
  

`
.

'ï

\_.  

'tement aux deſoîrdres , ά πως $ΠΟοαν

."..κ”Μ-.Νυν..."-__

μυω[ρω ώ· ωάέψω· , qui plongent lg;

- ſmc-fines_enfin-Fé;"çnpltſicnrxiyíonlenrt,

1.Τι Μ ο Με; βΙπειρ. Υ I. 9. ip. ’

vOr εινα, Θ” veulent devenir riche; tom

bent en tenintiamó' ng; piege, enplufiturs

 

Iaamctmer en desîírnction Üjzerdizion.

ſi Car 'la .racine _de tons maux c'eſt Μω;

9υσιΣιά κά: πέβς#ΐε·,τ,έσκ2 ψα2ίσκε: απ: φα;

·@Μάρβ” ιἰέφηὲ: ά: &ιβ)ω&ββ772θ”

.ΗΕ.ιιε -ΕΚέιιεει Adam'
nôtre premier ſſpeteznolïs Θ

ειίΪ-α]€_ΕΕ·ἰ5#-Ρ2τ Π: crime defi!

Α ~ revolte contre Dieu_,premie~

;.ΙΙ1τ;Βόἰτέ; «ΜΙΑ _nature S 8c ſecondelÿlenzïï'

,aux ι vices de ,la- ſic-hait , &jaſiJeuts-pa ~

Εοι1ε. Mais de ces maux ό …qu'il nous 3

Faiſſés ,le dernier est le pire ſans point ι

de doutes δ£ de. cesſi deux 1ἶ3;το$ἀ'έΡἰ°

ξ105Χε'11Ιοε ἴαιμτ.ε.ἰπί<ἰ ΒΡΡο1Ιαιχ 9118- ω”

ιροὲ_Ιιἔ α-(εφές:: άεγ.-1:ο.5 , les αμα dans

~ . k . ` Με

~ l
. egg-i ' "

_μ.Μ..Ε

δ

Ι
Λ”-.Ιώ
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… K 'ï ’ ,

fi” ſſlipitït Ι Σ a Timothée. _

'nos champs, 86 les autres dans . chap,

:fines, celles-cy ſont ſans comparaiſon VL.

plus picquantes , 86 plus nuiſibles, que

'cellesſilàîCar encore que depuis l'art-est

de' nôtre condamnation , nſios elemens,

nos - ſimples , nos arbres , 86 Ιευτεΐτιιέτε

ἴογε41τ beaucoup décheus de leur preſi

miere 86 originaire excellence, &que

ces lieux , où nous avons étèteleguès,

n’ayent garde d’estïre—î :ΜΒ riches , n'y

auſſi' beaux , δέ άεΗε1ει1Χ , εμε α:: ad

mirable jardin Eden , d'où-nous avons

’ ότε bannis; 'il Βια Ρομττειι10: ενοιιέΈ,εΙυε

Ιε ſouverain Iuge at/elletnent temperè

la rigueur de cet exil , auquel il nou-s a
' condannégparſiles doux rayons de ſa beſi

n-ignitè , que nous Ypourrionsvivre 86

.εο·ιΏττιοεἰειπετιτ.,'86 heureuſement-z ſi

. nous étions :ΜΙΒ ἴεἔεε·ὁωιε nôtre mal

Μπι· , @ΜΙ a ότε miſericordieux en ſon

jugement. Carquelque εουΡαΒΙεε,εμε

Π0αι5[ογοπε, ce grand &magnifique

Seigneur ne-laiſſe pas-de nous éclairer _

dè- ſon Soleil, _de 'nous arroſerde ſes

PIUYCS ,de viſiterſnôtre- habitation, de

diverſifier 'nos @Γεω , de faire 'ſortit
réglem-eſſntde nosterres, toutes lesſſ- eſ-_

Pcces neceſſaires a-nô tre nourriturq, 86 |
Με ε. ſſ i inclinés

. ›

.1.

1
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"Ρ Οι:

ν Ι.

)

τιιοΓιοοε ο :Με οοΙΙοοε,(ΤοοττετεοΙτροπ:

le meſme uſage une ΙοΗΜτὲ ὸ':ιοΙ

maux z de nous fournir inceſſalnmcnt

toutes les étoffes , dont nous avons be-ñ

ſoin,ſoit pour οοι1ενοΙΙ:ΙηΓοΙτ ρου: Ποιο

loger S pour ne rien dire_ de_ ces ſpecta-ñ

clos raviſſans, qu'il expoſe continuelle

ment a nos yeux, la haut dansles cieux,

8L icy Με ΜΒΑ Με aut-res elemens, 8L

en un πια εΙειτιε toutes les parties dela

Nature ;avec une innombrable multi

ο rude de vcoultturct-s., d’oîdeurs ,~ &de@ο

pour la recrearion, 8L le divertiſſement

de noslſens 'y le tout dans uneſi riche

abondance ,-ſſqu’il y en a_ plus,qu’il n'en

βατ pour tout le genre humain. Cela

ΙΙ ΜΙ: clair; 8L il n'y a poin-t de peuple au

monde,qui en puiſſe douterscerte divi

ne bOn-t-è n'en laiſſant α; un , a qui ΝΝ

· πιο Ροδο μια: de ſcslib-ctalités , 8L qtſôl*
t-**ñïë.—.—.ó——.—-m—-n—…——-.ñ.....r,

ſi~. Κω” Ι,αιΙοτοτ δ6 Ια ſervir, &pren

Ια ο'Ιιοοοτο , ·δ£ απο €τοιτΙΙΙε: de ſes ſoins

&de ſes faveurs. D'où 1ΙοίΕονΙόσπ»

_que S'ils _vouloyent d'un côtè uſerdcs

preſens de Diem-ô; reconnaiſſant οπο·

V que teipezctla gr-aiäleur, &la ſageſſcaôc

η ſur toutïläîniſiînie/ enignitè de ſa Μα·

  

άτο '

·οοωθο.οοοΙοηεΙΙ-ο,ε'οτ:απότΦ οι (ει ρτονΙ·

κΙΙ:Παι



VW,"T" '_ ſſſſſſ

l

i

ſW-lÏÈpitz-e I. aÎimüt/zëe. ε
-

ὸεηεε,ῇόιάϊτ ι!είεε benefices , con-tem— Chap.

ρω δ: admire-r ſes ouvrageszôc s’entre-—. V Ι·

Φωτ Φ: l'autre -part amiablement .

avecque les autres, hóuime-s leurs pro- .'

εὶιειὶηεῇἑμιἱωποε ΒΔ Με ε!πετ1Πειυτ/:υπε
lcur factirétorgni injurczils lneneroyent

tous une vic plein-e δε de douceunôc de

contentement z δ£ qui pourroit a bon

droit cstte appellée he-ureuſe. Qu'est

εε donc enfin, qui les"en empeſche? __ ε
δε ςυϊειιι .li-eu -de-'ce calme , …BL de ce ſſ

bdnheur, querous deſirent ,naturelle-S

ment,,a plongè leur vie dans ce trou

--ble-SL dans cette miſere , Où nous là

Voyongôc &ont a peine y-a- t-il aucun,

qui ſc pui-ſſe fi bien garentir, qu’il \ſen . ſſ

reſſente quelque partie? Chers Freres,,

il est certainzque vcen’c:fl:,qu~e _leur vice;

avec ſes paffions δε ſes cupiditès extra~

Vagantegqui afait, 8L qui continue' cet . -

horrible ,SL pitoyabie ravage* dans le" ~

genre hilmain. "Ijambition, Penvie , le..

luxe , la vanitè, lavoluptè ,ε l'injustice,

avecqræe leurs bizarres -Zç-infinis deſiis, a

Τοι·ιε1'ιμ·ι4·φα·ε cauſe, de -ce-Ãſiñgrand _malt

beur.. Signs εεε ωοτ1Η:τεε, 8: Με Etats, -.

ά Ισε_:πΗΙεε , 8: les _familles vivroy-enc

z enñpzizrgsc en ami-tie; Mais 'entre ces

l

Nαεέ.5: _ 7 A_ ___

ε. _ . vices, γ -_ ‘ 'ſi

a

\

 

ω» έ'
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. 794 _Sermon X LI I.
Chap. vices , ilctn’y en apas un, qui contribuë

I* plus a cet eſipouuanrabledeſordre ,~ qui

ſe remarque en routes les parties du'

χ genre hurnaiii,que Fardente 5L cnragſiée

ſi paſiion d'avoir du biens Elle c.st 8L ſi

violente', que rien ne la .peut attester;

8L ſi gl-outonne , .que rien ne la peut

contenter; 8L ſi injuste , qu’il n’y en a

point dc moins τειὶἴοι11ι2βΙ€¦δ‹Σ enfinfi

.commune, 8L ii univerſelle, qu'elle s'é

ct tend preſque par tout , &L ſe peutnom

mer a bon droit la maladie de tout le

genre humain. Elle diviſe les hommes:

8L lescantonne chacuna pa-rhôè Μ

engage en des guerres eternellespùils

, tfépargnent les uns contre ,les autres

. — iii-la force , iii-la ſraude,-pour s'enrichir

Δ d_es biens de leurs prochains, amis; Cn

nemisgparens ,citoyengétrangers 7 ω”

_ distinctionmi reſpect. (ΪοίξΡτ1τιοἱΡΔἱ€ῖ

T ~‘ fuient' cette pernicieuſe ouv-riere , qui

j allume Ιω guerres entre les Πειτε, Ιβ

i ſſ p 8·ΒοεοΙΙοε 86 les proces ση-ττςΙοεμιττ1·

Β Ύ£υΙἰοι·εηι1ἰ remplit la campagnede v0_

- @Με , 86 Ιε·εε!ῖπἰΙΙεετὶε_ Ιαττοηε,86 de clu

z! ~ ρωοιπε _S qui ειΒ.Β:μρ1α-σ:_τα1οτσάσ Dieu,

'l — , ë' @Η éteint- ſon amour , Χ ΙειΈουΒατιςθ

l n ltſſivzíäc qui foule aux pieds 6L ſes @ζ

ο;

Ι

:

έ

Ρ

Ρ

ι

i l

ι

i



β, 2°ΕΡωε I. d' Timothée.ο; celles "des hommes , juſqucs a :που απο.

οὶιο·τ ίσα ſouvent du cœur des hom-Vi"

μια les plus ſacrés ëc ,les plus inviola

bles ſentiiñens deſſleuc nature. _Cest
pourquoyſi Μ· diſcipline du Seigneur

-Ieſus , le grand ὁ; ſouverain Rcſormaa

_teur du genre humaimenveu-t μπάρα

Ήοτοπ1οι1ι/ειοοτεο_ρειίΒοιπ_Μ όόοτέ:ιτπ,

!SC ſínterdiſant ſur tout a ſes fidcless δ;

Ρεστοί'ωιπ τηοΠτιο,εΙυοΙο Ρ.1.1ιιτοΙο.οοιικ,

_‹1ιιἰοτι (οτα οιπιιοΕιέε,οΠ une ClÎOſÇ auffi
difficile,qu’il ſetoit de fzſizirepaſſèr zz” Eba

~ mEdllP/lſ le tro” @Με ωιἔιι!#ω , maniere

.de parler proverbiale : ξαιτιΠΙοτο aux

1ιι1Ρε,ροιιτ ΐΒιι15οτιιηο choſe de la der

niere difficultè , 8L hurnainernent ω»

poſſible (Με Μι ρειίΠοιι , que le ſaint

,APÔfſCÇQInbat dans les paroles', que

@Με avons -leuës , _comsne vous Κανέ;

ΣοΜειξςιμοΤροε όΟΜεοί·ΙΙ- ο:: :Νώε ἀοε-ῇο

,montre la vanité ,-`ει£2ΡΡε·1ο_ο£ο_ηΔοἶ

,knensdans les @Ποτε ρτοοοάοηε_ ;111ο.ι15 μ Π”
Ι01Ι1ουτ_αιτιο , que comméſinous n’avons Μ· ſi

.ricnzapp-ortè au 'monde en naiſſantiabffi

_ n'est-il .pas poſſible, que nous extrem_

,Portions rien οτι mourant; ſi bien qucſſ

. !1ς>υε· devons nous contenter d'y avoir
ſi βοοιιογ Ποσο πωπω: .βοηθι1ε οοιιντω ·

··Β”ο;Σι
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796 . Senna” XſſL ΙΜ

_Ιξ,ΎΙΡι D'où il nous laiſſe gſiconclutrcſi quäyarîlt

ï Ι beſoin de ſi peu de choſes pour paſſer…

` ποδια: vie ſur la 'ccrre-,nóus ;ſavons nul

' le raiſon de nous travailler beaucoup a

y ‘amaſſer de grands biensñ. Mais pour

nous mieux détourner ènc-Orc de cette

commune-folie des hommes, δ: nous …

Ιου imprimer l'horreur dans le coeur

avebque plus (Pefficace , il nous ~ende'

@οικω οι:ιΙοτεο:ιοτΙοε dangereuſes 8c

pemicieuſes ſuites, prótestant hautt

menc, que [HPC qui veulent devenir Μάι,

οΜιω επ ι-Μωιιω, @Μο μεΞε,ἀ##

Pluſieurs' deſirs-,fſiom Ô' nuiſible: , ΨΙΙΙΙΙ##·

ἔσω Σε: ΜΜΜ::κα· ιέάτιιέ?έσπ;ώ· μ·ι·Μέυ#9

ΛΗ: ιιΒοοοε'ιιοΙ ne treuvc etrange , qu'il

(Ι ) attribue' des effetsfi funestes au (ΜΙΓ
de s'enrichir, il montre εο·ίο1το ſien gc

nerql la' nature &de venin de. cette

maudíteïpàffipnícdr (dix-il) la ran-voiri

7 des richîeſſèrgſllä racine de tous maux;

— - 8c/ il Ισ σ6οΒι·οκ με l'exemple de qucl

quçs οπο, que cette malheureuſe οστι

ι νοΜΓε: avoit precipitè dans Fapostafifiz

Ι _ leur faiſant'. abandonner *la pfoîfcffiêll

Il ‘ ο du Christianiſme.; qui est le dernier

P' Ι ~ de _tous les [malheurs 5 Quelqun-ans

' (dit-il) ει: άμα: ω» ; Μυέρβ·βω ι2'2Φ9):“

. ι . X — . ‘ c,



;φαΠΜ`Ι·Α

Ι
‘— !qui

  

ſi” ?Epine I. a Timothée.a*: la :fg-,é- fi-ſhm eux meſmes enfërré: e” ch?

pluſieur-x_ douleurs. Ce ſont les trois VI

points, que ſApôcre nous apprend en

ces paroles S-&L ce ſeront auffi s’il plaist

au Seigneur ,_ les crois parties de nôtre

actionsoùnous confidcrerons premie

remenr le grand periLque courent ceux

qui veulent devenir riches; δε puis en

deuxieſmc lieu Ια nature de l'amour

des biens,ou de la paſſion de S’enrichir,

ſi maligngque δώ Α: /ἐαπε είε τω: maux; Χ

δε enfin en rroiſieſme δε dernier lieu le
triste exemple de ces miícterables , que

cette _furie avoit débauchés δε de

voyés dela foy Chrétienne. Want au

premier de ces crois ρο1τιτα,ΈΙται1τ Voir

qui ſont_ ceux,dont 1’Apôcre parle, δε

puis que c’est qu’il en dit. Il parle de

ceuxqui veniez” JET/em)- riches; δε il dit

de ces εετιε-Ια,εμ'2ίτ tombent e” inflation,

ώ· αιφέσεω.· Remarques bien , qu’il ne

dit pas , ceux quiſazzt riche: S mais ceux τ·
!ε πείσω devenir. Il ne condanneſſ ſi

pas les richeſſes. D’elles meſmespllesſſ

ſ cr innqcentes; elles ſont bonnes, δε
τ) `ι:εισδιιτ ſervir act de bons δε excel

Ήττα ouvrages, Ce ſont des dons de

Dieu; δε Η elles nuiſent quelques -fois,

ε 'τ c'eſt

Ti

n î.. γ - ξ ” p**

. ι τα · .

