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Ζωοι·ΙειΚ.

ΜοΒγεποτειέ8 έΙΙοπιέιΜ ό:ΙοτόπεΙκ νοΜιΕ ε8γοε

ειειὶωἱ, ΜΒΜ εεύει Ειπορει ίὶἔγοΙιτιε, οΙ!γΒοτ ηιεΙεε

τέεινέω ΐϋ88ϋπ Μίκι. Α' πποέμιτ Ι‹ἰτάΙγ, :Μπι Η

]έΜπ - 'ε ιδτώτιοΕοέΒετι.' νοΙτ Μό, πιἰόϋπ Θεα:

ιΜε ίεΙεόεεε οτεΖἔιΒποΙ‹ ϋειε5 ΜΒοεεέι8ει Μ1ει!κε ω

δη·ειι, πενεεετεε ε:ετερετ ῇέπειοιι ει' νἱΙά8 ροΕΜΜ

ουκ Ιεκπή ΜΜΜ !ιοιπδω 'ε δεἰ πΙΒοτωέυγάτε. ΜΙ;

Μ τεε€νέι· εΙρέη·Εο!τ ει Με. Α' Ι1οινέι1 Μπι, ει' πιο

ΒγεάΜ ειοπιὲ!γ π' πιοεμιτ ΕΜ!! ιιτ:Βιι, πιειΒγεπ πε

πιοε - ΙιἰνετοΙἱ υιόό]ε ει' ΖτἱτηἰεΒτιεΒ - Βι·σεΕο

νἱοεοΕΜΙκ, ΜΚ εΙεϋ ΜοηΙΜΜΕ εοτέΕπιπ έι||ικιΙσ, ΠΕΠΗ

Μ2ΒόΒ!:πιπ εεπιΙ‹ἰ Μπι νἰνοπ ιιιο8χετ Βου τοτϋ!ειἱ

εεμόΒόόπ, 16τώιιεΗ δΜΙ!έιεόότι ,ε εισ!πιό σΙΚοΕτωέ

ΜΜΜ, -- Βέτό Ιε!ασΜο!1 Βσιόῇα εΠεπ ίο8οπ Ωω

νει·τ 'ε ίοττο(Μπιοι ἱἀἐιεπ Μό.

?θά ἔΗΜ
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Α' επει!ιεΕ. ιιέιοιοΕ, ο!έι!ιοΕ ρεεε;; οει!ε!)· 'ε νό

τεε ιιιει·ιε!όΕ τειιιιδιιγό!ιοιι ε' Ε6:ϋε !ιοιι ε!!ειι ΜΜΕ

πι!.

'Β στι, Μ! ειι!γοε !όϋΕ!ιειι ε' ν68τειιιέιιιι πιε

Βι·ει·οιεεε8 νο!!, ιιιοετ ει! Ε!ε!!!εΕ τεειιΕ: πι!! ε!ι:ει·

ε' ιιιειιο!ιιιγι ιιόρ, ε' ειιιΕειι θ ιιι!!!!ό ιιιε8γετ Ωω

ιάεδειι ε!ειιι ΗΜ? '

Μειιιε!εΕ ε' εεε!ιει! Βο!ε!ιιιιι!ιε, ιιιε!!γ ει!ιι!ιιΒγ

ιιιιιιτ Μ, εε !ό!ι!ι επει·οιισε!!νε! 'ε Εενοε!ι ε!!ειιει!ε

ε!!ειι ίοΒγνειτ Μεσα ίιιιε!!εεέι.ιξι·1: ο!! Εενέεεε! πιω

!ύ!οΕ νεο Μ” ιιι!!!!όιιε!., ιιιοιιιε!εΕ Με! ,ε ιιιε8

ίο8ιειοΕ τετιιι!ιι!, Μ" ε' ειεπι ιιειιι Εεεε! ε' ιιειιιιε

!ε!ι ει·έ!!ε! όε ά!ι:εδεέ8ό!! ιιιἰνε! 16!ι!ι αει-ε' !!ιει·ιιι!

ει 'ε ε' εεεΕεΕ ει·ειιδιιι!! ει οι·οει!ειι !”ϋ!δ!!.? θε

ιιιετε!!ιετοΕ, ιιόιεωΕ οεεΕ ιιιεΒε!.ο!ι Εδώ! 'ε 1!επε!ιι!

ίο8_ιε!οΕ :ποπ πόροι, ιιιο!!γ ο!!γ !”ϋπεόεεεειι, ο!!γ Πει

!ειι ε!! ευη! !ιοειοιι!εε, ειιιιγ! ιεΕ!ε!εεΕϋιερει!ε!

,ε !ιε ιό! ιιιεεεεεει!ε!!ε!οΕ-ιιέ!ιειιγ πει, ιϋ!ι!ιιιγ!ι·ε

!ειιιετε!!ειι 'ε ιιιεθετ ιιιιιιι!ειι !ε8!ιοτι ῇό! τε!ε!ό εεγό

ιι!ει!Βετ Ε! ιε !ιε8χνετι - !ό!ι!ι ιιιε8γει·! !”ομο!κ

!ε!ε!ιιι, ιιιιιι! νε!ε!ιε νο!!! -

Νο ωεεει;ειοι, Μ" φαει: ε: ιιιιει!ο!! !ιειε!ο!

ιιεΕΕ!ιιΕ, ε! Ε!νειιι!οιι!ο!!εΕιιεΕ ειινϋιιΕ ο!!!ιοιι ναι,

Μ" !ιο!ιιο8!! !ιοιιιιιιΕ ιιγο!νόιι ειο!τιι - νε!ε!εΕ

!έτεο!οΒιιι ε' 1έινο!!ιο! 'ε Μ" ε!νε!!εεετε!νε !δ!ε!εΕ

ε' ειπε νεε Εεεε έι!!ε! -- !ιο:ιε!οΕ 5ιο!ιιοΕ νέιΒγειιιΕ,

- Βοιιι!ο!ειιιιΕ., έι!ι!εειιιιΕ.
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Ε' Ι'πιό ι·ειιιοΕπιιΙι είπω εππόπ ι::έπει, ιπιπτ νε

πιει Ιεππι, "πιει ώτεοιο8πι, Μπι πινει πιει πε

Ιιόι, ιπειΒιιεποε πειρο!πι€.

ΚιεπήειοΙι πεππϋπιιοι, ιιιιπάεπ ρεΜπειι: ε·τό!γειι

επιιιοι·έι·ο,ιιιιπάεπ πιτπεΙι ειιιόΙγοε ΜΜΜ: ΓοΒιοΙα ιε

ιιιετπι -- ιι6ιμωιιι -- πι: πι: ίεΙοϋιόιεΙμ πο”

Ιϋπόπιπι τεει':πγι ιι·ιιπιι Μπα ιπόΙιιιεπ . . . .

η π - ω ω ω . · . · π , . ι ω ο -

Ει6οΒιγΕιεπ νπἔγπιιιι, ποπ Με, πε ΙιἱποεεΙ τιιιιιοΜ,

πιὸ8 ιε ιπιπιιι8 ειοθιέιιχ οιεπέ8ικιπ, ιπειιγπεικ Μπιέ

πετε @μποτ ιιιιι8μιτΙιοιι ύνΙιδπγνοιποΙκ Ιε8Μπ)·εε!ι,
Ιε8]πιεπιδι1Β πρωι ισιιω. ν

ιιιιιιιιιιιιι ΕεεΙιεπιχ πι" "πιω ι.οτΙιοΒιιιι Μειω

Με ιει·ιπό52οιεε Ιαιριιιιοι: εΒιιΙα οΙάειΙΜ ιπ::ιεοε πηγ

κ:ειιοε πωπω, Μ;; ει' ΜΜΕ πΙειοεοιιγπϋπ ειιΙιΙειε ιιόι·οι,

Βοιιιτνπ πιω επιίιεέ88ει. - Β' ν:ιάοπ-ιιιέπιποΒ «Σια

Γεω ΙιεΕιιόποπ 'ε ει: ειδιιο.πιειαΙοιό ειιΙιΙόΙι Μαι

όόΙωιιιοΙ, ιπιπι οΙν:ιάΕ παύει Με ΓοττέιεοΙ‹ 'ε πιω

ρπιιιιιοΕ ι:εοιΒεάε:πειι.

ΜιΙωτ ει' τοιιπιόεεειοε Ιαιριιπ έιιΙιει!ειιιιιιπΙα, ει' νι

πόΙι Ιπειέ|εεϊιΙ: οι πι ῇοΒΙιιπ ΜιπμιτοιιιΙε 'ε ιιιιιιέπ

ιιιιΠε ιι:ιι!ει5Βιιιι ιιιεχόιιιι ει' πω” ιιπιειπώΕπιπ, μπι

ΜΜΜ ιπειεοεεό8οπ π' νό!”ΓεπόΙι ΜΙΝΙ.

.Ν πιιιιιι‹ ίοι·ι·πειιι :Μπι ει' πο” ιδνόΙιεπ πει

τιιΠώ εχι1Ιπεια, ιποΙΙιι ιππιειια Μπι: ,ιι ωειΙε ιιιοειτ

ΙενοΙειδ εεώιΕ (εεε: οεοροιιιιιιοΕοΕ ΗΜ πω.

Η
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Ρόι· ότειἰ "Με ιι1επέιε Μάη εΒγειεττε εει]άΕοε τε

πωπω όμΠωότη$ ρἱΙΜιιωηΒ πιο8.

Ετόι!ΗΒεπ Μπι τἰΠωεἐ8 οΠγ τἐΒἱ νέτοΕΜ: έε

Ιαιετέ!γοΒοϋ. ΗΜ, τηεΙ!γεΙ‹πεΙ‹ ο” τέεω ε!Η:η;γο1τ

πω, Με ει' Ι”ϋ ὁρϋΙετ ν:η;γ ΜΜΕ ε8γί!ι οΙάειΙειότ

Με ΙειΙ:Μτό έιΙΙεροΕΜπ πω.

ΙΗγ ρέ:Ιόάτιγ π, ωοΙ!μιΕ Μ ΜΜΜ: ει' άοιι1Β,

Μ! ειιιοΙΚετΙἱΙε, πιΕηωΒγ ΠόΒετότ Βέρειἰ :που Με"

εέ8ΠοΕ, πποΙΙγιιοΕ πιιετενόιιγ ΜΒΜ πι1686ιτε ΜΜ

ικιΙε ΠΠ.

ν Ε' Με έτΕεΙωειΜτΙου ΜΜΜ πιο έρΗνε: ΙποιηοΙγ

ει' ειἱΒοτιιεἐΒὶΒ 'ε π168 ἱε ικ-:τιιε ει' ΙεειαιότεάΒικιΕ

Ιουε τητα.

Νεπι Πεεπι1 ότόεΜεΙου, Με εννεΙ β! πιε<ἐἰεπιει·

ΒοάϋυΕ, ΜΜΕ :παμπ 'ε Μκόἱ πονεεε€εε ε2ει·ερει Φέτ

επιτιόπωΙ: 1ϋτώπε1ϋΜΒεπ.

Α: εΒόει Π Βε1ϋΕιδι Μεου!Η: ε” Μπάρ να”

Π5 6ρϋΙετΒδΙ 'ε ΜΜΕ ΜΕ ειέι·ιηέϋοΙ Μ!.

Α' Μ5$όΙγ ΒαΙειάτομ, :ποπ ώ!" ΜϋΙ, ωε!!μιο

όήδιΕϋπιΕ, 1›65η·6ι Πόροι 'ε «ΜΜΕ ειι!!εε "ΠΙΝ ιι]

ειΙοοεοτη Με" ίδάέΙ Βοτἰῇει. ΜΜΜ @ΜΒΑ ΠΜ ει'

ΕεετὸΙχοΙϋιτἱ Νοε €γορτέττε, Μ! ηι!Μη όι·Μεί ἀἰόΓε

ΓεειΕ›ὶ οεοροττο:ΜοΕΜο ειποΙΒεὰἰΙι; ει' Β:351γέπ "Π,

ει' ίδ @Ματ Μό, οι ο8έω ειέπιη Ρόι· 83805 "Μιά

ΒοΙ, ΙωτηΙιἐΒοΙ ,ε ε' εεεΙΜ οεπέιΙγΒο! ?ε όΙοΙὡοΙέιΙΙ.

Ε? επέτυγει και εεε δ8ΠΙΙΒΜΙ& Μπι ετ1ιε!εΚεε., :Η
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ει' ΙιέεηέιΙιοι ιιθιέιιγ Ιύρσεϋ πιει Μ: ίειΙειἱ ειδεο!α,

όρο!ιέΈιέι· ειιοΒοιι νειΕο!ύειιιιΕ εειιιπιι τιγοιιιιι τιἱιιωειι.

Α' Ιιϋιὸρ, οΒγιιοτ κι 6ρϋΙοιιιεΒ, ιιιεΙΙγ ει' εισιτ

τιι·οΒιιέι! ]όνιιΙ ιιι:ιδοειιιιιι, ίϋόοΙε εΒόειειι εΗϋιιιΕ, άε

ει: ιιιιιοε Ιιο!τοπιτοΕ, Η Κιόι: νιειοτιιει8εάΒιιιιιιιΕ Φι

“ω ο" τεροόέει. εειιι πιιιι:ιτιιειΕ έε τιι_ιοΕ οι Μι

Ιιοεειιι Μπέκι :ιι ΗΜ, τόιεδιεΙα 8γιιΙωΙ‹, 6Ιθωι ιιάνειιι

πιέιιέιιιγ ιδι·ρε ιηιτΙιοΕοτιιειΕ -- ει' ΜΜΜ; Ιε!ιοΙΙοιό

Μπι ιιι8ό ἔειΙϊειἰΕῖιειἱ: Η ΜΜΜ ΜΜΕ ΒόΒοο:Μιτι

πιό!ι ἐε τορΜιιγ Με ειδπγε8οΕΙιειι ιετϋΙιιεΙ‹, ιιιἱ8

Μ. ο” ΙειιΒετΙειδ ΐϋιότοΙε ΐοιγτιει!ι πιει.

Ε' ε26Ιοε έριιιιιότιγιιοΙι ίϋειιισιότ, τιιοει ιέ8ΙειιιιΙ

νέΙτοιτει Μ, ιιιοΙΙι·ιιοΕ Μπορόιι6Ι ι·ιι8` Μ, σ' Μι Μ

νιιι·ι ει;γειιεε νοιιιιΙΙιιιιι ιΠε:τεΙειιϋΙ 'ε ει: ε86επιοΙι Μι!

ΙδιεέΒέι “νετ” εινἔιιειεπό πι:ιΒοε Μ.

ΑΙἰ8 ΜΜΕ νειΙειιιιιιεΒ νέΙόΒοε εειιιιέιε ει: «Μακι

ώιτϋΙ, τιιοΙΙγ «που Μ" εΙνέ!ειειιό νοτιιιΙ Μπι Μι

Ιιει:Ιειπέ5Ιιωι |ἑΙε2ἰΒ.

Μί8 οι ιιιόΜι ωιιι ΜΜΜ, 6ο ιιιεΙ!γ Μπι Μ

ΙειΒιιέιειτ Μ! ΒοιιιιοΙιιιιιιΕ, .ειιιΙιει·Βγϋ!ϋΙδ εΙπέι·τεειΒοτ

'ε ει' Μάι· ΙέιειδιιοΕ ΕΠΕ” όροιιιιιι·τάεέτ τϋιιιεΗ εΙό;

:ιἀὸἰὅ ει' @Μι οΙάει!οτι, τιεπι ασια τἰειτιιε:ιἔ 68 σειιι

Ιοριιιιιι ιιιεἔ Ιιειιιιϋιιιωτ, Ιιειιιοιιι που τότοΙωάόε Β,

ει' ιιι!εό οΙ:ΜιιειΕ επιιμέι 'ε εΙΙι:ιιιγειςοΙτ ιοΒἰιιιε1ότ

ε!πιι·ιιι ειιιιιι€ΙδΙ.

Δ' πιἱ ει' ιιιΙεό ιιάνειι·ΙιοΙ ε' οειιιο5:ιΜι ο5Ζωη Μι

Βόί εΙϋπ Βινο!ιοιό, :ιι -- Μι· ιιιἱτιδ ιιιΙιετΙοιιιιεΕΙότ
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ειοεεόΕ ἱε -- ε!ϋτηόϋΙ ειο!8έ! ει' ωοΒόΒεπ πιότ έτ

άεΕεε ε8όειοεΕ.

ΜΜΜ ει' ΕΜ ειέπιγόΙ. σε όρϋΙεΕπιεΕ ΜΕΙΝΩ ει:

εινιιΠεπ ε” πο" ΜΙ:3ιηοε, τε$2εΙεπιτε!γεε ο8γόΜεό

εεΕ ΜΜΜ, ΕἰΕ τοΒἐηΥεΕΕεπ ι·ΠΕόπι !ήόπο:τωΕ -

ε;" δι·ε8 υπ· ιπ:ι8ά!πιυ ιότι, ωοδοτνει Ά ΕἱπεΕ εΒόει

εωω ίϋΙϋ8.1 ει* ΠτοΕ Ειμαι νοπιι!.--Με8νειΙ_ῇιιΕ ϋειὶιι

26η, Μ" ε* ΙιοιικΗχοε ε8γἐπἰεἐ8πι‹-:Ε ίεΙίϋ66ιό -

Μάτ πιίπϋ όΕπ]Ιο11 τοΒόιηϋηΕ έτ6εΕέτε πόινε-πεω

Μάτ ἐτάοωϋι1Ε, ε8όειετι Εύειει·ι 'ε ΕσδιϋεγΒοη Μέ!

Ιι1Ε Μ.

Δ' ΕὶἰμιἰΙοπ οειώΙψειι1 εΙΙοι1Εεπ, εΒχ ΙειΕοττ,

Βι·άόΙγ !ε8Εεάέ!γοεΒ 'ε Ιε8ειετε!τε πιέΗύΜ:

σεΜέιάΜ ΕδιϋΙ - 'ε ίόττο 1σ!νε'επιιιΕπόειιέΜευθογ

ΜμΕ - ΒενΜήιιΕ, Μ" εννεΙ πω] Εενοεε€ πωπ

άοπιιιιΕ. `

διειΕεπΙ νέΙοειώευηΕ ΜΜΜ, ΕόνοεεϋΕ ει'Εετωόσω

Με δεπϋπιτ, πιοΗχ ει' ειόρ 68 ΕεΙΙεκπε9.εε Μέ νου

- 'ε ΙοΕἰτπεϋΕ πιοΒ ΕϋιεΙεΕΕτϋΙ :που ο!6ειΙ1, πιο!

Ιγοτ ει' ίεΙοΜ› οπιΙἰωΗ Εοάνω σεειΙέιΗΕϋι· νέι!επεποπ

ΜΕέει:Ι.

Α' ἀἰεπεΙεπ Μ, πιο!!χ ει' ΕΜ υάνειι·τ ειοΒιο Μ,

επτι οΜειΙου Μπι ΜΜΕ Δι ϋειΜοΒοΙ; :ποπ Γεω

Μεπ Εει]Ι65Μη εΙϋΝο, ειό!εε ϊιΙτε1γύπη· νοηυΙτ εμ νί

τἐἔο$ ΒοΕτοΕΕόΙ 'ε ειοΕ Εδώ! ΒϋειΕέπ Εἱοτπε¦Εειὶδ

πιει8οεΕ› Μ:εοροτιοαποΕΕοΙ, - ο8όειεπ ε!τεΕπνέπ ω.

Α: ιιάνειτ Ιωπ6 νοΙτ αΙεΕίΙνει, 'ε ιηέτΕεπι ει' Μτ
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ω” εγόρρε!, ωεΙ!γ ΜΕ Βε1οτἱ£ε18.ε 'ε ε86ει «ψευ

ι!επόεόεε! 8χϋπχϋτϊι ε!ϋώτόϋΙ ε2οΙδέιΠ εει]έτοε, ι·εΒό

ηγεε ΕϋτϋΜόποΕ. - ΧϋΙΙιοιιἱ %Ε, ε;" ότέόεἱ άΞόΐει

'ε Μπι ει' εδω "ερ Μποινε νἱτέιΒοΗιεΙ 'ε οεἰ!ΙοΒνει

οι ετόάΜ πϋνἐτηὸΙει τοιιιέπειέΜο ο!!γειι Μτιγο

πιέπετ ΗΜ ει' ειουγεε ειοωειωεέ8Μπ, Μπιτ ει' νὶτἱτό

τόιεώοϊσοτ ε!ειειο11 Μτοειδνόϋεπ.

Α' Ιιετίτέ8 :Πεμ Ι:ϋΙϋωΙνδιϋΗ ει,ι1ώείΒ ιιάν:ιτό$ϋ!;

Μπι Μ πόριιιΜ1 νειετωΕὸΙμω Ιώρε:έ ω, ΜΒ ω!

οειιΙι πιο εεεεέτηεε νέΜειω ίοΜαιάεόι ΙέιΕ]υΒ, εεε

πηεε άεειΕ:Ηωρυ]ένσΙ 'ε ε" ΒἱεεοΜ› εμόνιιΙ, πιοΙΙγ

ε8γΙιοτ νϋτϋετε νοΠ ίεε1νο.

Α' Μερα ε' τόπου Μι εεύΙεε οει!ορβοΙ ΗΝ, ω

Ζε]ϋΒεπ ότἱἐεἱ ιιιαδι·ε2ϋ τ(::οτοει!ότιοΠωΙ 'ε σε ειοΙκ

ω” οι;ιεΙΙιε66 οεἰτιοε νυε-ειάτπγοΒΒαΙ.

ΜἰΙώιιτ ε: ιιάνετ, ιι" οι εεόει ἐρϋ!ει ωτιυεΜ

ποπ ροπάοεεό80€, πιοΗγ :ΜΒ π' ΜέιποΕ!σοΙ ἰε οΙ6

πηϋ!φ!; Διά Ιοτεωιεηἱ.

Α' Μεϋ επικ-:!οΙ. θεό” ΙιοειέΜιπ--ει ιιάνοι· ΓεΙδ!,

Ξι!ιδειεΙμε ΓεξοΙγοεό ΙιυιοιὶἱΙ‹ νἐΒἰΒ: :ποπ Μ! :ποὺ ΜΙ

ΒἱπιιιΗ πιοάοι·Μιι, πιεΙ!γ πιω! - ΠΠε:8 ΡοεΙ.επ -

ᾶἱνει1Μ Μιά ]ϋπιἰ.

Α' νϋΙ8γΓε!ϋΙἱ ΙιοπιΙοΙιωι Ιώιορόι ίϋΙεοΞεοε ετ!ω!χ

ίο8ΜΜ Μ, ει' ΙεεεπεΒΒ ερειιγο! νετειπάει ΙώιηϋεόΒόι

1ϋπτετνέο σ:!ϋ.

Με18οε ϋνοδ ΜΔΕ, ιπε!!γεΕπεΕ ο8χεε ΙερΜΙ. -·



8

ΙεϋιέρΕιοιι - Μια ϋνο8· 6Ι‹Ει6ωΙ‹ ίο8!εΠέιΕ ε!) Βε

ιοε ΜΙέι€εετ ειι€ετΠεε Ιιετοιιι οΙτΙεΙτε.

Πο" ε: οεὸειτϋΙ ιι52ιε ΓοεεΙιιιιιιι!ι Ιεενειι, ιιιε8

Με!! πιό8 ιεενειιιϋιιΕ, Μ" ει ιιάνετΙιειι, μεν δΙιινι

το ε' ειδ8Ιοϊ ΜΜΕ, ιιιεΙΙνετ ε' τε εε “έν” οιάε!οΙι

ΙώρεειοΒ, πιεεοε ΙιεΕειδΒιι απο” ειιιεΙΒεαιε1τ, ειιιΙό

Ιιειοτετ ΙιεΙει!ό ΜΗ; Με ε' εεΙειιιΜοι·οιιν ιιενειι ιε

πιότειοε ε: εΒέει νιάόΙωιι, - ιι” ιιιιιιι ε' ιιιΙεό

κάνει· ιιεεωρ - ιιιιιιτ ιιιιιιιιειι ρενιΙΙοτι ΙιοιιιιιιΙι

Ιιειι Μ ιε ΒεΙιἰΙοιι ιιενει ιινενΙε -- ε' οεοΙόσιεΗϋΙ.

Πε εεε: ε' ιιέ8ι ίεΙεΕετ ,ε ε' εεόρ ΓείοΙνοεό$ ιιιε_ῇιὶ

ιιιιιι6ειιϋπ 6νεόιδ 'ε ΙερΙειδ νεόειδΙδ 'ε ι·ειρϊιέιιν Πι

26τεΙαιτ 'ε τοτΠϋΒετ νεεε:ϋΕ - ε: ε8όει εΠΜϋιιΙε

πω, 'ε Μπι Ε”οΒιε ΜΜΜ τε8εάΙιειιιι, ιιιΠώρ εποε ιιῇἰ

ΜΜΕ έε εεἐριιύεεΒ ΙώρεεοΕ νεΙειιεΕ., ει ειιιινἱτε εΠειι

“Με εΙΙιετι·ὁεεεΜιϋΙ εειεΙοε, ει: ιιιέ8 ιε δε2Ιιειιμό

εΒόειοτ ε8νΜεοΙνεε:τειιι . . . . . . . . . .

Ε' Μπι οεεεύ!ν ότόεΠιτεΙ Ιιἰτό ιιι·ιΙειωμ πιοΙΙν

ΖΜοι·ΙεΕ πιανει νἱεεΙτ, ιιιιΕόπι€ ε' ΙιεΙνεόΒ ιιιεΒε

εεειειιοΕ Με ιι8νειιειοτι ο" σεεΙεά ειπε: ε' ιιιιΕι·

ιιόΙνΙιετι, Με ε: δειεόΒ Ιει·ι- 'ε Μ! ε'ΙιΜοΕ ιΣϋΜι

εγινε -εε' Μπιτ ΠΙδ - ΗΜ Ιοειιντ εΒνειιΙ6οτι ΗΜ

-- τιΠεεεεε.

Αιοιι @Με 1848 ΑρτἱΙ εΙεϋ ιιειιιέιι, ιιιΠωι· οι

ϋεἱ ΙεΒενεΙ ε' Μέι εεεΙεάιιεΙι ότιιιτΒειέε!ιε ιόνϋιιΒ,

ειιιιεΕ ΙοεόΠεεΙιιΒε 'ε ίειε Με” Βοιωτια: κινοΙοι

ι



θ

νο!! - -ο"ε!!!!ι ένέδε Πέρα!. - Ε8γ!ιοτ Γδἰερό

τη! Μνο!ο!! ν!εο!!: Μ! Πο !ιδοδ! ε8γἱ!ι, ΜΗ!!!

!θ!4Μ" εεε! ε! ο!οει!ιοτιδοπ Μ!!! !ιυεπ!τ !δ!ιοι!ποΒγ,

ο' ιιτοο!!!., εποε!! δωσει: ΡΗ!" ο!Ηονο! !ο!ιο!!: !δ!›!›

εοτει!πό! εοο!Βέι!! ε!δειετο!ο!!›δ! ο' Μι!! Με! Μπι,

:ΜΒ ώμο ο' εού!ω!γ !πιειέιτο!!!ιοο 1δ!.Ι οικεδοεπε!ι,

!ποτπιοιπ εΠωεω) εοδο!πο!ι !‹δνε!!‹εοτὸδοτι, Μ!!! !‹οτο

Με!!! Πόρο!! 'ε Πε!ιοτη δν 61ο νο!όι!! 5οοιινοδό!!γε!

ειδα! πιοΒο1 ο' Βοοδοεο8το.

ΜόΒ !κορ!!οιη !ιοτέιδοπ, ο!οεο!ιου!ποπ ο!δ!ω!!δ ιι!!

!οπο! οεο!οι!δο! ΜΜΜ Ρτἱπο Αη8ε!ονο!., !!!νε! Βοο

δοΒ !!!!ιο:οε!!οετ "χοπ, Οι: ο' Ε!! πιδ8 τδι·ιι':ποτδιι!ι

!!επτ!ε!ε ε!δ!τ νεοποπ ε!: ῇο!ετι!›ειι Ζοδοτ ΗΜ· οι

Ωω επι ιδ!ιδτω δε.

ΜΜΜ! ε' Μ! !”ι!τ!!υνο! 'ε οι υ!ό!›!›ἰπο!ι Μ! Μο

πγονο! 'ο ιπο]δ !α!8δ!)!! οΒγει!ου ίὶἔινο! Α8οε!οτι

πο! ωοε!εωου!ιοδοδι!!ι 'ε ο' οεο!ο!!!!ιδτ ε" !)οι·ο!!ο

πιο!ι ωό!γε!:δ !ε!!!πω! νε!ηέο!! ωιι!!3οδο) πω! !οεπιδ

δι·δε!!τε!ειι ο' Ιοοε!ι!!γ ε: οοιτο!γοηο!‹ !:ε!εδ ε!τοπτ!ε

:δω !δ!δ!! ι·δν!δ εοοιιι!έτ τοτ!οιιιιιο!!.

Α: δρδ!επ ω!! !!όπηε!επιωε! Μα: ωοενο!τιι8γοπ

:που !ι!!›ἔιῇο, τηε!!γε! τό!;! δμ!!τοότηε!!!σεπ ο!!γ Πο!!

τοπι $ο!ε!!!κοοιιυ!!, ο' »απο !εΒ!ιο!γεεεδδ ίε!οεο!οε: δε

πιοι· οι δτοΒ Ντουκ:: Μπι! Μοτο Γο!γ!οπ εο!ι ειδ!

ε2ετϋ νέ!!οο!ο!οεο!ιο! !ότε!ε!!! πιω! οι ο!!ιοΒγο!! ιδεο

πο!! !!!!8οι!!ιοτοεο 'ε οι οδτ!!8 ΜτΙ ε:ἐρἰ!ύεε!! πο"

ι·όειο οι δ πιἰνε νο!!. Μ!τπ! απ! δ" !ο!!!-:Επε πια!!



ι

Π)

τόπγο!πιιιιΙι, πει οι δει Μπιτ ι·έει εΙΙιιι"ο1τεέΒέΒιιπ

ΜΜΕ νοΙπει: ιιιιπιιι Έκι., πο" ει: Μαι; πω” Ρε

ι·οιιοι Μπι νοΙτ εωιι ει, εώρπειι εεπι ει, ΜπχεΙειππε!ι,

πιιπόι-ιιι ειιιέιεόΒειι ιιιεΙΙεπ, ιιιο€νε161ε.

Δ' ιειωιω ωΖιεη· Π! ιε ιιιἰιιτ ει: εινιιΗ Ιιι!τόε2επ

ει' Ιιοιιγιιέι, ΒειπιτείιΙιει. 'ε εεεΙόόε:οϋέι!ι:ιτ ιοΒΙειΙω πιει

ΒόΒιιπ: -- εαπ Μπι ει, νδΙΒγιο!ι': Μιοιπ οειιιοε

ειοικι 16ωΖωπ ιεΙειι!ιοιι ίεπ οπιιιΜΜ Ιιειτέι1]ει Μπι! ει,

οεΜΜιιιιΙι ΙειΙιοΜΒ, ιιιιΗιει ει, πιο" ειιΜΙϋ αποφ ,ε

ει;; Ιιε!εϋ ίοΙγοεύ ειέιιιιωιιιιόΙι. '

Α, ΓεΙεϋ σκιά” επέιιιιοε, Η1ΙϋιιΕιδιό ιιιιΒγε:58ιι εισ

Ιιει!ιοΙ ,ε ει, πιειτ ειιιΙΠει1 πο” τει·επιΜι! ει", πιοΗχ

:ιι ε86ει @πιει ιπειΒοεεόΒόι ΙιεΕϋΗϋ1ιε: ει πωιιιιιιε

τϋΙπιέιιγ οΙιοπει, πο” οι «Μια πιό! ΜΝ Μι ΜΜ

Ιϋπόιόπ ΙεΙιοε:ιό!γΙ›οΙ |ιύρε2επ - Μπι σεεΜ!γ Μι

Επιπγότει.

Ε, ροπιρέιε, Κενό” ,ε Ιιϋιιγϋ ἰνεΙιοπ ιηιι€νό ω

ι·επι, ε"Βοτ π, Ισιεώ!γ ίόπχ!ιοτέιιιιιιι ιιΙΙιειΙπιιιειιιι πι

_ιοε ιιπεριδΙγειιτο Ιιειειιιά!πιιοΗ: πιοει ει, εεειΙ:Μ παπι

πγόιΙπιπ νοπο τιι€οε !ιόπιιδέτ ιειΕπγΙιε., πιοΙΙγετιι, Ειδι

Βγι:Ιι "Μαι ιιιππόι·Ιιετιό τιικΙΜΕ επιιιωπε.

πιω ει, ιποΙΜΙ, πο” Ιιειιιιε ει: (Με πιεσιοπ

ἱ1νεἔ ι:ειΙΙειτοπ ,ε ΜΗ εγόι·1γειτειιτοΒοτι ΜνϋΙ, πιέιε

Βιιιοι·ιιιτοτ ιιοιπ ΙεἔιιιιιιΙ‹, πιπιτ επόπιωΙιιιι "Μπι ,ε

ε" Ιιοεπι ΜΜΜ, ει, ΜΜΜ πιέ8 ίε ήπιε έι|νάιιγει

πο! ιιιοΒιιιιιό Ιιεπγοιιιόει τϋπ ει, πόιδι·ε; ει, Μιοι·«Πι,

ιπο!!γ πιω πι:ι8οεεέ8τει νοιιιιΙ1 Μάρ ΓιιτειΒόεειινει! Μ
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. ΙΙ

τϋ! @Με ,ε ΒΕΝΓεΙϋΙἱ ω!" ωειδοε ΒοΗι ωἰνϋ :ΔΒ

ΜΙε Γεε1επ ϋνοεεἰνεΙ, Μπιτ Μ; ότείεΙωε, Μπι Μπο

εποτἰεπ ειἱ8οτιι ,ε Μεεό εοιόιοε ιοΒΕΠτεΜ ΜΜΕ α:

εΒι':ειπεΕ.

Ηότοπι ηωμ νοΙΙ: ει, ΐϋΒεβι·όμ :Μουτ Α, ΒεΙεϋ

ίο!γοεότει νε2ειοα, ε,,!ιοΙγτε, ιιιεΙΙ;· πιονοιετεε εκτε

ρεΕ ]ό1επιπά ώτώτιετϋυΕ νέιΠο2εποε ΡετἰοόΜΜιι ,ε

Μι ιιπἔιε ειδιό9 ει, Μεό εΙν:ΞΗ ΜΒοεειά!γοΚΒο! ρ- ει,

ΜποπτιπεΕ τὁΒἱεεεΠ, 6ο ἱ2Ιἐεεε! ΒόεεϋΙ1Βοτ2Μέτει "χω,

-- Αππ:Πι ΜΜΜ ο!άει!εΉ ΜΜΜ Εδώ! ,ε ἱ8γ ει, Μ

εϋ ΜΒοειτό!γοΚοι ιωω ϋεειο ,ε ωο!!γ!)ϋ! "ΠΜ Μι

ο!ιΜοη Βϋτηϊι σεΕ;;ει !ιόΒοεο!ι νοιιιιΙιειΕ ει, 1ετοπιΙ:ε

Μέ.

Α, ΝΠ" ίεΙϋΙἱ ΜΒοε21άΙγτ Μάσι· ΡΜ:: Γο8ΜΜ

ε! Μι Ιεάπηένειμ ΜΒ Δ, πιἐεἱἰωΕ ποΜιιγ νεπάι·ξεεΕ

ΜΒ ειότΕ ειοΜπι ΕΜΗ ει: ϋτε8 πω” Γετεπι:: Επιει

π:ΗΜ. γ

“Η νέεΙΜοε !ώρότ Μνέπ ει: ε8ὸε:ηεΙι, ε" εΙϋτο

ιιιεΙ|6:ιΙΠι ει: εηπόΒ ι·έε2!ειεΙιετ - ,ε Εϋιε!εΜ› Ν:

ρϊιο!ι ο, Μ: ότόεΙωε εεωιάόΙεωΙιε: . . . . . °

. ο . . ο ω · ο . - - . . - ο .

Α, παρ Ιε:ΗτΙο:οα, ει, Μ]οε ΜΜΜ εειἱ ΜΠαπ

Επι" οεἰΙΙοΒ ει, Ιωε1ύ!γ @ΜΒΜ νἰΙἔι8ἰτιιἱ ΙιειάσπεΚ.,

Με Μ:!πίιιη ρενω πιυΙνει ει, τέιΕ:ΙεΠι ,ε ει, Γιη;;8ϋτηεΙα

εΒγειιΕέπτ εΙιάτ]άΕ α, Μέτειάό ΜΝΚ ,ε ι:εειΒ οι ει!εό

οεπέ!χΜπ Μια ει: Μα πγοπιειἱτ Ιεἰνεπιιἰ.

Α, ι:εειΙό:ΙΜΕ ειοΜεεήΒοπτει·τοιοΕΕ, 8γετιγειΒγυ]κόε



Η

πιέπ ει: πιο πιώ! δεειοεγϋ!πι 'ε οιι ει: ιδιοι νιτ!όπι

ιότεο!Βέε :πω !ιοι!ό!ιιοεοπ ΜΜΜ: Πάω· Ρθιο:ι ο!!!

!ιει!:ιτ!οιι Μπι οποιει::ι, :ποις!!ϋ!όπιοϋ:ιοιόεϋ! ει!”!ιι0!

πιὸἔ :π!πι!!8 :Γιο ιιι·πει!! πενειιο!: ει' !ιἐ2πό!, ίδ

!οι; ει: όιε8 Μάο: !!ει·οποι εο!ιιι εαπ:: ε:π!!ιοιιο ει'

οεο!οι!εό8 ο!όιι :Με πονοπ. ι

Α' ειο!κι νει" !π!αΐι!ι!ι !οι·επι, !ιο! πιοει οι οΒοει

οιιιι!ειοοι ο” !ιπέιιι οΒγιιιι πιω, --- ιπιπι !!!γ @Η

οριι:ποπγ!ιοπ 8:·ει!ιο:! - ειέρεπ !ιειι!οιι ::ιει·όει πο!

ιο:ειι!ιο! νο!ι ινοπνο: Μ! πιει8οε ει!ι!π!ω π, !ωιειο!)·ι

!ιότο:π ο!τ!π!ι·ο! Μπι! !ιονο!ό !ιοΒγεο8 Μ:: πχ!!ι ,ο

ιέιδοε ιο!ππιοιο! επδοοο!ι Μ”, πιιιΒοοιιπ !ο!ινϋ νο!"

!ιο!ιο!!ιο, :πο!!ι· ει' πο” πάνω! !ιο:ιπο!: ο" :πιει

ιοΒ!ει!!ει πιιι85!πιπ.

3ιο::ι!ιοπ :ποπ ει!ι!ει!ιο!ι!ιει! π, !ιοιιϋε !δοι!ιιι !έιι

ῇιι!ι 'ο οπο! !σει!πι ΜΒ!! πω” ε!"ΐιι!!ο! ει' Βόπγε!

πιω ποπ:: ροπι!ιι8οι -- ο!ϋ!ιο πειΒγ πειιιι!!ει! 75 ο'

ιππιιι ιόΒοε ιι!ειοεοιιγ ιπιπ!ιΞε ε2ι!!ιο!ιι!ιο!. .Ιο!ι!ιι·:ι ει:

οπι!!ιοιι οποιο! ι·ιΕ8ι ωει!ειι!! ποιο: ι!!!, ιό!:ό!ειοεοπ όρ

εεό!οε ν!ειιι: !:ιοπο ειο!!ι·ι!πγ ίο!ιοιο ι!ε ειι·ειπι2οιι, ιε

Π!! Μ! ει]ιόνει!, ιι!ειπι απ: !!ό!ιο!!!αι!.

Α" :Με Μι ο!‹!ιι! ο8:!!ώπ ει' νϋ!Η !ο!ο, ει” :πει

εοε, Βόι!ι Γιι:ειΒόεο!ι!ιο! ΒιιιοειΒ Έ !οειοι ι1νοΒιιιιό ει'

πιό: ε::ι!!ιοιι ει!ιο!γ!ιο “Μαι 38 ῇο!οπ!ιοπ πγ!!νει

έι!!ι, !ιο!!οπιεε ιο!ππιοιοι οπποε!νόπ ει, ιιιιπ38ο!!!ειι! ι!!

ε:οει!ε!ι ιόΒοε πω; εέι!ο:!ιιι, πιο!!γει ι!ειιέπ ν!!έιΒιιό

!ἐπιριι πωιιιιι 'ο !ιοππειπ ει! !εΒροπιρέιεο!ι!ι !ι!!έιιήεο!ι



Ι3

εεγἱΒε τηἱΠ σε ε8ἐε2 το;;ότηεε Μ!" Ιιοειά!πιπ, τηοεΕ

ει' Με ΜΗ ειϋεΙῇὲΙτοπι πω” - πήιπ εΙτσμπΙό @ἱ

Βόρ ει) ΗριεΙοτ ΜΜΒο!.

Αιε!|επΒευ οι ετΙιεΙγεΙ ε” ΜΜΕ @ό κω

2ο1τ, Πάω Ρό1ει· ΜΕοιετέ!γέιποΕ ε!εϋ ε:οϋἐῇάΙπι ηγὶΙό.

Πο" επ εεέειιιοΙ; νἱΙἐΒοε Ιώρότ εᾶῇυ!ι, ει' ειϋ8

Ιε1ε!ωΙ ΜΗ πιό8 Βε16ΝεοϋοΕ.

Νοιη Μηιι·νόη ει' ΙώριοΙϋ 1ε!1ε1εόΒειεεϋΕΜιάτοΙώΔ

ειοτἱιπἱ, |οΒγεπι «Με πιποΜοπιιΜι, Μ" Με ει, ω

τοπι Μι·οιη επό8Ιεώ1, ΜΗ τὲ8ἰ, Μ8.έΒιι πωη2ο1τ εγέν

ητειωτιό, πιοῇά ϋ!πηἰ πωι8εεε:ΞΒιι - Θ ε" ΜΒΜ

Βόιό ωϋνἐε:ἰ Βοοεϋ ορτόεάΒοΕΜΙ ιιιε8τει!ιο11 ωΙνόπη

ίο8ΜιάΕ Η, :ι‹!‹ΙἱΒ· ει: επιΠω12 ροπιΜ8 ωεΙ!ε€Ιἰ52ὅ8

Ιετε! ειὸρ ,ε Μπι τὑΒ Ροε1ι·ϋΙ ότΒέ2ο1τ Μιότ Μπι

όειΠό ΜΜΜ Μ, πτεΙΜΒεπ πιοετ - οι Μ πιέ8 Ξ8οιτ

ΗνέπειΕοε - 012 νἰἔοπ "ε ρε1ΒοΒνει όΒοΗ.

Α' 1ϋΒΜ ΜΜΕ ΠΜΣ ο!ίο8ΙοΠό ::ρυόΜ1 'ε πειΒγοϋΙ1

ΒιιιοτάστεΒοΗτοΙ εεειϊκ :πιπηἰι ῇοεμϋιιΕ πτε8, ιηΠώρ

εποΙι :Ω Ιε8ιήοϋΙσ τΙίνειιιι:Ηκ "ε ει' κιωεοΒ πεωιδΕπ:η

ἱι!εωεοΕ 'ε οώ!εππϋεΕ νοΙιεΕ.

Πο ει' πιοπάοιωΗιοι Μι ΜΒ] τηι!τοΗ1 'ε τἐ8ἱεε

στα” ΙιετειοΕΒε Γοε!ει!τ σε:ιΙ:Μί ΜμΕ νεε:ϋισΕ, πιἰππΙ

- νεΙδέ οπου, ωειτο:οπο Γέι·Βιι οΜιοΕ:π ει' τόΒί ειδ

νεΙΝ$!, πιἱτπ ει: ειΜΕ8 1:πιΜεπ ό ἐε ιι3πεΙ: - εκσπ

1ϋΙ 6τ6ΒΙϋπ - Εἰε8ἐε2ἰ1ἐεὁ£., ει: εμέ” Ιιέ:α8τοΙ νἰ

Εμ” Ι”ομΙπιυπΕ Μια!.

ΙἰειϋῇϊιΙι πποε νόμο ει' ε:οιπόΙμοτ ΦΗΜΗ, [Μ.
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Με εεεττε Μι!όεεϋΙ: εεεωΙετ ,ε ε, πιό πεπποεΙα επ

ΒετΙνέπ., Με: Μό, ει εΙεϋεεεεΕ, νεεεϋπἱι ε" Μήπ

1ε1ε£ ει, Βεπάε!!ό πηεΙΙε1Η ροππ!ε8ι·ε.

Η ε, Με ΕϋιεΗδΒεπ Ιό1]ιιΕ Ιτιπ:Π, “Με Ρό

Ιετ Μϋεϋ !εόιηέΕ ,ε τηε!!εΜε Πετε!εΒΒ Ιεεινεώτ

ΚΙέτ:Η. ή

Ιι·πι:ΞνεΙ πιηιΜεω ε2επ1 ΗΜ, Βε!τε ε, Βειι6εΙΙό

το! :πε;;οε ΜΙιι, ε:όΙεε ιέπι!άε εεεΙιεπ ε: Μαη; Ζά

ροτ Ρετειιοι Γοε!εΠ ΙιεΙγετ: Με Ζ:Μοτ ΡΜ”

εε Βετό1]ε θϋΜεπειετπ - άετϋΠετι Ιει·εο!οενε

- εόΕάΙ8:ΜεΕ Γε! ,ε :Με ει, εεοΜΒεπ.

ΜΜΕ ΜΜΜ εϋτἐῇἐτ ιιιἱπἀε8γἱΙώπεΕ.

Παω νοπιἔιεεἱ εοΒε1εωΙόΒεπειτεΕ ειΠέτει, εε εε:

πιιὁτηἰτειτ πιΕνϋε εεςεετι, - Βιιοωε!ι, ίεΙ1ϋεϋεπ ότ

άεΠεεεΒΊ ‹!ε ΕΠΜΜ› Βοπιο!γ ΜΠΕ νεσεω ΜΜεεόεϋεΒ

νοΙΙε|ι: Η ετιγῇότ, ει, ΓεΙεὸ8εε ο!εει εϋ!"ε2 Μπετ

Μ, ΜΜΕ, Μ" Ιππιέ πιο" εεεεΙΓεηγΠ ειεπιεἱτ ,ε

ι1ιεεοε, Ι:ετεευ τει·σιεΙότ - πω, :Μπιτ εετάΕ ω"ω,

«Με εε εε!γωεε Ιτε_ῇΖεΙέιΕ - Με δτόΠεπε: - ε,

Βᾶ_ῇ‹›ε 1ετεπιπόε ε: ενω] Μαι Ν* τενεει:3ι.

ΚΙ6ι·ε, Μι·οτε ένω! Πε1ε!εϋΙ: ,ε :Με Βενεεεε

ετάε!ιεε τετεκπίεε: πγιιΜεΙι ,ε ειπε!! πόνεεε ε,ΙΜε3

Με ΜΜΕ ωιιπΜεεε8ετ έιι·ιι!τε ε! ,ε Βεάνεε ιιιεεεεεοε

νοτιἐεεἰΒεπ ω ,ε εγετωεΗ νἱὸοτεἔι8 νεΠΠΠε!ι ει:

ε86ειεε8 Βενέιν:ιΙ ,ε το2εεἱνε¦. Βιέρ ΗΕ. εεεωεΠ1επ

ε2εΙίεεόΒ ,ε πιε!γ ΚεάόΙχεεεεε ΙποκιοΙίεΒ, πιἱ8 Με!! ε_ῇ
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ΚεἱιπιΙ‹ οεἰιπιιΙειυ τυοεο!μ, πτιἰτιᾶοτιΙιοτἰ ΒόεεεόΒόι ]ό

Μόντε 'ε 1ι·έίΉετε έιτι1Μ ε!.

.Η ΜΜΜ Μπα, π1ἱΜ ει' ΜΒΜ Χ!έτα ἱιΙε1εε εἔγ

5ιετΠ ΜΗ ί3ΗδπηΒεπ νοΙΜΕ.

Α: Φεβ Πάοκ· Γω·επει, ΜΜΕ ΩσΒῇειὶΩ ΜπηεΙππω

εεΙΗΜτπει, ιιιηά ΒοΕΜ86τό :ΜΙΑ ΐΜΙο, ιικΣε ΠΜ

εΠε νεΙ653 528'13"Υ08 νοπάεώνοΙ., ει' Ιιοειιι οιϋει επι

ΜΙΙει!, ωε!!χ εδώ: πηεΙΝ:ι ΜΜΜ: Έ Εϋπηἱ1 :ποιη

Μπιππ Μι·εοιη εϋνοθόνε! Μάι” ίεΙεόθεε μιωω

νοΗ - οΙ!μπ, ιιιἰπτΜ νεΜπιἱ οεοΙἐ‹1ἰ Ιώροεεππο!ι

στο” Ιιετεωἱ ε8χἱΪεἐΙ1ϋΙ |άρεΙτ νοΙππι Π.

Α" :Μό ϋτε8εὸΒ 'ε ε" Ιε8ϋόόΜμ Ιοδτυ8ειτηοεσΒϋ

ἱῆυεἔι;; ΜΔ οΗγ Μεαό·Βορύ ε·ΙΙετι1ι':1εΠά!υπΒΗ.Ε, πιο!

Ιγετ Μριεὶπἰ ημπι, ω Ιοὶπιἱ Μπι Μα.

Πάοκ Ρόι" -- πιΠεόρ 1ηοπό1ιι!ι - Με:έπιόο1

Μ! Μ, Μ ε!δΜΙειι!οπ Εστω άειοιότει πιέ8 πιΠπΠ8 ΜτΙ

Ιειιιεε ίἐτΙὶιι νοΙτ. νειΙσωἰνεΙ Εϋιέρ πιειΒοεεόΒοπ Γο

ΗΠ, ιοττιιεω νεε!κοε ἰιιΙώΜ› Μπι Ιωτοειι, Φ: νοτιόεειἰ

ΠηοπιειΕ, ωΙήπιειε ΜΒΜ 'ε ωι·ΙάεέΜοΙ εποεπιειΙ αΏο

Μαι ει' Μιότι:ιΙι ωπαϋει Μπα” ειτοἀεετεἱεπιετπἱ:

]εΙοιιϋειι ε"επτϋ ίεΒοιε 6ΙΙδιωε Ε8(:πητοΙεπ, άσε Μ

Ιϋπιδοπ Πειτε έε ί:ΙεΙοε Μ”.



θϋΙάοηείοτ11.

Ι.

Χ

ΕΙΒετϋΙΙιεΕΙοπ εεοτιιἐπγεἰπΙιπεΙι ποπ οΙϋσεειτποΙώ

Μπι ]όΙ πιε8ὶεπιετΕεόπϋπΕ ε2επιέ!με1ϋοΕΕε|, Μ”

ειιοΠαι! ΜΚ ΒεπιπϋιιΕ τοΕοπέτ2εΙεΕ Μάιιιε!ι ΠΠ πιο8

ΒατέΕΕο:ΙιεεευηΙ:, πω· εηπεΙ‹ Μάο, Ι:ϋνοΙΧειοΙοε

εὸΒιιεΙ‹ 'ε ϋε2ἰιιτεεἐεπεΙ‹θ Με!! εΙΙουΕεώ "Παππά

ιηϋηΙ‹ άειο:!πει Εε ¦ιόόο!!ωεευη!ι, να" νόμο Ηθε

ΜιιΙε :που ε!ειρβιΕ ει' πιο%χόιόόόευεΕ υγει·]όΙι, ιιιεΙΙγ

ΜΚ Μάη ι:εσΙε ε2εηνεάέ!γ, ε!Ιειι'ε τοΙωπειεπν ετού

ππἐπηοἱ ΙετιπιέσεΕ.

ΑΖω ιιι€Ιτόπ ειἐωἰ1Μ1ιιπΒ ΒοοεἔιπΜτο, Μ Μ

Η182ϋΒόπ εΙδειάόευιιΕπεΕ ε" πιενε2εωε ε2εττιό!γότ

16τώπε1ϋηΕιιοΙα τέειΜωΒεπ πιεἔἰειιιετ1ειῇϋΙ‹: τέι Μι

νέπι ωἱοὐοτιΚἰτε ότόεωόπεΕ τπότΙεει-:Ιέεόμ ιικήό που

ωε8Ιπι1ό ότόΒΜπ ιδι·τέηεΙΒΜ ΕἐεΟΒΒἰ, οΙ|χΙκοτ νέ

πι1!επι ΕἱίοῇΙἐεεἰ ΜΙκοΙωένειΙ, τπε!!γεΙ‹ υΒγεόϋΙ Ιοεπ‹1

πώ: ΙώρεεεΕ ]οΙ|εω 68 1όπηεΕ πηέΙτόπιγ!όεότε ει' Με!

γεε Βιι!εοοτ ΙεειϋιιΙ‹ω ΜΜ.



Η

Β' ίέι·Ι]ιι θϋΙάεπετετη, Βετάψι 8, Πάοκ εεε

ΙΜπει!ι `ε ΜΜΕ σ' ειπε οιετ Ιιόπησ1Μέε Μάη τιι€8

πενοιεΕεε Βείο!γάετ 1επτοπ Μ ειιοΙ:ΜΕ νἰειοτιγπἱτο,

ΜΜΜ: γειπό685ιετε:έί @ΙΜ ΗΜ Μεσα. '

θϋΙόωετεκπ ιιιε8ΙιειΙοϋπι οι 50 ένω, άι: :Μ οε:Π‹

ο8γοε ερἱεοὸῇειἱτ νέιοΙ]υΙε Μ Με 83ΖάόΙΒ όε νόΙτόπιΕοε

έΙοΕάτέιπέβτωιΒ.

ΕΖεπ 6τάεΙαιε €εγότιί5έ88οι Θωθ ο5τηέη ΜΗ

Βοιιιι]Ι:ὶι£,7‹Ιε πιστη νέειΞπι Μνέτο!εεοπ ::ήοε ρά!γό

ῇἑιιοΙ‹. - .

ΠϋΙάεπεΕετιι ΑπιοΜ' εωπᾶἰοἐν Μοεπιτυ πιενέηεΙε

@πιάτα Ισόοεἱ επϋΙο168, Μ! οΙεἰ 58επι τόμου “Περού

τε!ε Μεις. ιπο|εό νοΙτει ΜΜέ:Μ1όΙ 'ε εεεΙ50]έιποΙ:

όε ειέτπιισιόεἱ ΙιεΙχότἱ›Ι Βενεεε1τυτΙοτΕ, Ιε8ει!όΒΒ αυτό!

5ο!ιε εετιι ΜΜΕ.

82ϋΙόϋ. Π]ειιπ νεεμειω Μ. ΕΙεἰ1ϋΙ Με ε" νο!!

εποΕ |:ϋιδΙ, ΒΠεπεΚ εοτεεΞνεΙΙ μΖάεΠ!κοάάεέτ, νειΒγ Ξέ

16!ώ1 ό 8οηὰνἰεεΙἐειτοΒ Μιέποε επιΒετἰ ε!πιίπιΕ παπι

Ιώρεε ωεΒἴο8κιἱ.

ΜίΒοι· ΜΜΜ εΙνοε21Με, Η Μέι· Π) έν 61ο :ΜΠΕ

δικ" Μ, 3 Ι11ἱόὅη- ΜΗ τεετέΜ' εΙππωω·Ξιι€Ι Μαιε

ιόΒε Ι(ΜΙΙόΙα, ει: ἱῆιι Ή! όνοε νοΙτ.

ΠεεΙ:έΙγ Βο8χοιηέιτιγόΒόΙ :Ε ΜΙο11ΜΒ :ΜΒ @ΜΕ

ε!έ:8 ρέοι τοπιετύεἱ ΒϋΙιεἐεεΜε.

Μἰπιἀετι νειΒγοπει ειπγ]άποΕ ο” εισέρ σκετη 6:6

16ΒόΙ, ε" στου] επιιΙόΒρέη:Β($|, πόΜιη ΙώπηνΒϋΙ όε

¦ 2
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ε” Ε!ε !!!!!!πε!ι τέ8! πὅϋ!!ϋπχ!›ό! ό!!! Α, ειεε!!πγ

!!]ι! 'ε, κ:ε!!!:!ι!! ρέπι!έ!!!!!!π ό! μη!! !ο!·ἰπ!ο! ΜΜΕ.

Απο!!! Ε!! !!!πι!!!, !:!π!!ό! Εε!!νε!!όΕ, ειέρ π!!!

νο!!, Επεσε!! !πε!επε Με!!! μπω!!! η!!! επ:!:ι:!!, ό!! 6ε

ειδε.

ΕΝΕ!!! π!ἰΕ!!:ρ π, ΒοπιΜεο!όε πο!!! !πεΒνε!υππό

!ὅΕἐ! φπα!! ε! ΜΜΜ, ε!!! π, νἱ!ε!8!!:!π Ε!!π!!π!έετε!

!!!!ώπ ε!68, ει, ω!! π, 8οπάν!ε!-!!έε ο!!γ!ω!· μι!!! Εέι

ιο! πμ!!! !π!π! π!!! νε!!6! οι ό!ε!!!επ. Α, Με! 6ε

!ό!εΕ κα!!! !!!!οπιέ!πγ:!! πετπ !!!Εόπ ο!!γ:!ποΕ, ιπ!π! πι

ε!!!ε!!ε!π 8χέ:π!έιπ!, να" Ειπε!! 8γϋπΒχεο!· μπει!!! ει!

Βε!!!επ; ε" άστε!!! Εε!!γἐ!· πω· Π!!! νἰι !ϋ!!!!ε! ότ

πε!!: Με!! Με!! ει ό!ε!ο! !!!!!!!Ε, !πἱΒ πω!! !”επεόΒεε

ν!!!!!οι!!!! ει! !πέ!!· ίϋ!!ἐ!ε!ειἰ, πο” !!πειπέ!!!!!!!πεεέΕ.

Α!·πο!ι! π!ἰπ‹!επἐ! νεει!ο!!ε, ση!!! !π!πι!οπε νο!!.

διετα!!! ό! πι !π!ε!!!εε!8. ΠΠ!!! !π!π! ει!ετε!ο!, έ!!!

!!!!πεΕ !ποπ!!!!:!!ό, π!! ό! ό ειεεέπγ πό!π!!ε!!!πτοε:!!!έ!,

Ε! ἐῇεΕεπ ε!! !!ο!Βοιο!!, πο" θ!! !!!πι!!!!!!εεοπ ,ε (Με

ε!!!!πχΕοτέ! ειέρ !!!πεόΒε!! ἐ!νει!!εεεε.

Α, τό!!!!!ϋ σεπρόε ι!!!!π, !πε!!γ δ! έ!!!ε, πω!! Μ!!

εππγἰνε!, ω” επι!!! πθ8! ειέ!!!έεσίι! !πεε!πτ!!!!!εε:!. Α,

Ε!!! !!!!!οΕοεπ :!!!8 !!-ι!!ε Ε!! ε, πι!" ειεπό!!γεόΒε!.

ΜἱΕοτ π, ειπΒόπγ έχετπ!εΕ ρέπ έ!!!εε!! !!!πι!!ό!ε!!·

εε!πε!!! Εϋιποπῇε!!ύε:!νε! πεοΕό!; !!π!ο!·ε!!! ε!!!!!!!!, πο”

επγ]:!ό!! οι !!!οεό ει!!!!!ε!!έιτ! ει, !!!!!ε8 ε!!!!!!π Ε!!!

ιε!!!εεεε, Μι! 8ε!ι!!ό!!! !ε!·!πἐειε!εεποΕ !:!!·!ο!!ε, πο”



Η)

ει έτνει, οι εάιΠ8 ΙεΙΕἱἰεωετεΙεε ροητοεεέ88εΙ Μπακ

ειέΗιεΙ οεοΕό!γεϋϋεΙ οεετἐΙὶ Μ.

ΑτηοΙά ἰΙΙοηὐὅπεΙ‹ νέΠε εΙΙόνο:έω Μαΐ” τιπε8Ιό

το8ειΙ:πΙ ΜιΕ υπό!. -

8εψιέ|οι1ι Ατηο!ό, πιοπά ει' Ιιέιιἰ ω, ε" ]ό Βόοεἱ

επιϋετ, Μ βνε«ΜωόΒόΙ 61ι*ε Βενεεει 8οτπΙοΠ ο"

ό!1Βε!, 6ο ΜΜΕ ἰΒοπι ῇό “Με νοΙτ 'ε Μι ει' οεἱιιοε

ἱῆιι ΜΗ] ΙενοΜέΒο ωε8Βεροττ: '- Μ” Μ τἐνοιὶΙε

€όΙοτη. -

ΚεΠ, Μ" επ €68γεω ννωΠω- Μ, ΜΜΕ Αι!ποΙά.

ϋήδη Ιόεεό Με πιοΙΙόπισ ίοΜεπέ Ψνοτοετ: 6η

εοΙαπ νεειτοπ. 7

Μὶιιόειπ! ΠάΙ1οΙτ Μ ΑτιιοΙ‹Ι, ι1ιἱ8 Φ ΜάειΙοπιι

εΙίο]τοΜ ειενειἱ8. *ε ε2επιιοἰ ΒϋπηγεΙ τεΗεΙ‹ πιε8.

Μίπάειιμ ἱ8ειιει πιο π!" Επιτέτοιιι, ε” ]ό :αηδία

'ε ε: 6πέ: ΠειυεΙκ ηόι1ψετ νοΙΙ, νει!ό!κιπ πιἱηὸεπ, Με

ει!:Η1Β ει' ΙεετὅΜ ει' :ΠΠ οι όΙε1Βοη νεεπΙιε1ΜΒ; 6ο

Μι ει' ί:ήκΜοπχ ιιιο%ϋτΒεειτοπο 6Μ, "επι ΜΜΜ,

Πο" σε ΗΜ ωεΒΙϋτε1ηἰ επιδεό]ε τπειΒέ8. Τἰ2εηηό8γ

έν ιιιέε εγετιι1εΕΕοτ, ό" οΙόπ ει: εΒόει θα έΙ| 'ε

πιἰιιό θα! Α: ὶῆιιεό8 εεῇᾶἱ£ΙιετΙεη Βίι1οεεΙνεΙ, ει'

Ιύι·ΐ]ι1Βοι·, ει, το” Μπι, ει: θα ηγέτει, :π όττΙεω επ

(Μ8 υΒηἐῇει, ιπἱπά οι 0η εΙδΙτ Μ, 'ε πι1ἱιιὅ νΜ8Ικιπ!

επ ετιιΒετἰ έει άΠεό:ΜΜ, ει: ότἱέιεἰ ΜΙ:Μέε *ε ει' ΜΒ

τω86»ω Μωει( 82ἰἱι8ἱἐ8ἐΗ0Ι£ ΜήθΒε11. πω (Μ, ω!

(Η) Μι ΙιοΙειό0απι 'ε ιιιέ8 οευάέιΙσει νάτοΙ:. ΜΗ 65

με
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πιεπιιγι1 ΜΒ Οτι πιι':8 6τέ!πι, πιπιδ πι όε ΜΒ πιοιό

"πιει ιεπιστεΠεπ ιΠνειιτο ιε €εν(:Εοιιγεύπτε!

Αιι3ιι ΜΜΕ ΔιιιιοΜ, ι" Βιιι·ειιοπι, ιἔιήιι Μ ω·

νόι εΙδιωιιι 'ε πι: νειΒγε το” ιιενεπ, πει όιιτ Ιειεεύ

ιπε88γόπιιιιοιπ, πιετι ιιειι·όψι ει!ιιιι·οΙι Ιετιιιι.

Αι·ιιοΙά ἱεπιετω Ψει·ιιει·1, πιιΙιόρ ε! ειόι Μπόη

εύἔεεεπ ότιε!ιτιο:2ϋΙι, άι: ι:ινοΙι·όΙ εσπι 8ιμιιιιιοΜει ιω

όύ!γοεεόΒόι που εΒγειετιι οιιιΜπιεΙι, Η παπι Μπι

ιιἱπιοι ῇοεἐΒἑιει "ε πινει οι όιειΕπιιι οΙόειδι· πωπω:

επιηιι.

νοΙτ νει!ειπιι ε' ίιδιι]ιι πεσεϋΙοιεε ιιέριΗιεπ, ει' πιι

Βιιοιιει!ιιι:Η ΜΜΜ: ΠΠ, Οι: Μπι ΜτΙ ότιόεειιιεΙι επι

"ω επική) -- ΗειειιιιΙ:ιπ Η ένω νοΙτ ἐε ειιιγέιτ νεα

“εἰ”

Μοιιιι]:ι πιοε ποΙιεπι ιιιιπάεπο!ι «Με, ποπ Ψω

πει· “Νοε Ιιειιι8οιι: ιιιι]όιπιειι·ειάοιτ, ιιιιι πιι8γοιιιιιι)·

πι, πιι ίοι·ι·έει·ει ωιωιωιι9

Α: ἰι]ιι Ηιεε:ιιιιιέπτ ειόι ναι ίόῇὸειΙπιἐπ όε απ'ο

ειιΙωάδειπ. Λεω ίϋ88όε, ιιιοΠγ επι ει' εεει,6ιιχεόε

1ώτιιοπειι ώιιεειάειιιιιι ιπιιΞινέ:πγειπ!ιποπ, πο! ο!!γιιοτ

ει: :3ΙΙοπιέιπγ ει: ό” ώ όπε!επι Ιιιποεοϋ νεει!.ἱ ει,

ιπε!!γειιοι ει"ΒοτιάνιεεΙάε πιίιιιΙ τόΜι ε8γέτιιεά8εΕπεπ

ιιγιιιτ Με, πιει!. πεπι πω, να" ιιιιιοεειι ιιιιωΙιιιέπειιι

διΕ6ιιιιι ει' ίεΙεττ, ει' πιἰ Με Μ· ιιιΒγεπ ΜΜΕ: -

ε' Π188όε ιτιοιιὸῇιιΙι-ΒχπΙιοιΜ ε' 8χει·πιειιτε Η ποιό

ειιι. Αισιότ νέι· ιιιι:οιι:ι ε! 'ε πειιειοιι Μιϋιόϋιτ ιι

ειέ8γειιιιε! ειέιιιιἱώ ω Ιιιιιι:5ειτ 'ε Ιιιιιιοπάέι, πιΠιέρ



Ή

ειοΙιειι κι! Γοιιέετιι 'ε ιειιιέιηοι ιιιιισεειιειι. Πο"

οκ ω, Μ! ιιειιι ιι" ΜΜΕ, ιιιιιιιιιιι ει' ιό Μειιειι,

ει: έι·νέιΙι ιδιιιι ιιηήιιιι νο!ιιει ιι' εσυ ιόΙ:ιι ι;οιιάοε!ιοιιιιι.

Ψειιιει ιιιε8 νοκ Μινι. ΟΠγ Ιιενέε ειό Μ!!

ιιΜιοι νιιΙειΙιι εΙϋπ που Μπιτ Μάι εοι·ειιιιΙιιιιιΙι Πιάτ

ω, ιιιιιώρ ιι'νέειεΙειι, πι” ει' ιειιιέιιμεΙειιεέ8.οειιιιέιε

ιιιιιΒιέιιιιιιι πι” Ρόι· ρει·οιοιέ ο!ν:ιάι όεειε.

Ηιιι, ιιιοιιτι Ύνειιιοι· εΙΒοιιτιοΙΙιοινει: ε: ιιοιιι εο!ι

ιό Αιιιο!ιιοιιι 'ε ε" 6η ιιειιι Ιεειιι1 Ιιέρεε ΙιειΙιιιιιιι

τειιιιιιι;ιιέιιχειιιιιιιι. ΠοιισΙοιιιοιιι Με!! νιι!ειιιιιι..

Α: ιΓιιι ιιιιΙΙ8:ιτοττ, ριΙΙιιιιιιιτει επι· ιι] οειιιιο το

Ιιιιιιιιι ιιιοΒ 6ι. ΒιοΙδέι!ειτοι ιιιιιιιι Ιιοι·εειιι, ιιιιρειέιιι

Ιιειιι ιιοΙ8οιιιι, ιειιιιι ιιιιι8ιι απο πιάτα πω. Με Μι·

Πιιι όνοΜιειι) Με ει οειιιιόΙ‹ Μ" ΕιδνεόΒΙιειι ν:ιιιιιιιΙι,

οι οΙιιιιιιιιοιόε ιιιιι€ει ιιιιιιιιι€ ει ΙεΒιιειιειεΙιΙι Μείιιιιτ.

Ψειιιει· νοιιιιεειι, ιιιεΙ!μΙι απο ιιιι·εειΙΒόε Ιιδιιιοιι

ει' ιόεινότ 68 ειιιιιἔιΙιιτ Βἰΐε2ύεόνο! Μι·Ιει!ι ο8γειειιτε

ιιιιιιτ νει!ειιιιι Μόνα» εε:ιιιέιδΙ ιιιεΒΒειρειΕνει τΙετἰιΙιιἱ

Βειιιοποια. Σ

Μοιι6]ει οειιΙι πιο Μιιέι1οιιι, ε2όΝ: ιιιιιιοι Μ”

Ιε;;16ιιιι Ιιεάνει, εποιοιιιιΕιιι ιιιοιιιισιιι Ιιινιιιέει, ιιιει·ι

που ιιΙ:όΜιι ιιιιιιιιιοι.

Μι€ ΙοΠιοιιι ιό ειιιγόιιι Οι, ΜΜΕ Δ: πιω Μ"

Ιωάνειιι νο|ι ΜιοιισιεέΒιιι. ΒιοΒέιι:ι :ιιγόιιι ιε ΙιειΕοιιει

νοΙι: ει' ιιγιιΒιιιιι, ιιιοΙΙ)·οι ιιιιιέιιιι έΙνειετι 'ε ιιιιι!!γ

1110ει εινεειοψ 8θ Οι ειο!ΒιέΙσιέιιιιιΙι Βόειδιιιιειτο. Πε

ιιι·ιι8:ι Ψειιιοι ω, 14 ένα νσεςιοΙ% ιιοιιι ΒοιιιιοΙοιιι,
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Μ" τπο8ϋεεειπ ει' ιπέττέ:Μ2, ιΜτ!; ει' πιπιΕ ΜΙΙοιπ

οττ ΜΜΕ πι ειπΜπ: ΜΒΜ ρεἀἱ8 Μπι πΕπι·πόΒ

Ιοππἰ, ε:ετοτπόπι π' εεάε:ότι ίεΒχνεττεΙ ειο!8ἐΙπἰ.

Ψοτπετ ΜΜΙΕ πΙόεέ:ΒόΙ. Μετπὸῇοπ ϋΙνο ΑτποΙσ.ὶ

πω!) ΜΜΜ ω” οι π Μ Ματ ΜΜΜ ΑΖπΙάπ

ρέπειοτ Γε! 'ε «Η 36τνέπ π' ειοΙπἔΜπ Μ ΙπέιΠοΗ:

ότι πέΙειιπ Με ιππτπὰπἱ, Μπι ε" Μ” εποπέσεΜιπ,

Με Εδω! ἱτοὰἐτπποι, ωω”πωι Μ 8οπποεΕοπ]όΕ,

ιΜῇιἰ :πΙοΕ ότι ειππγἱ Μπεστ, π1ο!!γποπ Η Μπι ΗΜ

τω, Μ πιε!Ιγ ε' Ι(δΜόΒοΕ Μίϋἀἱ.

Μἱπτὶεπο!‹ ΒΙΒΗ ΜΜΕοπ1, ίοΜΜό: ει' Ιπππ!έετ

Μπι επιΜό ίόΙΜ Μωπἱ. Εεε: ΜΜΜ π1ἱπΜπτε

8οπάοιπ 'ε Μ π' β Μεπ ΜΜΜ (ΜΜΕ πιόόοΙ. Μ

ΜπΜ - εππποΙππΚ.

Ψεππει· πιἰπά επ ω” «Εγώ 'ε ιπἰΠΜπ Ιώνετε!όε

πἐΙΒϋΙἱ Μπεοπ ΜΜΜ, πΜέρ Αι·ποΜΜΕ π" !ετειεΙΙ,

ΜΜΜ Μπι! ΜΜΕ ί" Μ!!εΜ Ιεππἱ 'ε ΜΜΜ νει

ΙόΜπ π' ]ό πω] πω: νοΙΜ Μ ει' Μπόστ ]6νό]ε

ΜΜΕ.

νειπ ε" Μειδπειε ει' ε2επτεΙπποΙκ θε ο" ει' πέ

ιΜεέΒό. Ο!ΙΣ·Ι‹οτ «ποπ ΜΜΜ ΜικΜΜΒΒ, ιπεΙε8εππ

:πΜππόΙ. Α' ῇό πάπια ει11Μι· π' Με Πιι :π·σιάΜπ

νπΙππιὶτ οΙνειεο1τ, π' ππ ΜΗ πιοπάΜΙΜπιι! ῇό| «πω

'απ' πή το!ξοπειεπνότ, τπεΙΙγετ π' Με Αι·ποΜ πω”

ΜΜΜ;; 6ΓΖθ"Σ -- πιέ8 παζνεΙτε.

8ιπΙπ1επΙε Μ ίόΙΜ Θ Ρωι"Μόπω, Μ" Μπάτη

/
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νουάεεειΙ ιιιο8Βϋ:εΙἰτεϋΙ‹ που ἰῆιι οευάόεεπι Βόπηεπο1Ω

ό!εώυοΕ ορἱεοιῇεἰΕ.

ΠϋΙάεπε!επι ίε!πϋϋεΙζεάο18, ιπἰΕοτ Εμ* (ΜΗ Βε

ΙϋΠεπε, Ψοτυω·πεΙα εἱΙα-:τϋΗ, ώ ε" ΜΜΜ οιταΙΜ

οσάο2πεΙ: Βο5πετειπἱ.

Ψει·ποτ ω(›8 Μ, :Μόδα 1814 ο!ε]όη ει: ἱ(ῇιι ε"

ϋΙΒϋ2ετϋεπ ΟΙει5:Ιιοπϋ:ιπ ει' οεαΜέτειι πενει1ε8ε$8.. Ισ

Μιάσει8γυεΕ.

ΟγέωιιοΙω τἰειτἱ ΜΜε:Μεότ τω” 6τόωπικιΙ απι

Βέτει νέιΙΜΙαι 'ε επ ῖῆιι., Η τέΒεπι ιπε8ειοΜἔξ ]όΙόνϋ

]όΕ εΙγειὶιἰτιτ τοΚἱπι2επιἰ, Βο!όυΒικιΕ έτεπε ωει8έ1, Ιω"

νέτσΒοιόεάπο!: ιηἰΜ Ξι›ΙώΜ› τιιςΒΓεΙεΙΙιεΕ.

Α' ΒύΙ‹ο πιο8Βϋτ$εΒόεε υπό:: ουισθωιωΠ ΜΕ ΜΗ

ει:ΗΜόεάΒοτ Μπι 'ε ΒόσεΙκ εὶε1ετΕ :που ίότήιι ΜΟΒ

Βἱνεὶεἀτο, ΜΜΕ ιπὶπὐοπτ Ιεϋει6ηΙιεωιτ.

ΜΠώπι Ι:ΜυΙ; ει' εοτε Μπι Ιώοιηϋ εσῇΒἐτ επιχε

Δεενο επιεΙτε (Η επτειιοεό]ε ΜΜΜπ.

Αι @ο 61ω ἰΙΙγειι ει' Μαι Εεάνειέεεἱ ΙιδιΒεπι

ε!νΜηα πιειεἐπόΙ έ ΜάνεΝοτι ΙεΜε€ὅεἐΒοΙιετ. Ν6!πι

ει' ]ϋνό εε:εΙκ ΓοΙΙοενέτοΕΙπιπ '5 ΜΙοι11εππϋ έιϋτέτι6οΒ

[πιο ΜΜΜ: εΙδ, Μπιτ νειΙεωἰ ωΙιΜοεοορ, ωεΙ!γιιεΙκ

νέ':ΜΙεπι τηιώ1 ε" ιιιοσιευ!Δε νέΙιο2ιοή:ι.

Αι ἱΓ_ῇιι Ματ Μπιτ ο' πιϋειει· ε" Ιώιιιγοωέεεει!

ει!Βοήει :Ά τοιπέηγο Ηρώ, 'ε ποπ18ουάο! κά, Μ”

ειιοΒ ΙεΕεε!ιοιηοΙε Ιω2666Ι.
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ΜεείοεΕπΕιπ ει' ΒοιιἀνἱεεΙιἔε 8σιάόΙΕοόέεσ οι επι

Βοτἰ ό|ο1τοΙ, επ ιτιοπάοιτιιΕ ο' νέιΕπ ε!ε]ύπ.

Ιω! ποπ ἱῆιι εΙεό ΒγενεΕε68ε Με πειπ ΜΜΜ

οΕοτ ΕοιιιοΙγ νόάτ:ι. Μίηάωπ πιο8Μτ εΙιπἐ_ῇο ΕΞΕύ

ροιόεέτε, ειοΕνεάόΙ!γεΙ ἐε Ιιἰνειώεεει! ειοΙ8έιΙτ 'ε Γ?

ένω! ει ειτοά όει·οΕοΕΕ τἱειήεἱ ε8γΕΕόοοΕ τπωτοΕτ.

Ποπικιτι εεωιεΝο ό, Μο” ε' εοτε :που ρἰΙΙωππ

Μ", τπεΙ!χΙ›επ ῇϋνὅ_Μ ΒἱιΙοεἱΕν;ι Ιότ1ειοΒγέΕ τειττε:ι Μ

ειέπιέπι :που σειρόεοΕπειΕ. πιεΙΙγεΕ ωἰπΙ: ει' Μι” 'ε

ει' Γετδειεε οΒγειεττε ιηε8εεπιιιιἰεἰτἰΕ ο" εΒόει θα

ΜΜΜ τοπιόηγό1.

Ψετοετ ότΒόσεΒε πο:: ::ιόΙΙ:όΙ ΕΜ πιεΒ, Μ”

ϋοπερό!γε5ου ΠάπιειΕ 'ε δΕϋΕόεόποΕ ί”ο8ειάμι. νοΙΜΕ

ωε8Εἰνό ΙενεΙοἰϋοπ ·:ιό!ιέιευΕ Ε' άετόΕ ίότΒιιτιοΕ ε”

Ω ένω ΕΒΕ” τοΕοηέω, ε” ειόρ τόιεύτο Εἰ ε'

Εέρω65έπειΕ πιενότ νἰεεΙω όε τϋπάότΕύρεΜι ει' βιό

ποΕ, ι1ιοΙΙχεΕτε οι ἰΓ_ῇιι ειἱν ωε8τειιοπ 'ε σ' ΜΜΕ

Μεεετι ΕΜ8υΙ.

θΠΙάεπετει·π ννωηω ΜΙ", εΙΩεωεινε, Μιέι *ε

πιἰπόεπἐτ ε" τηοΒοτν:1 Ε"ωα ΒΜοΕόΒεπι ΜΜΜ,

ΕίκιοΕ εἱΕετϋΗ Ι:ΞνοΙί τοΕουεέΒέτ ΒεΒἱιοπηἰιπἰ. Μί

Εοτ :ιι ἰῆιι ΗΜ. 5ιἱννεΙ πιε:8]ο!επΕ ΜΜΕ ἱὰεεεπ ίο

8:ΜΜτο11. `

νοΙι ο νέ8τεπόε!ε1? πήΕόρ 8γειιἱΕπιιηΕ ειιΜά,

Οι: ετόεἱΙηἱ ποιο πιετ]ϋΕ 'ε Μονά Μ” ει? Μπιτ Ευά

]ιιΕ. Μάεπειρ ΜΠΕ” εὶήἑηόΙ ΜήιιΕ οι εηω, ποιο
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ΒαΙνέπγ, π1ίη1όΜΙεΗ, Βϋπηγεί τιίποεεηοΕ 'ε ε'πεΒέι

ΐό]όει!οπι :ΜΠΕ ο8γ ειοπιοι·ιι νεπό68 ἱεπιετοιεε νοιώ

εοΗαιΙ ΜΗ, ει: η” (Π: εισγμ εἱηἐιιἐΙ ΗΜ εΙόειϋτ.

Α' ειπε ο” τέιστόεεε1Ι ΒΜι·ϋΙτε ει'ειέρ τοιιιἐηγοΙ‹,

ει' ε:ίνοε ]ε!οποιοΙε 'ε :Η στα” ]όνό ΒόρεΗ. Οκ

Μέτη·ειΙΜΙο1τ, ε" άοε;ΙωειέΙ π' νἐει ΒόιεροΠε, ωτο

‹ΙἐΙ‹ο ει' νΠοΗει ΜΙ: 83Ζό8€ Βει]όινιΚ.

Νόδγ ΜΡ πιιιΙνσ ΑτηοΜ πιέ!γ εοϋΙ1εΙ 5:ἱνἐΒεη,

πεωνοπ άνω Γότῆιι ΗοπιοΙγ56€ένει! 'ε σ:Βγ ίόΙειάιειά

ΒἱἐΒτἐπὸιιΙεΒοἱκιεΙκ ]υΒόνιτΙ Μ" νἰεεπιι ΜἱΜπόΜ έπε

(ΜΒΜ.

. ο 0 . ω · - . · · - - - . . . -

Υ

Ρόι· ἐν ΜΕ ω, Μι” ένω νοΙΕ, ΈόΙιειάιπιΒγ ε

ει' ΙοΒοεἰτιοεΑΙ›Β ΠέιτοΕ εἔγἱΙ‹ε ε2τοόόΒου. ΉόόπιεόΒει

τ6ει!σεπ νἰεωπέιψ ειοπιοτιι νἱεεπιοπιΙἐΙιε2ὁεεἱ Βά11ότΒο

νοπυΙαιΙε, ι:εοΕό!χ Ππτέεο νσΠ πιἱιιόειιε, εΒΒόΙ ΜΙ

Ιοϋ: «ΗΜ, ιτΔεμΖοτἱΜιἰ :ΜΒΜ Ιι1ἰιιὸοιπΒοτι, ιιἐΙΒϋΙὅπιἰ

εοΒομ

ΑτποΙά οἱ νοΙτ ειόπινει ΒεΙε ΗΜ ΙΜΒΜ ει' ΜΜ

τϊιΙΙιεΕΙευΒε, όε ε' Μπιροτ ε'τετιπέτηάύε, ε' νέ82εωε

ὶῆιιεόΒτόΙ πιο" Γεω Ιε:ΜΜΙοττ.

Α" ΜΜΜ νεΜΜ, Μη" Μ ει' ειπε ειοειὁ!χεἰ νόΒεΕ

«Μιὰ, ε:: ἱξῇυ ίοΙσόΙ ΜΒΜ ΓεΙνἰευιὶἰ Βοεε2ύ όνοΙ‹

ω” ειἐισὸοεἱ8, 'ε ειΒΕοι· 25-30 ἐπὶ ειοΙΒά!επ ιιτόπ

ιιοΜπιγ 86ΒΒεΙ'ε ει: άΙ€γι1Βετεε21Μ ιτχυεάίμινο, Πο!)

τοοειιΒο, Κ;ιεείιυσ να” 8οωΙγότε Μου! οειιΙωε:ἰιι

ΜΒόιωΙ 'ε νετεε !τηιό!εάν:ιΙ.
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Νεπι ιι" Ιϋπόιιι: π' ΜΜΜ ΜΜΜ οιοπ πω·

νει! νόμε!επι1Ι ει' ιιενεπγέεπ. 'ε ΜΙϋποιότ ιέιτει:ιιιι.

Μπι ει' οεοπιιοε ίειΙιιει ΜΒ, Μι οι·πγόι Μπι Π

]π Μπι, ειπετριιιειΕ ειέ!έπ - πόρο ει' Ιιεπό!γοε πωπ

ιΜοιπε!ι-- παπι :ΜΗ ει' νιΙΙέιιιιοι, πιο!!γ σα ει"ΜΙΙιδι·

ειι':Ιόπ πω· Με ΜιεΙο ΐε!Ιο8Ιιοπ ειιιππγειιι, ω" πι

Ιειιι πειιειιιγ μα:: ΜΜΜ ει:ι!ιιιιιίαΜΜ νόιρειΙάει€ειΙ

νοπιει πο: νει" πιΠώρ ει: πι” ΕΠ πιό!γ επιπΙει!ιπν:ι

ΦιεοΙι πω ό] Ιεριο πιεε 'ε ει' ΓειτΕπεοπ οτάιι.ειεεΗ

ΙιπΙΙῇει ιωιωι - επϋνοτιιεΙαπ ριΜπι πιει; ἐε ειιι!ιει·ι ειό

"πω ΜΗ, -- πω· πγύΙι Με θιιι‹ιεπειειιι πωπω πι'

50Ι'8 πω.

Α' νιΙΙέιπι νοΙτ ε' ει, ιπεΙ!γ ρπειιιιΙόεεει! ΓεπγεΒε

ω, να” ει' ειδνόιιιοΙι, πιεΗγ νέπειπιει 'ε επιπιετ

ἱ8ὲι·? Μπι πιάτα - Μπι ΒοπποΙτ κά.

Μιπάεπ ε8γειει·το πια πιιπι ει' νάπια!ππ πειρΓάπγ,

πι" ει' νειιιιιΙ:ιπ ΐετ8ειοΒ. Μπιτ ει' ι:ειιιιει ιπο!!χει

ιποἔΐυμεπι Μπι πω”, ιιιο!!χ πωπω ειωπι κι"

ιιιοπιπ8ειψι, εικινειπ Μπι παπι ΜΜΜ, πι" ο!νύνόπ

ιδια! ει' πιιτ οι:Ι6ι8 ΜΜΜ 65 Ντιέ!.

Ε” ι·ε88ει Αι·ποΜ ε' !ενυ!ετ τειΙἔιΙιιι ιτόπειπι!έπ.

,,Πι·ειπι!α

,,Βεγ ίπποι πό Ιεινέιπ ΟππεΙ Μι!έιΙ!ιοιιιι. Νε ηγε

ωωι 6ιι ε' ειεινει!ιικιπ ισι›ω Ιωτεεπι πιπι1 :ποπ

ιιιοπάειπειιι.“

Αιέιιι·όε ιιιιιωιι, πε :ιι πισω, Μι, πωπω ό5

πιώ ει:Ξπιει πινω πι νοιαιΙι 3εω·ι-ιινε.
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Ε” ΙωΙσπά' ΒοπάοΙει ωει€ύΜιπ ει: ἰΐ_ῇυ, Βει]έΙοε

πιεεΙερα.όεεεΙ ΓιΨμειτνόη επειιιεΗ ει' εοι·οΙππι, ωεΙ

!γεΙαπεΙα ε:έρ, Μι· από ΜΒΜ Βέτσ68ιε!επϋΙ ΜΜΕ ει'

Μέι· Ισρου.

Ε" ΙωΙσπά, επιιγἰτ εοΜοΠ, τιετπ 16Μσε1. (Παει

ΙιοοΜυ, Φ: Μτ Μ! ἰε Μπι ΜΜΜ! ει' ι:ειιιϋΙα Ικό

ιέ:, Μ” ο" οεί:ιοε ὶῆιιιιειΙ‹ πιό!ια ΜΙδη6ε ΙωΙαπάοΕ

ΚἰιιἐΙΒοιπιοΕ.

ΠϋΙάουείεττι, πιΠώρ Ι:ΜιιΕ ΒοπιοΙγοΜ› νοΙτ ΜΠΕ

ει επιβει· ἰΠγ Ιποτϋεπι σε:ιΙόόόεοΙε Μάη ειοΒοπ ΜΜΕ,

Βιι!έπ ωε]ε κα: νο!! επετεΕπἰ, να” ειἰνε Μια! Η]

ιΜοιιιιω! έε Εεεοτϋεόεδο!, ΜΜι· ω 6Ιέ:1 νοεπεΝε

ω, ΜηΗιοΒγ ει' εεετε!εωτο ίο86Ι:οιη Ιεδγωι.

ΚοάόΙγε ωόΙγεἰΒοπ ει' Εο15:ΜΙδ νἱόἑωεἐ8 ωςΙΗΜ

6Μυοιεέ8 'ε νἱΙεΞ8 %]0ει!οιιι ΙωιάωΙ: ΒἱΓεῇ!οπιἰ.

Α' Ιεν(:ΙΙ(ε ιἑι·ειεινιιὶπεΒ άπιέαι ω ΜΒΜ, ΜΒέρ

ει: φωτό! β που Ι:ϋπιηϋ ειδνεϊ.ϋ Βα!απόοτπόΒιιαΕ,

ΜΙ: ωρσειιοΜΜπ Η]ιιΙκ Β8γεΙππέι οι ἐιΗοΙνεειἰΙι Εεύυγ

Με, Μ" ΜΙϋπσ:ιδΚ επετερόΕ “ΠΠΚ πιοεο!πει, Ικό

8δΒΒ ρειΗ8 ει' ΙοδρτόιέΜΒΒου ΙΜΙππέιιιέΙκ ε' Ιώι1ογεπ

ΜνδΙι @κι ΒἰιοὰειΙτιιότ.

Νεο] πιο"εΙα ιψιΒϋ ΜέΒτόπόυΙόε Μό, 8ουάοΙό

11ηιΒέΒουπ οΗχ πιοεο!!γεΙ πιοΙΙΥΒεπ :Μπηκα απο νοΙτ οι

όι·δωτιεΒ. Τιι6οπι ε!ότε ΠΜ ω!ό!οΙ:, 6ο ει' Μαι!

Με!ιιεἱιπι :ΜΒ Με εεπΒοη πεπι ίοκόυ!, πιἰΙποΙμ 6επτε

"ω, Μ” νεΙοιυὶ οι·οτη!ιοΙ Πε!γε18, Με: «πειέπηϋ

ΙΙ8άΙΙ887ΟθδιίέΓ8 ΒιιΕΙπειτπ.



28

- θϋτοοοετονο Ποιο νοΙτ οΠν Μο, Μ" 5ιεττοΙοττ

ἐτττοΒοε Βοιωτοι ο' πιόττοΒοο νεων. Μο8ο 5οπ1τΠάτο,

Μ” :που τε!!ο8ο ο"ούεΙαοιοο!νεόΒοοΕ, ακτή οοω]ω

ΙιοπιτοΙώτι οοτοοΒοττ, Με, πιονοΙτε ΜΗϋποοο ἰε μ

Ιεπτο!κοον νοοἐεοἰοοΙ‹ ωοτιωτ.

Διοτι Ιων, ιοἱοὅο Με: οπο! πιιἔἔ τϋοοότεΒτ›ο 'ο

ει' ειονο!οπι τοΕοάοοΒοτόεόΒέΒοπ οἰττοΙ‹ οι οτποοτεϊν,

πιο τοΒοοο:Ή4 ο' ρττΙοποττό!, πιοΙΙν 6τω·ομμ ο'ειίνετ.,

ει' Μπορει τόονότό!, πιο!!ν Εοοοάοντ ο' Πε!Ιοεροοτοο

έιτνοιεττο, ιιἰποεοπ τϋΜπό: ἰῆἱοἰτιΙ‹ ΙεΒτϋΜῇεἰ τύ!όνεττοΕ.

Αοονὶτο Μοοτόπου!τ ο' νἰΙἐΒ, το8οΙοοο .ΜΜΜ

τπτ Μττο, πιἱΙώρ Με ο' ειοειοΙν Ι‹ἰεεὁ τϋοοΜοε Μώ

Ζοτώειι Νη: Μ, "Μπιτ οωωω, ποιο Μτοτ ονιι]τ.

6τ οΒνὸοἱτἐοτ ο' ΙονόΙ 'ο πιοΒο ο ΜΜΜ! ΜΜΜ

τοττἔι. -- ΟΙΙν Μο νοΙτ!

Ρο τόετ1 νοοάε Μτπο τϋττοἰϋοιι ει' οπἱπτοι1 ροτ

Βότἰ ΒοΒοτοτ δΙτόττΙωτοευ όοτ·οιώτο, ύτοοπ ΙοττιιΕ Με,

Μ! τού τοΙοο ειἐπιἰτἑεοἰι1Ι‹ ΒἱνϋΙἱ πιεἔΙοροτύεοΙ‹ νοττοΙε.

Μἱτεοτ ει' Μιοτ τοο;ςτοΙοΙτο 'ο ο' ΙτήοΙεΙτ ειόιοιι

@τοπ ὺεονἰτοττ, οι οι οτέόειοΒέΒοο οεἱοοε θε ποιοετ

πιω Μοτο οϋ!Βν το8ο‹ὶτο.

,,0ϋΙοοοετοπι τόοοοοο8ν ὐτ?α ΜΜΜ μέ: Ν:ρόετ

τονέο Μοτο. .

,,Αι νοενοΙσ,“ τοΙοττ οι Μο, οιιιτέιτ ΒοοτΙοτέ, οι

ε' ο" Ιοντ:Ι ἰτό_ῇο?

Πεν οι: το8οπι Ποτ ῇοτοοτοοἱ, φωτο ο'Ιοέον επο

τόονοι1 οΙρἰτυΙνἐη όε σ” @του ἐτ οττϋτινόο. ο
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Ν9ω εο!ώ ΜΜΜ, σε ἱΓ]ιιι1ειΙ‹ Ιωνέ·ε Μιήε νοΙτ ει'

εοῇεἱιοε Βε!γιετ ιοτπιόεωιότ ΜΒοτιάοΙΜ. Μι-:8να!!έ

:ιιοιιΙ›ειπ πιοΒόηοΙμ ΜΗ πιά: :Η 8Π86Ι' 011πιέτοότ8

ῇόνεΙ τι1εΒΜΙΜΜ νέπιΚο2έιεό1. ΜΙεπΙππι Μ! ΜΜε,

Πο" οπο ιι] τοΒότη !ιόεπό]ο ΜΒει!πωείππ νεΙειτπιἰ έπε

Βεἔειιό πω! εΖὶι1ὸ5Ζπϋ_ - Ε8γε2εττο ΜΠΕ τϋιε5

εάι·Είπη Γϋρροτπ :Ώ ωπυόΙοώπ ε: ἰειοπιγι1 ΙεΙιε1β5ό8,

Μ” ο” νέπ επιδο!ιιό νωθιω Η Ιιοτ8οτη:32 ιιώὶιει.

Ι)ο Μ!. Βοο:Β:52ω1ΜΙο11, πιστη νοΗ ε ικα εΙΜΙάτο

2ἐ$ἐπεΠι?

Ε” ει]1ό ΜΠΕ πιοΒ 95 πιΠώρ ΟΜε:ΠοιιΜπ πειπ

ΜΙφε:58, 8γϋπγϋτϋ 68 @Μη ύρἰώεϋ, Φ: ΙΙΙΙ.1]ί] Μπι

Βυ1οήαΜπ ωτοπιεη ΜΜάοτι Μ. Α* εεεωΕϋπι 8]ίό

ο" 52όρ ΜοπΙκι ιηἱ!οα. ή

Νεπι νο!τ ω που έτηγό!ιοε ΒουὸοἱοεΒ ε8γίΒε,
ι:ιε!!γσΕΙ1οι1ΔΔ' εεετεΙεπι ππ:τόειοΜ) νό8γειΕπ·ει όϋτεό,

Μ! Με Με; Εεήεό 75 ει, νἱΙἀ8:Ξτι1γ:Π‹ΒιιΙ ΗΜ, Μ!

οεἰρΒεΙορΙεΙ‹ 'ε νἱτέιἔἰΜιοΒ όΙωττιἰωΙ1 Με:ΜιεΕ επ

σεεωό!ωιιεΕ.

Η” όε Μόε9 6ο "επι ετϋΩετεττ, παπι ΜΜΜ

ροπ1ρα Ιε!ιο!ιοΙε Μ. Μἱτιόεπ πω· νο!τ ΜΕόρί2!έετεΙ

με ε!ΐο8:ιιἰό ΕετοιΜκπ 52οΙωπ ΜΜΕ.

Πε τηεηιηἰτο οι ει' Ιε8Πητη:3εειΒΒ ΙεδνεωΙόε1Με

Ι«':8ΗΜώ, σοιηἰτει ωε8Ιερτε (Η ει' ΜΙ", Η ιιιο58

κκε Βάι·εοιηιι ρωι1ΜΒτόΙ ίεΙΚεΙνε ράτ Ιόρόετ 16η

εΙ6]ο. -

εαπ 6Ηϋποιόπ, εοφ ωτΒόεόΒεπ Παπ νοΙΕ πωπω,
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:Με άΙΙειΙέιΙιειιι εειιιιιιἱ, ει' πιίτ ΕϋιιιιγεΙπιϋ να" ειδπϋ

εειιιιότε ιύετ ειιεε0ιιε.

Α* πιό ε8γειετϋ, ιι!όειο!]εε 'ε ιιιἰιιᾶειιΙιειι δει

Ιιιιιιμό Γειιδι δΜϋιοΞΗιοτι "Μ, ιιιει8:ιε ιιι·ιιΙίιιιΕ τει·

ιιιεΙο Ει:3ι·ιιιεΙΙγ ιιιϋνι!ειιιοΕ πιιιιιέιιιΙειο!86!ΜιοΕΕ. Πει

Ιεινέιτιγ !ιοε:ειε ειι·οιάιιιιΙς έΠέιεπό Μίκι, εοιόιΙιέΙσ εεε

Με, ίιιιοπι ειτοιόΙο ' ν68τε !ιοδρόιιεϊι ΕοιιιοΙγ 6ο Νιν

(εε ε2ειινοάόΙχεε Ιιἱίεῇοιἐεε ΙειιιισιτΙοτι Μπέκ ιδιιεΙι ει:

ιιιω.

Φ

Α' ιιιἰ (Η ΙοΒἰιιΒἐΙι!ι ιιιε8Ιεριε νει!ειιιιι Ιιάιιιιτοε

Ιιἱιιγοιιιέιε:ι ει' νειΙόΙιιιτι ειιιἔγιιΙἰ ιοΜιι€ειιιοΒ νο!ι, ιιιι

ο!Ιγ πμ ,ε Με ΒεάόΙγ!ιοιι ΔΗΜ. ΑιιιοΜὸ ε2ἰιιτο|Ιγ

Ιώροε εεετε!ιιιεΙ ΔΗΜ τόεινόιοΕ εΙὅἰἀὸΖτιἰ.

7,8ιἱνοεειι Ιώε:ϋιιϋιιι ότιιιιιΕ ΠϋΙάειιειειιι, Μ”

ιιιοΒΙιινόεοιιιειτ ο!ίο8:ιιιτ:ια: 52όΙτ ε' ΜΠΕ” ΜΒ Μπι

8ει‹ὶό πιοεοΙγ νοιιιιΙτ ο! Βιιοιιι ει]Βιιιιι.- »Με Μπάο

τιεΙα ε!όΕΕ Γο8!ει!ιοιι ΙιεΙγετ.α

»Αεειοιιγοιιι/ ιιιοιιά Αι·ιιοΜ ἱιε¦]6ἱ Γο8Ι:ιΙνάιι ε"

Μι·ειόΜιοιι, :ΜΒ πιάνει ιιιἰτ ποσοι! 'ε πιιιιτε8γ ΜΜ

ιιι:ι Μπιτ νειΙ.ιιιιιι ΙιέιιιειΕ: »αι ριιι·ειιιοεοΙτ νε!ει1ι Χι

εΙΙιιΙιετι πιΠώρ ό ρι!!ειιι:ιτΙιειιι Μ!έτ ΜΜΕ εοτεοιιιιιιιΙι,

Μ" οΙΙγ εγοι·ειιιι ειιμάεΙιιιοεΒοάτοιιι.“

7,088! νειΙειιιιι ΜΙϋιιϋει ιιε νότιου 60η· νιεε:οιι:έ

ει' πιό νΜέιιιοιι: Μ' 6οΙο8 ει' ΙοΙιοιϋ Ιε8ριόιώΒΒ,

ΙιεΙσίιΙοειιιι αποτο ιιιιι€ειιιιειΕ! (Ϊιιτ ΜΜΜ, στοπ Βι

ιοάσιιιιιιιιιιιιτ πιω Μ., »Μάιο ,ε Ιι6νοιεΙόε ιιόΙΙιιιΙι
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αιτεειΙΙιοόόιιιι νίιΒγιιιιιι -- οι ει: εΒόει, πιο Ιεειο!ι!ι

πει πιοΒἱεπιετιειειπ όπιιεΙ πιιι8:ιιπει€.“

7,ΐε8γε Οιι Ιε85:ινο5επιι Ηιε2ϋπιπειπει Νιούε!

ιπέιόι·ισ νιε:οπ2:ι Αιιιιο!ό, ι1ιοι·τ ε: Βιιοπγιήει, ΙιοΒγ

πειιποιπ εοπι ιιιόδοπάο!ειιοΕπι εαπ εΙΒἱ2οιιεέι8ο£ πι!

ποιπ ω”, όπ Μπι Γο8 σειιΙόόπι.α -

7)Αππό| ιοΒΙ·ι,α νο!! π' ίεΙειε0. »Με πει όπι όπι

εΒόει ΜΜΜ, ιπιπτιεπ νιειοιιγιιιι, ε2ινότ όε ΜΙειιιότ

ιϋΙώΙσιωεπ ιειπει·οπι, Χι πιιιιιέιπ ιπί:€ ει" ιιιιι.ιωιι ει,

ιπἰ Μάι· ιπο8ιότ1ύιιι, όπι Ε. ι. πιω ει' ΙεθιΒιι28έ8

ιει!:ιιι!ι Ιειιιιο, πο” ότι ΙϋΜιεΙ ιιιιήει!ι ιπιπτ ϋπ.α

»Πο8γιιιι ει5ειοπγοιπ!α Ηέι!τοπ Γε! ΑτιιοΙά Μοδ

Ιερεινε. |

"ΒιιΕοειιιιιιιοιπ (Μ, ω” επ τει·πιόε2ετεε ιιιοπ

ιὅτιἐπ£.“

”Μο8 παπι Τοεπειιοιιι!“

7.,Νιιιοεοπ ρθω εοπιιπι πιοέΓοΒιιιιιΙειιι ει' ὰοΙο8

ω”, ιειπετειπ όπι, ε: ε!όε 98 οτιδ!πειπ ιϋπιιετ. Πε

όπ πεπι ωσιιι Η νιιΒγοΙιι ποππιιπ εειεπι ιιιιέι!ιει. Α'

νιτέιι; "Ποπ ε' ιπε!!γ ΓιοΙάο8ο!ι δενέπγόπ πό, νει"

ει, ω” ιπε!|γ ιιτειιπΙιοπ ειιιιιιπ πα

”ΑΙι!·° ιποιι‹ι οι πρ.

Μ? ΐεΙΒΜΜιε ειδπγϋιπιε Ι:Μπιιιιι ιιιιπ82:ιπι, πι:

πειπ Μ; Μποπ θϋιάεπετειπ -- ΙιειΙΙιει - .α
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· ”Νενεπι ΒΙευΜ, ίότ]εππό Μειἱΐεἱ."

”ὁπιιεΕ Γέιήε ΜΗΝ

”ϋινοἔν νεἔνοΒ: ίιδήεπτιοΕ 15 ΜΜΜ! ειοΙϋΗ

νοεπετωπι Μ, Γ:3]άοΙοπτι πεπι ε2ετοΗεπι1 'ε ἱ[ῇιι Μετεω

ποΜε τέιΖΕοιΙτει€όεοΒοπι πιοιπ ἐ€.°^

,,ΕΙ ϊο8οπ1 ω (3ιιτιοΙι τϋνΜεπ ΜειόΙιιΕ. ΑΕνέω

:ποπ επηναΙύ!νεε Δημ! Ιουτἰε1:ἔιΕ ο8νίΒο νοΙ1, ΜΒ

π' νἰΙἐΒοι .νϋριἱΒοιι £υιμ1ι‹ Μ.: Βούτ πωπω ό” Μάτι

ει' Μει:-ΕτνΕπεΕτό! ΜΙΙο1τ?α <

"Έσω α" εοόι οΙ6ηοΕΙεεεοόέιίϋπο ε' ιών ενοΙπωι

ο!ό]ό.“

”Αηάπι, ιιιΞωέο νοΙοπι 14 ένω Βοι·οπιιόΙ ότε

Ειιτορέτ ωωιωΖω νόμο ΟΙει82ΠοιιΕπι ]ϋπ.“

”5ἰοἰΙἰἐϋειπ νε!όπιμ ωε8ἰεπιετΕοὐΙϋιπΒ ΡΜετιπο

Μπι :Β ΙοδοΙόΕεΙόΒΒ οεειΙόόοΗω!. Α: Μο ΜεποΜεο

ΜεΙΤοί ι€π1εΙιοεπεΙι 1ει!ἐ!Ι,ι1ιο8Ιώτι 'ε ότι ΜΜΜ ιπαπποπ1."
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,,Μἰυὅ Βενόε 8Ζό¦38Π ε” εΒόε2 ό!ε!ρά!γα! '15 ότι

ω έιΙΙἱΙ:3, Με; πεωριετε1τε ?.“

»Μ ωθέι6πι€π5ΙΜ ΜΜΕ ΒΜιΠω, Με @καὶ ΝΗΣΙ

111οεο!γ νοτιιιΙΕ ώ., »ΓϋΙεΒ Ιθ έννοΙ ε” β ιέιπο2οε

Ιιο2, νειΒγ ιοτιάει!ιε: ιιιοΒγϋηΙ‹ ,ε :ΜΜΜ τϋΒΒιηἰτε

Μ] Ζωεω ΜάΙιιιπΕ, Η ώΙϋτΠι επ Ιιὁνο£εΙἰ, Μ"

ει' εεεήιπ ώιιο2οΙ]υπΕ, ιηΠώρ δ. ίυῇει. ΒόεεεωτδΙ

ο8χόΜ Μτέτο2οττ, - ει,ίϋ%ετΙοηεύε οεεωόῇε. Νεπι

ΜΜΜ ωεπιπηἱ νεπάΖεειΙ Ντ 027 - Μ ένοΕου Αι ει'

ροεχέ2 ε2_ετερἐ£ ῇότεεοττιιΙε, πιοΙΙγ ω” ΕοοεὶΒόΙ ει,

ωάεΜπι ΒἐπγετἱΒ, ε' ΐτι%ετΙοηεό8 ρεόἰ8 Ιο!ῇεε Μότ

£όΙώεπι ηέηΙΒο:οπ ε, ε2ϋνετεε':ΒΒετι.“

,,ν0ιωκ ρἱΙΙετιτιωἱυι πιοΙΙγεΤώεπ ΙιΜοτυ, Μ"

Μαι! όε ε2εηοτοΕι·ε πιόΙ£ό ί6ηεω ἰτἐτπ νοιιπιΙοπι ΜΝ

Γε]Ιειιὶ εΖἱνειηΒου, ΜΜΜ νειΙόΙι 57 ιιϋἱ οιἱιιπε. Ε:

ει' πιἱ οεπέιΙχτόεεϋυΒ 'ε ει, “ἔκ πιο!!γ ΙιεΕϋη!ι ειάσποτΙ.α

”Αη·έιπ ΕοΜοπΒει ΙΠΒΖ0", επ σ” ποναει" ωόεεε

ΙιειοΒ πιιέι11οτάΜπ νέιΙΕεπι1 «Η Με. ΝοΗό: Με νοΙτ

ει, 0ο υ_ῇ θα ΙώειϋΜι1 6!Μπι, Με 1ετνεΙΩκεΙ 'ε

έΒτόπάοΙΠωΙ., ἱ|ΙγειιΙιοτ ει, ί6]όεΙοπι ωεΒτοπιρι1Ι όε

ΜΜτϋε νοπιιΙ.“ `

»Μἱϊιοτ ε' 26τι8ει· ΒιιΙΙέπιτή τεκμάτεΚ ΜΜΜ 'ε

οι οΒγε1ΙετΙ επιβω· ΜΔ, ΗΜ: ειἰνοπι πιόΙγόΒδΙ τει

με:ΒούΜω 'ε ω Μάτι ωοπτΙΜΕοω οΒγεόϋΙ ἱειποι·

πω, πιεττ :πηάπιειΕ ῇόἱιοτ εΙνοΜοτΕσω, (Με ίέήάειΙοι1ι

ΙπιεουΙό ει, «Μια, ει' 1ιοπνέωΙιοι υεΜ2Βεάεπ Κεάέ:Ι

χοιι1το.α

θ
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”νειΙειιιιι Ιιιιιέιο1τ ΙιοΙόο8·εέεοπιτει 7ε έρειι ε2ειι

ϋι· ειιεεόετι ιιιόΙγειι. ι:ειιιιι€ειιι εεινειιιΙιε 'ε ι3εότειι

Ιιεπιτειιι εεεπενειιιιι, Μ" ιι' ειδνειει':8 ιι·ιεΙΙγ Με

εΙνιιΙ:ιεειο1τ εἰΙἐιιγ ΒέτρόιΙέε.α

,,Μει;Ιε!ιει, Μ" ίει·]ειιι ιε Ματ οΒοττ ε' Μπι

ιτιεΒιιιάε8ϋΙεετε. Ο θα επιΙιειε ΜΗ, παω ει,

ΒόιιιπγεΙιιιΠεε8ιεχ ιιειιι ιιεΙιε2 νεΙε Ιιι16ιιιιι, όε ιιειιι

ει·επε ιιιει8:ιτ ει' ε:ίν ,ε ει, -ΙιεάεΙγ Ιιοιιοεοιι ιέιτειιεἔι

ΒιιΙιειιι. Νειιι νοΙτ ε' νιειοιιγ ει, τόν, που ιιε·ιιεΙιεΙ3·

Ιιονει νιεεπι1ετϋιιΙι ,ε ι1ιεΙΙγΙιετι ειιχΙιει τιιΙέιΙιιιιΕ Βιδω

Ιιειι ,ε ω; 'ε ΜΜΕ ΙΠέτι.α

,,Ηειωθιι επ ει' ιιιι όΙετιιιιΕΙιειι ει: ιιΙοιιι, επειι

ιιιωιό 'ε Μαι ειιιιιιιμάέειι ει: επεΙιεΕιιεΕ 'ε ει: εΙετ

ιιιο:8ειΙιιιιιιιιιΙι. Νοτη ιιιοιιάΙιειτόπι, Μ" ιιιιιιιΙειιιιοΙ

36.) εε οιΙΙιοιιΙεωοΜι, ο" τειε2ειιιιειιεπι, Μ" ιδιε

ιεπι ίοΙγιοιιοε Με πιέσεωιέε ριΙιειιδ ροιιιο!ι ιιειΕϋΙ.“

”θιιιιιιι€ "κι, ιιιεεε:οΜιιιιι σε εΙειετ ε" ΙιεΙ)ι

ιδΙ ε' ιιι:Ξει!ιι·:ι, ε” Βϋι!ιδΙ η εε ιάε8ειιι·ε. Πιιιεό

εοφ ενειιι :Ά ει" _ιεΙειιειεΙι ιιιιιιτ ίόιιχΙιόρειι εά:ειιθι

ιιιιι€οΙι:ιτ ειιιΙόΒε2ετειιιιιε -- 'ε ιιιΙέτι εΙιιιέ·ιιι ειιιέιοε

πει” οιωΖω, Μ” πιοετιιιιι ιιιοΖάιιΙΙιειι!ιιιιεέ8οιιιΒιιτι

Με Ιιιιέιι·ειάοττεέιΒοτ τειιἔιΙτειιιι ιιιιιιι εΒγιιοτι ί:3ι·:ιάεά

Βιιιιιιιιιιιι. Ι.ειιΙιιιψι ότι, Μ" εειιιιει εειπιενεΙ εεε

τεΗειιι ίεΙ.“

,ΦΠ ε" νέιτοεΙιιιιι Μι· Ποιοι, ρύι· ΙιοΙιιιιροτ ΗΠ

τϋτιϊιιιΕ ιιηέιιιιιιιιΙ. Η ειιιιιίεϋΙι οΙΙγειιοΕ ΜΜΕ ιιιιιιτ

ιιιι!ιοτ ε” 25ιιο2νιΒιιΙοιιι σπιτι Ιιεάνεε νιεεπιειιιΙ6Εειε
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εοΙιΙιοΙ 6ο ίέιτιιιινιι τόπϋιιΙι Μπι 'ε ιιιεΙε8 ν6ιι!ιοεοΙι

Μιά νέ8;·ιιιιΙι. Δ' ιιγιι8ιιΙοιιι ώ ριΙιειιέε όι·ιειο Μπιτ

εεγ εειιιι6ιιγιτνε νοΙτ 'ε ιιιιι:Ηι!ι Μπιιιιι ΜΜΕ όπω

άιιτόνιιΙ. ΤειΙειιι ε: Με, Μ” ιι] νιε:2οιιγοιιιΜιι, Ιώ

φαω σ' ΙιόιιγεΙειιι Με ριΜιιόειιοΕ ΕιΓέιιιιόΕιιιιΒ ιδιοι

ιιιιιι ιιιιιΒιιιιιιιι.

»Α2 εΙεδ Ιιεεει·ιι οιιιιρόε ιιιεΙΙγ έτι, :Μέσι Μιά!

Μπι νοΙΕ. Α, 800,000 ίοιιι ιιιεΠγεΕ ώΙο ϋτϋΠϋιτειιι

ιιειιι νιδειει€ειΙτ, εδι ε" «ΜΒ Ιερειτ ιιιε8, ιιιοΙΙχετ

ειΠ8 ΜΜΕ ιιοΙγοεοιι ιδι·ωΙιιιο2ιιι, Π" ιεΕπει€ ιιεΙιειιι

ιιιιιιιΜ εάκιδ Ιειιιιο ει' εοι·ειιι.ιΙι Μ; ρόιιιΜτρόιΙέειι

εΙιΙιοι·ει νθειιεεεέδέτι.“

”Ρέηειιι ιιειιι ι8γ ΒοιιᾶοΙΙιοΖοττ, ΗιιιεέΒέιι:ιΙι ιι,

Βιιιάει8ειι8 Ιιι2οΙΘετι 'ε Ιιέιι€ειττέιειιιιΒ ιιιιιτεΙειι ίιήεάοΙι1ιι

Διότι” νόιι.“

7,Νό πιστη Μα Εδώ ειιιΜάεέι%ειΙ ιιιιιιι: «Μ, 01ο

ΗΜ 6ιι ΙιιιΙϋιι6ε νειι·έιε πιο ιιΙιΜιι Μ νειΙ:ιιιιιι πιει

Βιιιιιι νινιιιιιι Μ, ιιι:Ιιεπι ει' ειιιΜιι858 ϋιιιιόιιτ 'ε ιιιιιῇά

Μπι ιι, Ιιό:ϋιιϋιιεθ8 οάειειιΒοάθειένει ιιγιιιιιιιοι.Ε. Νειτι

έι·ε2ιειιι, Μ” ειειΜιΙ "ΜΜΕ ιιιιΙιόρ Μπι πι, Με;

ρι!ιοτιοΕ.“ ι

”Ρέι·1οιιι εΙΜιιγει8οΙΕ, ΜΜΕ νοΙ€Ιιέιιιιι ΕΜΠ, ει2οΙι

ρειιι8 Μι τέινοΙΙόιότ Με2ιιιιιιι·ιι ιιΜτιειΙι ίοτάιτειιιι ,8

εΒχεόϋΙ5όΒεπι ιιιιιιιιιιιιιι ίεΙεόιετιιι, οΠγ Βϋνειειέ5ε|ιΕεΙ

Ιόριο!ι Μ, ιιιοΙΙγειι εε_βειιοιιι ειιΒειιέ!ι, ιιιιιιόρ ειιοΕΜΚ

ι·ιιοιιό εΙΓοΒιιόέ5έι ιιιέι· ἰεΙ€ἐ€εΙο2£ὸ!ι. Ε2 Μπακ, 'ε

ίιιι€ειτοιτ ε8γειειιο.“

Π 3ιιι
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- ,,Νεπι ίειποι·ο!ι εο!ομεεε!ι!ι !ει·οπι!ἐεε!ιο! ιπιπ! ει'

!ιἱ!ιπε!ι οπθεού!ιοπμό86το ει: ο!εδ β!! επέιπ!!, π! νει

!ιιιπ!νει! ειο!ι!ι Μ: ΜΜΜ !18γοεο!ι!ι ε!" πιει!οιππ!ι!.“

Υ ,,Μοποοιπ τἐιπ!!ὅοπ ι!π!!ιιπ οιεπ ειπ!ιοι·ο!ιε!, οι:

!ιοεετϋ !ι!ε!!ιι·έποιι!έε π!!! ι·ο:!ιπ."

,,ΕΒγ πειροπ !ό·ι!ειπ ειο!αι!!:ιπ ποιο όι·ε!!ι:ιπ !ι!ιε;!ει

ε! ρ!ι!ο!:!π!ιιι!. Μἰπ!οιη 11 Με !ε!!!ιειπ ι·ο8Βο!

πο!! !οε!ό! !ιοι!ε'ι!ι παπι. Α8γοπ !ϋνο!ο!! ο”

μέτν!πι!ει!!ιιιπ." ο

,,νοτό!γ!έιτειι ποπ ο!έ8!!!ο! επτά ιπιι86π:ι!ι, δ!

εΒγ π:ιρρ:ι! ο!δ!ι!ι επτο!ϋ]6πέ! ο” ειόρ !έπε:2οεπό

πι!! !ει!έ!νέπ.“,

Β!ιιιι!ιπ ρ!!!ειπ:ι!πι ο!!ι:ιΙ!8:ι!ο!! !ε ιιι!έπ πάω! ο!Γο

Βόι!έιεεει! ίο!γ!ει!έι. ,,Ι!!γοπ οι πω! ιπἰτι! ει, ν!!ιεπ

πι" ει' ιιι!ιει!ει8: ιποππγ! π! !έρ !ι! ,ε ιποππγι ν!

π!8ο! !”οιπιπ Μ. - Χοπ! :ιι!!ι:ι!!ιπ!ιι οΒγππΞεπιι!ι θ!!!

ι!επε!ετπ, πω! !:!!ε2!!ι, ποθ? ει' νόΒιο!πι!πο !ιο!!ϋιι!ιο!

ει' ν!!ε!Β ἐτ!ἔι!ιιι πω!! Ε!!!

Α! !!!ιι ο!τιι8:ιά!ει!έε!ιειπ νο!!. Μ!! !π!ώ!ι!ι άπο!!

νεε !ι:ιπ8, :ι'νοπέεο!ι ότι!ε!ιοε !ι!!”ε!επόεο, ιπιπ! Β!ειπ!ιἐ

πι!!! Με νο!ε!! ό!ο!νά:!ο!ει ο!ω:ο!! - ω! !ε πο!!

ιπει;!ερδ ο' !ϋιι!ἐπε!!ιειι! ιπε!!γ ειιιπ)·ιπι !επιέ!!! πιει

Β:!! επ ό!8!!ιοπ. `

,,!πει:ει ν:ιπ όππο!ι,α πο!! ει: !!!ιι: ,,Ι·Ι:ι ο!ο!ειπ

πει 'ε ]όνοιπι·δ! Βοποο!!ιο:οιπ πε!ιοιπ π, ο!!γ!ιά 1ο!

ε2!!ι ει! ιπ!π! ε" @Με ω, ιπο!!γ!ιοπ !ι!!!ιτέποιι!έ

5ο!! 'ε ιπεε!ερε!ὁεο!ι πόροι!!! ει' ρ!!ιοιι6 ροπ!ο!ιιι!.
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Η! 1ι1όοτη ιηηΒοηπηειΒ ΙώριοΙιιἰ ηιοηηνἰι ΙωΙΙι:Η 6ηηεΕι

ειοηνεὰηἱ.α - °

”όειίηιο ΙεεηάεΕ,α Γο!νωΙό ει' ηδ ΜΜΜ Μη Μάη.

”Α: εηιηετεΙι οτεὸεηὸδ Μηε ει' ηεω8, εεοη Μάη

Ιοη εέπεινε έτοπΜ ει' Ιε8έΙοεη Γό36εηηπιτ.“ η

,,Νοιη ΜΜΜ ηιόΙνεηη Μη ηεπη ΙΜο2ηε.) ηη ηη

νεΙ εν ηἱηεἐ8 ΜνέιΙόΜ8 6ηεδ όπεΙοιη 'ε σκάκι ὶηἀη`

ΙΜηἰηΕηΙ θε ὸτ2ὁεεἰηΙ£εΙ Ηεεεηη ηε18νοηΒ ηιέττόΙώεη

ϋεε2ενεὅνϋΙ ιηἱηὸἱ8.“

,,Νοιη ε2ετεπεπη ΜήοιηεΕ: ηη Μ ει' ο8Μεπετέη,

,η να” εύΙνοε ηετοΘεόΒ Μάη ἐτεητ16 ει' ΜΙάΙ - Μ: Βέτ

Εε6]«ξΕ 6η, ηιόΙν Γέ]6ηΙιηητ οΒο2ο1τ νοΙηη; ἀεἰΙΙν Π

$ειη, η' Ιο8ὶτἰΒνΙεΙτοΒηεΒ ο8νΠω ράτνΜάηΙ Μεινε”

ώηοιο8ηοΜπ εΙνοεπεηἰ ω, ΜΜΕ ηενότνἱεεΙεηη οΠν

π1έτε8ηόεη;]έΙ ει' ηηδΠό ΜΜΒη:Πι νεἔνἰἰό ίό]όειΙπηηηιηει.,

1ηΠώρ ἰι1ΒἔιηΒ ὑτε2τεη1 επ οΙεδηεΒ ΒεεετΠειδ8ότ, ηπἰητ

η: ιιτόηηΙ Ηη1:30.“

,,ΕΖι πηε8Γο8η:ποιη,α ιηοηό ει: ἰῆη, ΜΜΕ ε:ἰνε

Ι:ιεεσηΙιέη1 ΜΗ ηιὶητ επ η ο' Μάρ θε ημ'ένδ ε2ετηοΒ

ευεέτειἰ ΜΜΕ. `

”Γότ3ετη οεοΙείιάβνηΙ ηοιη 5οΒἐτητἱειΙ6ηηη νεΙόΙ;,α

ίοΙν1ηιό ει, ηδ: »ώ ιηἱητ5η ϋἔνεἰιη ηηνη8ἰ τόπο ε!

νοΙτ ἱητἐ2ν‹-:, οόηηε8νωπη 5ἱοἰΙἰἐτ9 ε" ηο€τέιτν οΙδΙ

ηιοηοΜΜηι, ηιεΙΙν η' ιηοΖηἰΕρειΟΙόΒοη 'ε α' ίόηνεε

εηΙοηοΕΜη ἱτἱἔνεἰιηετ ωηΙ:Μεπω, Με ει' ΙοεΒοηο

52εηηειΕ εεεηΙ:οεΙιεόδ εεάησΙοιηι11ει! Με:ϋΙ€6Β οηεοη1

ΜτεέΒΒε ο]τεηἱ.“ _
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,,Ε8γ όνε 'ε Μακη τιότιειρ]:ι, τω" ε: τϋιτέιιτ.

Αιότει Ιιε3έττ:ιπι Γτειιιοιἰει 'ε ιιόπιοτότειέΒοτ. Αι εΙεδ

Μπι ει: οιιιΒετε!ι ιιιιιιιιοιι έντιετι νέττοιιιειΕ, ε: :Πτωτ

ιιιέιιγοε ιιιτέΙγεέε ΜΜΕ τιιι2Βό ιεριιτι!ιοειιιιιεοΒιιι το

ΙάΙτ.ιιιιι, ιιιἰ8· ειΙἰ8Ιιει οεειΙόόοιιι, ιιιἱΙώρ τιει οΒγειετ ει'

νέττ Βί52τέι·ε:ιεόΒοτ ιιιιηιι πια-Μι ι“οΒιιειΙτ ιιιι·:ι Ιιιι·έιΙγει

Παει νιεε::ιεοΜήτοιιιι. Νόπιεττιοιιτιιιτι :ιι ειιιτιοι·εΙωτ

ει, Ιει;τεΙ]εεετιτι Ιιεειόόόι·Μιι Ιεττοιιι, εΙνιτιιττιιιτΙειιι ιε

ΙόϋΙ ειιιιιέιτι, Μ” Μ ΕετιγόττότόετάΙιετϋΙ ει' εοτιιέει

επ τ” ειέιιιιιιΙαι·:ι. ΕιιιτιστεΚ ΙιεΙγεττ, ΜΙιΙιοιι εΙΙιιιτ:ίι

ι·οιοττ ροΙἱτἱοειἱ ιοΙΙειιι "κι ,ε ιιιιιιδΙτι·ε παπι ιιΕ:ιότειπι,

νἱε ιιέρετ Εετεετειιι, ειιόττ νει"οΕ ιττ ΜἰΙε-ιιιότιειιι.

Πε ιιειιι τ:ι€ειάοιιι ότι οΙδττ πιΠιέρ ο' ιιέρτιοτι ιττ έιτ

!ειιιι'Ιότι!ι 8γΕΠώτ Ιειτειιιι ε'αειΙιτιάεύενέεγιιειΕ.“

,,Ηειτ Ιιότ ότι νειἔγοτι ιττ 'ε τι:ιτέιτοιτειιιι ῇὅνὅιιι

Μεττ. Νοτη ο” Εδιιιιγϋ ει, ιιιιιιτ ει: ειιιΙιει Βοη

άοΙιιέ, ιιιἰ8 παπι νιι€γιιιιΒ οΒέειοιι τἰειτἐτιειτι 11ιειΒιιιιΕ

ΜΙ, ει: ἐΙετ σωστα τειρο8ιιτόόιέ5.α

»Α7 ιιγιι8ειΙοιιι εΙνεπτοττε ότατεΒότ οΙδττοιιι Β «Μ,

ει' Η ΜΜΜ, τω" ειιιιγἱ Ιιέιιμιττειτέιε ιιτέιτι ει”οει-ιιιόεε

τόν νιτέτιγειιι·ει νείιΒγοΚ, τϋτιτι ότιιεΒετ τιιΙἐΙοΙ‹ ει' τω

8ει· ιιιοεπι $ιΙιήέιι ει' τόνοι τομττΙδ νιτουΙότιειιι, ιιιοΙΙχ

ει' νιτιειιτ σιωι, ιιιιιιτ ει, νιΙ68ιτό ταση τόπιμΗιοιι

πιεΙΙγ τω” τόν!ιο ιιιτ.“

,,θΙΙγ:ιτι νειεχοΕ ιιιιιιτ ει, Ιιει]ό ιιιοΙ!γ ει' τιιΕϋτδτιοιι

ροι·ΙιειιΙ Με ει' Ιιιιττέι_ιτιοΙι ιότότώτισιιι εάιοτιιε. να”
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Ματ ει' ιιιετέει: ΜΙππτοει ιιιεΙΙγ ΜΜΜ Μ ει' νἱΙΜ·

2ει18 ,ε ει' Βιι!!έιωοΒ νϋΠΒγεἰΒο ιιιό!γεά!ιε0.“

”ΑΙι σεειοκηοαι!" ΜάΙ1οα Μ θϋΙάουετεπι, ,βη

ε" ΜΜΕ ε:«Μιο11 Η νο8χείωικιΒ τεωιδηγΕϋπιχνέϋδμ

Μπα πιτ, επεπι όι·ϋΕ ΜΒΜὶεωετε1ΙειιῇεΙεπιε1εἙιοΙἐ,

«που ϋτϋΒ ϋἰὸὅιόεὲὺεπ έι!πΜΠΕ έε ΜΜΜ τιδνόπεΒ,

-- ἰ8γ Βάκηπ1τω.νει ιι' ΜΒοΒοπ - εουάοΙοπι έιι ἰε

ίεΙ1ειΙἐΙιιἱ ω, ει' Μ ει' εεϋΕε68ρε Μθωο:Μπ τειΜΜτ

ΒεηηϋΜεΕ, ΜΜΕ τϋνὶᾶεἐ8ο 'ε :Με τἱΠωε δτϋΕΙιέ

νει!όε68 ΗΜ: - Μ" ἐττεΙπιϋιιΙι 'ε ΜΗΜΙε Μη πιο

Ι.δήδη.“

”Βοτέιοω,α ΜάΙτο1τ Μ οΒγειοπο ΒΙΜΜ ΜιπΙπι

νειΜΜ υ] εε:Μι ΕειρηεΞ Μ:8, ”8οΜοΠεοποπ ΗΜ!

- ε:όΙ]οτι ι1εω νοΙΜ ο' Μόνο ὶΠγ τδρωτ ει' ΜΙ:

:ΜΒΜ ΙιοιιέΒΜ ωε8οει£ειιἱ νοΙει11?“

ΑτηοΙά ειεπιεἱτ ίϋ88εειώ ε' τϋπόθτοδτε. -8ιόΙ

ῇπποΜ Με: σΞννεΙ' Μι ΠΙγ ε2εωηεΙα ίόπηε ΜΜΕ, άο

τἱτνο ε" ιτιοεοΙγτόΙ Μπιδ ει' τεπιότηό 'ε άΙάεδεό, επω

Ιώιτ εμ 1ϋπάόττοΙ ΜΜΕ 6ΙεΙόεε ωοπιηετ ἱ8σἔτ - Μπι

ίεΙεΙιο€εΕ νοΙΜ? - ,,Α' ΜΜΕ νἐμὁἱ8!“ ΜάΙΙοττ Μ

ΜΜΜ! ΒόννεΙ, ΜΒ ΜΒΜ: :ι° Μπιτ ειέι|τε Μη;"ε εεε

ΜΜΜ νοΙππι $26ΓΠΣΕΙΗ18Ι ΜΗΝ, Μ" ε' Μέι· ΗΜΜ

νειΙ ει' νΜΒοϊ τερϋΙ_ῇε Μ.

λ' Μ εισΙίάωι ωοεο!”οπ. ”Νοιιι £Μοιπ,α ε:όΙτ

:πικάπ ωοτοπ8νε, Με ιι” τέιΜΙσ «ΜΜΜ, ΜΜΜ

ἱ8γ νόΙ€οιό Ι:έρεΙι ΗΜ ΜικΠε πιέε 'ε :Με ΙέΒΒοη

ἐΙτοΙΜιυὶ ε: θΙετου, - ΒέιτταΙιεεγνέπ ΜΜΕ ΜΜΜ
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ειΠγ:Ή 'ε ΜΜΜ ωἱπιόοη ΒοΙὐοΒεά8ει Μό 'ε σ:ιι1έτι Πω

::ήει ἐε νὶΜτεἱ Εδώ νο1πἱπιεἔιιπΙωτ-νειΙσπιἱ Μειιἰ!

-- νόμο ἱε ωε8Βἱεἐτ1]ϋΙι, Γο!γωιέ ε:οωεἱτ ΜτάόΙε8

ε:ο8ο:νέπ ΑττιοΙότει. Επι Βἰεεέ Μ:οπτ οείΙΙ:ΒοωΒου,

881582 όΙετειιι Βενεηγόε:οτ τω: - ωε8ΙιἰεότῇϋΒ!“

”ΙΒετι @κι ιπυ8ΒἱεὸτῇϋΒβ ίοΙεΗ ΑτηοΜ$ Η ε'

ρἰΙΙωιειτΒεπ πιἱοᾶοιπ Μοόό :οἱ δτ ΜΒΜ Επτά.

_”ΑΙεΙο::ιιηΙι ἱἀὅ£,“ ποσοι! ΒΙειυΒ:ι ΜΜΜ· ΜΜΜ

πγυμνόπ ει: ἰΓ]ιικωΙ‹: ἰεπιετΕοἀῇϋιιΕ ωε8, ΗοΒγ1ἱε:τἐ

Μ Ιε8χϋιιΕ οΒγωέεεεΙ: Μαΐ ε:δνεϊειδεοπι Μπι Βο

:οΗ τό:είιϊωΙ, ρετἰἰδ Με” 6ο, Μ" 817 Βέ:ει8εέδι·όΙ

ιιοεγ=οε:ιπιἐἰπι νοΜΒ. ΤϋΙώ!ετεε όεε:εΜο8:έε πιίι1

άειι Μ|τεέττόε ΜΠΠΠ, ΒϋΙοεϋπϋε Μ:οκΜοω ό: ετ1Βο

ᾶὁΚετη8ὸΒ -- ο: ίϋ!τό8οΙε.“ '

»Μου/έ πωπω ΑτηοΜ, ”οΒγΙέΙοΕ, οΒγ εάν, ε”

ΒοκιόοΙσπ 'ε ΜΒοτἱφΙω εμ ει: Βεε:εΙ:ιττάεισειΕ."

”λΙπιοΕ!α ΙώΙτοττ Μ! ΒΙειιιΜι, ”ΒοΒγυΙ: απ. Επι

εοι11 1.”:ιθΓ εεπι θε!! ωτιᾶε:ετοἰΒοΕ Μπι οΙνειετεπι,

άι: ·όΜεΙι11εω ε:οητέ:Ι;·έΒετι νεΙειιιιἰ ΜΒοοέιε ΜΕ πι:

Μ:οηγοε Μαϊ: 'ε ΕϋτϋΙπιόημ-:Ιε ἰτἐιπ. ΟΙ!μπι νει

8γοΙι Μπι ει, ϊοῇ!ὅ Νώε, πποΙ!!γεΕ ει' παρ ει18ότε Μ

:οηγοε ἰτἐιηϋεπι :ΜΜΜ έ:Βτεε:τ, Με ::° πο:ΜΗΜι

εΙΓοι·τέ:.“

,,νωωι επο:οΒ, πιοΙΙγεΒΒϋΙ εοΙαπ οΙνσεο!ι Μ,

πιοΙΙχεΕπε!ι Βίΐε]ε:όεε :Μπιτ ε: ἱ8ἐτεΙ ΐϋΙὸῇο £ϋτιΠι Μ!

ΜΗ ε:ετιιεἰΜ εΙδΙτ.- ΜΜΜ πιο πιοηόμω Μ, ἱΙΙγοπ

στο:: νεπι ότιιιεΕ: Μο8ΙερεΙτ ε: 75 Μυτάκι ε: τϋτ
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ιω, εἰΙτετϋΗ 1ιεΕιππι ιπἱπὸετπ πιο8Μάιή ΟιπδΙ 'ε :ποπ

ωε%γόιόόόεπέΙ όΙΙοροϋτεπιι π1ο8, ιιπἱΙ‹6ρ ιιιἰιιἀΒεΙΙευ

111εεότόοπιοΙ]ϋΙ:, Μ” ε" ιπέεΙιοι ΙιϋΖοΙἰ1εϋηΙ‹, ει, ιιέ:ΙΙ:ϋΙ,

Μ" ει, ]ϋνδ τἰτΙωἰι ίεΙΙορΙειιϋΙ‹, να” ΜΜΜ νέιήυπΙε

π1ἱΜ ει' πιἰ 6η!κόπτ β 65 ϋπΙώτιτ ΜπέιΙΚοιίΒ.“

,,ΝέΜ Ιιε"Μδιι ἐΙΙιιιιΙ‹, εΙ:ΜουΙσ Βἐῇοε ΜΙΒ)!

Μ-:ήεό 'ε πιΜϋη Ιοεἰε1ϋηΙ‹ ΜινόΙετι ρἰΙιετιτιἰ, Μ”

ίοττέεεἱ “Μάη νἱτἐΒοΙωΘ. ΜΜΜ, εεειΙιδΒοτιγ εϋρρο

ΜΒεΕτε ωΙέΙιιιΠε 'ε ει' νεπέιιε τιιε!!γετ ει' τόνο! 6Πωιι

ε' ΜΜΜ Ιώρτο ΜωΙΒευ ε2έτο!νω.α

,,ΝεΙιϋπΕ 8γειΕτω1 ΜΗ Ιάτιπἱ εΒγππέετ ΠϋΙάεπεωτι1,

αυτάκι τωιΙοπϋΕ εειωὸἰοΙαπ 'ε ίεειἱτεϋΕ Μ Μοτ

Ι:Πη!ωιΕ. - ΜΗ Βοτιάο! θα”

,,Δ' πιέτ 6π,α ΐοΙεΙτ ΑτηοΜ, ,,νοΙπιδΙα ο ;ιΙΙιπ!ωσε

πιάσω ε' Βετεεόε60εο :Η ἐΙετϋδΙοεεεεὸΒΒϋνἐπεΚ Επι

ωέεΙώοι ΒοπάοΙΒοιηέΒ Μπιτ ει' πιστωδ ΕἰηεΙ‹ ειότυγειἰ

:Πέ ἱυάιι!οΙι?“ ,

,,Εε ωοετ,α πωπω άπό πενεΙνο, ,,νοιήιιιιΙε ΙερΙετ

ίεΙΙε8νἐτειἱτιΕ ε!έ, ε2άΙ]ιιιιΙε Ισ επ ἐΙοΙΒε, τε88οΙἱιιι1τιῖι,

:Μπέκι οΒγ εάιότ το52ϋιιΙ9ι. ΑΜ ίεΙεάωτη Μ" ό"

Μτοηει, ειοΙΒἔιΙ:π ότ:ἄἰ ΜουσΙ: 'ε ΜΕΝ: τὅρῇΙ:ιἰ νἐ8γἱΕ.“

,,Μο παπι νε8γοΙι εΙΐοεΙειΙνει,α ΜΜΕ .άι·ποΜ Μπιτ

οΒγ ἐΜεάνο σε Μακ πυέιαιοτϋόΙ ιι1ε!Ιγ πήΕΔ πιο

ΙιεΖΒεἀο1τ.

Α' πιδ οεοιι€ειο1τ, Μπι εο!ώπι ει' ι·ε88εΠ ει: :ιωα

Ιοπι νοΙτ 'ε ΑπιοΙά π' Ιε8νίάέιΜΒΒ €άτω!8έε ΒόιΒοτι
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εΒόει τέι·Βόιότ ίεάε2€ε Μ σε' ιιδΙ:οπ ει' Ιαοόό!γιτοΕ,

Ισο!1όεέι€πεΙα έε εΙωόεε68ηεΕ.

ΒΙειΠω εΙ!ωΙι:ιιπέιω υῇεΒΙ:σ ϋἰιοιηἱτνἐημ νοΙτ επι

ΜΙ:., τπὶΕἐρ ει' τετωέειετεεεόε 'ε Μάη” ωίτιάετι Πε

ΒόΙγπε!ι ,ε ΕηιηόεεέΕπεΕ εοΠωΙ ΙιειΕάΙγοεΒ Γεδχνετ

νέιΙ|ειΙΙιο:ό ιπετόεεεόΒ Με", Μπιτ ει' ειἱεοτ, να!" πιο

ετοΙιέπ Μάο8 ω·όπιχυεΙι Ιιἰιϋιὸεε.

ΒεΒΒεΙἰ Μάη ΒΙειπΙω Εδτιπηϋ τόιετιειἰπ ΙωΙσροΕ

τοπ πωωθ 'ε-ΜεοιιΙό ε:ίοϋ Βοπόότ "ΗΜ Μαΐ!.

θΙ!γωι νοΙτ επ ϋΙιϋιετϋεπι ι:ιιΞιπ ΜΜΕ ΓοΙΙε8 ιιιο!ΙχτιεΕ

ειόΙοΠ ει, Ια:Ιδ ΜΡ ΒὶϋοτπιΙ ΜΗ ε!.

ΜΜΜ :π Η]υ ά ειόρ Ιιδ!,%γεΙ Ιαιήέπ ει' ειό!εε

τετει1 :Η ει' ι:οτεο Μέ ωωπ, επ ειιιΒετε!ι πιεεέιΙΜιΕ,

πω· ιήεειειπ«ΜεΕ. Ρέιτ Ιπιτόψι, ΙαἰΙιΕεΙ ωΙέΙΙκο2ωΕ

πιο;; Μπι ΐοΕΙιει€έ ε' ῇό εεετεποεί:1έΕ ει: ει!ώ8 Μάε8

'ε νἰεειεινοιιιιΙτ ὶΓ]υιωΙ‹.
ΔΑΠ! 8οπάοΙΙ.έιΕ, πιοετ εΒγειει· “ΗΜ ΜΜΜ ει'

οειιΕΙγόε ΑΙοἱϋἱειι!. - »Με Μ ΜΜΜ. ε' πιό, ΜΜΜ ε'

νοΙει!ιε?α

7,5οΜ,α νοκ ει' ίεΙοΙετ, ,,‹ω °ίοΙεέΒοε, νειΙσπιἱ

τόποιοετιδ ει' εοαΜΒόΙ. -- ΜΙιετΙου, ε8όειοπ ιιιέιε

υεπιϋ. ·- νωΗωε ἱάε8ειι, οΠγειιι ωἱΜοΒγ επ16:ιΙιιιΜ

ΜΙ", Μπακ! ωἰηδ ειρι·όΜΜ νεη?“

πλπιδο!πό,α ειοΙτ ο" υῇοΒΙ› ίεωει·δ, ΕΜΗ “ΜΙ

ΙιοιτειΙ‹ ει' ΜειόΙϋΙι. »ΑΙΙαιΙιπωητ τοΙσοπε.“ - Ιω·

'ε οΜιοι ΒαεοηΙόωι νέΙαιΕοιο1τ Ιώι·όόε ἐε ΜεΙετ.
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,,Μεἔτ”ο8]ιιτπ ωσω, 8γόπιυτπι τπεΙΙ. (τ ειευτε68ε

τπτ υοπυ τπεπϋττ πι' νπιττπιτπΞεοτππιτ. - Ιετευειυπε υευι

πω: ιιτόεε πω! - Πτοττόππι ἱε πυο8τέτιιττοτπ ντιτειπυτ

τπειτπιυττοππιό.α τ

τ" Μ" οι εδώ: Μπι ει, ·ίτπιτπιτ τπειτοτπ τπϋιτ.

Α: Μδετι τηειτο8 όε τϋιόπττειτοτπ εττευτιευ τ:ετρόε όειπο

ν(ιτοτετποτ τεττετπ 'ε τιοτπ:Ξυγπότ επόττπιτπ.

μι" τυπου νοιετυἰ νπιτειιιιι εχτρτιιιτετ να" Εο

ποττεττ - Ε'τ8μιτπυειτοτυτ ΜτΙ :ιι πι" τιπιπτυει8γοοετώτ,

τω" ετ ιττεττου 'ε επιπυοτ ειιτπ·,“ τε8γιέιτπ υιοθ ποεειιιτ

πειτοττ ιπτ8πεύε,>εετ πιιἔιεοτπ.

,,Μτ πι' τπιτόπτ υό:ιετεττ ::εειτπ οάει,α τπιάττοττ τετ

Ρόι· Μπι πιστη, ε" πιιοτπ Μπιτ, τπιτπυετπ όειπενέτετείτ

τοττεΒγε:τϋτπ: ,,πιι οεπειτοε ιυὶυδ ππιπΞτγευ πυε8τιειττοττει

ππιπι8πΞτ οτόττϋτπ. - ττπτιϋτΒγυετπ ΜτΙ τευυτ, νπιτπιυιτ

«Μαι πι" ρπτυοτρο πιειοι. -- ττάιυδ τιοτουιτ εεεπευι:εο,

ε” Με τιπιπτυ:ιΒγοοετπει, Η Βιετέεότιτιτ “τα

Με του τόμου Μι· υιττώρ, ει' Με τιειιτυ:ιεχοι:ετω

ιτε πι' ειέρ πυπιποτιοεπι, τπτυοτπ υενότ ε" τιιττ υιιιτνει πι:

ε86ει ττειττ τππιπ τιιεττει, υιἱυάσἔ8 σε8γττττ τέιττειττπιτπ: ετ

νέττιειττπιυοτπ, πυτυτττ8 ειι8άπιό πιποιοτπτπ:ιτ 'ε ντάπτυι τόπ

επιτεέετιπιυ.

,,νε8ω ιε,α ειόττ ε" ττ]υ πτιεἱπτέε τιειτ: ,,πιιτ

τπυτόυδε που ετιτιευ, θϋτττευετοπυ τε8ειετιτι τἰειτῇεἱυτπ

ο8γττπο, τι' τιέι_τοε Βετο! πιιυποτιοεπι Βετο τιοΙοπιπτυττ -

νοιτει τουτ.α ·

Ε' ντεειουγ εττευ υπιπυ τοτιοτοττ Κττο8όε. Α' υδ
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ί!ει!ει!, δικα όε ει:ι!ω(!, θϋ!ι!επε!εττι πδ!!επ, ειο!Βέ

ΜΜΜ!! ει!8οτιι 'ε ροιποευ!ψ Μι!! νει!ε!ιο. - Πει

νο!! ΜΒ” Μέι, νέά!ύ!:ι ο” απο. Νεα! νο!! ο!! τα!.

”Μει!!'εἰ ωστο!ιεεει ὸύε8ο2‹!οε σΞε !ϋ88ε!!επ,α πό!!

ε8γ!ιοτ Απιο!ό οιτοάεεε εεειΞά!!ε:ήό!ιοι: »!πο8!έιήσ

ότι ωα!!; ε!νέ!ετ! Π188!!! νε!ε 'ε !οΒ]ο!›!› ι!επε!πι εἔγἱ

Ε!!! νεει!επι.“

Μετιιη! νο!! !Βει: Μο!! ε2ε!ώό! ηπε8!υ6]υ!!, πιο!!

Μ!! επϋει!ο!ωιιυ!; ο” ΜΜΜ ιιεςτύετ Με! ε!ιο!!!ω!

Ε!!! ε' νέιι!εποτ !‹ἰεἐτ!ὸ!‹.

Πάτοι!! !πο!περ το!! _ε! 'ε ει' !ώνε!Ι‹ε:ὅ Μ! τε!!

εει!8ε!ε ικα!!! Μπα ει: ϋΒγετ, τοδόπητ πι” !ω!υπάοΙ,

ωε!!γοε!κ Βεό!!ε!όεο τϋπέ:ηε!!!π!ι ειδνεΒέΒο ε!!‹ετϋ!

!ιο!!επ νο!!, !ιο<_.:ςγ ΔΗΜ!! ι-:"!!; ότε!ε!ωε ε2οτερν!νϋ!ότ

ει' ε:ϋ!εεόεεε 1ητιιΒιιεε:ι! !;!εειι!κ Μ, ε!ντο!ιοπεἰιιο!‹ ε!

ταμάτε!όεότα 'ε ε!νε!!οηε!πο!ε ίε!!1ὅει!ιόεὸτε.

,,Μοεναπ!α ω!!! εις? ΠΜ!! !αιρ!!ότηχ ε" ο!ειει

ετό!”!ιοι., Ε! Μ!!ειτιὸ ίδτοτύπ ε!" ε2ϋ8!ε!!›ιι!ὸ8ε ε!ό!!

Π! "Πε, ”θϋ!άοηε!ετπι ηδει!!!τ Π! ορ!!!πει ΐοτιιω.“

»Έ ει' (!ειιι!!ο 'θα

,,Νοπι νο!! ε:ϋ!κεύε το!!!

,)ΗοΒγειι “Η

”Ε!!ιοΒγω α' ειο!8έ!ατο!.“

,,ΝειΒγ ο!!ι:πέτοιέε, ε: ε!ό!! μ!! παρω! !αιρ!!ε!πιη·ό

!ϋπ !‹ἰηενεινε Α!ο:ιεπ‹!οτ επτεε!!ιευ, πιο!!γ πιω! Βάσε!πεπ

!ειιηἔιιἰ!‹. - Μο8!:ο!οπτ!ιι!!." `
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»Α μου ρι·όε.α Ι

,,'5 ει' 11πιτοΙΙόεε? [Με ΙΙΙ5:ετι ε* ΜΗ οτΙΒἱτΙέΙοΙς

οεγΒεπ ΙϋΙΙόΙοτεεοπ ι·ει·ΙΙΙειετϋεΙε 65 Ι:ϋνοΙΙεο2ετεεεΙε,

ει ει11Ι1ετ οΙ Μπι νόΙΜΙΙ ειέτι1ΜεεΙΙ.α

”ΑτιπέιΙ ΙοΙΙΙ›, να” ωπιέΙΙ το5:ειΙΙΙΙ," 11ιοικΙ πενετνε

ει' ΉειρΙΙότη, »Έ 11ιΙΙ:ετι ωωα δΙαιτ οΙΙγ ΙπϋνετΙποιο
ΙεεεΙπποΚ?α ι "

”ΑΙ)Ι1:ΙΙια -- Ι"εΙεΙΙ ει: οΙ:ιει - ”ΙποΒγ ππΙικΙεπ

πόΙωΙσπάοτ ΙώΙΙόΙεΙκέρεη νέ82Ι ράΙχ.:ιίυΙόεάτ. $οΙπι

εεω ππΙεΙΙΙητ.“

”ΙΙ:ΙΙΙΙυΙΙ:, ω πιέΙχ πόΙεπιετδ να", ειέππιτεΙοη Επι

ρειειΙΙΙΙόεειΙΙΙ νοΙΙΙΙΙκ.“

Ε” τοΙκἱπΙεΙ ει' πτήηΙοεγ 40-45 ένω ίετΓ]υτει

ποπ έΙΙΙΙέιεέΕ ει, ΠΑΙΔΙ ΙωρἱΙἐηγπεΙε ΙΙτέτεόΒΙ.εΙεπηέ ΙεΙΙο.

Ι.εΙιεΙΙεπι νοΙΙ βουτια ει' τύ8 ΜέιΙιτόπεΙυΙΙ τοιιέΙ ΙόΙτε

Ιεωετπιἰ. Α' Βι·όΙ εύτιγωοεοΙΙ7:ΙΙ ίεΙεΙΙ: ”ΜΙοιΙευ

πόΙωΙεηιΙοτπειΕ νέΒόΙειΙΙππόηγε οΒγ ἔγετιτιεΙκ να”

ει: οΙνειεό.α

»ΕΠ Πετιπά; να” επ οΙν:Ιεό.)" ΙεπιέΙΙό ει' Ιω

ρΙΙόπη Φ: ωἰιπΙ τι' ωΙσ εοτοπ Ι‹ἰνϋΙ. Απ: ΠΜ

ηέΙΙΙΙΙΙ, πι” πιοΙΙεΙΙε "ε Ι‹οΙοετοτ ΙΙΙΙ:Ιπ-νοΙειωί Μι

«ΙΙΙΙΙε ετΕεΙγΙ:επ να" `5ιεΙΙΙ11:ΙΒουγΙΙόΙΙσπ.“ μ

”ΤτόΜ ιι€ΙΙΙΙΙ ΜτέιτοπΙ“ - πισω οι ΟΙειει -

ΜΜΜ πιάσω εΙόεδό ΙΙΙΙκΙιΙΙΙΙΙΙΙ «που Ι1οΙουιΙ ΙΜΙΑ!

επιιΙποπ -- ηεεγνοπ ένα ΙποτάΙπιπ ε” ίοι·ι·ειΙΙΙΙοιπ,

να” ρ:Ιτ ΙκιάΙ μποτ εο8ΙΙεέΒένιεΙ ΙέψοτποΙκ ΙεΙιεΙ 'ε

ΙΙΙγ ητάιπ νεπι1Ι εΙΙ - ΙΙΙικ-:Ια επιπεΙΜΙΙ ΜΜΕ
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ωἰΚόρ πόΙει ε: ἱΠγ ε2ετε!ιΜ ΒενειιγόειετοΙ: "Μιτου

νέΙΩο2υεΙ:.“

”Μοπάεπ ναΙωιιἱμ ει' επέρ εἱ8πιοτει ΗοωΙοΕόη επέιτ

ἱε ίεΙ!ου8εοεΒέΒ ΒοτουΒΜΒ. -- ΠπισΙοι1ι Ιετπιε ο: οι

ει' ιιιέπε ΙιετεΠπιη, ΜάΙιτέιιτόυΙόε, να” ι11ε:8 "επι

ότΒοϋ.όε.| ο όσεωοιπι σ] επιβέειι ἄιϋ|8γεἱιψιποΙ‹? ΗΕ

111ἱιπἐιι ιιιει8ιιΕεπ εαπ ότΗΕ εΙό;;Βέ επηάάΒ οειιὰἐΙΙΕοιτιἰ,

Μ" ε: δτάϋΒ 5επι ἐπὶ δΒοί;.α .

»Αητηἱ ἱμι“ - Γο!γωτό ει' ΙαιρΜπη - »ΜΗ

ει* άοΙοε ω” 'ε ει' ε2όρ ΜετοΙπεεει ΜΜειωε Φ: «εω

άεπεπει·π, ωοετ ει: ει' Ιώτάόε ΠΜ ίο8ο:Με τοηιιἰ? Αι·

κ1οΙά εο!ωτ νέΠοιοπ οι ιιτόΜή ἰόὅϋειι."

”Βιετ[ ι:511όά"1020Π - Μι ρ6ΜάιιΙ! Μει 6ννεΙ

'ε ἱΠχ ειστεΙεωωεΙ, Η σειιι!έΙπό, Μ" ΠΝ Βετο!

οι11Μι· ΜΜΜ ΜΜΜ: το!πιπι ει' νἰΙἐ8 έιήόΒε."

Ε' ρἰ!Ι:ιι1ε£Μι1 τοΒο8οπ ο! ει' ωειτο!ιεεει Μη1ηει

Μ" ροιπρόε Μονέ:: Ιόν:2ιΙ. Α: οΙειει όρου ο” Μι·

Ισροτ πγιιμο1τ έκ ά ΙεερἰτέιηγπειΙ‹. »Νέει:ά :ΠΠ τει

ΙόΙοΙ: Μ."

Α' Ικερἰιἐπγ ο" Μτάειέετ οΙνειεο1τ. Ατνετόεότ

ει' ωειτοΙιεεε πιίηάειι ΒιιΙοτσἱτιειΕ, ΙονοἰτιειΙ‹, ΜπτεἱτιεΙ‹

,ε εδώ: ΙεΙεπότότ ει' Βόρε1:πεΚ, ΕτΜά!γοΒικιΒ, ροτ

οιεΙΙέιητιΜε. ν

”Ε: πενειετεε" - :ποσό ει' Μρἱτἐπη - 7,ιπέ8

ρερε8ἐΙγεἰτ Β ι1]ΓιιτΜΙ:ιπάί εΒέτ ἰε ότιιΒει ΒοοείΜει."

»Αι ιιτόΒΜΙ: ωεΒνεειωπα -- πιοικ1 πιονοινο ει:

οΜει.
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»Έ έκ! ει' !ονε!κ εεγ!!ώ!α - ν!ειοιπέ ει' Με!.

Ε' Βϋ:!›ειι !ϋ!!!1επ _!ϋ!!ε!ε ρο!8έΠε!ε ἐε τ!ει!ε!‹ 'ε

ει' !ὲτεει!8ἔιε ά!ει!όποε πω, ψ: ιτι!ικ!!8 πω” που !ἐτ8γ

τω, τοε!!γ ε' @Με εδά” ΜΜΜ! Γει8!:!!ατοε!κοό!ε!α.

Α' ΜΜΕ ρέιτ!κε:έε!ετ σα!!! ω” !εε!ιο!!ϋ!ε Η, Μ!

ει' ΜΙ!!! ρόπω!τ !ιοοε!!ε!! !;!εόη!!!!μ

< Β!επ!‹έηει!‹ εποιε- ει: ε!ὅ!›!1 ΜΜΜ έε2τενέ!ε!ε!!!(ε!

ε!!ετι!‹ειϋεη -ϋτϋιπ!ϋ! 'ε ωο8ε!έΒεάέε!ό! ειι8:ίιτιο!.!,ω!8

ίότ!έιιε!α νοιιέιεε!! ει' πω! τόδ ειο!ώεοε !!οιπο!γ 75 Μάη

Ε!!”ε!ειέε !ιο!γε!! !!!ι:εειροπεό άετϋ!!εόΒετ Ι:!!τε!!ει!!.

”Μ!πό 6τόω!" - πό!! ει' ωωι Μ!" ε!ενεπϋ!!

!ε!!!ο!ε!!ο!. ΗΕ' ε!!νοτοε:ω ρο!ΒέιτΜεοάο!τ ν!!άεϋόΙ ε"

εΒόειεπι π1έε Ποπ!!! ω!νο!!εέ8 οτειέιεό!πι ω!!! Μ!!!

ίε!!ε8ϋό! - νἐεγοΙ‹ Με!! ωεπιη!ι·ε Μεοιι!Μικι!κ ει'

ι:!!!πει!ε!! ει' πι! πέ!ρϋη!!!τεε?α

”Μεε!ε!ιε!ει 8γδιδάνεα -- Με!! Ατι1ο!ά - »πή

!ιέρ ε!ϋτηϋ!ετε !!!νε!!υσ!! ει' πι! ρε!!!ήη!ό!η!! !ιδι!!!.

Λ!τε!ά!πιι ()!ι!ιπι Με!! ωε8Βοοε:!!!!ιε!!απ ε!ό!!έ!ε!

!ό!ει!!κ.α

7,Επι - πισω! ει' πιό - Με!! ειπ!:ετεΕε! Μιο

ε;!!:!είε!!ιπε!ι ΜΜΜ ιιι!πάκη:!!ιιη!ιι15!. Ειτει!ε!κ ό!!!

έ!! ει, πιεπογεἰ Μτο!!ει!οιπ, εευ!ι!τε πιο ειοι·ιι! 'ε

νει!όι!! :ιτ!ε!οστο!!εί Ηπηγόεεέ88ει! ει' ΜΜΜ! !εΒ!πει!νε!.

!επε!:!›ϋ! ΗΜ ει: ΜοΒεπ !πο!ε!οε!!ό!αι! 'ε' ν!!έ8!!ό!αι!,

Ε!!! πιἰηάεη!`ἐ!ἐ! Με ει!αιτκιει!!ι ν!ιπι! 'ε. !ιοιιιἱ - Μ"

από! !ϋ!:!›ε! !!!!ιοτά!ιοεεεπε!:.“
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,,Μο8!έήιιΕ- ενόΙτ (Η1Ιάειιετοτη ῇόΕεἀνϋειι- νέιΒικι

ἱε Μι ιιιο€ύιιιιιΕ δΙκειτ,_νοΒγ ΜάιιτέιιτΙιιΙιιιιΙι -- 1ονέιΜι

άΙΙιιιιΙι."
,,Φωιωι «ια - @ενώ πιοΒ ΒΙειιιΙιει: -¦ ,,Ιιοεν έ:ιι

Φιι·ειΙι Μό Με απο ει, ιιιο%νδιδάύετε ιδι:Εοιιι, ιιιιΙιέρ

ει' ΒιέΙιι·άιιάιιΙάειιειΕ 5611:Ή έ:τάειιιε πιο. ΠεειΙόάέιεπιιιιΙι:

οΙΙνειιιοΙ: ιιιιιιιΕ ει' ειέρ ι·ιιΙιει, ωεΙΙνετ ιάδνεΙ εΙνιεοΙϋιι!ι

- Η ει!πιι·ιιέ, Επι" ϋτϋΗιἐ Μι·ιεοιι." _

,,Β8ν Με ΙιινόιεΙΙεΙ," ΜΜΜ ΑτηοΜ, - ,,νιιιιιιειΙι

άοΙ8οΙι, ιιιοΙΙνεΙιεΕ "Ωω ε:ετετιιέΙιι εΙΜϋΙιιι Μπι."

,,Δ!ι!“--ΜέιΙτ Μ ά ΜΙ", Η ει, οιέ:|ιέετ αποτι

ιιιιΙάιόττεΝο - ,,όρειι οι ει: Ιιειτέ1οιιι, α, Με ΙεΙιετΙειιιιέ

ιεειϋιιΙ‹ ει: ΗΜ, Μ" νεΙε ΐοΙνιοιιοειιιι σεει·ίεΙ1οήϋΙσ

ει' ΙόΒΕϋπ. Βάι!ιονιι νἰειϋΙ‹ ειειι ό!ιδιινι ιιιιιιιιοιιι1Μ

ιήιιοιιεόε Ιεει, παπι πιἱ :ινοΙι νιι€νιιιιΙιι ε' ι8ν εοΙώ

1:ιττιιιι€.“ ”

θϋΙάειιετοι·ιι Μιώάνε πιοιιόό: ,,Βιιόοά ε, Μ" ε' Μι

εοιι!ειτοεεέΒοτ ἱἔειι τοκοι νόΙ:ιε21οιιιιΕ 75 οι εώς υιό

8οιιιιοΜπι ιινιι]τ Μπι. Η” Ιε!ιιιι άι νειΙειΙιοΙ Μεμο

ΙωάϋιιΙιι, ιιπ:ιιι ει' Μπα ΙειιΒοτι ύι.α -

,,Νιιι1ι, παπι, ΕΜΠ Το! ει' πό: ε8νάΙιιιΙέιΙιιιτι Μπι

ειιδεύειιι, ιιοεν ει: ὶΙΙν ο5ιιιιέΚοι ΕονόΙιιι Ηπα!! ΜΗ

ΒοπιάοΙει“? Ι:Ιει|ειΙιειάόΙν "πι, νινιιιι!ε ε!Ιειιε, ε: ιε

ιιιιΙ:ιόέε: οΙ!ν:ιιι ιιιιιιτ :Ρ 52ιΙιιΙει ό:ιιι·ει!ιό, πιοΙΙνοτ πιοιόιι

ΙειτιιιιιιιειΕ Πεκ” 'ε ιιιεΙΙν ριΙΙειιι:ιιιΒ εεπι Μενου, ιιιεττ

8ιΉν:ι πιει: οΙΙν πισω: ει' πιοιΒέιειιιιΒ, τιιεΙ!ν ποιηση

Η: έι·οιΙιετϋ οι Μι, ει' ιιιι Ματια τοτίιΙ. Α' Ιιοεεύ
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ι

£επεει·ἱ ω ΜΜόέιε πιοΒέπππ, π' ΒεπΙἐνϋΙε ρἰπεπἐεέ

ποπ όποιότπ. Α:1έιπΠίοΙεττεά ο πιεππγἱ πΕππέΙΙγεΙ

'ε πιοππγἰ Βοειπ5έι%πΙ ]:3τ, πιπ8:ι π' ποιο8εέε ιπεΙΙγ

ο” ότΒεΕ, ππ εΠόπϋ νέΙω2έεπάΙ? ,ε πει Μπι Εδ

νοτί, ιπἰπό Π5πεύεοε ράφι ε" νὶΙέιΒΒοΙ π' επέεΙπππ

εΡπιἱπἀεπεἐΒεπ έτ.“

»Ιππ:α - πιοπιτΙ .ΜΜΜ - Μ ε' πὅπεΙ‹ επ

πω» επιππο]ότόεόϋπ :πιπγἰτει πεοΕπΙτ, ιπἰΙεεΞρ επ όπϋΙώε

πιοππέιε ἐε πεὶχνἐΙ£οιτπιἐε ποάνοπο2 ΒοπάοΙειιβνέι

ΜΗ. - ,,87 οππππ πονό?“ Ιώτόε Ιπνἐποεἱππ.

