εε:ωι|οπ ΝΕισΠε'ΜεΙ
ΙΙΙΙ:ρΙΙ

ΡεΕΑνΜε ιΧν11ωΙ:ω

Με , ΙΙ ΙΙΙ

ίοιπΙΙΙ
19. Τε; ε: φωι:έ ε» (μια , Τα σ: υπεπέ
όιε.οοΙΙ- - ωμή Ζε: Ρ7°έβ:σ21ί82:)_Τϋ α: μέ.: έ:: έσω
ιικυκ,Ι

Ραπ· άψ:·2έων απο Μ ΜΜπιε.σ , ό· πιο[ΜεΙ·

ΜΒΜ

ωμά ία τε·υψύε: , ά:: 9ισ'ζ!.σ άσκε:πεω

ΒοιΙΙτοΙΙ

μ; |ὶρΙΙ £ἰ£ 2Έΐίρϊό ΒίθΙΙ.

Ι

:ΙΑΙΙΙΙ
`ΙΝεοικε ειιι6 εε ΓοΙτ ιιτιο σου.

'Ι
·

@
Ι

· Ι

.
.
. .
τοπιο” Ιοττοάιιιω
ιΙοριιιε
Ιοιι€ Ι

`

.
ε» ·· κι:ωρε σκι «απο ΕΒΙιΓο
, εΙο

ΡωικΙτα Ροιιτ(ιιΙοτ Φ: :Ιοε Γοτ
τιιοπε Γι:: Ια ΓεωειΙιιο,Ιο ΡΓοο.ιιππ ε1ικΙ'οπ

εΙιωπο Ισ Ιου: ι1Ι10τΙοι15 μείοΙιοπε,8;
(μια: α: Με υπο σοιπιπι1ο ττεε-ΙοϋεΙΒΙο,
8: (Ισα: ν6ι1ε κανει ηπα Βτατιάσ :ΜΜ
Μ”

επΙοκι_.: ΝοεικιτωοΙω απΙοιιι:δΙτυγ που:
] πουε :κι τΙέμιττοπε 86 ΡτοποτΙε 5 νοιιε οχ
Ροίοι· Ιοε ραιτοΙοε ὅσα ασεπ ΡΓεωιπο , Ξι

ωιιΓε άε: Ια εΙτεοπίΙ:ιησο ὸιἡοιπ οὐ πισω
[0τπωο;,αυηυοΙτουε Ιοε εωεΙΙΒΜ οιΙΙ:
400υτσττπό άι: οι:Ιε:Βι·στ Μι ιτιοπιοΙτο ‹ὶο

ΓαίοωΒοη Μοπθιιιτο Φ: ποια: $ο18πευτ
Ι'

Ιείιιε

;`|

“-_·ω- ήΕ-.τΠΡ75τω
Η
,Π
.`φ°

%**____·-___η

πρι.

8 ε ιι Μ ο π

ΙΧ.

Μία: ΕΠιτὶίὶτ ε 66 οΓρατοπε τμ:: οι: Με Γεώ
με [Με ίΐτυὶε9 εμε! νοι:5 Βια δ£ Παω
ΒτοπϋΙο δ6 ττοε-ΩιΙιπ:ιΞις, :μια ιισιιε παώ

Ρα·:τοπε νοε ςΓρτΞτε Μα ΜοὰΙτειτἰοπ :Πα
οΒῇετ,_αι1εΙυοΙΙὶνουε όοπικ2 ΓειττοπτΜί

ὶοκιτὶΙοΒ: άΞεκιςη δ; φα Β 8Ιοπο 86 νο·
"ο οάΙΕαΜοη τὸςιιἰοτη πισω γ 00οΕ011Ρ
Ρὶοτοπ8,Η “ω ἐςε μια άιι οοφωοσω

πιο 5Ητοπέ άσΠεΜε Με Αρ.ὁὲτοε , οοττε5
τἱυ σουτ δα: Ι'€:Ϊῇὲὶτ εοωφο τοιιε ΜεΙ6ε
σκι ΐροδΜεΙο @ΜΗ θε ωοτνεὶὶΙε,ίἱῇαωεἰε
Η επι ΗΜ, εο!υά φ18 εἰὶοκ ςυα-πίπτο ῇσιπε
οιηπιτεινεπί @Μαιο υπ μα:: :ΠΜ Ρο11άτσέ
σ.:Ραο σοττ1τύούπ ετὶΒΪε δεικιε !οερυθε, Β ε

μπα οι: φέρε Ήιβς1αϊκι δ: (οΙ1ά«:,ιιοπ ίου·
Ιοιπέ:τπ ε”οΙονει· :Η Η. :στο , Μπιτ:: Πα
οΙἰπετἱοπ όφε £Βρἴ€3 ῇοἴεητοεόηυὶ_ ό'οΙΙο:
ιιιέπισε πωάοιπ €οιήοιπε ειιοεωτοεπωβ

τωνοτίε:ι· τσουπ Ιε5ἐὲὸεἱὸηε ᾶι: Ρόι· έ δϊ
:οικω Ιο5 ίβιοτεε σε:ΙοΠεε ; ό: ροω ὁοτ<#
Μοτο Βοπιο ὸ”ι:ιιο Μο6ωμτ6ΒΙο εΙονα1·

που, ε'ειΙΙι:τ :ιἰΪὸοἰιξ άάπ5Ιιέ ιξη6ίπο Μ
Κ” όι:ε Κογε, Ροιιήτ 2νοἰέ'ἴειὁΜ'ἱτ;ἱίἘΜ
Ποπ ΐουνοι·Μπο ά: Γοιι εώρίτο,·· )νοικ

ειρετε:οντα,ανοε·υπο άοτκ:6: οοοἴο!οτἰοπ
»στα εΙι;Μτ 4:1ενέο ρειῇ οετία_οΧα!:ΜοΠ

ΒΙοι:1οιιΓ:: Φ: κοπο εΒεί ω όοδι:ε άσε
Απεεε, άσε τ!ποΓιιοε , άσε άοτιιΞωιτϊοιω
άι:ε2

|
ι

ΡεεΧνῷιΧν·ΙΙΪ›ἰ'·Ϊ9·› ω `

:ο ήείδ . «Με Ριωο”ηυτει,ιίβωρωποηεοε, ‹Ιω δο
2 εποε-ί μι5ω Δ; βοεξίὶ·ὶι;:'κιιβἀοε ; Μπι <μιο νοιι8
ουε ω;

βγει ω” Μ:: Προ:: σο1είὶοε ανω1υγ.

ποπ Μ

νοοε-ξγ_ κα:: εινα: Ρωδι δετ2τ1 86 τοι:

αιιουιΜ·

. ·ε;:εα:_ωιο5τεε .ρι.ιΜΤωςοε ιδου: Η είὶ ΜΙΒ
Κέ, :μή ειυρετέινωι: :5ποτςογεω: υπο η?

πο Βι νο·
Μα» '

φωοτυ»
ε, Με
πε ΜΙΒ
:,θ Με χ
5πτοήοιισ
Ια ΡοΜι:,
επιιδο,86

:,ιιοαΜ
›ι1ττο!ϊκι·

Ιω Μ
Μπα

παρω Η ΙποιεὶΒΙο -Ϊιπ που;; μ: ωομάιέ,

“Με επιπποηει εμ πω; Ιαοιπουίο @Ρεϋ

«Με μι: Με δώρου: ὰ: 8Ιοῇτ:εἴοο Εἔὶἱίβ
ροαιωέο έα Κ; ᾶσηε_€[ρὶ_:`ἰτυοΙε~βεφΙΒε

Με , 86 Ιεε ρουρΙοε-ςιιἰ απο: @μωβ :σε

.ίράτοχοπεημφ το!κΙΝοπ @απτο Μ” Ω:
τση2ς:ε νοΙΩημμἀ;εμιεητίουε Μ: Μ” @με

ό:: Γ6α:ιπ;>Φτομα :Μες ¦ :ο

ροωσνι

Μαι :Η ἡ ἔωεσ, ρομε @απο ειά;τω ε115ξ1
Ξι ὶ::ΙΙο ὰ: ία @Μα Νομε ΑΜίΠορε Μετα
ρι.ιφυοιχάι6ρουι: νομε.€ηττοτοπΜίω: τη;
Β ΒοαΦω$ε1ῖ-τὶεζι!α [Μ , ηυεΙσι;ητάφωφ

Δρ 6οπειε. ραδοεσε ·εϋωΝουπου .°Ι1ωμε
Β Μΐπ&
χω; Μ' κ

απο: φΒιαπ·τρ.ω:ενο31Ιρ »πω ο& @Με
#07 ΘΕΜΜ “Μιι:Ιλο111:τ1τ€_σαοωΡΙΙομασίε
»Με ενο:ιεαΜυκ εϊτιμέρωφότο Φ; πω,

εεΙυγ «Με ΥΟ115·Πε11βα;β'φομ:πιει;Μ ΡΜ ! '
Όση

ιαιὶοΠε›
:ία ·

.ν005·ωσητττ:τ ςυ'εκτ εφε:: ΑΓεωίΐοτ1 «Ισ
(ΞὶπΙίὶ , Η ωτΙιιγ ώ Μο σ.ττΕνέ,τιο'ο ρ1ιτε

(Η 00-[4 ωσσομτξοκη επ [8«Ι1$$8ΠΟΦ,·ΒΒ
ΤοεφιτιοΙοε, στι ίαείφυΒ]·:πωεω .οπείει
Π10τω·:ιτ θ. ΓεριιΙευτς;ω (αφεία;κεέβοή,
°

'Ψ Χ

-_

ΗΜ

2.58,

SnrtMo'NIX.