'Ι π:

τετ
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ω? - εωεΙΙ»· η η.
€ΙΙΙΙε. θεά ΡέιτΙει Βιιιτσάο εεΙιιγ,ςιιΙ εκ αΙ5υΙέ,> Ι

· ΙΙΙ 88901 ε'εα-ΙΈ:ττ π1;ΙΙ. ΡΙΙΙΙὶειΙτε εκιοηε

δ ΡοίΙοεΙθ: @σε το'ιπΙσότ ει1ΡΙεεο-ςΙυΒΙΑΆ

Ι Με ; ωοΙεΙι1εειιοεφείωεε-Ιεε οιπιιτΙ4 Ι

Ψ Ιεωεύτεδ:ΙιευεειιΓεωεπτ ετηΡΙϋγέσε

' ` @στ 8:ιεε11έΙτ δε οιΙΧ,Βε ·Ιοε @καπ ά:: Ια:

εεημιτΙοπ. ΙΙτ ΙΙΑ-Ρὸττε: €ΧΙΙοςτ:2τιτ η

- αρι·εε Με ·τΙε:Ιιε:ε αμ”ωβιέπε α» 2πεβωιΙά

ἐυπ βπάεφεπ2Ρ0%7'ΖάΦεάίτ, πιοι1ε ι11οιι-·

τα: ,· εμίαιε Μ. ΜΜΜ ‹Ιο Ια ΡΙετὲ εεεΙοἰειιε

· Ϊ] €οτεἰοιπε, 86 τοπ1ΡοτοΙε άε:νΙ6τωοιπ άεε

ξ Ι γ ' Μογει1ε~ιιτΙΙΙ:εωιουε οοικΙιιΙπ: ει Ια ω

ετε:ΙτιεΙΙο.· @ΜΙ . @ΙΜ τΙιτ'ΑΙ›τειΙΙ:ιιτι , 8;

Με αμει·εε ΡεττΙατεΙΙοε Με ω: ιιεὲ , Ποπ

ν ΓειΙΙεωεέπτ Γει·ιπε·ΒΙθιττΙε , :πω ωείωο

Ι ἀνὰ: €τειικΙΙ Ιόι1ιτυ8ε; Ιυίηικ:ε Ιἑιεηυή

- ενοΙεμο τΙεΙ1εε5-ΗιίΙΙε ΐιιΙΙΙ:ιπτ, Πε ΙΙοι:ε

4 Γεω: Ρι:ορφΐέε'Ηι -ΙΈετΙτιπε μια άετε

λ Ρωτοοεπ:Ι'υσε απ” ΡΙ::Ϊ ,-8ε Ι:ΙΙΙιτετΕξ

ΑιΙΙΙὶἩἐΙἙ-Ι`Ι'εΙεΙ·τ·Ρειτ ΙΙΙΙΙΙΙ0Ιτε: άς: ΜΙΓ

γΙο,ηιιΙΙΙε ΡοΙΪεςΙογ€τ1τ εεε ΒΙσιεε-ΙΞΙ Ιαπε°

π;ειταιεΙισωε:ητ ; Γεω γπιετττἑ Ι'ειΙΙ-εέ'εΙοη

"ω

ι δ _ ΙΙΙ:Ιϊέεογειπτ με ΡσΙΙΒ:Ιόε· ; ΙΙε ευ. έκογέιΤ

·_ · Ι6ε-ΙωΙΙΙτεε 5 86 ποπ Ιοε είοΙο.νεε 5Ρ0ἔῇ

Μ εϊειητ Ρι·ρτεΙΙετα»·ε:ε Με τηΙ:ιοιιιια60 ~

ἴ μέ; '° Ι-€ΙφεΙεθ ει'ε1είπουέήεφέ:Ι πω· ἰεω· ι7ΙΙε7°ά29·

Μ ω!π,εεωΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙ]ΜΙΙΙΙΙΙκα/# #79^

" ? Ι - ε -
ΤΠ·

ο

άα·Ιει1τ εσ:ιιτ. ,ΙΙε Ιεε.ΡοΙΙετΙογ€πἐ ;_ΙΙΐ'ΙΙ
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βιο· ΖΈρέπε Ι. ο ΤΖωο2θέσι 799

Τα ε: έ” :φάω ε , #6 Με :Έ/ίπερζώ έ|σιώ (ζήιπ -

Ρρω···υπέτααί2Γέετ Ζε” ὐέεπ. Ι),οιὶ μι..

τοιίἰ: 18.Έο11ε: εἰ εε:ιικ,οιιι @μποτ , οικ

Ιε. Ρις@οίι:ιι1οβοιΡατιοΙο ανεφερε Με

τιο!ιοΠΈε , οιιιττειιτ-Ει [Με ιιε€οίἰῖτὲ,Ιοε

βιειιε,οιιο ΠιοιιΙειιπ εινοπ άοοιιέε.οοΒ: |

οι:: Ια οοιινοιτιίε , (Μι ξο.ιιτ ἴο ὸἔίειιτε,

:που 0165 Ρτοΐειιέ όιιδε38τιουτ.ε:ΈΡε. ιιιθ:επιεπιτ ι:ο οιιοΓΑρόττο ωἔιτιἰε

ιογ;ιιοιι απο: 1 (Ιω Γοτιτ τιοΙιοε , :απο

τοιικ οι1ιαισιι|ε:π εξωερέα· ›·Ζώε:. Ειιοοτε

Βια-ΙΙ εοοΠάοτεί, οιι'ιΓ πο ΡειτΙο.Ρειε· .

εοτιοτειΙοπιοιιτ , 86 ΒιιιΡΙο1τιαιτ ὰ:

ι:οιιε οοιιΧ,οιιι ν6ι11ο11τ οπου· οιιο1οιιο

Μειι. (ΜΗΙοο1τιωειοάο έιιι€ιω ει ω»

οιιο_ΒάοΙο άι: ττεινειιΙΗ:: επι α: «μι σα

Βοτι,ετι οιιοΙοιιο οπιΡΙογ Ιιοι1εΡεο, 86 16- ο

@τάφοι ροιιι ;ινοιτ Που ΓοιιΙοιηέ:τιι: άο

οιιούγ (ο νοίΗτ,86 Π: ιιοιπτικ Ιιιγ δ6 Γε βι

ΒιιΠο , @Με .ειιοοι·ιτ `άεπιιιογ άερα:·22:·ιι ΕΑΜ Σ

Με” ?ω επ ο θέσω. Η τιοιιε Ρετττιότ Βιιιε 8·_

άοιιτο Δε ·ωα!Μ·οο οιιΉ ιιοιιε οοΙΙΒοτιο

βιέπ ,4 δε οι: οτοειιτετ;©'οίΕ ει άπο άϊινοι:

ιιιιτειιπάο Μαι, οιιΉ ιιοιιε αι Βια ρου:

.(ιιονοιιιτ οι πιάτο πιοςοίΠ:ΐτ, δ: ραπ ία

σπιτι: :τιιοίτιιο ποιες Ρτοο!ιο.ιιι·άιιιιέΓοκι ›

ΜΒΜ. Μειιε ειυΙΒΜϊ-1Ιονιάσοτ, ους

Φο Μιὰ με εε ειιιΉ επικοιιά τη ο6Ιιειι;
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(ΜΡ. ΠΡιπΙε άε;οειικ , μέ Φειι!επί ἐευεπἰ7Μ

ν 1' :|σε:;Οτι Π'ειΡΡ6ΙΙΙ:Ραε ω; Ηοωιικ: :Μια

ε1υειι1ὸ 11 ο. ΓειιΙατιΒιιτ Μισο: άο Μαι

›_ε1υ'1Ι Ιιιγ1ει1 @Με Ρον: Π: Ω011Ι1°ωδ65)ζΠ·

ττ€τεττίτ ΓοΒέξωσ2κιτ › 86 ὸεςιτογ ὸπἶπ<π

.πετ ςιιοΙφ1ε Γςοοι;ι·ε οι (στα ΡΓΟΟΙ12ὶη€Π .

(αν τιοε:τίδτ€. ΔΟΛ Λοιππωαέεύση εκε:ι1Χ

Χ @Ιω απ: Βε:ιμοο0Ρ Ρ1ωΔε Ματ , ςιίΙΙβ

· . Ι€ιιτ οκιΈο.ιμτε ειι1Ποιδί όειώ Ι'ο.Βοιιόαπ

. 6 σαφή οητἔο Μ: Πα:οδ.ι1ε6,οιπτ οπως Η ·

/ ΐιτΡο;Πέμ @είΈΊ:Ιοιπο άτ: απο; , εμ ε!ρἰ·

:Με ει απο ΓυρετΗυπὸ , (με 1'ΑΡὁττς

ρο.τΙο.' Ε: επιθτι Η τ:τιτεκιά εευἄ,1100 ΦΠ

' 6 ΓοαΙωτεκπ ΗκμρΙεωειι: ·ά'·ο-Ρεμ :1οὶι€5;

ακιΙε @ζ Ζε νέα!επι: ε'€ίὶ αᾶπο φάίσκ

κοΡοίΕτιτ', οσπιιηε·ιω Β16-ιι.ινεεείωΕ9 '

@σε Ιοφ.16Ι Πε `ειογοητ ω:: ροιινοάτ θαΐΐἶ

ίν Ιιειικυκ , 86 (ΙΜ αι (ιιΙτς άε ω ΐ-ο.τ1%)Ψ

*' 6; Βοιι1€τιτ,οτιοωΒτο.Π:ΠεΙο ὸςίἱἔτὶη# Η' 6

7. / ωεαςΙιετιτ πάζωπι6ιιτ, γ :-τ;ενει€ΙΙαξατ (Ώ .

| Ι . μου;Ιει1ι: Ωω”, δ6 στι ΕΜΜω ΦΩΝΗ” ι

κ Έ6ι1έτοιπ; 86 ΦΠ ἔυειιἰωτ οτ1β0 29081*

· ν: θηε·ρτύξ @ο οε··Το1τ , ανο1τάε 8τειικΐ8 `

Ιπετιε,86 6Ρετε:_φάε·Ιιεε; Εεε Η »ΟΦ Μ"

ζ κκε-Βάσια ηυεΙςυεἔοὶ3, 90% ποστ» νΟΥοω

- Με ρο1τ1ρεε, Ι68:Μίξεμ 86 Ι€$ῇ1ἱΒΙὶσ65 :Μ

- ' Έτοιιιόε, ηυ'έτει1πτέβΙουϊε· Πιτ ΜΜΜ Επι!
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βετ !'Εμπε Ι. Δ! Τέωυπβέε. 4 ἶἑοι -:

ἶιοιιε Ι.:ιιΙΐοιιε έΕ1121ΡΡΟΕ 9ι181€1Πθ ίουΙιειιτ Οό'^€: Ν "

ά'6ιι σ.νοιτ ειιιτειιιτπτιο.ιε οτι @Μπιτ , ·ςιιἰ ·

116 ΒΚ 4116 ΡειίΪ6τ ί-ειτιε' ΙειιίΪ6τ σ.ιιευιι6

ιιιι6τ6ΙΕοκι ά:ιτιε ιιθέτ6 α2ι.ιι :1ὶνοιιε κι::

νοιιε γ ΕΠ82.€έ5 με ρΙιιε :ινετιτ,γοιιε ιι”έ

ϊ€5 μι; Ροιι_τ ©8123. £1β κια, (1ΠΟ ΓΑρόττ6

6ιιτ6ιιεὶ. @ωχ ειιιΉ 6τιτ6τιά ·ι):α!Μ: είε

·έξεπέττέώοϋπ ιιιο.άειΙε 1€ ν6ιΠ6ιιτ ά)ιιτιέ ¦

ινοΙοιιι6 αι%ι·ωε, δε μίΒοιιιιέ6 , 86 έιτ- .

ι6Πέ6;ι (αι 66)6τηιιι6 ·νοΙοιιτ6 ρΙ6ιιι6 .

6Γεί?6&ιοιι δε. ά'ιιτώ:ιιτ , Ϊιιἰνι6 ςὶ”6Εξ6&ε

ΡτσΡέ66 .ει €8ΈζΒΤΩ©Εμβέ ιι.ικ:Π6 @μή ιιιι6

νοΕοιιτ6,α1υ1 τ6ιιιιιἐΞ τοιι666 ειιι,6Ι16 ρ6ιιτ,·

.δε Ι6 απο 6η οε·ιινι·6 Ρουτ Ρειέν6ιιιάι ζ©

ειιι”6ι16 @εδω > Ειπε γ τιοτι έΡ8Γ8ΠΟΓ όδ

66 ειιιι ά6ρ6τιάιά“61Ι6. Ο)6Ρε ιιιι Ιιο1τιτιι6·

·:ιιιιΠ-:ΜΡοε6, 6οιίτ Ι,ΑΡΐ)ϊΚ'θ ἐκ, @Ψ

Θεας;ίέΦ·εωτ ω... ΕΣ 688. 6ιι ·;όι6 @ΜΥ

ςιι'6_τιτ6ιιςι Ι6 86% άςιιιε [65 Ρι:ον6ι·Β6_ε, μην·«Σ άσο: ιΙ (Με, φί2ίβ ω.. .μέν %Ζσἔ@]ἔέ; 28' η·

6ἶοβε ει (Με ειιιΉ Π: Ιιέιτ6 66 ἴ6 βατό

Χ

Νώε: , (ει. Ρ.ιΠἱοιι 16Ειπ6π:ιπτ , δε ιι6 ΜΥ ι

Ρ6ττιι6τωιιτ ρ:ιε άς Π: όςιιιιι6ι_ιιιι6 Μί

ιιιιτ6 τ6Ρςι; 3ΠΓ(Ριθβ 66 ριιιΉ απ ειτ

1το.ΡξΙ6β16τι, ειιι3ι516δι6ι δέ οι ι.ι ωε _

Ωφηβίι6τ[οκι Β.ο`ιιἑιἐἶιῇ. ·(3)6ίξ ό6 από

είἔἰα·υω 6,6 .24Ι.,κι2αΜ ,. 66116 ρειΗ6 ιιόττ6 .

Χ86ιειι6ιμ· ημ-;ιοάι1 άι!. .ὶἘ4ν-6ι.ιιΒιΙ6. :ο

χ Ι Ϊ. Ρ”σΖωέξ ' π 6:26. : @'94
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8οι · ΜΜΜ ΧβΙΙΙ.| ι

ει” με πω· πσΡσα·υσε:βι·ωέτ Μαι , &· Μωσ

' ι *Η πω» Ιου σΡετσ Ισινιτσιιτε δέ σίοΙεινσε ‹Ισ

Μιβω.Ι'ιιιι δέ όσ Γειιιτισ. Όσ ασια σ άοιισ , φα

· ΜΙ· οιιτ εστέσ νοΙοτιτσ Ροιιτ Ιεε ιΙσΙισίΙσε,

Ι'ΑΡόττσ εΙιτ,9ιίέ!: :σκάσω ε» ιπ>πωέσπ ό·

- ω: Ρ2ε3ε: η 2ΜΜΗΜ , α ΖηιίεΞε @πι

Ησιπ ιιιισ ιιισ(πισ σΙιοίσι δέ Ι'ιιιισ εΙσ €σ8

ΡειτοΙσε ιι'σί`ι σιιιρΙογέσ,‹.ιιισ Ραπ έεΙειτ

Ι' ισιτ,&σΧΡΙΙσυστ Μπιτς. Μι 2εσωάυ# σα

Ισ 1ν2εΞε , σιιισ Ισ ΒισΒΙσ τσιιὸ α Ι'Ιιοιιιι00

Ροιιτ ΓστιΙεισστ 86 Ισ Ρστάτσ; Ε: Ισ [Με

ιι'σί'ε ιιιιτισ σΙιοΓσ , (1Π©Ι21 τσιισιτιοιιι Π

Ι:Ισιι _ ΜΙ ιι,σίΙ: σε Βάσια ‹:Ισ ΒΙοίοίστ

Η Ρ
(ιιΙιιιΙσιτισιιτ Πιτ οσε άσοι: ιι·ιοτε,Ρ0ΠΠ

ττσιΙνστ ειιισΙιιιισ άΙΙΙσισιισσ. Ι..'Εστιτι1ισ

σκι Με: Γοιινσιιτο.ΙιιΙΙ ; ΙοιΒιιειιιτ σΙσιικ ρα

τοΙσε σιιίσιιιΙ:>Ισιιιοιι σουτ ΒιέτιΙΙΙστ (ΜΙΧ

ΙΙ.ιΙστι, πισιε σουτ ση σΧρΙιφιστ υπ

' ιΡΙιισ σΙειιισιτισιιτι (::σΡε σοιιιιιισΉΙ'Α:

Ι · _ @στο πω: ά1τ,σιιισ εστω τσιιωτιοιι, 00

σ: τοττιΙισιιτ Ιεε Ματσε, σΙΙ: Ισ ρίσ86 › θα

Ψ ›? γ _ ._ πι· : · 8ειτειιιΙσι.ιι: σινοιτ τσιιάιι. Αιιιίὶ Ισ Νοε

σΙσ Ρέι·Ξε που; σιιΡοίσ , δι: ιιιοιιε σ€Ι21τω

Ν

ΙσιιΙ `

Ισ τιατιιτσ άσε τσιιτ:ιτιοιιε ; πισω ΩΡΡΓ6· '

ι Μπιτ, ‹ιιισ α: Γοιιτ ειιιτειιιτ 6Ισ @ισα

_ #. μεσω: ,ειιισ Ισ Τσιιτειτσιιι· πισω ιΙι€πο

' Ροκ: ιιοιιε στττσ.ρστ, ΒΕ ὅσοι ιιοιιε ειν0τι$

σι που: σΙοιι·ιισκεπό.σ ; ΡιιΙε συι'ιΙ Μ'

Ι Ξ' |;' ' ; Δ ./ δ · ή ν Ι

 

(Μι-γ

να



 

`Ι

-_ ο Ι

Χ-.Υετ . .Ι

κ |ἱπ ΐΕΡέπε »Η :27π»!ύέέτ · ε”

με τΙε ττιοΙττε,οοε άε ηοττε ΓειΙι1τ. Ι.Ίτι- στη.