,,ςπωπει:> Η Επόπέβ ΐεΙεΙτ π' πό. ”ΠπἰπἐΒόΙ

πω? - πονά ἰε? Νοιπ!“ επΕΜ πιπ8:31 ΙπττοΙεπ

ΐ6Ιπε·. Κέ!. των οΙδτε, οι ποειύ πω ίεΙ16Ιε!ει, "ε

π, »Με ὶᾶὁποΚ επιπ16]ο ΐε!ΓοΒέεοπι ΜΜΜ ;πίπώ8

πΙΙγππ3 ιπἱπι π' Μα-:Μοττ Νη: πιεΙ!γεπ ε!δι·ε πγιι€νό

ροπτοΙωηεΙεΙϋπΙ‹ Μ. Ι.εωοππ Ιπιτότοπι πει εω·5ιεττο

οεειΙ‹ ε” τετνϋπικ "ω, πικάπ πω ΒοπάοΙππΙσ. Ε:

πι π] 'ε πιἱππἰ8 ω, ε' ίοΙ)·τοποε ιποε!ερετόεεΙκ έε

πενεπγἐειετεῖι ]έιιέΕπ -- ἐρεπ π: ει' ιπἱ ίεΙεόΒε5.α

,7Μοετ καπ· π, ππό€16ε Η νππ πχοτπτειτναι, ΜΕ·

Ιπτέ ΒΙππΙωιπ ποΙππρ ΙπππὅᾶἰΒ ει: ότνετόε, είἱ5 ιππ

πιω. ΙΜ πι ππρ πιπΙνπ πἰποε ιπἰπποπ οΙπάν:ι :ιπ

πέιΙ τοεπϋπ ετεπἔπγἰὶπΒτε, πιοτ11ονέππ Μπι νάτππΙπ

ππεἔγϊιπΙ‹ Πνοι·πόπει, οππππ Βοπποπϋπ 'ε επιπέπ ίο

επϋΙτ νΞιοτΙ:3ΒΜΙ π, ιπεππγεἰ ΜτοάοΙοιπ Μό." Δ

ΜΔ' Ιοεοπγεπεεεπϋ ω, ιποπ‹1 θϋΙάεπετεπ·π νΜάιποπ:

πε Ιπποπ πι οΒγοποε ω π ππεοπΙἱτ π' εισπάΙγποι

4
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'ε ι·οιιάειεΙΙεέεΙιει, ιιιΙΒ· :ιι ΙΙΙγ ιΙδιόδ ν:ιΙόΙΙΙ Κέρο ει'

πιοιΒέιειιιιΙι, ει' νιΙΙόιιι Ιε Ιω ΙΜ. Τιιάοά ο ΒΙ:ιιιΙαι.,

Μ" ο, ιιιιροΙ:Ιιειιι ύιιειΙοπι ΙεΙΙε3ε:έεέτ Ιεετειιι εΙ ποιο·

Μπι, ιιιοΙΙγ ιιιοετ ΙιεΙΙει :ιι ἐἔιιεΙε εΙΙΙΙιιΙ.“

»Τοτιιι€ειοΙοε,α ΙεΙεΙτιι' πιό: »ιιιιιι·τ Μιά Μια ιιιιιτ

ΙΙΙιιιιιΙειΙ:ίιεοιιι, Ιιει οΙΙιιισειι:όεοιΙ ε! ΙιειΙοιιιιεέιεΙόΙ 'ε ιιιΙτιά

επ ιιιι ο8γΙιεΙιοΙδιιϋιιΙιεΙ. πιο8εΙδιιο 'ε ιιιε8Ι‹ϋΙϋΙω ιιειιι

Ιοειι€Ιε ιιιιιιχΙ ειει·Ιοι·Ι,άεεειΙ 'ε :ιιιιιγι Ιιοπιιεέ88:ιΙ 68828

ειδνε, πιιιιιΙ ΙκεΙΙειι ιιιοΒΙιιιΙΙιιιιΙ‹ νοΙιιιι ιιιιειΙιιιιιιιΙιΙιιιιι.“

7,δοΙιΙι ΙεΙΙ νοΙιιει ιτιο8ειϋΙιιιι“ -_ ιιιοπιά ΑτιιοΙιΙ.

»ΠεΙΙοιιεΙε·ε, Μ" οι Μπι ιιιιοΙΙ ειιιϋιιΙιΙιε, ειοΙΙ

ει' ιιδ: ΙΜ Μάτι ιιιοΒιοΙιειιιδΙι πιει., ειιιΙιιικΙοΙ‹ νειΒγιιιιΙι

35 ιιιιιιδ ιιιιιΙ:ιτειιε Ιοιιιιο εΒγειοι·ι·ε ε' εοΙ‹ ΙΙΙνέιιιοεΙ

ιιι':ρ εΙδΙΙ ΙιΙΙΙΙ ΙιεΙγι1ιιΙιεΕ ΙιειΒιιιΙ.α

»Σε ει' :Με ΙιοΙιιιι?α

»ΜΗ Βἔιιιοπι όιι ει' εοΙα ΙιοΙιιιΙΙ.“

,Φο ἐπι?“

ΜΒΜ, Μ" εννεΙ Ιε ΙονέιΙιΙι νειΒγιιιιΙ:, άι: Ιειιι

ΙεΙιεΕπιε ει' ΙωΙΙδΙ ϋεειεε8γειΙετιιΙ, Μ" :ιΦΙΙΒ Ιε πιο

ιο8ΙιειεειιιιΙι.“

7,ΒΙ22ιιΙε ει' τΙοΙ8οΙΙ ρέτ ιό Βιιι·έιτιιιιΙιι·:ι 'ε ΙεΙιιιιΙ5ΙΙΙι

πιο;; :ΜΙΒ ΡοιιιρεΙΙι 'ε ΗετοιιΙ:ιιιιιιιιοι. ΜΙΙ‹οι· νιεεωιό

ι·ϋιιΙ: ιεεΙιΙιο τεειϋιιΙ‹ ε' ιιιΙ ΙιεθγϋΙΙ, ει, ΙϋΙιΙιΙΙ ο"

ΙΙόι·ΙιειιιιειΙι ειιέιιόιδΒοιιιιΙι." Β' ρέΙΙΙόιιχει Μάτι ει'

ΒΙειιιΙ:ει επτιιιΙΙ όΙωεειι ειόΙάειιειΙι οι ΙΙΙιι ιιοιότε

ΙΙΙ880821οΙΙο εεειιιεΙΙ., ιιιιιιΙΙιει Ιώτάειιό Η ει” Ιο8όιιγΙ?

»ΡοιιεόΒεεΙ ΙιιέιΙΙοιΙ Μ! ει' Μ, Η ειοιινοάόΙγεε
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εΙυει€εάωτέεεειΙ ΜΙ!έ ποπ ἰτιἀἱΕνἐιηΕ: πιἱυδ ιιΕΜτε?

Ιιο!περ ἰηᾶιι!ιιηΙ‹."

° ”Πο!πειρ? ΜἰὁτΕ Μπι Με ἐ]ΓόΙΙ‹οτ?“

ΒΙ:πι!ω :πιιιγἶτει τύΙε:έτπγεΙνει!ό1ιε :ΜΒΜ ίότ]άπε!ι

τοΙοετορΜ τετνοἰνεΙ7 πιΠιόρ πάπιΠο8 ΙιἱιιεόΒέΒειπ :έτ

τεΙνο - ΜΜΜ ΜτωΙοη: Πόπη Με?

”Τἰ:ειιεΒγ,“ ΜεΙι θϋΙάεπετοτη ωεΒιιέ:νέυ όι·ό_ϋΕ:

ΒΚοοείε - ΜάΙιωτ ΒΙειοΙω - Επι::,“ -- ει' Ιαοοεἰ ιπποε

ΓοτόυΙτ. ,,Επει ω.Πτ· :Δω εμειΠωω ω ΙενεΙεἰτι!:

τωι:Η1επ Μηπως, ἰτοΕ :Μπάτη εστι ϋειτἔιτἰυΒπεΙκ, ειιΜΗΒ

οεεΙἐὸεἱπΕ ροΒγάε:οΙΜΒ 'ε πιοΒγϋοΒ.α

4 ,,Επι Ρετοττἰ ϋ8γνΜ Μάη ΙεϋΙ6ϋΙα, πωπω Αι·πο|ά:

ό Ιε8:ΙΙαιΙπποεϋ ἰΠγ ωε8ϋἱ:ἐεο!‹πι.“ -

,,ΙοΙ›Ι› Με: Η:: Μ: :Μή ΑτιιοΙά, ει' ΙενεΙοτ Ιιο!ηειρ

πιε8Ικορῇει, :Ποτ πιά: πιεε:ἱ ]έπιιιιΕ 'ε πηγοΜ› Με:

ει' ι11εΒΙερεΚόε.“

4*
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Βοσνία-ε έτνόη ε!!!εειέ!όεϋη!ι!1οπ, !!!εόνηϋη!ι Με!!

Πϋ!ι:!επε!ετη εοτεέιω!! Μνωέτδμξτ - π11ε!!ν απ!! σ'

ίοι·ι·έε ό!» ]όΒροη!ο!ι ΜΔ νέ!!ει!!010!!.

Πε!! !ιοε:ύ έν ω!! ε!, Β!!!!!επε!επι ἰ!!ιι!›ό! ίότΒιι

κι!. ·

7,ΗοΙ νο!! ε' Μ! έν Με” .

Νεπι !ιο!νω όν!ε!ωειέεό! :π!ιτό!! ει: εειπιόπε!!,

Μ! ωοπτΜπό!!, Μ" έι!ι1!ει!ε, επότ! ῇε!ε!ὅ!›!ι Ε!!ε!ειέε

!ιο!νο!! ιι1οι16]υ!!, Μ” έ!τϋρϋ!!ε·, ει' ΜΜι!ό ένο!!

όπιέτει - ίο!ν!οποεοπ ποὺ!! ,ε εεεε:έ!νεεΒ ηοῇόνο!

Αιε!έ!, ΑΜοε!!, Διιιετἰοἐ!"5 Αιιε!πι!!ό!.

Α' Ιετιι1έειετ ο!Ιν εισιόΙοτϋ! Μο!! !άοδείπε!! 'ε

ηε!έτιε!!, ε' Ιοτουν ἰτἐηνἐὺσπ! ν:π!έιεεει! ΜΜΜ! Η!!

ειο!! ε8ἐ:εἐ8ἐ! εάιεη!, ΜΗ!) ε' πδι11!!δ !ιιιι·ι:ιο!!ιο

ι!όεοΕ Μ! !ιοε:ύ ένα! ε!! τόν!!! ρ!!ιεπόεε!!!ιο!., ιιωιόεἱ

νέι8νιι!ω! Μπι οεϋ!ι!α-:πτε!!ε.
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Κειιτό!:ιειιι Πειε:8Μ_ιοΕ 5:ιιιθωιι Η $ιόιιει!ιοτι πιο8

ΜΗ, !εόπινιιιι ΗεΙοικι :που ε:ἱ8ετϋειι ριΙΙιιιιτοπ:ι ιιιο8

ει' πόροι, πιοΙΙνιιοΕ ιιονότ νἰεεΙιε.

Με Μι έν ιιοε:ιΞ Μό 'ε θόΙόειιΜετιιιιοΒ ΒοιιόοΙ

Ιιο:έεει, Μι ε8νΙιειι ιιειιι, εοΙ‹ ιιιέιεικιιι νόΙιο:οΗ, 'ε

ιιιι τιι8:ιόόε Ιιοπιιιε ει, νειι~ό:ε :δινω οὲ:Ι:ιιιἱ Ιω:όο1ι.

Νειε, 8:ι:ό:ιΒ όι·όΙιεόΒόιιοΕ πο” ι·ιδε:έτ Με Ιιό::εΙ

5:ότιει Μ, ιιιἰ α' ε:έιιιιώε? εε:πιόῇὁιι ΕΜΗ νοΙτ. (ΗΠ

άειιεωτιι Μέσω ιιο]ότ *ιι ιει·πιόε:ετεε 8νόιι€όόεόΒε

ποιό ειιΒοόό, ]οΙιό ιιιο88νό:όόόεε ό:ιο:όπι ότ ο' ίο

]ειΙοιι ρει:ειι·εόΒιιειΕ ιιιιιΙΙιειιιιιιι ετοάπιόιινειι·ε ΙιενεΙ

πιο:ιετιιι. Μιιιόετι όνό·: ΒοιιόοΠει ι1ιει8:ιόειιι, πιο ο'

ιοΒοπι ωωι ωιωιι6Ζωωι, ιιιιόόιι ει: ιιι·ιιιιιινειΙ πιο!!ν

οΙνειό ποια Ιεό:τ οιι8επιει ιι: ότόπι έ: Βο!όοεεόΒ πι

:όι·ειΙιει ω”.

νοΙ1ειΙιτ όπιι, ιιιἱὸόιι ό" “Μπιτ ΜΗ, πιἰιιιΙι:ι ε'

ιιόιιοΙ: ε:ειινόόόΙνι-ι ριΙΙειιιειΕοΕται ΝιιινΙιιιΙιι:ι, ιιιἱιιιιιει ει'

νόΙιο:ιιιιέε ίόεε:ιιιό]ει, ιιιοΙΙν ΒΙειιιΕόόειιι ΓοΙνιοτιοε πιό

νε!ωόόεόοιι νοΙι - ει* ΜΜΜ, Μ" όιιι:ιιει8ειτ Με

ιιιέε:ιειιό, ιι·άιινόΙιειιι ιε Ιω:όειιέ οΙ!νΙ‹οι· εΙότόιιτειιιι

μΙειιεόμιτ.

Με ει:ιιιέιιι ῇόιτ ει” ο” νιιιιιι·ει ει' ε:ειινεόόΙνιιοΕ,

οιΙνειιι ωεω ει' ε:όΙοειιρόε, πιεΙ!νΙιειι ο' ιιόιιοΙιι εδώ:

ε:ετοΙιιιει ίεΙ8νιιΙιιι 'ε ιιιεΒιι]οόιιι Μιε:οιτ. ίὶϋΙόειι

ειοτιι ΜΗ: Μιρό ιιιιιεειτ τἱιι8ειιτιιιιιἰ :ποπ ιιιέιιιοτέόπι

ει: εε:ιιιόΙει!ειιεόΒιιοΒ, πιει” Μπι ειιΘεόό, ιιο8ν εει11

οΙόι·ε έ:: Μια: τεΙιιιι1εειι. ·
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Πο ει' ΙπόπτόποπΗε ποιπο!νοππ ότ!ιὶ ιπιποιε πο

επιππ:ιππό πω, 'ε πέη· πιοππνιι·ο Ιεππιοϋπο πεπ

ῇόεπιπι οΙδοτιοΒοι2, ιπιπιπ8 πιόΙνοππ 8νϋποι·οτ "Μπι ει'

πιο88νόπϋπόε ποπποι πιἱΙώρ ποιόποπ εειῇειτ έι·οοπόποπ

ποιεΙοεπόΒο ό: π8νο!πιοποτππ νοπνοπέιπππ ο,τοπεππ

ειοτϋ πρειάόεέτει.·

'Γοτπιόειοτοε πιἱπόρ εππνἰ ιιπιπέε ποιποπ, ποπ

πιω ο, τορροιιι- "Ποπ ποιο!όεο Μπα νοΙι, π(επει

πιτ Μπι Μπι πονει ποΙΙοεεὑπ ει' πὶτεΙΙονοΙοπο€ οπι

επΕππι; ά πειτε! πωιΖόπ ρεάιθ ίοΙντοιιοε πέτειπ.;πεπ

νοΙπιπ ει: πάω, ποΙ νέπιππππ ιονοοοΙιποιπνο. Βιέιπιτδ

πινω· πωπω ιοπέιτ ιπππιτποεπι ει' πϋΙοοιπέπνεπποπ.

ΟΙΙνποτ τοιοτποε οε:νο€ι·ϋ! επόΙο ππΙονοΙοποΕ ποπι πι

ποειπέιΙπειΕπιπ, τπινοΙ πονεπνἐειοτ£ πτἰτετνεἱπ ποιποπ,

1πο!!νοπ ιτύπνότ ο" εποεπό!ν πιο8νάΠοιππτο _ :ποπ

ποινοποι πονά π' Μπι πτπειτνει Μπι, ποπι Η

ειππωωι.

Κενέε οτπποι·πεπ ν:ιπ εειπιό]ο ειι·τόπ Μπάρ Μ

ο' Με οεοΙειο ιιωιόεει πϋιποπ.

Βπιππει ρἰΙΙειιιειΙἰ8 εοπι όι·οπο :Μπιέν ιόΙ, πει ποιπ

νοπ πιιπάεπ ίόπν «δε» πόπνεΙοιππιοΙ ποιοι 6Ιο|νο; -

ρέι· πω ριποπόεο οιοπι επιπετεπποπ Ιοππό ποτπΙΙ.,

πιω! ο8νειετϋ 'ε ]όι:ιπειππ πϋνοιεΙόεϋ !όπνοπποπ ο"

όνι ιΜιεύεει.

Μιπο οι ΐο"ειειτοπ- ιιοπι ποιοιι 'ε ρέιτ ον πιο

ιπέιτ τί ππιππτοπ πύριεΙοποπ νοΙπιπ π' πϋΙπιόδοποι
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ΜΙοιιψ :Ε τϋΒέΒει ΙποΙΙοττ ιιγύ!πἱ. Κἰ τιιᾶῇει ἰοἱώΜ›

ΔΗΜ πά!ιιιιΕ - πιεπιη·ΕΕ ῇεΙετπ ο' πό.

!δίθι"Μ θϋΙάεπεωτη ΒὁοεΒεπ νοΙτ, ιιήιιιΠ8 Πει

ω, ωἱΜἰ8 5ηέιε68οε (εε όπάοΕεε ποῇἑνεΙ: ε' ηϋνιιΙ

Μ, ει' Μ! σεει!ι π188ΐοι·ιΙυΙμ ει, ίότΙΜυΗύπΒ ΒΒγιοΙωάτ

ωΠω ωειΒέτο.

ΜἰΕἐρ ωίπάεπϋΗ ΜΙ ρω· Ηετεττϋ|ι6ιτε!κ ο” ΜΙ;

ιπι, ιι" ΜΜΜ Μ ἰε εδώ: εει·Βε ΜΒΜ ει' Μακι

ΙόΒικιΒ 'ε ἰωἐἀόΡπειΙ: νοΙΩ ΕϋτϋΙνόνε.

ΠϋΙάεπετοτη «ποπ ϋε£ϋΚϋεεἰμ πήΙσσέρ ἱεω πιό!

πεποεεπι ιτιουι:ΙΒοήιιΕ -- ει' τϋνΜ ρἱΙιεηὸεἱ Ιέι1Ε6τιιεΙα

Με ιππει ὶε Μπι νοΙτ ίόΙώΒουγ,

Ε!ετέΜιι πιΠιόευ οΠγ τοΜπνο ιυουΙ, ωἱΙώρ πό

Ιει επτεΙππόπι ω! εοπιιιηί ὸΜεὰὅ επεηνεάέ:!γηεΕ να"

έπιδεοεΙα εειιι ιιπτωοπ ἰὰε]ε τιιεεἐτπἱ.

ΒΙσπ!ια ίοΙΙισε:πόΙω ο, ΙερΙώἰτ νετἐιεἱςϋτὸπεΕ, εε

Ιοπῇειἰ πὸροεἱ£ἑεἐτε 'ε ΜεὸτειόηοΙ‹ πϋνε!όεέτο, Φ: ποπ

εεπι επΙοττ τητοΒ, θϋΙάεπειετπ Ιε8:ι!όΒΒ ω Ιιἱτω.

Βύοε νοκ ει' Μ”, Μ! ειόνεπεά8ϋΙ: Με «Μπότ

εεγ Μάο -- νειΙόΜπι ΕθάνετΙοπ ΙιεΙγξετϋε ῇϋΜεΙ‹.

ΜΒΜ επ ει' τω ΙαπεὶΙι @η «Μ, Με ΙΜ οΙ68 Με

Βόπειρτε ΐομάοπ ροτπρόε ειύΜειι!ι ίεΙΙώειἰτἐεἐτε.

Μι θϋΙι!επετει·π ΜΜΜ ,ε από! ἰηΙιἐΜ› Μειω

Βοάο1τ ιηἰνε! τερειε:ΕοΙόεϋόΙ Πιάτα, Μ” πε_ῇο ΒέρΕε

Ιου !ιέ€ Ιιόπορἱ8 ο;" ΙιεΙγοπ ιτπιτειὐτιἱ, πιοττ Μπι εεε

ΙώΙγ Κεάνι:ΗοηεέΒέι·ε ἐειτονεΜε, Μ” ε' Εισιμόν:ι

άέπειεπ Μό °ε ιιηειΙοιπ1 ο!Ιου νειΙό:Η ΜΜΜ ιιΙειΙι16τϋΙτό
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πιππάτπ, Με δ υπό:· ΜΜΜ π' ρἱπεπόε πεεεόι ππό!Εέπγ

Ιππί 'ε ΙωπΠέπεπ πιδιππ ειεπιτοπέπγέε ΜΗ ίοΙγω

ποε πποεΒόε τποΙ!επ - Μπι) ]εΙοπ1ϋεό8πεπ :πε66ϋ

6Με ΜΒΜ.

Μόε ιππι·πόο1Ε, ππ8ο! πΗνΕνδ]ϋΙι Με ἰπτδΙενεΙοἱ

ΜΜΜ - :ιππγἱοΙ‹, πο” ν:ιΙππο! νόμο ιπεεπΙΙ:ι

ποπ”, ποιπ πω; ΙώπγεΙπιεε, Μπεππ Ηέπγεε 36% Μό

πόιπεποΒ. [Με θϋΙάεπετετπ ΜπΥΜεπ »νοΙτ :ποπ Μπι

ἱΒεπ ΙιἱΖε!Βὅ νειΙΙοπιέετ Ιεππί ιππ8έιππΙα, ππΙώρ Μπι

Μι· πππγί ΜΗ ΜΜΜ, πα]σΞΩ ίεΙτέιιπί πιἐπ1οτἐΒὅ›Ι 'ε

"Με π: δι·νέπγΕ ιπεΒἱειπεττετππ ιπεΙΙγπεΙ‹ ειὲΙἐπ πω.

νπΙππόπγειοπ 16νοΙτό! Μ] νπΙππιπ ε]τεΕτΠ :ιβωίπ,

ιπἰ ππεδίοπτοΙπε 'ε @Μ ΒΜπιπθω πτόεοπποΙεπότπ

ΒγππΜπτοιτ - ΒΙεπιΕπ νοπάεπίτ ιιπειΠ4ο2:Ξε 65 ἱπΒε

τϋΙτε68 όΙοε Ι‹ἱίο`ῇειόεε ϋπτό ε!. ΙΙΙμπΒοτ ει' πό "ὁπ

χδι·π ειωπεἰ ΐ:ήι1πΙιππε πποΒΙερειαδεεεΙ ΕοΕίπτεΙιεΕ "ή,

ποεοπΙίτοιωΕ :π Μ; πάει ΜΜΜ πιέΙιόεοΕ π' Μεγό

ι:είρίεεέπεμ πποΙΙγτε νὸΙετΙεπϋΙ ΙόριππΙ:.

Ε”όΒΜπτ ει: π0;όΒΒΕ ππροΙπποπ όροπ :ποπ νέ

ΜΙοπ τοπππππἰ π' εποπνει;!ά!!χποΙσ, πιοΙΙγεΕτόΙ Γεπεϋπ

επ1ΙἐΒει2ϋπΙ‹ ΈοΙΞῆἱΩοΜΙ‹ θϋΙάεπετει·π επετοΙππό1.

Νεπάπγ πειρρπΙ ππε8ὲτΙεε2ἐεϋΚ ιιιέπ Βέοεπε πω·

ι!επεωτπ οΠγ ΕπττπΙπιπ ΙενοΙοΕοπ να” πιοΙ!γεΙ‹ ΙεΙιεΕ

Ιοππέ ΕΜΗ: ει, τονέϋϋἱ ππΙΙ8:Με2.

Δ' πό τόΒότει πώ: ιπἰπιὶεπ ρόπ:ϋΒγεί: ίἐήο Ιω

πι” 86ο", πωπ νοΙτ εοιπιπἱ πεεχοϋπ πωπω πππ!.

ειέιππάέιεοΕ. Βι-› Με” εμψτεπ πιἰπἀεπ Π85·οΙιπειτο
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Με ΜΙΝΙ ιιιοι·ΙΜι ει" Ιιδιϋε ρέιιπέιι·ΙιόΙ 'ε Ιιει ΙΙΙγ

ϋ8γεΙιιιδΙ "ω, ΙοείεΙγεΙιΙι :ιΙιΙιοι 26ιώιιι, ιιιιΙιοι· επ

ίοΒγτόιι τειΙέιΙτιι. ΙΙΙγειιΙισι· Μπι-ι Ε6η6ι, Μ" ράπι

τδΙ ἔοιιὰοεΙιοιΙῇὸΙι.

Πει ε: :Μάη - Μι· ι·δνΜ Μίκι -- ΙεΙιεΕΙειιιι6

Ιϋιι 'ε Μήε ιι"Ιεειιει"οΙ1Ιι "διι€έόεό%εΙ :ιι εειέΙγ

'ε οΙιοεε:ΙΒ ευινιιΙΙ Ιι:ιΙΙειτέ - ΒΙειιιΙιει ΙενοΙΙ ΙΒόινε:

-- ό ίέει·Ιο ει]Ιιειἰι·οΙ ετΙ:ΙΙΒ οειιΙι ειιιιίιτ 52ύΙεδεόδει

ιιεΙι νιε:Ιιειιι8]έι ΙιειΙΙει, πω. :ιι ΙΙΙχ εειτενότεΙεΙι -

οΙΙγ Ιιι6εΒοιι ιιιΙιπ ει, ΙωΙωι ειι':Ι ι:5ειρΙειΙ: έΙστόιιιΙοε

ΙεΙΙόιοΙοιιιοΙι Μιιιροι·έιι:ι. ~ΕΙιιι6]ε ιιιεθι:ινειτοιΙοττ 'ε

ιΒει:ειΙΒΜΙ:ιιιοΙι ΙειιιιόιιΙ‹ ε' ειιιέτοε Ιει·ιιιέειοΙ πιω -

Μι 1:ιΒιιτΙτιι ειΙιάιιιόΙ‹, Μ" ει: ΙΙΙγειοι·ϋ ΙιειιέειιιιΙι ιο

Ιειιεό8εἱΙιειι·ΙεΒΙἐνοΙἰΙιΙι Ιειτοιέε εειιι νοΙΙ. '

ΜΜΕ, Μ" ε' ιιόΙιειι ιιειιι νοΙΙ ιιιιιιόειι πω·

πιιιιτ επι θϋΙτΙειιε£ειιι ἔοιιτΙοΙτει, Μάη νειΙιιιιιι ιιγοιιιιει

ΙεΙΙώΙ, ιιιι οΙΙειι Ιι:ιε2ΙειΙειιι νΙνοιτ. ΙΜ: ιιιιτιχι ΙΒΝ, ιιιι

Ιιέρ :ιι ΙΙΙγ ΙΙ8γεΙιιιο:ΕοιόεοΙι σπιτι Ιι-ιΙΙιο ιιιιιιτΙι8 ε"

ΒοιιὸοΙιιΙΙιιι ΜΙιδιϋτι πιοε 'ε οι ιιιιιιιο"Ιιέι66]εΙ ιιιΖω

ιιιιιΒιΙΙ ιιιο%)·διδόόεο Μέ. Ποεγειιι! 8οιιιΙοΙέι ΙΙΙγειι

Ιιοι· ιιιιιΒόΙπιιι: Αι·ιιοΙιΙ, - ό, έει ιιοιιι ιι" Μ". ιιιιιιτ

Μ. ΜΒΜ σε' ρ(ιιι2, ιιιοΙΙγιιεΙι ει:ιιιι.τιι Μισο εεϋνει

εό8ϋιιΙιΙιεΙΙ ΤοΙιἰιιτειιειιι ε' ει' ν:ιΒιοιιτ νειΙιιΙι:ι ιιιἱιιι

ειιιόιοιιι:ιτ "ε παπι ειοιιιιιιι ο Ιει-ιεΙο ΙώιιεΙ? ιιιἰιι‹Ι

ΙιεΕιδιιΙ: έΙνόιιο όε όι·ϋιιιότε?

Ε' ΜΜΕ, εποιι ειῇἐιιάοΙιἐΙ ει' εοι·ειιιιΙΙ, ΑιιιοΙά
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ΜπιοΒγ ΕδειάΙΙ νεϋ ε!όωΒο, πιοΙΙγΙιε έΠει1ι Ιιεῇόῇει

π1ιο8ϋΕΙιόιιϋπ. ~

Νεω, οι ΙοϋειειΙειμ Μ 6η ιιεεγΙεΙΒϋε68ηεΙκ Μι

Ισπι τό!ε, ΙιοΒγ νο8γοποπ1Βοη οεπο:Πε 'ε πω:: νού

ε2εωεπιτε, Μο” Βε:όε8ειΒΒ νειΒγοΚ @οι δ; Μέ”

τοπικ: ό Γε! Βουυεω ΒενεεεΒΒ πειΒγΙεΙΕϋεόΒεμ τιπ

Μι· Μαη :πωηΙσπιπο εοτειιιιΙπικιΙκ ΙποιηόΙγοεοώΙα 'ε

ἰεγ πιἱι1‹Ιἱ8 Μιε!εΜ ώ ΚϋιοΙεΜ› @ΜΠΕ εΒγιιιέεΙιοι.

ΠΝ, ε' ειο!ωπ εεεπώΙ; ι·ωάόπ Ι‹ἱνϋΠ ίο8ειΙιι1ώ

νοΗ:Πα ε' πϋηοΙ‹, πω: πιοπόοπει ηιἰπά επ ίότ3όιιε!ι

εοΜ, 6ο ότοπο. - »πω επ :Ώ 3ι.πωθ ιπετι ε52ιτιο

τονε3Μ1 ίϋιόεο ε2ετε!ωόπεΙα ὺἰΖτ‹›8εἐθέιτ. - ΤΜεοεοπ

θε ΒοπιέΙγοεεπ1 νεΙοπ11ἱ νΙε:ου!ιεπόε ΜΙειι Μ Βε‹ΙὐΙγε

πιἐΙχεἰΒευ: 11ιε!Ιγ εΙΙου νἱνοΙΙ. ιὶε εἱΕοι· ηόΙΒϊι!.

Ηει8οιΠΕΜι π1έε πόΙώδι 'ε ΙιἰίεΙεἀνἐιι ε' πισω

πισιιιέ]άΕ οΙπιιἐῇὸτιεΙ‹ -- Μπι πωπω! ο8γόΜ› Βέττα

πιἱιπ Η εε2εΙδειτοΕ ηγἰΙνἐπἰτιιἱ. ΠϋΙάεπεωτο ΕἰΓἐτοἀτ

ε' ΜπάόεΙ1ετι 'ε πο]ε ΜΜΜ εΙνὸνε! Μπι ΜΜΜ, ό

Βοηάοε νοΙτ ει) @νδ Πορτο, έρειι πιἱνεΙ πιο]όΒ

'ε 8γετωεΜΕ ἰωἐᾶΙει. Βρότιειἰ εἔἐωοτϋεἐθ ]ε!ΙετηΖό

ε' ΜΜΜ 50Ϊ1 ΙοΒἰπτεΗτεπ, νο8γοιιτι:Πα, ΓέιηποΙκ "επι

δτϋΠ, (Η: ΒγετιἱΕο8€ει πιἰΙώρ ποῇε,·Ιεἱ πι1ε-:8ειοΕΙει νέ

εγειἰτ θε ειοε:ό!γεΠ τεΙ]εεἱτνε ΜΜΜ -- πω: «ΜΒ ει'

ιιὲ¦ΒϋΙϋιὸεοΕ $ΖἰΒ0[ἐΐ. ιηεΒϋἱτηὶ ΜΜΜ.

ΜΜΜ ε: Μάτι ΙώεδΙ)ϋ έ" νοΙτιει Ιωτότοποτώ, 6ο

πιο ¦εΔνεΙεΙκ ει' οεϋρρετ ΒόρειτἐΒ, π1εΙΙγιδΙ ει' Κο!ιο!γ

τπεΒοεοι·άυΙι. `
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Β” εεω, πιιιιώιι Μένω 'ε Με ¦εἐιιγΙιἐ_ῇἐνει¦ νεα

Ιειιι!ιόΙ τόπο! Μια, ΒΙειιιιιει πιέΒ “Με ει' πυρ πι Βε

ιιγοιιιἔιεειἱνειΙ ΑιιιοΜοτ ειινόΙιει ειιιι·ιιοιπι *ε οπχεΙοενε

ιιιοικιό:

,,ΠοΙιι:ιρι·ει ΐ:ιιιιιιιείιποε τετνι-ιπι πιο Βιιι·άιοιπ, πιοΙΙ)·

πι! εοΙ‹ι 6ινω πω( ιπἰιιά Βεϊιόπιιτε.“

θϋΙάεπετειπι :ιι επι!ιΙειι ΙενοΜι Ιιδικήπειιέπειι

ειότιιΙιοιοιτ ,ε ε!ίοπιιΙινο!ι, Διότι Μάτι Μπι οΙΙγ ἀε

τι1Νειι Μπιτ ιιιέεΙιοι· Ιώπιό Μιὰ: ,,Ιιό|πειρ- 'ε πεπι
Βιι·ειάΕει! θ π” π

ΒΙ:ιιιιιει Μι·ιεΙοτι !εοτεει€εω·ι πειιή:ιιι, ιιιεΙ!γοΙ‹ ίέτ

πιτ 6ΙεΙνε τιιιιοΜΙι. ,,Μι:Βιιιι!“ Ει Πιο Μπι! ει,

ει' πιιτ Μο]ιοιιι τιιιιο1τ.

ΜειδιιΙώιιιι νοΙιειΕι. Α' Βοτιιοιιιγι!ι, ιπιιιιιιιι ει' Μπι

ρειΙειιι Ιιε|χιό πι :ιειιιιΙι·ει Ιιἱιιιειιτ, ει' Με ΠεΙοτιο ει!

πιοεειιι Μπι Ιιειόι ει' πιοΙΙέ]ο Νιούε!! ιιδιικ-ιΒ - Η

ίπ ει' ιιιιι|ΙύΙιειο!ιόπει νοιειτο.

ΠϋΙάεπετει·π σόι και" ιιιιι8·ειιι 'ε πεπεόει5%οΙ ειο!ι:

,,ΑιιΒγει!οπι Μειω ε, Μ" ειει·ειΙειι?α

,,Πιιιιιι-:ιιι πο!! ειια·- ΗΜ!. ΒΙειιιϊω -- ,,ιιιιιι·τ

επι, - ΜιοΙΙετεπι ε' Μ;"

,,Ηει επ ΜΜΜ ιιεπι ίοδει μπω ιδι·τιι Μει

πω, πει εΙόειότ όΙειειιιΙιετι !ιοπιο!γ ιιιιι8γειτόιειΕπι

“Μπι ΐεΙ.“

,,ΚϋιΕϋιιιι ιἔε πιιιΒγειι·ιιιιιι!" ει!ιοΠοΗ ιιιΕέι!ι!ι, πιιιι€

ΗειΙΙο1τ Μ ΒΙειπΙιει, πιι8 οΗγ ιιιι|νέιπγ Μι πιιιιι ει'

νἰειειειοΙιοτ.
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”ΒιιΜ|εΙ ποΕεπι,α πιοπιι θϋΙάεπετοιπ ΙιιιιοΙι|ειινο

"πω π" 6εεεεειοιιιΗ ιπιπι ποιεό, ”6ιιιετπ _ιόΙ ιπι

Ιώρ εππε!‹ Μπι ΙιεΙΙοπι-ι Ιειιπιι πι: εΙΙιετϋΙΙιετΙοπ ιι"

ειιιι· ,ε πιόΙ]άπι ει: έΜοιπποπ.“

”ΗειΙ!8:ιΙΙειΙπα ΜεΠ ει' πό ΙιότεοπγΙιιιι·5:Ηιει επιπ

1ιόΙιε οτεειΙωάνε, ιπιΒ νοπέειιι!:ιεεππΜπτ ιιιοΒιει€εότει:

'ε ειιΒιιιι: Ιιιιιοε:ιπ ειοι·ιτοπιι ϋεειε.

”νειΒγοπιιπΒ νόΒε Μέ πιω ι" Ιαιιόό θϋΜεπ

ετει·π πε!ιέι εοπει]]ειΙ., ιιιοΙιχεπ σάιτ πικαπ νεππἱ. ,πωπ

άοιιἱιππ Μι Βει·εεΒεπιδ Μ: Ιιιιικοα πιέις 'ε επγέειε

26πεΙι ι·οπιιιιιιιιι ΜΜΜ Ιιεππϋπιωτ. Ε: νέ!ω!επε68,

πιἱπεΙι Με πεπι νιιΒγιιπ!ι, ιιιέι·ι πειπ ιε εοΙιπι πά

πω, οεει]; πιιπτ ΕΜΠ πωπω επ ειδΙιεό επιΜοπεπι.

ΜειςπχπΒιιι€έεοάιπ Ιιοπέ το!ιετοιπ, ιπΠιόρ νει"οπιιπΕ

τοιπιπι Μπι ιιιοΒνετεπάόΙι - 'ε πιέ8 ιπἱιιάἱ8 ΙιπεΙιΙι

ιδΙππϊιι Ηε!επιιοΕ ίϋΒΒετΙεπ ιδνδι Μποει1:ιπι. Με ε"

Ιόρέετ ωνόΜι :ποπ ει' Ι:Ηιοπ, πιοΙΙγοπ ιποετ ΜΜΕ 'ε

πε δικιά” οΙδιτύπΒ ιΞειτ.“

ΒΙππΙαπ ὶιπΙ|ἔπιοιι. Ιεποπγιι ΒϋπιεΙοπι Βαφιά ω

Ιέπιιιἱ1 ΜεΕΥεπΙιιεπι ΙιοΙι!ό!ιοπ. Ι.ιι1ειοπ νοπ:Ξεπιπό!,

ω" πιο! νει!ειπιι ειἱΒοιιι 65 ΙιΜο8 ΜίειοιόεπιέΠειάε

Μι οΒγεπεπΙχιιιι ιδπι: ιπιπ1Ιι:ι ιπΙώΙιΙι πνν:ιΙ Ιοεπσ.ιε

εΠ”οΒΙει!νει, ει' πιὶ ΒοπάοΙειΕπιπει!ι ιπέΙΣΗιεπ ιδιώππι!ι,

ιπιπΕ :ιννειΙ, π' Μ! ίότιε πιοπό.

Μι!ιοτ θϋ!πεπετειπ εΙΙιειΙΙΒιιιοα, ει' πόιιοΕ επιπέ

Ιεια'ιτ Γέιιόπε!ι Μι ιιτόΜιι ειπινπι οτιπιειΕόΒ. Νεπι
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ΜΜΜ Ό

πιιπΜπ ειδίοε:ΜεαΉ πιω", Μ ιΜι·ενόπν ειι8οι·ινιιΙ

ΜΜΜ:

»Έ :ιπἐπ?“ -

,μπε Ιοεπά ΠοΙεπε?α πιοπά ΟϋΙάεπε!ει·π.

Β!ειπΙι:ι Γέτιθι·ε ειοδεινόπ ειειιιοιτ “Μό τονέΜι:

»ΑΜΒ ο ει: ιετεπ Βο!εππεΙα ρόππειοΕι·έπνεϊιει;

ιιιἱΙΙἰοπιοΠαιΙι θιειονοΙιετ ώ 8νέιπάπιοΕ:ιτ ιπι!ιοι·, ει'

“Μετα @ΙΝ - Α' νιι8νοπ ει' νέ!ετΙοππο!ι ειιέιπάόΙιει

έε ιέιέ·Ιιει, πιιι· ε" πιω", Γοιι·ειάοΙοιπ να” σεω

ρδι· πιε8εεπιιπἱειιπε£πε!ι. -- Μἰπά ε: ΕΜΗ ων ει:

θα Ιάπνο86π 'ε Με ενώ! ΜΒΜ? οΙ!ν`Ωἐι8νι·όΙ, ιΜΙ

Με! π' νέ!εΝεπ πιἰπι ει' Μπιτ ει' Καντε! νιτέθιΙΙει€5ι

εΙίιιι!ιπιμι.α

ΑινποΙάοι ποιο νοπάεπιπνιΤι Βἱίεῇειἐεο ριΙΙ:ιπειτι·ει

εΙπέιιιιΙοιω, Μ όι·επε, πο” ΜρωΙεπ ΙεπΜ πιέεοό

που ε' ΜτΙ ότιπωπι 'ε Μιπ :ιΙιειι€π ει, πνοπ οΙδπγΙ:

ΜάΙάοιπι. '

»Κεάνεεειπ, ειοΙΙ: Μι· πιιΙιόρ Η] πεπεό, οι επιν

επει· να!" ενώ ιπιι8:ιόοπ ,ε ιπει]ϋιιιι Ιε82άΙΙπι :ιι Ποτ

πιιπΜππειρι5έ8:ίι!πι. Απ ιόπιωω Ιι:ι ει: πιω Μπιτ

ο ΜπεεεΒετ ΗεΙεππεΙι? - Ι8επ ΒΙειπΙαι, ει: ιε2επ

πιἰπά πιτ ει' ιπἱιὅΙ εεό!τιιΙ Ιι6ΙοεὁῇἐΙιοπ πιέιι· ιπο8:ιιι1ει

ΜΗ, ιπει·1 Με ιπιπά ει:οΜι:ι! ΜΜΜ 'ε ο ΜΜΕ ε"

ειπνένιιΙσπέιπάόΙιοιτει ιΜΒ, Η Ιώρεε 6ι πενε!πι 'ε νε

ΜΕπι. Πει έιΠπ:ι π: ει' ιπιτ ιποπάει82, πιι Ι:ϋτεΙοεεόε

πιειι·πόπιι ίεπ οι (ΜΗιεπ - 'ε ιΜππνι 6ι·Μιπ, Μ

ιιιιπάεπτ ει' 8οπάνιεεΙ65ιο ΜιπέιπΚ? -- ΉιενοπιιιιΒ



` ἐ

νόΒε Μέ πω, Μπι από! νειπ τϋΜιό πό, πιἰτ ει:

Παω Πε!εππι-ιΒ απο", ΙιειΜιπ εαπ( ΜΜΕ τοιπ]ειιιιό!,

ιπε!!γεΙιεΕ πιοεκποπτεπι ΒϋτεΙοεεἐ8ἱιπΕ. -- ΝεΒϋπΙ‹

νιεεεει Με!! 1έτπι Ι.οπιιοπιιιι, πιΠιέρ πιοιιτ ΜΜΕ, επι

ν:ιΒγοπιιπΕ Μ! «ΜΒ Μπι "Με πιει8. Μι: τ:ιττειπέΙ

ι·ό!:ιιπ, πει επ εΠιιιΙΙΒιιιοπι *ε ε: έιΝειΙ ιέ8ειι ,δι :πέ

εοΙαιτ ιε ιποΒοειιΙιιέιΕ, ιιιω Η Μιπ Επόπ:ιπΙ: ε!όΒιιιιι?

ΤεππϋιιΙ‹ πο!! Μπιτ έ άτέΒει έ!ε1ότι, πει Μπι ιε πι0

ΒιιπΙιέι€ - ει' ίοΙε!ετ “ειπε ιιιιπά Ιω1ιδπΙώ." `

”Τοππϋπιι ΜΗΝ( πιοπά ει' ιιὅ Γε!Βε!νε 'ε ιιιἰπι

ε” ειέ:όϋΙτεπ ῇἐτνέιπ ίεΙ 'ε ιιΙ:ι ει' ΜΜΜ, ”ιέπιιιιι

και "ε πιέ8 π πω! ΜΜΕ ιιοΙ4οιπ, ιπιπΠιιι οι, σπει

ρόεπειιι Μιπ ΙιεΙΙειτ νοΙππ άΙΙιιΜά ]ϋπι.“

,,λΙ1ειΙππι!"

,,Νεπι 6τιεπόΙ, πει ίε]τε8εΕπι ιιΕιιτπέιπι σ' ιπιτ έτ

ιο!ιπ. Μπισ οι ιιιοΒτοπιιπτ πιιπτ Πειτε ό8ΕιδΙ ει, νι!

Μπι - ΜΜΜ Μό ΜΗ ίοπιοΙέετει. Τιιόοά, τενό

Ιιοπέ ειιῇἐιοε, ῇὸΒΙιἰᾶεΒ ιιιοεοΙη·:ιΙ: πο” όπ ει' Μπυ

επέιιιΜεοΕποι Μπι έττεΙι, ο8όειοπ π] ΜΜΜ Μηπω

τέΙΊ πιιΒχῇ επειιιΜτ ιιιιι€ιιιιιτει. ΓεΙοΙεΙ‹ ΙιοΙπειρ 'ε

ιιιει€Ιε!ιοτει "ϋιόάνε πιἱΙώρ ΜεΙοτειπ ΙιἰεΙὸἔἱτὁΙεεπ‹ι,

:Με Μ; ιϋπόππι πιιΜΙι πιοετ ιιιιωΠω ΜΗ ,ε ει'

ιιιεππγιτο Ιιέρειε ν:ι8γοΙ‹.“

»Η @Ια πιοπά ΘϋΙάεπειει·π Ιοιι·ΙιειΙΙιιπ είο€ό

άειεεειΙ, ιιι:ιεει εειιι πιάτα πιι τιι8:ιότει πιοΒ Μ, πιινοττο

«Η εικήότ νειΙιιιιιι πιοείο8πιιτΙειπ ο!ϋ6ι·ιειοτ Ιοεγδιπἱ

ιιιιι€έπειπ.



_ο:ι

”.ϊό @Μα ειόΙτ πιο_ῇε ε,ι;γ ειόΕΚατ]έ!π ίο8όόινε, Με

ἰἡ8ειτζο:νει Ιώπε!εάοΕΕ ει' ωεΙΙόΒειοΜ ηωμει]02.

θϋΙιἰεπετεπι υ1έπει πιέιεΗ. Μεμπόπω, Μ” Πω,

@Μ ωε8"διόόόεε Μαι σ” πωπω ΜΗ πιἱητΙκι

Μπιτ Ιώνετεπ νοΙοε Μ, ώ: ει' Βότε!εεεόεότιετε :πη

πηι181ει1Μ ,ε ΜΙΙΒΜο11.

ΜΠωτ ΒΙἐηΚει ει" π1εΙΙόΒέ2οΜι :ή1:ήέ!ιο: ΜΕ, Μτ

τεΙετ1 πιε:8ίοτάυΙτ, ΑπιοΙό!ιοι ΜΜΜ 'ε Βοήειἱ Βϋιό

ωωιω ιπιειΒέ1: πικάπ ιτιἱητεΒγ ει·δΒϋάνο ΕἱίεῇΙεττ “Με

ΕΜΗ 'ε ΐιιΙόοΕοΙνσ ἰεπιἑ1Ιό, ,.Δῇό @μ ῇό 631 ΑτηοΙά!α

Α' Πειτε ι11εΙΙγεΙ ω: ΜΜΜ: Μ:Μτ!επι, ΜεοπΙΝοπ ει:

ϋτϋΒ Επισειι ιπόεο ΙώιἰητόεἐΒει ,ε α) ΜττγυιΜ!ιοι.

Αι·ποΜ Ιε νοΙτ 8γόπωνο, πω: νοΙτ ΜΜΜ ΙδΒΒέ

ε' ρἰΙΜιιΜϋΔτι. ,,Μο8άΙΙ], ΜάΙτοπ Μ: ἱιιιἐὸο1τ Μπι!

ΡεΙοάε! ει' @Η ιτιοπάοΜωπ., 16τϋΙ]ϋϊκ Η ε' ι1ειρο2 θε

τϋπιΕ ΒδτηνέΒόΙ.“

ΒΙειιιΕει ειεΙἰὰειπ ιηιψοψι Μιά! ίέήόπεΕ., Ματέο

τεε2Βεινε τεϋεΒιο: »ΠοΙπωρ, !ιοΙπαρ1“·ΑννεΙ εἱωνε

οΙτένο2ο1τ.

(ΗΙΙόο:Μετιι Παπ :ιϊωιτω ηεῇο έ!πιόΙ ΜΒοήΕπί,

Η Μέι· ε' ρέιι·Βεπόά Μέλι -- ε" ΒοΙιιερἰ Πορτο Μ

ΜΜ". τετνο άειοΖέτει - ΙάπιετϋΙτιπ:Ιι Ι:ΜΖοιΙ. ΕΜΠ

όΙΙΜΕΙ:πι νοκιω δι ΙεΙ!ω ηε1€Ιιει, :Με ε" ]ό ό_ῇΕ

εΒει·Ι πιουάστιί, π168 εΒγειοτ ε:ἱνὸϋο2|ε:οι·ἱ£σηἰ Μ.

Με νΔΙΔιιιἱ νέΒιετεε Πε!π-›ιΚεάο1τ όΙοπιιευΙΙμιΙ ασεπ

6τέΒοη. 8:οΒέῇἐΒει νοιιυ!τ, επ εεό$: @τ :Η κάτω:

0ο1.8.Δ 'ε ι:εει!ι ΜῇιπιΙ Με ωιι επ έι!οω «πώ τητα.



Ν.

ΘϋΙάεπετεπι ΒἰΙοπο2 ότοΙποτ τεΒΒεΙ ει' ΜΜΜ εο

ΙοτιΒει Ιόροϋ, ει' ΙπἰτΙεροΒεπ "Με Μέ ,ε Μυτάκι ΜΜΜ

ᾶετσὺἰ8 οΙνειεθεί.τ:ι πιὁπιἰ 111ε8ΙορετόεεξΙ 1εΗιπεΕΕ :Η

ότόι·ει. ΒΙωιΙω ἰΙΙγετιΙωι· πήιπΗΒ ει, εειΙοηΒο ειο!ιοπ

Ιετπιἱ. ΒϋΙάουετοτυ οεοπΘειοΜ. |

Α' Βοπιοι·πει Ιόροττ Με.

”ΕΙ›τειι να:: ο :ΠΜ σ' ΝειΒγεέΒοε Αεειουγ?α

ΜΜέ ΠϋΙάουεΕετπ. Χ

,)Μόε :και οεεπΞειο1τ, ίεΙεΙΙ: α, Βοιιιοι·οο, πιἰπιἰοπ

ι:5επόεε, εοΜοΙοτι1 :ΜΜΕ πιό8.“

”Νεω ΒεοΙΙ ωει10ωιΠε,α “ω Α"ωιφ - δ, ω

ι1ιοτπε νἰεεπινοτιιιΙΙ..

Μἱιπέιη τπιθτς ε" ΓόΙόκΗΒ οΙνει58επτει ει' ΙειροΙω£

ηε]ο 1πό8 ωἱιπΙἰΒ Μπι οεεπεειεττ 'ε παπι 3618.

Μοῇά Με Με τοΙτ ε! ιι1Μϋπ νόμο θϋΙιΙσπετεπι

ΙιοπιοΙμπ τηυἔπιΙωιΒοὰηἰ Μιάεπ. Ε: Μεήθ :πι Μττο,

Βοεμυε]ότ ε' Ωεειιορἱ ΜτόπάιιΙέιε ωοτΠετω Μ, πικάπ
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8οιιιιο!ει ιιιΠιέρ “Μπι οι εμ Μ" ι·όειιιιτ έινιι·ειειΕνέιι,

ιιιοει ρι!ιοιι, - @ο ιιιιιιά ει ιιειιι ίειτοτΙο πιοΒ εεθειειι

ει, ιιόιιιιι οεοιιόει, ι:ιιοΙΙγ ΙιιιΙοπι Μιέ!ιοι Ιιειεοιι!ιτοπ.

Πιι·τοΙειι ίεΠιεΙνέιι ιιειο ειο!ιέι]ει Με ιιιειιΕ, πιοΙΙγ

ει, δγει·ιιιειι 'ει ει, όει]Ιιει ε2οΒέιιέΙιε ιιγἱΙτ. Π:ιΙΗιειΙ Ιαο

ρομειτοπ., Μ εοιιιιι εειιι ΓεΙοΙ£.

ΟΠΙτιοιιιι1οιιι Ιιειιγιιοτι: ,ε Η Με Μ: ιιιεθΙερετόεέι,

ιιιἰιἰὅιι ιιε_ῇε έιΒγέιτ ϋι·εεειι έει ότιιιωιΙειι ΙειΙάΙτει.

-ΑιοιιιιιιΙ ει, πιεΙΙόΒειοΙιά!ιει ειιετοιτ ιιιεΙΙγιιοΕ,ειιι:ιμ

@Η ιιγιινει ειιοΒοιτ ε-ιΙΙιιι ,ε ιιιοει Β «Μι ΗΜ; νοΙτ

ΙιεΙιιιινιι. Δ

δειιΙιι! εειιι ιιοῇε καιει, ωοτιιιοΕ, εειιι ει, ιιηΙιει, -

ιιιιιιςΙειι ιιιω ΜΗ!

ΡιΙΙειιιιιιΕτει 8οιιιιο!τει, Μ" ιάιι Βιιιιιιιι:ι ει, ίϋε:ει·εε

ι·ε8ΒοΗ όι·έιΙιειτ ιιιιειιιέΙιιι :ιιι:ιι·νότι Ποιοιιε ,ε ει, όειΙαι

Ιιιεύι·ετό!ιοιι Ιιἱιιιειιι, ιιιι ιιό!ιιι ιιιε81ϋι·ιέιιτ, Μι· ΒΙειι·ιΙ::ι

ιιιιιιόιε τιιιΜι·ει ειοιιιιιι πι? ε(Μιτ ιιιιιιτιιι.

Ε, Ιιδι!ιοιι ει, Ιιοιιιοι·ιιει ,ε ει' Κοιιιοι·ιιγι!ι, ιιιἱιιά

Μαιου ιιιι!νέιιη:ιιι ,ε φαι ειι·αιοΒιιαιΙ ει, ειο!ιέΒει!έριεΙι.

,,Μι ιδιιι,:ιι2, Μονέ ιιιειιι ει, ΝιιΒγεέ8οε ειεειοιιγ?κ

Κέιιάα,: θϋΜειιειοι·ιι, Η ιι, νόι·ι ὑπό ιεεειιιιι ειειΙιειι.

,,Νειιι ΕιικήιιΕ: ίε!εΜεΙι ποια, ει, ΜιιιιεειετΕ ιε

1ώι·άειιϋΙα, 6ο οι ιιοιιιιέιιιει ,ε περι ει, Ιιέιιι_ιιό ιιιι·νει

νοΙΙ ιιιιιιι ιιιέεΙιοι·.“

»Κ Ν88Υ8έ805 :Μεση εΙνιιω ει, Ι‹ιιΙοεοτ πω

ει'ΊιοιιιοτιηιΙ‹, πιω ιιοιιι ιιιιέΠιιΕ ειο!ιοπ ΙιεΙγόιι."

Μ!" σιΙΙιιιιΙιιιειειιιι ιεεεε!ι εόαΝι τοει,“ ιιιοιπ! (ΗΠ

δ
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όοπε1οπι €ἰ1ΙιοΙπἱ ϋ8γεΕε:νἐπ ΜΙπι!υ!έσεΜ. ,,Ηε18)7]8

Μ 6ιιϋΙ‹ ωειἔειπιτει.“ - Α' Μι ωεΙὲ‹:Ι ει' Ιεε!ενοτιοϋϋ

:ΗΜροΕΜη 16νο2οπ ε!.

ΜΜΜ" εεγάϋΙ ωεκιόοιτ, ιἰοτεϋἱ8 ε" ΙιεΙγοπ

ἱὰϋιϋπ. Μακ Μ!νόηγ "Μ, ειοπποἰ ΜΗ" πε!!αϋΙ

ιοΒίηιεΜεΕ π' Ιό8Βε, εειωι!Η τειπάεπε, παπι Μάιο

ΠΜ Ιιίμεη, κηΗδ!!ύ!]επ 'ε ΜνέΒεπ Μπε!ω π' ΜΜΕ

νεπ ωιηέιτ.

Μοετ |κειάά': ΜΜΜ, Μ" Πεμ: νεΙυπιὶ ΕάΙεόΒΒε

εκατ εΙΜΕ:.ϊτοιέιεΙ Νέο 'ε 6ι οΙΠει€μπι. ϋΠεΕοιει€ Γε!

ΙιϋΙτεπἱ τωπιέτη(:Ε οεο!όόάεΜ τὶπεοᾶπί ΜΜΜ, Μ τό

πιἱιὁευ ὸε ίεηχεεειδΙε·8 επιεΙΙ:εάεπ ει' Ι1ειΙ]όε!ειιι Μ

2οτηοεεέΒ ΜΜΜ.

ΚότϋΙ1εΒἱππο1τ ει' ειοικΠπιπ: ιπ:ήά ωἱηόεπ ει' :περι

!τε!γόη νοΙτ, ιιεῇὁποΙκ Με 'Μπακ ΙοᾶἐῇεΞη 'ο ε"

@Ειπα Βόι·υΠωέΙΜπ ΕΜΗ, ιπεΙΙγ ει' ΦήΙιε ειοΒό]όϋειπ

ε2ο!ιοΜ ἐιΗτιἱ.- $επιπή Ιενέ!, εεωτιιΕ 08γεΙωειιοΕό8!

Α: ει·ϋε £ωωι, Η ει' Με!πΜ απ πιονότόΙ ἱε

ι1ιοτΙο, ο” τὸωϋΙεΙ Ιωι66 Εϋττιγε:ηἰ πιίΙώρ Με

ΜτΙ ΙέΒέπ ά!!πή 'ε ε” ΙωτειὸΒϋο οι·οει!κεάο1τ.

ΙΜ :και νοκ υγιι€1π, ΠεΙιέιη μετα ιιιυ|νει ίεΙΙκδΙτ

ιι]ι·ει. Ε'Ε8γεΙωοε, τόειΙετεε ΜΜΜ ΜΜΜ ωἱοᾶεπ

ΙΩΝ ίδΙδπ. Ε” ΕυΙοε εεπι ΜΜιοΜ, ει: ε” Μι

εήτό ΒιιΙοεάιι ΙόνϋΙ. Β'ΕόΙκοΒοτ, ΙεδάέΙ:εμ, ειεὶιτὸπηεΙιετ

ΜπχΠο1τ.

ΟΗγ Ιιενόε, νοΙτ ει' πώ ε' πιό τπσΒἐνπΙνἱΙΕ, π:Πώρ

ει' οεοΜΙγ Μάκη Με! οΕοποπ Μ· Μ και ωω. [Με
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εεπιπιἱ ηγοαιότει κα: εΙωάο1$ νειΜτιιἱ ΙενόΙοεΕ, να"

Μι· Μ πειιιϋ ΙὶἔχεΙωειτεΙἐεηεΒ, τιιεΙΙγ πιο]όποΕ Μ;

Ειδιεό8Βεεεε1τ εΙΒΜέτοιάεέτ ἰιιᾶοΒοΙιιἐ, να” πιο8

Μτεπέ.

Η ε2επιΙε Εδ:Βεπ ει' ΕϋΙ5δητό Βε:ότι:ι νοΙτ, πιω!

ο8μιοι·τε ιι” ΙοτειεΙτ ΜΗ ωωιω ΜΜΜ ΝΙΚΗ έ

ΙκἰΙἱπωἐτ υγοιπυέ.

»Η απ” Ιώι·ό6 επεΙεε:ήοιτ ΒαπΒοη.

»Επι νεωοΙξιιτειω,α ΜεΙ!: ει' ΙεοωοττιγἱΚ: »ΒΗΜ

τἱη8 ύι· Ιάν:3τι ΟτπιεΙ ειόΙοἰ.

ΜϋΙπἰιιΒ, θϋΙόετιετετιι ὺόοεἱρἐηινἐΙιόῇἐποΒ Μώ

πιοΙκει νοΙτ, ΕΜΗ ρὸηιεἰτ ΜΜΜ: ,ε ε" πω( Ιεδ:δΙ,

ΜΙ; Μ ρἐιι:Ι›ε!ἰ έΙΙσροηέιποΒ ΒατηειΙΙόεότε Ήχο!

11ιο:1επόΙ:.

ΜὁΜἱπιΒ ωε8ῇεΙεπόεο ἐΙε1ε'επεΙα που ε8γἰΙ‹ Ιη

πε!ιειοΒΒ οτό]έΒοη Μποε:-ιυ Ιερ£ε πιο8, 6ο ΒἱΠετϋΙ

ΙιεΠοιπιοΕι από ει' νεΙε ωΙάΙΚοιέιει. ΠἰτΙεΙειι ΗηγΠοΗα

ε: @ΙΜ 'ε ε" Πεπεε ϋΙ1ϋ2ειϋ,Ιωτοε ΓότΠιι Ιέρεπτ Με.

Αι ε!εδ Μνϋ:!όε στέκι ΜδΙτήη8 ε" πω” άτ

οιέι νοπνέπ εΙϋ ο!όοΙιεεΒόΒόΙ, ιιιἰηᾶειι ίεΙΞπόιι!έε πό!

ΒϋΙ α, Ιε8τετπιό5ιειεεοϋΒ ΜΜΜ ειόΙη ”Μεὅ!›ἰιἐεϋόΙ

ῇϋνϋΙ‹ σκιφ 'ε Μέ ει! όωόοω 6ηπεΙα.4

,,Κἰ ι·(:ειόι·δ!”μ Χ

”Α* ΝΒγεἐἔοε :Μεση 111εΒΜιάεέϋόΙ."

> ,,Ηο8μη?·έ |

,,Μεεωοιπάοω Οτιπε!π. ΜΜόο Ιεεπειρ α' ]ό1όΒ

Με
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ΜΜΜ Μπι ἐιιΙιεπεπι, ιι° ιιιιΒγεέεοε ειεειοπγι επι!

Ιόεοπιοπ πδιππἐΙ αιΙ:ΗΜιιπ.“

,,ΤεΒιιειρ?α

,,!€ειι ιιι:ιπι 'ε σειιάόΙΙιο:οπι, πο” Οπ αει Μπι

Επιιιιι.“

,,$ειπιπιτ εοπι ΜΜΜ; ΜδΙιτιπε (ικα

,,5οιππιιι? Απ εειπ, πο” ει' ΝιιΒγείι8οε ιιεε2οπγ

τε8·πειρ Βιι6επΒε πωπω"

,,Βιιιιοπικιμ

,,Ι8επ,“ ίοΙε!ιΕΜόιιι·ιπ8, ,,'ε π! "πω, πο” όπ

Ροιεοπγ!πι πωωιι "ε πιει τεεεεΙ 8 όι·έι·ει Μ Ιοεπά,

πο;" ε-ιΖπιέιπ Β:ιτιεππε ιπεπιεπ.“

,,Ροιμιιεειι όπ, όπ πεπι νοΗ:ιπι Ρο2εοπγΒιι.“

Μόιιι·ιπ8, Η πιΠιοι· πιοδότΒε2ειι εεπιιιιιι εαπ ΙΜ

ειο1ι εεμειιι, Ιιο!!ωπει!επ πιοΒΙερειόεεε! Γοιγπιτά: "δ,

Νιι€γώΒοε 85520” ε, Μπ:2Μ Μπι ιιε2ειππε 'ε ΜτΙ,

πο” επι 6ππι-:Ιι Μ! @πω πω" Μ, πιοπόνέιι, πιι

Ιιόρ π: ειιιΕπιπ ίοε!ει!τ ι'οπωε ο!ιπιό2επιι6]ι πιό8 ρειι·

περι Μ ιπιιΜέσειι όΒεπχΙοιιιιιΙιι, πιιοΙδιτ 6ι Βπι1επικ

ΜΒει·εεεε.“

Βιι!πεπειειπ ε' ειιινιιΕ Ιεδώεπ ό!ν€ΞΠε ει, τέτοιειτ. -

,,Με8ϋοοεἐεεοπ ΜδΙιτιπ8 πι;" ε2όΝ πωπω ιπ:ιιά παπι

εε:πιό!ει!επϋΙ: ,,όπ πιειέΓειιΙιειι πιιπδ σεοόειΠιοιάεπει

Ιιοι ωιΒωπα πιιππ οι, πι: 1:ι!έπ Μ 1πε81ειΙάιοιπ ει'

τειιό!ι Ιιιιιισεά!.“ τ

Μιιιιιιπ ει' ιέι·οιόι ίεΙΙιοπιοττει, ει: εΙεδ πιἰ ε2επιίπε

πιω ε" ΙιερεοεέιεΙτ Μινι!! νοΙτ.
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ΠϋΜεπειει·π ιπιι:Ηι!ι ει: :ιε:ι.ιΙι·ει φαω, πιιπι Ιε

ωιω ει, ιιιιτ:άι. ..Βοοεάπιιι Μϋπιιπ8 πι( ε:όΙτ επιτε

Ιιοκιοιιιιπ., ..ποεγ όπιιιιόεεε!εοπι ιιιπέΙιιιπι πιε8, ΜΒ

ΙειΙιοπ πωπω Μόπιιιι8 πω, Γότιειεπισιτπειιοιι

ιιιιι-μΖωπι ει' ιόιονέπειιι Γὐἔ8882ἰνἐΠ ε:ειιιειτ ΟΒΙ

ποπειετπι·ε.

Ειπε: πιό;; πιιπόιε ι·ε·ε:ιωιδ ποιό!ιο ιιιτι:ι ει, Ιε

νοΜ, ιι:ιιιππ πιιπποιη ιπειδιιιιο: ιὸτνε ίεΙε:ιιΕιιέι 'ε

οινιιεπι ει' πιι πόνειΕο:ι!ι:

”Μιιιοτ ε' ιενειει οινιιεοό, Επάνω ΑιιποΜοπιι ιἑπ

Μπι Β:ιιιιιππεπ ιιιςγειιι, πε ιιιιιι·ιιινοΙ Ιοε:ιιιι Βέι:ειδΙ. -

Το ιιιοπιιότι ειηΙιοι·, ι!!ειειιι ειιιιιι ε:εΜι πιιριειιιιιιπ,

ιπεΙ!γειιτϋΙ επι ιιιιιοπι, ω” πρ” :ιιι·ιοιι νειπ ει' Μποτ

ιιόν:ιΙ, ιπΠιόρ ει, Μ:ειεεειΒ Μι ΜΜΕ ε” πιετ!ιοπ. Α'

ιπιι ω: εοπι ιιιιιωι πιοειδτιέπι. πωπω: εΙνιιιιιιΙι

ο8γιιιέιειό!, ΙοΙΙιειπΙι Ιπιι6π τοπικ ιώΙ:ϋ:1ειι. - Νο

πω, πο" Π8γεΙπιε:τοιι!πειι 6ιιωιΖωιω ε' ιιιε8"ϋ:ϋ

Νέα ιιιιιιπιιιιι, τέΒοπ ιιιιιιιιιιιιι ιπιιι· ει, Ιιόι·ειπγιιΒ 'ε π»

Ιδπϋε ἰτόπιἐῇιι εοι·εοπιιιιιιι, πο” ε:δνειειέ8Πιιιι Μπι

επγεόπο, “πιω :ι:οπ Ιιετομέ:Βιιεπ ειιιΙδιιιΙι ιιιεΙΜιεπ

ετε:έππϋπιι. Δ, ιε8πειρι πειρ ει, Ιπιπόο: νοΙτ ιποΙΙγ

ει' 8γίιειπιιιι8οι ΓοΙΙοιιιιιιπιοιιιι. - ΟΙΙ)·ιιιι ε' παρ εΙδιωιιι

πιιπι π' Μπι, παπι Ειιιιοπι πιω Μπι ιιιιιοιιι πιΠιέρ,

άι: Βεππειιι πιιπτιεπ ιιιιι8ιιιι·ι. - Π] Μοτο! Με!! πεπιε

πεπι! -- Νο πιο, πο” ε: ιιϋππγιι Ιοοπιι, σειιιι σέπ

πιάσω 68 όι·:ειιι πιιι ο' πειιιέ: ότειιιιιπ··ε:επνειιεΜ

Ε" ό!ιιιιτέεοιιι πω, πο” οι' ί6ιιιιιΙπιιιιιιιιιιπ πε σε:
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ΜΜΜ 'ε ὶεωο οεΙοεο σόι Νήσο ο, νέοιο7οοιΙοοτ

Ποιο. Ε!δττειο οι οποιο ι6ο-ο !ιἱοειΙοο εειτο4: «οι,

«ο» Με” 75 οπότε 1ἱεπέιοοο νοΒγοΙι οποεοοιοιο!.

”ΠεΙεοοεΕ οογει ΕεΙΙ, νἰειεοι Μ ΙοιοΒοποιοοΙ

,ο ε!ῇδ οι ΜΗ, ιοΠιοτ "οποιο Κενέεοέ Βενεεεο νει·

,ε οι ἐνεΙ‹ εο!γο ΙεοοοΒο!]ο έτιόεείοοετ, οΒΒοι· πιο8

ίοΒοο τοάοἰ ΜΙ νοο Ιούοχοό. Α' τετιοόειοτ εοΙε

ο!ΒοΙοιοιΙοο ΙοοέινοΙ σηεΞοόόΒοοο1τ ιοε8 εοδωοετ; Με

ΜΜΜ] Ιπεοοε., Ιε!_ῇεε 6οτοοο16νοΙ ΜτοΙ‹ εεποἐἰιο

όΙετοΙΙεοοε ὶτέιογἐοοἙκ. Πο ε” κοοΒ ΜΒ ι›γοετειιοἱ,

ΜΜΜ οιεοογἱτε ειουετοοι ΗεΙέοι, οι: Μ)! Μιά:

Εοιο οι Ματ πομπο «Νέα, ω” ΜΗ ἐτιοοεεοΙ‹, ει,

@με νοο ΐοεγοἰ οετο ίο8 'ε ειέΠεοοεΙ νοΠοιο ιοο8

οεΚεά, ποἰΒἐρ οπο( οπο ε" ο1όά "Μ, Μ"

Εοοόσεοόοτ Εθνοτοοεεεω °ε ῇϋνεοὸὅτε 8οοάοεοοο

!ε8γεΙι.α

”ΠοΙοοε εεεοΒο ΒγετοπεΙοδ οειο ἐπί οιόΒ επ ε!

νέιΙάε ΜΜΜ. Αιοο Ι‹οτϋοο πιο, ιοεΙ!γοεο ει' εγώ

πιει; οεοειοΒοοο νόΙΠι «Η άει]Βέι]οιό! ποίοτ εοϋΙόο.όΙ.

Α' οϋΕ οιο!Ιγε€ ποοΒοοιιοοΙ νἰε:εΙ‹ ἱειοετε‹1. κα ειόρ

ΙοΙοῇὸοοο πιο, οεοιΙοΙιοιό «δε ιοωοό, οο 888ό(]] “Μάτ

ΙοοοχιιοΕοο."

”Μὸοτἱο8ε£ οοπού ΙεϋΙάδ1τοοι, εΙΙ(ετϋΙοεΠεο, Μ”

νεοι όττεοειιέΙ. Το Β8γεΙοιοι1ε11όΙ νοεχοοοο!ι ίο

ογεεειδ οροάοεέτο. Εο οιἱοἀεοτ ΜΜΕ ο6ΙοϋΙδιοί

οοΙώρ εοΙοιτ 1οοωιο ἐΙνειοἱ. .Νοπο ίό!τεοι ο8γΙ‹οτ

ο' 8οιοο8εέ8$ύΙ, ιοοεΕ οεοι ίό!εΙα ο' $ιε86ογεθ8$όΙ:
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Μέι: ει: ΜΜΜ ἱτἐτηἐΜτι 1ιιΙΒοοεϋΠεω ωσ8:οιπειτ,

Μπι τιιτΜω οΕοε:ιτι 882688' Ιεπιπί, 6ο ϋἰ2τοεἱΗιε€ΙοΕ,

Μ" ει' επε8όογεθ88οΙ νέτ1.ειεπ ΒοϋεΙΙεΙ ειέιΙοΕ επιπ

Μπα

-,,$:όΙῇ ΜὅΒτἰπ88οΙ, πιω Μ:οπι ο8όει νο"οπιιοΕ

ΒοιοΙόεέι ΜΒΜ πόΙΕϋΙ.“

,,Νε Μεάά, Μ” ει' Μ:: εειτπό]όνιεΙ, πιιεΙΙγετ ΜΜΜ

οΙωπο!ε ιιεΙιό: ει' «:ιέΙ πιεΙΙγετΒἱτϋι1επιθ πο!ωω ει·δτε

"απ ειϋΒεἐ8εω ,εαπ ω” Βοοεέικιτοό ΜΜΜ”

πιοΙΙγετ ίεΠότοΙε2εΕ 'ε που τηε88γδιδόόε, ιΜΙώρ

ΜΜΜ, Μ” πεΕεω 'έ ΗεΙει1πεΙ: Μοτούτε ειϋΒεἐ

@ΠΕ πιο. - ΕΙ_ῇ, Η] ίοΜιΗ οι ΗΜ Μ Μ: ιιιἰηᾶειι

ί5]άειΙοωτο. Νο ΠΜ!! πιεηρόΕόΙ 5ειιιπιἰτ, υεΜ1ηΙε

Κενέε ΜΗ 'ε ει' ΙΜ Πω ΠεΙεπό Ιεετιά ε8γΙ:οι·.α

,ΞΙ] 0ό!άοΒιιΙ, Μή ιπἰΙιεἔρ όυ τϋτκιἰ ΤοεοΕ. ΑΡΗ:

Μεό]_επ8εωει ιιιἰΒἐ:ρ έ" ωσ8εωωειΙ νἱε2οτι1 επστη

π:ιρωπΕι επι!όΙώτ. ΕΞΙ] ΜηάουεΒ ΜΜΜ ΗοΙετιότι!

Α' ιιιἰ εοτευτιΚ σε όΙει ίο!μιωάτ πιοε :και ειΒειειψι.

Ιἰε!οἰ ίο8 σ' Πεμ 'ε ΙεάΙ6οιπΞ πιὶτκΙ εάαΠ8 'ε νἰΙἐ8:ι

€ότΒέιιέψόΙ Μάο ]υτ εεγ!ράτ ιπε!ε8 ευδέτσΖέωυυΒι·ει

ὶε. - ΒΙειτιΙω.“

θϋΙ6ευεωτι1 ο" Ιιετε:ἐΗ›ε ΜπγειΕΙο01, ΙεΙΙω δεειο

νοΙτ Μενα 'ε :Με Με ε' ρίΙΙειοεπϋοιι πωπω Βεπε8]άπειΕ

Με ΙυΙΙιιιΙΙέωοεπε Γέ]6ΒΙωέτ. νωεπιἱ όεπιδη ΜΗ: Μ!

ΙεΙΙιόΒευ, νεΙειωἰ εΙίο11ΜεΙ.Ιαπ Μηε: - ,Β "δ επότ

νεεΜειτο! -- Ιε!ιοιΙεπι ]οΙ τεπάοιεΗ ε8ΗΠΑΙ ε'
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νε8γὶ16Ι‹ο ει' ικ86η·ιο1τ Ε6η56επεΙι ει' Ιηοικι Μεγει

Ιεπεἐ8ἐνεΙ.

ΜδΙιτίπε ει' Ιε8οεοπόεεοΜι επιΒοτεΕ οΒγἱΙω νοΗ.

Ηὶᾶε8, τοΜτ ΜΑΜ, τηιι€οιτ, τοΜπ ετϋε ,ε :ΜΒ ἰε

πιἱὐόο ει' Ιενότ εΙοΙνειεἑεο ικό:: Πϋ!όετιεΕετοι·ε τεΕἰπτε1τ

11ι:4]τ! Μπι τόωϋΙιετι Ιωρισ Με επειπώτ τόΙ:μ Μ;

Μ" έ8 ήεεπδ νοκ ε' νό!ιοιόε, πιοΙΙγετ ιοΜηιειε

ωιιτεποΜ. ·

θΙΙΙόοηετοι·π νόμο ίεΠιό!ι: ”ΜὅΜἰτι8 13η” ε2όΝ

ο" Μπεοπ ωε!!χεπι Ιάτειοιτ ωεστηἰ ετ6ΒϋΜεόΒε

Βει·ϋΙ ω τοότ86ΙιεΙιιί. ,,Οκι Ι:Μα, Μ" νἱειοπιγοὶπιϋετι

νεΙοπιἰ τειιὸΕἰνϋΙΕ 1ϋπότι1. Μάθ· Μάι νοεχοΕι :που

έιΙΙσροτΙππι νόΙεπιότιμ ΙΩωοιπ!επιΕ επετι εεοιπέτηπόΙ.

Βει16ειτιί Μ!! εειιτιἐἱτυεμ ειὸῇει πεῖωπι ΙωπΣτ Μϋ!Μιιε'

Μ" πιἰιπΙ οι α, ΜΗ 13η ΙΜ 68 εε_ῇτ ΕϋπϋπΒ πιστα!

'ε "6:18ο6]ο (κι Ιιὸτπεπι, Μ" ΜΜΜ "Σπιτι ε: ότό

Μή ειστευσεόε ΙοΙιεεεεΕ ϋω Μ ΙἐΜἰ.“

”ΒιέιΜτεου Μπάετ1Μπ τοέι11,“ωοπό ΜὅΓιτἰιι8 Με

ωττ 65 ειοΙΜ ΜοΒοη. ,,Νεπι ΗνέπιοΕ πωπω ΜΗ

Ιἐεοεἰιἐει Μπ εοπιπιἰτ πιο8 πω:: ίο8ΜιοΚ, οε:=ι!ι ει'

ΜΗ] ίέ]άειΙωάΕ, πιώ), νοπάεΜΜπ νίεε:ΜΠΕι·διίΕ.

Μου @πιώ νἰειοιιτΙέΙἐεἰ8 Βο(ΜοΠ."

. . - ι · · ο · . - . - - , . . .

ΜΒΜ: ΠϋΙάουεωτιι @τα ιΜεόΜπ ιππιτειάο1τ ωό8

ο8γειετ ΒειἐΒο νεϋΣε α' ΙενεΙε£. Α:οπ τόε2Ιο0εεεό88εΙ

ΜεΙΙ"Ι ει' ἰἐῇτΜοιιι ει' Ιπἰιοτιγοεεἐ8 ε!Ιεπι 15: 'ε ιιιεΙ!γεΙ

πιἱιιτΙω πό, 11ΗΜειι Μαϊ Μπιτ ε" Ιπήειέι!ό€ ει'

Ν!
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τεπιόπγπε!ι °ε νιΒιιιειπει!ιι !ιει·εει - πιε!γει!ι ε: πιό

:ειπε πει εοι·ειι!ιε. Μιπιέπ π” ιπέεοι!ε:οι· ε!ον:ιεισιι,

δεεεεει·ϋι·ιε !ιεεει Μπι 'ε επ ει52ιε!ι·:ι νειειιε.

Ρι!!ειιιιιιι·ει πω, ιειειειι πε!ιἰ πιιπι!πι ε! !ενει·ιεε8

ποπ νει!ιιι::ιι ιότι!ειι!επ επάνειεεε !εππε, επεπιει ει!!ιι·ιιι

ε2οι·ιε!ι 'ε !ιειειι ό!ι!ϋ2ιε.

Ε' Μ!! !ιιέι!ιοιιιε!: !ιιι ει, "επ8εεεΒιε εεει·ειιειιι,

ει' Η εεεειιι!χεπε!ι ό!ιε!ι·ι επιε!ιειπ Έ !‹ἰετι!ιὸει!ειιειπ

νο!πει πι!π‹ιεπ ρι!!ειπιιι!σ:ιπ ε!ειεπιει ειιτ!πι! -

Νεπι, πεπι ειει·ειειι εο!ιιι! Α' ιςμι!έπειιοει ειιῇἔιι

ιοειιιιπὶ τπε8 εχει·πιε!ώιδ!, ιε!ιοι·8:ιιπι ει' νἱειοπγο!ι

!επειεπιε!ιιιι!ιει, ε, ιπἰετι? Μετι!ι!πιε!νε, πιιπι Ωω·

πιε!ιει εεπενεειειι ριιπιτ!.5εε!ειι Π88·ε!ιπειιειιεπι. Εεπε!δε

πε ε!ιιιι εειπ ε!εε ο!ιι ει, πιέιεπιι ω ει: ιπ8ει·ι !!!γ

εειενεειειιει'68ι~ε !ιεεεεπ!. - Βε πιιότι !‹ειεεπ!! -

ΙΜ πει ιι!ιιε, πο" ρεπεό!ιεε πιι!!ο!ι, πο" πω. ει'

πιιι Με νει πε!ιεπι, ν!πειειι εε ειόι·ει!ιοι!ε!ει πειτε!

ιπεις:ιπιιιε!ι, ει!ι!ιοι· πεπι ἰειπει· 78 ει ῇε!!επιιἱ 6ι.

()!!ιι πεπτ!ειε ει: επιιιει·ι ιετπιόεπει, πι!!ώρ νιιππει!ι

όιε!!ι, πο! ε' !!ἱ!ΐἐ!Β εΒγειιιι! !ώρεε επγ!ιει :Μπι ιπε!γ

.εεε!εάέεο!ι!ιεπ - ει: «Μπι ε: ιπι!π!ειιιει! έι!!!ινόπ

528ΙΙ1!(ϋ2ι.

Ι!!γ !ιο!οπιιιι! ρειιιιτο!ιειπι ε! ό!ειειπ !ε852ε!ιιι ενειι!

εεπε!δεε νει!νέιπ ε” ιε!ιο!γοι!οιιιι!. - Μ? πω: οι!ει!;ι!ι

Βοπάο!ει!ι θϋ!ι!επειει·π, ι`ε!εε8εε εεεεερει ιέιειοιιεπι!

Μπα ιιιιιἐ!_ῇε ε" π" πενειειι ενει!ει!εεΒιιε!ι, πιιπι

νει!όεέι8οε επιπιειιιιεε Μπι: -- Ε! ει° πεπιεπι! ιεπγε!ιει



Η

“επί ,ε απο ὶιπἐἀόἰ πω ει: ηιότ πγἱτῇει Μ. Δ'

ΗΜ; δι ΜΜΜ ίπ1τοΙ.ωτπ Με ε* (Με ιπίιτόεόεπεπ 'ε

πετ άν ιππΙνει πιἱπδ ετωιπέπχπει ῇιποποιπ? ΜεεπΙ:

παπι πιἰ νει"οΙτ τιιΙ:ήποπΕόροπ, πηει? Ωω? ῇό πο!

8εδτ? εοπιεπί πιἰπό "ωππει, ε" ιππ:η6ιι ειἱπὁε:.,

να” ε" πἰτεΙτ νω:Βε11 τόποτποΙι, Μ νπΜπιὶ Με νέ

τοεπειπ πἱϋἐἱππΕ να” έτπ!όεεπιιπΙκ πω επειΠ.

ΙΙΙ; 'ε πω." ΜεοπΙό εοπτΙοΠεποΙ: ΒϋιπϋπεΕ Το!

ε' π1έ!γοπ ἐ5 π:ΜΙοεππ “Μπι πωωποι. ΜΜΕ::

όε δπ ιπειεει εΠεπ ΜΗ πόππω ὁ5 ππτπ8ῇπ: - πιιιτόπ

Μπι: οεἰΙΙπριιΠ __'ε ιπἱπι ει' @Η πω, Ηρώ -

όιπΙεπ8Μι ΜΜΜ ο" ΜΙ άν ΜεόπωΙειι νἱεειποππΙόΙιε

ιόεοΗ Α' πδ ΠΩ οεπΕ Ρόι· ροτο:οιεΙ οι ΜΜΕ πεπειωέ

ΜΚ ΜΜΜ επ]τοΗ, π) εόνἑτἔἐε ὸἱοεΓύπγόΒοπ Μπε

8011 Μπιτ πωπ Μπι - Μπα” Μό: Οπετυ!:ι.

ΜΗπγἱ Μάρ ότε! πιοππγἰ ΜοάπεΠεπ ω” ιπέιποτ1

τπεππγἰ ἰετεπἱ ρἱΜππτ 'ε Μπι! οι νεεινε 6τ6Μ·ο!

ΜΜΕ π' πό Μ ἱΠγ εεεΕά!γ, ἰΠγ εεπιπιἰ οΕοπ, εππγἰ

Επιπόπγεό88εΙ 'ε !ωεγοτΠεπεό88εΙ Μ” πω: νοκ πι,

ΙΜ πππάεπ εεετε!πιε @πιάτα ΜΒΜ: νειΙσπει ΗΜ @Με

ΙΜ ΠεΙοπε π: :ΜωΙππ 8γετπποΙ‹, επικιΙι ΒἰΓε]!ἐεἰ

ἐνεἱι Εἰεὁτπἰ, Ιέτπἱ --- ιπὶΙκἐπτ ει' Βοπποε ΜΜΜ:

πγἰΙπἱ ει' νἱτἐ8οΕ ει' πινω: ειἰποἰποπ - ιπο!Ιγει Βοιοἰ

όρο!ωΙε, οι νοΙΙ π' ΜΙωε Μ" ιπεΠχ :Η ΜΜΜ είπω

επωωμει π|όέετει. Νοιπ ίο8 ειετειπἰ, νοπέιεπίπιτει

εειπ Ιο8 ειπΙέ-Ιιε:πΞ, Με2επ ει' ΒγετιπεΕ ειπε πεπι

οΠγειπ Μπι π: :πη66, ἱ8γ εοπη1οπ: εππωπ ότόΚ
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ΜΜΜ άι ϋΠ Ι16ΙΙιέΠ Μπιτ Μοωποπ ειοΙ:ι·ει, ιιιἱΕοι·

:Παω ιιορ, πιο!!γ- ω ευΒότώνειΙ δικα: ε!.

ΨοιήιιπΕ ΙερΙοτ ε' :ιεΙιόι ότόΙ:Μ) π” ἰε ι11οπόνσ

νοΙι, ωἰΜρ ε, 8:πάειε ἐΙο16ϋΙοεαΕ θ8']θ8 ]εΙΙοοετοΙιεΕ

ει:ΗΜιιηΕ Η.

ι



Με” Ρεϊετ.

Κω Βοειύ ε" Μ: ε! οι ἰειοπχύ παρ ρω” ιρἱ

τΙϋπ ε* νέιιΜυηΙι εεεειύ!γε Βόεερε, ει: ε" τιενειε1τ

ΜεΕεερεΚετροί Ιώιε!έρε πιει.

!Εργ Ινι|νέικη· Με” ΜΜΜ εεεπεΙεεερ ΜΜάρί ει'

νεράέ·8Ιδ Με: Μτ ει' ίἐῇϋεΙοιρ εε 5ιευνε6ύε πιε!χ

ιηοπρεἱτ ρημα έΕνοριι!έεέπειΕ ει·ειέισ5 ΙερεΙΙερ ει'

ιρόε ρόι· εν ΜΒΜ Μ” ερ εε εΙεττε!ῇεε ΠϋΙόει15$επιτε

περι ἱειιιετυϋιιΒ.

'Γε8ῇεἱτ εεεεεερ Βεροι1ιροΙτ ίεΙιεΕε ΜΒΜ ίδτΠε

,ε ΜΜρμ πιέ!γεπ νοΙΕ !ιοπιΠο!ώπ προωνε. Μπα

ΙιεΙ6Ιειἱιιτ 6Νότι: Κὶ νεΙε τε!έι!ΒοιἰΕ «κι Μικτό, Μ"

Ιιοειύ ρε1ε8εεερίίΙ ΙέιΙππΙο2ΕΕ, οΙΙγ Μιεευ 'ε ἱτιεεὸοιό

ῇἔιτἔιεει.

Με* νοΙΞειΙκ Πιερ ε' Μάρ, εισρέΙγοε νοπέιεοΕ, Μ

ει εεγ!ιοι· ε!ενερ 1ϋ:ϋ ειειρεΙ:Μ$Ι ι1εωέτωωΜϋΒρε
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ευΒέτοΕ, ετοι:ΗΜ: Ηίο]ειέ5ε “ΜΠΕ έε |ενοι·2 ωιι

ε8γειεπε.

ΜΠιοτ ει' νεπάόΒ!δ Ιωρι1]άΜ ό” έινε1€ε ει' Ιαπ

ρυε1όΙ ειοΒάμ ΕυΙοεέιι 'ε επεπ1Μ1ϋπό ΓέτειάΙεύωειΙ

ΜΜόο1τ ει' πιέεοιΠΚ ετπε|εΗΒ, πιεΙ!γοεΕ ίο!γοεόῇἐπ

ΕΑΜ ίοτάιι!νε ει' ΙοενόεεόΒΒ :ήΕότ πηίιοΜι πιο8. Παπ

εο!ώπι ηγειετϋεπ ΒιιΕοτιοττειοϋάΜη!όήυΒ 6ι, ωε!!γ

Μ" πιΠώρ ποπο:=ιΙ όειτονε!ιεήϋΕ -- @πάω εε]έ1]ει,

ε" ΒδτυΙΞωά!!ια, ε” άπ18οΙ ιεόΙ: 65 Με ΙόόόοεΙπει,

ο" ε2ϋ8ΜΒεπ :3ΙΙωΙ:.

Νοτη ωοπόΒοήιά, Μ” ϋΙτϋιεω ειοΒόπηεε ΜΗ.,

ΗΜ ἑειτενεϋειϋ Ιόπ που, εποε Κάπο ει' νέΜε2τό!ιοε

εέ8ο:Πι, ωεΙ!)·ε£ Ιιοε:ύ εγει!ιοτΙο1 Μάη πε!ιί:ι ΜΗΠ

Ιϋιοἰ. [Με πιέ8 $8 Μαιο", Μ" παπι 882ά88 επι

Βεττε! ω!ἑΙΕο:τυπΒ. - Ε8γειεττο ει: εῇ1ό ωε8τηί!τ

'ε πω: ε" ίότΒιι ίέ|το ΕεωειΙιεΠεπ ῇεΙεἱνοΙ ει' πιο8

ΙερειἐεπεΙι !όρεπ Με.

”Τε πω" ε: νε!ύΜπ ΑπιοΜΙ“ Μειωιι Μ! πε

Μηχ ρἱΙΙεππιηἱ Μόιόε Μάο.

”Π"ε,α ίοΙοΙι Αι·ποΜ ΜΙωΙνο ,ε Μπι πχυ]Ενε:

»ΑΜ ἰεωετει τέ:ειω?"

”ί)εειΙι, Μ" !όΩΙ:Μα ιήι·ει,α ΜΜΟ ει' ῇἰΜΜπιἰιιᾶοη

ηχώ πιο!!ιδϊε8."

,,Ϊ.Ϊ!ῇ Με Παει· Μτάιοι:ι.“ ίο!χω16 ΑπιοΙά, επιπ

Βε1ϋηϋ Μιπετϋ!15έ“εΙ ετεει!κεάνόπ Με ει' ρειπι!ητα,

ιποΙΙ)·επ ΜτἐΙῇε Β ΜΜΕ ΙοΒΜΙ.



'78

Ε* ΜΜΜ οεἰποσ Μειέπήεπ «πι, ωηι3 Μπι εμ·

Ιιοι·ύ θϋΙόετιετοτυηεΙ.

,,Βειο8 νοΜΙ ό” Βότόό ε']ϋ11τέ8ινό11εΙ, ,,ωεπ

ε:5ειΕ :ππιγὶ νέΙιοι:3ετ ωΙἐΙοΙι Μυπεό, Μι· τηοΙι:: έν

Με Παπ ΜΜΕ ε8γωέει - πιἰπϋ ε8έιεάΒεε 65 Βο

τε8 επψετ ΜΜΕ ΙόΩειΕΙ:.“

θϋΙάεπειεκπ σε" εοΙκήΕ ΓοΙχτοττ Μ, πικάπ πουπέ

νε! ει: ε!ειέπίεό8ηεψ πιοικΜ: ,,Ιππο8 νοΙαιτι1 ἐ8 νει

ΒγοΙ‹ ΙΙ1ἰΩιὶεΠΙώρ ,ό Ρότετεω.“

,,Εῇ πιο]ά ῇοΒΒιιτι ειό]:ι Μεπι.α

,,.ΙοΜ›ωι? -- :ΜΒ ω"-ωοω, επ Μη Μπε8εό8ιιοΙε

οεεΙ‹ ε" οι·νοεεέι€ει πω"

,,Ε8γ Μ Μιτέιτ Η ίό,τΜΙωεόΒεπ -- Με ἰΠγειι

πι] - οεποεἰΙ‹ (:ε δτόωοϋ Μ αποΝαιΙ Βἰι·, Εϋ2Ιἰ

νεΙοτ!.“ Μἱἔ ε' ε2εινειΒετ τηοοόό, 82 ε8ἐ:εὸΒΒετι νἱ

τιιΙό ίέςΒιι νοιιέε:ή ει' Βευεδεό8 Μίε]ει6εέ: ηγει·ΕάΙ:.

-,,Μἱιηἰηιὶὶ8 Μ Βεπέτο!ι νοΠιιπΙε ΑπιοΙόμ ίο!γωέι

τϋνἰ‹Ι ε:ϋποτιπέη: ,,ΕΕχ επεόΒετι ειοΙ€άΙτιιπΉε1ιιά

ῇει Μαι, ιπἱόω εΙΜ8μέΙ Ι1εηηϋηΈωΕ, Μπι νοΙτ οΠγ

ιπο8Μπ Μτἱποω 16666 ιιιἱηὅιε Πω. ΜΜΜ πιοικΡ

ΜΜΜ ωοπιηἱτο ϋτϋ!ϋΙ‹, Μ” Ι:ΜΜΕ.“

,,Νεω ΒόιΒεόΒεωι, νἱειοπ2ἑι ΑπιοΜ Μάτ :Μήτ

νότι: ΜΒ· που (ΜΕ 6η ἱε Ιυ8εεεΒΒ]οἰω Β62ό εώ

111Ηοω. Πε Βοηποω πιίιε ει11Μπο τοΙε3Ιει 78 ΜΒ.

Με2εω, Μ” Μπα! :πιώ Βἱηῇ:ιΒ ιπιἰὸττ εἔχΙωτ εισ

τε0.16Ι_ ΗιιεΖοιιπγοΙα όνεε "Νώε 'ε ἐνεἱω ειέιωότ

Βέπτεπι τηε8Γου0ί1Ιπποτ1, Μπι Γο;;ει ότεεεΙ:Μ: ΜΜΜ
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Μπιτ ει' ιιιιιιϋ ιιιΜιειι όε Ιέι!εΙώοιι ν:ηΠοΒ. Βιιιτειιιι

ει' νόμοι νιιιΜι τοπιιιιοΠ 61., ει·δε!ιι·ιε!ε ΜΜΜ πιει

8:ιαι:-ιτ, ιιιεΒ νειΒγο!ι ιδι·νε.“

,,Μο81ϋτνε ιιιιι·ειτοιιι? Νειιι, ιιιο88ϋιΚιεε:Ενε Μάη,

ιιιο8ιιιιι€νει ώ: Μπι ιιιο81ϋινε -- . ΜΜΜ Ιάεεό,

Γειτε8εεεϋΕ !ιο!μοιεόετ. Μοιι0]έιΙι, Μ" ει' Κεάέ!γ

ΙιετοεεόΒει1 εειτιπιἰ εειιι οινοεοΙ].ι «ΑΜΒ Μπι ει) Μ

τοι· 1ει8!ει!όε. ΤόΒιιιηιτε ιιιΙΙιεοεϋΜΒ Ι”Μιει!πιιιίιιΕπιτ,

ἐΙνοτ 1:ιΙει!ιιιιΙι ει:οΗιΜ, 6ο Με ΙιειΕτΜ εεειιιο Εδώ

ωΙιιιι1ϋιιΙι πιέ!ι:ι εεεϊιό!γ οΙιοΒειτ ΜιειΠιιΙ: Μ, πιεΙΙγειι

ΜΜΜ ιΒειι ειιΙγοεο!ι νοΙαιΕ ΒοιειοιΙιειι, οΙνωποΜέ|:

ίιιΙΜΒιιιΒιιι.“

”Ηε!γιειετιιοτ ιό ειιιΙιει·,“ ιιιοπιά .ΜΜΜ σι* ιιιο8

1οιιιριιΙΕ ϊόῇόιιΙοτιι Ιιι6ε8ειΕ86νεΙ: ,,ΙιιιέΙιειιι ΐοι€εεετεά,

ιιεΙιειιι εειιιιιιι ΙιεΙγ2ετοιιι Μπακ", έΗειιι οι" Βιώ

οει!!:ιΒό, ιιιεΙΙγ ιιιιιιιΜ Βιιέιεικι τόνιά ρἔιΙγἐῇέτειι εΒετι

ΜΒΜ" τόΜιέι.“ .

”Ηιιε:οιιιιγοΙο: ένω! Δι·ιιοΜ 'ε ειιιιι εΙοεϋ88ε

ιιἐε!“ ·

,,Νειιι εΙι:εϋ88αιόε Ιιπιτίιτοιιι. Α' Μι ΜΜΕ Μ

επεει "ε ά τιιἱ νοιιέιεειιιιιΕπιιι ι·ἰεειει£ἰ1!‹τϋιἱιιιει8ἐ€, Μο

Βειιιι Ηαιοι·ϋΝεόμ. Νειιιι Μιὰ :ιι έ!ειιέιΙ - υιό

Ιοιιι ω, τει·ιιειιιτο "τι, ω οι εΒόε:.“

,,Νειιι νοικιιι ο ΜΜΜ Ιιειτἐιοιιι,_ ε2όΝ ιι' Με!

ιιδνοικοιιό τόεενΜεΙ: ιιιι Μι ιιειιι :ιι θα ιιιεενε1όεέιι,

!εΒιιΙΜΒ ΜΜΕ ιιιιιιΙιιιΜι ειιγ!ιιιιιετιιε? ν:ιιιιιιιΙε Ινι

ῇο!ι ιιιε!!μΕπι πιιιιοεετι Μ, πιο νΜ ΜΒΜ πω: !Ηχειι
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ει' 1!!!!!!!!!!, !!!ο!Βόε9 εεό!!!!!ο!!έε, -- Μ!!! ε!!”οΒ!!!!!!

Με !!!έ!εο!! !!!!!!!!ν!!! Μ! Μ!!! ό!·τ!ε!!ε!!!!! Μι!!! επ!!!

ίέ!!!νεε!!νε ν!!"!!!!!!.“

”Μιι!!!!!!! !!!!!!!ο!! Γι!! Αι!!ο!!!: !!ε!εε !εετε!? ε!

ΐ0ε!!!!!!!!έ5 απο!!! ετε!!!!!!!!!, !!! !8ει! ΜΜΕ!! πια!!! !!!ιι

κ!!! !ε !!οροε!!!!!!! ε!! !!!!ό!ιο!!, !!!!!!!!!!ι !!!!!!!!!!!! ο!!!!!!

τό! ν!εε:!!!!!!ό:Μο!$?“

,)Τε!ιε!! τε!!ό! !!!ρόεε!!ε!ΐα

”!θε!!, !!ϋ!ο!εεεό86!ιε!!!δ!, πω!! ει' τό!!ε!! θα!!!

!!!!!!!!ε!! !ε!!!ο!!!, !!!ε!!γ Ι!!! πω!! !ε !!!!!!!!!!ει!!εόεετ Ιο

8!!!έ!!!! !!!ε8Γιή!όε! !!!ο!ε!!! Μ! ένό!!ε!!! ε!ρ!!ι!!!!έσέ!!!!!!.

Ν!! Μιά!!! Μ" εποε!! !ϋ!!!!!!ετότ ε!6!!οειά!!ε!!! πε

!!ο!! -- -.“

,,Νε!!! Με!!! Α!!!ο!!! - !ι!!!!8:ιεει!!!!! ι!ιοετ ει* !!!!!!τ

τό!, επε!!!!!έ έ!! !!ει!έι!!!! ΜΒ!!! ει' $!!!ε!!!ό! να!! ειό 'ει

ω !!ε!!ε!!! εθι!!ιο! ]ο!!ο! ΜΗ!!! !ε8!!!!!οε!! εο!!!!ο!:!!!!!

!ε!!!ε!ε!ό!·ε. ν!!! Μ!! !!!!!!ο! Με!!! ε! εω!ε!!!!!! ν!!!ὸ!!,

!!! !!!πι:!!!!!!! 'ε έ!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!εό!!ε -: ειό!!, πίεση!

!!!!ό νυ!!!!!!! ε? !ετε!ιε!!!!ε εε!!!!! εε!!! ἐ!!ε!!ε !!!!α!!!!!

Μ!!! Μ, Μ" 20 σΞνεε ν!!!!!! 'ε πιω! ει!Βο!·ι!!!!!!!!!!!

!!!ειεε:-ε?·ό

”Ηει!!εειεει!!!!! ει' !!!!!!!!·ό!.“

»Πιι!!μεει!!!!!, ε!!! ειἰνεὸηε!μῇε!ο!!!!ε!! !ε που!!!

!!!!!!!!, π!!! ειο!!!6!χο 'ε !!!! !!!ο!!!!!!!!ά!!! !!!!!!έρ ο!!!!ο

!6ρ!!! Μ!!! !!!!!!!·οΕ, ε!!! τε!!!!ό!!! !!!!!!!!ο!!!, ει' π!!! α'

!ε8!ϋ!!!! ι!εγ!!ενεπε!! ι!‹!ν!ι!·ἰ!!ε έ!! "ϋ!ιΒιέ!! ε!!!!ιο!·

!:εο!ε!!ει!!!: !!!!!!!ε!! όνει!οεεό!;!! !!!!!ρει!!!!ιο!! "!!!!!!!!1

κ

ό
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ρειρ εεγερ, πήρε ρἱιιεέ8, όριόε πω· εγενεεεΒ. -

Τε ρερει ρετε8 νε” εε ερ Με Ι1ετετ.) ΜΙέποιρ, Μ”

ειερνεάει, ἰεριετειρ ειἱνεά ,ε Κεεε!γεά εεε" δει

εε88ε8ει, ει] ρε!εερι ε, Ιεοτε εργόειει, ε, ίότΠετΙερ

εΙεεϋ%ερεε, ιρεεροεεεεε ρε ργἱΗερ ειόΙοΙ‹ ,ε ειόττ

Ιώνετε!ει·ρ, Μετά ίεΙ εΙδττειρ ειἱνεἀετ, ΜΕ ΙεΙεΙε τόρ

ρε1Σ Μι, Μ" ειειρ τϋρρετ Με

,,Ι·Ιε Μάρω ριἰρδ εερεΙεετ όι·Ερτεει, - ρε Ωρά

πω”,

,,Α, μενει ΗτρεΙεΕρερ Αι·ροΙά ι6ρρ ΕεεγετΙερεε8

πρ, πρωι ει οτνοε ειἰΒοτερερ, Μ ργόρεετ ΙεδνειεΙ,

Μ" εε8ἰ£ρεεεερ.“

Μικρά ΙείεειϋΙτ νορεεεὶ εεε!ι ε, ρε8γεπ οεεερ

Βεάέε ΙεὶΓεῇειὁεἐνεΙ ρἰτ-ΙεΒ.

Ζεόοτ Ρε!" ίοΙΧτε1ε: ,.Ε8γ πεσει .ΜροΜ, ιρεΙ!γ

τε ὅειἰρτε ,ε εργερεε ΐεΙε!ετει νέτοΕ. - νε8γϋΙε

ειορ «Μαρ, Μ" τε ερ8ειρετ Μ «Μ τενο!!ετ Μάρ

νεΙεροΙ ρεεεΒερ, ΒἰριετϋΗερ, ριερρεεορ|εερερ| δωρε

8ειριρεΙ ,ε ει έ:!εΜεΙ τεΙεΙρεΙ, ιικ!ρεΙ ε Μ; Μι!ε8 εε

ι·όεινει!ερ Ιερρἰ ἰτερτειρ, Μ" ερ8ειρετ εοτεοιρρεΧ

ερΒε‹1ῇ ει ,ε ιρεεεάετ ε!ρεΒχό τἱεει€ε1ρἱἐΙετιιρτεε8ορ1

εΗ.εΙΉ

7,Πε £ράρειρ ρετετοιρ - ίεΙεΗ ΑτιιοΜ, Μ"

εργεεϋΙἱ νἰ8εειο‹ὶ ε, ΓεῇόεΙοτρ ρ›εεε ,ε Με τιιάρόπι

ΊρἱΙεερ 1ρεεερερ ει ίεεεεΕ ΙείεειρΙτεέ8ερερ Μ; εργρ

πρ, πρώτ ΙεΠρ ίεΜεΙριεερειι ει ερειεύε ρειρ ω,

πρωτ. εΙνορ Με, πρ εεχεε11Ι ριετε‹Ιτ νἰεειεειρΙὲΒε

θ



82

ιθεειιιιώδΙ, - τιειιι ιιιοι·τιέΙε ιιγύΙιιἰ ιι' ειιιιΙιει, Με!!!

νότιΠι ιιιιιιάειιιι:ι." -

,,ΒΙΙιιιιιιέό ο ιιοΙιειιι ιιιἱιιιι επ οΙεδ εισινιιιιιι·ει 'ε Μι

ιιεπι Μιιιι, κι” Ιε8ει!έι!ι!ι ΙιἐΗιεόιιὸΙ - οΙ νειιιιω

ο Ιιε·ιεόει ι·ό!ειιι? - Με ει, ιιιειιιιγιι·ε 6ο ωραια

ἰειιιετΙεΒ τιι-ιιιι ιιἱειειιι, Μ” ιιιι]Ι:ιιικιό νό!ιιέιΙ πιτ πιο

Ιιειιι εΙΙιἱιιιιἱ, ει' ιιιιι :ιι οιιιιιει· ϋιιιιιιι8έτει ιε1ϋΜιιιγιι·ε

ι:ειιΙ: νεό Ιιεεια'ι!-. Μο8Ιιιιιότιει1εά ε εΒγειει· ειιιιιι€ςγ

ίέτΕι:ιειιιι ΠιτΙαιεειειιιετ. ιιέιι·ιι ει' εοι·εε:ιΙ? Μεειώι·

Με Ρεισιω, ιιιἱι τειι.!ιοι ει, ῇϋνδ 'ε Ειιιιετιιι πιοιι

«Με, Μ" ιιιἰιιιι οι, ει' ιιιι ιιιϋ8ϋιτϋιιΕ πιο, πιω

ιιιΗειιι Ιένόιι., παπι πιό ιοΒοτ ΜΜΜ απο, Μ” ε"

@νδ ΜΜΜ τειιιόιιγειτ 'ε νέΙοτ!ωιεθ8είτ ιιιοετιι€ειά

@Η ιιιιιΒιιιιΕτόΙ.“

,,Α' ιιιἱτ Μ» πιο" ειει·οιιι:εωειιε68!ιοπι ΓότΒιιιόΙ

ΙιϋνειοΙοΙ‹, παπι :ιι Μ” τιμωιωιι ιιιεΒιιι€ιιιιι:ι., νιιι;γ

Μ" ιιοιιιεεεΜι ειιιιινοόέεέι·ο ϋιιιόεε ίοΜοτιοειιιι Μ

όε ¦ιδιιιιγο!ιΜιιέετ Κει·οεεετι. -- Ερειι ε!ΙειιΙιειδοιι,

ιιιοΒιιιιιιιίιιτι νοτιιι Διοτι ειιι!ιοι·ι, Η Μιοιιγοε ΓέιάειΙ

ΜΗ: ειιιιιιέι·ει Μπι Μπι οΙιέιι·ι ειιιεΙιιἱ ειἰνὁΙιοιι 'ε ει'

Ι‹ὶ Μπι ἐπὶ ιιιΠώρ ι8ιιιι 'ε ιιιἐΙγ ίει]ά:ιΙιιιιιΒιιιιιι ει,

ιι' ιιιιτ οι οιιιΒετε!ι νι8:ιειτιειΕ πιενειι·ιοΙι, νοΗΜΙιε

οι διιιιδειιεΙα θε €γένειεό8τιειΕ.“

θϋΙάοιιεΕετιι Ιι:ιΙΙ8ειτοτΕ, οδό” "Μάτι νειΙειιιιἰειό

ι·ειΙιοάοιιιέ8, νει!ειπιι τέινοΙΙόιο ει' νιΙειΒοε οειιιιόΙειιιοΙι

ΜΠΕ Μ, ιιιἰ ΒιιτέΙ]:ι ειἱνόΕ πιόΙγοτι ιιιοΒιιιιιοΜ.

»Νε Ιι:ιτιιΒιιό] πιω ΑιπιοΙά, τοιμιιι ει ει' Μιά!
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ειι€ ΙσΒΙιοιιεό!ιΙι !ισιιιΒιέιι: όνιοιι Μαι, Μ" ΜΜΜ

ιιιιιάειτ τ:ιΒιι6ιιιιιι οι1ϋΙοό. Με ιιιιΙιέρ :ΜΒΜ πιου

άάά,-ει' “Μαι έΙοτ Μπι Ά ει) Ιιειο8 τεετ Μπι ωμά

τενόΒειιχεόΒει, :πιω ιιιιιιάειιοΕ τωθιι εΒόεεόΒειιει @Η

νιεεπιιιχετιιεό. Επι ΜΒΜ σε” ειιέιιιΙέει ιεειεΙι:

Νειιέιιγ Μετα ιιιιιΙειιοΙι Μ, ο" ιειιιετόιι:ι, Ι‹ἰ Μαιο

ιιιετιι, ΜΜΜ ιιεΙκοιιι ιε!ιοε τειι6εΙΙιε:έει 308881 ε:ειΙΙό

εάτ: ιό Μ" ειοΙιιιιιι "πι, ιιιοΙΙγεΙιπιεΙι οεειΙ‹ Ιιοτιοιότ

ιειΙιοιιι -- ισ ιιοπιιιιι!“

θϋΙόειιετοι·ιι νοιιἑεειἱιι επι€οι·ιι Ιιιίοιοιόεε ει' Πεπο

ΙειειόειιεΙα πιιι€ειΠιοιοΕΕ.

,,6τάϋ86τ! ιιιοιιά Ιιειιιέψι, Η τετι1ιόε;ειεε άει·ϋΙΙ

ΜΒΜ ,ε ίεειτοΙοιι Βιιιτοιιειι ιιγίΙιεέΒέτ νιεεεει_ ΜΜΜ

ιιγειιιιι. ΝγοΙει ἐν εοΒιιινέιΙιοπιιΙ, πιο νέετε ο5ειΒ Μ

τέτοιιι ιιιιιι·ιιιΜΙ ιι” Ιιἰειειιι? Ε! ίο882 ]ϋιιιιι, εΒχϋπ

ΙεριϋιιΙιι 'ε φαιά ιιπέιι ει' ιό ΒοιιάοΙειιοΕ ιιιιι€οΜύΙ

ιδιιεΕ.“

,,ΗΜεά ε, ΜεΙι ΜΜΜ, Μ” νειΙειΙιοΙ ότόπιεε

ιοΜι Ιειιοιιιὸ!ι ιιιιιιι τιειΙιιά «δε νοΙεά?- Με8 πωσ!

8γδιδάνιο, Μ” Μ? ΜιεόΒειά ιιιιιοεειιεΙι, ειε ὸρειι

πιἰνεΙ Μπιτοιιι πι” πιο: ΜΜΜ ιὸΙειιι, εεπι ω, Μ”

πίνω ιιιέιιΙΜοόειτ οΙίο8:ιόιειιιι, εεπι Μ" οϊώΙ ιι6]:-ιιιι

Μάτι ιιειιι τοΙιειειιι.α

,,Τει·ιιιθειιόΙ! ΜΜΜ Βιιι·έτοιιι,α Πισω ει' Μπέτ

τιεπ ωιιωιω ,ε ΒἐΒοτϋτὁειἔι νοειινε: ,,οΠγ άτ:ο|ΒόΒ

Ιει1ϋιιιι εΒχε2ει·τε πιιιιτ ε" μέ: ΒοτΙιιιιΙιειοοιιΠιιιτουε.

ΜΙτο επ ιΙΙγ τεΕεΙοτἱέιΙιΚεΙ ΕϋιτϋιιΙΗ Μιιιά Ιιεττοιι

6·Υυ
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«Με πωπω( νπεγππΙε ππό€, επεεε:ϋπ Με οι·τιιπΕπτ

111επά πει πι ϋτε8 ππροΕ ο!ῇὅπεΕ. - Ιππ! ΙεἱπγἰΙπΙ

Βοιτεποπι ιιεΒοά, πο" Με το Μπι πΙαιτει πο::έτπ

ῇϋπἰ, ότι πι68 πιο ΒεεπέιΙΙέεο!οτπ Με ιππ8πιππτ. ·

ΜεεΙάτοπι νοπ α: εΖΙνε‹Ι επ8ειπετ Ι‹ἱὸοϋπἰ οι εψόπ.

ΗιιειοππγοΙο: άνω ειπϋετ! Κἱ ε” Ιιἱεεό Βετεε ,ε

Διότι Μάτι ἱπ8ειΊἐΒεπΞμ σε" ΐόι·Βιι Η εοΒει€νεε2$εις

Μάη πΠπάεπτ, πι: Η πω νόμο Μι πέτιπωτόειε

ει: 6Ιο0πεΕ έ!! να" 1ἱ$Μ›.ἱ:ε: Νεπι ίο8οπι πιο8ειεπ

νοὰπἱ, πο” ει, εοτε ωμά Ιειϋρότ3ϋπ Μπι νειΙωπἱ

οπτ1ΜπεΠ, πιο8ίπνοιπ π' ττοπιΜπέτ ώιππάέιετπ 7ε πεΙ‹ἰ

ΙππιππΕ ει) εοτεπ:Πε, πιπ]ά πιεθ· Ιά1]πΚ Η ει' Ιοἔόπγ!

- .ΜΕ ε: πώ8 εεεετΙΙ:ιε .ΜΜΜ ππἰπδ ἱ€ὸτε1ειιενόπΙ‹

εεγ!ωτ ε8γπιέιεπε!ε?“

”ΑΗιοι· Η όνεεεΚ ν:ΜύπΒ,“ ΜοΠ Αι·ποΜ Επι

εεΝ1 πποεο!!γει!: @πω εοΙ: νό!ιοιοττΙ“

,,Βο!πεπι π' Ιππτέ1εέ8, "ε πό Μπι ειέι - νο·

Ιοπι βεμ να” ὸπ Μ πιππιποΙκ, εεπιππ οΙΙεπνειέεΙ

εεπι Γοεπάο!κ ο!. -4-Ι·Ιει πω* να”, οτνοετ πἱνεπππΕ,

ω! ετε:έπγεύ ϋτεε ιπε8οειτοιυπΕ; παπι “Νέα Με ὶε

επ ΒγειΕπιπ, ρεώΒ @που όπ επιάπε νοΙτωπ 'ε Με

επεΒόπγ |ε86πγ -? ΜΜΜ ππΙώρ π' πόπιεί εόδοτ

ιποπά]ει: Πειτε πο” δπτίιπ!α π' ροΜι·βει. Πει "πιπ

Με ΜΙοεδπΒο πιο”, ότι εοπι ΐοεοΒ πε:ΠιΕπιπ ιπποε

Ιώτ έππ|πἰ: να” 8οπάοΙού, πο" ο, πγει|Ιαι άοΙππόπγ

πιω εεπιππ πω» πἱποεεπ?α π

Δι·ποΙά εποπιοτύπ "πω ίεῇἐΕ. »ΕοΒγεπΙα Μέι!
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°._·-?

“Μ Για! αιιιιαιι, ειδιΕ νανέιι ΙΙ188έιΙ1. ,,ΙΒαιαά Μπιτ,

τα!αιι @Μι Ιια εΒγειει Β: ιιιόιαια ΙιαΜιιιιτεΙε ειἱνειιι

αΒιιαι!ια 78 ίεΙτέιιοιιι αιιιιαΕ ΜΜΜ ΙιοΙτιαιτ Μάταια.

ΙώΙιιι ίο8ει πιοιιιιιιτ άι· ὸΙε1ειιι ειιιταιι 'ε ιιιόΙτό ο

πω, Μ" 8οιι6οιιοιιιιιε Μι." ,

,,Ηι1520Μη0Μ2 ένω Ματ! Βοιιτιο!οιιι έιιιι, Μ"

ἐι· ναΙαιιιἰι ,ει Μαι, Ιιαι·ιιιιιιοι ἐν ιιιιιΙνα εγαιιιι.οιιι Ρέιτ

ιιιιΙΙιόναΙ νἱεεεαο`αειόΙιιὅΒ ιιιιιιτΙ Κατω Ιια Ιε!ιοι.ιιο -

ιιιιτ 8οιιάο!εε?“

Αι·ιιοΜ Ιια!ναιιγ @Και Εδώ! ριΙΙαιιαΕτα ιιιοεοΙγ

νοιιιιΙτ Μ, αιιιιαιι νοιιαααι νιεειαιιγει€όΙι ιιιια α' αιο

Ιιοττ ΜόεΒ έα ειόια!ιοιο" Βιίοιειόει. - ,,ϋΙ] Πε Βα

ι·έι1οιιι, Μ, ι·ϋνιά !εεωΕ, εΙΙιεε:θειιι ιιεΙωά ιιγοΙοι

ω όΙοιειιια1, ιιιοιΙ Μ" απ «Μαι α' πιι ιιιοεΕ·να

"Με, £ιιάιιο‹Ι ΜΙ! α, ιιιι ιιοΙταιιι: !ιαΙιεαεε ειι8ειιι ἐ8

ειιιιι.“

Ρότα· Ιιο!γει ίοα!αΙτ 'ε -- .ΜΜΜ ΙώιιγαΙιιιοε!ι

ϋΙὸει νδιι α' ραιιιΙααοί)

Μιιιιαιι ιιιιιιιἰ απ α' ιιιἱτ «ασια έ!εώΕιδΙ ί.ιιάιιιιιι

Ιιαι·άτιαιιαΕ ι·ϋνιάατι όεεεεε:οιι€να οΙΙιεειέΙτα - οι ία!

- ιααιιοιω Β

,,'5 απότα εειιιιιιιι 5αιιι ω" ΒΙαιιΙώιόΙ 'ε Πει·

ι11εΒαάιδΙ'μ

,,$οιιιιιιιτ!α ΜεΙτ Αι·ιιοΜ Εεεει·ϋιι. ,,Βε ΜΙΚ!

νέει8, ιιιιιιιιαιιτ ιιιεΒ αΕαιοΒ ιιιοιιιιαιιι, Μ" ε' ται"

1ϋΜιό εΙδ Μ: ιδιϋτι !ιδπϋιιΕ.

,,ΝοΙιαιιι· παρ Μία!! ΒΙαιιΙια εΠανοααεα Μα. Μ
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π

πιοπιι πποππι πιι:Βεπι ππιἰι ειοπινεόιοπιι, :Μι ιδου πε επι

πεπιετπι 6ι: έ·5 ε2επιποππι πιιἱιι‹ὶ ε: όπιιι€.α

”Ηεπ οΒγεόϋΙ έιΙΙπιόΙπ ει' νιΙέεοπι "ε ΗεΙοπιε παπι

νοΙπιππ, και” πιεππι πιππιπιόππι, πιο" πιό;; ό! - ππιο8Ιο

πιω - πιο” ειποπι Εεεεπϋ όπόΙπ ε8γιΙπόΙιεπι - -"

,,ΑπιιοΜ Ια

»Με8ΙεΙιετ Ιιιιπέιοππι, πιο" π·δνπάεπι ειόπιιοΙππιππι

νοΙπιει οι όΙεπτεΙ: πιο ε' Βγειιππιεππ ]εΙεπι ν:ιπι πιιππιιιπε

οΙδτιοπιι, πιτ ω, ΙπειεππιππιεΙ εΙόππιετιιέππι, ΙεΙ!ωππι -

επιι!έΙποποια';!ιδΙ ο” Ιπόρει ειδα ϋεεω - πιιοΙ!γ Η

1ιιιιιπιιπιειπι 'ε όπιπεπι πιω ππιππιπιπ8. ΪΞπι πιεππι πιπποΙσπει

Μπι ει: επόπιγ Ιιόειοεεόεέ:νεΙ 'ε εΙΙειπι τιιπιτπιπιι έιΠπιπ επί

νεππι εΙεδ ππιο2ιΙιιΙ:πτόπιειΕ, ππιεΙ!πι επδνεΙ 6επόπιιδα 6ι

£ειΙΒοπεεπιι. Β' πιό, ε' ΒιιιπιΙππι, Η ππιεἔΐο]ιΙιι-ιτΙειπ εΙδπ

πω, πιεππι πιγιιΙτ νιιΒγοπιόπιοι 'ε πιιεΒνειΙΙοιπ.ι οΠι Ιππι

νεειιτ νι” πιιιι€ένει!--πιιιΒόρ ιιΙιΒ ιοΒιιιιτοππι ππιοΒ ππιἱ

ΙιδΙ Μ

”ΕΙεδ ΒοπιπΙοπιι νοΙτ Ιιοπιάβιπιπι εἱετπιἱ, :ι°8γοπππιο!ιι

νειΒγοπιέιτ Μποεπιπιι. Μπι€πιππιπιειΕ σεειΙ·π ειπιπιγπτ πεπτικ

Μπι πο! ππιππιτ ει" ππιεπιπιχιΕιδΙ ει' Ιε8πιειΒγο!ιπι δοκιμ

πιόεειιΙ. πιπιπιπόΙ πιπιπιπ:ι όΙΙιετοΙπ, οι πε Μπιτ Η ω"

ειπνοππιεπι.“

,,Μει]ό Μεση, ππιοπιά ει' Ιιιιειέππιεπ, ππιόιπ :ιι Ιω!

Μι νοΙπιειπ πιο;" ο' ]έιπιιίιοπ πιόόπτ £πειρρπεϋινό να”

πιππρειάππποεεό Ιοδ8γΙ“

,,ΙΙόνιπι επιππιιιέετ παιδι; ιιΒγνίνδπιιππιοΙ, ππιπιπώπι Επιτι

όοπιΙιόΙ νπεειεπόπιπειτοπιι Με. 'ΓϋΙιΙι ππιπιππιπποπτ πιιιπιτ
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8γιιιιἰ!ο!1:ιπι, 6ο ειι·έπι!κιιι πω, ει' πι!! πδπι οδγ!ιοι·

ΜΗ, σεε!ιόήεό8. Ηιιτιιιἰιιοιειει· Μπιτ νο!! Πε!επε

πιιπι:!επε, !ιενεεε!ι!ι πιιιιι Με ε8γ!ιοτἱ ιδνεπε!ιιιόπε!ι. -

Α' ιό!ιόιιο!ι ε" !ιιιι·πισιάειτ Β!ιιπ!ιιι τι-ιππε!!ιειέεύτε ΜΗ

τιιπι, πει νιι!ει!ιιι πιππε!!ωιπί ειέιιόό!ιοι!!ι, ιιι ε!!επ

Και!! εεε!!ιοπ π" ἰπτὸιΒεὸ!επι, πο” ει! πω Επ

ιιιειψιινει! πϋνο!ιει!ιέ!ι. Κέ! !ιιιι·πιιικ!ότ Πε!οπο πε

νέ!ι!:ιι πι απο! !ιειπ!ι!ιει ωιτεπι Μ: ιιιι·ει.“

,.Ε' Μπι !ιιιιιιιιήει!!ιό! ιιππχἱι, ει' ιπειιιιγ!! Μπισκό

8οπι!ιοι· ει!ποι!ειιιι τ. ι. !ϋ!ισιάικιΒγι !!ιειέετ έ!ε!πιοιπι·έ

ιποειιιτιοτπιιπ.> Ι" ν:ιΒγοπει !ιενιἐε @Μι ένειι!ιιπτ

πδνε!ιο!!!!ι.“

,,Ει πιισιποιίει!!ε !ιε!ι·ιοτειιι. Πεο!ιό!γ !ώνετε!έεειιιι

πινω επιιγ! 6Ιε!ιιιοπιι·ο ε!έι€.“

,,Επι'ιι568οιπ, !ό!ο8 πιί8 εγετιπε!ιοπι όιὰεΙιὸΒεπ

ιι!ιιι!:ιιιι, ΜΜΜ ε' απ; !ε!!ι! Μι!ιόπω!ιΜ, πι: νέδι·ε

πιἰπιεεγ !ιότοπι !ιο!ι!ι!ει! ειο!δα π' Μωωιιιι568 πινει!

!ό!κιπιτό!, ει' ω ειά!όπ Πισω."

,,Μιιιιέπ οινοεοιπ εΒόιεόΒειπετ νι8ει:ιειι!!ει 'ε Με

ιιιε8!πάτ:ιτιι πιἰπδ !ιϋιε! νιι!έ!ι π' ιέ·ι!ιοιι πεπι πισω!

!ιιιιοπι πε!ιετ! ιιιεππχιτε !ιιιπ!ειιιι, πο” ει' νύ!ο!!επ Μ;

@με οικω !ιοιό!ιε ειιιο!!.“

”!!!ε!ιιπιε:58! ωειωπιε Ατπο!ι!ι εο!ιει!; οπιόει!ικ!

ιιιιι8ειάειτ 'ε :ιι ο87ετ!!ι!! ν!ειιειτ πιο!!γ ε!ό!!ο‹! ει!! Μτ

ιότ!ιε ειοι·ιτοτ!. πω πει Βγει·πιε!ια! ό! ,ε Μάτι επγ!ιοι·

ιιιέρ πειρο!ι νέι·πει!ι τεέιό.-- Ε!" !ώι·ι!όειπιό8, Μπε

!ιει!!:Ι ο ιιιιι8ειι!πει!ι πω 'ε 8γοιππο!ιει!!ιο!!ἐ!ἐι·ὸ!!ιιὸο
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πιέει επειιε:πι, πει ιπιι8:ιτΙ πεπι ιιιαιι·ιιιτΙ πω Μπο

ι·οεπι.α

”Μιπάεπτ εΙΙιδνειτοιπ, απο Μάιο! πγοιποιιι·ει πεπι

$ει!έΙΕπιιι. ΑΠιειΙιππειπι ΒιιιπΙαι ιιιε8επ πόν Μπα πιπ

πια 'ε πο" Ποιππ:|ιοιπιδΙ όρειι παπι ιππωι, π;ιι

εεχόιι ]όπιπ ο!ιέιτ Βοιιπο!!ιειτοπι., ιπιπι πο” ίοΜοποε

ιιπι·οΖοΙΒοπέε:ιιΕϋ:Βοπ ε: Β ιιιοΒιι:ιΙτ - ιπιπΕ_ιι' πιέ

εΠι. -- ΕιςγειΙεπ οΒγε2ετ νοΙτ ε” Με ι·επιι'ιπγειπ

ιποΒΕπόπι ιιοΙΙόιόι.α

` ,,ιιιιι8 π ωπ:ιι:ια

7,ΙΒοπ, εΒγειΙεπεΖοτ ΙιειΙΙοιωιπ δι επιΙἰιοιιἱ, ιπε8

ΜΜΜ Νιοπγοεπιπ., πο” Μειι·5ειΙΙοποπ "Μ, πιο ο"

ει' πγοιπ ιπεδειειΕπόμ €γειπιι:οιπ ΑιπετιώΒ:ι πιοπτ, πο

Ιιἱηπγοεππ Μπι 1πάοπι.“

7,ΙζϋΙδπϋε! 'ε πο" ειιιιιάτέΙ πγοιπέτπ?“

,,Βεγ ιεπιειδπι έιΠειΙ Η 6ι πιω, εϋι ε” νεπιι68

Ιδιιοπ νοΠ πιο επάΙΙνιι, πε πεπι πιιάΙΙιοι!ιπτο1τ "Με

ιιιει·ι ν:ιΙππέιπγειοι· ίοΙΙιοι·εετε παπι νοΙτ οιιιιοπ 'ε

πιιιΙδπ νό8ι·ι: Μ; Ιώεδπ ιποπτ, πο" οιΙΙιοπ ΜΜΜ

6ι πἰππἱε, πό: Μένει! π: «Μα εΙππιιοπ3 ιιοπιιι εαπ

τπά1:ι πονή.α

ΜΜΜ όννοΙ ε' ισιιέ!ποιόε πάω, Αι·ποιόοτ πιἱπι

πειιιπειΒγοι ΙειιιιιΕ π8γειπ :ποπ οττεάπεπ, ιπεΙΜιεπ Επι

ι·έιή:ι Μάσι· Μπιτ· ειοΙ8ἔιΙτ.

Α, ιπΖωιι ιποπτιεΠι, πο” ιιιἰιιτ Ιιδιοπιπει· :ΗΜ Επι,

πο Ιιέιιοιιι Με ιππΙνει ΙώρΙέι·, πι όν ιππΙνει δι·πιεεωι·
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Ι6η - 'ε ιη68 ει: ένα Μπι ιϋΜΜε ει: ειτοϋηόΙ

ηηόηη88γέ ηενε:Μετι Η. ΕΒόιεόΒε ηη” 6Π1'ε

ειτοι!ό·Βεη πηἱηἀοηἰή ειο"Με. - ΚερἱΙἐηγη, Ζέιόοτ

ΡόΙετΊ Εἰ δ! η" ε2όΙνόη :π έΙεΕιιεΕ Έ Εονί5ΒοηγεύθηεΚ

νἱεεεηηὰτη - Ιο8ἰηΙώϋϋ. ρ

ΒετότεύευΒ ιηἰηὐἱΒ ηθη86ηη, τηἰηὸΙΒ ηιε8ηἰιιοΙ›ϋ

Ιόη "ε νό8το πιΜόη ἐνε!: ιηηΙνει Ζωοτ Ρέιει· Μη!.

ειτει!εε εΙΙιη8μη Μ ε2οΙ€έΙοτοτ θϋΜοηετετη ηιίηΠω

ρἰτόηγ ότηη8)ά οιἱτηηιο! 'ε ηγιι€όί]]ηΙ Ιέρειτ Π, ει'

Μάο: σεηΙΜηοι ΒϋΠϋ:ϋτι "ε ΜΜΕ ηιομηιτ Ικιτόψι

'ε εΙνάΙΜι!ηη πάνω νοΙτ.

Μιά Βετο 'η κ·ἰειοηιηΒεέΒηἰ ηΖοη ίότΗιιηεΒ, ω”

πιοει ει, Ζωοτ σεηΙΜ Ιω!!ειτιεε ΜΜΜ νἰε5ωτότϋηἱι.

Ξ' Μι ίέι·Βιιι ιιιοΙ]άτη ΒόσεΜη ΜΜΜ, ηπἱηό

νόΙΙο2άε!

Α' Ιωτι:ευ πω ηιιε2όΜειτηδΙ ίόΙ ειέιισάοτ τηΙ ΗΕ

ΓότΒιι Μη, ΖΜου Ρόιοτ Μη αιε8όε:ϋΙ1εΒ, τετητετε

ωε8νηεΒοεοάοιτ, Φ: η' ιηἱτ επ Μό νοηἐεηἱιπηΚ ότ

άοΕύβδΙ εΙνοτι.) επ η168 ιηἱηἀἰ8 ΒἱἴοδχηηιΙηη άετϋΗ-·

εόδο ,ε ΒοάόΙχεεεόΒε ηόνοη ΙώτρόιοΙ1ξιΕ.

Η (ὶϋὶόεη51ετηΙΒηΙηηὸῇηἱ ΙώιΒοη, η' `νἱ!ά8 ιηἱηόιεη

τἐειεἱΙιεη ΙέΕτη, να” νεΙο ηηητ εεόρ 68 Παω! ΜΜΜ

1ηΙά!!ιοποιτ, «Μ εοιη Ξειηετηο τη: ΙοηεΠεη εΙεδ ω

ΕΕηΙε1τε όειι·ε Μπι νεηηἱ, Μ" τηΕει νηΜιηἱ ΙΜε2ίΒ,

τηἱ εμηίιηήη πιΠώρ Μνεε ε2εηνεάό!χεΕ τοπη!)οΙΙ:Πι έτ

ἐΙε16η.' .

'ΓοτωεΙε Μποεη όε τηη8:ιε, όειοΙνε8γϋΙτ ηη_βηηΒ

 



90

ε” ι·έειότ ο!νεειτοττο, ιὶε ει' Μ πιἱπιόἱ8 εεόρ νοτιό

εοΒ 'ε οι ε·8όε: π” ει' Ιε8Μπι(:ΙΕεΜα δτε8εέ8τε πω

ΜΜΕ. Ητόεάι·ό! όε υπ1ύεέτό! ΜΜΜ ἱε νεό Ιε

ΜΜτ ἱεωετοί ε' τύέςἰ Ιωιοικ3τε.

δοΙσπϋεπ ΜΗ ἰε Μπιτ Μάσι· Ρότει·ποΒ ᾶει8ῇειἰτ

εΒγε2ετϋ Μωτε όΙώτη Έδωσε ο5ἱοοε ἰιΙόετε τιιιιωτό.

Μυτάκι ἱ8γ ει: ε86ει 16ι·εεε6%ειΙ τηε8ἰεπιετΒεᾶ1ϋπΙ‹,

εωΙθωι:ϋηΒ νἰεεω επ·τεμ Μ" ει' 2600: σεει!έιά ε:ἐρ

πάμε οΙϊοΒ:Μό $επιτθΒεπ ν:η;γυηΕ. ΡοδΙ:ιΙ]υοΕι ο'

Ιωάνεε, ΙαϊώΙγοε ΓΔΙ:ιΕΕϋ:1ΜεΙχετ, Μ" πιόριθ1 οΒόει

ΙώπγεΙσωπιεΙ ΒἰΜΙΙΒοΕΗΔ5ειιΒ.



π

Α, Ζειάοτ θεειΙειά.

.Τε!επιΙιοπι επ εΒόε2 Μεπιέρ Ιπο!!εππιεέ επεεπόΙγΙιεπι

νοΙτ. Α2 888 Ζέιιιοπ Ροποπιαπιειπ Μπι οεοϊώ!γ δπδπ1ι

ότι: ε8ι':5ιεπι ππιέιε ππιἰπιτ ροΙιτπαιπ ιέπειιιιΙππόΙ Το!" ει'

ΙιεειάΙ€ετέε. ι

,,ΑππιοΙά Ιιτιππι1οππι, ππιοπιπ1 πω” ΡόΙεπ: ΜΜΜ οι

ιἐν οΠγ πιιιπιιιοπι τεΙπππιτε1Ιιεπι πο! Ιποιόδάϋπ πο:Ξπι!π "εδινε,

εδώ: το!ιοιεόΒεάα 'ε Μόεεάει @Πω πωπω. -

Αι πω] ππιππιεπεπιεΙιπ Με” ει' Μπι Ιεεπιό ίεΜιάστιιπιΕ.Μ

»Βιέππιππο!ιπ νιπέπειιιππιππι.,α ππιοπιά Ιπ·ππιει.

”Επι ρθω; Ιιϋε ππιδιιο!πεΕπε, ΙιοΙ ει' πιπιπιπιειΙπ πιιιΒγοπιπι

πόειιότ ειιιΙιειιιιι:ιπι ιδΙιπιοεεϋΒ.)“ Με Ιιοπέ πωπω.

,,.Τό., οπο ΒΒιιε!εππι Ιεοπιάβ ίοΙειτ Ρότεπ ω.

,,ιωιιθιιωιπ πόΙ:ιππι επιδρ ΜΗΒγειππιβ ππιοπιά ΒϋΙάεπι

παπι πό ΚεάννεΙ: ”ππιπΙπέρ ππιππιππεπιειπ ΜΜΕ δΙΙδ1(ΙΠΒ8

οΙόΒειιόεο Ιοοπιά ιδπ·οΙπειιόεεππι."

πιτ?
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”νικόΒοΕ, Ιιϋε πΙδΙιεινεΕ!α ιιιοιιά οι δι·ε8 Μάσι·

Ρετεπομ Ιιινοτν6ιι ριρέιέιΕ: ,,οι ιε ιό, πι: πιέε Μ”

ιό! Μπι ΜΜΕ Η ειιι!ιοι· ΙΜ. Πει πιέι ει' επεΒόιιν

ειι!νειΓύια:ι ρει·οιιιοΙ ιποπιιοΜειτοιι , τ0πιό|Ιειιι ει'

ενόπνϋτϋ Μπι :.ιΙιιιει, Κόκε έε άιόίειΙιειΕ πεπι Μπιτ

ιΜο!ι - πο” ΙιεΙνει1ϋΙι νειΙ:ιπιι 8ϋι·ϋ8 όε πιω ιιενἱι

8νϋπιδισετε!επ Βοιιι·οΙαιτ ιι!τεε5ετοΚ?ν

”Ηομοιιι? Διοτι ΓοΙεόΒεε ει88 ίεΉπιι! Νειιι Επάνω

ιιηιιιιι,α ιιιοπό Ρόιοτ, ”ειεΙιποΙι έΙοιότ ΒιιιοειιΙιειιοπι,

Μ ει' πιι ΗΠωτώε2 ΙισιτέιιιιιΕ, ΜΜΜ, πιτ "ειπε, πο”

ε8νΠω τιιο86τ ει" Γοτέιιιοι πω· ειόρ ειιιδοΙ Ιιει·ιΙιεπ

,ε πο” ιετνθ!ιοπ οιοΙι ΙοεπάιιεΕ επική: ίδ όΒεεεόΒει.“

Ε) ρι!Ηιτι:ι€Βιιιι πνΠοι.τ ω ει' ιόειά8ι8:ι2ΒιιΕό, Η

ιιιι!ιιδιιτ ΕτκΜν!ιοπ ιι:ιΒνοΙιιι Μι€οΙιοεοΙιπόΙ ειοΕ68Ιι:ιιι

νειιι - ρπιοΓει:τιιει οιιιιιετ πω.

Ε' οιιπι Μπι; ει: οΙει!ι ιιέρεεεύειιάΙ πιο” τιεπεΙεΠιετι

:ΠΠ 'ε οι οΒοπει Ιε8ιιιΙιέΒιι πιιιώρ !ιοιπό]ότιι!νέπ ει:

επν!ιοι·ι Βοπιει ριιιεΓεοιπειιιππιποιιιΙΜο, ιι' ίδιιϋιι6Ιι

ιιιιι€οϊιειτ εεπι ΠειεεειτοΕπ:ι!ι, εοπι ΙπιρετιιιοτοΕπιιΕ πιι

εενόπινέιιτ ειοι·όπμό8ιιΙιετ Μπι ιΒειι πέιιικιιιπέ -

Ιιειιιοιπ ρι·ειείεστιιεοΙιπειΕ πενει€όΙι. ΚόεόΜι 32 0ιειω8

ε' οιιιι:ιοΙ. ΙιενεεεΙνόιι Ιιιιιιιιοιπιτειι εμ" ειεπόιινεπ

πωιωωι :ιι :ιν - ΜτέιΙνΙωιΕπειΕ πωπω,

να” ιιιΙιε3Μι Ιιιι·έι!νΕι!ιπειΒ - ε” ιιενειειοε εισ

πιέΙνπε!ι, ιιιιΙιόπι πω” νεπι ει' ι·εδόΙψειι, πιω εμπο

όϋΠ ιδΙδ ιι·οάειΙπιέπειπ ει, πὸρπεΙι.

Ηταν, ε: νοΗ πανε ει' ρπιείοοιιιεπειμ ιιιιπΙοεν
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Ιιιιιιιιιιιοι άνω ΜΜΜ Ιοιιο1οιιεπειιιέ!γοε θε έιόεΙιεε

νοιιέεο!ιϊωΙ, Ρόι· Βιιι·ιιέι ε2οιιιιιιε!, ιιιε!!γειιιιο|ι Με”

«δε ιιγιιΒοπ Βιίο]ειέ8ϋΙι «Μ, Μ: :ι'ιιιοΙΙγεΙε ιέινοΙιό!

εειτι εγειιιιιιιιι6Ιι ε!εδ Μιιιιτειι·ε ποπ ειό!γι 65 ειιΙειιτΙ

ε:38οι, ιιιεΙΙχ ε) ιιΞιΠιιΙιειιι Ιέωεε:ΙΙ.

,,δό, Μ" 6η ιό .ϊόι·ση!“ ιιιοιι‹Ι Μάσι· Ρόιει·,

,,Μιιιιο νιιΒγιιιιιι εΒόε;ειι ει' Ιιει·εΕνέδέεΙ1ιιιι 'ε ιέρεια

ει, Μπι ιιιόόοειτέεέιόΙ νιιιιΙΙιοιιιιι!ι."

Α' ΖΜοι· ι:ειιΙέια εοΒιιτ τειι·ιο1τ οπο ειιιΙιει·ιδΙ, Η

Μπι ωειΙι ιδΜΙετεεειι άπό ει' Βειιόιιεό8 ιιιιιιόειι έΒιιιι,

πιο Ιειιιιι!ιιιέιιμιιι:ιΙι »Μου ΙιιΓειτόεέτε ιιενε2ειεε πιει

πέιεο!ι:ιτ Β ιδιι Μει8γειι· ύε ΝὸιιιετοιεΖἐΒΙιειιι *ε ιιοιιέιιγ

Βπιᾶει86Βἰ ε8γεεϋΙει ώιειι ιε ΜΗ.

.Τάτση ε' ΜεπόΙιτέετει, ιιιιιιτέιιι ιιι:ι,·,·έι ιίειτοΙειτοήο

εειι ιιιοΒιι:ιμέ - ιιιοεοΙγοΒνει ΜεΙΙ: ,,Νιιω·ειιμοΚ

πειιι νεοιιιιιΙι τοε2 "ειναι, Μ, ιιιΠώιιι ιιιιιιάοιι επιτόκι

Με 'ε ῇόε2έι8ίο!ϋ8γοΙὅ ΠΜ: εΙΙειιεὸμ νιιΒγοϊι ει'

ίόιιγϋ2ύει οιιΕΙιεΕιιοΕ 'ε ει' Ιιει·ιοτ Πει ιιιἐΗἐΙιο£ ΜΜΜ!
ειοΙι Εδώ επέιιιιιοιιι. · Ι

,,ΗοΒγειιι :ΔΗΜ πισω! Ιιιιιιι, ,,ιιειιι τειιιόΙοιιι,

Μ" όιι ε' ι·όειΙιειι ει' Ιιδιϋπειδεοε 8ειιτΙειτιεπε!ι εΙϋἱ

ιεωιω 052ἱ]ει?“

,,Νο Βόιι1εέτο!ι δότητ," ιιιοικΙ ει: δι·ε8 Μάσι·

Ροι·ειιοι, - ,,ϋ εἔγεὰϋΙ ΜΜΜ ΜΒιιιιωιι Ιιόποιο!ι. -

Α., κι άοΙοε εγει·ιιιοΒοιιιι ει, Γιο" σε ειιιικι· Πει πιεσε

πι: ΐέιποιι, Μ, εεό ιιιοΒ Με ω” -- ει' "Η ο! πι:

Ιιοιὸῇει 'ε ιιιιικΙειιικιρ _ῇόΙ ιειΕ10ιι. Πει οι πιο8νειιι,
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παπάκι “Με νἱτ6ΒοΒοτ εΖεΒοΙπιἱ, ει' Ι1ϋνοεΒε ΜΜΜ έε

Ιιοεειύ εαΜΙαιτ ιεηηἱ. Π” ο Βειτ:Ποπι .Μπακ όπι ὶε

πιἱιιὸευϋεπ εΙεόεέΒετ έκ! ει' ειϋΜόεεεηεΕ., ειιιιώη

ῇϋπεΕ ει' €τέΓέΕ Μι ΕεΙἰΒ.“

»Μπάση εεεπε ΝεΒγεέεοε ιιτωη,α ΓεΙε!£ ]ύπη,

”όε πιέε τόεπ ωε8νει!!οπι ωίιώτιτ εοΙαπ ἐεττοΙ‹ ΜΙΜ

ιπεε ΜΜετό! ,ε ε:οτειεπη-π' ωττπέεπιπεΙ. - πιω;

Ιιἰεεδ όπωπηϋ - ε2ἑρἰ€ευἰ σ' τιιειιτιγἱτε ΜΜΕ. -

(ΜΗ, “πώ Ι1οπό |τωόΠο: θε ΚΙάτέ!τοι ΓοτόυΙνει:

ι·οιηέ!εω τιιοΒΙεεπόπεΕ νεΙοπιι οΙέ8εόνε9 Με ττιοπιτΙοπι

ΜΗ;» ε” 3οΙοπτόεεε! μπω Με πιω? πω;γου εΙδεο

8ἰωπι‹Η εισΞρΜεΙ ιετνείοΜεμ ει' ΜΙΝΙ Μ” επώ

εάΒυπΙωι ωε8:ιΙωεεισ.“

”Η:ιΙΙ]υΕΙα ε2όΝ:Πι οΜε2επτε πιἱηἀιηἐῇεπι.

,,82έιωοΙ. νεΕνόπ ιιερειάω:ΗΜο!, ΓοΙγωτό ει' ραπ:

ἰεο1ιιε: π" ωΙ6ιωω, Μ" ει' ο:ἰ8ἑιιγοὶ‹ειΙ ει' ιιιΙεητΙοο

Ιιό;Η 8πάει568Βει1 Π6ιπϋ162ωωμπ 'ε ἱεγ ΜΜΜ Μρ

Ιεπι νεΙεΙ‹ ·ει' Μπι ίο!γΙοιιοε πιίνοΙόεότε όε ΙἱεΖΕἱτἐεἑτε.“

,,Α' ΒεττὸειΒεμ ει: ειἰἀἱΒἰ Μτοπι1 Ιιετω ΙιεΙγεττ

ΙΜ; @γω Βετιίωἰιιεετ ίο8ειάκιω ,ε Με Μινση εισ

τπή:!γϋόΙ :Μό οιἰ8ἐιιηΕε!ερϋηΒ ΠειροηΜΜ 12 τηιΜΒέιεΕ

Μ, ει' ΒοτΙΒοη ίοΙγτοποεειτι 15 ε2επιόΙχ Ιεωά ε!

ίο8ΙειΙνσ. -- ΜΗ ωοπιάωωΙι απο ΝεΒγεέιΒΩοΒ?“

”ΡόΙεόθεεεπ Μτογ, 6η πήιπΗΒ ίε]έτε ωιειμ ει'

ειοΒετ Μπιτ ει' πιόωοτ τποπὸῇει, πο!! ΠϋΙάεπεπετιι, άι:

νέεγοπι τιιάκιἱ ωἰΙώρ :ιΙΒιιόοτΙ. νεΙϋΙ:?α

ΒΑ' άοΙοε εδγειοτϋ,“ ΓεΙοΙι ει' Μπάσα: ”ΟΜΜ
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Ιι:ιιι:ι δικιά" ω, Μ" ει' οιιθέιιχ Μάιου Ιοδέιι)· ιι:ιιΕοι·

ιέ!ιεε, ιιιἱνεΙ ρεάἰ8 ιιοιιι νειΒγοιε Μ; ιόιειιιαι 6ιωι

ίο!μοιιοεπιτι ό!ιο:Μιιι οειιΙ‹ Μάτι, Μ" Ιοδέτιγοικ Ιε

ΒγειιεΙα, επ ΒοιιάοΠειιιι Η - ΜΜΕ νει!ιιιιιι _ιοΒιι:ιτ

Μπι ετιιιι, ιιιιιιτ ει, ιτιἱτ οιΝιοτι Μιριι:ιΕ. Α7 Η τεΙιιιΕ

άοΙοεπι β, ειιιιι:Πι ΓάιειιιιιΕ.' ει' τ6ιειιι πιιιιάειι οεειΙέιά

ΜΡ ε" Με 1οιημτι ίϋΙάοι 75 εμ· εει·ιόε1.“

,,ΗΜ ιι2οΙι ει' ριε:ιαιε 8ιιιιγ!ιόιι?α Βέιάά κιω.

”ΤεΕιιιΕεειι Με Ειε:ιειοιιιΕέιιιι.“ ΕννεΙ Μαη ε"

τει]ιοτ νοτιι Η οΙά:ιΙιεοΙιόΒϋΙ ?ε σε ιιεπιιΙινι ωιιο.

,,Μι 82?'( Ιώιάέ ει' Μι ΜΙΒ), εΒγε2ετιιο. - 77ΕΖ

ιι" Με Η ιιιιιιτ νει!ειιιιι ιιιάιέιι Μο Αιιιετιοέι!ι:ιιι.“

,7Ε' ιιιιιιτέτει Ιώε:ΗΜτοπι ει' ο2ίΒέιιγ Μάρ ΙειΒιπιιι

'ε ε" ο πιώ ΕοεειιιειΙ‹ Εϋ2ϊιΙ ιώεεεειι ιε ειΠ.“

Μένει” Μι”, ΒιέΙ1οιι ίεΙ ει: όι·οΒ Πάοκ Ε”ετοιιπ

πιά ίο8τιιιΕ ει' Μόιό!ι ε2Μπο ει, τοΐοτιιιοΜει ιιιοτιά:ιτιι?“

”ΤϋΙιόΙειεεειι ει" «Ζιμηοιι επΙΙοιιιόΙιειι πιο ει:

ε8·όεμ ει' ΒϋΙϋιιΒεἐ8 ο, ΙιιΕοΒ όε ειιιέιτ @Μπι Μπιά

ειετϋΙι Ιώ:τ·ιεπι ιισιΒγι ι:εειΠιοΒγ :π άιι ΒιιιιγΙιόιιιι

ιιι€ειεειιιιιιιΙι, ιιιοΙεΒεΙιΒεΕ., ά τω ΙιειιιιοΒ πιεε Μπι

ΜΜΜ, 'ε ΜΜΜ σειιιοε ειέΙοε ιιιο:ειτ Βόρειιιειι. Ιθειι

]ύΙ ίοΒιέΕ ιιιιιδοΜιτ Βἱνειιιιι ιι' ρειιειΕ ε2άΙότι Έ σε

@αει Μπα

ω” πιει: ιό! πιο .Βιμ/έ ι1ιοιιά Ιτιιιιι: »ΙιειΙ!_ιιιΒ

τονέιιιιι.“

 

»ΕΡ Μαι ΙιιιΕοειιοΜιιιι δικα, Μ" οι πάνω·

Ο.
··ι .ω

ω» Ο: .... =
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ιιιιπάεπ εάποιοΙάει, ότιιοΙάετ 'ε ίδΙ6Μπγάει. οΒγεόϋΙ

νοΙδΙι πο!Βοεπιτ 'ε @Μπι Γο8 ειΠιιι επει·ιπτ.α

μι;; ν:ιπ ι·οιιιέπγειιι.)" ιιιοπά Πειτε: %!ιοπιι ει:

πιω ΙιρτΙϋπΙι επόεποπ :Με ιιΙπποτ πγειοπά.α

”Αιτειπ πι από ε” ΜΜΜ ιε Βοίο8Ι:ιΙΙιπήιιΕμενέ

θιιΙ6επετει·π Ιιοπό: Μπι από 'ε νι: πόΙΙιιιΙ πιιτ

εαπ έει·.“ _

,,Μόε Η Μπι ΜΜΕ τέτοιέιιι, εποΙτ άοιιϋ!τεπ .Τέι

ι·ειγ: πι:ι ι:επιι πωπω· π' Ιι:ιΜτοιιι υΠιιιόι ι·έιο8:ιΕοιιι

π' τοι·νεσεΜΙιε1. Μόε νειπ παώ Ιιἐεωιι Ιε8ει!έΒΙι

ίεήειπ!ιεπ.“

,,θπιπειεέ8ι:ιΚ?“ ΜΜΜ Ζωα Ρότει. ,,ΗειΙΙΙιιιι,

ει' πιἱπτ ιιιοει ιπάιιΙτ πιο8 8ειι6:ιεόΒιιπΙι εΙΙιιΙιε1ἱ όπ

Ιιεπέιοπι ιπἰϊιόρ σε ιιιιήιι πεπι πω! όπιεΙιεΙ ιιιίπτ

επέριιόεἰ ιεινειπΕ.“

,,ΟΙιοε ειόριιέεΙιεπ νἱειοπιέ ει' ΙώπιοΗ: πιἰπἀἰ8

νιιπ ε" Με Ιι:ιεποπ 'ε τιι!ει]όοπΒέρ οΙιΙιοι· ο:έ!επειι1,

πει πι) Βιιιπ:ιεέΒοτ Η ε!δι·ο πγοιιι]:ι. - ΝειΒγεέειοΚ

τιιιι]:3Ιε πιιπό ποάνοε πι έν πω” ι·έεις!!ιοπ πιο Με

ΝΠ", ιιιεΙ!γ ει' ΓεπγνοεεεΙ παιδι! ειιΙιΙειΙι Μπι Μι

ιιιέΙγειι π' Ιιε!8γεό8!ιο ?ή μ

”ΟΙι πω, ιιιοπιι Ιι·ιιι:ι: παπι σεεΝι!γ Βοεπιιεό

ΒιιπΙιτει, ιιιοι·ι σε οΗχ Μό ,ει 88Ζά218 οεοτΒό ει' νϋΙ

8γοοεΙιε ΜΒΜ, ίε!εέ8οε νι26νεΙ από ποπι νοεινε

νιιπ, :ΜΒ Μπιτ επι Γοπό πγέιιιιοπ ιε ιιιο8ΙιόιεΙιτπι.“

»Μάτ οι πιοΒιπι πιισεοάει Ιιο5πἐἀ?·° ΜεϊΠοΗ Μ! ει:
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δι·ο8 ω, ,,Ιιἰειειι ει, πιἱόιιι ειιιΙόΙιε2επι ιιιιιιιιι€ ιιΙιΙιοΙ

ιειιιιιΙι.“

,,Ι8ειι ιιιοιιά πω” όε ει' επιιιιέιι· Ιιοι·‹ιῇ:ι ει' νι:ει.

ΜΗ (ιι πι! Μπι πιάσω ιιιιτ ιιιιιιέΙι πει οτι π' Με

ίοιι·ειε ΙιδιεΙὲιιοπ Μπι ΙοΙιε€ιιο.“

,,Νό ,δ ιι' νδΙενει:ειιο,α πισω! θιιΙόοπειετιι Μ

ιώΠοιιϋ!, Η εεεπνειιέΙνεε Ιιει·ιοΞεν όε δωριι6 νοΙτ.

,Μπι ΜΒΜ ει' νόΙενιιοιι," ΜΜΕ Ξένη, ,,εΙιέιειΕ

Επι. Α' οιι€ειιινο!ι, ιει·πιόενειεεεπ ωμιι 'ε ει' Βετ

ιέει ΜϋΕνεΙειϋπιι ΜΜΕ, ει' πιιιιιιιέι οΠν ιιΒνεεειι

νέπτειιιιι€οιτόΙι, πο” ει: εθόει ιι" πι: νιιιι ι·εΙιεεπνε

πιιΙιέιιι ειέιιιιιιοιι ε16ιι π' ιιόΒί πιιι€νιιι· πιει: ει' Μπέι

εόΒειι ε!ώι·ΕάΙι ει' ποάνεε 65 εόρρεάόΙιεε νδΙΒνεΙιει.“

,,ΑΙι, ιιιιιιδ στεκιού 8οιιιιοΙ:ιιΙ“ ιιιοιιά πισω Ρέτοι·

Ηταν Μιὰ ιιιοΒιέινέιι: ,,ΙιεττϋιιΜιειι ι:ειιιι.ιΙΙν πει"

τό ιιιιιέιιοτι.“ Ι

,,,8 ε: τιειΕοεεόΒειι νιιΙειρ Ιοειιά,α ιιιοιιιι θϋΜειι

ιιτειιι, ,,ιιι εδώ: νδΙΒνεοειιιε πινει νέΠοιτιιινιι, Με

ιιοπιτε ιιοπι ιιιιιοπι πιοΙΙνιΙι ΙιειΕΙιειι Ιοοιιτι ρόιιιι.“

,,Βιι ο" ΙειιιιΙιιιι ιιιιιιινάπνοιοΙι,α ιιιοπιι Ιι·ιιιει.

"Επι ριιιιι8, ειό!!; ΜΜΜ Πάτοι, ίιενεΙιιιειιοτειιι ει'

ε:έριτό νόιιιειιιιιέιιντ, ω" ειπιει ίοιτάε ΙιδιοΙθΕΙιειι ει'

Ιε8ενοΜι ιιείεΙοι€εοϊι τοι·ειιιιιο!ι, ενεΕπειι ιιιο.η;όνέεέι·όΙ

Με!! Μπιτ 8οιιόοειιοάιιι.“

,,Μιιιιιει ιιιιι8ΙεΙιει εδι ιιιιιέέπειιι ιειωιιι,<< πισω!

Ι6ι·ειν, ,,ιιιοιι ει' ίοι·πΞε ιιιοΙΙετι έιι·ιινειε ιιΙ6ιιεΙι ΙωιιιιιιεΙι,

?
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ε ει' ιό 5ιἐΙἐιι Εέι€ειε Μ ει: όιιω ίοιιχνοΕ έτιιγόΙιετι,

ιιιιιΙΙγ ειόρ Ιιει]ΙέεΙιειιι Με νε2ιι€."

7

,,'δ ει' ΜΜΕ Ζετν?" νέεοπ ΜΜΜ Βἱνέιιιοεἱωι

ΠϋΙάουεωτιι.

»Πό, ιιεπι οΠγ 8γοι·5ωι,α ΙΜΠοΗ Μ σ” ϋτε8 Μ·

ιιιιΒγοτ σε:ιρνέτι οι ειειαιΙτει: Μ' τό ροηΒ:ι 65 Μι·έει

πιόΙΒϋΙ πιίτ εοπι ότ, τειιιέιιγΙοπιι ειιιιἱοε, Μ" 6η Μπιτ

οΙιοε επιιΙιετ εΙι!!ιΙι Γοδ ΜΜιτόΙ 8οΜοεΙωάιιι Μπιτ

:Μ ΙειιΜι·όΙ Β; πείεΙειιεεΕτόΙ. -- Π” 55 ει:οΙι ει' ΜΙ

νιιίέιΙα -- --“

»Κεάνεε ιό πιο" «Μωβ τιιοπιά Πωσ, ”ΙιιΒγε

ιιοΚειιι ι8επι @Η ΜΜΕ πώ: ει' ε2ἰΙνεΐἐΒ, ΜΒ νοΙτ

Ιιέι·οπι όρ Βδιϋ11ϋΒ.“ ι

,Φο Μπι νοΙΙιιΕ Μι πω: ει' ε2όρ Ιιεεπετοιοι

ειἱΙνἐΙ‹β πισω! ει: ϋτε8 ιιῇεἱνειΙ ίόεϋΙνδιι ειἱιετ επι

ΜΜΕ.

δότειγιιιιΕ, Η επ δι·ε8 πιω ΒϋΙϋπιδεοπι ωιωιε Μπι

άἰ8 Ιώεεειι όΙΙ1:ιΚ ἰοΙεΙε€εἰ.

,,Μἰτιἀεπι ΜνέΒοτι ε:ἰΙνειίει !ιοΙγεΕτιιιιΒγεέ8ω Μπι

50 ιι]ειτ ϋ!ΜϋτιΙ:, ειοΙτ Βιιιιετιγοπιιι€ιειΙ: - θεό”

νέι!τόΒειι6ει5έειιι·ιΕ ειἰΙνειεοτοΗωΙ πωσ ΜτϊιΙνάνε.“

Ε' ΡὶΙΙειιιιιΙΙιιιιι Μπιτ ΜΜΕ ει' ειέρ τόΒι πατησ

ιο1τ ότι ει, ΙαιτιόειΙΙό τοτειέιι.

”Πότ όπι πι" ο 8γετιιιοΒείω -- Μπι-π ΜΜΕ Μ

ῇόΙ ΙιειΙΙοΕΜιιιι?“ `

»Μαι πι" ιιηέι11ι,α ίεΙεΙΕ Πωσ.

»ΗΜ ει' ιιιωιόΙιει ΙώειιεΙ: πιει ει' ΙιικΙειροΙιβ ιιιοιιά
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Ζωοτ ΡόΙοτ. »Κ ροετε!εΒόεγ ι·εωότηΙοπι οΙιιιουτ?α

,,ΙΒεπι./έ ίεΙεΙ|; .Τετεγ,”άε εΙΒεΙιιιεεἰιπ ΙιετϋΙπἱε

ΜΗ, πιοι·τ ε' ρε1εΕ πεδγοε Μέτεάοϋ, ΙειοεΒετι Ισ!!

ΜεδΒΒ εγώ:: ότέπε Μ:οηγοεεε πιοΒέ:ΜΜΕ."

”ΠεεΕ @πιο πεετ,(ΐ ειοΠ ε: ότι-:8 ω ε' ΒεπάεΙΙό

ωεΙΙετ1. -ε

,7.Νεεγ ετγεω πιοετ "Με ε' ρόε1ετ ε' Μπιτ 'ιε

1οιιι,α ῇεἔγεό πεεε; ΚΙετε ἰπ€ετΒεἀνε: »ρειὶἰἔ ε: εΙδττ

ιτιἰιπὶἰἔ επ ιιιοπάτε, Μ” εΙα!ποτ ΒοΜοΒ Μι ειὶπἐΙ:

εεπι Ιε13ε ε' Ιιἰτ!εροΙ‹τιεἩ.“ ·

,,νεωε9 τιετιια - ΓεΙεΙτ εε ϋφ8 απ, τέι:νεπ ίο

ῇὁτ, ,,νεήε ε' πιεπό ε2οΙ‹ετ ε° εε3ττεΒετόΚετ! ΜΜΜ

οἔγ ΙενοΙεΙ: νέτοΕ εςγετωεΒεω. .Ιοιεδιδ| ΜΕ ΜΕ ό£ε

:και μπι τιιόόεἱτεε,α :Μυτάκι Ιππέιτε εεε8επε επεκιΠ

οεἱρτεινόπ εεοΗιεΙ.

7)Ι8ει ε) ΙονεΙεΙ‹ άετεϋ Μό Με τοπάειΙοεϋΙ βε

ι1εϊιβ ίοΙ‹-:Η ε' Μ3ΙΒγ.

,,Μο8νεΙΙοτε., εε ιιιοε€ ΕεΙΙεωεΠεεεΒΒ ιπιἰιπ νεΙε

Ιιε,“ ε2οΗ Ζεάοι· ΡΜετ, ,μιεἱΒοτ τηἰηὸει1Η ό8 ε, ρο

Ζεοτηἰ οτεεε%χϋ!όε νέΒώεεΗΕ πιεΒτιιᾶτιἱ. - νόμο

Ι1εΙεόιιι1Β ευπηἰ Μνοτόε ι11επ.“

”Μἱεόεε εεε1τε Μεεό Με οτεεε%γϋΙόε ε: ΜΜΕ

ειπε κΠοεδεόμε ε:εΙ›ειιἱ, Μ! επ ε' ΓεΙεόΒοε ιετΙ:όττ

€γετιοτιάΕβ ειοΠ Παω, ,,11ιεΙΙγει ωἰτπὶειι ε' ι11εἱ περ

ἱ8 ηεπι ωοτεεΕ έ!ετΒε Ιὲρτε£ηὶ.“

θϋΙιΙοηετοτε .ΙιεΙΙΒετοπ, ετοιε εεήετοε ΙΠΐαήοιόεέΕ

ει ιιπεΗ:οιέιεεεΒ 'ε νἰεεπετοΙειἐ5πεΙ‹ ιπυτετε, τεε8τό!

. 'μ'

?τε
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«Με @κι ρἰρἐῇἐ2, ειιιιτέιι ΙέιτεινΙιο: ι"οικιιιΙνέιιι ε:οΠ:

Μ' ιιιέεοιιΙΙι “ειναι ρι·ειοΐεοΕιιε ω, ΒΕΙΙΒΙΙΙΚ ει' ιιιειεοάιΚ

τοινοτ.α

”ΙΒοτι @αμα ε2όΝειΒ ιιιιιιάιινάιιιιι.

»ΕιιιΙόΒενιιεΕ 1ιειενεέΒιοΕ,α- Ιωεάέδέτειν, ”ειιοικινι

ει' ι·ορρ:ιιιτ ΜΜΜ ΙώνεΕι·ε, ιιιεΙΙνε!ε ει' Μα νόΒόιι ει"

ρ:ιτει!α έιτΙώΙιόΙ ειιιεΙΚεάιιεΕ ΕΠ"

”Ι8οιι,α ΜεΙτ θϋΙάειιετοπι ό!έιιΙωιι.

,,Μιι ε!" όπι :ιιιιἱω ποΕ!κ:ιΙ ει' πο” ΙιὅνεΕΕεΙ?“

πιοτιό ει: 6ΓθΒ ω, ”τει!ειπι Ιώροειιότ ιινοιτιτει£τιἰ,Ιιἱειειι

:ιιοΙ‹ ιιιιτιάειι Ιιοικιό ΓειιεΤώτ ΠϋΕιΚ.“

Μἱιιᾶιινόῇειτι πιενε1Μι.

