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ιιιιο Η Ιω _Ιιοιτιιιιοε ειιΙΙΙ:ιιτ “και Ιον:

:Με ·ιινι:ρ απο Ιιιιι·ιιωι: ά,οΓρτιτ ,πινω
οι:ιτοΕΙι:οΙτιιιο όι€νοΙοιιιέ , 66 απο απο

ΙΞιιιιτοιό;ό'ΜΙΕ&ιοιιε οτι Ιικιιιι:ΙΙο Βιοιι ν ιι
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τοι· Ισε σε άσε πωπω Ιιιγ τμη 110115 εφτασε
στ: Η Ινιιιτοττιεπτ με έεττ#ω· κόφα ωΜε.ε
πισω και: ττω·υεπέβ2Με Για @Με ·υ2·ωικτ9 Ετ

Ρο11τ 06 τ1τιτ τ:Ιτ άτ: ΓετΙοτετΙου τΙεΙ'Ειι
σΙκιτΙΓτΙο, εμέ ερτ στ: τ1ττ'ΙΙε ρττ:ΙΓτ:τιτ ρτἱτι·ἶ
οΕρειΙοτοοπτ, οτι οτιτ Πε ττοιινό τμι'οΙΙο Με
τ:Ρτέ εοπτια1εισάέο τ (Σοττοε πω” ΙΙΓοπε
ωστε το ΙΙΙιΙΓτοΙτο :Ισ ΠοΙΗτιιτΙου άι: εο

δειστοωέτ,τμτο Ι:Γιιε ()Ι:ιτΙΙΙ: ο τΙΙτ ὰιι 'Μη
Ρ7288ζ,Μαπέ88, δ; τΙο Ια οοιιρο, 0;]ΜΓεετ
Ω: «υππ φωσ & σε ότια·υε.ε·εσω ; τπαΙε τεου8

τι:: ΙΙΓοπε με ττυ'ΙΙ ηττΙΙτ τΙο Με Μ ότε
·Γουττε, Πάτση” νοιιε όοντιπτ 82. Πάο
το2. Νουε ττοιινοτιε Με" τρώτε Αρό

ττοε οπτ ωστε το 5αστοττωτιτάο Γ‹:ε πωπω
οΙΙτιπε είδε απο Ιυγ Ξι Γε ττιΙ:ΙεεωειΙε πω”

ιτε ττουνοπε με οιυ'Ηε Γ:: Γογεωτ ω” τΙο

κήπο δ: τ1ιι'ΙΙε Γε: Γογο·:πτ Με Ξι 8οποια
?ουκ

Ρἐιιιν`Με Χ(ΠΧ.ιΙ. ;.

μι;

_

μι:: Ι'ιιἀοιετ.Οι Β ΙΙ:ΙΙιε (ΞΕΝΗ: σα: ιιοιιΙιι,ι:ιι άμμο: ατε [αστα ίγιι·ιΙ3οΙοε φΠΙε

κ

ίιιΙΙι:ιιτ ΓοΙσιιιιοΙΙοιιιι:ιιτ :ιάοιοι: ιΙέε απο
βαστα Η ιιιἴειιιοε Ξι Ια ΙΙιι εΙιι τιιοιιά:,γ ει :-ΙΙ
ὰ: ΙΙαρμτοιιιις (ιιιο Ιι:5 Αρόττοι: πιο ΠΜ: '

Ιου: με Μι , δε ιιιι'ΙΙ ιιε Ιοιιι· οιιίὶ με
ἐοτιιιιιιιιιἀέι8ε πιι:ΐωι: επι απο θεοι: ειναι
ιΙανοι: ιΙοιιιιοτ Ια Ι.ογ δ: Ια ΐοιπισ Ξι των;
με Ιοε παμε, ιιοιι ΓειιΙετιιοιιτ οοιιιιιισ

:Μπιτ Ια ρι·οιιιΙοτε , ιιιιιιε 0οττ1ττι6·6ΙΙΜΠ
ιιότιιιιιιΙΙτέο μι Ιιιγ-ιιιοίπια ? Ε: ΠΙ ΜΜΕ

ιιιιΙΙ: νοιιΙιι ειρτοιιάτο :Ι σωστα· σε δικιά;
Πισω: ,πιο Ι'ειιίὶ ΙΙ με ακΙοπέ Ισ μα:ΙΙΙΙόί ΙΙιγ- ιιιο(ιιιο 2 θα:Ιοε π:ΙνειίειΙιτυχιιό ΦΙόΙ6
πο: με ττοιινοτ ΡΙιιε οιι:αιι€ο «ΜΙ Κ: επι
ιποΙΙοι·ιιέ τΙονο.ιι€ 'ί0Ι-ιτιείιιιο; @ο σὲ

ιιιι'ΙΙε ιΙΙΙΙιιι: ειιι'ιΙ ε'ι·:ΙΙ ιιιιιιιεό Γόγ- ιιιαβ

Ι

ιιιρ.Οι· ΙΙ ιιο Πι με @κι ειγαιιτ εοιιιιιιιιιιἰέ
ΜΙΒ. Μειιε α ΜΙ εΙεριιΙε ά:οτιιτιιιιιιιΙέ απο

αΙοι·ιιτΙοιι μι· Ια Ι1οιιι:Ιιο άι: Ιοε Αρότιεεἔ
Ιιιιιιαιε , ο ι· ΙΙ οι: ἐστι :τοπικ ειιειιιιε :ια

αι: επι τσιπ Ια Νοιινι;:ιιι ΤοίΙ:ιιιτιειιτ. (Με ροιιτιοΙτ ΓιιΙΙΙτο μιιι· Ιιι ιι0ιιιΙιιιιιΤ
πετ οοιιιτ:ιε ΙΙΙε8ιτιιτιο, αιτιιιιιο επ ι:Ι:ΕοέΙδ

Βια: _οοιιά:ιιιιιιι: μι Γι:: Ρι‹ιΡΙιειεε , - Μέ
αΙιιιε ‹Ι6ε_ΙΓτιιἔΙιτο; αι Ια ΒοΙὶἔἰοιι.·ριιἐ
απο ίιειιΙο ι:οτιδάσπιτιοιι @ο οι: Γοιι€
¦ αΙιοΙοε ιιιι'ΙΙ ιιο Ιριιι ιι μιιιτ
. ε: ο εόιιιιιιιόέέ5ΐ
2.
πιπιέ ` |.

:
δ

με,

··εΗΜΟΝ Μ!»

'' :ΜΒ ΙΙ), ε3οιι:ετιπ:οτε απο ταΙΐοιι. Επι
Ι”ειεΙοιατΙοπ Ιε8Μπιε , άειικ εΙιοἴεε ΐοεπ
χεςΙΙΙΙΙεε,Ι”υΒε εμε εε εφ :Η Μοτό ω Ιε
κατ”, Πἰευ, απ Κι Ι..ογ εΙΙτ ε:Ιρτε·ΙΙΙ Μεση
Τ:: Ιιέστεπισ Α: Σε:1€κει;έ Με .Μαι ά· ἐ ία]β·ιά
2φ.[ε#νἰ%ω: Ι.'αυικε εμε εεΙυγ ςυΙΙ'ειάστε

εμ (οι: ει” :1ΙΙειπέ , απ σε πείειιποΙτ
επΙοτετ ειναι: Εεγμπε εΙποΐε ‹Ιε Ιαςι;εΙΙο

ω» άουτε Η ε)εΙΐΙ)Ιειι :πείσω , ου Β ε'εΙΙ:
Με ΕΙ·εεμετε. Ι.”ειάοτει:Ιοπ ιΙοειε ςοϊΙε τεπάετικ ὲι Ιου: Η‹›ΙἙΙε π'είΙ: με ΙεἔΜ
1ηε,επ Γεω δε Πειτε Χάο εεε εοικΙΜοπε

ε Ιυγ τω.πησεπτ. Γ”, εΙΙι: ρκωΙετειιπηε
ς1υ'ΙΙΙ:Δυτ «με εε εμ εΙΙ: Μοτό Με Ιε
"αγ Ι)Ιευ. Οκ Πε σε ςΙΙΙεπτ7ρειε ΓευΙε
πιειπ ειι'ΙΙ ίου: εεΙ:ιτει· ΙεΙἰιε ()ΙιτΙΡε επ σε
ΜΠΕΙ $εετεπιεικ , εΙιοίε @σε ηομεροπ-.Ι
$2ετιοηε :Με πε εΙουτσιπε πιιΙΙειΒεππ: ςυ'ΙΙ
πε Ισ ίειΙΙΙε ειι:Ιοκετ Ρετ του: , :ΜΒ 'οικιώ
ρεΙεωεπτ ω:: εΧετειεεε ρΙυεΪοΙεο-η.εΙε 47
‹Ιε ΙεττεΙίΒΙοπ , £οΙΗΠ1ε εΙΙ Ια εεΙεΙστωοη

άε Ι'Ει1εΙιωΙΙΙΠεεωεΙε ειιΉ Επι: εαΙοτετ Ιοε,
$μετεωε`ιι: πωπω. Οκ Ιε δεεπεωειπ »

η“εΙΙ με Ι)Ιευ , τηειΙευυ ίΙΒοε ΙΙιετέ, υπ
. τσιπ εοπΙροεέ £Ιε οπ:Μει·ε 8: ‹Ιε ίοππε,

με ΕΙεωεπτ ρω άεε (.`κεευτεε ‹Ιε Που,
εικ1ιιεΙ Ια ρετοΙε εΙΙεπιπ :ήοιπέε,ΙΙ εΙΙ ΗΜ:

δειεπεπιεπ:εσΙιοΙεε ει” πε ρειινεκπ εΡαε
Ώ
«

.ε

τΙΙτεε

.:.5,::

.

