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.les,c’eﬅ comme dit encore nôtre Apô

tte ailleurs,- qu?Lrſzomſﬁziweﬄtpourtaﬅber
Thil. 3. dkpjzrcbexóler , \F qu'en oubliant les Μόδα·

“ω μ2/ώπ ε» “πινω , ώ· :ϋισεπτεαπ2 νέα:
σε|ζς:, μέ ſont awdeäzmnil: tire-m 'vers [U

-ΐ·'-ι-

, σπεζε
but, aſſé-voir
?α '1/0cati0”ſhper—
ά: Die” M
e” prix
[eſadeCbriff.
Ceﬅctlà le
·

μοβ Μπιτ point de perfection, que nous

puiíſions *atteindre dans ce_ pelerinage
/

Ïtcrrien , au nócilieu de ,ces combats de
Peſprit δε de la chair,, cſſonvoitans ΜτΙ

ω. ;. contre l'autre , dont S._ Paul parle ail-J
17'

leurs. Cet état lä-exclut, non tout pe
chè abſolñument , .mais-ſeulement Μέ
ρώτησε , ε'είξει Μα: des .fautes grieves

.δε ίαιικΜΙει1ίεε. Ετε:ΈΡρεε: que FApô-î
tre requiert κ] des' perſonnes Chré
τΙεπτιοε,ςιωτιά il les-oblige -a ſe coqduir
κ ά'ι1ικ telle ſortezquîe/le: ſoient έϊτερ·ε

&εκβ2ς.σ z c’e—ſt a dire non que jamais il
.

n;

Μ2Έρεκκε I, a'. TÏWÏÏÏËÉ.

57"*:

"ne lèur~ véchappe aucune faute ,- mäis @ερ
Μ» φ1,6ΙΙ::5 1ι'ετι commettent point, V* -

qui merite
εει1Γυ:ς5 oueccleſiaﬂriqucs
des ω” οὶνὶ~
Με,
ou dctc lala diſcipline

qu'il ne Ρα1·ο1ίΐο Ποπ dans αφτο 1οιιιξ
€οτινεςΙἑιτ1οι1, (μή Jaime παρω ου. de)
medzſhnte zi Îadlzzérſhire z ou de déplaiﬁc'
aux ﬁdèles ;rien ΗΜ ſoit capàble (Ye/
faire du blaſphemcÿ; lc *Înóm de Ieſus
Chriﬅpühairäe mépriſer ſon Egliſedſi

_C'eﬅ ce qxfentendſſ S.Pa~ul icy 8c ΜΗ ſi

,lcurs,quand_il dit des Chrétiens qu'ils.
ſont du.qu’i_ls- doivent ΗΜ: ὶ›ϋ·ερπεἰσεπ·βσ

ἔ!ε:.Ι'ανοιιἔ εμε deﬁ: un dcgrède Ραμ
ΜΗοη, οΐ1·τοιιτ @τη Βάε!ο_ροιττ_ρειϊνε-# `

ΠΙτρ:με Ιε18τευεο: du Saint Eſprit , ςι1Ήα
:και επι ΜΙΒ (ΞΙιτἱΙὶ58είΞι4πε laquelle il ñ
n'eﬅ pas meſme Chrétien" S le Με Μεβ
ΠκηυΊΙ γ ἀο1τΡειτνεηὶτ5 8; Μ: Π: ἀστι-=
Ματ nul repos βάψω ο; _ce que ſa σοη-~
ΜοΠεο,Υσιι pout Iñieùx direYEſpfic da' . ’
Dieu qui y Μο.Β1το,Ιαγ ω ταδε ωωομ ï
Sfïﬂgg.- Mais cela ι1'ς:ττ1ρε(άιο Ρο.ε,ςιήδ ſi

U Y Με τσίιῇσιπε ΗυεΙςιιεχάσί:ιστε απ.

1Π79 des taches , des foiblcſſes , quelque
fois _mçſmes desſſ eſhporgemens' z ΜΜΜ ·

@Με de repentance , qui pour efÆré
d

θ

ans cette commune inﬁctrmicè- dd
γ

'“
T

Ψ~

_

Χ

και α.

-znôcrë
ὁ

Σ

·

-."`
Ι

x ſi
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ΕΜ;» nôtre nature, plûtoﬅ dignes de la com
ν'

ε

'

Ρ'ειΙΙΙοτι, Ίι1εάεΙ;Ιι εεΜιιτε,οιι-όεΙο. Ριι- .
nition des hommesme laiſſeroyentpas Ι . Ι

de —Dieu,s’il
rneriter Ια
nous
'colere
jugeoit
8c ladans
malediction
le ſevere

ſi

tribunal de ſaloy μπι lieu que mainte“ nant il ne nous 'leg Ιωρι1τερο1ιπ,Ιεε

î A.
,

couvrant du ſang de ſon Fils Πόσο
9νι·ειγ
Ιι17,δεΡτοΡΙτΙειτρΙτε
εμε nous 11ouS
; μπα·
preſentons
επ ε,εΙΙ
au trôεπ

j;

ne de grace-avec la foyxÿ' la repenran-

επ

·εε,86 εμε Dieu που” τεε:ΘΙτει1 Ια granάσε 111ΙΓετ1εοπΙε. Ce' ſont donc là,chers
' Πετε:5,ΙεεεΙιοΙεε-φιε les Paﬅeurs doi
vent preſcher/a leurs troupeaux ſelon

Η

“?τα.-Μαΐ_Ε"ω.ε:-πη;

1’ordre de FApôtrc s ,des dpctrinegurè_
les ala- ſairctiﬁcarion , qui ayenr pour
-

leur ﬁn &Z pour leur eﬀet, de' rendre ler;
Ι ]6°α'ε!ε: 2ΜερπύΜβύ!ε:. Βεπἀπεε(εΙΙτ-ΙΙ)£ε:

:&σ/ἐ: @θε φίΖΔ·ρ2Μ2 έττφτεύεπβέ|ε:. Si
noqS-vOuS-apportions icy de belles pa

roles , tirées de la ſageſſe du monde, 8c
rangées ſelon les ſcrupuleuſeslojx de

ſa vanirè; Si nous vous diſions des cho-l ε
- les
ſes diſputes
ριιΙΐόεε άε[εε
ſources; lesles
ſecrets
8c
ſſde la Filoſophie,
raretès
de ſes_ hiﬅoires , de ſes antiquirèspu de —
ſes nouvcautèszSi nous vous monrrions
g ἱ.

l

'

-_~,

ou

Ι
Σ
Χ

βια [Epine I. a Τἰωυ;ἱ·έε.

;7ἔ.

ou les ﬂeurs,ou~les epines de ſes ecoles, €_ΜΡ·
α: πιο (ποπ με ce que Saint Paul nous,
commande de vous annoncer. Ces
ehoſeælà ſeroient bien capables dej

vous divertir., 6L peut ellzre lneſmede
rendre quelques uns de vous plus ſañ
vans quüls ne ſonUMais v ous lnîavouëñ_
rez bien comme je croy, qu’cîllcs ng

ſerviroy-ent de rien a “amanderñ vos
meurs; bien loin de vous pouvoir ren

dre irrcprehenﬁblcſſs. Toute cette mar
chandiſe _, quelque belle apparence

qu'elle απ, δέ quelque charmante , ou_

delicíeuſe-qrîelle ſoit au cœur,&_ a l’o'-‘
ΜΙΚ des hommes', eﬅ. trop pauvreôc
trop foible au fbnds pour un Π grand δ;
ΠαόιιήτεΒΙο eﬀet. I-l ſepeut bien faire,

@Η γ ειγτ άσε gens aſſeſs imprudcns
pour aymer mieux cette vaine paﬅu
Ïezqllﬂ la viande ſolide dci Flîvangile, Ί
a peu prés ſemblables a cette ridicule
Canaille de [Με des villes dela (ἰτεες,·
qui ſſayant pas voulu écouter un hom- -_
Πω a qui leur parloir _des choſes lesplus Ι

importantes a \leur état 8L a 1κ:ιικΤο.Ιυτ,
ω? ρτέτ€τειπ ' \me _ profonde audiance
dés .qu'ils virent que-changeant de diſ-ñ 'ſi
Cours il ſe mit a leur faire, ὶ11αἰε d? For!
κ

i*: ' .ſi Α

·‹

-ñ

1

3x,'

τ τ” τ
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ΜΒΜ @Με › εσωπτε Η έτοιτ τττ:5-έΙο
ειιεητ, μ: ιτείεετγ ςιτεΙ εοιπτε τΙε Ι'οωΙ:τε`_

:Με είπω. δ'ΙΙ γ τι όεε ρετΓοιπιεε τ* εετ- “
τεΙιιιτττειιτ Ραπτη εστω ( εε ειιε.ΒΙ-ειτ
Με νιτεΙΙΙε ευΊΙε εοΜΙά-ετειπτ Ιε ετΙιτιε τ