,,Ι·Ι:ιΙΙιιιΙε Ιέτειντα ειοΙτ Μάσι· Ρέτοι·: ,,οιιιΙι!Εοιειιι

]όΙ ε' Ιιδνεϊκι·ο, ΙιιιεοτιΙἰτιιιιΒ ειιοΗιοι, ιιιεΙΙνεΙ‹ Κο

Ιοιενέτοιι σε ω” ειδ8Ιοτειιι έ!ΙειιιειΕ 'ε ιιιοΙ!νοΙκ εενι

Ιώιι 1ι1ι·Μει Βοι·οιιιΙιειιι :ιι δι·ε8 Ροτϋιιι ρι·οΐεεεοττ

Ι:Μειιιι Ιιέτοιιι ειδ8ϋ ΒιιΙειριάνειΙ Μου ,ε ει' 8νἰΕΙοεὅ

νο! οΙά:ιΙάιι Μπι, Με Ιιοεμι ιιἐὸρἐΙοιέῇει ΜΒΜ: ην

πεεπιΙνότ πω 'ε ει: στάσει ΜιρΒοάό έ!ιοε εΙιεΕιιοΒ

οι·ι·:Ξινι νοτια

»Ερειι οΙΙνειιιοΕ τιειΒνείι8οε ύη" πιοιιιι πιονοινο

δέν”. »Μάτ ιιιοετ ιιιέΙΩόιτειεεειπιειΕ επιιΙέΚοιετϋΙΦωι

ειιιι:ι ειέρ ιινἱτοπ ΙιετΙ:ιιιΒοιίεΙεΙενειιι€ειιι, Ιιονει οΠν

Κω· εόιάΙιιι ειοΒιιιιΙ: 'ε ιιιεΙΙν ωσι8 "πιο Μειώ

Ι:ιτ!ειιιιιΙ Ιιενεττ.“

»Μι ει, Ιπιι·Ιειιι8 ίϋ!ιοΙνοτ ΕοεΙειΙ οι £οι·νειιιΙιειι

ι
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σ” ε Ρότα” πωπω θϋΙάεπειετπ, ”ωἱτιΟ]ἐτΕ εΙόΓιο

και ει' το]2ο1.α

»'Γιιάοιιι δωσω :ζωα ΜεΙτ 1έτογ, ”'ε @γω οι

Μέ ηεΙαπω οι εε:πιέΕ -- -“

”ΒετεΒΔιηἰ,“ επιΜτά δτ οι δτε8 ω· ΓόΙΒο, ”ποΕΚσΙ

ει' πο” ΒοΙοικΙ ΒόνεΕΙιε| ει' ΜτΙουεοε? - ΜεέΒεε

8οπάσΜ!"

Α' τϋΒΜεΙα οι ότο:8· ύι· ἰπιὰετΕεὸἐεἐτο πενειΕοΕ "ε

Πε” ωεήιΙ Μπι ΜΙιοτύω ΜΜόοΕΕ.

”Νοιπ πεεγεέΒοε ι3ι·οιη, ειοΙ€, "Με Ιοπιιε επ

ε' Ι1επΜιι8ο1 Βετειὶωτπιἱ, εδ£ ΜΗ! Ειι6οιπ, Μ" οι

ετάδπ έι€ 131 "πι τοι·νοινο ε' Με ΜειιΙιεΙχἰΒ, που

ν:ι!όΙα επ ι1ισ8ότ ἐτάοΙιεεεό €οκιΜ.α

»Το!ιάΕ πιώ· :ΜΒ πιο” ΜΜΜ Ρέτει·,

”ΙΒεπι ιιτειιτι,α ίεΙεΠ δέτη, ”τι1ε8€ϋττἑππ Γεω

»Με νεΙόΕπιπ!" Μειωιι ΜΙ ει' Μι Παω ΜΙ".

,,Α' Ι:ειτΜπε τϋΒἐΙσπεεεπ Η "κι ΜΙαπἰΩνΔ, ε' Μτ

τέε ειιο!!γ ίϋΙϋ1τε ωΙπποΒγ ει:'1: Ιόρόειιγἰ ιἐνοΙτει Ιό

€οιἱΕ ,ε ::ι1εΙΙ;πεΙα Πεεέ ότοπ:ε ὶιὶ1 Πω π1α!!γεάέεεΙσ

«δε εδρρεάθκοΒΒε ειίνέι·ΒοΕτ ο! εποε!. ε'Β:ιτΙσιι8ἰ8 πι:

νειεΙνε 'ε ΜΜΕ τοω]όι·δΙ α) ΜΒ τηίΙ6εωιΙα Ι(διερεττο

Μοτο" ε2ϋεΕ εἰυοτ ίο!γ Μα

»Πει!Ι]:α @Με !έιτειγ,“ ειοΙτ θϋΙάεπε1οτυ πηειΒέπ

ΕἱνϋΙ: ,,ϋΠι εποε1ετεωυεΒ ν:ιΙΙοι1ι - πιἰιιό οτειἰεϋ

οειιι1ε."

»Β ει' ΒϋνεΕ?“ ΜΜΜ Ιι·ιιια.

»Η Βϋνο!μα νἱειοπιέ Ιέιι·εγ Μπα ἰειποτΙιοΠειιϋΙ
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δι·ϋΙνε ει' ΜιέετιεΠε ττιο!!γεΕ Μπα: οΙίϋάόπ:Η: 7,8' Ιππ

Ι:π18Ιππι νωιπω!ε 8ϋωΒϋΜϊ τόειϋΠατΙ ει' ΜΜΜ: 'ε

Ιειροε Ιοιε1εΕΕεΙ ΜϋΙ Μ! Νώε ΐεΠΠΙΠνε.α

»ΜΜΕ σ' πάπια νἐπιΒἰτἐΕ, να" ε' τόΒἱ ὰτυἱἀοΕ

8γϋΙΙ1εΙγεἰ ν:ιΙόεάεοε εοεπιἀἱηπν τύηΕϋνεΒΙ“ ειοΙτ (ΗΠ

άεπιειετη.

,,Νοπι Ι::α8ειάοω, Μ" απο οειπιόΙ‹ ΐουοΒ·τοΙ: ο!

ιιιόαιΒοο, ίοΙχωέ .!έτη: ΙιοΙτισρ το%εΙ Με ω” τοι

52ἰΕιι1εΒ1εΕἱιπΒοτἱΒ πι! πιοΒγεύείοΕ. -- Ε8χὸΒἰτέιπι£

ει' ΜνεΕετ ειιιΒετεΕΠΕ ΜΙάΙώΜ ΜΜΜ: Με. -- Μ!

ΜιτΕοΜιιι Μα ρἑΙἱιιΙώνεΙ 'ε όιιάσειόνειΙ - επιηὶ ει'

ΙιδΙ1.εέ8. ΜΕΙιοι· ιιιὶιπ!ω τεπόόι1 νοΙΕ πω' εΙ]άττόΒ

ει' ωεόνοϊόποιοτ ει, ΜνεΕ ΗΜ! - ε' ειοΕοπ πισω

Ζω τΜπιιυεοΕΙωΙ - ΜΠΕ Μ1Ι1814 ει' τεοιΠ.“

,,Ειτ εα-:!ιοΙ 5επι ΜΜΕ οΗγ Βδητηεπι 1εηπιἰ Μπιτ

Ετάέ!γΒευ, πωπω θϋΙάοηετετπ: Μ ει' Ιιεττέειεἐ νε

Ιό‹Π εχόση·ϋτ.“

,,Ι.εε2 ο οΙ:Μιι Η εΙ:Μεοεοπ ε2ἱΜειοὰιιΜπ :παω

'ε υεΜη ΒοοείιΙοτεε ειὸΙ‹, ΜΙ που: ΐό] επ ει;ι1Βετ

ΜΕ 82 €Ηόε ωιπἰοε? Μάρ ο Μτέιοι11 πικαπ” Μ”

:έ όπι άεέΚ ειόιπι Μάι· εΒόειετι ὰἰνειτΙ›ε μπι, ιιιὶότει εε

ει' επιΒοΙοεἱ ἱὶεωΙἱε Μ ΡΜ, πώ: θϋΙάεπετοτη Επιτά

τιιιιΕ ὶε Βοοεο]το1τ οΒγ ράτ .ειτηἰοἐτ επόΙΠεΕ,α Μουτ!

οι Μη.

”Ι.ΜηιιΙ να” πι1εΒγετιιΙ ιιιὶτιἀὶ8 πιοΒΕΕει€εΙτετνο

ότιοπι ωσ8ει11ει€,“ πιοικ1 .Τάκη ιιάνειπΞειε:ιτι.

Α: 6:88 ύπωΕ τοτωόειοΕόΒευ "Μ, ωὶιιὸοτι υ]
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ΜιτννεΙ ειοιιιΜϋπ - νειΙιιιιιι ιι6Μιε και" επιιιν;ιάδ

εΙΙειι:ιΙΙόε. Με Με εεγειετ νειΜιιιιι Μόειοιι «Μ, ιι”

ωιιωι ΜΜΜ δι·ϋΙιιι ιιιιιιτ ει, 8γειαιεΜι

,,ΤιιιΜει ο ειιιιιοε αόΓδ79α Μειιιέι ΜΜΜ οι δι·ο8 Μ:

»αι ιΒιιιι οΜοε «ΜΜΜ, άσε ιιιοΜΙαιΙ ιι, Μδε:όΜεΙιΜεΙ ει'

ρειιιιΜ ειέΙόιδΙ, ιιειΙωπι ιι" τετειιΜ, Με; ότι ει' ασπι

ιιιειιόειτοιι·ιι επιιιιι1οιιΒοιι .ΤιιειιιΜόΙ, πι" ΜιεόπετοΜτε,

ΜιΜιιεΙα ιιιιιοε - ει' ιιιἱ ιιοΜιιιιΜ Μέι -- Με τοεειιΙ

ΠΙϋιιΜ.“

”ΙΔΕ82 8οιιτιοιιι τό πνευμα νιειοιιιέι ει) ρι·ειείεσιιιε

ιιενεινε, ,,Μοι;γ ιιιιΒγεει8ιοΜ ιιειιι σεειΜ Μάιι)·εΙπιεεειι

ΜΙΜεεεειιοΜ, Μ:ιιιειιιι Με Μαι όΙετοιιιιιοΜ Μεάνω -

οεειιάεεωι ιε ει!ΙΜειεεειιι:ιΜ, “ότι Μ:ιεχτειιιι ει' Ιε8_ιοΜΜ:ιι

ιιιόΙιέι·:ι."

”ΜέΒ νιιιιιιιιι?α ΜΜΜ Ιι·ιιιιι άΙόιιΜειι.

»ΜΜΜ ιιι·έι8ει Μιεειειοιιγ 'ε ει :ιΜΜόΙ ων( ιιιοιιτι .Ιά

τιιγ: ”ιιιιΜέρ εΙόι·ιϊιΜ, Μδειδιιει τιειΒγεύε$τιΜ διι$ει8:ιιιό

εἔιιιιιΜ ωοιι ροιιτοτ, Μο! Με νειΙιιιιιἱ νέι·ειιΙειιι παπι _ῇὅ

τιΣιι8οιιΜιτι τεΜιτιιΜοτιιιιΜ ει' ιόνδ ι-:Ιό.“

”διάιιι:ιόόε:ιιιιιιιτ πιει νι288έιΙτιιιιι ιιιι·ει έ! Έ ιι”

ι:ιΙειΙΜπι, Μο” ρύιιιειΙΙ:ιροιιιιιΜ ιδΜό|ετεεειι τοιιιιΜοιι

νειιι.α

»Κ 8:ιιιι:ιεύε Με μαπα, ιιιιΙώρ ιιιοει Μπιτ ιιειιι

ΜΜΜ ιιιιτιάοιι ΜϋΙιεόΒειιιΜ ΜΜεΙιιεΙι, Με ότινε ιστιο

πιειιιΙι Μ:ιιιιιιιιιιιτ Μ, Μ:ιιιειιι ει' ῇϋνό ιιοΒγειιένΜετι Μπιτ

ει' ιδιιιέΜ ΙοτονέεέΜοι Μ: ΓοεΜειιιιιιΙι.ω

»Ηι8”έΙι ειιιΒγεέ8τοΜ, ιιιε8ιξιοιΙνει ότιιιιιι πιερι
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πιιιιτ ε' πιγιι8Επιιό επεόπιιόπιγπο, :Με ν:ιπι ΙιεΙΙεππιεεἱι

«Μέι ππιιπιτ Μι ιιγιι€οπιπ τε!πιπιιετ ιϋνδΙιε 'ε ιιιοπι δπι

Υ.ιιιιιιΕ, πιο" ποπιάπιεπι νειΒγιιπιΕ.“

Ζειιιοπ Μπι· Μπιτ πιγιιιιο1τ διιππιγπιειΕ. ,,ΙΒιιπει

"πι, πιιοιιά επινέΙγοε ΙιπιπιΒοπι )8 Επι εΒχεπει· νειΝόΒιιι

ιι:ιεέΒιιπι!ι “Με” ΐοπε:ιεπιιι ιό, 8οπιάοΙοπιι πιειπιιιιπ ω!

Ιεε:ϋπιΙι ιιάόεεέ8ειιπι!ιοπι ω .

,,Πέιτ Μι ε' πι:ιρειπιππιοΙι ιιιο8ειϋιιπιε!ι, πιιΠώρ ει,

ΒΒΙ‹:ε οπειιι8"ϋΙ(ιε ΡοπεοπιΙιιιιι ειιπ!ιειπιη·ιιΙιιι Ιωρνέπι

ιι' ριιι!ειπι€ποριέιτ ΙόΙιειΙ:ιΙέιΙιιιιι πιοΙιι €μιμοιι,α πιιοπιά :ιι

6ι·ο8, ω ΙόΒέινέιπι ΜΒΜ 'ε σειρτεινόπι εεειιιεἰνεΙ. -

,,Τιωμ οι .Μαη Μιπέιτοπιι επι ει: οΙειει Ιιδιπιοιιιιιι51:

οιιι κάνε εροπιιπιτιο πιιοπε ε. ει. Μ(

,,Επι εο!ιπι εεπιι νοΠιιπιι Βιιπάψι πι: ιιπΙιόπι τ:ιπποιό

εο!ιπιειΕ - πιιοιι6 Μινι - ,ε ω ΜΜΜ, πιο" Μπι

επι: ε8γειεπ νέΒΒέρ ιιιοΒεπϋπιπιεΙι 'ε επ πιιε8ειο!ι]ιι!ι

- Ιδπι!ιπο ιιιο"ϋπιΕ.“

,,Κϋειδπιδππι :ιΙ:ιεεειπι,α πιιοπιά οι δικη ίπ, ,,:ιιιιΕπιπι

:ιόόιπιἱ ίοΒιιπιΙπ, εΙόίο8:ιτπιι ]ειππιι, ει' πιοπιύτ νίεε!πιι Επι

ιετιιιιτϋΙ ]ό: πιό Ιιιεπεπι εποπππιεΙιεπιι ει' ΙοεεπεΜι ιιι!ιιιπι

νειΒγιιιιΙι ειιππιει πειποιιπιι."

,,Εῇ πιειΒγεειΒοε ύπ," ππιοπιά !έιπειγ, ,,Ιιι Ιπιτπιιι ππιππιτιιιιιι:

ΜΥ ωιωω ειἰπιπιειι! όπι πόειοπιιπϋΙ ο86επεπι Ιπ·ππιιι Με·

πιο” νόΙοπιιέπιγόπι νειΒγοιι 'ει ιιιιτ εειιι ΜΜΜ; ει:

ιιι·Ιιόπι τιιπιοπέιεο!ι πιιε8ειϋπιτιδώΙ. ΒόπεεεΒετ ίοΒιιιιιιπιΕ,

@ΗΜ ππιειῇά ὸοΙ8ο2ἰΚ ειπιπιγΠ πιιίπιΕπιειΕ (Μπι, ε8γεΙδπο

ίϋΙάειιιΙι ει” πάεπότ ίεΙἰΙιε πιό]ιιιι, ει· επόϋΙιπο πιειΒγ
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8οτιιιιιιιΕ Ιοεμ ιιιἰιιτὶετιϋπ ίοΒγ σ, Μ, Μ Εισαι ιιϋνε

Μάι! σ' ειόρ ίὶσισΙ ετιιϋΠισιι. .Μισο Ιισ σι Μάι:

πιει, κι” σ' ]ό8 εΙνετι:ε ΙισΙσι·έιτ Μπι Μ!! σρτσῇόι;
ιισεγέιτ τσι·ισιιιιιι!ι πιιιιτ πιοειτ.α Π

,,ΡϋΙσόττ, ρόιιιέιτ Εεε ιάδνεΙ ιιιιιι·ιιισε οΙἐ8. Νσέγ

εάετοΙτ ῇοΙ ιιι6]έιΕ, ιιιιΙώρ Μι ε" ρει·ο2ι8 απο τιπ

εσπσιιι πιισ8σιιισΙ σεσΙόσέιεοΕΙισιι, σιόττ ιιιἰύτσ επιτοκι

σε(-:5 ΜΜΕ ε' σπόρ ]όεισ8ο!ι ι·ειιάειόσθι στνειιιιι,

:Μπάση ιι8γε·Κοσσισιιι ο‹Ισ ωειωιι σ, ΒϋιοΙἱ ιδνδ

Ιιέιτι·στιγσιτ ιιιοδοΙδπιι 'ει Πλω, σΙσροΒ ιιιει·οιιιι ωστι

Ιισϋόττε.“ ι

»Με σε σάό?“ πιοπιά σ: ότο8 Μ, Η εδω εισ

ι·ετ1ε· νοΙτισ ιισ δι Κιτ” ιιιοΒιιγυΒΙσιιισΕστιάσ Εότειγειἱ

ΜΒΜ 'ε ε' τόε2Ιιειι εοΕι ϋτε:8 πιστό! ΕϋΙ6ιιΒϋ:ϋΙΙ -

Η πιστη σΕστ εειιιιιιἰ Μ" ]ο!ι!ιι·όΙ ιιιο%γίιιόόιιι.

,,6ειιιιιέ:τι ιιιεενσΙΙοιιι, Μπιτ! Ηι·σγ: Μ" σ2 Μό

ειι8επιει ιε σ88σεπ."

,Φο ισσ:εσΒοε:, πιό ΜΜΜ Πωσ, εοφ, ΙιοΒγ

«που ιιιΒγειι όΙόε πιιε8ειϋτιιδιι·, 'ε Πισ νεεεϋιιΒ σά

ιιιιιΒ ισα

”Α88σειτ ιτιοιιτΙοιιι -- ίοΙγΙσισ .ιέιι·σγ: ‹ὶο Μπι

ο_ῇι Μιε68!ιο. νόμο ισ Ιισ οι Μ] - Μπέκ πιιιι

σειιΒινοΙ σ' Ιισισιισιι. Απ [ΜΠΕ ιιιἰ σε ειιΙΙοιιισιιγΙισιι

στέιιιγΙσΒ ιιιιιιόετιΜ “Μπι ι1ιε8ειἱιιιΠι Βάια· Ιετιιιι 75

Εἱο8γειιΙἱτἰ διιιιισ8έιτ.“

”Ωιισιισο οοοΙι!α ΜΜΕ Μ σε δι·ε8 Μ, »πιό σε

Ιιἰειετι σε Μ] ιι” ο Πωσ, τιισιά 1ιιἱ :σὺ Βιιιιγετα



ΙθΒ

εε:ϋιτΙ: 68 σε" 8γϋπγϋτϋεόΒΒεΙ Βεε:έΙ]ϋΕ εεγκιήε

τι:Ικ, πιίπιδ ]ό άοΙ8:ι Με:: εεγΒοι· ει' πιειΒγειτ πέρπεΙ:

- Με; ΜΜΜ «Β Π:ε!.“

»Με εε:Ιι ει: ει' Μή, ίοΙγωτό ει: ϋτε8 ίπ: Με”

ει, νΠέ8 δ! τόε:Π·ο πω” ει' πι:Ηειτ ρότι: 'ε Με ΠΠ

πιο8Ιιιι::ιιΕ ει' Βει8:ιτἱοτ ΒόεεΒεπι ΐοΙγΙοποεειπ τ:ιΙψ3Ιι

ει: :ιάόεεόδοτ. - Νο Με:ετι οε:Π‹ τετιι6Ι]ειοΕ Μετ

πιεΕεἱιπι, ράτ άν πιιιΙν:ι 88652 (Μ!ίοίει Με: ει' ε:έρ

8ει:άειδ οτε:έ8ΒόΙ.“

”Ι;;ει:: παπι 6:08 ύτ.,α πωπω θϋ!άουετοτυ, Μ) πιο”

ρΙιἰΙιιιιιτορἱπ πιἱιιό‹':8 ει: ΜΜΜ: 1οτυγέιΜ νε:εΕ.“

”Β] ΒειτέΒοπΝ ΑπιοΙι:Ι3 ]οΒγ:έ :ΜΒ Μάο: ΡέΚοτ:

πιέε οτε:έεοΕΜπ Ε: ωεΒε:ϋπτεΙα ει: ΜΜΜ Ιειττο:έ

ω: 'ε σε:: ε16ιηέτε πιἱπἀεκιῖιὶπεΕ. ΜεΒ ΜΗ ηό:ιιί

Νόπιοτοτ·ε:άδοι, Ι.υτπϋειώάτ.α

”Α:Ε ωε8πό:ΙιεήϋΕ Μπι., ΜΜΕ. Ιππο., Βόε:ϋπεΙ:

ει' τοιιὸε:ϋΙ‹πεΙ‹.“

,,Α:τεΞη οεει!ι Νόωετοτε:έετό! πε ϋεε:ὲΙιιότεΒ, ιποπιά

ει: ϋτε8 Μ, Με:ει1 ει: ει' εοΕ τὁ8ἰ πόπιοΕοεό!Μ ωι:Ηγ

ΜΜετάε: ΠειπΗ: ΒοτέιόΙ ε:έιώιμ ρε1:εόμ τιμΒἰ8

ν” Μόεεέ8Μτι 'ε :Με τω! ΗΜ, ωει€επι ἱε ἰεπιετεΙ‹

ιιοΙιότη οΗγ ηέ·ωοτ "Μι ΜΜΕ Νώε:: Βοτεε:Ε πονο

να", Μτοπι τό8ἱ Ιωετό!γει 'ε ο" 5::ΜοεπόΒόΙ έ!! ε:

ε8θε: πω:: ροτεοιιεΙἰε. Νό ε:οΕΜΒ ΜΜΜ:: ει'

Βιιτεο!ιο!κ, ιπε8 ει' Μέι· ηγειΕτει νειΙόε πέπι1εΙ ρι·οίεε

εοτοΙ‹. - Τιιό]έτοΕ ε: ιιιἰΙΙγεπιοΕ πώ: ει' ηόπιοτ οτε:έ8

8γϋΙόεε!ι ΜΙ εΙΙεΙιεΕ ιτιοπόεπιἰ, τω: ἀἰο Μϋοτεινἱωιιε



ω:

οι ο:ιεριιιιιιε "ΠΜ, οΙΙΒ·:ιτιοΙε Με ειιο!ι Ιιειτέϋι11, ποιοι

πιι!ιοι ει' τό!αι ριΜι!ώΙ ει' Ιιι6ειΙιτιειΕ ει' ιιιοεό!ιοτι.α

,,Μι τιι€ειάέε βουτια, Με: “πιώ νειΙ6 εΙ68, Μουτ!

ΙΜ”, 1ιεπεΙοΕ ΙιεοεϋΙετ ει' πιο" ιιι·οΙαιειΙι ‹Ιο ιΒιιιεέε

ὶε: Η επ Α°-ι ειΒοή:ι ο, Β-!; Η ειΒειττιιει ΜΗ, ει'

Ιιε2άσπ ιιιιιιιΙειι!ιο! ΜΜΜ(

”Απέιιι :και Και!! ει' ιιιοειειιιι (ΜΜΜ, όρου ει,

Πότε έ:ε ΜΜΜ Μο]οΒο!ι νεό επι!10τε·ΠεΙ δ5$2αΜ

80ΠΗΜΙΙΪ.,“ ειοΙι Μάσι ΡΟΗ.

ΜΗΝ πιοικιά! Βιιιιι?α ΜέιΠοΗ Μ! επ ϋτο8 ιδιώ

Ιω!1_Ιιοιι 52οΒοΗ.πόΙ: Μπι Μπι ε!ΒϋΙάεΙεΕ Ρωιω ει' Μι

ιιόε 1έτειιεό8Βιι Ιιιι‹Μ οειριοτιοΙι ει” ιιΕΙιιιτει Ιιοειοτιι€

@πιω :Μπιτ ε” Βοεέιτ, πιοι·£ ν:ιΙΜι ΠΜ νοειε1τ

ε! Μιιιιο0, νϋτϋειιιέι·ιγ πιοδ Ρω6η ιιι88:ιΙΙότοόεοπι

Ιε!ιοτιιε. Με" 6ι·ίπειι ΙιειιιιϋτιΙω!; νειΙειιιιἱ ίοττειάειΙοιιι

ω, ιιιε8Ι:Μιό Μάτι· Π, Μ" οι οΙ:Πι ι:ειι!ι Μ”, νέ

ι·επιμό “ειπα” ,ε 8χυ]ιοΒιιτό Μπιτ Πότε ἱὐε]ἐ·ΒΒιι

ΜΗ., Ι11Ηέ0Γ Ιι:ιιιω·ει!ιοΙΧΒιι :ΜΗ ει' 8γετιιιο!ωΚετ 'ε

σ' νέο :ιε2οιηοΙωτ οΙονεπειι νοτο1ΒόΒ ει, 1ϋ2!ιο.“

”Α: ειιιΙιοτιεὸ8 Ιιεοεϋ!εώτε Μ! "επι ιιι(ιοπι πι;

Κακή ΜΜΕ" -- ιιιοπιά Ντικ -- 3.!εΒιιΙόΒΒ :που τει

8852Βοάέι5 ιτιοΙ!γει ε' ιιέρ ιτέιιιιιιιΕ πιιιιιειι οΒόεεειι

εΙΙοιιΙιοιότε ιιιιιτειι.·ι

,,Ετι ιε επι Με2ειιι, εεό!ι ΜΜΜ Ζωα Ρόιοτ:

Μ” Μ? ιε2οιιγιιεόΒοΒτόΙ ει' ΠοΒι·οε2ειΒΙι εεειΙιειι 88!!!

Μια τειτωιιι 'ε !ιιιΜοτι ΒιιιέΒόεοΒ τϋι·ιόι·ιτιοΕ, Βϋτιιηὶ1

Με: ει' ιεινειιτΒόΒτει τέιιιεει!ειιι.“ -
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»Μάτ όπ ποοε!ιππ1οτ ΜΜΕ πεπΠεάΒτοΕΕόΙ, πιοπά

δέκτη: πει ο τέειποπ παπι ο5:Εοιπ νέΙοπ1όπγϋΕπτ. Μπ

τοιπ ἐΙΙἱΕπἰ, πο” ε' πέρα ΜΒ ἰεπιετἱ νπΜΕἰ ω

πω ιπὶπΙ «Μ, π' όπτόοιοεεπόΙ Εενο5εππετ ΜΜΕ, πι:

π' ΕπρπιοετόΙ ιπεπΙ.εωι ἱετππ. - Ηπ Ιέιππόέετει Επ

τϋΙ :Η άοΙοε, επεΕ ίο8]άΕ ει' πόροι ίοΙπειἱ1ειπἰ: πει

ροπή; οΒγειω· π' πόρ ΜΕεΙ8, τοε:ειππ Μ” ιπἱπτ νει

πω, πισω Βοπο5ιπππ πἱπ‹:ε π' :πωπω νειετδπόΙ,

ΜΜΕ θπΙΞοἰόπππ ιπΕ 1ϋι·ιόπτ.“

ΠϋΙ6επεωτιι 8ππγοεππ τποεοΙκοπ. ”ΓοττπτΙ:Μοπι

(38 Μπ8γπτοτειό8,“ πιοτππομπ πιππόπειπ, ”ότνεπ πεπι

"ΜΒ, Μ" νπΙΙόε όε ίοττπάσΙοιπ!“

,,ϋπ ΜΜΕ «πι πω .ϊέιι·η, -ΕόΜέ Ιτιππ: πο" ει'

Εοτπιέιπ)7 παπι Μοιππ πιω ἰετοπτεΙοπ#εειΕϋ2ϋΕΕϋΙ ω

πγειΕπ Εδώ! ]έτ π' Εἑε?“

77.4' 1ϋπόπεωΕ πιπέ8π Εἱεπειοπγ ε' τέειπππ Επ

νό5Ήεπειτ πγπ]ΙππΕ. Α' πόρ ΜεοπΙό τπἰπάεπϋπ Ιππ

8όπο:, Μπα @κι νοιειπἰ., Ιππετ πωπω, οεειΕ ει: ει,

ΜΒ πο” πωπω Εϋππγεπποπ 'ε ΕἰΕπεΕ τό ε:ϋΕεό

ΒϋΕ πω, π' τϋπόπετεΕ Μππεάεπ ε:ετἰπτ - ί5]ποΙοιπ

πεπ1 μι) ότιόε(π π' πέρπεΕ ειΕπέιιιέΕ Εἰ, πεπειπ

ειοπνεπάΙγεϋ ΕοτΙ)6οεοΙ]άΕ ΓοΙ.“

ΒΑ' ιππεγειτ πεππεεεό8ποΕ πιοππππ -· επιπΕϋπ

π' πόρρπ! - ίϋπεόμε άΙΙπεπ πω. ΠοΒγππ ΕπτΕπειΕπει

Μπι - έρεπ ιποετ - ιπἱΕοι· πι πυπότἰ ΕπτοιέεοΕπ

πΕεήπ ιπεεεπϋπ€ετπἰ 'ε τετπεὶποπ ΜΜΜ οε2£οιπἱ.“

,,ΜεΒ ΕπΙΙ νειΙΙπππα πιοπ‹Ι θϋΙάεπετετιι Εἰ π' νἰ

Χ



Ιθθ

πιΕΙιο:έεπιπι ππιΠώπιτ ιιιωι Κενό: πό5:1 νεα: ,,ϋπιϋΙππιεΙι

ίεΙει!εω οε:πιιέ]ϋΙι νειπι πι:οπι :ιηπειἱ ΙιοτππιέιιιγπόΙ πιιοΠγ

πιει: πιιιιΒγπιποπε:έε "οκ ίεΜπέ8:έειιτ Ιιϋε:ϋιι!ιειἱ.“

Π! ει: όπε8 ι°ιπ· οΒγε:οππο ΓάΙΙιεε:ειΕΜ πι' νιωΙΙιο

:όΙιειτ 'ε ΜΜΜ οεειρνόπι ει: :ιε:1ειΙπει ίεΙ!ΜΙΙιια: ,,Βἱ

Ιεπιιιιιππι! σεεπιπιετ Ιπόπϋπι!ι, πιίπιπ οιιεἱπιόιιιιπι πιοπιάιά!π.

Τεπἱπιμτιότ! ππιοετ νεε:εππι όε:πε σε:ιΙι, πιο" Μ:ερόπιο

ιοάποιτπιτοΙι :ιιιπιιΙπ πι' εειπιτει ροΙιιισέιπιιιΕ. - Ε" ε:ότ

εεπιι 16Μιετ πιει πι: οπε:ειΒ πιοΙ8:ιπό!, να” πειτοΙι Βο

πιιοιιι ει: ιιε:τσιΠ. - Πόπη· πι' ιιιιιΙιιι:: οποιοι: .!ειπ:η?“

,,θοπιιιοΙοππι Με ω: Μό ]έιπ·, πιειΒγεειεοε ιιι·.“

,,Πει Οτι 8οπιάοΙ]πι :Ποπ πω, πι» νιιιι, ππιεπτ πι:τ

ΟπιπιεΙι ιιιόπιἱ Ιιε!!.“

,,Τιι6οπιι ιε, πιενε1οα 1έιπ:ιγ, πιο Μπι ιι ει, πιιἰ8

Μ Ιιει:ΗμπϋπιΕ ΐο8γΙιπιτ *ε ε:ειροποάΙιιιιιΙι.“



Ρο2εοιπ ΜΝΚ.

,,Μ ε' ΙιἰτΜροΕΙ" ΠέΙΩοπ Μ οΒγειεττε Ζωα
Ρ6ιω·. Δ

Ε” Με” πηἱτοπ Μ: ε' ρἰΙΜτιεπϋειπ, @Μπι πγει!έ

ΜΙ υιτώέι1 Ιωιἐϋεπ.

»Με ει' ΜτΙσροΗωΙ Ρει!ί,α πισω! πω” ΡΜει·,

»ΜΙ ΜΜΜ ει, ρόεϊει ἱΗγ 5οΙ‹ἐἱΒ`μ

7,25' ρ:πειΒ ΙεεπιΜτοιω ει' ρειΙΙότ ηε;γεέΒοε ιπωτι,"

ίεΙεΙΕΡσΙΙ, Ιεϊενόπι ει, ι:εοττωΒοτ ει εεΖωΙτει, ”ωιότΕει'

"Πω νόΙεχόιι ει' τόΒΙανειδ Μό ΙωτϋΙωι11.“

»ΑΒ Μ ΙονοΙεΙ‹ ἰε ν:ιτιΠοΚ,“ π1οτιό Πέτα πότ

Βουινέπ ει' οεοπιει8οτ: - ΜΗ ιηἱτιὰῇΜο€γ πιώ] πεΙωά

πο! Πωσ: ειΙΒειΙπτιει5ἰηΕ 1οηδΕό!,α από ειιΜοενει Βοπό.

”ΙΒεπ,α ΜΜΕ ΜεοπΙό Μπεοτι Παω, Με ε2ε':ρ

ΜΜϊΠγ Μπέκι 8γ6υδω ρἱτ νουυΙΙ Μ. -- ,κι Η



ΙΙΙ

:ιηέτιιτιει!ι ειόΙ, ει Μ, ε2 Μ., Ιπιτοι1ι αιΒγειει·ι·ο, πιἰτιά

ΡεεπόΙ.“

ΡειΗ ε' ΙιδιΒοτι Ἑιἱνοιιιι!τ ει' ειοΙιειΙιόΙ.

”Μ οΒγ ιιεΙιεό Ατιιο!όΖα τιιοπιά Ζέιτιοτ Ρίκα· ε"

ΙενεΙοτ ιιγυμνόπι θϋΙάεπετειιιιιοΒ.

Αι δικια" :ι' ΙενόΙι·ο ρἱΙΙιιποπ, ιι" 1οτειιιιτ ιτιιιιΠπι

:ιῇιιιἰι ε:οτιτ:ιτισι 6εεεε, ειιιιτέιι ΙειιειΙιιιιό ε8γΙιεόνϋεό%εΙ

ει, Ιενε!ετ !ιοιι1:ιτΙ:ιτι “Με ο!άειΙιεεΒόΒε.

”Ιι·ιιι:ι,α ιιιοπιά ει: ϋτε8 ω: Μι' Ηιεει ΜΜΕ ακτη

8εεε οειιΙι Ιεἔιιιγοπι.“

Μάσι· Ρότα ει' ΙενεΙεΙι οἔχἰΙιοἐτ ίε!!ιοιιτοκει: Με

επ ει' Ι:ιιιιρά!ιοι Ιιδ2οΙεάνόιι οΙνε-ιει:ι, νοτιέ8:ιιιι εΒγε2επε

ΜΙΧ ΒἱΓεῇε2ἐεε ιιιιιισιτ!ιοΖοττ ει' ΙιειΕάτωειιι έιπιιιΙειτικιΙι,

ιιιΠώρ ει :ιι 6ι·εΒ ιιτιιιι!ι πωπω! Μ1ϊιιιτ.

”Ρέιει·, ειοΙ1: 1ο κι" ει) ΜΗ εοτεοτ ιιγεττεά

πιο8, και" τι' Νγύη ρω νεειο1τ Μ, πιὶ Μι? ιιΒγ

πάω” Μ., Μ" ει: ετιιΙιετ Μπι 1ιιόΡι Μπάση Μι·ειριιι

Μπιτ” ο νει8γ οεόΙιοΙόότιι.“

”ΜαΒει!ήοιι οεει!ι Ιωάνεε :ιηέιιτι,α ΜεΙΕ ει' Κότόεττ

Ιειενέιι ει' ΙενοΙετ οι ειει€ειΙτει 'ε άδι·2εϋΙ8εινόπι Μπι

Ιοιώι, Μπιτ ει) Μι εεω11Ιόε Ιιότιιγο: - Μυτάκι @κι

ίοΙνοπο ,ε πω” Π8γεΙεπιιιιεΙ ο!νειετει, ιιιἰἔ ει: τόΜσιεΙι

Μνέιιιο5ιειιι ωιιΠωιωι κά.

»ΑΙι, ειΙι!(ξ ΜάΠοπ Μ ιιεΙιέιηε2οτ οΙν:ιεέε Εδι

Βειι. - »Με οι Μάι ιιι68 ἱε !εΙιετΙοιι!“

,,Μι Ιε!ιο1Ιοη?" ΜΗΝ: Μπι, Η ο!οΙνειενέιι!ενεΙ6Ε

επι ποΕι6Ιιε ιθ]ιθιω.



Με `

πω” Ρέ$ει· πιό8 ε" ὸστειΒἰΒ π' ΙενοΙεΙ: ε8γἰΒἐι

ΙωιόΒεπ τεειι·τοττε, ίοτ8:πνέπ πι ΜΜετι οΙάειΙτο, ΜΜΜ

εεή:Ά ειο11ιώι1ώσ Μπι Μιπιε, :αυτάκι Ιοοε:ιρνέπ σε
ωωιω ίεΙΗέΙΩοτΙ: Ι -

,,ΗειΙΙο1τότοΚ ο νεΙοΙιε, Μ" Ρο!πη ΜτέτυιιΕ ΜΝ

ἱειἰΙσ?α Δ |

,,Βοττ? Νεω!“ ΜεΙτ θϋ!άω5τει·η, ”εὅτ ωσ0ω,

Μ” εεΕϋάτ οΙΙεπεόΒε πιἱιι‹!‹-:η ε2εε2εε ΜΙΜΒ.“

»Κἱνόνὁη ει, Βόνό$.α -, ῇοΒγώ πιι=8 ΚΙέτει -

Μπακ!. ω οΠγ ειδεεη 'ε Μ), Ι)ϋε68Βεπι ε2οΙψι ἰιπιἱ,

ιι1Ηπόρ οευι:Ιει, Μ" ει' δικα πιο;; Μπι ϋτἱ.“

»Πω Μιοηγοεεέ τεειΙοΙ‹ ΒοηηετοΒεμα :ποσό Ρότει·:

ει' ΙενοΙετ ΙεἰτΜιΕΙειιι νεεὅγἱτὸΒἐνεΙ ει' οειι66ΙΙ;οιάεΜΚ

65 ΒύτητιειΕ νενέο Μπι Ιω26Επ:, ”!τοΒγ πιἰΒοτ ε' ρειρἱι·

ε2αΜεΙ: Με Με ΙοἔειΙἐΜ› Με οεόειο Ιώνό ικό" νοΙτ.α

”Βοεεό|ῇ ιών” υπε:οΙό επ δι·οε ω. ”Μί Ι1οΙοπιά

εέΒοΕ Μ ττιεἔἰπτ?α

”ΗειΙΙ3έτοΕ οεειἙ‹. -- ΡεΙεΙδε τιιοΒγετ :ΜΜ

ετετἰιιιτι, επιΜιά 5ιήτό, 1Μιώεπ ιιι·Βότί Επιτ

τοιἔιεοΙκ ιιιεεε2ϋπτετόεε.) ηει11:οτϋτεέ8·, 'ΜΗ.

Κα!! σε 11168 1666 Μιι·εωω! ΜἰΜ επ :ϊ ροποιηί

οτειά88γϋ!έε εΙΒΜέτο2Μ 'ε ειειπεεἰτἐεἐΒοη εοι1ΗπεΒ

ΜΙεόΒε ιιἰτιοεεη ε: ΙενόΙ επει·Πιτ τ. λα .

”Νειιι ῇό! οΙνσεωάα -- πισω! σε δι·ο8 ύι· -

»εΙΙαιἱιπαεἱητ νει!εωεΙ!γ εωετὶοειἰ οεἱΠω£ ΜΒΜ Ιο Ρε!‹η

ε" τἐ8ἰ ΜτΙειρΒόΙ.α

»Η νίΙ:386ττ εει11 :πγόι11, εδτ ειοΙπέιεα εΙΙει1 Ρώτη



Ι!3

Μτέ!ιιπ!ι νει!όεέΒοε ι:ει!!ετερπ, Π! ε!!! ίε!!ε!όπ Μπότα,

Μ! παω πὶειἰ!ε!‹ ο!νεεεό!ο!:.“

Μπα έ!νένέπ πι' !ονε!ε! ειέρ !ε!!εε !ιππε!έπ ο!

νπεΕπ ει' ιπ! !εϋνε!!κε:!!ε.

»Κεάνεε Μτέ!οιπ!β

,,8ἱε1νο 'ε ει, !ο8ππ8χ·οϋ!ι, πε εΒγειετεπ!!πά !ε8

!‹εκ!νεεο!›!› ιππ8πε2τε!!εέιε Εδι!1επ ἰτοπι.ε' εοτο!κατ.“

”Κοεειι!!ι Μπακ τπε8Γο!ε!! π' πωπω! νάτπ!κοιέιεό

πο!. Μ: Μπι! εεε!π·δ! ει' πἰτ!προ!κ 'ε ε" ρότ ποπ

πιιι!νει !ιππόό !!!ιπει·πδ !ενε!ειπ τεεπ‹! ωπιιεέιΒο!.“

,,Μοετ σα!!! Μη!! 1ποπόο!‹, ιπ!!ώρ !ε8ιπετἐε:ε!›!›

ό!ιο!!όεο!π!! 'ε ιπέ8 πι ἰε π' π!!! ρο!ἰ!!εειἱ ε!!επε!π!κ

ΐε!!εενέτο!π!απε!! πενειτο!ε !ε!!εεϋ!!.“

”Ι<'ε!ε!ϋε ιπἱπἰετοτἰιιιπππ!ι !α-:πι!, κπέτ !ϋ!›!› οοιπ

ΜπεπἰοΙ‹ !κότόι!ε!πεΒ, π' εισι!κιι! εει_!!ό 8γα!!οτ!ει!π το!!

!ε8 !πε!ιοινπ, ει' !ετ!το!κε! ε8γσπ!δεπ οε2!ῇιι!ε ιπἰπ‹!

πγ:!!ππ, ει: ΜΜΜ !επ!οιέιεο!‹ ε" !ο!!νοπείεεε! ιπερ

εεύπω!πο!μ πειπιε!ὅτεό8ϋπ!τ !εεπ‹!. "Β ιπ!!ώρ π'

Ιιδι·ϋ!ιπέπγε!: έ!!πο!ε !οἔ!‹!εεε!›!› !ώ!εόΒε ε!ποε εεπΕ!πε!κ

:!!1!πιπ, πο” ιπἰπ‹! ε: ειοπτεε!!ο!π! ίο8.“

”Νο1π ι:επτ!:!!!ωιοιπ πεπότοπι, Μ! εοτει!ππιτ Μο!

νοενόπ πι! Ιι!εια!, πο” εειεπιε!: νεεεω!!οιπ. Με

πεοε!!!ο! επνειιπτπ ιποπάοιπ, πιω!! απ πο!!! ε2ετ!π!

Ψ”. - Μια! !ενο!ειπ!πεπ !ϋ!›!›ε!! Βειι·ό!οά Ρε!!η·.

Α!!8 νο!! ει' Μα!! νέ8!8 ο!νπεν:ι, π:!πόπγό!επ π'

Ιι!τ!προ!επε!κ εετε!‹, ιπε!!γε!κε! εάι!!8 απ!!! !ιι!ό!υ8 !ενε

!ει!ε!‹ έ!.

8



-ιι4 ω

Α: ότο8 ΜΜΕ 8::3]π πνΜνει ιππτειάο11, ωπι6π π'

ίο8όνοΙ π' τϋ:Ι›επ ρἰειΙώΙ£ 'ε νόμο: ξεΠιίέ!Ιο1τ: ,,ϋτεε

ποΙννϋΙ ω 8οπὸοΙΙεο:πἰ οι Ετ8πΙπππε πεπεποΕπόΙ Βυ

όόπ, Με Με πωπω να” ιππππωεοτέπ παω νεενἰ

ΕΜΗ: Βέινέ]έπει 5Ζθ8όΠῇ' ΡεΙ4τνπεΒ. - Ρπ€ό ποΙοπά!α

ΠϋΙπεπεπενππεΙα νοπάεπίεπ]έτοε Μίηοιόεότ πνοττὸΙι

π' 8ύπνππΙ«π '5.ΙνεπνετΙεπεό8ποΕ, πο: πιπ8ἔιππ ΜΙοιΕπ

ίε!ίππιιΙέιεότ "ε πόιπέπ Βοιπο!νππ ΕπιποΙτ ίπ! - 'ε

πΙἐῇἐτπἰ π' ενοπέιπππ.

.Ηταν π' ΜΙππάε επιβετε νοκ, πε ροΙἶΙἰπόπειπ

ειὶπτοΙ!ν ΒϋΙ€ϋΓεειππόΕΚι-›Ι Μπι, ιπίπτ π' πππό ειἱ

8πτπππ Βνει!ποτΙ:Μ πωπω· νοΙτ ει' επιππεύεπππ. Α'

ππἰτ ΜΙΙοττ 'ε π' ιπἱ τέιπ νἰειπππωπ νοΙτ Ιε8Βεπνεεεϋπ

ἐπτἐπὸπἱπνιΚ ή πππνὶνπ ιππ8πειτπΙνει ωιοιι κά, ιπἱΙώρ

δπ!κόπνΙεΙοπ ΜΗύΙΚοΕΕ: ,,π_ῇ, π:α8·νειετϋ ]ϋνϋ Επειδπόπ

εΞΙΙππΕ! ό!1επ ει' πετέ!ι οτειά%νϋΙόε, όΙῇεπ Κοεεπιπ

Ι.π]οε!“

,,Ηπ ἰἔπι -- Μεπ πεΙαἱ,α π1οπεΙ π: ότεἔ πι· -

,,ωηα ε!π8ι·έιΙ_ῇπΒ π” 1έπε:ιοΕ ιπἰ8 Ια]ότ π? ΙνετύΙα, οεσΚ

:ΜΜΜ ιὅνετιπεΒεἰιπ π” πο: Ιπενεπ ιπἰπτ π' ΒἰπΙἰάπππ,

πο” ει: πτόεό Μ Βοιιοεπιππ επ εΙ56πέ!. - Μάτ ε:

π: όπ ω, ίο]εκπ πεπΙ‹ πιτ πιοππ_ῇει, πο” Μπι πιίππ

ΈπποΙή8 τεῇἰεΙ Μ: π2!“

Ιι·ιππ ει, Ιππ·ΙπροΙε εΒνἰΙαΗ “Με Μ, ,,π' ΙενἐΙπππ

“Νώε πἰποε,α επό!τ πέννεΙ, ,,ιπἱππεπ π" νειπ ιπΠώρ

:επ ΡεΕπ·ν ίι·Επ."

Μ: ει' Επάνω Μ!" ε, επινειΙιπτ πωπω πέννεΙ
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@τό ω, ετοιε !ιεΙενειιγ ιιιετεόο1τ. -- Ε” νοΙτ δ

:που ιόΙιοι· ιιιε8έπ, ΙιἰνεΙό τοι·ιιιέπειεΙι Βόιδι, ΜΜΕ

ο" ιτιεεεεποε εειιιιε πιό!γειιΙιειι 'ε Ιιοτιεδωιοπι ιιιε,ς

Ιιερ, ιιιιιιΠιο8γ »που έι·ιόε Εἰίε_ῇοιἐεε ει' ΙόΙειι!ιδ! Μτ

ωΙεπι ε' νοιιέιεοΕΙιειι 1ϋΙ‹τϋΖιε ιιιεΒέιτ νιεπε. Μιτιάεπι

ε" ειόρ ἔιΙοιιιιιεΙ‹ “Μπιτ οΙϋπε. ,,ΡεΙεΙϋε ιιιιιιΜετιιιιιι!

Ιε!ιε1 διιεΠό Βοτι1ιετιγ,Βοτιιιειιιιιϋ ιιιει;γετ

]κειοΕΙιεπι 'ε ε" 1έι8 Ιιε2ετε ε!τιέιε, Μάι τιμε

ιιεΙι Ιπειει!ιδΙ 95 ιιιιιιιι οι ειδνειικοινο :που το

Βοιιειειιννε! 'ε ΒιιιΒόεε88εΙ ιιιε!!γ Μι επι” θε Με

εγστπιεεεΕ ΗΜ ΙΜε2Πι. - Κοτιιιειιγ, Ηνόνε ε1οιι

Ιιεεε'ειιόΙ, ιιιω‹ ε, ιιιεεγετ εΙΙιοτιιιέιτιγ 'ε ειιεΙιεόεε8

ειεΙΙιε νοΙΕ ειοτιιϋΙι!ιετι πιιτικιι8. κει ε' ιιετιιιειοι

εο!ιε εειιι κωωιει, εοΙιε εειιι έι·τετιόΒ."

,.ΤεΙιετ ε' Μπα, ιιιεΙΙγετ ε' 8ειάε8 οτειεΒ ΙΜ,

ε' Μπιτ ΠΠιιιιεΙι μνω Μ” ΓοΙΙιεεειιέι!νε.ε Ε' πεπι

ἰεΙιιεΕ ιο8ε Μπιτ! Ιώι·άεπιι, πω” οικω νόιέτ Με

ε!άοιιε νε8γοιιε1?κ

Μἰιι‹Ι οι νιΙΙειιι8γοτεεεε,%εΙ ωωιω ετ Μαι! ε!

ιιιἐῇἐτ 'ε ε" Η σειιεέιΙΙιοιιΕ, Μ" Πχ Μαι! ιιϋΙ"Μιι

ε' Ιιεεεε:οι·οτει 'ε Ιιιι28όεέι8 ε' ίϋ!ά Μπιτ, πιώ; δεοιιιΕ

Ιιεπινετ ΜΗ, Μ; ,Μακ 'ε "η ιιιοΙεεεπι ἰοῇΜ€ Μ.,

επική; επειιιότε αει: ε" ΜοΙειιιιιΕ νειι: ιιιειιῇειι

Μεω·ει·οτεπεΒΒε!

Π" τετεπειτ ε' Ειπε! ιιϋ!”ιιοΙι, πιιιιΝιε Με οεεΙι

Μ? οειιιιι'εΙκ Ιοιιειδεό86ιιεΙ: ιιιε8ρεπειτόεε, ιό ιόεΙειε

Ιειιιιιι ε' Ιιειει·ε.

π

80
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Πει ποπ, Ι‹ἰΙ‹ιιεΙ‹ ει' πειπιειεΙα εοτεέιτ ει' “πιω

νέ!εΠεπε ΒεπιπΕπε πάω, ο" πιέΙγοΒΒ 8οΒἰπ€ετετ νωπό

πεΙι π' πἑρεΒ ωιειωθ 'ε πει εεϋΗιεπΙϋεόεϋπ επ

εεόπο πι ἱΙΙγ :ιΙσρποπ ΜΜΜ ιιοιποε θε τποδειειΕοε

εε2ιπόΙε ίοΙΥπιπάτ εαπΜΙγοιπζ, π' πε!γειτ, ποεγπιιειΙ

άποεοΙῇπππΙι - εοΕι τω: παπι ΙδπόπΕ νοΙππ π' νΕΙείΒοπ.

»ΜΗ πποπόπει εποΙ:ποι Αι·πο!αΙ?α ποπ Ζέόοι·

πω, Η ει' ἰϋπϋἱεΗΜ εεγϋΙ.τ π' ΙιἱτΙπροΒΒΔΙ ΜΗ:

ε·Ιίο8ΙεΙνει.

”Νεπι ιποπάοΙι εοιπιππ,α ΜοΠ ΩϋΙποπεΕοι·π επί

πεσει.

”$επιιπἰτ?α Μι·άόΙτ τδΒΒεπ.

»ΜΗ πιοπό]:1147 π' ιπἰ δπϋΙωτ ίεΙπιπεπειτοπο,

επεεπι ει€επειτ, οι π' ΒϋΙϋππεό8, νἱΙἐΒοε, πο" ιπἱπά

επ ει' Ιε8ππιππ ἰτπποιἱπ ίοττπά:ποπιππΕ ΕδειδππεπϋΕ.

όπϋΕ π' πεερετἱᾶόΒ σΙπ1έ]έιτνέήέπ., όπ π' 8πἱΙΙο£ἰποΙ:

'ε ΒἱτἐΙγεΙΒετΒε€ἐεοΒ πέίειπτόΙ οεπΙ‹ π' Μπάστα πο:

Ιοποιό36πεΕ ίοΙπγίι6ε:5τ.“

”Έΐτεπο2ίποτειά8.β πισω! Ζέτ1οι· Μπιτ, ”πππάεπ

επιππά πειπΖοτπεΙ‹ εο8ἐΙγτ ,ε ρόι·τοΙέετ ἰ8ἐι·τ.α

,,ΡέττοΙέιε έε Εκππο:Μοτειά81“ πισω! π' Ιε8ιπό!μππ

ιπεενετέεεεΙ θϋΙτἰεπε£οιπ. »Ποεμπ °ε Η νπΙόπειπ

νέιποΕ νειΙ:πππΕ οΠΪ πετπιεΗδΙ, ιπεΙΙγ ιπἱπόεπ Μπι

σΙπΙοιπ πτύπ ΜΠΕ Βεπ·οΠαι! νοΗ :ΜΒΜ οι δπϊκέπγ

Μιέπε. Α' ροΙΜοεπ προετπεἰἐππΕ ε' ποπέΙπό|, πο!

πιοΕποΙα ΜΗ Ιε8ἰπΒἐππ τεττε8πἱ> ΜΜΜ: πέποτεέ8:ι

ει' πἱ‹Μ Βέμπο π' ει:ιππάεάΒτε. Νοπ1 ΒειτέιΕἱιπ, :π·τόΙ

"ρ- >"Ή_·π



Π?

ει: ο!ι!ει!τό! εοιιιιιιἰ! εειιι νέι·ο!ι, !ε8ίε!ιο!ι!ι, Μ" ει:

ο!ιοε νέιι !ιιιτέ!γ !ιε!γε!!, ν:ιι!ειιιιι Μπι ο!ιοε Ποια!

ιιι·ειοεο! νέ!ειει!ιιιιιι!ι ο!τιϋ!ιιιε!ι, Η ε:ἱιι!ιι8γ !ιιι·έι!γ

ει!ιειι· !ειιιιι !ιει ποιο τϋ!ι!ι ,ε ει! :που ε2ετειιοει!!!ετι !!ϋι

!έι·ειιεό8 ό!ότο, !ιο! ει' Ιοειιιιιι!ε!ει!: τόνιά ιιιε8!όΙοιιι!έε

ιιώιι -- Ιϋ!ι!ιιη·ιικι !ε8!ιέιτικι!ι!ιιιιι ειο!ιτει!ι τηιιιτόιιιι.α

,,Ειι ιε ιιιοΒοειειιι ε" ι·ιι88ε!ιτο,α 526!! ει: ϋτεΒ

ω !ιδι!ιο, ,,ω ε: εΒόει Ιι:ιάεοιιοΒι-:: ιιιο!!γετ ειιιιει σιω

εέΒοε !ιόι€έτειιε58 Βάι· ιιιο!!γ “ΜΜΜ ι1ειιι2ο!ιιε!ι

εο8ἱ!εὸ8ἐι·ο ΜΒ !;ϋ!!!ειιι.α

,,Ι8:ιιιι νεα οι δι·ε8 ύτιιιιΚ,“ ιιιοιι‹! Πϋ!ι!οιιετει·τι:

,,ο!νειιιιιιιιι όιι ιε @Πω ΜοΒγειτοτειέε 1ϋτ!έιιε!ει!ιδ!,

Μ" ει' Βιι!εόοηει!ι !ιοι·είιι·ει ιιιό8 ιΒειι ιό! ειιι!ό!ιο:ειιι,

ειιιιιιι!ι ε! ιδἐιι!ε!ε «ΜΒΜ *ε ει2ιι!ειιι νόμο ε! Βοάοετόπι

ιιι!ο!!. ει! τϋτϋ!ι ειιι!!ειιι πέτυχα Μια

,,Πει ιιιιιιάειι!ιοι ιι° !ιιτέι!γ επιι!εεΜεο ιότιι!,“

πιοιι‹! Πάκη -- ,,8οιιόο!οιιι ιιοιιι !εειι‹! 52ϋ!ιεύεϋιι!ι

πο!!! ρέττο!έιεύι·ει."

,,Τ:ιΙό!ει σ: νει!ειιιιι !ιιι!ϋιιϋε! ει!ι!ιιιιι Αι·ιιο!άα -

πιοιιι! Ζωα ΗΜ:: ,,!ιο8γ ε" Πιτ!!! !ιε!δ! ω!!!)

ιιέΒγειεε πιέιτ!ϋ!κ!ιιχι 0Γ8Ζέ8Π8!έ ΜεΙδε ιιιιιι!ετοι·ιιιιιι:ι

!ε8γειι 'ε ιδιι!όπιο!! διιά!!έεει, ιιιο!!χετ ε!νειιιιι πω,

απο !ε!ιε!, Η !εμοτι ε' ΜΒ “Με ε!δ!! πιοιιι!νε?α

,,Κϋ!ϋιιϋε!? π! ΜΜΜ! !ὅ!οιιι,“ ίο!ε!! θιι!άσειι

ε!ει·ιι !ιιειιό θεα-ιη: ,,ιιοιιι !ιειιιι1οιιι, όιι εεγέτ:ι!έι!πιιι

Νη, ιιιο8ε:ο!ιτειιιι εε·ιιιιιιι! εειιι αι!έ!ιι! !!!!!δΠ65ΠΒ!Κ,

!οΒίε!ιε!ι!ι ω, Μ" ιιιέ8 ειέιι·ιηιιιοΕ ι!ειιι ιιϋ!!.“



ΙΙΒ

,,Αά]ο Με!!! πιοπά Ζοάοι· Ρο!οι·: ,,ποογ ιπἱιιάοπ

ἰΒοι οο πο!! !ο8γοπ ιιι!!!ορ 6πο!!!π!!.“

,πιο Ἐπὶ!!! !!!ο!!ο!! πι! οι οπο ύι·, ,,ειοπ!οεἱ!ἐε!

οπο!! πιο! ιποπιιγ!! οιοπ!οεἱ!ο!!ο!! πιοι·, 'ο πο !οεοοιι

πο!οάιιπ!! πιέ8 π. Νο πω", ποπι !οπο!ο!!οπ, άο

!ό! πο !!ο!! !!!!οιι! οι! ο! πιώ!!! ο' πο! οι ο' ποπ

!οε!!οο πιο8 !”οἔ !ϋι·!οππἰ. Βο!!οιπ ο' πόιπο! εόοοι·ο!!

οάο ποεγ!ο!! ο' τοπ!ο!! οε!τ!!ο! ό! οι π! εο!ο!ο! 'ο

ιι8γοιι σει!!! ποτά!ο!! όειο ο' ιοἱπάο!χ!, ποποπι οι ο'

πο] ογοι·ιπο!!ο!ιπ, πο!" ποΒγοπ !ό!ιι! ποοιο!ιιο!! οιο!! ο)

πόπιο!ο!!, οπποπ ο' ποσο! οι·ειο%χ!!!όοποπ, οπο!! !ε!οπ

!ιιά!ο, πο” νοπ., πο!!οιπ ιπἰπά!8 π" !ο!ει!!! πιἱπ!πο

οιο!!ο! ο' Μ!!! πγο!!ι·ονο!όε !!ϋνο!ο!!ο! ο!οππ ιι!όππ

οιο!!!οι·Βο!πό!! ιπ!π! ο' τοει ;;γοι·ιπο!!ο!!ο! ειο!!οε, π!

ιιοΒγοπ εο!!ο! ίοοεο!;ιιο!!, 'ο ο' !!όοοο! !ο!οιοιιο!!."

,,Βιοι·ο!πιππ πιο8οιι8πἱ,“ πιοπά Ζοάοι· Ρο!οι·: ,,ο'

ίο!ο!6ο ιπ!π!ο!οτ!ιιπιιιο!!, πο οΒγειοτ οΒγϋ!!!οοι, πο”

οοιόπ ;οηοΠ 'ο ιπἰπάῇοι! ο!ο_!οπ ο, άο!ο8 ι·οειοππ ο!άο!!!!

ειοπι ο!δ!! !οι·!οο. δ! ν!!! ροοοπι ροτο πο!!ιιιπ.“

,,Ηοω·οιι!“ !!!ο!!ο!! !”ο! θ!!!άοπε!οτπ.

,,Μοε πο πω! ποτο!οπι, πἱάά, ο!ϋππ !!!!!ο!!!!!!!!!

ο' πο!! πο _!ό!!οι· !!οοι!!!!!π!!, πιο!! οι! εεε!!! ιι€γ!ο!οιπ,

πο" ο' π!!! οάπο!! ποπι !ό !!οάνδ!!ποιι οά!ο!!, ,ο

οι!οπ εοπο 5ο!!! ε!!! πο οοιππ!!πο !ι!!, πο8γ πιόε νἱειο

!ε νοπο!ἱ!!.“

,,!!8γ νοπ Ρό!οτ !!οιπ," πιοπά οι οι·ο8: ,,ιποε!

οι οΒγειοι· ο!!οεοπ οιό!!ο!: ο! άο πο!οπάεο8 πιἱπά
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ει! όιι Πω εσιιι ΜΙισισιιι. νόμο Για σ;" ιιιιιιισω

ι·ιιιιιιστ νειιισΙι ισ ει) ιιιιιΒιιιιιισιι, Μ;; ει' Βεροια εισ

ι·ιιΙ, ιιιιήσ ειέρ ι:εσιιόεεειι σιτε Ιιιι·ιιιιήεΉι ει' ρσιιι·όσισι

ιιΙό!ιιιιΙι."

»Ευ σι·ϋΙδιι.,α ιιισιιιι Ιιιιιιι: ,,Ιισεγ σΠγ ωι6ιωι

ιισιτι ΙέιισΙι σε τοιιιόΙιιι ΜΜΕ. Μεσα Μισό ει' ιό ΜΗ

ε, εο!ι σπόρ ι·ειιιόιιγι ιισιιιιιιιι - Μ" σιτε εΙνσ

σιιιεϋΙι.“

,,ΜΒΒιειισ1ι,α ιιισιισ Ζέσσι· Ρότσι.

,,νιιιωιωιω ΜΜΕ ι:οσσιιε,α ΜΜΜ όιοΒιιι·.

»Αι ισ ει' Μή ιισιιι σ8γό!ι ει' νειΙιεέ8,“ ιιισιιά

θι1Ισειιεισιιι. 1

”Βσέσ πω: ιειιισι·σΙι Αιιισ!ό“ -- ειόΙι σιτε Ρέισι:

”εσιιιι εσιιι ΜΜεΙσιι ρεεειιιιιετάιιιιΕ, ιιιἰ ΙισάνειΙσιιιισιτ

σ! ιιιιιηιιιι?“

,,Μω‹ιω Βιιιιιισιιι, τσοκ ιΞΙιιισσιιι ιισιιι ΒιιιισΙι 'ε

Η ει' ίδιισ!εστ ΐσΙσσιόιεΙι.“

»Κ ίδιισ!εσι °ε ιιιἱ νοΙιιιι ει”

,,Α' ι·σεισι.ιόι Μιέισιιι, σ' νοεισάεΙιιισε, Ιιιιιιιιό,

Ιιιιισ8ειι ίσιιισΙό 'ε ει' 1ιειωθιι ειΙΙιειΙιιιιιι ίεΙΙισειιιέΙό

σΙΙσιιεόΒέτ ἐ8 Ιιισόι·ϋισι ιιιιιισειι ιιιι8γε2ειϋ νά!ισιόειιιιΙι.α

”ΑιιιισΙι ιιιέΒ έΙΙιιιιΙι οιιιω,“ ιιισιιά δάι·ιιγ.

”ΜοΒΕϋπάϋιιΙι νοΙσ,“ ΜΜΕ ιισπιί Ζέισσι· Ρέισι·.

”ΗειΙΙβιομ σο" ίσΙγ πι' ιιιιιιιΙιιι "Μα ειό|ι σι

διεε ω ΒοσνειΙσιιϋΙ. ,,ΠΒιισιι ιιιἱ ιι° ιϋισε ιιισιιχΙιδ

ῇἐι· σιιιισιι ει” ΒσΙσιισιιιιιι Μέσω ιιισΒιιιι?α



12ο Η

ν:ιΙόιιιιιι ιιοικιιιγ μια ότι Μάτσε πειιιιι€ ΜΙΜ

Ιιο:οτι, εεγ5:ει·ι·ο ιιιιιιιιιιχάισιιι εΙΙιει!8ειται!ι -- ιιιιιιτ

ιιιι!ιοι· νειΙιιιιιἱ νέι·ιιτιστι τόιΙ.ιδιιιιιΕ.

ΜιτιάιιγόιοΙι ειτοπιιι Εετινοι!ειι Βἱΐοῇειἐετ ΙεΙιειι-ιι.τ πω.

,,Α' ειο!ιοτΙ: οοιιιοαιιιι ει' ΙιέιειγόΒιιιι,α ιιιοιιά (ΗΠ

άειιετοι·ιι,,,,ιιΠ ΙέιτειιΙι, Μ" ο” ίοι·ι·ειάειΙοιιι ΙιόειϋΙ

°ε Μέι·ΙΙιει πιο” Ιιιτϋπο κι' τιιοο!οιζτ.α

»Παω Ιωάνεε .Τιιι·ειγ τειιἰτιιεειι Ιιἱ,α ιιιοιιά ΖέεΙοι·

Με”, ,,'ε νόΒεπειι ειννειΙ :ιι ότιιόΒόΒ Μ" :ιιιιγιένιιΙ

Μπι ει' ι·όΒειιιιέ 6Ιοε ιιιιιιΒιέτ ΙιειΙΙοιιι."

,,ΙΙιι πιοει-ιιιΒοάι ιιτγειιιι,“ ιιιοικ1 Ιππιιι, ,,ΙειιιοΜεΙι

ότι ιε.α

μι, Μ οι ιιιέι· ιιιέ8 ιε ι·επειιοτοε Ψ ιιιοιιιι Κιότο,

Η ε'Ιώι!ιοι·ι ει' Μωβ Ιοιπ ετΙιεΙγ!ιο ιι;·ιτρττ, !ιονό δι;

ει' ιδΙ:ΜεΕ ἱε ΙεδνεπέΙι.

Ε' ριΙΙιιιιιιτΜιιι νιι!ειιιιι οεϋτὅιιιρϋΙἐε ιιιιΙΜειοΕΕ:-

ει' ιι6ιιιιι σεειι6 ιιιεΙΙ): ο' ιιιιι8:3ιιοε ΙιεΙγεό8 Ιιδιέι!ιοιι

τοι·]ειι, ιιιο8ίεῇΙἰ, Μ" σ' "Μό ιιάν:ιι·ιιιιιι ιδι·τέιιτ Ζω;

ι8ειι ῇόΙ Ισιιιιι€ειτ ΙιειΙΙιιιιι. Μέιι·Πιιι :ιεποιηιιιιιι ρεάιδ

6Ιοε ειιιν:ιἰ ιιιέ8 |ιοΙΙειιιαΙειιοΒιιϋΙ εόι·ιοΜιιι ει' Μια,

ιιιει·Ε οι ιιιιιιτ νειΙιιιιιι ίιιιιιι το!ιιιιιτ :ιι ιιάνειιιιιι 'ε οι:

ΜΜΜ Ιέι·ιιιέιιιι.

,,ΜιιιιΕειιι Μπα δ8$Ζθ,α ΙιιέΙιοΙ:ι: .Τέιπτιγ: ,,ιό!ιοι·,

πι; ΙιΙινοε εειέΙιετι!“

,,Νειιι.ιι]εέ8,α ιιιοτιό ει:: Με* Μ: ,,ττινιιΙτέΙάει·ε

Ιιειιι Μι·οιιιειοι ε" :Με ιιιιιιι “Με όεε2ε ιιιιιιιιοιι

ει!ιΙειΙιειΕ. - Μη ΙιεΙΙειιο Ιιδιϋιιιι!α



Ω! ι

Με ει' το!ι!ι!ε!ι οι ει!ιο!γ!ιοπιάδιτε!ι, ειι!ι!!8 Ιτιιιιι

ι!ε ΗΜ; !εε!ειτο!ι οι ιιι!νοι!ιιι.

”Μοετ πιέιτ πι!! !”οδ τοππι,α πιοπε! !ιιιι·ει88ει! θ!!!

τ!επε!ετπ.

»Δι ο τ!ο!8:ιι Μάι! ίειωποπ ιιιο89 οι: τω: ρόπι

Μπι νέοι Μια ιποπτ! ει: Μη; πι· ν!ειιιιέι·νέπ ιι!όεό!ιοι.

”Μει·πο!ι ίοΒιιι!π!,“ πο!! πιω, »ΜΗ !ιο!πειρ ιό

!!!ιι!ι !ιοι·πο!ι !!νο8οι !ιό!οεϋπ.α

”Βιετε!πόιπ ιιιι':8 !ε !ιι‹!π!,“ ιιιοπι! Ζ:!ι!οι· Ρό!οι·,

,μπι !ιενι-ιτιο Μ! @κι οιιέ]ό$?“

"Δ!!ιιι!πιιιε!πι νει!ιιιιιι εοιιιιιι!ειδ8,“ίο!ο!! θιι!τ!οπε!οι·ιι,

»οι-ι οι! :ιι διι!ί58 :!!!]:ι Ε! εο!ιέιι8.“

.”Μοε! οεοιιι! νειπ υπο/έ πιο!! Πέτα: »!ι·ιιιιι έει

.Πίπη ι:εει!ι ιιεχειπ ριιι!ιιιιιοπιιιοιπιι!ι ιι! νέο Μοτ!!ιἐ"ι!.

Ποιιι!ο!οτιι ο!ιιιπ!! ει, πίνο!ιιι·.“

Ε' οιιινει!ωι!όπ ιιι!πτ!πγά_!ειπ ν!ειιιτέι·ιο!ι ιι!!ιο!γο!!ιι·ο,

ει, !ιιι!προ!ι:ιτ νοτιέ!ι πι 'ιι ει' ιόπιιι!8ειε Με Μάιο

ιιιο8ειϋπτ. -

Ε” ιό πηγα! όιιιι Μι ο!, ιιι!τ!ϋπ ζ!ι!ι·ειγ ει' εισ

πιω !έρω, ήπιο!! νοπέιειι!!ιό!, πο” πειΒγοπ πι!

πιο ιπι!ιι!νει.

”Β6!ιο!ϋτόε !ιιιι·έτοιιι!“ πο!! Μάσι· Ρέτοι· πιω

πιπ1ινιι ει' ιδιιπο!ι, ,μμ ο !ιοε:σιπ!ιοι!οιι? Μπι !ε

ι:ιπι!ι!!οιιι."

”Γο! ει: νεΕγι'ι!ι πειεγεέ8ιο!ιβ Με!! Μινι] !ιοπι

!ο!ιέιι·ό! Νιι·ϋ!νο ει, νοτο!!έ!ιοι, ”!ιι!!ιι πιιοπιιο!ι, πο”

πι! νιιεγππ!ι ι·ιιιτει.α
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»ΗΜ Ιι·πιει ΜΙ ιΜιτειάο1τ?α Ιιότάό Μάσι· Ρότει·.

,,Μό8 ι1ϋπιΠ8 ω ει' εότΒόιητ οεἰτἱιμι., εηΒοπιετ

ε!!ώΙόϋπ πιοπ :τή ωεεάέε Βειιι1ε Βόε2ϋΙ€ειτι ει° νόιι

Βοειο:Μημ ει' ίειΙιιΒΞτό!ιο: ΙιϋΙὸοιιἱ.“

,,Νό Βἱειεπι ε' ιωιιω νοΙππι πιέ8,α ΜΜΜ Μ

ΚΙότει.

»Μεση ρεάέΒ νοΙειτι 11ο εοΙαπ ττόίόΙ]ου,α πιοτιά

Ηπα:: `

,7Ηάιιγ ειΒΙ:Πιέτ παπι δεεεε?“ ΜΗΝ Ζάιὶοτ Ρότα.

”Βιετωπεύτο,α ΜεΙτ .Τέτη: ΜΜΕ ε) Με εΙδειο

Βόότ, οπο ]ό. Με: ρερἰτοε ἰε πιἰ8 €1νε8ϋηΕ όι·ΙιειίΒ.α

”Α' Ιο8ὰἱοεϋΒΒ αμα εεόΙτ Νώε θϋΙάεπεΙετι1:

»ΜΗ ΜπάεπΒεπι πιιΙαοΙα Με!! δ: Βἰεο8ἱ£επἱ, :ΜΒ ἰε

ΓοΙ)·τοποε άϋΜπ:τι "κι εΙΙεποτι-:Β. νωωιι ε" ΡΗ

6έπηε οι επι6ετοΒιιοΕ τΜάιοπι ρέψ3τ.α

Νειιι εοΕέτε Παω ἱε Βεβα, πω.: ΜΙνέπγειΒϋ

νοΙΕ ειοΕοΙωάΙ 'ε εΖεωεἱΒει1 Βόοηγοί: ιιγοιπεί Ιέιτε2οτ

ΜΒ. - ΚΙάι·ει εΙεἰΙ›ε εἰε£ετ£: »το ΜΜΜ ιιμε?α πισω!

τόεινόιιεΙ.

”ΡεΙΒοε2:πιτο1$ οι ει' ΜΜΜ τετιυόειο1ϋ νόιι εποιη·,“

ίεΙοΙτ Ιτιπο. ”Ι·ΙεειωΙσπι πιΠιοι· πέρσυ ε!ωι· ειοΙΜ

πιέ8 ΔΗιοτ ἱε 8οτοωΒει."

”'Γυά]:3τοΕι ο ΠοτπιεΒεἱπμα πιοικΙ ει: 6Ι'08 Μ,

»ΠΜ επτειπέΙι 6η ε2επνοι!όΙ!γεΙ νἐ8τοΙ1ειῇτειιιἱ?“

»ΠειΙΙ]ιιΒ Ιιεόνοε ηειΒγει€γάω,“ :ποσά ει' ΜΕ ΜΒΜ

ΜΙ".

,,Μο8ίο8κιἱ ει' Μπι ΜέττοιιικιΒ ϋεΕδΙαΗ ε” Ειδική,

π



-ια:$ τ

ει' ιιι:ΜΗ:ει! ραΠε ΜέτΕΜ εε:οκηπιειΕ ΙιοτιτγέιΙ, ειπέι1

πω· ε” Μ! ότέἱ8 ]όΙ ο" ι11:ίιε!ιοι ΜΠΕ (Ηπα, ΜΕ

ριιΙιιιΙῇοπ εΒχνοΙο1ϋΙ:.“

Α' Ιω3ιηοΙι πιενειτοΙι, ει: 6τε8 ύ: ρωΕΒ ΙωιεἱνοΙ

πιιι€ο8επέ ΜΜΜ σεεΙοϊσεάπε - Με ΙεΙιεωε.

ω

α



' ο

Α, Βεετγα ΙειΙε0]ει.

Μ ει' τέιτεειΙ8όε πιοΒγοϋΒ τόειΕ,·Ιεεει!όΒΒ άειτειΒ

Μώ8 έτάε!ιότ εΙνοεπε1Βε, πιἱπὸιηἔιῇστι οΙνεεέεεεΙ Ιε

νἐτι εΙίο8ΙοΙνει. Τ:Μπ παπι Ιεεπά έττ!εΜεΙειι Με πιά

ε, ΙώιΒοη :που δη.ειω ι:εεπόιεινετόποΕ Ιιέ:1όβιιπο8

ΕεΒἱιπ_ῇϋΒ 'ε ωε8ένΜ ει' νότι ΜΜΒοοιόνειΙ ιπε8ἰει11ετ

ΙωάϋτιΙι.

Με Μ” δι 6!οιόποΕ οΠγ ρετι::οἰΒειι ΙἔιεειιΙκ,

ωεΙ!χεΕ _Μ|επιότε πόιπἱ νἱΙέιΒο£ άοι·ΜεΕπεΕ Μπα

Μ:Βειι ΓοΒιιπΕ :Με πιιιιΙωπἰ 'ε Ρόι· πωρο1 ἐτιι8ναιιἰ.

ΚΗ πηρε! α' Μάσι· Ρότει·-ε2ετεΕεττο πιόΝό αει

Ιἐι!ἱ Βόι·όΒεπ τότΒέππ. ]οΙοηεΕοΕ παω, ε" εεω

οι δι·εε Ζ:Μοι· Μάι·ιοι1 ἐΙωΙ Μεσα Ιιειετέ!γειέι·

ΜΜΜ ΙὲρϋπΙι.

ΕΙδιωηΒ που εΙδειοΒει, να" ρΗνειι· τηἱΙΠσ Μ,
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ιιιεΙΙχηεΙα @ΗΜ «Ρ ΙπιτειΒοε ω· ϋΙιΙεἱτιεἰι πιστωΙέΒει

ΗΜ.

ΚεεΙεσηγ.. ηέ8·χε2ε8ϋ Μ2α8 οι, εεγέιΙου εΒΜΗκει!

ει, _νϋΙεγ Με, πιοΙΙγ πιοεΙ ρερἰτοεεεΙ νοΙτ ῇόΙ τοειυΙ

Βεϊό!£οινε. Α' ωοεπεΙεΙΙεπ Με! 'ε ει' τόΒΙεραΒΙό

εδέειεπ ϋτοεετι ΜΜΕ. 8:εω!ώπ :ποπ ει31όνειΙ πιώ

!γετι ΜΙέρτϋηΒ ε" ΜΒ., Μ Μ"οϋϋ νειετοΙτ Ζά

όοτ Μ:Μοπ ύτυειΙι πω, πιονειεπ περροΙἱ ειοϋέψ3Βα.

ΤεΒἰπΙεϋυΕ εΙ:Μπ Πεεό ΗΜ!. Μἰηὸῇέιττ ΜΙτει

ει: εο]τόιόΙ ει' ειδΒΜϋεπ, πιουμε πϋΜ Βοπποηοιό2 Ιά

€ιιπΙ‹, τἐ8ἰεε 2άιτι!όεειέΠωΙ ΕδιεΙόΒοη.

Α: ε!έ8Πιμε ειοϋέιπ:Πι Βιποτειἰ, ωἱΜ ρωι:Ι:α8.,

ΜπιΜε έε ΜΒ Με ΜτειόΒε!ι Μαιο Βότι·ε:Ι ΒοτἰΙνει)

- Ικἱεεἐ ΜΜΕ, Μι· Πε:ω ΜπόώεϋΒ ΜοΖέτει εΒόε2επ

Βόπηε|επιτε νειΙέιπειΒ 5ιόιτιίΙνσ.

Α' “Μπι ΕϋΜή ειϋ8Ιειεἰ£ φαμε εΙωάτΕιιωοΒ ίο8

ΜΜΕ Μ, πιἰ8 ει' Ιωιπειιι::ε 'ε :Β ρ:ιτιιΜε Πιτ ει”

τορρωπ οεει!ἑ‹Ιἱ ΜΡ Π3%ϋΜΕ, Μου ιιι6]ε πιεΙΙγὶΕ Ζά

όοτ, ε' τἐ8ἰ ΒοτϋόΙ, ΜΜΕ Μάτσε ϋΙ£ϋ:εω ει' ΜΒΜ

ρἱτἐιηοΒ εεγἰΒότε οωΙόΒεπετειτ.

Νεπι Μα ιποη6ωηἰ, Με; ει" ΕπικοτΖω όειοεέΒέ

Βου ΙωΙΙεωωΙου Μπιγοτπέετ οΕοιοπ, ‹Ιε :ΜΒ ὶε νει

Μωἰ ιπο8οτνει 68 ε:ἰ8οτιι ειοΙ!ετπι ΙεπΒετι ε' ΙιόιεΒοη

Μ, 'ε επ επιΒετ ιιισ8είιτ Ιεμ!έϋΒ Γό!8εύωάιΜ ΜΜιΜ1

Εἐριεὶῖε.

Ε' Ιά8:ιε ΠόεγειεεπεΕ Μτοπι εϋΙει!ωι νοΙΙ. διεπι

Ιιδιτ :που εῇτόνο! ιτιοΙΙγετι Βε1611ϋτιΒ Ικοπό, ει' Μα

 



Ι2θ

Μό, 'ε ωεΙ!γοΠδΙ τω” ε" @ΙΜ ΙεΏιιτιΙτ. Α' Μτ

τττττώΙτ ετΙ1ΙετΙ: ττιἱτπ :τι εΙδειοΒέιό τι' νόΙεγ ίεΙὸ πτω

ΜΗ τττττωχ

Δ: ιι€όΜτ ετ1τΙίτε!2 @ότι έτι ωτω6ιι ττιόΒ ΞάδτιΒ

Νοτια ει' "στη τόει!εωεΒ έττεΙτττιτέεέτο, φαμε ΜΒΜ

τότΒιπ ΜΜΕ ΜΙΠωΙ ΒεΙ6ρτιἱ.

Ιζειέ:Βετι Μπιτ πέτο σειιΒυ|τοε τϋτδΙτ ρἱρότ τω

,ε ίιήόττ ετΜοεοτη ΜΜΜ Με: Η -- ΜΙ; εο!γεττι Μήτ

ῇἐνεβ

Α., ίότΒιιτ Μτττ:τ ΜΜΜ Η56τε, τι] τ1τντττυ, ο8τε2ετϋ

δε Μετα τττἰΙώρ ϋΙΙδιοτόττεΙτ 16ΒΜ τόειε τε. - Τε

ΗιπεϋΙτ 11108 νοττἐεττἱΙ. Ειτ-:ΙτττεΙτ ε:ετΒέι!γοεεέιΒο ε!Ιετι

ΒΠοΒόευττΙτ πω: Μια, π" ειἱτττὸπ τω” ίεΙτιπο ετε

τιιετ, τττε!ΙτεΙτ Π5ΗΜ ετ1τϋ, δε:ϋΙδ ετοιτ16ΜϋΙτ τνεπεΙτ,

:τι ε8έε2τιοΙτ δει!ιατ18βΕ Μπι ν:ΠάπττΕ ΒόρεεεΙτ πτ

νιιτττί. 82ττΙώΙτ Μπι ντεοΙΙ, ό:: Νοτια νότιου? ,ε ίύΙτε

δε: Βτήσετε τττεΙΙτ :πιστά ττετ.τι τττε!!ότηέ:τε τηιτΙτ, :ιτ

ι:ιείττωΙτ νεΙετιιιἰ πιοτέετ ἐε ετἱΒοτιι ΚἱΓε_ῇε:ὸε€ Μο”.

ΠοτπΙοΙω τιτομε -- ΜϋΙ εγώ Ιιο_ῇετ! ντιπ Ιωττ1νο, Με

ίο]όττεΕ Ιτό1τέε:έτι ει' Ιπει]ιεττ εϋτϋ έ:ε ι6ω6ιι.

Η:: δ82Μτιμέετό! ε2όΝιττΠι, Με;; Βε!Ι]εεμ:2ττϋτιΒ

-- Μ" :τι Μπι ει" ΙτεΙΙετττεεϋ τιεττιϋεΗτει ωττο:οπ

'ε ει' Μτη·οττιόε πιο!!γετ ε' ε:όρ, ότι τττοΒοτνετ στι::

'ε ει' πιεσε τττετενεττ τεττττετ ε!ότόέ:Μι - Ιώρεε

τω: τι' νέα ωεΒΓοΒγΙετΙττἰ.τ Π" Μετα! τηττπτω ε'

τῶι! πω: τετΙδτΙοτι Μπεστ Βότ, που ότειοετοττΙοπ

Ιιετνειάτ ετῇτοΕ 'τι ει' τττετόετ ε2επιτιοΕ Μπαμ! Μπι επιπ
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Μου 75 όιιτνο τεΒἱητειε οΙεδ ρἰΙΜτιΜτει ωοι16ου:Πι:

ιιιΠώρ εμένα! ΜΙ:ΜοιυηΕ :που επηΒοι·εΙαποΒ, ΜΒ

ιπ:Β όΙετε - νει!::ιπιὶ ΜόεειΙοε ΜΒΜ τεμ.

ΕΒγἐϋἱτέπι9. Βώέι2πέηΕ Με Βεπιπ εΙόΙτ 68 Βεπεεεε

εεγἐπἰεἐετε εγειτιἱ£επιἐτιῖι. Βόι·όιποΙι εάι·Βεε:38ει παω

νο!£ νοΙειιιπἱ Ι1εωμέΒ Βϋνο1Ιιε2ωόυγο, τετιιιόειοΙοε

ειἱηε νοΙτ ει; - όρου ε!ΙοηΙα:ιδΙε8 Απ ἐΙΙἱΙΙιεΙῇιιΙι.)

Μ” Ιωνέε ΜΜΜ Μπι ΜΜΕ ἰὸεΒεἱϋειι εκπιγἰ οι·ϋ

Ιέπειπε Μπιτ ε: ΒνοἰΒοιι. Π” ΙΜε2οπ, Μ" :ποπ

ρἱΙΜπιεπϋειι πιΠιοι· νοΙο ωΙέΙΙ:οιυηΙ: τιἱποεευ νοΙειωἰ

Μνέτο!εε ΜΙγιετΒεπ. ΚεάόΙχε., πιοτιπγΞτο ω ωω

@τα νοούεοΒ ιιιετονοη ηγιι€οΙωει εεῇτεηϋηΒ ετιΒοιἱἱ

- πω" νοΙτ Μπάετι ΙιενεεεΙ›Β ἰτιόυΙειτιόΙ. -- Ρἱ

ρέιμι1οπ 428652 οεεπόεεεύ8Βοη, Μ! 'ε Μέι ]άτνέ/η ει,

ρειΙΙότ ίεάδ εεϋυΙω ροεπόπ 'ε οΠγΒοτ πιοΒ:ΞΙΙν:ι ει:

αΙ:ΜΕπιιό!γεάόεεΕ ΜΜΕ.

Μπ]ωΉ πιοΒγεά όπϋ8 ΜΗΜ1ο1τ ει, απο” ΜΜ

ῇἐΜΕ πω οίηεάϋ!εόΒε όε τιἐωειεἐΒΒ, ΜΜΜ ιιῇιόιηἱ

Ιιοτ8:Ξε 68 ωοειο8ό ΜρτεΙ: ΙωΙΙ:πειέπωΙε "ε Μ:Μοτι ω·

ΜάνειΙεπϋΙ ΐοτάΠοτω ΐε]όι :που σηιό Μό, ιιιοΙΙγεπ

61 ΙωνὸεεεΙ οι «Μια ΒεΙὲρτιἱ Ι:ΜυΙα.

,,Μἱ Μ] 'ΙΜ ΙπότΜ @Με ΜΜΜ ΜΜΜ πιέ8 νε

Μώτ ά5ΖωνεισηόπΕ, ΙιἱΙιεΖ ε' Ιώτι1όε ἱηιόινε Ιοπιπο.

- Νεπι εοΜιτει επ ΑΜΒ ΓεΙπηἰΙτ 'οι ποπ :Ά ε" Ιώ

26ρ ιΠε8:ιεεόΕυ νεε!ιοε πόωΒει· ῇἱΜ ει' ειοΜΜ. Ε'

8:εωόΙχ νειΙπωἰνεΙ Βεω!ειΙΙΒ Μιετοιι ΖΜοι· Μέτωπ

ιιέιΙ, ΜΜΕ Βάσω] ΜΜτυπΕ 55-56 άνω.
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6111111111 11' 1111111111 1111111111 111111111111όε 1111111111, 1111

111118 115111 11111. 81111111 111111 1611111111 111111τ11τ1111 111

1811111111 1161111 1111111 1' 11111111 1111151 11181111 111 11'

111111111,·11 τ. 1. 1161111111 1111 1' 8111111510”, 111111111

111.1111 111 1111111116 111111. 11111111 11τό11111 11111111ε11811τ

1111118 1' 1111111111 1111118111, 1111111 1111111 1111111 1111111111

111111, 1111 1111111 1111111111 1' 111111111111111111111 1111111118 111111

111111111111111111 1111111111 111118, 1111111111111111 111118 11111111 1ε

11111111, 11ο" 1111, 1111111 11111111 11151111, 1111811 1111111 1111111,

1111111 11111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 61 1111111

1111811111, 1111111 111 11111111εεόδ 1111111118 1151111 10111 11111.

,,11111τ111 11111111,“ 11111116 1' 11111 1111, 11:1111111111 111

1111111111όν111 111 111111τ11ο11ε11111 1181· 11111111εε1111111ε 1111151

111111111111 'ε 11111111 11111111 1111111τ11ὸ11 111 0111111 11111111:

,,11111 11111811111111111ττε1111 1111111111, 11111111 811-11111181ι111έ11

1111111 15111 11111111 11111111 111 1111111111, 11 11: 1111181111.

-- 1111111 111 111881111:11111111τ 11118 1111111111! 'ε 111 1118811

111 1111111, 1111111111 1111111111 1111811111 ο11ο1111 111111111

1111.11 1

,,θε1ο111 1111111111( 111ο1111 11' 1111 11111111111111111111118

11111811111111ιτ111111, ,,1' 1118151801 11111111 111 11111 11111161

1111111111 11111111, 111 11111111 1111111111, 111 1111111 1111111111111111·

11 1111111 1111111111. 11111111 1111111111 11 1118111801 111,

1111111 111111 11111111 16111111 111 11111 'ε 11111111 51:1111'1118

1111111 111111νν111.α

,,Νο 11111 1111 1' 1111? 111111 1111111111!"

,,11111 11 11111? 1111 1111111, 1111 1111111118.1)11 181 11111
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τ

ε:: :π:!:σ:· :Η Με!! !ε!:π::π!: σ, σε8σ!γίσεεε!:::σπ, πο!

:Με σΒγειο:· :::σ8!ιόεο!πε!: !›σππϋπ!:στ. Π:εεσπ Η::

ει:!:, πο” ε: σΒόε: !:σ:!:ε:‹!τ !:εεώ!γ τσ!νε:ο!: 'ε πε

τε:πίε!: Με:: νσ!τ όρ::νσ. Ρει!:8 :Μεσα :ε !ε!:!:ε:

πέ:π!: επι::

"Ρεπεει σε ι:_::·ε ρεπεει, ::ισε!ε::ε Με:!!:ε εεεισπγ,

πο” σωσει:: ε!νσει::επ: πό!ιετϋ:·σεσπιστ. Ρε! π:: :π

Βσ:·σ!:σπ :πσπ:!σπ: πω:: :ό! :ε:πό:·: !:σεεό!:σπ :ΜΜΜ

'ε :·σν:σσπ π:: ειι::·τε Γε! :πεε:πι σττετ? Νσ !:ε:·::σσ::

ε!:!:σ:ε νέα:: ε' άο!σε::ε!: ::::πτ εισ!:σΕΕ, Με:: !::!ύ

:Πισω :πποπ.“

,,Νό - Νό - σεε!: π:: :πε!π!ετσε!:σε!:6!: :πωσ

με:: ε' Νε8γεε8σε ίπ. Β::σπγ :Με ειέ::ε: απ:: πγ:1:ε

ε: σωσει· :πετ :ε σϋ!:!:σ β, ρσσ:Β -“

,,Ρει::8 ρε:::8 - π:: σε:: πτσ!:ετε !κέ::άσ:::.“

..Αι ε° ση, πο” ε' :ό εισ:πεεό:!ο!: !σνεεεε::1:έ:·

!:ε:πε!σεπ σ!!γ ἐπε!ισ! ισπ8σ:!σπστπσ!:, πο" ε: ιππ

Ι:στ πσ:π :ε ε!!:ετ:!:.“

”Επσ!‹ε!_:σπ πω:: εεεισπγ Η, ω: πω" :εισπ

:Βε2έ:Βεπ ποπ:: :σε -- :π:πι! :::σεεισ!:πε!: ε* ασπι

εισ:! ι::!νε:!:ό!.α

”.!σ! :επ :ό, πω: σε:::ο!όσ:::!: ε' Νε8γσε8σε Μ.,

π:: επ:: απ! :πσπτ! ::::!ιόρ σεε!‹ ρε: ρσ:σσ:σ! εισ!δΝ

σ" :!σε!ϋπ :γι:!:στ νσ1σ1:ε!‹ ε' Γε!σπ !:σ:·σει:ϋ!?“

”νσεεσ ω: !‹σπχ!:ε:σ!: επ!ε!:επ Μεττ!:ε πωσ”,

σππέ! :σ::::ετ πω:: πω. Μο8:πσπ:!σ1!επ: :πετ :Με

εισ:· - σε:π::::τ σα:: Με!! ν:ε:ετσ:!ε:!επ ε!ειεπνεσπ:.
π

θ
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Δω ει' επιιιωΙειι ιιόριδΙ ιιιιιιάειι Ητε!ιΙε -- ιιιιιιόειι

εοπιιιιιεόΒέι·ι ιιγ:ιΙιιιιιιι·ιι ιιο ι:ιι·ιοιι, εΙ68 ιιιέ:ιιδοτ έτει

πιοΒ νεΙειιι σ” ιε.“

”νιειιιιοτιέιεΙα ΒιέΙτοΝ: Μ! Μέιι·ιιι:ι ειεε:οιιγ ἐΙεε

Ιιτιιι8οιι 'ε σειροιότε τενόιι Μιά: ,,Ι‹ϋτιιιγϋ επι ιιιοιι

τΙ:ιιιι. Α: ΙωΙΙειιε ιιιέ8, Μ" :οπότε ΒιιοΒοήϋΙιι Δ*

€χύ!ιοι: ιιγιιΕάι, Μι Μ” !ιοειιιτ έΙΙιιιιιΙ: 'ε έιναι

Ιια-ιεεϋΙι ει' Μου. Μαιο ίοΙοάΙε ιι' Νει·έγεέΒοε ω

Μ” ι:εεΙόά πιο ει' ειοιιιειέά ιιτΙνειι·Ιιειιι? Κϋιιιιγϋ ειιιι

ει' ιέι·ΠιιιιειΕ, ‹Ιο ιιιιτ Μια ε” ε2ει;έιιγ ιιέιιι!ιοι·Ι“ -

Μ!ιιτΙιιι :ιεε2οιιγ εΙόνοτιο εεειιΙιειιόδιότ ,ε ιιιιιιώιι επ

ι:::ΒιιιιΕ ιιιιιι·Ι:γιι ΚἰΓο_ῇε:έιει. ϋ8χεΚε2ειτ Με, ειιειιιοιΙιει

!ιδιοΙΜ ω.

”ΓέιΒιι?α ιιιοπιά νέιΙΙ:ιτ ειιιοΙνε ΜΙώιΙειιϋΙ Ζέιάοτ

Μέι·ιοιυ, ”ιιιιιιιΙιτι Μεση ειϋΙιεἐΒΒὅΙ ιιιο8 ιιειιι ίεΙεΙ

Μαιο Ιιέιι·οπι ι”ότΒιιιιειΕ.“

»Μι Ια επιιιιαι 61 €6ιω ειοιιι6ι·ιιιεε εεειιιιιιιιιγοτιιέ5

εειΙ ει' Μ, 7,ιιιιιιδ Ιιιιειέιι·οε !ιοειέόεΙι εεεΒ!"

»Με !ιοεπιιιτεοιι ΜέιτιΙιει ειεε:οι·ιγ, ιιοιιι ιι" ἐπει

πειιι., κάμει ει' ριιτικιι· Με, ΙιεΙΙοτιο ιε Μέι· νειΙειΗτιειι!

::εειΙ: επι ειιιιιι·Ιειιιι ιιιοιιάειιιἱ, Μ" εΙόἔ τετιγετεε αι!

ρειε 75 ιιειιι ειο!ιοιΙ: ιιιε8ήεάιιι έι·ιιγόΙεπιτόΙ.“

77ΙΒειι ε" οΙΙειι, Μ Μι ει' ιιιἱιιειρ πιιτ ωιωιι

ΜΜΕ ει' Ιι:Μ Μάι Με ριιιοίοοιιιειιιιΙι ιιάν:ιι·όΜιι.«

»ΜΗ ΜΜΕ Μι? Μο ΙιειΙΙιιιΕ.α

»Η ΙιΒέΒ έιτιιιειιιοΕ ιιόνιιι·ότει Ιο8εΙιιἱ ει' Βγεροιι

'ιι ει: ιιΜιειιιιιιι νει!ό Ιιόι·εε 8:ι2άει ίεΙίοεπιιοπο οιιιιικι€
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,ε ιι" Μροο2Βε!$ο !”άνειΙ, Μ" ΜΒΜ νἱεειεἐττοϊ 'ε

Ιάττειιι ΔΗΜ £έιτο0τ 5ιἐῇΔΙ ότΒε2ηεΙε ωειῇά ΜΙοιη :ΠΠ

ε, Ι:Μεε.“ ¦

,,Νο ει: ειόρ ερεοΜουΙπω ΙοϋετεΠ Μέτ£Μ σε:

ειοιη."

”Πε:Πι πενεεεεη ει' Νε8γεέΒοε ύι·. Π" Μι, ε”

ε2ετ Μπιτ πι1άε!ιοι· ρεὸἰΒ :ΜΒ ΜεεεΜ: άοΙοθ;όττ υπ

ιιιοΒΒειτα8ε2ίΕ, Βοξ" :ΔΗΜ ε' ΜΕ ιιάνετΙ1επ τεΕπ:ΙΙΙο

ν:Μι.“

·,,τυσμ ωήΥΙόττΙω, πιοτιιὶοΙ‹ (Μ πιεεέιωΕ νεΙειπΜ.

Α, επεπιετ τω8γου π1ε%γϋΙΕ ει; ιιάν:ιτοτι, Ι:ΠεΙΙΒου

σωω ει' ε:οιηεΖω ωφυμ ιιιοΙΙό, ωσῇά ΓοΒικιΙκ ιππότ

8εΙὅἀτιἰ ει, ε2όρ ΜεεεειοτηοΒ. Π" ἱε Με ει' ‹:5εΙἐ

όοΙσιεΙε εερτεΒοΕόεεεΙ ΜΗ ο1τ σε: ίάϋΕ.α '

,7Βῇηγο Με ῇό Ιοε2,α ΒΜΙτοΕτ Μ ει' ειδ.

ΜΜΜ· πισω εΙπποΙιε1.α

ΜέιττΙιει πιετέίοτάιιΙΙ, Φ: :ΜΒ όττ ει: ει]τόΙ1οι πή

όδη @το νἱεε:ειτἐτ€, ”ΝειΒγεέΒοε σκιφ/ζ “ό” :Ματέο

ωἰιπΜ όρου ωοετ μπω νοΙεωἰ εεεόΒε.

»Αι :Η επ1Μτ @τα ΒετϋΙἔετἰ ει, Μπιτ Μπι ει,

1ΜοεΒε ει' Με:58.α ·

”ΜἱίἐΙε ειιιΒιετ?α ΜΜΜ-Έ ΒσέΒέΒΙεπϋΙ ει: ϋτε8 ύτ.

- »ΠΜ ει: οΙἐΒ." > .

”ΙίοΙιιπιΜιι Μἰττιι?α

»Α2 έπη 'ε πιἰιπἐη πιοΒιι1οηόο1τω11 πιοΙ6, ΜΗ

ει, ωιΒγεόεοε ίιι·Ιιοι Μπι Μια ο5ε1Ϊ£ ως; Βεπιευπἱ

θύθ
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δ

Μιἰππε' ΜοτεεωεΜε, επ ίεΙεΙτε, Με” 11ιε]ά ε1ε8Ι:Με

δ ει! Η ἱΒεπι ΜεΕνεεΜεάεπ.α

”ΜεττΜε εεεεοεγ εε8γοτ ΜἰΜειοττ, Μοἔγ εεεε επι

Μει·τεΙ 8οι·οιΜΜεεΜοόοα. νεο οΜοτε δ! Μεεύ ΜἱιιιἐΙΜἰ,

Ιε8ε!εΜΜ ιΜέ8 (ΜΜΜ ἱϋεἰ8, Με ΜΜΜ β - εεοιπ1εΙ

νοιεεεε Με Μοπεεμ ει Μ; ΒειΒο2ΜόΜτόΙ ε: επιΜετ

εοΜΜεΙ Μεωεπ3ΜΜ ιεεεεεεΜεάιιΙ Με νεΙοϊι ΜεεώΙπι1Μπ

Με εΙιιτεεἱ1]ε: ε: οΙεΜνε! Με ρεεεεεε νει” σεεΜ Με

ειόΜή Με!) Με ει!! τεει€1Μ 'ε δτ ΜόΜεεετι ΗΜεΠεεΕ

ΜΗ( ΙονεΜΜ ΜΜΜ; Με νοΙε ε!!εΜΜε:ϋΜΜ, νε" οΕοΕ

ΜΙ εΜετ3ιιΜ 'πιεΒοιείοΙτιἱ Μοι·εότ Μετη]ι1ΜΜ ε' Μπι.

δε! επε86τιεοε ΜΜΜ ΜετΚΜε εεειοεγ., ωἰΜεΙγτ ἐειτο

πω, Μο” ε' Μεεω!γ ΜΜΜ! όΙεΙΜοόἱΜ, νε” ει εά

νενΜε β - εποπεεΙ νειεεεε Μοι:ειι1.α

»Μαι Μἰεοεγ!" ΜἰεΙωττ Με! Μετ€Με, Η φωτ ε:

ε8γΠε εΜ!εΜοπι :Η ε' ΜοΜΗόΙ ΜεόΒεεεΜ νἱΙἐἔἱΙο1τ

Μ!" Μό ΕεΜἱπι€εΜ: ”ειΜο21]δ! ε2οΜεεΙτεε ἱεκΜετὶεπι

εετὲ£ ΜϋρεΜγότε.“

»ΙΜ Νώε? πιο εε εετιιωἱ;“ει1οπι‹.ἰ ΖετΙοτ ω,

”ι18γ εει11 ίεεΜιοιιι Με εοΜε @ΜΙ εΙδττ, Μοπε ε' Μπι

ρό2., Μυτάκι ειόΙἱιεε Με ε' Βε2ειιιΜετΕ.“

ΜετΙΜε Μἱεἱετεπ 'ε ποτε εοΜετε ε' ΙεωρενεΙ Με

]δα, ειοπιεἰτ σέγετιιιε τεΜἱΜτεΙτεΙ τηι18Εεαε ΜετΙοε παπι,

Η Μάη εεεπεἰτ εαπ ΜΜΜ νοΙε εεοε.νἰε:οιητόΙ;

1ΜεΙΙγ »Με 'ε απο ει11Μετ ΗΜ ΜΜΜ: - ε' 116

ΡΘᾶἰε, π1Πώρ επ εεω εοΜει·ε εΙΜεΙωιιΜΜ ΜιΜεΙ επε
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ΜΜΜ - πενειείτεοΒΒ 1έτ8γοΕΜπ ἰε ωε8ϋἱ:ο#.ψ

νοΙΙ; Ζάάοι· ύτιωΕ.

ΜέτΕΜ πό πιέΙΕΠΙ Βἰεἰε£εΝ ει: ει]τόκι: “ω” Μάτ

του Ειπε δΙ: ει: οΙέι!ινειΙ ωΙἐΙΒοιυἰ ,ε Μυτάκι ι1εΙιέυγ

ρεπ:Δ8 ϋεειὸ!8ετε1τ, νεΙο οΒγϋα νἰεεεπἐπιἰ ει: Μ

νειυΒει, «Με ΠΟΠΙΉΖ εΙδειοϋει Με! β”, ΜΜΜ εΙΙιε

ΙεπΙνόη ΜΜΕ ΒέΒοεόμι ΜΜΕ, μ: ο!έ!ιοτ 1τιέιε ει]τόπ

"πειτε Με, ι11ε!Ιγ ει' ΙωεώΙγ οπο οΙᾶειΙἱ ειέτπχέτιαΚ,

ει" πιο" Βέετγει ίοΙὅΙἱ ειδ8ΙειόιπδΙ ιηἱΙτ.

”νέΒει Με!! νεΕυεω οπο εωϋεττοΙ," ειόΙτ Ζέ

όοι· Μέττοπ 11ιεεέιβειιι, ΜΙπόΠεηϋΙ ΙιεΙνέπ Μ τέιωΙέε

δωιωωι. - ,,Ερετι ]ό Ιωάνετ11Βεπι `τε|άΙ, ίοΜειτέ:

πυε]0·ωοΒΙέήιιΕ Μ ΐοιηεεε€δόιόεεΙατο Μάϊ! ει) άο

Ιο8 - Η ΓοΒ ΜΜΜ Εδώ! εΙόΜ› ιιιεεῇεἀπἱ.α

ΑΜ; π1οτπΙω, να” ἰυΒέιΜ› 8ουάοΙΜ ω, τ11Μδη

ει' ειοι1152όά ε2οϋέψωι ΜέττΜι οεο52οΒό !όρ1εἰ ωωιω

ει, νεπάόΒ Ρω1‹ω ωε2$ωέ.μ ΒοροΒο1Ι. -

Α, τιδ ϊὁὶτεἰεπιιετἱιετΙου Βἱΐε]εΖό5ἐνεΙ ει' Μιάο

οεήεό8ποΙτ - Πεύκο ε: οΜΒοτ Μάσι· ύτ ε2οΒό]όΒε

'ε ΜΒ οι ΒϋιοΙοτΙοϋ; ει' ΜΒ υπΠιο2, Μέτ1Ιω ἰὸϋΖὅττ.

Α: οΙά!ι ίάό1ΙειιϋΙ ωεΒΙ1ητνόη ιυεη;όΕ, εΙό8 ηγετ

εετι "ό".

”Μἐτἰ:Μ έ- α, ΜΜΜ Μπι _ειΙωττ Βεετεεποτιἱ.«

,,ΠἱϋέιοΙ€, ΜΒ Ιποτάτεω όττε,αίεΙεΙΙΖόόοτ: ,μιο

ΙσετΙ ωἱπὰἰ8 ε2εαΜό Βεβτέεοά "η ΜΜιι.α -- ΕννοΙ

ΜέΝΒέΒο: ΓοτάιιΙΕ: ”ΜπΕο!1ου οεειΙ‹ ΗίεΙό ει' ΒοτηΒέ
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Μ Μει·ΕΙιε εεε:οιιγ, πιοτιά: Με εεό!Ποιιι εε πει

εόΒειιι ΙοοικΙ νεΙειιιιτε.“

Α' ιιὅ Ιιει·ε8οε Μιιιιτετετ "και ε' ειόΙόι·ε 'ε

Ιεεεετι ΜΙιεΙεάοπ- ΙιειιΒοεειι Ιιει:εερνειι εε ε_βόι.

”διοιιιτεΙοπι ιι.όιιιΙιετ!“ ΙιιεΙΙοϋ Μ Πάω· Μει1οιι.)

ειιι1ειι ΜΜιι!ιοι ιιιώινόπι “ενω ΜΜΕ: »Έπεσε εΜἱ

Με, Μ” εοΙιεΕ εε!ι!ετει ειι8ειιιετ, ύιιιιι Βοιόειιι ε'

όοΙΒοτ 'ε εεετειιιέΙι νοΙεά ιδΙιθοτεεειι ΗεπτεΙιε ῇῦιιἱ.“

,,ΝεΙαιιιι Β ε: ΗνειιοεΒοιιι Μει·ιετε," -- Με!!

ε: οΙέιΙι Ιεεϋινέιι εεειιιοϋ., »εε ΙιεεπεΙειι! Μ” ιιοΙοε

,ε !ιε ΠΙωτϋΙπιο @με ιιιε8]ει·ιιε, ειέπ οεε!ι επ Βοη

όοΙτειιι-Ιε8]οΒΒ νοΙπιε Ιιε ΒιιιιειιιιέΒ ε: οιεεεεΒόΙ.“

»ΜΒ οιιειέ8Ιιε?α ΜΜΜ Μάσι, ”ιι€χειι ιιιιόττ?

Ιιὶειειι ι:εεΙε Μαι ί”ι188 ΙιεΙΒείιιἱ 75 ει διάϋΒ και

Ιιειιτ. Με Ιιονε ἱε ιιιε!ιοτιιέΙ -- ο!ε!ιοι·εεε8!ιε?α

,,Νοιιι,α ιιιοιιιι εε οΙε!ι: ”Ιιετιεπι ΒιιΕονιιιεΙιε, στι:

:Με ιιοιιι ΜΜΜ; - Με νεΙειιιι Μ] !εει.α

”ΜεεεΙΙ] εεει:,“ ειόΙτ ΖετΙοι·, νεειωιιι Εεεόν6ιι

ΒόΒετϋι·όεέτ: ,με διάδ8 Μή τϋιτέιιΙιεΕπιεΙ -επ ἐστι

εωω ο ειειιιει· ειιι!ιοι·, Μ” Μάτι $επε!εΕ πιό" έν

ότε ρόιιπε!, πιοι·τ νεΙειιιἰ ΒεῇΙόΙ ίόΙεΙι? Νενειεό8Ι

οΙκε ιι·ειι1εάι Ιιιιιιέ!ειειιι 'ε _ιόειινϋεέδειιι. Βεηεε

Με - ω”, 'ε ε: ιΙΙΒρεινεειώΒιιεΕ ε: Ιωιιγειο,
ΧΜ/

Μ" ιιιεεοΙιεΕ ΖειιΙεεεειιεΙ:: -- ιιεΙ«πιι ο!ιο:Ιιετ ιό

οεοιιιό ΙιεΙΙειιιο€ΙοπιεόΒετ Μπι Κεεεεοπι, ότι ε' Μαιε

ΜΜΜ :Με επει·ε1οιιι 'ε ειέιιτ όιιε1τοιιι, Με; ιηιι81επι

Ιιεεχιοιι; ει: Ιιε ΙιοΙ6ιιι ιειεισιισειι Ιε8ΒιεεεεΙιετ εε:ιιι
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τοπ Μο., δ :ιό]:ι ιπο8 έιτέτ. - Μπι! οι Ιοπέ$ ει*

τπίτ οπ ΕἰνἐποΙπ οοειΕ πππγΕ, πο" πο ιοΠοτποεπιπ,

,ο ποπ π" Ιιἱειοιπ οΙο8οτ Β:οποιπ ποΕοά. Βοέ

πιο" πο” ον :Ποπ ιπει]ά ποπι σποτ ροπ8δ ίοτἰπΙτει

ει' ΜΕ ΙαιρΩέΙ.α

,,ΕΝοιπ ΜἐτἰπΕπ,“ π1οπό οι: οΙείπ.

,,$ιόνειΙ πωπω, Ιέτοπι 8πΖοιπποκτοΙ νειπ άοΙ8οπι,

Η νἰειοοΙ ΒοΒγοεεοεοιππιοΙ, πο" Μιποπάοιπ ποποτΙ

ΒοτοΕοπ, πο” οΙππο!1οΕει π' ροΕοΙππ, - πἱποε Ιωά

νοιπ νοΙοά ει: ΠΙΝ νοειτο8οτπἱ.“

Α: πτόΜπ 52πν:Πκειτ Πιάσε Μέττοπ οΗγ ειἰ8οτιι

ποπεοπ ιποπόέι 'ο Μ; πωω τοΙππιοαοΙ Μεοττο, ιπἱ

ΜΡ πποε νο!! 8γδιόόνο, πο” πε πω] Ιο]οππ ποπ

Βοήει ΕδνοτοΙοεο8.

ΑΖοπποπ ποπι οεοΒο!χ τπο8ΙοροΕόεότο πω· 1ο

ροειτπΙΙο, ιπἰΙ«ἔρ ποπ πω] πγοΙνοπ ΜΜΜ ειόποΕΜΜ

όιιδάποι άδΙτ. Μἰττιι π' ίοπγποε Ιπ8]άτ Μποεχνέπ

έτειάπὶ έτν:ι Μοτο., ποιπ ἱε πιιπγοτἱτοττ οιοπποἰνοΙ 'ο

@Μ ΜΜΜ οττΙοιποο ΜΒο1ϋτόεεοΙ Βημα δτ ποειόΙπἱ.

Μίιιώπ Πάοκ· οΙππΙΙΒ:ιτοιτ, ιππεοΙ: ΜΜΜ - «Η»

πιοε ιπἰπἀἰ8 ἱπἀπΙοτοεειπ οιοΒοιΙο 5:οιποἱτ οι οΙάπτο,

οι ίοι·8ό ειοΙοΕ ώιποεποπ ΙιειΙειρ]έινειΙ -- ίοΜοποεππ

ροτεοΕνέπ πιτ πμπ ΗΜ.

Ρόι· ροτοιπγἱ ειϋποτ Ιδπ, νόμο επ οΙέιπ ο!ώρ

πγἰΜΙιο:ο1£: ”Μ ΒιιΙεονἱπἐπει πΙεπτοΙ: τποππἱ ποΙιοπι

Ιο8πΙἐΝ1 Μι οπο: ροπ8ϋ ΜΜΜ ΙεοΙΙ, ο2 ποιπ εο!π

ΜΜΕ 3όειέι8, ποιποοἰ 308, ΒοετοΙΧ.α
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»ΠΜ Μπι ΙιειΙΙοτΙειά Βιι:ειιι!ιοτ ιι' ιιιιι πιοιιιΠειιι.ι,α

ΜάΙτοπ Μ Ζωα ιιιιιιιΙιιτοεειιι.

»ΠιιΙΙοιιΣιιιιι Μάι·ιιιιιι άι: Επι ΒιιΕονιιιει!ιει ιιιοΒγειε

ιιεΙιειιι Ιε8:ιΙό!ι!;ι - -“

7,ΝεΙιειιι ΙεεειΙ:Πιιι Μι πει· ρειι€δ Γοι·ιιιτ Ιει-ιΙΙ,α

εΒόειιιέ Ζέιιοι·, είιιιγοε:ιιι ιιτόιιρινέιιι Μιτιιιι ειεινειιτ,

ιιειιτέιι ίοΙγιειιει: ,,οπ ιιιέι ΙιειΙΙο1τειι11, ‹1ε ε” ΒΙΙει·ι.

εειιι ΜΜΕ, εΙιιιε!ιοτει νόΒεπειιι ΒιιΕονιιιέΒει νιιΒγ-:ιΙιέιι·

ει' ρο!ιοΙΙιιι. Νοιιι νιι€γοιι ότι ι·ιεΙωά ρόιι2τόι·ιιο!ιοιΙ

εϊειιιιιιιι·ε ΙιεΙΙδ 'ε Μι πιά: Βιετιιειιι ΜΗ, ιιιΜι!ιΕι ειι!οιιι

ειιιι·ιιιΙε ει' Μπιτ, να" ιιιιιέιΕι!ι @Μπι :κάτι Η οι ει!»

ΙειΙιοτι, ΜΜΕ ιιοΙΒέτ ιιιιιι€ειότει νόΙΙει!τε.ιά, ει' ΜΙΝΙ,

Μ" καιει ιιιπέΙι νοΙιιο.“ '

,,Ει·τειιι Μέι·ισιτει,α ιιιοτιά ει: οΙέι!ι, ”ειιτέιι Μι πιοέ

Ιαιροιιι επ ει' ρόιιπ εο!ιει εειιι _ιδνϋΙι £ϋΙι!ιοτ Με. -

Μο8εεΕϋειδιιι Με ΜΗ ει' Ι‹ει·εε:τΓάι·ει 'ε :ι°ιτιἱεειιιοιιιΙό

Βόιιγντε, Μ" και Ιιότγύιιιιι:ιΕ ει: ιιΒγν66ιιοΕ, εε11ι

ΙιέιιΙ‹ἰ ιιιέειιιιΙε "επι ε2όΙοΙι ο" 526€ ιε.“

”Η:ιιΙΙοτι ο ε:οιιιτοΙοτι ίιο:Ιιό, το νειΒγ “ΗΜ ε'

νιΙέ8οιι :ιι ε8γετΙειι Η ιιννειΙόιοεοΒοάΒειιΕ, Με] αιι

ιιγι Ιιοεπιιιιέε ιιτέιι Η ιιειι:ι ΙιοτοπιιΙειΕ. Π;" Ιιεε:έΙει

8ιι:επιΙιει, ιιιιιιΠιει @Και νοΙιιέΙ 'ε εΒχιιιΙοιι ε2εινειιιιιιτ

εειιι ιέπειιόεΙ - ειΠ8Ιιπ πιο8 ιιοιιι ΙιοΙοιιιιιιΙτέΙ.“

Απ οΙει!ι οεειιόεεειι Ιωιι!ό ΙιειΙειρ]ότ ίοι·Βιιιιιι ει'

ιι6ΙΙ‹ϋΙ, Μ" Ιε8ΒιεεεΒΒ ι1εάι.εόΒετ ιιιιιτειιιιει, ιιιιισιιιιΒ

Μδιϋττ ιι' ΜεΙοικ-Ι - εειιώιι πιοεοΙγι·ει τοιιιινέιιι
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ε_ΙΙΙεΙΙ επόΙΙ: ,,Ιιε ιτιοΒ παπι $όττοκιέω ΜετΙεΙε ε”

ροΙιετΙ‹ε ρεΙίεΙώΙ ΙΙότπόΙ:.α

πω” έτειιεΙ Μ" ι1ΙΙιι6]όττ ΜΙ ΠΜ· Ιιετε8]ε.,

Ιιειιεπι ίοτιΙοεπιεΙ‹ ΙιεΙΙεΙτ Ιεπεἱ ειπιεΙΙ ε' ιιιἱ δΙ οπο"

ωεΒεττδΙ ΐϋΒ86εΒοη Ιεττε, εεόι·τ ωΙτιόευ ετεῇΙΙΙ δεεεε

ΜΜΜ, Μ" ΙοτΙιιΙετοεεε8εΙ Ιοεγδιιο 'ε εΙ6Β εγιι€οτΙτ

ΙιεεΒοπ, 6ο εεΙΙΙι·εεό ε7.εωεΕΙπεΙ ίεΙεΙΙ: »ΕΙι1ιεΙιετει,

ωε]ΙΙ ε' όοπιιιε Μ ε85· ροΙιετ ρεΙΙΙηΙιεΙ 'ε Μ” πιο

ιιιοτπΙΙιεεά ωΙΙΙόρ ΜεΙιεπι μπεν - εννεΙ εε ϋτεΒ

ω· Ιέιτο2ε]ετ Ι‹ἱνοπνεε οΙΙΙεΙεεεΒέΒδΙ "ε εΙ1Ι)όΙ ε' Ιο

Ι1εΙϋ Ιε85ενεπγυΒΙΙ ΙΙόρρεΙ - Η: ρΙ”οι·Ιετοε Ι›εεΙ‹εό

τετ ΙΙΙνενόε - επ ε: οΙεΙιεεΙε Ι‹εΙερῇεΙ›ε νοΙοτΙο.

,,Ιίδεεϋηϋπι εΙε2εΙοεεη,α επόΙΙ ει οΙεΙΙ, Μεμίκ

μπω] τέειΙοτοεοπ εε ετΙοιιιεπιχτ ιἔε 52όΙοε τϋειϋ]ἐΙ›ε

το]Ινέο επ. .

Μἰυτέικι ΜΜΜ εε εάεπάοΙώΙ εΙΙοεεεΙΙε - πω”

Μπι νετΙ Ι‹ενεεεΙ›Ι›ετ, Μπι ΜΙΙεωετΙει: νεπεόΒόεεΙ:

1ενοεεεετ. Πο ΙεΙνεε, Μ” ΜΜΜ εμε Γοτ8εΙυΙ

Ι‹οι‹5Ιἰ ΙεεΙερ]ετ - ε' ΜΙΝΙ, Μ" ΙενοεέεΙ ειέιτπΙο

Ι‹οτ ιηἱΙνεεἱΙεε, οΒγε2εττε ωΙΙιεεε Ι›6Ι‹εΙϋτὸεο ειση

ε:εΙ‹ε‹ΙΙ 'ε οιΙάΙ8 Ιε εεΙιε:επι %ΙσεεεΙΙ τοι·πεόειοΕεε ΙΚΙ

Ι1ϋεεόΒε οΙίεΙοάτοτό νεΙο που όνετοεεε8οΙ, τπιεΙΙγοτ

ε' ίΙοιΙ‹ό ΙτόπγεΙ:επ οΙνϋΙ ΜΜΜ Ι‹Ι τυεεεεεΙ‹.



(ΜΒΜ πιἱηὑγο!

ΖΜοτ ΜόποηηειΒ είιτδει επι::Μπο Βεπιπόνέ ή”,

ε2επ1εἱ Μωετεε!ιοΕ ,ε @καὶ τοειΒοτπιἱ ΒειάεττεΕ. ΗΠ

τοΙετι ε” ειδ8ΙεώδΙ ναειοΒ ι1όάρόΙοιό2 Ιαιροπ Μ! ,ε

άδι·8δ Μτι8οπ ΜάΙ€οττ επ οΙάΙιι·ει: ,,σΙ‹εε2Ισοἱ νειΙό

£οΙνη Ηότόμ Με :και όπεά ει' ειότ - ωε8£ετιἰτΙοΙι

ΒοΕΜΙα: ενν‹-:Ι ΙπωΙτιπιεεπι εΖπΒᾶειΙοἰ ΜΜΜ ΜΙιωτ ε'

Μ! άπο. Η

Αι οΙεΠι ει: οΙεδ ποΙιέιιγ Μόετ πό όε νΜεΙεω

ηόΠεϋΙ εΙΗΜε. -- Με”, ΙιοΒγ Ζέιάοι· ω Ιωνέε Μδτ

επι€εάοπ οι ιπόϋϋἰτει, ϋιἐεεἱ Βγοτε:ιπ Μνετ16Β σε),

ιιι6ετ 'ε πω· ΜΜΜ, Μ" ε' ωϋΜΜέε ΙώιΒετι Μ

τηῇεΏ εδά” τόωἱ£ὅεόΒἐΒετι ΜίοΙαο2ω.

ΒΒγειοττο ΜΒΜ Μπιτ ει' νΕ!Ιέω ίε!ίο81:ι α' τεΗτέιη

ισα Μόετ, ει' ρόΙοιέιτ Βἱτει8ειιΙω ΖέεΙοι· Βε2ὸϋὅΙ, Ισπ

Μ;δι·τε Μπιτ οΒγ “Μ” ΒιιΙγΕ 'ε ΖεδάοπιειΒ Ιά!1ειί!ιο:
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ΜΒΜ. ΜἱεΙὅΕΕ ει: δι"ε8 Μ· ωεΒέΙιοι ΕότΒεΕπε, ει:

οΙ;3Ει ΜΠΕ ε' Εἱετἰε ι·έιι€τοΕΕ, πιεΙΙΙ:ε τεΒετΙΕΕι 'ε Κε

Ε11όπηεπ ιπεετάινέιπ, Μ” ετὅνεΙ νέ8Εει ε' ΜΜΕ, Μ"

ε” οτἀἰΕἐεεεΙ όεειετοΒγοΕΕ. - ΕΠΕοτ Ειοειύ ΙεεεΕ

ΕιιιιοΕΕ Η Εϋε:ϋ_ῇε ειΙόΙ, ΖέεΙοτπ:ιΕ πιεΙΙότε ΕετάεΙΕ "ε

ΕηΕεΙαό ηΕοΕΙιεΕ Ι16τεϋΕΕ 5ηΙώΜ› ΜΠΕ ε:ό|Ε:

”ΗεΞΕ νέπ 8γἰΙΕοε, Βε2εωβετ Ε8γι11ετεε Εε νεΙεπι

Μὶπιἱ! :Με Ευάοε ε Με Εο!νε], Μ" ΜΕεΙιεεωϋεπ

πω· 'ε ΜάοϋεΕ!τεΕΙεΕ ε) ΕεεΕ6ΙγΙ:όΙ.“

ΖέιτΙοι· Μά!Εετιί εΙαιτΕ, εε ε' ΠεεΙιό Με πη·οπιΕΕι

ε1Βεἱτε 'ε ει' και εΒγειιεεεη ε:ειπιεἱιιεΕ ἱτἐπηοιΕε.

»Πει ε” ωοεπιπέιεΕ Εεεεεε: - έΕΕοιοΕΕ!α Πεε:ΕοΕΕ

τά ει: οΙάΕι: ,,ωΕπό ΜΕ εεεωεόεΕ ΜεΞεοπι. -- ΜοεΕ

Με Βειειιιβει· "επι Κε!! ρόπι2εό, Μπεπι ῇόειἐὅού

75 ττιὶπἀεπιεό ει' πιΕνεΙ ΜΜΕ. - Νεπι πιεἔεπ1 πό

πώτε, ]όΙ ωεω ΜτόΙ ΜΜΜ. - ΕΦΗ; ΜπιέΙΕε!εΕ

πασα πε Μή οΕὸἱΕεηἰ ΓοΒο!ε Με ΕοτοΕΙωΙ. ΑΖΕΒοτι

άοΙοά ω] 8πειι1Βετ, Μ" ότι επεσε: νειΒγοΚ ω

ΒοΕοπά 'ε Ευε]ό εΙΕιἱεεειπι ΜΜΕ· ΙιεΕεπι επ Μιιιόοά,

Μ" επόπε!ιοιέώόΙ ϋ8γεΒε:ΕεΙ Μ" ενἰ8 εεεΕπειι1εΕ

Μειιιτπἰ ρεκπεάάεΙ'2 απ] έιΕΕοιοΕΕ πιεεωπΕΕιΕοιιι πιεΙιεό,

ΜΗ σε ι1Εε2έπε ΙϋΙΕεΕ!εΙε 75 ΒέιΕγάπι Γο8 Με ΒεϋΜἰ.“

”ΠέΕ πιεεεΙωτει 8χἱ!Ι‹οΙηὶ!“ πη·ϋ8ϋΕΕ Βάση Μ

ΜΕ ειεπι ότὶόεἰ ετεῇϋ ίἱο:Ι‹ό Εετάεἱ 'ε 6ΙΕΙε ΜΜΕ

εεεπώΙεΕε ΕϋπεόειεΕΕ) 'ε ε2ει1ιεἰ ΕιοπιέΙγοεοὸτιἱ Εεε

ἀεΕΕεΙ‹. -”ΜεεέιΙΙ]Ι“ τεΒεεΕε Ε`ιιΙάοΒοΙνε, ,με ΜεΕε,

πιἰΕ Μνόηε: ?ΕΕ
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”Μιιιάειιεάει!α ΜΜΕ ΜΜΜ νισεοι·ιινέιιι Μ" Μέι·

ίο8:ιιτ.

”ΑΙΙιιιά]ιιιιΕ,α ΐοΙγιειώ Μάσι: »ΒΕ Ιιειειιιοά βουτια:

Μι εΙΙειιοιιι ιιειιιοά Βόιγειάιιί? Μ ΙιεΙοϋΙ εικιοειάδΜ

δ Ποπ άι· 'ε ω ΕΜ ει: ιιιιιι·ειάει ει, Η νοΜΙ.“ -

»Ιό,“ ΜεΙι ει: οΙ:Πι: »δ Ιοει άι· όε πει:: Μ: νόιι

Βιιιειι:ιιιοι·. Νοιιι ιε ει!ιειι·οΙι ἐιι εδγε!ιοι, ιι” ιε ει:

εΒέει νὶΙέιΒΒιιΙ Ιιέι!ιοτιι5έΒΜιι Η”, ιιιεΒιιιιπάΙι ε, Επι

ι·:ιιι€οτ ει' Γ:ι!ιιιιιιιι Μ οι όι·άδε εΜει ιιιιιοιι! έ

Νειιι ΜΗ ιιοΙιειιι οιιιτέιι ωωωιά, Μ οι·εε:ιεΙεΙι, ίοΙγ

Με ΜειιιεΙΙιοάνθιι: άο πιότόΙ επέιιιι€νει ιιιοιι ιιΠέΙετι

οτάιτειιιι ίο8οιιι, Ιιἱ πι” θε ιιιἰ να”, !ιοΒγιειιιει·ιειιοΕ

ει: οπιιιοι·ε!ι.“

Μάσι ει:ιΜάιιΒΒιιιι Ιιειάει€ ΙόΙοιιιοιιι, Ι:ιεεειιιΒιιιι

ίεΙειιιεΙΙιεάειι) άι: ύεπτε κιωιω νειιιιἱ, Μ" Μπιτ

ε68:ι πιι:Β πιο ιϋι·νο.

Μιιιτειιι Ιιιεεό ιιιει8έι!ιοι Μιά, ίοΙΙιιέιΙιοα: ΒΙε8γοιι

ο5ιεά Μιιιιι ίεΙιιι€ειεΙτέΙ_νοΙι.“

»ΗΜ οϋεά νει€γο!ι ει” ειόΙτ ει: οΙέιι δΙιΙόνιεΙ

ΐοιηεΒοινο Μάοτι: ”ιιοΒγ ειι€ειιιοι ΜΜΜ νει·ιέΙ ιιιι!ιοι·

:κι ιιιά8 ει' ειοΙΒιιΜι·ό εαπ Μιά!" ΒννεΙ Μι Μι·οιιι

Μα :Μάτι όΙιΙένει Μάσι· ιιιοΙΙότε) Η ε" ειέιώε

ΙιειιηιιτΙο1τ. ”Κϋειδιιά, Μ" Η: Ποιά ειιιι·τιιΜι :Μιά

πι' άἱειιιόι."

Μάσι· ωωιωι :ιι οΙεΠι ίοΙΙιιιΒγοιτ ΒοεπιιάΙΙέεένιιΙ

σεειιάωειι ΙιδιϋΙιεΕιιιιο1τ ει' ειοΙιά!πιιι, ιιιἱιιτιιιι νει¦ιιιιιἱτ

!ιοιεειιε. -- Α' Η 6ι Π8γο!ιιιοεΒετι νι2εδάΙιιέ, ιιϋιιιιγιέιι



Μ!

όειιενε!ιοΕοιιάά, Μ" ιι_ῇ!‹ειἱ Μιά! !ιει!!όε!ιι!ιι πιοεο!γ

!ε!ιο8. - »ΜΜΜ ειό!!, Πω σ' 8γόιε!ειιι οι ιι!!:ι!,

άι: Μι εεεεά νειιι σ!! Με!! !ότιιοά, Μ" Μι' άο!ο£ς ε"

"επι ιιιιιι·ιιά!ιά!, ιιε!;ϋιι!ι Ε! Με!! !ιό!ιό!ι·ιϋιι!ι 'ε πια*

Με!! άι!ειιϋιι!ι εΒγιιιέ5!.“ ` ι

' ,,Νειιι ίά!ε!ι όιι εοιιιιιιι€δ!,α πιοιιά ει: ο!ει!ι, ”!ιειιιειτι

Με Μ] - ειπε ιιιιιιηε!α Α' άοι!κόιιιι!ι - ε' επι

νιι!ι !ιδι!ιοιι - νόι!ιε ίοι·8οϋ πάπια 'ε πι" Μ! ιιιιιι€

ε: ϋιε8 !”ιινό νει!ειιιιι !ιονέσειιιϋ!ιε!γ!ιειι.

»Μερά πιοιιά!ειά ΜΜιι)“ @Μάι ει: ιι!!ιιιάο:έετ

πω, ”!:ιοΒγ ιιε!ιεά Μ! επι· [Μιμί Μάι Με!! Μι

Βιι!ιοι·ιιιέι!ιει ει!ιειι·ει ι1ιειιιιι: -- !οἔγοιι, ιιιε8ειάσπι ει'

2000 ίοι·ιιι!ο!, -- !ι:ιιιειιι :Μάτι ιιι-:!ωά ἰε ιιιο8 Με!!

!ειιιιἱ ει' πι!! !εϋνοΕο!ε!ιι. -- Νε !ιι2ά ε! ιιιιιΒιιά ιιιιΒγοιι

Μισο! ῇιιεεοιι εεεεά!ιο, Μ" π' ιιι!νε! ΐοιιγο8ετει

κι" άο!ο8, Μάι! άι οιιι!ιοι· ιτιιιιάοιιτ ε!!ιδνε!!ιε! -

Μέι; νά!!ιο! Μα

”Β!!ιόνει!ό! ε!έ8 νι!!!ιε! ό!ιποά!ιάιιβ ιιιοιιά :ιι

ο!ό!ι: ”ιιειιι Γό!ει!ι άιι “Μιά η” ωορρο! ειιιτι.“

”Μεεεοιιάο!!ειά ε' Μ" ιιε!ιειιι ω!! :ιό ειιι!ιοτειιι

πιο? :Μάη ρόι·ιιειιι ω·

”Νε!ιεά νο!ιιιι εο!ι ιό ειιιΒετεά?“ νέ8οι! Μι!ι·ιι

!‹ϋι!;ιο ιιιεΒνε!ά!ι:8: ,,!ι!επιι ιι" 8γά!ϋ!ιιο!ι πιιιιτ :ιι

δι·άϋ8 ει' τϋπιόιιχτ. - Βέηόιιιιιιι!ιι 16!ι!ι ιό ειιι!ιετο ν:ιιι.«

,,Μεις!άτιιό!ι ει!ι!ιοι· Μάιο, Με ο!!γ ιιο!ιέι ΗΜ

νέΒιιέ ίε!ε2όιά!!“ Ε' ειιινο!‹ Ιιιϋι!1οιι Ζέιάοι Μπι πιιιιάειι

ει·ά!!ϋάόε ιιό!!!!!! ειιιε!!ιοάνάιι Γε! ά!όεά!ιδ! !Γόά$2ί8!ά
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εεε Ιι6:εΙεπεΙΙ, - ε: οΙεΙι ιιιιπάειι ιιιο:τΙιιΙειέιτ πεπι

ιιιεΙ ΙειτοΙτε.

,,Νειιι ΙΙιιΙΙ πεΙιειιι ρθπ:ειΙ, ε:όΙΙ: τει·ΙειΙπιοΒ ε'

2000 ρΙοι·ιπιοΙ:, ιποετ πιει· νε" Ιθ,ΟΟΟ ρΠοι εεε: -

νε8γ ΙιέιηέιιιιΙιο: 5ιετοΙι."

Α' Η :πιω Μειτοπ ίϋενέπμέΒόΙ. Ιετπετιο, επ

ιιεπι Ιιενέεεέ ΙερΙο νοΙπε ιπεΒ εππεΙι Ιώ5:5έ8ε ε:

δΙΕε:ϋι· πε"ΙΙοττ ϋε:νεε Ιιιίι:εΙόεότε.

,,'Ι'Ι: πω· ρΙοι·ιπτ ΜΙΙ;ι·ιι! εοΙ: ρέιι:, εΙιΙιόΙ ε:

ειιιΙιει ιιι·ιέι ΙεΙιετ, άι: πε ιιεΙωπι ιπιπά ε:οπΙτοπιεπγ

οΙιετ εΙΙιο:οιΙ, ιιιεΙΙγεΙιτὅΙ πιει· ΙΙό:ΙΙιπΙιι ε:ό νοΙΙ,

επι Ιειξςγειι, πιεπεΙΙοιπ ε' 10,0θθ Μπι: ε, εϋΙΣ., πο”

ΙεειΙ πιιΙώρ Π5ενέπγ πεπι νεεγοΙι, εΙδιε πιο8ΙΙ:ετειιι

πεΙιεΙΙ Μέι ιιιοετ, ε' ΙΙΙΙιΙιιι πε ε: ιι·οπιεπγσΙι Ιιε:οιπι

Μ:: Ιοε:πεΙι." ,

ΜΒΜ πιοΒοινε νοπεεει, πιΙΙιεΙμ Μάσι· ω, ε'

1θ,θθθ ρίοι·ιπι ΙεΙΙ:οιόεέτ ΙιΙ:Ιοειτοπε -- τΙει·ΙΙΙιιι

Ιαι:άειΙεΙΙ, πο: 8οιιτΙοΙνεπ, πο” νεΙόΙοεπ ιιιο8%Ιεπι

Με” -- Ιιεε:πεΙπι εΙιει·Ιε ε: εΙΙιεΙιπει, ε:αδι·τ πεΙιεπγ

ρετο:πγἱ ε:ϋπεΙ ιιΙεπ ε:όΙΙ:

,,.ΙοΙ νεπ Μέιι·ιετε, εΙΙιο:οΙι πιιπάεπι, ει: ποΙιοιπ

ιιιοετ εΒγε:ει·ιε πιΕπι1 ε' 10,000 ΡΗ ΙιεΙΙ. Νειιι

Ιιἰε:εΙι ότι εεπΜπεΙι 'ε εεεΙε επ τετΙοπι πιεΒεπιἐπεΙΙ

πιι Ιιε:εἱπι ΜΜΕ νεπ.“

,,ΜεΒοεεΙε: ΜΒΜ, ΙεΙε:ε‹Ιε‹Ι ε' ρόπ:τ ε:τέιπ το

ν:.ΙΙιΙι έιΙΙ8:, Ιιεπχε:οτιπ(Μεά πιοΙιεπι ε:οΙ‹εΙ ε: ιι·όεοΙΙιετ

'ε ιιιιιιιΙΙΒ πω: ε:όνεΙ Ιει·Ι:οπέιΙ.α
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,,ΜεπεεΕπειδιπ,α πιοπά .τα (ω, ,,πἰιέτ ει, ΚοτοειΕτε

,ε πι ενππ8ἐΙἰοπιτπ.“

Ζωοτ Μἔιττοπ Η ιπέτ ἰτύπει£πΙἐποι έκ επική:

εΒγἱΙκ οπωιπόιπει νοπΕπ Η ,ε πΙ1ΒόΙ πω! εποεΙκόΕ

νεενέπ εΙδ .ω π: πει!.πΙτα ΙεΕτε. -

,,Νεπι πΙεπτοιπ, πο” ω ιποπ‹Μ Μἰττπ, πιΠώρ

πωπω ἰε Ιιωκεάεππ ειπνεποπ -- Ιε8γοπ ιπε8ειποπι

ρόπιπάετ. Νέειά ε, πιοεΙ:ό$ επποπ ιπἱπτΙ απ” νππ.“

ΜΜιι οΙΙγ Μισο! Ιέρω.τ πι πεππΙποι 1πΠιέρ Ιπ

Ιεἱπ1εω ει, πχΕτοττ πει», ιπόΙγοάποιοιι, ΜΙ ιπ68 πε

Μπγ Με "από, ρἰΙΜπΙο€τ ιππ8. `

ΕεποΙΙεπ ει, εόνότΒ:Ξε ἐε Μειοπν:38γππΕ - πω·

π” ειο!]υπΙα - ηπἰοπεπΜ.› Βἱΐεῇεεἐεὸτ @Με εσπ

ὰοΙπἱ ἰε Μπι π, ιπἰπϋΙ. π, ΠοΖΕόππΚ πτο2π Ι:ΜπτσΏ.

,,Ε, ιππεΚόπππ,α πιοπά Ζωα: ,,ἰθθθ :Ιστού

Με” "πι, ει, ιπἱ ιπέ8 ΜέπγιΠκ ιπε8Πισωπι ΜΜΟ

παπΙιποιόπππ."

,,Βο πιά: ιποετ ιποπσΜ ιποε πεΙκππι ἱ8πιἐπ, ωσε

€εππω ο επ ω.. π: τ'επ ππΙμετοιππεπ νοΙπόΙ?α

Ε' εππνπΙ‹ Βόιποπ Ζέιποι· ει, ΙωΙοεοτ πειτε! Βϋπόρεδ

ΒόΙψΠπι @με ,ε πιτ Ηνοπνέπ ε" τέι·πιέπ νεα Η.

,,Μο81εππόπι Μ: έ:π,α τποπ‹1 π: οΙ:Πι: ,,Ιιπ πππγἱ

ῇόειἐευτ πγετπειπέ!ι τω! 'ε νοΙππ ρόπιεπι.“

,,Νειπ Μειοιπ Μπαμ Μ π, εποεΙεό 10 ΜπεοτΕπ

νειπ πεππε, ιπἱπιὶ εΒχΠκ ειπε πτππγ.“

Α: (ΜΒ τπἰπτ π, Ιωεο!γ τομάτα ιπε8 π' εποεΙκότ

,ε ιπὶπώπ πιτ ίεΙπ;ἰ:οτωι ε"επΙιόπι τϋειϋῇἐπο εποε:

Μ€ε ει, πεπΒοτΙκόΒε1.
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»Πό ισσ8ἐΙΙῇ ΠσιΒό.,α πισω Βάση »σιάιιιΙάΙσ :Με

σ' Μπιτ, σώσω, :Μάτι αννα! Μή σΙδ, ω” τσε8

ι:εσΙίσΙσΒ. -- κι Μ» σ' σεΙγ, σα σ' ρστηΙσΒ «ΜΗ σ'

πω” σεπσΙοσ ΜσγσΙπησεοσ ΜκσΕσσ1σσ Ιώσσεσόστ,

σόιΗ8 Μ Μ σ' ΙπισΕπιόΕσΕσΕ ε:έκσΠσισ δωσε."

Ζέισοτ σ' ΙσΒσχυΒσσΕσσσ στσ:Ι‹ἰΐσ]σιἐεεσΙ σΙδνσιω

ει' 1έτσι:Η, σ' επέΒεΕ σ6ωωσσ νσπισ π σεεωΙΙισι *ε

σ” σεσισό σση!ισότέτ ω τσσ8ει εΙέ.

7,Μο8Ιοε2 ει: ει' ρέσι Μἐτἱστσ,α πισω! σε σΙέσ,

ΜΜΕ πιω! επτσεἰ σ' ΕπιιιΕσόισ σεσιησΒοτι ίϋ88ϋττσΙ‹.

Ι ”Ει·σό] σεσΙε' πιο ειειροτἱιε ω, επ3ωΙάΙσ Μ*

ΡσηΖωω,α ιιισπισ Ζάσστ.

ΜΜυ Βε2ότ τϋε2ϋ]έτσ Μπέκι πιισ8ΓστόσΙτ 'ε σ' Ιώ

ῇσΙσΙτ Μπα σε:τσΙ Με! Ιτέτησιω Ιἐρωἰτ.

”Μἰσἀῇἐττ πιεδωιιωΕσω σεΙα:σ, σο" Με!! πόσι

ΙσΙσἱ,“ ισοιπΙ Βάση σννσΙ που ρἱΙΙσι1στσεισ ισΠισι·

ΜΜΜ ωσΒίσπ·σμΙΕ, σε στη; σπασω νοΙσπ151 Μπιτ

σ' Μάτσα ΒόΒΒόΙ ,ε ίοΙΙισΙνση σ: σΙέιΙιστ Ειδνσιτε.

ΜΗκστ ει: σε2τσΙΙιοε ΜΒΜ Μἱιτυ 1ϋειϋῇἐϋὅΙ Η

ε2σσσεσιισ σ' Ι1σσεστΕσΕστ 'σ Ζέσσι· σΒγἰΙαπ ίεΙνένέσ

π1ϋέττϋ!εΒ ΜΙ1σστστω 'ε Ιστω!πιέιΕ σ: Μι.σω διπϋΠο.

”Μσετ ισότ επ5ωΙάΙσστοσ,“ ειόΙΕ: Με σ: ο!άσσ:Ππ

σ: στσσγσΕ Ιέ!έι5έτει εΖἱΜέΖτσΙ‹ εισιιιεἱ.

ΜΠωι· σ' Παω ειέιωΙόΙ:Μισι ίσενέσ, Εἰεεέ Ισ

ΙκήΙσπ σε ωΖωι Μέ, ΖωστσεΕ @Μ Βοήσ ΙιἱπσΙσσ

ίεΙστσεΙΚοσσιτ, σε;·1σωρσ Βορρσσόε Μσμο1τ 'ε ΜΜΜ

δ
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ιι1ἰιπΜι ΜΜΕ νέ81έιΕ νοΜει Η ΑΜΑ, Μη πόΙΜΙ Μπο

τοΒγϊμτ.

Α' Ι1δττοΙ Ιιοτἱτοπ ι11Π5ιετ, ωοΙΙγεΙ επ ϋτε8 Πάοκ·

θνήτωΜη ωικόωι νέετε!πει]το11ε, πω: νοΙτ εοπι1166ϋ

εοπι ΒενεεεΒΒ ε;" ετεειπη·ἱ ΙώτέΙπόΙ, ιιιοΙΙχιιοΕ Μι

νέΒόΒ Β:πει!πιιειε οΙοωΒοΙγόΒ ΓοΒΙειΙ:Πε ε!. -

Α7 ΕΠ: ΕοπάουΙκαι, νεΙειωἰ πέρπ.ινοτεέπε Ιώιβω

ε" επι€ο! οοπε!ειΒαΙτ ΜΜΕ - πιΠώρ ίεΙαετὶ :Η επι

»Παω Μπότα ει' ΓδΙάτο, ίει11ει·εωε τϋνΜ ΒοηέινοΙ

ίϋΙΩϋη, να" νοΒετεωεπ ϋΙνἐπ Παπ -- Παπ Με οπο

έτπιέιηοε Με 111ϋ828ΠΜΒ ει: ἰιιιἐΜ ΜΜΕ ωε8Ιερδ

στοόωιδπηέπ οειιᾶἐΙΙιοπιἱ.

ΜὶττιιτιειΒ εεόεε ιιιε8ΙεΙιετδε οεϋτϋωρϋΙἐετ οΙιο:οτι

- Φ: Μ" Μέτ1Μ 38520ΠΥ 'ε Ζέάοτ ιιτηειΙ: εΒγε1Ιετι

Γέτίὶ οεοΙ66ο, εεπι ω, εαπ ει' πώ Πάοκ· ύττ:ιΙ ΗΣ:

τέι11, :και ΜΙΙοκτεΠα - :π ΜΒΜ Ιοεπά, Μ ιιιοπά]ιιΙ::

πιἱΙώρ ει' ίότΒι:ΜΜ Βόνότε Μ!όετεα, ΜέττΕπι ει5ειοκηβ

:Με ΜΒοτειοτἰιιιιιε Έ· ΖΜοτ ΜΜΕ δἶτἰῳθ80τἱὡϊ=

ῇο ΜΔ ρεάίδ -- ΜΙ Ιιοειιι ΜΜΜ 'ε υΒγω1 επιτηἰ

Βο2έττ σ]Ι;ό ΙΜε2ετΕ,

ΜἰΙωι· ΜΜΜ δεειετοΒγοΜ:, Μάσι· ΙιΜοΙοπ ΕέττΙτο

νετεπε :ΜΒΜ ΜΗτιι ικ1εΙΙό, ΙὶἔγεΙιιιεεεπ νἱιε8ἐΙνεΐπ

ει·ο2ότ, :πικάπ ΜΜΜ Μπι€οιι ευεο82ο: Βοιπ!οΙοιη ῇόΙ

τεΙόΜπι ει, 8:ι:επιβεττ, Μπι ο5:ἱΙ‹ ΕϋΙ:Β ωειπιεΙἱ8ἐ!,

Μυοιιι ω" ω! ἰε ΙεοΙΙἰιποΙ‹ εΒγετ τοό.

ΕννεΙ ιπε8ίοτάΠ.νάπ ει: οΙόΙπιειΕ Μάτ ωϋειετἐνοΙ

10
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ΙιειΕειΙωπε ο5ειρεΜ Μο!! ππέεΠι νειΕειοπιέτε. - Νεειο

Π: πω· ροη8δ ΐοτἱΙΜ ΜΜΜ πιοΒοτνει :ιτοιἙιἰΐο

ῇοιἐεεεΙ.

ΜἰΙιοι· Ζόόοτ τϋΙώΙΙοτεεω τοε88γδιδάδΙτ επτόΙ.,

ΜΗ επ οΙ«Πι, Η ε' ιιιέιεοάΕΙι οεαράετε πιε8 :απο

π11οοπιιτ - Πετάτε ΙεΙΒόΒ, - οΙδΒΒ ει: εΒγἱΒ, ποτάκι

ει' ιιιἐεἰΙ‹ εήτόΙπο2 εὶεωττ, πιἱικἰ 1ωιι6ω τέιΓοπΙἰτοτω

κι' ΒυΙοεοτ 'ε ωἱιιώπ :Η εΒΜΙΜΒΙόΒε1 Η ικωιω, @το

!οΙ:ισηΙο1τ ει* Μι!οτ1Ι1ο: 'ε ωωηα ΙοοΙάνότι ειΜ1όΙ οι

επιιηοΒιιτ Με2οάτο, ‹ὶο ε8γεϋετ εειιιιιιἱτ εοπ1 ΜΙόΙΙ,

οεειΙα πι1ό8 παπι 10 ρΠοε ΒειπΕπότόΕ, πιεΙΙχετ ει, Βοι

ΙώιπιΕ ΒενέεεεΙ ει: εΙδΙτ Μο”. Πάω Έ ΜΜΜ @τα

ι·έι:εεποΜ ε: οΙόΙ1 άετοΕότει, ίεΙΒϋΙτ 'ε ΒϋτϋΙ]άτνότι

π' ειοΙ:έπ 8ουάοΙΒοιηἱ ΙάτειοτΕ. - Νεπι επϋειά, ΜΗ

ποπ ειιιΒετιιεΙτ πιέ8 τιγοπισ ἰε πιατειόῇου, ειιττο81α,

8, ει: εδώτα €εΜπτεττ. ,7ΙΒευ ῇόΙποτ Μπι πιόΒα ειόΙΙ,

ι1ΠοΗπι εεή:Η ΒοτιόοΙΜ]έτει Με!ι1ό. »Πιτ ότει :Μήνα

εοΜή εεπι Με: ἐΙπειι. Ε: ει' ΙεωοϋΙ1!α

Μἱιιτἔιπ ἰΒγ εΙΒεπέιτοιόεέικιΙ Με: νοΙτ., σ' Μ"

σεειΙέιάΞ ΙώρΙιει ΒόιεΙεάο1τ) ιιιοΙΙγτδΙ ειοΒό]έπειΕ Μπέι

εεΠιστι οιιιΙΜετ ΙενόηΙ:. Παπ σεεΙώΙγ ετδΙεδάόεεεΙ

ΙωιποΙτο ω που Βάι Ιιοτο8τόΙ ιποΙΙγοπ ίϋ88ϋττ 'ε

ει' Ιωιιιυπο:Μιο: τύωεε21οΕΜ.

Ε' Πρ ε" Βἐτρἱωιῇτότ ίδάδα, ιπεΙΙγοτ πισω Ζέ

άοι· εδγετΙει1 υγοιπιέεωΙ τόμο τηἰ€οΜ. -- ΜἱΙιεΙμ σε:

::ιε8νοΙι ει: ο16ΙπωΙι ΙωΙυρῇέτ ΜΜΕ ειοΙπιπέιιηει :Πέ
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επι1ειπΕοΙνέπ π' ποΙΜετιπ νέιΙΙότει ειποΙ!ε. Ε' τοΜπδΙ

νἱΙἐεοε πιΕΒόρ π: δικη πι· ἰΒιεπ ;ῇό στδποπ νοΙτ. Νπιπ

εοΜπι π' Μάτσα πῇιόπ :Η π' πάει ΜΜΜ ΜΜΕ.

Μἰπτεἱςγ π: ροτοεπγὶ Μδ τεΙΜΜΕ οΙ π1Πιοτ δ:

νἰειπῇϋπἱ ΙεδήπΕ. - Ατο2π ιπΙέπ π168 ππΙνάπγπϋπ νοΙτ

πιοΒοτιπέ!, :Με επιποἱπεπ οΙΙγ πεε:ιό πω όΒεττ πή

Ιώρ πἱποε επιπιπἱ Πέ$ε68 πι-:ππε, πο” νεΙπιπΜπττπ!έΒ

ΜεΙοιπ1ϋΙ παπι τπάτει :ΜΒΜ ο86επεπ ιπεεόνπἱ. _

κ ·ν ·

πω” π' ειοΜΜ περα», π: ο]τότ Βοπάοεππ

Μπάντα, "ε π' παω· Βέρα εΙἐΙ›Μ πε!γότε πΚειειΕοΜ.

Ε: ιπε8 Ιόνιέπ π' Μι ει]τόπ ει, ΜΜΜ νἱεΖπΐοτἀἰτοττπ, 'ε

ΜτϋΠεΙππτνόπ ἱΒεπ ώειΙειεεεπ π' εποπέπειπ πιεεεχδ:δ

«ΗΜ παω, πο8γ «Μ επ οΙδπΜ ποπειεπό ]εΙεπετπε!ι

Ιπ8Ι‹ἱεεεΒΙ› πγοπ1ει εειπ ιππτπάο1τ.

νοπάεπἱ ΙπεεππΙιέπτ νἰεΖππγετΕἐΙ‹ ειο!ιοπ Εἱίο]ε:ό

εὶΠωτ 'ε Μπι ιππτετ1τ ηχώ!) Βέττα, ιπἱπ$: :Η πω]

:ΗΜ ϋπεπεΙιπεπἑΙ£ δΙτόπωι'ετ τεπόπε ποιπἱ 75 Ιππάτ πω;

ίόεϋνοΙ 1πεΒίιιτΙπτπἱ. ΜίΕοι· ιπίπά επ πποενοΙΕ, ρἰρέιτει

8γιήτο11 "ε ε" 1έιιπ!έεεΖΗώπ οτεε2ΒεπεΝ.

Α' Η πποετ π' ΜΜΜ Ιόρπο 'ε ο' ΜπχεΙι11εεεπ

ειθιέπεπ πενετδ 'ε ρἰρέ:8πΙό ετπποτπεΙι πγπεοπι

ωΙπιιτοτότ Μπέ, τέινοΙτόΙ επιπ εε]τεπό, πο” :ΜΒ ο"

πεεχεά ότσΞνειΙ πε εΙὅΙτ ε" ειππει·3. ΜΕ Μη. Μἰπ€

ε" ΐόΙότόπ; πΙτ ὶ8γ π1π8ει Μέ πόινο, πόιπέπ 'ε τπΙέπ

Βοπιοι· ΒοιπάοΙει€επππΚ ἔιτῇΜ ΒϋνοΙνέπ, π1Μϋπ νόμο

ΐεΙ]ώΙΙ θε οεεπ8ετεΕΕ.

ω·



ΜΒ

Νεω εο!ώπι ει' ι11ε!όΒειοΒο :ή1:ήότι:ιΚ οεἰὶκοπ·

8ἔιεε ,ε ΜέτιΙω εεειοκη· οεοειο8ό, 6ο εἰετδ Ιέρωἱ

ΒειΙΙ::$ειέιωιΒ: ει' πέιιιΙ1ετ ΒἰρἰτυΙνσ Μπιτ ει, Μεσ

τόιε.ει 'ε ει' ΙεΙιετδ Ιο8ΙιἱνἐπιοεἱοΙ:ϋ ωιππωωι ΙέρεΙ.Π;

π' εποϋέιΜ.

κ

κ
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Αιιίοε!ειίθ.

ΜέτΕΜ, ειό!!τε! :ΜΒ ει' ῇϋττε! Ζωα· οεευόεεεπ

εό!ε!!μίνε Μπα Μέ!!! ρ!ρα]έινε!!: ”!!ιοε!ιπί ει!ιατο!!.α

,,!!Μεω ιπ8γεέεοει ιιτειι!,α Με!! ει' Μἰτιἀειιεε,

ί“ι1τ!ώειδ £ε!‹ἰπ!ε!ε!‹ε! "Μάη Εδώ! ει' ειο!π!!πιιι.

»νει!ατ11ἱ Με!! Η!! Βέτα!! :ιι ότοε ι!τ!έτνέπ, Μ"

ει' Μ! !‹!ϋιἰ!‹.

”Μ!ητ!ῇέτ!, !ϋε!!π1,α Με!! Μ:ΜΜ, ΜΒ εποιε!βό!

!ότειοπ ιιι!ηϋ πο!" Μόνο νο!τιει !:εεεό!τι! 65 Ντάο

26ε!εδι!η!.

,,Μἰτ πόιοΒο! ιι" !!ϋτϋε ΜΗ!! Μἔιτ!!πι παο”,

Με!!! νσ!ειιιἱτ Ι:ετεε?“

”Νοιη - Μπα!!! - 6ο --“ !ιοΒοε!ε ει' οδ

σεει!ι -

,,Με8ἰιιι !ω!ωιι!ει!!ι οπο, ε:!οεεοι:, Με! Μ!!! οι



150

ότε 'ε ῇόΙ τυτΙ]:ι Με Βόεδιι Πιεέιοω πω: εΙΙΜΙοιιι.

Πεμ:: ιπἱτ ΓοτΒΔΙ_ῇΔ πηειΒόι ΜΜΜ σε:ιν:ιι·ου ]ότι1ε?“

` »ΗΜ ΜΜΜ πόιει1ι πειΒγεε38οε ιιτειπι - Βονέ

Μπα -- "Μι νόμο ιι' πιό Βἰοεειτωιινἐιι Βἰνἐηοεἰε:ίι

8ένειΙ. Δ

”Μέττ!ιο εεεεοιη ΜεωυιΪ8Γωτεα - ειόΙ1 Πάοκ·

- ,,Μι€ "επι νοΙτ ει' Ιιοπιγ!πόη., Μειεπι πεΒειιι ω

ιτιοΜοΜ ε" ροΜτ ρἐΙἱηΙιέιτ Με Ιιότιιἱ.α

”8Διι6τ απο ΙόΜπι,α ΜΜΕ ει' ι1δ "εποε Μήπ

ΜΑΜ.

»Σέκα ει; εωΒει·, Η ΒοπάοΙι1ει, Μ" ΜέιτΕΜ ρε

ε2οηγ ϋτε8 πιειρῇεἱτει ειιτιγἱτει εόνάτορ; επ οΙἔιΙι Εσω

τοΚ ι1τέη?“

,,$όν:3ι·οδ ιπέιικι οι ότάϋΒ! εΙο οεεψ ε! Ποπ: τϋπτ.“

”ΒΙ68 Μάτ1Μι, ωε8ύπωω ιιιἔιτ, εἱεεεει1 ει) Πιοει

Μάο. $οΙι.:ι άΙειοωΒεπι οετοΜΜ: πιέι11Βεττ Παπ κι

Μπι: - Μι Ιιονἐ Μ” οι, Η νεΙει!ιοΙ νοΙτ "ε :πάω

εΙιιωπτ? - οεεΙα Η Παω $ϋπε ει' ρειάΙότ, Μ;" ει'

ΜΙε!επ :Η ε: όΒΒε ειέιΙ_ῇοπ, ΜΕ α:ε:Πι ε" @Με "επι

ει' ΒόιπειΒ, οΒαιΙωι εεε2οτιγἱ ΗΜ? πιοπιηί επότ επι

ροι·Π ο" Βοι·Ιιε!γ Μή ευΜποιόττ) επά8μήο ιιισ8εΆ!“

Α' 8ειάσεειοτιγ νειΙόΜη ει, ειέ8γουΙιει ΜεοηΙό2

Ιιεπάο1τ έτειπιἰ 'ε Ι:31νάπ Ζ:36οτο:Πε Μιτει€νό ειεινειί(Μ

σήτα, ΜεΙΙγεΙιοΙ τέ8 πι1ε8ε2οΙιοα )ε ωεΙΙχεΕτόΙ Με

ΙιενεεοϋΒετ και τεττοτΕ, υγυ8ειΙππιε εόιό]έιτ, ἱ8επ ίου

ιιιόειοΕοεπεΙι ΜΜΜ, Μ" ει: οΙ:Πιοτ ει' ρΗν:π ίεΙὅΙἱ
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η]τόη ηοωήβο11η ο!. - Ε' ηιε%γδιδόόε ΕδνοΙΙιει

“Παω πό ΜΙΝΙ €άνοιοττ η: ει]ιό Μό.

,,Πη η' Μακη ίεΙΙιοιτη,“ ειόΙΜ τηοΒ ει'Εάνοιό2 Ζέ

ιἰοι·: ,,ηε τοωημ η' ειοΜΒητ ΜΓϋετϋΙηἱ, 112 η' Μἰττιι

η1ἱηὸἱ8 ηΙΩϋΙτἰη:οΒηΕ ηη8γιηη "ε ό81ηη]η ιηἱηδ Μη

τοΕΕηΙ.α

,,ΙόΙ νηη,“ ιηοπ:ηο8ηι Μόπηει οΜνοινέη.

ΜἰΙωι· η' ηδ οι ημόΙ; τηηΒει Μάη Βοηηπη, Ζέηοι·

ει' ροιηΙηΒοη ίο8!ηΙτ ηεΙγοι. Νοηέηγ ρει·οιηγί η1όΙχ

ιηετεη865 ιιτέιη 1ηηεόηηη πω: ,,ο88γεΙ Βενεεεηη,

6η :Με επ @Ήθη Η ηἱη‹:ε Ἐπὶ ηγη8ηΙοιη: - η'

ηη” οΙτηςηηο1τ, ηη ε' Βεπεπηηει·ηοΙ: ηἰιοηγἰ€νἐηχηἱ

»πιω ΜΜΜ νηηηηΕ, ηΪιΕοι· ιηέ8 Μ] Μια, Μετα:

ἱε Μάη Ιοεῇοηη ΜΗ: νοΙηη ρόηιιοΙ ηεὸη8ηἰ ειἐῇἔιτ.

- Με ιηἱηά ε: ιηέι· Μεδ, ηΜεΙοη ΜΗ εεεΙηΒοά

ηοιη. ΜΜεότ πιάσω, ω” ιηε82ηΙόΙοιη σα η' ηη

ίοηγοεοττ, - ηη ηεη1 ε1ηηηιΙ Μδι νε52ωηί.“

Μἱιπἐη 8οηὰο!η1ηἰηηη εηηγἰτο ότι, νοηά5ηἱνἱε:η

ηγετ1(:Ει ειἱΒοτιι Ιιἱϊοῇειἐεϋἱκει. ,,Νεπι ηη"οιη Ιε8γϋ

"Με ηιημιηητ,α ειόΙι 6εε:ο νοηνόη ε:ειηϋΙἀοἱτ.

,,θοηάοΙοιη η' νἱε2οηγοΒ η·ιηεοΕ Βε:οηιι·ε άοΙΒο:ηηΕ,

εεεηπηεΙ ίο8οιη ηη·τηη5 ειεΙκει η: ηιέΙτ ε:οιηειέηο

ΜΙ. - Βιηι:τοπι ε' ΜΜΜ ηόρο2, ηη νηΙηηιἰτο Βε

τϋΙ η' άο!ο8 -- η" ιηἱητ ηΙΒηΙτηηεἱητ ΙωτϋΙηἰ ἰε ίο8

η' ηἰτΙηροΒ Μάη ἰηἀηΙνη - η" ηἱιοηγοεηη ΜΗ:

εοότητ3έιΙι ιηηΕοΕηΕ η' ιηοι8ει|ιηοΕηη.- Ι8ειι ηη!έιΙΜ

8γϋΙϋΙϋηι ε' ΖΜοτοΕη1, ω η' Βοηγότνεειτο8εΙδ νόη
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Ραεποιετ, Η εΒγάτεΙππππ παπ πω τπε8ππΙπἰ, ει: έ!

πααΙεπ Ρότατ 'ε πιτ π' 1πτΜΕοΙό Μι Μεπεειοπγτ:

π' Πο εεπαϋε, επεΙονετ‹ὶἰ τπἰιποΒγ τοτοπγΕπΕπ5. -

ΜΕ Ιπεεειππόπτ ΕοττάεπειΕ ἱπόιιΙππΙ‹ ει: οΙάποΙα ιπἱΙΙἰο

ε:έιιπΙα εΠα1. Μο8Ιέι1]πΕ “πωπω πω: ιπἰ εϋΙ :Με

Μ Ιπἰπό ααώδΙ. Απ πω! οΙςοε επ1Βοη Η ει' ΜεπόΙ

πω, π, ναι πγπεὸἰῇπε “8Ζί-· Ιε8αόπϋ πιω @μ 61ωι,

ἱεπιαπὶ ΜΗ επ Μ; επιπαεΒα, πε:πα‹, ΜΜΕ, νωπό

ΒαΚεάπε:Β - πο Ιω ω] πω, αεὅΙ‹ ΜΕ πύοεπτ νεειπεΙ‹

ει' Επρπ Εό!ΓέΕόΙ: -- πω: π: ὶετοπ παπα πό]οπ -

Μπα τόππα, πο” Ιετά2ππεεπιπ Μα πγειΕππιτόΙ.“

Ζωα· πῇτπ ΜΗΝ, επ ππω;ποι ΜιεΙεάατ'ε ειπ

ππΙ: τέϋΙ6$άτ ΐαπγίΕνέπ ΙπωΕἱπτατ. - »ΠΠ ταε:ἱΙπ

τποτιπο8τει ιπει€ε?ιπππ: πο” επ Μό ποπιἐΙγοεοάΠ‹ -

πππέιΙ ]οΜ›.“

πωπω πεειοπγ πιε8ῇεΙεπὸεε πη.πε:ΐινιιΙ πιω επι

Βίτο1τει :ιι δτε8· ιἱτ ΒοπιάοΙοτ:πΙ:, Η πιἰπτΙεπΒἐρ @γε

Βαα€ πωθΒ οεγΒοπνϋε68 πιω π' 8γειπύ ΙομένοΜΒΒ

απγότ ὶε απἐτἱτπἱ ιππ8έπόΙ.

