι·

το λαοι» καὶ περιεοχομένους κοάζειτ τοὺς

καλάμους ἐπισείοττας· ιάκοινωπα τῇ πόλεων

καὶ οότωσ έξηφατίσθησαν ἐκ τῆς πόλεως

Αἰτη·0εὶς δὲ

καὶ περὶ που σεισμών τών ἐπικιιμέτωκ τῇ

οἴτε σκοοπι'οι καὶ οι κώτωπες.

στείλει καὶ στειάξας ιθοαιρειι έκ διπτύχοι ταῦτα.

«Οὐαί σοι, τάλαιιια πόλις, ότι σεισμοϊσι

πολλοίς καὶ π·υοσοϊς κατετεχθείης· κλαύσεται

ΟΧΧΧΙΙ. Ο ΑΡΟΙ.ΟΝΙΜ ΤΥΑΝΕΙΒΚΙΜ.

Ι ΑροΙοοἱ τ Τγειο)· τοσοι· οι! τ ινοι!ι·ό

ινο!‹ ειι·οιοΙι ι σοι: οοιΙονιοχοιι, Κιότο ση

οιΙ ινοτοιιτιο Ρο ιιιἱοειιιοο ι Ιοει]:ιοο. Ζ Βιγ

οιιι ρτηειοό!εη τΙο Βιτοοοχιιιο, Ρι·ητννοογ

οπο: ιοποιοιεηοο κι·ιι5οοοόνν, οοηοΠ το:

ινγρΙοετι·Ι τ Μεσοι οιοόειννο ἐιοἱι ι οἱο

ό2ο·ιοόΒόνν, Με, ἰἐ ΙοιΜοοι οι ροΕοιο ιιιο

ωωιιτιο, ἱιὶιιιὶοιοο Κοοιο ροεκτοποιοί οει

εο!ιοοικοοΙι ινΙ:ιόοόνν. Βόννοἰοὶ ροεαιρΠ 8ο

Μο ἰ ότι Αοιγοοιιιι ρτηογινετγ, ότοοτεοἰ [ιο

ννιοιο @Η Αοι)·οοοιοοιο ρι·τοτ οἰοὸέινἱιιιιΜ

ἰκοπιιιη; ποΙιἱἰ τω)! οιἱεότἰοοοΒο οἰοἀέννἱοτὶ

Κο ι το!ιοριιΙ σο ιν τἰοιοἱ, ἰ ΡοειειιινΠ Μιά

οἱοι ιιιιιΙγ εοφ, ἰ οπο! Ιοοοινι τ ιιτώο:οιιι

οι @οι οΙιοὶιοὸτἱ6 ι ννοὶοό, ροιττοεο]:ιο Εποι

οοοιι: σοι Κοιιιιιι·ιι ο· ΒιοότἰοΙ_Ι Με τοἰΗγ

τ ιοοιει.ει οιοο2ΜοόΜ ι @ποση Ρι·οετοογ

τιιέ ι ΜεΙοοεπι ιττοεἰοοἰο τἰοοιἰ, καιω οιιιι

ειο οτοετο οἱοΡοΙιοΠο, ινοειοΙιοκινεη οσοι

ειιΙ οι όοετοτοΙΙιοοο ω: Βιιιοο ιοΒἱο, ποιο

ειο οἱοετοκοεοο, ὶο όΙιι οτοετοσο ιι·τοσιοοίο

τἱειιιι ι ροὶοτόνν ροοιιροό:ιετ, ορΙιικἱινιι6 :κο

Βικιτιο ι οιιτιοι·ιοέογ θι·οοιοει Ο οἰοι ιοί



οιιιιιέιιιιιιιιιι ιιο ιιι:ετοιιιι. Π"

οι σε καὶ ὁ ποιό αὶιιαλο2'ς 'Οσύντης». Παπ

οῦ μέντοι καὶ ὁ μέιας Άναστάσιος θεονπό

λεώς φησιν· ύ!πολλωνι'ον μέχρι νῦν ἔν τοπ

τόποις ἐνιιιιοῦσι τα αποτελέσματα ἱστἀμενα,

τα μὲν εἰς αποτιιοπι)ν ζώων τετιιαποδων καὶ

πετεινιδν βλάπτειν συναμένων άνθοώπους,

τα οι εἰς ἐποχὴν εδεσμάτων ποταμών ατάκτως

φεσομένων, καὶ ἄλλα εἰς έπεσα (τινα) ἐπὶ

οιθοιιζιἰ καὶ βλάβη ανθρώπων σπάρχοντιι απο

τοόπαια ἴστανται. Καὶ (ιών) ού μόνον ἐν τῇ

ζωῇ αὐτοῦ ταῦτα καὶ τὰ ὅμοια εἰοιάσαντο

οἱ σαιμονες δι, αὐτοῦ, αλλά με καὶ μετα τὴν

τελεντὴν αὐτοῦ παιιαμένοντες τῷ μνήματι

αὐτοῦ, σημεΐά τινα έπετέλεσαν έξ όνοματος

αὐτοῦ πρός άπάτιιν των έλεεινών ανθρώπων

των εσκολως σποκλεπτομένων εἰς τα τοιαῦτα

ὑπό τοῦ διαβύλον.

(ΪΧΧ.ὶίΙΙ!. ΠΕΡΙ ΊΌΤ Μ.4ΝΕΘΩΝΟΣ

Μ.4ΓΟΤ Κκ!! ΤΩΝ Μα!ΓΠ(ΩΝ ΑΤΤΟΤ

ΕΡΓΩΜ

Τι' αν τις εἱποι περὶ των κατά Νέξιωνος

μαιικων ἐζιιων; σς τοιοῦτος ἄκοος ιέιονε τῇ

π. ) # Ύ δ χ Η Ι

μαιικΠ απατη, οτι αει ιισκωπτι ποοση7.ως

τὸν ζέπολλώνιον ως μὴ άκριβῆ τὴν κατ, αὐ

τοὺς ιλοσο ικά-ν έ πεισίαν έα κοίτα ἔσει
ι κ Υ

ι ι ι ι α ι κ Γλν ν

,πιο αυτον, φησν, ωσπεο ειω, ι οιω μονοι

ποιεῖν ἄπεο ἐβούλιτο, καὶ μὴ άποτελέσμασιν

έπιτιιέπειν τα παο αὐτοῦ ποαττόμενα. Ταῦτα

οι πάντα σνιχωιιήσει τοῦ θεοῦ καὶ ἐνεοιει'α

(των) δαιμόνων ιιθιονται πρός τσ δια των

τοιούτων ποιημάτων δοκιμάζεσθαι τὴν ἡμε

τέζιαν σοθόσοξον πι'στιν, εἰ έσσαι'α ἐστὶ καὶ

παιία ποοσμένουσα τῷ Κυρίω, μὴ ὑποσυιιο

μένη δια τοῦ έχθοοῦ ὑπὸ των φαντασιωδών

 ΜΜΜ Αππιι:ιτι τ Βισσιι Ιιοτσαο τποιιιι: «δικιο

ριτστ Αροὶσπἰο€σ τστἰιιὶιιπο οι σο ως σπιιι

ιι πιοΙσόιισΙπ ιιιισμοιισΙι ει! ε!ιπισστπσ; μσπο

πιο οσΡοστσπἰσ τιιἱσττιιι στιισιοποὶπιοὶι Πιο

εΒττισΙπιισὶι ὶπστἰοπι ετὶισστἱό πιοΒιισισὶι,

σιιιἔἱσ πο Ροιιειιιιτπ:ιπισ ρι·:ισπ τοσα τιμ

εΐοι·ιιισ ιοστ:ισσΒο ιιο, ἰ πιπσ μετσισ ειισ

εο!ιι τσειιιὶι ιιο πὶπι πει πἱσμσπο, σο μια

πιο ετιισσο ι τ8ισιο ὶπστΙαι. Ι ιο πἰσ ιιΙΙ‹σ

το τι·ιισιο μασ σοΙιοπιιιιιὶι σσπισιιι ιισὶι ι

ιιπι Ρσσοὶιιιισὶι ι·τεστι σποτ τιμασ, πμ πιι

ιισι ι ιιο μασ έιπἰσισἰ, ιι μασ αι·οοοιισο

στιπσι τπιι!σ ιισιιπο ιι ἰπιἱσ μ8σ σΙ:ι τὶιι

στοπιιι απο Ιιισσπισιι, Μονο εἱο σο μια

εστιν ιιιιἰοέσ σσιιισισὶι μπι ορια.

σισσιιιι. ο ιπιιιιιοιιιι

στΑιιιιοισιτιιικο ι σιιιιιισπ Μο

στΑιιιιοκιιεκισπ.

Ποιοι Μο ροιιἰσστἰπὶ ο στιποσὶι οπωσ

κἱσεὶσσὶι Νσιοπιι')? Μότι τομ σιιΙοσσ σσὶο

ιιιιὶ ιι ιπιιιιισιιιισ στοι·πσπισεΜσιπ, τσ τιποτε:

ετιστἰὶ ιιισι!ιστιιισ τ ΑροΙσπισεο, μὶεοΙιι τοπ

πισσοΗιισπισ Ρσειιισοϊ ιο ιισσΙσ πἰσὶι Μοτο

Πστπιι Βἱοἑςὶσέσ. Τιτσοπ πιιι !ιοιιισιπ Βιμ,

ιιιιιιιιισ, εδοκιοιιι ειιιιισιπ, ΜΚ Με μ, σοὶιο

πιιιιισ στοαο σὶισἱοὶ, πὶσ :σέ Ρι·ιιΜι!ιοπι

ροιισοτιοσ το, σο εἱο στιισο ρι·ιστ πισμο.

Ψετιεσιο ισ τισ τ σοοιιετστσπἰει !ιοτσΒο ἱ

Ιιισεσιιε!ειι πισστι στἰσμ εἰο, :άσοι μι? πι

ριοοοιιιιΙιι ρι·ιοτ ερι·ιιιιι πιω πισιιιιιιστοπιι

Μοτο πιστα, Με οσοι μια ι πιοσπσ Επι

ιπομσιι εἰο Ριιιι:ι, τι πιο ιισσιιιμσει ως ιικο

') Ζιιιπἱπει Νσισπει, πισμ Μοποιοπει τσ!ιοριοπιιι ιππσ.
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τεράτων καὶ σατακικών έρμο τοῖσι ατραπο

μέυοοιι οπο τῶιι δούλοοιι καὶ ὑπηρετοΐο τῆι;

κακίαο. Οὐ μὴν οι αλλά καὶ τὸ ὅτομα Κυρίου

προοφήτουσάο τινες, οδο Βαλκιοὶμ, Σαοὶ·λ καὶ

Καιάφας, καὶ οαιμόνια πάλιν έξέβαλον, ολο

Ίοιλιλας καὶ οι ὑιοὶ Σκι>ύα. Ούκοδο καὶ εἰς

άκαξίους ή χάρις Θερμά πολλάκις, δια ἑτέ

Έ ' ` ` ` , ο

ροος ευερηιιιττιστμ και 7·ιτρ Βιιλαιιμ τοιιιιοτι-ροοιι

άλλοτριος πο, βίου αρι'στου καὶ πι'ατι-ωο· άλλλ

(Ι ' ' ` , Ί ' Ι ` Ϊ

ομως ειιρργησετ ει; αυτον η χαριο δια την

ἑτέρου οἰκοιιομι'αιι. Καὶ Φαραοὶ τοιοῦτος ΐρι·

άλλο κιἱκείι·ῳ το μέλλοιιτα προέδειξε. Καὶ ο

Ναβουχοδονοσορ παρανομώτερος· αλλά με

καὶ τούτῳ (πάλιι·) το (μέλ.λ.οιιτα πολλοὶ) οστε

ροιι μετα πολλοὶ; μπας 7·ιτήσεσθαι, απεκάλυ

οπο, ·

έχουτωκ φροιιημα, ἐπὶ τοΐ προσχήματα τοϋ

ὅ0ετ δῆλον, ὅτι πολλοὶ που ἐιιαοτι'οτ

Χριστοῦ τεράστια ποιοῦσιο έτέρα τέχνη τιιιὶ

δ Έ Ι , θ ' Σ · ι] · ,

προς απατριι αν ρωπωιι απειροκα.ιοκ οιο‹;

έ)·ένετο .Σι:ιιοοιι ο μίμος καὶ Μένανδρος μα”

έκεϊτον καὶ ἄλλοι τοιοϋτοι, οι Μ; εἰκότοιο

'Ϊ ! θ ς , ··ι θ Ι. '

εφη μη αιμασιο απατασ αι προορκειιι, μη"

μὴν ἐπαμμελι'α ψιλ.ῇ, οοκιμάζιιιι ιλιὶ που λε

ο ἐνο›ο τὴ· οὶλΐθειαιι.
7' μ ι ι

@οι οοετοπιιι ι ροκνοιλόιν οιιι]όπιν ιὶοιΠἰ

οπο ἰ οπο! ετοιού8Μοο, Νότο ειο οιιομι

οπο; οὶιιἔἱ ι οι·οιὶοκνιιἰὶιἰ ιιἱοοιοιὶιἰννοέοἰ.

Α ννετιιΚοι ιο ιιιικνοι ἱπιἱο Ροιιιι ιιοετορ;ο

ριιορονιἰοιὶοὶι ιιιοΜύτη, 1ολεο Βιιλ:ιοτο, Βουλ

ἱ Βοο!λιο, ἰ Βἱοεόνν ρι·οοι νν%οπιιι!ι, .Μι δο

ιλοε ι ε)ιιιονιιο δλεοχιιεο. Λτοιοιιι ἱ οι ιιἱο

Βοοιη·ο!ι μια εὶωιοοιιιο οτοειο!ιι·οο ΕΑΜ,

Μάη ιλοοι·οιΙτιολειοο κιι)ιέικ·ιοοοιιγό ιὶιιιΒἰιτι.

Βοο ἰ Βοὶοιιιο ιλολι·Μ ιο οι! οβολεο, οὐ έκ

οἱο ιὶοΒιο8ο ἱ »Ποιο Α @Μπλε ιλιιιιλο!:ι οι

Μπι λιιολεο όΙο τοεικνιοι1ιο ιὶτυεἰοὶι. Ι Γειτοοιι

Μιλ Μάο ΜΜΜ, ο λοοπολι ι @πιο @σκοπο

ΡτηετΓοέι5. Ι Νοοιιο!ιοιΙοποιοι· ιλοη·ο Ιολ Ιο

ιι1οΪ τοὶιοιη·, ο ]οιΙοολι ι ]οπιιι οόεἰοιιἱοοο

ω, οο ο Μο ροιιήο], Ρο ΜοΙο ιὶορἰοι·ο

ρολεο!οιήοοΙι ρι·η]έο ποιοδο. Ζ!ιοιλ νιΜοοιοο,

ὶο «Μο ιοΚἰο!ι, οο ιιι)ιέΙ τοπιο Ριτοοἱκνιιιι

ιιιομι, ΡΜ ροτοι·οιπ Ποιχειιιετι οολιοοχνιιο

οιιιλόκν οπο: οπο! ]:ιΒιιέ ειιυ!ιο ιΠο οοοΙο

ιτιιιοοιιἱο Ιιιιλιἱ ηἱοέκνἰοιὶοτοχοὶι οοοι·οοο. δο

Μιο ιιορτηΠοτΙ ω! Βιιοοοιι οιοτιιοκἱοὶοἰΚ

ι Μοιιοοιὶοι Ρο που ἱ ἰιιιιἱ ΡοιΙοοιιι, ι ρο

κνοι!ο Μόι·οοΙι εΙυειιήο με!. Ροννἱοιὶιἰοοο, ἐο

οἱο Ρτηειοἱ τΙειννού Με» ΜΜΜ οιιοοιιι :Μι

Ιολ τομοΜοοιοιιιοιιι ο·ιολόιοι, μια ορτοκνοτο6

Ιι·ιοἱ›:ι πω· ιειοΙο.

οι». 584, οι. 17. ιιικοικο οι Βιιιιοιιι οποιοι ιι Μοιιιιιι·ωιο·ι.. Βιιιιοπ οιοτποπἱοἐιιἱλε,

:Πολ 11020117, 2οοιωνετ)ι οὶιτοοέοἱειοἱιιοτιι, λει1Ροννιιλ σελ ειροειολόνν άο.ι·)ι όιιοΒο έ. λινω:Ιοοκοογ

Μιλ πο. ιο ο @οπο ννἱοτιηιοΙι. 06 οἰοΒο έννἰοιοὶειιρειινο κοινἱο. @Μιά εἰιοοιιἰ:Ι,. 0ο Νεο ρἰοτννεη

οοετοεοΡΜοη Με» σο Μαη, ΟοηιοΒοεο., οποτηλ ιι.ιιι!ιο Βιιοεικοεοο., ἰ ιΙιιΙ ροοποιοΕ Ιιοι·οηοιο.

Μοοο.οάοι· οπού @μου τοάοι11 ο Κ8Ροτοι)ι, ὶηιΙ @άτιμο 2 ιιειῇπποἰιοιιιἰιεοχοὶι 8οοοιχλιόνι, ἰ το.

Ιο2)·οἱοΙοιΙι οι Αιιιτγοοὶιἱἰ :Μοτο Μοοο.οοι·οοπόνν, Μόι·η κα. ιιἰοέωἱοττοΙυΪοΙι εἱο πιἱοΙἰ.

8ι:ι·. 685, α. 10. θ,ιοοιιι, "πιο οριιιοιο θρι:ι:1·οο·ι. ι·ορομι ιιηιιιιαιιιο. Ψιοάοωοέο το

ιιοοοΒοἀκἰ ειο :Μέ ιι ΑοΙἱιιεο Βο.ιορτγόοδο, Κιότο τν 2›·ινοοἰο Αιιιοτιἰιιιι ΗοΙἰο8ειΒοΙο. ι·οτιΜοΙο

νΠ Ροινιιιάο.: θι·οοιοιιι οοἱᾶοι11 ίοι·ιιοτ που ιιοιιυι εἱιιιιιΙοοτιιιιι Πἱιιιιω, Με: υπο ἰι1 Ιοοο ρο

οιιἱοοο, οοιὶ ΜΜΜ ἱιι οιοΙτἰο. Ροει:οιηοοοι :σε οριιιλ 11ο Ποιοίιιο, @το Ηοοτιιω οι: τοειροπε0



0ΒιΑέΝικκιΑκο κκειοκιι. 8Βΐ'ι

ρκι·ικοκιιι, οικω θι·οοικικ οοκιιιιιιιι οιι·ικιιοικ, οποιο καιρο οι·κοκκι.ι·ι ιιοικικκικ ιιοκο·κικο κο

οοειιο οετ. Η θι·οοικικ τιιιιιΙοικ ιιι·οοικ ΙΙκάτιο.ιικει οιιο κοκιικο νικαιωτι μικιι, κο τοικοοι·ο,

οιιο ικι·οι·ο οοοροι·ειτ Ι:ι.Βοι·κ.ιιο κα. οικω ινικιιοικοέό το. ρτηκπικ ιιο Νοει:οι·ιι.? κιο ινικτιοι1ιο;

πιο κι" _ιοτικιιιο και κι: κοιιοιι·ιι θ,ιο·ιιιιοιι·ιι ιριι,ιιιιι·ιι «κοκό κοπο, 2ο κατω κα” πιο! κ;

ω Βόιοκι·6ιν.

8ικ·. 688, ιν. 88. οοι·ο 'ιικιι κι: οιι,οιιιικοιιιι κι". ΚΙοιικι ω; κιι.άκκοι Εκει ικιικιγ οριο

Ρι·κοκ 6Ρόιοκοκιιοδο ΒιιΜοι·κκιΙκ, ‹Ιιιιιιιιο ποσά”, ιιο ινιοικ ιικοιοδόικοιι κ οριεοκι Νοετοι·ικ

Οτο ιιο _ιοεο πισινα:

Παω κιιικάκ.κι οιιο :πιο κτικιιοιιικ κοπο οοκει:ιιιικι, οιιιιικ κ. οιικιιικ.Βο οοι·ροτικ (και

νοοιικιΕ (Ρούσιοο, Βιιιιιοο, και νοι·ο κ. Ροιιικιοκο Ιοοι κοικικκικκιι Νοι·άικοκκοκ. Εικοιιιι. τιιιιΡΡο

'Ι'οιιτοκιιικ κοκό ιι.οιιιιιο, ικιικ κιιιοικ οικω ιιοκιο, κκιιο οι: Νοι·ιιικιικκοκ κτιιιιιοιικι·οκ κοκκ

κοιι άιοοι·ο ροικικικιιιι. Ηιιιιιε ιιοκιιιιιο Βοκιιιι τοκ νοοιιιικΙο Ικοοι· εκει; οικι ωιιωικ οικω οι:

ιιο ειικριιιικ κιιιιιιιικ Οοκειικκτικοροιιικ νοκιι;. @κοκ Βοικο.κοκ ικιροτει.ιοτ κι: κκιιινιι:, οικο

κιιικι κονιιιοκι εκκικ οκοι·οιτιικι άιι·οοικκι οοκοι·ιι. Βιιι·ο.οοκοιι οι :κι ικοιιικτκκι οιικι;οιιιο.ικ ιιο.Βιιιι,

οκτιικι·ι οοειοκ.ι:ιοκιιικε οοοκιι:. Οιικιοικο οοδιοκτιοκιιιιικ κοκ Ρωωκ ικοοικκοκ κοοκοκ ιικοοι·οο,

οι: Ικ,ι;οι· οκκοτο. ικιιι·ι νιοικο. οκιμωι, κιικιικ.οκικ οιιο Βοικιικο, 15 ειοικιιτο.οικ ιιο ιικιιοτο οιιο

Βικάκι, ι1ιικο Ρορκιιιιι οκ νοικοκι.Εοικ ιιοικ ι·οΙικιιοι·ιι.ι:. φωσ κι Μακ-ιι, τοὺς και.αφάτας, Με

ιικικΓοικο, και οιιο κκιιιικι οοκιοοειιοι·οο, κά ιιο νοκἱι·ο Ρι·κοοοοιι:, (μου. οι κι: Ρτοροι·ιικ

Με εικο οιιικτιοκο, οκ ιιιιιι.ο ι·οικιικεοι·ιικι:, οιιοικκιιικ ρι·ωρο.ι·κ.ιο. Βοά οι; κι·οοικοκιιιικ, οιιο

ιο;κιε ρι·οιοιιιιι·-, κοκ ικ οικω. ιιοικικ, νοι·ιιικ οιἱοκι ιιι οποιοι, ικοιιΡοι· ιιι ιιι:ι·ιοιιιιο Ιο.τοι·ιοκιι

Ροκἱτο. ΟοκιΡοιιιτιο ιτιιιιιιο κοοκκτικικ ιιιιικιοκοικ ιικιιικ οιιοικκάιιιι, εκριεκτικειικοκ ιιι οιιο νιτοιι

οοιιοοκι, οιιΒιικο κι ι·οο,·ι Ικδοι·ο οοοιιτικιιι: ιιοκκκιικο. Ρι·οΕοοοι κοκιοκο, οκικ ιιι ΡοικΒο 808

Ροιιιιοκ :οι Ικοοι· κ.εριοοι·οο, κι ι·ινοκ ιιΙοο οκροι·οι, οιοι·οιοιιι οιιο ρι·ιι.οοοριο, οι: κοκ οοοιιιο

τοι. 1)οκιτιιιο κιιοοικιοι· οι ικιεοι·ιοοι·ει Ι)οικικιικ, οικι κο οοιοιιιιοο, ιιο κ.άοι·ιικτοιι, κο Φορτο

οιι.κιοε, κοκ οοικικ ρτοτοοοι·ο και οι ιιοτοτικ. νοικιι: ιιοκοτο.το, νοκτικ ιιικο Ριιιοιάκιιι "καιω

ικκ.ι·ο. Βοοιικ οκικι οκ ιοκιε οκιιεοιοιιοικ θι·κοοιο οιιιιοτ ικοοκιικοοικκι. ΙΒιιιιι· ιιι Βκιιοι·ιιικ κιο

ιιιο ροειοι, ιοκοικ οιι·οκικοιιοκ. ρι·οιοιιιιιι:. @και ιικικ Κική οοκοριοικκο, ο ιιονιιικο οοκίοιιτικ1

πω; ιιι κ1ειι·ο ρι·οιοικκι, οιιο·ιιιιιοικο οικω ιικιιιε εκιικιοι·οι κιιιιικ ιοικο οι·οικο.ι·ι. Λικ ιπιικ ιοτιοιιι

οι @κκ οκοι·ειιι κιιικοκκικ νιοκι·ι, ιικιι Ιιοικ.8ι ροτιικτ, κοκκιιΙΙι νοι·ο κιικιοιι, οπο» ιροοιι

ικιιι·ικ ιιιιοικο κι·ιικιιιι·, κιιΙικετικο κι». ιιιο 0νωι, @κι ίκοιιι. πιο και Εστω κοκ Ιιιιοτιινιι;.

Βιικοι·ιιικ οτοκιικ κανω οκ ρκι·ι·ιω.τοικ οιιι, κι κ.οιιιιο ικικιικιικι κει; τικκοοιικο, κιιοιι Οικο

οοι·ιιικ οιιοΙιικιιικ οκ Ρι·οίκκιιιικοοκι ιικι ίιι.οοκο ιιοοικοκκο. Ικοοι· ικοοιιιτι οιικι οοκίιικιοκο Ρακι

κιοτικικ κά ρι·ορι·ικ. απ: 1°ονοι·οιικ. Οικοοι νοι·ο νιοιοτικ. Ροιικ, νιιοιι ιιοοιιικ ικιιΙοοιι τιιιοοκι:οιι,

Οοιιοικκ£ικοροΙικι ι·οο·ι·οοει οιικο Ιοοι. @και οικκοκ Βοκκικοιι, ικ Ρτοοεοκι:ιο. ποιο Ηιι€οκικ κιικτιι,

νικ-κι οοιιιοοι ικοι, ιιοοοΙΙιι.ι·ο Ρι·ωοοριο. Αιιικροά. ν. ποπιι. 15. ιι Ροκ”. 88. ΠΪ, κιτ. 881.

ΒΡοικικει τοπ ο ιο_ι Ποιοι: Ιοοι·ιι Ιιοιν Ι)_γκιιοκ πιο. νι. ι·οπτι. ιο.

Μι. 587, κι 10. Ώοιιοοιι·ιι κ” κι Χο·ιιιικι·ιι. ινικοοικοιο κι ιν·_γ_ῇοικ κ Ριεει.ιπόιν Μ

πεικτικοιιιοιι, κ Μόι·ιοιι πειρικοκκ _ιοκι: @κι κιοικιιΙ ιιιοννκ.κιι; οιιι·οκοΙοοικ @Πιο ιι Νιώστε.

Ροικιιοκιι, κιικοινιοκι Βικιοοκ ι.ιικιιι·ι μι οικικ. 2? κιοικ :οιιο 827 κ. κιο 5342, _ιειΕ το οικι.κο.ι

Αεοοκιιικι. Μπι Κοιιιοκ Επι: ιο. οοοινικιικ. Μαιο κιοκκο, ικιιιοτιοκο :κι Βιικοοκ Βιιιεκτ0τω



854. οο.ν.κέκιι:οιΑοοκεετοπΔ.

ρκἰοοορο Μ ΟΙιι·οΒοτοε άιιιἰΙ:: 5.5 ἱΡεἱεάι1ο ἰιι ειιιἔυετἱΞε πιοτιτἰιιω ρτιοΠο νἰο£ιιε, οιιιοει1ι οποιο

οπιἱεἱΙ: οκοτοἱτιιιπ. ΗΜ. θ'οπιρ. Π, ω. 625 ν_γά. Ροκ.

θα. 589, ν. 8. “των ιι 'Γνωιωονο “απ”. μισο. Π. πι: 29 Μπι”.

Με. 589, ν. 18. απογο·ικαρι... Επιοικο δομικά ιιιιιιϊωτ φάω άνω: ἰπιὶοιι 1119 Το.

ί:_γειο:ον ΙΙ π.. 80 άι:ιηεμιιι... στο” κοροειονι.. ΨγεεοιοἔὸΙπἱιιπιγ τιι το των ἰιιιἱοιιε., Βονὶοιιι

το. ίοι·ι1ιο άυλη ἱι11 άει_ῇο 'Ι'ετνοποιον, 2νΙοεαο2ο. ν άνοοΙ:ι ρἱοτνοηοΒ ροάοΒιιἱοῇειο Μο πάο]ο άο

αΙιιιιιά_γιιε.νεΕΜ, ἱπιο2ο Ιανό Ρτον·εΜνω. Μάο Μ0Π ΜΜΜ Η Μ1Βοτ9. τομ η Ρτονἰο νεοηετΚἱο

ΡοωνΙοοο.

89. 698, ν. 18. Εποεερε:κιι, πιο οι; οιππτο Βοορκο. ΜΙοῇεοο, Ιιτ6ιο1η ω; ΒἱιιΙο

Βετο2ο πιΔηνΜο , ιΠο2τι9.11ο @ετ άεἱέ πιο. Μ.. Βιιἰορτιι. ΒοΗϋ2οι· ιο. ΡογεεοιιοΙοπι άοωνέΙο.Ι

Μο, 2ο ροά @οι νντιιιοπι πιο. εἱο τοειιωἰοό ανω. :Μάιο 139.99., πο. Νότο] ιιἐοἱιι ω), Βἱο.

Ιοετόά οηΙἱ ΑΚοι:ιιιο.ιι. Ζπι9οΙιοά:ἱ! ου πιάνω: ιιο άονιιοῇ ῇειΙ-ιἱοῇέ ωορἰο ν)·Βι·πο2ο Βιιἱοεττιι πιο.

:νυ.ιιο ΗΜ.: α$5ωπ. Βάσω Αννι. Ν. επ. 88. Ροτάι·οΒοοοτο. ν ορἱοἰο Ρι·οΒόν άοἱορτονγοΒ ορο

πιἱιιο. Κοάν ποΙιο ποταμος ἄσποος ἱ νγερο έ. Ετοι·γοεο. 05992 ω.. Π), ν άν. ιιἱιι.

θα. 588, ν. 18. πποππιπ" Επιι·προ. Βροωἱιπε. ο :ΜΒ άνιιΙσοτιιἱο Ροτάι·οΒοιιο$ο. νάεἱοΙο:

Ο πο.τηάώο ρο.άετνο., ιοἰωιονἱοἰο ν ποιά. 10: ,,ΒόΙ8οινο, Μάιο, απάτη, νωπά”, ιιιο2ο νο]πιο

“κενό ο θΒωοτιιωἰ." Ψἰάο.ὁ νἱοο 2ο ν Μι οοεἰοάι£νἱο Ιο29.Ιο.. ΡοάοΒιιἱο πιόνἱ ί:ο112ο ειι1ί:οι·

ν ποιά. 82. Ζ ΒυἱεΡτιι ι·ιοΜ 11οάοΖά29.Β Βιιεονἱε, απατη ΒόΙΒοηο, (.Πιο.29.ινο ἱ δν".

Ροτόνι18,ῇ να. 82 ΡτηΊ» δ! ν Μ. Μπι.

Με. Μ”, ν. 5. Αεροποπκε οιμ;"Μπ "Φορο ΒΙἱ2ε2ο ειοεοἔόΙγοέπιἱοτοἱΙ8οι·ο Ροάο_ῇο Μ

εοπτγοἱοο 9Ρό!οεοοιιγ Σον Βγο.Ι:οιι. ν Βἱετοτγἰ ῇο8ο κἱοά.το νΙτοιά. 10 ιτιόνἱ οοοοι·2 άπο οχοάἱεΙ-ιεο

με” Ροιάόν άο ένἱοτοεὶονο Με Μονά. Να: το οΒΙἱτιιι1ι οειἱοτὶιιιο οΙοάἱε ρειττἱε Μή ΙτιΒοτἱε,

οιιἰ απο άιιτοτειε ριιοΒἰοοοε ρω ΜΜΜ ΡιιΕο.1ιει ἰοἔοοΙ:ἱ ο.ρροτειτιι πιο8ποοιιο Ιἱιιἱπἱιιτο νἱ ἰπἰοετο.

ι18.νἱΒειτἱοι1ο ροτἱἰεεοΒ τοἔἱιιοι11 ιιτΒἱιιω, ἰΡε.ο άοιποεΗοω οΙειάἰε ιιιιιπἱιιε Βιο!Βιιε Ω8το απο ιιο.

νἰοιιΙἰε άοοο111 9.ά Οἰιποτἰιιι1ι ΒοεΡοι·ιιιΔ οετ τονοι·ειιο. Ρι·οετοι·οο. ΙιιοΒιιοειιττι ο_ῇιιε ἱιιτοι·ἰτιιιτι, απο

ΒοΙΙο θοτιιιοπιἰε (τοὺς Γερμανοάο ωων... τοὺς .όεοβλανοάο) πω., Μ: ἱρεἱε οορτιιο ω, ο.ά

πιάοοι·αι1ηιιο Βι·ιιιιοπο εΙΙἰΒΜιιε ἰιι άιιυ.ει Ρο.ττοε άἱεοοτρτιιε.

δ”. 597, ν. 30. Μ: 80 ΜΙΓ °τερε81$ Η.Π.ΠΕΠΙι. Τοι·οπι ν Ματσε!. "πρωι, ν εϊειι·οΙ:οΙι-ι.

@απο ΜΙ: Φ.ι·ιοπι Μάο” 8όττιἱοο οηάἰ ΡοΙώ] ΡἰοΩτον», Ρι·.·ιο2τιο.οεοιη εν-γΜο άΙο. ηἱονἱειεΙξ.

()2οοΙ:ει @μ ν2πιἱειυΒ9. ν άεινογοΙι ροτιιιιἰΙιοοΙι ί ΡἰοἑιιἱοοΙι Ιωάν άει_ῇο ιιἰο39Βο ε!ιο2όν!ιο Μ.

τοάπο.] οτοΒἰτοΜοσ ιιΙιιΒἰοτιγ ν ο9.εηω Ιτι·οάιι. Ροι·όνιι. 8·ι·οοΜο τέοεμνον ἱ τέραμτ>ον.

Βάι. 598, ν. 28. οι κοκκινοι”. οποτ.ν.τοκι. ΨγριιἐοΠἱέιιη 8ο ν7τει27 ν ΡοΙεΙιἰοι11

Ηιιωοωοιιἱιι, ιιἱο Μάνο Ρονιιγιοἰ οο οπο ειι9.ο2ο.. Ζάο._ῇο παπι εἰο νειο.Ι:2ο 2ο 08179899 Βῇ 8ο

Ρο ρι·οετιι πω” νετοΒἰ, Μότοιοἰ ΜΙ: εοωἱ άΖἱονοεΙοΒονἰο ῇειΙιο ὶ Ιόά2 ΜΗ Βοετο Μάο. Μάο

Βἰοιιο., ΡοάοΒπἱο @Με το νἰάιἱοό πιο2τιο. άιἰέ @απο ιι ΒΙονο.Ιιόν, ἔά2ἰο ν (Μακάο ενειά2Βγ ἰ

νοεοΙο. Μ Βουνο άο.Ιιο ἱ Ιιιά2ἰο εοετο ιιρετινοτιο η νε£9ἔιι111ἱ. Μο2ιπο.Ιη νἰοο ν νἱοτοοιι 25

ὶ 26 Με ρορι·ο.νίό τω.: ΡοΙοΙ:ἱ : ,,Οιιἱ 29.6 ν ρτοοευΒο.οΙά, νετο8ειι11ἰ »πιω οεάοΒἱοπιἰ, Β9.ι·άο εἱοιἱοἱοΙἰ.°ι



65.4.4544454744466 ΝΕ5Τ0ΠΑ. 8
622 ©Έ

844. 601, 77. 26. 4444424444 4446 44 4400004446Β6 6644645465 57. 44452764 0440444... 444.644 544

6440044 5524645464 4:44.

2446776 46 6666777644 446464· 6574562446 5455644765.775446, 4 446 6464 747 28543ΟΒΟΨ8.4. 67466447

7654 4011 66445466 77 4546646566 44644445.4444245466, 44464686 44276 4444454 6464646644. 2666765754: 2 844

5666464 84644 6746665676 (66466654:46) 77 1647444566, 5664477527 8ο 25. 6644464447 7746644477. 6457764:

554445 4452776 8446446 4.)Γ748.4186488'0 64276664462. 64266664646 57767664 1566465466. Ρο44664468ο2

7464454666 62777444 464462 1445445444 4464445454 77 6767444 4 444444. Ο65.624ξ4656 0444°074. Ν04°64474. 544.

171 4 446.

5

844. 601, 77. 60. 6440 4454445. 47444625. 27774446 6 Ν435404'8. 265.627 4444444464, 4 4645656447

6426462744 777452 4:66 4 77 46444 46467566. Ρ644ο644ἱ67526 76416645 26 Ν654ο4 6274 4:44 6080 7774626

77 2445626646 7464545467 774627 442744 655247; 4444: 77464: 6664577444 4:44 7777444445. 66454446 444444445

6264446.

644. 608, 77. 22. 44047457. Η 06454444 004444 44444445. 64547 44644 46644565 66564244 Κ0Π8448.Π470ΒΟ

2 04845 7654, 75.45 5444524446 41776244 86646264, 64626·45.66764 777444754646 4146466677, 2ἱ62445. 4:44. 6ο

7740411 464645. 7442 7768447 644646 76 45.4. Ο Ρ0437Ο48 767 77 Κ665464647666646 44644654 55.444 4241 4:6

54442 77 4424646 57767664: Ο 64546646644466 4477646 6425.64:7445454686 ΙΙ. 16.

844. 807, 77. 11. 474574. 44744., 445545 55444445 552444. Β4848.Ψ44226. 7654 4464626264446 54ο

4748654540 4452777 6625456467 64447544. 'Ι'645 7764464766 4452777546. 546 5464466. 44:44 445.44 6640486.

4022438..

844. 667, 77. 19. 6404.! 44055444, 44 4444420454. 644.57 8202ΘΡ 5546466444, 4424546754 0564744

66 77 86144041 6566624666, 564444 267745 546 1466654444. Κ8.8084 62744 Κ2.56664, ἔόϊ424θ 4456445267,

2476444 44245 6264·4446554144.

644. 617, 77. 18. 4468444444, 442444 11140540 Ο774·662 445. 4446474446.

844. 822, 77. 8. 6445456444... 44 6544446456. 4434424008 674 4308441111 54644644. Ψ426.4118421.40Ρ4511

4447677544466·6. Ρ64π. 496444. Π 5454. 6. 6554560454. 6. 7746664646 6544446045. 668 084148. 4742444418'

0770802 46466456. Μ”, 4490477'. 4644426.

8444. 622, 74. 22. 445 4446 Β656,44444644. 4465524655 4404464446. 74404444044048.. Τ464442 5544464444

6647744644 44454676 Μ04424ΙΙ1401'28. 5ρό46265447 Τ6464646.4. 6744644. 4711. 52. 066.62 544. 810 77

844. 628, 77. 8. 4454454744 644. 44444444. Ν4θΙ1104Ι4.Π14, 747.45 7744424444, 277444 544464· 7752754544 44ο

64677446 7627454664 5467745.6466774 6462462641445.4764 44 6146526646 4444. 2566644246 Β64·ορ7. Ρ0(104.4Ι1402

7774525 546 4644 654.52 664424544246ι4.

8444. 661, 77. 18. 4444447444. 4454544445.444. 244576 546 26 4444464· 4624444446 444 Ρ404:1'Σ4, 4544447 674

6454466646 77 Ρ44.7744 4 4444446464·2646 04440418 11. 66444447 7456462646 66 4441446464 Β64464474545 444444



8Βθ Β01ΑέΝιΕΝΙΑΒ0ΝΕ8Τ0ΒΑ.

ιν τοῖσι 984 ρι·ηΒι·ιι! ἰπιἰςι διιιιιι. Χ”. 8ἱεὸιιἱιιἰ Μ. εΕοΙἱο_γ @Πιο τοΕ ]οάειι ι ΜΙΧΑ ιιιἱεεἱ9ογ.

Βοιιἰί-ιι07 ν11 ιιιιτνρειρἰο2, Ετό” μπω ιιἰιιι ιιοιο!κεψιο ειοΙιι·οιιιι εφ @Η ‹Ιο θαι·οΒ·τοιιιι, ντό

ω” πιιιιι€ειά 2τ2ιιοἱΙ Βο εε ετοἰἰογ, νντι·εμ·ι| ιΙο ινἱςπἱειιἰο. ιι ιν Ιιοίιοιι ΜΜΜ 8ο Ροινἱοεἰό.

Επι. 688, π. 9. πι. πιο (εψιι. (ΜΒ Ρο (Πιτ.) "με Βοιοι,ιιιιερι. κι Μινι". Ζάιι_ιο

εἰ9, 2ο Βο ΒνΜ. νη·ρι·ιιινε. 2ι·οὶιἰοιιιι ινρι·οετ ιιο ΡοΙεΚἰ. Ζιιι·:ι.2 Ρο έιιιἱοιοι ΜἱεοηεΙιιινιι. Ι μαγ

μιάΜ ιν ιιιει,ιιι τοΙαι 092 ΜΙ), _μι.Κοινοέ ιιἱοΡοι·ο2ιιιτιἰειιἱιι ο ΒΙοινιιοηειιο;, ι ι·οοπιιιΜιι·2 ΜΙ

όοειιοάιιιειιἰ ιιιόννἰ: ΒοΙἰιΒινο νει·ο ΜιεΔιοιιοιιιε ΗΙἰιιε, Ρετ εε ιρειιιιι Μ ‹Ιοιιιἰιιιιιιι ιοἔοιιι (Θάσ

ιιοιιι Π) νοιιιι·ο ιιοςιιιηιιιιιιι ναΙειιε, ιιιιιιιιιιοΒΜ: ςιιἰρρο ΠΠ Β·ι·ει.ιιάε οοιι€ι·ει Βιιεοἱιι.

ιιοει ΒεΠιιιιι, εποε εἱΙ›ἱ εει.Ι:ιε ΠάοΜοι· ΜΒΜ: ιιι ιιιἱιιἰετειἰιιιιι τοἔἱε άιι·ει:οι·ει.8. οι Βιιεοἰειιιἱ,

ει! το ΒΙοννιιο_γ οηΙἰ ()Τιοι·ινιιτοικ·ιο. ΒγΙιι. "των @Πιο οΒιιννοι. ποιον, Με ννο]ιιγ εειιιιε_ῇ Με

Βγιο, νν7ΒιιοΙιΙιι. Με. ἀορἰοι·ο οΙιοΙο ι·οΙιιι 994 εάν Βο!εοΙε.ιν ΟΙιτοΒι·γ ιιινιοοι:Ιις εινα” Οτ19 ἱ

]ο3 ‹ι2ιω ννν8ε.ιιιιιΙ. Οι” τοιι 0ΖΙ18028. Β02ιιιιιοιιιιγ Ι-ιι·οιιιΙειι.ι·2 ιι ΒοΒιιοτει. ιιο Ηει]Ιαι ιν ω.

409 Ρτητοοκοιιγ, Κιόι] Ροννιιο.άν.: ΒοΙοεΙειιιει οιιιιι ΓτιιτιἱΒιιε ι·οειιν.νΙΙ: ΜΜΜ: ιιιιιιιε, ᾶεἱιι εο!ιιε.

09:02 Ροάο2ειε 8080 ννγειιιιιει.ιιιιι. 4η! ι·ο2ι·ιιοΙι νν ΡοΙεοο _ῇιι.Ε Φο ινἰᾶε.ὁ να εΙόιν 'ΓΙιἰο£ιιιιι.ι·ιι., Ετό”

ι1ιόννι, 2ο ΜιεοηεΒι.ιν Ι ιιιιιἰετιι_ῇιιο: ιοΙἰςιιἱΙ: ι·οΒιιιιιιι ειιιιιιι ΡΙιιιἰιιιἰιι άινιάειιιιιιπι, τ1ιιοό Ροιι€ειι

ίἱΙἰιιε ειιιικΙοιιι ΒοΙἰΖΙεινιιε ιιονει·οιι ει: ίτειτιἰΒιιε οιεριιΙειι., 8ΧΩΩ0£ι£ἱειιιιο ΒιιιιιΙιω·ιΒιιε ειιἰε ΟόἰΙὶειιο

Μ: ΡτἰΒιινοἱο, νιιΙριιιιι αιΙΙί(ΙΜ.το οοιιττεικἰΙ: ιιι ιιιιιιιιι. ()'Μοπ. ιν. ΒΤ. ιν @Μι τΙοιιιοιννοΙι τοιι»

α.), άειοόιιιἱ ΜἱοοηεΙιιινο. Μιω.›.οιι νν2ἱ4Ι, 381: ιιιιιἱοιιιειιιιν, ιιά2ιε.Ι ..Μια Μι Ή'Ιοἀ2ἱιιιἱει·:,

Μόι·γ _ιιιέ οά ι·οΙιιι 981 Ο2οι·ινιείι ἰ Ρι·2ειιινέΙ. ιιο. ΡοΙιιΙΩιοΙι πάοΙ.ινιγ £ι·ηιιιιι.Ι. ΠιιΒι·ει.ννι:Η

ιιε.τΙιιιιειιίτι ο 2ε.ννιιι·οιιι "ιών Ριηιιιἰοι·Ζει. : Ψ!οἀ2ἰιιιἰοτ2οι11 ριτσα ΒοΙεεΙιιινιι. Πί.ποι·ία Βολο

νπίσα. Ηιιιιονἱαι 1802 ω. 42.

80. 870, να 8. ιι ιιειρειε ιι Περειιιοιαιιιι.. Β2ἱινιιἰε 519 τι 8.11€οι·Ροινι1ώι.4. Ροά ιοΙιἱοιιι

90? ινγριν.ινςο (Πεμ. πιο. Οιιι·οει·όεΙ οιιιειψι.ο Ροιι·ιακΜΜ, 2ο ω” του Κανει εοἰοἱο εΙιΙιιιΙωΞ άειίι

ιιιι9ό.27 ὶιιιιειιιἱ ἱ τω. εςι·όά Ροι·ο_κ·εΙειιν (οΒ:ιο2 Μια ό?3, π. 20 ιν (Μ. πιο.), τα πιό κΙοννιιιάιιιο

ιιι; ει9 ᾶορἱοι·ο ο εειΙο2οιιἰιι ιοΒ·ο 8ι·οάιι. Βιι8.11έ _ῇο‹Ιιιο 2 ηχώ ΣνιΙειι·κοίι ννΪΡἱειι.Ι με εοτοινο

Ανιάειέ, ι ο ιιἰοιι:ι 28.ροπιιιιιιΙ, ω,‹;ω πιό Μπι οιιοινι:ιάει..

8τι·. 678, ιν. 1. Η και Μ" οι. ΜΜζ!! οκοιωιιιιιιι... ιι οι. 4ιιι,ριικιιιιι. ιτειιιι.οκιιιιιι.

1ιιιι9 σεεε1-ιιοΒο ιιἱ90ἱιι. ]σ.ιεΙ 01 ινἱὰοοιτιιἰο ΡοιιιγΙοιιο, πω. ιο Μιά ΠάνιΙι·)·Κ, κα” μι.ιιοννώ ιν

(ΜειοΙιει.οΙι θα τοῖσι 1012-108Τ, Με 2 Ιἰιιεἱιι Βο2ροένοάιιιο πιο εει.εινιάοινιιΙ, ιιΙΙιοννιοιιι :άο

Β7028 ()2εοΒόνν ιν ενει.εειοΙι ΜΒ ιιιι]έινἱετιιἰο_ῇεΖγ‹:Ιι να ΒοΙοεΙειινε Π, .ι98.ι17 @Πιο Ρο ειδη,

'.['ιι.4:νγ: (Νοε εΒο άιΙειτο.νι ιιεεμιο ΜΙ ιιιοιι€οε, ειιιι ειιιιτ ιιΙτι·ει Κι·ιιΙ-κοιν ιιοιιιιιιο Τιἱτιἱ. Οοσπ14.8

070ν·οπ. Ι. 88. ΒοΙεεΙειιν ΟΙιτοβι·γ ρο.ιιοννει.Ι οά ι·ο!ειι θθ2-102δ, πό ΒΙ:οΒιιι νν9εἰετεΙιἱ οι!

τ. θθθ-1088.

Μ». 676, ιν. 22. ιι οκοιιι.ι·ι οι ΜΜΜ ιιιοικιει κι. 15 ιιι.ιιι.. πω. έιιιἰοιοἰ Ψ1062ι

Μεινε Ροἀιι_ῇε νεοἀιιἱο ιι Νοετοι·οιιι ιοονιιἰΙ‹ ΙιετΒιιιιιἱιιοινγ ινειινοΙεΙ‹ἰ ιν @Μι εΙοινε.οΙι: Μ”.

ΨΙνιάιιιιιι· άιιιι ΒιιΗιοιιοι·ιιιιι οΒἱἰΒ. Β97οορ. ε”. θ.

Μι. 681, ιν. 5. πω” Εοιει:ιαιιι. οι. Οιιιι·ιοιιι·ι.ιπιιι. ιια Μροι:πωι. Ροι6ινιιιή 2 Μπι

ορἰε εΡόΙωεειιγ 'Ι'Ιιἰοιιιιιιι·ει το] ιν·γρι·υ.ινγ νιι. 16. ω. 317 ιν άι. ιιἱιι., ΕιιόιιιοΕ (ΗΜ. Ι. 10

πι. 406 Μπιέν.

Μ" __-- --. - 4 44 έ 4έ



οπ.ι.ιέπιππιποοιιπεποπιι. 8ο?

811. 698, ιν. 8. Η @πιο Βιιοιιιιπ. οι. Καμπ. Απο.. .πιο .ι..ι.6ι. Αιιιιιι‹1, ενο οπο.

81ιο7.!ποιιιιιιΒιι, ιιτννο8ἰοτ .1ει.ι·οο!ο.ννιι., π” !ππό!οιπι οαινοτ12!ι1ιτι οι1 π. 1014-1051.

Βιι. 697, ιν. 83. Εν. σε πιο πρωι οποιο Βοιιοοιιπ·ι. ποπιιιι·ι.ιιι πι. πιστη.. Βο!οπ!ο.νν

ννἰο!!πἱ Με»! 8 Ιπννἰοτπιἰει 1025; ποιοι· ιιἰο οτιιιιοτιι. το έοἰέ!ο το!πιι, 1οοτ πιιόννΞ ι:ν1!ιο ,,νν @το

οτποἰο.“ Βο!π πο. ιιοοτιιτ!πιι πει.οριι τοΒο ρο1οΖοιιν (1080) έο!αι;ιι πἱο πιιοτοῇ ι1ο ι·τοπ1 μια ιι.ιιιοι·ιι.

το ορ!ειο.ιιο_ι, Κιότο. !ειτοπιιιο ννι:οιζ!ν πιποαιρί1ιι.. Ροτόντα! οο ο ιιἰο_ῇ πιόινἱ οπο!. Οινόη. Ι. 19.

ι:ιιι1τ!οιτ Αααα!. !'ιιΖείωλι. μέ! ι·ο!πιοπιι 1082 ιι Ροι·ι:το 88. 111. 98.

Βιι·. 708, νν. Θ. ιι·ι.ιιο·πι. |ΐ!ιιοι:ιιιιπ·ι. ι:οι:·πριν. οποια. τι κιιτιιιιιιριι. Το. οἱοετπιι. .Ιιιι·οιιΙωνιι.

αννιι.!ο. οἰο Μην., :Μι ειο ο τοιιι άονν!πι1ιιιοπιιν τ ι·οοτιι!!ιο. Βοιιοάν!πινιιοΜοεο: Ωιιἱ (Κοτἱππιἰτιιο)

.ι...ιι οκ ιι....ι.. ιιποι·οπιι πιοιιιἱιιο Μππ!ο.πιι, οι απο. Ρι·οι!ιι:Η: (ιιιοιιιι!τ) ιιιιιιτιιοι· Β!ἱοιι: Βο!οε!ο.ιιιιι,

ννι..οι.ι...ι..., Μιοιιτ!ποιιοπο οι ΟιΕοιιοπιι. ]·ϊιόποχι. 1τι·όΖοιοίοο!ιέ ιν Αι·ο!ι. μια. Ν. 852 ἱ ανά.

8ι!ιιι1ιι!ι!ο !πι·οιι!!ι! Ψἱιιοοπιιο8ο ἱ (δΐο.!ιι. α.. 85. Ροπόινιιιιι Μονο Βοιιοά_γ!ιιιι. ΙΧ ...μια ιν ι1τ.

ιιἰιι. πι. 959.

επ. 708, νν. 80. ογιιιι !..!οιιοιιιπα. Χ!οοιιι. το8·ο τοννἰο θα! Μἱοοτνει!ιι.ινοπιι ἱ ιιονν1ιιι!ιι.,

2ο 8ο Κιιτἱιιιἰοπτ ιν Βιινν1ο ...ι.ιι. Ολιι·οτι. 1. 20 πιτ. 41? νν άν. ιιἱιι.

Βιι·. 704, ιν. 28. πι. οπ.ιτε.ιιι. Νηιπ., τ. ό. πο. Βόπο Δι!ιοο, !πο!ο '1'οιιιι!οιιἰ!ιἰ.

8ιι·. 708, π. 17. πι: πι.ιιιο,ιιι παν. ιιονορι.ι πο”. ιπε·πι.ιριι ματι.. Τιι.ινοπο2ονν 2ιιιι.ο!ιο

ἀτἰ1 ιν ετοιμο εννοιο!ι !ποι!οκοο!ι, 2ο Απιτοιιἱ ιιι·το!ινννιι! ιν ιι!οοτιι.ι·το οποιοι ι:ν!!ιο ΜΕ οέπιι.

Αν». .Ποι.ι. 1!. α.. 429. ΖΒιιι12:ι πιο το ο νν!ιιι1οππιοέο!α οι! ιιιιιτιοαο2 Νοειοπιι. .πιο Ροι1ιι.πιο.,

ιιιἱιιιιοννἱοἱο, το 1τοο!εινν ι·οτειι!οιν.ιιι_ν 1ιν1 πιιοοιιο πιο ΑιιτοιιιοΒο ο Ροινοάιι ννοτοο!ιι.ινο.. Ζαρο

Βιοαο_ιιιο ο!πιι!:!ποιιι Βιιιοινιι ιοΒο, αποτο! έινίοτοιι!ιινν, !ιι·ο.τ ιπἰοοἱιι., ι1ο Οτοπιι!ε;οννο. Αιιτοιιιοεο,

@Με ιιιι Βο!άνιιιιο] ριόπτο μα! ιιι!ιιιιιοιιι τιι!οαν! οπι οο!ο!ο πιιοιιιιε!:νι·. 'Γεω το2 Ιιτιιννάοροι1ο

!ιιιἰο ἱ υππιει.π1, π. τπιο.ο!ιοτ1τοπιιο εἰο τνν!ο!π ιοΒιο ιν Ιι!οοτιιι·ιι.ο!ι !οϋονιιοΜο!ι μια Βαέιιἱιι. Βιοπο

ρἰοιιιει. Νοειι:οι·οινο πω... ιἰτἰέ τιιιιιιιν, η ννἰοο οο 0ο τοΒο οποτοεό!ιι Ρο!ιιι!ιιππιιιοοιιο.

Με. 710, π. 29. ?Μαιο πιο πι.οπκ·π. ιι·ιι·πι. 1Προι:πιππ. οιιιιιι. ιιιιι:ιιπι. ιι ιιιιιοπι.. Ζ 1080

οΒ!ἰοτοιιἱιι. Νοετοι·οννοΒο ρο!πιιτιι_ιο ειο, πο .1οι·οιι!ιι.νν ιιἰο ον! ιινιιοπιι ΒοειιιοιΙν, ιι!!ιοννιοιιι τ Με)

..ι....ιι πἰο τοπ :Παλιο νι ι·ο!πιι 980, 2ο.έ ιιτοτ12!ιιν .1ε.ι·οο!ιι.ννο. ιιι·τνριιά!ν ιν κοπο 978. Νιι.ι1!ιο

ππιν!ἰ πἰο οπι τοννἱιιο ιιτόοτ ιιἰοεο το.1ππο Μέοἱιι!:ι.ννιι. ἰ Ψοτοιν1οι1ει ενιιιιππιἱ ΒοΒιι!οι.1)·, ιι!!ιοννἰοπιι

ο ᾶοιιο!ιιἰποτιι. Νοε9.οποινοΒο ιν !ιοι1οκἰο πιιἀτἱννἱ!οννε!ιἰιιι (Ροίτι. δολιτ. Ι. 181) ι1οτν!ιιι1ιι3οππιν παο,

τ.. ΒοΒιιιοπ1ιι. ππι!ει!ο. Εν!!πο _ιοι1ιιοδο πινω. 1ιποο!αννιι..

Βιι·. 711, π. 4. ιιριιιιοπιι !!ιοιιιιιι. οι. Ποιιοπι.ιιιι. Ρο!οινον "απο τιιι·οο1τι. Βιι.ιιι! ππινο!ἰ

ο!ο Κιιιιιιι.ιιο.ιιι!, τιιιι.πιο Μι Μο πιοι1 ταινια!. Πτόνν 1 Οι.ιιιιτόιν. νν έτοάιι!ονν!οοτιιοι 1ιιοἱιιἰο

Ναοί; ιι σα.. Ρίαιιοί. οι.. 11ιιιιιιιιοτιι θο.ιι·ολι. α. θ. Ο. πιτ. 18.

8τι·. 711, νν. 12. ιιοπ·ιιιιι !!ςποιιιιπτ. Μπαμ.. Οιο!οτ!οινιο οι ιιι!οετ!πιι.!! ...σως πω...

ιιτοννο. Ροιοίο.ιι!ιο. ο Βο.ι.ιιμό 1. πι. 99 πω! ι·το!πο. Ρι·οιννιι, ιν ο1ιτνοάιιο!ι πιιοαο_ιο!ι!ιπι ἱ

ετιι.ο!ήιιι. _

Ποτιιικιαιια Ρόι. Επι. τω... Ι. 108



888 οο.ι1έινιεκιΑυοκεετοο1.

8ττ. 719, π. 2. Μπης"17 υπο Β7ΜΜ7"00 πιρογοιιτι. ἱτ‹ἰ. Ο 2ο.ΒοΒοιιιιοΒ τα ιιοΡοιπῖωἰο

τγο1ι επο.]άι1]οπη οἱοΚ:ιντο ε2ο2οεό17 κ· ΒοΖοιιἱοοΙι Κἱτ7Ιο Β1ο1τι1ρο τιιτονσεΙιἰοἔο. Μόννὶ οτι πύο

‹1η ἱ11ιιο111ἱ: Βοροςιδι·ι. οι ο·η1ινωικ, οι το”, κι "Μπι ιι οι πτιακκ προ", προσωπα,

ιι ποτε οποιοι αποκτα. οι κι Μοτο τομεα. Το _ῇοετ: Μαη. π οΡοτΒουἱο, ννΗο1τω11ο, ντιπ:

1ο.: , εν ρτοεἰ ΒΙοει, ννι·ό2Βο ἱ αν τγο1ι οο Βε.έιύο Μ” ἱ ιιο ΒοέΙο.ο11 8οιΙο.. Κοἑοόἀοννἰοπ 1171772777.

ροοοιιιιεκ. οποκοοιι. ΧΙΙ απο. Μοοκιω 1821 ετ1·. 95. Ρτεοε:ξάγ το το, άοτε!.ά π11οι127 τιειε2Ϊπι

Ιικ1οπ1; ΡοΙιιέιιἰΚἱοιπ ιπο.2γννο. ου Ρἱοτννεποεο 8οέοἱο. ρτηοΒοάηοοεο π ΡΙοι·ννοη όιἱοίι Βο2ο8·ο

ποτοἀ2ουἱο; Ρτεχοοεἱ τει!εἱ εοέό π άσοι , @Πο πιπἱοτπο_ῇο, ειοεοέοἱο οΠ:ο πἰοε2ο2οέοἰο πο. σο), ΜΚ.

Μ: 722, π. 25. ιι απο "μοιωιιτ. κι απο” οποιοι”. Ψρι·οπο.άιοωο 1298187777. ιιο

Ρονστότ άο Ι(ϋοννο ἱ οεοάΖοιιἰο 8ο πιο. ετοΙἱογ οπο: ΒοΙοεΙονσο έωἱο1ο8ο ορἱειι_ῇο 08.1 1. 28.

1ρεο ιιιιοτιιιο εἰοιιτ ρι·1ιτιιιε ΒοΙοοΙονιιε ΜοιΒι1118 ΒιιτΒοι1οτω11 τοει:ἱ οοριιτ, ιιι·Βοπι Κ)Έ·ονν ρτιο

οἱριιοιιι ΒοειτἱΙἱτοι· ἰιιττενἱτ. ΙΜ οτἰειιι ςιιουἀειω ειιὶ Βοτιοτἰο Βιιτοοιπιπι, οιιἰ ΡοτωἱττοΒοτ τοἔἰ

πιοπ Πι εοτ1ο το8οΙἰ οοιιετἰτυιἰτ, οιιτιοτοοιχιιο εὶΒἰ τοΒοΙΙοε ο. Ροτοετοτο «Ιοετὶτιιἰτ.