__

qui n’èu{’c étè decreté de luy de toute
eternite' dans le Confeil de ce grâd Dieuä
auquel,eomme dit l’Apôtre Samt laques

Ад; ig. flint de tout temps cammër tautcrfëi'
œuvrer. Сей pour cela ЧМ! a predit ce
glorieux evenement tant de iiecles au

paŕavant par la bouche de fes Profetes,~‘
ear comme dit S.1.Pierre 1. ces divins
hommes Кот pas feulement deelaréjmf
l’e/)rit Profetique de (фей? qui ¿fair en eux,
krfoujfìanter qui lu] dcfvojcnt dfvcmr, mais
auili les glaírcr qui s’en defi/ejem enfuifvfe;
C’e{i: par cet efprit la que le Prophets

David a predit,non feulement ce qui ar
riveroit à Chriß: en la Croix , où on luy

tranfperceroit les mains 8: les pieds , où
fes veûemëts feroyent divifez, & le fort

ìetté fur fa robe ‚ ůc où il feroit abreuvé
de fiel «Sc de vinaigre; mais auíli ce qui
luy aviendroit lors qu’il (стой! геПпГспё;
Aifavoir qu’il monteroit dans le Ciel;
qu’il trionferoit magniñquement de tous
fes ennemis, ф!!! envoyeroit de lâ haul:

ath: Нет fon Saint Efprit, 85 toutes fes
benediëtions fpiriruelles «Sc celeiies, Gc

qu’il rangeroit les peuples les plus revef
ehes fous l’heureufe fuiettion de fes

Loix. СеРс ce qufil fait iey,eornrne vous
venez

'1»...-..,-..‘^L'><‘v~r11.,i_..f,¿4~
venez de l’entend‘i‘e , 66 comme nous — " ж
fvous l’allons expofcr, Me: Freres , avec

|
l

Yallîllance de fon Elprit;Apo.rtez y tou-_
te la prefence du votre,pour vous elevet
nu Éiel en efprina thefure физ vous ver
rez ce grand Redempreur de vos ames,
sly clever en la propre perfonne par ld'
’vertu admirable de Dieu fon pere ,` qui
'n'ell:
autreentendons
que la lîenne
‘ _'
Nous
ces propre.
Yparoles de luy;
А garce que dell ainlî que les a entendues
" aint Paul, le ñdele öc l7infailliblî§_lnteÍ'l

prete des' intentions du Saint Efprir ad ’
‘que
4.’е11ар`.’дс$
côme elles
15101101;
nous'par‘oill`ent
A ne les cönlidere
dëibord
` ' ans le texte de ee Prophete; illerrlbleî

bien qu’elles foyent adrellées ä Dieu;
pour nous ůgnilicr par une metafore 113

lultre 86 rricrveilleuferrient empliatique;
qu’etant comme defcendu en terre pour

eoínbattre fes ennemis ;' aprés les,avoit
vaincus er defFairs,il ena trionfé en re

rnontant glorieufernent dans' le Ciel, qui

ell le Paläix de Га gloire ‚ 8: a donnëen
fuite
fon peuple;Mais
de cela de grandes
en ell`e€t,elles
bencdirïtièins
rcgard`<":'t
notre Seig`neur»lel'us Chrill, comme ccf

luy enla persöne duquel elles fe verifìät
— ‘К’ -bien’

α:58

Ι-δέιιτιντο·ιι ΙΧ.:

Μο:: ρΙυεοιιρτσΙΐουιοτι: 6ο ρΙυε ρατίαΙ:σ-°
::ιο:ιτιοα: τ:ο :με Πιου εΙΙ: άι: έτ:εάοβ
σο:ιάυ αυττοΓοιε νοτε Ιοε Ιιοττιτυοε,σο :ίο

τοΙ:_ο-υ'ου:ατι: ου'ΙΙ ε'έτοι: ττια:ιιίοΙτέ ι

ευ:: ρα: άσε τυπικο ΜΙΒ-Ιοε ρ:ΙΙοεΞι:ερε:
ο

· (:οττιτιιε ουατιά ΙΙ :Βίου ι ΑΙο:αΙιαυι , στι

;

ρατΙα:ιτ άοδοάοπισ , ΙσπΙψο:Μπαρ ἄρα·

πιρι 82 ου,ΙΙ ανοΙ: εοτυΙιαττυ οο:ιττο Ιοε
:: -·

ο:ι:ιοτιιΙε ::Ιιει::ιοΙε άο Ιου ρουρΙε , εδω·
ιτιουυα:ιά ΙΙ άΙΙοι: Ξ: Μογίο,Ιο/απ3/:[
££2πἰ# μου: έσωσε: παρεαρΙσ έ: Ια »Μίκη
α:: ΞΩρπ:εια:. Ε: εε ου'ιΙοΙ': άι: Μ:: π

'- .

ρωκτό, Πάω:: οτι:ατιτ ου'ΙΙ Ιου: οΙτοΙ: :Ισ

_-άσναυτ Ιοε γουιι Ια/68υτο ίουΓυοΙΙσ οιι Ια
_ιιυοΙΙο ΙΙ Ιου: έτσι: αριιτυ, οο:ιιτιιε ουαιιά
ι
τ”

Που; άι: (Ιουοϊσ 36, ου'ιιρτοε ουτε αρατυ
εΞΙ:ιτ::›Ιι :ονσ:ιαιιτ ::Ιο Ραάα:ι-Α:α:ι , άτσ

ή

_Ισί'υε φωτ: οΡτ άοΓσοπιάυ δ:: νεου αυ

σιωτιτα ἔσω: Μ. Μαιο τιο:το $οΙουουτ

ρ

ιιιοιιάο , οτι έοιΚΙιΙΙ:ιατιι: Γογ-τιιο:ιιο πι:

;

ι

Ιιοπιι:τιοε ευ υ:ισ νταγο ιια:υτο ΙιυτιιαΙιιο,

'

:

ΙατιυοΙΙο ΙΙ α 'υπο ὅ Ιογ ρου: :ουΙου:ε οτι
;!”υτιιτέ άσ Ια ροτΙοιιτισ , ρου: οοιιιΙιατττο

ΙΙ

οοιι:τσ Ιοε νται:: 8ο ΓρΙ:Ι:υοΙε οτΙ':ιοτπιι: ότι

ζ
Ι

ίου ρουρΙο , Ιο ΠιαΙιΙο , Ισ ροοΙιέ δ£Ιβ
πιο:: : Ε.: Π οί: :σιιιοτιτέ,ουαυά αμεα Ισ;
ανοιτ ναι:ιουε,ΙΙ α στο αυι: ρου:: άσε Ιιοτυ

:

“·
'ισ

.υπ ο: σε : ε ρτοΐοπιεο νιΙΞΙιΙσ άο ία οΙιαΙ:28ι8
=~ σ
ιι στο
ευ

-μ..-αυ

:

αυτ:

.μαι

4

--:ΐ

_ ' Ρε;Ανζ'βΧ ἶΪΙ`Ϊῖ,ῇΐ'.τρ,~
ΚάἘἔ:ὶ`οΙενόΞΕ Π; «Μαιο Πἰςυ;@ϋ οίΒιιιξ

Η Μ εισξοίι; :Με Μέ Π:: @Μη 8; 2~::1€
νοῇκέ ὰ: Η Ι·ιςιιτ ίου ε!”ρΗτ εινα: τοιήσε Γο;ξ
ρεεε; Μέ τω 'Αρθέτσεά

Πιτ :σοτέ ΠΣΔ:

`

ΒΙ_Ιἱὶἐ; Ετα:Μιπ (πω: ΞεοεμιτοΙε: ω ςά
ίε`ιιὲ3Ιἑ;-"πο1ιε γ εποε Ζἱεμ:: ο!ιοΐοε δ ακοή

κδόθττι·;ΡεοωΙοτοφςρξ α: φαΐ! ι·:Β: [Πω

ιό ζωηἐ Ιε(ΠοΙ, ΕτΓεεόσάεωοητ εοἙΙυ'ὶΪ `
'

; ΠΠ Ρεξϊιτέ έϊχΡγρ:Φ

ξένο” (εε ο:Μο- .'

· · Μπα; Ισποττ6ε; ώ Με εωωοπαητ οι1[

εἐΔβςἰ·νῖτἔῷ 8: οιιέάετἐ Βάι 1Β€Μοη:α!μψ _
Φοςππτίὅϊιᾶτμιμτιτ-ΐἐέ όσιωδΔ Μπέ:ΜΜΒ:[
¦. ` ΜεάέΝό ὶίὲη1 0ωΐπωπα .

Α

| _

Ρούέ ἰἐἔρτοϊτιὶἐβ
€6τήπι€
€1ὶ76ἱὶ4£ῷἶ~
-]11βιῖὐ€`ΪόΡι^ὶτ5εε
ώ: Ά0τι€
ΐεΙυτ :ηπ5.ΠΕ
ΞΠ···.) '
1°τέρτϋ άε πισω ι·ι:εοπε:1!ἱΔἐ_τὰν6ε'[)ἱε1:,8ἐ`

”

άο·οοω: Μ11ωοτ 5 Μι Κἶἶ‹: αετηεΠεξ ΡσιιέΌ
πισω ἐιηυ6ητα:: 8τωό5 Βωξ”. ὸσΪ‹5€οὁἴἔ
«Μ» ΕΜ αι “Με ,' Γε κωεΙΝΕ ό6 Πωσ
πατώθωοτςο-|Ιο
, 82'ςι1'ετι
έ:ειέι:Τηιέυτο
ίοιῇ_ΪἱΐιΪί€
γ Ϊἐε ρΕἱΗ08
@ω έΠο96ίπ
ἀ€ιιἔε Η |

Ποέ··οϋεεω ε. Α Με €εωε π η06επ:Μή,ξμέ
ρουΠισιιε Μ τ15έττ€ορέσβοπξίΒ”ση ; Η
ήπουτ;Η ἀο Μέ Εσττέ ει: (3ρΙ,εμ'ΙΙ όρέί3Ρεϊ
τυί"Ερσμτ ηοπμὶονΞτ` Μι ω: ά:: Τοεε_ρε»ε;
Η*α. ,-:ή

ΜΦημ'ΪΙ` πουέ:*β Έτὶἶτοίϊ τ:οτ1πήε Ιιστταξ
ιιἱιτιειητΡΔιΦ Ιοε° 66Γο88πεωεπισ τΪ€ ΐ4ξϊκ

Εναπ8ΕΙο, 8: Επι; Ια κα" 6; (αδ. Είρἐῖτἔ
η. .:

|

Β

Κ

2'

|

μιτθυεύ

-

χ'

.

