
  

8'ΕΙ:ΜΟ.Ν ΤΙΠΙΙΖΙΕΙΜΕ. οι

ι>εεΑνΜε Χου: Μ

Ι σ. $ι::·ιιιυ/]ξ·σ ί'Ετοι·οο! που: Βίο:4, ει· ΜΜΜ.)

ι σα:: ρπάτω:σ ζονται:: @ο κιαπι:ερισσ': ΙΙζ0€2^

σιϊ.96Μέϊ. _ _ άοΙα

Ι " ` 1ισβο

  

σέῇ Ο Μ :ο : Βιου οι: υιστνοιΙΙσυ

- λ ~9 ίο:ιιουτ Βιμ , ιτιιιυιτυο:ιτ ριιιίἴ

σ @β ι Γυ:ιτ,86Ιουνστοιτιο::ισιιτ Βου στ:
| Δ Ιον ττιοιιτιο, 86 σ.:ΙοιρΙονέ σο::

:του ετουσΙσε 86 ιυσο::ιρτοΙισιιΕΒΙοε ρου:

ίο:5:ιο:ιε σ:: Ι:: ρτο:Ιυθτιο:ι :Ισ :ουτσε Ισε

οσοι-σε σοι (στι: :ιο :ιιου:Ιο; ΙΙ ιι'ν :ιροι:ιι:

(Ισ @στο , 86 συ'ιΙ :ιο (οι: ::σε-:Ιισοσ σο;

ι ω:: Ι10τι0:έ 86 οτο::ιοΙΙοι:ιουτ σοΙοΒ:έ ι:

Φωτο 00σ:ιθου ριιτοΙΙοει 86 συ'ο σοΙσ,

@ΜΗΝ ο Ι'υιιισυσ 86 τι:ιτυτοΙΙο Η:: :Ισ Ιου:

Ετο:ιτιο:ιν, σΙΙσε:ισ :Ιοινοτιτ τιιροττοτ , 86

Ιου: σΙΙ::έι 86Ιου:ε ιοτιθ:ιο:ιε. (ΙσΙΙοε Ι).

::ισιι:ισ σοι , ρου: οιΙ:ι·σ ι:ιιιιιι::ισοε 86 ι:

- ::ιιίο:ιουΙιΙσετ :ιο [οτιτ ρ:ιε σ::ρειΙΙΙοε :Ισ Ισ

σσΙοΙοτοτ σΙΙοε :πιει-πισω ίου: :Ιι:οε Ισ Ειιτο '

_ @Η ιΙΙΙΙΙΙστιο :αφτι ; ·"ο:ι:ει:ιτσυο ρ:: του:: '

τ ο Ϊ: “ `Ι ' τ ΙΙΙ: -:Ι'ει:Ιττϋτ8·:
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@ο - Η ΜΒΜ ‹5κ ΧΙΙΙ.Ι

ιΙ'πΙωΙτεΒΙοε οΙ:ΙοδΙε ςυ'οΙΙοε οκροΙΙ:ος

Ξι πιω ΙΒοε,οΙΙοε πουε τΙοιπιοιπ τω" ιΙο Ισ

ΗιΙτε,86 ΡΜ ττΙ:ΜΙοπο ‹Ιο (Μ: τιουε γ »τοπι

νιωτ. Ου·Ζω “Ζώα ΖΜ1Ζβωε: άε Μαι, ψ·

«ΜΡ απ: ριή[ωπε ειευκΖΖε με [ο ΖΖΖ·υΖ

2)Ζιέ;·βε ναναι: ΜΜυκ Ζὶ ΖΙαΖΖ, μί,· Α: ΟπειΖἰΜ

~ »Μπέκ ς/Ζωπ τοπ-βσΖετέε..τ ε:: αν· .σιευταέε:.

ἔ Ε: οξάΙΙ :έκ οέΙΙ:πιε ςΙι'ΙΙ ΜΙ εΙΙε αιΙΙ)Ι€εια·

ΙΙΙ:: 19. 29· Ζε: 6'Ζων ΞυιτΜΖωτ Ζε 8Ζοίη· άι;

@Ζω1922, 4ιι'ΖΖ :ή ηπυΖω οι στα· :Ζε Ζιπέαέσ

Ι &· με' ΖυΙΖΖ'8.υΘέ Ζωη· Ζω; φακά,ε”ι:ΙΙ·Ξι

@Ιτς , @ο εεε ετοεπιποε οίΙειπε ιΙΙ:ρουτ4

χΙοϋε;βο οοποοΙΙΙεηεο86· άσε οτεειιι:ε

εδά: Ι:ΙΙΙιιεΙΙ:ε Ιοε ηει;ι;κ·:ε ΙΙηςΙΙοέ'ευεΙΙοε

;τΙ::ττευτ οΙΙ:ΙνρκΙτ ΙουτωοηεορτΙοοε , πι;

Ρ.9;υγώΙιτ μὲ ἔΙ Ιει.νετΙτέ ρτοίκ:Ιιστ οΙΙσ5
Με_ΙΙΙΙ‹ίε Ια ΒΙοΙτο :Ισ ε:οΙυγ εΙιιΙ Ιοε ιι ΙΙοτ·

Ιηέε:ε;ιτι:ιΙε φα [Χου ει ΙωρτΙιτιό Ιοε ιππικ

Ηυε:58ε Ιοοχ εειτα&οτε:ε οΙο Ιοε νΦτΕυ;, 86

εμ ρΙΙοε πουεΙοε ίοπτρειτοΙΙΙτο ΙΙ ΙΙΙυΙΙ:τοε

έα τομ-εεε ρατ:;,‹ἰυο σε ΙουττΙΙ: ἰηΙο :Ιβ

έα όο ΙειοΒΖιΒο, ματ Ιοι1υα:Ι ::ΙΙοε Ιοε μι

ΙΙΙΙ:έιτ,6ε εοπνΙ::ιπ Ξι Ιοε έ::εουηρΙ;το του·

#65 Ια π:Ιτιποε εΙυΙ Ισ ρευνοιιέ ίεΙτς.__ΜεΙε

οοπιιπο απο εδωσε Ιοε σημτομς_ξ ε1ιΙΙ

Πω: Ι6ι:ε Ι; ΕΜ , ΙΙ :ή :ι @ο Ι'ΙΙόΙΙΙηιοΙι

@ή Ι)Ξέιι η: ὸοτιπέ τσιπ οπίοΙΙΙΒΙο , υπ

Ι:ίρ:1: εειρεΙ:Ιφ άς Ια εοιπιοΙ:ι·ι:, δε πω:
.. .Ζ _ .ΜΒΒοο

»
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Ρει:ΑνΜε ΧΟΙΧ. 1Μι ι”

ΙΑΙιΒιιο ριοριο Ξι Ισ α:Ιι:Ιποτ , ιιιιιΠἱ οίΙ: σε

Ιιιγω Ρτορτ6ΙΙΙΒΜ ιιιιΙ Ιιιγ μου: τι:ιιι:Ιι·ιι

οι: ιΙονοπ, Ραπ Ιιιγ- ιιιοΓιτιο 8: μου: του:

Ιω ιιιιτιοε;8ε ηιιιγ οί): αΙ”ειιιιιιιιτ ρΙιι*ε οΒΙΙ
Βό;ι;ιιι'ΙΙ ι:ΙΙ Ισ ©ΙιείόΙαιινιο ιΙο Ιου Εκει·

τι:ιιτ,Ι'ειΙιιι:Βό άι: κι νιιΙνστε, 86 ι:οΙιιγ επ

φ , @Μαιο αιτί.οιι Ιπιιι€ο, ΒΙοιι ΜΜΕ

όοΙειιτοτ ρΙιιε €ιιι,οτι που: Μ:: ιεΡω ι3ΙΙ1 ωσπ

_ 6ο, Με ιιιοοιιιριοΙιειιΙΙΒΙοε κιν.:τνοΙΙΙοε ὸο

ία Ροιίε&Ιοιιε, Ε: ΙΙ πιο Επι: με άοιιτει:

ιιιιο Η Ιω _Ιιοιτιιιιοε ειιΙΙΙ:ιιτ “και Ιον:

:Με ·ιινι:ρ απο Ιιιιι·ιιωι: ά,οΓρτιτ ,πινω

οι:ιτοΕΙι:οΙτιιιο όι€νοΙοιιιέ , 66 απο απο

ΙΞιιιιτοιό;ό'ΜΙΕ&ιοιιε οτι Ιικιιιι:ΙΙο Βιοιι ν ιι

νοΙτ σιέέ Αάιιιτι.Ιοιιι;ρτσωιοτ μια , 6;

ιιιι'ΙΙε ειιΙΙοιιτ ΡέιΓενι·:τέ σει απ:: ω:: τι-.

τό :Ια Ισιιτ οι·ιΒιτισ ΝΒ :κι ΙοΙιιγ οι απ:

τοιιῇοιιτ: κοιιάιι ιιιιΠϊνοΙοιιτιοΙε δ6 ιιιιΠἱ

οοιιΙΙιιιιιιιιι:ιιτ :μια Έσω: ·ΙοεΑιι€ε: :Ιιιιιε

ΙΙ: ΕΜ; πιιιιε οΒ:ειιιε τοΙτιΒο2ιτιειΙΙιοιιτειι-'

ΜΜΜ εΙαιιε Με τοκι:Ιιιοε 8ε εΙ:ιιιε Ια σοτ

τιιρτιοιι «Ια ρι:ιέΙιέ,ΙΙε εΌιιίοιιτ ιοικΙιιε Ιω

λ

σειριιΙ:Ιοε,8ε επι Ι1οιιιΙΙ:Ιε 8ΙοιιΗι:τ,Ι'οιιιτ ¦

ιΙοε-Ιιοιιοιέ αι οπο: ιιιΠιιιτό άι: Γοι·τοε,

@τοπικ ΙΙε ίοιιτοιιι:οτι: :οσε Ιω ιοιικε. Η

ιι”γ ιι ςιιο Με ΓειιΙε ΙὶὸοΙεὲ , ότι ειιιι ΙΙ πω.

ιισιινοΙό Η οοιιιιοΙΙΙαιιοε μι: Ια αονεΙιι+

ποπ ίιιιικιιιιι·οΙΙο ‹Ιο ία ΡιιτοΙο,86 ιεΙΙιιιιτέι

Β[) 4, (ΟΒΙ

Ι

  



σ: . ξσιιισσπ ΧΙΙΒ·

ἔιι Ισιιισσ μι: (οιι ΕΓρει:,σιιι ίσ)Ισιιερτσ

σπα ἑισσΙσΙστσε (οιι Ιισσιισιιτ δ: ξσεΙρἱτσε

.( σριιιιιισ σιιΙΙΙ 'ισ/στ Ισ 8ισιισσ εισαι σιι'ΙΙ

' Ισιιτ ει ίσιτσ , σε γ (σο: ρΙΙιε σβΙΙΒσ; @ο σ

σου: Ισ :σΡεσσσε Ιισπισισε. (;"σίσρσιιτ

Πω), , @φωσ οιι ισπιρεσιισ σσ. @Με

Ιισι:ιπισ σσ Ι)ισιι σστιιρσΙΙι σο ΡΙσιιυιΜε

Ισ ιισιιι σε: Ι'ΕτστιισΙ Μεσοι: σσιιιιιισιίσπ

ΠτεισΙοι).ιΙσνοιτ μΙσ.ιιτέΙσ ρει.νΙΙΙοιι σε: σ!

8Ιοἱτσ σε Π1Ι5ΓστεΙισ σσ [οιι σΙΙΙειιισσιισιιτ

ε; σίζτσ εΙοιΙ56, Ισε ωστε ΡτσΡΙιστσε ροσ

σε” σιισ τσιιε Ισε σιιττσε ρσιισΙσε σσιι- ›

;ογσιιτ σιπέε-Ισε ίστνισσε σο Ισιιιε Μ:: |

ΒΙσιιι;,στισγστιτ σ σσΙιιγ ΙΞι, .9ιΜωυ#Ε·σ Π·

σεως!μη:: 1$έω, & σως!»φωσ έσω!!

