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νοΙΙΙο::οο , :Ιω σωστο τοστ» :Λεω Δε Ιῖοί

δέ ‹Ιο νο::Ι::. ()'οίτ :Ιοσιτογ Ιο ΡτοοΙΙστο

Ιο ρΙο:::: ο:: άΙνο:ε Ποστ: οοπτ1:τίο Ι'ο75οτ

ο:τοο:1:ττο:::έ ρΙσίὶοστε :Με ; Με.: επξΞ

ω: , τΙΙ:-ΙΙ, ΡΓοεισ. μ. Με βιώι:22ωτ το

Μο!,αΉξιο:,σα2κέ το&Μπέτ ό· :::Αιο:ξυοΦ

?ΪΜβπ που:Μ·βωτττωοε νέου: @βοὴ ἱ ο

Ρυἰοοπ π:::τβκέιζ ε Μο @είπε οτί!! :επτα-Ι

που: α·υπή:ή; έ! .:'ΙΜΜΜ: άστρα] τ” βιώστ

&ριέι: έωτέβ:22·22 :η›.ωε ά:ΒΜ·,Μέωο.4

Φωφ2έ απο:: μέσο πω: »τομ ε:: οποτε Με

:ΙΜ 5 29 ῇι£2`:%::πἐτοέ; ΜΜιυπέκ απ: πω] :ή

Ι :ο :28Ιτοθέ



  

]5$ 5 1: ιι Μ ο τι ν.

πέΙσπόέ Ισ ΡΙωβ72 με: .σ ρω σωσει” πιο).

Ι.ΞιιΙσίΙιιε ΙΙ τσσοιυτ Βι Πισυ ουΙσΙΙοΙτ

Ιου τσΙι18σ οιιΙιικιικσ συ :οικω Ισε ΜΠΙ

ι?εΙουε , άι Ισ ριΙσ ρισιιιΙσισιτισιι: ρουτ Ισ

οσΙΙυι·ιιιισσ οσε ἔσω ‹Ισ ΙσΙσυ , Επ·Με! άσ

Μπσ , (Μι Ξι ιΙΙισ,8:ιτιιυτι :σε Βοιιε Ιστιιι

τσυτε :Ισε :ιτι.Ησσε6ι άσε σπιΙσιιΙσΙισε ‹Ισ

εσυ:: οιιΙ υσ Ισε ειΙιτισιιτ Ρειε,ουσΙουσ Ι›σιιιι

ΙσιυΙ:Ισιιικ ου'ΙΙε Ισυι Εισσιπ ι Νσ ρσττυστε

'πιο ιιυ'ΙΙε Ισ ΙιιΙΙΙσπιτ Ιυτρτσιιάισ ιιυιι συ

Ιιιυε :Ισ σσ ΙΙσι:Ισ , ειυΙ Ιριπ ρ·Ιι1ε ρτυιΙσιιε

ου'συχ συ Ισυτε 8συστειιἰοτιε , Μ ιιυσΙιι

ΙυΙπΙΙΙιέ σει πισοΙιιιιιε πιοιιΙσ ιΙσ Ισ Πιπι

ρΙΙοΙιέ :Ισε Βουε;ι:ικιΙε Ισυι· ουντο Ισε γσυ:ι

ρουτ ιΙσι:οιιντιι· Ισε ι:ιΙσεσε8σ Ισε Ιειοε ουσ

Ισυτ ι:συιΙσιπ Ισιπε σιιυσιυΙε , 86 Ιειγ ου'ΙΙε

Ιογσυτ που: συΙσιτιΒΙσ ,/ίυφΙε: “πω” έ"

:ο!ωπύωαρουτ πιο ΙσΙτσ ιτιοΙ ο ρστΙουυσ 8

μυών:: Μουσε άσ:βη›σω, σουτ Ισ @πόση

_ ε'ΙΙσίΙ ροΠὶΙοΙσ ουσ ρστΙουυσ τισ Ισυισιι

Ισια ; ου'ΙΙε Ισ εΙι:Ησιπ τοι'ΙΙουτε οι: Ιει πια

τοΙΙστΙσ ου πιουιΙσ , 8: οι: Ιει σιιιΙοΙσιΙσ εΙσ

Ισε σοιτη:ιΙΙπισυτε , ΙιισΙιειιιε ουσ πιο Μπισ

σπσ σ.Ι·ΐ πωπω: δ6 ου'ΙΙε Ισ σουεΙυΙΙσπιτ

Η Ιιι€συισιιι οιι'ΙΙε ιισ ιΙουιισιιη:ιπισιειΙσ

μΙΙσ πια τυσσΙιιιιιε, Μ οσιιίὶοιι ιΙσ πω

'” ΡιιτΙστ ά'συ::: 5Ι ιιουοΒΙΙαυτ σσΙιι, ου Ι”

(ΙΙΙΙππισ, ΙοΙε Ισ μοισΕΙ:συκ «Ισ Ιου: Ιουσ

σσυσσ

 



 

.Ή

ΡειωνΜε ΧΙ Ι, ν.ι.ὶΙι/ῇκ'6π ;. ι;Β

α:ιιι:ε,66 Με ειιι'αιισοτι: ςιιο @και ειιιι:Ι

ιιιισωπιρε εΙΙο Το νονι: ιιοιινοτι:ι: άσε νο.

Βιιι:ε άι: Ισ. ι::ιΙοτιιιιΙο , εΙΙε ιι:νιοιιιιιε ιού

Ιςιιικε αν ιΙι:ΙΙιιε , δ6 ΡειτοΙΙΙι: :Με ειιι'αΙΙι:

ι:ΙΙ ειιιι6 νι;ιιιι άι: τοιιι: Ιι: Π10Ιιὸ© Ξι Ιου:

αόιιίοΙο.τΙοπι β6ῖι τα ΙοϋειιιΒιι. Α απο

ι μιση: μα: Ιοε ΙιτΙεΙιτε,ΙΙ Μπιτ πιο Μιρκ

ε:ιιτΙοιι εοιιττι: Ιοε ιτιοι:Ιιιιιιε επι εεε τιπ

πιι:ε , 82566766! ·υ614Με πυωπὐω· πω”

287278! Μπ226ίψπ!6: 29· ίπ Ι:Μώιε μέρη!ω

[ωμνύ6»κω. Οι: ιιιι”ΙΙιιι: ιΙ.ιτ με Ρετ νιι

' ιιιοιινεπιι:ιικ|ιΙο νειιι€αιιιει: μιιιΙι:ιιΙΙι:ιι:;

Οι: :ισ ι:οιιι;ταιι·ο τιοιιε νονοκιε ειι ιΙΙνι:τε

ι:ιιάιοΙτε εΙο (εε ΡΓι:ο.ιιιιιεε , ιιιι'ΙΙ ρτΙοιι:

Πω 6Ιιτ Ιιοιι ι:αιιτ μια Τα ετιιιετιιἱε,

26ΜΜ Π: ψηωπ πωίαέςε_, (ΙΙΒΙΙ ΡΙαιιι.”.

Ρ Με εφε έ'·υν[ιε, βιφύΐεἔεσἔ: αν» Ζω;)

μια βιώσει , πω ?ήπιε π·:ΜΜοέ: ε» από»

ω. 76 Με μια; σΜυπεβ ίση? 6%έ 6662·

βετο , ]6 Με ι·σωΙ:Μ μενω: 6ίΙΜΜ , εστω”

σιιέΜ6%ετοί2 α'αε2!ροισβ πετε;Μαιε μι· νι·ι

πΙιτ σώσω ηιι”ΙΙ ε ἔι Ιε ἔΙοἰιο: €Ιο Ι)ιοι1, ά

/

Ισ. ιΙείσπισε εΙι:ε €ι:ιιε εΙο Μαι 86 τΙο Ιοιιτ .

ΙΠΠΟΦΦΠΟΦ ε 86 ά Ια τΙοοοιινι:ττιτ 86 Ριπή

τιοτι άι: Ι'ιιτιροΙΙιιτο 86 ιΙο Ιει ριέι5ιΙΙι: ιΙδε

ιιιι:οΙιιιιιε : Οιι ΡΙιιΙΙοΙΙ ε'οίΙ νικ: ρτοιΙΙ

&Ιοιι (ΙΙΙ,ΙΙΒΙΙ:, ι:οιιιιιιο Ιἶ€οΡΙι€`τε β6 :Μέ

:ιΙΙΙτο ιΙο ΠΙοιι άι:: ει: ειιιι 2.ττΙνς:ι·ιι;86 Με

Ι5μ Ψ”

"ι

-Υπ



  

.»·' . δ· η εν

β.+ · 8ΕΒΜΟΝ ν..

εειιε ιΙε Βἱει°ι, 42108 ΒΙειι Ιοε ι:ΙεΙΙΙιτεια τω

@πιο (Ζει: ΙειοΒιιεε δ: εεεεΖεει εεεβε/ε φωσ:

Ζεπέπε θεέ βεβεα εΖεψέε εεεεείεει.ιε εεεμέε

ΜενεΖ; 86 Μπι πιεεΙιειιε, ιιιιΊΙ Ιεε ίσα με

Ή: μι, Η @Πε νειι€εειιεε ἔι εειιιΓε άι:

ΙειιτεειιΙοιιιιιιεε , ροιιτ Με:: εΙ €Ι1ειι:011

_ε1·ειιιιιε πιεΙιτιε εΙιοίε ειιι'ΙΙιΙΙΙο1τ Μειω

ιιιε ει. Ξ Ι)οε8 Με άε5 ρι·ΙιιεΙΡειικ άεβ

ειιιεΙε ΙΙ Γε ρΙ:ιιιιιό. Ρεαεεωε) τε ·υεεεεε: Μ ‹Ζ#

επεΖ,·ιεεΖἄειεεΖ Ζεεεπεεε9 :ει Ζεεεεεεε Ζυ·.«#· ,πάω

εεεπεεω , ε/Ζε ε/Ζεεεεεωε Με εε/είε εάΖΖέ ειιΖ

Ζ702%ιΙ70. Τα εεεεεε!εΖω Ζε επεΖ με Ζε Με,

ό· Ζε: εεεεεψεέεε με Ζε: εεεεΖεε ΖΖΜΖΖε:.