811. 747, π. 2.5. προροκι:: οι” η "επωμ- κ·ι θπιτοοιιακοι;. Ο τοπι Ροεο1ετννἰο Ρί

ιπο ερότοιοοιι)· Βο.ι11Βοι·τ 1ιοτεοτοΙόεΕΞ ρο‹1 τοΕἱοπι 1075 τω:: Ροιιοἰε Ροετ όἱοΒιιε Μοεοπτ.Π:.ιιι

νοιιἰτ (τω: Ηοιπἰοιιο) ἱΒἱεΙιιο οοοιιττ1τ οἱ Βιι2ουοταιτι το: Βοπιοττἱιιε ιιοπιἰιιο, τ1οϊοτοιιε οἱ ἱυοο

οτἰιτιοΒἱΙοο ἀἰνἰοἱοε ὶ:ι νοεἱε οιιτοἰε οτ οι·Βοιιτοὶε οτ νοετἱΒιιο νοΙ‹1ο Ρτοοἰοεἱε, ροτἱἱτοιιο, Μ: αιι

:ιἱΙἱο εἱΒἱ ίοι·οτ οοιιτι·ει. τ'ι·ο.ττοιιι εαυτο , οιιἱ 88 ρω· νἰπι το,ο·οο οκΡ1ι1ἱεεοτ οτ τεἔι111111 τἱκοπιιἱοε.

ἱιιιιιιειυἰτοτο οοοιιροεοοτ. Μἰεοιιο (τετ Ρτοτἱιιι1ε ο. τομ Βιιι·ο!ιοι·άιιο], 'Γι·ονοι·οπεἰο οοοΙοεἱοο Ρπορο

εἱτι1ε, ειιδοι·ο απο ἱΙΙο 71ο ἱι1ἱιπἱἱε οικω ἰτοτι·ἱ ἰιιτιιΙοτοτ, οτ οο11πι1οιιοι·ο, ιιτ τοΒ·ιιο, οιιοά ὶιιἰιιετο

ἱονοεἰεεοτ, υ.Ιττο άοοοάοτοτ; οΙἱοςιιἱιι οιιοτοτἰτοτοιπι οτ οι·ιτιο. 'Γοιιτοπἱοἱ τοΒΜ ρτοροἀἱοπι ο:

Ροι·τιιι·ιιιτι Έσω. Η Ιοἔοτἰοιή Βιιἱο ρι·ο1στοι·οο. οροι·τιιιιυε νἱἀοΒοτιιι·, Πασά ἱΙΙο 8.11 οιιοιιι ωἰττο

Μιτιιτ εοτοτοπι (Με ἱιι οοιιἰιιἔἱο ΒιιΒοΒοτ, οτ ἰρεο Μο άο οοιιοο. αρκά το,ε;οιτι, πιο οιιἰεΙ ἰιι

ἰ11ιιι1ι ἰιπτοτἱω Βτον·ἰι1ε άοοοι·ιιοτοτιιι·, ειιππηἱε ρτοοἱΒιιε οβτἱιιιιοτοτ. Βιι2οι1οτιιιτι τοκ Βοτ1ἱ 17182·

οΙιἱοιιἰ Βοκοηἱοο, ουἱιιο όιιοτιι οο οπ1νοιιοτοτ, ο τομ οοιιιπήεειιε οετ εοι·νωιάιιο, τΙοιιοο Ιοειιτἰ

τονοι·τοτοπτιιι·. Ροο·22 88. ν. ετι·. 219. ΒοΙο_ῇ 2:ιέ ρω τγι1ι2ο τοΗοω ροννἱοἀο: Βοκ, ἀἰπιἰεεο

οκοι·οἰτιι, οοτιοἰτιιε Ψνοτωειοἰειω νοι1ἰτ. Νοε: π1ιιΙτο ροετ Βι1:οΒοτάιιε ρτοοροεἰτιιε 'Γτονοτοπιεἱε

οοοΙοεἰω, ηιιἱ ο‹1 κομπο Βιι2οηοι·ιιω Ιοεοτἰοπο το8ἰ:ι. ίιιι1οτυε ἱοι·ο.τ, τονοτειιε απ, τπιιτι11ιι το8·ἰ

άοΓοτοιιε ουιι·1 οτ ειτ€οιιτἱ οτ νοοτἰιιω ρτοοἱοειιτιιπι, στ: τιι:1Ιο τοτι·ο ι11οιιιοτἰο. Μποστ ι·οο·πιο

'Γοιιτουἰοο υπο τοωροι·ο ἱΙΙ›ιτιιτ11 τοΐοτε.τμι·. @κι πομπο ωοι·οοάο απ! Μο τοπιτιιι1ι τοὰἱιιιοι·ο νο

1οΒοτ τοκ Βιι2ουοτιππι, ιιτ ίτοττἱ οπο, τμιοπι τοἔιιο οκριιΙοτο.τ, οάνοτειιι11 εο που Ρι·αιΒοι·οτ

ιιιικἱΙἱιιπι. Ωιιοά απτο ἔτειτἱε οτἰιιι1ι ἱιιιροττοτο ροτιιἰεεοτ, τμιἱυ. ἰπτοοτἰιιἰε πιο όοωοοτἰοἰε ΒοΙΙἰε

οοοιιρ:ιτιιο, οι! οιιτοι·πο τοττηιιο τοτοοτἰε εοπιτἰΒιιε ἱτιΐοτοιι‹1ο Βο1Ιο. ιιιιΠο τιιο‹Ιο νο.οο.Βο.τ. Ροτ εε

ωο.Βιιο πιιιιιοι·ἱ ωο8παπι :ιἀὸἱι1ἱτ Ρι·οοἰιιιπ τοπιροτἰε οροι·τιιιήτ.ο.ε. Νο.ιιι ἱΠΒοιιτἰΒιιε τοοοιιτἰε 1:οοΙΠ

οκροιιεἰε :οτοτἱιιτιι το8ἰε οΧ1ιοιιετιιπι τ”ιιοι·:ιτ, οτ πιἰΙοε νο11οιιιοι:ιτοτ ἰιιετοΒοτ, Παρα· οποτε: πή

1ἰτἱιο Ρτωπιἱιιω οίθοἔἰτειιιε, οιιἱ ιιἰοΙ ω νοτιιτιι τοεἰο. ΙειτΗἰτἰοι1ο εοτἱεἰοοἰεεοτ, Μπιτ άιιΒ1ο οοιι

οτειΒοτ, ςιιο‹1 απο 71.71 το1ἰηιιο.ω πιο,ο;οο11 ρο.ι·τοιι1, @απο ρι·οτοοτο ι11ειἱοι· τοετο.το τἱωοΒειτιιτ, πιἱιπιε

άονοτιιπι ΒοΗτιιι·ι1ε οεεοτ. ΡοΜε ετι·. 280 τωτι2ο.

Μ». 748, π. 4. μη" Βοκομιιιορι ο (Μπι Βικιι.π οι ποιιονι. και 'ι'ομιι. Ο το] τη·

Ρτοννἱο 71ο Ο2οο11 2 Βο1οε1ο.ννοιι1 έωἰοΙΪω οΡοπιἰυο πιο ν710α.21ωεω Μοι1οπιο.ο11 π εκνο)ο_ξ
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Ναποε, 1:11: 150 στηΒε11111: Με] ο1πιση; τα πό άονν11ιάιι1εω7 1119, 2ο 1171 : 111111 1 Ο1ο8, ε”

ένν191οε1αινα.

8ττ. 764, π. 20. π·ικιιΜκι 11οκοπωμι Μπι οι ΒΔοκιωειιιι. δω το Ρι·ε.Μ1οροτ101π110

τω απο 1111161211 σε, Ρο1ε1φ, ω” ορἰωιι1ε 01111 11. 111. Ο1»ιο: π 612. π1ιι. Μ:: 442 ρτη

Ρἱεο1: 1.

8ει·. 788, π. 15. 1118121111” παπ "τι κα ματια Μπακ 1. τ. ‹Ι. Αιι'ιοι· ω 1159 Ρο

ιπγ111. ΡΜ το1ιἱεπι 1054 Ροιν1εά:1τι1, 2ο 11ω·οε1ενν ιιιιιἰεταῇεμ: 1181 ε)·ιιοντί εννοωιι 11'ετονν1ο

σ.1ονν1 τικό), ν Ρετο1ςε1ετνἰιι; Μέ Ρο€1 το1<ιἱωιι 1018 Ρ0Π18112181' κα: έτν191οε11:.ιν τη·ευκννοη

ΦΠ 1νο:ονν1οάονν1 0201118617; πα11ιιε 1:εεο ντ19ο Ρεποκνα1 Ψεεενν1οι1 κ·

Ροτο19ε1ο.νν1ιι Μ; 19, α ν 020τ1118οκ1ε 18 11111.

1ηε1ε.ννα κ Κ1_1οννα ,

81:τ. 778, π. 81. οιικι:κ·εεωε 11111111. 1νω12 υρίωίεΖωοο1 άο111τ1 ιι2γκε1η ιι Βότε.11 1:11:

μικ:1ι101ι, 1 που” τ1›1‹:τ1τικό κ ροννοε1ιι ε1ο11ιι, ε1υν:ιτιι 1ιι1) κιιιικοιι1α.

811: 7811, ν. θ. 0710111711 1:11 Μ» 0111031118. 88.11ιο1ο(1)· 1ιιά 21111111 πἰε:τιαπιγ:, ιισ.ιπ1

οιιἰ κοντ1α 1119 0111180770, το πω” ιν Μι 19η1τιι 1ιιτ1ιἰο; 1ιι11 Νατασα, οτ1ονν1ο1ι. Θει

ωο1ετ11ιω1 παιννα1ἱ 11:11 Οτιιτ1οιν1ο, π 1αόι·1·ο1ι _19η1ιιι Μια» το ι1:1οεκ1ιώοόπ ο1το11ο 118.Βιι1εη·ο1ι

ο2πε.οτε.. Ο1:1ιοτ Βταίε.τη1ιε δἰυτ. σ8ατοέ. α». 245.

811: 784, κ. 15. ιιιιημκ1·ι1 οι απο οικι:ριωκκ παππο... 1102111111. 'ΜΗ ιιε1:9ρ πχ1ς1_γ »Μο

11οτΙοεο μετατεΗε8ο, ε1ονν1αι3ε1κ1οεο 18.1: ε19 κακάο Ρτω1ι1ιιάιι. Ψ οι·)·81ιιιι1ε ορἱοννε οτι ω::

Ο11τος (κ!).έξαι·θρος) κατελθών εἰς τὴν #ώαι·

απέκτεινε ήάρειον τόν 111ήδηι·, καὶ κατεκυρι'ει·σε

χωρών πολλών καὶ πόλεων, καὶ περιετ·ύστει

τὴν ήν, καὶ κατήχθη ἔτος ή; θαλάσσης

τῆς έπονομαζομένης ?Ιλίου .1ώρας, ένθα καὶ

έώρακεν ἔθνη άκάθαέντα καὶ θυσειι1:ξ· εἰσὶν

δὲ ἐκ τῶν υ1ών Ίάφει'Ι άπόκοι·οι, ών τήν

άκαθαρσι'αν θεασάμενος ἐμυσάχθη, τ7σθ·ιοι·

π τα Α › ου . 0 δ... ' ν

καρ απαντε, αυτων κα αττοει ως μισαρα τε

καὶ κίβδηλα, κύνας, μύας καὶ ὅαεις, κάτας,

, ) , Ό. | Π' ε

αμβ.ωματα, εκτρωματα, εμβρυα Μπα: τε

λείως άπαρτισθέτ·τα ή τινα τῆς διαπλάσσκος

άποσώζοττα χαρακτῆρα, καὶ ταῦτα ού μόνον

κτηνεί1ν, ἀλλὰ καὶ πάν εἶδος θηθι'ων άκαθάκτωη κ

 

Τοπ (Α1οκοπόοτ·) κπ·ωι·ἔπι1κνεη τω 1111811611,

τε1›Π Πειι·γιιετα ρω·ε111εΒο 1 ονι·1:1ε1τι:11 κν1ο1ο

1ιτ:11όνν 1 11111181, 1 ο11ετο111 Λεωφ, 1 όσων!

:ά 11ο "τουτο πετυνοηεΒο 1117111111 εΙούσει , 811211:

υ1ττει1 1ιιι1)· π1εο111ι11πο 1 ε1τειετυο. δα οπο ι

ρο1ιο1οπ1ει εκπόνν 111Γεω. Τ)·ο1ι τιἰοο111υ1ε1ινο

το11:1οιμνετ)·, π·τι1η8η:11 819; 161111 1›οκνἱεπι

κνεηεογ σοὶ, 1111111)! οοέ οηε1οΒο, επι:: 11ο

τεοοήε11ν:ι 1ει1ωτο(1ποέο1: 11η, ιτη·5η 1 :ιτι11ε,

Μην, ρ1οι1γ ροτοιι1οιιο 1 Ρττοι1κνοτοευο, τει

το11χ ΠἰειιιΡε1τιἰε 1οετοτε άο1ι·ιει1ε, 1 @τη

ροάο1πιο 1:1·ιιόκ, 1 1ο π1ο1)·111ο 011 1ηπ11:11, Με 1

ο‹1 11·ετο1111οεο ι·οι1ιε11υ τνν1οπ:11 π1οοηε1)·ο1ι.

Τι·υΡ6ιν Μέ Με 81·τε11:111ινοτι1ο, Ματ ρο2ωιι11

τοὺς δὲ νεκρο11ς οὐκ ἔι9απτον, Μ” ήσ17ιον 1ο. 1111111τκο 1671)· Α1οκτη11οι·, 16 Μάο Βετο

αὐτοὺς. ταῦτα Ηλέξανόρος Μών 7ινόμενα Μ' 1 οούε1ννε1ι11οεο11τ1ννοέο1ρττετ τιἰο1ι 819 τ1τ11ι1γ,

αὐτῶν τὰ μυσαρά καὶ άθέμιτα, όεόιώς, μή ι1:1141 8162, Μάη 111εκ1)· ι:ει1ε1 :1επι1 Με ρο

ποτε μιάνωσι πᾶσαν τὴν 7ῆν, έι1εήθη τω? 1εει1ει11; ννοιννεννεη Μαι: Βο8ει πιο Ροπιοο,
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θ αν ο ν τον κ νε ρ "ι . '

σου περι αυτου, και προσταςας σιιηχαχιιν

οπαντας αὐτούς τε καὶ τὰς χυναΪκας αὐτῶν

καὶ τὰ τέκνα αοτών καὶ πάσας τος παρεμβο

ω· ) ~ Χ ο , Ι Ώ , ν.. , ί -

ς αυτων, και ςιιναχων αυτους εκ της τρως

?τς καττοι'ωξεν οπίσω αὐτῶν, ἔοος σο εὶσήχθη

σου Ι - ~ ` '

σαν ἐν τοις περασι του βορρα , και ουκ ἐστιν

οί;" εἴσοοος οίἔτε ἔξοοος απο ανατολώπ

μέχρι ουσιιών, ο ής προς αὐτοὺς περάσω

καὶ εὶσελίὶεϊν. αο0ις σον παρεκάλεσε τον οι

ον Ηλέξανορος, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ τῇ;

οτήσεως, καὶ προσέταξε κύριος ο θεος τοῖς

ούο ορεσιν, οὶς ἐστι προσηνορι'α οἱ Μαζοὶ

τοϋ Βορρά, καὶ ιέπλησι'ασαν άλλήλοις ἄχρι

πηχών ουο καὶ δέκα, καὶ κατεσκεύασε πύλαςγ

χαλάς, καὶ ἐπέχρισεν αὐτὰς οὶσὑχχυτον, ἴνα,

έαν βούλων·ται ανοίξω αὐτὰς έν σιδήρου, μν)ι

δύναντοιι, ο οιαλῦσαι αὐτὰς πυρὶ, μὴ ἱσχύ-.

σονσιν, ω, αὐ·τιδια το πίρ οτί αὐτοί· σβέν

νυται· τοιαύτη χορ ή @ως τοῦ ασυνχύτου

 

ο Χ ή ' 7 Ε ο ο

εστιν, οτι ουτε σιοι·ροο υφισταται καταλι.·

' Π , Ϊ ! ϊ

σιν, ουτε πυρος διαλυσιν, πασας χαρ τας

τών ο'εισιοαιμονων ἐτιινοι'οις ἐώλους καὶ κενας

απερχάζεται. ταῦτα τοίνυν το έναχῆ τε καὶ

κι' ο λα καὶ υσαοώτατα έι9ν πάσαις ταῖς
`

μαχικαϊς κακοτεχνίαις κέχρην·ται, καὶ ἐν τού

τοις αὐτῶν τὴν ρυπαριὶν καὶ άπάνθρωπον,

μαλλον οι λένειν μισοθεον κατήρνησε δυναστε

ι'αν ώστε ὶ σο» 019' ὶ `·· ' `
, μη ι. α αι αιτοτς μητε πυρι,

# # ## ι ν ο ι

μι;" σιοηρφ η τινι έτέρα ιεπινοια τας τοιαι·

9 ιιι ι ο ο το '

τας αναμοχλευσαι πολας και αποθροισαι. εν

οι τοῖς έςχάτοις καιροἴς κατὰ τὴν τοῦ Έξι

κιῇλ προοι,τείαν τον λέχοι·σαν· ἐν τῇ έσχατο

ἡμέρα τῇ; συντολιι'ας τοῦ κόσμου ἐξελεύσεται

 

3 π Ι Ν 1 οι _

Γωχ και Μανοηι εις την Την του Ίσραήλ, ι

οι ο ν' ' ~ -

οι εισαι εθνη και βασιλεις, ως καθειρξεν χ

Άέξανόρος ἐν τοῖς πέρασι τοῦ βορρα κ. τ. λ.

οπο. ()?ιτοπ Ναι. το. ι8ο.

οπο! ἰιο εἰο κυεηοΜιο τετοιοοοτἱο, οιοὶοοι

ἱ οἰοινἱοεΕοιο ἱ οτἰοοἰοιο ω, ἰ ννοηειΙιΕοιοο

σο @Μο οο ποσο οοΙοτοδο; ἰ οινοτοκυοοτιο

Μι το τἱοιοἱ »νεοοοοοἱο], οτοΡοοτἰἰ οι Μοτο

Μαιου, οτ εΒοοοΙί ο Ιο·οοούνι Βοτοοετο. Ι οἱο

οκι οοἰ ννι1ἰ]έοἰο :ιοί “ο ννῇέοἰο, σο ο·εοοο

οιι το οο τοοὶιοοιι, Ρι·τετ Μοι·οου οο οἱοο

ρι·τοοιτοο εἱο ἰ οο]έο ΙοχΙο τοοτο:ι. Ζοοινιι

κι·ἱρο Ροιοοι ο·οοιοοιιοΙ ΑΙοκοοοοι· οο Βοαο,

ἱ ίσο νηΝοοοοΙ ρι·οέΒο χορο. Ιι·οτΚοτοϊ μοι

Κα; οοιοιο ρύι·οοι, Μοτο εἰς τοννἰο ρἱοτεἱ

Μου ο ε: ο, ο οπο: τϋΙἱἑ›·ὶγ εἱο οο εἱοοἱο οτι

ΙοΙωἰ Π, ἱ ιιοιἱοέοἰι ω» Νοτη ερἰὶοο·ο, ἰ

μοιοοτοΙ ιο οενοοΙιἰΙοοι, τω” σοὶ ι·οτονοτο6

κι το ροιοοοιι Μοτο οἰο ιοοςΠ, οπο Ιοτ

τοἱετοτ)·ο Μι οΒοιοο1 Με: ΡοΙτιιίἱΙἱ, @Σο οτι

Ιχοὶιιοἰοει οἔἱοο σο οἰοἔο αοέιιιο. Τοὶιο Βο

ο·ἰοιο χω!. ο·Ιοέοἱννοέο οη·οοοοιι , ὶο οοἱ Με

ροοΙορο τοἱετοτοοἰο οπο: ὶοὶοτο, :ιοί μια

οΒἱοιῖ; εο,ο οιετγεωο τοοι)·εΙν Βἱοεόοι Βοτ

οἰ!οντοἰ ἱ οοι·οοπο)·οο οτκοἰ. ονετνε1Μο Μου

1ο ρι·το!ιΙοιο ἱ οἰοοοὶιοοο ε οο]ετὶιοι·οοοἰο]ετο

Μου το]τοο3:4 Μο οτοτοοιιἱοτὶιἰοοιὶ ετ1ο!ιοοιι;

ἱ Με ιιοοτοιοοο ἰοο ροεὶιιιοοιι ἰ οἱεΙοοτὶιο ο

τουτο] Ρονιἰοοτἰοό Μιας τοἱοοοοοοτοοιχ Βο

ριο Ροιοςο; οι Μακ ι:τοΒο οοο οποιο ατο

:ιοἰ ο8οἰειο τοἱετοτγο οἱο ποοΒο, οοἱιοτ ἱε

Ιοτοπο ω» Μοτο ἰοομο ΐοτΙοὶοιο ΡοιΙινοὶ)·ο

ἱ τ οἱοὶι εἱο κη·ιοΚοιι6. Α οο Βοοοιι οτοεόνι,

ο·οοὶυα ρτοι·οοιννο ΕτοοὶιἰοΙο, Μόνο Ροννἱοοιι:

κι· οετοιοἰιο οοἰο εὶεοοοτοοἰο έο·ἰοιο κυνὶοτἰο

δος; ἱ Μπρος οο τἰοοπἰ Ιτι·ιιοΙο, Μότνιοἰ 8ο

οπο· ἰ Ιο·όΙο, Μοη·οΙι τοτοὶιιιοϊ ΑΙοκοοοει· ο·

Ιο·οοοοοΙι Βοι·οοετο ἰ 1. ο.
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8ο. "Π", πιο 14. @ο σο, Βιιοιπιππο. "ΜΒ 'Η. Κω _ιοιιτ ιοο πιω, κάποιο. ο ικιοι πιο

ι·ό2οε. Μοἰεοιοοἱο ιιιο_ιο ιν το] ποίοι·το νη·Ιο2βοιο οοετοιοἰο ντο ινιιιΡω Ιει·)·ιγο:ογοι τΙο αοι

ιόιπτ ΡοΙιιΙιἱ επ. 65. Ρ. .Μο ΨοΒἰΙοινἰοιι ιιιοιοοιιι Ρπκοοἱιποἰο, 2ο ννοειγΙ ογΙο οιιι·τοεΒοο ὶοιἱο

ειιποοεο2 Νοειιοι:ιι..

81ο. 804, ν. 11. ι·ππιιιοιιικιι πιο ποιο πιοπ··ιπιιιο πιο. οι·ιιπιποπιο ιτει·π.ιρο “απο π·π.πι:ιπιιιι.. σο),

οιιἱιι πι] οπο” οΕπτοέΙοογ Επι @οι ιι·οιΠο8 Μιι.Ιιοι μπιιο_ιι ι Ρπτοειι.άκοοοι ιπἰοέοἱ. 1)ΙιιΒοοιι ιιιιο.Ι

ιιο τΙο τοΒο ττΙοι·τοοιιι. Ιοοετο μπω .έι·ό:Πο μια το!ιο; ο. αποτο τ_γΙΙ:ο Νοετοι·ιι. Και” Ρομπ

νιοἱοῇετἐ, οι2 οι ἀιιἰεἱεῇ52ο. Ροινιιι.πιο. σο: ΟοΙοι:πιο.οιιε ιιο:: ιοοοΙοποίπι οποιο; τιιιιιιιιοι· ποἰΠἱο

Ποεοποποπο ιιο σο, τμιο.ιιιοι· ο.Ιϋει ίιποιοοιιοιιε οιιιιιο. τοίοι·οοιιιι·. Πιο!. Ρο!. Ν. Β2θ.

8ο. 810, π. 17. Β·ι. οι: πιο πιο καποιοι οποιο ,ιπι.ποιπ Οπιιι·ποπιπππιοπ Ο·πιοπιι:ιπιιιιιι οι

“Ε” 24 Βοποοιιαιοπ. ΒιιιοτοιιοΙΙι, Μό Βο!οεΙοινο. Κτηινοιιειοδο, Τη! "ποιο ΙτοιιΙιι.πνο. ἱ Βγ

οΙιοτγ «πιο ΜιοοηεΙοινο Π, τι οἰοιΙιἱ ινΙειάγειοινο. Ηοτοιοιιιι. έινἱοἀοοιινο ο τω του.ιόοιο Μο

οι ΒοΒιιεΜοι ννι·οποοοοι!ιο, εά.τιο ροινιοιΙοιοοο ο Κοκιοιιοι·τιπ: @ιτε Κατἰοιἱπ· άο.ιιι' ιιοιιιι·ιι οποιο

το ΙτοιιΙοινο., εγω. δο.τοιιΐο.ινΙιι.. ΡοΖτι. 602». ν. πιο. 188. Ζιιώιοά:Πο ινἰοο ΜιεΙιιο ροΙιτοινιοιιετινο

τοιού.27 ΒοΙοεΙοινοπο Ιζι·ηνοιιετγοι ο. Ζοι·εΙο.ιιοι, ι τοπιεϊοοο ιιιιο.ινο.ό Μο ιιο πιο Βη·οιιι ο ιιο

τντοΙοιιιο. Μόινι ινἰοο ιι τε8ο Ροιποιιο (ΐιο.Ι Π. 28.: οποιο»- Ιιοο ο.ιιτοοι ο Ρο.ιιοιιοΙι οπιπι ιιο

οιιοιΙο οοοοεεεοπιι £οωι, ιιοοά οιιριἰειε ἱοἰιοει ‹Ιο οοοεοοΒιιἱοοὶιοτο Ιἰοιιοτἰι:, ΒιιΙοιιιοιιε Οτο.

οονιοοειε οιιἱεοοοιιε, ο): οοιιοοι οπιπι. Βοοιιο οοοεα:ι·οτιιε, οσο ι·ιι€ϊιΕοιοοι οι οποιοι ιιοοοιιει

'οποιο ἱιιτἰιοιινἰτ, Μ!. Οοο.οτ πι. 444 ιν οτ. οἱο.

8ο. 822, ιι. Τ. θε ογκο πιο πιο” ιιι πιοιιι.ιιιπο αππειιιιι·πιρα? Ψοι6οΙο ΑΙοιαιοότο.

ινἱοΙΜοΒο ιἰο όοι·οιιοΙππιιγ οριιιο_ιο .Μα οικω” οι: ΑΙοκοοάοι: νοι·ο οκριιἔοοοι θο.κο Μ.

ΗιοτοιιοΙ_γοιιαιι·οο:π ιιι·οοιιι ιιεοοοάοπο οοοιοοιιιι. Αι Ιιοι: οιιἀἰιο ροιιιιίοιπ .Τιιάόιιε ιο ιι.ο8·ιιιιτιο.

εκει; ιιιιιιιο ιοοιιι, εοΙΙίοιι:οε ιιιιοοιι.οι οιι.οιο ΜιιοοὰοοἱΒιιε οΒιτιο.οι Ποτ, ιι·ιιιιο τοσο οι·οοιοι· ιιι

πιοτιοι·οιο οοιιιιιοιοοἰοιο. Πιι.σιιο ἱοάἰοιἱιι ροοιιΙο ειιοιιὶἱοιιιἰοιιἰΒιιε, οι απο σοι ι·οπο ἀἱνἱοιιιιι Βοο

ΐοοιοπιε, οπο; οι 8οοιοιο Νιού οι; :ιο ιιοροοάοοιιοιοι Ροι·ιοοΠε ΙΠιοι·οι·ο νοΙἰτ. @οοπι ιιιιι:οιο

μοι; ειι.οι·ιοοιιιπιι οοάοι·ποΜεεοΒ, οιοπιιιἰι: οοπι οι εοοιιιπε Βοιιιι, οι: ιιοοο οειιοι ο.οιοιο, οποιο

οοι·οπιο.ιο. οπιπι Ροπ·ιοε ιιρροι·ἱτοιιτ, οι ολο ιο Μισο: ι·οπιιἱὶιιιιι, ιρπιο νοτο οοπι ειιοοι·οοιιοοιι πιά

Ρτοιιιοι·ιπποπο Ιοἔἱιι οι·ι.ιιιιπιο οονιιι.πο πω, οιΙ ιιιειΙι εΠιι ιιιοιιιοιιιοε, ρτονἱιἱοοιο 1)οο. ΙΒιιιι.π·

οοοἰιοιιιε οι ιιοιοοο οι οπο: ιιιο.ι:οοροι·ο ἐιιιιι1οιιοι: οι: ἱοιιἱοοιο οιιοοιιο οο οι·οοιιΙο, ίο.οϋειιιιο

οποοἱΒιιε ιιιπε οι ἰο εοοιοἱει οιιι.οιιιιτο ίιιοι·ιιιιι, καιει :ιάι·οπιιιιοι ρι·ιοειτοΙοοιιιιιτ.

5. Αιπιιιο ιιΙιἱ οιιπο οοπι ΡτοοιιΙ ιιοοιιιιο οι» οπιπι ὶοιοΙΙοκἱι, Ρι·οι1Η: ποιο. οιιπο οιι.οοι·άοι:ιοοε

οι οΜΗ τιιτΙιο, νοοοιιιΒἱΙἰ οι: όινοι·εο ιιο ειΠοι ἔοοιἰΙιπιε οοοιιι·ειι, οι ιιιιοοάο.πιι Ιοοιιοι ορο 8ο

ΡΙιιι πιΜιιιι·: Μο ποιοι οοοιεο, ιιι θο·ιοοο ιοτοι·ρτοιοοιοι·, εροοιιΙοπο οἰ8οἱιἱοο.η ιοάο οοἱιιι οι;

ΗἰοποεοΙιιοιει οποιο τοιορΙιιιο οοιιερἱοἰοοιιιιιι·. Ωιιιιιιιιιιιο ΓΙιοοοιοοε οι θΙιο.Ιά:ιιι ιιιιἱ πιοιιιιοΒοο

ιιο· ίσιο ιιιιοιι·οοι (ιιιιο:ι νοτἰεἰππιἱΙε @οι ι·οο·οιπι οπο ἱι·ιιοιιο‹Ιἰο @ο Ροιοιιεειιτοπιι οπο) οι: ιιι·

Ιιοιιι άιτιΡοι·οοι οι: ροοοΒοοιο εκοοι·οιΒοοι·οοι, οοοἰὰἰι: ιιι: Με οοοιιιο. πιο οιιΒοι·οοτ. ΑΙοιιιιιιό.ει·

οοἰπο οποοιιΙ ιι.άΙιιιο οοοεριοειι:ιιο ιοιιΜι;πιάιοοιι.ι οι οΠιἰπι νοειἰΙιιιε οι ειι.οοιιΙοιοε ρι·ιοοοάοοιοιι οι

ογεεἰιιἱΒ τπιοἱοἰπι, οι: ΡοπιιιΒοοιο ιο Ιι7οοἰοτἰιιο. νοειο οι ποιο οικοιιοΒο, οιιιιιο τιιιι·οοι ιο οοοἱιο

εοι·οοισιο, οι: ο.ιιι·οοοι ιο ω. Ιιι.πιιιοιι.οι, οι ποιο. Πει οοιοοο ιιιεοι·ιοπ:ιιοι σποτ, πιοΙοιι οοοειιιιιι οι;

πιοιοοο νοοετο.ιοπι θα, ιιτἰοτιιιιο ΡοοιιΠοοιιι πιοΙοιο.ι·ιτ. δοό:οιο ιιιιτοιο οποοΠιοε ιιοιι. νοοο .Μο

ιιιιοάι·ιιιιι ιιιιΙιιι:οιιιιοοε οι; οι οτΒοπο οιιιιιοοιιοιιο, τοσοι οιιιοοιιι Β)·ι·ιιο ι·οΙιτιιιιτιιιο ο!ιειιιιιιιοι·ιιιιι:,



862 ιισιιιέιιιοιιιιισσιιι:ετσοι.

οι ι·οσοπι ιιιοπι:ισ ιπιιιοι:οπι οεεο ποια επεριοπτι: Ριιι·ιποιιιοπο νοι·ο ποιο οοπι ιισει·οιιεσ οι ροτ

οσποιτο σοι ίποιοπι επ οι οιππιιιοε οπιπ οσοι·οπι:ιιιοε, ιιιεο σοσπιοι·πιπ ροπι.ιιιοοπι ιισοι·πνιτ:

"ποπ ποσο, ιπσοι, ο.σοι·πιι€, εοσ Βοοιπ οοιιιιι πιο επιππιο ειιοοι·σοτιο σοοοι·ιιιοε σει. Ποσο

οπιπι ποοοπσοιπ σοιοιοιπ νεοι ίπ ιισο ιιιιιιιτο, σπιιιπ οιιιιοπι ιο πιο ιο Μιιοοσοπιπ, πο πεσει

ιππιοιπ ιπο πρωι πιο ιιιιιοπι , σοοποπι οποιο ποιοι ρσεεοπι Ασια, Βοιωτοι: σει: πο οποοιπ.ι·οι·,

ιιοσ οοπιισοπιστ π·πιισοι·οιπ: ποιοι οπἱπι οιοι·οιτοι ποσο ρι·πιτοι·οιπ, ιπιιιισπο Ρστεεπ·οοι ιπιροτιπιπ

ο·ιισιιοι·οπι. Πισω σοοπι οΙιοιπ ποιιοιπ ίπ πιο ιοετο ιισοι·ιιιι, οι; ποσο οοπιιιιιοιι.Επε οποσ, οι:

ιΠιπε ιο σιιιοιο ιιει οι: οσιιοι·ι.ιι.ιιοπιιι ι·οοσι·σοιιοει πιο, ποιο πιο, σἱιιπο πιιεεο ίποπ.ι. οηιοσιι:ιο

πο, Βιιι·ιο εοροι·ιστοιπ ίσιο, οι: Ροι·ειι.ι·οιπ ροτοιιι.ο.τοοι οιισιιτοι·οιπ, πισω: οπιπιιι. σοκ: ποιο

εοπτ ιο πομπο εοοοοεεπι·ιι." Ηιιοο ιοσοπιπε οτι Ροι·πιοπιοποπι, σιιοισπο ιιοπιιιιοι Μισο., επ

οοι·σοτιιιοπ οοιπ οοι·εο σ0ωιωωιιιια, ιο οι·ιιοιπ Μπιτ; οι ιο £οιπριοιπ πιοοπσιι:, ιιο Βοο :οι

οποοι·σοΒιιι ιιι·ιοεοι·ιιιιοπι ειιοι·ιίιοπιιι, ιριιπιπσπο ιιοπιιίισοπι οι οσοι-πάστα: πιιι.8·πιιισο ιιοποιο.ιιτ.

θιιιοπιιοσπο οι σπασω απο ιπ σπο ίσιο ιιιαπιίιοπιιοι οι θι·ιοοοι·οπι σπισιιιιι Ροι·επτοπι ιπιρο

ι·ιοπι ιιιιοιοι·οι, πιο πο οοπι οποσ σοι εισπιιισιιι·οιιιι· οιιιιιιιιπο.πιι οποσ σπισοοι Ιοοοι.τοιι πιοιι:ιτοσι

ποιο σιιπιιιιιι; ιιοειιτισιο ιοι·ο ειπε πιο οσε ιι.σιοοιιι: σπωσπο πιο «μια σοιιο. ιιοετοιπ.ι·ο μπει.

Ροιιτιιισο οποιοι ροτοπι.ο οι: Μπι: Ριι.ο·ιιε οτι ιοΒιιιπει οι:σοο εορτιπιο σποιιιι οποσ ο·ιιιποιε

σκοπο ιπιπιπποε, οπιπιπ οσποοιιιιιι. Ωοοπισπο ΠΠ ιιο οο ιιοτιιεεοπι:, οι οι οσε σοι Βπιιιιοπο οι;

οι Μεσοι οι·ο.πι: σοσιοοε ιοδιιιοε εοιε οτι οποιοι ιιιιοπιοι· ιιτοπιιειι ίποιοι·οπι σπαει ιιοετοιιιι·οπτ.

Ωοοιιι ιοι·ο πό πω: σισοτοι: ιιιιιιισωσω οι σοι ποσπιπ ιπιιιι:ιτο νοιιοπι:, σο μεσο οι ιιιισιτιοιι

πιστοε ιοποιοπι οι ιιοσοπσοπι οσε νινοι·οπι, πο ροι·πιπιπ σεεο οσε πεεπιποτο, ιππιτι ιοιιοπιι

ππιπιο ιο οποι οιιιοσιιιοποιπ σοσοτοπι ποπιιπο. Απ£ίσ. από. Χι. 4-5.

8ο. 881, ιι. 14. Τοιο πιο πιο ιιο,ι,σοιιι Βοποιοιιοριπιπ Εισιιιιιιιιι οι δημ οι ιιο

ροιιιπ, το μια το. Κοιοιπιιι.πο.. Ο στο τπέιοιιιπποιι ιπόιιι Τιο·οστ Π. 41 ιισσ ι·σιιιοιπ 1112:

Βοι εοοοπσι.πι σποτ πιοι·οιιι σο Βιιεοιιι. Η Βσιιιιοπστπ. Ι. επ. ΠΠ.



ΜΟΝΟΜΑΟΠΑ ΝΑΠΚΑ Ι ΠΒΤ.

ΨΙοσίιέπιέεπ Με” Μοποοιοο!ιεοι, .τοπ Ψοιεω!οιτ'α, ιποιί:εί Με :Νεα ·!θὅὅ. ΟΙποπιοἰ

Μ ο]αι το :του Μθὅ α·έεο2ωο αετπΙι·|ιοωοΜε, τ. Νεότερο ΜΜΜ πόεοοιωεπι ιιε£ορἱό ΜΜΜ ρτπεά

ΟΙεοΞειπ ί ρορτ:.εο2ού _|εάοπίε πα ιωεοπέυο ο)εοιυε!ι·Εεο Ρετήεοδαωία. Ρο επιέετοί έιοὶε£ορεἰΙ:α

ωὶεἰΜεοο :υΞεσία |ήοιοοΙείεοο, Κἱ]οισἱα:ιἱε ροωο!αΙ2 πο πο” ΨνἰοάεΖ:›ιἱετ:.α, .Μου πα]οοάπίε|οποο

ι όιι.·οιεοποο!ι ουέςέιμ, ριιποιοα! ιοἱεο |ει|κο πυέεΙΜ .τἱοἐε Μοιυελέ οιὶ “Η ιἰο !!25 :Μπι π: Μό

ηρπ ιιοπου·δ. δ'ειψμ Με οΖΜΙπι ἐπιἱετοέ ιιίοέο! £ε Νοιιἰεε πισω @Μ τοάπο]επι £εεΙαπιεπ£π; το Με]

ρο Μ009Μ|ι πιοπιΖηεἰι οροιοέοάιι ραΜοάο ειοοοεοο @είε ὁ τοορταιυμ ισο]εοπε ‹ὶο :·οέποε!ι Ιππι

_|όιο ρπεάεόεοταπε. Μέει!ομ £εοιὶ οεοιι£οιἱεσπὶ α! πΜποτε 2οοιοεε είε Ρο!ε!ιέ, ο πίριωε ιυἱεσε] Με

φοιποίαπε, ά!ιι€ερο Ιεέ πιοἐπα |ε είιω:πίε πιοιιἐού αει πωρώιίειιέε ροάοτιμε!ι μια Νεε£οπι Μπάο

πιοέοί. Ψναέπο αὐτοὶ χω: Μι ροσποΕΙε ι2ιμι!, οίε ‹ὶ‹ι_|ε παπι πάση οΜαι @Μι άοοιοωεοο πα Μιά,

π: Σ! ἱ Χ!! ωἱεΙεπ.

Ρι·ιεε!ιοιυαία είε Ια Ναπ|κα ιο @ώριμη £οΠεο οεἰεορἱο›πὶε Ζαιοο·ε!ερο, πιω β! ωείςοσιεΙ

‹ἰο Νεε£οτοιοεοο Ζα2ορίειι ρω! Με !θ!)ύ`. Ψ £οΙ‹ἱε›π ρο!οοιεπίπ ωοιίω'κοωοΖέ |ο ωμάατοι·ο ρε

$ενεοω:·οεμ Νεε£οπι; πιο ιι:τιαΜ'απο :κι ε2οεοιιυιίεΒ:ε οάιίιίεΙίό Μ, _|ιι|εο και Μα; Νεε£οτοιοὶ.

Πο παΜεί ρα·:.ο!ςοποπο με ω £μπιέε τε!σορέσοιίε ΠΩ Ιερά ννἰοιἰιἰοπἱεκα Μοποπιαο!ια ρἱ

κοπο τοΙω !0.96 ιΙο ΟΖεοα .τἱεεἱα ειετπἱεἰιοιοεἰκἰεοο. Ι Ζω ιοἱεσ ΙΜ Μι ιίτιι!κιι_|επιο.

Πο ‹Ιο |εποΙτα σοι: @οι ρωππέ|εοιο ω: οπ ρο·οο!ειο πίετοιοούε Μέ |εποΙο Νεε£οτα, ιυἱιἰαό

έε Ισ @εεε πηέ Μοτο Με ρεεε! είε ρίότεπι, Νοκ! ιο ειοοἱάι οροεοοαε!ι πιόωὶεπἱα δ Ζιυτο€αώ

ώΙίέα Με ωἱεεε_| ιίο πιεση; ρο£οειπε_|, Ιιιάοιυε_|, _|οΙκα ωόιοοπτε Μάι πι: ΠΜ. Βἔειἰο πίεΙαοτε

|οΗ:οΖιυέεΙσ η οοὶάοετοιε Με ὐμΙὶέοιμ το ε£οπΞε ρορωιυΖό, αΙοοωέεπι ΙΜ: £ο @οί παάιπίεσιί!όέτπμ

ροοιπόΗ £ε ω @άμοιροι Μάο τε!εορίωπέε ρτιεο!ιοιυο!ο εὶε; πιο σο ιἰο ρἱεοιοπί ωε£οεοωΜὶέοιμ ί

κίο ηχώ ροπιπέ|κόιυ παπά; ρπωε2ε Με: Με μη! ιυοάοπία Νεο2οτα. `



ιιοοιινοιιιιιο.

62": κοι·π·ιιιιι Α.Ν1]:ΜΒ οιιοιιιπιι Προοππιπ·π.ιιιι

δΠΠΠΠ)ΠΟΧδθ"'ΜΜΒ, ΕΙΗΒιι"'ΜΗΒ, "ηιθ'π'θ"ΈΜΜ

ΤΕ ¦φΜ|Ιθ""" ΒΜ)"Μ!Η, οοιιοποιππιιπιπ !!ΜθΙΜΜΒ

Β0ΠθΜ!Ηθρ'Β, θ'Ι'Μ.ΜΗπ ιππςππιοιπποιιπιι.ιπ " ΕΜ·

ποριιιιππ ι:ιποιοιιιι Μπιιοπιππιιιι') . . . . .

. . . . . . . ιι πριιοπιιιπιιπιπ·πι πιοπιιιι

ιππο, ιποπιιιιο ιιο οπιππιοππ πιο ιιιιποοπιι οιιο

ιι:ιι ιι πιο οπο” πιοπιι·ιιιπ οτι. οποιοι ποπιι.

ΕΜΗ ιιπ οπιιοπιι, πιοιιιπιοπιιππ ιιι. ποι·ιιιιι οιιο

ιι:ιι ιι ιιοπιιππιιππ Ποπ, ιππο ι.ιιι οιιππ πιιιιοιπ·πι

ιο·ιιιιιιιιιπιο ποιιροπππιι. @π ποπιι πιο", ιιπιι

ιικιι οποιο, οπιιιιιιπιππ οιιιιπ ηιπι.ιοπιιιιιιπ, ιιο

ιιοι:οι·ιιιιπο οπ, ιιι. ιοι.ιοιι Με πιοπο ππιπιιιι

ιποιιπ·πι, π ιιιιιιιποπιι ιι: οι. οριππιιιιο οποιο ιι ιιο

ππιιιιπιι οπ ιιπιιιιιιοπιι, ππιιοππο ιι προι·ιππ·ιιι επ.

"οποιο πἱοιπ ππιππ·ι ιι ποι·ιιιπ οιιοιοιπ οπιιππ·πι

καποιο ιιοιιιιιιι πι. οριιπιιιιιι οποιοιππ ιι ι.ιιιπο

οπιιιιιιιπ πιποριπ ιιοοοιπππιιιιιιι, πο πιο και. ιιπ

·πιππ·ιιιιπ. ιιιιοιπιιοπιοιι· ποπιι”. Επιιιο πιι ποιοι·

πιο πιοπιπ ιοπιποπιιιιιπ οιι, π πιο ιιοοπριιππιπιππ

οιιι , ιιπ ππποιιιι ιιιπ·ι·ιι,

πι! "Η ΕΜΠΕΧ'Β Ω'ΕλΕιπ, ΒθΖΠΕΠΠηιδ Ε!! ΜΠ'ΕΚ"Π'Ε

"Έ '|'Μιθ ι:ο ροιπιππιι:

(απο). θγορπιποιιιπ ιιο ιιιι ο·πιπ·ιιι οτι ποπ

·πιιιιι ι.ιοιοιπ πιει Επι”, ιιιιιιιιπ: ιιοπ·ι.οιιιι οπ

κι ιιπιππ, μ ιπ·ιιιιιιοιιοπιιπ Ροοπιιοππιιιιιιπ ιι

 

Ψποποι 18. ι€Μ0ζιι οιιιοι· οι το]ποΡ.

ΝΑΠΚΑ.

.οι πω” πιιιιιιιιιιιγ πιο οιιι·ποιο ννιιεχΙ, πι

πι.ιεΙπποπιι ιππιιοπιποιο νΉοάπιπιιιοι·ι, οιΙ ιΜιιόπι

εννοιοΒο δειποεΙ:Μει πιδο8οοποινιοπιοεο, Μπι

νιπιοοο; οιιέ οιπ οιοπι ΙποοιιιιπιοΒο π ιιιιιι!πιδ

οποιοι Μοπιοππιιιοπι. . . . . . . . .

ἰ ιΉπι Μου οπιποοέοιιιιι

ειπιοΒο ννιο!ο!πι·οιιιιο οοιιιοιιἱοπιχ Ιοειιπιπ ιοΒο πιο

ιιιοπιιιιινο οποοιπ·ειαι σει ννεποΙΜοιι Ρι·ηΒόιι.

διοπιποο πιο επιιιιιιοΙι ποιιιιγέΙιιἰοιιι ιν Με”

ειπ·οιοι ἱ ροοιιινιιΙιδοιιι ΒοΒιι, Μόι·γ ιπιἰο ἐπο

ειπιοΒιο πιο πο] οιιο·ιιι ποοιιοινπι!'. Οοποἐ οι),

ιΙΖἱοοἰ ιιιοιο Μπι ΜοΙποΙινιοιπ ιιι”, εΙιιοιιοπιιοϋ

@ο πιιεπιιιι ιιἱο έιπιιοποιο οπο, Ιοοπ Μόποιπιππ

πιο : ιΜοοι ιιιοιοιι ροιιοΙιιι οπο, ιιιοοιι πιο

ιινο2ιπιπο πιο εοι·οιι εκποΒο, :ι κινιΒιιι·όπιννειγ

Ιοιιιεινιοιιι ροοιιιιο το!ποέ ρι·ιιοοινού. Νιιιρι·πόά

ρι·ποπ ιπ·πει:πό πιο Βοἔιι π· όιπεπο εννοιει ιπιἱοι- ε.)

οπο Βοπο2ίι Βοὶιπ οι πιοι·οιπ εννοιοιπι, ι μι”

έιιο @πιο πιἰοειπιιρ:ι, ω πιονιιοιιι με πιο

Μοὶο :πιό Ιππό

ι·γιπι ιιιοππιΠο πιοιππιο το ρἰειιιο. ι πέδιππιιι6 εἰο

Ιιοιππι ι ι·ποιππιπι Μι: ιν οποιοι; ροὸπὁἐχ ιιο 25

επιιιιιιοπι εποάποιο ιπιόνι·ιΙ οι! πω”. ΒροϋπιιΙπ

οοιμ!πιοιιι πνε2οΙΙπἱοΒο Μοτο.

οιιο πιοιπἰοπιι ροεἰοινἱο οὐ »Με ιπιοιοΙι ποιά

ννοιεπι ἰ ποπιι: Ροερἰοεπ ιιο Με, ιι Μο

') Το νι Ιποι:Ιοκιο πιο.ι.ιποιιιι_ιο ρπ·2οπιιο. πιο. ΡόΪΡἱοΒιι. πιιἱοπο2ο.



ΚΑΠΚΑ ΜΟΝΟΜΑΒΒλ. 8θδ

κοιιοο·ι·ι πιο ο·ι··ιικκοκι; πιο ιικ κο ποκιοικκ

οι καιω, το κιι ω” πομπο, ο πι οο

π·ο. Η μια: προ κιι οι κ ι·κιιιιαιο·ι·ο, κο

ποιοι κιπ π κτκ, κκ πρωτο ιιοροοιππκ·ι·κ.

δ" οτιρηκιιι κι, ΒΈζι:Η'Ε ιιιιιιιι·ιιρκιπ κι

κοιταω, ραι·ιιι·κιοικι πι, κ το κιπ οι ιι·ιιικιι:

ιι·ιιοκιοιιιι πεπικοιιιοπικ πομπο? πποππιπ οι.

κιιιιιιαιοπικ κι? κ προιιιιιιι. Η κοιταω περα”.

οκοιικιμ οκ ιιιοιιιιιιι, ιι ο·ιιιιιοποιει πο ριιμοι·,

Νικ κιπκοιικιι: ποιο κιι ποοι·ιιιιιιιπιι κο ποιοι,

ιι ποροικιιππ πριικιπικιο. Μοιιικιπ ποιιικιικο

κοκ @πιο ποπ? καποιοι οιιιιοικικιοπικ

κι? ογπιιιιι κι Βοι·ι, πιω καποιοι” οι

ιοιιοιρ.]) "ο πποππιπ ιιιικιιιιιικοιμ»ιιιιιικι, κκ

15 ιιιικ,ιιι ·ι·ποριιιικι.ιι ιιοιικοκκιο. @Με ιιιο

καιιιικοιμιοιιικκ πο·ι·ροιιιι·ιο οι, ι·ριιπκιιικπ πιο

Ι'οι:ποια, ·ικ οιι·ιποι:ιιοι·ι·κ ιοιιιοιπ. Η ιοιιιο

κακο κ κο ΜἑΕΤ..Μ τρ·ιικιιικκκι; ιιιικιιιο·ικ

πω” οποιοιιο, κ ιιο οιιριιιιιιοι·ιι. Ηρο·ι··ικικκ

20 πιο πποππιπ ιοποιε, κ:ιοιικιικ·ιι. οι κι

πποππιπ ι.ικρ:ι. Πιιικριιιοπι "ΠΗ!!!ιΠ'ΗΠ

πριιιιιιικιι·ο, κ ποοιιρει·ιιοι·π κι κο ιπιιιι οκο

"Μ", Γοοποικ ιπο ποοποιοικ οι ιοποιρ, κ

προχριι·ιιι, πιω πρκιιο·ι·κ μπι πιο. Οριιιιικπ

% κιιπποκοιιιιι ι·ροπιιιιικιικ, ιππριιιιο κι” οιιοκ

κο·ιριιιιι·ικ "πιο κ οπο”, ιιιιπιιι·ικ προπω

π οριπικιιιπο. Ορικιικιο κια. κ·ιικιιιιοι·ιι κι

ορωιοιιιι κια, ιι ιιιιιικ κιπ ο·ιικροικιιιι·ιι οι.

@πιο ποιο πρακοιιικκκοιι καποιο, π:ιιιο ιιο

?>0 οποιοι ι·ρ·ιπιιιικ·ιπιπ ιικοι·ο. Μισο κ·ιιιιιιιιιμ

ηδ'Ε!!!!ι"'ΜΧ'Ε οικροι·ιπκι·π οι, οιιι·ιιριικιπιοι·ιι

Πω πριιιικιιικιιιι Γ0ΕΠ0λιπ Μ!!!) ΜΕ "ΒΕΠ

ιικιικ κοι··ιπιικιιι·ιιι, προιιιοικιικ πιο κκιιοι·ιικ

οπο”. Μ!!!) ιικιιι·οοιικιιιιιικκ ΠΓ!) κιιοιι·ομιιι

') Ροιιιιπ ΠΙ, 12.

Ποιικιιιοικο Ρο!. Επι. πω. !.

' πιοιπ Βοέοιοιοιινιοιόνν ι ινιοέο ιοιι ιοΒιοι·ιοιπ;

Με ιοέ ι ποιπι πιο ρόιιιιιοει, ιο κιπ ιιο

ιιιιοιπ οοπιι ι τιι οοπι. ιτιοιιΙοιπ: οιιοοιηέοιο

ειο 8πιοννοΙι, πιο πιοΒο ι πιοιπι κι ι δοιποο

ρι·ιποιοοι. ι οιιιιτοιιιιιινοικ ιοιι κιιιο!οιπ μοι

ιοι·ι

κάποιο ιπι οιο το:

κι οπιιιιιιιι, οινιιοι·ιδιιοιπ 8ο ι ιιο

Ρι·ιοοι ιιοιοιοοι όπ

οιο? οποιοι πιοροιιοιοι Μο? ιιοια όοιοι.

Α ροιιοπι ιοιιι·οιοιτι ιιιιιο ιο κόπο ι Ζωρ

ιοπι π·οιΠιιο ροι·ιοιιιιιι, ιποριοοιοιπ. δοέΙι

 

οοιοιπιο πιοιπιΙο πιιιιπ ιπο, Κο ρι·ιπιπιοιο

ρορι·ιοιιπιο. Ρι·ιοοι ιιοιοιοοι οποιο τποιο?

ριτιοοι πιοροιιοιοι πιιο? πιοιοιπ κι ΒοΒιι ι

ιοιπιι ννγοροινιοιιοιπ πο. Νιο ποέιοπιιι ιιχοιι

ι πιο ιοιιιι·οέο οι)·πιοοπιπ ιιοιΡι·οινιο, οΙιιο

π·ιοιπ ιιι ιοεποπο ινγιοριοπι , ο οιοι·ριοογ

(ιιο Ροπο ιοιιιιιοόπο ιιοιπιο. ι ιο ιποικοιιιο ο

πιο ιιοιιιιο οποοιιπιιιο, ιιοιιο “πιο ιπιοιοοο

ιοΒο ο πιο ιποιιιο. ι:οεοιΙπι πιο οιιιιοιιιιοπο

ιιοπιιο ι τοόοινοο πιο ιιο‹ιο κι οιιιιι.οέοι ποιεοιπ.

Βοιιιιο ροεΙοοοι ει·ιοοιπγ πο ορι·οκιιοοιικιο8ο,

Ροπ

ιοέι έιπιοό ειο ι πιοΒο ιιοιιιιοι οιποοιιι Μούρ·

ι ιει·ιγΒοο Ιιοτιιιο ποπ ιοιιοπιι οιιινοιπιι.

Ρι·ιιιιιιιιιο ιιιιοιι ιοΒο. θι·οιο (πιο ει·ιοοιπιο)·,

ποριοΙι @Η οποιο, πιο οιι·ιοιού ιιιοάποβο ι

ιιιιοΒιοΒο, ρι·ιοΒιιοο ρποιηοιι οοι·οοπι. θι·οι

ιοιι ρι·ιοοικιο ιοιι οοι·οο, ο πιο ιοιι οιιι·ποιο

οπο. Ι.ορειιο ιοειι ιιιιόοπνο ορι·οιινιοκιΙικοοο,

πιιιι ει·ιοοιπικόνν ιιο8οοιινο ιπποΒιο. ιιοικοι

ιπιιοιιιιιιχ ει·ιοοιπποιι ειιτιιειο ιπο, ο οπτο

ινιοάιιινο8ο Ροκ ιιικνιοτιιιι. Οιο Βιιοοιπιοχ

ιειπο, ο οριοινιοιιΙικη·οπ πιιιιιιο ι άοιο ιιπ.

(Νο ιιιοΒοοιοπ·ιοοπ 8ο οάιιοιιιιοιο ιιοιπιο, ο

ΡιιοιιΙιποιοοχ Βο ιοειοπο ιηιοριοπι. Ροκ οιο

“Η
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ιοπιιιιι, ιιιιιιιιιιιιιιι πιο ιι:ι·ο ιιο·ι·ιιιιιιιι οι.

Οτι 1'οοιιοιι ι:ιοιι·ιιι πιοιι·ιιιοιι ιιι:ιιιιιιιιτι

οι; ιοποι οι οι,ιο·ιι ιι πε ιιιιιιιιιιιιιο οι, πιο

1'οοιιοιιι ιιοιιοπιιο·ι·ιι μια ιι:ι·ο. Οι" “κι

ο ι:ιι:·ι·ιο·ιι·ι οι, ιι ιιε ιιιι·ιιι ιιοιιιιοιιιιιιιιι

οι:ιιιιιιιιιιι, ιιιι ο·ιπειιιι πιο ιιροι:ιιιιιι ιιι·ιιιοι.

Βιιοιι ιιιιιι πιιιιοι·ιιειιι ιι οποιο” ,ιιιιιο·ι·ιι

οιιιιιιιιιιιιιιι, Π! 11ΜΞΗΠ ΠΕΠ) ιιιιιι·οοιιοιιιειιο

1ιδδθ'1'1ι. θι·ιιιοιιιι θ! θ” μια, Β'1:'1'110ι>"

ΜΗΝ.), οποιοι ΠΗΡΕ, " 110ΠΕΠΠ Η ΗΜ!!!

11'Ε ι·ιιιιι ΒΕΚΠ.|) Κιιιει·ιι ι:·ι·ιιιι νιοιι·ιιι·ιπ·ιι,

ΟΨΗ) ?ΕΠΙΠΛ ιι·ιιπιι; ιι·ιιιοι·ιιι

ιιροι·ιι·οιιιιιι Ε! ιιοοοιιι ιιει·ο "Η "ΤΩ,

ιιοιιιιιριιιι ιιιι

οι·ιιο

ποιο ιιιι ιι·ιιι ι:ο·ι·οοιιιιι. Ποπιιιοι·ιι πι, Βο

ιιιο, πιο ποπο:ι πι ιιιιοιι·ιιιι; πιο ιιιιιιι ποιο

οι πιο” πο. Ποοιπιπιι πι ιιιιιιιιι ποιι,

πιο πιιοιιι ιιοοιιιιιιιι οι οι πιιιοιιι οποιο

πιο.9ι Βιιιιιο:οιιι·ι·ιι οι ιιριιιιιι·ιιιιιιιι., ιι και

ιιιιιιιι·ι. οποιο, οιιιι·ι ι:ιιοιι οιιπιιιιιιιι οι

ιιριιιιι ι·ροιιιιιιιιιιιι. Η μπε οιιιιο ιιιοιι·ιιι·ι:

απο και πιο”. ιιοιιιιιιι·ιιιιιιιιιι, ιι και Εοι··ι

Εδι,Β1[11 ιοι.ιιιιι..) Ηι;πιιιι πι οτι ιιριι··ι πο

πιο, Εοπε, ιι οτι ιι·ιοιιιιιιμιικι ιιι πι οπι

ιιιι πι. Ηιιισιιιιι οι οι·ι ιιιοριιιιιιιι·ι επικο

ιιιιιι:, ιι οτι ποιοι ποιοι οποιοι πι; πιο

το οι·ιιοιπιιιιι ιοιιιιιοι ποιοι) Η πιο ι·ιι·ιιιι·ιι

οι. ιιιροοιιι πιο, ιι ιιιιιιοι··ι οι ποιοι πιο;

οποιο ιιιιιιοριιτι οι οπο, ο μην” οι

μοι:ιιι. Νικο ιοοιιιιι πιιιοοιι ποιο οπο: οπι

ιιοτι ιιιοιοιο, ιι οιιοιιιιι·ι: ι.ιοιι οοκιοιιιιι·ιο τι.

Μισο ιπιιι·οοιοιποι ιι οι ιιιιιιιο·ι·ιι ποιοπιι, ιι

ο ιιι.ιιειιιι ιιιοιι:ιιο οποιοι οι” ποιι.5) Πο

Μπι Πλ απο Β'1ιΗΜΙΠ ιιιιιιιιιιιιιο, Η θ” ποσοι

.) Ρεο.Ιοι Μ, 1, ο-ιη πι, 21-27.

δ) Το.οιπο :πιο 4-5.11-12. 1) '1'οοιοο Ε”, 1-4.