- εοΙει1Γε εΧΡοΠτΙοτι εΙε οοεΙοι1εε Μοτο-ΙΙΙ·

ίπεε [Μοτο τενΙεοτ ο οτι τττείτοε Γεω; Με;

ου1 εκ Η σάιτ εεε οποτε άε ΓΑ οττε · ο .·
Ρετ οΙΙἔΗἔοτε Με εοτοτοιπιε τ:Ιειτιζε Ιεε

Βοττεευτειιτε,δε ροττΙοοΙΙετετττειπ άσο: '

ΓΕετΙτιιτεύ επ ρτεοειοτ Μ 2Μτωέτωή· Ζε τ :

Ρέι·έσ, ρουτεΙΙτε δι11ΡΙειττειπ εδω: !εΑυέεές ` Ι

ά Ζωε·κω·τω, ετι Ια τοεΠοε Γοττε (1ΠΕΙ:Μ13:

Πόσο 5εΙ8ττειιτ οτε ζώο· :τη είε” ό·3Ι· 'έ,

είΙΙ:#Μ ; ρουτ εΙττε είε [Με ότε Ζ”Ε#Μ:; δε

·εοπιτπε οτι Ραπ οτετιάτε εοεοτε εε ευε

ΔΙΙΙ-οΙτ Ιε:ιττ ΒειρτΙΙΙ:ε , ουκ: Ζε 6'όηβ &κ:22Ρ Μ β

|εΜ: οδο “Με £#τ2τ & αΙε/ἔα , ραπ τοτε ' τ

ότι του ‹Ιο δειὶι1τ ΕΙρτΙτ. (Σε: ο°εΙΙ: Με” Ι

[ευΙετοεοτ οιιε δ. ΡειιΙ ειρρεΙΙε ο τεοτει- . Κ·Ποτε Με μεέέ. ΙΙ άΙτ ο·ΙΙΙειιτε επ τττεΗττε Ι _. Ι

ΙΙ:Πε;ρ τεΦεἱἔετ μιαβτω· άι 127ίσέε άϋ,__1·;Μ_

ΒοτύΖι·,Ιυτικ ίεΙο28Ζ ω: π έτἑ· οπο; ε>εΙΙ τι άπο Ξει& "Ι

εΙε Ια τετττοτΙοο,:ι Ιοοιιε·ΙΙε οτι εινοΙτ Πιο

 

εάτιοοε. Ετ Ια τει1ίοτι ‹:ΙεΙετ ΠιοΙΙΙτιιοΙε · ε'-είΙ ενΙοεοτε ;Ιει τετιτ:ιτΙοτι Γετνεοτ ά'οτι Ι “·”

ΡΙεἔε ο δειτειο ρουτγ ετ1Ιειεετ, δέ γ ΡΞΘΙΙ-ῇ

ότε Ιοε οεεΙιετ1τε. Αῖοίἱ νοοε` νογέε,οιιο

ΡΑΡοττε ττ'ετιτεττά με ΠτοοΙετττειπ,· οπο:

Ιεε ετνο.τεε Γοτπ εκροΓέε· ε Ια τετττεττΙοττε

ΙΙ :ΙΙΙ τι ρετΓοττοεέ οιιτ πε Ισ τω, σετ Εθν ' Ί*ΡτΙτ φώτα τι:: Ιο.ΙΙΙΙιτιι: ποσο α· οιΙΙΙΙΙ·τε . ε. _ Ι

ο ο "ο 7.· εΙτεΙΙ:Ύ

'. 1
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$ω( 8«Μισπ Χ £ΙΙ Ι.

ὸτεΙΪς φεΙςυο εωβι1ίεΙιε 3' 8: 1Γκευά

ωεΓκτιο_[ε·ε ρ1ε<ἑε9° 8: ία ω” ειιικ1ὶὸε1

Ια απο @σε άι: [ο1τι δέ εΐεττ1Βοε ε1ιι'αυκ

Μετα Βοτιπτπ:ε. Μακ ε'1Ϊ Ιοετοιπε,1Ι

:πιτ Με βτε1·ιά ρω. Πε νογε;επ ί€ε·Ρἰειἐεε,

δέ έσα Βατὲετιτε 86 οι1Ιςιπ ΡειιωΡΡΙὶ

φα εε φα ιτουε Ι1ίοππε ώιορ Με Ρεο

πτβοε., με δι:β αν φπα με Μ κι: #

έτσκάπϋ άε·υωπ 2εηειικ ώ· α· »μέ α Μ Μ

ω” Μεἰε Με Ιτ1ὶἱΕ-τειΒΙεεβοι1τ ΡετΙ€ ΓΑ

Ρΐπώ, δειπευτετιτ ρω μι: Ια ι:οπτωοιπ

Η: 2ο:Με222 (ἀὶτ-ὶὶ) ἀνὰ: Ζε Ρἐεέε.. ΗΕα

(με ιπὁττο δεϊΒτιειῖιτ :ιΡρςτ11ε επ φά

› ειιιοε Ποι1:ς-άε Ι'ΕνειηκἔἱΙε Μικτεπ:επ2ι·

@να ; ε”ε:ίἰ: α άπο Που ΠιτιΡ1εο16Μ(ω °

(Ετ 1ο. τοιπατὶοτέ ,'ππιἰε 'Η εεεενοπ, δώ?

ι ίυτ:εοιτ1Βοτ , ηιωτιά 5:ιτειιι ηοι1ετ:0ϊθ

:ινε€€μ1€ Ι,εἔετ δε Ιεἶιτβεέε,‹1ιι'1Ιὁεί-ι;69
86 ε'‹:ίὶ ακου: οπΙει ω::ίπισί Ρ

~· Βιιιτ :τιποτε α: εμε οοιιε άετΜο 008

ει Ι)1ειι ὸατιε Ἑ'οτειἰἴοτι Ποω1κι€αιΙσ,φ4, ί!

πι· ω” Μάαι[ε μ:2%-ιθεπ 2::π)ι2έσπ5 δή”

@Με φί1Ιτιωιουε γ ΜΜΕ Ρο1ρτ εστΡω

που, ηι1Ή πε Ρεττ:1εττο με (ΙΜΣ 11005 Μ:

Γογοηε 5ειττ1ει1ει τετιτέε ; 06(1!Π€Ρί @Ρο ·

Πωσ: ε πκιὶ5 Μέιι @σε ίἱυοιιεΪε Ϊοκϊ1$Ω€$,

1Μιοιιε οτί όεΗντε, δ: Παπ άοιιτιο Η

Βέτα: άσ :παμε στι ἀαἰοτιὰτοηυσεΉ Ρα”

πια



βια !'Ερέπε Ι.`τι ΤΜΜιέε. 8ο;

τιιοτ α Ι'οστιοιτιγ ‹Ιο τιοσε ατταοσοτ, ΙΙ τιο ΟΙ:Ι;·

Ισγ τιοττιιοττο με σο τιοσε νοιτιοτο. ,

Μαιε ΓΑΡοττο τιοσε ττιοτιττο οτι Ισιτο

στοο1τέτιιοστ οσοΙ οΙΙ οοΑυτοοε έ: Μ τε:παι- _

πω: , οσ τωοΙιωτ Ζω «απο ; αΙοσταιιτ

οσ”ΙΙε Μπάστα το Ντάου: 6ίψτ.τ·][ωστ, ό· |.

›ωψωτο σοίτ Ια Γοτΐοτ τΙο Ια τοτιτατιοτιε

τ:>οΙ,τ Ιο ίσοοέε τΙσ οιοοο-, οσο Ιο Ι)ιαΙ:Ιο

1ο στ ανοιτ στοβο»·Ρατ οο τιιογοτι , ΙΙ Ιοστ

ττιοτ ασ οοοστ βιώσει” άτβτεβΙ.τ , ό· παί

βΙΖε:; ΙΙ γ αΙΙστιιο ΡΙσΙῖοστε οοιινοτττΓοε

τοΙΙοε, 86 τΙατιΒοτοιιίοε , 86 ροττιτοΙοιιΓοε.

@ο οο Ιατιοαοο τΙο ΙΆροττο οίτ Ιιοασ,86

Ρτορτο , 86 ΡΙοιτι, 86Ιστιοττοστ οτιίοττι

'τιΙο1ΙΙ τΙΙτ Ρτοτιιιοτοτττοιιτ οσο οοε τΙοίΙτε,

οσο Ια τιαΙΙΙοτι 8ο ε,οτιττοΙιττ ται-τ τιατίττο

τΙασε“Ιο οι:οστ τΙοε Ιιόττιοε , Γοτιτ :Ιοε εστι

νοιττΙοε]ΙΜετ. ΙΙ οΙτ νταγ οσα στου ρατ

Ιοτ Ιοε τΙοίὶτε τΙο τοιιοΙοε νιοοε ίοιιτβιο5

86 οσο Ι'Εοτιτστο οτι ΡατΙο σαιτ τοστ αιτιίἱ

οοιιτΙαιιιιατιτ τοσε Ιοε ροοΙιοστε σο τοΙΙο,

οσοΙοσο στι” 86 τΙοΙιέε οσΊΙε Ιογοιιτ

οθεττιιέε τΙατιε 1ο ττιοτιτΙο ε 86 οσ'οΙΙο ἀέ

τω: τοστο Ιοστ οοιιτΙσιτο τοοτιιτοο στιο

τιστο τοσο. (:ατ οτι οττοτ, τι'οΙΙ:-τ:ο ΡαΪε

ο στιο οΙιοΙο τοστ α τεστ ΓοΙΙο 86 Γατιε ται
Ι "Ιοτι:τΙο εΙοτιτοτ [οτι ττιαΙΙιοστ 2 ΟτΔ τοστ

οο οσο Ιο ντοο τω τΙοΙἰτοτ α Ι'Ιιοττιττιο·,

σ· _ ο ο ο . 3 ο ` οι
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Χ Ωω'. εΙΕ[οη πτ:ειΙΙιοιιτττοε-ειίΐέωςέωευμ ρω;

ϊ 1° θα: δώ; υποοίΕοιί(6. άσε ΕΜΗ, ίση (ου

.νετειὶι1 δοέΒικιιτ Ω·τ€πέέΒιτ.Μεἰε Μ09

@σε εεΙ:ι ίο1τ ττο;-γι·εγ ; ίἰεΙὶ-εε Ροκ:

τειιιτ,‹1ι1ε άο τσι1ε Με εποε οι Ρώπα γ τις

' σ.-τ-Π :ώρου , ζω;; Με βο:Βτε ΐογειπ!

πιοὶτιε ταΞί'Οπι1ειΒΙεεφ|υρ. ε5ίτηνιι€ειι15,

~ δ: Ρ!.+15 ϊὶἀω€8 › ·<ιν=·€Μ ὸ=Ι=·ω
- ¦ ` [ιοὶΣἐὶο ἐ;:ξιτΞοΙ;Ι:. Ρουττοβ ίσοιπάετ

Με μαμα» όσ ειἐυΧ,ςιι1 ερ ίση: Μα!ειάσε,

|βι @Η τα:: εε Ίμ1ε'γ ρέιδ:ΗυεΙ1έ;ε @α

ςε[ηιις; :ή ττεύνρεοΞυοιί Ρ'0ὶιπτ 9 .€11ω#

έ · 168-ι·:Χττεινιι€ευτε3 Ρε3ιίέεεεξιιιςΙράεΗτε,

δέ φιέΙε Γου!ιει5τε9βε ε6;τιβξειπ έΙοϋέΠέ8,

_ @οτι ἴομψ:ῇοιἶτ ἄο1ειικι1ἴοπ β£ άοΒήψ

· ~ .' ΒΙ;έο, πιω η1εξικιό άι1°Γεω οοΜΩνΒἔ

. 1ειιτΡεΙΠοτι ΕΠ Η _ίωτ6ηιιΈ1Ιε ίειΙ4ιε ετου

° :Μάτ Ρο1ΠΒΙ:,86 _β11οίηιο ΩοὶΙ:: με; ΜΙ·

Σ' @τα ίου; τσιπ ε:οςϊ1ίω” Ραπ Γεκνέτ;

επ.[οίίτ 18η: επι @Με ω” (©ιψωεΠΓ

@Μάτ Μ: ίυα:ρε ,5ωε;ε τειέΓωο εριΒτειί?

Η ,ε!εΠρώ,δ; ή ΑΡΡΙῇςΙιιοκ @π άς

Μπι, ]?€ἔ έκώ11Ρ1εε εμ Ματ. Η φΙΒΜ

ἔςῖε11ε Π: _φοιπάε,19ιι'1Ι ;ΓοίΕ @ε ϋ€[9ἱΠ$ὶ°

/·1:έγ ςσ.ιτοΗετ. Η άο1ριπε ά6Εις;9008 ω!

-Ρ9ιι; :ιΙΤέεΞ°`ὁἐ‹;ουν:1ὶ· :απο ;Ιάζε·1:%υι·ε.

| [ΞεττςΡμπιοιι;Εεεάζ Ροιι!Τέε α &]”ξΒιο1°

;:ρρ:2ιιιας:ε ίο191εε δ άι: εΕισ.ει8ετ 1”ατ$Φ11Ρ

' - ' ' °ε - . _ 86 ε  



 
Η

βιο· £Ετέτασ Ι. ο Τ2πιτΜέσ. 8ο7

Η 86 Ιο ΡΙουτΙο, 86 Ιοε ατ.ιττοε τττοταυκ οτι στ; τω'.

Η 86Ιουτα ΡοτίυατΙο £1ο ττανατΙΙοτ τουτ :Ιο- ?τι

τ( Βου α οο Ιαοαυ τΙοίΙο1τι. Ετ Μου ουο τττΙΙ- `

α; Δ Ιο οκροττοττοοε Ιουτ αρΡ'τουττοτττ Φο

Μ ΡυΙε Ιοι18 τοτυτ›ε , οο ττιιο Ια τατίοτι Ιου:

ω τΙονοΙτ ανοΙτ ουίοΙ8ττο ό.έε Ιο τοτττττ1οτι

,Ι οοττιοτττ , :τυο ο'οΙτ υπ άοΙΙοτττ οΙΙΙτττοττ-0

ττυο,ΙΙ ττο ΙαὶίΪο`ρουττατιτ με τΙο το ττου

Εξ .να τουε Ιοε Ιου” τΙοε 8οτιε,ττυτ ε'γ αστυ

κξ (βΠττδ8 τ1υτραΙΙουτ τουτο Ιουτ ντο α τουτ

6_ ' ΙΙοτ Ρουτ γ ρατνοττΙτ.ίλυοΙΙο 86 οοτυΒτοτι

ίοΙΙο, 88 οτιτα€ἐο σ:Ιοττ οίΙττο υπο ΡαίΙὶοττ

?τα οαΡαΒΙοά'ΙττΙρττοτ τω:: Ιιοττττττοε τΙοε άο

έδ ι ΙΙτε αυΠἰ τουε,86 αυΠἱ οκτταναεαττε,ου'οίτ

.ΙΙ οοΙυγ ΙΜ Ετ ττο απο τΙττοε Ροττττ, ῇο νουε

' Ρττο,ττυ'ΙΙ γ α ρου τΙο 8οττε απτο Ιοε ανα

” τΙοτουκ,οτυΙ Γογοτττ ΈταΡρέε τΙο οοττο τιτα

τ Ιαάτο Ια. ΙΙ γ οτι α ρου, αυτ τταναΙΙΙοτττ α

οοττο ναττττο ;τΙτι'γ οιι α Ραε υττ αυτ ττο Ια

Δο6τωτ ττυΙ ττοίουΙιαΙταΡτ άο του οοτυτ

Μ ο:Ιο ΡουνοΙτ, οοττιττιο 1ο ΜττΙαε τΙο Ια τα

π ὰ Ι:Ιο,οΙιατιεοτ τουτ οο @ΜΙ τουοΙιο οτι-οτ.

Με _Ματε οοττατττοτττοτττ .οτι._ τιο_ Ρουτ πια,

Μ! - οτυοΙοε αυττοε οοττνοιτΙίοε ,αυτ Ιοεροβ

Με! ΙοτΙοτιτ τουε , τιο Γογοτιτ ΡτοΙττυοε αυΙΙὶ 1

Ε” τοΙΙοε , τ1υο οοΙΙο-ΙΞι. (:ατ Πε τΙοϋτοτυ:

Μ _τουέ ά'οίττο τΙοΙιοε , ρουτ άπο Ιιουτουιτ

τ 686 .οοτττοττε; 86 α το Ιστοτττατοττάτο , ΙΙ του

ω! ' β - Ο ο: τ: τη. αυτατιτ
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898 μπαρ» α( ;.1 Π.