Ρ:: ωσι·:Μτιέσσςισή ίσβη;. (:'σΙΙ Ισ'Ιιήσε

Ψ!εωισιιε ανοιιε Δ Ρσε σιιΙσιιισ'Ιιιιχ @Με

σΙισιιισ_σσ ιιστεσ ιιισσιτσκισσ,σβι ειχα: Γαβ

βίξειιισσ :Ισ οσε ΙΞίρ:Ισ σου: ιισιιείΙσπισκιε

σε: τσέεΙεισισι· · Ισ· σκιά , "Με σσιιΙΞσστσ

ΦΠ; σίΒιιι&σειισστ σσμιε σΙ7ισίσε!!,.σ σοσι

φ2σσσειισσ: συ ΒτοσΙιστσ 8: [ιι ωτωι

ςιιιΐιΙ σσ σΙΙσειισζ 36η οσωπιιιισσσσισιιι σΙΙ:

/ ΣΙΠση8%% [Εεσςπεζ,8σσ.Εε Γε τσΙΓσιι_σΪσΙΙσ ›

ε 2'228,625ξιέρ. Αμ σσιιιιιισιισσιιισιισσιι'ΙΙ

Ίσιιτ σε: ΐοιιτ σσηισειΓσε τςοιε σΙισίσεε

| ΕρωσόΙ_σΙσ Γοιι ΙσινΙσσ ησιισσεεσιισισει

ἔἐΪξ#Ζ Με:@Με Μ;Βιιιιιισι·σ σο, Ισ·

· ` σιισΙΙσ

__.-.._.--Β-Ε---υ=·-Π
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Ρε:ΑνΜε Χ(:ΙΧ. ;. 395

οι::ΙΙο ΙΙ: Ι:: άοΙνοο: Ι:::νΙτ, εΙΙ-ενοΙ: :κι Ισ

|εΙ·ΜΜικε ή· σε |έρεοΙΜκαπ:; 86 Ισ ΙΙοι:

οιιιοΙΙοι: άοΙΙΙ:ιέε οοΙε,είΙενοΙτ άε·υιικ:

·- |υ:ε υπικε!εφέαί. `
`ΙΙ :τιο:ι:οι: ιΙ'οΙΙ:ο ΙΙιοοοτέ 6: 8Ιο:Ι:ϊό

- 'ο με: :ιο ροιηοΙο, 8ε:οο::πτιο ΓΕΕ8:::ΦΙ οιιΙ ε

ίσο _οΙΙ:ο :Ισ.ρε: ίοΙ-::ιοΐιτιο, 8: οι: :χιο '

:οικω Ιω ειπα:: ::ΙιοΓοε :Ιο:ιιιοιι: Ιο Ιου::

Ε: :τοιι1:11ο Ιου: Ι)Ιοι: :ιοί ενοΙ: οι: Με

ΙΙε:ισο εινα: οιικ,8ε οι:: Μ:: ενοΙ: οτί: οι:

Ιε μο:ι:&Ιοιι ο:: Γε Βτεοο.Ω'ι:ΡεοΙ: Ιον οι::

- Ισ: ενο:: τούτο: ά'Εενο:ο,εομηεΙω[ωπε

ὐ° Με: :###ἄ#5@·Ιοη: ενώ: Μ: ρεΙΙ::Ιε

πιο: ε μισά ίοο : :ή Μ:: ενοΙ: ιΙοοιιέ Γε

Ι..ογε @οι ΙΙ:: ενο:: σο:ιοι:Ι:ε μ.: Γε σο

Ισιοινω @οι ΙΙ:: ενω: ΜΙοιι::ε οι: Γε

:ιοεοοο , ο: εΙποιινοι :Ιο Ι'οειι ::ιΙιτεοι:

Ιοι:Γο :Ισ Ισ:: ·:οοΙιο:; @ιο Μ:: ενοΙ: όσο

:ιό οι: Ι:0:Ι:εΒο πο:: :απο εΒοοιΙειιτο ο::

Μ:: δΞ πιο ιιιιΙοΙ ε Ε: οι:: ενώ: ίει:ειι πι:

ΙΙειι δει:: ιιιιο ΙΜἱοΙ:ξ οι: ::ιο:νοΙΙΙοε

Ρωι'ΙΦ"Γ80πίΕ:νε:Ιοο ἄρα:: Ιου: :Ιο

ίο:ι::ο. (Μπακ: άσος: ΙΙ: :οιιοΙοι:: :Ιο Ιον

ω” τω:: Ιου: οΙΙ::ο ο: :οι:: Μ:: Με::
ΜΙΓ:: ; ειιΙΙΙ οΙ:οΙ:-οι: Ξι Ιον [οι1Ι:1ι:ΙΙΙ: :Ιο

νΟΥ0:ι: :οιιε Ιου:: Ιιό::ιεεο: 8: του: Με::

Ι:Μοοε. Μ: :ιτιονο:ι εΙο ΙΙ: Ι:ΙοιμΓο:νΙ:·,οΐσε·

Μ:: ΙΙ:Ι'::ΙεΙΙ:ο: Ι:: μι:: Με:: οιιΙΙΙ: Ρον: '

: 707ωΙ

'Ι



  

394. 81έξιΜ61»τ ΧΙΙΙ. ›

νο76Μ, 8: ‹Ιο έΙ1ι1`τυὶΙΙοτ Ξιἴ‹:ε Ρἰε‹Ιε Ισ

[Με Με εμπ'ΙΙ Ιουτ οίὶοἰτ ροΙΙὶΙσΙ€. Ω“ε:ΙΙ:”·

α: (με: ΠἔοΙΙὶο Ι:: ΡτορΙν:το επι εεε πιο”,

.9ική:κα#άίε ό· πισω: ρπσθων:εε. θα Ιου

ΙιαυΙΙο Με εΙιοἴο ου υπ: ροτΙοπιπ·,ςυά:Ι

σιιΙ:ικοιτά ρΙιιε Ιιο.ιικο εμτ'εΙΙο ο'οΙΙ. θα ]

Βἰοι1 ΙΙ πίσω οίΙ: με άσε τηείπιε , (ΙΜ ΙΓΜΕ

Ιε~Ττοε-ΙιΔι1τ , δΣ τοΙΙοιπειιτ Ματ @ο

τ1ι1:1ο(ΙΙΙ τε8οιπΙο Με ρΙυε Ι:κιιιτε σε”,

ΙΙοίΙ όΙτ,9ιίέ! ΩιέυιΜ·;τσωοΙα εεε ρωοΙοε

έΙΩΡ(680τ11βΙ15.6. £'Επ·τκεΗώωφ μια

Ι·ςέ»ιπάε,· ικα 6°έειικ ό· ἐ ία 2ετι·ς 8: ηυεΙιμιο

:ἄρα ςιι€ Ρι.ΙΙΙΙορτ Μα: ·Ι€ε Ματια:: 86

ΙοεΣΑοἔοε,ἱΙε :Ισ Ισ ίειι1τομητ τοικΙτο ΜΙΒ

@Με ω εΡε , Μ ωείωο· Η οοΕ·Ιοεν0Π

:ΜΙΒ Βου: ηιίΙΙ ΜΙ. ΜΑΗ πόίβ Γοπιπ105

ιΙΙτε Μ: ΓυτΙται:ΙΙοιηιιΔΠό υουε ποεοπιιοπ-`

Ιοηε αποτο: ποστ εΙούοτι: ΓΔ Ιιάιιτο-ΙΙό

πι: £Ι6ΙΙΙ18 ‹Ιο :ουκ σέ εμε “Με εμ ΙΞιυτΙοοΒ

]2ωειἰ5 εοποενοΙτ, 8ξςικ πόιιε οι:Ιοϋτοιω

άι: ατο: 8: εΙε:έΙα ν·οΞκ Ισε πτωτγεΙΙΙοε ‹Ιο

Η ·Ι:οπτέ,ἀ·‹: Οι ίεΒεπε,εΙο ία ριΙΙΙΙοηεο, ά:: ·

ία ῇυΡεΙο‹: , άι: ία νεκπέ δέ ώ: τουτοε Ισε

ευττεεΡοτί-εέὶἰοοε-ἶςυΙ ΙοιπΙοοΜΒαιΒΙοε

δΠοΗη8εεΙ θε:ΙΙΙ5:Ι'υηΙιίιι€ πιογοπ άι: Ισ

ίυΙΙιαυΙΙοτ,· Μ ζ ηιιὸγησυεηουε άσοι”

αεΙοποει· ειναι: το.ιπο Ι”ς·ττ:τπἰοπ 86 εσπ

τωπ1οιι ρ9ΙΙΈΙ>Ιωάο·. Ι:ιοέ ΟΙΡ_Ι'ΙΙβ5 Ν2000·

μ? ΙΙ ' ' πιοΙΙΙωιε



Ρ_ει:ΑνΜε ΧΟΙΧ, @ο 39ο

υοΙΙΙουε ουο υουε υο Ιυγ ΙουτΙουε τουοΙτο

οικου Ιιουυουτ «μυ πιο [ου τουΙουτε ἰυΙἱ

υπυου: Με ου άοΙΙουε τΙο Ιου ουοοΙΙου

ς:ο,86 ου'οΙΙο υ,ου ιυοτΙτο ΙυΒ0τυροτοΙ:Ιο-υ _

οπου: ά'ονουτοεο. Μου οοτυπιο ουττοΙοε

βοΙΙὶυε τΙ'υυο ΒειΙειυοο·Ξι ιυοΓυτο οΙοο ?ου

Π: Βουδο,Ι'ουττο ε'οιΙκιΙΙΙο; Ξι κυοΓυτο :ΜΙΒ

ουο υουε Ι'οκοΙπουε , υουε υουε άονουε

οτοίΙοι·υοτ άονουΙ: Ιογ , τοοουυοΙΙΙουε Ια -

εΙΙ(ρτοροτ:Ιου ΙυΙὶυΙο ουΙ οΡο ουττο Με

ΜυτοΙΙο άο Η αποτο 86 ΙοιΙοειδοΙΙο @Η

υοτεο, 86 Ι'υτΙοοουε απο Ια ρΙυε 8τουιΙο

ΓυοτυΙίΠου οουτ υουε ουΙΙΙΙουε οΙΙ:το ου

ΡοΒΙοε. 7 ` › 4

Ι..ο Που ουουοΙ Ιοε ΙΓκοοΙΙτοε Ιο άο

· γογουε ίαΙι·ο ρυΒΙΙουοτυουτ 86ΪοΙουυοΙ

. ΙουΙουτ, ο'ουοΙοάονευτ Ιου Δικτυο ειρρο··

Ιέο , Ι. ΟΙιτους:.8._ μ- ωοπέφέιά έα Μου, .

2π>Εΐουπεο ·υσια,ιΙΙ: Ιο Ρ:ορΙιοτο,άε·υα:β:4

ΜΙυ·ώεμοά,υου ρουι· οοΙοτοτ Ι'οτοΙιο ιυοβ

ιυο,ουτ οοΙο Ιουκ οίὶοΙτ ΙυτοτυΙτ ρουαπο -

Ι.ογ ίουάοκυουτοΙο :ΙοΙο ντυγο ΚοΙΙΒΙου

Τα αώπωυ Ισ .9ειξςατιυ· πω: Μου ό· :ο βο

·υΖω: Ξ Ιο2/έιι! :_ΝΙ οσοι· ε'οΒουουΙΙΙοκ Ιππ

τυοουιτοτυουτ άονοιυιέ οΙΙο, σοι: Ιο ρουρΙο

υ'ουττοΙο με ιΙουε Ιο δοΙυτ άοε ΓειΙυτε οέε

ΙουυοΙ οΙΙο οίΙ:οΙτ ; Νου μεϊυοΓιυο άουε

Ιο Που δευιποίι οΙΙ:οΙΙ:Ι'ουεοΙ :Ιοε μτΕυτυο
ο ο που



οτ:  

596, διιιτΜοιι ΧΙΙΙΙ '4

:Ιου με ιτιοΙ:ιιο ά:ι:ιε Ισ ρε:νιε άσε δυο::
Ι·Ιαιτου:ε οιΣ-·σΙ:οΙτ ΙΙουτοΙ άοεΙιοΙοοειυ

ΙΕοε,Ιο ΓουΙ ΙΙσυ ου ΙΙ Ισ :ο:ιοΙτ, σίτου σοέ

Ιυ ου: σΡ:οιτρορροΙέ Ισ ρο:νιε άυ ρουρΙσ:

, Με ρου: Ι:ειΙ:οΙουτε οάο::ιτιο:ιε , Ιου:ε

(στιιΙοοε,Ιου:ε ρ:Ισισε, Ιου:ε νο:υι:, Ιου:ε

άΙ3ΙοτΙουε 86 Ιου:ε Ι:ιο:ΙΙΙοσε , ου Ι Ιου ου

ουσΙ Ι)Ιου ονοι:::ι:είο:ι :ιοιτι 86 ειττυοΙιέ

Ιοε Ι·γτιιΙοοΙοε νΙΙΙΙ)Ιοε άο θ: ρ:σίο:ιοο,·ουΙ

(οι: ρ:ο::ιΙο:σ:ιιο:ιτ Ισ :οΙοοι·υοοΙσ , ΙσοιιοΙ

ειρ:οε ενο:: ου άΙυσ:(οε άο::ιου:σε 86 ΙΙ::

τιο:ιε, Η:: ετ::σΙτέ ΙΙυειΙσι:ιο:ιτ ου Ι:: Μοτο

, τ:ιο:ιτοἔιιοΙ; Ε: ρυιε Ισ Το::ιρΙσ :Ισ Μο

πιο:ι άειιιε ΙοάυοΙ Ι'4:οΙισ , οο:ιτσ:ιει:ιτ Ιοε

άουι: :::ΙιΙοε άο Ι':ιΙΙΙειυοο, 86 σουιισ::ο ότι

· Ρ:ορίοΕοτοΙτο 86 άσε (ΙΙιο:υΙ›Ι:ιε άο @οἱ

- ο, άι: :ι;ιΙΙισυ άοίουσΙε Ι)ΙουάουιιοΙ:Γοε ρ ·

οτει::Ιοε, ρΙ:ισέσ ρου: τουΙου:ε. 0ο- '

ΙΙ0Ιτ Β, 86:Ιου με οιΙΙου:ε , ουσ Ι)Ιου

ονοΙτ οοι:ι:υει:ιάό άο Ιυγ οι:: του: Ιου ` ι

_ίο:νΙοο. Η , απο ει:: ΙΖαι,άιΙοι: >ΜοϊΙο, ι
ΙΡΙΝο Ν.. ο:: [Επ·Μοί »απο 1126:: ε|ω:8Μ

μια] Μἴἀφιετῇο Δω:: , Ι6σωφο:::::ζ ΙΙΙ

η:: :ο οι:: .ιο 928686 ι·σωπου:οΙο , ο:: @Ζωικ

,:?6.ν, οοεβ:ήΐσε:, ο:: αΙιζάιυο: , οι:: ΜΜ:ίιυ::

ά· μ:: ορια. Ιον:: @Με έ πρ· είε μι::απο π:

ο ξρώ(|'φέ.ΐ ε:: Απο· 6ο; Μια· οι:: :ο ·υο:Μ4,

# ο:: Μ:: με Ζ'Εη::σεΙ :ο :Ι::έ|ϊ:έ, 62376620'

` ` "σε

Α6--·--.-Β66Η-.%---"6-"Δ).-̀_.
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:|: 2:: ΜΜ:: , π: φ::2:Μ: π: &0!εω9ίε: ό·

[Μέ Μ:: :ο με με π· ω:πωπάσ : ·Βι Ε'β μ).