 

 

οι ιιιπιιπο οι·οεπιιιο. Νιοιιιιοπν [πιο , ο πιο

ιοιιιιιο πο, οΙΙιοννιοοι Με ροποιοιιο 8ο ι:ιοπ

ι·οιιο. Βνιοοι οιιοπι ι ιοοιοι·ιοδοιπ πιο, ο πιο

ννιπιιοιοπι ορι·οννιοπιιννοοο ορποιοιοπιοπ, οπι

ροιοοιειννο ιοΒο ρι·οοιοοειπ οιιιοΒο. Ρο ννοιει- 5

πο ππἱ Μάιο ι ννιοιοιπ ποιο επι·οννιοπιιννι,

ο ριειπιο ιοΒο Νοοοειονιιοπο ιιοπιιο. απο

πιο οπ ιιοΒο, ποιοι ποοι·ιο, οποιοι ποιο-ιο

ι ει.οι·οι ειο ι οι ννννιοιιι νι·ιοιιο. Οποιοι' Ρο

ννειοΙι ιιιπιιο, ιοΒιι ποιο ινινοοιπ ροέοι·ιι; ιοέιι- ιο

ον ι·οοεπιοινοιο ειο πο ποε ιοΒο ιορο1οιι

ινοέό, ινοποιη ποε ιοιοριιο. Ζιπιιιιι πιο πο

ποοιπο Βοιο, οιο Ρι·ιοέιοποννοι οπο ποιο

πιο, απο ποιού ιι·οιοιοο ποιοι οπο. Ραο

έιοποννοιι οπο πιορτηιοοιοιο ιποι , ννιοιπ πιο ιδ

ννοιοιοονοπ ρι·ιοοινν τοπιο. Ποιι·οποιο πο

ερι·οννιοπιιινι, ιοπι οποιον ιοιποιο, τοσο

Ι ποιά

των οιιοννιοιι: οιοιι ιοοι Ροιοιποιε ορι·οο·ιο

οποιο ιιιπνιο ινε Μινι οι·οοιιπιιιο.

πιιινοεο ι οιοιι ιοει Μ;; οοποιο ποιοι? θοιιι·οιι 90

ποιο οπ πιορτηιοοιοι οιοιοιι Βοιο, πιο ρο

ο·ετοιοοιοπ οι·ιοοινν οιοιο "ο" ιπιο. Ζιιονν

οπο οπ οινοιοονοιι Βοιρι·οννιο, ι οπ ιποὶο

Μινι ινννννιι οπο. Οτο οιοννιιι ποειο οιοιο ι

οιο οπο” νν ιοροΙοινινοέοι ιοΒο ο ἐιννοι νν%

ννοιι ιοΒο. Ψιοοιοι·οιπ Ροινοτοπιο Ριοοι ο

ποιοιιιιι·ι ι·οποέύ; οννοι ιοΡειο 1οεπιο ιινοιο

πιιοιι ινινοτ οιόι, ι ποιοι οιοιο οιιννοιι6 πιο

ιιοπο. Οινοι Νοοοεποννιο πιο "που ιποιοοι

ιπιο ιτοιοπιο ιινοεο ννιποειο ι·οοο ιιιοιο.ι#ο

πιο; ποιο ρι·ιοπ ιιιοτειπ πω ι ρποπ ιππό

ειινοοι οινπιοοι·οο πιορι·οννοέο. Βοποιοιο οπο

ινεονεον ρι·οινοΒο πεταει; Νοεοποινιο Ροπο

α) '1'οιππο Εν, 1-2. 3) Τοι.ι:ιπο Ε”,
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απο ιοπιιιιιιιιιιιιικ·ιι ιιοιιοπιιιιμι.1) Ε·ιιχιιοοοιιιι·ι·ε ι ιιιιιιιο8ο οπου, ιιιινοιο οιινν:ιιιι ιοΒο, ι Μπι

οι ιιιιι:ιι πριιιιιιιι·ιιιιιιιι οριιιιιιιιιι:;ιι. ιί.οιι·ο.οποππιπ

Γοοιιοιισι ιιπ ιιιιοι:ικο πρωι, ιι·ι.:ιιοιι πιπιι

ιοιο,9) ιι πωπω. ιιικο:.ιο σιοιιιιιιι οιι··ιπ::ιο,

ιιο5 Ε'ΒΠρΠΒ'|Ε Έ'θγ οιι·ιιοιιιε. μια:: ιιιιι:τ·ιιι,

οιιιιριιιιιιι, "ποσο κοι·ποι·,

ιι οι ΜΜΜ ι:ποιιο ι·οοιιοπιι.:ο,

ιιροτιιιιιιι κοσμο

πιο, ιιιι·ι·ιιιο

και ιιιιιιιιιπ ιιοιιιικπι ιιιιιτιι; προ θ'Ηφ'ΕΠΠι

ιιο·ιιιιιπποπικι οιιοιιιιιιιιιι, οποιοιιιι·ιιιαι·ιιι,

μ) ιιιιιι.ιι ιιοιιαρια·ιιι οι, οι ·ιοιιιιι·ιιιιιιι ιι πωπ

ιιιιιιιιιιι ιιιοι:·ιιιιι ιιιιοι·ιι; και πιπιι ποσο

μοι·ιπιιιο, ο ι.ιιιοι·ο ρ:ιςογκο·ιιι,

και" "'08$"ιο, ιιιι κοι·ιιιι·ιιι ποι:ομοιιιιι, ιιο

ΟΕΜ!!! οποιοι” (Ελ, οραι.ιιιιιιτιι Ο! θϊ'αβΈΜΠΠΠ,

"θ ι:ιι·ιιο·ιιιιο

|5 Επι πιοιιαι.ιτι ιιοιιοπιιιιι·ιι ιιο ιιο:οιιοιιαι·ιι, Αθ·

πω· οι" ιιιιιι·ι·ιι, ιι @μια ιο;,ο, πο·ι:ιι·ιιι·αι·ιι

ιιε ο·ι·ρ·ιιιιιιι·ει; @πιο ιιοι··:.ιιιι:κπ πιασει ι:ιι

ιιι “πιο ιιο οποιο, πω: οτι Β'ιιθ'ΕΧ'Β και..

Μισο :ιιι πιο απο ι.εοιποι·ιι οποιοι οι·οι:πτ:ι,

οο οτι Ποια "ηχοι ,οι Μοτο ιι ιι·ιαιιιιπικι

"πιο ιιιιι:ιιιιιιιι·ι·ο οι. 0 ιιιιιιππειιιιιιο ποιησ

_ιιιιιιε, οι·ιιιιιι οτι οιμιοι·ιιιο ερωιοι;:ι ιιοιοι·ο

ι·ριπιοι:ιιι ιι πομπο, πα

οοιιιι:·ι·οιπ ιιιιρπ απο οι ιιοι·ο·ι·οιοιιιι·ιιιιο απο

ιιο Π'ΙιζΠιθΕ..Β Π!

25 πιπιι". ”ΜηΥι| (ΣΕ , Μ'1ρω!'ΗΠ ·πιο.:ιιιιο, ποιο"

ιιιιαιο·ιτιιοιιιιιο μπιιατ:ιιιι ιιποι·ιιιι θ! , πο οικοπ

ιοιιιιοκοιιοιρ οποιιοοιι, οποιοι οιιιραι:πειιιιιο,

ιιιζιιικοιι οι·ποιιιιιαιιιιιο ,

Έ"ΕΜη ιιοριιιιοιιιο::πιο ,

οιμιιοι· οιιιι·ιοοιιι:ιε ,

ΓΟΝΕΩΝ ιιοι·οιιππειιιιιι: ,

60 "0"'ΒΗΠι'Ε ΥΜ)'ϊ'Ιι ΗΗ'Ε'Ι'Η. "θΣΞδιΣιΐΜ! Ο!! Π!

μοι:ριιιιι που, Γοιιιοιιρι ποιοι, ιι:ι:ιιιιιοιιιπ :ο

οποιο, ιιοιιιιιιιιπιιιιιι πιοιιο ι·οιιιιιιι ι·ριι€.ιι,

ιιοι·ιιιιιιιιι πιο”, οιιιιριιιιιιι ορ·ιαιιι. ιιι;ιιππο·ιιιο

0ιιιι,ιιιιιιι, θΒιιΏ'Ι'θ ίἱ¦!ρθ'¦"Ε, οιιραιιιπφιιτο πιο

·) απο πιπιι, ο.

 

Δω. Οιο Β:ιηΙι ιοΒιιιιιιοη ιιι ιιιιοιιιιοπούνν,

τιιιοπο οηοιο, πιοποιοοιοπγοιι οπο, πιιιιοπιδ

ιιιόιινιό ιπειιο, ιιιΒοιιπιο ι π· παο Μονο Ροπ

οπο; πιο ι πιο πο: ννιοιιιιοΒο οποιο, μη·

οιιιι·γοιι πιιιοιο6, πιοιιι·γοιι οΙοοιιιι6, οπιι·οηιι.ι

ιιοιιιγο πο, ι·6νιιπιιοιι ι πιπιοιιιηοιι ιιοοιιιι6,

πο: οιιμιοέοι ι·οιπι:ιννιοο, ο ννιοιο ννιοιιιιοο;

πιο ιιποοιο οπο οιοινοιιιι, πιο ιιιιιέπι6 κι: ιο:

ιποινιο, ιν 8Ιοο πιο έιπιιι6 πο, ει·οιιιιι6 οιο

πιπιι οτειι·οηιιιι, ι ιιοιιιοιιιιπι πιο ιιιιιιοπιι

πιο ι·οοιιιιιιινιιι6, @η π· ω οριιοποοιι6 ιι ειπ

οπο ιπποειά, ιιι:ιο πιο οιαιιιιι6. [Μη πιο

ιοΒοοννοιγο οοι:ιο οπο”, πω] ποιοι] οιοέ6

οι! νιοιηοοιιιοιι. πιο πο : »πιο ιποιιο ποιο

ὶγό ιππγιο, πιοοιι ειο οποιιιιοινο σει ΒοΒιι

ποιοι·οογ ι ναιοοιποι εποποοιιινοοοι. Ο Μειο

οηπι Βοεοι·οοιιοοι οιιοιιιτι οιι ιιιιοιςιοΒο εαπ·

οιι ποιο ι::.:ιιο€6 ι ει:ιροίο, ιιιη·ιπ οπο πιο

ιιηιποοιι Ριοιποέοιο οποιο ιοΒο οι ιπιιι·ποιιι

τσιπ που. Μαιο: οιο πω” οπιονι·ιοιιιι Μό

ιιοποιναγπι Ρι·οοοιιιιπιβιοιπ, πιιιιοι ειο νιοιιιιιε

Μόνο οινοπποΙιπιπγοιι σοι)! οποιο πιιού πει

κνοιιη, πιο εννοι ποινέοιοεο6, τοπιο προ

ιαιι·πιό, οιιιιο ποοιιι·ιιπιιοο, πω: ινιιιοριοο,

ιπ)·έιι οηοτο οπού, ιιπιι6 οιο τιοιιι·γοιι παγο

ιώνν «Πει Ροπιι; οριιοποιοπγ πιο ιποοιι οιο,

πιοπιιινιτιιοπγ πιο ΡεποέιιιιιοΜιιιγ οιοι·ρ, Μι·

οοπγ ρι·οέ, πιποι·π ει·ιοοιι; πγιοιιινοιο Κτη

ιικιποποεο, οιιο2οιο εξιιοιπιο οιοι·οιο, νη

ιπιοι·ιιιιοιο επι·οινιοιιιιινοέ6 ιινιιοινιο. Ρι·ηιάιΕοιο

ι ι·οποιοι·ιιιιιιγ :ιιο , ιπόννι Ριιπ; Με ιιοιιιι οπο

οιι)· ινιιοπο πιο οιιιιιιιτ, ιιιιιο @πιο ιιιιιοΙο ιο.

ΖειΝδιέπιο ινιοοπιι μετα ι Ιονιο!. ροιιιιιγ, απ)

ιι) 'Ι'οιιιιιο ΧΧΧΙΙΙ, Θ,
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“ωί""Β. "ΜΜ'Ε'Ι'Ε, ΒΧ θ'ΕδΜ!ω"Έ οι, ΠΠ·

"Μθ'.Πι Γοεπομ; Μ·|θ ΕδοξδΤΒ "ΓΗΣ" ΕΜΠ!!!

ΠΕΟ θΒρθφθ.", Π!!!) (ΠΠΠ"Ε (ηΕΒΜΒ Β,Ι) Η

ΠρθΥθ.θ. Β'ΒΕΠΠΠΣΈΒ ΒΘΕΜΗ ΠΟΕ'|'Μ!Μ!. Η Ι'Β'Ε'Ι"Ιι

ΠΟΕΙΗΜΠΠΠ. 0Ήω'Π!Η'Ε ΕΟΠΕ, εοπτππ, θ'|"Ιι

ΒΜ:ΗΜΈ!!! ΝΥΝ!" Πλ'Β'Ε!ιΕΕ'ΗΠ Η ΜηΗθΒΜ.Τι!Η,

επεπομππιππο Β'ΕΠΙΠΒΙ'|θ ΦΜ.”"'Ε: ΠΠ!!! το",

ΥΠΟΚ'ΕκθΜθΕ|ΠΕ. "θ ΗΒ'|'Ι"!'Β, ποπ ΠΟΕ!. 'ΗΡ

ζ0"|'ΕΠ'Ι'Ε, ΕΜΗ) Τ!! και. πποποποπιοποπο Βθ!"Ε

""ΠΟ(Η'ΗΕΤι Η ΠΡΈΗ"ΠΟΕ'Ι'ΗΒ'Ε. Μ'Η επιοπ·πηπ

"ΥΕΠΠΠΠΠΠ ΕΠΠ'|Ε Η Β'ΕΝΡΒ'|'ΒΠΗ", Τ!) θΐΕθ "Τ"

Ζ'ΒΜ) επτπορπτπ, Τ!) Χθη.!θΗ'Ε Η ΠΟΡΕ.ΠΠ'Η Η

ποτππ ΗΝ) ΠρθΠ!"Π'Ι'Η Β'Η)!!θρ'Ι!; Η Γοοποπο

!ΗΠΒΒ, ΕΙΠΑΝ! Η ΠΗΕθ'Ι"ΗΠι Η θ'ΕΗμι'Ι'ΗΒ,

0'Η'.ΥΠ||θ""Η "ΠΙΝ Β'ΕΠΙΙΒ ΓΗΠΒ'Η πππιεπ '|'ΡΒ·

ΠΠΠ'Ε, Η ΗΒΗ" π πο πεππο·πι π:ιιπετο απο

οπο» πι” οποιο πιοοπ, οπο, π παπι: ποπ

ππππππ :ο κι εοππ. 'Ι'πποπεε π Γοεποπο παπι.

ποιοιπαππ :επι κοπο πα ποππιπ ποιε·ιποπ προ”

μια: ποερ·ιπι.ιπ πςτπ:πτπ ππ·ο π ποικηππππ

υπο: ποπαπππιεπι., επιπαππ π ππποεπιιπεππ.

@οι το πιο, ;.·π·::τ' ποιο, πε ππποεπ ςπποποπο

εοπ:ππ, Με ·ι··εππ μια: ·ηιει.ιπ πςιππτπ

ηνπκοπι οποπκ·π π π·πεποπετπππ πε πππιπτπ

ει. Η Εοιπ οποιοι πε π·πππτε επ, ποποπ πω

επ, πε παπιππππτε προ” μια. πω; πε πο

αντι. πιπποεα; Η!! θΜ!ΗθΥΜ)'Ι'80, Π!!! 'ηΗ:"Β·

επ.οι·πο, ππ Μπομπ, οπο ππππ ποποππ τμ.

πιτι, πι πππιιι.ι·π μπιπιπ οοπιππτπ πιπ

ποο·ι·π ποπεπιππ. 'Βετο και. πποπεπ·π, οπο

π)ποπππππιπ π. Βεππιι 'απ, Γοοποππ, π

·ποπππ μπα ποπ; :πικαπ πε ρπποππι πιο

π·ιπποππ πε υ.ιοπετο πεποπππαπ·π εποπεοπ πιο

πκι. Η παπ1π ρεπεο.ιι: Βεπππ ποπ, Πεπο

 

|) δειοό. Ι, 18. 9) Ρεπ.Ιπι Μ, θ.

έοἰιπ οἰεοἰο »Με οπ ννειοΙΙιἰε_ῇ Ιπ·ννΕ οἱε

Ιεεπε] ὶ οιιοποπνο], έπνἱπΠοὸππογ Ρἱοῇπο

τιεππἰεπι: εΙεννπ ΦοΙπε οιἰοινἱεποΙποεο. Ζοἰοπο

πω πιοΙο πνἰοὸέοἱε @Μπι οιΙοννἰοΚοΙιιΒοπ

@οι ΒόΒ ΙοεΙππινπ ἰ Μπα· ἰοεππννπ. ΜΧ ΙικΜε ο

ετπεειπἱ Βοοπο ἱ έτπἰετιεΙπἰ, ποπ ποπ: Μο

πο Πεμ υοηπί, οποἱεΙἰΒ)·έιπγ πο ροέι·οο ἱ

ποσο· Ιεπο ρι·ιε!πό Με πο]η·οο!ο]; ο Ροπ

ποπ, κνΙππο]πε ὶπεἰεπι ἰ έπιἱετοἰπ, €ι·ιεοπγ

ποεπε πω” πω! ΒΙοννο Μαιο εἰο€πἰχ, πο

εἱετρἰ, ο ρο!επι οο ποποπ @επι πεεποεο,

πω. ο]οἰεο ὸιἱεοπο "οπο ποοΙιει]πο, οϋπο,

ποινεπο ]εοποπ π' εοΒἱε ρτηΒετπἱπ. Τοπ Μέ

ἰ Ροπ Με: ννεΙπππιΙ Μπι προεόο πννγοἰεὶει

ππι οποθόπ Επιετπο ὸοοπγιπἰ ποιππποππἱ , ρο- π:

Ι‹οπππἰο ἱ πννχοἰεἐεπἱπ Μι: Ροποοε, Ιιπππἰ ἱ

]οΙππιππο. (Νοέ ὸπἱεοἰ τπο]ε πἰεττπὸπε πτη

ππιοπἱο Βοἐο, 3εέΠ η·πή π·ιετπο ποηπΕπιπἱ

πιοέειπ πω πε ετιεοπ6νν ξ !πόΙοεπνο πἰο

ιπτειοἰ6; ο τΙΙο ΒοΒο πἰε Ιεπεἰε Με, Ρι·οοιε 20

οπο, πἰε ποροτπἰποῇοἰο πο. €ι·ιοοπ οοηππόπ,

πο ποοπο πἱο πο: :ή επτποιποέ6, πἰ ἑποἰε

ιοποιιπο, πἰ πω, επ ννοηετΙιο πἱεΜότη

ποπ” πποεπε; Μπι παπι ιποἰγτπ πειγπΚἰειπ

ιπο2πο Με οοὶε] ὸοε€πρἱ6. Οοὶ 1εεπ οιΙο- οι'.

πω. ἰἐ ποπ Ρειπἱεωεπ? Μπιπ @εκεί Ρππἰε

ἰ όιπνπε ερι·οννπ Μνο1ο; έποεπ τοπιππ ΜΜΜ

πἰεπποἑε π·προκνἱεἀιἰοο ὰπἰννόπτ £ννοἰοπ. Ι :πο

νο τιεππἱοτπ: γννἰεΙΙιὶ ]επτεέ Ροπἰε ἰ όπννπο

ορτοπ·π £πο]ε, ἰ οἰο€οεἰπννἱοπο ἰ οππαπΙοπο :ο

ἰππο εννο]ο πο ννἱε!π Ρο κνεηεοπἰε] πἰετπἰ.

Ποπ Με βοοεπε εΙπνοΙΠ Μ)! Ωννο_ῇε], ἰ πω

ἰοΙι ὸιἰννόιν ποιεοπ ἱ οοπτοοἰ ππάοιπποπ

πο @πι έννὶεοἰε? πιο πἱεοο πτηοποπο, Με
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μ.ιι , ιι ι·ιοαιια μια ποια, ιι ιιααι·οοαοιιοιιο ιι

κιιααιιιιο ιιιιιι ποιο οι που ιιο ποιοι 1οιιαιι.

Ποιο πιο ιιο ιιοπαιιιιπ, ιιιι ιιοοοαπαιαιο·π

ι:ιια·ιιι ·ιιιοιοοι ιι ποιιιι·ο ιιοαιιιι·ιιικ·ιι ιιιοαοι:·ιι ιι

ο ιιοιιροπ, οιιοτοοιοιι·ιιιιπ ιια οιιι.ιιι οποιο: ιια

|Π) ΠΕΒ!) οι·οποιοιιο, κακο Μ! οα·ιιιιιιιιο, ΙΜ·

ιιο Π)! Μ)"Μ, ιιαιιο Π)! ζι:·ιιμοι, Η πιαα Η

ΕΕ'Β'Ι"Ιι, Η Ζοιιαια "Π πομπο ιιοαοιιιοιια, ΕΟ·

οπο”, ποιιι.ιο ιιροιπιοα·ιιιιιιι οιιοοιιιο ροπ

40ιιοαιιι·ι.ιιιιιι, ιι ιιιτιιιι.ιι ιι οποιο, οιιιιοαιιιοιιο

ποιιιιιο ιιροι.ιιιοαιιιιιι, Ι'οοιιο,οιι! Η οοι.ιοιι

ιτιοαοιι ,αιιιιοιιιοια·ιι σα, ιιαιιο οπο ιιοιιοτιι (Σ')ι·

ς·ιοι,αιι·ιι ιτοοιι·ιιιια, ιιαιιο οιιοαςιι ροςιιιιοαιιοιι

ιιιιιι ιιι ποι:·ιιιιιιοιπιιπ αιιιιιια·ιι, πιο ιι ιιιιοιι

ιο ι.ιιιο·ο οιιιπιιοιιιιιιπ, ιιο ιιιιοιι οι ομοια οιιρας·ιι,

ιιι πιο πιο οι:οιιιιιιι αιιιιιι οιιοας·ιιιιιιι, ιιο ιιο

ιιιιιιι ι.ιοαροοιιι. Η οοιιιοιι ι:α ιιοιιιιιιοιιιοιιιιι,

κακο ιιιιπιια ιιοιιοοιιιιιιιι οχι ιιιιιιια ποιο,

ιι "οποιο ιιαιιιιι οπο, ιι ΜΕ οι·αιιαπ

2ο οιι ιια ο,ιιιιιοιι οοιιαιι, ιιι ιι οιιαιιιι·ιιιια

ιι κομπο "πιο ιιο ιιιιο·οιι·ιι Ζοιιαιοιιι·ιι, ιιο

ιιιιιιοιιιι Πί)ΒΕΠ'Β)!ΗΗΣΗΒ, ιια ιιαιια·ιιιια·ι·ιι οα ιιο

οιι ιι πω. Βιιοο πιο το μα” (ιοι:τιι)ιΕοι··ο ιια οιι

ι·οοιιιο 'Δ'Μ)Ε"ΜΠιΜΒ, ιια ο·ιιιιιιιιιι, ιια ιιοοοιιιιιο.

25 Βοαιιιια, Γοοιιοιιι, ιιιιαοοπ ποια ιια ιιαι:τι,

απο τα οιιι·οοιιια ο·ινι·ιιοριια·ιι ιοοιι ιιαοικοιια

ιι·ιιαια ιρ·οιιιοιια. "οποιο ιιιιιιιιια ιιοιιοοιιιι·ιιιιιι

οιιιιοιαιιοιι·ιιι οποιοι, ι'οι:ιιοοιι,

ιιιιιιιιι ,

ιοι·ιια ιιοιιο

το ιι·ιιοιιοιιοπ ιι ΥΜ)Β'Βκ'|ι| ιιοι:οαιαπ

3ο οπο; ιι ιοι·ιια οπο ιιο ιιοιιοαιιιιιιι ιιι.ιο, “πιο

πιο ιιιιοιιιιιιο οιιοιι·ιιιιιιιιι. ΖΧ ιιιιαι·οοιιοιιοιι·ο ιο

οιι, Γοοιιοιιιι , ιι αιιααοιιι οπο. ιιιιι:ιαιια ι·ιοαοι:α

ιι πι μοι:ροι·ιι ο·οποοιιιπ ιι οιιιοααιπ, ιια

ιιιιιο ιιο παιιιι·π οπο, Γοοιιοοιι, ιι ιιο ιιο

οοι·ιοτο ιιιιοοιιο οριιαιιιιιιιιιι ιι οποιοι αοιιιιιοιοι

οι ιιιια ()πιια ιι θιιιιια ιι οιια·ιαι·ο @πιο

αει οποιο ιιοοιιαα·π. (ιιι ι:αοιιιιιια ιιοοιιιιπαι5

οιοιιοο, οι ιιιοοιο, ιοΙο οποιοι ι οιοιιιιιοέο

ιέινιοτιο, ιιιοιιιιο πιο ιινοτιοοιι ιιοιοοοιιο, Ρο

ιιιο! ιννοιο οροιι·ιιιοέοιο; οινιοι·οοι.ο ι·οιιιοοιιο

ι ριοοιινο ι ω” ιιιιιοιιοοοιιο ιιιιοιο οροιι·πιιο

οοιο Ροιιιο! ι οιιινιιιοιιι :ιιο οιιιιοινι ιοπιιι,

ιοιι ο ιιοιιιι οιΙονιιιοιι ετινοι·ιοιιιι, ιο!ιο ι·οιΙι

οιιιοέο @Ρόνι νι· 1οιιΔωι ιιινοτιοοιι, οιιοοιιιέ

οοιι ένιιιοι ο8ι·οιιιοάοιΙ πιο πο” @Ρόνι ιο

ιιιιοιιιοιι, Μ:: ιιοοιιο ινιοι·ο πιο εννόι ιιιρ ινο

εΠιιο ιιοιοι ιιιοάι·οέοι. Ι το Ροοοιννιοιιιι ιοιε

Ριοοιινο ιιιοιιιοοιιιο οιοοιιιο ο ροἰιιἀιιιο... ι

πιο οοιτητιιιιιο ειο οι ιοιιιιιιιιι ιιι·οιο, Ποσο

οιο ιιο

ινειι·οιιιιοιι οιοτοιοοιι ο ιιοἐοεο ι·οοιιοοιι, ι ιιο

ροιιιιο ιο” ι Ροιο. Μηιιιιο ιο ιιο! ΒόΒ ειιο

Με ιιιοοιιο ιοιι οιοι;ιο ι·οιοιιοιιοι

ιι·ιΒοοι ιιιιιιιοιιι, ιιο ιοάιο, πιο ιιοιοοιιο.

ννιοιιοι Ιοειιο ιιινοιο 41ο Με Ροτιιοι Μό” ιο

@πιο ιιοιι·ιιιΙοέ Μο οιΙοινιοιιο οι·οοοοιιοΒο

Α το Ροιι ιιιοιιιοοιιιο ιιοιιοοοιιο οι! οιο

Μο Ροιιιο: @ι ιιοιιοο:, το οοεριοννοιο ο

ποιο ιινοοοιοι οιο οι ιοιιιο; ο Βάι πιο ιιο

ἐοεο, οι:: ποιο ιοοιιι, ιοιιιοιιιιοιο. ΒιοΒοοιο

ιι·ιοιι ιοοι.οέ ι οιιινοιοιι ιιοι·οιο Ροιιιοι Βιό

τιέ ιιιοοοιιιιο οι" ι οοιιι·οοιιοιοιιινο το επιο

ι·ιιι ι οει:ιοιοἰ; Μάη ινιοο πιο οιιινοιιι οιο

Ροιιιο ι ιιιο ινιοι·ιιιι οοιοιιι οοι·οοιιι ι πιο

οποιο οι Ποιο οιοο ι οιιιο ι έιινιοιοεο ιιο

οιιο, ιιιοοιι ιιοιιιιο ρι·οοιιιοτι. Το Βοοιιιο οδόν

ιιο οιιοοιιιιιοο απο ποιο, ροοιιννοιοιο Βο

οο ιιο” ποιο ιιο! οινοιοι Ιοοιιο, ι η ο ιι

οΙιοοο ιιιοι·οοιιιιιιι πιοΒο ιιοιι!ιο; ιιοοιοοιιοιοιο

πιο, ιοέιι πιο ιιτοιιοιιοοιο ννοοιοιιιιοΒο ιού

ροΙοιιι·ο. Μι ΒόΒ οιιιιοΒοη οοι·οο ινοιιιο ι

ιοΙοιοοιο ειο Ποιοι οι οι·οοοιιοοιι ννοοηοιι

ιοόινιοο: ιοιιο οπιιιοινοΙοέ ειο πιο ινο2οιοοοιιι

σο ι ι·οοιιόιιιιιιιοιιιι οοιιιιιιιοιιι, ω: ι ιιοτι

ιιοιιιι οι·οοεοιιιιιιι οιιιιιιιι οιο. Α νι οοτιιιιι ι
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πο, απο ποια, ιιοπιιιο·ιιιοιιιιια, ιιοπιιαιι·ιπο ιοΒοιιιο οηποιο ιο, πιο οποοποιο :ιοί ιοι;ιποι

ποοιι, ιιιππιιιιοιο απο ιιο ποιοι, οιιγι:οιηέοιοποια, ,ιαιιιιιιαι·ο παπι ιιιιαοι:·ιο οποιοι, ιι οι:

οτι κοιιααι·ο ιιοιοιο ιιοχοι·ι.ιιιια ιιαιιαπαιιιιιο,

ιιοοιιοι·ιιιαιιτο ποπο, απο ιιο οποιο ιιριιιιιιο

πο, το ιιοιιοιιιιιιιο. ιιιιιο πιο πο” οικιακο

ιπιπ οριαιιιιο, ιι οιι·ιις·ιιι οποιοι ιιοιιοι·οτιιτο ο

"δ'ΗΣ'ΕΧΈ ι:ιιοιια·ιι, οοιιπιιιιο: ΠΕΟ Πω παππο

ιιιιιιοπ, ιι ραζιιοιιιιιιιιιι ιι ιιπιτιιρια ιιοιιιιιιοικιαπ ο ιιιιπ ιιο οηπιοιιι% 2 Πιο υπιιωθ ιΠΠ520ι1

ιικιι, παπο ιι ιικιι. ι'.)'ΕΙΗΜΙ'ΗΧ'Ε ποιαιιιιοιι·ιι.

Η και ιιριιιι·ιιιιιι το αποτο ιι ποιοι πι.

ηι·οιιι·πτο ιιιι οαιιιιπι πιο ιιοιιιι, απο ιιοπιοτο,

ποιεαοιιιιι·ο ι:ιι ιιο ποιιαια, αιιιι πιι οι πανο

ιιοι·π ιιο ιιοιιιι, α αριιιιια·ιιι; α ποιο ιιο πα

ιππιιαιιι·ο, ιιο αιιιιιι·ιο οι, ποιο ιιο "0ΥΜ.Έ"Πα

ιιοιιαοιιπιιπ ιι ιιιιιιιιιοι.ιιι ποπο” ποιππιιαιο·ιιι

αιιιαιιοιια , ιι πιο ιιι απο ο·πι·οοιιιιι·ι·ιι, α ποπο

πιοιι·ιιιι·π ιιζιιιιιιιιαιο·ιιι. απο ιι ιια ιεοιιιι παππο

ιιο ιιικιιιο·ιιι ιιιι οι ιι·ιιιιιιπ ορπαιιια; ιιιιιο οπο”

ιιοιιιιαιιι ιιο οι·ι.ιοιι:το ιιια·ιιιιιιι·ιι, α Γοοιιο,ιιιι

ιιοιιιιαοιιιι, πιππε ποπο πο·οοι·αιιιι ιιι ·ι·αιιιι·ιι.

Τα ιιο ιοο·ιιι ιιοιιιια·ιια ιιιιοπιιπ ιιοποπιι, ιιοπο

ιιιι ι.ιπιοαιιτιι ιιοςαιιιιιιιιιοι. ιιιιι:οι·ο πιο παπο

οι·ιιοι·πιπ·π ιιο παι:πιιιπιιτο, ιιι ιοιιιιιιο ιιοι·πιιιο

πο οιιιι·π ιιο·ιιιιοι·ο, ιι ιιριιααιιαιιτο οπο”, ιι

ιιαοιιιιιιιιπ οιιραιιιια·ιιι·ο οαιιιι, α ιιο ιι·ιιααιιαιιτο

οιιιιιιιιιιιιιπ ιιοι·οιιιιιιτιι ποεπππ. "ιι ποαιια, ιιιι

ιιριιιια ιιο οι·ιιιιιιαιιτο, ιιιι ιιοιιοα·ιιιιαιιι·ο οιιιιιι·ι·ιι

πιο; απο πομπο ιιοιιιιιιοιιπ οπιιιρινιιι, απογ

ιιιιιι ιιο ιιοιοιιιιαιαιι·ι·ο ιιιιιιαιιπιιιι πιο πριιο·ι·ιιιαιι·ιιι.

Ρ'ΕΥΒ ιιιιιιιιιιιο ιι απο ιι ποιιρο, ιιο ιιαοιι·ιπο

οι Βοι·πιιιιι, ιιιι πριιι:·ι·πτο οι, ιιιπ·οιι ιιο πι

ιιοιι·πιιι ιιοποπιιι πιο. ποιο απ πιο πομπο ιιοιιο·ι··ιι

αποιιοποπιιι κα. ιερατιιιι, ιιιιιι κι. ιιοιιοι·,

οι·ιιοαιιιιιι·ιιιιιιι (ΣιΙΒΜα!ιθ οποιο, "Η ιιιιι.ιιι ?ΕΕ

ιαοιιιοτο θι'(Σ'Ι'Ο!!Τ", Τ!) Πω ιιιιιιοιιιιαο, Η Ιβ·

ιιοιιαιπιιιιο ιοαιοα·πτο, πα ΗΕ προι:·πιιιιιιιιιιι ΠΟ·

ιοιιιιοι·ο ιιοι·ιιιια οιιοιοιιιι. θιιιιι:ιιοπ·ιιι, ιι ιιοπ·ιιι

πιο ιποειι, ο ιο ιιηιιι·οιπιο. ι ιοΒο πιο πιι

Ροιπιποιοιο, πιο ιοποιο πο, πιοο: ιο Βοαιιιιοιπ

ποοπο Ροιιιοπι· ι ριοπιιι οιιοινιοιι ενιιγοιοέπο

όμοιο, ο οο οι ιιιιοπ ιει·ιοοη, ιοιπ πεπει

πει. ιιοοιι ιιοππο πω, πιο ιιοιιιιοοιο ιπιοι5

ιποιΙιιιιιι οιιιποινιιιο, ιο ιινοΙοιοιο ποπ παο

ιιο οιππιιιι: Ριιπιο επιιιιιι οπο! το ποννιοιπ πιο

ιιιιιννο ιοοι ιιιιιοιιο ΙοΡοιιι, πιέοιι πιο! πιο

@ποεπππ Νοιιοιινοηετιιο πιο ιιΒοΒιοιι πιο

ποροιπιποιοιο, Ιοοι ιιο ιποιοοιο, ανοιιιιιε πια

οπου έχννοιο, περιοιπιιοιο ειιοι·οιο, ανι:ιονιιιο

Π)

ννι·πιιοι·ιπιοιο ορι·ονιιιοιιιινιιο€6 ειιιπι, ιπιο ιιο-Μ

ριιοποποιοιο ειιπιοιεηιιπ 8ποιιιο οπιοαινιοιπι.

Απι Ρι·πνιιοΒο οπι πιορπιννοΒο πιο πιιΒιιιαιοιο

πι “Με Βο πιο οποιο. ιιοοιι ιιιιοιιιέγ πιο

έιιιιοι·ο, πιο Βιιικιο οπο” ιιιιιποεο οιιι·ποέοι

ππιπει. Μύινιειο ση πιο πι· ιιοιοι·πο, πιο ιιοπ- 20

οιο πο Βοοιοιπ, πιο ποοποιοιο απο, ιιο πιο

ιποεπ οι ιοπι ιιιιιποι ροιτποιη. Μι ισοιιιιο

οιο ρι·ηοιοοπο ιαπιοιοπι πιο ιιοιπιι ποπ, ννιοιιιι

ιιιιοιιοανοη εοτοο οποιο, :ποπ ιποιοοιο οι:

πω, ρτηοιοοπιοιο, ο Ρι·πι·οιοοι ιιοιι·ηιπυι- 23

οιο, οιηέοιο πιππιοπιοιπ πιο ιΒιιιιιιι ιιο

ε” οποιοι. 0ο Βιοιιιιούνν, ιιιοριοπονν ι ιου

ι ιποπόιν οι πιιωωι ριπιιιιπιιιοἱο Βιοοοοιιιννιοπ

οιιιιιο ι πιο ιιπιιιιιιοιο πο, Ιοοπ ιαιοιιιιιε οι

ιοπ πιοιιιιινιιι Νοεοοιππιοποινιο ποπο Μπιο

πι. Νοιιοινοπιιοιιιο πιο πιιοιοιο ιιπι·ιιοέοι οι·

οοι·οιι ι ιιπιιιέιο, Μ:: ιπόινιιιιι: έπιιοι·ιοΙπι

ιοοιοοπιιι, πιο ὶιπνι ιιιιι·ο οι οιοι1ιο. Το

νι·οιχειιιο οσο ποιο οι πιο οποιο, Ιοοπ πνο

ιο; ροι·ιισηιοέ ποιοι πο ποιοι οπο. Α ποιο

 

πιο Μαιο πιο πιιιοριιιοιο, ι›ο ιο ιοει

ιιοοποιοιο ιοιι ι πωπω ο πιοιι, ιιιιι·έοιο πιι οι;



ΝΑΠΚΑ ιιοτιοιιιιοτιιι. 8'Η

τι ιττονιιειιτι στ ιιοιετιιιιιιτ ιιττιιιιιιιτε οττ

ιιιιιιτ ιιιιτοειοιτειιιιιε, ιι ιιε οιιστοιιιιιιιτε σε

οττ ιιιιιιτ, τι ττο ι:ιιιτ ιιοιιττε τι ιιιιττιττε,

τι οριιιιιιετε οττ ιιιιιτ ιιοιιιτιιιιι οττ Ποια.

ο "ιτε ιιτεετο τρτιοετιι ιτε τιιιτιιτε ιιτ ετοιμοι

τι οντα, ιιτ οτιιτιιτ: ετι.ιοττιιιι ιεειιτι,

ιτιιτετ πιο", τι τιοι,·τρι ιιτ τοσοι, σε οπο,

τοτε ιιτι και ιττττιιτ, ιτε ιιιιιιτε, ιιτ ποτε,

οορκιτιιιτ ιιτ και ιιι ποιο μποτ. Η ιιτ

το τειιιιι ιιε ιοροιι·ιτε, το οτι και ττειιικτ

φοιτ. ί)τιρτιο πιο ιιιτο οτιιιιι, ο ποιο

ιτιιιι ποιο ιτριτιιιιι. το. τοπον ειιοιειιτ ιιε ιτ

ιιττε οι, ιιτ ιιτεε ιιιιιττε; ιιε τρ·ιιτε ιιι το

τιοιιιιι, ιιο ιιι οτροιτι, τι ιιε οοειιτιιιττ οι

το οριιιοιιιιιιιιι ιιτ ιιιιιιτ, τι τοπον· ιιιιιιει.ιον,

ιιο οιιτιον ιιιιιιειιοιι. το τοπιο; ιιτιιιιτιτ, ιιε

ιτιιττε ει, ιτε τοττε ιιι ττοιειιοιτι, ιιο οτι

τιιιο ιιο τιειιιιιο ιτε ιιτοι·ιιτε, ιιο σπιτικο; τι

ετοροιιιιτ στοκ ιιιριιιιιιιιιιιτε, τι κοντ οττ

το ιιτειιτιοιι ιιιοτιιιιιτοιε οιτοιο εστι το ειτε ιτ

νττε, ι μια: ιιτετιιιττε; ι οριετιιιιιι ιτε ετ

ιιιιιιιιιτε ετ σει:ε, ιιτττοτττ ιτε ροτττιιιιιιτ

οτε, ιτιιοιιιιιιτι τττιιειιιιιον το ιτιοιιτιιτ ιιο

ττιιιιιεττ. Ιιτιιιτ ιτιιοιιι ει, τι οιιιιιιτετιιι τι

το τιιιτιι, ιιτ πιο το ιονιιιι ιιοττιιιιιεττ ο

πιο. Κατι ιτε κοιιιιιε οποιοι. ιιο ι:ιτοιιιιτ

τειιιιιιιτ, ιτε ιιιιτε τιιιιοετιι Μοτο οτροιετιιτ,

οι εττοιιιιτ ιιο ιτιοττοιιιτ, τοι ιιτ εειτοιτ,

ιιο ιιτ ιτιιττιτ, τι ιτε ιιιττιι τεστ ιιιιτττικτιι.

50 ιιιτιι ιτε οοιιιετε, ιιιτιιτε ετιιιετε, ιιιοοιιτε,

ιιιιτρττι·ετε οι·ιιτττειιι, τι τοιτ ιτε τιποτε

τοεττ, οττ ποιον ιτε ιιτ ιιιιιτ οριιιετι, ιιιιι

ιτροεττ, ιιιιι Με”, ιιιιι ετιτ, ποτε ιτε ιιο

 

ιιιιιεΠτι οι·τεεο. Βιιιι·νσο των οι τοστ , τι τοιο

αντι το οτιτσι. Ψ οοτιιιι ενιοιιο οιε ιεοσιε

τισ, Ιεστ νιετνεοτιενο οοΒιιιοττισιε. Με τριτ

ειστοισιε ειτε οτι σιο·ιιοτι :τοι οτι ροσοοοιιτ,

:τον τισ Με έτοιττΙι ρτινσοοοοιε τ τοτε ι τ

οοιοιι ννοετενο ι τ οοιιτοιι νιτιετεαο. Ντι νοι

οε ιιιν·ετεοιετν οιε ιετισιε ειο, οιε ειροετστει

σιε οτι ννοιειι·οοόν; να τοσοι, ιεοτεοιιι ι

τροοιιι οιε οο8ιτοτεισιε εοοιε, τι στοιν ειιιτοι

τοτειοννιτιισιε, ι οι οοσν Βον οοειι·τνσιε

οοοοιιι ννοιειτο , νιιιεον ιενεισιε; ο τττοο Μιτο

ιιιενειε τοι·οι το ετιεοιε Με τοειτοιιιοσ, στιο

«οι οοιιιισοτ @το οιε τροετττεΒιετν Με,

Μαιο ρττετ ιεοιετιινο αιΜε. Κοτοιεινιιτι :παει

τισ, τΡιντιιιιι ι ννετειεστεοετινο, οο ρττετ

οι ροοι·όιν οσον

ριτεεοοοτισιε ενιιοιοι οτιιιετο, οιε οιιισιε τονοτιι

το οιιετιτ Βιοιε ι οπο.

ετνοιε ροσοοιιιοοι τοι ιιιιιοιτο, τοι οοσντο,

οι ινε ννοιεσο οι οι τοοιεσο, τον και Με

ρττειοιοεοο. Κιότεον Ροιοτισσιε ι νοτιε

ττεοιεσιε οιιροισιε, οιιιτιιτιοσιε τοιιτοοερο, τι

ρι·τεοενιιιτνειιτιετιι ιιετσιισιε μέσοι ειιιιοιτοι

ιιο οο τοτε ρτινιοτιε, οσοι οι·οετν, ο:ιοι

ιιτ·οοτοον, τοστ οστά, μου οιε ιοοιεσιε οτι

: τεοι, το ιτιοιετιι ι οιτροιειιι, οι οοινιεοι ρο

οι·ότιιιοσ ι·οτειεινιοιτι στΙοιινιειτο Ρο ιιετνεοτισο

τιετιιιιισο οτιοτ οοοττε οσοι τισ. Βοοτε8ο

οοινιοτειειε, οο ιιτοιιτιε8ο ιοάσιε, οο ιιιετνεσν

έοιιετι:ειοι ιεειεέοιν, τι στιοινιειτο Με Μιντι

σιε Με Ροινιιτιιι·ετν; οοοτε Μονο του οτι

σιε. 2οοε "Με οοσοεισιε, ιεστ οιε οιιισιε

ιιο οοο εοοιι πιο”, τι σο νεοι. ιιοτοοιτ

ινετνεοτιεεο: οοιιιτο οσοι τοιειειε Μοσ

ιΜει·ιτ 7 φοιτ» τροιιτ τι τεΙιορ. - 8 πιο οτι» ιτει:τιιτι το τεΙιορι -· 81 ενετι

ΠΠΚ» οιιιιειιιιιτ τι τε1ιορ.
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ιπετε μριμπ, πρππιππιμι π ππτπισιιι; τη Ι ινπηεΠιο. 11%” 2πΡοιιιἱτιπσἱε τπσΜο πν5ηε!.πο,

ι
πο ππποκο,τιπιπ προσααπατι ταοπιπα πο πι

σιπι 2επιιαπι, ιποπο ιοπριιπι, ιποπο ιχιαιπιι.

Ποαιπατο πρπσιτιτε, πα,τι πριτπιπια "Με,

πππ πισπ πριτπιππ ιεσπιι; π ιιαοπ·ιιπα πε

πππιτε πε πρππιταπιπιε, ιιοπρο σαοπο ισπογ

ιιιιτε. ?Μπι σποιπ αιοιιιτε, πι πε ιταπτε

ππι παπι σοποιιι πααστπ. θε πιε πιτ ποπιπι

πισεποπ, στρικι ποπιππ ππιπτε πιππε πιεσ

το. Μπε ιαπιιπαιετε πισετο, α τιιστο προ

τπτιιπτε; π πιπι πιιιετι πειι σοροπα, π

παπι πιπιετι μωρο. !θι·ο ιιε οι·πιπιτπ, τοτο πε

παπιιιαπτε ιιοπροτο. α :στο πιε πε οιιπιιπτπ,

τι τοποιι σα οπτιτε. Μποπιε πο οτιπι ποπ,

Βι

π ιιιισι πεπιιι.

Μπα σ·ιιιιι, πιοιιπιπιπε πιιτι ιαιτιιπι.

τιπι πο τιστι ισστι οτι

Ι!·ιιποστι πο πισεποιι πατιι, ισπιε οιιπ·ι:ιετι,

το ιαπιπιχετι, ιι πιο πε πε οι·πιπστι, α το

ποιι σα πε οιιτπτι; ποιοι πε τποριιπιε, πε

ποχιτε σα ιιιππτπ ππ πα πιο πε ιοπροισ.

Πριποιε κι πριπιπιι. 'βια πε χασταπετι παει

σιιιιιιπε πα ποστεαπ. 'Ι'απο πο οτιπι ποπ

ιιιιαπιστι πααπιεπιιπ π πισπ ιοπρππ πιπιπ

σιπριπιεππ. Ζαοιιτρεπιπιπ οτιιαπιιπε Εοτοππ

απαιτει, π πο τιπι σαιπιπιο πισκοιιιιμιο, π

οιι;ριπιιπε σιτιπιπε, π προσααππ ·ι·π Ποια

σι ραιοστπιπ, π μπε: προσπιτπ οτπ ποπ,

Χρπστε Μπε, πατε παπι ιιπ π:σπ σπιτι ποπ

πρασιπιιπ; π Μπε, Γοσποιτπ, πρπαοπιπ ιιπ

απο πι πιστη, πα προπι τρικοπι σποπικι

ποπιπαπι σα, οποαπιιιππι πιπποτι, ταπο πο

ιπιπαπι Μια. Η σιιτιπιε ιιοιι·πατπ σι προγ

ΠΠΠΠΠιΚ, "Π" ΜΒΜ! θΠρΠΒΕΠΗΒϋΠ'", πππ πα

ιο σπεειο παιι!σε Ιε οι·ΙσηιιιΜε, π Ιιε«Με

ιπιιἰε π” πωπω, ο πειτε π ΡοὲγΙπἱετπ. Ασο

ιιπιισσιε ιιοΙιτεΒο, τεμ πιο: ιπεοιπιπει]σιε;

σπεεο πι; Με ιιτιιἰεσἰε, σεεο ιιε ιισιστε.5

οπο (πιω ιού] όοιτπι εισόιεσ ιιιιιιιιϊ Ρἱεό

ιεη!ιόνν, π ιεεο Ιιοπἱειπ σεεέ6 @τα πι· σιτ

πιω Ιστιπιστι. Ι.επιπιπιο ιιοννισιτι τνεηεϋπεεο

ιιιπε ιπ:ιτ!ιε: σο ιιιπἱε ιο πειροτιιπι, π σπεΒο

πιο ιιιπἰε, τεμ ιιε πιο πω” ιιοΒι·πε :πέτο

ροε!εριιιιισ πιο ροπιιππιέσιε εἱε Ιεπἱε τισ ιιι

σιε8·ο όοπτεεο. Νπῇρἱετνν σο @Με ειπε ται

ση; τιἱεσπ Ωοιισε πἰε ιπεσπιιἱε Μπι κι Ρο

έσἰεΙἱ, Με Ιιοπισιπ σηπἰΙ έννἰετε] Ρπιτιἰεσί

οιοἰεσ ιπό_ῇἰ νιεη·ισδι τιιεέοανισ σιοπΙσοπιι!ι.15

Β:ιππε σιιινεϊε οιιτΙ:ιννπη ΒοΒιι, ο Ροσειιι

εἰοιισιι ννεσιιοάπεσειππ, @γ πιοτισε ιιιι·πεδ,

σΙιννειΙιΙ Βοεπι π τιιιιοέσιε ἱ ιπόννΠ: οέννιεύ

οση ιποιε (Πιτγειε Βοἑε, ιιιΙσο τιιιξεειΞ ιιπ

Μπιτ) ιιτοιε ριεππε; ει πω: Ριιπιε μη· 20

ιιι ιιιἰ τοπ ιιο τοπιι, ειπα/ιιπ οεπιτειι ετιπσ!ιότι

εννοΜι οιιροπιιιοινππειγ, περτπινιεό!ιπι!@Με

Ι Με σιιινεἰε οσισιιιπι Βσι_.ςιι. ΜΜΜ” ιππι

πγπε τειὸΖἰἱ, ΜΒ Ιιισιιιοπι πρτ:ιιινιεόΙιινοέό

πιο πει 25

δρππἰε :πιό

νντιπιετιπΙ, Μι πιο @τη ;ωτιι,

ρτπει:ι:σι!σε, πιο ΜΒΜ εποε.

πι Ρο!ιπιπιε ρτπεππεισιοπε πω; ω! Βοεπ, π!

Βοινἰεπι Ρο Ρτιισγ προσηννιι ἱ Μπίστι ἱ ριιισπινο

ι πω. Α στο Ροννπισιιιπι πιπι. σΜεσι ιιιο_ιε,

“Με ειναι, Ιπότε Ροι!ειιποινιι!ετιι μια Ιιι€50

€τηπειέσιε ιιοὸτόἐε οιι!ιμνπιεσ ι Μαη. Νε]

Ρἰετιν ειιετι!ειπ μια ΥΝειγοπε ιιο Βοετονιιιι;

ροε!ειΙ τιιιε οισἱεσ, ο σπιτι πια!! ιιο Κιιτε!ι:ι.

Μπι ιιιιατπ, πππ ποηιτπτπ , πιπ αετπ σπατπ; Α Ροτειιι «Με τω] ιιο ΒιιιοΙειιεΙιιι πε $πιννΙπειιι

 

Ψιει·ππ 28 πιο» π τι ι·εΙιορ.



ΝΑΠΚΑ ΜΟΝΟΠΑΠΗλ.
οπο

οιιιιικιο ποτε οτι σου πιοκοπικοκο ποιοι·

οιικο, στο πιο πιο ιιοικιπιοι·ιι ιι μικρο, κ'

πιιικιιιι κ ιιισιι·ιιιικ. ο οι: πιο ιιοιι·ιιιιπιπ, μακ ι

ποια, τροπο σιιοκ, οπο: οι απο ποιοι”

ο πιιπ πιο κ ποιοι πιο κιι οποιο πιιπ.

"ποσα κι Ροι:ποιιοι που., οιικιιοστ Επικ

ι·ιι, ποιοι οι πιιπ, ο σου”. πιο Κοιμι

ποιοι; ιι πιιικ·ιιι "ποια κι Βιιοπιιιιιιιοκοι

οι (Στιιιι·πικοιιιι θκοιι·ιιμ·πκιιιιιιι, τικ πιιικ·πιι

ιο κ οι·κιιο κι ιιοροοικιο οι ιιικοιιιιιι·π.ιιιιι, ο

"πιο ποοιιιιιι θποιιιικιιοκσιμ το πιο Οποιο

ιικοκιι οποιο Κοιιοικιιοριο. Τοπ ιιο "πιο

το κ ιιοι:·πιιιιοπιι Περοοικιο πιο" κιι τοπιο

κ·πι, πιο κοπο κοιιιιιι·ικ; το κ τοι πιιιοι,·πι

ισ τοπικ το”. Τα οποιοι Περοικοιιιιιιο οτι.

ιιιο, ο ιιο ποικιι·ιι ,πιιπ πιο "οροπσιιιιιιιιιιι κι

Κοιιοικιιορισ κι οιιιοιιοκοι πικρα ·π·ιιορκι·πι οι

σπιτι..) Οι: πιο ιιιικ·πιι κι πιο Εποικ

ιιορισ σπιτι. Τα ιιοο·ιιιιιι κικ θιιιιι·οοιιιιι·πι Ε'β

20 ιικιι·πιι:9) πρι” οι Γιποιοιιιιι ,ιο ιοιιιιιοκιιι·ο

ποιο, ιιοικιπ·πι κι “πιο πιο ιπο·π··πιιιιο παοκ

ιιιι; κ κι. το πιο πιο κ μπι οι ιιοικ οπι

ιι·ικιιιοκ: ιισιπι·οιιοικοκοιι:. Τα στ: πιο Τσι;

ιιοιιοι·, ιι κι οποιοι τι Ποροπσιιιιιιιισ, :απο

25 Τοιροιιοι. Η θιιιιιοοιικιπ οικω, κ πιο κιι

κ·πιι Βκοιιιικιιοκοι, ιι πιο Βιιοπιιικιιοκιι πιιπ

οι @και τι κπι Ποιοι ιοροιιοι, κιι δσωι"δ

Ι'ιι·πιι:οιικ κι πιοκοιιι;3) ιι κιι πιο οπι οτι

ιιιιιικ πο”. Πιι·πιτιιοκτ, ιι κι Μιοιι·ικιπ ποιο

πιο οι θιιπποκιι·πικιιιιιι πο” Πιιπιτιισκ·π.; οικιιι·οικιι

σκοπο”. Οκτ πιο Ποιοι· ι·οροιοι, ιι κι οι

 Βιισπιισιι·στοιο, ποπ πιο οσε:σσι σο Βι·ιοέοιιι

: ι:οειιιιιοπιι, ο τοπιο σο δπισιοπιειιπ μεσο(

2ο διποιοπιιιιιιι ε:οσιοπιι σο νιιισσ:ιπιιοπιι.

Ί”οιιο :ιπιι ιισιιιισι πιο σο Βποέοι:ι πο ιιο

Βοποιιειιο, οπο: ιιιιι οιιιιιιιι, ιιο ειι·:οι.ιιοιπ

€ποσόιι σου. Ροιοπι ε:οσιοιπ σο Ροι·ομειιικ·ιιι

σο ομο, ο ιιο ιιιοιιιιιπιοσι : Ροποιοει:ιιιι·ιο

τπσιιιι σσ νιΠοσ:ιππιοπ·:ο πο οποιοι ποιοι

:ιιιιιοπιισ : Ροιιιιιιιππιι. Ζιιιιπιισσ :σέ πει ιιιιο

σο ινισσ:ιοιιοπ·:ιι :πιοιι·ο. Ροειιιι πιισ ιοσι

Βιιιοιοειιιιι σο Ροιειιι, οιιοστιιοπι το (ιιο

ιέσιι· σο στοειιισσσ ικειι, σιισσ:ιΤοπο ιι ιιι·ιιιιι

ιοιι σ:ιοπι ποιοεισοο; ιιοσοι πιο πιο πιι

ειο οποστιὶ ποιειιιπε:ι, πισιιοσι·σσ:ιιι; ιι :ιππι

πιο σο Τιιι·οιιιι, πιο ιιιοεπιο ::ιέ σο Ροποιο

ειιιιιιιι ι :ποιιο σο Τοι·οιι:ι. π οποπιι·ι ἐπισ

ισειιιιι, μ τπσιιιι σο $πισιοπιειιιι, ο το δωσ

ιοπιειαι ιομο :ιπιι σο Νσιιοαι·οσιι, πιο πιο

επο κι ιιοποοο Πιοιισιιι, ο πιο πιο : ομοππι

ροσ Ρώσοι, :πιο πιο σποΒιι :πιο ιιοσ Ροιοοιι

το σιιιοιοροιιιιοπι; ρποσποιοἑσιο Ρώσσοι

ειιιιιοπο, οπι ιισε:οσι σο Νσιισσι·οσο, ιι μ

: Ροιοιιοιιπιι σο θσοπ·ειιιι ιιοιι.ιμο, ι σο

(]:οι·πισσιιιι. ι :πιοιιο το Βπιισιοπιιιιιιι ιιο

ομο σο (]:οποιεσιιιι. ρπ:ιε:οσιοοι; ι οπι

ε:οσι (Ποπ : ννιοσ:ιιπιιοπ·::ι οποιοι, ι ιιο

:ιιιιιιέποι πο σο ειοιιιο πιο οιιιιισ : ομοπι

ιι (ιτοπ·πισσιιιο οι Κι·ιιεπι σιιόπ, ι σιιιοπο

ομο πιο σπιιιιοπ Ποιοι. ι:ποιιο το δικο

ιοίιειιιι Ρπιε:οσιει:ι, οποει:οσιοιπ οπο: ιιοι

ειιο ροισιιιοοισο Μισο ειο:σο Ροποιοειιιιιιιι,

') Ο το.ιιοι·οιιι τοσο Ρώσοι ιιιοσ:ιιιι Βιιισσει: ι οιόιιιι ο πιιπ ιισσ ι·οικιοιο 10'Ι4. Νοτιιιιι

σο ομοια ιιιοσ:ιποιοιιιιιιοΒο ιιιι·ιι.ποιο δοπιοι, ιιοσιοπ ι·οιιοριοποπ πιο. Οεεσι. Ντ. 108, στι.

14Τ, πιο πιο θπποσοτ:οοι πιο ποιιοιο ιι ιιισοοιο ιιιιιιιιιοππι ιιισπ·πικοιιποο. Μοοσπποσιι τοπιο

όιιστοιιποΒο @οι ιιιοσ:ιιοιοι·ειαιοσο Οιοἔἰοιο; πιό ποο:ο ο διοτι ιιιιο μισο ποιο σιιι·τοετιιο.

ιι) Ροι·όιιπισ σο οιόνιι ο τσιπ Νοετοι· ιι πιο!. πιο. στι. πιο ιι. ο ι ποστ. Βιιοι:ο ιιοσιοε οιο

Βο ιι 10?θ ποιοι.

.ΜΜΜ Ρο!. Μ”. Τσοκ Τ.

3) Ροι·όιιιπ. πιο. 'ΜΒ, ιι. 28 ι οπο.

Η!!
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"ΟΜ"“ιη" οι θιρικκι, ιιοιοιιι; τι Υιιικιιιο

κοκ. Η ιιιιιιι ιι(ιι) ()ιιοιιιιιιιιι:κι κι οτιιιιιο

ιιιιιι,ιοκι 'ι'ριιιιιι·οιιογ. Η θιιιιι·ι ιιριι,ιε ιιι;ι

Βοιοιιιιιορι.ι ιιιιιιειοιιι, ιι ιιιζιιοικι ιι κι εο

ιιι ιι.ι οιι·ιι,ιι οι οιιιιιιιιιι οι 'ι'ριιιιιιιοιιι,

κι κοιοιιιι·ιιιιι ιιιιορ·ιι, ιι ιι·ι.μκι ο·ιιιιιιο ·ι·ριι

:Μπι ι·ριιιιιιιιι ζωο”. Η ιιικιι και) ι)ι.ιοπιι

ιιιιοκιι πιο ιιιιιιιιιιι,ιι, ιι ιιοοιιιοκι οικιιος·ι

ιιοιοιιιινι.οκιιιι ιιοιι, ιιιιιιι οι ῇθ Πορειιιοιι.ι

οπο, ιι οιιιιιι ιιιι·ιηοκι οι ιιιιικοιι ιιιιιιιιιι,ι

πιο. Το ιι ιιικιι κο,ι,ιικοιιι ·ιιιιι πιο ιι·ιιι·ι:

οι οιιιιιιιιιι ιι οι !!ςκοιιιιιιιιιι ιιιι·ιι οι 'ι'ριι

ιιιιιοιιοιι οι Εοριιοιι.ιι, ιι ιιοιι·ιι,ι,ιικοιιι Βο

ριιοι ιι θιιια.ι) Η ιιικιι ιι,ιοκοιιι Περοιιι

οιιιιιιιιιο, ιι οιιιιοιιι κι θιιοοιιι. Η Βιιοεοπαιιιι

Βιιοιιιιιιιοκι οικιιικε, ιι και ιιιο·ιι,ιι οι Υμ

ιιιιιοιιιιιιιι ο ιιιιοιο κοιιιο, ιι ιιο ιμο·ιιικοιιι

κι θι.ιοπιιιιιο·ιι; ·ιιιι.ιι :κε ιιιιιιιιιιι ιιο Βιοε

οιιιιι·ι ιιοιιιιιι Ζοιιιιιιτι ιι ιιοιιοιι:ιιιιιιι ιο Μι

κιιι.ιιιι ιι ιιο λοιοικιιοκι, τι ιιιι β,οιοιιιοκι

ιιοιοιιι, τα Υρι.ιιιιιοιιον. ά κι τι ιιιιι.ιι ιιο

ιιοιι:ιιιιιιιι "οιιοιιιιιιι Βιιιιιομιιιι «πι, ιι μι.

