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1o. 0 Dieu т neue ‚ее /¿ndez , tu nata, ne
nf/ïnez ‚ ттте М aßfne Urgent.

1 I. Tu лещ az/ou »mené au [И ; tu avoit
mu une etreinte en nos reins.

12.. Tu ne/età fait тете’ les hommesfkr no
tre tejìe, Ú nous e/lien: außen Ú en feu,

meti tu neue nfftit мы en lieux plan
‘нише.

О м м в notre bon Dieu , qui
ей 1е реге де notre Seigneur
lefus Chrilì , 66 de tous ceux

qui croyent en fon Nom,exer
ce fes enfans par diverfes epreuves з aullì _
les foutient-il par diverfes rnanieres de
eonfolations; comme font l’alTeurance
qu’il leur donne de fon facdurs , la pro

melfe qu’il leur fait de leur deliutanee,la
courte durée de leurs maux, Se l'etetnîte'
de la gloire qui les attend» au Ciel, aprés

tous les Vrzornbars б: tous les otages do
'
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οοττο πάσο Ματε Ι”υυο άοε ρΙυε οταυάοε δε:

άοερΙυε ριιΙΙΙαυτοε Ιυτ Ιου:: οΙρτΙτε, ο'οΙΙ:
ο Ι'οκοτυρΙο :Ιο Ιοε ρΙυε:ΙΙυΙττοε 8::Ιαυαουκ

_-"-*_ _ -"·-τ

Ιοτν:του:ε, ουΙ(αγαυε έτο οοτυοαττυε άο
τουτοε Ιοττοε ά:: ::ιαΙΙΙουτε,άυ:αυτ Ιου: Ιο
Ιουτ ου α: τυουάο, ου ου: ΒΙο:ΙουΙουΙουτ
τ:ΙουΙέ; 8ο ου Ια ροτΙουυο άοΙουοΙε Ι)Ιου

Ι

α: ΙαίτνοΙτ οντάοτυπιουτ, :μια Ιου οοΙΙ :β
ο

[ο σουκου: Ια σταέΚοεκτ .το οτι: :ΜτοαπΙευτα Ι

β έωτο2τέ, :βατ αυτ! !ο:τα2:α α:: :οαοττ,ά· Ι::
αΙού2οτε :Ζε του!" Αν:: :ίο.::αβ>:.ε σου ρουτ
τ ουσ: Ι)Ιου α οΙταΙέάοναυτ Ιοεγου:τ ‹:Ιο Ιου
Ε8ΙΙΙο,Ιοε ΙΙΙΙΙο-Ι:οε οΙοε ρΙυε 8:αυάε Ιιοτυ

τυοε οι:: αγουτ έτο αυττοΐοἰε :αυτ ΙουεΙο
ν:ου:τ ουο Ιου8 Ιο Νουνοαυ ΤοΙΙατυ`ουτΙ
ανοοΙοε ρΙυε υτοτυοταΙ:Ιοε ονουοτυουτε
άοΙου:ε νΙοε;8ο ρα: υιοΙτυο τυογου Ιουτε

Ι

ρΙαΙυτοε ου Ιουτε αάνοτίἰτου , α· Ιουτε :το
]ουΙΙΙαυοο5 8ο αέτΙουε τΙο 8:αοοε ου Ιου:ε·
άοΙΙνταυοοε.

οπο: Ιο ρτΙυοΙραΙ υΙαρτο

αυουοΙ Ι)Ιου α οουΙαο:έ ο:: ΙΙυτο άοε
ΡΙοαυυιοε,άυουοΙ υουε ανουε ρτΙε α νουε
ο›:ροΙοτ οοε ρα:οΙοε , ρα: ΙοΙουοΙΙοε ΙΕ
ΙρτΙτ ά-ο Ι)Ιουυουε ΙαΙ: νοΙ:,&: Ιοε. :φτου
νοε ρα:ΙοΙουοΙΙοε Ι)Ιοιι· ΙαΙτ ραΙΙο: Ιοε ου

Ιουτ; δ: Ιοε ΙΙΙυοε Ιανι›ταΙαΙοε :του άουυο
·-4,.

ουτΙυ ε: Ιου:ε τουτα:Ιουε. ΙΙ οοτυιυαυοο
ρα:Ιουτε :υΙΙοτοε, α: ρυΙε Μ:: ρα: Ιου:ε
ΙΜ..

__ ο ,,

ΙοΙΙοΙτο2.

ο

Μ” Ι..Χν`Ι.ι&.1ο.1:`.::? @Η ο·

1%ιιο:τωΑυιο οί: οο Ι'ο:ΙΙ:ο ου,ιΙ ο που
τυπιέ ‹Ιο 8:ιπάο:οπι Ι:: οοιιοΙυιτο-οο Ιου:
› #τυο;:ου: οι:: οοπιττοι:οάοε τυοίοΙι:ιτιε :Ιοί
εουοΙε οι: οοπιιππιοτιοοπιοτι: έ! π·ιου26ι- Δ:

πωπω @ο @π μ·υ·υψω: 4 Με» οπο· Μο[ππο
οοο!φιαβιξε έ!π Μπορ:/βπι: Μ έψ:::ΐο ΜΙΑ:
Μι47.: ο :ήπιε ΞιΙειδιι ιΙ Ιοε ιοττο οπι σ:Ιοε :στο
οι::ιιοοε ου ΙΙε Γοπι:οοιι(υπιοο ο'έρουνοι!ο: ›
τοπιου:ε. Ι.οε Το:τιρο ότι ιιιοιι:Ιο ατι::

Ι'ΕΒΜΓο τω: Γο::2Ιι1°δοτοπιπτιουτ οιΙ:ιοΓοο:

Ιο πιοπιάο οοττι:πι::πιοο Ιο Βου Ρο: Η Ιου:
ο:: Ια ρποίοο:ιτέ2:οτυρο:οΙΙοε. 86-Ιο :πιο ο
Ροτυπιοαιυιοο'α:ιοοϊΠο
:ΙοτοπιοΙπποε π· `
οτο:πιοΙΙοο :- Ι..ΙΙΞΒΙΙΙοου οοτι::ει::ο οο::ιὴ

του:ιοο-=Ιο ο” προ: Ιιι-πιυΙτ οΙοε οΕΕΙι&ιουε

τοτιιι-ροοοΙΙοεοο7Ιο9το5τπιΙυο`ι:οι:Ιο Ιουτδοο
~οοπιξοΙοτιοοε ι ο:οτυοΙΙοε: ·Ι.;οε τΙοΙοΙοττοο ;
Χ δέ Ια ιπιΗεΙοΙοεροΙΙΤο:ιοΡτοπιιο:οιτιου:
οποιο :το ΙΙου 'ΡΙειπιτυ:ουετ ο; ρυιοθο:ιιοτυ
Εοτιτλιοτιιοιε ά:ιπιε Ιοείου :ΙοΙο οοιιοιι-:ιο ο

8: ὁοοοΙἶοου τΙο-Ι'οΙιΉιτιο:Ι..οε οιιτειπιε 2Ιο
Βιουφο-ΙΙοο-του·οοιιαπι;ιοπιοο::ιοπιτρο: Ι::

· @ο 8οφο:Ι'οουμ ΜουΙο :ιοτόε τοοοΙο:ι:
·

οιΙΙΙοπιιτ ρΙοιιτοπουιΜ: ` ' ~· -

ο ?

τ' ο

ι
τθοππι::ιο:ιοοιιε; οΙο`πι-ο· τω: οι: Νεο-ΗΡ
' . οιιιιοοό->1Ιο-Ρ:ορΙτοτοφα οιαιππιιυο:ιε οο
Ι ·ΙΙΙΙ-ΙΙΙΙ ΙΙΙ: :Ιο Ιϊυι:ιο82·ςΙο:Ι'ου:το· .οοπι€ΙΜοπι
Μ

ΙΙ" ·ωέο:18 οι: Ι)ιιου `,- οτο:Μοτο:ιοοΜ
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«Ισ Ιου:: :ιΠΙ:&Ιουε δ6 ό:: Ιου:: ω:ΙΙΙιευτε:
0 0έω,άιι-ΙΙ, π: πω: .ο:/:πέ:ζ, Τ:: πο:: Τ:

αβκεκ :Μπα οι: πύθ:ε !'ιπέωτ. Τπ: πω: κ:
αωε:πε ει: Πέ , τ:: πω:: Μ:: πω:: :::·εΜ:ε Μ·

πο: ω: , Τ:: ενο:: β:: :πωπω ἰι·: ΜΜΜ::
β:: 7Μ20°€ ω: , (9 και:: Μέσα: Μπεζ 4:4/αΙ·

ό· απ: !'εαι. Ποίε:Ιρθο::Μο:νεΙΙΙΙ·:υΙΙ:ΙΙΙεπΕ επιρΙ·ιιιιηι:ο, οιι·Ι:ηαι·:ΙΙο πω:: ενώ

ἄ οο::5:Ιοτοτ ρεεωΙφκωειιτ ασ ηι:'ΙΙ :ΙΙΙ
ε:: εε:ιο:ειΙ , ω:: ε'οΙΙ: Με:: εμ:Ι :ΙΙ:Ι'εισ>
Σουτ :Ισ τουτο: οι:: Μέθα:: δε φ:: Ισε Νοέ
ο ωινοΙέσε μου: Η:: ερωι1νει· δ: Ραπ ΙΙ::

( ειΕΙΙικω Ε: ΡΜ: οι: Ρα::1ουΙΙ:οι·,εε: ::ιι'ΙΙ

ΙιΙοιπο ςιι'ΙΙ Ιοε ε 4ωσικ2 :ΙΙι::: Ι€ ΜΙ
Ιια:ιπ; ειι:'ΙΙ Η ωυ:-ωω: Δ:τ:ιεΙιόὲ ω::
ςιι'ΙΙ: Και:: μου :ω:::αιω::: :Μι Με::
_ το ; Φωτ: Ιοε Βοιωτια:: Η:: στι: :ΜΜΜ

Ια ἔι Και· νοΙοειτόΒε Ιοι1:σπΕ ΪεΙΙΙΙ-ΩΙΙΙΙ
Η:: :οικω ίοπ::: άι: Μπα:: ΙΙ ε'ει:ΙπεΙΙο: ὅ
ΒΙου,-8ε Ιιιγ ὰ:: :_ 0 Με:: ε:: και: Διαβπέ:.(-:
ΙΙ: "σποτ οίΙό :ιΙΙ:τΙΙΙΙ:: αΙΐυΙσπΙ:-: δ!