ζΜβεω:: 720144 άκου:: !'Ε':::Μεἰ ε:: βεβα

· :δΐ::αϊ::: :ὴαἐπῇΐ4α: 5 δοΡί95. 2··ε:απμα:πυκ:

2:Φωτβ)'2:: :να Ζοέ::::8ε [Ηπα ρ·:/ίε:=

Μ:2:_:::$ω ; :·Ζώωπ:_ Μ:: όγ::::: «Μαζέ

2:::: Ξξα::::$! Π]θια έ: ῖ”]ῖ:ε:2:ἰ ε: ει:: μ: ή. ·

Ειοδ: ἑὶο ΓΕτο:ηοΙ εβό_ίςοπ;επόΠδ:: ΙβάθΚωΦ:Ι ΓοΪἔήιῇοΙΙὁ γ) :::::η::ψ εὶῖιἔδ

:ι ξιμ1::, μ:::.::: ωπεεω;» εξω:: τ::

€:::2ἰἐ'£'Ἑ°:ε::::! , σ'::ίϊ ό. ΦΕ:: @με Τ;

::ι·ίάόΙ:: εμπιτΙὅῦειὑἱεΪ ε: οι: Παω.

22.- 2:Απξ-Μο:::ψ::::2:ι): .β έσω»! Ι2ιβ:: `

:ΐσΒΜε ?έ':Ρε ό. άπο, φως: Μ; ρου::η

3ρ_:οηὸι·ς_;@Ρε να:Ι:Μ56 πι:: Βοτήςοε :κι

Βιι1:1ώπε ΑΜΒ Ιότ::Ε]_ιιο Π: Το:τη:Ιο ΜΥ

. Ϊι:Β ΜΙΒ, $εΙοωοΗ6ι1ίαΠοἀἱοΔ£οΙιημ

:ζίτ, Σ:: ά2σωορρω ωυ:::: μ:: &· κά:
?η σε::: ::πιφ::,(9::έ 4! Ι: :έσα ώμο!π: :πΧ

2:, Μα:: ΠΜ: Μ: Μ ) Επι” Ζ:: :η::ε:Ψς:

φ::ω» βα·υ:Μ:::· κβί2 σ:: ε:: ἰἰσκ.2:ω::ά έ!.:

με @Μι τηιι€βε ε:: :ρ Μ:: , ουσια:: ί:: έ::

β:: :βρε :ίεπεκπ,ι]βνσέ: :ί::: 6°έωκ.2α:πά

:οκΡ:::1Με απ:: Με; &:::ξ:: μια !”εω::Μ ω::

ἔω:: 4::Ή: ατα:: ρενω Με::Μ], ά· με αϋ- ·

22: Π:β@Μεη:ΜΜεε λ π:: , ::·είωκω:

###2 Μ:: σ:: :Με παώ:: , εχω:: Δε: έ::

(ΕΜ: ό· Ι::δηωέσπ::: Μ:::::6:.ΏΜ::ΜΒ

· 5 . ε1ιιεπιδ

”-________ή-ψή

Χ :

 



  

δ” 8 Ε Κ ΜΙ? ΙΙ ΧΙΞΙ'71°

οικιπ5Ι ΙΙε έ:ΙΙ:ογοη: άοΙιοι·ε 6ιίΞέΙοεμοή·οΙ

οιίου·οορτΙνΙτό , ΙΙε οΙΙογο:Ιτ οβΙΙΒά @Ι

ΙΙ:ΙΙτο Μοτο ειιΙοτ:ιτΙο::5 ό: ΙοΞπΙΙ ΡΙΙο`τοὲ"οΙΙ

Ώ· τοΙπποπε εΙιτοσΙΙό τΙο ΙοουΤαΙ::ΙΙΙΙβο το- _

ε:ιτάειο8 νοτε απο τωΙΓ6η ΙΞι;Ι3 ρουτωπέ

  

 

ο δεαΙιΙΙΙΙοι1%ΙΙο0ίο:2ια2αΐ ΖΙ»η)εΖμ.:ρΙΖ ΙΙ

βπΖω@πω έσπϊΙ·έ/όπ ινωεωΖ 3 ΈΖΖ1 Μέ Ι

π9ιμ7Ζε έ Ζ'ΕΒΜΕΖ 5·εέ22ασΖεε: @Ηω” ·υΖ& η

@πω σ.: σωφ'έ,ά· 027: :Με Ζωζώ: @ο τ

`ω&ιεβίο θα Ζω ποσά , Ματ απο:: @ο α'εΙ· Ι Ι

`Ε'έεισ.Ι:5 %έκέ φαω· Μμ2Ξ ά' Ζεφ·:ξά26 ' ΙΙ

ύιΖΙ, ΖΖ: :'ια:·2:ιΖβΖ: ό·σφάείΖε ηΖωΙΙΖΖ»: @Η ' ΙΙΙ

Ζεαπμ23,·ου: :ἀπὸ ΦΖάσ,άς28η· ω”ήωΜή, φ

έ.κΜέσ Ζοξιο2β ἑιΙΙ#ἔ ΙΙ! ΙἶΡΙοΕΙζΙ# α

οιιοΙΙ5 ΠεΙΙΙοΙΙΙἑ6ΙΙΙΙΗο ηοι35 Ιο ΘοΙῇοΙιἑ @ΙΙ › ΙΙ

|6.οΙΙ:1β.άο ΙσπΙΙΙΙΙΒΜ δ: 68ΙΙΙΙΒΙοβΙΙ6.9 ρΙ

ω. Ε: σοιτεοωΙΙ8πωωΒα6;ώτομεΞ Ι

. ω: τοΙΙιβ @οΜΙΒ 6:ΗΙΙΙΜΙΙ6ΙΙΙΙΙα;;- Ι

ωετΙτοΙοο , Ζ'θέιπε Φὶεεἰ'ῇα'σ$ἐΛῇΐιῖΞύΖἑ?Ζ ΙΙ

Ζο ΙΜΟ 5 Η :ο Ι:;·ιΖβΖεω , »Ζ εξι ἶεἰἶζὺἶῇέ: Ι ΙΙ

·ιαέχετ ο· _ Ι` ο Χ(.ΙΙ:::δ'Ωχή .-δ' νοΙΙ:ι Ιο οοΙΙΙΙΙΙ:1ΙξΙ€ΙέΜοΙΙΙ:ΈΙΙΙο Ιε·246: οι

_ ΙΙΙΙιοέο 'Με πο:: 1-ωεΙιεεέ παπά ρου: ΙΙΙ

ΙοέΙ: δε ρουτ Ια τήαΜοτο τεοντοΙνεω Ο

› ηυο ρου1· Ιο ΙΙοΕι οὐ' ΙΙέ Π; ΙΙο`νϋΙξοῆϋτοΙΙ- ΙΙ

(Με Ξι ΠΙου. [Α :τοΙΙὅ_ιΞ?ΙςΙι'ΙΙ` οΙΙ ά0ΙΙΙΙΡ :ή

ο'οίΙ εΙυ'ΙΙ οίΙ 8«ψ:δΖ. (Η @Μ Π: ροΙΙΙ: κού; .ΙΙ

τοπότο οιΙ εΙοια ίεςοπε,ΑΙΙΙΙΙΙόΙΙ 13%, ΙΙ

` Ι
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Ρεε.ινιιιιι Χ Ο Ι Χ, ιΙ.;. .Μι

ςιιι άι: ΙξιικιιιιιτοΙιεριο;Ι μίζα: Ια ι:οιιΙΙ:ι·ιι-·

@πιο ιΙοιιιιιριε (α: μια: ιιιιιοι:οι·Ξι Ι'ι.ιιι 86

› _ΙΙ·Ι'ωιι;.ιΕι-Ιἶιιιι 8: Μπιτς: Γε μυ: άιιι:ι:ιτ

ιιιι Έως Ιιοιι (απ ;Πἱοιι .εΙΙιιιιτίιιιιι& «επ

(ιι ιιιιτιιιφι Ιβ: Ι'ιιτοΙιι:;ιιιΜι αι ίση ιιίιι86,

ιιιιιιιιιι; ειιιΈΙΙριιίΙοι: ριΒιιίειςιέι: Ξι ίοιι ίσα

Μεκι £ι-εΙΟΜ ΜΜΜΡιιιοιτ ΡΜ ει;

ειιι=&ιιιι€ιι <Ι=ιιιιικισιί=ι[<Ι= αι Ρωιιι·

ως” ςιιιιιιβΙΙ φώκια ιςριιιιτιοιι8ε ψυ

αφτι” ιΙςιξις,Ιιιγρι , ιδιιι|ιριάΙιε !ΈκΜά

"Μξ:1)έζ!(ῖ γῇ' ιιυω|ιιπο3ῖει·πι=ἶ_ οι Δι ΜΜΜ

εερ Ή: #ψιέςιωέ ι 6ιια£ἶ£ιεωε2 :φον βία;

@Δικά ι ςιιι'ιΙ Ισ θα Ματιά:: άι: Μαι

99ιιιτιιι;ριιςΕ;ιιι Ιω 7ο. Ιειτοιριαοε - οι

Ι=ιιι ναειΞειι κι: ιιιιιιιιι Φ=!<>ιι ιιι=ι<ιΙιι=ι

ιρΙαιΙ. ΙΙ εΙΙτ,ςιιις υιωήσεω2, Φεβ ζ

ΙΙΙιο,ριιιιιι_Πιοιι νιιιιοτειβΙιΞ, ιιιιΒιιΙΙ:ει·ιεΐ

ιι€ΙΙιωΙ!ιιιι·ε Μιιοθέξοιιψαιιια δὲ ι.ιινέιι9"

.ΜΒΜ _ι:,οιιιιιιιι ςιιιιιι‹Ι @ι Μια ιιιῆιιιιιἔ

ιΙΙιιι=Ιιοιιι ΙΙιειϊωειοΙιέ Ι: Μαΐ' 27[Μξέι

ἔἔ'°·ΙΙ·ἑ6ΙΙ·Ι€°ι€9ΙΡΙΙ 9ϋΜΙΙ,ιι€Ιοτέ 86 καιει; ι

' ειιΙΙιιιξΙιβαθιιιιιιά ΙαΕιιιΡΙιειο ΗιιΒιιοιι;

ΙιιιιΙιιι αΕιιτπιέ _ σε”. Ρέικ«Μι -$εω23

.ω Νικ μ:=1.=>.9τ (ΜΙει -ιιιι=Μ>ε Μι ι

ΙΐιεΙ9ιει.€φρι.-0Π ΡΜ ιιι9ι==τωτ

Η? _19ιιΙιιιιιιιςιοιι.Δ @οι δ.ομιρΙιιιι8_ αι Είιϊθι·

δ#ΖιΩψὶ+ιἐΖ.,9ιιὶ»ΔΖΜ ΙΐΕεεικόΦΣ #Μέσ

ιά ?Ψ εΙΜιιιι€ έιζέιτάμΡέικέιιιΜ
.ιΔΔι

_ Οι -

  

3



σε» .διιιΜοιιΙΧΙΙΙ.

θα ρσιιιιισιιε ισιιιι· [Με ιιισσιισιιισιιτΞι .

.Ισ ΙΙΒιιΙΙἱσσιἰσιι συ πιο:: Νσ€8ε σιισιιηιε

Ι:Ισ τσοκ εασΙισ σε σστοιιισ ιιισσιιΙσ,Θεσσ ._

σοὶ τσιι:σειΙσε ΡσιΓσᾶιοΙιε`Ιοιιτ μπεΜ· ‹

ιιΙσε σε Γιιιιε ιιιισιιιι ιιισίΙειιι8σ σσ Με τ

σσιιττιιιιτσε. θα· Βία: Μ Μηιἰϋησσιιιιιισ ι ι

σι: δ. Ισιιιι , ά· έ! :Θ σμέ” σε σωστα σέ ι

ία],()'σΙΙ υτισ πιεσε Γειιιε σιισιιιι ιιισιιίοιί# Ι Ι

εμ , υτισ ΓιιεσΙΙσ @σε ιιιισιιιισ σιι:σιιι· μισό ' ι

σιιΙΙΙιιιισσ ίειιιε ιιιισιιιισ ΙΜΜσΙΙσ , 6: ιιιισ ι

σωστό Γιιιιε σιισιιιισ Ιωιιιωεισ Μσιι σιισισ ι

ΙΙσιι σιι'αιιιε Ιιοιιιιιισε , ε'ΙΙ γιιΐιιιστ σε'Ισε ι

Ιισιιστσι: σουτ Ισ Μσιι σοι γ «ΜΕ ιι·ινγιιιιιι ε ι

εσιιισιιιε σιισ ι:ισρ σο Ισε ιιισΓσΙΙ:ιιιιστ ιιΙϋιιΕ ` Ι

Ισ πιειΙ σοι γ σΡε ιιισΙΙό. Με Πισιι ΙΙΙΙι·ει ι

τουτο ιιιειτιστσ σσ Ισ 8ΙσιΙΙιστ σε ιιιιΙΙσσθ .κ Ι

Ισ · ιτισΐρ·ιΙΙστ σε σσ Ισ σσεΙισιισισε; μισό ζ Ι

σιισ Ισ Μσιι γ σΙΙ: του: ρ ι: σε 'Γιιιιειιιισιιιι Ι ι

ιιισΙΙσιισσ. ΑΙΜ τσιπ:: Γσιτσε σσ σοιιίΡ Ι

σσεειιιοιιε ιισιιε σΙ:Ιιεσιιε'σ·Ι·σ ΓιιιΙιιιιιΙΙσ Ι

σε Ξι Ισ Ισιισι· , σσιιιιτισ σΡειιιιτ !"Ε:ι·:ϋιέ!; δὲ Ι
»ειπε Μαι , 8: !σ 8202? σε.: .ειωσι; σ' Ψ Ι

κ . 'χ ` Νοε εισιισισιιισε σσ Ισ σσιιιιιιιιιιισιι σε

Κσπισ , ειΜιίσιιτ σ'σιτσιιιειιισ σε σσ ρειΙΙιε Ι

σε: σου: Ισ Γσίιτισιι σσ Ισιιι· ιιΜιε σιιΙσ γώ ι

εισι·ιιι:Ιοει σσΙσιπε ιιιισ8σε δ: σσν·Ισιιι·ε·Ιζσ;