δ; ΙΊτήιΙΙΙὶεε 82 Ια ΙεττΙἴε τΙε Ιειιτὲεἔοιιίβ
εειττΓείτ εεμιε σε ετΙτιπε Δε-Δετωἔω::

Ν ΡΜ» ΜΝ: τι 1ε ρΙιτε ωΙωτωιΙ:Ιε ·‹Ιωι,
:με ΠΙειι εγτ Ιει1τωΙε ρι·είετττε πως @οπι

τΙ:ιετέ ε Ετ ι1¦είτ-”εε _Ρ;15ι1Ι1εΙτήιιβτεε ότε
Ρτείετει· Ιεε ιΙΙΙ-εοιπε άι.τ τιποηεΙε, ετιιΙ πε
(σετ τοιιε ει τω), «Με στα:: άεε εοπτεε,

ε1ι1ΙΙΙ Μπιτ θιΙτ ου ::Ιε (Φ ἴσινἐεε,`ου άεε
ο1τ1Ιστεε εεε ςΙιοίεε Ι)ειΙΙεε , δ: νΙΙεε, δε»

ΡετΙΙΙεΙ:Ιεε φπωτετρω ‹:Ιε Ρτείετετ
τΙΙ;-ῇε σΙεε ΔΙΩΝΗ Η ν:ιττιε ) ει Ια Ρει·οΙε
::ΙεΙ)Ιευ ΡΙεΙυε τΙ”ιτι1ε ἴειρἰεπεε Ιοιινε9

τετ1ττε 9 Ετ ετ1θτττΓείΙ- σε με Ι;ι τΙεττ1Ιετε
τΙεε Γοττ1Γεε,τΙε νοιτε εωιι.Γεω εε τ” εί'τ τ'
5τιιιτ1Ιε , δε άσε ηεροιινοΙτ οιιϊεΙει &υΙε

65ΙιοΓε , ε1ιι1 ραπ νοι1ε τ·ειτάτε Ι4ευτευΧ 8
ῇ·εττιετε9 [ε δε5ε;ιτειιτ Ιείι1ε πατε Βειτἀε,_ τ
Ι Ετετεε ΒΙειι-εγι11εε,τΙ”ωπε Η όεεεετετιίε
μἔΞΡἔΗ"ξ

πκιΙ€κΙΙε , δέ Παω ετα Η @Με τι αουτ
-π

- τΙει·έ
εΙΈτ1ρεηεετ
β£ επεσε
τΙ'έεουτετνοΙοικ
ενεεςι:ε
Ιε εοιπε-ετειπμεετ,
ᾶΙτ: Δ
*ΗΔ .
·

τεΐρε·ε?ι Ιεε1ττττ1ρ,εεε·εΙποΙ'-εεε1·υθΙε δεττπ·

. ε Ρωτ :Με τττΦωεεετττωνοτττ
._.ῇκ

[ή !ΈΡέ22: Ι. α ΤἰκΜΜέε.

3); Α

εμε πιοιιε Γοιπιπιοε οΒΙΕ8::2 εὶε τοηό.εο α 0649.
γ Με” δ£ πως Ιιοπιτικε, Ραπ είϊτ€ Βοι1ε ν°

ΠιτέεΙοειεΙττ:Ρτε!ιατιΠΒΙοε,Μου (απο

μ ·

β1οτι-Ιπιιταιε. Μει1ειΙ Βια (πω: τετ

πιειτςιιστ θ.ειιιε Πω Ρο.τοΙε:ε , ε1ι1Ή η:: ό.Π:
- ΡΜ ΒπηΡΙοττ1611:, Βε:2Μεε σε: εΐωβ.τ; Η
› :αμκ τη6τ& :μι εοττιωε:ικοιπευτ,ε1ης
. 1τόίτε ΒΙΒΙο ειτταἀυὶτ,α'υπσ, Βωσκα· έυ:|ω

πιω @αἱ ὰειτιε Ι”υιί'ειΞε οτό1ι1έι1τ€ άτ: Μ.

Βημα: Οτεοημο ία Ρτειι‹ὶ Ραπ ἀἰτο
' › ΜΜΕ Μαι (μια ΓΑΡὁττο εινει·τἐτγΤἰττιο-υ ·
, Ηιέε εὶο ό.::ιποοεο; πιώ? α1ιΧΡΗάεΙε:9 αεί
- __εΙιοίὲ5,-ὸο11τἰΙο.ΡειτΙὲ. Η γ ει άσε ΡταΠ
Ωατεμκε,‹1ιι1 Π: σοητε;ιτειπ ά6 κρα:Γεω

τα αΙειὶτ Ρει:ΡΙε Ιοε πιγΠετεε ΜΒ μα:
Η: ΠιτέιτάουτΙο,8: Ι;ε οκιίε38ιιοιτιεοε όο

ΗτΙιειτ1τιΈ οι .€οκιέωΙ. Ειπε ςὶεΓοοειἀτσ
€[επε Ισ :Μου άεε ἀοΚπο1τε=ςὶο οϊιαειιιι
¦ Δ 'Γ€Ι011 ἴοτι ί.οκο,ΐοτι @α οιι Γει.εοτιάΜου5

. Δ ω; σ.1ιαϊΙε εθε1κτιετω η-ι:ιε 6ο :ια (ο1τμ$
υπ Ματ :ιΙΪέε ΠοϋΙε Ρουτ ε”γ ο.ττώεετ,
.)_/
κ
-[ΜηαΊ!ροηι1Βιιεηςηιιο
ά·1Γοοιιτε πι'6ίΪετιΪε: Ιοε-Ρετώτωσε,Ιοε
απο ίοτὶέτών» '
ο!ιοπιτ απ ρω όο τεορ ρεέε. δ. Ρειιι1εοτ#°

'

Ηἔοὰοπε Εεγ @Με επεσε; δεῖ ωοιπτων μ.
Ε»

ΤΜ0ΚΒόε , @με τε ιϋοθε ΡΜ 8Πό·ερου:
Ι-τάΙΗεωοιπ Φ; -ΓΕἔΜΕ ἀ'οιπΓε1ἔιιει:

Δ ΜΡ!«τωοαε ΡΕ&μφε1ε-εω-ἔεμ€;ο.Ιεηυ'ϋ '
ω; ζμ

- βατ '
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ς:ωΡ./ίουτ «ο _ 2 ἄ972σποεν° ο. οΒ:ιουο οτι Ροττἰοιι
' γ· ο 11οτ οοο!υ1 Ιιιγ οΠέ Ρτορμο,οιιικ νοιινοε εε

ο›

φ1ϊ 00Ων1οτιτ ε11οι1τ ΓοΧο δ: ο Ιουτ @ο
οπο; οιπἔειιπε , οο.ςιιΉε άο1νοιπ ο Ιουτε

' `

Ροτοε δέ ο Ιοιπε ηι_οτοε αυτο [οιὶ-τΙΞι
Ρκοο1ίέωοιπτ 1ο: οΙ1οίος οιι'1Ι ομτοικΈ

'

1ογ , @ο :Διώ ε_οΕπιοι;τι άο5 ειιιι:ιοοε θάοΙοε·

¦

/

›
›

ο

,

α: ςυ1ειρροτοΙοιπτει-1οιιτ άονοΙτ. ίζοέτο
- ΔρΡΙὶοει:1οι1 ρ:ιττ1ουΙζοτο οοιιο11ο @Η
Δα11ουιω βοπιιορι1Ρ ΡΙυε ; @ο εε ΗΜ έ:
ώ: οτι 8οι1οτει1,8ε 1ο ά1ίοουτε ου ο1ὶ :ια

οοίΙζητο Ροιιτ τόνο11Ιοτ Ιοε ίοιιε ‹:ἰο μι» ο.
Ιΐουτε,ςιή :το ἀμἱἔι1οητ ἴοἱι·ογειιιομιτιο το
Βοκ1ου[ιιτ 1ει:άο&τω·ο ‹ἰο ΓΕνιιιπεΙΙο,

› ο .

