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  * HEXS FLEEES; Les_ Egliæ…

v- ſes de nôtre. Seigneur Icſus

Ι Christ étant_ des corps C0111;- ._- —

:: Ροεὲεμο1ι ſeulement de ρΙ:ι- 4 ~ Ι·

θεο:: perſonnes ,. mais meſme jle-plus

Ι ΙΙΒΜπτ86 ο:::ΙΙΜΙ:ε:Μητ ά:: pluſieurs

î' familles, estévidenr quelles *ne peu?

Μ:: ::ΙΙ:ε·ΙΙ1ευι·ουίφε 8ε ΙΙόιπΙΙΙΙιο:εε , ΙΙ - p

ΙΜ ρο:Γοιπ:::ε ·86 :σε familles , enqui _ p ~

âllcs-conſistenæ-,ne fem elles meſdames. .

bien faires δώσω:: formées. Car l'a

heaudè Β: le bonheur &Yun depend
!Ëficéflſiairemenç de-la-bomc 'aſc loüañbíc

ÛVÛÃÊCI-lripn cle-ſes parties. Il n'est pas' '

ΕΜΒΒΙ:=: Ιω:έω::02;::ΙΙΙΙΙ,: les
\ ἔν· ` 'ſi ' 'Ι villes
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/ ’ ſement: από: -ΡειΒι:ατε 622 .εο_ΙιἀΒᾶΦΒΣΣ

ω. ··.5'εΜισκ X X X I 1 1.

' .villes 8L les communautès , qui le ſont

ſont ou." t'outes,,‘ou ‘p0ur,la plus grand'

part miſerablesnÿy qu'un corps humain

. aytſa-vigueur 8; ſa perfection legitime,

~' fi les membres, dont _il c'st' formè , ſont

’ malades 8L indiſposès, D'où ilparpist,

que la bonne nourriture t, 8L la louable

εοἑηὸ·ι;ἀτ$β άσε θιαιὶΗεε ίἔἰυέςἰοτιπεε ΦΠ

ά'ιπιο »derniere importance pour' …le

.Νέα ἐξ: l'Egliſe; ïCest Ρου;φογ_ les '
' Saint-s ApÔſſCſiS-dſl Seigneurſſen ont pris

_ Vn tres-grandjſo~in___dans-les] divines;

loix, u’ils nousſſiſſontbaillées.Vous vo és]

μαυρο point_ parlerdes autres, avec.

nelle dili @Με Saint Paulinïanie ceÎ

, - v g ’ .j .- . .

ſujets 8L combien exactementidl-reglc
en divers endroits de ſes épîtres les ſide??

voirs des-maris (ΧΛΜ ἴεωωεες-ὸεερώ

Ἐιτε,·ἀεε meres ,δε Με ευξωιέ;άοε @Μέ

. îstrei 8L des ' ſerviteur-SS `ἀἔε ΙΜΙΜΜΪΗ

δε des fervarcti t'es;devoirs quiëïſonkfflomï

me vous ſave-Sig. la »plus .grandîë par! df?

lafflpolitique-v 6L du bqnlteur des @ΜΗ

les. *Iläne ,ſe 00Ι1€€Δ:.6Ραε·ὸἶέ€2ΒΙἱΕ , 8G '

:Γειτίςζέέοέα:Χ1ιγ-ΐι1εΐττώ cette ΐοΕί11τθ-α·

ſalutaire docttineSIl-recommandezil εαπ

joint -r-neſmes 8L ordonneëtrosëkæxpreſï

ñ d'en

c.

~—- -1λ!-.Δ..-.-ι
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_dkn instruire άιΙΙΦέστ11ιτιστ1τΙσωτε ττοι1- ΒΙΜΕ

ρά10%,8: de lesy former aveccje tout VY

le. ſçinôc toute Findustriqdont ils ſont

capables… C'est justement le ſujet,qu’il

_ traite Cric-Clieu de l’Epicre , que n us
-ct expoſonsflar il vous peut [οιινστ1Ιτ,τΙυσ

- _dan-S le texte precedent ce ſaintliornë…

me ayant τσςρωττι:ιιώσα[οη diſciple_ Μ Ι i

d'avoir ſoin de Γentretien- des pauvres

veuve; , τΙσίτΙτυέσεωσε τυογσωπσσσίἔ

Ι:ι1τΦεσ ΡεΙΙσιζ·Ισιιτ Μο”, σῇρΐιτετ nom*

ωέωσιασσσττσ exception, que fielles

(ΜΙ ΙΜ σιτίτιτιε,τ1τΙΙ τι)Ιστιτ αΙΙό_ετΙσ biens

pour les nourrir , c’est.ra_.~eux de s'en

charger z en leur. τστιὸσοτΙετ pareille cle

Ι ΜΗ de άπαξ ΙἱΡστιΙΒΙστΗιιἶσΙΙσεοΠτ eus

?Feux autrefoisdurant les faibleſſes' de

Ισια premier age ;ſe gardant bien de
Ëlſiſſîr honteuſement _τομψ::τ ω: les

ras ,de l'Egliſe desperſonneſisa qui ils

ΡΙΚ ττ111τ·ά'οΒΙΙΒστΙση.ΑΡτέε πως_don

IFG-Cette leçon a-Iimothée , il luy com.

@ΜΙΒ _maintenant de la donnerauffl Ι

ΙΙΙΙΙΙΙΏΙΙ11σσα autres ,de preſſer cha

\une perſonne -fitîel-lez de ſe bien: açquiä —

5°E—$Î,Ê.ÇF$-‘zz_dc\loirs ,de la piece Chré- g ' Ϊ
ΦΙΦτιασ ;Ι5ςΡουτ @τη , Pqxter, les. uns 8c Ι

Ι -Ι€8.8μΕτσε«Μ;σ 5Ιτέθ.€Ιρετσάο nous, les .
l' 'J ·.·τ ſi - ſi .î " Pasteurs
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chap. pasteurs abien prcſche-r ceten-ſeigne
Χ νι τιπειιι,ΠεΙεεειιιιεε Chrétiens aleſibicn

pratiquer , ΙΙ nous remontrc icYv com?

bien la neceſſltè en estgrandeſprononä

l , ſiëceantzíſiur- εε Ισια υπ ει·ιεεΙΙΙ digne

l ' *tPcstre gravé en Lettres :Forçdans toutes ·

l ’ *nos Egliſes,& dans toutes nos familles,

ä ‘ . ι 86 Δειτε inceſſamment dans la me-ñ Ι

! ιιισιτε,ι:ΙαιιεΙε ει:ει:τ,άειιε Ια bouche,, Θ:

. plus encore dans la vie de tous les

`()Ιιιτέτιειιιιε ·8ε εεε Αιιτείὶ du S. Apôtre p

— -Îportefien ces termes expres , que celuy'… "quzſióibzſſpoífflt .dé ſhi” dgrſiefls Ùſiſſfiflclpdct"

'- Ι ‘ Ι ſi lement' de Με ώββικέιθε ,τι :ΜΒ ΙέβΙΙε

ε ' é* gſſſhpſiire φάνε ίε/έεΙμ. Ω'·εθι1είιηετε

i. .ſi J "donc nous avons aujouräïhuy avous

B ‘ ſcntretenir, mes Freres; &ſſ encore que

ſi ~ Ξεε ιΙιειιιιει·Ροιιιι; doive faire ſans douée

‘ - °·Ιει plus grande, 8c la plus xieceſſaiſ-Ç

'Parti-ſie de cette affionſsneantmoins polir

_p Με rien laiſſer de εε εεε :ΙΙΙ ΡΑΡό(Ιθε

` ζ Ι *ſans lc conſiderer-z*ſnouS-vtduchèfófl!

Ι ‘ ‘ v ι εωιιιιιαιτε ειι'ΙΙεΙοιιιιε @entrée Ÿa~Ti~_~

ſmothée ;de ctjpreſchîer ?ſoêgi-reullſicſimcnt

-ll i ι ..
Ι 'r - Ι ' ~çérœ"doctti~nc'a_ſe$diſciples;DMÛRW

Ι Αν έεπέσεω εβεβ.ι·(σΙιε--ΙΙ )·ι]ΐ::ψσ'εἔ€ιι^β1##

ε , - ,~ ' jirrepiêbmſibjzxſi ;Etctÿüiä-nous-exäminäf

' 'tous ;Ëïcïguëitajzoûre-ervſiücegëe qui-Fev

\ICN
ï
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!~ ./ΐετπτΙο.ωἰί‹ἶη, καστ du devoir des en— η 1

Η r ωεειινοπ leurs Peres 8c _leurs meres,

J que de Ωω” άσε Ρειί'ο.:ιιτε- ει en bien Ιω. '

firulre leurs troupeaux , étant évident

que nous y ſommes ,ttesæítroitcmene

5 Obîl-ge-Hpuis que comme le poſe. S.Paul—,

gg! nai-cut :Βετο νΐο.γεπΡ:ητ4ξάοΙ1ε ε;;

-. Η τα1ετι , S’i n'a oin es ſiens.

Y ε: &τοπτ-Ι'Ξι, ε'11 ΡΙιιὶΡκ :μι Seigneur, Μέ _ ’

.Ϊ ουκ choſes , nous; traiterpnseh

z F?? 3&ιοΙ1.5 1;1-_Ρκιπιετι: Ι:Εἀ;:νοὶτ τω

τ) έΓειι;ΐ20ϋι€η ιι1Ρετιήςε (βρε μοηΡεω; .

, ~ _ Ο 1ε«σεωωυιπ Με fidele; d'au:

ἔΞ!ΓΕ!1ἙΦυΙι ὰ: ΙεειΈΪιφὶΙΙε Με Μ·

";;:Ρ ιΙ10τζΘΗΡ δε Ια:τρεἱτὲ εἴη

κ . ñ @ασια « Mi m" , z ,

14,364 ,e:gz;z::,zèË.
?llïelesapostarsï-diſant nettement ' ’~1

. ΜΜεπὶἔ “β ? ,ά [ Ύ Δ · θα! έ'

, defi” ξ” 2, μμ; :/οειριασ) @ω .

z. PA: ‘ e es :Dflflflfifÿ flanc ce; :baſé: (dig- ' '

, POEËF a ſon diſciple- ) qaîdlz-_ç

s- -ÏFÏtWÏÎCÆÊÎÊſiIÛZE-æ, _Ces parçlqsdçî

- _FWIf-“F _ Φ ΡΦα:άεπτεεε α;;; €μ_ώ(2με

τ σύ °ρ:=ι!:111οϋΕϊ6 ΔιιἀοΙτ &Timothée l

¦ α: αε,φω γςηο_1εὰε ω? άδ.1-ε ? 5 ΜΗ . l

ſ Ëäcſſpour ,entendre quelles ſenc, les, W. _ u j

α;Ξε:Ίυ11 1ΨΥ©ΜΦ9Βὰ9 άϋ4Μακεε:·έ . -- ' -Êïïlonïxïpaux θ|ΣΙ91ς-;.ΔΙος:(οΉ «T ...η

τ ι«`. ν 1 Ι' 1 1'
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366 ζ εφωιωι εστι-ΙΙΙ. p .

que regarder ce qu'il diſoit dans Η

πιω: precedent. Il luy parlait des fem
μ mes veuves, 86 άΙΓο1τ ſſque pour réponè

dre a la profeſſion qrfelles ſont_ d’estrè

νοιινεεό:Ιιτέτιοιιτιεε , elles doiuent 'ſeu

εισαστε @ο monde; "où elles n'ont plus
rien) à* efficrerſie” Βίω,ό·Ρ27/6·12ε78Ι' gt

_ priere: é* e” -oratſhfls mail ó--jourä CEL/g:

'qui vivent dan: les delices , â* dam la ω

Μ2ἐ· , étant morte: o: -vray dire quelque

piniîon 'qu'elles puiſſent avoir de la vie

qu'elles-meneur ;· Ι.'ΑΡ6ττο veut donc

ſans doute' ,- προ Timothée 86 του:

homme; qui est appelle' a un ministere

_ſemblable _a celuy de Tim0rl1‘e’e,c’est ?a

dire que tout Pasteur ayant la conduire

de quelcun des troupeaux du 5ΕΙ··`

€ιιοιιτ ,doit -fidelement repreſenter~ recommander ces- rneſmes devoirs aux

femmes νοιίνετε: "Mais encore queœcn*:'te leçon' ίει66ραττιφεΙέε choſes, qu’cn_- ï

tends; Paul, neantmoins ce n’est pas a! 'η

mon' avís,t‘out ce qu’iI entend; .Caf "CT Ê

qu’iI 'aÿoîûre ihcontinent ,que πω; qui

FÏzÏpOiIſiÏI/JEſhÎIÏdeHËſiEÎÎF ι ώρΜ666Μ Μ·

'- ι . , .' Η . ' ε

]Μ6·2ε ; ιι ει aucun iapport comme vou;

_voyésfflvccque lÏcſperance en Dieu» &ï

κι μι;Γενετιιιισε ότι Ισ. priere , ΦΠ ΙΙ de"

y d. < · -ι — Ι Πιο

Ι

Ι  

Ι
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5 - 'fire qucla v-rayeſſ-veuve paſſe ſa vic; de 95,9"

_Ê ‘ ſorte quefi re: choſes', qu’il commande V

ψ πι; ΜΜΜ: de άσκοπα πως ΗόοΙΙοε πα

: contiennent, que le recepte, quïla_

' donné ~ aux veuves', «Fe ÿartacher tout

entiere; a ſoraiſon &è .au ſervice dc

! Μαι , Η Γ€ΙΙ1ΒΙ€;ε θα· :ο ςυ1ΗτΠ:;Μτιε

~ ñ~ſ0n diſcourê , de lïmpietè de celuzgqui

n'a nul ίοΙ7π-`άεεβαιω η: έτὲτ:ιῇοῦ€θ: /
hors de proposzäczſſſans raiſonzſſcſize @miſe-Y

ïſêſtſi indigne de- lat ſageſſe de ëce- _divin

Apôtrelc dis. donc qu’il faut ſe τω”

υπ ῳιΪουττε Ια ΐο=ιἐικισ ὰ; vie, :qu’il don

flïÿit aux veuvesClÎ-rëtienn-es ;HY enſei

gnoit = encore Δ@πε Με μιι:οϊοέ Ριτσα

ά©πτεεηιιο.1οε επί;ικιε &Îles petits ει»

61815 ζώνειπί;.ανοάτ Γώτιἀο-Γειπτετὶοπ

de leurs meres,- α de leurs gratidk ακτη

Μ,τοάυποε ρω Μ. perte de leurs maris

Ala, ſolitude 8c aÎ-laínëeceffitè, 6c enrge-r

;renal rendre *lapſareille a- leursclevänñ Δ ·

:· :Κω ΓοιιΙ;ι€ε;ιητ Ιειιτ._ν1εΙ1Ισπ6 οεμ·ε= ~) _

_Connoiſſanee desſoins, qu'ils onrpris y — η

autrefois de' les nourrir 8c elever en ſſ

'leur enfance , δὲ 'en leur jeuneſſeCette

“bélle leçon… fait_,doncſi‘ſſ auffl une partie,

·δ;Μείωσ α.: ιἱἶο`ἴεπιΒΙε, Ια ρε1π95Επι14:

ὰΜΜήν , εμε β.”Ράιι1-νοατ εφε: Ϊὰ··

- ‘ - ‘ ' ’ - τιιοτΙιόςμ .
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@Εφ 113οτΒέ8 dem” S, α: ε:,εΡε là que Π; πεί3% ω ω·

ν° Ρομπ: ρι·ορτοπ:.ευήοσωωσ vous voyésï- i E…

ce. quil ajoûce du «Μαιο ά: εοΙι1%φεί T Μ;

:Η μποτ ὰ: (ο1ινάαε Παω, ὰὶἴεμτιεηιω Μ

γι; μα μάσα »9612:ρ, μου: ΜΒΜ: Με ω

devoirs des _ç-nfamè- ειιν6τε Μακ de» U…
vancbcrsz quïl nous órdonnect άε]ειιέ Μα

recommander, ;tous avcrtiſſantzquc . @W

s'ils yzmanquçncñ, ils rement ſiOUMCſfË-f jh…

ετ1ρη.τΙο. Εφη δ: κτιοω:οπτ au \poin &.3 ſi

- lŸEvànſgi-lc θα Ϊοἴιιε βΙιτΕΡωβειο. ώΜε

ſſ clainzôc, μι: ΓουίϊτσουΙΙε ἀϋῖἰριιὶτὲ. Η

\roy Γε.1:ΙοτΕ1οι1τ_νικώοίο5 φωτ Ϊ°6Β°¦; _ …M

à: qui vous viendra ſans_ douce αι ΜΕ·

ω;; εΐ:Ραφιε Ι'ΑΡὁκτε-;ιρτεε avoir dir-z V…

; annoncé cex-,dvoſês-ñ, ajofiècdſſi” qſieſſtï Ϊ &η

Η) _ β78πσ #ΜΡ:·2&επ[&ίεά. (ΕΜ ( πκάίτέε Η

  

NUDS) π1οη;το «:1υ'1Ι·ρει:Εο»ιδοε devoirs ?HEM

de; femmes ſeulement Sac nan_ ΜΙΒ «ΒΕ Μ(
_ .— . 'ccluy de leu-rs fils.; 8C de lcùrspetits “ſſ E…

v —’ _ Με, .έται1τ ὅνὶὸεκιμ @σε s'il eustauÃ-IÎ zz

πωσ parler d'eux, Η οσα dit, gf” 714'615 ~ euh

Ι fixent, 8c ησησοφπ1ε πω; Ε: Ηίοιι€4 μ!