Τ Βου:ωα:.ιιΙ62 μι· ΡΙιΙΙΙουι·ε απ-ΙιοΕΜ:,ονΙ;έ
τουτο Γοπο ό:: νΙοΙὲπσσ: ό:: :ΙκιΙΙσο , ω,
τ:τικιιπέ ; Μή: ΙΙ :το τε88πΙο μι: ἔι α:Ια;

ςιιΙ π'ουίΙ ΙΙ:τνΙ ςιι'έι ::ΙετΙ: άΙ1Ι€61°ΒΙ]Γοβ
0ΐρτΙτ , Δ: Ξι γ Μωβ: άσε εποι:νεττΙΙ:πε δυό

άσε ορροτὶε ά:: ναι186ουσο έ ΙΙ :ι:Βαι·άοΞ
ΒΙοιι ΓουΙ , «σκοπια Ξι Μιτου: ρ:::ισΙ:ἐἶΙ

ο

- «_Μ.. _-#-

ΠΕΙ". Ι..ΧΧΙΙιιυ. ισ.ιι.ιι.

πιο·

σο Τα ροιιιοεπισυττ'ΙιυττιΙΙΙοτ τΙονιιιιτ Ιιιγ
86τοοονοΙτ ία νιθτιιτιστι τ σου ίουΙοττιοτιτ

οτι στιτιοιισο,τιιιιΙε οτι ετέ,οστιιιτιο σε: οο
ΙυχειυΙ οΙτ τσυτ οιιίοτιισΙο Ιουι· ΒοΙΒιιουτ
Μουτ ροτο , δ£ τιυι τι υιιο συτΙιστιτέ (συ
νοτιιιτιο ‹Ιο ΜτΙ: τσυτ σο συ'ΙΙ Ιυγ ρΙειιΙΙ,
δέ ετσι σο τεστ τΙοιι ουσ ττοε-Ωισοτιιουτ,
ττοι-ΙυΙΙοτυοιιτώ: τυοΐιτιο ττοο-υττΙοττιέτ,·

8ο ττο-τ-ινοτιτοδουίοιιιουτ σουτ Με Ι:Ιοτιε..
Με Ι;ιστιιιιιοτ Ι”οτιίτιοΙτ @ουσ ΙΙ Ιου: τω»
νο τιυοΙσυο τιιιιΙΙιουτ τισ τοΒιιττΙοτ σόου::
ουσία ΓοοσιιτΙοε,ο”οΙΙ 5 τΙΙιο Ξι Ια τιιιτυτο σε
ουκ Ιιστιιτιιοι,τΙστιτ Βιου Το (στ, συ σου: -

Ιοε οΙιοτιοτ,συ σουτ-Ισ: ορτσυνοτ,ττιαιε Ιοο
οιιΒιιιτ σο Βίου τιισιιτουτ ιυΙσυοε Ξι Ιω
σιιυίο στοιιιτοτο 8: ΙσυνοιαΙιιο : ()σττιτιιο
ΙσίορΙιτιυΙιτίιτιισυτο :ιι ἔι ία τ-τοτοε ειυι
Ι'οινσιοτιτ νουάτι , ιιΙ τω:: ιιιοτοΙιειιι‹Ιε Π- τ

τιιιιοΙιτοε συι Ι'οινσιουτ εισΙιοττέ, θα του
οοιιτοοτι ΕΒγρτο οι τουσ Ιοε πιο” στι'ΙΙ γ
ιινσΙτ Ισυττοττ ; πιιιιο;Ξι Ισ στσνΙεΙουσο 4ο

Που, συι Γι: Ανσιτ ιιιιιοτιέ οστιιιιιο σου Ισ
τιιιιιιι,οσυτ Ισ Μου ‹Ιο Ιου ττοτοε ιιιοΓιτιοε.
ΑΙΜ Ιου ·ογιιιιτ οΙΙό εΙσρσυΙΙΙό ΡΜ Ιου
ΕΙιιιΙεΙοοιιτ 8: 'αυτ Με διιΙσοοιιε , 8ἔΙο
ισγαιιτ οτι ιιιοΓιιιο :σωρο ροτΙοουτέεΙυ
Ι'οιιιΙυ (ΜΙ , σε στι-Ια νισΙοτιοο σου νοτια;

00 [ο ρΙοΙτιτιτιι τΙο σου τιιστοστοτ-συ Ποδ
”

ο·

σι

Μή. . . ώ*”Μντ”
*ΙΕ!

α”

'

δ ε Με οκ Ι. νιιι.1-9= _

ιιΙ ‹τΙο σιτε Β.ιιιβειτοε δ: ιιιΒάεΙ:ε; φαω ΙΜ
ΕΕ2εΜε! ΖΙα σ€ωΜέ, έ'ΕΜΜε2 Η β2έψιέ

ΛΠυκβπ &επ2. ΠεινιεΙ άι; τιιείιιιο 5 ειιι:ιιιά
5ΙΙ:κιιι:ϊ Ι'ουτ::ιΒοοικ απο ΙιιίοΙειιι:ο,8ε εμε
Ιαε @Με οτι νοιιΙογειιτ @Με Ια γιιιιἔοειιιἔ

τε,ειιι Που ά:: (Μετα: Μ” Ι:οιιΙΙ:ΙΙ ου Η.

ΡειίΠοιι; Ιαε "Με 86 Ιω π:ΒτοιιΕ Ιοιιτ“όι
@πιτ , 2π'έζικωάφ,ατ!”Εκππε! Μ) .ω'ΙΙ
,παπά Βα··υία', ό· 9ιιέ Μ; ἐὰν: , Ροπηαυ]ά

τα Μιβ1%: 9 ΜεΙε , ηιιοΙιιιοιΙΙοιιτ οικω
ΡΙο νουε Ι-ειιιιιοΙε Ι:: 0Ι0ιιτ16Σ (ΙΙ: πιο άονοιιί
έα ΠόοΙρε αι ΙΙ:1ιτεοΙΙΙιέϊιοπιε, φα: ω”
σΙο Ι;Γιιε @ΜΒ επι Πι ρεΠΙοιι;σωσοτιν

πια νουε νογοέ οιιΙΙιιΙΙοιιο :Ια ΓΕνιιιι
ΒΙΙΙ:,ΙΙ πιο Η με :ιτττΙΒιιέο , ιιΙ Ξι Μι .ττεΙιΙ#

ίου όι:_Ιμάειε; Μ Ξι ΓειινΙι: άσε ΡΙι:ιιΙΙΙοιιει

άσε δτέτιΙπε 5 άσε δειοτΙΙιαιτοιιτε δ: όςε
ΑιισΙοιιε;ιιΙ Ξι ΓΙωριστέ «θα ἔτΙιι ιιιιιΙιοο τΙδ

ω: μοιιρΙα φα στΙσιτ Φωτο ω, ειωεψει
ιιι Ξι Ια Ι:ιΓοξιοτέ 8ε.*ΞιΙ”ΙιιΙιιΒιοαάΉι:ιοιΙ6

82 ὁ: ΡΙΙειτο;ιιιιιΙε ΙΙ Ι':ηιτιίιε οοπιιιιε από
ασπρο ειπε: Ισ μια: Ιιιγ άσπάι0ΙΗώιοιτηδδ
Μπηκα: Μ. ρ:0ριε δ: ρτιιισιρειΙο_ιιιιι·εὶοτέ
:Ισ ΐοιι οΙιεϊΙΙιιιιο64ιε 6οπιι-πιαΙι·άεωοπέ
ηιι'ΙΙ @σα @στη ΙΜ ίση μια, 61ο τιιοπ:Β
Μ:θε
πω:
Ισ ρου;
.ΡωιιΙιοτο
ω: Ι3τε·Ι3Ιερ
ειικιιιΕ··ειιιιΕ'
= _ ·_ τιιοιιέιαἔ
_ ε
_‹ιιι:ΙΙο ι·:ΙΙΙΙει. @πώ εΠιοΙαιτο άο Ιαε
_ ;

ει:Ιιιεε,)`
|

Ν

Ι

_ Μ” Με ν μ π. ιο.1ι.πι;. π.ιξ

πιω

ίιοΙπιοεΙοπι σΙοοοιιγ το @ο Μ. ΗιιοΙοπουειοξ
ΙΙ ιιιου·το , πο: :πιο αέ/?ικά·ε , οι »Με 2ο εξ

,υιιιιιΙ'
«Μ

ίβεο2·υπωο υπ Ιώδιο 2'απ·έιΙ·επ : _
ραπ Η ἰΙ
πιουε οπιίοΙΒιιο ουο Όπου ιι'ειΙΙι€πι ρ:ἶε Με
δοπιε ρουτΙοε πιοπόπο; οοππιππιο Ιοε πιοΙ:
οΙιαππεου'ΙΙ @πιο πόσοι· Γπιππεξειπο θ ΙΙΙ-Ϊ

ΙΙο ιάιοΒοειπιοο; ουσ το ππ'οίΙ με υπ-τωο
' Ιουπωιπι πιουπ Ιοε οΙιειπΙοπ πιο Ιουπε ξειυτοε;
δ: πιουτ Ιουτ ου οοοοοπ υπιο Μαιο ποετ Δ
Ρουτοπιοο Ι οπιοοπο εμε Μου ίουιποοε ΙΙ Ισ
αοοπιουπ απο: Πτι ; ππι:ΙΙε εμπο απο ουοΙ·
ουοδοΙε πιοιππ Ιοε /Μέεά· ό· με, Μ @βουή

@οι έ· [Βου ο ι-ἱΙ ΒοίοΙππ πιο (οπιάοπ Ιοεψ

Ιιοιπιτυοε ρου: (ενώ: (το @οι οπιπ ου
οοουτΙΝοπι οοπποε;(Ξειπ πουι:οε οΙιοΐοε ΐοπιἶ Ι
ΙΙΙΙου

δ; Ια

Μιά ό· άεϊυπ·ϋεπέ.π άσυιΜίβη:22, πιιο(πιτιο
Ιω ρΙυε Ιοπ:ποπτοε ροπιίέοε ό.ο Γεω;; Ιοί:

Με: ΙΙ ουοΙΙυε ΙΙ οοπιπιοἱπ Βρε π:όριιποΙΓόπι πιτπΙουιέ
ΕπιιτέΙΙ σ ουσ πιο ΕπΙπΙ'εππιο πιποίυιο πιο ΙΙιουΠοΙΙο.οΙ-ο
ΜΙ Ιω ίου: οοπιαουΙέε ; ΜεΙεΙΙ οίΙ·εΙΙέ ίοπιάσπ·ζ ` .

πιο πιο
ου

μια» ; σο· ορπουνοπΙοε Ιΐοπιε ; @Μιά ΙΙ
@Με οΙποίοε εε Η οοπιάυΙπο πιο και
γΙο π πιο ΙεπςυεΙΙοε ΙΙ @που οΜεπιευ πε

ΒΙου 82 Ιο ιππαΙυπυξ,οίἶ οι οπο; βίο υπ
ζΙσπιπποπ Ια π:δυπιοΙίΐου2ποβι δ ουιπ/πίποίπιιοέ '
δΙ)το·ιπ
δ: πως
«απο
ιμπποευτςυεπι
ΕΜ @ο ειππιουπ
ευρυ-Μω
Μου “ιο δέ
ἔυΐ '
ο ·Με οπο” ι ουΙΪοΡπ πιοτυποΙΙοπιιοπιέ
' Ρ
@ΙΝ

π.ι.6

ο ΒιιιιΜσο

ΙΙΙΙΙΙ.

