
  

.:Ιειωι-ο Δ: 2ιατοιιΖιε'Με.

Ρ5ΕΑνΜΕ (:νη&.16.ΙΙ1[€1.2.:.. '

_Ιε. ι ΙΙ φρεΙα Λι /ἐπιἰπε μια· ·ιιειιέι· [ια ΙΙ:

-ιση·ε ό· ι·οιηιέι !ι· ἔς/ἔΜ έκμια.

η. Η διΐφΐ]4_ πιο Ρ27/ΒΠ88$2 σίευσιπ Με·

. Ιυβιώ Μπέκ μια· ι:1Ήιωμ τ

ΙΧ. Οι: Ι;; ρυιβι·πίει Ρἰεἐιν οι άι:: σει: , β

· μήιδιιιια πιά και:: [πι. Η

19. ΙΙΙΒΙ8,Μό ποση: εισε[ιι ρω·σΖεβιβ οικου;

Ιαιω·εΙο ιίε Ζ'Εισ:ηκΙ 1ο: ΜΠάπ φαι-εφέ. ,ἐν

- ιο, Σε: Μ] αιωνα ό· Μ: !ε ΜαβΙωι εαπ Ισ

· ιΙριιιιιιαιειιι· ΙΜμ·ιιι!ει ό· οι. Δι @βια `

π. Ί! Ι'ι·βεό!22ρυιιιτπαβταβι·Ιδ ιικήιι,ά·

μια· ιΙσπιέιιιιιιικβωιαιιιβα άουιιιιιια. .ο .

η.. Με, ιβΙσπέα ία; ρωιμω έκ ΙΜΣ·

.τις @πιώ ιΙ'έσε!ιι; , ό· μια ιιι/Ζιιιικ βιο

ικτἰειι.ι. " ι ' _

_ Ι Α. ίεεεΙΙε ει: Πει: .ιιιιΙεΙΙ

Κ Ι . ικά· «Μπι-ι ιΙψιΙιεοιττΜεΙ6`

εειιΙΙΙὶε_ΣΙἶΑρΔ_ιι.ε ΕΡΙΙ.5.ι ε'εΙ'ε:

.11101Μέε Ντηεφειπ, ΙΜΙΙΒΙΕθε

  

` ε Εκ ςΙΙΙΘΙΙτέ·Ι"&Ιεπ ιΙεσεεισπάν"ΜΜ

·· ι ~ ῇ γ.γ‹]ιι'ΙΙ~
Ι).Ι
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με $ειιιιισιτ Χιν.

συ?ιΙ είιιιτ σε ίστιιιέ σε τιειι τι Η ίευΙε ραἔ
σ ' κ τ. .

ι `ταε,ίυτ Ισε τσεστ στετιιεΙΙετ συ ιι επ ιινσιτ·

εσιιεειτε'ε ειι Ιυι-τιιείιτιετ Μειε στι σαιτ

σιτε ενεσττειίστι, συ'εΙΙε ίείειιτ ετιι:στε

εΙυε εσττιιτετ στι Ισ ρτσνισειιεε συ'ιΙ τι

εχασε ; στα Δειτε, που ίειιΙειιτειιτ σε Ια·

εστισυιτε σειιετιιΙε σε ίση συντιισε; ιτιιιιε

ευ Ισ σετετιιιιιιιιτιστι 86 επ Ιτισιτεθτιστι

ίρσειιιΙε σε τσυτεε Ισε· εΙισίεε συιγ ιιττι-_

νετιτ , σε ·τισττττιττιευτ στι Ισ νιε σε ίεεειι

ίιιιιτ , σείσυεΙε ιΙστετισ τισ ίσιο εσττιευ

Ιιεττ8ε σσιιι:.εε·συιετεσετσεΙευτ νιε και·

ΡοτεΙΙε, σε σουτ εε σιιι εσιιι:εττιε Ιευτ

ίεΙυτ σιεττιεΙ. στα σου: γ μπεστ” τω::

σε , υουε τεεστιτισιττουε εΙειτε-ττιειιτ συε

τιετι τι'γ εττιιισιιΙΞινειιτυτε, ιτι:ιιισυε `

τω” σΙισίεε,εσεευιτ Ιεε ρΙυε·στιιτισεε

τ ]υίσυετ εστι τιισιτιστεε, γ [σιτε τεσιειδδ

σιίρετιίέετ ·ριιτ υττε ΡτωιΔεΠεε ντεκ

ττιετιτ τιινωε,συι στη σετ τσυτεεισιευ ίου

ιτειιτ ιιιεσιιτιυετι ετ·ευιι τιιείτιι·ετ 8: Μουτ

Ιε ττιστισε._ Ισε ιιεΙιειιιιτιε ευκΡιιιιτ ευ!

συεΙΙετ ι! Ισε ενσιτσ·είτισέειι8εσιι_ι σιιιτΙ·

συεε στειντσετι σινετιιτεσσε τιιείιτιε εστι

τττιτιετεε σει ίε τετιεστιττευτετι Ιευτ Με;

ίειτ σιτε Με!Με@σε ειιβειύ!ε τ» στα: τ σε

τευΠιτίεΙστι συ'ιΙ ιτ'ειΙΙ:σιτ-ρτσρσιε σε συε

ΙευτίεΙυτ Ιε τεσιιετσιτι 5°ιι γ τι ιιιτιιιιιε ευ

· .- · υιιε

*Δ ε.. . - 7-ή-σσε .. ι-.._ΔΔ.--“
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τ"Μνω ει·ιΙει:ιιισΙ·Ισ σσ::σ ί:εσΙΙσ 8: απο

ιιισνιάσιισσ ει:ΙαιιιιισΙσ ει: :ιιιιιι Ανα:

Βιειι:Ισσια: 8: απο πω: εέτειι:Ισ ιΙινσ:Βιέ Υ

ΙΙσ ιιισειισΙΙΙσε,ειι σΙΙ:έ ασΙΙσ ιΙιι-Γ:ιιιι: Ιισιιιιι `

μι: :Ισ Ι)ισιι ΙοΐσρΙι.ΙΙ Ι'Ιινοι: σ:: Ιοιισο-μ _”

ΙΙιΙΙ σ:σιιισΙ ιΙσίΙΙιιέΞι·ιιιισ σοιισΙιιιοπι Εμ:

εισιιισιιισσειιε Ισ ιιιο·ιισΙσ,8σ Ιισιιιισοιιρ ω·

ιΙσΠιιεςΙσ ιισΙΙσ ιΙσ Γσε ί:σ:σε,6:·ιιισιιτισόιι`Ριι::ιιιιι:Ιιι: ΙιιιιιιιΙι ίοιι μπι; 6:-:Ισ Γεσε τιισίσ Ιζ·:ισΙισΙ ; 6: ΙΙ Ισ Ιιιγ ιιιοιι:τει :Ι·ι·.ξε

Ισ ιιοιιιιιιέ:ισσ::ισιι: μεΙζε- Γοιιεσε ιΙσίΞι

Βι:τΙισ :ιιιι Γι: ισιισι: ιΙσιισιι ε 8: ι!σ·ιισΙΙσε«Ισ ίσε Εισισειιιιι το ιι-ιιι:οιιιιογσιι: , ιιωιιιι

ε”ειΙ:Βιι::ογσιι:-άσνο.ε: σΙΙσιδε ριιΙε:Ι6 Βωξ · ε ' Ι

ΙσιΙειΙσΙιιΙειιιισ 86 :ΙσεΙ·ΐ.:οιΙσεηιιιισ μσ·ξ -

· ΙΙστιιογσιι: ιιιιΙΙΙ άσμα: ΙοικΙσιτιιισΙε·Ισιιι:··

Άμα: :αὐτό σιιΙειδιιιρΙΙσι:έ :Ισ Γοιι σο:ιιι·,

, ΕσίΙ:ισ:σε σιι σοιισσιι:σιισιιτισ ίιιιισιιίσ

σιινισ σιιιι:τι: Ιιιγ . δ: ίσο ρσισ ε'σιι ίαση

ιΙεΙ`ΙΙιι 66 Ι'σιι :ιιιισὶ',-σ-σσιιιισΙὶσσε Ιοιι€σε .

Ιιιγ ΙΙιιΙΙσιισ νσιιιιειιΙσ :ιιισΙ:ιιισ ιιτιοιινσ-τ

:ιιισιιτ·ιΙσ ρ:σΐϊοιιηι:ισιι δ; :Ι"στΒιισΙΙ ,^86

·ιΙ.”ιιιισΙσίΙτ :ιιιιΙιι:Ισιιιι :Ισ ε'σΙΙσνσιιἑιιιιισ

σοιιὁι`:ιοιι :Με Ιιιιιι:σ ιιιισια ιιαιΙΙειισσ.- .

Ή (σιιιΙιιΙσι::ιιισ σ:: ιι'σίΙοι: :ισιι-ιιιισ άσε? › ι
Γσιι€σεσιι::ιινιιιμε ιΙ°ιιιι1σιι€ιιιι:,8ε πωπω· ι ·

ιιισιιιεσ”σΙΙιτΙΙ: ιΙ`σ·εἶρισἴειἔσε σσ::ιιι·ιιε σΙσι

ω: ·εισιιιιιιιιιιι σε Ια ειο·ιω :με που Με ·

Ι _ σ `ιιιφ:

κ



ΜΒ Ι τ. δει τι Μπι τι Χ -

ρπσροπσιτ. τ ΙΙ Ισε τσσίτοιτ. (στη πΙσίΙσιο,

πισω Πισο-Ισ τιτιοονοΙτ Ξι σσΙιιι Ρτσττιισπσῖ

ιιισοτ ιιιἱτι τιοσ Ιοπε τιοσ ΙστσΙισΙστ ιιττινσε

ποιτσπιτ ΙΙ ιιττιμτοτ οο'σΙΙσι.ιινσιτσοτσΩ_τέ

σιπιίι οπτΙσπιπιέσε .στι ΐσπι πισιιΓσΙΙ; πι.. ΜΗ

σοσ Ισ τσσΙτ ππισίππισ. οο'ΙΙ Ισοτ Έστω: άσο

σσε ίσαμε (στιιΙΙΙ :ΙΙσσειιισπι .Ξι-Ιστ ιιτιιστιστ

.Ξι Ισιιτ Πτι , σοτιιτοσ σπιστΙσότ ιΙσ )τ-ίοτστιτ

στιιἱτι :ιτιισιισ2,6σσσ μι· τιστνσιτστ στο ο

ίστπιΙιΙσγστιτ σΙΙ:τσ ιιιτσέτσιτπισπιτ σοοτττισ

ι·σι,σίΐιινοιπ στι· Ι”στιιτιστ:Ισ Ισσίτστα.ιμ2 ι

ία νσπιτσ .οσοι πι;ιοτσΙισιιεΙε ΙΙιιιιισΙιτσε8τ Ι

ΜτιτΙΙσπιιτσειρετ Γε ίστνιτοτΙσ ίσοι Ροτιίιιη

μποτ σιιΙσππιτιΙσ σΙσ Πι τιιιιιΙΙππσ·ΙΙσ , στο θ.

ρτΙΓοτι 8: Η. Ιστιεοσ τΙστσπιτισο στι @στο

σΙιΓσοτσ δ: Ι:οτισΡτσ τΙσπιισοτσ. ΩιιτιιΡιέ$

τροτσε τ σσσ Ισιι8οστ ττεινστίσε στι ΙΙ·00ΙΙτ

-' τοτ ρσπρΙοοσοτιτοπι τι: τπσε-Β.ταιιιιι των

` μπε τισ Πι νΙσ,ΙΙ Εοτ ἐι Ισ Μ; :ιππισιιέι στι Ισ

ρτσΓσιισσ ςΙσ ΡΙιιιτιι€ιι τώρα Ιογ·ιπισριτισ

τιισπιτ σε ττιιτιισοΙσοίσπιισπιτ σΙσιτό τοι ἔστι·

ν©τιισιτισπιτ τΙσ τοιιτσ Ι'Βογρτσ . σ' 6: πιτ Ισε

Έπσπσε,ιιοι σ Ι”οσιιίιοτι ἀσ·Ιαιίειτιιιοσ:σρ3Μ

πιο:: στο τοστ Ισ Ρ2ϊδ.ιθα9]ωΙδ τοποσ στι

Ειὅγρτσ σΙιστσΙιστ τΙοβΙό, β· ΡΙΟΜ7ΓΠα

άσνιιιιτ Ιογ "σε στατικισ σπιιιτικ ο διαιτο

ροη; Με” ή νσπιτττι:σονστ _ροοτγ σΙΙ:τσ9

πιπιοπτι σ; σοττστσπιο 4σ“ίοτι.6ιβοοοσοσσ

. η ' ' τι τΙοπιιτιτ 

Ι

ο
Η

ι



ΡεπΑκ7ΜΕ Ων,Ι6.Ϊαῇ.ιι. 41,9

Ι ὲιιταϋτιοπι Ισ τοΡω άι: Γα·νω (ΜΙ Μι

ττι8:νοΙΙΙε @ε Ια ΡτορΙΙΙ:το -κ:οτΙΜοκο 8:

ετ:ΙΙΙΒΙΙ: :τι α3°ρατσΙΙ:ε «μια πισω νεποπε

ιούιρτοίςσωπιο;ιτ ὰ:: οΙιαιια:Ι· @ Ια εΙο1
τι: ιΙο ΐΙ)Ιοιι.ν ·_ _ ΙΙ ~ 'Ι Ι

Ι (Η ΙΙ ωω ταέρι·είατιτρ μετοΙστοτπεπτ

α: ςιιΙ“ατςΙνιά πι: ραϊε, 8ησιιΙε στα ι:1ι:ΙΙινΙΙΙΙ:

·μικιΙούΙΙ·ξέτσωοιιτΞι ΙοίηΙ·ι, ΙξςικΙ Πει:
ίιϊίθοΙτο. Μπι ς” πρωτοι· ΦΑ κακά; , ποπ ›

έσω μα» ΙΕ: ΕεγρέΙοπέ,- ΦΠ: ΡοιΙτ Ια::οΒ

δε Ρομπ (ά ΒτωΙΙΙο. Ραπ ΙσΡτοωΙοϋΙΙΙΜ

!! ξιιυ!υ:!π ατι/Ω Δι βπσἱυσμ” ΘΜϋ]τυ !2ι

22›·ι·:,ὶἰ7σ:%ιΜ τω! ί:ίη/ΐυπω!άραίκ.· για @η

Μπα ωΙΒ ωω ςιΙΙ:ΙΒΙΒοηεΙαπαεω Ε::

1%111(Ε3οΙ1 Ισ. ΙΙΙΓΡοϋτΙοέΙ >1πιτυι·ιεΙΙΙ: ὸοΙΙ

ΙΙΙΙτι:3 8£δο8°εΙεΙ13©τ1Ιε;ωπἰ`εΒἰου ΦΠ εΙΙ:

Ι5ι οαι:ΐο ΡΙεωΙοίο 86 ΐουνει·αΙιιο Ρτν:Β:Ιο

οπο:κά: ·εΙΙίροΕτἰοπ Η”, 8: Ια ΒΚ (απ:

ΜΔΕ @ΜΙ @ή ρΙειΙΙΙ , όιι Ξι Ι'οκοοιιτἱοη :Ιβ

_ Γοε ῇιιἔειϋοΙιε οοπττο κ:οι:Χ εμή Ι'οπτ @Ρ

Ι ‹ Ροκισέ,ου Ει Ι'επεκτ:Ι6ε ὰ: Μ:ωπεφνω

εσυ:: εμΙΙΙιην ση:_σΙ·›€:ϊ ;-8ϊ Φαιά πιτ Μάσα

:η , σ:ΙΙ:- , ρ· δτψπη!ι ὐω:ι:#ἶ: άΜπαμ

βπε , &· ηαάπη νους Πε! :Μαιοβη ή·
αφτι: πω: ΜΜΜ· ιὶΜΜ ; Μηαβπεβωπ- Φ Ι

βιωπη:οα›· πω:: , απ· «Μπιτ :στη πο· έσω κ!

πω: μι: [Μ αφυππί Ζε: πω:: Ζεω·β·κί2;

86 Πειια:τ.:.8. 82 Π: ΜΒΜ :Ι Δ: πω:: @Ιω `

- ·. ` ὅ ἴΕ£εΜσ¦
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αρ - 5 ι: ιι πιο η ΧΙΙΙΙ.. #9· ἰ”Ε2ε#ααΙ Με Βἰαπ , ύ! 2αβαμπα έσβεπιένΜΙ · Ι

(Ιαε Μάι· μέ ιερει·βεπιστοΜ Μϊ|αιρωΙ!;έ `

μι: π:μν·Μ:. Η ια ·έσωαακααπ Μπα νέα Ια

Ι Ρία” :ΜειμΉ [απο ἐ Ια 2:27α , 2υπ-β22αά

ι ρων: απ! άε/::κάπι/;π :η έα; Παοκ» ,Ι μι:: ΙΙ σε ?πιο πσβΙ.ι α:ι·ιεΜιΜέ , α· αΙπίὶ απ

· οινοι·ιι από:οΙιε ιΙαε Ρ:ορΙιαιαα Εκ που: ·

Μια απ:: π1Ιοιαιααοοποιπα οαΙα Ποπ

1ραίιρΙα Μπα Ιον απίαΙαπιαιε απνογόιΙα

8ιαποαα·8επιαιποκαΒΙαε οιι'ΙΙ πα Ιαε Ιον

αι: ρταππαταπααπε ριαιΙΙταε,αοπιφο ααΙΙιι ι

οιιι εκεινα αι: ιαπιπε οΈΙΙιοα Γαβ: οταιΙιια

αΙα διιπαπιιια μια αα ΡεοΡΙιανα Ια; @Με ι

‹Ιε ποια αππέαε πιο ιαιπρε ιΙΙΙ.ΙΙα, μα:Ιιτα

μι: Ιαν ιπαΪκπα α Αι:Ιιαο ΙΏαΙΙα οπι ανιιιι .

ίοι.ιε-5αιΙααιαε , ρται·Ιιτα ματ ΕΙαϊα,ρατ Ια€

τοπ1Ια 8ε μια: ΕπααΙιιαΙ , Οα!Ια-οιιΙ ι:Ιανοι:

αττινατ α ΙατιιΪαΙαιο αΙἶὶα8έα ρατΙαε Κω

.ιπαιπε , ρι·αοιπα μι: 'ΙαΙιιε (ΞΕΝΗ πωιωε

ΜακιΙ·ω.α. ()αΙΙαοιιΙ αιωνα Γουε Ι'Επτρα- `

του: (:ΙαικΙα·ά μαιΙιτααοατ ΑΒα_Ισπε ; ειδα 4

οπο οοαπο αΙΙααανΙαπαΙτηαπε , Με πα

ὁ‹›οι;αΙΪαπ€πιιΙΙαπι·απτ οιιαΙΙαε πα Ρωσσ

- _ ιππωε ιΙα Ιον α 66- οιιΊΙτε'ΙιιιτπΙΙιαΙΙαπτ

ίσιο· Ια `ΕΙ'18Ι;1.-ΡΠΙΠΑΣΙΙΒα:Εί ουσ ααΙΙα οι
ποεπιπέι·παπι αι: από απΙνονέα πι; Ι)ιαιι)· ‹

ά' ΙοίαρΙι Ιον ιτιαίτπαΙα πιοπι:τα Ροκ: αΧρταία

α Ιαιπαπιτ, οιιαπο απ Ι'α:ιποΙΙ·ιιοπ οι: ἀαιι;

Βόπια Ιοπει,α αι. ΡΙιαπιο , Η Ιαν ιΙΙ-ι,οιια «ο

ι `Ι

Χ
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τΡειέυυτ 16.Ρι/υ.ιτ. οτι

τ_ουΒοφτοίοεο:ΐιτΙο Βιτυϊυο ουΙ οΙονοΙτ ατο

τυ·νΙουυυ ροϊε, ενώ; οΙΙέ ειάτοΙΙό ο ΡΙιοι·οο

οσοι· Ια. 2.ττοΙεκ:,οίτοΙτ @ο Η οΙτοΙο οΡεοΙτ

- υιττοΙτέο.οοΣΙ)Ιου , δε:: ου'ΙΙ Ιο›ΙκιΡτοΙτ '
· Ι ρουτ ΙΐμοοόοΙΙτ.Ετ ΙοΙ-ΙοΡΙαΙΦΙΙΙτο οΙυρυτ

οσιοτοε,%ιο ο"οϊ'σ0έεςι μπι ιερμΙΖέσ.ο'οΙΙ:

ΞιτΙΙτοουΙ ΓΔ ίτυογουΙτιουτοΙτ υοοάΙουτο

ιΙο ροτΙου'ουο Ι'ΕίστΙτυτο Μοτο ουτρΙογο

·οοουοΙουο; ουττοοΙΙουση οοτοτυο (τυπο

ΕΙΙ(ι:ΙΙτ .ι.Κογκ ·8.ουο Ι)Ιου το .φρο!έ Δ: β,_

,κατοχο ου[2||ο Ξυἰιοπεὲευ;ἰῇκ-Ιο μου τυπο]
άουτοπικοτβρο”, οι ΙΑ%.ι.·1'Ισ αρμἰέ !4 [α

σύι::·ι]]οβπ Ια “του άι): πιυπ:αἔπεἱτ, ά·

@Με βυπευτ &βΝο.·υώ οχσΜάιτ ; &·Ρι:·

·τΙ'Ι:υἰΙο- & βατ· Μπιτ σου” (ο ' Μετά =ρΜΜΒ

-οόσ1οουοουττοΙτοΙΙ·οϊΙτάΙοΕοοο;36.1ϋφ·τ τ τ·

Ινυ#Μταίε βοηεπτό· Ισ Μπ(228ΙΜη-, ό” ο

Μαρ οπω)«επω! Ρίο: Ια ]διπαΪκο. (:Ιοί,τ ρουτ

πιουττοκ ουοΙο·ίοττΙΙΙτέ 88 ·Ια·ίοοΙιο τοΙΙο,·
Ι'υΒόεΙυοοο δ: Ιο·θττυΙυο;ίουτ_οτυΙο εΙΙΙερο

ΙΙτΙου_ άο1)Ιουτοοτυτυοξου ΙουυοτυΙυ Βου _

ουουτ 8ο (Ιουνοτιτου: ' άοΙ'νυΙνοτε ,, 86

ου'οΙΙοε ίοι·ΙττουΙουι·οου Η ρτοεοοο τ:όπιο

.ίοεΐοι·νέτοττουτοε οτοίτο: ο ε'ου ΙΙΙΙοτ μι:

τουτοΐτἰΙ ΙογρΙοἰτ άο Με ουνογοτ;ω.ρουτ

ΙΡουΙνΙου ρουρΙοτ-ουρουτΙοο οΙ·ωΡι€οκ ο” ο

[τι τ:οΙοτο,τοΙου ουδ Ιξιβε5οπο .]118ο ου,ΙΙ -

ώ ©ΧυθόΙουττ· )Μ'ηφο22α , ιΉτ-ΙΙ , μου

·υ‹»ορυ Δ. που: ; σου ο οπο, ἴυτ·τουε`Ιο

ΜΔ.. το; __` - Ί- -



μ; Εμ! σ|εἐ^ :ἐπὶ

 

Βογους1$1: ά"Ε8$ρτε 12 ίζρτΈσε Ραΐέ

νοέΕπΜΈατ Μπι ίοιινεπιτ ':πΧΙἶΕἴσιΪἰ:ὶιτ4; ~

(ι ιωιέοΡε πιώ: ρου: Μ· ?ει-β ό τοξ;ιππο

ςυεικιά Η οίἱ: ῷτειι-ΣΙ'¦ιἰΙὶο1τ€ άϋ Ια μὶΠὶοιΙ
Δ ςυ'Η γ σο; έ:: ξεπεόπ: @Με ίσίφ7η

σ'οΒ: εἰ άΙ:0, πιο" Με τοευτε)!ει τέτηοβρύ

νοκίεΙΙκ: , πωσ [οτ πω Ι; 'πώ άι: λυάέα

:Ζε έ! #υηνὶ2 , εβυτ6ΜΙ , πααιίέ62ιψη έκ!

ρω», ο'οΗ: ει άπο, ἐ ζΙτηνφγμια @Πε υηα

8αιτιόο: άζίεττο ὰο°ρπ5πηΡειἰη ηι1Μι σ;ιιιίβ·

ςιιΪΙΙΙ'α σκέόρυφυτεπ/ξτιαά Ισ@ψέαΜρ›››= '

πω, εοφω:·Μ:Ρ:· όΙκ ει: ΡΙβευόε `1σ4.Υα:οτυρετό Ξι ω, ΒειΠοπ :ΤΜ Γουτὶουτ πωσ

Με : ω6 Ι..ονΞι.ο.6. 2ισεκά]ε ασκ απ):

πυφισ ία &ΜΜ :Μ)ΜΜ, £έκβά1ΜΕ: τοί,ψί

Μπαμέ:ι ε» Μ:-]9147 ,ή@ρω :·επώ·εζορές2

μιέπε Δε" μέά.α· , Μπακ που: όαρ/έ @ὅσαβ”

πω· ό· Ρπ:έωβ. ?ασεω ξιωω!ετεε ή· »'01

[Με ρυάκι Μ#π/ἱαἶ, Ρο11τ ίΞΒιι6Ηςμηοιχ

ιι1ιωΙο [Μπι :Ποτε με Ια "ω" άι: Με ίιγ

Ποτιτςι· , ωεΞε ηι1Ήγ :η ΜΜΜ μι; ςι:Ή

Με ΪυΗὶτει ρειεἑι Με ι·απειΠοτ:8ΔΕ2οζ4-· Η

Μα πω] Μικρα: ἰε ύπωά έα μέ» Μ >@κών

“Μ , ά· ἰἰ: -Μηπέεποπτ Ζεα, μβά χΜέάτ.29

πω: ώιιέ:·Μ , Π: ύπω:έι Πω μυπεβ:·κ &

πω: σέΐυππΜπω , 2.α.«Μω @Με μέ» ή

ἴεων Με,ώριωϋω2,ό~ /ἔΜΜ ειΜπα/ἐ 26

εισάεω Θ:: Ιδιωνε : Έ: οιι ε!ινοτε ,ειςτκοε

¦ Μια

  



"--------_έ--Ρμέ ά·ε

' Ρωξέν: Ω ν, 16.]ιι/7.2.:.. Μ;

Ποια ΓετηΒΙεΙ:Ιεωεοτ. Οι Ιε Ρ:ορΙιειε

Έειίτ Μ ωειιτΙοιχ εε εεττε θιωΙιιε , σοσι

ιπε εε Ι'οαιίΞεο εστι: ΟΙειι Γε ΓετνΙ: Μπιτ

'ρεεε ρτοειπετ Ι.'ενειιεεωεπτ εε ΙοΐερΙ1,

ειπε ρουι· Μπι: εεΓεεπετε (εε Γιειεε δ!