Ξ ſ qffi” qu'elle: flyer” irreſireherzfiblts.: Max? gc,

chers Frcresz ceux-qu: ſont capables &V mc

ſ- 'Ϊ - - Μέ Ι'ΟΜεπκιΙ du S.- Apôcrîc ,qe meſa;- ç…

- îî' -_ ~ _rmäcpas cette objèction. Car il cfl_ être* st

' -Ûaínct ,v que la parolè qu'il y a employéfiz M

γ 1· *ſignifie
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fiË-nifie * ή» μ'έ!:[σεω ίπε!στώεκβύ!ε:; Chap

auſſlbien 8c meſrnc ι11Ι€ιΙΧ5 que ce que γ

:πωσ Bible a ττειάυΙτ,εΗΠ quelles ſhyeæzt .ἔκ

ἱττερτεὺωῇὐἰε: Ι, Κ: πιο: £περ·εύεκβό|ε:, Μή'

ayant dans le längage Grec la forme δ: '

la terminaiſon legitime δε naturelle

des noms maſculins 5 comme ſavent

ce—ux,qui Fentendents bien _qu’elle y

Με quelquefois commune auXfemi-Ÿ

ΙΙΙηε)'οΙΙΙι11ε donc' qu’icy il _vaut mieux_

.le prendre 'en ſapremíere &C plus H2- _'

tutelle ſignification , 8L le traduire Μ::

μ'2!ώμκ: 2πεΙυπεύεξθό!ε: ;comprenant

generalement, comme défi: lÎordinai— Α.

τε,ΙεεΡετΙοιπτιςε de Βιμ Μάο l'autre

ſexe pour direzafin quctils vivcntleſis uns , ’

δε les autres ἄΊ1πεἔειςοι1Ριπω, ό; ε1ιΙΙ

Ι1εΙοΙτίιιῇεττεαΙψΙ ΒΙαΐοτε ; les-veuves

pcrſcverant- religieuſe-ment' en l’Orai-. - .

Μ! , 86ΧΙιέυτέ- επΈειΙΙ: Ιου: fourniſſant: > '

88%.πιειπτ σε @ΙΙΙ ΕΙΕ 'neceſſaire a leu-r

entretien. ι()'είΕ _en vain que-lesPelañ

giens concluent/dïcy 8c däutres ΡειΙΙυε

ges ſemblablçs ,αι1εΙΙ:8 Chrétiens ν»

Π8.τ1τΙΙ:)κΒαέ Ρουμπεητ @Με ſans Ëeçhèÿ; -

contre-l'autorité de lîEcriture-,GLI-'ex- _ ~\

pcricnce commune-des fidcles , qui- ’

nous αΡΡεοΙΙ:ιοΒβαΙΙέε -Ι'ωιο8ε Ι”ειμ_τ€€,. Χ

II. Volume ſi' r σε α Ι

Η

κ. . é*κ

`Λ έ '. r /./ ‘
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370 Sermdn X X XH I.l Chap. ce quediſoit S. Paul de luy meſmqque

V' :πω κάτω:Faim* encore dprebeudègqy n'a

pzzëz. z_ φωτ: μέ” επεσα: έ2Σ> rendu: arcomplóſir 3 &I

Π· comme l’c'ctit S. Iean, que ſi ;MM dig/bm,

r. κ” με Μα: κάσσα:@Ζω deΡΜ , :Μια πω:

Μ* _ſéduiſant :πωσ meſmes, é” que la veritèiſcſi

paint e” how. Mais tout ce que ſont les

plus excellens δε Με plus avancés fide

.les,c’est comme dit encore nôtre Apô

tte ailleurs ,- qu?Lrſzomſfiziweffltpourtastber

Thil. 3. dkpjzrcbexóler , \F qu'en oubliant les Μόδα·

“ω μ2/ώπ ε» “πινω , ώ· :ϋισεπτεαπ2 νέα:

σε|ζς:, μέſont awdeäzmnil: tire-m 'vers [U

, but, aſſé-voir M prix de ?α '1/0cati0”ſhper—
σπεζε ά: Die” e” [eſa Cbriff. Cestctlà le

· μοβ Μπιτ point de perfection, que nous

puiíſions *atteindre dans ce_ pelerinage

Ïtcrrien , au nócilieu de ,ces combats de
Peſprit δε de la chair,, cſſonvoitans ΜτΙ

ω. ;. contre l'autre , dont S._ Paul parle ail-J

17' leurs. Cet état lä-exclut, non tout pe

chè abſolñument , .mais-ſeulement Μέ

ρώτησε , ε'είξει Μα: des .fautes grieves

.δε ίαιικΜΙει1ίεε. Ετε:ΈΡρεε: que FApô-î

tre requiert κ] des' perſonnes Chré

τΙεπτιοε,ςιωτιά il les-oblige -a ſe coqduir

κ ά'ι1ικ telle ſortezquîe/le: ſoient έϊτερ·ε

&εκβ2ς.σ z c’e—ſt a dire non que jamais il

. n;

/



 

Μ2Έρεκκε I, a'. TÏWÏÏÏËÉ. 57"*:

"ne lèur~ véchappe aucune faute ,- mäis @ερ

Μ» φ1,6ΙΙ::5 1ι'ετι commettent point, V* -

qui merite la εει1Γυ:ς5 ou desω” οὶνὶ~
Με, ou dctc la diſcipline eccleſiaflriqucs

qu'il ne Ρα1·ο1ίΐο Ποπ dans αφτο 1οιιιξ

€οτινεςΙἑιτ1οι1, (μή Jaime παρω ου. de)

medzſhnte zi Îadlzzérſhire z ou de déplaific'

aux fidèles ;rien ΗΜ ſoit capàble (Ye/

faire du blaſphemcÿ; lc *Înóm de Ieſus

Christpühairäe mépriſer ſon Egliſedſi

_C'est ce qxfentendſſ S.Pa~ul icy 8c ΜΗ ſi

,lcurs,quand_il dit des Chrétiens qu'ils.

ſont du.qu’i_ls- doivent ΗΜ: ὶ›ϋ·ερπεἰσεπ·βσ

ἔ!ε:.Ι'ανοιιἔ εμε defi: un dcgrède Ραμ

ΜΗοη, οΐ1·τοιιτ @τη Βάε!ο_ροιττ_ρειϊνε-# `

ΠΙτρ:με Ιε18τευεο: du Saint Eſprit , ςι1Ήα

:και επι ΜΙΒ (ΞΙιτἱΙὶ58είΞι4πε laquelle il ñ

n'est pas meſme Chrétien" S le Με Μεβ

ΠκηυΊΙ γ ἀο1τΡειτνεηὶτ5 8; Μ: Π: ἀστι-=

Ματ nul repos βάψω ο; _ce que ſa σοη-~

ΜοΠεο,Υσιι pout Iñieùx direYEſpfic da' . ’

Dieu qui y Μο.Β1το,Ιαγ ω ταδε ωωομ ï

Sfïflgg.- Mais cela ι1'ς:ττ1ρε(άιο Ρο.ε,ςιήδ ſi

U Y Με τσίιῇσιπε ΗυεΙςιιεχάσί:ιστε απ.

1Π79 des taches , des foiblcſſes , quelque
fois _mçſmes desſſ eſhporgemens' z ΜΜΜ ·

@Με de repentance , qui pour efÆré
d γ

Ψ _ Χ και α.

Σ · -."`

Ι

θ

ans cette commune infictrmicè- dd '“

~ -znôcrëὁ

T
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ΕΜ;» nôtre nature, plûtost dignes de la com

ν' Ρ'ειΙΙΙοτι, Ίι1εάεΙ;Ιι εεΜιιτε,οιι-όεΙο. Ριι- .

nition des hommesme laiſſeroyentpas Ι . Ι

de rneriter Ια 'colere 8c la maledictionε de —Dieu,s’il nous jugeoit dans le ſevere ſi

tribunal de ſaloy μπι lieu que mainte- î A.

“ nant il ne nous 'leg Ιωρι1τερο1ιπ,Ιεε ,

' couvrant du ſang de ſon Fils Πόσο

9νι·ειγ ΡτοΡΙτΙειτρΙτε ; μπα· επ ε,εΙΙ επΙι17,δε εμε nous 11ouS preſentons au trô- j;

ne de grace-avec la foyxÿ' la repenran- επ

·εε,86 εμε Dieu που” τεε:ΘΙτει1 Ια gran- Η

άσε 111ΙΓετ1εοπΙε. Ce' ſont donc là,chers

' Πετε:5,ΙεεεΙιοΙεε-φιε les Pasteurs doi

vent preſcher/a leurs troupeaux ſelon

1’ordre de FApôtrc s ,des dpctrinegurè_

les ala- ſairctificarion , qui ayenr pour

- leur fin &Z pour leur effet, de' rendre ler;

Ι ]6°α'ε!ε: 2ΜερπύΜβύ!ε:. Βεπἀπεε(εΙΙτ-ΙΙ)£ε:

:&σ/ἐ: @θε φίΖΔ·ρ2Μ2 έττφτεύεπβέ|ε:. Si

noqS-vOuS-apportions icy de belles pa

roles , tirées de la ſageſſe du monde, 8c

rangées ſelon les ſcrupuleuſeslojx de

ſa vanirè; Si nous vous diſions des cho-l ε

- ſes ριιΙΐόεε άε[εε ſources; les ſecrets 8c
les diſputes ſſde la Filoſophie, les raretès

de ſes_ histoires , de ſes antiquirèspu de —

ſes nouvcautèszSi nous vous monrrions

' oug ἱ. l -_~,

Ι

Σ
Χ

 



 

βια [Epine I. a Τἰωυ;ἱ·έε. ;7ἔ.

ou les fleurs,ou~les epines de ſes ecoles, €_ΜΡ·

α: πιο (ποπ με ce que Saint Paul nous,

commande de vous annoncer. Ces

ehoſeælà ſeroient bien capables dej

vous divertir., 6L peut ellzre lneſmede

rendre quelques uns de vous plus ſañ

vans quüls ne ſonUMaisv ous lnîavouëñ_

rez bien comme je croy, qu’cîllcs ng

ſerviroy-ent de rien a “amanderñ vos

meurs; bien loin de vous pouvoir ren

dre irrcprehenfiblcſſs. Toute cette mar

chandiſe _, quelque belle apparence

qu'elle απ, δέ quelque charmante , ou_

delicíeuſe-qrîelle ſoit au cœur,&_ a l’o'-‘

ΜΙΚ des hommes', est. trop pauvreôc

trop foible au fbnds pour un Πgrand δ;

ΠαόιιήτεΒΙο effet. I-l ſepeut bien faire,

@Η γ ειγτ άσε gens aſſeſs imprudcns

pour aymer mieux cette vaine pastu

Ïezqllfl la viande ſolide dci Flîvangile, Ί

a peu prés ſemblables a cette ridicule

Canaille de [Με des villes dela (ἰτεες,·

qui ſſayant pas voulu écouter un hom- -_

Πω a qui leur parloir _des choſes lesplus Ι

importantes a \leur état 8L a 1κ:ιικΤο.Ιυτ,

ω? ρτέτ€τειπ ' \me _ profonde audiance

dés .qu'ils virent que-changeant de diſ-ñ 'ſi

Cours il ſe mit a leur faire, ὶ11αἰε d? For!

·‹
κ i*: ' .ſi Α -ñ 1
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ΜΒΜ @Με › εσωπτε Η έτοιτ τττ:5-έΙο

ειιεητ, μ: ιτείεετγ ςιτεΙ εοιπτε τΙε Ι'οωΙ:τε`_

:Με είπω. δ'ΙΙ γ τι όεε ρετΓοιπιεε τ* εετ- “

τεΙιιιτττειιτ Ραπτη εστω ( εε ειιε.ΒΙ-ειτ

Με νιτεΙΙΙε ευΊΙε εοΜΙά-ετειπτ Ιε ετΙιτιε τ

δ; ΙΊτήιΙΙΙὶεε 82 Ια ΙεττΙἴε τΙε Ιειιτὲεἔοιιίβ

εειττΓείτ εεμιε σε ετΙτιπε Δε-Δετωἔω::

Ν ΡΜ» ΜΝ: τι 1ε ρΙιτε ωΙωτωιΙ:Ιε ·‹Ιωι,

:με ΠΙειι εγτ Ιει1τωΙε ρι·είετττε πως @οπι

τΙ:ιετέ ε Ετ ι1¦είτ-”εε _Ρ;15ι1Ι1εΙτήιιβτεε ότε

Ρτείετει· Ιεε ιΙΙΙ-εοιπε άι.τ τιποηεΙε, ετιιΙ πε

(σετ τοιιε ει τω), «Με στα:: άεε εοπτεε,

ε1ι1ΙΙΙ Μπιτ θιΙτ ου ::Ιε (Φ ἴσινἐεε,`ου άεε

ο1τ1Ιστεε εεε ςΙιοίεε Ι)ειΙΙεε , δ: νΙΙεε, δε»

ΡετΙΙΙεΙ:Ιεε φπωτετρω ‹:Ιε Ρτείετετ

τΙΙ;-ῇε σΙεε ΔΙΩΝΗ Η ν:ιττιε ) ει Ια Ρει·οΙε

::ΙεΙ)Ιευ ΡΙεΙυε τΙ”ιτι1ε ἴειρἰεπεε Ιοιινε9

τετ1ττε 9 Ετ ετ1θτττΓείΙ- σε με Ι;ι τΙεττ1Ιετε

τΙεε Γοττ1Γεε,τΙε νοιτε εωιι.Γεω εε τ” εί'τ τ'

5τιιιτ1Ιε , δε άσε ηεροιινοΙτ οιιϊεΙει &υΙε

65ΙιοΓε , ε1ιι1 ραπ νοι1ε τ·ειτάτε Ι4ευτευΧ 8

ῇ·εττιετε9 [ε δε5ε;ιτειιτ Ιείι1ε πατε Βειτἀε,_ τ

Ι Ετετεε ΒΙειι-εγι11εε,τΙ”ωπε Η όεεεετετιίε

πκιΙ€κΙΙε , δέ Παω ετα Η @Με τι αουτ

- εΙΈτ1ρεηεετ β£ επεσε τΙ'έεουτετνοΙοικ
τΙει·έ ενεεςι:ε Ιε εοιπε-ετειπμεετ, ᾶΙτ: Δ

τεΐρε·ε?ι Ιεε1ττττ1ρ,εεε·εΙποΙ'-εεε1·υθΙε δεττπ·

. ε Ρωτ :Με τττΦωεεετττωνοτττ

._.ῇκ

  

μἔΞΡἔΗ"ξ

π-

  

Δ*Η

·

.

  



.)_/

[ή !ΈΡέ22: Ι. α ΤἰκΜΜέε. 3); Α

εμε πιοιιε Γοιπιπιοε οΒΙΕ8::2 εὶε τοηό.εο α 0649.

γ Με” δ£ πως Ιιοπιτικε, Ραπ είϊτ€ Βοι1ε ν°

ΠιτέεΙοειεΙττ:Ρτε!ιατιΠΒΙοε,Μου (απο μ ·

β1οτι-Ιπιιταιε. Μει1ειΙ Βια (πω: τετ

πιειτςιιστ θ.ειιιε Πω Ρο.τοΙε:ε , ε1ι1Ή η:: ό.Π:

- ΡΜ ΒπηΡΙοττ1611:, Βε:2Μεε σε: εΐωβ.τ; Η

› :αμκ τη6τ& :μι εοττιωε:ικοιπευτ,ε1ης

. 1τόίτε ΒΙΒΙο ειτταἀυὶτ,α'υπσ, Βωσκα· έυ:|ω

πιω @αἱ ὰειτιε Ι”υιί'ειΞε οτό1ι1έι1τ€ άτ: Μ.

