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βρυσωπεε ε!! !α πω!!!!εω!ε ά: Μ: (ζωικά'

ιεζ.·ιι!ω Μ! Μ! πε!π!!σ:: παρε:

πω.: !!ι πω· 702420. . 1
β. Τκω!ε:βά !! Μ ε!2!!°0Μ μι!! Πωσ!!! ἐερκ

ποπ!!! !ι'ε@παώ αιπω!!πε/! ρπικε][έ.

9. · Ο!! !! τω!! !π πω·

έ:: Α! πω, '

-` κοψω!μι· !ε α'ι.·[ετι.

ιο. Ε: έ! Μ: !!ε!!·υπι Δ: Δι Μ!!! άι: απ:: σύ

Δε: !ω@_γεω , @· Δε: ἔσω!!! έ; !ι πι!»

κ!! !'ωση:πη.
πι. Ε! !ε.‹ω” ευπ·ω!αεω !εκπ φρπ:/[τατ:,
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naires de fa providence à tous ceux qui y.

apnrtcnt l'attei1tion 8: la eonůderarion

qu’ils doivent 5 mais parce que les hom

mes- font naturellement incredules 8:

extremement ůupidës 8: nonch;1lans,en

ce qui cit de la meditation des chofes

de Dieu , 8: que les objets qui leur font

'ordinaires 8: familiers ne les emeuvent

que fort peu ; il les leurffair paroityi:

-quelquefois non feulemenr par cette

voye commune 8: naturelle, mais par

ces œuvres rares 8: Gngulieres que nous

appeîuns des Miraeles,afìn que ceux qui'

parles moyens 8: parles evcnernens or_

dinaires nfont peu efltre touchez aifez

‚ viwemeiit pour croire en .luy б: pouŕle

craindre,y fo-yent comme Forcez par ces'

extraordinaires merveilles; Bcque s’il у

en a qui ne foyent pas гипса: ni des uns

ni des autres, -mais qui p_er`í`eve`rent ob

ßzinemenr en ,leur rebellion 8: en leur

iiicreduliré,ils foient entierement fans

excufe devant ’fon )ugcr'r1ent..I Ílveli vray

'que comme il _eíì lage, il >n'en uf`e pas '~“

envers tousni en toutrcmps indifferemf

l‘Dent,parf:e qu’il rfeít pas ncC<"fl`airff „8:

„_ que fi les miracles cihiyent frequens , ils

n"a'uroyeut раз envers les hommes cette

ь’ .‘

‹ — ‚ grande

I

1
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grande v’crru.d’cmouvoir pour laquelle

illes fair; 8c celfans delire rares ё: сх

traordinaires,ils ceíleroyent auíïì d’e{’cre

miraclcsemais les rcfervc й de certaines

perfonncs qui ont' plus de befoìn de ccs

a1`des,& ä dccerraincs ocaíìóns Hans lef

quellcs elles- font plus neceffmrcs à leur

«falut б: à Villufìration de fa gloire. Amíì

s’en c{ì:il fcrvi autrefois envers lcs en

fans dßlfrzël qui eßoycnt , ccmme il le

"-leur reproché _fouvcnßunpeuple de cal raz'

de Úxiurifranrù de саги’ ¿ff d’arci//e ‚ 84 qu’il

До‘: neammoins choiñ pour cfìrc lc

déipcíìtaire de fes oracles «Y le theatre

de l`a'gloirr,ô¿ principalement quand ils

commanccrcnt 'ä faire un corps de peu#

ple difìinguc' d`avec lesautres, parée
_que le difpo-(ant I:rlors `a`lvur donner une

religion «Sc une police de tour: autre na'

tmé que celle qui eßoiren ufagc parmi

tous les autres peuples du monde., pour

perfuadcr dela recevoir , il cfroit ncce{`~

faire qu’il y intcrvinů l_uy~ тайне imme

diatemenr,8¿ qu’ilen aurhor.rlaÍ’r.l’cÍì*a-

blillcmens par des demonfharions. íî

fcníìblcs dc Га дйчпхпёдсдой]: ne peulïcnfl

douter que ce ne fuíì luy mcfmc qui en

eíìoir Yaurhcur ; Ю; ‹;‹‚ь‚‹=‹ш‚д‚с .il les

, avoit
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Μου οΙιοΙΒε ρουτίου ρευμα: , ΙΙ πϊ'ουΙΙ ο.:

Ια ρυΙΙΙουοο δ: Ια υοΙουτέ Δω” άςΙ·ουΤ

άτα: οι: :Με φευκ,8: ου Ιοε οουτοποοτ :Η '

τουτο ΒοοεοΙδΙΙου , ρουτνου ου'ΙΙε Ιου

κοόΙΙΙουτ Φ: ΙουΙτ «θα Ια ΙΙόοΙΙτέ οι το:

ΒοϊΙΙουεο ου'ΙΙε Ιυγ άονογουμ:τωιΙε ΙΙ Ιουί

ο τοΙΙυο38οέ υπο Η ΒτοικΙο ιμΙ_ΐοκΕοοτόο

δ: ο ου υπ Μπι Η ρευτΙουΙΙοτ δα: Ιου: Μου

οι ου Ιου: ΓοΙυτ5 ου,οποοτο ου'ΙΙείουΙΙου0:

ττοεεωοΙ :ωσπου Ιοε τυοενοΙΙΙοε ου'ΙΙ

·εινοΙτ Βήτα ευ Ιου: Ι:εινο:υτ ωωω Ιου:

ΓοττΙο εΙ'ΕΒΙρτουΙυ'ει με ΙΙΙΙΙΙό όορυΙε Ιουέ

@του ά'ουΙτ :Μοτο Μου οκττειοττΙΙοοϋ

τοπικη: ρου: ου:: , 26ο τΙο Ιοε οΙ)ΙΙΒοτ 88

εοπικυο εοοττΜπάτο Ξι οι·|οΙτο ου Μ”, 86 ἔἱ

::οΙεΙστοτ Γε Μοτό 86 θ; τουτο-ουΙΙΙοοοο;

Οα:Ιϊ σε ουσ' Ισ ΡέορΙΙστο υουε τη”

ίοοτο ου οσε ροτοΙοε ουσ οουε πουπέ

ο'ουκοποιοΟυ υουε ονουε Ξ οοι·ιίΞάομι;

ΡωττιΙοτετυουτ Ι'Ιοετο:Ιιυόο :Με ποοΙ

Που εΙο α: οουρΙε. π.. Μ: τυἰταοΙο εμέ

ΠΙουοΙΙΙΙΙ: ου Ιουι· ιΙεΙΕντοοεο; Ε: Βου

Μπιουτ Ι:: μοΒι: ουσ κ:: ρουρΙοοο ο εεε
Γυτ Ι'Ιν.:υτο. · ` ή .

Ρου: Ιο ρτοφΙοι· οπο» ο ίου εΙο 8τουτΙά

1τιστνοΙΙΙοε 'οσοι' απ:: δζ Ιοε :νέου βιΙτ_οε

ευ Ιοε: 8τειιπΙ ηοιουτο δε μι· υπο Βοοτέ

ου τουπιπ @άκουα : ΕΜΗ ανοΙτ τουΙ:Ι:

Χ ?Πέ

ο κ

.__. . Ι.-- Α* _ ____ . ,λ

  

..

.____

_
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ΡΗ:: ρ:οά:8:οοΐστοσο: Ιου: ταοσ οπο:: : ·

σο: αυτά: σοοστο:: οι:: :τανα:ΙΙονοο:

σοο::οοοΙΙστοοο: :ι Ι`ο::σ:οά:σ. ΙΙ Ιου:

ανο:: οονονέ οτι Ι.::Ι:στα:σοτ ανο:: οοσ

Βο1ρΙο Ι:οοι:ο::ο σοΙα οια::ι, τω:: Βα

σοο::σ : Γα:τοοσΙ:σο:οο: άσ ΙαοοσΙΙο :Ι

ανο:: θα:: :οοτοστ Ι'οαο στ: (πο: Η:: σο

ετσίΙσ οι: σ:: οιουσΙιοτοο: ; Ια :οπο σ:: _

Ρου::,σο ἔ:σο:›ο:ΙΙο:,8:οο Γαιι:στοΙΙο:;86 ' `

ο': ί:αο: α:ΙΙΙΙ:έ άΙοο:το νο::ο οοο ά:: σσΙΙ`ο

ά:: Π:σο, σΙιαοσσα Ια Ιυτο:στο άο (::οΙ ο::

` ά:: :οοσοτο: Σ:::::ΙΙ:: , 86 το:: :οο:ο: Ιο: .

ο -το::Ιοο_: ά'Ε8::ι:ο οο·άοσ:Ι,ρα: Ι:: πιο::

ίοοά:ι:οο :Ιο: ρτο:ο:στ: οι·έ:,Ιο: ΙΓτασΙ::ο:

άστο: .άσ:οσοταο: σκοτοσ:: άσ σο: εταοά:

_:Ισαο:: (σο: ΙοΙοιιοΙ: Ισοτ: οοοο:ο:: 8ο

οι:ΙΙονοο:_ ; ΙΙ ανο:: οο::ο ο:ι:σοο Ισο:

:οποσ ά:: Κον σο άσο:: άο Βον οιοίτοο,

σ:: τοΙΙστοοο: οΙιοο8έ Ισ .ο:σοτάο Ιου::

: σοοσ:τι::οονο:: σοκ, :Ιο: Ιου: άσ:ια:: :Ι: ,

Ισ: _ασσοτοτοοάο:οο: :ταοσΙιστοσ: άσ του:

άσο ου':Ι: αν0νοο: άσ :οσ:ΙΙουτ 86 άο ρΙο:

__ρ:οσ:σοιτ. Π.'σΡτο:: ο :Ισ εταοάο::οστ-`

_ώνο:ΙΙο:Τ, τω:: ἰἰ.τ :ἡ Μ: με σ/!έ ::::τω:21:τ,

οοο:_νά:: Ισ Ρ:ορΙ:στο. ΙΙ: Ιο: οο:Ι::σο·

νουσ:,σατο'οο: σΡ:έ άσ:το:τασΙο:τρο:Ι:Ι:ο:, ο

:ΙΙυΡ:το: οσΙα:::ο: σο :οο:ο:Ιο: ροτν::σ;:. το

άοΙα οα:οτο : :οα:: Η: :ιο Ιο:οο: ρα:οοο- χ ·

.ω

6::::::: Ι `

Γ

:
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Α Βάστόοε μα: Ι'ειττοιιι€ο.ΩςυΊΙεΕ!ονογ:τϋΕ ¦

ψ | . Ρρ·ιατ γ εοπτεπηοΙοτ Η Βάπτέ,Γερία8επε α. "

[ο ρυ1ίΪειπεε: ΜΗΜε ,ά ραπ ε'ἰ·:ιι σκοπο: γ

' Με: οτει€πάτε δέ ὅ πωπω τοιιτο Ι:ιιιξ εοπ- |

Πέρασε:: (ε 8τΔοοζ¦ Π3 Με οπτ"ΔόωΕτέ68 -'

«ΐειΒοτά δ: ε'οτι ίσοι: τε-μ5,ι:ιϊε, ωειΜΙε ΜΒ

τω: αυΠὶ τοΗ: ου!:ΙΞέ:2 , «σκοπια οιι οιιΒΗο
`_ ι ίειεΙΙοιΝοπτ 'Με τ:ΙιοΙε:5- φπα `Γοτιξη'ερω.