φωτο Ι'ειρΡι·ορηοτ ο·οιιΧ ηποί]τιοε , 8ο
τοΒΙοτ μι· ίαΙιιτηέοι·ο `·οίκιειωο όοε μια
τἱοε ὁο1οι1τνὶο, ΓοΙοι1Ιει οΗνοτίἰτὲ άο

_ ο: ' Τ ]οι1τεορΒάίτί0Π5.= Μεω1·'Αρ6πτω Ζωα
ο

ἱἔΜυοιοιΓυὶἑο Πιτ Γυηο·άοε ο!1οΓοε ΗΜ! .
1

ονο1τοΠτοο, οὶο ΓοΒΗἔατἰοιπ , ηιι”οιπ Ιοε ·
οι1ίειι1ε ει ;ιίΠΡεοτ Ιομὶςε ροτοε 8ο [ουτε πιο-·

με; @ο Ιουι· ΒοΓρ11ιζοοῖιε1ποιιττο 1ο πα
' ο ο ΕΜ”πο-ςΙο σο άονωτ ,δε άοε ου`ττοε ΜΠ

ιΦωο!ο5 , απ Ρ_ϊ0.!€ο[ὶει£1τ Ιογ επ 8ουοεοἰ›

; ομοΔΐοι1 .η μοιιτ ::ιειικμιοι· (Με τοπου

9€£ἑμ.βἰ7ϊἱίἱΪ2ϊ1ὶίΙ1:ὶΦ Ε';;:Ρο!ει όοι1Χ3οθ
?Πέ Βο1τείο οΙο ίου ¦ςοδίο,ιμιο ηουε ανοτ18
(Οξφ:918 ο οοιἔιξἰἀξι;οτἑ@ςὁβψ;οἰ4ιι”ιια

ῇ :Δρ

ο·

4 -

(οΗτ-Π)

/ὶιτ ί'Ερ22%ε Ι. Ι: ΤΜπστόέε.
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(άίτ-ΙΙ)ωι/Ι:Μ έε:βεκ: , ό· Ρπϋπέμίε:πεπ2 αφ

α? τειωσ ωΙ_ρωΙΙΙ,ΙΙ α παέὲ!α]θ7 , ό· ή ν·
ΡΜ· φάω έκβ:'είο. ΙΙ Με άΙτ Ρειε ΓειιΙε
Π181Π,/29ΜΙσίιΜ εδω” @Ισ /εκμπ σει έκ
/έ πανε ςύωίεβω·άκυαπτέα:(εΙοοτ ΙΙ εινοὶΕ
Με ΙΙιε1πΙοι1 ) :Πω ΡουΠωπ, ό: έται
` βειτιτ Γε ρεΜέε ΡΙιιε παπα, ΙΙάΙτ Ξεπε

ω1εωεωτ, β μεΖφίιω 72,”Μέ,22 α|8/0Μ' έα·
ῇε#:,ε”εΙΙ: ΜΒΜ: ‹Ιε ία ΡτοεΙιεε,άε εεε):

ς1ιιΙΙοοτότ: ιτ1εωιε ίόπι€ (με ω, (μή

(σετ εοιππιε ρατΙε ΙΈέτ1τιιτε )β Μπέκ είν·
/Μ ο: ; Επι οτι πιω άε τοιιε ίεε ρειι·επε
ῇυΓειιεε ειι1Χ ιιιοΙωΙτεε; ΙΞιάειπε απο: '

:τιι1ΙτΙτιι‹Ιε , ειιίεΙΙ εΙ”ιωε εταήεΙε έται
<ΙιΙ€ώ6 φ1Ι·εοωρτετκΙ. ί-οιινει1τ ρΙυίἱευτε ›

ΕιτιπΙΙεε ίεΡεϊόεε , Γε.κτει:ν:ιης Ροττ με
β€τ ροτίοιπηεε,όοιπτομτε Ια Ρατετιτε ΙΜ:

ΙσειΓεκπιέε άειοε Με Γεω:: τι1ειΙ[ότι , ΓΑ:© .
Ρὁττε ιιΙούτε Ιιο_τιπέτιέπιετω Ιεγ απ:: ι:Ιφ
Λ
_
·
ΠΩττ€
μεμε
πω οτι , ε,εΡε ει :Με
εαπ

τω' Γεω μεεΙΓέτηεΙπ ‹Ιε Ιειξ:ιτηΙΙΙε δε
τΙε Ια ττκιΙΙοπι , οίι ικ5ιιε ἴοω·τ1ΥΒει1ο.ἰ;, @ρ
30% εινοηε έτὲ εΙενὸε; εΙ'οί1 πουερνοηε
ω πόττε νΙε ,εε οίι Ραπ είΈτε ποπ
ΨΙΙΙοπε ετΙεοι·ε , β μεΖωπ @ι μπω; ές;
.ρω ά-9]ΙΦ'8.2 9 όφ7ί228ίρα!εωεϋ2 (Δί6ΙΙ) η?

αφ( έΕβ βυα2/!ε: ε'εξΕ βιάΙτε (Ισ Η. «ΜΜ
63η;
@Ι 00;·Ι-0άγ-δ6 οὐ ΙΙ ει μέ: @ζ
:=κι1Πειοςει
&

`

εέεἑέ_._
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πω»! Με ΙΙΙ!.

(ΗΜΙ- ΠθΙΙΤᾶΠΩθ›Ρ€1τε© ηπα πό τοπεποε μπα;
ν°

Ι
/

ΙΙ π'γ επ :ι ΡοΙπτ , πώ ποπε τοιι€Ιιεπτ πι:
ΡΙπε Ρτεε , δ6 ;;·πιπ με οοπί-α]ποπτ που; π
άον1οπε ΡΙπε όΈι&&Ιοπ,ππο·εεπ:τάε

Ια π1:πίοπ ιπείτιπε,οπ ποπε Ιοιπκπέε παΙ·ε,,_
·

εοπππο πω Ρετοε δ; πω τπετέε,ποε θα.
:σε 86 πω Γοπτε; δ: εαπ; ΡατεΙΙΙ6ςπεπτ
(Ισ Ια ππιΙΙοπ,οπ ποπε Γοτπιπεε Ιε:ε εΙιείε,
86 ππο ποπε ενοπε σεΙ1ΗέεΙΙ εοτπτπε πο;
Ι:ΕΠ1ΙΠ68,τ105 επΐπιπ5,25ε ποέ ρετΙτε Με 82

,

«'

ΡετΙττ:5 ΙἱΙΙοε./ @ο (οπτιι ιπΌπ εινΙε, τοπ
«τα εεε Ροτἴοπποε-ΙΞι ‹Ιε Ια πωπω σα.
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ευ &ερειιά. (ΪεΒ: Ει!ε ἀενοὶτ, ειπε ΓΑ
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[ο καὶ τσιπ ευ οοιιτκιΙτε επι εε·Ιει πιά
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σκι Ια εΙσΓανοϋειιιτ `‹Ισ Ια ΙιοιισΙισ , Γε.ιιιτσ
σιι Ια σΙιο«μιειιιτ , δε στι Ισ τστινστί:ιιιτρατ
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σΙΙ: ιιισοτιιΡειταΙόΙστιισιιτ ΡΙιιε σεφικιΙ:Ια
σ· 4 ςμισ ιι,σίΙ με σσΙΙσ σ.Ισ ΙπΙριιι€ι1σ. Ι70Π8
ι

-ΙΙ

.

κ

σ

Ι

#

πι: Π"Ρ Με Ι. ΖΙ Τέωσι·)›έε.

;8;~

. άΙτσε·;Ιο Ια ΙΞΙΟυεΙ18;εΙυε νοι1ε άτα άΙΓοΙ.-ε0ΙΙΙΙιε
ΡΒ: άόΙοίιιε (:Ι1τΙΙΙ; ΜαΙε νότα: νΙ6,ςιιΙ ν°
Ι με: πω: ωοιπτο τιιιΙΙο` άσε ττιααμιεε άιε
3:Ιειτευτ ,τιμΙΙστταοο άόΓει ἴειΙιιτετὲε άιέ
[ε εΙΙετΙτὲ , ΕΙθ Βι Ιποτιτὲ; εμιΙ τιάε:ΡτοΙΙ:11-·
Με Επι: τσιπ Με νΙοοε,ε1ιιΊΙει σουάπωιιέε;

' :εε ΓετγΙοοεφίΙΙ ει αΙ:οΙΙε,Ιςε πίειιέε ι1ιι,ΙΙ
ει ό.α:τΙέςε , από γΙι: ἀΙεἑῇὸ - εοπτταΙΙι;, -

γότ1·ς ΙσομοΙιε ,' 8; ΙΙειςειΙΓε Βαυτέωοτιξ
(Ισ Ι11ι:τ1τΙτ Εοι1τεεΙεε Με; ςιι'ο1Ιε που(

ν

. ἐιΙΙΙΘιτ:6 ςμψ νοι:5 ςΙΙεεζζΙΙτέτΙ`οο. ΑΜΒ
· 98ΕΙ10τ11ιτΙς άουτ 5.ΡειυΙ ρετΙάση α:
- ΙΙου ; Φ; Μου ς:Ιο Ια Ιειηε_;ιις,τυ.ι'ΙΙ »ζ Ια ΐογε
· Ιτιο.Ιείςε φυντοε _τΙΙΙερτ βεο.ιιιέοιΙΡ ΡΙυέ_

ξ9ϊτιπποτιέέςιί'ΙΙ @Ια ρω έ Ιςιιτ πάπια?
ΡΗΒΟ εΙέωεπτΣ :ιεέτε:τηειπέ εξ:Ιιιγ ὰ: Η 9
;ιο8ιις. Ι.ξεερέιεντεε τοπΙΙ:Μ σε Φιξ Ια
βουςΙΙ::-εόοίεΙΙΙ:. (ζω ει1ρΙΙ:ο; ε”ΙΙ €ινοΙ;:._

ΧωτέίΒΙεήιειίέ σ:Ιε11εΙο μαι:: έτεττε_ _Ι·`ογ;