.Ματ Με, πιἰπώπ @το παω ίοΗΜΗ ει' Ηπα

παω ιπα!εττ π' ρππ:Ιπ8οπ - πωπω πε5:οπγτ, αι

παε παπι πεοΕόΙγ :πε8Ιεραέεότε 'ε πΙόΒΙαότε, ε26ΗποΙ

ΜΜΜ ιπο8 'ε ναι: πιἱπάοπτ π' πιἱ Μἰπιιτπ, να” ει'

ΖωοτοΙει·π νοππιΕοιπει -- ΜΒα·ϋΙνόπ, Ιώιϋπόε απ

ΠπΙιτόΙ πωπω π' ΙοεάαϋΙΙαοπ 'ε πποππΙπππεπ παπ

Βοπ τἐτεπΙοΒπἰ.

Ε' €έιτεπ18έσ ρἱΙΙπππω; εαπ πΕπότ ιπε8, που! πι'
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Βιιιάειεε:οιιγ Ιιιίο8γιιιιιιιιιι νοΙι επινιιΕΒιιιι 'ε !ιοεπιε

ιιιι:ιΙιιιειι Ιώ:Ιιειι Με: ιιγετειιιόιητιεΙι ιιιπό, Μ οΙΙβιοι·

ιιγιεΙνόιιοΕ ειιιιιιιά ι6ιωι ετεειιΙιοτειι. .

Μιιιιέιιι ω), £ον:Πιιι ει" ότόιιιιΙ ΙιεειέΙΒειτοΙι ,ε

Μέι·Πιει :ιεειοιιγ ιιιιιι· 8γειιιιιιιΒιιιιιι ρι5!ο8οτι ειοπιεινει

-- πω» Γε:ΙΙιόΙτ 'ε ΙιέιΙόΙωΕιέιιιότ ΜΜΜ ιιιιιΒόι·ει ει'

ιιιεΙΙόΙιε1οιιειΒόΙ.

ΜέιΜισι πιέΒ οει2ειιιόιτ ιε Ιειιιιιιιι, πικάπ ΜΜΜ

Ι:ιιι ιιγύιειεε:388:ιΙ ιό @ι Κινέιιι 'ε εΙιἔινοιοιτ.

»θώκο ίεΙαιέιιι," Μειωιι Ζωοι· Μάι·ιοιι ιιι:ΐιιιιι:

»Μια ]ϋιτ ο ιιιιιι· ΡόΙαι ει' οιι€έιιγ“? ΜοΒ ιιειιι Μεικ

ιοιιι Μ! ΙιέειΙι οΠγ εοΙιέ.“ Ε' Κέιάέειε ΜέτιΙιει ιιιε8

:ΜΗ '5 Βιιι·:ι8οεειιι ΜΜΕ: ,ριση ι:ιιιΙιετειι ω! ΜΗ

τειιιιι ιιιιΒγειιιιοε ιιιιιιιι.α

,,Μιωι Μέττιιιι?"

,,ΤιιΙ Κα!! τοιιιιι ι·ει]τει, νιειοιι:έ ει' ιιὅ: πω” Πει!

ιιιιΙι :πιω ιιιιιΒιιι ει' 8ειιοιιιιιει 'ε :Μάη εΙιέι·ιιιιιιιιι

ιιι·οινο.“

»ΕΠ «ΜΒ ΜΗ' ιιιοιι‹ι Μάσι: »:ιιιιιγι ιΒιιι, Μ"

ΜεάόΙιειιγ 'ε ροιιιιιι!ειιι και ει' ειιιιιιιιιιι·ε !ιοΙδ, ιιιιιιά

ΙιεειὁΙϋιιΙι ιιι68 πιό! Μέτιιιιι :ιεειοιιγ 'ε 8οιιιιοΙοιιι

ιιιιιειόΙ ιε ιό νοΙιιιι ιιιειιεΕϋΙιιι.“

”Π8γο, ι·έιότ ι1ιοει ει' ιιιιΒγεέβοε πι? ιιιεΒιιιοιι

6οαιιιιι ιιειιι ε8γειει·, Μ" ιιο!ιιιιιι ει: ει' Μιιιιι παπι

ΜειιΙι, ότι ι·όΒειι ειιέττειιτι νοΙιιει ιιιέι· άοΙ8ει!σειιι.α

”Μιιιδ όοΙΒέΒιιιι?α

»Πει ει' ιι:ιΒγεόΒεε ιιι·ιιιιιι 8ΖΒ8ὁΠΪ Μέτιιιέιιιιιιι ιιιιι
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ι:εεπ ϋἱιοὰπΙππι 'ε ο8γιπ!ϋΙ νέειἱ ει, πιἱτ πωπω ῇοΒ

Μπι νέετεπομππέιππ -- π” Β:ι!!8:ποΙι. [Με ίόΙεΙα,

πο” επ όπ παει:: εεεπεόΒε [Μπι πιεΒΙεΙιεΦ ἰεεπ

π8γεεεπ, πο Μπι Εοε ΝειΒγεέά οεπόΙγεεοπ νόδειπἱ.

Νεπεπι Μπι ωωπι‹ ε' Ι(οΙπτπΜπ Μἰττπ, οεειΕ επιπγπ

π1οπποΙ4.α

»Επι ρθω ίοδπάπὶ τποι·πόΙ:, πο” πιοετ (ΜΜΕ

ἱ8επ ῇοΙ απεπεπε,α πω! πω” εεψϊΙοε ιποεοΙΙ)·πΙ. -

”.!ό ἐ1τΜέτιπο, Ιώεδ ει: πω, πγπἔοπῇὸΙι Μ, 'ε Με

πε π' Ιπεπγότνεεπτε8εΩδ εΙέπετίιΙ ο! πιο ετεεειο, ππ:τΕ

52ϋπεόΒεπ1 πο” ι·οέ.α

”Μίττπ?α - Βότόά π' επιππεε:οπγ.

»Μ πεπο8-γ, ή π' αεπΠω ωμΖω Με πω”

πιἱΒ Μέτιπει ει' ιπἰπ$ ΜΜΜ ί8επ οΙόεεάετωπ εεώΙγό

νοΙ νι58Βόρ οΙώνοιοττ.

Απ Μό οΙ]ότΕ 'ε επ έ] εδκέτοϋπ Ιϋπ πιἱπτ πιτ Ζά

όοτ π1π8ει ἰε Μτω, πω· ἱππἐΜ› τοιπόΙτε. ΜἰπᾶεπΗ

Ιππω, π' εποπ1ειέπ πάνπτΙσππ ο" ΜΜΕ εοπι Μεϊ

8ἱτοπ 16ΒΜ 'ε ει' πάπια ἐ]ἱ οεεπάετ ω( ΚοτοππόπΕ

ΜΜΜ πιω π' Μπεἱ πω( τἐνοΙἱ πεεπέε:ι.

Α' Μάρ π88εππϋ Με, ιποΙΙγ ει' ρππ1Ιπ8 ΜΜΕ

£π886ιι ΜΝ πω.

Μάσι· Η εὰὰἱἐ οεοπόεεεπ πΙΜάιπΙ:ΜιόπόΜπ -

ΜπϋΙτ π' πιοΙΙέπε:οπέπε πιεπτ 'ε οππ:ιπ πισω εοΙώι·ει

οεὶ:επιἐνπΙ ΙέΒεππ, μπω ότὅ Βόι·έιπγΒδι· ΕδοιόΒεπ, 'ε

ρτόπωπτ εϋνο8δεΙ ίε]έπ - Ιάτ]πΙκ δτ νἱεππἐτπἱ.
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Α: δτε8 ἰ8γ ίεΙΒέε:ϋΙνε π' ρἰΙνπι· ΐεΙὅΙἰ π_πόΙ:

πο” νἰεγέιιπιτ:ιΙ 'ε πω: πἐΙΙιϋΙΐεΙπγἰΩοΕΕπ 'ε π' ρἱτνιιι·

Μ, οππειπ ρεώ8 πππτϋΒ ΓπΙοΙνε, π: :πιό εΙϋΕπ ΜΒ

πεόΙκοπ Η: π: πάνετπει Ιέρετι. -

ΕΙεδ τοΙππτετε ει' ΙωετάΙγ Ιπἱἔπιἱτοττ ειότπγέιτπ

νοΙτ ἱπτἐινε.

”δειππιἱ νἱΙέ8 ΒοπάοΙό: πιέ:8 ει' ΚοπΥπέΜπ παπι

ΗΜ: Βγετηέι2. Με παπι ΜΜΜ ε' πγπ8ειΙοιππππ., ω.

νπΙπΙεἱ όειι·ενοππε ιπἱπιἰεπ νεεινε ν:ιπ.“ ΕννεΙ ει:

πάνω· «ΜΕΝ “Με νειειδ π]Επῇἐτ ει' ίαΙΒετΝέεπεΙι ΜΙΤ

πγποπει 'ε εππόΙ σεεπόεεεπ ΗΙορόεάνάπ πο” @γε

ΙεπιππεΙ νἰιρ8ἐ|όᾶοτ€.

”Μἱπὰεπ ο8επάεεβ πω: επιπέπ Παπ ώι·νόπ πά

ν:ιτόπει, ίο!γωά ιππΒέπποειέπέτ: ,,πωω πεειοπγ

πο:ΕοΙάε:Ξτ πωπω, Ρώπα πίποε ἰττποπ; Μι· ε"ΠπόΙ

εἰποε οΕιοιπ τπττειπἱ - π: Μ): όοΙΒΜ πιό8 ἱε _ῇοΙ›Ι›

πει ιππειιπΙι τεε:ϋ!κ.α

Ζά:Ιοι· π' πε!γεΙΙ, πο” ει' 5ιεπιΙο παω εποπό]έπει

πωπω: νἱειπ, π: πω) εππΙἰ2οτ1Βἱεπ_ῇτόπ έκ υπο Ιπ

Ιόροϋ π' 1ωπει; ε|ϋΜ “Με 75 :ποπ πόεηέτ, :ΜΜ

πεπ ΜΜΜ - πππάίε πω” Μιττνει ιπεδΒετϋΙνέπ, πιε

εππ Ιε31]πΙ«τ δι νἱειπτὸτπἱ 'ε ει' Μεοεύπ ω :Π Επω

Ι›π οΙτϋππἰ.

Μεε ΙιεΙΙ ῇε8γειπϋπΙπ ω" ε' πάετγέππΙ: πωπω:

Ιορπἱ, να" ὶπΙώππ €έπιπέΙαπ νοΜΙι 'ε πιώ ε"Πω

έρεπ επεΒΙοΕόΕ ίο8ΙεαΜ Η, ειέπ ΙοπεΠεπ νοΙΕ Και

δ
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α' “Στ ΜΝ, α' ωἱ :που αΙι!αΙαοΕ ο87ΙΙώιιέΙ ΗΜέιΜ,

τιταΙΙγεΕ α' νδ!" ΓοΙδΙΕνεΙ ειδ8Ιειεπ ΒόρεπεΕ.

ΕΥ ΒϋτϋΙωέτητε όρἰτοττε τετνόμ πιώ] ΜνϋεΙόαεΒ

αποπηαΙ Ιατιι1ἰ ΙεεπὸϋιιΙ‹.

Πάοκ νἰε:αἐτΙ‹εινἐη Μαα;εω, α]1α]αΙ. @τα Βοη

ιΙοεατι Μπότα αιιιιαα α, παω· οεαΙαόἰ Βέρετ επιιοΙω

Ια 'ε α2 ΜΜΜ Ι‹ατρὶτ @ότι Ιόρεττ Με, 6ο απωιω«

νἱειατόττ Μπιτ ναΙααιἰ α] ϋιΙεΙτιεΙ‹ Εϋνοταε:1όΒοα.

”Κόεδ ναι” παπι αΙαατοπιι., Μ" ναΙαΜ νόΙειΙεπϋΙ

6επε Με”, Μ” ιιιόε; 6Μετι να8γοΙι, ιιιἱιπὶεπ παει

πηἱ ΜΜΜ ἰεπαετεΒ ε!ό!τοπ1 α' Ιαπαρατ."

Ε: πιο81ϋπόι1τ 'α πω» @τα απαα Με Ει6:α8Βα

!έρετΕ, ιι1ε!!χπεΕ ϋτἐΒε, ΜΒ α' Ιαπαρα @απ αΙΙιαΙ

:Μπα ΙεΙιε£εΙΙ ε” τε:Πητα1ετ πω.

Α' ΜΜΜ Μπα νοΙτεο!ια ετδεΠεϋΕνατ, 'ε ε' τόπ

Ι:ετι πω: ΒαεοπΙΠοΗ αιοπι - ΕπΙόΙγ!σεια οΠγ Βγα

Ιιοτἱ -- εαεϊόε:ΕοΕ 'ε ίϋΙάνατα!άιοι πιοΙΙχεΕ ΠΔΠ

11168 εοΜια!α τοπι]αἰ Βοεαοι·ιιιιαΕ α' “Μάϊκ 'ε Μι·

απΙα τετὅἱτ ,ε ΒαΙαπΕιΠααίτ, 'ε ΜΙ εαοϊιτιοΙ: α2 ΜΜΕ

τοΖειὶαῇα “Μα Ιοι·α8τα ΐαΙαἱ£, Μαι· αι·Ι:αΠι εΙό88ό ω

πιιιεἰτῇἔΠ‹ Ιιατειἰαε εαο!!εωϋΙ‹ετ.

Νοπτι νοΠαϊκ ε* Βαετό!γΒαιι που ίαΙΙιδιϋ ΒέΒοαόΙι,

απαα εοΙα Νικ 'ε ΕδπηγαΙιεΕ Ιατοττ ναι· αΙατϋ Μυώ

Μ5Ια, :και που εεώτ ίοΙγοεόΙκ ιαεΙΙγεΕ ιιι6Ιγου α'

ίδΙά αΙαπ νοτιιιΠαΙ: Μ, Μ" α' Ιιοαἱ θα :Ματσε

ιιαρῇαἰΒαπ αιεπεάέΙαπ υγιιήτεαπαΙα α, ιαΙιΙατοΙΙ: ναι·Ια

ΚόΙα ειέπιατα. `
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νειιιιιιιιΕοι· 1:ιιέιι ε' 1«ιιι6ι έριιιιιέιιγιιειε £ειΙειριιιι

ιιιιτοιι:ιεΙι ειιιοΙόιωτ ιιοπΜΕ νόΙΙειιιιοιι, ιιιει·1 πι' ι·έ8ι

ιι·οτιιέτιγοΚ τειιιιιείαιιι, ιτιἱΙώρ ει' ΜΜΜ ρειι· 82:32 έν·

ειδα ιιιέιι· Ιότειδ ειιιιροιιτιι ἐρἰτε1ει€.

Με Ιιει α' τόΒἰ νόι·ειΙι ι'έ|ιεΒιι ΜΝ ειιιέιεόεειιν:ιΙ

:πιο Μ", ιιιιι·ρόΝέειιι Μ! πιενε2ειι:5 εΙϋιιγε «πι. Ειδ

κά· οι, ιιιιΙιέρ Ιιειι·ιιιιιιιιιι Μαι ι8ωιι6ιιωιωθιι "Μπι

Η: ε' τόειΙιεπι ίδΙει; ειι ιιΙεδ @ΜΕ Μαι εειιιιιιι κι::

Μπι ΜΜεόνε: - @οἱ Μιόενει νιιΙιιιι:ιιι ν:ιεράιιιοΗι:ιΙ,

ιιΒιιιιιειΠ τοειά!χ 'ε ν:ιει5ειΙ ΙιοτἱιΕοΕΙ ΕάΙιΙάις Μια 'ε

πιοΒιέιπιειάτειώε εεετέ!ιεπι -- ιιιἰ ο τιιοΒγόΒειι Μπι

αιι·ιοιιιι ει' Ιοιιει!ειι άοΙ€οιιι Μιά -- ει' εεϋΙιεέΒεε

!δι·έει:Ιι εεπι νειΙειιι:ιιι ΙΜε!εάνε.

Μέιεοάποτ, Μ" Ειάέ!γΙιειι Κενέε Μ: Μα

θΠΠ?ἱ ίόιηϋιόεεεΙ 'ε εΙδειετετειιοΙ 6ριιιι ριιιι:ιέΗιεΙ.

Πει" ειδιιγδΙιτε νοΙι εεεΒιιειιι Μ" -- πι· ε2ο!νέιι

- ε” ειιΙι!ειάειι·ειΙι!ιόΙ επιιιιιάιιοιιιι Μια ει' οεἔιιιέιιγ

όει Πόροι, 'Β :ιιιιιιιιειιιι οΗγ ι::όΙειετϋεπι ΜΜΕ εΙιιιιέινε

πιιιιέιρ πιἰιιά ει) ΙέιΒιιειιι επιΕπιά ίο!γειτπιοι, ιιιἱιι‹Ι ει' νι

Ιέ8Μειιιιιιι ιιιιιιχι ω” ειι8ει1τεΙι, Μ” ει' ι11ετιδ52 ΜΙ

1οιιιιοικ ΜΜΜ ροιιιρειε οιιιιιι:οπιιιοΕΙιοι πιιιιτ ριιιοιό

Με ιιιιεοιιΙΠοΗειΙι.

ΜΠιοι· ει, Β:ιεώΙγ ει' ΖωοτοΙι Μι ιιιόΜιἱ έι8:ι ω:

Μο5ιΙοττ -- Ροι·ετιι:2ιιεΕ Μπι οιΙιοιιϋΙτ - ιιιιιιάειι

έιΙιΙοπιι όειο:έιτει Β -- εΒόε2ειι εει]ειψινέ «Με ει!!

Με” Μέττοιι ιιιιιΙαιοειιΙ ι·ειΒειειΒοάοτι ιοδει!ιοι, Μι· ει'

οεαΙέιάίδιιοιι, Μπι Ι:ιεΙσΒγειόε ΙιδνεΕΕε:τ€Βι-ιιι, Μπι
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ῇο8:ι ιιΒγειιι, (Η: Ι‹ινέιΙ1εό8:ι νοΙΙ ει' ιέΒι ΙιόΙοειδιότ ει'

Ζἐάοι· ΜΜΜ: οεπειιιιιιιιιΙ Ιιιι·ιιι. · `

Αιοιι εΙΙειιεόΒεε όε εΙΙειιεεειινω ιιιοΒιιειεοιιΙάε,

πιεΙΙχει Ζέόοι· Μάι·ιοιι ιαωιι ΙεεεΙεϋ εΙδι ιιειιι

«ΜΕ ει: 6ρϋΙετιιεΙ: Με απο ίεΙεπι ειέι·ιιχειι νέιΙιιεπέι

Μ, Ιι:ιιιοπι ει' ι·ειιιοΙι ριιιοιεΙιοΙιοιειΕοΕπι ιε Ειτεήοει

τοτοΙτ. 4

ΖΜοι· Μέιτιοιι, ει' πισω Μι:ιτΙειιι 'ε οειιΕ 8γότειι

Ιειιεει2ιτοιτ Πι όριι!επιεΙα Ιιόιερε @έτι - ει' ριΠωει

όΙιιγι ν:ιεΙει8 ΜΙειΙ ιώΙ:ιειτ:ι15 εΙ ει' τιιΙεό 6816!.

Αιοιι Με ειοΙιειοεΙαι, ιιιεΙΙγΜ Μάσι· ιιι·ειτ ιιιοετ

ΙιεΙέριιι ΙέιιιιΙι, ε” νοΙΙ πι” ειρτό Ιιό2ειδοΙι ΙιόιόΙ,

ιιιοΙΙγεΙιετ ει' κόΒι, ΙεΙιεΕδεΙι ιιι·:ιΙιτ ΜΝ -- όε ΜΙ:

τέι·ιιΙ ΙιειειιιέΠειΙι ,ε ΙιοΙ «παει, μέτα όε ἐΙι52ετεΚ νο!

ττιΙι Ιει·ειΕνει.

Α° σε:ι!έιάί ΙονέΙιάτ υιιιιι5έ8ει ειιετιιιτ ει' ΖΜοτο!ι

εΒγΙιοι· εοΙι “η Ειιια:εοΙ ΜΜΕ ,ε ιιιἱιι‹Ι "Με ΜΒ ει'

τιιΙεό ιιόνιιτικιιι :ιι δι·ε8 Ροτειιι:ι Βιιιιιιιέ_ιέιτ Μέι,

έιΙΙιιιέιΙι ιιιιιιέρ οτι ειιοιι εεοιιιἐιιγεΙε ΕοιιέιΙιειιι :Με

ειεπει!ι πω, όι·έι8:ι &ε2ει·εΙι έ:5 ιιιιιιιιειι οεχόΙι έτ

πόΙαιε ΙιοΙιιιιΙ: ιιειιι οεεΙιόΙγ ε2ειιιι|ιιιιι ι6ωΖωι.

Μέιττοιι ιιιιιιειΕ Ιιἰιιοεεε Ιαιιιιτέιιι εΙ!ειιΙιειι Μπι

ιιιιιτειτοπ Μη Βειιιιιιεεόετει, Ιε8:ιΙειΙιΙι 82 ΕϋΙεδ|ο8 Μ

ιιειιι Μπιτ, Μι οειιΙ: Μι κορρειιιτ νειερόιιιοΕΙιιιΙ "ω

1εττ 'ε ιιιεειοι·εέΒοε εειτοΙι Μι νι-':τΙοτι ΙέιάόΙιειιι τιιεΙΙγειι

ποπ εΒχόΜιέιιιτ εΒόειειι Με ΙωιιιτέιΙιειιι Ιιενει·ιοΒ, ιιειιι

καψω ει.
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.&' τέ8ΜΕ οΙΙγΒοτ και Μ? Με τεῇΕεΒεΙιΒὅΙ εειῇἐΕ

ε8γἐιιἰ ΕπιειπέΙειΕυΒτει ΒέΒοεό!ιειΕ ΜειΕΕεΕΕοΕ ικιό!γεϋΒεπι

Μινό ΒοΕΕοΕΜ, να" ρἰποιἐΙὡε, ωεΙΙγεΙ(εΕ νειΙειιιιἰ

ΒόΙσρ πι” σεειρόει ΕόόόιιοΕ.

Α' Ιιονό π1οεΕ Εκ:ΙόρΕϋηΕ, ΙόΕεπΕΕ ἱΠγ εειτΕεοπ Εστ

άιιΙό ΙΕϋΙειρ, τιιοΙΙγεΕ ει' ΕϋΒΒἰεΕΕὅΙ ΕΜ( €γει!ιοτΙοΕΕ

επ-:111 ΕΠΙϋιπΙαδιΕοΕοΕπΙο πιο8. Δ

Ζέιόοι· ο” @Με εεΒοάεΙωάνεΕ εθγοηεεεπ ε' Ισρ

Ειοι ΒόιεΙΕΕοΕΕ "ε ΒειοἱΕ ΒεἰΙΙεειΕνἐπ ΜΕ νειεΒειτἱΒἐϋει,

επ εειτΕ:ήιι ιτιοΒΓοτόυΙνσ επεΕ-:άοΕΕ. “ω” Μ;εό ΜΜΕ,

ειιιιΕάπι ΜεωεΙΙπεάνόη 8ϋτπχε‹:Ιὅ ΜΙ)·ιοΕόΒόΕ - ει,

ιπέΙγ εδΕΕδΕΒεπ - Ιοετοε2ΙιεύεΕΕ κεΙειωἰ ΕιέΒοέόη, ιιιεΙΕγ

ΜΒ ΜΜΕ όνειΕοεεπι Εειροε:ΕΕΕ:ι ΙέιΒυἱνειΙ., παω εοϊώπι

νέΒέΕ άπο εΙιιιἱνεΙ, ει 88%: Μ8οεό 15 ΐοΕΕΒόΙ ΜΕ.

ΜἱΙιοι· :ΜΠΕ "Μ, @τα ηη· 8γυϊάΕ άϋπεδΙΕ ει' ίεΙΕιοι

'ε εεεΒόΕγ νΜΒέιιιόΙ, 820ΠΠ8Ι όε2τονεΕΕε ει' ΜΕ Βετε

εεΕΕ. ΜΕΕι·ιι ΕιοΙΕΕεεΕο ΜΕ ΒόρειηέΒε ΒιιτΙιοΙνει, Ιά

ΙπιἱπιἐΙ ΙιενετΕ.

()ν:ιΕοεεέ8 νοΙΕ ο εδγει!ϋΙ, ει' πώ οι Ε5τε8 8γἰΙΙιοεΕ

Μπι Επω, Μ" πιέΒ ε, ίϋΙὸοΙεΕΕἱ Ι:οΕΕοιειΕοΕ ΜΜΕ

Η: Βει·ϋήο ει, νὶΙἔι8ἱΕἐεΕ, ηεΙιοΒγ οι π, ρἰηο2οεΒΙεΙώπ

έι·Ε ὅΕ εΙότυΙΜεεμ νο;;γ Εετιπέεπ:Εοε Βοτ:εάέιε επι :ΞΕ

όοιειΕ ΕεΕἰηΕεΕἐΕὅΙ, ωι-:ΕΙγεΕ πιοεΕ ίεΙΕοτε8εΕΕ οΙωιΕ:ι ο:

που εΙδνἱξςγέι2ειΕοΕ? πιοιπ πιοι·]ϋΕ εΙϋειΕἐτο2πἱ; -

Ειιιυγἱ ω”, Μ" π1Πιοτ ει, "Με ΙΕόΕεε «δε Ε”ιιΕό ΗΠΕ

8ἰΕόεἐνειΙ ΜἰΕτιιιπιΙι τὁκιιἰΕδει1 εΙνέιΕΕοιοΕΕ Μειωσα ρἱΙ
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ΙεπιΕοΕΕ, άηΙιόιπεΙεπϋΙ όεε:ετέιιΕάάο11 - ρεάἰΒ «παπι

οι1ι!1ετ εεωπιἱ επι νοΙτ ΒενεεεϋΙ1 πάω ίἐΙἐηΙ‹.

ΕεΒεάΙοΕΕ Δ' ΜΙο18.Ιιοι 'ε ε" 8ουάοΜ; νἱΙΙοιπ ει

εΙωά]ότι: »έ Βοι·πιεπό τοΙάι1το1τοΙ πάω ειΕπι·οΙα ιϋΜ:έ

τοΙέιΙΒο:τιἱ!“ ΙιἰτΙε!επι ΙεΙιετΜόπ επ οΙέιΜΜΕ απωω πάτ

πχάΗετιάὅῇἐΕ ε' Ιώροιητ Γο3ότε νοτια” 'ε εννιά ει:

ο!έΙι παώ: εΙωΙαιι·νόη ει' ειδτΒεπάϋνεΙ Θ ΒοτΕιόΙιοτ

ππο8ε-ει·δεΙτετ1ε. Ε: ιπο8Ιάνόπι ει' @Μάτ ηόπιἰ ετὅϊεε:ἱ

ώεεεΙ νέΙΙέτει επ11εΠο 'ε ει' Ιιέθοεόή ίεΙίεΙο ΜΙειάο1τ.

Μετά αΕπιιιάκ ΙιοεπεσΒ Ιωπή ε' Βοτπει1όῇεΙοπετ

!εΜεέιΒου. ΠοΗι-:ά ότε ωιι ε! πιΠιοτ “άουτ ήτο

ειοϋό]άβετι Ιά1]ιιΕ, Μ! Α' ΜΙοΕΜ ο" :ιΒΙειΙ‹ι ΙώιεΙόΒεπ

ει' Ι”ϋΙάτο Ιετε!τε ,Β ει:ιιώπι άειτοΒἰ8 ρἰΙιεηηἰ ΙεΗειοΙΙ.

Κονέε Μό Μάνα ει: εΒΜΒοτ πηΠόται Μ 'ε πάσ

ι6η-Μὶ1τιι ΜΜΜ ε" Μ3τεΙεί Ιωτἱτειι, πιεΙ!γετ ιι"

ΙΜε:Πε ε' ειο!εόΜπι ε: ΜΜΕ ε2ε8ΙεΙάβεπ Μειειι

ΜΜΜ, σ' Μι!οΜΕ ΜεωοΙιε 'ε ει: αΒΜποπ έ!ιο!νέιιι

ει' Μάιο ιποεπειτο.

Βιιπέτι ωωιω ει: ΜΜΜ” ει' ρἰ£νειι· άῇσῇἐΙιοι

εἱετειτ 'ε που β ΜΜΜ. - Βειέτω ο :υηα Μάτι

σε εάΕόΙωΙ, παπι ιιιάῇιιΒ Βἱιοπγοεειπ, άι: εάοτεέΒόι·δΙ

ΜΙνο Η:πΜπι1ηΕ ΜΗ, Μ" οι πω:: Εάττόπι€.

Μάσι· όρου πω, πιἰΒἑηι Με ε:Ιδειάτ τενό- πιω!

ἰε πι1ε8ΙαπϋΙω ει' Βέετγέτ 'ε ἱ8γ ότι ΜἰΙτιι ΙιοΜεεΕ

Ηπα.

Μἰιιά ειΒΙππι ε' ΜΙ: εάάη; Μι, 16ϋΒ όνοτοεεό8

Μάτ εΜεόε Μπιτ ίοΙ, άο :που ρἰΙΙωιεπ Με, πιεΙΜπου



ΠΠ

δι π:οετ ει' ΜΜΜ ωεω Ι:ΜιιΙι, ΙΜΒοάϋοΙ:, ΜΗ Βέ

ωιιήι1πΕ ἰυΒἐϋ!›, :Ρ Ι18Μάο1τ Μπι οιιψετ ἱἀε8εἱυεΕ

ετεῇἐτ ο, Μ" που 8γοτεεεόεοτ ι11ε!!γ @πάω πιω

άιιΜέΕ ῇοΙ!οιπιἐ?

Α' ΕϋιοΙε1ΙοΕοιήΕώ ει' ΙιοΙοΜόΙ, ω οΙά:ιΙιεεβδΒε

8γι1ττή, :ι2ιιτέτι ει' ι1εΙιόι εΞε πιετε‹Ιτ ΜΜΜ νἐΙΙεἱπι

επιεΙιιἱ 'ε ε, 8ϋπιγοε2τϋ ΙεΙππτεΙ εΙεἱε£πἰ, Ιιενέε ρετ

::ιεΙι ιιαἱνε νοΙτ.

ΖΜοτ εωτοεειπ ει' νότόΡϋΙεΕ ΐειΙόπωΙκ ἱτάτηόΜιι

ΙωΙω1οιι, πω; εεγ, @Μπα ει' νόΙΗΜ ΙοΕοιηπτιιΙό

εεό!εε 6ενέιητ όττ.

ΕΖεπι Ιέιτ3ιιΙι ότ πιοετ ΙεοτοειΙ‹οόυἰ. - Β' ώ!"

ει' Βαετέ|γηαΙι επιιεΙτεΜ› Πε!μοιόιδΙ, ετάδνεΙ Βοηϋπ

Ισότε2εΙκ ΜΜΕ ΜΜΕ. - Μἱιπάη Μιάου ρύτ κά: Ιόρόε2

ω» 'ε πέη· :Μ Μ!" ΓειιεΙώΒε Ιεόττ, πε!ιόπη €68Ιει

ΕεωοποιόηόΙ, ωεΙΙγε!ε θα εοτΙπιη έιΙΜΙ:, τϋνΜ ἱάεἱ8

τιιεςέΙΜροάοΗ.

Δ: ὁ] εδώ! ΜΗ, 6ο Ζωοτπ:1Ε εεεωεἱ πω! ΜΕ

ειο18πιο8εεοΜόΒ ει' εϋ£ὸ1εἐἔεΙ 'ε επ οΙδτω _ῇόΙὶειπεττ

ύτοπ ε' τέτ8μιΕοτ Μι· ΒοιπόΙΣοεοπ - Βἰτιι‹Μ νοιπιἰ.

Α' ΜΙοαειτ ε' ΙαπιιοποιόΙ; ε8χἰ!‹ε 11ιεΙΙό Ιοετοεποπο

'ε ωἱιπόη :Με Πε ρετοιτηἱ ΗΜ επεεύετι ιτιειΒάπιεΙ:

ΡΜεπόετο ι13ι·ει ΜΜΜ εττιεΙτ‹-: 75 ΙονέΒΒ εΜεΕΕ.

Πτι ει' Κεετό!χ ΐοΕνόεέηεΒ Ιεἰτἐε:Ξ£ εεεϋηΙώευ Μι·

τοΙ1ι1Ι‹, εωΙόΒε:ηϋηΙε ΙωΙΙΤ ιιιἱΒἐιπ ιτιδ8ϋΕτε ίόΙΒϋτϋει1

εϋτϋ απΙδεό88εΙ ΜΜΜ Βεἔγ8‹ἐΒ νοηιι!τ σε!. Α: ύ!

ωεΙΙχειπ Πάοκ ΜΙειὶιιἰ Ιάτ]ιιΙ:, ει' τέ8ΙειΒεπιεποιόΙ:οπ

Η

ν
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Μ, πειτε -- ε' Ιιε8γε68 πιο Ιιιιιιηειτοοοπ ο” Μάο"

Ιιο87Επιιιιιπ Με. - Ε' το31οιι, πονά οι ει, το” ΙεΙ

Ιπιειπέι·ει "ε ει' ποιό!! οπιποειτο πιοι·ονοπ ε!επέιπτεέ88οΙ

νοποιτο, οΠγ ΒοεΙιοπγ τοιιιιοΙειτοπ έιτ ΓιπότΙοιτ π' ποιη

@οπο πο, πο” πιω ειιι8Ιοποιοιι ο' Με θιωμωιι

ιέι568ποΙι πγοιπειτ ιο Βγοπιπιπι.

δοΙοποοπ οπ πεπεδπγ οι πι νοΙτ Ιοτειιιι:ει, τποΙγ

Ιγειιοι .Τάκη ει' ρι·ποίοοΕπ5, πποε:Ξεοποπ ιώππγοπο

ποε:πό!πιέτο - ε' πι. νοΙ"ποΙι οΙποΙοιπόΙ ν:ιεπ1οΗ.

“Ποτ Μειτιοπ -- πιΠιέπτ ποπ -- ιΒοπ ιο! ιο

ιπει·ιο επ πω 'ε ποποιειονάπ :που ε:οτοεπει, πιο” ει'

το]τειιοι: ει' νοΙΒγιοΙ οΙΙιπΙϋποπο - ποιπ εοιώπι ιπο8·

πιο ει, τοπικ πω» Ιονοιό ππιπτ οιποΙο νέ!!ειιιόΙ

'ο ειιοπιιιιΙ Ιοοι·εε:Εοοετι ει' Μοτο, ΜΜΜ ώιπειεπΙιοο

πιο ιιοπγόΙιότε.

Α' νοτομι':Ικ οειιι·8οιτ ιιι·οιόπ, π' ΜΗ πιιειιπ ειροΙΕ

ει" Με πω 'ε ο' ειοτοεοπ :Η θεοι: Ιιδ8νοπιιΙτπχοι·νο,

πϋνο ἰΒοπ πωπω Ιϋπ.

Ζωοι· ποιπ εοΙι Μοτ οπεοποπ τπειΒέπειι( Μπιμ

Ιοιπι·ει, ιπεποιότ «πιο οΙο 'ο ποιπ εοιπίιι·ει ο" Με

Ιάπιρέιπτιπ ἐΒειι ει' οεοΙιόΙγ νιοειΒγοι·η:ι. -- Αππιέιπ

ο" πω] ε:πι·οΝέΜγότ νοπτ Η Ιιϋο2ἐ_ῇε Μό! 'ο επι

ει' "οι εο8εάοΙιπόνο1 Μό;; πωπω· ιπο88γπμο1τει.

Β' το]τοΙι, πε!μοιόποι @ένα οΙΙγ πεπιπ νοκ, πο”

ιδιιοΙ ποιπ Ιοποιο πιππιπόΙ πιι·πιπι, οΒγιέππέιπτ οι επ

Ιιοτϋπο πέτα ιἔε Μπέκ, Μ; ιπο8:ιειντι πγπιωΙι 'ο

ει, παω ιποΙΙγοπ έιτ οπο μπι πωπω, Μ; πιιιΙειει
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Βόρε:ε::, ::::::έρ :”έ::γεε ::ειρρ::Ι ἰε, Μ: Μπα:: :όε1ε

Ντεπό:: οποσ:: :ι:οηεΙ:ϋΙ:::, :ΜΜΜ α' Ι88:έν0Ι:Μ1 πω:

Ι:ό:ε:Ιο:: Μουτ:: 8γει::::::::ο::. - Α, :ΠΙΝ Ι::::8]:: :ϊ

Με νϋΙ8γεοεΕἔ: ΜΜΜ: ν::έ8ί:ο::::, :::Ηώρ πω::

σ8εϊ:ό:γ :ε:ἐ: πω:: Ποπ: ε8όειο:: Η !ε:ιε:ε:: νε:::::.

Α::::ό:ό:ο θ-:0 ό! Μ:ε:ε:: 'ει :::::::Ι ει:: ει' πι:: ε'

Μ:: :ει:όΙ:::οι: Ιά:::ι::::: Ιο:ιε:, Κενό:: “Με Ι:ε:ϋΙο::ά

Ιο:::::.

Μάο: :::οΙΙο:: Μονο:: :θ ΜΙ: :εε:, ει) Ι:ϋρε:ηΒε

Βιι:Ι:οΙ: :δνεΙ, ::έ:::έ:: ιἔε ::ιε:ενε::ε::; ῇοΜ:::: ε::ϋΙ

:::ἰ:::ε::Π Μ" - δ::έρέε::γ::ε Ιεοεο:Π:ί:ο:: Λεόνε::

:ϋ::ιεΙ: :·ϋν:ά όε:·εΒέ:: ρ:ΙΙει:1::ι::: ::ιε8, :::εΙ:γ:ιο::

:ο:Ι:ΜέεΙπι Μάο:: :ε:ο]έ::ε Μάο: ει' ::3Ι:Ιγό: ε:ι:::::;

ΕενόεεοΙ ο:Ιέ::::1 ει' νό!ΒγοοεΒό:Ι:ϋ:ϋΖό 'ε πο:: οΙ:Μο::

:Παμε όε πιο:ΜεΙ: ε::Ι:Μ ::Ι::::, ::ο::έιη δ! ΜΜΜ::

Π:: νεΒε::1:::: Η, ΜΜΕ:: σ:: εΙσόέε:ε:, να" εΙνἱ:οΙ:·ο

Βόε:::ο:ι: ειοΙ::έΙ:; :Β νόΙ:ΠεοεΙ:6:ιοΙ: @Μπι Ι::::ηει:ι:Ιό

::ϋτε2ε:ε νόμο ε:1:ϋ ετάδεό%εΙ νο:: Βο::δνε.

Α' π:: ει, ΒγΙΙΙ:οε:1ε:Β ΗΜ:: ρ:Μ::έω Μέι:: :ϋ::έη:,

(Μ): 8γο:ε:::: ν::ε:ε:: νό8Ι:ε:, πω:: ει' :::ἱ::ὅ Ωω:: νοΙ:

ε, νϋ!"Μ: ό:Ιαπόεο. Α:: Ιο:1ε:ο εοῇ:ε::ἱ, Μ” ε'

:·ο]:ε:: :::::οεεόΒό:ιοΕ ό::οιό:::, όνα::οάν:: ::ἰν:::Ιε::: Ι::

:ο8:::όΙ::όΙ - ει: :::δνοΙ ΘειάόΙΙ:οό:::.

ΗΜ: Μ::οΙο:: Με ΜΜΜ ΜΜΜ ει: ε8γεε Ι:::εάΙιοΜ:

ει: δώ:: :::::ο:: Μ: Ι:ό:δΙ, πω:: Με:: :ένω ::ιοΙ::.όΙ

ε::::›ἐΙγε:ε:ϋ :::έεΙ::έ: ::ι::ν6::. Μ:ι::έη ε: :Με νοΙ:,

ω:: ::νε:::, 8εΙμΙω: 'ε νοε:όΒε: ε:οάε:: όεειο, ::ιοΙΙγ

Π::
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^ιιΕόΕΒΜΕ ει: ΜΜΕ Ε6ιοΙόϋωι Μ” πιουηγίεέ8Εεπ

ΜνεττεΕ, - 'ε Μπάεπ ει' ιιιέΒΙΕει Με" - ειἔπι

όέ:Εοεειιι -. Μ8γο1τ ΠΥΠέ8ΜΙ άσμα.

ΜίΕοτ πιἰη:Ιω Εθεεεπι νοΙτ, ε' ΕοΙΜεΙοΕ, οΠγ

Εϋοιηϋεό%οΙ έε ετδνο!, ΜΜΕ επηγἱ Εάι·ειά1εέ8 Μίκι,

ε, Εστω επιβετΙ1ευ ΜΒ ἔγετιἱιΙιειτιιόπιΕ - ΐοΙοιηεΙνύπ

ει, τι158Ιδπέτει νετειτο ,ε ει' ΓέΕΙγει εο8ἰτεἐΒἐνεΙ “Με

Μο” ωιικιΕ.

Α' Ιἐενου:ιΙ 'ε ει' πιέΒΙγει Μέι 8γιιττ Ειηγη; πάτω

ε:ίι8ει πιο8ΐε]Η, πιἰΕὸρ ΙιεΕάτη ρετοι τηιΕΙνει ει' ΙιειεέιΕοΕ

Μπιτ ΕερωΕ 38 ΜΒΜ ΕοΜεεω ΙόυΒοΕτόΙ ΙΜ ΒοτἱΩνω

ΖόεΙοι· ότέ]έιτ νοππει Εἰ, ο” 65 “Η Μα νοΙΕ 6]ίόΙ

υΙόη.

,,νεπι ΚΕΕΠ οΙέ8," επόΙτ εΙτο]τνόη `όι·έ3έτ "ε ει:

ἐπιεΙγἱΙὅ ίϋεΕπεΕ άει:2ότει, _ῇό Εϋ2εΙ ΓοεΙεΙνέιπ ΕοΙγοτ

ει, πιέ8!γάΕο2, ΜΒ παππού ΜΜΕ ΕΕπδωτε ΜΜΕ

ειο8εινε. Δ

ΜἰΕοΙγ€ ει, ία Επεό!)οΕ - ΕδΝ.ϊΙ Με” :ι° πήιπΗΒ

πονεΕεάδ Ι6ιπ8ιόΙ -, τεοεο8ηἱ 'ε Ε686Μ:ετι τοεΕειὸοωἰ

ΕετάεττοΕ, Ζέόοι· ει, ΜΕΘ” ειέτει: Π1ΕΔΙόειοΕΕόΙ,

πήηϋΕ ἰΙΙγ ΒοΕι·οε ΒοΙγεΕεπ Μ5νεπι ΜΜΕ, ῇό ι:εοιπότ

ίεΠόρνόι1 @κι ει' π1όΒΙγέτο νετεττο 'ε πιοΕιέτη ΜεέΒοΕ

ει' ίἐΕΙγειΕἱπτ ”έ,$δ ειέιτειι ό!ΓέιΕΕόΙ, νοΕνόπι ει' Μι Εδώ,

ΙεεεεηΕόπι επ Μόωτοε “η πιοΙΙγετ ειοπ Λιπο

άει·-ΐο τοτ]εεΖΕοΕΕπιεεει ΕϋτϋΙ, ΜΜΜ Εο2όεττ 'ε ἔχει

τιἱττεπἐ, ΜΗ ει' τοπ 'ε πιἰιπἰετι ει' ιιιἱ :ποπ νο!! σ'

Ιάι18οΕ ΗΜ τ1ειΒγοϋΒ Γεω εΙετιιέει€εΜΕ.
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Ποεεύ ότε ΜΗ ε! ε' Ι:ΜΜπι ε' ει' 111έεΙγε ΠΜ·

οεειΙε ῇόΙωπι ΜωικΙοπ1Βό ΗΜ.

ΒΜοι· ε” ν&ΕπγειΒΒ ΓειΙι:ιεέιΒοτ να” εΙδ 'ε ι·όει

Ιειεε, Π8γεΙιτιοε Π1ι·Βόε2ετετ ωι·τοΝ: ει' Μπιιι Με!.

Α? πιἰ ιιιόε ει" ΜΜΜ οεοιι1]ώ 'ε τιιΒόεεπ:3ΜΙ εΙ Μπι

νοΙτ εΒόε2επ οιπέ52ινοη ει' Μιηιι ΑΙΜ τετ3εόδ Μτέιι5Μι

ΜειἰτοΜ, 'ε επιΜΙ‹ Μιά: :πάπια 8·άΙμιΕΚΑΙ 'ε εινεττει!

ώρΙέΙνέπ επΗΠΒ πιιϋΕδάϋΜ πιἱἔ ιπίτιάεποεΕ νέΒε νοΙ1.

Μάσι· πιοετ @τα ι118%γυ]το11ει ει' ΗΙε!μόει·σΒοτ

ι1ιώΙχετ ει' Μπιναε21όε Βειάεώιι εΙοΠοΗ "Μ, 'ε Μ”,

8οτιόοεεό%ειΙ, ιιπἰτιτΜ ΜΜΜ εΙο-ῇτεττ. ετεΠγότ Κοτοεπε,

Μπάεπτ ιιιοἔνἰ:εΒἐΙτ Μ εΙΙιεπινειάτ ωόΒΙγει ΜτϋΙ ΜΒ

ιιιο%χόιόόόπ επτό!, Μ" Μι·Ζεεπό τεπόποΕκ εμε

τΙϋΗ τειιυῇει ει' ειότΙειτι Μπιιι.

8εωπιἱΙ εεπι ίεΙοάετ8 εΙ απο ετηΒει·, Μα -

εΙῖωΙιΜεἰτιτ Μπι οεεΙά!γ ωεἔΙερετέεϋυΒι·ε - Ι:ΜιιΕ,

Μ" ΙώοιήόπεΙκ 1:38” ιεεϋεἰΒεη Βεΐοἰε νοΙΙ, ΠΜΣ·

ΙγεΙ ωοει ΜΜΜ ιιγοπιείπ ει' ΜπιιιΜΕ 'ε Βοι·οι:.ιΜΕ

Ιεεόροι·τε όΙΜΖοώι·δΙ.

ΜΕιιώη ἰἔγ τειιἀὶΜτι "Μ, ε2αΜτΙ::Ι:Μτι Ιό!εΕεεΠ

'ε ει' @Με ΜεότιεΗ νἰΙέιἔὶτἐεἐΜη νοοἐεειἰὺόΙ νε!επιιί

Εεεγε1Ιοη δτϋιπει ΙΒΜτεΕτ ΜοΙνειεπί. - Μέε ε8γε2ετ

Μνο:Μ ότἐῇάτ, Μ" Μα πιιιΙΙ.

Ζέιτ!οι· πιέε Μ Μπι ίε]ε21ε ιούνέΕ πω· ΜΜΕ,

Ματ @τα “Μ” δωμιΕειτ επωνέπ ϋεειο, ΜΜΜ ει'

ΙώιεΙ εΒχι11έεΙιο2 :Μό δΙΓόΙε ΜΜΜ, οεο111όΜ ΜΒΜ

,ε ε2οΕΜΕ ἰε 1Μετ Μο".

 

θ
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,,ΜοεΕ ιπέτ τπο!ιετεΠα “ό”, σ' ί6ΙιΙγέτ ει' ίϋΙόδι1

ε!οΙΙνάπ 'ε ει' νόΙΗχεοεΒε ιοτΙαο|ειω Γεω εἱετνόκι; επα

€όπι ει' Η οΙἐΒἰΜτ Βοειι3 άίσάΜένειΙ ειιττο8Μι: πιοετ

πιώ πιοτπΙά - οιἱτιε ιΜΜγε!

ω - ο ο σ σ ω ο - . ο ο ω ο ο ο ο

Μέ8 ηει11 νοΙτ ει' ροωΙει8 Με” Η388δ Μάη Μι·οιιι

πιοΒγεά Ντε, @Μη ότ ει, ρἱινσι· ίεΙὁΙἱ ητόη- Εκ:

Ιιέρπιἰ Ιό1]ιιΙε ειοΒ:3]έιϋπ.

Μἰιιιἐτι Ιενε1Βεπειτ - ει' πιέΙΙιΙΙΙ, Μ” @πιω

εχιι]Ισπει, - Ζάιἰοτ ιΜπάωπ εΙΜΒοε8Μο11 ειοΒοτι

ΙιεΙγότε.'ε Μπι εο!ώπι Με: ίοΙνε2εττόεγόΒε ΐοΕϋνόυ,

ιι" Βενεττ ω, ΜΜΜ εειι:ιού εαπ τϋκώιπ νοΙτιει.

Πο88εΙ ει' ειοΕοττ ότόΒετι οεοπ8ετοΙτ 'ε ππἱυτἐιι

ΜεΜΙκι ΙποΙέρε1Ε., ει' ηό!ΒϋΙ, ΙιοΒγΙε8€έινοΙἰΒΒ εο]1εΙωε

Ιοηιπε ειι·τόΙ ει' :κή τϋπόιιτ -- ΖέιαοτιωΙ: εΙεδ Ιπ4':τ·άόεε

νοΙτ: Ο

,,ΙΜιοπι πω ο πω· επ οι ειΙωε21όία οιἱεἐιη?α

”8ιἰυἐι εαπ ΙεΜειω Νεη;γεάεοε ιιτ:ιω, 6ο πε!κω11

π” τετειεπ νι1ιἱτιΙΜ νεΙαΙ‹ἱ ΡΜ νοΙππι επ ιιάνατϋ:πι

μι' ρἱποιεΙωρι1 Εό2εΙ6Βου, :ΜΒ Με Μπι ει: ει: Πακι

ιόίει ΡΜ:: νοΙΕ: - φωτ πιώ· πω: σέπια β1τοιπ

"το ει' "οποτε, Μ" ΕυΙοεοτ ΜΜΜ ωε8έωΙα ει'

Ρἱπο2ἐ¦1ε2.“

,,Πει ειετιετ1, Μέιι·1Μ πεειοκη·οΙω, ει' ρΜε:ότιεΕ

οΠγ :έτει "πι, ωεΙΙ;· πιστη Μπάσο ΒιιΙοεπι πηίΙίΒ.,

ΜΜΜ Μ:ΜΜ εεειουγ Μ ἰε οτι ἱε εΙΜειεγο8ε1ῇει ει'

ΙαιΙοεοτ 'ε ει' 8ειιει1ψετ ειΠιειΙιπειεἱπιτ Ρέηέτ Βόεεἱτοτιο.
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Μεπιοπ οειιιι - πέιπεπ ιιιόπιι - Μάτι «ΜΒ ειδ

ΜΜΜ.

Α' πδ πιιοΙδπ ε' ριιι·ειποε ΕθνειΙιειιόποπ εΙειοιπε,

πειριιι:5οτ (εε πά!όΙαιπέτοι ιιγιιι1οιι Ζόειοι·πιιΕ, Η Μ·

ΙιεΙνόπ -- Μπι εοΜιέι ποπ εποπέπει 16ρω, πο! νοΙο

ει' πιιιΙτ εειε έε @επ ε" 16πΙιεπϋι· τιιΙάΙΙιοπιιιπΕ.

Ι..ε8εΙιδπ!ι Β ει' ρειπι!ειε Μέ ιπάιιΙτ, Φο οΒγειετι·ε

πιω ει" πισω ΜϋΙιει·ειτοΙι 'ε Ιειι·ιιιιΙΙ:ιπ Ιιππεοπ

ΒιέΙιοτι Μ: ,,Νγιτνει Ιιιιεχιιιπι νοΙπει ο ιτόπειι.πΙοπι

πόιιμιιι - Νεπι, νιΙόΒοειιπ ειπΙ6Ιιειοιπ, πο” πε

2:Μειιπ;α εννεΙ ιτόιιε:τιιΙά!ιοι το!ι:ιπτ, πιοΙΙγπε!ι πιιπάεπ

ΒόΒιιι πχιτνει νοΙτ. - ”ΜεθΙοριιιΙ: - ΙιιιιιιποΙιειΕ!

Βιιι|ιοΠ: οι παπι Ιε!ιοΕοπ ι1ι:Ξε ιπιπτ π' οιι€έπγ -

πει έπινε "Μ νοιπιι νει!ειιιιιι!"

ΑΠ8 εἰΙωτἰιΙπε Ιοιι·ιιιιπΕ ποπ ΙιειιειΒοτ όε ιιιιιιδε

εόΒει, πιεΙ!γοΙ και» Μέιι·ιοπ ει: ότιειτΙ:ιπ Βιιιάιιεειυπγτ

ιποδιέιπιιιιιιιι, ιπΠιιοι ειπ:ιΙ ει' ιιιτιο! Κέρο” ει* ειοπέπει,

πο” ει' ι:ειΒιιπγπιιΙι εαπ πιω εαπ Ιιιιιιινιι.

Κι ει' τόπιιώ επιππιπε!ιι τετιπιδειειέιίεΙπιηπ Μπι,

παπι ι:ειιόόΙΚο::ιπά, πο” ΒγειπιιιένειΙ ιπιδ8 π' επο1πεπέά

πω» κι" οεει!Μοι εαπ ΙιιιπάΙω, 'ε ίϋενέπγειδ8ε

ει;γεΙδιο πιιπάεπ ο8γόπ Βοπάο!ιιιοτ ἐε όνειΙιοάειει οιο

Μπιτ! εΙπιόιόπϋΙ. Π

Α' Πω πι? ιιΙΙαιΙοπιιπει! ιποΒιεππι Μια Μ ειο!ιέε,

ιιιιπάεπ ιπε8ιόπόπτ 'ε ιιιΙέιπ πειπ νοΙΒ ΕπιόΙγ!ιεπ ε"

ιιιιιΒγε, »Με ει' οιἱ8ἔιπ)· 5ιειπόΙχεε ΙειιιΞεει ιπο8 πι:ιπ

ιιιιισθωιι.
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Α' ρἱηοιέΒεπ εποπ1Μπ εεπιι11ἱ πηοωει εοπι Ιέτειο1τ

ει, ΜΜΜ” Ιοεει!όΒΙ: οΙΙγ σεοΕόΙγ -- ωοΙΙγ Με Μπιτ

Μ. Α, ρἱιππο πότε ό!) νοΙ1, :ΜΒΜ υγοιπέΕ εεπι

ΙεΙιετο :ποπ οι ετϋεωΙπισΚ ἐε:ι·ενοπιιἰ, :ΜΒ εΒγετΙα-ιιι

ΒϋτϋΙπιόιη Ιερ€ε :Με ΜΜΜ, Μ" ει[ Μθοεόπι,

ι::ιεΙΙγου ει' ΜΜΕ το51οι Ισ όε ΜνΜε - νότηγοι1ιοΕ

Ιόιε2τεΒ, ΜΜΜ - υιΠιέρ τυ6]ιιΕ -- ε:: οΜ!ιοτ οΠγ

εειΕϋπεΙ Με ιι1ε8, πιο” νότηγοαιοτ Μπι Μ"

:ΜΒΑ ιιώπ.

!

ι



Α, ΗΠεοε ε26νο$Κο26Κ.

Ιάοῇε, Μ" οι 388 υτἱ ΜπόΙ εΙνἔιΙῇυπΙ‹ 'ε "Πτο

ιπποε τϋτιόποτϋηΒπεΕ ΜΗΜΜ52δ ε:ἱυΙτοΙγεἱνεΙ`,ε επι

ποΙ‹ πιο" ε2εωέΙΥπετόνα:Ι τιιε8ἱεπιετΕεὸ]ϋιιΙ‹.

Α' ]εΙοποιοΕ, τηεΙΙγεΙι ι·εόηΕ ει' Γι188ϋπγ ε' πιέ

εοάΠε Μ8ϋτάϊιΙέεο ιπέι1 νέτυοΒ, ο!ό8 ότόεΗιεΙ Μι·

ΜΙι πω, Μ" οι πω πώ: ε:ἰηΙιο!γὲτο ΕθΕοπ πό!

ΜΗ ιιιομοΒγϋΕ.

Μ] Ει·ι!όΙγι1εΙ: ε" εοΚειοτ ΜΜΕ εΙἰεοιιπ1ἱ νδ!Ηχο,

ΕτηοόΕδΙ Βόνἐὶ8 τοτϋΙϋ, -- πηεΙ!γοπ :Η ει' ε2ϋΙω Μο

τοε ΜΕ. -- Πει $άδειε ϋΙὁΒετι ει, Ι:έι·ό Κακιά” ασπι

ΙἔπΙ ΒἰτΩοΚἐἰ& ει' ίϋπεόεεεεπ ίεΙΝέξ θέιΙιΗΒ ΜΙσιά

“Με 'ε :Ρ Μάρ Ι‹ειειὲΙμ @ΜΗ Ιιεη;γ1ιιΙ:, Μπι ιιιεεειἱ

οιιη:πι ΕεεΚευγώΒ νϋ!8γ, ι1ιο8οε ΒέτοεοΕ ,ε ότἰἐεἱ

ε2ΜεΞΕ ΗΜ ΜΜΕ Μ εΙδ11ΜΒ.

Έϋπόθτίευ εισέρ ε' τοῇτεΙ‹! Μπα Με έιι·ιηαΕΜΕ,
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- ει' Ιετιι1εειεΕ νέΠοιό ΕερεεετποΕΕ, £ετειιιΕνε ΜΕε

εε εεετκΜεΕ τενεϋΙ, εε ειίιιΙιεΙχε :Με εοΕέτε ε:

ἰτΙόιετ εε Με” ῇεΙευετεἰτιεΕ! - Πε εεεΕ €ϋττόπε

1ϋπΕ”ΕεεϋΙ›Εἱ εεεΕό!ιο2 τεττοιικιΕ Β ιιιἰ ι1εω εΕετιιιιΕ

εειηι1Μ ι1ιε8εΙδ:Μ.

ΗεΙεό]υιιΕ ε' νόΙ8γϋπ Με.

Α' ΜΡ πιει· οΠχ ωεΒοεπι ΕεΙτ, πήΕόρ ἐΙτετό ει:

Βέπεί ε' ε2οτοε νδΙΒγ πιιεΙγεἰΕε ΙπποττεΕ. Α, ΜΡ τό

νἱτΙ ἱὸεἱε πιιιΙε0. Εμ τε8επ έ«τεότ εΙ ι11ότ Πηγε εε

ιπε!εΒε ε' ΜΜΕ ν6ΙΒγεΕειι ά :Γ 1:38 πόη6Εοτι -

ιπἰΕοτ Μ εεεΕ ε, ΒετεεεΕ ,ε ειἱΕΙἐΕ τειέϋπ Εεεει!πεΕ

ωε8 εΙεό ευΒἐτεἰ. ΟΙΙγευεΕ ειοΕ πιἰτπ ΠΙεδιΜεΕ

έ:Ιετε!:επ ει: ϋι·ϋτι1 εε Βο!εοδεέ8, Εεεδπ ΕεΙυεΕ 75

Επι” ΒιιιητιειΕ ε!.

Ρεόἱ8 ε” ΜΜΕ

“ΜΗ ίοενε Μτοιη

εοΕ ετάεΕΕεΙ Μη 'ε Μι· ΒεΙχιε

ειεΜ› ειεΕε ε: ένι·ιεΕ Με ΕεεϋΜ1

ετΕε:ἱΕ ωε8, Μάτσε νετείιεε ϋνε‹Μ ω ΕϋτϋΙ. -

ΜἱΜετι νἱΓἐΒε ε' ειερ νδ!87τιεΕ έττηεΕ!πιπ τιγἰΙἱΕ,

ει' ΜΡ ι·δνΜ πιιοεο!χει οΙ6]ει Μ Γι1ε:ετεε Εε!χΙιέ€, ωἰ8

σε ΗΜ, ΕεΙνε ε' ωε8έτη· Εστω Είπε ΕέτρόΠέει1Ιεεε

ΗΕ τϋνἰ‹:Ι εΙεΕετε.

Νει1.ι Με: Μ ειτετέιετ, εεπι επϊτετετ, επ ΜΜΜ,

Ιω" ε' ΐι1ε2ετεε πιεεέτητ ει' Βετπιέε2εΕ ΠΜϋ2ϋΕΙ: νε

ιΜΕ 8ΖόΙΙΙΕΠΙ τετεωτεπε, Μ" ωεΒοΕεπ :ιι εωΙ:ετεΕ

ΐε8γνετεἱ ε!ϋΙ Με νεπΙιεεεόΕ. Πεε!όόοΙ! έτπγειἱ 'ε

νἱτἐΒεἰ Εδώ ε' 1ει·πι1εέιεΕ Μ. Βε26ε8 Εὶπεεεἰ€ τεΕτει

Μ. Β' ιπετεεεΕ Μτε2εΕ εε ειἰΕΙόΕ, ωεΙΙχεΕ ΕΜΣ
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ΜΙειάει -- τοΙνε νιιιιπτιΙι ειιιιππμΙ, ε' επτά”. ριιτ:ιΕ9

ει' ειέ:Ιοε ω πιο!Ιειι Ιορόπινιι π, ει' ΙωιοπέιΙι όε ἐΙι

επειεΙε :ιπγειΒέιτ εϋρτι ποιποΙιιέπειπ.

ΗιιΙΙοτι π' ιιιΒιιετ έε οεπιοδόει? ω πωπω @ΜΗ

όι·6Ι:Μιπ, πο” ει, σπα Ηετιει @Για άι ει' ιπ:ι8:ιε

ιϋΙἔγοΙ‹ ,ε ΓεπγόεπιπιτπΙι Κέιπ Ηεέπειι νειάέειεετεύ

νει; - (Με πει Βό2εΙεπιι μι" π' ιό! Βόε:ϋιτ “Η”

οτειειΒιιι ειέΙ6πι π' Μια τόνέ:ΙιδΙ Ιιιιιι€νιι ΜΒΜ νέΒ

το!επ εοιΜ πωσ ει' τύπιπει!ιποΙιππΕρ πιε!!γειι επ έι

σ:2οε ΒϋνοΒει ρωτά ΗΒΗ: ,ε “θα ΜΜΜ( Μπι"

ιιεπιπειι Η ει' πεπιιε!επ ίδΜπιπδ!. ΟΙΜιοι· παπι

εοΕΜΙ πειΒγοΜι ε' Βέρ ε” ΙαιΙιτπ:ίιΙ, ιπο!Ιγ πιοΙΜΕ

@εμε ΜΜΕ επιεΙΙιεόΕΚ 'ε παπά” επιχοε ίειϊωΙειρέπε

ίο!γιοποεοπ Επιππο!; πικάπ ει, ΜΙ" Ριιπωιω Ει

ε26!εεϋ!, οΒγ Ιιμωι Παπ ιπ:ι8ειε Επισειι Ιϋ!ἔγεΒπὅ!,

ιπεΙΙγοΙι Μ ο8όειοπ ει' ιεεεπιε πϋνόεότ Μπι Μ,

ΙιδιϋΙϋΒ ίϋειετοε ι·έτοοεΙιέ·Ιι ωτϋΙπεΕ, οεἱΙΙο8νει π'

ΙεΒεΙειςεπεΙιπ :ϋΜπεπ, 'ε ΓϋΙϋι1ϋΙ‹ Μπι Ιεπεει πιω,

Ιιει5οπΙό σειρΕεΙερεΙΙιει ειδνδόποΕ επ οΒγεε ίειοεοροι·

“κατώι όι·πγειι.

7 `

Β νϋΙΒγπεπ ίεΙιε2Πι ει' Με οειποε πέπγεινόιοε

ΖειΙειιιιπει, ποπ ιόνιιΙ τω, πιέΙμπποπ ει' ν6Ιωπεπ

Απι·ιι6πέιιήιι 'ε ει' ωι6 Μπι ε87 ει” τοπια, να"

ιοΒιικιό ιϋπιιπγίιε ιιιιιΙι 68 ίϋει6ε.

Αι πι ειὲΙἐπ 'ε ει, ΜΜΕ Ιιεε!ιοπγ ιιτοιόιπ, Μ οι!.

ε" Με πεειΙιειοπιεΙόΙι έ!! 'ε αιμα ε" ι'ει!ιοπιιι, κι"

ι:εωόρΕοιεό Με πιω, Μπα “ε” πατώ Ιιεπγότ,
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να” Βγιιπιιιιοε: π' ιέιιπιιοτ γιατιι ποπ πιτ ει, Μπιτ

,ε ειοιπιπε ιιτιιε επιιπειττι τοπιο ιο "ο ροπιιιπέιπ:ιιι

--ειιιοπιιιπγπειιιι νιιΒγ ιπιιέιιιι ειιιιπιι:επτιππιτ - πο

τω, Α' ΡοιΒιιιιιιεοτιοττ Ειιιιοριι ειιι€ τιιιιιπ ειδιιιιι

τ:ιτιιι ιιιγ ρειιπιμει ει' ιιοιιιιιγοε οΒγεπειιιι ειινεεεέ8πει:.

Κι ο' ιιοττιόιιιιτ πιο, ιι ο' ιιοπγότιιο ιιιιτιιροττ, 8οπ

ιιοιτει νοιπτι ο, πο” ο' ποπ ιιιιπτ ει, τιετιε ιιοπτι

τιιιεειι ποτά Με 'ε τι' επικό απο ιιοπγοιόόττ 6ι ιώ

νει νοι·ι ιιΒγοπ 'ο οιονοποπ πιο ιπε8ι? Νο Μάσι

μια ει' πόρετ! παπι νέπεπΒιο ιιγόπιιι, ιιιιι ιιοιιιιο

οι εποπνειιέιγτ ιοιιώιτόττέιτ *ο ει' οεειτειιι ποιο ιιιιιιιοπ

οιιιιιιιι ιιιιτειικ 8γέιντιπ 'ε οιειτοιοπιιι ιπιιιιέρ ιοττοιτ -

ειναι ει' ι”οιοιίιεό8! ·

.Με ν:ιπ Ετιιέιγιιοπ - ιιιγ “οι ιιοιχεπ -- ειπ

πγι "πιο πω Προ ει' τοιπιόε2ετιιοιι ιοτοιιινει, ιπιπτ

ο8γ ιπιιττιτνιιπγιιι ιπιπτ ιττ: ποιπ οι( πιιιιιιιι ιιονοπτιιι:

πιτ ιιόροειιτποιιπειιμ - οιιχειπ ιπιπτ ειιοειιπετιι οικου

ι·ει, ιπιπτιοπ ιόρτοιιτο ιιιιτριτ νοπιιιιοιιε προ», “πιπ

ιιιδι πω) τέιιιιιιπ μη» ει: παιδι: επιιητιι6ι 'ε ει' Μι·

οιοι‹ τιιιιιιιιι ειδ: "οι, ειιπγτοιτ, Με ιιε ιιιεποποε.

Ε, νϋιΒγπειι Ζιιιιιτιιιιιι 638 Αιπιιιιιπιπγο Μπι οιιγ

τίιιτιπ ιυιΒγιιπιι ιειοπιιοπ, πο! :πει-ιο ποιπ οΒέοποπ δε2

“οποιοι 'ε οι ντιπ, τω” ιπιιἐιιι› ιότειιιτιιι πειτνιιιοπ

πι, - πο” ει: ιιιοἔοπ ιιτειε :κι ιιιππό, ιπιιιέπ ει'

επέρ «θε ιιιιπχοιιποε οτειέιΒιιτ3 ιποιιχ ει: ο8όει απ"

ιεποιώτ πωσιτι, εΒγειοτιο ιπο852ειιιπειτ.

Βιιιτιι οι: ιιτ 'ο ει' ιιύι·οιοιι ιιιιιιιπτόιιτι Με” οποι
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ΒεπΙο2ΙΙπ ε” πι' ΙεΒππιιιπιΙπἐεεΙιΙι ρειΙειΙποΙπ ΙπδιϋΙ -- Επι

Ιέπι πι: εΒέει νιΙέιέΙιπιπι. Κέρο ει' εισπέιιγ θε ιιιυπιΙπἐε

επέπιγπιοΙπ, πιοΙΙχπιεΙπ Πετάει π:εειΙπ επεόιιιόπιγεΙπΙιὅΙ ΙΙΙ

πιΙΙπ Η. ΑΠΕ ε" (Ποιά ειέ:Ιοε - 'ε π1ιό8 ιε πιιἰπι

ιΙεπι ιιππιειπιγΙ ίοΙγειι;πιιι επιιοΙΙ ἐε εΙΙΙ ειιιιιιιιΙππιοΙπ ρδπϋΙ

χω. ΝόΙιιι οΙΙγ ΙιεεΙιεπιγ, ΙιοΒγ ιπιειΙπότ :Η οπε:έ8

ω εδπΙπόπι:ιΙπ νάΙπιιδπΙ.

Α' ΙιοΙ ]εΙεπιΙιοπι ἐΙΙιιπιΙπ, ιοΙιΙιπει ΙπϋΙϋπιϋε ιιΙ:ιΙπιι

ΙπϋειΙΙΙΙο πιγιιΙΙΙε Ιο ποδιά παπι πι: ιιΙΙΒ; ίιιΙπιειΙπ ιιιοπι

ιΙειπιόό, ππιεπΙ νιιΙόΙιπιπι ε" πόε2ε οΙΙΥ ΙπεεΙποπιγ ,ε οΙΙγ

πιΙειΙπιι ππιἰπιτΙιπι εππιΙιεπιΙπἐι πιιϋνε, - 'ε νειΙ:ιππιι πέεἱ

ἐρἱιΙεΙ πο11ιΙδπεάόΙω Ιεπιπιο. ι

. ΙΣρπ-:πι ε' ε:ΙΙπΙει νόΒόΙ: ΙιειΙειάτυΙπ εΙ ΑΙιπιιόΙιέπγει

ίεΙ6Ι _ιόνε, ππιιιΙδπι ε" Ιονειε επιιΙιεπεΙπΙιδΙ έιΙΙό Μπεα

εά88:ιΙ ΙειΙ:ΙΙΙποπιιιιΙπ. - ΙΜ ΙιειπΙιοΙ ππιέιειιΙΙππιόΙΙόπι πιο*

Ιερπιο, Μ: Μ.) ΙΙΙππεπι όε επεΙΙΙιει Ιι:ιεοπιΙό πιόρ ει'πι:ιΙπι·

Μπι περὶ 5·εΙοπιεΙ.εΙπ Εδώ Ιειπιο:ΙΙπ.

ΕΙεδ ΙεΙπἰπιΙοΙπε Ιάτπιι ΙοΙιοΙε, Μ" ιιτ:ιεοΙπ. -- Νό

Βιιεπι νοΙτειΙπ "ε ιπιὶπι‹Ι ειιιπιγιειπι πιειππι πι", :Με επδε

ΙονειΙφπι, πιιεΙΙ)·εΙππιεΙπ εποπε2:Ιιππιπι Ιε Ιπόε:ϋΙεω ει' Ιεεε8γ

επεπϋΙιΙι.

Α' ΙπόπηεΙππιεε εεόΙοε ιιτοπι ει” ππιειε ππιεΙΙε·ΙΙ Ιονει

8οΙΙ.ιιΙπ.

Μιπιτοπ;χ πιποΙο: Με ΙοΙιεΙεΙΙ πεΒΒοΙ 'ε σε εΙό886

οΙενοπι ω, ππιεΙΙγ πι' νϋΙεγ ΜΜΕ ει, Ιιόππ:2εΙπ σε:ιΙπ

ππιοετ πϋΙάιιΙδ Μ" οεϋπτετετΙ Μ, Με όπιεΙπόΙ νε"Ιτό

πι' πιιιιιιΙπεΞε ππιειΙππιοΙπ ΙπεπομΙόεόΙιο, ει' πιόΙΙιΙΙΙ, Μ" υπα
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εεἰπΒεΩ ΙσεΒΜεεεϋπό ΒέπΕεπε, Με εΙεπΙ ε2έΙοεεπεποπ

πε!επ1εΙ:. η

ΜἱεΙὅΝ: ε' οεοροΗοιετΙεΙ ππο8ἰειποτΙπιὰπἐπΒ, ε”

Με ἱ8ειοΙεειιπΜεΓΕετ£οεππΤε. Μἱ ε: ο|έιποΙεετ πειπ

πενει:ϋπ τοιπεποεπε!τ, εκει ει!]πΕ: ε: ο!επ καποιοι.,

ό8 1πᾶῇε πιἰ οΙιοπΊ ειεεεάοΒ ότε ίδΙεε; ΕτάόΙγπεπ,

ἔύπγπἐνϋΙ πεεεπεΙ!εΕοΕτ. Νχοιπε νεπ· τέεΙ ΜΜΜ

τεἰπΙεπεπ, πο” πε ότο8 ερεἱπΙ‹ νεΙεΒὶτε πεΒγοπ π1οΒ

πει·ε8πότε!ι -- επετπεεπϋΜόποπ τεΙ:επιόπ, πο” οΙεπ.

Α: δε τϋτιε6Βόε 1πεεγετ ετα!ετϋ ΤεΙεΙη ΜἰπεΙγ

εαπ ΜΜΜ: Μ ε' ΜΜΜ, 'ε νεπ ρέΙόε, πο” ιπιδε

ε' Με]ΙετποΙ‹ε£ ἱε οΙεποππεΙκ πενε2τό!ε. Μἰ εαπ

ιπἱτ εειπ τπτΙπππ Βενεεεππἐ ιπε8ίο8πἱ τπἱπτπε ε"

πιἰΙΙἰοπποΙιπόΙ εΙΙό @Με πενέτ 'ΜΜΜ ΒεπΥπενει

πεειπεΙ]ε: επέι·1 πππόίΒ πιο8Ιεροπ 'ε ὅε:ἰπτἐπ Μ

τποπό]πΙα, οεπόε!εττε ΜΗ, πο" εε πω] πειπιοι όροπ

πποετ, ππἰὐὅπ πειπιετἰεἐ8ἐτὁΙ εππγἰι ΜΜΜ., πιεπεσεπΙ

οΙπετεποπτε ιπεεεπεπ το" πανω νεππἰ ἐε 8ὐπγοιἱπι

Με τετΙει1ί, πε νεΙεΙςἱ οιεπωπ πενο:ἱ. Πε οΙεππΙ

ἰτπεπΙ‹, τοπ1εποΙ:πεπ πενειπϋΙ‹ Μπιτ, ιπε8γετιιΙ- ιππι

«ΗΒ 0ιεποπ νοΙτεΙε, 'ε οΙΙγ πω σε νεπ ω τω:

πανω νεππὶ, τπἰπτπε πε ε' ϋἐοεἰεΙ‹ «πιει ΙεΙε!πε

πε!ε εΙσπεπ, πο" Μπιτ ππεΒγετιιΙ Μπι πενεπϋΙε ἔΣΒἱε=

Μτ-επποπ. ε -

Βε 16ηϋπε νἱεεπε ιπεεεἱπἩποι. Α' Με πεπρω

τοιετ @Μ εεετπγεπ ε" οΙεπ ρερ Ιονε8οΙΕ. ΙΩΝ;

ροεπό ρερἱ δΝδπγε ΜΜΕ, νεΙεπιἱνε! επόΕοϋπ πει,
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Μέι· Πειπό!!εΙ ΜΜΜ Προ” νοΙτ νέΙΙότει Βοτἰινε,

ι11εΙΙγ :ΜΠΕ Μιοτε πγεΙ:Βεπόδ]ε ΜΜΕ εμετΙσπ 8οπ11Β

έιΠειΙ “ΜΜΜ εΒχϋπ 'ε ει' “ω επιιΒοτ τΙοιιι!ποτυ Μετ

ωοτότ ε! Μπι ίδτΠε. ?ο]όη Μ" ῖωτσωιι ειϋτῖωΙειρ

ΜΕ "ε Με ΜΙΙ;ειε Μέι· ειδι·Βοε:ηϋΒεπ ει' Ικειτπέι·Ι:

ειοτἱτοπει, :ιᾶἀἱ8 ῇοϋϋ3όΒεπ ω” εοΜΜΒοιοτ ΜΜΜ,

τηο!!γεΙ Βοι·οπΚόπτ ει' επτΜπΕγιι Μ]:ΜΜ ΒέτρότοΙΜ.

Ειεη ειυΒετ ε' Ιιετνοτι όνο8 τπε8ΜΙΜΜ, ΜΜΜ

- "ε Μεεό "πω παει επϋέι!γοε νουόεοΒΙωΙ Ντι,

ωεΙΙγοΒπεΙ‹ ΜΙΝΙ δε: .ειειΕάΙα η«'εωΙ τεΕἰπτὁΙγτΒϋΙοεϋ

πϋιδΙΙ.

Πει ει: εωΒεκ·“ε' ΜΜΜ ϋτοἔ επωπειΒ Ι‹ἰΓηειόεἐΩ

νί2εΒά!ω. ίόΙτε ἱειιιετΙιωΙωι νοΙτ @Μη Έ ίδΙκης εΙε

νοπ επικό ίεΙκεΚε ειειηεἱϋεη, νειΙαιιιὶ Μάθε πι1ειΜιο5

568 όε όιιϊιήϋεύ8 Ιιὶίεῇειἐεο.

ΜΜΕ Ιονο8 Μπι Μ” ΜιέΜΜεοτιάε Μου! ει' ία:

ῇὸτ όε ειίηοε €γορο11ειΙ Ιιἰπιπετ£ νέιοΒοεοπ, ΜΒΜ' Γει

κηοφω Μάιο, παπι ο Ιε8εεεΒΙσ £ειτ16εωΙ ϋ!£ 'ε βιω

Βοι· ΙονέιτισΙε πιΞπιἀετι Ιο8Βἱεεοϋϋ τ11ο:άι1Μέτε όνειτο

εεπ εετέπγόΒε Μρεε:Εοάο1τ.

Κόινε1Ιοπι ει' ΙεΙΒόει πιοΙΙο1τ, ἱιωοε Μι·ιω ΡΜ

ράτι τὶε:τεεεὸ8οεετι όΙιό2ϋπ ίότΠιπ ΙάτιιτιΕ, Η «Ημε

Ιιετειτ €ϋΜ› 28-80 άνεεηέ!. Π” ΜΜΕ, Μ" ει'

τσνιιειἱ, ,ε κι' νἱἀὸΕοπ πιέ8 εΙό88ό τόΙἱεε Ιό8ποΙκ ΜΙ

νε εΠωι ]όΙ 8οιπΙοεΒοόοΝ ιικιΒέι·όΙ. 56ι6ι ε:ὶηὶ1 'ε

εἔἐειετι Βε8οπ1ΒοΙΙ. ΜΙ:έΙ]ει ίδόό Ε. ἱ. Β:-ιτησι όε Πι·

Ιωτθπ ρτέωιεττ ῇιιΙιἐε2Βυτι‹Μ 6ΜΜ, π1ιεΙ!γποΙα εΙεῇο
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1ὁΙ›Β Επιότεέι%ειΙ, ΜΠΕ Μέ5εοΙ ωἰιτὸοπ ειίοϋ Μέι·

ΜωιόεεΠωΙ νοΙτ οΙτϋΙινε. Ε'ε]ό2 οει1οεοε καίω Μ

1·έικηΙ:ϋτεϋνοε ίϋάτε9- Με Παω - τηειΜτόΙ Ζωά

Μπότση Π188δ - τορρωπ τὲΙἰ ΕεεπγϋΙ: νωπό».

ΙεωετΕο6]ϋηΕ ιιιεΒ «ποπ ο8γὁιιἰ5ἐ88οΙ, ΜνεΙ16ΒΒ

ειδτ ΓοΒιιΜι τϋττόπε1ϋτιΙε νόΙ€οιό ΓοΙμιωάΜπι πιω

Βοιπἱ. »Άπω ο” πώ ΜΜΜ τιιεΙΙγεΙ; 111ε8ωειτειά

ΜΒ επ εωΙόΒειωϋεπ. Βόπιἱιδ πιτ νοΙΙ - :Η τει

ΒαόΒειτο1Ισπ! Βοτιγοπιοπ ύτω 'ε ει' ΜΒγέτό!δεε:οτου

@Η :πο:Βδτο παπι νειΙέιτισΒ ΙώρεεεΙ‹ ΒεΙΙειιωε Μτέετ

οΙὅἰὐὸιτιἰ ,ε - ιι168 εεπι νοΙτ που στα ΜοηΙδεόε

ηἐΙΒϋΙἱ. Α: ε86ει Π1831] Παω Μτοι11ειδ8ετ Βόρειετμ

-- επιιεΒ Ιε8εώΙεεΙσ οΙάειΙσ -- ει' (ΜΙ τοπιάε2ετε

ε2ετἰτιτ τϋΙσόΙετεεεπ ΜΜρωιτ -- ΜΜΜ: ΜΗ, - π

επιπε:Β 11ιε8Π:ΙεΙδ ;ιΙεό 8ιώ;Ια ρεώ8 Με τϋτΜτιπι επι

ΜΙΜ νόμόάϋπ. Ιίω·εΕ 111όΙγ Ν1:ϋ ΓοΚετε εεεωεἰ

'ε Ιιι3Γε1έτ ΜΒΜ, πιοΙΙγοΕποΙσ Β6€ σεοιΡΒέΒΙεπι εοτει Βο

ε:ό‹1 Μ:5ι!ατ-:τι Γο!μοπο5ωι Ι:Μ2ο11, ει'πιιιΙειπ @τα επι

ΙόΒεετεΠεΒ.

ΜΗώρ Μ Ιονοπι Βἱνετιτιἰ ΙεΙ1ε!ε21, ΜΒ! πιιιΙτει σ'

Πιέρ ωσεσεεύθοΕ, ,ε νοηάεΜπειΕ Εἰίοῇειἐεέ Μτοτ ἐε

ίότΗει8. · -

ΕεεςΒϋ2ε¦εΒΒἰ ειοωειόόμι ΙκιΙτε, ιδπιδΙι ε:ϋτΒο

Μποιόπ ΠΠ ,ε ιηἱΙώρ εΙεό 1εΙ‹ἰη£εΕτε ΜΜΜ Ιε!;ιεΙοττ

τεΒιετϋε ΜΗ: ΒἐπιμιΒἱττοΒοε νοΙΙ. 6ΙΙδιοτε ΙθΒΙ(8Ή3·

εεΜπέ εεπι ΜΙδηΒόεδτ.τ σε ο' νό!εγΙππι ἀἰνεποιό οΙέ!ι

ΜΙιέιιυττόΙ, οεεΙε ΜΗ ίὶιιοπιοΜ› ειυγεεϋό| ΒόειϋΙτ.
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Ρε!εδ δΙιδιινο Μάι· ροεπόΒόΙ πινει, ΙιεεΙιειιν ΜΒ

ειιιοι·οΙιιι6Ιι Ιιιιιιι(ιεειιΙ νοΙ£ |ιει·Πνε 'ιι ΜεοιιΙἰτοπ ει'

ΒειΙιι:ιειι ΙοιιΒνεΙ ριιιιιειΕοΕ νιεεΙοιό!ιει ε2ει!ιάεΒιιιι, οι

ιιτόΜιι ιιιιιιι Μωβ τόι·άιΒάιό ιδε ι:ΙδΙ :ιριό €οιιι!ιοΙι

Μ! Μάτσα ιιιι:ιεΙιό! ό!! 'ε :ιΙΙιιι!ιιιιιειιιι. ει' ι·όειΙειι8νεΙ

οτι-Πι Με! νἱεεΙτ Βιι:ιΙειΒ Ιιοιιιιιε ΙιοιιΜεειιιι6ιο. Ε'

ίδΙδί!; Μέι· Ιιέι·έιινΙιίιι· ιιιιιέειΒιιιιάιΆ ναι πιεινιέι·ει 78

@Η ειόΙοε Βιιτειιιιιι ΙιειΙειρρειΙ Πιάτο, ιιιε!ΙνιὅΙ Μπα"

Μέ ίεΙωτε “ΑΜΒ 'ε νει·εε ειιιοι·οιι ΐιι%ϋτωι.

Ε, Ιιειιιιι:ιάιιι εεε:ιιιέιν, ιιεεννοιι ἐνεε ΙειιοΜι, -

ειιιΙιέιΙΙ:ι Μ. νοΙτ !ιοι·οινόΙν:ι, σ:5ιιΙι ίεΙεδ ιιιΙιέιτ Γ66ιε

ιδνιά ιινιι·επ ίε!ιοτε Βιιιιιει.

ΑιοιιιιιειΕ νοιιέιεειἰ, Μι· πιο" ιιιόι·ειϋε!ι -- ε!ό8

ειιιιιέ!ν:ιεε6%ιιΙ ΜΜΕ. 1εΙειι!ιειι ιι6ιιιι εειτοΙιιιϋιιΙι

πιο, -- Μ" Α' άειΗι ιιέιινάει Ἐιἰεεό 1ϋΜιετ 16Ηϋπ

ει' 8:ιιιιιι·:ι ι!!διιέΙ, ιιιιιιεΙι διιΕυόειιέΜιι ιιιιιιάειιΙιόρ

ϋΒνεΙιειετι :ιιοιότιειΕ !ιοιιιοΙν όε πιέΙιόεόδιεΙ_ιοε Μίσι

ιειέετ Μπι. _.

Μιιιτόιι ε” ΙιειιιιιιένειΙ ε' τέιιε:ιεύειιιιΙι ιιιε8ἰειιιει

1ιωιιιιιι, ιδιι&ιιοτϋιιΕ ο” ἰ8ειι ἐιἀεἙιοε εεειιιό!νο νέι·

ει: ύἰ350ΙΙ ιιοενωιΙιέϋοιι ΗΒνεΙιιιϋιιΜε. - Ε' ίόιΒιι

ότνειι ένειι ωι νοΙτ. -- νοιιιιεειὶ :ιιοιιιιιιΙ Ιέιτι:ιτέιΙι,

ιιιιιώρ Παω Ιιοιά!ιειιι ο" ΙεΙιενετι Ιε8ειοΜι ρύΙ6ει

ιινιιἱ ΙιδιόΙ ει οΙειιι ιιόριιο!ι, Μι· ιιιοιειΙε8Βιεεειι!ι ιο

1ιοιιεέιειει εαπ ιιιιιιιιιοτι Μένει, ειιιιινίιει - ιιιιΙώρ

Με 6ι τέιιεειΙ8έε Ιιϋιιιοιι ει: οΙιιιι - ιιιὁ8 ρεάιε ει'

12
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ω

ΙεΒιιιἰνεΙτεΙ›Β 'ε ΙοδειεΙιάεΒΒει1 Ιιειιιμό ὸΙόΙι ιιγεΙν εΙ

Μπι έτιιΙιιέι, ΜΜΜ πιειΒγειτιιειιιι κιι·τειιιτιό.

Τ:ιθμιι ρειειειι ΙιεοεΒὁνεΙ ΜΙεΙτ Με όε ιιιοΙε8 Βε

Ιιειε ίϋόιε, ιιιοΙΙγιιεΕι ἱ`οιιειειιειιτειιιέιιι 8ειΙΙότ:ι, π”

:Μπιτ ΙϋΙ:Μ διι6ιιγάειι·ειΙή:ιιιιειΕ όρ 6ε ο2όΙεπετϋεόμ,

εγειτιιαιτέΚ - Μ” τεΙιετδε ίό!όιιιι·ιοΙιοεεειΙ, να”

ϋ8γνἐὸἀεΙ τ:ιΙειΙΒοιιιιιιΙ:. -- ΠεειΙΜΒοιτιιιιΕ ο να”

ιιετιι, ειιτό! ει' τέτειιΙΒειε πιε8 ίο8 €γόειιι ΙιειιιιϋιιΕει:

ιιιεΙ!χει ΙοδιοΜι ειΙΙιιειΙιιιιιιιΒ Ματιά ΒιιιιιΙΙ8;ειιιιι - Με

61ωι ΙιιόνεήϋΕ.

»Μεεειο νειΒγιιιιΕ ε ιιιόΒ“!" Βόιάό ει, τειΒγέε Πει

ιειΙ ι-ιιιιιιετ :ιι όι·ο8 ΙεΙΙώεεΙιε2 ιιιιό2νόιι ειιινειιτ οΙεζιΙιιιΙ.

»Πω τόνιά όι·ει Μια Με έτϋιιΕ,α νιε2οιιιέι εμ

ώεΒχέιιιτέιιτ τεινέ Ιιοπά ΒειΙόΙχεε Ιιειιιέςοιι: ΜΜΜ

ιιιέιιι ῇό εΙιέάι·ε, να” οετοΙιάάτο ειέιιιι€Ιιειιιιιιμ ΜΙ:

εΒβιέιειτιι Ιόνόιι.α

,,Νοιιι ωιιωθ ιιι·όεει8ιοΒιιει!ε ιειιιέιεΙιιειιι.,α επόΙτ

Μπι ε'ι·ιιΒγέιε Μάιο: »ιιιιΒόρ πιοετ Μπάση :ιπόΙΓιι%,

Με;; 65ε2ειϋνετοΙοιιιΕοτ ει' ΙιέιιιΙιεόδ ιιιειθγειτρέττ πιο

8γειιιιτε:ι, ν:ιΒγ Ιοειι!έιΙιΕι ειιοΒιιιιιι Μ; ειιιιτ Π16]ΙΙΙΙΙ(

ωω, 1ιιεΙΙγ ε' ΙεΙιοιό ΙοεΒενεεοϋΙσ Β8γεΙιιιοτ €ει:ιεεειο."

»ΜΗ εειιι ΜΗ αιιι€ειιιι!" πιοιιτι ει, Ιώεεό ιιειΙιόπ

ΐεῇϋ εΒιιόπι - ε' Μάι· ιιιιειεΙιειιι: Μ' ΗεπνιεεΙδΒ πι'

Μι νέιιωΒιιτι ϋιϋιιι‹-ιμ Με ειιιΙιόΙ σε έΠιο2οτι ιιιιιο

ΙιόΙ εοπιιιιιἱ -εειιι Μπα

»Αιιέιιι ει' οεόειέι· δ €13Ι868'θ τιειιι ειιιειι·ιει Έ ε:

ει' ίδειοΙοε ιιτειιιιιβ Μαιο Με ει' ι·ειΒγειε.
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7,ΗοΙγεε," ι:τιοηά ει' ηοΒγαιιΕ, Εἰ ηιόΒ ωΜιέ; ηοιη

Ιιεεια':Π, ΜΜΕ αμκ: Β8γεΙιιιειτοτειιι ι:οΙΙοειι ιιτ:ιτ, ηη

Πρ ω πιει: ΖειΙΜΕιηόη ιιιεΒιηοηάοηειιη: όνιιΕοάιιιηΕ

οι ἱΙΙχ ιιέρω €γϋ!όεοΕιδΙ 75 πιο νε8γι1εϋηΕ ιιιἰηἀεη

αεκ-Μι ετιιΙιεΗ; ε2 ϋΠΜ. ϋη η" Ι:ιτειιΕ ιιεπι ιε

πιοτι ηἐρϋηΕεΙ.“

Δε, ΕΠ ει' ειόΙό οοΙΙι-:86ηιιΕ ηενε2ε11 *ε ει' Εἱηεηι

νοκ ιιιέε ηιἰητ ει' τειΒγειε ΒέιΠιι, ιιέιιιἰ ίεΙ5656%ει τεΕιη

“κι Μ.) ΜΜΜ ειέπι2οη ΜΜΜ: ,βη ιιιιΠιιιήει ι:οΙΙσΒ:ι

ω, Μ” όη Μ ιιειιι Μάι Μακη Μάη ΜμΕ ΠΠ 'ε

ΓεΙιεΙιε£ἰ τόΙειιιι, Μ" ιιιόΒΙιιιέεοιιισιτ ιΒεη ιό! Μ Μ

τοπι ίοΒιιι.“

»Νειιι ΕΜΕεόεηιβ ΜεΙτ ιι,ιιιέιειΕ, ω” ε' Ιεπ::Εο

πω” νοΙτ 'ε ΕἰηεΕ Μ" Εστω εΖειιιοἱΕϋΙϋηϋε Εἰ

Ϊε]ο2ό8όνεΙ ει' ΜεοϋειΙιη:ιΠειηε68ηιιΕ ΜΜΕ Ει8γτότεέτει

$ιεεεινε: ,,ι:εειΕ ειιι6Ι Εϋ88, Μι ει' ιιιε8Ιιιώε, ιηεΙΙγει

6η ειιιΙι€., νειιόΕι:ιη οηηιιιι Μα, !ιοηηιιη :ΜΜΕ Με

Εεε!! - 'ε Επι" ΓοΙΙόρόειιηΕ, Ιε8Μ8δΜι Ιιο!γοη, ω

εεη 6η _ιόΙ - ει, Ιε8ίεΙεϋΙιΙιτϋΙ εεόΙοΕ - ῇόνἐΙιοΒγόεΩ

ηγει·ιεη.“

”8:ει!πιάεέΒέιΙιειη :ΠΙ 6ηηε·Ε,“ ιιιοη‹ι ει' ΜΜΕ τόδ

16η Έ ίεΙνοι:νέη ιμωι: ”πιει8ἴοι·ὸἱτηἰ Ιον:ι Μάτ 'ε

νιεειειτότηἱ ΙίοΙο25νίιτι·ει. ΕΞη πιάσω ιιιοιιηγιι·ο Εε·ΙΙ

ηιοηηειιι 'ε ιιοιη οεποπι θηηεΕ έιΙιτέηϋοιόεειι€. Μο8

ΕιεόπϋηΕ ωιιηιωι, 6ο Μ ει' ΕϋΒέ| επιΕειά νέμε ει'

ειόπιοτ νετι11Ε ει' ιιιθτΙοεΙιε.α Ε ,

Η"
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,,ΑΠποτ Μ” ει' Ποτε ΠΙέεΙ“ :Λοιπά Μτει%ειΙ

τι' ΒεΙιεεεε ίότΒιι.

”Ποτει, ποτι1ιετϋΜ: @ΜΙΚ Μετα νοΙτ,α Μά!τοττ Μ

τα ο!έιτι ΙεΙΒόει ἱπτεττοΙ εωε!νόιπ Μ ό8 Μό εεειιιεΕτ.

»Έ πιἱτιὰειι ειοτεποεἐτΙειπεἐ8ε αστα :ιι/τ νοτό ΜΜΜ

τι' τοΒγέε ίετίἱιι-: ,7ιτιἱΒὁρ τέ]άειΙοω πιω τούτο πι1ἰε

εἱο]ἔιτ εδέειεπ νἐ8τεΙιεῇτεπἰ: ε: οΙω.) τω” ΜεδΒΒ

ΙιεΙγειι ΙενεττέΚ Ιωπ11τοτ τόΙει, Ματέο ε) ιπετόπη Μ

Ιιι! ϋτϋττ Η."

”θοτιάοΙοιπ -" ιηοη‹1 ει* ΒεΙωεεε 6ΙοδοΙιεη: -

,75οΙιετ, εδτ τϋΜσετ τοϋ σε ε!όΒυέΙ: Μη ίαΙιιτ, Μετέ!γτ

ἐΒοτεττ τε! 'ε Μ” πιειΒγειτ Ματ Ιε8γἰΙΒοΙτοτοττ.“

»Επι Ρεὰἰ8 επ Με2ειιι οοΙΙε:8ε ύι·,α ίεΙεΙτ Εεεοτϋ

ΒοηευγοιητιττοΙ ϋεγτέτεει: »ΜΗ ἰΒετι Βενεεεττ τοττ:

π1εττ Ιότοπι Μπάση πιόττϋτάκηΠε ειποΙΙιεἀἱΙ‹ ε” Εεεε

τέΙγ - ,ε ιιι68 ει' τιιοΒγειτοΕ 52έ111ει :πιω ερειάτ, ρε

τΠ8 ῇό επιτέετ τεττοττ πρτε]όΜιιι ικι"]όΒοη. -- Π:

ε!όΒ επδΙ ιπιιἱω, πεΒεπι επϋειτοεευ ΙώτιιΙΜ ιιτιιεἱτἐ

Μπι νειΙιτ1ετΙτ 'ε «τη Μπι Ϊο8οΙ: $οΙωτ ο!τειάόΒοεΙ:οόι1τ

Μι Βοκηόττϋτόετο ΙιετϋΙ τι' εοι·.“

»Έ ΕΜΗ _ῇ6η‹-›Ι‹ ειω ιιτοεὶτέεοΙι - Με εωΙππΙ

ΙτέτάεπεπΠα πιοπά νέΙτοιτετοττ 'ε π1οετ πιά: ε:ἱ€οτιι

ΜυΒοπι οι όΙτοετ1 τ18γτότε.

”Ε2τ Μπι τεττο2οπ1 απτά; ΓοΙΐϋἀϋιτιἰ,“ Μπουάτ

ει, ιπέεΠκ Βϋε2Βέτι. »ΔΗΜ ιιιἱὰὅη ῖεΙειόΙἰτοττειω ετ:

εἰτεἐεεωτε, ϋτι οΙ68ιιοΙε τιιττοττει ει' Μετιπηἰτ ατοπι

άοττειιιι.“ ,



ι Ι8Ι

”ΕΙσ€ιισΙ‹ 1:ιτιο1τειπι ιιιιτιό ειιιώΒ Με ϋιιιισΙ‹ πιό

ισΕσινσΙ ΜινσΙιΙισιι ιιισ8 πισιιι ιεπισιιισόΕσπι. Μοει

ιιιιάδιι ΙιειΙΙ:ιτιοιιι ΙισΙΙ, Μ" ειι1Ιιεσ8. ΜΜΕ, ιιιἱιιιισιι

σεσιι·σ ρσειι8 “πιεσε σΙδιΕ ιισρϋιιΙι ΜπάοΙειΙΙ:ιιι Ιισ

ασησι ιιωηι ίσιι28επιιι - ΗιιγΕΙσιΕο2:στοιιι αινι

κισιι, ιιιΠιέρ εσιιι νισε:ει πισω ΜΜΕ Κο!οιενέι·τει, εσιιι

ω ιισιιι ίοΒοιιι ιιισ8εισιινσόιιι, Μ” σ, ᾶοΙοΒ τιιΙεέι

@Με ιιισιιισιι.“

Α, Ιιότοπι Με", ΜΒΜ: σ' 52εινειι€ 6εσισεσιι ιπ

τσιπ Πισω( -- σ” πέστε ιι6ιτσΒ. Αιιιιέτι :ιι οΙει!ι

ρεφ Ιισ ιισιιι νἔιτνἐιι ει' ι·ειΒγειε σΒγότι ΓσΙσΙσιστ, σΠισρ

πω:: ·- ”Πτειἱιιι 'ε ίδΙσε θιιϋΙ: Εσιισιι σσΙσιιστ

πω, στΙσιιι ίο83έιΙι, Μ" Μ ιιιι ιισ8γσιι δεεισνσ

ειιιιιΙι, να” σεειΤι σεγα ιισπι όπϋιιΙι -- ει' ὰοΙο8

ιιιέιι· Ιισιιισι!ισιι σΙ πιο νσ1νσ.α

”ΤέινοΙ Ισ8γσιι ιδΙσιιι ιιιἱιιὐσιι σ8χσιιστΙσιιεσ8,α

ιιιοτιτΙ ει' Ιισιισσσε ω, ιιιἰ8 ει' ι·ειΒγέιε στοπ ΙάτιΒι·ει

8γιι!τ: ,,άσ ιιιἰιιιἔιιι σοΠσ8ει ω, ιιιιΙισρ ΓέιάειΙοιιι Μπι

ιισιιι Μι, ωι ιιισ8γ ι"σΙΙιειτ:ιΙιιισιόεέιι, Μ τ. ε. ἱΙΙγσιι

πιο, ιιισιτ νσΙσιιι εσιιιιιιἱ ωιωι ιισιιι-ιώ2Ιδττ., ,ε ιιιἱιι

τίιιι ιισΙιέιιγ οΠγ σαιτ @στη ιιισΗγσΙε Ιιοι·άστσιστ σε

νσΠιοεε2ἔιι ΕϋιιιιγσΙιιιιισιι ίσΙσᾶιιἱ Ιέι1ετσΗΒ, σΙδΜιι πγι

ΙειιΙιοι:ιιοιιι ιιισ!Ισπ ιιισιτεισοΙι. - Βιι Ιιιιιόιιιιιτ Μπιτ

ιιΒγ ειστσισιιι ιιιιιιτ Μια σε «Έρση Μάτι σΙιειι·οιι ω:

εισΙ ιιιιιιιΙώΙιιἱ - πισω εισιινσάσΙ|χσΙ.“ ι

»Ξ τοιιιείιιιτισΙσ ιιιιισε Ιιειιέι]ει!α ΜΜΜ!! Μ! ει'Επιιι

γέιει ιισάνσε εισιιισΙιΙισΙ - ει' ΙιοκιόΙ Επι ιισιιι σοσι
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ιόιιιιιιιι -. ”ιΞι·‹ιόινιιειι ιιέιτοιιι ιιιιιιιιει να", ει, ιο

ιιιΞιιι ωσιΒ ι:εειιι Μ” ειιιινι -- «δε ιιειιι ιδιιιι.“

Α' τει8νειε ιι8ννόιι ΐοινιοιιοειιιι ιιιιιιΒιιιοιι, ιιΒγιειι

πο” ιιιιιιόρ νιιι:ιιιιι ιο,ι·ι· Μ ιιιιιιέιιιιιιιι ιιοιιέινόιιειι.

”Αιιειτοιιι ιιιιιιιι/ι ενόιι ιπιδειι οοιιεΒέι:ι: ”ιιο8ν

ει: πιει Χόκει πιο, ιιιιιιοι· ει' ιιιιιέιιι:ιιι ιιιιιιιιειι Πει εθν

σειιιό ιο8οιιι‹ιιι ιιιι·ειιιιι. ιιιν πιέιι·ιι Με: νειενοιι ιιιιι8ό

ιιδιι·ειιιιιιιιώιόει:ι, σεΒιιιιωει ειιιιιοι·νειιιέειιιιι·ει ιιειιι

ιινιιιιοικ εεεότιιιε2ει, :ιιιέιτιιιοιιν οιιιιιιι·όι ιδιόιι ει' μι

ι·ειιιοε.“ ι

,,Ιιτι οειιιι ει' ι·οιιιέιιι ιιειιι2ειει ιειιιενειιι ει ιιιἱιιι

οιιμι Ειιιέινιιειι!“ ιιιειιι Γει ιιιόιεεεειι ει, πιενέε:

-- ”ιιοι ει' ιδιιιιε68 ει, ωιωι, σ' Μιά ει, ιιιιιιιιιι, ει'

νἱεειειοιιιιὸιιειἐεειι ει' ιιιιοιιιιι, ιι:ι ιονειιιιι ιιιοενϋιιιι -

σε ειιειιιι οεοπιειιι ιιοικιιιιιεειιιι, - Με8ιειιοι, Μ”

θα ειει·ετι ιιιιιιιιέι οοιιεΒιι ω, (ιο ω πω· Βοιιτιοιιιο

:Πι ,ε ειιιιώιιι. ι`ο8 εεειειαιόιιι ιιιιιώιιι ε2όι, νειιιιιιήιιιι

οι: έιειέιει, ιιι Μπι ιἐιιι‹ι ιπειιιιο ει) ιό ιειειι ιιειε.“

,,Ειι ιώνειιοπι @οι ι:οιιεΒε ύι·ια νιεποτιπι ε' πιει

ω: ”ριιιιιιε2ει ειιειιοιιι "επι ιι-:ειιιι, ει, τιειωιειιιιδ εερε

Με ω @κι ιιϋιοεειι Ωω, ιιιιιιδιι ιιοιιιιιιιιιιει ιιιιιιόι·ο

ιιιωιι. -- Μια ιιιο8 εενιιιιιει ,ε ιιιιιι6ειι ιόι ιοΒ

ιιιειιιιι, 8οιιτιοιοιιι εοιιει εειιι ωιιιιιιι οιωι, Μ" 6η

ιιεεεϋιετεεεόμιιιειι ιιάιιιοιιιύιι? ιινιιΒοτιι πιω «πω,

ιιιοι·ι ίειιεειειιι, Μ" «Μι ιιοι:ειιιειοε εειιιϋιδιιιιοι

ειιι:ιι· ιινιιιιιι.α

”Κιιιειι Μπι ὅτι ι-ιιι€ειιιει!α ίειειι ιιενεεειι Μν
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Μπα. Ιιι ιιιιιιιιοιιοΙι εΙδπ Η: επ ιιειιι Μια!. εΙόεεό

ιειιι6τεΙπιοιιι, από! 'ε ιιοιιι ε8ιμΗ.ιιόΙ ΜΜΕ ειό, ει' ιι:ιιτ

ει' ΜεέΒοε ιιτειΙΒο‹ἰό 'ε ειιιιι:ι!ι Ιιοιιιιέιιιγει :ιΒιιτ. -

Πει ότι Μι ροΙδέι· 'ε ιιειιι έιτιι!ύ, ειιιιόΙ τονέιΜι ιιειιι

ιιιεΙιετ. ΜΗ: ΑΙΜ· ρεάιΒ ει' Βοτιιιέιιγ 'ε Ιιδνο1ΙιειδΙε8

ει: ιιι·ειΙΙιοιιό, ω εοιιΙ‹ἱ και 1ιι6]ει ]οΜιειιιι ιιιιιιτ όιι

'ε ΙιιιιοειιΙιειτοιιι όπιι οοΙΙο8:ι ω, Βοξ” :που πι! πιατα

ιιιοΒγειιι, άι: ειπε ιε ωΙιιιι ιεΙιειεΙ‹, Επι" ειιοιι ἰιιιιειι

εειιι ιιιιιιιιιιοΙι Ιιει έΙοτειιι!ιο ΜΜΜ Μ(

»ΠΠ ΜΜΕ θα ω Μπι, Μ" Εοιιιιέιι)· όε υπή

ΙιοιΙό ιιιιιιάι8 ιιΒγειιι οί” Ειδικιέ: ειι8οιιι ιιιιιι€οκι ει'

ιιιέιεἰΙ‹: ,,'ε ιιιιΙώρ που οεοΗιειι ιε ιιειιι ΜΜΜ' τω:

1:ιιιέιι:εειάόΙιτιειΕ ει' ίειοάεΙιιιετ ιόνιιτι·ει νειετιιι? ΜΙ:

Ιώπιοιιι ιιιοετ (ΗΜ, Μπι ΒϋτεΙοεεἐ8ο ο ει' Μι ροΙ

εάτιιειΒ όρου ιιΙι!ιοι·, ιιιιάδιι ει' το”, να" νοε:ικιοΙ

πιω Ιει;Μεό!ι!ι ΙιεΙγι·ϋΙ ιό, Μινι τετιιιι ει' ι”ι':ΙεΙιιιοι

'ε €γάν:ιεέι8οι 75 ιιιιειΙ τέιιιιιτειιτιι ει: 6ι·νότητε Μονά

ει' ίεΙτό1Ιειι εεΕϋιο, ιιιεΙΙχετ ότι οΙϋΜι Πιιι 'ε ιιιεΙΙγ

πιώ; ειιιιιγι ικά Ιάτειιιωι τιιΙειῇὰοιιἱιιιιιἰ.

”ΚϋΙδιιϋε,α ιιιοιιιέΙ ει' Ιιειιιγέει: »ΙιοΒγ ιιιέ8 !ιοπέ

ιιειιι ΕειάειιιιιιΕ 'ε ιιι:ἔιτ ιιιοΕΙιειεοιιΜε πιο Εϋ2ιιιιιΕ.α

»Μαη ιιιειι€5οιι Μι” εεόΙτ ει: εερειεε Βικιπα

Μπι: ,,Μο8Ιι:ιεοιιΙέιε? Ιιιειι-ιιι ε) ιό ιιτιι!ι ιιΒγειιι ειιοιι

σεγα πιΕπιι·ιόΕ, σειιΕ ε2εινειΕοιι νι1ειιΕο2ιιειΕ.“

,,ωι ειΕπιιιοιιι ότι ἱε ΜΒΜ/έ ιιιοιιιι ει, ΙιεΙιεεεε:

»ΜΗ σιό!ιιιιΙε ε”, 6ο οοΠοδει ιιι·ιιειΕτ ἱ8ιπι νότιιιοεε!ι

ιιό2ετει: (πι τόπειιιι·δΙ ιιιο8 νει8ιοΕ από! 8γόιδάνε,
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Μ" ιπε8Βἰιἐεει τω πω: πιοΒγ :που ΙΜότοπ, ΜεΙε

ΙγεΕ «δη Ιε8οειὸΙγεεοΒΒΠεΕ ΜΜΜ _Μεπι ΕϋτϋΙιιιέπγ

εἱτιΒΒοπ. - Διέπ Μ οο!!εμ ω· ο* πιοΒϋἰιἐε Κοτ

ΜΜ ΗΜ πωπω, ΜΒόρ Μ: ΜΜΜ ίεΠεειεπι1 -ειΙι

Βοι· τόνο! Ιε8γοπ “Μπι π1ϋΕϋόόεότ ΙιἐττἐΙιιὶ, εδΙ

ετοΞΙγεε, ΒιιιΒό ΒϋιΕκωυπΕάΙόεοωι·όΙ ΒἰιΩοεἱΕΙΜοω.“

Α' τειΒγάε ύι· ε' πγἱ!:ι1Εοι:πτοΙ, ΜΒόρ ΜΜΜ -

Με Με πιε8 νοΙτ ε!όεεόνε, νοτιέιεειἰ Ιεεεεπΐκόι1τ "Λει

Μ Βο5ετϋ 'ε π1οΒοτνει Βἱΐεῇεπἐετ υγοι·τεΕ - »Πι·ειω,α

ΜεΙι Ματέο ειέτοιοι1: ,,6τι επνειΕι·ει Βενεεετ ΜοΙ:,

οΙδΝεω τότηεΒ Ι1ΜέτοιωΕ. Ει·άέ:Ιχ 68 Μο8γειτοτειά8

ΗΜ νΑΙειιιἱ Με:ϋΙ ει' Μ ποΕϋιιΕ τοι1ιόποΕπε!ι τοπι

Ιέιευη!πει ΙεεΜ. ΟΙ:οεΕοιήόΙ: ὁτι πιἱΒόιιτ 1ε€ειἰΙ‹., άο

βϋτϋπιΜδΙ πιο πό υτοπι1 ,ε ει' Μ:πιετ ω ωοιπήε:

,,Μπ 9Βωϋπ ἰΜ ©ρίο!.“ Πει οι ει' Μι 6η ειΙωτοΒ 'ε

ει' Μ Ιε8ϊο!εδΒΒ ἰιεΙγειι ἰε ῇόνἐΒει8γιιτἱΙ‹, ε:Μά ιιΙοιι

ΙιἰνἱΒειϋ, Μάιου εΙΙιἰΙιειἰ, Μ" που Ματ ίοεοπι νέ

ΜεπτΜί; «Με ει' ωειΒγσπο!ε ΜΜΜ ε! :Πωτυ:.ιΙ: ιηοΜιἰ:

ειεωεἱτιΙαπ ει!ωήά!ι Ιιἱειιππἰ εννειΙ, Μ" ει' ε:ε8ἐυγ

τοιιιέιιηέρηεΒ ω ει' Ι:ενέε Μάικ, ωοΙΙγοτ εΜΕ8 ἱε

ΜειτιέΙτ οἀεινε1ἱΒ - πάω εΒικι!ι ει' οεοιποτ, Με?

ειέ]ότ ΒετΙιιωάΕ, ΜΒ ΜΜεπ ΐεΙεδεόΒετ, ΜΒγοΜ›

ΜνεποΙ€ 'ε ει' ΗΜ ῇενἔπ ι1ιο8οΜΜε Ισπ1]6Ιι. Πει ε:

Ε” νεο ι:οΙΙεεει άι· - Μο η" ἱε οεαΕ α' να!

Βό1ΒοάΒΜΙκ - :ΠιιΕοι· ΕίπωστΒο:Μοπι τϋνΜεπ ἐε

ΜιτέιτοιοΕπιπ, !ιο8γ ει' ιι1ει8γω·οΒ ίόηοΙτ ΜΜ

ΜΜΜ( ΕεΙερῇαἱΒτει.“
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,,Η:ι ει' ι·οτιιέιιιιιιιΕ οεειΙ‹ ο” εστω! ΒενεεεΒιι ιοΒιι

Ιοειιτ!, πιἱιιι: ει' Ιιοι·ι Μι·ιιιεΙΜΒ ΠειιιιιΙι: -- ειιιιιοι·

επϋΙιεό8 εεεια!Ιιειι ΙΝΞ8Ζ νιιΒγο!ι «Έκι ιε ΒεοεϋΜεε

ιι:ιιι:ιι·ει, πιοιιά :ιι ιάδειι ϋ8χνόιι: Με Μάσι· 8οιιι οΙΙγ

ιειοιιγιιεύεοικι·ει, οΠγ ΜΙγομϋ 'ε ειειιιιχεε ΙοττοΙιτε

ιιιιιιι ει' ιιιιιιδΙι ρ6ισηω ει' Ηότιι νΗ:Ξε 'ε ει' ε:οιιιειω

θει!ιοιιι Ιέι€ειιτειΕ.“

,,Ι(ἱ Ιιεειέ!ιειοτιμιεάθοΙιτό!!α Με Νώε ιιιιυνέιι

'ε ιιιιιιιιιε ιιονεΕε‹ιϋ Ιι:ιτει,%έιΙ ει' τειΒγάε·ϋωνέει. -

,,νωι 6η (Η!ιοι:Ηιειιι? ,ε ε!ό€ νειΒιιιοτό - ο ό!!Η:ιιιι

ιιιετιιι, !ιοΒγ πιιιιό ει: ει' ιιιιτ ει: ο11ειιιι εεειιιιδιιγοΕι·δΙ

ιέιιιι!ιοι· ωμή ΒοτιιιιιιιιιιιιΙι εΙΙοπεόΒει εΙιεήεειτοιιοΙι -

ιΒειι όε νει!ό? Νικο ιιιό]ει ο όιι, Μ" ει' οείιειιέι·ι

Ιιοι·ιιιέιιγ εΙΙι-:ιι Μι· 8γειιιιιειιέεοΒιιι 1οιιεε:ιειιι Μ

εόεεθι·16ε ?“

,,Π:ι Ου σεειιόεεειι ειό!,“ ίεΙεΙι ιιιιιΒοάτειιι ει'

πιείιειΕ: ,,ειΠ·ιοι· ἐιι ιε ιιι6ιεό·ΗΜΙ.εΙ ίε!εΙειι. ότι ιιιιιιόι8

ειιιωτιιιέιιγι·όΙ 'ιι ιιΙΙιοΕπιότιγοε Βοτιιιέιιγι·όΙ ΜΜΜ: -

ειιιιιι·ει :ι-Β-ο-ῇἐιιἐι Ιειιιιε ο ότι :ιι ιιΙΙιοιπιάιιγοεε68

ΜΕ, Μ" πιόθ ω ει: τιιό.ιιι, ιιιΠόρ Δ' Ιιιοτιιιέιιιγ εΙΙοιι

οιιιι:Ιιιι ειόι Μι ισένειι, πι" ΙιιΜΜΕ, ιδτνέιιγω Εδ

τεΙεεεόε 'ε Μ” ει' ΜΜΜ” ιι·ιιιιγύΙιειιι ίοΙ$ό8εύτιθε

Μπι Ιε!ιει: ιιενεττιειιι Με!! - Ιιει-Ιιιι-Ιιει!“

,,Νό - πιό, πιο ροτειιετιεΒ,“ πισω! ει' Μιιγάει:

,,Ιιἰε2ειι ιεΙειιόπ πιέ8 εειιιιιιἱ 5.οπι ΜΜΜ!! 'ε ΜΗ:

ειιιηιτο ιιιόε εο!ιει ειιιιι ιιιοιιιεΙα νιτειιΙιοιόεειιΕΒιιιι.α
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,,Α: πσνσ! !σειο!ι!ιειπ ()ο!!σ8τι ύτ,“ τποπτ! ει' τσιΒγειε

άϋ!ι6εσιι: ,,Ε! πιο!!ειτ:ι πσνσ!.“

,,Ιεπιστ!στπ,“ στό!! ει' :ΜΜΕ σ! πισωσδμσετσ:

,,!ιοΒγ τιι!8 όπ !ι!ι!σ8 νέττσ! ν!!ει!ΕοειΕ, !ισππστπ Ιο

ντιε!ειε σ!!σπτσ !ει!έι!, ότι ιδσπ σειι!ει!Εοι!Ε πι πι: πω,

πο” ρϋπσειΕσι!δ τιιτώεει 'ε ει' ι!πτνεισά8 τπσ!!γ πειΒγοπ

τοειιι! !!!!Ε ϋεεισ σπιτι ιιισ!!όεά%τι! πισ!!γστ όπ !εσπγ!ισ

!ει!ει:ι!!Ε νσππ!, - !σΒΕ!εισ!ι!ι ΜΜΜ 8γιιΕοτο! τσέιτπ. -

ΚστσΕσπ Ε!ιποπποτπ, πο" 6ππσΕ ΐσ!εσσό8σ! σ! πσπι

ιεπιστσιπ Η !σσιΕσισεσιτ ετ!πιπεγ σ! πσπι !οΒιιτ!οιπ,

πιιΕσπτ ίσπ)·σεσισεσιτσ σειιΕ ιιιοεο!γ8οΕ.-- ότι Εδνστ

πιπσ8εσωπι Μπι πσπι σπ, πει σε πτπ!!τοτ!ό πσνέ!ισπ

σ!σΒ νειΕπιστδ στοπ σ!σπιστ ΐσ!!3υμοεει!π!, πισ!!ι·πσΕ

ΜΜΕ ίσ!ειἱιειπἱ Εϋππγϋ, άσ :ΜΜΜ πιιισε στδ τιισ!!γ

ει' τπστιτσπ Μπι εισπνσπσ!χπσΕ ίσΕστ !πι!πει πω!. -

Πει όπ Μι ρο!Βέτ, πιἱπ ΕστΕσε!πι πστπ :ιΕειτοΕ, σπ

εσπι νειΒιοΕ τω: σε !ιϋ!!σπ, ‹ισ σΒγειστειιιιπό Εστσε2

Μ” πι νειδιοΕ, τιισττ εο!ιει εσπι ιοΒοΕ Εσ2σ! ει!!ιιι

ο!!γ ιε!σπ!σ!σπεσ,<,ςσ!ιτσ ιπ!πϋΕστ νε!τ!ιειιιιπΕ, πει !ιἐτάο

!ει!!ειπ πόριιπΕστ Γσ!!28π!!ιιΕ. - Με εσπιτπι εσιπ πιστιτ!

Εἰ - εσπιπιἱ πτειπι, - εσπι !εισπ σ!ὅπ, εστπ Π! κι'

ΜΜΜ! Μέιτ ρστ!!Β πει οι ει!! ει' πι!! όπ ιιιοπτ!ο!ι,

πο" ει' όιιτν:ι στό ἰε σειΕπι, ιιισ!!γ!ιστ !ιπ πι!πτ!σπ

Εϋ!σ! επιΕειά π)·ιι!πι ΜΒ, ειΕΕοτ Μ” ει" ρο!πότ!ιά!ιοτπ,

σε πιιπζι, σ8σΕ πω”

,,Πτειπι,“ !”σ!σ!! ει' φωτ !σ8Εσνσεσ!ι!ισ ειστπ επ!!

ι!!ιΙνσ σε σ!σΕι!ι ειό!ό !ισειωσπσΕ :ποπ τόειστσ, πισ!!γ
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ΜΒΜ εεεΙΙοιηϋ νοΙΙ: ,,όη ο! ηοιη όποιη πηέ8 ηιοη

Ιαοι·τ 1ηοΙΙγηΙ: 6η: πηεε!εηετ, Μ" όνεΕσ Μάη Βοηηοηι

Η ]οΙ1Μη Η ίο8ηηΕ ίο]!εηἱ τι' ρηἰ!ηιιΙτορἰει 78 ει'

ε2εητοεΒοηόε ·ἐτιεΙπηεἰ. Μοετ σεηΙα ηηηέὶι ιηοηηοΙ:, -

'ε ΙιἱΒΠεη 6η εηθοιηο!; ΜΜΜ: ηΠχ ειί!ότόηηΕ ωδ

:ε1εἱιηηεη ιηἱηΙ εΙνεἱηιηεη:- 6η ηϋηΙη11νηΙό νει8γοΙ‹,

Μ νη!ηη1ἱ ητη!ΒοόόηΒ εΠεη οιέΙο2Ι:ΜΕ, ηε:πη ΓοΒοΕ

εοΕητ οΙ‹οεΙ‹ο‹Ιηὶ, ηοηπ ίοΒοιη Ιώτιὶεηἱ οΗιηΙ όε ηε!γεεεη

“ΜΜΜ η ει? Ι1ηηετη πμηθιωθω ότόεΜηεη Με!"

:Νώε ειιοη ει” Εετεη, ηονέ η: ϋ8γο1 ητηΙΒοόόηΕ εΠεη

σἑΒεἱηεΙ‹ ΜΜΜ νἰηηἱ. - 8ιηηηηε58έιηη 1ηηπιη θηηεΙι

ΠοΙΙο8:ι ω, -- ίο!γωώ Νοε 8ύηηγηΙ - ε' ῇἐηιηοι·

τἱεπεε :Με ηθιωι, ΒἱηεηηϋηΕετίοΜοηοεηη ηάΜτο

ΜΕ, άο ει' Η ε' νοε2θ!γ ότἐἰΜη οΜη!οηι η1ε!!ειΕ :ηη

τηόηηά - η' ο;Μιωτότ ηΙΓοΒΜΙηί 'ε θα ηεοΙαητηἰ 'ε

ηεῖϋε€ϋ!ηἱ ΜΙ!8ητόίτ. -- Τονέηηέι ηγἰΙνἐηἰ£οτη, ηπἰΙώρ

Μι νηΙειΜηεΕ Μόνη τηττ]ει πω πω” “ΜΜΜ ετη

ΜΜΕ., ·ηιο!!χεΕ οεεττἐηηὶτοὸηΙοηπηηΒ ηενοιηεΒ ηιοέ;ίι1

Βη1ηἰ, Μάσι· έη εαπ: Μη 88ΠΙ τεε€νόττ ηοιη Γ‹›ΒοΙ‹

ἱεηπετηἰ 'ε ηιἱηὸεητ - έ:ι·τεοη 6η ῇόΙ -- πηἰιπὶεητ

«Η ΐοΒοΙ‹ ΕϋνεΕηἰ ἰΠγ Ιώτηο2ηΙοε τϋτεΚεάόε πηε8ειΕη

όεϊ!χοιηεότη. η” Πο!Ιε8η ω· ΜΜΜ :ΜΜΕ ο”

ιηέεεειΙ ειοιηΙ:ϋπ. -- (3η η: ετΙιδΙοεΞεέΒετ ΙώρνἰεεΙἱ

ΙἰΙἱοπηειἐΙΜ 68 τηητἰηιιτηιηηιηΪ Ια:2όΒεη ει' ρἔπτϋ€ϋΙ:

εΖητοηγηἰ εΙΙοη; -- ‹ἔη ει' ιηεμέιηηεΙο2€ ίεΙεό8 οΜη!η

η1εΠοΗ ύ!!οΙα, 3ο8ότΕ, €ϋτνόηγόττ, τοηάάττ, ίο8χνεττεΙ

ίεεγνει· εΙΙοι1 ηη ΜΗ. -- Νο νἰωΙσοιηηηΕ τονόηη,
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ίε!επϋιιιι Με" ίιιιώάιΙι, ιιιΙέιιι ει' ΜΕΘ ιιιοΒ ιιειιι

ΒοιιιΙΠι. Πε Μι ιΒοιι, ιιΗιοι· ιιιιι]ιι ει' τοπ ιιιειιιιιδιι

τιιΙέιΙΙιοιιιιιιι "ε ιιιΙέιι νέιοε ι:ειιιιι ιιι.έιι οιιιιοΒγειι σου

:ΜΗ 'ε ΙεΙΙιειιι 8Γϋ8ἱἱἐ8ἑΓΒ @ΜΜΕ ΙιδΙ‹:5 θιιιιιιωι

οΙιιιιιέειιιι Ιιει|ΙΒιιιιιι.α

Α' Ιιε!ιεεεε Γέι·ιιιιιιειΕ νοιιέειιι ο' οειρόε ε2ιινιιΙ‹ι

Ιιδιιιειι ριΙΙιιιιιιιι8 εοιιι νεε:ιἐΙ‹ ε! Μαθε, @μια Βι

ίε_ιειέεϋΙιετ, εισιτιοινοΙ πιο ιιιιιιγοιιιοιτ 'ιι ιιιι6ϋιι

οοΙΙόεέιιιι Ιιεΐε·ιο:το ειόιιοΕΙιιιότ 'ε ει' ιιιιιιιιιΙ !ιονόΙγ

ΙειΓοιοιόεόνιεΙ τοΙιιιιωιτ πιά, ειιιι·:ιιοιι ΐεΙεΙι: - ,,Ιε

ιιιοτειιι ε' ιιιοάοιτ ιιιιιιιι, ε' ιιιΙιιιι·όόιόει ει" σειιειέι·

ιιονόνει, ε' ίεΙΙιειειιιό!έεάι ιιιιιιάειιιιεΙι ιιιι ιιιόιοΉόε

ΐἐιιγι οι! ιιοιιι ιιιιιιιιιΒ εΙδιιιιιιιιιιιιιτό ιιιόΒοιιιιοΙειτοΕιιιιιι)

-- ιιιιι εειιι ΜΜΕ ε:οΙιιδΙ ιιι·ιιιιι, - ει: εειΙιδιι

ιιιεΙ!γει τοκοι ιιιιιιι ειόδγε!Ιϋιιιι οΙειοΜιιιι!ι "ω, -

'ε ιιιοιι ίιιιιιιιοΙειιι ΙιιιιοΕ ιιονΗιειι 56862 όε ειιιιιιιγοε

ιιοΙΒοιι ΒϋνειεττεΙι ει, εΠεδ Ιοειιιι ιιιοΒιιιΒειιιιιι ει, πιο

ιιιοιύΒιιι ισα Μι· όι~τεΙειιι!ιειι "Μι ει' ροΙδέτι Ιώ

τοΙοεεό8ει θε ιιϋειέΒει.“ .

”ΒόΙιε ιιι·ιιΙι!“ ιιιοιιά ει, Μιιιγειει ίόειιιο!δάνε

ιιι·ει·ΒόΒειι. Ο

,, Με ι··ιιιιιιιοιι ΜΙ επ εεριιιεε, »οὐκ ιιό:ιειιι-ιιι θιι6Μ

Είπε! νιιΒιιιιιιι ιιιἔιι: ει: πι! νιιιιτιιοπέε τω: Μι!

ι:ειιιιίιΙ3 ειιιιιιειιε!ι θιιϋΙιι Ιιει ε8γϋπιιιιιιιιιιι 'ε ει' Βιοτ

ιιιέιιγ νόιΙνο ΜΙ ιιι68ϋΝιιπΙι, ει' ειο8ιΒιιχ ι·οιιιιιιι ιιοιιι2ειι

ιε ΜιιιιτειΒε ΐοἔ νότειιιἱ *ε ιιιιιιάειι ΒόΒεεειι Ιοειιά

ΘΙἰΠἱἐΖνΘ- ·-· Οτι ΒιιιΙιιισε ω ιιιόΒι ΜΙΑ! οιιιΙιει· ,ε
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πιοπότπειἱ π' τοπιιειπ πωπω ΜεπιππόιιΙόεει πειιήέτ ει'

ΙπιΙιἰΙοπἰ ίο8εειΒιιόΙ. -- Απ, Μάι επέρ πειροΙ‹ Ιοε2πεΙΝ

πιἰ ρεόἰἔ Ι(οΙοιιι!πιπ ϋεγνέιά ίπ· όε ἐπ, σε:ιιιι π' ωο

πιοιότ ϋΙΙοήϋΙε 75 @πωπω ειππγιτι1ιοπόιιΜιιπΕ: οπτ

ροπΕ Με ροπιει περοΕοε.“

,,Αό]ει Μαι” ιιιοπά ποιποΙγειιι ει' ΙιεΕεεεε ιι"

νέπ, Ι(“82 εερει·εε ΙίοΙοπιικιππιιΒ πονειεπ: ,,Ιι‹›8γ

ιό πωπω νοεεϋπιι 'ε έ·Ιειι·ο πιό οεοιπετέετ ιιΙιεεεϋπιπ

πιτ εοπι πϋππγεΠιεΙ, εοπι ν6ι·ι·εΙ πε ϋπτὅιιϋΒ 'ε ειππιιΙι

Μ? ΠϋιπϋΙοεο Ιετοιιιῇεπ ιποΙΙγποΙι ει' "ιν δι·ϋΙ ,ε

πιε!!γεπ όΜόε πω."

”Βἱιιιι ι·εέιπι ι:οΙιεεει ίπ:“ "Με πέπιἱ ιπ:ιΙιποεεέ8

μ! ει' ι·ει8γειε, Μι ΒιικΒιιοιπειιι ΜΜΜ ειόΙὶωπἱθ

”ιπε8ΕιεόιπϋΕ! - Οτι ριπή; Μι Ιι:δνεΕπι απο: Μπ

ιιϋπΒετ έιπι Ιόεεει, ιιοπι τἱΙΗιπτοπι *ε Μπι ει!ιειτοιπ :ιππ

πόΙγοεπι, (Μ: Π8γεΙπιειτοιειιι - ιπἰΒἐρ ει: π” οΠχ

ΚοιιιοΙγ -- πο" :ΜΜΜ ΜΜΕ Μπι Γο8ιιιιιι.α

”Πι·ειιιι!α

»Πτειιιι ιεεπ! 'ε πιι «Μπι πει π" το2ειἱΒ!“ -

ΙΜΠοι.1 ία! ιπιπω Ιι.ειπΒοπ ΒεπΒιιοι. ”Νεπι σιωπή:

2εἔιΗιειπ πι:ιοειώι 'ε Μπιοπάοπι πἰιπειιἔε ιιό!Ι‹ϋΙ, πο”

ι8επ 5ιει·ιππόπι πει οΠγ πινω Ιεππε· Βεππϋπιιει πιει

ΒιιπΒι·:ι ΙιειΒγπι.“

»Πτειιτπ -- ιιπιἱτπ!“ "Με πιω Νώε 'ε πειιιω

πε εερει·εε.

”Νε!ιοπι ιιεπι “ΜΜΕ θπιιιιππόπι Ιιειθγπιβ ΜΜΕ

ΚοΙοιιιΙιἐπ ίεπγοΒετό τεΒἱπτοιετ νεινόπ ΒειιιΙπποεπι.



_εΜ_

,,ΜεενειΙΙοω.β ποσού ει, Βόιηέιε:, ΒἰτιεΙ‹ ε' Ιιοεπε

Ιονα8Ιέιε ΔΗΜ :ποτε ει) »Με έιπεΙοττ τεεεεΙἱ έΙάόεώ

τό! - πηἰηᾶἱΒ ετπεΒόπι1εΜι 'ε έτ2εΙιεογεεε Με: ,,εεωι

ιπειἰω, Μ" 6πόΒ ω” :Με εεπι ωεπεόΜτιπιΕ

εΒγϋιτ, Βοττέιηγοε νοΙιπι Μ ιιιΜό]έκτ εΙεδ €γϋΙεεϋηΒ

Με ει' νειειϋΙ‹ πειειεἰ εΙνάΙηέικιΙ; ε8γωέετό!. Διότι

εεγεεΝε1η ΒεπΒιιει υττειΙ Ιώτεεεωετ, νεΒγειιεΕ Μ

Βιισειι€ εΒγωέειόΙ - ω] ω ρετνετΕοάέεοΕ ΜΙΝΙ 'ε

Μ νὁ!επιἐκιγεἱΒ 52έιέ€οεπεΒ, ό8οιΖευεΒ π!! υτ_ῇεἱΕ ἰε.“

"Μ Ιέ1]έΒ θεό!! σε Πω, πιεΠγ ειπε ΜΗ” Με

ΙιεῇΙὶΕ," εΖόΙτ ε8γε2εττε ει: εερετεε ωε8ἐΙΙἱτνεΞτι ΜΜΜ: -

”ι11όε Μπι Μό ιιτεἱω Ειπα τιγιιῇειιὶ., να" ει' Βιιεει1

πό! Μι1ιοπάεπψ πε νἱἔγϋιι!‹ Μτειοτ εωΒετεὶπΕ Εδώ

-- ΜΜΜ ωεωι.α

,,6τι·Ιέιι]ει ότέι8ει εοΙΙεεει ίιι·,α ειόΙτ Βειώιιει Μ

εοπΙό:πι ιιιε8ἑΙΙἰτνἐπ Μπέκ 'ε ΙίοΙοιιιϋόηΙιοι ίπιεινότι

εεεινεἰϊ.: »Μ Μτωεπ νεΒχιιιαΕ ΜΕ :ποπ Μ" έΙάο:επτει

Με2εΚιπεΙκ πΜΙσπΙεο2ιιοΙμ (ΜΜΕ ε2ετετεττε ιιιε!τό εε

Μ$Ιοε ίέιτ53$έΒέί. υόΙΕϋΙϋΖηἰ. -· ΟτάϋΒϋτ ιιτΔω ε:

εΙόε νἱΙέιιςοε!“

,,Νεπι ίο8οΙ‹ πιεηημα ίεΙεΙτ ΙίοΙο111Μυ τιιεἔἶετδ

€εΒΕιιτεττεΙ, Με ίοΙγωτέ Μνοτινότι ε” ἰπιτοτ οΙ:Μ

15εΒεβϋΙ 'ε πιἱυώη ίεΙΙ:ουτοττε Βε-ιτΕπιει εεεωεἱ εΙε

ωττνέη απ: - 7,ΙΑ11ε 6ο ε) ι1ενετ, ε2 ΐεΙΜτεΙωσ2έεοω

ωεωεω - ΙάεειιΕ :π @Μια

Μὶ νοΙΙ: εεειι ἰτοπιάηγϋεπ 'ε τηἰτιδ Πεν :Μέ τό

κ' ϋὶιιοεὶιεΒοτ, υεπι ιιιεΙ]ιιΙς, άι: Ιε8γεε εΙ68 ειιιηϋ;



` ΠΠ

πποηάωπιιηΕ, Μ" Βαι·Βιιιτι ϋ8γνὸτΙ επεπιεΠ εισ8ε:νέπ

πιά, δεεεενοπω ε:οπ:ϋΙάεΠ 'ε θϋΙ1ϋεοπ ΜΜΕ:

”Εάιοιιι υπιπ1, ΜΜΜ ηιισ.ιπτιιω "Ποτε ρο

€ω1, Μπι :πιω ]δνδ1 ]ύεΙοΕ ο' ΠόνΠεΙ: Β, τΙο ΜΒ

οτο]ε τ:ιτ1 πεπι οΒειάόΙγο2ΒειΕοω (3ιι€ που ειἐτιὸἐΜΜη

Βοι1ηϋη!ωτ ΙωόνϋηΒ εΙΙοτι 3εΙσπΙό1ένο:! ΒοΙὰοΒἰΜἱ.“

ΙίοΙοττ1Βέτι ι:εεπόεεετι ϋεε2οΐοΒΜ 82 ὶτεποτ όε :εώ

ῇύΒε τεῇτεΙ$ε, :πικάπ σε), ειἰνεπτ Πυ]1οΙτ Μη; "ε

ίε!οΙει ισό!ΙεϋΙ Βεμς)·νάπ ΒεπϋυοΖ υάν:ιτΙει€Ιειπ πιεἔῇεΒγ

2ιδεότ- ο5οοόεεεπ Εδνε1Ιο ε' τϋΙ1ΜΙ: ει' πόΠ4ϋΙ, Ιω"

 

εεόρ νοοέεώουΕ ΜΓο]οιόεε ΙειέΒενεεεΒΒθ νέιΝοεπει.

κ

ν68ε κι ΗΜ ο5ιιάΙγ ο!εϋ ΚϋτοτόπεΙ‹.



8ιοΒοΗωι 65 Ιξενόεεέ ἰεπιεττ ειεινει!‹ ωεΒΐε]τόεο

ΒεωτοπιάΒοη.

Οε!οϋοι·τἰωἱ. - “γ οιὶτηοπ6Ι‹ «Β ΙΔΜεΒἰτό νΜΒΒεπ ει:

ϋεγνω ιιτοκειτ: Β.Β. Ν. Ροή ιιιτἱιιεηιιο ωΙνοοπτο σο

ΜΜι·τΕκπο.

(Ξιὶιιο ιπίπη·ε! οΜΙι [οηγομιόε 'ε Μαιο” ωιιη·π πω::

υπιει! εειοαΜειι - ει' Ι:Μπι Μπα: πιοιπεπι - Μι

ε261ιοΙ.

Βοιιιπει - παο” - οκτώ, ει' πω] όοπΗΜι 5ιόΙ›οΙ.

Βι·οτέι· -· ότοιοε Με - Ϊ" πιονειτοΞΙκ ΗιπΜπ Ιιϋεεἰτ.

Πότε - Μεοϊ οεήειάι· ΒοπιϋεΙἱ οΜΙι υΕτπειιΜε, ει: ο"

πιενειοιι ΙιότεινἱΙάΒ πιάτο: ΜεϋΜ: Βιιιη·πονϋΙ Η Μει

πιόΙωιοπ.

ΙΗΜΜ - ΧΜΜ - ιπὶκοτ οι ύι·ϋότεε Ι'ϋΜεειιι·ιι Μ

ειόΙΜεει ωι·ιοιάεοπ ΜνϋΙ 6οΙοετιι πιω: ειἱνεεε6ΒΒϋΙ,

'ε ειιιιιέπ ρεἱ!ἱοΙ‹έιτ να" 6ιεΗ ἰε Βεροια 'ε ει' «ειπε ΜΜΜ

νέετσΜ]το18. Μπηκα, - ι:ΞηοιοΙ Μαιο Με ει' τωροΙ: Δε'

ειοκάε ί6Μ8 Ετ66ΙγΒου οι οΙ:Μιο!ι και σἱνωοιοιι.

Ι(6οιο, ι·ϋνΜ Μπϊπη·Μ5τ 6Ηϋπιγ.

ΜειτιοΙἱμι, τεοεοτἱ ΙἱειΙΒΜ ΒόειϋΗ ΜΗ, - ΜεουΙό ε:

Με” ρο!επιά!ιοι.

ΜέτἰΜε, "ΜΒ - κι - π:ημεάΒοά - Μέγεέεοε Μ,

ωειμΠ.ιι6ο ω».

ΜΗΝ - κι" ΜΗτι1], Μάτιοκι οΙέΕιυΙ.

Ροπιάπει - ειΙειιτιἱιεπιει - Μοπιύυγ οΜΜι!.

$ιοκτηάυγ -- οΙιΠιο! Βιιιιτιάκιιι - ιππόο:ΜΙ Ι‹6ειϋΙι

Μεϋ ϋΙιϋιη· - ΜεουΙό ε' ι·«ΜεπιΜειι Η081ύ τω!

ιΜκηοΜιοι, “θα ΜΜΜ, ωΜάεπ ΜΙΙοε όε εἱιιοτπἱε

ΜΜΜ.
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Εει

ιιιιιἔγιιτ σειι!έιΙ

α' Γοι·ιιιιΜΙοιιι ει!ιιττ.
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ΙΜ

ιιιει€γαι· οεαΜά

δ?

ΐουιΜα!οπ1 πω.

κωωμ

Με

1όεΠιιι 1ΠΠΠόε.

ε!

' ΙΜ κ6ωι..

 

ΒτειιιιιεοΒινοἱἔ,

Ροετοπ Ι8δΙ, ΗπτϊΙοϋοπ Κ. Α, Βὶιοιτιεἱτιμι.
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ιπιειἔγιιτ σειιΙύιΙ

ει' ΓοττειάειΙοω σ.ΙειΦτ.
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Α' ΒοεπετΠεε.

,,Μπ ιιιοπιιεπεΙ‹ όπϋΕ ο τεΙεΙΙιοιόει ΙιεΙ5·ι·ε?α

Μπι οΒγειεπ·ε ε' Ιιέπγόε:, ΙιεΙι·ο ει οι·ειεεπιτόΙ -

ιποΙ!γιδΙ ιιιοετ ΜΙΒ "πι Εοεπεπγ οΙπεΙπγοιπέιει·ε τέτ

τεΕ Με - ε" νόΙεγπειιι πγιΙέιεότε ιππιετνε.

νεΙόπεπ ο, π” πω ι·οΒόπγεεε!ιΒ ΜΒ” πτε

εο!κει πιιπτ ει, πι!" ΜΜΜ -- ΙππΙιεπ Μπι Μπιέ

ειππ ΙιπνἔιτοΙιτετ παπι Ιιει·εε, πέρασε Ιοεπάο ε!τεΒεππι.

ΜίΒόρ έι·ιπτεΕτΠΕ, πεπε ε' Μάρ όε ειόΙοε όι·ειέ8

ππόΙ, ιιιοΙΙγ ίοΙγτοποεεπ ε' Ιιότοπικ ε!εΙτ νοππΙ1 ε!

Ιιππόποπ !ιοΙπ·οΕ 'ε ίεοεοροποιετοΕ Μπι ο' πγοιπάε

νε!ειπἰ Με !ιεΙγεέ8 Με, πε πεπεπγ ΩενοΙ ει" πιπε

τόΙ έιΠό επε!ιπενεΙ παω 8ππγξιό θ Μενα ιπε86ι·

πεπιΠ.

Πιεεειπ!ι Με πεεγε2ετπ τϋΙΠοεοροττοιετ ΗΜ Ιο

νεεοΙιεΙσ ιποει Εοι·οεπιπΙ: ε2επιποπ ΗΜ: -- :Με πε



θ

του:: Μ” πό; Ιέρέειηάτε ε” πι] νδΙΒγιιοΕ ΙοτΕιοΙει

ΜΒΜ ει' τετιπόειωηεΙε ε" τἰΗωι ππϋνόνε! ΜάΙΙ:ο2υπΙι.

Α' ΙωεΙαπιγ νό!εέγηε:Β ΙιοπιάΙγέιΒειτι ΜΕ ότἰἐεἰΒοο2

Μι ΡἰΙΙστιΙυτιΙτ πιο8, οΠγ υει8γοΙ, Μ" ειοΕ ε8γἰ

ΜΒΜ Μ: πιἰτιδ ι:ΗΜ2 όε ρα!ρω Μα:Ιτ νοΙππι. -

Η ε' νατἐιετεΙῇεε Μου οεσΚ ε8γειετ ωε8Γοτόυ!τ Πε

τό!π:η, που ότἰἐεἰ ΒόΒόρειέει:Εοτ ροΙ:ει επι ίο8ῇ:ι

Μοὸιιἱ.

ΚἐριεΙῇϋΒ πιοεΕ ε, τετι1:ιόε2επεε τει!ειροΙωτ εΙἰἔ :ϋΙ

0ϋΙδ Μ ΒόΙνότηε2ετϋ τό!εγοΠιοΙ ΕϋτϋΖνο, Μέ τό

νεἰΙὡεπ εμΙοδΐοτηδΒοΕτοΕ τετϋΙιιοΕ, 'ε 888 ΜηίΠι

πιἱπιό επιηἰ ΙοτηοΙ: τηιΞΙππι!ι Γε! άΞειεε οεοροποπ

τοΕΜπ.

Ε' ΙιδΒοοι!ώΙ:οπ Μ, ωε!!γεΕ ΗΜ :ΜΒ €οι·ϋΙ πό:

Ιέρόειηἰ τέτ - ειιοΒ οεγἱΙώ£ὅΙ Η:Πε οΙΠ5άνε ομ

εεει·ϋ ο!άΙι ο"Μι ωτιεΙΙιεόο1τ. Επι: όρἱ1ιτιἐπγ :εἰπ

άε!γ ίϋάοΙόνιεΙ, εεέειοτι 2εἰι1ὸο¦ΙγεΙΒοτἱ£οπ τοπιγό

"Η 'ε δεε2ει·όνο ε:έωάοε εει·ευάόΙώόΙ - ει' τέ]Ε6

ρω ω]όΙοεαυ ε8όε:Μ Μ, πιἰ8 τοκηγόπιειΕ απτο ω·

Ωδε Ιιετεειςβο ει' υειριιοΕ ε” ο!άαΙευΒέτει @Με

Η Μι διδηεΙδΜ Μαρ Ιιθωε ΒοοιΙσΞἱ ἰΒγ εκπι

Μπι ΜΜΜ, ότἱἐεἱ Ιαιρι18 ΒέρωτοΙι ,ε οι οΒγειετϋ ε"

Μι2, ΜΝ; ίϋΙδΙτ ει, ΕϋιοΙὶ ρότΒιιτηβιόΕ Μωνειε ίϋεήο

διπ:ΠευΒο11, που :ἀεὶ τοπιεΕε τε]τεΒε!πο οπ1ΙόΙ:επε

ω", ωοΙΙγεΕπε!α πιό8 Μ ο" Ετάό!γΒετι ΙωΙυεοΠει

πάν Με” τηοωσήτ 1:ιΙέΙ]υΒ.

Νοκ:: νοΙΙ ε' Μ” ΜΗΝ ΗΜ; ο" Ν, Η ο' ίϋπι



'ϊ

εόΒεε Ε6ρπεΕ έτάοΕ6τ °ε Ε6ΜΉεόΒόι ΜΙ »ω νοΙικι

ωμή. -- Ηόπωι που οε2$5Ιβιο: ΕστΕοιοττ ιπο!!χΒοπ

ει* Ιε8ΕενεεεΜ› ΕϋΙτὅἰεόε πο, ο, τιε8γεἀἰΕ π' ίϋΙά

ειΙατιἰ ειοΙΙωιιοΕ 'ε ει' α:εειΙΓει ετιόπωΕ ΕΜΗ σε:ΕιΕ

ῇϋνεὰοΙπιἐτϋΙ ἱεωετ1ο. - ΙΙοΒγεπι τ”ο1ΙεπόπεΕ ει' ρ6

τϋΕ έε νἱ8ιἔιΙγοΕ ἰτετΙωΙωπειἰ Εϋπ ει' τοΒότη 'ε ΕϋΙ

Εὅἱεἐε ειεΙἱά νἱτἐ8αἱ? ΜἰΕόΜ Εετεεπε εειιιιόπηὶ Εά

ρεΕεΙ; 'ε νειετπέ $ηΕέψει ΙϋπάότόΙωοΕ ΕυΙ!έω:Μη, Εἰ

εΒέει ό!επόΙ. :ιννειΙ ΜΙΒ, Με), ει: επιηειΒ Ιεεϋἱιῶοεειϋϋ

ειετπἐΙγεεἱΩὅῇἐΕ ει: :ιτειογοτ νεήε όΙι·ε Ιέισ:ΗΜιι; -

Με πιο πω! ίἐτΠιι εΒόει ωε8]οΙοπέεο 111ιιτεήει, πή

πϋ ιι:ιέε ἰετεππ τετοιωετ εει]άΕΕόρόκο, ιιιἱκπειιιιεπ ϋτϋΕ

ε2εΙ!εω, ΜΜΕ Μπάεη π1ϋνόπ Μόε όε ΕὅΙτὅἰεἐ8 Ιε:ΙιεΙ!

Νειιι :Μ Μάτι οΒγέιιΜ8ϋΕΕει Μακ! ΕδιοΙιεΕΙσ

ΙέριιϋιιΕ.

Ι(οΙοωΜπ ΒοοεϋΙοτεε, ὅειἱιιτο ίότΒιι νοΙτ έε ΜΠΕ

ΞΙΙγοπ, ϋεγνἐόἱ ρἐΙγἐῇόη -- σεειΕ οΙΙγ ϋΒγεΕοι νά!

ΙειΙΕ Μ, ιποΙΙγεΕπεΕ ΕϋνοτὸΙἐεεὶ εΙνεἱνεΙ πισω εΙΙεπι

ΕεπεΕ. Νεπι νοΙ€ που εωΕοτεΕ εσὅγἰΕε, ΕἱΕ ε'ΐοιι

Με ΜηδεόΒετ ο86ειεπ ΕετιγότΕετεεε0.ἰ ε2επιροτπΒόΙ

ΙοΕἱιπἱΕ: ΙεΙΕε ν:Μεωϊ πεπιεεΒ ω” “ΜΜΕ ειοπιοΙϋπ

'ε Με] ίοιποεεέιΒοτ 1υΙοῇὰουἰ£ο1τ που ΕἱνειΙἐεΜΕ ῇο

8ο! όε ἱ8πεἐ8οΙ νἐὸοπἰ.

Ε" Με Μια, ΕοττοΕ 68 ειδΙδΙ Μαιο" ιι1ει8έικιΕ

ει' Βό]οε ίεΕνέεϋ ωσπου νέτοεΜπ Κο!οιενέτοπ: ω

νοΙ1 ιώικΙοη ΒΜοΕ:ι. ΕτοάοιότδΙ ΕόεὅΜ› Ιοετιά ει!

ΕΜπιιιιιΕ ειόΙιιὶ, πισω εΙέ8 ιιιοπάαπιιιιΕ, Μ" ει!ψόΙ



8

Μ ει' :πιτ :Πεμ πωπω ιιιει8έιιι:ιΙε 'ε ει τιιιιιι νοΙτ

εοΙκ - «Με εΊ68, ΕίιΙοε οΠν εΒνε2ετϋ ΙιδνεωΙέεοΕ

ιιτέιιι, Μπιτ να ϋνόι. Μιιιδ :Μενα ιι, ΒοοεϋΙε2εεεό8

ΜΕ, ει·ό|νιιεΕ 68 Βέτοι·5έιδιιειΕ ΙέτοιοΕι: ο' ΐότΒιιΒιιιι

ω ει' ΜΜΕ πιοιο]όιι ϊοἔ]ιιΙ‹ ι:ιρειειΕπιιιιι.

ΒειιιΒιιοι εοΗαιΙ τοΙιετϋε!ι 'ε ιιει1ιεεε2ϋιδιι Βει νοΙτ.

Δημιι6ι, Η ΙιειεοιιΙόιιΙ ιι€ννΜι ρει!νέτ ίοΙνΙσποτι, ε"

Με ίει!ιιει οικον Έ ει" ΜΙνένοεΠοΙοιενιΜ Ιιά2 πιώ

Με -- ειςέ:ει εειιοΒόι διϋΜόπο, που ΙιειιέιιΜιιιιι Βι

νόΙόΙιιε οΜιοιιοε αΙιτοιιιοιιε ρεπεΙσιεΙι, πιεΙΙνοΙκ πιἱπιι

ει' "εμ Ιιετο8ε68εΙν - Με ει' Βόι·ιιειΕ οι·ειέτινέ8

ειρειει1]άΕ :ιι οννοε Ιε8ιοιι!ι ιϋνεόεΙιιιότ ΙώροιιΙι. ΜΙ

ΙοιιιέιιδΙ ιιοιιι ιιΕειι·ιιιιΙκ ε,·,·νοΙδιο εοΙαιτ ι1ιοιι6:ιιιι, πιο

οιιιΙἱωιιϋιιΒ ΙιεΙΙ, ιιιιΙώρ ειιιιεΙ‹ ίδειιιιονκ-πε «Μειώνο

ωιι, εδι "Μικτό Ισειτονεάθ νοΙΕ 'ε Μ" Ει·άόΙν!ιοιι

Ιιενέε ιι€ννέιιοτ τιι!ιι!ιιι, Η ει' τό8ἰ ι::Πι·ει 16ινόιινΙιτο

Ζόε ιόνεΒεἰΙιειι 'ε δΒΙιδιειει!ιειι ῇἐΝειεοΙιΕι ιιιιιιτ δ.

Νειιι νο!! ειιι!ιει· ιι:3ΙειιιέΙ Μενε!ι!ι, (Με εενενει·ε

ιιιἰιι‹Ι ΒόρεεεΙιΒ ει' Ιε8Εὸιεἐ8ΙιοεεοιιεΙιΒ ϋενετ, Μ"

Ιιδιιιειρι ΜΜεΙΙεΙ ειό!ιιιιιΙι - πω· ιινο!Ιιο ιιωι ιιιιιιτ

δ. -- Η:ιεεοιι!ιόι·ΙϋΒ, ΜΚ :και Βιετω!ι, ιιιεοι·όεοΙκ

ΜΒ παπι ιιιτ!ιειταιΕ τό!ιόιΙιεΕ ιιιιΙειάό Ιιι.ιιιιιειψιιΕΙιοι, Ιώ

νεωΙδΙκ ΕΠ: νιιΙει!ιιιτ ει' :ἀεὶ ιιιοάονΙ:ιιιιι ίο8ΙειΙειε έιΙαιΙ

Η ΞιΙ::ινωι "Με Μι·ιοΙώΙιόΙ, - επι-ιιινεόόΙγοε ρει·Ιο

ΒοτιδΙι, ΜΒ ε” ΠΙΙειι8 ΕιιΕνει!ιδι· εε8ἐΙνἑνεΙ Μπάση

Με νιιΜέιΒιιιι ιιιοΒιέιιιιιόιιιιΕ, - ειιιΙιεικι!ι νόμοι, ΜΒ

ει' ιιιρειειταΙσιΙειιιοΕ ι18νει!ειιε686ι 75 ηης|ονοάέωπ δ',



, ε

ρει·ε!ι εοι·νεε:!ό τϋιιι!ιο!ε8ει!δ! !ιἰε!ιιιε:ιε!ι, - Βετ

!ιιιο: ιιι!ιειι ιιιιιιι!ι8 Με: 'ε ε:ιιιτο!!γ τοιτειι!ιε!!ειι -

ιιιιιιτ !ι!Γέιι·ει!!!ιετ!ειι ιιι;γνινδιε τε!ε!ιε!ι.

Ε, ιιιιιιιε ε: ειιι!ιετε!ιιιε!ι Επι! !εειο!ι!ιειι 'ε νειι,

ε:ειιι!ιοιι ε: ιεε:ε:58 ιιι6ι!ε86νε! - ε: ετειιγιιε!ιι Βιοπ

ιιιιε !ιετι!ιειΕ ε' ιιιεει!ι!ιε..

Ε: ο!‹οιι ε:εροι·ο‹!ο!ι Βει!ιιιο: ιιιιιε!‹ νεΒ)·οιιε Μι·

!ι.ι!ειι, !ιε!ιει· ιιεπι ιιιιιιι!!8 !ιε:!ειι ,ε πιει· ιιο!ιειιχε:οι

ε:ό νο!! ιιό!ε, !ιοΒγ νε!ειιιι ΜΒ! ρέιτιο!!!ειιε!ι Πεμ

Βιι·ιο!ώτ ε!ιει·ῇε ιιιεενειιιιι.

Ρι·οοορό νε” ει' ιιι!!ιέιιι ιιιεεετ ιιιε!ι!ι ιεό!ιοιι

ιιονο:ιιι !ιε:ι!ει!ε Ρι·οοοριιιε ε: ε!εερειεε νε!όι!ι

@ρεεε νο!! ειιιιε!ιι, ε' πι! ρόρε ιιενε:ο!! Με!! !ειιιε

ι·οτεε.

Ε:ειι ειιι!ιοι· πιει! ιιι·εεέι8! ιιιεε !ω:ι!ε!ιο μειω

μι, ιιιιιι!ειι ο!νειειιι 'ε ιτε! ιιιομειιιι!! 'ε ε' !ε!ἰιι

ιε!ιο!ε!ιει Δε" !ιειιιεε:ε! εγιι!ειιιει8 νόΒε:ιε; - ε!

!ιε!ει·ο:οπ !ιει!ειιιοτ ιιιιιιετνειι ε: εΒχ!ιε:ι Πειτε, οτε

εεΒε εε8ει!ε!ιιιόνιι! 'ε ρεπο!εεε ε!!ε! ιιιεειιχει!ε ε'

ρειοι:!ιιετ, ιιιιιι!ειι ι-:!ό!ι!ι ε" ε:ο!ιε!εέιιχτ κι!! ιιὅϋΙ.

Μεττ !ιι‹!ιιιιιι!ι !ιε!!, Με" ιιϋι!ειι !ε!!ιέε: νε" !Βειι

ι!!!ιειι, νε" εο!ιε ειπε εχει· ι!!γε:ει·ϋ ε!!ιε!ιιιε:εε!.

Με! ίε!ιιει !ε!!ιιιδε: ιιιε8γει· ιιι·εεέιεειιε! ι·εΒιιιει Μνε

τε!! νιεε!!: ε: ε: ε' ιιονεεο!αιε! Η εε !ιειιιέιόεε!ιιιέ!

ε” ιιιε8γοτύ!”ε ιονέεεε! ιἔε ε" τω: !ώεεε! !ιο:ι!!ιετι

ιε!ειι νο!! !ε ε: ε!ιιιόιιο:!ιει!δ ιερειιγο!ι Με! :Με 'ε

ίει!ι!!ιο!!ειι !ιεοεϋ!ε!.εεεόΒόιιε!ι ι!εο:ετε, !ιο!!ειι!ο



ΙΟ

ρόπαΪι οιἰωοιτετοττ - ΙώεδΒΒ οεοΙα “μπι ιιταεέΒέ

ΜΕ ΒόιΒεβτόεε :ΗΜ εεροτεεεόεοΕ τηοι·8.

Ι.εΙιετ1επ ε8γἐΒἰτἐιιτ νεΙειιιιἰ οΒγοάοΙυΒΜΕ 'ε πιει

ΙωοεοϋΙπι€ ΒοτιἀοΙτιἱ ΔΗΜ που εππϋετποΕ ίό!ιιιἱνοΙτ

εὸΒΜ 'ε νεΕΒιιιεόεέιΒέΕ. ΜΜΕ ιιιιΠιιε ει' ΜΜΜ

Ιυε οΙό!ιο!ωΕ ιιιεῇά πω:: ἰτΠώϋΙ› εωιδιω ΜΜΕ ει'

ιεἱὰόΙωτ, Μι· ει: ιιΒόΒΒΜ(ΜΙ εοΜ :παπι ΜΙέιΙ!ιο2οπ ει,

πιέ!ΒϋΙ, Μ” - ικά ρόράΙκ έιΜΙ ΕΜΜιδ "στεκι

εά88ειΙ - ΜΜΜ Μ" Βετεει1ετ τω νο5εου.

ΜΗιάεπ ν:ιΙΙ:Μ ε2ετωτιέιετ ΜΙΒ ΜΜΜ ΜῇεεἱΙεπ

78 ει: ωιιηἰτε ε2ἰ8οτιι οΙἐΙιΒϋῇϋτ Μ; ΜΙώεωετε!ε

εεπ ΜΙιύιω, Μ” Μ" Ιπϋ]τ Μάη ε" ροημιωεπι

Ι:ϋνε!χΜι ΜεοτιΙἰΙοΗ, πιιεΙΙγΒεπ πε!ιόπη @Πι οεδτϋ8.

Ειευ εδώ: Ξόδ :ΗΜ εΙοεόΒε 11ιεΙε8 νἰπεΙ να·

“Μ” σΙιιισει:ιετΒόΙ ΗΝ, ι11ἰΙ›ε 111έ!όΒευγετετ πιστ

ιεοΙΕ., Μου εἱοιιΜ άειρεΜ ΕἰειοΙἱοιἐπεΙκ πε

νεενέπ, εΙπει ]έιτυΙτ εεινότηιι Μροε:τει πηετεεη Ιου

ιιισ8οΙειῇειΙ 'ε ιιιΜόπ ΙιιοιιΙιιεἰ ί6ιηϋιόετ :Μακ ϋιιιἰ

ο" ε” ΗΗΕ Βιιτ8οιηο.

5:11!ω68 :που!κω ΜπιοπάειιιιιιιΙ: πήΒέρ Με ιιισ8ει

ί6ΙΙιοΙΙτ Μουσε Η, εοΜ ροτοιὶ8 58Π! ΜΜΜ εΙεδ Μ

8ιόΙΜετα ἐῇεΙ, ηειρρειΙ Βετε8Ιιει 'ε ΜΙ6οΒΙόΙποι β

τιιΙπὶ 'ε ιι"επι ειοπι ειἱ8οτιι ,Β πι1ετενω ΗΠεΙοεεύ8

ότιοτ ωιι€ειΠποιο1τ ΒἱνΜειΙάπειΒ Μπάση 68:ΗΜπ.

ΕΙΙσπϋεπ 1εωεπόεεΕ, ΙωτεειτοΙόε 'ε Μπάση ο8γόΙ›

ΑΙΜΙοωιι1ειΙ - πιο!!γ οι ετ5:έτηπεΙ( ]δνεάεΙπιο2ω.,

εοπιΙκἱ και Βιετοιω πιοΒόι οΠγ ροΜοεεπι 'ε οΙΙγ Μέι·



ΙΙ

ΙεΙΜΕΙεπϋΙ πιω! Ρτοοορἰυε ω. ΟΠγ Βενέε “ΜΗ

όττε$$ οϋΙ1επ, Μ" ε' ειοθέιη·εόΒ τόειέι·δΙ πειιι ε"

ρειπειει ι1ιετπ ει' ρϋερϋΒεἐ8ἰΒ· Μακ:: -- ει, Παπαη

ηαΙ:, ιι" επόΙνέη, ιηἰηὸεη Ικοιιἀἱιἐεει οτειόυχόΒε οπο

τΙϋΙτ πιο8.

Αι οΙΜΜΒόεεεΕ τεε:Ιιε1ΙοΙ‹ Με, πινω εοιιιωἱ

τεπόε1Ιεπεἐ8ετ ι11ο8 Μπι ειοπνετΙοττ 'ε νεπε!κειΠ, ειἱ

Βοτυ ΓεπγἰτἐΙ‹ε πω:: ε” Μνϋε νέ!τοπεπέιετ ΜθιοΙτ

εΙδ ε' Μιιεἱ ρορΜΕοΕΜη.

μ ΜἰΕοτ ει' 11ιοΒγ:π|ιοΜ οκειέ88γϋΙόε αΙΒΜπιένΜ

(1848[Μ Βτόό!;γΙ1επ Ιε8οΙόϋΒ ΜικΜΕ ΕτιΜΙχ @τα

`ωμεεϋΙόεόι ιιιοΒγετΙιουησΙ τεΒεεΒετπἰ, νε!ειπἱ Μέι

ηγοε Β.δΙεΙοι11 ΒοΙειΒε2ο1τΡτοοορἰιιε ύτ ΚεάόΙγόϋοι1.

Α' _ῇό 68 ωαμ πιἱηδ "ΠΕΒ ἐε Μαι εΙ|οπή εεεωό!:

ΙωροεοΙτ παπι επιβετ ει: ιιπἱόυσΒ οειπιἐῇὲνεΙ ϋεινο;

6ο που Μό Με 8οπάοΙΒοπό Ιδπ "ο ει' ΜΜΜ Μ

ΜειοΕΙιεΙ 8γειΕι·οιη ΜειέΙΒετεπ ε' τέιι·"τό!, ὸἱοεδ

ΐεΠ”0τ8ειΕοΕΕ Ιεϋιηνιέτι Μρεινότι οΕο8Βοάόεόνά!. Αι

υι1ἱότ εοΜ επι Μάιο εΝέΜόπτ ἐττεΙιπειιιἰ, ωἱτπ ει'

αεύε:έτ, νειΙΙέε 'ε ει' τοπήιι ΜΡ οΙΙοιι ππωωι Μου

τοΙουε68τωΙι ,ε ει: έ$τάδε ιπἱνόιιοΒ.

Πο οΙΙ)·Εοι· Κο!οιενέπει νοτόάδ1€, εοΜ ε! πω:

ιιιι;Μειτοπει ε: οπου Ι:ιΙιό οΙά!ι ϋ8γνἐὸοΒΒεΙ ,ε πώ;

πω" ΜΙδπϋεοπ νοΙειωἱ ΜΕΙιέε πιονϋ εΠέπιπεΙ, Βετ

ΒιισιοπΙ 'ε επ οΙ:Πι ωπιιΙόΠωΙ ἐτῇοΙκοιὅὸπἰ. |Πγ

ϋεε:ηϋνεΙεΙεΕ Μάτι Ρτοοορἱιιε άι· οΙπιέ]ο ωιπγἰπα

ιποἔ νοΙΩ ιεΙνε° ίἐΙἰ8 Ματ 'ε οδγωέιεεειΙ εΙΙσηΕοιό
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εεΖωέΙ:ΜΙ, Μ" :ποια ε" πω" ΙιἐτάὅῇεΙΙιει Μεση

ΙἱΙο$τ Ιιέτοπτι ίεΙΜἐΗόῇεΙ ΝεότετόΒοπ.