Βημα: Οτεοημο ία Ρτειι‹ὶ Ραπ ἀἰτο

' › ΜΜΕΜαι (μια ΓΑΡὁττο εινει·τἐτγΤἰττιο-υ ·

, Ηιέε εὶο ό.::ιποοεο; πιώ? α1ιΧΡΗάεΙε:9 αεί

- __εΙιοίὲ5,-ὸο11τἰΙο.ΡειτΙὲ. Η γ ει άσε ΡταΠ

Ωατεμκε,‹1ιι1 Π: σοητε;ιτειπ ά6 κρα:Γεω

τα αΙειὶτ Ρει:ΡΙε Ιοε πιγΠετεεΜΒ μα:

Η: ΠιτέιτάουτΙο,8: Ι;ε οκιίε38ιιοιτιεοε όο

ΗτΙιειτ1τιΈ οι .€οκιέωΙ. Ειπε ςὶεΓοοειἀτσ

€[επε Ισ :Μου άεε ἀοΚπο1τε=ςὶο οϊιαειιιι
¦ Δ 'Γ€Ι011 ἴοτι ί.οκο,ΐοτι @α οιι Γει.εοτιάΜου5

. Δ ω; σ.1ιαϊΙε εθε1κτιετω η-ι:ιε 6ο :ια (ο1τμ$

υπ Ματ :ιΙΪέε ΠοϋΙε Ρουτ ε”γ ο.ττώεετ,

-[ΜηαΊ!ροηι1Βιιεηςηιιο απο ίοτὶέά·1Γοοιιτε πι'6ίΪετιΪε: Ιοε-Ρετώτωσε,Ιοε τών» '

ο!ιοπιτ απ ρω όο τεορ ρεέε. δ. Ρειιι1εοτ#° '

Ηἔοὰοπε Εεγ @Με επεσε; δεῖ ωοιπτων μ.

ΤΜ0ΚΒόε , @με τε ιϋοθε ΡΜ 8Πό·ερου:

Ι-τάΙΗεωοιπ Φ; -ΓΕἔΜΕ ἀ'οιπΓε1ἔιιει:

Δ ΜΡ!«τωοαε ΡΕ&μφε1ε-εω-ἔεμ€;ο.Ιεηυ'ϋ '

ω; ζμ - βατ '

κ

Ε»
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ς:ωΡ./ίουτ «ο _ 2 ἄ972σποεν° ο. οΒ:ιουο οτι Ροττἰοιι

' γ· ο 11οτ οοο!υ1 Ιιιγ οΠέ Ρτορμο,οιιικ νοιινοε εε

ο › φ1ϊ 00Ων1οτιτ ε11οι1τ ΓοΧο δ: ο Ιουτ @ο

οπο; οιπἔειιπε , οο.ςιιΉε άο1νοιπ ο Ιουτε

' ` Ροτοε δέ ο Ιοιπε ηι_οτοε αυτο [οιὶ-τΙΞι

Ρκοο1ίέωοιπτ 1ο: οΙ1οίος οιι'1Ι ομτοικΈ

' 1ογ , @ο :Διώ ε_οΕπιοι;τι άο5 ειιιι:ιοοε θάοΙοε·

¦ / α: ςυ1ειρροτοΙοιπτει-1οιιτ άονοΙτ. ίζοέτο
› ο , - ΔρΡΙὶοει:1οι1 ρ:ιττ1ουΙζοτο οοιιο11ο @Η

› Δα11ουιω βοπιιορι1Ρ ΡΙυε ; @ο εε ΗΜ έ:

ώ: οτι 8οι1οτει1,8ε 1ο ά1ίοουτε ου ο1ὶ :ια

οοίΙζητο Ροιιτ τόνο11Ιοτ Ιοε ίοιιε ‹:ἰο μι» ο.

Ιΐουτε,ςιή :το ἀμἱἔι1οητ ἴοἱι·ογειιιομιτιο το

Βοκ1ου[ιιτ 1ει:άο&τω·ο ‹ἰο ΓΕνιιιπεΙΙο,

φωτο Ι'ειρΡι·ορηοτ ο·οιιΧ ηποί]τιοε , 8ο

τοΒΙοτ μι· ίαΙιιτηέοι·ο `·οίκιειωο όοε μια

› ο . τἱοε ὁο1οι1τνὶο, ΓοΙοι1Ιει οΗνοτίἰτὲ άο
_ ο: ' Τ ]οι1τεορΒάίτί0Π5.= Μεω1·'Αρ6πτω Ζωα

- ἱἔΜυοιοιΓυὶἑο Πιτ Γυηο·άοε ο!1οΓοε ΗΜ! .

ο 1 ονο1τοΠτοο, οὶο ΓοΒΗἔατἰοιπ , ηιι”οιπ Ιοε ·

οι1ίειι1ε ει ;ιίΠΡεοτ Ιομὶςε ροτοε 8ο [ουτε πιο-·

με; @ο Ιουι· ΒοΓρ11ιζοοῖιε1ποιιττο 1ο πα

' ο ο ΕΜ”πο-ςΙο σο άονωτ ,δε άοε ου`ττοε ΜΠ

ιΦωο!ο5 , απ Ρ_ϊ0.!€ο[ὶει£1τ Ιογ επ 8ουοεοἰ›

; ομοΔΐοι1 .η μοιιτ ::ιειικμιοι· (Με τοπου

9€£ἑμ.βἰ7ϊἱίἱΪ2ϊ1ὶίΙ1:ὶΦ Ε';;:Ρο!ει όοι1Χ3οθ

?Πέ Βο1τείο οΙο ίου ¦ςοδίο,ιμιο ηουε ανοτ18

(Οξφ:918 ο οοιἔιξἰἀξι;οτἑ@ςὁβψ;οἰ4ιι”ιια

ῇ :Δρ ο· 4 - (οΗτ-Π)



/ὶιτ ί'Ερ22%ε Ι. Ι: ΤΜπστόέε. ,'

(άίτ-ΙΙ)ωι/Ι:Μ έε:βεκ: , ό· Ρπϋπέμίε:πεπ2 αφ

α? τειωσ ωΙ_ρωΙΙΙ,ΙΙα παέὲ!α]θ7 , ό· ή ν·

ΡΜ· φάω έκβ:'είο. ΙΙ Με άΙτ Ρειε ΓειιΙε

Π181Π,/29ΜΙσίιΜ εδω” @Ισ /εκμπσει έκ

/έ πανε ςύωίεβω·άκυαπτέα:(εΙοοτ ΙΙ εινοὶΕ

Με ΙΙιε1πΙοι1 ) :Πω ΡουΠωπ, ό: έται

` βειτιτ Γε ρεΜέε ΡΙιιε παπα, ΙΙάΙτ Ξεπε

ω1εωεωτ, βμεΖφίιω 72,”Μέ,22 α|8/0Μ' έα·

ῇε#:,ε”εΙΙ: ΜΒΜ: ‹Ιε ία ΡτοεΙιεε,άε εεε):

ς1ιιΙΙοοτότ: ιτ1εωιε ίόπι€ (με ω, (μή

(σετ εοιππιε ρατΙε ΙΈέτ1τιιτε )β Μπέκ είν·

/Μ ο: ; Επι οτι πιω άε τοιιε ίεε ρειι·επε

ῇυΓειιεε ειι1Χ ιιιοΙωΙτεε; ΙΞιάειπε απο: '

:τιι1ΙτΙτιι‹Ιε , ειιίεΙΙ εΙ”ιωε εταήεΙε έται

<ΙιΙ€ώ6 φ1Ι·εοωρτετκΙ. ί-οιινει1τ ρΙυίἱευτε ›

ΕιτιπΙΙεε ίεΡεϊόεε , Γε.κτει:ν:ιης Ροττ με

β€τ ροτίοιπηεε,όοιπτομτε Ια Ρατετιτε ΙΜ:

ΙσειΓεκπιέε άειοε Με Γεω:: τι1ειΙ[ότι , ΓΑ:© .

Ρὁττε ιιΙούτε Ιιο_τιπέτιέπιετω Ιεγ απ:: ι:Ιφ
Λ - _ ·

ΠΩττ€ μεμε πω οτι , ε,εΡε ει :Με εαπ

τω' Γεω μεεΙΓέτηεΙπ ‹Ιε Ιειξ:ιτηΙΙΙε δε

τΙε Ια ττκιΙΙοπι , οίι ικ5ιιε ἴοω·τ1ΥΒει1ο.ἰ;, @ρ

30% εινοηε έτὲ εΙενὸε; εΙ'οί1 πουερνοηε

ω πόττε νΙε ,εε οίι Ραπ είΈτε ποπ

ΨΙΙΙοπε ετΙεοι·ε , βμεΖωπ @ιμπω; ές;

.ρω ά-9]ΙΦ'8.2 9 όφ7ί228ίρα!εωεϋ2 (Δί6ΙΙ) η?

αφ( έΕβ βυα2/!ε: ε'εξΕ βιάΙτε (Ισ Η. «ΜΜ

& ` :=κι1Πειοςει

63η; @Ι 00;·Ι-0άγ-δ6 οὐ ΙΙ ει μέ: @ζ

  

____.εέεἑέ__
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378 γ πω»! Με ΙΙΙ!.

(ΗΜΙ- ΠθΙΙΤᾶΠΩθ›Ρ€1τε© ηπα πό τοπεποε μπα;

ν° ΙΙ π'γ επ :ι ΡοΙπτ , πώ ποπε τοιι€Ιιεπτ πι:

άον1οπε ΡΙπε όΈι&&Ιοπ,ππο·εεπ:τάε

:σε 86 πω Γοπτε; δ: εαπ; ΡατεΙΙΙ6ςπεπτ

(Ισ Ια ππιΙΙοπ,οπ ποπε Γοτπιπεε Ιε:ε εΙιείε,

86 ππο ποπε ενοπε σεΙ1ΗέεΙΙ εοτπτπε πο;

, Ι:ΕΠ1ΙΠ68,τ105 επΐπιπ5,25ε ποέ ρετΙτε Με 82

« ' ΡετΙττ:5 ΙἱΙΙοε./ @ο (οπτιι ιπΌπ εινΙε, τοπ

  

άσε ποε παω Ιου πε Ια ι1-ὁττε., πω: ΙΙΑ+

Ι Ρόττο οπτεπεΙ Ιογ ο.: απο; ππ'ΙΙ πΡΡεΙΙΒ

Ι · ‹Ιε παω βιτπΙΙΙο, δε ππ,ΙΙ άΙΙΙΙιι€ι.Ιο (ω

νοεςπιτ πω Μετα Ρεποπε, πω Ιοπτ Μαι

ει Ια νετἰτὸ τΙείο8πόιιε εΙ”ππο τποΙπ16

τΙ8τέ, τπειΙεποπ με ά'ππι·: τπ::Ιππτ πωπ

εΙιο;ππε11οπε,8:·ππΙ Γε Γοπτ ωΡΙ.τω ά'8·

`νεοππ`ε Ια Μπα: , ΙΞιΙΙειπτ ά'απττοε ΜΙΒ

·Ιοπε α'Ρ21°Ε5 τοΙε πιω Τόπτππε οοιιππ5,

' Ν 7886: `ππττοεΙ£Ι€Βι·ὲε εΙο Ια εοι1ΓειπππΙπΙτδ

ω ·Ι ' ΡΙπε έΙ·οΙΒιπέε·μΙ]ΑΡΒψΙο Με αγειπτσότπο

@Η Ι05 Με δ; Ια Μετα ρι1,0οτπΜπΠΙ

επ ιΙΙΕ·ιπτ ,Δ Μία.» ίπ [ἐκ ά: Ρώμα;

ΡΙπε Ρτεε , δ6 ;;·πιπ με οοπί-α]ποπτ που; π

Ι Ια π1:πίοπ ιπείτιπε,οπ ποπε Ιοιπκπέε παΙ·ε,,_

/ · εοπππο πω Ρετοε δ; πω τπετέε,ποε θα.

«τα εεε Ροτἴοπποε-ΙΞι ‹Ιε Ια πωπω σα.

ΙΡέ-εάθε ποπππόπκπτ Ιε:επρτοππΦτ83.

ςΙπππεΙ ΙΙ @απτο , δ: βάσειρ!σ:ΜΜ Ν"

#6,_θβυυἐ!ἰο;·ι=πσπττ-απτ# υ'σπεοεοπιΙσ

ν 9.
Κ. ""4 .μπι ] Ποπ;

_ Ι π Η __,Ι,Ι __ __
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μεσο όεν1οοε ανω: ίο5π:‹ὶε τοιιε ποε Ρει- ευη.

' ;ευε,αιιτειιιτ έμιΉ ι1οι1ε είὶ ΡοΙΠΒΙε, πισω ν°

(οπιπιεε μακαρι 3οϋΙΙΒεε ά'ειπ ανοὶτ

ΡωἱειιΙὶεῖεωεητ 86 ΡΙυε ειιε θε τοιιε

Ιεε ειιπτεε , όε εειικ φα. Γοιιτόε Μπα:

ΡτοΡτε βιωΙΙΙε, (11εειτι1 ειπε:1ά εποε

εε ειι'ΙΙ νευτ ΙὶἔπιὶΙὶετ, τμιαιπά Η όΙτ,φιεἰτπωπε ιιισκευωέτ πιαβω:) αν: Η γ :ι

ιιέιιίἰ ὸατιε Γοτ58ΙικιΙ*) εΐεί&α άπεςο1τι- α ”

Με ι1όιττε ΒΙΒΗ: Η ίοττ Μαι ττεις)Μτ ,βω'”'

εαείσκω ;ίεπέιβέκε· ει1 Ιει.ιτ ΐουιει;άσειιτ .

ειιιτειιτ εεε Παπ: επ αν>οιπε 1ε 1τιογετι, Με

εΙ1οΐεε ›ηεεεΙΪεὶἐε3αΙει-ν1ε,Ιε ΙοἔΞε , Ια

ι1οιιττπιπε,Ιε νε&εωείτ ; 8: του: σε εμ

ευ &ερειιά. (ΪεΒ: Ει!ε ἀενοὶτ, ειπε ΓΑ

Ρ(ΜΠ3 νει1τ , εμε εΙπιειιιι ὸε Παω τειπόε

μια βε»:, Ρπέκσφε2επΜε η ανα εἰεβ

βρ2&.Ετ Η ηοιιε άεεΙατε,εόωΒΙεπ Η Με

Με ΐειιΙειτιεκπ !1οπιιείΈε δέ Ιε81τ1πτε,

ΠΜε3υ$1ιεεείαϊέε δ: Ιο-ά1ίμεοω1Ιε

επι Μ. Ιογ ‹ὶε ΙεΓι1ε (ζΙπι·ἰΗ επ ἀἰἴειιπ, εεε -

εφεΙουη τι1ειιηι1ε έ! α Με2ἔ!η@ &ά

ΡΜ @Μεέκβίε!ε.Ωεττεάοετιιειπτ Η Γειι1- |

Με @ΗΊΙηουε-εινοἱτ ὸεε-ῇει ιιίΪέε τεεοπι- `

πνιπάε εε όενο1τ,ηικιπά Η ά1ίοΠ εγ ἀε

' Μπιτ, .ειπε όεΡε Ανα· :.θεβ Μαι:: ό· εφω6Ζε '· ΠΡε

. . . ε ε »ε
Μ##Ι Βακί·Αρτεε εεε άρια:εε Ρειτο!εω

Ψι)έωτ-@Βεΐοω ι;Ρωτε;· εεε είπετεε

; ε τεττ1ΒΙεε,

 

 

...μ
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/ Χ .Κ ;

38ο ' `δετΜΜ Χ`ΧΧΙΙΙ.

ΟΙ”, τεττ1ΒΙεε, δικ: σε1ιιγ εμι1ιπ: ε':ιεεΙυπτο

ν° με Φ: α: άονοξτ π :εφέ /εβ)Μ ι1ιι“Η είΈ

ωε]»κ· μπε· φάω έφθι'ε2ε. (Πωσ Ρτετεε,

ε:”ε·Ρε πόσο όιιτοτθ: δε τιόττε ρεζτνοίίἰτἑ,

/ ι1ι1ὶ Η οοτιττειΙτιτ άΈΠ Μα Μή. (ζαι·)”:1-7.