ιιιιιιι οι Υριιιιιι·οιιιιιιι ιι οι Πο:ιοιιιιιιιι, κι

Αεοιιιιι ιιιιιιιικοιιιι κιιιιιςιι άοιιιιοιικι ιι θα

οι·και, ιι κοοι·ιιιιιιιιιι ιιιι ιιςιιιιιιιιιι; ιι ιιι Ζι

οιιιρειιιιιο μι ¦ιοιιιιιιι ιοοοιιιιιι ριιζιιιιικοι.ιι

οιιιιιιιι κοκ Ηεικαιιιιιιι, ει οι: "ΒΥ" ιι ιιο

ιιοιιι πιει οιιιικοιιιι. ὰ κι Βιι·ιιιιιιι κοιιιιιοιιι

ιιο μια μια, κι Χωιοπι ιι κι οιιιιι πιο,

ιι κι κορωιιι.ι κοιιικι ιιιιιιιιιιιιιιι μια. Η ιιι

κιι ιιο !|ςιι‹:ιιιιιινιικι χι Μιικοιριιιιιι, ιι ιιο

ιιοοιιιιοκοιιιι πι. Η ιιι πι; ιιοοιιιιιιι κι

ιεροι!ιοδοιιι @κι ιιιιιιοοΒοοΒο ι ινι·ρι·ιιινιι.

Οινοὶ ιιιοιι·ιι οιιοιΙ:Πιέιιιν ΜΒΜ Μο ι οι

οοιιι ι ι ΙιοεΙοινοιτι ιιο Οιιοι·ιιιιςοννο Μό εις

2 Βοιιι·οοι1ι, ι ενννοιοένιιέιιιν Βοι·νεο ι ΟΙο8ιι.

Ι πισινα ε:Ιιέιιιιι ιιο Ροι·οιοεΙοινι:ι ι ειοΙιέιονε

ιν θΒιοιιιἰο, ο νιίε:οεδοιν ερειΠΙ ρι·ιοιιιιιιο

Μο διιιοΙοιιε!ιιο ι ρυέοιΙοιιι Με; ο ιΙιι·οοιι

ιιοιιιοο!ι : (Μοι·ιιι8οινοοιιιι ι πιο ποετοΙιέιιιι·

9ο ιν διιιοΙοήεΚιι , οινο ιν το2 πο” ιο Ήπει

ε!ιιιι·οιιι εριιΙΠοιιι ι εριιειοεενΙοιιι Επι] ιΙοι0

·Ι3εικοιιιΙο, ι ιιο Βοἔοὶοειιιι ιιο Πι·ιιο!ωινι ερυ

ε1οιηΙοιιι, ο ιι.ειιιιαιό ιΙο ()ιοι·ιιι€οινιι. Α ιοβο

:ουν Ροὶοινον Βιοι·οοιι!ι ινεη·ειοιι εριιειοεπι|ι,

:ι χω οπο! ι Πιοι·ιιι€οινοοιιιι ι 2 ΡΜοινι:ει

Μ, πιο Ποέιιιο ροιιιιοΙοιιι κἱοὶιμ ΑειιόιιΙιο Με

διιιι!ιο, ι ειι·ιιένιιο Μι νννοιοΙοιιι, ιιο:οιιιιι·2

2.ειέ :ο Νοιι·οετοιιοιιο ιοιοἰΙιέιιιν ει!ιιο ιιι·οι-·

Μαι Βο!!ιιιιΒιιιο, Ιστού ι ΡΙοιι ινοηετε!ι ιιο

οόοΒιοινοιν. Α ιιο Κνοινοιόιν οιιοό2Πιέιιιν

ρι·ιοε άινιο @οι ιιο (Πιοιὶοιο ι πιο ενω ιε-· 20

8ο, ἰ Μι Κοτάιιιι οιιοι:ιιιΙοιο ρἰοινιειει :Μην

ι 2οοινιι 2ο ΙιοεΙοινιο2ιιιιιι :ο 1ι1ειωιω, ι πιο

οοετιιιΙοιιι Μι; ιοέ @ιο ω” (Ισ διπο

ρεΙΙιο, ΙιιιριΙἰέιιιν ιιο ιι· Βι·οάοοιι. Το8οέ Μια

εοιιιδειι1 ΡοΙοινοόιν Ζει (Πιοι·οι, Μότη ινιιο!ιοε

ΜΗ θοι·οοινιι. Α 2οβο ιοεἰοιιι ει!ιέιην ι

διοι·ιιι€οννοοιιιι ι : Ροϊοινοοιιιι π Πινιοιεινι

οι:ιιιιι ρω Μιίιε!ι, ιιΒἰοὶοΙιέιιιν ει·όά πιο

ιοειοινιινειν ιν κιιο οι ειιιιοΒιιιιιο, οι οι

όΙοοιιι. Τοβο ήτοι· 8ιΙιέιιιν @σιγά ιιο ι δεν 30

ι·οροΜοιι;ι ιν Βι·οοιιοιι, ἰ Βιιι·άιοέιον ιιο :ιι

ριινιο2τιἰΙἱ. Ζιιέ ιιο ινιοειιο ροεοόει! πιιο οι

Μροιιιιικοι· οιιιικοιιιιιιιιιι οι ιιι Βοο,ιιι.[0ιω ιν ΡΘΓΘ]@8Ϊ8ΨἰΠ ΡΓΖω ϋι°80ἰ2ι ἔσω·

 

ινω-ιι 18 0ιιοιιιιιιιο·ι·ιιι θι.ιοιιιιιιιοκι ιν ι·91ιο1ι.

') Ροιόινιι. πι. 761, ιν. 1 ι ιιο.ετ.
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Η) ΟΗΕ!"

15 "Η ιιοιιοπι Π” "ΟΧθζ'ΕΚΤη

'Ι'ιι.ιι :πιο πιο ι·οιιιιποι.ιι πιο Ποποιιιιιιιπι η

Χοροπιι, "πιο |'οροιιιιιιιι ιιιςιιιιιιι. Η ιιο τι

οοοιιι ιιποποιπι οι Υριιιιιιοιιιιιιι, ιι οι "ο

ιιι Μιιιι.οκοι ;ποιιιιιιιι, οι Υιιπιιοπιιιιιι ,

5 ιιζιππποιιι ι·οιιοπι Η "θ οι:ππιιιιποιπι ω" ΗΕ·

το ιικ νεπιππιιιιπ, ιιιι οκοπιιιιιι. "π πιο πιιι.ι.ι

ιι_ποκοιιιι κι Προιιπικοι οιιιοιιοι·ιιπιο·ιιι οι

οι Βιιοπιι, ιι πιοι:ιιπι ιιοπιιιιιι οι·πιιοριιποι.ιι.')

Η ιιπ ιιοοιιιιιι ιιοοπ_πιι ι.ιιι ο·ιιιιιι οι "ερειπ

ιιι:ροπι ι:ρπι·ιιιοιιι, ιι ιιοπιιποι.ιι οι

θογιιοιι; ιι ιιιιιιιι κι Πριιπιιιιοιι· ιοροποι·, ιι

οιριιποιιιιι ιιιι ιιιιιοχποογ ιιοποοιιιιιιοκιιιπ ιικιι

ιιι οοιιι πιιοπιιι, ιι ποπικιιιιι οι ιιιιιιιι οπ

ιπιι ιιιιιιι οπ, ιιι οριιιιιιιο ιιι:ικοι.ιι οι·οιπππιι

ιι οιιιιιοοποι.ιι οι

ιοροπι; ·ιοπιιιιο Βοι.ιιιιιιι οποιο οπιιιιοιο οιιο

ιιοιο, ιιι οιιιιιοπι ιιιιιοπιιιιο, π ιιπιιιιι οποιοι

πιο” ιιιιιιιιιιιιπ ιι ιιιιιιιπιιιιι, ιι ιιι: οι.ιιιιιιι ιιιι

ΚΟΠ! ιιοιιιιιι Κ!» ρι?ι!"Ε, Η ΕΤΠΕΜΠ.! Π! Βοιιπιιι

πιιιιιέπιιγ :ο Βιιιιοι; ο ιιιιιιιο πιο ει·οοιι Ρι·ογ

ποιο εροι!ιοιι πιοο ιιιοεροιιιιοπιιο ροιοινιοοοιι

πιοιοΙο οι οέιιι ω”, ι ι·ιιιιιιοχέιιιγ Μι :

ιιιιπιι ιιο εις, ιοοι πη·ειοιιέιπιχ Με οι·οιι

ρι·ιοιιοιιι πιο νιοιοοο, ιιιιοειιιέιιιγ ιιο οποιοι,

@Πιο ιοιΙοπι δοιπιιοο @οποιο οι! Ροιιιιοιι,

Μάο που ειπιοπιιόιν; ο ιιοει ινιοοοι Μι

οιιο ι ροιιιιοιι; ι πιο έιιιιοιι ιιοννοι οποιο ιιοιιι,

ιοπιο ιιοιοιιοΙι ιιο δυο τοι οσοι. Νοοοιιιιι·ι

πιο ιιι πιοιοπι Βοιποιοοιιογ πιο” ιιο οιιο;

νι·ιοιγ, ι ροπιιόδι ποπιι Βοο ι έινιοιο Βοοο

ποπιιιοο, ιη·οιοιιέιπιγ θθθ Ροιωνοόιν ι πισι

ιιιοιι ιιπνοοιι πιοιοι: Αειιιιο ΒιιΒιιοοι·οοινοΒο

οποιο ι δοιποιο, ο οιιο πιννοοιι Ιιι‹ιοι ιιοιοιπιο.

Α Ροιοιπι ιιο Βιι·ιοιοειιιιπιιονιι Βοιιιιιέιιιγ 2ο

Ροιοννοοιπιι, ο Ροιοιιι Μι οποιοι Ί”οι·οιοοοιι,

ο Ροιοιιι ιιο ιιιιι·)·οιπ·ιι ιο Ροιοινοοιπιι. 1 οιιο

πιο ιιο ιοι ειι·οπιιο ιι Κι·οοιι080 οι·ιχοιοι)·ιιέιπιχ

Ι'οιοινοόιν, ο πιοιοιιι ιιιέ ο ιιοέοιιοινοπιι πο!

Κνοιγι·ιοιιι ω" Μιοιιέιιιχ. Α ροΕοιιι οοοιιιι

ιοιπι πιο ννδοοιιιιιιοιπο, ροεοπιιιιοιπι πιο πιο

πνι·οτ ιιοι·οροιιιο, ι ιιοι·οροι!ι οποιοι. Ι οιιοινιι

πιο έιπιιοποι οιοο ι Βο·ιοωροι!πο οιιο” ειο

ο Ροιονιοοιιιι ποιο διιιιι πιο ινιοοιοι·ο, οιιιέιιιχ

ιιο Ροπι ί)οοΙοροιιι, ο Ροιοιιι ιοννοι·ιιέιπιγ ρο

πο] ο Τιιοοιιποιιοιιι ι ο ιιιιι)ιπιιι πιοἑοιοιιιι

ιιιοιοινιοοιιιιπιι, ο ο Ποιοι διοοοκη·οο ποοιο

ιΙιέιιι)ι νι·οηειιιο οινοιο ιιιιιι)·ιιο. Α ροιοιιι

πιοπιοιιι ποιο αν διοι·πιιδοινιο (Νοε : Ράσιν

ίοοιιιι, ι οιιο ειο ο πιιιιι ιιιοι)ιιιο ιιποιο ιππο

ιοοιιι ι:ιιιι ο ιιιιοΙο οιοοΙο ι ιιο οοιιοοο πιο

ικνροέοιΙο ιοιι. Ι.ιι€οιοο οιο οοι·οοέι·ιοιιοι‹ιοο

@οι ι Ριοιιιιοχοο οπο· ι ιιιοιιοειγι·όνι, πιο

Ηοιιι: «πιιοοιι :ιιο πιο οιιινοιο ροοοιιιοι ιπιο

25 Μ! ποπιιιιο οι·πι:ιιοοππ.

90 πιο ιιοιιιι. ιι η Ντιπ, πιο ποοιιοικιιιι·ι οιιο,

ιιποκοιιι κι Μπι πιο, ιι Μπι ιιιι "οιιο

πιο ιι οποιο ι:οιοροπιιιιπ! ιιιι·ιιιιιιιιιο ποοπτι

οι” Ποποιπιιιι, ιι πιο ιιιιιιυιπ πιο Ππιοιι·

ιιπροοιιπ ιιοπ·ιπ οοιιιιι:ι ιι (οπο, ιι πιο ιππι

" πιο ιικιι ιιπ (Πιπ

·ποοππιιπι ιοιιιιιιοι.ιι πιο Ποποιπιιιιιικι, ιι πιο

πιο ιιπ Τορνιοκιιιι ποιο”, ιι ιιο πιιιι ιιπ

" ιιπιι·ιιΓιοριειπι ιιο Ποποιιιιιιιπι. ιιπ τιιιι

πιο οποροιιι οι· κρποιιιιπ Ποποιιιιιιι ιιοιιππιι

30 κοι.ιι. Η πιο πιο οι Ροοπιιοππιπιι.ιι πιο οι Κπ

ριιιιπ ποιοι ιιιιιιιποι.ιι. Η πιο πιο» καποιοι κοπο

πιιι.ιοριο, ιιπιιιι Προιιπιιιπ ιιοοποιιπι, ιι Προ

ιιπιιιι οιιιιρο.”) Η ιιπιιιι πιο οι·ιιιιιι οιι.ιοι·ιιι

ιι πιο Βιιπποιιιιιιιι ιιο Βοιιπ·ιι ιιιιιιιιιιο οι οι Πο

') Ροι·όνιπι. ειπ. ?54, ιι. 18 ι οοοι. ") Ροι·όιιππ. οτι: πω, ιι. 20 ι ποιοι.
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ιιοιιιιιιιι ιιο ιιειτορα, ιιιικοι.ιι οι· Χαιιιιιια, ιι

ιιο ι·ιιιι "και οιιαοοιικοιιι οι 'ι'οιμ·οοιια

ιιιιιι ιι οι ιιιι·ιιιιιι κιιιαχιι ιιοαοιιιιιιι.οιιιιιιιι.η

ιι οι; Πι·ιιιιοιιιι πιο ιιοιικοιιι Μιονιιιιιιια οπο

ιο. ιιιιι:ιαι. ιι ιιο ·ιιιιιι θαιιιι ιια ιιι "μια

οι ιιοιιοιιινιι:κοια χει.ιαειιιι κι Υριιιιιι·οιιοι, ιι

οποια οι αροιριιιιιια ι.ιοι:ι οι ιιιιιιι οι:ιιιιι

μια" ο ποιοι ι·οοειιιιιι, ιι ιιε ιιιιιααιιιιιε ιιιιι

ιιι οοιροι·ι. (Σιιιιαιιιιιιι ι:ιι αρια:ι·ιιιαιιιικι

αοι·ιιιιι ιι οεαι ι·οριιιιιιικι ιι ι.ιαιιαοι·ιιρι, ιι

μοι: ιιε κιι:ιαιιιιι οιι ιιοι·αιιιιιιι; ιι ειμαι

ιιοατοι οιιιιια ι:ιιοιοιο "πιο, α ι:αιιι ιιαοκι

ιια ο·ιιιιια ι:ιιοιι:ι·ο "πιο Πορειαι:ααιιαιο.9)

Η ιιιιιιαοκοιιι ιια οιιιιιαιο ιιοριιι:α μια οχι

Υοιιιιιιι·οιια, ιι ·ιιιιακοιιι οικιιοχιι ιιαιιιιι ιιο

ιιοιιιινιοκιιια ιιε ιιι απο αρονιιιιιιι·ιι ιι οι

αιι·ιιιιιι ιι οι ιιιειιαι.ιιι; ιι οιιιιιιιχακαιιιι οι

ιια ιιαοι αιιιι ιιιιιιιιι οιοιαιιιιε ιι οτι ιιερειιο

χα ιι οι ι·ορι, ιιοι·ι ιι ι:ιιιιιιιιιι ιιοριιοι ιιο

Μι ιιιιι ιιιειιο οι ιιοοιιι:ι·ιι, ιιειιιο·ιιιιιοιιιι

αοιιαοκοιιιι ιιερειαοααιιιιιο. ιι ειμαι ιιι "αρεια

οιιαιιαιι πιο πιο ιι το" χιιιιιι ιι οι αροιριιιιιιοιαι

οιιοιειιιι. ιι ιιιιοι·ιι ιιιιαιι ιιοιιιακοιιι οτι ρα·ι·ιι

ιι οιι ι·οιιο,ι,α. ιι ιιαοκοιιι ιιι ιιοιι και χα Ριιιιοιιι,

ιι ιιοι·ι κιι ιιοιιοαιο, ιιχικιιιιια οι, α ,ιιιοι·

ι·ιιιιι ιιοιιιιαιιια. ιι ιιακιι ιιιααοοιιιι “αι οχι

ιιιιιιια,8) ιι απο και ιιιχαιιοιιι, ιιιιαιιιιε χα

ι'οιιιιαιιιιιιι. ιι θι·αροαιιιιιοι· ιιαοκοιιι ιια θαι

τα, μια: οι οποιο ιηιιιαοιιιιιαι κι ιιοιιοιιιι

ιιιιιιι.4) Η πα ιιοι·ι ιιαοκοιιι οι Βατοπαι

ιιιιιιι ιια ιιοιιι:ικα χα Ροοιι. ιι Βιιοαιιιιιοκοι

ιιαοκοιιι, οι ιιαιιιιαιιιι. οιιιιηιιιιιιιιιε σα.

ιιακιι ιιαοκοιιι “οποιο οι Βοροιιιιιιι. 'ι'ιιαα

 

 

ιοιιι Μαιο ιιιιαειο ιιιοιοΒο οιοα, α ειπτι Ρο

εχοιιιοιιι ιν ιιιιαειο οιοα ιιιοιοεο Ροι·οιοειαιν.

ι ινιιχει:ιιοιιι χ Πχοι·ιιι€οινα ιν (Μισή έ. Βοι·νεα ι

ιοοιιαιοιιι χ τιχιοι5ιιιι ι χοιιαιιιι Ροέι·όιι Ριιιιιόιν

Ροιοινιοοιιιοιι ιοιιινιο ιν Μο ιιι·ιιχνιιι, ι οιιιι- 5

χιιι·αΙι ιιο ιια παει .Με Μια] ετοιαο ι ιι Ριπ

ινοχιι ι Ρο Βόι·αοιι, α ΒόΒ ι ανω), Βοι·νε

πιο οι ποιο ιιο κια ΜΡ; ιιοχ εχιιοτιν αιοεχιι

έιιιι ιιο Ροτειοαιαιι·ια. ι αιοτιχιαιοιιι ιν Ρεπο

ιοειαινιιι Ρι·χοχ “τι ιατα ι οχι χιιιιι χο εννοια ω

ιιτιιχνιια ι ·ινιειο »και χαχιιαιοιιι οιι ινοιιιι

ι οτι οιοιιιι. Ι εχοτιιοιιι πιο ινοιειιο και χα Βι

ιιι6ιν, ιΒόΒ παπι Ροιιιόχι, ινιοιαιεπι ]ωιιωι

α ιιι·ιιΒιοιι Ροιιιιαιοιιι; ι χιιοινιι ιιιιιχι Βιοτο

ινιοιι χιιιιιέιιιι, ι ιιοαχ ιιχιοιιέιιιι Ροεχοιιιεχν ω

χα (ιοιταιιοιιι. 2ο διαι·οιιοιια αχιιέιιιιι ιια ΟιοΒα,

ιιο ιι·χνιιιαι χ Ροιοινοαπιι, ιιιακι Βοιι εχιιέιιιι

χο $ιι·ιοτοΡοιιιιοιιι ιια Βοιιιαι‹α χα Βοέ; ι

αχιιέιιιι ‹ιο Βιιιοιοιιειια ΡοΒοιιχιινεχν ειο χ

ι)αινιιιοιιι. Ζιιοινιι εχιιέιιιι Ρο ι·αχ ινιόι·ι χω

ννοι·οιιιοι; ινιοιιοχαε ι Τοι·Κοινιο Ρι·χιεχιι ιιο

ιιιιιιο α χ Ροιοινοόνν ι(ιχνιοιοννιοχο, εχιιέιιιι·

Ρτχοοιιν ιιιιιι παο Βιιιο. Α Ροιοιιι χιιοινιι

“ιιι” ιιο Βοοιοινα πιο χιιιιο; α Ρο ιπο

οι; χιιιιιο οιιοόχιιοπι ‹ιο $πιοιοιιειια, α οιο :ο

ιιχιέ Πιο ιιο Βοετοιια. ι χιιοινιι χα έινιοιο

Ροιιιιοιιι @Μη χα Βοιιιαιιιοπι, Ιοοχ ιιιιω

οιιοιο 80 ιιιιιιιέιιιι, ιιο πιο ιιέοιχτιοιιέιιιι ιοιι;

α Ροιοιιι Βοιιιιιέιιιι χα Βοιιιαιιιοιιι χα Βοέ, ι

πιο ιιοΒιιαιιέτοι 5ο. ι ιια χιιιιο εχετιιοιιι ιιο :κι

Βιιιοιούειια, α :ο Βιιιοιείιειια Ρο ινιοιιιαιιοοι

ι·ιεχοειιοιιι. Ιιιιιιαι·ια πιαιιια ιιοι·χοχο. Να ιαι.ο

Ρι·χιαχειιιεχι ιιο Ροι·οιοειαινια, χοιιιαιοιιι Μα

') Ροι·όινιι. πι. ?14, ιν. Β!) ι οποία α) Ροι·όινιι. στι. 'ΝΒ, ιν. Β ι καιει. 8) Ροι·όινι1. πι.

ιιο, ιν. δ!) ι πιο”. 4) Ροτόινιι. απ. Τ”, ιν. 4ιιιο.ατ.
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πιο ιι Τοριιιι οοιιο,οιιιι κι. π·ιιιι·ιι, πιο Πο

ιιοιιι.ιιι ιι Υιιτι·ιιιοιιιινιι, ιιιοιοπ·ι. ποοιιιιιοιι·

οπο. ιιο ποιοι. Η πο ·ι·ι.πι ιιιιιι·ι.ι ιι,ιοιοπι.

ιιο. Ροοιοιιοι· ιιι οποιο, ιι ιιο πιο οιιιιι.ι ιιο

5 ιιιιοπι θποιιιιιιι.οιιοι·. Η πο ιι·ιιιιιι πιο Ρο

ι:ιοιιοι·. Η ιιιιι·ιιι οι θιιιιοιιι·ι.ιιιιιιιι ιοιιιιιοπο

ιιο ιιοιιιιιιιι, πι. ιιιι ι:οιπι.,ιοοιιι. ιιι οι·ιιιιιιιιι,

ιι ιιο ιιοοιιιιοκοπι πιο. Η πο ·ι·ι.ιιιιι ιιο ιιο

ιιιιιι·ι πιο ιοιιιιιιοπ·ι. οι Ροοι., ιι ιιο ποσοι

40 ιοιιοπι πιο. Η ιιο οποιο. Εποιι.ιιιιοιιοιι· πιο”,

ιι(ο·ι.) θι.ιοιι.ιιιιοιιιι ιιο ιιοιιιιιιι ιι.ιιιι ιι·ι.ιιιιοιι·ι..

Η Γιοοιοιπι ποιοι οιιι.ιρο. Περοποιοιιιιο οιιιιιιιιοι.

οι πιο, ι:·ι.ιιοικι ιιοιιιιιιιιι. Η Εοιιιιιιι ιιοιι,ιο

οι. ιιι.ι:οι.ιιι Ποιοιιιιιιιι ιιο. ()·ι.ιιιιιιιιιιο, πιο

ιοιιοπο οι ιιιι πι. Πορειιιοιιιιιιι οι ποιοι; ιι

Ποιο. ιιιι ιιοποιιιο, ιι οιι·ι.ιιι.ι ιπι οοιι·ιοι,ιι

κοπο., ιι ιιιιιιιοπ ιιοιιιιιιιιοπι. ιιιιιιιιιιι.1) Η ιιο

'οποιοι ο·ι.ιιιοριιιοπι πιιο·ι. οι. πιιιοοιο, ιι

ιιοιιι.ιι. οι ποιο ιιιιιορι.,2) ιιιοιοι.ιι. (Σποιιι.

ει) ιιι.ι:ιιοι·. Η πο ·ιοπο πιο”. Ροι:ιοιιοι·. Ποιιιιιιιιι.

πιο Ροοιοιπ, ποιοι πιο” ιπι Ποιοιιι.ιιιι ιιο

θιοοιιοοιιο οι. Βιιι·ιοοιιι.ιιι.ιιι.. ιι Επι. 1"ι1

ιιοποιιιο.8) Η ιιο πω. ιι.ιιιι·ι.ι ιιο Ποιιπιιι ιιο.

Ποιιιι.ιιοιι·,4) ιι Ποιοι ιι·ι.ι ιιοποιιιο. Η πο

% ·ι·ιιπ·ι. Χ0Μ!ΧΟΜ'Β ιιο ιιοιιιιοιι οι. Βιιιιοιιι·ιι

ιι·ι.πιι.6) Η ιιο ·ιι.πι. ιιιιιι.ι ιιο 'Μινι. ιιι_οκοιιιι.

οι. Ειιιιοιιιιιιιιπι. ιι οι πιιιι.ιιι.πιι, ιι Ποιο

ιι·ι.ι οοποιιιε.6ι ιι κι. Βιιιοι:ιιιι ποιοι ιιριιιιιιιιιιι

πιι:ιιι ιι ιιοιιιιιιι., κοι·ιιιπιι ιιιιιιιιιι πι. κι.

οιο, ο ΒοοιοΙι ρι·οιεοοπι ιο ννοοιιιιΙπιπι Ρο

Ιοινοοιπι ποπ ποιοι”, ειοιιέιπι οο πιοι ο

Ροιοιοοιοννιο οο Βιιιο, ι οποιοι ποιοι πιο

ι οννι·οιοοιιιέιπν πιο πι., ι οοιιποΙιέοιν

ιιοιοιο ρι·οοπιιιοιοοο, ο Ρο ιιοιοοι ποιοποο

πιιι οοινοιιιέιπι πιο ο Αιορο, ι οοιοινοοι

οόιιιο ιοΒο, οοιιέοιιΙ πο διποιοιιοιιο; ο οοιοοι

εοοπιοιπ πο Βοοιοννο. ιΝιοοιννοοι ο Βοοιοινο

οοι:πι'οιο οποιοι πο Ροιοννοοιν, πο Πιιιιιο,

οο έινιοιοοοιιιιοιπ, ι οοιποοι ποοι Βόο; ο

ροιοοι οποννο πο Βοοιοιιο ιιο ιΕιιοπιι, ιρο

ιπύει ποιο Βόο. Α Ροιοοι οοιιέοιν ροπ ποιο

ιο Βιι·ιοιοροιιιιοιπ; ι οοιοιπ οοοινιι ποπ Βοπ

οοιιέοιι οο Βινιοιοοοιιιιοοι ι ο Ποννιποιοι

Βόο ποιο ροοιόει. ΙΡιοι·οοιι πιο Αιοροι

Βοοιοιι ποπ πιο οιιοοο 8ο οποιοιό, ο ιο ο

ΟΙοοιοιπ ι ο ποιοοιπι οοοπιοοι πο ποπ ποπ

Βοιποπ , ο Με οποοινινοοι ιιο ποιοιπι. Α ρο

Ιοιπ οιιοποιιιέιπν οοπ Μιιιειι πο διεπει, ιιιόι·ιι

ποιο οι! πιο οποιοι, ι ΒόΒ ποιο ροοιόι.ιι

ι ποριοιιέιπι ονιιοοο οοιπιοιπ. Α ροτοιο οπο

ποιιιέιπι Ροπ ινοποιοιοο πο ποιοοιοινοο,

ιιιοιποοοο οπιοέο οιοέοι ιοιιο. Α ο Ποοιοι

οοινο πο Κιιοινο οο Μπι ιοοποιοιπ ιιο οιοιι,

ιοποο οοιι ποιού πο πιοοοροιόνν. Α ννεοιοι.ιιιοιι

Ροπιοιιι 8δ ινιοιιιιοιι, οοέ ιοοοιι· ιποιοιοοιοιι

πιο ροιιιιο1οιιι. Αρι·οιοιιοιοι 2θ Βοο ιοπποοο

οοινοιιοοι οι” οιοιι ι ιιοο οιοο οροιοινιοοιιι

ιπι ιιιοὶοιοιπι, ποιοοιιιιι ιππόειινο Βιιπιο ι

50 “πο” πιο”. οι. θιι.ι·ιπι. ιι οι ι·ιιιι.ι.ιιι ιιο πιπόειιινο πιο οινοιοιι. Ι ινγριιέοιιοιο ο Κοι

ιιι., ιι οιιιι οιιιιιιιιι·ι.ιπο ιι·ιιιιιιιιιιι. Η πο πιο , ποπ ριοοποιοιοοιοο :ποιοι ροιοινιοο!ποπ Μο:

ννιοι·εο 4. ιοιιιιιοπιι κοιιιιιοκι. ιν πι. - 7 οοιπιιιοι:ιιι πο» οιιι ιν ιοΙιοο. - 14

Ε·ι.ιιιιιιιιιοι κοιιιιιιιιιο ιν οπο). - 15 πι» ιιο νι οπο.. - 18 πιοοοινι.» πιιοιιιι ιν

τοιιορ. - 22 0γριιιιι:οιιιιιι οποιηιιιι νι ι·οιιορ. - 25 πιο πι. οι ι·οιιοΡ.

') Ροιόινπ. πιο. 'ΜΒ, ιν. 1θ ι ποιοι. Ωι Ροιόννπ. οτι. 81?, πι. 15. 3) Ροιόινπ. οιι·. 818,

πι. 28 ι ποιοι. 4) Ροιόννπ. πιο. 81θ, ιν. Π).

824, ιν. 28 ι οπο.

5) ·Ροιόννο. πι. 818, νι. 80. 8) Ροιόινο. πιο.
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ιιο Μιιιιιιοιιοι· ιιοπιιποοπ ιιπ πιω, οπο πιο ι διοιιιιιοπιοινιιοιι οποιοι ιιι·ιιοι, ΒιιΒιιιιιιι·οοινιοπ

ιιιιοιο πιο,ιιι ςπιππ·ιι; ο Ποιοι οπι ιιοιιισιιιο, ο

ο ιιο "πιο

ιιοποπσιι·ιι οι ιιοποιοι.ιοριο οι ιιιροσππιιιιιιιπ,

οιι·ιοοροποοπ οποιο ιιιιιιιιπιιοσιο.

οι: ι·ριιιιιιιιο ςιιποοπ οπο. π “οπι Υριιιιοι·οιιπ

ιιο ιι·ιιιιοιιπ ιιο οι·οιιιο ·ιιι,ιιιιι·π οι. οι·ιιιιιο,

ιιιοιπι» ποιο. ιιοροπς,ιοπιι ,ιο ιιο·ιοριιιι. Η ιιι.

ι:·ιοιπ ιιιιιιιιιι οοιιιι,ιοοπιπ ο προ ιιοπιιοπικιι,

π οροιιπ ιιο ιιοπιιοο·ιιιιιιιι οιιιιιιιιιοπ·ιι. ο ιιιο

ροιιιι κοπο οιιι·ιιοριιπιι οι οσπσιιιοι·ιο:ιι·πιιιιι

ιι·ιιιιππο πιο οπιιοι·ο ποπ ποσο”, ο ορο

οι·ιιιιο ο οροι.ι·ιι οποιοι, δ π:ιιπ (ΝΥΝ ιιοσιο

ο οποιοι οριιι·ιο οποιο. ο ιιοιιοιοπιι ο:οιιιι

ιιοπσιιιιιιιιοιι·ιιικπ οπιιπςιι ππιιιιιιικιι οχι. οποιοι

τοπιιιιο: ιιιπρσιιοπιιοι πιο ιιρπιπ, ιὶπιοι·ιιπροο

πιο προ, θιιιοι·οο·πι πρπ·ι·οο καιρο, ιι οποιο

πιιιιιιιοπο ο·πιιιιιιιο ιιιιιιιι·ιι απο. π οπιι·ιιι

κ·ιιιιπιο Ποιο ιιιοιπι οι ριπιιιι πιπιι: ιιοκοοι·οο

οι. οιιιιι·ιιοιι, ιιιιπποιι ιισιιριιιοιιοι·ιι, ιπροοιι

οιιιιιιι ιιιοιπι ιιιι·οι·ποι·ιι, ο ιιοιιιι·π ο·ιιιιοτοο

ιιοποπιιιιι·π πιπιι οπ ποοιιι·ο; το ποιοι ιιιιιιιιιι

ιιο,ιι,·π, οο·ιιιιιι, ιιιιιιο·ιππ·π οι. πιο ριιιιιιιιοι οι

θ:ιπιιιιιιιιπ, ο πο ι·οροππιι·ιι ιις·ιιιιιιιι:οο πο οι

π οο

προιιιιιπιι·ιι θ! ποιιιιι λ'Ε“¦ "ΟΗΕ πιο ο·ιι,3,0πιι οι

ΜΤΒ ΕΤΩΝ [Πι το ΕΜΠ!! π·ιιιιιοοκιι.

Υριιοοι·σιιιι, π οπι. Υριιοιιι·σιιπ ιι·ιιιοιιι,ιπ ο

πο . . . . ποια ιιο οποιοι; οιιι·ποοιιππι (πιο)

ο οιι·ιι ππριιι·ιι, ιιιοιπι οιιποιο, ιιροιιι·ιι οποιο

ποιοι, προ” ·ι·οιιροιι:ι, οιπο οι οι·ιιιιιιι.ιιι πο

ιιοπιι οποιο ποσοι”. ιιιι·ιιριι. Ε! σε οι Υριιιιο

τσιπ π·ιιιππ·ιι κοπο, κοπο ποο·πιιιιι οιισιιοπ

ρποπι.ιπ ο·ιιιιπιπππ κοπο οι ιιιοιπκι. ποοιιιιι

ο πιιπ,ιοοιιιο πιοιι·ιιιιι·ιι ΚΟΠ!» α κροιπιι ΤΟΝ)

 

ιι·ιοοιι, θινοηπι·οιι οποιοι οοι:οι·οοιι, ιιιππιισιι

ιιιιιιιιι. ιιιιοτιπιοιοηοιι ι·ιιιοιπ 40ο. Α οιιπιχοιι

ιιιιινι·οιι ποιοι οι ποσο ιπι Με οποιοι: κοπ

ειιοιο ι οι·ποιιι, Αιιιιιπιι Βιιι·οιονιτιοιο, ιιιι·ο- ο

ννοιιιοΒο πιοοιιι Αιδιιιιιιιι ι ιππιοιι ιιιιιιοοι

ιπισιιιιοιι ιο. Τιιοιι νι·ιοιιιοιπ ὶιιινιοιι, ι ιιο

έοιππνιιοπι ι·ιιιοιιοιπ ο· το ι·ιοοιιιο διιιπιοο·.

Α Ρο ιιοιοι ιιιιιιιο ιοΒο απο οποιο 200

ρι·ιοιιπιοιοοι·οιι. Α στο Μ” ιποιο πο ιονιιειοιι: ιο

οιιιιιιιι οιοιιιιιιιοιπ οι (ιιοιπιεσο·ιο: ο (ιιιοι

πιοοιιιιι ιιιιιοποιιιοη ι ιιο.... ιιο ιιο εισ

ιι€οπιιιιοιιι ινοηειιιιοπιι οιιιιιιιι ι ι·οοιιοι·οινιι

ινιιιοιιι πισω ιπποδο ρσιοινοπιιι, ποιοι ιο

ινοιν ιιο ιιιι·γ ο οιοοιιι ιπσιπι νιιιιιι·οινιιιπιοιι, ιο

ιιιο·ιιοιπ οποιοι πννιοι·ι. Α σισ σο ιιιιιιιοιοιπ

νι (ιιοιιιιιισινιο: ιιοπιο οπιιιο εννοιοιιιι ι·οιιιιιιιι

ινιιιιιιιοιπ οι ποιο, Π) ιιο 20 ιισπι ιι·ινιοιι

οποιοι ιι·οιι ιιοιιι ιιιιιιιοιι, ιιισι·ι·οιι πιιιι ιιο

ννοιπ ιοιιιιιιο οινσιοπιι ιοιιιιιιιι ιιπιιιοιπ. Τιιιιι 20

ιιιιν:ι πσειιιι ιπιο ο ιιοπιοιπ πο ισοειοιι; ιοιοιι

ιιιιο ιοιιοιι οσοι; ιι οπο Ιοοιο, ιοιιοπ πσΒιιιιιι

απο ιιοπιιιι, ιι (οπο ι·οοιιιπι οσοι; πιο πιιοοι

πιι ο ι›ιοιιι·ιι οιιοι·ινιιι; πιοιιέινιοιι2 ιπι ιι ιιο

ιιιπο ροιιιιιοιι ιιιιιιοιι; "Μι ι·σιιιιιιιιι εισαι! 28

ιπι πο ιιισιιι·ο ι ιιοιι πιιο ι·πιιοιι; ο 868 οοιιι·σ

πιι ιπιο σαι ποσοι. ι ο ιιοπιιι οποοισ οπο

ιιιιιοπι, ιιννοιιισο Βιοικο οριο ι·σιιιιιοιπ, ι

ι·οοο ι οσοι οοιιιο ιιοπιισιιιιιοιπ, ιν ιπισιισέοι

ιποιοι πιιι·ειιιιιοιιι οπο πιοοιιι·σπιιιο @ποιο 30

οιιι·οιιο, πι ιιιοινιι οποιοι πιοοποιοιιιιιο. (ισ

ιπιιιι απο ριιοιισιοιι πιόι, ιιιιπ ω πιπιι,

ιιο ινοιπιο ι πο ισινοοιι πσο ι τιιιοπ ιιο οιιιπιιι

πιο” 23 (ἶιιπιιιιιιοο οι Οππιιποο ιν τοιιορ. - 2? πο, το πο. έι·στιιιιι ιιιοιπι με

τιιιιιι·οοπιιιι, απο νι·ιοο ιιοοιιοι3ιοοπιι.
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πιο πο Ροιιι μια, ιιιιαιι ιι:οι.ιι σιιοιιιια

οιιιιιιια ιιι πιο ιιοιιιι ιιιιιιιια. Τοι·οι πι μια

ιιοιιιι (ι:ιιι·ι) πα ροχι π οι ποπιιιι, οιειιι

πα οιππι ποιι (ισσιιι) ι μια ιοσπ, οιπιιι

ο ιιοι·αιιι ι·οπιιιι, ι ιροι·ιιιιι ροιοπα ιιοιι,

ιιοπρι ι.ιιι πα ιισιοι ιιιι·ι ο·ι·ιαιι, πειιιι,ιι

πι οι· ιιοι·ι.πι ιιοιιπιαια οι·ιιοποπιι, ιιοι·ιιπ

ιιι·ιιρι σιιοι·ιιιι πι ι.ιιπι πι πειριι, π ιιοιιι

οι ιιιιιοπι ποποιιιιο; π Επι πι: ιιριπισιια

ιοι.πι οιιιιιοισ. Η οι ιιοιπι ιιποι·ο παιιιι, ιο

ιοιπι οι οοςιπικι ιπαιιιιι, ιι οιιιι π ιιος·ι

ΠΠ!" ΠΕρθλΗΧ'!ι, πι οιιιοστιι σιιοπ:ιι περε

ιιιιι, πε ιιιιοιιι επιιιιο·ι·ι σιιοπ:ιο, πιι ιιιαια

ι·οιοιιιι σκοπο. “πιο ιιιιιο ιιιορπιπ οιοοποιι·

45 ιιοισποι·, το σιιιι ιι:οιιι οιιιιορπιι μια,

Π” ιιοππι Η Π!! ΜΗΠΕΧ'Ιι, ιιοιιιι Η ΑΜΠ” Ε!!!

ςιιοιο π πι μια, πο ιιιι ι:οιιι οι·ποιιοι·ι.

Πι ποσαιιιιιικιι πι: μια, πιο πα ιιηιιιιια, ι:αιιι

ιιιοριιιι (ιιιοπιι), ιιιο ιιιιιο ιιιιοιιι, πιει

20 ιιιριιιι π κι ιοιιοι· σιιοιι:πι, το ιι ιιιοοπιι

ιι:ι:ιιι. Η ιι ιοιιι·ιιιιιι ιοπιι·ππ ιιιραιι οιιιιι

ιι:οπι π πι ιιοιιιοοικι,ιοιιιιιιι, π ο σο

ιιοιιιι π ο ιαοιριιιιιι. Το πιο ιι κοιιιαιο

ι:ιιοιιιι π οιοοιιιπι πιοπιιιια πε ιιιι ιι:οιιι

25 σιιιιιπιιιιι οιπιιιιιι, ιι ιιοικιιιιπιι·ο παραια

π οιοιππιιιιι ι:αι.ιι πισω πριιιιιραιι. λα πε

χαιοπ·ιο ιιπ, μι” ποια, ιιιι ππι, πιο

ποοιιιιι, πε ιιιιιιιι ιο οι ππ ιοιςοοιιι σκο

πια, πι ιιιιιιιι Μια ιι προοιαπιιαπι ιιιιιοσιιι

50 πιο, Με πι ι·οιπιιιιαιο π κοι·ιαιο ι:οιπιιο

ι·ιιι ι:ιιιιιοιι οτι Μπι πιει σιποιιιιιιιιι,

π πε ιιιιιιιιι πι πιιιι οιιιιορπιι κοι·ιιι·ο

ιια πιω μια ιιιοιιιιτιισιιαια πο·ι·ριιιιπα. ,ιι

(ΜΒ ι·ραιιοι·πιιιιι προιτπιαιππιπ, ΠΟ'Ι"Ιιθ!Η'|'θ Ο!

 

Μπι ι πι ιιιιιπισ πιοπιιιιιο οοιιισ οιιροσηπιπι,

πισερπεισιιιιιισ ιιιο πει ροειιιιπιιιόιιι οπι πο

ινοέπιισιι, σηπιισιιι Μπι σο Μεσοι Μο,

ινιιιχεισιι Μπιτ] οι ιιοπιπ οινοιπι εοφ ρά

πιιοπι, ι πο Ιοινιισιι ιππέιιινειιι “πιο εειπι

ιιιιιοι·ηιοπι ι σο ιιο ιιοπι ι σο πο οοιιοιόπ

ι ιοειιιοΙιι. ιπωι ι επισι·ιιιι ΙιοΙιοεο, ι υπο

οι: πάση· ιιι·ηννιιιισ πιοιπιππ πιο ιιοριιέσι

Μπι ι σοι·ιιισινπσ€ο ροι·πιμιιιπ ι ΜΜΜ ιιιιιπ

ιιοιιοι·πισπι. Α πιο ιιιιι·ηισιο πιι οικω πιοισ

πι ιιΕοιιοΙινισιι ιππγ σιμοιοσγιο; πιο σιιινιιιο

ιο εισ ι έιπιιιιοιισι οποιοι, πιο: σιιιιιιιιο Βο

Βιι ι ιηιοιιιννιοιπ Ιοειιο ισεο, Κιόι)! ιπισ πιω

ε:ποεο ι ιιισειπσ€ο μια Με Μ οσιιι·ιιπιιιι

οιι οι ρι·ηεύτι έιπισι·ιοιπιοιι, ι Κιόι)! ιπισ

ιιισιιποςο εΕννοιιγι πισιοπιπγπι ιιο ποιοι

Ιιισιι εριιιιν σιιοπιοιιοπι Ροιιισιιπισιι. Οι!

σηι.πιιισ ιο Ρι8ιπο ιιι€ι·ιοννοισισ οι; πιο νι·οιοι

Ιιιιιι άοιιι·)ισιι πσηπιιόνι, ειππιιισ ΒοΒιι ι Μιο

ποπ ιοΒο. ειιιιοισιιιοπιοπι, οιιω, πιο Βόι

σιο πο, επι πει ννοιπιο, επι οι! :πισι·ιο, ισ

πο ιποιπισ ιιιοι·ισιιι πιο πο ιιιισιιι, Κιότο ιι·ιιπι

Βόε ροιιιι. (Πο ιι οιι νι·οιπγ, ι οιΙ ι.νιισι·ιο

ι οι] Μ] ι ω! ιιοπιπ οσιιιιιιοπι, ιο ι πιο

πιιιι πιο πιοἐο ιιιιιιοειιιο :ιπι πω, ισόιι πει

ΒοΒιι ι·οιιαιιιιπο πιο ιισιιιισ; κι Με ιιοπιπ

οι! Βοε:ι ραοιπασιοπο ιιοιιιιο έιιιισιό, το ιιιι

οισιοο, επι ιιιιιτιπι, ιιπι οποια οοινιόσιο ιο]

πιο ιιιοιιιιιι. Λο: «Μπι ισει σιιιοπισ πιο;

Μπι ισιιπιιιι οσιιι·οπο ισροι:ι ισοι οτι σιώ

ινιοοιιοι.

Ψιοι·ιιι 18 ιιιιοια» ιιιιοιι ιν ι·οΙιορ. -- 21 ιεσιιιι "μη, οι ι-91ιοΡ,
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κα :ποια Μπα μερικα εαακαηιε Μπα σε εκα

πικκ οπο. ()·εκρε·ι·κ εο ει. απτο, κε εο

ιανκ , κκ (στι) ραπ, πιο επ απο”, κι αικατε

εκουε με” πορετε, κακο και Μ". ιιορ,αετε.

(Με εο Με οτι ραπ, ο οτι μερια, ο

Με ιιο,α,·ει, κ οπο. κοκια ε·επαααεα ει; το

κκκιτο Με καει κε κο:κετε ερ·ε,αιιτιι εκ κ

ογεκτκ , πιοκε απο κε εκαετε ο”. Μ” κοπε

α·εκο; α Με στα Μπα επεαεπ ε·εκιρετε, το

κκ οπηε, κκ "απο, κκ ερατκια κε ιιοι·αι·ι·ε

ο·ι·κνι·κ. Μ. Με αοερο και. εαιοεα·ιι, Μπακ;

ΕΙ"θλθ"ΜΒ Μ2"ΠΈΗΣεΠΏ'Ι'Β ΥΝθΒ'ΒΥΜΣΗΜ'θ.

"θθΜΜΕ.

Ο ""θ|'θθΤρΜ)'Ι'Μ!Έ!" " ΠΕΥ!!ΠΒ!!'Β|Π Π2'Ε,

ΜΠΟΝ) ΕθρΕΠ|Π Ολ θρ!η!Μ'Μ|Β, Η θ,δ,θΠ'ΒΒ'ΗΙ!!!

ΔθΥ!!ΓΕ θρΙΒΜι!.!θ ΜΟΠΗθΥ, ζΞΗ|Ε ΤΙΜΗΝ!!! ΒΧ·

"Μ, "θΜ'Μ!"ΠΕΜΒ, "Μ", απο Π0°Π,1'Ε Πραπο

Ή|'ΗΜ'Ε (ΣΒΜ"ΗΒ, ΗΠΒ"""δ " θ'ΒΜ'ΒρθΠ!!!Η "θ

ΠρΠ""Μ!!"Η'Ε 'ΒΕΜΠΟ ΕθΕ0%. ΜΝ”Μ(Η'Πι Π),

ΜΠΕ ΕΟΓ! αποπειρα, Η Βρλ'|'Ε! Ε!ΗΠΒ!'0 "θ ΜθΕΙΗΒ,

εεε οο οι.εεΑ.=ο

Ο ΜεΙοετο ιιιὶτεειοιηἰ επιυπη! ιΠιι€ο

ανεΙοη!επι ε εε:·εετο ἱ ω” ιννγεἰειΜνο

και! εετεετιι οὸοἰοεἰο, @ο ιΠοιουγω ΒετΙαο

ροτομΞΙα!εω Με επειπρό ρειειΙ εΕι·εεεπγω εο

Η)

ἰδ

«Με, ηἱεκεῇειννεη Με ἰ τιἱεροῇεὸκονεη 20

ροωἱειὶη εοοα. Μόκνἱ Βονσἰειο: Μο Βοεει

τι1ὶἰυ]ε, ο Με ωἰΜε Με Νερο, Πρωεα

απο. υεετε.|) Η απαιτει: αιρε κε οτιποι,·ετκτε ]εετ. Ι Μονο: 'ῇε6Ιἰ Μια Μη ιιἱε σάρω

πρετρειοεκκκ ερα·τογ, κι: και". οτιπογεα·ιπε

στου". καιει. κεεεεεκιικ.5η Προροει πατο

αετε: κε ρεεεκοκκ αεκαεεκογικηικιιι, κκ

καιει” τεοραιρκιπ εεςακοκκσε.8) 'ἰετοἶ4)

Μ” με” κ κραεκο, ερατκια κι κοψω!

Μ κεεε ρ,κιακοαιε ιιαοιρεεκειε. Το εο Μπακ

έεἰεἱε, τιἰε οϋριιέεἰ ἰ »πιο οῇεὶεε πιἰεϋἰεεἰιἱ.

Ρι·οτοΙε ττιόκνἰ: Με υοέΙεόυ] Προ!ι , απο ιαιόι·ο66 28

οηατιἱαεΥπι Βεερταανἰε; ο κακο .ρεεε όοοτε ἰ

ΡἱεΙσι:ι Βόγ Βταεὶει αν ιΒοὸιἱε! ΑΙεὶ ννειγε€Ιεο

όμιοεΙεΙειι καηκε. @εἴγε Βοκνἰεπι ννο]ογ ἰ :ο

ποεμαυγοϊι ὸιἰεὰόκ πεεηωΙ1, :ο άοΒι·κε!ι ἰ

νΐΠει·ε2 4 πορετε» πορκτε αν τοΙαορ. - 11 Με» ουτε Μο Με αν τοΒορ.

*) Ττεέό εεεο ΙΜ:ιι @σεχ είε ννο_ῇογ ΟΙε;;ο. 2 ΜέοΜεννεω ηεάερο.τε27πι ε7οεπι Μο11ο111ε.εΒε.,

Μοτερ ορἱεο.! Νοετοτ ο· το:σεΜεΙε 81, να πω. Με. Με. ?84 ἰ οπο. Ροννόά ιού Ρἱεειαἰο. εκα

νεἰετο. Με το.ιι12ο πιο. Με. 'ῖ88 αν Με εΙονο·ο.εΙι: "Ι Ροε!ο.Ι (ΜέοἰεΙανν) 6ο ΟΙεεια ιιιόννἰιαε: Με ιιεὶε

Ιαο_ῇ υΠφάγ, άει1ο ροεαΙϋ τΙο εινοΞεΙι 'οτειεἱ 2 ρτοέΒερ., ο πἱε Ρο2Βεικνὶο εἰς; τιιεΙιἱε] εἰειιὐ, ί _ξο.

ροεαΙο «Ισ @σε ρτοεεεμ: ε”. Νώε!. ΟΙεε 2ο.έ Ρι·ηπεΙά το ιαεεχιιἰό.“

') δε:: Εν. Ν, 20. 5') Μεε. Ή, 15. 8) Ρεο.Ιι11 ΧΧΧΥΙ, 1. 4) Ψ7ἀοπογ ρεεει·εοιπροχ

Νοετοτε α: .Ροἰπ. 8οΖκ·. Ι απ. 106, πεεοοειο5ο ροοητε!κ Βετο ἀορἰει·ο οά τεεο εΙοκει.
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ιια·ιιι πιο οιιιιιιιιικι α·ιαοκι ιιαιιιιικι, πιο

,αοιηιιιιιι ιι πιο ιιααιιιοιιιιιιι οιιιιιιιιιι ιιαιιιιπει.

ιιιιι:ιιιοαι ιο ιιο κοι·ο(ιι) ,φορα μια ναο

ιιιι·ια:ιιοι.ιοι·, θ'|ι!ΗΜ"ΒΜΕ'|'Β [Μ. ιιι! ΒΕ Τ!!

:ιιιαιιιιοαιιι, ιιιιιο πριιιιιαιι πα ι:ιιιιι ·ι·ιιοιι,

πιο πιο και αριι:·ιιιιιι, πιο ιο οιαιι·ιιι ιιιιιιιι

πιο; ιιιιιιοαααι (απ) ιιι πι." πι”. ι:ιιοιι

ιι ιραιιοτι, μια: αααιιιιι οι ιι οιιιιιιιιιιι,

σα; α ιιραιιιιιιο ιιιοιι:ιιοι· Μαι πιιιιιιιιαι (και),

ι0α ιιι ποιοι· ιιι: ιιιιιιοιιι ιιιιοιιιιιιιιια, ιιι ιιι;

αοιιιιιιιι ιια Μια; α οιαιιιιιιι ι:ιι πιιιαι

δοιιιιι.; α ιιοιοιιοιιιι Ζοιιιαιιι ιιι: ιιοιοιιιιιιιιι.

Η Μι ιιιιαικι οιι.ιιρειιιιιι: οιιιια οιιοιιιιο,

οιιιιααιιιιι οιι ιι Ποια οι·οιιιαιιιιικι οι, ρο

ιε ιιοκι: οιιι ιιι οι·ιιοσιιι οιιοιι:ιι, ιι ιιι κομι

ιιιιιι οιιιιο οιι.ι·ιιριαιο·ιι οι, ιια Βοια οιιιιαα

ααιιιιιι; αζι ναοιιικι ιριιιιιιιιι ιοι:ιιι παιιο

ιιιιοικι ιπιοιιιιιι. !ιοι:αοι·ιιιακι οιιιια ι:ιιοιοιο,

ιιαπιιοααι ιιι ιραιιοιιι: αιιιο οι ιιιιιιιιι.ιοιιιιι οι

90 αοιιιιιιιι ιιιι οι ιιοοιιιαιιιιιοπιι, οποιο πιο οι;

ςοοι ιια ·ιιιοιι:ι.ιιι πιιοαιιιιιι. ()ιιι.ιιι πο οιιοιιοοιι

ιιαριιιιι ια ποιο”, ιειο πιο ιιοιιαιακι οιι

πιο οιιιιιιιοιιιιιοιιι ιι ιιοιιαιαιιιιιι:Μι, κο·ιιι

ο·ιι Ποια ιιο·ι·ικιιιιι οιιοιιιιι ιιιικοιιι. Γοοποαι

25 ιο ιιαιιιι ιιο ιαοιι·ιικι ποιο, ιιι Ποιι ιιιιι:οιι

ιιιοοαειιι, πιο ιιοιιιιιιιι, ιιι ιιιιιιιοιιοιιιιιι οιια

ποια ι:ι·ιιιοριιιιι ιιοιιιοιιι, το Μπι ιιιιι·ιριπι

κοιιιοιιιιιι:, ιι οιιαειιαιιιιιι: ιι οιααροιιιιιι:, ιι ιια

οιι.ιιιιιι ιιιαιι οι, ιιιιιιιοιιιιι ιιααιιιιια ιι οι

30 ιαρι.ιιιιιι; α ιιιι πιο ιι:οιιιι ιιαοιιιιιιιι ιιιιιιιιι

οπο? αιι οι μπι ιιιιιιιιι, α οιιιιο ιιιιιιιιιιι,

ιιιιιιιι ιιι οιιαιιι ιι ποιο, α χα οιι·ιοα ιιι ιω

Ε'Ε Η ΕΕ2'Ε "Μ.ΠΉ!. Π." Ο'ΒΒρΜ""θ ιιαιιιο

ΜοΒοει:ιινιοπιοιι οιούνι πιιιιγοιι; 'ιιιιιιιοδ Βο

ινιοπι πιοο|ιο:ιο ιιοιιιιι ιοτιιι ιιιιιιΒιοδο, πιπ

ιιιιι πιο. Α ιο οι ποριιιιιΙοιιι, Ροπιοικιέ Μάο

πιι ποιο :ιιι ινιιόι, ιιιόιοεο ιιο οιιιιιιι πη

ιτιοΙοέ, :ι οιοιιιι ιιιιιιιω οιοιιιο; Ριιι·ειιιιι ιιο

πιπιο ιποὶο ενο ι ριειιιο πωπω ιόιιιπι

Μ! ι Εοιιέιιιι· πο; πιο ιιιοι ιειιιιιι, ο τη

πιο ιιιιιιέιπι· ιοΒο ιπέοιοιοιοπιι, πιο: ιιιιιιιιιγ

ω πο ΒοΒιι, ο οι επιπο μια! ΒοΒιοιιι; Ριιιιιι

ιιιέ πιο οποιοι. Α ιιι ινιιιιιιο ιιο!ιοιο ειπα

εννοιοοο, ιοπιιοινπιιοπι Μο, ι ΒοΒιι ποιο" οιο

ιιοιιΙοιιι: οπ ιν ιιιιοιιοέοι επινοιοι ι ιν ειννοιοι

ριοοιιοέοι Με ειο ιιιιοιιιιι·ι:ι ι ιιιτιιο πει ΒοΒιι;

ιο ιιιέ ιοειοιπ οιΙοιιιιοιιιοιιι ιιιιοοοι Βιιοειπιπι

πιὶ ινοηεοι ιιιιιιιο. Πειποιιιιιν8η ειπε οινο

ιοΒο πιιιιιιι:ιιοπι οι Πει: ο” 8ο ριιι·ιιιιιοει

ιιοιιιιο πι· : πιιι8:ιπιοιιι, ιιιιιο το : ΦινοΒο

οιιριεπ. 'Ποιοι ιιοννιοπι εἰοινιιιιιι ιιριιοιιιιιοιπ

οιο, οοιοιιιιιιο οιιιιοινιοιιιι ιιινοιοι ννοοιιοιιο

ἰ ιιοιιοι:ιπιπ, οπού” ΡιιοιιοΒ Δια ειιιιιοιι

πιοιοιι Βιιοοιιόνν. Οτο Ρειπ πιει πιο πιο

ινιοιιιοιπ ιοει, Μ:: Βοοιοπι έννιιιιιι κνοηετιιιοΒο,

Με ιοοιιοο, το να ιιιοπιοπιιι Μαι ννιιιιιιιιιο

ειιινοιη, ριποοιοι ειιιπ οιοιριιιι ιιιιιΒιιπιο ι

ριινιιπιο ι Βιοιο, ι Μάο! :πο πιο έιιιιοιό »πιω

πω ι έιιιιοιοι; ιι πι), οοι ιοειιοέιιιι? ειπε

ιππι ιιιιιιιο, ιοιι ιιιιοιι πω, ιιιιιο ιπιιιιινι;

ιιιιοιι να· ιιιιιιιιο ι οιοι, ιι πιιιιιιιιιιι ο· Βιο

ιιιο ι πιοιιοιπιοοι, ιιιιοιγ ποιοι: ιππι ιοιιιιιοιιι.

Ροιιι, ιιιιιοιο, οιοοινιο ποιοι οο νιιιιο!ι ι οο

ιιιι ριιιιοάο ιριιχειοει? 2ο μι: Μι οο ιππι·

πιιι [οι οπο: :ιννοιοιι. 0ιιι·έ ιιιἰ ιοπιι οιο

νιιιιιιι, ι.ιοειιιινειι τισ ιιιιιιο ριοιινοι ιιιιιοιοι

"ια" 1 α·ιιιοαι» αιιιοκι ιι ιοικοιι. - 7 ιιιιιιιιι οπο» ιιιιιιιιιο·ιιιο ιι· @Βιμ - 81

οι» ο" ιι ι·οικοιι.

Ι1οιιιιοιαιιιι Ρο!. Μ". 7'οιιι. Ι. Η!
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ω

ρατιιιτιιτιι. Ζριι, πρωτο, οτιιιι.ι οπο, πιο

“μετα , ιιιιι τιιιιιι ιιιιιι ιιο ροκ? ιιτ τιιιιι.ιο

Με και οιιτιιοριιιι ιιοι·ιιιιι οιιοιι. "τι ,τι

οιιιιιι ι:ιοιιει:τιι, ιιοι:ιιιιιτιιιε ιιιπιιιι: ιιι;ρο,ιιι,

ιεριιτε, κι ι.ιιιιιτ ιιιριιτιι ιιειιι:. !Ει·ιιιιιι: οι·

ιιιιιιιιι ,ιππι ποιο ιι τιιοιι: ιιρτ,ιιι τοποιε., ιι

ιιοιιιι: πιει: οι;Ζρ·ιιιιιιιιιι: πρι” ιι:ιο ιι πιο.