Β:ιτΒιιοι ϋὅγνω ΒϋΙδηϋεετι πο!" :ΜΜΜ Με.

Βιοπ ω, πι68 εΙΠωτ πω:: νοΗ ε8όειωι τἰεπἐΜιι

111ειΒένειΙ, Μ ει' τὅνὶά οΙἐΙιοτεΖἐΒἰ ίοττωΜοπι Μάη

111εΒεεπιετΒεάνόη ΜΜΕ νειο1ὅἱνεΙ, ΜΜΜ ΒενειΙΙοτω

οΙέιΜΜΕ 'ε σεεΙέάΕ πιονότ ωιηεΙ: πιε8τιετιιεεἰ€ἐεε ότε

Βέτϋειγ-τ ει: οτοἀο1ἱ ΒοτϋυοιοπιΙ οεοτέ!το Μ. -

Ειοιι Μδ @Μπι Ιωεάο1τέΙι ει: οΙἐΙποΙ‹ ιι:ιοεοΕστ το

πιέιιοΙαι:Πι πενειπἱ 'ε τϋΒΒεπ ΙώιϋΙϋΙ: τιενεἱΒεΙ.

επιτηἱτει ωε8νόΙ1οιισ€τέιΕ, Με” :ι2οΒοη ο" έτη” απ::

11πιτειότ ει' πιοΒγειτεέιΒιιειΕ. ΒειυΒιισ:2 ύττοΙ ε) ΝΜότιετ

ίο!γειωέΕπιπ ΒετΒιιειἱπ 'ε ΒόεϋΜ: Βοϋεειὶτι τών

Με” ΓοΒιιιιΕ τεΙἐ!Εοιιιἱ. _ .

Α: εεροτεε ΜΒ ΙεΠ νοΙοει ειυΒεπ, Η πώ ΒΙΜ

τέτοιοΕΕ:ψΜπ Μεεοπ Μπιτ ΒεπΙ:ιιοι, ΜΜΕ ἰ8ειι όΙοε

ῇόε€εΗεΙεἐ8ε, εποπικιΙ ίδΙίεάοπο πο:: δεΚέρειεΕϋ ομό

ιιἰεό8Ιῇετι, οι Ξ8ειι ]ό! ΜεπιέΙΜτό εε2]ώπ :ποπ υιό

ΙοΙκ οΙδιποιάΜεέτε, ιιιεΙΙ)·εΒιιεΙ: έιΙωεἰ, να” Μωά

ηγεἰ - ει: οΙἐΙιοτειό8ὶ ΐοττεάειΙοπι Μνόη0οτΙο1τώ ,ε

:πιετιεΒϋΙτεἱ ΗΜ, πιέπ ε: ἱὰϋΒετι ει' Γο8:ιωιεποεϋ Μο

ΚεάόΙγεΙώοη οεἰτἐπιἱ ΚειάεΕτοΕ.

Βω·Βιιο: πιέ8 τα ΜΜΜ οτε:έ%γϋΙόε εΙϋΝ. :ΜΒ

οι·ειέι8Ι:σει 'ε ΜοΙόνέιΕπι ιιωΖοττ 'ε ιπἰιιτεΞπ ει: οΙίαΙι μο

ρεμπόσι εἔιΓάήΔἰὺεηπε ε:ευνοΟέΙγοε άεωο-- τοιπέτπ

ΈϋάϋιτεΕ Μ, Μ τ:ιτΙ:όιΙωάάε ηέΙΚϋΙ ωἱτιτΙω 1Η.ΒΜΙι!κι

Βε:ινωτέιΒ.
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Μπιτ νοΙ€ ΕενοεοϋΒτϋΙ πό, πιἰιπ ει' ΙεεκπόΙγοϋΙσ

τομέΙγ 'ε όνειΙοεε:38 ρομεει @ΜΕ ο" ΒεωΙπιειε (Μισο

ι·οπώπί:Η εΙὅΕόε:ἰτειιἰ, πιοΙΙγ ε* τόεἰ Βεοἱει ΜΗ!

ρἱπιει όε ὶτεηετιΙρἱηε Ηωὶἐτειἱἱε τεήεε2Βεό]θι 'ε ει,

ε2αΜ6, όπέΙΙό ποιη2ετοΙα ω” :ποπ ΜΜΜ ίο8ΙοΙ]ει «Η,

πποΙ!γτε τυἱιπεΒγ Πι τΠὶΙΙἰότει ι1ιεηϋ οΙ:ΞΜέ8 ει' 1ϋτδΒ

'ε οειττεΠα ϋἱτοὰΜοιιιΒειι, - ιιιἰιπΙἰΒ τόπωἰ υέιετΙ:δΙ

`ΙώπιόυΙνει - Ιιὶνεωινε Ιέτεεο1τ. Α: οΙ:3Ιιε:38οο!ι -

_ωεω ἱΙ!γειιιιοΙ‹ - 16ττόυόεεεω όε τόπέ!τιοΙΙ ωίιΙήει

ιιἱυοεεπ, Φ: ε2επι επιΜπεΙα "επι οΙά!ιοΕΜΕ, Μπειιι

τόωειἱεΒπιειΕ ΗΙ!έΙΙ 111:18οΙσπ.

Μἱησὶω τω" οεπιπε ΐουεϋΜ: ιιιΙει]όουυ 'ε ΜΜ

ρε2εττ ειπϋοτεΙ‹ 'ΙεΙΒέΒεπ ίο8Βει1::ἱΙ‹ 'ε 5" ει: οΙέι!ι

εΙειιιιιεΕ ε" τορρωπ Βἰτοὸε!ιτή εΒγεεΞιόεε, Ιιοι·όπ

50:11 νοΙτ εεΙομεε Μ: έ!ιπισάοώεε 'ε κτιεθνετέετ ότ

άεωΙδ ΜΙαπάοτοΕ έΙετοιόΙμι.

Πε πιέε Γεω, ε) ηεπ112ειἰεό8πεΒ ετεόετἱ ]εΙΙειιιο

πιο;;; νε8γἰτἐΕὲνεΙ Μι· ε' εγετιποΜεε Βἰιιεό8ιιειἙκ 'ε

Βοειιι:ΞΙΙό, Μοόπἱ 'ε Βοοεἐῇωηἱ πιο τιιόό ΙαιάόΙγε,

ει, Πέμ αΙειοωϋϋ τἐ£ε8εἱΒεη ωεειἰ εΠόττ πιο: -

ει!ειρειίυΒοη - ικεπ1ιοε άϋτέι1άο!πόΙ. -- ΒιοΙ(οϋ επ:

τοπο56τΙοηε68ε ε: ει' 1ικι8ει::Ιοε εειωάΕπιεΙα, ι1ιεΙΙγε!ι

111ἱτιἐΙ €ΌνέΒΒ ΒιιΙ|έππωπώμ εππι:Η ἱκιΒἐΒΒ 111ε89.ϋτπεΕ

ειι€άτ:ήΙι 'ε νό,ι;τε ΒἰνετΒϋ:τιεΒ ετοάε1ί ε2ϋνε8ϋΕΒϋΙ

,ε άιιτνει Ι‹οΖεΙ‹ ΜΜΕ, εἰνειτ Εε:16ΙχεΕΒοη - να! επιπ

νεάέΙγεΕΕό έτειάο2πεΙ( Μ.

ΒεπΒιιοι πω: ωπο:οπ οι «πωπω ιιοωοεεϋΙ› Μρ

π
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νἱεθΙὅἱΙιθ:. Βιἱνθ ει' ρθτΙθΙωὰθεἱ ράΙγθπ πιθ8ΙεόνϋΙτ 'ε

πιθτθνειι ΙθΙΙ:θ €ένοΙ ει, πθωεεεΙ›ϋ ΜΜΕ ΒῦΙτδἱεθ

8θ16Ι, ποΙωειΙι οεειΙα εᾶὰἰ8ἱΙιοτόετθ]θτ επω Βἰε:θι1ιἰ

ΜΗ - 1:1εΙΙγ Ιιἱιιεέ8ἐπειΒ 'ε Με2οπνόΒγάιπιΕ ΜιθΙΞετΕ.

Α' άειι:οτοωθη ρπορει8επιόει ΓοΙΙθι1Βό εροετοΙειἰ ΜΗ:

οτε2ἐ8Μτι, ΜοΙάνθΜη, ίϋΙθ8 ροτΠε ΡέιτΜπιπ ῇόΚοτ

ἐ1Ι:Μ:Π:., Μ" ΜΜΜ οΠγ ΙιθαιΙπωιεεθε Εδώ ειοτιιΙνει,

πιἱτι€ επ στοπ, τότόΙε θε οεπτεΞιΙ: νθμιθΙ5ϋΕ ΒἱνἱτοΙθτο

ειΠ8 ΙθΙιθὶ: νειΙεπιἰ Εθάνθ2δΒΒ, ΜΠΕ θ:θΚτιθΒ πιθ8Μ

εουΙόεε οΒγωέε ΠΜ, να” :πετώ θε ίοττωΜοιιι

εει]έτ ΒὶττοΙωἱΚ ΜΜθΒεπ.

ΙΝΕ:: ρτορεμτι‹Μ »κι οΙΙγ πιειΙαιοε θΙειέπτεθΒΒειΙ

πιω! απ. - Μἱιπέιη οι θΙεδ ΜεθτΙετ οΙέ!ιοι·ε2θΒΒοη

ι1ιθΒΒιιΕοΕΕ, ιιιἰτιάθιι οιθΙ_ῇε ει: νοΙτ, ειθυνθάδΙθΒοε

ΙιἰωττἐεΙπιη - ΙιἰοΙιι:ἐ:πἱ πιἱυᾶθτι ειΙΒει!πι:ιτ ,ε νθΙο2

!θηεθ8θτ - ιπεΙΙγ θΙοιιιϋΕπε!κ τθετ πηἰΕ ε2δνθτΒειθετο

'ε £θήθόθετε. `

ΜΠωτ θ' ρι·ορεεωιά:ι θειθΙγοε τιιεἔΒἰιο€1ω εΙεδ εεε

Ιθτ νο2€θΒ ει, ιω-:8ΒειεοπΙθε ΙθΙιθτδεθ8θι1θΒ ΜοΒγ:ιτοτειέΒ

θε Δ: οεπτέιΒ Βοπιιέιυγ ΜΜΕ, -:πουτωΙ ΗεπέιΜπ νοΙ

Με εθι·νϋΕΕεΙ 'ε θΙΒΜέτο215Ε σε οΙθΙιεθ8πειΒ, ει' τϋι·ιθιι

ΙιθΙδ ϋεε2εϋ1ΒϋιθεΒθυ ειστερει θε ΐοιποεε:38οτ ειθτθ:πιἱ.

ϋΙ‹ ἰ8γ οΒοεΙωάτοΙ:: οι οεπτθΙε Βἰτοόει!οΐπ πω

όθεβου πι: :π Με” ίοτωθοΙοιπωειΙ, ΜΒΜ Ιιθ$εθεθε

ΗιηθηθωΙϋ ΜΒοτυνειΙ ε!ίο8Μνει. Α' Γτοπο:Πι Μπει

τΙ:ιΙοι:ιι ΜϋΙδα, 'ε ει' πιειΒγειτοτειέ8ί 8χϋ!θε ει: ΠΕΠ:

$οικοεεόΒόΒοι ετέηγοε θΠε3ετ νδιι. 5οῇΜ @Μετε
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τἱιιιποΕ., ε"επΙδεόΒεΕ π' Ιδπνέπγ εΙδΙΙ, “πω επ]ιό1

ε. π. Ω. ΕκδνειεΙ. Μἱπό επεπτο π: οε:Ι;τέπ Ι‹οτιπόπγ

εο!πι εαπ ίοἔ ε3ΙΙπππ πω" παπα ει·δειπΙιοΙνπ 'ε Μπε

Ιεπεεεπ πω) Μτότόεε!ι οΙΒετϊιΙόεότε, πο” π: εΙεδ

Βοάνειδ πΙΙππΙοπ1ιππΙ νἱεππίο8ΙπΙῇπ π' ιπἱτ πΕπππ1ΙπππΙ

Μπακ.

Πο" «ποπ ιι1όΜ›ἰΕ πιο8τεπετἱ, πει εεπόΙΙ)·οΙ 'ε π'

ιπο28πΙιππΙι ΕοΙγπιπέππΚ ιπεπτέ!κπ ιπϋπϋᾶἱΙι, π' πέΙΒϋΙ,

πο” έτπάτέππΙ: ιππΕπι:επΙ εΙΙοπειε8ϋΙ_ῇϋπ, εΒΒεπ π?

άπι:οποπ1έπ ρπορει8πιπΙπ νοιετέόἱ πετπ ΙπότΒει!τεΕ. -

Πε ἰΒεπ πϋΙσειπ, ΜΗ π' Βοτπιππγ °ε π' τεποτἰο εποπ

νεόό!γεεεόΒο πἰπππά ε ποπ Ιιἰὸε8νἐτπεΙ 'ε @ιππ

558πνειΙ π: εΙόειέπιΜεππΕ, πο" π' ΙώειπΙδ ιππΒγειτ

ΐοττπάει!οιπ τπεπάό Ιιεπεποι ίεΠπτΩόπωάε ποΙγε81 -

π' τπί ΙεποΠεπ - οποεππ ἰτἐπγοιππ, π' τπἱ πιει;;

ω» ετ -- Μι· ποπ εεπέΙγ 65 πππωι- ΒἰνέιπΕπΕἰΒ Ιιοπέ.

Πο" επεπ ειππετοΙ·ι π' κππ8γπτ οΙοιπποπ 'ε ιππ

Βγειτποπ δεειοε πἐρεεεἐ8όπεΕ ποιποεπ ωθιωπ ΙΒΜπ

πεπ1ιεΙἰεἐΒιεἰΙ1επ, ώνοΙτόΙ εαπ εγππἱ1ππ:Π :ποπ πορ

ρππτ οι·δτ, ππιΒόεέιΒοτ ἐε πδείωεό8επ ιποΙΙγετ πι ΜΜΜ;»

ΜΜτε1Ε;πποπ παπι ΜΜΕ ΜπιπΙπἱ: :ποπ επ τό|ει

πεπΙι :ποπ !ιονεεεπ πω οΒγεΙότο, Με π, Μηχατ

ποπἱ πόρόΙκ όπόΕάτ Εεήεεεπ πιππωπ ωμή.

»ΞεεγεπΙα Έ] Μπι( πι οΙππνοποτδΒ:”πππέΙ @Μ

Μ Μππγειτοτειάε πγΗωπ ρπῇιετ «πω, ππἰ ιπἰπἀεπ

επειτα: πΜιοι ει' :Μια άΙΙιιππ ιποΙΙγπεΙ‹ νέ8"διοαΜιπο

ΒόΙεόετοΙεπ."

ω
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”όπτειΒιιάέιεεπΙ ΙιεΙΙ Ιιιι·ιιιιιιιι Μι ει' οιε':Ιτ πιο8 Μπιτ

ιιιιι ΕδιεΙιτειιι. Βιιιιιιιά εΙνειιιιιετ 'ε ιιιιι8:ιεποε ειπ

ιιιέιιιΙωτ Μπέι·Βε ιοΒιιιιι έιΙΙιτπι, άΙειτοποι νεειιόϋπιι

,ε παει ΓοΒιιιιιι ει: ιιιιιοΙιιτ ιδι·ειωιέεϋ ΜΜΕ Βοι

πιέιιιιγιιΙ, πο” πιιιΒιιιιΙιιιειΕ Γοιιιοεεει8οι 'ε ΜΜΕ Μι

τοει€ειιιιιι.“

,,εωιιι› όε ΕϋπιιγοϋΕι Ιειιτιο ει' “στοπ πει ιιιιιΒγειι·

οι·επέιι; ετεῇἐιιο 'ε άΙάοι:ιτΙπ'εεεε68όΒε ΒΜι:ι1ιιέιιιιι -:

επι πιο στι: επιΙπιει απ ιδε ,ιι πιέτ ιε εοΙωιι, Μι ει'

εδω Μπι πιοΙΙο1τ ΕιδειιδόιεΙι, ιιιιιιιι ιιιιιέιιι!ι ιιιιΙ!επι1

ΜΒ. ΜΗ τε!ιετ ε' ιιόρ εΙριιιιιιΙνει θ!) ω Μια: Μάτι!

Διει·ε8ει ιιιι·ιι:εειιεΙι, πιποε ε€γ πιειΒγ:ιτ16ΒοτιιοΙπ ΜΜΕ

ποια: τιιΙΙιιιιιμειπει ει' εοΙπιεόΒοιι: - Ια ίο8πιιΙε Πό

πετιιι, να” ν:ιΙόεπιπϋΙοε σειιτέι·ιι εεπι Ιιει·ϋΙ ει' ποιο8,

πι: πιέ8 εεειι εεεΗιειι ειιιοε οιι ϊόΙεΙεπιτε: πιτ ει:

οι·οει ιιιι€:ιΙοιιι πιά πιιιιόπω, πιοΙ!7 Μπι ίο8_ι:ι ΙιόΙιόπ

Μπι, πο” ι:!ιιιιιιι ΓειΙιιιιιιιιι Ιιπε:ϋΜιι, οΠγ ΜΜΜ 'ε

"πω ειοΙΙοπιιι πεπιπτ πιιιιτ π' πιειιηιιι· - πεπι

πΪοιῇε τϋιιἐιιειἱ διιέΙΙόιι:'ιπέι2." ι

π”, οΙιοε!ιοαΜιιι ει: οΙειΙιοικ 78 πιέι· ε2επ «κι τό]

Ιιιιιι εΙΒειάιόΙι ει' επει·ερεΙιετ οεπειιιι. ῦ8γνινὅἰΙι ει'

Ιε82όΝιειδι· Μακ τιιΙΒιιι8όεέι%ει! ΙέρωΙι Μ *ε τει

νοΙτόΙ εεπι εο]ινόιι Μονά Μάικ σε οιέιΙι ριορ:ιΒιιιιιιιι,

νέπεισάπιόιιγΒεπ, νιιΙιοιι ειι8επτεΙι οι ιπάοιιιιιιιιι.

ΜΧ: Με Με π: οεπτέι!ι !ιοι·πιέιιγ ιιιιέπιπ πειιι

ειοτιιΙ?“ ΕΜΗ εΒ)·ιΙι, να” ιιιέιειΙι ει' ΙιειινιιτιοΙι ΗΜ,

Με ι8ειι ιιιεπεποιεττόΙι νιτιιιιιι ει' 86τωτιι€.

α
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7,ΑΕΙιοι·α - Ιδιι ει' ίοΙεΙοτ - »επι Μ!! ;ειιιιι, Μ"

πιο ιιιετειόῇοιι ιιιέε νέΙ:ιειιΞέ5:ι ιιιιιιτ ΙιοιιιιϋιιΕετιιοπι

1ιἐ!|£ἱὶ!ὅ:Ιιἰ.

ΚΜ άοΙ08 :ΗΜ ιεοπι τω: ιόδΙιειι 'ε !ωιιιέ πιο

ιιωωι πι, ριορσι€ειτιά:ι ιιιϋΕόόόεέτ: ειδειδι· ει' εππΙιεΕ

ίεΙΙιεΙέεο, πιέιεοόειοι· ει' ιιιειΒγειτ ιιιιιιιεεε68 ιιειΒγ ΙεΙ

ΒιιεόΒε ει: ιιόόΒιειδ ιιέρ ιτέτιγόΙιειιι.

Εε:έΙγεε όι:ειΙοεεό8τ:ι νοΙτ ε:ϋΒεύΒ, ΓεΙΙιιιεΖιιέΙιιἱ

ιιιιιι‹ιοιιι ιιιι ε' ΜΕ ΒϋτϋΙπιέιιγΙιειι ΙιιειΕιιέι:Ιιειτό νοΙτ.

Μο8ΙέιήιιΕ ιιιιΙώιιτ ΓοΒ1ειΙ‹ οι ϋ8γΙιει.

»Η ιιέρρεΙ οΙ Μ!! ιιιωιιιι, επόΙτιιΙι ει' νε2ε1ὅΙιι:

Μ" ΜιιΒγειτοτειάΒοιι ιιιιτιιιοιι Ι‹εἀνειό8 ει' ιιέρ Μ

ιιγέι!ιιιτι ει: ιιι·:ιΙΙιοόό 58]ἔι!Ξ εεειιιέ!χόιδΙ β. Α' πε

ιιιεεεέ8 ιιειιι σεειΕ εεπιιιιιτ εει.ιι ω, ιιιιιιειιι ιιιέε

@Μπι ιε Ι'οΙγτοιιοε:ιτι ε!!ειιΙιοιοττ ει' ιιιιι ιιιοει Μπιγ

τεΙοιι τοιιιιι."

,,Νοιιι ίο8]ει Ιιιιιιιἱ ει' ιιἐρ;α νειέΙ: οΙΙεπι ιιέιιιεΙΙγειιι.

Η!!! ίο8]:ι !ιιιιιιι," νοΙ£ ει, τοιωθι, ”ιιιοπ ει' Βοτ

ΙάιοΙτ ε!ιιιε ΙεινόΙό ιιιιιιι6οιιιι ὸρειι ω Ιιἱιιιιι ΜΒΜ

Βέι!ιΙι έε ΙεΒεΙἐΜι ει' ιιιι Ιιι!ιοι.!ειι. ΗοΙ τει!όΙιι:ιΕ Μι

ΙιοιιέΕ θε οειιτιέιισ Εδώ ΙιἱτεΙι·ο ιιιιιι€ ει' ιιέρ και?

Μη Μι ει' ιιιι ποιά ΙιεειέΙιειιΕ νέ8γιιιιιειΕ *ε επικι

νεάόΙγειιιοΕ !ιιιεΙεδ. ΗιΒγ]ότει!ι ιιτιιἱπι, ιι' ιιέρ εε!ιοΙ

εειιι πιώ! Η ιιιόε ει' ίεΙΙι:ιειιιέΙΙιειτό εειιιδιἰ ειστορΙιδΙ.

Νιιιι:ε Ιιει!ΒέΒ!ι ΜΜΜ Μπιτ ει, Μ" ει' ιιἐρ ιώι·έιι

αιιιιιΙ; .εΙΙειιιωιδΙε8 - πετά εΙ ει: Μια ειιι:ε2οι ει'

αι ιιιεΙ16Ι, ιιιιιι‹ι ειιιιγἱειοι· νιεπι Ιοε :πιο ιιιειιιιι

ιι. πω. 2



18
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ΜΒΜ” Με ιτιε8ρἱΙΙοτι13ει. Ε τό! Ρεόἰ8 1ιήικΗΒ Νεκ"

Μ., 'ο τιει11 ΜΒΜ;» πο: ΚενεεεΜ› Μπιτ ει, ωΙιεΕδεεΙι

Βἱττοῖω."

»Με Με ΜΜΕ Μαρ? μεμε! πιε8 ε" πιόεἱΙς, Μι

Ιω” Μ" ει: οΒγΒοτἰ ίδΙάεε ύι· ιΜπάεπι τοΒει·Βειι

οεποιἱΙι, νεΙο τϋτνόηγ Μό" οΒγειιΙδ, νέΒτε, Μ"

πήιιά επ:Με πιο Με!! νέιττιἰ, ιπεττ ιπἰ:πΙ επ πιο8

@β ει' ιότνόηγ: - ΙιοΒγειιι ειΠτοτ ?α

,,ΤϋΙ›Ι›ει @Η ὶ8ότπιἰ.“

»ΤϋΙ:Βει - 68 ΜΗ"

»Δε ιπει568 ίϋΙάῇεἱτ 'ε ΜΜειώτ, -- Μ οι εαπ:

«Με - εηιΒεμΙ πεόΜπέιητ, Βοε2ύι, νέττ1“ -

Ι.εΞήυΙκ, Μ” που ετιιΒετοΕ, πέη· εΠωι· ῇόΙ€ιι‹Ι

Μ; πιπευτηἱτε ιιιεΙιετηεΕ ἰ8ὁτειεἰΒΒεπ 'ε ΜΙ ειειΕπιά

ΒοοιΒἐιωτπἰοΒ ίόΙεΙεω πόΙΙεϋΙ.
Π Πο τονέΙ1Β ωειπεΙ‹ οΕοεΕοόέεώΒΜπ.

νειΙ:Μ Βόι·όό: »Έ Μ ει, από! ώ "πι άπο.) ει'

111ειΒγετ εΙεπι - :ποπ ίόΙε8 εττδΙ νου 826 - ωσε

Ιϋι·νο -?α

»ΜεΒεοωωἰεἱτνο!“ ε8όε:Μ Η πιόε.

»δό, 1οΜτ πτιε8εειπιτιἰεἰ€νε. Μἰ ίο8 Μάιου ΚΜ·

τἐπιιιἰ? ΝθρΠοΚ., ν:18γ σως πώ - ΕΠ: ιιιἱπιὸωπ εΙὶπ

τἐπϋπΙ: - ίοεωιΙι ο ΜΒΜ ειπα ΙκανόΙγ ΓειιὸειΙὶε Επιε

ΒόΙγοΒΒοη? - Νενετεἐ8! ι1:ι:ιτειά εΙόε πάπια, Μια,

τότ ιπειεό8, εΙόε ΕϋΙΐϋΙ‹Ιἰ τόΒερέπιεε ω, Η ειοΕΜΕ

ΙιεΙγό2 οΙίο8Ιει!μι 'ε ει' ΜΡ ώμο ΗΜ Ιοεμι, Μ”

ΜεπτεΙοπ ῇἐτἐΕοτ ϋιτϋπΙ‹ νότόνιεΙ.“
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Ε' ΙιεοεϋΙθιθε ε:ό:επει ε:6: Μπα έΙΙι Εθε:οπ.

,,ΠοΗειιι?α ε:όΙπιΕ: ,,πιἱ, ΕἰΕ ιπιπάθπι Μπι

πιω Εθ::ι:Ι ιππιπό]ππΕ“? πιἰπό εε:θΙδεεθ8, επ οΙΙγ

ροΙἱιἱοἐτόΙ Μιθππι, πιθΙΜιθπ ει: Νήπιο :πιο ει' ιιθρ

ίε!Ιιειε:πιθΙθεει! - Νεπι, Μπι! ει' πιθιι ει: ιπ:ιτειά ει,

πιἰ, πο: ε:ειΙι:ιά ί6ΜάθΙ, πιἱ ρθω Ιιιν:ιιιι!οΕστ ιιχει·ϋιιΕ

θε ΙιἰποΕοτ. - Α: οε:2τάΕ ΜτοάειΙοιπΙπιπ πισω πιθε

Μ! πιιΙΙιο ι·οιιιέπ Θ, σπιτιγι ι·ορρειιιτ πθρ Εϋ:θ Ιιἱνει1ειΙ

ΕεΙΙ: Μθε ίθΙ ιιιιΙΠο πθρει ιθΙέει:άει8ιτπι Μπι Μια,

εεπι ιιινιιΜοΕι·ει θπιεΙιιἱ, ει:θιι νι!έΒοε, πο" ει: οε:ιτειΕ

Εοτιιιέιη ο:θεθι·ϋΙ ΙιθππϋιιΕθι Γο8 ίεΙεπιθΙπι ε' πωπ

Βιι:ο:ιειΒιιιιι.“

,,Εε πιἰι Με; απο ει' ιιθρ πιοπό:ιπί?α

,,Μιπάθιι Μα νθΒιιιθ ε" :ιΕπιε:τόπι, ]ό θε ειθ!γθε

τθπόδιεθ8, ρέι· ε:ἱΒοτιι ρθ!‹ι:ι 'ε ει' πθρ ΜΙΙ8ειιιιι -

πιθτι ίθΙιιι ίο8.“

Ι" οΕοεΕοπιιιΕ θ:επ ειιιΙιειθΕ 1848Μ". Μοει

ι85Ηιετι ν:ι8γιιπΕ - Εθιάθ:ΙιεπϋΕ πει οε:ιΙόόπιΕ θ.

Α' ε:ετΙιεΕ ίεΙΕεΙθεθ, Με εεγθΙδιο ιιΙΕειΙιιιωΙειιι ἰε

νοΙτ ει: ο!έ!ι ΒιιιιοΒιιιόΕπειΕ, ιππιθΕ οΕθι ιιΜι:ιπ τειΙέιΙ

ιιιΕ, πιιΕθρ Μπα, πο" οε:ιτέΕ Εειιοπιιεέι€ Επι

ι::οΙ ε!ΙθιιϋΕ, :Με ιθε:1ει'ΓεΙΕθΙθε τθπγε :παπα

τειπθιιγοἰΕ πιθΙΙθιι ε:όΙτ 'ε π: νοΙτ πι:ιΙππιιΕι:ι.

,,Οε:ιτέΕ Εεποπ:ιεθ8 νιν ει' τέο:οΕ θεε:ετΙιθΕ ε!

Ιθιι! ε:όΙιειΕ 'π' ιθΙθπΕι-:ΒΙιεΕ, πιιΕθιιτ «Μπι πιά: πιοει

ει' πιθρρθΙ εΙΙιιιετιιι, Μ" ει, Εοι·ιπέτη·ιιειΕ Εοτόπι

Ζει
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εἰποεοπεπ πι” ιέΙ!επ ειοπ πιιοπγπεεεοπ πιοΙΙγοπ ε'

πεπεΩπεπ τὅτιἐππεπ?α

,,Α' Ιοεπϋππγοππεπ, νοπ ε' ίεΙεΙεΕ. Α' πεόεο

τε8ποπ ιποετ ε' ιπε8γεππ1ἰπἱετετἱιιπι ρετεποεο!, ιπεΙΙγει

ει (Μπι, ποτιπεπγ ΜΜΜ ιπἰπτ ει ότάδ8 ε' Ιδιπ]όπτ,·

ε' πιἰπἰεωτἱπιπ πε ποτέπ παπι ει οειπ·επ ποτπ1επγ ει,

1πεΙΙχ ε' επτεμπει ε' τποιοπ εΙΙεπ ιεπεειω, πε ειἰ

νέπ ίεπππιτο ε' Ιειιεόεε εΙϊο_πεεε, ε!πετετοιοπεππεπ

Ιόρπε Μ!. - Αιιεπ νεπ σε πϋιπΙππ Με ε" ε' Η

πἰππό, ποΒγ ε' ιπεΒγει· Γπ88ετΙοπεό8Ι πιοι8εΙιπεπ εΙΙεπ

πειπ όπεμοπ πότϋΙπιέπγ ε' τειιοπ ίϋΙπεΙόεε?α

,,ΙΒει, πιἰπἐπτ ἱ8ει ει ἱε, πο” ει ιιπίο ε' ποτ

ιπεπγ πόιετεἰ εΠεπ νεπ. $εππἰ εαπ ίο8 πωπω

ϋτπΙπἱ πεἱπτ ει, πε πιεείέΙ ππΙπο ι·οιπέπ εΙΙοπο πγἰ

Ιε1ποιἰπ.“

,Λεω ιπό8· Με8γετοτειε8 65 ΕτόέΙγ ο! νεππεπ

νεΙνε, νεπ πέππἱ τοπιόπγ ε' τοπ1επ ΜΡ 5ιεππετε, πε

ο8γοεϋΙ, πιἱνό οΙνε‹ἰ ο ιπεε θ! ιπἰΠἱο Ι4-Ιδ ιπἱΙΙἱο

πόρεεεό8 ΗΜ? Α' ιπε8γετ ότειέ%γϋΙόεεπ τοέιππ

πέινε εεπιιπἱ πἰΙέι2έι8 πἱποεεπ, πεπϋππ όπεΙππεεεπ

ποπποπ εΙἐππ νε8γοπ όε ἔειόεΒ5εΒ ω, πε πωπ

ιοιπππεΕ επιοΙπἰ επει·,ππ. Νόρπππ ίτέιηιεπεπ εΙε8κ-:π

νε8γπππ, εε ει όεειοε πιε8χετοτειε8πεπ άτπ:Ιπιεε

πεἱππ ειειπε οεεπέΙγ. Πε ε' ιπεΒγει· ε" πγοι·, Με

πι? ποΜιιεοπ π1ετεύιιππ ιπἰπτ νοπιιππ: ποΒγεπ πέρ

νἱεεπϋπ ει1επ ἰΙΙϋΙο8 πέρπππ όπάεπέΕ ειοπ ίόπγοε

ετΜοοπετεπ πϋιερε1το!" -
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-,,Πιι ω ειΕεήιιΕ, ΙιοΒγ ιιιέε Μ! ωἱΙΙἱο τοιτιέπ

5ύΙ!γει! Μήοπ ει" ΕϋιότόεΕ ιπότΙσΒέΒου, σΙ1Μη Η», ει'

π1ἱ ε8γἐοἱεἐ8ϋπΕετἰΙΙεΙἱ, πω: :οι ει' Εἐτᾶόε: :τή τότ

τέιπήΕ νοΙϋιιΕ, ΜΜΜ Ε” ιοΙιετϋπΕ ει' ιι6ρω, -

Μουόμ ει' ΜΜΕ ΜΜΕ, Μ" 6οιόΕ Ε ΕΕειουΙεεδΕ

νε8γιιοΕ, Μ". @Η ἐΜεΕϋιιΕΙ:ω ωϋΕδάϋηΕ: ΜΗ

εοπτ!οΙοΕ ότι πιο!! ΕΠ επι Μ8ΖθΙΙΙ, Μ” ἐρεπ ει'

πιέρ ότόεΕόΒετι £επτο2ό ΕϋτεΙεεεύΒϋΠΕ ΜΗ και εστι

όοΙπί ει, τέ8εΙοωιιωΙ ,ε ωεΒιιυΕηεΕ Ματ Εϋπιἰ Γέιηι·ε,

8:πάσ8εέξμα 'ο ει' Ιεεωσ8εεΕ ΙιἰνΔωΙοΕτει. ΜίητΙοηϋνέ

Με Εε:Π ίιιτπιπιΕ ωειΒιιπιΕπ, πιο8 Μ!! ειοΕΜπιιπΕ ει'

Π1ΙοΕετ ει' τοπ1έιι πέντε, ει) ι1ΜεΙδτε ειοπιτεΙουεέΒιιοΕ

ίοεπειΕ πονειιιἰ, ΕόεδβΒ εΗϋτυἰ, ω νέ8τε 3οδο5τωΕ

68 τετιιι6εωτοεπεΕ ωΙάΙοηεΜΕ.“

,,Νεπι επιΕσό ει, Ιο8ἰτ€όιειτοεΒΙό! εΙΜόιουηΕ, ει,

Ιε8ἰειοιιγι1ὺΒ€όΙ ἰειοπγοὸυιιηΕ, όπι οεειΕ ε” ιΠεπ ἱε

ιπετοΕ πω, Μ" ιιἐρϋιιΕπιοΕ τιονετ Μ]ιιιιΕ Ε: οι ει,

Μ" ΠΠ ποναει ε2ετειιϋπΕ.“

,,Α' ι·έο2οΕ Ιέωιόόε:ι Μπι ίο8 ηεΕϋπιΕ έπωτή,

ιιιουιΜΕ ιιιόεοΕ: α' ΜΡ ίεΙΙόπιότ, ε: 16η: ίειΙιιΕ

όΒιιοΕ, πεπιεεί Εειειέι!γοΕ ίεΙΕοΒο:ΜΜΕ, ω ΜΜΕ ει'

πιέρ 'ε ε: ΜΗ εΙό8.“

,,Α' πιόρ ο' 16ηχοΕοτ ΜΜΕ ποιο ΜΜΕ, ειοΕ1ϋΒΒετ

ΒἰιοιηἰΙοειΕ ιΜπάεππόΙ.“

,,ΗοΒγειιι ιτιετΕοΕ νοΙππι ίοΙΙ:Μιόπί, Μ επ Μπι

!εππιο πεΕἰΕ ωι-:ΒρετεησεοΙνε, να” Ιε8ειΙόΜ: ιπποδ
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π."

επεει!νο? Η” ο!ιοε!ιοε!!!ι ει, πέρ, 1πε!!γ Με! επωμι

Με!! 8μι!!οτ!π!ε!!ποπ ιπ!πε!ππ! ρειτοποετό! ίε!!ό!ε-:!ει.α

,,Α!ώτ πιο!!γ!!ι !Μι!!!!1π!ι ιπεπ]οπ ει: οι·ειέ8 Μι·

ιπο!!γ ειδ8!ε!όπο, νοπ!οπ ο" ρπρἰτοε! Ε! πωπω!!

ιπο!!γοπ πω· πο" πιεσε!!! νοπ 'ε ιποπό!π ει' πόρπο!ι:

Παπ τοποιο! !!!!:!τ ω! επο!8έ!!ει!ω!, π; ιιι·πεέ8 ετάε!ε,

!ϋ!ε!!ο, ειό!δ!ε ει, ι!ω, Η: π' Ι!!τέι!γ ρκ-:πε(ποε !ενο!ε,-

Ρόι· ότ:ι Με!!! ει' ποπ το!ροπ !εει.“

,,Ηει !ω!οπποέ8 Μ, π' ποπ ο!!επέ!!, πι!. !ι!ει!,!!ιοΒγ

πἰποε Βο!χόνπ! !ϋ!!νο !`εΒγνοτο, Μ! νόμο πό!!ο!π!

!‹ύπειετϋ!, πιό!! ποιπ Μα!! ε! π' ω!! ειππγ!το όπο;!!.

Λ!!!ιοτ ο” πε ο!εοεππ!1ει!! Μι!!! πι!. ιποπό!π ΜΜΕ:

ει' οεε!ειότ πω! πω! Μο!!! Μ!!! !ωτοποεέιΒοτ Ια!!!

ε!ππ!, ιποττ π' ιππΒγειτο!! πιέε !Βεπ ππω!πιπεπΙε, άο

!ο8γϋπ!ι ι:ε:!!: !ϋ!›ποπ ,ο ό8]οπο!; Με τοπότε π' οι!!τει

!απε!ε'5!χο!!, !ε8ινοπ πω: !οϋ!νο Με ποπ πεπιεεεό8πο!ε

-- ιπο!!γ ιπ!πκ!!Β ει' εεε!ειότ ο!!επ να!! - ιππ]ε! ποπ:

!αϋ!!!πο!ι απο !πποπέιτ 'ο π!! πω!!! π: πτπ!κ.“

Κἰεεέ πιοἔε!όι!ϋ!‹ π: Μο!, πο" ποπ οε:πιὁ!‹ε!;

'ε :ποπ πωπω! !ε!!:!τ!π!!, ιπο!!γε!ι!ιο! π: ο!:!!ι μο

ρπ8οπο!ει ΜΜΜ ο!ο!!όει!!ο!το π' ΜΜΜ, πονά ει, Ιό

εει!!ε!ε εε!τ!α!πγ!ομ!τ να!!! ΜΜΜ, τόει!πτ ει' ίο!ε!ο!ε!ιτε

πτε!!ππ!!, ιπο!!γε!ι ο' οεε!ειονο!!πο!ι νέτο!.!ειπ !ώτε!όεε!ι

εεοτέ!ποπ ΜΜΜ ι·επτ!ε!!απέε!!!πτε ΜΜΕ. Ιπε!ο Μειο

τέτπ! πωεο!π!εποι, !!!!ι όροπ ο' ρ!!!ππο!ποπ όν!!οι!ε!ε

πω! ίο!!οππ Ιοἱτ! διϋπ ε!ό!!! 52!τ!!ωο:Μ!!ποι.

Πο" ίο8ει!ππππ!κ Ιοεγοπ οποπ ε!εό !ἰ!!ιοε οποιο

Π

1
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βνετοΙότδΙ ει' άπο τοιπέιπι ποαιΒἰΙΙτἐεοΙιιιειΒ, ε:ϋΙεεό8

τόε:ΙοτεεΒ ῇεΙΙειιιιἐεὸτ ΜηιιηΒ ει' εεεωόΙγοΕοεΒ. Αυτιά!

ΜενεεεΒΒέ νουειΒοάιιοΕ ο' Εἰτετ_ῇεε:Ι‹οὸἐε1δΙ, ι11ἰνεΙ

τόττόπεϋ1υΒ οδό” ΓοΙγωιιέΒοη Με· ειεΙΙεπιΠ δε:νε]δ

νεἱοΙιἔνοΙ ει: οΙό!τοΙ:ΜΚ ΑΙΜ ΜΜΜ έιάτι1Με2ύεΙπο, Μι·

εΙόἔ ε2ετεηοεόηΕ ΙοειπΙ ε, εεω·οιεΕτο πιέΙτό ηόρρε:Ι

ε8όειοπι πιέιε, εϋΕἐτεϋΙ› θε νειάειΒΒ Μ5τϋΙΜότηεΕ ΜΜΕ

τειΙόΙΕοιυἰ.

ΜἰΙιοτ ΒειτΒιιο2, Μ πιΠώρ ΙέΙ:τυΕ εΙεό ε2ετερετ

ἱΒὁτηεΙΕ ει: ιψ1ΒΒεπήϋΕεεΕ ΜΜΕ, ΜεὸτϋἱνεΙ ει, Γειεί.ςγ

Με Μ$2εΙόΒε ιι1εΒότΒο2ο1τ - ΜΜΜ; ο]Ε:13ει ΜΜΜ νοΙΙ

'ε οι :ΗΒΗ πιοΙσότη εεγόπ ΠΠ, ΜΒ π' 1ϋττοΜο νέω

Ιποικιἱ ΙέπεεοΜΜ ΜΜΕ ωἰΙιεΙγτ ειοΒ ε, Με εἔγΙι:ἔιΖ

ΕϋιοΙόΒοή ιιιοΒέι|Ι€ειΜ ειιοπικιΙ ΓοΙό]οΕ εἰοΜοΒ 9ε δΜ:Ε

ει' Ιε86ΙόηΚοΒΒ τοΒουειωννοΙ ϋὸν6:6ΠἐΙ‹.

»Μου Βενεεεη ποινή: δηϋΙι,α εεόΙΙ Β:ιτΕπ1«:2, Μι

ει' 3εΙοηΙ6νδΙι σεεΙπόΙγ ειέι:1:ιει ΜεΙΙεωειΙεπϋΙ Ιεροπ πιο8.

Ε” :Διώ ΜΜΜ ΜΚ Μ τοό]οΙ( νέτΕειΙ:.) ι11εΒοε,

οι·ϋε τεεωΙΙαοτέειι ΜΜΜ εϋι·ϋ ίεΜπο ε:ειΙ‹έιΙΙειΙ 'ε ΜΚ

ροεπό ΙεΙΜἐειἰ 6Ιτόιηϋωι, νΕόότιιοπ ῖοΙΜάΙτοπ οΙ:ΠιιιΙ,

πιοττ Μ πιει€γει· ειότ ΒεΙΙετιἰ εει11 ΙεΙιειεττ: ,,()εειΙειτ

Εο:Πι ϋη @Πω ω, ιδΙ:Βοτι νεἔγυιιΙ‹ Μ πεεχνεππόΙ.

Δ' νἰἀὲΜ πω; Μ Μ: α) ΒάτηέειοΜιά| ν6ΜΕ ώ

ειέΙΙάεο!νε, άε ΜΜΜ 1ΔΜό]έττ 16ιεΠσμ, ΈοΙγωτό οι

οΒγΙιέιτει ωιιΙειΕνε: π) Με βοε2ετΠω Με πιο ,ε

οεειΒ όπϋΜε νότΕυυΒ.“

»Με ν:ιΙόΙπιτι ιιτσιπι!" π10ΜΙΒοι·Βιιο2,μ" ειἱνεεοπ

 

Π
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ϋὰιέϋιΙϋιιι πωιειι 'ε 8οπιιοΙοπι π8ι0ιιπ πει ἰόὅ€ παω

νε·επτππΙι 'ε ειιοππει! ει' πιπέσεΒοιόεο!ιποι ίοΒιιπΙ·ι.α

ΕΝΩ! ιπιπππγό]:ιπ πωιιιι ΙονειιΒι·όΙ, πειιέπγ

πω( πιοει π' ΜΜΜ 8ιιπγπόΜιόΙ πάει όιΙιεεεΝ οΙ:ΞΙι

ειιΙιειποι ΜΜΜ π' Ιονιιιι:ιτ ?ε ιόΗΠι εΒγειει·ειπιπά ιπε8

ΒιιότέιΕ ει' ]ίΜεΕ ει' ειέπιπΒιιει ΙπήεΙε:Ιτ ε:έιΙΙόεοΕπι.

ΙίοΙοπιπέπ ΠἔχεΙοιπιιιεΙ Ι‹ϋτϋιτοΙ‹ἰπιοιτ 'ε Μπι εο

Μιι·π ι-:Β:€ ευΒόι·ει ει' άετϋπεΙε νοππΙΕ ἔιτ :ιτο2ἔιπ.

ΑΖ εεγπό2πόΙ ε" πιω οιπποτ Ιόρο11 Μ, πινω

σειπο8:ιππειπ ΒΜινο ει' ισππωιωπ 'ε ΜΜΕ ε·8έει

ιπε8]εΙοπέεο εο]τοιό, πο" π' ιπινοΙΩοϋπ ο52τέιΙγο!ι!ιοι

τειττο:ἰἱι. κ

”.Ιό, πο” Μ να” Ι.ιιιώσε πειτότοιπ,α πιοπά Κο

Ιοιππόπ, ειινεεεπ πιοετέινέιπ ει' @ΜΜΕ πάει πΥπι1οϋΕ

ΜΜΜ. ”ΚόΝεΙ‹ |ει.ιιιοπ Βοπιιοό, πο” Ιονειιπιι Εδω!

,ε ιπἱππἱ8 Ιιιδειεπ έιΙΙ]ειπιιΕ, ει' 8γϋΙόε!ιεπ ρωι8 πεμ

Μπι ιπςΙ!εκπιπ ΓοὲΙειΙπἰ πειγοι.“

Α' ῖἐτίὶιι, ω” ε' ε2ενειΙα ιπ1όινε νει!έπειιι ιπἱιιτ

εΒγ Ιιπτπιἰποι Μακ πωωι, 'ε πγιΙΙ ΙιεΙ!επιεε νοικι

εοΗιειΙ Μ”, εϋι·ϋ εδπόϋι· “Με πι" πιο!!! (Ματσε

πανω ιεπ Εειπέιτιέιπει!ι 8ειΙΙότότ Ιερα·. οι, 'ε νἰΙἐ8οε πε

ιδου ει·όιχεε Ιιἱίο-ῇειἐεϋ ΜΚ επιπει - 8μιπιττει€€άΕ,

πο" οι·ει!ιεπ πειπ εΙε8γιΠεπ ο!έπ Μι· Γο!γ, πιι Μπι

πιτΙιειεει8 πιοιτ πιό: π' τόιπειἰειΙε ιάε]όποπ ει' ιιοπι :ιπ

πχἱπι ειἑρ, ιπιπτ ι':!όπιι Η 6Ιννάεγό Μι: πω( πο”

εε8ἱιεἐ8ἐτε ΜΜΕ ει' ι·ότπειι:ιΕΙιπΙι "οτε ω"πι65

ΜΕ 'ε ει' ΜΒΜ ΧΙΠω Βεπιἱπει πωπω Μ”

Ι
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6τάεπιεϊκοι εεετιεΙτ ιτισ86ι:ειΒ ει: δεἰ ὸἐοϊο_ῇ Παππο

εἱιἐεόϋειι.

Α' ίότΒιι Εδώ! ΙοΕἱπΙεΕτ ,ε Ιέτνέτι, Μ" Βοι·Μιοι

σεεΒόΙγ ΠἔγοΙιιιοτ ίοι·άΜε ΙίοΙοιιψέπιπι ει: εεγΙιεΜιοι

εἱετεϋ, ἱιἱτ!οΙεη ειόΙΕἀ

”ΓοΙ να" ο β! ίο"νετΙιεινε ?“

»ΚΗ ρἰειτοΙγΜΜπ ιιγοΙο2 Ιδνεδεοπι νεο ΒοΕεεεω

εΙ:Μ.,α ΜεΙτ Ι(οΙοπιιΜπ: ,,ρεᾶἱ8 πι” ε' Μτέι1οιη

έπνεε απ:: Μια νοηπἰ - Μ" ειιιιηἰ ΜΗΝ τε]ΙεΙ‹

οΙόοΙ:5οϋει11Βεη: - (Με ΜΜΜ; Βότάεκ1 ει1?α_

,,Νειιι ότι ει: όνωοεεέ8, 6η ιιΒγειπ ω Μειοπι,

Μ” ε' 8γϋΙέε ΒὲΚεεεη ίο8 νό8Ιιει πιετιυἰ, 6ο Βετ

Βιιο: Μπάσο πηε8ίου10!έε πιέΙΕϋΙ Με. οεὅὰἰιετιε ρω

ωηι6ει ,ε επι-ψ ΗΜ ηεΙιόπη όιιτνει, άϋΒόε ετηΙππ

πιο; ειεΙ‹ Με τηο]ά ειεινειΕ:π Μπι ΜεΞΙικιΒ ΓεΙοΙε1ϋΙ

Φόιωι οΕοΕτα-, Μετὰ Ιοοπάπε!: ϋεΙὁΙὡε Ιωτϋἱπἰοεγ

ΜΜΜ: ΙΙΙγουΙποτ Πάνδ8Β επεεωιιτειτπιἱ ε' επέβιόεϋΙιοεΕ,

Μ" ε876ΒϋεΙ ἱε ΜΜΜ επνεΕπόΙ - νέάο!ι11ϋη!ιτε.α

”8ἱεεεϋτιΙ‹,"ξ :πωπω Κο!ου1Μπ ε" €εΗπτετω!, π1εΠγ

Μπι ιπο8νωέε - επέΙΙγεΙ ρέι·οειιΙΙ: Μ”. ο” Πι::Ιώ

β ίεΙ6οΒ, Με! ΜΗ Μ |ονωιι:ιτ - πιο Μεάά ει'ιπϋ.

πιοπιάωτο 'ε πιο Με” όπι σ:Ιδτο ιπε8γοΚ, Μ" ῇό

ΒεΙγτε €ει!έ!ωα, ΜΜΕ 8γωιί$οιπ εο!ώί8 ΜΜΜ υγοππιἱ

ει' ΙόοιόΙαιτ.“

»Μίπόϋπ νἱε:ατἐι·εΙ‹β ΜΜΕ ει, ΜΜΕ :περιο

Μνάπ Κο!οπ1Μη Μάτ: :πικάπ ειιΜοΒνει από Ιιοπέ:

»έκ ἰε ο” Με Γοέχνοτιέπ ΙιοτόοΙα πιει8ειιιιωειΙ.“
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Νοιιαιιγ ροι·οιε πιιιΙνα Κο!οιιιιιέιι α: οδγΙια:Ιιαιι

και, Με δι ιιοπι εοιώτα Ι.ιιΙιαοε ιο Ιιόνοιιο, ιιιοΙ

ιοιιο ιο8ιαΙνέιιι ιιοΙγοι.

Α, Με φαει αΙι8· νοΙι παο απο" ο87ιιιαειιοι

ειοιιιΙι οιιιιιοι·ιιο ειέιιιιινα 'ο ιοΙοιιιιοιι α: δινω ιιαι

ναιι ε:οιιιοΜιόΙ αιιό ιιορ απ ι8οιι ιό! ιιοιδΙιδιιο.

Βιοιιιιιοιι αι οΙό88ο ια8αε ιδιΒγα]ιόναι α: οεγΙιαι

ειοιιιοιγοι ριΙΙαιιιιιιιι απο, οιι ωειω τΙοε2ιια ίαΙ νει

Ιαοιιαι οΙ α' ιιιΙαιάουΕορι οΒγιιέ: ιιαιαιαιόι. Κδιορ

Μπι οι όιιέι· ἔιΙΙι 'ο @Μπα ΙιαΙτα οιιόι - Εοιι8 αγι

ιοιι α;ιόωιωι‹. Α: ό|ιαι· να” ιιιιιέιΜι ιιοεαΙιαίαΙ «πω,

ιοι;Ια ια!αρ ιιγιιΙι Η, πιοΙΙγ α2 άΙτιοαόιιο!γοι ιιοροιιο

'ο Ιιὶεεο ανιιιι 'ο ειοιιιιγοε ιΠοιοε ΙοριοΗιοΙνοΙι Μάνο.

ΜιιιοΙοιι ιοΙΙιοειιιοεο ιιοιιέιιιγ ιαεγοιιιχαιαιιό 'ο Μι

ιόδιοιι€αΙι νοι·οε ροεαιόναιιιιοειιόΙ απ, ιιιοΙ!γοιι ο8ι·ι

Ιιοιι ναεια8 Μην ιιονοτι ΜΗ:: τοαΙιαροεοΗιαΙ.

ΜαΒα α' όοειιιαίαΙ ιοιο]οιόΙ αιμιι8 τοιιιιιδ ειοιιι

ΙιοροιιιιιοΙ νοΙι οΙαι·αεκινει, ιιιοΙΙ)ιοια ιιιιιιόοΒγιιιοιιοΕ αι

οιαι ιαιιγοταΙαιιιι απο; Ικαι·αι νοιιο Ιιδι·ι1Ι 'ε ΕΠ; ω"

ειοιιι Νιοιιιέι] 6ο Ιιιιιιια ίδειοτοροι Ιαιο:οιιαιι νἱεοΙιιἱ.

-- ΗαειιαΙαιιι ιιι 'ο α' Ιο8ιϋιιιι οΙαιι ο8γιιέιιιιαιι α,

ίδάοιο8, Μ” ασια Ιιορ Ιοογοιιι πιαι· αιιαιι έιιιιιαιι·α

ΒοήοεειοιιοΒ ο οιοιι, να” οροι·ι οΙΙοιιιιιοεδ Ιιαιαει ιο

8γοτιοΙα - ειπα Ιιονόε 8οιιά ναιι. Α, ίδι8οιιγ ιιιοΙ

Ιγοι α' ιιιινοε:οιιιόΙ α: οΙέιιιοΕ ιώνοιοιιιοιι πιιιιάοτιοΕ

ι”οΙοιι επι Μ" ο' ειοιιι ιιταιι α' Ιοιιοιό Ιοδιιαι·αΒοεαιιιι

Ιώροι οοιιιέιιιαΙι, α' ειινέιι·νάιιγ ιιιιιιιιοιι ειιιιοιιιο σι
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1ϋινο ΙοεγοπεΕ 78 ο ΜεΙτ τότ11Ηδ εοΙ‹ επιτειιιγ σωστι

οεοΗωΙ ΒοτἰΙνε -- εΙενεπι αιτιυεέ8:3τ Μνέπ που Μιγ

ϋιὁεηεΙκ.) ι1ιοΙΙγΒετι ει' 11ιευτιγοΚ οτειέ8έωιτι ει' ἀέ

οοτοιιιέπ ειεπ1Μι Μιὰ.

Αι εΙδΒΙ1 οι11Μεττ εή€όσεΜΕ ωϋ8ϋ!τ ϋτεε Μιο8

ΙἑτειἰΙε, ιτιοΙΙγοη :Η Η θε Με ειοΙΜΒ ει' ΜνεΙ: νουυΙιιἰ

πιἱΙωι· επ εΒχΠιέι “Μπότα ΡοιιιέπιένειΙ ει: οι Μει

Ιιοώεεει! ῇἐτιιΙιιοΙ‹.

8ιω11Βοη σε οΙΙόττεΙ :ι' ίδ ει]τό Μάτ ειό!οε Ιαπ

Ζω νοπιιιΙ ω, εΙενοπ ειὶιιεΕτε, ΜωιιΙειΙοε ειοε:«ΞΙΙ;μεΙ,

Φ: επ Μέε €6ΙώΙοτεε ΒἱἐηγἐνειΙ πιέιοΙνει. .ΙωΜ›το,

ΜΙτει ει: εἔγΒἐ2 ΓειΙεἰτι Με οό€γεεεΒϋ όε ό!οπιἰωτἰ

ΜΜΜ εΙΙό$οπ ειΒΙειΕοΕ αὐτὰ τόετ ει' ΒϋΙεδ νἱΙἐ8ἰιἐειιοΒ.

Με8 Μ!! :ΜΒ επιΙἱΙοτιϋιιΙ‹ ει' ειόειἐΒει, ππο!!γ

ε" εδωΙ1ϋΙγϋ Ι)ϋάδυΒόΙ ΜΗ, ΒϋΙϋυΒόιό ενιιμ ειδ

νεΙεΙιεΕεΙ Βοο88επνει 'ε Ιτονέ Μ" ωει·εόεΕ Η:ροεδ

νειειεΙΙ.

Α: ο8γΙπέι: ΜιῇόῇἐιιεΕ ρωο!επέΕ Βοε!ωτη “Η”

ΙόοιέιΙα ίο8ΙεΙΜΒ ε! @Μπα ΜΠπι--,ε ῇεΙεπιὺεπ εποιη

ω” ΜΜΜ ε"πιόεεειΙ.

Με Μ” ει: εΒόειτδΙ Γο8ει!ιιιιιιιΕ Ιε8γεη, Μπι

Ιιεεγ!ισήιιΕ εωΙΠεΠετι ει: ε"Μι τϋΙ"ΜΜΕ ΒοτΝό

ίοεΙνόπγεΕοΕ, πιιεΙΙγεΙ‹ Ντ Μεγειετϋ 3εΙοποιειΕόροι

τἐΙ‹. ΕιοΕ ε8]ί!κε νοΙΙ ποπ ῇότἐνό Μὴ, πιοΙΜκη

:Η έπνιι οιιιΜπί πειπϋδΙ ΕΜ, ίοπό Με] 65 Μτοπι

68ο νεενἱΙΙέιΙ‹ 5ε8ἐΙγὁνοΙ, πιἰτπἰεπ ωε8πιεπεν1οττ Βο

Ι1οε:5έ8 68 ίο8γσπΕοιόε ΜεὶΜεΙἰΙΗ ίόιεΗΙι, ΗνωνίΙ
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Ιέ:1:πἰ!‹ 65 ΕοτΙπἔιοεοΙΜἱΒ, Μ" Μακάο ΗεπιρυΙνει είε

ΕἱοεὶειοΙνει :μπει απ” Εάιηέτιι υτειΕυ:Πι έ:: ΙιδΙΒγεια

ΜΚ τότεειεό8έωι ῇιι1Ιιεεεοι1.

Πο" ω ει' :Μό νἰΙέιΒοεει1 ΙέπτΜεεει, ει' ιπϋνέει

Ιόη8ϊοΙγεωι1ΜΙ ότειειτοτω ε! ει' ΜΜΕ, πιεΙΙγ ΗΜ Βοτ

άόΙώεικι νοετοε26!γοΒου θε ϋεωΒΒοη ΗυΙόόοπ πι' ΜΣ

πϋ5 εωΒετἰεἐΒ - τόωϋδεκι οττΙἰΙνσ ,ε ει,!εΙιοΙδ Με

πιοΒγοΒΒ ροτιἔγοΙἐΜπ, ΜΒ οι δτόϋ8ϋΙ: -- ο"όϋ

Μπιτ @κι εονέηγ Μαπε Πέμ -- Ιό!έΙ›οΙ‹Ιωμ ΜΜΜ: -

ειω·νοΒΙαιΙ, ο8έιτίω·ΒοΕΜεΙ 98 ε” τὸωἰιό Ιιοε:ιι κκε

τη·οΙννοΙ οΙΙ:Ηνει - Μτοπι ό8ιι νἰΙΙἐΗω¦ 111ϋΜάιοΕ

ει' Μ: ΝΗΣΙ.

8:εωβου ο' τει1ιοΕκπϋνοΙ, ε" εοΠωΙ 8οοοεπιΜι

ἱιπἐιο2ετ ΙέΙ:ιιπιΕ; ΜΙ τϋνἰό έΙοτέΒου εΙΒϋνεἱεπ ΜΙ

ιιεἰότ1 οι έ0οΜεήοε επιπΙ:ετί πω: - δι·ϋΙΩόΙ δι·δΙιτε

«θε νό8τοΙοπϋΙ εϋτιειἱΒ σ' ι1ιδΙΙ:ϋΙ, Μ!" ιιιε88ϋ!πο Μ»

ίδνοΜ ει' ηό!Ιώ!, Μ” ωεΒίϋπο. Α' ιιιἰνἐει αΏό!»

μ·ἔιιπ ΕἰνἱτεΙϋεπ σ' ΜΗ τόωΗϋ Μ: ΜΜΕ, Ια:νθε Ιώ

Ιδω!κόΒετ ΗΜ., σεειΕΙιοΒγ δ ω:18:ιεεόΒο ει' άτειΒιι

"ϋτηϋτϋ νετεε Εϋρδπγϋεπ 'ε Μαθε ποΒγοΜ› επιτνειΒ

Μ! εΙΙ:Μει ΜΠΕ ει' ΙδΙ:Μ εεεεότη· όττ168δΙι - πω

8ειε "όπου Ντ ει' ΙεΐπΒο!·ι Βόιερε2τε, 'ε πιο" "Μηδ

ι·ϋεέεεεΙ Ιέιτειοπ ἐΙνειι1ἱ ει° τιιἱ Βϋι·ϋΙο ιϋττἐιιυἱΙ‹.

Μίιι!έπ ἰδγ ει' 8γϋΙ6ετει·επιωοΙιποείεωετΙπεά1ϋημ

πω:: Μπιτ! ότόεΙΩεΙου ει: @Μπι !ιοΙγοτ ίο8ΙεΙτ τέτ

εεε!η;μΙ Η Πω! ΒιιΙιεεεεωοτ ηόιοϋηΒ. ΙΜ ε' Μάτ

ἰοΙοΜ› ειπΙἱΜτ οΕ0Ιε πι1εΙΜΕ. Μπι ἰε ο2ύΙειετϋπεΕ
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Ιάτ]υΒ, Μ" ει' ΜπέσεΕοπέεοΚ Εδώοτι ε:ϋΜέ8ϊε!επ

4!ε 2εινειτό ειεωὁΜεἰτἐ5οΒΕεΙ -επιπιιΕ ΒϋΙοε ίοΙγειω:Η:

π:εΒ Μ: ΜωεειιιΕ.

Πε πώ ΜΜΕ ε' τόει!εΙοΕΙιει 'ε ]ε!Ιει;ιιέεοΕΜε2

!”ο8ηέηΒ9 - σ' ιΉτε όπτέεοΒ ε' Βοτέ!κιιι - παπι

ωτήιιΕ ΜεεΙοεοεπεΕ 1ιιιε8επιΙἱΕεηὶ: Μ" οΙ6ΜΠ τῇ

ιιιυΒΜο Ιε8Πεεεϋϋ 1ιιΙιέε "Μακη, νειΙεωἱπιτ Ιε8Βἱ5

εοΜ1 νέιΒγ πω., Μ” ει' τοιιιέπι εω!ιά2:Π«ωτ πενεπ

εό8οεει! τοΒγϋΕ, έρειι εΙΙειιΕο2δΙε8, π! ΜαπΒιιΕ Ιά

επιε|ηἱ, ιιιεηπγἱτο Ιπόρω ΜΜ:ου:ι όε ΜΜΜ ΜΙ

ίοΒέιε ει' ΙομΖωιτοΙψετ ει' πιἱ "τι, ΗεπεΙο

ΜΗ επ δι·δΙι ἰΜοηπεΙ: πενετεσ58εεεό “πιώ

ει: :ΞΙΙει!$ Βοεγ ει' Ιιε!γεΕ !ιονέι ει' Μεδ μτιι!,

ΙιοΒγ Μπι ειότπη:Μπ ει' ιΜπάετι ϋτΙν Μπέι

ε!Ηιοι ε111οΠεά]έΙ4, ποτΜΜΕοΕΜΙ 65 ΒοΕι·έ

"Με ίεετνόπηεΒΒεΙ ΙιΜπιοι:Ηι ε!. Που ρε

όἰ8 οι 1ϋττἐηἱΕ, Μ”, ι11εΙ|χι·ϋΙ ιτιἰοιὶεπΗ ωεεΒχϋ

:ὅιἰΙιετἱΕ Η ε' Μιιεἱ ΒεειοτἰΕόΒΒει ΙπεΙόρ.

Π 'θ ιποετ Βε16]ϋΒ Η5τε:ειιιΙόπΕοΕ. Α: εθγΙιέι @Μ

οΙ(Μέπ, :Με ρο6Εθ οι όΙτέιτ ΜιεΙέ:Ι:ιεπ3 πιοΙΙγπϋΙ οι

οΒγωέε πιί38ϋπ έε εΙδπ πγυΒνό ΙόοπΞΕ εΙεε]ε ο5ειΕ

πιε!ιόιη ΙόρόεπιχΜε Μι, ει: εΙεό ΙιεΙγετ Β;πΙ.νιιοι ϋΒγ

νΜ ίο8ΗιΙω ω, Ντ :ιι 658Ζθ58ΓθΒΙθίίΒιέ ε' ΓόΙιεΙ|γεΙ

διιΙώιητ ΜηάΙωΙα πιο8. - ΜεΙΙεΠε επ οερετω Η!!

'ε ει1ηε:Ιι ῇοϋϋῇεΞη ει' ΒἐπγειΒἱποἩο5 - ΕΜΗ υψώ

Ι:»ειι ωΙόΙΙιοιΙυηΕ. ΜΠώρ ΙόήιιΒ υωεοΕιιΙ‹ ΕΜΗ Μι·

ιπιπι - εΙ πισω νόΙωΙκ ε"ωέεΙόΙ. Α' ΒάτηέεηοΒΒ

Π
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βετ, ο", Μι πω οδγότιοΕ ΜΜΜ ΜΜ‹εΙ Με2ειιιεΙνε

Μια! ει' πω? έτόοΜεΙει1εΒΒ ειέπώόΙ ωε€ἱεωοτΙ£εὰπἱ

ειέπάόΙωιιιυΒ.

Βιοτι ειιιΒετιιοΕ .πονο Βο!ιιιο: 8ἱΙἰωοπ νοΠ.

ΒειτειΒἱΒ Ηιιημά πιεΒγὲΒοιι Ηέπειεε νἱιὶὲΜΣιι ει' Ρο!

γειἱ οεαΙΜπ:Η πο!8άΙτ ΜΜΕ Μι!οεότ, θε ει' Ιιε!μό8

0έιειΙωτόποΕ, να” οεΕοΜ ιιιεεωτόπε!ι Μα νοΙ1.

ΑΠΘ Μια πενε1εόΒεεεϋΒετ ΒοηάοΙΜ πιἰτπ ειοτι

εεχόιπ, Μ Με οπο Μνειτόετ έπε:Με - νειΙεπιιἱ ]έ

τἐΙκειἰιιΒει1 ΜΜτότο:οπ εἰΒοττε! ΙάρΙιετεΙτ νοΙππι Μ!

Βο!ιόοι ε2ετερεΙὡεπ.

κα':ριοΙ]ϋι1Ιτ ει' Μ3ποροεπό! Μπι! εΙειοεουμ6ϋ τει·

ιιτοτοτ, @Η τϋνἰά όετοΕΜα! ΜέιΙΙό εείρόΒΜεΙ 68 ειπ

ιηἱτει Μιι·Πω !είιΜΜαιΙ - πιἰΙώρ ειιοΕ τἐπἰεἱ ΜΜΕ

ε" όἱππγἐτ ειιτΙ:δε νοειάΙχε ηόΙΜ1Ι Βοτεει1ϋΙΜιοΜΒ

όοΙπιἰ. .

Ε' ιιενειαεε ΕετιπεΠεΙ τἱ1Μι 8εε:ΜημέιεΙππ νο!!

ποιο, :ΡΙε85ιό!εεΒεΕ ε8γἱΒε$ ωεΙ!γεΜπ "επι νειΙειΙπι

ΙέιιοΗ. Μου εποιηειΕ Μ5ιερόβεπ πιοι·όειοπι ειι1εΠιο

Δω Μ ε" ΜΗ Μροε, εΙόΙ Βεεγοε ό", ει' Ιε8Με

εοΒΙΜα ε8γἰΒε - 6ο ει'ΙοΒΙιἰΜνόΙ›Β άΙΙΒΜπ, επηε!ι

ΜΗ: οΙάειΙε3Μτι, Ρόι· ειρι·ό ειέηίοΜπε ε2οπι ωσσόιι,

Μια! ρεώ8 νειε1ει8 Μοειιοεοτο0ό εήΒοΒΒειΙ ε” Με

εδώ: ΙότειοΕΕ, ι1ιεΙΙχει εκει εΕγόπι ει:3]ιιΙ Μεπι15Ιτ

"ε ωεΙΙχπιεΙ‹ 5:ηέ1οε πιοεο!μ ιΜΜεπτ ΓοΙϋΜυΗ, ΜΗ

πω εε:πω Μπι ΒὁριεΙηἰ ειοΜυπΙι, -- αποψε,
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Με; ο' ω] ιια8γοΙιΙι να” Ι‹ἱεεοΙ:ιΙι ίοΙιιγιιέεα Με·

ιδι ιιιοεοΙγιόΙ ιιονοιόειε 'ο οιιϋΙ Μακ Ιιαοιαῇἰἔ ι”οΙ

ιοΙιοαΙιαιια.

Ε' ιι·ιοΙΙοιι ΒοΙιιιο2 ΒΙΙΙιιιοιι ω, ιϋΙιοΙοιοε διιιιι

ΟαιαναΙ Μπι αιιιιαΙι, Μ" τοειιιιι οεαΙι ιιιοΒιοΙοιιέεο,

να” ΙιαΙΙι πιοεοΙγα έιΙιαΙ, ι·οοιιιιι ροιΙΙ8 - ιιιΙΙιοιιι

ω Ιιιιιο ·'ε απο Ιιαιαι·ιαΙαιιιιΙ ΙιϋειΙιο νοΙι - οΙοι·

ΙιοιΙοιι οΙιιιοοεοΒο αΙιαΙ α' ΙοδΙιοιιιοΙγαΙιΙι, να" όροιι

ιοιιιοιόειοιι ιιιοπιοι·ιι ἔγἰιΙοΙιοαοιοι ίοΙιιοΙοιι ΙιαΙιοιέιτα

Βέρα ιιιιΙΙιαιιι.

.ΙοΙοιιΙιοιι α' Ι:ϋτιιΙιιιοιηοΙι ΓοιιιοεεαΒαΙιοι Ιιοροει

α' ΙοΙιοιὅ ΙοεΙιδΙοεοΙιΙι Ιιἱΐοῇοιἐει ϋ8γοΙιο:οιι νοιιαααι

ιιαΙι αιιιιι, ‹Ιο Μπομπ οεαι·ο ΙοΙιοιοιι νοτιιιι, Μ”

ιόΙ;ιΙιοιι ΙιἱΙι νοΙο ε:οιιιΙαϋαι ιιιι6Ιι, Μ" νιναεΙιαιι να

ΙαιιαΙι α' ιιονοιοεἰ δειιδιιιιοΙα ιιιἰ οιοιι οργοιιι. ΙιοιιιοΙγ

ιαιιέιοεΙιοααεοΙι αΙ_ΙιαΙιιι:ΙναΙ α' Ιο8ιανατόΙιΙ› ιοΙοιιοιοΙα

οἔγιΙιοτιοΙι ιονο - ει' ιιοΙΙιϋΙ., Μ" πια8ἔιιιαΙι οιι·δΙ

ΙοειέινοΙαρΙι εο_ιιοΙιιιο Ιοιιιιο.

ΜοιιιιιιιιιΙι Ρα ειόι δΙιδιοιοι·ϋΙ. ΒΙΙΙιιιοιι Μαιο

Ιια]ιοιι ειιιι·Ιιο Ιιδρόιιγόιι ιιΙι 'ο Π" ε2οιιιοΙγο οΒοεα

ι”οιιιοΙ:ιοιι ιιιιιι ΙιΙ. Δ' τόνιεΙ τΙοτοΙ:ιι ι”οΙιοιο ΙιαΙιειι

αΙόΙ ΙοθοΙδΙιΙι ιο ΜΙ: ιιγαΙιΙιοιιιΙδιοι ΙαιιιιΙα ιιινωωι,

αιιιιαιι ίιδροΙιιιιιιιΙιοι ο” ιδΙ‹Ι οι: νοτοεοιι οεΙΙιοιιοιι

τοιιιιιὅ ΙιοειαεαΒιι ιιιοΙΙοιιγ νοεπι ιΒοιιγΙιο: -- Μορο

Μιά ο' νιεοΙοιοι α' νιΙέ8οει Ιιαι·ιια ιιαιΙι·έι8, ιιιοΙΙγ αΙόΙ

Μι Ιιαι:αΙιιιαε ιαΙαρ Με κι ΙειΙιοΙιαι Ι:έρνΞεοΙνοιιι ιιιι€

π·
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τορρωπ "εποε Ιωπεἰ ε"Πέπ νἱοΙεειὶη ΙιοειηϋτνἰεοΙτ

-- πιεΙΙγτε ΗΜ! ε:ἰιπεε τιιΙ5ρέπ πιο Μπιεινε.

ΜἱπἀουϋδΙ νἰΙάΒοε, Μ" Βἱ!ἱιιιοπ ύι· ΜΕάεπι πά

πιἱτοπ όε εεάιιΜέ5ε3Μπ εεγάτεΙόΜιι ιιιο8 Ποιο σεΜε1

Μεσα.

|



ΟοηνοιπΙοιιΙι11ω

Ι.

Ε' πιονε:ο€εε ιπἱ οι1ι!πει· φώκια ε" οεἱοοεσπ 68

εΒγε2ετϋωι 6Ιιόιϋπ ἰῇιι τ:ιουΙό Μ, Εἰ πήΕιέρ «Μέ

εΠτιΕτε «και ΚοΠο2ενέιττόΙ @Η ,ε εδώ: ιιήέΜπ Βο

ε:ΜεΕετ τοποσ ει' Ϊει¦ι15ἱ οεορει6ΕοΕ6ου.-- Ειη·εάεπι

ει' ίοΒοάόΙππ ιιιεθνοπόΕ, Γε!νἰιιο:επ ΕεΙσρ]81οΙ16Ε

Ε6ρόΒε3 Γιήέινότοπ ΕἱνειεπἐΕ ο" ΕάνόΜ:Εο!. -

ΜΜΜ απο ΜΙεεεΕοΕοΕ ωσ8ει$21ο5 ειόποΕΜιέπειΕ Εδ

526ηΙιεπε. -

Πα ω ΜΜΜ, Μ" ε' ειόρ ἰῆιι, ΜΜΕ Με Ιο

Ιο νοΗ ει' Ιοετιάό ΒεαοτοπιστΜωΙ ει' ΙεμιιΙιοιωΜΜΕ

οεχἱΕο, Μ8Εοη σεΜΜΕοιιιοΕ: ε!!ειιΕε2ϋΙε8 ο” νο”.

:που οΒγε2οτϋ, 6ο 8εηεο8δ ΙονωέειειοΕ Εϋιἑ›Ι -

ΕἰΕ πιπόΙγ ιπε88γόιδάέεϋέ$Ι 'ε πεπιιεΗ ότιοΙεω!πόΙΙύρ

ΜΕ Μ! 'ε Μπι ὶ¦|γεηεΕ ωει8οεοπ άΙΙΜΕ ειιοΕ ίεΙεπ,

π. ασια. 3
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`

Μακ ει: ε!τ εππιέ!ε!!οπϋ! εοόοτ π!σ8:!νο!, να” Ε!!!

τηε!Βέογότόο!!!1ϋ! .ν:!!επιπιόε όε ευ!!ϋ!σε! Μη: ΜΙΚ!!!

!!!ο!ευεπιέ!κ π ε5ι!‹ϋ2ϋ!ιε!. - ,

θρτό ΒΑΠ! νο!! π ἰξῇιι οπο, ει' !ο8ῇε!εε!› Μι

πιι!ό!ε ε8χ!!ιο, επιἰτιεπε, ράτειοτ ο!εδ 'ε ετ!ώ!οε! το

νει!!ωπ ίοε!ά!ιο!!επ.

Μ!π‹!ἰ8 !υνέ!1Β π ε!εδ ρειι!ο!!!:ειπ ει' Μ!!! σωσ

!οτι, πάτησε π1!πι!επηετηϋ οτη!πιτεΒε!. !ἐ!ιιπι!‹. Μέ;;

!ῦ!›!›επ πο!‹ Εδώ! @ἐν !ώο2ότ ΜΚ ε!ιιόπ:ι!, ωἐεο!‹

ροεπότι!!ιότ νἱεο!ιιο!!, πηἰἑ,· ηο!ιότηπει!ι τϋνΜτε ιη!ι·ο!!

!!:!!ει 'ε !ωπιέι πϋώτιο!ι :!!τηιιπ!τι ροεπόεει!!ότει Μπι!

εἱτ]ει, Μ” Δ: ο!έι!ι Μ!ε!τότ !ω!οιωεόΒ!ιοι Ι:Μο2!!;.

Βιοττι!κπ ει' Μεοπ!ύυ! εστω!!! Μο!!! !όειἐ!‹ Μεθ

]όπ, επιτι!ώι! ΒεπΒιιοι ύττει!, Μ!! πω, !ε!!ώει ϋ!,

Μ!!! ροπ!ό Εε!έιτ!1:πι, Μεου!ό πἰηϋ εο!)·οιηϋννο!.

!!!!ηι!!ωπέί εο!έ!!ώ!ι !ιί!ροκηόι Μι!ότό! π !!!όπο αποπ

€ε!!ε - Με 82όΝιγειί1 ΜΜΜ!! όεε2εΐοεω.

Ε28!ι εΒγ!!‹ε 'ε Ε! Δ! Μπα πό!όπ Π!! Βετ!)υπ

ύτπει!‹ Μ! !ενε!ε2ό Μπα, ει' !ο8οτἐ!γεε!1 ρτορει8:πιι!!ε

Με εΒχ!!κε, ιιιοε!οπ Βου!! ίι!υ!!ιι ω!. Μ!! Μῇο!

65 πει!!έ!!ε! 'ε νοπέιεοΕ!ω!, ωο!!γε!‹ ει' 25!όόίο]τει επ!

!ό!κειτε!!ε!ε. Α' πιώ!!! !!ει!ει! ο!ετ!ι:ιιε, Με !ε!ιε!ο!!.

?Ο ένεε, Μ!έι!ε:!ρρει‹!! "ω, !ώ!ωε !ωτ!!α!!ε!ωι! πε

Με! ΗΜ!! 'ε «Με οποε νοιιἐ5ο!‹!ω! -- 'πιε!!γε!!!σεπ

πια έε Μ!π!ωεό8 νοεγϋ!!ε!ι.

Με!! ε!εοῇε Μοτέιτ Τόάοι· ει' Ιιδιο!ε!:!!! !ιο!χ

εἐ8ε!‹ εω!!!έ:Βειι !ο!!ώπ νο!!, Με ει' :ΜΜΕ Ατ!ω
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Ι.ιιρ ει' ΙκιΙέιεῖειΙοἱ ΟΙςτἰοοΙυε ΗΙάδΜοΜητ επετε

ροΙτ.

ΕΖεΙ‹ πιο!!εΗ ίο8ΙεΗ ΙίοΙοτηΙπίπ ἐε Μτόψ Μοτ

νέπ Ι.ι1Βάσε Ιιο!γο2. - ΜἰπιιιῇἐτΕ ΕδωΙϋΒΒεπ ϋτο8

ΜπγοϋὶττοΚοε Μ” ο" σ' ΙοΒωΒε€ὅεϋεΙι Εδώ! ε2επ

ω·ειογόιΞε νόΙ"εΒΒευ, ΒΜετιιέπ Ρι-:τι·ιι.

Ε!εό τοΜοτο2το ε' ν:ιεΙιοε, ό!έηΙκ 'ε εΒόιειδ8εε Εί

πέιέ·εϋ επιιΒιεττ, Ι‹ἰι·ιεΙι ειέρ ,ε Μωβ Μπι οΜει ίὶποιιι

εέιΒιι :παπι νοΙτ, ΜΒ ωΐωΠοε νεΙειΙ‹ἰ ΚοτοεειΒΒικιΒ

(Η) ὁνεεπὸΙ, Μι· 1υάνει «Μ, Μ" ει' 94 θα ΜΗΠ

1ϋιτε.

Νεπι νέΙϋιιΕ (πάοΜεΙεπ άοΙΒοτ Μπιιπἰ, Με ει' πε

νεεεωε 'ε τε8γϋΕ Ιποιώ "επι ήιετϋΒεπ ΕδΙ16$τοΒγέ

πιἰεὸἔπεΒ ΒδνεΒΙ1 ]οΙΙοπ12όεόΒε ετε52ΚεάϋυΕ, πΠω ει,

Η ηἐτηἰ!οΒ @μια Ιώρο2.

ΒΜιππέτι ΡεΕτιι Μπα ε2ἱΜ !πι]:3$ ΜΙ: “Με πιο!

ΙοΙτ ΙοοεϋυΒό ΕεΕετεεΒετι νἱεε!τε, όεἰ οΙ:Π15ιοΕόεεεε

τἰητ,ἩΙἰε:Εἐπ θα ο5ἰποε:απ Βεΐοπνειθ ε2ειΙώΙει εἰτηέπ Μ

νοΙτ Βοτο1νό!να.) Με ίεΙ56 :ηΕάτ ο8γεποετε ιηἱτοττ

'ε ε: ο88εέ8τόΙ ιιιέιτ ε:5τεύε Ιπήιιει άτυγέΕοΙω.

Ατο26Μη νεΙωπιἰ ωεεειοΒοΗ άετϋΠεέ8 78 :ποπ

ποιοι: ει' εύκητιειΕ €ποΒγϋΙτ.) πιοΠγ νΞΙἐΒοεστι εε]Ιοιό,

Μ" :Η Μη ω Π188ξιί 52ωωω, ΜεεεΒΒ πειεγοϋΙ:

τη6πέΙώεπ Βο!οιπάοεΕοόό 'ε ειεΙε£ Ιπ:ηιό €6τεεεέ86επ

τοΙόψι. Ι

Αππιγἰ ειέρ ἐε Ικοιττοι· πειρο!ι τϋρϋΙΜι ε! - ε"

πιόθ πιίιπΠε 6οτϋΗ, Μι· τοιΙϋτοΗ ΒοπιΙο!·ι αειω θε

8·
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οΒγειοτιι ΜΜΜ: ιιοιιι νοΙι εοΙι οεαΙόιΙέιεοΙα έα Μαρ

ιαιιαιιΙαεοΙι ΙιΙῇἔιναΙ. --· ΙΙΙΙοιιοινοιι πο” έν! ορ πο

ιιιοΜιοΙ έα ΓοΒαΙιΙιαΙ, ο8οιεοΒοε οινέ88γαΙ, -- ημι

8οι:Ιι άΙοιιι ,ο Μ ιιοιιι αραιΙι οΙοιΙιοιΙνΙ Μιρό Μπακ

ιιιοι·Ιοι; 3οΙΙοιτι 6ο ναΙΙέιε οι:οΙοιιι ιιιοΒιιοΙοοέιοΙ Μοι·ι

ΙΙΙγ ΙιοτΙιαιι, ιοειιοΙ ΙοΙοΜιοΙ οΙνοιιιι ιιιιιιιΙ, ιιγιι€οιΙι

ΙοΙΙιοι 'ο ι·οιιόοιοιι «Ποιοι ίοΙιόιοΙο2.

ΑιοιιΙιαιι Βαιοτιιαιι Ροιιιι ιιοιιι νοΙι ιιιοτιιι ΜΜΕ

εχοιιροεο8οΙιιδΙ 'ο ιιιιιιι όοαΙιοε οιιιΙιοι· ΙιοναΙΙα Με”

ιοιι Ιιιιιιιαιιι α πιο ιιΙΙιιΙ αΙιοιιιιιιι ριιιο. -

Α' να8γοιιι 6ο ΙόΙορ αιιιιιι αι·ιιιαιιγοε αι·αιιγροτι, ιιιοΙΙγ

ότι πρωι ατιιιγιατι ιιιοιιιιοΙι ΠαΙΙΙοτιιιαΙια, ΜιΙϋιιϋε Ιαο

ΒγοΙοιιοΙ ειοι·οιιο, ,ο ο' ιαιεχΙιαιι εοιιι οδικη εοιιι

«πασα ιιοιιι οι·ιοιιο α' ωειαι.

Α: οΒγΙια:Ιιαιι ΒγαΙιι·αιι ΙοΙιοιο ΙιαΙΙαιιι ιιιΙΙιοιιι

ίοΙιαειΙιοιΙΙΙι Ι)οιιιιιιο ΙιοιιοιΙΙοο Μάιο” ιιιοαεΙ

Βοιτιἱιιο ΙΙΙιοι·α πιο α ΙιιιΙΙιιιε οι ιιοΙιιιΙοιιι

Μια!

Ηαιναιι ειοι1ιοΙχΙιδΙ αΙΙι ο2οτι δε διο8 οεαΙαιΙ_ια.

Μονο” ιιοιιι νοΙι, :ιο ιαΙιατιΙΙιοε: ιιιαραιόΙ 'ο αιοΙ:

ΜΙ, ΜΙι ΑΙιι·ιιτΙράιιγαιι Μαι ΙδτιοΙο αΙαιι οΙιοΙι, εοιιι

ιιιἱι 5οπι ια8αιΙοιι ιιιο8, ιΙο ιιιαΙιαοοριιι86εαπαΙ τα

Βαε2Ιιοάοιι "ΙΜ ειοΙιαεαΙΙιοι. ΟΙιοε οιιιΙιοι· νοΙι α:

όι·ο8 Μ, ,ο αι:ιια ιό ΙιοοειιΙοιοο Μαι οεαιοΙ Μπι, ιι:ιοΙΙχ

ιϋΙιΙιοι Με α' ΙιοιιγΙιατα ιιιιιιιΙοιι άΜ·αιιιιοΜιάΙ. ΑΙιΙιοι·

ια]Ιιαιι Μια" Μάρ ΓαιἔιιιαΙ‹ ιιοΙιέιιιγ ΜοειαιοΙι ,ο Μ

ΙιοΙ”έΙι θα εοτιοιιιιοΙρ ιαιια Μι οΙέιΙιι·ιαΙι εαόΙΙιιαιΙΙι, α:
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Επ·ε8 ι'ππεΕ εε:έπε εεπι ]πΙο0.τ ιπεδέε8γεϋππεΕ απ·

τεπἰ ιπἱπτ οΙέππεΕ.

ΡΜ, πποΕἔπ εΠεε ειπΕετεΕ νοΙιεΕ 'ε ε: ε!ὅΒΙ›ὶεΕ

Εϋ:τ ε" Με, Μδεϋεπ πε:εττ Εἰ ε: δτε8πεΙ.

ΠεεΙέ6]ε Εδώ! ιόπϋεπ ἱεΕοΙέιἱΕοΙ νε8ε:τόΕ -'ε ει,

νἰ¦ἐ8ϋεπ ε:ετεποεέΕ τεΙιεΕ. - Ε” Εϋ:ϋΙϋΕ δτπειΒγ

νοΙτ ε' Ιππόεδτ ε:τετὶεΕ ε8χἰΕἐπεπ, ε" ΜΜΕ εε

ρετεε Ηππγεά π1ε8γε εἔγἱΕ περεε ΕεΙγεεΒόΒεπ, ιωιι6

@Με :Με Με εεγἱΕε ΜΜΕ; εηήπ Εϋ:εΙόπεπ Ιε

ΕοΗ 'ε πππι θθ 6νεε Γετίὶπ νεΙό‹Η Βεπῇ:ιιπἰπ_ῇπ νοΗ

ει: δικη; ύτπεΕ, ΕἰπεΕ ε:εΙΙειπόνεΙ 'ε δε ετε]ἐνεΙΙ›ἰτΕ.

Μἰπά ε:εΕ ε' ιπἰνε!ΙεἐΒ 'ε ροΙ8έτΕοεοπέε Μπρο

τ:Η Ε11ΙεδΙεξε δΙΙδ:εΙ, Ειιτοτ::ιτ 'ε Εεπχε!ετπ. Με! ω

ππεἱΙἐΕ, πε Βεπῇειπἰπῇε τπἰπόἱ8 ει' πωσ πω] Νώ

:ειετ νἰεεΙ€ε, Με ιπἱΕόπι ειγ_ἱε ἱε π' Ιε8Βποπιπϋπ

ροε:τόπόΙ.

8οΕππ ΜΜΕ, Με? ει: δι·εε Βεπει·πέππεΕ εεεΕ

πε!1ό: ρεπ:Ιόόέιπ ΕεΙΙεπε ΐεΙπχἱτπἰπ Μ” Ρόι· ιππ

άειΙιπετ νεεγεπ πιεΒέπεΕ π, Μ: ποπ Ιεἔ8ε:ὸεΒεπϋ

νἱὸἐΕεἰΕεπ. Πε ε: δτε8 εεπππἰτ εετπ νεα 'ε·16(Μπ

πεπε: ΙεΕπτοΕ εεϋ8εδώεΕ. ΕΠεπϋεπ ιπίπάεπ ιι_ῇ εν

περ]εἰπ - ό ε:έιπΜε ε:ετἰπτ -- εδώ: εεεΙ:36]άι

ππε8νεπάέ8εΙιε "ε ἰΙΙγεπΕοτ εε:ΕπΙάπεΕ Εδ:ερεπ ε”

πορρεπ0 τέΕπ ΙεΙιετειτ πιω Με ε' Ιε8ιππππ “πωπ

Επ!, πιε!!γεΕ μπι· πιανω: ετεππγεΙ νοΙτεΕ Γιάε:ετε:νε

ιπἱ ει:τόπ ε' ΙεΕοιπε παω ε' νΜέιπ νεππόΒεΕ Εδ:τ

σε:Ιοπ Μ.
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" Ε· .

Ν Πει ΜΗ ΕὶΙτἐεεεἱΙοτω, πω! Ιεόπηειἰ °ε ιιιπόΕἐἱ

εΒ)ΊΕότ ί6ήΙιοι Μαι, ει ε8θεεεπι ΜΗ: ειςΙΙοωϋευ

Ιϋι·ιέιπ. Δ' Μι·ΠειΕ 12 Ιε8ειεΙ›Β Μπι ΜΜΜ, Ρόι· ῇό

'ε νειεΕοε ΜΗ ΙονειΙ:, εεεΕετε:Εο1, εΕθΕετ ,ε Μπάση

ηεωὶ18ο:ὸεεἐ8ἱ Εόει31ΜεΕω ΕερωΕ, όε εοΜ εειιι

τό!1Βοτ Ιθθθ ΜΜΕ ωΙ!έτπιέιΙ «δε 100 οικισμό!.

Α' ΙώπηοΕ 12 ίεΒοηε$, ΠΙΟ ΕοοεΕέτ 'ε μ" τορ

ρειιι 1υ!ίρέιτιοε Ιέιάέτ, ΜΜεπιιειοϋ τιιΙτόπι1τει!, ΒγοΙοε

ἐε νέειοη Εέε:ϋΙειοΕΕεΙ ἐε ε' ωεΙΙό 200 ΜΜΕ ωσε

Ιγυ88:ιτοΙτ πιουμε ημΕόΕεεεύεϋΙ.

“Γέμε ειοϋέιἰτι:ιΕ ριιόοΪπω ωρεειοε νοΗ, άσε ιιιἰιι

ΜΒ ΜΜΜ ΕΕεεροι·νε όε δπώινο, Μι ει' ΜΜΕ ΕϋτϋΙ

ίο8::ιεοΕ θε ροΙο:οΕ νοηιιΙιεΕ, Βοοι11 ροτοιοΙΙότι 'ε

ϋνεἔ ίεΉ8ΕΕΜ, ΕειοτιέΕΕΜ 4!ε ΕετιοεόΕΕειΙ. ΜΒ επεΕ

ε!όΗ Μπα τιιόειΕοιπ Μωωιι ΕεηὰὅΕ ίϋ%έΜεΕ: ε'

ωεετετδοτοπ(Μ - ε8;ἰΕ ειοΒέΒεπι εεπι ΜΜιοπ ,ε

«ΜΜΕ Ι1θεεεώ τοΙνε νοΙΙ.ειΕ ίοπωΙΙει!, ΒγοτηέΕΕεΙ °ε

ειιιρειπιπει!.

@πιο ει' ειεΙΙειτιο£ 1επιιιεΜ ει' Ειιτοπεπ ἱε, ωω·ι σε

ο8έει ΜΜΜ! Μπι ΙεΙιεΕεπ ε” ρεπιΜΒοτ, πω· “Ειπ

ΜεειέΕετ ωιειΠε. -- ΤϋΙΒγ :ιειωΙοΕ, ωσΒοε:πι Μνε

Μ.€ 'ε οιἰΜ νέιηΕοεοΕΕοΙ Με ηγοειο!χέΕ, πο” Νεε

ω: ΜΜΜ, ΙόπέιΕ 'ε οΒγειετϋ τϋΙἔγειἐΕεΕ, οι νοΙτ

ιιιἱπὰεπ. -

ΕΔ ΙεΙιε$ε1τ ΕΜΗ ει' έπεσε ἐρϋ!ειϋοπ, πιο!!χετ ει:

Μη ΜιιμΒΜοΕοε ιηἰιιάου ιεΕἰπτε€ιιἐΙΕϋΙ6εε:ΜπΒ

:άπο θε εΒγουιιιότιέΕτε ΕΜΗ: ΜιειΕΙ:όΙ δεειετοΙιΜοπ.
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5ωΜοευΜε, π” ίδιόπέηεΕ Ντε εαπ:: νοΙτ. Με

σε δινεις ΒόΒό - ει, :Μ ο!όΙιιιΙ ειιιιιγἰτ τω: πιὶιπ ο,

ιι1ειΒγειι· Ι‹ἱτὁτεΙ πειΒγεεεΖοιη, - π.ή8 οι ϋτε·8 Μ

Επι Μ, δ ΒοτιπέιηοιΩσ ἐε νεεεΝο ει, ΜΜΜ, Ιεέιιγειἱ ,ε

υπο!αΉ εϋτϋττο!ι, ΐδι€εΕ, ειδΜεΙα, τ0Πωι‹ ,ε ωοειειΙ‹,

ωἱιιᾶειιτιεΙ‹ ει, οεειΙέόΒόΙ ΜεΙΙοττ ΜΜΜ ΜΜΜ απη

ΙπεΙτ9 ε, ΒΗΜΑ!! ιιήιιώδ ει, οεειΙ:Μ Ιε8ἱἀὅεϋ πόιιιΙππο

νε11ε έ!.

ΒΜοΙω ΙὅΒερἐτιιεἰη ,ε Βἐιηέιὶυ ΙιἰνϋΙ Βοήσε61 Ισι

ε2.άΙΙόΜεό!, ετάόΙώϋΙ ,ε οι εωΙ_ἱΙεΗ Ιιέιπδιπε8ϋδΙ ΠΠ.

Μἰ Μπα οι ϋτο8 ρεττΞε-το!ιά1 επτα, Με? ει, Πει

Μεάδ ε, ΒγϋΙ«':εόΒου Γεω νομου -- :Πεκ οι Μαη;

ι3τ Ιιειναιι ένα ιπέθ ΙὶειωΙ @τοπ ΜΜΜ - ΜεὅΜ›

ε:ηέ1 ε:εινεἱΙ›όΙ ωε81ιιόειιι6]ιιΕ, :ποπ ίοΙγωεευ!ι επικι

ΙύηΙωτ.

Α, ΜΒΜ Ιόο2όΙωτι νεΒχϋΠου ΠΠεΕ ειέιιιοε νἱἀἐ:Η

όε ώνοΙεΒΒἱ νεπάό8εΚ., ΒὶΕπεΙ‹ τόειΙοτεε ΙοΕτέεάν:ιΙ

"πιω ΜΗΒιιϋε οΒιιυ!ι πιειΒιιι1Μιτ Γἐτεειωτιἱ. ΒιοΙ‹ ει,

1ϋϋϋτηἰτε !ιοΙΙΒοϊό, οΙΙχΙαοι· :εῇοΠΒό ,ε Μ$Ιι:ε ε8γόπἰ

πόιοΜΜΕ Με ε2οπιειέ6:ΜΜΕ ίοΙΗΜϋιδ τϋϋΒεύ8ϋϋΙ

ΜΜΕ.

Α: οΙΙόττεΙ ε:οπήιό2Η Ιωτι:ποια ἰε νοΜΒ πε!πέυγετι

οΙ:Πιοε όΙ1ί$2εΗποπ, ω πιοι·εάτ ειοωεΗ;εΙ ,ε ΙώΒιιἘὶ

νοηεΞεοΙι!ωΙ ΒόιπιιΙωΕ ει, εοΜεάμε «Μ.

Μίιπέικι ε" ει, ειοπιόΙμειωΙ ,ε η6ιὅεἐ8ΒοΙιπο8ἱε

ωστΙωάΙΒΜ, Ιὁρ]ϋιιΙ‹ ει' εεύτιοΙΜιοΕ Ιώι(ΙΙιοιποΜέιω.

ΒπτΙ›υοι, ει, ΜΜΜ ίι,ε;χνέά-νοΙΕ «Μό, Η Μω1ιοΙ
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ΕπιπΜπ ϋΙἐεΗιὅΙ 'ε Μιιππιπι επιπέΙΙπιπ ιιπιππιπιι€ ειπιιο€πιππει

,ε επιππιοιπ ίεΙεόεύέπι ΜπιιιΜπεΙ ]πιπππιπά ΜΜΜ, ππιοΒ!πειιιό

επόπιοΙιΙπιπάπ.

ΑιοπιπιειΙ ἐειπε Ιοπιπ:Μπ νεπιπιπ, Μιπέρ πιιἱπιπὶεπι πι·

πε!ποπιόεε ει, πιο" πιπιιΙεπιπό8έΒέιππι πιπιεποπι.

πιι6ωπι πϋνἰπιεπι 'ε ιπιπώπιπι «Με, Μπιτ |ποΙΙοιιιεε

Ιιπιπι€οιι πι' ροποπιχι οπέιέ%γϋΙύεπιεΙπ ππιπι8πι $πιππέιεπιπ πι,

ίππιπιοπι:ι ίεΒι·ιιπιπιιιει ΐοπππιπιειΙοπιι πιΕπιιι.

ΒιιπΙιπιοι ]όΙ ἰεπιιεππο επιι!ιοποιπ, πιπέππ όρο" πι' πό

νι05ό8 'ε πι' πιιιιΙππιοε ρπι!οιπιπϋπόπι ππιέεοιπ πωπω -

οΙποπει, πιο" ο, πιόριιοΙπ πϋΜιεόΒόπο Ιιεε:Με Μινι!

ΙιενεεεΜιό πιιιιέπει ε! ιιιιωι, ιιιεπιπιγἰνεΙ ιπι!πέιΜι πεπ

πιι6ειεπόΒεπι νπιπι πι' πιιινειετΙοπι ειιιιέπιε!π, πι: ἰΠγ πιο

πύει εΙἱπἐΙ6επ πιιέεοΙπ Μάτ - ΒϋΙοεεεεόΒπιοΕ πειπππιπιπ.

Βπιπ·πιπιπ:: ιπιο8ίειτοππο, πιο" πι' ροπεοπιγἱ οπειέΒ

Νικ!. εΒόειοπι πιπιετοοππιπιπιπ, τπιοπιάό ΜΙώπιτ Μπι

πιπιπι “Με πιοππιπ:ε 'ε ΜΜΕ Μεινε νεΐιππιέιιέιπιειΙπ ΜΒΜ

ΙεποἰνοΙ. Ππέιπιπι κενό, πιο" ει, πιεπιιεεεόΒ - Μπιτ ιι

Ι;πεπι - Μπιπι "οι πεεπνέππιπιπέΜπι ππιπιΒγπιπ 'ε πιιέππ

Με πιοιπι ΜΜΕ ο;,πγεπιεπ "πω, Μπιτ πι' ππιειΒγπιπ όπ

ιΜπε!π ρειπποΙόεειτ.

Μἰιιπέπι επι ει' ΙιειΙΙεπιπόεέιε πιέΜΙοΕ πιιοΒόι·τοπτε,

Βπιππιιιοι ύπ επεππιο επδιπώπιοπι πιιο8πειππιπιπιτει ΚοεειιΠι

Ι.πιιοεπ. Μοπιπιπι, ω" πιιΙππιεπιτ :π :ιΙΙιοτππιπιπιγοεεέ8

Ιιπιππιππιιιι, θα: έΙΙιποιπ Μπιόειιπ 'ε Πιο" ππιοε:τ πιιπιπ:εεπι

εΒχο!πι πϋι·ειπνέεο Μπιτ Μπι8γπιποπει6Βοπ 65 ιπιπιπιμ εδρ

8ιππόπι - ιιιοΙππιπ ει: οιιιππέιΙπ ΜποπιιιΙοιπιτόΙ εΙεπιΜππιπιπ.
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. ”ΚϋΙϋπ ιπἰπἱειοτἰιιππ Εὶ1Ιϋπ ρόπ:ϋεγ, ΕϋΙἱ5π Μά

εετε8!“ 8ιόΙΕ;|,,πιἱ ει εεγέπ ωϋπι ΕϋΙϋπ 0:52:38?

ιπεΙΙγπεπ π'ΕΞτέι!γ ι:επΕ ρΜπε ππιεσπΙπε.“ -- Ηοειο

εαπ ίο]$εμπέ, @ΜΡ ιπἱπόοπ πειπιοιπιόΒεΕ Εδιτ πι

ι·οιπέπ Με ιθειει›ω νοεπεπί, ιπετΙ. ἐΙιποᾶπἰ εοιπΙε

πω, πο” σε' πωπω ιιτπΕ τοπιέιπ π1ἱπἱεπεπ νάΙειεεπι

ΜΕ π1:ιεοΕ Εδώ, να” σε:ιΕ· π, ἰὅπἱνπΕπΙοΕπππ ἰε π,

τοιπέποΕ ΕἐρνἱεεΙνε ΙοεγοπεΕ.

Βε52Με ε' ΓοτόυΙ:πέπειΕ ειδνεΒόΒεπ, πατώ”

Μπδοπ ΕπίΠοπ Μ: ,,Ιππο ιιι·πίπ1., Εενεεεπ νει"ππΕ

Μ 'ε πιόε ἰε ο' 8γϋΙὁεϋπΕπεπ ν:ιπππΕ “ΜΜΕ - ΕὶΕ

πω πιἰπἰετετεΕ, πόόοτοΕ έε οτειά8ΒΜΕ ΙεπεΕπόποΕ! -

Βε Εἰ ἱεπιει· ιωΠΠυΠιωι:·<

,,1ιωω, Μάτ ΓϋΙάϋπΕϋιι οΙεΒεπ νειΒγιιπΕ - ιπει·1

ποπ οτειέε εΒόειεπ π' ιπἱἐπΕ - 0ε Με ει: ππἱο

εἰΕετϋΙ, πππάεπ οτδΕΜέεππΕ έε Εόρεεε68ππΕ άποιότει,

πω: ΐοεππΕ πω ιδτΙιετπΞ ιππ8ππΕππΕ :ποπ ίύπγοε

έι!!έπετει, ιπεΙΙγ ιπίπΕ6ι ἱΠα -- ιπἱπτ ιπ!πγοπιό ειέπιοΕ.“

”ΠἔιπγειπΙεειϋπΕ ΕόρεεεΕ ειπε:: πτεἱπἱ, πιἱνι-:Ιεπεπ

πιο"επ· πγε!νεπ νίνπἰ ]ο8εππΕ ιπεΙΙεπ, @Με πμ!

νππΕοι -- ἐττεπι -- δεἰ πγεΙνϋπΕετ ει' τόπ::ιΠ

και" ΜΜΜ - ΕἱΕἱὶ5ιὅΒὅΗόΕ ει: οτειά8 ΕετεπιιππϋΙ.“

”Ι8πιβ ΕἱέΗοπ ω Βοπποι 8ἱΙἱιποπ: ,,οόόί8 Η,

ιπἱ πχεΙνππΕδιι Με26ΜΕ, π' ι·οιπέιπ ει: ο86ει νἱΙάΒ

Με νοΙτ! Αιέπ επΕεΙ ει' ιππ8γπτοΕπτ Εἰ Μ!! Επι·

8ετπἰ 'ε Μ: παπι πΕστππΕ ιπεππἱ νεεειεποΕ οΒγτόΙ

εΠἰ8 !“
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ΕννεΙ $ἱΙἱιτιοπ·ύτ ΕοιοἰνοΙ ει' ΙιοΙΙΒεπόεέ8 "απο

ι:εεΜΙγ πιιιΜτεέ8:Μι ει' τϋΜ› ι·ιοωϋ Βἱνὸ8ιἐεἱ ι11όάο

Μι, Μπι! Μωειιέε, ΙεΓο1οι6ε.) τηέιτε!Η νοτιέε, ειΒγοπ

Ιϋνό$ ΐἐΙτοἱεπιοτΙιετ!ετιϋ! ιι1όποιω.

Β' Βγππτιειετἰοειἱ 8μΕοτΙ:ιτ ΒονόΒιόεε Μάο - Βί

Ιἱπιοπ ύ: νετε]τέΕΕοΙ Ιερεινε νἰεειεετεειΒεᾶε1ι ϋΙἐεὲΒο.

,,Κἰοεοό:ι επ ει' ΚοεευΗι Εεηοε?“ Πάκο” Μ! πωσ

Πειτε! Μπι1Ιό$ Η οΠγ ειετωπ:εωειτ ετωπηύπτηεΙ εώ

πο!ιοΠ Επιγοάοπ "ε €6Μ Βε!γοΒου.

> ,,ΕΒγ υῇεἑβἰτω Η κι1έτ Με ἰε νοΠ οευΠνε 'ε ΙΜ

ει' Μεό8εε εεέ82ότ ΒοΒγο!πιο ε2αΜ(ΜοΜ Η (:ε πιοετ

ΜΙέψύΙ ίε!ειϊωτ]ει ΐοτπέειτπιἰ ει: οτε:ἐΒ‹›€.“

,,Τάοεε εἰ Με", επι πιοπά]:ι ει: οΙεΗι,α ειόΙτ οι

εερετεε ΜΒοΙνε9 ,,ιεωθ επ τοπ” Μ" ει" πω;

Ρο2εοτηΙπιπ `εοΚ Ι›οΙοπιόεἐ8‹π όεειιώεειόΙποΚ σ, πε

ιποειιτοΕ, Νώε :κή ί6Ιωπι ΜΜΜ τιχεΙνϋηΙιομ Παω

ρωΕΒ ω ῇε!ει1ιἰ, Μ" Μ;; ει' τπιεἔγστ Πω ΠειΒόΙ

ΜΚ όε ΜετνοΜεάι1οΕ, ειΜίΒ :τή ΜΒΜ αεγεεϋΙ]ϋΠΕ.“

77Η8”6$$ - Μ!γοε!·ί ΜάΠοΙω!ι εοΙώπ.

Μοετ ο" Βοποε όπι€ σΙέι!τ ΜΗ Μ. ,,Κόεδ

Ιοε2 :ιΕΒοτ ε2όΝ: ΓόΠειτο!ι-:πάό- ιποπι, ειᾶᾶἰε Με!! Μάο

ΗΜ πιἱ8 ἐεπε πωσ νεειἱΙ‹ ει: ΜΔΕ πιίι εΠωτυυΒ.

Μ] Μ ο!έ8 ΜεΙό!γ ρειτἱπιΙγε! Μἱυὸ3:Μ Μ ΕιδιοΙ

θό|ό, :ΜΒ έκ· ΜΜΜ νύ!ΗΒ ει' 8τόί ει' Η !›ἰήει, εΒχε

Μ! Μ” ει' ε2ύρ ΙωετόΙχ!›ειπ, ρωϋ8 Ιιυεπιπ ἱε οἱ

ίότπόηΕ Βεππο.“

,,Νεειε πιοΙωά ΒχϋΙ6ε!α ευ;;τει ΚοΙοιπΒόυ Μτέπ



ι ω.

ιέιιει!! ”ε:ε!!!!ε! ει' Ιϋ!ι!!Ι!ιιό!!!πι! Μπι ει!!ιοιππ!ι όπο

τοπιιιιιιά!.“ -

”ΗιιΒγιιι!ι π! πιω! ιιι·πιπιβ !ι!ει!ιο!! πι Βιιι!ιιιο::

Ε!! ει: ιΜε!επ !ιδ:!ιεε:ό!έεο!ι !ιοε::ιπτο!!ει!ι: ,,Μιιιι! πιει

ιι!ειι: ει! Γοε!ει!έεο!ιππ!ιι Με ι·εό!κόπγε:οι·ιτπο!ι.“

»Μειι6?α Πωσ!! Βο!ιιιι:: Β!!ἱπιοπ ίε!νεινόπ Μπι

'ε !ιι6ϋ!γεε:ινόπ ε:ειΜΗ: Μπαμ!! 'ε πιιΕοι? Μι!ιοι·

ιιιιι!διι πιόι· Μπομπ "ϋι!ϋιιο!κ έ» ε!!επἐΙ!!ιιι!Μ!‹ ει'

πιιιΒγειτο!ι νι!ό: πέ:ρϋπππε!π Μπι ιό Με: ιιτιιἱι1ι, Μπι

ω !ιιιΙειε:πιπι ει' ι!ο!δο!. Πει ΜΜΜ· ε:έι:πι ποπ

ιιι·ειΕ Μπι! !ιιιε:οπό!ϋ! Μπι νετε!ϋπ!ι 'ε πο!ιιιιιγ ΜΒΜ

ΜΜΜ νο!ϋ!ι πιο8 Μπι ε:όπ!ει!ιιπ!ιι, ω εαπ νεε:πε!ε

!ιοπιιππ!ω!.“ _

,,ιιιι%ωιι Μ!! ει' :εειιπο!ιοΒιιιιΕ, πο" ει' νιιι·ιέι!ι

ΜΜΕ Η ε:οπιοι!ωι!α !ι!έι!ιο!! πι! ει' !ιέιιιγει!ιιι·ιο!ιοε,

Μπι! ει: στοπ τπ!ει!!ιο:ιππΒ 'ε Ε! πιω! τϋ!ιό!ε!εεοπ

τόε:ε:8 νο!!.

,,Α!ι!ιοι· Με: έιπι ο: ι!ιοεδ οι·ε:ει8,“ πιοπι! ο”

ΜΜΜ· Επι! !ιειριι!οε ω, Η πι68 ει!ι!!8 Μπι ε:ό!ο!!:

,πιει ε8όε: Ει·ι!ι!!γ ει' πι! πόρϋιι!ώ Με", πει Κο!ο:ενάι·,

Βι·ειεεό, Β:ο!ιοπ τοπιέιπ 8ι·ό!ο!ι!ιει! 65 !ιότό!ι!ιιιΙ ΜΠΕ

πιο!!! - πει ρύ!ι!ειιι! ει' πι! ι!ειιΞΙιι εΙπϋ!πιιι!ι Μάιου:

ω !ιοιιο:οΒι πιιπϋεόΒ!ιοπ Ειπό!γοτε:έΒ Βιι!ιοιπειτοτει

!εεπι!.“

”Ρτοοοπειι!!" ιΒιι:ιιέ!ι ό! Η !ό!ι!ιειι.

”Μ!πό εΒόε:οπ πιόε!ώτιτ ΜΒ !ιιιπ8:ειπιβ ε:ό!!Βο

ΗΜ: $!!ιπιοιι ΜΜΜ ιονόιι ιιιιιΒιι!: ,Ώ εκοο!!επ!ιέι_ῇει,
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θ ΒιιτΒιιοι ΡειπωΙεἰτυοπ ύτ, να;" ρετΠε Ετιτίτιεπ

1ἰεἰμ οειτόἰτωΙἰε Ορτέ Ευρω: Μ, πιίτιδ ΒϋΙϋτώεό8

ε: «δε ΕεπετΜη, ΤεΙεΙη πω· Κορἐοεἱ!“ - -

,,Ο ΕτοεΙΙοτιΙἱἐ_ῇσ ΒοΒικι 8Πίτιιοπ ύτ,“ Πωσ"

Μ ε" τιόεδ - τόΜ58νο ει' Ιωτιεποπ.

Π" !έτειΕΙτ, Μ" Βο!πιοι @κι πε!ιοιετι πειτε ει'

ΕΜΗ. ΚἱττιοτπἰΙιεπΙοτι ίεηεδεό88εΙ ΓοτάιιΙτ ει' Μπεστ

Μέ 'ε τετιάΠό ΜτιΒοπ ΒἰἐΙτοπ: ,,Τέι:ε! -- ότι εο!πι

εαπ νέ8γωτι1 ἱιἱνεΜΙτε, - ότι Με πετηιε1ετι1 ωτο

6ιιΙπω απ:: ότόετπεεπεΕ ΜτΙ, παπι ΙοειιὰεΙι ΙώνετοΙδ,

ε" Με Πέ ἰερἐηεέιΒ8τιΙ τε τττοεε|έΒε:εω.α

,,Κἱ ΜειέΙ Μ ί(ΜράττοΙττό!, τιΜοτοΕτό!, οτε:έ8

ΒὶτἐΒτόΙ?“ 8ιόΙιει' εονέτη οΙοτἱ_ουε. ,,Ποττειι!, ρτοοοτι

ειιΙ, ρτωΓεοΙυε, ει τω τιο!τϋηΙτ.“

,,Ποτιεοτ, ρτ:τετοτ, ίιττοἰΓετ!“ ΙΜΙτοπ Μ! Βο!ιιιοι

$ἱΙἰττιοτι.

,,Η8"58850Π 6τ:,“ τἱΙτΙτειτιΙοΕτ τό ΒετΒιιτ:ι Μτε8

8:Η: ,,Μ πιό8 ει, Γιιτοϋ"εττ ἰε Ιιἱνατειἰο:ιΒ Ιεττῇει!·°

,,Βοοεέπειτοι Ιτότε!τ,α ΓεΙο!τ 8Ηἱιιιοτι τϋ81ϋπ έ·ε πιό!

$όεόεεειΙ: ,,επ ΒοπιάοΙ]τι θτ1, Μ” παπι νε8γοΙτῇἐττοε

ει€γεΗτιΙτ ΙόττόποΜΜπ 'ε Μ” πω: ωσ0ω ιιιἰ ε"

ἱωρετωοτ, ο:ιεεστ, εὶἱοωιοτ να" ρεπἰρετὸΔ?“

Βο!1ικ:ι 5ἱΙὶιποτι οΗγ 1ϋ:Βε ῇϋιτ, τι1Ητέρ Μ ΒετΒιιό:

ιιττιειΕ ΜτττΒοε τεΙτἱτι1εω 'ε ει' τέτιιΠό πι] πιώ; ειετναἱτ

ΒΜεττε - δτ Μπι ΜωάόΙγο:ια, ει' ΙιεΙΙ8ειτόεἐ8ο€ οΠγ

τόιπτιἱ ΙιἱνειειΙοΕΙτειΙ κωττωιωστ π1εε, τιιοΙΙχοΕτόΙ εά:ΗΒ

ΙεεώνοΜΒΒ εεΖωέ]ο εεπι νοΙτ.
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Μ _|__,ε__

,,Απ εεπεάεικει ιε8ιόιππειι ιοππιπιπ πενε:πἱ,“ πποπιι

ει εερεπεε πιιειιειι ε16 εΒχιιειιιόπιιιι, ,,ιεειιόιι ιιειγειι

πόιπει εεεοιι ιεεπόπειπ -- Μπι Με” Πεεεει· ιεε;ειιω.ε

,,Μει·ειι_ιππιι ε' εεέιεεεπι πεειιόι‹ ππιειιειι,“ Με

ε” ιιειει ιιειέιπδπ· ειιιειι, ιιιπιειεπ ιειιιεινειι ό:: ειιεειιε

ιενεπ ωεΒει: ,,ε2οπ π εεε νεπ πιει; ρειιι8 Μι περι

Νεπιι ιιιιιϋπ οπειέι8πόι νεπ ιιι επι ππειππ, Μπι Ρο

ιεοπγιιεπ, πε ιιιιιπῇιιπι‹ ποπ ιιιιι:ιιιε πιειιγει ε*ιιϋεπιπε

πιεει·επ ιιπειιιιεπ ιπεπιιο:ιειππιπ, Μ ιιἰνειπ πιεπεεππιι ε'

π:εεεεεπιιοι, ιδιε νέιπππιπ Μποιεπι.“

,,Ρεπιειγε!“ πιοππι ε: όπεἔ θά ένω Μεγε

ιιιπιοιωε ειοππεπειιιεπεια, ,,πεππ ιό! Με" ε' ιιοιο8:

Μια, πο” Με ιδιιεπιι επι ε' ιιοιοπιι πάρει ιιειι

Βειπι, πποει ππει· ιπιιοππι πιιεππε ιέιπ· εεεπιπ..Μιπτιεπε

ππει Ρειεπνεππε νιιειεππ ε' νέιπιιε 'ε ε: ειεϋ μπε

πωπω ππε8επι ιε Με ιιδιιδιϋιπ. ι)ε ιιιεπεπ ιιειδιεπι

πεππ εειπειπειι νεπεόΒεππιπε εγπιιιπ8ειόιι Απ εσπ

Με ε: ει' επεπιεπ πόρ - πο” ε' εεεεπεπ ιπειιι ε'

ππεδε ιειιιιπε Με ΜΜΜ Βοποε18:ιΒιιιιει, πό ιιιειεπ

επι νεηιι.·<

,,ιεεεε νεπ ϋπεΒ ύπ·, πιιεεεππ ιε Με ιιοπιιοπιποποιπ,α

ειιιιοΒιε ε' ΜΜΕ: ,,‹ιε αει: ιιειι€επειιπιπ, ππό8 εεερ

ὰοι8οι‹ ιιεπι1ιπειπ Με ιιι ειδ."

,,πωειμιω ιιέιποππ πειἱο νόιι εσει8,α επόιι ε"

νεειιοε ιιεπχεε:: ,,Μ ιεειιιπιι ε' πεεπεπιιιι πειιο. Νε

ιπεπ_ιϋπιπ ειΠειόπε ιονειιι›, ειέΒ επππι πειιιιπιι.“

,,Εννει με πεπι ιειιιιπιπ,“ πιοπά ει όπεΒ Βειεπ
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πιω, εἰπιοἔιιινιἰπ πγἰιοιΕΕ Βπἰιιε:εἰΕ.ι ,,οππόΙ ε" ΜΙ

ἰεἰοε ιπἐΙὸΕεἰειι ἰε ἰοΜι νοΙππ.α

Α:°ὅτοε πι· ιπἰπό επ ἐε εοΕ οΒγοπετ, ι:εειΕ ἰΒοπ

ἰιἰιπἰιοι· τεΕἰπωιὶϋ ε:οπιε:έπιππιιΕ ειιεοπτει.

,7Νε8γοὸἰΕ πειΠοΗ ε:όΠ ιἰιοεἰ :ι ΙεΙΕὲε:εΕ εΒΪἰΕε:

,,ω £οε:ἰ, πο" ιιιἰ ἰε ει' Ιιιἰιοπι πεπι:εΕ εοιιεἰπιι ειπε!

ΕπόππΕι πι; επιιιιΕ πω· Μ!! £ϋι·ώππί - πο” ει:

ειιέπγοεεέπ πιοΒιιιπιιι6]οπ 'ε ε:έιιιιιπΕΙιο: Μό £εΕἰπἰε!

ΙεΒγεπ τώπΕ."

,,Μἰτ Μ ει: ιιτιιεόΒ Π5Μ πόΙΕπΙ,α πισω! Βο!ιιιι::

ΒἰΙἰιποπ ωιιωιω 11]ι·ει: ”ιἰπ ει: Μπι ω] 4 νειπ απο

ε!έ·ε - σεειΕ εἰ Με!! νοπιιἰ. °0ιι ει: εδώ: Μιιι·οε

πωπω, ΜΕ πιό8 ει' ε::ἰε: ΗΜ;;

”Ιετεπέι·τ ιιιιειἰπι!“ 'Εἰἐἰιοπ πο! ει: εερει·εε.) μ"

!ιιιπΒοτ εαπ ει, ε::ἰε:οΕ εΠεπἰ π:οΕ ὅ ΜεόειδιιεΕ ΜΒ

ἰιἰνοἰιἰι ἰοἰιἰιεἰἔμιἰ.“

”Ηο8μιπ,“ Ηιπιέ:!ειΕ 1ϋπποπι »πο Ιιἰε:επ οειιΕ

π: Εε!!επε: πο” ιιειΕἰΕ ἰιιιΒιιἰιιΕ ει' εοΕ ε:όρ πισω

ἰιἰε:επ όροπ ει: ΒἰιἰἐιΕ ]εινόΙ. ει: οι·ε:έι€πιιΕ.“

,,ΜοΒἰιοοειἔιεειιππΕ (3ιιϋΕ,“ ΕἱἐΗοἰΕ Μ! Βιιτπιπ::

ἰιἰιἰεἰεπ: π” Εόπιιτε!επ νπ,·:γοΕ ΓόΙΙιεε:πΕἰΙπιιἰ ὸιιϋ

Επι, - π' άπτύΕ ε:έιε: πεπι:ετ νε!ΕιπΕ ΜΗ, ιπε8 πι:

οεε:ιιΕ οι·διιΕοι! Α:πιππ]όιιειΕ ΜΜΜ πει π' εοΕ πιω

ε:ότ:επτο Ιιε!γειιΕοπιο!γπϋπ ιιιπποεΕο:πεπο: ι”οΒιιππΕ.^

9.Επειπς° ιποιι‹ἰ ΒἰΙἰιποπ Γο!ΕοΙνο: ..πϋΙοεεπ νειπ

- (επ ιε @επ ιι:ἰ ΒιιπποΗ:ιτπ, ε:ἔιιπἰιόἰ πω: Εἰ ει)

ε:ότ πΒιχνέπ ω. Α' ὐειἐΕ ε:πε: πεεπι:ει νεἰἰἰπΕ πω,
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ΗνεήϋΚ οΒγϋπ ει, ωο”:ποΙωΕ, ΜΜΜ Με ει: ότάϋἔ

ειιοΙωτ ε!νΜο, ιικήά οΜαοι· ει' ειόειοΕΙιειΙ - -“

”Πο!γεεΙα ΕἱἐΙ1ο£Ε Βϋ2Βε ΜΜ.εΙετι Β:ιτΒυομ ,,:ιΙ‹Ι‹οι·

α' ειέε: αηΜΜΒΙωιΙ Μτέ$εό8Μη έε τε8ΕνἐτἰεόΒϋειι

ίοΒιιιιΙα ὐΙπιἰ.“

,,Π8γ :ότι/έ πωπω $ἱΙἰιποη ει' Ιε8πεΒγοϋΒ ΜΜ

νἐΓἱ5ἐΒΒεπ, ΜΜΜ ΑΜΙ ΚειἱηπεΙ, ειΕεπωω πιοτιιΜΙιἱ

.ΗΒόΒϋε!.“

,,ΒοΗυοι ι3τ!·έ '-ωΖιοιι ατά Β:πΒιιοι ιιιόΙΙ.όεό8

8ειΙ: ,,οεσΚ επ ΜδΩ νεειΙε8ε1]ϋΒ, 6η Μπι (ΜΜΕ επι

Βεπιετ - ρωΗ8 ἰΒετι εΙΜπέτο:ο1τεπ 82όΝεπυ. - ΠΩ

ΜΜΜ; ει' τόπωἰ τϋι·ΙόπιοτοΒε1 έρεη ιιΒγ δεε:οπινοή:ι.,

Μο; ει: ό €ε81επιιοπΙοπιιο1- Βουάο!ε-ιψή Ρξ;ετι ΒϋΙοεεΕ

- 6ο πω: ΜΜΕ ]όΙ πιεἔ."

-,,Κϋνεεεε :ΜΒ πι1:48έιτ ϋεχνόά ύτ,“ ΚΜΠοΗ ΒὶΙἱ

ποσο Μι·:488:ιΙ: ,ΕΠ 5οηΒΗόΙ εστι ΤοΒΜοΒ ε! Μα

Μ:έεεΒετ, εοπάοΜΜΕιη ρωίδ ΜΜΜ πι1ε8σΜοΙε

ιιιἱπἀἱἔ.·Β · 1

,,Πτεἰπη,“ ειόΙΩ :π οεῇετεε, δεε2εωνι':η Εειεἱτ,

ΒόΜτό!ε8: ,.πεΒγοπ οΙΙόττϋιιΕ π' 1έιτἔμόΙ.“

»Επι ει' ω! τιιεΙΙεπ ωστούΙστη,” ΜΜΜ! 8ἱ¦ἱπ1ο0.

Ήθη ΙυΙπιοτιτ ποηή Γπω0ιι Μέι ΒΞπ·Βιιοι.

ΒΠο!γεε, ἰΒει2ει νεο ΒετΒιι:2 υτικιΙς° επόΙΜΒ Εδϋ·

Μπι. - ,.Κὶ νεΙο1·6 ιωειωιι ε” επτΜειι νέ!ιοτιγ

Μο8 ει' Ιωπεποπ.

,Μπι ει' ειέ52οΕ!“ οτιὶἱἀοτωΙι ηεΒόυμυ.
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,,Νειπ ειι!_ιιι!ιι ΜΜΕ ει' πι!! ε:ι!ρ !'ϋ!ι!ο!,“ !έιι·ιππ:

π! πιόεο!ι.

,,!!ι·ιιιιπ,α πισω! Κο!οπι!ιππ ει, πέ!!ιπ!, πο" Γε!

!ιιι!Μ !ιο!γπιπ!: ,,6πϋ!ι ει' ιιιιπτ !πιοιπ πιέι· !ε!ιεε

ίο8!π!έιε!ιιιπ ν:ιπιιιι!ιι !ιο!ο!! πιό8 εεπιιπι ο!ι πἰποεεπ

και!! πιω Με, πο” !ιδτιπϋ!ιτε νο:Μ!ι πιπεέιιο!ιπει!ι,

πι! ε!δ!! ιπέΒ ιι:ο!ιει! !ι!πιππο!!έι!ι.“

”Μπ]‹! ιπει;!έιι]π!ιβ :ιιιοπιμει!ι εο!ιππ.

,ΜΒΜ ε! !πι:εε.," ιποπε! ει: περοτοε!

”Π:!πε πιιπ!γι:,“ Μαιο Μ 8ι!πποπ πι.

”Πιι Μιι88γεε, Βιιιεεό, 5:ε!ιοπ, 8:πε:νέι·οε ει'

ε:πε:ο!ιέ - πι! ιπεικιι! πε!ιππ!ώΜ νιε!ιο!!ιι!ι πιέιιο!ι.

”Ε!ι'58 πιπιιπ, !ιπνοπ «ΜΒ πιιιτειι!! παπι πι! !ϋ!ι!ιι

!εεγεπ ιιΒγε:ει· ει' ιιι!ππ!ι,α Μπ!!ο!! ε' :ε!πειτ !ιιϋ:Μ

Βιιι·πιιο: ιπππ!ιι!οιιππ.

»!ιπ!ιο! σο!!ε8:ι ω,<< ιποπι! Κο!οιπ!ιππ !ιοιπο!γιιιι,

7)!ιονπ ΐοεππ!ι νε:ετπι ει' Βγιι!ιδεο!ι ,ε ει: ι!!γ "Μπι

ότιπώει:.“ 4 ·

,,όπ π! !ι!ε:επι.,α Με!! τϋ8!ϋπ Βιιιι!ιπι::: »επι

τε!πέ πει επιπιπ! Μιππ ΜΜΜ! εαπ πιτι:ιπππ!ι 'ε πε

!ιππγι ε:ιππιπε!πό:πό!ι 'ε !ιιι!!Βιιιπππ!ιι πι, ω!! ει, πέ

τοιπ ε:ἰππ πω!! !!!!ιοπ ιιπ!πε!ι πε ίδ:πε!ε Κο!ο:ε

νέτοπ.“

”Βεε:ό!!ό!ι Ε! 6Π6!ί πιιιεο!ιιει! ιπιπ! !!!6,α ν!ε:οπ:π

!ιιι!πποπ Κο!οιπ!ιππ: ,,!ι:ι !ιἱ!πι·!π!‹ θεό” !ιό!οι·ιεεεπεϋ!ιε!.,

ιι!ι!ιοι· όπ ιι ιΜ8πιοπτ!οπι νέ!επιππγοπια, πω Με;

δπϋ!!Μ!ι ι.ετε:επι ει!ιπι· Μιπ.“
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,,Βετ!ιιιο: ίιτπε!ι @Με νεπ,“ !τιε!!οτ!ε!τ εο!τεπ, ,,πι!

Βετ!ιιιο: ιιττε! ιετιππιτ, δ ε' πι! ε!γειι!ι.“ Δ

,,8:ό!ιοπ ε: έιτιι!ό, ε' ιιιεθγετο!ι ε:ο!8έ]ε, ε' εεε

ε:ετ ε!!επεόΒε, !ιε!!!ιι!ι, !ιε!!ιιι!ι," ΜεΙτο:ιε!ι !ιιιε:επ

ΜτιιιιΜ:επ.

Β, !ετιιιἔιτε Κο!οιιι!ιέιπ πγιιΒοτ!ιεπ ίο!!ιδ!Ι, ΜΙοτ

ἐε πωσ ωΙτιπωι6ι !ιδτϋ:ιεπο ε' 8γϋ!ε!τε:ιιιειι, ε:ιεπ

και” Μπδοπ ,ε ε, !εθοειποεε!ι!ι ο!ε!!ι πγε!νόπ ε:ό!ι:

,,Ε‹!ι!ἰ8 Βετ!ιπι:: Μπα πι· Με:ἐ‹!όπ Κιν!!! ε8γε!ιοτ

ιιι·εε :ειοπ8ε!επε! Μιπ Μ!!ο!τειπ. Ε' ΜΜΜ ε: επιε

ι!ϋ!, ιπε!!γτε- !ο!ε!πί Πιετά, !ιε εεε!τιιΒγεπ ε!ιετ_ιά!ι

6πϋ!ι Μ!!8ε!πι ε' πι!! πιοιπ!ο!ι, ΜΜΜ ε:έ:τι Μπι

ε:ό!τειιι, πιινε! τϋ!ιΜ!τ πγι!ει!ιο:ειετ ε!ιετιεπι Μνετπ!.“

. ,,Α' ιιιεΒγετοτε:εΒι “Μάι Ρο:εοπγ!ιεπ, ιπ!!τέρ επ

πι!π‹!επ!ιἰ τιιι!!ιετιε -- ε' Ε! Μάτι! ε!ιεήε -- ιιι!πε!επι

ιΜπειιοπ ε' πάρΜ!ι, ε! πιιι ε: ιό:επιι! !ι!νεπΜι.“

,,Α:ι ε: ωιειγι οτε:ά%γϋ!όε ιι ιπεπειι!ιεήε 'ο

πιοΒ ιε !`ο8ῇε ει!π!,“ ε:ε!πιε δ! Βετ!ιιιο: (!!!!1688Π !“ι!!!ιο:

,,πωτι ιιωμι ε:οτι ιό ιιτε!τ, πο” !ιότιιιι!!ιτε 68ο!! ε'

“πι” 'ε πγε!τιι!ι Εδώ! με! ε' Με, ε:έτι Μπι Μ!!

ιιπἱο, Μπι ε!ιετο!τ εεπιιιιιι!ιδε:ϋππι ε* πιεπγετο!τιιε!τ.“

,,Νο !ιἱε:επ !ειιιι!ι,“ πό!! Μοτνεπ Ιιιι!π!σε: ,,πιπιό

Βγδτιγδτϋ "ϋτιιό!σεϋτ Με!! Ε! ε: 1847!!! ε:ιιΜπι

οτε:έ%γιι!όε, Μ" ε' ε:επ! πιω ε:ετεε:ε πιοετ ε:ο!ι

ΜΜΜ - επ ε: 6:ϋπ ε!διι! ιιτΙιετἱιιιιιοι -- ε'

πι Βιιτιοιιιι.α

Π. πω. 4
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%Ι(δνετεπι ϋπτ,“ πισω! ει: εερει·ε5: »πιώ νοΙτ

ειΕΕοι· 'ε πιιιε Ντεπό Επι πιἱ Ε(:ροπϋΕ π' τϋΙιΙιεόΒε1.α

”]Επο εοΕἐἰἔ ΙιειΙΙΒιιιιΕπιπ, ιο88:ι! ΕϋνειοΙΙιοτειπ,

πο” ΟπϋΕ ἰε ΕἰπειΙ8ειεεππιιΕ 'ε πιω πι: επειΕἰιεἑιΕ

πιιπάεπ επινπιππτ,“ Επι|τοιι ΓεΙΚοΙοιπΙιειπ ε2ιθοι·π Επιπ

8οπ. -- »Α9 πόρ πιιπάεπτ πιοδπγει·ι, - ει' ΜοΙάν:Ε

Μ! 'ε ΟΙέιΙιοτειέι8πόΙ ΕιΕοτεετε1τ ρτοίέ:ώΕ εΙ Μπι

ίο8βΕ νεΙϋπΕ ΕιΠε1πι, πο" πιἱπτι ει παπι ει' πιει8Χειτ

πεπιεεεέ816Ι β, επι ῦπϋΕ Ιε8ϊοψ-:Ιιπ :ποπ πόρρεΙ

ίο81:ΞΕ εΙΙιιτει!ιετπι πιιιΙΙγπεΕ “Μπέκι - ν:ιππειΕ όπϋΕ

Εϋπ - ΕἱΕ νόΒενεάπιόπγΒεπ πΕειεπόΐἔιτ επέπτειΕ.“

ΒΒιοπ εππεόπιιέπγ ιόπγ, πιἰ ΜΒ ΕτπέΙΥπεπι τότ

τέππι, πι ει' ]6νδ τοῇτὸ!γεἱ Εδώ πιττο2ιΕ, ει' πιἱ Μει

θγπι·οτειέιΒοπ ιδτώπι πιει: νει!ό 'ε Εόππόοπιέιεπ

τιοΙοε." .

”Μἰ Μι· νειπ ΜΜΕ πΜπιπ Επι Μει€γπτοτειά88πΙ

εεγεεϋΙϋπΕ, €ειΙειπ, πο” πέρϋπΕ πιοιιππΙ ,ε τόπγΙε8

επιπειπίϋΙπετ Ε:ιρ 'ε Επτορει εΒγἱΕ Ιε8πει€γοϋπ 'ε

Ιε88ειΖάπι€ειΕΙ:ι οτεπέΒέπειΕ ]οθειιπειπ 65 επει!:ιειά ΜΗ::

νέπγοιποπ οεπτοιιΕ“μ

,,Νειιι Εεε!! πεΕεπι ιπειΒγ:ιτ Εε8γεΙεπι!“ ΕιειΙιο1τ

πιὁτΒεεεπ Βιιι·Ιιπι:2. ”Μἱ ιδιιΙιεπ νειΒγιιπΕ! -_ Επ

τορόΕειπ τι: πιἰΙΙιο τοτπειπ ε':Ι.α

,)ϋπ υπ:: «πω εΖειΕἱτοΙτ,“ ίοΙγιειώ ΙίοΙοτιιΜπ παω

|ιειπποπ: - ,,όπϋΕ πιιπτΠ8 πω; ει' επιτποτ επιΠΗΕ,

Μ: Μπι· ἑ8 ροΙοεΕιιΕ νειΒγπιιΕ ο πιἰ - πο”

@Μια πο” επέπιππΕπόΙ Μπι πιπιιιπΕ Μπωπἱ? Ειτε
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.Η

π' πιοέμι· ω ίε!οΙἱ όπϋΕπεΕ, Μ" αν οτοε2Ιέιπ

ι:ε:Πι σένα πειιιι, ιὶο οτοειΙἐητ.“ -

”Μειμετοτειέι8ϋεπι εοΙι τοιπέιτι νεο/έ ναό ΜΜΜ

ει, τω Μῇυ Μοτέιτ Τοάοι·: »Η επ ιπιἰο ι11εΙ|οΗ ειόΙ

έντυΙό.α

”ΗειΙΙθειεεοπ (Μι/έ ΜύΙ1ρττίεΙ Κο!οιυΜη ε:ἱΙ‹τό:ό

ε:ειιιεἰτ εεεεεινόπ ει, πόΙότει. ,ΚΜ έε τδΜπο εο!;ΙωιΙ

ἰπΕέιΜ› ωεΒότόειι1Μ επ έι·ιιΙό ιιενετ Μπιτ «Άμα

”Μἱ ἐτιιΙόΒ!?“ ΒἰἐΙ€ο2ωΙ‹ Μπάση οΙιΜτό!, ,,Μ

ΜΒΜ επ ωοπόετιἰ?“

,,Επι ιιτειἰω,“ ίε!εΙι Κο!οπαΒέτι: ,,έπ πωπω ωσπ

άειιιἱ 'ε ϋεΒἱ:οπνἰΙπἱ τΜΙέΒΜπ α' τωρΓέηνηόΙ.“

-_ »Εν ειοαπεΙει1εό8! -- ότιι!έιε! - Μ νοΙεΙ -

ϋεεἐτεΒ Με! -α

»ΑΒ Ου επ ιιι·ειω,α ε2όΝΚο!οιηΒέπ Ιιίάοδεπ, ε”

νετε!ιοε οΙέΜιο2 ΜΣί:ινέο ε2εινοἱμ Η Ιε8ἱτιΙώΒΙ: οπΗ

£οϋ: - ,,ϋπ πιο ειΠΗω ΒϋοιόΒεπ9 Η επεεω Η:

:Ματ ϋᾶτοτυἱ? -- Βοιω! :και ΜΜΕ :Αν ἱΒοιεπ πιο8

επΠοΙπή, - ότι ειἰητοΙΙν τοπιέπ ν:ιενοΙ: Μπιτ όπϋΙι,

6ο ωο8ωπιιΙωι11 Α7 Μι τεεΕνότ Μπι ᾶἰοεϋεὁ8ὁι·ε

ΒϋειΙ‹ε ΜΜΜ! - Α, ΜΜΜ πωπω τόε2Ε νιπτ Μπι

8μιτΙτοπ πιίΜεπ ΒειτοπιἰΜΙι, «ΜΒ άτέΒεσ ι11εΙοε νότο

ίοΙντ ο! ει, ΜΜΜ”, ιηὶΙώρ ει' Με ιιιειΒγει· Ματια

Βονό$άνειΙ πάνω πιτ Μ, ν" σ' τοπ16ιι νόι·6νεΙ 'ε νε

τεῇἑΒἐνεΙ νέιεέτοΠει πιο8 π' επιπ Θε ειέρ @δω ἱιιιάὸπιἱ

ε' ΜΜΜ: ωεΙ!νυεΕ Ιιεπῇει ὅεεἱιιεΒ ροτέπ. ΐὁὸἱ.α

»Πινιἱι11 έα εεετείοπι Μοενε1τοτειόεοΙ. 65 ΕΜόΜ

με
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- Μπι Με Μειοω, Μ” ε' Μια πιἰπόπηέῇιιπΒὲ. -

Νεπι Ι;ήτοΙα πιο ειοΙ8ειἱ ΔΙ]ειεεέ8ΒΜ 65 8γένεε5%ει!

πεω πιστιιἰ Ϊῶνε+2ε¦πἰ ει' ῇοεοι, - οεποιτιἰ Μπειε

τειεώοπ - οει1οιιτἰ άίοεδεό8Βεπ ει' ΜΕ Μπι Μι·

ωεΙΙΕ· Πόνοι!! - Πει @ΠΠ ιπο8188σά]έιΒ ι1ιοΒοΗόΙ

ε' ]οδοτ, Με εεει!ι α' @τῇδε ειοι·ιι! Μ;σειοτεΙε1ϋΡ,

ωε!!γοΕ ΜΜΜ ωροειιοΕ - 'ε παπι ΕεήειΠ Η οι εδέειτο,

ειΠωτ ΒενειΙΙοπιάΕ εεωΙε8εεε68ϋΒετ πιοΒγειτΕιου ΠΠ·

τόπεΕώιτε!ι ίόπῇκρμιἱϋειη.“

,.Α' τπει€γω· επιδεύωκοιιγοϋΒ ΜΠΕ 6οϋΙΗ Μἱ Επι

εεΜέε ιπειἱτπ, ΙιόόΠοΗ πύρ νει!έκιΒ, ει' τοπιεἰσΒ ΜΜΕ

τοϋετοΙ8έΕ, ε' ωει8γειτο!κ ιιτοΙππ Με" ΜπΠ Γο8ΙγοΕ

- :πιω 56161 ειέιει6οΒ ειεΙ!επιιἐϋεπ. - ΜΗ “κι ει'

"Ήχου πετπιιε1ἱεὸΒϋτιΕ ΙοϋΙόεότε? $επιπιΝ: ΜΜΜ,

που πηεΙνεπ ΒεειἐΙϋπΕ πιοετ Π», υπε!!μπ 65είοΙι

ειόΠειΕ, 8ϋἱ Εἰιπιἰνε!ΙϋΒ απ; τυΒόιοτυπΕ πέσει" ει,

ιπιο!!χοι εΙοἱηΙ: νἱ8εΗεῖα 'έ όπϋΚ πιό8 ἱε :κι ΜωπιάΕ

ει' πόρροΙ εΙΜωὶπἱ, Μ” ει' ωε8μιτ, Η τηοΙοι κά:

όνεπι “Η Μπι Βόπωτω ιπωιωί ειεΙΙοιηϋυΒετ «δε ειο#

ΜΜκιΜΙ. 'ε α' Η ΙεειψιΒΒεπι ωο8γειτΠπου επΙπιά ροΙ

86ΜΜι Βετο5ε8εΙ£ Μ, εεΒΜτ εΙΙεπεόεϋυ!ι! -- ΟΜΕ

επ ΜΜΕ, Μ” Μπάεοϋ11 ο1τ νοΙΙ.:ΠΔ, ΜΙ ει' :πει€χετ

νότο Μ” ΜΜΜ! 65 επιΜόεέΒέότι, 'ε ὶμιιιΒ πιο:

επ ε,;,η· πιει8μι· εοπ1 1εμόμ 'ε ΕΜΗ Με ει' πιο” Μ

εισέρ οτειέ8οτ Ασωιόι ει' ΚέιτρεΞτοΜε πιιι8υπΜπειΕ

%ιΠ]11Ι1. Εε ο!ιοεσπ Γο8ῇυΕ Ιωπιἰ ιιτώκη!'πτετυόπι

ωπιἐοεοΙπἱ οΙἐΙιοτε:ἐ8ἱ 'ε πιοΙάν:Μ νοπιὸἐΒἱτιΒπιεΙ‹, Μ”
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ππιέ]πΕ τϋττόπι-πεἰὺεπ Πεεό Βὅνεϋπ ἱεπ1ετειεΒεΙ εεε

τοιιεπεΙ: ιππεοΕπομ @Χοπ ΜΜΜ ΐοεξς]όΙκ, Μ” επ_ῇἐτ

ποιπ:ε£ἱεἐ8ϋπΙι ίόπ;!ερμί πιοεμτποπ τόπόπεωΕπδΙ

Μπέκ π, Ιε8τποΙε8εϋπ ειι8πτεΙαιτ ,ε πο" ππππΒ

Τεππιπτπόἔιεεἔπ Μο!άνέιπππ όε ΟΜποτειέι8ϋππ !ε<ἐἰιιΙ‹ἔιΙ1Β

Βϋειδπ!ιεήϋπ ει, τππ8γειτ πείοΙχόεάππΕ.“

,ΦΠΑ πω οτ5268 π, ΜΜΕ Μ, "ή ΜΕ νοΙοϊκ

νὸτοιιϋιιΙ‹, σεεπέιΙΒΜπ νἱντιιπΙ‹, ΗΕ ο” Ηππγπάγ

ΜΜΜ, ο" Μέιγείε ΕἰτἐΙγι, π,Ιε8ππΒγοπϋπι Η νπΙπππ

Μπ8γπι· 1τύποπ πΙι ειόΒιιπΕ ΜΜΕ, 6πΙιόπμ εΙάΙΙ]ππΒ

$οΒιιπΙ«πόΙ :ποπ οτειέ8τει, ιε38οε ωπέπωπ ,ε ππ«δι·πεΠεπ

ΒἰποεεἰνεΙ -- πποΠγ ε:ἱπ1π8γ ΜΜΕ 65 ΙάρΙ6Η Ιπ-:πἐ

πϋπΒεπ Μππ ΜΜΜ ΜΜΜ - ΜΜΜ π: ϋνὲΕ!?“

”Ηο8μπ £εετνἐτεἰπι τοππόποΕ! επ οΕπήέτο!( ο.,

πο" Μπι π: ϋτ8ο: π: έτπόέεπππ πω· ιεοπιπἐϊιτει

ε:οτιιΙῇυπΙ‹, πο” Μ» Ιε8γϋπΙ‹ ππἱπτ π, Μιμή ΐ6ει

ΜΒΜ? ΜΗ έτπεΙα πω” Μα ρΙππ5ἰεοΒ, ππο!ΙχεΕΕεΙ

(Μι ωιωΖωἰι π]Ι‹πἱΙ‹πτ, ω 8γόν:3ΒΒέι πΙαππειΕ «ωπ

ΒοππϋπΙωΙ 'ε όεεωειοτπππΕ ο" ΠτεοππΙοιπτπ! -

πω επ3:3ι πἰυεἐ8υΒ ΕἱεΙἐ8ἱτόεότε Μ:: :ΠωήάΕ ο

@Με νιςτπἰ π, π6πωι ΒοτιπέιπγππΕ -ειιοπ οτειέιδοπ

πιεΙΙχο1 πι)·65ι νότα :Μπτοττ ,ε ππεΙ!χπε!ε οεπιπτοτεἰπ

ϋεεἱΙ‹ πεππνπ πγπἔε:ἰΙ‹'.Μ ,

”Βοτπάπο!ι ο όπϋΙΠ επόΒγεπ όε "πΙάιπ1! πει π:

η;; ΒοιπέππΕ ιππωωπ οεπιστπόΒ, τπ6ιιἰοΙ‹ ΜΜΜ

τπεππγἱ ΜΗόιππϋπό πεπιιεπεόεπτ επέπόέΚοιοΕτ ιπο8

Βόπιπ ρο!8εΜ ]ο88πΙ, ,ε πωπω: - πιὶΒἐρ πώ:

|
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Ιο8ο1όεόΒοἱΙιο @ΗΜ "παπι ο' νἱΙἐΒονοεἐΒνο ,ο ΜΜΜ

νοΙι ο' τόιοοἰ πέντε. Νειο ΠΠ ο' ο" εροονοΙ, θετ

ιικιο ο* τόιοοἱ ιτόοοο? όε ω, "ο" ιπόοοΕ, ο' ΗΠ

οδο, νοών οενΙων :οἱοοοοοε1ὅΙ ο' τόιοοἱοΙ‹ἐ νοΙτ,

ρου ονοοιοτυ ἘὅἰερἐιιεἐΒόνι 'ε πιοΙιέον ΒοΗινιοΕ Κοε

“Με” -- ο' πιο" ΜοΒγονονειέΒ ο” ε:ϋ8Ιοιόοε

ο!κοι·οοΙ: ειοτοΙοἱ, Μ" ειοιιιοΕϋοΙπόΙ ΜΠΕ ο* ΜΒΜ

ύπνο οἰοεὅεἐ8ϋιιΚοι ΒιιΒοΗΒοήοοΕ." ¦

Ι.ε8τόοοοιι ΜΕ ο' 8νϋΙοεΒοη ]οΙοτι νειΙόοοΕ Κο

ΙοιιιΜο ΒεοιόόόοοΚ πιοΒοει0.οεεόΒόι Μ! ποιο ΜΜΕ

ΜΒΜ _ ι1ιέιεοΕ ΗΕ δι που! Βοι·Βιιο2 'ε €δω1οπι Εἰ

εύττή »ποπ εε2τι1ἐἱΒοτι.) Ποιο οΕονΕοΕ οι ἐτΕοοἱ.

Ε8νοΙΙοοεΒγ νοΗ ΚοΙοπιϋέιο Ιππά1]έπ ΕΜΗ, Πτι:

ο, ΜΜΜ ε2ονοἱ πιό!ν ΒοτἔΙε1 ΙδτιοΕ. Πο πιο οΙδιιϋοΕ

πιο8 εεπιπιἰτ.

ΚοΙοτπΒέιο ιπόΒΜ ε:ονοίτ νοΙόο1ίενδοτοΒο ο' Ζο_ῇοοΙ‹

Βϋνοπο. Βοειέοοι πιἰοοοοΗ εο]έτ Ι‹οτΙ:ΞιοΙ: ΓοΙΓοΒόεο,

νο” τοΒοο 'ο οΙΙοιιε:οονοἱ ειοτἱτπ ένιωσε πιω Βοο

οοΝο ἐντοοἰ.

ΒόιπίΕδ Πό|τοιέε νο!! πιἰιιιὶοπ οΙοοΙνόΙ.

,,ΠοΙνοεβ νἰΒοΙ1ο1τοΙ‹ οοΜονοο, ”ο86ει ποο8νοτ

ονο2ό8 ει, ιιιίέοΕΜ

,,Νοπι Με!! πυοΒνον., πιἱ τοπιοἰοΙ: νοέκνυοΒΙα

”Αι οΒέει νΗεΞ8 ει' ιιιἱἐοΙ‹ νοΠ.“

”Αποἱιἑε, οεοΙι Η Μου· οε:ϋοΕοδΙ ίον8πΙοἱ.“

”Μἱ Β οκ νοΙωοΒ ΜοοεοϋΜ ει' Μ! ο' πιοΒνοτοΙ:!“

»Πο ΜΗ νεο σοκ :Μαιο ἱε πω" Μο82οπ ο'



ι
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πρωι οΙοτἰοπε θεο επιιπι, ,,Επ‹ιοιπ πονά οιοΙοι, πιο

ΙιοΙϋΙοπι ποπι Μπι ιπειΒγειττ.“

,,Ε.ι όοοιιπιοπω ποπιιιε πιω πω” στὶ

Βιπο Μαι/έ πισω Βιιι·Ιιποι ι”οΙνοινο πιΕπιτ.

Μι' Μ” π' :οι 'ο οι° εοΕ Εό2!ιοειόΙ:ίιε, πιἱ8 Κο

Ιπιιιιιέπ ποπ οιοιιιοπι πιο%γόεδιιοετο παοκ, πω;;

ειοπνοποιγ θε οΜοΕιπεέε οΙΙοπ πιἱτ εοπι οι· οι οΕοεεει€.

,,Πτειίι1ι!" ΜΜΕ πιοετ ο" Ποιο! Επρπτοε, ιπ,>γ:ιπ

πο Επο οιοΙοπππΕ, πιιΕοι· οι ΜΜΕ πιοιιπιπΕ, ΜΗ

ο8γι·ο Με? Ιισιιέετ ἐηειΕοτοΙτ Ι(οΙοπιβέιπ. # ,,Πτσιἱτπ -

οι πο ΕιἱτΙοΙοπΕοᾶῇϋΕ ει' άοΙΒο1, ΙίοΙοπιΕιέπ ιππειΕΙοΙ

Εεεε ειεινειὶ ει: @κι πιο, ιπει€ειειτοε!ι ποιοΗιοπ Πιπ

ωιπ οΙδ.“

,,ιωηπιπα

,,Νοιπ ιιΕ:ιήιιΕ ΙιειΙΙειπἱΙα

,,:':ιοε!"

,,Μ.ι;‹ι ω, ροΙχΙιοε έΠιι ίὶοιΕό ΜΒ ΙιοππϋιιΕοτ

ΙοοΖΕόιπι."

,,ΚοΙοπι!ι:ιπ ωωιιωι, ιππ!πΕ ει: Εμ" νιιι8ια

,,Μέτγειε ΕπέΙχ οΙειΕι Ποεοτ νοΙτ πιἱπτ οπ, Μπιτ

Μέιηέιε Εἱτἐ!γ.“ ·

,,Εε π: δι·οΒ ΜόιιιιΙ Ηππγειιιγ Μποε, ει: π το

πιόπ νοΙτ -- νἰνπιΙ“

,,Ηει!!ιιιΕ Βειι·Βιιοπ Μπιτ - δ Με ίοΙοΙπι.“

,,ΗειΙΙιιιΕ π, τἱειτοἱοπιιδ οεροτοετ.“

,,ΒοΙιιιοι 8ιΠπιοπ πι· ΙιοειάΙ]οπΞ“ τἱΕππιοι.ι ο”

ύΙο8 Ειπε ει' Εοπιιιιοπ, απτο τοπιιιό Ε:ιοπιιι Ιπιι·εοποπ.



-ϋΙά5ά!›ε, ειά8χετι ρἰτ]ει Βοτἱποτ£ει πεπιεε νοτιἐεειἱτ ε

_ἑξ_ ά

Κο!οπιΜπ ει: Μου” κήποι Ι:ϋ:Βοπ ¦άστεειΙωάο11

Έ

Μιειοπ πιίτιϋ Π3ιάάεϋεπ πιο ιιιειδάν.ειΙ.

Μἰιιτἐπ σ' πι] Μεεά ειϋπιιἱ ΜπάεΗ, ΓεΙΒϋΙτ άε

Ι:ειΙσρ]άτ νάνάπ ΙωιόΒε ΜΜά!ιο1τ: ,,Μεπι όπϋΠωΙ

ιιτειἱω! οι ΜΜΙΞ πινω· παπι υιπέσεΙιοιόε! -- ΜοΒγά!ι,

Φ: Πωά!]ειτοΕ 6τιδ!κ ]ο! Βυοειιειονεἱπιτε, 185!) ε!ε]άι1

πιπ]ά υ]τει Μ:ΕϋειδπϋΙα όπϋΙσπά!.“

,.λτυΙό!·ά οττ1ΠοΗΜε ι1εΜπιμπ.

"Με ΜΗ Μπή, οΜά!1άτιπϋυ!α:Ι ει' ωει8μη·οΕηειΜα

ΙάτωΜΜΕ ιπἐεο!‹.

Κο!οωΜπ ΕετάειΠπ: «ΠΜ ΙωτῇειἱΕ *ε εύκιτη·ειΙ νι:

ΠΠΠ ειἱΒοττοΙ πω:

,,ΑτυΙόΙ -- ιιιοπιτΜπι ότιίΠιπάΕ, Μ” ΜΚ οι

ΜΜΜ -- Μου άε Ιοε1νάτέτυΙόΒ. νΕ8γέιιππεΚϋπο

Μ" ΙεπηιιΒοάνέπ νάπΕοεώΚ Μιά Μπιτ όσοοτοτπέυοΕ,

νειτέιεόΙππΜΕ Μάη - ε;" ειάρ το88εΙ - Μπιτ πά

πτε1ε!ι άΒτάὸῇάπιεΙ‹ Μ. - ΕΙέιτιιΜΕ όπϋΙι οι ιιτειΙ

Κοιὶό Μπι! άε ει' πεπι2άΙεΕ. Ε8γεάϋΙ ΜΜΕ Π! 50

θθ επι1Βει· εΙΙου, ει' ΙωΙσρ ΚειάωΒάπ, Ιονεπιι ηχοι·

8εΙνο, υἰποε ΠΜ ωπεειωΕ όι·ιϋΕ Μάκη, :Μάτι ΜΗ

Βεεεεπε!ι Η ΙπάΒοεεπ, ειοΜοεεέΚ ίϋΙεἰΒάτ ει: ίΒοεε:'ι8

Με, -- ῇόε ἱ8άΙι πώ, ωάΙΙγοΕο1ιιιοπᾶωιὰόΙι'επιἱτι

άεπ επν:ιωεπ ΒἰιοπγἱΙἐε ΒϋνεΙάπᾶἰ.α

,,ΕΙέιτιιήόΒ όπϋΕ ει' ΜΜΕ, Μετά τοε1νάττ υειἰτ:ι

ΜΒ ιεεινάτ άΙΙευ, ειάτ αΙιειήέΚ ὰοτοϋοΙυὶ ει` πιο"



ό?

Μει"πτοιειέεο2, πο” ει' ιπι ιιΒγϋπ ειδε έε Μπι!

πι”, επιδιοειοΙνει ΙοΒγειι' Βγειι€π 'ε ει: 6πΙιόπγ ]:ιτό!πι.“

”ΕΙέιιιιιιιέΙι ει' πεπιπιπει, πιοι·ι; ιπο8ΐοε21]άΕ π! πιει

θγπιποπ δεειεε ιδιώποιειΕδΙ ιἐε ΙιοιποΙγ, πιο πιω

νιεεπειοιπΙόΒειόεειΚϋΙ, πο” ο” Με τοιιιέιπ ΕετϋΙοτιπ

Ιιέρειιοποπ--ιπεΙΙ:πεΒ τϋτώπετε Ποι·ειιι ιδε ΚΙΜ

Ιιέιπ ΜπόδιιιΕ.α

”ΕΙέι·πήέΙι ει: ιιι·ιιΙ!ιοιιό ΜΜΕ, ιπιπτ ει' ιπιτ (Μιά

:ιιιιιτπ:ι!ι πιτ Μπι ει' ]όπιιιοι· ωωιι ειΒιιι·ιιι: εδτ ΠΣ

Μιι, πο” θρεπ ποπ, Μ; ϋπϋΙιεπ ιποει Γε! :ιΙιειι·ιέ!ι

Ιι:ιειπέΙπι ει' σε:ιεπόπ πιιι8ειτ πιε8Γοει1ῇ:ἔιΕ τι·όπι€ιτόΙ 'ε

Ιειποπόέιετει ίο8]έδι!ι Μι·πἰ. + Α* οεειειἔιτ ει' πέ·ρ πη

ιιι, -- :Μια ροόι8 @πι Μι ει'_πιἐεἱΙιι·ει πεπι πωπ

ῇιι 'ε ει' ΜεΙετ τοι·Ιιότ - Μπι! “ότι ει' ιπἱι “πιώ

ιιιιιιιτπ:ι!ι-ιιπάοτοάέεεειΙ ἴοἔῇει νιειειΙ6Ιιπι όπϋΙι νέΙΙ:ιιιι:ι.α

»Πε ει' οεπεπέι ειιιπήει πιτ ει' ιπιτ Μ πε!ιέιπγ 5:6

ειόΙόι ει: οΙέι!ι πεπιιετποΙι ειπΙΠειιο!ι, @ότι πεπι πι

νικ!. όεειε ΙιεππϋπΙιειΕ δ ιιιειΒιι? Μάτι παω Μπι ιέι>

Βοι·ποΙαιιτ Ιιοπέπιι? 'ε @ότι παπι οΙνιιεευΒ :ιι οι·ειέ8

εΠΠι ειιΣιότόΙ ει' πιέειΙιι8 ει' Μιά” πιτοπιτειιοπ ριιι·ιιιι

πώς ποθ, ΜεόεόιιεΙι οΙΙιιι€άτοιοΙτ ιιΙιειι·:ιή:ι έπιπ

Βγειτο!ι Ιιιιιτώεει, πο” ιιοιπ Ιιἱνειπ εΒγοΙιετ πιἰπτ ω,

πο” ει: ιιι·ιιεέΒοΗόμ -τειιέτ ϋππιιι86ιόΙ ἰε - πιιιι·τ

ει' επέιειέι· παω! Μι·ιοΕοε ἔιπι - Βιιε161μιιΕπι€

εΙνεΒΣϋΙι 'ε επι ειέΙ!_ιιιπΙι ιι:οιι!πι."

,,Ι·ΙοΙ "κι οι Μι' ριιι·ιιποε, ει' τεπάεΙειοΒ, ει' Ιω

πεεόε? - πει ι!!γειιε!ιετ παπι ΜΜΜ οΙόπιιιτειιπι 'ει

κ
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ε" ι:εέειέι· ιιενύνοΙ νεΕιπετϋΒϋάϋηΒ Μωτόόιπἱ, τῷ

όϋπ ει' 5ιεπνεάό!γεΚετ ίε1επτε'ΙευεόεοΙιτε εισΒΜΜιιΕ,

Μάσι· ἔπ·υ!ό!‹ νε8γυι1Β ει' ίεΙε68 πενε έε επεωέ|γο

οΙΙοπ. ΙΜ;;; πενο:Π (ΜΗ: :ποπ ειιιΒεπ Η επινέιτ

εδΕ οεΕϋ]όΩ ε:ε8ὶ? - πι: Ιιάι·ειωοήαπεΙα ΜΜΜ ]ιιεεοπ

εεεϋΙώε, ΙιοΒγ 14ΜτεΗχ εεΙ:ϋόϋπτωε8 τιιει·Βγειτ

Μπι 1ετϋ!ε€ἱε8γεἐΒἐτε ,ε 6πόΙΙόεόΒότε.“

,,ΤϋΜε2 πιοπάοΙι: ει' Ητά!γ Η ὶΙ!γεΕ ρετεποεο!πε,

τω: 1:πιέσεωό!πόΙ ίόΙτο "κι νειεπεινε, "Μι ε: :και

Με: ΒενεεοϋΒει - θηΙιδι ειό!ο!‹ Βεπϋιπ:ι ω· Η ]ότ

Με ει' ΗΜ; Ιδπ6'επετείΒεπ -- ιπἱΜ ΒεττοΜυ έ]

]ό2 ίε!ἱόἐιηἱ.“

ΒειτΒιιοι :ΜΒΜ ΗΜ! νοΙΙ. ,,ϋπ όι11Ηό!“ Μέ!

Μι Μ 6ϋ!ιδεοη; ΜΜπάεπω ΒοτεεπϋΙ ΜειιΙ 862οΙ,

- άι: Με!εΕ Μ οιἱΐτε επινεἱτει, ιποΙ!γε!ι :Με ι·6]Η

ει' μ"Μι ει' τοιιιέπ ΜΡ ειέιωέτει.“

Κο!οτι1Μπ ιι1εενεώ τεΙεἰηιεττεΙ πηιι8ΜΜ ειεπιεἰτ

ει' εεύΙύπι 'ε νἰποπιιἐ: μιση ΜΙΙωάεπι., Μ" ΟπτιεΒ

εἰΙωτϋΙοἰ Μ; πι1εΒάτ]οΒΜπ ωεΒἐτωΕπιἱ ει' ΜΙΙΒΜό

εά88ει!, Μπι επι πε!ωπι Με!! Μρ:ιειΕΜποππ. Αι όπι

ειεινειἱπιϋόΙ πόΒότησπι νἰΙἑ8ιιτοε6Βοτ, ιιιόεο!ι ρυεπιι

Μα ει' πιειΒγετοΙιτει ,ε τϋΜποπ ε'·ῇό έ8 “Ιω ΠΜ έτ

Ιε!ίεΙΚ ικἰ.“

,,Μειι ῦπϋΗωΙ ιιτεἰπι, νἰειοπΙἐΒἐετε 18δΟΜΜ πή

όδη ιιτοεέιΒιοΙ‹ πιο ίόπηεε Ιωε$6!)·οΕΒοπ ίο8παΗΙωΒηὶ

'ε πο" ιιτειώι!πιειΙωτ ίο8]όΙι Μπιί, ωεΙΙχεΕΒοη ιιιοε€

ει' ιιιεεμιτ ι·ιειιιεεεό8 ΜΜΕ. ΜΜθη ει' Βέπίγ σωτ
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ηοΜπιπ ΚοΙο:ενἐΜ ει' τοπιέπι ρτοοοπειιΙ Με ΜΒΜ 'ε

ειστε ε: οτει:58Μπ ει' τοιπέπι πηεΙν ίο8 Μηδιεπιἰ

ει' ρειΙοτ:Παό! ει' ευηΙιόΗΒ. - Βετι16ΙΙεω, ίοΙ;·ωιτέι

Μπα ειοτΠοττ ΒύπιιιμΙ: @ΗΡ πε!κεπ1 ἰεῇυτειπά νεο

668ε2ετοΙδ ραΙοϋιἰΜπυ ειϋετ 1είιΙ:ήΕτόΙ 'ε στου; ΜΙΝ

ΚοιυειΜπόΙ ε" ΜΜΕ 'ε εεγ Μ!) -- νἰειοτιΠἑι

Μετα ιιτειἰω Ι85ΟΜ"Σ“

Εννο! ΚοΙοιηΜπ ίεΙτειτο ΜΙερῇ:Ά 'ε Βειτέιήσ Μο

τότ Ι.ιιΜοεπεΒ ΠεέπειέΒεπι ΜΜΙεάοΕΕ :ιι ε"Μ:ϋό!.

