εειωκοιν

τιισιιιε'ιιιε,

Ρ 5 ΕΑνΜ Ε ΙΧ, ιά.ι.Ιι1ίσιι”αιι σ.
ει.

Εβυιαπισ σε σιωΙ Μέσι? σε: πισίΙΐι·σω
6'|υμπερσια σε απ”,
/ω· Μισό Σβόβδ8.
σ.. Ισ κ ιε!εσπ·πι; ΕΜ·κε! σε Με: πιο:: κα".
Ιο %στσκ282°α] Μπακ.: πι· ΜΜσεΜε.τ.
5. Ιε πω: πῇωιϋπ] &· 78Ισά4767” οι πι, .· Ισ
Π)ιΜισσίέεπι) Μ» ωπιβασεΜΜ.
·
σ. Ροι42°τι€ :με πω· εππωισ ρω τετωπκεσ

αι π:·Ισπ· , έ!ι/ωπ πε!πιώεε. @φωσ σα
·υωπ :η ίσες»
η Τα σ: Μσεωεπ τσιπέ ία: Μ2!ί08.Γ , και (ασ
Ϊξιἐ: μασ· Ισ ΜεβΙΜπρω οι ε7βπέ ἰωπ :Μπι
8 σάρκα: ό· 2 ΜΜΙΙΙΙ.

6.

Τ:: πί.ο:]ΐιέ2 σ'ινέ2 & ]Μίτσ, π: Σε: ΜΙΒ
¦ 4!! Ισια/πε Μέ μ./ίι.· 0430.
ΤΡ _ Α ρΙιιΙ_σειττ σσε Ιστσι·ρι·στσε Αη
`ικ σΙση: α ηισσσιησε·σίΙιτησηι:

' «γισ σσ Ρίσειιιησ ει όιό σσπισσε
ισ μια· Πιιιιισ Πιτ Ισ Γιιισ:σσΙιι

εΙΜΒΙ:0 σο; βσΙΙειι;Ιι Ισ ΡΙ·ιιΙΙΙΙΙη,σσι ομοσ
·

.

·

Ρισιισσιιό
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ε 7%ετ-···:ξη-··

Χ

Ρε:.:νιι::: ΙΧ, ψ.ι.ὶο/φσ';ι:σ6·

Η

::ι:ουο:ιυόΙο:::ιέσ οσε Ιί:εισΙ::σε , ρου:
:σι·πι:::σ: οι:: ν:: σο:οΙ3ο: ί.:οΒυΙ:σ: Ισ
οιισ:σΙΙσ :Ισ οσε άσο:: :ιο::ουε, ίοΙ: άσ:ίο:: :
μα: Ι)ου::Ιιου: :ι”σί:ο:: :ι·Ιο:ε ου'ν:: :συοσ
Ιοσ:ιἐσι·, ίο::: Ξ: ::ισ::ισ οσε ίο:Ι:Ισίίσε· οι:

Έσοίιι:ιοσ, Ε: :Ι ίσ:ιιοΙσ ουσ Ισ ::::σ ΕΙ::σιι
ουσ σ: Ρίσου:οσ ρωτά: ίυ: Ισ ί:ου: νου::

Ισ Ι::ζο:::σ: ::σΙο, (Σο: οσε :σ:::ισε Μαιο!»
!ιιίαὐεωρσυνσο: σί'::σ :::ιου::ε , Μ: Α: πω::
ά: :οίκοι οιισέβ :Μπι :οι ΜΜΜ , ου , οιιέβ
πισω:: απο Ιω άσο:: :απο ,η 0ο οι:: σου

ι
ι

υ:σ:ι:οθοΙ::ι::: ου: ίσ ο:σίσο:ο ου πι:
::συ :Ισε οσο:: ::::::έσε : Ε: σο ου: ίσι:ιοΙο
σοσο:σ ίουο:ι:ίο: οσ::σ σ:::ιο::::ο:: , σ'σΙ: ου:: Ισ Ρ:οίσ:σ $οι:ιοΕΙ ου: :σσ::σ απο
Ιι:ΙΙ:ο:τσ , στοι:ιΙογσ Ισ πιο: ::σ ΜΜΜ,

ι

οι:ειιι:Ι :Ι Δ:: 1. $ει:::.:7.4.. 2αΉ/ἑρε :πιο
οι:: βαστα· σου:: Ζ:: έσω: συκές.:. Μο:ε
υσ:ιο::υο:οε :σ υ'σί:::::σ με ουσ οσ::σ
σου:σθ:ο:σ ίο:: νσ::::ιΙ:Ισ , σα: ου::σ ουσ

:σε ::ι:ίουε ίυ: ΙσίουσΙΙσε οι: Ι'ορρυγσ ίου:
ίο:ΙοΙσε, :Ι ίσ:ο:: Ι::σ:ι ό:Η:ο:Ισ ::σ ουσ
οου:ουογ Ισ Ρ:ορΙ:σ:σ ::'ου:ο:: με μυε
:οί: οι: βο·Ισ »και «Ψ Θο!ΜΜ , ουσ :Ι'οπ:#- ·

ΡΙο:σ: νοσ άσΓσ::ρ::οο οοίου:σ 88 ίσο:
οποσ ίΙ::έ:Ε: σσ ου: :υ'οΒΙ:εσ συσο:σ οΙυε

οοισ:οσοο.:::: :Ισ οι: Ισο::ιτισ:ι:,σ'σί: οι:":Ι
57 ο οσε οΙ;ιοίσε σ:: :ισ Ρίσου:υσ ου: ίου::
·
ι
νο::
ι

·

[
'

·

ω
8ειΜφκΙΠ.
νο:τ.ι::α:::::·:ι:::τ ι:ι:,:: :ή με στό 00:11

ροΓέ Γι:: :ο Μ:: άι: ι:οπιβατ :ως :ο
ει::::ιτ,οοι::::ιο εε ςιι: οί:: ό:: μ: νιττίι·:ς υ..
:μια Βία ΜΗ:: σ:: δώ:: :'56 οι: Μάη. 254::

:ο Μπα:::αν!οαΜέα.: απ:: ροπε;ιάφ Ζα]Με έ;
Μπι: Οι:: οι: σο καφε-Ι:: :ο Τ:ι::ι:τωσ:φ

11,6ί::ο:τρΔε ι:ιισοτε ότι:::έ ει: Μ: τσουπ::
8τιο ΕΙΕ δ:οτι::ότι:Γ:::Φω ::,00:ο:: Επι; οι: :;

Μ_¦_ ιίι::δειι:10Θέ:ήΙ:τε:ε::τι:$π:01:ΐ:08 του: :ο
ω: ει: ::ε ε: πι: :οι:ιτον: ο ο ο:: σου ό:: :
ριξω: ·ΙΩβ:160::15 :ι:οΙ:ιποε:ιρ Π:: @Βιμ

. ` καιω:: μ:: Ιο::έ Γι:: :οι πιο:::ειει·ιο ό::
8:οι: Βο:: γ Γι::ι:ο:τΙο; Βοξ-αμε. Πο Σά::

Πει:: Α:: ::τ:Ρ:Ιο:·ιι :::ι:::: :ιι ω:: :

Κε ρ::::ς:επι; Μ: περα, 8: εμ:: οφίκιο
*°$°""· διο:: α:: "η :):ι:ι:. Α:: :οί::ι: :Ι ::'οί::::

5.6.7· Βιε::: ιι: ιιοω::::,:τι: ιἱο Γ::ι:ο:: ρ:οι::Γς
παει:: ο:1ψ.10:τοι1η8 δ: ρου: ςιιι:::ο οι:

ε:::::::: οι: Ρίσειι::::ι: Μ: σο:::ροΓέι::οιιε
Με:: πω: ιιι:οι:ι:ο μουνι: εποε ι::ει:τι:.

