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17. Ее: faire quiforrt~eń’iigez È taufe du traire

ele leur trerzfgreßiou д- lì muß de leur:

zmquzrez. _

18. Тe//ement que leur ome л тhorreur tou

te 'viande , (y ils tourhem aiu fortes de 14

mort.

1 9. Adour il: ont crié ‘от l’Etemel en leur de

" treße,á‘ il les д delifvreîile leur: ungotßr.

2.0. 11 em/oießz parole ф‘ les _guerit Ú ler de

lir/re de leur: tombeaux.

2.1. _Quilt сдаётся: donc ertfverr l’Eternel

fr grotuiteßó' [er merfvei//er e/er/ers les ßlr

der hommes. \ `

2.2.. Е: 4„’г1‚р«‚дг‹„: ßzcri/fre: d’e¿?iom de

grace: , dr qu’ils racontent fer œuvres en

темп:jeje.

"` Оммв Dieu ell: terrible en

fes jugements fur les iniquités

des hommes quand ils l’of

feuccnt par fierté Bt â main

\ _ eltcnduë:
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o lienduë ,_ aufíì elk-il admirable en leurs

delivrances quand ils fe reconnoilïenr,

«Y qu’ils reeourenr à fa mifericorde avec

vne ferme foi ôc vne lineare repentance.

Et comme il доме leurñerté par fes

challzrmcnrs б: rire d’eux la eonfellìon

de leurs crimes parla gehenne où il les

met les conrraignanr cle dire ou comme

f"7 Pharao, L’EterneZ е]! juße, mark mai диод

7` pcupleßmmes me/¿lum , ou avec Daniel,

DM- 9- Nam afvamper/fé, ими диет cammif iniqui

‘ё ár, aullì parle feeours б: par les Gon

folarions qu’il leur donne il leur ouvre `

-la bouche pour celebre: les merveilles

de fa bonrélôç difpofe' leurs eœurs à l’ai

mer б: ä lui obeïr, afìn que par eo moien

_ il Той: glorifié en fa julìice öl en fa gra

ce tour enfernble. - Фей 1с fujcr que le

Prophets s’el’c propofê de rrairrer cn ce

Pfeaume où il fait vn löng dcnombre

ment, d’vn colle' des dangers , des maux
д: des angoilfes où lesîîpeeheurs fe trou

чет Ысп fouvenr reduits ‚ à caule de

leursI fautes; 85 de l’aurre des grandes

bonrés que Diem daigne exereer envers

eux, lors qu’ils s’hfumi1ienr devant lui,

65 qu’ils implorene ardemment fa mi-~

fericorde öcÍ fa graee. «Entre ses grands

- dan-
I
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dangers 8: ces maux,il met particulie

rement les grandes maladies dont il

inortifie leur chair pour amener leurs.

cœurs ä 'repentance ‚ 8: leur monftre

quel cit leur devoir quand ils fe voyent

reduits a vn efcat fi pitoyable , 8: quelle

eli fa bontéö: fa vertu à les en dclivrer;

8: puis pour la fin il les exhorte , apres

qu’il les en a delivrés , alui en tcfmoi

gner leur reeonnoiffanee par leur loiian

ge 8: par leurs actions de graces. Ce font

les trois points principaux que nous avös

â confìderer en cette avílzion moiennant

la faveur de Dieu. -

Pour le premier , il ditque les fam 7

foot aßigës 11 taufe де leur tran/grqßïorz Ó

де leur iniquité teá/ement que leur amd/

4 en horreur toute 'viande ф‘ qu’il: tourlient

aux porte: де la mort. Par les fora il en

tend les pecheurs 8: les mefchans felon

le fiile ordinaire де l’Eferiture , com

me quand Dieu dit îi fon peuple Deu

teronome trente deux , Lß-ce ainjì qu@

tu recompenfes l’EterrzeZ ton Dieu peuple/

fà! 8:c. за: quäd Elifas dit àlob cinquief

me, Га] «veu 1е 4111‘ ‚’‹„„‚1„‚г1 , maar

foy mouditjon î2"ab¢rnn'rl¿¿‘ з‘ Comme en

effeét il n’y a point де f:î‘g~rande fóliè

` - que
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que d’oŕfeneer fon Dieu 8: Гоп Crea