'θ

κά'

π. $ιΒιι·οπ Μ·

·

ῇιι(πιιιε;.ἑ οοριππ'ι!_ @πι άοί0επιβιβίβα @πιτ
ιιΡιι`πιπ`ἱοπι ΒΙοπιε_ιιίἔη Ρομι·πιοιιμ:πργοπρπι '

τότπ>54%7Φό =ιτιιωπι ε=1ιποσ-Έι€πιτυπ «Μ»
ππιι-ι.ιιιι; ό; Η ππινπ9ιτς. Απισιοπιπιπ:φοπιπ,
@ιι ιριιτ @ρ ΙΤςιιΕπιιπιοπι ΓοΙοπιπιφΙΙπ:·εο @μ

Μ! ιι=~=‹τει~‹ι.υ= Η δ_ὁυν:ιπἰ›ι.ἔ4ὲἑἑῦ·
Π: πρ:πιπιπιτ.επι ή ] μπω: οις:π:πιέιππο
πια; πιι!ιοππιπιπ:Ιο , ῇ ιππιππιριιι(ΜπιγιέπιΒιιιι

μο_ρωιιιοιππ 'και ΙἐπΝῇηεΙιέῇΪΣ1_ςι ·ι18
.πέιιι;ρΙΉσε πιοΙραιιιασπι πιιιιι€ π! ίει_Ι10ιΕ
Φο, ρπ!Τπιπιπ «κι πππινρτε Δ @ιι νοΞιξςιιιίρμα

απ: απο

π5=ίαιοτπ=πιπο ὰ'=πεΩΙ'Φ=

.πεπισιιπε, πΤεπιππιιΡβάπιπιπ Ι; εως τι;;

β ωστε «πωσ Με α Γιι·νι&ιω»ι μινι Μι
.-. Χ

ιόπ:ζ=τιποπ ω=ω Β1οιι66 επ ΐἔ8ἱπο.ΙΪ9&
-εω.

π·-υ· ·.:=.

-!° χω.
ω-ε"Κ

ρωτιοιι_ ειναι: !ο πω; σιιπιπι;φ |ΦπΡι..0Ρ€9ΙΔέ
πριπς. .ΑΜΠ πι; τιιιε£οω Η ριι$ηππς; πρωι
_ εςι8μφω Βάι; πιω ΓςΈυΡε--οίππ:ηί9Ρ

ιπιοΓπιιε (ιιτΙπιποσφ , ππιιι_πε-ιΙφΒοιππισεώ
· @πιο πιο: μπω ,πιππι-ιππνεπε πιιι5,ςΜΗΣ»τ
επιππιππιπι δυο πιεπισ νοι!πι ςιιιι @μηπως Μι

δέιππ_&ιιπιππφ οσμή; @Άνω Μπι Μάι: πμ
π:γ Βπε,ι! πιπιππιιίπ :μπι πω· ω" ω δώσω
οιι ω" Με ίπ ποβάοπιφ ε πιοπι πω” πιω

επι:πιο πιο Βοιε 8; Ρπιπππιιόοε ς:ιωιω
πζ'οι·,ππιιιιε οπι Η ρπορπο Μιήσίπό ,- δ; μια.
πιιι Ισε νι·ιιιε ΕπιοπιιΒιπιε πιο Πι 8Ιοιπο π 88.

φαι ; μείοπιπειίι: σοπιπιπιιιοΙΙοπιιοπιπ (ιι
κ

.

-

:Μπιτ

Ψ·ι>εεΙΝ. ιΧν11ΜΙ.ιε._ _. βέ5Ι
Ιου ΙΙΙ

: Φωτ ΠΙαιι , αα ΓείΒἔ.ςυ'ΙΙἱταῷἑΠὰυ α6ιεξ
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ΡΙιοτοε ιΙ.οοιιιρεπο Η νι&οιες πιιιοΙείιιε
επιπιΒο.οβτπ:πιιι6 ραπίε (:τρπιπ Πιτ :Με
Με επιπιοπιιιε ΐριτιπιιο!ε πιο Η εΙοπτε Μπι;
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σει·πεε ε'οΠ: Μι Η πι: πτιο.ιιθιΙο ρΙιιε
α:Ιατιεπιτ 8: Ισ Ρ!ιιε Μ28ϊΠ6(ΙΙΙΒ η·ιιιιιγπ
ῇεπιιειἰε είὶέ δ; πιώ [ο Βιιιποιτ π:οπισε:νοιπ,

πιο ροκ άιικιιιοπ τοιιε Με 'Με ιΠιιίΕπεε
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Ε: Π), είΙ:εο:τόοου ονεε υοετοοΙουε ιΙο
ΡουτΡΙ°ε ροτί:τυέε ιΙ`ε:οὶΙεε· ο'οτε πιοΙε
ουειοτ ο Πισω τενεΙΙ:υ οι: τουτεεΤοετεε
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Ιοπέ σ:Ιε νεποεΙΙΙου , εοωιυεΙεε()ΙιεΙει
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ΒοτυοΙυε ουοοεΙ Πε ετΙουίσνευε , πιεί
εουνεπ ‹Ιε του @νομο Ιο·υ8·ς Οι: ΜΒ· ο

οουε Ιε τερτείευτε ΙἶΑρὁττε ευει·ουτευ
$ειΙυτόεε δειιυτεε Νου υπευευε ευωοε
ουκ όεενΙ6Ηκυεε ρουτ εΙΙ:ενοδεκτεε 86
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Ιε $οετΙΙΙαιτειντ 8: Ια νΙόΙ:Ιοπε του: ευΓε(υπ
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δοΙοτε, πουε Ιεε·υιοΙ Με εΓρήιε ἐΙερουΙΙΙευ`°
εΙε Ιου: ουτΙιοτΙτε δε εΙε Ιευτ ρουνσΙτ , δε

τεΙΙεΙυευτΙΙεπ ροτΙοε εΙπποεε αΙείε του·
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τε-ουΙΙΙουοε εμε ουεΙουε πυιΙΙοεου'ΙΙε
ονευε, ό: φον ου'1Ιε ΈτεΙυΙΙΙεοτεοιιτιθε
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η.. Έπτ- Ιο Γυῇετ- 6ο Έ'επττόσ «δε Γετε:Ι16
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Μοπίέ ὸ-ο τοιιε- ίοε ειιποωἱε. Μακ φ2ι
Μ! Μ: οι: Με:: ρουτί-ση Ροιηρζε ρου: Ιο
φοΙ Η Μπι τ:τ11:τομΒσε:ττο @απο ιμ:'Η
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Ωω:: υιον υπ μου :Ι'οεΙυ: Ο: ο:: άσο:

Ε: @ΜΙ ό:: ουο Ιοίυ: ()Ιι:ΙΙΙο ου: ρου:
:ΙΙΙ::ΙΒυο: ουτ:ο Ιο: Βο::ηοο:5 ἱυ'ου: οι::
οΙΙ:έ ουοΙου::: άσο: οο:Ρο:οΙ:, οι: ω: δ:
οι: νΙορου: ο3ιο::τρΙο , απο ό:: Ια οΙιοΙ:;
οοΙ11:11ο Πανω ο:: :Ιουο:::ιυ ρουρΙο ἐξ

Γου::έο ::Ιου!έιΙο :Ιο Ι'ο:οΒοου Γ:: Πιό:
ου :Ιο Ι'ο:Βο:18 : :Ιω Β::ιοοΙο::, οι:: αοΙΙο::
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Μακη: ου:: οοηἱἱἀο:8ΒΙο8: μι:: Μ::
@ο Ι:: ε:ου:Ιου: :Χάο Ι:: Βουουοουοο άι:
ΠΙου:Ιο 54ο:: ΕΓρ:Ι:, ανο:: του:ο: Ιο: 8:α·
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6ο:,:Ιοο: Με:: οε:οο1ο:Ι,ΙΙ:οε::εω::
ἐ::·πὶ:π.:χω: @ο :ο Φωο»Ιο έ: που»βύὐ7ἱΙ
β: ια:: :&.ιέυ·, ό: ω:]Ι”2:. ό· ου:/#σηόψ

:ΜΜΜ : & Θ:: ]σεωε·:8::: ·ϊεπόπτω
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Ι'ορρΙΙαι:Ιου οι:: Ι'Αρο::·ο Βου.: Μ: ό:
οι:: άσο:: :ματιά εμέ: ενοΙτοΙΙοευέ οι::
πω:: οι: Ρ:οίο:ο ΙΙ Μουτ:: : 11ο) νυ:[πιεῇ
όσο: ο αΙσπ::έ Ζ:: απ:: μού· :Με κΙρὅ:›·:: :' Ι::
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Δε:: , ηιιΉ ί:: μπώ μα, Ι:: ά23Μιέπετ 4142; Χ
έσπασε. ιικιΙε Η αΙοι.ι::,Ετ Μ€[Με Δ:: τε·υεβ
Με: ά» @Πε έευΙ:ΜΜι έ: Με: έ: ΠΜ:
ω: Με» : θά): ὲι άπο ,`Μοἴιιιο π:: :Μέ