αφ:: ω:: ριιτοΙσε ΕΒτεϊςιιοε φ:: Γο Ι::
Μ:: ει: :απο Α: πω:: Μύα;οι: μι:: Δω, =

αμκ θα:: :ο ι:οει::τια::ι:εωοειτ τ:: ηικΙςι:ι:
Ο:ιι:ι:ι:ι:ε οι::ι:::κο Γι:: Η:: άι: π: σ;
ΡΓο::ιιιτιο :ι άπό εοαιροϊό ; ω: :::2ι: @Με
Κ: :::1νεπτ
π:: οπο: Ξι ι3οι:ο!ςι:ο
:ΜΜΜ
11:0ιι::
οι: Ξι ιιιιο12ιφ.ίο:·ιο
Μι:::ςι:ι:
Γι::

:οιιι-ιι:::ι::: ε: άι:: σ:ιι::ικό : Μα:: σο:::ιιιις
'

που:

Με Δον-Με 4ΙΧ, ύ.ι.ία/@ιϋια 6. στ;
που: τι,οιιοοέ οι:1ουκοϊξμψουουπο_οοπ-

·«

ιιοΜοσοο _ τι;; Η ΜυΠ€ιυ0 Δ” ΑΠΟἰ°Μι

μοι1ε "ο οοιιγοης ο με άπο ουοΙΙο οΗ:
α:Ι|ο, οσοι; Η οΡι Μ (με ;ηοομοιι. 5ειοε
Ποσο ειττοίὶεο: ρΙιιε @η Ω11Η38ξ.€ιο8 οβο
[οο μη; Μοομ·φοπτοε , εηωοιμοπο ποσο ο;;

ρτὶκιοἐροΙ,·ο*οίὶ απαιιοί: οικίου5 εδω Ι:Μπορ _
με ιἱο :ο ΜΑΝ Ωεπιιηιπο-; οι μικοο οιι'οπ

νοοίουΙο· ο&Ιοιι Με: πο οοοφοηε μη·
νομο !"ο:πρΠουοτ του: οπτϋοτ, Η :ισα 616 ο
@ο ἀ'οκι ο:οιιΜπο: Με :πως ην·οκίοκε πιο;

ιιοικ νοιιουει!ο Με. ΑιιιώοπΧ ρεοειιιοτε
Μ: Ρεορβο-το ὶε*ο:εοῇεοο ίοϊ-ωοΐπιο-ξι «Μο
βι·οκ Ιο πρμι ε!οΓΕτοι·ιιο! › ο Μ ςοπότο

ία οἐΗοω 2Ιο ετοοοε:Ιο »ο α!ούπωωμ ει".
μεἰ,ὸὶτ-¦ΙΙ,άο απο: π10ιιΜΜ Με. Εκ <λοιπλοε `

πω: ί-ιιἰιιοοε Η κορποίοιπο Ιο Με; ςιιΉ
@Με άο Ιουξέτ Που, οι” Ι”ιιυο1: οοπίοουέ
οι: ππΙΙου άο οπο: άο άειοεοπε, δ! όοΗιπέ

:Με και:: ε?οηποπτικ Η ρι:Ιδαπε εμιὶ ειιιογέτ
οοπἴρἰτό (ο "ΠΜ, ΠιτΙοΐουοΙε Πω1οπ ΜΕ
ροα›Βοτ μι: να ῇιιίὶοῇ.υ8οωοιιτ Με απο::
οιιΉε Μ ΡτορειτοΞοτιτ. Με.: αποσπά/δα;

ΜΜΜαο σ:: 4Μεπε , έ!:[πα 228&14:|068 δισ.
ωπβροιτωιιοπε άοιικ- ροἰιπε ὰ ΟΟΙ15άΕτ

:οτ ε Ισ μπακ:: οΡε Ιο άοίΐοω «Με Ρτορ!ιο
$οὶ€Ιοκ1ίἱοεΏἰου,·8: Ιο ίοοοειά 1'οοαΗοπ
. ω" ο μι:
ι Μ; άοίωι:ο Φο Π:: οιι1·ιοιτΗ5ι:°
>
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ο`_..ο-.--_.Α-.Δ
γ # ·
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@του
Μ.

5 ο ιι Μ ο ι: Π!.

Ι..ο 5οιΒιιου: νουιΙΙο το!Ιοπιοιι: Βοιιι:
ιιο::ο ιιιοᾶιτοτἱοιι , υυ'οιτειοε νιυοττιοιιτ
τουοτιοι ου ίουτιιιιοιι: Δε Γοε 8τιιι:οε , ά
|'οιιοτιιρ!ο άο οποιο 3 ιισιιε ΒιΠιοιιε νιιο
ίο:οιο ιοΒιιυτιου Δ: οόΓιο:ο: :ιοε οαυτε,
πιο: ΒουαΙιοε ό: τουτο ιιοτιο νιο:Εοοοι:

(οτι Μο: Νοιιι , 8ο ε Ιον :οιιιιι·ο πιο:

Δέτιοοιι οι: 8:ιιοοε μι: σουντοτ δέ μι: ρο
:οΙοε.

-

Ι.ο Ρΐει!τιμιτο οι: οοιιο Δε: Ι'ουιτέο. Η
::|εόπια)ι ἴΕ:σΜεΖ ά: τω:: πω», :απο , έ: πι
οσωπευι πω:: τω· πεηωΜε: διο. θεά νυο

ρτο:οίτο:ιοτι ίοΙοιιιιοΙΙο ου'ι! του ο Οιου
τι:: :οοουιιοιτ:ο ιιυοο Πιιοο:ιτό Ιοε Μου
Μο: Ι'ειΡίοέτιοιι οιιΉ ειιιοι: :ιο ε'ειοουιτ
το: τΙο :το άουοι: τυποι: Μου οΙοι:οτιιουτ
οο οοε πιο:: , ε" ι:”οίτ οοπιιιιο Π! ρω
τοΙτοιτ υυ°ιι Μι μποτ οι: ρΙυε τυπο ραι
ίιοπίουυ!ουδι Βίου , ουο ο”οίτΞι ι:οΙα
τιιι“ι! νου: οοιιβειο: :οικω ω: ίσιο:: 66

τουτο: ί-οε ΗιουΙτοι.ο [.Ειτάουτάο [οτι 2.ο!ο
ρειτοιτου ι:ο ιιυο μου: οιτρ:ἱτιιο: (οτι ναυ

ιΙοΧρτιιιιοοιιοιοοτοτιιιοε όιίΐο:ο:ιε νοο
τιιοΐιτιο οιιο(ο ; που ΓουΙοτιιου: Η τοπιο Δε
α28670° Πϋ6Με! , »Με στο Μαυσιπβο πιω·
ναι/ά·: , Δρ πΜώ· ό· έ: τ”:έιι)ιστ ο» Μ), ό·

έ: Ρ/ΕΖωσα?ιοτ ε» [τω πω».

Ποτ ουτειίΪο

ττιουτοο ΡειτοΙοε ρου: :Μο Πι τιιο(τιιο
:·-- οτιοίο,'
|

τ” ι =

Με μπω ΙΧ.ιδ·.ι.Μρμι'απ 6.

η

εΒοίο,ιίαΡι με νιιο ιιτροιιιιοιι ιιιιιιΠε 8:
πιω, Η ιμιι1ι: @ή άοΓιιΒοιιόιιιιι:ι: τισ
ΐοιιι:ιτιιι , ιιιιι είιιιιι τσιπ ιοιιιΡΙι άι: Γι

ιιιοιπ ‹ὶο ίου. Πιειι δέ άι: ίι:ιιιιιιιι:ιιι ι!ε ια
Βοιιιοι Π: ὁοοΜιἔι: ἔι Ια ίοι.ιιιέ ,ι ι:οιτιιιισ
νικ ίοιιιι:ο ιιορ ρΙι:ιτιο @οι ιο8οιειε Επι
ω" Ξι ετσι !:οοιιιΙΙοιι5; (ιι ριειέ οι: (ο μα:

μι: Μ” ίιιιι·εί:ιιιο (οι να Η ιιΒιοαιΒΙο
ίιιιι:ι,86 ιιιιογ @ΜΙ οτι (Με Βικιιιεουρ,ι! αι
ρι:ιιΐο Ροιιιιαιιι Β:ειιι:οιιιι› ΡΙιιε ιιιι'ΙΙιι'οιι

ειιριιιιιο.βο ιιιθ:ιιιι: πιο ραιοιι :ιο αΙιειιι-τ
ειιιιιοιιι ειιιἶιΙἔειιι ὸοε ροιίοιιιιι:ει ιιριέ5
ιιιιοἰι άιι ι:ιι Πι ιιοιθέιιι€.Ιε τε!εΙσππ] Ζ'Ε
τωιε!, ιοιιι ιδ'νιι οοιιρ Η (ε: ιοιιιιιι: ναι
`ι

Πει: ιιιιἔιιιε 8ε Μη ιιὰιείΪι: ίση ριοροι,
Ισ 7Διυπ2274].Ιαι|ΜεΜΜΜ:: , άι Μι!ΜΜέστη
Μι ΝσωβιινωιΜ ,απ απο ι!ιικιθιέ ό:

ι:ΗΓοοιιιε ιιιιιιιιιιο νικ ιιιΐε&ιοιι ιι€ε-ειι
όοιπο.
ι
Μπι -ε:ιαπιιιιοιιι οιιιιιιιιι: πιο: Ι'νιι
:ιριέε 1°ιιιιιιο. Η ιιιιριι:ιιικι:ιιιι:ιιι Ι; φ ι
Ιώο·στη !'ΕιαΜιλ (ζ'ι:Ρι νικ ιοφοιιιιοἱΠειιιΤ
σε ίο!οιιιιι:ΙΙο μι· ΙιιςιιςΙΙρ ι1ιο(ιιιριΒιιο
ιιιι'ἱΙιιο νειιιρειε :Με ιιιΒιιιιι!οέ @περι '
ιιιι'ιΙ στι έιιοι:οιιδε. Ριιιιιιιιοέ ιι0ιιιιιιι:ε