Η

Ρεε:::::ν::: Χ(:ΙΧ.::.:.

ω:

οπο: ι:ο Με:: Ε: Η :σε Γε:: πο:: ό:: ει::
οι:':Ι: Ι'::άοιο::τ Γι:: Ι:: σκοπο:: οι:Ήε οι:τ

ουσ α: ::'οί'ερειε άι: Ρ:::::,:::ε::ε :ο απο: :ὶο
› ΕΜΗ: Ξ: οοι:ίο όο:ατ:α::δυοΠαοτ:οι:ο::

οι:: Γ:: Με ά:: :που ο:: α: οοτρε. Ο:: οτε
::::ο:οτ::::::τ , ο'οίΈ ίο::άοι· υπο ωεω:::
που ::::ιτε,Ιοι::·τ:εοίΪι:ο`ίὶο::::ο::ο:: :Παπ
::,::ΙΙ: ρε:: νοτ:τειωο (με Ιω:: ::όοτε:τ:ο::

-Ιοἔ:τ::::ο. Ο: ρω:: :Κ Με:: ὁ:κοίὶτο :ο
εοφ: ‹ὶο (Π:::ίϊ, πω:: δε:: τοκοι:: οι:':Ι
ε:: :τὰ Ι:: 8::οτο:::ετ:τ δ:: 1ο :::οπ:ο::::!; ο::
:τ:οί::πο ε1::οΧειοουρο :Η άπο ::ίΈτο Ια
Ι:00ν8:Ι::2ΙΙ:α:100,ε::Μητ ο::'οΙΙο οι: οί::

Ι:: :::οσ:οτ:οΙ δώ:: 68:10: Γαι::ε:τ:ο::τοΙ. ΙΙ·
::·: Γ:: Με ροκ:: οι: ::::::Π::Ι:Μοτ:π:ο:: ::Ιο
:πουμε ο:: απο ειΠ:::::οε. Η κ:: :'ο:: Η::
οπο: πο:: :Με οι: ραπ: ο:: σε οοτρε:Ι'ν::
δ: Ποια: Μ: :Ιο::::έ·ροι:τ @σε 86ροι:τ

:::ο:::ο::ο. Ιοΐι:ε ΕΜΗ: ο ά:: ‹:Ιο Μ:: ::ο
Β::::: :με Δ:: Ι'ειι:ττε ,ρω σε:: ε:: ::ιευ:εέ:·ε
α'ε Με). _ α. Π: ::`εἀο:ε::τ μ:: ίοι:Ιοττ:ο::::
ο:: απο: ου”:Ι: ε'::::ε:8:::ο::τ οί:α: ::::::ε
Ιου: Ι:οίΗο, 11::::εΙουτΙ:οίΉο :::οί:::ο , 86
τ:οπ::::ο Η: ρατΙο::τ Με: οἴροοω :Παω α·

4:ετε:·,ό:Γο::τ-:Ι:,αεα/εα!ε:αεα: Οἰπψ ε:2αα:
Με ίε: ε#εσε: , ακα:: απ: Με:: Ζε Σαπευεεαε

·υξβύΖε επεσα:: φαϊ! ψ' εε:αρεβ εε @πω (9'
είε: ψεεε:,ά,αα βα! αό?'ε α:: ία::έε. Ε:: οι!"

-

Ο:: ;

Ύ
μ.
”
_:=--1-

4-~

Ίο

.·δ

«μή

81; 1ςΜ φΝ

ΧΙΙΙ.

Ιο :ΙΙ άυο Ιου: ροοΙιέ ου άουΙιΙο. Οι:
οόυιο φωτιά Ιοε ΜευΙοΙιοοιιε :ιάοι·ογοιιτ
Ιο 5υΙοΙΙ Γουε οιιιΙιτο άυ,ιΙε οιογογουτ

θα: ΙοΙὶιε ΕΙικΙΙΙ γ οΙΙ:οΙτ υιΙ:ΙΙ:ΖιυτΞοΙΙο
φωτ τουάουτ,ΙΙε ΒιιΙΙογοκιτ άουΒΙοττιοιιτ,
ΡτοιιιΙοκ.οτυουτ ου εε άυ'ΙΙει οτογογοιιτ
ίειιιε φάση άυο ΙοΙυε ΙΕΙιτιίΙτ ίυΙΙ: άευιε

απ: ΑΙΙ:το ; Ε: ρυΙε,οιι εο ειυΊΙε ειάοτογοιι;
άνω εοΙει Ι'οίροοο νΙΙΙΙ:Ιο άυ ρε1Ιιι, 8; του!
ς:οΙο οοιιιοΙυτοιιιοτικ ά”υιιο ειάοτει:Ιου άο

Μαιο , Ι:ιάυοΙΙο ΙΙ5 ::,νουοτιτ ουκ-τιιοΙΙτιοε
οΙὶτο Ιο ουΙτο άυΙ :Η άου ρκουτοιιιουτΞι

ΒΙου. Π), εΙΙτ ου άουιάοΓτυοΙΙου, άυ'ΙΙ
οΙΙ τοεΙυΙε ου Ι'ειάοκειτιοκι Ιοειιιιιιο , άυο

οοΙυγ εΙυι Μοτο Ιου ειΙΙουτέ άυο ω άυ'ΙΙ
@στο επ "η Που. Οτειοε ειάνοτίειΙτοε
ω: ρουνοτιτ ΙειιιιιιΙε οίΙτο οιΙΙουιοι, Ιο άἱ
ιιιο(πιο ΓοΙοιι Ιουτε τ112ΧΙΙΙιο: , άυο εοττο
ΗοΙΙΙο ιιυ,ιΙε υιάοι·οιιτ Μ; Ι:: "η Ι)Ιου,'

«Σε ουκ τουΙουτε Με: ά'αρριοΙιέάοι· ιιυ'ΙΙε
ιιΕιάοτοτικ υιι ιιιοτοειιυ άο ρ:ιιιιιιυ Που άυ
Βοάοτυρέουτ άυ ιτιουάοιρειτοο εμιο Μου
Ιου: άο&τιι·ιο
Ια ρτοΓουοο
άυ σωρο
@Μιά
άυροιιά οΙο
Ια οουΙοοτει:Ιου
, 86 άο
Ια Ι
| ροιιίοεαπΙοιι άο Ια άυειΙΙτέ άυ ΡτοΙΙιο,
άο Ια ΡιοιιουεΙυτΙου άοε μαπα, ὅ£ άο

(ου ιιι;οιι:Ιου ου απο ρτοκιοιιοΙπιο:ι.
ευ: ίεΙυιι ουκ Μ” άυο οοΙυγ άυΙ Μπυ
`
ι '
ιιΙΙΙ:το

Κ

ΡειενΜΕ Χ Ε Ι χ» ΙΙ· 5-

407

ΜΙΈτο ιι'α:ΙΙ με ΡτεΙΙι·οε ου εμι'ΙΙ πο μο
' Ασπα με Ιοε μτοΙοεεΟσεί 652' πω:: τησ;
` ου ςιι'ΙΙ πιο ΙΙ: αΙΙτ με ενεοΙπτεπτΙοπ εΙο
σοοίπτω,ΙΙη'γ ο μποτ σεΙι·: εοπΓα:τωοπ,
δ: επι σε εεε Ι'ΙιοΙΙΙο όοιπευτε οι: ΙἱωρΙο

πω. Οι· «Ισ κοιταω ατε σΙιοΓ:ε , σκι πιο
μα: έοοΙ:ιΙτοΙτ εινα: σ:οττΙτυΙΙΙ:. επ μου:
Ια ηι1ειΙΙτέ ‹Ιω ΡκοΙΙιο ε'ΙΙ οι Θεέ ΙυερτΙιδ