%:σηΕάει·έοε εινα: αττοτ1Ποπ , ω κ°ωηω

ἶἑβἔ ωκωβ ἐ π: °ΜΜυοΜε: ,' ό.Πτ πρςτο

ϊ9,Χϊ=› ό· #4%2]»πειάρκ·υσ2πωσε είε ία ΜΜ

/ Ήινιάε κὶέ π:: 8τωσ22εζ. ·Ωσιπποεκπ9¦ΦοΜΒΙιέημο ἀοε ΏἘιρΓεε°Π αἀπιιἰτἔιΒΙτἔῇμἱ

ο.νοϊοπι: 6ίὶέ @εεε ά·ένειτικ Ποτε γει::έ5 Η '

Ἀνειι·ἔΪ άιι (ΠΜ δε Δε Ια εστω ά φαϊ Νέα

“ὲἄσγετιτςὶεἔίῖἔτιιὲιὸε ἰιπροττειἀιἑ:ώ ΒΕ Όζϋἱ

Έ'Ρεογούτ €ιττ1νέε:5 6°ΐτείεΒοώσσδΨυίΗΒτ

'Ε·τοΡΘ6οστόΙόσε δο-Ιευτ ιἑπιπσἱτο 5 601°Π··,

Η ΜΙΒ ;ι”εΙ,εογώέι15 ῇειιπειἰ·ὲ””ιινοπυἱἔἐἔ

· 'Νο-τι οοττε:5,εοΙα Μ: (ο ρουτζ Μἔἰέ σἔἐΒ

Ρ01ΙϊράίΙ8 ςιιΊΙε τι'οιι Με Ροίιίέ !τείτιάοΗ

'Βωξ ἔι Που ό: ;εΠ`επτἶκτιετιτ, Ψ.ΠΙε πίεση:

τἱττπ' Πω: όι·: α: 5 (μπώ Ιοε_οΒΙἰΒοόΪτ [ά ΐδέ-

|νοικιοσε: ὁ: Η €αιή·όεε Εεινςυέ;. Έ:';ΐΐ::έία·

Ϊα: (απο ςιιιΉ ::ί'ε (Η: δέκα Ρἴεαι1;7ΐὅἑ6ζἀ”ἱ?:

?υπ πώ σε ωιέο!ί δω ια·ρίυέι:, &· Ζω# ΜΜιπ·Με.τ 4 -

'4ιιΉ Μ” αυσέιβ22 @έα α: Εέ2ΡΜξ Οοτοωἔτ

κ:οΙα ?Έ Βιιτειοτ φαί., τ:οπιπ11οΊ!εί'ε όἱτ: Η

' ~ ' :ποίωσ:5,

_Δ.-->..=.`______ρ...-μ-Ψ-Η.-.Αμ.-

χ -
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ΜΡειωΝΜε (Ή7 Ι, 1ῦϊ7.ὶι2]ῇ.ι:. @ξ

Βιιτίωσε , Π: :ίσκηω: ἔραἄέ βπ αἄἰᾶκάυπ %ε/ὶιβ ώ [ων»ω»]ε2°»β Ζώα σε ω ..

:ΜΒΜ Ρίσειι:ιτιο ια , ηιπτ (μιΜΜ Μ/θ·Μέ ` «Ξω·

ό· ω'σό·εάεπ2 ίέ ω” κί,8)·: Μ· απωέοΜΜ Δ! - Τ .

@έσα 19% Δε” |2ύωι:εω· @έ πω: /ἔιἰ; ό.» ή Ϊ π

Ηόυβ: Μετ·11έΜωβι Ραπ ενά ρα 'Εαυιο:

ο'είΈ Ξ άΙτο,ςιι'ΙΙε νἰὸΙοτοπτία Ι;;ογ,8ε α1πίἰ ' ξ· Θ

Τε: έηοπέτοτςέη-ωείο6πιπο3πωε έπιναν:

Ιιιγ άέ οι: ομά'Η ΙοεΔανσ€τωτ6η:2 ά:: 06 ΡΜ: «

Μ ίοι:Μευάσ έ$νοσ τΜΜ ἔσω: 8Ζ Μπακ ` » ' ἶ

ςΡεοπιάιμ θα: αυττωικέιτ Πε Μοπττο$αεπΙ: ν #

Μου ε!ιι'Ηε έσα Γουνεπϋγωτ, ςιππιό Πέ

νοο!ο9οπέ ω οι: 6τπιιΙ;εκε στι ο.νσΙτ Μι

έυς:ττποτζαΙ ροπροτικ:Ι άοϋ9.πτ Ιουτε μια, ¦

δ: εμπ'Πε άΙΓογοκιτή 0'ψ Μ πω; ΠἰΜ ?Μ τ'έ ' ,έ ὶ

Μέ Με Δ: Μ. ι2°Εέςυ:ε4 δ: Ιιέτσω; ›.. 22:β '

β»! ε/Ζαἰἐπεἰιἰιτ πιο] &- Μ! ώευ:Μέ Δβαέ.σ Λε

·ωωβιέ ό· ›ίυκ2 ΡΑ έ!! ,' α) εφ! ΪΕΙΕΚπὲἰ ?αἱ

πω· κβέι ω,"ΜωΜε: α?”Ξέιμε μέ Μιά

Α :ΜΜΜΜα έε|ξ·π έ Ετ εοτιοΕειςσο ό6

'πωσ Η ΒιωΗΙοτο Ξι ΓΕῖίστὶ€υτε; ΗΕ ΗΜ:

Ρεορπορουέ εΧρτἰτηε/τ Ισ 'Νοε Μο! Ροίιτιθ3έ ' · - 1

άο Ϊἰτ18τ2ΕὶῖινἀαὸσΓΒόΕΠ6 εκινετε ΠΚΦ . “ί ;

› Ρ:ια:ο ηι1ωεοωιπε ει εποε Ματ :Πέ ικά @ιν _ ` κ ' ή

«ω ΡΜΙοΐορ!ιο διοϊεμπε; 08η ?ιό ά

Μιά χω: :οι ἐὰν: #2: (β ἐπἔἀαι, σεφ; φ2Ε

έβ:4πι!ε ΜεσπΡ!ω· έκέπεκ , & πω] @ιό 'ίέ.

έ:[ξιοοπϋ :απο /411::222α ε ; »ΜΔ _έε!α) ιΪιΙὶΘ_Δ- 1 :Η
¦ έ8 έ ` τω:εε η
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¦2αιιἔσἰὶ€ώ ἰε #04 @φα είε και: ίε.σέυ8Μ2.::

εε: Με 211ττ€5 εΉε Μ: ρεγοιηρειε επι

πιοΕπε Μποστ Με ηί:Ήε ὸο5κἰεοτ,18ι!ο α»

4:ο.&ετε «Μ [Μιὰ φ'οιι Ιω: ει δώ: .άο

/ @αυτο Βτρνέ-ὸειτιε -Ιουτ. πιοκτιοπα ; κινιΕε

,ε:οαιωεω: Μ τείΐεπιἰ-τοιπ ὸ'ιπι ΜωΈώτ .

γ Μπα ε1Μικ: & Γουνἰεοηειπτ άι» τουτ ροππ

:ὸο1'μνοὶτ :που ? Μ: ΡΡτορ!ι|επο άσος μι'

ζοἔ κτποιε πειιτ-«Άτρ , φί-ιΙ·ε Κ: ίου: πιο:ι-·

με; πω ἱτιἔτετε ειτνετε ΌίεΒ;8ε Η εσωσέ

εστι: απο ὶιιΒωι:ὶτυό6· μι: Ια ςυειΙἰτέ-8£· |

μι: Ισ @Διώ η_οωἱπε άι: ίι:ε Μο:ΜΜιε. Η

.αρ ιωτςὶικ: Μι ηικιΜτό φωιιιά Η Ισε πρ·

Ρο:Πε,|ε: πετσεΜω· &· Ζε:επιπαέιτζ άσ-19έσα,

β: !ο ποσώπο ηικιπό Η· οιτ1ρΙογο απο:

ὸο=φιιΙεποὸε. Μ @ωρα ο]2έ,.άέτ-ΙΜια·

πηςσβλ #3: αυ·υεΜε.ε ε:: Εέ]ρμ·, &· πἔΜ8

χω: ει! |ιΜΦσΜ;στ8 έκ Δι ικα!ιότκάεάοβσ8%4-

' ΙΙ:Μι'εμιτ με ΓοιιΙσπιοιπ ι:Μ ἰυΒτατε

@Με τοβεΙΙοε , οοπιπιπ: Η Μ· ἔτἴωοἰεω

Βιι:από Πεήουτο , Ε: αν” ε/Ζέ π·ύΜω· ακμή·

ε* Αισκετ,επ ία πω· ποισ8ε. Η πιο: ιμειΠΗα

μι: :Με υπο: ίὶπιρΙς ὸοὡβοϊίἴοποο ` πω::

Ρετ ωφτέε,ιωε πόΜέω , μιτάο.ςιΠΙε σο:

άοί-οΒοϊ ρνου Βοττέ 8: ΜοοΜο , & απεί

121ο ανοάουιαιΒο οοικτο Ππιι Ιουτ Νέε

τειτουτ,βε εδω: [αι μοαΜοτ 86 ΡΙΙ:Μ:!ραΪ

Μὶοἱίὶκε. `

'ή 'η ή _ηέ7έ7έ-----ΐη__
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' Ρ$ΕΑκἶ; Ον Μ:.7.78/ξα8:ιαιιξΜἰοἰΐὶτε: (:::Ια Μ:: είἰίά:ιἰνέ οι: άένο:Μ

::ικ!:οπε, πιο:: ποτα::π:16η: :ΜΡ7έ.τ ά:: Α:

Μηνά Λι πω· Κυπέε ; Με: ςυσηικε ι1:15·ά::8

Έπ:ε:ρμ::ο:ε οθ;ιτικ:ι: :ΜΗ Ιω: :::ρ:οώρ

απ:: εΐοιψΙο :::Β::ΙΠοπ πω: ωμά ό:: Η:

Μ:: άον::::: :μια :Ἡ ::ι::α:5 Ι'ιιυττο «ΗΜ

Η Με: ΜΜΜ:: 2ρτέ8·ηΕΠΠ €υτε:ιπ αν·

:τα Ξ: Ι'οε:ιίᾶοπ ό6ιε3·2 ηει_'4ΙΜεο:ογε:ιξ

Ιου:: εωε·ωκ Με ?βου:[Μν:θ.ΜΜέ ω: '

-:-ϊ·"

:ΐείἱ: μι: ν:ειγ.ίο::1ΒΜΒ!ε;ρα:οσ εμ; :Ϊ

ω:: :Ποπ ςιιΉ·5- Γ:: @Ποστ :ε!:ιεΙΙοπ όσ

:Μιέ Μι πω:: ::κί::ιο: αρτέε γ εως: οΜ::σ:22 :

Μοϊίο ο:: (Μ: Μί:οι::::ιε Ι'ωί: ροεώω:.

βΙ:έ,8ε ε:Πεε::εή(υ:οε ο'::ι€ί:ρειέ :ΜΒΜ

ὅ Η: Ιου: ::η:5:σοΕιο: , σε :μια :ου:εείο1ε:Η μωέ::· θι::. ΙΙ πι:: Μ:: :ΜευΜ:Ι·::β

:μια Ν: Ρ:ορ:1ετε εήου:ε·σ::έ::16:5; έ:: ἰἔί

ω» Μια:: Ππη»Ι::η::ι:·-· μου: Γροε:66:

:1υε:ΙΙο άπο:: απο ω:: ψοιδΠε εοαπ:ϋ-:

:ς::: ·τ:::::: :ώεΙΝο:ι, εισανο::Ιο-δόΡίΒ

Ἀ:Δ›ΒἰςιΙο;ΠΙ;Γ::Ιο :κι ω:: έ:: πω:: ἔζοπέ

Ι'Ε:πω :: οο::τι:ιο Μεση: κι:: :σε 7ο: εμ::

στ:: Μη: οηΓοωΒΙο θεού: :Μάο εμ;Μιέ>

]οιτ:άΉιπ :ο Μαι:: ::ρα:σέξ 8: σο: ::::όίί::

Μετα:: , ει: Με:: :Ισ παρ:: :ύ ί:: Μελ απ::

:ορα:::ϊοπ ,ν ωμά: έ: Δ: πω:: έ»Μ »«ξϊ ΝΕ

Ρΐγ:τουν::ο:: με. ΜΗ: :10:::.2.«Π:' έ::

ΡΜΒι·::: :μ'Ξ·Ι γ α :!ε:ιε Ί-'ϊΕ.ϋτετι : Μ»έ:# Ζω'

Ί · ι Κυβπι:::;

/

`!”δ



“β _ $ειιιιιεκ Χν. ? ι

Λάπα· , σα: σε (ΞοΙίε Ια είΙοιτ αΙιιβ αρ

/ 'Με α εαιιΙε ι:Ιε Ια Βταιι‹Ιε αΙοοιιιΙαιιεε ιΙε

ποίεαιικ ιιιιι ο::τοιΙΙειτ α. (εε ιίναεεε. ΜαΙ»ε

μια:: εεε Ιοε (Ικα οιιτ ιται!ιιιτ Ια πιει

Βοιι€ε, ε'εΡε Ξι αΙΙιε , Ια τω:: ιΙ'Εάοιιι , επι

Ε8ιιιίιε τοιι€ε, δ; ιιιι'εΙΙε εΙΙ: ρΙιιε ι:οιιιιιιε

ρα: σε ιιοπι Ια,ιιοε ιιιιειρκετεε σε: ιιιιειικ

αγπιέ ειιιρΙογει εε :ποπ ειιιι είὶ οοιιιιιι εΙε

τοιιε,ειιιε Ι'αιιιιε επι ιι'εΡι ραε ειι ιιΓαεε.Οι·°

ειιοΙΙε Η:: ι:επε τεΙιεΙΙιοιι ιιοιιε Ι'αρριε

:ιοιιε ιΙιι 14.ιΙε ΙΈΧοιΞΙε, σει ΙΙείΙ καπό

εοιιιιιιε ΡΙιαταο ροιιτίιιιναιιτ Ιεε ΙΙιαεΙΙιεε

256 Ιοε αιγαιο: απειιιιε αιιρτεε δε Ια πιει:

Κοιιρε, δε ειπε αγαιιε Ια πιει ιΙενατιτ ειιιι,

ΙΙαιιιιέε ειιιιετιιιε σΙετιιετε ειιιι 86 Ιοε

πιοιιια8ιιεε ε Ιειιτε ι:οιε2,6: αΙιιΙΙ Ισ νογέε

Γατα εΙε :οικω ραιτε Ειπε είρειαιιεε αΙε

ίαΙιιι: , Πε Γε πιιτειιτ α σιιετ α Ι)Ιειι , ιιοιι

ανα: Έογ δΣ ανεεειιιε ΓοιιιιιΙΙΙΙοιι, ιιιαΙε

ανεε ιιιιιι·ιιιιιτε βειαιρα:Ιειιεε, δ£ ε ι:Ιιτε

Ξι Μοϊίε. Ε/'-σε ρω, σε φί2Ι π3ι "Μέι ροϋπ

άεβρα!επ ο» Ξέρω: με κι πωσ α: Μππωσε

ραπ· από βέτο· ΜΜΜ· απ ιίιάν·:? μιχε ε:

απο πι πω: 64'/Εί! α'ε κακα Μ», βια /ιδπέκ

ω” άΈΩτικ 9 Ν'ε/κεμα: :ο απο πω: π: αϊ

ῇωιε οι Ε8έρ2ε , Βεραπε ω: έ:: 7ΜΜ &· με

πω· βα·υέιΜ.σ απ:: Ξέέριάκ: Ε· Ου· έ! »απο

ωιΜηέι »Μπακ ίου β%·υέπ απο άι· πιοιπέ:·

σε σε



  

. ΡΗ Αν. Ο ν Ι;ΙΙ.7.Ιψ. Π.. 4.69

οπτωι'ώ·π ?Μου οοε - @μια ό: τοΒοΙΙοε

ευ ΙΙου ‹Ιο οοοουυοΙπο απο Ιιυυ1ΙΙΙτέ

Ιοε πυο;νοΙΙΙοε 8: Ιω Βουκοι άι: ΠΙου ου

Ιου: οΙοΙΙνωυοο :Ι'ΕΒΙρτο , 'σουτ Γου το

πυοτοΙοτ & ρου: ου· Ρτουότο οουΠειυοο

ιΙο Ιου Γοοου:ε ου ΙΔυοοοίδτέ υποΓουιο,

Ισ: ΙυΙ τορτοοΙιουτ οοπιττίο εΊΙ Ιου: Μου:

Μο υπ 8κιυεΙ :στο ;8: ου Που οΙο ΙΕ το.

ρουτΙι· ‹Ιο Ιουτ τουοΙΙΙου ριιΙΙέο οοΐπτο

Ι)Ιου 8£`οουττο ΜοϊΓοοίου:Ιουυουτ ο1υ'οη

σου ΙΙε ανογοιπ ου ιταΙΓου, 8ο ου: τοετοτ

ιΙο υ'εινοΙΙ: με Βου Ρἱε. Ο Βουε νοι·Ιται

ΒΙοτυοιπ οΙΙΒιιοε ὸ'οΡετο οτοτυοΙΙουιουτ

ιΙειυε Μ. ΪοτνΙτυοΙο,Ρυἰε εΙυ'ΙΙε Ια τοετοττουτ

ουοοτο άορυΙε οικω Ι)Ιου Ιεε ου· ο Η ΒΙο

υουίοκυουτ άοΙϋποοεΟυυ'Ι·Ιε τυοτΙ:ο·γουο
Μου υυο Ια ΙυΙΙ:Ιοο οΙο [Που Ιοε Με ου Ι

του:Ι:οι: Ιουε Ιο ΒΙεΙνο κΙο ΡΙι:ιτειο , ου Μέ

πισω: οουπιιο ιΙοε οΓσΙονοε Ι··υΒΙ:Ιίε υπο

Ι Ιου Βετο «Ισ Ιουι·ο ειυοΙουε ιτιειίοτοε9

Του2ε.τ1%·, :Πι Ιο Ρι·ορΙιοτο,έ! Μ· ώε!2·υήι

@τα !'αυισιπ Δία ρ:: που» , @ο ὰ α'ευυπνιΙ '

τυωιρἰπεβ ΡιιΜΙυπα. ΜΙ Ιοε ουΙΙΙΙντου

ου υπογο αυτ: Ε8ΙρτΙουε , ΙΙ ουΙΙ: Μου Γειά

Ι -ΙυΙΙ:Ιοου ΜαΙε ου” 9 («το ουποτυΙε οι:

ουΙΐουοτττΙουΕέ σ.υ Ρτο]υοΙΙσο ‹Ιο ΓυεΙοΙτο, Ι

8: ου νυΙΙηυουΙ: ια1€ωειετω , ουΙΙουι:

ρουίό που ονου·υου Ιο ΒΙου τΙ'ΙΓταβΙ με:

Ι Ο 8 3 5. Ιουτ

 



› 9”

4 ω , 7

|;εΕΒΜοκ›Χν Ι·

Ιου: οοοἴοἰΙ οι μι: Ιου: ρυΙΙΙοοοο· (Ξ'οΙὶ

Ιοι:οιΙοο :ΜΗ Ιο;ποροίοπ ρου: Ιοε :φοτο

- Ζω: οι·οοοΙ ΙΙ ι·Ι:ίοΙ:Ι)ου:. π. ΗΜ· ερω

έ·οοίε απο: :οίον/ο Δ; :ο2π,@· /ε:φω σεβ: Μ::

Ψ;20Μέηρ Δωσε έκ.:ψουιΜο.: ο πο-:τιὶ

@οσο 2 “ώΖωντε άς ίιΜπεκπ2, (ο ού! σε πω::

μι· ἰα47: α:ία›αΡωα:ρ Μέσουκα/]Ι·μι ό· με

μ: πω0πωε ΙΙ: π:: :ίωΕ·υι ; Ν02›·ε Με»Εφ

`Ιουιαβέε.2 , ό· Ζ”Ειε›?εοΙ πάρω.: ο:: πω:: κά.

(ΣΗ): ρουτουογ :μωρο ΙΙ ρει:ΙοΙ: :Ιο Ιοε

οΙο:τυΙ:ο ΞιοουΙο ό:: ΙΙοόο:ο:Ιο:που που

:Ι'ο:,Μοϊίο Ιυγο1Γο5: , _0 Ειπα!ράφια”

,(ωού»·ώ·αυ2ι κι :άπο :Μ278 ω:: μωβ:: θα::

οι: σ: π:ω·έ α”Εέέρκ μ2έπιπάο ρισ67Μαμ: ΜΜεβτπ? Μπηκα; άπασα: Δ:: Σεί

μου: , ΙΙ Ζωα Μωβ ο» Μάριου· Ισ.:]θιέπ

@Με πω: ποκωέρε: 2 Ε: Γι:: απο :των

βοο:ε:Ιου [Νου 1ο κομπο: ο:: :ΜΙ ου'ΙΙ

:Νο-ΙΕ ο:: ου'ΙΙ ξο:οΙ: ε: Ιου ρουρΙ;;. Ε:

φωτιά :Ιο:οοΙποί ΙΙ ροή:: :Ιο Ιοε οΧ:ο:::Η

πω: ΙΙΙ: ο:: ου'1ΙενουΙογου: ΙειρΙοο: (ζώου

β:: Ι‹›Γυέ,ΞΙ οποίο οι: ίανο:οΒΙο :5ρο:: ου'ΙΙ:Ι

ονοΙορ: Μ: :Ιο Μ: :οπο ό:: (Σουειου , ρου:

Ιοε οτ:ο‹›ιι:οἔο: Ξ: ΠΙΝ:: οοικ:!υο:Ι: , ΙΟ

Μάκη:: Μοϊίο Ιυγ ο:: , Μαιο Ι:: Εεεριέ:αι:

«Όσοι, Ωω: Ζω· ΜΗΜα: έ:: το μὲ): Μ, Ραπ::

:με έ)Ε::>Μεί π: Μ: ροανσ22/)ιέτο απτο: Δ::

μι:: ρου σου:: μη: ά:ίοΜ άφωε:, 22 Ζωα

' ' 'Δ :Με

  



  

Ρ:: :νοο: Σ:: ν. Ντι/νι:: 47ο :

Μετζ οι: κάβα:: Οι ν: :ο μ:: ιΙαο-/ιοριιΜωςο·`

[:2: :κανον?έσ ό· Ρι27άθΙΒΜ .ά $'Μομέ:έ έ:πιο

: Ρεανιἰ:/σΖ0π ::8ινικοοιικ οΙ:::48ποιη::έ. Α οι::

Ιο:οσ Ιον οιιοι:. αρι·έ: :νοο: σο:σο: ορο:

Ι:α:το: :Ισ Κατι: Η.ι:, όσοι:: $οέ$ισεισ Μενού,

Ρσκιψ:ανασΙΙ: β:έψ ΜΧων:οποιοεπι μονο: ·

τομανι:: :: σου:: !ο Ισαάκ:: , μι::πιο:: !2·υκου·`°·

τω:: πιο:: έ:: Ζ' 21:πο:·ώσσπ νά' ποιοβοε να· ·

Μ· 9 Ηο:: δ02%επ7 :με άτων νο, ρωνο!

|Ι7ΔΕΜ·2απ_τπέ έ:: έ:: άστα::[Η ΜΜΜ:: ? Σε:: `

6'αοανωπο ό· Δ:: Ξοώ2οιο: ώ: να:: £`ιπποπ: ό·

ασιακ:&εωκ: πω:: πω: έ:: ::νο.ο κατ::

6: να: [τοπ 224=ά-2ου.έμπέ Ναι:: ·Ο'οί: Ια

τιιοΐοιοοοουάοτα::οιο·ου”::Ι :ο ρ:οροίοίσ

οι:ο-ο:το οσσο:-τσο::σ σουτ-Ιο: άοΙ:ντο: άο·

άαοσο: αο:ιοοΙ:Ι: [ο ::ο.ονονσο:; σο:οιο::ν

:Ι Ισ :σιτιο:2οα·Ξι ΜοϊΙο Ιο:: ουσ Ιον οσοι::

:τιαο·άα·ο-ο άο. ΐοτιά:σ Ια:::ιο: ανσσ:νοσ :οι ή

ν πιο:: :ο άν ία::σ ραΙΙοτ Ιο: ΙΙ:ασΙ::σ:,-αΕΙ::

· :ιοο Ιο: Ε8:ρτ:στι:οοάο:ο:: νοο::α:Ι:ο:`

σου:: 8ε:ι·οΙ:Ι: ν μτιιϊωτ,«ιι Ιον ά:1ο::: Ε::

. ἰοτ ΕΖέν:2:ο: #ιοι·σω :με [ο βιο !'ΕτσΜοί:

μτιπέ·ν'οιπον σ/ἰέἔ!υ%ῇέ το Ραπ”, :π ρ:

:[ω·2:::, ό· ωά.:τύωπώσοττ.·8: ρουτ::ιο:

: - ΒΙοϊ.σά:ίο:: πιο· 63. άο:ίο: τονοΙα::οο: :ιοο·°

γ' Β2εωνΜνοσπάΙο: )βοέ:::α:- μι· :ούτω .ο

'κ [ο 8Ιο2:ο<ό· βοά:: ::3·;σιτιικ ·άε·υαπ2-ση: το::

/ οτί!! .τ'ατνοΜοιιυπωνΜ::ηκε: ; ·οοτοτοο :Ι
Ι · Η ' ·- ` Ι.: αν. :ο

Ο



 

Ι

Ι Απ. ·δειιΜου Χν.[ο Ι':ι;::1υΙ: σ:: :ΙΙΙΙ:&, Ια κυο:υ:υέο :Ια

απο :Ι::ΙΙν:υικευ ωΙ:πουΙουίο εγω: 6ΙΈέ

@ΜΕ έρευ:Ιυυ μπαι: Ιοε ειπα:: ρουρΙεε;