ασια ιιιιι Ποπ: με Η ιιιογειιιιο(αιιιίιμις

ασκ άοίιιιιι:Ιε Πε οιιι καιει: ιιιιςΙς.ιιιι: Ε»

[Μιιιιιοιιιοιιι ὁιι ιιιοιιιε ιεμ`ι ι;ιι(ιιιιοιιεϊέ:
άι;
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ή
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δ1€Ι:ΜοΝ:ΙΙΙ."'
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Χ 13: Βιέ,8ε :Με υυ'ΙΙε υερευνευ: με :::Ιευ56

Χ Ει::ε,:Ιυ πωπω Πε (σο: οΙ:Ιιεεε ΞιςΙ1τεοΙε
`Με:: :Ιε εευ3: :1υΙ Ιευτευ σο: ΙΜ. Με
Ι άουουυε Ι)Ιοε·εί: εστω Ιουνει·ειΙυ οὶεΦ
·Ι Έειτουι·,Ιε μα: δ: Ι ιιυ:ευτ ‹:Ιε :ου:ε εσυ

Ιέρε :Ιοπε:Ιου,εεΙυἱ μι: ΙευυεΙ υουε αυουε_
& _ Ια νἰε,Ιε :11ουνεπΙευ:8έ Ι'εί):τε , δΖ :ΙΜ

Ξχ πιουε εγω:: :πάει ρε: ία ρυΙΙΙευεεε τιουε
°` εοΜετυε με: Ιεε ίου:: εου:ΙουεΙε :Ιε Η
ΡτουΙεΙευ;:ε;ΙΙεΙΙ Με:: ΙυίΙε :με πουε Γε::
ΒευΙΠὶουε Ξ: :ου:εε Ιιευτεε: δεί: Ιε ίευΙ

Μου: :Ιυ'ΙΙ άευπιυ:Ιε ρου: Με: ό:: Β::ιεεε
ςυ'ΙΙ :ερειο:Ι Με εεΙΙε υπ υουε.

Με

Μ. 50. ρωότη @Με Δ: θεεοεαπ ω: :ι φαέβ22 . :ύ
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Με:: άι· 2ε=μπ:,όπ Ιε δε ιευευ: ,[πηΙο
Ιοόέωέτ ἐ Μεε,π·»ε': Με τω:: Με .€ωπεπΜ;
ΡυΙε ου'ΙΙ :ιουε ουν:ε (εε :Ι1:είο:ε·,υΙ εΡε

Με:: ΙυΡ:ε (με υουε ουν:Ιουε :εεε Βαν
::Ιιεε ρου: Ι'ευ τεπιε:εΙε: , :με υουεεΙΙ·

ίἰοοε Με:: ποπ:: ΡτορΙΙετεϊρ2αε 720461] ΜΙ
5Ε2εΜε! Με β: θέΜεβπ:/ισ »εφε Η ρεπε

Μ] ία :εφε α"πόἰἐυε εε έπεσε: 8εεε 86 ειυεε
ω), Φέρτε ει: υοτ:ε :εΧτε.Ιε σε!εθ:επη Ζ'2·Σ+
παώ Ε:: ετευό Ηοιουπε πω:: :επ :Πυ
Ιἱευ:ε
ΙοεΙΙεε ο&Ιουε εΙιιτωπ μ: οπο:· 8: (ΙΙ
ταο: Ι:: 8υει·:ε,ΙΙ ενο:: Μ: ροτοΙί:τε του.:

τ:: Ια οι·υ:Ιευεε εΙ'νυ εχοεΙΙευτ ροΙΙ:ιουε;

ε: :ουτε Ια νεΙευ: ά'νυ 8:ευά ()ερΙ:αΙυεέ
Εεε

7 Ύ-ΉΣ' ··ι
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Ρε ε ΑΦΜ ιι Ι Χ. Ι:ι.Ισῇά'πα 6. 4;!"
Μ Ισεω αμογωιτ:ΙκεΙιτουΙεωεω πυΙΙΙ;

αρτέ5Βεαπεοψη5 άι: οοπτ1Ιπιτε ; «Ισ ρωτώ
ι:ε 5: άε ΕτΜαιΙΧ ,_ ΙΙ ΜΙ: οΜἱτι τπΙοοϋ

:Ισ :οσε Ιω ::ΙιοεωΙε; 62 :ΡεοΙτ ωοιπέ @σέ

,

πειιΙαπωτ Π: Ισ ιΙιτοΓπω:Ι'ΙΓκιθΙ “Ισά:με Δωσε ςι1ΙαυτοΙτ οι: ιποΙπε ‹Ιο :πωσ `

ΙΔ._,ΜΔ_“έ

[Με @Μ Μετά φα: Μη, ΜΜΜ εωρΙάγἐΙ ΙΙ ,

Ια ΜΙΒ €φΜ10ΙΙΙαοσο :ΙΜ πΙΙοΙτ Δε Η "
ΡοδίΙο δι εΙ68Ιπ:ΙΙεε κια" ρου: Η: Ιουϋϋ
Γουφέωε ε: μου: ΙωιποκωΙΙΓετ Ιω Μ,δ!

.

@Με ΙΙειΙΙικ ωΙου:τ ι€σΙΙΙΙιετ4:τ Η @ΜΜΕ

δ£ Ιω (ΧιοΙ€Ιεμιεε Ξι Ια εΙὸΙκο8ιΙσ ΒΙί·:13,εμ:*ΙΙ

κωοιωοΙΙΙοΙ: Ρως ΙΙΙΙ:αυΓΕ-νΙΙΙηυ:: 86
Τοπ ΒσΙΙ- ΙιοιΙτ ΠΜ ΜΙ, άΙ:- ΙΙ ΜΜΜ , μέ Η. 144.
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.ΙΙΙ/ΙΕ Με :παω αι εω›»Μ &· Μ: Μέ” ΙΙ
Α: ΙΙ:ΜΦ,ϋ'ςβ Μ) 9:42 έσβΙρ7ΙΙ ρ 8πΙΙισέϋ !

σπασω· πω)«, υπαβ%2Μ7β ή· ΜΜ Μπάση
:κε/Μ ›·:Μ·έ ω:: Μ;; &· έ!ή ›νι»έέ 22:72:2

Χ

με: βια αφ. Π ἐστι Έ1°όυνε @ΜΜΜ ςι:Ι
μ: νιιοΙποιιτο Ιεοτετι:ο αρ:: να εῖΐοίέ _ ›

@ο ΙΙΙ εφΜε:Ιοηεο `ΙοΙΙΙ ΙΙΙΙ:Μ:2 ΙΙΙοήΕΙ

Που 88 Ξι ΜΥ ΙΙ:Μτο εκπεε όοΙωτε

Βο:ιίι·ε1:ΙΙΙυεζτέ5[1135Ιτ ω. Ιοϋ:Ιοες;ω '

Μες6ο
Γσ:°ΙευτεΙΙ-ο·ΙΙωΙέα·Ι ἔοεΙπ ωΔέΞ
δΙΙῇἔ€ΙΕ δΒΙΙΙ Ιεοἄππἔδἱὶοιιἐ°ἐ6ὶΙΙἐειΙτε,`

Μ .χ

δε ΙΙΙ ϊτἱξἄ1Ε ωΙιρ:° φ'ΙΙ5 τΙωΙΙΙΙεΠωΙ
@Η τι" «ω :πιω Μ: μπω ,- Με ε'εἐιἶἐοπἐ '_

θα: Μ:ΙΙΙΙ: Μέστε3 δί Ώ: άτ2:ΙΙΙ5πτ τΙιέέ
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$σ-ιτ1ιτ.ο-ο ΙΙΙ?