ΤΠ εΖπεεε Με: μεμε Ρ80%ίσίεΙυσ ά· Ζε με·

Ζ" εΖεεεεεεὐΖω, εεε/Πέ Ζε ΒΖεεε]ΐεπιπε εε

εειεεμ μια· |εεωεε. Η πε πω” ό·ίεεεε9

ΖΖ4επέ!εΖε Με; ΖεεεΜεισΖω , ά· Ζε ἐεΜτΖπιΜι

_εΖεΖεεεεπ· εεευέ·ωικε. Ετ Μι εΙΐεδΈ ε)είΙ

.εε ειιιΙ πε ιιιειιιιυε Ιειτικιιε ά'ειετΙνετ μια

' ετοιιιρειιτε δΣ :να εα·Ιοωιικιτειιτε άσε

βειιε ό:: Μειι: @Ιω ιΙΙΙΒιιιιιιΙε Μαι μα·

τειτιρε Ιειιτε τετιΜΐοιπ δε Ιει1ΙΈΡΟΠΙε

έιεε, Με 5 Μι ίὶιι ΙΙ Με επειτα: εοιιιττιε ἰΙ5

Χιτιετιιείιτ , εοπιττιε ΙΙ Ιε Ιου: ε.Ιειιοιιοε Π:

. Τα Ζα/Με.ε,ιΙ ιτ- Νικ Ζεεεώε εεε Μιά ΡΙΟ'

 

η Ζεεεεεε κι ΖωάΕ·ε ]θεεεεΖε, Τε εε @Με Ζόε·

[ετΖε: εεεπτε Με: /εεεε ώ· Με:: ύΖεβ»ιεβα Ζε

[Ζε
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ΡεεΑ.νΜυΧΙ 11-&« Ι=ΐ#[ἔ#· 5- - 32η;;

β.: ώ· ω πανε: Τιωι:βέ2 α: :ἰηβ:: Η , ό· ]:

»ΜΜΜ :ω,ά· ω ωςβυπέ μεῇ‹: β4/%·:; ωα=

ρω η.ΜΜ Γ: Με 2°σάκι:έΙ)27π7.ό' έσέκέπέρ

Λι· :Μια κι Ρι·ώ:2«ω· : Επρκα'α, ΕΕ!ΔΘΡΟΜ

9:42 ΜΜΜ Βάνα , έφετικ μερω πωσ π

·υ%· ό· @'22 :ἡ θαρεκβυικεφιέ να: Μί

ιρη:. Ι..‹:ε αιι1Β·;ε· @Πε ΙείςιιοΠο_5 Η ίου

Μπα: φα ΠόζωΙοε τστωτιο!ιο , οι: 16111: `

ρ¦;οῷἰ:ημΊΙ Μ: Με, Γοιπ .Ρκεκιι€οποφευτ,

Λεια.: Λεωφ: ΜιπάψΜπ, ο'ε:Ρε δ. ;Πτ; > Με;

ώΓεοιπε ὶιγροετ;κοεω δε. Με Ιὶπεετἱοε μπι-Ξ

ρσόοπεεε.ανοο1οίηυο1Ιοε 51:εοαῇοΙ1ι:ι€ιΙο; Κ

Ραίοηιπε επ ω” @έσωσε , @αφ των;

Ρτετε.Ξι άαταθεεεό'οσΧοπ αβίοιισεΜα -

ρκωἱετο οωθοιι, κβὶιοίειςιιἱ οίΈ;.μεαπτ

άεία8:οαΒΙ:: οι; @αν Φ: νωπό φα Μ,

ίἔιποετἱτό _Ιι1ἱ ά: αΒκοαΒΙι:8-. Ευ ρυἱε @στά

@ακα μέ μα!ε 6Μυεωεω Ί (ζἶ‹:@ ὲηἱὶ;σ;

και: 1οίο!επα ὁ ΩΝοτι1Μετ Ιοη;ε-ω ψ:

Μ:ω ιμωιίϊ ευΜνμ Ροεβέρει; ΙαμαΞΙ.

Πω ώ εκττεωροκή: οέΐοιιι:ό·, ρατςς

ςιίἰΣ ω: ε'ειτοκοπο ραεῖωοἰιπ -ειι€Ι'Ιιώιή

που: Με ΜεΙο;,ημο Με να Ιπωπ ρςκε;ζο:2

ΜΙ” άσ Ϊοε ρ:ορτοε επίπιε 5 Πω ω:1υγ

οΒ:, με ιτιο5ηε.1 εΙποτι-πὶ χΔτΠ0ἱκ1$βρτ›εεἱ€μιΧ

- φο1ο Ωω ; Ετ Πς:πε8€οκ:Ιου.π εκῇωο·8ι:

και Ι'ι1τ$8ε επι Γε11Ετο”:2.τ86 ΗΜΙ8ιζ1ΐιέστ, -

Νανα εκπιπ_!ε 4!σ[ξα μι, πο: ΛιπΕμε: ,γ ΦΠ.

· Ϊ Ι 4 ]ρυ(2.9

.· -`-ί--›----..`_
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Β: . $ε:ι::ο:: :νδ .

βρω: βιο: σ:: @Με 2π::Μυ:::. ἐπὶ :β .Με

8:22:47 [ω ::0::Δθ @ει:::::οι:: οι:::ο :::ογο::

ΡθιάΓΟ σοι:: έ: οι:: που: νοι:Ιο::: οι:

:::ει: που:: :::::::οι:ε:ο::, πω:: ο:: ::νο::: ν:: '

ο:: πο: ρ:::ο:ο: οι:: ::ο που: ρω:: :::ει::4

οπο: 2 Νου: ι::::::::ο:ο::: μι: πο: ω::

:::(οοι::: :οι:: ::ι::::: οι:: που: οι:οι::ο:οι::,

ο; :ή οι::: ::ο:ίο::::ο οι:: που: ο:: οο::ἔ

:::::ιοι::ο::: :ὶίο:ι:ο οι: ::ο:::ρΙ::::ι::::ε, οι:

:οϋ:ι::εο:, οι: οέ::οίΐο: δ: ε:: :::::::::::ε, :ι

Ρ::::::::ο οο::Η::::οο ο:: ::οι:ε, δ: ΜΙΒ::

Ρο:Γι::::Ιο2 οι: πω:: ::οι:::ο νοΙο·:::έ : ό:

μ:: που: :::γο:::ο:ο::: ::::: ε:: ::::Ιο::::::::

οο:::::: Ιου: :::::οι:ο::σο , 86 ο:::ρ:ογο:ο:::

::ι::: ι:Γ:ι:::5::ο δ:: ο: Ι: :ροο:οιιίοε σου·

:ειπε ρω:: ο:: ο::ο οπο:: ,· οι:ε οι:::::ο Η:

:ο:ο:ο::: Δ:: Α::Βοέ ο:: ρι::::έ, :::οι:: :σε

ξ:::ο::: βειί:::ροι::ιάοε Πο::ιο::ε, :'56 Ν:

:::::::ο!ι::ο::ε Ξ: Ι:: ::::::ο οι:: Ρ:::ιατε 86

οι:: ::οι:ΡΙοε ,: θα: ο::ο :::::ίο::::ο που: ο::

Ρι::ίἶο ο:::ρ:::::ιο:: Ε: οι::ι:::: :::ο:::ο:!ε :ο

:ι:ί::Ηι::ογο::: Ι: Με:: ου:: που: ::ο ρο:11°·

::ο:::: :με-Ιαε ω:: εο::ιτ:ει:::::ο:,::ο::ο οτι:

:::: ο:: τι:: δ:: πο: ::οοι:ίο::ο::: (ι::ο::: Η

::ει::::ο: ό: ::::::::: ι:οΙο:έοε , οι:Ρι:::οε Π::

:::::::ο:ο::: Δ:: :ποπ Γι:: Πει:: ::·ο::::οι::

.&ί::::611::0ρ:::2::0::, ::ο::: Η: ::ο Γο::ι:::ό

:οο:::ι:::ιει:: ί: Με:: , οι:':Ιε οι: άι::::οι::ι::::

Τ.: " _. - Γ:::ροέ:5
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Ρεει·ιν. Χ ΙΙ,ψ.ΚΡ!Θ![Μό ;. 137

ίυΐροδ:ε τουτο Ιου: νιουοε ο:ι:ιιοε οριο

:ιουεΙου: αυτοι” ι::ιρυτου. ()0ιιθυοτο2

ω): Με.: Ρ:·σε:, Γουάειοο ιιιιριο ΒΔΪειο:ἱ

ΙοΒο :ιο οοε πιοοιι:ιιιε, Νο: !ευτεει€ΜΦυτ·

ιΙε,[υπ :ι πιο. Ο ιιιίο:ιίο2. οΙΙοε :ιο (ω:

με ο. νουε,ιτιοιε ο Πιου οιυι Ιοε ει :εποε ε:

:ιυἰ Ιοε ειιιι:τιο οοιιι:ιιο:ου: 1ο :οί:ο :ιο

ντιπ:: οοι·ρε. νουε ιι'ο:οε με Ξι νουειτιο- ·

::ιοε,νοιιε οί:οε ο Ιυγ. νουεΙυε :ινοο1Ουι, ε- η 1

Μου ο'οΡ: ό:: Ιυγ ου:: νουε Ιοε εινο2.νουε

νουε ::ο::ιροι Η νοιιε ο:ογοτι ουο του:

το ου:: νουε @οι Μ: ο νοιιε. νο ίο:- οι

::ιιο: ο. :Με :ο::οε,:ιιειιε οΙΙοε :ιο ίου: ρεεε ἔ '

Ιυι,οΙΙοερίο:ι: Ξ: οο1υγ ουΠοεΙυγο ειίΐο:#-ὲ ι .

ιιιέοε, 825 ου: Η ου Μ:: ::ιρο::οι· Με

ί:υι:ε. Ε:: Ειο::έο: ο :Με Β:οριε,::ιιιιε οΙΙοε

:ιο Γο:ι: ρ:ιε·ιι;Ιυγ,οΙΙοε (σο: ΞιοοΙυγ :ιυἰ

Ιοε Ιιιγ οι όο:ι:ιέοε ου Βιι:‹ἰο-ι δ; `ἄ ου: ι! :ο

Με ·ιιο:: :ο:ιο:ο μι: οοιι:ο. νουε ενο: :ιο

Γε:έο:ιτ δοση νουε οιι α'·άουιιέοτι όοο
Ι . . ε ε.