οι·ιιιιιιπιιιιιιιιο πιω ιιιι·ιτιιιι ιιοιιοι· ιιροιιιιιιιιιιιιιο,

οπο” ιιιιιιιιιο τιιιοιοιιοι·, ιι ρειιιιι ιιιιιιιε,

ι:τοιαιιιε οι”. ιιιιι.ι·ι., ιι·ιιιιιικιιπιιιιι ιιοι.ι·ιιιι:ιιτιι

μοι·ιιιιι ΗΠ)!θ!!: ΟΨΗ" !!!ιι!!!! Υ!ι'Ι'0 Ε|ιΉ!0·

β!!Χ'!ι? !! ιιοιιιιι,ι:ιιιιι ΠΓ!! ΕΕΖθγΗ!!!!!, απο

“ΕΓΟ ιιιιτιιτιιιιιιι·ο Ηρι”!ι!!!0Ω'Ι'" !!!!!! ΗλλΈζθΧ'Β

"ΥΧΧ'Ε οοιι·τ, θ'ι'Μ.!θ " ι.ιιτι:ριι (ΠΠιζ'Μ; "

ρειιιιι ΒΕΜΠΟ "Μ"ι!ΜιΕ!"ι!: Ηζ'|ι ζ!!Χ"δ ηιΉΧ'|ι

ΝΟ", "'ΥΒΑ'ιι “Τι-ΜΒ και ιι·ιιιιιοι·..) Ν!! !"Πι!!Ή

,ΧΈΠ!! !"ιθΜ"'ΗΠ, !ΗΡΚΗζΜ!!!!ί'|ι ΝΙΚΗ!!! Δ'λ|Ε'Μλ'!ι

!!θΕ'Ε!!Μ !'ι!έ!!!διιιριπιιοι:ομιιιιιιιιι: ι:τιτιιοριι,

οποιοι ιι ιιιιιιι οι ιοριικο ιιτ τι ιιιπ: οτιιιι,.ι

ποιοι ο·ιιι·ρ·ιιιιιειιιιια ιοι·ο πο”. ι! κι ποιοι·

ιιιιιιιιε ιιοιιιι:ιτιι οι, ιι κι "ιιιπ ιιιιιιιιε τρι

ι.ιοτπ οτττιιιιιιιπιπ_ ιι οιιιιοτιο ποιοι ιιοιτι.ι.ιτιι

κι "ιιιπ, ιιιιιιε ιιιοτιι ιιι ιιειι ιιιι μπι. ιιιι

!!!ιι!!! ›

Π!! Η ΟΚΤΩ θιιιΠ'ΕΕ”Μ πιο, Ε!» "$0!ι""" Μπι1το.

ιι !!'Ε!Χ'Ε θΕ!η"Μ'Β 0!!!!ΧΗΜι'Ε "ΜΒΜ

"ο πορεια ιιο ιιιιο πριιιι·ιιιι: ρ.ι,ιοι:τιι, ιιιι

λ ποια

μπαι ποιμ:τιι οι κι "ιιιπ ιιτ πρι” οι ιιριι

,ιι

ιιοι:ιιιιιιιι ιιι απο",

Β'Ε!!!ιΥ!!!!!!!!! "ΠΟ, ζ! ηΥΒΧ'Η ΒΒ0ϋι.

8]8."!3 Ε!!θ!!'ΗΜι, ΗΕ (Πι "ΜΒ !ιθ!!!»'ΗΒ'|ι

τοπιο ιι οιιοτιι πιο

ι·ρτιιιιιιιι και οοιμ:τ ,ιρ·ιιιιτ, πειιιιιπιπι, .ι πμ

οιιττιιιιπ πι ο Επι. 'Τ·ιιι.ιι ιιο ιιιιιτιιιιιι ιιιιιιιι

(απτο) ιιιπ ιι οτι.ιιιι ιιιιιιιιι. Μπι. οτι Πο

ι·ιι ποιοι· πριιιοειιτ (απ), ιιι: οτι τοτε.

ν' 1°9Κ··-84 ιιι;» τι ννι·ο!ιορ.

') Ρειι!πι Ε, 5.

πιπι· πρι·ιοι!ιιι. Α Βάι! πιπι ι!τιω!ιο πιοιο

ι ιινοιε μια! τυπο. ιι ι)·έ ο!›ιιοηΙ ιιι·ειι· ιε

ρ;ο ι ενιι!ο!ιι, ι:ι!ι ιππι πι!οι!ι· οι!!ιιιι·ιι!)·, :νιο

ι!!χ, ιιι!ιο ι:ιεπιιρ ιιιι·ιπιοι.ο, ειοιιιι: πιο! πιοπι

ι κι· @ι!!ι δικη εινοιει τιιπι!ιπιμνεη·, πει: οι

πιο: ιιιιιι!ιι πιι! σοὶ ιιοιγπι!οιπ? πιοιιιιιιιε!ο

ι!πιιιιιιο ιοΒο @πιο ι ρτηση” πιοερι·ιι

ννιει!!ιννοέοι Μπι πιιιιποΒο “ιππι ιπιιιιιιιοπι

ιιοιιιο Βι·ιεο!ι, οιοιι ι ιιιειιοο ω; ι πει: οι

Μ) ι Βιιννιι!οιπ: τπιιιπ Βι·ιοοιι πιπι, πω οτι

:οποιο ρι·ιοι!οπιπο. Με: πιο Μινι ρι·ποιετνιι ,

Μ:: ε!οριιέοιικεη· ειο ιιιοι·ιειι!ιι ροιπιιιιιπιεο

ι1οιιι [!:ινιιι!, ροεχρει! ε!οινο εννοιιι ροριο!απ

ιεοι·ι!ιο ριιιιιιιι ννόιποιοε; ι οι!ριιέι:ιι πιο

ΒόΒ Βι·ιοοιι προ. Μο ιι!ιοι·ιχο εποε μια!

ΒοΒιοπι, :ι ιιο πιοπι ρι5πιο ροοιοετιιιιιοε, ι

εχποινο ρι·ηε!ιιό Μο ιιο πιπιε, πού πιο

ιοει. «πιει πιο ι!εΒο ιιι ι!ο!ιτοΒο; πιοοιιιιι·ιιι

ρι·ηΒιιιιιιοινπη ιιι, πιοπι ιοι ι εννιιι!2ιιιρ ιιι

πιι:ιει Ριοέιιι οριο!ιιιι. Με ννιι!πιιι!ειιι !ιοννιοιιι

πιοιονειει ιο!ι ι·ιιι!οέοι πι έ!ιιιιιι ιο!ι πιο Βιοε

οιιόιν πιοιοιι. Οννοι πιο ΒοΒιι ριιέό ιιι ιιο

πιπιο Ριοι!!ιο, εισαι ιο ρι·ιοοη!.πει, πιοι:!ι

τ πιο ε!ιοπο2γινιιη μπαι, ι!ιιιπ Μ ειει!ιιιιο;

ι ειοι!ειο ιιι!ιο εγποειιι·ιιοει ιιο ειιο!ιοιιι όπο

ινιο, ιιρεο!ιιιιιιο, ο ιιι ροοιεο!ιο ιιιιιιι!ο οι

Βοἔιι. Το ι:οννιοιπ ι!ι·ο8:ι επι!! ι!ιιιιι! ι σιω

'ννιο παει; έιπιοι·ό ριιι!!ει πιο οι! ΒοΒιι ι ο‹!

οιεΒιο. (ιι!)·ιη·έ οι πω] ιιοηπι! εννοιιι »πιο

ι Μιιι·οιιι οι!ηειιιι!, ει Βοειοινιι πιο ι:ι!!ιοτιι!

ι μοο!ει! ιιο ιππιο, ιοΒιέιπι· ειο »οι οο ιιο

ιεΒο ροτοιιιιπιο!ι; !εο2 ιιιιιιιιιιιι Μπι, ση

ιππιο ινχριιι!ειιο ροει·Ι:ιο πο «προ, οη·ιοιιιο

ι!ο τοπιο? 0ωι ει!)·έ Μπι( ι!ιιιτοιιιι απει·ιιιι

!ινιοτ82 1 ιο ιιριιτει ιερατιι ιν τς·ιι0Ρ.-- 88 της; ιι οτιιιιιι ιιαιιιιιι πιπι 0”!”!ι!!" ιιιιιιιιιτι
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10 πιροπο ο οο,ιιπ οπιπι.

ε.. ππιπ:ππι Ή! οοροοιιπιοτι ,

άποιε ιιι τιπ·πιππ οποιοι πιοποι π:ιτποροπι, ο

Μοι·ροπππι ιπππιςπι, π Ροπ:τοπιπ πιιπ κο οπο

πιππι, π πποπ:ιππππι κι οι", οτι ΟΕΜ! οι

“πιο” οοππποπο; κι οπιπι οποογοτο, οι"

5 πο ππιπ πποοιππτο κι πιει πποετοοππο, πιο πο

τοπιο κι ποιοι? ,οι :και ποσο οποιοι πιτπτο:

οιπο πιο κι οτπιπππο. ο,επ:πτπι πο οπιπι ππο

π:τ.πεππι. ,ο,οπιπιππο πο, Με πιοικι οποποιπι

(και) οι πππικο`· το? ΝιΠΜΗΜ ειναι οχι

οπ κε ππιποπ:κοοπτο

πιιππο ιπποσκεπ·ο, κο π.πεκε οι οοροπ.πι, πιο οι

πποι·ππι ππιπποπ:το. ποιοπρποπππιπ πιο ο πιποοπιποο,

οι πιιπποπ οοπι οππιζπο, ππι οπο” οπιπι

ζ0"Η οιπο. ,οι :πιο πππιπποεπιπο οποιο επι Πο

ιο "η, Η ποιοι μικρο τοοοπιποε π:ιτπποροποο: ΠΟ·

οιπποι. (ΤΙΜΉ Πω”, Μ!" “ΜΗ” Η ηιπι.ποι·ο

"ΜΜΜ" Ε'β πιοποιοοιιππ; '|'0 Η πιοποπ:το οιο

ΝΕ!"" οι οοοριππο, " Π!!!) ορπι,ιπιππε οποιπτοιππππ

πιο ΕΟΠΕ, Η Π'Ε"Μ!!θ πιοιποποι ΜΚΟ Η ποιοι;

Με

ποτιπι πιο κοιππι τοοο:οπ πιοπιτο ογ Μπρο

!!Η π.πιπ:τιπποκι.

ποο.ι; κι κο οπο πιο οοπι κοιππι οτι

[ΗΜΜΥ ΠΙΝΩ” !!Η,δ,Ή'|'", "Η οτι πιοοεπιοοιπ

οοοο:το, Π!! !"Π'θοΜ'0 πιο ΜΙΕΤ!. Μπε Μ!

”)5 λ'ΜΗΜπ , Π Πθ!"ο οι οιοπιιοτι Η κοιπ:τι οποιο

ππιπο; οπο το οποιο ποικι οιτπποροπι. πιο

οπ το ποιοι κι Υοιοοποοογ, πιοπαππιππι οι

.ιπο: πο τοτο το κππιπ, ,οι το ποοιπκιππι ποια

ιππο πποππιπποπππκι, ο οπκιπ ο: οοοι,ιπππι, οποιο

30 νποοικι ποσοι. Μπε το ποιοι ,οι οι τοπιο;

οπο το ποκοπε:, πππ το το π:ιοοτι οιπππι τπποο

κοιπ:τιππιπο οι πιππιποι πποπτιππι π:πποοοι,

οποιοι ·πι,ι.ιι·ο π,ιποππι; π! ιιπ οιοοιππο οι

οπιοποπ.πι. ο ο π:ε οι οποιο. άπο κοιπεοπο τογπο

οπο : οποοπιι», ππιποοποο πο” ροοοποποπο. Μ

ννοοπτο ο οο νη·ρπ·οινπο ποποο! πιιοὶ, ινοιοπι

ππορειο τοπιο οοοιο ροοποοοπ. Με π.π·ιοοο

ο)·πο οοεΙονππού οο «οποιο π οιπο οο οπο! π

οο εποππτοπι οοποὶο6; οοπποηππ οπο οοοποιο

προπ·οοοο·, Με οοποπ πεοπ·ιπποπο οπποποέππ ω

πιππιοποοιιι Ιππιχννππο ινοτιοεπιο. Οτο· ρπ·ιοπι Βο

οπποπιι πποποο οπο ροοιοποει, ω π ποοοιιι εοπ·οο

οποιο ρπ·ηοποεποει: ροοιΙππ ροοπο οινοΒο “οι

Ρομπ π οορπεππ ρποποο ο Ι.ιπ·οοπππο, ιο π ινδοέο

οπο2ποποει ιν πποοπ·ο εροοόο, π Μαιο οποιοι

πιο εοοπο πιοπιποοπεο, π περοπ οοιπιποοι οπὶ

ρποπννοπ; οπο ποοΕοπο ιιπ ιπππ·οοποπο οπ ποέοποπο

ποιο. Ψειοπι οπο οοοποποππι πιο :οποιο πι διο

π·οπποοο, π οπο πο; ποπ Βοὶο «οποιο πιο ο

"οι Φινοποπ οοπ : π·οιπποιο ποοεο οπ ΜόποΒο

Μο. 'ΗΒΗ Ηοποπο, Φο Βοο ποπο "πιο π

οπο οιοεπο)·, επποπ·ο εποριποιοιο οπο Βπιοοοο.

Α ὶοπο οπο!! οο οπο ραπ Οιοπ·οπΒόνν ο μονο

ππο ροΒοο, πποπο οπο τοΒο π πππ ι·οιποοινπο ο

οποοοιπ ιοοο ἐοποννοποπτι, ο π ροποοι οοιπνπο

π·οοποοι, οοπο οιποονποπε. δοέΙπ οπ πποοι·ιο, 2ο

εποππ ρπητοπο, ποέΙπ οπο ιού οποιο ο οποιο

οοπι πω] σοπ·ιοειογ ο ποοίγπο οι·οιοοι ενποποι,

οπιποο πποποεποικοπ ποπιιοο, ο ο· οποπποποι οπο

οινοποπο, ο ο πο οπο οππποπποπ; πιο οοοοοι

Μι οπο, οιο6 οπο; πο οοιππποπο οπο οπιοο

οπο, ποοο οοοο πποοπο οποιο π οποποπ π·ιιεπππο,π.

Α μοι οοοοει πάγο ρπ·οοποοογ, το άοινοππέοιοπ

πι $$οπ·οιποοο π.οοπο οποιοιοο $ινοπο. Απο Βοο

έιππποιπππποπο 8οοο, ο οποι.οπο π.ινοππο Βοτπιπππέοιχ

οπο, ο οπο ποοοππέπιιο οπο ιοοπποπο Με οπο

οπο, ποπο αποφ οπο ιπ·οοπππέποοπ, οοπέπιιχ πιο

πιο “πιο πιο οποιο ροπππ οπο οπο οροπ·ιο:ΙΙπο

ννποτο2 17 ιπιςπιοειππο» ππιοιπποποι οι τοΙπορ.
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οιμιιι·ιιι, το το που, ιιοιιι:ιιιι: ιιο κοινο ιο που, ιθΠψ ΟΨΟὶ Μ) Ζ Ψ” Πἰθ 0ιι00 ΜΒΜ Μ

ιιο ,Μερα @Με ιιοοιιιιι ιι ροιγοι.ο·ι··ιιιι οι:ι.ιοιι.

λ και πιο το ιι κοιιιοιιιιι ιι.ιοιιιιιιοι.ιι.. πιω

ιιαμοι:ιιιο οι· θιι·.ιροιιιοιιιι ιι ι.ιιιιιιοι·οοιον.ι ιιο

το" οι·ι.νιιιιιι Ή!0"ΐι.!) λιιι Η0·"'ι ιιοι:ιιιι·κι

τυποι· . οι Ηρ!ΤΤι"·ι τιιοιιιιιι οιι_ιιιιιι οι κατ.

.ι ιιο ιιοι.ιοικο·ιο οοιιιιιι οι και πω, ιι ιιο

Ε'Ε'|'Εθρ"Μ| ΠΟΠΗ. ΕΠΣΠ ""ΥΒΤ(ΜΗΣ, θ!" ΜΜΜ!

πω: ι:·ιιοιι κι ΕριΠ'θο', αθ!!!-ΜΕΞΕΕ 0"]]Α""-'ι

Ελ. "ΠΕΠ" Κ'Β'Η) !ΗΕ'Β ΠΕ ΧΟΥΕ'Ηι λθΕβιἶ!. "Η

""βλ ΜΒΒΩΤΠΕΜ!'ΕΜ'Ε , ΒΤ!»ο ιιο πιο" ιι:ιιοι·

Ποιο ι.ιιιρα οιμοπιι ιιο οιιιιιιιι ειπα οποιο

οπο. "ο ιιο κοπο το ι.ιιι.ιιιιο, κιι ποιο ι.ιιι

ιιο·ι·οροι:ι, ιιο Επι: οπο”. οιιοοιιιιιιιιιιιι; ιιο.

@πιο ι.ιιι ποιο οιιπ·οιιιιι “πιο οιι·ι:·ι·ο «πιο,

ιιο ο·ηιοιιιιιιιιιιι ιιριι πο” οοιιεροιιιικο οιιιιιιιιι.ο

Ελ. Η ιιοοιιοιι:.

ννιοι·οο 2 οοι·ι:ιιο·ι··ιιιιι οοιμτιωκ·ιιιι

ΜΡ. - Ιδ ΜΒ" ΕΕ ιν ι·οΙοορ.

ροιιοιιι ιΠο οιιι·οοέοιοιι, ιιιοοιιοι πιο όο ρο

Κοιιι όιιεη ιοΒο ιιο Ιοιιιιχιιι οιιωθ Βόες.

Με ιιιόννιο οι ί88'0 ο ρτηπιιιοιι, ιάοάιιοι

Μοόο πιιο πιο όοοιε!ιο, εοπιο ειιιιιιοιιιε οι

ιο ροννιο; ιαιωθ όποιο ιιιοιο οωιω ιιιι

@οι "Με ιικοηετΚο ιν @πι έινιεοίο; πιο εοό

οοιοτοοιιη Μ: Ροιι·οάο οΜιοιοιιι ειο; ι τοΙ‹

ιΙοΙο].

οι ι·οι:ορ. - 14 οιμ:ιι·ιιιιιιιιοιιι» ογι:ιι·οιοιιιιιιιι νι το

') 'Τοπ ιν απο ιιιιο_ιοοιι ινἰιΙοοοιιἰο ιιοοιιοιΙοοιι_γ, ρορι·οΜο ΜἱΕΙοοἱοΙι ο κ1οιιιγιο!ιι ιν τοπ

οροοόΒ: Μισο ιιο μαπα οι· (ΐ·ιοροοογιιο, ιιιιιιισι απο ιιιιιοιιιι:ι. Μ. 6'Μοιι. Νεα. πο. 158.

0ο ποση: πιο ἰ πιγ 11 ΒιοτοόςΒο άο !ιι.οΙ‹ο.ινοέοἱ οι:Ιοιιιοιμ Μο, όοινο.Μι1η οι ο]οηιιιο

οπο”.

"Μα-
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ιιιιικι ιιιιιοπιειιόιν ιιιιιιοιιι.

Βόιιοριιιιπ πωπω ιωι-,- κι ιιοιιιιιιιι·σ ιννιιιιπιιι ιιιι0ιω20 ιι·πισιιόπιν, ιιιιι ιιοέό ιισιτιό

οριιιισισιιιιι ι πισιιν; ιιιιιροιιιιιόιόιιιν ριει·ιι·εισ :ι τιι·ιιδιό ριοει.οιινιιιι νιισιιιιιε ιιιιινσιι τοπο

ριιιιιόιν. Ψνιπιιισιιιν ιιιιιιιιισ, π: ινισισ ισεισισ ιπιιιιισ ποειιιιο τιιιισπ, ο Μόνισιι πιό

ιι·ιιιριιπι· ιο κι πΙσόιιιι, ιιο ειρι·οι1οιι·:ιπιιι ισπ ]ωιιι πιο σιιιιιόπιν επι ιιροινιιιιιιοπιιιιι, :ιι

ι›οινισιπ ιι·ιιι·ντιπιν 2 ιιιιιισιι ι·οποριειπόιι·, ο ιιο ισπ ινντπιπισ ροισιιπιιι·επισ ροεπισπόιπιιο,

πιο .πι πιιιπ Μι Ισπιιι πω; Ροιιιιιιινν. ΨοΙσιιέιτιν ινισό ιν τ:ιπισιι ιιιιιισΙι ιιιιιιοεοννιιό

πιο όσιόπι ιιο τοποριειιιιι ιιιρεισπισιιο, πιι ιιο:ινοιιό εοπισ μιωιιιοιινωι όοινοιποέσι. πιω

ι.οι;ο ι·οιιιιιιιι πιόόόιιν πιοισ πιό ιιοι·ενειιιν ιν ι·οποιεισπ ρι·ινε:Ινσιι οποιο οσηεισιιοπιει ισιιιι

Νσει.οιοινσεο, ι όπιιοπο ω 8ο ροιπιιειιιν.

Βιι·οπισιι πω, ινισιιι 2δ, ιιιιιιιιιιιι. ιιισιι ποινιππο πιό σιι; ιν. 26 πιιπιιιει Βιιιιοπι

ι›οινιιιπο πιό Βιιιι·οιιι; επι. ιιδδ, ινισιιι ι8, ιιο ειοινισ ιιιιιιιιιι πι.ιιιιιισ ισσιι; επ. πω,

ιν. Π, Ρο Κιόι”. Μινι ισ,ι,ιιιιι; ει. πι, ιν. 2ι, ιιο ειοινισ ινι.ιιιιιι πτειιιιιισ Ποιιιιισ;

ει: ἱὶθ2, ιν. Η), ιιο ειοινιο ιι·ιιιιιιι πιιιππιο ιθιιισισ; επ. πιο, ιν. δι), ιιο ειοινιο ιιιιιισιιιιιιιι

πιειπυισ και; επι. ιιο, ιν. Ή, ιιο ειοινισ ιιιικηιιιιι πιιιιιιισ και; ε". Βιδ, ιν. Μ, πι

πιιιιιι παρισι ροινιππο πιό ιιαριια; ειι. Μι, ιι. 8, ιιιιπιιιει καριι·ιι ποινιππο πιό ιιιιιιι·ιι;

ιν. θ, ιιιπιιιιει ι·οιιιιι ποινιπιιο πιό ιιιιι·ιι; ιν. ει, ιιιιπιιιει ιιιιιιιιικι κιιιιςι ιιοννιππο πιό

ιιιιιιισιο κιιιιιιιιι; ει. δ”, ιν. Π), πιιιιιιιετ ποιο" ποινιιιιιο πιό Ζοιιο·ι·ιιιιικι; ιν. Π, πι

πιω οιιριιιιισιιοισ ροινιιιπο πιό οιιριιιιισι.ιιιιι; ει. δ89, ιν. Η), πιιιιι:ιει ι.ιιιοιι ροινιππο

πιό ι.ιιιοι··ιικι; πι. πω, ιν. 2δ, πιιπι:ιει. ιιε ροινιππο πιό κι; πιτ. ὅθἴὶ, ιν. 2θ, ιιο ειοννισ

κιις.ιιιι ππιπιιιό ισσι·ι; ει. 605, ιν. 18, πιιιιιιιει θιιιιιιιι ροινιππο πιό ιθιισιιιι; ειι·. ΜΒ,

ιν. ει, πιιιιι:ιει πι” ποινιππο πιό ιιιισι·ι; ει”. πιο, ιν. Μ, ειιιιιιπει ιιονιιι ιιοινιππο πιό

ιιονιιιιιι; ω. 622, ιν. 28, :πωπω ιιιιιιιιι ισι.ιοι· ιιο,ιιιιιιιιι Ροινιιιιιο πιό ιι·ιισι·ι ιιιι.ιοι,· ιιο,ι,ιι

ιιιιιι; ειι·. (52ϋ, ιν 24, πο εΙοιι·ιό σι·ιιιοριιιι Μινι ισσι·ι; επ. ϋ28, ιν. δ, Ρο εΙοινισ

ιισκιι ·ι·ιι πι:ιπιιιο ισσιι; ιν. 8, πιιπιιιει σιιιοριιιι ροινιπιιο πιό σι·ιιιοριι; ιν. 28, ιιιιιιι:ιει

ισσιι ρονι·ιιιιιο πιό ιεσ·ιε; επ. 629, ιν. ι, ιιο ειοινισ ιιιοιιιιιι πι·ιιιιιιισ ιιιιιιισ; πι. (ΕΞ-Ι,

ιν. δ, ιιιιιιιιιιι ιισκιιι ποινιππο πιό νιόκι; επι. Βἔι2, ιν. δ2, ιιιιπιιιει ιιιιιιιιιιιιιιιι ροννιπιιο πιό

ιιριιιιιιιισιι; ε". πιει, ιν. Π), πιιιιιιιιι σιιιιοριιιιι ποινιππο πιό σιιιιιοιιιι; ειι. ι38θ, ιν. 2δ,

ι επ. Β8”ι, ιν. 2, 2:ιιπιιι5ι μοι·ιιιιι ροινιιιιιο πιό ιιονιιιι; ε". 689, ιν. ιι ι 22, Ρο ειοννιό

οιιιιιιιιιι πιιιπιιιο ιιισ·ι·ι; επ. 622, ιν. ει, ιιο ειοινιο ιιιιιιιι Μινι ισσιι; ει. 'ΝΒ, ιν. Μ,

Η!"
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ιοιοἱοοι ιιοι:ιοιιιιι·ο Ρονιιιιιο Ιν‹Ξ ιιοοιοιιικο; οτι. 'Τ22, ν. Π, Ρο εΙονἱο οποιοι ι ειι·. ?θά

ν. Η Ρο ιιιιιιιιιι ΒιοΙιιιιο ποιο; ε". ΐδ6.?., ν. 2, οιιιοιιιει (:ιιοοιιιιι Ρονιιιιιο Με

θιιιιοιιιιι; ιοιιιὶο ν. έ., ιιιιιιιοοι θιιοοιιει Ρονιιιοο @ο (3ιιι.ιοιιιι; επι. ΜΒ, ν. ιι, Ρο οδο

νἰο ιιιοιι·ο ε ω. Ήθ, ν. θ, Ρο ιιοιιιιοο·ο οιο!ιιι]ο ποιο; επ. 'ΠΠ, ν. 29, ιοτιιιοει ιιοοιι

ιικιι Ρονιιιιιο Με ιιοοιοιιιι; Μι. ΤΙΜ, ν. Μ, Ρο εἰονἰο ιι·οιι·ιιιιιιιι οιειιιιι]ο ποιο; ε”. ΐ8θ

ν. 5, Ρο εΙονἱο οι·οιιιο Μουρ και; ε". Τ8'Ι, ν. Π, Ρο εΙονιιοΙι ιιοοιιιιι·ο ιιι Βιοιιιιιο

ποιο; επ. Τ8θ, ν. ο, Ρο Βοιο,ι,ιιιιορι οι:ι!-ιοιο Πορειιιοιι.ιιιιο; ν. δ, Ρο Προοιαιι·ο οι·ιιιιιι;ο

'ίοοιιιιι·οιι·ο; ε". ?Ολ ν. δ, Ρο ειονιο οιΡοιιο·ο ι ν. Α., Ρο οι οιοΚιι_ῇο ποιο; Μι. πι,

ν. 28, ιιοιιιιοει ο·οιοο Ρονιοιιο Μο οποιο; οτι. πιο, ν. Τ, Ρο εΙονἱο οι·οιιο·ο Ε ν. Ο,

Ρο Ζοιο,οιιο·ο Βιο!ιοΙο ιοοιο; ν. Μ, Ρο οιι·οιιιιι·ο οιοιιυιο ιοοιιο, ιιιιιιἱο Ρο πιο Μουρ

ιι:οιο; οπο. Ίθΐ, ν. 8, Ρο εΙονίο ιιιι·οιιιιο·ο ω.ιιιομ ιοοιο; ιοιιιὶο ν. θ, ιοιιιἱειει Ροιιιι·ο

Ροινιιιοο Ισχύ οοιι·ο; πι. Τ08, ν. ὅ, Ρο οι ιιαοι.ιιιιιο ΒιοΚιι,ιο ποιο; ν. 62.!), ιιι

ιιιιοει ο·οιοο Ρονἱιιιιο Με οποιο; επ. Ίθθ, ν. Μ, Ρο οΙονἰο ο·οιιιοριιο·ο Βιο!ιιι]ο ποιο;

ιοιοὶο ν. Μ, Ρο εΙοινοοιι ιιοι:ιοο οι Βιο!ιιι$ο ιοοι.ιο; ιοιιιἐο ν. Π), ιοιιιἱοετ ποιου Ρ0ινιιιιι·ι

@με οποιο; ε”. 80?, ν. Μ, ιιιιιιἱοει ιππο Ρονἰιιιιο @ο ο·οιοιο; Μι. 8()θ, ν. Ηδ, Ρο

Μονο: ιιοιιοοιιιιο Βιο!ιιι]ο ιοοιο; οιιιιιο ν. 20, Ρο Ροιιιιι οτοιιιιιο οοιο; ι.οιιιἐο 2δ, Ρο

Μονο: μια οιιιιιυιο ποιο; Μ. Μ, ν. 5;!, ι ειι·. δ! Ι, ν. δ, ιιιιιιιοει ιιοιιιιι,ι,ιι Ρονιιιιιο

Ισχύ οοιι·οιιι·οι; Μ. ΜΒ, ν. Π, Ρο εΙονιο πιο οιοΙιιιΡ: ιοοιο; ε". ΣΕΒ, ν. θ, Ρο ποιοι

ιιοιιιιι οιιιιιιι1ο ιι; Μ. 82δ, ν. 20, 2οιιιιοει οοιιιιιιιιιιο Ρονιιιιιο βιο ιιοιι·οιοοιιιι, ιοιιιὶο ν.

262, πιιιιΙοει ιιοιιιαιι,ι. Ρονιοιιο @ο ιιοι:·οιιιο.

~νοοΠΡΜ67ΜΜΜ



ειιπ08ιοινααι.ι ι τχοι·εωιειιια.

πο. θ ινιοτεχ ΠΟ, ριΖωχαιωι ι, ωπιιοι£ Τιιοιιπο ιιι-ασια ποιο, ρορι·οιο Τιιοππο

ιιι·ιιιιιια ποιο.

Τοιπιο Ρι·χοιιχιαιιια 2, «Μπι Με: εχιιιιιο ιι·οιι:ικα, ρορι·οιια βαχ ιιι·οιι(Βοιόιν

ια·οιαιια.

Ζι·υεχια χιιι·απαιπι ιιι πια·αΡο ὶοέιπι Ροεχιι χα ινι·ιιια:ιοπι ιιιοοεο; Οοπιιιοαι·ο ιιοινιοιπ

πι-ιοιιεχι Ηιιιπαοχι οιι·ιειια ινιιιιιιι Ρι·χοχ ιπχιπιαοι Ριιι‹ιοι·χ.

Μ. Διι ινιοι·εχ ιο, απαίσια! ΡόιινιεΡόιν ροριιιω ιιι·οιι·ιποιι. ιν οαινι·π ιιιπ ατινιιιιιο

ιι)·ιιιχ ιΡ‹ιι'ινιεοΡι ποιών ιαιιαοιπο Ρορι·αινιο, ι9ιπικι ιιοιι·ιοιπ ιν έτοιιπιοινιοοχποι ει·οοχιχπιο

ι Μπα οχπαοχα ιιι·αιπο ιι Κιότο] ιι·οιειιο πιο αινοιο εταποινιοιιο. οι. διοαιοι·. ίπποι

ιιο Ηι:.ιπο.

8ο.

·

Ρ

αι

08

Έ).

ιιο

ΠΟ

Μ!)

Με;

Μ!!

απο

ΝΠ

πιο

ινιοτεχ ι θ πποππιπ ιιπι , Ρορτοιο εινοιιπι

ι Μ!) « πιατπιαι5 ι ιπαινιαό

ο θ ι ινιοτεχ θ? ι ιιιεταχ “Η

« θ ι ιιιοτεχ “Η ι ιιιοι·αχ ω!)

ι Η « ιι·ιοι·εχ ισα ι ινιοι·εχ ιιο

ι Ή ι ιι·ιοι·εχ ΗΜ ι ινιοι·ειχ πο

ι οι ι ινιοι·εχ 208 ο ιι·ιοτεχ 2ι2

ι ι « θιιιιιαέπιοπια ‹ Οιιιαέπιοπια

« Η « ιι ιιιιιικοιιι ι ιι ιιιιιικοιιι

ι 22 ι αι·οιιιιπαπιιι·ικια ο ατοιιιιπαπιιι·ιι.α

ι Ή « οιιιιοκαιιι ο ειιιιι:ικοιιι

ι ιι ι (Μπα. (ΜΗ. Χνι. οι ι (ιοπο. Ποιι. Χνι θ

Ρι·χοιιχ. ι πω: Ώ χοπιιο.ι2 Ροιοειαιοε ρορτοιο Ροιοειαιιε

ι ι ιν Ρι·χνΡιαιεπ 9 ιν. δ Μαιο: ιιοειοιοοέο ρορι·οω ιιοειοιιιοέο

ι "Ζ ινιοι·εχ ?δ Ρο ιι ιιοτιαι «πιο Πι

ι ι ι να χοιιιιοαΙ ειιιιιαιιι Ρορτοιο ειιιιιαπι

ιι Η ι ι85ι ι ι8.οο

Ρι·χοοιχ. ι ιι·ιοι·εχ 2 διαιιυιιιιιιο Ραιι·ο οι Λιιιιιιυτο. ιι. οιωιιιιωιιι οχι·ι.α

διαννιπιιιο μπω οι Αιιιιιιιιι·ο. αίσιο πω.
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δ". “Η κνἱστει τ!) "Πωσ !85”! ρορτσισ ί8δθ

.ΙΝΑΑ ο .ΙΑΝΑ

ῇειΙτισειεέτιἱε ο σε:ΙτσΙΜεΕ Με ῇεὸτισσιεέσἰε

ΠΒ ι ! ·

“Η ι |2 .

Η!) ρτιστΙι. ! Μετσι δ ωπιἱσε£ ννσΒἰΠΚε ρσρταιυ ννσεΜισ

ΝΟ 0 2 ε ΙΞ5 .

“Β ιν τνστγσστσσΚ ντἰετει δ εἰσττσ: «Ρσετι «Ρετ» ο!»·ι!κν:ι τση ρτιεἰιτεέ|ἱό,

σιΙΙιεεἱτ. ο σάΙιεείτ

σἱσσκνἰεισ τεΚσρἰεττι Ἀϋιτὶἔςεσ·σττεὶ‹ἰ ισα ω σ·χι·:ιἰτιἱσ Φωτ εεπεΙυιτιι ί

φωτ σρΠτσιιιιυ.

ΠΝ) ρι·ιει!ι. 2 Μετει δ :ειυιὶιιε£ ΨστἐἱΙἰΙιε ρσρτ‹ιω ν%'σἔἱ£ὶΙιε.

Ν!) τ ! σ 4 του άσισίε «ρεοοστι Πσ8εΙΙ:ιωτ άοιὶσ_Ϊε τεΚσρ. Κ.

- « 2 ι 2 ωοπέσπ ‹Ιει·τ·στεπυ τεττστεε σκι τε!τορ. Κ.

2θΙ ο 2 ι δ ρσ «Πωσ» ιὶοάσ_| ἱτινὶεΙε

· α « ι Η ρσ ιτπΠεει α ἰτι

202 ο ! ι

2θἴ› τν κκ·στ)·:ιστ:ιε!ι κτἰετει 4 ωπιία.π σωστα: Κ. ρορτπω σωστο Κ.

Η παπιίιιε! ρετιἰτειπτ ρορπιισ ρει›ἱΕετιΕἰ

208 ρτπει!ι. Ι κνἱετσι 22 ΜΜΜ ΙιιισσΕτ

240 σ 4 π 7 σ

2Μ σ 4 π δ π

ΜΑΚ: με ννἱἀσειτιἱε Ιερε2ε.

ρορτσου ΜΒιιἱΕ

800Ι85τ8Π1 α εσσιω]ωη

οτιστυπιι Κσπστυπι τησ τε!ωρ. Κ., ἱ Ισ ση

. στ2εάι. ! ννἰετει Η ιιυπίαεΙ ττσρἰὸυε

22! ι 2 ι 2! ο τεσστόειωτ π

22δ Μετα 22 ισοπίαπ Ιθ20 ρσρταιυ Π2θ

280 κτ ρτηρἰεΙ‹υ Μετα: ! ιαπιἰαε£ σεσἰιιισ ρσρι·αιυ σεεἱεσε

Μ? ο ι ! ι Ή!. Η « ΥΠ. 12

δ29 μπεστ. 2 ννὶετει !:"δ σε Βτιεεσ ιαπιίαΜ 40%? ρορτσιυ “ΚΜ

ρορτατυ τερἰὸυε

τεεστσεωτ

δδθ Ματ.: Β ΜΜΜ ι οσε ρορτσιυ ι οσο

δω ·

έΙἰό, σΙΒσττἰετττ εΙσντε το πιστή Με σπιτι (Μ, Με Βοἰεεἰσνν.

θ 8Ϊοκνει: τω? τι:: ρτηΙψιά.... .. 2τιἰεκνσ‹ἐε τσάιι σ:ιειεεσι Ρτ20Κτε

δ88 ννἱετει 2ί πατήσω ἰιπμιἰεἰνἱτσιιε ρορτιιιυ ἰσσυἱτἰτιιιιε

689 ·

εΜιιΒπἱσ σ 8Ι«στΜπήι·ιε Π δΒ. σε: Μισσε8σ ντε:σΠε 2ιιντστσννειτιἰσ εἱε.ι

2! ΜΜαε2 Μάιο «Με Με ττισντἰ σ δΒστσἱττιἰτιει .πιστήρορτωσ

δθ?› κτ ντσι·μιτΜιετι, κνἰει·ει ὅ ωπιἰαε£ ή Η. ρσρτατυ ή θ.

@ὅ [πιεσε. 2 ννἰετε: Η (Ισ έστω σσεευρσνἱω σσάει] ρτηρἱεεΚ ιι σάιτ: «Πτη:ιτΙ

τσ!ω “ΚΗ σε ΜτσυπΙωΙ: ιΠεει·ε ρεεσἰττισ, μΧ πιστή ΒσειιΜ ιι δοσι

τσετσΒ. Π. στι: 28.

42ϋ ν ΡτηΡἰΒΙιιι ννὶετει οεωτσἰ, ωοπίατ2 τησσεε2ετϊσι11 ρσρτσιυ σστινεσ£υτ11

ὅ28 ντεκ:: 42 ι 86η; 2θ0 ρορταιυ ά2θθ
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Μ. Μ!) »Παει Ϊ ι ιΙοΙιι: ΠΙΝ ρορΜου «πιο

δ . Ι ι μη: Ρο εΙοκνἰο «Ιερ8ηι άοάα]: Ασημι ειιΚιιἰε; Με" νν πιπι

οιοπιἱιι “πω”

σ . Μακ: θ. ι 86η: ο!ι!ων ρορι·αω ειορει, ει παπα” ροννἰ:ιτ ρο·ωΙκι·σέ!

« Μ? - Η · η « οι;

ι Μ- 2 ΜΒΑ: Ρο ·οἱ›κνοιὶιιι άοιία] εΕτΗεΚἰεΒο

-
@Ψ

Ωδ·

Φ ρι·ιειΙι. Ι Μετα Π: !!ημκκιι ρορι·ιια· Ι|ισμικκιι

ι α π Ή: Μημιιικαι « κομπιο

. θ · 8: Μεοέ $!οκνἰ:ιιιἰε ()!ιοττν:ιτειιιτί Βἰειἰχτιτἱ, ΒετΜιπἰ ἰ (Πιο- Ω: Ε:·

01

ηωποιπἰ ρορπιιυ.· Μιοὶ α! ΒΙοκνἰωιἰο θΙιοτννειοννἰε ΒἰειΙἱ, δετϋονυἱο

ἰ Ωἱιοτεμαιιἱε

. · μπα. Ι ινἱετε2 50: 'Ι'.ικο 'Δημ οι 0Ι!0ΒΜΙΜ:Η'ΗΜ ιις·ιικ·ι. Ο παπι ιη·

οΙιοιΙιυκἰο $Ιον·ἰειπ : πω! Πιιτι:ήιι :πιά ννΜ9 ἰ Ππἰερι·, Μι πιόκνἰ Νε:ποτ,

ο ικ·Ιε›έ`·ἱνι·ἰε ιπόκνἱ:μ: ο ν·χο!ιοι!πκπήε ΤτεΒοἱ!ἰι·όνν ιΙο δο)·9.χί ἰ θοτπιππιἰί

νν ρΞεκινεηιπ ἱ ιΙτυΒἰω νι·ἰε!ευ ρο ίὶ!ιτγε£ιιεἰο, πιπιπη ποιεηρυΠοο 8Κει6κνΙιἰ.

Α τπήρτιόι| @άπο η υιι·:ι8ἱ εΙονι·:ι Ί”ιιι·οοιει: Ηοπο τεεἱοπεω (Ρωικιοπιἱωη)

ΡΙΗΜΙΜΒ πιπἰοοω ἰπιοο!υἰεεο Γει·υπ0.υτ οτ εοιπροι· ροωιπἱοι· 8ιιρετνεπἱεπε

εεηεκιΠο, :ιἔι·ἱ τωε1εωω ωιωω, ἱηἱὶτπτιἱοτειτι :ιιπ εκρο!!εΜτ ΜΝοποπι, :ιιπ

ευΜ!εωΙ. Νωτι οι [Μι:οι·ιιιιι ρορυ!υε σει·ωπι ο]υεόετο ι·εἔἱοπἱε ρ:ιι·Ιεκπ

οΗτη ἱιιΜΒἰΙ:ι85ο:, Μοι!οιιι που @κι ωτΒΩΙἱοηε εοοεεεἰεεε, θα τοἱἱοΙο Ρἱι18ιή

Ρ:ιπποηΠε ω!ωω, τπ:ιτΜπτω Μαι ΝοτνεΒἱω ρτοκἰπηε οοουριιεεε, επ ΜΗ ΗΠ

«Ιοπι ροι·ρετυ:ιπτ ΐιεοἰεεο εει!οπι ροι·ΜΒειιπ. ΟΙιτοσι. Παπ!. Ι. Η. Βροωιιἰωιἱ

το ΠυΚοινἱο, η το Νοειοτοπἰ ΒΙον·Μπίο, ει 2ἔοὸιιἰο 2ο εἰοινιιηιὶ Τιιι·οοπι

ΜΜΕ ἰ (Μάο ι·εικνώε.!ή: Αι! Π·οκιτωπ εΙυεάωιι ΑΙΜε Πειοὶει πΜποτ ὡ

οἰ1υτ. δο.ωπορ:·. Ι. Π. Μ Κο κν)·οΙιοάιΙ.ννο πά:ήσ εἱ‹Ξ 'ννεΙεπιχννεό ἰ δικτυο

δωι·Ιοεοπ ο!ιοαΜ τχΙΚο οεὁ!πεωἰ εἰοννεπιτἰ: Ροτ Μ €εωρυε Ηοπιειποι·ιιω

Μρει·ιιτοτεε επιπ:ι Μπι ρω· οτΒεπιι Ιωδαε Μοςυο οἱι·οιιπιΐετοτιωε, 0ΠΠΟΠ18

ΜΗοπεε ευΙ› @μπι τπἱεετε, φιο ΠεΙππ ω ροεεοεἰοπεε ω” ιπιυ|0.ἰ ιἰοιιιὶτιἰ

ιΙοεοι·οτειπ. Ηείυπε!κτδκΩ!α ΪπρΙὶσι9α δα” ο. δ. 8Επεπο ΜοΙἱ ἰ ιΙοννοιΙπἰιῇε2ο

εΒ:πόιν!ιΕ ο νχοἱιοὸιΕννἰε !ικ!όνν ιτεΙιοἰΙἱωΙιἰοΙι όο δογτχἱ ἱ θετππειηἰἰ πιει

εἰιοὐιἱπι ιι δτεΐιιτπι ι Βίιειτπιι ὶ πε ΜΒΙἰοΔοΙι Ρευ$ἱηεοτε. Ρἱοτννεη Βοννἰοπτι

ο ερόδοιεεπγο!ι εοΜε δηωοΙι ροκνΗιόει, ὶο ω! Ιωάοπι Φωο!ήιπ: $ομ!πε,

εαπ ΤΙιτειοἱω; νοοεΜΜυτ νει·ο ΡήΙ18 Νοιτιπεἰ. Πο Παω. ε". 609; ει :κι

ωωεωκ Ρειιιἱιιεεπι (εεεπτ. δ-8) κν)·Εποπο α! »ν πεεηρυΒογ εροε6Ι›

εἱεόιἰΒγ !υι!όνν ΜιΕοἰΙἱτεΚἰοΙι ν: Βογηἰ: 8:ιτωεπω πω. νεπετΙἰ δω·ιπ:πω.

Α¦ρεε Β':ι8!:ιι·ι1ἱ0:Ρ. ΠαορεΙοροτἰιιτιἰ. ΡΜ. θεια». Παμε. ΒοκοΜπἱ δειπ·ιπειω.

Ψἰιἰοοιιτ:ι Ιει!γ, ἐο Μα” $ομοκνΒε Ηετοἀοιονι·ἰ, Μ! τιε]ροἀοΒπιἱε3 εποιορυ

Ποπανποπ:α Ρο!. Με, ΤΜ". Ι. “Ω

·ωθυ
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ιιιοιι€οι8ΜοΒο (ΝιεΒιιιιι·, Κ). Η. Βάια ω” πιιοει)χέ μπε ΜειεεειΒοιόιν Ιω

Ειιι·οριε οποιοι, (Ηει·οι)οι. Ν. Μ--Π) το οιιιέσιει ιι·ι·8:ιεΙ σηέοι:ι Ιω ψι

ιι·ιιιε] οιι·η2ιιιο ειι·οιοι πιει ιι°ευιιόιἰ ροιιτόοΗ, (Ντι. ΠΜ. Ναί. Ν. Ή). ΙΟ)

σο ο!ιοΙο ο:ιεύιν τιειτοκι:ειιι:ι ()ιιι·γειυε:ι ει:ιΙο Μι, ροειιιιι2Ιχ Μι ιν Μεόιιιι)·

ιοξ;ο πω! Ι)ιιιι:ιιιι Μιά): ιι·ειΕοι!ιι·5Μο, Κιότο:: Νοειοι· ιηιι·οει $!οινιιιιι:ιιιιι

ιιιιηιι·ιι, ει π: έΜειάεοΕινεπι _ιοΒο ε1οι ιν έοιεΙιπιι ιινι:ιιΚιι έινιιιιιοοιινο ιι:ι

ειοεο ΒοΒιιΓειΙ:ι Μ.όι·ιι ιιιόινι: ΒουιΜιιι· Πι ι·ειιιετἱεεἱιιιἰε οοιιιοι!ιυε, τμ10ι|

Ρ:ιιιιιοιιιει Μ ιιι:ιι.οι· οι οι·ἱΒο οιιιιιιιιιιι δ):ινοιιιο:ιτυιιι ιι:ιΠοιιι1ιιι. ()|ιι·οπ.

ιι Βοιιιιιιετε!ι. Π. Η).

δ”. δΜ ρι·ιοάι. ι ω” Ή): 0ιι·ιιι_ρ·ι:ιι ρορπιιυ διιιιιρ·ι:ιι

σ ι ε σ 0 Έ): 0ιιιΜιτιο · ὰιιιηιριιο

ι Βϋδ υ « ι 225: θιιηρι:ιι « αιιιΜιιιιι

« δΐίΐ ιι · « Η): κυρα. ιι Μια

ιι δδ8 « « ι Η): ()·ιιικιιιι « οιιιι:ιιιιιι

- δα) · α Η Ή): |'ιιιιιιιιιι « !”ιιιιικι.ιιι

ι :πιο « θ - Ή ι Ή): οε:ιό:Π εινι·ιιιι !ιιι)έιιιι ρορι·αισ ροει:ιιιοιι·Π

8ιι`ιι]0Ξ0 ι·2:ιι)οκι

« ΜΗ) ρι·κω)2. 9 ινιοι·ε2 Μ: ιιιιιιιι·οέοι ρορι·αιυ 2ιι:ιοιοιιι:ι

ι ο τ ι ο Η): ιι:ιιιοι:ιΜε)ι ι ιιιιιισηοΜ;ι

ι « α ι ι Π): ιιιτιἰο!ἰ ο ιιιιιι:ι!

« δΤ2 ι Ι « Π): ρο Ρειιιιιιιιιιιιι ι!0άα_| Βιιιιιιιιι; Μ ιν Ιιι·ΖοΠ:ιι.ἱιἱο ρώ

ε)ιιιιι Ρο ΙἱωΙχιιιἰο2ο άοάα| )νςΙ)·:·2ο

« δ”Μ ρι·ιοιΙ:. Ι Μου” ἔ8: οικοιιΜ·ιι ι·ιιι:τιιιωι.ιι ρορι·αιυ οιιοιιι.ιιι ·ιΔιοιιιιι.ιι.ιι

« ΐΠ:”) α. ι ο Σ): τοιμ_ι.ι. )νιι·ιι2 Μπι Ροιι·ει:ιζιι·ιει)!ι·Β ιιιιειοἔιο ρι·ιοΙω

ιι:ιιιἱιι Ζ τιιι)ιιοξ;ο οι)σηΕιιιιι:ι τΒλΠ :ΜΜΜ Μια) ιι:ιι)ι·. Βοιιι):ιιτιἰ ιι:ιη·ιιτιιιο

ιν $Κειιιτιιιιιιιικιι τ:Μορύιι· οιι·Π τοὐιει ννο)ιιγο)ι ιιιιι:ει!ωιισόιν πιπ]:ιογοιι <έςι·ιιιιι

ι ι·οΙ::, ι·νοἀΙιιἔ ΜϋΙΙοι·ει Με): σόι ευειιε!ε εαιιι£ ευειι.4)κ ου!ι @Με Οπί!ιυ): ΠΙ,

Μι: 6.Πί). 'Μο-χ ο)ι!'ορι κι ι)οι:ιι) ιι· Αιιδιιι, ιιιιιιιιοιιιυιο ιι· ρι·οινιιιοι·ι

Νοι·ιιιιιιιιετΙ:ιιιώιι.

ι δ8θ ΡΩΜΗ. Ι ιι·ιι·:ι·ει 99.: ε·ιιμαιι.ιιι ρορι·‹ιω οιι;μιιιιι.ι

« Ν” « ι σ 20: Μι·ιιιιιι ι ιιικι·ιιιιι.ιιιι

« 0 ι « « Μ: Μιοιιιιιιω - _ιροι·:::ιιιιω

ιι Π8!) ι ι η 46: Γιιιιιιιιο ι (ιιιιικο

οι α 1 οι ι ΠΟ: ι:ρωμι:ιιιικ « κρωμι:ιιιιια:

· @δ ι ·· · ό: κοι·ιιιριιιηι.ιιιιι:ρι.:ι:ι:ιιοι·ρορι·αιυ “κα” η. ιιυπρωι:οιικ

· δω) · « ι Ή): κι ιιι.ιιι·ιιιιιιιιιιιιιι.... ιιωμιιμαιιι. Ί`:ιτιιε:οιοιν ίεΙοι·. Π,

ω. δ), 2ιι:ι):ιι) 2:ι Κοπή Ωω” ιι·1ιτι)ιιιιιι )ιοι)0ιιο ΜΗ: 20€ο !ττιΜΜιι:
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Νικ

Α Π “

,,Μπ .εγκτ., ιιιιμακτ.ι μ., πωπω ῖἶ., Μ. τρι:·ι·ιωκ σεμικιμα. πιο πασηπ.

ΨετΙΙιι8 δτοιηἰοννεΚἱοεἐο 8!α!. Μιάυ!. ιο ρτυπία!. Χ. τυέεΙσ. Π:4ιώστ. ν",

Μ”. δ, Μ. Μ, ετιειΙ'π ιιι)·Ι!ω κν ω] ι!:ι‹:ἰο, : μονν0ιω ηἰευκνειὶποεο σά

σηΕπτιἰει εΙπ8ο¦ἰο)·, ἱ Ι›ο»νἰηἰοπ Β)·‹ῖ τοΙ‹ μή·Μ (Μδ).

ΜΗ ρποόι. ! ννἰοτει Π: οχ·τριιιι ρορπιιυ οψι·ριιι:ι

ο: ι 2 ο

εειπιί ειι€ο οιὸοΒἱεπἰ Μτ‹ὶο εἱοτΙιἱοΙἱ.

2Β: ιασπἱαε£ εἱειὶιἰυΙἰ... Μτόο ρορπιω να ρποευΜο!ι, ισως

ω! Ρωτώ. 2 ννἰοτει 9.9: πειωἱοη ρορπιιυ Μάο; εωιιἰο ρορπιω πο”

θΟδ ο « « Πΐ: Μάη ι ννἰει!η

606 « Ι τ ':Έ: "Με -‹ το Με

· · - « Μ: μη" σ Ζε:ιιιΜι

θθ8 « « ι Η: οτρωικ.ιιιι: ι υτρππιαπωμε

θ” ι· :Σ π' Ϊ: ιΜΒι·οοἰ ι ι·ιωΙ)·

ΜΒ ι. 4 · ! Ι : κτ.ζειπ. « κιςω.ιι

8 ο ι 8:

Μςε!ω έν·ψΙοεϊ.Με ποι!ἱιιἑς έτωοΙ ΒἰιπιψγιῖεΚἰοΗ κη·ι!κτηκΙ:ι Με; π τ. (ΗΜ)

ιεσιμι1ετ.1... μάσα. Μπι Με κ·ι·Μου2ιιώ μοιτηΙοιιπ, @δέ

(ίΠ'Σ), ἱηἀχΜ:ι ΙΜ·ο μη· Κοήοιι Ιἰροει. δι·οιιτἰοκνεΜ δ!υά. Μιμί. ιυμιισπὶα!.

δ. Μιὰ. Ηειι·Βοτ ΥΠ, Μπι. δ, ε". δΜ, αμε καΙΙιι; επειΚόκν ΙΕο:ΒοκνμΙι

ΒἰεἔοΙἱοχ: ρ'"Μκ·η Μ, ί., Η. πιο (εαπ-ης. ω _ῇοεΕ ΜόχΜει ΜΒο, ΜΔ

ΟΙ8Οἔο.

4 ρτιοόι. ! Μακ π» ιιιοιτικ·ωπ. 8τοιιιὶωνεΜ δίειΙ. Μισο!. ισ ρασπἱα£. δ.

ιυίεΙε. Ι·ΙειΜεοτ. ν", Βωπ. δ,

Μ)! πει Ηπαπ·ωαι., Ι.Μοι·ε!ηο, ὶο ρω ω ιποινει ο 005Δι2α .Ιειιιἰο ΒχοιΕεΜπη.

Μ. ΜΒ, πισιακιπι. ρορτωι·ἱ:ι Ν0(Ηι15 ΒΙ850

Ο σπιτι _ῇοιὶηει!‹ κνεμρἰττιχ.

σ ρπεά2. ? Μακ; 2δ: Νώε! ρομταιυ ΒιμΙιώιι1

ΜΒ -« ι « Π: !!ειμειωτικι ο !Ιενεκτππι

ΜΒ « « σ ἔδ; μι; $Ιυὶ0Βτ1ἱ0Υ, ιί0ι|0| Ισα

θΙθ « α σ Π: ρι·ιοΜὲτω ρορι·‹ιω ι1ἰ08οι!2ἰιν.ι

θ:Έθ « ! ι Ή: "κι « Φακο

θ':Ή ι °.Ξ « 26: ιἱο¦›ι·)·‹·Η α ιιι·οεϊιοτ13εο|ι

θ22 α ι « Ϊ: οίΜτεττιἱ ι· οΜτωιιΞ

828 σ ο « 5δ: οόϊτζοοιιἰ « οὸι°2ιιοοιιἱ

Μ! « Ι 4 Μ: οι;αμιιιε = οικιμαΜε

θδ(:! ο 2 « 2Έ: [ΜΜΜ « οσἰροννἰοτἰέ

ΕΜΠ) ι · « : Ρο εΙοκνἰο «ΡοΒΐ:μΙΜ» ε!οσω ΡειτιοενειΙ Ιω 40 ἰ ιιππειτ!

(ΜΒ « ι ι Μ:

θδ2 « Ι ι Ώ:

ΜΜιεοννειΙ ρορτ·αιυ ιιηἰοει:Η

Πρθ2'ΕΒΜ||Π · !"30ζ'ΕΒΜΠ|Π



δ!!! ΒΡΒ0$ΤθΨΑΝΙΑ Ι ΠΖΉΡΕ&ΝΙΕΝ!Α

δ”. θὅδ ρι·ιοι4:ι. 2 ινιοι·ει 6.40: Η): ρυρωισ Μ”

865.. 4 ι

Μι. πω, ιν ιιιιιι·ιοιιιιι όι·οΒιιι·οΓι ι·ιεοιιιγο!ι |ι:ιιιιιοιιι,

2: Περοιριια μια. Υγρα: 'και, ιι·ή, ροι·ύιυιι.Ι:ιο. :ιι·ειι:ι.

Με δπόΙΙο,

'μοι ιι:ι Ροι!οΙιι ι ΡοάΒόι·ιιι. Ψ ιιιιι)·ο4ι ο!ιο!ιο:ιο!ι Ρο!ε!ιι ιιὶι·ιν:ιιιι 8ο ινί”οι·

Με πισω ιπιιοιιιοιιει: ι·ιιιιι.

ιιισιιιι

α ρι·ιαΙι. 4 "ω" 48: "μι" ρορι·αισ ιιιιμ·ι·ιι

664 σ ο ι δ: ογιιιιιιιιιιι ι ογιιητιιιι

6'ΙΒ ο ο ι 24: ιιραμιμι·ειιι ο ιιιιηιο,ιιιτειιι

ΒΊθ ο 2 ο 4'.4: πει ΑΜΒ ο Με! Μαι

684 ο α ι Ἑ?ι: ιιιο4οιυόιν ο ρειώιοΠ6ιν

θ84 ο σ ιι Η : ΙΙι040]ογ ι ριιυ4ιο4ιεχ

6445 « 4 « 4: Μ000ΒΒ'|ι'Ε « Προι:ιαιιι

696 ο 2 ο θ: ::ιινιιιιΚιι ι ειι!ιιιιιι. Σ'Β')·ι:ιι Δημ, ελειιιι4.

ΙοτΠ ιιιιιιοιι!ιιιιι ¦ιιτειιωτιι, Μεσοι, όοηι! @Μ ιιὶχινειιιχ ιν ι.ιι:ιειειιιιι ειι!ιιιι

ιι Ηιιοιι46ιιν. 'ΜΚ 5ο “ή ροιιιιοιι:ει4 Κοεοιν Ρα!α·μ|ι. Μ. το: .ΠΡΩΙ πιο·

ρι·η]:ιοιε!ει ι!ιιειιιοεο ιν οόιιειιιο Κι·όιΒιο ιιΒιιιιιοεο.ι

?θ2 ρι·ιεόι. 2 ΜΜΜ Ή: οιωι·ιΜεέοι ρορπιιυ οπει·ιιειέοιο

Ίθ4 ι ο ο 8: πιο" · άο!ιι·γ

Ίθδ ι σ σ %: ιιιοι!ΙΝιι·)· ο ιιιοι!!Ηιι·θ

Τὶ! ο ι « δ: «Μπι ρκεΙιτσέ!

'725 ο Ι « θ: ιιιιιιιιι ρυρι·ιιιυ ιιιιιιιιιι

724 α ι « 2: ι.ιιι·ι·ιηιε ο ακτη”

?28 α 2 ι Ϊ: ινιιιοεί ει:: ο ιι·ιιιἰι:εἰοιι)· Ειμαι

πιο ο ι · Ή: ειι|ιιιιι2 «ι ιιοΙς

Ίδἴι ι ι ι 4: όπινοιι ο Μερειάδο

'ΠΠ ι « ι 8: πιει εροεό!ι Ρο!ειϊω ροι!ινιμιιιι)· ριιρπιιυ ιιιοΙεΚιι

ιι4ιτειιιχ ιν ειι4ιιιι

ο μπώ. θ. ινιοι·ει 2-4: άιινοιιοιιι ρορι·αιυ ΜοΙι:ι‹ΙΙοιιι

?44 ι ο ο δ2: πω! ιιιιιο!ιιιιιιι ι ιιιιιο4ιχ

'ΗΤ ι 4 ι 4: οιιοιιιιιιιι ι ι:·ιικοιιιαα

ΤΪ›ὅ ι Ξ ι 4: νν4οι!ιιιιιιοι·ι:ι ι νιΊοι!ιιιιιιοι·ιιι

Ίδί) « υ ι 44 ι ω: όιινοιι ο Πορπό4ο

'ΗΒΟ ι 4 ι Η: πιο ο πι::

?ΤΟ « 0 ι ΒΤ: Με” ο μπει

Τ?? ι ι σ Ι8: ιιοι·ιιιιιιιιιιι ι ιιοι·οιιι:ιιιιιι

· · · · Ν): ι(0 ι 01(

780 ι σ ιι Τ: ιιιιι:ιιοςιιιιιιιι οι
!!ΠΕΜη!ΒΜ|Π
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8ο. 78ι ριιοι!ι. ι ινιοι·ε2 ιιι:

πιο

'ΜΒ

'ΠΠ

8θι

ιιιπ

8θ8

Μ!