ρωΡ. ριύτειητ ου ΡΙι1ε ἰτυροΙΙὶβὶς άθττε11νοτίο9

Υ Ϊ· .Βοτι-Βειιτ 8: ίδο ι:0ιατεστετ21οιιωεήεΙα

.τάο1ιοπο5,ςυε άι: Γοτ ὸει1ε·ὸυέΡΙοιῖιΒ,ομ

' δαπε όιιευάντε:. δΙο:”εΡε άοπουτιεξοβο

.' δε ὸείὶτς:; ΓΙτῖιΡοΙΪΪΒΙὸ έ φαί ω: νοἰτ,

. Ηυ'11τί'7 :(Ρωιπ ά'ένετς:εβοητ Ιςε δοθώ

` με: ΐογ·επτ :111ίΒ_€Χτταναε:ιπ5, ήιιραυκ

έα· ρΙυε Ρετόιί5 ΑΙςΒγωὶΒε3 Θ ··Ι.εε Με

βδ Με αιπτέξ 6ἰιὲτοΙ1οῷιπ αι ἄμιἰιι ε;

ς4υΉε όεΠεξωτ «τα @σὲ άιοΐοε, οὐ Η Λώ

Ρο1τιτ , 86ά'οίμ Η Νεα με@Πωσ ἀεὶ;

βτετ9 Μαὶε Η 'Ιειιτε άεΗτε έτογερτ Πετι

& ΡΙειι1οτιτ ύ;ιζιπε δέ ΐοιάε; Πε έα ίοτογοηβ

~ ` εἔιὶττε; μας ενώ: ΓοιιΙιειἰτὲ 8ε η·εινιι€ΙΙξ

' ω νο.€η.|- Ι.«·: ρὶε.:Ω,εΙυΐοιτττε,ε1ιιΗΙε (στι:

5παίιίέ , ἰἰ:]ἐω2ωῇὐἰεω· ,Χ εοωιπέ Μοθα:

·1”Αργὁττἐ.' Ρούεηίιβγ ερει;ξε ΗΜ ΜΙΒ

_έρετέΡαιπτ οτι άε5 οΙήμοΓεε όε παιτπ,β6

Τοι1νξ:ήτ -1ωι1βόε, ρα όεεΒοηεΠεμΠ8

:ζμοιὶε βέτο1ιτηοπέ εὶε Ρωππουτ 8:#ά6Μ

_ Έωϋπό όε Πὶςυ , 82 άο Γέτυόε 82 ὰ: Ρ

¦~ ιῆατἰςι°ιἱπδέ Η ΡΞι1Σοώ @εμ εΙὶ πόσο

Κ; ·ξοιίτέ11Θϊτο·νήγε ίο·γι: 8ς ἙεΙΙεΙτἐ:. νο

· > άτ απ· ᾶεἰἰτέ·ἴοιι3 8: ιιι5ΙΠΒ105 › είξ

| εμ:Π:ι ιμπΣμικήτβ:ϊΙ, δέ ωΡ:ιβΙ6 άε 11οιιε

- Ρστάτα ΜαΪεΙε ι:σιτ:ΒΙε άι: ;τιαΙκ:Π (χω:

;_ ~ Η βαΠΐοιί άεε τὶεΙιεΙΪεε πάω ΐειΙτ τσιπ·

·Ϊ βοΕυοη «ώ στ; Κωδ άεῇ;·Τ,-ω:Πε` επιη!τη

- . 'ή / - . Ϊ έ· (,#επιτ:,

/
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_ή_νΔΤ7·Ι·

βια· ΙἘΡἱτπ· Ι. εΙΤίκω2Ι:έε. Μ;
|ΐεια:Ι, ά1τΙΆρ

`ςσε·ιιτε,εΙυ”εΙΙε ΡοίΙΙ:άε, υτι οίΪεἴτι εΙο ΕΠΙ

Ιε εοπνο2:ΙΓεε- ΒΙπιπεε 86 εΙ1Ιΐετοιπεε,

δε ΐοττιΒΙειΒΙοε επ σε μήκη ΙειιΙοιηε11τ,

ξ1ιιΈΙΙοε ίσος τουςε:ξ ίοΙΙοε ΙΜ ρετηἰοἱευ

ία. ΟοΙΙώεφτε`ανεεςιιο Ισεειεςοιπρ άο.

ίει€είΐο δε ‹Ιο τεΙ[οη , εΙΙι'ΙΙ α εΧρτοΙΙό

φειπτειιωηιιξ α· ρο1πέ. (Ιου ‹Ιε τσακ

165 Ι‹:ε Ρο.ΗΙοτιε εΙυ ν1εο , ου αυτοΙτ ιΙο Ι;;

Μ” εἰ στη ττειιγετ υιιε,εμιΙ ΓοΙτ ΡΙ_ι1ε ίεἔ

Ώ01πΙο ρα απτο τωιμΙΙτο·ει1Βεαπεε ό;

εΙείἰτε άεω1[οηικ·ΒΙοε , 86 ΜιπΞετεϊ1:Ι,

μμε α:Πε ιΙε Ι>εινειτἱε€. εεε ιΙΒΙΙϊ5 έτ:ιιπ:

το'Ιε Μ” 86 οιΙΙΒΜεε , δ: επ 8τειέιεΙ Ποιη

βι·ο,ΙΙ :με Γ:ιέιτ με ε'έτοιωςτ , εΊΙε ΐουτΙε. '

ΙικιΙΙιευτευκ 6ΙΙε:ς , εμε Ι'Αρόττο ώ: ευ.

ΓυΙτ‹:, :ιῇοιΈτωπ, 9π'έ!.φΖρ:2έσσε Ιω· όσωπε.τ

η αΩ]ίκαιΕ72υπ ό· Ρε7ἄἰ!ἰσξ5 όοίΙ ει. άπο

όειηε απο τοπιο @βετο ό: ΙττερατεΒΙσμ

_δε άουτ ΙΙ ι·Γγ ιι ροΕητ ‹Ιο τσίΙ6υτι:05Ιε π:

ό.οιιΙ:Ιεωοιπ άσε εεε άστα· ρο.τοΙ€5, ΦΠ 4

Νοτια πι: ίοτιοΙε εΙυ'ιυπ πκ:Πτιο Γεω , Ϊιπ: 7

Ιοτν:ιητ, ε!ιι'ει ειω88οτετ Ια 8τειοςΙεί1τ 86

Ι'Ιιοττευτ εΙε Ια ρεαΙΜοο , σὺ ΙΙ:επ1ειι1-.

@Με οοονοΜΓε:ε άσε ο.νατοε Ιρε οσα-ν

ὸὐΙἴοηταΙ: 5η. Ετ Ισ Μοτάε?ΙΙσπέιν σα

ΡτΙἐ ΙΜ: ΙΙι1ΓειΒ0 σΙε: φαοΙεΙυεε πιο.τΙοιιΒ ,Ι οι:

[αι ΜΓφα πωπω· ι:επεΙΙιιε Ιιτριτ1ΙηρΙε,

· # αι

Ματ; εΙΙενειιάτ άεωέ ΜΒ οΙΡΙ»:

ν -.

Χ

Σ»



Ύν_Ι ε? ε >”7--ΓΤΦΨΨη-__>ε

. .βιο .9επωω Χ £ Ι Η. .

@Με επΙεε Ιει:εει.πι άιιπε π ιπει.,ενεε πω:

Η ΡΙετετε ειιτ:ιεΙιέι·: επ εοΙ. Μο.Ιε απο ρα

τοΙε εοπν1ειπ τιπΙΙΙ ?οτε πιοριεπιεπτ Μ! -

Ηπα εΙε ΓΑΡόττε;Ιει πει:πτε εΙεε εοπνοΙ

_τ1Γεε,άοπιιΙΡο.;Ιε , έπιπτ ά'ο.ΙσπιιΙΙΙει Ιεε

` ' Ρεπίέεε , ε: Ιεε ειίξει'ίΙΙοπε (Με Ι:οιππιεε,

Ιεε Ροττειπτ ει όεε εποίεε εειΙΙεε , 8: ΜΙ·

εποε ιΙε Ιιιγ.(ϊείΙ όοπε,εοιππιε ε'ΙΙ ιΙΙ

` 1οΙτ,οπ,εΙΙεε πε εεΙΙ.ετοπτ τΙε Ιεε πιο: επ

βειε,Ιιιίοπεε ει εε οιι,επί·Ιπ εΙΙεε Ιεε ρΙοπ·

_ Βεπι: άο.πε Ιε άετπιει άι: τοπε ΙεεεΙιγρ

πιεε,οπι πι Ια ΡεαΙιτιοπ ετετιιεΙΙε.Μαἱ5

Μπι ε1πε πιιΙ πε ε”_έτοπιιε εΙε εεειι'ΙΙετ

ττΙοπεπεε επεδ'εε Η εοοιινεπτεΙιΙε52 ΦΕ

Ρο.ΙΙΙοπ ιιπβἶοοτπιπππε 86 ΜΙΒ ίειιπΙΙιε·

που:: Ιιοιπιπεε,εοιπιπε επ οεΙΙ€ (Μ:

|ε'επι;ιοΙιιτ , ΙΙ επ τειιό. π το.ιίοπ επ ε”

ἔποτε,`οπΙ Έοπι: Ιε άειππείπιε ει·πεΙε εΙε

`ι - [επ ι:ΙΙΙοοιιι:ε;Οπτ (εΙιτ-ΙΙ) Α: τωευε22Μ9 α!"

7·ιέώσπ]ξ·.ι :Β ΜΜάι: κά: πω: Μπακ. (Χ θ" Ν

' 1ῇΙ;:.ςτΙΙεΙΙιΙ‹:Ρε μια έετειπἔε,ὸἱτ-ΙΙιοι1ε Ιε 6Ι6·

_Ιὶτ Δε .εΙενεπιτ πεΙιε Γοιε αιΡο.ΙιΙε άι;

" Ξεοιπάιιιιε-Ιεε ποιπιπεε ό.ο,πε Μ. άεεπΙεπϋ

· · _ έρεαΙιτΙοπε ιιιι1επιιε εεετε νΙΙιππε ΜΙ

- ` ἔίὶοπ πι επ είΐει: Ια τειε1πε εΙε τσιπ :πεπ

` · “σ” ·Ωε,πΪεΙΙ: με ΙΐόΡοςτε-ίειιΙ , επι ποι15 Ι[Ρ

πω πιιιιιτιο 1.εε ί:ι.8εχομ πιοπάεΙοπτειι Ι

:αποΜεΙ.σπι13ο ειέαιτ.φιε επι ι :ιΙ3·
'Μ _ ζω ' ` ` › 'Ι 4 . Ιοτε80

Α.ΙΙ....7..7. πι..Δ;.Ι 'ο “ .. .. *Με π.π.υ.._. `Β.; ζ . ε;



@σκιφ νειΙιιιιςε , Β: Με ειιττεέρειΠἰοιιε

`

7 βια!'Ερέιαε Ι. ιι ΤωιΜιέε. ε 8;;

ΦτεΒε 86 1ε Γοιιιτιιφτε·άε τοιιε Ιεε τρωω οι”. ε

Ξοιι Πε Γε ττει:νετιτ εαπ; δέ Ματια: Με» νι

ΡεΠε Ια ιι·ιετε ὸεε ιιιέεΙιο.ιιεετεε δε: ειεε

Βι:τιτιιεε; δέ ΓεΧρετἰετιεε εοπιιτιιιιιε με

ρὸιιε ιιιοιιττε θα: ττοΡ εοιιιβιετι εε νιεε

εΠ: Ρεπιιε:ιευκ τειιιτ απο; τιιέεΙιειιιε :ΜΕ

μιεε,ειιιιειι ί-οτιτ επιτει.ειιέε, ειιι'ειιικ ιιιι- .# οττεε Ιιοπιιιιεε , ει ειιι Πε ίοιιτ τσιιε Ιεειτιο.ιικ ςιι”ιΙε Ρειινειις. Αυ πω: δ. ΡειιΙ `

ιι)ειιτειιθ.ιιιιε , ΦΠ ιι'γ :με ειιιςιιιι τιιειΙΞ,

ΗΜ ιιε 8ειτιιιε άεΙ'ανειτ1ε_ε. βετ ‹ιω μ::

[ερτ ,ςιιιΉ Γε εοπιιιιεε ιιιιειιιΒιιιτε ά::

ι::τιπιεε δε ά)Ι·ιοττειιιή; ; οἰι εΠε ιι”:ι. @Με

-όε-ρο.ττ ε 25; ειιεεΙι:ιειιιι άεε νιεεε Με;

ΡιφΡ:ες_Ρτοάιι&ιοιιε Ε. Πειινιε, Γειτι1Βί- 1 .

ιι1εςτυ.ιιι: ἴειιΙεὲ μπε ιιι6τιι:ε άε φαει; απ'
ιιιοιιάε2οΐι Ι'ανιιι·ιεεΜε κΡρὶιι'ε τιιεΠόε9

'Μειιε εε άιί.ειιιτ, @σε Ζε εσκωέ:ζε έ:: ιέ

Με/]ξι φ' |.ι [Με άε πω: παπα,Η βΒιιΠ·ϊό .

- ΐειι1ειιιειιτηιι°51 πι· ει Ροιιιτ-:ιε ιιιέειιιιιι- μπα

Ρετεύ ιιοιτε , .τη Η 1ιοιιτειιίε , ω βιικιΙμ με: πϋ

δικ: ,Πιι*εΙΙε εε ίσίε εειραΒΙε εε Ρτοό.ιι1- £2'32

1ε;ο.Ρειι με; ει; ιιιείαιε Γειιε,‹ιιι'ιιιι έιτε? ιδίιιΞπ* -

Μια @αεκέέετιε Πιτ σε; κτιεΠηε Γεια; 3ἰ':ὶ

γ β ιτιειιιάιτε εφενοΜίε]!ιι Μπι , :ι εμιογρω

Περειι([εετιι ρο5ιιτ Ιεε εςι:ιπε άεε Ιιοτιι-ΐέΨΈξ

10% α· (1ιι,εΙιε ρόειιειιιςετε μιωι μι'
._ ~» ε! |~ 1._._μύθΒάθ;τα

'Ο

μ___δω---Δε' · .. ] ι
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- Βε9ε . ΜΜΜ» Χ£ΠΙ.κ

Θ:: :ηοιπόε? θεια το ω: Με ΐοεεεεά'επττο

ν Ι' ρ::σηάτς786 ά'οΧα:1ιτεε ? Επι εΙἶετ,ι1ι1ίιιε

Με ε1ιιε εΪο& ό6εατο τ:ιε:πιο1οίοκιιεΙς,

@σε ηει1ίΐουτ Ια Ρωεέτιιτιά' μπε ω

@Δωσε 86 άσε ωειΙΙιευιτε άσε Ιιοφττι€8Ρ

@Με ε'ε:Ρε ά';:ΙΙο εμε Μέ:τωειπ Με πω·

ίοιπΒοε, δζ.185 Ρεήιι?τεε ,1ε;ε ίτειιιάεε86

Ιεειτοτπρετἰεε , Με ΜΡοίΕιιτεε 8Π65

ίὶιΡρὸίἱτἰοιιε[, Με εΙψτε.ιπ:τ1εε; ΜΙΜ

οἰτιε , Ιεε ι·ειρ1:ιεε ε Ιεε βε$€ετιάεμε,Έ08

' τταΙιἰἴοιιε,Ιε:ε απ:ιιτττέε ι11Ηπιεε,Ιεεεω

ΡοὶΪοιιηειτςιάιε,8Δ Ιοε :ισεείΕπειτε9 Α Μ· Χ

Ἐκ: γ-ει-ε-11τίω ε!ε Ιϊαβοω1πεϋΙο,τμω· ›

'Με τ1εβιοο ίαἱτε πω; 1ιστιεττ165- Μ”

Γοι1νοπτ Ρτοωτιεθ: Πιοτικιουτ·, ειύΊ10Π5

- · @ασοεε εΗτε ΡΪιιε εὶιεις εμε Η Με ; 0118

·ίοιιϊὶΙ6-1οε εΙιοΓοε Με ΡΜ @Με 86

νΙοΙε Με ρΙιιε Πηπέσε. Ε( ν`οΪ1ἔὸε°

ε ›ι·ἐ1ετι'ἀέε5ειἰ1ε` ε'ε&τιιμ @με €ιιἀωωΙυὸεε -

ε η ' ”ειττ2ὶιὶ:ἱε|Ρ1`Ιε·ὸε Ι)ΙοιπΙ'ΕετΙευτε πιουν

» ~ :ερΡε:.€ετό , εμε οι: θα |Γαν2τἰ004% α:

ῖ · . ''ε . ετιὲιΙΒοστε`ιικῷ_ Αρτέε τεΙα,άεφογ Μ.

χ· Αν ©Ι18ΥΡαε ι:ειΡειΒΙό ε_ Ριιἰε ηιε'έ:ϊϊιτ_8 ω!