· ροί:.::ιειιε ιΙ ιι Μ): με ο νουε, Πρ:: ι νοττο

που ου: νοιιε Γ:: ::οιιίιό 8: ε: ου: νουε

οί:οε :οιιυ υιο1Ιο :οί:ιτυο:. νουε που :πιω

νοεἱον:οε,::ιεἱε οΠοε κι:: (σο: ρ:ιε ε: νουε,

οΠοε ίου: Ξι Που, :μή ιχορε Ιοε ο :Ιο:ιιιέοε

' ' μου: Η ΒΙο:έ5·ο:, ό: ρου: ριι:Ιο:ο:ι νο::

' Ιο·ονοο Με ρτοο:ιο.ι:ιε·ι 86 που ρου: οι: Υ

Φυίο:,5:ιΙοείο:ιιοι·ι Ε: ::ιο:ι:ι:,5 Βιι::οι·, _ ι :

(? Ξ1ΠΙΝ1·ε



ι

  

:β δειιΜου Εξ: |
Β:υου:ΙΙ:ο,Βε ΞιουΙο:ουΙο:. -2:32 :ψ Σου-Ι

εποπ:/:4: πω:: ? Ο υποοΙιειυε, ο ΙΙ"ΠΡΙοε, ο

:υο:ιΙΙ:οε ου Ι:: ΜΜΜ! :ΟΙΚΩ ΙΒΜΙΜυϊθε

Ιο (ΜΙ , Ια :οπο , :οπο οοτρε 8: νο::ο

οπο:: Ρ:ορτο νουε ρ:οοΙ1ου: ΙοοοΙΙ:ι:τι

πια:: Ι:: Μοτό, Ισ. ἴυἔοίΙο,Ιο°ρυΙΙΙουοο

ιΙο Ιου: (::ου:ου: 8: οι: νο::ο, δ:: νου: :ΙΙ

:οε,282:Η .9ει!πειι:β:· που:: Ο ου'ΙΙ νουε

:σε :που Ιου::: ου Ιου:, Η νουε :ιο νουε

:ορου:ου ‹Ιο Ι:ου:ιο Ιπου:ο,ου)Ι·Ι οί: :οπο

δοΙ8:1ου:,δ6 ου:: νουε :ύπνου :Ιου 86ο:

ΙΙοε :Ιου ου'ου Ιυγ 8: ο:: Ιυγ ; :Ιου άουτ

νουε πιο Ιυγ :ΙονΙοι ΙΙιο:υοΒο 8: Ι:: :ο

::ου:10ΙΙΙ20οο5 :Ιου ουο νουε :ο Γη::

που ιΙ'ο:::ρΙογο: Ξι Ιουίο:νΙοο ο: Η:

ΒΙοΙ:ο. ΜεΙε ρου:ουογ οΙΙ:-οοηυο Ιο Ι):ο

ρΙπο:ο οΙΙοευο κ: σο: ρο:οΙοε Η Γοειο:Ιο.

Ιουίοε , ου:: οοε τυοοΙυιοε ου ρ:οίο:ογου:

ό:: ΒουοΙιο, ου :υυ::υυ:ογου: ΓουΙοτυο:ι:

οι:: Ιου: οοου:Ρ Ιο νουεπου ρου::οΙε :ΙΙ:ο

ΙΙΙυΙἱου:ε τοΙΙουε,:υυΙε Ιο :ιο νουε ου :Πο

ουο:ειγ ου'υυο. ΟοΡ:οΙ: ρου: Ιο:ο:οΙΙο:

Ι)Ιου ου κι :Ιοίἶο:1::ο ό:: Γ:: οουΓο 82::Ιο

οοΙΙο εΙο Ιοε ου:ειοεοου::οοοε υιίοΙουε:

ΑΙΜ Ιο Βου ΕΖοοΙιΙοε υγου:Ιου ΙοεΙο:·

:τα ο.Ι:Μ”οτυο:οΙΙοε Δ:: Ι”::υρΙο Βουρα

ΑΜΒ., όσο: Η ενο:: Ιοε ο:ου:··υειυ:έ Ιοί·

θα: ου «Μ, Ιοε μπαι :ΙουεΙο:-οτυοΙο ο:

ο· ι. π . ' Ιοε
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Ιω :Με άενεικιτ Ια Βια ὰ: ' Πισω , Έσω:

ΓεΪωοιινο1τ Ξι Ρ.ΙουΠο 86 ἔι Η ε!οίωοα ἀ‹:

Κω ρει1ρ!;-86 ‹ὶο θ. ΡτοΡτο 8!οΙτο,οσηττο

α: ωΙΜεΙο;
Δ ΑΜΠ εοετιωε: Ι'ειυάειεο 8ε Ι”ὶπἴοΙ6ειοο

ὰ: εεε Ιωρἰεε έτοΙτ εκττοτικ, δέ Ιει άενο

Ποπ όιι Ρπορ!π:κο ά €πιτρΙοτοτΓΜΒΡωοσο

εὶο Πάω σοιπτ‹: οΙΙ‹: , εκττοττιετπωτ π·

- άε:τια:Π1 1η @Με ου ιπιθττπ: πιοτυοπιτ ει:

(ότι εχω: απο αεττα1πε ειίΤει:τωποε ὰ: ίση

άκουα . @σωστο Η Ι'εκμπτιο ηικιπεΠΙ

_φήοιπο. Α αιιι/εάα βααπΈεωεπ: ό:: α]5%22%

. ἐ Μαρ έκ έ2αέβαση α';:ραβ·στεακ,2ε Με

ἰευεπι] Μι2π2ΜΜ2,έΩ !”Ε2εκνεί , Η πα2πιχ

ἐ [ω·υε2έ τῶι) ἐ βρώ σ:: 2Μείάε.ε Μ;» Η πιο

ὸἱι: ρειε Όπ:ιι (ο Ιονε-τει δ; Με απαιτει Β

Βιιινοτέ , ωεἰε Ι'ΙοττοιεΙυάαΪ-Ιηγ-ωέωσ :Π

ΓΔΜ , Ζε Με !επεκι)·ά!ε; υε8ι2πα)ἴιὶ ρωυε2έ,

(λε φ” ει Βοειιιροι3ρ μα:: εὶο μπώ 86

ά'εωίειίο,οοπιπ16 :ιιιΠὶ ΡΕ μ; ειρτόε ειιιοΠ:

ΗΝ αιτΗά:Ιο ρ!υθ;ιιτε 8ταιιόοε δεμα

`

| ε1ουΓεε ρτοκοο!Τοε ,Η Ισ τερα:Γοτιτο Νγ

Ι11θττιο ὁἱί-ει_πτ,Ρισιξ· Δρ)! ω”.φωρε 2βέ2(Μ"/'όω

7726” έ:: Δ· ἐσἰἐΜ0°η &ταίζο ι1ιπα1ηοοκω

ΡΜΜ6τπρπτ ρΙι:ε ὰἘξΗἰεαεἐ ΜΜΕ τού-Α

εΙιετΙο: ΜοΙο , δ6 ματ Μη, καιρΙἰ: Γεω; ›

«Μ σοτιίο!ο.:ὶοπ 86 ό”οίρετεπσο , 441125,1[

συί)τ- ρω16 ειιιιτ‹τιιιιοπτι:ξ Ο: :η σε:: ὸΜ

· “ Μ;»

.

. ν ›

Δ_4Δ.._.Α_ΜΜεμ
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πιο π! $ειιΜου ν.

` υσε ρυτοΙσε οιι'ιΙ Ιυγ ω: ουσ, ΙΙ γ ει ρΙυ

Παω ε:ΙιοΙσε σΙΙευσε εΙνυσ ττσε-ετιιυάσ

σουθιΙσπιτιου. ΡτσωΙστσυισυτ ι:σ ιιιι'ΙΙ -

ειρσΙΙσ Ισε ΙἱὸσΙσε , Ισε «[/Ζξεσ.ζ , Ισε/σεβε

πω, δε εινα· ἐ θεά σκ καὶ άσε Ζω: : ΑΜΒ

συ ΕΙ:ιϊσ, ουιιυά ΙΙ σουΙοΙσ Ιου Ι:)8ΙΙΙσ υπ

Ισε ρτοιυσΙΙσε,ΙΙ Ι,2ΡθΙΙΒ,4/βΙΒέθ,ΐθωΡ!!έθ':

κίσ/Μιιέσ σ'σωπβΖω2Μ. Ω:: Ιου: ΙΞι Ισε :Η

ιτσε8σ Ισε σΙοΒσε τσιπ ου”σΙΙσ σΙΙ: Ιυτ Ισ

τσιτσ.ΑΙυΙΙ συΙ,Ενυυ€ΙΙσ υοτι·σ δσι€υσυτ

Ισε :ιρσΙΙσ ω:: μέ Μεέσεω ωεΙ @γιά

]σπ2μάεσ2σερυστρεβέεσ.(:σΙ:ι υουιε πιου -

- ασ ιιυσΙΙσ σΙΙΙ:ι σουεΙιτΙου ὰ ΙειιιυσΙΙσ Πε

Ιου: υρσΙσι συ ι:σ ιυουάσ, σΙΙανοικ Ξι ΙουΙ

Πιτ (Ισε σουττειάΙ&Ιουε , οσε Ι·ι:ιΙυσε , :Ισε

σ:ιΙοτυυισε,ιΙσε άΙΙΙειτυσε, άσε ουττει8σε δε'

άσε ρστΙσσυ:Ιουε ιΙσ τουτσε Ιοτισε. σου

μι: ΙΞι ου'ουτ ρειΙΙό Ισε δτιΙυτε ΡυττΙ:ιτσΙισε,

8σ Ιου Ισ Ι11ἱτοἱτ οι: ρπΙσυσσ , 8ε Ι)ειυΙά

ο Ι'Ιιουιπισ ΙσΙου Ισ ατυιτεΙσ ΠΙσυ , δ£ τουσ

οι: ου'ΙΙ γ ει Ι:ιτυαΙε συ ιΙσ ΙἱἀσΙσε τ ΙΙ υ'γ ιι

Ροιυτ ιιυΙουτσΙ'Ιιιιγ ‹Ισ ΙεΙυτε τιιουΙειυε

ιΙειυε Ισ (ΜΙ ουι υ,υγσυτ έτόΙσγ Με ουκ·

ρτΙΙσε απο Ισ ΠΙειΙοΙσ 86 πισω Ισ τυουιΙσε

86 ουΕ υ)ειγσυτ συ υ γ ΙουτσυΙτ ιΙσ ετιιυιΙε

δέ ΡουΙΒΙσε σουιΙ:ιιτε, ουογ ουσ Ισε νυε

ρΙυε , Ισε:ιυπσε τυοΙυε. Οσα ρυτΙΒουσ

:ιουε ρειΙΙουε ;ιυΙουιιΙΙιυγ , έτει υε ΜΒ σε

· ..σ τυοΙσίΙσπ
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Ρ::ΑνΜι:

' ι :1ιοΙσίΙσ2 σ:: :ΙΙνσ:ΐσε θεου: : ε:: συ::

:ιου: :Ισνο:ι: ρ:σ:ιά:σ ἑ8ΙοΙΙ°σ , μι:: ::ιυσ.