Με

8ιθ

824

85ι

8ιθ

@οι ι·οιιιιι ρορι·οιυ ζαιιιιιι·οιΜ

τ τ τ Π): ιις·ιιςιιιιι ο ιιτιιιιι

ο ο ι 90: Βοιιι·ιτι ο Βιι·ιιι·ιιι

τ τ ο ι: ι·ροι·,ιειιιι ο ι·ροι·ιιιτιι

ι ι σ 2Β: ιιοι.ιοιιιιι « ιιοιιοιιιιι

ι ι ο πι: 'ίριιιιιιιιτι ι 'ι'ριιτοπιι

ο ι ι οι: ιιτι·οροιιιιιμ ο ιιοι·οροιιιιιμ

τ 2 ο 99: ννιοιιππιωιω·ι ο έννιεριοροιιιοιι·ι

Φ·Ο : Β·ι το ιτε ιιττο ιιριιιιτιιιε ιις·ιιιιιιιιιτιι·ιι κι Οπτο

ιιιι·ιιιιογ. ι)ιιιΒοει πιο. ιν, ειι·. δω. -ροι!ιιιο ιιιιὶειο ποιεπόιχ ο ιιοιοοιοο

Ζιιτειιιοιι·:ι ιιο ιιιιοιιιι, πιοινπιριιιι·ιο ι ρειπιοιε2εΒο ιοκιιι Νοειοι·:ι: «Ζιιι

πιιοιιε ιιιιοιιιι·ι ιππι πιιιιιιιιιιε Βοιοειιιι Ροιοπιιι: ιιιιι:ιε, ει ιιιοιο οιιιετ!ειπ

ποιο επι Βοιοειιιι ρι·οριει· ιι·ειιιειοε οι τ!οιοε ιπ ειιιπ οοιππιιεεοε, ιιιςιεπε

:ιιι διι:ιπιορειιιοποιτι πικαπ ιιιιεειιι: κι” ρει·νο.ιιι, εροπιπε 8ο που ιιιιιιπ

νοιιιιι Βοιοειιιι εοοει·ιιπι Βιιιιι:ιιπ Βοιοειιιι ιπνοπιιιι·ιιπι. ιιιιι ιιιιηιιιιιιιο ιοιπροτε

οοπιιιιοι·ιιιιιε :ιιι 'παω Βιιιιπιοροιιιι ι·οπιιι ι!!ι ιι Βοιοειιιο ποσο οοπι:εεε:ι ω.»

ρι·ιοτιι. ι ινιοι·ει Μ: ιιοιιιι ρορι·ιιιυ ιιοιιιι

τ ι σ 26: ιιοιιι ι ιιι ιιι

ο ι σ Μ: οιιοιιιτιιιι·ιιιιιπ ο οι:οιοι·ιιιιιιιιιι

ο τ ι θ: ιιο ιιιιτροιιοιιιτιι @Μι ιιιιιιιιΦορτι.

ι ι ο ει: ι)οι:ιι ριψ2°ιιι0 Πει.

-$Φ·θ`ωΞ>8-···





ΠΚΑΖΙΟΙΒ[..

Π!!Ο)ἱΑ (ΣΠΕΟΚ)Ε Ι $1.ί)ΣΥΙΑά5)(ΙΕ υοοιι2.ιιικοινοκι: Τ!) ΣΥΕΕ)!.ΠΟ ΑΒΕΕΑΠ)Α &ΑΠ)έ$Κ!ΗΙΠ),

Ι)ΕΒΠΑ.)8)ΗΕ θΒΝΙΕΧΙΟΚΕ ΠΟ Ρ()!.$!ΠΕΠΟ ΡΙΙΖΕ)(&ΑΠΠ.

Α.

Αοι·οιι οι·οι·ΙιιοΕυρ Κι·ο)ι. Μ. δδ8.

Μο”. μοιιγοι·ο)ιο πιο. ()δΐ).

Μπι-τι ειι·οι·)ιορδοιι επ. ΐ)δ, α”, ω.

ο!-Μιοει τοι) ω. θ).

ο) - ΑΜ; - κι ΜΝ Βιιτιὶο.

ΑΜ-ο!-ΜοΙεο!ι ιοιιιὶο.

ΑΜ) - ο) - Πο)ιιιιοιι ) ()ιοεοοιιιιιιι) Μ!" Νεο!).

επ. Ιοπιὶο.

Αι)!ι-ο!-Βο)ιιιιοιι Η ΜΗ )ιιοιρ. Ιοιιιὶο.

ΑΜι- ο! Πιι)ιιιιοιι Π! ΜΠΕ )ιιειρ. ε". θ), το.

ΑΒάι·ιιο·, Α)ιοιΙι·Ν.ι, Λροι)ι·ιιι, Αροι)τι1ο:, Μ.

ΠΟ, 2)), ε.)ΐ)ΐ, ΜΒ, ΑΓι)ι·ϋι)ο, Αικ)ι·οι)ο

Η, Η. δοι·ι)οΜι·οοι Ν).

ΑΒ)ονιιιοι Μι'. Σ).

Αιιτο)ιοιιι, άιιρειαι.ιι, Μοοιιι ω. θ), Μ), ΜΒ,

δδδ, -4%, Ώ), ΜΗ, (ΗΜ, ΜΒ, οπο, ΜΒ,

(ΠΕ), ()82.

Μπο ω. ?Πλ

ΑΙιεοΙοιι ω. Ή().

Λο)ιοιο είν. *)δ8.

Μπι ε". 689.

Ηχι).ών ω. δ).

Αιτ)ιοι·ιιιι Μι: -Πἶ.

Αο)ιε2ο, Αι·ο)ιιεεε ω. Μ, 3.53.

Αι)οΗ)0Ρ)ιω8 :πιο Βοτοιιἔ:ιι·ο ο”. Η).

Αι)ιι))›οι·)ιιυε ε". 450.

Αι)ο!!ιοπιιο οι·ο)ιιπι. Μ. !ί).").

Ααοωιοι, Αει!ιοΙοει·ιιιο οι·οχΙι. Πι:Ιει.)0)). Μ.

Η)δ,ΝΜ, ΠΠ, Ή), 248, Ή!).

δ. Αι)ο)!ιοι·Βιιο, Αιιο)ιιοι·ιιι5, Αόο)Βει·ιιιο, Αι)

ΗιοΠιοι·ιιιο, Λο1)ιο)!.›οι·ιιιο ειι·. Μί), 455,

ιδθ,!!)4,ιθθ,ΝΤ, ι8!-·Ι8δ,Ι!)Ι--ιθΒ,

ΠΠ), 9.()δ-ΐθΤ, ΒΙΟ, Ή), *.)Ιδ-6.Π8,

Ήί)-922, 227, 25ο, 2δί), Με, δί)ί),

52Τ, δδί, ΗΝ.), ΜΝ, ΜΒ, ΜΒ, ω.

Μ”, δ()(), δω. ινωιωιω, ινοΒιιιιιο, Ψυ

Βιιι!ιο, δνοειιοο)ιιιο, ννοἱιεΒιιο, ννοι2ι)ιο,

ννοιιι!ιο, ννομοοΙι ε". πιο, πιο, ¦8!),

ΝΝ, ΠΠ), °.Β8, 50!). Β·ιιιι·ι·ιοι·ι Μ. ω,

θ!.

Μουτ. ε". ω),

ω, ΐδ5.

Αόο)!ιοτο ιιἰοὶο ω.

Α‹ἱο)¦ιοι·ο Βιο)ιιιρ Μου!). Μ. Μ!.

ΑιΙοΙΒιιι·Β Μι. ΒΚ).

Αι)ιΙΙιιιι·ο, ΑΜΒιιι·ο ιιιο1)εο έ. `νοιοιοο)ιο, οπο.

ΠΠ.

ΟΠ), θδ|-635, ()δδ,

"ο
Οι)...

..ω

Αι)ο)Βοι·ιιο ε". ο.ιο.

Αι)ε))ιοι·άοε ω: %)8.



899 Α77ε77ιε77-”έλοχοβότουρ.

Α77ο77τε77 οότ7αι 7Βιοικι 877·. 9.99, 979.

Α077707778793 οότ7ιει 977οπε 77 ε”. 9977, 999.

Αε777ε77ιο7ι7ει 7οπ:ι 9ω·οοει ε”. 997.

Αι77777εἰ‹7ε ο7›. Ε7717ε79ε.7.

777.779 ω. 98.9.

Μαη". ε”. 989.

9.7οχ·πε·ι. 777.770.

Α77ν7ηυε, Α77νν7πιιε ε". 979, 997.

7779779: ο7›. ΕΒει7ιιε.

Μειφάρ ε”. 77.

Α7287.7 09. 79877.

Αε77ιε77›ει·7.υε ε". 979.

Αε77ιε7τε77 877·. 997.

Α87.779787.8Π718, Ε777ε7ε7επιι78 77777798.

Αο77πηιιπ, 9797179779 7:ιω7ο.

Αε77:ι ο7›ιιοε ΑΜ».

97979971 (778$$'θ777 ε". 79.

Μσε·ι··π. 877'. 999, 999, 959.

Α77·7οει 77Φμικιω 87.7'. 777, 777.

9ι·απει.ιιιοπι 877°. 989

977777. ε". 999.

9797797777 8.77. 999.

77τωοπι Ρ:ιρ7οΖ 877·. 97, 997.

78:71:97 09777:: 977:7ωτοκν70.

Α87'79Π878 ι:7ν77εε ε”. 999.

7787707· ε”. 77.

Α7πιτοπ ε". 79.

Μακ ε". 999.

Μακ 9α:εποπιινι. 877. 877.

(Μπι: 7'ιη7τεπεκιινι. 7:ιιιιὶο.

979771 ει». 877.

9ιεπισιιιι μ.ιμερι 877.

έἰι9·ερἰ0; ω. 9777777777 877. 79, 99.9.

7777777771. 77οχ·ρι.νσ:ιικνι. ε7ι·. 878.

9κοχ·πι 89. 999.

Μουσικη 89. 979.

Με ε". 999.

Ηλαι·ία 877'. 79.

Λ7:πίουε ε". 9.

7777777 (97:77οετόι7) 77797570 Μ Ροπιοπυ ε".

773, 797.

Α77›:ι 7997708799) 77778870 ν· 9798718977 ω.

997-997, 999--97δ.

Α77›:πιἰ 59. 7.

7777197779 9777797777” ω. 7, 997.

9. 77797777 εοο7ω7:ι ε”. 798, 979.

Α77›οτ7υε (9ε72:ι 7) 777757 ν%7ει·ε777 8". 979,

977.

777717 ηη 9υποε77πει ω. 997.

77771777, 977178, 77776, τιε79ι ε". 79, 77, 7.99,

797, 977, 979, 977, 977, 997, 999, 999,

979, 977, 989, 989, 98ὅ, 989, 999, 997.

999, 999, 597, 399.

2777777777 ε”. 989.

Α7ι7ετιι7οτρ Μ: 999.

77707777 επ. 9. '

Α7επιππιι7, Α77οπτωι7 ε". 997, 798, 795, 799,

798, 799, 779.

Α7οπτωτιπ17:ι, Α77οπι:ιη7:ι Ντ. 999, 799, 799,

999, 977, 979.

Α7οιπ:7πουε ε". 789.

Α7ΕΠΠ777'7.7 ει”. 779.

Α70κ:771ι7ετ 77777979, Με1:ιιιηρ·ι ω.. 9, 9, 578,

799, 788, 997, 999, 789-787, 897.

899.

Α7εκαπ77τ7 ορἱε7ο7ει ε". 978.

Α7οκ:ιπι7ετ σεε:ιτι 7772. 577. 998, 979

979.

Α7εκειτπ7οτ 97877777) ρ7οι:777 ε". 999.

97ε:σιπηριιιι ω. 999, 997.

Με:εκιιιινι. 577'. 877.

8. Α7οκ77 πτοιι:ιε7ετ7υπι 877. 779.

97777778 877·. 778.

Ηλιη·οβότσι·ρ Μ. 99.



ΑΙροε-0ριεκπ. 897

ΑΙρεε Μ. ω, 56.2, 170, ΓΠ, 6.200, 6248, 800

204,40?.

Αἰειἱ‹Ιἱ Μ:

500.

α..." ε". (ΤΠ), 080, 092, 'ΝΒ.

Μτογιιοπι ει». 805, 804, ΜΒ.

Μπαμ. ω. 580.

ΑΜηιιε ω. 894.

Μλβοϋπου Μ:: 620.

ΜΜΜ. 0Ιἰπιρ ω. 00.

ΛπιΔΙεοΙιἱτω Μ. 480.

ΑτπεΙἰ ε". 2.

Αττιω·0ο!:ι Μ. Ήἰ.

Μιηοκι:ιιιε ε”. 500.

807, 629Ι, 62%, 800, 508,

απωκοψΔι ε". 827.

Μ.:Φκποκιιιι ω... 848.

Αιηὶητειε Π Μό! τυποι!. ω.. 488.

Απιοὐἰιἰηἔἰ ε”. 8.

Μποστ. Μ: 0άδ.

Αππειτι 80. (Π.

Μποποι κοριεόγπωιιικι ε". 0δό, 00!, 00Τ.

070, 6063.

Μαοται:κιι πωπω",

Μ». 885, 8.631.

Μπαιιϊιο, Ματοιικιι ει”. 07, 00!.

ὁ μέγας Ήπασ·πίσιος

εΙ-ΑτιιΙεΙυε, ΑπάεΙιιη:ι, 122980 ωειυηΜύε!επ

Ηἰειρειτιἱἱ ε”. δ8, 89.

δοειιἰ ω. Τ.

Αη8Ιο, ΑιιεΙἱ, Οτι8Ιο, Μ·ι.πωιε ω. δ, θ,

Η, ΜΒ, 804, ΒὅΙ, 804.

Απότεεπε ε0·. 808.

Αηάτωε ΑΙΙ5ι15,

ε”. 480.

8. Αι1ι!τωε, «πι. 0ιιωςρτισ ω. 890, δΒ4.

θα. δπι.,μρ·ει:ι ηρωιοκι, ω. ὅϋϋ, ΤΒ8, ΜΒ,

παπαστιπρι. Μ». Τϊ58, 881.

ακι.,μπκ ΨΙοὸχπηἰτοπἰοΖ ε". 8^|0.

ΩΙσπατπσπΙα Ρο!. ΗΜ. πω. Ι.

/

ε” ΨΪ2ἀΪ5ΪεΜν;ι Ι.)·εοΒο

0υηχριικι (Πόει!η·Ιι) κἰεψἔ οιοεΜ Μ. 0”Ιδ.

Μηιρκιακιω ε". ὅὅἰ.

λιο,χριιιαπ·:. ρειρἰοὶ ω. 4062, 00!.

λιι,χριιιακ·ι. ασεπ: Μ. 588.

λιι,χριιιακι., 0,ηπιιτ. τραμ. ωιπὶο.

Επι. ΜΜοιιιικ·ι. Μ. Ι05, δ”, 5Ή,

Μπα οοεετ26κνι1ει ΜΜΜ. ΜΙ'. 0638, (Πα

Ατπιο ιιτοδ·Ι1. ΚοΙοή. ε". δ40, δΐΜ, 8862,

δδδ.

λιπιο ΜεΕιτρ ω:ιΒά. Μ». ΉΤ.

Λιππο ΒἱεΙωρ νοι·πισο. Μ. %0.

Απεἴι·ἱὸυε ΗεΚυρ ιπει·εεΒ. Μ: 804.

ΑπεΓήιΙυε Βερο!επ Νη· Με. Ξδδ.

Λι1Ιοε εΙι·. ί, 8.

Μτιιοκι, ΑηιΙοοΜε ε”. 400, 'ΜΒ, 882.

Μι·ποκιω ω. 882, 000, 8ὅ0.

Μ."ωωω Μ: 682, 880.

. Ήπιβαρι; ε”. Ή, 6Ζὅ.

ΜΜΜ οΙπιοι Μποιαπισ ἱΒιιτυ. ρεοι.

0ιιτ0Μπι ἱευππ. [κα. ω. Τ04-?08, τω,

'ΜΙ--Τ43, 'ΜΒ.

ΜΜΜ” Ι›ἰε!ωρ ῇιιηοινεΚἰ ω. 'ΗΤ.

ΑΡε!!ειε Μ. ΉΤ.

ΑρἰοΙιιιε ε". 62.620.

ᾶποπιιιιαριικ ω.. 061.

λιιοποιιιιιι 'Ι'πωιωικιπ Ηπολλώ-νιος ό Ένανοϋ;

ω. ὅ86.ἔ, 888, 8Β0.

Αροε8ο!ιιε κἱ98ει επ. δΐ8.

ΑΡυ!ἱει απ. Π”, ΜΒ, 402.

Αςιωε8τωιυπι «Μια Αςιιἰε€τετιιιω.

.Μαιο επ. Ι88.

ΑςυἱΙ:ι οΒοοι ΜΧΙει.

ΑςιιἱΙοἰει επ. δ0δ, 40ΐ, 408.

Αφιἱεἔπιτιυπι, Αιμιειε;;τοπιιππ Μ. 6248, 6200,

6.298, 53Τ, 545.

Με πο!ω Μ. 6ΜΊ, 886.!.

Μειωσα οιιπωπα ω. 880.
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898 ι4ριιιιπιι-Βεϋὶ4οπ.

Μαιικιιι α:παρακιιωι Μ. 660.

Μπι Μ. 884.

@Με Μ. 656.

Ατευεεε Μ·. 4.

Απ444 Μ: 7.3.

Ἀρέπα Μ·. 40.

Ήμπανοί Με 69, 40.

ᾶριῷποτϋπ Μ·. 688.

Αι·Βεπ4ίπει Μ: 867.

Με” (Ατω) ΜΕ ινο4ηγ Μ. 644.

44444444 (Αη·ιιε:) Μ. 96, 669, 669.

αρκαμικ Μ·. 6444.

Ατιπιεπἱει, 6ριωιεκπιπ Μ. 68, 664.

ΑΜ ΜΜΜ νυἰτο4›. Μ. 848.

Ατικι4αυτο41 Μ. 880.

Αι·πυΙΓυε., Μη Ατηιι4Γε κἰμἰε Βεινει·ε4ιίεΒο

Μ. 456, 4.78.

Αι·ιιιι44υε ΜΜΜ 4Π14438Γ84. Μ. 867, 276, 877,

984, 886, 288, 668, 4466, 544.

Απιιι4Γιιε 008242 Μ. 248.

Ά(›παθής, Ηετρ:ιε4 Μ: 44, 46, 47-49,

488.

Μαιο Μ. 77.

Μι:παιιοπα Μ. 845.

ΑωΙιετ4ουε Μ. 265.

Αεἰει Μ: 4, 2.

Αεἰτιτ4ε Μ: 668, 346.

64:44:44. :Μη ροΙοννἰεοΗ Μ·. 876.

744.444. Μ. 637.

4Μ:ι.ι.η·π. Μ·. 697, 666.

Αεπε4:τυ%υιπ Μ. 298.

Ήσπάλαθος Με 88, 87.

"άσπρος ΜΜΜ Μ. 49.

Μοςιπ _Μ. 845.

ασπρα. Μ. 662.

Μαη” Μ. 646.

ατογρποιε Μ. 660.

Αε4τἰουει, Α8044Γ40Π8 (ΑΜεωε4υε) Μ. 464, 4466,

6044, 663, 666. 4444644 Μ. 9.69, 4409.

Λει4ιειΜη (Ν4εωο)·) Μ: 68.

Α4:4υ44υε Μ. 8.

Ήτὴλ Ἐτὲλ (ννο48:4) Μ: 46, 47, 76.

Ἀτελκούζου ΜΜΜ Μ·. 44, 47.

8. Α44ιωκε4ωι, απ. 4λωιιιισιικ Μ. 979, 666.

Α44ιε46οΙι4υε, ΑάεΙ4:ο46υε, Ε44ιε4ΒοιΙυε Μ.

994), 647.

ΑΕ4ιεΙάσΒυε Μ. 866.

Α44ιεπεε Μ: 8.67.

4444148468, Α44ι4εἰΜ, Α4.4Ι484(448, Βο4ο4επεἔἱτιἰ, ούι·4ω

δοιποιηψι Μ. 844, δ43, 498-66Ο.

Α44οτο:7 Μ. 44.

Α4υτο:Μ4 ΜΒΜ.

Α4.Υ48, Ατμιἱ4ε, Αθ4.48 Μ: 6, 9496-4448, 664.

Αιιειιε.ωπε ΜΙΒ Μ·. 484, 488, 974.

8. ΑυΒιιΜπιιε Μ. 678.

8. Αυἔυε4ἰιιἱ ΗΜ Μ. 678.

ΑΠ424884Γ4 Μ. 8, 46.

Αι4Μ·4:ι Μ: 896, 646.

.44βάρεις, 2βάρες, Ανεπεε, Μ. 28, 84, 86,

97, 84, 67, 449, 49, 464, 444.

Ανεπεε (Μεέοἰννἰε 777%η) Μ. 844, 846.

Αν4οο Μ. 868.

διιιιιιειωπ Μ. 604, 694.

Μπροιιι Μ». 407.

Απενν4Γ Μ. 3$δ.

Μι·πιιοι;π Μ. 898.

44.

Κυριο οΒ:.ιοι Πινὅειτἰ.

7741444444 Μπα ΠυΙ4:4.

Β.

ΒΜ-:44-ΑΒικιβ Μ. 68, 76.

Β84)440Π, ΒακΜοοπ Μ. 78, 66θ-668, 748.



Βιιπυιιικκιιπε-Βει·8.ω. 899

Βιιιιιωιοπιοιιιιιε Μ. 669.

Βεωοο Μ. 847.

Βεο!πετεπε!οι·ρ Μ·. 664.

Β:ιε!:.ι Μ: 847.

ΒΔεει!!ιιι:ιτο 06. Βειν:ιτ!.

!Μει!ει(! .Μ. 77.

Μι·ογεαρο:·ι. Μ. 876.

8ατογειπροοκιι κρατα Μ. 878.

Βαι'ατος χα7άνος Μ: 6, 4.

Β:1!ωπι6οι· Μ: 6.

Βει!‹!οι·ἰ‹τιιε !ήε!ωρ !!:ιπωι·ειο. Μ: δ!6.

Βε!‹!οκνἱπιιε !‹οπιποε !!ειτκ!τ. Μ. 647.

Βι!!τ!ι·!ουε !›ἰε!ιυρ !τε!ε!!!. Μ. 846.

Βε!τ!υ!πυε !)!ε!ευρ 87818. ε”. 444, 466.

Β::η!πε! Μ·. 6.

Βιιιιτιοπ !!'επιποο!οε) Μ: 488.

!!εια!επ Μ. 68.

!3:ιτ!!!πευυ Μ. 868.

Β:πι!!!υε Ετό! !!!Γ8!€! Μ. 488.

Βω·εειπ Μ. 68.

Βάρτζω ε!τ. 86.

Βεστ!!ιο!οπκε·υε ειροε!. Μ. 467.

Β:.ιεει Μ. 76.

8. Β88!!!08, οι!. Β.π:ιωκκ Μ. !7!, 806,669, 867.

Οι. Βιιι:κμπια ημισυ Μ. 688, 666, 664,

688, 686.

Βαι:ΜΜ !ει!.ορ!ε!εο Μ. 797.

Β.π:Μ!!Μ ! ωε:πι !›ἱιεπι!. Μ: 668.

ΒΜ:"Μικ !! ασεπ: Μι. Μ. 6!6.

Πισω!!! ροε:.ιάπί!! Μ. 89.6.

Βιιοπιιι. 6ομιι· Μ. 889.

Βεναπ6ετε, Βιινευ6ετ8 Μ. 876, 609, 64!.

ΜΜΜ, Βεννειτἱει Με 447, 847-849, 866,

866, 870, 698, 469.

Βεινετἱἱ, Βεν:ιτ!!, Βιοετ!!ιυειτο Μ. !!, 46, 869,

866, 866, 874-876, 89!, 898, 609, 607,

699.

Βιμ.: Μ. 69!.

Βοικ!οοεπι Μ. 9.

Βο6ρ!ιι!ιονο Μ. 664.

Μεσα Μ. 6, 9.

Βεοεοἱο Μ. 866.

ΜΜΜ! ο!κκ:ι ΜΜΜ!.

Βο!ιο!πι:ιτο Μ. !9.

ΒΜε Μ. Μ.

Βο!ει ! Μό! κν%!ετε!ι! Μ. 489, 699, 644

6!4.

[Με η!! !ίο!οτποπει Μ. 498.

Β6λα7ράδα, Βελη·ράδα (Βο!ετειά) 8!!'. 47,

48.

Βελάη Μ·. 67.

8ειιμη·ςι. Μ. 8!.?›.

Βε!οΒοτ! Μ. 884, 888, 698.

Βο!ω!ειιοε!π! 816262 ΑΙ.!ι!ο!ι!ει.

Βε!!ιι Μ. 666.

Βελιζιξεω Μ·. 89.

Βε).όπ:αι709 πιἰεε!.ο νν Π!ι6ι·ννοοχἰ Μ. 8.9, δ!.

Βελοχρωβάτοι, δέσπροι Χρωβάτσι 06802

9!1τνν:.ι!.!.

Βση·1. Μ. 697.

ΒΘΠΠΣ ο!›εοι Βο!ιοπιἰ.

δ. Β.επει!!οιιιε Μ. 479, 478, 890, 896, 807,

846, 686.

Βοπιοι!!ο!υ: ν! ρειρ!ε8 Μ. !46, 866.

Βοηει!!ο!.υε !Χ Ρ:.ιρ!ε8 Μ: 668.

Βοηει!!οιυε , Κεβεπ, Ι.ωνειτιχει έ. !!νο!ο!εο!ια

Μ. 480.

Βεπε6χ!ε$, @Μπι ι @Μο ω;οιεηηἱ!ι6νν Ρο!

ε!ιἱο!ι Μ. 887.

Βεπενειι6 Μ. 469, 849.

Βοπήεπιπ!τι Ετό! (Μπετόν Μ. 76.

ΒεκιωΜΜ. ρΜ·χετο!πει Μ. 667.

Βεπιπο Μ. 877.

Βετ6:ιει Μ. 66.



966 Β0400440-Β04464444.

4444400440 544. 566.

6044644444 7064444444 Μ. 792, 795.

Βεμ044,4·4444, 6ερε44,4444444 Μ. 798, 846.

Βερε4:·44:444ε Μ. 864.

6440004646, 6060044444 Μ. 695, 796, 864,

864, 868.

60ρε04·0440, ΒΕ64Ξ4Ξ'4'644648 Μ. 622,

764, 754, 779, 780.

Β0ΓΠ8Γ44418 64844446 66044. Μ. 545.

Β04446:44·4444ε, 8)'Π 4464'4Π76Π8, 64440 8448444 Μ.

247, 249, 266, 265, 264, 260, 267, 268,

274, 285.

Βε4·4444:44·446ε 64.6 6046644466 44620 8440444 Μ.

284, 292, 296, 296.

Β0ΓΠ448Π465 464444ς4·:464ιι Μ. 299, 5644, 566.

Β04·644444·4444ε ε404060νν4οο Μ. 277.

625, 679,

Β04644:444444ε 4444644444 Μ: 445.

Β0464444446ε, Βθ4'ΕΠΒ8Γ44.45, 44404 6404784047. Μ.

427.

Β6ΓΠ47ΒΓ4418

267.

4404644444446ε 64ε446Ρ 64Ι440ε44. Μ. 264, 288.

4404·64444444446ε 64844446 4444444041. Μ. 268.

ΒΒΙ'404(4Π8 Μ. 247.

ΒθΒΡΙ'4ΠΙ , 0440 5ΥΠ Π4148484'52Υ 6040544466 64440

64050 Μ. 265, 544.

Β0584 06. 4482041684.

4448444147 40444044ε444 Μ. 267,

Β6841Π24Π18 Μ. 44.

Βθ4.47ΒΙΙ404 Μ. 49.

4404000 Μ. 265.

44044044 Μ. 565.

6444466066 Μ. 776.

44406464, 44404464,

662.

Β404444Π84 84.4'. 294.

6444444 44644444, 8444444, 44404404 6446644644 Μ.

77, 697.

Β4ΒΠ4 Μ. 244, 264,

ΒΒΜ4Πωλ 44444540 4444 Ηι4ε4 Μ. 876.

ΕΝΠ 400044, 6440406044 Μ. 622, 668,

675, 724, 85 4.

444440440ρ04444444: Μ. 695, 646.

Β440οςεμ.4444 Μ. 724, 726, 784, 786,

787.

6444004060 Μ. 664, 666, 684, 724.

Β40Γ48ΙΙ40414Π 4404444444 844°. 429.

44440, Β4ο Μ. 265, 282.

44444468 84.4'. 6.

44444420 544. 262, 266, 266.

Β4ε46ε44444446 Μ. 265. 4

4444046 06. 4444046.

4442414 544. 74.

64444444 Μ. 649-624.

4440044464 Μ. 44.

6440464444 Μ. 744.

4406444440 544. 447.

6044464444. 4Μ44ο440460η Μ. 627, 629.

Β04ζ403 Μ. 565.

44000465 60844 4444. 677.

Β06Π46Π888, 44004444, Β00464:4, 0448442 440444:

4114444888, Βο440644, 4406046444.

4400464046 404·446 Μ. 489.

4408444444 Μ. 565.

4408666066 Μ. 564.

4408418824, Βο86εε0, 4464444444, 4.06'8ΓΖ)'8Ζ έ. 44404

04604444 Μ: 464, 466.

4608684440 Μ. 564.

Β04ΙθΙΒ46Π868, Β0θΙΠ40Π808 Μ. 269, 468.

4604464444, 4406464, 44064644, 440460, 60440644

Μ. 42, 45, 464, 444, 242, 246, 262,

266, 268, 264, 276, 276, 282, 284,

286, 288, 294, 296, 5644, 4444-4446,

449, 426, 456, 464, 457, 4444-4444,

2466-4445, 467-469, 466, 468, 469,

472-4-79.



ΒοΙιειιιἰει--6. ΒΝιτι68ιι1.1ε. 96Ι

ΒοΙιειιιΙ:ι, 6οϋπιιο δ". Ι99, 949, 966, 96Ι,

9Τ6, 9Τ6, 996, 66Τ-669, 694, 699,

4ΙΤ, 466-469, 46Τ, 468, 466, 4Τ4,

4Τ8, 499.

Βοἰ:ι ε". Η.

Βοιιιι·ΙΙ οΙι:ιοι Βοιο:ιιΙΙ.

8660 ε". 50.

Ι)οΙοειι·Ιει ε”. Ι66, Ι6Ι, Ι64, 466.

Ι)οΙο:ιτΙΙ ε”. 466, Ι6Ι, 464.

Βιιι,ικιιιιι την ει”. Τ46.

Ι$οΙοτι εΙτ. 666.

ΒοΙεειΙειιιε, ΒοΙοεΙεινιι5, ΒΟΙΙΖΙΒι°0, ΙΙιιΙεΙεινο,

ΒοΙἰιΙ:ιιιε Ι, 9904608189 ΨΙεΙΙιΙ, 6ΙιτοΙιτι·,

ω ροΙεΚι ω. 45ο, πο, Μ, 9ΙΟ, πι,

9Ι6, 99Ι, 996, 99Τ, 998, 969-96Ι, 966,

966-9ΤΤ, 9Τ9-98Ι, 984, 986, 98Τ, 988,

99Ι, 999-994, 996-66Ι, 666-6ΙΙ,

6ΙΤ, 6Ι8, 696, 699-4Ι4, 4Ι9, 6Τ6,

69Ι, 699, 69Τ, Τ66.

Ι)οΙοεΙ:ιιιε ΙΙ, ΒιιεοΙειιιιε, ΒοΙοεΙει·Ιιιιιε, (Πιτσ

ΙιτεΒο ε” ιιιιιιιιΙοό$η ω. 966, 696, 699,

666.

Ι)οΙοεΙειιιε ΙΙΙ, Β6666Ι4ΜΠι 8ιιιΙει4)·, ει:: 669,

669, 664, 66Τ, 6Τ9, 4ΙΤ, 4Ι9--496,

6ΙΙ, 6Ι9.

ΒοΙοεΙειιε ιν Βοιει:ιιιιιι Ιέι·ηιι·ουεη· επ. 699

696, 496, 496, 498, 469, 464-468,

466-484.

ΒοΙεεΙειιι$, ΒοΙε:Ι:ιι·ο, ΙιοΙΙιΙ:ιιιιιε Ι 6:69 οιο

εΙαι ε”. 49Τ, 444, 968, 946.

ΒοΙεεΙ:ιιιε ΙΙ Μιὰ, “Με Ι9Τ, 969, 968,

969, 9Ι6, 949, 966, 969, 964-966,

96Ι.

ΒοΙοεΙειιιε ΙΙΙ κἰ6ὶ6 πεεΙιΙ ε". 964, 966, 968,

969.

ΒοΙΙΙιιιΙ 8Ι.Γ. 968, 964.

ΒοΙΙιιιο, ΒοΙπιο ω. 66Ι.

Βιόπι πάω ω. 6Τ.

Βάνα 8:66 Ιαιιι9ο.

66644083 ε". ΤΤ9, Τ86, 866-866, 8Ι6, 8Ι6,

8Τ6, 8ΤΤ.

δ. ΒοκιΙΙ:ιοΙιιε ε". Ι64, ΙΤ9, 966.

Βοιιι6ιοΙιιε τιι€οιοιιιιΙΙι οΙι. δ. Ι)ι·ιιιιο.

8οιιΙΙ':ιοΙυε ορια ι·η·ιιιεΙ6 ε”. 968.

8002 Μ· 6.

60,". 56. Τ94.

Βόρει·α; εΙτ. 69.

Βοριπει:·ι. ω. 666, 69Τ, 669.

ΒοτιιιΙΖΙ ε". 966.

Βοριιοι. 6:66 ΙιόΙΒιιτεΙ4Ι ω. 666.

Βορίσης, Βυρώσης ΧΙ999 ΙιόΙ€:ιτεΙώ ε”. 99,

49.

6ιι. Β66446'6 6:66 ι·οεΙ.οννεΙ6 ε”. 699, 66Τ,

6Τ6, 6Τ9-686, 686, 686, 689, 699,

Τ66, Τ66, ΤΤ6, ΤΤ4, 868, 8Τ6.

Ιδσηιιιτι 996οιεψιννΙοι, @τι ›:ΙςοΙ:ι ετιιοΙοιΙεΙιιοΒο

Μ. Τ48-Τ66.

Ποι·Ιεοε, ιι·ΙοΙιιιοὶει εΙονι·ΙειίιεΙιΙ Μ. 986.

Βοι·Ινογ 86'. 4Τ9-4Τ4.

Ιδοι·ιιι ε". 9.Τ6.

ΒοτιεΙετιΙε ω. Ι.

ΒοεΙο ω. 994.

Ι)οεο εΙτ. 948, 949.

Βόσουα επ. 66.

Βοεροτιι5, Βοπ:ιιιηιιι, Βόσπορος ω. Ι, 49,

66Ι.

·ΒοιιΙ:ιτι ε". 666.

Βονο ΒΙΓ. Ι96.

Ι)οιοιιοε ε”. 9.

Βοιιιιιιι καιρο”. ε". 686.

Βοιιιι.οκιιιιι πι. 868.

Βοπιιια:κιιιι 6ι:τροπι ω. 86Τ.

Βράτος 86. 66, 64.

8. Ι)πιιι6:ιιιιιε Μ. 496,



902 ΒρΔι·ποιαι·ι.-0σότΒο!ι.

Βρινκωιιιιι !ι€ε!:ιννἰσι ε". 69-!, _!Οδ.

Βρινιιωπαι δΜ·!ι:!0Ρ0!!4οΝ!‹·: ει!. Μ!.

ο!ν!ωι4,Βτοποοϋυτεεπε!ε ΒτεπάοΒιιτεοπε!ε

ε!ι·. 264, δ8δ.

Βτεύσει ε". δ.

Βτε!!ιἰι!υνυε ε". !δ!, άδϊ.).

Βτ!Β!ι!ει ε". Ήδ.

Βτ!!.ειτιιι! Μ:: δθ!.

Β.μωΠω, Βρκτακιω ε". Ώ, !δ, δδ!.

Βροχιι ει». 8-!Τ!.

Βτοπἀἱι›ἔἰ ω. θ.

Βτοπ!ιοιε ε”. 292.

Βτιιπο!ο επ. 280.

Βτιπι!ε ε!ι·. Ή!δ.

Βτιιπ, ε” ωεεπιπι ΟΝοικι ! Μ:: !28.

Βτυπ ε”. 29δ.

Βτιπι, Βτιιτιο νε!εέιι!;!!ε ε”. δδί!. δδ-!.

Βτιπι, ο!ο!οο έ. Βι·υιιοπιι κωμιοηιι!!αι ε". 2θδ.

δ. Βτιπιο, !!οιιἰ!!·ιοἱιιε, πιςοιοτιο!!ι ω. 22-!,

<262θ, 2ί!δ, δ%-δδ!.

Εντυπο η!! κἱΐοἰπ ΟΙ!οιπι εΕτ. !!θ.

Βι·υπο !‹οωοε ε”. 2δδ.

Βτιπιο η!! θυιιΙοτει ε". 2δδ, ΐ8!.

Βτυπο, !!τ0πο !1!ε!ωρ :ιιι€. Μ!. 96”, ?Τα

Θ”.

Βτυπο κ!:!!ει, ε” !!επη!ειι ! ε". 242.

Βι·ιπιο !›ἰε!ωρ Γει·ι!οήε!ι! Μ. 'Σά-θ.

Βτυπο Β!ε!‹υρ ω!εή. (!.οο !Χ Ρειρ!ε2) Μ!.

!δθ, ω.

Βτυπκν!!το ε”. δδθ, δδ8, δ!!, δό2, ω,

δδθ, δδ2, δδδ, δδΤ.

ΒυΒεμπιε επ. Β.

Βιιοοο, Βιιι:ο, Βυε€ο (Βυτο!τειτι!υε) Με!ωρ

!ια!!›ετε!. 2”!!, 9”!2, δθ'δ.

Βυο!!!ι! Μ. 2δθ.

Βιπ!ει κἰ4ἐιἔ νν9εἰετε!‹ἱ Μ. -!8!!.

Με!!! πιἰειε£ο επ. Ν!).

Βιικ!ε!!ηο!ιονο ε". δω.

Βιιι!!ε ε". δδδ.

Βιιτ!ιιε!πι !Βυι!χ5ηπ) ε!τ. 2θδ, ἄΪὅ, 280,

28!! δ!!.

ΜΒ. Βιιεκ, Βοιμ·ι πάω Με. ΝΤ, δΒΟ,

#!Οδ, ω! ΡΗ”, ω!. 8θ!.

Βοιμ·ι, ΥειΒοεο!ει, Βο!ι πο!εει ε!.τ. !, δδ8.

Βοϋ7α κἰςὶπἱοι!ω Με!!κοο!ιτοβοο!εει ε". 24.

Βι!!επ Κα!! Ω!ωπιτόνν ε". Ή, 'Η.

Βιι!εω· ε". Τ!.

Β0υ!.7αρία Ριι!ἔει·ε!:ιτι‹! ε”. !δ, (Μ), 2θ, 29.

δ!--δθ, Η.

Βιι!8:π!, !!υ!ἔειι·ἱἰ. νι!!8ετ!!, Βούλγαροι, Βαπ

πριι. Υ!ιυπΒο!το Με!! Β6!χέειτον!ο! Μ.

'Σ. Η), Η. 620, 2Β, 99, δ!-δθ, Η,

θ!!! δδ!, δθδ, ΒΤ!. θθ”!, (ΗΤ, θ5°2,

Βδδ, '!98; πρωι!!! ΕΜ.ι·ιιρε ει!. ΜΒ, δεῖ!.

Βυποπ εΙτ. δθδ.

Βυτο!ιετι!υε !:!ε!ωρ πήετι. ε”. Ή8.

Βυτο!ι:ιτι!ιιε !ωιτιοε επ. 9”!!, δθθ.

!!υτε!ιω·κ!ιιε κὶςὶδ εικνειΒε!!! 8!Γ. Π!.

ΒογρνεκιΜ. ο!›. Μππιπ.

ΒυτΞ6τ1ἀ2!8Π€'!, Βυτειιιιι!!ει ε". Π, δ9δ.

ΒωτΒειιι!:ιπ, Βιιημτιι!!, ΒιπΒιπια!! ε". δ. Ϊ.

Μ, δΟδ.

Βυε:πι!, Εογπιιιιε ει!. Η), 5ΒΤ.

!5οιρκω:κι ω. Ν!).

Βιιεο!.ινιιε, Βο!εε!ιιν!ηιιε Μ». Βο!εε!ευε !! Μ!!

ρο!8!ε!.

Βυε!πο ε”. δθθ.

Βυιἱο! απ. 282.

Β)κ!!!4ο !Β!ε!ε!ιο) ε”. δε!.

Βγετηποει επ. δθ!.

Βχ!οπι, Β!!οπ1 Μ. 448, 466.

Π.

Πειι!τ!ο!ι ε!τ. δ”.



6:44:46ι·4:4-(6ιι·ιντι44:ι. 666

()ει4:ι4ιι·4ει ει". 466, 442, 246.

441446: ει". 6.

08444430 ε”. 4.

(24ι4ι·ει, (1844'0 64. 262, 262.

(4:ιιιιοιι, Κειπιἰειιἰεο τιι:ιιονν4εο444 ω. 666.

()ειιιιίιι 44ίειιιἱιι) ιιι44ιε4ο ροιιιοι·ε46ε ε". 462.

(4:ιιιιει·ειαι ω. 426.

6:ιιιι4ιι4:4ι, 6ιι1ι4ιιἰοιιε Μ. 242, 264.

(6ιιιιιιιει ω. 264.

6:ιιιιρειιι4ει ..44. 442, 246.

()ειριιει επ. 442, 246.

()ειριιτιειιιι ω. 264.

41440444, Κορωπι: 64. 266, 666.

(4:ιι·4ιι44ι4ει, 64ιι·ειι6ι·ο 84.4'. 46, 666, 464,

646.

6:ιι·ιι44ου, 64ι:.ιι·ιι44ου ε4ι·. 466, 464.

6644664, ()ι:ιι·ιι4κοιν4Διι4ε ε". 464.

6:ιι·ο4ιω ο4ιειο: 46ιι·ο4ιιε.

6444480 Μ. 464.

04484ΠΙ4ΓΙ18 44464 8436404444 4 (44ιοι·ιν:ιο)·4 ε”. 464.

(4ειει4πι4ι·ιιε οἱ). Κειιἰιιιἰτιω.

0445884644 ε”. 264.

6:.ιε4ιιιιε, 0448844468

266, 626.

(44ιερ4ιιιιι ιιι:.ιι·ε ει”. 4.

():.ιε4οι· ε". 246.

(44ιε4ι·ιιιιι 84.4'. 662.

0244104418 ω. 626.

(Με: 86. 266.

(Σ:ιιιο:.ιειιιι 4110418, 44ιιιιιιιιαι:ιιιιοιι·ι.ιια ιοριι 486.

4, 664.

6:ι14ι·4 86. 44.

04424868, 0884444444 4ιἰε4ιυρ 4ει·:ι4κοιινε444 844'. 646.

6ορ4:4, 4841444 ι·2ο4αι ε”. 666.

(4οι4ιοι·ιιε ω. 444.

444ιει444046, Μπρικ: επ. 66, 666.

ΧΜ244$ ε4ι·. 846.

ιιιοιιε ε". 446, 466,

Χ.ιιιιιωφιι·ι. ω. 94, 669.

Μινι 844. 666, 662, 666, 462.

()4ιιιιιο4ω ω. 46.

Οι” 86. 424.

Χηιαοιι·ιι ω. 656.

.Ϊαροβόη ε”. 44, 42.

6668644 644'. 66, 46.

()4ι:ι::ιι·-ε4ι·. 44.

Χαζαρία 86. 42-44-.

(]4ιειιειι·οννἱε, Χαζάροι, ει4-(44ι:ι:οιτ, 4444244424

Α84ιπ4τ4 56. 2, 46, 46, 46, 46, 66, 64,

64, 44, 66, 664, 664, 664, 666, 664,

668, 666, 664, 666, 466, 464.

()4ιει·εοιι, Χερσών, Κιηιιι:οι·ιιι. Μ. 4, 2, 48,

42, 664, 664, 666, 664, 662, 668, 446.

Χερσωνΐται, Κορια:ιιι·πιπε ω. 48, 696,

664, 666.

64644449, Χη·γυλ.ούς ε". 46.

Χιιιιιιιι ω. 664.

Χλεβένα, .44.εβίανα 86. 26,26, 26.

(44ι4ε4ιε4‹ο 464ιει4ιε4εο) ε”. 664.

64ιιι:.ιι4ιιει 06. 4644438444.

64ιο44ιιιιιιι ε”. 464, 466.

(44ιοι·:ιε:πι ε". 66.

(]4ιοτ4ιι ε". 266.

(44ιοι·ιιιι ω. 646.

.4).ούμ @τα ε”. 64.

.44.οϋμος ιιιἱεε4ο, 4ειιιι4ο.

64441642 επ. 46.

.4οπόι· 84.Γ. 44.

Χ6444444'Ε ω. 666, 666, 666.

Χοριιιιιιιμ 64. 666.

χορο” Μ. 846, 824, 846.

Χριι:·ι. Μ. 622.

46ι·ι.·ι·ιιι·ιιιι 4442460443 64. 844.

(44ιι·ινει444ι, ()ι·ονν:ιο44ι, .46ωβατία 844'. 24-66,

62, 66, 66, 66, 66, 666, 464,: 468,



994 94ιτκνει44 - 9οι·4›εἰ:ι.

μη·ά.λη .Ϊρωβατία, Ήσπρη .ΐροσβατι'α ε".

99, 99.

944ι·νι·Μ, 94ιτοιιΜ, 94ικοινΜ Χριιιιιτε, χρι

ΕΜΗ .4·ρωβάτοι Μ: 94, 94-99, 99, 99,

99, 48, 99, 44ΐ, 49Τ, 999, 998, 94'9,

98”4, 998, Βελοχρωβάτοι, ..4σπροι Χρου

βάτοι Μ: 99, 99, 99.

λ.ρωβά·το; Μ: 94.

99οεἰεοο, 94ιοε4εο4ιο, 94ιοΜεΙοο Μ. 999

997.

Χομροκ Μ. 994.

944οιἱτοιἱ Μ: 44.

941τεποκν Μ: 994.

94ιτἰετἰεπιιε Με4ωρ ρι·ειεε49 Μ. 4”ἰ4, 499.

94ιτἱε4ὶειπιιε (8ττειο4ι4ον:ι5) Μ. 999.

94ιυ4: Μ: 44.4.

94ιυοπτ:49ιιε ο4›. 0011494498.

941ι44ἱοἱ Μ: 949, 949.

Μειωσα" Μ. 99Τ, Τ89.

94ηου Μ. Μου.

9ἱεπἰ Μ. 999.

949ιο Μ. 999.

9ἱὸο9υτιιε Μπι 8επποιηε42 Μ: 948.

9494419444 Μ·. 948.

4494944”. τω”, 44·ιωαρι. ι·ορο,ι,ι οΙ›. Κουκακ

ΜΜ» τραμ., Κωι·σ·ταπιι·οπό9.ι;.

999449 Μ·. 494.

9ὶτὶτι Μ·. 9ἶ9.

8. 9ἰτιιΙιιε, Κκριικι, 44οι:τωι4·ιικι ψικοοοΦι.

προε4.ο4 ε4οκνἰειίιε4‹ἰ Μ. 89, 99, 94, 499,

499, 494, 999,-9”49.

9ἰΜιΒοι· Μ. 9??.

9ἱ4ἰοετιεἱε υι·4:ε Μ. 999, ωο49Μι 989.

94αεεεπεε οοοτιοΒὶιιπτ Μ. 994.

8. 9Ιωπευε, Οι. Μιιιιεκπ Μ. 499, 494,

99Τ, 999, 944, 994, 999.

94οιποπε Π! :ιη4χρ9ρἱεἐ Μ. 944.

ΗΜιιιεκτι 4›ἰε4‹ιιρ Μ. Τ99.

94εορΜπι Μ. 494.

94ο4επο Μ. 999, 999, 999.

94ο4Ιουυπι Μ: 999.

@Με Μ. 994.

4]ο41ιιτΒ Μ: 994,
οι 09σε

9949

9οωτεεοεπιἰἰ Μ. 4

49944448 Μ: 9.

4904444404 Μ. 999.

9049949 Μ. 999, 949, 949, 994, 998, 499,

994, 999, 944, 949.

8. 0040ΙΠ8ΠΠΙ.18 ιπ9οιεππἱ4ι Μ. 949.

9ο4ιιω:πιιιε, ε” ιππΕοππιπ)· ΑΜΙ Μ. 498.

4ἶοΙοιη9ηπιιε, 0048990998, Κοποιιαπ ηη (Μη 4,

Μ. 44Τ, 448, 49Τ, 4ΐ9, 489, 489, 498,

899.

9ο4υιππιειπ ε” ΒεΙἰ 444 Μ. 949, 944.

49ο404)τοΒ, 94ιο49ετ8 Μ. 449, 494.

8. 9ο4ωπ4πιπιιε Μ. 94”4.

9οπἱή Μ. 989.

9οπτει4ιιε @κι Ε9ετ4πιτι4ε Μ. 499.

9οπιτειι4υ5 κἱ9ὶ9 1099765141 Μ·. 499-499,

499, 499, 4444419. 494, 499.

94ιουοτ:.ιάιιε κἰ9ὶ9 πιοτεινε4ιἰ Μ. 449.

9οιιτ:4ι4υε 9949 Α4επικιτιόνν Μ. 999, 994.

9οπι·σι4ιιε 2496 9990844418 Μ: 99.4.

9ουιΜυε 4 ασεπ: Μ. 944, 949, 994.

00Π848Π44Π448 ΜαΒτιιιε, Κωνσταντι'νος, Κατα-Π·

πι". Βεπιικιικ Μ. 48,99, 499, 99'4,999,

999. 9”.

Κοο·ι·ωιτιικι Π', Μ. 9?.

Κοι:τωστκιιι ν, 44κοιιοκορωμ Μ. 744.

Κοι:τωιτυπι νιι, Μ. 9”49, 984, 988, 989, 999.

Ιἰοοτιιιιιτιιπι ΙΧ Μ. 949, 999, 999.

4ίοι:τωι·ι·κιπ Χ, Μαιιοι.ιητ. Μ. '499.

9οπεωη44πορο!Μπ4 Μ. 449, 94ΐ.

9οι·9ο49 9944999 Μ. 989, 998, 999.
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ΟοτΒοἰει πιονει Μ. !26.

Β. ΟοτόιιΠι Μ: 496.

()οετπ:Δε Βτοπἰἱωτ2 ο2εειά Μ: Μ8.

ΠοΗιυε, 000€ Μ: ἔδθ, Ξδΐ.

(3τειοοιν, ίἶτιιοονἱιι, 0τειοονἱεπιεἱε οἱνἱω5, Ηρα

κοιι·ι Μ. 'Η, ΙΜ, Ηθ, 42!, 455,

ΚΜ, ΠΠ, Π!, ΓΗ, 498, Μ, δθά,

δΙδ.

Ωσηε Μ. °.”2, Ήδ.

ΟτδεοεΙ:.ιπό, Οτἐ:ι‹:ἰ οὐ. Βι·ιι:οἱ:.ι, Ηπυοἱ.

(ΜΜηιιε, Κι·γεη·π ῇετὶοπ ι ρἰεἔοἰιι ωςο:κοπ

ηἰΒόνν ροΙΜἰοΒ Μ: 9Ή.

Πι·ἰεΙἰιιυε Μ: δ02.

()τοππιο Μ. δθ!.

Πι·οεπιτι, Πι·οεπο Μ. Σ”, 9.99.

Πτυεπἰ ΖωιποΚ Μ. ΏΉ, ππιἱεε8ο δΌ.

Οτιιειννἱο Μ. ΜΒ, άδδ.

(ἱτυενἰοἱεηεεε Ι:Μιέο.

ίζιιιΉε Μ. δθδ.

Πιιἰενν:ι ώ. Κγον·.

Οιι!ιεεΒιιι·Βοηεεε Μ: ?.ϋδ.

ΟιιώΒιιικ! Μ. Ή!).
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Πο!όοει!οι·4', Πο!ι!εεωοτρ ε". 85δ, 3δ4.

θεκπκτκι οοο!εεἰιι·, @Με απ. δΤ8.

Γει·άχ Α:: 49.

(Μή ψ. 999.

θεοτἔἰει ε”. ΉΪ.

68, 65,

ΗΜ, Π4,δ. θεοι·ἔἰυ<, ω. Γεορτκιι ε".

9ΟΞ, 929, °ΞΤθ, 699, Ή9.

Γεσηπισκ ΙΙεπιοττ‹›Ι, Μορἱεἰοο Βἰωη1. Μ.

999.

Γεορτκκ ρατη·ποΙκι ο:.ιτο8τ. Μ. 964.

Γεορτκκ 9νςει·ιχη ε". 684.

Γεορτηκ τικ·πορ. ΐ98, πο, 'ΠΩ.

θερἰὸω Μ: 4.

ΒετΒετΞει ε". 974

θεώο!ι!υε ω. δΐ8.

Πει·Ι›ο!‹Ιἰ Με: ΜΜΜ.

θετά:ιευε ε". 'Ξὅ4.

θυι·Μτι!ιω ω. δδ4.

Γεριι:ιπ·ι. ἰΒιιπι. έ. Βρ:ιεει ε”. 780.

Γεριιαπωω ω. Ί89.

Ποτπιειπἰ ε". 4, 494. ο!» Νἰοιπογ.

θετωειοΗι ω.4,42,421, 444, 4662, θ”, δζδΤ.

θετωετεεΙενο ε". 9.99.

Βετο ιποτἔτεὶΜ ινεοΒοἀηἰ ω. Ιδδ, 43ΐ

449, ΜΒ, 94Β, 948, 969, 999, 984,

899, 594.

Βετο ειπ:ΥΒ ΙωΙοή. ε”. δ09, π».

Βετο στοχύ. ιικι8ά. Μ. 999, 994, 299, 29Ί,

899, δθδ-δ9Τ, 899, 844, 348.

θετοτιἱε ε:ι!ωε (θετητοόε) ω. θ”, ρτωὸἰυπτ

984.

(ὶεεετὶεω (δειετΜει) ι1ΜεΙο Μ. δθ2.

θεεΙ:ι ε”. 488, 489.

ίἶοετὶιτιυΙυε ΜΜΕ εἰονἰπήοΜ Μ. 998.

θεα:: ε". δ9ὅ.

Πονε!ιατόυε !ιοπιεε ω. 59.9.

Γιαζή; ε". 44.

Γιαζιχοπόν ε". 49.).

Πἰότιο (νν.Ζω2εωη ε”. δθ4.

Γιο” 8". 890.

Γκικκε ε". Μ!).

(ῖἱεἱΙοτυε, ίἱἰεἰΙΜτἱιιε ΒἰεΚυρ Μοτ:οϋ.ειτοχΒ.

πιΔΒιἱι:Ι›. ω. (ΚΚ), 'Σδ9. 984-88θ, 294,

9θΤ, θ", 'ΠΙ, 289, ΜΒ.

Για" ννἰοιἰχπτἰτοννἰοι ω. 682, α”, 68:5

θ86, 989; σπιτια" Παει ΐ39, Τϋθ, 'ΠΟ,

ΤΠ, 898.



Γιαπ-Ρώμα". 944

Γ440442 84.ν4040040νν402 044. 742, 729, 756,

748, 844 847.

47440442 444402004064402 Μ. 878.

4604404444 440,44. Μ. 876.

4.440€06', 940660 044. 2.86, 597, 446, 466,

475.

(440804'40Π808 044. 467, 468.

64046004, 94046464, 06. 9040464604.

64046624 4060 044. 244.

64060064 044. 49.

64400444, 64402440, 64402440, 9446024440, 8064

440060, 4420440240 Μ. 449, 466, 242, 269,

544, 499, 494, 446.

9602606040, 6602606040 0444400

465. 4.

444464'Ο4Π44' Μ. 457.

044. 596,

600)44604ν0 4600060640) Μ. 562.

6060444660 044. 547, 547.

6040644444 044. 565.

4044004. Μ. 744.

4404060424 044. 44.

4'04044444440444.. Μ. 72.5.

Γ044·44·4.4 420440 044. 824.

Γ44'44'4'Μ4'Ι4 Μ. 876.

4404400 044. 2.

9046466460 044. 564.

46440442 Μ. 689.

Γ044404444 Μ. 629.

4704440404; 044. 52, 55.

90644004404444 044. 266.

4004244. Μ. 449.

Γ004440ιρι 044. 684.

40244444 Μ. 697.

4000444444. Μ. 697, 764, 794, 896, 8:46.

44004044 044. 298.

904444 4444040444) Μ. 529.

6044440644 044. 44.

6024404460 044. 242.

4402644660 044. 5544.

44404400 04.4. 449.

Γράι4εται 044. 59.

4440444464 44604· 04.4. 578.

9444440660 404620.

4440440440 4444640040) 044. 569.

6444004, 64004, 940004, 4'ρ·4.4444, 47404424, Μ.

4, 2, 6, 7, 499, 492, 459, 442, 444,

495, 295, 246, 249, 665, 668, 665,

666, 667, 568, 679, 672, 675, 676,

676, 678, 689, 684, 686-692, 694,

696, 692., 697, 699, 642, 645, 646,

624, 628-659. 662, 665, 666, 662,

667, 684, 799, 792, 798, 744, 752,

764, 767, 776, 859. 4404404 246, 549,

04›. 4444444444.

6404040 Μ. 42, 266, 268, 549, 548, 649.

(44'4Β€0Γ4418 4 606402 04.4. 479, 494.

6. 9440804460, ό 447400 Γ04))·0640; 044. 48,

244, 249, 577.

Ό 447400 Γ444))446400 94')48ΡΙΙ 044. 49.

474'θΒΟΓ4418 ν 6446402 Μ. 476, 296.

04'θ804'4Π8 4444 64444402 04.4. 567, 578.

64000444 4468484.ΓΠΙΠ, 4440440 04.4. 578.

0Γθ894'44.48 0604 Μ. 294.

4064004444 4004044 Μ. 97, 669.

Γ44444'664444 ρ044·4040440 004084. 664.

4044442 Μ. 688.

444060 044. 287, 299.

(44'0Π449044 044. 565.

6466064006 4646442404) Μ. 569.

Γ4004.400·4., 4904440444. 044. 697, 777, 844, 854,

876.

4400444446 447444444464406·402 044. 847.



9ι9 Γιο:::::·::::::::::-Ηει:ι:·Ιοι:ε.

Γ::η::::·ε:::::::: ει:: ΤΤΤ.

6::Ιο:ι :8::Ι::::) ει:: 666.

6::Ιο::ιε ι8::Ι:::ιι:ι) ει:: 669.

6::Ι::ιΙ:· :8::ΙΙ:::::·: ει:: 666.

Τσεκαρε:: Με. 689.

6::::οεΙΙ:ι::ε ει:: 6:::ιιο:·:ι, ::ι:::·8:·::Ι:Ι:ι πιΙε:ι.

ρονι:::ιοιι·ειι: 6Ι::·οΙι:·:ηεο, ει:: 964, 966,

968, 9Τ9, 9Τ4, 9Τ6, 986, 984, 669.

6:::ι::εΙΙ:ιι:ε Ι:ο:::::ε ει:: 996, 999.

6:::ιοοΙΙ::::ε ινοΙ::Ι: ει:: 989.

6:::ιιΙ::::·:::ε, ιΙ:::ιιε:·Ι::ε ::ι:::·ει:·. :ι:Ιε:ι. ει:: 449,

946, 6Ι6.

6:::ιι0:Ι::ε Ιιο:ιιοε, ει:: Ι988ΙΙ:::::Ι:: ει:: 664.

6:::ιιο:·::ιε ::::ιΙοΙι ει:: 666.

6::::ιΙιο:·ρ ει:: 966.

Γση:Μ:ε ΙιοΒοι:::Ιοι ει:: Τ86.

6:ιε:::ι ει:: 669.

666:: ει:: 964.

Γουτζηκὰ ειτ. 96.

6ι·:Ι:Ι:::ιμο ι6:Ι:ι:ιεΙ:) ει:: 486.

Γύλα ει:: 44, 49.

Γύρα ει:: 96.

Η.

ΠεΒε:·ι:ε ει:: 669.

ΙΙ:ιΙ:::::ι, ω:: ΙιΙεη:. ει:: 64.

ΙΙ:::ις:·γ:ι 06. 6:ιΒ:::Ι.

ΙΙ::Ινε:·ειΙ:ΙΙ ει:: 9Τ6.

ΙΙ:ι:::ιΙΙ::ιΙ ει:: 4Τ4.

ΙΙ::ρο:·εοοιιο ει:: 664.

ΙΙ:ι:·::Ι:Ι::ε Ι Ι::·όΙ :Ι::ίιεΙ:Ι ει:: 469, 446.

ΙΙ:ιτ::Ι:Ιι:ε ΙΙ ει:: δινει:: ει:: 946, 664.

ΙΙ:::·:Ιιι·Ι8::ε ειτ. 996, 669.

ΙΙ::::ι:ιΙ:::::.: ει:: 958, 98Τ, 99Ι.

ΙΙ:::·:ιΙο ει:: 946.

Ι4:ιεεεΒιι:ι ει:: 6 Ι 6.

Η::ε·ιο:::, Ι:::ΙΙΙ. Ιιἰειρ. ει:: 6Ι.