ΙΙσιισε;Βσ ριιιισΙρεΙσιιισιιτ σιι Ι'εισοι·ιιι:ισσ

σο Ι'ΙισΙΙΙσ ,- ρισι:σιισιιιιε ιιιι'ΙΙ σΙΙ27 σι: Με
° ' σ ' Δω;

'
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, Ρ:ΕονΜο ΧΣΙΧ,ΐ.;. 4ο:

2420762. Ι·'οβψεω α'οβου2οά:: δ: Ιοΐοπο:

Δ: Ιο,οιιο οοιοοιο Πιο:: ε οοοι:οεοοέ ι:Ι“ε2

άστο: Ιοο Ατι:Ιιο, εΙοΙΙ οο ρου: 86 60ο ε

ιΙο:ο: Ιοε Ιοιεοοε δ:: Η:: ΙὶοΙΙουοω δε Γι::

του: Ιο οπο: $ειοοποοο:. ΜεΙε ρο·::οιο:ο

οπο: :το σε ου,ΙΙ: ::ε‹τΙυΙΙοο: , .4είστεο Γαβ

Έιύωικ ἐοβη›έε;ἰ:, ΙΙ: ε'εΙσιιΙοο: οπο :οτα

8ο ΙΙ να:: οοοιρε:οο οι: κά:: ενοο Ιο ει.:

οι1ΙΙοί: οι:: ει: ΙΙου :Ιο ΡποΖοΜεο σου: οΙο- : `

:αφορα ποιπεύου2Μ; ΡΜ/Ζε:νεοε οριο· ο:: Α:

Μοοπέπε εερμοιοε : να:: νο::ο: οΙοΙἱ

κοπο: οιιο Γ:: ο:οί::::οο: οΙονεο: Ιο πο:

οΙιορΙο‹Ι :Ιο ΠΙοιο ο'οί: ειι::ο οΙιοΙο ουο

ίοφτοΡ:ο:οο:οο Γε (Μοτο ιοοο:εοοο,ο'οΙΙΙ

ε. άπο :οο:Ι:ο ε: Βια: Ιοε Ιιοοοου:ε ρυ-#

ΙσΙΙο: :ο Ιε "ενο :οΙΙἔΙοο :Ιεοε Ιο ΙΙοι:

οο'ΙΙ ενοΙ: :ΙοιΙΙέ Ξ: ::οΙε. Ε: απο: Ιο Ρε

:ερΙι:είΙο (ΙΙιεΙ:Ιοοο ; 86 Ιοε ρΙοε ςΙοιί:οέ

Ιο:ο:ρι:ο:οε ο:: Ι'Ε8ΙΙΙο ΚοτοεΙοο,ΡεοοιοΙ

Α::Ιε:Μοο:εοιι: : νε:εΙσΙο : ΕΙΙΙοε; ΕΜ:

οιε.ουοΙ-δε Ιοΐοϊτο , δ: Ιοεο οι: θεωρο::: ι

Ρ:οίοΙΙου: οι: Ιε. Ιεοέυο 8εΙο:ο, ε: Ι.λοΠ··:

νεΙο : Ιο :τε_ουΙΙΤοο: ό:: οιοΓιοο ου:: οου:; · ο

ΙΙ: :ορΙΙουέο β'οΙΙΙε :οοΠοο ε.όΙΙ:υξ:ίο::

- [ο ρώσων· :ίο·υαο: οπο: ό· β Ροβοάοοο

:οο:ο 5 θα: Π: Ρ:οί:ο:οο: :Ιονεο: Μ!

_ ευ:: ·ιοο:ε, Μαϊ: οι ε'οοΙο οΙΙ:_Έο::οι·Ι1ΐο-:

Χ @Ο › Ρ:3Ι“ίΕΙΙΙή

Ι

Ι

κ `Ιε · · ~`.

#

οε·υωπ β:: :ποπσύφ:οά._ ΙΙ οί:_ν:εν ουε:ι:



- -έ -·ά~Μ_--Ήτ

3,οι διιιΜοκ ΧΙΙΙ.'

μ·:τΓοαπο πυιτςιω Ι'οϋἰοθ; ὸε1'ειὸοτετἱοπ;

ΜεΙε Γ:: ρτοίτσωοτ τΙοντιπτ απο ρΙειστ: οτι

τΙτί9€τιο Γ::ιεΙτττκ:τιτ Ισ Που. Ετ φωτ ἐι το

τ1ττΊΙε άιΓοτιτ άι: ΙτιτΙοτετΙοτι άσε Ιττιοἔοε δ6

τΙτ:ε τοΙΙτιικ:ε,εοπτωστιτ εΙ'τ-ΙΙ ροΙΠΒΙε στοα

[Χου επ οι: Ιτιτοπτἱοτι μι· ΙΞι τΓοΓταΙεΙΙτ Ι

Ια νι·:τιτττεττΙοτι τΙοε ΙππεΒοε,ντιι ττυ'ΙΙ πουε

τΙΙτ ΠεεφτοΙΓεωοοτ το Γε Ι..ογ ε Τα ποτέ

@κι «απο έωιέσ πιΜέα, 8ττ:5 (:οτι:ιωτ:τιτ

υουε ειιιτοΙτ ΙΙ νοιιΙιτ σιιΓοΙετιστ ότι νοτιο

τοι· Ισε σε άσε πωπω Ιιιγ τμη 110115 εφτασε

στ: Η Ινιιιτοττιεπτ με έεττ#ω· κόφα ωΜε.ε

πισω και: ττω·υεπέβ2Με Για @Με ·υ2·ωικτ9 Ετ

Ρο11τ 06 τ1τιτ τ:Ιτ άτ: ΓετΙοτετΙου τΙεΙ'Ειι

σΙκιτΙΓτΙο, εμέ ερτ στ: τ1ττ'ΙΙε ρττ:ΙΓτ:τιτ ρτἱτι·ἶ

οΕρειΙοτοοπτ, οτι οτιτ Πε ττοιινό τμι'οΙΙο Με

τ:Ρτέ εοπτια1εισάέο τ (Σοττοε πω” ΙΙΓοπε
ωστε το ΙΙΙιΙΓτοΙτο :Ισ ΠοΙΗτιιτΙου άι: εο

δειστοωέτ,τμτο Ι:Γιιε ()Ι:ιτΙΙΙ: ο τΙΙτ ὰιι 'Μη

Ρ7288ζ,Μαπέ88, δ; τΙο Ια οοιιρο, 0;]ΜΓεετ

Ω: «υππ φωσ & σε ότια·υε.ε·εσω ; τπαΙε τεου8

τι:: ΙΙΓοπε με ττυ'ΙΙ ηττΙΙτ τΙο Με Μ ότε

·Γουττε, Πάτση” νοιιε όοντιπτ 82. Πάο

το2. Νουε ττοιινοτιε Με" τρώτε Αρό

ττοε οπτ ωστε το 5αστοττωτιτάο Γ‹:ε πωπω

οΙΙτιπε είδε απο Ιυγ Ξι Γε ττιΙ:ΙεεωειΙε πω”

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

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

?ουκ



Ρἐιιιν`Με Χ(ΠΧ.ιΙ. ;. μι; _

μι:: Ι'ιιἀοιετ.Οι Β ΙΙ:ΙΙιε (ΞΕΝΗ: σα: ιιοιι- κ

Ιιι,ι:ιι άμμο: ατε [αστα ίγιι·ιΙ3οΙοε φΠΙε

ίιιΙΙι:ιιτ ΓοΙσιιιιοΙΙοιιιι:ιιτ :ιάοιοι: ιΙέε απο

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

Ιου: με Μι , δε ιιιι'ΙΙ ιιε Ιοιιι· οιιίὶ με

ἐοτιιιιιιιιιἀέι8ε πιι:ΐωι: επι απο θεοι: ειναι

ιΙανοι: ιΙοιιιιοτ Ια Ι.ογ δ: Ια ΐοιπισ Ξι των;

με Ιοε παμε, ιιοιι ΓειιΙετιιοιιτ οοιιιιιισ

:Μπιτ Ια ρι·οιιιΙοτε , ιιιιιιε 0οττ1ττι6·6ΙΙΜΠ

ιιότιιιιιιΙΙτέο μι Ιιιγ-ιιιοίπια ? Ε: ΠΙ ΜΜΕ

ιιιιΙΙ: νοιιΙιι ειρτοιιάτο :Ι σωστα· σε δικιά;

Πισω: ,πιο Ι'ειιίὶ ΙΙ με ακΙοπέ Ισ μα:ΙΙΙΙόί -

ΙΙιγ- ιιιο(ιιιο 2 θα:Ιοε π:ΙνειίειΙιτυχιιό ΦΙόΙ6

πο: με ττοιινοτ ΡΙιιε οιι:αιι€ο «ΜΙ Κ: επι

ιποΙΙοι·ιιέ τΙονο.ιι€ 'ί0Ι-ιτιείιιιο; @ο σὲ

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

ιιιρ.Οι· ΙΙ ιιο Πι με @κι ειγαιιτ εοιιιιιιιιιιἰέ

ΜΙΒ. Μειιε α ΜΙ εΙεριιΙε ά:οτιιτιιιιιιιΙέ απο

αΙοι·ιιτΙοιι μι· Ια Ι1οιιι:Ιιο άι: Ιοε Αρότιεεἔ

Ιιιιιιαιε , ο ι· ΙΙ οι: ἐστι :τοπικ ειιειιιιε :ια

αι: επι τσιπ Ια Νοιινι;:ιιι ΤοίΙ:ιιιτιειιτ. -

(Με ροιιτιοΙτ ΓιιΙΙΙτο μιιι· Ιιι ιι0ιιιΙιιιιιΤ

πετ οοιιιτ:ιε ΙΙΙε8ιτιιτιο, αιτιιιιιο επ ι:Ι:ΕοέΙδ

Βια: _οοιιά:ιιιιιιι: μι Γι:: Ρι‹ιΡΙιειεε , - Μέ

αΙιιιε ‹Ι6ε_ΙΓτιιἔΙιτο; αι Ια ΒοΙὶἔἰοιι.·ριιἐ

απο ίιειιΙο ι:οτιδάσπιτιοιι @ο οι: Γοιι€

¦ αΙιοΙοε ιιιι'ΙΙ ιιο Ιριιι ιι μιιιτ εόιιιιιιιόέέ5ΐ ` |.. ε: ο 2. πιπιέ :

δ



Ώ

    

με, ··εΗΜΟΝ Μ!»

'' :ΜΒ ΙΙ), ε3οιι:ετιπ:οτε απο ταΙΐοιι. Επι

Ι”ειεΙοιατΙοπ Ιε8Μπιε , άειικ εΙιοἴεε ΐοεπ

χεςΙΙΙΙΙεε,Ι”υΒε εμε εε εφ :Η Μοτόω Ιε

κατ”, Πἰευ, απ Κι Ι..ογ εΙΙτ ε:Ιρτε·ΙΙΙ Μεση

Τ:: Ιιέστεπισ Α: Σε:1€κει;έ Με .Μαι ά· ἐ ία]β·ιά

2φ.[ε#νἰ%ω: Ι.'αυικε εμε εεΙυγ ςυΙΙ'ειάστε

εμ (οι: ει” :1ΙΙειπέ , απ σε πείειιποΙτ

επΙοτετ ειναι: Εεγμπε εΙποΐε ‹Ιε Ιαςι;εΙΙο

ω» άουτε Η ε)εΙΐΙ)Ιειι :πείσω , ου Β ε'εΙΙ:

Με ΕΙ·εεμετε. Ι.”ειάοτει:Ιοπ ιΙοειε ςοϊΙε -

τεπάετικ ὲι Ιου: Η‹›ΙἙΙε π'είΙ: με ΙεἔΜ

1ηε,επ Γεω δε Πειτε Χάο εεε εοικΙΜοπε

ε Ιυγ τω.πησεπτ. Γ”, εΙΙι: ρκωΙετειιπηε

ς1υ'ΙΙΙ:Δυτ «με εε εμ εΙΙ: Μοτό Με Ιε

"αγ Ι)Ιευ. Οκ Πε σε ςΙΙΙεπτ7ρειε ΓευΙε

πιειπ ειι'ΙΙ ίου: εεΙ:ιτει· ΙεΙἰιε ()ΙιτΙΡε επ σε

ΜΠΕΙ $εετεπιεικ , εΙιοίε @σε ηομεροπ-.Ι

$2ετιοηε :Με πε εΙουτσιπε πιιΙΙειΒεππ: ςυ'ΙΙ

πε Ισ ίειΙΙΙε ειι:Ιοκετ Ρετ του: , :ΜΒ 'οικιώ

ρεΙεωεπτ ω:: εΧετειεεε ρΙυεΪοΙεο-η.εΙε 47

‹Ιε ΙεττεΙίΒΙοπ , £οΙΗΠ1ε εΙΙ Ια εεΙεΙστωοη

άε Ι'Ει1εΙιωΙΙΙΠεεωεΙε ειιΉ Επι: εαΙοτετ Ιοε,

$μετεωε`ιι: πωπω. Οκ Ιε δεεπεωειπ »

η“εΙΙ με Ι)Ιευ , τηειΙευυ ίΙΒοε ΙΙιετέ, υπ

. τσιπ εοπΙροεέ £Ιε οπ:Μει·ε 8: ‹Ιε ίοππε,

με ΕΙεωεπτ ρω άεε (.`κεευτεε ‹Ιε Που,

εικ1ιιεΙ Ια ρετοΙε εΙΙεπιπ :ήοιπέε,ΙΙ εΙΙ ΗΜ:

δειεπεπιεπ:εσΙιοΙεε ει” πε ρειινεκπ εΡαε

τΙΙτεε« .ε



  

μ.” _:=--1- 4-~

.:.5,:: . Η

Ρεε:::::ν::: Χ(:ΙΧ.::.:. ω:

οπο: ι:ο Με:: Ε: Η :σε Γε:: πο:: ό:: ει::

οι:':Ι: Ι'::άοιο::τ Γι:: Ι:: σκοπο:: οι:Ήε οι:τ

ουσ α: ::'οί'ερειε άι: Ρ:::::,:::ε::ε :ο απο: :ὶο

› ΕΜΗ: Ξ: οοι:ίο όο:ατ:α::δυοΠαοτ:οι:ο::

οι:: Γ:: Με ά:: :που ο:: α: οοτρε. Ο:: οτε

::::ο:οτ::::::τ , ο'οίΈ ίο::άοι· υπο ωεω:::

που ::::ιτε,Ιοι::·τ:εοίΪι:ο`ίὶο::::ο::ο:: :Παπ

::,::ΙΙ: ρε:: νοτ:τειωο (με Ιω:: ::όοτε:τ:ο::

-Ιοἔ:τ::::ο. Ο: ρω:: :Κ Με:: ὁ:κοίὶτο :ο

εοφ: ‹ὶο (Π:::ίϊ, πω:: δε:: τοκοι:: οι:':Ι

ε:: :τὰ Ι:: 8::οτο:::ετ:τ δ:: 1ο :::οπ:ο::::!; ο::

:τ:οί::πο ε1::οΧειοουρο :Η άπο ::ίΈτο Ια

Ι:00ν8:Ι::2ΙΙ:α:100,ε::Μητ ο::'οΙΙο οι: οί::

Ι:: :::οσ:οτ:οΙ δώ:: 68:10: Γαι::ε:τ:ο::τοΙ. ΙΙ·

::·: Γ:: Με ροκ:: οι: ::::::Π::Ι:Μοτ:π:ο:: ::Ιο

:πουμε ο:: απο ειΠ:::::οε. Η κ:: :'ο:: Η::

οπο: πο:: :Με οι: ραπ: ο:: σε οοτρε:Ι'ν::

δ: Ποια: Μ: :Ιο::::έ·ροι:τ @σε 86ροι:τ

:::ο:::ο::ο. Ιοΐι:ε ΕΜΗ: ο ά:: ‹:Ιο Μ:: ::ο

Β::::: :με Δ:: Ι'ειι:ττε ,ρω σε:: ε:: ::ιευ:εέ:·ε

α'ε Με). _ α. Π: ::`εἀο:ε::τ μ:: ίοι:Ιοττ:ο::::

ο:: απο: ου”:Ι: ε'::::ε:8:::ο::τ οί:α: ::::::ε

Ιου: Ι:οίΗο, 11::::εΙουτΙ:οίΉο :::οί:::ο , 86

τ:οπ::::ο Η: ρατΙο::τ Με: οἴροοω :Παω α·

4:ετε:·,ό:Γο::τ-:Ι:,αεα/εα!ε:αεα: Οἰπψ ε:2αα:

Με ίε: ε#εσε: , ακα:: απ: Με:: Ζε Σαπευεεαε

·υξβύΖε επεσα:: φαϊ! ψ' εε:αρεβ εε @πω (9'

είε: ψεεε:,ά,αα βα! αό?'ε α:: ία::έε. Ε:: οι!"

- Ο:: ; Ίο

Ύ



  

.·δ

«μή 81; 1ςΜ φΝ ΧΙΙΙ.

Ιο :ΙΙ άυο Ιου: ροοΙιέ ου άουΙιΙο. Οι:

οόυιο φωτιά Ιοε ΜευΙοΙιοοιιε :ιάοι·ογοιιτ

Ιο 5υΙοΙΙ Γουε οιιιΙιτο άυ,ιΙε οιογογουτ

θα: ΙοΙὶιε ΕΙικΙΙΙ γ οΙΙ:οΙτ υιΙ:ΙΙ:ΖιυτΞοΙΙο

φωτ τουάουτ,ΙΙε ΒιιΙΙογοκιτ άουΒΙοττιοιιτ,

ΡτοιιιΙοκ.οτυουτ ου εε άυ'ΙΙει οτογογοιιτ

ίειιιε φάση άυο ΙοΙυε ΙΕΙιτιίΙτ ίυΙΙ: άευιε

απ: ΑΙΙ:το ; Ε: ρυΙε,οιι εο ειυΊΙε ειάοτογοιι;

άνω εοΙει Ι'οίροοο νΙΙΙΙ:Ιο άυ ρε1Ιιι, 8; του!

ς:οΙο οοιιιοΙυτοιιιοτικ ά”υιιο ειάοτει:Ιου άο

Μαιο , Ι:ιάυοΙΙο ΙΙ5 ::,νουοτιτ ουκ-τιιοΙΙτιοε

οΙὶτο Ιο ουΙτο άυΙ :Η άου ρκουτοιιιουτΞι

ΒΙου. Π), εΙΙτ ου άουιάοΓτυοΙΙου, άυ'ΙΙ

οΙΙ τοεΙυΙε ου Ι'ειάοκειτιοκι Ιοειιιιιιο , άυο

οοΙυγ εΙυι Μοτο Ιου ειΙΙουτέ άυο ω άυ'ΙΙ

@στο επ "η Που. Οτειοε ειάνοτίειΙτοε

ω: ρουνοτιτ ΙειιιιιιΙε οίΙτο οιΙΙουιοι, Ιο άἱ

ιιιο(πιο ΓοΙοιι Ιουτε τ112ΧΙΙΙιο: , άυο εοττο

ΗοΙΙΙο ιιυ,ιΙε υιάοι·οιιτ Μ; Ι:: "η Ι)Ιου,'

«Σε ουκ τουΙουτε Με: ά'αρριοΙιέάοι· ιιυ'ΙΙε

ιιΕιάοτοτικ υιι ιιιοτοειιυ άο ρ:ιιιιιιυ Που άυ

Βοάοτυρέουτ άυ ιτιουάοιρειτοο εμιο Μου

Ιου: άο&τιι·ιο Ια ρτοΓουοο άυ σωρο άο
@Μιά άυροιιά οΙο Ια οουΙοοτει:Ιου , 86 Ια Ι

| ροιιίοεαπΙοιι άο Ια άυειΙΙτέ άυ ΡτοΙΙιο,

άο Ια ΡιοιιουεΙυτΙου άοε μαπα, ὅ£ άο

(ου ιιι;οιι:Ιου ου απο ρτοκιοιιοΙπιο:ι.

ευ: ίεΙυιι ουκ Μ” άυο οοΙυγ άυΙ Μπυ

` ι ' ιιΙΙΙ:το
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ΡειενΜΕ Χ Ε Ι χ» ΙΙ· 5- 407

ΜΙΈτο ιι'α:ΙΙ με ΡτεΙΙι·οε ου εμι'ΙΙ πο μο

' Ασπα με Ιοε μτοΙοεεΟσεί 652' πω:: τησ;

` ου ςιι'ΙΙ πιο ΙΙ: αΙΙτ με ενεοΙπτεπτΙοπ εΙο

σοοίπτω,ΙΙη'γ ο μποτ σεΙι·: εοπΓα:τωοπ,

δ: επι σε εεε Ι'ΙιοΙΙΙο όοιπευτε οι: ΙἱωρΙο

πω. Οι· «Ισ κοιταω ατε σΙιοΓ:ε , σκι πιο

μα: έοοΙ:ιΙτοΙτ εινα: σ:οττΙτυΙΙΙ:. επ μου:

Ια ηι1ειΙΙτέ ‹Ιω ΡκοΙΙιο ε'ΙΙ οι Θεέ ΙυερτΙιδ

ενα: ΓΙιάττ:ΜΙσπ όσοϋ, 86 ε'ΙΙ :πικαπ Πεμ

εΙΙΙΙει:Ιοπ ό:: ΙΙΙ πιππι δυο ντε)! Ενείςι16:$"

ςιιΙ γ 4γτεροττέ Ι'ΙιπετΙ:Ιοπι τσ:ηι:ΙΙ: , Ισ

ΡτοΙΙιο ωείτπο πιο ΙΙ: Με ΙΙΙ πιο Ια μια

ΓενοΙτ,αιοΙηε οπεοτοΙοε εΙΙὶΙὶεπε. Ροιπ

Μ. ρτσοοιιοΙω;Ιοπ άσε ρακοΙοεΙΙΙΙ'γ ει ΜΙ

Ι φα ΙΙ: 1>κειω πτποίωσ.εΑυίρυΙΙΙο ΒινοΙΙ:

ε'ΙΙ Η Γ:ΙΙΙ:ε, μπω ςιι'επι Ι'ιΙΙ:ι8ο ΒΔ Ι-ε:Ιοπ

Ιω ::ΙΒΙοε ὰ: ΙἶΕἔΙΙίο ΚοκιπΙοο, εεε ωστε

Γε μοιιοπωιπΙΙ Με ειπε ΜΙ άσεφαω ·

ω: Με ΓειιικοΙτ ωεωάτο. @ειπε Ξιω Ιπ

κοιιιΙσπ, ΙΙ οΙΙ ενΙ:Ιωπ κευ'ΙΙ ει'γ ο ςιιοΙιιγ

εεω ε" Με οοπιιοΙΙΒιιισε : ΨΩΜΙ ΙΙε ίου:

τριπΙροτε ει: @αμε (Πάρτε: υραΙιοΙΙΙΟ

πο” οοΙιΓεεεόεα ςιΙΙΙΙ'είΙ @Με «Ισ [Μή

«κι Που άι1 αοτρε ό:: Ι:ΙΙιεΕΙ1ι·ΙΙΙ:. Πε ὸΙ‹

›ί©Ι1Ιῖ·ἔι (Με , εμπ'οπωοτε εειι'οιι πόριιΙΙΙσ

]ΜΜΙε Ι-ΑνοΙτ ει: ησ1οπεΙΙ απο πω: @Με

αεττΙωσΙο @ΜΙ :ή μπώ ειττΙνετ ‹Ι°οκ

ι:οιπ, ποαΜο1ηε 1111ΜιεΙΙΙ τι'γ ο. μποτώ

@ο ΙΙ οΙιτσοκι- ·

  



71%4%.κΠ~-°ΙΙ

ω

  

@β ΣΕΒΜοπ ΧΚΠ.

Ι:ΙιαοηΡωιποοε· ραττΙοιιΙΙοιεε (Ιω οΒΙΙΒοιπ

ἔι οιι ὸουτοτ,οηεπ μπε ρτοπιάα: Με σος

ιΙ:ικΙα πιοαιΙε , ρκονοηεπτο εΙ'ιπι ρι·ΙπεΙ

μ: ε” Μ): ‹Ι‹: Ια Γ”, 8ε ά'ωϊπιιπε 9ιιΙ αι

εσττ:ΙΙτι ΙιαπιαΙησωοιπ ; Ρατσοφ'εποοτο

9ιίΙΙ άέμιπΙο «Ισ Βοαι1σουρ- άφ/οοηεΙΙ:

:πιω ι:ΙΙΙ:5 [απ ειΙΙ-έοε , δ: ά'οτάΙωιΙτο Μ:

ωειοςυοιπ με , δε επι σα:: απ ΙΞι ΙΙ ἴυΗὶε

μποτ πι: με ΜΙΒ: άΙεροπτετ Ξι απο πιάσ

μιτΙοπ ‹Ιο Ι'ΙιοίΒο πω: οοωΙΙ.τ1οο Μιμί

Φἰτο, Ι1ειΒΙτυοΙΙο,δε αιοΙπω Ι'σκρΙΙο1τωο

:ικ:ΙΙρ δε οκρτοΙΙ:: , ηΈΡαιοτ με πεσεΙΙειΙ

π. · απ: ἀ”Δυττ0ί-οΙ$ ΙΙγ ρουωνοΙτο:Ιοε

;ειΙΓοηε ρτοβειΙιΙοε β; εΙοιποι:Ιοε (Η: Ια νε

ςΙτό άυδαστοωοπτ, οιι άο Ια μια άι: Ια

;11ετΙει:ε,οιι ό:: Ι.ει μια ιΙο ΜΙηΙίΙτο , α:ΙΙο

φπα εοπΙΞάστέο ρτυόοωακιπ , α:ΙΙ: μι::

ίοΙτιπτ υπ επικό ιΙοιπο δ; ΗΜ: ΙΙοΐρτΙΙ:

οη Ιὶιἴροπε, 8: εΙυ'επ σε κ:ειεΙΙ ω:: Μοτο:

ΙΙΙιΙ:ίΙ:Ισ εινα: υπο οοικΙΙ:Ιοιπ εΧρΙΙοΙτο,

ςμιογ ΓειΙΩιπτ - σε 1ίαιοοιιιτ ροΙππ ά::

βειοἔ:τ. ` '

ΜειΙ5 πι: ρωωωτ σ” Πέ ε'οΙσιιΙΕπιτ,

[πιατα ημ'επσοτο ηι1'ΙΙΕπ'γ ουτοΙ:°ροΙπτ (Ισ

ρετεἐουΙΙοι: δέ σ:αι·ωτάΙιΜτο Ιω:: άο

εξουμεε, Ιοε εσωπιυιιε 8: οταΙΙηαΙκε ΓυΗἰ

ίση: επ τωιτΙστο ι!ροοπο Ιωροκαιικ:ο;

μι; ..ιμοΓφο εμε εεε ΙποοηγοηΙωιε πισω.
" _ Ι · _ . ΓοιιΙοΞ

  



  

Ι

Ρ:::νο::: ΧΟΙΧ, ν.: ω:
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Ρ ) _
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,. Ρ · ρ .] Ρ

οι: :Ι ο:: Ιοίο:: :οε:ο::οΙΙο:οοο:: :απο

ου'ΙΙ οί: νων ου':Ι :οο:Ι :ι ι:οο ΙΙ:ορΙο

(Σ:οε:υ:ο Ι'ε:Ιο::::Ιο ίουνο:είοο οι:: ο'οίΙ:

:Ιοϋο οι:”ευ (::οε:ου: ; Ε: έ:: ::οΙε ΙΙ οί: .