_ ιώι:ΙΙοε,ιηε:οάιιΙι:ε82 τοΐειι&αιτι:εεεοω·
έ πιο οοΙει ε”είΙ να: ρτοπιιι:το:τΙ:ΐ: ειιιΧ·ΙιιΠε;
:ΙΜ ιιιιογοι·ι: Με Η ΙιοπΙΒΙο τορι.ιεζιιαιεαε

ὁ. κανω: Ιει Ιτογ τΙι:·Ι:Ιιιε (ζΙι·ιιιΙΙ, άιιςικ:Ι ”
Με ενογειι: ::ει1:τέ Ια ροτίσπιτιο εινα: απ::

ι:ΙΊ-πι:ΙιΒιιι:ό δ:: :Ισ ίιι:::ι.ιτ;86 ριιιε Με Μιὰ: `
Ποιι-:ιΙε ιιιιΙ γ ενωση: :πιο Η ματιά:: άι;
ριι8:ιαΙιεε, Ιοί:μιεΙε προτ1:τη0Ι:15 ΙΙ ει ΜΜΜ

°νέ::Ιε ιι ωιιιιω 8::ιι(στ: ρω,ιιιιι·εεωρει
μι: Ι'οΠ·Ιαπτο ό:: ΪσΙυΙἐΞνει`ιιΙἔΙΙοε8Σ Μ:: Μ:
και: ά:: Ι'εΐιπΙ: ςιΙΙ·Ι'αοεοΙηρει€ορΙ:;ρόι1:
6:1::ι·:: σε Ια ντειγ:9 ΕἔΙΙΙΙ: :Ια Βια: ;·δέ

η Ροιιι· ροπΓονει·6: εοΜΙάτιιειΙέ Θ:: Γ:: :τσακ
πιιιιιΙσΙι;@ι ε: «Μάσιμο :ηοι·ιπ:ΙΙΙε ντεκ:

ποστ:: ἀΙνῖιιο 8:ι:εριιΙ:Ι6; ε”ΙΙ γ οι: ει:: εεε-ι
πιιιἰε ει: ΜΜΜ, άι: :ΜΗ ΒΒΪ·ΙΙὲΙ:ΙΙΙΕ2ῖἘὶΟΙΨ
Με Ιιο:11πισε8: Με ΑΠἔἔ8; ' ;
'ε
Ιι:γ ροι1:4;Ρ:ισ :Με πιό ι.Ι:Π14::ΙιΙ::οί

ὅειικ οΙ1οίΞε, ΠΜ:: μου:ςιιογ Ισ ΡεορΙιο-#
:Φ Ρ4:Ιτω: τΙ'ιιΙιρ ::ΙΙοίε ηι1Ι πω:: ΠειΙΙΙ:Μέ:ΐι
ιι”ε:οΙ:_ρει9·θιιι:©τ: α::Ιιιέε , :ραπ φπα::

:Ιανοι: ιπ:Νι:: :ΙΜ ι3Ι,ιιΕοιιτε ίἱεοΙεε εη::έε;ι
:ΙΙΙ ΡΜ: απαιτώ ιΙ·Ιιι:ισ οΙιοίσ :Ια Βαζει::ϊθ.
ε ι ε66ΙΙ
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διεττινιοιυ ΙΧ'
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νέο , Μ:: ΜΜΜ ει: Με:: , Τα οι: επιιιιοπέ Ισ

:ιτρ:έωιέ :Δικτυο ρ Το τα: αΙΜπέ ότι: αίτια.: «τα
ύπωπο::Ι..'αυττο ρου:οιιον τιοττο δαυνουτ
αάιίτο:ο απο οοττιττιυιιιοατΙοτι ο; άιί'τ:Ι· /

Ιιυτιο:ι άο ίο: άοτι: ιυίουο: ·αρτέ: ίου οί·
στοιιίιοτιά-ατι: Ισ (?.ιοΙ. Α Ια ρ:οτιιιο:ο ΙΙ
ω:: ρα: τιιαΙ-αιίέ άο τοροτιάτο:(:α: σου
Ιο ίτιΙο ο:άιιιαι:ο άο: ίαι:ιτ: Ρ:ορΙιοτο:,
ά”οιτρ:ιτιιο: Ιοε ρτοάιέτιο:ι:ου'ΙΙ: ίου: ε:

ΙΈοΙιίο άο: εΙιοίεε·ί”υτυτο5, οτι τοπιιιο: άυ
ροίίέιρου: ττιο:ιττε: ουο Ι'ονοτιοτυοιιτ οιι
σίτοιτουίΙι αίίουτέ ουο ΙΙΙ Ιοε οΙιοίο: ουί
:; ίου: οίτά'άείια αοοιιιρΙΙο: :Πο ουοι ιιου:

! @ο νου: αΙΙοευο:οτι: ροΙυτ ά'οιτοτιιρΙο›
α·

ρα:οσ ουετσυτσ: Ιου:: τονοΙαιτιοτι: οιι
ο ίου: ρΙειιιο: ;· Οτι ρου: αιουτο: οτιοοτε ι
σου( υτισ αυτ:σ οοτιβάοτατίου,ουι οί: ουσ

ρΙυίιουτ: οτιοίο: ουΙ οιι: εί)τέ άιτο: μ: Μ
ΕτορΙιοτοει ότι ραιτιουΙιο:ειιιο:ιτ ου ΙΙντο
άο: Ρίοαυτιιο:, οτιτ σίΙ:έ οτι ουοΙουο ίαρου

νοτιίιέο: οτι Ιου: το::ιρ:, ιτι_αΙ: μου: νου·
· 5έο: ρατίαΙτοτιιο:ιτ ο;; ρΙειιιοτιιοτιτ ίοΙοιι

τουτο'Ι'οτο:ιάυο, οιιο:οιο, 8: τιιαιοίτό άι::
το:ιιιο: αυίουοΙ: Ιου:: ρτοάι&ίου5 (στι:
οο:ιτ:ουο:. Αιτιίι οτι οοτ οτιά:οιτ , Η ρου-

νοιτ ουτε ουσ Πανιά α οο:τιροίέ το
Ρίοαυτιιο Ιι Γοοιιίιοτι άσ σο ου'ΙΙ Η: :τατι

ίροττο: 8ο ττιοτιτοτ οτι διοτι Ι'ατοΙιο άο
·

-Ι)Ετοτ:ιοΙ

Ι

"ΝΤ .μμ -

ΜΜΜ. Ι. ΧΚΠ ΙΙ, ΙΙ- 19.

..

27ΐ

Ι'ΕτσωοΙ , εΙυΙ ι:οτιπτιο οΙΙτιωτ Ι; ΡΙιιε «υι
Ρτό; (γωΙ:οΙΙ: ‹Ιε Ια ρτεΐοιπ:ο ω: ωΙΙΙου ‹Ιο
Ιου ρουρΙΙ: , οΙΙοΙτ τ10ΙΙΙΙΙ"Ιέ6 ‹Ιυ ηοπι

Ιπείαπ: εΙο ΓΕτετιπ:Ι 5 (Σ: τΙΙ.ΙΙ ε:ΙΙ τεκκΙιι
Ισ:: "η ΙοπιβΙειΙ3Ιέ ρειτ ΡΙυΙΙουτε( εΙιοΓεξ

@οἱ Ιω: εοπτσουέ:$Ίτο α: Ρίωυέτκ, δΣ
ΪῇιΙΙ 6”ειτ:οοτήοσΙουτ Έοςτ Μαι Ια Ι'ΙιΙΡεοΙτο
ΙΙο α: ΙΙ.ο€ΙεΙΙΙ 256 ΙράττΙοιΙΙΙ:τοωωτ μέ
Ι:: ρτοπιΙετ νοτΓε: οι) εεε ωφτε?%σ ί'Εξ

2°εΜε2β ΜΙ:: β: ε:ΜΜΜ /ε)·Μπ αΙφε7/ξ·ξ
&· ΙΙ-ωφΙε ί:: ΙαπωΤΜ2 Εεια/πάά·υπ2 Δε· έ2αιΜέ
@β Ιου: Ε·ωιοΙία&εωεκπ :Πέσε άι: Ιο;εΙξε
ΝοφΙπεε,οϋ εΙΙΙ·:ε Γοκιτ ὸΙτεε ιΙ‹: ΙΆΙεΙΙ6Ι _.
Αγωτ εΙοκιο ε8ειαΙ ἐ`ι ΟΦΗ, ΙΙ :Ι ρω ΒΕ με

Ια:: οτι “Μπα ΙΙΙ: Με; α σε:ΙΙΙΙΙΙΙεΙΙιιβ
Ι6€απΙοτ ·'ρτΙ:ΙΙ:ΙρειΙετποπτ Ξέ @Με 56%
ειπα:: ΙοΙΙΙε θΙπΙΙΙ,αι εΙυΙ Μ; εΙΙοΐςε <ΙΙι'ΙΙ
· 0η ‹:ΙΙτ,οΙπ (Ιου σ.··:ΙΙτε: ρ:ιτίαΙτο11Ιεπτ δε ΒΙο
τΙ::ιιΓεωοιπ αεοωΡΙΕςε ; Ισα ηυΊΙ π11οιπε:ή '

ΙοΙΙ: :Με ΙΙουκ α:ΙοίΙοε; (Σε: Ι'ΑτοΙιο δε
Ισα αΓσειιίΙου €η5Ιοη ,' κι'ε ΙΙογιτητ φ:: Ια
ΙΙΒιπο 82 Η: τγρ:: :Ισ ΙεΙυε (ΠΙΝΩ 82 ό:: τω;
:ιΓεεπΙΙου εΙειιιε ΙΙ: ΟΙεΙ; εοτυπιε: ειιΙΙΙΙΙ:

ΙΙΙΙ'8θΙΙΒ (μια: ΒεινέεΙ Η: :Ιτοιπ Ιοτι Ρουβά
αρτέε φπα Ι'Ατ‹:Ι1ο Η:: `τυοτιτἐο επ 5ἱοη δ;
ει:: ι·:Ρεέ ΙοΒέε απο ταΙ›‹:τιπειοΙε @ΜΙ ΜΥ
ενώ: έστκΙο , ιι'ετοΙτ εμι'ι:π @με όατέ ἄφιὶἔ κ

ΐμτΙ:ικ:Ιε :μια Ιοθ.Ιε (ΠΙΝΩ ; ερέέσεΠτε
8 :Ξ
:ϊιόΙιτέΙ

-οβ

_

δι:ιι Μ οκ

ΙΧ.