@η Ιει»ΙσριιοΙϊα_ ΤΙ; ενεητο ΙΞειιΙΙσωσητέ
90Π1ττιεπτ.ΐετιτοΙΙ-ΙΙ ροφΒΙεΠοΙΙΙ [ο ερι1ή
εΙυΙΙΙΙΙ.εοιόπτω ΙΙ-ξειΙτ ? ζζεττε ΐογ ο.=ίΙοὶη. "
ΙΜ έτςειι1έςτε;Ι52 απ Ιιοτήτιιφ _τι'ειι ες
ΙδούΙΕ416βε ΡΙυε ρτοεΙΙεε. Ωεέτο ΙΙοδή

ῖςΙΠΡΙἱτ11οε οέ:έι1εερΐυηε παπι: ειιπἔε:«
Νυν; δ£`-ςΙΙνΙΠἐ ,ά εετΙαοιππϊκ @α με·

· ΒΚΙΙΠε Με ιΙΙΙοδΙ:Ιομιε ηενξξυξἔεΙΙ€ε ἀοέ`
,ΡΙΙΙ'Ι:Πε › εχω οι;; Μπι ό.ε Ιαιτε μπε δε:
6δΜ `άέ
› Π· ή!άφέ
_`~
'

|

Ι

.
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$εΜΜ ΧΧΧΙΙΙ.

2Ι€:Ιει.ιτε θΜειιτεαειιι ΙΙειπ (με επ:ΙΙιγ ο;;;
ττιέΡτΙΙς: 86.ειΙσαηόοπησ Ιοε ΙΙοτιε.Ιι18όε ΙΙ
απο ὸιπετὲ ειιιΙΙὶ ςΙειωτιιτέε, ε1υ'εΙΙ εεΙΙο
Η, οίΙ <:οωρο.τ1ΒΙο ο.νεεειιιο Ια ΐοδ7 ά:
. ΐΕνατ1ΒΙΙο,ηυΙ ρι1τΙΗο Ιεε·‹:ιτιιι·ε,οἰι εΙΙ6
Φωτο δ; ευ εΙΙ:ιΙΙο Ιεε νΙα:ε, έ5εγΙοεε
Ιοε ντο.γεε νεπιιε. ()εττει1πιστηετιτ ΙΡΑ

Ρὁττο π1οηετε εΙειΙτσωέέητ,ςιι'ΙΙ ΑΜΙ με
ΡοίΙΙΒΙοΠιι”ι1ι1Ιποτυπιε,ευΙΙΙ: εοηάυΙτ ΙΙ
1πο.Ιωινοάμε Ιοε Παω , αγτΙ:ιΙ-ογ. (Σε:
ε)ΙΙ έτοΙτ ΡοίΙΙΙ)Ιο , @ΜΙ ει1ΙΙτ Ια Γογ , Ειπε

ανω: ίοΙτι ἀεε Παω , Ι”Αρὁττε ατιωΙΕ

τοτε Φ: άΙτε,9νάΜ πν2ἱἔ !Ιιβ)Ι ; μπε ιειι'α
.· $.τ_:,.μ·_Ξ

σε εο:ιτο υπ πιάτσα Ιιοττπηε ροι.ιι·τοΙϋ
6ωινο1τΙ:ι ίο)ϊ,8ε_-ειοειπτωοΙοε ΙεΙΙΙΙ:τΙ%

Ιέε Πειτε (Με σε εινοΙτ ειι1ουτι ἶοΙτι. ΡιιΙε
¦ εμε ω: ΙΙοτΙιττ16 στα ΐειΙ(ω1τΙ”ιιπ τεπίε 86
άοΓενουθ Έπιιττο ε ΙΙ ΜΙ τ:ν1άσητ εμέ

ίεΙοπι Ι'Α·ρὁττε , ΙΙ τι'ι:ΙΙ με ΡοΙΠΒΙε
τ1ιίιιιι ωε·Ι~πιοε ΙΙοιιπτΙε ειγτ εεε εΙιο(€9 Ι
τοιια:ε άοιιΧ επιἴεπιΒΙε.

ΟΕΜ, σούπα:

ΡΙ-ιιΙἰςυτε κιι1ττοε Ποια σΙσ ΓΕετΙτιπα
.πουε ωοιπτο εΙαπφωεοτ εοιπτο Ι'ετ

.
. , εμε Μ. νταγε ίογ (ΞΙπτ:-Ι /
ιευιτ«:Ιε:Κοπιο
τΙοιιιιο , εΙυ1 1ι·οιιε ΙιιΙΙ-ΙΙΙο άενει:Ι-ε 13Ιεί

περαιιττΙΙετο (ειπε Μ. ςΙια:5τέ8: 1‹:εΙ:οπ·
1ϊσε-οευνι·εε.. ΜεΙΞε ΙΆΡ6ττοιιο άΙτ ΙΜ
ΐεντ1επειιμ1ιιο €α:ΙΙ.1γάκέ ω; μα: α? έ»
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βι·_ 2Έυ22%· Ι; 4 Τί2220!βέ2.

τιι1Μ χ 22$:βοε5,ά ι·έ·πέΖι Λι
Ιι18ιέ5Β ο

:ΜΙΚ
ιίοιιιι
Μι
(Μι
πιτ Μ·

3.89

ξ

ι Η ειιοίιτο οικω έιιιέ!

μια οιιειιέ8οτοτ ΪοΕι οτιιτιο, £μΉ ε%'Ρέτε τ

ο -ῇιέ'ιΜ @Μ'ε!ο; ο”οίὶ ει οιιτο.ιιιιΊΙ οίΈ Ριτο
ιιιι”ιιιι ιιιιιιιιιιο έτι:ειιι€οο άο ΜΈογ ειιτό
ιιοιιιιο`, ειιιιιιο Ια εσωιωιιΡοιω , 86 οιιιί
νιτ ἀειιιέ Ιοε τοιιοΒτοε άο το” ι€ιιοτ:ιτιοι:
ιιο.τιιτοΙΙο; (ειπε :ινοὶϊ Ποπ σιιγ, κι οτοι.ι ο

ιοΠΡιι ο ᾶοειτΙοτνοἱΙΙοε;ςιιο·Ι€· ΡΠ5 οΙο Ι)ιοι.ι ιιοιι3

πιω ι ο τονοΙέοε άείτιε (οτι Ενειιι€ι1οι Ετ οοττειι4
ι '. Οι
ιιοιιιοιιἐ ι·ΑΡωε ιι :Μάιο όο Ροποτ
η·,ίιιι
:Μπιτ άξιοι: οι·Ιιτιο ιιιΓοιιιοε-Ιὲι ,Ρε
Μι

Πω
ρουιισίι

ΙιιΙιιιιι

ιισιιενοπο2 οιιιιτοιιιοτιο,Π νοιιε ρξοιιοέ ί ο
Η Ποιοι: ιιο οοιιιρο.τοι. έ:οέ _άοιέικ ιιοττι·ξ
(Με οιιζιοτιιΒΙοι Ιο ιιιιιιιγειιε (Πιιἔτιοτι
»ή

· ιΊιιΒιιοΙο:ΕοΙιι9 Η. τοιισιιι:ο :Πιο άονοϊι'

ιιιι.Ριπ

@ο οοΙιιγ-ι:9 τοοσιιιιοιίἱ; δε ςιΐΠ Ρτο.τίζ

@Η

| @ο Γοιινοιιτ./Ώειτ οοικιβιοτι έει-τ-Ποι3ΞΧ

απιιιι
ΡΜ

6ο Ράγοιιε , ειιιι οιιτ , ου οΧοοΙΙοττιιιιοιιέ _
ΐέεςιώΠιοιιάο ουκ Ιιοτιιιτιοει Ιο Με ό:ο '

: Μι

Ϊοιιτ· €ωιιιιο ; οιι ιιιιι ε°οιι Τοπ: ιιοιιιιιιτοέ'

8,οιιιιι π

ω» ιιίοΠιιοε αειιτιιτειωοτιιοτιτ θ ΜΜΜ

:το
ωιΙΙΙιι
Μ·

Νοε
οόιιτιιιοιιι
άς:τοίὶοιιτ·
ιιιιε·ι8ς'Ιοε
αποο5ιοιιιΡΙοε
κι Ιινιοει άοε
ἀοεχειιι#·.
πιο

ι

( - οιοιιιι (Στοκ: , 8ο _οιιιαιιι8, Η ΜΜΜ ΜΕ “.
@κι
το Μο: ,ιιιι°ιιι; άοντογοιιιξ απο' ιοιιἐιῖι ι κ.
@οι

ΙΦέ'Ειιτέτιοιιε , ιιο1ιολιίο. .θα Ποστιιξι /

Μι
,Μι

λοΐιΡω ω?)οιιτειιιιιγ ιίι·:ειιιοι·νοιιΙο ε' εἴιι
#
ιιοιῖι `δ8·6Ιο ικιωι·ιιε.οε @ο £οιωοοε,·φο