::Ι:υοΙυ α: :μια (ΗΜ: ΚυΙ1εΙΝιυκ :ρΙοε, Ι

ποια ανω: Ιππασία με Ζ'ΕΙ:Μο! ι Μ:: Μ· Ι

_ μια έ: Α: Με: το ανία έ: έσωπι·υα44,9κωέ Ι

Ικαρια /:Μία :(8 μ:: ά'Ε8:ρω τοΓτυοΙυ ου-- ι

απο φα υυο 9Ιυβου:5 αυτου:: Πάει:: ει:: Ι

πω:: ςΙ'Α::αραυυε οι: -ου:ίειΙτ υπυ:Ιου· Ι

· άου:ιυε Ιου:: ΙιΙΙΙοΙ:οε,8ε υπ:: ::ου:ι-:ΙΡΗα- :ν

ΙΙοροΙΙε Ι; :ειρο::όγου: :ου::Ισ :υοΐ:11ο ·
:μια Μοϊίε μου: Ια τεσπα Ι -

δΙ Στου: νουΙει ::υ:Ιυ:ου:ι::: ΒινοΙ:

α1υ::ΙΙο ξυ: Ι:: πτυυΙ::ο :Ισ Ιου: «:Ι::ΙΙν:ει:ιευ

υγ:: σο: ιυυ'ΙΙ οιΙου:ο. Η πω:: Α: πω· πιιέσ,

ό· Με ΜΜΜ:: ή· έ! Μ :Μέφή: μ: Δ:: ι

8σα#)·:.: ωκυπἐ μ: Ισ κάβα: &· έ:: άε!ί·υπι ι

:(2 ία ::αιιέ:ωι'ε πω· 9::έ ία.: όαφ)·επ2 ό·ί6.: Ι

Ξω·ΜΜ έα Α: Μπέκ ἐε[ς2:212:Μ, @Μα απ:: ι

εσ:ι·ωπίπευ: ίσα:: φρά:ικτ 2:έ'απεπ: ςκϋ! Ι

»Άι όεφεπωι μι: ει:: [Μ. Ο:: ::ΙΙ:αιοΙου Ι

πο:: Ρ:::::::: εουΒόοκιΙ:Ιοε,(:ουυ'ΙΙ ταυ

9:ι Ια :υ‹:: 6: Ι'εΙΤουΙπω Ο: ςυ':Ι γ Η: μοβ

Ϊ:: Ιοε ΙΙ:εξΙΙ:οε- σ:: :οπο Γου:ι:τό; Ε: :ο

ΕΜΗ:: εΙυΙΓυπι Μ:: ΕΒΙρ:Ιουε. ΙΙ :εοφ Ι::

::1::. :Ιου μι: ρ:ιτοΙοε , υο::1τυο :Ή επί: ,

μτΙό ξ: .υπ αυΙ:υειΙ ::ιΙΙουυειΙ:Ιο;υΙ :1ωΡω

μπώ: μι: ΙΙ: :πυρ :Ισ Μοϊίο , «Ιου: ΙΙ Ια:

- .. .ι . _. ΕΠΙ”



  

Ρ:.:::νΜΕ ::νω:,.7.εψ.::. :η

ξ::Ρε:,‹Ισ Ι:ι::ι:σΙΙσ Ι,σ:::ρΙογ ::'σΡεοΙ::Ισπ Ι

Θέα:: Ε8::σ μι:: ::ι:::::::Ιίσ: Ισ:: -Ι-σ:νι

πω; φα:: ::ο.:Ωι :οι:τσ!μ:ΙΙΙ::::σσ ::ιι':Ιγ , Η

σ::ιρΙογσ. Νου: Μου: ΒΙσ:: σ:: Ι'ΙιΙΙΙοΙ:σΟ:σσςι:σ.·::ι:σ Χσ:::σε νοι:Ιειι:: ::::νσ:ίσ: ._

Ι'ΗσΙΙσίρο::: ω:: (οι: :ι::::έσ , 8: Ι:: :::σ:: '

::γ::::: :ι::::έΙ::ρο::::Ισ Ιω:: Π:: Ισςι:σΙ ΙΙ

:::σ:σμάοΙ: Ι:: ρ::Ιΐσ:,ΙΙ Ι:: :α_::ς:ι απ:: άσε ' Ξ

::α:οΙσε Β:::Ι:::ι:σε86Ι::Ιι::Ισι:Τσε , 86 Μη: Ε:: ' - Ι

 

:Ιο::::σ: πο:: σα:: εοφ: :Ισ €ωσ:,ωω Π:

α:: Ι:: 6: μι:: ίσ:ιά:σ ροι:::αι:: ρου: Μ::

:Ιο::::σ: ::::ΙΙ::Βσ ,· δ:: Ξ: Ισ:: :σ:σι:: :Ισ)Ι::

(Ποσο ΙΙ Ι'σι:ΙΗ:σο::::::Ι:σ , ::ι:'Ξι :οι::::

::::::σ Ισ ρσι::-ΙΙΒιι:νσ: Η:: ι::: :::σίΕΙ::::::

σἴειυΙ`ἐ`. ΒΙσι: :ίσο Η: σο.: :ιΙ::Ι5.ΙΙ πως:: Ι::

:::σ:,:::σιε απ:: σΙΙ:&. ΙΙ Ισ. ::ι:ις::,::::Ιε '

ΙΙ Ι'::ΙΙσεΙ::: ::ι:::::: 6: ::ι::::::,σο::::::ι:_ Γι::

Ε::::::ι::σ :Ισςι:Ι Ισ: :::οι:νσ:::σ::: :Ισρα::-:.

::ογσ::: ::Ι:ίοΙι::::σ::: :Ισ ί:: νοΙο:::έ. ΑΙΜ::

σΙ:-ΙΙ ά:: σ:: ΝΑΙ:ι:::: , ::ι:Ή πω:: Α: Με:·ά·

!ριβέ: ω:: -° Α:::δΓΕνι:::ΒΙΙο :σσ::σ :με

' :ιο::σ $σ:8::σι:: Μη:: Ι:: πιο: &·Ζω· νεων,

τω:: :Ιω Ι'σΙΐσ& ε'σ::Γι::νΙ: Ξ: Ι'Ι::ί':::::: 8:

::ι:'ΙΙ γ σι:Ρ: 8:::::άσ τταιιςυὶΙΙἱτέ.Ι3ἰω :ωρα

Ι: πω, ά:: Ισ Ρ:ορΙισ:σ , & !”ι/|έ·ι·|:σ,::ΙΙ:- ι
νο:::::::2::: ::ι:'ΙΙ Ι:: Η: φωσ Ι:ι_:::::: απ:: - Ι

Η:: Ρ:: σ:: νσ::: ::'Ο:ισ::: μια:: νσΙ:σε.-

:::σι::,::ι:: σΡ:ο:: :Μισό 8: Εο::ΙΙΙό μ:

' - ' απ:: ·



«γι. - δε κια 6ιι ΧΧΧ.

Με νεπιι οιικιωι·άιιιαιτε 8.: ΙιιιιιαιιιιεΙΙε,

ι:ιιέίοιτο ιιιι,εΙιο Π: ΙΙοιιιΙιτ 86 Πω: (οι ανα

Β τιιιι·ι·:τιτ ίαιιιεε εΙο ε:οΙΙό δ6| εΙΙιιιιιιιιο.

1:οιτιιιις· ότιικ πιιιιιιΙΙΙοι :κι ιτιι!ιοιωΙζ·β

ιιυι:ΙιιωΙοεΙΙιοΙέΙιιοέ ροιιΙΙειιτριιΙΙΙ:ι. [Αι .

Με: φταιω: ειιιίξ 0ιινω,'Ε(, ·ιΙ ΙΙ:5 Υ ΙΙΣ ιΣιιυγ ι

:τα 8: Ισε εοιιἀωΙΙς Ρετ Ισε 8οιΙΪΙΪΕοε 4

0οΙιιιιιο ριιιιιιι ιΙΙΒΙ:·ι·τ,Ι-ειιιι ιιι16α.·; Βιιωει

2Ι):Ι·τιιοε ίιιΙΙειιι: οὰριιΙιΙει πι άι: Ιωι:ιτι-5

ρο:ΙΙ;Ιιετ ιιι ό: Ιω οΙΙιιιγστ , ιισιι ρΙιιε φα

:Με .οιιΙΙ:ιιτ ιιιιιτοΙιέ| 5 ΡιοιΙ ίσο ΜΜΜ

ΡΙειιιιοε άΙιιιι Φύσα

ει: φαω νοιτ αμκ α:Ιει πιο :ΙΜ Με

πι Ρετ Ια Πω δ6 κά” άι: Ιει τιιοτ,οοιιιιτιο.

Ια ριοτειιάογοιιτ οσε ΙιιιΒΙιωιε :Η Μειω

ι€Ιιιε άουτ ριιιΙο Αττειρειιιιιε οΙειιιε ΒιιΙΕΒε;

@πω Βια δι παθω βιο Μαι τοι-ιτε: Ισ.

· τιιιιι· ‹:Ι6 ιιιιιι€ιι , ιιιιιιεΙΙ :κι ειιιιΙΙ·ι ΙΙιπιειιε

χ σετ ιέΙΙΙι& άι; Ιει·ΙΙι5·ιιιΙιε ειιιόοιικ,.οιιίοιτο

ειπε Με 6αιιιικ:ΙΙι·ιιισιιιοιιυίστωοεάσ εοΙΙό

/ 8ω:Ι·'ιιιιιιο ι:οιιιιιιιι .τΙ:ιικ ωιιωιιωωι μου

.' · Ιιι·-ΒιιιρΙονειιιι·.άι.ινειιε· ιΙΌτιοιιτ σΙυςιιοΙ

» Μαι (ο Γοινι: ροιιιΙΙιιι6 παπα:: Ιω-οιιιιιιι ι

α” “πιά ΓοιιΙΙΙΙ.ι ειιιε;Ιιι=τιιι.ιεφιι Ρι006ιΞΙ2

Ιιτι·ιιιοοΙΙαιειικω Ιου: ΡΑΙΙΙιεε , δό ι:εΙΙαι

ικι!ΒτοΙΙι ιιριό·ε,·=αιιιἔτειιιειιτ ΙΙ οιιΙΙ πιει:

Ι νοι-ΙΙε·ιι&ιιίειικ οπιμεΐέ ΙιέΙΙ:ε ΙΙαιέΙιτεε επι

Ιουτ τι:ηεέΒείΕπιιιιιίοτι ν:Ιιετιιοιιιι8ε Ιρακ.

·› - άοιιιιοιιτ
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ἱ”_______-ε_+ῇ . _Π __ ¦

. ή _

ΙΧ · . ·

Ρε ::Ιιν7:ι (Π' Ι. ιΙ.7. ἐκῇ_.ι›.. 47:

ιΙοιΙΙΙΙΙ:ιτ :Ι οἱ: ει: νΙΙ:Βο : πω: :με δώ:

ΙΙΙ τοπιο ΡιΙΙΙΙ:ιποο ιΙο ΠΙιτιι :μι :ι :Με ιι::

Με:: Μ:: ·ε:ιιι›ι μου: Κ: του:: ιΙ:οι: 86 Β::

· πιο 12 ή: ροιινι:Ι:Βοιι€ο: :με ίση ροιη:Ισ

ι πιο ίσα ραΙΙό.Αέρβ, :Πι Ι:: Ρ:ορΙΙιτ:ε ·; Μ:

:Μέσω :Ισ Δι πω:: έ:: απ:: μέ Δ:: βιΜ]υπι

ό· Ι:: έωεωΕπ έ:ΙΜ πω:: :ΙΙΙ Ζ'επ:ιευι2. Πια

:ειο 8: Ιοε Ε5ιρ:Ιε:ιε Ιοε ρο:ιΙ6γι:ιιι Με::

καὶ: ίση: :ιιι'ΙΙἑ Ιοε ροιΙΙΙι:ιι: εεΙι:ιρρι:: , Ια

απ:: Ιου: Έ::τωοτι: Ιι: ρειΙΙιιΒι:: :τηΙε οἱ:

- Ι)Ιειι κι:: Μάο: ΙΙ ιι”γ Ιω:: :ιιΙΙριιΙΙΙι·5

:ιιιΙ:ο. 72: Μ0,2Μ87% άσυοπτ ΖοπούαθείΜ::

.Ιΐ0ί!7ί67Ι «μ'σωε ρω" , ΜΜΜ ΙΙ σ·ΙΙ·:ΙΙ:,

Ζ8€Ι1ετ. Δι. ΜΙΒ κι πιο: ιΙοικΔιπ Ιοε :.πι€σ.ιμ

ιΙ'Η:_:ιθΙ :ι,ι:ΙΙ;:Ιι::ι ιιιι'ιιιιο του:: Εε:::ιο.θο_ `

ιιιιΙ ΓεωΙοΙοΙτ Ιοε ι;Ιι:νοΙ: ρο:ι:Ι:-σ, ΙΜ: α!