ι·τιοιιτέ αν (ΞιοΙ,‹ιονοιτ έΡειιιότο (ιιτίοιι_ ι
@τα ι..,τιιιττο τιιιοίιιοτι οίιοιτ, ροιιτ- '
τιιιον ιο(ιιε (Μια ωιιτΕω6 , ειρτέε οίιτο
πιιοτιτέ ου τω, ά· οπινογοτ (οπι Εΐρτιτ ω;
Σ Αρόττοε 8: ι οτιιΒιιτιο Μιτιιίιοτο τιο ΓΕ

ντιιι€ιΙο τιετιε (οτι @τω Α εοΙει ιο τοροτιε
τιιτ'ι! σ. νοιιΙιι τπιο_τιττοτ_ρτιτΙΞι τιιιΉοίιοἱτ
ντονοτιιοτιτ τοιιιιΓοιπό,νττινοττιοτιτ τιιοτιτέ τ

οτι σοι, νττινοττιοπιτ είδε Με τιοιτττο οι:
Βιοτι , 86 ντ:ινοτιιοτιτ οιιιωτ οιιοί 86

ι)τιτιοο τικ: ιοτι Μια. (ιοπιιτιιοπιτ οοιετ?
Ρειτοο τιιιο οοτιιττιο Η ανω: Ρτοτιιττιιι'α

τιπέε Γε τοί.ιιττο&ιοτι Η ε'οτι ιτοιτ οτι ροτο
δέ τιιιο ‹ιο Πι Η ·Ιοιιτ οτινονοτοιτ Ιο αιτίο
ιατοιιτ , τιιιιινοιτ τετρτττ ‹ιο νοτιτέ, [οι Ια

`

νοτια άνεμοι Πε ίοτονοτιτ τω ο:ιιντοε
ίοτιιΒιιιιεΙοε ουκ ίιοτιτιοε,86 τιιοτιιο οιο ρΙιιε
τττιιτιτιοε τ οιιιιίι Γο-τ-ιΙ τ·Η:ο&ινοπιιοτιτα

οοπιιρΙΜοτιτειντιιιτ οτινονέ απ Ειρτιτ (μή
νιτιτ ειναι ντι ίοιι,οοπιιτιιο τω” νοτιτ ίσοι
Βιιτιτ οτι νοιιοττιοτιοο , δε ΐο ροίτι Πιτ οικι
οιιτι τι'οιιιτ οτι ΐοτττιο τιο ι.οιιτττιοε τιο τω.

(Σεπ ὸέε σο πιοιιιοτιτ Ετ Η Ιοε τοττιριιτ
@Με οόιιοιιιιιτιοο ειιιτιιιταιιΙο τιο Γοε πτητ
ΡτοτοειΠ οιιιιτιεοιι Ιοιιττιττιιτιιτό τιιιτιιτοΙΙο
οτι 000 ο ττιο8τιιιτιιιιιιίο ιιοτοϊτ:τιιο , Η οστι

νοττιτ ιοιιτ Βέοιινοτιιοπιτ· οτι ιιτιο οιοτιιιοτι·

πιο τιινιτιο , ΙΙΙιτριιτΙοιιτε
ιιιτιιτιε 8οΙουτιι
ι

ι

7 Ι|

Με Αν. Ι. Χν Ι Ι

Φ

' ής(-.

19Ϊ

2.77

Μπι· ρατοΙο υπο ὶοῆοἰτέ :Ισ ωΙτοοΙοε, ΙΙ
Μπακ μι· ουκ ιΙέε Ιου: ρτςιοΙστο ρεςάΙ-*
Ρε.ήν),-_ωΗ<Π-=.3-

:::ιτΙοο,ρΙοίΞέ:οτε τοΙΙΙΙοτε εΙΙοιτιοεΞι Ια ίογ
οι: Τοπ ΕνἔιΒΙΙΩ;Ετ Βο:ιΙοπντοτ ΙΙ (ο ΪοτνἰΙ;
δωσε οοττπτιο ά:: ττοε-ροΙΙΙ:ιοε ΙοΙΙ:ι1·
_ οποτε ρου: τειοεοι· Γουείεε Ι.εογ:ι, αιπωπ

:Ια οειτΙοοε οικ:Ιο (ΜτΙ ση οτοΙυτοΙΙο. Ιοί
ἔσω Ξ σεΙο οιέ'ΙΙ ο'οΙΙοπ με οοονοιποΙο
οο'ιπι τοΙ Ι)ο&οιπ86·υη τοΙ ΡΗοσο,ορο>
Ι·ειΙΙ σοσιτηο οι: Ιιοπποο , Ρετ Ια [πάσο-ε

σε ‹Ιο Η οΙιαΙι·οε μα: άσε κ1τογειτε Ιω
πυιΙοε 8£`ΓοοἴιιοΙε , αμκ ρουτοΒΙτ ο”ιπη: '
Ϊεςοο οι1ΙΙ:οΡ: ΙΙΙ8οο (Η: ΜΥ ΙΙ ί-ΔΙΙοἱτ ΦΠ!
:18Ιτροτ11τ11ο Ι)Ιοιι με Μι ΐοι1Ιο :ΙΙΙΙοοος
‹Ιο Ιου ΕΙΤοι·Ι; ο οι:οοταιοτ 1ιοπισάκιτοΘ
Μουτ £Ι8Ι18Ι05 οατιπε δ: οροτειοτ οο πιέ

ωο Ν:πηρε οτι τοιποε Ιοε ρειττΙοε ου οπου»
οι: Ο,οΙΙ:-ροοτουογΙΙ ει(νοιεΙυ ρτοπ1Ιστο
π1οτιτ κτἰτοτ Γε'‹:ΙΙοΙτ άεπεΙο (:ΙεΙ,8ε [Με

ει οιινογέ Γοτι ΕΐρτΙτ Πιτ Ια (απ: ,ος ω ο.
ΗττορΙΙ τω .Αροετοε,οΒο οο'ΙΙε χςτεινοΙΙΙ'οΙ

Ιοοΐ"ενοο οΙΕοικ:ο ΞιΙο`οοιΙντκΙὶοο εΙοε
ροορΙοε ,` οι ὲι Ι'στεΒΙΙΙΙοποεοτ ο:: Μ;; :
τοΙ€οο. :ο ε· ε·
.
Χ
~

ΟΗΕ Η (ΜΗ: π»εω,οε ουοοοοε εθόδε
°)ιιεςέ ποοοΙΙει5τε ροοἱ`ν`οιιεἄσοοοτ ΜΙΓ

φΙΙΙἔοποιτ :Η σε :στο : 86 οσο: Ια @οπο ε`
δοΙ':1ΓοοοΠοΒτΙο ποΕΙοδοι1νουάς'οίΙ ο "
ε,

- ω:

3 Σ.
κ.

2,73
ο -$ειιμοπ ΙΧ- - |
έρεε Φεἰπτοσεσυξ ἑι σοοε οοϋΓεἰτο στη
σσπσο ερρ!ἰοε:ὶοσ , σουτ πιστα ΓεπόΗΠ

σετΙσο, σου: Μοτο σοτιΓοΙετἰστι , δ! σουτ
ποσο ΓεΙστ. Ρκοτωοεοωοστ ωοο·1ιστιε
Βίοι: α:: οσο σοσε ενσιπε οστοπάι: άσ Γο
ΧεΙτετἰοτι ό.σ ποσο δεσνοιπ άει1εΙο θά,
-.ο
·€.·
-` ·

°7”'Ω··
.Ω-6°
ἔΨηΦω-τ::
5

οσοι· εστοσότο σ1ο!ε σὺ σ'οΓὶ: συ'Η σουε Ισ
Γεω οσοτσΙιοτ, Νοε οοττοε άοόειιε σε οἱ
βοἱτο οηττο Ιοε ὁσἰιὅτε ά'ιπι ΡτοΓττο, στο:

"·ο'που- ·.'