οι νοιιδ,ςιιε Η Ποιιε δώσω τουε άσε επιασε

" Ι1οιπ:Ποε , δε τεΙ-ὶἔἱοιιἴοε , δε δω Μωαβ

ίσα: Με· εΙποἴεε νι·ειγετιιειιτ ΒοΠεε δε

, ‹ ' ει€τε:αΒΙοε :Σ Βάση , ιποιιε τι'ειι1τὶοη5Ρειἔ

Βάσω άο 8τειπάε έινοττΉειιπσΠεροιιτ

, Ο 11οιτε Ροττοιηει απο ε:11οίο ειιτΙΠῇυίὶε+ ·αι1ΙΒ τει1Γοηο:ΙΒΙο, δε ειιιΠὶ σουίοτιτιο :Με

~ ίειπ1ωεω πιοΠικ ά‹: ιώττο ιπιτυτε,

εστϊπτιο εθ:ρε Γο5η άο-ηοέρεοεΙιοε, δικ:

: , ].”ΑΡέττε ι1οιι5 όε1ιπιπάε; δε ε1ι1Ή ίιιίΗ··

τοπ ΡοιπΙο ΡΙι1ε άο κ1οιιε ί!Π€€Ι.ΙθΓ ΓΗΠ;·

τοτζτὲ (Η Πὶειε,ε1ιτὶ Μ νειττειὶιπίῖ,δε τμΠ 2

απο Ηπα: εὶ?μ&ὶοτιε ττέε-ειΒτε:2ιβΙΒ,·
/ ' ε · ι- » ,ΜΑΜ [πως εμ: Με Ρ:ιΙΒουε ώ: Με ν1

( ' εεε , εοττοτπΡοητ δε -όεΒ:ιτκΙιεΠωτοε

) _ ' ' [ειιέ,δε εαπ» εΙΙε:ε ΐοιιΙοε τσυπε (Μ: ,

‹' ° . ., ` 11οιιε ά6:ν6:ιε ειυΧρ.υττοε Ισ δΙυέΙε8π1-,

- 1τ1εωθιπωιθ·Π εμε ΜΙ ω: (Το Μάτ, _5Ί·

- , . 1ια:ι€άτωνιτ ά6Ροι1νοϊτ ωαηςι1ε; :ι α: άο

# νεΞεφ £ωρμιιιέιτιοωι: , ω, Ροτότο Π)ζ_Ιθ·

. › ;κοώ,ιιγ·Ι€εεε;αιπη8εε ὸὲ'(:Ιιτέτἱευ,Ι'Αξ'

ε· ε , ' ΡΘπϊσε'οϋίδ: αει: σ'ΒΙὶΒὲ ἀ'αῇοί`ιτεἔζα @π

ε άουεΖτικ δε· ίζωοεΒοτταβοειΡταστά:Π·τ

' ξ, 1 ' | Ν

--........~¦ Χ- ε εεε
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τε,εεπε άειιοηε1:ι:1οπ τιιάε δε ττειτν εκ”,

ν.
`

εΙ1επτεεεει11ωε οτι 8:211ά εοιιΡ άε ίου

άτε;εαΡεΒΙε ε!”εί?τειγετ Μ: Ρεε!ιευτ,8ε εΙε

Βτ1ἴει· 13 άυτετὲ άε Γοο εο:ιιτ ρε1τΠιοτ

του: άυάη:ιΙΙιευτ,οίι Η Γε ῇεττε επ ιτε

ἔΙὶΒειιτιτ εετςε Ρτεηπετε δε ΡΙιιε επεδ

Δω μιττΙε τὶε Η εωωτε Ωἔιετὶειπιε.

¦ Η· Μ: όοιιτε·Ρο1τμ επεσε:: , ειπε ΓΕΐρτ1τ

. ςιιΙδιι1άο5: 13 εΙυππε άε εε Γεωτξιόπιε,

1ιε-Ιιιγ η: π): ἀὶέὶ:ὲ εε τεττ1ΒΙε :ιττεΠ:

Ρουτ εοείοεότε Γέτι·ειτ18ε εττειπ οίιί_οι1ε

τοι11Βόε Ιοι18 καφε άεριιΙε αεκ, εφ Γ::

`·(οϊιτ Γετνὶε δε Γε Γετνειις αποτο ιιιιῇ.οι1τ

ἐΠιιιγ όιι Βιι1Χ ρτετεΧτε , άι: Μι ΚεΙΙ8Ιοι;

`· από:Ιεηηε Ρουι·αΒαπόόοετ ΙεεΙεΒἰτΙ-·

' πιεε ίοὶω όεε ΡετΓουυεε άε Ιειυ:ε Γειπτω

1 10%δ6 (ΙΜ μι: Μι ανειι€Ιεωεητ δε υπ οτ

Βι1εΠ τω: ε. ΕΜ όέεΙοτειΒΙε νευΙετιτ

] μπει· ρουτΐειΠε ›·ε!22εκδτβε ρου: Ιε8

Ν ΡΙυεΘπιε άε·τοι:ε Ιεε (ΞΙιτέεὶετιε ροιιτ

Ι › 8νοιιειιὶττὲ1ευηε Ρετεε8εΙειπε πιετεε,

` 8ε!εσ ρετἴοτπιεε Ιεεχ'ρΙιιε ρτοεβεε φ1ΊΙε

| 2ΥΟΠΗι1 111οιιόε,δε τειιοι=ιειἔ $1;ιιιτεττ1εητ:

Δ ο τσιιε Με ίοΙοε ειιΊΙε Ιου: άοΙνετιτ. Ι.”Α

: Ρὁττε εμεινε $εγ Ιειιτ εοπιάεφωιι1οπ

~ @ΟΠ-εε Ιετττεε , εωιπωε,ιιη Φω- δ:

ι· ετπω.€6ΒΙε τέτποὶἔεπἔεὰε Ιει·νετΙ:ε δ.:

ε ε Ι' ? `ἱΠΩοεε11εεμ-ὸε !,Εκίαιι€11ε ά_ε ἀπό -`

ὶ

/ ,
.χ -/

 

ξ , ~ . Μωτε·
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- τ38ί .ε ΜΜΜ! ΧΧ.τ:: 2.

γ (ΙΙ:2- ΜΜΜ6,€οσττεΙειιτ ίοΙΙε ΡτείοωρτΙόϋ;

π ° εΙεε:Ιο.τιιτιτΙκιιιεεωειπ,ςιιε εεΙυγ ε1ιιΙ :ή

··ΙΡοιΠΕ ό·Θ τοΙΙΙ (Ιω 6015 , δ: ΙΜ τσιπ ‹Ιε

@Ια Ιω δ1ΐειιτΙΙΙΙε ;Ι:ὶει1ΙσΙτι ‹Ιε ΒιΙτε επι

' ι εεΙα-911εΙφ1ε 2.94: ΙΙΙιιΙΙτε8ε τεΙενΞ: ‹Ιε

| _ Η ΡΙα-β €ωετ1ευπε 5 ου ‹Ιε πωπω:

τΙ είΙτε·ίτετιιι_α @Με δε εεΙο. 5 Ραπ ΡΙιιε

ΡΜΙΐειΙτ δε ραπ[Με @ετ εεε Ιεε ειι1ττε5$

[ο καὶ τσιπ ευ οοιιτκιΙτε επι εε·Ιει πιά

Π” άξ:(εττευι: σ:Ιε Ια ἴογ,Ιει τειικιιιτ Ιο.θ

£ΒΒϊβ€ϊΕΕ2ι1 Ι1;ει1όε Ιε¦εοιιξεΙΤετ$8: ε1ιι'ΙΙ

(Ι Με πω [Με Ι @Η 1111 ιΜΙάεΙε. Π:

400 @Με εΙο<ιζε ρΙιιε Ι1σητει1Χ ειιΡ:4Ι

· 'εεε θέττΙτΠΙέπιε ‹:Ιε εεε ἔσω 9 δ£ εοτι1- 'Ι

ΞεεεεειιΙΙϊ-ΙΙ ρω π1Ιεια Ιΐουάτογετ Ια '

.ναηΙ€εεε Ιοιιτ'οι·8ηεΙΙ, ειι”εη ηοωΙ·η2ητ

υπ φωεωφ α? Λιβ), εε (1ΠΉ5 ΡκΠΠωτ

·ρουςΙε πειιτΙε ΡΙιιε εεΙε1τ8.τ1τ δέ Ιε ΡΜ

4:ΙοτΙεισαβε Ιειιτ €οδη δ; 2ΒΜπαΠωπ

Ι ·εΙεΙΙουε άεε ΜΗόεΙεε εεε;; , φήΙε·νειν

Ιου: εΙενετ ευ άεΙΙΙ1ε ‹Ιε τουε Ιω Με Ι

Με > 86(ΙΜ15 ΠΌπτ ρο5ιπ ‹Ιε Μουτ:: εΙ'έ>

Ἐπὶ" ΙΙΙΙΧ·ΙΑ0€·θ$Φε εοιπηπευτ οτεΙΙικιΙ-# .

Ηω”τ ἔῇ#2#οἔ<ἐΙ:, Μ: κε22π·"χ,2ε: Α»έει

όΖθ Ρ4Μέσ, γΙντιι1ε επ Ι; ςεττε Θ. ΙΙ άίτ

ΡΣΙΖωΙαόωΘΙΙΙ @Με ΙΙΙιοτοττ1ε , μέ Μ!

19927” ώρω ε!ωβε97: έ: παώ· Δι β].ΙΙιίε11··

“ΜΙ με” θα] !,σ ΜνΖἑ· εε Λι όιππύμ3

1·· - εοπ1Ιπε
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ΙΙΙ

ΙΙ
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ανάε,κι·

ΙΙΙ

"δ Επι το

. ν0ιτ ανοιικιο (εε

βη· !“Εριιτε Ι. α Τιωσιιιέε. β;

οοιιιτιιο ίοιιτ οοιιΧ «μι τοιιοιιοοιιίαΙα @ΗΡ ι

νοτιτἐ οιο ΓΕναιι€ιΙο @ο Ιοίιιε ΕΙιτιίΙ: '

Ροιιι·οιτιιπαίιοτ Ιο ΜαΙιοιιιοτιἴιιιο , ου Ια

ειοϊοίιιοιι ‹ιο Γοιτοιπτ 8ειιο_Ια ιιιΡοτΙΙι- [

ιοιι. (ζει: ιι_ι;ιοίο-ττοιινο ειιιο-ττορ Δε'

εοιιε, ε1ιιι αΒαιιοΙοιιιιαιιε ιο ίσια ιιο Ιοιιτε

μοοΙιοε , Πο ΙαιίΙοιιτ με ‹ιο ιο: ναιιτοι·

εΐοίιιο(ΞΙιτέιιοιιε ε δέ Ιοε ιιισιιιοε (ιο Ια

οοιιιιιιιιιιιοιι Κοιιιαιτιο ε'οιαΙιαοαιιε μα'

κατα:: οιπρτοε ιιο :ιο τοικιτο ιαπιαιε α. ἶ

@Με ιιοΙουτ ξαιτιιΙΙο , αγ α Ιοιιιε ειιιτιοε

._Ρατοιιε , αιιοιιιι οΙοε Γοιιιε ειιι,οιιτοιιάιοδι

Ι'Αρὁττο , ειιίοιιιιιιοαιιτιτιοιιιε ανοοειιιο

μπα οοΙα, οιι'ιΙε Με Ια Γογ , 8ο τιιι'ιΙε οιι

ίοιιιιτιοίιιιοε Ι'αρμιγ, Ιοε οοΙοιιιιοε ι:Ιο Ια

(ΣΙιτέτιοιιιο,8ι 1οε ΡΙιιε ναιΙΙαιιτ.οε 6ο Ιοε

ρΙιιε ΒΙοι;ιουΓοε τιοιιΡοε.άο ΓΕ8ΙιΧίο.Μαιε

Βατιιο ιογ Γαέιιοιι , δε`ιιοιι Ια

,_Ιοίαιο, 6ειιοιιΙα·ρατοΙο. ΙΙ οπ

ειιιο ιο άοιοττοιιι «Η ίσια , (ΙΜ :ιο

Ια·ιιαιιο

τοικι

_ Ι9δυοΙιοιαιι“ιΙ πιοιιτιο Ρα: απο ο ιιιιιι

ξι:ιο ιιοαΙι8οιιοο,ςιι*ιΙ ιι'α Ροιιιτ Ια Έογ οι::

Ι:Εναιι€ιΙο; :ιο ΊοΓιιε (Μια ,η δε αμ”ι.ιτιο

ΐΙξἴἰ0ιι ιι οοιιτταιτο.α Ια άοδιτιτιο-άιι δοι

€Π©11τοτιο α Ιιαιιτο ιποικ ου.ι?ιΙ ιι'α υγ Γα

Ρ3Ν50Ιο , αγ '' Γοιι @πιο ε” νοιιε Γανόε

·· ιν ι ' ` Ιειοιι, ο

Ρατοιιε)ιοιιιο Ια ιο), οτι ·

γ ΒΙΐοι·ιςιιοΙαιιο ΙατιΒαΒο ορο ριιιΙΙο ·τοιιιι:

 



 

`

584 σ' εωκω Χ*ΧΧΙΙΙ.

σΙΙΙιε. Ιιισιι,σμισ οσε ΑΡὁασ τσσοκιτιο1ΙΤοιτσηΊΙ

ΙΙ° γο. άσοι; Εισοιιε σΙσ τσιιΙστ Ιεινσι·ιτσεΙ”ιιιισ

σκι Ια εΙσΓανοϋειιιτ `‹Ισ Ια ΙιοιισΙισ , Γε.ιιιτσ

σιι Ια σΙιο«μιειιιτ , δε στι Ισ τστινστί:ιιιτρατ

ιιοε :ιθε1οιιε. (ζοτιικιισ σιωτιεΙΙ·ΙεΙΙτ εΙσ

σσετειιιιε .ωει_ άο&συτε εΙΙιιτισ νΙσ· αβο

Τἱβε- :Μπιω, φί2!εβαρπιβεβΜ α'ε ‹Μ»ΙψΙ

κ' ε ΒΖω,τωισμ'2!; Ζε πσπέεκιμΜεαπεσκαν:ει

86 ιιΙΙΙσιιτε,οΙι Ρο.τΙ-ειιιτ άσε Ιισιιιτιισε ασε

ε ` ·σοττοιιιΡιιε &σεά·σττι1στε εσπιρεεΙΖε πωσ
ι. Τσκ. . . 4 . Χ

_ Μ” (.Ιιι:-ιΙ) ία]ϋπε,οιι Μ απ:: @ε !αρε2ε,

δέσω· 9ιζἰἰε σκ θα” ΐιφΡαά·επσω.' (ΪσΙΙ

Με φ1ΊΙ Ι'στιτσιιό. σει σσΙΙσιιε ά'ιπισ ει»

ιισ8ετΙοιι άσ1ει ως! σοι ΙσΕω ΡετΙἶσ.>

ἐΙἑΙοτι , δέ Μπι μι· Ια ΒοιισΙισ εΙσ Πισω·

ιιισεΡειτ ΐσε οσιιντσε,8ε που ραιτ ΙσεΡειςο-·

Με; Επι σέϊστ τ:ΙυΙΙΙΒΡοττσ σσσεισ εΙΙτ ιι‹Ι#

ττσ Ιειιιἔιισ , Η ιιὁασ νΙσ σΙσσοιιττέιτσ ει

ίσο Ιατι8:ι€σ ?Νὁττσ νΙσκέπισι€τισ Μι

οικω: , ΡΙιιε Ισιιτσιιισιιτ 86 ΡΙυε: ΒεΙσΙΙσ+

πισω σσ σα: :ιουείοετιωσε,συσ ΜΜΕ

με κιόττσ Ι:ιτιε;ιισ. Μι ιιειτοΙσ (Ισ σσΙΙσ#£γ

σΡι Γοιινστιτ ΒιιιΙΙσ,86 σσΙΙσ ε;Ισ Ισ νΙσ σΙΙ

νστΙ::ΙΙιΙσ ε 86 ίΙ-σΙΙσ :Η με Η. ι70ΙΧε

σοι ιιι'σίΙ ειιισ ΙΙιττι:Σ€σδΖΙει ρσΙτιτιιτ6

σΙσ Ια σΙισΐσ , σΙΙσ :ι Ισ σοι:ρε 7δ:ΙσιεΙα.

- Ι - ? σΙιοίΙσ ειισΠιισ,ΙΙ .Μαι (με (ει όσιιοΠτΙσπ

σΙΙ: ιιισοτιιΡειταΙόΙστιισιιτ ΡΙιιε σεφικιΙ:Ια

σ· 4 ςμισ ιι,σίΙ με σσΙΙσ σ.Ισ ΙπΙριιι€ι1σ. Ι70Π8

Ι
ι

-ΙΙ . κ σ



#

πι: Π" Με Ι. Ζ Τέωσι·)›έε. ;8;~
Ρ Ι

Ι με: πω: ωοιπτο τιιιΙΙο` άσε ττιααμιεε άιε

3:Ιειτευτ ,τιμΙΙστταοο άόΓει ἴειΙιιτετὲε άιέ

[ε εΙΙετΙτὲ , ΕΙθ Βι Ιποτιτὲ; εμιΙ τιάε:ΡτοΙΙ:11-·

Με Επι: τσιπ Με νΙοοε,ε1ιιΊΙει σουάπωιιέε;

' :εε ΓετγΙοοεφίΙΙ ει αΙ:οΙΙε,Ιςε πίειιέε ι1ιι,ΙΙ

ει ό.α:τΙέςε , από γΙι: ἀΙεἑῇὸ - εοπτταΙΙι;, -

γότ1·ς ΙσομοΙιε ,' 8; ΙΙειςειΙΓε Βαυτέωοτιξ

(Ισ Ι11ι:τ1τΙτ Εοι1τεεΙεε Με; ςιι'ο1Ιε που(

. ἐιΙΙΙΘιτ:6 ςμψ νοι:5 ςΙΙεεζζΙΙτέτΙ`οο. ΑΜΒ

· 98ΕΙ10τ11ιτΙς άουτ 5.ΡειυΙ ρετΙάση α:

- ΙΙου ; Φ; Μου ς:Ιο Ια Ιειηε_;ιις,τυ.ι'ΙΙ »ζ Ια ΐογε

· Ιτιο.Ιείςε φυντοε _τΙΙΙερτ βεο.ιιιέοιΙΡ ΡΙυέ_

ξ9ϊτιπποτιέέςιί'ΙΙ @Ια ρω έ Ιςιιτ πάπια?