οσοι πσο5,Έαποσοο πισω ιι'ειροποονοιιε 'οι
οσε νιοοε,Ι.σ.π ι·βουωπ Μπι:: Μακ: εισαι: αι

πω: , οσιιιοιο οι: Ιο-Ι)πσρΙιοπο , βια: με
πισω: πιο σ: ρ·επισκπ ΞιιΜε , οι οσοι πισω
πισω ιιτιπιοικιΙσω σ'εινσιι: Ιοε νοππω άσοι
πισω πιο νσγσω ρειεΙοενΙοοε οσπιππιιιποε

οοΙειπποπ οιι ιισω , σο ιΙο ρσΙΙοεΙοπ Ισ πιο;»

ίοδΕισπι σο οο άσσο πισω πι'ιι·νσπιε σο”Ξ

ροἰιιο Ιοε ποσιοιοπιειοοπιιππιο σο: ΑπιΒο οι:
Ι.ιισόΙοέο
ΜΜΜ Θ· π'ιι”ΙΖωσ:
σοι ιΙΙΙσπτ,
:Ισ ι·πω,8ε
@ο πάθει
ειοσοοΙΗΙΙ πο:
οιι ραπ Ι'ΕΓρπιπ ριιπΙ:ιοπ ασκ Ε8ΙιΓοε, 214Ή
:οι εσκωΜ)2π πω: οπσ'έ! Μπι μι” ό~ :Λιβ
&εω·ωκ ό· εΠΜΙ$$|Β ό· πω!. Ι)Ιοο οσοι:

Ρσοτ πισω άοίεΙιοΐοπι 8ο οσοι πισω Βιιπο

νσιπ,σο Ια οσππορτιοπι σοι ποΙΙ‹Ιο ιιο ποσο
σο ιιοππο οοε·οπ δε οσο πισω πιο πο(:0πι·
πισιίΙσπιε ρω;σοΙει Ι-σἰΙιΙοΙΙο 6ιτΙ'Ιππιροπ
ίοόπισπι ιΙο οο σο'ιΙ γ ει οιι οσοι ιΙο/νοπ
πω, πισω ποοπ Ξι Ι'ορτοονο £Ι€5 σΕΙΙΙΕΙ:Ισπιο
Ε: αΙσπε ποΙ σοι οπσγσΙπ οΙΙιο :ποπ-ίσιο Ισ Ι
ππσονο εποε-ΜΒΜ π ΤοΙ σοι πιοπιίσιπ οΙΙπο
πποε-οσοπαιΒοοιι, οι πτσονο ΙοίοΙιο δ; Έ:ιΙΙΙΙ
σε οσοοπ;ΤοΙ σοι έποιιι€Ιπισιπ σο`ΙΙ οιοιι
Η ιιΙΙοοι·έ οιι Ιει πω: σο°ιΙ οΙΙσιπ ιιινιιιοιΙ5Ιο

πιο:: ρΙω ΒιιιιιιΙοε ποοππιπΙσω , Ι-οοοσιτιΙιο
σοι: ρΙω ροπἰποε , οΡαιπιπ που: ρΙοιπι ‹Ιο
εΙσοπο, ι:ΙΊπιοάοΙππέ 8ο σο πΙοιιιιιιοοι ΤοΙ

σοι
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ιοιιι ἴο ΗΒιιτσιτ άσο οιιι·νοοιι σ ιίο το!

μποτ -ιιο ριιτιοοσο,οιι'ι! ροπστσιτ απο
@το του: σο οιιΉ ρΙσπσιι ι Πιοιι ιιο!ιιγ
οονογοι, Π: οοιιοτιοο,ε'ιπιρσ:ιο·οτο ;' δέ
1οιιποιικο ιιέε οιιο οι τοσοι
Ι)ιοιι :Η
ίιιτ Ιιιγ τ Ετ το! οιιι άιΓοιτ :ινοοδ. Ποια”

@ωπιθσω ζω· κουεεή·,φειπβωπκωφο ε»
πι] ε Ι ο :ή /έπο ρσέπι/ιώσεωά,Ι ε· :ε/ιιέυΜἱ
έιιῇιιω 2 ἰσρπψιωκῇιιε.σ ὰ Μ υπιπ,Ιο τοοισ .

ο ισ νοιιι διιιιο ίιαιρΙο ΐοινιιιιτοι ισίοι:οε
Ξιστο:8ε τουτο: ενοσ οκοοτιιιισο οιιΉ
πιο Ιο σοιιοοἰτ ρσιιιτ. [)”σιιιιιοδσιε :οι οσο:

πιιιτο οιιιιοιι Βιοιι οσιιε σ οσοσέ οπο: .
ίσιο σοκ σοοοσιίΐοοσο οι: οσε Φου::

ι ει; άοε οτσιιιιοε ιοΒιοιιτοο ιιιιίοιιοΙε οοιιε
Γοιοτοοείιιιοτει Ι'οοιιοποι ‹ιο ·οσττο ΕιΙιιο ο

ίο ία: :ὶο οοε ΙιιιιοΒΙοε Γοστιτοοοε οσο
ιισιιε σνακ άο οοιιε τοοΐοιοει οσοι· πιοιιε
άοοσιικιοοτ δ; ροστ οοιιε Βιιτο οποιο οσο

οσιιε.Γοποιοοε οοτιοτοιιιθοι: άοίΗτιιοπ άοιι
οιιιισοε σο [Ποιο οιιΉ σ'γ ο ροἱοτ οι: ίοτοο..
οιι οσιιε,όσοιιο οοιιε οι: Βιιιιισοε ι·ι:Ηιοτ
ιιιι τοοιιιιιτο οΙισο οι: [ο τοοισπισιι ι οικω.
Βιοιι οσιιε οοιισγο ειοε σΙΗι&ισοε οιιι

οοιιε οσοσιτοπσ_οσΠοο οι: ιι.ορΙογος @ο
@ο οιιο οσιιε οινσοε οι: νοι·τιι ο οιιιιιιο=
Ρτοιινο_ (ο τι·οιινο Βοοιιισσιιμ ρΙιιε @ΜΡ
Φ: (ΙΜ οοιιε πιο _οιοϊσοςι_ε; οο οιιι Με
ὸ

·

Ρ

οι

@ΜΕ
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Звкмоп VIII. _ _
grandement à nous enflammer en la dc
vorion, entant que Dieu nous faifant

‘

voir par experience la verité б: ia va
lcut des graces qu’il a mifes en nous,
nous (‚мы plus (enůblement recon
noiûre les grandès obtîgarions que nous
avons ä fa bonre',ö¿ à nous „дом: 8L for

_ liñer; enrant que ce reífentxment dela
grace de fon cfprit agiífaßt en nos ames
б: nous aíïìûanr au moment de la (ешь
t-ion , outre la confolarionyrefenrcsnous

remplit d’un_ grand courage pour Fave

nir,ßc fait que nous nous a&`ermi£î`o9s en
la foy contre tout се qui nous peut ave
.nir. Celt ce que dit l‘Apôrw Rom. 5.
que ía tńôulniou ¿wgmdre patience áls
[intieme Гфти/е , д feßrufue feßeralm.

Ainíì Dieu efì: dit nous eprouvcr par 1е5
añïiötions , стаи: qu'il nous donne par

elles la connoiífânce de nous mefmes:
mais (ей auñì сигар: que par telles
epreuves il finit connoißre ce que nous

fommes; car щей fort ûneereforr dn

voticux,fort zelé quand on nele voit
qu’en la profpcrité ,qui en l’afHi@tion fo
decouvre n’avo_ir ¿tè qu’vn hypoßritei
Tcl au contraire cfkjugé froid en la pie
Её, parce qu’i.l» ne fait pas beaucoup de
montra,
и

‘
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montre,ni de bruit do la vertu qui :Pc er;
luysquicn Yadverfìté fait paroilìrc par
' dc veritables ¢lfc&s, qu’il a une vrayg

foy 8¿ une folidc vertu. Ainû Dieu cor
rige l’e‘rreur 8: la vanité des jug_cmcns,öC

faitvoirlcs chofcs ôzlcs perfonnos teh
les qn’elles font vcritablcmcnßä la hon»

tc de«‘l’hypocril`1e, 6: à l’l'xonnour dell

vrayo pieteí 8: des vertus folides 8;
tccllcs.

‚

Mais le Prophctnaprés avoir dn.' ‚- T#
una afbndez, ajoatß ‹‚ Ти nous метла;

comme м ßßflle l`arge#,t , pour dira que
Dieu nc fe contente pas de faire vnírpat'
les añllâions qu’il nous envoye la bien

«SL le mal quïcllz cn nous; mais quo дс
_plus il corrige ce mal 6:‘ puriñc ce bien
l`a , comme la fournaile où» on cpreuvo
l’or oul’argcnt, ncl’el`preuvc pas f`eu_lc
menr,mais le nettoycdc la стада, Н bien

qu’il en fort beaucoup plus pût BL plus
х luifant qu',iln”y_c(ìoitcn'trc'. Simrlitudœ

dont l’Efprit dc Dieu {ей fervien plu#
íìcurs ’endroits de 1'Efcriturc Saintes

comme qt-:and lob dìfoit de Dieu au 2.3.
dcfa' patience , Щит’ il aura сопли le
пай): que fayfuifz/7, Ú' qu’1`lm’aura egrauvé,

jeßrliraycomm far. Et quand Dieu dit
/ ‚
. /

Р

5

Zash.1;.
\

·ι
ι
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$ΕΊωά·ΟΝ ντιπ.

2.πΒ.η.Ιε Δε: Μιεσεπη ω ,θα ό· Μ· 4/7ΐ'έ
μα] Μαι” ο» α/#πε 2,πο·έζο:πι , @· Αν αφτο»
.φωνη ωππω σκ ερευνα Ζ'στ., 6'έπισιω ίσια έπωφσΜι απ: ω” , & Ισ !”εκπιυανα] ό· ῇσ

κἰέπ) , Ο”ς/ΐ κιαπρειφίε , ά· έ! ὰ” Ζ'Επυκ!
Μ πι” Βέ6°τι : δέ Μα!. ;. Πρ” @Ή :Μπαρ

;ε!η σ” κ%πε ό· μπώ Ζδιτέεκι,Ι! Μω]ω
!ενθτα'ε Ωω: Η Μ.: φτοαυε:·ι ΜΜΜ· Πι·
& [Δ92822:δό ι.Ρ1ετ.1. Πω @σε »Μπε
μι” ευκ!τέθεε μια, ει:: Ρα κά· τση: μπά
220β.τ £ωπιέωπ, @ἔκ μι: !,εμεαυε ασ 11008

β) μέ Μ' [Μια μα·ειεα/ε με !'ω ( μέ Μ»
ό Μωαβ” €/2·φτοανέ μια ίεῇπ) ·υσασ Ισοπ

2ιτ.2 ίσέΔεκεεν ά· ἐ ΞΜπ φωμαΠσ[ω 6'ΐπέβ
ρω Α π··υε!έ.