8:εο:Ιο:οοο: ΒΙεί:οεΙ:Ιο., ρε:οο ου'ΙΙ Η::

Ιοου:έ:οοο: :ο ου':Ι/ε Μο: Δ:: :είτο ενοσ

άουτ: , ου ρΙυίΙοί: :Ιο οι: ω:: ρου:: ε
οπο: Δ:: Μο: οι: :Ιου:ο ::::'ΙΙ ε : Ε: ο'οίΙ: Ι

Ιω:: ο:: ρ:ορο: :μου εΙΙοοι:ο Ι'οκο:::ρΙο

ο:: Ιε:οΙ:: δε: ουΙΙ ενοΙ:ίοΙο: ο: :Ιου

:ο: ίἰο'οί:ο:: Ι.οε ου ΙΚεοΙιοΙ , ο: ΙΙ οί:

Ι:Ιεί:οεί::Ιο οι: ο”οο ενο:: ρο:::: :Ιου:έ δ:
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41ο ..51ιιςΜοιτ ΧΙΙΙ.

ςσιιίεισι·έσ σιι σου, ίσοι ἔι σΙειίιιισι σιιιιιιιΙ

Πε ιι”σιι άσιιτσιπ σε: , δ: σιισ ω” ίση

οσΙειιισιι·ΙΙε ΙΙειάσισιιτ : οι; ΙΙ ιι'στι ει ρσιιιι

σι: σε Γιήστ, ι:σιτιπισ σΙΙιιιιι Ισ ΙσρρσΙΙιΙσπ

σοι Μ), ίιιΙΙ: Μα απο Γισσόσ τοπιο σοι:

νσΙΙσ δε @άρει ώστε ΙΙισσϊσ ;Ει ειιιιίι Ισ.

σΙισϊσ ιι”σίΙ: με ίσιτισΙιιΙ:Ισ. επι ω άσοι ΙΙ .

ε”:ι€ιτ, ναι σιισ Ι”ιιισοιινσιιισιιτ τΙιισιισΙ

ιισιιε ρειιΙσιιε;ιισιι ΓσιιΙσιιισιιι μου: ονο

ιιὶιτσιΙἔτιισιιι:, Ξι @Με «Ισ :σοι σε έσιιιΙΙ

τισιιε ιι:σιιιίσε ίι:Ισιι σο:: Ξι Ισ σσιιισσια

Δ τισιι,86 σε πω: τΙ'σ:ιισιιιρΙσε σιι'σιι Υ νσιι:

τσιπ Ισε ῇσιιιε σε ΡισΒιοε ιΒιισι·ιιιιε , πιο·

8Ιιεσιι: σα ιιισίεΙι:ιιιε σε” Ισ νιοσ ιΙσίσιισΙ5

Η γ σου: στήνει· όοΙ'ι:ι:ισιιι, σιιιιιιιΙνσ

ίσιινσιιι :τι σΙΙ.σέΙ: μι· Ισιιι· μωρα: σσιι

ίσΠΙσιι. Δ γ.

_ ΤΜ2Ι5 ριιΙΙσιιε Ξι Ι”σιιττι: σιι5.86νσγσιι_ε

9020ά ΙΙ δ, ει άσε ιιιιΓσιιε ρι·σσιισΙ08 (Ισ

όριιισι· ι:Ισ Ισ νσιΙιέ ‹Ισ Ιιιιεσσίσειιιτισιι,

σσιιιιιισιιι Πε γ ρσιιινογοιιτ. .4Ισπ,ιΙΙΙσσι-.

ΙΙ5 , έ!βω ωΙσπνΜσβε και: Με ευπά22έΜ _

ιε:φΖ2:2ιε.()σΙσι ω: ρσσινοιι με ειι Μπεστ

δ£ πιο φτασει: με Ι'ιι&ισιι «Ισ ρσι:Ιιέ.

ΕΜΠ Με ίσιωσε σοι ιι ίση πιιιτι εισΙσιιτ

δικ ΓσιεΙσπισιπ Ξι υπ Ιισιιιιτισ σοι ι'αρισεΙισ

τΙ”σΙΙσ Γι: όιβιστ ι:ΙΙι·σ ίση ιιι:ιιι δε ιΙσιιι σΙΙσ

ιιιΙσ_·σισΙσεϋΙσε ιειιίσιιε ιΙσ ιΙσιιισι5 δι τα

. Υ - @δ
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Ρεσ.ιινΜι: Χ°εΙΧιΙΙ·Ι”· Ι ·^:Π

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

' :ειΓι:ΙισΒι ἐστι σι:Ι:ιιι·σιτ απο: ιιιισ ιΙσ Ιιιγ

ρστιιισ::τσ ιιιισιι:ισ μιναιιτέ;σσ::σ :ιση

ιΙιτιοιιι σιισιιιρ:σ Ιιισιι ‹Ισ ΒΙ:ιΙΙιισΙιι :πο

ιιισΙΙσ; ιιιιιιε ΙἱσΙΙσ ε'ειΙπιιτΙοιιιισ Ξι Ιιιγ

ενω: ι:ιιισ ιΙσ ε'σσΙιιιτσΙ: ιΙσ Επι ιΙοιιι:σ,

μιιΓ:ιιι: Γει:ιεθιιτσ Ξι (ιι σοιιΓσισιιι:σ 8: Σ:

[σει Ιιοιιιισιι:,σιι ιΙΙΩιτι: ΙσιιΙσιιισιι: ιιιια:ιιΙ

σΙΙσ Ισ :σσοι:, Ισ :σ :σσοιε Η :ιι σε :ποπ

Μπι, εσ::σ σοϋιΙιιιοιι :ισ Βει::ιιιτι: με

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

:σιοιιικιειι: δ: ΩισΙιο.ιι: :ιιι'σΙΙσ α τσσσιι εσ

Ιιιγ Πι :ι.ιιογ ιιιι”σΙΙσ σιιΙΙ ιΙσ :ιτοΙιειΙιΙσε ω..

ίοιιε :Ισ ::ιιι:ιιΙ:σ σα: ιισ ιισ :Με ιιτι εί

Βτοιι:σιι: ε :πιο ΙΙ.ήσ: ιιοιιοΙ:Ι:σιι: απ::

ι:οιιιΙιτιο-τι ΙΞι ιΙσ Ια :στιι: σοιιμΙιΙσ,ιιο:ι

[σιιΙσιιτισιι: ιΙ'ιπιριιισΙσιισσ & ιΙσ :σωσ

ιι:έ,·ιτιιιιε :ΙΒιιΙιιΙ:στσ, 86 πισίιιισ ιΙ'ιτιιιιιι

σΙσιισσ σκι Γοιι σιτιιιισ ειιισιιιΙ σΙΙσ Ισ νου

εἰ:: μγστ ό:: σσ::σ ιειιίοιι : Οι: :ιιισ ίσι·

πι: σσ::σ μσι:ιιιι:ιοκι,Ισ :σ :σσοιε ΙΙ :ιι σε

ιιιοιι σπιτι : ριιιε σο:: ιΙέε Ιοιε :ιι Ισ :σοσ

νοΙε σιι σΙΙ.σθ: ? ΑΙιιΒ Β σσΙιιγἔι ιιιιινιισ

ΙιοίΙισ ιΙοτιτ ΙΙ ο ρ:ομΙιΙσ Με: ιΙσ :Ιοιιι:σι:

σίὶ ιιιοΡοίέσ Ξι ιι:Ιο:στ ιΙΙΙ-οιι: ΒιιιρΙσιτιστε

. ει :ιι σε.(:ΙιτΙΙΙΙσ :'ει:Ιοιστιιγ,86 ιιιι”ΙΙιισ -

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

αποσπά , σσι:σ σοιιάιτιοπειρροϊόσ Ισ

ισ μιιι:οιτ

.κ.,
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Χε-4--.<--αεν:
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με. δετι Μ.οτεί ΧΙΙΙ.

Ροι1ττ0ΙΕ ττι·τττε ΙΙοτε τΙε Ι›ἐ:ιΙιπε : απο

τμειοεΙ ποττοοΙΜιοτ Ιοε τΙοιιτε Η Ι'ειοοτε..

οιττ τι οίετΗττι Ιετοεοτεεττε εοιπ:ΙΙ
? δ' ΡΡ ε Ρ .

Χ :του ου π1εοτ.ειΙε ου ?νετΙ52Ι0,δί το σε 6'|υ·ψ,

@Ι τι”ενιτε με Ιε οΙειΙΙοε ο! Ιε ρεεΙιε. @οτ

οσε ΓεττΙο εσκΙΜοο , Ιε τΪοτΙοτε Η το εε

τ:τωΙοετέ ,- ουτε τμι”τΙ Πάοκ εΙέεΙοτε επ

εΙΉ:&,Ιοοε ε'εεΙοττειτ ΙΙ εΙΙε Ι'εΙΙ οτι ποστ

θα τω ρευτ με ε'ετι εεΙοΙτεΙτ , ττΙ:τοοτ- Μ;

ΙΙ εί'τ νων ΐεΙοτι Ιευτε ωει::Ιτττεε. ΜεΙε

εεΙο τηείΙπε οι: Ιειιτ τΙεντοτι ΙΙ με Ι:αττε

τεεοπτιο·ΙΙ:τε Ισ. ΒωΙΙε·τέ ‹Ιε Ιευτ τ:Ιοέτττ

τττ?ίλιτ Π ΠΟΠΟ Ξε;Βοευτειπ νοιτΙο τίττε

εα:Ιοτέ Γοιτε εεττε Μεσα: , Μ), ουΙ πε νεο:

με οσε που:: οὸ‹›τΙοηε απο Ιεε Μηπω

ττιΙτιε , ε: στι: »Με σε σοκποφε.φω , πιο

ειτε πατε ΓοτΙοτΙοτιε «να οότιοιΙΕιττοε 86

απο εεττΙτιτι:Ιε, τι'αυτοΙτ ΙΙ με ρουτνειτ ετ

ε'ετ Μα: Η εΙΙευτετττετιτ τεεοττοοΙττε,οιή

ειροττατιτΙ'ειττεοτΙοη τεουΙΓε σ πω” "Ύ

ΡευΠῖοπε είΙτε ττοτορεε?Ο:Ιο εοίΙ ΙΙ με

εΙὶέ ετοΓοΙοιπεοτ πεεεΙΙ:ητε ρουτ ε'γ ίειΙτε

οιΙοτετ επ τἶτγ9 Ν'γ Αγω: με ρουτνειοδδ

σε ε'γ @βατ με εοοοοπτε, ει!Τεοτετοεοτ

ΙΙ τη είτ ραε.8ε τή νευτ με εΙΙ:τε Μοτό

βετ εε ίσοι: οσε εΙτοΙε ΙτορΙε τΙε τΙΙτε

τ:ΙοεΙ:ι ΐοοεΙΤε ετετοεΙΙε ‹Ιε Ι)1ερ ειτίΙ:ττ1

ίτττοέ Παω Ιιμοροε Ιε ρτΙοεΙοετΙ 86 Ιο

- Ι; - ΡΙιτε

κ

Δ



  

  

Ρεε-ΑνΜε ΧΟ ΙΧ, ΙΙ. ;. ' μ;

'Με ΓοΙαπω::Ι (Με ειδΙ:οε ε1Ι0Ια Ι°©ΙΪ8ἰ0Β

(.ΙτοΙΙΙοοοο, οιΙΙ Μου ω:: οΙΙ: Ι'αΙοτει:ιοπ

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

Μοτο: ω” απο οΓροεοΙΞι.οπ ο'επόοτο

με υπ πιοτσοειιι ό: μπι «το ΙΙου ο: Ιω

απρε,86 ουΙ'εσ Μάο οίι ΙΙ τσαμπα: ‹Ιο

ι1οιιε Με ρΙιτε δωτιοΙιο, ρΙυε απΙσπ: ά

ΡΙοε εικά:·οτο άονο:Ιοο οοιιε ΒΙΙΙΙοτιε

οοπικιΙοτε ᾶ'ειρ‹›ττοτ “η τ:ΙοτΙτ ΙυΓΡοοομ

απτο Ι'οοΙ 8; Ισ ποπ , δι οοο άονο:Ιοκι

εοπόΙ:Ιοοπ::ΙΙο. .

ΜοΓα›ο Πε οι: Γ: (σο: με εοπτωτο2

εΙ'οο οτοοποοτ Ι'ειοοτετΙοπ :κι Ι'ει&ο πιά

πιο ὰ: ΜοόωοιιΙοι:. Ιε στι: οτεΙοοπέ οι:
ρΙοε οσο Ιου ΙοΔροΙτο στα το:Μοόοε εινα:

υπο οΙοοΙιο μου: επειτα κουε σου:: οιΙΙ ›'

μπειτε ραπ; :Με ‹Ιο Ι'ειάοτει·; 8: πο::

ε:οκιτοοε οικ:οκε οι: οι:Ιει,ΙΙε Μ), οο€ ΙΜΗ

τιιέ οπο· ΙΙ:Πε: α: Ι:ιουοΙΙο Πε Ια ροττοοι,86

Ια Έσω ρυΒΙΙουοωοοτ Μοτο: απο τουτεε

Ιεε ρΙι:ε 8τωπά::. ΓοΙοι11Μτω ου'ΙΙε οπο·

ρου ΙΜοτιέετ; 8ε :Μα Ξι ΙειΠΙτηοΙε ΙΙΙ85ζο

Μου 86 Π:: άσε κονοΙππΙοοε ρτοτεοάοοε

Φ: οοττειΙοοε Γοαπποε ου Ι.Ιοοο,οοτττωο

α:Ιει Π: νοΙκ ρ:ιτ Ια ΒιιΙΙο ‹ὶέ (ΞΙσωοοι.5. ό: `

μα: ΡΙιΙΙΙο11τε άοΙοιιτε ΙιΙΡςοΙτεο. @Νέα οιιΙ

ιι'ανοΙτ ]ακτιεΙε άπό οτεικτΙοοέ:_οιπ ΓΕο;ΙΙΙΒ Ξ

| (πω: ΙΙΙ:τι··

  



Η'-Ρ'ωτ$τω···

/ φΙονο:Ιόε άοΙτ απο Ι'ΕΕετιιοΙ παω Ποπ·

” 'Ι Ι

μασ '-$ειιΜο·κ ΧΙΙΙΙ

εΙιτοίὶἰοππ·ο Μαιο: Βοο.α:ιε , 8: :Μα

ΑΜ Ιωρτοιινέο Ραπ: ρΙιΙΙΙευτα άοΙοικε

[πορτα Ι)ο&ωτε σοπ1τω·: πω: ακακ

Μο οοιινοΙΙο, ναἰπε, & ΙσαπόαΙου(ε.