_

ο

σΙιόοε σοηε Ισ (οπο: σο Ιοοιε οσοι-έα? Ι

Βιιοισ οι): Ισιοο` οιΙοιοοέ δικιο σοοσοιτο
ο ρΙοιοο σ'Ιιγροσπιίιο , ι! πιο τεστ οσο ριτ
τσιιιπο σο σσιισπε σοι τισ Γοιτ Ρωσιιοσ

τοοητοππιοέ απο σοσσοε ο 8ο τοοτ σο σοι!
Ρποίοπο σο ίσεΙοοποε οι νοσ σκοπσΙΙιση

πιιιϊοο σοε ισοτιποσοεσο ίσο οποσ , σου

οσοτσοογ ιΙσιτ , Ισ τοοοΙοοι·οπιιγ στ: πιο
πω: του. ΙΙ τισ πο: ροιητίοιπσ σο σου
Μισο σητπο Ι)ισο σε Ιογ, ΙΙ ο'σ οσε νο του

@πωσ οοποτοσ ΙΙ σιιαΙιιιο σοΙογ σοε ποσο

σειιοε πιο ΡΕ πι.. ΙΙ οΙΙΙιοσοπο σε μισο το
Ι:σπιπισ ἔστι. Ετ οσπτσε σο πιο ο Ιοε Μισο
8σε ουσ Ι)ιοο σσποσπισο , Μωαβι·, οσοε

σιτ-ιΙ, @καποιοι των το” , (ζἶσιτσο σοτ

το Ιοοτοο οσο σοιοοοτ σοοοιιΙσπ'οσε ν σα·
τισηε σο σπασω ρσοποΙτπο σεποειΒΙοε :οι
δσιοπιοοπ,οοπ ιΙ οσ ε'απποίτο οσε ο σοε σιρο

ποοοοε ττοποσοοίοε , 8ο ο πιο οποτσιπο
ο τιοηε οιπτοπισοτοετποι ροονστ Ιοιοο πιστο

ροπ Ιοε ιισππιππιοε σοι πιο νοιοοπ στο: σο στο
οΙΙ σοοσητ Ιοοπε ιιοοιι,ποσιε οσο με σοΙογ

σοι ίσησο Ιοε ποιπιε 8ο Ιοε ροπιιο_οε Ιοε οΙοε

ποπ. .

Γοσποττοε. 1.ο Ρποσοστο σιοιιτο, Ϊ: μεσο;
οπο] πι· υποπιει&ι , Τοοτσε Ισσοιοοοο
σοι: οοοε ποσοοοοε σο Ι)ισο, [οιτ οσοι Ι9
ροτρε,ιοιτ οσοι Γοποο , ίσοι Ισιοπισιοινοέ
τιτέ σ'νησηπιτοτο ο οΧοοΙΙσητο στο ποιος
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ρεΗτο3 ΚΙΏΈΠΩ8 πω” ΡετοἶΠοπτ, εΠεε άεέ Ρ
"ω" πισω καψω ειόιη1τωοοεωω Η

:Β "η ρουπαπι αμε ε01τ1ρε1τέ88 ετι
τι'εΙ·ὶι:ε , Η @Με η1Π (ω: Βι:ειΡεουΡ'ρΙυέ

ΙΙΙιεΙΝεε φ; Μ:: απαιτώ; Ο: (οιπ ι:εΙΙεε
εμε Μ: ΡεορΒιετο οπτεινε! ἱοἰ , 82 ςυΉ αρ
μ:Πε ιἰε.‹_π3ςτιιεἰ#ε: , Παρε :ϊ όΙτο , όοε :Με
Ιιυτατισεε ἐΜὶΒιιοε δέ( ωσττποταΒΙοέ, σὺ

Πιοιι ει ἀερΙογέϊἱ°νηε: Γ19οἑι ρεττὶτιιΙ·ἰετἔἐ
Η νοτιυ,Γε €2Β€πε,ία Βοτττέό 8: άι ρυΙΙΤειρη

εε ασ. ὰ ·Μ.νε1:θάαΪςυοΐΙεωΕερΕυ5Η-ύ= ‹
ΡΜεε σύ ϊΙΪ2Ϊἰ@ὶΩιἔιΧ, ίση: σΜ486: -άφ εΐοίῖ=
στἰετ @πωπω ΡΗείτοιο ; β"2/Ι @ί π· ἄπἔ: 20

Μαι. Ει€οϊΙι:ΡεορΒοκε περα-τΙο με ι:ί'νέ '
τι; κι1εωσ:ΠΙο οιι-ΒοδοΙΙστ '; πωω ε!ε μου
Παοκ Μωπιά!έρω εε @Μ πουετ8ποπττά
@σε άιιηε σε: ΡίωιιΗ11ο Η πιο σεΙ:Βτε ρΔεΙ@

$εἱ8ηευτ ρσιπ ςιιο!φιο όεΙΙΙ3τωικ:εάοϋ

ρουάμιε!εμπο ν|ϊέὶοἀτσ:έ ραττ€ου!έετε;ωαΗ
«το μεσω ρου: τουτοε εοΙΙεεςοϋΙΙι19
πω: ποτάζω άερι.ιβ θ: ΆαΜαης6° μ 82 Η _
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›
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ΜΜΜ απ Η· :ιτε-Μπήκε τουτοΜεε @υ[ΐ6ές .
«6·" ‹!ο ωωεω ρΙιι_ε νὶοειτιωε % 1Όυέι·
να Βὶω Η ΙΙΒος:ιΙ, πώ ω: ἴὲἔ¦4€0ῖτ ροἱπϊ
ά:: Μη Μαη Βιπε, δε ηιιἰ ,Μινωείο2Ι @παπά . ~ γ Ϊ `
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` αυο:: οκρ:ο:ιτέοε ρου: :α οοοίο:υα::οι:
86 ρου: :α ::ο::ι::α::οο ο:: :ου:ο (οι: Εε::
:ο :..ο :απο ο:: ο:: οο:ρε :υγί::ουο, οφ::
α:: ο::ο:: Η:: Δ:: :::ο:::::::οε,::ο :ο τοι:ο::ο::

ρα: :::ο:::: οι:ο :ο Μ:: ρ:ορ:ο;Ε: οο::::::ο
:: ο::ο:: α::::Βέ ο:: :α ::ο:::ι::ου::ο Ιοΐορ::,
οο::::::ο :: ρ::ο:: ρου: :α ρα:: ::ο Ιο:υ
:α:ο:::,αυ:::::ίο :ο:οι:ϊ::ο:: ::ο Γ:: ρ:οίρο
Μ:: ε: :ο:::ο:ο:ο:: :):ου ‹::ο (ο: ο:ο::υ:α::

οοε. νου: νογοπ ρα: του:, ο:: οο::ι::ο οι::
Ρ:οαυ:::ο:,οο::::::ο:: ρ:ο::ὸ ο:α::ο:: Μ::

:::::ο::α ::ο:::έ οι :α ρυ:::α::οο ο:: Που,
Ξι:'οοα::οο ::οε :::ο:υο:::οε ου':: α Η:: ο::
το:::ρ: ο:: :οι::ρε ρου: :α οο::ίο:ι:α::οο οι:
:σο :::α:έ:, οι ρου: :α :υϊοο οι: (ο: ο::οο
οπο. σο:: οι:οο:ο Ξ: :ο ίι::ο: οι:':: α:ουτο

οι:”:: Ρβίωσει:έπαβο Νοωβάνω:Μ , ο::
ρα: :ο που: «::ο Π:ου,:: οικω:: :οο νο:τι:8,

8είοε οιι:α:::οι ρα: :οίουο::οε :: :ο ι:οοι:ο
α οο::::ο::::ο , ου:: :οε Τ::οο:ορ;:οοε αρ
ρο::ο::: :ο α::::::ι4::, οα: ο::αοι::: ::'οι::ι :υγ

::ο::ι:ο ν:: ::ο::: ου: που: Η:: οοροο::::ο
:α ::ατυ:ο αυτου: οι:ο που: ο:: Γο::::::οε
'
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Τε ο Α«»: ω! Χ›`ΊΖ^·ἔ: ὶἐ/ἶ'ἶΜ έ·
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δομΜοε , ι;οξιμβο ροτωΙ Με Ηοωμάο:·οπΛ

ΜΜΜ: 00οοοοΐφορο μ: Ιο ηοπή ςιι€
ΙυχοδάιύροΓέέ θ'οίὶ οοωφο Ιο Ρεο

βιοτο άΙΓσ1η Ο ε-κος-Βουέ δε Γομνοηιία
ΞοΙ€ειουτ, ΙοοοΙοϋκοταγέουιοε Ιοέθοετιπέ
μ: ιώμωιοε τι: το·ιπσήΙίοΠοεζι :σε 'πω'
@ο [_οο;ιο_ροοέ:Ιόοηεο ειρὶΜὶιπιΒΙ-ο οίιἰ ε.-'
όι·οΠοηοΙΙοπ1οο.έ οσο: Μ οι;ο_ποκκίουτε,”

οσο εαπ Ιἐι°τι1ἐωοε ςι1ὶ ΐοιήΒΙσ9οπέ Μ;;
@ο οοηττεὶτοε Ξ το ε!οΙτο 8ο 2: Μάο [οῖἔ~
@η ΐοιπ οομΧ :μή γ οο1ιτωσηοοέ ίο ΡΙὺἔἑ:

·-αιο =

απο ρυὶίΪοιιο.ο ὶπιῆτιἰο ΦΑ ΐιιέώσητοΐ
Με Με όΒΗειοΙοε; δε @οἱ ττίσὲὲἶοἑἶο
απο οοιηέ ηι6=ε”οΙουοιχτ οοπέτο ωγ5€ἔεἑ:ἐΪ ξ
ΪΔΡἰοιιοο·αἀοτοΜο,ςμΪ
οτι1ουτε .επί-οκ δ; ς1ιι5οοοί:οοξ
Γιπρτοοξ Ιίεἔ Ιοιπ€

ὸοΐΪοὶοε; Βο2το οωειε ἰοορυἱίξιΒΙο;ςιΙὶ πιο"
ΐο Ιοίΐο ῇ;ιέι1οἑἐ·ζο/1ίόιιε Βἰὲπἶ ΪεΙἰἐό'; _ςί1οιή·- ~ `

οπο οιο5€οοέ ουο;ψάέ ού ΐοάοϊιέ,;βοουί
€ο ι:οποιμιιοΙ1οομηο'ιε;ιουέμο οΜαίουο:
19!ϊτσ Πο Ιω Η ·Γγι1ῇςιιΒ Μα ι ιζ:: μισά

ωοεαπ€οπ ·# στα εε οωε· @εοε·ιεεωις ο
ορο ῇοθοιιξ οτςἱρΙοῇοξ έφιο.οοο· 46οϊ'α$2.
@ο Ιοιπιοκο Μο: ΡοηΪἔοε τοφρΙὶτοοτ @ως

ο: με; οφ οςροε« τι ομΒοσ ,.ζω›νβ
"”"'^7 ό· Μ,·[ς#ῇ:24ῇ κά 2η; 'Ριττο!$$ Ηιτΐ
ΡΧΡόιήοηέ 8; Η τύοΐιποέβ Π: Ϊοἰοβ βοίΞ[ `
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Θεώ:: : (Χι: Ιο κοτυιουιιτου ο11)·ΡΙΟΥέ

:Ιο.υε Ι'ο:38ιτιοΙι ΙΙ:::ιΙΠο νιΙνο”ιονο-ουττο··Λ
::ιο, νυ οπο: οο οουιου:εωευι.ουΙ>υια
Ι'ξιττίο οοτιιιτιοΙΙιο:3 οοΐονέ:ιιέυιο ι ιδ65Ιυ;

° Μ: Δ: ιιιιιΙΤευιου:Ξ··ΕΗ`οΗ:€ΕΙΙιτονΙΙ1
εουΡ:ουε νοιι:ειοΙοτυουτ Ηῖο οου:ο2 ΙΜ

ΠΙου,οο ΐου:ιυιου:Ιΐι :ΙΜ :Ιουιο, φωτ
ι.'Ρἱοπ. :οί ου:Ι ου πιο: Οσ:τιι:5 νυο ότι ΜπουιΜιύΙτ
Μ· &Σρήσιο]έ. ΙεουΧ-ΙυΙ:°οιιυ:ζΙΙΙουτ ΜΜΜ

:Με , ουιΙο :ΙοοοΙΒοου: απο ι:Ιοε·οου-Ω ›
Ιου:ε υοικοε , 86 του: νο· νΙΩιΒο :Μάι
τυοτυο ε:: :ιΙπιτ:υ,οοΙά οί: Βου :Ιου: Η: 66:

ρο:ΙτιτΙου , τυοιε Ι:: πιτ-ανο Ριειε Μια
:οιΙΙου:ε οιιο:: Ιον Ιο οΙο.ΙΒ: οι: Ι:: οου:έτοέ
'°”Μ υιου:ισσίΈ ρου:οιιοι Ι'ΙΙΙοθτιο 5.ΡουΙ οι:
;. Μ' Ιιο::ο Ιἱίουνἔ: Ιοε υ:Ιι:;Ι'οϋ Ξι€Ρ:το,Ι:ινοιιιι:

1>ΙΙ..:4, ΕυσιέΕπεο πω:: ε» :ου:ϊ':*Ρ::ΙξσσΜΖειαΙΙ τΙ:Μ>
π: #υυεβ:: εννιιγβο «πω. εεε:: μινι: ει: ΙΙ·
νιιιο :ιυτοΙΙο [ο ιυοΙυ:ιου:.:υθυο :υιον
1ιωιιοτειριυι @ουδε ου υοιτιι5:οΙΙ:Μοοι
ΕΠ:: ουτπιΐΙἔὲ ΠΜ:: :Ι”οιιυυΙ 8Ζ‹ὁ':ΙΙΙΙΡ
` ἄιου, 8ο οιοΙειΙ:ο ου :ιιιΙΙου :Ιοε :οιιοΒτοΒ

3:5ε·οο:ίοουτιουε , οουιιιιο ΙοεΒοοΙ68Ιβ
“ν”. Ιίου:, ιιυοο5.ΡουΙ, Να:: ρω»κ.σωπι “
Θ: ερωτώ:: & ισιπ:.ιβώ παρων άυ#ωε. ΙΙ

που οι:: ροίΙιοΙο τιυ”νιιο που ιὲτειυἀο δέ

:του Ιό ευο ::ιίτουο τουσ:: :απο Ια νων::
οὶο:έ ι (ζει: Η ίοτυοΙο ου:: οι: του, ου να
Ωστε:

η
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ψι. Ι·ίε/ζι%,4% ό·

(ες“ΡειΒΡ,Βοςμ9τ80,ΩΒ Εβα ἐ [ΜΟΗ άθ (έθ

`

ειιιΊΙ.ιιοιιε ιιοΒιιες ,8: ιιιιΉ ιι: Ρτειιιὶ με
ὸρ μεμεμειιι: ιρ[οιιιι (μη ιΉ:0ι0ιι, 00 Μα!
ι:ιμ'ριι (ο ιιι:Η:ιέςιι: ζει ΡυιίΒιιιςιμ οιι άο Πι

βοιιιέ , αριιιωι:.εΉ ει: ΡΟΝΩίε 00 ε›Ή Μ
ν9ί1Ιοιτ μπε Ιεε ειι:ίΡΙογοτ μι” ιιφιιε (ιε
σοιιιι_ι.(:ι:ιηι ς1ιιι νιιιοιιτ ιιορ Ιοιεε- απο”
ιιιΗ:σε ιιειιιε.Ιιι~ι:9ιτιιιιιιιι.ιοιι ό: Βιι:ιι·,ιιιοιι

ειρηι ιιιι'ιΙε μι; ειιιιιιριίΐιειιι με ειδε-Ζ ιι:ιιι:
Βοιι-ιιι:μι) δι .ιιιιΉε οι: Έριι1:-Ρειειρΐρειε
ιιιιΉε
ιὶἶερμιιειιιι
ιξειιι€οιοιιι
ἑι ει: @ο
Η Πιοιιιιομι
Βιοτιι:ιι:τι δειερειιι:
.ιιιι”ι! γ

(Ζει ε'ι1εω @Με ιιιυευτιεΒι. εετίιιιι+
άσπισειιιε-εοιι_ιιριβ;ιιι.ορειιειΙοιιιιιριι τω;

εε ιιε'ιι:ν ε- άειιεινε @ει ὸειιε Μι ειε‹ ΕΡ
πειτε Ιι: ιιιιιιι ιϊΑιιιιρ , ι:ριιιόΙειιιι ρω»

τω: άιι άεριιιιίΐι ιιιι'.ι:ΙΙο ευοἱι όιτ Ω @Μέ
Μέ : Με· ιεριοίι:ηιοιι: Γειιιιομτιιιίι1 :ιιιοιι;
ροιιι εΠι: :Ρσιιαφεισρξαατει-2η,Ιυγ Λιτσα- Η , άρωμα) ιΜπιαιμ ε/ἰ-2ἰ·_ι£ἐ#; 9 Νη!