Ιοὶ ροΙΪἱΒΙε εμιοΙουιτ Δω,

(:οωτικ:ητ όπ Η· ω), (μια: ΒΜα Με οκτώ
β·πε2 εοππϊκ: Γετ8επτ,νειι·φίευ εοπττώ
ιο1Ιόπ ΕΪ2ΪΒ 48. Η Μ; ερυα·υέ, ›ω»ΜΜ
μ: :Μπα !”α#ἔεω Β Ι.:ι ίοΙππΕοπ, Με: Έπε
2ε:,επ οίὶ ειΠέο , ()ΈΠ: :μια [)Ιομιτιοπου5
€ρτοιινο με τοίιῇοιπε υπο·ίοϋ εοιππη3

Πισω: ; Ψ12ι1ὸξἱνοὶτ ςμιο σουείοωωε:5
ἴοὶΒἔεε,ἰ! πι: Νώε ακραίο: με :πια τυάέε
©411°€0νο5ἔωλἱ:π5·ὶ[ι10υ5 ερωτα, πω: Ποπ

ρεω:οαπ1πτ τΙο Ι'πτἔὸτιἀ;α1α.ἑεςιχεοὸ που:
$Βιιιτικε Εστιάδα το: ΜΒΜ ὰο-ίΏιι επιτιιπο

[ρΜειιεΙ·Ιο, ώστε Η πιο ετ·ειΜ·ι:_ρ-ειε ‹ὶο απ”
φωτο @μπε Εοεἔτειιιἀε οοωΙιεςε, ραπ
: · ·
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:
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Με Αν. ΒΧ ΥΙΙΙΙ.1οατ.υδ
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ιη

Μ:: νοΙτ Ια τοκοι: τΙο Ιου σ:ΓρτΙτ :τι ποση
- 86 ροτιτ στα Μπιτ ΡΙιτττ ‹:Ιο ΙοϋττττΒο ά:: ττο- >
' τω: ντέτοττο. 8ωιΙοτεΙΙ τ:Ρτ άι: , πωσ κιβω:τ··
πω” .άε!”ιτέσσ:.° @ότου ροκ: ρΙΙ:Ιτι τΙο
Ισοτιτέ δ£ ‹Ιο τΙοιτετ:τιτ οικω” Γοετ:οθιο;

τ:μιτΙοε ττ.ειΙττο τΙΙΙΙ:τετττωοτττ Μοττ=Ιοτπ·
Ι τΙΙιτετΓο`Ροττέσ, Ιοε·υττε ΙΙ Ιω Θήβα τω '
Ι”ττΙΙ 8ε τΙο Ια ρατοΙΙ:,Ιοε τιιτττοετΙ Ιακωβ
ΦΠ: Ρετ Ια τττττΙτι, Ιεε ειιτέτεε ττυτ (6τιτ Π·τπά

ττε8ε Η ΓοΙΙ:Ισε ττττ'ΙΙε Μ: _ρευνοτιτ Μιτ
τ:Ιιετ, ΙΙΙΙ.τε ροττο αιττε-(εε- Με”. ΙΙ"Ιττ3 ;

ορτοιινοςιωττά ΙΙ-τ:Ρτ Βάσω , τικιΙε ΙΙ τω
τΙοτττττ: ·Ιαττταἱε ατα Με στα” επιασε Ια

τοττττττΙοτι ρΙιτε €τ:ττττΙο ηυ'ΙΙε τττ:Ι6:ριιτ
πο: ίιτροτττ:τ;(ζ:ττ ΙΙτι'τι με 8εΙΙΕΙιτά: Με.
τεοπΓιττττετ,ι·τωπ ότε Με τοΗττττ:τ. _
δ

νοΙΙετ εε φα οΙτίοτττ Βετττ:τιτΙοτττετιτ Μ;
ΗεΙεΙε:ε: ρειττ-Ι'οτ8οτιο.άο σε Ρ'τορΙιστο,του-€
εΙυ.τττ Γεω τω: άι: Ισιπε ΓουΙΙΙ:τητ:οε , 86 Ιό
Μ: τιικτυοΙ Που τοτπΙ στα Ι65:ΙΙ:Ηέ86απττ τ
ΜεΙε 087005 ττωοτοττοτττ α: τττΙ'ΙΙε εΙΙΙαπ
ω Μτο Πιτ Ισ ττωγεττ Ρετ ΙεςτιοΙ Πέ Ιοτπ:
τοτττ-Ιπι ευ ΜεΙΙιτ:ιττ, 86 (σε Ια €τοπότ:τττ

88 Ια τουΙττρΙΙοττέ ὰ: Μουτ μέσα, ΤπκσΜ
πω: α:πωε:ο »τα [!έ , Τα 2220634 Μάτ ως.»
σιτσέ:πε ο» πο: πάω· , Τα α·υΜ #2: "κόψτε,
κ

ι15

Μύτωτπετβικ ›ω!!:·ε :ιζ/Ζω , ά· πωσ φωτ:

ΙΙΙ

Μετα πικάπ ό· σα: Π”. Τα πω: .φωτωε%4%
'

Ρ

ή,

› ΖΩ

,. -1._ω,”

τη ;. (ΞΪσΙΙΙσοττιτιισ_
Η ε τωνε'ΙΙεΙΙΙ!!τ
έτιχ22έ
τΙΙίσΙστιτ ;ΒστιΞ
Βσσίσ.υσ τιουε σίτιστιε ξ .ιισττσ τιι(σ,8σ σιισ

Με νινΙστιε στι - [σσι.ιτιτέ , σοὶ στιτιῖστιιιε
σου: στιτ @Με τΙσερισιςσε,Ισίσ.ιισΙε τιουε
· ζιιιΙΙΙστιερσσ σνιτστ τιουε σιιΙΙΙστιε σιτε
ειστε Ισε γσιιισσοιισνσιτ ΠΩ” στι Εσιιε

σΙΙιστιε , σε Η τισιιε @οσε ΕιιΙΙΙσιιε περαστ
ττ.ιιιτισΙσσ σοττιττισ ,τιουε τΙσνιστιε ὲτιι.8τα-:
σέ ε @Με μετα: 'ειστε τισσε τιουε στάσεω
τισιΙΙΙστιε τισσετιιτ:Βιισε , τετ σιιστισιιε τισ
τσεστςΙιστιε με στο” ω τισμεειε πτωση

βειτιε Ισε ΙΙΙστε σιντι: τιουε σνομπ: :Μέ

τ:Ιιιιε,ιδΙτ τισι.ιε σε ἔστι: (στισιτ Ιαε σΙΒ8.ότε ιἱσ
Ισ.ιιΠιιιιΙισσ σε σο Ισιιτ στιιτιιιιέ. Έ): σ'σί'τ

ένσσετστιάσ ΜτΙ-οτι σι.ι'ΙΙ στιτΙσ σρ Ισ (στα:
@σε ρτσσσσιιτσε.σσεττισίσΕισσε, 8: ι:Ισ σσΙ#
· Ιω σο:: ΙττΙρτσγΙάστισσ στ: ΒΙσιτσιιΙε'στι

ξστεροιιτσΙΙΙιεσ σεσιιΒιιιε.
τ

τ

.

-

ΞιΙ4

*

ρτοσσςΙιιτσ ἐστι στιτισττιιε; ΙΙ Γσιτρτττιισ ματ
σε:/!έτ, μισο στα: Ισιιτ ττιιιΙΙιιιτό ώ: τσίι- '
Α
.
,

ιισιιτε`σισστιιριιετιόσ σειστσΙΙσ ό: στ: :Ισἔ
ΒαϊΙ”οφεστ : · 82 συσ`σσ.σσσ Ισστ ττισΙισσ τι
σσιινσιΙΙ τω σιιΉ (στ: σσΙσε ριιτΙσιιτι:ικ
Ισ Ϊ εσττιττισ τιοσε Ισ νσειστιε στι δειιιΙ σττιἱε

€ιιείτιτ Πετιπά .σεΓσρισσσρσιιτΙσβιτρτστι
?στο Ι ΕτωΡΙιέττισςιιιΙ τισ ετσι: με @οτι-ε
εισιτ'νστιττΈτ σουτ ζω 1ΙτιιΕΙιτσε ,- τμ6ιι

ΒιιΙΙΙέ
τισ ΙίιιΙΙστιτ
σιισ σε
εισντσε α·Ιιστ8στε,
·:ι ι--~
Ε τ ι.. 0
.
Ρ ·
Η 5.”

_._ε"_.

Μ;

Μπεν; Έ. Χ ν Ι, ύλο.11-1ι.
η;
δώ η εωρΙογε Γιιίὶυεε 62 Ια ΙὶπείΪε :: Ε:

Μιιἶ

ει: Ηετοε!ε :Ιω εΙ1πρΙογε Η :Με εοιιηε

πω
Η Π”

εστω δείΒοειιτ Ιείσε ΕΜΠ, άοιπ Η ἀὶτ
@κι ἐ α· ΜΜΜ 9ικάσ β) έ” ιππασία: απ? / '

επ ουΠω

έσυά·ύ.]ά .ωπΔ.ω, @πω Μιψεωσ :Με [ε
Ζωηϊκ ; Ποιτιπιε ε'Η ἀ6Γοἰ:, (Σε ριιΙπωτ

ω”

Τετιπικώε ειιἱ π'οίε εΙΐεΙΙΙΙτ σε ΡκορΙιεω

ΜΗ:

μέρα πω! :με μι· άεκτ!ε-τε δε επι τετιπά,

Πω· · μετά ίση :πηρε ; πι· ῇε Έ”, Ι'οεσντε :με
“Μ”
πω:: εεκε·ω'ε·!σπὶΙΙέἔι ωτε ματ ικα Βτεί

ιπ10Μ

είρεσε :Ισ εεωρε , .ερι·έεΙεςιιεΙ ῇε :Και '

πιτ Μ·

ν”, νοΙσπ4:·ω·εωεπτ Μάι Η πω νεπωι:

Μάι

τω:: ίαιαάιιΙε-Μεωεπτ. Ε: φωτ Ξι Η

ΕΜΠ ,

μονπΙειισε ώ ΠΙει:,€Ι «Με φ'εΗε ο. επιε

Ιαίοπο

Από Με ἰὶὰεΕεε ἐκ” 1ο μεΒε άε εεε Μοδ

όσα!μου

εΙιαπε;ρατεεησε φτκιιικ! Μ;; ειι:Ηιω άε σε
ΙΞεοΙε ι!ι·εΠεόπ ε!εο εππϋιμίεΙιεε ω:: επιθιοε

ΜΜΜ
απομτ
Ωωιὶ-

τ]ε Πἰευ,8;-ηιι'Ιἰε νέεποεπτΦοίηυεε ὁ :Γεί
Μι άε Μεσα ωιιυνειΞε ἀεΙΤεΦωε .εοεα'ευπε
εε ιτ'είὶ: Μ· Ξι Μ :Με άι: α” ωείο!ειωε , :ή

Με

Μ:: φορα: ΒωρΙὶεὶιέ ειπε Ιεε εβο:Μεε

Με . εἰπ.ίἱ-[στΡτὶε άο1νειπ ::ο.ροπεΐΙε ακιΙ εισΞ
Πω Με: ιιτ:ὶνεπιιεἰε Με ρτονωεπεε τὶε Βἱει;ι 7
Με
ευἰ Με πω: ερτοι:νει· επ εαπ: Έ:ιςοπ ,γ 8:
ασεπ '
Μ·

Μα: εοιπιοέΡεκε ειπε σε κιΐείὶ Μ ρπΙειιτ
ΪῆϊΘ9›Ωἰ ρ4Νειιτ μι: ι!επεε εμ:'Ηε ίε ΕΠΕΠΙε

μ; ῖ

τιεππειιτ,νειιφε νΙΚειες.επιτπ€ υπ :ποια

ρω

βατ Φ.: πιεία!ιπιπε εμ Μ:: Μιά ό.εωιιτα

Π!