ΡΗΒΟ εΙέωεπτΣ :ιεέτε:τηειπέ εξ:Ιιιγ ὰ: Η 9

;ιο8ιις. Ι.ξεερέιεντεε τοπΙΙ:Μ σε Φιξ Ια

βουςΙΙ::-εόοίεΙΙΙ:. (ζω ει1ρΙΙ:ο; ε”ΙΙ €ινοΙ;:._

ΧωτέίΒΙεήιειίέ σ:Ιε11εΙο μαι:: έτεττε_ _Ι·`ογ;

@η Ιει»ΙσριιοΙϊα_ ΤΙ; ενεητο ΙΞειιΙΙσωσητέ

90Π1ττιεπτ.ΐετιτοΙΙ-ΙΙ ροφΒΙεΠοΙΙΙ [ο ερι1ή

εΙυΙΙΙΙΙ.εοιόπτω ΙΙ-ξειΙτ ? ζζεττε ΐογ ο.=ίΙοὶη. "

ΙΜ έτςειι1έςτε;Ι52 απ Ιιοτήτιιφ _τι'ειι ες

ΙδούΙΕ416βε ΡΙυε ρτοεΙΙεε. Ωεέτο ΙΙοδή

ῖςΙΠΡΙἱτ11οε οέ:έι1εερΐυηε παπι: ειιπἔε:«

Νυν; δ£`-ςΙΙνΙΠἐ ,ά εετΙαοιππϊκ @α με·

· ΒΚΙΙΠε Με ιΙΙΙοδΙ:Ιομιε ηενξξυξἔεΙΙ€ε ἀοέ`

,ΡΙΙΙ'Ι:Πε › εχω οι;; Μπι ό.ε Ιαιτε μπε δε: .

› Π· ή!άφέ
6δΜ `άέ

_`~ Ι

' |

 

. άΙτσε·;Ιο Ια ΙΞΙΟυεΙ18;εΙυε νοι1ε άτα άΙΓοΙ.-ε0ΙΙΙΙιε

ΡΒ: άόΙοίιιε (:Ι1τΙΙΙ; ΜαΙε νότα: νΙ6,ςιιΙ ν°
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2Ι€:Ιει.ιτε θΜειιτεαειιι ΙΙειπ (με επ:ΙΙιγ ο;;;

ττιέΡτΙΙς: 86.ειΙσαηόοπησ Ιοε ΙΙοτιε.Ιι18όε ΙΙ

απο ὸιπετὲ ειιιΙΙὶ ςΙειωτιιτέε, ε1υ'εΙΙ εεΙΙο

Η, οίΙ <:οωρο.τ1ΒΙο ο.νεεειιιο Ια ΐοδ7 ά:

. ΐΕνατ1ΒΙΙο,ηυΙ ρι1τΙΗο Ιεε·‹:ιτιιι·ε,οἰι εΙΙ6

Φωτο δ; ευ εΙΙ:ιΙΙο Ιεε νΙα:ε, έ5εγΙοεε

Ιοε ντο.γεε νεπιιε. ()εττει1πιστηετιτ ΙΡΑ

Ρὁττο π1οηετε εΙειΙτσωέέητ,ςιι'ΙΙ ΑΜΙ με

ΡοίΙΙΒΙοΠιι”ι1ι1Ιποτυπιε,ευΙΙΙ: εοηάυΙτ ΙΙ

1πο.Ιωινοάμε Ιοε Παω , αγτΙ:ιΙ-ογ. (Σε:

ε)ΙΙ έτοΙτ ΡοίΙΙΙ)Ιο , @ΜΙ ει1ΙΙτ Ια Γογ , Ειπε

ανω: ίοΙτι ἀεε Παω , Ι”Αρὁττε ατιωΙΕ

τοτε Φ: άΙτε,9νάΜ πν2ἱἔ !Ιιβ)Ι ; μπε ιειι'α

σε εο:ιτο υπ πιάτσα Ιιοττπηε ροι.ιι·τοΙϋ

6ωινο1τΙ:ι ίο)ϊ,8ε_-ειοειπτωοΙοε ΙεΙΙΙΙ:τΙ%

Ιέε Πειτε (Με σε εινοΙτ ειι1ουτι ἶοΙτι. ΡιιΙε

¦ εμε ω: ΙΙοτΙιττ16 στα ΐειΙ(ω1τΙ”ιιπ τεπίε 86

άοΓενουθ Έπιιττο ε ΙΙ ΜΙ τ:ν1άσητ εμέ

ίεΙοπι Ι'Α·ρὁττε , ΙΙ τι'ι:ΙΙ με ΡοΙΠΒΙε
τ1ιίιιιι ωε·Ι~πιοε ΙΙοιιπτΙε ειγτ εεε εΙιο(€9 Ι

τοιια:ε άοιιΧ επιἴεπιΒΙε. ΟΕΜ, σούπα:

ΡΙ-ιιΙἰςυτε κιι1ττοε Ποια σΙσ ΓΕετΙτιπα

.πουε ωοιπτο εΙαπφωεοτ εοιπτο Ι'ετ
. . Ι

ιευιτ«:Ιε:Κοπιο , εμε Μ. νταγε ίογ (ΞΙπτ:- /

τΙοιιιιο , εΙυ1 1ι·οιιε ΙιιΙΙ-ΙΙΙο άενει:Ι-ε 13Ιεί

περαιιττΙΙετο (ειπε Μ. ςΙια:5τέ8: 1‹:εΙ:οπ·

1ϊσε-οευνι·εε.. ΜεΙΞε ΙΆΡ6ττοιιο άΙτ ΙΜ

ΐεντ1επειιμ1ιιο €α:ΙΙ.1γάκέ ω;μα: α? έ»

· ε · ε - ε:

` "Ι Ι

~--.--

7.ικΨ Ι Ι

 



_ι;ιιιι_ι,ι 7 έ? Μ›_

ι'ι

- βι·_ 2Έυ22%· Ι; 4 Τί2220!βέ2. 3.89 ξ

τιι1Μ χ 22$:βοε5,ά ι·έ·πέΖι Λι ι Η ειιοίιτο οικω έιιιέ!

Ιι18ιέ5Β ο μια οιιειιέ8οτοτ ΪοΕι οτιιτιο, £μΉ ε%'Ρέτε τ

:ΜΙΚ ο -ῇιέ'ιΜ @Μ'ε!ο; ο”οίὶ ει οιιτο.ιιιιΊΙ οίΈ Ριτο

ιίοιιιι ιιιι”ιιιι ιιιιιιιιιιο έτι:ειιι€οο άο ΜΈογ ειιτό

Μι ιιοιιιιο`, ειιιιιιο Ια εσωιωιιΡοιω , 86 οιιιί

(Μι νιτ ἀειιιέ Ιοε τοιιοΒτοε άο το” ι€ιιοτ:ιτιοι:

πιτ Μ· ιιο.τιιτοΙΙο; (ειπε :ινοὶϊ Ποπ σιιγ, κι οτοι.ι ο

ιοΠΡιι ο ᾶοειτΙοτνοἱΙΙοε;ςιιο·Ι€· ΡΠ5 οΙο Ι)ιοι.ι ιιοιι3

πιω ι ο τονοΙέοε άείτιε (οτι Ενειιι€ι1οι Ετ οοττειι4

ιι'. Οι ιιοιιιοιιἐ ι·ΑΡωε ιι :Μάιο όο Ροποτ

η·,ίιιι :Μπιτ άξιοι: οι·Ιιτιο ιιιΓοιιιοε-Ιὲι ,Ρε

Πω Η Ποιοι: ιιο οοιιιρο.τοι. έ:οέ _άοιέικ ιιοττι·ξ

ρουιισίι (Με οιιζιοτιιΒΙοι Ιο ιιιιιιιγειιε (Πιιἔτιοτι »ή

ΙιιΙιιιιι · ιΊιιΒιιοΙο:ΕοΙιι9 Η. τοιισιιι:ο :Πιο άονοϊι'

ιιιι.Ριπ @ο οοΙιιγ-ι:9 τοοσιιιιοιίἱ; δε ςιΐΠ Ρτο.τίζ

@Η | @ο Γοιινοιιτ./Ώειτ οοικιβιοτι έει-τ-Ποι3ΞΧ

απιιιι 6ο Ράγοιιε , ειιιι οιιτ , ου οΧοοΙΙοττιιιιοιιέ _

ΡΜ ΐέεςιώΠιοιιάο ουκ Ιιοτιιιτιοει Ιο Με ό:ο '

: Μι Ϊοιιτ· €ωιιιιο ; οιι ιιιιι ε°οιι Τοπ: ιιοιιιιιιτοέ'

8,οιιιιι π ω» ιιίοΠιιοε αειιτιιτειωοτιιοτιτ θ ΜΜΜ

ωιΙΙΙιι οόιιτι άς: ιιιιε·ι8ς'Ιοε ο5ιοιιιΡΙοε άοε πιο:το Μ· Νοε ιιοιιι τοίὶοιιτ· απο κι Ιινιοει ἀοεχειιι#·.

( - οιοιιιι (Στοκ: , 8ο _οιιιαιιι8, Η ΜΜΜ ΜΕ “.

@κι το Μο: ,ιιιι°ιιι; άοντογοιιιξ απο' ιοιιἐιῖι ι κ.

@οι ΙΦέ'Ειιτέτιοιιε , ιιο1ιολιίο. .θα Ποστιιξι /

Μι λοΐιΡω ω?)οιιτειιιιιγ ιίι·:ειιιοι·νοιιΙο ε' εἴιι #

,Μι ιιοιῖι `δ8·6Ιο ικιωι·ιιε.οε @ο £οιωοοε,·φο

ο Η ιζ _-1οιι:* ι

».

ι

κ

Μι ιισιιενοπο2 οιιιιτοιιιοτιο,Π νοιιε ρξοιιοέ ί ο

 



388 .ΜΜΜ .τεττ11τ.

Φωτο. Ισε ρευντσε τάοΙο.ττσε άσ Ισ @Πωσ Ι

ν' άιι Ι:ισοτι τσιτάστιτ τι Ισιιτε ρστσε 8: ετ

του” ττιστσε? σε άσε Γο1τιε ςιι'ΙΙε οτιτ άσ

τϊ.ιιιτσΙσυτΡο.τσιπσ. ΑΜΠ σα ΙΙ σνΙάστ1τ, η

ιισ σσττσ σιάσθτιοτι σίτ υπ άσε ΒΗΜΑ
" ἔτισηε,ε1ιιΙσΙΙ: άσττισιιι·σ Ισ ρΙι1ε «σπαστά

άο.ττε Ισε τυγησε πτσΠ11σε άσ ιτοττσ πιστα-στ

τσ ; Ι.ει ΡτονΙάσπσσ Γε? :φωτ σοηΙστνσ `

σΧΡισσε σουτ ιτιαΜτσιτΙτ Ισε ΓοσΙστσσ άιι

στττσ ΙιωτιάΙτι , άουτ Ι'ειωοιπ δέ Ισ ίοΙτι

ἔσ ηοε ΡτοσΙισε σΙΙ: Ισ κατά, 86 ι1σσσίωτσ

ξοιιάσπισητ. (λιΞειΠά άσσο ΙΙ Ισ ττσυνσ

έστω? ιποιτε υπ Ιιοοπτισ , άιιΙάέροιιΙΙ

η Ισ11ττουτσΙιιιττΙ:ιοΙτσ,σίΙ: σεΜτωε;υτ

ξ Μεσα: οὶητΙἑι , ασ άσ ιτο.νοΙτ οΙτιτ
Ξσ ΓστΡτορΙΖσ ΕιττιΙΙΙσ1, σσ Γο1τι ετιι”σ€ι οφ σ

_ κ βάσ σιιΙσεΙτιΗάσΙσε ιτισΓιησε,ΙιΙΓάυσε:ιυκ

ε / - μπε ΒεττΙ::ιτσε δε ΡΙτιε έΙοΙἔτιὲε ΙάοΙσττσε;

σιι1Ι 11σ νοΙτ τ1ι1σ σο πισιινάΙε (:Ι1τέτὶ€Π

σίΙ: άοτισ ΡΙτσ άι.1”σιικ. Ισ ω: (ει), Η ΓΟΠ

° @σ άοΙτ με ττισΓτιτσ Ισ τηστττσ επι άσΡ
.Ι Η κ τω: άσ ΡΙι1Πστ1τε άηΙττιειιικ,οσιιΧ τ1ι:1 στι;

ἐμὲ Ισ ΡΙιιε σιιτΙσιιΓσιτισοτ Ισι1τ ιπιτιιτσε

1911τ5 Μσυτε,_ηουε άσττΙΙΙσπτεμ1Ή Υ ΠΙ

μ, στη: και ματιά , Σε; ΙσρτογειΒΙσ Μ!»

$10ΠΙ60Ισωσητ άσ·Ισιιτε ρστ1τε , $Ι18ἱ$

ΑΜΠ άι; Ισιπε ι_ρστσε, δ: άσ Ισι1τε ωστσ8;

δ: °σ.9με Ωστε σε ν<ετοσε Με Μ”Τ?

: ` . °· - · · · ε· ε
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τα δω τΙαιιεΙοε αιιιιιιαιικ Ρτινοα , 8ε, εΙαιιιοΙΙιι- ε:1:Ρ.

ΜΜΕ ακα, ΙΙιΙΙΙτ Ραιιαιιοιι€ ίαιςι: ανοιιοτ αμι ιΙ ·

Σ. τι ι γ α άε:ε Ιιοπιιιις:ε 8ς:Ιοε ίειιιιιισε,ιιιιι οιιτ .

Μ ΙΙΙ' ΙκαιιεοιιΡ ιιιοιιιε (Ισ ιιατιιτεΙ ςιιι”6:ιιΧ. 5ι

@ΙΙΙ νοιιε πιο άΙα:ε, απο ρατιτιγ Με ιιιΠαε:Ιεε

"Πω απτο οσε εΧετιιρΙξε τΙΙιιιιιιαιιιτ‹ἔ ε_τινει:5

[ΙΜ] Ια ρτοοΙιεε ΙΙ ἐστι :καινε ΙαοαιιοοιιΡ έξ: .

ΜΙΤ εοιτιτταιιέ:ήε ιιε Ια πω? Ραμ πιαΙε ιο

Μ” _” ιΙιταγ , (μια τοιΙΙοιιτε εφε-ΙΙ ένιάστιτ , απο

Ι(ΜΙΙΙ ι Ισα ΕΙιτέ:ιειιε άέιιατΙιτἔ:ε Γοιιτ οιιεοτε

κΙΗΜ ρϊτω,ι1ιιο εειικ-Ια.Ι εατήιιι οι: ίαΙτ,ειιιέ

0'ι:ΙΙ Με οΙιοΐο Μαι ρΙιιε ΙιοιιτειιΓε ά:: '

ε:
ΜΡ - ΙιτοιιοΙιοι· αι ΡΙειιι ]οιιτ , @ασ τΙα|ιιεΙεε

“Π” ταιε:Ιποε 9 δεῖ εμε Ια Μια: 86 Ια μα: εΙο

οΙΙΙοΙΙ ςεΙιιγ , @οι Γαο_ΙιαιιΙ Ια νοΙοιιτἔ: άιι πιαΙ«

Ν” απ: ι πιο Μα Ραε ‹Ιε Ια νιοΙετ, ο ΙΙΙκαιι

ΙΗΜ Φ0ιψ ΡΙι1ε Βιιονο,ειιιο άε: α:Ιιιγ (μι ιΒιιοα

90ΙΙΙΙΙΙΙ' :ε Ια Ε”, ειιιΙΙΙ τταιιἴΒτεΙΙΕ ? Ι.ΊιιέιεΙ0Ιο ι

@ΙΙΙ ὁιιτταἔε κι ίειιιιιιιειιε ‹Ιε Ια ιιατιιτε , δ:

θ' ΙΙ0ΙΕ` ΦΙΦΙφια ΐοιΒΙε:Ιυτιιιοτε , @αι τοίΙοιτ· οιι

Μ* Γοτι οοειιτ -, 8: Διώ Ιιιγ τεοοπτιττιαιιιΙοιτ

:ηΙΙΙΙΙ Ι'Ιιιιιιιαιιιτὲ. Μαἰεςιι-ατιτ α νοιιε,ό Ιαί:

ΙΜ ΟΙΙβδ6 ιιιαΙ ιιοττιιτιἐ ΕΙιι·έτιοιι , νοιιη:οι::

ιι°Μ οΙιὲε :ια Με επι 88ιωι εΙο ιιιιιιοε,_ιιιιι

ΙΙΙΙΙΙΙ'_ 2ΙΙ0ὶτ¦εΙαιἔιιὲ Ιιιιτέ Για πισω; νοιιερόρ

Ι, ΜΙ @Με ιΙατιέ ία ιιιειναιΙΙειιΓε Ιιιτιιιεια:,αιι η

ΜΙΒ' ΙΙΙΙΙΙει! αι: ίσα ΙοΙΧ οοΙεΙΙΙ:ε , δε άΙΙ:ΙΙαε ·

©5% Ϊ ἔΧΦιιιῇΙεε·Δ1νιιι:Ϊ νοιιε ἙοιιΙὲἔΪσε ειιίΕ.ι- - ϊ ι

ι 7 Μ 3 ειιαιτισιι€

›

4

-. ι°
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. 8ιπ:τποτιε εωςΡ1εάέ , νοι1ε οιπτει€έε @Ι

> Ισ: ἴοτι3,ὲρτιῆἄοϊοτη Ι:,ῇο ν6υέΡτΙ6,€Χο.