@Με ίδο ρετε επι Εξςγρτε. ι `

( Αριτόε ΙΙ Παπ εεετΙτ εε φα εινΙιιτ ρΙιτέ

€Ιει:ΙΙετετπεω: ε ΙεΙερΙι , πιο: ροιιτ (σε

ετινοΙ επι Ε8γρτε; ειπε μου: τοιιτεε Μ.:

οΙ·ιοΓεε ποτειΒΙεε ει:Ι Ιιιγ ιιΕτΙνετειπ εε

εκατ 86 αρκά Ραπ Ιε μεπ:ΐει· ΙΙ εἰ: , 29

Πει: θ8210]ι: ιΜΡεψ8Μιέ€ άσε” Με. ΙΙ Ιε

εεΙΙΒιιε μι: εε πω; εερειβασιέε,οιη:ιεΙ:

@Με εε εικιΙΙτε : ω: ε'εΙΙ: σε εεε ΙΙΒΜΙε

Βε ρτσρτετπειιτ Ιε μπακ ευΙ εΙὶ εΙερΙογέ

εαιιε Ιετεκτε ΗεΒι·ειι ΜΙ: ειι_εεω ΙΙ ει

εΞειε ποπ :κι τεπιρε- εικ1ι:εΙ ΙΙ ΙΙιιΙΙι11ειιέ

επ Ε8γρι:ε, Με ΞιεεΙιη πεσει ΙΙ ΗΜ

επιρΙογό φαι Ιε Χωρα 8ουνετεεωεπε

εε Γεω Κογειτέτιε ;· εἰΙ: εεε Ι)Ιειι ΙΜ

0Ισι·εεευάι.02 σα, ΜΙΞνεΙτ'εενεπτ ΙιιεσΙ› 82

1ω·οΜε ΡεττΙ:ιιέΙιεε ίεε Με , στα Ξι είτε

ΦΠ! ριόειιτα ρωω- Βετο” τεΙΙοιτε εε Γε

ει:ενΙεεεεε ειΓΙΙ γ Βάι εωω·εωιεΠ·ευ·γ

εΙΙ:απεεεεΒΙΙ επ ίση τε1Πρ5 ΙΙγ Με Ιω .

· ειιεΙΙΙΙΙ· τω Ρετε δε Γεε ίτετεεΒε @Με

νοΙτ ε Ιει1τ ιιοττΙτιιτε ετιτωπ Ιε αιωρε

ΔΙ= Η ωΙΙΙΙιε : Ετ εε·τεεε ειιεριε εεε Με

` · `·Ι · Ε ε · ' πιατεΙπεπε9

 



ε”””·-ε-ϊΤ$"ω“ΠΠ.-·-Β.,Ι   

Ά”. 81;1ιΜ.οΝ ΧΜΛ·

ωατεΙυπάε @ω Ι'γ ειπππεπετεπι 8: εΙυΙ Ιε

νεπάΙτειπ: Ξι ΡιπΙΕπ , εε ίεεΜΙεπιτ με

ειιΊΙε γ ττιετι:ΙΙΙεπιτ Ιε ΙΙΙ:επιτευτ ?εκατ άιι

μϊε,δε Ιε ποττΙεΙετ ‹Ιε Ιου ρι·ορτε ρεεε;

δέ (με Μη εχω γ εΙ)τοΙτ ωεπέ ι:0ΙΜΠε εί

εΙ;ινε, πε ΙειΙΙΙ με Ποπ ΡΙυε ς';.ι`ΙΙ γ άειιΙΙ:

είΙτε ετι1ΡΙογέ επ εεττε ευεΙΙτέ ,Ι,ενεπε

111επτ Πίὶ νοΙτ (με Ι)Ιειι Ι'γ :ινοΙτίαΙτ εσπ

ιΙιιΙπε Ξι εετκεΙὶπ ΙΞι:ε'είὶ Μωβ ειιΊΙ Ιε τε

εόωπω πτείτηε φκιικΙ Γε; Παω εΙΙαπε

@εποε νετε Μη ω:: Εεγρτε,ΙΙ Ιε Π: καπι

μεΙπε ξ ευ:: , δ£ εεε Ιω νογειοε :Με

εΙΙοωπεε, δ: τοιιε πρυΒΙεε άε Πι ρτείεω

_σε , ΙΙ Ιειπ τΙΙ: , Νε βρε ρω:ωμά” σὲ

κατά: επ πιω: πιο/εεε: άι· α· 9ικ πω;; Μ::

σε: ·υωαΜρω ε/Ζτε π··υεωΙκ έ:]., Με @έσα

είε εσε·υφέ έε·ωι:.υι «Μια μια Δι τοπ[ει·υσ<

που Αθ·ω”Με .· απ φαω κιΙψε Λε ΑΙΜεΙΒΜ

«Μάι, άεβΜίκε ραΜεί ία: 26078, ό· ΙΙ @Ιω

εποε: @η απ:: Διι[7αεἰ: #21) ειπα @ω

ὐωυαἔε ωπάψω »Με Με:: Μ'αεαΜέ #62:

' πω: τρωμε, «Μια #2” έεωεκπν· αΙε π|ε

ε» ία :επτα , Ω· μ” ωωβία· ν|ω%6ψ#7###ἔ

εκεεἄεωφ άε|έ·υπωα·. Ο ρτονΙόεπεεεά
ΕΜΜΒΙεΧ άε Ι)Ιειι ΗΜ εε ρουτνευ Η Βιμ·

@ως , 8; ΞΙΙειεοΙσ εΙυί11:2.νοΙτ ευ Μουσε

ρεπἴέε ρεεε εεΙει, π'αγάτ με πιεΙτ11ε ἴεει:

Ιε νομιεε «Ισ 10ΓΟΡΙΙετι Εεγρτε μπι: ει!

` εοπταιΙτε
Ι



› βεεΑνΜιμ_θ ν. :ἰπι6ψιῇιιἐ Μέ

ἔοτπτοὶτο Η οτογοπ ι1ιι'Η ΜΗ απ1ττ ε Ετ Ξτ

Ιο(ορΒ ηιιὶ τή; Μο. με άο Γιαπ τσουπ;

Μουτ, ωειἱε γ @Η ττ1::τιέρει; ε6ε ΜιτΒετε:ε

ριιιίςιιοΙείοε Παω Μ; νοπὰἰτοιπ , δέ Ραμ /

1οΓςιιεΙεἰΙίοὶὶτ:νεπἀα επι ω ρεϊε Μ; Ε:

ῇεὶ_ ΪοεΈ:‹:τ;:ε «ΙΜ :κι Μ: κάοιιε!ειο: :κτίση

·Ξεοὶοπτ ςυ'όἱ Π: ὁφἙειἱτι·: βιο Μη, ρουτ β

Ιια1ικ: 86 .Ι':οπν1ορμ”1Ιε εινογοιιτ φοτιατηθ

ροιχιτῇ: ία ρωίοκιης), _ 8: φάω; Π:υσηι:

βιἰ; τ11ομητ ;Δθ ΠἱεμΒἐο_;]Φ5;©π_ουίὶ-ὁὸ

@Ι ' τούμιρέρως υπ Μετα €1ηί)εΙ;ι& ηιιΉ 61οω

!

Γ

Έ

Ι

@ει ΡτοτΩΝτοςή4:οτ έ Ρωβου 86 μπε Ξι Ιιπάειά

ΜαΠιουτοπικ (μή ε]ῇιεἑἱ'ευίἶ‹;ο_τίφἱτ_ @εμέ

:π Μος; ό_ (ώρα @Η ΓειιειΙΙπωτε Δοπωπ

ΕυΙΤμιέ. τορπε ὲΚἔ ξει!ημ:η(Ξεοααο Ρα:

ά'οιηηξοβ αρτέ; ανεσέϊευέ Ρανταιρωε. Α &;

Μ;μ1;ρουτΐυϊνόμεΙκ:ερ:ιτΟ]σε_ώ;τιο;ω

Β;οΡἔχ€τ::. ΪσβΡ|1, ό1ετΙΙΩΘ_Ω ·υσκεψιμη :β

Μιας: ,ι Ε: ρατ._ς·υ`ὶ Ξ_1?;ι_ς (σε ρτορμ€ε_ΐι-ετέ ι

κκε, Μ!). οτιμιιμιέ ΡκὲοἐΞ5ΒῇῳΕ@ εἰ υπ ν ἀπό

Ω1ςτιἀιι_ρ€ιι.ΐ:ετίιοπρε;Ετε-εφε Φ: Μ:ττωΜΒ
οι: έΙ"ΕοξΕ με;; ;τιιοΙ:,;ἑηάμΕι1ὶεΣ,·_ «Ιω @ού μ

ΡοιηΠεμηε:οα;οε μ;; ;ΡΕε&Ιοπέ ηετιι;ι:Ι1:;,55

σΜεεπτ ι3:=πεΒέ τοω>Ιυε ω: ωσ1Δε:ςι16

<ϊυσ<: Ρον'ΦΦΦεθωέσ:Ψευ; =Με.:4ω1

, ί==Ι=ε641=:0ϊ 9ϋΜω62 .φιὶ>€:εωεἱω6 Δε:

Δ_ ω” ρο·ςοζ,_γςἐιἱ Ιοε;_ἐβ:9ἱ·9 Υἐρίῷνὶίὶτεΐβά

·- άΗ-στε ,·>ζμ11Σύ [ς Ρκιω5έ_ ἴ2ἱῇ

· ^ .πω ι°~ `ωιερω (



·····ε-··7·Ρ-+··μ-_:_πισΉο-·-”Φοῖ

2,36 3ιιιιιισιι Χιν.··

·άσρΙειιίιτ οι ιιιιοτσ. Α σοι ? Α. άσε Βατ

_Ιστιτσε. Δ άσε Ισεπστιτσε,Ι'σίΙσο άσ Πἰσο,Ιο

ίἱΙε ά'ΙίτεισΙ , Ισ 'Μπιτ ΈιΙε ά'Ιΐιι:ισ , Ι'ιιττιστσ ι

τισνσἰι ά'ΑΒτιιΙιτιπτι. Ετ ροοτ σοτπιΙιΙστιἔ

_ τοσοι: ντιπ τιισσσε ά'ειπεστιτ άσπιτι! πι'στιπσέ

νστιοιτ τιιισ άσοι: Ξιτ:Ιιαστιτι,στιτ ιΙεστσνστ

άΙιτ,Ισ πιιιιτσΙιέ εινστιτ σίτό τω πιο άσἴσσο

άσ Ι'οιιίΙσπισ ,ειΙΙ:ινσιτ άσ ΚοΙιστιιΕτρσο

οστά ΙΙ Ϊοτ πσνοπιάσ Ξι ντι Ιιστιιτπι·σΙΞΒγρ

τισπι σουτ ιιτισ Γοτιιτιισ ίειπιε άσοτσ οτι οσο

ΡΙοε 8τιιτιάστ τπιιιΙε`σστιιΒιστι ιιιστιτσ ροοπ

οπισ ιιστΓστιτι·σ άσ τι ετιιπιά στα ; ροοττσ

Ιον σοι σΡποΙτΙ:ι οσπΙσ επ ΙσισνιιοιΙο

ιτιστιάσ , ·8ε τιοιζτιστιΒ ά'ειοτιέσε οριτέεξοΙΙ:

τσΙ-Ιστιισπιτ ρτιΓέ στο οτι 8τιιτιάΚον @ΠΙ το

Ε: Ισ τιιιιΙΙΙτσ άσ Γε πιττΙΓοπι σε ΙσιπΙ.ισοτά ,

σποτ @οστά σπι τοοτσ Ι,σίτσ·ιιάἐισ>άάσ`ἴοο

Κσγειτιιιισ. νονσ2 νοοε,Ισ νοοε μπισ,:ινττ

Επ·ετε:, Ξι οοσνΙσεΙιστπιτοσε 8: τιισίπτισεΙστ

στιί:ιτιε άσ : ΠΙσο ί!ίστιτ (ώστε στι σσιάσ πιο

ι, ίσττΙΙιΙσνισε σε οοστι`ά ΙΙ νσοε :τπτΙ_νστιοσΙε

κιοσετσΙΙσε άΙΙ-8ττισσε, τισ νοοεσπιιστιτι·

άτι;ΙΙΙσ2- με, «Με τιάσίτσε με μοι Ηιττιτε

σ1οσΙσίσρΙι,8ι νσοε πισ-άσνσππ με σπιτάκι-ι

τω: άΙσίϊτσ_οΙοε-ΡτινΙΙσΒισιτιοσ Ιον. ΙΙ

‹ Ιον στήνει τοσο σιισστσ τικ , Οι: οπιΙτιν

σπι[στπιτ Ισε ρισάε στι άσε ασε, βετ τους,

σ'σττ 5 άτα: σοπιιτπισ στο: Ιπιτστρπστσε Μπιτ

- ο · ττσε



  

ΡειωνΜε θνζὑ·π6.ἰισῇ.ιι. @η

ω:: Μου :οπου , β ρεψυκε παώ απ::

ου:: .; θα: Ιου Ιυτρυ:ΙΙουο τυο.Ι::οΙΙο, ουΙ

ίυΙΙ έρτΙΙο Δ: Ια Ιππικό , Ι'ογουτ ΙοΙΙΙοΙτό 1

ο ::ι;ΙΙ του:: ανω οΙΙο, δ£ ου τιγουτοΙΙό το- Ι
ΕυΙόο ο:: οι: οΙιοίτο Ιουυο Ιιοτυ:τιο , Ιο αν Ι Ι '

ΙουτυΙο ουνοτε Ιου :που οοτοτυο Η ου ρο

ν::: Ιουοοουτ οι:: νουΙυ τιττυουο: Ιου

Ιιουοου: , άουτ ΙΙ ο::Ιν:ι ουσ Ιου :Μπιτ

μι: :τυο τ:ορ 8:ουτΙο ο:ουυΙΙτό οι: αυτ::

ο:: ίυ:ου: οι ΙοΙουΙΙο οουττο Ιυγ, δ6 Ισ ΙΙτ

Ιοττο: ο:: ρ:ΙΙου ρου: γ μου: άουτ Ιεε Β::

8ο άουτ Ι:: :υΙΙο:ο,ου ρου: :Ιο ΙΞι άτα: σο::

ιΙυΙτ Ξ: υ:: Ιιουτουκ ΓυρρΙΙου. Ι.Ξ ου ::οτ:ο

νο:ΙΙΙου ρο:το,β Ρ::βπ›:ε|ηἰ πιέβ: αυεβ:.:, υ

ΙΙγ ο :Ιουε Ι:: του:: Η::Ιο:ου , 2: β: απο ! `

άουτ/οπο απ:: , δ: ουοΙουοε υπο :Με υπο::

Ρ:οτοτ Ρ:ουυουτ ο:: πιοτ άπο: ρ:ου:ο

τυουτ,· 86 ΙἶοχρΙΙουουτ ά:: Ι'οκττο:υοττΙ->τ

· ΡτοΙΙο ουσ Ιο[οξυΙ:ὶοοοοο.υτ ο:: Γογ-υποΓ::ιο

τΙο (ο νου· ορτόε. τουτοΙουττοε τυοΙΙιουτο _

οουΒυέ ο:: υοο,;υτΙΙου μου: μ:: :::Ι:πο ο

:ΙουτΙΙ οΙΙοΙτΙυυοοουτ,6ε ου'ΙΙόε·τοΙΙυΙο .