ιιιιΙ Ιοε βιο" ι 82. οι: ςιιὶρ:οω:::οὶ: ΙαδΙ:οΙ:ι: :να Ε8ΙρτΙε:Ιε,ίι1: ες :μή Ι::ιι:·ιέω

Ια νΙι:. ο:: Η:: ΙΓ:ειΒΙΙ:εε Ι:ο::ιιιιε ατι Ια :

πιο: γαιιΙ:ο:ε:ιτ Ιοε ΕεΙριΙο:ιεθρ:έε απ,

:τιαΙε Ιοε 1Μειιω: γ ρ:ΙΙΙό:ιέπτ ο. ρΙειΙ Εεε

ά Ιοε ΙΙΒΙρτΙειιε γ Κιάτο: ·ίι:Βιιιο:εσι.

@ΗΜ] :πωπωΡιηθ,,ι:οι:ιωο Δ:: Ι'Α- Ι :

μπω ΕΙπ:.1ι. σὲ:: Σ: άπο, μι: Ια σοι·Ι6πιπω

ηιι,ΙΙ:ι :ινι3γο:ι: επ Ια ρ:οιτΙιτΙΙε θα Σ)Ιι:ιι

φα :πωπω ΙΙ-Ιοε γ ΜίοΙ: ιέιπ:ι:: ΙΙ Ιοε: ιι

ι:οιιι:ΙιιΙ:οΙι: μι: Γοιι Λεει: «Χ Ιοε σκι :στὶ

:ο:οΙ: Μι:: διΕ(20€5;636ι1Χ οι :κι :πωπω-το

: γ αι

4-ΔΙΨΑΕξ_ἑ·ἐ______44441°”*'::2:



Ι 476 ,8:ιιΜωι.ΧΥ. ί

γ ::ι:::::::: (πιο: :οαιωωιά:πι:::: δ:: Μ::

ρ:οιπ:α: ά: ΠΕ:ι:,:ι”:Ρ:ει::: ρουδέε ει::

ΗΜ:: ρεΠἱο:: ::ν:ι:8Ι: 66 Β:ι::ειΙ: :Υγ :Β

::ειρ:: Με Ιἴ:ΑΞΙὶ::: ό: οἱ: Η:: Δω::

:ΜΒ Ι'Ε::::::Ι:Ρ:απ: :Με εοΙο:::::: ό:

Η:: 66 σ:: Η: πο:: , Γ: τω: απ:: Ι:: @φ

:::::ε 86 ίση ρ:υρΙ: , δ£ απ: Ι:: :πωπω ·

:η άέ:οι::: δ: Μ:: Η:: του:: ό: Ιου:ε

σ:12::ο:5,:Ιο π: Η: άΙ::::::[αρκ:· και:: ω: έ:

άσοι:: Μ· Ιβ·:ιέΖέ::: , α:: Ζ'Ε2::ν:εί ΜΜΜ:

μιο·:ωσ :απο και: ε 86 Π:: ά:: Β: ΜοϊΓ:,

σο::ιω: ει:: ΜΜΜ: 8: θι Γωί:τυπι:::: ο:

σΗ::Μ:: ά: Ι.::·8:ο.πά:: :::::ν::Ι!::, :ΣΣ/Σεπ

:: πωἰπ[ω· ία πι:: ά· ί:: απ:: :·::οαΜ:ΜΜ

βιο· Αν Εεέμίω: , β:: !ειι›·.: £Ι1£2°ἱυἰ.τ [να

ίσια: εύκοαπτύωα:. (Σ: φ:: Η:: Η:: :οο: ἔι

Ι'ωΙΒικι: , άσο: Ι:: Εεἱρ:ἰ:οε Β:ι·:η: (αϋ

ΙΙ:::8:2 Μ:: (ΙΜ: :τι ::Ρ:ει: 5ι:Γςιι:ε :Μπι

ίου!. (ΣΗ: σ: φ:: ό:: Μ Ι: Ρ:ορΕι:::, Ε:

Μ· απ:: :οαυτίκω: Ζωη φρ·ι/]Ϊ.·ιι›·: ,· πώ·

πσεω 7:22Μα :Μερω: α» [αι!, ΡΙι::::ιο Ιιιγ

::1:ίω: γ αγαπη: :Μ αΒΙΓ::16, ίων:ιιι: ο:

(μι: :Ρε ά:: ΡΕ η6. Η ιι πωι·ιωβ Ρἔιιπισό°

β:: καφέ: :να Δι Μ:: :σιιέε. Ρα:: Μ: νο::

εο:::Β:::: :Η Ωω:: :: η:: κα:: Τ:οει::

Ρα:::ρέ: , ό: ερτ:: Μη ίου Ερἰ:οωα::ιι:

ΜΒΜ, η:: Ιοε Ε8€ρ:::πε ρου:ΓυάνωεΙ::

ΠεαΞΗ::ε Έστω: :οιι:::1:::: Επι: Ι:: των

_ > › _ρ:Ι::ε

Χ



- .Ρε ουν( Ο ν Ι, ιΙ. 7.ιιι|μι.; 4.77:

ΡοΙΙιοε :Ιο (ο :οιι:οι:. Του: ε'ου ίου: ου'ιΙε`

Γο ιοιΙ:ΜΙου: , οιυ'ΙΙ ιι”γου ου: με υπ ίου!

οιιΙ οιι οοΙιορροΙΙ. Ι)Ιου οι·οοιιιιιιιι: :ιτε

·ΙυίΙοιιιοιι: οιυοοοε Ε8Ιρ:Ιοιιε ουι ονογοιι:

ιι.ογεί . Εκοο:Βει"το-ιοιου: Ιοε ουΙΙ:ιιιε Ι :Με

ΙΙιοΙ·ΞΙΙ:οε ιΙ:ιιιε Ιο Βουνο , Ροδου: ιιογοο

ουκ ιυοίιυοε :ΙοιιιεΙο ιτιοι·. · ·

·(Σι:ουοινιυ:ΙΙΡ σου μ'ιΖω·; οι: Ιο '

Ρ:ορΙιοι:ο, Ι:: Ιβ·ιιέίξιο:οαοι47οπο πιο:: μου·

Ι:: ά: Με:: άι Μιπιέπωβ Μίοικέο.Μοϊίοι .

Μιτου , Ιοΐυό, ΒιιΙοο γ οι·ογογοιι: Μαι

ν ουροιονου:,ιιιοιε ΙΙ ω: οιι:Ιο με :Ιο σου::

Β, οιιοο:ο οιυ'οιι ρου: Μου :Πιο ιΓουιι

ου'ογου: νουαοο ΠΙΙ:28Ιοι Πε ου ο:ου:ου:

οιιοοτο ρΙυε Εοιιυοιυοιπ:,8ο ε'οποι:ο:ου: Ξ:

οοΙοΙποτ Η ΙοϋειιιΒο απο πιο: ιιιΙυε :ΠΙ
Ιο8:οΒΙο 8ο οι: πω. ΙΙ ριιιΙο ριοριο:ιιου:

οι: σου:: :Ιοιι: ΙΙ ο οι: ουμιιεινειιι:, Με Με

ο/!έ π:ύΜε: ιιισμέε ο: !ι πιο::τησ , ωιπο.ώιε

έ! Δ:: ιίο2ί·υπι μου Ζ'Μποτ σιΙοβ:ι που” 86

άουτ ΙΙ οΙου:ο ΜΙΒ ιοί.: ιιμέε , Μιά Η:

Μιτου: Μειω2Μαι οι “Μβ: αποπε,ά· πιο

.:'ιι22ικάΜωμε »Ι ρ:: ωισβὶ!. Πο οου:: Ε:

ιΙ οΙ:οΐο:ουιιο:οιιιου: , μ'έ!.ι πωπω ΙΙ

βεριπΙοε , ο'οΙΙ: ο :ΙΙ:ο , ουσ.: μου Ια ΓοΙου·

εΙου: οσοι:: Ια ιιιιιΒιιιυο·οοο ιΙο οι: ιτιἱτοοΙο

ιΙε ΐυ:ου: οοιινοιιιουε ο:: Ιου:ε οουίοΙου-ι- ·
οοε ιΙο Ι:: Ι›οιιιέ εΙο ΒΙοιι.ουνοιε ουκ ο εΙο Ι `Ι

-Ι | ία Ιυ

Ρ

  

.ι

'5°7-Μ:Ρ



4.”ωΙ 4.78 βιιιΜοιί Χν. 'ΙΙΙ

κ`7

  

ΩήοίΙ:Ισο ε:οπετε Ιοε επιπ:κτΙΙε, δε ιΙο ΙΙΙ

Ι Ι νοτΙτέ άι: τουτο5ΙΦε μποΙω ςιι'ΙΙ Ιοιπ '

Έ ί' Ι'Ετοπκ:Ι πω: όορΙόγέο απατα: Ιοε ΕΧΩ·

ενώ: Ι:ειΙτ ροπστ μι· ΜοϊΙο, Πω οί'ε·Ια

:παθω σΙ1οΙοτ:ιαΙ6Ρε τοοΙτέο·Εκ.η·. τμ'Ι- ·

ΜΙΒ ειγειπτ νεο Ια @πετώ ΡιΙΙΙΙΖωοοηιι6

μπω ετπέκέτευ19 2'Ει2Με! , ό·φΜ: «Μ» γ Ι

πω λ Ζ'Επ·ο·πε! &·`.ὲ Μοϋ·βωβυ··υέπεια,ε'εθ

Ξι εΙΙτο , πω; ΡειτοΙοε-·ΙΙΙΙο ΜρϊΙ:: Ιω: μπεν

;ιοικμ απ” Μπι ΙΜ ίσο τωίΙΙΙτο 82 εδω Μπα

ΙΙ ' ιιΙουτο σκι άε·ιιδοπιι: ΙΙου52έἱΔ· ΜΜΜ

Μωβ ΙσὲΜπἔ`ε , σἶοθε Ξι άπο ηιιΊΙε Ια εοΙοε

Βι:ιΞ·τοπι μι· ρε' @ΒΕΜΠΟ (οΙεωικΙ , Η

εξωπιστω] 2 Ζ'Επευπ·Ι , τω· έ! ΜΗ Ιωαεωεπί

€/Ιο·υέ. Π: ]8ΜέΜ Δ: Με, ἰε ώευα! ΜΙ»

:ΜΜΜ Ι.”Ε2εΜε!Μ υπ ]Θπε ό· πω ΜΑΜ

έ: ό· Με €βέ .5'οπωα:·. β',6%ι ω” Βέειι β%23

Ρ |ισβΜ) :ΜΙ μπώ” Μεέτ, @Μία ΒέεΙσ ά

υπικρεπε,|ε!εβτόαα#).·τω]. 6"έ·/2 α:: ·υαΜΜ2

ἔαεπἐετβκ πω:: Μ. Ι'Επευσεί. Η η Μκά Μέ

σἐαἄέσε: ὰ· Παω” Θ:: !ι »πετ ό·βυ "απέξω

Μ @Μι ρυιαβένω),Ι'α::σΙωάτω],Ισ έφκια

απ] ὰ· Ιωι2πφω πω: ία: σιΙει·επόπω ·πωυζσ πι:

Μ· βιι]54έ έα Μ:: ·ιΙσπ2.ό· Δ: »αν Μ; ατσά

-υρ·η.22:βπι Μα2βιω'τυπωπ ρίσω!: έα»!

Ω: Μακ πσε8-πέβι|ισε:. @έ ςβ ωπκποτε ω] Μ ` +

:η Ζω·ῇπ: ΙΙ Ειπα! Ε Ωωώ εσωπε ω] '

- .4Ισώπέ Μπἔπῇςισε-επ |αΜ2εμέ 9αίω @Η `

· 7 :_ ·# μ · ποσά

ι



  

Ρα Αν Μ ε Ε: ν Ι, ἰπ.7.μ@.ι›.. Ι 473

που"επ ωαι»μβ2/ωωπκβω·εάσ:?ε.οω

Με ΙΙ είΙ τι·:ρπ:ΙΒιιτέ @οπου Ισπ8. Εκ. η.

(ΓοΙΙ ΙΞι ΓΙΙΙΙΙΙοΙτο μ Παο- δϊΣ&επ Επετε:5

αμκ 1ιουε εινΙοπε σιπκαμΙε εΙο νουε__σκ

@βετ , ΙΙΙ1°ποΙα·:άοε [Με ακκιπόιΙΙΒΙοε ηιΙΙ

@με Γογοιπ ιά:ρτεΓοιπέσε επ Ι'ΕΓατΙ:4Με..