ενα: ΓΙιάττ:ΜΙσπ όσοϋ, 86 ε'ΙΙ :πικαπ Πεμ
εΙΙΙΙει:Ιοπ ό:: ΙΙΙ πιππι δυο ντε)! Ενείςι16:$"
ςιιΙ γ 4γτεροττέ Ι'ΙιπετΙ:Ιοπι τσ:ηι:ΙΙ: , Ισ
ΡτοΙΙιο ωείτπο πιο ΙΙ: Με ΙΙΙ πιο Ια μια
ΓενοΙτ,αιοΙηε οπεοτοΙοε εΙΙὶΙὶεπε. Ροιπ

Μ. ρτσοοιιοΙω;Ιοπ άσε ρακοΙοεΙΙΙΙ'γ ει ΜΙ

Ι φα ΙΙ: 1>κειω πτποίωσ.εΑυίρυΙΙΙο ΒινοΙΙ:
ε'ΙΙ Η Γ:ΙΙΙ:ε, μπω ςιι'επι Ι'ιΙΙ:ι8ο ΒΔ Ι-ε:Ιοπ
Ιω ::ΙΒΙοε ὰ: ΙἶΕἔΙΙίο ΚοκιπΙοο, εεε ωστε

Γε μοιιοπωιπΙΙ Με ειπε ΜΙ άσε φαω ·
ω: Με ΓειιικοΙτ ωεωάτο. @ειπε Ξι ω Ιπ
κοιιιΙσπ, ΙΙ οΙΙ ενΙ:Ιωπ κευ'ΙΙ ει'γ ο ςιιοΙιιγ
εεω ε" Με οοπιιοΙΙΒιιισε : ΨΩΜΙ ΙΙε ίου:
τριπΙροτε ει: @αμε (Πάρτε: υραΙιοΙΙΙΟ

πο” οοΙιΓεεεόεα ςιΙΙΙΙ'είΙ @Με «Ισ [Μή
«κι Που άι1 αοτρε ό:: Ι:ΙΙιεΕΙ1ι·ΙΙΙ:. Πε ὸΙ‹
›ί©Ι1Ιῖ·ἔι (Με , εμπ'οπωοτε εειι'οιι πόριιΙΙΙσ
]ΜΜΙε Ι-ΑνοΙτ ει: ησ1οπεΙΙ απο πω: @Με

αεττΙωσΙο @ΜΙ :ή μπώ ειττΙνετ ‹Ι°οκ
ι:οιπ, ποαΜο1ηε 1111ΜιεΙΙΙ τι'γ ο. μποτ ώ
@ο

ΙΙ

οΙιτσοκι- ·

4%.κΠ~-°Ι
71%

@β
ΣΕΒΜοπ ΧΚΠ.
Ι:ΙιαοηΡωιποοε· ραττΙοιιΙΙοιεε (Ιω οΒΙΙΒοιπ
ἔι οιι ὸουτοτ,οηεπ μπε ρτοπιάα: Με σος

ιΙ:ικΙα πιοαιΙε , ρκονοηεπτο εΙ'ιπι ρι·ΙπεΙ
μ: ε” Μ): ‹Ι‹: Ια Γ”, 8ε ά'ωϊπιιπε 9ιιΙ αι
εσττ:ΙΙτι ΙιαπιαΙησωοιπ ; Ρατσοφ'εποοτο

9ιίΙΙ άέμιπΙο «Ισ Βοαι1σουρ- άφ/οοηεΙΙ:
:πιω ι:ΙΙΙ:5 [απ ειΙΙ-έοε , δ: ά'οτάΙωιΙτο Μ:
ωειοςυοιπ με , δε επι σα:: απ ΙΞι ΙΙ ἴυΗὶε

ω

μποτ πι: με ΜΙΒ: άΙεροπτετ Ξι απο πιάσ
μιτΙοπ ‹Ιο Ι'ΙιοίΒο πω: οοωΙΙ.τ1οο Μιμί
Φἰτο, Ι1ειΒΙτυοΙΙο,δε αιοΙπω Ι'σκρΙΙο1τωο

:ικ:ΙΙρ δε οκρτοΙΙ:: , ηΈΡαιοτ με πεσεΙΙειΙ
π. · απ: ἀ”Δυττ0ί-οΙ$ ΙΙγ ρουωνοΙτο:Ιοε
;ειΙΓοηε ρτοβειΙιΙοε β; εΙοιποι:Ιοε (Η: Ια νε

ςΙτό άυδαστοωοπτ, οιι άο Ια μια άι: Ια
;11ετΙει:ε,οιι ό:: Ι.ει μια ιΙο ΜΙηΙίΙτο , α:ΙΙο

φπα εοπΙΞάστέο ρτυόοωακιπ , α:ΙΙ: μι::
ίοΙτιπτ υπ επικό ιΙοιπο δ; ΗΜ: ΙΙοΐρτΙΙ:
οη Ιὶιἴροπε, 8: εΙυ'επ σε κ:ειεΙΙ ω:: Μοτο:
ΙΙΙιΙ:ίΙ:Ισ εινα: υπο οοικΙΙ:Ιοιπ εΧρΙΙοΙτο,
ςμιογ ΓειΙΩιπτ - σε 1ίαιοοιιιτ ροΙππ ά::
βειοἔ:τ.
`
'

ΜειΙ5 πι: ρωωωτ σ” Πέ ε'οΙσιιΙΕπιτ,
[πιατα ημ'επσοτο ηι1'ΙΙΕπ'γ ουτοΙ:°ροΙπτ (Ισ

ρετεἐουΙΙοι: δέ σ:αι·ωτάΙιΜτο Ιω:: άο

εξουμεε, Ιοε εσωπιυιιε 8: οταΙΙηαΙκε ΓυΗἰ
ίση: επ τωιτΙστο ι!ροοπο Ιωροκαιικ:ο;
μι;
εμε
πισω.
" ..ιμοΓφο
_Ι
· εεε_ ΙποοηγοηΙωιε
.
ΓοιιΙοΞ

Ρ:::νο::: ΧΟΙΧ, ν.:
ω:
(ουΙο:οοο: ρουνοο: ε:::νο: εΙίο:οοο:,
:οεί: ε:::νοο: ίουνοοτ ο:: οίΐίοδ:, οο:ο:οο

Ιενου:έ Ιο Ρερο Α:Ι:ίεο 6. οο ίο: οι:ο·.
Βίοι:: ῳοεΙΙἰοοτεί:ο:. ΙΙ: οι:: Με:: άπο
::υ'οο :Με :Ι ο:: ε ρου:: :Ιο :Ιεοοο: Μάο
Ιε::Ιο , ρε:οο ου:: οο:οο:ο ίεοο:› ρ:οοεο:

Ι.οε ρου: ΙζεοΙιοΙ ο:: οο:ο:οΙ: ρε: ρου"
:εο: ε:ΙυΙ:ο:ο ; εΙοί:-::οΙυν ου:ροοίε::::Γ
ε:Ιο:ο: Ιοίυ: @πιο ε:Ιο:ο ι:οο Ι:οί):Ιο ::οο

οοοίε:::έο,ο”οί': ρε: ρου: οοΙε ΙοοΙε::ο.'
δε: :':Ιοο Ι'οί: Ρ ε: ίο::οοΙΙο:οοο:,
ρε:::ο
)
_

ου:: ίσο Ιο:ο:::1οο οί: οε:Ιο:ο: Ωω::
οοο:Ιυ
ΙΙ:ρ οο
,. Ρ ευ:: οο::ο:
·
.] Ρ ουνοο:οΙο:

οι: :Ι ο:: Ιοίο:: :οε:ο::οΙΙο:οοο:: :απο
ου'ΙΙ οί: νων ου':Ι :οο:Ι :ι ι:οο ΙΙ:ορΙο
(Σ:οε:υ:ο Ι'ε:Ιο::::Ιο ίουνο:είοο οι:: ο'οίΙ:

:Ιοϋο οι:”ευ (::οε:ου: ; Ε: έ:: ::οΙε ΙΙ οί: .
8:εο:Ιο:οοο: ΒΙεί:οεΙ:Ιο., ρε:οο ου'ΙΙ Η::
Ιοου:έ:οοο: :ο ου':Ι/ε Μο: Δ:: :είτο ενοσ

άουτ:
, ου
ρΙυίΙοί:
:Ιο οι:
οπο: Δ::
Μο:
οι: :Ιου:ο
::::'ΙΙω::
ε : ρου::
Ε: ο'οίΙ:ε Ι
Ιω:: ο:: ρ:ορο: :μου εΙΙοοι:ο Ι'οκο:::ρΙο

ο:: Ιε:οΙ:: δε: ουΙΙ ενοΙ:ίοΙο: ο: :Ιου
:ο: ίἰο'οί:ο:: Ι.οε ου ΙΚεοΙιοΙ , ο: ΙΙ οί:

Ι:Ιεί:οεί::Ιο οι: ο”οο ενο:: ρο:::: :Ιου:έ δ:

:Ιο :ιο :Ιου οί::ο:ρο: οοΙε::ο: ενεο: ουσ
οΙο Ιε :ου::Ιιο:/8ε ου:: :Ιο :οοίο:ο εγω::

πο: :Ιο Μ:: :Ιο :Ιοι::ο: ο Ιου: Ιτοί:Ιο ω:
οοοίεο:όο
Α

Ι

ι

.