ο; του: ίου οοουι·υ ου φάω:: Γουε ουσ -<

δΙπτου @Μι Ι:: 5ειΙυτο ΙΠο:Βο ο Ε: :κόπο ο /

Ι κα: ε#έ: Ρ::::::: π: μη:: Μ:: , Βου: άπο

ηιΐοΙΙο μ (τω: _τ:ουίροτο:ΐο :Ι'υ:ιοετουάο ' ο

δ6 ©Χττωτό1υοΙ:οτοΙΙΙοπο;Ρ::ου: τΙ1ΐουτ?ε__. '

. Μ, ουξΙΙ :το οπο:: Ροτ·υτιτ ξΙ:ΙΙΙο1:ου00*--:

- Μ Β ο : ΙοΙοΡΙτ

-.Ικ Ι



*ν*-σσσ···-ή-···-_πσ-.2μσΠΙΣ·

4,38 'Ι ΞΕπιΜοκ Χιν. `

16ΙσρΙ·Ι η: σΡεέ :ΜΙ Μικτό εΙεπιε Ια μί

Ισπ,ηΙ ςυ'αυσιπισ μπω: όσ ίσο σοτρέ:ιγ:

σΙὶέ ττειο(ρστσέσ Ρετ Ισ ἴστ:Μαἱε ρτσωΙσ

κατσει: , ΙΙ ΜτΙ): με εΙΙτ · που ρΙιιε συσ ίσε

?πώ ειγσοτ σΙΙ:σ πΙἰε πω; αμε , α: σοὶ :Η

Ιοί τσε1τέ; δέ ρυίε ΙΙ γ ιι ΒταπεΙσ αρριιτσα

·. σε, νσυΙα Βτεοάσ :ιιιτΙιοτΙτέ όσ Ρι1τΙΙΙιτ.

σοὶ έτοπ ΡΙενοΙΙ όσ ΝΙΙοΙΙσΙ, 8εςιιΙοσ

Μειωσα Ρ;Ιε, ση Ια σοΙστσ οἰι ΙΙ σΡεοΙτ

σοοσϊσΙιψ , ‹Ισ Ισ Ιοἰσι1 τσσοτυπιαπὸστω

8σοΙΙστ ) ι1ιι'ΙΙ γίιΙΙΙ εΙ"ΙΙΒοτά από εινα:

σοιπσ ΕΙ811ΦΠΙ', σο” συσ Μοϊἴσ πο Ισ αν

σΙτσρπρακ σκρι·έε; ΙΙ (σττώΙσ τΙοπο πω:

με !'απις·ΙΙ νεα: πΙΙσυχ σιπσιπάτσ Ια μου'

Ισπησ,0οιπωσ σσ σποτ Ισ ρτστκΙ σκι Ι'ΕΙ-σ

ηστΙωτσ ; ρουτ σΧσωρΙσ σοφά ΙΙ σΡε ιΙΙΙ:'

@ΜΙ γ ω: Μέ: απ: , σ'σίΙ Ξι άπο ΜΚ ροτ

Ιοοπσε θιι1ν_έσε στ: ΠιτσΙισ; 8; συσ ΙεισοΙσ

άσΓσσικΙΙτ εινσσ /θρωπισ 0η «Μια, σ'σΙὶ Ξι

δίτσ7;. ρστΙοιπισε σε Εἔγρτσ; 86 ς1ι1:ικιά

`Ισ Κογόσ δοεΙοπισ ‹Ιπ 5 ΑΒαιΙιειω , ΒΜ·

πο· ω” Ζε: Μπα, σ”σίΙ: Ξι ιΙΙτσ Ισε ρστΙοποσέ,

όψη·σ Ζε @Μεχω” 2η.·86 ςί1σ Ισ ΡτορΙΙσε

Ισ νσωτ άΙτσ φα: 1°ωωει Ισε Γσςε αφ;

ΡΙσόεδ Ι6Ι:ΡΙ1;··' ` ' '

' ΙσΙ ομή ρουποΙτ τσοΙτ ι·Ι6:τσ σΙ1ειΙτ , 86
φωσ ω: εΙΙτσΙτ σΙΙσ με ΙΙ τιουε :ισ έξογΙοπισ

- ° όΔιιξΙεΙἰιἱισ «Ισ απτο ΙιΙΙὶοΙτσ σσςιισ

π.. - . Χ __ Βἰεπ



 

Με Αν Μ ο (Ν, ιΙ.ι6.ικ[υ.ο.5;. @το

ΠΙουνουΙοἰτ τουτο μι· Μ? Μπιτ ογοτιε

σο ου'οΙουτο ιιοττοΡτορΙιοτο. Ι!μίεισπαπο . / _

Ι |ο»Ξποσιευ2,»ιώ το πηβ/ΙΙΙεΙιτ-ΙΙ,υπο μ[2|α8: Ι

' οι: τουπ)›: @σεβ Ρυάο!οβ2·υεκπο,οΙοίτ ο όιτο

Ιυΐουοε ευ καιρο ουο Ι:ι. τυπου: ‹Ιο Που,

- οιΙΐουοιτ Ια τονοΙοτΙου ου'ΙΙ Ιογ :που τΙοτιή

Με ου "(οτιεο)ιτΙονοιτ οίττο υοοοπιοΙΙοε

@το οἶοΕτ~οΙυίἱ_ουο ΙΕ οτοοάοοττο ΡΙ·ιτειΓό
εωω·ω ουττοε ουάτοιτεΝ ι·Ιο ΡΕτωυπο:

οοπιιιιο (Μισο ΜουοιιΙι Διτι1°ΑΒΒο Ιυετ ›

1;ζ ?πιο οιΡωσίε ·υέο:Μο,ο”οΙτ Ξι οπο: ουο σε:

@ο το σε ρτοοιτΞι του Ιΐουικτιο ρυΙΙΙο ΜτΙ

νοτ;8ε Η τυοίιιιο&ιι:! Μ ω:: παπωιβι με

Φωκά πρπυ!ε ρινί «κακο, ο,οΙΙ ο οπο,

ουειτιο σο ουο τυ πιο ρτοόΙτ Ιοτει :ιττΙυέ, Ι

πιο ι'Ιιουστέουτ;Ετ ι.δοτιι.9. Π] α ει» βασι

Ξπε έ2 Βέτα. »μέ ψ.ιτρ:Ρεψου8ε Ι:Μωνιθί6 '

του: σ: θέ!! :Μοπο: , ο'οΙτ ι οπο: τ, οίΙ: Δε:

οοπιρΙι;86 ΙοτοπιΙο η. Π: Με άψυα2 Οι) 4!

Ια μπα!ε έ; ί'ΕΜΜε!, οιίΜε ·υέεκκε , ο,οΙΙ υ

τΙιτοἶ ου'οΙΙο·Ιο1τ· υοοοτιιρΙιο. Π'ειυττοο

οτοκιιιοτιττ:οε ωστε/ε μπώ: ,ι οι: Ια τυπου:

ό:: 1στεΡυ;οι οτιτουάουτ οδτ ΙΞι ΙυΙουοε ου

τοτυρε,ουο α: ΙοίορΙι ενοιτ οΙΙτ :του Δυο;

Ι · οΙΙιοιοτε @ο ΡΙιειτοο ουτ `οΙτογοτιτ μπου
; . οπο” άνοδο Ιυγοιι Ιου: Ιτιτοτρτοτοκιτ ω”

ΓουΒοε,Ι:υΙτ που 5 οΙΐοδτ ; ρυτοοου'οΙοτε

' ` Έυτουτ Ιοττοι Ιου τουτΙοττιοτιο τΙο ία άοΙΗ

Ε. ο ' 4. υΙο.τιοο,|

ομοΑ.44ουβ.._.____Μ_



τ..."«-π.Π·-εποι

_ Άτιτο . $ειιινιοιπΧΙν. ο

` γίοιιοο,οοτιιιιιο λ'οΙΐοότΙο ιιιοτιττο ἀοτιιιἱττ

Μοτο σο οιιι οιιιροΓοτιο τΓ:ιοτιιοτττο οοττο

οιτοοίιτιοτι, ο'οΙτ τιιι'τιτιτέε βιοοοττιοΙΜο- -

ιιιοιιτ τω σιτε ρτοοιι&ιοτιτ τιο Ιοίοοιι , Η πιο

τοϋ: με άοΙιντέ , τιιιιιε οιοτιιοιιτο οτιοοτο

βουχ :πιο οτι ιιτιίοτι.ο Η πιο: τιοτιο τιιιοιιιτ '

οιιτοιιτιτο μι· βρω!ε, Η ρ:ιτοΙο τι:: οι”,

οι:: ΙοέμιοΙΙο Ιο ΡίοΙττιιιτο οιοιιτο, ΖιμιοΙο

β: Μαι !: πωπω @Μονέ , ο'οίτ ο τιιτο,τιιιο

οοττο τιτοιιιξτιοτι ττο [Χου τιιιι ονοιτ οίτό

Βιιτο Ιοτιο-τοτιιρε οιι-ρειτ:ινοτιτ ο Ιοίοτιτι,

οίτατιτ οέΐοέι:ινοπιοτιτ οοοοττιτω, τιιοτιττο

οιι'ιΙ οίτοιτ ιιιιιοοοιιτ, Ιιοτιιττιο «ιο οπο,

ορρτοιινέ δ: τ:Ιιοτιτιο Βια; , τιιιογ τιιι'ι!

οιιίτ οίτέ οειΙοτιιτιιέ Ρετ ιο τιιιιιττοίτο, δ;

τοριιτέ ιιιιιτιοΙο δ: τιιοΓο!ιτιιιτ οτα Γοιι πιω

τω: οι οοτιίιιιέ οιι ιιτιο ρι·ι(οτι μου: γ

ι οτωριτ τουτο ίτινιο τιετιιτ ιο τιιιΓοτο τιιιττιιι

@εε οτιττιιτιοΙε. '

θε οοτιιιιιοτιτ οΠο Πιτ ιιοοοιιιτι|ιο Πιο

ττιοιιττο οτι τυπο , οτι ιιιίοτιτ , Ε: Δ· 109 Μ·

τητα ό· ο» Α; κάτι/Μα , σο:: Ζε άσαιωττω

οτε; ρεαΡ!ετ & σβ!ε άο722α. Η [θίδά!ίΐ καψω

' . . ”βι·β ,Μάρτ , ά· μια· έΜαίο42επ:· /τ):· :στις

[υπ Σέσοιτπίπ2,270α,ώρα: |σηιπέστοιοακ α':

β»ιιι·ιτιρωαιτ ΡΖρύ”:· 4'έτε!α], ή·ρω· @Ηπεί

ζ·ρ ω: 4ωέρ)ιτι [.8008τι0τι Πιτ ΕΟΠΟ 5 4:10

τιιιτ Μ! Φωτ το ιιι€ΐου τ =ι=ιοι οπο

' ' ΜΧ

ω.



  

. 'Ρειω.νΜε εν. νιι6.ἰτι|ῇ.ιι2' «τη

Ιιιν άσοι: οΗἰσιστε :Ισ Κ” τιτΙΙοτιτιιστε,

Ιοτι σίοΙτε.ιιΙοτι σε Ιοτι ραιτισ:Ιστ, ΙΙ σΡ:οι: ·

οιττΙνέ σιι'ΙΙε εινογστι: Μ: άσε Γοτι8σε Ισ!1

τιιισΙε Πε Ιαν σινονστι: τσσιτσι,8: τιιι'ιΙ Ισα:

στι ενώ: άοιιτιέ Ι'σιτροί:Ι:Ιοτι , ρτστΙΙΙατιτ ι

Ι'σίοΙιστιίοτι :μι'ΙΙ (στοπ τσ:ειΙ:ιΙι τΙστιε :τοτε

Ιοιιτε στι ία σΙιετ8σ , 86 στι σοτι:τειιτσ ει:

τιισΙ:τσ μιτιτιστΙστ στι:: άστιε :τοΙε Ιοιιτε ΙΙ

ίστοΙ: Ρστιάσ : ΕιτροΕ:Ιοτι :μι στο αοιδοί

:τισ Ιου: ενώ: σΙΙ:έ νσ:ΙΙἰέσ μι: Ι'σνστισ-.