Ι

ι

γ ι

.

Λ μια::

›

μη. _
Με πιο οιι νιιι.
_
μι” σοι ·πιιο8οι, ιΙΙοοι·(οπσικ ιπιιιισΙΙΙΙιΙο
σο ι'οπι Βοπσοτ;τιιοιι σσο Ιοοπ ἴοΙιίὶίιπιπιοο
. οπω1%ει σο Ϊσἰπι οιιοπιπ:ιΙ:Ι·ο σο'ιΙ σει

Βιιο ιιποιιστο σο Ιοοιοοπι(οπνσπισσ 8ο σο
Ιοοτ οσιισσιτοιΙοι-8:ιπσειστ σπσιπιιιιπο·ιπιέπ
σοι 'ποσοι σο κοπο οπιιιοπιιιι;86 σσειιισ ιΙ
› πιοππι·ιοτ οκιπεισπσιοοιιποπιιοπιτ σο“ιΙι γ
οοιιισοπιτ,Ιοι οιι σοΙινιπιιιπ,8ε :οι τοπιρι 82
';

μι· Ιοι πιισγοπιι σσ'ιΙ Ιογ ΡΙ:ιιΡπ·.

Ι
Ι

φωσ-σο σο,ιΙ νου: σιπο σο:ιιισ ιΙσσισο
το , Το "Μι »οι και :βασικο ει: πιο: Μέσο
(:'οΙϊ σοο Ιοε ιιοθποι σοι ίσπιτ ρπιίοι οιι οιι
βΙόσσ”σπι Ιοστ ει τοπισσ, Ιο πσπιροπιπ σιιοΙ-|
σσοέσιι δ£ οσΙ·πορροπιπ με σο πιισγοο:
_

Μ:ιιι

:πιο οσοι,σιτ-ιΙιοοσπιιισσοτ, σπιπέι οσα:
ι "πιο" σπιπιι Ι'οιιιΙ:ισίοΙιο; , ιινοπιι έπο

·
'

ο

οσιιππιο οιιοΙιεπισιοο Επι· Ιο ιιιιΙιοο σο

σστρι,πισοι οΡπιο σοποπιιοπιοι οιιοιιστινικέι
συ πιο·ιΓπιοι :ισ ΐοριιΙιοο ι Η Ισιοπι σσο οσοι
σου ροίινισιιι οοΙιαρροπ, 0ο Βιοπι, Ν00$
οσοι ίσκοπιιοι πισσνο2 οσιτιπιο σοι Βο
ΙΙ:οι σο νσιτοπο ἔι σοι Ι'σιι πτιοπισο ροί:ισι ›
. ιι_πσοσοκ Γιο Ιο σοι; ΙοίσοοΙισπι γΙιο86 Α

ειπππιοΙιο ενοσ σοι σωσει άσοι ΐιοΒΙοι,
οσο σο”οΙΙοι σο πιοΙΙΙοπι.π Ιοι Ιοοσοοπ.

Επι σο: οίιειπΙΞι ιΙι σπιτι στο εσσπππιειπι

Ξ
/

σοο 86 πιιιιίιιπιο2 Ξι σινοπίοι.ίσιιισιιπ σοι
ιιγππιιιι ιπιἴσΙοπιι.ι$ιτ ίοροπσοι,·.(ζο σοοΙο
ιι . Υ
ΡπσρΙιοτο

Ι

_

Ρ"Αν. Ι.ΧΥΙ, ΙΙ.ΙΟ.ΙΙ.Π.ζ

2.”

ΡΟΙΙΙΙΙΙ
ΗΜ(
ΙΙΙΙΙΙΙΙ°
ΙΙ ΜΙ
Μιά

ΡτορΙιετο ί58οΙΠο ηιιετικΙ-ιΙ αΙουτΙ: › Τ" `
6νωρί; πωπω· ὰ: Ιωπευπ·: Ρο· :αουτ :φα
Οὐ ΙΙ βια τοαΜτεμπετ ΡΗΣϊΠ18ΝέΠ16Πϊ
φα Ροιπ :Με τΙ:ε Ι1οππιπ:ε , ΙΙ οπ1ρΙ0γΦ
"η τω): ·ι·Ιε τΑνειΙΙεττΙουτ, ε1ιιΙοΙὶ [Με οτ

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

όΙωιΙτεττΙοπτ ρου: Ι·ιοπιαν: πιοττοΙ › Ρο·

Με Ι

νω,ωΗΙ έ 8; Π1ΙΙΙετεωσ,οοΜΙΏ0 ηικικκΙ ΙΙ.

Μ”
ΜΙΙΙ

Ι

:Ιὶ· ώ: . Π::ιιι. 8:2ά'εβ α· με κά· Μ#Μ##Ο
· θα: ω 26/σπυέων:ε: :ία @θ δΕΟ. (λ: ηιΙΙ Ισα: Ι

ΙΙΙΙΙΙΙΙ
ΜΙΙΙ

Ξιρ›αι%ει·στΙ'ΙωάΙΒαΙιέ ιΙοε ιΙιιίαΙτοε εμε:
ω α:ΙΙο:88επε Ξι Ι'ΕΖΙΙΙ-ε δεῖ :ισως νΙ73Ι5 Ε·

Ν”

όοΙομηυ'ΙΙε ορμΙωεω. Βεοοηὸεωω:

ΙΙΙΙΙΙΙΙ
ιποΙΙΙ

φ'ΙΙ όΙ-τησε: ο” εΙιαΙΒ Ιιοοπτι;ε Π, Ιω:
ω: ωοιπέ--Γιιι·`Ιει ι:οίΕο,ροι· Με ΒωΙΙΙιιι€ΙΙ:

:έεοΙΙΙΙ
(ΜτΙ

μπε άνω νΙ&οτΙο·ιαηυΙ τΙοοικ:ούΙο ρΙετΙ
(ο: Η 8οτΒε Ξι σου:: ςι1”ΙΙε απ νειΙτττ:υ5;Δ

`

Που ΙΙΙ

6οιη·τιπο ηι1εισό Ιω (ἈρΙτοἱπω ‹Ιο Ι'ωπιέο

@Η
ικιιοΙΙΙ

δ”ΙΙταδΙ,ρατ Ια τ:οπιππιπεΙεωση: όε: ΙοΠΙέ5
τυπου-Ε Ιἐ·ρΙεὲ Η:: Ι:: σου ‹Ιο Μ] ΙἱοΙΧ Ι

1,Ν0ΙΙΙ

@ΜΙ ενώ: νειΙποιιε 86 σοίετωπ επ Ια νἔΙ

ιΙοεΙκ·

Με κΙ6ΜετΙαό:τ, ΑΜΒ Πει: ΕΙξι.5ι. ρετ

ρι:ΙΙΙΙ ·

Ιω: Ξι(στνΕΒΙΙΓε :ιΙΙΙΙΒέο Ιυγ ὸἶΙΙοΙτ , Ισ

γω

ΜΜΜ; Μ ΜπΡε έκ Μα βη” ε:: Η Μπέκ έκ

απ”

τω: @ΜΙ 7Μέπε ἀυ!σωε@ι£ὶευηια .ἐἐ2

τ.

Ιὶ τοπ ωκ,0εωόσ Μέ ά· ποιηπιβΜπ: , ἐξ»!

ΠΙΙΙΙ-

τα ο: πω Μ» Μαρ· σκακι· Μ Με , ό·Ι:Μ%8

πΜ

:Με :πιο ιιιικ-ΡΙ:Μιπ:. Εο5η ε1ιι'ΙΙ1·ΙΙπ-, ω::

@πώ

δελ Ι)Ιειι ε1ιπ Η Με. Τει α:··]θιέ: , 'ζω ΙΕ

ΡΙστο Ι

/

1

_

:ΜΜΜ

ν

:.;6

$ειιινιοπ' νι::

ΜΜΜ· έ:: |ιωκυπε.:|ιιι· κατ: !8/Ι8. Οι ιι”οί:
μι: «με βιο” οι: οοπιιιιατισέ δω: οσω
::ιοι Ηι ει: :γι·οοιιιΐο: Γοε οιιΒιιιι_.ο: φωσ
ανευ: βιι:οο ω: :πιο ασια:: οι" ΜΥ Μ:

έτΕ: @οποιοι οι: Ι)ιοιι ιι'οί: :πιο ποιου:

οι ροει·ιέ , 86 πιο ρ:οιΜ μι: ΡωΩι πω:
.φικέ ι πιω ε'οί:οιι'οίΒικιε ::ιοίο:ιειοε 6:
6:ιιοΙε , Η ιι ρο:πιιε. οο'ΙΙ: εγω:: οι:στοέ
ο._ἡ-.4-_Μω-

οοιι:τ':·ιικ Ιου: ιιιιιΙΙ:ο 8: Μ:: σ:ιιοι::έ,_

Νοιι οιι άειτιοιικι:ι: Ισε Με: ::οιίο:86 :ο

Μ:: :οΒιιτάειιι: Βιι:ο;πιιιΕε :τι γ ρ:οίιόαιιτ
μ: (ο ρτονι:Ιοοοο; οι: Ισε άιτιΕοιιιι: ω:
ώρα: οιι'ίΙιι νοιιΙο σκατα:: 8: :ιιι:τιι!ιο:,

άπο:: Επι: οιιΉ ε'οΠ:οι: ρ:οροΓέοε μου:

/ ` ' Η ε!οι:ο δ:: ρου: Ιου: Μο:: 6ο:ιπιιο :μιά
Νεοιισιιοτιο:2ει: ίοι:ειιι: άι: ίσο ιιιιϊε,
οοπικιιο :πι οοιιοιιοπιιι: Ανω :πιο :ΜΡ
Γεω: ατού: ,Ωω :Μο :οΓοΙιι ε'Η πού:
οοιι:ι·ο ΚοΒΒο ΜΗ:: οοεΑιτιιοοιιι:οε , οιι