' ηριιε πωπω:2 οοτιιΙσ1ορ ΠΙ 1ιήι;Πε Ι;

. Με ίβεὶετἐε. ε” 9ο:: Γο.ι1τοΙε-ώ1 (Με εΙρ

 

"”72Τ” ' λ

Σαναφ ΧΧΧΙΙΙ.

:ιι1τοτΙτὲ5νοικ έτσΙ8ιπές (ση ΕΓρτ1τενοιις

εΙοεΙ1οιιοτέέ Γε εΙΙΙςΙΡΙΙΙιε; δε ειττίτέεΙυ;

εΙΙε: Ια :ΙΙ-έα δε Ιοε βΙειΙΡΙιοπιοέ εΙ6ε @ώ

ΙαοιηΙε. Ιιι€όε αμε: @Η νομε ρΈΙΙερ

3535 Ι:;ξαμερμΡ ΡΙΙς,Ηυε ΙΊΙΙΙὶςΙεΙεΙ ω?

ροκ: ς1ιι'εμ.ι Έοηάενουε Ισά ω: εφη

Ιτιοἐ;Ιὲε ςιι'ι1ηο ρκ:Πηε θ.ιιτε:-. Μειίε ω?

Ια: έ:ΦΠηρ1ΙΙειρος, δε «Ιτέα ρτοίεΙΙ)οιΙ

β88ι;εινεοτ Ι:: εΗφέςΙρ ΙεΙ ύότί65ειιιΙΙει;

@πι ΙΒτΙοτ;ικο ό; Γε. ςΙιιειΙΙΕὲ ά'έςτειρέ

Βετ, - ΙΙΙΙΙΙΙτιπερς ό.';μαιιμ @ωχ άεΙΙΙ

ΜΒΜ. ]ρορε ΙΞι,ΙΞτοτοε Μου @πώ , α;

@κτ @Με άΜάιιέ :τνρυε ά1η: ΡουτΙΉ

ξΙο.ΙτρΙΙΙεώςηϊ σΙε: εε τεκξε εΙ.ο ΙΙΑΡὁττφ

ΜοζΙοτε:Πατί; @ο αμκ ότι ροωρΕΕΑοιπρ

Βοάτ1ε:Μ, δε Μ· ΙΙ ηι1ότιεβά ΙΙόττε ιι@

ε'·-Ι. 1 ρ “‹ -). . Η ; ·

ἔε,ει1τιτ:ιτ1ς τουτο Ι ιοίΙτι1&ιοη 86Ισάμ

Β;:ρ.τΙου,ς1υ1 ;'γ τπ:ιιν6. ΡτοτυΙςτοιποιη:

εειΙοπιτι16ιΙο εἐιυς, (ΙΜ ους ειιπτείρί5

ὲιεει15ὲ Ισ: εΙιτΙΙΙΙειοΙίωε άΞιΙ:οΙΙτ Ιβ

'ΜΙΧ Ι”Ι1υ|ττ1ιιηΙτὸ ΠΚΠΠ62(ΙΠ έέςοξε Ιω

ΙτιιιΙτί, 8έ &τη τίζνυΒΙοϊΙεξ έως; ; 8ιΙ€8

Έιπ1ΙΙΙοέ , δε τούτα Ια @Πα δ6 (ΜΒΜ

ΙΙΙΙτέ `Ι1ΙΙΙΒΜιι, θα: Ι,ςμεΙ:Ι·: @με Ι'ΑρὁΕΕε?

° - · · ετώ119

______----ξ.---*_ω

Ι'Ι '_.Ι ·-.*__ω.
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βατ !'Ερέπε !,έι ΤέσπσΜέε. 391 -

ε - ετ_:ιΒ1π ῇεγ ό2μιε 1εε ΕηωΙΙεε ,οΒΙἰἔεεεπ αφ:

ε Ιεε μια ζ~ε Ιεε τηετεε ει εινοει€ Ϊοἰι1 εἱε Με ν·

η ; ῇευοεΗε εε Ιειιτε ειπί:ιεεε Ιεε ετιβιοε, ‹ἰε

ι Η νἰεΙΙείΪ-ε άε, Ιειπερετεε δ; εἱε Ιει1ι·ε

; @Μετα ,δε τοιπεε Κε ρετἴοτηιεε ό.”υειε

› Η 111εΐπιε τη;ιΠοη :ι[ε τειιεΠε άεε ό.ενοΗ5

» -ίεκτ1ΒΙειβΙεε άειειε Ιει1τ ΒεΪοΙΠΡ εεΉθειππ

ὁ › [ιιτ Γιμ1ἰοο,ςι1ε Μ. ιπιτιιτε ει ΜΠΕ ει1ττΈΙ

ε / ]εε, Με Γοε1εεε ττεε-έττο1τε , δε τευε 1εε

:υ οίΗεεε Ιε8Μαιεε ὸεΙϊιίἱὶίἙεμεε πιιπυεΙ

π ε Ιε , ειι'εΙΙεε Γε ὸοὶνειπτ Ιεε ιΞειεε Με; αιι

Ιε ~ πω. Ρετ Η ΙΙειπτετεεω: τουτεε εεε Ϊο- ε

:: ©ἰ©τἔ8, άουτ ί-ε Έοττι1ειπ Ιεε νὶΠεε 86 1εε

ἴ εεειτε,άειοεΙε τεροε δ; @Πε Μ. εοηπι1ο‹Μ

;. τε ,ίουΙ28εάεωει ίο1ΒΙείΪε 86-Ι:έμ ιπες:εβ

‹ τ θά: όεε Με εινεεεΙυε ὶτιεἴρτςε 8εν1εε

' 111ογειιε άεε ο.ιπτεε. Ρετ Η ἰ1γ;έΡειπὰ

Με Γει°ἰιιτε εωωε,_ω (οιιτεε ό.ιι εοωΞειι

"ΜΜΕ δε όι1 Βοη-Ιμει1τ , δέ Μ εοπ[ετκ>ε

| 7 86 Γειιειτπεητε Ρε:1εθοι:Χ εοτοιεετεεΨ

] ·· ιἱε εεε εὶενοἑτε πωτι1εΙε. Ρετ ΙΞιΠ επ

3 €ιωΐε 1ει`ἴαἰι1ε2ωἰΪε , Μι ι11ετε εε τοωε

#5 Ιεε ν-1εεε,εττειεΙιέητ3τοιμε εευκ, Πω επ

ΐοιιτ αφο.ΒΙεε επι τωνε1Ι 82 ε, Ι”-ε_Χετεὶεε

5 Δ(1ξΙ‹τιει:<-ἱιι‹ὶ.ιιΙὶτΙε ρεεε ενοὶτ ἀεευογι

' €ουτωτ :μα ΔεεείΒι:έε άε Ιω: Ρετἐε

ε; “8ΗΙὶ επι Βο.ωπε με ττ1εί`ιιιε` ωογετι1ει ε

ε - ῦΠΕἱΟίὶΕξ_βεε.εἱΪειἑτεε ἀ”αι1ττυγ, @Μ 21Μίξ ζ

! · . 'Η σε( βε~

 

|

` γ ι

 



' ε” ο .5'ω·ΜΜ ΧΧΧΙΙΙ.

€Ιιιφ. εΙε [ογίΐνετε , άστιοατιτ ει εΙΙειειιο Γε τΨ- εΙῇΙε, Χίου οι1ντοΒε εΙ1ε:ίογ πιεί Τ”

ΙΙ επι εκεΙιπ Ια εοοίοΠοο , α1ει1εΙσε=

· εΙτε,Ι:1ΙΙΙειος ο. εΙιειειιιι Ια ρτοοτΙεέε τΙο
. | ίου Νεο , 8: Ιε άτο1ττΙε Ιε εΙΙΙ-ρεΙοΐετ,

Ι Ι Η ΒΙοΙτε εΙε με εοιτ11τιυι11εμπετ,Ιιιγ επ :Ιοί

εεω(ωπ τεΒιβωεΠΙ Με μικ1ε @ο
ίτυΙτε,8ε τΙε ΙΙιΙΓειεε Ρουτ εΙεε Ρωοεεω

ο οιι5 ΙΜ Βοη οπιιτεΙ Με Ια Ρει1τ τε61Γετε

@ψ α-τ-ΙΙ ᾶε" ΡΙι15 Ιοεαιι ε: τΙε [Με

βειπειέκ , ου οιι)ιιοε ία;τιΙΙΙε ΜΠΕ εαπ

ϋετοέε , οιΙου'ιτοε νΙΙΙε , ου υιίε ΕΒΙΙΙε

" εοτηοοΓέειΙε Γεττ1ΒΙΑΒΙεε ΡωπΙ11εω5ε=

. ζ;οηάεςοετιτ οοιιε ειρΡτεοοοε ‹Ιε απο

δοθ:τΙοε ‹Ιε 5;ιΙοτ ΡειιιΙ, εμε Ια Μογ

οετΙε,εοπ1τηε οοικΓ;ιώ·οοέ @Με τοιιἐ '

εεε είε, οοϊι @πε ΙοΙΗτμτΙοι1 ἈΡοΙὶο

Βοοε , πιω σε άεΓοτοΙτε εοοτεειΙτε :πως

ΡεΙοο)8ε :Ισ άε8ουΡε ‹Ιε Ι'εΓρ1·Ιτ Ιιι1οπα-ΙΙΒ

Ι ά επ ΡέιττΙετΙε δι ιοεΙοοεοΙΙε. Π), στα

¦ ς1ιιΙ έέϊτωΒΙτιεΙιτ, Ιεε εοο1ι11εΙΙεε#

Γκ1εο8 εποε; ότε βοοε δε υτΙΙεμ-πωΙε

ε @ο :ω ειπε επεοΒατεε; ο :1ΙσοτέιτάΙε

` Μεεε1ιίεΙε τεττιΡερειή- Ιε ςεΙΜεΙΙεπιειπ

άε4Ιοοτεο1Ιετεί>ὸΙίεἱρΙἱιῖε, 8έ·εΠ απο

μ τοτοΙσέε €Ιορε ΙΙΙοττΙΒΙε·εοττιΙρτίο11ε, οἱ: ·

· ' πατε

 

εξ

Ι

-_ η _ Ι 7 _ › 'εε-ώμ

; ' μ 1οΙΧΙΐοοεΙοπ1ει1ταΙε3εΙιεΕΙ1τΙΙΙΙέπτΙΙΙιΙεΙ '

› ου οιΙντεετε:'ειτ ραττΙεΙεΙεΙετ ρϊεΐοτ1%·4 .



Ι ·| /ΜΙ'ΕΡέιτ: Ι. έ Τέωσιό·έο. 39;

@Με Ισ. ίπάγοτιε πιέΙριΙτάΙΙυγ, ίΠοΙΙ1ΡΡοτ- 01η·

ΙαΒΙε,`‹Ιυε ΡΙιιίἱειιτε τ11εΐτι16 ό:: Ιά::οιι1- ·

ΙτιιπΙΙψη .Βο:ΜΙπο· ἐστι ΡΙ:ΙΙΒΜ:110: Ιιειιι

ΜΜΜ, 82 εοπίοΙΤουτ, εμε Με; Μογ

11εε ορτ τοι;;; 'με τεΙυ,ούςτοΡι·ς:ικιητ Ι·ιειΕάΙΙ

Ιτιειπτ Ιω· Ιέιιτ Ι1Ιιττε1τέ:Ι1Ι€ , 86·ει1 @ών

@Με τ0ητε Ια ΐγωιτιεπΙο. Γειο001τΙο
γοΙοητΙ6τε , :μια Η: :ΜΙ «ΜΙ τοϋΙουτεΙαΙΙἔ`: ›

βΙ1€Ι11Ρίτατ1τ5δέ ε1ιι)ιΙ αρΡτόοΙΙ: εΙ6ΓοΙ1Ι `

£οτπιΙσΙε , εΉ ι1'γ οΡε εΙεε-Ιει Ρετνειπι1. ·

ΜΙΙΙ-ε κι Μογικ:Ιε ά: ΡΙτε εικιΙοτε- '7

ΙΏΠζ,(21ιιΈΙΙΒ π'έτέ:Ις :ιικΙειππ:ωοιπ ; ω Ι

Ι ΙΙ)ΦΙΙ ρειε ει άπο , (Ιιτ*ε:ΙΙο αγτΙειττωΙε τΙέ:τι

Ιων Εεε 8τειικΙε 8; ΙΙΙΙΙΙΙΓ€Σ εΓρτΙτε;ςυΙ ·

'(0 ΙΙιΙΙΙετειιτ έΙ:Ιοιιϊτ ρατ Ισ ίαι1κ ε:ΙαΙ:

άστα εΙΙε (ε μπει :ια εοιππιεσεεωεπτ,

δ: άοητ Πω Ιιιγ τοΙΙε ρτ6Γε1ιιο ΡΙυε τΙΕ:ΙΒ

Μ] όστωεκπτ ‹Ιφ Ια τεριπτο.€Ιου , επι Βειέ

ΜΒ, ΠΠ Οτττ8οΙτε, υπ Ιετὁπ°16 , 82 ΡΙΝ#

ΙΙειιτε ο.ιπτι:ε εΙειιιε Με ΙΙ€:‹:Ιεε ίϋ'Ιναπέ. ή

ΜεΙε ΜΙ( Μ: τοΓροθε άοι1εΙ ΙΙ:ιπ οίιτέΙΙ-'

Ποτι,ΙΙε (ε: ττστιτροπ:ητ ού εΙ:Ια,«ΒΖ ΜΙΒ .Ι -

Ια πω; ά"ιιιι οπιει€ιεΙπ, εε τΙ'ιιικ: εΙ·έτΈετία

(ο ό: ΓΕΒΙΙΙΙ: ·ΙΙε ΙοαοάιτΙΠερτ @κή

ΡταίοτρατιτιγΙοε (ΞΙ1τέΕΙω1έ Μ: Ι·1σΙΓ6ιΙ, -.

| 86 Με ροΡα: ΜΌττ€ΙΙ6;ςΜ~ά μετά Ρέα

ΒΙΙϊΙΙΙΙΙα ριμεΙΙΕ ΙΜ ΙΜΙ66ΕτΙηε, 8ε·άβ,ξ °

Γετη;;ειο πω” ω·Ιαωειρ ·Βωρεωε, ῖ
: Ι › ` δε έτετΙ:5γ '

 



' δ

Μ( . $εκφωί ΧΧ ΜΗ. '

εφ· δε ετ;ιΒΙ)πΙα ΜΜΜ , 86 -ΕεεΓάυς ειιτΞεπ

:Μπιουτ εοπόΡυ Ια ίο.Ιοκετε άεε τιιειιΕ8

.ήπιε ου 1ηνευτε,ου ;ιύ8φειπςε, 86 σοπ

· Παμε ρι:είάιθε πάω Ιω :ιεμε , δ: :οικω '

1εε(ι1Ρετίε1τ1οπ5,ευ1 τω: εηΗιτειεεαβΙε μ
Ι ` @ο π” ;ιηε1εά ςὶιτἰίὶἰειιιἰίὶτιε. 142

@Με 15 ιε ιτείὶε Ρο11τεετεεάιο11τε.'Μ:Μ5

εοττιωεω:·ρειιτ-οπ ε5:ειιΓει· Γ1πΠ1τμτ16η

“ Σ' άε °ΙάΜ07ηε:Ιε , Ριπ1ε άιιεΠε εΙτοάυ`ε δε

μ, '· ` μειινετίε μπε ιογ ΈσηάεικτιεπτεΙε άεε
η ', ΩΙ1τέτΙειΒ , @Πε δ. ΡάιιΙ ηοιιε άστιοεε;1

› .ρε Πω 9 Π άὶτ, άπο πω? μέ »με @Με

ε βέπ έ” βεν:: , ό· Απ· πω ;ι'έτετε:σ έα/α]ΐ;
@Με , ε”είΐ: μ άπε,άιιτι Ρετε άε Γεε επιίαιι-ε,

μηἶφάεγ άε ία Γεπιφε, υάειιίο.τιγ;άείά&

Ρετε δ: άι: Πι :Βετο , Η άὶρ (με εε: Μαν

μπε Η ε; μ·πἰἑ· Λιβ;; άι1ε _εεΡε ω; άείετ
° ' @Μάτ άε ]”Εἔἱὶίηεψἰεεφίππ_ἐπχἶἐεἄω. Έ:

Η μ'είὶ εεΑΡάρχεεει;ε ΐοιπισικ Με :μογ

11ε;,τωιε 1εε ὶιεττρἱεεε , άμε·εεμ;; άυἰ_νὶ·

@εεε ει; εοιτητιιω.9 (ΙΜ Ποπ Γει.ι1επιεπτ

  

Ηιιὶττάτι; Με μπεε Ιειαι3εΒΕαι15;ζε:8 1τιω5

Ιειπε ίεττπάεε ,άεε ειιίειε , @Με Ρετε8

·· 8εωει·εε , 8:1ε; (ε_ωφεε ,1ειιτε @Με

β13$ζ111ά άε ΡΙάεμφ;ι εοηεεω άἔ: @Ια
' ε -_ @ετ εΧρτεπό1110η: ναι: ά°ε·Ιῖ;;ε α ῇατυεϋ/

ΔΔ1ει€2υε©199·Φωοϊκάεε ι>Μοϋμε,άνω Χ

1 - 1 · 1 · ε μβωιάο11·

  

Ο

κ.