ττισιι:.Πσιιιαιτιε ειρτέε/ΙΙ ενια: ΜΙΒ Ξι ΡΜ

τειο :Ισ Έστω στι Ιοτιἔσ,σιιΙ Ιον αντιο: Μιά

σ ιιιισίοτ:σιττιρτσΙΒοτι στι Ι'σΓιιιτΙ: Ισ :στιοΙ:

στι τισιτισ ; (τι: :των ΙΙ σοτιΙΙιΙ:α Ισε Μτισσε °

σε Ισε 8σ€σε τΙ'Ε8γρ:σ, ττισΙε ΙΙε τισ Ιον στι

εισιιτστι: τΙοιιτιστ Ι'Ιτι:στρτσ:τι:ἰοιι:ΙΞι άι::

ίιιε Ι`σΓσΙιστιΓοτι Ισ Γοιινστιτιτι: όστ:σΙΙσ

' «με ΙοΙσρΙι αυτή: άοτιιιέ ι Ιαν 8ιΞι Γοτι

σο:τιμιΒιιοτι τισ Ισιιτε Γο:18σ5 Ισςιισ]Ισ έσ
ΙΙ:οι: :τριινέσ νστΙ::ιΙιΙσ, στι Η: κατ: στι Ι

Βογ ,ετσι Με :Με Πι:: Ιιι(ΡΙτέ ‹ἰσ Ι)Ισιι,

τιιιι :Ιστι: Ισ σοσιιτ σΙιιΙζον στι Ισ ττιιιιιιιτΙσ

' Γστι·νονστ τιιιστΙτ στι Γε ρτΙΓοτι ροιιτ-Ιιιν

·εΙστιτιειιιάστ Ισ ίστιε :Ισ Ιου Γοιι€σ.ΙσίσρΙι Ισ

Ιαν :Ματια , σΙΙεινοΙτ άσε (στι: ειιιιιέσε :Υετ

ΙιοιιτΙ:ιιισσ σ: άσε Ισρ: σιτιτιέσε :Ισ ::ιτιιιτισ

τιιιιάσνσΙ: αιτ:Ινστ στι Ε8γΡ:σ δ; στι του:

ΙΙΙ ΜΙΒ ά'ειΙστιτοιιτ55ςΙσ Κον Ιτιν σΙσιΞισπ·

,; . , ` ° . στι:

/



“Η'δ.4

 
Ι ι

ί

ω
α:: ε' $εαΜοΝ ΧΙν.

:Ιαιπ Ια :ΙεΙΙ:ιε εε :ιιιΙΙΙ ανοΙ:Ξι ίαΙ:ε,ΙΙΙ:ιγ

ίιι88ε:α :πι ::εε-ία8ε δξ ::εε-ΙαΙιιίαὶ:ε

εο:ιίεΙΙ,αιι1 Ιιιγ ρΙιιΙ: :εΙΙε::ιειι:,8ε Ιιιγ Μ:

ε:ι:ιεενοι: Με Η Ιιαιιτε 8: Η ανακι:αἔειιἴε

ορΙ:ι1οιι :Ιε Ια εαΡαεΙ:`έ ό:: ΙοίερΙι , σιιιΉ :

Ιιιγ α:: Ι'ιιέΡ:α:ιι: του: ΓΙιοιι:ιειι: :Ιε ειιογ

ΙΙ (ε ω:: ανὐίε:,8‹: Ιιιγ :ΙΙ:, ω:με Με:: Σ:

ἄυκπέἐ εσωπιέπε ισα: :ικά , έ! π): α Ρε:βΜε

ε:πεπέα απβέε τοπικ:: 2η, κι [:Μεβ:· πι::

ΜΠψ?Ϊι ό· ω: πω?Ιαειφ|:: :ε Μάσα: έ:: έωεύε,

β· πίεπιεπ: κ[έ:κ)· ΡΜ: (επεσε' απο 2η μα::

ει: Μωβο , δὲ :Πα Ιο:ι α:ι:ιεαιι ά:: Ιειι

εΙο:8: , δ: Ιε ::ιΙ: ε:ι Ια Μαιο :Ιε Ιοί-εμε , ό:

Ιε ΙΙ: ιπεΙΙ:Ι: :Ι'Ι·ιαΙιΙ:ε :Ιε θα ΙΙ:ι ι 8: :ίιΙ: ιιιι

εοΙΙε: :Ι'οτ Ξ: Ιου εοΙ, 86 Ιε Π: ::ιο:ιτε: Π::

:κι εΙια:ιο: αει εί:οι: Ιε ίεεο:ι:Ι αρ:ε:Ιε

ζΙΙεΙι,δΔΙἱ: :πια όενα:ι: Μη, :ιιι'ο:ι ε'αεε

ιιοιιΙΙΙε,86 Ι'εΙΙ:αΙ:ΙΙ: (ο: το::: Ιε :Με :ΡΒ

8γρ:ε , α: Μη ὁ:: Α: Ματ”, υ28αφα:

2:›] και! κα· !ε·υεωρ Μ:: πέβα με: Μ· Με:

Ζερα23 έ'Εέαρε. Ο ατΙ::ιι:αΙιΙεΙεΙαα:ι8ε

απο: :Ιε Ια εΙει:::ε :Ια δοιινε:έΙΙ:! ()εΙυγ`

:ιοί ανο:: εΙ):έ :Με επι ρ:ΙΙο:ιμε:ι·8:αιι-άε

ιεποτιιΙ:ιΙε , επι εἰ: :ἐπί επι 8αι:ιάε 8Ιοιτε:

(ΞεΙιιγ :μι ανο:: είὶέ ::ιΙεαιια: εεε: ρα: Ια

εαΙο:ιι-ιιιε :Ι'αιι:::ιγ, εΙΙ πι:: άι ΙΙΙ:ιε::έ ρα:

Ια έ:οιι:ιοΙΙΙα:ιεε :Ιε θ: νε::13:? (ζεΙιιγ :ιιιΙ

ανω: :::ου:ιΙ :κι -Ιο:ι8-:ε::ιρ:4:εΙα:ια Ιω

-?- - ε ι · :ε:ιεΙ›:ε:

77 "
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Ρεωιν Με Ο ν, ψ. τ6.2τιι©.τ.ι.ξ μ;

:στισΙιτσε τΙ'ιιτισ τ:στισιστεστισ, σΙΙ τ,ιτσάιιΙτ

εστι: ι σσι1ρσΙιι Ισττιιστσ όσ Ισ (Σουτ. εσ

Ιιιγ τιιιιε'σίὶοιτ νσιι σΙιστεέ άι: σΙιτιιίτισε σε

Ισ ίστ,τιοτι:σ Ι'σιτιτισσιι τΙιι Κογ στι Πι τω",

5: στι σοΙιστ ά'στ ι (στι σσΙ , σε σΙΙ ρσττέ

Πιτ Ισ Ισσοτι‹Ι άσε σΙιιιτΙστε @τι Κογ. ()σΙτιγ

σαι Γσιισιτσιτ ειστόε Ισ ΙΙΙισττέ ΓσιιΙστοστιτ,'

ε: ότι ετσι ΙσείοιιΙιιιιτε ιι'ο.ΙΙσγστιτ με τιΙιιε

ΙσΙτι,σΡτ σττιΡΙσγέΞι Ισ τσ8σιισσ ότι Κομα

ττισ. (:σΙιιγ σοι ιινσΙτ Ιστιεξςιιι δ£ ττειιΐτιέ Οι

τιιἰΙστειΙιΙσνισ ριιτττιι ιιτισ ττσιιρσ ‹Ισ στί

τιιιτισΙε τΙιιτιιτιτ ΡΙιιΙἱσιιτε στιτιέσε, στι σίΙσ

νέ στι στι ττιΙΙστιτ στι τΙσΙΙιιε άσε Ρτἰτισσε8£

ἀσε 8τειτιόε ν: στ: (μι: Ισ ΡτσρΙιστσ σιττιττττισ ·

στι οσε ττιστε , Με” 2βήσττέυ· ί:: επέκτέρωικ

άεβα[κατά Με μπώ', ά'έτσΖη @τ @πέτα

/Μιέπβετ τωτέττέι·. Πι σιἶι τισιιε ΙΙΙστιεμιτικ `

Με α]]αέεττέα ! τι γ σ ρτορτσττιστιτ στο τσιττω _

μια Ζε: !ἰε›·,·σ'σΙΙΙι αΙιτσ τ:σιιι·Ισε Ι:ιττάστ

σε τστιιτστι εΙσνοΙτ, ριιτσσ σιισ @ἐστι (σπα

νστιτΙσε Ρτιτισσε σε Ισε θττιστΙε τεστ ίση::

στι στι ΙΚσγειιιττισ , ειΕιιιίστιτ ότι ττιτιε ςιιΙΙΙε'

τΙστιτιστιτ δε τι” τιστινσιτ ςτι°ΙΙε στη, οιι·στι2

ε'σΠσνιιιιτ ιιιΐσΙσττιιτιστιτ σότιττσ Ιστιτ ἔσω

ιτε: ττιιτι,σιι στι τγττιτιτιἰἴειστ [σε τισιιΡΙσε;ε'ἱΙΞ

τισ Ιστιτ τσρτιττισ2 μι· ιιτισ ωτιωτιτε 'Ντιέ

ετέιτιτΙσ σο; τσρτσίστιτσ ΞτιιιιτιετΙωσττιστιτ

σσΙΙσ άιι Κογ ττισΓττισ.Οτ`σσι.ιτ τστιτσεέιστ

| Ι ` σσττιΙιιστι



9..___σ___ε τι ω

σ

στη 5ιιιτΜσιι Χιν.

σστπιτι.ισπι σΙΙ:σιτ σΙ:ίοΙπισ Ισ ΡοιΙΙατισσ σοσ

ΙσΙὶσγ Ιον άστιτιιι,ιΙ άιτ σοσ τισ τοτρωσ2ετ

ύπτέεπ· άβπΡἰεΨπ',σ,σίΙ:ἄ άιτσ,πιοπι Ξι οι Βιο

πιεσε 8ε ίσΙσπι ίσε σπιτιπισσε , ππιπιιε ΓσΙοπι ισ

, στοάσπισσ 8ε σσ σιι'ιΙιοσστοιτ σίττσιοΙΙσ

σε σιτρσάισπιτ :ιο Ι:ισπι άσ Ι'Είπειτ : Ε: μαι·

έΜπιέτε Απ: »!ππείεω·, σ”σΡτ σ. άιτσ.Ισπι-8σ

πιτιτσοτε δε (.ΙοπιισΙΙΙσπε άο Ρπιπισσ , Ισε ω·

άτσΙΙπιτιτ σιιΙ'σιτσπσισσ τισ Ισοπε σΙιεπσσε

μι· Ισ Ιοι:ιιισπσ άσ (σε ΐιιΙοτειιπσε σοπιΙσιΙε

σε μι: Ισε στάπσε άσ Ισ ρποάσιισσ. (Ισ

Ρπιπισσ νονοιτ Βισπι σο”οπι σνσπισσπιισοτ ο

Γσοάπιιπι 8ε ιι στσάισισοιτ σιτσιτσποιτ άσ

ετστιάε ππιοπιπιοτσερστπιιι Ισε Ρπιπισσε σε·

Ισε θτπιππάε σοι πισπτσι:ονσπιτ Εσππ ιτπιρετι

πισππιπιισιιτ πΙσ .πωσ οπι ρσπιπ·στπιιιισστι εε

ππισίππισ οπιισΙιστιτ σΙσΙσνσ. (σττι ποστ Έπει

σιισππισπιτ άσετσπιστιτσε τάιοπισμ,πιθππι,Ισοπ

σίττσ τιιτστσπσ, σ σποτ σοι σίτονέτ.Εειρτισοε

πιστοτσΙε,ετστιάεζάσ πισιιιέπισσ, ροιΙΙ;ιπιε στι

πιονσπιε , σοιιινσνσπιτ ρπιιΙ`6 μι: τσοε Ισε

Ιιτιοσοπε άο Κονειοτπισ, σε σοι ρσονσνσπιτ

· Ιιτιστσπιάτσ σ·νσιπ.πσπιάο άσστπιπιάε ί-στνι-,
οσε πιοΚον- σε 5ΔΙ"Ειτιιτισε σοσ ΙσερσομΙσε

πιπσίτπισε στι στο.πιάστσνσοΕι ΦΟΦωθ .Η Μ,

Ιοποτ_σΕπ σοσπτσρ στάιπισιπσ, :Ισ σσπιττ'οΙ-`ε

Ιστ στι, τσΙΙσε, τσπισοπιτπσε ισε το8στ1ιστιτε

σε Ισε σΙσᾶι-σπιεάσ·Ισιιτε $σονσπιπιπιε , σε

“ ά'πι.Ιππινσπι? · ?Πει

ι
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ιΙ'οΙοογο: οοιιιιιιο Με ::Ιιιο:ιε οοιιτ:ο Ιοε

οττουοοτε. Μου του: οοΙο :ιο το: :πιο αι

ρ:ιοΙο τΙο Ι'ουιροίοΙιο: :Ι'οΙονο: οι: Μπιτ

Ιιο:τι:ιιο ο οι:: Ι10τιιιοτιτ8δ£ ο πιο οΙιοιεοε,

τΙοιιτ ΙΙ Ιο ΙυεζιοοΙτ οΙΙ::ο τ:οε-:ΙΙ8:ιο , οπο::

ου'ΙΙ ονοΙτ :οοου:ιυ ου Ιυγ υ:ιο ΓοΒοίΙΙο
οι:τ:τιο:τΙΙ:ιοΙ:ο ο: :ΙΙνΙ:ιτι, δ: ου'ΙΙ Ιο Ιου-Ι