πω: άσμα Με” με έα· φάει; 91 Νοε;
ὸοιιιιρηε ιιιιοιι ω ιιιέ:ιτιο `ι:ιτι°ιΓιἔι:ῖΙι5ι·ε ιι_ιι”ιΙ πω” ειιιιιοάο ιιοι:ε ιιιΉιΒι·:ι ειιιιτι: ΕιοΡ

ὁ'οκοοε ροι1_τ ιιιισιεμε εισςιάι·:ιπ ι:είοιιοι;ει. ' `
Ρωιιιιιοι εισιι0εε ·οοιιε. τεστ Ξι τΟι:0ι_ΙοεΧ
ιΜειιιοι:ε όι:ι:οιιι: για ? Ρ`οιιιιιιιιιγ ιιοι1ε
ΜΗιμοιεε ιιοιιε :Με [οτε επι: ιιοιιε (οπι- '

8008 ριιιιι;:. άι: ιιιις1ιιιιι:_ε εσεις τει
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Ε ὅ
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5:ιιΜοισηΙΙ.
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ι:οαιιτιοτΙΙτοπ Πωσ ηιιἱιιοιιε οι είροιιίε2
ίοε οοιιιρειίΠοκιε ιιιβιιΙοε,ιιι: ιιοιιε ιῖειιιτ

ΙΙΡαε ιιιιωΧ φα :οσε Ι‹:ε ειυιιιιαιΒοε όιι
ειιοιιεΙε ? Ν'είὶ-σο ρειεριιτπι€οκ επι εισά

(μια 62906 ία ΜΜΜ φα όίεΙΈπει ττΙΙΙεε,
_ ειγειιιε Ι'Ι·ιοιιιι6ιιτ :Πάτα ίοιι οίροιιίοι
ςΙ'οίϊκ ειιπιέε ‹Ιο Ιιιγ όέεοοπο επι: , 8: ‹Ιο
Ρτε:τειιάω ειπε Βιοιιε ιπικιιοττε:Ιε ειιι'ΙΙ
1ιοιιερτερετε επι Ι'ειιιττε. να:: οίροτιιιιε`ο
β τΩΙ€ιι66 ό.οιτ οποία τοπια: ιιοε Ιει|τττισε,

ηδε τοττιρΙΙτ πιω εοε:ιιτε ιΙο οοιιτειιτε:ιτισιιτι
Μιιιε ει ε ιι τιιι'οιι πιο ία ιιοι·ιιρο με ίιιτ Ια
ειιι:ιΙΙ εάο απ; κ” , Ισ ΡτορΙιοω πιοιιε

., `

:ιμοιι:ΙτιιιρΙ επι άοιτ ε:ίϊτσ Ισ τω". Ι)ιοιι
1ιοιιε ροπιτιοε Μπι ό'οΙΙιε Ιογειιιι; 6; ‹Ιο

μπε ΙΙ ιιοι1ε Ι; εοπτικιιιικιόοε πιω ΙΙ νοιιτ.
ζμ: α: ίοιτ πιο Ιιιγ ίειιΙ :μια ιιοιιε αι εΙιση
ςΙιΙοιιε Ια αιιιίε , Ιο· Μ”σβσιιΜι)· ε:: 2Έιευπ·Ζ,

εΙΙ:Ι)αιιιό. Αττιστο Με @με μοΒιιιοε

ΙΜ: ριιίειιιε δω Ιὶ:εΙε ςιιί ιιειιίίςπιτ :Ια Ια
επτα: δ! ιιοιι σ:Ιιι ΕΜ ε Ιε Ηάε:Ιίειε ματιά
ίση ρΙΙιιίΙτ ςιι'α:ει Βια: ίι:ιιΙ , Τα ω σιωΖρΜ
ψ εεε; ε:: »Με σα” εμ'έ!: ία Με , Ζω: με

Ζρι)·βσωσω &· υπεέ|ίωτ 42222 Μηθάαπέ, Δι:

ιιοΠτό ΡεορΙι. Ρίαιιι.ο,. ΑΜΠ Η ιι”γ ει :με
τεκτ6ιογε (Ιω ίοιι: ίοΙΙ‹Ιε ε; ρ€πΙΙ.ιτειΒΙο.
Ι,‹:ε τιιοπιάο.Ιτιε επι τοΙίοιιτειιτ Μετα ἔι Ια

επικό
0ιω
ε' φυσά
ε'
4 Π τιιιιιρΙΙ:Ι . κι" :ΜΜΜ
έΙΙ:ίοε

Ι
Η: Αν. Ι Χ, ιΙ.ιζ έπβριδικ 6)
7:
άε ίεε ιιι·οιιΙΒοω, 86 ειι'ΙΙε νογειι: :ειιΠὶ:
Με:: ιιΙΐιιΙτεε (εΙο:ι Ιειι:ε·άείιτε ,_ΑΙο:ε ΙΙ:
:Παπ εοπι:ιιε σε: :ιιιει:ΙειειιΧ άε Ια Ρετ::
Μια Μ” αρκά :φωσ ;υ7>β)ιέ%4%έ8 :Μπι

κι ω: κά: θέσει.: φιαβη:ηα›ή ΖΜέπε: Μπέκ:
:ιειο.Ιε Ιειιι μη:: Γε ΜΙ: ιιιιΙΙΙ ιοί): με: Ι'ειι- '

:ιιιΙ,ΙΙ: Τοπ: ΙειΙΒΜ'ν:ιε :ι·ΙίΙ:είὶε ιιιο::εΙΙε

Ιοτε ειι'ΙΙε εγω:: Η πιώ: «κι (ΜΙ ειιΙ Ιου:
ε:Ιε εοιιι:ιιεΞιεε :επανω ι·ιεΙιεΙΤυπ απο

ι`

π: β” ›·ωΙεωΙωάέε :Με πιά: & Δε.: Μα: `

με Μ ω· ιιυπε/]Έ·ε ὰ φιέ[ο·οπ:-2!: ? ΙειιτιειΙε
που: :ι':ιιι:ο:ιε -ό.ε σο:ι:ετι:ε:τιεο: ίοΙΙάεΜ_

ρειιώιιι: «με ιιοιιέ Ι'ε:ιιΒΙΙ:οιιε επ Μ. .
ΙοιιΙΙΒιιιοε ὁε: Μαι: όεΙει :ειπε , :μή (σο:
Ρε:ΙΙΙειΒΙεε , 86 ειπε Ιε τιιοιτιὸτε αεεΙάειι:

που: μη: πιώ: ;ις'εί,: νιιε ΙιιτιιΙεκε οἱι
που: :ιε ροιινο:ιε με:: που: εΓἔειγε: Ιοιιεέ
:εωρε,ρει:σε ειιι'εΙΙε εἰ: ἴιιἰε::εΞι ε'εΡ:εΙιι
:Με μι: Ιε ::ιοΙτιεΙτε νε:ι:.· ()”εΡ: νικ Που:
ειιιΙΓε:ειιε :Η :παπι :ιιιίοΙ: ι86 Η πτήσει
5 εειικ :μή :Ύ α::ιιεΙιεκι: σο:ιι::ιε Ξι Ιοκιδε
‹!.ε Μι Ι:ΙΙ:αΙοτι,ΙΙ/τεοειι: ν:ιε ει·ει:ιάσ ιογε
Ιοτε :με Ιε $ει€ιιειι: Η: ::ιοιι:ε: απο
μαπα: Πιτ Γε :εΙὶε μια: Μη :Με άεΙ'οπι
Με ι πω: απο ιογε :Με ΜΙΒ :κια εΙΙει:ι- -·

εεε ει: ::ΙΙ:είΙε,νογαιι: τω:: επν:Ι πιο
πιω: Ια ΡΙ:ιιπ:ι:ε, 86 ίεΙι:ει:ι: Ι'ο.:άειι: ό::
δοΙειΙ ειιιΙΙε ::ειρροΙ: :Με πιο: :Η :Ισ
· Δ
“
Β Με' Ιειι€59
·

Ι.·

ι

'

.

· Ι

Ι..

Ἀρω.|

$ειιΜοξσ

Χ

ΠΕ,

Ιοσε:ε ε1ιιΉ ε επι α:ι.ιειιουΙη δ6 ΐοιΔΜΜοίβ
Μ; πιο”. 58,νοικ νοοΙεΖξ› ΒάοΙοε,π:οάω

απτο ῇογο ρωθιιτε 8εάουετ1εΒΙο, £οπάο2
‹ Μι ατι [Χαι φωσ εΒιιτιἔε μποτ , επ Μ.
εσωπιυωοτι όο Η ἔωοε6‹: ά:: (οεόοω,
Πω Επιτ θα” τερα:τιωπεε: .5'α/)ιτε #02
- ηββεωεκι ἐε]@%ἔἰ7ιφἰαῇ:· (ΠΟ/κι άεκπε
μι" ]πωω τ ΣΕΒ Η: τοεΙιετ άεε Βε·εΙοε,
σεΙιιγ εμε ε'ειρΡυγο Πιτ ΜΥ ο”ι·:ίΕ ῇεττιαὶε
ι:οι1ίω;Ετέ! είὶ νων όσ ώ:: 3ο τεΒετεἱ ὁ::
απο ῇογε,ζ_2ισε Ζε εα>ω· ώ:
ή πι» @Ἐκ
:Μ2ίκιω!, Ρεου. 18.15.
·
Ο: Κω: Ιὲι ἱεε ειδὶὶοϋ8· άσε 8τεισεε φαι

[Άπω ρτοακτ Φ: κοιτάω Ξι Ι)1ευ , 66 Η
ῇογο ηιιΉ κα!" στι ω” εεειιωνο€οτι8
ω:Μοτεκιαπτ Μ: Ματ ςιιΉ ει άε (έ τεθουϊτ,
86 Γοοειδοο άσε Ιοϋειυἔεε ουἴηυοΠεεἰΙ
`· ε”οΒΙὶΒο.ΙερῇἰωωἰἐεΜ]ω» πω», (όπ-Π ἔι
Βὶι:υ ) Μπι· »με Με: εκπωωΞ βα: πιοαΜεζ