ο
κ

Η ιζ

_-1οιι:* ι
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Φωτο. Ισε ρευντσε τάοΙο.ττσε άσ Ισ @Πωσ

ν'

Ι

άιι Ι:ισοτι τσιτάστιτ τι Ισιιτε ρστσε 8: ετ
του” ττιστσε? σε άσε Γο1τιε ςιι'ΙΙε οτιτ άσ
τϊ.ιιιτσΙσυτΡο.τσιπσ. ΑΜΠ σα ΙΙ σνΙάστ1τ, η

ιισ σσττσ σιάσθτιοτι
σίτ Ισ
υπρΙι1ε
άσε «σπαστά
ΒΗΜΑ
" ἔτισηε,ε1ιιΙσΙΙ:
άσττισιιι·σ
άο.ττε Ισε τυγησε πτσΠ11σε άσ ιτοττσ πιστα-στ
τσ ; Ι.ει ΡτονΙάσπσσ Γε? :φωτ σοηΙστνσ `
σΧΡισσε σουτ ιτιαΜτσιτΙτ Ισε ΓοσΙστσσ άιι
στττσ ΙιωτιάΙτι , άουτ Ι'ειωοιπ δέ Ισ ίοΙτι

ἔσ ηοε ΡτοσΙισε σΙΙ: Ισ κατά, 86 ι1σσσίωτσ

ξοιιάσπισητ. (λιΞειΠά άσσο ΙΙ Ισ ττσυνσ
έστω? ιποιτε υπ Ιιοοπτισ , άιιΙάέροιιΙΙ
η Ισ11ττουτσΙιιιττΙ:ιοΙτσ,σίΙ: σεΜτωε;υτ
ξ Μεσα:
, ασσσάσΓο1τι
ιτο.νοΙτ
Ξσ
ΓστΡτορΙΖσοὶητΙἑι
ΕιττιΙΙΙσ1,
ετιι”σ€ιοΙτιτ
οφ σ
_

κ βάσ σιιΙσεΙτιΗάσΙσε ιτισΓιησε,ΙιΙΓάυσε:ιυκ

ε/

- μπε ΒεττΙ::ιτσε δε ΡΙτιε έΙοΙἔτιὲε ΙάοΙσττσε;
σιι1Ι 11σ νοΙτ τ1ι1σ σο πισιινάΙε (:Ι1τέτὶ€Π
σίΙ: άοτισ ΡΙτσ άι.1”σιικ. Ισ ω: (ει), Η ΓΟΠ

.Ι Η κ

° τω:
@σ άοΙτ
με ττισΓτιτσ
Ισ τηστττσ επι
άσ ΡΙι1Πστ1τε
άηΙττιειιικ,οσιιΧ
τ1ι:1 άσΡ
στι;
ἐμὲ Ισ ΡΙιιε σιιτΙσιιΓσιτισοτ Ισι1τ ιπιτιιτσε
1911τ5 Μσυτε,_ηουε άσττΙΙΙσπτεμ1Ή Υ ΠΙ

μ, στη: και ματιά , Σε; ΙσρτογειΒΙσ Μ!»
$10ΠΙ60Ισωσητ άσ·Ισιιτε ρστ1τε , $Ι18ἱ$
ΑΜΠ άι; Ισιπε ι_ρστσε, δ: άσ Ισι1τε ωστσ8;

δ: °σ.9με Ωστε σε ν<ετοσε Με Μ” Τ?
: 'μ

`
τ'

. °·
-.

-

· ·

*
/ ε

Ι

κ

·

ε· ε

Μ"
τα δω

β:·.!”Εμπε Ι. ι! :ϊέΜο!βέ6.
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τΙαιιεΙοε αιιιιιιαιικ Ρτινοα , 8ε, εΙαιιιοΙΙιι- ε:1:Ρ.

ΜΜΕ

ακα, ΙΙιΙΙΙτ Ραιιαιιοιι€ ίαιςι: ανοιιοτ αμι ιΙ

Σ. τι ι

γ α άε:ε Ιιοπιιιις:ε 8ς:Ιοε ίειιιιιισε,ιιιιι οιιτ

Μ ΙΙΙ'

ΙκαιιεοιιΡ ιιιοιιιε (Ισ ιιατιιτεΙ ςιιι”6:ιιΧ. 5ι

@ΙΙΙ

νοιιε πιο άΙα:ε, απο ρατιτιγ Με ιιιΠαε:Ιεε

"Πω

απτο οσε εΧετιιρΙξε τΙΙιιιιιιαιιιτ‹ἔ ε_τινει:5

[ΙΜ]

Ια ρτοοΙιεε ΙΙ ἐστι :καινε ΙαοαιιοοιιΡ έξ: .

ΜΙΤ

εοιτιτταιιέ:ήε ιιε Ια πω? Ραμ πιαΙε ιο

·

.

Μ” _”
ιΙιταγ , (μια τοιΙΙοιιτε εφε-ΙΙ ένιάστιτ , απο
Ι(ΜΙΙΙ ι Ισα ΕΙιτέ:ιειιε άέιιατΙιτἔ:ε Γοιιτ οιιεοτε

κΙΗΜ

ρϊτω,ι1ιιο εειικ-Ια.Ι εατήιιι οι: ίαΙτ,ειιιέ
0'ι:ΙΙ Με οΙιοΐο Μαι ρΙιιε ΙιοιιτειιΓε ά:: '

ε: ΜΡ - ΙιτοιιοΙιοι· αι ΡΙειιι ]οιιτ , @ασ τΙα|ιιεΙεε
“Π”
ταιε:Ιποε 9 δεῖ εμε Ια Μια: 86 Ια μα: εΙο
οΙΙΙοΙΙ
Ν”

ςεΙιιγ , @οι Γαο_ΙιαιιΙ Ια νοΙοιιτἔ: άιι πιαΙ«
απ: ι πιο Μα Ραε ‹Ιε Ια νιοΙετ, ο ΙΙΙκαιι

ΙΗΜ
90ΙΙΙΙΙΙΙ'
@ΙΙΙ
θ' ΙΙ0ΙΕ`

Φ0ιψ ΡΙι1ε Βιιονο,ειιιο άε: α:Ιιιγ (μι ιΒιιοα
:ε Ια Ε”, ειιιΙΙΙ τταιιἴΒτεΙΙΕ ? Ι.ΊιιέιεΙ0Ιο ι
ὁιιτταἔε κι ίειιιιιιιειιε ‹Ιε Ια ιιατιιτε , δ:
ΦΙΦΙφια ΐοιΒΙε:Ιυτιιιοτε , @αι τοίΙοιτ· οιι

Μ*
:ηΙΙΙΙΙ
ΙΜ

Γοτι οοειιτ -, 8: Διώ Ιιιγ τεοοπτιττιαιιιΙοιτ
Ι'Ιιιιιιιαιιιτὲ. Μαἰεςιι-ατιτ α νοιιε,ό Ιαί:
ΟΙΙβδ6 ιιιαΙ ιιοττιιτιἐ ΕΙιι·έτιοιι , νοιιη:οι::

ιι°Μ οΙιὲε :ια Με επι 88ιωι εΙο ιιιιιιοε,_ιιιιι
ΙΙΙΙΙΙΙ'_ 2ΙΙ0ὶτ¦εΙαιἔιιὲ Ιιιιτέ Για πισω; νοιιερόρ
Ι, ΜΙ @Με ιΙατιέ ία ιιιειναιΙΙειιΓε Ιιιτιιιεια:,αιι η
ΜΙΒ'
ΙΙΙΙΙΙει! αι: ίσα ΙοΙΧ οοΙεΙΙΙ:ε , δε άΙΙ:ΙΙαε
©5% Ϊ ἔΧΦιιιῇΙεε·Δ1νιιι:Ϊ νοιιε ἙοιιΙὲἔΪσε ειιίΕ.ι- ι
7
Μ 3
ειιαιτισιι€
›

-.

4
ι°

·
ϊι

"”72Τ”

. ~39(5

'

λ

Σαναφ ΧΧΧΙΙΙ.

_ _ _- - ξ.- -*_ω

. 8ιπ:τποτιε εως Ρ1εάέ , νοι1ε οιπτει€έε @Ι
:ιι1τοτΙτὲ5νοικ έτσΙ8ιπές (ση ΕΓρτ1τενοιις

εΙοεΙ1οιιοτέέ Γε εΙΙΙςΙΡΙΙΙιε; δε ειττίτέεΙυ;

εΙΙε: Ια :ΙΙ-έα δε Ιοε βΙειΙΡΙιοπιοέ εΙ6ε @ώ
ΙαοιηΙε. Ιιι€όε

αμε: @Η νομε ρΈΙΙερ

3535 Ι:;ξαμερμΡ ΡΙΙς,Ηυε ΙΊΙΙΙὶςΙεΙεΙ ω?