' το1τΙυΙριτό:Ιο Ι)Ιου ε: οοττο οΙοέ:Ιο:ι. ΙΙ
ή

:ιο :οεο::Ιου:5 ίο:ιιιιΙΙοιιοο , Ι:ιουοΙΙο ΙΙ

Ιουο:οιτ;τιΙ ι ία οουτΙΙτιο:ιρτοοοάουτο,οιι

ΙειουοΙΙο ΙΙ νησι: ου'ΙΙ °ονοΙτ οί)τέιτιιιιΙΙο

:Μουτ -άοτοιιυ. ΙΙ :ιο :οεο:ιΙο. ου'Ξι ω:

Ιιοιιτο5 ο; ο:ιιΙ:ιο:ιτοο ουαΙιτοι οσο: Πιο::
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σεβ ξεαΜ·ο:: ΧΙν.Α Κ:

. ίαΙ:σα:α Ισ ρσι1ΡΙσ σα: ν :σεοΙ.ιτοΙ: ό::

:6ιι:σε ρατ:ε, 86:11σΙ”πισ Γσείτσ:σε σοὶ σ:: _

σσ::σ :ΙσσσΙΙἱ:έ ρυΒΙΙσιισ Έστω: σοιπ:αΙ:ιε

:Ισ :σσου:Ι:_α Ιαν, ΙσσιισΙ ὸ'αΒο:‹Ι ΙΙε ασ

Ι ::οα:ιι1:ση: Ραε,πΙαΙε αυίσιισΙε αρ:έε :Ισά-έ

? σι:σε σ:ί:σιινσε ΙΙ ΐσΙκσαΗα :σσο:ιαοΙ::σ;

πο:: μου: Ισα: ::ΙσείαΙ:σ σ:: Ισ να:18σαα:

ι :Τσακ , πιαΙε μου: Ισε :σσιισΙΙΙΙ:αιι [Με
σαΙΆσ::1ΒΙσ ανσσ ίση μα; δέ Ισε γ @απο :ΜΙΣ-ξ

:Ισἰραιιε ‹Ισ Ια εΙοΙ:σ8ε‹Ισ Ισ:: σεμΙση.σσα
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Ισε σί):οΙΙσε ανσεΙσ δοΙσΙΙ αΙσε [ΜΙΒ. ' ὶ

. ΕΜΗ: όσα:: νοΙΙα Ισε (οπεσε :Ισ ΙοΙσρΗ '

` ασε:οαιρΙΙε,ία και: :σσοπαυσ,ίσε ρσ:Ισ- `

· συ:Ιοαε ΙΙ:ΙΙσε , 86Ια (ο), ό:: ςὶσΙ περὶ:

:έσ,ίασε σα:: σ: Ι'σηνΙσ,Μ Ια σαΙο:ηαΙσ,:ΙΙ

` :οιι:σε Ισε :ιιαΙΙσσε 86 Ισ: ..Γιιτσ.ι::ε α::

Ιιοφωσε α: άσε Ι)σωο:Ιε ,σ σιι·-ανσιπ σε::

σωρσΐσΙισ: ΓσΙΐσέ.:. Βα:Ι:ιΙα :σττσα:

Δ Ι'σαϊσι· ασ ρσ:Ινσα: :ίση σσ:ιτισΙσ ΕΜ:

δ: Ισε οβΙ:ασΙσε ττισΓαι·σε ση:: Ισα: ιααΙΙ::ό

Ρσα[σ ::ισ:::σ Σ: Ι'αναασσωσα: οσα::

:1ι:σ Ι)Ισια πι:: Βόπο:στ, ίου: Ισε άσσ:σε

μι: Ισί-συσΙε ΙΙ Ισε (Μ: πωπω: α:: ίαΙΙΙ:σ

:Ισ Ια 8ΙοΙ:σ.γ ΤΕαΙΙα*·Ια ρτονΙΙΙσασσ :Ισ

ΒΙσια, σο” σιιΊΙα::Ινσ, ρα:νΞσα: :ου

Ι Ιοι::ε Ι-αΪα-ΙΙΙΙΙ:ΙσΕ11::::- ε: :σε 5αεε__.σ:ισοπσ"
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ου'οΙΙορτουυο Γοονοοτ :Ιοε τουτοε ουι, λ

τιοττο ιυροπιοτιτ οΙιοτοοΙ, οτι ΓοκιιΙ:ιΙοιιτ

οβτο ττοο-οΠοιοοέοε δ: πιοΙπιο γ οΙΙ:το

ζ τοτοΙουιοιιτ οοιιττοΙτοε. ΕτιΙὶυ ουΙοουουο

οΙροτο οτι οΙΙο που: ΙειΠιοΙ5 οουΙ:υει86 Γιο

. υοοοτιοο άοε €οκιε εΙο Μου ρουτοΙΙτο ροτ

[ο ουτοο ρουτ οτι καιρο , πιοιε που ορρι·Ι

πιά: ρουτ τοοΙοιπε , δ: Ιουτ Ιιουυο :ορυ

·τοειοτι οΙἶοίουέο μι: Ιοε πωσ ΙιτοοΙΙΙοτάε

εΙο Ια οοΙοτιιυιο,τυοιε ιιοτι ιειιτιοιε οίτοιοτο

τουτ5ιτοιτ. . _ ο

· οὐκ: Επ·πο, Μοοιτουο απο τΙοε οτυοο

οττοιιτἰνοε το τοΙΙΒιουΙοε _τουτοε ω; οΙιο

Γοο οριο 110115 νοτιοτιε χιὶῖς:ιιτοιι‹ὶτο.υ· η Ετ

Ι ρτοκιιιοτοτυουτ ,› €Ιο οοουο Ιο ΡτορΙ:ιοτο

οι: ,Ιουο ΠΙου ο ορροΙέ Ια ἴοτιιἱκιο ρου;

Ια Βια; νουΙτ Πιτ Ι:ιτοττο , Αρτοτιο; €,τυΙΙΙ

· 22,47'θ'έ'Ι!θ ε:: Αι @το «απο πιο!με ΖΈ2οΜο!

ςι'ιιέ: Μ·υα]έ , 8: ουο Ιοε ΓοΙοΙιοτοΙΪοε 8ο Η:

ξοτιιΙοοο υ'οττινοτιτ 'πιο ο Ι'οινοτιτοτο , τιἱροκ .ΙοεΙιτιιρΙοο_ άΙΓροϋτΙουε οοε οουΓοἔ › ή

τιπιτυ.τοΙΙοε , απο οριο ο”τοΙΙΙ)Ιου ουΙΙοε

ορροΙΙο ρου; Ι'οικοουτΙου ‹Ιο ια πεο

πιοειε , 8οο_υίε'ου (οκ οοοιιιιο όοεΙΙιτουι€

βο(ουοΙε ΙΙ ΙιοτΙοε Ιιοτιιοιοε ρου: Μουνο

πιοτό. τοροοτε.οοο. @οπο κ:Ιοτιο ΨΝΑ?

.οτινογο ‹Ιο τοΙε οΙιοΙΙιτυοοο,οοΠου5 ειτε;

Ρέτουιυι ιΙΙι6.μβχ.ιι. 441 Δ

ΙΙουε ρου τω; οουΙοε ιυΐοτΙουτοοβο ταου- - Ι

/
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448 SERMON XIV.

relles,pour en rechercher le remede aux

moyens naturels «Sc exterieurs feulemët;

mais nous humilions fous fa main avec

une vivo componétion де nos faunes,

pour luy en demander pardon,&¿ implo

rons avec des vœux ûngeres 85 ardens Га.

miforieorde 8: fa grace , añn que felon

’ fes prqmeifcs il nous garde durantla fai

mine , 86 qu’au temps de fon bon plaiíìr

il nous face revenir fabondance. Car

c’eß: de luy que cela doit venir. le repou

áray aux Cieux, dit-il, OC 1.. ф- lef Cieux 2

14 terre, Ú 14 terre uu framem,4u 1204 'vin д

àl'/zuile ‚ Ú eux lì lzfuel. Единое: та];

dit-il Mal. 5- Si le пе ‘или: ouvre 1е: (тише

де: Cieux,á' пе 'valu »vulde де 141епед1д10п

taut que vous ffypourrez;fu/§‘1`re.C’e& pour

quoy Salomon en l’oraifon de la Dedi

ease du temple luy clic , íujpd 1:: Cieux"

ßront "(Денег ‚ д‘ qu`z`l ff) uurapaint де

plu): para _que ceux d’1fìw¿"l .aumut peche'

contre ‘а; ‚ (_/7 qu’il: te fèram requç/le en ce

lieu Ú- /è detoumerant де leur.: pechez,

exauce 1е: Ú- leur pardonne Úlfur двпяе

де 14 pluyc fur la terrà que ‘им даппёед

т: peuplepaur berltagä; quuud ll y «umfa

miue au pais Ú- qu’il: tefêrout /Í4]1]’licatio#

exaucc 1е: afa qu’il: te craignent.

@and
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Quand puis _aprés vous entendez

L ,fl qu’en ’tnefme temps"`que Dieu fe'dilpol

Той: Ееепчоуег cette ŕ`.ir`riŕn`e au рай; il y

envoya Iofephqiii y"de‘voit'a‘p"ottc'r' l’a

bondance Sc pourvoir particulierement

au bien de ies freres' Sede fon'pe`r`e. Re

'ti1arquez“'ö¿ 'admiten lárbonte' de ‘Dieu

“en deux chefs.. ‘Pre'ń1'i`cf'ement en с‘:

qu"en` me 'tc'r'i‘r`ps ф?“ prepare ’ les

rnaux,il en preparefa`u,llî'leëi remedies , ôc ‚

au plus îchaud de fa со1еееЧ1Гс1`опчйсйп

. davoir pitié. 1.. En ce que' lors que les

freres du bon lofcph i`e montroyenttfì in-I ‚

dignesvdcs cH`c&s de ‘fa"gr‘ace paíi."lelrt'>

iniufte 85 ‘inhumaine’ _ q

leur povre frere, il pfoůŕvbîr aux 'moyens

_de les i`u[l;enter_dutantla fariiinë;‘8¿“Pë ‘

‚т l’enrrlemi`l`e de -leur frere

Iaprés qu’il les auroit"pa`r ‘пшеницы;

ì ment`liumilie2; _6ii’i_t*'le§"§mïener^à"ŕì2¿"

`peritr»\`nc-fe.V ' Ё! aprene"z de lâ ‘(Тип co{ì`êj`îi

ne dcfefperer jamais" de fa_graee”j&"de ‘

A votre l`alut,quelqiies'gi‘a`tids"qnè "

_ eltre vos maux, fachans' combi‘en`il"efll5 ‘

т11егйсогд1е11х` lors tiieftne ‘ ’lfii’«iil’à"j`_la*

verge à la maińj’ È¿‘de`l'°a`ütte°äuiî_ë`td‘e

niilericorde' _envers tou's'ö¿ Yâ'fa_ir`¢ì\’,f_3_1i —

`_bien melìne ai1i<"î'i'~.‘CÍî'gti't?'s`ä""sri‘îŕi‘ que v‘òùs“'

’ ` foyeŕ ’
¿A ‚

.f 'r

piseaaiife cames -'
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Έργου ουΪαιιε άι:: νεται ρου; ·‹ιιιἰχοΡε·αιικ

βιομιι ειυιίαι: Ιονο: Ιου $υΙοΙΙ 8ουιΓτιΙ=

7 :με ία ρΙιιγο Πιτ Ιοε ΙυΙυίΙοε, Ηπα τυοΓυιο ›

ου'ΙΙι_Ι'οίΐουεουτ Ιο ρΙυε. Η .

Μαιε εο οριο νειιιε εΙονοι ρτΙυε-ΙραΙο

:υουε τυοιΙΙιο: ΓυοΙο ΓιιΙοτουΙ καιω ευ κι

ρτοροἴέ , δεί): εο ειιιι γ οΙΙ.εΙΙοεΙο. ΙςιΙερΙι,

Ιο ερυίιιιοταυε υου διυρΙοτυουεεοιιιιυο

ιιυ Ιιοιυτυο, υιαιε οουιυιο ιιυ αγρο ιΙΙιιίὶτο _ ο

«ιο υοττο 5οιρυουτ ΙοΓιιε ΕΙι-τΙΙΙΙ που Παι

Ιουιουτ ου ει; υιι'ΙΙοοίΙοιι: 1ο ΒΙεΙιΙου? '

@τυο ‹Ιο ΙαΙιιου- αιυιόοιΙο. ρΙιιε Βοαυ άου
_τι:οτουε (οι ίε.οτοε ν; οιυόρατ Ια Βουυο οί:

_ ο εΕοθειου οι: Ιου ρου: ι ά'υυο :ορο ρτο

οιουΤο ; Γουρο-υι,ου νργαιιι: , ο,ο()οΞι όΙτο,

ΞΕπιρΙισ::οι ΜαιαςραιπιειιΙΙοιοιυουτου εε

α ρω ίοιιιιοάο ίοςΙ:, ειιιΉ ει είὶέρατ '

1ο_αρι:οριτοε Ποιο; Ιιντέ ω:: Οο.υιιΙα, ασ

_ιοιι[έ ττοε--ιυιιιίΙοιυουτ , εΙιατ8έ εΙυ ροεΙιέ

εΙο;Ι”α·άυΙιοτοπο άουτ ΙΙ @του ττοεἔΙυυο

εουτ,οτυριιίουυέ 8ο Με αιιιι α” ουττο

@οριο ιιίαΙίαικοιιτα_.ι άουτ ΙΙιιυ ΜΒ εστι

ν αεΙαιιιυό αιιίυρρΙΙοε 86 ρου: τιιαΙ-Ιιουτου

ιίουιουμα Ι'αιιιτο ίυΡι ίαΙΝέ τοι·τιιε ου

ῇίοιοἔἔιααιό Ιιόυομεου Ια υιαιΓου εΙυ Κοι,έ

ιδ;.ουροτο οριο , μια _αριιέε - ΙΙ οΙΙ Γεω εΙο- (ο

ρτΙΐου εουιπιο διιυ τοτυΙιοαιι 8οαοίὶέ

εΒΒέικί.εΠΒΙ211€ΙΙι011ΙΙΙ:Ι.Ιτ , οι οιι'ΙΙ ε“είἱ

·· Μ : - "Η
“Ι ΙΙ . ιι.