? ' τι·ει!ι1ε 1ο 5ε:1€ειει:ιτ Ιιιγ πιοΠ11ε ει υπ ά

μ - Β :-|ί·σε Αρὅττεε; @εεε Βια: Ρειεε'έτοτιπ0Γε

- ν - @ΜΙ Ώ: ττει1εκπιεε ιιὰΠεΞωΙεΙεε,ετΙυἱ€ἱΙΦ

' ΐ:ειίέ ἑιΒαἑιὸοιιιιετΩμ'όο&τΙοε.Ο'ςΙΙ ἔσω(
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ιισιτε ιιιοιιτιστ σοπιβιστι σΡε Ρστ11Ισισιικ σΙιιιιι.·
Ισ νσιιὶιι (Ισ Ιει σοιινοιτιἴσ ἀσ8 ιΙσΙισΙΙΙσε; ν 1°

έζιέεφι:: απ: ( άΙ:-ιΙ) ιΙο.ιιε Ισ 2ΙστιιΙσι ειτ

τισΙσ ‹Ισ σε τσΧεσ ) ε:: Θωκ2.ω·υξε , οὐ Α:

ελψτωπ , β·ρω άσυφθε είε ία]θ)·, ό·/ξ>/Μί

σα· πεύκα επβτ›·ἑ: αν: Ρ!αβεια: έσπΖςω·.σ.

, ΙΙ σίὶ ντειγ Πωσ σσ ΓοιιςΡιοΡτσιτισιιτΙσε
τΙιοΙσε , Ι,οτ 86 ΙΙ:ιτ8σιιτ δ: Άσε ιισΙισίΙσσε,·

@ασ ιιουε σΙσΠτοκιε; Μακ τΙστι ιιΙσιιιΡσθ

σΙισ , σα: Ι'οιι ιισ ριιΙΙΙσ ιΙΙτσ ΑΜΠ, ειιισ_

εσυ:: , @οι Ι.σε ειΕΙσόΙΙοπιισιιτ ττοΡ , σιι Μ:

Ι ιιιστιτΙα ΡειΠισιι ι φωτιά Πε Ια σΙιστΙΙΙστιτ

δε Ια ιιοιιττΙΙΙστιτ σιι σιιΧιτισΙΙιισε, εινα:

ίσιο ι 86 :ισ Ισιπ τσίιιΓστιτ :ισα ‹Ισ σσ

σιι”σΙΙσ Ισι1τ άσπιειτιό.σισοιιι11ισ ιιοιιε Δι

Ιοτιε τουσ Ισε Ιοιιτε,ιιιισ Ισεόσωπσε: πασα

Ζωα: ·υέσε: , ειιιειιιά Πε Ισε σετσίΙσπτ,8ε ε'γ “

ΡΙΩΙ(ΕΠΠ, δέ Ισε σιιττστΙσιιιισιιτξ :κι ΙΙσιι

εΙ'σιι ενώ! Ιιοιιτσ δε :Ισ Ισε σοπισεικττσ.
Οσα σιιτιίἰ ειιι'ΙΙ ίσο: ισ)! ρισιιάτσ Ιει Ρει- Ι

τοΙσ ἀσΙ'ΑΡὁττσ,εΙυσ σσε ΑΡοΙΙειτε ,άσβ

ιογσιιτ ου εινογση: σιινισ ‹Ισ ΓοινπτΙσσ;

σ'σίὶ ει όιτσ ειιιΊΙε Ι>ειὶιιιογσιιτ, 8ς Ια Ρέσ

1ιογσιιτ Ροιπ ουσ μιΠΙοιι όιΒιισ ‹Ισ ω:

Μπιουτ , 86 άσ Ισυτ (ανια. ΙΙ :Πε άοιισ

ςιισ ε'σιι έτειιιτ Μα έρξε, σιιΒιι ροιιι· Ια

σοτιςσιιτσι Πε σκι έτογσιιι:νσιιιιε ιιιΠ]υσε

.
Μ: ειιι€Ισιι

σ φαω:: Ια νόγσ «Ισ Ια Γογ 8ε. εΙυ Ματ, ι

π'

' *.σκΑ.Α.__._



 

ι

· ἔκ· ' -εεω!ω ›ωεί11°.

· ΟΜΕ!.

ν Ι.

σ.Βιισάοιισακιτ ΙσίσΕισσ1σοτ Ια ΡτσίσίἶἱσΜ

σιιΉε ανογσ11τ ία1τσ><ό.ι1 (Πιι·ΜέσηΙίωσέ '

μασ σι1ϊΙειιγ τσοσοιπτογστιτ με ΓοΕ

8: Ι'ειτ8σκιτ, 8; Ισε αυττσεΒ1σηε , άουτ Πε

έτογσιπ ειἱἶειττιέε. ΟσΡε σιισοτσ @Μιτ

εΠιιιγ Πωσ άσε ΡτἰιιστΡσΙσε σα11ίσε , ι1ι1ϊ

σιι ἀσὶπιυσΙισ ρ[ιάΗσιιτε εὶσ 1'Ενο.ηεΙΙσ.

Πσ ττοἰὲ σιι1τιοιιε σιπττσέιτ,1Ι γ σκι ει ΡοιιΕ

Ισ ωοἰηέ άσι1Χ-, σα: Γειωοιπ (Μ Πωσ;

&:Ισ ἀσίὶτ,86 Ι'σ(Ρστωισσ άσε Μστ15,86'

' άσε ανο.ητο.8σε ε!ιι πισιπάσ ο. Ρσπέ; ει α;

' σΕπεισ€σττ1στιτ. -Ετ Η Ιω: σκι Ρεσκιά ει Η

ΡΜ: ΞτσΕπΪ μια, σοιτιιτισ κι τσιπ ἀ0Πἐ

έστιτσάισιπ,σιΠΙε Γσ Ρι·οπισττογ

ρο.ι·Ισ Ι'Αρόττσ ,-ς1υ1ο.ι1Ι1σιιὸσ σσε σοπ

στιτ Ειστε

:Ισ Ι”Εἔὶἱίσ,τιγ ετσιινστσιιι:', συσ εισ5 (ΜΒ

€το.σσε δ£ άσε ρσ1ιισε ; Π:βεβ:π( (ΝΟ

ε»έξτπέ: ασκ πιςβπω· επ Ρ!ιφειια: σ'αιι!ωπα

Ι”σιιτσκιε στη· Μ; ρτσωΙστσιτισ11τάσε100ξ `

πισω ό.σ-·Ισυι: σουίσ1σιιςσ ,- ‹]υϊίσ'τσ

γσ511ωμ: 1συι· τσΡτσσΕισ Ισα: στ1πισ,αν60·

κ1ιισΙσε ειιι€ο1Πσε δε Ισε σΙσίσίρο1τ9,φύ

Ιω Βοι1ττσΙΙσπι: σουτ 9.νο1ι· σ.Βαιπάοιππδ

' Μ. νστὶτσὶ. ;βε ριι1ε σιμἰσιιχὶσΓπισ1ὶσιιΙσ·

πιέριτάέ, άοτιι:1σ ιὰποιιὸσ 1σε Ρειγσ ΙΦΡΙι”

Γοιασκιμ άσοι; 1σάσατ1τήσετΈσσία1τ ασ

νσέ Μ άέΡ1€;8ε στιθΕΠσέ ρσ5τισε·,Βζ Μ

ίοΙΙὶσἰτιιἀσ8 ,· έμΠΙσ έΡεσιινσπισ εξ:ιπε.16·.

Ι · η· ° ἀσΙΪσἱΩτ

Ί ν _ |
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[ή Γερ” Ι. ε Τἰσπσώἔε. Με

εΙεπειιι εΙε Ιειιι· σ.νατιεε , (με Ιειιι: τεϋίΠτ ΕΙιαιρωζ

οιιεΙου·ε Με Η πιώ, οιι'ειιι Ιἰειι άεε τοίεε-Ή°

δε όεε Πειιτε , ειιι”ιΙε ε>ιτιιει€ιιιογειιτ, Πε

ιι'γ ττειινειιτ,οιιε`ὸεε :οιιεεε8ε όεε οί ·

ριτιεε.Δ (Με ΙειοΒε ΓειΙειΙτε εΙε Ιειπιτι

ΕάεΙιτε,8ε Ιεε ρτειιιιεεε ‹Ιε Ι'Ειιίει: , οιιι

Ιειιτ είε ρι·ερειτε ·ειριεε Ιει1τ ωστε; Η εε

ιι”εΡε ( εε ειιιι :ιτι:ινε ειδέε τεπεπιειιτ) οιιε

Ι)ιειι ρω Με <έτειεε εκττειοι·άιτιειιτε

Ιειιιτ άοιιιιε·ιιιιε νιιειγε ιερειιιταιιεε ρου:

τεεοιιιιοιΙΙ:ρε ο θετἰτε , δέ Γ:: τεΙενει· οι:

Ιειιτ εΙιειι:τε. Με ΙΞι ()Ιιετε Πειτε , Ια

Ιεροιι , ειπε ι;ιοιιε @οικω ειιήοιιτά'Ιιογ Ιε

δ. Αροττε;εΙο.1τε δΞ ΒιειΙε,8ε ό.,ιιιιε πει

ω ενιάειιτε; πιιιιε εΙ'ειιΙΙειιτε ττεε-ιιεεει1

Γειιτε;δε εΙ'ειιιτειιιτ ρΙιιε , ειπε Ια ιτιειΙειάιε,

άοιιτ Η ιιοιιε νει1ε Βιιετιι·, είε εοπιιιιιιιιε

86 εριάετιιίεριε. Του-τ Ιε πιοικΙε επ είΙ:

π &ειρρε, 8ι·ατιάε 8ε ρεπιτε ε Ιιοικιπιεε 86

ΐειτιπιεε ,ιειιιιεε δε νιειιΧ ;`Ιεε ιιιιε ρΙοε,

& δ: Ιεε πρεπε πιοιιιε ; τικιιετειιιτ γ ει οιιΊΙ

Γε ττειινε έρεε ρει: άι: ρετΓοιιιιεε, ειιιι επι

ζ Γογει·ιτ του: ει Βιιτ εκειτιρτε. Παρε εετι:ε

1 €τατιάε άινετίιεε ‹ὶε :Με άι: ρτοί:εΙΙιοιιε,
ΔΣ. ἀ'ειιιρΙογε,8ε αΙε ιιιότιειτε άΙΙΙ:ετετιε , επι

Με οεει;ιρειιτ , Ω; >·υειι!επ: Με· ἐοΦεπἰτή

άι» Ι.εε ι·ουτεε,οιιΉε τιειιιιειιτ,Γοιπ

3 άι!"Εετειιτεε·, 8: οιιεΙουεε ίοΙε πιεΪττιεε
δ' ` Δ

 

Ω ( εοιι;τειιτεε '
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.ε νε1Ηεια
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@Μια . ΑΜΠ 1:
816 ·

'Μπα πω: ενττεε ;, Ετ
εοωωτω Ιε5

ειεατιτωο1τιε Πε τεκιὸετπ τω” απο πιεί-_

ωεΙὶευ , 86 αΐρλτεκπ ε. σε πίεΓιτιε Με,

ὸεΊἀε.νει1ὶττἰεΙιεε. Ε'είΕ1ε_ετειρά άεθ

(ω, σε παω Έοτττισ11ε με» επίεωεάέέ
. ' ' ( ε / _ Χ τ

Ι·ειπε ΡΙτιε τειπάτεε ειιιιιόεε, ε: οι1τ10ι15

νἰε1ΙΠίΪοω πιεσε ιρείαιεε. Ε: Μεστ

ττιο5τιε τομε εοοίείΪειπ ,εεε ε'είἔευπ<;

εκτει1τ · 86 πω: νωπάτε ε 86 1Ιγ ετιείρεν,°

ε” Πε (φγετη: εειΡειωεε ά'εο εεε]ιιιτ1©τ

ασε βεἴοῷιμΜειἱε εμ” εμε Με ‹ὸἰε›ω

εμε Γοτι ἔείΪε,τιι;Ι Μ: Γε εοττ5<ἐε ‹ὶε εεαεἔ

εττει1ϊ. νοιπε εΠτ1ε2 ,· ηι1ε.εε:τε'ΡαίΠ03

επεσε Με τοι1ε επιίοεεεΙόεέ, εμε εε ΪοἰΠΐ

εὶιατιτιε ,_ε1ι;ἰτιοιτε εδώ έπί: Ιεε[ει:55 Μ·

Βιτειιτ. εε μπε ·ίςεκιεΠεί εμ ι100%Υτ

Ρτ1νέε σ:1εΓιτίο.8ε ἀεροε επιτετιὸεἘῇΦΠ$ὶ

'επ @ε νοιιε ΡΜ: ,ειϊεΡι εεφε Ιοε Με

_ε!τιεπεέ στα ἀε_ίὶΒεεει, δε: ά::Ραπ ευ βεβτετ Μ. ΡοΙΪεΠΪΟΠ

Με:: ιιιιε ετάει1τ Η εττειεεε9 ]Κε13(Μ“°

εΙΙεε-εετικ,εμι1 επι όπε,-ΡΙοείο.πιε,ον ΡΜ

ειεεο$τε,ρΙεε Γεειιίαηε,· οι: ΡΙιιε92εττθω(ϊ

@σε ίε:15ωτε 86 Ρ1ιπε εοπεεω ,εεεΜ

Δι1ττε5ΘΕε Μ· Ραυν_ι·ετε , επ τιοιιε εω30ϊέ

τε21ρΠ ίοττ-_ , Βέτωπ-ε1Ιε·ου Μ. ἴαοτἔωοπ

Ι'εί-Ρτἱγτ,“ονζτ Ιε εεΡοε.ά1ε εοπτεετεΠΜπ

€10έίΗΩω·ΕπήΈέ· Ξ Μα1εά[μ'γ ε; Ρό_ὶπΕ Δωξ

έ · ΧΡιιά0Πω

ο

!

Μ..!Αε.ε-Μῳ........ .ε : ε
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β3άεπέωςιΙΙ ραΙΙΙιέ ΓοιΙ€ει1Ιτ :Η ΠΜ ; :Η οΙωμ:

Ι'σ.ιιττο εΙο α: άειΙΧΡαττΙε,ταΙιτΙοε εΙιοΐοε η*

ΥΙ6:ιτ ενΙάεπιπάειιτ εοπττο.Ιτε3Ι Τακ

Ι,οτ εΙι1 Ρετσίι πι: ΕιιίτΟΙτ Βιίοι·Ιτ Μι Ιππα

πιο,ῇ‹: Μ: ΔΙΠ? με άε Η €συττέ: ;σιι_:Ιο

Μ. 8τε.νεΙΙ6: ,' οι: ά:: ςικΙςιάσ ωπε άε:ε ·

ΡΙυε ἔΗονε5 ττΙειΙοζάίσε ; ΜΑΗ ποπ με

~ έτκτίωσ ά'ιπι πτΙειΙ εΙε ἀοὲτε;οιϊ ἔστι τΙπ:ιι- .

Με. Ι..€ε τἱοΙιεε Μαι ΙσΙα ά'οΙΙτά: ΡΙν;ι8 `

ίειΙαε; ω @σε ν3έοιπειιΧ έ @πο Ιω ρευ

·Ιπεε 5ίσοτ Ρτε:ίςι1ε Ιοι1εβΙιΙε τηαΙαόΙΓε;

88 @Με 1τ1Ητίπε: ςι1'ουκ: Ι.τοιιτέ Μαι:

ΡτοΡτεε Έόπτ Ιε5 αιιιίεέ άι: Ματ: άκιωα

Γοπιαι1τ ΜΒΜ. ιτιειΙαεΙ165 8Ζ ΙΜ·Ιι·τιΜτέ8

δαπε Καπ 4:στρε;ου ΡεαμΙοε' ιΙιιό.€:5 Με '

@κε 3; φ1'ΙΙ Και· ει Ι:4.ΙΙι1 ίοΙιΙΙΙΙι· ραπ κ:

εισειιιετ1τ ;οι: μι· Ιε Ιιι:εο 8ε Μέ άκ:Ι1εεε,

σίιΙΙ5 Με ω: εΕπ:τ€τεοϋεέ ω1εω £1ικ: Η.

: αιτντ6Εθ ω 12 πιω: δ: κι ιισμτε1Πο-4ε
ΙΙΞιΩωτὲ δ: εΙε:. Ια ίστΙ:ε,Ιει ΪτΠἔαΙΙΕἐ 8: Γε# .

Ι ΧετοΙατ εσητΙουεΙ5οϋ Με:: ΙετΙσπτ Ιω

Ι Ιιοπάττιοε,Ι€5 άέι:Ιιετ8αιπτ άά: Ια ΜΜΜ

. ψηι1ΙίαΙΙΙεε π1:ιΜάπ:ε 86 Ια Ι:οΙΙ:ΙεΙΙ::.

Ροι1τ Ια Π:Ιαιωδά Ια πω: 5· Η εΙΙ: εΙειὶτ

Έ1116 Με τΙέΙιεΙΙε5 ίδο: Ι:ωστ:οί1Ρ ρΙι1ε

' ΡτοΡτο3α ΙαςΙ.έτειιΙτεέςιι“ε Ια (Ισωιω στ!.