εδο:κο οοΠο :ιο ΙοτιιΩιΙ:ιπ , δ: ]ο::::1:491
(οτ: ρου: Β :οίοιιάτο,Βιοιι 5::ο:ι·ιοο: Ισ .
ιο:: Πι: ΙετιιΓειΙοιπ, οι Γι: Γεω: οοΓειιιι:ιί·
:ιοπι Δ: α: Ριιιιισο ιιιΗ:ιοΙο , :πιο Δ: οικι
Μ:: Με ΜΜΕ ό:: Ιου:: ιιιΒαι:ι:υάοε 86 οι: ·

|οϋτε τοΒο!!ιοιιιι οοιι:ιιι·οοΙΙ:ει δ(ΕΠ ώ:
:οττιιιικιο: Η: καφε 86 Μι ιιιιτίιιτο ο: Ρο!»
ΡτείΠοτι Δ: :ο :ιοιιρΙο , οο:ι:ιιτιο φωτιά Η

Γι: ::ΙΙοιτιοιι: Ην:έ απ:: ιο: πωπω Δ::
|
ΒοοιΙο

/

Με Αν. Ι.. Χ ν Ι. ΙΙ.ιο.1Μι.4

? 2.37

ΙΙ
Π.
ΙΙΙ

ΒιιΙ:ΙΙΙοιιιαιιε , ηιι”ΙΙ :Η ρω ΡΈτιΙΙΙε ιιιι'ΙΙε
Ι'ιιγοιιτ οποιωΙιιέ ει Ια ίιι9οιι άοΙΊιπει
ιΙΙ:, @Με ίειιΙοιτιιπιι ι·ιιι”ΙΙε ση :φωτ ακί: `

Η

Γιι:κό Με Ρ8ΙΙΙι3,δέ τιμ ιΙιι τοίὶι: Με απο:

ό!
".

επιιιιι:κιό ι:ιι αιμΙνΙτέ τουε Ιοε μπισ
μια , δε: ΙειΙΙΙό Ια Μ: ιΙιι ρευμα ει: ριιϊε

&

ρου: ιιιιΙ:Ινει Ια “πιο ; δέ ςιιετιιἔιεειυι

-ω

:Ι 901 ουκ έιὲ ι:τιιιιιοικι ιιιιι:ιιιίε οτι ()ειΙόέε;
ΙΙ

ΙΙ :Η με Γουί'ίι:τι ιιιι'ΙΙε γ ιιγι:ιιι έιὲ ροπ
·-ΐιιιιισι :Η ιτανιιι1Χ οΧοεΗὶΓε ,. ΙΙΙ ιιιι'ΙΙε γ
ιιγι:ιΙΙ: έ:ἑ ιΙι:τι:ιιιιε επι ι:Ι::ΙΞι ι:Ιιι καφε ιἱιΙ'ΙΙ
1πω: μι:εΙΙι μι Ιοε ΡεορΙιοιοε. ΕιοιπΙΙ

ω ι:ίΙΙΙ 80ιι€58%ιΙ:Μ8πι άε τα” Ιοε :Μια
ι1ιιοΙοε ειιικωΙε άι: Ι'ΕΒΙΙΙι: Ιιιγ Έοιιι Ι.οιιβ
Με Οι τω" ση Με: ΑΜΠ σιινι:ιε Ιοε οιι-

Ειπε , 86 ρει·ιιιει Ξι Μπι: σιιικιτιιε ιΙο Ιοε
Ι

ιιιοΙι:ΗειΙυΓιιιιε; Ξιιιιι αστειο ροΙιιτ Βε Ξι .

ι:επιιΙιπ και” ,τροιιτ ιΙοκτιριστ 8: :ποικι
ΙΙ

θα: Ιοε εΙΙΙ:&ιοιισ άι: και· οΙιιιΙι· ,Ια σου
ΙΙ
"
Ο
Ι

_
'

τιιιιΙτ ο» ωοιΙσίΙίο Μου ΙιιιωΙΙΙιέ , 8: Ιου:
Μπι: ω: ιιιΙει::ι τωοιπιοΙΙΙ:τε σ6ιιαβΙοιι
(ο ιΙουιιιιιατΙοιι σΡι @οσα , μια Ι'ορροΕ
:ισα άι: οι:ΙΙο «Με Ι1οιιιαιεε ιιιιΙ :Ρε Η όσα:
δ! ΙΙ αιιιοι·ε.ι ΑΜΙ μια ιιιι'ΙΙ ιινοΙινοιιΙιι
αΙΙιι: Μ: Κ” ιΙο (σε ρευμα, ιιΕπ εμε Ιουτ

ΕΜ: Μι :ΜΜΜ ι·ΙΙίοΙτ Ιοί:ρΙκ ιιοπι Με
ΜοιιωιεΙιΙο Ι Με Α:ΙΡεοι:ιιιιιε , πω. Οι:
ΙΙΙΒιτΙ:ΜΙο ι ι:'εΙΗι @Ιω @η @Με ειιιινι:τιιξ

μι:

|

ι;θ

ΠΒιιιιτοκ ντα

7

μι: ατι Ιὶογ , μι· τΙοε ΝοΒΙοε , ου μι: Ισ
ΡοιιρΙ6,ττ18ι5 απο Τβευεπιτέε , όσα ὶιἀἰιτ3

ιιτι ΕΡτιιτΒοιινοτιιέ Ρετ Ι)ιτ:ιι τιιοίττιό, 8£
εμε σε ρσιιρΙ‹: τισ Ιιιγ ΜΜΜ: με Ι'οΙιεϊβ

Πισω 86 Ια ΓοιιττιΙΙΙΙοτι ειιίιΙ ΙΙΙ] τΙι:νοιτ
εοτιιιικ: 5 Ιο:ι Κογ,ΙΙΒ: τιιοτιττ:τ Με Ιιοπι
πιει Πιτ Ιοιιτε τείΙοε δε ιροττιιιτ τιιιΉι: τού

η·._”,._>"ω

Επι: τοιιτττιοιικι; μι· τΙινοτε τγτατιε ; Πιτ
()ιιίτε:ιτιι ΙΏτεΙιειττιιιτιι Κογ άι: Μοΐοροττι
πιιι:,άιιτ:ιτιτ τω: ατι:: ; Ρετ: Ε8Ιοτι ·Β.ογ_άό
Μο:ιΙι,όοτιιιιτ εΙΙΧΙιιιιτ τω” Ρετ Μπι
Κ” εΙο Οπτιιι;ιιι,εΙυτατιτ ντιπ τω” Ρ:ιτΙοε
Μεάιειτιιτσε,εΙιιτιιιιτ ΙΙ:ιιτ :ιοε;Ρειτ Ιοε ΑΠΡ

·.

φωτια» άΙΧΙιιιιττιιιε; ΡιιτΙι·:ε ΡΙιιΙιΡιιιιε

ςιιτιτατιτο Με. Ι)ορυιε Η Μπιτ όοιιιιτι άσε
Ιὶογε ι:ΙΙ:ιιε όιι τιιιΙιειι ό'οιικ, ττιειιε @οι Ια
ΡΙιιΙρτιτι ΙΙιτειιτ τιισίοΙιτιιιτ,6ετιιτιτοτοστ

Πιτ ω:: ά: 8τατιάε Π12υΧ. Φωτο α:Ιτι ΙΙ
Ιβ :ιτΠι€ετι ρα: ΡΙιιίΞοιιτε Ρτιιια:ε :των Ι Ι

8οτε,τ:οιτιιιιο Η σα όιτ,ι..(:Ιιτοτι.ιι.. 0ιιιΙΙΙ8
τιιττ:τιτ ειΠετνιε Ξι διίειο Ιὶογ :Ι'Ετιγρτσι
δ: α: Ρετ Ια νφΙοτιτέ :Ια 13τω , εΙο Ισ.
τιιιοΙΙο Η Διτοπι ίου ΡτορΙιστο δετέττιιιια
π· πι· Μ· αΙ:Μιέπι| μα: , »ΜΔ Ωω· έωσει·σ
άτυπραι έα και: σκάφη· 2720822 έ)£Γ&ΕΡΡθ7",
όΜη ]θυ·ειυ πι· έτωπίεω ισΜ:[ιιιτ Ιεω/ι)
ἰεπι Ρπι°[2 Μο)ων: ά ΣΦ:: : Τσατε.άΔ έί.τ ία]

πω” @Νικήτα ?τα έἰτ/ἐιώινιτ, με @β κά·
Ι

.

Μό

· '

Μουτ. .·1.Χνωτι το.ττ.τι..

139-

τι ρΙΙΙΙΙ

7 Μαρτ:Μπές ,& 666[Δά7126!Βά έ:: Νέα::

ΠΜ:
·ΙιτιοΙΙ

ΜΜΜ. Αίτιδ Ρο:τοι:-ΙΙ ρου: Ισ πιάτο::
5ο οτι:: Με οι:: ΙΙΒτιέοε ί:οΙΙοτιτ ρΙΙΙέοε,οίἰ

εΙ'οΙι:ΙΙ
ΙΙΙ:νοΙΙ

ίο:νιοε,οτιιττιοοέο: οτιο:Ινοε μι: Ιοε Κογκ
:Ι'ΑΙΙγ:Ιο , ΡοΙ ΤΙ8Ι:ιτρΙΙοίο:, 86 δοΙ::ιο

Μισο
μι'ΙΙεΙυΙ

ΜΙΒ:: ; 86 οσο Ιοε ΜΙΒ ίτιΙΙο:ι: ΙοοΙοοτι:ο
μι: ΝειΙσοοτι:ΙοοτΙοτ δέ οτιιοιοτιοι ρ:ιίοτι

τι: Η
:οι τι
ΙΙοΙΙΙΙΙ

πιο:: οτι (112Ι(Ιέο.
τ.
Μετιε ττοΙιονο:ιε ΙετάοΙο:ΙΡ:Ιοτι οτι:: ΙΜ:
Μ Ιο ΡτορΙιοτο :Ιο Ιοε :τιτΙΙΙιοοτε δ6 «Με

τι ΙΜ

::οΙ:ιτοΙ:οι 6Ιο ίοε Ετοτοε. Νου: οίέσω,:ΙΙ:

Με
ΙΙ::ΙΙΙιτ

ΙΙ,:κτκἶ τι:: .ἐκ & ε» !”εωσ. ΙΙ :ιο νου: μ::
οπο οτι οποιο: οΙοίὶ,οοο Ιογ 86 Ιοε ίτο:οο

ΙΙιΙΙΙΙΙι
τ
Ι

τοπιο: οτε ρ:0ΡτοΙΙιο:Ιτ Ιο::οι τΙοτιε Με
οοεΙοε , οτι άετΙ·ιε Ιοο ΙΙτιπ1ιτιοε τοο:τι:τιο ::ο
ροντο οοβιτιτ Ιοτιο:ἰοοο οοιιτ ΙΙοΙΙ: ροτΙο

:τικτττ
Ι

οτι Ι'Ενο:ι8ΙΙο ; Μοτο ροτ::ο :τυο Ιο του 86
Ι'οειτι Ιοτι: Ιοε Ι:ιΙΙ:ο:τιο:ιε ἐστι: Ι)Ιοο ε'οί:

ιτττειι-

Ιο:νι ρω:: Ιοε :Με οροονοτι:ετοΙοε νοτι

ηι'Ι
Εβρο

Βοιιτιοοε 86 ροτιι::οτιε οο:οοτοΙΙοε οο”ιΙ
τη: ΙτιττιειΙε τΙοοΙογέοε Π:: Ιοε Ιιοτιπτιοε;

ΙΙΙ: Ι
ΜΙΙ'ι
πω:
ω”

:οίοιοΙ:ιΙο άοΙοοο τΙο τουτο Ια :οπο Ι 86
η Ι'οτιιΙιτειίοτιιοτι: :Ιο 5οτΙο:τιο; 86 οιιιοΙοε
οοιιο:οιε τΙο Ι'ΕεΙΙΓο :ι'οτι: :ιοτι :Ιο [Με
Ι τοττΙΒΙο μου: Ι'οΙΙΙογο: οιιο οοε όοοιτ οΙο

ΜΙ.
Μ;

:τιοτι:,ρει: ΙοΐοιιοΙε ΙΙ: Ιογ στι: Μ: :ιιοο:Ι:
(Μοτο ο:: Γε: :τιοττιΙστοει ΙΙ:: ΡτορΙτο:οε

[Με

ΡΟΗ: οι:οτιττιο: οι: Ιοο Ροτιι:Ιοοε ποστ·

Μ Ι

/

Ι Ι

τ

_

ΡΙοι:ο5

τ _ '

σ- .τω
κ

ω:
δΠωσα Με
τ: ο:Ισ
ι: Ισ:ΙΙΙ”
ΡΙαιτσεσυσ
στιτιστιιΙεισά Ι
Με σκ:ταστάΙ:ιαΙτσε στιτσιινσε σα: Μ:
ΜΡ

σιισΙΙσε ΙΙ Μ: ραΙΙστ Ισε στιτατιε,Ισ Ιστνστι:
νοΙστιτιστε άσ Ια σστιιρατατίστι :Ισ Ισά; ·
σοτιιτιισ :ματιά Ι)Ισιι άΙτ ΕΖσσΙι.ι;.Ιε Μή
ι

Ι

ρω] Μεβιτσ :σ3ιτ:ϊστικ ? /ττω2- Η.:βαττ.: :ία
|στι9 Εκτοτε !εβα Ισ: ταβπτυπ. δ: σΙια:ι. το.

Ιι

Ι!.:/Μηιω στα· @βατ !)Ε::ΜεΙ ; ?κατά [ατι
π] :ατά Ζε](στι στα ΞΩ!πε 5 Ε: :Ισ σσΙΙσ άσε

Ι

σαιιιτ , σσττιιιισ συατιά ΕΙΙρΙια2 ΙΙΙ: ε: Ιοϋ;

Ι

Δ: άτάσ:·έσπεπτ έ:: στα:: :Ισ :τια·υ:Μι5
:ματιά Πτινιά άι: 9 Ρίσαιιττισ μ.. Τσι::

@να »Μέ Δ: ΜισβιρρΖέττι στα τω:: στά;
Π:: τα παπι: , τ:#εωεπτ ασε:: α:: έεΙσἔέ
:Ισ 87απάσε :ατα ; Ματ :ισ ··ωέσπάττωτ Μ::

έτι/σιτε.: :Ι Μ, .· δε Ρί 69. Ζ)σίέ·υτσ ιττω)·ά .ΒΙΒΗ
»τι @τιρατΙ-οΙε
»ΜπόστΙΙ.Ια/ματ
2 Α»
Ι | Ι Ου
Με, Ι::
8εσ.απο:
Μσίτιισε
Ισε στ1ιρΙσγά
οστιιοττι:σττιστι: :οιιτσε άσιι5τ , τ:οττιττισ

νουε Ισ νησι στι σ:: ΙΙσιι ι 'τοστ τιιοτι:τστ
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ΐ Με επτάπ:5,άσ ε!πωπέκε·:·βέεκπισβυ»Μπ , Γε
!οπι Ι'εκπιοττηπποππ δε Ι'ΑΡὸππο , κ” σουιω2
#ίιυπ πίεπισε; ἐπβἔπ|]ἔ , »Μέ πωπω @Μα
@με ; ου Ρωππωι ἀπὸ νοΙπ:π Η: ΡΙιπε ΜΜΕ

φ'πΙπποππε οΡε ροΠἱΒΙο απ: ἀείΪιπε όσ-ΙΜοπ-π
πο,σοππιππν: πιγαππε πιστη: ωι4,28ή|ϊσ &·` ΜΜβ
πυκυεψιέυκ πω” Ζε σπα , Μ:: πρι: Με
Μαι «ποπ πισω Γοιπ τοπιππιπε πογ Με πιο·
· πισω ρπππΙΠ:πππ ῇοππππι-ἰε Γιππρπεπιθ.πο. Δεν;
οαππωιάω , πω” Πανω ; Μαϊ: πεπΔω

απ:: ΜΙ: , Η: Μ: :πάω πω: έ:: ωπίσπ
απο "πω-ὰ πιο» μ!άσε Π: »ίσ:ππ Με άσε'
πο&ιιώεππ , βο· πάω [πι] αϋωὶ έ'Επ·Μεί, Το
ε: πω» 1)ΖωΡω, Εκηπε! ρ·ψε ἰ”σ›·εἱἔω

ιἔ ία ·υσί.κ· ώ: Μι! βφρίππππιπυκ : 0 ΕπεΜεἰ Επί ·
Ζωα, !πιβπε κλπ πωρππτωτέ,πα ω επιασε:: άσ
Μακ:: Ραπ: π” πε!2ε, .πι Ισια ά: Λι ΜΜέ|ίωκ

Ξπε›·›Μ :π”α:πηε ΙΜ: απο απββΔωραρκ
. ¦ω! π ό° κοβιιέπ ραβπέπ· ζ ι7βέϊβι μεπ[έε.»
γ

α· 4,-

εἰ

1-;.-τ_~·π:-σ8ϊε5πΤ
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διιιμοπ ΙΙΙΙΙ.
51 πισω νογοπε :ιυῇοπ:ὰ'Ιιπγ Ι'ΕΒΙΙΙε ειδο
` ]εττΙ::, €ΙιπτΒέο δεορρτΙ:Πέο πω· Ιεέ πονά;
' εποε επ ιΙΙνετε επάτοΙτέ έΙο Ια ιεπε,εοπΙ
πιο α:ΙΙΙ:Ι'α ι:Ρεέ άπασα τοτπρε,πγεπτ ι·:ΙΙό
Μ:,Μεσπέσ άξ:βι Ι;κπι%ἑ , @ο σοΙππο _ .

ποι:ετ:ΙΙ:οππο ρειε,5ε π'οπ τ:ΙΙΙπποπε μι: Η
εοπά1:Ιοπ ιππΙΙ·ιουτς:πίο. Μ:: κ·22πε Μή

με έ: α· ΜΜέσ,ποπ ΡΙπέςπο Ι:ς·:Ιιιγ πο Ιππ
©Ι1πί Έ:2πτ @ΠΙ π είὶέ Πιτ Ια τοττε ΙΙ γ σ.
· σπεΙιιτέ!ι ι·σω:·Μ2όΖΖωι έ:: ρεώσεω,8ι γ οι

σίΙέ Ισ ρΙί1εΙοπνοπτ εΙαπε Ιαε τουΙππω
δ£ ςΙειπεΙοε ποτ(βουποπε;ΑΙπΕ θα: ΙΙ ποπ

ΙἶΕΒΙΙΪ:,Γοπ @τικ τπγωςπαγ έρποπνο απ
ωσπου:: ΒιςοπεΙ'Ιπί'οΙππου,ΙπιπΓε,Ια ιππ
ΙΙαέ 86 Ιαϊ:ι·πευτξ: άσε ν;πΙΡωπ :Ισ ου ιποπ

ιΙππιππ πυΪοΙΙε πο ίστπεΙΙο με απο απ,
ππ'οΙΙο πιο ιπαπ8ο [Με ξΙο Ιοιπε ςΙΙ:ΙΙ‹:πε,
·διτ ηπ'οΙΙΙ: Μ: ·ἴσ ποττοΙΙ:ρο'ρω °ρειτ ία;

Βιςοπε ‹Ιο Μτε;τππΕεππ'οΙΙο [όΙε παω Η
άποπεΙοεοσϊπκπαίοππσΠεξο ζώ ιπσπἀοἔ '
· ?ΕΜ γ ο-ΙΙ: οττειπ8οτε°; 15:-ΙΙΙΙιο ξειιΙϊβαέ
4 άτοι:νει: οτταπΒο πει'εΙΙο-γ τω: ιπΈ[ρϊϊίέο

·8ι πω απ απο πικιΙΙ:έ. Ι ΜαΙετΙπΙοΙΙ6ΙΙ*6
@πωπω ά'εΙΙτα ΞειΙιπέο Ιω 13Ιοιέ:°'αςΙο
Ιοί-πε
@πει Ι”οπ οποια,
86 ηπα:πι:
πωπω
:κι |
μ &ποπάοίπν:Ι=πΙτόό
:Πο πἴρἰτο(ΜτΙ πώ
Μ: Με' ΙΙππό=είϋπό ἐι Γε 8Ιοἱ1°Ω , ·κ:οιπιπο· Ια

πω: Ι'έ:ΙΙ Ξτίοέ Ρώπα 8: ΙΙ (σε =Ρωενο5. _Ι
α'

(ζ=Ι'π.Ι·ΕΔΜΑχσ-·»Π(καὶ"·

'

·:

ε

~________έ” σ

Ρεωιν.Ι..Χν'Ι, ιΙ.10.11.1ι.: `ῖω
Αρπέε α:Ιιι πισιιε :Ιενσιι5 ἔστι Ισιεπισιι

Ισπισπιτ ππιαΙιπσι1'ιιιιππο μισο ιΙο ποσο
_ τοπιο, οιὶ ιισιιε πινσπιε σου:: σΙιοΙπ:5 ε, ασπι
Βιιοποι 8: 5. Μαι ποιοπιιπ. Ι..'ιιπισ , σΙΙ Ισ

Ισοπιπέ, Ισ Ιέιει:ΙΙο 8: Ια ριιΙΙΙσπισσ σε: Ιδιοιι
σιι κι. εΙι:ΙΙιιπιιπισο άσε 1Ισπιε; Ι.'αιιιτι: Ια
επιιτιιιιιΙσ άσε Βου: σπινοι·ι Ιιιγ , 8: Πισω