σ:: «Μετε, Π: @κι υεώιπέω ό·Ρ"-Ι.› α|ειοικ:
. μβισε. Ου· Μ κι! %πάσΜΜ2 :ικά Δε: »πέσω,
Τα α: ρε! μπώ· Ζε ωφωιω δεσ. Τα Μα:
βεί: κί7Μτ ή· βΜι1ίτε. Τα Π: αβώ ια Μπ:[σε
Μέ ]φι· )ειέω. ΡτοτυΙετεωοοτ , Η Ωου$
ΙΙ10ΠΠΩ ςοΉ ιίειιιοΙτ ρω ου όσ ροή” 86
:Ισ έΜΒΙοε οοηετπἰε , Νοκ ςυοΙηι1εε Ρετ
Γοιππ:ε ίωΙεωέα, παοκ άσε πωπω τοιπεε
απκα:η δε-410ΊΙε κίεφοὶοωηοεε :ο ὰ:
·
πωτΙΙοαοε

«

·›-

:

ΡΗ ,ΜΜΕ ΙΧ. :Μ.έιιῇυ'ωι 6.
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του:ΙΙοο:σε :Ι:ΙΙΙ:Ισε σουτ:: Ιω:: του:: σο::
Ιου:'ουΙωοΙΙ:έ ο:: ρουνο·:: ::Ρ::σ ίπ::

ΓοΙ:: Ξ: :::οΙυε :με σε Ισ _ σωστο Μ:: :οί
Γου:οσ.

ΟΗΕ ΙΕ: Ι'οΐο:Ι: :υου:::Ιστου:

αουυοΙ::ε ουυο:οΙ: ο:: Ι)Ιου σε σε (σε :Β
ΜτΙ:: : ΙΙ: ο'ου: οι:: ό:: :Ι::ΙΙ:Ιοε ρΙ:Ιοε
ό:: :σου 8ο σ:: :υ:::υ:: ΙΙ: Ιου: Μετα οι:
εε.ΙΝέ ο:: Ιου‹›σουε ,δε Έσω Ιω:: :Ι::ΙΙσσε
σΙεΙου:σκ::σωσ :υΙίο:σ ; Με:: Με:: ουἰ
Γ:: :Ι: σε Ιου:: ροοίέσε,Ιοε Μ: :::υΙΙΙ: του:
συ ::Ι:συ:ε; “Με τοπιο:: Γο:Ιου:ε ::Ρ::τε
Ισ απο συ'ΙΙ5 ειυσγ:ο: ρ:::ρα:έ σο:: :Ιι:::οε,
ε: Ιου Ρι·οο:οΙ:ο σου: Ισ ίοΙΙσ ου'ΙΙε Ιου:
υυοἰσυ: σ:ουΙέο. ΠουΙ:Ι σου: :Ιέο::Ι: Ισ:
Ι:: νου:έσουσε ουσ ΌΙου ουσ:: :Με σε (σε
ουσουιΙε :το οσε απο:: ΙΏ28οΙΙ:1φ1:35,
11ουε :ορτοΙοο:ου: Ισ 5:58υ::υ: είδε; Γι::
νο :Ιιτοί:ιο; εαυτο:: νυ·Ιυ8ε Ιουν:τ:ειΙο,
σο: :ιγου: :Μουτ ό:: Ισ:: Ισε σσουΕι:ου:ε
δώθε 2©ΘΠἴ€Ζ›Ογ: :Νο ::σΡ:έΙοε ρΙυΙο:σε,
σε σε Ι'ου::: Ι:: :Ι:ΕΕ:: υεσε;8ε σοτέ: ουσἰ:
σουου ΙειΙοουσο οποία σο: ρΙ::ίουουσ8ε Ϊ
Ι'ΙοΙυΙΙΙσσ :Ισ Ιου:: ρσ:ίσου::υ:ε ; ΡΙΟ

σου:: αν:: ::συρσΒΙ::ε Ισ @Με ο::οί::Ιο
Ιου: οσοουπιυστΙσο =, συ1°οΙ,Ι: :καπό Ξ:
ΙΙΙ1::11::3 ΠΙἔΙΠ::, ΘΈ.Ι: :2οξε1:(ΙΙ ωφ:Ιππ ο”

α” ΙΜΕ5, ΤΙ: απ4άσπ)ω :ικά Δ:: »οποσ
?κι αβη:α:ίτ ί: αυ-:ή:Ι:ου: , ω:: ΜκΐΔ:
Χ
κ
'
` |κιί:

φ

Ψ

ο

ή

ή

-:
Ι

γι,

_

/›

3::ιΜου ΙΙΙ.

β:: ::Μ:::ά·:ψ::ο, 86ο. δι:: πω:: νου:
που” :οπ:αιοιιο: οπο :ο ::αι:ου: πο:)ιοιι
οπυο:ε :οε οπ::απε πο:: ρα: αυοι:8:οεί:'οί::

νπο ρ:οιοιί::οπ :οπο 86 οοιι:·τα:›:ο :οππόο'
Γι:: :ο::οπ π:ο::ί::Β:::: οι:: :/2]::/ίο οπο: :ο
μ:22:ο,οοιπ:πο :: ο:: πι: α:: ΡΓοαιιιπο :πιο
:: πο πιο: ρα: :'ι:παρ:πο: πο:: :αυο::ία:::
:πο ροι:ρ:ο τοπικ Κ: οπποπ::5 , :Με

ο::ονοπ: ορα:οιποπτ ιπο:ο::απε. :: πο πο
::ι::ο οπο σου:: οι:: ο::οπ::ποπτ ο:: :α

ο:α:πτο , 66 οι:::οπι ρο::οοι::ο2 ρου: :υ
:::οο: ::α::απποππο :α ρ:ο:οιί:ιοπ πο Γοπ

Ε8::ίο , πιο οι:'ο:Ιο :ο πο:οι::πο πο :σο
ο:οοϊ:ΐαποο;Α:οτε Γι:: @πωπω ::οπ::παπ

απ:: ρα: :α :πα:εό,:›6:: :'οΧροίο αι: ρ:::α8ο
δέ : :απ::οι:: πι: :ποππο.νο::α ροι:τοι:ον

Ι)αι::π π:: :ο:, οπο Β:ου 579: οπο: εδο:: ν::
:Με ::έο, οι:: ::'α οι: έρα:π πο:: :α ι:αι:ΐο,
:απο αι:οι:πο αοοορτ:οπ πο ρο::οπποε. Ε:
πο:: ρου: οο:α οποο:ο πο:: π:: , Τ:: ω::

π:: πιο:: &·έα:7::ο,σο:: : απο:: α: :οσο
πο :ποπ :πποοοπι:ο δ6 :α ροτππ:_ο πο Μο:
Ρ:Η::05 : 86 Γι:: οο:α τι: α: ρ:οποποέ ν:: °
Α::οί:οοι:::αο:ο,:οππαπ: Ξ: ο::αοι:π Γο:οπ

[ο5 οουν:ο:. Ο: ο'οί: :απο απο:: οπο Γοτ
ειιο::ποε Ρ::α:::Ξοι:ε :::ίο::ο πο :ο ρ:οι:α
:ο:: πο ω: ραιο:οε,ι:ο:ππιο Η ο::οε ?αυσ
::ίο:οπ: :α ρ:ο:”ο:πρ::οπ πο: :πο::τοο, 86
οπο Παι::π οι:: ο:οι: πο ρουνο:: Γυ::::::ο:

κ
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ΙΜΙΑ: ΙΧ.:Ικ. :.ὶ:ιῇιι':ιπ 6.

- ν”

::Ιο::::Ι:: Ιω ΤτΙΙ:ι::·:::Ι :Ισ ΠΙοι: ε:: νεα::

:η

ίαΙι:ΙΙΙοε,8:: :Μ Ια Βο::::οε οει:νι·οε. θα

.Ι

Ι

Ψ

:οἱ ΙΙ ω: έέ:8:τ μα:: :Ια Ι:: :::ΙΙ:6ο:ιτ:ο:: :Ια
> _
ΙΙ:ο:::ττ:::: άει:::::τ Οκ:: , π:: σ:Ια:Ιει ωαυἱε:το - :
:Ια
εΒΙοΙηίἱοτ:
[οτι άαέΠα-Ι
ΤίΙΒΙ.Ι9 ·
ΜΙ,:αστα
πιω άι:
άσιτ::Πέ εΙει:ετ:::
ρα:·:Εοι:ΙΙστ
:ΙΜ ειι:::αίοε ι:::::ετ:::ε ; ά: Γ:: α:::ίο :απο ε
Ια Ισι:ι· , β:: Ι':::::οοετ:οο ό:: θ. οοί:άι:Ιτο,
::ι:ες:Ιει:τε Έτειι:άοε, ΙουτενἰοΙοιιοεε, 82.