  

σ”σΙΙ: Ι: σειυίσ :Ισ Ι)Ισυ δ: _Μει νσ:Ι:έ συσ

:ιου: Γο::ι::ισ: :ιΙ:ιίΙ:::ιΙ::σι. στ:: ρα: Η

' σ:ι:Ι:ι συσ ρειΙΙστο:ι: του: Ισ: ῆιΙσΙσ: :μή

νΙσιιά:οτι: εμέ: που:: Ισ :σ::σ έ:ειιι: Ισ

. , . | κ

Ιισυ :Ισ οοπτι:ιει: , :μι σί: ο:όο:ι:ισ :ι :ου:

  

ΧΙ-Ι.ιΙ:. :: ἐιιῇιι. πι.: ·

Ισ: Μπα, σο:τι:υσ Ισ ΕισΙΙσι·:ι σσΙυγ :Ισ -

/ Ισυ: μι:: 8: :Ισ Ισιι: ::Ιου:σ. Ε: ΠΙσυ

νσυ: :ιυ':Ι: Γογσ:ι: Με ειΠΙΙεσ2 : τω:

:ιυ'ΙΙ: ίσιου::ισ:ι: σ:ι συ::σ νειΙΙόσ :Ισ Ι::

::ισε, ρου: σ:ι:ουνσ: Ισυ: :υγ , Ρου: εκει·

σσ:Ισυ: ρυ:Ισ:ισσ ,ρου: Ισ: Ιιυ::ιΙΙΙστ μ:

Ισ ίσ:ι:Ι::ισ:ι: :Ισ Ισυ: :::ιΒΙΙΙ:έ δ:: :Ισ Ισυ::

:σσΙισι , ρου: Ισ: :Ισ:α:Ιισ: :Ιυ ::ιο:ιάσ 86

ἔσω: ::ισ::ισ: , μι:: Ισυ: αυτ:: μου:: Ξ:

υ:ισ :ιισΙΙΙσυ:σ νΙσ :μι Ισ: ει::συά ιΙσό::ι:

ΐο:ι Ρει:ει:ΙΙ: , 8: ρου: σΙυνσ:ΙΞι Ιιειυ: Ισυ::

:ισ:ιΓέσ: , Ισυ:: ::ί:σ&Ιου: δ:: Ισυ:: άρσ

::::ισσ5. Ε: συ σο: σα:: ΙΞι ρε::ισυΙΙσ:υ

::ισ:Ι:, ΙΙ Ισ: :σ8:ι::Ισ σ:ι ί:: ΜΙΪσ:Ισο:‹Ισ , ΙΙ

Γι: :Ισ:ι: ::υρ:σ: :Ι'συι: , Με: ΜΒΜ :Με

ιιυΙΙΤει:ιιωσ:ι: συ'στι αυευιισ υυ::σ σου:ΙΙ

τΙο:ι,Ι:Ι :μέ ι·:έατάσ:η Ρ (άΙ:~ΙΙ) Α ::·Ζα] μέ

σ!! Δί|Ϊ£ἔ:; ά· μέ αἱ: και:: βυέβ .· Ιε/επ]

πιο: Μ] ?παπά έ!/:πι ει: έει:::Φ·,Ισ Ζε ἔ!°,·ὶ2- '

#Ε,4]ό |8):/:7α] Μ» πω::[ώπ,Ωσ :ιιυι_ σίΙ:· ·

ΦξιυΙΙάσ:ειΙιΙσσ:ι :ΙσυίΙσπισ ΙΙσυ,δίΙ: Ισ [υΙσ::

σ 'ζώ

.Ι€ι



  

Ιω. Σ :Επι Μ ο Ν ν.

εμ:: :ιττουτΙ:Ι: Ι:: απου: ό:: Ι)Ιου ο:ΙΜΒ .

σο:: δε :ΙΜ ονοφ.ιο Φτου:: ΐοκι·Ιοεοι::ε;

αιΙΙεινοΙ: Ιου:[σ147,:α86Μ2%! δ: Ιουτἔεωφ: :

Μαι. .Δ αιιι/ἐ έ:: βπτη2εωσκ2 άι): αύ9:2:2Ι. ι

άΙΙ-ΙΙ, ἐ Μιά· ω'πέ:ΜΜέωεπ2 ἐ£$/0##ΪΒ- · Ι

πω. ΑΜΠ ηιια:ιά Ωω: νΙππ νΙίΙα:τ Ισα ι,

ΡεορΙ:: οι: Εἔγρτε,ὶΙ τΙΙτ Ξ: ΜογΙΙ: Πω Γο:- :;

Ντου: , Ι'α):τεα,.1 2) να: !'α]54262'2υπ έ: α” :

` " μ·αφ2: μ: 68 ω: @Οριο , (9- Μ) Μϊ|ε σέ Ι

«ΠΔ μια: :Παει/ε έ:: Με” ε.κπέΐεω·: , Ι'η χ::

των” Μι” άσπ!εω·:. :::»ωπ:χωρ- έσβ η:

σεκαίισματ Ζε: ΜΜΜ έ:: Ζ:: πω!» ά:: Εέ):- Α::

: μέων:. @Μιά ΙΙ μπακ: Πω Η: €ΙΙΪεΙΜ Ι

Ιόγειπ ΙΙΙΙΙΙΒει,8ε φίΙΙ πι:: ίση τοπιο:: ρω έ:

αΙοτεΙοε σκεΙιεπε Ιοε Γου:τοΒο:ιτ , »κατ · Ι

8εω::[Μ ρειφ|ε :ΜΜΜ έ:: μέσα , :τη :ουτε ρ:

ίσα:: εΙ'ΙΙΙΙιι1ωαηΙτέ Β:: (ΙΙ: ΙκιτΒετΙε, 86 Η:: ::

Μεσοι ΙπἴοΙοππτιεητ Ξι Ιο:ι:: ::ΔΙεωΙτέ5 τ(

Μο:: ΙοεΙΜε:οίε2 όΙΙαπ επι Ιου:: επεσα Ι

οι: :με του: ἔι θα: ΙΙ :ι”γ σ. ροΙοτ ‹Ιο ΠΙου, (Η
ου ςιιΙΙΙ Ισ ρουτωοΙπο Πι: Ισ του: ὸεε Η

γ Φου:: 66 πιο ε'εωρείεΙιε ροΙ:π ό:: του: ο: [ή

ηι:Ι Π: ραπ:: Ιογ Με , £επεβθεω ἐωι#.ἔΜ Ια

β» πω, ό:: πω:: ΡτορΙ+ίοτε ΡΕ ω. ω·βιέ2 μ

:Μ/:έωσε :ώ Μυ2,2σι:2ε:β: ρέμβε:βκ2 :ρίέ! ' π:

π): :φαω έ: Βέαι, οι: με Ζε Βἐωβτι α ωέ- Ι,

ω:έ !”ις;7:12έ:Οορουάειπτ Ιοε μπε ά:: Ισια: Ε

τμ:: Πω: ορρ::ΙΙ::2, π'οίεκπ με ίουΙοτυέΙ: ΙΙ

· ιεττετ



η

«Ή

Ι Έ ·Ρερ:ιεύ. ΧΙ Ι, :Με ἐιιῇιξαι> ·;ξ μ;

Ι μποτ υοε «Με ΙΙΙιτοε ευ Ιουτ άουΙουτ,

οευκ ειιιΙ Ιου: Εσυ: Με ανω:: Η νΙοΙοιιε,
Ι Ι υ - ε. .«που 5 ΙΙ υ Ιε τ: υ : Ι

, . Ι -

ςυ'ΙΙ: ε'οι:ΠὲΐεΙἔ:ι:1ιιτΙ Δ:ου:1'ΙΣι::3ΐ

Γειιι·Ιοιιτ ά'ουνιΙτ Ια Ισρυε:Ιιε επι πισω:

τουιρε ιιιιΊΙε Ιου: ουντειιτΙι:Ηυπο. Ρουκ

τειιιτ ΙΙε 8οτιιιΙΙουετουτ Με Β Ιουι: Μου

φ Ιεε ου. Π:: πιο ίςιιιτ.ρειε «Με Ιουειε ειυΞ

ΙιυτΙουτ, άεε Ι:ιουίε ιιυΙ κιιυεΙαιτ,άσε Που-ε

«μυ τυΒΙΙΙουτ , ιτιειΙε άσε εοΙοιιιΙιι:ε υυι Βο

ιιιΙΙΙοιιτ,Ιε €ευεέψι& , :Βίου ΕεεεΙιιυε,ωπ-

Με Με ω!ωπόφε ό° Μ8.τ)Ισπεσ έσβέ||φα2

άι· ?'θ(2Μ'Ω.'Ε7' ε» &ιω,δείέπονκι Μεβ2ηθπε,

3έ/?υ Με) ; Ε: :Ποτε Ια δεΙἔοευτ εΙυι :ι

εε τοιιυτεΙΙοε Ι:ιεοιιιρατεΒΙοε ιε0υτ Ιεε

Ροντε·ε οιιἔειιε,ε'οετἰο :ουκ Ξι εοφ, Μάα

πω,Μεάι97798202€ϊι].· Μπἰκτωιπ: , (Σε: Ιου.

:10τΡ;;εσΙο Ιου: εκττΙ:ιιιο ιιιΙΙΙ:·το δ: άι: Ιουτε

ε ο ροιτε , είἰ νοΙουτΙΙ:τε α:Ιυγ ιιυ'ΙΙ

εΙιοιίἰτ ρουτ ΙουτΗΜ νου· ΙΙ:ε:ικτνοΙΙ

ΙουΙεε άιεΙιυτειιει:ε , ΑΜΠ ειιι'ΙΙ ιιουε Η"

ΙΙ:ιΒιιο επι άΙνστε οιιότοΙτε, οοτιπιιε ευ μ.,

` ΙΜ ί)5:υτοτ. Ι/Επει·πε!β·ηω%ω· ὲ/ἐπ ρω

Μ' › @Ρ πρσκωαβυβ: β%·υ222απ κρασιά

(Ζ '08,#υ με !α/υπε ε';::|δ·τα Μέε & 714,ί! :ἡ

"ΙΜ ,Με ά· (#8 αΙε/θι·έ, :εἰ έκ άε!ειψ'έ ; 8;

ΕΕ 33- Με τθεσεπω σ” έτέ :Με απ: έσω;"

7Ι°#›Ιευ~=1%=~ε7»:ΙΜ/%·»ιρΖωΡ"ωχεειιιιι,

.η

  

έ” ευ
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144. S E R M Ó N V. _

il в rompu l’a//innre , il 4 reôuié le: fuißef, il

ngfàir лиги’; м: des homme:,0n meine дней,

la terre languit,le Liban ф confia, Sçaron ф

devenu comme »vne lande ‚ Baßzn Ú' Carmel

ont ¿ré erauxgmaintenent je те lefveray а dii'

l`Eternel , maintenant ie me fnrhau/ßfrajì

maintenant jeferey elevé, 85 Luc и. Il]

aura Душ au Soleil Ú' en la Lune ф‘ aux'