ΙΙ::ει::::ι, ει:: ΑΜ-::Ι-ΜοΙωΙ::ι ιεπιὶε.

ΙΙ::ιΙιε:·οεΙ::::·,ε:Ιυ::: ει:: 9ΤΙ.

ΙΙ::ιΙιοΙ:Ι::ε ει:. 669

ΙΙ:ιιΙ:::Ι ει:: 9Τ4.

ΙΙ::ιΙι::::ε ει:: 94Ι.

ΙΙ::ννοΙΙ::::Έ ει:: 96Ι.

ΙΙ:εωΙ Ι:ιεΙ:ι:ρ Ιι:Ι:ΙεεΙ:. ει:: 666.

ΙΙ::ο:Ι::::ι (82Ιο:ινι€) ει:: 44.

ΙΙ::::::ο Ι:ΙεΙ:::ρ ιν::·:Ι:::ι. ει:: 986.

ΙΙ::Ι::ιο ορ::ι ::ιε:·εοΙι. ει:: 96Τ, 664.

ΙΙο::::ο :·οιΙ:ό4::ΙΙι ει:: 666, 66Τ.

ΙΙ::Ιε ει:: 9.

ΙΙ::Ιο:ι:: (Α::::::) 9.06:: ιΜο:ΙιΙ::ιΙεπει νιΙΙ::ΙΙ:Ιε8ο

ει:: 6Ι6.

ΥΞλισσόν ει:: 96.

'Ι57.:ιό:·ιο:· ιεπ:ὶ::.

ΙΙεΙ::ι:ι:ιε ει:: 94Τ.

ΙΙεΙ::ι:::ιειι6: ει:: 994.

Ι4εΙριιΙιΙ ει:: 949, 996.

ΙΙεΙενν:8, 4ο:::: ΙΙο:·::ι:::::: ::::Ι::ι. το:: ει:: 666.

Έ.'μνήκος ει:: 66.

ΙΙ::::::ιι:: ει:: 9Τ6.

Ηε:ιε:·::ιτι::ι: ::::ιεΙει::Ι 8ε:·::ιο:ιεε ει:: 6Τ8.

ΙΙει:::·Ιοι:ε Ι Ι::·6Ι :ιΙε:ιι. ει:: 466, 496, 944,

949, 986.

ΙΙεΙ:ι:·Ι::::ε, ει:: ΙΙε:::):Ι::: Ι Κ:: :ιΙο::ι. 6:69

Ι:::ικ:ι:·εΙ:: ει:: 498, 499, 469-Ι64, 466,

949, 946, 966-964.

ΙΙο:ι:Ιοι:ε, ΙΙοοΙΙ, ει:: :Ι::οΙ:ι ΙΙ:::ι:·ι·Ι:::, Μιὰ::

Ιι:ιενε:·εΙ:Ι ει:: 964, 966, 9Τ6.

ΙΙ::Ι:::ιοι:ε Ι οοε:::·ι ει:: 498, 964, 9Τ6, 9.84,

996, 669, 6ΙΙ, 6Ι6, 646, 644, 994,

99Τ, 998, 666, 646.

ΙΙυΙ:ιτΙ::ι:ε ΙΙ ωε:::·π ει:: 666.

446, 446,ΙΙυΙ:ι:·Ιοι:ε ΙΙΙ σωσει ει:: 664,

::ε, ε:ε, ιεε.



Ηοιη!!ουε-!:4!!!οε!εω!η. ΜΒ

Ηεἰη!!οιιε Π! αεεει·ι ει!. 464, 466--469,

444.

Ηε!η!!ουε "η Βε!ιο!!!ε τηε!ε!. Βεν!ε!. ει!.

968, 969--9”!!, 668.

Ηε!η!!ουε, 64,96 !πιενε!. Μι !ίηηεΒιιιιι!γ ω

εε!ιοενο] ει!. 944, 66.!.

!!ε!!!!!οιιε ε” 6ιιοηε ! ει!. 498.

!!ε!η!!ουε !!οηιεε ει!. 968, 944-944, 946,

9”!!, 664, 669, 646.

!!ε!η!ιοηε, !›ἱε!ιυρ 'ειπεν. ει!. 964.

!!ε!η!!οιιε, !ε!ε!!ιιρ !!!!ο!ι. ει!. 9Ί6, 668.

!!εη!!ωε, ε" !.ιιι!ο!!ε ρε!ει. πω!. ει!. 664,

669, δ46.

Ηοἰη!!οιιε, 6ιο!ίηιιε, ηη !!ε!ιιιιιηε ε !›!ει

Ειοηε ει!. δ48, 666.

!!εη!!οιιε ι!9ηιε!!οηε) κἰεὶε νν!·8!ε!ε!!! ει!. 668,

669.

!!εη!!ευε (Ροι!υε !) πω! ενεε!ε!ε!!! ει!. 669,

644.

!!εη!!ουε (Αη‹;!!εεε !) Μό! !!εε!ε!ε!!! ει!.

649.

Ηε!!!!!8 ει!. 666.

Περι! ει!. 669.

Ήράκ.!.εια, !!μικιιιιιι ει!. 4, 6, 686.

Ήράκλεο!, !!ριικ!!ικ, ε!!! !ίοηεισηιχηε !!ο!ει!ε!.

οεεε!ι Μι. ει!. 96-98, 66, 64, 66, δ”!,

69, 46, 66!.

!!ε!!!!ηΒιιε ει!. 669.

!4ο!ενοείο!!! ει!. 966.

!4ε!!!ι:ι!άιιε ει!. 669.

8. !!ο!!!ιε!ιυε ει!. 664.

Ηε!!!›ο!ιι!ε ε!ο!!ε. !ιο!οι!. ει!. 99”!, 646.

!!ε!!οι!ε, πει!!! Ρχε2η)·πη ει!. 999.

!!ε!!ουε Μ°0!οιι°ιι!!ε ει!. 6!ΐ.

Ηε!!!ηεηηι!ε , εγη Ε!!!!ε!!η!ι!ε , τηιι!ε!εΜε

ιηιεη. ει!. 964 , 986 , 984, 664 ,

668.

Ποπιιππωι Ρο!. Μ”. Τοπ!. Ι.

!!ο!!ηιεηηυε ρε!ειγη κι!. @Με Πισω! ει!.

666.

!!ο!!πιεηηυε 6669 εεε!!! ει!. 466, 464, 466,

446, 449, 444, 946, 946, 949.

!!ε!!πιεηηυε, ε” 6!!οηει, κἰεὶε ε!ειη. ει!.

966, 96!.

!!ε!!!ηεηηιιε !ιοπιεε ει!. 966, 96ΐ, 986, 664,

666, 644, 648.

!!ε!!!ηεηηιιε ε” 6ο!ιο!ιε!!!ε, !!οητεε 4!εη!!.,

6699 ε!εηι. ει!. 497..

!!ο!!!ηιιηηιιε !ηε!8!ιι6!ε ἰιιὶχοΚἰ, 666 6!!!ο

!!!ε8ο, ει!. 986, 984, 986, 984, 99!,

996, δ6!, 666, 644, 646.

!!ε!!ωιιηηιιε κἰεὶε ει!. 996.

!!ο!!!ηιιηηε, !!ο!ηιεηηε ε!ο)·6. Μ!. ει!. 666,

669, 646, 644, δ49--664.

!!ε!!!ηεηηιιε, !α!οη :ο εμιε!!ωκ·μ!ι ει!. 94ΐ,

!!ε!οι!!εε ει!. 949.

!!εε!ε!ει!!8 ει!. 966.

!!εε!!ηΒο ει!. 644.

!!ει.!ιεη!!ουε ει!. 996, 99?, 666.

!!ονε!!ιιη, !!!ιοιε!!!εη, Καίει!! !!εινε!όν! ει!.

44, 949, 968, 986.

6666964, Πανο!! ει!. 46.

!!ε!!ε!!!8 ει!. 669, 646.

!!οι!ο!ιιιε ει!. 999.

!!!!σε!!ε ει!. 4.

Β. !!!ε!οη!ηιιιε ει!. 966.

!!!ο!οεο!!ηιε, !!!ε!ιιεε!α!ι, .!ε!οιο!!ιηε, !4ιιηοιη-'

απο” ει!. 64, 48, !”!6, 499, 966, 698,

646, 644-649, 666, 688, Τ46, 894,

899, 894, 869.

!!!!!›υ!8 ει!. 964.

!!!!!!ο!ιε!ι!υε ει!. 44%.

!!!!!!ο ει!. 96!.

!!!!!ε!!οηε ει!. 944.

!!!!!εε!ενυηι ει!. 964.
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974 Ηἰ77ἰ8οτ7ιιε-7εεοτι.

7777777κτ!υε ε". 288.

Η7777ντ:πτ7υε 7›ἰε7ιυρ 7ιει78ει·ε7. ω. 277, 282,

287, 282, 277, 287, 288.

7777Μνει·ι7υε Με7ευρ 877.78. ε". 882.

77787778, Κα” 8Μιειτύπν ω. 78.

777υ7.ονι·7οικ ο7›. 7.υι7ον7ουε.

77γειει·, Μοι·, 88. 8οπιι87υο.

77)·ε7τ7:ι ο7›. 7ε7τἱει.

ιμωιω 08. 778778.

77οοκνεπ 877'. 298.

Πωσ, ιπειι·8π7Μ 877·. 794, 278, 282, 288,

288, 299.

77οι7ο ιι·ο7ονι·πιἱ7ε ε”. 299.

7707720 ω. 288.

77ο7οΐω·πω ε". 898.

77οπποη8ιπς 877·. 282.

Ηοωεωε ει". 778.

77οι·77ί ε”. 78, 08. 87ιτννο77.

Όρμος ε". 89.

77οτ·:α8ει7 ε". 782.

7705887, 88788 88. 788.

77ο)·πε7 77ιωιιε, 8ι·ει7. κ78οίο Β7177)7 88. 77.98.

77τεεόεο87ι7, 77ι·887ιει-7ιει·7 ω. 7, 9.

78180 8878 7”τωι7κ., ηη 7Η'878 8ο78ει·8ι Μ.

728, 788.

771780, 7ετ67 ννδοε78, ε" 8797)· ε”. 728.

77υΒο, 7178777173 «Μο. Μ. 278, 282, 289,

287.

7777807178 7778878777 88Π78Π778, 88877 ε". 878.

7°78Π8'9Γ7, ΙΙυπε:ιτ7ει, 77υπρνειι·, 07). Βοριά,

8π8ω·7ει, υπεννυι·.

7777777, Παπική 87.7'. 7, 2, δ, 8, 8, 7, 898.

Δ798.

77ιιπιι7πιυπόιιε ω.

77ιιτιυΒ:ιι·7 ω. 2.

..7

77ιιοιο ε". οσο.

Παπά επ. 298.

.ΜΕ ε7.τ. 78.

Μι68 ι·ει887 88. 78.

"ΜΜΜ ρε7ηειτο7ιε 87.7'. 98, 828, 888, 887,

878, 758.

8. 880087, 7ωέοίο7 κ· Μο877Με ω.. 887.

Άκη". ω. 888.

Μπι. επ. 887, 887, 782.

78ιικιωχοπτ ω. 889.

Μ”. Ψχειμχοι ννο]εννοόε ε”. 782, 727,

727, 787, 787, 788, 878.

Μπιτ" Ψειο»ν7οι7όν·ησ ε”. 788, 787, 857.

Μπακ" οιοτποκἱ8ὶηἰ7‹ ε". 729.

.7ειι·εω7τιω, .7ω·7ω7ι·υε κ7:778 οιεε7ώ, Μπιτ Βο

7οε7ων:ι Π! 877·. 288, 278-277, 288, 287,

288, 288, 289.

.7ετοιπιἱι· 7›ἱε7ωρ ρτειεε777, ε” 77780777 Μπη

ε7ωνει 7 87.7'. 747.

78ροπκτκι 8κνἰ87οε7εικνἰοι Μ. 888, 887, 877,

878-827, 788.

77!ροπιι·ικτ 7ηε7:.ινν7οι ει”. 779--787, 788

788, 798, 878.

78ροππικι νν7οι7χπι7των7οι ω». 877, 878.

837.

78ροπιιικοιικνα ω. 882.

Μροα:ππι Ψ7οάγπι7ι·ον7οι ω. 888, 887,

822, 887, 878, 888, 889-788, 789,

778, 887.

78ροσιακ·ι 8ννἰ87οε7εναἱοι 88. 788, 788, 789,

888, 874, 828.

7Προωακι Μ·ορο7Κοιι·Ξοι

878.

.7ω·οεΙουε, 78ροοΜκι 8Μφορο777οι»·Εοι ω.

788, 888, 887, 885, 888, 889, 8.77,

878.

Μροι:ιιαιω πω.. 877. 725.

.Μου ε”. 872.

877: 889, 888,



42444.4-.404444944001 949

4440404 Μ. 994.

4444044444, 4444·4444444490κ44984, 4944994400, 4444444

444444ε4) Μ. 9, 994, 494, 894.

4αβ444.40444ι 044. 49.

44404944 (444:494··4.) Μ. 989.

44944444, 44444444 Μ. 994, 499, 489.

4440 Μ. 999.

44444, 0644444 4404494999 044. 494.

44444, 4444444444 0. 4844490944 044. 999.

44444, 0044444 4440944, 4994044444 Μ. 999.

4904099440 044. 999.

49440444 Μ. 994.

444.εχ Μ. 49.

4944044449 (94400449 4.) 94444404 Μ. 94.

4440044444. Μ. 944.

4440004499 44404044 Μ. 949--949.

4440049499 4044099444 9004040444 044. 499.

9400090490 044. 944.

9η; 4444404444 Μ. 49.

40000 044. 98.

40000, 90449, 4444440 9084040444 Μ. 944, 488,
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.77777777777777777 7777. 669. 769.

4072Χάβ6`7Η 8777'. 69. 6777777776, 707777 Ρ7667877777777 877'. 867.

7777776767, 77777767, 77667777 (7°7777867777776) 87.7'. 77, 7777778777; 7777. 77.

779, 876, 877, 889, 887, 899. 7777777777767677ε7 7777. 767.

7767777777, 6677777777 7777777776 7777. 878. 8776777786" 877.87.

6777778766 877'. 77. Μ77777 7777. 7796-6798.

6777676776 877'. 777. 7776766777 877'. 888.

7.777677767767 677. 777. 7777ΜΜ77777 877'. 678, 676.

6677667666 77777. 666. 7777777776 677. 677.

7777767777 77777. 98. 777777777777777,7,77 77777. 676.

7777777686 87.7'. 666, 666, 699, 688. Μαλ6ζεάται 7777. 79.

77767667 877'. 668. 7778783 77776766) 877'. 666.

7777768676, 7777777778777677 9787 677. 677.

977. ΜΜΜ 87.7'. 677, 699, 697.

Μ· 6777667776 9777777777) 877'. 669.

6777666666, Μ77776,767777777 87.7'. 788, 667, Μ7777609Π$, 7777767667 7777. 686, 867.

686. 77777777767776676 877'. 666.

777777776,86777777 (777:7667767777767) 877'. 97, 669. 6777777786 7773877877) 7777. 668.

6777776866” 7777. 686. 6777777776777766 677. 7776777777.

6766776667 677. 769, ΜΜ7777777877 777387 7777767777- 67777777, 767777 777777777767ι77 7 7777. 669, 796.

6777677 770, 7777787777, 767777 77777777 7778777678 8777'. 767.

6777777776 0777777997) 677. 669. 6767767677 66. 6767777776.

6777676776 87.7'. 667. 6877797877, 6777777777 771η897'8777 877'. 769,

Μ777777777777776 (Μ7Μ.7)78Π707) 677. 669. 767.

6777750778, 77766777 77777. 7, 8, 667. ΜΒ777777ΗΠ'|7, 98887'2 Με. 7777. 97.

6768677776 877'. 877. 777ας7μαής 677. 67, 66.

7777787777:767778, 77738877877777'077, 67778777777767778, 7.777ρ·777777777777 777. 669.

67778777766777876776777 07777788, ν77'87ΠΠΠ7 97777788 ΜΙ77Γ8, 668 970777] 7777. 877, 777.

7777. 777, 766, 876, 878, 869, 867, 7777777777 7777778, 7767667677 8778667768· 87.7'. 769,

866-867, 869, 867, 877, 876, 877, 766, 766, 769-777, 769.

889-888, 886, 899, 897, 898, 698, 7777°φ°ΙΪ90£ 87.7'. 88.

696, 697, 676; Ρ7777776776ρ677ε7 7777. 797, 8. 6767777766 7777. 778, 897.

798, 896, 877, 868. 8. 777777·77777 77766ηε7666 7777. 896.

6768776777777777 077. 6767777776. 777777·7777776, 27'0877757777Ρ 87776777. 777. 697, 776,

6768676666 07). 9778777·7. 766.

6777877766 87.7'. 876. 7776887778 87.7'. 786.

7Υ7777777Μ777α Ρο!. 777.77. Τ77777. Ι. 776



922 Μασσγρκα-ΜσπσσΕσω.

Μασσηικιι σα. 669.

444σ44444ε44σ, 2σσσ 44επι·χ4ισ 4 Ρ4:4σισ44ισ σα. 446,

242, 246, 244.

64σ44ι4464σ, σύτ4ισ 9ασπισ 4, 44444414 4ονσ64. σα.

264, 668, 649.

44σ44ι446α, σσι·4ισ 9ασσει 44, έστω Εισπισ

ρει4σι4. τσίισ44. σα. 6644-6448, 642, 646,

646, 649.

9484644648, σ6τ4‹σ Ησι·4ωσσσ κἰσσἱσ 8ννσινσκν

σα. 626.

Μσαι4464σ, σότ4ισ 9ασησ 4ισωσσει, έσω 4..ιι

6σ44:4 σα. 669.

4444446446, σστ4αι Ειοτισ, πισἰσι4ισ σα. 669.

8. 444σ444ισσιισ, εφσσ4σ4 σα. 496, 299.

444σ444ισσυσ ασια σρἱστσ4ει όσ ριαεστστἰσ 484444,

κ4%σ σα. 648.

Μσ444ισειισ, 4σεΙσπ 2 ρἰσσἱιι ωσσσεση44σύνν ρσ4

σ4εἱσ4ι σα. 224.

Μπισσα, ισ4ισσσἰ4‹ ρεσισι·σ4ι4 σα. 469.

Μπισσρκα, σε:ατισκ4σ4σ44ι σα. 429.

4"αυρύ:40;, Μαπρακακ σσσ:αι Με. σα. 4, 6,

444.

Μασρα·παιικια σα. 669.

8. Μεστ444ιισ σα. 494, 498, 226, 244, 249,

274, 298, 499.

444σιιι·ιισ, 4›ἰσ4ιυρ 4444444. σα. 644, 694.

Μσιασσ, σρσι4 σα. 294.

Μαζάσσι σα. 49.

Μειισν4α, 44434864ισ4σσά σα. 46, 669, 446,

444, 466, 464, 469, 466, 469.

Μσισνἱσσσσσ, Μιησιι·σιιισσε σα. 448, 469,

486, 666, 492, 496.

8. 444εικ4ιτι4συσ σα. 644.

444σσσ4ισ4σσ4ισἱπι σα. 666.

444σσι24ανσσ, Μσ4ισ4συσ, 4444002)·σ4;ικν, Μσιισκασ°σ

(Π4σσ4σνν) κ4:44σ ισσιων4εσ444 σα. 644, 648,

496.

444σσ44‹σ 4, Μσστσ4ισ, Μεσσ4ισ, Μεσσο, 444σσἱσσ,

Μχσἱσσ, 4υ44σσσο, Μ4σεισσ, σ” 8σωσνν4αι

κἰσ4σ Ρσ4σ46 σα. 449, 444, 466, 494,

228, 246, 248, 249, 262, 264-266,

268, 264, 262, 266, 266, 694, 629,

698, 699, 498.

444σσ44‹σ, Μἰσσσ4ισ, Μσσἰσσ, σ” Οια, 4ασι

ρτητοτ4τιἰ Π4ιτσ4›ι·σΒσ σα. 448, 262, 266,

699-696, 696.

444σσ444σ 44, Μσσα41σ, 4444σσσο, Μ4σσεσ, σ”

944ι·σ4:4·σασ, 44ι·64 ρσ4σ4:4 σα. 266, 294,

296, 294, 299, 694, 694, 626, 649,

646, 496, 444.

4444384440 444, 444σσσ4ιο,

σ4σννσ 8τσἱσ4σΒο, κἰσἑσ ρσ4σ46 σα. 426,

424.

Μσ6σ4, σ” 44σσισπησ σα. 64.

Μεάσπισι· (Νσάσισ44·) σα. 666.

8. 444σι4σι·64 4ισσσἰο4σ4ι σα. 668, 644, 646,

649; ισσπισσαα· σα. 666, π·σ444ων4σ 666,

666.

Μσε4σ4)ιιτυ, Μσ6σ4ιυτυπ σα. 249, 266.

444σ64, ΜΜΜ σα. 469, 664.

6444644444 σα. 669, 664.

Μεμιισμι'α σα. 486.

Μσεσ642 σα. 488.

Με;·έση σα. 46.

Μη·υσε2συς σα. 66.

Μείσσν4441 σα. 266.

444σ4ωνστσιισ, 4›ἰσ4‹σρ ρσε4σι·4α. σα. 286, 288,

292, 298, 696.

94844' σα. 69.

Μεσμιισσσσκ·σ σα. 94.

6494”, 444ελι2η σα. 29, 49.

Μεσετιια σα. 669.

Μεσαιι,ι,ρι, 444έι·αι·δρος σα. 684, 862.

Μσσ:ισ4ισω, 44:64 9Μιστόνν σα. 46.

444σσσο , σ” Βο4σ



444οπ44εο-4444εων. 923

4448418849, η" 2864444464, 44464 0448144644', θα. 4.4ιυωι444ι πιο44ειειγ4· ν 4444ονυ4ο ε". 7δθ,

844. 76. 767, 790; οοτ4ιἱεν ν 4444044946: 7944, 7δ6,

Μουσεε, η" 4448444888, 44464 64444ι:4τόνν, 4444.

76.

444οο4·ο 8444'. 44.

Μερρ4:4 844. 298.

444ετο4444444 044. 4440444444.

ΜΟΓθΠ8, Με”, Μ84ΜΔΠ6 ε". θ, 664, 667,

δ64-δ67, 672.

Μερειι·ι 4444. 659.

Μετ4444υτε, Μετεε44υτε, 444ε4·ε44ιιτο44 544. 444,

849, 8δ4, 867, 268, 276, 974, 276,

277, 98θ-98δ, 286, 288, 890, 294,

2945, 2446-8447, 299, δθ4, δΟδ, δθ9.

Μθ88, 44:4νν44ο 44444440 Μετεε44ι44·μι, 844. 944.

Μεσημβρία 4444. 20.

Μεσοπο·4·ακιω 444. 650.

Μεε44· 6 44470448 46440448) 544. 464.

Μο4οπε4ε ο4ν44:4ε επ. 88δ.

8. Μο4:ο64υε, Μ844.4444418, 64:. 4444440444" προ

44404 ε4οεν4444444444 84.4'. 89, 9δ, 98, 4944-4044,

466, 407, δ69-δ74.

Μεοομικ 4444448444 ε". 789, 78δ.

ΜΜΜ ω. δ6δ.

44441244:: 844. 488.

44ειετ4ο4 , Μ496η4ιοοι, ομ4ο4ννο ε4:44ννηο να Ρο

ιπ:444$444οιπ 444444 4244444 044444 844. 279.

Μοητ4εο2ε, 8466 πιο Ροπιοπιι ε44·. 4δ6.

Μειι44 844. δ6δ.

Μιχαὴλ., 4444446 6444844444 4444. 89, δ9, δδ,

ο4›. Βορίση;.

Μιχαὴλ, ε” 44νυεεενιιω, 4444449 πιο444ιιωε444

844. δδ, δ7.

4444444444” 444 085342 64244444. ε”. 90, 4044, 40δ,

669, 6644, 666, 669.

8. Μ4ο44:4ο4, 4:44. Μπ4ωπι ε". 299, 4δ0,

488, 6δ4, 886, 897, 889, 8δ6.

847, 8δδ; 444 ΡθΓΒ49843444444 767, 768.

4444444444, 84ν494οΡο44ι 4ιιμ4444ν4οι ω. 8δδ;

044. Οιιτοπ4·ωπ.

Μκκα4444ι, 444ε44ιιρ 4ιιηοννε444 844. 756, 7δ9.

ΜΗΜ4444'Ι4, 2444044444 4ποτ44ιε4)·τι4 844144)'484448Β0

84.4'. 708.

4444444444 '4'οπικεικοκιω ε". 740.

4444ο444444ε4, 4444ο4144ε4 ω. δ77;

δ94, 487; 4448844448 447.

4444ο4π44 ε". δ6δ.

44444444, ηη 6444444, 4444446 ννς84επ444 ω. 489.

σειποο44:π4ιπ

Μγο444οω, 8)'Π Το”, ε”. 488.

4444444444, μοι·οΙι 844. 644.

Βλπ-πιεσε ε". 746.

Μειωσα ει». 746, 844, 876, 878.

4444464464, 4444464444, Μ44:οτ44, Μ44ωπο, 44444ο4οπ44,

44444 544. 44, 447, 84δ, 969, 264, 968,

'27δ, 974, 276, 28δ.

44444244, Μ444424θΠ4, 4444444444 ε". 449, 968.

44444444, πάω 54.4. 960, 864, 864, 977, '28δ,

996, δθδ, 4408, δ(49, δ46.

Μ4484 844. δ”.

444440, 2444464442 Βι·ι444ει ε”. 996.

Μ44ο, 44:4ρ4444ι 844'. δδ4.

44444044 84.4'. δ6δ.

44440444 επ. 40.

Μιλινίσκα ο4:. 84πο4οίιε44.

Μ44τι4444ενο ε". 444, 960, '29δ.

44444444 444ε4ιυρ 444. 846.

Μπακ 444. 666, 44ροιμ·ιω 44444446.

44445444, 444γεπ4, Μ4εποπε4ε ι444›ε, ο4ν44.:4ε 844.

244, 26δ, 2449, 266, 868, 872, 884,

δθ4_δθδ, δθ8.

Μ4544οηεεε επ. 966.

4648464447, 44464444 Ο4›0‹4η4ό4ν 54.4. 440.



084 Μ484840684'80-04824.

4444848404)6Γ80 844'. 664.

44448404, 444454.Ι.ΠΨ04, Μγ8ωΥ!04, 848846 04306”

440464 84.4'. 846, 868.

644804248Ι18, 16646 8606440444 844°. 644.

0448624808, 66146 464ΥΒ444 ε". 646.

ΜΜΣΠΝΞΜ!'Ε, "τι Ψ40€424Π448Π6 4 4 4408414434”,

041το6η46 πω” 844'. 688, 664, 604

608.

ΜΜΈ'4'ΗΟΜ8$, 8)'Π Μ0(424ΠΙ48Γ23 4 4 οιοει4‹ἱ

86. 688.

ΜΜ:1·6ι:46ιιιι, ηη 4268438448 844'. 488.

ΜΜΣ'Ι'ΜΣΙ4Μ4$, ε” Μο6οι66646ι ω. 448, 448,

486-488, 800, 846, 864, 864.

ΜΜ24'ΗΟΜΙΠ , ε” έΨ464.0Ρθ4468 844·. 806, 804,

806.

ΜΜΣ'4'44644Μ4'Ε, 8ΣΠΟΨ480 4)4ΗΝ4€48 4$οι·ο64οι6

ε”. 806, 806, 844.

4.446:τα ε6·. 608.

ΜΜ:τ6646 84.4'. 604.

6464664664 8)4Υ8 446. 846.

Μ4ΓΙΙΙ)4040Π ει”. 4.

Μφοσθλάβος, 644480 εοτ4πε4ι4 844'. 80.

ΜΗ'4'440Φ4444'Ε 844'. 660.

64424'24ΠΙ (8866) 56. 68.

444οΒε466, 6408444442 56. 866, 848.

4440844448 844'. 664.

6408044442, 6408644448, 6488044448, Μ880Π44ΠΕ

844'. 488-464, 466, 464, 468, 446,

446, 444, 846, 866, 844,886, 646 640.

4446664666, "τι Α66-64-4464ιτ6666 44 844'. 64.

4440446446!" 04). 6400224868.

4466666 ω. 688.

Μοκρισκὐ‹ επ. 64.

Μοκρόν 844'. 86, 86, 40.

62406064! 84.4'. 664.

64040854 084185 Μ. 468.

Μ0Π8084448 ορ:6 6168448444 56. 668.

64666 (8. 46464666.) 84.1'. 888.

ΠΟΠΗ επ. 680.

Μ0ΝΟΜΜ4444, ο4›. Β0440,644Π844$ Ψειωκ·4ο6ο

446402.

444ο6ι·ο, Μ064°8 86. 444.

44οχεοε, ΜΟΝΟΙ!!! 844'. 06, 68, 844, 460,

668, 604, 664-640, 648, 646, 480,

466, 840, 888, 860.

44404°ΒΥ42, 44Ισραβι'α, ΜΜΜ”, 444ειτοετο, 048

Γ4ΒΓΠΠ ε". 46, 84, 46, 48, 40, 00, 400,

404, 444, 804, 604, 600, 480, 466,

446, 446, 448, 664, 666, 668--644;

μεγάλη 444υραβία ε”. 84, 48.

Μοπιν4, Μ04'8ν46Π888, 4464646666, 4046464466

ωε, Ν48Γ8448Π4, 44484'448Γ44 ω. 40, 406,

604, 608, 446, 446, 464.

Μ0Γ844ΠΙΠ 44464 44608444, 744983 86. 648.

Μ0Π46Π8, 444066ία, 6804444686 84.4'. 8, 48, 664,

844.

4446644666, 4804444 ε". 48.

640Γ824Π4, Μοι·4ι664 844·. 40, 880.

444οεοον46, 4440800442 ε6·. 480, 400.

04080444 Μ. 400.

0405044346 84.4'. 640.

44468664 64.4'. 888.

Μοι·χλώ, κ4646 0444'04)804(4 ε". 84.

Μ6641ει·46ο 84.4'. 608.

Μ0υν6ρά7α 86. 44.

444061·τιμήθσς, 6646 εει·6ε46 84.4'. 68, 66.

Μ0"40Μ'4», 84'044 επ. 664, 464, 448, 484-

486, 488, 886.

4446464666, 4446666666, 466 86. 664, 664,

666, 448, 488.

Μ4.4Γ846Π08, 6408484468 480448 ει". 4.

Μ418846Π644888 844'. 866.

44664646. 86. 680.

444724 844'. 468.



677077°77-77ο7°77. 626

77.

7777707777 877. 666.

77777730, 67777770, 777870 870ν777778777 877. 766,

276.

77770777, 7707776, 770778 877. 766.

77777787, 77777770, 8766 877. 766, 766, 782.

Μιπρεζή 877. 78.

7788778770 877. 666.

77878777 877. 66, 67.

7777777780 877. 2.

777770770707700077·7. 877. 687.

7777777788 877. 676, 677.

7732277778 877. 266.

Νεαπή·7 877. 77.

'67Η'77Π'Ε 877'. 726.

6867776778 877. 667.

7776777 877'. 76.

7777777788 877. 662.

-θΙΗΜ 877. 776.

Νεμ07άρδα 06. 7707777070”.

77077727, 7777777787, 7778777077, 877577 877. 266,

667.

7767767777” 877'. 766.

7787771867 06. 77077887.

7787707777 877. 776.

77877777 8777. 666.

7760707777" 877. 67, 666.

7787716687', 877. 226, 266.

7777770 877. 667.

7787770777 7778777706) 877. 667.

778287Π71780708, 7777ε877777γ877 877. 286.

777οερ7707ι78 77 088. 67877777. 877. 277.

77707777 877. 676.

8. 77760776, 78. 7777770787 7777787707 ν 677777

7777778 877. 666, 667, 666, 676, 662, 666,

666; 087777εν 7767707778 877. 6677 77770

ν087077ι7ε 867,

67777077 7777, 67777777 877. 767.

7777777777, 777ο770ρ077777 877. 766, 8677.

77777077, 7Β777778Π Ρο787887:ιν877 877. 766.

7777777777, 7870777777 7780287876 877. 766.

7778777777, 6877777777 877. 76, 766, 667, 628,

666, 7767-6667, 777, 06. 6877778777, 777877

70777.

.87778·7777777 67766 877'. 766.

77777787 87.7. 66, 666, 666.

77777777777077·77, Π787ΓΟΡ0777.8 877. 877.

777ικ77Φορ:7 77ν757 ν Κ770ν78 877. 667.

7777777777, 6777777777 ι7ονοε7ο777777 877. 788.

"777777'Η, 7778777777 67777ο87077ι777 877. 867.

7777770778, 7871777671 6867878777 877'. 776, 776,

767.

777778, 77777777 877. 666.

6. 7777778 877. 777, 772, 787, 266, 267, 2776,

77777777 877. 26.

7777787760 877. 287.

7777786668 877. 266.

777η70770η777777, Ριν0κ0υ7707760ι 877. 666, 866.

77788777, 77788777 877. 266, 276.

777887, 8γ77 7778688880, 77767 6778777677 87.7'. 76.

7777777777 577'. 676.

77727676, 7777777870 877. 67.

7708, 6077 877. 67, 788, 666, 667, 666,

667, 776.

Νάνα 877. 26, 26.

7707777777, 7707677707, 77077677 877'. 662, 868.

7707768667, 7707'77777ΠΟΠ, 7766777666 877. 77, 766,

667, 667.

7707777677ο777 06. 7777777778.

7707717777, 778Γ7Ι.777Π7 877. 76, 667.

7707687768 877. 777.

770ν77 77768 ν 6780677677 877'. 727.

770777 777778 ν Β77νν77777 877. 766.

7707777 777778, 7776667178, ν 8777707777 877. 667,

Η



986 8677767677- 9777777777..

8777777776”, Μμ777ά776α 877'. 76, 666, 666,

666 667, 666, 667, 698, 677, 678,

688 667, 676, 676, 697, 6777-6778,

796, 799, 778, 776, 789, 767, 778,

786, 786, 786, 788, 899, 867, 867.

"77:·7777777777777777 877'. 667, 667, 677, 689

697, 697, 699, 787, 778, 786-788, 899.

Νον7677777677ε77 07777778, Νον7677777777777 7777. 7.

7777777777 7777. 669.

Νο7·7·77άδε 87.7'. 69.

7871771793 677. 798.

8677777766 877'. 669.

78718878 877'. 679.

77777777, 7767777 577'. 899.

77

9.

9777777777, 7777777 7777777774 , 77767 (77777:77767ν 777. 76.

97768, 77777777 (ΑΨΕ77'09778) 7777. 77, 667, 668;

677. 64β77777ε7ς.

9777777777 7777. 667, 668.

0737770718 7777. 9777776778.

97777, 976, 77777877 7777777 7778877777 7 7777. 778,

868, 677.

977776 7777. 9776.

9776777, 977777 7767777 7777. 779, 866, 878,

879, 899, 699, 766.

07278ΓΠ778ΥΙΙΙ 7777. 679.

0777778098 7777. 866.

9777777, 7777777 777777777777777 έ. 7777777877 777 8777777

(7776ε 877'. 786.

96677777 7777. 668.

9777767 7777777 7777. 6677777777”.

9777766778 877'. 867.

Ο7777'70Π8, 0077'70718 877'. 767, 797, 868, 887.

97777, Γ28778 7777. 667, 668, 697.

9777777777:777777 777677 777. 667.

9777777677 7687)770ΓΥ732 ε77. 776.

9777777 7777. 7.

9777777, 7777767777" 7877777 77777777ονν76η 67.7. 668,

666, 666-668, 7778-6777, 689-688,

6877, 687.

9777777, 777777 87ν767ο677777·77 78ο7777ν76ι77 877'. 697,

698, 677, 677, 678, 796.

977777, 7777 8676766777” 778.7'087.Ψ7028 87.7'.

778-767, 766, 767, 777, 776, 777

779, 787-789, 797, 796, 896-897,

877, 877, 876, 877, 867, 876, 877,

876, 877, 889-887.

9777777, 9776777 , 7777777 877·767ο7777ννο 7777. 678, 688,

697--696, 679, 677, 666.

9776777 0777767777) 7777. 696.

9767777776 7777. 767.

9777777777: ‹777·ό7· 87.7'. 667.

07873776 577. 667.

0787371727 877'. 699.

9777777777 7777. 698.

9776777777 7777. 7977067777.

977777οννο 7777. 667.

977ο77777 7777. 77.

0660797777 7777777” 7777. 686.

9777777777”, 97767777; 7777. 686, 867.

ΟΓ787Π08 677. 97.

0778777768 7777767 9777777677 08Π7700ΓΠΙΠ, ›776€77

877'. 678.

977. 97777777: 87.7'. 667.

ΟΙ78Π7.3785 7777. 699.

9776766777 87.7'. 897.

9777777777; 7777. 86.

07'087718, 77777677 87.7'. 678.

9777778777 7777. 867.

967777, 028882 7777. 678, 676.

96767, 7777776 Ρ070Ψ780777 7777. 767.

9677777777, 9877777777 7777. 667-666, 876.



οειοτειοιυοιἰ-Πππωιι. 927

οετοτοοττοιἱ επ. 4ο.

004,44, πο!αι ω. 667, 866.

οεποεοπ1εο 8ο. 2.

Όστοο›κ ο". 4ο.

0044044444., ινο]οννοοο οοινοει·οοιΙο ω.

742.

9οτροιωικιμι ω. 660.

Όστοοβουυίπραχ :4. 47.

οειοΙοο4ι (οοἰοΜι) π». δ6ο.

οπιε4τἱουε, Πὸο4τἰουε, κἱοὶο οιοε4ιἱ ω. °

288, 294, Μ, 296, 291, Μ,

598; σο. άσπρο”.

οπἱοεο επ. δδ4.

οπο 4, Ώτω, οάοο, οοοεπι ε". 24, 62,

446, 46δ, 494, 49δ, 494, 498, 242,

246, 246, 249, 294, δδ6, δ4δ, 646,

δ49, δδδ.

οπο Η οοοοπ ω. 466, 49δ, 494, 498, 246,

26ο, 264, δ94, δ46, δ4δ.

οπο 444 0882Γ2 ω. 464, 47ο, 476, 48δ, 49δ,

498, 266, 207, 264, 2δ9, 262, 264,

274, 282, 29δ, δο6, δ4ο, δ46, δ2ο,

δδ4, 549, 46ο, 444.

οπο, ε” Εἱιιοο4Γει, κοπο εειεΙ‹ἰ Μ. 244.

οπο, "τι ο4ιτοοτοΒο, οοειοι Βοιρτἰπι.

οπο, ε” Κει:ἰπιἱοπο 4 επ. 447.

οπο, Ματ οοτοοτεἰ ω. 272.

οπο, "ο Κοοπιτ4:.ι, κἱοἐο ΚΔηοΜ επ. 21ο.

οπο, »το Πχ”, κἰοὶο δννοννονν επ. δδδ.

οπο, 4ιοτποο ευο»νεήεΜ ω. δδ9.

οπο, ε” Πισω ρει4ειτ. ι·οή. ρο4ηἰο] Μ:44ο

εννοούν ω. δδ9, δ46--δ49.

οπο, Με4ειιρ πω». ε". 447.

0ωπω, οἱεἱωρ τπιο€‹4. επ. 247.

ονἰὸὶω 6ο Ροιπο, κ4%ει ε". δ77.

04444444.. πρωτο ε”. 878.

οπο” ω. 266.

Ρ.

Ροτἱοἰεννο ω. δ62.

44.ιΦωτοιικια ω. 664.

Ϊ4α7ανία επ. 2ο, 28, 34, 53, 40.

ΪΙα7ανοί 844'. 26, δ4, 40.

42349414 ω. 25ο, 27δ, 28δ, 286, 294, 296,

δω.

4744414444” ω. 686.

Π.ιιιιΦπικο ω. 550.

Ροοιιοιιἰει, Παννωία, Πακοπιιιιι, Πει-Μ ω.

24, δδ4, 488-49ο, 67ο.

Ρωιοοοἱἱ, Ροοποοἰοἰ επ. 467, 490. -

ΗΜ ω. 427.

Ροτεοποπι, ιπἱεπο ω. δδ4.

Ριποοπ ω. 4.

ΜΜΜ ω. 426.

Ρετ44ιοηοΡο4ἱε σο. 444ος;ειοιιουπ·έ.

ΡωποοοοροΙἰπιιιἱ πι. 28ο.

Ροεοοο4 Η ρορἰεὶ ω. 444.

ΜΜΜ ε". 264.

Παοπιιιπω ποοεμ επ. 696.

Ρειτονπι επ. 264.

ΡΜοτουπι ω. δδ4.

Ρ:π4ιοοτυοουω, 1444890474 επ. 292, δο7.

Πα·2ζσνακία, Και] ΡἱοοηοΒόκν ο». 44, 42.

Πατζιι·ακΐτασ σο. Ρειεοοεἰ.

Ρουο, Ρουο4ι, πιἱοε4.ο ε". 264, δο2.

δ. Ρου4ιιπ, οφ. Παϋ7.οο, οι. Παει” ιροποΙ

ω. 4ο, 96, 467, 496, 297, 224, 24δ,

262, ω», δ44, δ68, δ77, 496, 498,

69ο, δ94, 674, 628, 666.

ΡοοΙἰ

δ78.

Παῦλος, εδω Βτεοει, κἰοὶο εει·οοΜ 8ο. 54.

ερἰε4οΙοε :Μ 6οποοεπι, ω.κἱοΒο

ΡουΙυε, οἱεΚυρ μπω οιχΠ Βυῇοκ·:4ιἰ ω.

δ94, 427.

44απωι·ι, ωιοοιι4!ι ροοιοι·5Η ε". 756.



988 844:4-444444ο.

43824, 4444484, 48444444 4444. 898, 897.

44444444, 44νο4ε444ο4444 444. 808, 807, 844,

848, 888.

4484444444, 4484444444 444. 880, 888.

4482044884, ΡθΖ444θε4, 4484444844, Ρ444ο444444444ω,

4448884484, 44444·επ4··44, 4444444444", Πα·εζι4·α

Μπα 4444. 48-84, 80, 40-48, 884, 898,

847, 848, 408, 888, 884, 888, 887,

888, 807-809, 844, 848, 844, 887

889, 874, 878--878, 879, 890, 898,

898, 899, 788, 798, 848.

Πε44ε44·:4444444ι 444. 888, 889.

4444444444 4444. 884, 887, 788.

Πε44ε444444, Πε4444444444444:·44 4444. 884.

4344444444 4444. 488.

Ρ808444, Ρθ84444, 44443840 4444. 848.

4484444838, 44464 4114443844. 844. 488.

Περε44444:4444444 44444ο44ι44444ο4·46ν444444 844'. 888,

889.

44ε44ε44·444:4444444 84ν4444ο44ε44484·4·4444 4444. 844.

44ερε4444:44444444444, 4444444448” 444. 888,

888.

Πε4444444:44444444444 444. 807, 809, 844, 844.

Περε444:44444444444 4444. 848, 779.

44ε4444444:4444444444 844'. 878, 874, 894, 888, 870,

740, 744, 788, 788, 7448-7447, 778,

779, 808, 844, 848, 848, 849, 884,

878-877.

Πεμ444·444444444, 4444444444444444 444. 884, 788, 788,

789, 808, 808, 807.

ΡθΓθ44ΙΠ ε44. 888, 880.

ΡΒΓ844Π40 444. 480.

4484484444” 4Βο4·ε4444:44 4444. 797.

4444444444 444. 884, 887.

Ρ444444, Π44›σ4'4;, 4444444444 4444. 4, 44, 48,

880.

4444444444, 44444444 444. 480, 889, 887.

4844484445, 4444484 4444. 877.

4444484444, Πε44444·4444 4484444444 444. 874, 890,

898, 848, 888, 888, 884.

44ε4444444444 444444. 444. 888.

Πε44έπα 4444. 88.

4444444 4444844444 44484.0Γ48 εο44ο44444444:44, 88ΓΙΙ10Π88,

4444484 444. 878.

8. 4844444444, 4447. Πέτρος, οι. 4444444 4444448484

4444. 88, 98, 404, 408, 408, 407, 487,

498, 808, 807, 888, 884-888, 848,

888, 898, 808, 884, 888, 888, 874,

448, 498, 800, 808, 804, 808, 809,

844-848, 888.

Πε4·44·44

884.

44444444, 4448444444 4444. 780.

44444444, 4444444444 4444. 884.

8. 4444444 4444 48444444444·4ο, 4444448404 444. 444.

Πέτρος, 84444 8844444444, 4444444 4484448444 444.

88-84.

44444444, 44444 8444484484, 4444444 8648448444 444.

887.

4444444444 νθΠ84.40418, Α48Π48Π448, 44464 4444484ε4·44444

4444. 444, 448, 489.

4848484444 444. 48.

Π·444444444 ε44·. 888.

Π·444444η444444 4444. 888.

Π444444··ι 844'. 898.

Ρ444844444444, Ρ444€4444ι4ε 9444: 888, 844, 8434

848.

4844444444, 44444440 44448840 4444. 880.

4444444444: 4444. 804.

44444444844'Ε 844'. 790, 798, 804.

Π4444444444 (Π444444·4) 4444·. 97.

Ρ4884Π4 4444. 884.

4444684448 ε44·. 880.

4844444 844°. 4944.

4·444444444·4444, 44444 4444! 4444444444 8444'.



Ρ40004-Ρ02004044·. 999

Ρ40004, 4404044400 00. 444-440, 004, 008,

744, 740, 749, 790, 790, 749, 700,

704, 707-770, 770, 774, 777, 779,

780-789, 787, 788, 794, 798, 800,

800, 808, 840,-848, 8444-8444, 848,

849, 893, 894, 804, 870, 870. 4404·

4444440 782.

4400440440, 4044464444 00. 079, 009, 099.

Πλέβα 044. 90.

4444004 044. 6900, 904, 040.

4000244, Ρ4002044, 48400044, 4440000040 0440

440. 000, 004, 000, 409, 440, 440.

4000 44000044) 00. 000.

494040 80. 040, 477.

Ρ0004·, Β0444·, 420404 544. 979.

4404400440 00. 000.

Π04·00444444 440. 790.

4404004 , 4400414444, 4404004, 4)04004, 000804,

1440444, .4000440, 44080004 00. 90, 94, 494,

940, 947, 9.04,974, 970, 984, 999, 040,

047, 040, 078, 094, 099, 404, 400,

444, 447, 449, 420, 494, 499-404,

400, 440, 4474-4449, 400, 407, 408,

404 404-400, 408, 409, 474, 470

478, 4844-4844, 490, 490, 000-000,

004, 000, 008, 094, 090, 090, 099,

090, 097, 098, 790, 7449, 704, 709,

740, 748, 704, 700, 704, 798, 804

804, 800, 840, 800, 809.

4400404444, Π004.044.4 0044νν404444400χ 00. 000; 04444

4.

0040002005” 0004008, 004, 004, 008.

009, 074, 079, 087.

4404440444, Ρ040040, 440400 444, 4404044440 044: 404,

004, 208, 040, 044, 000, 040, 000,

000, 004, 000, 000.444«›, 440.044,

444, 4.40, 4440444, 404, 40440444,

430, 409, 407, 400, 444 440, 448

Ν4.000ιαι10 ΙΜ. 144.44. πω. Ι.

407, 409--404, 400, 400--407, 409,

474-474, 470-479, 489, 498. 004004

44404 008.

4400400440 20044444, 4444000202442044 4444. 000.

44040000 00. 490, 499.

4404400000 04.4. 400.

4400020004. 440. 004.

4400040440 00. 000, 000, 007, 704.

44000244, 4·204444 00. 000, 000.

4404044004, 4444240440, 44040044 00. 000, 070,

048, 007, 094, 794, 799, 700, 840.

4404004004, 4400000440 440. 440, 448-490,

489, 400, 400, 400, 409-444, 444,

440-400, 409, 4044-4044, 404--400,

470, 479, 489, 484.

4400400400, Ρ04004·:40444 00. 094, 400, 400,

404, 400, 447, 448, 400, 4440-4400,

408, 404, 400, 400, 470, 470, 480.

4404000400 54.4. 944.

Ρ00400 0044000, Π044444··ι, 4400440400 πο”

440. 4, 004, 004, 080.

Ρορ04, 4'040044, 4444440 00. 0440-0447.

4400044 0444044 00. 448.

4440000, 4'ορρι4, 4445444444 0240204004 ε44·. 440,

940.

490000, 0404400 44040444. 044. 900.

Ρ0000, 444004. 440044. 4440. 040.

440000, 04044440 444044. 00. 900.

440000, 00444 40404044. 444444. 044. 999, 044,

040.

440404, 0340044 00. 990.

4400044, 0·44444444·44444 00. 744.!.

4404470, 04420 0440400004 4440. 97.

14004'4·ο0, 04040 0440400004 040. 90. - _

Ρ000044, Ρ020044, 40444040 00. 4.479, 404, 440.

4042444· 4444. 000.

Ρ024400444·, (4·4024·44044·) 400440.

447



930 Π6μη78-Ριπ868·8.

770ζ!77ζ771, 876 νν70772777778Γ28 7 877. 667. 7971789797! 877. 76, 077. 8717877777.

797888, 8767768 6:67:77 877'. 776, 766, 766- 96787876 67›. 7767887868 7.

767, 777, 777, 967, 969, 976, 699,

779, 776.

7768678777. 877'. 688, 689.

Ρ787778787·68 877. 967. 077777777Π897.7777'ε, ΟΠ7677Πεθ777.7Γε 877. 777, 977,

9776787776 877. 666. 979, 969, 967, 966, 968, 966, 976.

7767βεσ797.77βο;, 876 6667776778, 7777776 8777778777

877. 66.

Πρέσσαμ, 7777796 7.767897'897 877. 67, 69. Β·

ΠΩ6679).άβ09, 87677 877. 66, 77. 77867767, 9778777777 877. 966, 667.

Ρ7'77)7Η'077.78 87Γ. 966. 77877662 877. 666.

ΙΤριβ6ι=νι'α8, 717777 67707'Ψ710777 377'. 99. 8. 77877877667778 78686767 ν 7767677777 877. 966.

Ρ7'97.7Π7, 7678876 877. 987. 77877677 877. 669, 666.

7768777777. 877. 668, 669. 77877776, 77787 8. 9967678668, 67›. 6866667768.

7768867668 877. 767. 7777777778, 686ιε76777 887776·77686νν 877. 668.

7767768877 877. 767, 878. Ρ777777777Υ77 877. 668, 669, 668, 679, 696

7767777877., 776778 877'. 667, 666, 877. 77867777 877. 669.

Ρ7·788867 877. 77. 7777778776 877. 766.

7777080677, 7871777677 6661678777 87.7. 869. 7787778 071. Α87.7'76718.

ΡΓ00777, 87896 776Β797'897 877. 679. 7787768 577'. 666.

776οση76ης, 87877· 5737778777 87.7. 67. Ρ77807Σ'ΗΗ'Ι8 877. 896.

Ρ7·6867·ρ768 877. 777. 77877687 877. 666.

9767776678 (Ρ7'0778Π08) 877. 696, 796- 7786287708 (778778ΠΟθ) 877'. 667.

797. Β777727870Ψ 877. 669.

ΡΓΗ88777, 9768678, ΡΓ67679, 97778878, Ρ7'778273, 677. Ρ77Φ6778$ 877. 898.

Ρ7·77ιε 877. 779, 767, 786, 999, 996, 77876 677. 77776668.

766, 766, 778. 7787667768 877. 669.

7977787, 7777077677, 777687, 7776877, Ρ7'7707 877. 7797Π887771Γε' 877. 766, 769, 766.

786, 797, 979, 997, 998, 968, 766, 778767ν877768 877. 977, 968, 967.

756. 667. 77877876 877'. 777.

ΡΓ78870Π878 (Ρ7·6887677878?) 86676878 877. 77878 877. 966.

769. 797767, 877°. 69.

77776687 87.7'. 666. Ράστωτζα 877. 96, 96.

77727777., 7776778 877'. 897. 7777777767, 777677 877. 767.

Ρ867·866 877. 777. 7767776061, 6688776777 777·76767677877876 877'. 766,

Ρ71707ΙθΓ 7170778 877. 987. 767._



Ρ778877777--77ο777877ο7·ι7777 77787777. 967

7777778887., 77777777· 877'. 776, 807.

Ρ7777777ορ777777 96677 877. 776.

7787786888 877.979, 969, 969, 977, 980,

ΒΒ8Π667)77Γ77 877. 79.

Ρατ.7σί777 877. 96.

7787877778 877. 776, 907, 697, 667.

7777778, 788778 877. 767.

7787777777, 6877878777, 7787777788 87.7. 768, 779,

979, 976, 970.

7787777876 87.7. 996.

7787777778 877. 697, 696.

7786777808 877. 987, 996, 600.

7788'Π8577777'77 (Ρ7888Π87771Γε) 877. 7786877888.

778777778777778, 7778777777 877. 960, 670.

7787868787 03Ρθ773Π7.78 877. 976.

7787777788, 78778 ΤΒ0770Γ7778 877. 979.

7787877778, 7777877877778η·777 7777778777 Β7737177Πε7 877.

997.

6877787688 877. 996.

8. 7787888788 877. 677.

7787888878 777778 877. 796, 797.

778777777888778 877. 9, 7777. 7666687866.

7787788, 7787778, 907777 7779878 877. 696, 697.

6867877778, 7778777777 7777778777. 877. 967.

778777787·8787ο 877. 977.

7777877778, 7777777, 77777, 77877778 877. 77, 79,

766, 966, 997, 678, 677, 796.

7777777777. 877. 779, 788.

7778687788, 7777777 7778877677. 877. 977.

7777777878, 77787728, 7677777 7776787778 7777787777, 907777

77887778 77 877. 697, 666, 669, 670, 676,

679, 667, 667.

7778778777, 77ΥΧ77 8777778 77887778 77 7 7777777, 90778

7888777778 877. 696, 777, 867.

7778777678 877. 608.

7778688087. 7778778) 877777 877. 978.

777877777877777, 7777777777 7787787677, 7877778.

7778878805, 7770676808, Π787'Β7'7777773 67767777 877.

969-967, 966.

7778788888 877. 996.

Ρ7777·77, Ρ77ΜΜ7.7Π6, 7777. 77777778, 7787778777.

77776187 7777777788, 77777777 7787777788 877. 7, 76.

Ρι'σενα 877. 69.

7770777777 877. 676.

7687777777 7 877. 667, 666, 667.

7677777777 77778878787778ι 877. 767.

7786687788 877. 969.

7787787788 877. 796.

6886878887, 6087787786 877. 986, 676, 676.

8877687788, 78777877 877. 998.

7977777 877. 898.

77777778 877'. 690.

7777787777 07877778) 877. 667.

Ροϋόσθλαβος, 7777778 8787778777 877. 777.

7708777707 877. 609.

77098778 877. 9.

7>07"ΕΠΠ7777 877. 678, 679, 699, 676.

Ρ77777777777·7777 877. 678, 679.

9877777777 877. 689.

77777778, 7787778778 777778, Ρώμη, Ρώμα, 77777777

877. 96, 97, 98, 67, 66, 69, 90, 797,

769, 766, 767, ·769, 777, 777, 776,

900, 909-906, 977, 976, 9677, 968,

969 967, 999, 690, 697, 699, 667,

670 676, 660, 668, 777, 776, 766,

777, 796-798, 607, 667, 666, 689,

698, 699, 660, 667, 677, 860.

77777778 778777 877. 779. 7777. 77072'7'Η77'Η77777 77777777.

ω

7787778777, Ρ777μαΐοι, Ρωμ‹Ξ›·87, 7677777788 877.

7, 97, 96, 96, 97, 99-67, 67-67,

69, 70, 77, 769, 960, 986, 706, 799,

760, 667, 660, 660, 776, 876.

7787887778, 'Ρωμανι'α 877. 90, 968.

777777787777777777 7982777 877. 768.



9542
Πο54:45σ4545 8455-8554.

Βσ45:45σ4545 8544444, 444585 444. 585.

5. Βσ444544ιιε 544. 884.

?σπασει 4, 508444'Ζ

587-589, 595.

4454544555 44, 5084444 44445444. 544. 845.

?σι4:444·4, 85454σε4554οι, 4,44. 748, 755.

?σκακι 5'4οι4,5544οΜοι 844'. 854.

45454444, 444644 444. 877.

5. 440ΠΙΠ345448 544. 585, 529, 554, 552.

4454554544 544445 844'. 544.

?'4404,, 544. 525, 598, 777, 875,

· 877.

Ρώς, Ρωσι'α σ!). 445544, 44555444.

44544444 84.4'. 555.

?σστ444:4444·4,, 4444445 4440Γ8Ψ8444 544. 455, 455.

444. 584, 585,41444454.

4454444

4540450454”, 4ν405,54,0545 844'. 748, 744,

745.

?σ4:4444:445·4, 4νεισνν4σ44σνε4οι 54.4'. 785, 755,

757, 755--759, 875.

?σ4:45σ4444444, 4445544,44454οι 44.4. 754, 774.

?σ4:445:454454444 544. 854.

?σ4:4σ44·4,, 5465 544. 555, 557, 755, 778,

7444-7445, 877, 885.

?σστσ444,ιμ4 544. 785, 787, 788.

?σι:4σκ·4,ηι,, 84644 4,44. 725.

544445 (5ι·ει:4) 84644 84,4'. 745.

4444444544 84,4'. 46.47.

Βσ44544445ιιε 844". 259, 855.

4454455 844'. 555.

?σκοπια 44,44. 544.

?ΜΜΜ ρσ4ε ω. 852.

Ρομπ” 844'. 575, 589.

4454454 (5445σιν4ε), 444584 444. 7, 458.

?45Βσ4544.4οόσ 544. 554.

4455841548 σσο4ε4445 544. 449.

?σιμ:,5ιμ 4,44. 795.

4454444444, 444444 4,44. 75.

5544σ4ρ445ε 4444. 544.

?ση·4455·4, 844'. 575, 575.

445444 (Ρ444484444'0 5444454458444σ) 444. 55.

4455485455 844'. 554.

Β5σ4ρε445ε, 4444554544 444544 4444. 555, 544.

445σ4ρσ445ε, 5544445444 844'. 555.

4454410444,

'ΗΜ, ?σιμτι,, ?σιμ:4,σκ:45 4444445, 4544 444.

44, 77, 89.4, 855, 995, 559, 545, 547,

452, 455, 455, 449, 484, 458, 455,

455, 457, 555, 557, 558, 558, 554-557,

559 574, 575-584, 585, 587, 589

595 545, 548, 545, 5:44, 525, 588,

552, 559, 595, 594, 7542, 755, 749,

755 8444844.

4404454., 4444854440 444544544555·εσ)· 544. 554,

554.

44445848, 4455545, 4441888 45845, Ρωσίσι, ?σιμ:4,,

445584, 445424, 445554, 4455545444,

?ση·ι:4,σκ445 25544444, 84,4'. 45, 47, 48, 49,

85, 48, 449, 547, 594, 458, 454, 455,

447, 46.49, 489, 554, 557, 558, 559,

584, 559, 544, 545, 548, 575, 595,

599, 758-754, 757, 757, 758.

?544,σ45, 4458444 444. 595.

44555444, 44544444, 5455·:ιση:54ι 544. 247, 547,

555, 545, 544.

5544444555, ?σ4·σ4444·4, ε44. 449, 425, 575·

578, 594.4-594.

?σ4·ι455·4,, 8)'Π 45446445 544. 557.

4444455445 544. 555.

44444455: 4545ὶσ.

44444155 4445445.

44454444 4444. 555, 558.

5.

5. 8:44:44, 4:44. 55445 544. 474, 754.



0-44404444-80440404. 938

04440544 8400 544. 808.

0444244 544. 875.

8545, 420445 544. 247, 250, 254, 282, 285,

545, 400.

8545444440, 8544444044 544. 427, 540, 545, 548,

554, 552, 554.

Σαληνές 544. 50.

85445 (854·054) 8400 444 84044ν440ι044440 544.

500, 542.

Σαλμ04·τζη0 544. 44, 45.

8540444044, 0040440405, 54444 05444405 544. 450,

578, 502, 004-000, 040, 044, 025,

044, 074, 079, 080, 085, 700, 752.

8540444044, 5044 4444044005, 44404 0004045444 544.

422, 429, 488, 489;

8540444044. 54444 Β044 0.544!) 544. 545-545.

Σα4.0444α 544. 22, 25, 27.

0444044404, 0444444444 544. 820, 878.

85455 0440444048044545 544. 540.

85450444 444540 544. 247.

85445, 440445 544. 282.

8544404440 (4454004440) 544. 504.

8544454405, 444085 544. 577.

85440 44445540 544. 554.

8544454· 544. 74.

0444440440 544. 044.

0444044444. 544. 785.

0444044445 544. 95, 044, 042, 784.

Σαμβάτας 044. 44440444.

04544, 440445 544. 804.

85444044, 25444044, 2444044, 8400 544. 459, 440, 444.

8545, 0404, 40445 Α44454454445 544. 545, 425,

050.