Ια Ρ6ΙΙΙ·έ €:ΙΙόε τέτπάτ:ττέ ΙΈΙρτ1τΡτεΙόιπ

ΡΕΙιευ:ε,ποπ-οΙιειΙωιτ, δ6 όεΙξεειτ ,· 8ε Γεω' .Ι

._ .Ι Η; ΡΤάϊιωπ [|| τε.εΙλαιιΕ

Ι

 
 



 

8τ8 ο ~ Μπα” τα ττ._ _

εΙΤυ,- ταοΙιατττ α Ια τοττο Σ Ιυγ.ίοτι_τ ιυόΡττΙΙ:τ ›

· τουτο αυττο ΙτιέΙυΡτττο, ττυο οοΙΙο ου (ΙΜ:

ιιταΙΙοτ ὸοεέουε,ου έζοτα.ίΙοτ 8ο Ια τω»

. ατι Ιτου ττυο Ια Ραυντοτο ατττνο·τιτοΙοε

αττε ,86Ιοε ίοΙοηοοε τ, 86 οΙΙο ΐουτττΙτα

Ι'Ιτοττττι1ο Ιο ίυΙ_ο_τ 86 ΓοοοαΙὶοτι άοε'ο

κοτοοτ οτα τουτο ίοττο τΙον-οττυε. Ρουτ Ιο

τοΡοε, ΙΙ τι'γ αΡοΙτιτ τΙο_8οταο, φτου

Ι · αχοιτιτ τττοτττε τυπο Ιοε τ1οΙιοε.(ΪοΙτ.αοιικ,

ουο εζαοΙάτοΙΙουτ τουτοτ Ιοε 8ταιτόοε Μ

ίαΙτοεε86 εΊΙεΙ·οε Μουτ, Ια! οουΙοτνα

:του τΙο Ιουτε οτοΡτοε Μακ Ιουτίουτυπ

αΙΙόε τΙ”οκοτοτοο δέ σΙο τταναΙΙ. ΕΜΠ

Ρουτ Ιο οοτιτοτ1τοτυοητ τΙ'οτρτττ,ίατιε Ισ·

ττυοΙ 1Ιοίὶ ΙτττοοωΙ:Ιο τΙ”οί)ττο Ιιουτοτυο

' Ιοε ττοΙιοε ου απ: τττΠι1τωουτ·ττΙοτοε, αυτ: =

/ υΙοεραυντοε. μα ίουοΙ-ε ,Ιω οτα1τττοε,

Ιου άοΗαττοοε- , Ιοε το(έτοτε αΡρτοοΙπ·Πτ

' Ιιατά-Ιτττοτττ 8ο Ιοιιτε-Ι1τέ;86[αυ-5·τοΐΡΘ·

ότου: τπτ Ιουτε-ρΙοττοττοε,υτ Ιουτε νοΙΦΠ·Ι$›

ιιΙΙουτα τἰοΙιοε ταοΙΙΙοτΙοε,τττΙΐοτάο Ιουτ$

ΙατυΙσττε,τττ Ιο τα τΙο Ιοιιτε 8ατάο5 , νωτι

τιουτ Ιω το-υτττ1οτ1τοτ εΙυταυτ 1ο ΙΙΙ·οτιοο·

κ _ ΙΙΙ':18ΠΙΙΙΒΡουάατιτ υοΙοε ραυντοε τΙοτ·

τ Μουτ α Ιουτ ατίο. Βιτ'οί)τ-οο άουτ: ΗΡ

Βια ο·Ι1ο·ιατττοε,ττυτ νουετατ·τ ΙΙοίοττ €Ιού··

τοτ ότο τΙονοτιττ. πω 9- Μ'αΙΙοουοτέε

ν005ω;υο;5”οίτ αΙἱττ τϊοίττο οοττΒάοτέε,86 -

- τ - :Μιτου
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ειιιωέ5.Ρετ νοε ειι:ογειιε 9 Μειε εοπι-οι1Ψ

ίιιετιτ ιι,αΡΡετεενέε νοζυεμιε 6ιιε ωστε ν!. ›

εεττε εθιιιιε Νεά ειιι'ιιιιε ίιιτιιέε9 ιιιιε

@πειτε , Με ρεεε ί:ο;πιτ:ιιιθε, @οι ιιε πω:

έειιάτει εμ Έσιιάε :Η πιεΗΙειιτε , :ιι ΡΜ

έοιιτειιιε Θ Ρσἶιιιξ Πε με (Με, εμε Ιε ΡΙιιε:

[οι1νειιε Με ;ιεΙιείΪεε τεκιάειιτ Ιεε ·Ιιοικιφ

πιω τιιειιτιίο.ΒΙεε δ: οάιειιΧ ;_ Μαι Μα

έιε Ιειιτιριτοειιι·ες 12°Ιοιιιιιι€ε; ευ Μπιουτ

δε Ιει.ιτέ ΡεοεΙιειιιιε.Βάιιιττεε Με ειτε”

εμι18 νειι1ειι€άενειιιτ τιεΙιεε , ω” ά'ει

ι2οιι:άεςιισγ ωιε Βοιιιιε εΒετε , δε δε;

εμε), νι:7ιιε ει Ιειιιτ ειιΓε, φωτιά Πε ιειιιτοπιτ·

ειεςιιιεΒεειιιεόυρ άι: Μακ ;°(Ϊεἱὶ ε άπεἐ

ςιι7ιιε Γε ΐοιιτ είειώνεε όεΓ:ινειι:ιεε , οι

ᾶ°εΙΪεἱιι·νᾶε [ετνι·ι#ειὶι°θιιἄ·Ιε Με , δε Μ:

- &ιεβαι.ιοΙιε. Μιί_ετώΕεε€ειιειάσωπεσεω

Ρο.έιιΒιτιοιι είξ όε νιντε ειπα ιιιιε ΘΕΜΑ

Με τεεεέιιεΙΙειάε ειέωειεεε ειιεις5είοιε

€Ιε ιέιειιίι:ιιε; πιαιετΙεάειιιευεω τεἔίιξσετε

€ιαΙετε.έ .Μειιε εσιπεπειιτ ειι ..πωεω απ;

[οιι€ειιιέ-Π5 Ρειιιι:“ ει :εε ειιιΞ θε άι: ει!

ιικωνειε· Πειτε άτίνΙα ΡατειΒοΙε Εεαιι€εε

Ηζιέεηπε-Ρεύτ εΡειτε.ιιιοιιττσιιτ-ιΙε ανο.ιιε

@σε άε εσιινσιιήσιιιέ ἀε' Εεεε επαναΗΡφιε ι

μεεωε αιι·Ιἰεω δεεΜετιεχ ειι'Ηε-.εΙιειε

είπω; 51ε ιιε τειιεοιιὲτεὲο`ιιιτ , εινα: εεε.

Μάικ: δ; ιὶε Ισ, Ρειιιιιι·ξωει ιίζα:' οφει- ·

‹ ι. "με _. α] ι Βιετ2



 `_ οι _ '
. » ἴ %”**ι

816 ' “εινα” ΧΙ.ΙΙΙ. _/ .

εΙΤΡ- Βιοιιειι νου-ου τουε Με ιοιιτε πω τοιιΓ

' - Πι· όσ.ιιε εε υεΠειιι ? 86 οινοουιιε τουτοε

Ιουι·ε οεΠιοε , τι,ειουυοτιτ ειΠιιι , ουο ου

νευτεΦι:ιεεΙ εινευεΙουιοιιτ ου: ε'ειΙΙεττιιοτ

12/0οτρε 8ο ?ο(οςι: μου: οοε είιιοτειιιοοε

ιιιοει€τοικιεε 9 Ετιοοτε ιι”είΕ-Π με εΠιιτο,·

εευε απο Μπιουτ άοΓε (εποε άο Ιουιε

Βιετιε Ιευτ ουτε. Αυ ιιιοιυε εΙὶ-ιΙ Μου

εεπειιιι , υιι'Π ε'ετι ττευνε Γοιε Ρου, ιιιιι ο

ειγειυτ Μι εο(οΙυτιοπι Δωρω :ιο·τε8 Ιοε

ενοιτ:αεουιε. ΡΙυε Πε ευ ο·ιιτ,-δέ ιιιιιε Πε

ευ όείιτοκιι:; ΡΙυε Πε οοινουε , 86 ΡΜ

Ιουιτ Γοιίεβ.ΙΙυπιεεεοπιιιιε εεΙΙο άοΙ'ΙιγΡ

άτομειοε , οκ Ιου: οοκινοΜίο , οοιιιυιο

1ο ίου , ε'ο.υΒιιιευεο 86 ε'ευΗεικτιτυο , Με

οτι 1υγ Ποιιιιε ἀεὶ ·ιιιειτιοτει Ι..ο. οΙυίριιττ

@εεε ανοιέ οεουοουο ίουΙΐοετ Ρουτ σε·

οιυετιτ τ1υΒιευ , ΙουΠ:τειιτ ουοοτομΙ05

- Ρουτ ιο οουΓεένειε Εεε ειοΙιεΠοε,οοιιιφε

ΙοεΐοείΕεείο.υνο.8εε , έΕ211Ε ττιοΙ-ειιἴέο8 ο

Ρτεειοιι·ε ..εε ιιοιι ι;ιουιε ὸιΠὶοΠοε ει μι·

' οιεια -(Σ'οΠ: ειυΠι εεε Μαιου; Εοιτο οποι

··ι=ιο.ιτε ο.·Ιει οιυΓοατιι ;άε εεε εοιιε-ΙΞι,άθ

- υ'οίειτ τουειιοιτ @ειπε ·τ1οιιεΙΤοε , οιιοΙ

εεε εοοιιἀοιιοο ου'Πε οτι ο.γειιο. Πε Ιοε

εθειιιιοιιο, δ6 Ιοε τειιιε1°ετιι: οοιιισιο άε5

ΒΜιιιτέε , ου εοκιιυιε· οΙοε οΙιοἴε8 Π·

4 ·στέοε οπου οουιέιιυοι.ο :ο.ιίοιιήικ ΗΜ

ι ά!;ξέί;,ί. υ ο ‹ :ιζ :- (ΡίοΠι€5

' Χ



τττεττοττοσττσ άσ οοιισ 86 άσ ΙοοΙσ,

 

βια !)Ε,έπε Ι . τι Τὶπυτἰτέε.ττιτσΙΙσε Ισιιτ σουτστιτ Ισσειιισοιτρεάτοτι στη».

τΙε σοτισΙιιστιτ Ρετ ουσ ίοττσ άτοΙσδ'ττάιτσ, ΙΙ 1°

οιτ'σΙΙσε ξοτττ άσ τοπ σωστά ρω , δ6 άτ

τέτισε ά'σίττστι το.τιπιτε9:οτιίστνέσε ; οστο

ττισ Η στι σΙιτιτσειι άσ σεττσε , οιι υτισ

έτογστιτ άσε στιοίσε τοπ Ρτσστσιττσε,τοιτε

.οττιστσ ούτω στ1Βιοτ, οι1 οτι του ειστε Με

άσε του” σοττστε στα Ηττα ΕΠ σ.γειτττ

σσττσ οσττιτοττ,τΙε νσιτΙστιτ αυτΏ Ισε Ιειτίτστ ..

ειΙσιττ σττίο.τιε , οτι τι Ισιττε μιτσττεε άιτ”τΙε _ Ι
ε”τττιε€τττστιτ στι άσνὸττ Ετττσ ειιπο.τττ ά'έ- ` τ'

απ, οιι”σιτΧε δ6 `σ'σΙΙ: οτισ άσε σΧσυτσε,

άουτ τΙε ΒιτάστιτΙτι τοτττΙσ άσΙσιττ σεβ

Βου ; δ6 τσ ίοιιττστιτ Η Βτστι σσττσ στττττισ

τσ άτιττε Ι'σΓΡτττ, άιτσ νοιτε Ισε νογέε

στιτσΙοιισε τοτε άειττε Ισιττε τσΙτεττισττε άτί
ΡοίΙστ άσ τοιττσε Ισε μιτττσε άσ Ισιιτ τοτ-ρ

τουσ, τιτίτττισεει Ι'στστιτττσ; Μτιτε Ισε μια

ντσε ἔσω τισ τοττεσιττ ρεεε τιγ ουσ Ισ

πω” :τοτε τττστι τοΙΙ: τοστ τσττνστεσ; 86

. φίττε Έσω -ΡοΠτοΙσ τοττισστ Ιστιτε σττστσε

τάοΙσε στι Ισ. τττεττι , που :Ισ Ισιττε Με,

οτι άσ Ισιττε στττειττε , ωστε άσ Ισιττε ρΙιτε

στο.ττάε στττισττττε; οτ στα: Ισιιτε στττε.τ·τε

ττιστττισε τι: ττιοττοσ.ττε άσ `τουτσ Ισιττ άσ

=νοττοτι οειάτττσ σοτιτιιττιστοτττ ττοΙ:ϋΙσ- -

σποτ σο των. άσ ί-στττειτοσε τουτσσάιττΙε

¦ ; ιινογσοτ

Χ 6 Ι
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έ Ωω. Ξινέιχειιτ ε.εειιιιε ει-ιέεςειιιε @πιτ άε ρειω?

ι - ιν» ε βΐεσιιζετνὁἐειιεἀ'ειιιιιέεε.(Ζεις: Ματι

: [τιτιιι:ιε : @τα Μια: 86 ιιιιιιιιιιΕ: κει

ξ . - ,ι:ίε!ιεβεε όιιτειι ειδέε ;‹ὶε ξει:εε βιτΙ'εβ

' / @Με έ.ε ,ΡΙυβειιιε Ρ:εγειιε μη” Ιειι·τειι

# ε βοτι1ιετδιι ιιιέΡι56,8ε1ευτ Εαιτε οοιιριιι1·

ζ _ .εε,ςιιιε οἶεΡεΜε €ςιι_ι_εδε ι1_τισμιώ;ι.άιι€ ἀε

~- 0 . ?ή αιτειώιε-τ,οίιάε Ε: ιττειναιΠει . ρω; Οι

4 ειοειιιεκιβ. Ετ ιιειιιιτισιέιιιιιε 14έει'5ινογειιι

@ΜειεσπιτιοξΠαηοιειβεε ντιιιιεηΒιειι5ι Μ· 1

οι:: Πιοιιιιιιε @ε :Μέσι εκεε1ιειι;

@ε @ιι @Και Ρτιέιτ. Νοτιε ? ο. εισϊιιι€ Μ·

.Βϊι5ι1ιἱΦἴιιε ε·ϊειιτ ν_ο11~1 εεπεείοτε@Με

ζει @ε Γεπει:τιιέε , εε κ: ιιεεεω £ριι1ε.ε ω

εεΜειω 9ό-ε @Με ι:ειιάτε ;!ιειιϊωϋ

` ` ε φ Φοιηιιιειιτ·εκεμίεεεει_ε ιιοιιε πάω ενι€ιιι·

@εφερε ,_ἀε--τιοιιε ειιτεε_Ρκετειισοτιέ ΜΙΧ

' ιβα8εξεεΙ!ε_ε κ1ε·Π$_τευτε ε· έιαΐοθρι3:ετ σε

· .€9ιεεεεεει·ιε.εειικι681ειεοι.ειισιιε.ὸσΒΒ°

Βερεε?αΡτε;ειιι_ειε;ιειι β6 εο-ιιιξ:·1ει πιω· '

.- €ηείάβό_ιΑΉ8ξδ Με ·όε- τισ.νιιΗιεϊ ©ΠιΚωΡ )

3ιι€ιεξεε-εε-!ε:·εώιε εε ·Ιε·.ρεἱΜ

γ ' ε βρ138ιε φοιτ - εειιι-ιιι:ι· 1ερεε1ε › εε 1ζΕνειι·

ε ιΩ1%·ιδέ-Γ0τε82ι “#8 Ριετι·ετιε5~ά·ε Μ, @αν

! [αι-εφ ὸἶειιωε_ε. ε -Οιινωεωιιι @Με

; · _ . ε ιτιαιιιρετιιιιιτΘ1εεγεια; ίωτοπ$ἀθ;#1ὁ.ϊω

. Μεειτ-εεειμωιεΜ_ετεωρεέτ6 ὲβἰιἶΑ°

ε ·ΡΐΜΦ. ΠΘ.Π_$ι1°έᾶΪΟὶΙΙΒέ ,1 ε: πει” ΒΒΡΪΓΒ°

ε › > ~ ε' ° αβιιιιοιωθ

ἶ ε ι ,ι ε /ι_· η ή #78; 4: . ' |



: [«Μ'Ερέπε Ζ. ἐ Τέωεώές. θα;;

Έεπωε5Ητε Ιε-άαο8ετευεε με; σε πιεσε εωρ.