41ο
..51ιιςΜοιτ ΧΙΙΙ.
ςσιιίεισι·έσ σιι σου, ίσοι ἔι σΙειίιιισι σιιιιιιιΙ

Πε ιι”σιι άσιιτσιπ σε: , δ: σιισ ω” ίση
οσΙειιισιι·ΙΙε ΙΙειάσισιιτ : οι; ΙΙ ιι'στι ει ρσιιιι
σι: σε Γιήστ, ι:σιτιπισ σΙΙιιιιι Ισ ΙσρρσΙΙιΙσπ
σοι Μ), ίιιΙΙ: Μα απο Γισσόσ τοπιο σοι:
νσΙΙσ δε @άρει ώστε ΙΙισσϊσ ;Ει ειιιιίι Ισ.

σΙισϊσ ιι”σίΙ: με ίσιτισΙιιΙ:Ισ. επι ω άσοι ΙΙ .
ε”:ι€ιτ, ναι σιισ Ι”ιιισοιινσιιισιιτ τΙιισιισΙ
ιισιιε ρειιΙσιιε;ιισιι ΓσιιΙσιιισιιι μου: ονο
ιιὶιτσιΙἔτιισιιι:, Ξι @Με «Ισ :σοι σε έσιιιΙΙ

τισιιε ιι:σιιιίσε ίι:Ισιι σο:: Ξι Ισ σσιιισσια
Δ τισιι,86 σε πω: τΙ'σ:ιισιιιρΙσε σιι'σιι Υ νσιι:

τσιπ Ισε ῇσιιιε σε ΡισΒιοε ιΒιισι·ιιιιε , πιο·

8Ιιεσιι: σα ιιισίεΙι:ιιιε σε” Ισ νιοσ ιΙσίσιισΙ5
Η γ σου: στήνει· όοΙ'ι:ι:ισιιι, σιιιιιιιΙνσ
ίσιινσιιι :τι σΙΙ.σέΙ: μι· Ισιιι· μωρα: σσιι
ίσΠΙσιι.

Δ

γ.

_ ΤΜ2Ι5 ριιΙΙσιιε Ξι Ι”σιιττι: σιι5.86νσγσιι_ε
9020ά ΙΙ δ, ει άσε ιιιιΓσιιε ρι·σσιισΙ08 (Ισ

όριιισι· ι:Ισ Ισ νσιΙιέ ‹Ισ Ιιιιεσσίσειιιτισιι,
σσιιιιιισιιι Πε γ ρσιιινογοιιτ. .4Ισπ,ιΙΙΙσσι-.
ΙΙ5 , έ!βω ωΙσπνΜσβε και: Με ευπά22έΜ _

ιε:φΖ2:2ιε.()σΙσι ω: ρσσινοιι με ειι Μπεστ
δ£ πιο φτασει: με Ι'ιι&ισιι «Ισ ρσι:Ιιέ.

ΕΜΠ Με ίσιωσε σοι ιι ίση πιιιτι εισΙσιιτ
δικ ΓσιεΙσπισιπ Ξι υπ Ιισιιιιτισ σοι ι'αρισεΙισ
τΙ”σΙΙσ Γι: όιβιστ ι:ΙΙι·σ ίση ιιι:ιιι δε ιΙσιιι σΙΙσ

ιιιΙσ_·σισΙσεϋΙσε ιειιίσιιε ιΙσ ιΙσιιισι5 δι τα
.

Υ

-

@δ

Ρεσ.ιινΜι: Χ°εΙΧιΙΙ·Ι”· Ι ·^:Π
-.: -=>Μ

σε :που :μπι Ισ :σ :σσσνιιιγ ; δι! Η :Ισπιιε

' :ειΓι:ΙισΒι ἐστι σι:Ι:ιιι·σιτ απο: ιιιισ ιΙσ Ιιιγ
ρστιιισ::τσ ιιιισιι:ισ μιναιιτέ;σσ::σ :ιση

ιΙιτιοιιι σιισιιιρ:σ Ιιισιι ‹Ισ ΒΙ:ιΙΙιισΙιι :πο
ιιισΙΙσ; ιιιιιιε ΙἱσΙΙσ ε'ειΙπιιτΙοιιιισ Ξι Ιιιγ
ενω: ι:ιιισ ιΙσ ε'σσΙιιιτσΙ: ιΙσ Επι ιΙοιιι:σ,

μιιΓ:ιιι: Γει:ιεθιιτσ Ξι (ιι σοιιΓσισιιι:σ 8: Σ:
[σει Ιιοιιιισιι:,σιι ιΙΙΩιτι: ΙσιιΙσιιισιι: ιιιια:ιιΙ
σΙΙσ Ισ :σσοι:, Ισ :σ :σσοιε Η :ιι σε :ποπ
Μπι, εσ::σ σοϋιΙιιιοιι :ισ Βει::ιιιτι: με

σΙσ ΙιΙειΓιιιισίοιι ειθ:ιοιι ε ό: (σκι νι·ιιγ ιιιιιιι

:σιοιιικιειι: δ: ΩισΙιο.ιι: :ιιι'σΙΙσ α τσσσιι εσ
Ιιιγ Πι :ι.ιιογ ιιιι”σΙΙσ σιιΙΙ ιΙσ :ιτοΙιειΙιΙσε ω..
ίοιιε :Ισ ::ιιι:ιιΙ:σ σα: ιισ ιισ :Με ιιτι εί
Βτοιι:σιι: ε :πιο ΙΙ.ήσ: ιιοιιοΙ:Ι:σιι: απ::
ι:οιιιΙιτιο-τι ΙΞι ιΙσ Ια :στιι: σοιιμΙιΙσ,ιιο:ι

[σιιΙσιιτισιι: ιΙ'ιπιριιισΙσιισσ & ιΙσ :σωσ

ιι:έ,·ιτιιιιε :ΙΒιιΙιιΙ:στσ, 86 πισίιιισ ιΙ'ιτιιιιιι
σΙσιισσ σκι Γοιι σιτιιιισ ειιισιιιΙ σΙΙσ Ισ νου
εἰ:: μγστ ό:: σσ::σ ιειιίοιι : Οι: :ιιισ ίσι·

πι: σσ::σ μσι:ιιιι:ιοκι,Ισ :σ :σσοιε ΙΙ :ιι σε
ιιιοιι σπιτι : ριιιε σο:: ιΙέε Ιοιε :ιι Ισ :σοσ

νοΙε σιι σΙΙ.σθ: ? ΑΙιιΒ Β σσΙιιγἔι ιιιιινιισ
ΙιοίΙισ ιΙοτιτ ΙΙ ο ρ:ομΙιΙσ Με: ιΙσ :Ιοιιι:σι:
σίὶ ιιιοΡοίέσ Ξι ιι:Ιο:στ ιΙΙΙ-οιι: ΒιιιρΙσιτιστε
. ει :ιι σε.(:ΙιτΙΙΙΙσ :'ει:Ιοιστιιγ,86 ιιιι”ΙΙιισ -

Ι'ειιΙοιαΙΙ: με ανω: ι:ιιισ :Ισ ε'σιι σΙΙισ Ι:ιισιι

αποσπά , σσι:σ σοιιάιτιοπειρροϊόσ Ισ
ισ

μιιι:οιτ

.κ.,

4.

με.
δετι Μ.οτεί ΧΙΙΙ.
Ροι1ττ0ΙΕ ττι·τττε ΙΙοτε τΙε Ι›ἐ:ιΙιπε : απο
τμειοεΙ ποττοοΙΜιοτ Ιοε τΙοιιτε Η Ι'ειοοτε..
? οιττ δ' τι ΡΡ οίετΗττι
ε Ρ Ιετοεοτεεττε εοιπ:ΙΙ .
Χ :του ου π1εοτ.ειΙε ου ?νετΙ52Ι0,δί το σε 6'|υ·ψ,
@Ι τι”ενιτε με Ιε οΙειΙΙοε ο! Ιε ρεεΙιε. @οτ
οσε ΓεττΙο εσκΙΜοο , Ιε τΪοτΙοτε Η το εε

τη”.