Etoiles , Ú- detreße aux nation: , teßement

gifon neßiura-que dcfuenirAfur la terre,l4 rneŕ

bruyant dr ler дяди, deforte que les bornmeŕ

feront comme renden: Гате de peur ф’ ei

rau/e der rhoßr quißirviendront ‚ш monde.;

nnifverfel , rer les 'uertne des Cieux feroni

eôr4nlée:,fj~« alor; on 'verra lejìlr de l`lmnnz_¿

fueniren une nuée afvecpui/fante Ú grande

. gloire. Or quand се: ‚Ьд/‚а commenceront È

4fuenir,dfq/’és ш’: trßes en lmat,d’4utant que

'votre deliuranre apror//e. ggandvous ver

rez re: cbofesfârhez que le reign: de Died'

ф prés. Maintenant , dit- il,je me [стен]. \

Iulques icy je me fuis tenu en {ilen¢:c,'` ‘

сошшс íì j’euíl`e` été endormi,máis main

tenant je me reveilleray comme vn

puilfant homme qui s’ec`rie,` àyant enco

rele vin ei1tel’ce,85 frapetay mesadver#

faires 85 les mcttray en 'opprobre perpe

tuel , ы rauf¢,ditil, dujbufragemeni dei

aßligczl'



Pstxvìtîl XI_I,~1l¢.1. файл. 5. ;14§'

„ a]§‘I¿¿ea.~ Celt ce que luy demandent ces

povres añligez par la bouche de notre

Plalmiůe Pleaumg щит ioiô Diouf/ri,

hou//2' м main Ú' n’ouIoiie you le cri der a.'e

ůouuuirer , Ратуша] le met/um depizeroiz il

Dieu? Il д diz _eu ßmrœiír queш ofen famo

‚._ Point d’euqu¢_'ße. Тu Гм гены’ ш regarder

`, quand on molçße quolruu, pour le meme en-,

ire zer moin: , À ‘суд remet Ze» troupeau dei

‚та; il ell tropjulle pour voit vn tcl

fourragementôt pour,n’en faire -pas ju-`

Pŕice. Tu м les yeux trop noir, luv dit,_fon

Prophet@ Habacuc . pourguojr le malá' г“

тßuroiqareudrc ‘Миф’ À» regarder ¿'en/114]

que foufìzit È autrui', Pougquoj regoŕoleroú

tu les deloyuuxì Ú te miroir zu quand le твё

:bant Девон’ reluy град]! р!ш_]и/3е q`u¢lu}Í

Et È миф’ du gomißlvumz der /oujfretoux;

Ce gemiífemenr tour bas qu`il ей , eil:

(Ганс _merueilleule eñìcace envers luy;

ll ouvre les huis etcmels , il palle au tra

vers des chœurs des faints Anges, il per-,

ce jufques au throfne du Tout~puill`a_n¢

¿Sc ne manque ìamais -de leur obtenir le'

feeours ôcla deliuranee qui leur cfì"’ne„ '

eelfaire. Le gemifjfeménŕ , dit S.‘C_hryf`o_

Rome fur ce paliage , a une gunde forte@

Partant :ruig/use ‚ Vous „драйв:тут; quer'

‘ 1» K power;
I



ΜΒ 1 $ειιΜοκ Υ;·εω·

Ρευτεε. ?Με 4712.( ἰεβπε, φωσ “Με ί:: Μ·

ώεφ:,·υεω πικαπ βευεπε, :πω 22: ω:: είε”

]ΐεπε: ΡΜ:@Μάικ εμε Με: Με ], Ζε: Ζπωε!,

Με ἔ>έεὶπ2εἔ,εἐ· ίε: ΖεΜΜυ:εκ2:ζΟε: «Μια Ω

ΜΜεσπ Μ· :πει]εω, σε εεευεε/επε Ζε:/επε!ε

Με72!1,εω/Με2!ίε: ΡειεΙυΖε: επε2επ. Ζε ει'έ Μ·

(εε»ή]εεεεεεεε'ε:βείε!ε: ά ε” (Μωβ Ζήστε.

ε” ΠΙου βια Βτεοάο οοπΠάοτειιΜη άο

Μ:: όοιια:ιιτ δ: ‹ὶο Ματ ρἑιτἰοηοοιιιιατιά

Η -νοἐτ (μια ίὸυἰἶταοε :οικω ίοποε άι: μ

π1ειιικ86 άι: άουΙουτε , Πε πο: άΙΠ:πιτ ρω:

του: σεΙειευουσε τηειονε1ίε ρε-τοΙ:: , :ΜΒ

νοτίε:τπ ίουΙωπ:ΜΙοιιτε ¦ειτ1τ1:5 επι Π”

ίεΙτι , δ: Ιιιγ αάικ:Πεπιε Ιουτε ΓοιιΡ-ἱτε 86

Ιοιπε €εφ1Ποωοιπε,86 Η είὶ Η Βου ά Ε

ττικεϊ1εοτόίου:εεμ1Ή πιοΙοε ἴαυτοἰε οὐϊτ

:ΗΜ €εωΗΠιιιε τιιι'ιΙ ω: Ιοε σ:Χειιιοο, μκω

εμε α: Επι: Με :ἐειτι1ΙΪεωοο:ε·ὸο ία» ω

Ειπε,ου ρΙοί)ιοΡε!εε-8εωΙΠσωεπτε ό:: ίοπ

ΕΓρτΙτ ση απ. 'Εφ'ίτι, ὸὶτ-ἰΙ , έε φεεωι] ἐ

ῇιιυεεέ σενα-εἴ @Με πω!έ” !εε:. @ουτε

:πωπω ο'οωΡΙογοητ με ΐοιι!ετπωτ

εοοει·'ωΧ Μι Ππουτ 8: Με επιασε , πινω Ια

Ιοί-ο: δζ Με Ιειι:μ.- 1:ε Μεε|ΜΜ , εοπιιτιο Η ετα

(Μ ει: Ρξεαυιπε:/ε:2έεε:τ ω:: επώαβόε:Μ"

εκει”, Ζά!|ι'εξε εε1'ειεεεεκτέ /Μ]ΐ!έ. ΙΖβ

πρό: & [ε !«π/ε·& ρεε3· Ζε 2τειφεειε #69' έψ

|εωεωύε αστε β: Μ". Ι..ι:ε επίειοε (Η

"· . Ι)1οιι

  



  

σ - Ρεσ.ΠΜε μή
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[ Ι)Ισιι επι σοιπτειπο ίση: άσε ΕπσΜε 8: άσσ

σο!6ΐι1Βσε δτορΙσε 'δε. Μ” ειττὶδσσ. Π;

π'ορστσοὶνσ1ιτ με. Ισ3 Ρἰσ€σε φαω ω;

δτσΠσ,5: συειιισ ὶΙε1σσαρ.στσοἱνσιιτ,ἰΙε πιο

Μπι ίο.ιη:ογσοτ Βαι·σιΜη ρωσσ σμίάΙεσπ

Μακη: 51 σ!ιεςιισ ΡΜ άσνωη: ,,όσττὶστσ γ

δώ από ά'σι;ιΧ. ΜεικΠΙσυ ρτομτστ 5σί

ιἰσ Με σμίειι1ν`σ; ,Η #ωνεση,άέ ι:- ΕΙ,τιγα ‹ὶ

μέ σκ 2εωωι·: Δια::Α1_ι[Π άάσ Ισ ΡεορΕισέσ

Ρ:ιτ]2πτ ἀεῖει ρτοτσθ:Ιορ άσ Πάει” 0,223:

έ22Μείέα»·ω2 αΪι4 0η; :Μ Μαι/βια & Ισά ά

ΜΜαί2ιοΐ Μα!επσρ8αεαβ; Οι:ί'ε Ροικςιιογ.

σι1σοτσ ςιήΙ Ιδ:τηΒΙσ @ο Μ ίδτιιρΙΜι:έ άιζ

ίἱὸσΙσ ςμ1π'έ:ίσ ά'ειασυπ ειπ1Ησσ , ίσωπάίσ

Μ άσειι1ΐσωσπιτ σ» ΓσερποΙσε :Νώε ίσσ

σώσω , πω; σοὶ σΒσωΙοσ τοπάστσσώ:

ὸσνειοτ ΒΙσιι8εάσναιιτ Ισε Ιιοὡτῇσσπίοὶσ '

σκροίόσ Ξ; :οπως Με ιικιΙΙσσε άι: :ΜΜΜ

Δ Δσωιτωοἰπεση σέΐσᾶ Η ιιΪσΡς τἱσιωσ μι::

Μ:κ1αιΒΙσ φπα: ασ σαι: ἀἰτ ΙσΕι€σ
_ ›·%φέ

σ|1878:?08 ρωυφ!2:::έ;ώςΜΜε α: 4βρι2επτΕ;

μια ςιισ_Πῇσι:Ηιιᾶ σΒ ΙστσΜοΙπιάσΓοπ

ξπιποσσιισσ, εΐσκησω! @ΙΕ Ισ ρέοάσδΈσιιη

.δι:-ηι1ἶβζ#Δ· Μ' 6'ο!222 Μεψέτ,_!έρ.άοσωικέ

θα ό1ξΛ)ί2':; ό· αΆριφωεξσασκή Μ» ιἔ

_όσιωμέ ώεπέαφι έ» εωςέωέ,_ 1 σ . ··
"Μ

-. Ωω ΗΜ:Ρεσπ;έ, ε:σσι1σ Απόι1έ;:.€«ίφρσ·

Φ9%έ
Σ ?ΜΒ ἀ1:σ ραπ ΙΞμισοΙΙ58σμσσβσ - › έ

· τσιτκσ;σε.
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έσν_σΡω:
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Ι ρ. |

ΜΒ ε δε:ι:νιου νευ··Ρ

:σ:::σ. α:: Ξ: ::οι:ε ::::ι:υ:συειυ: Ξ: υοιιε

Ι·Ισρι:ΙΙουσ: 86Ξι συ Μέ Ιου:: υο::σ Ρ:ου:.

Ει::ι·συσΙ:ειυ: :Ιυ τυΙΙΙσυ :Ισ υουε οι:: σώσε

:Ισ ::ισ::Ιουιοσ,ιΙσ Ι::ιιι:Ισ, :Ισ :Ισί)::υέ:Ιου

86 :Ισ ΙΙει::σ:Ισ ουσ [)Ισι: ασ:: ΙΙόέ;Ι'8Ι'ΙΙΙΒ

γ υΒο::ιΙυο:Ιου , 86 ΙειΙΙ::·::: :σΙουσ: σ:: Ισιι:.