·-έ
.-ο=ὲ

ευ (:ΓοΙσι1Π οίὶ Ξι Ιε άοΧττο σο Που Γσε
σοεο, σε σουτ γ σΙονοτ σοσε σ1οΓωσε, ειι‹
@σε συ'ΓΙ πισω οίὶ ρσΙΠΒΙο, ερεέε Π” σε:
σιτε ωστε ΙΙ1οιινετ1τ1··τοτε όσ Γσγ,ό”οΓρο
εεησο, σε άο άονο:1ση, Γιι1νεστ απο απο

ξιοττετΓσσ άο ΓΑΡ6ττο :το Ι'Ερῖττο ειπε
(:σὶοίΓἱοσε , 82 σου: σ#ω· ηβιβ22σε αν;;
ς'ωω'.ρεσβο αωζώψε “έχε” σε: Γεω ,Μ

ώ Λίο: α97% ςβἐἰε έσω” είσ11έσα. Μεἱ$
Γιο!εε; οσε επήε:ίοοε , οσε εωωτΙοσε, 86
οσε ΓεΙοε ξἑοσσυρΙΓοο`σσοε Γσστ.άοε Εεεε;
νοε "σρ ' σοσνεϋσσεστοε οσο πιο-σε πιο

ροπΓσσε8ε σο το8εξάοι15ΙΩΡΓΗΓΡε;ΠΙΠ·δ·
1εεοεςο,οσώΕσο οΓὶεσε Γτεροοε όο Ιε πιε
]εάέο όο απο ρσνιο Γοσπ:σο όο Ι'Ε9εσ
@Με οφ οίῇσῷε,εσ.ίιῇοητε κοσ.ιπσόο σσππο

.
Ή. _ ε, ..
.
.
@Με
σοσσιινσἱτ οΙονο: Γσε μια.
Μπέ]8
-Κο00οςοπε , Γὶοισοησοο5›
ΜΘΡασκε:,ίε οοιιεΓοσποοε νοτ1τεοΙσωστ
ἰ.

ε..

&

] ε.

ὁ

ο

Υ

Ρεωιν4Μι 1.Χνιχω.φ. Σ».
σε φα ποσο πισω ροπο,5 Ματσε απ ειβ
ίεόΈΙοηε οΜπιοΙΙοε ό: €61·τσίΈτσε , ειι:ἰ
πουεΠοπιπ:πτθ ίοιέ ατωοΙιει ασ πισω

άτ:είαοΙιαιτε ςιισ «ΜΜΜ Με πατα 8€ἱ-.
·Βιιουτ,82 @είανι απ” Ζε Μσακίεά· Μ· ι·ϊοβΙ·.

. 9:42 |βω και ΜΜα'ε Μπακ, άιφΜ: π'ςβμ›ἱ›Β
σ:ψη; 88-ρειιίοωΞι ΒοητΓκ:Η:τιτ Μό ΜΠΕ
ΕΜ οϋι·ποττε δεἱἔσειιτ Ιοΐι:5 Η): Μοτ1ίέ;
5 α:ττε ΒΙοικι3ΐο ὰεΧττο ά: Πἴειι· οιἙΉ
είὶ :Με , δε ωχ Μαη; ‹:!ο ΓΕι6τΗἰἑἐΪι$ἰι Η

ποικ- ειρρε!·Ιο , ροὺτ τυπου/η ά!βΜάα&ίθ
Ω ΜΦε ωω»ω &Μξέω;8 έ:: Οέεα›ωΗ&θΡαέέσ
απεκάΜ: Ω ΜΜΜ» φ” ιΞ/Ζ`Ιε]ῖι:`©ἰὶπἐβ
› 6'·9ξς#ωτ. Ε” ςυϊ εΡε πο:κε·ὸ›ΗεἘ`οἱἙὲι&
ευ (Βο!·Ξι .Η άι·:ΧΕτο :Η ΠἱἐΩ,”τῖοΒε @ά

Ρετ Ω1Βαιτιβε _ττ:ἱἴεἐὶσοτἀ6 αϋοὺ5ῖ'ὶιοψ
Μπιτ ά'ο:Μ6 Ϊ:ε ωεω6τω ῷἱπἱστιε πέσω
ΒΙσπ|ε αει:: 6Μο1εε`6ε πουε τὲζεἱπιὲϊ 6Ϊϊ

©έ$τοΉιτησςωυκ:πτώ , δε: άοχώέσέετ Η
Ρὸιῇὁἐ;`ὸεΊ:ἰ τό€τ:;εοἰ13ῖυ·σὶ'εἰτ Π: ίετρεει·:
Μ ἔἐἱἰψῦἰὸτ1`·ῖὰ·ᾶοὶὶτιέἶεεἱε ρ611έ ϋτὲΪἐξἀϋ
ἐἶΙοιἰ
Ρουέ Ψργεἰιϊϋ ?ΑΒ ΪΜ8ἔ`ἱΡϊεἄε:;_
ἔ8ΐςἰ‹›ΜπουεΒΞεομΗΜε Β ἱἰιἰἴεςἀΒὶεἐ _ ›
δ6 δΈ; Βάι: ::οιπ:ϊΒέ:,τΜίέΡΙ1ιΠΌίΐ,αθεσ

:Με :ιΡἶεόἙἰοτιε €εποέειι·ΐοε, ε`Ιεν6Ήἔ παω
εαΨΐ δ: ΐΟιιτεέ :Με @Η'ε6ΗΟΜΞι ς::έ Η:: π
_ @Η «ΝΠ ποστ Μπαωε ΡβΗ-ὶΞΏ`οἙτ€:ὁἔζ.

Ηιευ·το ιπωωικ, ' 88 οιά Ή εΡωτΙΙἔΡὸιιτ
Μ

>

_ 5. 4

Βου5

2.80
-

$επιπ»πο_ππΙΧζ

ψ

εισσερπσρατσπ ρΙσσε,%πο ΙΕπσϊιοΡε πωπω

2; @πόστ Γσπτ εσΠὶ ποσο .εσσιππ , Ω Μ @ώ
μη:π, πισω όπτ- Η, Σὲ π'πι/]Μιβέιναπ-2επ πι€€ίεπ;

@ο άσσο δ: ἔΙστπευκεσπρἐ £1σεΙυτ3Ι άσ
Ρωάππστπο νπο σ; τουτο πιστα· πωπω Μ):

πιο (ζπο!,νσΙσππε γ άσπισπ:σπππωσ σο νπαγιτε
πιπ8!σε Γρππ1:υσΙΙσε μου: πισω ιιπιππ @Η ·
σε επι είπα: νπνπβο: δ: πωπω ὲπνὶο σα::

σε1πω.

·

σ .

π' π

@μπώ °ριππε. πρπέε πισω επιπαππάοσε
@Η 2 μπε ρππίσωπποπε.ίσε σπιπποπππε 86Ιπ:-8- _ π
μοτπς52- @Με
.ρπσπχηΩσ
πισιππσΒ:
Ιοε πινω
σππ'οππίσπεσεωεσπάσ·
- νωσςυε παπι (ο,
μεσω; σσππί-σΙειππση :φικέ τσιππσε·.1σς
Ξπρτε!ποπτΠσπε φπα πισω ρσστπποπ:ε ανω;
σε: πω;; Έσω; 8; σε Μπιτ πτη!ποσ. ω”
φωσ φπιπ:1·π,έσεπις συ σιπΉ; ίσαμε Μ;
- 90πιτπσ ΡΕ8!πίσ σε: Όπου :η Βοπ1ς:πεΙ-,_ίσπ]:

;:οπιππο @μεση :Μπομπ .σρ ρπμτπςσΙπω @Με π1”σνσσε σεβ Γιπ1.ο:
Με σπσπππάπα,
Φο (απ: άσε π.·:πππποπτιπε Ψ1α:.[ο!σε (ΞΙππἰίΗ ·

β€ΐ81Β1σι 8; (ΜΗ Ποπ;; ρππίσπισπεπε, 86
· @φωσ ποσα Ωω μασ , ρα ππω:πισπισπ Ισ
8τεισά ῇσστ ησ'π!πιόείϊ:πσέΞι!οσπ[σ 'Παπ
@πωπω ΪεΜςΕπέ. Επι ?εαπ οσΠ ἴσππ,
ψ πι: σε:.ιν;:ππτ πποεππ τή σσιππο Ιογ σοὶ 1σίὶ

μι ία 8Ισππο , :Η π:οσπτσ πισω σοὶ ίσππσ:5

ε” [ε σπα #Υπεε·· "ε πωσέπππππα·πε-#449

---7->”

ί

.-Α

'Δ

_

_

__

π

ιιιιω._ι.Χνιιι.Ι.ι9.

Δι·

χω;
ΟΜΜ .μέ πιο 1'Μοΐε: ΜιιΙε ΙΙ
Ριιοιιε οτι μοτιιΙ Ισιοκι Ιοίινοοτ οοιιιιτιο ο

ΙοτΙιοτΙο ρτοιιιιο-τ ιιέ ιΙο (ΙοεΙοοιι , Ιοτε
οιιο Γοκι ροκ: ω, ιιιοοπιιιιτ Ιοε ιΙοοιοΚογε
οι: Μ~ιιἀΙιιιι-οιιΙιΙ ;ινοι:νιιιιιοοε Ιιιγ ιΙΙΙοιτ,

@σε Μ, πιο Δε: ,_ (ξιογ οο'ΙΙΙοε ΜΙ οι:
Βικιτιοι οι νιιιιιοιιε απτο Ιοε ιιιιιιιιε ιΙο
Ιοιιι· νιιιοοιιοιιτ, ΙΙ ιιΙοίο ιιιοιιτοΙο. ποιοι

ΞτΙ'ορέοοοιιττ'οιΙκ, σΙΐοω σκοπο @απο εκπ
@ο , οοιιιιιιο ΙΙ οΙΙ :Πι Ιι18.8. .ο Νοιιε ΜΙΒ
ιιιιοιιξΙ ιιοιιεΙοιιτοοιΙοοε Ιοε Βτει.Κιαάοεδο
Με τιιοιιιιοοε Ιου ΡιτιιιοοιΙο οο τιιοιιιΙο, 86 '_
ιΙο τοιιε2·οοιιι€ οιιι-ΐοιιε ΙοεοπΙοιειιοε απο .
ΙΙει8ιι-οτιι€ ΙΙ Ι)ιοΙΙδ6 ο ΙοιιΈΣΙιεΙΙΙ ε οιιοιιςΙ "

°ιιοιιε νοιιοοε· Με οΙΙΙοτιιε οιι'ΙΙε- ΙΙοιιηιοοι·
ιιιοιιε ροτάτο·Θε·οοο ιιοιιε οοιιΙΙιΙοτοοε; αι .‹

ιισιιε ιιιοτιιοε οοπιοΙοο οο1οΙοοεοΙΙ ΕιιοΙΙο

Ιο·ΙοιιΙο ιιιοιιιΙο,·νοοΙοιιτ Ι”οιοο δ£ ιιοτιο_
ΙΙΙΙΙ:ΙΙΙΙΙοτ, ω”. ειιιάιιοοδο·οοτιο ιιιιιιεΙΙιέ,_

Ιοιπ ιιιοΙοιτοιΙο .82»Ιιοικο ροοΙο ιιοιιιοτοι
ο

.