-Χ.ε<-4αεν:

τ:τωΙοετέ ,- ουτε τμι”τΙ Πάοκ εΙέεΙοτε επ
εΙΉ:&,Ιοοε ε'εεΙοττειτ ΙΙ εΙΙε Ι'εΙΙ οτι ποστ
θα τω ρευτ με ε'ετι εεΙοΙτεΙτ , ττΙ:τοοτ- Μ;
ΙΙ εί'τ νων ΐεΙοτι Ιευτε ωει::Ιτττεε. ΜεΙε
εεΙο τηείΙπε οι: Ιειιτ τΙεντοτι ΙΙ με Ι:αττε

/

τεεοπτιο·ΙΙ:τε Ισ. ΒωΙΙε·τέ ‹Ιε Ιευτ τ:Ιοέτττ
τττ?ίλιτ Π ΠΟΠΟ Ξε;Βοευτειπ νοιτΙο τίττε
εα:Ιοτέ Γοιτε εεττε Μεσα: , Μ), ουΙ πε νεο:
με οσε που:: οὸ‹›τΙοηε απο Ιεε Μηπω

ττιΙτιε , ε: στι: »Με σε σοκποφε.φω , πιο
ειτε πατε ΓοτΙοτΙοτιε «να οότιοιΙΕιττοε 86
απο εεττΙτιτι:Ιε, τι'αυτοΙτ ΙΙ με ρουτνειτ ετ
ε'ετ Μα: Η εΙΙευτετττετιτ τεεοττοοΙττε,οιή

ειροττατιτΙ'ειττεοτΙοη τεουΙΓε σ πω” "Ύ
ΡευΠῖοπε είΙτε ττοτορεε?Ο:Ιο εοίΙ ΙΙ με

εΙὶέ ετοΓοΙοιπεοτ πεεεΙΙ:ητε ρουτ ε'γ ίειΙτε
οιΙοτετ επ τἶτγ9 Ν'γ Αγω: με ρουτνειοδδ

σε ε'γ @βατ με εοοοοπτε, ει!Τεοτετοεοτ
ΙΙ τη είτ ραε.8ε τή νευτ με εΙΙ:τε Μοτό

βετ εε ίσοι: οσε εΙτοΙε ΙτορΙε τΙε τΙΙτε
τ:ΙοεΙ:ι ΐοοεΙΤε ετετοεΙΙε ‹Ιε Ι)1ερ ειτίΙ:ττ1
ίτττοέ Παω Ιιμοροε Ιε ρτΙοεΙοετΙ 86 Ιο
κ

-

Ι;

-

ΡΙιτε
Δ

Ρεε-ΑνΜε ΧΟ ΙΧ, ΙΙ. ;. '

μ;

'Με ΓοΙαπω::Ι (Με ειδΙ:οε ε1Ι0Ια Ι°©ΙΪ8ἰ0Β
(.ΙτοΙΙΙοοοο, οιΙΙ Μου ω:: οΙΙ: Ι'αΙοτει:ιοπ

ό: Ισα οοτρε Ιουε Ι'οΓρατο οι: ροΙο,ου'οπ
Ι. ω:
ριιΙΙ Ιειακιιε ε'εΙΙΙουτοκ Η σο Ισ ρεοΒιοτ

Μοτο: ω” απο οΓροεοΙΞι.οπ ο'επόοτο
με υπ πιοτσοειιι ό: μπι «το ΙΙου ο: Ιω
απρε,86 ουΙ'εσ Μάο οίι ΙΙ τσαμπα: ‹Ιο
ι1οιιε Με ρΙιτε δωτιοΙιο, ρΙυε απΙσπ: ά

ΡΙοε εικά:·οτο άονο:Ιοο οοιιε ΒΙΙΙΙοτιε
οοπικιΙοτε ᾶ'ειρ‹›ττοτ “η τ:ΙοτΙτ ΙυΓΡοοομ
απτο Ι'οοΙ 8; Ισ ποπ , δι οοο άονο:Ιοκι
εοπόΙ:Ιοοπ::ΙΙο.
.
ΜοΓα›ο Πε οι: Γ: (σο: με εοπτωτο2
εΙ'οο οτοοποοτ Ι'ειοοτετΙοπ :κι Ι'ει&ο πιά

πιο ὰ:
ΜοόωοιιΙοι:.
στι:το:Μοόοε
οτεΙοοπέ
οι:
ρΙοε
οσο
Ιου ΙοΔροΙτο Ιεστα
εινα:
υπο οΙοοΙιο μου: επειτα κουε σου:: οιΙΙ ›'
μπειτε ραπ; :Με ‹Ιο Ι'ειάοτει·; 8: πο::
ε:οκιτοοε οικ:οκε οι: οι:Ιει,ΙΙε Μ), οο€ ΙΜΗ
τιιέ οπο· ΙΙ:Πε: α: Ι:ιουοΙΙο Πε Ια ροττοοι,86

Ια Έσω ρυΒΙΙουοωοοτ Μοτο: απο τουτεε
Ιεε ρΙι:ε 8τωπά::. ΓοΙοι11Μτω ου'ΙΙε οπο·

ρου ΙΜοτιέετ; 8ε :Μα Ξι ΙειΠΙτηοΙε ΙΙΙ85ζο
Μου 86 Π:: άσε κονοΙππΙοοε ρτοτεοάοοε

Φ: οοττειΙοοε Γοαπποε ου Ι.Ιοοο,οοτττωο
α:Ιει Π: νοΙκ ρ:ιτ Ια ΒιιΙΙο ‹ὶέ (ΞΙσωοοι.5. ό: `
μα: ΡΙιΙΙΙο11τε άοΙοιιτε ΙιΙΡςοΙτεο. @Νέα οιιΙ
ιι'ανοΙτ ]ακτιεΙε άπό οτεικτΙοοέ:_οιπ ΓΕο;ΙΙΙΒ Ξ
|

(πω: ΙΙΙ:τι··

”

μασ

'Ι Ι

'-$ειιΜο·κ ΧΙΙΙΙ

Ρ'ωτΗ$-τω· ·

εΙιτοίὶἰοππ·ο Μαιο: Βοο.α:ιε , 8: :Μα

ΑΜ Ιωρτοιινέο Ραπ: ρΙιΙΙΙευτα άοΙοικε
[πορτα Ι)ο&ωτε σοπ1τω·: πω: ακακ
Μο οοιινοΙΙο, ναἰπε, & ΙσαπόαΙου(ε.
@Μιά νουε νογο2 οσε σΙ·ιοΓοε, Με:
Ι'πετε.τ , (:ΙιοΓοε απο ιιιιΙΙο ΒσΜο :πιω σε
Ι ίαιιτοΙτ νοΙτ ΐα:ιε υπ ωάττοπιο εΙερΙ:ιΙΙΙτ α

οαιιί_ο ά: Ι'οΙΙΙσπισε εΙυΙ γ οΙὶ Βήτα α Ι)Ιοιη
62: ά:: Ια ραπ ε:Ι·ε: πιο: ‹Ιο ρευρΙεε αΙ:ιι->·

Με; ΡωοοπιιοΙΙΙει Ια @Μάο €ταοο απο
αποκτα: Βου Πέσο τιουε α Βήτα άεροι:ε·

ανοΙτ “κι εΙ'ιιτιο Η εταππΙο εττοιέι·, 86 ὁ'α-·
νοἰι· τοταΒΙΙαιι τηΙΙΙου «.Ιο πισω Ια νταγ 86

ΙΙ:8ΙεΙππ: ιιία8ο ‹Ιο απο Ματ Βασι·εωοπτ,86·
Ια νκαγο τοΙΙ8Ιοη ε1ι1Ι εοπΙὶίὶ‹: α Ισ ΙΙ:τνΙ:
| Ιιιγ ΜΜΜ Φτέ:ά· εευετέ2έ; δ: ρτΙονΙε Ισ

5::Έπειιτ ι:1ι:Ιαοι1νετταυττείοΙε Ιοε Μουσε '

α πω: ὸ”ανουΙἔΙεε ςιιΉ Ιοε Ιου: οικω Ι
αιιΙΙΙ,86 τ1ιι'ΙΙ ΙσααιτκΙοσα Ια 1τόειοΙΙΤαποιη·

Επι:: εΙανοιξ Ιουςε·οετιιτε :κι Μπιτ 8εΙ6Ι
σΙ·ιστοΒει·ΙαοϋΙΙοίΙ, δ£ οἱι Ηπα: οίΙ::6·

αΙιεττ:Ιιέμ:'οΞε αΙΙανοίτ αι: (ΙΜ α Ια άσσο·
πσόσ ΙΒΑ μέτα.
η
_ ΜαΙε τστοιπποπε α Μετα απο, μυθ
απ τωι.κ:ΙΙΙΙΙΙοε ΙΜϊτικίΗοηε απο @ω
απο” ΡτοΓεπτο. πω” γ ανω επτουιΜ
φα Ισ νταγ δ: Ιε8Μακ οϋΙΙ:δΙ: ά: πω
/

φΙονο:Ιόε άοΙτ απο Ι'ΕΕετιιοΙ παω Ποπ·

(με

ΡεσενΜέ ΧΟΙΧΙΙΙ.5·

·ΙΙΙ

σοσ- σε: τω: άσσο ὲι Ιογ ΙσοΙ σοσ πουε
Ισε εάτσΠΙσοε,σοοικοσ ἐ α:Ιογ ε σοὶ οσοι·
.ίσο ΙοσστοροτεΙσΙσ σεισσΙΙσοσσ 8ο σουτ (σε
ΙοσοσιττοΙ:Ισε Ισσοτσο,σΙΙ: (Με ισοτσ εισο