άι1 Β1ειΒΙε :ΗΜ εεε ἔειιε·ίΪεε·8£ ποτα1Ρειι

ίεε τὶεΙ1είΪεε , (με πειτε ειἰωοι>ιε δε άεθ- ε

:εεε Η ΡειΙῖἱοε=ε·ἑπτὲεετ. Η εοισε ιι ενετεεε,

`φε·εεε εὶεοἴεε ε1·ιπηοειε [επιΜετιτ ΗΒεἰἔεεἐε Η άουοεε ,ίοτιτ ἱὸεεεΕρειε, 86

άεε ·ϊιαιειεςοηε , ε1ι1εΙε ττωΙΙο τκ511ε Ρτε-.

· (ειπε μπι; πισω εετάτε , δ: @Με Ιεε άε- Α

ίὶτε @σε Ι100εεννο115 άε Ιεε Ροδεάετ,ίοε1τ

άεε εοΩνοὶτΙΓεεΈοΙΙεε δ: ΔιέΜὶΒ°ΙεεεεεΡει

· `ΒΙεε,ίὶ ι1οιιε ιε'γ τεθΡεοΠε άε -ιιοιιε μου..

8ετ επι άεθετιι&άοι1 δέ επι ΡετάΜοτι. Η

› Ποιιε ει επίεεεεε 8ερτοτείΈε +ε1ι1εΙα ραί

·Ιἱοπ άεε τεκ:ΙιεΠεε, Ζει ετε.τιάε εάοΙε τω

ζωοπάθεεΜΜΒετ·ε,86 Μ. τειεΗιε ει: το1ιε '

*111εικικ;Πεοιπε έι·ειεΗΠ ιτιοτιεεε--Ρετ Ιε δω

., @καθ εΧεια1ρΙ·ε @Με π41ΓετειΒΙεε, ειι'εΙΙε

4 ?Ή ·-ᾶεΒαεΜΙεέε-ὰε Ια δ” ἀεἱΙ'ΕνειπἔἰΙεὶ

-ΊηΉ-η'εΐερεε ροΙΠΒΙεεΙε ἐπὶ: 86 ·βΠθε
Β:: Ιείςι:ε ΏΒΗΡετοικ ειτίεττ1-Με. δΊ! πισω

;τεΡαε ιδεα: ακοη: -ει1εΙευε :ιττ1ουτ ὸιι

“ δεέεηειιτ Ιεΐυε,8ς ςΙε Γε νε-τεε_ε; εμιεΙεΙυε

8οι1Ρα!ε Η εὶΝὶειε Γει€εΠε , · δε ηιιεΙεμιε

όεΗτ·άε Γεια ΡετειάΞε 4, ά:: ίσο-εεετε1τε 86

' @Τα €Ιο1τε; 5'1ΙειοιιεεεΡεε ειιεΙεΙυε

`°Ιιοττειπ εοιπςε δειτο.ιι , Βίεο:ιτι·ε Με

-› Ρετα2ε1ειιίεεεφΜ[ΟΒΘ5 ο ΠΠ6μ1Ηέ ΜΗ·

Π? ε · εεε

` Ωπιππεε. Π πειτε ο. ἄέσοΒν€ἔττ1εε εε-εΒεε Ή·
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βια ` 8επποπ Χ 6 Ι Ι Ι.

ρεφ. μ: ‹Ισ νἰσΙΙΙΙτ 86 εΙσ πιουτωΙΙιτιε Ι'σιισμι

Ε' Ι° 86 σΙειιιε Ιει ίοΙΙσ Η, τιι,ισΙσιισ στρ.1τιτσ ‹Ισ ΙΙΙ.

_Ρστ‹ΙΙτΙοιι 86 ‹Ισ Ια _εσστιασ, 86 σιισΙσιι.σ '

ΙΙινσίΙοιισοτιττσ Ι':ιροΙΙειΙΙσ , @ωχ [πω

ΡΙτσΙσ5 Ιιο1τιιτισει .(:ΙιστεΙ:τσ_ισι > τστι- '

μοτιε-_ιιομε σΙιι ίσ;νΙσ_σ ςΙσ σσισσ ξοΙΙσ 86

ΡστιιΙσισθΙσ ΡειΠΙοτι. Ισο.ΙΙΙριιεΤΙ 111011·
;Ισ εΙειιιε [σει έ$ει_ισιιιστιτ , όσθιστάσε νετ Ι·

ιι1τσεφουτΙτ @Ιεε Μεω 86 (Ισ Θε

@άσε , 86 ίσσοιι(ιιτιισι·,ιιιειΙΙισιιισ_ιιΙσ‹

μπεστ ρσιι; @σε σΙι6ίσε Ρσ:ΙΙΙΙιΙ)Ισε , ψ

Ι μι: Ρσυνισιι;ιιι_σοιιισιιιστ,ω ι·σιιιρΙὶΙΙ€5

Ι - ' βσΠτε _‹Ισ Ι”ειιιισ ,Ι σιι_σΙσυσ εισοιιάειισσ

Δ Ηιισ Ι'οι1 σσ Μ;; Έι·2_γ;ιΙΙΙοιι5. @τα Ισ

Ι · - ιπΙ:μιεΙσ ρ_στιιιειιισιιΙσ Πιο σισ_ι:τισΙΙσ ; Ισ

Ι Ι πω, Ρω-όυ 03ο! ;ίουΙαιΡα.ΒΙ.Β (ω ΔΟΘ

ι ματ Ισ νισ,86ΙΙΙΙτιπιοςεσΙΙτσ. ΩΕσ60ΠΕξ

- φωσ Ρώσο Γο1τ[άσ εοίΙσάσ Ισ *Ισ

; Ή . › δωσω; 1_σςυ_ει_Ιωςμβιιι βνστ16σ,ΙΙιΡΘΙΧι

,Ισγ, @Η σΙΡσηιιισσ,Ωι σΙι:ιτΙΙσ Ισ ΙΟΙ'Ρι

Ι · 6 Ι · [Μ:1Ιτιςστσ 86 ίσε αιινισ;ε. _οσΙΙ ΙΙΙ: Φ;

_ ΙΙΙΦΠΥ5-Ιἔι,ΙἶΙςΙσΙσ_ε , @ΜΙ Ιειι1Η3[ώΡΙ ΙΙΙ:

.- φο5υ:ε συ.τ80ΙΙΙτ. ,ῳσ1 ίσωσωε ΙΜ?

Ιε ΙΙισιιτ,ΙΙ;ΙσειιιιιΙΙΙειι: (Ισ ιισε_έ61:Ηϊ5 “ΙΙΙ

Ι Ι Μ ?ουσ 86· ουΙΙΙΙ:ΙσέΈΙσθτε άν Μ)Π(Ιθ

” ·ιηοιι5 ρσυνόιτιέΜισ Ιἶφὶε ρτ9ΠΦΦ.αΙΙΙΙ

Ι &.ΌτιιισρστΕ1 δόσε κκσ:κοιι5 Ισ νΙ[28ε ΙΙΙ:

Ι! Ι ἶ η ΘΡΡΘ_Ι$εΞΙΜΣ9·έσυσσΜΜ ΙΙΙΙΙΙ9ξ



 

Ι

Ι

Ι

ιι

Ι:

[ι

Ι

ΡΜ ΙΦΕΡΙ2% Ι. ο 7 ` 4

,συ ίου ΕΙΙε;Νρυε-ΓσυτΙτό1ιε [ε. ·
Ι

κ

' (:Ι13β

υοε σουΓσΙσυσσε ; 86 ΓειΙΙ-Βσι:τσ ο! Ι. !

σιπισε58ε σίΙσυτέε σουττσεουτσε Ισε του·

οσίΙσε1:Ισ σο: ίἰσσΙσ , ιιουε Ιουϊτουε εΙ”υτι

ΡοτίεΙτ σουτσι·ασιτισυτ. - Ετ ουευτ αυτ;

3οΙσυε ό.σ Ια τσττσ,ΡυΙε σΙυΊΙ ιι“σΙΙ με ροβ

ΙΙΙ:Ισ σΙσ υουε στι Ρο.ΙΙστ συ;Ιστσευσυσ

έυιιτειιι_τ Πωσ (σΙουτ 1σγ οσε, επτειυό.ουε

μ: ου'ΙΙ υρυε συ άουτ ἴιιυε ΙυουΙστυόσ2,

Ι:Ισ ΙειΙυεΙιι ουσ ·υόευσ Ρστσ σσΙσίΙσ; δ;

Ισσσνουε σσ ου'ΙΙ ΙΙουε συ εΙουυσ,ο.νσσέ

ουσ Ισσουυοά_ΙΙουσσ,86 Ι”συμοΙογουε 1Ισ-.

ΙΙΒΙσυΓσττισυτ ει ίου ΙσΒΙ;υπσ υΓει€σ , συ

ξυί_ΐο.υ; ·Ιοει;ι:είτειυσΙΙστυσυτ 8; ΙΙοστειΙσ

μισυτ ε.υοε Έτστσε?ε'ΙΙ γσυ ε εεΙΤσυ σου:

μυ: ξεεΡου,τ υουε; ροΙΙσρΙο.υ_ε οσε @ιο

€ίσε οοτυωσυσ1σεΡουσάαυτ Ρουιτ, Γεω;

ευεΙΙΙΙσε986 ιιουΙσε _σΓσΙεινσε θ ρωτησω;

'ίση [στν1υ,.δευσηΡομισ Ισε τωυτηυΒ

ο ουσε σ ‹:σ ουστευσ υπ Ιου: ε.ΙΙταυς:ΙιΙε

τυο: ·τουςσε Ισε υσς:σΙΙΙΙσόε _ςΙσ Ισ. σΙιειΙσ, ΙΧ

ΡΙσ1υστυσυτ ι:συσίΙυε σΙσ Ισ. υευ;υτσ άι

Μυσ5.0Ιους Ισίυε @ΜΙΒ ει @Με μι;

Δ @μπε ο υουε @οικου εΙνσ94ω Με

βυυσ_ε : *δέ .09ΦΦέω Αυε05 ; ρἱω
ι·"°=ε -

Ισ Ιοσω έωυ: σου: Η; μουε ἔσω ε 86

@με του .<Ιε~τυεντεΙι= ευεεεεΙΙευευτ
.ι «

ε' υεςεισΙΙσιυσυζ ΓειυεΡειΠΙου, συστευεΙσε -

σε
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_CËÏP- cÏonkraircs' les \Îſineà @άι αυττεέ »Ετ

.Q ε

πιεΗειι , 86 αΪΡἰτετΙτ _a un meſme but,

dedevenir riches. (Tcstltzgrand deſ

ſein, où nousſſ. formons pos c-nfahs déà

î l-curs plus tendres :in-pées, ê( où κιοιιἔ

αήεΙΙΒίΐουε :κέικ ſpaſmes. Enr-jean:

l

moins cops confcſſcnt ,Jqlſlyſî deſhunÿ.

&l'œuf - δ! αμε vanité S δέ il y ευ οί peu;

qui ne ſoyenç capables d'en declamcr

aun beſoíiyMaisΜ? εμε 1·'οηχΠε, (Μ

que l'on fqſſemtil ne ſe corrige de αμε

erreur. Vous. diſiez ,' ηι1εεεπτε·ΡαίΠοε

ποια: Με tous επίο;εεΙέϋ εμε σε ίοΜψ

charme ,_ qui nous ει” ότε les ſens; \mè

fureur. δε ειπε ΓςεπεΠε.ίςιι1 ηου52Υτ

privés de lïſſage de _nos entendeqicnsl

-Car _je vous Ρτ1ε ,ειίεΙ'ε εεεμεε les ri_

cheſſés” ont de fi beau, δε de fi.nî_,cf~

.veilleux pour en _déſirer la poſſeſſion

J avec une ardeur ſi Étrange? Rendem

elles-cſieùmqùi èn o²nc,~plu~S_ſains,0u plus

àcſroitsffllus ſçaÿans; ou plusycrtueux;

plus ſarisfàitsñ &ſi plus conge-né , 9114: Μ;

/ . Δι1ττεε9Εε Ια ρο.ιινι:ετε , εεε nous abhoſäſi

ronsſiſi fort; , dérmixzelleou la ſæntèó θα

.ω

σ'

-zF . , ct ÏÇſPrſſiſſt-..ſioù lc repos &z le conceçſijtemcnſ

~`· - ' _ ~ @Κέ Ηριέι:τι!ε·9 Mais Μή, α Ρο5πιτ Μπι·

Χ Ρυά61ίθε

'κιεατιωιο1τιε Πε tendent tous a' un \n-eſ-v ε

 



@εεΡείειτ. ε α·εωεω. ω ε

βϋδεειεε;ειΙΙ ρι11ίΐείούτειπτ :Η ΠΜ; :Η απ;;

Ι'ιιιιττε εΙε εε άειέΧΡαττΙε,τω:Ιεε εΙποΓεε "Ι

Νεο: ετΠάει€1τήεπι: εοιιττειΠεεε Τοντ

Γοτ άι! Ρετϋι1 Με ΪαιΙτοἰτ €ιΞετΙτ Πει Ιισπι

π1ε,Ιε πε τΙΙ:ειγ με άεΙει μπε ; 011 ‹Ιε

Ισ. 8ι·ευ7εΙΙε ; σε άε ςιιεΙ‹Ϊιὶε εστω ε.Ιεε

ΡΙι1ε €είεεεε τ1ΜΙ:ΙεΙΙεε ; πω: Μπι με

_· Μεβτ1ε εΙ'ιπι ΜειΙ εΙε όεεε50Ι.ί ὰ°ωΙ :Βεα

έτιε. Εεε τΙεΙιεε ΒΙειι ΙσΙιτ ἀ°εΙὶτε ΡΙι:ε

ΙειΙιτε; σε ΡΙΙιε νΙἔουτευΧἐ‹ἶι1ε Ιεε ρετι

θτεε [σετ Ρτεἴςυε €οι1ε @Με ΙτιετΙ:ϊάΙίε; -

22 @Με 1ΜΙτίτίεε φ'ευκ: Ι:ετιτε ΒΙετιε

ΡτοΡτεε ί·-όπτ Ιεε εει1ίεεάεΙεπτε τ11ε.ιικ;

Γεωειιπ :τιΙΙΙε ιτιαΙεάΙεε ·8εΙΙ15τωΙτέε

δειτε Ιει1τε εστεε;ου Ρωεε @Με Με· '

@εεε 5 @ΜΙ Ιειττ ει ί:σ.ΙΙι1 ΓουΙΐτΙ: ρ61:ϊ Ιεε

πιετ1ι1ετΠ;οι1 μα· Ιε ΙοΧε δ: Με όεΙΙεεε,

› Ι σΐιΙΙε Ιεέ οτιτ εΙ1ττετετιίιεε 211 Πει! εμε Η.

ΓεωνΙετε είὶ Ια Μετά: Ια ΒόυτΙ:ΙΙΙε:δε

ε. Γεωτε 86 άε Ια ίστεε,Ιει ίτι!2ειΙ1€ε δ: Γε;

ΧετεΙεε εεετΙουεΙ;οϊ:ι εΙΙε ιθεεΙε53ιτ Ιεε ›

ΙιοπέωεεεΙεε άέεΙ1αεΒεαοτ άε Ια :πατω

εεηι1Ι ίαΙεΙεε ΪΠ211ωῖἀΙ€8 82 Ια ίοΙΙεΙεΙΙε.