<

.

Ω

`

ιιοιιε _ιι·οτιιοΙοκιεοο]σωπο: αΙ124πΙο2. Μπι- .
Με Ζη·απΙ'οποι άει-βηιιι ρατίο·υ0%,αΙ "ο οιι'ΙΙ ο

οΙΙ οι: &'ΑοΙιιιιέ.82 εΙο Γοιι ·οοιιρΙο ο τΙΙο.τ
__ ιΙνέοιΙοε3γειοιιε. €οιιιιο σο: οοτειιιΙο
ΙΙΙΙΙΙΙΙε 6'ΙιεΙ·: Επποε, 4ιπι:ιοιιε ιιοιιε ‹Ιο απ·

ίο ροοίέο κ.ιιιοιοοε οοε οιι ιιοιιιΙε,οιιΙ ιιοιιε .

?στα ιιιιιοιΙο ροοι,ίοιιοΙοεμιίοιιιιΙω: ιΙο..-Ν
Μι·ιο Βιιιινοιιι~ ,ιιο'ΙΙε οοιι>9οιι; -Ι:Ιοπι Δ»
Μι
Μ" .
Η

σ

Με· _( δευ.Μοπ ΙΧ.
Βεγετ)86 τι18Ιτ σοκπτο πουεροτπωστΜ Γ

Φειια:58: «ΜΒ Ποπ: επσΙιεΓΓεω , πω:
(1ιιΉε πιο ρεανοετ ε'ενεκκ:οι: ιμ'ειιτευτ
(ΡΜ Ιου: εΙΙοτ:Βο Γε άιεέΓοε , ευ'ΙΙοο

ΙεΙουι· εΙΙοιι8οῇεππε5εῇυΓςιιοε ε βσιινοΓτ
4 οικω ει: Γεω: άσε @πω Ι::(ευεΙε Η @Με
οτι Γε και: ρετ Ιε Γογρουτ οβπειιΙτ Ισ Γε
ω: ειι1 όσα είὶκ: κονοΙό ευ άετΜετ τέρε.
Πε οι:: εςτεςιιέ ΙοΓιιε ΕΙι:Ηϊ, πιεὶε 5Μεεε

πω” Β: οι: ε φτΓοηΓό:Πε τιουε επεςικετ
εμΓΩωεΙωπουε Με νεἰπεϊοιπ 8; στ» πιάσω

Γοτο118 :ουκ «Με ιηοΓωι:; σ" »ευρω Γεω
Γι ωιΕΖωσ έκ ΜΜε 5 (Μη εμε απ” ε

ερο:!οι ε α: εοπ:Βει: ιιοι:ε ισπάτεωέπ πω:

εΙυβ1 μα: με ·υ262ω2εια , επποετο ετεπάο
ῇογο δ6 ε Μ:: κ.τουΓυΠοη οικτικ:ΙΙο.

Γ ·

(:οιεεπ19 Νε ΓυΒῇυΒιιό τοι.ιε ποεεπιπ:
:Με δε »οικω Με επι:.Ιϊετ :Ισ Γουτεπέ
;τοπ:κα_τωτοε Γοποε εε: απ” όσοι ΜΙΒ
ρουττἱοπε οίὶςι: εΓΓεΕ|Ιὶ$ , εΜΠ που; σα"
απο Γουτρο.5:Γεριπ(εΒΓεεο του: Βὶου,ΒΜ!

Ιυγ εγω: @εαπ @Με πω: Γεω ΒϋσεεΓ00
› Λκ

;Γρι:Πτ, Γε Βτεε;ι:,Γοη ΟΙεΓ:8;;ΓΩ_ο,5ωωστΒε
Πτέ,ροιπ σε Γεέω Με άοηε ω:: Ιωωωω

β,εΓΕ οι: :μια νομε_νς›γ‹;:;. ςυ'1Ιε>Γεὶτ (Με
φΕ:1- ε εθ;έε εε;;; 1ο_€Μ μ ενειπ οηνογό

·-

ε. @ο Ιε Με ΕίμΕε;οεμισε_ ηεεεοτόωεΜ

Ε)

εΒεεάεησε·Γετ ΓΩ5;ΑΈΙΏΞΙς8ἔδΞ.Φ2ΠΘΏΙὶ·ὸΪΒΒ
τιμ.: '

'

Γ

ΟΠ

'

#

Μυ______·
4έσΑεΔμΑ*ωΜσμε_έ

Ρειων. Ι.. Χν ΙΙΙ, ΙΙ.ι9.

Π;

τοπ ΕττΙΙΙσ Ισ $σΙτιτ Μτοτίτστσ :Ισ Πι τυπο
Ισ, ουΙΙΙ τι τοιὶῇοιιτε σοτιττοιιέ άσουΙε, 8;

οιιΙΙΙ σοοτἱουσ σοσοτσ οιήουιά'Ιιογ (σΙοτι

Ιοε τΙσΙισΙΙσε εΙσ ία βουτά. Πι·:ουογ, οστο
-τοσ κιοι:ε Ιογ σΙσνοτιε τστκΙτσ ττσε-Ιιιπτι
8τ:ισσε,Ιυγ
Βιτί:ιοτ
Ιιοτοττισεσ
τουε
μ ΒΙσε
Ιοε οΙσττε
, οι: Ι'σο
ΒΙτπΞΗιιοτ
Βι οτι:οι:μιτο
Ισε 86 τα τι:·τιντσεε τιιιΙΙΙ Ισ άσνοοε ποστ:
ΓιτρΙιστ σοοτιουσΙΙστοσοτ ου'ιΙ τιοι:ε Ιοε
ο

Ρ

ο

ο

ς:οττΙστνσ οτ ττοι1ε Ισε αυτςτττσιπσ , Μοτε
ττο'ΙΙ σοοοοΙτ σί'ττο οσοσίΙΜτσ στο ττοττσ

μη” Ματ οι 5 Ι':ινοτιοστοσοτ ιΙσ (οτι
τσ€Βοστα τιοιτε οΙΙσιττοι· ου'ΙΙ Ισ Ηττα , (Μ:
' ΙΙ τισ τσίιιΙ-σ ]:ιττ1αϊε @το Βου ΕΙρτἰτὶςιτἱ Ισ

ΙΜ ιΙστηειοάσ.
Ε.οτεέττιι'ΙΙ
Ετ (οτι σττνογει
στιττέσ
Ι @στη
Ισ ΡτογσυττΙσ
:Ισ-Γε 8Ιοττο,ΙΙ
οτε Ισ @ο ΒΓρτ-ΙτΞι Ιοε ίστνττσυτε , ττοττ_ίΙσικ Ι

Ισ πισω "σε τουτσε Ιοε @πιεσε οσοστΙΙΙΙτσε
ετ -Ισιττ στο τωειΙειονσσ Ιοε τω: άσε Ισπ
Βοσε,ςΙσε ρτορτισττσε,όσε @ΜΜΜ 8ττΙσε
τοττο-σΙσε τΙσ τουτσε Ιο.ττσετοο'ΙΙε τΙσνοΙσοτ

στορΙογστ ΡοιπΙτι σοτινστΙδοτι άσε ο.υττσε
δε ροϋτ Ι'στΙΙ·τΙοετΙοο :Ισ «Με Ι'Ε2ΙΙΙσε
ΜΟΒ @το ·Ι”σονογστσ ΜΙ, σττΙ:ι Εοσοο ·8ττ
το Ια ττισΓυτσ @Ντ-Ι νεται σττω σοτινοπτι

ωεῖειυσττᾶ πουε--Ισ Μη τΙστ11ττττάστοττε τΙσ
Μ" Ι2Φοτ;Ετ ποτε ΐσοΙσπτέτ μι: τεστ ΕΓρτΙτ

“ω$ΙΡΦΙἱἰτ©οϊσεσο· έτι σοοτιο5ΙΕιτισο, @Με

· ·-ἔ;·τἱε>ε

` `

λεπτο

284.