teur, celui.qui cit le fouvctain Iuge du

monde 85 Vvnique Legillatcur qui peut

fauver 8: deíìruiregde faire fon fouverain

bien ' des vanitez du mondesôc de perdre

fon corpsöc fon ame parle peché & par

Yimpenitence. De ces fols le Prophete

dit2152!:fmt /z¿§‘I¿gé.r c’el’t à dire qu’1`ls font

frappés de grieves maladies , cöme il pa

год: раг ce qu’il ajoute , „Que leur ame aen

дуге?’ I4 'viande Ú“ ql/z'/s tout/:Ft аихрот’:

de la mart.Ce n’cfì pas que les fous loient

rousjouts malades,ni que les fages foient

tousjours en fante', car on voit fouvent le

contraire, le mauvais riche regorge de

fanté pendant que le pauvre Lazare ей

tout couvert d’vlceres. Mais c’eß; que

bien fouvët Dieu le fett de cette forte do

Heaux, ou pour punir les impies en fa co

lere,cöme il a fait 21 Pharao, 8: aux Egyp

tiens, qu’il а frappés de íìgrandes 8: hor

ribles playesgou pour chaůicr fes сдан:

quand ils l’ont olïencé par leurs folies,

comme nous en voions les exemples en

David ôc en Ezeehias.Et en cela il ne fait

l rien qui ne foít :reí-julie : car comme il

.“ ¢(’c diteu сайта te te,:’ìl.rfmt 4f‘ì’z`g:’f,c’«ß

2 uufe de leur; jqiquìfeî . les foudres,qui

É€lmj



Ps в м‘. CVIl.}Z'.17.jufqu. zz. 51.7`

tombent fur eux font formés des exhalai

fons montées de leur terre :8e cfeíl: ainli

que Dieu le declaroit quäd il difoit й fon

peuple Deut. z8.Sz` tu n’0ůeir д la 'voix du

fßtemel rau Dieu , il tefrappem де lfmgueur,

д'ardeur , деfefvre Ó' де chaudmul, “voire il

tefìapperu дериеЗ les fied: jufquer fzufam

met де la ‘еде; ‚ 86 que David le recon

11011101: еп foi mcírne quand il erioit

Pf. 58.1/ rf] е rien для”е’: те chair д Mu»

fe де tau indzgnation, ni point де repas en

rues or д taufe де топ perke', те.‘ meurtrgf

feure: font pourries Ú .feu ‘или: par piece: .ì

сии/е де mafu/ie. C’el`t pourquoy en nos

maladies quand nous (стопа la main

de»Dieu appefantic fur nous , nousnous ‚

devons humilier 85 reconnoilìre que

nous ne fouŕfrons rien que nous n’aions

bien ' merité , comme faifoit ‘l’Eglile

quand elle difoit en Michée , le portera] мам

Йпдйзпдйа!‘ де Í’Eler1rel,p4n'e qu¢]"4]perÍ1c' "

:antre lui jufquìì rc qu’il ait delvattu ma cau

_/È'»Car encore quece ne foit pas toûjours

pour nous chalìier de nos pechez que

Dieu nous aŕllige, mais quelquefois feu

lernent pour les prevenir 85 nous en pre

ferver,commc quandil afligea S. Paul dá

«ette dqulouroufgqefelrarde qu’il (стоп

" - '^ f on

Deutßß
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en Га chair depeur (d ifoit- ilМагje т‘ ‘Жел

nrguili-/fe 8¿c,ou pour efptouver nôtre foi

В: noílzre obcïífance Se pour nous mettre

en exemple de patience â toute fon Egli

fe, comme quand il frapa d’vne maladie

vnivctfellt fon ferviteur lob auquel il

tend ce tefmoignage , quì! фа!‘ ‚мм Ú»

rraignant Dieu Btc.. 86 quand il afligea

Timothée de foiblcífe d’eûomac SZ de

frequentes maladies quoi qu’il le fervift

t'rcsfìdelement en fa charge s ou pour

tnanifellcr fa bonté «St fa vertu en no

Ptte delivtanee comme nous le voíons

en Lazare quand il le frappe de cette

grande maladie qui le concha dans fort

peu de jours au tombeau , б: de laquelle

Iefus Chrift ‘МЫ: Сет‘ maladie ¿ef? jm

È marx, mais едут’ la gloire de Dieu_ , aff»

que le fl: de Dien [ей glen' e' 3 öl en

l’avcugl`e né , duquel comme 1¢sd1f

ciples difoyent .â leur mailtre , ‘Qty’