ΡΙ:ισσ Ι:: ΙυΙ:Ισσ,Ι:ι Ιογι Ισ αιυιΙσυτ 86 Γι::

:σο:::έ , νσ::ι:ε άουτ Βια: ::ο::σ σο:υ=

πω:: :υσΙ::σ 88 Ισε ΙἱεΙσΙσε Ισ:νΙ·:συ:ε,υου:

ου: :Ιου:ιέ δέ :Ισ ΙΙ Ι:ιΙυ:ε συΙσΙουσυισυ:ε:

σ: :Ισ ΙΙ Ι:σσυ:: σ::σ:υρΙσε. Ρουιτ ασ: σΙΙσι:

:σρ:σΙσυ:ουε υουε ουΙ υουε Ιο::::υσε , ου

υουε Ιοιτ:υισ-ει :Ισιτειυ: οι:: :ιοιιε Ιο:υ:::σε,

δ! ουσΙΙσ στοΙσΠΙου ::ουε Ι:ιΙΙουε. Νοιιε

Ιο:υ:υσε εΙ::σ:ισυε,ο*σΙΙ έ: :Πω :υσ:υΙ::σε

:Ισ σσΙυγ οι:: σωστα σΙοοσε :Ισ 8ΙοΙ:σ,

ω:: υοι:πυέ:υσ:ι: ο συ:: :Ισ ΙὶιΙσΙσ 86 :Ισ

νσ:Ι::ιΙ:Ισ , τυου::ουε ::ουε άσοι: :Ιουσ

::ισυ: :ΙΙουσε :Ισ ::σ ω:: υο:υ:Ι.σε 6'π:έω

@σε ιυσριπε ωσιασυπε,:Ι-Ι: Ισ :::ονσ:Ι:ισ οιΙΙ ι

σΙΙ: ::ιοο::έ μι: Ι'Αρ6::σ οι: Ιου ΕρΙτ:σ λ

ΤΙ:σ:Ισε (ΙΙ::σΙΙ:Ισυε οι: σου::σΙ:σ :Ιοινέ:

ΙσΙΙ:σ :οι:Ιου:ε νσ:Ι::ιΙ:Ισε. Νουε Ιο:υ::Ισε

σ:: Ι”ΕΒΙΙΙσ,σ'σΙΙ: σ.·ιΙΙ:σ σ:: Ι,σΙσοΙσ :Ισ να

_ :Ι:έ , οι: οι: :ιουε ρ:σΙσΙ:σ -:οι:εΙσε Ιου::

Ι'Ιυ:σε:Ι:ό :ιυ-σοσυι·,Ιει νσ:ἱ:έ σο:: Ρωιι::,

Ι:: :υγ σο:: σουνσυ:Ιουε, Ι:: :ου:Ισυ: 86 Ι::

σ:οΙ:Ι:έ σ:: :ου:σ Ισ νΙσ. δΙ υοι:ε σΙΙΙουε

:· · ::ου::Ιε

  



Ι

Ι Ι Ρ::Ανι::: ΧΙΙ.:Ι.ι:θα/ΕΙ:::. μι::

:οικω :Ι:ιιι:Ιο: σΓοο·Ισ: :Ισ Ι'σ::ου: :- :Με

ι πι: :Ισ ::ιυΙΙ-σ: Βου: δ: :Ισ :Ιο

θ::Ιιι::: , ::σ ο:: υπο:: ρ::::Ι·ιοΙσ ο:::::18ο -

`:Ι:::ιο:ι: νοΙ: Μαιο: Ισ ::ισυδ3:ι·εσ::$6:4:ι08

:ι1:ιι:σ συ Ι:: -:`αυΙΙ:::έ : ::υ':έ:::ι:: :Ισ-ε

πο: σο::::υο :ιου: Γο::ιιιισε σ:ιΙ:ι :Μέσο κ

:Ι: ΜΜΜ:: 8:::::ιι:1::: 8:ιί:ΙΒΜπτέ:$

:Ι::Γ:μιο:::έ , Ι:: ::ισ:,ιίο:ιεσ ο: Ι':ιμροοτΙΙΒ

::58::::ϊσ:::.φ::οι:- Μ:: :εουι-α:: μου::

Μ: ::ιί::Ι:Ισοσσ:::ο:: Μ:: -::0::Ρωσ

8:5::Ι:: Νου: ΐο:::::ι:: ἀ©ν::ι: 191:: σ:: '

@Η με:Ε::ι:σω:ιυ: χ:: :::::α:1:_ ι:ου:σ:

:;Ι:οΙ:::,66 2:'ε::::::: μι:: ::ο:1ι::ισ ό:: Ευρω::

Μ:: Βάση: - ,αΙ':>,ψ::: ΙΜΣ:: πρι:: ό· :ΜΜΕ

::::::::Νου: :::::::::::·:::::Μουυο:

[φ82.8:: Σ: ὰῳΙὲοΙοηυῇωἄεω :::ηε:4::: '

έ: ::::::::::Μ:::ά:: :::::έ|::: 6: ::”::::::νέα:

μαι, φα:: Ξ: :ιο Μου του: ΐουσ::22,Μουσ

:ρμ:ι:, :μυ ΙΙ: :Ι:::ιερο::σ οοου:,:Μ.:2ιι€:

:βοά :ου:σ: :ιο: :ια:οΙ::: , ου: Ισ:σίσ:-ι:Ισ::

ΦΙΙ::%ΙΙΙ:σ,ουΙ που: ου :Με :ου:Ι:σ απ:: _
Ι :Πισυ:σ :Ισ Ι:: ::ιο::,8:::ιυ Ιου: :Ι-::[Γου

ιυο:::ιιστι:, ε: ου: :στα Ιιισ::οουυοΙΙ::σ:

::Ι0:53:18 :πσυ:συ::, μυ: ::ο::ιΡου:.: 8: -

Ν:: ΙΙ::09:ΙΜε :::ϊ:Ι: αΐ:ΙΙ.:: Με::ΙΙΙΙβΙΙΒΜ: Νώε:: ;:::ου:.:συο::έ:::·υΙ Βν::ΜΜ:συι: :33Μ-::38:Ι6_δο:::ο ,.`1::: μια: :

¦ ΜΙ"ΜΣΙΦο::::Ισ,,86ΙΙι::ροο:ΙΒοοι:: ΐοιτικ

ο › σ Κ ; - Ισ: _·



  

Ζ .· ·? 8ΕΙ:Μ·ουι7.

| ΙΖώΙΡΙυ: ·υ:ιιι€υτευίσε ρτοάυθ:Ιουε Ι :η Ϊ

::Ισ1νετιζρυιιιτ υνοΙτ ά:: Που ου υιΙΙΙου:Ια '

1ιουε,ΙΙ Ζιου:: Μ: ουΙουε τουουυο: :Μι Ιειἔ

ωυ-ευ: :Ισ :ιοζυ ε68::κιυ:;ιτΙου δ:: ἔι Μ.

ρτοΙΕΙΙΙου :μια που: :ινοιιε ::ιιιΙιτ:ΙΙΙόυ.

@ο ιιουε Ι6ιΙυιιε Ιιου:ευκ ,7 Με: Ηεπ:;

διιουε έ:υιιΠάοιίυειε Μου α:: ςΙιοΙΕε,Ιΐ ι

:Μια :ισα ΡειτοΙο: -έτυγοκιτ ΐοΙοΙἔ:ε άι:

Ϊεειυ :Ισ Ι)ιευ, :ΙΜ Μου Ιου-ΠοόΈφυτε θεά _

ΕΙ:1·υυΧ , ::'ψη:7εφΖΙ· ΖώυσΖΖξ Ι82_β ω:

γυγοΙτ ου ιιουε Ιυ ΙΙιισ6:Ι:έ 8:ΙΙι ευυυΙουι·

υυιγϊΙυντοΙτ ε:ω :Ι Ι)Ιου ό:: νο:ΙΙό

:μυ ικΙ::οΙκ στ: ιισυεΙσιι Ιιιι:ιευ,ρέουά:6ιτ

ΡΙΝΙΐο 5 Βιιι·ο· Γε :Ιοτιι€υτο ει:: τιιΙΙΙου'ΙΙ6

:16ιιωΝυ:τοδυιευευϊ ΙΜ:: :μυ :ΜΙ Ζ'ΑΡ

::::·»:·,· Ζε 28ΜρΖ21[ΑΙ2Ζ8Ι Ζ:`ΦΜΜΖΖΖ·,· &·έ::Ζη

ἐΜάΖΜ· ιΖιαμεΖκ':: ΙΙ:ΜΜ ·έΖέπυκνά »πω

. βουτιά: Πισω τυσουιιοΙΙ:τυΙ: ρου: Γεεεντ:ιΙ:·ι

ΙΙΙίυψΙοε 522 θετοΙ: αιΙ:·ουάε: Γι:: σου(οΙει!

:ιουερει:ιιιΙ υουε· : Νουε ιιι*εττιτΙοειε Με

ςωΙΙΙΙιιΕυ τοΙΙείου ευ Ι:ιουυο ουσια: πιο(=

πιο: @που Η:: ΙιιΙΙ:ΙεΙ63: Ετ τιιιυε·ίὶτι·ἰὶιιιυ`

Φιχν0:ιοΜΙΙο0 φαω:: Ξι ευυι: €ιυΙ πιο

· Μπι: :Μπιουτ ρει`ε- ΜαιΙε· ΙιεΙει:ΗΙ ΜΜΜ

Ρ.ι::ι:ΡΙιοΕ6 :ιδου ·ΓυΙου ::Ι6°ΙΙΙτο · ‹Ι6 (ως

απιη»ε ;Σ έω,ωω ή? Θε:: :·/Ζ ιΖ:ΖΣιΜΖ ά· Ζε.: -

·μέτ:2πωα:= ΜΔ: 781:?ΙΙ-κ ε92`2%ε Ζεν/Ζ: α'::Ζ:σω

ιΜε:Ι5°δΙδ:1Ι611ιστι [οτι Με εϊέΙΡέ4::ΙέΙΘβιωκ
ι ·"ΙΤ · Ι Ζ μ . ρε/:Ζες_
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. Μι,2ρ 8ΜΜΪΪέ, πιώ· 4:42 πωπω ω: Μακ

ΜΜΜ; ·υστωΜε 9 Ξὶ Ιστοσι€ο ΜΗ: όα·:«Ωι ἶο° ¦ 1

'Πω Επωεάω οπο: ρω·Ια πω: κά· Ισπψω - €

ἰΜι ὶ έ:: @πρ εκφιρπζ Ρι27-[2:ΡίΜ23β Μα: " '

μη,ανεπ·ε ν» ΜΜΜ: , :Η 7 α απ” φσέ_

βα τε :μέ ά ών22,& μέ πόσπβε Ια ίσμπιέ; , Δ . :

δ6 Οίὶέα άο 1ὶνιι-ρμϊε ,Υ ἰ £8ετήε:Μ!εύω πω.