δΙ:ο1::οι:ΙΧο

ο

σο:: :Ισ Ιοι::οο Ιο:ι: οσ::σία:·:έ:ΙΙΙ:3:::Ιοο;
οσο: :σε οΙοοο:Ιο:Ιοο τουτο Ιοσοοσ :οο
ν:σ , σε :σ:::ρΙΙ:ο οο::::ου:: :Ιο: σοοΙοΙ:ι
:Ιοο: :Ισ ΙΙ: 8::ισσ:::::::: οσο: :Ι13οοσ::ι ρε::

Ιον-:οστοσ: οοειο:Ι :Ι @κι ::οσΙΙΙοο :Ισ

:::3ο:::ΙΙστ (οι: Γεω:: οσο: 8: :Ισ σοιοσε:::ο
ρου: :: ΒΙοι:ο απο:: Ισ: :::Ινο:ίεΙ:::::Ισ
ίσο Εν::::ΒΙΙο, οοο Ι2:ο8:1:: , ::οσίσοοΙΙο,

οσο ίο:::σ έ: Ιο:ρ:::ΙΙσ ΙΙ: ο:: ρσο::οο: π::
Μ:: , οο::: Μ: ω:: ουειο:Ι ΙΙ Ιον ρΙ::Ι::

:Ιο: :οσ:ν::ΙΙΙ::: ρω:: Ισ σοονσ:ΙΙσ:ι :Ισ ο
οο: Πωσ: , τοΙΙΙ:ο::ο: ρ:: οο::σ ρ:::οΙο,
Ισ νοοσ πιο: ::νο::::Ιο: , Ι'οι:ϊσ σο:: ΙΙοιι::Ι:,

Ισ :ο:::σΙ:ο: σο:: ρει:::ΙίΠοι:ο:, Ισ ό:: σο:: `
:ν:::οεΙο:, σο:: Γσο::Ι:, σο:: ρ:::ιΙΙ:ιοι:ο: _
Γρ::::ι:σΙ:, ρου: νο:: Β:: οι:ϊ: Μ:: οο::: Ι

δ:: ρου: νσοἰ: ἔιΙογ; Ε: σοΙΙο ρ:::1:ο :οἱ
:::::Ισ ν:::νο:οσο: :ΙΙνΙο , ΙΙ :σο:Ι::ι Ισ: σο
Ιστοσσ: νΙέΙ:ο:Ισι:ίο: Γι:: Ισ: :ιΕ8Ιο:, σε Ισ:
`ο:οΙ::: Γι:: Ισ: οσο: , ::'οί: ο :ΙΙ:ο , Ισ: ντο:
ΠάοΙσε,:ου: ΕοΙΙΙΙο: :::ι'ΙΙ: οο::: Γο:οΙ:Ισο:: Ι
ίι:::οο: Ισ: Ι:στοιοο: :Ισ Ισ :οπο όσο::
:σο:Ι::: Ι)σ:οοο: :Ισ Ι'οοίοι·. (Ισ Γοο:ΙΙ
:μποτ
Ισ: νων:
Ισίο:.ΕΙ::ΙΙΙ
:Ισο: σ:: (Μ:
:Ισοοσ
οσο
σο::οο::σ
οσο:$σΙ86 Σ
ουσ-οσο: :Ιονοο: σΙσΠτσι·- ροο: Π: 8Ιοϊι·ο;

μου: Ι'σ:ΙΙΙΙσει:Ιοο :1:ΡεΒιι:ο Βεροι:: οο#
::σ.ρπορ:οίοΙο:,8: οοοΙσ: ω:: οΙια::::σΙ:

:

' σε ρ:::Ιρ

.

Μουν Ι.(ΧΙΡΙ ΙΙΙ ΙΙΙ 19. ο

Δ;

βοροτΙΙΙΙΙΙ:Ιοε ,ουΙ υουερουττοχοπτ Με
φυΙ·υοτ ΙΙΙ: @Ιου , ου υουε ειταιοΙιευτ ο Ια
' (:τ.οο.τυτο , οιυΒτυουτοι: Ια ΙΙυκουτ ο; πιστα:

σουνοΙΙΙΙο, τοόουΙ:Ιοτ Ιεε τουοΙποε εΙο
πιο;» οΐρτΙιευουά το υοε νοΙουιοικ ρΙυε ζώ

Ι: οε ου Μου, Μπα Ια τοΙοοΙΙΙου εΙο :κόπο
ο ω: 8ο Ια ροττοτ εινα: ν1οΙουοο ου ρο
οΙιέ,οοιυτυο ίου: Με τΙοΙιοΙΙοε , Ια ρυπ

Ειυοο, ΙΙουτΙιοτΙτό, ΙΙΙ ζοΙε›ἰτο δ£Ι8. Ι'ΩΡ11339
:Ιου ι:Ιειοε Ιο ιυου·‹:Ιο, ΙοίουοΙε υοτιοδοΙτ

ευουτ Ιοίυε Μι με ροΙΙο;Ιέ ΙυτΙειτοττο8ο
πιο υουε ο με ουΙοΙΒΙιέ ο: ὸοτυυυἀοτἔ
ΒΙου,6ε ΙοίουοΙε ουευά Ιοε κυουσΙειίυε Ιοε

-

σΙο.τ112ΜΙουτ,ΙΙε οΙοκυουυουο.Ι·ου: Επομο
_ _ πιοΙΙιουι·.

ο

Η Ι ;·

,3,ο Μ:ΕυΠυυιοιΙΙτουε
Μου ,οο@ο
ουΙυοΙυεοΙΙ:
Ιογ μι: Ιο ΡτορΙιοτο
οο υυο
ΙοΙΙιε (ΠΙΝΩ υουε οι ιΙουυέ Ιοε εΙουε, οἶοΙΙ
ΙΙΙΙυΙουο »απο έωιοιπέωε ει:: Μπι αΙο Ζ'ΕΜ·

μου! ΒΕοπεΒε τοουοΙΙΙουε ιΙο Βου:: α: υ”οίΙο
με απου οΙο υουυοΙττο Ια νταγο ΕἔΙΙΙο,
ου ΙαουοΙΙο Ισ. ουκ τοΙΙΒΙου ίοΙου Ιο

Ι

ουοΙΙο ΙΙ νου: οΙΙτο Ιοτνἰ ε'ουΙ·οΙ€υο 86 ο

`

ΡτοΕτΙουο,60ΜΜοΙουτ ρΙυΙΙουτε ουΙ ου:
Μου υΙΙο2 εΙο ΙυτυΙο:ο μου: οουυοΙττοΙο

νοτἰτέ,τυε.Ιε ουἰ Ια άοτΙουυουτου Ικήυ
Μα : 8£ ουΙυου1ουτουτ ου Ια ΡτοΕοΙΙΙουΣ
εΙοε οπουτε ου”ΙΙε ιΙοεοΙΙουο ου Ιουτ·ε .
οουἴοἰου=

οοιιΓοΙοϋισοε,σο
εσ6 Ι
δΒιιΜου
σου: σοΓο σιτινοτ σοΙοστἑ

' -οοιιιαιοσιεο2 ΙοτιιρστοΙΙοε , σε σ'ενοΙέ

Ρεττ ειπε ροτΓοσυιισσε ευΓουοΙ·Ιοε σε

νογοτιτ οσο Γοκικ οιοΙισΓοι οοσκ οσι νοσ
Ιοιιτ νἰυι·ο ΓοΙοκι μισοί σκι ΙοΓσε (:ΙιτΙΙΙΙ

ΣιιεΙεουο σέε οσο ΠΙου τιουε σοσσο Γε
οσιισσΙΓΓειιοο , ΙΙ σουε Γεω ουττοτ ενοσ
οοστεΒο οιι Γε ιιιειΓοσ σου: Γγ Γοι:νΙτ ρυἐ
οιΙΙοσοτσοστ , σΙιεουιι σο σουε οίὶειιτ αισι
σκ· Μισο ωΖωεε ο:: βιο ιεπουΖε μπαι· Με
Ιώβ] Ζε “οι άρει 02ο:: ό· |ι> :πιω σε ε:
6'έΙέ σεβ» Βἱεισ, σε γ σοσιοστοτ ενοσ σοσ

ΙΙ:ειισο οοκιισιο ευ ΙΙοσ σὺ Ι)Ιοσ ε οοσοσ·
πιο Ιιοιιοσ1&ισιι δεῖ γιο ι τσίιγοστε ; ρουτγ
ι·οοονοιτ γοσπιοΙΙοσιουκ Γοε ισιιισσιωι

ΓεΙστεΙτοε σο Ιε ΙσοσοΙιο σο Γοε ντεγε πιο #
ιιιΓΙιοε , σε γ οοσΡεοτ γινεσε σε ιιισιιτειι5
Ιοε οοσΓοΙετισσε σο Γε Βτεοο. @ΜΙΝΙ

ιισυε σοτιιουτοτοσε εΙσΓἱ σσσΠετιισιτσΓ
ου Ιε οοπιστιισσισιι σο Γοσ Ε8ΙΙΓο πισι
αστο, ιιοσε Γοι·σιιε εΙΓουτο2 οιι'εσ Γοπιιτ
σο σο τιιοσσο,ΙΙ ιιοσε τοοσοιΙΙΙκε σειιε

Γστι ΕοΙΙΓο ττισσΓειιτο ; οιι σε οΙστιουι:
σοκιιιοΙΙο σο Ι'ΙσιτιιοττεΙιτέ ουΙ οΓε νπεγορ
οπο: Ισ σου σο ΓΕτοτυοΙ Πωσ , σιϊ οιι Ιε

οίὶ
τ:σιιιρεοσιο
εΙΙό ιπορετοεΙε
σο ΙοΓσεσΙεσο
@σε
,σε οσι
σοι τσυε
ιισσεΙοε
οΓΡτιτε

έ>ΠΑν. ω: ναι; ψ.19: :η 4
Μ! / εΓρτἱτε Βίση-Β0ητοι1Χ ςιι1 γ νὶνετπ δ£
Μ ;οἱ8ηε11τ:ῖν€££11κ ΜΥ, άποιωι: οοιιΝτω

Π!

ΡΙοποπε θα ΜΒΜ: δὲ Μη κωὰεοιιε 'αουτ

Η·

ία €πεοτπΡτεΒ:τιδΒ!σε ιιιἰἴοκἀσοτὸοεωι·π

σε; Βιοπιιιοικ δε ΒΙοϊτο, όσ.
Η

. Ε'

-