Α*- ε ..Α

;1”οιππ111Ιίο111 άε ρεφ: ά4ε.Ιεί1μξειΙΣ1`ἱ!ιἔ› ε _.



 

. [Μ ΙΈΡέ226 Ι. ιι Τέ:κρ2βέε. . 395 >

η ε ;ΙοειτιιΙοτιιισιιτ ι Ισ (βιο σιιισ δι Ρωτώ πω: σε”,

Ι 4· Ισιι'ΙΙε στι σ.γσιι:3 Οσι·:ειιιισιιισιιτ Η Ισ. σΙοσ γ·

ι &τιιισ ‹Ισ 5. ΡειιιΙ σΡε νσειαιΙ:Ισ,8ε ΙΐστιιισΡ

ι , . βε ίοΙιάσ, σσιιιιιισ σΙΙσ Ι'σΡσΒιιιε ρΙοιι;σ .

ΡΙιιεισιισΙσ. εσεις σ; 1σε σισμιειΙΙ βιο; ιισ- Ή Ι

Ι - κ ςσΙΙιιιτσιιισ-ιι; ;ινριιστιειιισ :ειπε μια σαι · `

· [σ ίσιιτ :σηεΙιιιε πιογιισε, ως :ιι-ιι @στη

' ιτισιισσωσιιτ,ίοι:·άσιιιιΙε,(οἔε στι σσε άσε

- μια; τστιιρε , ση: , ιιστι ει ιιτσ-Ισιιτ"Γογ,

τι ροττιιιισ Πε (σ Ισωπ εισσιοιτσ,τιιιιιε πωσ

(#β); 86 (μι ρσιιἀαιιἔ,ειιι”ιΙε όστιισιιτσιισ

στι οσε σαιτ , ΙΙε-Γοιισ Μπι ΡΙιιε σιισσΙΙσιιε,

επι ΡΙιιε ι·σΙΙΒισιικ σιισ Ισε ῆςΙσΙσε , »πω ›

@σε με έ;; έα/έσ2ε:; `τσιισιιισσειιιιτ Με:

;,ρΙιιε Ειστέε δ: ΡΙιιε ικινιοΙ;ιΙιΙσε Ισιει ‹Ισ

ΙΙιιιιιιο.ιιιτσ,σιισ ΙσειιιΗεΙσ1σε ιιισΙΙιισ κά)

ΡΒ&σιιιιι$εσιιιιιι σα: σσε να:ιιε, κΙοιιι Πε

ΐσ 8Ιόπιβστιτ ΙΙΙιειιιισιτισιις , εισ(στισειιι

· ι σ ΐ0ιι€Ιε , ειιιΙειιιαιτιτ ιΙ'ιιιιιιΓτσε 86 εΙ“Ιιοτιισ

ν! Ι ΌΙσε στσιιισίΙσε,Ρειτ ΙσίειιισΙΙσε ιΙε_ε”οβΙι

Ι σαιτ ιΙσ Ρστ(σνστστ τοιιτσ Ισα: νισ όειιιε

Ι__ ΠΠ έτσι, σεξι, ΓσΙοιι Ια άοθετιιισ ‹Ισ Ι'Αρό-_

ΙΙ ._ΡιάΙΙε ιισρσιιιισιιτ σπιτια: , ?ασκ πωπω:

:ι . Ι4/Ιωά α; ωεφισιιωιιωφιιωχειαβιε Πε

ι _ €ιΙΙσσιισιιι, σιι'ΙΙ @με ΡΙ1152ΥΙΠΒΕΙσίι1εμιιιι6..
ι

ΙΙ απΙΙΙηιισ τιοειΡσιτσε,οιι :Με τιισισε,ειιισΙο· Ι"

« ›

ι

ι

ιι

Ι

ι

Ι

Ι

Ι

τ

ι

.'

ΙΙ Με Με 82 1·ισε ΙΙΙΙσε. Ισ Ι'ανοιισιιιιο.ιε ι

ΙΙ 7 ε” Ισιι; τι τΙΙτ , ειιισ σου: σιγιιισιτ. ΙΧσίιιι

Ι' (ΖΗΜΙ

 



. Υ | ε ε ε·# ε· !

ὅ ·· Με - 5'εφαη:α ΧΧαμΠ. Δ μ' ἐ

ε: Φζ",Ιΐ' 86 έταΙσΙγ Ια ;:γτατιτ1Ιε , δ£ -ΒτεΙευε ειπΙεπ

> Η ' κακα: εοπόΡιι Ια ίαΙιατετε εΙεε τιποτε;

 

αγαιιι: ου Ιανεπτε,οιι αυ·8:πειιςε, 86 εστι

βτπιε ρτείει;ε τσακ Ιεε αΒμε , 86 τοιπεε

1εε (ι1ΡετΙΙΙεΙοηε,ειιΙ στι: @θα αεεαβΙε '

Ι -_Ιε π” 8; αι1εΞειι ΕΙιτΙΙΙΙακιΙΙΙ11ε. Ιε

1αΙΙΙ-ε Ια Ιε τεΙΙε ρου: ε:εττεΙιευτε. ΜαΙε

εοττιωεπτ··Ρειιτ-οπ ε5:ειιΓετ ΙΊαΙΙΙτμτΙεπι

Ι (Ιε Ια Μογηε;Ιε , ειπε ειιεΙΙε εΙιοεΙυε 86

Ι εε:ινετίε ειπε Ιογ ίοηάακαετιταΙε όεε

(:Ι1τέτΙει1ε , @σε 5. ΡαιιΙ τιοι1ε όοιπιε επ

εε ΙΙευ 9 ΙΙ αΙΙτ, ειπε εεΙυγ με /ι: μα:: έ;

Ι βία είε: @Με , ό·/ξυ· Μια ε'εεετικ αΙε/α βε

ραΜε , .ε”είΙ α εΙΙ:ε,ι1ι1 Ρετε ‹Ιε (εε εηίαπε,

μυ φατγ εε Ια ΐεπ1μπε, υπ 'επί-αεκ ‹Ιε (σα

μπε 8ε‹Ιε ία τιπετε , ΙΙ ΙΙΙτ ειπε εεε Ιιοπι« '

με Ια να Μια Ζαβμ εμε εεΙὶ να άείετ

ε κι” ι:Ιε _Ι'Ε8ΙΙΓειρέχε μα:: ἰπ|Μ£ἔΟ. -Ε;

μ'είΙ: αεεΡαε· ρεαιαε ίειπ τοιιε Ιεε :πογ

μεε,τα:ιε Ιεε ΙιετιρΙτεε , (με @με εΙυΙνΙ

εκατ ευ εοιαπιιπι.ε ειιΙαοιι ΓευΙεταεαι:

μ”οητ-ἶιιιιΙ ίοξι1 εΙε εεε;; ‹Ιε Ιευε:_ξαπ1ΙΙΙε, .

ΗιιΙττατι; Ιεε Ρετεε Ιειετε εμίαΙιε;Ιεε τηατΙε ”

Ιει1ι·ε ίε111τεεε ,- Ιεε ειιίαηε , Ιειεεε. Ρετεε

ε 86 κτιεεεε , δέ Ιεε ξεπιταεε , Ιειπε :τιατΙε;

πιαΙες1ιμ εε μμε μου εεατευε εΙε εεΙα

Γεω εεφτεΙΤόπι1εω πω: εΙ'είΙ5:ε α Ια:11αΙα/

3εωε>εε1εαεΙΐανοϊτ ααα αετίαϋαεα› πω 8 α

τ . “ΙΧ αΙσααάοα

  

Ο
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ΜΙοητιεπιτ , Ισ [οφ εμε Σ .Ρειι1Ι νου; ΟΜΕ,

Ιε επι @ποθ (:εττο.Ιτιοωοητ Η Ι:ι εΙοφ ν·

Με άς: ε». Ρ;ι1Ι::ΙΙναΙταβΙ8,86 ίετωε? ' _ ''

ΙοΙΙὰε, ορπμπο εΙΙο Ι'εΙΙΙΙιηε ςΙοιπο :· Ι ·

ερμαΙΜεττφ δ; Ι425 £Ι€11ΧΙΙΙίειυ;ικ- Ή Ι :Μκειτιστικ εινρυἔτ?ειιι6: :ρω ς:οωι ΗΜ · ` :ΙΓεω ιπ:ηεΙιιε πιογησε, ίοΙΙ πι; ροττιτ- ·

:Περπ16ητ,ίοΙτ ὸοΡυΙε,Ι`ρΙη επ εεε τΙε:- _ Δ
π; τεττΙΡε, ρητ , Μπι ιιΙΙΙυτὲΙ€ιιτ`Γογ, ; ;

πω: ΙΙ; Γε Ι:: Έωπ ικαοΙτε,τωΙε ποτὲ: . - Ι

ω” δξ(ΙΙΙΙΡβτιιΙαπέ,εΙυ'ΙΙε ὸεωευτεκιΙ: ` Ι Ι :'οετέτ:Ιτ , Πε Γοτι; Ποπ ΡΙι18 ωα:οΙΙοτιε, · Ι `

ρΙι15τεΙΙΒΙειικ εμε Ιοε ΙΙεΙε:Ιοε , »πιώ Ι η

Η με ώ:: Ξπ/έαΛε:; τωοιπεεωτ πιο: μ - ;,
αεΤιιεκέε ό: [Με ΙτινΙοΙαΙσΙεε ΙοΙ·Χ (Με _ · Ι' Ι Ι Ι=ΙΙτΙ1ατιὶτὲ,‹ιυοΙε;ΙιμῆἀὲΙεε πισίιτιο τε:ίζ " '

:&οιη;δε @ΜΙΑ (με αέε νατι1ε, όΏως ΙΙε- - _ :

ἔΙόΐἰίῖ€τιτ ΗΙιωητοκησης , τ1ρΓοπτειμ 1:_ . - 'ζ
ΠΙΙ8 ηυϊιοτειοτ ὸ'ΙιἡιιΡεεε δέ ‹Ι“Ιιοττἱ- -' Ι Ι

  

Η Ρϊσ1ΠοΙΙΙ:5,Ρ;ις-ΙείηυοΙΙοεΙΙε_ε”οΙ:ΙΙ- 4. .η .Με (Ώ ρετΙενετε: τουτσΙει1τ νΙε εΙαιιε υ Ϊ;; . Ι

Ι βΙ%0ΙΙ, ίΕΙοτι Ια :ΙοΕΙ:τΙοε ‹Ιε ΓΑρό· _ Ι

αΙΙ81ιερειιυ:πτ6ιπκε:, «Μακ πνιέΜ$ - ' ·

@ή α! ιίευεπιπρέπ.”αΈ»/ϊόε!ειΡ Π; _ .

Ιθ80στιτ, @ΜΙ ίειμτ Ρ1ιιε αρτιο: Μία; Ι/ωω».. '

·ΙΙΙΙΙΙ›£ΙΙΙ© τη5Αρςτεε,οιι :Ιοε ττιετεωφ562 Ιο° 5” 'έ'οἶ Με δ! Με @Με Ισ Ι'εινουΕ; τϊ12ἰ5

ΙΙΙ Μ: Ι; (Η , ·9ας:Ροιπτ 27Ι.ΏθΕ Ιε:ΙΙ18

- ` › ' ΩΙη·ΙΙΙ
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396 ο ΜΜΜ τ· :τ τ· τ: τ; ·

στη. (ΙΙιτΙΙΙ: ρΙυε,οιυο που μετα, 8ειιοε οτι=

ΒιιιεΙΙΙ ΒιιΙΙο υ,ειυοιτ Ρουιτ οΙ_ο ΓοιτιάιΉ

τιοε ροτοε δε τΙο τιοε οιιΈτιιιε 98: ιιυτ οι::

του ου οοιιττοιτο , ουσ: τι'ου εινοττΡοιιιι:

οι: (στη, ο>οίὶ ιιοροιτιτ τυποι: ΙοΠιε_

ΏΙιτΙΙΙ , Ρυτε οιυο υ'οτι :ινοιτ Ροιτιτ οΙο

ίσιο , οΡτ τοτιτοτ Ια το), ; οο οιιι οΡτ σο· πιο

(οτυοΙο,υιιο @τιοτι τιοτι οΙ”:ιι·ιιουτ , τιιειιε

@του τΙοΙιειἰιιο , ου εΙο ττιέρτιε οτινοτε

Ιοίῖιε (:ΙιτιίΙ:. Ι..)ειγειιιτ:ιΒο ιΙΙ:ιτιιουτ ειυο

τιοτι; ιΙονοτιε ου 5οτειιουτ Ιοίυε :ιυ ι.Ιοθ

Πιτ ιΙο τιοε ροτοε δέ οι: τιοε τιιοτοε , υουε

οΙυΙι€ο Μουτ τΙοίοΙσοϊτ , εΊΙε υουε οοτιι›

· τυειιι·εΙοτιτ ιΙοε οτιοΓοε οοτιιττο.ιτοετι (ο νο

Ιουτο,·οιι οι ίου Γοτντεο. Μου τιιτιοΙιε οιιο

Ιο ἴοὶτι ουκ: τιουε ὁονοτι5 ιι τιοε`ροτοε ο:

οι τιοε τιιοτοε, ου ο τιοε οιιτειιιε, ιιο υουε

ττττοετοιιο ροιτιτ ιΙο ΓοτνττΙο $οιΒιιουτ;

τειιιτ ε-'οτι θιιιτ, ουο τιουε ΓοίΙΐοιιΠοτιε, ου

Ιιιγ τοτυοιετιιοτιε ττιοιιιε ά'ειττιοιιτ οτι Ιουτ

μ τοτιοΙ:ιτιτ Ιοε Γοτνιοοε εΙυο ιιουε Ιουτ :Ιο

νοιιε , οιιο τουτ ου οοτιτττιττο , τιοιιε πι:
: _ ι ι

Ρουνουε γι ττιειτιουοτ ΒιιιεΙ'οδοτιοοτ 823

@το ροιτοιΡττο Ιο Ρου οΙ'αττιουτ «με ιιοιι: -

ειι7οτιο Ρουτ Ιυγ , οτι ττιἔρτιἴαιιτ Ι,0ΠΙΓΦ

·ξιιι`ΙΙ ιιουε ο. ιΙοτιτιο Ρετ Ιου Αρὁττο, ιΙ”ει

ι?οΙτ ΓοιτιοΙο αυτ: οι: τιοετοΐατιιιΙΙο. Πε

ςΙΙΓοιιτ ιιυΙΙΙ ΡοΙιτ ἐοΧουίοτ,οιι'ΙΙε τιο ΜΒ
Ι .` - ο Δ' " `Ιοτιο

ο . Α χ -

ιι

Ι
'
υ

 

 



@τΜε" Ι.κτ χΤωιθέτ. 392

Μ;με άο.τιε Ισε Ι Ισια άσ Ισυτε τσττειΙτσε @ΜΙΒ

ευ:[στνΙτ σσυκ, ουΪΙΙε οιιτ ουΙττσε, στι γι

ΡτιιιιιτΠΙσυ σουτ αυτ! Μπ1ειΙε Π: πια `

φωτ άσδ. ΡειυΙ ,ουι ουττσ Ι)ειΙΕΠειυσσ ν

άσ ιιοεΡτΙστσε, τιιισ τιουε Ισυτ άσνοτιε '
Με άουτσ άυσΙουσ μια ουσ υουε Δ. ΙΙογουε,νσυτ άυσ ιιουε Ροιιτνογουε τι. ιζ ΙΙσυτευστ:σίΙΙσςσε ε'ΙΙε συουτ;86 σ,σίΙΡτο

Ι Ι

ρτσυισιιτ ιἔτοω , τιιιΙΙΙ συτσυά στι σο - ._ .