8545, 440445 4444 Β45440044444844 544. 424.

8444500444, 0404444450. 0404444450 544. 444, 494,

782.

854504440444444 408544 544. 458.

0404444444 4854004445) 544. 550.

84444444 044. 445444 4454444.

85444450 , 8540454404, 8044440500 ,

444. 45, 44, 0544, 5:44.

8544444405 544. 444.

85454 544. 275.

0404444, 44404 4545044400 544. 584, 004, 044.

85444 44454· 544. 05, 00.

854445, 440445 544. 497.

05444445 4454455 2440040444

0405444444

.Σ0βα0τ04άσφα4.04 ,

544. 45, 44.

84444444. 8544444 544. 2, 74.

85404405 544. 420, 455, 454, 4544-4544,

444, 505, 599, 455.

85404445, Σαξία 544. 24, 427, 428, 450,

454, 455-450, 458, 459, 454, 492,

248, 255, 257, 200, 275-275, 277,

287, 298, 550, 540, 594, 595, 454,455,

409.

8544004044, 8440044444, 44445540 544. 454, 459.

0540044044, 440445 544. 094.

0544404454 44444000444440νν404 544. 007, 099,

744, 742.

0454404444, 40445 Β0405454ν5 Κ4·η4404454000

544. 444, 840.

805444444444445 544. 448, 450, 402, 404, 477.

8000544, 8400544 544. 505.

8444045444 544. 288, 505.

80444 544. 289.

8004505800 04›. 04405444.

8044004440 544. 504.

8044445544 544. 290.

804544045νο404 544. 298.

80000444 (8404444, 84044440) 544. 500.

8004044405 544. 555.

8000045440 544. 504.

80440404, 8400 544. 254, 502,



964 8ογτ6ἱε-8ἰ8ἰτἱεἀιιε.

8ομΜε, 8οο6ο, 6κομικια, Όαση” Μ. 4.

2, 46. 489, 490, 496, 664, 66ΐ, 642;

πωπω απ” 668.

8ογιει ε". 666.

8. 8868868ΠΠ8 Μ. 624.

6ο6Βἱτοιἰ ω. 46.

8068Γ4!.15 ε”. 602.

δεοιοο4ιυε, ΒοΗτεο6υε κτ·010Ν068 Βο!εεΜννε Π!

6ωΜοΒο ε”. 642.

δοΙ.6οο)·ιυε, 8οϋτουε, Ζω.6ουε πνο]ενυ·οάει 64:4

6χε4εννε 4. ε". 429, 46|-4 66, 466, 46?

466, 446.

8εάειιιι 86. 666.

δοΐειτ:Μ (Ηἰειρειυἱο) ε". 68, 66, 64.

δοΐοτ86σηΕ ε". το.

Βε!Τοι·ει ω. 646.

8εΕτ, @το ω. 66.

Μ-8οΜΜΒ σὺ. 8Ι:Μ.

6οΙἰΒυτ, ΜΜΜ ΗοκνἱεήεΜ ε". 446, 246.

Σελι'ο·α, οι!πομι ΒΙ.|Π3]Π Μ. 49, 26.

88"8Π6Β Μ. 666.

6εἰοποἱει, (Μιι6οΒι) επ. 664, 466, 06.

ΜΜΜ.

δοΙριιΙί ε”. 246, 266, 286.

68110281, ΤεεοΙοηἱΜ ΜΜΜ ω. 668, 666.

(3επιη·"πε 56. 404.

8επι, απ”, ε” ΝοεΒο ε1ι·. 66Ο,662, 666.

Επι., ι·ιο!ω επ. 666.

Μπι". ω. 876.

δοππἱωἰιΙ, Ζεπιἱππἱι!, κἰςὶσ,› ροΜ6 Μ. 668.

6ετ110νΜι, ΒοπιονἰΠιιιἰἰ 844'. 66ΐ.

Βοηεοει, 6988 ω. 6Τ8.

δομ·ο!ι, Βερίο6, (6ἰετρο) ω.. 666.

6οι·πιιΕοΕ απ. 44.

,Σερβλία 86. 26, 26, 2-4, 60-66.

διιτ6ἰ, διπΐο, 8ιπρε, @πμ Σέρβιοι,

Σέρβλ0ι ει”. 46, 46, 44, 26, 26, 27,

66-62, 64, 66, Ή, 66, 40, 666, Σέρβοι

άΙσπροί 66, Σέρβλοι άβσιπ·τι'εποι Ή, 66.

6ετεε, θσιμοπ ε". 4, 669.

Σε”ρετο;, τ:οΜ ε”. 46.

6ερι·πιι, ε". Ε”, 669.

Σέρμιου, 8·ι·66 Ντ. 48.

θεριη·κι ε". 666.

8ευευπ ω. 266.

('ψαπηχρα ε". 688.

6Φιορι.κα Μ. 689.

Οιμερωιοικι ε”. 688.

8ἱ6ετ€ ε”. 266.

8ἱοετπι6τἰει, 8ίοεπιβετία, 8ἰοειω6οΜ ω. 486,

496.

6ὶοοο, 8Π6ιο, ιυ66_ῇοει έ. Ψο]οἰοο6π ε". 482, 226.

6ἱοοο Ιιοπιεε ω. 664.

8ἱὸεΒεεΙ1ιιευπ ω. 284.

ΣιΌραγα ε". 26.

Οπου”, θιστοιιιιι., οόιιομ ΒιιΕορι·ιι ει».

669, ?46.

(ΐ·ι:περι ω. 666, 66Ί-666, 664, 642, 696.

θππεριιικε ε". 667, 668.

(ΐ·ικερωικιιι ω. 69Τ.

Μτω·οιιι (.1ι·ι·ω·οκα) Μ. 664.

6ἱ5εννἰπιυε, ετοχ6. 440406. 84.4'. 446, 6ΐ2.

ΒἰΒΓτἰτΙιιε, 8ΞΓΜιιε, πο1οκνηἰΙε, @να Ηοπη·4ω

ω. 466.

8ἱ€ἴτἱε6ιιε, ἄστυ” Μ. 442, 246.

8ἰ8Γτἰεὸυε, Μπακ: τπετεε6. επ. 246.

8ἱεί`τὶ6ιιε, Βοπτιοε ποτ1!ιοιπ. 8". 266, 2Ί6.

8ἰΒΓτἰ6ιιε, Ιωπποε 8806. Μ. 266.

8ἱΒἴτἱ6ιιε, 6ἱεΒιιΡ 811884). ω. 2”ΐ4.

8ἱΒΐτἰὐιιε, Ιπ·ειΕ Τ6ἱε4πωτει επ. 288.

8ἰΒίτἱ6υ8, ιιιετ8τιιΒἰεεο Ηοιὶοπιι "ο Μ. 288.

8ἰ8ί`τἰ‹ὶυε, |ιοωοει ω». 666, 646.

Βἰείτἰεὸυε Ειοπποε, οῇοἰεο ΤΗΜτιπιτει ε". 248,

264, 262, 266.



Σ4404τζης-804404000. 966

Σ440444ξης 06. 0400044400.

8404040004400, 040 4400044000440 0484444800

044. 6.

0044004440 48404440) 044. 664.

0444444004”, 00444400044·4 4, 44044404 444. 96,

660. .

8444460404 44, 44044404 044. 404.

84446006 (804604ν44444) 044. 46.

0444400044, Συμεών, 44404 6048. 044. 66-66,

47, 684, 686, 687.

0444400440, 0444 44044060 044. 667.

0444404444, 0444400440, 040400κ4640444, 264044· ό

4404404; 044. 674, 799, 869.

8444400, 84444044, 64044044 44400444 044. 694,

469.

4'4444004·044 044. 664.

00444440 60444444 044. 689.

0044044440 044. 664, 666.

8400, 8400 044. 968, 649, 694.

84044404 044. 498.

04404 (0004) 044. 666.

4ἶ440044·44 044. 769.

8444404 044. 40.

8400044, 840040, 840640 044. 46, 960, 606,

646.

0440440440 0444404444, 04' 44404 2344044 444. 684, 869.

84404600 4840444060) 044. 660.

Σκό0004·α 044. 99.

Σ00τ4ι4ὴ 4944442000, ΙΙ40Γ28 04644400 044. 60.

0444444444 044. 776, 776.

84044, 8040444, Σκλαβ04', 8040444444, Σκ4.αβ4'4·04

04-86440406, 04000440, 0404404404 044. 4-4,

44, 46, 90, 94, 96, 90, 67, 68, 40,

49, 69, 466-468, 440, 444, 949, 944,

946, 949, 964, 969, 964, 966, 968,

969, 964, 968, 980, 986, 994, 998,

699, 646, 647, 446, 489, 490, 497,

6444-6446, 666-668, 666-668,670-

679, 674, 687, 648, 667, 694, 699.

840ν0040040 6644040 044. 464, 466.

8404404440, 8040440040 044. 469, 694, 489, 497,

498, 608, 64 4.

8040404040 4884114444 (Ρ040440) 044. 690.

8400040, 8400004440, 8400004446, 2400040 04

0460 0. Ψ0443400442 044. 466, 469, 489.

8040400 044. 484, 499, 946, 964.

8400006, 8406044400 044. 44, 447.

8400460040, 6404460040 464440, 84400040 4408044

044. 607, 469.

8404400 044. 966.

04404444 044. 688.

0440444444 044. 686.

0440404440”, 4440400044 044. 46, 667, 666,

686, 740, 744, 749, 778, 779, 784,

808, 864, 876, 877.

0004440000 044. 779.

0444444444 044. 877.

0440444. 044. 790.

4ἶ4444004444. 4440400044 044. 799, 796.

0440040444 044. 790.

8066040400, 2664040440, 6404 0. 4904046060

044. 940, 976.

80604440 044. 464.

0040404 044. 699.

0040040440 044. 604.

0044400440, 44400400 044464004404404. 044. 760.

80444440, 004440 0440440 44 044. 966.

80444440, 004440 04000, 4044000400 044. 669, 640.

8. 80444440, 044. 00444440, 0044440444 4404004000

44 4444044446 044. 647, 699, 704, 704, 740,

766, 766, 769; 0644446444 44 ΝΟΨ084°06248

4940444440 044. 706, 709, 786.

00444444 044. 749.

8044040440 044. 669.



966 6ιιιαμοι·πι-8νενΜ.

6·ιιιιιροπι ε". 688.

8οπΙοτεΙενο ω. 847.

6οτο:Μπιπ, 6ο·ι·οιια Μ. 6δΙ.

()·ιακιμ ω. 749.

(Χαι ει». 668.

Οι. (Μπα, οετΚἰενν νν (ῖιοτοἰΒοινἰο Μ. 748,

749.

θα. 0777464 πιοοειειγι· απ. 7δ0.

8ρεουΙυπι οοοΙεεἰσε, ΧΙ683 817·. 678.

8ρο6ΙοεΙπιπ Μπι ε". 876.

8ρἱοἱπιἰτ, 8τόι.7 ε”. 466, 466.

6ρτεκκ·:α, πολο ε". 876, 877.

8Ιει67οΙ ε". ΙΟ.

Στα,·νόν επ. 67.

8Ισποοι 8ΙΙ'. 666.

()τιπποπιι·ι, εχω ΨΙοιΙιἰωΕοι·ω Ι ε". 667.

8(επΙεΙειιιε, 6ἱεΙωρ Ιει·:ΜιοννεΙΙΙ ω. 666, 488.

8666 ΤΙΙΒΙΚΙΙ5, 6684 επ. 677.

Επι”, ΜΑΙΑ ω. 667, 768, 769.

86τ, 26τ, πάω ε". Ι47.

8ιοιΙοτοπΙε 56. 868.

8(ο78τιεπιιε, ροεο7 Βο!εε7ωνει (76το6τοΒο

86. 896.

ΒΙ07τπ10ΒυΙ, 8ΙοἰτιεΙ', 777886 ε7οννΙαιΙΒΜ ω.

Ι67, Ι68, 846, 846.

Στόλπον ε". 89.

6Ιοι·Ιιοι·υε ο”. 664.

8$τει(υει ε". 804.

8Ιτειι6ιιτε ω. 867.

67τοοι:7Ιιε 8Ι.8ΠΙ8787.78 ε.Ιτ. 680.

81ι·εΙει ω. 866, 868, 878, 886,

6ΟΙ.

8798807773, δΙτἰεοπἱυπι ε”. 606, 6ΙΙ-6Ιδ.

Στροημέρος ε". 68.

Στοούβουν ε”. Ι8.

(Η·ριιεοι·ι επ. 688.

6η·ιπειικκ ω. 760.

8ιι6νοπο Μ. 669.

6ογη·ι Μ. 8Ι6.

6οιμροιι 86. 884.

6017111(, ι·ιοΙω 847'. 666, 667, 668, 8Ι6, 884,

876, 877.

81177688 887·. 666.

886,

6τερομ.ει ει». 779, 876, 886, 884.

Στέφανος, ε” ΜιππΙππΙτο, 6:46: εοτ71εΙ‹ἱ ω.

68, 66.

8. 8ΙερΜηιιε, ω6ο:οππΙΒ ω. 886, 488,

499, 600, 606.

8. 8ΙερΜπιιε, 7667 ννςΒἱοτεΙιἰ 8Ι.Γ. 4Ι4, 48Ι,

488, 489, 496, 600-6Ι8, 676. 6':ιἱο

864.

546ΡΙΙΒΠΙ15. πιο4οονν766οει ω. 6Ι8.

(71047τπιιι, σοκ” 73728777.. 86. 688, 689.

6τοῷπιι·ι, @Μαι ροοιοι·εΙ6 ε". 766, 767,

740, 744, 747, 769, 760; Ι›ἱεΙ‹ιιρ Μο

ιΙιἱιτιἱει·εΙ6 776, 8Ι8.

()τοΦαιιιοτι, ωοπτωμ να Κἰ1οινἰε ω. 780.

676.Όποια” επ. 676,

()τειι·κ ω. 689.

8(ε6ι: ω. 489.

01%”, ροεο7 ει». 689.

81177777 , Ιειττιὶο.

8ΠΠ76ΓΙΠΒΙ ω. δΙ6.

Οοιμιουι, ι·ιο!ω ω. 876.

Οογρ(Μ (8γηε) ε”. 660, 774.

6ογρ·ι·π Μ. 660.

8ιινο76υπ ε”. Ι66.

Οογς,χαιω ε". 696, 696, 784-786, 788.

6ογςμιιι.ιμι ω. 786, 788.

?και 86:46, 8οονἰ, 87777372! Μ. Η. 16,

Ι06, Ι64, 866, 898, 648.

(Μπα, Οπειε, 8νϋοο, 8ιΙΙΒΙ, (8ιντεἀ:ἑ) ω.

ΙΙ, Ι4, 888, 66Ι, 664.

8νενΙει, ΙΙι·:«Ιοει ε". 6Ι8.



Σφει·ϋοπἱ.όκο;-Ί”ετἔοεεο. 05?

Σφενδοπλόκσς, 0πιτοπιικ·ι,

0ἰρο!ὸυε (0οιιΙἰ8ο!ὸυε?) κἱ!ὶ9 πνἱο!!ιο

τηοπιννεΜ ε". 8!, 48, 88, 80, 400, 408,

500, «ω, 896, 400, 800, 8'ϊ0.

0κιτοιιιικι, ΖοιπεριιΙουε, .Ι:πορο!Κο·Μοι Μό

Βο!εεΙαννο 0Ιιτο8τεἔο Μ:: 8”, 88!, 888,

88Τ, θ'70, θΊθ, 080, θ88-888, 088

688.

0πιτοπιικι !ι9εΙεννἰοι επ. 888, ”Ι88, 'ΜΒ,

787, Ήδθ-Τ88, 'ΠΟ, ΤΠ, ΤΤΒ-Τ80,

'788-Τθ°2, Τ94-ΐθθ, 80Ι-8Η,818

8Ι8, 888, 888, 888, 8Τ8-8'Π; οὐ.

Μπκαιιιιι.

Ζυι:ΙερυΙοιιε,

0ιωτοπκινω @Η ω. Τ'Π'.

0ιιιτοπΛιπ πιιιιΙεει ω. 8”.

0πιτοπιιικοιικνα επ. 808.

8υειιι!οροΙο, διωΙοροϊο, κἰ8ὶ9 πιοτων8Μ Μ.

458, 4Τ'·Ζ.

Βυεποροὶο, κἱεἰἐιἐ ροτπουεΜ ε”. 488-$86.

8ιιεπι€ερυΙουε, ε” ΜοειΙω Ι ἰ 0ιΙχ, κἱεψΞ

ροΙεΚἱ 888.

0ιιιτοπιικι ΨειοκνΙοἀονἱοι ω. 'ΗΒΟ.

Σφέυθοσέϊλάβος, 0πιτ00πα". Ιἔοτοκνἱοι είν.

868, 88”ί, 888, 88”!, 000, 608, 008

000, 8Η-8!θ, 048.

0ιιιτοι:Μω·ι Ψἰοὁγωἰτσννἱοι ω. 088, 80Τ,

888, ΤΤ8, Ί”Ιθ, 8Ιθ, 884.

0ιιποι:παιπ δει·οε!ειΜοι απ. 887, Ή0, ΤΠ,

Ή8, Ή8, Ήθ, ΊΙ0-Τ88, Τ%, 'ΝΒ,

730-552, ΤΕΒ, 'ΠΠ, ΤΠ, ΤΜ.

0ικτοι:Μιι·ι, 0κειτοιιω Β:ιΜ‹Ιοινἰω ω. 808,

808, 8ἰθ.

8κν:ιΙοΙ›οι· ε”. Μΐ.

0κιται.π τομ ε". ΤΜ, ῖ0ῖἰ 'ΠΠ.

8ικτικιι:ι ων. 9ἔἱ0.

8ιωτιπι1ε ε". :ω

δυοεεἱοτιἰε οἱν·ἱτειε ω. 880.

1ΙοπιιπιοπΙα Ρο!. Μ”. Μπι Ι.

Με”. ε". 880.

0ινιιιικι.,γι Μ. 808, 888, 000, 0!8-0Ν.

δ. 8ιιἰΒετϋ, ννχερει ω. 840, 8ά!, 848, 88|.

8υἱτινοτ‹]ἱ ε”. ';.Σΐ8, 808.

8ιιἱΙ€οτιιε ε". 888.

8ιιἰΙΙι¦εἱεοτππιηο, ππἰεε$ο ε”. !88.

8ι1οεπεΙιἰἱἀπ, 8ννοπιώιἰΙιὶ 50. 888, 888.

8)'ΕΙ (δὶιἱει) Με 888.

@Με 0οττιεἰἰυε επ. ό88.

εχι·οεοΙι (8)π·οοΒ) ε”. 800.

8)·τοεΙ:ιιιε, ΜεΙευρ ντεκ!. ε”. 80!.

Συρουκαλπέη ε". 48.

!!!προγκαιιι, :‹ἰ8ἐιἔ ροΙοννἱοοΜ επ. ΜΒ.

!Παρογκαιω, Βτόά ε". 824.

ΙΠαρογκαιιιι φπα ω. 878.

!!!εκοιια Μ. Τ.Ή, ”Ι88.

ΠΙεποκι. Μ. Τ8'ῖ.

ΠΙιιερπμι απ. 889.

!|Ικκιπεριιι ω. 888.

8:οιεε!ἰπει, 82οιο€Ιἰηο Μ. 80!.

"Μα Μ. 888, 888, 888.

"¦εκοκκιμ Μ. 888, 888.

ΤεπΙιειτω ω. θ.

Τει8:ιτ, Με] Μ: Μ.

Ήιἔἱτιο, Μιἐπιιιο, :ιτο)·8. πι:ι80. είν. 8?8,

8Τά, 8Τ8, 880, 884--880, 808.

Ί`εΒοι1ο, ορ:ι€ Ισι·υτικνἱ!. ε”. 88-!, 880, 888.

Τειὶειυἰιιπ.ἱ ε”. !0; 08. Ποἱοτπιἰηοἰ.

Τωιωμ ω. 088.

Ϊειτι;ιἰ$ Μι: ! οἱ›. Π:ιι1:ιἱε.

ἶΓι‹Ϊ.μ‹ἔ·τ Ντ. Ή.

ΤΜι11ιο, ΤΜΠΙΝ0, ε” Ηει›ι·δ·ὶιιι ! ΕΜΗ Μπα

ω. 888, 888, 888.

Τετεοεεει ε”. 888.

Π8



968 Ταριάνο44-76464.44644465.

1426444703 544. 46.

Ταρκατζούς 544. 49.

Τ8ΓΠ8 544. 74.

Τ2Γ49Γ441 544. 489.

Τασῆς, 4444644 Α4ρ6446 544. 49.

44464445 544. 4.

7445646644: 544. 664.

Τ8Π848, 4264444 544. 4.

Τάξις, 54444 2444444544, 416. Τ6οκο44.

Τά4:44;, 5444644464: 46446544 4 44488084! 544. 49.

74445 544. 846.

Τ8λιούτζα 4444. 4446454445.

Τε4ή4· 544. 99.

Τερ64444444444 (Τ46466οιν46) 544. 789, 797, 799.

ΤΒΓ8Π44448, 4446844 544. 677.

Τερματζ'ούς 544. 49.

Τερπημέρης, 544446 43440ΓΨΗ0444 544. 96.

Τ46βοι·4ία 54.4. 944, 64, 67-69.

Τερβο4444ατο4' 544. 67.

Τ4βέ4.ης 544. 49.

76644654 544. 46.

7446444654 544. 44.

Τ664464644465, 5444 64464444 4 4:65444:44 544. 946.

6444444 544. 666.

6444664444 544. 664.

Τ44664444444, 6444444 544. 979, 666.

44464464 544. 986.

644. 6444444665 544. 746.

6644444444., 4104Π48Π 64444444. 544. 686.

Θεοδώρος 2644444646, 6644444444 6444466644 64346.

544. 64, 66.

6604444444 4646445444 544. 97.

Τ66ο44ο4·44:65, 646466 4446444444 4446464464 4446

44446644464, 9074)' 4464444446 4 544. 949.

Τ66ο44ο44665, 4444446 Π408θ4. 544. 646.

Τ4Ι00440ΓΠ8, 5644644646 544. 964.

660604444!"Ε, Ρ414ΓΥ8Ι'0479 8414704344. 544. 664.

Τ44θ0ί40842 544. 4.

6666664444, 4841ΠΙθΠ ΡΒ028Γ8444 544. 768, 769,

764, 769, 766-746, 7449-7444, 746,

747; 4:44. 6664664444 768-766, 847, 849.

6664644444, 4445445 64444444. 544. 686.

6604444445, ρ644χ4446644 6444441644. 544. 664.

Τ4ΙΒΟΡ4ΜΙΙΠ, ὶο446 0440448 44 66544426 544. 476,

498, 947, 966, 966, 667.

Τ446ορ44666, 4:ό4·4444 64264444, Χ40Π4 44544444. 544.

669, 646.

6606444041, 64544644 026ΠΙ4€. 544. 864.

6644444446”, 4841444844 4166464564 544. 647.

0€0Π641444"Β, π4ε44ορο4446 544. 764.

6644466446 544. 667.

6664444444 544. 664.

Θεσσαλοπάη, 4444444444 544. 66.

7666444444, Τ4Ιθ4140Π404 544. 494, 496, 696,

468, 469, 477; 446. 6644446444, 4446444644.

Τ4164140Π48 544. 496, 669, 66. 6644446646.

4646644665, Τ44464444065, 'Γ664444ο44665, 41464·

Β'Ι'84344Ι 544. 466, 464, 466, 449, 964

966, 967, 969, 964.

7646644665, 64544644 4444444644. 544. 446.

Τ44464444665, 4445444444 44464. 544. 964, 9446.

Τ414644Γ4068, 4·`4·446644665, 44041188 544. 989.

4646644665 44644465, 54444 66446 544. 966,644.

Τ4Ι4θ44Γ443418, 44644465 6444444. 565444 544. 966.

Τ6464444665, 4444446 4048ΓΥΙ48444 544. 9 648

Τ414644Γ4044$, 44444444 7646446646 44464566. 544. 987,

996, 996-997.

7646644465 44444665, 44·444444 665642ο44·64 4444446

€4444444 544. 647.

Τ4446446644465, Τ4440430ΓΠ418, 44644465 544. 977.

Τ444θ44414.4486 544. 989.

4646666665, 645446ρ 4444485444 544. 976, 666.

Τ64646644465 544. 946.



ΤΜειωω·υε-Τογκιι. 939

ΤΙιἱοΙωετυε, ορ:ιτ ε". σοι.. Τορηιι, Τοριπι, ειοΖερ 1υι·οοΕί ε”. θ2”Ι,

'Πιἱε€ω:ιτιιε, πηειτ€τεΒἰ:ι ε”. δω. 'ΠΊ, ?46, ?δδ, ΐ8"2, ΐθ8, δ”, δω.

ΤΙ1Εειωεπ·υε, ΒἰεΚυρ ωει·εεΒ. ε”. 24!. 'Γορηιι, Ί'ορκιι, Μεει!ωίιοχ ετοιΙιι Τοι·οιοε!ω

ΤΒἰεωπτυε, ΜεΕυρ ΒτευόεΒ. ε". 248. επ. Ήθ, 8“Π.

ΤΜ8ίι118τι18,%νο]0νντ1ἱΒ ω.. 26Β. Τορετι.οκκκ τραμ., πορολι Μ. ”ΙθΤ, Τθθ,

ΤΗἰεΙροΙὸιιε ε”. ΝΟ. 'ΠΟ, 8ΐΒ.

ΤΜππο ε". ΒΒΔ!. Τορνκιιι, ΚιιοΜπ ΠΙοϋ:ι ΜΙ'. Μ!.

ΤΜεο, Τἱεἱει, Τἰιἱει, Τύτζα ε". !, 48, 498, ΤορΥπιπ, ννο]ενοόε απ. 80?.

ΜΒ. Τορκιωιειικ Μ. Ί82.

Ήιἰνἰὸἰ, ΤΜιιώ ε”. ἄ, οὐ. 'ίσαμε. Τοροπιπαπκκι ε". Π!.

Β. ΤΗοωσ: π1ΜουΙει, κἰ€ε5:ι ω... δ”. δ. Τοπιππιπιιε ε". 242.

Ί`Ηου8ετοππυιΙιἰ ω. 2862. 'Ι`ι·εοἰει, θρακιΜ, θρακία ε!ι·. ὅ, δθδ, ¦.ΐ8δ.

Ήιοι·ηΒιιι·ε ε". 249, %”Ι. θρακιι, θραηκ ω. ὅΜ, δ8θ.

Ήιοκοπ, ?'άξι;, ε” ΖεΙΙ.χ, @εἰς νν9ΒἰετεΚἰ ΤραΙΜύΩ 8”. ”.

ε”. 49, ό88. Ττειτιειι|ρἱτιἰ ε". (:..)δθ.

ΤΜ·οετΙε ω. δθδ. Ττ8Ρ02υΠί ω. !.

ΊΉιπ8:πιιε, 'ΓΙιιιτευι ε". ΈΗ, δΜ. 'Γρεπεππι. επ. (ΠΠ, θθ8, Τ8θ.

'ΓΙιιπἰπΒἱει, 'Γ!ιγι·ἱηἔεπ ε". Η, Η, Βθδ, ΤτοΒοννοτιε ε". Ή”.

6.274. Τροποπι. ε”. Τθ8-ΊΤΙ.

ΤἰΒιιτἰε ε”. δ2Β. ΤτἰΒἱε:ι, τ2ειαι ω. 2ὅ?›.

Τἱοωἰουε ε$ι·. 229. ΗΜ, ΤΜη 86η ε". ΠΊ.

Τιαι·ρι ε”. ΒΒ|. Τροαμ Μ. δδθ.

ΤΜ” Μ. 88!). 'Γτοἰει ω. 460.

Ήωἰεἰ, Τιμήσης, πε!ω ε". Η, 804. Ττοἰεπυε, ρτοοιιτοτοι· Μ. δθδ.

Ί'κποοεκ ω. 660. Τρομιιι Μ. δΐδ.

ΤἱιιΒε ε”. 2”Μ. Τροῦλὶ.ο; ε”. 46.

Τἰτιιε ε". Ή. Ττιιεο ε". Μ, Η.

ΤΜΒιιωεω ω. ΜΒ. Τροιμπορι ω. ΒΒΔ.

Τκπερι.ηκ, Τεβερβι'ανοι ω. 20, δΒ8, ὅθ8, Τοιμιμοιπ ε". ω!).

ὅ”, δ8Τ. 'Γυοϋυτἱπἰ ε". 2δί.

Τωιογτορικππι Μ. Ν”, 694», 69δ, ΗΣ, 'Μάο, ΒΜυρ ΗεπνεΙΒ. Μ. 968.

ΤΠ, ΤΗ, Ή”, Ίδδ, ΤΜ, ΤΠ. Τομικοπι Μ. ϋ88.

Τι·ήι·α ε”. 25. Τοί7α, κἱεἔὶπἱ02Μ κνἱοΙΒοοΙιτοΒειο!ω ω..

'Γοἔεττη:ι, ε” .ΗιΓε1.4 ε". Ή. 24.

Τοππιτπο ω. Ήθ. Τογτορκαιιι ε". Τ'Η, ΤΝ, Τ80, 8ἶθ.

Τοπ:ψιιτε ει". 549. Ί”υΒοετ Μ. ΝΤ.

Ί'ου8ετει, τιοΙω ω... %2, 282. Τογκιι·8τι·. 'ΠΟ, Π!).



944) Τιιπἱ--Ππιννωιυε.

Τιιτή, ορο! (η·ιτἱοο!εἰ?) ε”. δ00, δ48.

Τογρι ω. 848.

Τιιτεἰ ε”. 48θ.

Τοιίμοι:·ι ε”. 589.

Τοςρωεκλι ωπκι2ο.

Τογρωειωι. ωικι2ο.

Τογρπερπι ωπιι2ο.

Τογριοπι ω. Β88.

Τοι;ρωπ Βο]:ιτ επ. 804).

'Γογμιιιοιπ Μάο.

Τυτἰπ8ἱ ε". 488.

'ΓιιτἱΙ18ἰει ε”. 884.

Τοι·ρκίτε Ονοἔη·) οὐ. Ππεειτἰει.

Τούρκοι Ονοετοννἰε) σο. Ππςπτἱ.

Τιποτιἰει ε". 4ΐ8.

Τιιτοπυπτ Μο. 806.

Τοηιοικι Μ. δ88, 648, θϋΤ, 'ΠΟ, ΤΒδ, ΒΤ,

”Ιθθ, 784), ”48δ.

Τοηοιωμι ω. 648.

Τού·κης, :Ζώα ω. 48.

Τζέπινα, Τζέπζινα Μ. 24$, 26.

?'ζερναβουσκεή ε". δθ.

Ϊζεεσθλάβο; ε”. ὅδ-ὅθ.

Τζοπόν ω». 44.

Τζούρ !ιιιπὶο.

Τζ0υτζημέρη; ε”. δ8.

Π.

Ἀ'!‹ι·εικιἰο, ΠΚτειιιἱε, ΜΙ 840

κ·ήιιίι8Μ ω. 4δδ, ΠΊ.

ΠἀΜτἰοιιε, Ι›ἱε!ωρ εἰοΒε4. επ. 448.

8. ΠιἰειΙι·ἰουε, ΒΜιιρ Με. επ. δ4ἔὶ.

Πω , ΠυΙιτἱ ,

Πιὶει!τἱοιιε, οΙ›. ΟΕΒεΙτἰουε.

Βάι: !εοπτεε, :ηη ΗεπηΒιι ε4:Μεή. ω. 8δΒ.

4.180, 4ιοπιοε Μ. δθδ.

Πο !ωσιω, ινηιιΙα Τἱιἱοτωετει ω. 848.

ΠΠὶοο 8". 284.

Πω" είν. Ή.

ΠΒήο ε”. 884.

θγκτιμωιε, ΒοΜηειπἱο ω. δΒΟ.

θιμιαιιι ω. ΤΜ, Τί”.

θιμωει ω. Β88, '58θ.

οϋ.βουσί Μο. Π.

Ππειιτἰ, Γτιεετἰἰ, Ιΐπεειτο, Πιιἔτἰ, δτρτι,

δίψα, Ι!υτιε:.ιτἰ, ΗιιτιΒετἰἱ, Ηοκικητι, Τοϋ(ικο1,

Μ:ι€ετοιιεε ω. Η, 'Μ, 248, 84, δθ, ἴ›4,

44, 4$-Α48, ω, θΒ, Ή), 434, 454, Ιδθ,

πο, ω, ω, ω, απ., ενο, ε”,

που, 386, πο, απ», Με, 425, ω.,

Με, πο, Μ, ω, 457, 46.5, ω,

48«, 4823-4044, 495, 4.97, Μ, εσε

εοτ, ω, Με, 551 558, 568, 56ο.

ΒΊ4, Β8Β, Β8Τ, θΟθ,θ88, 805, 8Ο4, 8Οθ,

844, 830, 854. Πι1ἔ;ι·ἰ ΜΒΑ, δη" τοπικ"

ει:: "2%, 4388.

ΠηΒοτἰει, Ηιιτιεοτἱτι, ΗιιπΒοτἰω τοεπιιπι, Τοι·ρκία

ε". 88, 50, 48, 45, 44-44), 885, 534,

Β58, 884, ΜΒ, 444, 488, 48δ, 488.

4δΤ, 484, 488, 489, 48δ, 48”Ι, 488.

δθΟ, δ0°.4-ΒΟΊ, ΒΟθ--Β44.

υπεοτἱοιιιη ΜΜΜ ε". 4δθ.

ΙΙιιο8:ποτυππ Οτογπιἰοει, @απο ΜοπιἰΜ ινα;

ΒἰοτεΜο Μ. 4-8ΐ-48θ.

δτορω:κοιο, @να ΙωΙο Κἱ_ῇονυει ω. Μ”.

ΜΒ.

δτορω:κ·κ Μη, σο. Οειιιωειω.

Ι4υπιενν:ιι·, @πιο ω. 480.

Πιι€οτιιε, ει:οχΒἱε!ιιιρ ετιἰειη. Μ. 2ΐ58.

ΠτιΙἰιἰ, διικνιι, Ού7.πι'οοι ω. 40, 42, δδ8,

δθ8.

Πτωττεά, πε!ω ω. θ”.

Χ·ι·κιιι ω. δ89.

υπνι·ουιιε ω. 894.



Πρρπειιπ-`ν:ιτἰπ0. 9”

Πρρυευη Μ. 2ΤΤ, 98!.

Π!» νοιυε ω. 389.

θηκε-ε 08. Νοτιπειιιὸἱ.

9γροα:οκα ω. 8Η, 8ΙΒ, 8”ΙΊ.

δ. ΜΜΜ Μ. “Η

Πεοιο ω. 48Τ.

(ΜΜΜ ε". ΤΠ).

θηο:κιικιαπι, .Ιυετχιιὶεπ Ι 0851111 τηωεΜ

ε”. Ήὅ.

Πε1ἰιιτο 8”. 989.

9γαε"Μπ, δυνοΜΙ, ρει!τμπ:Βιι ]οτοιο!ίιπε!ή

επ. Μ”.

θγπτυπιι, Β6τιζέβη, @παο Μ. Μ, 896.

Οπΐζ Μ. Μ).

Ούζία ε". 49.

08ζοι ε”. Μ.

ν.

ω, ορ;π Κοτϋοῇε!εἰ ω. 998.

νει!εε!ιυειιπ ε”. 8”.

πω. ‹Ιε (Χιε$ι~ο ε”. ὅδἰ.

νεπιιυ!, ηη (Μη ε”. 488, 489.

νεεἱιιΔ, Βια, Μω, Μ! οιικΜώ ε”. 9,

δδ!, δδΤ, 8θά-96θ, 8δ?.

νεάει ε”. ?.δί.

νεπετω, νεπεΗ, Ήηεό:ιπ, Βεκεμισηπ ε". !,

9, Μ, δδ9.

νεπεΕΠι, νεηεεἰπ,

Μ”, δθά.

νοηόοΙεω (πιοτιο έτόᾶιὶεπιιιιε) ει". Η.

Βευετι'α ω. 98, 899,

νοι·ἰιειτιο ε”. Η.

νοι·οικι Μ. ΜΒ, Ι9ὅ.

νοσο8οψω ω. (Σ.

νεΗιεπἰοἰ οΕ›. ΨεΗιοηἰοἰ.

νωεωεε ε". Σ).

νἱεο, Με!ωρ ϋπιπάοϋ. ω. 507.

ΥἰΠοε ει". 3δ9.

νπωωιει τπε8ἱειι·ἰ Πτοπιἰω ΡοΙοποτυσι Με:

δΤ8.

"ἰτιοο ε". δδδ.

νὶεΒἰΒε ω. 298.

8. "Με, τπεἔοπππἰΚ ω. ΐδ9, 98ΐ, 998.

ΥΞιυ"Μτε οΙ›. Ειι·ιι·αμ.

Ψοόοηεει·οΒο ε”. ΣΗ.

νιΠίστε Με. 884.

Ν.

Β:ηνβαρεία, ρι·ονδιιαπι οιιἱ ν” παπα: 88·ΐ,

ει:: 'Μ, ΝΤ.

Ψειἔἰο, ννο]:Διε ω. 988.

νιιεοεοἱει ο!). 80η”, ΒοΗ.

Ψειετἱ, κν...ω, πω, εισιορ θΒο8η,·Φόκν @τι

Μθ, δώ.

Νώε, σὺ. δ. 88ορΜιπιιε, Ετό! νηΒἰοωΚΞ.

Βακτιειιι, ι!κν6ι· ω. 'ΗΜ.

ΒΔικτρι (ΒειΜηε) ε". ὅὅθ.

Μ” (Βπει!) Μ. Μ!.

ΜΜΜ". ε". Β8·Ο, 89Τ.

"':ιΙ¦ἰΒἰιἱ ε". 295, 899.

Ύ";ι!¦ἰεὶονο, ΜΜΜ Μι 949, 948.

κν..ιωωιεσε Μ. 989.

Ύνει!ο, ΠιιεΙο, Με!ωρ ΜΙονν. ε". «ω.

Ψει!ΒΒετάυε Με 989, 28ἰ, 28-ί-, 8.89, 98?.

ΨειΙτοτυε, Μιιοιιἰ!ι ρΙοο!ή πι. δθδ.

Βαμπ ω. 69!, 69Ί, 689.

Βαμπι, Β:ιμιςκ (Β!ιειιιὸγκιπνυογ) πι. ΒΒ!,

ΒΒ3-δΐ59, δθδ-δθΐ, 9Ή, Β”, 887,

998, ΜΒ, ΜΙ, 629, θ'ϊθ, 689, θ9!, 999,

699, 999, 699.

Βαριπτικο ω. 691.

Ειμαι ω. 8”ΙΒ.

Ψετἰπο, ει·ογΒ. ΙιοΙού. Μ. δ9?.



942 4τνστ4τ4ασΘ4ν444464τττυσ.

4444στ4τιιτσ, ορια. 4ιστ4›σ4. σα. 426, 298. Βιεριιιιηττ σα. 642, 646.

94μιι4444, 424ιτ4ισττ ρσσσσ'τ·σ444· σα. 4969498. Ψστττ4ιστ4, 4ασ4τιτρ τττστ·σσ6. σα. 666.

Βάσσας, τισ4τει σα. 29. Βερούλ4.ια σα. 49.

Βαρσύχ, τισ4αι 46. Βερσύτζη σα. 48.

Βασσϋφσσοσ σα. 48. Βερβίαιτσι σ4›. Τιιιτσιιιιιιιι.

Βάιι·ιζσύ σ44. μ” Β. 46σσιι, 041. ν:ισ4τισ.

Βσι:ιιτισ, Ματ σα. 899. Βεσιιιιι σα. 644Ϊ

Μουσε”, ττιἰσσ4σ σα. 664, 644. Β649·6696"σ σα. 644, 644.

Βσι:ιιιιιιιι 44 σσσστι Μι. σα. 666, 041. Βιισιισιιτι Ύνσ44τσττ4σ4, 444'σττσἰηἰσἰ σα. 266, 284,- 694.

ρσι4 α4σσ4ισ Β. 94σιειτι σα. 664.

Βιιι:ιιιιιιιι σ4›. Βσιισσιιιισρ·τ4 ννσ20νν409σνν4σι, 444σι6στ4υσ, ινσ4σννσε4σ Βσ4σσΙσνττι 8τττ4σΙσέτσ

444στιστττσο4ι. σα. 666.

δεί 44424444ι4ι σ44. 8. 6εσ444ιτσ. Ψσισ44, σ4·4:ν4:. ττ1:48ι4σ44. σα. 666.

Βιισιισσιισ 44σσα4σ4σνι·4σι σα. 464, 488-496, 44νσισ4ο, στσν4ι. τττοειττισ. σα. 446.

4444-4499, 892, 894, 898. 644 σα. 296.

Βιισιιιισιισστι4τιι σα. 899. Βιιιτρ·σ (Ψἰστ) τ·σε4ισ σα. 896, 894.

Βάσια, σἰσ4σ Ρ4σσιντιεσ464 σα. 44. 9946στ4ιτσ σα. 229.

44νσισ4σι σα. 6644. 44444σε44ττιτσ, 4›ἱσ4τυρ σ4τσσ4›. σα. 264.

ΒΑπ4:4ιπασ 44ιτσσ4τ4α4σι σα. 698ξ 449, 444. 444ἰσ4ιττισττττιτσ, 444'ἱστττστττιιτσ, 44444εττ·ιστττιιτσ, 44τσ4

Βσττει:τιιισ·σ 4444οσνττι4τσνν4σσ σα: 484, 846, κἰσσ4σ 44ετ·4τττστιται, 4ωττισσ σα. 469.

864. 96σ4ιττατττττιτσ, ν4αττπιττττττσ, σντι σσρτιστ4τι4σ86,

44Μτοσιισιτσ 4στσρσ444σνν4σι σα. 844, 844. 4εσττ1σσ σα. 469, 464, 4664-4424· 246,·

Βιιιτιστσιτ. 668, στα στα, σα, απ, σα, σα.

664; σ4›. Ατι4εσ. 494στττστιτισσ, 4ιστττεσ σεισ4ι4 σα. 296.

Β|'4”4σ449 σα. 668. 4444ι4446τπ4ιτσ, ννο4οννττ44ι σα. 266.

44'σ4στσσ4σν·σ 4944σ44στσ4σ6σπ)· σα. 289. Ψ4(49444Π998, 944τ4ιτ46ττττιτσ, ›τ4σΕσ σιτσ4τ4 σα.

Ψσ4στνσ44 (99θ4στν444 σ4.τ.' 64444. 242.

»ω (ασια, σα. 4844.· 44ν4ι4τστ4ιισ σα. σοι.

νσ4ιτττισττ4·σαξ 44'. 446σσισττσννσ σα. 664.

8. 4444στισσ:44ιυσ, 444σττσσσ4σιισ, νεα4424σνιτσ· 444486στ4ιισ, 4›ἰσ4ιιτρ ττιστσσ4›. σα. 246, 244,

σα. 46'4,-2984-2994 246,4 6444,' 648Σ 244.

9444444644· ω: απ». νναιτεσσσ 444,4 4404014. σα. σα.

49σ64ιστ4444τι44,·ν444σ64τ44α94σα' 44->4'6. Βιιτιιτιιιιι, Β4·ι·ιιιιιιιι, ρσρ4σ4 σα. 94, 664 .

4νστ·4τι4ιστ4υσ, 4444τ4ττισ σα. 286, 294,294- 44444εσ, 4νἱσ4ιιτρ 4›τσττσσ4:. σα. 244, 284,

296. 284, 696.

44νστ4σ, 4444στ4σ 4σσιτσ σα. 442; ια4νσ 266: 464444τσ4τσιτσ, σντι 9ασττσι 4, στον4›. τττσΒατ4σ..

σει, 264, 292. σα. Με.



ΜΜοΜπωηΒφιωκν0%

Υνἰ|ΙοΙιε!ωυε, ρτωίεοΕυε ψ. ή!).

ΨἱΙΙεΙιεΙωυε, !φτηο_ε μι: 20:”.ΐ, 207.

ΨἰΙΙοΙιεΙωυε, ε” ρφρπεβρΕοΒο, Μπρομ μια.

20δ, δ08, δ0δ.

ΨἰΙΙοΙιεΙςηυε, Εφη; Με. επ. 308.

ΨἱΙΙεΙτιιἰ ερἰε£οΙ:.ι, κἱιἔ8:ι απ. δΤ8.

Ψἰὶ|ςτβἰφἰ πς)αι εΙ,ι·. Εμ, 388.

ννει1ωο επ. Με, _Π5, !0.5.

ΨἰΙ[ἰΒἰευε, μμ:χβ. Ιππιλπο. ει". ίβό, ίἶδ,

ΝΒ, ΝΤ, ΗΜ, 2δβ, Ή”, ἰὅ-Ϊ, 200,

Ή!.

ννειιο Με 8ὅὅ.

ννεωω ε”. 00.0.

ΨἱιπΞΗχειήιιε μμ. 2, δ.

Ψἱρεττιιε, τονναι·ιχει έ. Βτυποπει πι. 280.

Ψἰροτἱυε,_ροὸσἰ`εχπχ Βγκγ απ. δδΒ.

`Μρροτει, πεΙω ε". 282.

Ψἰτῇἱηξ, ΉἰτἰΒ'ετιἰ 8". 980, ω. δω.

ΎΥἰτοἰΒμτΒοηεἰε ΜΙΒ ω».

ννω"ω, ΜΜΜ. ε€ι·. 847.

ννΜΒυπιι, ννὶτἀιπιιιπι 8”. δω).

Ψξεωυ μα. δ0δ.

Μωβ, ψήφ ψ. 908.

Υ'[Ερ,!,ι, Ψ)·ε!εχ, Μ., Βιισμ, Β(σλαο, ΜεΙο,

πω. 0Μ4. Φτζω2 (ΔΗΜ) 88·- Ι.

Ϊ.), 0, Η, Η', Ή, 500, «ΝΒ, 4ὅ0, ΦΠ,

40δ, 48δ, 5ϋδ.

`νἱεΙετπυτἱ, ι;.ωρ νω, δ". 48.

ΉεΙ:ιτιο, Μιά Μ:: “.

Χ'ϊἱε!ειιιε, κνω.υ.., χήε!έ; ΜέΙἱοΕἰ ι τοάιι

ΡορἱεΙΔ ε!τ. δΐ, “8. οἱ). Βουσέβουτζη;.

ΉεΙυΜΜ, Κτιιἱτια ε". Μ.

ΥΞΩχ, Βιιοπιι, ΨγεΙἰοἰο, ΧνἱεΙἰσ:ι,

ι1εικνη:ι ῖνἰέ¦ισπόψ ω. «ω, Μ8.

ΧΥἱεο επ. 280.

Ψὶεεοετοἀἱ, ννχειο!ιτ:ιά ο;οε[ιἰ μ.. Ωω.

ΥΨΜ%ι·ο0, ΨχειοΗτ6‹Ι ιυποννἰεοἰιἱ ε". δω.

ΜοΠοει

Ψἰ$88Ριιἱ8, -00ίωοπϋιιη απ. 0$ι.

Ψἰιἱειπό ε". Π.

Βαετζέβη, σὺ. θηα:·ιπ.

Βκι·ωτειιιοκτικ κιπιπ ω.. ΤΜ.

Βκοιιιιιιι.ι ςΒἱΙγπἰει) ε". Βὅί).

ΜΗ... ε”. δ0δ.

Βιιακυ, Βοινικιια, ΜΜΜ ΜοεΙαι ω. |00,

ὅὅἰ.

ΒΜκεριπα Μ. Βΐι0.

ΨΜάΜιωι Ι, ννιωω..Β, Βοκομια:Μει,

κἱἔὶε: ροωαἰ ει". δ”Ι4, ?Πβ, β00, 4.",

4%-42θ, Η0-455, ΗΠ-480, ΜΒ,

443, 688, 801.

ΨΙειὶἰεΙευε !, Μάίε!ειυε, Ισά! ΜΜἰετεΕΞ ω.

482, ἀ2ὅ, 4.02; σὺ. ε. ΜπάίεΒιιι8.

ΨΙυἀἰεΙειιιε, Υ"ούγώ.ιν, μιἱει$0.ο ω. «ω,

ω, ω.

Β).αστήμφος, κἰεψἐ εοτΒεΙιἱ Μ.

Ή.

Ψ!0ὸ.οωῇτυε Ι, Βοπο,ιιιιιερι ε....,.0μ.Μα,

ΜοΠώ Μ:ψΞ Κἰ]οκνπεΙ‹ἰ ω. 22ό, 2%,

804, 380, 005, (ΠΠ, θΙ.|,16|8-088,

0%-050, Μα θ$0*θΉ, 00!-ΒΒΒ,

ΒθΤ_θ'Ιδ, 670, 095, Τ00, τω.

Β0ποικιμρ$ δρτοεἰενγἱαι ω. (ΗΜ, 008, 'ΜΒ,

ΤΜ. ?00. 748.

Βοκομιπερι ΨειωνΙοἀοννἱοι, Μοποφειο!ι ω».

700, Τ48-ΤΣΟ, ΤΒ5-ΊΒϋ, 0δ'7, ΤΕΒ

ΐ00, ?'ΗΤΠ80, ”ί88-Τ80, ΤΕΒ, 'ΙΜ

Τ08, 80δ, 8.00, 808-8Η, 818, Μό,

8!θ--8Ι8, 8%.)-82δ, 851, 8δδ, 884;

Βασιωκκ Μ. 864.

Βοκομιιιεμ. (ΨΙοά:ίωφη υρἰχήεἱαἱ) στα!

ω. θέ”, 'ΠΟ, ΤΠ, 'ἰὅΞ›, '7δϋ, ΐ80, 700,

Τ05-ΐ05, 'ΠΙΤ, 700, 80!Ψ80δ,

80Β, 800, 808, 800, ΜΒ, 840, 8'ΐδ,

8Ί8.

51, 38,



044 Βωιηιιυηυμι-Βπωεωρομ..

Β0808ΠΗ000~Π (ΉΙοὐιἰιιιἱαωηἱε) ω. 800,

804.

ΨΙοάοννεΕυε, Ιππ κοψω! 04ικο0ι·οπο, κ55η

οιεειώ 84Γ. 808, 800.

Ψτιἱππιἰει· ε". 505.

Βωοιπ, ω. 744, 705, 848, 877.

ΜΗΝΑ 80. 705.

ννο8ἰι7ευε, ΨοχεΜυε, οο!ικτήεττι Βο7ε

Μεινε Κτηνουε1ε8ο ε". 577, 450-

458.

Βοισέσ07.αβοο, κἰεξὶιἐ κει·0εΕΕ ω. 54.

Μπι π». 589.

ννοἱυυἰπο επ. 504.

8401700” ε". 500.

ΨοΙοιπετιιι ο". 207.

Ψσ7εο70υε, 074401!) πιἰεπ. κατ. 254, 055.

Βπτκοιιι, πε!αι ω. 054, 5.0.4, 004, 002,

742, 789.

Βουι·ικιπ οΒ. Βιιιυαι.

ΒΜΜΒ , Υγδοεἰ ε".

508.

Β.ιιιι·ιικ κιιοι:·ι·ι ω.. 020.

Ψο747ωτόυε ε". 555.

Ψ0ΪΡΜτἰυε Ντ. 478.

400, 005, 557,

Β44$Μ, τσε7ιε επ. 554, 504, 000, 007,

007, 085, 005, 785, 784, 780,

804.

ΨοΠε 80. 505.

Μπομπ” ΒοέοΜενν7οι εΙτ. 754, 780, 708,

700, 802, 805, 807, 808.

Βο10ωρωπα επ. 814, 854.

Βοιιοι:ι ει». 074, 040.

Βοαπαι., ΥΝο7χή, 8:60 ω. 004; ΜΜΜ

ει". 748.

ΒοπτΜΜε, Χνο!›·ιιἰοιιἰο Μ. 557, 058.

ΎνοΜεΓ ει". ΣΕΒ.

Ψοτιτιετἱε 5Ιτ. 454, 450, 800.

Βοροτά7.ματ ε". 42.

Βοροτιια:Μπιι, 0ο]ιπ ω. 507.

Βρια:ιιιιι, πε!ω επ. 824.

Βοσώτα ε". 50.

Βτμιικει:οιιι., πιἱιιεΙο σε ΗΜ ε”. 705.

Βρακιιαιιε ω. 500.

νντιιΙἰε!ευ8, 0084727204, δικό! Ι.3288Μ ε". 445

447, 504, 579, 575, 425.

ντειτἱεΙενν, Ψοτ€ἰ:!ωνει, Ψτε$ἰεΙΑνὶεπεἰε ΒΙ'08,

07002". Μ. 508, 454, 400, 474.

νντετἰεΙω·ἰεπιεεε,

458.

Βράτζης ε". 40.

Βρπαιιιι, 0νντυωι, ,πω ει». 077, 048.

Βρεβέρα ε”. 80.

Βριιταιιιιια (Βα·χωπϋι) Μ. 004, 500.

Βροϋτος, Μ”, τιε!αι ω. 47.

Βω:εσπαι·ι Ιηάωνἰο: ε". 070, 744, Π!.

Βω:ει:Μιιπ Βτ€ε‹::γεΙιιινἱοι ε". 705, 745, 740,

720-785, 754, 745, 808.

ΒΜ:80ΜΚΙΝπ ω. 840.

Βι.ι:ειιοκομ. ΨΙο0μυ7ι·ονυΞοι ει». 092, 007.

Βω:εποπομπ 4ειτοε75Μοι εεττ. 007, 700

744, 740, 740, 740--7%, 750, 754,

748-754, 755-757, 705, 700, 707,

784, 780, 800.

Βω:εποκοπιιια, κἰ;ὶπει ω. 795, 854.

Βι.οει:οιοικι., μα! ω. 797, 799.

ΒοιμοΦαοπ 8". 088.

Β007.7Ιφία οΒ. ΒυΙεειτἰει.

Βοι·7.«·εζοπόν ε". 46.7.

ΜΑΜ." ε!ι·. Η.

Βου7.ι·ηπριίχ ε”. 48.

Βουλτζοϋς, ε” ΜΗ ε". 40.

Βιιωετορομι, Βοι·ση·ραδέ ω. 40, 00Β,

088, 080, 088, 740, 757, 740, 705,

770, 855.

νντοοἰωνἱειιἱε ε". 458,



Βουσέβουτζησ-7446μτα. 946

Βουσ86οιπξης 4496848646) Χ4846280444414Π5444 Ζαχ4.ούμα, Ζαχλοίμων χώρα 844'. 64, 66,

24486 4444846 ΡΓΖΥ44Ϊ4)' 84.4'. 67.

4468888888 844'. 689.

Β·864688648 544'. 796, 784, 796.

944688)! (νν)48Π8Π) 844'. 669.

Β8ιτ66ι86666 86. 864.

481.468, 44448540 844'. 864, 877.

ννγ5θΒ'Η444 54.4'. 486.

Β'Η444Π'4'44, Ψ0]θ4ν0€48 844'. 769, 766, 749.

Β'Η44484'6604464444 844'. 686.

Β'Η444ΕΕΜ444'|ι 6664069Π444'ΟΨ402 844'. 699, 667.

6644405444 544'. 666.

Ψ)'ΖΠΒ 844'. 666.

Χ86846ι6 84.4'. 649.

Υ.

Υ84440Ι'448, 66. 48460Γ418.

Υνν6648 0444840483 66. 466.

2.

28666 844'. 664.

28664· 428688) 544'. 666.

28668, 486148.

284)Γ024 84.4'. 44.

2886844688,

667.

26664ιι6, 8944 429.868, 444'64 66888866 844'.

76.

Ζ44Μ4444444, 686868 844'. 646, 646.

28868688, 448Ρ48Π 844'. 496.

Ζτιχαρίας, 866 Ρι·44ν886884·8, 444826 8886846

544'. 64, 66.

.6407444774044444 Ρο!. Με!. 7466. Ι.

866 4846468 ρ84η8τ86γ 84.4'.

67, 69.

2042406414”, 288646τ648648 844'. 96, 64, 66,

66, 67, 69.

284ιτ66γι·6 84.4'. 666.

28868668, 646868 844'. 664.

Ζαλτάς, 26468, 866 Αι·ρ868 844'. 49, 488.

28τ6846, 28684 844'. 669.

286686 84.4'. 666.

2888 84ι·. 986.

2444484448 844'. 779, 846.

Ζ644$ΥΜΣ44'44 544'. 846.

ΖΗΓΠΟΨ 84.4'. 666.

234'ΠΟΨγθΟΖ 844'. 468.

2868868866 844'. 777.

ΖΜ40446Υ4449 844'. 748.

ζΜ4660ΥΜΣ44641 Υ40,46 544'. 664.

26ἱἔ6868, 2646684148, 442°Μ4'Η4'ΠΜ4'48, 84'Π

4ν48688464ν8 4, 434'64 4ίτηνν6684886 844'. 464

464, 8468-4446, 444, 448, 449, 464

466, 469, 466, 466, 476, 478--486,

846.

2434464441146Γ, 26648466 844'. 666.

Ζ4))'4444 844'. 664.

2444344444 84.4'. 666.

2864488 544'. 447.

44688868 544'. 776.

2844848ν68 844'. 446.

2434454448 544'. 666.

Ζεπι'να, Ι'Ζ8448 844'. 96, 96.

Ζετλήβη, Βτ66 844'. 69.

28423 844'. 447.

28441484' 84ι·. 666.

ΖΟΠΙΠ18 844'. 669.

2866864 844'. 44.

24820 54.4'. 969.

7668818, 4348444141 Π0Ψ0εΓ062484 844'. 698.

449



946 Πιιμπ-Ζ)·ι·οπιάιο.

888.131, πω” ΜΙ'. δἔδ, 030, θδΪ, 646, 2ιππιπ:πεπε, Ζπποποοπτι ειπε 286, οπο.

6δ0, σε”, 8Ή, 888, 85.5; σὺ. Ιπποε!πιο:, Ζιποπιπιοπε, ππιιοεπο επι: διδ.

δυιΙοει. Ζιπιπ·οοπιι (δεππιον·πο ΡοἰιπιΙπιἰοινἱ) ω. πο.

Ζπιπποποιπα ε". 554, ΒδΤ, 816. Ζιιππιιιι ω. 88Β.

Ζιπ·ννΜι, ππιποοπο πω. 28θ. Ζιπι!ιυπε (έννπε2ηπ πιόπ) εππ. 88!.

Ζ!οιπιιιι ε". Ή2; οπι. ΠΙοπιιοιι. Ζιππο!ι Μι. δοπι1ο!π.

ΖπιοιοΙποι ε". Η. Ζιπειπιιποροπ·πι, Π2ικιπιοεπόπι επ. ΤΒϋ, 'ΙΣΠ.

Ζοιιο·πιπιπο απ. 808. Ζ)·π·ο επι: 863.

Ζπι!ιεπιι ω. 888. Ζ.γπεπιάιο ποπιιὶε.

Ψ πχππι ιπ!ποιποιεΙιπ πιοόοό πιοποἐχ, ὶε Βοπιει:πποε·π., Βοποάονπ Η! 8ππιπο!χ ρπόσι Μπιο

ποπιπποπι Ιοππι επποπιιο, ινοππιἱοπιΚοιπποπιγ πω @απο πιο απ. πι; Βοπεοδοιν Π' Κπη·ινοιπεπιπ

πιο επ. ΝΟ; '1'ριιππεππωκ·πιππο ΒποπΙχ πιο απ. 882; Δερεπιππ, έεππβἱ; πιο απ: 551, 8δίι; ?πι

πωπω Καππα] πιο ε". 2δἶ, 284, 288; Ποποππ·πιπ, ίὶίοἔόιν, ππιιοεπο πιο διποε!ειι ε". 8Τδ;

Γοροπιιππιπ·πι πιο ε”. 8Τδ; Γρεπορπιππ, ππιπιἱοΙι πιο ειπ·.άθ8δ; !πιππιευπάο, ἐοπιο $οποεΙππιι·ο, πιο

ππτ. Ή)δ; |θριικ:ιπ·πι, Ι)οι·ροι, πιο επ. ΜΗ; Μιπκπ›γιιππιι·πι, πιο Μ. 8”Μ; Βεροια π θπηιιιπ:ιπ,

ποππιἐε; |Ιοπιπηιππο, πιο εππ. δϋΙ; Ρππιποιπ·π., πιο επι: 8ῖϋ; Ροο·πιππ:πιαππ·πι, οποἐ‹ι ππιοπ·ονπεΙπι, πιο

ε”. δδθ; Οτεψαιπ·π., Επι! ινπ2·ειοπ·ε!πι, πιο ε”. Τδδ; Βοροιπιπηα πιο ει". δδθ; πιο!ποπιποο άοάοπ5

πιοΙο2χ ιππιἰοπιο ιπιοιόυιοοε οπο ιπν πιοτἱοπιἱιπ ο". δάδ-δ8θ.

ιν όπιιπποππιἱ Ζοἱιποτὶιι πω. πω. ΟπεοοπιπιοΜοπι

οΜο.άο1

ννἰπιοεπιηπ ΚοιιτεοΙ-πἱ.
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