@Μιά νουε νογο2 οσε σΙ·ιοΓοε, Με:

Ι'πετε.τ , (:ΙιοΓοε απο ιιιιΙΙο ΒσΜο :πιω σε

Ι ίαιιτοΙτ νοΙτ ΐα:ιε υπ ωάττοπιο εΙερΙ:ιΙΙΙτ α

οαιιί_ο ά: Ι'οΙΙΙσπισε εΙυΙ γ οΙὶ Βήτα α Ι)Ιοιη

62: ά:: Ια ραπ ε:Ι·ε: πιο: ‹Ιο ρευρΙεε αΙ:ιι->·

Με; ΡωοοπιιοΙΙΙει Ια @Μάο €ταοο απο

αποκτα: Βου Πέσο τιουε α Βήτα άεροι:ε·

ανοΙτ “κι εΙ'ιιτιο Η εταππΙο εττοιέι·, 86 ὁ'α-·

νοἰι· τοταΒΙΙαιι τηΙΙΙου «.Ιο πισω Ια νταγ 86

ΙΙ:8ΙεΙππ: ιιία8ο ‹Ιο απο Ματ Βασι·εωοπτ,86·

Ια νκαγο τοΙΙ8Ιοη ε1ι1Ι εοπΙὶίὶ‹: α Ισ ΙΙ:τνΙ:

| Ιιιγ ΜΜΜ Φτέ:ά· εευετέ2έ; δ: ρτΙονΙε Ισ

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

α πω: ὸ”ανουΙἔΙεε ςιιΉ Ιοε Ιου: οικω Ι

αιιΙΙΙ,86 τ1ιι'ΙΙ ΙσααιτκΙοσα Ια 1τόειοΙΙΤαποιη·

Επι:: εΙανοιξ Ιουςε·οετιιτε :κι Μπιτ 8εΙ6Ι

σΙ·ιστοΒει·ΙαοϋΙΙοίΙ, δ£ οἱι Ηπα: οίΙ::6·

αΙιεττ:Ιιέμ:'οΞε αΙΙανοίτ αι: (ΙΜ α Ια άσσο·

πσόσ ΙΒΑ μέτα. η

_ ΜαΙε τστοιπποπε α Μετα απο, μυθ

απ τωι.κ:ΙΙΙΙΙΙοε ΙΜϊτικίΗοηε απο @ω

απο” ΡτοΓεπτο. πω” γ ανω επτουιΜ

φα Ισ νταγ δ: Ιε8Μακ οϋΙΙ:δΙ: ά: πω

(με



 

ΡεσενΜέ ΧΟΙΧΙΙΙ.5· ·ΙΙΙ

σοσ- σε: τω: άσσο ὲι Ιογ ΙσοΙ σοσ πουε

Ισε εάτσΠΙσοε,σοοικοσ ἐ α:Ιογ ε σοὶ οσοι·

.ίσο ΙοσστοροτεΙσΙσ σεισσΙΙσοσσ 8ο σουτ (σε

ΙοσοσιττοΙ:Ισε Ισσοτσο,σΙΙ: (Με ισοτσ εισο

ΙετΙσο,ισοσ ίστνΙσσ,τοοεσ οσιισοΙ6ΙΙσο ο;

εοοτσ Ιοοεο€σ πωσ ΙὶσσΙσε άσε ΙἱσσΙσε;οο1

οσοε :Με 8οσποΐσ ίσ22επΞε ΙΙ Μαι @ρεεε :σε

σο” σε 8οποεμέ:αΙσ σο! Ισ ΙΙΙΙε σΙΙτ Ξι τοοε -

(σε σΙΙίσΙΡΙσε?@απόσου: [Μετα #22: @σεβ

Νασο Βετο μέ σε απ:: Οίκω· , Το» »Με βέε

@ποΉξέ,86€. Οωνὶ2·φ @σκίσω !ε ππΈπε , Ισ

μήβωσε, ό· ΜΙυεκεε οοΙ·Ισ ὅσοι: ΕΙρτΙτε

ΙΙΙΞΓρ:Ιπ άσ ΓορρΙΙσσεΙσπ 8: σο Θεσσ οσοε

Με στο:: ΑΙΜ Ρινε;8Η.ι σοὶ τσοε Ισε ΙΙιΙσ- -

Ισε σο. νΙσΙΙ σε ·όοηΝσονσσιι ΤσίΙστοσοτ;

. ιΙσοτ οσοε εινσοε Ισε σκσκορΙσε σο ΓΕΙ

στΙτοεσ ,' οσε εισεσΙΙό ισοτσε Ισοτε ' περιε-ζ

Με 86 Ισοι·ε τσσοοοσΙΙΙΙιοσσ-ε τσΙΙΒΙσοίσε.

Κσίρσ&ο-οε Ισ ίσοι: &ιστστοσοτ , ωστοσο

οτι ΒΒοσ-Ωιστό σο' σστρε άδ ΙσΙοε (ΖΗΜΙ ο

ίσο Με σοὶ οι σΙΙό :σωρο σου: οσο·ε,8ε όσ

ίσο Μπεζ σοὶ σε σΙΙό τσΙροοσΙο οσο: Ισ. τσ

πΙΙΠΙσο ό:: οσε ρσσΙισσ ; σοποιοσ οοά5οΙο

ποσοποτΙειΙ «Ισ ίσε ίουΙΈτεοσσε ε; ‹Ισ Πι `

ποσα ; σσιοπισ ο:: ρτσσΞσοΧ %εσεΙσ ίσο

€ΜΠΟοτ ε 8: σστοπισ σο Γσσο στσε4σΗ·Ισσ

σΙσοκ σε: οσττσ σσοποοοΙση απο Με;

απο Βετο-σιτε οοοε ΙσΙσο ό”ειάστσεΙσ Ποσο

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

au lieu de celuy qui nous Га donnéůcì

quinous en avons l’oblig`ation. Hono

rons la bien- lieureufe Mere du ñls de

Dieuôétousles Saints dont ila recueilli

les Efprits dansle Ciel,`ô¿ donril nous

а lailfé en terre ‘1е5 pteceptes ôc les

exemples. Benilfons Sc celebrons leur

memoire, 85 tafehons de les imiter eri

foy, en pieté, en charite', en patience, 82:

en toutes bonnes œuvres; afín que (щ;

vans les traces de _leurs vertus nous puif

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

condition : Mais ne (ervons r_eligienl`e~

ment que Dieu мы, pour ne tomber pas

en l’horrible crime de ceux qui adorent

la Creature au lieu du Createur, Seauf

` quels fa fainse parole denunce Ii сх

prellement qu’ils n’l1m`terom point IL»

Royaume der Cieux,mao3 qu’il: ßromr /'elteï

dehors de едят Cizé , ф que leur portion'

leurф гфтёе en i`ç/long ordm! defeu‚ \\

dqfoulfìçy.

Vous avez apris en deúiîeme lieu que

_le moyen de le bien fervir öcglorilìerg

eil de ießlflmußrr avec une haute admi-'

ration de fa perfeélion ôc de fon excel

lcnce , 86 de nous abailler avec une

' humilité
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’ humilité"'t'resprofonde en laÀ reconnoiiî

fancede`not'te neant. 1 (ж: là le' propìè

caraôcere de la vraye religion d’eilevet

Dieu le plus haut qu’il fe peut , tant poul

Pexcellanee де .fa nature , que pour li

vertu de fa grace, 85 de ravaler l’l1`om`m¢

le plus bas qu’il cfl poillble lt fes pieds, i

comme n’eilant do fa nature quepoudre.)

¿â rendre , 85 ce qui eil le pis que eorruj-V `

ption ы que peche’. Au contraire toutes

_ les fauifes abaiilcnt Dieu par des eonceä

ptions bailes abieöles 85 indignes ‘де ill

grandeur , 85 par l’ext`euuation de' la

puiilnnee de fa grace en ce qui eiltlelz

converiion de l’hornme 85 де гаешдчта

fon i`alut;Et au contraire exaltent l’hom`= ‹ `

me par Pexaggeration 'des forces de fa

nature ,’ de fon franc arbitre 85 de гад

merites. Retenons biencela , Cher: Frei

rer, Pour, d’une part, metliter tellement

la grâdeur de Dieu que nous eloignions

де la conception que nous en avons

.toute bail`eil`e 85 imperfeólion ‘д 85 qui

nous luy attribuions toutes les grâdeutsg

les perfeêlions 85 l.es excellence: qui fo'

peuvent im'aginer,85 donnions ìr' la vertu

’cle fa (еще grace toute la loìiange de no»tre falßtsiachâs que nous ne luyiaurions « il

” D д lamaëiâ

J X \

(_



  

ιτι8 Ι 6 τι ιι Με ι:

ιιιυιιιιτ ι·ευτΙιε τιιιιτ τΙ'Ιισιιιιευτ σε τΙεεΙσι

το, τιιιιτρσυτ εεσιι'ιΙ ει): ©τιΙυτ-τιιειτττε,

σιτε σουτ· εε συ'ιΙ σιτευνετσιισυτ,σσ'ιΙ

ιι'ειι ιυετιτε ιιιεσιτιρετιισΙετυειιιά':ινιιυι

τεττε:Ετ σε Ι'ευττε ιισσερτσΡτετιιετ ιι Με

τΙευειστ (τι Μιιιειτέ Γσυ-γε.τιιιυε ισυειισυε

τεσστιυσιΠισιιε σιτε πισω .σε σσυνσιιε τ

.τιειι,τιε ιΞινστιε ιιετι,σε νιιΙσιιε πω; δ: τισ

ίσιιιτιιεε πω σε υουε τυειιιιεεμεε σουτ

σιτε εΙιιιευιι(Ιε-τισυε ευ Ι'ειιιιΙτειιιτ 82 ευ

σου; ιιΙ;ιειΙΙειιιτ , εσπιτιιε- τΙιισιτ του Μπιτ
Δράκο , Ι· Ισ βαδ· ἰε μενει" α'ε :στα ισ.: μ»

:Μακη κωτι.πιβτιτυπόσ Με φέβέιε. ει ισ

ρυι586 Βιιε συεΙσυε Μαι, σε κ”είίρεσ αφ, |

Ζεέστω έα σε" ?κι α! απ: τω] .:›ειυίἱ

σουτ ειιιρισγετ Ξι ιιστιε ιιιΙυτ ε·υεεωικιτ

ά· τττωύ!ωπαί , σ”είτ ιι σιτε @εε υιιε

ττεε·8τευσε δέ ττεε-ρτσίουτΙε ΙιυιιιιΙιτέ,

ιιιτ:Ι·ιιισε συε ι:,είτ Ιυγ επιραειιείτ Μετα·

› ενετ.ε|)ΐτατε ίεΙυσκίσιαό·!εριιβέτσ/ε!Μβι ι

6022 ΙΙ7!πω.τ.

_ι @αυτ Ξιεε σοι νσυε ε εΠέτιιττΙυ Που ι

ευεβιεΙ Γε ιΙευσιτ_ίιιιτε Ι'ε)ιΙστετιστιδί Η

ιετνιεε σε Ι)ιευεΝσυε τΙενειιτερτειιτΙτε

ΡιιτΙΞι Ξι Ιε σΙιεττ:Ιιετ.Ιυ συ ιΙ τευτ εΙιτε

τ:ΙιετεΙιέ, 5συε Ι'αυσιευιιε σετΙ:ιεσειε , ιι

ιινοιτ ετιιισΙιέ Με ΓγττισσΙεε «καιω ‹Ιε θ

ιπείειισε συ Τεσετιιετ:Ιε δι ευ ΤειιιρΙε

οτι

  



  

Α ι>.ιιιιιιιι οι κι. ;. Με ι

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

ΑτσΙισ ει” σΙἙοΙσΙα @απ :Ισ κι::

ΕΜΗ:: :η :ιοί Η Ισ όσιωΙι_:σνσΙσι στι Η

ΡΙσιιιιικΙσ _ιΙσε:ωιιρει Ιεἔι Ισε·ΙίωΙΞ5·Ιισε

σΙΙσιισιι:ιοΙιΙιἔσ_2 :Ισ :`οιιιιισ: Ισιιιε μια:

8: ιΙσέειι:σ Ισιιιε ΠιστιίΙσσε , -Ισιιιιε σωσ

ΙΙ:ιοιιε δε Ισιι:ε ε πισω: σε εΑιιιιιιιτεΙ”Ιιιιι·φισ

ΙΑτσΙισιι”σί: ρΙιιε!ειιισ Ισ :ιιΙισ :ιιεισΙσ ιιΉ?

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

έιδιιειιιΙο-ιι·ιιέ Ισσοιήιε :Ισσσε οπιΙιτσεσιϊ

μια:: $σιΒιισιιι Ισἴιιε:(ἔΙιιιΡ: :ιιιι :Η ω:

με εισιιιι ιΙατισεσ'σί:3ιι εισΙσιιισ ΙΙΙιι7Ιἔ -

.·ᾶ-σν;οιιεγ.:σεε:ἀσ:|,8ε σο;; ιισιιε Με: δέ: .