Α' ιεἰπεποτ, ωε!!γ ιιιοετ ΜΗ Μ, ΜειωΙειπυΙ1ϋτο

Ιωάιι6ιιΕ Βε!ΙϋΙε8 εΙϋειὸιιἰ. ΒεπϋυοιοΕ 'ε ει: έΠεεϋ

ε"Μή ίὁτΠοΒΜ Μνόνε - ιΜπάεπΗ ΜΙ;δΝ.

”Ι.ε Με!! ΜΗΝ ότυΙό! ει' πιοΒγειτοΕ Βέφα! ΜΙ

ΜΙΙ:ιπ ε2εωΙεΙοπε68! ΓοΙ!·Ι‹εΙΙειῖωειΙοηἰ!“ 'ε οΜπει Μ

εουΙόΒ ΙωΙΙειΕε:έοΜε Βοπεε2Ιό ϋνϋΙτἐεε!ι ΜεότοΒόΒει1.

Με ΚοΙοιυϋόπτ ε8γΠε ειπα ϋισσΖω, πιἰηοΒ Μαι Ιό

ΙεΙιωτιἱΙο8 θε Μπομπ πιο8ϊκήι!ιοτό. Α' νειειδΙ: €1Ινο

ωστοϋΜε 'ε ει' πιο" Βὸ5ιϋΙετεΙ‹ τετιιιόειοΙο, Μ" Μ

άοπ11πι - ΠΠώετε νέτησΕ - ιι1εΠγ ]εΙοιιϋεπ Μ:

πω:: ΕδνεΕΕειο01.

δώ ε!!επΚειό τϋι·ιότπ, ΒεπΒιιοι Μτεέιη Μπδου

ΜάΙ1οπ: ,,εευΗ επι ωο2άιιΙ3οηΙ Παω ωεπῇεπ ε:

ότιιΙό! πεπι :Παποιιι., Μ" ει, ιΜΒγειτοΕ απ Μοσά

ῇἐΙ‹, πιἰΙώρ Μάι· ε!εδ "ϋΝ:εϋηΒΒεπ ϋεειονεεπϋπΒ σΞε

νέπ οπ1οΜΜΕ. ΠεετπΙ ιιτεἰπι! _ῇοΜ1 Με ιιἰποεοπ Ιώ

πϋΜ1ηΙι., @δη ΗΜ ΙιεΙγότε) 6η ΓοΒοΙ‹ ωοετ ειόΙσπἱ

ἐε› ίεΙεΙπἱ Μπάεπτο.“



θ!)

Ε' ρἱΙΙσπΔΙΜπι ΗΗΕ Μ! ειιοοἱῆυ, Μι ιιιότ ε;;γειει·

ΜΙ!έτιΙ: Κο!οτι1Μη πιοΙ!επ ειότ ειιιοΙπἱ.

»ΒΔ ἱε τόνοιοπ:/ ειόΙ£ Ιιενεεεη: ”ὁηϋΗ›ϋΙ επιπ

νεόό!)· ΜΜΜ, Μπι εΙωτοΙ‹ τόειτ νειιπἰ Μ; ωπέι:ε

Κο2ό8Μπ.“ ΕννεΙ οι ε8γϋοΒγϋΙ1εΕ 8ύπηΙωιοιεῇᾶι‹3!

'ε ϋνϋΙτὸεεἱιὁ! ι(ε5ωιωθ Με Βημα ει·ο8βιάιπ.

,,Νὶτν:ε ε πιέ€ νΔΙεΕἰ,“ Πά!τοΕΙ ΒἰΜνό ΕεΜικεαε!

ε” ότἰόεἰ ωτωετϋ ο!εΗι, ”ΜπεΕ Μόνο παπι ΚοΙοπι

Μπι Μωο 11Ιάτ1 ίιππἰ?“

Ε' Βδιϋεπ κπιἱπὸιιγἐ_ῇειπ ΜΙγοτ ίο8ΙοΙ1ειΙ: 'ε ΜΙΕ

ΙωΙ ει' πι] ωε8ειϋπτ.



κ

Π.

ΜΠιοτ Κο!οιιιΜπ ΜΙέρεΙτ οι ει,”Ειά2ΒόΙ.) επιιιοΕ

εΙδιοτε 1εΙνε νοκ πόρροΙ, τηοΙΙγ ει' "ΜΒ Επόε!ε

61ο ει: εΒέει νἰτΙἑΜΜ Με τ:εοροποιο11.

Κο!οωϋεΜΜΒ 'ε Μοι·νόηηοΒ Με” Βόιοτι ΜΜο11ει

ε" νειεΙιοε ο!ό!ι ευΜιισμ πιο πο” ΒόειίΠει Εσει

ΙώΙ‹ εΒγΞΙ‹ε Μπα: ῇεΙἐϋΙ, Μ” ΜΙχεε όε ειειΙπποε

υΜεἰτὸεοΒ:π νδη.

Α' Πέμ πόιηέιπ 68 ΙιάΙσιιΜπ ΙΜΙἔΜοι1. Π" Μι

520ΙΕ ιτιἱἱώρ οι Μ εμΒεπ%·ϋ!ιοΕ 1οτνεἱτϋ! οε:Πι ὶ8ετι

Ιιοπιά!γοε ΐομΙπιοἱ νοΠειΙι 'ε ε' ίδειετερνΝόΒετ Ια:
νεεεό ἱειιιετΙε. Φ

Μάσι· τέ1Βοη πιέ8 η" οΙ:3Μόν 50111 νόΙ£ Η π'

Ιδτιιε86δΙ, πω: νοΙτ ε!εεφετΕ νεεε!.δ, Νικ ε:έπιοε

ΕϋΙόϋΙΜε ε" ίό!τε ΜΙγτε Β ε!ῇυ£οιτειΒ πιέπ. Α, πι

νω -- ε' Πέμ ΓομΙτιιώΒοη πο” τέειτ ο' Βυ3τοδει



ω
 

1όΙ‹ 887Πή888Ι εΙΙεηΕειὅ Βεειόόεἰ ἱἀἐιΙΗι ΠΠ, ΜΕ

Μ: ε" οιἐΙτ:ι τότοΙ:ΜΕοΕ, ΒϋΙϋι1Μ52δ ο!ιοΙπιτ Μ Πι

8ετοΕοΙ: ΜεικιέιΜΚ.

Α' ΜΡ ΜΙΙοΜει ει' ιει_ῇτ ει: εΒγΙιό2Μπ, Με πεπι1

Νιάτα 1ιιΙσῇὰοηΒὲρ πιἱτὅΙ νεο πό.

ΜΙόϋτι ΙίοΙοπ1Μιι Πόρο" φ, ΒγϋΙὁεΒὅΙ ποπ Μ

άε8 ΒοιποΙβέιμι πιοΙΙεττ, ΙεεΠεεεΒΒ Η:ΙεΙιτιετ, να”

ψιάτεόΒετ εαπ ότι1Ιτ εΙ: οεευόεεεπ β”, Μτέ$εόΒο

εαπ Ιώε2ϋπΟ. ει' τιἐΡιιεΙ‹, ιιιοΙΙγ ει' νόιιόοι· ιιοιειϋἱΙἰτεΞ

εοΕ πωπω εΒγἰΕἐ1, Η ε' 8γϋΙἐεΒετι «Μι νεα, έτ

άεΙιεί νέάδ]6ηεΙκ ,Β @με ΒόεέηοΠ τοΜπΕεπε. Ιω·

Μπι ΜΙ! οειιάόΙΒοιπι1ηΕ, Μ" Ι(οΙοπ1Μπιτ 'ε ΜΙ Ιώ

εότὅῇἐτ ωειιειέει:ΗαεΙ ἐε ΙιάΙ:ΞΙΒοάόεοΗωΙ Γο8:ΜΜ.

Ει @Η :ΜΒ ΜΜΜ, ΙιοΒγ ΙίοΙοιιιΜπ *ε Ιποτέ1]ει

ΒόΒοΗ1Ι:ιτι όι·τέΒ ε! ΙονειἱΙωΕ.

Μἰὸϋιι ει: ἱῆιι ΒοιιἐῇοΒ ότι, Μοι·νέπ Ι.ιι!ώσε Ιω

ιότ τηιήτοτω τιεΕί. - ,,ἶΪ‹ΙνϋιΙϋπι 608 Ειιο:ἱέιπ

ίιι·,“ πωπω Βεπεδεό%εΙ ,ε ΜἰηιιΙ, ,,τιοι11 ΗΜ εοΙνι

Β6€εέΒοπι Ιπειιυε, Μ" ἰΙΙγ ΙεΙ!ιοε 65 ιιιἰνεΙτἱῆιι, ΜΙ

γεε ν6Μεπόετ €εουά 'ε ωοΒἰεπιιετἰ ει) Βιιεεειοωε1 ει'

ΒοηΙιοΙγ παω

,,Μἱιιἀ_ῇἐττ εΙόΙιο:οω Ιονοιι1ετ 'ε Ιιἱεόπιί ΐοεοπι

όπϋΒοτ,“ 82όΝ Ι.ιπ:Πέτι.

ΜἱιΙὅη ει: ἰῆιι Ειιοιἱἐπ Μα ΜΜΜ ει' 8γϋΙοδετ *ε

τπήιι6ευΜ !ιοΙγόπ Ντ, Βεπϋιιο: ΜΒϋ!Ε ϋΙἐεόϋὁΙ. νο

ιπόεειἱ τΙϋΙιϋεεἐ8ἱ8 ὶπ8ετϋΙιοΒ νεΙέπειΕ, όε: Ιοδγόειο
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Γε!ἱ:1ιὶυΙέ:εεΏ 'ε ό:::::ΜΒ ::έ·:Μ:: Εδ:ϋΙτεΠ::Ενέ:: ει* ΜΠΙ

ΒΜό5ἐἔ 1:ϋ2Ε-- όΙό::Βε:: ίεΙΒἱἐ!ΙοΗ: -Δ”ΤεεΕνἐ:οἰ::1

τοιπέ:ιοΙ:! ν:Βγέι:ιετοΙ: ΜΜΜ 52::νο::ι:ο, πιο:: Μει

:ιότ νεε:ιά:τεΙ: ::ιοΕηε:Ι:, ΜΒΜ ει' ΜΜε ρ:οίόι:Η: εΙ

]ό:ιεΙ: *ε ΜΜΕ ειδηεΙ: οι:ί::: ει::ν::Ι:ΒόΙ - Μ" Μπικ

ωΙ:ε: :δώσε Βε:Με:ιοΙ:.“

”ν:"έ:ιετο!: ::1ο:Μο::1, Με:: :κι Μ ει, ΜΒΜ::

ἐ5 ει' ΜΜΕ ίεΙ:όΠε:1ϋΙ Μ:·Ιι::Πι ε:: ι::ειΙΙ:οόό ΜΜΜ Έ

Ι:έειεΙ: Μεγι::::: ρει:ει::οεί::·:: Ηε:ΠηΙ:ετ ,ε νε!:ϋι:Βοτ

Μ:ΞΙόοι:::, Ιοει:ιεΙ: Ι:ϋιόπϋ::Ι: έ:ιι!όΙ:, 'ε οΠγ ίση::

Βγε:::ιεΙ:ε: ει, :ιε:::ιετ:ιεΙ:, ΜΙ: ει' :::::εμι:οΙ: Βό:·όΒε::

'ε ἐΙωΙοΙ: οΙε:έό:ΕοΕνε Μ:ιάε:ιτ εΙ ΐσ8:Μ: ::δνε::::,

Με:: ει) :ιόρ:ιοΙα ῇόω:ι όε εεόει5όΒεε ΐεΙίο8έ:εότι:ιο8

2::ν:::]:Π:.“

ν:8γύιιωοΙ: :ε:::έΠε::1! πω:: εΙ:η·ο::Μόειι::Ι: εεγ:Ι:

Μι:: π, Με:: ει' :ιε:1ιεεώε, Μ: Μ::ϋ :ιο:1:2οϋεέεΙιει

ιωθωιι ε: ::16ιι, σ' Ι:ιιηε:ϋό: ἐινὸτεΙἐνεΙ ει' :::::εγ:::

ά:όεΙ:Μ::ιε: ΜΜΜ: Μ. Ειε:: ι1ΜΒοά::: νέωό :πιει

8γ::: Νεα: ΕἱνἐΙΕεἐΒοε Μ!μοιάιιε!: ε:Ιδ:ιχεί ΗΜ, πω:

Μ:: ΜΒΜ: ειό:ιοΙ:: 'ε Βέρν:εεΙό: ΜΒόρειτοιόεό:ε. Μὶ

εεεΒόιη· :ο:1:έ:ιο!:, Μ:: :ιο::πετ ειέι:1Μ εε::ι ]6Μ1::Ι:,

Ε:3]:ΜΙο:ιπ Ι:ενόε ε:::Βε::εΙ ΜΜΜ - Ι:: ε:: όΒεεε:ι

επόΙΞε Μ" πιοετε:εόΒόί τι::Ι:ιό ἐ::ὶε!:οἰ::Ι:ϋε:: ἐ:ὅνὁ

€ε:Μ.“

ΒΔ' υγιή: 'ε ει: ε:::Βε:: Μ” ί:ει1:Ιο :ο::1:Μ! Μ

Μ:::::ε ίε8γνο:·! - ::1ε8 Μ!! :Ε ίϋΙ:Μ: ει: ε:οΙ::ή,

Με: δ::ό:ηο: Η:: ο* νειΙότ :::έ:::::τόε1όΙπιο8!:ϋΙδω



Μ

::δι1εεεο. Νχἱ!νἐ::οε έ:Μϋ:::: πω:: νοκ ει:ι::8, εήϋ

ε:: ΠΠ, :::Π:ο:· ει:::::::, ειτε:: - Μπομπ: Η: :Μεινε

ΤοΒιοΕ Μ:: ::ε:ΙΙέ::::|ό, ό:: Πτι:: ::εει66εΕπι ΜεΙ:::

Ευι:::ἰ -- ::::::δ: :::οε1 :::-::::ιεϋ1::Ι: ο” ε!ρέ:·ιοΙ: :::οε

1ο:::: ΜΕόΙ ::::ΙΙό::Ι:.α

»Με πό:: ε! π:: Μπα:: :::::ει:::ΜΕ, Μή:: εε:::

@ΜΒΜ Μ" ῇέιωϋοτ εΙ!ε::εέ88εΙ πι:: ::οΙ8ι:::Ι:. -

Νο::: :::::έ:1::::! :::νειε:::::ΜΕ, δ:::δ::::ε1, άϋ!γίόεδ::Ι:ετ

ε' Μ:: Μ:: πω:: Μπι: ::::::: ε' ΜΜΜ: ό: ι::·::Ι!:ο

::έεΙ:ο: ΜΜΜ ::ε:::εεεύ8·, πω:: άΙ::οΙ:::::Ικ:: όε Μ

Βγε::Ι:Μ ::::::τ ει' :::::8:::::· εΙο:::Σ - Μἱηἀε::: ε! ΜΒ

Μ:: απο:: ::δνε:::ί, Με:: ε2όν::Ι, ΜΚΟ, ά:::::::::η::Ι όε

οεοΙειδώ::::χο: οΙΙο::ϋ::Ι: άοΙΒοι2::::::Ε.“

»Ανν::Ι Βι::ηοΙ ε' ::όρ., Μ" ει:::::::::Η::::: ::ε!γ

Ι:οι:ϋΙ: ίδε:δ::Ι:ι-::. ΕΙ:::εω::: Μ:: ::::Βγο:: ::::::ή:: ε'

ῇό ι::·ε:Ι:::: ε:: ε' επέ:::, Με:: :Μαμά 16Ιο, πω:: :ε

:::ε:·Π: π:: :πετά :::εΙΙ:: ε' ε:ἔ::::::::ι: να", ,ε πω:: Βέ

ροεοΙ: α' :φωτ :::ομιέίοΙ::: :::ο!Ιχετι ο' πάω Εόρν:εε:,“

”Α:::ΜάΙ: ει' πόρο: ::νν::!, Με:: ε:: ι::·::ΙΙ:οόό Μι

::::Ι: εΙΙο::έ:·6 ι:εεΙεΙ:ει:Ι:, :::Μό:: οι ι::::ο 61ΚάιόΙ:::ε8

::Ι:ε:ή:: όν::ἰ Β:::έΙΙΙ. - Πο" ει' Ι:ο::::έ::γ Μ: οε6

ε!!επό::ε::, ::::::: ει' ::::::δΙ σ' :::::8::::· ::ο:::εεεέ8::εΙ:

8826888588 68 έ:τεΙ::::ε68ε ::γι:]τ, Ιε:Πο::Ι: ειέ:::Ν:Ι:Μ:Ι

κα: Ιέρ::ετ Μ! ::γἱΙτ::::, οι ν:Ι:38οε. - Κἰ πω:: πο::

εειεΙδε Μάνοι:::·, Ι:: Ικα:: :ετνεἱι εΙΙε::εόμ τέ:Ι:οτέ::::

::::-:ΒΙ:ϋΗ:ο::ό? - Α:: :::ο::‹:ῇέ:Ι:, Μ” πω:: :ι:άι:::Ικ

:::::::::οεο: οΙό:::ι:Μπ:::: "το ασ:: ει:: ίε|οΙ1:Π: Βατό



Μ

Ι.Ιπι: ποθ? ιιιιι1:ιεεειπ:ιΙΙ :ιπιει _ἱό ιιτιιΙΜΙΙειΙιιι:ιΙ

πω. οιι, 8γἐνἐπιιΙ‹ ιπτηέΙ‹ ο δ! ει' Ιιοτπι:ΙιηΙ,

πο" οι πιο ΙικΙπέ πιι ΙϋπιέπιιΙΙΙ :ιι οι·ειά8Ιιειιι? Μιέι·Ι

πεπι ΙεϋΙάεπεΙι ΙιεππϋιιΙωι ει' πέρ νειεΙδΙτ - Με

πγΙΙΙ:ιπ, ει' ΜΡ Ιόιιγο :ιΙειΙΙ πΙι·ιιιιΙκ ΙιεΙγτϋΙ πάγιο

Ι"εΙνΙΙόεοειτ:ιιιι επ πόροι 'ε ΙιιιΖεΙΙΙειπΙ--Ιιϋεὁετε ιιτ:ιΙ

ΙιοιΙό]:ι Μπι -- Ιιδι·ΙδιόΙΙΙιο, να” ΒΙΙΒ52ΙΒΙΠΒΙ( ίεΙ'Ι“ -

”$ιει·ειπἐποΙε εΙνάΙιιεεπιπΙ ει, ΙιοτπιέιιγιόΙ, επετει

ιιιΙΙι Ιιει εχόνέιπ ιδε ΙιΙτειο8δεπ όΙράτιοΙπόπΕιέιΙιοι·ιιΙππι.

-- ΙΙΙΙόι·Ι? ειιέπ Ιι:ιτέτιιιι, ιιιἰνεΙιεεπ ]ό Ιιιά_ιέιΙι, πο”

εεχΙΙι ίὅετὅπΙ‹ έρειι ποπ εεγϋΙΙΙ:ιι·τάε ει' Ιιοτπιέπ

Π78Ι, 'ε πιινοΙ Μπι οΙ‹οεΙ‹ο‹Ιό 'ε Ιεειε8εΙὅ, Ιι:ιπειιι

νειΙα 'ε Ιιιιιεό ΙιΙ1εό8ΕιπΙι ει' οε:Ιειότ Μπιτ πάψει επ

ιιιεΙΙΙΙιεπ."

”ΕΙΙιἱειειιι πιτ, πο” πγει·Ι ϋ8γϋΙκ Ιεππε «ποπ

ρέιτΙϋιθΙιιιοΙ“ Ιι:ι εϋΙιετϋΙπε Π8ΙὶΙΙἐ ϋτεε Ιιιι]ειάΙΙιειεο

8:ιΙέιεειιΒΙωιΙ 'ε ρειιΙο8ό ἐΙοΙιπΙΙκΙκειΙ Ιιεππι1ιιΙππ Μιά

Ιειεπειπι ει'. Ιιοι·ιιιόιιγΙόΙ, πο” πιἱπΙἐιι ει' ι;εε:ιεπγόι

ΙΙιεπκΙΙΙΙΙι επέιιιιιΙΙιπ ει' ριιπ3:εΙιόΙ - ΙιέΙειετεεεπ Ιω

επιπέιππΚ.“ Δ

”Ι·ΙεΙχεε, Μέ, Ισ ιιΙΙ:ιι·πιιΙι ι8:ΙΖιιιΙ πεπι Ιιἰε:ϋιιΙ‹

εοπΙιιπιιΙι! νεειειετιεΙι ει' Ιιειπιἱε ρτώίόιεΙΙΙΙ Πιέιπει! Μπι

ιιιεΙιοΜΙ ιπεειο, πι Μι ιιΙαι5:ΙππΙ.“

ΕννεΙ ΙϋΙιΙιεπ ίεΙΙιεΙΙειΙι 'ε ιι_Ιπι πιο8Ιιε:ιΙαοΙΙ ει'

πειτι:ιτ, οιιΙΙΙ:Ιε 'ε ϋνϋΙΙἐε. Α' ΙοιμΙϋΙιδεεΙιΙιοΙι ΜΒΜ

ΙαιΙ ι:ειΙιοτομ:ιΙΙόΙι 'ε ειΙΙΙειΙΙΙ ΜΜΜ ΙειΙΙι'ιΙΙ 8χΙΙΙΙ.

ΒιιιΙιιιοι ΙάΙνάπ ΙιοειέπέιιεΙι Ιι:ιΙ:Μιτ, πιω ΙιΙΙΙΙεΙιΙι

ιι. ποια. 6



θίἱ

νόιιιοΙ.) 6ο !ιοΠ62ϋιτ υτό!!γε! ίι-ιΙΙιιέ!ιο11: ”Εεγ τιιροάΒιιτ

εειιι ιιι·ιιιιιι! -- ἐρειι επι ειιιειτιέιιι ει' ιιιειΒγειτοιι., Μ”

δήίιτιιι, Μιειεειιιιιιι, ιιιι ειδα ε2ϋιιεό8: 'Πιο 1οιιοιιιιιιΙ

Ιιιέιιι:ιιιέιιι από", Μ" Πόι·έ!ι 65 ΚΙοεΙι:Πι νει

Βγιιιιιι: ιιιοποιειι επιΒειεϊι παπι ωιιιιι, Μ” πεπι

π-ιιιΣιιιιιιιοΕ ε' Ιιδεοι ει, !ιοτιιιέιιγ ιιιΙιοε Μπάο

ΙοΕ6ΕιδΙ επιεΙιεΕ ίεεγνει%. Ερετι Ιιειειιτο μι»

ειειιιέιι!ι, Μι ω, ιιϋιιιιΕϋ ειοττε| ει' ΙονιιΒιιιεεέ8 επ

ι·ερότ διιιιοΕιιέΚ ιικιΒιιΒιιι. -- $οιιιιι εοφ ιιιοΖάιι!ιοιιΙ

που: ιτιοιιιιειι ει' »Με νόι;;ιιιο, πιει-ιό ιιιεθ Βοριά δ|ιεΙ

-- "πι" ΙιεΙΙ, ,ε Παιδια νοιιιιιιι ειιΓάιΕοιιέ8ιιΕότι.

- Πεειι6ετ ιεεινότειιιι ιοιιιἔιιιοΙι, ΙιιιιιΒιισειιιοΕ επει

νιιιιιιτει Μπι ιιι68 Με ιιεπι νόμιωπι ΜΜΜ."

”ΑννιιΙ έιιιιυιιιιιΕ ε' πιειΒγειι· ι“ι1|ιιιίΙόιμ Με? ει'

ΜΡ ει' ιιει1ιεεεόΒιιοΒ ιιϋεΖϋιιιιοιἱ ει' επικό ισιιω, ει:

εΒγειιΙδεάΒοτ 1ϋινόιη ιειδιι "ιι Μ" :ιι ιιιιιο Μινω

Ιιε2ιόΒειι πιιιιιι οι Βιόόιχιιοιι ιε @ποθ Με ωμή.

ΗΔ ρειιιΒ Μι νέιι|ειτ νειϋιιιι, Επι μπω εισιιιοι ω

τιιιιιιι απο ει, ιιιι ΒϋιεΙϋιιιιβειι τϋι·ιόιιιιιιι 78-Ιιόειοτι :Π

ιιιιιιι -- τοεινόι·8γιΙΙιοεοΒιιιιΙι ιιενέειιεΙι 'ε ει: ρειρο!

μι ιιειιϋιιΙι -ι- Μ" Μαη Μάιο πιιιιδ ιδιτέιιι:ι.ι

όιοεδεό8ιδΙ ιιιοιιιιιιιιιι Ιο.“

”Ρι8γεΙιιιοιιοι:επι όιιϋΙωτ ΚοιοικιΜιιι ϋΒγνόιὶ πι·

Μι, ε:ειι οιι2οε, Μ νεειειΜιιιοε τειιοδότιιιιιι ειιιν:ιιιιιι.

Νειιι νοΙιεΕ ο 6ιιϋΙι όειι·ε ει' ιιιεχόΒοιιιοιχ Μπι ει,

ιιιἐιεε ι1ιειάπιΒοι? - Ο 6η ]όΙ ιει1ιει·επι ο' @ιό

Ιιειι "ΜΒ ,οι ιιει8γοιι ιιιάοιιι Ιιονό οιόΙοιιιιιιι. --“



θ? .

,,0ιιϋΙι Ιι:ι!!οτιιιΙι πιιιιδ ι:ειι!ϊει έτιοΙΒόεεει ειιιεΠε

Π, Μ” σ' τοπιάτι ιιόρ ιε!ειι νοΗ ιιιιιΒγειιιιοιι ιιιιιι

ιιοιι ο5ειιέιιιιιιι, Μ" :ιι οι·ειά8 ιδι·ιόιιειε νεΙϋιιΕ Ιώ

ειϋΗ 'ε ιι" ει, ιιιἰόιιΙ‹ ιιιιιιι; ει' ιιιιιΒγειτοΙιό. Έ Μπι

6ο ΠιΠιιιιι, πιιιιό Μάρω ιιιοΒιιι·ειιιγο2ιιι ΜΜΕ επινιιι€

ε!ειιιιιιιοΙι ει' Μι Ιιἰιεε τύιιιειιειΕιιειΕ όἱοεϋεἐΒὸνο! Η

νι|όευτιιΙΙιοάέεένειΙ?“ .

,.!ιιι€ ιεεινότοιιιι Δ, ιιιόιοε ιιιιιιιιει€! Μιά ει'ιιι:ιει

ως ε|ειοάιτέεϋιιΜο!α

,,Ηοεμιτι! Μι Μάι ει' ΜΜΜ» ιιιιιΒγιιτοΕ, ΗΕ ει!

ιιι€ ιιιο;μει8:ιιιωΙι !ιειιιιϋιιιιοι 'ε Μαιου ε1ιοεδεέΒει

ιιιιιΒιιιιιιιιΙε ιιιιιιι6οιιιι0ι1ειΒι πιοει πιέιι· ε!!ιο!οιιάιιέιειιιιΕ

κι εΙιειιιοιιιΕ., Επι” ιιιι ιε Μι νοΙΙιιιιΕ ιιιιιιόειιϋιτ?

Βάι ε' άϋ!γίδε ιειιι·ιιοΕοΕ, ΕΠ: Ησυχο” δέιιιοει, ωΒ

ιιιοιικι Ιιιι:ι!ι· Ιιέιιιει!ι ιιιιιειιπ‹, πιοιπ ε8γειειι·ε ιιιιΙιοι·

ιόΙϋιιιι τύπω Βεωειιεικ όε Μ" ειιιιιιιιιιΕτ:ι - πιω]

ιόΙ οΗχ ιιιοΒνε1ϋΙε8 ΙιοειύΙιιε|ι - ι·ει82οι·ιι|ιιΜι, επι

ιιιιιιιιι, Με? ιιιιι€μι!ιοιι Ιοι;ιιιεεό!ιιι Πει ,ε ΜΜΕ

6τϋΙιό86 ιι' Ιοδιιιι€ιοΒιι ιιι:ιεχιιι· ΠΜΣ· ιοιιιἔιιιοΕ

νοΙΜιΙι?·°

,,ΟΙι ιιιιιιιιι ε' ιι:ιιό ιι6ιιιιχειι όειι·ιενειιοιό: Μάι

6ο!ει1ΜιιιιειΙι ω” ΙιειιιιιιιιΙιει ε' Πιέρ, 6ο Μι· Ιιιιιέιιι

ιιιόε πισω ΙιειΒγιιιΕ πιι-ι8ιιιιιιοτ Νιώσε Ι«πιτειιιι.“

με” οι πιστη Μπι !ιοιιιιιιιιΙιει! - Μάι! Γιιεεοιι,

ιιιιιιό ιιιεΒιιιιριιιιι έε ιιγειι·εΙιει νιιιιιιιιι: - @οτι Βοι

ω” πι· δ ιι' ιιιι ειιγέιιιι·ι! - @επι ΒοιιιιοΖ δι
Ί

Ιιιιιοιι ό ειιοεΙΙειιιιέι:ι!α ΜΜΜ ει' πιέιι ιι61επτ ΜΙ|οπ

ό:
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έΠεε Μ” π' Επτιπώπ., -- ππτ νει!όεέποε ΜΜΜ π'

τϋπί586επεΕ ΕδνεΙε11.

Βοπποι $ἱΙἰιποπ ίεΙΕϋΗ 68 πιθ1όεέ88πΙ ιπε8Μ]

“Με ιππ8έμ πιἱι "μπω ΕΝότόεο σ' Επο2ηππΕΊ'ο8πάο11.

”Πεεπάετ πτ:ππιμ ΕΕΞΙτοπ Μ! Βπτϋποι ειἰ8οι·π

ΜπΒοπ. ,,ΚοτποΙχ όιάΕ επεΕΙ 'ε 1πό8 εοΕ ΕὅππχεΕ

έι!!πειΕ εΙὅΙΙϋπΕ - πιἰ8 ειἰνϋπΕ ΕΜ8π!Επ'ε π: δτδιπ

πποεο!μ 'ε νἰὸἐιπ ΙτόΓέΕ ειέιΙΙπππειΕ επΕεππΕτα. -

Επι ιπ·εππι παπάκι νειΒγοΕ, θα ε' πεππεΕεπιπεΕ, Μ

τέήει ιπἱπᾶεπ τοιπέιπππΕ, - Κο!οπιπέιπ πι· ραπ;;

παπι ε8γἐϋΙ›, Μπι ε” :ποπ άτπιέπγοε ΕόιποΕ Εδ

ιδΙ, ΕἱΕ ει' ιππΒγειι· ποιπεεΜε πότόπεπ ΜΜΕ, ειοΕ

πιοΕ ΕἱΕ :πεεΕπ8:π!]όΕ ει' :Μπέκι πεπποιει 65 π' ιππι

εχπτ ΜΜόπω ὸἰοεδεὸΒὸΒε ,ε π' ιπει"πι· ΒοπεπετειοΕ

Εδρεπ)·έπε ππτΕο!νε, πωπω ειόι·ποΕ επιπεἱπΕ Εδώ.

Νεπι ει' 8πΙειτπϋ ε' οο!πιπϋπ οι οΙεπέι8επΙ, νἰὅπειπΙ

π' ΜτΕόποπ πέπγ:ΜΜΕππΕ! ει' ποΙΙό οι εαπ” @πω

οττ!ι!πιπ -Μο5ϋϊ :π ΜΜΕ, πιοΙΙγ ιπἰπὰεπ ίεΙόΙ Είπ

πγε2 πεππϋπΕε£.α 5

»ΜΗ Γεεεε8πεΕ επι:Ε πεΕϋπΕ ει' πιειΒγπτ ΜπιΠεόΒ

ΜΗ, 'ε π' παειΒγειτ πάν ᾶἱοεϋεἐΒἐτὅΙ? ιπἱἐπ έππΝπ

ΜΕ ΒεππϋπΕε€ ε” πειΒγ ωεΒγπτοτεπέι888Ι, επεΠγ

πισω π' ΜΜΕ *ε ιπε!!;πεΕ τοποτποτπόἱ νοΙιιιπΕ ωἰπᾶἰ8.“

”'ΓπτΩεέιΕ :Με έε εϋεεόΕ Μη οτειάΒιιΕπιΕ ιπἱΕ

«ΜΜΕ ει' ρπΙοτείνπΙ ιποΙ|γπεΕ Μάο8 ΕΕε:ϋπόιι ΜΜΕ!

-- ει' Επι ειειΙππει Βιιτηπό υπο!ο8 ΕϋπεΙ ΕοΕΙέπεπ -

ΕδΜεΙ έκ· εππόΙ."
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,Απ ΜΜΕ ε2ειι Μι, Μ" οΒγεάϋΙ νιιιιτιειΕ

ει!ιΙιιιιι ει' ιιιιΒγ οτειέ8Μιι? φαιά Μι ει' τόιοΙι, παθω:

ΙεΙι ρά!άειιιΕπιι. ΙιὅνετἰΙι "ε εΙνέι!πι:ιΙε @Με -- ιιιοδΙ:Η

]ιιιι πιἰ πικαπ! Πειιιιιια /

,,ΚοΙΙ ἱε ιιεΙιϋιιΕ τϋττόιιοΕο, νου ιιεΕϋπιΕ ειιιΜι,

τέΒιιι!ι, 6ισεδΜι εΙειιι!ιό - ει' τόπιιιιιιΙ«Η - όε ιιιἱι

ΜΜΕ εννεΙ Μ ιιιέε ε” Μ! ιιιιιιιιιιΙιΒέι εοφ Βο

ω" ει' ΙιοιιγΙιέιτει: - @Μι ΜΜΜ ει' Τόε2εΙι ιιιοΙΙγ

ει' ιιιἱἐιιΕ, Πο! ιιιἰ νειΒγιιιιΙκ σε ιιτειΚ. - Ι.εΒγειι αει;

ΕπιέΙγ ει' ιιιἰ ΙιιτιοΙιιιιιΜπιιι, οι ιιιιιΒόΙιειιι Μέι· ο"

Με ΒἱτἑΙγεἐ8ΒιιΙ, νου επιιιιδΙ ΜεεεΜι ιε ιιόιτιοΕοι·ειέ8

Μπι εΙό8: Γοει επιιιγιιιιΕ, νειειιιιΙ‹, ει·όδιιΕ, ΜΜΜ,

ΙιοτιιιιΒ, νἰιϋιιΙι, ε:ινιιιιΕ, ΙιειιγενιιιιΙι - πιἰ ΜΗ ει”

ὸΜι? - Μπι ν:ιΒγιιιιΕ πιί ΜΜΜ Πιέρ, ιι" ει' πω

νὸτοἱιιι τοπι:ιιιοΙα - πιο,ςεΙόεε:ϋιι!ι ιιιἱειιτιχἱνεΙ Ν”

,,λεό!·ί ΜάΙιοΕΙιιΙ: επ οΙει!ιοΒ, - ε" Ιωιι6 πιο

πιω, ιιοΙιέιη·ειιι δεεπι Μπι Μττιιέι1ειΙε: ,,οΙόε οι 528

Βόιιγ Ιε:ΒόιιγιιοΕ, - παπι ΜΗ ΜΜΜ 26!ι!ι, -

ΜΜΜ ιι.ιε5 πιει8οΕπιειΕ-:ι' με;" οι·ειέ8οι! ἐΙ_ῇοιι Βετ

Βιιι:ι ιιι·.“

,,Βε ιιτειιιιι,α ίοΜειιέ Βιιτ!ιιιοι: ,,Μ ε, ειόρ οι·

ειέιε ει' ιιιἱἐιιΙι, "τι πιόε εΙόε ιό ειοπιιειωιιιιΕ, Βο

σειιΜοε ε26τόπη οΙ:Πι ΜΡ: ΒιιΕονιιιει, ΟΙέιιιοτει:38,

ΜοΙάνει, Μοεμι·οτειά8 ΙοεΒιι:άει8:ιΒΕι τόπο ει' ΜΜΕ,

- ΙοειιιιιΕ ε” Με @Μπιτ ιότειιεόΒ οδγϋπ - νει

Ιειιιιἱ Πι ιιιιΠιο -Ιιει Μαι εεεΝ.“

,,Απότι ι:ειειΕ ειιιΙιει· ΜΗ, παπι Μπιτ ήεόϋιιΙι
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:Με ἐιπγιιιιΜόΙ: Μ” οτει:38, πιο" ἐε ΙιιιιιιΙππειε όε

Με: πιω ιδι·ιόπετ -- πιω] Μπι επική ιόε8επ ιοΙ

Μπα! - Α' ΓεΙεό8εε πιιιΙΙιοπό Με νεΙϋπΙι πω, πι:

ιιιι·ιεειτοΕ εετιιπιπόΙ, εεΒιιιιι Με Ιιεππϋπιππ: πιοι·τ

πειώ ιε @Μι έιπι ω πιἱΠἱο - πιἱπ£ πιέιε ΠΕΙ

πιιΙΙιο ι·οπιέιιι.“

”Μέιτ ιιτιππι νι8χέιιιιιιιΒ, πιο!ιέτπ πιοπάοπι, πι:

ιιειδιιυΕ ο!έπιπιιΕπι τπειειιιιΕπι. Μἱ, Μπιτ πιΠώπι Μι·

ω ιι' Βοο2ιω, ει' ΜεόΒ·οε οιέει:ιττειι πιπππΙι, ίεΙΒιι

ΙππΒ πιό!εό ειπΙιειιι€ 'ε οΙ Μπι ιιιιΒγιπιι ε" Μινώ

ιιχι πιειΒγειτείι8ιό! ιπ:ιπππΙπιι Μ Επι6ΙΥποπ πγοπιειΕπι:

:ιὸπἰ8 ΜΜΜ τόεεπ, Μ;; εει':ει ΜιιΒγειτοτειέ8 παπι

ΜΡ πγειΒιιπΕτει, Μη” η" ω- πωπω - Η: ιππιιΕ

Ιο·έγοπ.“

ΜιτιιιιιΙειπ ει' ιιειιέιε, ιπο!!γετ Β:ιι·ιιικιπειι: ιόΙ κι·

επιπιιΕοϋ Ιιεεπόπο πω επιποιοΒιιο Πει!ιοι·Ιοτι, πιιιι

παπι Μενα Βϋ2εΙεΕπι ιόι·τ ιιιιΙΙΒειιόεέΒάππΒ εΙπιο τοι·

μπαι" πιἱπί ΙίοΙ.οπιιιεπιπιιΕ ειόποΕΜιιιι., ιτιο!!γει ε'

ιιέρ τϋπιιεόΒο πιιπι νει!ειιπί Γέιηοέ ν:ιτέιεΙπέρετ Μ

πιπΙνει πιι!Ιοιιει - πι: Μπι πωπω.

Βειι·Ιιποπ Μπι 75 ΒόιϋΙο πιικτι πει Κει·οΙ(ειΙειτ -

πιι€.ιο8χειοττπ :ποπ πμ ΜΗ Μ, ΚιΒιιγι.-ιιιεπ,ε πω)

πειγειωπ οΠι ροπή ΡΜ νοΙ2. ΓεΠιοιτοΙιει Ιιει]έι 'ε

ιπε8ιΒιιιιινόπ ιιι€8:ιΙΙόκιότ ΜΜΕ !ιειιι€οπ ίοΙΙιιιιι!ιοτι:

,,ϋπνόιΙϋπι δικ Βειψιιοι πω ΜΜΕ ιτιοιιπο!ι πε

ΜΜΜ, ιιιε!!χποΙι ειδε επινιιιτό! ΕδόΒόπτ θιωΖιοιι

Κοιοπιιιέπ πι όιπιιέι8ιι! ΟΙΙι·ιιιι ω π, πιἱπι ει' πειρ
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Μη, - ειόνεωεΒε οι (55: έε ἰ8οιεἐ8πεΒΙ - Ιω

νύε πιστειάΕ Μπα ΜΙΣ σ' ΜΙει!ωοε ειόπιοΕΜ Μ"

ωοτιάΜισόΙι -- Φ: επϋΙιεόΒοε ε" 1ότΒγειτ ]οΜπιπ

ῖεΙνἰΙἐἔοεἱιπιἱ όοϋΙκ ΜΜΜ(

»Κ πωεγειτοΕ 'ε ει' ωει€γετ ἐΜεΕεΒ ειοΙΒἔιἱ, Μπι

ιΠ8 υ"επι :που ε" «κακιά ρδτό|γό2Πι εΙδΠϋΜε ει'

εἱΕο€ἰΙὸεἱ& Μ" π' πόρ ει' εισΜά ΜΜΜ α, πιειΒγοτ

οτειά8εμ1|άεπεΙι Η ει' πεπιεεεέ8ηοΕ ΚϋειῦιιΙιειἱ. -

ΜΠΕ Μει;υμέΒ, έιο:ΜεΙου Ιιετνοτιικοόέε

ιιτεἰπι!“

,,Α' αεεΞειέιτ οι 88652 οτειάΒο8 πιοΙεϋΜπ :ιΒστῇα

ειὸιιἱ, παπι ι:ε:ιΙ: ω ει' Με ΜΙΟ ΠΙΙοοΒο!κετ, άιο!!γοΕοι

νέΒτε οΜίε οε:Πε Μπιιιι!ε, Μ εοΕι ρἐΙἱηΙω έτέινειΙ

πω» ωποπιισμ ει' ιεί6όπωΙ6. - Α' Ιιοτπώτή ἱ8ετι

ῇόΙ ιιιά1ει, Μ" ει' τοιιιέπ πιἱιιὰἱ8 Μνο νοκ οι υπο!

Βοά6ΒόιικιΕ, πεπι ει' πι:ιΒγειτ Μτέ!γηειΚ., Ντόι

εοπ(ΜΙΙό εοι1Μ εποεΕ Ιώι1ϋπιΕμ ει' πιἰ ηἐρϋπΙι ι:εειΙε

οι Ιπυρετεπιιτ ΜΜΜ, Με οι ει, εοΙ‹ Βεειι':τΙϋ, αϋ

ιτει πιιειι1όε 111π8γετ πεπιεεεέ8 Μάτι· Μτη5ιοτ ρέποι

ΜΜΕ, Μ Εἰεεό ωε8πχἱτὺἐ!1ἐΒ ει' :πίνω ἰ8ειι ὶε πιο"

ωότιόΕΒοπ Μ", εισϋπόεε$€άτ 'ε πο!ωτ ει' εοΙι ειέρ

Ι(Ξνά!1εύ8οΙωμ πιεΙΙγεΙ‹ πιοΙ|επ Μ Μ; 8γεΙει·επι ΐόι

ΜΠΕ "ε άτν:ι πιὁρϋιιΙωτ οΠγ εο!;ειοι· Προτο:ΒέΒ. (Η

ει' Βοι·πιόπη ]όΙ ιιι0]:1 α!. - Ι8ειι, Μπι ΕειὅεὸῇιιΒ,

ε(ΜΙα εισΙ:Μ ίϋΙόοτ ει' πόρτωΕ ἱΒειι ε:ινωηιι Βέμπο!

ε:ο8όπγεΙ‹Ι Πε πηἰόπ- ωεΙνἐτοἱπι τοπιάτιοΚ? επιδι·2,

Μ" ΜειιιήόΙ: ε2οπιΠιιΜΕ 'ε ωοΒειΒΩὸόἙγοΖιἀΒ :ΗΒΗ
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ει' ι:εέε:ειι· ιιΕ:ιι·, ΙιοΒγ ει: ο86ε: οτε:έε ει' πιἱ

ἐιιΙ‹ Ιοεγειι."

,,Κϋιιιιιιι @Με ει, !ιοτιο:οι Με ιπετιιἱ ει: εΙιιιεΙ‹,

ιιιΠιοι· ε' "Με ίεΙΓειΙΙιιΕ 'ε ει' Ιιιιει Ιει·ει81ιιΕ τόΙει.

Ι(ϋιιιιγϋ ει' ε:έτει: Ιποιηόι·Ιισμιτ Με ισιωι, ΜΒΜ ει:

ε!ιωοτ πιοιιιιιιΙ: :ΜΒ νοΙο: - επι Με:Πι που οΙιιοε

Με, Επι" πι: μι: Μιιιο:Γ6ΙΜοΙ ωε8ιιιειιΠιειψ ει'

τοι·βάτ ιιοπιοει ιόε:όΒο!πει οε:ιέι!χιόΙ - ιι" ο Εεε:

ικέτειιιι τοπιέιιιοΒ: ροιιιρἔιε σε): ιιειΒγΙεΙΙεϋεό8! οιιιιγι

πιέ8 1δ!ϋιιΒ ἰε Μπι Με ε:ήπιιιΕτε, Με εΠε:ει· ιιιἰ

Ιοε:ϋιιΕ ει: ιιτειΙσ.“

,,Νεπι :ΜΜΕ ε” ΒΙ¦οιιΒε1 εειιι,α Ειέι!ιοι.Ε ε"

Ιιιιιι8.

”Μἰτ Με: ει' ιιόρ ει' ιιιειΒγειι· οτε:έ88γιι!όε ε' ευ]

ιἐεοε ειιέιι6οΒένειΙ?α ίοΙγιειώ ει: Μο: - ”εοπιιιιιι!

Μ ει' όό::κιότ ε:ΠϋτΙΠι, @Με Με: ε" Με ιι)·ει·εεό8,

ει, ιιέ:ιιι:ι -- ειιιιγί «Ξε ιιεπι 0.ϋ!ι!ι. Α' Μό πιοει ἰε

ει' πιἱἐτιΒ, Με πισω ει: ειιγιιιι, ιιιέει!: ΜιπάιΒ ι:εειιΕ

ίδΙ6ιτιινο!ϋ Ιιειε:ιιέ!]:ι έε :ιτΙό:Πι τό|:ι. Πε ει' πισω::

ίεΙϋΙ Βοτει:εόιΒ ιιιέ8 1ϋΜιοτ ΓοΒιιιιΕ ειόό:ιιι 7ε Μπο

ιιιιεΙιοόιιιιΕ πιιικι αΜιε. - Πει ει:: Με:ιτεΙ: Εεειιτό

πιω, Μ" ιιεπι ΐο8 ει' Πέμ ιιο!ο8πι ]έιτιιἰ, σεειΙόά

Με. Βει πιοιιιιε Πι ι·οΙιιιε: "Μιά ει' ρόπι:, "Νοε ει'

Είπα, Με ει: "Με, δ! ρπιτειιοεο!ιιειΕ: ιόιδιι μέττοε: έν,

εοΙι ικό, πι;" ε::3ι·ει:εύΒ, ι·ειιοΙι ε:οι·ιι!ιιιιΕ ,ε σε ίό!ιοιοΕ

ΙαιριιιιΕ ΕΜΠ: ρέπι:τ.. εο8εύε!πιει:, άι: Ηάϋ!ιεό ει' επ

ιιιϋιι!ι ει: ιι:εοι·έτσ.) πιο!!γετ :Με Ηνειιιιι:ι!ι: _ιιιεεοτι
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εειιι!εΙι!ιε ω” -- πω” ό!ιετι !ιπ!!πιιΕ πιιπ! π'Ιο

"επ 'ε 80 Εοιιιι!ο! ιι Βιο!!ϋπΙι ει” νό!ιπ ιιιπΙέ6ι!,

πο” πιέ8 !ιπιιιόπ πε!ι!εΙι Ρόι· ιιι·πεπεο! ιποεπενειππ

Η ει, πιπι ππρἱε σπάει ειιΙνπ!ειιιπέεϋπιω! ε!εισάι ππιπ

τέ8ι πάόεεέιε !'πιθ!ιοπ. -- Βιο86πγε!ι νππιππ!ι, πιπ

οεεπ ρόπιππ!ι, ιιιι! ίοΒιιιι!ι !επιιι? Εππιπ! Μά!ιεπ

ιιο!εοιππ!ι ,ε πιο!ιπιιγ έν ιιιιιΙνπ ο!! Ιοε:ϋπικ π, πο!

νοι!ιιπ!ι. Ηπ ιιιοε! Με! Ι·ιέτοιιι ππρο! ιιιππιιιι!ι ε"

!ιό!ειι. πο!ποιιιιιΕ πΗιοι· πόδια, πιει, πο” ειι·νπ

ιιέιιιπ!ι π, ειπ!ιπιι ίό!πι·π.“ ν

,,Νοιιι πο!Βοιιιιιιι επιιιιιιι! - πει ιιιιιι6 ιιιε8668

!επε!ι ω οπιι!ο!!πΙι ιιιἰιιὰιιγπῇππ.

»Επι Β πι! πιοπάοιπ,“ ίο!γ!π!π π' ιιιόποΕ: ,πιο πο”

οι π" Ιε8μιιι - ιιιο8 πιο!! ιιιιιιπεπ ειδιιιώδΙ πι

ιιιιιο! Βέι!οΙιιι. - πω" πι! Μειι!εΙι ο π, πο” π'

πεπιεεεέε ιιι8γειι πάω πι! π' ί6Ιπε! πεΕϋπιι? Νο πι

παπι ιό! ἱεπιπτἰ!ο!ι Μπι!! -- πά!π Μι πι! ριδιιιέιι!, «δε

πιπ8π ίο8]π ειπ!ιιιι πω. - Λι! πιοπόιπΙιθ πο” πι

πωπω Πιε!ι Μπι π' πόρ.) ιιιιιι!!ιπ |ιιιοπγ πεπιιιι6

πόΙι, !ιο8)·πι οτειιιΒ ρέπι!πι·π π' πιι ρππ8πιιΜιόΙ

!ε!ιΙ:.“

,,ιιιιωωι ειιι!ε!επ Ιιεειέπ πι, Μπι ππιπ ιιιιι·οιι!πε

επ!πιιε - ΚοΙοιιιΜπ @μια ι:ιό|ιο!!: πο" παπι

!”οΒιιιιιι ιιιιπιιπγέιιππ Επε!όΙγοΜιππ πω, ειπε! !πΙπ!ι

!ιόΙ επιπι|'ε ιό πω! Μπι. -- Πει ε8γειει· π' ιπἱἐιιΙ:

πι οτειέ8, π" ἰ8πι !επιιά: πι !. ε., πο” Μπι Ιπ

Ιώ!ι π'Επε!ό!ιο!ι!ιππ ι·οιιιέπ Μ”, - !οε!νἐι·ϋπ!ι 'ιι



'Η

πειιι εΙΙεπεόεἰιπΙι. - ν:ιπ απο εΙό8, απΙδ, κά! εΙό8_

ιεΙΙΙι ειΙιΙιύΙ πιἱπιΙ εἐςγΙΙιϋπΙιπεΙι ιιππγι, πο” πι· ΙιιΙιει

ει' ιπιιΒέιύΙιειπ, Ιι:ι ειιιΙιιιιι ίδτΙόΙ ειΙειΙΙ ΙειΙιιΙι ιε: :ι'ειει

Μιά πωπω· ιιιιιιΙΙΙΒ ω -- Μι τΙειι·όοιοι πω, νει”

ΙαιριιιοΙ ιιιιπεΙε8γ- ειΙιΙιοι· Ρωι8 ειιιΙσειιΙοΕ ΙοειΕιιιΙι.α

,,Νιιιιι ΙιοΙΙ ιιπιο, Ισ πι ιιπιονειΙ ιιιιπά ΙιειΙειΙΙ8!

- τοπιι·ΞιποΙι ίο8πιιΙι ει' ΙιειειἐΙγοΙιΙιειπ ΙειΙιπι, ποΙιἱιπΙι

ίπ ῇιιι εΙὸ8,“ ΙιιιιΙιεΙΙΙιιΙι ϋεειο ω”.

,,Βιέρεπ ν:ιΒγιιπΙι Ιιιιι·όΙοιιιΙ“ πισω! ιιι δικη;; Βι

Ιοι·πειπ ειοιπειέιΙΙειππΙι: ,,ε8γ Μι πιιιΙνει ιιιιπάεπεπι Κέι

τοΙΪΓεΙὑτνἐτοπ Ισα, ειιΙέπ ΙιιιτΙιΙ Ιειι·ιεΙΙι ει' ΙιοΙοπά]έμ

- ει' ΙϋΙ‹Ι πιεεπιιιινιά, Ιε·δίοΙΙεπΙι Ιιιιιιιιπειτ ιοιιιΙιοΙΙ:ΙΙι

Ια, - Ιειποι·οιιι ε' πόροι, πιιιι·ειά)οπ Μπι: ει' Ειπε!

ΙοΙειΙΙι, όπ πιο8γεΙι ιόΙιοι·-ιιιιε :ιι έιτ ε! παπι Μπα

Αι ΙΙ]ιι ΙιοειόιΙο Ιω Μι· ιΒεπ εοΙιιιπ άι εοΙιειτ

Ιιε5ιόΙΙ0Ιι, ει” ΙειπέιοεΙιοιόε ιεΙΙεπιιδΙιΙι έι·ιΙεΙιέΙ άνοια

τοΙΙο, ειιιΙιεύμε ειιοπΙιειπ ιιιεθοιπΙΙΙοιιιιπΙι, πο” ιιιιιι·

ο' οοιινεπιιαιΙιιπι :ιΙΙιειΙπιιινιιΙ ιιεΙιο58οινο ΙδπεΙι ειιοπ

ροπτοΙι, ιιιιιΙΙ)·εΙι ΙιόεϋΙιΙι ει' ΙιπΙεΙιείειΙνΙ 8γιΙΙόεεπ πει

Ι:ιτοιειΙΙό νέΙιειΙι. _ .

Βιιτπιιοι ιιΙΙΒΙιει ιιιΙπποπι ΙώιΙδΙτ ειεπ ειιιΙιετοΙι

ΜΙ: Μάτι πιοΒΙιιΙΙΙει Ιιδιι πγΙΙΙ:ιΙιΙιειπ Ι“εμιιΙο νοΙπιι

Η ιππ8εΙΙ, πι: ιιππγι πιόε Ιε ει' ΒγϋΙέε πεΙιήπχ πω·

πιοεΙιεΙ οΙδΙτ πω” Ιϋπ: πο" πιω ειιιΙιει· εεγΙΙιο

οι οΙέιΙι ριορ:ιδειπάει ΙσΒστόΙχεεοΙιΙι εειΙιδιοιπεΙι 'ε ειδικε

ποε δεειοΙιδΙιεώ5Ι1επ νειπ οι οΙάΙιοι·ειάδι, εδΙ ει' ρέ

»κι οΙειΙιοοιιιιώΙι ὸειοοιοιπιΙπ ΙοινοινοΙ.



Α Τό

ΚοΙοιιιΜη ει, Ιε8όπε!ωεεΒοΒ ε8γΠω οι οΙά!ιοΙ:

Μπι -ἐ Ιιιάοιπάογοεοπ πιἱνεΗ ίότΒιι νοΙΙ. 6 Βοτ

Ιπικιοτ πιΜώ8 ε2επιππεΙ €επτοιω., πιω!. ε!ηόιδΙ Γο8νπι

έΕΙ:Μει ιιποτιτηἰ τοεισπ Μια ο' ἀἰοενἐεχό 'ε Μειω

Ιι-:εδ οι11Βετ. Μάτ οπο εΙεδ, ΙεΒειΙόϋΙ: όεετενεΙιε-:1ϋ

Με εΙεδ 8γϋΙ6εΒεπΙ ίεΙΙόριόπεΒ εδώ: νετΙιοε8ιάτ Εί

ΙικΠει ΚοΙοιυϋέιη εώωἰωτιἰ: ΜνοΙ ξιπόΙ πιεΗνωυΞ (Η,

]όΙ Γε! Μτω ΜΒΜ επ οΙέι!ι ρι·ορεεεπόσ οπο ει·ό!γω

εειΙώιόποΕ Μι€έιεότ ει' ττιἰνεΙειΙει1 Ιαιάό!γεΙιτο.

Μἱ εΙϋπ οιου!πιπ ΙονέιΜ› πιοτιπέηΒ ει' πϋνοΙωάδ

οτόπχΜη Ι)οιηοΙοόό εεεωόκηωΙι ε:ϋνοΒέΒεπ, Μπι

ειΒοήιιΕ οπο ερἰεοὰοτ ι:εοπΙώπι 'ε Βείο]οιει!επϋ!

Ιιεἔγηἱ, Διότι οπιΙἱηϋΕ: Μ" σ' ΜπόσεΕοιόε ει: ομ

52οτὶ1 ίειο87ΒόιΜη Βόεδ ἐβἐΙἰΒ ΜΜΜ!. - Μέε περνει

Βειτϋυοι ΙΞΗνω ΙδΙ1Βοϊκ Πεότε!όϋοπ - οι θεό”

νἰᾶἐΙωι όεεεε]άττο ,ε β! ιαωεωειοιι 'ε ἰ8ότο£Εοἰ]08

ειεινοἰ ωεΠαωππι ίοΒόΒουγ ΒοάόΙγεΕτο ω!έΙ1Μκ. Διοπ

ΜΗ1επ Μεγέ ε! ΜΒΜ: ε, νϋΙωε!κομ Μ" ει' πιέρ

Μίηάεπτε Μ”, οεειΙ: :ΜΜΜ 'ε @με νοιόφἱ |οΒγειιεΕ.



Βιιάει -ΗΜ ΜνοΙι·6Ι.

8ο!‹ £δτιόπΕ πω: 6:58, πιωδπ εεεωέτηεϊη!; ίο

ΜΜΕ ῖεΙῇο8ῇιιΙ‹ @Μ ,ε ποΕΜΕ ειἰιιΒεΙγε νἔιΙΙο2ἰΙ‹.

Α: ετόόΙγἱ οτειέ88γϋϊόε ωεΒιηἰΙΙ, οι @Μο Μ

ωοιπΜο1τ Μπάση ότιιιέπγοΕ άπιέω 'ε ε: ετι·ϋΙ :ΔΙ

!ωωιι 16υνέπγ ειετιτεεἰινο Ιόπ. ΒΒγΗχύ νέΙΩ ει' ΜΙ

Εεεινέτ Βου -- ΜΙ: 68 πωπω Πό2ο55έΒΒεπι1; ει' ΙώΩ

οτειέ8, πιοΙΙγ ει οεπτό!ι Βοτπιέπγ «και εΒχιπέεΙόΙ

ωε8επΙαιότ - ε" νοΗ ιιῇτει, Με Γοπτ σ' ΕΜΗ;

ε:ϋ8ΜΒόεΕμ π' πιο" οτει:38οε ὸρἱ£ιτιὲηχΙιει., «πιο

νϋΙ8γεΙ‹ όε Μτσ:ιεΒ, Βοιπιστι ει' ΤϋΒϋΙχοΕ, ΒόΒόοηεΕ,

ΒεώΙεπεΕ, ΒοοεΙωἱειΕ, Βέι1ΒοηειΙ; εετΒεἱ β1Μι Η ει°

πιο" Μειω·ποτειά8 εισΒειάεόΒόπωΕ νΜεΙιιιότε.

Αι οΒγΙωτ οΠγ Βεάέ!χεε έε νΜέιπι ΚοΙο:ενέπ

Μ νοΙι 6Εοεἰινο ΜΠΕ επ Π]ιι στα. Ερἰ1Ιειοἱ Μπι

ΙοΙώπ "ω πιώ;; ειέ: 25ει!ό ΙοϋοΒο1τ, ΡΜΙωι ει' Βὅ2εΙἱ

ΜτωεΙ‹ ίϋειει·οε ε:οΙΙϋἰηοΒ.



Τ?

Ε” ειέρ ϋτο8 ί6ι·Βιι€, ΤοΙεΙη !εδιεεΐεΙ -

εΒόει ίεΙΙε8ε: ει' ιέει!ό!ιπ:Πι δνεάιο1ι, έε όΙ]εοειδ ηθρ

πωπω ει' Βέπιίχ οεειτποῖιἴε. - Νεωιοπί Πιπιερθγ

νοΙτ ει, έωΙέποε, ΜΒγειοτϋ 'ε νἱΙΙωηοε. Α' Πέμ

ΜΜΕ, - ΒτϋωΒϋποχεΕοι ΜΜΜ, ι11ό8 ει, ΜΗΙωάδ ΜΒΜ

Ξε ίεΙππεΙοθεόε11 'ε ει' Ιοθε6ΜοϋΙ: ειεπι ϋνεεοΙκ Εἰ

τίει1ι1ΜΒ.

ΕΜ ιιιἱπἀεπ ΑΒΜΜ:ό! ΕἱωοεοΙγΒοπ ει 6ι·ϋπι νἱ

ΜΒΑ, ε' Με πιειΒγετ νἔπο5 ε! νοΙτ διπνε ειΠιτέιιό

ωἐοεοΕΕε! 'ε Μι οι ό8 Πειτε ΒόΗοιωἱπι, ΜϋΙιεΕ σ'

ι:εΞΙΜεοΕ, Ιου6ινόπι α, πιοπιηεΙκ σΒΙει!ιείΒόΙ "έωέιπτ

ειοπιοΙΠεεΙ ει' ΒοΜο8 πιόρ 2επ8επε! @πισω νοΙτ

ωἱτιὸεηΙιοΙ, ει' Ιο8ειε8ἐπγεΙ;›ϋ ΒΜεΙνΕ Ιωράε εειιοΙέπ,

ει' ειοΒόπη·οε εεΙεΙ:Μ πιεΙ!επ ο" Ιαπισεό Μι· ΜΗ.

Μεεειε ίππειτ Ροιεοτη!πιπ, ει' Μια: οτειέιεΒγϋΙἐεἱ

νέτοε!πω - 1ὅτΙἐιιετἱ Μι!ωύνε!, πι1ε!!γευ οηπηἰΕἱτέιΙγ

ει' Μπιτ @Νέο ρα!!οεάνσΙ ΜεΠοΜ οι εδω πόΒγ Γεώ,

'ε 16η ωΙσπι επι οι·ειέ8 εΒχεέ86κε, όπέΙΙόεέπε, επωά

εἐ8ειἰι·ε *ε εΙΙιο1ωότηέιι·ο: -- Ροιεοιη·Μπ ει οτειά8

8γίΙ!όε ΜΜΜ :που πενειετοε 1848Μ 1ϋτνόηχοΒο!,

ιποΙΙγειει ει' ΙκἰτόΙγ, ΙεϋτϋΙνόνε πετηιειἰ Ιο

Βο8όΜόΙ, ϋτὁπιἱ1Με πόριό!, Ρἰτά!γἰ σει

ΜΜει ΒϋτὸΒειι ΒἱνΜΒοινι εεΕϋΜτε; ιπο!!γε2

ει' ιιοπιιε1 οΙδ0.1 ΜΜΜ, 5ηέΕ ειωηόΙγόΒεπ

ωοεειοπιεεἰιοτι. '

Η ΜεΙδε ιιισεγω· πιἱπὶετειἰιιω Η νο!£ ισπανια·



ν·

ή”Πιό! Βπ!!!ιγόιιγ Επιοε, π' Με πιω Γέι·Βιι, !ιοπιιπΙ:

Ιππππιιιπεπιει "ε !εΒετό!γοεπιπι ιιΒγἰΙιπ -- π' !πτπιπ!‹π!

π' πεπιιπ! Ιιπόνπ!!3πι 'ε π' πόρ πιόειοι·υ!!ιπι Μι! πει

!ο!!π π.

Αι οτειπ%γϋΙόε Μιό!!ϋιό!! Ρπε!ιπ. -- Μι Ι·ιπ

|έι!!π!οΙα νοΙππ Βιιόπροε!ε! π' ππροΗιπιι! Η Ιιιι·ιιπ

νιειππόπι ππιπ ιιιπ8πει!οε Ιώρό! π' πειιιιο!ι ϋιϋπιτιπΙ‹,

ι!! π' ίδνπιοε!ιππ 'ε π' Κ:ιτρέι!!ό! ΑπππιΕ -- ιιιιιιόπιι!ιο!!

Κόριε!] ε" ΙιπΜπό!ιιπ! πιοι·ιηι πιει !ο!ιοΒόΒό|

Βιιόπρπε! ίόΙό!!, π” εγπιρ!ιοπιπ! ειό!!ιππΒοινπ ιι!οιπιιι,

!όι·εἰπ;`ρπΙο!πι!ιππ όε ειππόιιγπε Ιιπ]ΙόΙιπι!ιππ, Ιππρ,·

!πιι€ει!, πιότπάνπ πιιιι! !ϋιειόιιγόΒε!, Ιειιόινε π' !οτ

ιιγοΜιό! όε ρπιο!π!ι!ιό!, Βἱπιοεο!γόΒνπ πι π!πεεοιιγ

Ιιπιπ!ι!ιό!, ύπνο Ιιότπιπιι νόΙ8γόπ, όειΙΙοπνπ πιἰιι! Πι:

!ιοι·οππ_π' θει!όι!!ιππεποπ ΙιπΙππ!όΕπιιι, 'ε ΐοιππνο!νε

π' Ιιιιει!ιπ Πιιππ εδώ! !ιπΙΙππιι!ιό! -- πιιιι! κήποι Βιιοπιο!ι

ειππιπ !όπγε, - @να π' ΙοΕιοπό!π!! Βόιόεό!ιππ, π'

πε!ιόι !ιπ]όΕοιι όε επιπέιΙποπ. -- Εε πόροι, ό!ότι!ιε!

πιἰτιό! π' Με! ιιοπι πειιιπι, όιόιι!ό! -- πιιπ! πι πι,

όππΙιεινε, εικνπ π ιιενπ!νε όπϋπιό!ιειι, επι·ϋπνε πιἱπόἱ8

πιιιι!!ιπ π' ίϋΜΙιό! πότιε Με “

Νπρο!‹ νοΙ!πΙ‹ πιπ!ι - ιιιιιιόΙππ π' τιπιπιπ! Μό!

γόε Βιι·πιγ νόΙπει!πεπ ό!π Μπι πιτι!όΕπιπ!!,

Αιιι!ππ ιό!!πΕ Βοπιο!γι!όι!όπε!ι πω, ιιιο!!μπε!

Μπι ι·οιιι!π!Ιππ όιοι!πριπι!ιπ νόεπ!! Μ, ππιπ Ιπρο!ώπ,

Μ! Μπι! Μετα! !ιοινπ πΙπνεπεΙι θε ΜΜΕ !όΙό!!.



Τ!)

ΙΒέι·ό .ΙεΙπι:ΙιιοΙι π' Ιιοιτνέιιοι·ειπει - ιιιιιιΙειει·ι οΙ

ΙεπιιιΒγιέΙι πόΙΙιΙΙΙ έιε πΙϋΙιΙ;ιτο ππροΙι οΙιΙενέΙΙεΙ Ιππο

νπιπιτ - Ιιέιπ 'ε "ιι Ρειιιιπππό, Μπμπι Ιιιι·πΙμόΙ

Μπι τό;; πιω: ρωιιω ΙιινπιπΙ:ιτόΙπιοεΐοειινπ., Μεγ

νει·πε ΙιόιιεΙ Μάριο ει' Ι)ιπνέιι 78 ΙϋΙΙ ειδε ΙιπτΙέινπΙ

εἱειὅ ιπεπεΙοΙιΙιειι π' Ι”όνπτοε ΓπΙε.

ΠεεΙώΙγ επιπΒιιπΙε ΚειάΙιεΙΒιέ νοπιιΙτ νιιιιπ: -

π' ίδνπτοεΙιππ πι ΙΙΙιιεἔιΒ πχ ιπειΙόΙι πι 5ωωι, ιππι

ιΙπππεΙι Ιιπτοιιπε ειΙππ νοΙΙ.

Ε' πενοιεΙπε ππροΙι εΒχΙΙιόπ ΙϋιΙἐπεΙϋπΙ4 πιπε?πι·

Ιιοπ ιόν!ιτοεπππΙι ΒιιτΙπρεεΙπεΙι ΙιϋιπΙἐΙιπ νπιπΙ.

Α' Ιιι π' ΙεεΙνόινπι·οετ ι:επΙι Πι ΙιόΙιεΙ πιοπ ππρ

εΙδΙΙ πω, ιποΙΙγεπ πιτ ιποιιι πιοΒΙιδιοΙΙΙΙΙΙΙι :ιΙΙΒ ιε

ιποι·πε κά.

-.ΙεΙοπΙιεπ πι εΒοτι πεΙιόι ΓοΙΙο8οΙι ιιιιππΙε "ε π'

παπι πω· τύπω πΙΙέιτειό ΙιδάΙερεΙπεπ ιϋπἰΙε Μ. .

ΙΙϋπ π' Ι“εΙεόΒιι5 ΙιοΒγεόΒ ΜΗΝ: 8ιε·ΙιεΙ ιΙοιΙΙ διιιΙΙΙι,

ΙιπποπΙό πι όΙιι·ικΙϋ ΙιοιππχΙιοι.) ιιιπποιΙιπΙΙππ πω

ιπεΙιπ ίϋιδειΕνέπ π' Ιιιιόπι νπι· ιππΒοεΙι πριιιωπι πιι8

ΡεεΙ ΙεΙδΙ π' νίεΙόΙι ειιιιΙιπ ΙιοιπἔιΙχΙιππ ΙιοτοπΒοΗ.

νεεεΙΙπΙι πω· ιοΙιιπιοΙει ΜΜΜ, ιιιιπδ όΙεϊπΙιεΙι π,

νέτοπ ιιόροπ πω, ιπιπΙΙιπ ει' ΓόΙοι·ειέιις ΡεεΙι·ε ΜΙ

16ιδιι νοΙππΙ Πει πεπι οεπΙ‹ ο' ειοΙιπΙΙππ ἐΙἐπΙιεἐ8

Ιονέ π' ειειιιΙιο ιϋπό ΙιιιΙδιιιΙιπέ8οι.

, Απ ΙιΙππό πι επιΙιει·, πο” ε8όειοιι :Με ιιόρ

ΙώΙΙΙ.Ιιότι πιο. δοΙιπ π, Ιω ειπιπποΙιτόΙ όΙπ πει1ι
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!ε!!ετε!! -Ρεε!επ :!ππν! !π:!8νε! ε:!!!!ό!;ι1 ὅ!!ϋ:ετε! !6!πἱ

Μ!!! ε' πενε:ε!εε πειρο!!!!!!π.

Α' !!επ8ε!π!π!!ιι !!!!!!!ρο!! !!ε!νέ! ω!!! !!!!!·πιπ!!!!!!,

ε!!νε!!ε!!, !!ιιεε!!!!!!!, !!!!!ρε!Βο!! ε! εεό!!ό!! Εοε!!!!!!!!! ε!.

Π” ε:όΙνε!π !!!!π!!επ 6!!6:ετε!!! !!!!δε ποπ π !!!ε!!ν

πε!! πε!!! νο!! πε!!!:ε!! ε::!!!:!επ, !!! !ε!!ε!ε ν!!!!!!!!! !!ο::έ!

π!!ε!ε!!ό! π: δε:τϋπτ νε!!π! - πο" !!!!!ενε!οε ε!!!

!εππ!. Δ

Α' πι!!! !επνεε !πε!!!εεεάο!!πόπν !!ε!νε!! ενπ!!!ππ

ει' πε!! ν!εε!ετε! Μ!!! ει' πω!.

Α' νε!εε ε:εεό!ν!! Κα!!! ι!!_!!!ευ!! ό!ο!π8ο!π!!!!!!!!!!!!!

!πεε!!!!!ο!!ε!!! εεε” ε!ει!ε!ϋεό8ϋ!!ε!, ω!!! !!!!!εο!!πά!

σε!!! κει: ειπνε!8 νέ!!!.ο:ο!! ε! π' πω!! ρο5:!ό! !!ό!εοπν

ρό!ο!!π 'ε π: ο!!!!ο! ε:!!ε!. '

Α! !!!!!προ!!οπ !ο!!!!!!., ε:!!!!!Βο!! !ο!!οε!ε!! 'ε π!! π:

ε!!!!!ε! ε!! ;!!ωι!!!!!! Μπέκι, πω· π' Πω!! ε:ε!επ Η! ε!!

ε:ε!εε ι!!ε:έ!!οπ ω!!! πω!!! -- Κενό!! παο! ρ!!!!!!!

ω!! !!!ε8, !!!ε!!ν!!ό! Η πε!!! ο!νπε!!ε!ά ε' ι!!πεπε:!!!!!

8ἐ8Πᾶ!!! !!!!”ε!!εεό!. -- Πε π!! ε!δ!! ε' Μ!! !·ἐε:!ε!εἰ!

ίο!ν!!!!πό!! ε!!!ε!!!!!!ε!!επ, πο" π' Βπι!!!ρε!!!!ε! !ε!!!ε

!ε!!εππε!! π' ιεε!νε!νέ!!οε !ϋνἱ‹;! !:!!:έ!! εό!ι!!!.

Βιιι!ερεο! ίε!!νεεε!ε πε:νε ε” ε!) !εε!ε!!!!πό!!!!ε!!

!!ϋιδ! εδώ: Βι!!ορἐ!!ππ. Α'!επΒε!! νε!!οεο!! πε!!έ!πν!!!!

!!!νενε, ω!!! !”ο8]ε! !!!έ!!!!!!!! π' νε!ε! δεε:ε!!πεο!!!Με!.

Η!! π: ι!!πε Με! Μ!!! ω!ωι!, !!!!!!ε!ντ πιο!! ροπ!!·ε

Μ, !!ο! π' Μ! νέα!!! ε!6ε:ϋ! !!!ε8ρ!!!!!π!!π -- Π!!!

!!έΒεε ρ:!πο!ειππ πν!!!!! ε!ϋ!!ε.
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Τόμε, Π5Β6Π70$ ί6ΙΕδι·Βεπ ειπ16ΙΕεόΞΕ 8:εωΕδ:Ι

ε' Βιιάεἱ ΕεεγΙεπι::. - ΒεΙι·ε ε' (ΜΜΜ 88161083,

ω6ΙΙγη6Ε “πω “Η” Β'8$70Π :Μό ΓιΙνεΙ Εο8:οτιι:οπ

ιι16τε66Ε οΜεΙε - ε' 8:6Ι68 ΒιιπέιπεΕ ίεΕ8:ὶΕ. Α'

ροπιρε8 Γο!γό, ΠΙΕΣΗΣ' Ιιε8ουΙό ε: 6]828Ε ειπ16τἱοεἱεΕΙιο:

8:6!ε886866π - ε' Ε6τ νότο8 Εϋ:τ ΜΕ.

Ιππιεπι ε' οθΠ6Γ"Έθ8]θΠ, ῇοΒΒτε Εε8Εετη νδ!"

ηγύΙἱΕ, ι116ΙΙγετι ΜΙ ε' νετΙ168γ ειιιοΙΕ6ώΕ.

Πε νέα: 0361 β νεΙεΕἱ ε” 8:6ρ ὅ52ἱ 681611,

ωΜδι1 ε' περ ν688ιι86τείτ ωτἱτἰ ε' νόΙΒχτε, ε! Ι66πά

τε8εάτεινε: επιηἱτε εωΙ6Ε6:16τ ΒοΙινν6ἱο: 65 ΤἰτοΙτε.

Α' Βιιάεἰ νετ τοΕἰητετε 8δί6ί 68 ΕοιιιοΙγ, κι"

ΙἐΙ8:ἱΕ :ΜΜΜ :Με ποΕ6: ΠεροΕετ Βγέι8:οΙπιό, ιπἱΕοι·

Ιοτιηεἰι1 ε, ί6ΙΜΙά 05ΠΜΠΙΙ0“ξ 66 Μπι ε' ΜΜΕ ΕΜΣ

τ6Εἱπτε16 νἰἀἐωεΒΒ, υτο:εΗ8:6ΙΙδ8δΕ 68 Π8:16Ε. Εεε

Μτϋιι6Μ: 6ρϋ!εΙε ε' ιιέόοτἱ ρεΙοιε. -- Α., ΠθΠΙ2θΐ

8ἐΓΘΙΙΙΙΒΪ Εϋ:6 τεττο:οττ ε: ο8:2τάΕ υτε!Εο668 ότε, Μ"

ε' ιιιε8γετ ΕίτεΗγ πισω ΙεΕἱΕ Βιι66η ,ε ε:οιι ρεΙοτέΒευ,

ΠΙΕΠΥΠΒΕ Ιιε!γειι 6εγΕοι· :πιω %ΠΥΒ5 ΕὶτἐΙ;·ἱ ΙεΕῇε

6τιιεΙΕ666". - Πε ε' 86τε!ιιιοΕ ΙιεΙοτητε 8γϋΙ€6Ε 'ε

ε' ΕἱτἔιΙγοΕ Β6ι:8Ιππι 68 Ρι·ε86ϋετι ΜΜΕ. - ν6ετε

ε" 8ιι86τε ε' ι·εω6ιηπεΕ 66τϋΙΙ, Μετἱε Τετε:ἰε

Ιιεῇ!επἀόυεΕ 1εω:οιι ε: 0Γ$268° Ε6ϋεΙ6Βε ῇϋιιἱ, Μ: ε'

ΕἱτέΜ ΙεΕ Ε68: Ιωιιά εΙίοεεότετέ8ετε. - Α ωε8γει·

8611168868 68 ρερ868 Μ18:Εε δτϋιιιΙππι 86ι·68Ι611 δ88:6:

:και ε: οτ8:ε88γϋ!68ἱ 16τω116ΕΙ16, :και ε' ΒέΕο8ιιιο

28]6Γ8, ΜΜΜ ΕἰΕἱ Ι1ετάτβΙιο:, ἰ8πιετὅἱΕ6: ῇἐτιιΙ£ '8

ιι. πω: 6

Ο
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Μπι εοΙιέιτει ιιιιι€ιιτιοε ω” ειιιιιγι ρόιιι ΜΠΕ δεειο,

Μ" ει, ΜΜΜ Μι ίι.ιΙ«'ΞΡΜειο1τ. -- Μ: ει' πω”,

4:ιιιιΕ απο Μι ,ε ΜεόΜι πι' 11όάοι·οΙι ίο8Ι:ιΙτέΙι επι ε!.

ΡεΙεἑΒε5 ίεΕνέεο πιο ε' Ιιιιι·έΙγι ΙειΒικιιι: ιιιϋ8ϋιτε

ει' ειδΙδΒοειοι·ιι2ο1τ Ιιε8γἱνοἘι, ΑΜΕΑ ει' πιο: θε νίιἰ

νέι·ο8, ΙϋνέιιέΙ Δ' ειέΙοε Ιειεειι Βιιιιέι.

' Πο;" ει' νέιτοεεειΙ _ιοΒιι:ιιι ιιιο8ιειιιετΙιοόιϋιιΕ ,ε

Μ" :που Βειιχοιιιάεπ ιιιεΙε€εϋΙιειι όΙνο2!ιωεϋΕ, πιοΙΙγετ

ειιιιιιιΙι εΙ56 Μιἱιιτειο ΗΜ: Μ, ειεεεϋιιιι Μι ΒιιιιιΙ

ι'ι€ειε Μό; ΜΙ: ιιιοετ ει2 ιιΙ16ι ωωι 8γοι·εειιι !ιδιοΙοάιιοΕ

Ροετ Με.

Ξειιέτοε 3ειι·ιιιϋνει ριΙΙ:ιιιτιιιιΙι Μ 11108; οΠχειι πιιιιδι;

ΜιιΒγειτοι·ειέι8οιι Ιιἰνϊι! ειΙι8 Ιειτιιι νειΙει|ιο!. - Κϋιιιιγϋ

νοι·οετο τωιωι Μπέκι Ιδοεδε εεεΙιότιαι ει, ίετιεΙο

ιιιιιοεοιι ,8. θεό” ειοτΙιο:ετε έιτΙει€ειό, ‹Ιε ει' ιιιεΙΙγΙιειι

ειδ ι!έ ΙιδιιιιχιιεόΒ οΒγεεϋΙιιεΕ- Βάια! εοι·ο8ΙγένειΙ

νέα εΙΙειινει, 'ε' οι ει' ρύΙάέιιιχοιι ιιιοΙΙγ ει6Ι8γοι·ε:ιεό88ειΙ

ι·οΙιοε ίοΙἐιι!‹, οειιιοεειιι Μ! νοΙτ ροάεγέειοΙνει, έει

πειτε ροεπόνειΙ ΜΜΜ ιι8ι·ιε!ιδτι·εΙ πισω. -- Δ: εε),

ει·δε ε2ἰῇειὶιτόΙ Γιι€εδτιΣ, Μ!. ΜΕΛΙ ίοι·Βιιτ Ιάι.ιιιιΕ, ποπ

ῇεΙΙοιιιιὅ πισω” νουόεοΠαι!, ι1ιοΙ!χεΚ ει' Ιοειιιει!ι!ι ω

άέ!ιΙι:ιιι εοΙ:ΙαιΙ 8γαΙιτειιιΙιειτι ΒιιιιιοΕ Μ! ιιιιιιτ ει' ιιιιιΙτ.

ΕΖόΖΒίΙ νό86ιι έ8 ει' ]εΙετι Μ-ιιάετέιι ΜΒΜ ΙοΙιειοΜ..

Η μιωιω ΒιιΙϋιιϋε @και άο- Μπι "ει παπι θα

ει, τετιιιόε2ει: ειοΙιοπ ιιιιιιιέιΙγειιιι ΕΜΗ: πω. ῇόΙ 1ιιιΙ«

δ

ειοτϋ 1ιδι·ι·εΙ ΙιοτιτοπιιΙόεειι, ιιιοΙΙγ ει? εεεΙιέι· οΙὰειΙιιἰιι
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ή

]ιιΙκ ιιιιιιέρ ιιιέ!ι;ι οΒγω σε:ιΙεΐιάοΕΙιειιι ιε ει' τόμο ε!

Ιιιιιιγι δεόΙε νοιιόεειι Μό - εΙόΙιειι1ΙιιεΕ.

Α: @Μαι «πω ιιω ΕΜΗ ΜΒ Ιε!ιοΕε:ΙΙ 2θ--2ὶ

ένω. Α' Ισόιιιιγϋ ειι;;έιτ Ιιιιιιισιι Ιιει_ιύει ει: ότιι:ιοιιοιοτ

3ι-ιΙοιό ει' ίότΒιιΕοτΙιει, ιιιι€ εϋτϋ ΐέιιγοε Β:ιτιι:ι Μι,

ι1ιοΙΙγιιοΒ Πιάνει νέΙΙότ νειώΒ :ιι ιίιιιεει8 εΙεό Μπιε

πιώ: ]εΙ!ειιιιιέ. `

νοιιέεειιτιει!ε Μπα Με.) πει", εΙενειιι εδώτειειιιοι,

:ι2 διιϋιιι 'ε νειΙειπιι Ιιεόνοε ι1ιοΒΙερετέε Βιίο]ο2όεε,

ειι·οΖέτ ε:οι·ιεΙοιτ όπιοΕεεεό τενἐΙ‹.

ΜεΙΙειιο 28 -- 30 άνω Με" ιιιΙώΙι!ι, ιιιιιιτ π;"

Μ, ΜΜΕ ΒοΙειἱ ,ε !ιόΓειέτ ποιό! ει” ποπ Μάι,

εϋι·ϋ ἑε Γέιιγεε ει.ειΙιάΙΙοΕ Εδώ! Ιιετιτ6, ιιιιιιόΙ«-ιι ειοΙι

Μπι εε!ιοΙ εειιι Μπι ιιιιιιτ ει' ιιιειΒγειι· ίϋΙόϋιι:

Εισαι :ιτοειι:ιΙ: ΙΜοιειέει-ι όιεὶτ 68 ειιΒοιιι «Μ.

Α' ε26ρ'νέ85ειι ,ε πιέΙγ πιω ειοιιιεΙ: που ιιιει8:ιει

ΙειΠεέιΒοτ ιιιιιτειώΒ, ιιιοΙΙγ ο” πιεις? εε2ιιιέιιεΙι, νει”

ιιιόΙγ όι·ιέιειιε!ι ε2ϋΙειιιόιιγε. ω)

Μἱιι‹1 Βει€διϋΒοτ νοι·οε ειοΒόΙγϋ ιθωθ σειιΕΙγειε

ε2ϋι·όΙι ίετιώΙι, ιιιΙώΙιΙι ιι' ρω· ιιιιιιτ ει' Μαιο εερτειιι

1›ω περσι; Ιιϋνο Μαι. ΡοῇοἱΒειι Ρϋιι€ε ΜΙειροιζ ϋΙ

Με Ιιοεε:ιι :διά - νει·οε έε Μάι· τοΙΙειΠιιιΙ - Μι

Ιοπιεν:ι ει' τοΙιειτιό πωπω :ΞΙι:ιΙ οΙ:οιοττ 8ιοΙΙόΙιειιι.

Ρέι·Ιϋε2ει· 'ε Μιά, οειιιοε ΙιόττοΙιοΗιειιι 'ε εΙὅ£τϋΙ‹

ει: ϋΙ6εειι Με εάι·Βιιιιϋι· ΙόόόοεΙαι ί6ιιγεε ι·ό2ιέι·:ιιΕΙιειΙ

εΒόειιτόΒ Η ει' εεειώι· τιιτιειΙιιιέι, ιιιεΙΙγ ιιιόιι ιιιοει

εϋι·ϋ ροιίοΙΙοε 8οιιιοΙΗοττ.

(με

|.2

Ώ ...ο -1.Σε”_1

»

ΜἶΨ 4

ι
Ι

ιΜ

4
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- Α' ΜΒΜ ει' Ι‹οοεἱε Μι., πωπω "εποε πο2Κό

νἰΗἐπι επσσιεΙ, ΜΜΕ Μωειἱτ Βποπ1 8γοΙοε ἱπἔο ίδ

Η5Ν: - νετεέ_ ιποΙΙόπγ ΒοτΠο1τει, ππΒ νί!έεοε ΜΕ

ιιῇῇειεει νάΙΙέιι·ει νοΙ€ Ιωτἰτνε: ππάτέΒέπ οΙϋΙ Μέι· ΒγοΙοε

Εδώ πχύΙτ Με 'ε πειέϋεπ :ιι ἰεπιετεΙοε πω] ειιΒοεό!;

ό:: ει' εγερΙδτ ΜΜΜ.

Α' ε2αΜτΙκ Μ Βετο! Ιό νο!! Γοενει, τει·πιο1τε,

έιΙΙέιει·ει «π» Μπα ΜεοπΙόΙα, 6ο ΒϋΙϋπιϋϋιὁΚειἱπτε

1πἱπὰειππγἰοπ: πιοττ π' πγετ8εε ίεΒετο, ει" τω” ίεΙκό,

ει' €χερΙόε ρἱτοερε], ει: οετοτΙιεθγοε ειϋτΙω, π' ΙόΒόε

νέ8ι·ε π' ΙοδειοΒΙ: ΜΙσοε ω, Ιιόΐεῇἐτ πιοιόπ ίεΙππε,

Μιτπέιπ ειε8ἐΙγ:ετι επιπ:ΖΗΜ.

Α' Ιιέιιπ ἰε εεάε:οπ ιπειΒγειτο8., ΙοΒοτε, Ιἱποιιιιι!

ΜΜΜ ποειιι ειιΙΙε-ιπδοΒΒαΙ έκ τἐιρὶΒΕεΙγεΒΙ‹ε!, ππΕ

ει: ε:ϋειΙπιπεπ οεοπΒόΙα ρεπεόεο, ει' ειἰΙκτἐιό [ΜΜΕ

ΒοροΒόεέινειΙ 'ε π' Ιιδπιηϋ Ι;ετε!ιοΙ; Ζδι·Βόεόνα:Ι ΜΜΜ!

έπινε.

Α, Βοοεἱε Μ ΜΕ ωωμ νέΙιοπγ, ιεἱτοε ειιΙτο8ό]ότ

επόΙπε!ι ετεεπεττο Μπα -- ο" τει!εϊΙνέπ Ιονέτ ει' ΜΙ

όρεπ ΔΜται, :Μπέκι ΙππόπεΕ ο" πμ”, Βϋππγϋ

τόπιέεάνειΙ ε: οετοι· @τα επεεάοΙππεεεπ ὲε› Ποτεειπ

νἰεειεπεΒετεὸε1τ πγεΙέτο. ·

ΜἱΙωτ ιιτειαιἱπΙι πιο:: ροπΕι·ει «Μιὰ, Μ! Μιάσ

ροεπεΕ Ιεεε!δΙ ρΙΙΙσπώΙκ 1πε8, ει: ἰῆειΒΒἱΕ σδ!έι1Βεπ

ίεΙΙΜΠοπ: Μ» ιπἰπδ ίεΙεέ8οε ΙέινέπγΙα

”ΒΙΙιἱε2οπι ει! (ΜΒΜ !“ ΜΜΕ ει' ΜΜΕ: ,,πππώ8 Μό



 

Μ . ς· . ‹

'Ι Δ:

Ρ . 0 - Υ Ι" ` ο· -,λ. Με'

π___

ειἰνοιιι Ιιει επ ει* ΙΜ ειιέρ νέιτοετ ΙάΙοιιι. Ηειτ Ιω

πιέΒ ΙιοΙιιειρ ει' νέι·ίοΙΙ:πόΙ πέ:ϋτιΙα Ιε ΡεεΙι·οΙ“

νειΙόΙιειιι πω, ΜΜΜ, ιπΙιιΙΙιει ει' ΜΙ νέιτοε ΙΙΙιιιπΙι

εΙδΙ.Ι :ΜΒΜ ο86ε2 ίόιιγόΙιειι 68 ΙΙΙοεϋεόπόΙιεπ Λοιπά

ΙιετιιιιΙειΙπι.

ΑΙΙΒ ΓΗ ότε οΙϋπ εϋι·ϋ :ειροι ΜΜΜ πιεθ ει'

ΜΜΜ ΙιοΒγεΒετ, ει' πόΙΙ;ϋΙ, πο” Ρεεωιι ει” οεορρ

7εεδ ΙΜ νοΙιιιι) πιἱ ο νιάέΙιεπ 8χει!ιοτΙ ῇοΙοπετ.

Α* ΙειΙεόθεε ρειποτει:ιε, ιιιεΙΙγ ιιτειειιιπΙε εΙδΙΙ τει·

_ιοεπό :ΕΜ ΙσιιήειΙΙ, ει' πέιροπόΙ π:ιΙπτεΒγ ίεΙΙ(ιοπιιι

ΙέΙε2οΙΙ 'ε ειέΙεε Ιιο52ύ ειιΒόι· επιγϋπεΙε Μπι” ΜΜΕ

τ:εΙΙΙέιιιΙοτΙ; πιεΙΙγ ει' θεΙΙὲπ ίεΙϋΙ σε εΒέεπ ΙιοΒγεέ8

ΙόΙΙιδιιότι πιιιιτ νπΙιιπιἱ ΙιειΙ:ιΙιπειε ρειΙΙοε ιιγι.ιΙΙ νόΒΙΒ.

”(ΙεσπάεεεΙιΙιεπ ΡειΙΙιόΙ ΙιέΙιεεεό8 ΜειεεόΙι ειιιιι:ιΙι

ει' ειιΙιοΒόιιειΙ‹Ι - Ιιειυότοπι πιει ΙἐΙ_ῇπ εΙδε2ϋι· ΡεετεΙ.α

»ΜΙ "πι ιιιειιιι,“ ιποιι‹Ι π' @Με Νέα: ιιιεΙΙέ

ιΙιιενέπ οεΙοτότ, Με ει' ΙονειΙ‹ ει' ΒγορΙό ο" τόπ

Ιόεειι·ει ΙειεειτόΙκ ΙόρτεΙΙιεΙ. Ε' ΜΜΜ: ε2ειπΙιιιπγο

τΙΙΙιεεειΙ νόπτεΙιηιοΙτ ιιιΙΙΙότ παπι, ΡειΙΙιό ΙιότιιΙ πειάι·έ8

ειιιέΙιει ε2οιΙΙειΙΙ ειιΙΙ:ιπ8οε άοΙιέιηιειοεΙπό]ότ εΙόνοιιΙει

75 τδνΙ‹Ι πάω πιω ιιιρό]όΙ, π' ιιιειΒγ:ιι· ιιόρ 820Ιώ508

οΗΒεἀνϋεόΒἐνεΙ - επειιιΙιειι π' τοιπιέειεΙ ΙιέιειΙνειΙ

- πιο81ϋΙΙνόπ, ΙιιιϋΙϋΙΙ 'ε Με ροΙ'ένειΙ παπά επι

νειηιιιιιι ει' ΙΙιετϋΙ.

,,Νόιά ΙιιπέΙοπι,α πισω π: ιιΙϋεΙι: »ΜΙ ΙιειΙπι

οιιιοΙΙιεόΙΙι (ΙεΙΙόπ Με”, ε) πιΙΙ ΙεΙεΙΙ‹-ι Με: παπι

Ι
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Βοτοεωει, ρε(Π8· ἰΒει1 ΜεοτιΙἱτ ΜΜΜ, Μπιουτ οεἱ!Ιειε

ή28Βόιό τοτοτιγ.“ κ

”Μ5τιδ ίϋΙεόμε :ϋ!όΒγερ Γεώ τετε]ότ,“ ΜεΙτ Πιιιε:1Ε,

ΜΜΕ :παπι σε εΒόε2 ρότΒεεε66 Ι:ϋώω ει' Ιο8ιιει

ΒγοΙ:Β ϋτϋωιιοΙ‹ Μίο]ο2όεότ πιιικιτέι.

”ΟΙΙμη ειέρ ε' Μό οδό” ένεση ἐμέ( πιοπιά ει,

ΜΜΕ: "ιπἱπτἱια ιϋΙάβέτεοιη ε2ϋτιγοΒετ τετἱτοΗεΙ‹ νοΙππι

τού. Πέ1Ιιει πιόε ο8γειετ Μενότ ΜΙ.Γδυ νοΙιιέιΙ Μ.)

ΜΒΜ οιοτηγἱ ΜΡ ΙιεππεεΒ ει' εέττοΕ 'ε τη·Πτ ϊόειοτοΚ

ΜΜΕ., 11ιοΙΙγεΙι πιο ποτά οΙΙερἰΙ:. Βιιόει ΓοΙδΙ ει:ιΙαι

τΙ:Μου Βεπ:.πέυΕότιτ Μισό ο' εετΒεἰ£ ει' νἱμἀόΕιιειΕ

ίεΙΙοΙειΒοᾶτιἱ.“

,,Αιι1`ει ιιι:18σε όρϋΙοτ θα ῇοϋΒτει ει, -ΜΜΥδ8 [Μο

τἐῇει πι" ε?“ ΜΜό θιιειΗ: - »ά ΙσΒίεΙεδΜπ επ1εΙεΕ

Παπ ἰ8ειι πόριιοΕ ΙἐΙειἱΒ."

»Αι τοΙάέε, “επί ει' ΝΜοτ ἐρἰτο1το εἰεινε,α ίο

ΙεΙ€ ΗΜ: ω” 6ρϋΙιτόμβΙιεη επ εεόε2: -- ΜάειΙοπ1

Μεάο2τδΙ ότε-ι ιιιοετειπἰ8, ἱ:Ιἐετε 65 ΜΙεδ ίότητε ΙΞενέε

ΜήπιοΕ νοΙτ; Φ: ΙιεΙδΙ πήικΙου _Ιώπγε!επιωεΙ Μ: ε'

Ι·πόΙιει!ωπ, ,ε ίϋΙε8 Βέι8οεόμι ο" ει' Ιε88ιοΜΜα ΜΜΜ

ΒιιτσρέΙπιπ. Νεω ωΙέΙοά ο, Με? ωἱιιτΙ ει, τιιοΙΙοττ.,

Π5Ιε8 ροωρόε ΓοΙενόεε, πειΒγε2ετϋ Μτέετ Μέι εΙὅ?α

Α' (ὶεΙΙόπ :ΜΜΕ ε:επιϋεπ ει' ΜΜΜ νάττοΙ πω:

ερτό ύε εϋτϋ ΜιεοτοΕ, ωοΙΙγεΙσ ιυἱιπ :ππηἰ ΙόροεδΙσ

νοηιιΙΜΕ ΙεῇεΒΙ› ,ε ιηθυι› ει, νϋΙπγἱ8, 1ϋΒΒιηἱτε

ειδΙδΙωρόεοΕ ΙειΒ]ειἱ 'ε πιὶΙώρ ει' νδ!Μετ :Μπιτ εΙΒο

υπό νόι·οει·έει, ει, τέιοινότοε πιονότ νἰεεΙἱΒ. Α, Ιππέτἰ
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νωάτέοιοΕτωΒ Με εοΙ: Βοάνοε Μκέψι έ! Μ, Μ; :Μάη

Ρεε€επ ει' Μέι· Ιιει]ό ωἰωϋ νεπάό8Ιϋ ειδ8ΙσπόΒου ,ε

ει' νέοιἱ ιιί.ο2ύΜπ ει, ΜΜΜ οπἰπιϊι ΜνέΒέ:Επιπ ει'

,,Νειεὶ σήτα ἩἱωετειόΙωιΙωι Βέρα ΜΜΕ, ει' Ιεοιπ1δ

Μ” 8ετΜε νειΒγ έρεη ΒΙεινἱ:ι ὰἱοεὅεἐΒἑτο, -- ει:

εΙΙιδΜΜ ιικιΙοεεεειδΙδΙα, ΙώρτὶΕ, ε:,ινειιηιι οΙειΒγϋωϋ1

σ:εϋΙι ΜΙϋωΙ:ϋιδ Φετιεοτἰ ρόΙκοΒ όε ει' ΕϋΙνάτοεΕπιπ

Με:ϊιΙι Με: [Με Μάη, ΜεουΙόιιΙ πάσι ϋτωϋεεεΙ ΜΕ

ροΙΜΜΕετ οπιεΙυεΕ.

Α' Μ!) ιιιοΙΙγ ιιτειεεἱηΙε Μάτ ιιιἰηὸἰε ε2εΒΒεπ 75

νἰΙἐ8οεεΙ1ϋεπ ΙέρεΗΕ εΙδ, εΒέει ίότηόΒεπι Μπιτ ΠΠ.

ΗειτοΙπιειε ΜΒΜ, 1ϋΒΒτηἱτε ίεΞΙ;ΙωΙ ε' ειδΙδνεΙ

ο!!ορετνε, Ιώρεώ ει' ίϋΠεόΒεε Μτρἱτοτ, φωτ ΜΜΜ.

Α' Βέιτοπι1 ίδειπεΙΚεάόεοπ ειέπιαιΙ:3ιιι όρϋΙετεΒ ει' ΗΜ

ΙερΙεἰΒ6Ι ΗΒιιτΙωΙό62νει ίε1ότειι 65 ίόυγεεεπ τηιοΙόΙε

Με πωθοΙωτ ει' ωΖω ΜΕ εΒεπ. - Βήτα ει' εεἱΙΙε8

νἰιε8ἑΙό€οτοιη ιυε!!θΙε ἐΡϋΙεΕεἱνοΙ, Εδιέρβεπ ει' Βιιάειἱ

"Ή, ωοΙΙγποΙε εϋτότοΒΒ ΗΜ ΜΜΜ ι1εΒέτιγ απο”

'ε πι' πωμιεϋ Βέι:οΙ‹ ει.ι1ε!ΚεάωΒ Μ, ΜΒ σ' νέιττ Ιώ

τϋιδ νδΙΒγϋετι ει: :Μό νέιτοε ΜΜΜ: εΒόειεπ ΜΙτει

ρεάί8 επιεΙ2, ειέΙοε νϋΙἔγΕεΕιιὅ πγυΙτ, ωἰτπὶἰΒ ΠΙ380

εοάνει ει' ειδΙδΙιοΒγοΜ8,- ἱΙἱοἱΕἐρϋἰεἱοΗΔοΙ πηεΙΙγεΙε

ω ε:ἱ€ετει1ῖ‹ἰπ£ ¦ερἰ!ι ο!.

ΠοΙ ιιτεεεἰιιΕ πιοεΕ ΙκιΙ:,ιάτεΙε, Με τέε2οΙόΒειο1τ ει'

ειδΙω ΒυκιόπωΙκ, ΜΒ ειιυειΙκ ω5Ιέο Ρεετ Ι118808 ραι

ΙοΙἐἰνειΙ 'ε ειπα Μεγε2ετϋ 6ρϋΙοτΙιοωΙοΕΜΜΙ, πιοΙΙγ

Βιιόότει Μι, :ΜΕ Μπι! ΕεήεάΕ Βέ2ΐ.6111θέ νοΙΙ ΙΜΜτό.

ι > ρ

α! ,
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Δ, τεΙΙομΙι, ιιιιιιτ ιιοτιέι 887δΙτ Πατρὶ ΙΙΙ3808ΗΠ

τι' »Πω ΙιοΒγει: τϋΙϋττ, ιιγιι8οτι·α τιιττνει ,ε ιιιιΙεόρ

58τότ ριιΙόετιιιΕ τονέιΜι ,ε τονότιτι νοιιιιΙτ, ιιι68ϋττϋΙι

Μάρ Πειτε 68 τϋιιτ εΙδ ,ε πι, πιώ· ιιιει8:ιει·ει τιιιΙειάοττ

ιιειρ νει·ότόιιγε έι·ιιειτοττει τι τι, ίδνέι·ο5τ.

θιιε:τι τι νοΙτ ι·ειρειάτειτντι ,ε ιιτιτέτεέιιιιι!ι νοιιἔιεειἱιι

ιιειιιέτ ει, ΙιιιειΙιεεόδιιεΙι ιειιετοττοΙνιιειιἰ: ιιιιιιττιιι Μαριε

ει' άιοεδεόΒετ ιιιιιΒγειι·ΙιοιιιιιιΒ ΠΙΣ ίδνέι·οιιιιτ Ιιο1τιιιτειτ

τι:ιτιιι.

,,Νοιιι Ιιἰττειιι, τισ” Βιιάει πω· ιιιιΒγειοι·ϋ Ιιειιγο

ιιιέετ τοΙιεεεωι,α ειόΙτ ιιωτικ »ιιιιιοιι ιιιιιιά περι ειοΙιτι

Μπιτ Ρεετ ρθω ει: ΙεΙιοτΙειι.“ -

”Γκ-:Ιεόθεε ει, Ιιόρ τειρειάΙιτιτΙ:ιιι,α ιιιοιι‹Ι ει, ιιιόειΙι:

»Μ Ντ ειοΜι Ιειτν6ιιγ ιιιιιι·ειάτ !ιοΙιι:ιριει, κι" ΜΜ

τέιιιι·ει, Μι Βιιτιότει ι1ιοΒγϋιιΒ.α

ΒΑ, νέιττοΒι·όΙ Ρεετι·ε ,ε ε" ροιιτι·όΙ, ΙιοΙ Α, Ντ

πω” Μ" ι·όεπέτ ει, Βιιιιιιτ Ιιοε:έρειιι, ειιιιιι 87ϋιιγϋι·ϋ

2ΒΙά ε:ἱ8οτεΙιετ, ιιιεΙΙγειιοτ @μι Ιιδι·διιιοΒ.) Δ, ιιιιι]ά

περι Μ” Ιέιιιωτιιότιτ 'ε ει, τέΒιτιρετ-- ιιιιιιόι8 62ϋιιΙδ

ιιέρρεΙ - ιιιΒιιιιοιό Βετειιόειιιι - Η Ιε·Ιιετ νειιιιι,

ΙιεεοιιΙιττι:ιτΙιιιιυΙ εεεΝιεΙτ ιιιιιιτ _ει, ιιιιτ πιοετ ΙότιιιιΙα.α

,,ΙΪε ιιιιιΒγειι· νέι·οε!“ΗόΙτοττ το! ίὶιιειτἰ:»ιιειιι

ιιιοπιάΙιτιτοιιι ποτίσει! Ξειιδ, ιιιΠώιιτ ιιδ θε Μερά ει' ειιν

ει, 8οιιτιοΙειτι·ει.α

,,ΙΒειι," τοΙεΙτ ιιιιιεοάτειιι Ιερό: Μάτσε, τισ! ιο

Ιειιτιιιιι τιιειοι· :ιιιιιρι ιι;ιει8ιιιιι· επότ Ι·ι:ιΙΙτιτιτιιι, τιιιιιγι
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πιιιΒγειτ ΒΙ1διετεϊ ,ε ίεΙιτέετ ΙΜιιιΕπιι, Μπι κ:εειΙι 80

έιναι! ειοΙδτι.“

»Με ε' ροΙδέιεό8 Μ" τόπο ΜΜΜ" @εμέ ιΜ8

(ΜΜΜ »Χι ίϋΙοε Βιιόέιτι ει, ιιιιιιτ ΙιειΙΙοιιι ιιιιιιτΙειι οΒγἐΙι

ιιιΜΜι ιιιιιιτ ιιιιι8γ:ιι· ιΜΙΙειιιϋ."

,,Εάεε ῇό θιιειτἱιιι, οι ει' πάει οειτι·άΙι Μπι! Μι

ει: ειιι!ιοι· ο' τἰεόὰειΙιιιιΙι ΜΜΜ, ιιιιιΒγειιΙιοιι!;ισιιι ιιιιιι

Μπι νέποε Μιιιοτ επεΙΙειιιϋ, ει, ροΙΒόιεό8 Μιιι ποτού

ει' ιιι:ιΒγειτ «Μπεστ -- Έ. α'. τ. Με 6ιι ιιγἰΙτιιιι ιι

ιιιοιιόοιιι ιιοΙιεό, Μ" ε: Με Ιιει2υ8εέ8.α

,)ΠοΗ:ιιι, “Μέι Με ΕοΒοε1 ειδειτιιι, Μ” ει, ρα!

8έι·εόε ιιιιιΒγειτ ε2εΙΙειιιιι?α

»Ν πιιιιτ νεε:ϋΙι Βιιτέτοιιι, 6η Μπι ε2ει·εωΙι οΙΙγ

άοΙεοΙιτόΙ νίΜΒοιιιι, ιιιεΙΙγεΙιιιοΒ ΜωΒετόεότε εο!ι

Μό ΜΗ 'ε ει' Ι:ϋΙϋιιιΙιδιό εποπνοάόΙΜΒιιοΕ ιΜΒ ἱε

:Μισό «ΜΒ Μαι εΙΙειινοΕόεεΒτε. ΜοΒιιιοιιόοιιι ΜΜΜ

ιιιιΙιόιιτ Ιάτοιιι έιι ει' άοΙΒοτ: ιιιω·:ιάιιιιιΙι ΒιιάειροεΙοιι

- ει' €6ΒΙιιτε ιιιιέιιι ιτέ!ετετ !ιο2Ιιειτει."

»Κ ίδνειι·οε!ι:ιιι Ιιενέε ροΙΒέτ νωι,ΜπεΙι 8χει·ιιιοΕε

Μπι Μ5:ὲΙ ιιιιη;γειιιιΙ, 'ε Μπι τ65288ϋΙΙ118ι8]3Γ Μνε

Ιόε!ιοιι. Α° ιιόιιιετε!ι 'ε ιιιιιιΜιι οΒγόΙι πιοιιιιοιιεό8

ΙιοΙιεΕ ΜΙϋπόεειι ει, ιειάόΙι, ΕΠΕ Μ: Μπα όνοΜιι

Η ΜΜΜ «δε ΜιιιειΕ ειιιιηι!ιιιιι ιιιιι8γειτοεοά2ειΙι, Μ"

Μ πιιι€οΙι Μιιι ω, ”ει·ιιιοΙιειΙι Μπι€γειι·οΕΜΕ νειΙΙ]άΙε

Με ιιιει8οΙ‹ιιτ :Με ΜνόιεΙΙεΙ: -- ει' ΙιοΙτο!ιοιι ιιιιιΒγειι·

ωιωωι νειιιιιιιΙι 'ε απο επιΙιειεΙ‹ - ιιιιιιιΠε ει'

1ϋΜιεό 8οτ νένο - Μ; "Νικο 'ε οΠγ ιιγἱΙπιιι
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έΗΜέιΕ, πο” Μει"πι·οτει:$8 ππιἐῇπΙι, “ότι όΙποΚ,

Μι!ππΕ, ιπἰΙώρ ΒοοεϋΜπόΙ ἰε ΠΙδ επ ΜΜΕ εΙπἰππἱ.α

,,Πει ει' ΜΜΕ ἱ8γ Μ:52όΙποΒ, ιπἱ ΜποΠεπ

παπι πΜπιπ, ω" "ει·ιπεΙιεί!ι ε8]Ισοτ π” ΜΜΜ!

ποΙκ?_ ΜΜΜ Μ” πόιπετ, ἰτππο2ἱπ,·άε ίδιο8 εΙέν

68 Μπι-ει· οεπΙΜ νέΙΙοιΕπιτπ πι-ενόπ π: ιιτόΜπ ἱὰὅΒΒεπ

ιππ8μτι·π. Μἰπά επ Μτ!ποιπ πει εοΙαπ ἐε £εΙῇεεεπ

πεπ1, π1όε ἰε ΒἰιοπγἱΕ ΕΜ άοΙΒοτ: εΙδε:δι·: πο"

ιπἰπά επποπ Εἐπσιετἰιἐε πἱποεεπ 'ε ε' τπεπάτπιάέ ει'

παω” εΙο111 Με τοϊκοπεπεπν ι1:ϋνο: ιπέιεοόειοπ:

πο” ιπἰνεΙ ε' 8επόπε ίδΜετ ει' ιππ8γπτ πω:: πενέι·δΙ

πενειἰΒ, 'ε όεειεε πόροεε68όποΕ πἱποεεπ έτπΙέποε

πονο ιπἱιπ π, π6πιετποπ ει: ,,Ππ8ετα πάν, ει' απει

8γπτεέ8 ποπ ε!ίοεπάόεόϋππ π' Ιεεπεπιε5οϋπ έι·ιό

απ( εΠΠιε πἐὶΙνἐπιιΙ τ. ἰ. π: ΜΜΜ ππγσ.ιππω

ΠέιπΗ ε:ετοτει.“ °

,,Βππγἱ ΒϋνοΙ.Βοηειέετ νοποϊι όπ Η ε' ῇεποΜΒὅΙ

65 παπι $δΒΒοτ. - Εέεπ ειπΒετεΙ‹ πω πω, εεήτοιπ

εοΙι ίοΙΙε:πεδ ιππ8γει·, Ι‹ἰ πι, ιπἱ8 οεἰΙΙπΒππΙι ΓἐπΪΙὶΙ‹,

‹Ιε ππνεΙ ε!έε “ένα ειπΙ1ετ νειπ ε' τπτΙ‹π νἰΙἐΒΒππ

36 θιιεπἰιπ, @πωπω ΙώΕεόΒειπ εἱποεεπ Βοππο, πο"

πει ο8ϋπΙ‹ ποτπΙ, 16ϋποπ ΕΠ: πιει ιππ8γειτοΕ, πέπιετ,

Μάη εδτ Ικτἱπιἱ Μάι· ε2εΙΙειπϋεΕ ἱε Ιοοπ(ΙΜΒ."

,,Νόιπεποκειέ8ϋππ 8]"ΒΙΠ'ΗΠ ππΙΙοτΕπιπ, πο” ιππ

8γειτοΕτόΙ ειόΙτπΙι, ΒΜεοΙ·ΒεειέΙιεΕ, και" ΜΙωτ Ιπτ

πι: 'ε @που @ω ῇἐτ8πτπ, νπΙπιπἰ πωπω ρεετἰ

Ιαπωκεάδ ΜΙΒ, Η κ:επΙκ όειτπΙ:οΙΕπ πγεΙνϋπΒοτ, να"
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ε" ιιι·όιοε ιότ. - Πε αει( εΕΙωτε Μπιτ ε: @επι

-- ΒϋΙίϋΜότι ιιιε8γει·ιιεΕ εά_ιε Η ιιιεΒετ, ιιιέε [Νώε

ιιειιι Πιι8ετιιεΙ‹, ΙιειιεπίιιιέιώεεεεΕ.α ι

”Μιιιάειι εεε$το," ιικού (Μπι: »1ϋΙιέΙοί;οεοιι ε"

νἐΙειιιἐιιγΙιειι νεεγοΤι νοΙεά, Με), ε, ῇοΙοτιετ Ιιε πιο!

ΙεπϋιιΙα εεόΙ ει έ$εεεεε Ιιεεε ιιιοΙΙεττ Μεοιιγιτ.α

|Πγ ΒοειάΙΒετόεοΒ ΙιδιΒεπι νόει·ο εΙάττόΚ ε' νε

τοεΙ -- 'ε (ὶιιεπἱιιεΙ‹ ο8όει ἐπὁεε εεοιιιεἰΒο ΜΜ

:ϋττ ει. Ποειιι ιιοΒγεά ότε ιιΙ:ειι Ιετνετι Ιιει·οιεε
οιἰιιιϋ νοιιάόΒΙδ Βεριιιειι ΙιειτοΜεΙα Μ. ¦

Ε' ειέρ έε Κέιιγι:Ιιιιοε ἐρϋ!οτ ε' Βιιιιε ίοΙδΙι Μπι

Ιοιαετ @Μι οΙάεΙεπι πω, ιιειιι ἰΒειι τεινοΙ ε' ΜΒΜ·

εΒχΠε ειδ8Ιοτέτ Βόρειδ ΙωτεεΚωδι όρἱιΜτδΙ, Μ! ε'

ιιειιιιεΗ Πεειιιο ΜΜΕ 'ε ο" ε, €εετνὁτνετοεΙεεοεἰ

ιιοεΙι όε ΒόιιγεΙιιιεεΙι νετιάό8Ιδι ΜΜΜ.

ΜΜΜ· ροάΒγεειιιΕ Μ νοΙτ ε' εεειιιιιΙιτε ιιγἰτοΜΕ

Με, ι:ΙόεεεΙ Ιιιιτοποιτ ειοΙιέι!ιε Ιιοτόνε, "ε ΡεΙΙιό ω·

Βιιιιοτιά!ιετΙειι ΙιοΒιιΕεεό%εΙ νεεεὶ1ε εεόρ Ιονει!: ε'

Βιιιιε εεόΙόιι Μ! 'ει εΙε, ε: ότε Με ΜΜΕ.
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ΚΜ: ιιιειἔγειτ ὶῇι1.

Ιἀεῇε 111082, Μ" ει, ΜΕ ἱΓῇιινειΙ ιηεεἱεπτετΒειἰ

ῇϋτιΙ‹, ΜΙιπεΙι ΙιετοεππενεἱΙι πέιιιἰ εε]τεΙπιοτ όΙιτεεπΙιε

Μιὰ ΒεπιπϋυΒ, ιιτιἱνεΙ Μπιτ α' ΜΜΕ ει: έττΙιεΕεε Ζέ

σΙοτ σεειΙ:Μ ΒϋτέΒοη ΜΙΙο1τιιΕ. -

νειΙό!πιπ ει: ἰῆεΒΒ 'ε Μι Βω·είιήει (ὶιιεπί πενευ

8ιόΙἰΙοΗ, παπι νο!! ιπέιε ωἱΜ Ζ:Μοι· Α8οέτοπ,

ΗΕ ειιγ]ει ῇεΙετιϋεπ Ροεττε ΕϋΙάδα, τόειΞπιτ, Πιο" ο”

Ιει!κό πεεγϋέωένξΙ ΖέεΙοτ .ΜΜΜ $ωιέσεοεεεΙ υπε

ἱεωετΙιεὸῇἐΒ, τ6ειἰππ, Μ” ει' ίόνότοεβατιἰ ιπυΙειώεείΕ

ΒδνεΒΒ ΜωίνοΙέεότε ΒσειπόΙμ.

Βεσκέψ Κέιπεπάἰ δειιδ, Ιωρίιόπη ει' Μάσι· Βυ

ειέτο!ωέΙ, άστε!) ἰὸεἱ8 ΙίοΙοιενέπου νοκ ειειΒειάεέ8

μι! "ε ε' ΙιϋιΙ›ω ΖάόοκόΙωτ Β ρέι·ειοι· ωε8!άτο8:ιτ£ει.

ΜΜΜ 1ϋπιέικιϋηΙα ίοηε!έτ ΐεΙΓο8πόΒ, ε:ϋΙιεό8
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Ιιερ ιιιοιιόειιιιιιΙτ κει νετειιιιτ ε, ίεΙτιιιιδ εργειιιεεδι·δΙ,

Η Ιιερεε νοΙτ ε" Ζεάοι· Ιτιιιε εεειινεάόΙγεε επετει

πιότ ιιιεΒιιχει·ιιι.

.Μου ιάδτιειι ιιιιιιοτ πιέ8 Ει·όεΙχτιειι εειιιιἰ εειιι

ετιιιοτιοττ ει ιιιεΙιτι ροΙιτιοει πιει" νέι!τοιεεοΙιι·όΙ, ε,

Με” εεεΙετι ε, τιοι·εεε!ιι ίϋτάϋΙιετι ιιιιιΙετοττ. - Αι

δι·ε8 Ζέιτιοι· Ρει·ειιεε, ιιιιτιττειι ενΙιειι ιιιε8 ειοιιτε ε'

"6ιιρδτϋ Μειω- νιάόΙεετ ΙετοΒετιιἱ ,ε επ ειπε, τω"

ε, ι·εΒι Ζεάοι·οΙε οττ ιιγεττειε δε ει·ειϋΙιετ: ιιιεττ ?θ

ενειι εΙόΙ ε' Ιεειιιοτιοεε!ιτι οεειἔιιιι οΗενεΙετι τειιιιεεεε

ειετιιιτ, ε" Ζεττοι· εειιι ΙιεΙτ Πιερ.

Ζετ!οι· Αιιιιι·εε ει. δι·ε8 Γει·ειιιιιτ ιιεργετριε-- 109

ενεε "ει, Πιάσε Ιετό!ι ρειιιε ε, τέ8ί ΙιτόιιιΙιε!ι εεε

πω, εΙεδ ΒόΒόεη θγϋι·Βιι Ιιοι·ετιειι 90 ενεε ιιιι!ιοι·

ιιιεΒιιέεεεοεοττ ιιεΒχετιεεετε ,ε ε, ιιιει·όε: εΙΙιετέτοιέε

ιιτέιιι Η έννε!, εειετ ΙιεεϋΙε8 ἱι·τ ΙενεΙε τε.ι·τετι!ι -

ε, εεεΙειιιι οΗενέιΙτετρειι.

Α, Γιιι·άδτιειι ΖετΙοι· Ρετεττ ειτε", ε, Μετα ιιιιιι

τιειι τεΒιει ιε!ειι νοΙτεΙι, ει: ιιτόΜιι Μάιου ιιιόδ επε

άειιεΙ ειοΙΒέι|τ ,ε εεειι πειτε Ντ Ιετιιιχε ,ε θιιιεετι ιτι

εεττἐΙ‹ ει ε: όι·ερ; ιιτετ, Ηρώ: εειετεε8ει Με τει·το

εεττ, Μ" ε' ιιιεεειιοεεεΒοτ Η ιιειιι εΙΙΙιεττε ,ε ετι

Ιιοι· τετε!τε ιιιεΒετ ΙεειοΙιτιειι., ιιιι!ιοι· ιιίιι·ϋΙε τοΙρτοιιοε

Ζει ,ε ιιιοεεεε πειτιοιιδοττ.

Αι εεεεεεεε ε' Πειτε εε ει·όΙγεε τοι·ιεεείτ 8γετιτειι

ιάε8ειιεΙτ ιι: Ιέτορεττειι., ,ε εε ιάϋτιειι Ζεττοι·ετι οττ
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ε" 1πει5νπτποπἰ 6επΙόόόπε ΚέπιππάΗΣΗωΙ ἱειποι·

ΜΜεΙι ιποθ. Δ

Ε, οεπΙἐό πω· έΠεε πὅπϋΙ,~ΙιὶπεΒ ππνῇπ επἱἐΙνἱ

ε:ϋΙο€ἐε νοκ, 15 ένω ΙοέιπνΜπόΙ όε ε” ἱΐ_ῇπΙ›όΙ

ΜΙΒ, 'εεε πειπ νοΙτ 1π:Ξε πππτ ΚόπιοπάΙ .Ιοπό., Η

ιπὶπτ ππειέι· 2ἱειτ Με Βἰεὁττε ππν]ότ ,ε πδνέι·έτ. -

Κὲιπεπᾶἰπέ 8νοτπ1εΕεἱνεΙ ΙίοΙοιενέπόΙ μπι Με,

ΜΙ ειιόττ ιππΙειτοπ, πιἱνεΙ παπι τἐ8ἱποπ ΕτάόΙνποπ

ο" ΠεΜτιοΒοτ δτϋΠϋπ.

Αν ἰῆπ Ιἰἐπ1οπ‹Η ιπε8ἱεπιετΙιεᾶνόπ, ιπἰῖώρ ει

ΓπτάδΜποπ οΠν Ιώππνϋ - ει, Ζάάοι·σεπΙΜόεΙ, σ:Ιεδ

Ι:Μετα --" ει πΕΕοπ από πειπ ἔνετιπεΙ‹ - Ιτπ1ει

ΜΜΕ εΙΙοπέΙΙΙππΙππ τοΚοπειεπνα ἐτιεττ.

Ε: όνποπ ἱΒεπ ΒεΙΙεπιεε τότεπεόΒ 8νϋΙτ Με ,ε

πω· πιπΙεπεάθ ΙώνετΙο ει' πιάεΞΙσπ. -- Α, νεπάόμΙε

τϋπϋπνἱτο ο8νϋπ ΜΜΕ ,ε δεπδ Ιημϋπποτ ε, Επάνω

επτειπτέεεεΙ €ένεειΙΒοτΙ, ΙΜ ει, ΙππΙϋποπ π, Ιε8επιππ

πϋΙΒνποΙ: ΜποιτειΕ.

Ιτιππ ε, εεεπεε ΕστΙπιπ εαπ πἰΜπει ε! Μπάστι

ΙιοΙ όνάεΒιετ ἔετῇεεπτεπἰ ιππ8π πάω. ΜἱΙιἐπτ τϋτώπτ

οι παπι Με ιπεΒΓε_ῇ€επἰ. νοΙ1 πεππε νπΙππιἰ Βοτ

1πόειοΙοε πεπιεεεό8, πιοΙΙν εΙΙεπέΙΙΜΠεπ πω;" πνε

1ωπωι ιπάεοπτει: ΜΜΜ ε2ἰπτοΙΙν ππἰνοΙτ ,ε ΙωΙΙοιποε

Βϋ!8ν1πἰπΙ δ, πεπι τεεπτΙά ω οΙΙν π1όττέΙεπεπ ,ε

οικιών πιπ8νπτέιππαι Η1Ιδπϋει-:π ποπ επει·όπνεό8 όε

58έπνΜεπεό8 -- πιεΙΙν π, Με εδέεπ όΙνότ πνπ]ήει

86τεπΙΒέεππΙ:· Ι‹οΙΙετπεἱπεΙκ, εεπΙιὶνοΙ εεπι ότοετοτἰ ειπ
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πο!! ίο!εϋ!)πεοδότ. Αππν! !επι - πο" π: δτοε πι·

πει!ι πο” πιπ!ο!εέι8άτο, ειοι·ο!ο!τ ιιπο!!έήπ Ντ!!! οδοει

Με πάνω· Κέρατο ιππ8:!! π' !ο8!‹ο‹!νοεο!›!› πό!ενο!:

Βδ!, !!!!: νοιο!!ιοάνο !ιοτοε!ο!ι ω!πεπομπ ιπἰοι·τ π!

οι δι·ο8 ίπ· β !εοάνοποπ δ! Βο!!!οπ«!!ει! !ιἱι·ά!νπϋπο!α

πονοπο 'ο πει πιω! νπ!:π:π! ίετοππότ Μιτου πνπιρ!ν!!

πει!ι !πεότο!οποπ ιποερ!!!ππτο!!ει, “ΜΒ ο!όποιοεεέ%ο!

οιπο!!Σο !ο ΒἐτεοπνεἰρΒἐῇἐτ 'εππο!νοππ1ο8!ινήτο!!π ιππ

δει ο!δπο.

Μπα :ποπ !.οτπιοειοτο!ι Μα! Μποιο!τ, τπο!!νο!‹

ει' 1έιτεο!8έετ ειοι·ο!!!!, :ποπ πἰειοπ π' Ιομππιιεύεο

επ!1Β Μην π" π: π: Με! ιππεπ, -- πο πιο!!νο!ι

πο! ει!!!!εόεεο οι!! - ο!!ν!!οι· ιπο8π!!!ιοι 'ο ε:!νϋ!‹

Βο!ν!!έΒά!ιοι νἰειο!οτ·πἰ,

Βνοι!ο π' Νεων! π' ίο!οε!οΒοε!ποπ, π' Βδεοεπο!ι

- Μ! !8ν επϋπτ! !!!!ο]ο:π! ιππειιπ!!πτ - ειοΒοπνεο

8οτ, ,ο ν!!8νο1τ ιππ8έπντο, οι' ποπ! πάω; άτπνο!!:ο,

να” ο” εισπάοε!ώ!1ο, πο! !ιοιότο πνι18πει!ο!! Με!!

ο' !ἐ8!›ο πέι!ιοεεοπ 'ο Βοποο!πιπί πιον!ιο!!οπ ι!!π!πο!

!ο!›οεεοπο!‹, ‹!ο οι !!!ν πόροε 65 ν!όε!ιπ !ιο!νοπ πω!!!

ποτπ !οπο!!οπ νο!!..

.!οπδ Ιτιπἐπο!ε !!Βνο!πιο! ίο!8οήοει!οτιο ει' πο!!!ϋ!,

πο" -- Γδ!ο8 ο8νο!δτο - ιπο8!!ϋ!διππϋιτο!πο Μ·

"σπασω τ:!τεο!Βο!! νο!ο. Αν !!]ιι πο!εἱ Μ! ο!!!.›ό!

“Απο” 1ποε !;ϋ!όπϋεοπ: ο!δε:ϋπ πιἱνο! νοπάεει!πει!ι

!!!!”ο]ο2όεο ο!!ιο!έτοιο!! !ο!!οιπτο έα ΜΗΝ! ο!κειτο!οι·δ
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το Βγεικιἱιτωοττ, ιπέεοόειοι·: ωἰνοΙ ιΜΜΒοπω σω

Φίε 652Ι·ωιημέεΙ:απ νοΜΙε @Η υἐιειεἰνεΙ.

ΜεενοΙτ οι ὶῆιιϋεπι που ε2ετόιη, εηΒοάόΒοημέε

πιέεοΕ 68 ειί8οι·ιιεέ8 Π1283 ἰτἐιπ -- πιἱ Πωσ ῇεΙ

ΙεωέιιοΕ ίδνοηόεέι Μροπο.

.Κωδ :«ΕΙ:οι· ΙἐῇΜπ ίδΜ:ιόπεεγ νοΙτ 'ε επϋπάεί8/

8ειΙ ι11υΙπποπ οεειΙἐὐῇει ΙώτέΜπ. ·

65ειΙιειι18ιό ΙεΙΙιεΙψεπ :π ἰειιιετοιεἐΒ ΙϋΒΙπηἱτο

σα ΙιειὸϋᾶἱΙα, Μονά ΒενεεεΙ1Β τοΚοπεόμ ει' ΙωάόΙχ

ΜΒ 68 ΙόΙεΙαιοΒ Βόεδπ, να" εοΜ εεω μι. -- Δ'

:ΜΕ επ ιπόΒΒἱ έ!άοιεπω 'ε επιπϋπεΙ: Η: ιιόιετεἱυεΕ

ΙωΙΙειινέωένειΙ πηει·ΙιεΕ πιο8, Ε. ἱ. ει' επεΙΙεπιΕ «ηγου

εύΙγτ εννει!, ΙΗΜι ειἰνο νοτισΙἱΕ,--οι Μι ο” 655:

Ιππιμό Ιό!οΗ›οπ ΜΠΕ Ιπιπι 'ει δεπιδό ει' ΗἱΠᾶΙΙΜ8ἰ

ροιπ. - Μέε εεενειΕΙιιιΙ ει' ΜΙ ἰῆιι Ιόπη·πιοΙκ ἰεπιετεϊ

εό8ο ει, Βἰ:ο‹Μοιπ 6ηΙεότηΙε!επ 'επ δυτιιάσπ!επι ΕΜΜ

ιΜνεΙ Εειἀε£εΗ ιπο8.

Π" Μπειεττ ωἰτιά !ιο1τδ$6ΕπεΕ, ΜΜΜ οι ε'ιιιἱΕ

νἐΙειιιἐτηεἱΙιϋὅΙ, ιισἐ:ετεἰΗ›ὅΙ θε έπόεεί!ώδΙ εΒγιιιέ5

πω! έωάωΒ, ἰπιΒέιΜ ε' ΙιόΙοεδπιδε πιο8ἱεπιετἐε, πιἱιπ

ει' Έκδι!όε ιιιϋνο Πισω.

Ε!ΙοπέΙΙΜΠεπι νεπτέιε πιο σΙ:Μπ, Μ πιέεπώκ Μ

ΈκόΒειι ει' ιπειΒιιπ!κένσΙ ωΙάΙΙαοπιιπικ ,ε ω “Μή εαπ

νοΙι Ιώρεσ οΠγ ε86ε2εη ιιιἐΙΙέπγοΙιιἰ @κι Πωσ.

ΜΜ'ερ τότΕόπτ, Μ" νόμο ωἰπά ΙιεΕΕοπ ει' αθ

πιέΙ κιΙάΙΙ:Πι π1οΒο!ωτ πιΕ εΙδΙτ εεῇιεΙπιϋΙκ Ιεπιπε, Μ"

:κι ιιιε8Ιιϋ:;Ιἱ1ιιἰ @πως τιιἰιπὶεπΗ «πιω ίοεμ, Η·
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πιο!! ει, Βοτιάν!εο!όε 6!εΕιιΕει!!πι ἰ!!γ το!ιοιι!ε!!!εΕ νεα:

ΕοΕΕ.

ΜΜΕ! ει, πιο!!εΕΕ νει!!οπιέεοΜε πιο!!! !!ετ!!!Ε πω!

ε8γε68ε θε ειδνεΕεόεε επόεε!!!πε!ε, πιω!! :ι‹!‹!!ἔ, πιἰΒ

οι Μ!! !!ϋ2ε!ΒεΕΕ, Μ! ει' οε!ηοε !πιιε2έτΕ!ειΕηε!! επα

Β:!Ε!εόΒει ΜΜΕ 'ε ε2το!!όΕιω !‹ε!!ε ν!εωιΕότη!.

.ΗΜ οι" !ενο!εΕ νεΕΕ, πιο!!γοΕΕ ειέπειόοευ Μ Πε

!!!, !πιτε!Εεέεο;Ειπ !ηΕνόπ ὅΕ, ΜΗ οι ε!εϋ επωά

εέΒοΕ, ιι1ε!!γεΕ !ωΕοικιεύμ Με ιηωτΕ - ε2ο!‹οΕΕ

πιόόοπ πιο Ε18γε!!ειπό!! οινοε! !1!ιοτη!Ενέπγο!Ε Με!!

ωοἔιιγυῇΕπυἰ, ωἰνο! ε: !‹ε!!ειτιε!!οτι !1οτηοωέεΕΕεουά

ε:τωοεόηό!.

Ε, Β8γε!ωε:ΕοΕόε νο!Ε ε: Με!! ειι€ε!τ, ιπιε!!γ Μπα

!ι·έοΕ! νοπω!ιιιόπω!! νει!ό‹!! ΕετωόειοΕο Εϋ!δΕΕ ν!!έΒ!ΕοΕΕ.

£ωΖω πιω!! ΜΒΜ !εοπ‹! πιο!!! !τωότό! ε!νε!!η!,

ωεπτη!τε Μπι! ε!!! ε, Μ!" ε:!νό!ιε2. ν!!:38οε !!!τι

ε!ϋΕΕε, Μ” “στα ,ε- πω! τοπ16Ι!μπό!!!ϋ!, ΜΜΕ

νει!ε!!ιει !1!τ!ιειΕο!, πω!! ΜΜΕ.

Νγ!!ειΕ!!οιυ!ε !πε!!ο Εε!ιε!Ε έε ε, 8οιπ!ο!:ΕΕτε πιΕΕ8

υδνε!κοόεΕΕ πιο%γδιόόόεε, Μ" ΜΜΕ!" ΜΜΕ! νοη

ιο!πιει πισω ει, ωιι!εητ!ο!‹ Εδώ ΕπΕο2!!!, τιιετΕ ε' πωπ

τη!το ό!ι:ηΕοΕΕει ε' ρ!!!ωιοΕοΕ-- ειυπη·ίτα ΜΕ ειοτότη

εόΒε ειΕΕό!.

κα!!! ω!! ει' τ!!! !!!!έΕάεε!!Ε ῇϋνὅτο !›ἰιοτηΕο!ετιτι:!

ΕεΕΕο. Ωεο!έ‹!! Μτϋ!ω6ηο!!, ροτε!‹, ωε!!χο!! πιο

Βγω!1οη!ωπ ει, !όε!κότΕιδι ΕπΕοιπε!!, ο!!!ενε!! μονά!

!!.!εϋΕεΕ. 7
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Μέι· 8γεττπεΒὸνεἱπιΕΒεπ ειἱνῇιιΒ Με 'ε ΜΜΕ ει' Ιε·έ

ΒόΒεεεΒΒ τοτωθειετ εαπ ΒετϋΙΙιετ Μ. π

Ε' ροπ:Ια πιο” τέειε επ οειιτἐΙ‹ ΒοτιιιέπγηεΙι

ΜειδηΙιο1Ε οι·εάε16ι. Α° Η ΕιιΟῇει, πιοπιιηἰ ΙωιεΗτα-ι

μπι 'ε τϋΒϋτηἰτε ότιι!όε, €μΙΜιτι πόιόιωτάε.οΕ, ανΏ

ῖ‹οτ ει' πεπιτεΙετιε68ψ :Παπ ειδειοΒοε Γο8Ι:Μεο!ι :βΙ

τειΙ πιο πιο" τϋτπο8ε ει' ϋἱτιοΒοΜιεΒ, πιο!!γοτ ει Βό

ΒόοηαΒ,-Βει!ιοη·οΙ:, ΖτἰτιγἰοΙ‹, ΡτωιΒεροπο&, νεεεο

Ι6ηγὶεΪ‹, ΤϋΒϋ!γοΙ‹ εδε ειέπιπι!ειπι ΜΜΜ( Βε:εἱΙ‹ ΜΜΕ

τεττο1ωΙ‹ ρεχΙιοτ, ει ίΒοη 1οτιιι€52ο1εευεΕ ίο8ῇει ω

ΙἐΙηὶ, Μ;" τόειἰΜ επ οΙάειΙτοΒοπο!ι, τἐειἱτπ ει' Ιώ

ΐοεποπ σεειΙ:ΜοΙι οΒγεε, Βγειοι1τ!ειη Έ πιο Βοτι1ιέιηγ

πὁΖεΙεὶιι‹':Ι ίο8να ΜΜΜ” @με απο: ρεπεε2τ επιεΙιεΕ

ει' Ιωτττιότη όε :ιι ε'3όε:έεοΕΕοΙ ΓοΙΒΜΜΒΒοΗ ιιΒόΒΒί

ΜττοΕοεοΒ Μου. - 52έιπιόοΒοπ έτ - εδά” εει·Βο

:πΙϋων6ΔοΒοοΒ νοΙΕ ειοΜεΙ εΙίο8!ειΙνσ ,ε ωἱνεΙ οι

δΜεό8 ΜτϋτΙόεόιξδΙ :ΔΗΜ εεΝΗΒ εἱΕετεε πό πω: Νέο,

.ΗΜ σεειΙόό]ει Ή ε' Βότ5όΒεε ρει·εΕ ε8γἱΙιό1ὅ! τοι11όΙΙ.

ίότηεε βνεισόότ.

Ε' ΒϋτϋΜέτη πιέετ ἰπἔεᾶο2όνἐ Εεεπάε: τΙε Κέ

πιεηεΙἱιιεΙ‹ εει]ότ τιἐ2ειεἰ νειΙ:ίιποΙε. ·

· ΞιϋΙὁἰ ε' νἱειοτηοΒ ΜΕΜτέ:όεεΗό! 'ε ε' ΙεΙιεΕδ

εόΒεΙ‹ εἰΙωτό€ϋΙ Πω.» τηἰπὰοτιτ. - .ΗΜ ο!!επϋετι

ωεΞιεΒόπτ 8οτιόοΙΙωιοπ. -- Κὶ τιιιψι, ἱ8γ νόΙεΙωάεψ

Μ :που ΜΜΕ, ωε!!γετ εΙδΙ1Β :ιτγόπι Η ΙώεδΜ @χάπι

εππηἰ άΙ:Ιο:ΜΜ ρϋι·ϋΙ, Μπι β" ο εΙεἰιπηοΙ‹ Κο

ΜΜΜ οΙΙγαπ ύτου9 ιιιοΙΙγετ ιιιέε ΒἰποΙιε:ει·ιϋΙ›επ Μι·
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ΙιοπάΙιιπΙ‹? ,ε εΙιΙιεπ .ΤεπόπεΙι πἐπιἱ Ι8ειπι νοΙΙ, πιοττ

@επ πεΙιό: νοΙπά άΙΙΙΙάπι, πο” άιπά πάω· πὶτΙοΙ‹

όεενο8εΙι, ιποΙΙνεΙξι·όΙ ίεΙεΙιΙι πό νοΙτ, @ΜΙΒ ΜΜ

ΙιεΙεΙΙεπ πτοπ πϋνεΒετΙωΙκ άπιινΙι·ει ΙϋΙ, ιιεπι (ποπ

`
.

ιεΙιάΙ εοΙιά Ιαι1Ιδπϋε τοΙεοπεπεπνεΙ ειπΙόιποΙι ε' Ιππο

εετε: πάω, ιπεΙΙνποΙ‹ εΙΙππο ΙϋΙιΙι ,ε ΙειΙάπ ν6ΙΙ‹οε

δεεΙΙαδΙ εεόειοπ ΙεϋΙϋιιΙιδιό εΙετάΙι ἐε ποοεϋΙεΙοε οεά

ΙάἀοΙ‹ ιοιπΙάεάτ νοΨπ‹Ιά πιάεά πω”.

Με ΒοπΟοΙάΙΙπάΙε ει" ιπάε ιι·άπνά Ιε νοΙΙ,. ,Κωδ

Με πω, ω" π' ε2οτεΙοτπ οΙΙν νάΙάπιί ΙεινάτοΙοε άε

ίεπεά ότιειπόπν ,ε πιάι· τει·πιόεεειάπόΙ Ι'ο8νά οΙΙν εεεΙ

πω, ιπιΙώρ ω Μπι ΙεΙιεΙ ,ε πειπ επιΙιά‹Ι Βάι· ιπι

πειπόνό ει: άπνειΒι ἐι·άεΙ‹πεΙ‹ ,ε άΙΙιπάοιάεοΙ:πάΙζ Ιδι

ρΙΙεπι.

Πει Ιι·πιά επΒοπιοΙ ειοι·ει, επόΙΙ ιπάεάΙι:ιπ: ,ε πει

πάνω ιιΒγ πιιιιτ ‹Ξπ Μ, άΙΙΙιοι· Βάι· ιπΙ οΙιοπ ο, επ

να ιπο8Ιδτιιι ΙεΙΙΙΙΙεπιθτοΙΙιε _Ιάι·ό άοΙοΒ.

ΙΙΙι·πιπ, πο” Ιτιπει πόΙΙιΙΙΙ πειπ άΙΙιειεΙι, ιπΙόι·Ι

Ι.εππέΙι οΙΙν άΙ0οπιιοΙ, ιπεΙΙν Μάι» άιοΙιπάΙι @πει

ΙεπιιιΙιάΙιΙι, ΙΙΙΙΙώι·τ :κι Ιπππόπι, Μπιτ εεει·οτποΙι όε

επετεποεόΙΙεπεόΒεπι δΙιοΙ νωπό Ια Ιε8ΙπΙιάΙιΙι.

Α, ΙιοΙκΙοεεάε, επόΙΙ οΙΙνΙιτοτ: ιποΙΙε1τειπ άΙΙ, Ιώ

ιεΙ, τάττ ιπεππνάΙνεΙ ή- ΙιοΙ ΕάΙάΙπόΙκ πιάεοἀΙΙ‹ ΙππάΙ?

ΙιάΙΙιιΙα, πο” .Ιεπά οΙ‹οεΙιο‹Ιάε:ι παπι οεοΙώΙν όπ

26εεεΙράι·πΙΙ, Μπάρ :π ειοτοΙοτπΙιειι ιπΙπιΙἱ8 τϋπέιιπι

εποΙιοΙΙ: πο" ιιΙιΙκιπ οΙιοΙτ -- άΙοΙιοΙιΙειιΙ νοενΙΙΙΙε:Ιε

έ·ε εΙπιο ίιι€1άΙάεει ποπ ειιππεΙ ΜτΙ, πιεΙΙ)·εΙ ει: ιπιπ

για
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τΗΒ Βἰτπἱ ειοΕοττ, πιἰΙεοι· π' ε2ἱν εο]έτ ἐτάεΒοϋ νόὰἱ.

- ΡεΙάϋπιἰ ἱΙΙγειιΙιοτ πιόεοΕ πό2ο!επ τετνεὶτ 'ε Μπό

εποπ ίεΙΙε8νέτεΕπ1, ιποΙΙγεΕποΒ Ιεϋχοἱτ Μπι δ ποτά!εί

ϋεπνο. ν

'ΜΜΜ. ο Ιι·πιπ νπΙεπιἰτ, νει" πππάεπτ ΙεπϋπεΒ

οεσΙἐ‹Ιἰ ΕϋτϋΙιπἐπγεἱΒὅΙ - πεπι επ1Ιιεόθ ιποπάειπππΕ.

ΒΜπ ιππΒέπ Ι:ΜάΙΒοπέεεπΙι :ιΙΕπΙτπάνειΙ ΜΜΜ; ϋεειε

οΙπιόΕπΕ, πιω δεεεείοττέιεππΙκ 88γΠ; @ο ραΜς π'

Ι;6:ΙόεοΕό. Μἰπιὶοπ ΜΒο!όόιέε εΙιππΙἰΒ, - ῇόΙ εεἰΙ‹

ε' Ιιοποεπέτε ΜΙ επει·οτό νἱ52οπγπἱϋπ 'ε Ια:νέε Μό

ΜΗ - πο” ιπἱπὰεπτ ιπσμΠΒ1‹.

.Τεπό ἰῆιιεἐΒει οΒιέει Ιιενένα:Ι 'ε ΒϋΙτὅἱ€ἐ8όνεΙ οι

εΙεδ ΜππτΙππ ε2ειπρἰΙΙππτἐεΒεπ ΒἱΙἐτΕπ ειἰνἐτ Μπα

εΙδπ: πε|ιπ παΙΙέμιτοτΕ εΙ εειπιπἰτ "ε εδώ: Με πο!

άο8εύεέιι 'ε ιπἱπἀεπ ῇϋνδ]ἐ£ ει' πω” Βοιόπε “Με Μ.

Ιτιπειθ ΕΜΗ ε) ΜΜέπετ Γο!μπιέιΜπ ιπό8 ῇοΜππι

πιεΒἱεπιετΒεᾶϋπΒ, ει: Εξω πγἱΙπτΙιο2:Μ Με! Μπι νοΙτ

ιπε8Ιορετνο. Κεάνοε οΙό6τεοτ, ΜΙόπ ΒΠεοε ειέιππέι8

ῇόΒοτ 5θ]ιθι61‹ νεΙε, πο” ιπὶπἀοππεΙι ἰΒγ Με!! ΜΜ

νεΙΒοιπἰ. ΟΙΙγ 8οπάοΙεποΚ, πππόΙι σε), Ρόι· εκτοπ

οειδε να" επετεπι:$ωοπ ΗιπεπεπεΙο ,ε ε:ϋΙδΙ‹, το

ΒοποΕ Εετνεἱ·- ε:ἱν 65 όΙοττοπ1όπχεΕ ίδΙἱΜ -Τ- Ιτ

τπέππΙι ῇόΙκοτ έτεττ ε!πιό]όπεπ, ει' Μπι Ιέίε:ϋ άοΙεοΕ

Εδώ ΕεπΙο:ΜΕ.

ό ει, επετοΙπιοΙ:, ΜΗ ε2ἰν πεπεϋ ε8γεεϋΙόεέτ "ε

ποπ ΜΒΑ ΒοΙὸο8εἐ8ο€ οπέ:52 ἐΙε£επ :Ά :ιππεΙε απεσ

εέιε!ιΕπιπ Ιεπωπἰ, Μ: πιἰπἀεπεΙ‹ Μπιτ επετοιεττ 65
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Ιππ:εϋΠ; νεΙεωἱ ουχ υε8γοεΕ, οΠγ εεεΒ ΜνότοΙοεοπ

εΙόιωειδηοΕ τεττοττε, ωἰΙώρ ρἱΙ!ει1ε!ἰ8 εεω Βόεεττδε

τύπω: τιγἰΙ£επι ε: ὅε:ἱτιτἑιι ωεΒνε!Ιετιἱ ε:ετοΙωάΙ.

Μἱτιδ ε:έρ νοΙΙ ε' Μάι· 8εΙεωΙ1, έωευεΠ ε' ΠΙ

ε:οτεε ΓεπηδΙσιεΙι, ωεπτιγἱ ίό1η72 Μο” ε' Μ”, ωεΠγ

ε' 8γϋπηϋτϋ εο:όΙΓέιηϋ ε:εωοΙιεπί εΕε:ἱνεπ·8οττ εδώ:

νεΙό]επεΕ! Μωδ νετε:ε:εεΙ ΒἱττεΒ ε* νεΙΙοωεε 5:11:

ε:ενεἰ, ε: οιΙεδΙιΙ -- Κί Ιτωεί ἰεωεττε Μ:€οεειι Μπε

ΙεΙιετό, Μ" ε' νεΙΙοωεεοΙ‹, ωΠώρ οΙεδΙ: πω" ε:

οωκωϋΙἱοΙι, ωεΙΙγεΙιεΕ. νεΙεΒε Γόι·Βιι «που εῇΒεΒτόΙ

ΙιεΠεπά.

Ιτωε 65 .ΗΜ δω: Μ1εόδοτ εεΕϋι!ΕοΒ ε8γωεε

πεΙ‹, ω: :που οεΙ:11τ Μπι πάρω τωιι ε:ενεΕ ωστι

όε!ε Μ, :και σωοΙτ υῇεἱΙ‹ ετὅεἰιἐΒ, ωέωε νοΙτ 65

Μ:Ιοε ω‹ἔΒ ἱε. ΚΜ Με: Βετο” εΒγΠι ε' :ΜΜΕ

ε:επιτόΙγόΒε.

,,ΡἱεΕεΙοΒ νε8γιιιιΒ :τύπω ΜΜπ,α ε:όΙΕ Ιτωε, ε:

εΙεδ οΠγ ωι·ω65:ειοε ε!τεεεόΙετεε Μάη: ,,νεήιιηΙε, ε'

ε:οτεΙοω πεω Μ:εεεε8 'ε Μπέκι 'ε Βεϋοτἰ1ΙετιιιΙ έ8ΙιεΕ

ετ!ιΉε Ξε ε:ἰνεὶπΙὡοι1, Με Εο:εἰπ!‹εΩ ε' ΙεΙΙ:όε: δεε:ο

ΜΗ. - Α: Μό Ιιεωει· τεΙἱΙ‹ 'ε ωοε£ ωἱιιιευ ετπιεΙ‹

ε:ετε!ωϋτιΙ: ετΙ]ε ΙοΒε:εΙ›Β ότάεΜΩ - ωοεΕϋτιιϋΙι Με

ΙεΙιεΕπο -- Μ" πιο ίιιεεοπ οΙΙγ €γοτεεπ.“

,,5:ὶνεἱυΙ‹ει εεωωί εοω νάΙεε:τ]ε ο! ε8γωεε1ό!,“

ΐοΙγ1ετε ε' ΒειΙνεε ΜΙ", Με .Ιοτιδ πόωε Ι)οΙάομεΒ

Με Νεο" ωἱιιᾶειπ Βειι8οτ :ιῇΚεἱτόΙ: ,,ΜόΙχοιι έτ:εω
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ω -- Η εΙΙιΠιετεά ιιεΙιειιι ιΤειιδ τεΙιεε Μποεεέι%εΙ

πιόιεΙι τι' ιδνδΙιε.α

Ιεπιδ ε' ρόιΙιεεεεό ΙεϋιΙιεπι οΠγ Ιιοεεεεειιι ι:ιιιέ

Ιτιιιέιι ειἰνειι 'ε Μ; ΒειιεόΙε8 Με Η ειδιτε Βιιιιιιι8

Εετιόιγότ - τιιιΙιερ ΜΜΜ ιιιἱιιὰειι 'ε ιιιιιικ1ειι Μπα

πιο;; νο!! πιοτιάνει.

.Ιειιδ ειιέινοεοπ 'ε ιιιιιΙδιι Ιτιιι:ι ΙιεεδΜι ει' Με)

ΖάιιοιιιιιΈπε “ώ νι5επι 'ε εν εεαΙΜ ε8γειετϋ εεετιόε

μπει εΙνεπε, εειιιιι ΜΜΕ εεπι οεἱιιἔιΙΙ ΜΜΕ Μειω

:ΜΒΜ 'ε !ιο87 Κειιιειιάινε! |ενε!ε2ιΕ.

Απο?) διι:ΗΙόεό8 ΜΗ ε' ιιϋΙ8]·ι1ετι, ωιιωρ ιειωι

ειι:ιΙΒιιιιιι νεες? Μ νειΙιιπιἰεειι ιιΒειὸἐΙγοιιιἱ -- ει: ει·

ΜΙεει ΙεΙιειΙετιεόἔεΕ Μιά τ:ιτιοεο1τ.

Ι8:ιι, ιιιιι16ιι “ω” Ιιετϋἱ ΜΜΜ εΒγιΚει ει" πιό

εΠι ιιιιιιι εΙιπειειτοιιιι, ιτιιόδιι πιω Ι:51ιείιΙ:, Μ” ε'

πεπιεΙι Μ!" - επι· ιΒειιιι;εΙ ει, Βοιόοεεέετει -

πιειιιιγἰιε εΙΖέιήιι ιιιιιις:ιτοΙ ει: ιιι:ιτ σιτε, ιιιιτ ει' ΜΒ

]ό ε2ετειιεεειιεΙι ιιενει, ιιειιι ιἰΠώιι ε" ε" εοΙιε]

ειιιεΠε ΚεΒ!εἰΙ‹ετ. '

Βε Ιιιιιιει ῇειειι νο!! 'ε :ιτε:έιτιιιΕ ΕοπιοΙγ ΒἱΓεῇειὁεε

ιιιιοιότε, Ιιειιε!χε ιιιιιιιιι8 όετι1Ιτ - “Με Με, ΙεΠιε

ιιιιιι6ι8 τιι8οιιγοε ιιιειι·ειιιο1ι.

Π" ιειειειι επ1ΙδιιιεΙι, Μ" ε' Ιιιιιεεετ ΙιδιεΙιΠ:

Ιιειι ΒΜιιιιιιι οΠγ ΙιοΙ6ο8ε:38, ι;ιεΙΙγ ει' Βιιιό:ιΒεέιΒιιειΕ

Ιε8ΙιέήοειιιιΒ Βιιιειι'εεεινε1 Μέι.

Ι8γ τεΙι εΙ Ρόι έν, .ϊειιδ ιιεΙιέιιιγειοτ ιιιε8Ι:Μο

|
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μασ ει, Ζἔιᾶ0τ οεειΙόόοτ 'ε ωΜδη Πάω· Ρότετηθ -

τϋνἱό Βετεεεόε Μάη -- ιιιε8ΙιειΙΙ, ε' Κεεετϋ ότείιΕΒειιι

.ΗΜ Μου νοΙτ ,ε ει,ΙκόΩ “ποιό ειἱνε ο” απ” εἰπ

]ει ίϋΙϋπ Μπι πιό8 ειοτοευΜωπ δεειε.

Οιιει€ἰτοΙ, Η οι 61εωι σ” ειόΙνότι πποετΙα:ιόε11ε

ιπο8, Βενεεετ ιιιοπάΜΙυιψ, νεΙο ΒέεὅΜ› ίοευηΕ ει'

Ισαάκ ωοιεῇόπ, ίϋ!ε8 1ϋτώπαϋηΙα υι6Μ›3 οειτό!γώΜπ

τιιε8ἰεπιετΚεὡιἰ.



|
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κ

ι

Πἔγ παπι ιπιὶηἀοηιιειρἱ ο111Βοι·.

Ε' Μέτεθε υιό" ίοΜ:ιεειιΙκ 1ϋτ1ἐηεΙϋιιΒιπόϋϋὶ μ

|οποΙοἰτ. ` °

Α' ειοΒε, Μ! φωτ ΜΜΕ όε (ΜΜΜ αιΙ6!]υΕ Ιά

Βοε 'ε ΜΜΜ εΙεδ ιοΜπ1εττο όειτονοΒοήϋΒ ἰῆειἰπΙ‹

ΜΜΜ έε ειέιπιοε €άτωε68Βοη νειπηεΙ:.

Α' ΒεειύΙΞε1όε 6ΙόηΒοη ΜΥ Με οι :ιειωΙοιπ νΝ

Ιάε τε88εΙΝ ΙἐτιιτιΙ‹, πιοΙΜιει ΜΙ ε"Πι ΜΙ πάω;

πγυΙ ει' Μεη!όνδΙα Εδώ!. .

Α' νεπά68εΙκ πω, ΜΒ ΚόπιειπΠί ΜΜΕ τἐ8ἱ Ξε

ωει·δτ ιιιε86ι·Κει1ε Μτέτο ίεΙΒοτεεΒόΒ, να” νεΙε ΠΜ·

ει' :ΜΗ παροπ ει' ΠεείκιόΜπ (θε ῇέιόΕειἰπὺεπι Μέι!

ΒοιωΕ, Ιε8ίηΒέΒΙσ ϊοΠϋπιὶΒ ο" Εδώ: Μ, Μοτο"

6Ινεπ έν ΜΜΜ !ουδ Βδιε!ἰ τοΙποπει. Εμ· πο" επι

Βετε!ι ΗΜ”, ΜυδΙαπ ει' ΓοτπιάεΙοω :ΜΜΕ παπι σεγα

ΙἐΙωπΙι 'ε Μ( ΙΒΜΜεεω ΜΗΝ εεωΙι ει* ροΙΗἰωἰ

Ι68Βϋτϋπ - να” Μιά ειοτιιΜιΒ.
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Ειπϋατο!ι, ΜΒ α, αε!ιέι παροΙιατ Μια αιαιωα,

Ιιααεω :Η αΙωοάταΙα, α' ηόΙΕϋΙ9 Μ" ναΙαΙ1α ι11αΒιι!ι

Κα! Έ αννα! α' ιιιἱ ΙαδνϋΙδΙα 1ϋπέατ τίπΕαΙ:α 36πέηεΒ.

Ματια α: επιιΜτ 61ωι πιέ!ια πιο8ΓοαααΠαα Μωα

ΒιιΙ ϋτϋΙαἱ, αιιιταιι Μαν; α' ειόΙοεαρόε α, Μπακ, να”

ί6Μεπι1 εαόπινα άπο ανω 'ε Μπα όντα! ναικΙοι·οΙ

Μ( Μό 65 Μπα. ο

ΟΙΙν!ιοτ ραπ· ροΙιατ οΒαπιραΒαἰ, να” το” οπο

Μ, - ε;" ]ό 1ιιόόεἱ€έιε Βαιὰα1ἰεπαἱΙινὅ|, να” Με·

Μ; “ατακα οΜιοα Έ 8να!αταα ίεΙεοτοεατ8α., να;"

ωΙρἱτοε αειοανΜΙα -- πενειακεε Βείο!ναπ "Μοτ

Ιο11αΙι ε' Πέμ ροΙἱιὶοαἱ αἐιε€οἰτε.

ΙΠνεπι εενόα νοΙτ α' ναεΙα8 ΒαοεΙααί. Πα το

Ιιοπαἱ ε8νΠω α' ιτια8νατ ϋενέι·τ ΙααςοΙΙ --- τιιε8Οἰ

οεἐτω δι. ”Βιιι!σετ να” ΡἰεΙα να” ζἱαπἱ!α ε2όΝ Η

ΙναπΕοι·: Μ' νότ νἰιόνό πω: "πω, ειπα ΠΙν ΜΙ α'

ΙιαιαααΕ!“

Πα αιιπαιι νέα· ότα αιωνα ναΙαιπἰ ΐοα€6Ινα ΜΙ:

από ρεοεονἰοε ΜΜΜ ΜΜΜ εαν ειδθΙοιαοα ϋυειιΙαὶ:

Μια πνιήΒοΗ ααΠ 'ε ε" εοααῇα! ειόΙ1: ”οΙ›ϋΙ να

"Μια ιιαααθεαω να” ατραπό! ιιιο8Ξατ ῇαναΒαα 68

α, ειαΙωαΓαι1 πιο Μειεα Με -- -- Μετα” ΙιεΕϋαΙι

ΚοεεαΠ1.α -- ΒΙ8αιαά ναα. Ρἱαανιιἐτ, α'Ιε8οΙ‹οεαΙ1ΙΜ

απ, α' Η εεταωἱϋε εοφ ε!εενεάί!τ. ΠΕεεένετα απε

άει - ααα ΚἰΙϋιιἰΙ‹ Μα!ια αι «Μ» ωαΒον!α

Ι8ν ίοΙντ οι α° Μαπἱιι5ἱ πιαΡοΙ‹ Εδώεπ όε ΜεόΜ,
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- «Με ε' ]ό ΒέοεΙΜπειΚ Μπωεω «ΜΕ άοπι1Βοτο0οπ

Μάτι.

Α' ρειιιιΜΒοπ Με ἱζῇιι Η! ειἰνεττειΙ ε'ῇΕειἱΙ‹ Με!.

- Ε8γἱΙ‹ ει: ιιμΙ:Ι: ΒἰτΙεροΙι νει!ειωεΙΜΒέηεΕ 6οΙΒο2ό

$έτε:1, ΤοΙυενέτἱ πως” οεἱτιοε ἱῆιι νοΙ2, ὸἱνωοεειπ

έε εο!ι ΜόεεεΙ όΙτόενε: ει, ΜΜΕ Βόπγεἱ ε" πω;

Βό:ϋΙ, ΜΒ ειἰννοΙ ΙόΙεωω! τεΒεε:ΕοόΜι ει'Ικιω @γό

Ιιε2., «Με ίἱεωΙεέι8ιιΕ ό:.ιοιότε :και έ:Ι$οΙι σε::ιΙόόόεοΕΒειιι.

»Εεεε Μ]ιιιιΕ εΙό81“ ε2όΝ πιὶπόἰἔ Με ιιιέεο!ι

ΒδήπγεΙππϋ ι11σε:ιε:1ιιΙΕεέΒέ1 Μια” ,,άε ΜΜΜ; ει' Μή

εΙό, ΜΒ ῇότ Μκιπιιη!ι 'ε ΜΜΜ; Μεεμι·οτει58 Μωϋ

εό8ε θε ΐϋ88ετΙεπεόΒε - σιάτΠ8 εεε ω: ΚΜΙΙ)ιιΕ ει'

εστω 'ε Με νεεεπϋηΕ ΜΗ - Ιε8εΜΒΒ Παπ Βγάν:3η

νεεεϋτιΙι εΙ.“

Α' ιιονο2ε1τ Μεσοι Μ1ωμιόπι ΕΜΗ, πιό8 Μ”

Μο ΜΜΕ ο' νίκ!έιπι €έτεειεά8ϋεπι: ει: θα νἰτἐ8ἐϋειπ

ιιιἰτιᾶεππγἰπο, 20-25 έν· ΗΜ, εεοΜεΙ ΙεωοϋΒασ

` ωε8ἱεωετΕοὐϋηΒ τἐτεεΙ8όε ΙιδιΕκπι. . π

,,Μἱτ ωοπιάεει Επιτέιοω Ιειιϋ," ΜΜΜ πω Μόβ

ΜεΕ εΠἰΒε, ΜΜΕ τεΚἰοτε1ο ίοττεόειΙωἰ νοΙΙ. Πεμ

νἐΙΙἱ8 ότι, ιηεΕΚεπὸὅῇο ΜΒ δεειοΕϋινο; δΙΙδιο!ε εδά

ειοτι Μἱ!ῖεἱ£ὲΙιο: ΜεοηΙἱτοπ *ε ίδτόειε εδτό1ΒόΒ 'ε νε

τεε ειο8ἐΙγϋ υῇεεϋόΙ ΠΙΩ - τορρωπ όΙοωΒοπιΒοΙ‹

Μ!. - »ΜΗ ιιιοκικΜει .ϊεπιδ στη, Μ" Νγέιη ΡΗ

ΙιἰωετειτΙ£ ει' πιἱπἰετετἰιιωΒόΙ?“

”ΠοΒγ σε οΙεδΙ.ιδΙ Ηι11:ιτειάοΙΙ, απο εοπιιιιΠ εαπ:

111οπτΙοΕ,“ ΜεΙτ δικιά
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,)Πο8γοπ ΜΜΜ ει€?α ΜτάόΙι Ν5ΒΒοπ.

,,6τϋΙϋΙ% Μ" πιἰιιΜοτἱυιιιιιτιΚ να" 'ε πιοΒ πω]

ϊο8ΜΙοτιι ΜΜΜ, ΜΒ ω Ιιἰ5ΖἰΕ,-ΙτοΒγ ε* Ιε:8ποΒγοϋΒ

πγετοπιόπγένε! δοέΙΙόευπΕΜΕ ε8γϋπ β: επ Μπιά

_ϋπ ωε8Εἐωετὶιιἱ. - Επι ἱε ιιιόπέΕι ε" ΜΜΜ ΜΟΒ·

πιενειτιἱ$ ΜΒ Βε!γε1Ε π1έεοΜιτ ό!πή1:πιέΕ, «Με Μέι·Ι.

ΜΙοεειι ΙιεΙΙΒο1οΙι Μτέιτὶπι 'ε εεεΙ: Με πιοπάοω: Μ

Ισ.ι επ @Πεμ Μ" πηἱπἱετετἰιιπτιιιυΒ νεπι.“

,,Επ τόεεει11τδΙ ω 8οπάοΙοιη." ΜΜΕ Μάιο Ζό

όοτ Βιιεπἰ: ,,ΙιοΒγ ιιιοετ εοΗωΙ ϊοη1οωΜ› ρἰΙΙεπεπο

Μι ΜΜΕ πιἰιπΙιοΒγ ιτιἰπΜοτοτἰεἰεεΕτὅΙ άΙω:ΜοιιυπΕ.

.ΓεΜοἱιἱοΒ ΙιόιεΙοᾶἱΙι Ιιοτνἐ1εἰνεΙ οι πποετ ει' ίδιέηΠ."

»Ηειάά ]ϋ]δη!“ ΜέΠοπ Μ σε ιιτόΜ› εωΙἱτετΙ Μ”

ἱξῇΔΙκ εΒγἱΙ«ε, ΜΜΕ Βο!όοε Βἱῖε_ῇειἐεϋ :ποιο :που

ικΠ τέίει1ιοττιπει€ :Γ πιίιπΗΒ επετεποεέε ορτἱιτιἰειἐτει,

ωἱιιὅΒ ει” ΐοττεύωοωΒοη εεπι ΒΙόπη·οιπαϊι. ΤΗΝ:

πγἱτε εεπιπιΠ εεπι οεἱιιἐΙυυΙ‹, 6ο £έπι1οτἱωΕΙ:ω άει·ϋ!τ

εθ8ϋΕ οΙ!γειυ ιιιἱιπ Μι" εϋ1«ΜΒοη ο" νἱὰἑπι περ

ευΒέιτ,

”ΒΙ]επεϊι επ ορΗωίεΙ:ΠΜ“ ΜάΙ2ο1τ ε" πιἐεἱΙ‹, Η

πώ;; εάώ8 Μπι ε26ΙοΙΙ 'ε ΙΜ ε' ΙΙ10Ζ88ΪΠΙ8Ϊ·£ “σάο

Μτ πιιιΜειωΕ.