ΙετΙσο,ισοσ ίστνΙσσ,τοοεσ οσιισοΙ6ΙΙσο ο;
εοοτσ Ιοοεο€σ πωσ ΙὶσσΙσε άσε ΙἱσσΙσε;οο1
οσοε :Με 8οσποΐσ ίσ22επΞε ΙΙ Μαι @ρεεε :σε
σο” σε 8οποεμέ:αΙσ σο! Ισ ΙΙΙΙε σΙΙτ Ξι τοοε (σε σΙΙίσΙΡΙσε? @από σου: [Μετα #22: @σεβ
Νασο Βετο μέ σε απ:: Οίκω· , Το» »Με βέε
@ποΉξέ,86€. Οωνὶ2·φ @σκίσω !ε ππΈπε , Ισ

μήβωσε, ό· ΜΙυεκεε οοΙ·Ισ ὅσοι: ΕΙρτΙτε

ΙΙΙΞΓρ:Ιπ άσ ΓορρΙΙσσεΙσπ 8: σο Θεσσ οσοε
Με στο:: ΑΙΜ Ρινε;8Η.ι σοὶ τσοε Ισε ΙΙιΙσ- Ισε σο. νΙσΙΙ σε ·όοηΝσονσσιι ΤσίΙστοσοτ;
. ιΙσοτ οσοε εινσοε Ισε σκσκορΙσε σο ΓΕΙ
στΙτοεσ ,' οσε εισεσΙΙό ισοτσε Ισοτε ' περιε-ζ
Με 86 Ισοι·ε τσσοοοσΙΙΙΙιοσσ-ε τσΙΙΒΙσοίσε.

Κσίρσ&ο-οε Ισ ίσοι: &ιστστοσοτ , ωστοσο
οτι ΒΒοσ-Ωιστό σο' σστρε άδ ΙσΙοε (ΖΗΜΙ ο
ίσο Με σοὶ οι σΙΙό :σωρο σου: οσο·ε,8ε όσ
ίσο Μπεζ σοὶ σε σΙΙό τσΙροοσΙο οσο: Ισ. τσ
πΙΙΠΙσο ό:: οσε ρσσΙισσ ; σοποιοσ οοά5οΙο
ποσοποτΙειΙ «Ισ ίσε ίουΙΈτεοσσε ε; ‹Ισ Πι `
ποσα ; σσιοπισ ο:: ρτσσΞσοΧ %εσεΙσ ίσο

€ΜΠΟοτ ε 8: σστοπισ σο Γσσο στσε4σΗ·Ισσ
σΙσοκ σε: οσττσ σσοποοοΙση απο Με;
απο Βετο-σιτε οοοε ΙσΙσο ό”ειάστσεΙσ Ποσο
Ροοσ
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Stanton XIII. _

pourla chofe mefme,ôc un gage d’amoui.‘

au lieu de celuy qui nous Га donnéůcì
quinous en avons l’oblig`ation. Hono

rons la bien- lieureufe Mere du ñls de
Dieuôétousles Saints dont ila recueilli
les Efprits dansle Ciel,`ô¿ donril nous

а lailfé en terre ‘1е5 pteceptes ôc les
exemples. Benilfons Sc celebrons leur
memoire, 85 tafehons de les imiter eri

foy, en pieté, en charite', en patience, 82:
en toutes bonnes œuvres; afín que (щ;

vans les traces de _leurs vertus nous puif

lìons auilî parvenir. д; 1а felicite’ de lcuŕ

condition : Mais ne (ervons r_eligienl`e~
ment que Dieu мы, pour ne tomber pas

en l’horrible crime de ceux qui adorent
la Creature au lieu du Createur, Seauf
` quels fa fainse parole denunce Ii сх

prellement qu’ils n’l1m`terom point IL»
Royaume der Cieux,mao3 qu’il: ßromr /'elteï

dehors de едят Cizé , ф que leur portion'
leur ф гфтёе en i`ç/long ordm! defeu
‚

\\

dqfoulfìçy.

Vous avez apris en deúiîeme lieu que
_le moyen de le bien fervir öcglorilìerg

eil de ießlflmußrr avec une haute admi-'
ration de fa perfeélion ôc de fon excel
lcnce , 86 de nous abailler avec une

'

humilité

`

par NM sf xc1~x,«y_r. 5: . 417

’ humilité"'t'resprofonde en laÀ reconnoiiî
fancede`not'te neant. 1 (ж: là le' propìè
caraôcere de la vraye religion d’eilevet
Dieu le plus haut qu’il fe peut , tant poul
Pexcellanee де .fa nature , que pour li
vertu de fa grace, 85 de ravaler l’l1`om`m¢

le plus bas qu’il cfl poillble lt fes pieds, i
comme n’eilant do fa nature quepoudre.)
¿â rendre , 85 ce qui eil le pis que eorruj-V `
ption ы que peche’. Au contraire toutes

_ les fauifes abaiilcnt Dieu par des eonceä
ptions bailes abieöles 85 indignes ‘де ill
grandeur , 85 par l’ext`euuation de' la

puiilnnee de fa grace en ce qui eiltlelz
converiion de l’hornme 85 де гаешдчта
fon i`alut;Et au contraire exaltent l’hom`= ‹ `
me par Pexaggeration 'des forces de fa
nature ,’ de fon franc arbitre 85 de гад
merites. Retenons biencela , Cher: Frei

rer, Pour, d’une part, metliter tellement
la grâdeur de Dieu que nous eloignions
де la conception que nous en avons
.toute bail`eil`e 85 imperfeólion ‘д 85 qui

nous luy attribuions toutes les grâdeutsg
les perfeêlions 85 l.es excellence: qui fo'
peuvent im'aginer,85 donnions ìr' la vertu

’cle
(еще graceque
toute
la loìiange
de no»
tre fa
falßtsiachâs
nous
ne luyiaurions
”
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Ι

6 τι ιι Με ι:

ιιιυιιιιτ ι·ευτΙιε τιιιιτ τΙ'Ιισιιιιευτ σε τΙεεΙσι
το, τιιιιτρσυτ εεσιι'ιΙ ει): ©τιΙυτ-τιιειτττε,

σιτε σουτ· εε συ'ιΙ σιτευνετσιισυτ,σσ'ιΙ
ιι'ειι ιυετιτε ιιιεσιτιρετιισΙετυειιιά':ινιιυι
τεττε:Ετ σε Ι'ευττε ιισσερτσΡτετιιετ ιι Με
τΙευειστ (τι Μιιιειτέ Γσυ-γε.τιιιυε ισυειισυε
τεσστιυσιΠισιιε σιτε πισω .σε σσυνσιιε τ

.τιειι,τιε ιΞινστιε ιιετι,σε νιιΙσιιε πω; δ: τισ
ίσιιιτιιεε πω σε υουε τυειιιιεεμεε σουτ
σιτε εΙιιιευιι(Ιε-τισυε ευ Ι'ειιιιΙτειιιτ 82 ευ
σου;
, εσπιτιιετΙιισιτ
τουισ.:Μπιτ
ΔράκοιιΙ;ιειΙΙειιιτ
, Ι· Ισ βαδ·
ἰε μενει"
α'ε :στα
μ»
:Μακη κωτι.πιβτιτυπόσ Με φέβέιε. ει ισ
ρυι586 Βιιε συεΙσυε Μαι, σε κ”είίρεσ αφ, |

Ζε έστω έα σε" ?κι α! απ: τω] .:›ειυίἱ
σουτ ειιιρισγετ Ξι ιιστιε ιιιΙυτ ε·υεεωικιτ

ά· τττωύ!ωπαί , σ”είτ ιι σιτε @εε υιιε
ττεε·8τευσε δέ ττεε-ρτσίουτΙε ΙιυιιιιΙιτέ,
ιιιτ:Ι·ιιισε συε ι:,είτ Ιυγ επιραειιείτ Μετα·

› ενετ.ε|)ΐτατε ίεΙυσκίσιαό·!εριιβέτσ/ε!Μβι ι
6022 ΙΙ7!πω.τ.

_ι @αυτ Ξιεε σοι νσυε ε εΠέτιιττΙυ Που ι

ευεβιεΙ Γε ιΙευσιτ_ίιιιτε Ι'ε)ιΙστετιστιδί Η
ιετνιεε σε Ι)ιευεΝσυε τΙενειιτερτειιτΙτε

ΡιιτΙΞι Ξι Ιε σΙιεττ:Ιιετ.Ιυ συ ιΙ τευτ εΙιτε
τ:ΙιετεΙιέ, 5συε Ι'αυσιευιιε σετΙ:ιεσειε , ιι
ιινοιτ ετιιισΙιέ Με ΓγττισσΙεε «καιω ‹Ιε θ

ιπείειισε συ Τεσετιιετ:Ιε δι ευ ΤειιιρΙε
οτι

Α

ι>.ιιιιιιιι

οι κι. ;.