. @με σίΙσιιστ (σΙ:ιιι ΙΙσιιΙιόιαι:ι6ιε ω Ιω:

Αρὁτ:σε δ! @Μ @σεπεβάάτσ2·έωδΜΑΜ; ι

`· :&σι·ι·ύι>ζ ίσε:βυβε μ: ρω: Ξά&ιμι :Ιω

ζΙ:ιι·Μ.ψ ε/ίωΙ ζιωιΙεκφωιΙέ :Με : ·ΡΜβισ ,

ή ει: [εφ-ι μ·ιβωε·» Μπό9 ω;» μι:: 2

. :Μηιμξβω[ω·Μ 2ε7ι·ώ.μ-ε Ρ_ ε .

ΔεΙ:ιιιιιΙσι1ι"στι:ιπιρίιιιισπεΒΙσπ ιΙ:ιιιειι04: ι

-:ισ ι·ιισπ10ιτσ Ι:: ιιιι(οιι° ιιιισ Ισ Ρ:ορΙιστιέ

- Με ιιΙΙσ_ἔιισ κι :σε ΙΙΙιιΜι-σιιτ; ιιιοειω

_ σσ , δ6 :ΙσΙ'ε:Ισιά:ΕοκιιιιισιισιΒιε ιιειωιε

:σιιιΙι·σ ιιιι_$σιειισιιέ μια:: ΌισιιιαΙΙΞενοιι·; .

Μι? ι/Μιεεε.- .(:σΙιι :ισιιε :Ιοι:··Ισι·ιιἱτ ε

ΦΙσσιωΙιέιιίσει Ι.ει ιιτσιιἔιι`σ:σ :ιιιισ- σειιιιιιιό

:

7 ΙΜ Ι.ιΙοιΙΙΙ μ): (αι-Πέμ αιιειιίὶσ;· νσιισ::ιΙ5Ισει _ ¦ 7

ΙΙ πσιιισιι·ε ιιτιιιισ ΙειιἶιεΙε`_ σ.Ισ.Ισ Ρτςιβισσε

ω



| ι :

π μπι 8ιιιιιιιτσμ ΧΙΙΙ. '

6ι:-πισ;!ιοπιστοπ τι ωστε :με πισπιε Ι';ιγοπιτ

τσιήοιιτε στι ·ιιπισ -Βπι·έιι!πετσ τσνστσπισπιζ

Νοπιεπιστιιιιτιάστιε-τ:σιιε Ισε ισπιτι·ΞιΠιστι

επι οσε τπιπιιίοπιε 8: τι Ιειίισπιπισ ,ι2τω β»

στα»ῇἐι/ἱππῖΜέ ε ίτιιιθ:πΗσπιε ιεπισω πιέ

πτσε στι σοι στομα στιτιιτεττπισᾶίτειπι8 πιτ

Ιι8-ισιιΐοττιστιτ Ισε ττιστνσπΙ|ι:ε όσίτι @στα

πιο τι ριιιίΐσπισε επ σε Τα »Με στι τουτο:

Πε σειιντσε δ£ επι πισω τπισίἱτισε,!σ τοπιιστ-#

οπτιπιωθΕ&ιισιιίσππισπιτ τισ του; (σέ σπορ ι

Ειπα τσιιιροποπε σ: πΓρπτιτσεΙε; εισσιιισίμιπιτ

ΕπιιτιισΙσππισπιτ σ του-τω Ισε άιΓΡσ5πισπιτ πιο

ία ρπον-ιάσπισσ , πιο πιιιιπππιπιπεπιε ωστι

σσπιττσ Ιιιγ σιισ!ςιισ οτιοΐο σιι"π·Ι Εισσ,ππιειιι

Ισ ΒεπιπιΤπιπιε Ισπε σιι'ιΙ πισω επιτιἱὶιε,‹:ο`τπι

πιο Ιπισπιτιπιε πιιι'Η πισω οΙπειίΠο πιτπιίι , κά!

?πιο που: :τομτΜ”έσω τα: στα:: ἰε κυττά:58:

στά!! πισω σκοπια ραπ Η ἀιἴσιρΙππιτ: , σουτ

πισω @το ριιππιστρτιπιε πιο Γε Βιιτιπετό.

$στιόπτΓιοπιε Ισ επι τσιπ τισέρτσροτ; Νο

μιπΙτιπιε μιππιειΞε Φ: Ιιιγ , πιο Η ιιιιιτοΙσ, σε

Ισε διιτ:τοπισπιε δε πιο Πιτ πιππιντσε, σιι”στι

ωστε τονσπστιπ:σ ; «Ξ πιο στσπιτιπιε ιιιπτιστε

ίου πιστη στι πιο. Εεε Απιεσπ τππιτπισΙσπιτ

έον:ιπιτ Ισά, δ: Ισε 5πιτειρπιππιε π:οιτιτπσπιτ

Βου" Βισσε σπίτι ρπσίσπισε:,π:στπιστοπι ματ

πισω ετσι πιο Γοππιπιιω σπιτι θα: τισ τοπιο,

πισω εισνσπιε ω”»πωπω& τπστιισιτ:π;

- ' · · φωτιά
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Φ η ..ΙΡειωνΜε ΧΟ ι Χ; ΙΙΙ ε» οι

4- οικιμΙ ηοοεΓοφοωεάοναοτ Ιω γεια, 88 -

` «μεσο ΙΙ οΙΙ:οοοΙΒοκι «Ισ ρω" ου οι: Με',

ου ά ΜΥ! Νο_;10υε οοπεοωοοε με ‹Ιο 1ο
ΒΙοεΙΠοιέ οοιιε ιτιο(ΙΠοεε ηνΝοοεσειίοτεο

ομο ιιοοε οοπἱοοε .Με ειιιτι·οε 5 Ια: @στὶ

Ι ΙΒΝ' 30ΠΙέξασ πισω έκαψε Μή? όσιωι: Μ·

ξσΜακε,9ΐπιφάσ 110188! Με |ωωΙω ΜΜτε.ε

έ!.εςομ έβοή[82!πο!72 Ραπ ?αἱ α!! πως«πω /

Μεμε ΙιοΙοε: σοηπικοτ οΙΙ-οο εμ: πισω

@Με ηουΙΙ:τοιιε Ια ρΙιιίροτε-εΙοσο °τοΙἰ-ε

_ φαι:: ὸονοΙτ-ε -ΩοωοΙοογ σποτ-ΙΙ οιι5

ωιιεσε·ΙσεΈοΙεοιιο ΠΙου Με οιιοΙοικε

σΙποίο ;:οικιτο Νικ Ιυ8επ::πτωο ι:οιπτα
Ι Ι Ιειικοοϋμ, εεεωιουτσιπ- πεοπ·ττο-Γιία8οΙΤο

οιι οοωκο ίεήοΙὶὶσοεωΜτοο Η Ιεε νογοε

ηΙοΙὶογοιετ μεΒΙοο τοΙΒΙόοε, αει Που οπο

ΩἶοΙὶ.ευκ πω” ο1:?οΙΙ: Ισ εΙεΙοτόπο 8Δ·°Ιο·ἀο

τοΙΒΙσπκηπέ (δοπτΙΒΙου ε, «κι ει Π! οι:Ι

πουίΙππ οι: ΓεερειτοΙαοα «Με μοροε άς

νειοΙτέ 86 θε ΒοοΙΐοοποιήεΞεοωοΙοπ φα

οιιτιοΒοηε ίσο Μπι μι· ι:ΙοεΙυτσωοοτεεω

πιστοΙ-τοε,ίρεε_άβε αιευετρΙ:Μ·οπτε , δ6 με

- @σε ΙεΙοείεωςεΞεοωοΙσπ γ σο ει τ-ΙΙ αΏευ

οιΙΙοο ΙΙ: .εοΙεείοωεπτ · με Ι ροιωοοβ _

Μα», ιππ1εοι:1Ι'ογευεοΙεεΈοπω ΜΜΜ '

Με :τα ίση ρπ11.οιενε:πιπ Με: . οι ουϊ - Με!

εΕιι:οτυπωτ ροΙοτοπ Ι'Ιιόηοιπ έν: ΠΙ::ι:,Ι

Θ” @ΙΙΙ Ια , αιο·ιιττοοω ττοε-Γοπ5οΙοε σε:

` 1· Βο 3 απο?
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_ ;.αΙιιγ Δε Ιαιπε ρ:οαπαιπα--15ιαι1 Ιου( 'στοα

δια Μο 'ΧΙΙΙ.· ο Δ'

μα·2 ΙΟοπιΙ;›ιαο ιΡαιιιταε απ(ΐπ φαι· πια

@οι οιιοραοΙαε πι ιΙα οιοἙαται°Ια·ςοΙαε:

Ι·ζωοε , οι οι: ΙααιοΙαιαι, «πιω. οι:Ιοαιβ

Ιαιατ πααιιγαιΙα «πα ΓοπιααιιΙα οιια^Ια-ποπ·ι _

οι: Ι)ιαιιαΙ'ε ΙσΙαε-Βειτιό οατιτιι'Ιαε· αιιω- ‹

[αιιαειἔ 6'|1εκι]'7εααηαοττι8αοπε αιτίου!

@πιο εεε· οαβιοια·, &Ζποιιε Ιοιιιιαιιαπε ὰα`

οα πιο: ιΙιι ΡτορΙιαται·ΙΙ :β 86” , Ιογοπα

ΡΙοείο18παιια οπο· μια Ια οιιΙΙό“ι:Ια Ια Ι;ιπ-·ξ

βιῇαταιιποε ι:ξαιιια ,` απ πω ρατοΙαε δα Α

απ: πιω ·αιί'ειοπε, ΙΙ που; νοιιΙοοε ροτιαιτ

α-οοαπαααπίαιεπαα Ια ποιο οι: Επι»

ξαπα α: αΙαίαε ΓατνΙταιπε, 8ιτοιια Ια Βα

ω. α

βουτια ίτιιιδΙτ ειπα ποοα=τΙανοπε ταν

αιιαιΙΙΙ: έα αατια ι·αιΓοπ ου ΡτορΙιαταξ·

αιι ίαιπτ απ Τα παιιιια 8; ακαΐα οαιινταε,

ποσα Γογοπε ί-αιπτε απΙΙΙ απ ποιια`πιαΙιπαε,

(Ξ·'·αΙΙ:.·,οιιακαοιππιαΙ'ΕιατπαΙ :τοπια οπο

αε ι.ι1Ε011ϊ0 ποια· ςοπνατία:ιοιι ,· #2 με ο

ποιαβρω φάτσα· @ο και:: ?στα ακοή πω·

@ωχ ι ηπα αο:πιτιο Γααινακευα δ; Ιαε

ΡατίαξΗοω ΓοπατΪαπ€ξ2ιΖΙ°1α , Ι65 Ι10Π08

Ια Ι.ογαοααυΙΠραιιιαπτ οι:'ιΙ Ιαιραι:τ απ

ΙΙΙπππωιιέ οι: «Με πατα-έα: βατ· αΐαΡι/Ια

μια γιαγ.αιπαπι: Μπα· 8οιινοποπε ποιο _

να . . α, οπο

 

ιιαιΙ·ι6Ιποπ (οι: [ιη που; απ ;οιιιαιποικο



·Ρ5εΑνΜι· ΧΩΪ Χά- $· $7-1τ

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

[ζωο , 6: οοεπέσπ ι!εβρ2/!έ π: ΡΜ! απο,

Μ· ά [ιΜά: Οὶιἐ. 5ὶ οοιιε οοίΐτοπε γ οπ

οσ , (. ακμή πιο Π: όοπ άεθτοι έ) Μπέ

μ»!ω:ωεωΙσπ: μεβη: βια ί; πω:Πω!

ΔιΜψ· ,βιοΕΜπ,«ιρρει;ω2εβτέυμπέ, Μπισ

·υπιβ: 1Μνσέ:ψ· ό· ασεπ:: 9κά φίσωιπέφ

ΕΕο58οοπο οοοε: οι: ·:οοτοε Με ΓοοἰΙ!οκο€

:Ια τιποοάο , άο·ι;οιτττε ωειονειΠοε οσοι-Ϊ

ρει8Μοε ,οο-τουτοεοοοΒοοε άο ροο!τό , Βε

πο τοπΜαπέρυπ.σ· μέ” πω· αποτο: @βη

δΐισι·ιά: έ:: 2επε!πε:, »Με Ζω.μφν"ω. “

εισαι.: Με , 86 πισω γ ορροΓοτιο άο του: πιο

“ο ροονοὶιτ7 Ποτοριοοε οι: του: ιιοττο

οοεοτ του: σο οοἰ ρουτ οορ1οίτο πο:: μου:

οο ποσο (Χωτοοτ δε άο Μπα: $οονοοι·,

οι πωσ ΜΜιθω: ὰ Μ, Ρωπ σε» βιιέΐεή)ιπ:

ὶ :απο έσω: “στομου Ζε: $!στι/:2, 86 Ροο;

.ο οίΐοττο1τ·.οπ·οοεΣοαοποοττο νοοοΗοπ

δ: ιιοττο ο!`:&ὶοο. ΜΕαἰΓοοε Βοοοοιικ· Μο

ο ὁΝοΙρΙὶοο οι: Γοπιοἰίοιτροτ Μι μικτό οι:

ΙΙοε`ΙΙ1οοτ5,Β£ οτονρ€Ι·ϊοοε τι; ῇοο.τοι·ι ῇοιπ
` ο '

ο. Ειπε οφ κιουνοοοκ ρτο8το2 αι απο

. ΦΩΦΗ: οοΙο ΐοο&ΙΠοοήοι1 , ήρ14ΙιΜ:νσπϋπ

Ανοι:κοπεβ] ο @φωσ ·υεπισβ3επτε, ύμνοι·

βιωκε αυπεπομν:ει· , ό· πω: 4:2ας:πΡεπιφ

|)#ωπ(ω , ό· απ: ρω:έου:εβο;έ.-; & :απο '

Ζοσέ πα01ση94Ι8786#6.2 › ό°1 Μαϊ απο”

· - [)ἀ ' 4. βι2ε2-'

/

  

03,1

έ___ο__1
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