Ιισυ,σοπιιυσ Ισ τυοτ,άιι'ΙΙ ει στιιΡΙσγσ, δ£ χ 'Ισ ίυΙστ άσ τουτ σσ άΙΓσουτε Ισ @Πιάτο . Ι

σΙευτσιτισυτ. Μυϊε Ισ τυ.ιΙσίΙ, ουσ οσε -

8005 πισττσιπ Μ. ΡΙστσ στι άσε σΙιοίσε

σοηιοτσΙΙσε,6: Ιιττσι·ειΙσει :ι ροττστ υτισ

ΙΜΜΒΦ Εοτττισ άΙι:ιΙ:Ιτ, ει νσιΙΙστ ει εστ

ΗΙΙισεΙισυτσε,ει άΙτσ οσττο.ιιισεοτειιΓοιιε, ι Ι

ΙΙΙ" α)Πτσ, ει τουσ εσττιιυιε σκστσισσε '

  

86 09ΠειΙΙιε ίστνΙσσειιιυΙισυ ουσ ΓΕνειιι- Ι

·ωΙΙΙΒ σ&ιοιιεισιι Ι'ειΒΙΙΙιισυσσ άυ νΙσσ;

ἔΙΙΡΙβ ωττουτσ σουίὶΡτστ στι Γειτυουτ άι: .

ΒωΙΙιδε άιι ΡτοσΙιιιΙιι , στι άσ Ιιοτιτισε 88 ε · . -- η

εΙΙΙ,σΧστσΙσσ άσ ΙειΙυΙΗσσ, 8: άσ Ισ. σΙιει-ε .ΜΡιδέ συ υπ ιιιοτ άειιιε υιισ νισ Ιιουσ9 .ΜιωΠο0συτσ ,δε Μαι Βι1Βιιιτσ. (Ισια:

ΙΙΙΠΒο άι: ΒσΙΙΒΙου τουτσ άἱνιτισ 8: @ο ο .. Α' -:

τ1τωΙειΐσ τισυτ Ρτσιτηυ_στ Ριιττουτ,άειυε - · .ο ° Ϊ σ' `

"ΜΈΙΙΠἱΙΙσ απο ντι Ρστσ,εινσσ υτισ·Ισπιέ ' σε . '

ωΙ?ιΙΙΙΙ9€ άσεσυίουιε _συΠϊβΙσιι 86Ιτισει.ιι- '

ι Ι Ι - . 7 ο · σουρ

  



-# 398 › ΩΜωπ ΧΧΧΙΙΙ. Υ

(Μαρ. ι:οιιρ_ τοπια ειιιομΙαιιε ιιιι άοΓι:ιτ,"οιι €ΙαιιεΙ Ι

ν° πω: ΟθΙΙΙΙΙΒ52.Ι.1 Μ" εμε: α: ειιιΒατταε έΙ6 Ι Ι

ι :Ιενοτἶοιιε οΙιατιιοΙΙιτε, ειιιιίαι: Ια μετὰ .

έΙα Ιτιογειιε·ε, ιιε Γι: ρειιτ”εχετεετ,` @ού μ

· μ (ΙαιιεΙα ΓοΙιτιιιΙε, οιιαΙ'οιιιΒιο Με τΙοίὲ ' ';

ια ίἱτοε. (ΠΜ Ρσιιτςιιάγ Ι6(:ΙιτιίΙΙαιιιιί-τιι€` ιι

ΙΜ δ. ΡαιιΙ ΙαιΙΙ::ΙΙι:εΙιοΙΐιω'αεςΙατιε @σε ιι

-4ιαιιιιιιω Ι όοιπΙε Γοἱιι Μι ίαΙ€ ραιιι‹5ι αΙι ιι

· πω θα:: εεΙιιγ άεεΜογιιοε 1θεειια:= τι

έαοΙιε; κιεεείΙαιτειτιοιιιέι ε'είΙ:·α :Με@Η Δ ΙΙ

- ΙΙ:ε σοιιτταΙιιτ.` ‹Ι6 ιιιαιιιιιιοτ α ίιιι ·άόι7οιιξ ΙΙ

· αιιαϊτοΙ3.ΡαιιΙ Ρ`ιοτεΙὶε;‹ιιιεΙ'οἡιιο Παπ .- Δι

ιιιαιιεΙυετ Γαιιε τειιΙετ Ια Π” , δε Γαι·ιε (Με τ ιι

·νειιΙτ ΡΜ! ειιι”ι3τι ΙτιθιΙεΙέ. Ι?ε:2ιιιέ ΐοιτΧ [Πω @οἱ α τερίιτἔ;ὲ ασε Εειιτεε Ιιιιι6 !

ι α Ι ἶ' Η Ρετιιιιοιειιΐο 'ιιιΙΙ:ιτιιτιοιι ; Ειι αγαιιΕ·· ιι

“ ΦΙιαΪεὲ Ιοε το8Ιοε ΙαιΖαττι::ε άιέ τατιτ ΙΙΙ: Ι

Μογιιςε νιτ:ιιιέ δ; ιιουνεαιιαι δ: γ.αδιαιιι: ΪΡιιιΙΙατιιιιιειιτιιέταβΙ9 εεΙ-ΙσΕ: (Η: ίσα ?Πε 'ιι

Ιείιιε (:ΙιτιίΙ,ε ιιόττο ιιιιιτιιιο Μαιίὶτε ,ΒΕ Ια

μ ΕοτιεΙαέ01ΜαιιιίΙειιι›ἶΙΙε·ιιο°ι1`ε αέτὲ›ειςρο:- - ιζ

ι _ίόε: Ρα: Γεε Βιέιι-Ιιειιι:ειιΧ Αρόττ€ε.Δ ΟΙ» / ¦ Μ

ίετνοιι·ε-Ιαιοκα&ετιι6τιτ, πιώ Ι:τεια:·ε,ι 828 ε ΙΙ
Ι ιτοιιετι'αιετοιιε ιαι.ιΙ Ι5·αΐοιιι άσε ατΙΙο (ΠΙΩ Μ.

τοιιι€,οι:ι :Ια ΒαιισιίΙ56: Ιοεαιιι:σι1Ρ ΜΜΜ

Χ ςιιώτοεΙο ατΙΙε: άι: ΙΞκαιιςσΙε,τ.Ιε Πστιιϊ- . Ιω

ιαΙαϊιαο11'άΙ?ΙΒιιας:6. 50γοειε ιαα#©ιειιΙιατ ιι

:ΜΜΜ °[οιΒιιαιΧ όίέ:ιι ._ ΒΒΔ· ρωτησεις

Γι ι` Ι - Ι'αττιοΙα

‹ “ . 8

  

Ι Ι



 

Ι.

βιτί'ΕΡέ2ηέ Ι. Ι: ΤίπσΜέσ. ἐ99 '

Ι'αττΙοΙο , οπο δ. ΡειιιΙ πισω «τη ε: ιιυῇο_ιιτ-ωΨ

όΙιιιγ :οΡεοΐοι1το. νοι1ε νογο2 εινα: Ν' Ι _

ι1ιιοΙΙο ίονοι·1το ΙΙ πω” Ιο Ι·οοοιππωικΙο, ο π ΙΙ : - :

πουε άεοΙο.τειτιτ ιπ:ττοττιοητ οιίγ Π18.11- · Ι ·

@πετώ τοΜοτΙ:ι ίογ, 86 [ο το·ιιάτο με 7 ,

@ατι ἰπιΙἱτΙοΙο. δΙ να” νοιιΙέε άοικ: ` ' : °

Μα: Με ΙΙϊκ:οτο 86 νοτίτο.Ι3Ιο ρτοί:οί

Μη «:Ιο.Ιει ίογ ςΙο/Ιοί'ι1ε (ΙΙιτΙΙΒ 81 νοιιε ' ίϊ

γουΙέεΙιορσΙΙιτ οίΙ:το τι1ίε:ινοοςυο ΜεΙΗΜΘΙ08) 86 πιοΐιτιοε :κι 6ΙοίΙουε τΙ'οιΙΧ, . Ι '

47Μδί% έα· πω: ΡΜώε: ά· 219·έα:Ζρα!εΜεπί '

έετει:Ηΐο πώτεβω2/ίε. Ι?οι·οε 86111οτοε,6

τιγέε σε @κι εΙο νοε οιΙΒιτιε. ΕπιΕιτιε,ι·οτι

άέε ει νὁττο του: α: ττ1οίπιο άονοΙτ ο νο3 '

ΗΜ 86 ο; νοε π1οτοε. @ο Ιο Βετο, ::

άϊσιιΒΙΙο Ρ;.:ΐαΐιτιιτ;ηγ'Ια άουτ Γοκι Ετο- χ _ Ι Ι

τοεΙὶοἴΡοξἶὲε 088 τιοπιἔ ΐειοΐοε 3·Ι85 111οτ · ο `

ςιιοε-άοΙΞυπΙοτι έττοΙτο,ηυο γοϋε ανά ο . Η

  

Ι

Ι

Η
Ι.

  

Ια Με εΝοος1ι1ο Ιοε ειιιττοε; ?οτα 86· . - .

ΙΒΜΜνέε νοικ Ι:Ιοιι 1ο απο: ιΙο ΜΙΚ:: 8 ";

Ι2ΠΒΙΙΙΓ›86 ΡοτΙτάει:ιε Ια ιιοοοίΙΙτο Ιοο . · ο

ΡοτΓοιπΙοε θα «Με :Νέα :τιποτε οι: 111οτι- ' Η

άοϋ Ε:Ιίοπε , Ρο1ινέε-νοι:ε Μαι ΐοιΙΙΙΙΙτ ;

τΙοτιεΙει φώτο οοὺΧςΙυ`Ι νς›ω οέιτ άοι1- _ ·°· ] ὶ.

Πο Ια Μέσα ι·οίαΐοτ 965 ειΠΙΙΙ:ο.ιιοοε ωα- ο ' ] :

οτιιἰοτοε ωΙτιέομΙο οοιικ,α ξιιιΙ Ιοε ρω! - Ι '

πιιο:οε εΙ.ρ νὁττο @ο σοτέ ;:ο.11τ οοϋίο 8ο ` ›

Ι - ο ·^ · ο · ίουοΙ;,

  

  



__, Ι με δε:σεωι χ ε· :Η 1 τ.

Ι.Ι

  

(Με ίοεεΙ5,δε εε ΡεΙεεε ε Ετεεεε,ε'είΙεε εοεε:

ΙΙ° ρεεε τοεεΙιεε εεε_1εεοτεειοεΙτεε ,εεε ίοεΙΙΙτερεεε ει: εεε:: ; εεε Ια εειΙΜεξ

ε Ϊοιεεεε ςΙειεε εε`ε1εΙΙεε Ιείεεεε νεεε9 '

εοετ1ιεεεεεΠεε εκείοε ε' εΙενε Εεε:Έπεσε Ε· ΦεΙΙε εΙιε.τΙξε Ιεε εττεεεετε “Η

.Ι ρεεγεεε-ΙΙε ετεεεετε εε νοεε, ΡεΞεεεε

νοεε ιι'εε ενέε ΡοΙεε ρεεε ΡεείοΙιτ

εεε › ΙΙ Ρωεεω 9 (Ιοεεεεεες εοεεετέε ή

εοφ εεε εεττεε εξι ΡεΙεάοεεε ΙιεΙσε,οε

εε Ι`ετεεετ @με εοεε @εε εε_ειεε ε Ι νοε

Ρετεε , ει εφε ε1ετεε,οε Με; ΈπεξεεΞ Οι; Ι

- 2εΙιειεεεε εεεε:ετ ου. εεεεεεεεε Ια Έογ; η

ε. Ιεἴεε (:Ι1τ1ίβ ΜειΙε εεε (Πε-Ι: εεε

' γεεε γ τεεοεεΙέε 9_ νοεε ενέε_εεε-Ιε

.κ : @Με εΙα-Εόγ , ειιεεε @εεε ενέε 1ζ11εεεί1ξξ Ι]

Ι ε εεε άενε1ι·ε Η εεεεΙΙε1τεε. 5.ΡαεΙε1εςΙμοτε εΙε Με εοειτειιεΙεε εεε ΡΙάεΙεε τοεέ .ω

,εοτετεε,εε1 ε'ει ΡοΙεε εε [εΙεεεε ίἱεεεἱ

_' Αιεεεάέε ίαοεε ςΙοεε , εΙεσΙΙΙΙΪέεΉνοε_.εεεεεε; δε έΙετ8ΙΙΙόε Ιεε εεεεεεΙΙεε εε· ΙΜ

_ γδετε εΒετΙτε;Ετι1οεεεεεεεε-ροετΡιε; Υ ·

ειΙετε εειεεεε εε ώρα: Ρειετεεεε; Ι

ειπε επεσε: ε: εεε ἴοΙε ίἰεεεεε εε νόξμἐ γ

εΙεΙίοιτ. . Μείε ρεεε ρόενοΙ; νομέ Μ::

εμΙττει:.άε σε ῇείΙε,8Δ εεεεΠε.Ιτε εεεεε; Ι

επιτε!!ά>: εφε ω; σε ε : ε? @με εεπεεεε_

ά:: @σε ΑΡ6έτε ειιευ:ε , ροεμφεέ2 Ι

' · ' · ' ' _ ἔσέιισ) ε

  



ι

@τ Ι)ΕΡέιτε ΙΙ ε ΤΖωσ2ίιέε. Μ”

πο) είε;υαι·:2ι· κι σούι] θεά ε» π Ιώβ” εξΟΙισμ

ιν ό:: νέιτι·ε τιιιιιιΙΙε Ρςειιιιετειιιειιτ,- ν' ·

πιο ουκ :ιιιετεε. Ι?ιιγεε Ια ίειιιιαιτιτ1Γει

εικέε:Ιε Ιει τειοΙε δεόιι @ο , δε Ιε3

ιειιίεε , ου οεεΙιοπιιιέΠεε ου ν:ιιιιε55

τιιιιιιιιτιε εΙ1:ιευτι ειι νοττε νοεειτιοιι,

Ια εκιΙιιτε άς [Μου , επι ειναι νότα:

νιεε ο8τε:ιοΙε , δε ΙιειιΙτει νοττε τοξο

Ι,εεειι τιιιιΙτιΡΙιειειΙε Ηιιιτ;ειιι ΙΙειι

:πιεσε το νοδιοιιε οιιεΙοιιεε ιιτιε μι:

άεΙοτοτεε ‹Ιε Ιειιτ νιε, οιιττε Η: ιΙε8-· `

Μουτ οιι'ΙΙε ώστε. ΙΈΒΙΙίε , εττΙι:ειδ

:στο Πιτ εως ιιιιε Ρωντετείι εΧττέ·

μου:: Μαι Ιοιιι εΙ':ινοΙτ :Ια Ρειίτι ραπ

σε Ρατειι8 , οιι Ροιιτ Και· πιιίετα·

τ ΒιιιιΙΙΙε , Πε ιιΙειι ουτε με ραπ ω::

›Γιιιεε. Αι1ιεθε ΙΙ ιι>είε με Βάσια, .

ε ]ε νοιιε ὸἰε , οιιε εεττε ειίΙΙΙΙ:ι.ιιεεε

ε νουε εΙενθ:ε εΙιιιειιιι ο απο: οι: νοτια ·

ιιΐοιι ,ε”ειικειιο-οοιιε Ια :ιεεεΙΙΙιε , 256

ι: :1ι1ΡΙι18 ροιιι· κι εοτιιιιιοιΙιτε,8εοοπ.

στ Ιε Ιιικε. @με εε ΙοιτΙει τιιοιΙεΙΙιε)

Ια.τεκτιρει:ιιιεε (ΙΙιτέεΙειπιε , οι.ιι Ια

ρειιεε,8ε ιιοιι Ιε νιεε,8ε Ια νειιιιτὲηιιἰ ο ι

›Ροι_ιιι ‹Ιε Βοτ11ε5.%1ε νοττειοειιΓοϋ '

=ΠΒΙο0τΙΙΙε με τοιιε Ιεε Πιιιτε·1Ιε ιιὁ_τἑΒ Ι

ιιιαιΙ;(@ε Ιε δο.ιι&ιι:ιιτε,8ε Ιεε :Παπ

Η ου 5ει€οειιτζΙείι1ε γ αγειιτ :ιιιίΙ.ὶ

Π· ?είε-πε ε ε οι.ιεΙοιιε

κ

  



2

εοφ. :1ιιεΙερε Ραπ , :ΜΙΑ @σε Ρφιιι· 665 π1Ι€96=

τα βατ Ρ:ιΙιτ,· δε· ατε 8οιιτοε ά'εαυ, ‹Ιιι';Ι› -
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