-1
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Μι.ειττ στη. ω. Μ.ει. .τα

1 σε ΙστΙοττιιτιιιτσιιτ ότι τοστ Ισ ρειϊε , οιι'ϊΙ

' ΜΙ τιιοτιτέ Πιτ ασοεε σΙιειτΙοτε Δ" Κο”

Γσε ΜΙτιιΙΙτσε στι-Ασε άσνστιτ Ιιιιτ ; 225022

τ'ιιἐεπιισἐ#τι 86 ουσ ίσε Έτστσε στο έινογστιτ

συ Μισο ετΑτιοσ στινισ σοτιττσ Ιιιτ;οτιτ

Μέ σοτιττειιτιτε στ; Π: στοίΙστιιστ τΙσύστιτ ,

Βήτα σΙιτ σίΙέ στιτιτιότιατ το ετστιτΙσεΙ·ισά σε

τΙτέ στινστε σοκ ;ρτιττΙστοστιε τΙσ Η ΒΙΟΙ-ισ

66τΙσ τοπ οουΙστιοσ : Τοιιτσε ΙσίτιιισΙΙσε

τΙισίσε Γι: (ειστε ττοιινέσε 8; οτιτ σΙΙό

σοοαιρΙΙσε στι ΙσΪιιείΣΙιτιΙΙ-; ά,ιιιισ ττιΙΙ:στί

τΙ'ειιιτστιτ σΙστοστιιιτιστιτσ ουσ Ι: «αετό

2Ισιτ σΡττσ τιΙιιε σιτοσΙΙστιτσ στο τσιιτσείσε

ιιΒιιτσε. Θειτο'σΡτ·Ιιιγ στο ει σΙΙ·έ ιι*στιτσ-:

ωστοσο: Ισ Μαι :στοά τΙτι οστσ;ΙστιτσττιΙστ

τιέ ότι (στι ΕεΙτίστΙσ οΙιζιε οσιιιι 6°στιττσ 1σε

Με οσε Βοιωτια; τ:μιίιιτιτίε Ιειτοτττισ:τΙσ

ίστνΙτσιιτισιιΙ ει σίτέ Ιἱντό σαιτ τστιιτ Η

τιστιοτι σαιτ ΟστιτΙΙε,ι;ιιιι τι σίΪτέ :πουτσο ΗΜ: -

ζσττισιιτ,οιιτ Ισ $γτισττσΒοσ τοττιττισ στά

Ι ΒΙσετσττιστσιιτ 8στιτι·τσΙ:σΙΙσ , @οστά σΕΙδ

· σΒιιτΒέ άσε οστΙισ2 τΙστοιιεΙσε Ιιοτιέιτ:τισέ

σιισοτστμι'ΙΙ (ΜΙ ττσε.τ`τιτιοσστιτ;τιιιϊ ο ΜΗ'

' στιισιθέσιιττσ ό·σι:ιιέΙιτιστιτισΙετ τΙ6τιτΙ'ιιττ

σίΙί τιιοττστι ΐοτι.·ρσετιέ;8Ζ Ι'αι.τττσ·τσοσιτ

οιΡεωΙιε , @πιο τωτε·ϊ νιέ”τοττϊιιιΕϊ· :Με

@ἔστι τΙο·ίοτι -ΙσοιΙΙστττστοιιι ιι_ετιεττωτε '

ῇι`σ·τιὰσΙΪιιετσιιτσιστιτισΙστιιιτέα:ΡτιΙΙΙιττισττ -

··..Ι
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ΜΙ ὅτε ιι Μ· σΝ.]ΧΙν. Κ;

ηδέ οαΜωΙ(€ αν (ΜτΙ Π:: Ια οικία: έ” εΙΙ

Η: α:ΙΙΙιτί0Ε ιΙοΠ-Ι·ευ,ςυΜου Ιοε Γοιν1τειι:ε

τόπικ ὸονεπτ Ιυγ.ι1υάιο 770292 α? Ιε/:)4 Απ:

' εεωωιέί/ξ· #02: δΖθ. εμυ ει ευ Ισ εοιπεικε

πιεσε εΙο νοΙτ Ιοε ΡτΙοατε 8εΙοε Επιμ

;οικε Π:: 'Νοε 8τατπΙε ωτκωΙε νοηΙτ βε

ροίετ- ποτε Γατρττοε δε Ιου:ε εΙΙοεΙοΐωτε ›

επιρΙοτΙ ὰ: θ. (:τοΙΧ,8ε Ιυγ τεηὸμτ ΙΊιοπι

11τοΒο εμ'ΙΙε Ιυγ ἀε`νογοιιτ , δε επιδι1 ηυΙεν

ΒΙεναπΙΙΞι Ιογ Με Παω , ·οοιππκτ ΙΙ Βιί·τ

· οποοτετουεΙοηουη·,. ρου: Ιοε ποικΙτα

Ρυπτ_ΙεΙρ;ιοε ιΙο ία €Ι·οΙτα,ΙεΙοτι Ι'ευιΙιο:Ιτέ

αΙ.0ΜΙο ρεεε Ια πον6Ρωά:: εΙοτπι·ετ"Ια νΙΙ:

ρτ:οκιΜΙΜι-τουε α:ιιοοςυ'ΙΙ Με όοπ·ικ:2.

Ωοωθέτ-εσι Μ «πωοτο εσωτπομ.ι:ιι

εΧΙΜπφΙΙτ' 86 Με β€ιησ::: «Η Με έρτεΙΝω;

εΙΙπποπ σειω Με, Μό: ΙΙΙ ΒΙοΙτε:ηυΙ1νΟΙ1$ π

ΕΙΙ··ρτοραπέ: αι Ι'ατιἰτ€. ΙΙ :ι εΙΙσέ [πάω

μι: ΙΙ:ε θα” , πωπω ρουτ.είοΙαν.ο;,

. ρφωοπέ·επ αποπεποατευΒετε,σεΙοω

ΙΙΙόΙρετία·πτεΙττεΙΙ6,σωφτΙΙόποέ 8: :Με

/ειιικ @Με είπω: υπο:ΙιτΙΙποΙ·ουσοκο εΙυΪΙΙ

ΗΗΕ -€τοε~Ιιοιτιιπ›€.όϋ.. Ματ. ΑΙΜ :Μπα Ι

 ν__ψυφή-φ  

Ε·ΙΙΙου·νοιπ ω:: (ΙΙΙτι:ΡΙΙΙ:ιπε άξεΠτέ ιιπΙἔ Ι

ττειἰσσ:2 :μια Ισ Π101°τιΙαμφ8ΓΕΕ ςυ'ΙΙε πι: ΙΙ

_ Μπτ'ραμΙ·υ αποκτά:: ,>ρετία:υτο:: μι: Ιὸιπε ΙΙ

Μετὰ: ππίππω,οποτνΙε 8ε|ΙΜΠΙΠε2 οοπι- α'

πιο ιΙοε ε1ξ:Ιειντε, ΙπιιωΙ; Ροκ:: ΓΕν?εύ8Ι·Ιο, ΙΙ

Ξ_ · αιΙοιτπΙΙ:2 ΙΙ

π
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εΕΑν'ΜΕ (.:νιΙΙ.16.¦α/ξ7 τη.. 453 γ 1

' αιΙοπτιιιι::: μτΙ:ιετιιτιόε ρειΙΙΙειικΙο, ρειι·ς9

1 ''
ειιι,ΙΙε πιο νειιΙἔε με οοιι(ε:ιιτιτ έ Ϊοε ΜΙΝΙ

τι:τεε ΓριτιτυοΙε ; '86 οτιίἰιι νωωιδ6τοιικ- Ι _ '

τιποτα επ ρΙιιΙιοιιτέ Ειςοκιε. @ἔι:Ι Ιδιω

νοιιε ιζοιιότοικ @το μπει· μτ -τοιιτι:ε Με

_ ιιι6Γπισε όριέτιινι:ε `, ιιε νοιιε :τι ΒΙ121Βιιι162 Ι

' με επι νοιιε-ιιιοΙτικε,ιμιε ‹:`οιιίειιΙοι νοιιε .

σει Πωσ ειιιΙΙ «με γπιεςκαιΒΙοκι, ε”ιΙ νοἰε

ιιιι'ΙΙ Ισια ιιτΙΙι: ὰ Η ;;Ιοιι·ι: 6; 5 νοΙὶτο Μαη

πιιιιε η:: νοιιε γ Ι:ιΙΙΙετα με ; :Πιο ειιι'εδίαπ:

ορρ7επ>ζωιώ πΜπέκέ:: Ξ ἰ'ε/ἰι·σὶΑ ρεφίσκ, κ

Με πω: άε/ΖΙππω,ρεψσμιεε,παέ και: πωσ

έουαεωιύρω,ωιΔ κυπρεπἰω, «Με τΙ·:οο- °

' νιετι:-ιι νοττε Βιι·Ι:Ιοιίε Γι 8αιτισΙο α Βιδ

_ιιΙο νοττιι.τ ΠόιιιοΒΙοΐορΙι αγαιιστοιιιουτε
ί·

Με” Γεω Ιτιτεἔιἰτέ, Γε εΙιεΙΙειέ, ᾶίειίἰ# . β ΥΕ

@Με επι ειιιοΙφι-ε: εοιιΙΙΙιτιοκι @Η Η: ΓςΜ Δ ` .

Ποιινέ,Οτω Γε εοοοιιιρ:ι€η·έ μ; :οσε (Μ: ε με ιι η

κι ΙκιισάΙ6Ημ Φ: ία 8ττισ6:,διε Γεω ριο- /

' Ιρακ: δεσει ΙειωιιιΓοιι ώ (σκι πιέιΙ.ττέ988

! αει (ει ρι·ιίοιι πιάτσα: επειιτε;νοειεαιιΙΕ ¦

ζ Με? ροιιτνοιι ειιιογοιιεΙιιμ ω” Ηάθ]αιρ Ι | ω”

86 τιμ 1νοιιε 8ειτόΙοι νειε ΜΜΜ μπω ιΙο

τοιιτσε.Ιοε ΓοιιιΙΙιικε κια- ΙΞεοΙο; Η νόιιε :εί

ΒΙΙοτει τσιπ τΙο-τιιείπιε ω νοε αΙΒΙ6Ι:ιοπει -

γ δ: 17005 Βετο 1σΙΙιειιιετικ-ρτοΓροιΙ·:τηυ#· ·Ι- 7 Σι~=#°° Ι

ΜΜει τόΜ:_σησ:-αέΞεωκ2 οι: Μινι, επι ΙΗΠί `1 ·'

£ΙΩἈΗΧ›ΙΜΡΙοε Β: μα»πισίοΙιαιιε-1οιιτώ Ι ι

ε ὅ Ι - ΕΕ 5 εΙιο[οε ? ··

Ι  

 



σ · .Ι

α:: ·8ιεαΜοο Μ::

σΙΙοΐσ-ε :ου:οσο: ε: ::ιαΙ. στο σ:: ουσ οσο:

σοΓσιΒοσ Ι)ανΙ:Ι συ ρ:σ::ιΙσ: :Ισ Ισε

ΡΓσαο:οσε, :Ιιίαο:, ουσ :Μη μέ απ· :αφιε- Δ

:σε ασκ/Ιαε:: Ισ ωπβέέΖ σε: καψονια.: δεσ. Με:

:: οιίέΖΙσπι Μ] Μακέτα .Ι Με» ; Με:: :Ζ α;»

/επμα: :Φεβ :Ισε απε[:οαμε,εασ ΖΖ:ρπΜε :Μα

21::σ Ζ:: οπο· απ:: Ζε :ασεπ σΜΡεπε. Μ: ο1αΙΗΙΙ··

:ΕΙ:Ιοο :Ισ Ι)ισυ Ισε ίοι: Ρα: :ου:;ΙΙε ίσο:

σο :Ισε οσοι: :σοσο:συι: σε ΒΙΙΙΙαοε . σε

Ι'αοεοιΙΙσ :Ισ Ι)Ισυ Ισε ρου:ί`υΙ:ΪΝοο Ισυξ

_Ισ:οσο: Ισε οπο:: ο; Ισυ::ου:οσο: σαε ε:

Ισ.Ισο , οιαΙε Ισε ΙΙΙσοε :οσίτοσε Ισυ: :οσο

οσο: α οιαΙ. ' @αο:Ι :Ιοοσ νουε :Με

:οισΙ:ιιισίοΙε, ο Ιιοιο:οσεισοσ :ου:σε σΙιο

[σε νουε :οο:οσο:'α :σΙοου:ε :Ισ νοε :Ισίι

οι:: σε :Ισ νοε σίρσ:αιισσε , Ιοοεσαανοε:__

:τσ σοοΐ::Ισοσσ ,' σε θα :ισ ίσο: σαε νο: 7
Ρο:::;Ιισ σοὶ σο τω:: Ια :;αυΙ'Ισ. Νσ :ΙΙ:σεραε

σε:: :οσο οιαΙΙισο:σε Ια οιαΙΙΒο::έ :Ισ

.Ι>αΙΙ::σ ΙουεΙσουσΙ Ισ Με ιοί ΙΖο::σ πια!