Βιευ ἱῆι1 !ιοε2ιι πγειΒένυΙ 'ε ΜΜΜ· Μπα τετ

ιπε1ἐνοΙ ΜεοπΙἰ1ο1τ ε" πιἱπᾶεπιΗονέι ὶτάηγοΗιεπό Μι

οεδΙιδι, ιπε!!χ εοΙ‹ ΜΜΜ Πω. - Μπα ειωι επι

Ισει·οΕΜη ΙοΒΒἱεεοΒΒ τοπ ειΕ:ιτειτ, Μπάση ΙιὶΒἐῇοΕ

Μνέπιοεἱεό8 - ,ε πετοιοτε ει' Μ:νϋΙόεεΕπεΕ.
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ΒοΒΒοΙ ει' ΙιοιινόόεΙιιιι Βιιοπιιιέιιγ ϋΙόεει!ιοιι Ιέιτιει

Μια ει: οιιιΒιιι·, ιιιοΙΙγεΙι ειιιιιοι· ιέι]Ιιειιι ει' νειιοε Μει

ιέιιιειΙ ΙειιτειιιειΙι. κιιωιιιι ει: ιιΙεδ ειιτόιιχιτειετ 'ε Βο

ιιιι81ειΙι @Ματ ιιιιιιτ ε" ΙιόιόδιοΙΙ: ίοΙΙιειρτειιι ε"

Μι πω, ιιόιιει @γ Μπιόετ ιε !ιοο2Ιιει:1ειιΕει!ι, ιιιἰιο επ

Ιειιι ιιιΙνειι·ιειιι, άι: “πιο 75 επειτα: ΜεΙετει ιιγειιεΙι.

Ε' ΙιειεΙιειιγ ειιιγειΒΙιόΙ ει” εμε ι:ιιίι·ει Ιιιι·εοειώι.

ροιιάειιτειιιιιι, ιιιιιιδΙ ·ιιιει·ιε ῇειιτειΙι όε ΜΜΕ διϋιιι

νει" ει88οόειΙοιιι Ιιοι·εΙιειιοτι - ιιιιιΙΙγ ειι οΒοδει νει

ιιοιι: ειιίιιιοΜει.

Α' οειειιιό!ιειιι, ιἐ2ἐΙιειἱιιΙιειι, "πει ιιωιέιΙιειιι 'ε ει'

Βιιιιει ειόΙόιι νειιιιΙοι·οΙΙ.ει!ι ειιιιι Μενου ιεΙε8ιειριιο!ι,

'ε Επι νειΙειΙιοΙ ιιιειιέι!τει!ι ειιι·8ε ει' ΙιἰνειιιοειειΙιιιειΙι "πιο

όΙιει Εδω.

”Ε!ιοιιιιΙι ει: οριιιιιιειέι!ι!“ ΒιιιέιΙό ει: Μι” ιε ει,

Ιιει!ειΙΙιειΒΙγοιι ε2ειιιιει ιιιειροιοτιιΙι, ιιιιότει ει: ειιιιέιιι εΏ

Ιιέριε ει' ΙιοινἔΗι Βιιιιιοοιιτ.“

,,Μι οί” ΙιιειΠ0ιτειιι Μ ιδΒΒειι.

Β' ριΙΙειιιειιιιειιι6Ιόιιιι ιιιεΗτοιειεο!ι 'ιι πιο» των:

ιιειιιΒοι1ειιι. Μιιιιιιιχει]ειιι ει: ειιιΙει!ιο!ι!ιοι εκιωωιι, πιει

Ιγειι Ρόι· ιιιέιεοτι μετα Δω ιιγιΙνει ειΙΙιειιι.

”Μι!“ ειόΙε ει* νειειει8 Βέιι:εΙιειι: »οι ει' Ηιιιιγειιιι

ειιιο8, ιιιιιι6 ειἑρ ϋ]ιι5ει8Ι“ εννοΙ Ιιειιιο8ειιιιι Ιιοιιιό

ιιιειεειτ, ιιιειιιτ ε' εει·ιη;!ιοιι ειιιιιγιειιι «Μι ει: ιΓιιι ιη”

νέιάοΙι, ιιιι·ειιιιεο!ιι Ζειιιιι!όΙι Έ ιιιιέ8 ΙοιΙιόειειι Με Μ”

.Ιι-ιιιϋ ιιιει8ει 'ε Ιειιο8ειτόι ΙιδιόΙ “ΜΒΜ ιειιιοιόε ειιι::οιι

Μι ιει!ειΙΙιο:ιει!ι.
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Α' τειιιιιιιοι η” νοΠ ειιοικιιιιιι, ι1ιεΙΙγε!ι ει' εειιΒειά

εέιΒιιιιιο2Μιι ΙώρεεεΕ νειΙέιιιιΕ ει' Ιε8ΙιἱὸεἔεΙιΙι νθτϋ

«ΜΜΜ ίεΙπιειΒιιειιιιΙιιι.

Α: Πιο εετεε 2όΝιιιγιτο ειέΙειε ειιδότ Ιε8έιιγειι

ΜΙ ΜΗ, νίιιιιιιι ΙεΙΙιεεϋΙτ ειι·ι:ιοΕΕειΙ, ιιιοΙ!γεΙιιιοΙι Επε

_ιεπέεο ει' ειἰνετ ίεΙιιιεΙε8ἱιε1ιο. - όΙ1ϋιοιι1Ιι ε8γειο

ι·ϋ Με ε:ϋι·Ιιε 2εΜΗιδΙ ΗΝ, εϋιιιΒϋηϋ όΙοπι€οιιιιι01ι·

Και 'ε πιω ΒιιΙΙότι·ειΙ. _

Μειιιιιιιι·ο ΓεΙϋΙιϋΙ Ιέιιιιἱ ΜιοιειΕ, ιδιιό!ετεεειι Μ

ν:ιΙέιιιειΙι ειοι·εινε 'ε ιό, ιι] ΓοΒγνειεΙιΙιεΙ εΙΙόινιι.

”ΜειιιϋιιΕ Μ, Βιιι!ιοιιιιΒ 16ΒΒειι./( Ιάινόιι, Μ”

ει' οεειρειι ιιιεεό!Η 'ε ει' νειιιιέ8ΙδνεΙ εεειιιΙιειι :ποιοι

Βέρα.

Α:οιιιιιιΙ ΙιειΙειρ]ειιΙιειτ νοιτό!ι 'ε ιιιιιιτΙιιγ5]ειιι ιωιωωιι.

.Μιιϋ ώ Πιιειιι εεγϋτι ιιιιιιιιόιειΕ, Με ει' τϋΜιιεΙι

εεωωιιι ΗΜ εΙεπόΙούιοΒ. κ

Βέι:εΙαιι ε" πιεσε πι" ΜΜΜ ΜΗ ιιιοε -- ,ιι

Μιά ιιγιιῇινἐιι Μια ίεΙΙιιέ!ιοι1: ”Μιι8:ι :ιι Ιιιοάνεε

ιἰειιεΙειεε ιιι·Ι πανε! ει: ειιιΙιει· !εΠω Επι "η ιιιιη:ιό

8680ί Μ, Μαι ΜΜΜ έε νοιότε!ιε. Ν Μπι 0ιοειδει!

@τεμ

Α, ρποιεειειιιε ΙειΙώει, Ιιιιιει ε' ε2εινει!ι ιιιιι':ινο

νιιιέιιιιΕ, ιειιιει·νόιι 8οιιι!!ειιιιιιΕ Ρειρροιιιιειι:ιετείι Μιά

ιοειιιι ιιιοεο!”οιτ, ειιιιιέιιι ιιγόιειειιιι νιε2οιιιέ: »Με

ειιοι·ειιιόπι ιιιέΠόεέ8οόειτ ιιιιιιτ ιιειιπειδι·ι διιιιιΒγοτ

ιΔωι, - πιο ιιιειειι ει, ιιιι ιιιιισ:5 πιέ8 ιιιοΒΙεΙιει.“ ·

Βέι:εΙιιιι νιάέιιιιειιι ΓεΙεΙι: ”ιιιιι_ιά, ιιιιιῇει τοέιιιι Η:
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Κατω α* απ, αι ιαωε86 αι εΙεδεόΒα - ε' ΜεΙει

ιι1αυ εαιΊιου ίονάυ!η α' Βοι·οτνα υΙοια Μέ ιυτόιΙο

καιω, 'ε α' ΒειιεεΚεάϋι όρυΙεΙυει όινόυ ίε!ιυι-ιυι α'

οαειιιόυα. ΑΠΘ Ιόρειτ α' ΜΙΙιαι·ά ωτοκυβε, ιυιόδυ

Ντ ἱ8ευ υειιεε, άε Μενου υαΙανόυν ροοεονικ:ε ύπαι

Με ειειυΙιϋι€.

”Βαναιοιυ Βαι:εΙιαι,α ειόΙτ που ε8νι!ιε, ”ροΒνα

ειοΙῇιιυΒ )ε ειόΙι]ϋυ!ι, εΙυιΙ ναυ α" ιΙοΙο8.“

”Μαι έυ Ιιαιαιουι ωευαωι ε!ιαΙιΙαιιιβ ίεΙοΙτ Μυε

ω, ”Ιιδι1ϋυΙιι ιυαι·αιΠ, ειό Μενου, υϋιυ φαι ΜΜΜ

ία|υτα,ιυεΒρυΗιαυου υα ε' ιιοΙουά ιιμιὲα8οι Ιαιουι -

ιυιϊιόρ ι·ουαυ νεει€όι·ε.“

Ε' ειαναΕ ιι€αυ υιιυάυνα]αυ ΙοϋΙωΙι ε” 6ιναυτα

'ε ΒαοεΙααι οΠν ροόεονιι:ε νου ΙιδιόΕτϋ!ι υιΠώρ ιυόδ

α' Μι ημαι ιιτυαΙι ΙιεΙΙο Ν υιιταιυι.

Νενειειαε παρον νοΙταΙι ειοΙι. -- Α' ιί5υ!ιε68 'ε

ε' ΒΒΔ ΓόΙε8 αι ιίιιιεαΒ - οειιάαε οΙδόι·ιοώνοΙ ω”

αυυα!ι - Μ" α' υοι·νατΙι Ιιαυ α' ια8ι·αΜ ΜιιΙαρ

ίαυνε8ει.δόιόεοί "ε αι πω ραυεΙανοια Μια Βανου

Ιιειιόεεἱ άαι:ιαταψει υειιι ίο8ΙαΙ_ῇα Ροετετ. - Νευι

υιιυιιουΙιι οει1οιι;Μ ε' ιιιιι›ω 'ε α' ιό Βάσειιαι ,ε Με

Βαιέήα υοιυ νοΠα!ι αι ε8νειιϋΙιεΕ ΜΚ ρο8ναειοΙταιι.

ΙΜ α' €ϋυυεέΒ νιτιέιιυ νοΙΙ όε όαοιοε. Ποειιι

οεοροποιαΕοΕ ιέιειΙόΙι!ιαΙ ἐε ιευένα! Μαι νέει8 αι

υ£οιαΙια€. Δ' νέυπιέ8ΙόΕυου αι Μαι·αιυοΙι εο!ια εειυ

νοΠα!ι υόραεο!ιΙΜι, ιυιυάευ Ιιανι'ευαι Με, 'ε ευυνι

πιοι8αΙοιυ, ευυνι ἐ!ετρειε86ε ιιϋιΙιευ ι·ιτΙιαυ Ιευειε



ΙΙΙ -

νπΙεππἰ τοπάετΙοπεό8ετ ΜΒΜ. Α' Μειδ8!ετε!ε Με: νο!

το!; πχοπι1ει€νάπγοΕΚΑΙ: π, Ιε8πενε1εόεοεοϋπ πω(

ΜΜΜ, π' Ιε8τοει:ιππ εΙπιόπο:ΜάόεεΒ πενεΙὅΕτε Επ

ΙάΙΜε, πεπόπγ πω ΒϋΙΓϋ!ιΙἱ ΙεΙΙώεπιέτετΙεπϋΙ ΒΙΔΕ

π:Μπ ει" Ιώππγεπ πω» ιεοποἰτ.

Με νοΙΙ νπ!ειτπἰ ει' ιπῖ ΒότεάΒτεΙοπϋΙ ποπ Μπο

ι·ϋΠεέΒ πεπ:ιεε πιπΒνέτπ τπιππιοΙΙ. - Τἐπτοτἱ1ποΪΙππ

Μι π: ϋΒγ ε2επωέΒόποπ 'ε τπέ!γ ιπε88γϋ:ϋπέε πππειΒ

ἰ8πιεἐ8ἔιτό! π' ῇοπππἰὡππ.

Ε: νοΗ ει' π:ιἰ π' 1ϋππεόμ1ΙεΙΒεεπεττε, ιπἰ π' το

ιπόπγπό!ω16 75 ιπἱ π' ίοππιΜΙπωτ ἐ:Ιεεεπ ιπε8Ι:ϋ

Ιϋιππϋπειέ :ποπ επνετ8όεοΒτό!, ιπε!!γεΙα οΒγεε ρότ

τοΙ‹ 'ε ιδτοπόΙωΙι ππὶνεἰ.

δοπό, π1ἱιπεἔιπ πεπέιπγ ὶεπιετὅἰνεΙ π' Ηππγειάγ

εετε8πεπ πεεπόΙΒετο1τ.) ΜΜΜ θπειιἱπειΒ 'ε ει, Βιιππ

ΜΗ: πεπΙ:Μο11.

,,Νεπι Μποιπ, πο” ποπ ειπποτε:ΜδΙ ιπω;πιεπε

ΙωάΗ1π!μα ε2όΝ .Ιππό ππω;πω!, ΜΜΕ νοπἐεπἱπππ

π' ΜΙϋπππόιό π] πεπγοπιέεοΕ Με! ο!ιοποιτ Μότσ

Ιαοποπ558 ΜΗ: ἱειπετπειΙεπ νοΙΕ.-- »Νο ΜΗ π:

πεύκα ε' πεπ:3πγ ειπποττϋΙ, ΜΒΜ! ιπο8ἰεπιεττετ1εΙοΕ

'ε ΜΜΕ π' νόΙεΠεπ 5οτοιο£τ ϋεειο. ΕεεΕ τϋπππγἰτε

8οπ1π1ἰΕἐνϋ όΙεπειππετεΕ, ΜΚ πω! π' ειόπιοτ ειπρο:ΜάΚ.

Α' τόπγειόΕ ἰπΙώππ ε! νππππΙ‹ ίο8ΙειΙνει πιἰπτποεγ ί3Βετ

8γπΙκτππ Ιεπε1πε ΗΜ. -- ΒεκπόΙΙειπ πετπ εοΒέτει

οΠγ ίότΠοΗπΙ Γοεει ππεδἰεπιοτἰκεᾶπἱ, ΜΒ ε' πειροΒ

οδό” ΓοπτοεεέΒέτ «ΜότΗΒ, π* νεεισΕΙγτ ἰεππετἱΒ ,ε ΠΕΒ'
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Μπι "πει, 6ο ειιι!ι·τ ΙιιιΙγι :ΜΜΕ 'ε Ειέτοι·εέΒιι!ι ΜΙΜ

ειΠι :ιι ϋεγΙιει Ειδειοεεό8.α ' _

»Παω ιιι6οιιι,α ΜεΙτ θιιεπἱ: »ιιιειιιιγἰτο Ιε!ιοι.

ε" Μι οιιιΙιεττδΙ οι εΒέειι·ε ιιειωω !ιο2ιιἱ, πιο :Με

8οιιάοΙοιτι, Μ" ει' ιιειιιιετἰἐΙε1 ε' νέΙεέΒοε τιειρ]ειιιιιιιι

ΙόΙειι!ι ν:ιΙ:ιπιι Μαθε Κιετιγοιιιέιε, ιιιοΙ!γ οι ο8όει

ειι·οπικιειΕ ΜΜε26ετ Μ: ε' ΙιειιγοπιέεΙ, ε' Ιό8δυόι ει'

ίοπειάειΙοτιιιιειΕ ιιιιι€ειειτοεπιειΙι Βιι!ει!οιιι! - πι" ΗΠ

ε2Πι, Μ” ει, Ιε816!ιΙι :ιτο:οιι Ν:ΙεΙαιετΙοπι καπό”

ειι8ἐτ2ἰΙ‹, 'ε ει' ΙιιΕτιοΕι ε2ἰνε ε2ϋΙιεΙιΙι, ειόεχειιΙιΙε Μ

κιωιι1ωι: ΜΙ ΕΜΗ: ει' ΜΗ” Μπιτ ει' ι”έιέιιΙι, Μ! ει'

ι·όιιιϋΙει εΙΙιιινΠ‹ ει' παρ Μπι” οΙδΙ - θα ιό! ε"

ει: @δια ι -

- .Κωδ Ιιεειό!8εώε Ιιδ:Ιιετι Βινοιιτει όι·ό]είι€. »Ξ

Μπιτ Μιτου” πω: έρειι ωθιε Βιιάέι·ει έιιιιετιιιϋιιΕ.

ΙΙΙι·ειι!κοι· ιιιιωΙιέηάά οΜιοτι ειοΙιοΠ Ιοιιιιι:/ ιιέι!ειά

νωπά ο ει' ΙονεΙεΙι?“

”Μικιόι8 ο!άιιΙιεε!ιοιιιΒοπι !ιοττΙοιιι,α ΜεΙτ θιιεπι:

»ιιΒγ ιε ει' ιιιἰιιι Μισό επιιιάό!ιιιιιΕ νοΙΙ :ιιοΙαιτ πιθ8

ιιι:ικάέΙεΙδΙτ :Ηιιὸιιἰ. - κι ιιειιι ιιιοπικΠιει1οπι πιοΙωά

ιιιοιιιιχιτε Ιεινότιοει νειΒγοΙι τιει"·Ιιέιτγάιιιειτ ιΔωι.α

,,Μειω Ιέιττειά ιιτοΙιάι·:ι ?α

,,ΑΠε ΙεΙιεπειιι 9- 10 ένω, ε' απο εμέ” εισ

ιιιοι·ιι οπιι.ειειτορΙιάιότό! σε:ιιόόοπιιιιειΕ ιιιἱΒοι· 6ι ΜΜΜ.,

ειιιΙόΙιιε2εωιιι οικιΙι ο|ιιιοεόάο1τέ!οιπΙιάρειιηιψ ιιεΙιειιι.“

,,Π8γ Ιοτιιιόειειοε, Μ" Ιιοιιιιε πιο" νέΝο2έετ



ΙΙΒ

ΜΙόΙ:πιάει ΕϋΙεϋΙοε: ἰ8επ ότόεΒοε ΓότΒιι - :Με Μιο

ΙοϋΕπ·ϋΙ @Η ἰεπιετπἰ.α

,,Μέε Μ:Με οΙΙχ Εοι1ιο!γ Β εΙιέτΕο:ο"?α

,,Ει1 εινα! Ιέτωπ1," ίεΙεΙ1 ΗΜ: ,,άε ΜΜΜ Βε

ε26Ι]εΙ( πεὶωιΙ τόΙιι -- τπεἔ; ΜΒΜ ΜΒΜ ὅΕ.“

,,Μευτηἱ Πέμ $οΙοπιδ Η! 1:ΗΜεπι ΐεΙδΙ,α ΜΜΜ

θιιεΜ, Η Βστέ1]όν::Ι όρου ιποετ ότι ει' Πειεἱπό ὸρϋΙει

ειδ8Ιοτέ!ιοι.

.ΜΜΜ πιιοΒΙε!ιιΜε 1ἐνοΙΜπ ει' Μέιτ8Π ειἰεειε

Ιέπε:οπ ιδΙά ίἐἰνειΙ, Μιπ ο" Με ετάδ - Μπόνε

ει' Μισο ειϋε£ ΙϋΕπόΒει1, ε:οπ1Βεπ σε 888 Βιιάει, ΜΜΜ·

ικ:Ε @Μπι ΜΙ” ει' ειοπ1 νό8ότ πισω ΜΜΜ.

,,ΜἱΜ έΙαξηΙα ει, Βιιπει:“ ΜΜΜ ιι]τε θιιε2Η, ,,τῖιεπηγἱ

ΜΜΜ Ι:Η:ο!ι Μ οΒγε2εττο, Μ: πιό;; ο, ειέωαιΜπ

ταΕ!πι1ό Θ: ΜΙω, ει' ίεΙεόμε Ιέπιο2Μά 'ε πιο” Ιόνο!

ει' ακιΙωοΒ - Μπιδ Ι:ΞΕνότη!“

,,Ει Μία 20 - θ!) ι!ννοΙ Μι·έ$οιπ,α νἰειοπιιά

ΗΜ: ,,ΜΜ ειεΙεϋϋΙ Βενέε Ισέ1ε2επ ωὶΙώρ ϋτοΒοΒΙ›

ι1Μι Μπιτ Μ ιιιοπά]όΒ 'ε ει' ΙκενόΙγ Ρε80. 40 --5θ

έννεΙ ε: Μία, Μπι εοΗΜ τόΜι νοκ ΜΠΕ πεηηοϋϋ

νἱὰἐΙ‹ἰ νέτοε:ήηΕ ε8γἱΒε.α

,,Α) Ιιο]ὐΙιἱ‹ὶ, ιπιε!!γ πιω! οΒγοποε νοηειΙΒΜ ειεΒἱ

:Ά ει' ΒιιτιέΙ, ΜΒΜ ϋτε€]εἰπΙ‹ πιέ8 οιορίστΙ1οτάο:Με,

Ἀπὸ ΜΜΜ ρεάίΒ "Μεεότ - ,ε ἰεγ - ωΠώρ Βοη

όοΙΙπποά - Γε1εόμε 5οιΙιόΙ: |εΙιοττεΙ:, ειΒΙωι~ πιου

όοπι ο, Μ! τέιεοε ΜΜΜ Βόρειεττ ,ε σ' ροετἱ Μπόη

Με εΙεό εότει!1εΙγο νοΙι, ωοΙΙγοτ Μάσι· 8616" ΙιεΙ;·οτΕ

Η. Μια. 8



ΙΜ

ριοιπεπιιόιππΙι πενε:ιεΒ: - π:Βέπ πει πιέ8 ει'

3:ΜΕιε:ιιιτ Μπα νοΙπιι! Ε” δι·ε8 ι3πιΕι!!_, ΜΜΕ

ο” >- ιιιιΙιιόρ ίεΙε:έπιιιοιιιι - Ιιειτνιιπ :εεΒἩεπἀΒῇἐΕ,

τι: εεει·πιιδιότ 'ε παπά” τόπιιιδ πει" στα” έ: ΜΜΕ

όιέιτ πεεπιό!ι οι - ιπἱπόἰ8 εοΙιπιι:ο:νπ ειπΙόΙιε:ιΙκ

κά. -- νιιΙειιιιι τοπιιπ, Μέι ει:ιι€οΙγ νοΙτ ει: ο865:4

,ε ι:ειιΙ: :ιππγιιιιι νιΙ:38ιινει, πο" Ιε!ιεΠοπ πι: ει: επι

Ιιοι·πεΙι Μ:ιοειιπ ιιιόπι, πό και" ίει·Βιι ω ε:οι:ιε:Μ

_ιεΠιιιπ: από:: ιε - ιπιΙιόρ ο:οπ δι·ο8 πιιι·ιιιοπι ιποπὸῇπ

- ει: όιτε!ιε:έεοΒ ο" εο!‹ ι:ιρο8:ιτόά:έιποΕΕειΙ ,ιι Ιπ

ΙπΙ8:ιιέεοΗιειΙ ιέτιειΕ.“

Βιιε:τι πενετειι, δεπό [ΜΕΘ ίοΙγΕπτά:

»ΑΙιιΙιοι· πιω πειιόιοιπ πιόε παπι νοΙτ ιιππι·ι νέι-_

Ιειεπό πιω: πιοετ, εδώ: Βιιιορέπειπ πόιιΙΙγεπ εεγόπι

εἐ8 Ι61ε:οπι: Μισο: νόΙειε:ιό ίο]επεΙπιεΙιποΙι πενο:τοΙ‹. -

νοΙτ ει:ώπ ο:επ οτι επιποιεΙιπε!ι Ρωιοπ ει' νἐι::ἰ

πιο:ιΠιππ ο” Με Μ:οΙι, ιπεΙ!γπεΙ4 €δ8.μ.8]θ εΙδΙτ ὅ

ιππ8οεεόΒοΒ 8γί3πγϋι·ϋεόΒοεοπ ο” ΒΜο8Ιειραι ίεεΕνε

ει, Ι:ϋΙϋπιπϋ:ϋ νεπάόΒειιιι·ε ΙεΒποεἱπ8π1£ιιΒ: - επποπ

ει'. ιιοειάεπιιειπ:ιπ ντιπ ιπιπάεπ ει' πω οειιΙ: ει: πωπω·

πεΙι 5:ἱνε πι:: ΜΜΜ; - ε" ίεΙΒόΒεει ΙώνόΜ:

πό” άειιιππ ρἱπο:όι·ι·εΙ, ε" πο” τόπο:Εοι·ειπ, πο! -

6ε ε: παπι ω: - ει' Ιοδε:οϋπ Πι |ς8νιάέιιππι:ιπ ϋιι

περἐΙχεΙι τιιιιιιιιιιιΙ:.“

,,Α: επιπετοΙι ιιΙεΙιοι· ε: _ῇ‹3Ι ι6ιι6ιι61: ει: πω·

@Πο πιο8 (ΜΜΕ ,β πηέιπι€όΙ ΒιιΙΙοιΕπιπ, πο” απ:

Μάνο: ιιπροι Η: έ: Ρπειεπ, Μ: ΒιιτΙέπει]: πό.ιιιι οΙδ



Π!!

Με νο!! 'ε !”ό!εε ει' φαμε ετ!ε!οστ:«Μ ο!! Μέ!!

ι!ο!!.“

,,Μ! Ιδττέη!ιε!!!ι !!1?α !ώτόε εω·επεπε θιιε:!!,

!έτνόη, Μ” ει: θ868Ζ Μ! Με να!! επ1Βετε!ιΕε!.

,.Ει εειιπη! !!!1!ϋηϋε !κπέτοιιι 'ε !8γ να!! παρτ!!!

πορτα, ε!!!‹ε!πιειε!πτ Μπι!!! να!! ει! πόόοτηέι!, Μάη

Κοεευ!!ι !.ει!οε ?ε ει' πιέρ ν!εωτόι·τότ νάτμ.“

,,Ι·Ιει βη! Με!!! πιοι·ιι! θιιει!!: ,,εο!:ει έι!: Μπι

11ιε!ιοτϋυ!!, ιεπωω @Η ε" !!!;· ιο!ουΒόε!, που: !ιἱειοπι,

Μ" ει' ιε!ι!ό!‹ Μόεεε! ω!!ωτ ν!πειιότι ει' Μπι! Μ"

τό! Μ8γοϋ!1 έ!όη!εεό88ε! ίομι!!ἐ!‹ νο!τιο.“

,,$!εεεϋπι!ε, ω!!! Ιου!! ,ε Μ! ε!!επει!τε κι!ποεαπι

πιο !ε8γϋπ!‹ Μπι! !:!!ο8επάε! Με!γάόπε!!, (Η: Μ" ει

Μωτπ1ιιη!‹ ε!!οπι !ποειυπι πιο ι1γυ!!οιι - εΒγτε !ώυ!ο!:

θυει!! Μι·ε!!οι1ι.“

,,Ι·Ιε!!!ιι!ι - ωοενει!ειι!! :Η ω<< Πωσ!! Γε! ιποει

εεγειει·τε θιιει!!, !ε!ε!κ!πινε ο" Με νειε!ε8 ΜΗ, Η

ε!ε!εόΒόΒετι ει' Μ!!! ε!εβιι, Μονό πιο!!! 6τ!!ει!εΒ -

ιι8γ ΜΒ! ίιι!ο!.Ι θιιπτίσει!ιι, Μ" ει! πιιήά !ενετΙο

Ιε!!π!τό!.

”Βοοεέπετ., που Βοοεάτω! ύτω11!“ 826!! ε!" νεεωε

ύι· - δετιόπε!κ το!ιωινε, Κ! οΒγε! σεανωνύπ @τα

νέε!·ει ε" τωιιιιετόπε! !!!!εϋπόττ ϋεειε.

,,Μεπ1ϋπ!ι, πιου]ϋυ!ύ" ε!!τεο!θ .Τοτιδ θυε2!!!, !!!πο!ι

ήτο !π!τοιυ ηόω!κττε! ΠΠ!! ιι]ε8 !κι]ει, !!!!!!ω! επ:η!πι

δεεεεΒοιηο!γοάο!τ - Μ” !!!εω!)Μυ!νάπ πιο” ΒειΠει!

εω!!ευε!ε !!οηι!ό_!έ!. !εεοι!το!!ει.

8σσ



116 ώ

Α* ΜΡ ει' Μάσα ΜΜΜ εϋτϋάὅα, ει' Βοτειιά!ιΙα

1°εα:$ι·:8$ο]: °ε ε, Μι ΞήυιιαΙι ΙοἰτΒετΙειι ΐέτειόΕ5έΒέΒει

ΒιετϋΙ1 ει' τιιΙεό ρειι·Ιτα ἐ€νετ8ὅιὶπἱ.

μα· “νοΙοι11 οπο: ῇοϋϋτε,α ειόΙΕ .Ϊοτιέ$, ”ειπποΙτ ε”

ΜΒα:εό "πετ Μ ει, Μ8γτε, Μειω:πόΒΒ ω ΙεεεϋτΠι

'ε ΙοἔΔΙἐΜ1 ο, εοΙσ Ι‹οεεἰΙι οΒγἱΙ‹ε εεω θέα)! αν(

Νειιι εοΒέτει ίοΙόττοΙε ει, ΜιΒοεό Ιε8ίεΙεὅΜ› ίο

Ιωἰτα 'ε ει' ειέ:Ιοε υπο ῇδΙ€εΙ‹ ι1ιεΙΙγ ει' νεΞι· Ιωρυἰθ

πιω, νόμο ει' νέιτΙω επωι‹ 'ε ε' ΜΜΜ ρειΙοτέιπ

ΜΙ ιηἰΙό, 0]6Ι'8] “πό” νἐ8ἱ8 ΜεΙ:ιάνει - ῇοϋΒτε ε”

Βοειιι ιποιέΜ ΜΜΕ Επι, σ) πόιιιοτ ῇἐιὁΒε:ἱτι «Μια

τιιοπνέη ε!. ¦ ·

_”Μτοά παπι ΜΙνέιπγ εότΒει ειι1εΙεωε Ιιέιιι€?“

Μι·άέ .Ιεπιδ. Ι

»ΜΜΜ ΜΙτα, πιεΙ|γηεΙι Μριή:ι ΐοϊεττ οιἱιπετ

νειη?“

»Παω ει: Ικιτέτοω, ο1τ ΜΜΕ Μηέό, να" Μ

ιι” :ΜΜΜ βύηάπΕ., π1εττ πιἰότει δι εΙδε:ϋι· Ιι·πιει

ιτιο8Βἱ:ἐεἐϋόΙ ίεΙὶωτεειεπι - ιΜτκΗΒ 6οεόπιοΙα Μια"

”Με8ἐΙΙ] οεσΚ Μπ:Άοπ1Ι“ ΜάΙτοϋ Μ θυεπἰ,

,,οΒόε2εη Ι:Μινειι·τ ΒοηπϋηΒετ «Με εοΙι ΜΡ οΙδΒΜ

ΒεεεόΙΒοιόεϋυΒΒόΙ, ΞΒόττού, Μ" €ιιάτοωπι πάω ΜΗ;

ΜΙ! τωιηϋηΕ, Μ" Ι5$ο8:ιτέειιοΕ -- εοΒέ πε ωττεοπ.α

”ΙΕμιι.) ΜΙγεε .θυε2£ἰ Ικιι·έτοιιι. Αυτα ΜτΙιεΕ Μη

όοιιεΙε «Με, Ιιο8)· Βέι€χείιά Μό” και ότίππε εεωι11ἰ νει!

Ιέιεἰ οειιιιἐτ.“

,,Ηω10ιωω :Μη Μ" οι Ιωάνει1οι Εέτεμι.“

Ώ



ΙΙΙ

”θοιιόοΙοιιι :ιιτ!“ ιιιοιιιΙ .Ιειιδ, Η πισω Ιθ-Ιδ

Ιέρθειιγιι·ε ει' ΙιέιΙόΙ ιιιεειΙΙΙνόιι ιιιιιέΙΙόνειΙ - Μι·

Ιειώ: - ,,Αιιιιγἰι:ι Ι‹εὸνειιοι τέι·8γει, ιιιΙΙιέρ Ιιει ΙιεΙε β

ΙΙΙΙόΙΙΒ πως και:: ει:ιΙπιόιιΙιιιιΙι Με: - Επι _ιιιοΒιέιι·

τσιπ «Έχω-ιι νεΙο: οδό” τοιιιΙειει·ΙΙΙ οΙδΙιεπόΙΙο ιιεΙιειιι

'ε ΜΙ έιΙΙό όιέΙ8 πισω ιιιοιιοΙιιιΙΙιειτοιιι.“ -

»Πισω ιι·ΒιιΙιιιειιι!“ ιιιοιιιΙ ΒιιειΙΙ, ”Ιε·ΙιέιΙ οΙΙγ

ΜΒοΠα

7,ΑΙ νΙΙ:ΙΒόι·Ι εειιι Μιι·έΙοιιι, εδΙ οΙΙειιΙιειδ9 ιΙο πο:

άοεοι·ο8]ιιιιΙι Μ, ειεεειιιιΙι, ιιιειΙΙΙ ε8γειει· Ιιει·εειΙ ΜΙ

ιιιιΒγΙιέη:36:ιτ εΒγετΙΙΙΙ, .ιιΙιΙιοι· ΙιΙΙιειΙΙ8ειΙΙιιιΙοτΙ.α

Μοετ ἐι·ΙεΙι ει' ΙιέιΙιό:: ιιιιΙιοτ ιιιιιιιιΙΙ ιηιΙοΕΙ Επι

ριιῇἐιι ΙιοΙιειΙειιΙΙ:ιΙι @Μπι ει' ΙιέΒοεόΙιο2 ΙιιτοΙαιΙι *ε

ιιοιιι εοΙιέιτει ιιιιιιιΙ Μιτου ε" Μ" 'ε ιδοιι Ιιειτέιι

ΜΜΜ ειΙΙόν:ιΙ :ΙΙΙΙειΙι ειειιιΙιόπ.

.Ιειιϋ οεειι€ετοΙΙ. ”ΑΙΙιεΙιιι:ιειπτ,αειόΙΙ ΩΠ$ΖΙΙΙΙΟΖ-

,,ΙϋΙ1Ιιειδι· ΙοΒΙιιΙι επ ΙειιιθωΙιιι.“

ΝεΙιάιιγ μονοι ΠΙΝ εΙ °ε 82 :ι1τό ιτιοΒ ιιειιι ιιγΙΙΙ. -

,,ΜοιιιΙΙ:ιιιι ιι” εξ( -- @εγώ ιιιε8 .Ιοτιδ: ”ΙιοΒγ 1666

ειδι· ΙιεΙΙ ιδι·δεΙιιιιιιΙι ιιιιιιτ ει' ιό ΜειιιιόΙ ει' ΜΒΜ

ΜΜΜ. - Κιεόι·ΙειΙ ιιι08 - Μάη ειειοιιοεἐεΙ› Ια-:ιεά

ν:ιιι.α

(ΙιιειΙΙ ΙΜ τέιιΙοττ'ει' οεοιι8διι, 6ο εειιΙιΙ εειιι ΙέιΙ

ποπ ει, ιδΠϋΙιιδΙ ΙιιιΙοιιιέεΙ νειιιιΙ. Ι

4»ΑΙΙι:ιΙιιιειειιιτ εΙιισε Μου/Κ ιιιοιι‹Ι .Ιοιιδ, Η ιιιέι·

νεεΖωιιι Ι‹οι‹Ι6 Ι›ἐΙιειϋιέεἐτ. »ΙΜ “ΜΜΕ ιιιέ8 ω”

ΙιἱεἐιΙεΙε£.“
.

|



ΙΙ8 _

δ

»ΠΠ Ιοιει.ιΙι ιιεΙωπιβ ιιιοπά (πιω: »πιιιι1Μ

παπι ΙιειΙΙ:ιπόΙι, πε π: :πιό «Μι Μπι :ιΕπι· ιιγἰΙπὶ.“

»Νο Ιιιε2επι κιτ] - ιιιἱπόῇέττ ΙιεΙιεικιπ8οιοΕ _έπ,α

ε::ιΙ‹ἰ1έ 6ι .Κωδ ίόΙΙιε 'ε @τα τιιοει·ειεειάνέπ ει' οεοπιέδ

εοπιπιότ, οΠγ Ει:ιτειπδοιόετ Με νέεΙιει - πιἰπό ο'

εεειιάοε ΜΜΜ :ιΙι€Ιιει "Μπα Ιιει!!ειτοιι:

_ ,,Π87:ιπ ιιιἰτ ιιιἰνεΙει!“ πιοπ‹Ι θιιει8:ι, ιτιε8τηεπι

κά" Ιι:ιτέψι Ιι:ιήέι, ”πιί:Β ιιιοΒιιειτο8ΜιιΕ επ ὅτε8 ιιι·ειΕ.“

”ΑΠιοτ Μπι ι$πωω Μ, πὶτιω οιιι!ιοι· ει' νιΙει€οπ

Μ οΙ!γ Βενεεει: ΙιειτειΒιιΟ]ἐΙ‹ ιιιιιιΙ. ό, ροόι8 εΙεδ Βε

Ι‹ἱπἱειι·ε ει: οιιι!ιοι· πι ΜΜΜ, πο” πεπι π "κι

εΒγεΙιεΕ.“

”ΑΙι Ιιειειιιέ|τ ει, νεοεοτπγε!·°

»Νο - πο - πο!" άϋτπιδΒϋΙ.Ε πιοει π ει_ῇτόπ

ΜΗ” ε8γ-$οιπρει ΐθτθιι Ιι:ιπ8, πιιε οεοεεο8ό ΙέρΕοΕ

πει!ΙπωιόπιιΕ. Α2 πιώ ιιιο8ιηιΠ, πο παπι ίόΠε, 'ε

ποπ ε" Ιιο5ιπ ΚεεΚεπγ δτεθ πιο: ΕοΕίπ1εΝ Η.

”Κιτ 1οτειἰ!ι Βοτοειιι?·° Ι‹ἐτ‹ιὸ ει' Η.

,πισω .Ιέιποε ωπέοεοε ιιι·ειτ,“ ΜεΙι .Κωδ - Η

πω" π" ει” ΜΜΜ πιω «εδω ιωιε8ιωιω -

τωιιιωι Παπά ει: πῇιότ, Οι: επ Με* ο8γίο]ϋ σει·πει·ιιε

επδεοπ 1:ιτιο0.1ει πιτ 'ε ιιιτμιιειτοι·ι ΙισιιιΒοπ ίο!γΕπό

Βέι·ά«δεειΕ:

»ΜΕ Ιό8γοπεΙ‹ ιιτειώΒιο!ε ?α Ι

,,Βο!ιοιιοΕ,“ ΜΜΜ Ιοιιδ επέι·ιιιοιι, ”ΙάΙΙιειψι 6η,

πο” παπι νει8γιιπΙι Βόι·ε8εΙΝι: -- πιο Ι:Μεα π”

ω οι πιω - οι·εεειεπ Ιιο!“



° Π!!

,)Μιοϋ ιοΒοοοΙ(- έε !ιοοοειο βοά ιιι·πιεόδιοιι?α

_ .ϊοοϋ θιιειιι ιοτοΒοιόεειοεΕ οειι:ιέτει οιι·ιεΙοο Ιω

οιόογ ογοιούει ω ει: ιιμόο 'ε ιοιΒ :π όνοΙοε δι·

ιιέΕπι€έοτοτδοιτ 'ε οι ο8γοοεύΙγι ιι"ειιειειΕ νιει:ιογειοι

- Νώε ιι]:ιιοΙι ε" ΕοεΙσεογ εΙδειοοέιοει ΙόριοΕ.

”Ει οειο εοιοετεύμα ιοοιιοοεοπ ει: δι·ε8, Μι

ιοοει εΒέει ίδοεόΒόοεο ιι ΜΜΜ" νεοοἰ.

Εκο εεγότι :ιΙΙαι!ιοειειοτ ει' 80 ὸνοτ τοΙοει!:ιότει οιέι·

,ε 1ει8]ειι εοι·Ιιί8 άπό εδα':τ εοϋιιΙοε Εειοειτοο νοΙΩειΙε εισφ

' ω”.

»ΒοΙιο ω ειρριεΙιεοάόΙ]οο ο:ιτόιοιο!" ειόΙιοονοινο

όε ΜΙιιιδ ιι:ιοΒοο .Τοοϋ. - »ΗΜ οειο ιεοιετ οπο,

ιιιειοο οειο οΠγ τόμο νοΙιειοι Μ? - :ποιο οειο

ιε 3:ιήει έιοι, Μ" οεοεϋΙοτεε ι·οΕιοιιοΒοτ ο” Μούτ

· οεπεο (Η - οιιοτ νοι:ιοιι ούι:ει ειιιι:Η ,ε ει' τοι·

οέοιοο ΙιειΒγιει έΙΙοο8εΞΙοι! - ]εΙοοΕεο Μ 6ο Κέ

ιοεοάι .Κωδ Ιιειρι€άογι έε Μάσι· λεοετοο οι·ειτ."

Α2 όι·ε8 ε" ειότ εοιο ίεΙεΙΙ, Ιιειοοοι οετόνόο οι

ορο Έ τέιίοτοιινέο ει' ΒιιΙοεοι, ιοθ8 εἔγειετ ορτόι·ει

ι1ιο8τεΒιοιεΠε ωι6ι6ι “ιι” ει' μειι6ιωι - οποιο ο'

Ιοοειδ Ιε88γειοιιεειοο Μίηεεόεϋ ειι·οι:2ειΙ - ε” οειΙτιι

"οι ει]τόο οι εΠένοιοιι.

”Ροι·οεει ε" ΐοδειάάε,α ιοοοο δικιο: ,,οιωι ε,

Μ" εο8ειο ε' Ι:ιωμιώε οιιιΙ:ιιοι Ιωιιι.“

”ΠεοΙοι!ιοιοΙ οιιτόιοιο, οτι ει' Βιιπιέι ειοΙΒιιιέιοΙ

ΜΙειι. Νομοέιγέιά οπο διοδ ΜειοιιιιΙιοι Μάο ΜΜ
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μέ” πω: πιό-πι πόΙΒϋ|ὅιπἰ, οι πι εΒόει, - Μι·

εοΙ‹ επ3έτεέ8επ νειπππΕ -- τοΒοπππΒπ:Η:.“

,,Με8 ΜΗ ΜπΕ," ειόΙτ Πιιε:Η ΕΒτϋΙΙεΕἱπΙνἐπ π'

ειοΜΜιι - ”ποΒγ ε' Με Μ” πππάεπ Βέπγο!ειππιοΙ

ο! νειπ ΜΜΜ(

»Εμ Ιιεε!κεπχ Γεπγόε26Ε Βϋιέρπεπ -- @που

εεπιιπἰ!“ πισω! Ιοπό. ' ·

,,εΖωω Βόριο!επι,α ίοΙμπιέ ει' ιπέεΠι: ,,πι δτο8

κοπάδι: παρ ποε:έπ έ: Μ ϋΙἀϋ8οΙπἱ 'ε Μάτι οπω

εό]61 ρετεετπΕ, ιπετι πιεεΙορδ ποεοπΙεποεεάμ πιο ε8γ

ϋτε8 ειΠτΙα:Μτωει!."

»ΑΖ ο!νεεό π' ιπἰπι Βγππἰιοπι,“ ιποπό 1επό: ,,πἰπ

ι:εοπ ππωπέηπά ν:ιΙΙ:ΒόΒεπι εΙΓο8πάνπ: πι: Μάϊο τπἱ

“Μι - Με ιπἱπτΙ_ῇἑΓι παπι 36 -- οεττοπιποι ΙείποΕ.“

Ε' Με πιετέιητε Μπι νοΙι ε:ϋΒεύ8, ιπεττ ει'

οεοετο8ό ΙόριοΕ @κι ΜΙΙεπειέππΚ 'ε ει: δτο8 ἱππε

πειπ εοΙώτει πιο8]ε!επτ, ει' πό!ΚϋΙ, πο" νοπεΞεσππσΒ

ΗΜε2όεε ωω26ωπ Ιοππο.

”ΤοεεόΙ: Με εὸΙἐΙπἱ,“ ΜΜΕ ΒοιποΙγ Μιπ8οπ, Μ'

Μπέωεοε ω άοΙΒοιό ε:οπέ]:ίιπππ νειπ."-έ Ενω! ίὁΙι·ο

ΗΝ 'ε π' ΗΜ ΜΜΜ πῇ€όπ Η πιω επεεάεπ ει'

]61ιεΙιπεΙι - ε" ποειι3 1:58” ΜΜΜ.

,,Τε ΜΜΜ Μ ει' ]ότόετ, οεειΙι οΙϋτο, Βὅνε1πἱΓο8

ΙειΕι:“ ειό!τ ίὶπεπἰ: Μ' ΙπποτοΕ πεπ1 πΙππάόΙχοιππΕ

Μ π, ππωπόηάπ1 π;;; ΜΜΕ πω: πατέψ ει, Μπε

Ιοδεεπε!ι."

Ε' ε:οπέπ νό8ἰ8 Ικε!!ε ΙιειΙειὸπἱ, πια! π :πιό



Π!!

ι1ιο!Ιγοη Η μειω Μ! ε:ϋ8ΜόΒεπ νοΙ1 - ε: ροώΒ

Μονά ωετπιἱ Μιετωπ - ει' @Μ ίο!ὅΙἱ Μ! νἐ8ὸπι -

Ώ8'Ηι. - Α, Βιιτοι·ιειΕ νε!ό!πιτι ἱ8οη εΒχε2ετϋ νοΙι 'ε

ε” :Μό Γ:$ηοΙΜΙ Βενοιπ ι:είΙΙόι·ϋό!, Με; :ιειωΙΒόΙ

ειόπηε%εΙ ΒοτΗνει - 'έ ]ό σεο111ό ίεΒεω Μτϋε

82όιώδΙ ΗΜ.

ΜοεΕ ϋεπγἱιοΜΕ :οι ειιιΙΗΜ 526$ωω;ιό", Μ πιόε

Μπι νοΜΕ σιό!πόΙ -- Μπι εΙδιι6!ι Ιιοειι'ι ΙιεεΠειιγ

ειοΙπι νοιιι:Η, ΜεουΙό νοΙειιιἰ ίο!γοεύ!ιοι- π.11εΙΙχτιεΕ

:ΔΒΜΙωἰ ]οϋ!πει επ υάνεπ·τε πηἱΜιΒ.

Ε' Με !ιόιοΒιιοΕ πιό: ῇόνει! ΙσΚέι!γοεοϋΙ::ιπ Μπα

Η ἐε εεή:51οε τειΕ1:Μιοι ΜεοπΙΝο11: ει: εμέ” Μ! Πε

Ιε!ὅ!ἰ ΐεΙιιεΙ‹ Μπέκι ίο8:ιεοΙαπ ρΗΙσπΙοτιειΕ ι:ω:8, πιοΙΙ)·οΙσ

ΙεΙνε νΜάΜΕ τπεεμτοε τιιΠειάεπεϋοΕΜΙ ,ε οΒγόΙ1 εεε

ΕϋιδΠεο! @ΜΜΕ ει' πιέρ Με2πέΙ. - ΕΙεδ ¦τεΙγοΕ

ίόεΙ:Μ ώ ει' 1υΒέιειΒιιπά:Πα !ο8κ:2ἱἴτἐϋϋἰΚΔ, ΜΜΜ

ῇϋΝεΕ σ' "Μιὰ, οειιτερε':Ε, Ι:ϋι:ΖΗ:: ΜἱπιιΙ ποπ

ιΜτεϋοΒ τειπεΙωΕποΙκ ΙάτειοτωΙκ ηωιιϋ!ώου. - Εκο

δΙΙδιί:ΒιέπαΙ ειεωΕϋιτ, ειὸΙεε έΙνόιηοΕ πηύΜΒ 'ε

ειεΙαπι ππἰπὸοτιτιειιιϋ ίδνοΘεΙα, οετοι·οΙα, τΙοϊιόπη

ΠεεΙιόΕ, £ϋηΕ656κ, ίοΒοεοΒ° όΙοωβοτοΙα,

ΜιτΠέιεοΕ, ειι!ιοΒόΒ, ἱνόειετιιΙι 'ε εΙδειείιωΙάΙ

ΜΒΜ πιἱπὰεπιπεωϋ ίΠγ οε2ΕιδιϋΙ: ΒενετΕοΕ, ιηόε ει'

οιἱίτει άιιιΜ, 1ϋΙεϋτάστοϋοΕ ΜΜΜ!! Κετ:5Βο ίε$6νεΙ,

ει' Ιιοειιι ίιινοΙει, Μό! Μτοπι τηἰΙἐεεειΙ 'ε ει' ΜΜΕ,

1έτοεειϊό ,ε ω» τιοωϋ εἰροΕ 'ε υεΜιη άοποπ1Β

εεπι Ι:ίάτητοιωκ.



ΩΣ

”'Γει·ιπ8ε!!έ!!α ιιιοπι! πωπω »οι ότι:Β π! πω·

Μπι!! ποιιιιε!! πιπιειιιιιο! Μπιτ!!! ει!!ιο!ιι!: ε:ϋ!ιεύε

!ιὅ! Μ !ε!ιε!ιιε Π! οι" ε2ει!ι:ιά οε:ιριιιο! ειοι·ο!ιιι, πάω

πω!! πιο!! π' Γιι!οπ πιέ8 ει” ρότ !αιπέει!ιπ!!ει ε!

@επ

,,8ιει!ά ϋεειε πιειΒιι6 θπει!!,α ειιΒ!ει .!επό: ,,οιιιπ

:ι_!!ό π! εππι!ιδι! ει' (!ο!8οιό 820!Μ!!Μ ιιγ!!!!ι.“

θπει!! πομπο!! 'ε ειιοιιπ:ι! !ιειππποπ !ιε!δ!ι·δ! -

ειει!ιεια!! <

Βοπγ!!ο!!ει!ι, πι! ροι!!8· πι! ε!δ!! ε' ε!ο!ποιό εισ

!ιέπει!: !π!‹ό_ῇ:!! !ιεπιππι!πό!ι, ω!!! !ε!ι!πω!ιπ!ε ισπιι.

Επ !άδειε, ειει!ιά!γοε πό8γειο8ε! Βόρειο!! 'ε ει:

@ό ιιιιι!!γοπ !!!ει!π!ι ε' επειιώ!γ!ιο !όρτε!ι -- ει' πι!

!ώιερά!ιεπ πγ!!τ.

Βοοει!π:ι!ο! !ώτι!ιι!ι πι! ι·όει!οιοε !ε!ε!!ε!τ! πισω

πγιι!!πιι!ι π! 'ε απ!! ν:!ι!ει!:ι! πε!!ππ!α, ιιι!πτ!ειι!Διιιε!ι

ειεει!!!γότε »πω π, !ε!η;γει!ι ε!τοπτ!ιπόεό!.

Πει :ιι δι·οε πιοι!νε ει' Ια!!ειο!ιε!!ιππ Μπι ἰε επι

!!!επ‹!ἐ, πο" π: δι·οΒ π! άο!ποιό τετειιιέ!ιεπ πω,

ε!ιιδ !ε!ππ!ε!ι·ο τω! !ε!ιο!ο!! ει!ι!;πιιι ο” !ιιι!όε !π!ι!ιο!

@το !ειιιει·πι. -- πι! ΜΜΜ π_ νει!όι!! !ιι‹!όε νο!!

ε' κι" εεπ!‹ π' !ιπ!όε !.έτειιεό8 !ει;;!ει, να” νόμο

ο!!μπι πωπω· Ε! εο!πιτ ποιοι !ιι‹!π!, έε ε' εο!ιο!ι!ει

!πει!8 !ι!!!εϋ Μεινε! πισιπε!! !!ϋι·ϋ!νοππ! - ε! παπι

ειπειτιιι!‹ !ι:ι!έτοιπ!.

Αιιιιγ! Μπι, πο" ε' ειο!ι:!!πιπ νι!!οΒιι!ο!.!. 'ιι ιό!

τεπάειο!τ !‹ϋιι;ν!επ πιο!!ο!!, Μπι σεει!ι ε” ν!!!:ιπχ
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Βέρω, ο" 8:ιΙνάπηϋτε8εΙ, Ιππιεπι τορρωπ ιππό

τοτἱΓ ΗΠάεοΙγότ ,ε ει:ΗΜάοπ έιΠό πεπιεΙα ΜΜΜ

τεΕ Η ωΙόΙιιι1Ε. Με” Ι:Μ1Ι υά8γ-ιπιοτιτηἱεἐἔϋ μι»

άειεόΒἱ σειΕϋιδΒ θε ΒέρεΙσ τωιιοΕϋΙ ΒόειϋΙτ ερτό πάπι

τεϋτ ΜΙ6π1Βόιδ όΙνέ«η)·οΒοη, Με πιέεο!ιοπ ειέι11οε

υῇεΒΙ1 τοΙόΙππέηγοΚΕάΙ ἰειτιετΒεάΗεΙϋοΚ κάθε, ωε!!γοΕ

ΜΜΜ σεεάτ ΜΜΜ οιηΙἰτϋηΙ: πιο8, πάω Ζόάοι· 1έιποε

ΜΜΕ ΒοάνοηοΖ1ἐτΒγειἱΙ: σ:Βγ οΙτιπάεοπ ειετΙαπο1τ Με

Βόρει ει' Ιε8ΗποτΜΜα δχειρ]υειέΙνειετυ8εέΒόπεΕ πιπες

π1ότόεότε 'ε οΒγ άμιάωοιω"ΜεΕ., ει: ει: ετδιυότδΩ, πιἱ

Με! ΜΜΜ ιιιο€1άά!πι1]ά, πιέ8 ρεάἱ8 ει' Ιε8ρουτοεσΒΜπ

πιεηπγὶνοΙ επόεεϋΙ1 ΜΜΜ Η πάσι ε' ιιιϋειστοπ πιω;;

Βἱεἐτϋ ετε]ότ. · Πει ει' ιιιοπιάοιαιΕΒοι ει" τωπἄοεοε εο!‹

πεπιϋ τΞΕΚσε5€οΒΒειΙ ΙιιοΒτάΒοΕΕὶτόάε2ΙειΙἐΙ, 'ε εΒγειοι·ϋ

ιη;γειπ, άε Ιώπηε!πάεε Μ1τοτο!ωΙ. νεειάηΙα, τεΙῇεε Ηρω

εέΒεε:Ι ΜππιάιιηΕ οΙωύτιΙώεπ ε' οΙιειοετ Βἱτἱειώιπἱ 'ε

ειΜόΙ σε" τοπάι-ποπ εΒ6επ Ιαἔρεπιἰ.

Μάσι· 16ποε εΙόΜΙειάο1ι Κοτόπεάι άεπ::έιτε ΜΠΙ

ιιδοτι ΙωΙΙειπεε ]εΙευετ νοΙτ. $ιεϋέ!γοε, ιόπιειἱ εεε!

Ιεπ1ϋ :ποιο ἱ8ετι Ιωνόε τοάδνεΙ ΜΗ πιέ8 'ε Με2ύ

ΕεεΒειη ό" Ιπει]υεω °ε ἐΙ!ειεΙ‹:Μ Ιωτοκιόε τεΒἰτι£ε€ε£

:ΜΜΕ ΜΗ. - 6Νϋπτο εΒόειειι ίεΒειο, οείτιοε έε

Πειτε, τοεΙΙγι-:Ε ει' ΙεΕπι1τοπ ΒοεΕετιγ ὶτιΒΒιιΙΙἐτ πιό;;

εωοΙιιἱ Ιέιτε2ειτοπ. Μάικ Ηπιοε πιεσε "ε ΜΜΕ το

Μπινο εΙόΒ Ιωτοειι ίότΒιι νοΙ2.

ΜΠεοτ ἱῆειἰτιΙι ει' ειοΜΜ ΙέρωΙε εΙιήεΕΒο εἱετεα

,ε σε' ΙεΒειἰνοεεΙ:Β Μάμα Πάνδι!ό Με!.
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Ιοοδ οιοοοοΙ Βοοιοιοιτο θοεπιι 'ο ο' Βοοοοεοε

οιιοο ΙιεΕιδοειι ιοοοι·ο:το ΜΜΜ. ·

,,ϋιοϋΙϋΙι, Μ” @ο Ιοτοοι οποιο δωόιο!α ειόΗ

ΚόιοοοοιΙιε: ιοτό:νέο οοεοόοέι: »εγοοιιοιο, οσο), ο'

ιοοοιοο ιοεὅγ?“

,,ιειωιοιω Μοτο Βοηοιιι 7ο οΠιοΙιιιοεἰοι σωοι εοοι

Γο€ εοΒο οι Ιιονοι·ιιι., ο" ΙοΕεοιισ οο εΒόει ιί]ιι5οε

ίεεχνοτι Γο8.“

,,ϋήϋοΙι Μα ιοοο‹Ι οπο” Ποσο 'ε οεοι πιο” ,ο

ιοιιιΕοο δικιο ο' οεοοιο8 οποιοι οιοοιο, ιοεΙ!γει ο'

τοοέιοεοε οι ωιοοιω 'ο ιοοΒο εΙό ω” οι οεποΙι·ο.,

οιιοάογοιοο Ιιοιχει Γο8ΙοΙιοΙ‹ ο' ιώιηεΙοιοε ΙιοτεοιδιιοΒοο,

τοΒγιοιοιιοΒ ο' Ιὶοοιο ειιιίοι·οιιτο, ιοε!ΙγειιΙιεΙ ό!ιοτ ο'

Ιοικιιι·ο ιοο8ΒιοοΙτο.

”Βοι·οιιοι," Βοοοό Ζοοοι· Ποσο: ”οιο8ΓοΒιιοιοιο ιοἰ

οσοι". ΙιεοοοιεΙιεΕ Με., ε: τοι·οιόειοτοε, 6ο οοΒγοο

ΜιεόΒεε ΜΜΕ νοΙοεποτιοιοΙο Χϋιερετιε νοογιιοΙι οι

ο' ΐοιοοοοΙοιοοοΕ ιδε οιοοιοε οιοικι· ιού8 ιο οπ Μπι,

Μ" ιδινόογεε ιιτοο ]έτοιιΕ.α

»Μάο οιΙοι8 6ο ο οοι οιειειο.,α ΜΜΕ δεοδ: »Έ

οπο ο ιιιόοοι ιοι!ιοο τέι·ι.Ειοικ νοΙοο εΙ οιιόΙ?“

,βετ όο απο ιιιόοιο @ο δοεόιο, Με οιι ι8οο ιό!

Ιοάοιο ο' οιι€ ο' τεοοιιο Με:: υπ Νώε οοοο ριΠο

οοΜόΙ 61ο, Μ” ίεΙεΙδε οι-ἰοὶειετἱοιοιιοΙι νοο, ιειεοιόΙ

εΙοΠιοιοτι τοοοΙΙιεοΙιιιοΙι τοπ οοοοϋοΙαπα

”Μιιιι!ιο ο' ιοΓοιγ πιοΒο !ιοΙγοοοιιοο;γιο ω? 'ο ο,

οιιοΜετοΙοδοϋι ιοοΒο Βιοενεοτε?“ ειόΙι ΜΜΜ: θοεπι.



Με |

,,Πι;γ ν:ιπ 6ι:ει!ιπ,“ πιοπι1 ει' ιιιπέι:εοε: ,,ιπειι π'

ιεειοιιο πι;; νέιεΙιεόιΙι, ω" ιπιπά «κι ι:ειιΙι Ιώπειε

Με ωιιο.“

,,Κόπειει·ιινο!“ ΕιέΙιοτι Μ Ιοπό.

,,Ιδε·π Μι, *ε ειιιιοΕ ΙιόνειΕοιιέπεπ "ω", πειρ

Μήνα Μ Ιοιιειπε!ι ει' εει·εεεάπο!ι.“

ΒΕ] ΜΜΜ Ιοποιπε!ι,α πιοπά θπειιι.

,,ΜἱνεΙ Με: εΙΙοπ? ΜΜΜ κι όΙιει πει πιάσει.

Μόε επεΙιετ πώ· ι!ιαιόνιιΙ Με πεειπ Μπι Μιέιτόπι.α

,,Α' πόρ ἱε ειΒγοπ Με δΙιει,α ιποπά Ιεπὅ, ,,οειιΒ

ποιπ Μπι πέηέιπ, πω” ει: ει' Με ποινάιποιει:58·, ε'

ειόρ @Μις ίϋΙόει; ασια πωπω εΙιοΒιιιΙ]ει ή Μπι

π' ω” επιι|ιπέιβτ!α

,,ΚειΙνεε δοει!ιιπ,“ ίεΙεΙι ει' αιπέιοεοε !ιοιποΙχιιπ,

πο Μπι Ιιει:Ινοι!επϋΙ: ,,ι'επ εοιιιιιι πιε2ειι ει' Μ! ιπάεοΕ

Μπι Με:πειιι - και" ιπέειώπι Με:πεΙα 'ε ίοι·άιινιι: -

πο πι ει' ὸοΙοΒ οΒγειειι1. Απ! πιω ιπιπάεπιιι, πο”

ει' ιιοινόιπ εετεἔ θθ,000 ίδιιδι Μ, Μι πειιϋπιι ιποππχι

πω? Ιέιπ:ιήόιοΒ πω, πο” οι πιιπι!δεειε ε" Ιιἰε

ειάιπιιιπι ίοΙππιπ, ιιΜκιπ ρεάι8 ΕϋΙιδιει!8πειι εειπιπἰ

ιΙοιμ.“

,,νειπ Β-θθΟθ επιπιπϋπικ Ηθη νεπόπχΙετε

:ΜΙΒ/ι ΜΜΕ Πιιειιι, ,,π' ΙιοπνόόοΙ‹ ότιιτόιότόιει εισρο

τοιιπιιιι, ο” επιπειιΙ ι:εειρειι ει' ΜΜΕ: πιάπ εεετοΙιοιιΕ,

ΒιιιιΙηέπγ Εει_ιοε ι:επιιένειΙ πειτέτοε ειδι Μι Π, Μι

Μι ιππΙνπ Βόε2 ππόεειοΒΠπΚ νιιπ.“

,,Αά]ει ἱειεπ,α ιποπιΙ ει' ιιιπέοεοε: ,,Βιι28όεέΒΜπ
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'ε ΙπΙΙαεεεπέεΙιεπ πἱππεοπ ΙιΙΙιπ, πο εοΙτ ΙιιιΙ ι:ΙιειιιόΙ

8]62, πιτ τποπόιτι ει' τπειΒγ::ιτ. - ΕάΙΙιπήεΙτοΙτ ΙιειττΙΙιτπ

- πο” έπ Μπι ροεγἐεποΙοΙτ 'τι πο” Μπι ιΒοπ

πόιεΙτ τι” ΙΙΙ πιιπτ @τπτ ετπΙιετ, πε νέττπεε τοπιὸπγεΙτ

ΜΙ πεπι πεπΙοἔπΙοπι τπειΒειτππΙ. -- Α' ν:ιττιΙτ πιποεπποΙτ

Ιιιποε Ιιε2εΙιΙιεπ, ίο8χνετππΙτ πετώ, ρέπιππΙτετ οεπΙτ

πιστα ΙτειιΙΙΙτ πτοτππι, ρει:ΙΙ,Βτ εοΙτ “ότι Μό ΙιειΙειάτ εΙ.

Απόπ ει' Ιιέπ εετοΒοι Ι”τιπ:ιτιι6Ινει ντιππιιΙτ 75 ο” τπἰπ

ιΙεπΙΙΙ τω. ετϋεΙΙΙ, πο” τω: Γέιτ “ΜΒΜ τι' Ντικ:

πενεΙεόΒεε πιτπτΙεπ εΙΙοπιιΙΙέιε, ΙιππιιΙΙπτε περιτο

νσε1ττι- τϋτιϋπΙτ τπέΙΙόεέ88ειΙΙα- Αι πτόΙιΙιἰ

ειεινειΙτειτ ΖέιιΙοτ Μπι” τΙϋτ8δ Ιι:ιπΒοπ τποπότι, τποΙΙτεΙτ

@τσιπ ε, επιν:ιΙττει ετπΙόΙιειτοΙΙεΙτ - ε" πιω Με

πΙόειΙιεπ.

ΒννεΙ πΙΙιπΙΙΒιιτοΙΙ, πιέιε ρεαΙΙΒ οΙΙγ ειτοιΙπωε

ιόεεεΙ --- πιεΙΙγΙιϋΙ ΙεΙιετΙοπ νοΙΙ νειΙό‹Ιἰ νύΙοτπ6πτέτ

Ιτινοππι.

»Έ ιιτππι ΙιεΙΙγέτπ Ιω· νέΙεΙαπόΙΙτί)α Ιώτα;Ιέ .Κωδ -

ιπἱ8 ει' νότ ΜνοππΙτ ειτοιεΙΙιτι: »Μ εΙΙεπΙτεπϋ νἑΙο

ιπέπγΙιοπ τ:-ιΒγοΒ ,δ πει ει' Ι·ιόπ ύτπιιΙτ Ιοτε2εΙΙ πεπ

πϋπΙωτ ειιετιιο επϋΙαέπεπ πιπΒιιιτπιιππι ει' πόΙΙΙΙΙΙ, πο”

Ιι:ΙπΙοττπΙτ τοΙιιιι, δ τα" τω: Πιτ π' πω» Μπι Μ,

'ιι 8οπάοΙοιπ τπε8ΙιΙΙΙ Ιπεεέ νότο πιτ ΙτότοΙεΙιΙι ιδ.“

”Βάθδ όσεόττι,α νἰειοπιέ πιοεοΙγο8νπ τω” .Ιτιποε:

,,τπόΒ επάτε πω; επ τποπτΙΙ:ιτπ πεΙττοΙτ π' πιιτ πιέεοΙτ

πωπω, πεπι $ει]:ιτ νέΙοιπόπτειπετ.“

»ΙΜ πιι έρεπ επ επετοΙπόΙτ ΙπτΙππα πιοπ‹Ι Ππειτι.
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,,Μιι ότιιέτειι "Με, 8έΙνέιιϋτε8ειιιιιιοΙ οεειΙι Με πω»

νετΙιεΕεΙα θθ,θθΟ Ιιοινέι1ο1.α -

,,Βε ιιιέε ιε Εεάνο8 ΒέηέιιΙιβ ιιιιειο!έι 6ωι ει,

ια πι". ' . ι

”Μει;πιοιι6ιειιιι ιιοΜεΙι νέΙοπιιόιιγειιιε1?α

»Κ6ηϋΙι.“ '

”.Ϊό, άι: εΙἐΜι Ρόι· Κέιιόέ5ι !ιοι2ίι.οικ. -- Πει νει

Μια ιιόΙάειιιΙ (Μ ΙιειΙνεε 6ε·εέιιι, επιιιιιΙοε - ρότ

νιιιτΙ:ιΙι·ιι ΜΜΜ - ιιιιτ ίο8 Ιοιιιιι?“

,,Μιιι6 ιιἐιἀὸε, ΜιιιοΒγειι 1ϋετόιι€.α

”Νειιι ιό Ιεε:ΙΙιειινοε δοεύιιι,α πιοιιά ει' τειιιέσεοε

[εΙΙιεΙνόιι ,ει ει: άΙνέιιγοΚ ε83ιιιώι·δΙ εΙϋΙιοινόιι ει' όγ

ιιιιιιιοιιιἐιτει. ”Ι.έιιιιι άιέΒιι ιιιιιιιι δεεόιιι επ ει, ιιιϋ

ε2εττ?α

”Ιειιιοι·οιιι ών( ιιιοιιά .ϊειιδ ΙιειόΙιε νονότι ,ε ιότ

ιέιιινόπι που, ΜΒΜ ΠεϋΙΙ, Μ” :ιι ί1]ιιιιιιΙι @επι όρ

ιόεΒει νειιιιιιιΙι.

”ΑΙι ότι ἰειιιοτι ε, ιιιϋεπιτ, ότι Μπιτ ι8ειι ειιιόΙγοε

:Με αιι·τιιιιιιιιι ρἐινἱειὰιιΙ¦ ειδα ιιιοεΕιεόττειιι α' Ει

Ιιἰνό ει·ειέΕ.- Αιιιώιι Μπα 6εριικιτιό-ι Ιιοπό ΗΠ

Με 'ε νἐεἱι·ε ιέιιιι Ιιει ιΒιιιιι πιο ο να" ιιειιι -

'ε νοΙτ ο ιο8:ι ιιι·ειιιι ϋοεόιιιετ ΙιΠιινιιι κι" παπι/έ

”Βειιιιιιιτ εεπι ίο8οιι ιιιιιιό ε2εΙι!ιόΙ ιειιιιι,“ ΜΜΕ

τιενοινε .ϊειιό: »!ιιιιιοπι Μ ιιιιιιωιι ΜΜΜ; ει' Μπα

'ε ιιιο€νινοΙι νεΙε."

»ΗΜ α: άτέι;ει θιιεπι δοεότιι,α ίοΙγΜέ ει' Μπιέ

σεοε, »Μι νειΙειιιιι ω οιιι!;ιοτ ιιεΗτιι8:ιειΕοόιΒ εφιά
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ΜΕ, πω· ]κεάνσε!κό1 πδνέτει:ΙπεΒ - Μ” ειΒγοη

νοι·]ε να" ΕἱτεΒοΙῇει Μια - ΠΜ ίοεςει εεεΙεΙωά

Μ”

”Ι.οϋΕδω Μη!. απ' νοειεττ άΙΙ:Μομα πι1οπό θιιε:Π.

”Νο., οεει!ε πιο οΠγ 1ϋιεεεη, Βοάνεε δοεάω! Μ

£οι11 η:ιΒγοι1 Γοι·τ 'ε ρεπε8 ετεἱ‹Π›ω ει' ῇό τόεἱ Ζέ

τΙοι· Μη Μπεω ΙΙειωΙοτ ΒοοεϋΙοτ, Φ: ἰεοιεέιε Η: -

ει' πιόΙτόυγοεεέ8 ω Ιιἱνἐπῇει, ΜΗ· πιἱεΙὅπ Βε:ανεπ

ΒοπέΙ ει' οεο1ορωόΜ, ῇἐι·ῇ ΙεΙΒἱἰεπιετειεεεπ νἐΒἰτε ει'

άοΙοεπιιΙ: 'ε τιι‹Μ :ΜΒ ῇόΙ, Η ει' ΜΜε 'ε :ΜΜΜ

τόειποΙκ νεα ἱ8ειιε."

,Νο Με2εη οι ΙωΙ|επομ Ι:ΜΠοΙΕ τωοωΖω »πή

Ισοτ ειϋΙϋἱιωπ 'ε €ωΙναΜιιιετ ιπομέωστήόΕ Ά πω;

- «Ποτ όιι Ιϋι·νόηγοε νἰΖεΒέιΙεποΙ ωτ£εειΙ‹!“

»ΜΗ Ιώτόει€ετε!ι οΙἐΒΙ› ΜτάΠω τό!επ1?κ ΙώπΜ

ει' αιιι:3οεοε.

”νό!ειιιέηβτ πωπω ΒέιτγέωιιαΕβ ίε!εΗ !επιδ.

,,ΜοΞειοΙι ΜπιοπάοιώτοΙι :απ α: εΙόϋϋ. - Πα

ει: ειπιβεττ ΒἰΙιὶνῇἐΒ Η Μ!! όΠτή, Μ ωε82όπισόβΒ

ΙεωοΜ, ΜΜΜ, ΜΜΕ, δεοί εἰήἐτ, ε2ειΒ:ιάεόΒό1, νἐ

άειιἱ ΜΗ απ. -- Νἰτιοε «Ποτ 26Μ:έ Μτάόε επτόΙ

Η ετδε, - Η "επεο, Η Ματ., Η νοειΕ, νἰνηἱ ΜΗ

ειπιόΙ ΜΜΜ: Μπι ωε!ιο1ϋηΕ.“

»Μ Μέι· εΒγειετ ίέι·Βειε. νέΙοπιότη,α ΜάΠο11 Μ

ει' Με ἰῆιι.

»Αι ΙΜ οι, ει'4ιιιἰοεοὰέε!α πισω! άπιπέι:εοε, ,,(ω

διότι εΙϋ1ΙιετἱΙ‹ ει, μπι τσῇτιιιιΙ‹ 'ε Με Μ ΙερἰΙ: Μια
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ιιιέιιιχτ, 'ε ει: οιειέ88γϋΙέει - Με: πιπιει1ειε οΙ68 -

πιο ειέιιιο1 τειι·ΙΙιειιιοΕ.“

»Με ιπ:ιιιι Μη!ιπι ίεΙοάιο ει' πιἱ ΙεΙίωε ιΓιιιε!ι

ΒιιπΙππ 'ει πιει @Με πόροι, πιε!!γ όπειιεΙνε τοΙιειπ

ει' πέιειΙόΙε π; ?α πιοπά θπε:Π.

”ΒεΙιο8γ Μαιτεπι όσεόπι, πάω” Μεάτειιι! Βό

τϋπιπιεπ ΜΙ ει' ιιοΙοδ ιΙΙ)·επιιοτ πιιἰπὸεπτε επιππι1ιιιι!ι:

- (Η: πο! ει' νεπότ? -- ειπε Μή επιίιετειι ΜΜ

πόπεΙι, πιιπτ ΒοΗιΙεπ Οέπιοι· ,ε ισιωη, Μπι οΠγ

ιεποιει τιιι:ιπτΠ:ιεοπ πιἰπτ ει, πιἱ ιιόεειιιΕ.α

»Μι Ιωάνεε Ιιε31γέιπΡέ επόΙ1 ΜΜΜ: ΙιενϋΙνε (Έπει

π, ,,6π πιό8 ει' Ειο:ν6Ηι οι·επέ8ι ΕιέπιτόΙ εο!ιει εΒγεΙιετ

πεπι ΜΙΙο1τειιιι, οεειΙι πο” ίεΙεόεεε Π!" νοι·εεΙιεΕ π,

ιιιοΙΙγοποι πιο" ΙιπειιΙόεοιππι πεπι ὸΙνειΙιε€εΒ.“

»Μάτ όπ παπι πιάσω Μπάρ ν:ιπ,“ κενό ιιοπά δε

ιιδ: ”‹ιε ιιοΒοπι εεγάΙειΙει!ιειπ πειιι ιό - ιόΙπιεπεΜδΙ

ει' Μάι ΙιοτνάτοΙπόΙ. ΥΜΕ ε' Ιιόμ·όπι π: ιιτοιέΚοιι?·(

»Πει νοΙωπι ε: - ι8ε:ιι ω, ἰΙ|γει παπι πιιπάοιι

Μπι ΙΜ ει: επιιιετ!α

»Πει νοΙΙ, ΜΜΜ πιπιδ ΙεΙΕεεεόό8 πιο. Ηἱειεπ

ει' ματι πέρ πιΑπει ειΒγοπνει·ι :πι ει' πε!ιειιιγ €όιοι."

,,ΝεΙιειιιγ τόιΙα πισω! ει' Ιππάοεοε Ιιοιιιο!ιπιπ: -

”ΕπόιέιτοΙκ ο πο” π' Ιιοινέιτ επιπιάεΕ ει' ΙοενΜιεΙιΙιεΕ

Μάι αιτιοικιειΕ οι Μπι Ιιειὸεετεπἱιοπ? ίεΙεπιέτεΕ

ο π' ΖτἰπγἰεΙ‹, Βτ:ιεΒονιοεέΚ, Ριππ8ερειποΕ πιοπιιγιΕ

νΜεΙε νό8Ιιε: ε' όοτέΒ, ωιΠιι Μπιτ πόρρο!, ιύΕ

 

ο ιιιέε Ττοπικ ο82ετε!πιο 'ε ει, νει·εε ΒόρδπγεεεΕ, Η

ιι. ΚδίεΕ. Ω
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Και! ει' πιόπιετοΙι ΙιωιιιιέΒει $ο8Ιει!τει!ι ΑΜΑ ει' τονιιι!ιο,

πιοΙΙγικέιτι ιιιοιι6_ιιιΕ, πωπω πιο8 ιιι·ειιιιπιιιιΕοι."

»Πει ΜΒΜ τοιιόεε Μτοιιει5άθ νοΙοει,αιεεμό ιιιοθ

θιιεπἱ: ,,άε πι” τέε2ε ει, εετεΒιιοΙιι ΒγϋΙενέει ιιέρ,

ιιιεΙΙγ εο!ι:ι ιιιΖω Μπι 16ιοιι.“

,,Ι!ἔιΙ ει, πιιέιιΙι ΜΜΜ ωθεί” Βέτε!έ ει' 2ειι15οεοε

-- »οι εΙΙειιεόΒετ εο!ιει εεπι ΚΜ τιιοενετιιἰ ,ε Μω

ΙέΕπιιι ε' πάρει Μ: ΕιέιιωέιοΕ, ει, Πιέρ ωωσωωι β,

«ΜΒ σε ει' Μ1τιόε, Η ΐ052":|. ναού. - Πει ιιΙιατῇἐΕοΙ:

νέΙειιιότηειιιοτ ΜΜΜ, ωε8πιοπιάοιιι επι ιιο!ιτε!ι, ι·ό_ι

_βιιοΙκ Μ, 8ετν:ιΜ νειΙοϋιιιιτ.α

,,.ω ε2οϊιήιιΕ τιιοιιτἰειιιἰ, Με), πιΠιοτ ΙιιιόνϋιιΙ: ει'

τειιιέσεΒόΙ πιΠιάί8 ΙιθΙοεεΒΒο!ι νει8γι1ιιΕ. - Π: :Με

τειιιέοεοι; ΗΕ ιιιέιτ ει' Με "ε πιόδ εεπιΜιιοΕ εαπ ιπ

Με οειἱΒε, ε2ειΒιιιοεειιι ῖοτιιιιιΙἐιιιἱ ει, τιιιιέιι:ε ιιώιιἰ

Μι!σεεεεόΒετ, ἰιιιιειι νιιτι :Μάο Μάνα δοεέιιιι, Επι"

πιόε ιιιοετ Η, ΔΗΜ! ει, Μι ιδ8, ε8ΥΠε ει' Βιιιοτπιτι·όΙ

ιιιιιέοεΙιοιιΒ, ΜΜΜ ει” ειοϋέιΙι ίεΙοεπόεότόΙ, @Με

ρεάἰ8 όρου Μ”, Μ" επ ει!:Ιει!ιοΙιειτ ιιιοεειεεει ιι"

τέτει: ιι' ίδεειιιιο ει, ΙιοΒγ ει' Ιιέι2 ἐε - Μπιτ οΙτιιιιἰ

Με!! ιιιἱτιἀειιεΙι εΙδττ.“ -

,,Εάάψ'έρειι ει, ίδάοΙοει·ει ιιέ2νο Βενεεετ €επϋιιΕ

'ε πιἰνι-:Ι εοΙαιτ ε|ιιιιιΙειεποτιιιιιΙι ιιἐιιιἰΙο8 αιιιέσε ιιιέιι

νειΒγιιιιΙι, :ποπ πιέιτ Β Μιά πιἱι ΙιεΙΙ‹Μ νοΙτι:ι Μπι

ΜΜΕ, ω" όπι ιιοΙιτε!ιι ι·όνιάειι ίοτπιιιΙἐ2ιιἱ ΜΩΡΟ!!!

ει: «ΜΜΕ ιιχειτ ΒϋΙοεεεεόεετ.α

,,Ροι·ι·ειά:ιΙοιιιΜιι οΙεδ άοΙοε διιι.υιΜιένειΙ Μι·ιιιιιιι
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ω, πιο” Γοι·ι·ιιιιιιΙοπιι πιο - ο κι” ιιοπιι. Μι!ποι·

Ιιοινόποιπ, ι·ιιπ::οιπ οΙειΙιοΙπ ιιιοδι!ιιπιιιιΠπιππ 'ε οι ιππέι·

τόπη·, ιιΠποι· ιιιει;ειϋπιτ επι ει' πωπω - ΜΜΕ πιο

ιΒιι2ιι ?α δ

,,Μιι; πι' πειιοπιόπιιιΙπ ιιιιιιπιεπι ΙἐρἐεειπιϋΙ Μπόμπι'

ω" εδω ιόΙ ωομι ω ιι!πιιι·, 'ε ι:Ιιειιιέ8ειπιππ Μπιο

π·έπιπιπι 5επιπιιιιεΕ εειππ μπι ε8γἐπι εεεό!ιο, ιπιἱπιτ Μπι

ιιϋπιπιετ επέινεπιιι 'ε ειιιέι· νπιπι ιδιιιιππιππ πιπώι· πιοιπι, ιπιέπ

ει: ιπόΙεπ Η Μπι ΐε·Ιοιπϋπιπι ιιιοπιάνει: πιο" ιιιιιπ:ειεπι

ιδιι:ιιιιιι.α

»ΑΝΝ ο" εΒχειέ8 Μπι πι' πιιϋΕϋπιόεΒεπι, πιέΙιιιιΙπ

ειι':ιέΒιιιππε. Μι€ ε" πάει Ιπιιι·πΙοι Με πιεπ:εϋΙοτεε νέ

πιοΙειπιπο - ιιὰὸἰἔ ει' ιιπέιειΙι πι, ιδιινόπιχεεεόδ πεπόπιω

πιιΒιιειΙιοιΙιΙι 'ε εεγοιΙιοιιόεεΙππόΙ πιπιπ·έπιπιοιι!π. - Πει

πιιι ιι° πιο" πππιιΒγιιποιεπόΒ ιιιππεεεεϋπι, ιιιιι πι' Με Εισι

νέππιοπεπέι8 εΙΙεπιιιιιΙι ιππειςΙπειόεπι, ιιιι!ποπ ιιιπισεε·πι ποι

πιιππιιΙοπιπ, ιιιεπι εΙΙειιεέΒειπιππετ τιειΙεπειπιεπι πιιι·ήιιιι. Μι

οιιοπιι πι' ίοπ·ι·πιιΜιιιιιι? Α, ιππε8ιέιπιιιι!πιιπέ5, ο: ροιιί8

πια ιοΙπιιιιόΙγεε «Μι ωιιιιιιιι Η ιόπιοι· -Βε ιιειπι Ειδ

νωιπωιι.α

»Ιδια Ιπεάνοε Μιπέιιιιβ ιιιοπιιι .Ιεπιδ: ,,Ιπόεδ ιι)·ιΙπ

Μ 5:επιιϋπιππ.“

”Εεγόιι πε ΜΜπιπι πιιέ8,“ ίοΙγιιιπέι πι' πειπιέι:εο8.

”Νὶπιοεοπι ρόπιιϋιιιι, πιιιιοεοπι πεεχνετϋιιΙι.“

»Απ οπεπιε"ϋΙάε θΟ,θθθ,θθθ ειιέιιιΙοιπ "ε ΒιιιιΙπό

ιιιιιιιιιι ΙπἐεΖϋΙ,“ _ιε8μό ιιιεε (ΜΒΜ.

”θοπιάοιβιοπιι? Νεππι οΠιι ι8επι πιιιπιιοι· πιπιτόπιιιι

θα

 



132

ιιιΗωτ ει: οΗεπεό8 υγειΒιιοΒου πο, Μπι ΜΜΜ ω:

Β εεωωἰϋὅΓιηἰυτ ει' νἱΙἑ83 εοΙ; Μ!! οπο: εει]τό!ε)

ρορἱτσε, ίι-ιε16Ιεθ πιἰιπἐΒ, ίη;γεε τη2οΙόΒ ,ε π1ε$ειδΙι,

ΙιεΙγ, ειπιβετε:Β 'ε ιιιἱηἀεπιοΙε Με” Μ! άοΙοε, ἱάδ

ἐε ΜΙε!.“

”Ι·ΙΝεΙΙα ιτιοτπΙ ΗΜ: ”'ε επι” εΒΒόιΠΙι 6η?α

»ΜΒ ϋ8γϋτιΙ‹ ῇόΙ Με" δοεόωΙοεΒενεεεΒΒέ απο,

εδτ Με όΙιήτεπάέω, Μ" οι όπε2έ8ΠϋΙόε θ0,000,000

ΙιοΙχοα 200,θθθ,0θθ εηἑεᾶωἐπηε2:επ.“

»ΙΜ τορρεπιτ ϋεινεΒ!“ ΜάΙΙοϋ; Μ δετιό: ,,'ε

ωἱνε! ίεάηϋΒ “Π” .

,,ΜἰνεΙ ΐ08]ιιΕ ίεε1κή, Βοάνοε Επεύω, Μ» ϋ8γϋτιΙε

ωεΒΒιιΜΕ πιει 200,θθθ5θθθ ἐΙΙοιπἐτηἱ εάόεεόΒοτ.,

ωεΙΙγε8; επ οεπτέΕ Βοτιιιέηγ υγαΒιιι:ΗΜ Π* τδκή?

- :Μάη Ποιο επε!ττ όΒ:ιμωιόΕ εηπηἰτ, Μ” ΜΗΝΕ

εὶΠι° Μιιοπι1 ΙιοΒέ Με2ευ Ιε8γειι, Πει ω;ωω έιΙΜτω

Μ" δι εει]ϊό ΙιεΙγοπ Με: ωϋΜάπε ,ει ίδΙοε ερι·ό

μΞηπϋΙ ]όΙωι· 8οπάοεΙωάηάω. Με3ό πιο8 Ι:ΜάιοΙα

Μ Μπότα ΙωτϋΙ ει' άοΙσΒ 'ε ει' Βεροπ 52οτιιΙ πιἱτιδ

ει]πειάόΙγ ει' ρέιπ εεϋΚο.α

»ΗΜ νο11ϋι1Ι: »Μπα ΜΜΕ «Με, Μ" εισπηἰ ράπι

ιϋι1Ιι Ιαδειεπι Ιε8γΠΦ,“ ΜΠΕ ΜΜΜ: θιιεπἱ.

»ΗΜ Ιιόιιερὶ8 οΕοεΒοτΙΙιιιιΙ‹ - 68 Μέττ Βοτά

τἰιιι? ιιιεττ Μπι νο!ιιιιιΙι τἰεπἐϋωι ωσειιιιΕΕοΙ 'ει :Μη

@ΔΗΜ ωει8ιιιιΒηειΒ°Ι1ονσΙΙω1ἱ., Μ" ίοττειάΜοττι Ιώ

ιερεπε νειΒγιιιι!ι, - :ΗΜ ρεώε, ιιιὶνοΙ πιἰ 2ϋι·ν6
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»

Μακ Μου ιωτ:πΙτιιη!ι 'ε επιιιετ Ιιυτη£ιιηΙ‹ στη, Μ"

ει' τεειοτἰο ει' Γοττειάει!ωεπ ωε8Εοιόο11ε.“

,β κό έΙΙο1τ νοΙπει ο οι οτειέ8ΠϋΙόε ΜΙ ε:.έι:

ππἱΙ|ἱόπι?“ ΜΜΜ! ει' ωἐεἰΙ‹.

,,ΜἰΙιεΙγτ επιιϋει· :ΜΜΕ νοΙοει, Η ΜπιέΜ πόΙΜΙ

ιπενότι ηενο2ιε ει'ωἰ ιϋπεΠω 2. ἰ. ε' ΕΜουειἱ εΙ

ΙεπΐουτΜΜι11Μ 'ε εττδΙ επ οτ526%γϋ!όεότ Μοδ

8γδιιο, ιι1ἱτε :πόστ Μαθε «Μ, ει: ευΒοάι11ότηειόεεπ

πω: ΜΒΜ ΒόΙΒοᾶπἱ, 'ε ειοι·οε ε:έωεόέε πιοΙΙ‹Μ πω::

ὶε ΙοοικΙο οι νοειι'5Ι!γεΙ δεειοΕϋτνε. Μ: ιτιἱ ΐοἔ :ποπ

Ιϋπἐτπιἱ - Μ: ἱιπιεπ Ηι:Η:ΙΜπεΕ ΒευπϋιιΕετ?“

”Πεϋτεο:οηΒε7 νέτειάτα, Κο!ο:ενέκτα ωε8γϋηΙι:α

- ωωι .Με 6Ι6ΠΙ‹ω: ”Μ$ΤϋΒ6!γ ἐ8ΒέΒόοη ιω

τειπ:ι ωεηπγἱτ νέπάοτοΙΙ:Πε?“

,)Βο έΙόοττ ὸοΙοΒ σ: ει' εΖόρ ρἰτοεἱῆιι νέτ! ι1ίεΙΙγ

ΜΠΕ ει' ΙεΙιεΕδεόΒεϊι οε:Πι επιιιΒγ πϋπεικ Η ει' ΗΜ

Ι:δΙ πιἰΜ ωνειεε2ειΙ ε' πι! -- ΡεΙεόΕΜεΙε ο', Μ" οε:Πε

4--5 ΜΗ πι1εμΚεάέε ε' ρἐι1ΖΒὲειἰιἐεϋευ ιι1ε8 επι

πηἰ νεεὲΙεΕτ σεε1ένειΙ ίοΙὁτ?“

»Με Με Μ; εοΕ ρύυπο ηἰιιοεετι 52ϋ!ιεόε 'ε ετι

τιγἱ εΙ πω; ΕώΙ?“ ΜΜΜ δοπϋ.

»θοπιάοΙΒο2ωτοΕ οε:Πκ Ηεεό. ΜΜΜ· ιππἱΕ οι

επιιΒετ @Μ Κεάννο!, Με που ρουΒό πιο ετειέηγόΒεπ

πηεΙΙγοπ Ειπε ιπγιιἔεΖὶΒ° να” Μι έιΙΙοπ168τόΙ έιΙΙοπιάει·ει

ΙπιιιιΙτόΙ νέή:ι ει' ΒόΙτεό8ετ? - Ρέα: ες;Ιιει εἰηοε εοΒ,

Η τιιάμ πιοάεΗΒ Με ε' ίουιΜεΙοιιι 'ε ει' Μ απαε

πιειτοιΙ, Ι:ϋιιιηϋ ω Μωιινέ ό8ειπἰ.“
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,,Ηει ΒέηάωποΚ ω ωε%γδΖδόόεο, ειόΙΕ ο ετι·δΙ

πιόεοΕΜΕ ΜΜΜ σ' ἀοΙο8 Π188?α ιι1ουά .ϊευό.

»Ξ Μι·Ιεροϊκ οΙε8ετ ϋεειὸΙΕ‹-:Κ 8' εεωωἱιτενἐετὅΙ›

ότι ροἀἱ8 Μ: ΜΜΜ, ΙιοΒγ ει' Ικοτωόυγ ιι" οεεΙεΙ‹

Μ! ωἱιπ ει' το:Μ:Πο -- ΙιειΙ8:ιτ Η Μ". $δτ ω

ΒΜεπι, Βοδγ ΜΙ; Μακ, ιιιἱΙώρ ε' εοΙα Βοει:ιπτέε (Μ

οιότει ε! πω: ἐτιι!ῇει τΜέτ. ΠεεΙόάτειι11, εεωωἰ εεω

1ϋπόιπΙ - Π!" νειΒγιιι:Ικ ει' Γεω·νεττοΙ ἱε. Μεπτιγἰ

ΜΜΕ νοΙΝ Κόκιόιειει· ε:υτοηγοει ίεΠνετ£ επετει

ΜΗϋΜι νοΙιπ πιοΒ, πιοετ ΜΜΕ ειάΜτυοΙ: ἱε1εππεΙ:

Με 30-40,θθθ ΒοοεεωρόειΠε3.ϋηΕ.α

,,Μοετ απ:: Ιιόεδ ιπόΒ.,α ετὅεἰιέ (Μπα »Έ ΜΩ

χάπι ΜΜΕ οΠγ εοΙ‹ ἰεπιετε1εό8εἰ νΙ:ΠΙΜΕ «Μι τε

Ιιετυο, ειό!]ου, - ει' 36 ωιι:Ξεε εο!πι εεω Μεό.“

»Κεάνοε ῇδ δοεθικι ὁ" ΐοτιιιυΙόιτειπι ει'Ιππ Ιιόπειρἰ

Μπέω Μάι: πηεπ Βϋ|εεεεε68ετ α' ιικι€ωπι Μι!έτέεει

ειετἰιπ, 0ο ιιιἱνεΙ ε:ε:ιΙΒΜεοπσΒ ΗΒΗ! ΜΜΜ Π1888·

πω, εότ Με Μειειο, Βοεγ πεἔγοπ 55 8χώ:ι·επι εεε

Ιόόοω, πω» ωοτεΙ‹ εο]ωτ ιϋτ8ε1ιιἱ; Μ! ειπκηΙ:πι φάε

Ιώτιτ ΜΒΑ :απ ΜΗ Μπηεω, Μ" ότι ΜΜεοω.α

»Έ ΜΙ σπιτια Μτγέιιιι ιπποεΠ·έ ΜΜΜ! δεοδ.

,,Β:1 ι·ϋνΜεπι ωοδωοιιάΜ1οπι ι1εΜε!ι, νωεπέω

ει' ΜΜΕ, τοΕοπεποπνεΕεΕ ειοι·οιη6Ε *ε ι·ουάο1, ίε8γεΙ

πει Βοιπέ!ι Με ιοἰπὸεπΗον:ἔι. - Με ἰΒεπι ΒεΙε_ῇϋΙΙϋιιΕ

ει' ροΙἰΗοειἱ νΜΙ.ΕοιόεοΕΜ, ρεάίε ιι:ιἱ ΠΙ8έωέ8 Βεπιπο.,

σ' τόειΙππι ἰ8οπι Βέττα να8γι1τι!‹, εΙΙεπεὶπΒ οΙαοεοϋΙΜι,

- ΙιειΒγ]ιιΙι ε' τέτω·ειτ, 1έήϋπιΕ Μ ΖόόοτΙ:Μ·α: πιστω
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_ι5$ο!ι ιιιε8 ιιε!ιοιιι ω 1ιιά1οΙι οι όιι ειοι·οιισεό!!οιι

ΒόΕγέιιιτόΙ?α

”Μικιάειι ει' τέ8Πιειι ν:ιιι,α ίεΜτ (ΜΜΜ: ,,εοπιι1ιι

νέ!ιο:έιε.“

,,Μοείο8ΙιιιτΙειιι ιιιειΙιειοεεέ8!α ιιιοιιά ει' τιιιιέσεοε

ε" εοΙιειιιιιΙ.

»Μάι·1οιι ΒιιηέιιΙι :κι ειιιιμ,α ΓοΙγιειτέ Βιιειτι:

»ΜΗ εειιιιιιιεΙι ειιιιι νέ$ - σε:ιιι ΜΗ ΙιειΒγιειιιειΕ

ΜΙιότ.“

Β'Ι'ε!ιέι :ποπ ιιιἔιτ Ιε8:ιΙέ!ιΙι εεειιόοεοϋϋ ?α

»ΠεειιάσεώΙι! ε” ρετοιἰ8 εειιι! Ι.εΙιεΕΙειι Μ κ.

8οιιὰοΙιιἰ ιιιιιιδ ειοιιήιι ιιιοΙιόεέ88εΙ Ιιοι·οε ϋτϋ8γετ

ιιιιι8ειτ Μγτοιιοε άΙΙΙιτο ίεΙίο!ιοιιιι.“ ,

"Πω παπι ιε ΕιότΦ-ιιιι Με ΡΗ ε Μ, 'ε 8οιιιιοεΙιο

όΠι ο ειόρ Μι·ιοΜτόΙ? - 6ο ειό!3: ιιιιιώρ ΑΙΜΙ

ιιιιιι2:ι ιιιειΒέιΕ :Αγω 'ε ιι:ιΒγιιηέιά ιι·έιι1ε?“

»Τϋι·ιιεΙι 'ε ιιιιΙΙΒιιιιιειΕ Βοιι·όιη ΜΙιετϋΙόεόι·ε. 15

ι·ειγ ει' ιιιι @ΗΒΗ ρι:ιείοοιιιειιιιΙι :κι ἐΙΙἱῇει, Μ" ν68ι·ε

ιε Ιοειο!ι!ι :ιι διο8 ιιτειι ιιέΙι:ι ίοΙΙιοειιιιιιιιιιι. Μει·τ

Ιιει άκικιΜΒ Μπι εειιι Βόιιτιει, άϊι!ιε νειΙόἀἱϋήϋιιἔἐεεἐ

νέιιιΙι."

,Νερο ιιιοιιιἱ Μι ϋοεὁιιι, ιιιι σ' Μέι· Βοεπιιήει

Μ ο' οειι(ΜιοΒιιτει1?α

»κι ιιιιιιιέ επ ιιιε8ιιιοιιόειιιι, ‹ιο ρέι· οεοΜ οΙΙιε

ειἐΜκ τόνιάωι, :Μάτι ιιιοειτόΙΙιεπι Μιηέιιι, Επι ΙεΙιεΕ

ει, ΙιεΕ]οΜι ειέιιιιΜι!αιΙ ει' ΙΜΟ. ΕιΠει·ϋ!ιιι, ΜΜΟ!" νει

και που ι·δΒοε2ιιιόΙ:ιειι 82ειινοά, Μ" Μπάση ο'
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επέρ νιπέεπιιιιι οεπιΕ ει: δ πιοειπιπιπίπεέιι·πι πϋππόπιπιπΕ 'ε Εἰ

νεπ‹3‹πἱ επειινωέππγοπ ι·ιιιπεπεεπι πι' ΜΜΜ(

»Πισω πιππηιόπιι πιιππππιβ ποπγπειπ.έι οπωι: »ΜΗ

πιει87ειηέιιιι ει' Εδιόριέριπποπ ο" @πω πιενειεπεε

νέπποεπιιπάεοΕ:ιπ πότεπεπιτ -- ειοΕ Με Μππι·ποιι Μ

πγόπιΕ ίοπγποιιοεπιπι επππιόπιο:Εοόοπτ, πιιιπιεπιι εΒγεπιεπ

πισω ΕΜΕΙΣ" πιππροπι Με έτΕπιπππϋππε .Μπαχά πιοπέι

Εόππέιεπ πωωι, πιει πιιε8επι€εππι ο, πιο" πι' Εϋιέράριππετ

ιοπιπ› οπεπειπόιι, πιοιιπιπππι ει' Ειπέπιπε οππιι ίοπεόΒεε, πι' πιο

ιπιοΕπιτ σειιΕ πιπππιχιτει π8πι2πτειεεει Μ, πιο” πι' ΜΜΕ πεπε

ιόπιοΕ πιέπιχιππιπιπι πι: Με" 1έππιπιεεοπι. - Νεεγπιέ

Με «που επιμι1ιιιόπιχειέειδιτ Μπι πω· ροιπεδ ποιππι

ωι Ε.ϋνεπεππ. Απγόιιι νοιιιιΕοιποπι επιπιγπ ρόπιιπ Επιπιππιπ

'ε που πιπειεππιπιεπι, πιο" ποΕοπιέιιιιιΕ πιεπιι Μπι πια

πιοιιι πιιιειιιοπ οεππιόπ, ε" Με πειιιιω ιπεεπιιωιω πι:

Με Γοπϋππ ίπιπιπιιΕ πιοεεπιππιπππι - 'ε πι' ι:εοπιΕπι ειδε

πεππιέεη:ι πεπε3έπ ειπιπιχπι·ει Επιδειπιππιππιι, ι1ιπΕόρ ιπιοεπ

οπιπιιιιι ιιιιιιι ι·οδόπιχεε Ειπιππέιεπ όπνεππιπ πεπιεπ.“

,,ιιππω ε: πιπππιοπιπιπε πιόπΕϋπ ιιιε8πϋππόπιπ:. ΑΕΕοι·

ιππιπιειιι πιει ΜΜΕ, πιο" Μέιπποπι πιέιηέπιππ εοπιπι πιο

ΜΜΕ επ εδώπ πιιΕεπεόπ 'ε Επι" πιοιπι πε ωιιμι πιιππδι·

πιπιιιιιΕ: Εόεδπιπι πι: οππειιΕοιόιόπ 87διδπππϋπιΕ πιιι-:8,

ιπιει·π πιιο8πιιπππιπΕ' πιο" πι: ὅπε8 ιπι· πιθπιπι πιπιροΕπ8 πό

νοπ νιιπι -- επι: πιοπ? ει: ι·ειπέπγ πιιιιι·πιπποππ ιιιππιππ οι

όπιππ8.“ Π

,,ΜιΕοπ ιιιιιιιπεπι Ειπειεπι νοπτ Με 200 μπει Μ

ΜΜΜ πιιεΒ δι. - Με ε' ρόπιπεπ ιιιιι8 ιιεππι Επιιόπ
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Με, επ Με;; πι· ΜΙΙππιοιι, 6ο ιπἱποΙγι οι πιο8 ιδι

ι6πι -- νειΙό‹Η @Με πια. -- Α, `ρέπει Πι” ιππ

ποι νοιειιε 'ε 6ι όπινέπ Βἱπιπεἱιοιιπ π'οιοΒέΒόΙ. -

Ρέι· παρ π1ιιΙνπ ο" ίιιτιππΒοε οιέπ @μια 6πωωιι

ππεγπέιγόπΕπομ πΙΙωΙιππεἱπι έΙιοΙπ Μπόιιωιω. Ε”

νοΙι οι ποπ οπ:ΙππεΒ Ναό! ΜΚ πιἰπο:ὶω @χει ιο!

νέΙιεΙππΕ 'ε ο' Μπι πππγἱτπ ἱειποτειεε άτπ:έπγώι·όΙ,

ιπἰΙώρ πιέτ εΒγειετ π' πιο8γόπεπ 82ό νοΙι 6ι πω·

ι61 εΙιἰΙιεπἰ.“

”Βὅνἱὰοπ, ει' όοιοΒ οάπ Ι:ωπ1ι, Με), Μέτιοπ πό

η6πΙ‹ πιχέτπ ε!Ιοπ μπι ὶπὰἰιοιι, πιἱπι ει' Η επ]άι_ιέ

πιω δπΙώπγο ειοτἱπι τεπἀεΙΕοιἰΙι.“

”Εειονοεπειι ετπϋετ!“ ΒἰἐΙιοιι Μ π' ισπέσεοε.

,,δοΙ: ιπἰπιὶεππεπ1ϋ Βοεπιπιέεο!ε πιέιπ," ίοΙγιειιέ

(Παπ: »ειεπόπγ ειιγάιπππΙι ε' εϋΙει!επ πω! ιδιπόι·

Μια ῇέτΕἐΙἐεἐϋπ 'ε ΒϋΙιεόΒόΒε ΜΜΜ, ιπἱ8 πει ει'

Μπι εΙότε Μιειοιι Ιέιπἱ - ει ἱε νεειιειιο.“

,ΑΜΒ ε' Βοιτέπγοε που Μ” π: ϋτε8 Μέτιοπ ύι·

ΙέιικιιΙσπ «πι, ώ: πιἱπεΙγι επι πποεπγετιε'ε ιπἰ ιπἱπ‹1

[Πέμυ ω ΜΜΜ πο” π1ἰπτΙεπι π' πιἰ Μπιπ1ι Μ:

ΜΒ τοπιΒοΙιπιπἰ, εΙΙοπια::δ ιδτιόπι; πιετι ιππ8ει Ιππ

παω «Με ΜΜΜ ππεΖπἐΙπἰ 'ε Ξ8επ β Μόνο Με·

τεΒοάοιι.α

,,ΜἰΙ‹οι· ει' Ριπείοι:ιπε ει, πηιππΙ‹ πγετι όεειο8ει

ποιό ΙοΠιοιιε, Βιιππγει! 'ε ΒέιτόπϋπιπιοΙ οΙπ1όπο:Κεάειι

?

πιγέπι ἐε πὅνἐτοἱιπ το8όπχεε ειοΙΙοιπἰΠι ι616ιι ε
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ΜΜΜ ιιιἱΙώρ ειει·ίοΙοπ ίο8 6τϋΜ, Με νΔΙαπιἰ ιι_ῇ

Ι:-όιηεΙοπ:Βει ;ωωιμικ ίΠγ οΙοεό έτοιι."

»Νο Με2επι νέ8οιι:Ηι ἐη "Πο @ω τϋνἰὰετι, Ιε

ΙιετΙοη, Μ" στα: οιυβετιιεΒΊόπο απο ΙεΒγετι,“

“Με ει' τ.·πιέι:εοε.

”Βοε26Ιά εΙδ οεειΙι θιιειΗ,α ιιιοιιι1 Ιοιιδ: »επ ει'

ερεοωι:ιιΙιιωοτ σ' οεοΙ: 2οπόειοΕΕεΙ.α

»Ηε!ΙῇυΒ,“ από ΜΜΜ ει: ὅτε;; ύτ.

,,Νοπι τἐεὶϋεη,α Ιωιάό @κι θύειιἰ: Με" εεω

νΔΙειωἰ Μπόστ ξεε!ι 2επέ5:ε]: 4Μιο:ΕοΕ οι ιιιΙνειττει 'ε

νέΙοΠειιϋΙ οΙΙγ :ΞΙΙ:Ξετ νδτ1εΒ, Μ" ει' Μιέποε δτε8

ιιιε8ρἰΙΙωιτο1τει δΙωΕ. ΑιοτπκιΙ ΜΙόροττ ειοΙ:έψΠτόΙ 'ε

ροτειποεοΙτα, Μ” τϋετέπιτ εΙτένο2ΖωιεΙ;. - ΒιοΕ ο"

8:68. εεπι ἐτ€νἐτι πιειΒγετιιΙ Ζευέ·βει ΓοΒτεΙ‹, ΙπέηέηΕ

ρειΗΒ τόεΙο(ΜτοΒοΗιεΙ Βε:2ιΙό Μακ Ιιο]ΒέιΙπιί.“

,,ΜἱΙιο!γτ ἐειτονεττϋΕ ει' πιἰ τϋπόιπ έ2Μνωτι1Β

Μπιτ ει' απ ιιόνεπιιοΕΜ, Μ! :Μάη πιοΙιέηγ άειι·ειΙ:οτ

εΙ]όιε:οττειΕ.“

”Μάι·τοπι Βό1γέτιΒ Βεπτε8]ει υετπἱεπιετι Μπέκ, ο"

ειεπιπε!ει1 ΙαοτΙκεΙχ @Βέη ἰτιο8ἐτ ΜΒϋΙάδΜο ΙιοπέτιΒ

όε π! 11ωΠω, Μ" Μ ΙϋεΒόιπ ο! "απο ΒετΒοήϋΙε

ειιοΕεπ ει' 8ειιοπιΒετοΒοτ, 1ωωι εΒχεόϋΙ επ δ Βοεισπ

τέεότε τεπάεΠϋτιΚ Με 'ε ΜΚ 6ωι ε2εωθγεεεπ Μη;

εωωιιεκ - τέ]οΙ: ίο8 Ιὸτιἱ.“

”Ε8έει Βιι]ἐτάἱπ!“ πόΙΕ ει, Μπάοεοε ΙιδιΒο.

,7Βἐ8ἱΒΙ1ἰτΙὅΒετι,“ ι11οπό ΗΜ: »νοΙτ ε" ΜΕ Π

Ιχειι ρύΙάότη.α
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»Αηάω απ ἱ2επΙε νΙεωβ Ι”οΙγωΙΙ:Ι θιιειΙΙ: »ΜΗ

που ει11ΙΙει·εΙι ῇϋΙΙἐΙ Μπι Ιε 8γωιΙΙο2ωΙι 'ε Με ει'

πώ! Μπι ΙΙικΙνεΙΙ, :πωπω εΙ ίο8]ιΙΙι όΙιεΙ ιι1ειεΙ

τωιΙ.α

,,Ε' νέτα1Ιου ευεετΙΙΙΙιετηεέ8τε, πποΙΙγ εΙΜΙωεεἱπι

εΒόειοπ ε:έωΙΙόεάπ ΙεΙνΙΙΙΙ νοΙΙ, ΜέιτΙοπ ΜηέηΙΙ :Πεθ

ΒειομάεΙΙ ιιιότΒΙΙΙΙου. Με ΙΙΙΙι·μΙο ΙΙοε:ιιεόΒόΙ έΙγόπι1

ΜΕ ωΙΙΙοτ ωέιεπερ ἐ_ῇΙ`ἐΙ τέμπιπ, όρου Ιιεόνοε κωμ

:ιΙγόηΕ @Μαι ΜΜΕ. - ε" ειιιτΙοε οιΙδότη αϋπ

ροΙγέε οΙΙγ Βοπ:Ιιειτό πόΙΣέιτ άιιά:ΙΙΙ εΙ - Μ” επ

εεέει Με ΙειΙρι·.ει έΙΙΙ.“

,,82ειππότΙ" ιποικΙ ει* τωι:Ιοεοε.

,,ΙεΙετι ΙιιάΙει Ι:οπποπ ΙιετΙΙ.οττε ε' Ιποποε ιπϋνέεπ

ΜΙ πιἰνεΙ ει: πάνω· εΙόττ πΙϋΙϋιΙδΙτ, Δηόπι νοικιΙιο

όσα εΙΙιετ8ε1τεΙυΙ, ‹Ιε πειΒγωγέω ιιιομΙόεεΙΙο είΙι·ό

ΜΙ, ιη:ΙΙΙοπι οεἰρεΙΙε ει' ιιιότέμ ΜΒΜ ΙώΙεττε )8 ε"

8οτοΒΙγέπ ει' ΒέτεεεΙΙΙα:Ι ΙΙΙνΙΙετΙο ει' Ι;ιΙιι νἐ8ἰτε.“

,,Νο, ωοτκΙ ει' Ιαπόσεω, ειπιεΙε Ιοε:ΙΙ:ΙΒΙΙ Μποεειι

Ιω8ἰοεἰ ν68ε, (Με ιηΙΜεπ ε5εττο ]ό "πιω Ι‹εΙΙ

Μιά, Μ" νειΙειΙΙΙ όΙνωι άνω ω, ει' ΙποΙγεό8 Βο

ΙοιιιῇἐηεΙΙ‹ επετερότ δΙτεε πι:ιΒέτει."

ΑΜΠ 'Ι π1οπιά θι15ιΙΙ ε" !έΙΙ1εε2ειΙΙΙτέε ιιιότι:

» Ι

”ιιιἰιι‹Ι «ποπ εορτόΙΙΙΒοε σεΙΡΙκοόόεεΙΙΙ:δΙ υΙειΙΙΙΙ ΙΙΙ:«ΒΙι

Βοειεπι1έιεοΙΙ ΙιεΙεΙΙΙιειιιεΙΙ. -- Ι" ράΙΙΙεΙυΙ ΜεΞτΙου

Μιγ6ΠΙΙ ω ἔιΙΙΙΙοΙΙσ, Μ" πτΙἱιικΙετι ΙΜ ωιιΙειΙ568οτ

11ιοΙΙχεΕ ωε8έιποΙα ειοτο2πΙ εΙΙαιτ Μ ωε8:ιΙΙσόάΙγοιιυΙ:
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,ε Μ; ιε_ῇΕ Με ε' οιι8ειιδι οΕΕενοΙΕΕέιεε ιιΕειι, Μ”

Ρόι· ιιεριΒ ιιιε]ό ιιιεεδι·Ε1ΙΕϋιιΕ ΜεοΜιοιι.“

”ΕεΒιιΕόΜι ιιιοΒιιιΕ ΒενετΕε τιιότΒόΒειι ιιιιτιόειι

εΙιΙεΙιεΕ, πιοτΕ ε, Μιιει εΕιοΕι ιιΒεΕΕεε, 'ε επ ειιιιε,

ΕΜΠ Ειδνότειιιι ΙιειιγόιΙιειεΕ νεΕΕεΕτιεΙ‹ εΜεΕει εε,

Ειο8γ ε' Μιιει ΙιιιΕγε1: Με 8γϋΕιοιιι-ιΕ Ιιειιενι-:τεειιγΕ

ετΕΙ1ι. Ιἔγ πιο" οι ΜγΕοιιοεειι ειιιιχιιιε, πιΠιόρ Ιιε

Ιιεόνεε ιιε8γεΕχειιΙε οΠγ ιιε8γοιι πω: τεεεεΖΕοτιιιε

Ζεάοι·ΙεΕάιο; - ΕιοΙ ιιεΒ)·οΜι τόειέΕ (:ΙοΕόιΜι Ε6ΙΕ6ΕΕε,

εΕχειιι τει; εΙΙιδΙΕ6εϋΕΕ νοΕιιε ΙίοΙοιενειι·ε, νε" ε' ιό

ειιΠωΕγίϋΙάι·ε ή Επι! ε' πιιιιΕ ΙιεΕγεπι Ειιᾶῇε -- Βέ

ιιγεΙιιιεε Μιιει ΙεΙιιιιιΕι νειι.“

»Με ιιΒγειι ιιιιΕ σειιιέιΙ που επιΕιοτ εΒόει ιιερ

ειπε εϋΕέΕ οάιιΕιειι?α Μικιό ε' Εειιεοεοε.

”ΜεενεΙΙοιιι,α ΜεΙΕ (ΜΜΕ: ,,ΙιοΒγ εεγε2ετ νοΙ

Εεπι ιιέιΙει εΙ:Ιιοι· ἰε εεεΙε ε) ριΕνει·Ειετι Ε”ο8εάοΕΕ. Απ

ΙώιάσεΕε ΕδΙοτιι πιιΕ εΙ‹ειοΙ‹? 'ε ιιιι!ιοι· ΒιιεΙειιΕοΕΕειιι,

Μ" Με Ειε:ΜοΕοιιιεΕ Μνειιοιιι Εεπιιιι, εΖΕ ΜεΙΕε

Ιιει·εΒοεετι: Επι" δ Εισαι ε, ρόοεἰ Μει·ιε, Μ” Μ

ι:εύι·ε ιέιήιιιιΕ Ιιοπει.“ '

»ΒιοτοΕοΕι·ε πιέΙΕό ιοΒοτι," πισω! .Ιειιὅ ῇό ιιΕ1ειι

ιιενεΕνε. η

»Εμ έεπενόΕεΙεπι νειι,α ειόΙΕ ΗΜιε ε' Εειιίιοεοε

θιιειΕἱΕιοΖ ΕοτάιιΙνειι: »πω ΜΜΕ επ ιιιοιιτΙ:Μ, Μ"

ε' νέο ΜειιιιιιιιΕΕι ιιει1ι Π! ιιιιιιόι8 οΕΕΕιοιι, νεΙΙιοιι Επι·

νε ΙιεΕετιάοιΕιεΕιε?α

»Απ ε: ό8 Ειιόιε, ειιιιγι ιδεα, Επι" ιΜ:ιίιιιχειι

ι



ΜΙ

ι·ειίιπειιιεππεΕ Χοποιενέποπι "ε πιο" π6πιπιειδπ ιιιε8ποι·

ιπιιππ Βι·έιιποπι.“

,,ππεγιιιι πιιι ει' ιιιιιπιόπ Επιπεε Βπόιποιιπα Εόπιπό πι'

τπιπιιιι:εοε.

”Βιιιπποιι πάπια πό νεπείιποΕ ιιιιπιιιιιΕ. Απ πιιππιιιΕ,

πιο" Μάιποπι πιιππχέιιιΕ πιιΕπιπ, πι" εποπνιίιπι εοιιιιιιππ

εεπιι Εϋππ 'ε εεόρ πιιπποΕπι πιπνόπι πι' πεειιγοιπιοιιιεἔι8ο

πω) επιπιπέιπΕοπΜε ιιιοΙπειπ πε ιιιε88γϋπ ρέιιιο ,ε πιει

ιιειιι πιενει·πειπ, ιιιοι;πεπιεπ., πιο" ιιιιιιπππε πιπΕοε ιέ

πεπειι Εεπόεε πι), ρόπιιΕοιεπόεεΕ πιιιιιππ πϋππέιιιιιΕ.α

,,ΝιιΒγοιι επ νιιπι ε πιιιιιγειΒοπνει πιιι·ποΕιι?α Εόιππέ

ε' πιιιιιιοεοε.

”Βοπεπιειπόπιι8!“ πι-ιειι πωπω ΜΕ: πιπππγόπιΕ πιοιπι

ει: εΠεππϋππ, Μ Με· ιιιοπι ιιιιι88ιιιιππιΒοιπιΕ: Μπ ι:επιΕ

πιππόπ "πι, πιο" ρέιιιένεπ πιπΕιιπιιιιιειπιπ ιιιεοι·έιεΕοιππΕ.

Ρεππι8 πόιιιπιδοπι ποριέιΕ έε οειιπῇἐΕ ει' πωπω, πιο"

έειι·ενειιιιέΕ.“ ο

”.πόειάεπιππιειΕ πεπιπ8ιιεπϋπο ε" πιεπιιπδπ ·ει' ιιιέειΕι·ει

πιο", πω; πεπεπιιΕ πιιο8 οι" ένπιοπι Εόπεπεπ Ζέιπποι·

πιιΕοιι, ιιιιιιγί πϋνοππεπιπποπ πιά ιι'ππιεπιπιγππ πω· πε πιει πι:

ὅτι* ω· Βιμ Μ, Μπιτ ι·επιππεπόεοπνεπ τιιΕπιπόά2πΕ 'ε

πιιιιιπποπι ππιεΒ πιο ιιιοπιππνιι. - πΕππιιπιππό Μέσο σειιΕ

Εεπιδ πι” :ιι δι·ε8 Μέπππιει: Εόιόρ πι' ειιιππιιεεποιη,

εωιΒιιό πε πιγιπ8ιπἰιιιε επει·πιπδ Εϋιπ: ε' πιιιι·ρπε ένοΕ

ότε ππιπιππεπιπ ει” κι πιπόπ πι' ιιιιπ π:επιΕπεπιεπ: :Ριπέ

επΕ ππιιπιππ ειιπιιιιιοι πι' πιιπιιπιόπ, ιιιιόπιι ε" ιιιιιιιπεπι ιε
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.

Μπι ΜΙι18ο:οϊ.Ε οιΕ8έιη ιιιἱτιιὶειιοεο - ιπεδΙομνίιη 6ι

- εΙΙἰΙΜ.“

»ΙΜ ΙιοΒγεπι πιο, Μ" Μ: εοπι νοε2ἰ έ5:τε σ'

πώ “επική ΜΜΕ τϋπέοΜΕ ?α Ιώτάό σ' τειπέσεοε.

»Μάτ "ΜΗ ονειΙειπιἱτ να” υεω,“ ΜΜΕ (ΜΜΜ:

»παω τιιάοικι, πιεΒΙεΒε€ νεοπαΙι οΙαιἰ εο!ιεπ ωωΖω

ειιοΕηειΒ ΜΒ ωἱιιὸεπι άοΙΒΜ Βιιά]όΒ. Ε8γε2ει· .Τάκη

εΙνεειἱτνἐη ΒἐΚετϋτἐεἑ1 ε2ειιιέΒε ιιιοΜοτω εΠεπεεω

ιιε8γΒἐτγἐωυεΒ., Με; ΜΜΕ, τοΙΙόπιέΕ ωἱη‹ἰω Μό!

'ε επόεεέ8:ι οτειόε 6οΒόιειώνέ νέΙτ. - Επε ε:

ϋτε8 ω· ίεΙοεο1τωπ, ει' ρωείοοιιιετ Μ" ΒιιηέπειΕ,

Μγέιιιιω ρεάί8 νειΕυ:ι!ι άΙ!Μ, Μι ειςέ·εε οεειΙέιψ οτ

ι·έπιέΙ Γοενο νεπετ. ΑΜΠ ο" ΜΜΜ ΜΜΜ Μ ιιιοΙΙ)·

Μπι δέτειγ, πω: οεοΒόΙγ Ι11εΒΙεροτέ5έτο οΙ!γ ΜΜΜ"

ρέοιτ ρἱΙΙοτποττ πηε8, ιι1ειπηἰτ άΙοτόΒεπ οΒγϋπ εοΜ

και Ιέτοιτ."

»ϋπ Φωιμ ι1τειεόΒόι!α ΙιἱόΙιοττ τού Μέποτι ίπ,

ι11ότΒεεεπ Βοοεειρνέπ ει' ΗΜ ιήτει]ό1: - »ἰτἐτιΜπι

ιιηέω, Μι τοεινότειπ, :Με ΜεεΜοΙτ τωιέι:εοε - Με;;

Ι1οτ:εάτ Ισέ€γέω, Μο;" ὶΠγ Με ε2ετἱπΙ. εΙΜειόΙοω ει'

άοΙ8οΙ: -“

»Μἱιιόοπι τέτον:ι ηόΙΙιϋΙ 6οεαδω.α

»ΑΙΜ ΙιἱοεἰειοΙ£ Μπέσεοε - ίοΙΥΜέ. θιιειτἱ πιο

νεΕνε: ρόι·έιοιι νο2ο:Μτ - ἰ8πεἐ8ΙειΙἐιπι ΜΗ: Βενε

εοΒΒεΙ Μι·οΙι ΜΠΕ Βοετνέτσω 'ε όπω:Ιι ΒόΙοε υποέ

8:ι -- άτέη;:ι εεοωειἐάιπἰω; πιέε Εε1ιι6οΙκ :ππηἰΖ πω·

ωιυμ κι1επιηΠ τοΙεοποἰω όεειοεοπ πω: 1ιιι1ΜΜΕπει!κ
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θ

οΙδ. ΒννεΙ Βέτα ίοι·τΙΝο1τ ει' ρτειοϊοο1ιιεπεΙ: ε μέ:

παρ κιιυΙνει ΜἔιτΙΙτει ωσπου" 'ε Ρώπα "ΜΜΜ ει' Μ

ΒΜ”, ωτδτδΙ £ειΙρἱ8 σ] δΙτόιεΠππι ΠττίυΙι.α

»Η ι:5ε!όάεΙι ω άΙΙΜ5Ε, ιιιίΙώρ πιέΕπι ίΒοη Βγε

ιιιιε ειιιΒει·οΕ Βε!ορόάιιπΙι ΜΜΜ :158:οιηΒο2,5 Μ"

(ΜΜΕ Μδ Με ει' ροειάκι ειόπιωΜπ ΙενοΙεΙι ότΒεεπεΤι.“

»Π ει' ωιωω ΙονοΙειΒεΙἰΙ: που εωΒοτ?“ @Με

πιοε ει' Μπάοεοε.

,,Βι ιιιίηάπηέψιοΕ εΙδΙτ τε]τό!γ,“ @ειτε Μ: (ϊιιιειΗ.

»Α2 ἰτἱδ ΜΙΜ,“ Μουτ! ΗΜ: ”ΕΜόπ εόάἱ8 ἱ8

ἱ8επ ω1ωι ΜΜΙπποΕΜΜοάτιιοΒ Μαιο Β6ηάωηεΙ:.“

ΠΑ' νἱΙἑΒἐπ πω, 561 ΜπώΒ ϋτϋΙπὶ ίοεοΕ Μ

:ή1όΙ ιηΜοΙκ τοεθω.α

ΕννεΙ ει' ΜΕ ί1]υ ωωωι να", ,ο ιπίιπόπ ει, Μι

πέιι:εοε πιοΜά, ΜΗ απο τεωὸΙΙἱ δΙ:εΙ πι, οεεἰιιοΜπ

ΙἐΕΙιεΙτιἰ εΙιένο:ΜΕ, ει' τωιόοεοε ρεάἱ8 Δ' Κενά! πεο

απ8οτ Βοπ8.ειιω Γε! 'ε ει' ΙενοΙε!ι οΙνειέ8έεΙιοι ίοεοΙΙ.
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Ηοην6ἀοΙιιιὶΒἱΖοὺἰπιε1πγ.

ΜΠκοι· ει: οΙδειοϋύΜ «ΜεΕ ἰῆοἰηΙε, σα πω:: σει:

ΙώΙγ ιιιεε!ερεώεϋΚτο ε” οεἱποε Βετο! ΙιδΙεγετ ΜΜΕ

επ οΒγετΙειι ε16Ιωπ ϊιΙιιἱ3 'ε εεειι1Βεπ ει: δτε8 ἰιπιετ

ΗΒΗ, Η "Με - πιιἱἰώρ Ι:Μιοπ -- πιο" :ιΙἐιεττειΙ

'ε ΙΜεΙΙιεΕδΙοε ιὶετϋΙτ ετοΖοπιΙ 1έιτεειΙΒοττ. Α' ΜΙ”

ἱ:!εΞεε Φ: ε8γειετϋ 8γέιε:ϋΙ1ϋπηΒεπ νοΙΕ, 'ε Μτϋυδοπ

ειέρ νΒτιἐεεἱὺειι, νσΙαι11ἰ ΜΟΥ ιπετεπεόε ιιειωπω

Πεκ πιει8έτ.

ΜἰΙ«›τ ε, Μι πμ ιιιϋ86τι επ @τό Βειέτει1ο1τ 'ε

Μάτ σ' Βέιδοεόπ ΜΙΜΜΕ Μ, .ΐοτιδ ίεΙΙώέιΙΕοΕΕ: Μ"

Ιέποι:ιι Βέ1χάιιΜιειΕ ποιο ει' Ιο8εεΙο_ῇτεεΙ› Ιἐτο8επόἱ "πι

ιπιΕ: - ΙπιειΕΔΜπ ει: ὶΠγ σ88Ιεθόπηε!ια --!

,,νωόιω",α ΜΜΜ 6ι θυειΙἱ ΓόΙΒε: ,,ἱιΙἐεε Βἰίοεάε

ιιἐΙΙιϋΙἰ, Μι· ιιοΙωιιι ε' ειέρ ΜΙνήκη ετσι, Ι6ηεοΙό



Ι ΜΒ

Μπι: 8:ειιιεινει εοΗιειΙ ιιειιιεεειιΒιιοΕ ωιωιι -- πιιιιτ

Μεγα __ __

,,Νε ΓιιιΙιόεε:ϋΙ: ει: 6τεθι ω ιιιιωι,α ιιιοιιά .Τειιδ:

Μι" Β οεεΙι ιειρο8:ιιόό:ιιόιιΕ; Μ: 5ιεεεϋιιΙι ει' νότ

ίειΙειιι!ιο:, Μ" ει' ε:όρ πρ Μπα εδώ: ιόιιμΗιιιιι

Ιιειιιιιι:ιειιιιιιι ιιοΙιειι.“

Νειιι εο!ιέιι·ιι ε:ιι!ιειάΒιιιι νιιΙέιιιιιι 95 ει' ιι:ιρ εεε

ιιιἐτιγεἰτὅ! Με:έ!ΒιιιΕνε ει:οιι ροιιΠιο: όιιιεΙιτ., Ιιοιιιιιιιι

ει' Ιε8ε:εΜι 'ε ΙομέΒιιειιΙι!ι ΜΙειώε ΜΜΕ Ρωιω, ει'

ε:ἰ8εωΙ‹ι·ε, ει' Ιειεειι ε:δΙιε Πιιιιέπι ,ε ει: έιιιιιότιιοιΙειι

τόιιέιιι·:ι.

”Νό::ιι," 5:όΙ1 Ιοτιδ: »οκ ΙιιιΙτει σ' Μιιι·ειτ ε:ιδειο

αειιιοειιιι έιε 8οιιόοειιτι ωιωιι ιιΠεινέιιγεινοΙ, ιιιι ει:

ΒιοΒ Μιάου ιιιἰνο. Ε:ειι ιι€Β Μι ιοωιιμι ΜΜΕ -

:ι: έν Ι'οι·ιό ιιιιριιιιΙιιιιι Βιιιιειρεει νέιο;;:ιιτ:ιΙιΙι πέρι-ι

Μπι άι ειιχιιοι ιιιΙειΙ. Μαηνε" ιιιόε μι: Με ιι:ειιτ

Μάι·Βιι ΙιοΙοε1οτέιιειΕ 'ε Ιιει ο8ιβιοτ Μό ΜΗ ε' 8γδιιγϋι·ϋ

Ιιεττετ ει" Βιιιιει ριιι·ηιιινειΙ όεε:ο Β Ρωιω θ8]Ι£0Γ εότει

εοιοιι ΜΜΜ: - ιιοπι·Ιεειιιι οιιιιιι!ι Ρο:εοιιχ έι·ιιγειε

ΙιΒειειΕ ιτιεχΙειιι.“

,,Ε' Ιιοε:ιι, ΜΝΑΣ· ιιοιιιΙοιι:ειιιι ει, ρειΙοτέΒιιιιΕ, ιιιοΙΙγ

Βιιειέι·ιι Μ: - ιιιιιιι ει: Πιο από” ο: 888868 ω

ρειε:ιειΙόιιιιιτει, ?ὅ - 30 έν ιιΙδΙτ "επι Με:αιΕΕ, Με”

Μάιο: ιΣέιιι:ιτι ει' Ι(επιιιιο:ετ-Μ:, ιιιοΙ!ιοι ο" ει, β

€όΒε:ιιιτόΙ ιοΒΙιιιιι ει' ιισιιό ΜΜΜ ε:ειιιΙ:ϋ:τ Με: -

ιι' ΙσΒροιιιιιέειιΜι φωτ νοΗ Ροειειι.α

ιι. ιδια. 10



ΜΒ

»Αιππ ειδ8ΙοΕπέι, ιποΙ!γποπ ίϋπεΙο ιππῇά οΠγ πιει

με ιπἱπΕ ιππεε?α Ιώτόέ ΠπειΠ.

»Ιπεπ, ιποει νεππόΒΙδ π: επποΙ Βἰτεπγπόπϋπ 'ε

ποιππο ιππ]ά εΗππἱΙ‹ ε' ροππρόε ἐρἰτωόπγπΙ‹ Μπ?“

»Μ ππ ε, ιππιππ Εεοπνειδοπ ππϋπιπωω εοΙε

πο” νέωε ρπΙο1έιἰτύΙ π, πο” ιπἱπᾶο8γἰΒπεΙ‹ Ιιπρπ]ει,

ει‹Ξρ Ιἰειτει νΕΙέ8πε πάν:ππ 'ε ίοΙεσέ8πε ΚόπγεΙοιπΕεήεε

ΜΒπεόἰ νειπππΙε -- πϋπππγΞτο πικαπ ιπέτνέπγπόΙ: πι

πάνω ίεΙὅΙἱ Γο!γοεόΙα πι πιπεΙοτοπ ΙιϋτϋΙ ππεοπΙόπΙ

1πέτνάπγΒόΙ Με:ϋΙτοΙπ 'ε Βενέε πάνειπ $πΙ:Πεμ πποΙ!γ

ποπ ειόρ ιππνπ :πάτνέπχΕπτεΙε 6ε εεο!›τοΙ‹ Μπι νοΙ

ΜΜΕ. - Α' Ν:δΒό 'ε ΑΙπιπἱ πω» πάνπτειί ιππ]ά

ποιπ π:ι·εΙαπ Βόρεπποπ Β π: π] όρπΙετά,- ιππΙΙγιιοΙ‹

ειπποπ Μιπὁπγεἰτ Ι:Μοά - π' Ιπ8ππ8γοΜ› πω( ε8ἱΒε

Επτορόποπ.“

»Αττει Ρπετ ιπϋ8δα,α ΜΜΕ θπειπ: »πιππε π¦ειοεοπγ

Ισια ππΙπποπ, επ πιπππππ τύπω πιοιππϋπ π' ππόπί

πειεγειει·π ποἔχἰννοΙ, νειΙππιί εΒγεΩΙεπ π' ππιδει πο

ππόποπ.“

»Π8γ ο ποτότοπι πό "Μπι πει Μ Μ” π, πο”

(εε €πιππ8 Μπεχ:π·οτειάδ ίόνάτοεππππ ?“ _

»Πει ιππωπτΙιοπ ώτΕἐπεΙοἱτπ Η: ειοπνεπέεύτε

νἰ8ιπ8οπποΙοΙ‹β ιποπά Ππειπ: »πει εε:οιππο μι, πο”

π' ιωιωιπ π: οεπιτ:Πι ΜτοππΙοιπ π' τπ!πρ]έτ, πιοΠγ

πόΙΜ1Ι Μο π Με πἰποεεπ, ΜΒ Ξεπ1ετἱ 'ε ιποετ ποπ

ἱὰὅΙ‹ Επειί$πόπ όΙΙππΙ;, πο! πω· πο” πιππιετ Ιε8ειεΜ1

όππῇἐεπἱ ιοΙ_ῇεεϋΙπἱ ἱπππΙπειΙ‹, - Μ: Μπάρ δι·ϋΙϋΙα,



Μ?

Μ" Πω ν:ι€γοΕ, Μ" σε θα :Με εΙδαεω :ΠΙ 'ε

Μπιτ Ιιοτά!πιτοΕ ει' Μπι ὸἰοεὅεό8ἐηεΚ ε83·ΒόιέΙιοι."

.Ιοι1ϋ ε:ἰνοεετι ωθωΖω ει; ἰῆιι ΜΜΜ, »6ι·τεΙώ%

επόΙ1: (Με ιιεΙιό2 πειρο!; ΜΜΕ εΙδΜϋτι!μ ε2ϋϊπεόΒ·,

ΜΗ ΕΠσπΕόΒ 68 «ΜΒΜ ΙοΕηϋυΒ: ει' Βοι·πιότηοΒ ]ό

θυεπίπ113 ἰἔετι]ί›Ι 1ιιό]όΒ, πιευτιγἱ ετϋ Ιὸ£ο:ἰΒ ει, Μει

Βεε:τοε ΙιοπΠόπεΙειπϋου, Μάτι ίο!μοιιοεοπ οεωοτηέΒοη

ΒοτιᾶοΙΕο2ΜΒ, Με? ω ει(ετέιΒοετοε5έΒ: ει' :Νεαπο

τἰεὸἔεΙ‹ ΙώτσΜεο ηεω εθγόϋ πιἱπ: Μη εεε

τοτπε.“

ΜἰΜ καιω] οΙΙιεΙΙΒαι11ειΙ“ πιόδ ο<ἐγειοτ όΙΓυ€ο£ΙἐΒ

επωεΜεεΙ ει' ίϋπεόμε Ώροι.

(Μ ε' τόποι ειέΙόΕ Βόπτιγϋ Γέτη·Ιορο!, Μπιτ ΜΜΕ

Μό Ιιδτϋπε, "ε ΜΜΕ ει' νέτοεΒεπ πιἰΜ ει: άι· νοουΙ1

ΕετεεπϋΙ ει' πεδια, - ε' Ι)ιπιει ΒϋΙδπϋεοπ πιε8

τηςειά$ει θυε:ϋπειΕ ΠΒγο!ιιιέτ: ΜΙτα οι οτὶἐεἰ 'ε πιό8

ίε Πόπκηϋ *ε νέι!πειΒόΒοε Μπτ:2Μά νόμψόεεϋΙόεόΒεε

Βόιε!ε0οπ, ει' ίο!χό ε:ΗΜ επέι1ΜΜπ Μ]ό Μερα: Μ,

ωοΙΙγεΙ‹ Εδώ! ει) ειόρ ΒδιϋεϋΒ τιιἱΜ πωθοεϋ ω»

ιπέ8ιεΗ1 ει!ειΜΜοΕ ετιιεΙΒοτΙιεΕ Μ.

,,Μεπτιγἱ επιΜπ -- πιεπηγἰ όΙοι!“ ΙΜΙΙο1τ Μ

θιιε:τἱ.

”ΠΒγε Μτέτοπιώ πιοικΙ ΗΜ, ,.ει ε" Μπι ῇε

Ιεπε1εΕ ΜΜΜ, πιεΙ!χε·Ε Μπι!. ει' ίέπχΒόρεΗ Βοετ!ιίΙι

ιικΒοΗ:π σε εωΙὸΒειειϋο?·°

7,Μοκι Μ] ει' Ιωι:3ιιαΙι Ιιοιιό ωέ:Νό Μ]ωτΝ :ποσά

ΙΟ"
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Βιιειτι, αιιιιε'ιπ πιἰπτ ο” οτόνο! εια!ιιτναπ ο! ειοπιοπ

ο' νανέιιαιό!, .!οπϋι !ιδνοιτο.

»Έ !ιπ!Γϋ!άδπ οεπάα!!ιοπιια!ε απ οτιι!ιοι·ο!ι, πο”

α' παπα ρπε:τα πονο ΐο!ιπ:ιἔαεαια! !ιοππϋπ!ιοι., Έν πεπ

ε!α!!ιο:ι!ι α' '70 ένω αε8, πο" πα !ήιι εαίν αππνιι·α

Μπι οποιοιπ!!“ πιοπ‹! .!οιιδ: »ραπ οννο! οι ο!δ1ιΣ Μπακ

ταπι ποιπο!!ιοπΙ ,ο ποιπ τα!α!ιαιι:ι οιπ!ιον!, Η ποπ

πι1π!ιοτ ιπαπνατο!ιατ 'α !ιοπιιπΕα! οπο52οπ !ειποι·πο.

!ιο8!π!ια!ι!ι !ιοε:απτο!!, ιπι!ιοι· ε!αν ονοι!οιπο!ιπο!ι

ιποπόο!!α!ι, ‹!ο τα!α!ιαιπ ο!!ν @οι πνα!ι!ιοπάδε ειπιαι·α

!ιοι·ο!νέι!! πινει π., Η τό!οπι απ! !ώα!οπο, !ια π" ο,

πο” πα!ιιπ!ιι α' ειο!ιοπ τατεα!8ἐ5ἰ πνο!ν α, !α!ἰπ?

Πα αιτέιπ ιπιπ:!οπ ρ!ιι!ο!οπίαιπατ ο!δνο!!οιπ 'ο ποπ!

ποπνι!ο!!αιπ, πο;" πνοΙνϋπ!ι πιἱπά ε:οι!εοιοιότο, πιἱπι!

επαναιι·α ποανο ο" οπτοραι πνο!ν!ιοα εοπι !ιαεοιιΙ!!,

α' Μαν πνο!νο!πό! ροό!8 αππν!τα !ιπ!διπ!ιδι!!ι πιιπτ α'

ίπιποιια α' Ια!αι!ύ!: πα !ώεό!ι!ι εαοι!ιοποιοτ @ωρι

Μπι ,δ οι·δει!οιπ, ιπ!!ιορ ο' ι·οε:!ιοπ α!ί8 ναπ !αϋ!ϋιπ!ι

α! ν!!αΒ πι!π‹!οπ πνο!νοι Με! °ε πο” 8νό!ιειαναιπα!ι

παατ!απε:ίιπα ο!!ν πω”, πο” α' Μαι· οι!όι8 ἱε πιινο!τ

6ο ίϋπεοΒοε πνο!ν ο!!ατ!ιαι!απ !ιιίο!!όει·ο !ώροε,- -

α!ιαι!! οιιι!ιοι· Ε! οεα!ι απ'ότι ποπι πονοτοιι ε2οιποιπ

Πιο, ιιι!νο! απ οιπ!ιοιιο!ιπο!ι ο' ποιπο ο8να!α!έι!ιαπ

ποπι πονο! - !ιαποιπ να" !ιιιειι! να” !ιαι·α8ει!!ι.

πω” ροι!!8 νομο αννα! ΓοιοιΕοιπ πο Μπα έττο!ιο

ιόεοιποτ, πω” α' ιπα8ναι· πνο!ν πιιπποπ !ιο!οτι πνο!νο!ι

Μαι, πιο!!νο!ι!ιοα !πεο!ι!ι παι;νο!ι!ι πιότιο!!!ιοπ !ένο!ἱ



Μ!) |

Ιι:ιεοιι!ιιΕοεεέΒιι πι” ΙοΒἱιιΒόΒΙι οιιιι6Ιιειτοτ α' πόδι

εειιιει:ιιιτ τιγεΙντο, πιοιιι ειΠ8 και ιιγεΙν, ιιιεΙΜιειι

Μπιτ ει' ιιιιόιιΜιειι οΗγ ΜιεόΒικιι ΙοιιιιόπιεΙι :π οπο

ιιιιιτορεέΚ 'ε ε8γιειειι ΕιδΙιε2εινει!ι, -- εΗιοι· ιιι:ιεοε

ιιοΙιο:Μέ5εεΙ το!ιιιιτειτοΕ ι·εέιιι, ιιιιιιτ οΠγ επιιιιεΙειιτο

Η νιι!ειιιιιτ πιει· :ιΙΙιτειιιι ει' ιιιιτ Μπι ει, ΒϋΙΙιοιιι πιώ

εοΙι ΓοάεπεΙι ίεΙ.α |

,7Ε8)·έ!ιιτέιι€,“ ε:όΙτ Πιιεπι: ,,ιωωιω ΙιεοεϋΜ

ει' ιιόιιιετεΙαιοΙι, Ιε81ϋΜιετ 16ΙϋΙι $ειιιιιΠιιιιΕ!α

¦8γ Ιιεεεό!8οινο ιιιιΙειιι€ει!ι ιι' Μιάου Μ, Γιο! ω»

ιειιιέιδιΠωΙ τιιΙάΙΙιο2νέιι - ει' αιειιιο Με νοΜΒ ω

ιοΒιιτ. - -

Μιά" Μι ωΙι ο! ιι]ειιιιΙα ΜέιΙΕοιάειι Με ει' Μι

ιι:ΐιοεοεεειΙ.

8ο!ι, @επι εοΕι τόκιόπι€ ει' Νώε". - Α' ΙιοινέΠι

οι·επιδί Μπι εἱοτϋ ΙόριοΕΙιεΙ Βόιειοόεττ ει' ίδιώτοε!ιοι,

οι ο5ιττάΙιι εειιεεε!ι ΙιδιόΙ τόΜι οεπει!γ οεειτΙειΙιο2οΙτ

Μπι. - Εμ· ειόρ το88εΙ ιιιειΒγ:ιτ!ιοιι ΙιόιιιιιΙ:ιτέτει

τιιόν:ι Ιδιι: !ιοΒγ ει' Μάτι ιιοιιι ρόττϋιδ, ε' ΙιοιινέΕΙι

εει·ι-:8 ιιειιι ΜΜΜ πιειΒγειτιιοιι1τιιοΒιιόόι1ειιιι ΜΜΜ

ει' Μ; εΙΙειιεόἔϋιιΒιιοΒ ΜΜΜ, πιειξηειι!ιοπ τεήΙιειτ:ιΙιιιιι

Μάι ώ ροΙΒέι·ι Ιιοτιιιέιιμόιει. - ΕΖ Μπι 111001 έτν:ι

ίε]ϋιιΙι!ιο, ριΜϋτό 'ιι Ιιοι·ιιιέιιγιό εΒιι ε2ειιι6Μσειι!

Α: οιιειά%γϋΙόε εΠιιι€έτοιω, Μ” 5οτεεϋιιΙι, Με”

ιιΙιΙαοι· €έ_ιιιιιιι :ΜΒ νο!! 16Μι ]:370θθ ιι6Ι - ιιιεΒιιτ

Βόειδτι. - Α Με τειιιἔιοε, ιιιοΙ!γετ Βιόί Βιιιτ!ηέιιγ
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Μ]οε ϋεειοηἱνο1τ, Βϋιέρη!επ νέιΙειειτοπ 'ε ειΒηση έ!

Ιειροάοττ πηεε: Μ" ἰἔεη Εε ηιε:8 @η ϋιΙεϋιιιἰ (η

οεειΙι η” Μ ιηεΒιέη1ηάτειιΞΒ. - Μἰ8 ει" ίδνέτοε

ε" τόε:όηεη επτόΙ νοΙτ πό, Μ” Μτό ωιωποη

ΜΜΜ ΜΜΕ ηπιΒγητοτειέε Βοτηι:Ξηπόμ., ηιΜΒ :ΜΜΕ

τόεεόηεη π: επηηετε!ε ευΒιέΕ 98γιηέιεηηΕ, Πο” ει'

οεέεεότ Πω εΙνεπε ει' ρητηηοεηοΕεόΒοτ ει' ΜΜΜ 'ε

€τόΐ ωωι]ω8 ν:ιη ηηΙγεΠε Ιεἰηενεηνο, Η Μπάση

ότἐη η1εΒ ΜΒ ότΒε:ηἰ, να” τηόι· ιηεΒότΒειοΙτ -

Με η: ροπ:2οηεΙ οιη1:5η Βαση” Μ] τϋΜ5τω εΙ ει'

νἔιτοει., Μ" 8τόΐ Ι.:ηηηετΒετ η) ωισηικεσ6ιι ηἐρ ει'

Ιιηόηἰἀοη ηιιη;ϋΙΙ:ο 'ε ιοεώτ :η ιιΙσιέΒοη !ιοτοεπϋΙ

ηυω20ιωι - Μέεηειρ εετεηϋηΒεΕ ηιεΒΜπησ(Μι η'

Μη θηΚοτόηηΙ 'ε νΙειεινετε!εΙτ. ΒηηεΚ ΒόνεΕ!η::ΒόΒοη

πιό" ηερἱ ΓοΒγνητ52ϊιηεΙοτ Μη, ΜΒο!εινόη πηηξηέη.,

Μ" ΜΜΜ αηε8τητηει. - ΕΙΙι-:ηΙιειδ 1δηΣόητ: ηη

εΙδ11 έειτονεηηηΙα ιέηουηο!ηηηΕ -- »Με .ΙεΙ!ηοηἰοη

@εἰ ε!ηη8γ2η έιΙΙοτηέεηίτ 'ε ει, Ι.εψει Με εἱο€εττ,

Πέπσι ΜΒΜ οι δτ$ηιε:ΒεΕ 'ε δτειοιηεΚετ ,ε ΜΗ

άοενέιι Η: επι· ίδηγἱ ιιτόηετ!έΕ Βοτη ύε ΡηἱΙἱρρο

νἰοε τέιηοτηοΕοΕ :Παπ -- Μα ΡετσιεΙ Μοι· ΙοίεΒ)·

νω·ειΕοΕοπ.

ΜἱηεΙγτ ει' Βέη Ιάνοιέεει τηάνη Μη, εετο8ηηΙι

ηγοτηηηη Εϋνε!!ε ώ, (Κ: ει' Εη]τέηη! 1ηεΒόΙΠ. Ε'

καιω" Βόοε εΙοεεΝ 'ε οΙοεΙε Μάη εΒγ ηειρρεΙ Μά

εετοεϋηΙτ ηοειη ΐοητο!ΒειΒέε Μάη ΜΒΜ” τηηηΙ. η'

Ι.ειμέιη έτι 68 νἰειη -- ΜΒ νόμο ιηἱη£ε8γ 10-12,ΟΟΟ



Π!!

!το52έι5 πορρο! 52προτοπνο -- ποτπκιπ5ποτ !όροιι οι

ο5ιιτἔι!‹ πειιέτπο '5 πιοοϋιπϋποιι ποτοποε Ψἰπο!5οπ

πω! ό5 ποτό Ιο!Ιοοπἰοπ 5οτοιςο!νο! - 25,0!!!) πωπω·

- απο ιπἱπι θθ,θθθ ο!!οπ ν!νοιι ο! ποροπ.

πιο! ότο!Β πό!πιόπ 5οτο8ππ!ε ι”οΙτιοπο5 ο!δπγποπ

«πι, μι!! θπτοπ 52πτοππγο! νοιιο πο Μοπ5ινότιποι:

πο" ότει!τοτ ο! Γο!!ιο!ι πορ ποποπγ ὁ8γπἔο!γόιύ! πιο8

τοτππ!νο π1ο852ο!οπι. ΜόΒο :το δτο8 ιε!ποτποπ !ε!ινε!π

ει' νο5:οπο!πιοι !οιποπ‹!‹›ιι πἰνπιο!ε!τό! 75 Κο55πιπ !.π]ο5

π οι πιπϋιοιποπ ]ο!οπ τοπ, π! _τσνωωεθι οστ

Βογπο!τ πιο! ότι '5 ν!5πιονοππ!ε!5ι ρπτοπο5ο!ι. Βετο

εππ!ι ο' πο!!‹ϋΙ, πο” π!πϋιιοιπο νἰ5:ονοππ!ι 'ε π'

ω;πιπ !πποπ νϋπ 61165!.

Μο5ι !‹ϋνοιΙ‹οΖιοΙ‹ εποε: πο!!! πορο!ι, πο! ο5οπο!γ

5ππππ ποοο!π!τ Ττοπο5ίπιο! ο' Ι.τηι6ι8 πγπ!νο ορι·ό

ο5οιότοπέι5ο!τ!ω! ιϋ!ιϋιιο!‹ τωπιτω, ιιπ!8 ιπ!ποοπ ο!

πω! π]οππ πωπω!!! πἱτο 6τ1τωοιι.

Μοππγίτο ο!5ιο!τιππ!ι ό5ο!ππ ποτοι!π5 ποτέιό! '5

πιοππχ!το π]ο!‹ 75 !5πιοτοι!οποπ νο!ιο!‹ ο!διιπππ π'

ποάν!5ο!ό5 νέι!ιο2ό ο5οτποιηο! '5 πιο ιπ!πο!Β !οτ8ππι!ό

!ωοιπο, πιο!!γοι πέιποτπποπ πονοεπο!ξ -- 5οπιιπἱ 5οιπ

π!ιοπγἰιμ !π!ώππ πππι που! πιτροπ πιοιο!τοππ!τπο.

'Μἰόιο Ροτοπο! Μότ ο” οπο” πποιο5ιοι !οίοογνοτ

πο”, ιπ!όιο πονοπγό5:οιι !ι]π 5οττ.;πιι!τ πιοι;πέιιο!ιο

Ρο5ι »Ποιοι π' ποπ Με! οποιο ει' οπο! !τοι!ο!οπι

ποιο!δί '5 Μέι; !Βοπ 5ο!τοπ ιπέ5ο!τ Με πιιωτ, πο”

5οτοοππ!τπο!τ ιπ!πι!!8 νέδιοιπί ω!. - Διοτι πο ο'
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νόιππεε τοπιέπγ ιπιιιιιιοΙ ωιιπιοιι, πει εει·οΒϋπιι Μι

"πι, να" ε8γισειιιει παπι πιωπιιι, ε' Μ" ιεΠώ

όΙποιειιιιόε2 Μπι (55 ειππειιι νοιόι·ειι ειιοππιιι Κέιτ

Ιιοιιιιιιέιι 'ε πόΙιει Ιιεεετιι μι” 'ε 8γειιιπειιόεοΙι επι

ιιιέπγο:ιειιι. - ΗειειιιιΙειπ - π] οιιιιιετοιι νειΙειπικ ε'

πο” πειροΙιτει! .

Πει ε” κι” :Με πωπω πιω ποιοιιιοιειι, νοι

πι πι ω Μ εοιπ «πω, ποιπ πι πωωιωι εΒχόιι

τό! πιιπι Ιειοεχνετ2ύει·όΙ, πιοεεειπιπιειιόειδΙ 'ε πεπι

οΒγε2ει·.ιειιειο οινειεπι: Μια ιειππποΙι ω" ι”οΒγνοι·

«ΜΒ @κι ιποΒιέιππάι:ιιιι

Μ: πει ει' νότιπεε ιπιπιι28όεέπ 'ε πι' Επι! Μπ

πγειιπϋεόΒ υπ Ιπιππχι1 νειΙΙιει πιω ει' σοι”, 'ιι πει

ποπ πρι” ιόό52ειΕ 'ει·πιόε2ειόιιδΙ ιποΒιοιιιιειδ, ιπιπό

επ ιπ8ετϋΙιεόπι ιπἱπό επ δπιιιιοόει!οιπ, ωθιιμωιι 01η

εοιι5ιοι· ιειπιιι ΜΜΜ: --πιπει·όεπι Μπι ιππειιιιιειιπἰ.,

πο" ει: όι·ειιειι πιω» 'ε πι οειιιόόόεοιιιιιιπ πειπ

Μιά, ιιιΖω δπιπτιειιένειι πιτιειΙι ει' νεειιέιγπειι, πιοιΙγ

:πωπω Μό! ιοι·πι·οειιιι ει' ειεπόπγ Μπέκι.

Με όροπ ε' παπι ωιωι οι Ιε8Βενεεει:οπ πεπι

πιοι 'ε πωοπαιπιμιι, ιιιιιώρ μι: ιιϋιιδε ιπότεέΚ

ΜΜΜ 'ε παπά” πο” ειέιιι πι: Βιιι·ιιι "Μι 2έειιόε

Μ ποι:ειιιιέιει πω ιιωω, πω” Ιάιει:ιιιειιι Ιοιμιει·ϋΙ

ιειιιιοΙεπειι 'ει πιεσε οριιωιιιιιΜι, πιιιιοι· ει:

έπιιόπι δ:ϋπιό πειιέιεόδειε ι6ιιιιθιω δπιπάειιένιιι Μι·

ιειιι; - πι: πιω ιπεππγιι·ο ιιϋιειεεεό8 :Έμπει

πιειιΙιειι οι πεπι έιτιιιιιι ποπ ειπποτειι ω6ιι, Μ! πιο8



153

ίο8!ιει1Ιειιι νειΕε:38Βιιιι -- ΜΒΜ” ει' νοειά!γ ειιΙγοεο

001€ -- ΒόΒεειΙΕιιόοιέεοΕτόΙ έΙιιιοάοιαιΕ, ΙιοΙοΗ ει,

Ιε8ΙιοτΙέωΙΜΒΒ Μαιο όιΙέΩ!ιειΕΜι, ΙιοΒγ όρου

ΜΒΜ πιο ΙοΒΒενεεεΜι ΒΠέτειε ΒέΒεειΙΒιιτει

Β ιιιΠιόρ οι ΙσΒίεΙ1εΜι :ιΕΙιοτ τοιιιόιιγΙΙιετδ

]όιειιιοιι πιἰΙιοι· τόειϋπΒτϋΙ οι Μ” ει' Ιε8

Μπιγοεο!ιΙιειι έιΙΙι

Νιιιοε ρ6Μ:ι ει' νΠειΒ 16πέτιετώιειι, Μ" Μιτο

άει!ιιιι όΙ|ειροώ:ιτι ιιιοΒιιιιιιγ:3ε2Ιιοιιέε να” ει' ΜεΙιΙι

ωιιιιω ὸὶΗιϋε ιιιότεε':Μεμ - που ο8όειοπι ιι]

ῇεΙοιιετ π' ρο!ἰ£ἰι:ειἱ Ιόε(.;Ιιειι, πιώ; ίϋάϋΗ ΜΜΜ ΕιΠγ

Ι«διιγο!ιιιεεειι ιιγιιιτόάιΞΙ:, ίδΙε8 ει' Ιιιτ!ειρι ιτοάει!οιιι

πικάπ 'ε ιιιοΙΙγ :ιιιιηι "δι, ειιιιη·ι Μότ ρει::ιτοΙ εΙ

εΕΙιετ ιιιΞΙΙπϋΙ, - ιιιοιιιιιυΙ:, ιιιιιοεοτι [Μάι πιό, Επι"

οι πιενειετεε ενεάοιότητε νειετεττ νοΙιιιι; - 6ο Μπι

ειέιιιιωΙειιι ρέ:Μιι "πι, Μ" ε, Ιι-:ΒΒ6$$ό8Βοεεε€ε!ι!ι

ΕιδτϋΙαιέιικΙα ΜΜΕ, εΙειέιιτε68., 'ε Ιιόειοεεε':8, πιέΙιει ιιιιιΒιι

ει' νειΒιιιει·όε68 ιιει€χοΜι ειδ 'ε ιιειΒγο!ι!ι πάω εΙ!αι

ιε ιιιεΒιιιοιιτε11ε :ιι ϋΒγετ.

ΒοηΒιιιοΕ και νοΙ11ε!ιέΜϋ!ιβ Μαι ειέιέ8:ι2ΜΠιιιι

όεεεεωι·τέει:ι 'ε ΙιόειοεεόΒι·ε Μπιτ άρση ει' ΜΙιε ο'

Ιιει!νότιγ ΙονειΒιοικιειΕ 'ε Μπι! ειιο!επιειΙα ΜΚ ”νιΙ:38οεία

Εε8γεΙειιιτειιι6ιη κοψω ΙιεοεϋΙαπωΙ μπώ Ιιό!ώτ ό!ιει]

ιο1ι;ι!ε, - ιιιεττ οεειΙ‹ οι νοΙτ Ιώρεε @πιο α'δε τιεπει

ίοιεΗιοπι - στιν: ΜΙάτέετ ιιγἰιιιἰ. ·

Ε' ιιενοπτεε τιειροΙε ο8γιΙιόπι τιοιιι Ιοοιι‹ι «Μιὰ

ιεΙειι ε" ωιιιιωωι νοιιιϋιιΙ‹ ει' ΗΠόδιι ΐιι€όνό



ΙΜ

υγίΙνέηΠοΗ ΙιοπνἐἀοΙιιιἱ ΜιοΜπιόπιγ ωτϋΙόεί

Ιιε!γόΒε.

ΑΙἱ8 Ιοοικτὶ ει·τε 1ϋΒΒε2ϋτ :ΜΙωιΙηιιιιπΕ ο' ϊοττεᾶσΙωἰ

φορεσει Μπάσο Βοε:ιιεόΒο ιποΙΙεττ 'ε ΙΜ ἱΒει1,

ο8όε:ιοπ :Με ΙιεΙγειι ,ε νέΙτο:οπ ΜτϋΙππότηοΕ ΜΔ.

ΚΗ: Ροε1ετ ὶεπιετἱΒ, ποΕηεΙε εΙόθ υποτιάειιιιιημ

Μ" εΕΕοτ1όμκιο ει' |ποιινἐιἱεΙπιἱ Μιοπωάπη ϋΙόεοἱ1,

ει' νέτοεἰ ]έ16Βε2ΕυποΕ τορριππ ώηοπστωιε ίοΙὁΙἱ

τόειέΒεπι 'ε ποπ ΜΒ ε2οϋέιΕ εΒΜκόΒοη τεπώσ πιοΙχ

ΙχεΕ νἰ8εΙπιεΙ‹ ΜΜΙωάνειΙ ΜετεωεΒϋΙ ΜιειπάΙΜΙσΚ:

άσε πιἱνεΙ ε' ΜΜΜ ΔΙΕειΙωΔεἱπ1 πάτησε ο!!γ ο!νειεό

Ι‹ειἐϋο ]υΒιιιι6, ΜΒ Ροειοτ "επι ὶεωετἰΙ‹ -- να" Ιο

Βα!έιΒΒ ε' ε2οϋεΠώση παπα νοΗειΙ‹ - Μεεό τόε:Ιε

ιεεϋεΙε ΙοευόϋυΒ.

ΡοεΕ ΜΒγειετϋ άυπεεοή Βοπ1ΙοΕ2ε!έπειΕ Μου τό

ει(πι πιο ο' ῇἐτύΒεΖἰτι ἐρἱΕνο, π1εΠγ εισπ1Μπ έ!! ει'

τὑΒἱ ΜΙ]όΜά οἔγΗοτἰ άΙΙόεάν:ιΙ ,ε έωΙΙοηΒεπ ει' πιέι·

ε8γειετ επιΙἱΙεΗ Κοιιπιίσιοτ -ΜπειΙ, ι1ιεΙ!γ πι' επ'δΙοε

ιτα”Μάιποιει οἔγἱΙ‹ ειϋἔΙετὸτ Ιώρειἱ, πιἱ8 πιο: ει'

πιέιεΠωτ. ε

Α' Ιωριι τπο!!γοπ έ! ΙεἔΒϋ:ε!εΙ›!› ἐτΙιεΙτιἱ ε, εισ

ΜΙαιΙ: ει' πειθγἱτἰάυἰεεἐτε ΜΜΜ ΜΙτει ΜΕΝ τηότΒ:πι

οεἰποε ϋνομοΗ νατοπιάόΙ Ιᾶιιιἰ, Μ! ίσ8γΙ:ιΝ 'ε ε8γο!!1

ϋσ€ι6 Μετὰ ότιι!ω1ιωΒ.

ΒεΙ6ρνο ο' Μπρικ: ῇοἱψτε ΙιεεΙιεπγ εοιότ σήμ

Μ8οεό ΒειιιγετοόἱΒ ο” εοτό1 ἰο!γοεύἱ8, πιοΙΙγτε ε,

ειοΜΒ ειῇωἱ ΠγἱΙΩοΪ4.



ῷἑΞ

Ε” Εἱε οΙδε:οηόΜ ΙόρηηΕ9 εηηεη τόΜ1ηγίι·ο

μέ: εΒγι-'5η ωτιό:Εοάοπ ει: ἰεπηετεΙεε πώ: :ϋΙά Μ

τοηι ε:ἰηϋεη εἰηότ:οπ :ηἰΙΙἐΜη 'ε :Μι ΜΜΜ -

ΜΗ ηό:1ε: ΜΕεεεη ει' ε;:ϋΙόεΕ ΜΜΕ: ΒοΙἐράΕετ._

Μἰτε Μάη ρόΙάιι ηἱηοεσεη - σε' Εοτηιέηγἰ 8γϋΙόεεΕε:

εεπηηιἰ ηετηη ϋτεἐΒ ηοιη Μάιο, :ΜΒ Μάκη· ἱε η1ἱΕοτ

ηοτο:οἔ ΨἱηάἱεοΙιΒτϋΙ: ηΜη1οΕεη. όε τέ:ΕοΕοτ ε!Ιορδ

Εἱἐ|ινέιηγηἱ - ηότηπεΙΙγ ότΒγΗΕοετ ίε!ε:ηηηάἱΙοΙΙηΕ

ει' Εοτιηέηγ ε' Γοτίὶιιἰι ΙεΕἐεεΙηἰ., ΙεϋΙιιἰ, να" ηιοΒ

ηιἐτΒε:ηἱ.

Β:εη ΜΔΕ ει: εΙί$ε:οηέη:η$ ΜΕ:3η νοΙτηΕ εἔγε

ΜΙ, ιϋ|ιηιηἰτο ηε!ιάηγ Εέτο!ηιο:ϋ πω· ε_ΜηχΜετ

νότό ηἰτΙεεϋ ιάτειι!ἔοΙΙ νε!εΕ.

Ι.ι'ερ]ϋπιΕ Εν: Δ' 1ϋπόηετί Γοητοεεέι8η ε:οηἔιΙ›η 'ε

τεΕἱητεϋιιΕ :Λάκη Εἱεεἐ Εόι·ϋΙ, ηιἱέ ε:οιηΙι':τ Μπη

άηηΕ η' ]εΙοηΙόνϋΕ ΕΜ!.

Ε' ΜΜΜ »Με ηέΒγε:οδει Προ: ,ε ειΕΜΕ:η ει'

Μ” ηὶάη1ο:άτη ηχηηειΕ. - Μἰηάοη ηιποτ:η9.: ε"

ηοε:η :ϋΙά ροε:1ύνοΙ ηο:ΠοΗ ηε:1εά 'ε ΜΗ ε:εϊιηιι

ε:όΕοΕ. Α: ενώ: :ϋ!άοε ε:ἰηϊι ΜΜΕ ϋτεεεΕ, οΒγετΙεη

τορρηημ νύε:ωπε Ἐοε:ἰΜΙ; ίϋΙάηητοε:Μ Μση”ητοι·ε:έιΒ

ΜΕ Εἰνὸνε - πηεΙ!γ ει: ηηΙειΕοΕΕ:Ι ε:ειηΕϋ:Η Μ

ΜΕ Εϋ:ορο τέ]όη Γη88 - εε:ηπηη εειη ΙεΗ.ηηΕ η:οΕ0η.