ροκ: ς1ιι'εμ.ι Έοηάενουε

Ισά ω: εφη

Ιτιοἐ;Ιὲε ςιι'ι1ηο ρκ:Πηε θ.ιιτε:-. Μειίε ω?

Ια: έ:ΦΠηρ1ΙΙειρος, δε «Ιτέα ρτοίεΙΙ)οιΙ
β88ι;εινεοτ Ι:: εΗφέςΙρ ΙεΙ ύότί65ειιιΙΙει;
@πι ΙΒτΙοτ;ικο ό; Γε. ςΙιιειΙΙΕὲ ά'έςτειρέ
Βετ, - ΙΙΙΙΙΙΙτιπερς ό.';μαιιμ @ωχ άεΙΙΙ

ΜΒΜ. ]ρορε ΙΞι,ΙΞτοτοε Μου @πώ , α;
@κτ @Με άΜάιιέ :τνρυε ά1η: ΡουτΙΉ

ξΙο.ΙτρΙΙΙεώςηϊ σΙε: εε τεκξε εΙ.ο ΙΙΑΡὁττφ
ΜοζΙοτε:Πατί; @ο αμκ ότι ροωρΕΕΑοιπρ
> Ισ: ἴοτι3,ὲρτιῆἄοϊοτη Ι:,ῇο ν6υέΡτΙ6,€Χο.

Βοάτ1ε:Μ, δε Μ· ΙΙ ηι1ότιεβά ΙΙόττε ιι@
ε'·-Ι.

1

ρ
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;

·

ἔε,ει1τιτ:ιτ1ς τουτο Ι ιοίΙτι1&ιοη 86Ισάμ
Β;:ρ.τΙου,ς1υ1 ;'γ τπ:ιιν6. ΡτοτυΙςτοιποιη:

'

ηριιε πωπω:2 οοτιιΙσ1ορ ΠΙ 1ιήι;Πε Ι;
εειΙοπιτι16ιΙο εἐιυς, (ΙΜ ους ειιπτείρί5

ὲιεει15ὲ Ισ: εΙιτΙΙΙΙειοΙίωε άΞιΙ:οΙΙτ Ιβ
'ΜΙΧ Ι”Ι1υ|ττ1ιιηΙτὸ ΠΚΠΠ62(ΙΠ έέςοξε Ιω
ΙτιιιΙτί, 8έ &τη τίζνυΒΙοϊΙεξ έως; ; 8ιΙ€8
Έιπ1ΙΙΙοέ , δε τούτα Ια @Πα δ6 (ΜΒΜ
. Με ίβεὶετἐε. ε” 9ο:: Γο.ι1τοΙε-ώ1 (Με εΙρ
ΙΙΙΙτέ `Ι1ΙΙΙΒΜιι, θα: Ι,ςμεΙ:Ι·: @με Ι'ΑρὁΕΕε?
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βατ !'Ερέπε !,έι ΤέσπσΜέε.
391 ε - ετ_:ιΒ1π ῇεγ ό2μιε 1εε ΕηωΙΙεε ,οΒΙἰἔεεεπ αφ:
ε
Ιεε μια ζ~ε Ιεε τηετεε ει εινοει€ Ϊοἰι1 εἱε Με ν·
η ; ῇευοεΗε εε Ιειιτε ειπί:ιεεε Ιεε ετιβιοε, ‹ἰε
ι
Η νἰεΙΙείΪ-ε άε, Ιειπερετεε δ; εἱε Ιει1ι·ε
; @Μετα ,δε τοιπεε Κε ρετἴοτηιεε ό.”υειε
› Η 111εΐπιε τη;ιΠοη :ι[ε τειιεΠε άεε ό.ενοΗ5
»
ὁ
ε

-ίεκτ1ΒΙειβΙεε άειειε Ιει1τ ΒεΪοΙΠΡ εεΉθειππ
› [ιιτ Γιμ1ἰοο,ςι1ε Μ. ιπιτιιτε ει ΜΠΕ ει1ττΈΙ
/ ]εε, Με Γοε1εεε ττεε-έττο1τε , δε τευε 1εε

:υ

οίΗεεε Ιε8Μαιεε ὸεΙϊιίἱὶίἙεμεε πιιπυεΙ

π ε Ιε , ειι'εΙΙεε Γε ὸοὶνειπτ Ιεε ιΞειεε Με; αιι
Ιε

~ πω. Ρετ Η ΙΙειπτετεεω: τουτεε εεε Ϊο-

:
ἴ
;.
‹ τ
'

©ἰ©τἔ8, άουτ ί-ε Έοττι1ειπ Ιεε νὶΠεε 86 1εε
εεειτε,άειοεΙε τεροε δ; @Πε Μ. εοηπι1ο‹Μ
τε ,ίουΙ28εάεωει ίο1ΒΙείΪε 86-Ι:έμ ιπες:εβ
θά: όεε Με εινεεεΙυε ὶτιεἴρτςε 8εν1εε
111ογειιε άεε ο.ιπτεε. Ρετ Η ἰ1γ;έΡειπὰ

Με Γει°ἰιιτε εωωε,_ω (οιιτεε ό.ιι εοωΞειι
"ΜΜΕ δε όι1 Βοη-Ιμει1τ , δέ Μ εοπ[ετκ>ε
| 7 86 Γειιειτπεητε Ρε:1εθοι:Χ εοτοιεετεεΨ
]

·

ιἱε εεε εὶενοἑτε πωτι1εΙε.
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'
ε;
ε

Ρετ ΙΞιΠ επ

€ιωΐε 1ει`ἴαἰι1ε2ωἰΪε , Μι ι11ετε εε τοωε
Ιεε ν-1εεε,εττειεΙιέητ3τοιμε εευκ, Πω επ
ΐοιιτ αφο.ΒΙεε επι τωνε1Ι 82 ε, Ι”-ε_Χετεὶεε
Δ(1ξΙ‹τιει:<-ἱιι‹ὶ.ιιΙὶτΙε ρεεε ενοὶτ ἀεευογι
€ουτωτ :μα ΔεεείΒι:έε άε Ιω: Ρετἐε
“8ΗΙὶ επι Βο.ωπε με ττ1εί`ιιιε` ωογετι1ει ε
- ῦΠΕἱΟίὶΕξ_βεε.εἱΪειἑτεε ἀ”αι1ττυγ, @Μ 21Μίξ ζ

!
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'Η σε(
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`

γ ι

βε~

ε

'
ε”
ο .5'ω·ΜΜ ΧΧΧΙΙΙ.
€Ιιιφ.
Ψ- εΙῇΙε,
εΙε [ογίΐνετε
Χίου οι1ντοΒε
, άστιοατιτεΙ1ε:ίογ
ει εΙΙειειιοπιεί
Γε τ Τ”

ΙΙ επι εκεΙιπ Ια εοοίοΠοο , α1ει1εΙσε=
εΙτε,Ι:1ΙΙΙειος
εΙιειειιιι Ια
. | · ίου
Νεο , 8: Ιεο. άτο1ττΙε
Ιε ρτοοτΙεέε
εΙΙΙ-ρεΙοΐετ, τΙο

Ι Ι Η ΒΙοΙτε εΙε με εοιτ11τιυι11εμπετ,Ιιιγ επ :Ιοί
εεω(ωπ τεΒιβωεΠΙ Με μικ1ε @ο
ίτυΙτε,8ε τΙε ΙΙιΙΓειεε Ρουτ εΙεε Ρωοεεω

ο οιι5 ΙΜ Βοη οπιιτεΙ Με Ια Ρει1τ τε61Γετε
@ψ α-τ-ΙΙ ᾶε" ΡΙι15 Ιοεαιι ε: τΙε [Με

βειπειέκ , ου οιι)ιιοε ία;τιΙΙΙε ΜΠΕ εαπ
"

ϋετοέε , οιΙου'ιτοε νΙΙΙε , ου υιίε ΕΒΙΙΙε
εοτηοοΓέειΙε Γεττ1ΒΙΑΒΙεε ΡωπΙ11εω5ε=

. ζ;οηάεςοετιτ οοιιε ειρΡτεοοοε ‹Ιε απο
δοθ:τΙοε ‹Ιε 5;ιΙοτ ΡειιιΙ, εμε Ια Μογ
οετΙε,εοπ1τηε οοικΓ;ιώ·οοέ @Με τοιιἐ '

εεε είε, οοϊι @πε ΙοΙΗτμτΙοι1 ἈΡοΙὶο
, πιω σε άεΓοτοΙτε εοοτεειΙτε :πως '
' μ Βοοε
1οΙΧΙΐοοεΙοπ1ει1ταΙε3εΙιεΕΙ1τΙΙΙΙέπτΙΙΙιΙεΙ

;

›

ου οιΙντεετε:'ειτ ραττΙεΙεΙεΙετ ρϊεΐοτ1%·4 .
ΡεΙοο)8ε :Ισ άε8ουΡε ‹Ιε Ι'εΓρ1·Ιτ Ιιι1οπα-ΙΙΒ
Ι ά επ ΡέιττΙετΙε δι ιοεΙοοεοΙΙε. Π), στα
¦ ς1ιιΙ έέϊτωΒΙτιεΙιτ,