1)οι1τ Ια (εΙε:ιεεδε Ια 11εμιτΙΙΙ είὶ εΙ:ιΙι:

εμε Με τΙεΙιεΙΐεε ίση: _Ι›ειισεοἰφ ρΙιιε

' Ρτορι·εε ο. Ισ.`άόι:πιτ1τεέςιίεΙ Ια ·άοϊιτιεΙ·; σιΙΣ

Ια Ρ6ΙΙΙτέ εΙΙόε τειπάεπε Ι'εΓρΕ1τ-ΡΙ:είετι1

βίΙιευκ,τιοε-εΙιεΙαπε, 8: άεΙξαιτ ,Ι δε Γεια

ε η ε Π; Ρ?ίωκε

Ι

γ. ταεΙε:Ιι1ε



'Βιβ . σ Herman X,LI ISI. _—~.^

?ŸP- cachant_ a _la cette? luy-ſom; mépriſhr _

~ . toute autre industrie, συσ σσΙΙσ συ άΕιρ

ιιγο.ΙΙστ ὰσε.έσι.ιεΙου σΈτσι.ΙΙστ de la σοφά
ſſ au lieu que _la pauvreté a Ιτν;στιι:σ les

ειστε , &les ſciences ,-55 elle fournit a

l'homme Ισ ſujet 8c Ïoccaſion de S’e—

xcrcer on toute ſorte devenus. Pour le?

repos, il-dfy apoint de ἔσω, qui en

agent moins que les riches.- -C'eí-’c à eux,

que sÃacl-dreſſenr toutes les grandes af
fairesïôc s’ils l'es ſſſuyent, Ισ conſerva

tion de leurs propres biens leur fournit

σώσε d'exercice δέ dc travail. Enfin

pour Ισ σοτιέστπστησητ ά“σί-ΡςΙτ,ΙΙιπε le*

quel il est impoſiible σΙ,σίϊτσΙισιιτσι1Χ,

γ les riches en ont infinir-nenrmoins, que

@σε pauvres. Les ſoucis , _les craintes,

les defiances , les regrets approchent

'hard-imen-c de leurs-lits J86 _ſans-reſpe

cter ni leu-rs pierreries,ni κατ; velours»

ΙΙΙ ΙσΜε riches tapi-ſ-_Icteriegni-,Yor .de leurs

lambris,ni Ισ ία de leurs gardes , 'vi-eva

 

nem: ICS EO-UILÏICIIEÊI' durant Ισ ſilence

de la nuirzpendanc ue les pauvres dor

ment a leur aiſe. ËLQÎePc-ce donc en

fin ô-hommeæqui vous_ fait fiÆorc deſi

rer de devenir. riches .> ,Mëalleñgu-erés

vous,que_,ſc’est afin ἀἶσίὶισ σοηΒάστέε,8 -

estimés



Π ſi ſhrſiÎEPiLrèſi Îfdíſiîîmctàtbæiæfſi; r

έ:(βπϋέ3.Ρατ vos citoyens Θ Με εοτπἐ.-ΟΒΨ ·

  

Μετιέπ'αΡρέτοςνέ5 νομεραε,Θυε τοτησΠ. ‘ ſi

cette estime n’est' qu'une filmée? -uhe,
vanitèct , une [pure fantaiſie; qui ne vous*

êendta. alu fonds ni meilleurs., ni ΡΙαοἑ

boutons? point 'ne [Με άΙτς:,' @σε ΙερΜετ _

ίδι1νώπ les_ niche@σε rendent' les *homzë

Ines meptiſables δ: σάπια ;ſi bien-loin?

Φ: Ιο-ιίτρτοειιι·ε; Ι:2°Ιομέιιι€ε; 'ou Famnutï_

de leurs Ρε6εΗεὶπε.Βἔαιιττεε Με Φίο1115:- ·

έμιΈΙε veulent devenir riches ,j ΜΙΝΙ' =-: ſi*

Με άαςιΙοΥά`ε·ἱ.τὸ bonne chere ,Vôzïdeóï

@ΗΜ vivre a leur aiſe , quand ils auront?

acquis-bëeaucdup de biens ?C'est a dire?

@ΜΗ Γε font 'eſclaves deſavarice '
αωτωπde ſcrvirtenïfiiiſſfé le luxe ,‘_ &ſi; lai

' _ debat-lobe: Mi-ſeraïbkes-gens!douter-ihre

l'ambition est die vivre dansÿttne ſervie?

Νά: αοΕοοΙΙε;άτ changer queiqüſiófoie

de maistrées mais?de demîeunen 'tdûÿſionr-Sfſi

valets.- ſi ſilk/fais continent" au ;nini-ns - ne

ſongent-ils Ρ6°Ιιιι:ΗΜε ΦΠ ίιιέ _dit-Wau
ñíauvſiais' riche dei-Ia- parabole Eñvangeï

liquesquepeut estreumourronczizlſis ανευ!!

@Πέ ὰ; Ρσιινσ&ήσεΐω.ιέ Ε:ιι:15ι=αβιω?ηΜ ‘ ‘

Poſſible au lieu des. biens ,~ qu'ils-cher:
Clſiîentſiñ; ilsrneſi rencontreront” , que — dezlaî:

Ïiniſere- za de la p-antvrſëfit-èz-z-:g ;Cat cpſhæ- ν

r — Μ' 2- - Μαΐ



 

Ωω . . .ΜΜΜ χω”. ¦ χ.

ΘΡΡ- ΒΙσπισιι voit-on tous les jours_ mal reuſ

Ετ dans ce deſſein .P 8c @Ÿecque toutes

leurs peines , rſacquerir enfin , que du

ven-(ËWËI aveuglement de s’allcr tuer

- .Ldcorps 8c l'eſprit pour des eſperances

incettaines ?Encore n'est-il pas aſſure,

que cette humeur de ſe ſervir de leurs

biens leur dure. Au. moins ell-il bien

certain , qu’il s’en treuve fort peu, quiayant la reſolution d’en jouïiſi- apres les

avoir. acquis. Plus ils en ont, δ: plus ils

en deſitent; Plus ils _boivent , 86 P1119'leur ſoifsÎallumeacomme celle clcFhYſi

dropiqùe , 8c leur convoitiſe , comme

le feu ,shugmentc 8c 's'enflamme : ΡΜ

στι luy donne de matiere. La pluſpart

aprés avoir beaucoup ſouffert pour ac

querir du bien , ſouffrent encor; plus

-pourle conſerver; les richeſſeszcommc

Ι Ισε-βσ&σεΐαιινο.8σ8, étant malñaiſécs Θ·

ΡεσιιτΙι·σ ,.86 που moins _difficiles a gar

der'. -C’est auffi une humeur fort ordi

απαιτει ala pluſpart 'de ,ces εστιε-Ιϋ.,ιΙΒ

Ποίο: toucher :ιΙσιιτε richeſſes , quel

que abondance qu’il’s en ayent. Ils les

estiment , δι! les revercnc comme ά”

divinités, ou. comme des. choſes ſa

Μέσω Μου Ραι.ιτο.ιιι:ισ ιο.ιίοιιηι10 Μπα

’ Le_ … Ci _zz ' σιιι'σΙΙι9$



[Μ ἴΕ,ἰ2π· Ι. η Timothée. Si!

ils concluent par une ſotte dialectique, V l”

qu’elles ſont de fort grand prix , δε di

gnes d’estre a jamaistonſervées; com

me ſi un château de cartes , ou une

maiſonnette de bouë 8c de ſable,
étoyent des choſes fort precieuſesdſious

.ombre qu'un enfant, ou un fou aura ſuè Χ

des jours entiers ales faire. En ayant

certe opinion,ils veulent auffi les laiſſer

aleur enfans , ou a leurs parens; qu’ils

sîmaginent en devôir faire autant d'é

tat, qu'eux; 8L θεά une des excuſes,

dont ils fardent la (οκτώ: de leur ΡΜ:

Βου ; 86 Η Έοιιττετιτίἱ bien cette chime

re dans Peſprit, que vous les voyés

quelques ſois dans leurs testamens diſ

poſer ὰ; toutes les parties de leur for-z

tune , juſquesa Feternitè; Mais les pau

vres gens ne ſongent pas, ny que le

temps aura bien coſi: tout “renversèä 8c

qu’ils fera poffible tomber leurs cheres

idoles en la main , non de 'leurs amis,

ou de leur-S cnfans , mais de leurs plus

grands ennemis; ni que …leurs *enſans

meſmes ſe moquans de 'toute leu-r de

-votion badine conſumerontv noble

ment en peu ſemaines routcequïls

H z avoyent

 

qu’elles leur coutent beaucoup-d'où Chap.



 , r .. ¦__ ,HF

@μι _ δρρ·μοπ ΧΜΠ1. ~~ p
chap. _gt-voyeur ε.εφ15εεΝοεςΙυε tſiant de peines?

\V Ι· ΙΧ τσηζ;:ΠΕ5~έοζΙσρ τΙ'αυτιέes. Cette incer

ρω; , τα απο m… &z inutilitè des

— .;ίςΙΙείΙΩε όΙΙΙΙ:ιμαΙΙέε εΙ6[6ΙΙ:Ι: ω: Ι'εβ

- î @prit de Pluſieurs Pztyens pour leu-t'en

’ 1 planner; Β11)ϊΙέΡΗ5,·ά·Ι611ϊ ίαΙιτοοπώσι

@ΗΗΕ ςΪ€ΙΙ ~ ne ſolieôt μηο-μώειά·Ισ ώ:

@γ ειιτειοΙιες,οίιάσίε πανεΙΙΙος.ρρύ; ει;

;ιοεμς:τ1τ. Ετ ι1ε;ιτιτφοΙοε Με ει'ανογοτιμ

ſi : )_ΙΙωιε έ:ρηιΙφΙΙΙΙηο-ε·βεε ν;ργω6Ιοπε, ὸάἔ _l

€μβ de,l'homme ,ni de ;leur excellen;

'ï Ι ſi [ce δ; ό; Ιω: prix. Nÿous _, :a @Με δώ

ΒιιέμτΜ” ο.νίαΙτ ν_ο1τ·Ιςεπτείοιε άυο1οΙΞ
@ο ΙΙσποτι15τθ:,6τΙερ _richeſſes ſeules F î

ραμΒΙέ:_ε ΙΜ μού; εεωΙ:τ€ ;Ιτευτ.€ωϋ

`° ;comment excnſerons nails nôtre aveu

;gl-e \Ii-ent ,eleñnousſ attester-encore' aux
Pagès-telles, ídelæizterreſi Θ €ΙοίίοΙΊρΙΙτετ αν

. tcqſireñgpresîl-_esmlxzÿè-lds oignons de ΡΕ·

ἔγρτερἰρτερανοΙτ~νευ Ια €οιιςΞ:·Ια KIWI"

jn.e~‘déez_ñAi1—ges,2& «Ισ ωιν;ιΙΙ·Ιστ encor?
Ι ~ ſiſi alæraſſer-dexlaæbozuë β; de lcd-paille, Ι

ç ,, :Miki-PY âzſizvoiär-coiañnu-ïlazper-leſide -lïEvaxx

Ι ~ ’ zg~ſixl$:_dëêc—1-’or~._8z;les ΡΙοττοτΙ6ε--ΙΙε Μ, Μπιτ-

Ι _ :ſalem dîenhaut .> zOuvron-B .au Îfnêïstê

È ’ 4 ñ Ι ΙΙΙΜΠ.Ε-Οϊκιι1υΙοεγε11Χ; ίοιττοΩεὲε.ιτὁ_Μ

Γ ΜΦΙΙΙιτ¦φ;τ;ευ;τ;ῳιεΙω_ττ6ςτιΡε42εο β0ΙΙΙΑ·

.ΙΝΜς..ιιφι:_εα·ένο211οί ,. 8c nous -facere

' F ſi Α ~ connoistre

~^————-—A—-ÃM



ι~
  

ſi ſms ?Epine Ι. a' Timothée. Si; r

_ (brumes. Il nous a découvcſirtles μεμε να;

άιι :Diable dîa-ns ces fauſſes' t-rompeſh

ſes richeſſes , que-nous aimons δ: όε:5-Χ

«Με Η ΡειΠὶοαι-ιπέπτειπτ. Ποσα a avertis,

que' ces choſes q-ui nous ſemblent' ſi ſi

belles ſi .douces , ſont desnppas, 8c v

des -hameçons , que le malin Μπα μα

[απο μου; nous perdre , ESC-que les de- _

firs que nous-avons de les' po-flſſedeigñſont

des convoitiſesfolles δε ευϊύΒΙε55εαρο
î ſſbIC-SJÎ nous n’y refi-stons de -nous plon

_ger en destruction δε -en perdition. Il

~ nous a enſeigne &Sc-proteste que la paſ

'ſiondes richeſſes., -la grande idole “du

111οΠ·ά©,0ΡεΜπιετο,δε la racine 'de tous ſſ

'mauxgllñnou-s a enfin -montrèñpar 1ι:Ηιζ

»παίξε exemple! des iTi-iſerables, qu'elle
.ſi a «lebaudhësïdñe !la foy cle-l'Evangile.”

_ ·ςιι'11Π'εΒ-Ρω poffilblede ſervir -ôcñ -elle,

- 6L Ieſus j(IhriPc-totñu: enſemble. S'il nous

ëteste_ donc- οικω; -quelque amour du

Seigneur ΙοΓυε,&ς de ſa verité; quelque

gouflz-ñde ſa divine ſageſſe, &r quelque

deſir-de ſon paradis, de ſon-ete-rnitè Θ:
ſi .deſiſa gloire; 'S'il “Με @θα quelque

— pernicieuſes-embuſches 9 quelque_ Μπι·

Πί "4 μ α;

:

ό κ? · " · έ” μ ”:”έ7

-Ἑοἑᾶιιὸ1Ητε Με dangereux paſisſ,'-où nouschgp.

"horreur contre Satan , &î 'contreſes



σ σήή.... , ε _______
‘ ~ ~r_':——'~—*~:*—--E- -

βη `· Selma” XL I I I. ſi μ

ρω. εσσΙσ .vieillir 8c de mourirjdans l'erreur mſonï

«V P' ΙΧ .dans la folie _, quelque crginçc de la noscon:

perdition 86 (Ισ ;la ,gee,n'\1,e, &c quelque l Μα

ενσίΙοιισσοττε Ι'ειροΙΙαθε , εφη στσσ1- ρΙΙεσμΙ

Ρ,ΙτσΙσε hommes; .CJÏICÏSFLŸCÎCSPICIÂ- ' Με;

' ,xons-_nozls du ſervice _de perce folle δέ ΙιειιεςΙ‹

Ρσ_τιιΙσΙσ.£ιίσ .paſſion, Laíſſpnsçle' m0n— Με de

_de dans ſon égarcment , άεΙΙτε-ε άσε να: 7 durant]

nicèsz..cour_ir @εεε σε: ουσε 66 άσε Ευ- ce qu'il

@εεε ›, δέ Ισρο_η[υτΙ1_σ_ι·,ΙωΙΙΙσιιτσ_ιιΐσΤ &Glam;

ŸBCRÏPQËŸI ;des chbſès pexíſſableç, qui Μονο:

με peuvent Ι1Ι_σοι1_τε11τστ,_ωΙ ι·σετ1ρΙΜ95 ΙΙΙπεω

βσΠτε ιΙσ1'α:κι_σ,. quelque abondance ligicuſc

_que l'on σε με Ψωγε.ΙΙΙουσ 6ιΡτσεΙσ ΙΙΙίω

_ ,viande permanente a yje exeírnellc _S _le me…

_way pajnñdq ciel , ſculpapaxblc de dorz- eux δη

ner la νΙσ,66ΓΙΙπωοτεειΙΙτε. (ζιΙσ ;οιησ ΙεεωΠ

. @Με ΡειΙΙΙση (ΙΜ @ε poſſeder Ισ δώ: Attache

. _ Βοσι1_τΙσίυ55_όΞσΩ_€1Ι,1|σ6ΙτΙΞ1νστΙ6σ,ΩΙΡ2% !Maistre

@Ροκ ἐστι σΐρστατισαία σΙυτἱτὲ Ια Ι975% ΙΙ Μ:

· βιωτιςστσ δ6 [σε ατμιν;σε. _C'est de CFS ,quesg

gbi.cnS-.là,Fid$îlc,S' , «ΜΗ Βι11ΣΠΙΙΙ:ΜΙ ΙΙΙ: ΙέτοιΙι

@σε ?σπιτ1σΙΙΙ:. :Vel ſera nôtre bon: pleine,

;hc ur , fizbaxzríiflangt ςΙε η0ε_ότ1;μϊβ _tous Yinezd.

‘ Με ΙΜΣ» δ6·11υΙΙ]_ΙΙΙσσεΙε:_Πτε 6Ισ.1Π0Πά% ΙΙΙΙΡω

?nous pcxuvonsſuhczſſ fois prcndrc ΜτΙ: ο

ΙσουτΙσρωτ .2 Nóus ÿfierxons Ισ viſage (μ: Με(

ΙΙΙΙΙ:54 =ΡΡωσ σα:: όσνσ<πϊ1€ΒΡ[Ψ99Ψ ΙΙΙ Ι
ρ . . ή Β .

.,_______ À_“—4 j_ Δ Δ4Δη l_ l



’ ſi” \ÏÊZÏÏFÏB Ζ_β"Ζήα2&ξε.

  

1. . ñ ω!
Μ Ιου-Ιου ΕΙΙε;ΝουεΙΓουτΙΒΜ(ΜΙκ άπο; ΟΙΙ.8ΡΙ

ΙΙΙ οσε conſciences Sr 8L ſa-.li-betrèſdîäa-nos v l"  

ΡΘ.ΕΙ::1Ιτ contente-ment. Et quant aux

jlpiens dela terte,puis qu’il rfest pas poſe

ΙΙΙ:Ιο οι: nous en paſſer entierement

β.υτ2.0τ nôtre ſejour icy bas, attandons

μ: qu’il nous en .faut ſans inquietudeſſ,

,delamain ,de -nôtre Pete celeste; ô;

_recevons ce qu’il _nous en donne,ave,c—ſſ

_que τοοουυοΙΙΪειυοο,_8ε Ι'ουΙΡΙογοη; Ια

ΙΙΒΙευΓοιυευτ a ſon legitime uſage , en

,faiſant apart-x franchement δε ΙΙΙυοτειΙο

@αυτ εποε Γτοτοε·,Ι$”ΙΙ Μου ο ω* pour

ουδ ΙΧ pour .nçuss poſſedans ces cho

[σε comme ne lespoſſedant point, ſans

Jnai-stſesfil _non les ,eſclaves _a pour. nous
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