ΜεΙε Ισρτωε:ΙρεΙΙ ώ ὸἔγΔοοίὶπΙοτετ ΙΜ · ›

ΙΙΙΙΙΙιι&ιαπε ΉΙι:ιαΙτσε. - φα: 7 Ι,ΕΙΙ›τΙ: Φ:

ΒΙαε2 :υ:€ωοοτΙσπ-ὸο =πουεγ άοωαμε

μτΙ:Ι [Λουκ ό:: (σκι ΡτοφΙιστο- Ρι:εωΙοΕ

τοττιοαιτ εΙοπο εμπιαιΙΙΙ ώ; Μ: ΙΟΥ-Ρα: Ισ

ΡΙαΙτηΙΙΙε @σε Με ΙίωΕΙΗ4:5 π: Ντου: με

ΜΦεσκΙίωΙΙΧ απ:ενοΙΙΙοε 211118 Μακ ποπ

ΐειΙα:ε ραπ 641.:: σε Ε8Ιρα: 200$1ΜΣΙΙ:νοη;» μ

_ τοπιειτςικτ ω α: ΡΙωωΙ.Μ Ι οκοκκιφΙει

φΙεΙ ω ΙΙι: “αυτώ δε. ςυοΙ_ΙωΙο ΜΜΜ

‹Ιο πω ΙΙΙ” Ι1οτ1Μ110ε ,ςυΙΙ- :ΗσΙαποεω5-

@και με Ιω οοιινποε δΙ _ Με ίαν4$ιπε,έέ

ΒΙαπ , ου ε'ΙΙε Με οοΜ5άστοπτ ‹Ιο πιο Μ;

Βήτα ΗιΐοηΙΙΙΒοτεπιφυτ,ίιφετΕοΙΙ:ΙΙ:τω6Ξυ, -

Β; Ιοτε ίωΙεωο-πτ «1ΙΜΙε: Ιω: [Με ρω!- .

ίωτοε ;. ει: .Και «Ισ Με ΙεεΙΙ:ει: ίστΙαοΓοέ

Με:: , @ο Θ: Ιω ΗΜ: ιαωεπωνοΙτε;θο;

ςωωωοηε 86 ιἴοτι άτα: ωνΙε· οι: Ι'αεΙωμή

ΙτατΙσπι ὰ: Θ. βουτά , ροιιτ Μ? στι' κοιτάω

€61ποΙριΙτ νΙο ·ΙΐΙισωωεεο- δε. 1 Ια κατω? -ή

ωοΙΙΙαπω ςιΙΙΙιειγ οΙΙ: εΙουΒ- · @ΙΜ εεφτέ ›

ΤειΙτ ςιά:ΙΙρε ε.'ος:οαΙωάξηΙΐ6Μ©ύ&βΐ χ

° - : ` Δ Μια



κ

 

@ο Βιιαμοκ ΧΙΙ.- α

Ιου:: :υοιτιουο:,8ε ου"ο:ιοο:ο ου'ΙΙα Μ::

πι: :Ιο 8:αυ:Ιε οΧοΙοΙ:ε οι: Ια :ουτοουΙβ

!αυοο :Ιο Πιου ε: οίρ:ουνό ία οου:έ ο::

οΙυβου:ε τουοου::οε,άέε ου,υοο υουνοΙΙο

τουτα:Ιο:: Η ρ:οΐου:ο, Ιου:ε απο:: βοά

ώπω!έα εαπ” Ι:: πω:: α::|οπ2: μας !:

:και , αΙυΙὶ ου'ΙΙοί: :Πε ου ΕΙαϊο ά:: οοΙυγ

:Ι“ΑοΙιαα α: :Ιο Ιου ρουρΙογ 82ου'ΙΙ:οα

νΙουυου: γυΙουοε α ΙΙ: :οΙαοΙΙο: οοοτ:ο

ΒΙου8ε α ΙΕ :υυ:ὶυο: οουτ:ο ία Μοτο

ο:ονΙάουοο: Νου: οΙαί.::1ουε Ιοε Μαο

ΙΙ:οε Ρα::ΙουΙΙο:ο:υου: οι: οοκοΙοε:α:ϋ

τυ‹Ιο οι :Ιο απο :οΙ:οΙΙΙου ΙΙΙ, 86 απο

ο :οκ 8:α:κΙο ι·αΙΓου ; :οαΙ: ο υουε νουΙου:

' Μου: οΧα:::Ιυο: Ιου: οσο: ΙΙατ:ο: :τσιπ

::1οίωο: , που: πιο Ιουιτυο: ουο :τομ ::ουέ

μου:: :Ι'υυοοόάυΙτο Ιο:οοΙαοΙο α Ια Ιου::

ΠΙου ανο:: Μ: ρΙυΙἰου`:: 8:α:1οΙ8 αυτα

οΙοε ρου: ου:: Μ: οοιυοΙου ο:: α Μ! Μ:

ου Ι'οταοΙΙΙΙο.::ιου: :Ιο :Ιοε ΕεΙΙΙΙ:8 ου Ια

(:Ιι:οΙΙΙου:έ,6:: ου ο:: Κογαυτυο ρα::Ιου-:

ΙΙο:ο:υου:2 ΙΙ Ιοε ανο:: :ο:ἱ:οι α'ΕΖΙρτο

απο :παπι ίο::ο 8εΙα:α: οΙΙουεΙυ; 86ο::

:ποια α :- ΙΙ μια :ο:Ι:οα ανοο απο ουΙΙΙαυοο

α:Ιου:αοΙο ‹Ιο Ι·'ΕΖγρ:ο ίοΙ:Ι:οοΙΙο οἱ:

που: ανο:ια οίΙό Η Ιοο8-το:11ρε:ΙαοεΙοε
γ α Εοοοοτοειά :Ιαυε Ια Γο:νΙ:υ:Ιο 9 Αρ:έε

ρΙυβου:ε ορο:οΠΙουε ου'ΙΙ: γ ανογου:

ο ο / ΓουΙΙΙΙ::·'

`.κν

ΙΙ

~



π___-·"φή"·· ····-·

Ρ ε : Λεω:: Ε:: ν Ι,ὑ.7.ὶη|ῇ.:2!ξ Με.8ζ :

Τοιι:ΐι:::ι:ε , Πιι·:ιι Ισ ριπ::ιστωιι: Μωβ :και .

Ρ:::πς::ηση: μι:: ]οε ό:ίροίι::5·ι::ι (Μαι:

απο ιΓ:ιιι:ιι::: ::ιοι:ιε άι: :ο8:ι::Ιο:ε :μια

ΓΙιειι::: :κι ίσοι: νι:ιιιιέ ; Η ιινοι:ίοι:ιτι:ι:=-:

:ιι:::ιοιιι: Παλι: σ:ινι::ε ω:: Ιαοαι:: ::0;·

Ρ:ιε::ιο ό: ό:: τοι:: ίση-ρευμα βοι::ε|ιε;

ΜΙΚ:: Με: 8: :ιιο(:::ι: Με ιιε:;σ::ιπιοιὶι::_

ει:: Ιει::ειια:πι::ιιι.:ιπΐο: δ: ά“ιι:εε::: δ: ά::

Ισι1:ε Ρ:ικέι::ιικ ιι::Ρ:ι:::ισηε: δ:: :ιρ:ιέε :Πιν

Βιιιι:ε ρο:Π·:::ιι:ιοσε:ιιιε Με:: ενο:ιε ι·::ιι!ιιι-,

:έιεε ρου: Μι :ειι8μ›:ι Μ: :- Η με ι·.::ιιι:ιΒιέ

α:ινε:ε που: Ιω οοει::ε ἀεε/Ρτἱιιϋάειἄιἀ08'

ΡιειψΙοε, ωΙΙεπΝ:ι: ιιμϊι!ε:ις πανε :Με

ίειιιο::ιει::·1ειΠιέεΙιο: ι:Μιες:ιόε ωε·ιιε_

ι Με στι:: Μ.: ρ:ι.::'Ηι2:::ϋτε Βι:::ιε 8: «Η

:ειπε :ιο:ιτιοι::ε 3 Πε :Ωω με ω:Δια»

1

ε:

κει

τ:ΐε ε: εεε ιέ:α:ιι!οε :::ι:::τώΙ:ι:ε άε>ί):6ιωβέ '

11ζο:1:ρπε ει.: ίοιινωεεειε ώ; Ια ::ιιιι:::ιιέιε

:Ιιείι:ε Βἱοη-Βιὶ:εε 8ε:ιοι:ες:ι'α:ι :Νώε

κοι:ε με Γε:: :Η Π8ι:ί::ει:39 Ν:: :ιοι:ε Επι::

::ιοε ιιοι:ε με ι:ο:ι:ιι:ιτιπ :Η Μαΐ: ιιιιτ::σε `

Ι:Μ::ι:2 δ( ιὶο Με Με :!ειιεΙσπιο::δό ,

ειι7Μι::16 -ίσειι:1:6εωι:ιεεΙΙσ οι _ρι·σία:ιε;ΐ :
Γιι:ιε μοβ:: πι: ίσκιο:: δέ Ξ: Μ8Φσ::6ψν

:ιεΙιηριι: Ι:: ::ι:ίο:ιεσ::$ο :Μεσοι :ιιευει€ι:`

βοι:ϊίΠοιιε ? Πιο:: αβο:::ιιε :μια ΐοι::ε @Η '

:παώ ειρ:ιέε Ιω ονοι:- Ιιει:ΐέ Με: Μ:: ''

σοι::ιι-ηπόε απο :πιο Βιι;::Βιε Ηπα::ε. ιι [ ε Η ιαιο¦Βι~

κ
Υ

Χ

γ

 



χει Μό ε πι»! οι: Χν.ω·ι.

ΒΙΟ!$μ86Πί από Ξι ΜΥ, πιω επι Γι; πιιιτι- κ

ειμαι.» σοτιτιο Μη 86 αποκτα ΜοϊΓο ίου Γει- !

Πισω. ; δε υουε Ιοιε ςιιΉ ο. ροπιιιε @σε Η '

Βιιι·ιισ ι!ι:ε ειάνειΒιιτοε Γε τω: τονοΠιέο |

άιιιτισιιοιιε ,Μερα υουε ιιγοιιε αιειιιιι- Δ

εοι·ἀε.ἀἰνοτίρε!ίοιτοε ιι: πω” 1, Και ιι- 4

ικιωειιςιιι5 με σΡ:έ (ιιτρτ1ε,οίΠειγοπιέροϊ- Δ |

@ιτε @τοπιο Μειτιιιιιέ υουε ιι'ουΙΙιοικ ναι .'

:Η ορτωινό α: αμκ: Του: Μα: ία ῇιιΡειοε,Θ

Ειμαι: α. Η πιω. ςΕνιι·ιο ,ι ροιικ1ιιροιι- ι

Βίεειαιτ·ιοιι ιιωωι ειιιι-Ι'ιονοφιοιιτΞΑΙοτε '

γ ··.ειοιιε :ινοιιε πιό Ξι “η ,ιτιιιΕεωπο:σ εοπι- !

_ @ρα «Με πιιι·ιπτυι:οε ,μπε εοιιιΒιοιι ό?ιιιι- @

φιιτισιι€ο , πω: ι οοιιιΒιριι Μ ά::ΗΜιτιεο '

ι @ε [ε Βοιιτέ , δε ὸσ!ἴει·ἴ:ιἱιιτερτονιὸοιιο:Ξ Ι

ΜοΜΜ:::ι ·3γοτιέιι0ιιτο ἀ'ιιιιι: οοιιάιιιω £

;(ζΦωι ιιι4οιιιιοΙΙΒιιτο,·86 Η ρου ·τι:[ροε π

έξ.ΠΑϋ.ωΩΠνειε Μαι ι· δ! άοΓοιω;ιιε η: Η

ρ!ιεμιριιε ΠωαΡω ειναι: [Με ιι'ει.τιο:ίτ ,

Ε&0ΐπυοιΡΑΜηαΠέ , .ὰ Ια ιιιοόιι:ιτιςιο .άσε ·

(ι.;8_μιωνει!ιοέ δ6 ὸθεΖ`£=δ Βιοιι€3ικε εδωσε !