Ιισυ: σε νο::σ αΙΙ:σ :::ιαΙΙο,σ'σίΙ νο::σ οτι

ΙΡΙΝέ ; .νο::σ Ιοσ:σ:ΙυΙΙ:ό, Ι'Ιοιρο:σ::έ :Ισ

Ύοττσ νο: σε νο::σ οορσο::σοσσ. Ρσοίσα

με, σε νουε αιοαο:Ισα σου: νΙν:σ :Ισίο:ιοαΙε

σο Ια ::ταΙο:σ :Ισ Ποσο , σε αΙο:ε :ου: νουε

1νισο:Ι:α αΙ:Ισο ο σο::ιοισ σο:: ίαιο: οστο
Ιιιισ. δ: νουε απο Ισε οισΙ”ιοσε :ΙΙΙΒ:ασσε

σο:: Ιυν,νουε σο αυτ:: αοΙΙΙ σο:: εἑοΙἔΙσΙσ

δ): .- .ι η ' ο σ' 'κ. : ἰ υ=.



””άΤ

Ρ:: ΑνΜε εν. 1:16. ::[ν.ιι. Μ:

:ΙΙοσ.Ι):σο Γ:: τοοοέ :οΐοο':ιοκ σοίο::,οιει::'

:Ι :σο ο :ιοΠ:τοτοσοσ,6: Γ: έ:: τσοιοο:ο:

Μ:: άο: σ.ονΓτοο: άσ Ι:: :σττο, ρουτΙσ

:::το ίσο::,ίοΙοτι Γ:: οτοτοοΙΙσ, ο:: οτι ::σ€σ

ά: 8Ιο:τσ ο:: :Ι Ιον ο Η:: οοοΙ:οτ του: Γοο`

:το.νσ:Ι, ε:: Γ:: οοοιο·Ιο άσ τουτο Ι:οοοά:

ἄ:οο : Α:Ισοτοι·νοο:, ο νοο: νΙνσ2 σο

οσο: άσ Β:οο,οο”:Ι νοο: τοστ: τω: άσ

Ιοσί::ισ άο νο: οι:ίστο: :ματιά :Ι σο :στο

:στομα οονστει ο:: :οοτ του: νο: οικω::5

δ: :οοτσ: νο: άοοΙοο:: άσο: Ισ Βουνο ό::

ίσ: ρΙει:ί:τ:. ΙΙ :'οί: νο άσν:ιΙό άπο: οοσ

οι:: ά'οίι :Ι Ιον οί:ο:: :οιροΙΙΙΙ:Ιο άο το

τοοο:στ , οπο:: :Ι Ι'σο ο :::έ ο:: σσο::Ιο

:οσΠοσ: οι:: Ι'ν ::νονοο: :σ::έ:Υοο: ΜΙΒ,

οο:ιοάνοο: νοο: νο:το:: τσάο::: οπο: ΡΙο:

σ:ταο8ο: ::ι:Ιστο: άσ Ι:: νο:: άσί:::οσο ά::

τουτο: σΙιοΓο: , δ: Γ:ο·: :ιο:1ο:ι οΓρο:τ άο

|τοΙΙοοτοσ , :ισ άοο:σι το:: :νο':Ι Μι:: τω::

άο νοο:, ο:: :1ο”:Ι οσ ροο:νονσ ρο:ΙΙειτο

ιτιοο:ϊι νο:το σοοίστνει::οο, 86 Ρσο: οί::ο

μι: οσοι: Η: οι:: ονο:οο: :ικό νο:το το:οσ.

ΙΙ :'σί: νσο άοροο:ΙΙό άο Ι:: οσΙΙσ τοΙσο

τομ: Ιον:ονο:: άοοοέ :σο οπο: ό: τονοΙ:ο

ά: πιο: οτι: Ιι:::ΙΙοο:: πιο:: ι:1οσΙοοο: -

οποιο ἐμέ: :Ι Ιον ο Θ:: :ιο:::οτ σο: :οσί

οΙοιο: Ι:::ΙΙοο:;8: Γ:: πο:: ά'οο οπο:: άο:""

Η:: ΙΙ:: :οοειοά ω: :Ι νοο: ::τοάτο:: Γουί

- Ε Ϊ τη. Η::



σ Ν Ζ-"_.σ.- Το7ω-.7ν ω'.

Μ, 5_ειιΜο·Ν Χιν,_

' ·ίιιςΙσ τξινιΙΙσιιισιιτ ό:: ν;» Ματσε, ΙοιιΙΙεσι

Ισ εινα: ιογσ ΙὲισΙιοιιε ουσ ι3ιω νοιιε σιι

πισιιτ ισοοιιιισκ :ιο σσιιιιιρΙσ,8σ ειρτέε σσΙ:ι

Ισ ω στστιισΙΙο. ΙΙ ει σΙΙσ νσιισΙιι μουτ- σβ ·

0Ιεινσ ; πισω 0ιω Ι'σ.ΒΙο:ΙσιιΙσιιισστ.οσΙΙ

ιπέεΙσ σσασ (στνιιιιάσ Γαμοσ Με Ισ

ΡτιιισΙρειΙ ΪσνοιΙ Δω (Ισε ιιΙιιειΡιιἱΙΙ-σπἐῆ

Ιὶογε ‹Ισ Ισ τσττσι8σ Γε ·στειΙοΙΙ Ροιιτοο

πιιιισι·Ιιιι· του: οιι σκοπιά Βογειιιτιισ,ανσσ

ΒιιιΙΒικισσ ‹Ισ ΙΙστ δ: :Ισ ΙππΙστ Ισε Ρτιιισσε

ο Βιιι ρωω. ΙΙ σΙὶ ιιοιΙΙ:ικιτ ροιιτ σο Μισ

σΙσ τιισίαισ ο Ιου Ε8ΙΙΙσ 9ειιισΙοιισ ·οορτΙνσ

_ οιι'σΙΙσ ΡιιιΙΙσ σίΙσσ άσσο Ισ ιτιοικΙσ ,Ιιιγ

τσιιό:ιπιτ ριορισσε 86 ίο.νοσΒΙσε Ισὲ Μπι-ϊ
σιτε 8σ Ισε Ιὶογι: @σε Ισε Βετο ιΙσίοιισΙερ

ΙΙΙει θα: νιντσ , @η πιστωτισ σο οτι σΙΙ:ιτ

ποπ (σιιΙσιιισιιτΙΙΙ:τσ , πωσ ΙΙοτΙΙΙ:ιιιτ Με,

Μ

οοΜιιΙΙοιι ‹Ισ τοιι5 Ισε σιιιισπιΙε σε ο Ισ

ῇογσ‹Ισ τουσ Ισε ντέγε βοσΙσε.4 ΙοΓσρΙι σ. '

σΙΙό σεΙΙοτιιιιιέ οοιιιιτισ οιι ιτισΓσΙισιιτ, 86

στι απο οικιΙιτέ οι σΙ'εέ πιιε οιι ρτΙΙοτι 86'

809( ίσια πισω ἑι Ισ Επι Ισ νσπιι :ι μετά `

εινα: σώσε οι στειιισΙσ 8Ιοιισ, 86Γσε ίστέ

οιι: σίΖτέ σΙι:ιιισσ2 ση οτι ειιιιισειιι ΚογοιΙ.86

· στιιιιι σοΙιστ εΙ”οτ:ΑιοΙΙ στισοισ ουσ ρου:

οιι ιστορε νοιι5νουε νογσσ ιιιιιιΙΙστιισιιτ

άΙΙΙ.ιτιισο·ρατ Ισ ιιιοπιάσ,ρ:ιτσσ ουσ σο ουσ

νοιιε σΙΙσε τι'σΙΖε με σιισοτσ εισειιιι,ιιιι Ιοιισ

τ νΙσιιη

Ο

 



Ρ5ΒΙτνΜ_ε Εν, ιν.16.Ι:4/;!.`α.:.. 4:57' “ [Ι

νΙστιάτα ουσ ΒΙσυ :μυ οί: Ισ Ιουνσται:μ -

ρ:ο:σό:στιτάσε Ι'Ιτιτιοσστισσ άσε μπε άσ_ ΙΙΙιΙου,ΙΙστα τσσ1οιιιποΙ:τσ Ια νο::σ ο ΙαΙιοτιτσ

:Ισ τουε νοε σαΙοτυ:ιΙα:συτε , σε :ου:τιστα

νοε οορτοΙστσε στι ουσ ἔΙοΙ:σ στστ-τισΙΙσ.,

ντι Ιου: Ι'ΕτέΙΙΙσ :ΙΜ σΙΙ ουΙου:ά'Ιιυν αΙΙΙ

Ισίυ: Ια ξσΙΙσ::σ ίστα αΙΙΙΙσ Πιτ ιιιι ΙΙιτοίτισα

δ: νσττα :ου:σε Ισε ρυΙΙΙατισσε άυ :σου-ν

:Ισ α :σε οΙσάε. .5'ΙΙιισ Ισ ίαΙ:ραε στι ιιοε

Ιουτε , ΙΙ :ισ ::ιαιι:ιυστα με άσ Ισ :αυτι ου

:στιιρε άυ)ιΙ α άσ:σττιιΙυέ ο αΙΙανοΙτ Ιο:εΔ

ο ουσ Ια ΡΙσιιΙ:υάσ άσε τιαιΙοτιε σί:ατι: στι-α

:τέσ ·, σε Ισε Ιι.ιΙΙ-ε σοιιι?σι::Ιε α :ιο:ισ 5ο:

οτισυ: ΙσΙυε ΟΙιτΙΙΙΞδα:ατι Ισ:αΙΙό σου: τις

σουνοΙσρΙυε ΙσάυΙτσ Ισετια:Ιο:ιε, Μάσι(

Βιτατιάσ ΒΙοἱ:σ :Ισ :οσε Ισε Βοναυττισε άσ

Ια :σττσΙστα άοτι:ιέσ αυ ρσυιιΙσ άσε ΙΙιεΙιισσ

άυ δουνσταΙιι ,Μου Ισε ΡΙσάΙ&ΙουετΙ:Μ `

ΈαΙΙΙΙΙΙΙσε άσε ΡτορΙισ:σε σα. άσεΑρο:τσε: /

Ε: στιίΙτι σο:τιτιισ ΙοΐσοΙιαρτέε ανοΙ: Μουτ

σου;» (ουΙΙ-σ::, σρ: σιι:τέ σοῦ:Μ::

- _ρου: :τσΙισ ατιε άσ ΡσΙτισ άσ Ισ:νΙ:υ-άσζβσ ο.άσ σαρ:ΙνΙ:σ , (σα: ΙΙανοΙ: άΙΧ-Ισρ: ασε _ μ

·_ουατιά (σε οστίσου:Ιοτιε σοτιιττιατισστστισ Ί

σε :τστι:σ :ματιά σΙΙσε ΙΙτιΙ:στι: )α συ 9112

Η:: νΙτιστ αυτι άσ-Ιονσ 8: άσ Ι:σΙισΙ:έ , Ιατιε

Ιτιτσ:τυρ:ιοτι 8: Γατιε ::ουΙ›Ισ, (σα: ΙΙ νσΙ

Φυτ Ισίου'α σου: άΙιτατιε :οιιΙουτε στι μασ:

° ” 6: α!

Ασέσσσ.Δ_



μΧ? διιιιιιτου Χιν.

.86 ου ρτοΐροτιτέ άοριιιε Ιοιοιιτ ‹Ιο ία το·

ΙΙνταυεο,δε :ευ αΙΙα Δε οοιτο νι:: ταΙΙιΙιέ

ιδο Ιοιιτε, τ:Ιο εουκουτοιιιουε 8ο ιιο Μαιο.)

ΑΜΠ αρτέε οιιοΙοιιοε αυυέοε εΙ'αΗΙί- Ύ

οικω , υουε ίοτουε τοειιοιΙΙΙε ου Ια 8ευιτο οι

  

οσο Πιοιι υοιιέ τοΙ”οτνο Ια Ι·ιαιιτ ου (:ιοΙ, ΙΙ

( δετΙο ΙαοιιοΙΙο Η υουε α ιΙουυέ Ιοε ρτο- _ Μ

πιοΙΙοε ου [α. ρατοΙο , 8ο Ιοε 82805 οτι ΐοε ΙΙ

δαοτοτυουε. Ε: Μοτο ΙουϊΙΙαυε τΙοε Ιιιοτιε

απο το:: ία μέ” απο: , με 86ο. υουε το

οουυοιττουε ρατ οΙΐοότ αντιο εΙοε εουτου- ρ

τοττιουε ΙυοΠαοΙοε εοτυΙιΙου οίτ νοτιταΙιΙο τ

οο τιιιο οι: Ι'Αροττουομε απο Ηττα :σοτέ Ζω

ν. [ιαβωπτετ ου 2οτηι.τ ρυεβωτ Μ: ρω ΡΜ 2

τακττερεζετιὶ Ζα(ζ!τύ78 ΜΜΜ: , ου ΙαειιιοΙΙο

υουε Ιυγ τουτΙτουε ρατττιι Γοε ΑτιΒο5 8ο

Ιοε $αιιιτε, ροιιτ :οικω Ιοε υιιΓοτΙοοτόοε

οιιΉ αυτα οιτοτεέοε ουνοτε υουε , 6ο ρου:

Ια οουιιιτιοιι Ιιοιιτοιιίο α ΙατιιιοΙΙο ΙΙ υουε

αυτα οΙονο2 , τσιπ Ιιουτιοιιτ , οΙοιτο, Ιαο

υοτΙι€ιιου 86 Ιοϋ.αυοο , απο: ΙὶοεΙοε άοε

ίιοεΙοε.

  