Με ι

' έιΙιΙΙ-ειιιοι: ίσα ιιιετσΙισρ_ισά_·, σ'σίΙ ΞιιΙΙιισ

ΑτσΙισ ει” σΙἙοΙσΙα @απ :Ισ κι::
ΕΜΗ:: :η :ιοί Η Ισ όσιωΙι_:σνσΙσι στι Η
ΡΙσιιιιικΙσ _ιΙσε:ωιιρει Ιεἔι Ισε·ΙίωΙΞ5·Ιισε
σΙΙσιισιι:ιοΙιΙιἔσ_2 :Ισ :`οιιιιισ: Ισιιιε μια:

8: ιΙσέειι:σ Ισιιιε ΠιστιίΙσσε , -Ισιιιιε σωσ
ΙΙ:ιοιιε δε Ισιι:ε ε πισω: σε εΑιιιιιιιτεΙ”Ιιιιι·φισ
ΙΑτσΙισιι”σί: ρΙιιε!ειιισ Ισ :ιιΙισ :ιιεισΙσ ιι Ή?

ΦΙιιε;:ιιισ Ισ.·ισιιιρΙσ φώτα ρΙιιε,ιιιιιιεςιι'ΙΙ "
:

έιδιιειιιΙο-ιι·ιιέ Ισσοιήιε :Ισσσε οπιΙιτσεσιϊ
μια:: $σιΒιισιιι Ισἴιιε:(ἔΙιιιΡ: :ιιιι :Η ω:

με εισιιιι ιΙατισεσ'σί:3ιι εισΙσιιισ ΙΙΙιι7Ιἔ .·ᾶ-σν;οιιεγ.:σεε:ἀσ:|,8ε σο;; ιισιιε Με: δέ: .

. @με σίΙσιιστ (σΙ:ιιι ΙΙσιιΙιόιαι:ι6ιε ω Ιω:
Αρὁτ:σε δ! @Μ @σε πεβάάτσ2·έωδ ΜΑΜ; ι
`· :&σι·ι·ύι>ζ ίσε:βυβε μ: ρω: Ξά&ιμι :Ιω

ζΙ:ιι·Μ.ψ ε/ίωΙ ζιωιΙεκφωιΙέ :Με : ·ΡΜβισ ,
ή ει: [εφ-ι μ·ιβωε·» Μπό9 ω;» μι:: 2
. :Μη ιμξβω[ω· Μ 2ε7ι·ώ.μ-ε
Ρ_ ε
.
ΔεΙ:ιιιιιΙσι1ι"στι:ιπιρίιιιισπεΒΙσπ ιΙ:ιιιειι04: ι
-:ισ ι·ιισπ10ιτσ Ι:: ιιιι(οιι° ιιιισ Ισ Ρ:ορΙιστιέ

- Με ιιΙΙσ_ἔιισ κι :σε ΙΙΙιιΜι-σιιτ; ιιιοειω
_ σσ , δ6 :ΙσΙ'ε:Ισιά:ΕοκιιιιισιισιΒιε ιιειωιε
:σιιιΙι·σ ιιιι_$σιειισιιέ μια:: ΌισιιιαΙΙΞενοιι·; .

Μι? ι/Μιεεε.- .(:σΙιι :ισιιε :Ιοι:··Ισι·ιιἱτ ε
ΦΙσσιωΙιέιιίσει Ι.ει ιιτσιιἔιι`σ:σ :ιιιισ- σειιιιιιιό

7 ΙΜ Ι.ιΙοιΙΙΙ μ): (αι-Πέμ αιιειιίὶσ;· νσιισ::ιΙ5Ισει _ ¦ 7
ΙΙ πσιιισιι·ε ιιτιιιισ ΙειιἶιεΙε`_ σ.Ισ.Ισ Ρτςιβισσε
ω

|

ι

:

π μπι
8ιιιιιιιτσμ ΧΙΙΙ.
'
6ι:-πισ;!ιοπιστοπ τι ωστε :με πισπιε Ι';ιγοπιτ
τσιήοιιτε στι ·ιιπισ -Βπι·έιι!πετσ τσνστσπισπιζ

Νοπιεπιστιιιιτιάστιε-τ:σιιε Ισε ισπιτι·ΞιΠιστι

επι οσε τπιπιιίοπιε 8: τι Ιειίισπιπισ ,ι2τω β»
στα» ῇἐι/ἱππῖΜέ ε ίτιιιθ:πΗσπιε ιεπισω πιέ

πτσε στι σοι στομα στιτιιτεττπισᾶίτειπι8 πιτ

Ιι8-ισιιΐοττιστιτ Ισε ττιστνσπΙ|ι:ε όσίτι @στα
πιο τι ριιιίΐσπισε επ σε Τα »Με στι τουτο:
Πε σειιντσε δ£ επι πισω τπισίἱτισε,!σ τοπιιστ-#
οπτιπιωθΕ&ιισιιίσππισπιτ τισ του; (σέ σπορ
Ειπα τσιιιροποπε σ: πΓρπτιτσεΙε; εισσιιισίμιπιτ

ΕπιιτιισΙσππισπιτ σ του-τω Ισε άιΓΡσ5πισπιτ πιο
ία ρπον-ιάσπισσ , πιο πιιιιπππιπιπεπιε ωστι

σσπιττσ Ιιιγ σιισ!ςιισ οτιοΐο σιι"π·Ι Εισσ,ππιειιι
Ισ ΒεπιπιΤπιπιε Ισπε σιι'ιΙ πισω επιτιἱὶιε,‹:ο`τπι

πιο Ιπισπιτιπιε πιιι'Η πισω οΙπειίΠο πιτπιίι , κά!
?πιο που: :το μτΜ”έσω τα: στα:: ἰε κυττά:58:

στά!! πισω σκοπια ραπ Η ἀιἴσιρΙππιτ: , σουτ

πισω @το ριιππιστρτιπιε πιο Γε Βιιτιπετό.
$στιόπτΓιοπιε Ισ επι τσιπ τισέρτσροτ; Νο
μιπΙτιπιε μιππιειΞε Φ: Ιιιγ , πιο Η ιιιιιτοΙσ, σε

Ισε διιτ:τοπισπιε δε πιο Πιτ πιππιντσε, σιι”στι
ωστε τονσπστιπ:σ ; «Ξ πιο στσπιτιπιε ιιιπτιστε

ίου πιστη στι πιο. Εεε Απιεσπ τππιτπισΙσπιτ

έον:ιπιτ Ισά, δ: Ισε 5πιτειρπιππιε π:οιτιτπσπιτ
Βου" Βισσε σπίτι ρπσίσπισε:,π:στπιστοπι ματ

πισω ετσι πιο Γοππιπιιω σπιτι θα: τισ τοπιο,
πισω εισνσπιε ω” »πωπω & τπστιισιτ:π;
-

' ·

·

φωτιά

ι

~-___~____·β_ο

Φ

η ..ΙΡειωνΜε ΧΟ ι Χ; ΙΙΙ ε»

οι

4- οικιμΙ ηοοεΓοφοωεάοναοτ Ιω γεια, 88 ` «μεσο ΙΙ οΙΙ:οοοΙΒοκι «Ισ ρω" ου οι: Με',

ου ά ΜΥ! Νο_;10υε οοπεοωοοε με ‹Ιο 1ο
ΒΙοεΙΠοιέ οοιιε ιτιο(ΙΠοεε ηνΝοοεσειίοτεο
ομο ιιοοε οοπἱοοε .Με ειιιτι·οε 5 Ια: @στὶ

Ι ΙΒΝ' 30ΠΙέξασ πισω έκαψε Μή? όσιωι: Μ·
ξσΜακε,9ΐπιφάσ 110188! Με |ωωΙω ΜΜτε.ε
έ!.εςομ έβοή[82!πο!72 Ραπ ?αἱ α!! πως «πω

Μεμε ΙιοΙοε: σοηπικοτ οΙΙ-οο εμ: πισω
@Με ηουΙΙ:τοιιε Ια ρΙιιίροτε-εΙοσο °τοΙἰ-ε
_ φαι:: ὸονοΙτ-ε -ΩοωοΙοογ σποτ-ΙΙ οιι5
ωιιεσε·ΙσεΈοΙεοιιο ΠΙου Με οιιοΙοικε
σΙποίο ;:οικιτο
Νικ Ιυ8επ::πτωο
ι:οιπτα
Ι Ι Ιειικοοϋμ,
εεεωιουτσιππεοπ·ττο-Γιία8οΙΤο
οιι οοωκο ίεήοΙὶὶσοεωΜτοο Η Ιεε νογοε
ηΙοΙὶογοιετ μεΒΙοο τοΙΒΙόοε, αει Που οπο