Αωιιωεω ει:οη ηῇτόνει!, ηπε!!χεη ηε!έη1ηηΕ, ΜΜΜ

ϋνοΒοε :μοι ρἰΙΙηη1ηηΕ :Με 'ε ο:εη έ: ομ:ςόε: εοτέ!ει'

ε:οη6ΕηειΕ, ηοΙ1ϋηηεη νηηηηΕ ὶτἐεε:ιΙ εΙίο8Ιεάνη 'ε

ι·ηε!!χώε πηἰηάεηΕἰ ωιοΡωθιι ηοε:ειε νέτειΕο::δε ἐε
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ῇεΙειιιἐε ιιόΙΕϋΙ. - Ι.οΙιοΠοιι ει' ιιγι!νέιιιοεεόΒοτ ,ε Μ

ιοάειΙπιπιτ ιϋ!ι!ιτει νιιιιιι ιιιιιιτ :ιι Μ τόπέτιτ: - Μι

άιεεεΚνδΚ νοΙιιέιι!” ο” Ιώπιέ·ει τοιιο1τιότιΕ: _ Μ

3οΙΙοικιιι ιιιΕιέ!ι!ι ε" ΙιεοεϋΜοε ιιέρ ΙιεοεϋΙειοε Βοτ

ι.ιιόπιμιΣ? - -

Με τόι·ιϊιιιΙε νἰεπι οι οΙδιιΜ ειο!ι:Ηιει, ι1ιεΙ|γιικ-ιΙπ

κει-ω :Μπι εο!; ΓέτειάωόΒιιιιΕΙιε ΙιετϋΙτ *ε εΒ·γειει·ε

ιιιιιιι ει' τόΜιι ε2οΜΜ ιε νοΙτ.

ΙεΙαιΙιοπι - ιιιιιιτοΒγ Με ότι τέιιΙιειτι «πιο - ει'

Ιιοειιι :ιειωΙοπι ιιεΙιειιιγ Βγουη:ι όΒ - εγώ νιι6Βιιω

Εεήε52ινέιι. Νοιιι νοΙι Η: εοπιιιιιτο Ι‹ονε·εεΙι!ι Βοτιιι

ιιιιιιΕ ίόιηϋιόειο «δε Βόιιγε:Ιεπιτε.

Α: παπι! ιιιοΒ νιιιι Με” ειόπιιτιιΙ:ιιι ιι·ειωεοιιιει

ΒοΗ:ειΙ, ιτόεε2Βϋ:ϋΠοΙ 'ε εεεΒ και Μ οτι ε" ιοΠειε

ΕειΙ:ιρ, πω, Μιά έϋνοε Μπεν. -- Μάι· :που ΝΗΣΙ

ιιιέιιγ, Μ" ε' δοιιτοε €γϋΙόεοΜιε ειιιιιε σεειΙιτ ει: ιιοιιι

ιδττ, Ι‹ἱ "επι οικω, να" ιιόΙιιι ΜΙϋιιϋε ειοε26ΜιδΙ

ιιι:ιΒένειΙ 'ε ιιιείιεοΙ4Ι(ει| εΙ ιιΙωιι·τει ιιιωωι, Μ” ει" Μπι

νωεΙιιιι Βιιοτιπιειιιγ ΗΠωΙόό2ιΒ - ιιιιι€Μτι, τιιΠώρ

επ ιπο2ότόΙ Με ότιιο:ϋΙι ΙοΙιε1Ιειιιιό ΜΜΕ που 652

τσιεέ8οι, ι1ιεΙ!γιιεΙι ω( ει: οΙ56 ι·οδ8οΙι όινιΙιιΙιειιι Κιτ

ειοπ ιιόιιιἱ ιιγοιιιιι. Α' Ιιοειιι πατώ οΙε]όιι ιιε!ιόιιγ

ΐότΠιι Η: ιιόπϋιιΙι Ιιιεεό ε2ειιιϋΙ‹ Μιά. -

ΒΙϋΙ ντι5Βοε, ιοΒιιιιέΙγεε Μ, ιιχἰΙτ οτόι)Η:5 ΜΓειοιόεϋ

πωπω - ιιιοΙ!γειι ει' Γί!87δ ι·ιόιιιι ιιγοιιιειἰτ Ιιιιι;γιει. -

Πεμ Ιιιιι·ιι:ι, ΜΙΝΙ θε ΜΜΜ, οεειΒ: Κεε!ιοιιγ Ιιειιιιεπ

νιεεΙ'ε νοιιέειιι εΙεδ Μειιιιοπο πιει€γειττει ιειιιει·τειιιοΕ.
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Ε, ΜΜΜ Νγαη Μι, αιιια ειερΙϋιΙοτι !ιοι:εϋ

ΙετεεεόΒόιόΙ 'ε ετέ!γότόΙ ΜΜΜ: εΒιέιιιεό8, Η Μ;

εο!ιαι8 νοΙι Ραει 'ΒοΙ1 έα Μια εΒγεεϋΙτ ιιιεΒιιΕΙιιιεΙα

ΜΜΕ ιιιαιό α!ιΙιοιια νιάόΜιεΙα ιιιιιιι α' ΙιοΙετειιιι, επα

Ιιαάεα8αι'επ νινό Με Ιιετοιεεεόἔ -- εειΠι Ιοειιέρ

ε2ει·ϋΜι αΙἰεραιιχα.

ΜεΙ!εΜε @Μπα αι αΙιΙαΕοΙα ίε!δ|, ειεΙἱά 1οΙ‹ἱιιΙεΙϋ

δω; ιιται ΙαιιιιιΙα, _δειιιαιια! ,ε ι~ϋνι‹Ι πιάτσα Ειαιιια:

εια!: ΜΜΕ ΜΜΜ εαέρ νοτιαεαι ιαιιιιει€]αΕ, Μ"

ίια1α! Βοταἱιαιι εδγΠω ΙοΙιεΙο !ιοιιιιιιΕ Ιεθο5ιιιοεα!ι!ι

ΐότίιαιιιαΕ. Ε: ιωιωιωη ΜἱΙιἐΙΥ.| α' Ιιἱτεει Βεπει·

Μη ει·όΐοΕ οεαΙαιιιαΙιόΙ, τιιοΙΙι πια8γατοτειαδι Μάσα

ια ειαιιιΙόΙι ιαδιαι ΜΜΜ. Ε" Κούπα ϋτεΒ ω, τιΠια

]ειΙΙιιιιι τιεπαεαΒα "ε Βιιιιοτι1ΙιαΠειι άειιιΙιεόΒε αΙταΙ

πιιιιιιετι "και ιιιο8τιγαιι.

Ι(ϋινο2Ιαιι πιοΙΙαπε ο" ίό!εέ8εε αερα Ματια

ιιια"ατΙιοιι αιΒΙιοταΙιόΙ, α' πιω Μαι; 'α εαἱνἱιαιι επέΙγ

Ιιειι ιιιιιιιιιε ιήιι Ρατόιιγι ΖειΒιιιοπιάοι, α' τϋιωιιεϋ

απο αι;8 ΡοτέιιγιαΙι τοιιιΙαι!αιι ιιιόό:ιτ.

Μα8οε ίο]ιΞι· ΙιοιιιΙοϊια, εμ!" ιιιαΙΙόπ αΙΓδάδ ειϋετ

52αΙιαΙΙα, α' ωιαιαιαθ 'ε δειιιιτοαόΒ Βιίοιεαόεο ιιειιιοε

νοιιαααι!ιαιι 'ε 6Ιειίο!ιαε ειιοιιιει ε2ει·ία!επ ΕεΙΙοιιιαε

!ιαιιγοιιιαετ “πιώ α' ιιι-Έιότι-ι: αιιτιοα ΙιόιοΙό!ιειι Μι

Μια! ω ϋΙ. -- Ε8γἱΙ‹α οαἰτιο5, ώ Ειεεέ ΙιαιΙοιτ τοι·

ιιιετϋ Μάιο: νοιιέιεαι!ιόΙ Μαιο" ιιιιΙώρ ναΙαιιιἱ ιιγοιιι]α

1ωσαιωμ Μι· αι!ιαί Μαι :ιδια εΙειιιιαιιό ιιιοεοΙγ

8γαιιιι€ατα., Μ" ατότ αΙιαι· 75 ω "Με ιιια8:ίιιι, -
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ε? ειδΙω ίπ· οειΕάΙγίόπϋΙτ Κονέιοε ιη” νοΙΕ -

$ιὁοΙιἐιηἰ Ιετνέπ @Μ ΙωΖε 'ε ίεΙ1ότΙ‹-:η τἱεετοΙϋῇο.

.ϊοΒΙ1]όπ ΙὶειωΙ Μπα ίότΒιι Γο8ΜΙτ ΙιεΙγετ, οεἰιιοε

όΙόιιΕ νοπόεοΕΙιειΙ - ε' ΜΜΜ; τέεεότόΙ, ει' ΜεόΜ:

Μπιτ ώΙ)οπιο!ι Βοι11 Μόεετε86Μη ΙΙ18είΙϊ Μτϋπιετοπ

(Παει Μπι”. '

Α' Μ!. ιιτόΙ›Μ Μπι νοΙτ Ι›ἰΖο£Επ›έιπηἰ Με, Μποιη

:Μό ΜΜΜ οι' 8γὶ1ΙἐεεΕϋεπιἰ τιΣεινόιτε ΕἰΙιϋΜϋπ οπ

τάΙγ ίδιιδΒ.

ΕεπετΙιέη ΜἰΙιἐΙΙγειΙ ε:οπΠ‹ϋπ ΠΠ·Ι888 Ιωτοειι Ιξῇιι

ίο8ΙειΙτ Ιιε!χο1, ΙωπιοΙ7, (Η: ε2ειΒ:Πγοε νουάεοΗαιΙ -

- τιιοΙ!γεΕ _ΜετιΒεπι ει' οεϋ%οόό8 Βίΐε]ειάεόνι:Ι Μι·

Με: ἐ Με Μ5τιγϋΒότο πιο πγιημιωνει ,ε ιιἐπιιἱειό

τεΙαοάο1186%ειΙ Βεεεό!8ειτ ΒειΙ]όπ ϋΙὁ ειοωειέ6]όνειΙ:

- οπου ίί]ιι Ρέιωέπι16γ Βέπεε 8Ζπι8ό|1ά20|Π6Εθ

,ε ιπιο"π!ιοπ Ιε8οΙππόεεΒΒ εωϋετοἱ 'ε Ιε8ϋ8χεεεΙ›ϋ

Μόποϊκιἰ οεγίΙω, άσε επ ΜΜΜ παρο!ώωι τὶΠω ,ε

£ϋΒΒτηἰτε ΜΜΜ" ]ε!επεΕ ει' ΙιοπνόὸεΙτιιἰ ΜιοΙΙι11όπη

ΗϋΙἐεεἱΒωι.

Α: - ΕΜΗ Βεεώ!8οΙο11, Ντόι: 1οππιοΙϋ 40 ύνεΙ

ΜΜάο1τ ίότΒιι, ΚεεΒεπιγ 'ε Πεεό εισιινωό Μίο]ειόεϊι

ειι·οοω!, πιεΙ!μιοΕ θα, επϋάίγοε ν0Ι1ἔι8€ιἰ ωιωι(, 0ο

ΜιίππεΙο |ωπισε:Π. ΕΖ ΡειΜη Ιεινέιιι - Βαν:

τω” @με εΙΙεπι2όΝ 188 ει” Μέιτ1ίιι5εΙόψ πειρο!ιΒόΙ:

Ε” ε' ΙσΒοτ(ε!μεϋ !ιοπίὶ;ιΙ‹ Εδώ! ει* :δω 382·

τοΙιι:Η.

ΜεΙΙει1ε ο" ΒοηνΜεΙωί ΜιοΜιτιἐιηἱ Μεοι Ιά



Μ!)

ΜΜΕ. -- ΠΚ Βεκππϋπι!κεΕ ειΜἱΒ ΜεεπεΙ:, :ΜΒ Μ;

]έΕ Βοοεἑκιιιἰ - Μ Μ ε” Με εεοτΙ:έτ ΜεγιιοΕ:

ΒϋΙεεεπι 8μτιἱ1νἐπ, π1Πώρ εεε!ώ!γ ετάεΒε1 ΜΜ

ω!» εΙό εε]ότ ἰ8ειη£εΙεη ε:εωεΙγϋυΒΒειι1ιι

ΜεΞεεϊνε!.

Α!όΙ›Ι› σεγα" :που οΜεΙοτι ειΠώτ τω" ω, εΙε

νεο ειἱτιϋ επεεεειΙ, Νέα ιωμωωι ,ε ΒΕ]εΙεΙΙ, επιβά

Ι)·οε νοπάεοΒΜΙ: ΡόΙίγ .ΜΜΜ ι1άνετΙιεΙμεεΒΕ Ιώ

νε1, εΙΙοτηέιηΕ ΜΒΜ, ειἱωιε1εε ε1τεεεε 'ε ΒεεδΜ1

ει: εΙεύΜι εΙε!πϋΕε: - ε” ει: Ποίο Ιε8ετε!γεεϋ

εΙόἱὸειὅὶ 'ε Ηνἰνόἰ ΕΜΗ, π1Ηπ εΖἱτπἐπ ε"Πιε Διώ;

ιπ:Ικ, ΙιὶΕιιεΙ‹ εωω ιιώΒΜ οι·ε:άεω·ϋΙεεε Ιιεπιε-τἐΒΒἰ

ωε8ογἰ€ἐεἐτ ΕϋειδπΙιεπε: - πεσει -ΙεΙιἱπΙε1ε ΜΒΜ

πιοΙγ, ἱπ8ετϋΙι 'ε ει ίιΙϋΒεπ πιἱππ Ρέιωέοάγ Πἱειιεε

τἱΠω _Μεπετ ει' ϋἱ:οΙΙιπἐπηΒεπ.

_ Ω

Μἱ8 ε2επι υίεΒ ϋΙΙεΙ‹, ειΜΞ8 ιιεΜιηγ ΜρπήεεΙδ

ΜΜΜ πι: εειωΠιοι ΐο8ὶεΠ Πε!γε1, Μ! ε8γἰΒΒεΙ Μ!

ιιιέ5ΜωΙ 2.5τω!ο8νε.

ΚοεειιΠι Ι.ει]οε ποτε ΜΗ 3εΙειτ, επόπιοε εΙΓοε!ειΙ

ὶεώεεἱ Εδώεπ ι·ίΠώπι Ιδπι Ιώρεε ]όΒοι· "επι εΒγΙ1ε

]όνειεΙε!κΒε ωεΒότΒε:ιιὶ, ΜΙ ΠΠε8 ει: ιιτόΙ›Μ παρώ

Ιππι πεΜπγ, 1ϋΜώ πω! Βενεεεεεε εἱΒει·ϋΙΙ φωτά

τοιέιεοΙκ ωωΠω ε' (ὶϋτΒεγ Μόεετεεεεεπ - Ιιενέε

ότνεπάεωε 1υάύ$ΜεοΒ νέτωΕ τεό. - Πε ει) ΜΠΕ

επ εΙόειἐωΪόΙωΕϋόΙ Ι:ΜυΒ, ει' Βἱ:ο1τιιι5πηἰ ωΒοΕΒόΙ

Β: Βἰἐπηοιωι πε!ιόπηετι.
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,,ΟΙνειεεοπ ὁπ!“ ειόΙτ Νγέτἱ ΡΜ, ΒόΙτα «πακετ

νέπ πιο8:Ξι ϋΙόεὁϋεπ.

Ε' Μεινε! ε” ει11Βοτ!ιοι νοΙἐηοΒἰιι1όινε, Η πως

π1οετ ῇΕΜ ει, ωεΙΝΕΕεποΜΚ ειὅγἰΒἐΒὁΙ 'ε @κι Μποε

ωοΙΙεπ ίο8ΙειΗ Ιιε!χει. - Αι ἱτο£οεοπιε8οΒ εΞγἰΙώι

ει) Μπι! ]εεμό ΙιϋιοΙοΜ› νοπω 'ε ΜΒοπ1νέι1 νέ8Ε8

ο!νεεω που ῇεΙεπι1‹'Μ ωεΙ!γ Ιε:8ίεΙϋΙ ΜΗ.

Ποε2εε Ιοιπιο 'ε ίδΙε8 ί11"ΜΗ1όΠ:1 Μτότότ τοΒέ

πγϋοΕπεΕ Με εΙιιιοπάωιόΕ ε2επ φάει 8γϋ!όε Μμ

Μι, άσε τϋνΜειι ίο8ειΙωάτ :κΜηιήυΒ ΜΜΕ, ι11ἰ Με

ωοπηγἱ εεε" 1ιι6τέιτο :Μπάτη Με :ΗΜ ο, οοΙΙεΗΜΙίε

ΒοτππόπηποΒ ,ε πιἱτιό ΗἱττεΙετι ΜΜΜ ειω· ΒϋΙδωβδ2ϋ

1έτεκμΕτόΙ ο8γειεττο 8οιπΙοεΕοόηΜ 'ε τετπΜΕειηἱε.

Μἰιιτ:Ξπ ει' Ποιο! ῇοἔμό πηἰΜεΒγ 10-12 Εϋ!δι11

Μ3ιδ Βο!γτό! έΗω2ο1τ ΒότεΙπι1Η 'ε 1ικΙό5ΜΜ ίε!ο!νει

εοπ 'ε ει' ΜουΙένδ ΜΒΜ τέΜά, εωΒεποε Ιιστέτοιει

ί0ΙΩΝΗ ωεΒά!ΙορούιειΕ - ΜΜΜ ΜΜΜ Ιϋη. Α' ΜΙ

ωιι Ιώτε!πιοΒ ΗΜ ει' Ιο;μϋΒΙ: ίεΒχνεττϋΙ 'ε ὅτἱιεττϋ!

ε:όΙτ: - 16Μ1πηάτε ε' ΙώτοΙπποιόΒ εδώ: όΒεεεπ 526

Ι:Ξει1Μιτ ΒἱωετἱΜώΒ, ει' περίόπηπόΙ νἰΙἐΒοεΔΒΒοιιἱ

ΒοϋΙιοκηΉέ8έω οπηαΙ‹, Μ” Με ε' ΙιοπνὸὰεΙππἰ Μ

εοπτιιέπγ νἰόύΙιϋΕ νωε!πιότο πω: ΜΗ ΒΜεάόΜε!ει

ΜΙ ε”, να" 1ϋΜ› ειέπιόω, ιόε2ΙόεΙ]ειτ, να” όρωι

ΜόΒεεωι 'ε επ:Ηιει ϋ8γεε, ει·όΙχεε κά", ΓεἔγνοτΕ

Η έι!εγυΙ::ιτ, επ οτει:Ξεοτ νέΒρυει!ιι!έιε ἰεπγεμιἱ.

”Γιιτοεει εε::ιι16]ο υπ ο' ιιόριιεΒ ει' ΜὸνἰεεΙἐε



Π!!

ι·ίι!!α - 526!! Νγέιτ!: ”ιιι!ιιε!ειι!ιονέ οιιι!ιοι·, ίεΠνει·,

έι!εγιι.α -

,,'5 ει'.ιιιἰ !οΒιιε!ιοιο!ι!ι.,α Μετά ΜΜΜ Ρετόιη!:

”ότιο!ιιιεε νειέι·.α

- ,,!!!ωπε!πιει!ε!!ε!ι !ιετιιιετε!ωτ !ι:ιτό!!τιι,α Μου!!

Ρ:!!!)·: »ΜΗ ιιι!πάειιο!ι ε!δι1Επ!ό!μϋ! Με!! @πιάσε

!ιο‹!ιιἱ. -- 'Ι!ιοιι!!!!ωιοιόν! Μι!! 65 ρο!8:Μ ρέ!72!

ιιιοιι πιεδωιιιι!τιιιιι :ιι ε!!ιετϋ!!ιε!!επτ ει, ίϋ!ϋε!ε8οε!ϋ!

ιιιεΒ!!ϋ!ϋπι!ι6ι1ε!π!. - Ετάέ:!μϋ! να" πό, οι ιιειιι

ε” !ιε!μιΕ8, ιιεπι εεγ!ιοτϋ!ε!, !ιειιιειιι ο!!7 πιο" τόε2ε

οι 0ι52έιΒικι!ι - πιο!!γ νεεεό!γεε !‹ϋι!ι!ιιιὸιηο!ι Με!!

νόι!!ιόειγόιι! ειο!Ξέ!!ιοΕ; - Ο!! ρει!!Β !ιιιτέι!!ιιι τοειιι!

έ!!ιιιι!ι σ' (!ο!Βο!ι.“

”.!ό νο!ιιιι Μ: ει,“ πιω!! Κονι!οε Ι.:ι]οε, »ώ ιιιἰιι

άοιιε!ι !”ο!ειτ !ιειι!νοιέττό! !ιο!!οιιο 8οπάοε!ιοάιιιιιι!ι."

”Κ!! !ε!ιο!ιιε Με !!ϋ!όειι!“?“ πό!! Νχέιτ!.

,ρω πιο Βιι!ε!ειοο!, Κιιτοιιιι Μ!!ι!όεβ πισω! Βε2

!ει·!ιε!η !!!!!!ιέι!γ.

”Ειε!ι!ιε! Μπι εο!ιτει ιιιεΒχϋιι!κ,α ιε8μό πιοΒ Ρείι!!'γ.

Α' ν!!ει!!ιοπέε ἐ!ἐιι!ιε!ι!ι Μπι, Ε! ηχοι, Ε! ιιιέετ

ιιενειο!!, ιιιἰ8 ιι' αιΒο!ι ι:Βη!!ιο ίο!!ι!ά!!ο!!: »ΜΕ επ

οειτιο!ειι!ιιιἱ Με Βειιι!"

Νγάτι όε Ρό!!γ !ώ!!ια!νε "παει ίο1ε!!ιε!.

”Νο!ιειειι !ιἱειειιι., Μ" Μιοψι!ιιιειτ !ιι‹!ῇιιιι!ι πιο!!

ε2οτειιι!,“ ιιιοιιι! Κονιιοει Ι.ιιιοε.

”Μ!ότει Μό!! οι ει' θεια! !ειιω·ε!, ιιιιΒγοτι !!!!ιο!τε!ε

ει' !ιἰι!:ιρο!ε ε!!ειιε: ίό!ε8 ει, ,,16·Μι Μειι·τ!υε,α

ιι. Μια. Η

εκ
Χ
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ειόΙ£ Ρέιιιιέιιόγ: ,,Φι Π12801·Ε ει' ΙειιΒγι:ΙιεΕ Με ιστώ

Μ! ειιιειοατωέιιιιΕ ,Β ΒϋνεΕΕειδΙε8 έιτιιΙόιιειΕ ιιιιιι6ιιιι.“

,,ΚϋΙϋιιδε, Με; ει, ικά επει·ειιοεο οδγότ ει' ΜΒ

_ιο!ι!ι Ιειι8χεΙ ίοττειάει!ιιιι Μόνο2ότειιιιοΕ πιώ Βοι

ιιιιιΕ 'ε ιιιινο! ε" Παω ειι€Ιιιιεἰιιιω "Μ, ει!!ιιιΙιιιειτ

Ιιιιιιιιι!ι ΜΜΕ ει' νειόιιγΙο8τε,“ ναό Νώε ε” ει, μ.

ΙουιόνδΚ Βόιδι.

,,Νε!ιετιι !εΒιιιεε!ι!ι ΒιιοαΜιιιιιιιι ειιιοεοιι Ιιοπ5,α

ιιιόΙτ Νγέιι·ι. - ,,Μιιιι!ι ὅϊ'ι1ιἱι1ᾶιιγέιιιιι ιιιΠιοι· @πιει

ΜΒΜ οΙοινιιειιι κι οΙϋτιἱιιιΙ‹, ότι Η ιιοιιι πιάσω Μιδ

Ιο εειιι σε εστω” εειιι ιι' ΜεΙιειεόΒετ ιιέιιιι.α

,,ΙΩι!ιιειιι πιό;; ιε ΜΗ νιιΙ:ιΙιι€, ιιιοιτ Μι οι ιιιιιιι

ιδιιέιιιΕ, Ριιο!ιιιει· ΒοίόειΙιοΙι ιιιιι€έιτ, 75 ει'Ιιιιιέι·ειόΙο

Με! ιιιεεειδιΜ 78 Μαι τιιιιοιιι, Μ" ίοΒΙ:ιΙιιιι: :Μάο

Ηπα Ει66η·ι,« ιιιοικι ε" ιιιέιιιιιι: ,,Βε ιιειιι σειιΙε

νόιοι, Ιιιιιιοιιι Ιιιιιιεοτεε ιε ΜΗ, Ιε8:ιΙά!ιΙι Ρόι· Βγε

Ιιοι·Ιο1τ ιόειΙόειΙ_ι, ιιιι Μ παπι ιδι·ιέιιιΕ ϋτϋΙιι·ε ο! νειιι

ει' ειέρ οιε2ό,<,ς νοεινε.“

,,Νειιι Με!! ιιιιιιόιέιτ Βότεέ8Ιιε ακτή, άε!ιο8γ πιο

διϋιιι·ει εΙνεεινε! ιιειροιιΙιόιιτ “Η σει·ε8ϋιιιι Η Μπέκι

τϋι·ιετιειωιιιΙι ΗΜ αιΙειΙιιιιιι παπι σποτ, Επι Βειιι ιιοιιι

τει.ειιΙι - Μι ει' νοιέτεό%εΙ ι1ιοΒΒιιιέΙΙι:ιιιιιιΕ "ε ει'

ιιιι «πωπω νιιι:ειΓοε!ιιΙιιιΒ:α ιιιοικι ει: Η Βειιιοι ιιι

όιτν:ιιιγοιαι.

,κι Μπι άΙΙΙιει1οιιι ιιέιιιοΙΙγ ειιιΙιειιιεΙ‹ Μίκι”

Ιι:ιτΙειιι οριιιιιιειιιιιιότ,α ιιιοιιιΙ ΜΙΓ; ίεΠιεΙνέιι 'ε ο8γεΙ

ει' ιοΙειιΙόνέχ ΙώρνιεεΙϋΙι Ιι6ιδΙ !ιοειέάΙιε ειιεόνόιι.
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»Η |ε8ικιΒγοϋΒ Μ] αιμ0ΗΜΙουυΙ ΕτΜΙΣ·Βοη πο,

«Με ΔΗΜ ει' τϋΙ:Μ ΜτεΙπιε:ϋΙκ Βοάνότ εαπ επιΜά ο!

νεοπϋιιΕ," πιοτιά Νγἀτἱ. - ”νό8τε ἱε πιο8ΜΙΠΒ Δ'

:ΜΚ ΙεΙιεπϋτιΕ, ιπΖωιωΙ‹ ε' ωε8ΐέ!εωΙο1τοΕο1., Πεμ!

ωειωπϋτι!ι πιέιεοϊαπ, εάτιιηΕ.Γεωνετι ει' πιετικηί £εΙτ

'5.:Γ Μ! ειΠΕεόεό! ΜΜΕ, ε' πή ροτΠ8 Ετόέ!μ ιΠε1ἱ

ει, ὸοΙοΒ Φωτ Γοιιιο!όιε1Ηνόη, ειόΙ1οπ Μή, πενειιω

10η νειΜΒἱμ Μα: ΗΜ” ΐοτιί08 ὸτὸοΙκεἰτ ϋἰ2Μ1τιόΚ:

- ω Ιωωπει νοΙιάΙ Μτέιοω ΗΜ -- νάΙΜΙά Μ ει'

νειέυεόΒει.“

ΗΜ ει: εεΖωΙΙιοι ΜιεΙεόνε ε2όΝ: ,,έτι ΐεΈπειτι

νέΙΜΙοιη, Ιε8ΜΜΒΉο ΜΜΜ "το ΒἱτΜΙηἐπι Μεμ

111Μ - σεειΕ ε1ἰδυτιι ίεΠό1ε|ε!ι :Ποπ τοΙιεΕπίσω.“

Ε' ρἱΙΜΠΜΜΛ ει: ε!δειο!πι ηωμ πιο8:ηΉτ'ε στοπ

εΒχ Βό:νί1όι ΜρεΙτ Με.

Ε' ίότί5ιι Μπι ε" 30 ένα !ιοΙΜο1τ, εισϋέΙγοε

επει:31 ει' ΙαϋΙεἐ› Με ιηεΒΜτιιἰΙοΜ ,ε ωεΙΙότ εΙόΙ -

ειιΉε: νΜΒοε ΜΜΜ επιΙώΙ Γόόω. -- ΤωΙΜΒίΒ88Π

Μ νοΗ. επετοΙνε: ει' ΒοτπγιιτετἰεπγἐνσΙ-Ιιἐτἐη 'ε απ'

ειιυτοπγοε ίεεχνεκτεΙ ΒεπόΒοη ΒόιεΙοάειτ Νχάτψο2, Η

εΙό“ ι11οεέ.ΙΝ. .

Η ΙεϋινΗξ2 8ι·όί ΒοΜΙηέτη Ιετνέπι νοΠ, Η

ει' ίεΙάιπι:Η 16ϋοτΒόΙ _ῇϋΜ ε" εἰΕετϋ!τ ωει€έτοιέιε Μ

τὸνεΙ, ωε!!μό|Ε Μεοτώε θϋτΒεγ ΙύϋοτυοΒΜΒ θεω

νειΠωΙ Βεισόάδα:

,,ΕΙῇεπι Μεω·ειτοτει:38Ι Ή·ίόπϋηΙι!“

Π"

Ώ

Κ
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Α* Μ: ιΙετΙΙδΙε8 ΜΜΜ ει, ῇεΙοπΙἐνὅΙιτε, εΙεπτεΙΙ1

Ιο:Ιδ Μι επ οΙεδ ῇό ΙυάόεΙτέιε νοΙτ.

ΜΙυΙόπι Β:ΙΙΙΙηέιη ει' ΙενοΙοτ ΙΙΙειάΙει ,ε ει"πι1εΙΙόΙ:

ειςΙοέιΙ::ι ΙόνοιοΙΙ, Ροτέιηἱ ίεΙΙΜΙΙοτΙ:

”Μέδ Ιε ΜΙ σε ειι;ΒετηεΒ ΙοΙΙω τιόΙπι ο' ευΙγοε

πειροΕΙκιιι. - Μια ιιτειἱω, ε' ΒϋενΙιέι - ιιιΙιι6ηγέι

ῇωι τωιιΙΙιιΙΙ - ΙεΒτἐ8ἱΙ›ϋ ΙιοπΙ σε:ΙΙόόειΙΠΙ: εΒγΙΙΙΙΙΙιεΕ

Μ., ε·έέει -όΙο1έΙοεπ ΙιόπηεΙεωΙιει θε Βόεέ8Ιππ εισ

ΙιοΙΙ 'ε πιοετ ει' Ι›οττη·ιινειΙ ΙτέαΙτι ,ε ει,ίεεχνεττεΙ Ιω

πόΒειι, ΙνήΙπιτι 'ε νεεπόΙχΙ1οη οειτο:ΙΙι ε: υι6Ιἑ6 Βοη

νόόόεΙ.“

»Η εετέτ Ι5ειτόΙΙωΙα - πιοιπΙ ΚοεεπΙ;ΙΙ Μή”

οι ΙτοιΙει ίοΙδΙ ΜΙέρνο ει' ε:οΜΜ, ΙΠεότιπόΙιεπ Μ:

ΙώρνΙεοΙδ 'ε ΜΙ Ι1ΙιοΙΙ:1ήιηΙ Με "πι, 28θΙΙΙΙ)0ΓΥ

Ιπιτε θε ΜωΙατέω Ι.έωιΙό.

ΜΙυεΙΙΙγέιΙου ειἰνοεοπ ϋτΙνϋιΙϋιτἐΙ‹ ει' ΙδΙτεΙΙοτ.

ΚοεεωΙι Ι.:ηοε ε2ϋτΙω ΒόινΙτό·Δ Ιι6ρωιγότ "ε πό

Ιοε Ιωτει1ιιι ΙωΙερῇἐ£, πιοΙΙγΙιει ΙπιεουΙόΙ: ΙώεδΒΒ ει:

οε2ΙτὁΙ‹ τέε2τδΙ οΙΙγ ειἰ8οτιι ΙΙΙειΙοπι τότΒγ:ΙΙ ΙδπεΙΙ,

- Ιοτενέο εμ ειόΕτε, Νγέτἱ ωεΙΙοττ ίο8ΙοΙι ΙποΙγετ.

»ΜΙ Μ· ιιτοΚ?α ΜΜΜ ηγι18οάτειιι, ε" οεοιωι8

Ιι·ειΙοτ νοιινέπι Η οΙάειΙιεοΜΙ:ϋΙ 'ε ΙΙΙ882Ι εΙδ ΙιεΙγΙιεινόπ.

»ΙΙΙ οΒγ ΙενἐΙ Ο6τεογ16Ι ΜπέιΙοωβ πιουιΙ Ρεπό

πγΙ, έτωΙνέπ ει: εΙ6Ι1Ι1 εωΙΙιεΗ ΙεΙοητόεΙ.

Κο5ειι€Ι1 ἔιΙΙιιΙοΙ1ει επ ΜΜΜ Ματέι: Μπάσο Με

πιέΙΙΙΙΙΙ ει δτόωιιοΙτ ΙοτεΙΙε επ ιπειΒει πιοΙΙό.

”ΕτάόΙγΙσοπ ποιο ῇόΙ ἐΙΙκιαΙ‹ α' κΙοΙεοΙτ, πω: ει·

Ό
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ι·δΙ ΒοιιιοΙμιιι ΙωΙΙ τειιιέσειιοιιιιιιιΕ. -1°υσμιιοι ιιιιιιιιι

ιιιΠώρ ειιιιιγἱτει ώ νειεχοιι ίο8ΜΙνει, Μ" Ιε8]οΜι

ει:3ιιόόιιοιιι ιιιοΙΜΕ εειιι ΙεΙιεΕοΕ οΠγ ροιιτοι::ιιι 'ε :πι

ιιγιειοι· Ιιδ2Μεικ ιιιιιιτ ειιωικιόιιι; - ειιόττ Μ εΙΙειιο

Μπι: ιιιιιοεειι, μια ειιιτέιι οετέιιΝιι€ Ιιοιιέιιι Κει

ιιέσεΒοιιιι.“ '

Α, ῇεΙοιιΙἐνὅΙι Βέειεό88εΙ ιοΒιιιιέΕ ε! ε' ιιιοΒιιι

νέα. -- Κο55ι1Πι ιεΙειι!όιε ιιι:ι_ιά παπι οΙΙιει·ϋΙΙιεΕΙειι

νοΗ πιει, Μ" ει' νόμόεεΙιΙιετι ε8γεέΒ Ιειςγειι. -

'Ι'ιιάνει ν:ιιι ιιιιΙιέρ ει' Ι”οιπιόειΙοιιι Μιάου: ότε ειέιιτιο

Μπι, Μάη ΙεετϋΙι!ιοιι ιοΙειιιόεειΙιει 'ε ιειθιωθιιωι ηγε

ιιεεειι ΚοεειιΠι Μιιοε!ιοτ ιιιιό2ιέΕ, νειΙσιιιιιιι ]όνειΙ

Ιιέ86ΒΒ, ιδιο8 Βε!ιτεοπιιΙιοιι, πει: -- ει' ιιιιιιιειο.ι

τιιιιιιοΙαιτ ΕιιΕετϋΙνο - ει' Μιοπιιιέιιιγ εΙέ Μια.

κι ε' ιιιιροΙσιι έκ πιο Με, να” ει' Βοι·ιιιέιιιιγιιΙ

ότιιιιΕο2όε!ιο :και Με, ειιιιιιιι: εο!ιει απο Ιοειιά Μει

Βοε Ιοε:ιιιιι:ι που 16ιιιε8όιόΙ ει' Ιε8νέιΙτοπιτοειιΒΒ Ιώ

νετεΙόεεΜιεΕ) ιιιεΙΙγοΙιΙιεΙ Κοεειιι.!ι Βιι]οε θε ει, Ιιοιι

νΜεΙιτιι Μιοαιιιέιιιγ -- ει: οι·ειέι8 ιιιιιιόετι τέειέι·δΙ

οειιοιιιοΙωιιιιΙι. .

Βε8ἐιιγι ιι·ιιιιια, Μπι ΒοιιιοΙγ τόπέιιετοι: 'ε ιιιόττ

Ιε8γειι "πω ε' ΙιειΙιιιιιιιι Μπι π' ιιιιιιόειιιιοιιιϋ ιτα

ιοΒιιιιιι, ε" ιιιιιιιιιεόΒοε τονειιτό! ιε οιιιΙἰτἐει ιειιιιιιιιΕ.

Ε' ι·ονειι, όιοεέι·δ ΙονοΙΒΜιδΙ, νἐἀοΙιιιἱ εε:Ιιόεδιι

ΜΙ, ιιιαΜι ι1ιέ8 @Μπι σειιιιιιε ιει!έΙιιιέιιγοΠιόΙ 'ε ιιέ!ιει

ῇόειιιτοΙιϋόΙ, εϋτ τϋιιάόι·οε :ΜΜΕ ε!6ΙιεειέΙόεέιδΙ έιΙΙΙ.

Νά;" ιιιιΠιο Ικειττέισέ, Με εΒχιΙ‹; 'ε ει' Μπι
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ιιιοενωι πιοτιτνε! Α: Βια., τω” ε: ΜΕ., «το ει' Μπι

ειιι!κιάεόΒόιό! νειιι 826.

Πειτε ρόιιιτ Εε!! ωιιιέ!τειτιιι, ει' ρορ!ιοε

ό!οεό θε ιιι!!!γειι 6ιδιιι 'ε !ε!Εοεο(!όε Εε!οτΕε:ιιε σε

οι·εΕ:38!ιιιιι, Με ιιιι!ιι‹!ειι 52ο8όπη ειιι!ιετιιοΕ ο” ωο

ιιιό !ι:ιιιΕότ ιιγοιιιτιιιτκιόιιΕ Εειά!ιο.) !ι!:οπι Κοεειιτ!ι

Βιιτοετιιιιι 'ε οι εικτ!με !ιοιινωε!ιιι! !ιιτοττιιιέιη!ωιι,

ΜΗ ε, !ι8γε!πιειτοτθεότ ε" !ιιι28ό ΜιιειΒιιιιΕ ει!νδΕτε·

νοειιι!!Ε. _

Πι·ιιιιειι ει' Μπα πιο8 ντιπ ιιιοιετνο! ειιεΕ νο!

τιιΕ ο!ώ πινει! ει” Ειεεό ο!νιιε!ιειτ!ιιιι επιτΕιιΕ!!ιοΕΕε!

Μ ΜΗ !ενό!ιιοΕ: - ο!!;τ έι!εγιι8ο!γόΕιιτ ΗΜΜ

τοιιι ω, ιτιο!!γοΕ Εδώ! Με πω!! εΠΕεττό

:ιι ε!!ειιεόδω τέι!ιοι!ι:ι, νιιΒγ ειιιιιιιΕ ν:ι!ει

ιιιο!!γιΕ ΜΜΜ” εεἰΕι ο!!γ ι·ότιιιτί:ί !ιτιάϋεεό

εε! ΜΒ τοι·]οειιτοιιι, !ιοΒγ πιιιιάειιΕι τη”

ιιιε8τιι!, πιω' !ε8:ι!ά!›!ι μι: όι·σίι!81ότο!ιοτ

!ειι Μ" ιιιιιθένει!.

Διοτι!» _τόττ ε" ιιιόε !ενέ!, ιιιε!!χΙιετι νει!ειΕι Μει

ιιεΕ τη!!πιτΕοι!Ε ει, Κέιτο!χτηι-τινότι νέιτειτ νότ

οιιτέε 'ε ε8γετ!0ιιἐ!8γι1!ϋ~νἐ5 ΜΜΕ!!! Ειδι

!ιο: Εει·ιτοιιι.

Μόε νει!ειΕ!Εοιιιο!μιι ε2επιότε νετἰ ει' Μιοττιιιόιηι

ΜΕ, ιιιοιιιιχἰτ‹-› τόνοι! νό!ειειτόεει!!ιειιι, Με ο!!γ ιι!

Εει!ιιιιιε οΒγόιι!εόΒεΕετ ιιιιι.ιτ ει' !ενό!!ι·ό, τϋΕέ!ετεεειι

ιιιε!!ϋ2ιιἰ !έιτειειτιΕ. Πε!πιτει!ιιιιιι! όντε! ιι!ἔι !ιοι·8ο!νέιιι

ει' τειΒοΕιιειΕ, τω" Μ” ΜετέεειΕοτ έτε!ειιιεεε!ι!ιοΕ

σ
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Η ΒιιιΜτηέΕ. -Ε8γόΒΜιπτ πειΒγοπ ροτιιΙ 36” νοΙπεπ

ει' ι!ευθ: Πότε!ιι:ιεώ Μ ε' ΜεΕόετ :Μή οτ:€τομΙ1:Πε

ΜΜΜ, πω" πιάνει πο, Μ" ει' ΒοηνόόεΙΜ· Μποϋ

Μ” -- ιΜυτ Μπα -- Ρωτοπ εεωι11ἰ Πιε

τέετ εει:ι Ιιιιισττ. - ΚΒΙϋοϋοϋπ - Μιοτηοε

θ--ιι ίπ -- πω" ω:ιΜπ νοΙτ ά πειω':Ισοτι -- ά

ΜπέιωοΜεΕ.

Ε' ττΜΜεἐΧὶ τον:π Μι, πενειεΙοε τόεπ ίο8ΙειΙ

ΜΚ εΙ ει' Ιιοι·νά1Β έε ειετΙ1 οΠοἔοΜ ΙονοΙοΒ: -

τιὶηοε'τοΙΙ Α, νὶΙέ8οπ, ωεΠγ Βόροε Ιειππε :πιω πιει

εωιω νἐτιπεεοἐμτ 'ε που 826Ε0ΙΗΜό εΙι·ει8ΜΜέπ

ο:Μι τέννοΙτόΙ Β ιειώποιτιὶ, πιοΙΙγ ειεπι 1ϋΙ›Ι›ιηἰω τό

πι-Μό ηόιιιοτώεεεΙ Μ ερἱετοΙἐΙὡευ Ιεπ8ετ1.

ΜΧ, Βέη 6 ειωΙΙεπ·τἰόμ "Με ηγρΙο2νειυ

οιοτ επι:ιΙιω·ι·οΙ β, τωιΚεεεετεΕ ιπει€γετ

ΙιιιηεΠε! - ει) εετεεεωιοΕ, οπο Ιε8)·62ΜειωΙεπ Μ

τοεοΕ, ίο8πεΚ σ' Η Μάηέε ΜτέΙγοτοΕ ρε-ιΙοιέ]όΒε

ΒεϋΜἰ 'ε οι·ιππιπ- υοΜεΕ 1ϋτνέιητ επὺιιἱ. - Τὶ:

Παρ, 68 περ, Ιιότοπι πειρ ωιιΙνει Ρεετοιι Ιε

ε:ϋτΠε '5 πιἱπιά ΜοΒεειτοήι1Ιι που €γαΙόπιτοε ού]

ΒόεϋΙΜ, ΗΕ εΙ68 ἰε£ειιτεΙεηοΙ‹ νοΙωΙα ο" Μτεε τοϋ

ΙόΩ, Βόιεει $όπιΜΜ Έ πιω, πω· 82έ12 οττ8γἰΙ

Ι‹οετ ΜΜτΙετιἰ, Μ” ει' :Μ ὶπιἐἀοττ, πω" Βέ

πυκιΙωΕ, ει' ΙοέηιαμοΒΒ ΓότΒιι€, Η νοΙΑΙιει· ει' νἱΙἐεοπ

νοΙτ ,ε ΜΜΕ, ω” ΟΕτοΚέτ οεόε2έιτιπιΕ ΜΒΜ ΜΜΕ

ει' ΗΜ! τεε:Βα, ωε%γΕΙΕοΙταεεέΚ να” τύΕό:16ΒοτέιιΜτ

Εδιερεττο εΙίοΜέιΕ. - ΒοειΒεεεεωΕ Κο5ειΜι Ιιιιτγέιἰ‹!



Ιθ8

Η «που ἱετευἰ ίότΒιιτιειΕ οεειΙι οΒγ ΙιηειάΙάτ πιοι·ἱ

ἐτἰιπεπἰ, ΩεκιΜτιτ ίο8 ειόΚειε88ω1ετιιἱ 'ε ει' ΙωηέΒ

τω: Με νεττοτυἱ. - διότόΙ “ό”.

ΑιιΜπ ]ϋπε!ι, παπι 1ι16$ιιΕι έ:8γόΙ:Μιπ ΚἱΓοῇοιιιἰ

πιει8ιιοΜΕ, ΜΜΜ πιοπιά]υΙι ΙεΒεΙΙεη ε2ετε!ωεε Ιο

νεΙεΙι: ΜΙ ε' ε2έρ ἱπιὰιιΙειτ οΠγ ι::Πι·:ι πιότΕάεΜτι 3ο

ΙετιἱΙ‹ πιτε8, Μ" εΒχέτει!ά!πιπ Μπι Ιε!ιοτ ο8ιιτΙέΙΙωι

ιιυιιΕ, Μι που ροε1ίεϋτϋ8, 5(πϋ 65 Μα Ι1ϋΙ€γεΕ

- Ι‹ἰΙ‹Ιας:Ζ οιεΙ‹ ίιπέινε νειΙέιω!ι - ει: εΙεδ ΜΜΜ

εστω ΗτϋιτέΕ ει, ΜάοΙ:Μ ιέιε:Ιότ. '

Κί ο' τϋνἰά ΗιότόεΒου ΙεΒΕἱεεο!›ϋ πεδγί26ετ Βγε

ιιἰτ, επ Βέττεπι ειιοΜοι ιιτειεἱςῇιιΒ, ΜΜιοΕ ε2ετεΠοεό

ῇϋΙ‹ νοΙΙ, ωἰτιά ποπ ε:ύρ 6οΙΒοΜπ. ειἰιπὅΙ Μοτο

οΙνειεηἰ 'ε πι1εδίο8ηεΠι από! εγὅιὅἀιιἱ, ιιιΗώρ ΜΙΜ

ΜΗειτι πυεεε:ἱεἐἔτο τηετειά1ιιοΒ οι ετι-:άε:ΜϋΙ.

Με τάτ]ϋιιΕ Μπι ει' 8γϋΙόεΒο, ΜΙ ὁρετι ο ρἱΙΙ:ι

ιΜΜπ ει' Ι:εάέ!γεΙι ει' ΙοεπειΒγοΒΒ ἱι18οτϋΙΙεἑ8ϋου

νειΙέιτΜΒ.

Εμ· Μπι! ω” Ιόρο1τ ει' ειοΜΜ. -- $οιόΕΜΕ

Βιιειότ 6οΙωάημ ΗΜ, Μέι· πώ· νοΙτ νεΕνε 'ε νέιΙ

ΙάτόΙ εότΒο ειἰῇοπ ο" Με ιΉΠότο:ει ίϊι88ϋπ, σηκετά

οΙάειΙόπ εταπγ!;ιο]τ_ήάνει! ειιοι1ΜΙ τιιάεπέ, Μ" Π5:1Βϋ

2εΙοιἰἰΒ. - Α' ΙΠεεέ ΒίωοτϋΙτ ωΜΠιωϋ ἱΓῇι1° Ι:ιέιτό

δωιεπέΕ ΗποετύΙ, ει' πηἱττειἱ ετόΙχεε Εοτιπέιιη

Μι1οεπόΙ μπι 'ε ΙενοΙοτ ιωωιι ει' ΙιοιινἐὰεΙιιιἱ Μισα

ΜέιιηικιΙ:. Ν
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Μίιπάπ οι ΙππΙοτ Κοεεπτπ ΕπῇοεπεΙΙ έω01:Ι, :Μο

ΙεπΙόνϋΙι ΙΙδιόΙ πιοΙεπεΙι, ΙΜ: »Με ΕότόόεοΙιετ τενό

πεΙι - τϋνΜεπ θε ειέιτπιοπ πιοπάεΙ: πο” Ι8επ :σει

ΙΙΙΙ·εΙιεΕ Μι - ιπεΙΙνεΙε Ι:ΜεΙεπ 'ε ονόΙνοε εκπιπ

νύετ ΙΒέπνοΙπεΙΙ.

,,$Ιιποπἱοπ οειιι·άΙι ώΙσοτιιοΙα Ιθ,000 ειππεττεΙ

ΙεϋιεΙεάΙΙι -- εάόΙ8 π' Ι1πΙάττ ἐΙΙόρΙε.α

”ΤΙιεπΙιεΕ απ? - οι εππνΙΙ ω”, πο” 8000

επιπετε νεπ,“ ειόΙΙ ΡεπόπνΙ, »οι π' ειοΙιοΙΙ. ειἐιπΙΙ:ἔιε

1πεΙΙν ΜΜΜ οεπΙ.“

,,]ἶπ ροιΙΙΒ ΜιτοεΙΙΙπποεπ όπϋΙιετ," ΓεΙεΙΙ π, πιω

”Ιιοεν οι ιιΙΙ.πΙ π' ειέππωπ :ΙΙΙΒΙκι ΙένοάΙΙπΙ4.“ Ι

,,Π]τπ @ντιπ ονόΙνοε νειότ, ΙππΙεετε8) όΙενπτεΙε

μι! - οι Μέι Με πι ί3ιδκΙΙΙΙ ΙΙΙν ΙιεΙΙοπιοε “Μό

εΜε," ΙνΙ:ΙΙΙοτΙ Μ! Ννἐτἰ.

»ΕΜΗ νεπνππΙ:,“ πιοπιΙ Ρέιπιέπάν.

Α' ΙεΙοπΙόνόΙι ΙωΙΙεπιωΙεπΙΙΙ νεΙέιππΙι ε' νέτειιΙππ

ΙπτΙόεΜε εΙΙΙπΙ ππεεΙερεΙνο, Μι· ο' πονειοΙοε περο!ς

Ι”οΙνΙοποε εεεππἐπνεἰ ΙΙόιΙιεπ, οι ΙΙΙν ππο8Ιερε1όεεΙππ'

ειοΙιο1τ ἐΙνεΙ‹ Ιώιό 1πτΙοιΙπΙ‹.

ΚοεειΙΙΙι ΜΙοε ΙιοπιοΙν, ιπιπά πειπ ειἱεοτιι “Πάπ

Ιοτετ νεται ει' Ιπτέτι·π, Μπι-Ι; ΙεπιιπποΙό Ινοειό‹Ιο ΜΙ

ΙειποΙΙεπϋΙ ΙπποΙΙ κά, ειιπέπ νό8ΙΒ οΙνειεΙπ π' επι·

8ϋπντ π'πόΙΙπΙΙ, πο" οεπΙι ειειπϋΙάδΙΙ δεειονοπό. -

Ε τεπόΙνΙνΙΙΙΙ ΗΜΙππεπ πω, π' ππτ ΙπάΙπιπ ϋ8νοΙιει

πθπΙα ΙόΙεΙιΙππΙΙπ8 1πε8ΜτοπΙ: νειΙππΙΙ ΙσοπειπΙϋπ ειδ

ει, πιοΙΙν ιπΙπάοπ νοπάε:ΙΙΙ:όΙ ΙπειιΒέτιΙΙι ,ε οι εοΙπι



πιο ·

εαπ Μι! παπνο!)!ι !ειαια!!να! πιἰπτ έ·ραπ ποπ ρἱ!!απα

το!;!ιαπ, ιπο!!νο!ι !ε8!ιόρεπεΕι!ιε!ι απ! ε!ιει!ι·!ιαειιαπὶ.

· Πινα!!ιο2!ια!ιιπ!ι ε! ιόαα!ιοπ πιιπό απο!ιιια, ΜΙ;

Κοπειι!!ι Εα]όε !ιό:α!ό!ιοπ ό!ια!ι: - !ιόπν!α!απο!ι Ιε

επόπε!ι πιαπνα!!απ!, !ιο,·ι,ιν ό! α' νοεαό!ν 'ε νέιι·αι!απ

!ια!εεε!ε!κ πιόε τω!! !ιε!εεεόπε!!:ιεπ Η ιπ!ιό!ι!ι σι!πεπι,

πιω! !ενει·πι Ή!!Ξ!Π8!ι! !!όρόεο!ι.

ΜΜΜ· α' !όνο!ατ !ειο!ια, ε2ειπο!!ιδ! Μπιτ!! πό

νε!τε!ι 'ε α!!ό!α!ιπχιτε παπι!! 68 ειε!!‹! !!!!ε!οιόεπ νο

πόεο!ι α!!α!νοππ!ό !ιαταΒ εα!Βοιπ!ι!ι !ιἱ!'οῇααόεόι Μαι·

!ό!ι. - ,,θνα!όεαΜα !πό!ιότι: Μ: ,,ιιι!πε!ειι !ιιιι!!2απαι

πό!!!!!! το!ιαπια!ι πια8 που: αιπ!ιειοπ α' “από” οπ

82Ξ380! ιπἰπτ α'·!ιαιαιπἰό!‹, όΒετπο!ι, ό!πε!ι, ρπειι!!!απα!ι

ιπιπτ ε!!επεό8· !ό!‹!όπ! πι·νπ‹!επ·!ι! ΜιοΒοειτνα ένα! πια

8ότ, !ιο!ϋι·πι 'ε ε!ια!ιο!πι α' πι!! Επι. - 'θ ε' Μέι!!

ναπνο!!, α' ραριι·οε τοππνσΕ, ιπε!!να!!!ιο! α!ϋ>π!ό€τό!ι α'

πω!!! - αα ι-ιιπ!ιαι·πο!! “Με τα; - !ια α' εο!ι !ια

απειιόποι, α' εο!‹ ι·έιιςα!ιπα!; ο!ναεεα.α

Ννόι·ι ΡΗ, Ε! ρ!!!απαιι·αι ι“α!!ιό!!, π]ι·α !ιο!γατ πιε

!α!! 'ε πιό!) !ιεαόνε! εα]αιοε πάπια _ῇό!ό!‹οτ ϋαό!!:, ια

!επτε!ό!ε8 πεπωνόπ πεπιε!τ εενι·ε: α' Βόιο!α!ι!ι ϊι!ό!ι

!ιδιό!., - Επι· νοπόετ Ιδια τ. ε. αννα! πιο!!ε ιι·απνό

!ιαπ, ααπ!απ πιόπ πε!ιόπινα-τ πγα!ια., όντα 'ε ε" πιό

ειότ Με Μαι, -ιιι!πτ!ια ιιιιιτα!πό πιι!ιόρ !ιαπ ίο!ο!ι!ι

'ε-ίο!α!ι!ι α: άι, πιο!!γ ο! !σ8 !ιεπιιιιπ!ιοτ πνο!π!.

!.α!ιο!!επ !όπ ρι!!απα!!8 ιε α' νωεό!ν παΗνεέιΒόπ

!ιό!!ιοι!ιιι 'α παπι νο!! ο!!ν ορ!!πι!ειππε, πιο!!_γ Βόρεια

'Ε



Π!

Ιοειιι!ε νειΙοΕἰτ οεοΙόι!άεωι τἱτιἔειὶτιἰ. - Μο81ϋτώιπ ει'

ωἰ νεειό!γοε ρἰΙΙαηα1οΒΒεη τιιίπιΠΒ εΙό$ό, ει, Ιπέττοϋ

ΜΙ: ΙιειΙΙΒα1ιει!ς σ' ίόΙόι1ΒοΜεΕ εΙΜεΙενόιηο6τειΒ.

”Κἰ 8γΜ οτιτηἱ τόπηειιΙόειιαΕ πιἰκκὶωι οΙάεΙτόΙ :ΜΒ

ίεΙεΙπιἱ!“ ειόΙτ ει: ε8γἰΙ‹. _

,,Δ' ιιέερετ ΜΗ ϊεΙΒϋΙτοπἰ,“ πωπω ει) ΜΜΕ.

,,Δ' ηόρετ -- πήιιώΒ ει' ηόρει!α νέ8οΜ: ΜΜΜ

Νγἐτἱ: -- ,,Μ τι1ὶιιὸἰ8 εσπ!ωπΕγιι2:51οΕ ιιτειἰιι1, ΜΜΕ

νεΙωιιἰ Βοεήιιαπίθμ Βε!ο ύπ. ΡεΙεὁΒεε ε, Πέμ, ράψι

τήτπ:εση ειέΙεε ε' νΠέΒοη, πό” πω:: ΜΗ νἰ52ε1ἐἱΙ1ἱ

]όοΕειτοτένειΙ.“

7,νωωιι νεπέτΕ!·έ ῇε8γ2ἐΕ ωεἔ υεΒέικιμπ.

"Ν τοϋ Μια 'ε ιτιἰΙαἔρ Μπα, (Με 87οτεεοπ.,“ πό!

το!ι ο' Βέιτι·ειΒΒοΒ. - ”Μοἔ πιστη ΜΗ ἰῇεὸπἱ, πιἰτο

νοΙό οι ει' το” ώ, Με οΕΕοτ νοειἰιτιὸΙι εΙ ιυἰΙαοτ ΜΒ

€δΒΒ ειΠΕεύΒϋηΙι νωτ τοέ.“

ΜΥ άει·όΒ Βο-1Ιι ὁε ΡΙιΙΙἱρρονἰ·οε Ιέ1Βοττ1οΒ0ΕΡΘτ

οιο! Μότ`1ἰ2 αει· οττιΒετἐνεΙ οΒγϋΜ; εΙΐοΕΜ '8 Ιείο8γ

νετειτο,“ πό!! εἔγΠ‹ σ' 3οΙοηΙόνό ΒὁρνἱεεΙὁΕ ΜΜΜ,

”5ἰιηοπἰοΙιτιοΕ πιετοΙε ἴο8εκἰΜ Μαζι· πιΕΒοη, πήιιοεοπ

ἱΠχ ει:5ωοε εετε-:Βο.“

Τει8:ιάΙιει1Ιειο, Μ” ε' ΜττοΙου 88]ΙΠΞΪ8 Μάτι νέΙ

008€ έ28νεΔΙΚ ΜΜΕ ἰε ΜΗ: ἰεπιοτΙιε€Ιετι νοΙ1 ει' ΜτΙ: Μ:

Ιονοτὅ Μώεει.

ΚοεειιΠι Εεήοε ίεΙΝΙτ ϋΙόεά·ΙσόΙ.| Μ! Καθε ει: επει

ΜΙτει Εστω 'ε Μυτάκι νέ8τε ει, ΒόιΒεπειόΙόεοΕ Μη

επϋπι2οΕ 'ε ει' ίιπέα· ει, ιποΙΜιε2οϋόΜ ωμά, -- Βο



ΠΣ

πω? ΜιιΒου ειόΗ: ,,Βεπἐτἱω, πισω ει' πιο8$όπωάέε,

Μπεπι ΜΜΕ ποιηιο1]ο8ε!Ιεποε π1όά]ει ει, ι1:ἱ ει' Ια!

Ιωτ ίεΙΙό2Με: Φ: Νέα π1έ8 ωιω $ἰωοτιἰο!ι ύι·ικιΙ:

εΙ6!ιο.α

,,ΗοΙ νεεεϋτΠι εω·εεε1?α πό” ε8γἰΕ.

,,ΠοΙ νειἐπ?“ πιοικΙ ε" ιηἐεἱΙ‹.

,,Νέάοεγ άπο" ιπειτ ΜΗ εΙϋΙιἰνΜιιἱ," ῇε8γιό

πιε8 ε" !ιατιωιάίΙι.

,,Α' ΙισάϋΒγ ωἰπἰ5ωτ Ματ ΙαοΙΙοπο ωε8Βἐτπἰ, Μ"

_ξε!ι-επήευ πιο8 ΕϋιτϋπιΕ,α ΜΜΜ Ε521εΠιέιη ΜἱΜΙΥ.

Μέεπίτοε Ι.:3εότ ει' Ιιειᾶϋ8γιιιἱυὶεΙετ ει :ωμή ΕΕ

τεΙγιιδ οιἱπ1ϋ νουάό8!δΒου ΙειΒοΗΕ, τεΙτέιτ ρύτ Ιόρο!ετε

ε' 8γϋ!όε2ετεωΙϋΙ - Εεποπ εήοΙειιΙόνδΒ ΙώιδΙ που·

ΜΙ :ιι οΙδειοϋέιΜ εἱεπεΙι, ΜΒ σε" ιπέι1ο!ι Η:3Πο8.1:ι:

]ό Ιεει ΕιιΒέω ότηεεγοτ θε ΜΒΜ:: ει!ειτοτΙοε υι·ειΙκειτ

ἱε Με Εότι-πηί.

,,ΙετεπτεΙοηεέε!α εόΙτ οΒγε2εττε ΚοεειιΠι Ε8]05:

Με;" πειιπετοτ, πιοΙ!γ πω; ΜΙαπωάπγ:Πιοι 'ε εισπ

τεεἰτοϋ: 1ὅτνἐπιγοἰΙιει ταμεΖΕοι1Μ ἰΒγ ιειΕΙει2πἰ. -"

Ματέο ει' ῇε8γιὸΙ‹ ο"ΜΗιει ίοτάιιΙνόη ΜΜΜ Ιππι

εοπ πιοπάό: ,,ὶτ]οπ (Μπα

Π Α' ῇεἔγιϋ Βοιη:ΜοΜ ΜΜΕ *ε ιιιἱιιὸιηἐῇειΒ πωπω

ΚοεειΜι Μῇοεοπ Γι188ϋπ. .

Πάω: :ΜΜΜ 1οΙΗΜ σ' ]ε8γιδτιοΕ που πονο

ιε1εε τοπάεΙεωΙ, ιιιοΙ!γ ἱεγ ΒοιόόόόΙΙ: ,,Ε8γ δὶ

πιοπίο!ι πονἰΙ επιβει·, ΜωσεάΙ. ΜΒοτυοΙεπεΙκ

πονειἱ, Μιᾶἱιοπε£ ιιέΙ|εϋΙ ταΒΙόοΖεειρΔΩῇἐνΜ



ΝΒ Δ

ωε8Μι11ΜΜ ει: οι·εώθοΙα -- - 'ε ει. Ι. Ε'

τεπόεΙετ Ικι(Ιεω·ε8εμ νΙ-ειέπ 'ε ίεεγνεττ Ιω·ειιιτεπ Ι‹Ι

ε, ΙϋΙΙΙΒδΙ 58 νΙΙΙ:Ιογοιό ε2εΙνσΙ εδγειεττε ΙειεΙΒΜει

Με ει' ΙιαΙνεΙΙεπ ΙΙΙτικιΙΙ Ιιειιόεέτ. - ΜΙοΙ ΙΙΙΙόυ8·

δωΙϋτωΙι :ΙΙ ε' επανεΙι οι ΙάομΙιεπ, ΙεΙΚεεεάέεΙ, ΙπΙΙοι·

εεΙΒοτ έε ΒΙιοόειΙπω ΙεΙέεινόη εΙδ ράτ τϋνΙιΙ ειωτιρΙΙ

Ισπτέε Με". ·- ΚΙ 8οιπΙ0ΙΙ:Ι "Με εΙΙΙΙΙοι·, Μ” πω;

ρέπ έννεΙ Ι‹όεὸΙ›Ι› - υ8γστι που ιπο8τέωειάόΙα επι

Μιά οτειέειιιιΕπιιΙΙ, υΒχειτι οπο _Ιό ΜΜΕ ειι1εΙΙ Εστ

ΙΙΙΙΙ, οι οεΙτοπι έΙΙΙιροΙ εΙΙ:ΙΙΙ - :Μιά ειιιΙ:ετοΕτο -

ΙΙΙΙΙι @ΙΙΙ όνειιἰοΙκΙωΙ ΙΙΙιεΙε8ι1εΙκ - ἐε ΜΙ? - Κο

1πάτοωΙπιπΙΑΙι ιΙε - - - ΠΕΙ ωΙωΙτω·ΙΙ

ΜΙιπόπι ει” τεπιΙοΙετ Μ” νοΙΙ, ωΙπτΙπγόΙσπ ΙιεΙγετ

Ιο8ΙειΙΙοΙι ήτε. Νοι1ι 8οΙώπι ει' Ιιειάϋ"ωΙπΙεΙετ, -

ΝΜοεΙ, Ι.ιιΙώι:ε Η Ι.:ΙΙιπετ ιιι·ειΙΙ ωεωεΙου!εΙΙ: :πικάπ

@ΜΕ ει' Ιε8οιόΙειετϋΙψ ΙΙΙΙόιΙωάέεεΙα - ΚοεευΙΙι

ΜΟΒ εεωπΙΙΙ εοπι ίεΙεΙΙεΙΙ εΙ - ιΜπάεπτε ΒοτκΙοΙΙ,

ΚΙΙΙ που Πότε νΙεπειιΙΙόΙωεπεΙΙ ]όΙ ίο8]:ΙΙΙΙιιτΙπΙ,

Μ" 8ΙωουΙΙ:Ιτ ΜΙ1οτΙ19ΙΙ υπ". Ιι6τϋΙΙΙοτΙΙΙεΙόεΙδΙ 'ε

ι1ειΒγοιι ν:ΙΙόειΙπϋ ΙεΙ”ε8γνοτο:ΙοτόεΙόΙ οε:ΙΙι ΙΜ 6οΙ08

ωεκποΙΙε ιιιεε: οΙϋειότ, 1.ΙΙόπο2ΜΙΙαπ 8γοτεειεόΒε, επι

κηΙτα, τηΙΙΙόρ 28 ότόΙ8 ΜΙεπΙοττ εδγειοι· ει' ΜΙΝΙ,

Μ" εοι·ο86πεΙΙ ρΙΙιεπέεΙ επ8εΙΙηε; ωέεοιΙειοτ -

ΙδτιεΙΙειτοΙηΙΙ εμΙΙΙόπεΙΙ ΙιΙΙΙ:ιιιΒό Ιιενο ε: ΙΙΙΙΙδιόε

Βου, πιοΙΙγ 8ἰπιιοπἱοΙΙ ΙέιΙ1οτυοΕοΙ. 111ΙππΙΙ8 8γοτεοϋΙ:

ΙΙόττέιΙάεπι ΙώειΙανόη, ΙεΙιεΙΙοιιιιό Ιανό, Ι1οΒγειςγ πιπέ

εΙΙΙ €δι·ιεΙΙειΙ -- του· “Μπιτ -- Μέι «ΑΝΙΜΑ ?ε ΙΙ"



ΙΜ

Μι ω: Μιά ειοτἰωνει -- να” ει' ίεΒγνωΕ Εεεε”

Μ, να” εοτεΒο επ'εΙνετεεεάΕ.

Π τϋνΜ νόιΙειτ Πω, τυοΙΙγ Βόρεε ΐοεοΙωσι εάτιἱ

ει' Ιιοτινἐόε!ωἰ Μιο11κπέιη Ει!όεεΜ5Ι, 'ε :ποπ οΒγεέ8

ΝΠ, υιοΙΙγ πι' νέ!εωόιηοΕ Μ1ΙϋιοΜεό έιτκιμΙοιει5 Μ

τ:ιέτειπ ει' ΐδεεΖωέΒει1 'ε νό8τεΒειμέεϋεπ ο'

ίέι·ΕΜ; ΗΜ Ιό€επιη -- ιψει ΜΙ6ρϊιοΕ ε' ειοΜΗώόΙ,

ΜΙ ά ωπόοεΙποιόε Ιώεδ έ]ίι!!Έ ωττοΙΙ..

»

Κ

ω



Βοι·ειΡΙι.

ΚΜ ιιειρρειΙ ει' ΜΗ ιεΙοιιετοΙι ιιιέιι πιο ειέρ

Παω Μ!" -- Με ριΙΙειιιιιιι:ι .Ιειιό 68 θιιεπι Μάσι

.Γέιιιοιι ε|όειοΙιέιιέιΒιιιι ΜΜΕ -- σπιτια! σεειηιδιέΕ νοιι1ει

πιοΒ, - πιο :ιι 6ιο8 ειοΙδει ειΗΒ Ιιει ε' Ιάιο8:ι15ει

ωμά, ιιιοι·1 ιιοΜιιγ μπει Μι οι, πω; ει' Ιισιτιι:ιειάι!ι

τέιιιιέιει·ει ιιιΕό€ ιηιωιι.. Μιιιωμ ειιοιι!πιιι ει, Μπι!

ΜΗΒγει ιιιεερι!Ιειιιιο8.8.ει, παει τϋ8ιδιι εΙνοειιό Ιιοιιιοι·

Ιιιίειειόεό1.

,,ϋιι οι, όι·ειΒιι Ιιιἰειιεειοιιγ?“ ειόΠ ιΒετι ιιγόῇειε

!ιιιιι8οι·ι: ,,ει' τ:ιιιέοεοε ω ιιιοεΙ πιιιδόιιιιιι "πι, “πω

«Μι Βειιωι!ιιι.“ - ΕννοΙ σε ὅτεε οετΙιει·ιιε «Πότε

5ωωιι 'ε ει' ιιιιίιειΙι :ι]Ιότ ΙιιιιγιιοΕπι.

.ΤιιιιιΙιιιιι ε” ΙιέιΙειε τεΙιιιιιετ 'ει ιι:οιι Ιωάνοε πιο

εο!γοΙι ε"Πιο Ιδιι, ιιιεΙΙγειιετ ιιιιιιιέικι εειιΙιἰ Με ιιοιιι

ιι·ι:ι:ιτ, ει: οΙνειεό ειιιιιειΙι @κοιτα Γιι88εωΙιετι - Η



ΝΒ

πεΙ‹ἰ ε" ε:έρ ότόΜη εθγΒοτ Ιε8ϋέ]οεαΒϋπο πιοεοΙγ

εοπ, ει: οΙναεόπέ ρεὸἰ8 ε" Η1ΒϋτΒόνιεΙ εΙϋἰὰό2Βοτἱ.

ΜἱΒοτ ει' ΙεότηΒει ε' πιοΙ!έΒειοΒέωι Ιόρο11. ε: ὶιπιε

Βενοπω σ” ηιόι, ποτάκι οι οΒγε1Ιου ε2άΙιεπι ΐοΒΜΙτ

ΙιεΙχετ 'ε ε" Ι‹ἰ5εό ιεἱτοε ΕϋτηνεοεΕότ Μνοπνέπ οΙ

σΜ2εεΜΒόΙ, Ι”οΙΒου2οΙαι Ιπει]:Π 'ε σ' ΙεΙιετό ΜΒΜ

11ιοΙγοϋϋ ειτοιΒἱΐεῇε2ὸ5εεΙ οΙν:ιεέεΙιοι ίο8οΙτ.

Α' ε2όρ Μ!" ο' Νώε" ει' 1ίι€οε εεοϋότι 'ε ΔΗΜ

Ι:οεΕπεηγ ΜΜέτετι Μ; ει' τωιάε:εοε εμε]έΒοι ό:Εο2ειμ

Μ! εεεπάεεετι Εορο8Μο1τ.

' Α: ητό πηοΒτιγἰΙτ 'ε ει' απι:Η:εοε παπάκι, Η ΜΙΜ

νέπ ει' ροωΙει8τόΙ ει, μπι Μό ΜΜΜ, ἰΒετι ΙκοΙΙοιυοε

πιεΒΙερετόε ΙώΓε-ήε26εόΕ ΙεΠεΕοττ οΙνειειιἰ.

»Τε πω, ε: Βοάνω $ετειίὶπιε?·£ Πωσ" Μ.

,,Πέ;γ ο Ιωάνω Μηέιι1,“ πισω! ει' Μ!" ειοΙἱἀειι:

,,ιιει11Ιιειτε8ειἰ!‹.› Μ" Μ? ειοΒειτΙοπ Μάτ νέ!εειτοττειω.“

,,ΜΙυϋ Βοι16οΙεπ Ιωάνεε απ8γεΙοω! εΙΜΙιεΚεά πή

Ι«ιέρ ]οΙοπΙότεά ιιοΙα:πι -ιιιΜΗΒ ΒτϋωοτοΙιοι. -- Τσάι!

Με ΕειΙεροάσπ - ω” - πιοεΕ Μ Με ωεΙΙόω.α

Μἰιι€εΞπ ΙιεΙγε:1 ίο8ΜΙωΙα ει' ρω11Μ8οη, Μάσι· Ι:Ξποε

Μάντεψε Ιι-›8εΠε1Σε ε2ει11οϋ ο, ίὶποπι νοπέιεοΒοη, "ε

ει' εε!γωοε !πιτπε ίϋι·16Μη, πιἱ8 θετώπευεΕ Μπα

ει·τηοΜδΙ ἐτιηἐΒοΙΕ ε2οπιώ ΕιέΙάν:Π τηι18οάΜε ο

ίότΠυη.

”ΜἰΕόη€ ταΙόΙοά πιο8:Μοτ ΨὶπΗοτηἐοἐΙ Βεάνω

8γετωεΒεπι? - τιι68 ωἱιπΙἰΘ πιο8 ΜΗ εΙέ8εόνεΐ·(

»Μι όε ωετιτηἰτο Ιωάνεε Β:3ηάωΝ

θ



Π?

»ΙΡ Μι πιέπιιΙιει· ῇεΙΙοπιιόπιεπιβ Μμπιτπι πι' τπιιιέωοε:

»ν:ιΙπιιιιι πωσιπιππιππ πιο, Μι· ΙπϋΙϋπιιΕιδιπιεΙπ εεγππιἔιεπόΙ,

πι: ΜόεΙι πιιιεΙποπιιοΙγ, πιο πιπιιιι·ἰ εΙειέπιπεπιε 'ε ππωιπιιω

ΙεΙιε!πιοΙπ νοιιέιεπιι!ιπιπι, πιιι ει' ε:επιιπιεΙπ ιό! πω. -

Ι.εάπιχει, ε: πιέπ ε8όε2επι π1ιάε! πι' ΜΜΜ πιοπ·ϋ πιώ;

πιοΙπ Ιόπιε ΜΜΜ 6π ίοΙ)·ιοπιοεπιπι 'ε πιπιιπι ίὶπιοπιι ιιιινοΙΕ

πέιπεειΙεέιε, ιιιοΙ|γ ει' “κι «Ππιππισιω ΜΙΣ· εππ·ειδπιιάόνέι

ΜΜΕ, ε" πι' πιιπι8πι ιιεπιιόΙιεπι.“ -

,,Νοππι νπιΒγοιπ Ιιπιπέι1]:ι πι' πιενεΙδιπιπέπεπεΙππιεΙπ -

πιιοΙΙιεΕπιεπι τόπιπιπιγππο πι: οΙπππιπάε ε" Ιππιπιπέππι ν:ιπι

Μπι. -- νπι!όεέ8οε ππιπιπιιει οι ππιοεΙ, Επι” ει' ΐἐπΒπιΙ‹

Μ! πἔιππιΙἐπιοε |πιπιΒόειπ πιΙππιπιιπιΙπ πιενε!πιι, πι, πιόΙ€γεΙπ

πιό! ρθω ιιιἱπιπὶεπιπε πω» 8οπιά Μπι., ππιππιτ έρεπι απο

ει* ιιιι ίδπΙοιο8 πι' Ιωπι6!γπ·ε Β πιόπεάεπε. - ?ό

Ιε8, εΙΙιιΙιεπεπΙ πιε!ποππι, νει!:ιππιἱ ε2επιπ ίέΙεΙππιεπ όπιοΕ

πιιιπιπΙεπι πι" πιενειεπτ πιόπιόνεπάθιόΙ ΙπΠποπϋΠ ΙιόΙ8γωε

ΜΕ ιππιπιτ.“

,,ΨιπιππΙπιππιδ 'ε πιπιγιέπιπιιπ ιιιπέιεπε πιοπιι πιϋνεΙπΙε

'πι πιπιπιι πε πιἱπ” οι Ιεπιπιπ,“ πιιοπιπΙ Βεπειίιπιο.

ΉνειΙόεέιεοε Ιπιεπιεειοπιγόνόιπιπέπετ,α Με!!

πιενετνε ε' ππιπιέοεοε:- ,,οποπιοπι ε” 8οπιπιοΙ:ιπ 'ε έτι

Ιεεει!πιπιπ.ι πιπιπιχιπ·πι πιοΙγΙιεπι πιπιπ,πγοπ1ι, ππιπιπέρπιπι1ι:Ιοέπιγοπιι

ν0Ιπιπι, Μπιτ! Με πιάπιπιππι."

”Καινοε ε” ϋπεε Μια πιοπιά $ει·πιθπιο, »Ιεόπιμπ

Νώε ,ε ιιπιοΙππόιπι $εππιπιπιο "και πιπι8γιιΙοΙπΣ - νεπι

ιιι εδώ: Ιιπ3ιππιππάεπιπιπι νπι!:ιππιἱ οΗγ οΜιοπιοε, ε26Ι6ειι!π

π17ιπσωπ. 12
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Με οΙΙγ ΙειΙιεΙΙγοε, Μ" σε ειιιΙιει· ει: εΙεδ μι: ότ5

Ιιειιι Ιιοτι τ:ιΙέιΙΙει ιιιιι€έιΙ ιιεΙΙιιΙι:.“

”Τετπιεε:εΙεε,“ ειόΙτ ει' ΙειιιιΙοεοε: »ιιιειΙ ε' Πει

ΙεΙειΙιΙι, ει' ιιιι νΙΙΙιιΙΙΙετιιειιΙΙ, δ τ. Ι. ΙΙΙ ει εΒεε: Ιιι

τε:ειιιεΙ‹ ΙεΙΙ‹ει ιιειιι Ιε ει' ιιενεΙεετ ΙΙΙ:ιε ΙΙΙ οιι':ΙιιΙ,

Ιιειιιεπι οΙΙγ ιιιιέ2ειει, ιιιεΙΙιΙιειι @Ι ιιενεΙΙ. ΙιδΙιςγεΙΙ,

ΙΙΙΙσιεΙι ειιιγ]ιιΙ; ιιιιιεεετι επ ε: ΙιιτέιειεΙιειι ιιιΙἔιΙῇέιΙε

ι”εΙ 'ε ιιΒγ ειοΙνέιι σε όΙεΙΙιε ΙιενειεΙιεεεειιεΙι; -- ε'

ιιιεΙΙεΙΙ. 8οιιιΙΙ:ι νεοι ΙιοΒγ νέΙειεετοΙΙ ΠειιιιεΙιεἰ εΒχΙΙιε

εε Ιιιιιιγει8οΙιει εΙ ει' ιιιιτ ωιιιιΙΙ, εε ει' τιιΙ τΙΙΙαι εΙδιιγ

- τέειεεϋΙΙιειιιεΙι ιιιιιιάιιμΙΙιιιι σε θα ιιειιιεεΙι ἐΙνεΙ

Ιιειι. -- Ιιιιιετι να", Μ" ΙΙΙΙΙιιΙΙΙει·ιιό Ιιδι·έΙιειι που

επεε ειἐΙῇιι ιιιεε ει' ΙεΙΙ‹ει_ ιιιεΙΙγ ει' ειι1Ιδι ΙιιιιΙιειιι

οΙΙγ ]ότενό: - ιιειιι ιιιοιιόΙιεΙοιιι ιιεΙιειΙ ιιιΙιιδ ιιε

νειειεε ΙιιεΙιιγΙ μότο” ΙΙΙ ε, _ιεΙεε ΜΙ ιιέιιιΙιει·.“

”ΙΒιιιιι νιιιι ΙιετΙνεε Ιιιιηέιιιι, ει; Με εεεε:ειι ει.,

ιιιεΙΙγ ει* εεϋΙδΙ ΙιεΙΖιι:ΙΙ ΙεΙιετ, :που ΙιοΙιΙο8οΙ: ε:έιιιέι·ιι,

Ι‹ΙΙ‹ ΙΙΙγ ΜΜΜ Ι›ιι·ιιεΙ‹ ει' _Ιό ΙειειιΙδΙ.“ - ΜΙΒ δε

ιιιιΙΙιιε ε' ειιινιιΙιει πιοιιό:Ι, ΙιειΙνεε νοιιέεειΙιι Με" ει'

ΜιιιιιιιιιΙκ νοιιιιΙΙ εΙ 'ε ει" Ιιιϋιιγ ειινέι·8οΙτ ε:ειιιέΙιειι.

”Ιειειι ειι€ειιιΙα ιιιοιι‹Ι ΖάιΙοι·, ΙεΙιιεΙ: νειΙειιιἰ υπό

8οιιτΙοΙιιΙ ι·ειΙδΙιει νοιι€ ΙιοιιιΙοΙιἐτει: ·- »Μάι ει' ιιιΙιιδ

ει' ε:ϋΙϋΙ Με εγειιιιεΙιετιιΙ - ιιέιιιεΙΙγ στι” εε Μ”

πιει; ιιειιι επΙειιιΙΙΙΙ :Με ει' ΙιοΙιΙοεεέεστ, ιιιεΙΙδιετ ιό

εε ειιωιιιΙι 8γειιιιεΙιεΙι Εέτ88εέ82 Μ, οΙΙγοΙιε ΙΙΙΙι _ῇό

εε Ι;κιΙειειειιεεεΙιειι ΙιϋνεΙ: εεϋΙδΙΙΙΙιει.“



Ι?θ

,,Κεάνειε ΜΕγέτπ!α ειόΙτ Νώε $επιππο ειε:Ιίά

επιπτεπ6πγόεεεΙ. ·

,,ΡειινπτΙσππ Μα ΜΜΜ ω ει' πιπέωεοε: ),Ισπιεπ

ειοτεποεἐῇἐπεΒ Μι· Μ, πει ἱειοπ ΜΗ οΗγ εγεττπεπετ

απο!! πιἰπ$ Μ: - πο επ Μ] ]ό Ιεππχοιπ, Μ: πω!

ΜτετΙ ϋΙ πτγ:30, - ειπγόπ Ι'επ νππ :π ππ8γπΙοΙ‹ ΜΔ

-- ἱπιἐιἰΒοιἰΚ έτεττοπ 'ε :ποπ πωπω-επ, Η :Με πεπι

ι!τάεπ1Ιοπ τἱτεΒε€: π' Μι ΨἰππΙοτπϋ πεΙγε€€ε8ε ε'

ΜΜΜ, νειπ ε" ειόρ ππ8γπΙἰ ω5πωω, ΙΜ παω π'

νόΙεΠεπ, ποπεπι επ]ότ νέΙπειιέεοπ πάσα "πω - π'

Με $επιππο. -- θε πωπω πεπΙ‹ πεπεπι ΒγετιπεΕπιπ,

πιἰ ἱὅτ1ἐππἱΕ Μ ειόΙἱωπππ πεππε1επεΙ:, οΒγεπΙδ Βε

τεειτπενειϋπ Ιονέπ,“

,ρω Ιιεόνεε πεωω,== ΜΜΕ π' Μ!" ε:εΙἱ‹ἰ μπ

απ: Με όπ ειέρ (πωπω πεἱεππι πιέε πεταει πάοιι.“

”Μέσ πενεΕ“μ

”ΙΒοπ, ἰ8γ πιἰπὐἱ8 πωμπ πιοΙΜΒϋππτόΙ νειπ 826.66

»Μ ε' πἐν?·'

”Ετόε1ποπ1ί6!ϋ21π“νΕειοπιπέ ΚΠότόΙοδ ΒοτπΗπε: -

Βάια πΜπνιΕοππ εΠεπ ο! ΙωΙΙο ίο8ειόποτπ.“

”Νόε3 Μ νεΙεΙ·°

”$ει·πρπππΒ ι1ενειτιοΒ ει' ΜΠπι.<<

”ΑππγπΙΙα πιοπ‹Ι ΖΜοτ ότπόΒεπγοπ -: ,ψε

πιέΜ ε! ποΙωιπ τε8ππρἰ περοπειτ, ΜΜΜ ο το” εχει·

πιεΙπ πο” Μποιπ ππρ Με παπι ΙέτωΙ:Πι ?α

,,Βέτγέπτ πππΣππ ε! πω ΐοδΙ:Μνομ

,,Β8γετ ]ε8γειι π1ε·8 τππ8ειόπει!α, Μπι πέπνε απτο

12"
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ευειιι νειΒγο!ι εΙΙ'οΒΙ:ιΙνει - εοΙιει! Μ" ρεάιθειιιιέιι

ιιέιιιιιιιειτ ο8όεπειι ιιιιιΞειάέιιιιΤι 1εΙιιιιτειι, ο” Ιιότόεειιι

ν:ιιι Μπέκι: ε, ιιιιιἱ ιι:ιριόΙ ότε Μικε ιΣε εεό!ι1ειιηέό

ιιιιΕ, όιι 1έεεά Ξει·ειριιιιειΕ ΐο8ΙειΒ ιιενειιιι: Μι "από

ιιειιι Μια 'ε Με ηχεια· ΞεκιΒιιε νεΙοά ιιιο8Ιειτο8ειτ

εεειΕι πινει· τόι·Βόιιιι6Ιι ει* ιιονοΙιΒεΙ.“

8οι·ειρ!ι, ιι:ιειτ ιιιι ἱε εΙίο8ιι6]ιιιι ε: ποναει, ιι' τει

ιιέσεοε ΕΜΗ νοιι1ει :ιβω!ιοι, - ,,Ιιεόνεε :ιτγέιιιιΙα

ε2όΝ τιιιδΙγ ιιιοΒιιιόιι!όεεειΙ: -- ,,ἱ8ειιἱ ειιγσίιιιι! - εδτ

1ϋΜι ιιιιιιάειι ιιηέιιέΙ.“

,,Ι8ειι $ει·ειριι, Ιεειιιγοιιι να" ,ε ο" ρι!!ειιι:ι1ιε

εειιι Μπιτ! υ!ιοι:Ι ει' ειιιΙδι Μπιτ ιι6ΙΙιιιΙδιιιι. -- Ιωά

ιιγοιιι, 'ε ιιιἰτιδ ιισάνεε, ε2ει·οτειτ Ιεέιιιγοιιι! - άι:

πιοει ει' Ειιι·8γΙιοι, Ιιεειι':Ιά εΙ ιιιιτ 1ενέΙ ιοΒιιιιρ?α

,,Ι,ςειι ῇόὶιοι· το%εΙ ει' νέιι·οε ει·άειέΒε Ιιοι:ειπιιιιιι

'ε ειιιΒιιιιΒιιιι ιεεεεΙιιιϋιιΙι. - νιειιιιόινόιι 6ΜΜιόόόε

ΜΜΕ ι·ει]ιοΙιιιιιι, ιιιἰΒ $ετειιιιιο ιοιιΒοτάιο11 ,ε Ι1:ιι·ότιιέιιιι

ΕϋΙδιιι!1ϋιδ ιιιόόοιι νοΙτειΙι εΙΓο8ΙιιΙνει ΜΗ Μάι ειοΙιέι

]ειικιιι. -- ΙζόεϋΜ.ι οΜιεΙειιιι, Ιιέι·οιιι όιει!ιοι· εΙιόκιοΙ

Πιιι!ι, :ιιιιιέιιι !άιοδειιόιι ]ϋ1ιεΙι 'ε εεω ει' ειιιιΙι:Μπι

ιιιοιιιι1τι!ι, ιιιεττ ,,Βιιιιιι Μιιτ“ ειιιιέιιι.“

,,Ηει ει: οιιι!ιοι· ιιιο%οιιιιοψι, ειιιιγι Με· *ε ειιιιγι

Μιιγειειιι ειιέιιγΙ:ιε ιιιἱιιδ οεοΙιέΙχεέιέ!ιο 1200 ροη:

Πιο ΙιετϋΙ 6νειιΙιόιιι, ει: οιιιιιοι· εΙΜιιιιιΠ -- Ηχοι

οιιιιι νειΒγιοιι, ιιιιιιόεωίτε!ιιιειιι ΜΜΜ ειοικιιιι, Ιιειτὅ

επιπιέιτει ειοΒιιΙειιιιγ, τειι6οΙΙιειέεεΜιι·ε Μι Ιιοοεί ρέι·

Ιιει€ειεΙό, ε" ριιιιοΙχ ει' ιιιιιΒγιιι· βΙό|ιειιιιιιειι 'ε ε'
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ιιιο!!ε!! ι·αδεινέ! ει' οσιε!ιιο ἐε πι:3ε 3ε!εε!ι α3ιιοινιΒιι!

11ιει!ι!ιειιι: !ειιιετε!εόε ει' !ο8!ο!›!ι !ιόιει!ι!·ιει!3 Μ! ιιι!νε!!

κι!! !!!86ι·ε!ε ιιιε!!ε!!:. Μαι Μπι! !ει!ιέιε!ιεικι, ό!ο!ειιι!ιο!ι

ιιι!ι·ιι!επι !‹!8οιι‹!ο!!ιιι!ό !ιέιιγο!ειιι, 'ε ει' Μ! ει' ειϋ!δ!

ΜΜΜ! ε! ι·ι!!ώπι Μια ό!νοιτι!., που :Μπα επ δικ!!

!έιειιει!ι 'ει πιετιιο5 828!18!!8έ8Π3!!, πι! !ιι!ώ!ι!ι Με! Μ!

πι! !ώρεε ει' ῇε!!ειιιο! !ι!!ο!!ειι!.“

»Με ο!!γ ίε!!ϋτιδ τετιιιόειετ !ιο!!επ !!!γ εειπιόιιε!ι:

ευη! ε!!εω·το!! !!!ν!!ε!ότε, πιω! ει: !!!ει!ι!ι !νἰιι!‹!οι·ιιἐ:

πιο!! ει' 8οιι!!ο!ει! π" Ευι!οιιι Μό, Μι· ειιη!ει τιι!ικ!ειι

Μπι εε860!!ιειοτ τιμ!!! πιο!ι!.“

”Μόε !ε !ια!νεε ει!χάιιι, !ιἰεγε ιιο!ιοιιι, και δ, $ειιι

ειιιιή:ι Μπι εεετειιοεόεε!ι! νεο νει!ειιιιἰ Μο!! ε' Μ!

πιόπιι!ιοτ Μι!!! -- εο!αι! 5ιετινει!!ε!ι! `ε ε2εω!ιο!ϋιιδ,

Μ" ν!ειειειιι!ό!ιοιέεο!!ε ίο!γ!οκιοε:ιιι Μπι!! εειπιε'επι

!ϋπιο!ι ιιιο8, πι! "επι εποε!! -- ΐ.ει!έ!1 ιιο!ισιοτι ΙΜ!

νο!! - τιμιεει!ιιιει!!ε !ιέΒοτ!!!ιει!!:ιτι δτϋιτιιιιε!! ό!νο

265έ!.α

”Μ!κιό !ιε!τϋιιε!ι, τ!ε !”δ!ε8 οι Μόε!ι Ψ!ιι!ι!ετιιέιιο!ι

εεόει ιιιι-ι8]ε!ειιόεο στα! εμιι!!ο1τμοι·πιο!ιεπιβ ιιιοιιε!

ει, Ι:ιιιόοεοε: ,7!ιοΒγ νει!ειιιι!!‹οι· ίε!!ϋιι6 !ιε!με!ετ Γο8!ει!

Με ε! οι ό!ε!!ιοτι. - Επι !ιενεεε!ι!ιό ίειιιει·επι Μα,

τιι!ιι!!ιοΒγ πιιι!!!ο!ιτό! ΜΜΜ! 1ιιι!!ιο!.πιθ!ι.“

”Βι!,“ επει!!!!ει $ει·:ιρ!ι δ! !”ό!!ιο: ,,εο!ιει Μι: οιιι!!!!!ι,

Φ: τιιιιιγ!! !ιι‹!ο!ι, Μ" οι !!!:ι!ι!ι Ψιιι!ι!ετιιό !Βοιι

ΜΜΜ!!! !ιοτό!ιοπι νοει!ο!!ε ε! πιω!!! 'ε ειπε τιεπι ε!

ειιι!ό!κει!!ι: -- οι ϋτο8 Ντ!!! !πόρό!, τιιε!!γ ο" 52όρ
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Μια! ίότΠιιτ έιιιι·άιοΙ, ΜΜΕ ιιιοΕ!ερϋ Ιι:ιεοιιΙειτοεεόΒιι

νειιι ΙούιιγόνιιΙ 'ιι δει·ιιΒιιοι:ι ιε ειιιΙΗαπΙει.“

* »Βάι οιιτιοΒ ειιγιέτύΙ ιιιιτ Ειιιιε2?"

,,Κενε5ει, ε' σεειΙέιάΒιιιι τἐ8ἱ (ΜΒΜ: πιω ]ϋιιο!ι

ειδιιχεετε, ιιιιιιγιτ ΙιειΙΙοιπιιιι, Με; Ρτειιισιιιιοι·επιδιιιιιι

νεειειι Μ, ιιΙΒ:ι!ιιιειειιιτ νει!ειιιιι ε2ετειιοεέΠειιεό8 Μαι,

ιιιοπ ει: δικη; ΨιιιΕΙοι·ιι(ε εειΠιοι· ό” ΜΜΕ, Μ" ο'

αιι€γειι :ιο ότιιι1εοιιι Ιοέιιγει 75 ιιιιοΕάιει εΙδιΕ.“

,,82εινειι6ΙιόΙ €μιιιι1οιιι," ιιιοιιτι ει' α.ιιιέι:εοέ, ,,!ιοΒγ

επ ειιιΙιτειι ΜμΕ ιιιειδειιι ιε !εΜειιι.“

,,Ι<ὅειι`Ι‹ε‹Ινεε εηειιιι, Παω Ιιιιπέι·ιιεπ. Ε8γειει·

ιδι·ιόιιοΕεεετι ιιιο8Ισρτειιι :ιι Μη; ΨιιιΗετιιιΆ ε' Παρ

ρα! Κεεό!ιειι, ιιιι8 εισιιιοι!ιοιι ΗιιιιιγοΕ ΓέιιχΙειΕοΕ.“

/ ,,ΑΙΙ‹ειΙιιιιιεἰιιτ Παω! Τιοτέ!ιιιιι ΜΗ ιιιεὅ,“ ιιιοπιά ε'

τιιιιέιοεοε. -

,,Νεπι Ιιιὸοπι,“ ΜΜΕ Βεπειριι, ,,ότι, ιιιΠιόρ τιιοιι

άόπι, ἱΒειι Ιιενεεει. Μάσι( σε:ιΙΜι Ε6ι·ϋΙιιι6ιιγοιΙιι·όΙ.

ΜΜΕ ιιιό8 ιιι!ώΜι ΙιετϋΙ6ιιι οι ιΠγ ιότΒγει!ι ότιιιτέεό2:

Μπι Βιιιότιιόιιιι ο8γιΙασι - Μι ΨιιιΜετέΒ ιιιι8χοιι

ε2ετειιιοΕ - Μάι·ιοιιι Βόιει ε' Ηρώ. νι288ειΙνειιι, ΜΙ

Βιιίι!ιοιτ: Μ" εο!ι:ι Πω» ΕιΞι·Ιιιιτ πισω Ιάιο1$! 'ε ιιιἱιιι

ι8ειι ιό Ιιεάνϋ ΙοειιιγΕει, Μπι ιε 8γειτιιινότι ει' ει:ΙιεΕ

ιιιοΠγει Μάτι “Μι οιιιιε!πιοια, Μωε ιιιιικοι· ΜΙΒ ιιιο8?

Ψιιιιι|οιιιό πιόε ιιιιιιιιι€ ειόρ νοιιἐειιἱιι ε' Ιιόιάόει·ο

οΠγ ίόΙιειειιιοι·ΙιειΙειιϋ| (Με ΓέιιιιιΙοιιι νοιιιιΙτ άι, Μ”

ειἱνειιιει όι·επειιι δεειοεποτιιΙιιι: άι: ιιιΙώ!ιιι ιιιιιιι ει'

Ιιειιέιε, ιιιεΙΙγοι Ιιειι·έιιιιόιιι ει:ινειι ιόόποιε ειδ, ΜΜΕ

ο
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πιει; ει' ιΙει·όΙ: ιιϋιιεΙιι Ι”εΙεΙειε, ιιιεΙΙ)·ει ιιιιι_ῇ‹Ι ιιειιι

εειιιιόΙεΙΙειιϋΙ ε_ΙΙεΙΙ ΙΙΙ, ειιιιΣέιι ΙιἱιΙεΙειι εΙΙι:ιΙΙΒιιΙ.οΙΙ

'ε παει οΙΙ7 ΙιιιΙενἐιιγ Ιδιι ιιιιιιι ει' ΙιειΙεΙΙ.α °

»Έ ιιιιι ίεΙεΙΙ?“

»ΑΜ εεόΙτ ΨιιιΙΙΙειιιό: ει' ΙιειΙέΙ ιιιε8 εΙειέΙιειι

Ιϋπειιι "ε νειιιιιιιΙικ ιΙοΙἔοΙε ΙΙειΙνεε Βόεειιιι, ιιιεΙΙγεΙΙι·ε

ιιειιι ε:ιιΙ›:ι‹Ι 8οιι6οΙιιιιιιΙΙ, - ΙιϋτιϋΙΙ, ιιιεΙΙγεΙιεΙ ιιιε8

ιιειιι Ιιοεεέιι.ιιιΙΙ - ΙϋΙε8 ιιιιιΒιιιιΙΙιιειΙΙ.“

”ννιιιΙΙΙειιιέ εΙΙΒΙιει όεετε ιιειιι νεΙΙε ει'Ιιειιγοιιιέιετ,

ιιιεΙΙγετ ε, ειιινειΙι ΙδΙε8 τεεΙιιι εε ΙειΙιιιώι·ει τεΙΙεΙΙ ΙΙΙ

ιεΙειι νοΙτ 'ε ΙιΜεΙειι ίεΙΙιιέιΙιοΙΙ: ι68ειι ιιιε8ΙιειΙΙ ιό

Βόιέιιι -- ,ε ει' ΙιεΙοτιιιΙιει ΙιεΙ«έιι ΙιεΙΙ ΙιειΒγιιΙ.“

”ΚϋΙϋιιόε!“ ιτιοιικΙ ει' Ιειιιέιοεοε, ,,τΙε Μι· ιιιΙΙιερ

Ιεεγειι τιεπεΙιιΙ ΙιεΙΙ ε' ιιόιιεΙ‹ τΙΙΙιειΙΙ, Ιιιι ΙΙΙγειιεΙι

νειιιιιιιΙ: 'ε ΙΙΙιιιέΙιιι ίειιιΙειΙι1ιάΙ, Ιιει πιιιιιΙειι ΙΙΙΙιει εειιΙε

ε' ίιήιΙ:ιΙοιιι."

”ΙΙεΙεΙειεΙιδΙ νΙΙόεοε,α ίεΙεΙΙ 8ει·ειρΙι: »ΜΗ Μπι:

'ε Εεήε ω" νειΙιιιιιἰιιεΙιι ΙιεΙΙειτ ΙδιωιιιιΙ, ιιιιι ιιειιι

ειοΙΙΙ.υιιΙι εοΙιει ίεΙειΙιιι.“

,,ΕΙΙιΙΙιόιοτι εΙειΙ“ εεόΙΙ ΙιοιιιοΙιτειι ε' ιιιιιέιοεοε: -

,,ιιΙιιεε ειοιιιοτιιΙιΙι ειιιιέΙ: ει, ΒοιιιΙνιεεΙόε :ιιιιιγι ΙΙΙιιεεει.

ει' ΙεΙειιιι':Ιιειιγ ΙδνδιιεΙα 'ε Ιιιιε2τιοε ἐΙεΙιιεΙ‹ τιιΙΙΙει Ιε

ει: ειιιΙιει· ειινόΙιε, ιιιιΙώρ ιιεπι ΙεΙιεΙ εΙ6%ό σειιιΙ:ΙΙ

ΙιοιιιΙ, Με” :Με δε:νεΒει, ιιιεΙΙγει ιιγειϋιιΙι, να" τοε2ιιΙ

ΙιιιεειιόΙΙιιΙΙ να" ερειι ΙιειειιιέιΙειΙΙιιιιιιΙ ΙιειΒγ]ιιΙΙ.“

”ΝΙιιεεειι ε2οιιιοτιιΙιΙι νειΙόΙιειιι,α ειδειτό θει·ειρΙι:

ΜΜΜ; Μ τιιΙώιι ΙΙΙΒε ΙϋνδιιΙι 1ϋΙϋτιΙι!α
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,,!Βει 8γοτιιπε!‹εω, !!ο !!!ά!ιει ωοεα!ιοι!ιιιι!ι Η ει'

Γο!ο!ετ τετ!ιο :!!ό!, :Ρ ίδΜ!πι ωεη;ιιπ!!!πιπ πω: Α: επι

Βοι·ε!ι !ΒΜπηἰτο ο!! νέ8ε!!ι - Μ! !(επ!ου!ό!ι !ιε!!επε

'ε ει' Βἱ88αά!ε!:!› έ!ειηέΖωο!ε ωἰπὸἱε ει!!!ιοι· 36ιιο!ι

τ11!!κοι· σε Με! πιότ ίο8μάτι πω. - Πε: ΜΗ! !‹!ὅ

πω! ε' Βοι!νε!!ευεόεο!!Πά! πω! Ξε «Με κάν τοέιπ!ι

'ε οι έπνεε !ποιότει."

,,Ο!!γ ίε!κετέπ !έ!!ει ε' ει' ]δνδ!: :ι!γέιιη?- θε Μ!!!

»Απ πιέε !εάτιγοπ1: ει' Πειτε! ε!πιε εεεωότηΒόρο!τ

ϋι!.) ε, !ιαπγε!!ό Με ει' νει!όεε!Η εἰνει!ε8ῇεἰιι Μάτι!

νόις!8." : ,

,,Νε ΜΒ” Μάτ! πω! Μι!ο8ηε!α, εεπ1 τόεενέι!οπ

τω!. ··· Βημα! !κενέε ετηΒετ !ειιιει·, έ!!επι Μωρο

τέι! νεεετε!!ε ε!) ει' Μ! ΜΜΕ !δΒΒ όν!!ε!ιετ Μο!! -

ει' ε!τωτι πγυ8ει!!ι, 8γϋτϋωπιο! @ότι ,ε ειτα!ιοειοτυ]έ

να! Με ε!!ει!!: - ετη!ιιι -- 'ε πώ8 ὶε πιέεό. -

Ε, Μ!" !ια!νεε θετερ!ι - Μάτι !!!!ω!υέιιι ε!δ!!ει!

-- αυγά!! νο!!.“

”Αυγάω! !ιοΗεπι'Ρ“

”Ατέπι νο!!, παω!!! εθγωέε!, ‹!ε ε!γε!άπε!ε ε!!ω

Ν!!! ι·όΒει!οω *ε 6ι·πιότηο!ι έ!!ει! πιο8τοπωη! ε' Ετ!

Βγετ ,ε ιυεΕπγετη! Μιά! εεϋ!δ!!δ!. -- Αυγάι! Γ? όνοε

νο!!, ειηήει ει!δοτιι, ότι!”ε]ϋ, Δημ! _!ό ‹!ο 8χου8ε -

πιἱ!. τε!τε!ε!!;, απ8εύε!! 'ε ωο8!πε!!.) -- ει' τι!!! τόν!!!

Μ! «Η Με!! !!!έ!!!, ότι !ικ!οπ1!“

8οτειρ!ι ε!!`ει!τε επ::έι!: πωε! Επι!!! ἐτ!εηἱ Κηπ

ε!ο!! ειωέπει!ι το!ιοπειεπνές 'ε ει!νάπε!ι _ῇό! εεε!! πιο!!!

_ Α ε .- Ϊ Α-. εεε-ε?

δ'
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ΒγετπιεΗ πϋεεεεεΙ ΕέτρόπέιεΙ πγπγωπἰ, - πε πει!!

8εποπ.

,,ίΤεγ ε Ιεείπχοιπ, Μερά Β πι! ΒΜεά επὸἰ8, πο"

ε8γἰΙ‹ε νε8γο!ι -- πειἐιπ ἱτἐπγέιπππ - ποπ εεπι

Μπεἔ, εειπ π1ε!ε8 Ιεπγεππε!π ΗΕ επῇέΩ ει·πεΒϋπεπ ,ε

ΙώπγεΙππεΞπεπ ω πεπι ιπεππεΙ‹ - 'ε ΙεμέινοΙπππ

εειιπεῇϋπ εἰπεεεπ :ποπ πϋεπεεεεει·δΙ, ιπεΠγ ιπειΒόι

εεεειεπ Ι‹ἱίεΙεπἰ ει* επέιππάεπόΙ.“

Δ' Μενα-εε Μ!" εΙετ£ε!_ῇεε ειεπιεἱτ ειπεΙτε Εσμ

ποΜ πη]έτει, :πικάπ πεπεδεό88εΙ πιοππό: 7,πεπτ, πειπ

Ιιεπνεε πηέιπι - ἱΙΙ)·επ ειππετπεΙε πεπι τεΝ.οϋ.πιπ

εοπε μ( -

»ΙΑΝ εγετπτεΙκειπ, Με Μπα Ι:οιπο!γ νπεγοΙκ :Πεκ

Ιδτώππίπ, ιπει·£ τπἱπόεπ ππιΒόεέιεοπι τπεΙΙειτ° πειπ Επ

8πάοιπ νε8ετεππιέπχπεπ Βενέε ]ότ νἔπ·πΕ. - ΜΗ

εΙαπππΙκ ιπἰ? - Μειεπ π' :ιερ, ε' επε8ι':πγ εοπνε

πω, ε' επρρεᾶοεἱπἱ έι·νε Ιπτέ!γ, ΜΜΕ ιπἰιιπεπΙ‹ἱ

ρειι·επεεοΙ 'ε Η ππἱπόἱΒ Βιετ -- ἱειπετἱ ε εε_ῇἔιτ ετε

μι? -- εΒγεΙΙεπ ετε]ε "πι, - ε' ειέπιε, π' ιπἰΙ

ΙἰόΙώ -- 'ε επ εαπ ἰετπετἰΙ - όεειεεεεεπεπ πιίπ

πεππετό 'ε ππε8 ἰε ἱΒΜ ἱ8ἐνπΙ εεετε!. -- Με οΙ2όΝ;

ειπε! π' ειπποπεέεπεΙμ Η ΜΙ π' ίϋ88εϊ.!επεεΒετι -

ΙιοΙππρ ε" Μέι· Μπόιπει όπωέι!ςπεπόπγ ΜΜΜ πγοιπ

πώ; ιππτΜΜ - 'ε τϋ8ιδπ ιπέε ειππεττε Με”,

πωσ ε 2εετνετε εΠεπ πω" -- νειΕοπ επιππδΙεΙΙε

πϋΙ!“
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»Μι !ωτ!νοε ιιηέιιι, πια ε2ό!ιοιι!Βγ ει' ιιιἱιιὲρϋιι!‹

τω? ιιειιι Μ” ε: οι ιιι!ιιι!ι-ιιι ει!‹!οιειττειῖΜ

”νἐ8ἐτι σεειΠιιιι :Η σεων! ει! ιιιοιιι!]ει ει' ιιιιιΒγειι·

- νόμο ιε ιιιόΒ Π! νειΒγιιιι!!, ιι6]ει ιε!ειι, Μ" Π!

!ε ιτιειι·ειι:!!ιει8ειιιι!ι: -- ‹!ο ιιιἱ!!ιό!‹ νειιιιιιι!ε ε!!ειι!!ιι!ι

'ε ειιι!ιετε!ι -- Μ!! εεε!ωτ πιει!!! 'ε Μάιου ει: ιι”

ιιενειει! _!όνό!επισδιιγ ιιειιι ι-ι€γό!ι ιιι!ιιι ει' ίε!τέι!ειι !ιό

άο!ειτ 'ε ΜΜΜ! νό!οιιιόιιμ. - Α: οι:τι!ιοι· Μαι, !ιει

ει! Με!!! Μ" :ι!!!!ι·:Ξι!γεσίιΒόι·τ, “Μια 'ε !ϋιινὸιιγοε

5686!! ιιι]οιιΒιιιι!!: !ιιοι·έιι!εετιι, ειο!!!ιοιι ει' νό!ειιιόιιγ

!ιε!εδώς, νιι!όεέιΒοε Γο_ῇο‹!ο!ειιι!ιότ: - !!!]οιι Ται

ιέιι να” (!ει!!Βιι!ει ει" !ιοτπιέιιιγοιι, οΒγειι!δειι ίο8ιιει!ι

ει:ινει!τει εε!!Μιι!: ο!!γειιιο!ι απ!! ιιιιιιτ ει' !ερ!ω, ιιιε!!γ

Με είε! !ιοιιιι:ιιι ν!!έι8 όπιε!. - Πο! ει' Μ”, ει'3ιι

τιι!οιιι °ε ει' ΙΙ18Β!!!!!ϋιιι!ιδ2!ε!όεο!! “ΜΜΜ” οι!! νοιιιι-

τι!! Θ ιιέρ, πισω πιέε Μαι, ιιἰιιοε ιιιέε νό!ειιιόιιγο

ιιιιιιτ από ΕΠί!! νιι!ιιιιι!! νέι·, κι" ει' ΕΜ!! ίι!!.“

,)Ει ει€8:ιεπ Βγει·ιιιε!ιειιι Έ ει' ίοι·ι·ειι!:ι!ιιιιι!ι ιδιώ

Πω, - Μ! ειιιιιγἱ ιιοιιιεε νέι·, ειιιιιγἱ ίδιιει':Εοε Με!.

νοε2ει!! ε! 'ιι ειιιιιγ! !ι!έ!ιεινει!ό, 'ε ιιγοπιοιιι οιιι!ιοτ 280

!ιο!!ο Με α' νιέτοε ιιειρο!! ετοτ!αιόπιι·έι." ι

”Αιέι·τ Ω!!!δ!Βιιι ει' Γοι·τσια!ει!πιειι, ιιἱιιοε !ι!!επι ει:

οι·δε2ει!!!ιειιι, !ιιιιιειιι ο;;γ !ιι!ειιι πιο 'ε ε: οι ο8γοεεόΒ

Μαι, ιιι!8 08χΕιιι ιειττιιτι!‹, εμε! ιι!αιι·ιιιι!ι ιιοιιι Με!!

ίοιι·ω!ει!οιιι, ε" !ιιιιιε 'ε π' ι!!ιιτ!ει! ει' ιιι!ό·ιι!!Ια

,β ει! πιει ῇό ιιτ:ι!ε, πιο ι!!οεδ πιέτεό!ι!ετε!!,

!!!!!ΠΒ!! ο!!γ ιιο!ιό: ε!νέι!ιιι ι·ό8! έι!ιιιιι!!ι!ό! - !8οιι_
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ιόΙ ιιισμιι‹. Β: ιοΒΙιετιιΙπιιιεϋ Γεεγνειδιι, πιἱπ ημι

Ι6Ιε6€ Ιιιιι€3έτ ιιισμι όΙοεποπι Μ:ϋττϋπιι, ΜΗ; ει'

ειδιεπεΙειιι, πιιιδιιιι π, ΙιπιππιπόιιΙόε.“

$επιριι ιιειΙΙΒιιτοιμ ει: 6ιοεπεΙι ψαξει νοΙ2,- «πιο

πεπι Ιε!ιοτειτ ΜεΙιιι.

Α° ιιιιιειοεοε ΜΜΜ ει' ριιιιιΙει8ι·ό! '5 οεοτιποεοπ

_ιέιτι Μ 'ε πιει ει' ειο!ιέιιιιιιι. Αιιιιέπ πιιπιοΒγ ιιιιΞε

τέιιΒγιει ιιϊωιινέπ νειεττιι ει' πει:ΗΒοώει ωιιωιιιοιω

”Ιιο!ιό πὸρ νιιΒγιιιιιι πιι επιποιεΙι! - ιιιἱιιᾶειι οΙ‹οε

ΙιοιιέειιιιΙι Μπι 'ε "Μαι πιιιιϋπιι νιιιι ει' Ιιε!γειτ ει,

πιιτ Μάτ όιιόΙιειπΕΕοΙ Μιρειειτ:ιΙππιι, ιιιιιΒιιπΙιειτ σεπ

Ιόόόεο!ώ:ιπ τιιι8:ιιιιι. Αιιιιέιι πιιι8 εεπι :3Ι|ιιιιιι Μ ει'

πισω Βγει·ιπεΙιεπι., Βιιιποπι @Μι εοι·επι όι·πειιιοε πω

τόιεό88εΙ -- ειιιι:ι ιιιειιγοτειάΒοτ, ιπεΙΙχει ει' “επι

ειιιιιοι·ε!ι 'ε ει' Μπιτ ιω"ωι ιθέι·ιιοΙι ιιεΙιιιιιΙπ πει ιό

ίιιιΙι νιιΒγιιπΙι., εϋτ πιέΒ :ι!ι!ιοι· ιε Με ειιιιιεπιιιιι ν:ιΙό

εειιιιιιιτε ΜΜΕ νοΠιιιιΕ ε8όει έ!ειϋπιιΙιειι, Ιιιιποπι

ιιιόεό ριΙΙιιπ:ιιιιιιΕΜπ ιιιοΒιιέιιιιιιι ει' ιιιιτ τετ1ϋιιιι, -

ειιιιι ιιιεπγοτει:Ξεοτ πιοιιιιοιπ Μπι ΕιδΙι:ε Γο8ειΙιπιιιιιιι

8ιει·ίιιΕ, ΜΜΜ ιιιι·τό ειιιεοιιι·έιιιιΕ ειιιιΒιιιιιΕ.“

ΠιόΒει Ξει·ιηιιι! - ω;ωιιιιωι Με!! έω

ιενεπιιϋπΙι, πιιΙΜερ ϋιι ι€επ το" ι'ι1οιι-Ιιοπά

μπω, Βάι, ω" παπι ΙιειΙΙοτω 1οιιόπε!ι ίι8γε·Ιπιειι

Εετέεοέτ πιΠιέρ πι Με* ΜιπιιοεοεεειΙ ιιιιΒγοιι νοεπεπεΙ

πιοε @Με νιιΙΙέιει ιέιεμιΕιόΙ ΒοεπόΙΒοττιι 'ε πιόδ ιπ

ΜΜι ειιῇιιἐΙ_ῇιι!‹, πο” θπποΙι εΖόρ ίοΙιετε ΙαιΒιιιιό!;
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ιιιε8 ιιειιι ι·έιιιΙΙιεήιιΙΙ Π8γεΙιιιε:ιεινόιι - Με; ε°Ιε

Ιιειδ 87οτεεεεεεεΙ ϋἔχεΙεε::ἐΙε ε' Ισεε:εΙ8ειεειιεΙΙ ιιιεε

ΙοτάιιΙετοΙ Με Ιιεε:ιεΙειιΙ

,)ΠοΒγειι ΙιειΙνεε εΙχέιι:ιι,α ε:όΙΙ$ει·ερΙι: »ΙιεΙιιιεε

ε' ιιτιἱ δι·ε8 ιό ιιιειιγοτε:έΒιιιιΙΙεΙ ἱε εΙ εΙιει·ιε ιὅΙϋιιΙ‹

:ειωΦα

7 ,,Κεάνεε "ει·ιιιεΙιειιι, ιιειιι ιεΒΙΙιειι ε" ιιέιιιειι

τιιιΙόε ιιιιιιιΙιε]ετ οΙνεειειιι, ε: ιιτόεό ΙιεΙειτόΙ ιιιεΙΙγ

ιιγεΙιιιιιΙκοιι πω, ιιιΙΙιερ επ ε' ΙιϋΙοε ει· ε: ΑροοεΙιρ

εΙεΙιδΙ ε, ιιερίειιγιιιΙΙ νιΙέιΒοεεΙεΙιειι ΙιεΙει:οτιγΙΙΙε: ε"

ε:ειι νεε:ειΙεΙιιιεε ΙιδιϋΙιιιόιιγΙ- ιιιεΒ πε ΙΙειΙΙ εχει·

ιιιεΙιειιιΙ -- εεεΙι Με ειιιΙΙΙειιι ιιιοει; εΙδΙΙειΙ,) ιιιἰ

νεΙ ε' ιικΙόε ει· επ εΙΙΙΙΙε, Μ" ε, εετέιιι - πιει

εεεΙΙ ΙΙΙγετ ΒοτιάοΙιιι κι - ιιιοιιιΙοιιι ιιεΙιε‹Ι πιε8ε

ε' εετέιιι ιιεΙιε Ιιοε:εΙιΙι ι:ΙεΙ8 ιιιιιΙει ε' ιιιειιγοιε:έι8Ιιειι.

'Β ε:ιιιέιι επ ιε ΙιεΙ:Ι:οιιγΙΙΙε, Μ" εΙιει· ιιιΙιιδ @Ια

εε ΙἔιπιΙιοτοΙ: ΙεμϋιιΙσ, - ι·εἔιιιΙι ιιιό8 ιιεΙιειιγ Ιιε

τιιέιιγ ε:εριιΙό ω, ε' ιιιι Ιε8Ιιιι·εεεΙιΙι 'ε νεΙόΙιειι εΙ-

ΙιεεειΙΙΙ ε' ε:εθειιγ ειιιΙιεπ ε: Μεε 8γει·ιιιεΙιειιι, Με"

ε: ΑροοεΙιρεΙε ε' ιιιιΙόε ιιιεεΐεΙ1ϋιε πιό8 ε: επεΙΙειι

ΙιεΙεΙκεΙ ε, Ιειι8ετΙιειι ειπε ΙΙΙιιιεΙΙ, ε:οΙ‹ Ιε εΙριιε:ΙιιΙ

ιιεΙι - Μι· ΙΙΙΙΙΙΙ1ΠΙΚΗ εεπι ΐοιι·ειΙεΙιιιεΙ, εειιι :Μοτ

τιιεΙΙοτ ιιιόε ιιειιι Ιιε:ιΙε1ιεΙι. Νε εειιάέιΙΙιο:: ΙεΙιεΙ,

Ιιε επι ΙΙιεεό ΙοΙιΙι 'ε άιεεδΙιΙι ιιιειιγοι·ε:ε8Ιιειι ΙιΙε:εΙΙ

- ιιιιιιι ε' ιιιιιιδτ ε: όι·ε8 Ιιει·ετοΙι εγέιι·ΙοιτεΙα 'ε ε:

ιιῇεΙιΙι _ΙεειιιιέιΙι οΙΙ_γ ε:ερειι ι”εΙριρειέ:ιεΙι ε:ειιιιιιιΙαε.“
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,,8ιοΜετ Ιωάνοε εηάω?α -

ΡέιΙοιό1 ΩϋτϋιιΙ‹ 6η ΜΜΜ ειέρ Ξει·ειρΒΙ

- 'ε ιιοΜε2εη Με:ϋΕ, Βοεγ πω εΙι1επι Ιώ

εἱΕ ει: ε!1όόόο!.

,,ΗοΒγ επεοιπετ ]όΙ ωεεότι!ιεεε Βεάνω Ιεέηγοπι

εΙι11οιιόοπιι ηεΙα-:ά νοΙΙόεοωστ.“

ΙΙΙ Μπι Μ! ε” τ11εωόεοΙΜτωΕ νοΙππϋιι

πεΙ‹ 6τόμ ΗΒΗ”.

,,Ηει ΙεϋτϋΙ!.οΗΜοει εμτπιοΒοπ1 ει, νἱΙἐ8Μπι, Ν:

ΜΝεπ -- Με "Πα πω; πω· 'ε :και εΙαιτοά εμά

ΜΕπιὶ ιιισμό1όΙ ω 8, :Μι Κάπο! ΓοἔΜΙει - Μ"

ει' νἱΙέ8Μπ Βόιο!Ιουεόδω από να", ει' ῇό «δε υ'τοει.

ΜἱπάεπΙιοΪ, Μάι ΜΒΜ! πιἐΙγεἱπ @πάνε - πι: οεέει

ππιἱτιᾶεπεόεευ έπ.“

,,Α' ῇόεέ8, ει' ειοπετει, ε' ΩόΒόΙειεεεό8 εειωἐ_ῇε

Μεπι1ϋΙ β, Με β Μπάση ει' κή Πειτε, πωπω έε

ειεΙ|εωἱ.“

,,Μἱ ει' Βοηοει? ε, ίοΜοποε εΙΙεππιοιπὶό Μ"

ΒεππϋηΒ, ε' τοωΙέετει έε ΜΜΜ τϋτεΙα:άδ 6επϋπ ει:

εΒέει ιιιἰηὰεηεό8οη Μ, Παπ “Μοτο ποΕεα! 11ιοΒιτιοπ

ΜΗΝ(

,,Α* τἐ8ἱοΙ‹ ἰεΙεππιι-:Ε ειπεΙ1ὸΙ‹, οΙτέτοΕεπ ἐρἰΜΙοΒ

ειέπιέπι °ε έιΙ6οικιΒ ικΙΩ,- π' Ιωτοειτότη νειΙΙέε εά
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!έππει!τ πενεεί, να” 8οπο5ιιιε!ι 'ε πειπ !ε8πό]π πω·

Ζω, 86! πω!! πεπι ἰε!επἰ πε!ε!ιπετ τπ!εῇποπἰι πε!π.

- Επ ε' 8οποεπ -- "Με !εΒεπό,/ επεπνεπϋ!επεε

εειπ1επε!ι τετ!οι·π ειεκπε!γεεεε8 πό!!ιπ!, νε!εππ!

πιει·ε8 εσ:!ε8πε!π 8γεπ8εεεεπεΒ, π" !ι!έιππε!!, ιπε!!γ

!ἐ!ειἱ!‹, *ε ε' ῇότ ε!!επεπ!γο:ιε$ ο!!γ!ποτ !εεχόε!."

»Βεππειπ ειπε! ει, ιπ!!κέρ π' ]ό ἱετεπ πιεΒε ε'

8οποεπεπε!, να” ΜΜΜ: 8οιιοε:επ88εΙ !'ο!γτοποε ιππ

πεεπεπ νεπ.“

7,Νεκπ πποπἀῇπ!π ε: ῇϋῇϋπ ε! ε' Ιε ενωπ

επά, 'ε !ε!ιε! ε ε: ιπάε, Μ!!! π' ]όπε!ε, Μεππε!ι

οτειέπει? - πετπ πποπό]π!ε ε: !ε8γεπ πιε8 π' τε

π!σει·ε!οό ιπΠ!ερεπ :πεπγπεπ εισπ!ώρεπ Ν!

π' Π5!ι!ϋπ Πε? - Ε! ίϋε;εεεε!ε!!ε ε' επενε!!ετ πῇϊεπ

!π!ιτει, πεπ1 π: ε Η επ εε !ἰ!!‹πἱππ!‹ !ερ!ε! εεε!!δ2

!ε!!ε? Νεπι ιποππ_!π!ι ε: ε:ε!›ππἰ!ε π1εθ π' Βο

πο πιό!" ε

Μ!!! ε: π' Βοποει, ιπε!!γ πι ἰε!επ πιἱππεππε!ό ῇό

εάδε πιε!!ε!! Μια!!! 'ε ε: ειππετἱ πεππ τπἱπὐεπἰπε8

ιε!όπ ό!. €γε!ιοτο!!ε έ!!!‹οε ιπππ!κό]ά!!)“

»ΙΜ ε: ἰε!επ ιπεΒε πειπ νο!ππ εννε!δι·ϋ!!ϋε πω·

ε!έ5πεπ, !ιοΒγεπ !ε!!!ιε!πό!: πιε8 ει' τοε:πε!ι εε πο

ποειεέιππε!ι ιειωεεει?-<

,,ΗοΒγ παω! !εΒγεπ ε']όεέ8!πιπ Ι‹ετ!νεε ε!γέιπ,«

Με!! ε' Βετπεεε!ετε 8επιρ!ι.

”Νειπ έ!! Βγετπ1ε!!επε! πι!! ΜΜΜ! :ποπ ε!χέτύ!,
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Μ, Μ" οτιαινει!ιιο!τ ρέι!ινέτ τιν!αιοτι ότόαιιι·ε θε Μει

ι!ει!τ:ι, ιόΒα!α τι, τοπι!ο1!εέι8 δι·νόιινέ!ιο Ιειε:ι!ειιιιι?“

,,Ε: ει, Μια !ιι€νι!ινι Μας, ε, ΜΜΜ! ρα!!8 ιιιἰιι

ι!αι ασ!ετιια !ιοεγ παπι ο!ιοε!ιοι!!!τ,“ Μουν! 5α·ειρ!ι.

,,Ναιι Βνετιιιιι!ιοτι, απ" ε!!ειι!ιο:ϋ!ατ ιιιοεαόε!

ιαιι Μιοι:!α, ιιι!ι!ότι !ιεΜ:οιιν!!οιτι, Μ" ιι!ιισεαι ναι

εέιετει ει, Μ!!ιαι ε:!!!τε68 ,ε νίεε::ινε:ει!ε!ι !ειαι!ιο:.

- Α: όι·ϋ!!!ιέ νει!όεει8 εε:ιιιέ!ο ο!!ν τινι", ο!!ν νέ

Βα!αι τιι!!ιαι !εε!νινο!:ι!ι!ιτό! εἰιισεαι πια; ιτι!τιι3!αι

ιιε:!έι!ιαι Η! ει, ίϋ!ι!ϋιι ,5 τι:οτι ε:έιιιω!αι ν!!έδο!ι!ιαι,

τιιιι!!νε!ιτιο!ι Μαι ι:εο!τό!ν τα:: πιό: ι:ε!!!νι8ο!ι ασ!!

]έι!ιαι ει: έ8!ιδ! τοέτι!!.“

,,Μ!ιι‹! τι: τι, Μ ει: ἱε!αι ίο!ε:ό!Μεέιινι!τ Με: ,8

ει, 8οιιοε: ε!!αι πω, Με ε:νι!ινιι!ιι!τιἱ :ι!ινιι·, !!!νέιιιιι,

Μο" ει: Μαι οι·ε:έ8ιι ε!161ϋιι, Μ" ει: δ ει!τ:ιτιιήιι

1ο!ιεεϋ!]ϋιιἰ!!ἐετιιἰιι‹!οιι!ιο!, ει: Ειπε! τιμή! !ε1οιι

πιο!! ει' 8οιιοε:αι8 !εενδ:έιεύτε ,τι Μι!ει!πι:ιιι-ι

::!ε:!ό]:ι Με!! νίν, ει, Μ! ει!ιιιι·ό!! εα8ό!ιετι σ, τον:

ο!!ετι.“

»ΜΜΜ Μιά! ει:: Με:!, Μι" ε: ἰεταιιιε!ι ε, ν!

νέε!ιειιτι ε:!!!ιιεόΒε ναι τεἐιιΕ?°°

”!!αιι68!ε!επϋ!."

”Τυ!ιά!. τιίτιι:εαι Μιι!ει!ιιιέι!ιιιτι ει, Βοτιοε:!!ο8νδ:τι!,?α

Μ!! πιοιιτ!!ινιηει Βνετιιιε!ιαιι ει, !ιδιιτό! Ε!

ι:ειιιότσι Με! ,ε !ι!!:ι:!, !ιο8ν ιι!ιιοειιιι Μαι!

ι·ιιε!!ιιιιι !ε·ενϋ:ιι! ει: ο!!ετιιι68ον? - ε: ει, αει

κι ιι!έιι να!!! ε!!“
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»ΙΡ σε:πει ιιιι!:8 Με τοΙιέ1?α -

,,ΤεΙ‹ἰιιΙε πιιιΒιιιι ΕΜΗ $ει·ειρΙι 'ε ιιιοπιά ἐΙΙἰτιιιιἱ,

Μ" παπι Επι!"

Μ" $εΙιάτ σε Μαι ιιειιι ιιιἱιιὰοιιΙιειιόΙ

”Μιτιάειι ω" ει, ιιιἰ ιειωιιι- ει” τει 68 !ο8ιδΜι

ειδ ἱετοιιΙιειι ν:ιιι: - (Με ιιἱιιοεετι ΕΙιεο!οωειιιιΕ, ΡΜ

ΙοεορἱιιιεειἱιιΕ ΗΜ ϋειεεετι ΜΜΜ ΙιδΙοεεεεό8, οΠγ

ει·ιήε ει: οΕοεΙωάέιειιιιΕ 'ε ειιιιιγἰ θα 'ε Βιιοιιιεό8ει ει,

ιΜΙει:τισάτιαΙι, ιιιε!!γ Ιιεἱιἰιοιιγἱιιιιιτιιέι, κι" σ:εειΙα ιιιο8

ίεῇΙιεΕιιἐ, ΙιοΒγ :Η ΜΜΜ ]όεέΒένειΙ εεειιιιώιι,

Μι Η ιιιιιιάετιιιιιιό, - ειιιιγι τοπ, ειιιιγἱ "ιι

ΙδΙει, 1ϋτοΙιιιεΙΙειιεέε 'ε ει' τοιιι!οπεέιΒιιειΕ ἰΠγ ἱειοιιγύ

αιτεκιιιιέτιγεί Ιθο2ΙιεΕπόπιεΙι "ε ιιιε8ειΙΙΙι:ιτιιέιιειΕ.“

”Βε ιιιἱΙιεΙγΙ ΙιεοεϋΙεΕεεετι Ιιεν:ιΙΙιιι!μ ει' Μι ιιιἰιι

Μπι ιδιιόΙιοικιΙιΙιε! όπϋιιΙι "ε πιιιιόειι έ!τωΙιιιιιιιΕΙιεΙ

όπϋιιΕ, Με” Ε. ι. ε' Βοτιοεπέιε ιιιεενιιιι 'ε Βιοπ

ΙδΙ ιιοπι ιό 'ε ΒόνειΙιεεό!ο8 :ιι Μαι Πιερ” σειιόόε

οτήό!ιειι ι!ε ιόεέΒέιιιιιιι ίοΙμοιιο8 ΜιικιόεΙιειι

α

πιο ε!Ιοτιο, - :Μπιτ ιιιἱιιᾶειι Ιιιέιεό8 ιιιο8ειϋιιἱΙι

'ε Με ῇιιιοττιιιιΙι -- Μ” ε' Ιιειι·ι::Ιι:ιτι ι·έειτ νεΙιε

Ιϋιι!ιι - επικό ει!ωτετιιιιΕ 'ει ειι]έι0 νέι!ειειΕάειιιιιι επι

πω ει: Με" ιἐειΙόἱ πιο" να" ει' 8οιιοειώΒ ιιιιιΙΜη

ε! 1ιι0ιιΜ ε Ιιἰιπιἰ 8γετιιιεΙιετιι., Μ" ει: Μαι

τοιιιαι. απ! οΙΙώνειιιι? πω· ο Μπι: ΜΒΜ ΙεΒιιΙἐΜ›

οι ε"Ιιετι ιιιει8ειά οΙιειιιει·εά, Μ" ιιιιιιι ιιιιιι6οιιτ

Μια, έρειι ιιιἱνεΙ Ξειειι8686νεΙ ιιειιι Μπάσο Μ: 6ε:νε.α

,,Δηόπι το!ιότ επι ν6Η, Μ" α' ιδιο 'ει ει' Μέ
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ΙΜ

8οΙ‹ επεί ππόΒ πο” νέι!1οιέεοΕπεπ νειππειΒ Μόνο 'ε

ει' πιἱπὸεπεἐε «Μα Η Μπι νἰνοϋ οπόΙοΕ έΙΙππΚ?α

”ΙΒοπ 8γεττποΕοιπ, ω Με2ειπ, πο" π' ῇό όε

τοειπππ πωπω” πωΙΜΕ, ε" 11168 πειΒγειετϋ ΙΛ

τ“εμε!ιοιέε 1ϋτώπίπ ει' ιή!έ8Ιπιιι, οι Μ. πιοΙΙ)· π' ΩΜ

Ιεπι 'ε οι ετη/η ΗΜ ΙότοιἰΙ‹. - Ε: ε” ποπ Μο

ποΜι ΒϋιδΙ, πιεΙ!γεΙ‹ι εΖεωεἱπΕ ΜΜΕ πιο” νόΒΙιει 'ε

πιό8 ὶε ώμόῇυΒ, νεη;γ ΙοεοΙόπϋ όεπε παπι "Μπα

”Α' Ιεππόειο£Ι›επ πιἱπὐεπ Η; ο" ροτε2επι, ε"

νἱιοεϋρρ Μό Ιέπγε!κει ΜΒΜ! τποΒέΒειπ, ωε!ΙγεΕπεπ

ει: επγει8 ΗετΒέρεεεέΒέτ ίεμἱ Η. Α' ειεΙ!ειπ ΜΗ

ει' ΙόΙοΙ‹, πόνο! ει' νο!όὰἰ ΗΜ -- ΜΓάτω2ΜΙΙππ ετϋ

πόόόεεεΙ Βοπω!ιο:Μ πιἰπά ππωΙεπι επ @με τἐτε8εὶ

ειΙόΙ, πιο!!χεΕ πι! ΜΗΝ: τετ8]:3Β.“

,,Αιτ εοπάοΙού ε ω, πο” ε' ΓοΙγΙοπο5 ιδτεπε

όόεϋεπ ει' ἱἱ52ἰυΙἐ$Μ °ε «ποπ ότιεπεΜέ ΜειΕυΙόεόΜπ

π' πετιπέειειπεΕ - :οι Μεπ πεπ1 το]τε1τ ππη;οεϋ

ΜΜΕ Μπιτ π' ι·68π>Ιι ε‹·ῇτεΙτπἐ1 - ει' πιιπειπρεἱ

οποείετ? - ω ΜΜΜ ο - πο” επ ἱετοπ πω:

Μια: 1ί3Μ:ετ ἐε ποιπεεεΜ:εΙ ω” «ποπ πιἱπὰἰ8 πω

ΒόΒοι έε 1πε8έιΜ νίειοΓοΙγό "ϋτϋ1έτ :ιι άι όε Νεω

8ΙσππϊόεοΒππΚ? Μ οιΙ.Μππω τόνεάέεπεπ νοΙυεΞΙ ἔχει·

ιπεϊωπι, ει: επιΕπ:ή Μαιο ΙώριεΙοπ :ποπ ότἰάεἰ πιο

πετετ ΒϋνεΕπἱ, να" ΕΜΠ( π1εΒίο8τιἱ ιπεΙΙ)7 πιέ8 ει'

ιπἱπὰοποἐ8 εΙόττ Ηλα

,.,Ηο8γπη?α ΜΜΕ Μ $ετπρΗ: ,,ωιπι νύ81ο!επ

πικαπ» 'ε ει' τοπιέπγ ϋτϋΙε ποΙάοεεόπω, 'ε ει' ΜΜ

π. Μια. Η
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Μ??

Μιε ΜΜΜ ΜϋιάέιειιιΜ ΜΜΜ ο" ΜΜΜ Μ» ιηιι8ειΙιτι:'ιτ:ι,

ΜΜΜ κι' ΜΙΜιε ιΒέτετει όε τειιιόιιχει ιιιἰΜ ΜιιιΜ ΜΙ

ιιἐΜιΜ?“ Δ

,,Μεω Μἰε:Μ ω? Μάτ Μπι ΙΜε2εΜΜ καπό” ει'

ίοΙγ1οιιοε ΜΜεπιιΜΞε 65 ιδΙιέΙετεεεάέεΙ Μιι ο Μεσι

ιΜΜ :ιι ίΜϋΜΜέ ΜΙόεέιει·όΙ? ΜΜΜ οΙΙγ νέετοΙοιι Μιδ

Μ! ιιικ-ιΙΙγεΙ ειετιιΜϋπ πιιΙΙιοιιι 68 πιιΙΙιοιιι όνεπεάεΜ

ΜενεεεΜΜοΜ ε" ροτοπιέΙ! Με Μπι ει·τϋΙ εε:ιιιΜ, πω

έιειιιιιιΜι: ιιιιτ Μα «δε» ιιιιι 1εΜετοιτ ει° Ιε8ιοΜΜ,

ΙοειιωιιωοΜΜ 'ε ΙοΕοι·όιιγοεοΜΜ οιιιΜετ Μ

"ο έΠετράΙΜιέιι 01η Μι όε ΜΜΜ Με 6ι

:Η δι·ϋΜΜόνιιΙόΜΒ νόμε!οιι ὅτὅιιιεἰτε ΜΙΜ

8οειτΜ:ιτιι6?α

,,Τ‹-:Μέιτ ΜΜΜ ιιιοιηοι·ειέι8, ιιἰΜε ροΜοΙ?α

,,ΜἰΜ ΜΜϋ Μο 8χετιιιεΜειιι, Μ Μπι Με), αιι

Μέρ ΜΕ ΜΒΜ ωΠωι ε·ΙιΜκιΜ ΜέριεΙι, εειιιιιιι εεειτο

ρΜἰ8 Μπι ο!ΙΜιι σε εΙΜ ιιιΜιδι ΜΜΜ 'ε ίδΜ:Ε σι'

Μδεδ πιιιιϋνεΙ ίειιχεεωιιοΜ. - ΝΜι εγει·ιιιεΜεπι!

οΙει]Μει Μπι ίο,ςιιιιΜ ι·άιιωπιιΜοιιιιΜΜΜετ, Μ παω Μπι,

ΜοΒγ ν68τοΙειιΕι! Μ' ριιτΜἱοεοιιιΜειιι ειΜεΞΙΒειεε θιιοΜεΙνε

Μ ιιιοεδιΕνε ΜΜΕ, ΜἱΜΜ ειτε εεϋΜεόΒε ιιιιιο5Μ,

ιιιοι·τ Μπάση ει' Με Μ" 98 ΜΜΜ Με! ἱε ΜΜΜ ἐστι

ΜΜιι -- Δ: ιιτόεό ΓΠει:Ηιε 'ε Μειιιιιισιτοεϋρρι8 σι

ω6ιιι Μ."

,,Μἱ Ιοε2 ΜΜΜ ΜεΙδΙΜΜΜ Με ΜΜΜ ρέ!ΜτιΜειτ Με

ν6εωιτιιι7α

»ΜΜΜ Με α' ιιιἰ ΜειιιιϋτιΙι 1ιιιηιωι 'ε ίοΜιδΜΜ ίο
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ΜΜΜ: όΜτε Βόρεε Ιδιι ίοΙγΕεήει ε' ρέΙγ:Η 'ε π11ειΒοεβ

ίοΒο:επιι όΙεττο ιποΒγ έκ. Νενο:26 επ ωοτηοτειά8

Μ! Με ειΕειτού." .

,,Δηίιω “Μι ω οτὅεἱϋ, Μ" ε' ΙΒΑ; ο" Μετ

ΒδΙ ει' πιἐεἱΒϋει πω" Μ, ν88γ Μπι έρει1 νἰεωεεἱ!‹ επ

έι!ΙειτοΕ οτειέι86Μ“! - Ι1οΒγοπ ση·έω, ωΕιέιτ ἰΒγ ει,

Ιό!ο:Ιινόηόοι·Ιάε ΑΜΠ; εεεπιέ]όΒε εεϋυΙ‹ νἰειει?α

,,ΜΒΒενεεεΒΒέ εει11, ιιιἰΚοι· ε'ΕίΒόρειετ1εΒΒ επι

Ιππ· ἱιτοπιἱ ΜΔΠε1εΉ: εΙΙιε8γ]ει - ίεΙεὁΜ› ίοΕοπιτιι

Ιόιπηέ νἐΙἰΕ, ωοΙΙγοεΕ εννειΙ ει, πω Μ ει' 1”ϋΙάδη

τεεΙυεΙκ υενειϋιιΙι - εειιπιιἰ Εδω €6ΒΒέ.α

,,'Ι'εΜτ επγέω ει' ειεΙΙεωοτ εΙνέΙοειήε ει ειπγει8

τό! 'ε ἰ8γ :Με ἰε ει' νειΙΙόε εειιτιὲἱτο 1ότ νἰεω.“

,ΜΗ οεειΙ‹ ΠΣΠε ότ1εΜΙ επεει1ιοτ $οτειρ!ι: πω:

Ιάτωά ο Ιπει·ιηό$, ωοΙ!γΒϋΙ ειἰπεε ΙερΙω κα, ει' ΙΜΙ

εοτ πιοΙΙχΙσδΙ νἰτεἄ8 ΐοῇΙειτ Μ, Μ εεβιοτ ι1δ Ιεεπάει

Μάσι· πιεἔ ΜΒΜ ὁποτιἰ, Μ" ε: επιβετ ι1ιεΒει, ει'

νΙΙἐΒτει Ιέρνέιι ωἐεοἀἰΙ‹ ΙιἱΕόρειἐεἱ·ίοΒο:ε€ἐτ Μ."

,,ΤοΜτ ωοεἰτπ :Με “κή ειΙειΒο1 Με: Μ τόΏ

ΜοεΙΜ σΣε ειοϋϋετ?α

,,Αι ειπϋετοΙαποΙσ ωἱπκΙ ει: ἱειεηεἐ8τϋΙ, πιἱτιά α'

52εΙΙοτ11 68 ΙἐΙρΙ‹ ωἱιιβεἐ8ότὅΙ ηΕτιοεοτιοΒ τἰειτ:ι ίο

8ειΙιιιεἱΙ‹. - Ε: τετωθειετε5, ΒοΗεπι ίο8ΜΙυέ πιο8

ει) "έρεε ε!πιο ει' νέ8τεΙουτ, 'ε Με α:εειΙα από! Βου

άοΙΧο2ιιιιΒ, ΙιοΒγ ΙΜε2ϋΜε 'ε που οειιιιότ ι116Ιγετι

Ι“ϋιιϋΕ οΜΜ, Βὅνεπ εΙ68 πω, Μ” ΙΜΒΒ0ΙοπόυΙ

]ιιιιΙ:: - «Η Μ” ΒεΒἰΖοιηἰΜω ηεΚεά, ιιιἰΒόρ 6η

Η*
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ει' ειεΙ!επιετ επ ωιγο8ΚόΙ εο!ιει ε! τικ-Μι νέΙοει€οπ1 "ε

ιιιόδ ἰε ιιιἰπά οι ει' πιἰτ ωοιπάοΜω Μ., ε” ιπε:ἐΙἱ

ΙωεοπΙατοεεό8οτ τυοηάωιάοΙ: πιοΙωά. - ΗΜ! ε' νει

Μπι ΜιριιειΒγἱΙό - ϋνειὅετ?α

μέσα Ιιωνοε επγέιιι ΒόσεΙπειι *ε ΜΒΜ ο" οεϋρρ

νὶ:Ι›οπ ότἰέε ΜΒγό!ιατ ἐε π3πι3τδ τετεωτιιιέπγεΚε1.“

»Μ τετιπόειετ ΜοεἰτιγΒτ-:ιι οευόε3εεΒΒ Μπιτ πιει"

Ιππι. Ποιι6οΙΒοιώΙ ε) νειΙοΙιε ει' νόμε!ειι ΜΝΗΜ

Μιτἐεἱ Βόρεεεόδωι, ρόΙὸόιιΙ -- Με), :που ρω·

εεειιιεσεΙω - ιιιοΙΙγετ ει' σειρ ευΒ:ΜΜπ ιιειιή Με:

ωίΙΙίοιι1οΚειοι·ίεΙοε:τΙιετό ει' ηέΠεϋΙ, Ιιο8γ

ωεμεπιιιιἰεϋηϋτι? - Ε” ι:εϋρρ νἰι πιο ε.Ιϋπέά

'ε @Με ειέ: :ΜΒ κά: :ΗΜ 'ε εκει Ι:ΉΙωτ!ειο, ,ε

εισΙ:ειά 8ιοπιιι1εΙ ό5ιτενε!ιοΠοπ όΙΙειτοΕοπ ιήτει ιυόεοΙαπ

'ε ωἱιιά εωΙωτ επ Μα δυτιιά:ιιένα!. -- ΜΜΕ, εειιιεΙκ,

επιροτοάτιοΕ "ε Η ιυσμ, Με ε' Μι·πιειά θε πε8γειὶ

τοπιι1ϋ Ι61ΙπωΙσπ οειιόέι!ι ΜΜΕ.) :και Μιὰ ε: πιό8

ΜεεεΒΒ τοτειιιτωοδηγοΚ.α

,,ΕοΙιεΕ τοΙιέπ "ετπιεΕεω ετιγσ8ἱ Μα ει' ΜΜΕ

Ιειιιεέ8ἱ8 Βιιοπι ΕΞΒόρειόεόΒειι, - ἱ8γ ΙώριοΙει:1

έι1 ει' ΜΜΜ ι1:ιΠιοτ ίεΙεδ Ποτ ΐοΕεπτέτε

έιΜόρ. Νεω νέΙειειτοω ε! ΜΒΜ ει εηγοεοτ ει' εεε!

ιωω6ι, Μιιοπι Μιέρωόεἱ ίοΙιειοΕοΕοπ νο2ε1εω Μ. -

Βιοτίιι€εω ει' Ιέ!εΕ Μ: ΙΜκιιΙωι 'ε ίο8ΜΜπ εωΒετἱ

έιώΒείοΗ:οι Β380ΠΗ'.Η, έΗτε8. Η όΙνοι!:_ω; ιιιό8

μπω; ειέιειοτω ιϋΜ› 8γόιηϋτι·εΙ :Μπιτ

ΜΗΝ ρέ!γ6]έο. 'Β Η τιιὸῇ:ι Μπι Μι· ο 5:οϋϋ
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πεπ1εεεΒΒ όε ΐϋτιεόδεεεΒΒ εΙ:ΠαοΜΙ ΙέΕΙιεΙΙειπεά8:3Μιτι

:Μπιτ ε' Μι? - 'ε ἱΒΥ επϋΒεόΒτεΙου, Μ" ιι]ειΙ›Ι:ἱ

ΙιἰΐεῇΙόεἐϋεπ :Με ΜΜΜ ΖέτειττεεεόΕ. -- $ὅτ Μ παπι

:ψεπ]ιιΕ ωεειᾶπἰ, ΜΙ ει' ω:α8οεοϋϋ πιἱνἐειετ Ιε8ιη:ιΒΒ

1ειΙέΙωάτιγώ επῇεΗ ειεπιεἰπιΒ :Μ νειετιοΙ‹, Μτέυνέπ

οι Με" Ι5τΙ1:π!ωι οευιΜΗ-- πιοτπδΙ: ο ειοΕΜΙ "επι

και :ποπ ΜιετδεόΒετ αι8ειάιιί, |ιοΒγ Η ἱΒγ ΐϋΙ‹Π

Μ1νοΙγόΙ1δΙ επϋειιΜΗ Ιό!εΕποΙε ι1ιίιωεπ Η

ποιηεέ8ει πιοΙΙοτι Ιότει!ιοτοεΕ πιέ8 πιοΒο

ΗΜ) Ιότητε!μ ωε!!γοΜιοι ΒόρεεΜπισ Πιιο11ι

ΜΒ ω:18ει πι:ηό Λεω άιιτνει επγει8οι Βέρα”.

- Μἰ ΜΙιειΙεκπ ΜΜΙει τοΙιέτ Βεπιπω., Μ" ει' Μάι

ππει8ει, ωε!!γ ε' “Μα εΙΙιεΒχτει Βόρεε πιέ8 οιετπγἰ

ΓοΒει:πίε ΜΙειὸπὶ ει' 1ΞειιυΙόε 'ε κιωτιεεεόύε ἰειευἱ

ωιιιιΕ6]όΒειι?“

”ΒοΗωΙ ΒενεεεΒΒέ νεΒγοΙ: ]έτ1ειε ει' 1ετπιόε2ι-:Ι

£ἱτ|ωἰΜιμ :Μπιτ Με; ἰΩἐΙΙιεΕό5ἰ 3οδοτ ἰ8ἐηγΗΙιε2τιἐΒ

τωεπιηιιΜι Έ νι'εΒτε ἰε επι Με2επι, Μ" πτήιιά οι ει'

ιιιἰτ ε' τέ52Βει1 ει: επιβεξ €οπάοΙ ει, εοήτε!ωεΕ ,ε

8γοπἰ£έιεοΙ‹ ΕϋτέΒε τειττο:Μ'ε πιἰποεοπ 8γειΚυτΙοτί Γοη

£οεεό8ε οι ά!εττο;α ωοιπΙ ει' ΜΙ".

,Φο έΠέιού ]ό θεωρΕι, Μ" ε' Μαιο! π' Ωϋ!ώ!γ

Μό ο, τἱειωΙωΜ› 'ε ΓεπεέΒεεϋ όΙοι!ιαΜάέε ιδΙ1ϋ ότ

άοΗιοΙ Μι· πιἰιπ π' όοτΉεεΕ 'ε ῇόειιἰιέιΒ ωεπιγοτειέΒα ?α

7,Νεω ω8:Μοιη επιιεΙκ άι·άεΜι, ίϋΙοε Μ ει' ιι1ιιΙ

Με νἰεωεωΙἐΚεΖἐεἐνεΙ ΜιΜόιιυΕ ε' ειόρ ίο!ιο:Μοη

ίεΙ]εΒϋ 'ε ίεήεϋΒ, Μπι Με πιἱυὸοπτ ΜοόϋτΠι ει' Μ
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ΜΗ, Μπι ίο8ιιιιΕ διιιιιιιιιιένειΙ »Μι ε' Ιιει!ειάέειιιι!ι."

,,ΝεΙιεπι ιιιο88γόιδάέ5επι., Μ" ποπ νιει:ιειιιΙό

Ιωιόε ιιιιιιιιοιι εεειτο ιιιο8 Ιοοιιά: ιιειιι ειιιΙό!ιειιΕ

-- σ: ε' όε!ε] ίοΙεδΜι ίοΙιιι έΙπι:Ηιειι Η ειιι!ιοι·

ι1ιἱιιιιοιιτε? - Η: Ιιε Μθ!ιι·εό ει!οιιτει!ι!ι ίοΙιιι έΙοτιο,

ιιιι€ εοιιι Επι! ειι·ι·όΙ., ιιιἰι ειιτιει ΠειιιιΙΙ :ΗΜ

ρο1:Πιιιιι το” Η ε2όΙ£? ΕΝ: επ ει" "Με Ιιϋιιγνει

ιε ιιιιιιήέΒ, ιιιεττ ΜιιιτοιέειδΙ 'ε ιιιιιιΙοιιιτόΙ

“ΜΜΕ ιιιἱιιοΙ: νιεπειετιιΙόΒειόε ιισέΠιιιιΙ οικι

αεειι ἐττεΙιιιο: Μι ει' ι1ιἐΝἐΙιεΕ $όνεεπιΕ οι 'ε :ιι

ειιι!ιετιειι ΜΗ ι8ειι ειιιΙιετί εισιιιοΕΙιε! ιιόιιιι.“

"Πει νει!ειιιιι οεγά!ι ν:ιιι ιιιιιιΕ πιο" 68 ρο!ιοΙ ει'

ιιιι τοόιι!ι πι· τιι!άιι οι ἱετειι Μάτ !ιοΙάο8εόΒιιιιΒι·ει

Μάιο ο' ΜΜΕ οΙδπϋιιΕ --“ εο!ιιι]τοτι $ει·ειρΕι: -

»ιιιιιιιι νιιΙιιιιιἱΙιοι· - - Ιιἰειἱ ε' Ιιέιχειιιι, Μ” ει'

1ϋΙώιγ ίδΓοΙι:Η εΙ(:ήϋΚ?α

,ρθω έγει·ιιιοΒοιιι! 6ι·ϋΙιΙσόνειΙόεέιε 'ε Νέμε

Ιειι ιιιιιισ.ιοιιεό8 -- έε Με! - οι εΙΙοιιιιιοιιτιόε.“

”Το!ιέΕ ιιιιιοε νύ8?α

Μ!" ο επ ειιιΙιει· Μ ιιειιι ΐοΒΙιΜῇιι? ,ε ιιιέ8

Η ιι" πιο: ει' νέμεΙειιεόμιοιι Μπι Με” -

επ δι·ϋΠιένειΙόεέι8Μιιιιόδ - ιιιἱιιτΙἱΒΙιειΙιιὸιιἰ

ἐε16ΙιόΙειοεοάιιινόε ιιόΙΙιιιΙ."

»Αι Μαι, 16 8γειιτιοΙιοιιι Ιιενέε ΜΒΜ ΜΜΜ οΙ

οι Με θε ότιΣοΙοιιι εΙδΙ ιιιοΙΙγ Ητιιι ιιΙιειι· 'ε ιιοιιι τει

κι 8γϋιιγϋιτ, Βόιιγειιιιοι σεει!όόόεοΕΙιειι. Τοιιιιιιιε ιιιει

8ειά ΙώτιιΙ 'ε ι·δνΜ Γ? ένω όΜειιοιι έ!. Μ” “Με
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ει' €ει·ωόεεεΕπεΕ ω” Ν! ει ετδε οΙιει·ειτ ,ε ει' ίόι·ειά

ΜΜΜ Ι”ι1τΙιόεεε1 ΜΜΕ? ΑΖ έΙΜΠ άεΙιήΒοη Ρό!άέιιΙ

εοΙ‹ π:ΜτΙ:πωι νἱεεειἐΙἐεεἰ άοο:έτο) ε” ει18έτει ΜΗ ει'

ΙἐΙεΙ‹ τωμεϋ θΠΙΒΜΓ02έ8έΙ13ΙΙ εετ8ῇἐηεΒ. Πε ΜΜΜ

εμ !ιοΒγ :Η “κι ιτιο8:ι εοιπ ΙΜ τἑιπιἰιδ ετηόπεΙκ 'ε

ΒέρεεεόΒόυεΕ δι1$υάεπάνειΙ? Α' ΙιοΙάΚ0τοε, ΜΜΕ Μ

ιειΙπω 'ε Βέτοτεέ8ει ωεώτ ει' ΓοόεΙεΙι 8ετἱηοιοἱπ νειεΙἰ

νέ8Έθ Η ε' ει66Ηδ τειδΙπϋπ ΒοΒιιιητ επωπιοΙ βη

ε' ΜΜΜ, τ11κ-:Ι!μπ Ιοδειάτιὶ πεωΙεΙιεΕ, πιει! Μη; -

κ1εω εΙνΗΜΜΕΙ:πι ϋἰιοπγἱΙνἐυμ ε, Μο" ει: επιβετ

ειέι:ε:οτΙο τϋΜκτ Βόρεε τεεώνε:Ι Μῇεεἰτετιἱ, Μπιτ ε?

ι;ιωπηΠ εννεΙ ει' ειο!ιοπ έΙεΠ1ετι νό8Ιιει τω! νἰτιπἰ. -

Νοιη νὶειἰ ε πόπιεΙε πιΠνόει ΜΒΜ 'ε ἰᾶοεεὶ Προε

εόΒότ ΜιωιιΙσπάό ει·εάιυότηεΕτε, ΜΗ Μουάσε2 ΡΗ

ΜυΙ οι εωΙόΒειδ τεΙιεΕεό8, ει' ε2ἐπυἰ1ἔιεἱ τϋ81ϋΜόεεΕ

οειιιΙάἱΜ 'ε :ποπ ΙιόόἱΙἐεοΜε, πιοΙ|γο!κε8. και οιιιΒετἱ

εΙπιο ει' Ιετωἐειετ εΙεπιεἰ Μαι νἱνοΙ.Ε Μ? Ποιπ!οΙ

ΜΜΜ ο ΜΜΜ ει' ὰοΙεῇ, ει' νἱΙΙΑτιγ, ει, είδε, σε

οριἰω 'ε πόνο! ωἱτιἀοππεπ1ϋ ΣιιόοτιιόιηοΕ Μωυ

ΜΜό ΒἰΓο_ῇ!όεόη.“

”Μἱπὰἰ8 εΙΒιιευ!οΕ Με Ιάτοπ1,1ιο8γ ει: επιΒετοΚ

εππηἱ ετδτ ἐε οπτηἱ νέπ όΙάοιιιοΕ ίοι·ταάεΙτιωΕπι 'ε

ΜεάίΒ, Μ;" οΒγ ότ5άε ΜΗ ΜΙ, Η ιιιἰοόοιι εώ

ιι1ΜεαΜιΕ εεπιιιιἱνό τεεπὸἰ."

”Τε!έιυ ει' Ι1πόεοιπε8οΒ, ε' 111ἱτιἀἱΒ Με: οειΚϋι πι'

ΙππαΙοπι Ι;ε:26Βου, ι11οΙΙγ πιοι11 οΒοεΙιοάἱ!ι Μπει11 εεε

ΜκειίΙ:?“



2θθ

,,Νειπ εωφι], ππἱπτ π' ρεΙγνει επότπτἱΚ 526€ ε'

ππιπΙοιπ ποπ ότἰἐε Ιέρτεἱ Μπιτ, ΕΜΗ 52όΝπιπ, τυποι!

ε' πο” πενειἱΙ‹ δὲ --? πονο Ιρακ: Μὶ Με πΕΕοι·

ει, |ιοι·πιέπγοπ πιίπάεπ ιπεἔεποτἱ£ό πεπάεΙετε:ΙνοΙ τότ

τἐππἰ, - ιπἱ πωπω Ιεοπό ει' παάεεπομππεΕ, - οι

εΙνά!πε:ΕοΕτ ,ε νέάεπ πει€ότοπππΒ 'ε τπἱπό ποπ ΩΜ

Ια-:ΒΙϋ ἰπιἐ:νἐπγεΙιποΒ 458 ειἐιπἰ£ἐεοΒπειΙι -- πιεΙΙγε!ι

τποετ π: έιΙΙοπιἐπγἱ πειωθω8 'ε ει' ροΙίπωι ωπ:πτ

ῇοΙΙοιπιἱΙ‹ --? πιἰ Με: πιοπάοιπ τπἰπ‹:Ι ειοΕπόΙ -

ιπἱΙιοι· π' πό, επεΙΙγει Ηπποπποπέ!, π' 8οπόοΙει€, ιποΙΙγο€

Βἱίε]ε2ΙἐΙ, Βενεεοϋπ πω Μπιτ τπἰπΕ 887 πιέ

εοάρετοι πιε8Βετϋ!ἱ π' νἱ!ἐ8ο£?“

,,ΒΒγ ιπάεο0ρετο2?Ια

,,Κενεεεππ "εττποποτπ, π1επτ π' νἰΙΙππγ

πγοΙοινππ πω· ιπότΓδ!πετ το” πω, ιπέιεοπ

μετα: ΜΜΕ, Μπέκ οΠγ 16νοΙεύεοτ ιπἱπτ π' ΙιοΜό

Ιϋ|ΠπΕ.“

»Ποιά ΙεειιππεΙι π' ΒοτΙό1οΕ, ιπΠιοτ εε; ωπόμ

π' νπεράΙγόΕππΙ: Ε6τϋΙϋνεάι πππάεπ επάι·ειι ίϋΙπετ,

και" ει' ιεδιΜ]ω8 :ποπ ιδΙώΙγτ εΙότί, ιποΙΙγπεΕ Ιε

πωπω” πειπ ΙπποεΕΕ $δϋπό επ όΙπποΙι Μιά. ΜΜΜ

π' πόποτπΕ, ίοττπά:ιΙιππΕ, ππάεει·ο8οΙι - ιπΠεοι· ει:

πω· πωπω” ότἰἐεπ, πππάεπ πππωμ "πιω 'ε

π: επιπετἰ ποπ1 ο" οεειΙάάάά οΜπ1?α

,,$οΙι Μό Μ!! πιόΒ εττε!“

,,Κενοεοϋπ ιπἰπι 8οπάοΙοό, ε” ειόπιό, αιΙόπ

ε" Μ! °ε ει ειπποτἰ Μπι, πω: ά!πιοποπ ετεπιπ6πχεΕ
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Μ:: ιιιτ. -- Νοππι δώ!" ο πεπιέιι επέρ π·επιιιεπεπεππι

πιεΙεβ ίοιχτειπά ει' Μπιειοειοε πιενεπνε, ,.)ππιεΙΙγ πιο!πεά πε

ιπιέπιχτ ιηιι]π πιιιιιά επ ιιιε8Ιειππισιππιι νειΙπιπιπι," ειιιιπέιπι

!ιοπιιο!μιΜπιπι Με πιοι::ι: ,,πιοπιι ωειοα σε: πε

Μπιτ, Μι πιεππι ωμι Βόρειιιι·ε πεπεππι1επτοπιι

Μπιτ ει: επιιΙιεπτεΙπ ΙοΒπϋπιΙιῇεἱ, όιοεόϋπιπιειμ ππιἱπιπ

πι' ιόει.ιιπέ!π όπι Μιι·;ιιοΕ πιιἰπιὸἱ8 ΓιιΙππιιπιέΙό πεποπιέπ?

πιιρπι πετεπιπ, Πιό! πισω ιό :ιι ει' ιιοΙ‹π πω: 'ε Μτ

νέιιγε:ι€ ει' πιιιτ ει: ΜοΠιοπι Μπι, εδτ πι' Η ει” πιεπι

ἱε ω” Μπιτ ει' ιό επιι!ιεποΙπ πιοπιπΜΒ, Ιιεππιεππι

ΐοιμοπιοεπιπι πιειι·οιοΙ εΙΙοπιεΙ“

,,$ωΙ‹ εεόρ ν:ιπι πιιιπιπΙ επειώεπι -- Μόνοι: :ιηέιπι,

Μ: πι' Ιπεπεε:πόπιμόεΙιειι πιιει8έωπι Μ; πιοπιιεο 'ε επι

κι επΕϋΙοειτπιπι Μ, -ι ππιἰΙπόρ νόμο πε πιοππι επϋιπε68

πωπω) πιιοπιπιιιπΙπ. Πο ππιοιιιιμι πιιο8 :ιηιέππι ππιἱπιπΙ

“επι Π3πιεό8εε πιόποιοΕΙιεπι ωιω5ι ΜΙ ει' ίδιιο!οΒ -

ει: :ιΙΙιεΙππιΜέε?“

”Ι·Ιει_γοε "επππιεΙπεπ1ι, ο, Βέπάόε έππεΙππιεά πιιοΙΙοππ

"ω, ππιπιππ ει' Ιοε52επιπι Μπι πιει πισω ειΙΒειΙππιπιι1ει1ΙιοιἰΕ

- απόΙ πιέΙΙπϋΙι: :κάτι ιιιοΒπιιοπιάοππι πιοΙωά @κι πό

νπάεπι νιιΙΙειεοππι ιιΙΙπει!ιπιπιπέεσ.ιπ.“

,,Α' Η πιτ πω, πιοΒγ ιιιιπιάειι ῇό_ πετεπιτόΙ

Μι πιιί8 ππιιπιάεπι πο" εΙΙοπι πι: πεποπι πιιιημι

ίοΙμοπιοε Ιπϋπόθ5πιοπι Μπι., πι: επεπετιιι 'ε πιει

Μπι Ι”ο8]πι επ ἱεΙεπιπ.α

,,Α' Η ιιι1Μεπι,ΙιοΒγ ππιππιτΙοπι ει' ππιι ιόπ πιοπιιεε,

εΙὅπενἱει πι' τό!πόΙεπεεεπι€ε ρέΙγέήόπι, πιιππιπιεπι
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ροόἱἔ ει' ι11ί το" ύε εεΙε3τοε τιιο8:Πωε:ήει ε'

ΒειΙσόόε1, επ εο]έτ όττΜώΒοη ΒοοεϋΙο1οε Ιοετιι!.“

”ΙΠ νόμο ΜΜΒοπ ωοΒΒγό2δόόεόι όε ουδε

Ιιἱτότ ΒϋνεΠ, ε: οΕνετε!!επ ΒοΜο8: πιο” ποπ:

νεΙΙιετ ωειθέυεΙε ε2εωότε εεωπιἱΕ." >

Α: ϋτε8 ίο8ειάο1τ ΙεέηγέινοΙ - ΚΗ ό” πεπι

ἱιι1Βο$ἐηΙ‹, Μη” ο' τότΒγειτ 6τίΜετΙεη ΜιΒγ4

ῇα - ωιπηἱτ:ι ΜΗ: ωεΙε8ϋΙΕ Ιωάνοποι εε:ι1ιόἰΜ,

ΙιοΒγ σεειΙι @ΕΟΓ "Με ὁεπ‹-: ιηἱιιδ εοΙώἰΒ ωτώ Βο

τερΜτ τπειΒέιηέιΙ, ΜΒΜ ει: ότε ει' Βάτωειτ πιό: εΙϋτόττε.

νό8ε $ωΙωάι τοΜτ α' 1έτεεΙΒόειωΙκ °ε Μ” ει'

Μέι· εΙΜεωτ ΒοτειρΗ Ι1εωω(:Μο οιΝιοιι ΙεΙιεεεετι, ω'

Μπιέιοεοε ΜΗιοεώτ Πο2ειτοΕΕ 'ε τιεπ1 5οΙώπι πι1εημι ἱε

ΙωΙεροΕ να: 'ε ει* ωεἰπό Μό ωιωθ Ιἐρτοἱτ - ΙιοΙ

ἰδϋΒτιγἰτε εΒἐὸεΙιιἱ ειοΒοΗ - Με: εΙΝεο1τ.

Μἱ ίε Βιισειιτ νοεπιη!ι Μ) ΙοδοΜΒΒ άεπεΙ: Μδτε

1ϋΝέπετΠοΚ ε, ΜΙ 'έτάεΚεε ε2επιόΙγώ1όΙ ,ε ΜΗΚΗ

Ιότι:εδνϋυΒεΕ ΜΒ @Μετα ἱτέιιγοιιιιΒ;

νά” ει' πιέεοκΠΙα ΒΜοιπο!ε.
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