Ιεε εοο1ι11εΙΙεε#

Γκ1εο8 εποε; ότε βοοε δε υτΙΙεμ-πωΙε

ε @ο :ω ειπε επεοΒατεε; ο :1ΙσοτέιτάΙε
` Μεεε1ιίεΙε τεττιΡερειή- Ιε ςεΙΜεΙΙεπιειπ
άε4Ιοοτεο1Ιετεί>ὸΙίεἱρΙἱιῖε, 8έ·εΠ απο
μ τοτοΙσέε €Ιορε ΙΙΙοττΙΒΙε·εοττιΙρτίο11ε, οἱ: ·
·
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@Με Ισ. ίπάγοτιε πιέΙριΙτάΙΙυγ, ίΠοΙΙ1ΡΡοτ- 01η·

ΙαΒΙε,`‹Ιυε ΡΙιιίἱειιτε τ11εΐτι16 ό:: Ιά::οιι1- ·
ΙτιιπΙΙψη .Βο:ΜΙπο· ἐστι ΡΙ:ΙΙΒΜ:110: Ιιειιι

ΜΜΜ, 82 εοπίοΙΤουτ, εμε Με; Μογ
11εε ορτ τοι;;; 'με τεΙυ,ούςτοΡι·ς:ικιητ Ι·ιειΕάΙΙ

Ιτιειπτ Ιω· Ιέιιτ Ι1Ιιττε1τέ:Ι1Ι€ , 86·ει1 @ών

@Με
τ0ητε, :μια
Ια ΐγωιτιεπΙο.
Γειο001τΙο ›
γοΙοητΙ6τε
Η: :ΜΙ «ΜΙ τοϋΙουτεΙαΙΙἔ`:
βΙ1€Ι11Ρίτατ1τ5δέ ε1ιι)ιΙ αρΡτόοΙΙ: εΙ6ΓοΙ1Ι `
£οτπιΙσΙε , εΉ ι1'γ οΡε εΙεε-Ιει Ρετνειπι1. ·
ΜΙΙΙ-ε κι Μογικ:Ιε ά: ΡΙτε εικιΙοτε- '7

ΙΏΠζ,(21ιιΈΙΙΒ π'έτέ:Ις :ιικΙειππ:ωοιπ ; ω Ι
Ι ΙΙ)ΦΙΙ ρειε ει άπο , (Ιιτ*ε:ΙΙο αγτΙειττωΙε τΙέ:τι
Ιων Εεε 8τειικΙε 8; ΙΙΙΙΙΙΙΓ€Σ εΓρτΙτε;ςυΙ ·
'(0 ΙΙιΙΙΙετειιτ έΙ:Ιοιιϊτ ρατ Ισ ίαι1κ ε:ΙαΙ:
άστα εΙΙε (ε μπει :ια εοιππιεσεεωεπτ,
δ: άοητ Πω Ιιιγ τοΙΙε ρτ6Γε1ιιο ΡΙυε τΙΕ:ΙΒ
Μ] όστωεκπτ ‹Ιφ Ια τεριπτο.€Ιου , επι Βειέ
ΜΒ, ΠΠ Οτττ8οΙτε, υπ Ιετὁπ°16 , 82 ΡΙΝ#

ΙΙειιτε ο.ιπτι:ε εΙειιιε Με ΙΙ€:‹:Ιεε ίϋ'Ιναπέ. ή

ΜεΙε ΜΙ( Μ: τοΓροθε άοι1εΙ ΙΙ:ιπ οίιτέΙΙ-'
Ποτι,ΙΙε (ε: ττστιτροπ:ητ ού εΙ:Ια,«ΒΖ ΜΙΒ .Ι Ια πω; ά"ιιιι οπιει€ιεΙπ, εε τΙ'ιιικ: εΙ·έτΈετία

(ο ό: ΓΕΒΙΙΙΙ: ·ΙΙε ΙοαοάιτΙΠερτ @κή

ΡταίοτρατιτιγΙοε (ΞΙ1τέΕΙω1έ Μ: Ι·1σΙΓ6ιΙ, -.
| 86 Με ροΡα: ΜΌττ€ΙΙ6;ςΜ~ά μετά Ρέα
ΒΙΙϊΙΙΙΙΙα ριμεΙΙΕ ΙΜ ΙΜΙ66ΕτΙηε, 8ε·άβ,ξ °

Γετη;;ειο πω” ω·Ιαωειρ ·Βωρεωε,
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εφ· δε ετ;ιΒΙ)πΙα ΜΜΜ , 86 -ΕεεΓάυς ειιτΞεπ
:Μπιουτ εοπόΡυ Ια ίο.Ιοκετε άεε τιιειιΕ8
.ήπιε ου 1ηνευτε,ου ;ιύ8φειπςε, 86 σοπ

· Παμε ρι:είάιθε πάω Ιω :ιεμε , δ: :οικω '
1εε(ι1Ρετίε1τ1οπ5,ευ1 τω: εηΗιτειεεαβΙε μ
Ι ` @ο π”
;ιηε1εά ςὶιτἰίὶἰειιιἰίὶτιε. 142

@Με 15 ιε ιτείὶε Ρο11τεετεεάιο11τε.'Μ:Μ5
εοττιωεω:·ρειιτ-οπ ε5:ειιΓει· Γ1πΠ1τμτ16η

“ Σ'

μ,
η ',

δ

. $εκφωί ΧΧ ΜΗ.

άε °ΙάΜ07ηε:Ιε , Ριπ1ε άιιεΠε εΙτοάυ`ε δε
'·

` μειινετίε μπε ιογ ΈσηάεικτιεπτεΙε άεε
ΩΙ1τέτΙειΒ , @Πε δ. ΡάιιΙ ηοιιε άστιοεε;1

› .ρε Πω 9 Π άὶτ, άπο πω? μέ »με @Με
ε @Με
βέπ έ”
βεν::μ άπε,άιιτι
, ό· Απ· πω
, ε”είΐ:
Ρετε;ι'έτετε:σ
άε Γεεέα/α]ΐ;
επιίαιι-ε,

μηἶφάεγ άε ία Γεπιφε, υάειιίο.τιγ;άείά&
Ρετε δ: άι: Πι :Βετο , Η άὶρ (με εε: Μαν
μπε Η ε; μ·πἰἑ· Λιβ;; άι1ε _εεΡε ω; άείετ
° ' @Μάτ άε ]”Εἔἱὶίηεψἰεεφίππ_ἐπχἶἐεἄω. Έ:
Η μ'είὶ εεΑΡάρχεεει;ε ΐοιπισικ Με :μογ
11ε;,τωιε 1εε ὶιεττρἱεεε , άμε·εεμ;; άυἰ_νὶ·
@εεε ει; εοιτητιιω.9 (ΙΜ Ποπ Γει.ι1επιεπτ

;1”οιππ111Ιίο111 άε ρεφ: ά4ε.Ιεί1μξειΙΣ1`ἱ!ιἔ› ε _.

Ηιιὶττάτι; Με μπεε Ιειαι3εΒΕαι15;ζε:8 1τιω5
Ιειπε ίεττπάεε ,άεε ειιίειε , @Με Ρετε8

· 8εωει·εε , 8:1ε; (ε_ωφεε ,1ειιτε @Με
β13$ζ111ά
άε ΡΙάεμφ;ι
@Ια
' ε -_ @ετ
εΧρτεπό1110η:
ναι:εοηεεω
ά°ε·Ιῖ;;ε αάἔ:
ῇατυεϋ/

ΔΔ1ει€2υε©199·Φωοϊκάεε ι>Μοϋμε, άνω Χ
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η ε ;ΙοειτιιΙοτιιισιιτ ι Ισ (βιο σιιισ δι Ρωτώ πω: σε”,

Ι 4·
ι

Ισιι'ΙΙε στι σ.γσιι:3 Οσι·:ειιιισιιισιιτ Η Ισ. σΙοσ γ·
ι &τιιισ ‹Ισ 5. ΡειιιΙ σΡε νσειαιΙ:Ισ,8ε ΙΐστιιισΡ
, . βε ίοΙιάσ, σσιιιιιισ σΙΙσ Ι'σΡσΒιιιε ρΙοιι;σ
.
ΡΙιιεισιισΙσ. εσεις σ; 1σε σισμιειΙΙ βιο; ιισΉ Ι