ία ΡΜ , μπε ω» ' ή» 2; Μ” _άε ·υετέ:έ;(@

μ” 2Ζω πω: Με», με τκΜβενέε ;- Νοιπε Ν

“Ζω ανοηῳρειε πιοικιε ὰ: Μ: όπα_όιιΒς=-ζ

ψ: οξμμοιω ν1ν0Μ. θα πφμγςη:- .ρτο-ίημςΧ

Με ζράτττιὶ πω· ὰ: νοἑΑ:ἔ›εὶεἄ<>7,ἀε@$Φω

ἐοι1ι:πω:.ἱ9ἄ811τέ.6;μ€6χ84£ῇὲΕἐς2 6«Μω '
` Ια εΒαεμά(εη_ε @1ωία;ός ςξςερεκτυε._ς;Μ ·| Δ ζ

το.υτ·Ι€49Φοε!σ--πά ωὶ==κπωε`φ6-ίρετίσπέ '

πο: σ:ηιιμηυι:: Πε τωω ὰϋπιἱ:οαὶεείἱεεΙο ὸἶοε ,_ω;ήε εμ ίοος$ς;ρτα_2 αἱιηοτξ

π: ειυῇφ-υ£ἀζϋυγ Με_ι;:οηΓοι$Βρ,ΕΙιγΡοοκἰ

Β;:,Ιο. Ειειιιὰε;1ο.,ἴ0υτβοτἱσ ; .ωδμερτ Ραμ

:ουκ ; 8: ο'ο_ίὶ «Μ» Η ω” @ρω@Με @σεξ

ιϊωομιιο, αυτια: ::Βοίο . ηιμ'είξ ερτοοεάέα 4

απο: .8αιιι:!ς 4ο@1εσαιἀιἡιμ._;εμο~ Πωι αΡ

οσοοους γε:οιππ:ί ιιοιιε Δ__βφρι:18» - ΡΙιτΒοι1ξ;;ἔ

ειπιξοε ,-8; σε; Ζὲημὲἔβἔἑιρς ςυΪὶΙ αάςΜ `
Ν0γο2.86 ηιιἶΠ όορΙσ)τοκ:τιςφτο (ω: πιο-έξ ` , ξ

_ ΕΒΙ$Τοε. το'ςίὶ ΗΜ: Γουίΐες:-Βε Ι'ΕφΙο: πιω

! ` ει ΜΜΜ 8; ςυῇ οπ:τοςἰ_οη; ,‹;°;;ἑτ5ιιἀ.;ωἶὸ_#

·- Βπιίοιπω; Βι1Π68 ά6γ.9 - %$5απητ φη;ξ/

`

/‹

  



|

77”ή

μέ -7> δε κ.Μόέτ > (ϊ

[ο·η νετς:ι εεε ωστε γ τε58ικει·, τΙοι1ε“ιι€

βογοπε με :ιττοππ&κο 911,ιΙ..9επΒ.7 @ΜΠΙ

ςΙυε·Ι110Μ:Π'ό0 Π:τοωε1το , ε'φΗ: €Ιωπουε·

εϊϊθ.επιτ-άοΓοτη1εικ όε'ωέιιτάτ , ό: ΠΣΕΝ-Γρ

β-6-ϊτοωρς:η όέ ·κτωεΗτε 8: Φ: σαΙοιιπι1ει:

ὰ: ΙογΈΜεσ ε-Μὸευπ οι: ίοιι ρωτιω1ιω 10

μ «τα 'δἐἰέἴὲἶἔὡεπτ ςυο1ιηαβη·ΓοΙε?Γοπ

Βου Ιε-τνΙιώ: ΪοΒ,Ζ),Ε2ετπ£2'ε# +υ2=εω2τρο

2σιέξ1ξετεωρΔ· :με ασκ/σαφεβπι σ%"πη

[τ#ὶ% Με Βἐαιω πω: Μπέκ:: Με:·ἰε·υ7ε.ν Με

μπω @ως Μξμπέ, &γκε8ΜζικέτσΕπ0

84/ΜΜεπι μέ” Ε&αββήβ·έα82 Ίι1γ·· £Ήτέε;

οοτιπαπο δεΣ!οΠ1φτϋΕΖοζέ82 228-'ωσ·ωικέιέψ

μπώ·Μεκβπέεο·έθ ΑΙοτε ··1Βέοι: έΐαριιὶίεκω

'οιπνετε ·ιιοι3Θ 8άπουε τ ττειίτο-τ:ι εοωιιι€ίω

Μίειοε : ·;ΑΙΦΗ> :τσιπ νοττο1τω·εταιιυπεσ

π0ϊτε απεῇἐώιϋρτοίροτἰ:έ, αι- Γοτξσηιπαϋ

| ςΜοιπι ώ ·ηρω-πωα!ετι β» ρκἑ›ω@μἰκ·

βικβι @με ύβωβα/θέι2ία›··, Ιδίνειιιτ σου

@Ε ρτοπ1είΐ; (μια: πισω @νουε δορΒοσ.-Μ

μη· πάω τἰΥ/αϋ! πω· β,Μπ2ΡΜΜ άϊκέμ28έ

@· ω:ρ7ώΉεΜπ:129θωτάε πωρεαέε ά·Μπ ΜΑΝ

βϋικεύε-κε]Έ7ερΖακρυφ Ζωι€πε !,°ωρωώ· , &·

29::2/β·ΜΜί: ό; (έβαιω; ά· #23· 42170027

β:Με μέ φσαΦωτ2ε ; ΑΙοτεν επιΠπ μοιιε

`ροωτοοε- εΓρετοι· , Δ°ωω οΐρεΜΜο (μή

πο πο.ιιε οοπίέυπότε;ι ]:ιτΠ:Η5 , ςΓ:Π:το ειδο

ρϊτή :ω # [3ώ1-ξ16υτ σΙο α:: Μόμω1ο.ά05

π Ι'Αρο“με Η
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Ι'Αροο. φα" σο: έ:6 ' ωοΙΙσε:ι:ι ό”στ1ττσ

τουε Ισε Ιιοπιπ1σ5 ραπ σΙΙΙΠΒ ΡϊθωΙαδ Ξ!

ΌΙσπ8ε ὰ! Ι'ΑΒασειιι , 86 @ΙΙΙ Ισ Ιι:Ινση:

σιισΙσιισ μια σιι'ΙΙ σΙΙΙσ , σωστο:: πισω

έτειιιε στειάΙσπ σἔιΙσιιτ άτα: τσικΙι:ε οσο
Ιοτωσεσπ σε: ηιιΊΙισίΙ .άΙωμ'επ ίσιο· θυιΜΜ

έ!ρι”»ι έΙ‹ἔ ιτυπέ ωσακσβΙ:Μο , & 9#ΪΖ-Ι'

[Με [Με πω! άενΜ2 Ζε άτυπα Ζόε Πεκ.

@Μιά σου; νογοκισ Ισ 8αιπόσ 'απτο

ρι1οιι Μ ρστΙΙόΙσ ‹Ισ σο ωοωΙσ, εσΙσ Μπα

` Ισ ?όοΙτία_ϊτσΙΜ:, 25: σοΜΜσιστ σοωΙ:Ιση

πουε Γοππωσε ωΙίσκιΙ»Ισε·σσ Μ: Η όπω

8σκσυ:: Μουτ ,-Ροικ; εΙοΕτστ στεΙσππωσο8:

οΙ'ση σθετσ ὸσΙιο:ε Μ·:Ισ·ϋΙντσ :πως Ι)Ισιι;ΙΙ Ι απο Ισίιιε @ΜΗ σ -ΜΙσέ:Ιίσ8Απεσ8$; (σε

Μακ @σε ίσα ΡακαςΙΙεΐ ,~`82 «Εκ “σε Ισ

ΡπορΙιστσ , @σε 2εβιώ πάζένσΠε είε βρω”

:κτβ Μα :εωρ:ρι:·υπέ Δ:: “ω” έα Χαβρ! -

ώ σ'αΜά·ΙΙ· .Ι Ισ ΙΙίοΙε ΙΙιήτ :ι.ρειε Ιοι1€·-Ι

τσπιρε νικ: Ισττι·σ ‹Ισ σε 8τειιιάΙσστΙουσα-έ

εσ ‹Ισ σοὶ Ι)Ισιι ίσ(στνΙτ ροὶπ κεΙυεπσσ

ση .Με ειπαμε: Ισ· ΙΙο.ΕπΙσσειι1· :Ισ Γου::ιΕνση-:

@ο , ὶι νη άσίσε εωςε-, οὐ σοσίωσαιω

©οπ1ΒΙσπ Ισ τπιοι:‹Ισ σίΕοΙτ 111ΙσύνειΙε ΒΔ

σοιΙΙΙόσταιιτ συσ Ι)Ιστ1 τστΙτσΙσΞι Ιογ :Ισ

Ιουτ στήοιπ ίσε ωσΙΙΙσιι-τε ΓσΝΙτσυτσ , ΙΙ

άΙίοΙτ , Ισ ΡΜ: πυπε.9ε2$σεω @Ή κι μα;

Με:2εμε με σα: απ: ΜΜΜ πο! ειδ

σ ` Μια::
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κι, 5ΕΒΜοιιι ν..