ΩἶοΙὶ.ευκ πω” ο1:?οΙΙ: Ισ εΙεΙοτόπο 8Δ·°Ιο·ἀο
τοΙΒΙσπκηπέ (δοπτΙΒΙου ε, «κι ει Π! οι:Ι

πουίΙππ οι: ΓεερειτοΙαοα «Με μοροε άς
νειοΙτέ 86 θε ΒοοΙΐοοποιήεΞεοωοΙοπ φα
οιιτιοΒοηε ίσο Μπι μι· ι:ΙοεΙυτσωοοτεεω
πιστοΙ-τοε,ίρεε_άβε αιευετρΙ:Μ·οπτε , δ6 με
- @σε ΙεΙοείεωςεΞεοωοΙσπ γ σο ει τ-ΙΙ αΏευ

οιΙΙοο ΙΙ: .εοΙεείοωεπτ · με Ι ροιωοοβ _
Μα», ιππ1εοι:1Ι'ογευεοΙεεΈοπω ΜΜΜ '

Με :τα ίση ρπ11.οιενε:πιπ Με: . οι ουϊ - Με!
εΕιι:οτυπωτ ροΙοτοπ Ι'Ιιόηοιπ έν: ΠΙ::ι:,Ι
Θ” @ΙΙΙ Ια , αιο·ιιττοοω ττοε-Γοπ5οΙοε σε:
` 1·
Βο 3
απο?

/

ι
··"--α.σπ-αων·π· ·τ·;
ι'-·-;.
σ

π.

ο

ι απέ-

δια Μο

'ΧΙΙΙ.· ο Δ'

π

.

_ ;.αΙιιγ Δε Ιαιπε ρ:οαπαιπα--15ιαι1 Ιου( 'στοα
μα·2 ΙΟοπιΙ;›ιαο ιΡαιιιταε απ(ΐπ φαι· πια
@οι οιιοραοΙαε πι ιΙα οιοἙαται°Ια·ςοΙαε:
Ι·ζωοε , οι οι: ΙααιοΙαιαι, «πιω. οι:Ιοαιβ
Ιαιατ πααιιγαιΙα «πα ΓοπιααιιΙα οιια^Ια-ποπ·ι _

οι: Ι)ιαιιαΙ'ε ΙσΙαε-Βειτιό οατιτιι'Ιαε· αιιω- ‹
[αιιαειἔ 6'|1εκι]'7εααηαοττι8αοπε αιτίου!

@πιο εεε· οαβιοια·, &Ζποιιε Ιοιιιιαιιαπε ὰα`
οα πιο: ιΙιι ΡτορΙιαται·ΙΙ :β 86” , Ιογοπα

ΡΙοείο18παιια οπο· μια Ια οιιΙΙό“ι:Ια Ια Ι;ιπ-·ξ
βιῇαταιιποε ι:ξαιιια ,` απ πω ρατοΙαε δα Α

απ: πιω ·αιί'ειοπε, ΙΙ που; νοιιΙοοε ροτιαιτ
α-οοαπαααπίαιεπαα Ια ποιο οι: Επι»

ξαπα α: αΙαίαε ΓατνΙταιπε, 8ιτοιια Ια Βα
ιιαιΙ·ι6Ιποπ (οι: [ιη που; απ ;οιιιαιποικο
ω.

α

βουτια ίτιιιδΙτ ειπα ποοα=τΙανοπε ταν
αιιαιΙΙΙ: έα αατια ι·αιΓοπ ου ΡτορΙιαταξ·
(Ξ·'·αΙΙ:.·,οιιακαοιππιαΙ'ΕιατπαΙ :τοπια οπο
αιι ίαιπτ απ Τα παιιιια 8; ακαΐα οαιινταε,
ποσα Γογοπε ί-αιπτε απΙΙΙ απ ποιια`πιαΙιπαε,

αε ι.ι1Ε011ϊ0 ποια· ςοπνατία:ιοιι ,· #2 με ο
ποια βρω φάτσα· @ο και:: ?στα ακοή πω·
@ωχ ι ηπα αο:πιτιο Γααινακευα δ; Ιαε
ΡατίαξΗοω ΓοπατΪαπ€ξ2ιΖΙ°1α , Ι65 Ι10Π08

Ια Ι.ογαοααυΙΠραιιιαπτ οι:'ιΙ Ιαιραι:τ απ
ΙΙΙπππωιιέ οι: «Με πατα-έα: βατ· αΐαΡι/Ια

μια γιαγ.αιπαπι: Μπα· 8οιινοποπε ποιο _
να

.

.

α,

οπο

·Ρ5εΑνΜι· ΧΩΪ Χά- $·

$7-1τ

οοοβά Μέ0,19Μ: βωΈϊήσει2ωι πρ! ω· φοτο

[ζωο , 6: οοεπέσπ ι!εβρ2/!έ π: ΡΜ! απο,
Μ· ά [ιΜά: Οὶιἐ. 5ὶ οοιιε οοίΐτοπε γ οπ

οσ , (. ακμή πιο Π: όοπ άεθτοι έ) Μπέ
μ»! ω: ωεωΙσπ: με βη: βια ί; πω: Πω!

03,1

ΔιΜψ· ,βιοΕΜπ,«ιρρει;ω2εβτέυμπέ, Μπισ
·υπιβ: 1Μνσέ:ψ· ό· ασεπ:: 9κά φ ίσωιπέφ

ΕΕο58οοπο οοοε: οι: ·:οοτοε Με ΓοοἰΙ!οκο€
:Ια τιποοάο , άο·ι;οιτττε ωειονειΠοε οσοι-Ϊ
ρει8Μοε ,οο-τουτοεοοοΒοοε άο ροο!τό , Βε
πο τοπΜαπέρυπ.σ· μέ” πω· αποτο: @βη
δΐισι·ιά: έ:: 2επε!πε:, »Με Ζω.μφν"ω. “
εισαι.: Με , 86 πισω γ ορροΓοτιο άο του: πιο

“ο ροονοὶιτ7 Ποτοριοοε οι: του: ιιοττο
οοεοτ του: σο οοἰ ρουτ οορ1οίτο πο:: μου:
οο ποσο (Χωτοοτ δε άο Μπα: $οονοοι·,

οι πωσ ΜΜιθω: ὰ Μ, Ρωπ σε» βιιέΐεή)ιπ:
ὶ :απο έσω: “στο μου Ζε: $!στι/:2, 86 Ροο;
.ο οίΐοττο1τ·.οπ·οοεΣοαοποοττο νοοοΗοπ
δ: ιιοττο ο!`:&ὶοο. ΜΕαἰΓοοε Βοοοοιικ· Μο

ο ὁΝοΙρΙὶοο οι: Γοπιοἰίοιτροτ Μι μικτό οι:
ΙΙοε`ΙΙ1οοτ5,Β£ οτονρ€Ι·ϊοοε τι; ῇοο.τοι·ι ῇοιπ
`

ο

'

ο. Ειπε οφ κιουνοοοκ ρτο8το2 αι απο
. ΦΩΦΗ: οοΙο ΐοο&ΙΠοοήοι1 , ήρ14ΙιΜ:νσπϋπ

Ανοι:κοπε β] ο @φωσ ·υεπισβ3επτε, ύμνοι·

βιωκε αυπεπομν:ει· , ό· πω: 4:2ας:πΡεπιφ
|)#ωπ(ω , ό· απ: ρω:έου:εβο;έ.-; & :απο '
Ζοσέ πα01ση94Ι8786#6.2 › ό°1 Μαϊ απο”
·
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Ια:71-α20ΐ'"'

'ΙΒΑ.
δειι.ιιιο:ι ΧΙΙΙ9Ϊι
άμ:ΜεΠο :(επέιέ ο @θα φ:'ιιίαΠ 2ϊκ::·ξομ 4

· ' :στο #22 οβιικέ«ΜπωηοαΜά ιικ1ωμιωι
Πω:: ά: Με:: :ει222α: Ματια: , - Ανα:
ΙουιιοΙ ώμο: :οουοΙΙΠ: ου Π: 8Ιοι:ο που:
Μ:: :ου:Ι:ο:ι: μπώ ίο:!Α:ι8ο: ,Μ ρο::ιιΙ
, :ου:Ιο: ΕΓρ:Ι:: Ι:Ιου-Ι:ου:ου::, :οποσ

ουΙΙΙ οι: Ροι·ο 6:_ιιιι ω:: Είμι:-,_:οιι:
Ποουου:,εΙοΙ:ο, Ισουο:ΙΙιΕΙ:Ι_ου δ: ΙοΠιιιιΒο 1 οιι
· βοοΙο :Ιο:ΠοοΙοιι:
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