ιιγοιιωταιιῇοιιτε ΡτοΓοιιε απ' ποια: ΐουνι:ς- '

ΜΜιιοτ ρουτ ποιωιικειτοτ ιιΔιιωι:οοπ

ρἐοἰιεςηρρι: Ρωι6 8: ρω Βοιιιιώ.€29ντεε,

ειιις:ιρημι· υουε ειίΐοιικοτ άο Γοιι ίσοοιιτε επι

πιω μπε 8ι·πιι:Ιε εΙακιεστε, δ£ μου: Νάσαι

ῇιιςιιἐιιε φΡεοιιιιοι,ιιι πιο ιιιιιππιπετ ῇειτιαἰε

@Με Μ” τιιιοΙςιιιο ε!ιοία: ιιιιι ιιοι.ιε αιωνα,

› ν · Πισω

 

.ι
αΡ



'Ι

ΡεΕ :Μπλέ Εν: ΐ.7;ἄπῇ.:ι. Δ:δέ

:που πουπ:ο:πι::::ι: Η:: εοπόιιιτο , πουε

πο: επ ίπ παπα, οι που: :ι:ΙΙουνεπ:ιπε ο::

πο: πουναιυκ :Ιειππι::ε :Ιο Γ:: ΑπεΙ:πποε

:ΙοΙΙν::ιποι:ε, πω: ανευ Β3νΙ:Ι , ©22α)·πιάζ

πι'::κίεΙ:·υτέ έ:: ίΌισ·: & έ: @σε πι:: :ΜΙ

·υΜπι :ποτε έ:: α: Ρὐέ!ἐ/ἰΜ Δ, δ: Με:: 1ο::

Αοι“5::ο, Η πω: :ι έ:!2·υπ·ε πω: β ἔτιπαΙἐ

πωπ,& ππαστίείίιυ7εαπ πω:: σ: πού:: '

·ι (:οπΠάο:οπε επ :Ιι:υΙ.Ιοπιε Που ιπ:3:1ιιδ ·

ιΙἰ: Ι:: Ρ:ορΙπι·::ο :με ποποοΙΙ:ιπθ ιέα:ιέ

ο Ιππ:πτΙ:υ:Ιι: δ:: :οοι:Ι·ΙΙοπ·:Ιοε Ιί:^πἔΙΙ·:ι:ε ; ΙΙ

Ιοε τΙιΞΙΙντει που: ΙΙο:που: οι: (οι: πο::Ι;:Ιππ

πι: :πω οοπποΙ::ο Ι::ρυΙΙΙ:ιπου ε 86 πΡΡΙἰ

εΙυειπε που: Ξ: ποπ:: είΙπτ;Ιέουσπ ποΙΙΙ-οπ8 Η

Β:ππιΙυ @ικό π: που:: δΒΙεπει.ΙτηΠί υπ

οο:ο πω: μ:: ποια: Ιππ::ιτΙ:υι:Ιο που: :ΜΙΒ

ίι:ΙΙΙοπε τυπου: ΙΙ Ιπ:ΙΙπποε άι: Ι:: πο:ι:Ι-3

πυο:Ιοπ άι: Ιοε ε:ποι::,πουε ε: πι::ιπ:ιποΙππ

ίυρο:τοπ δ:: ::ΠΙΙΙ:ι:π Ιυίουι:εΙ::Ι :ι που: :Με `

ΙΙν:ειπ: :Ια ΡΙυπου:ε 8:ππιΙε δ: ππωπωπ

:παπι Ιπιενι:οΙ:Ιοε :ΙΙιπειτ:: πυΓςυεΙὲ πω·

που: Γο::::πι:ε ::ουνο2 : δ: εοπθιΙεισπε

ρου:εμιογ ΙΙ Ι'π Μη που απο: που: π:5-Ε

πι: :παπα π: ρου: ποτ:οιππ'οι:επέο; απ?

ΙΙ π:: ο:: ο μου:: :το που:, :πω Ρο°π':ΐΙ·ΙΙ:ϋ

:σου εΙε-ίο8Ιοι:ε δέ ό:: Ια :Με ΕΙΙΙΙ- - ›

ΒΙοπ,ἔι Μπα-ΙΙ:: που ἔο·ππι:ΜΙε υπ-'νουΙο:Έπ

ΡΙιΙΙ:οΡε π.υ'π πο: Ρ:::·6ποι,α-Δο·ΙΙ:ιςυε·ι·ιε

Η Ι: Ζ Η π?

 

:ΝΕ-ι:.οςι._-;;.."ν, ›.4

Η

'ω"..μ-ε:κ.

 

α:Τ_____-:ΑΕΔωω::“που;τ:::



, ' :το Ϊ:: Μοτο:: ουδέ:: όσο: υου: Ιυγ`

.

484. .5::ιιΜου Μ:: Ι _

Η Ν:: μι: νουΙυ ου'Η: αγου: ::ίουδέ. Βου:

οο::: Γ::νιω πιο:: ίουΙ::υ:υ: Ξ: :::ουυοι.

_ίο:υυι:: 06%” , ω:: Ξυυου: :ουίοΙο:

ου Ι':Γρ::ου:: ου'ιΙ οουουυου: οι αυτό:

Ξιου οί:: :υοο:: :υν::: υου:, ο: του

υ'ου:ειρει: πιο: φ:: Ξ: οο::: ιυοιε-υι:έ

ου':ι ίου οσο υο:υ οι:: :& ::οΙοιυό;ό:Ιΐοε

που:: @Μιά υου: νουου: ε: :ουδά::::

αΐου ω:: :ο:υοι:υ υου: οπο: ι:Ι'ουυ:

:υι: 6: ::οιιιοι:υ ίου: ρ::υιοι:υκ 8:ι::υ:Ι:

Ι:: ά:Π-:ιο: ουΉ: ου: ::ου::: υοοε, 86 Δ:

ΗΜ:: :ουιοι:υ που: υου: ίου;::υ:: :ου

ου: ιυόιευ:: σ:: ί: ρ:ο::θ:ἱου;ίὶ υου: ο:

::ου:ο:ου: ου”Ξω3:Ιο οο::: :υ:ιου: :οο:

€ίιή:: ε:: :Ι:Γ:Γρ:::: ο: ίου Γ::ου:: οι ό::

οο::: Γυουθ:ειυο: ου υιουά:;:υει: οικου

μου: ::ευιοου: Ξι υιῇυΙουΙὶ: ου'ιΙ ο μου:

Β: Βιοι::, υου: ό.:νου: :ίρ:::: ου'ιΙ ο:

που: ΜΠΕ:: ο:: δ6 αν:: υου: Γ: τω::

ν::::έ,.ρει:Ι:υ: :υυΙἰυὶ:έ 8: ο:: Μ:: :ιι

:ου:9:υυά: οι:: μου: Γει:::ου: τΙ:ίο·γ-:υ:ρ

που: Η νουά:: :Ωω :ΜΜΜ ου οο::: ο:

Μν:ου:3:.Ε: ο':Ι: ο: ουογ μου: 1: ι!ι:νου:

μι:: απο-ά:: νοευ:: :::!:υ: 8: Ευ:::::,

Ιυγ ο:ἱου: οι: :οπο ο: υο: αουτ: ον:οΐου

1)τοου:::, Ναι χω: ἐ πιο, πω: με: :: πω::

8:έρ:κ: , Μ: άνω: @Με ὰ απ: ωυφω:

[ασκοπα

  



ΜΜΜ-ο

: Έ

Ρε:ι:νΜε αν, :Ι.7.2ιή.υ.; Μ;

ίπποι:: κι: Μεαο:κι:έ, ώ· ά:: τι:πουπέ .· Ροκ:

σιιφ έ::ηου2 Δ:: καίω.: , ω: :β Μ:: Πει::

Αρ:όε πο:: οικου υουε ιιουε Ιουνο

ι:οι:ε , ς Ο: :ιουε ιιουε ου-ιΙονοι:εροι·οο

τυοΙΙοιιιου: Ιουνοοι: ) ο:: οο::ο8:α:ιοΙο

ιιτο:νο:ΙΙο οιυ'ΙΙ ο ίου:: ρου: Ιοε ΙΙ::ιοΙΙ:οε

Ιου: :υπ Ιοε Ε8Ιο:ιο:ιε Ιοε οι:: ιιουι·ΓυΙνΙε,·

ο: ου':ιγουε°Ιο :υο:«Ιονειιι: ου:: οι Ιοε .

ιυου::ιευοε ε: Ιου:ε οοί:οι,ΙΙε Ιο Ιου:νουε

Μπι οι: :ου:οε μα” οι Ιιο:ε :ιο τουτο

οΙοο:ειιιοο οι: Ρουνο:: οουαρο:,οο::::υο ΙΙ

ε'οΙΙ: :Με οιι::'ου:: οι ΙοεοΕΖΙΡ:Ιοιιε, 88

Ιου: ::ουνο:: ιιιι:οουΙουίΐοιτ:ου: οι: Ροδο..

8ο ει:: ιυιΙ1ου :Ιοε8ουΙΙιιοε ‹Ιο Ι:: πιο: , οι:

ΙουυοΙ·ΙΙΙοε ε: οο:::ΙυΙ:ε ο:: τουτο Γου:ο:έ

ΙυΙουοε ο Ι'ου::ο τω. Αρ:οιιουε Ξ: πο·

ιΙοίοή:ο:οι· Ιο::ιοιε ό:: Η- 8:υοο 8: Δ: Ια

ρυ:ΙΙ:ιιιοο,ουοΙουοε 8:ειιιιΙε 8: Ιιιον1::Ι:Ιοε

τυπο:: ου: Γ:: οι·οίου:ου: :Ιονει::: που:

@από :ιουε ου:Ιουε ἔι :ιο::ο :Ιοε :ου:οε

= Ιοε ουΙΙΙ:ι:ιοοε ου ΙὶοοΙο οι:::ιόοε οοι:::ο

ιιουε , Ξ: ιιοε ΙΙ:ιι:οε :Ιοε ι·οοΙ:οιε έ:: :Ιοε τ

:υου:οοιιοε ΙιιΓυ:::ιου:ειΒΙοε , δ:: :Ιονοιι:

ιιουε :Ιοε οΙ:ΙΙιτιοεοΙο Μου:: :ιυΠζι::οίου:Ιε

οο::ιιτιο σου:: :Ιο Ια πιο: , Ι)ιου (αυτ: βιο::

Ιο ιυο:::ο οιι::ο ιιουε ο: :ιοε ο:ιιιοιυιε,

:που ου'ιΙε :ιο ιιουε ρ`υΞΙΙο:ι: ι:ιοεΒ:Ι:ο,:ιουε

:Ιουιια-υ: υ:: ροΙΙ:ιεο- ΙΙΙ::ο οι.: τ:ονο:ε :Ιο

· ι Η Ι: ; σο:

μια



 

ΑΜ Ε ·ιτ 8 ε·κΜΚο Ν· Χ ν. μ

::ι·:ε8οιιιΐτςε, 6: ιιοιιε μιὰ:: «κι νἰο ά:ιτιε ι

Ιοε ειΒιίιι·ισε ά:: Ια και:: , Ροιιτιέειι ειπε

ιιοιιε ιιοιιε ΒιιίΒοιιε οοιιόιιιτο ἔι-Ωι μονι

βειισσ:. Καροΐοιιε ιιοιιε άοειε Με @Με 5 86

φυσά τιουε πιοιιε νοττιοειε ρτο:Ποι κι::

:οικω ρειι·τε Γεω Μου” ειρρετοιισο-ιιιι

@πωσ ά'ειι ροιινομ σεΙιερροτ, :ιο που;

βέςοι.ιωμοιιε μι: ροιιτ α:Ια , πιαιε Ιὶοιιε

Βου:: :κι Ια ΡιιιΠΞιιιεε ώ: (σει Ειπα , 8; ΜΥ

σι·ιοιιε εινα: Πιο Ρτοριιστι· Είεϊ‹:, Μακάο.

¦0Ζ,7£1Μ!#ἔ 2σΖ,π··υι·:: Μέ «Ζεβπε Ζω: π.: [Ε

;ιεινι·σΖ,ΙΖευεΜε ω; εωκπα ω::ραπ «παω.