ι Ι - κ ςσΙΙιιιτσιιισ-ιι; ;ινριιστιειιισ :ειπε μια σαι ·
ι·
[σ ίσιιτ :σηεΙιιιε πιογιισε, ως :ιι-ιι @στη
ι ' ιτισιισσωσιιτ,ίοι:·άσιιιιΙε,(οἔε στι σσε άσε
Ι μια; τστιιρε , ση: , ιιστι ει ιιτσ-Ισιιτ"Γογ,
τι
ροττιιιισ Πε (σ Ισ ωπ εισσιοιτσ,τιιιιιε πωσ
ι
(#β); 86 (μι ρσιιἀαιιἔ,ειιι”ιΙε όστιισιιτσιισ «
Ι
στι οσε σαιτ , ΙΙε-Γοιισ Μπι ΡΙιιε σιισσΙΙσιιε,
Ι
επι ΡΙιιε ι·σΙΙΒισιικ σιισ Ισε ῆςΙσΙσε , »πω ›
@σε με έ;; έα/έσ2ε:; `τσιισιιισσειιιιτ Με:
Ι
;,ρΙιιε Ειστέε δ: ΡΙιιε ικινιοΙ;ιΙιΙσε Ισιει ‹Ισ
ΙΙιιιιιιο.ιιιτσ,σιισ ΙσειιιΗεΙσ1σε ιιισΙΙιισ κά)
τ
ΡΒ&σιιιιι$εσιιιιιι σα: σσε να:ιιε, κΙοιιι Πε
ι
ΐσ 8Ιόπιβστιτ ΙΙΙιειιιισιτισιις , εισ(στισειιι
· ι σ ΐ0ιι€Ιε , ειιιΙειιιαιτιτ ιΙ'ιιιιιιΓτσε 86 εΙ“Ιιοτιισ
ν! Ι
ΌΙσε στσιιισίΙσε,Ρειτ ΙσίειιισΙΙσε ιΙε_ε”οβΙι

Ι

σαιτ ιΙσ Ρστ(σνστστ τοιιτσ Ισα: νισ όειιιε

Ι__

ΠΠ έτσι, σεξι, ΓσΙοιι Ια άοθετιιισ ‹Ισ Ι'Αρό-_

`

›

Ι
._ΡιάΙΙε ιισρσιιιισιιτ σπιτια: , ?ασκ πωπω:
:ι . Ι4/Ιωά α; ωεφισιιωιιωφιιωχειαβιε Πε
ι _ ι€ιΙΙσσιισιιι, σιι'ΙΙ @με ΡΙ1152ΥΙΠΒΕΙσίι1εμιιιι6..

ΙΙ

απΙΙΙηιισ τιοειΡσιτσε,οιι :Με τιισισε,ειιισΙο· Ι"

ΙΙ
ΙΙ

Με Με 82 1·ισε ΙΙΙΙσε. Ισ Ι'ανοιισιιιιο.ιε
7 ε” Ισιι; τι τΙΙτ , ειιισ σου: σιγιιισιτ. ΙΧσίιιι
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5'εφαη:α ΧΧαμΠ.

ε ε ε·#
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Φζ",Ιΐ' 86 έταΙσΙγ Ια ;:γτατιτ1Ιε , δ£ -ΒτεΙευε ειπΙεπ
'
κακα: εοπόΡιι Ια ίαΙιατετε εΙεε τιποτε;
αγαιιι: ου Ιανεπτε,οιι αυ·8:πειιςε, 86 εστι

> Η

βτπιε ρτείει;ε τσακ Ιεε αΒμε , 86 τοιπεε
1εε (ι1ΡετΙΙΙεΙοηε,ειιΙ στι: @θα αεεαβΙε '
Ι -_Ιε π” 8; αι1εΞειι ΕΙιτΙΙΙΙακιΙΙΙ11ε. Ιε

1αΙΙΙ-ε Ια Ιε τεΙΙε ρου: ε:εττεΙιευτε. ΜαΙε
εοττιωεπτ··Ρειιτ-οπ ε5:ειιΓετ ΙΊαΙΙΙτμτΙεπι

Ι (Ιε Ια Μογηε;Ιε , ειπε ειιεΙΙε εΙιοεΙυε 86
Ι εε:ινετίε ειπε Ιογ ίοηάακαετιταΙε όεε
(:Ι1τέτΙει1ε , @σε 5. ΡαιιΙ τιοι1ε όοιπιε επ

εε ΙΙευ 9 ΙΙ αΙΙτ, ειπε εεΙυγ με /ι: μα:: έ;
Ι βία είε: @Με , ό·/ξυ· Μια ε'εεετικ αΙε/α βε
ραΜε , .ε”είΙ α εΙΙ:ε,ι1ι1 Ρετε ‹Ιε (εε εηίαπε,

μυ φατγ εε Ια ΐεπ1μπε, υπ 'επί-αεκ ‹Ιε (σα
μπε 8ε‹Ιε ία τιπετε , ΙΙ ΙΙΙτ ειπε εεε Ιιοπι« '

με Ια να Μια Ζαβμ εμε εεΙὶ να άείετ
ε κι” ι:Ιε _Ι'Ε8ΙΙΓειρέχε μα:: ἰπ|Μ£ἔΟ. -Ε;
μ'είΙ: αεεΡαε· ρεαιαε ίειπ τοιιε Ιεε :πογ
μεε,τα:ιε Ιεε ΙιετιρΙτεε , (με @με εΙυΙνΙ

εκατ ευ εοιαπιιπι.ε ειιΙαοιι ΓευΙεταεαι:
μ”οητ-ἶιιιιΙ ίοξι1 εΙε εεε;; ‹Ιε Ιευε:_ξαπ1ΙΙΙε, .

ΗιιΙττατι; Ιεε Ρετεε Ιειετε εμίαΙιε;Ιεε τηατΙε ”
ε

Ιει1ι·ε ίε111τεεε ,- Ιεε ειιίαηε , Ιειεεε. Ρετεε
86 κτιεεεε , δέ Ιεε ξεπιταεε , Ιειπε :τιατΙε;

πιαΙες1ιμ εε μμε μου εεατευε εΙε εεΙα
Γεω εεφτεΙΤόπι1εω πω: εΙ'είΙ5:ε α Ια:11αΙα/

3εωε>εε1εαεΙΐανοϊτ ααα αετίαϋαεα› πω 8 α
τ
Ο

.

“ΙΧ αΙσααάοα

[ιιπἴΞΡἰ22°€ Ι. ιι Τίωρ2ξέε.
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ΜΙοητιεπιτ , Ισ [οφ εμε Σ .Ρειι1Ι νου; ΟΜΕ,
Ιε επι @ποθ (:εττο.Ιτιοωοητ Η Ι:ι εΙοφ ν·
Με άς: ε». Ρ;ι1Ι::ΙΙναΙταβΙ8,86 ίετωε?
ΙοΙΙὰε, ορπμπο εΙΙο Ι'εΙΙΙΙιηε ςΙοιπο
ερμαΙΜεττφ
Μκειτιστικ
Γεω ιπ:ηεΙιιεεινρυἔτ?ειιι6:
πιογησε,
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τ ΒιιιιΙΙΙε , Πε ιιΙειι ουτε με ραπ ω::
›Γιιιεε. Αι1ιεθε ΙΙ ιι>είε με Βάσια, .
ε ]ε νοιιε ὸἰε , οιιε εεττε ειίΙΙΙΙ:ι.ιιεεε
ε νουε εΙενθ:ε εΙιιιειιιι ο απο: οι: νοτια ·

ιιΐοιι ,ε”ειικειιο-οοιιε Ια :ιεεεΙΙΙιε , 256
ι: :1ι1ΡΙι18 ροιιι· κι εοτιιιιιοιΙιτε,8εοοπ.
στ Ιε Ιιικε. @με εε ΙοιτΙει τιιοιΙεΙΙιε)
Ια.τεκτιρει:ιιιεε (ΙΙιτέεΙειπιε , οι.ιι Ια
ρειιεε,8ε ιιοιι Ιε νιεε,8ε Ια νειιιιτὲηιιἰ ο ι
›Ροι_ιιι ‹Ιε Βοτ11ε5.%1ε νοττειοειιΓοϋ '
=ΠΒΙο0τΙΙΙε με τοιιε Ιεε Πιιιτε·1Ιε ιιὁ_τἑΒ Ι

ιιιαιΙ;(@ε Ιε δο.ιι&ιι:ιιτε,8ε Ιεε :Παπ
Η ου 5ει€οειιτζΙείι1ε γ αγειιτ :ιιιίΙ.ὶ
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εοφ. :1ιιεΙερε Ραπ , :ΜΙΑ @σε Ρφιιι· 665 π1Ι€96=

Ι

τα βατ Ρ:ιΙιτ,· δε· ατε 8οιιτοε ά'εαυ, ‹Ιιι';Ι› -

νοι:ε άεωαηεΙο ΙπαΙιιτοκιωιτ μοντ· Γε/ε·
~ Ρο.ιιντεε., ΙΙ νοικτ::ειάσ ιΜΙουι:οι1-ίΕε
εταπάσε Ι:οοιπΙιε, Ιΐ:ιΙσοτιεΙειιιοε «Ισ ΙόΙε:1ιε;

_Ι`..

ὰ: άσ-ΙΙ::οε·86 ὰοεΙοΙτε , ε1ιι'Ι·Ι νόσων
μο;ΜΓεω.Ιαιιε ίσια Β.ογειιπισ ωΙεΙΙα
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