Μώεε: άι κυε2ίε εεειρεριεεεεωό με ι

' Θεια Με @μια ω αΙεύεπμπω εε:11εωεω. ΙΡ

Αγοειε Με ττιθιτιοε ρειιίέεε , Μο:5 Ρποιοε, ' Δ'

«με Ια πιειΙΙοο ὁ:: εε ιιιοιιότι με εκ ε,

μια·ωιέ:2έ μια:: Ισ Ωω Μάτ, Ι6τωτι.5 επι ΙΙΙ

απο Ιω: εοωτιιο Επι: άι: $οόοπιο @ειπε ΙΙ

11οι15 τοιιτιιοτ επι σωστο, 8α:οιιιιτιο Ιοε μ

ΙίωδΙιτεε άι: ΒεϋΙΙοιιο ; 86 άιΙΒιιε7:ινοει χι

5:αι·τιι ΡειιιΙ , Μεβάεύ!ε με μ: [ιώμέΜε α

έε22·υπεει , «Και. Υ · ν · ΙΙ

(:ορετιάειιι:,Μοε ΕΕ.6ϊβ€,6 τουι”Ιο-τι:ΒΦ οι

άιι ιτιοιιότ: ει: ιιιΙΙΙου...άυςιιοΙ ποι.ιάνωόε, η”

ι!ειιιουι:ο.επι [ει ιιοπιη:ιτισιι δέ επι ?ο τσιπ-Ι Ι ΙΡ

/ ΙΙι:ομ8ε οοιιτἱιιτιο Ξι ρτάττιςιιι:τ Ιοε τιισιιτι:- ΙΙΙ

τΞεε;Γοε ΙιγροοιιΕοει Το; ιταΙιΙΓ6πιει 86 ίσε Ι

όεΙογαι.ιτει; ε'::ΙΙ:ι ΐιπιοιιε Ξιγ εΙιειτιι-ιιστ ΙΙ

ποτιιι·ιιο επι να 'πάει άΙστιιιοικιΙε, δέ €ιιιοιι5 ΙΙΙ

· Με: ε:οιιτιιιιιοΙΙεωωιτ Πιτ πιω Βιιτόεε, δ(

Ροιποιιικι· Μαιο: ιιιι'ΙΙ Γοροιιτίσεωτιέ ΙΙΙ

ΒιιΙεΙιεε , 88 μια: πιο τιοιιε ΜΜΜ με Πιτ- Ή

μειώσει Ξι Κκ ι:εήοΙΙοτιοε δ: ἔι Ιοε κ:ειιοΙΙΙ:ε. [τι

@ι·:ΙΙε σοιιίιοτιοαΡοιιττοιιε πισω ρτι:ιι- ΙΙ

ότε επι ότι πιοικιο ειιιιίειΙτ 8Ιοια: (Μ: ιτισιι- @ο

άι, ὰ: τωΙιἶτ , δε: άι.: ροιινοἱτ Γιιι·ριοοάτο Ψ

ρω Πω ιιτιιΠεοε , Ισ. ΗτιιρΙΙοιιέ ‹Ι‹:ε @Με ι

:Ια Μαι. ΠοΗοιιε ιιοιι5.άοοε :οιΉοιπε άι: Ι

Ιιιγ δε τιιαιοηε τουτο ποια: 6ωοε επι _ Ι

Βίου Γο:ι.ιΙ , επεεεεώεπιπε Η? φεεεεεμ @χ ` Ι.

π. - Βία ->



  

Ρε.."Με ΧΙΙ.ΜΙψ·ε?εκ πε .

Μαιῇνά-ρωωω/ Ροιιι·τοτ 4:$ΐε& (μμ

ΡΙ1οιιε Μ: , εινεστΙοε νατυΧΏοιιτὶπιεοΙε 86

ετάσιιε ,εμ'1Ιιιουε ε:οκη;!ιπίΐο 82 @ταδε

@ο Ματσε @σε νογοε μι: Με ΙεπτΜοτοάο

(σε Βάι οΓρεῖτ,‹ὶιι'ἱΙ πουε ωιιιι1Πο άιε τσιπ

ει: Μι 'ρτικΜΜε ι1ιι€ ιιοιιε οίἙ`ΔεοοίΪαΙΕ`ς

Ρωτώ τειοόΒό: Ιειςε δ.: ά6°ρδςΒοε ειιπ'οπ

κα” ε!ιτΙΐΘ όο :οσε εοτει,8: εμ1Ή κατωφ

εΙυ: οπΗπ Με ]ονκο:ε ΒΙειικΠΙΕιοτοε 8: Με

12τεΒι18ε ΓοροτΒοεόο θέ σοποτυίε 25εάεε

Μετα @ειχε Ξι Ιοιιι·ε ΜἐἀἰΒιπεοε ὁεἔι

Ιευτε σει!οωκήςε που” ωε·ιεε θονσηε με·

ερτοὶιοπὸετ,τιπιἰε εΗτε ε:οκιάκτιέ Ιοϋ,Νυπε

@πω ε3Εξω02ε! ε· Με εὸω`ω`ο`!'Αρὸτεο

δ. Μπιτ! ;6°€τϊΕάΙ »Με έ!ρϊό·2· ἰε`ιεφσὲἔπεες

Ί ά »Με ειπερέιυπο. ΒΒΔ αιιεμιὸὶ πω” “ΜΒ

ί7οηε μπω; άε:έΜηαυ &· Μπα: πκού:Μέα,

8εὲ εειυθ όιιςυο! πουεΤοΜω6ε!ιεϊε·ρατ

[ο τιιοπάο, πω» Βἱειι·ὁ€ἔ6:τὸΜ 1ιοττοβε-#

ποοεροα6ε κι Μα τωοιπιοΜο φ:ιηθήΙ

[στα τοπιρεε Υ8ε·ςυεήά :ΙΙσἀευτοἰ; ΜΗ:

εΜΗΔΜέσ τόυτι: ποττε πω: ω ω σωιο, ν::
@οι κύει·ιότει ςο'ἰΙεΙα (σε ρετοἰιτο ανω

8Ιτ›ὶτο οτι Ιε ρτεΙΒΜεάσε Ιιὸωτιάεε 82 (Με

Ατι€4:ε , 6: φα: εΙιεοιπι άς “Με πωπω

Β ρεορτο ΙοϋειιτΒο άς Η. Β6ιίοΙπο· ἀιιΐοιι·

νοτεὶτι ΙυΒο. 81 όιπειιιτ φω1ιμω Ι€ΠΨ5~

|οεπιθοΙιεηε·οοιιε ΜΗίεειιτ 8: πουείοτ3ε

εΠΠΠο

κ

-α . » ν

.. .ω
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::6 $συιν::ου ν, / ¦

εσ:υΙΙ·,Ιουνσυουε υουε :Ισ σσ::σ ρ:ο:υσβ

Ισ ου'ΙΙ υουε :ιΙΙΙ:σ , Α εισ[εκιΙσβασισέ:

των:: σε: σθἔβἰἐσσ,ὲ ανά: :ία8συυφυπω άσε

ῇσβσεσυ::τ:σ πω· !ε·υσπ:] ό:Μπαρ :φωνέ

2°έ εσυ:: :Ι σε:: ο» πω! σε.: Μου 88 υουε ::ΙΙσυέ:

:ουε ου'ΙΙ υουε Ισσου::σ σου::σ Μ:: νΙο

Ισυσσ , ου'ΙΙ οι·::ι ιΙυ (ΙΙσΙ :ιοε ΙοιΙρυε 86

:ιοε οσυιΙΙΙσωσυ:ε,86 ουσ. :ιουε :ΙσΙΙν:ιιυ:

σε:: Γ:: ΙυοσΙΙσ , 88 :Ιου με σε: υο::σ μι::

άσμα, :Ισ του: σο ουσ Ισε ΙΙου::υσε 86 Ισε

Ι)σ:υουε Ρου::ογσυ: :υσ::Ι:Ιυσ: σου::σ

:ιουε,ΙΙ υουε 1Ιουυσ::: συΙΙυ Ιιήσ:.:Ισ :ΙΙ:σ

μου Ιου.: ΙΙ::ισΙ ,ο 2Ιϊ'σιιΕ:Ι εβέ ἐ'Ε:σωεΖ .μέ

€έ!έ['8,” σου: ,ο @η θα:: (σε @πωσβ:Μ::

οσους;φωσσωσ : 28· σου: σοβ226 Μοζα:πά

:οσε-υιβ.- Βσκέ:β:: Ιξ2αΜσ! ?σέ κυρα:: ι:

Αευψω;·σσσ:: [που ὁ Με:: έσω: : 86:22: @Με

ο/2_σ:βουάσ :πωσΠάπα :Ισ Λη: έ:: Πώ

!συσ Με (σο: :ι @έ Νικου:: , &· σα:: @Μπα

σβύσμα. 8: σσρσ:ιιΙου:ι, Ι'σΙΙ::: ειυουσΙ

υουε νΙνουε :ΜΜΜ συ:: , ουΙ σΙΙ: Η σου

::::Ιυ:,ΙΙΙ:::Ρο::υυ 86 ΙΙ :υΙΙσ:υΙ:Ισ ΙσΙου

Ισ ::ιου:Ισ,υουε :ΙουυσιΙσ ΙΙσυ::υγ ; σου- ο [·

ΙοΙουσ_ υουε Ιυι· ο:: ουσ υουε Π::1:υ:σε

οσ::εΙυε ουσ οσε ιΙ6ΙΙ8:1:3::5 , σσεσ:::Ιυ:σε:

σσε :Ισυοσκε 86 σσε ::ουΒΙσε ειυΙουσΙε

υ0Ι18)Ιοφ:Πσ$ Ιιήσ:ε :υ:Ιυ:συσυ:, :ισ (ΙΙ)·ή

:σ:ου: υυεὲτοΐιῇοιτυε: :υ:ιΙ_ε.οιισ Ι)Ισυ ουΙ

που:
Ε:

:Α
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που” :ι Πω , Ισα σι:Ιι:γ (μή Δωσε Με τὶ

τοκι. ν” Ιου: .νΙεπάτα·ιμ:'1Ι εαΙωεται τοι:

π:ε· Με ο8πει:Ιοι·ιε , ηιι'ΙΙ οΙΙιηκω τουτσε

Με Ιαταπε , @ΜΙ ιΙΙΙΒρωπ τσιπ :Με οικι

Βοε,8›ε ςιι'ΙΙ πισω πωπω , ΙΙ:Ιοτι ία μο

πιοΙΤε , Ξι απο εοπόΙ:Ιοτι ΒΙειι-ΙιοιπουΓο`

ΞιΙειςυεΙΙσ μακ ;ιΓΡΙκοπε, οιἶι ποικ π'ειιιΐ

:οιιε ρΙι1ε ει αρκεΙΙσπόετ,:ΙΙ Ιω εττΙΙ:ι:ΓοΕισέ

όι:ε Ποτιποπε :ή κοιιτοε Με άοΙ6γαι:το.ι 86

τοιιτοεΙοε ωειΙΙεω εΙοε Ιιοττιπισε,τωΙε νΙ-- '

στων: ω. Με Μπα-τό , η: απο μια , επι

Με Ιογο ὁ£ ω απο @Μετα οτειτικ.ΙΙε86

Ξποπ-ατταΙ:ΙΙο,οπτ Ια ρτείειισο 85 σει Ισ. εσάη:

μιεπΙο :Ια Σοίω (]ΙιτΙΙΙ Ιε_Ρπἱπσο-£Ισ πο

;ω ΓωΙιι::ΑσφιοΙ «και» Ιο1ΜΙφ 86 Ιε5ςΙοι;

ΕΓρκπίοΙ: @οι Ιιοπιιοιικ κωωΙΙεεω 8; Ι

_Ιόϋειο86. Α ' `

λ.