' @Πε-Ζει ΡΜ πάει] Ζιὶ μέ σ: ιαΜέ οι μέσα:

10ιΖΜό, ε:ΈΡιΞι (Με Ζ'Εέιμε,ά· μέ ασ κατά

Ζ; αΙΜέσπ , σαι ὲι πειτε, ΡΖωπω πω· β» ιι·- ·‹

:Με 9 Ν2.τ-πησε α·Ζη Ζἐ μέ ω·β:22 ω»Ζε

φει·& Ζω απ:: έκ (φικέ ιιΖ][υπ 9 μέ ω! π·

σΖιιΖι Ζω Ζωα Ζε: ΡΜ: ιυπώπα'.σ ΔΖε Ζε πω· ω:

222 :Ζκωέιν, ά» θα: Ζε: πσΖκ:2εα]ριβιβκ:9

Ετ φαω! τιουε οτιοιοιιε απού Ξι Ιιιγιινοσ

υπο ντειγε 'ίσια ειιΤωτοιιε :ιοιιε ειιιΉ πιοιιε

ΟΕΜ δε ιιιιΉ ιιοιιε άο!ιντοιει. (ζει (σει

οτειΙΙσ: Με ροιτιτ ερεί-ειιιτίε ειιίοΙΙο πιο

@σε οιιϊτ,ιιι (ση Μ” τωοιιτέι ειιιΊΙ πιο

[Μισο Πιιινοι. Η πιο Γι: ιιιοιιττοτειιιι τιιοιιιε

βινωεϋιο ω πωπω ρυιίΐεπτ αι πιατα

ό0ιιΖξτνειτιοπ ςυ'ειι @Με άοε ΙΠειΞΗ:οε,

1τιειιεάιοιιε @τοπικ Δια τοιιε ιιοε ιιιιιιικ ιιοιιε

άοκιιι::αι

ι

 



Ρε ι Μπα ι Ο ν Ι, ΙΙ. 7.|ισῇ.ι:.. 4$'7

μ όοιππω ά: ·Ιιιγ ρουνοΙτ άπο ειναι: οπές.

Ν'εια2 αλ! ί'Ε26ΜεΙ »μέ ι ψέμκπ και: ἰιπ.ο·

μι· Μ.: |αωπκε:β β›π είπω ω»ω· κωισ,έί:

_πω: ωιῇωπ ά: Μ: Μ8!ωω3 πω· παώ· άιπΞ8

με ω":Μπα 402: επ-βιωπιέε :απο »Με

ιὶέ: Μ·: Ζε: Μωαβ·βιβω αΙούαπε'έε:βά Μια,

απ: πωπω ει:ΑωιύΙ κοιτα σκιφ; α'έ: ίση·

Ζε: απο: επ]?έε:βι/]ἔπ£ Ρ4βέ[ιι›· »απο απο.

12ε›πΜ: πω: φα πε και: α μ: Μπα οι

Ρτη2 2 Με”έσω , ›ωπε «Με ή εσβηγέω

Μυυπε “Μακ έκβη: άι Ώσψίαση ά βη: &

@έ Μαρκ ό· πω: βιπππ: :ιώΙιρρω , 1ΙΜηα

Ι:Μεβέπ «κι κατ» άι: Μαι μέ α βιέ2 Α· ΕΜ ή·

Ισ απο. · Ι. Ι Ι . _

Αμόε ενώ: σοκιΙ:ΙεΙοτέ Ισ. βωμό :Ια

Βἰοι1 επι Ιιά6ΙΙνΙειποο Με @Με φοκιίΉ

σ:ΙΙ:τοιιε αυΠὶ θ. @Ρώσο «πι Ισ. ριιιιΕ:Ιοει :Ισ

(σε αιτιοΕηΙε; 86 εηποποικ άπό Μάο :ΜΗ
κ ΙιςιιτουΓο εμε ΡΙιωιο Με Ε8ΙρτΙοπὲ σιτἐ Ι

Ι - ΒΙΙτο σκι Ισ. απ:: Εοι18ο 5 ΡτοωΙοτοΙτιοπ15

Ι Ι τμ: εΙυΙ ΙΕ Ρτε:ιιά απ:: επίειπε άσΠΜ; ΙΙΙ-σ `ΙΙ

ρτοκιά ὰ Ιιιγ ππ:Γιτιο , εοωτη;ΙΙ:Ρε άΙΕ

ΖωΙπιτΙο π.. "ω" πυιΜκ,Ια Μισό:: ΜΙΒ

ρωπ:#ε έ: Ζ'ΙΘἄ-, 86 ςυ'οποοκο φα: ΠΙωι

Ια εΙΙΙΙΙτουΙ::Έοιιτ ·ςικΙι1ικ καφε , ΙΙΠ2:ιςυετο. με επιί·Ιτι ά επι ΗιΙτο·υπε ΙιιιιΙτα_

ν2Ιοεαειώιοο.(ζο πιο-Ι πισω άοΙτ άοιπΙοτ μπα

8τωι:Ιεί ω;ΙίοΙα:Ιομ μέτωΙΙοε ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.ω '

~Ι -Ι-Π·ι.4. `Ι6$

να

 



 

4.$$ξ Έ ΕΕ3ιΜοπ 107.» '

1ρ3Έμεεω; @ο ωοιι‹ὶο Ιοτε :Μάτια εμιο

@ομε1οε νογοι18·ρΙυε οπΗ:πτ1τ11έ65 εοιπτο Π]

@Με Νπίσω εμπέάζ τρια, ό·/ωνπρωιυ!ε, ' κ,

£ί)ε-ΐΙ ι:Ητ Ποω.5ι,επ 1(Φαπέ'67$!έρδεόά_ Μ

_

.

β,ψ·πωέιεκτ:; ό· βη ωεσωτει· Δ: ·υεπέεασκ Π"

[ισ @με ε«Μεω2.σ. ι. @ο φα ε'οΒΜιιο

@πιω Μου φάιιτε1Πωτ ίου εα:ιιτ, δέ ω

«›ωω Με τοωοιπτρω:σε ά; ίοε ίοενέ- μ

80ι:τε,-66 εοιπτε ΐοε "νεα Βοί::ε οΜίὶὶ· ' " ω

| Νιου; , Με μου: 9ιι'5Ι ω: [Μια οΜίιπ με Π(

[ο ΜϊοΛκιπΒοαπεο. Που αιτοτκὶω 8ταιι- κ!

· ώ μπασο Με _ νο:Πε:ευκ Μπα , ΜεΜ- Ώ

- Ώή4ιπρετ ΒΧ κορσΜεπεσ,ωεψ 5 Ια Πιτ ία Ή

.μτπι·ιεε θ: εοηνοττΞπειπτ απ Έυκοιιτ,ὶΙίαἰτ Η

βΒοήλουι· ίεϋτο ζίεπτ3·τ ι:οωΒΙω μια: ίσα [ω

ω”, δ: τεσοπιηποίοΙα κατάινοσέ ὰ: θ. ΗΕ

άκιιι€ωπα [Με &'οετοι:8:έ άσ1ουτ ΓιαρρΙ1- Μ]

Μ. μ @ο Μ: βοηε δι Με πκίαΒειιε 'ΗΡ Μ

(ΜεΜου ρατ Ιοε πιοΐωοε οίβΙ&5·οικ οι» σε 7 Μ

μοοόο,ερωτ11οἰεε·!ἴταἔΙἱ·τω 86 Με ΕΞΩ χ ὰ]

|Ριἰ‹:ω με των @πωσ τοστ , Μα ηπα Η

και.: :Με Με εθ ωοτνοΕΜι:ίοπ1επτ £Ήθ “ δα

ίενεέπε όο α:ΙΙο άσ.:ε :πικαπ , Μέ Βοοε ιι'γ | Π]

ΈΜίειέ1ε κ1ικ: Βεμπού 8: οι: Γοιτειιιε ονση·υο - ν.

)ογο.8ς ανα: σοιιίοΙει:Εοπ,ά Ιοε ωοίεΙυπιε Ή

γ άεώουτωε οΒγίωει δέ οπίονοΙ1ε;ΑΕΠΠ (1

ΒχωεΙ- ό: Τεε οπω:ιαιΙε ι:ο:κτοτπ Μοποπ Ε

Ρ

- π ύπωηοΓωσ ίο1ΐο άα; Ιγοπε ,ΜεΠαοκ!

γ ία:
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- γία: Ρἐττ:1ἱ απ αιιἱπιαια Βιτου::Βο8,εοω

πω υπ !κτεοτ ρεπτΜ άοε Βα:Με (Με αι

τοεενο1ς· απου:: όσωπποεο , δ: ίσε επιπε

ιΜειιιι εοιπτώτο :ἡ οιιτσιπ με ρΙιιΡεθΕ

:Με Ισ 'πώ ςιιΉε ?παω άοοΜτι:2.

()'ο& Ξι ποικ,Ταε:- άσε:: Ρπκε:, άε Μπι

€8.Πο πιστα: Ρτώΐι ὸο-νΙ'υιω 82άεΙ'ειυπτο

μακ ὰ: απο ΙπΙίἙοΙιο,ῇσ ὸ1‹Ιο απο «Ω- _' .

Ιιναικιω Με ΠτειδΙΙ:ο5,86 Φ: απο ριπ:Ρ= χ /

πω όοε Ε8φτ3οηε φωτ φωτο Μ:: ρεπο

δι:ε εΙο Βἰου8ε ροϋτ ο:Μστοτ θ; ΙοϋαπΒο.

δε:: σε π'ο::Ρε με εδω άο ντιπ 86 ᾶ'αὸιπἰ

εστΓοε ωε:νωΙοε. Η ΗΜ φωπισιιε :ιουἐ

«κι ίοι:ν5ωπ ὶι ι·ιοικ Μΐοι·τωτ οι: Ια Έογ ε”

ίεε ωωω8 ρ·κοπω:Ιΐω εωπικ: Με :εκπαι

1Ιοπε Ξι ΞωταΜπέ α 5 ι·ΙΜΕαιιοο·άοί;

πισω ρωτήσω «Μετα ΜΤΜΙΠε , ηιιἰ ο-Η: Η

Μ Ρτἰ·ιιεἱροΙο άι: α” ιΜτω:Ικ ; 8: φα!

πουε επι ΡεαΜοπε Βήστ Φ: σόΒεβτοτ Η

Φωτό ὁ Γοιιὸτφὶτ «Με Ϊοπ ροΙ:ρΤο , ό”ω·δο- .

πι· ΩιῇιιΙϊἑαι: οσπττο ί'εε επιωἶΜε , δ£ ἔσ

:ιαΙτοιίαΙοϋαοΒο μι· τοιποΙ-ει τι:ι·τε.Νοιιε ,ωοοετοιιε Μπι 62ωοπ ρξιι· Με ὸι·:ε Μ» ~

να:πτωτε άι: Έογ δεν όε 1·οσοκιποέδειηεο ω+ >

πιτ» Π5ω,Ισπ ςυ'ἰΙ πω” ο ω” Φ: τρώω

φαι: οπ.ττειο:όΞιπ8το (Μπεστ μι: ε1ιιοΙε!μο

,είΒ:& Π8πα!έ άο Β ρτονΙάοικο , ωμἱε

ΕΜΜπε εειες!ο φα: α: αείοΙε απ:: Έογ_8:

~ ή - απο

ι
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une reeonnoilfance momentanée, cx

torquée de nous fur l’heure parla gran

deur de fes miracles, n’ayanr point de

profonde racine en nos cœ,urs,8c qu’il ne

nous arrive en cela comme à ces lfraë

lites , dont il ell: dit ici par le Prophere,

qu’alors ils creurêt à fes paroles ôc qu’ils

ehanterent fa loiiange , mais que bien

tolïaprës ils mirent en oubli fes œuvres,

öl qu’ils ne s’attendirent pas à fon con

feil. Ils eteurent bien aux paroles de

Dieu ôc chanterent bien fa loìiange,tan i

dis qu’ils furent furie rivage de lamer

où ils voyoyent les corps morts de 1

leurs ennemis qui y avoyent elle' rou

lez parles llots,ôc où ils fe voyoyent hors

de tant de dangers aprés ee pallage mi

raculeux , maisì trois jours d_e l`a ils n’en

‘ eurent plus de fouvenance «SL retourne

tent ё leur premier train , fc montrans

auílìincred`ules 8: aufii rebelles qu’aupa

rava’nt. N’en faifons pas ainii , Mes Fre

rer,mais ellans vivement touchezen nos

coeurs de routes les merveilles qu’il a

faites en notre faveur б: de tous les bien

faits dont il nous a obligez du temps de

nos peres Se du notre pro-pre ,attachons

nous à luy avec une foy ferme,conl’tante

‘ 6: ine
vf
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«BL inebranlable, «Sc luy rendons non feu

lement fur l’hcure mefme de nosdeli

vrances , mais generalement en tout le

cours de notre vie, Yhommage que nous

luy devons de nolìre fubíîfìanee ; Afin

que comme nous luy eontinucrons no

tre reeonnoiíl`anee,il nous eontinuç auíîî

fa `prote&ion contre tous nos ennemis

62 vifìbles 66 мины“; qu’il nous con

_durfe au travers des dcferts du mondo

par Гоп feu 86 par fa nuée; до}! nous y

repaiffe journellcrnent de la manne de

fa parole Se de fes confolations; б: qu’il

.nous rncine à la ñn en fa cclcûe Canaan,

où ìouïll`ans du lai¿’c éc du miel Чем

promis àceux qui l’aiment,nous luy ren

drons avec tout lon lfraël tout honneur,

gloire,benedi&ion öc loüange aux iìecles

des Eccles.

„ sßznvozv