Ιο::ι·ε-οτι:::::τι:ι;άοΙΆ :Πο 86 :ΙεΙΒε ::&Ιοι:ε,

φα: α:ΙΙο ά: (σε ρετίε::::ται:τώ..οτε ι:::'ΙΙ
ώ κ:ι:οΙΙ:Ιο:: ά:: Τι·ΙΙ:ι:::::Ι τΙο ΠΙοι: 8: ‹Ισ _
Η :Παω , ΙΙ :ΜΜΕ εο::εΙ::τ::::::::ο:: ; ΙΙ τ€- :έξ '·
οο::ι:οΙτ ς::,:Ιοί)ε ν:: Ροντε ροοΙιευτ,7Μμ Ζ_ό.;:,:
άΙ:τ- :Ι : π:: απ:: Μα πωπω επρεσβέ,ε!Ζε »ίπ 3- . 'Ι
ε:ὐω#ἔ ει: 2πέ:μέτέ; ΙΙ ε'ε:τ:τΙο, Επ·ΜεΙ #87”
2:τράπ2 σ:: ίαΞεκιςπσ απο: Μ:: βπιέπιπ ία::

ωπ με κα! ·υέωι::: :16/Ι:Μ ἐωΐῇΐέ όσωπ::
το;; ΙΙ :ισ άει::::::όε με Σ: ω:: η::'ΙΙ Ιε
“Μπα ἐ Ι:: τΙει:οι:τόο: Γ:: :ι:ΙΙΙοε,:Ι ο'ΙΙ::-`

.

:Μοτο @σε ?ο τι:ΙΙει·Ιοοτάσ , ·ὅ Εκπαί βίΙά
μα.: ἐαπΙσ ω:: Μέμίκε μέ ε!! α: 4ισέβιθε έ Ι
]έβεπ::9 Μπιλ· Ζἰ )· :ι μπώ:: μι:: ΑΙΜεα:Μ)ν. Ι

Με:: ε:ι:::::ά ΙΙ ΙΕ οο:::ρ::το απο:: Γε;ε ριετΓε

τιποτε, ΙΙ οΙ::ι::€ο άοΙ:ιι:εοΒοε ΙΙ κα: Ια
τοΙΙ:ο οι: Και:: , μπα φ:: Β: εο::ΙΙ:Ιο::α:

ΙΙΙΙ'- :σκιά τοΙπποΙΒι·:::ει: ‹:ι:'ΙΙ ::”είΙ: Ρο:::τ
εο::ρειΙ:Ιο ::κι·Ισι::: :::άτοΙε,86 ::ι:'ΙΙ ::ο Μ::

Αάο::::έ 4:16:03 Με: :Ισ ΜΒΜ: 86 ά6Ισ
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mal trairter comme ils faifoyenr, alors il

ne fait .point da difiiculte' de recourità
ia juliice de Dieu ‚ ‚ёс de fouhaiter ЧМ}
Гсхсгсссопсгс „ceux qui «fe trouveront
coupables, 86 lors ЧМ! voit que le Sei

gneur eil: venu ä fon fecours il declare
hriiite ment Pf.18.z1.2uel’EzgrneHu} a re
triůue' fe/aufn iuŕïice ‚ qi/il iu] 4 rendu [Доп

Lz pureté defer main. Celi: à ,cét сдан! ~
qu’il comparoit ici б: qu’il prononce,
‘Qc Dieu lu] „т; интим qu?! 4 rude

тет :amé les nation: , ф‘ qu’il afait рейд:
mefrlnmt. Ici remarquez combien en
-fouverain Iuge elk equitable , ôc comme
il adminilirc la jufìice fans aucune ae,

ceptiori de perfonnes. Паши! efioitfeul,
abandonné d’vn chacun ‚ deliitué .de
tout appui б: de tout ce qui peut rendre

vn parti recommandable entre les hom- ›
mes ; Ses ennemis au contraire auoyent

la force 8¿ les richelfes , ils citoyen: en
. grand nombre,car il eli parlé de nations
-toutes enrieres : @fil Terni: à craindre

q-uefì Га eaufe culi elié jugée par des
hnmmcs,la `balance ri’eu[i panché de ce
coíie' -:Mais Dieu ne s’arreIie point, ni à

«la pompe ,' nifà lamultitude , ce faux

eclar n’e{’cI pas capable d’_eblou'1'r fes
-

-

. 7‘

,

yeux:

Г

Psa AV. IX, Ü.r.¢`uß[u’4n 6.

7'7

yeux; Il rend le droit à сыну auquel il
артист; line regarde ni à laqualiré —
des perfonties , -ui à leur nombre; Il ne
coniìdere que Vcquitésll fe declare pour
Dauid encore qu'1l full le plus foible' , ôc
il exerce la vengeance fur fes ennemis

bien qu’ils (идёт les plus puiilans. Ad
mirez-encore la puiiïance de ce iuiìe Iu
ge pour executer Ai>2:s«ŕ*£rrets contre des
nations enrieres ‚ il n’a pas befoin d’vn

grand nombre de (ergens, il les punit
par le feulregard de fes yeux, Mer enne
„мы: le‘Ptophere,fent retaurneï en er

riere, ilrfenr erebuchez ф‘ ‚т; ¿eminem
face. Le feul eclair qui procedo defun
regard irrite’ les fait euanouïrtcomme lì
vn crimincltomboir mort ala renuerfe
deuanr fon luge au moment qu’il aleu

lafentence de fa eondamnat'ion,ainiì
que cela arriua à 'Ananias д: ä Sapphira .4:‘ŕ. §.r.

fa femme , â la parole de l’Apôtre Saint
Pierre. Le parole de Dieu ф «vine фpleine ‘М’ 4'

Р

дайте: plue penetrante qriaucune épée lì

deux emnchnm', atteignant je/'ques à le dini»
[т de l’eme des jointure: Ú* der mneßer; ll
п’уа point d’am"e li dure-que fon tran
Cl`1an__t ne tranfperce , & qu’c`l‘le ne rem
plilfe Индийский: б: de truubl'e,d’epou

llanto

î¿"7'ä
nantement
«.sf1tuö«
86 d’alarmes mortelles
111; 5212:.
Pf 6&2- Dieu

leue & fe; eìiuemuferont di/j5erfer»,'

tamme lu cireßrfbuddeuunt lefeu ‚ aiußpe
firent les mefebum deuáui Dz`eu:Notre Dieu' ‘

eß ‘идёт «траты ; (7 cïß fune c/:aß: bar
rible que de .tumbeŕenzrè jb: maine.' @and
donc.nous(,.verr_'ons les rnêclians atmet
pour nous `>perdre ,V quand' nous verrons

leurs confpirarions confié Dieu 86 con-,

tre fon Eglife ; leu`o"ns те Dauiůlâi,
yeux au Ciel ,~ prions oeluy q`uiy hgbiìqg

qu’il s’aile'e Гид fon throfneY pour .jt_1ger‘:'¿
notre caufe,~86 faifons ella; qu’il eil- pui@

(ат: pour nous deliuretien vrx`_rri'orr`_i'e,n§_;‘»„
` Il ‘Гаага pas plulloll: tótirné fon_vifage,_
enflammé de colere contre nos ennettris `
86 les liens , qu’il lesrendŕa éperdus¿;§¢}nì

regard ей la deli_ur`ai1ce même pour-_feti
‘»'~

enfans ‚‘ 86 il en procede des íl¿amtìw.&_d„9!
feu qui eonfument fes ;aduc'rfaire§,;„l»î
donne la vie 86 la mort ,_l,a"viů`toire gäplaì

del’tru&ion. Cell là même où il faut н‘

-porter ce que le Prophete dit .enfuite
qu’il а „же „щит: les идти.‘ Gar ce
mot de lamer lig-niñe ruiner , renuerfeß

86faire Yperir, comme au Pfeaume 68.
Тише rendement les besîler/Ízuvuger , Гаити

Не‘ aufm; t¢ureaux',ee qui eli explique
- '

au

Рзвмгмв IX, ů.1.:'u/§u’4u 6.

7g,

au même Pfeau. verf.3r. oùil сй ajoute',

Il a dzßipé lespeuples qui :ge demandent que
laguerre. Cc mot de ‘или’ exprime en
core la maniere en laquelle D_icu~ ruïne

lcs mêchans 5 ll ne luy faut pas pour cela

de grands prepararifs; ll n’eí`t pas nece(
Ганс qu`1l етеиш les Cieux ф la папы, ‘
qu’il ŕaifcmbie là grandearmêe , qifilßr
геифе dejußire comme’ Жил luzlerfet . qu’il Е“ 9_

preme le heaumeßrjác :effe , qu`z'l/È reve- п.
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