πιιιισσ πσΙΙεισιιιπ σιι'ΙΙε Ιιιγ ίσοι σε Ιου:
πσωΙ:ΙιΙΙσππισπιτ 8: σε Ισιιπ ΓιιΙ:ΙΐιΙΙιιπισσ.Ι..σ8
σιιΒιπιε σε Ι)ισιι ίσοι πειτε: ραπ άΙνσι·
ΙΙ:ε :ιΙΙΙΙόΙ:ποπιε, πιιαπε5 Ια Επι Η πιο πιιιιιισιισ
μεσω Ξι ιΙεΙινπι:ι· σε ισπιππιπισπι σου:: σοι
Ι'Ιισπισπσπιπ. Τσοκ. Ι'ΙιιίΙσιτσ πΙι:Ι'ΕΖΙπίσ
πισω επι ίοιιππιιι άσε σιποπιισΙσπΐιιιιε πισω

Ιιπσ , σε σιισιιπΙ πισω πι'ο.ιιι:Ισπιε πιιισ ια πιο
πιο , σε σιιιι πισω επτι:Ρεσπισπιε ΓειιΙσππισπιτ

Ιω γεια ίιιπ Ισ: ιιιιιι·νι:ΙΙΙοε σιι'ΙΙ ιι Μια
στι ί·Ξινειιτ σιτε Ε8ΙΙΙοε σιι'ΙΙ πι. π:σσιιι:ΙΙΙΙσπι
σπι σε: ΙΙογιιιιπιισ , Ισίσιιι:ΙΙσε ΙΙ περισσ

νέοι μι· Μπιτ σε πινω:: 8; Με μπει μι:
Ι'οοιι δ! μι: Ισ Βιιιιιιιιο,ιτισιε ιιιι*ΙΙιισπι
Επι ΒΙοι·ισιιΓσιιισιιτ ιΙσΙΙιιπέσε , και· τΙσιι·
Ματσε άσοι: πιιΈπαΙίσΙιΙΙΙσπιισπιπ: ιΙσ κι"
. ιό 8; ‹:Ιο μι:: , σου: σΙΙσε οπιπ Ιουϊ εΙιιπιιιιι:
παπι ιΙ'ειπιπιέσε, δε πΙοπιτ σΙΙσε ΙσιιϊΙΙσπιπ σπι

ι:σισ επι Ριτσα: μι: Πι ιδπ5.ιΙσ πιιιΓεπισοι·ιΙσπ
σιτΙ:ι Δωσε: σΙΙπι: ρΙιι: σου: ΐιιΙΙΙΙΙιπιπ: σα!!

πισω πιΙΙοιιισπ :Ισ ΓΔ Ισσπιι:έ 8; ιΙσ Βία ΜΙΓ?
' σ

'

ίαση

1444.Δ..

Η_- κ·- · -ΐτ
.π.-Τ]

απο( › δ ε τι. Μ ο Μινι Π. π ' 'Ι Ειπα: επι πιοτπο εοτιΓοτνατιοτι 8ε. ροιιτ Ροτ

πιο" πιοττε τοι: οοιιττο τοιιτοέ Ιοε επαιτι
τ‹:ε δε Ιοε αΙατττιωι οιιι: Ια τιιαΙισοτιο τιοε

οιιτιοτιιπε πισω ροιιτποιτ όοπιπιτ·τ. Ετιεοτο

εΙοπιο οιιΉ ροτττιοττοου'ΙΙι τιοιιε ατΙ:ΙιΒοοπ
ροιιτοιιοΙουο ττ:τιπιρε, δ: οιι'ιΙε πτιοτιτοοτ
Πιτ πιοττο πείτε; αΙΙοιιτοπιε πιοιιετιιιΉπε
μ·ΜπεπτΜ ραπ »με Α: σας: τα” Μεβίπιπ.τ πίσ
πσωτε β” »στα |απΞππάραπ, ά: μ” απο
:πιο :τα @Μέσω πω· πωπω· τι σε μέ πω' τὶ

ὶκἐ9πππ:έιπιιαΙε πιιι'Η πιοιιε όοΙιντοτα (Ισ πιω
:πιατα Ιοτε οσο τοιιτ Ισ ιτιοτιτΙι: πιοιιε οποι
ι·α μπάσο. Φωτιά πισω: ίοτιοτιε οοτιιττιο
πιοττο δαιινοιιτ, €τιιοΙΙιε2,τιιοττε 8εοπιΙο

νοΙΙε,δε που: τιοα ίοριιΙοτοε ΐοτοΙσπιτ ΐοι:Ιπ:α
ο: οτινΙτοπιπιοι πιο εαττιοα αττιιέοε ι Ι)Ιοιι
οιι άσοι: άι:: του: Ια πιιοπιάτ: οσοι τοπια
ι:τα , ό; επι νι: , Βια οιι @Με , 8: πιοιισ Βια

Μπιτ και Μπα ΡΙΙΜΒάπ4:α - ΒιιΙΙιοπιε που:

οπιπ:Ιοε (ια τ:ρπιτ ροττοε,(ζοΙιιγ οιιι Ιοτε ουσ
Ιοε ιιοττοε οίὶογοτιτ τοτττιέτ:ε Πιτ Ιοε άΙΙει
ΡΙοε , Γι: ττουνα του: α οοιιρ ατι ττιΙΙ·Ιοιι τι:
Ιοιιτ π:οτιιρα8πιιο 62 Ιοε τ:οπιίοΙα Η αΒοπι
θαττιτιιοπιτ ραπ Ια οοπτιττιυτιιοατιοπι ότι το
πιιαΙιτή·ιατ Ια τ:οτιιτιιοπτιοπατΙοπι άτ: Ια τιιοπτ,

ΡατΙα οοιιτοπτιρΙατιοπι πιο Ιοε ΡΙαγρε, 86
ΡαπΙ'Ιοΐοιτατιοπι ότι Ιου Ετρπιπ, πιοιιε Μ- ,
παπα του: οι: τιιοί&πιο , ραπ τοττιρΙΙτ πιοττο
ο ..τ _ .

.Μπιτ

Ι

__2

ε ξ

.

ο _ ›

¦ `

χ

. Ρ8ΕΜκ,μΧν-Ι, γ.ισ.1ι.ιε.. εμ
·οιπ Θ· Ή μπι:: :Με ῇ·ογο Με αΙοτεποιεε ίοι:νοτιοηε
:ε Μ· ξστυω; Η "Με ειπα τωι·οουΙσσΐεωσητ
ε ὰ: Με · ε ὸοΙἱιπωε ὰ`α τοποοικ ἀε·ε εΗὶἰᾶΞοπιε δ£ όα:
ΕΜ.
2ΙΉι880Ε

Η ΒειΙο€ οκιΠατυπιέε όΔιε πεοιπ!ο, πισω ὸἰ
“Με απο ΙίπειδΙ-, ΔΗΜ Δἔΐέ Ζ'Ε2επε! μία

πω:

€/Βέ ρθω· παώ! , μ.ιΜΜε Ι10ΜΜ2:4β·/υπ Με·

ε ειι,έ!»:

?Με τοπικ πω: , Ι!ε »Με φ72»ι σἰέ: @η εκ

Μ: έι
: ρευησι
ΜΜὶ
τι όο Με

εἰωιπἐ Με: νικ: , ΒΜέβ22 έ'ΕΜΜε! μέ Με
όποια Δρε;|ίτ172882270]8 Μεση α'έ:ω.τ.

Μειάε α: :ΗΜ με ειίἴω ΒΜο!ε: ,. «μια
`τεοέιε ωτπΜο·πε Μ· Βοποθ ὰ: Μοτεοπ·Ια

οσω

`άεβιιταΜο εὶο Με οπίϋπε. Η Με: εμε-ο

: ΜΒΜ

@ἀεὶ Η Με” Μ. Με ποίΐφατες μι· εποε· μα»

; ΒΜΪ ·

μεε οκρ6τἱφποεε , Γοπ Ρετ 1ε·εοίὶ:ο.υτα·

ο: Με

μου ἀο Ι'Ε8Ι1Γο :τι εοκρε, Γοἰτ μι· σεΙΐο ά::

ε ; Με”

ΕΜουτι άι: πισω επ ΡεττἰουΗοτ,κιουε ΠΙΠ

ε τω·

εὶοτιε Ι( Βτετἰτιιςὶο άιι Ρκορ!ιοτε συνετε

οιιε Με
με ποια
Με φ
:ε Μ·
η-κω

!υγ , @ο επεσε κιπ!έοι:ε 8τειοοε Σι οι: Μαι
Βὶοιε άιι (Μπι οΙιετΜΒΙο φε'ΙΙ ὁειὶΒιιο
./ Ρτοπάτο όο ποσο εοτι[οτνετἰοη, αι τιουε

· Με·

δ: επι Ιστὶἴιιπιτ Ισ Μπεζ άουτ _Πε ιιουε ορρκἱ

ε άο Ω

ΠΟΥθΠτε Ε: εΙυειιουε οκτη»Ιογοηε 5.Γοκι

πιω

βτνκο 6: Ξι Η εΙοΕκ του: σε: κοιταμε άο τε:

:ε , ἄ
εε νὶίΪ·

@ΜΙΟ
σαι1τ

ό::νοΙορππ ὲεε μεμε άι: οσε οΜοττι!ε,
ε επι ἀείαἱίὶιικ Μακ εοκάαιΒοε οιιτοκτἰΙΙε:,

ίρὶτετἱοπ δ: άι: ρειΙ:ι ηο'1Ιιιουε απτο" Α
Ρετ (ο. ττιπατωοτάο , δζ :σώσε Ιεε θέινου:ε `
ΜπροκοΙΙοε ει ΓρΜιιι:ΙΙοε άουτ Η πο”
:
. - 8Ι'ΜΜΒ.

η:

$Ε11ΜοΝ νιιι;

8τωει. @και πιοιιε οιιΣιιίπιτοπιε ΜΠΕ,
πιο όοιιτοπιε πιιιΙΙ:ππιεπιτ‹ιιι'ἱΙ πιο πισω ασπι

πίπιιιο πι: Βσπιρίὶσο πιο (ιι ρτοτεᾶὶοπι,@'ὶΙ
πιο πικαπ: απο πιοιιπειιίο Επι Ξι πωπω πιω
πιιιΓετωπ Ε: φ'ερτσήπιοιιε :ινοιπ πω ρειβ
4 Π:: ρπιπΙοε Βοιωτια 8: μι: Με οπο:: , Η πιο

πισω: επι @σε ΐοππιπ αι τουτο ίοιιτοτό,

μια: πιοιπεπο::ιιοιΙΙιτ :ιι Γοπι Ρ:ιτπιάιωοοπτι
πιο επι ιιπι Που νπαγοπιι€πιτ ρΙαπιπιιτουιπ, δ!
πιιιοπιάιιπιπ ω πωπω Γοπποε ‹ιο ρΙειιΕπε 88
πιο π:οιιτοπιτοπιιι:πιε ι Οὐ πιοιπε Μ: Βοιιιτοπιε ·

6: 8Ιοπιπιστοπιέ Ξι ῇειτιιπὶε ρπι·πιιι Γι:: Απιεσε
@ι :οσε Με; Είμ1πε βιςπι-πιειιποιιις.

ΣΕΒΜΟΝ

________

_ Μ _ __ μ.__.ῇ.-“