в per/ze' telujßtj ůlc. il leur refpondtt

Ni celu]-ry fia peche' SLG.' maß? ее]! afa

que Ze: œm/fe.: de Dieu fuient mdnifeßŕcs

en lui . Neantmoins il vaut beaucoup

mieux attribuer ‚то: maladiesi З nos

ttanfgrefiìons, 86 croire que quändnaus

famme; »daß j¿¢ge{_'¢xaua [туда lnfeigner,

Ó' cÍu«_
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chaß/z`e{ par le Зайти’, aß» queмш ш’

perzßìamрм „мle manalßquc de 1esim

putcrâ quelcuno де ccs adrrcsñns que

nous venom@ де dire, {З Dieu en a de tcl

lcs nous luy devons laiífer fes fccrcts GL

regarder 21 Га volonté rcvcléc б: аих mc»

naces qu’il fait aux pcchcurs de les cha

Pcicr à caufo де lßurs ŕ`autes¿pour lâ def

Баз fonder nos conferences «SL rcconnoiä

Ёге |е$ pcchcz qui peuvent avoîr armé

fur nous ccs maux lâ. Car ůnous"`pre

'nions pour ůmpìes cfprcuves ее que:

Dieu nous envoyé our clmßímcnr де

nós offanccsmous ¿rions en ¿anger де

tomber en la faute де ceux defqucls Ic

rcrnic 'clxfoirïl/.v/è font едите: È ‘тигре

шÚ' n’y а аист‘ Jeux quifè _repenlc de fai; у

та! áqui die quì] jefas! ? öl ainíi devi

vre en fceuriréôc де mourir cpimpcn_i

tcncc: Au lieu que Б nous prenons pour

chafìimcnt ce que Dieu nous envoye

pour cfprouve , nous en tirons ce grand

.profit quc nous rcnouvclons en nous le

fcntxment de по; pCchcz`, la repentan

ce de lcs avoir <i6mis`, le dcffein де nous

cncorrìgcr ¿Sz d’y renoncer à jamais; ZSC

le foin d’cvitcrt`ourcs les occafions qui

pourròycnc nous y portar à l'avqn1r.'

Ll ‚ СЪЁЁ
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Cfeûla raifon pour laquelle le S. hom

melob encore qu’i~l dcfendit fort haute

акт! fon innocence contre les calom

nies de fes mauvais amis difoit neanr

moins en parlant El Dieu , 1’4yperl1'e', que

tefëray je conferfvaleur des hommes? Et de

fait o’el‘t le~ plus fouvent pour nous cha

ûier de nos vices 8: nous convertir 5

luy ‚ 8: поп pour nous cfprouver (еще.

ment , qu’il_nous envoye les maladies:

C’ell: pourquoy elles nous doivent tou

tes fervir à penfer 21 bon efcient à notre

reconciliation avec Dieu 8: E1 dire , Уе

ттё’ retournons È l'Eterncl , car c'e/I luy

qui 4 declfirámazlf il medlcinem , il 4 frappe',

там? il lmnderanosplayex. 11 nous aum re

fmïc е’: 'vie dans deux jour; , Ó' au дефиле il

тшлит femrà fur nospiedr Ú пш‘ 'vifvrazzs

eg; fà pnfence. Nous le devons en quel

que rnaladieque ce loir, mais princxpa«

-lernen! aux plus grandes , comme font

celles dont lc`Prophete parle 1с1,‹8: dont

il ajoute , Tellement que leur ame а en har

feur laute типа’: Ú“ qu’ils taurhent 8:с.

— Car quand la maladie ell grande elle

fait que non feulement le malade n’a

point d`appetit, mais qu’il a де la repu

forte de viande , 8:

теГше
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' mefmc à celles dont enfanté il failoitf

fos delißes, 8€ _que _toutes fes faculteä

font tellement languilfantes ,’ 8; toute fai

vertu tellement conlìernée qu’il femblq

сйге plusmort que vivan¿r;&¿ par 15. Dieu’

le challzie viíîblement de labus Чай! â

fait de fa fante' «Sc de fa Влас; parlesfordres б: par les exeés de fon internpef

rance з Se bien fouvent en eer eP:-at tout

le fecours- des liens SL tout l’art de fel

Medeeins luy ей entierement inutile. _

L/flou, dit le Pfalmilie, и: jiu: qui

ont4 attire' ce mal fur eux par leur ini*~

_quité , crient À Dieu. en leur detreffe Alors

ils »luy demandent pardon-de leurs tran@

`grellïons:Alors ne pouvans 'plus rien elï

peter de leur propre vertu nide l`aílî-'

Iìanee des hommes , ils pirnplorent la

ñennc comme de celuy qui ей la fourcò'

и unique de tout bien,qui meine au fepul#

ею 85 qui en rameine,& qui feul ей ca'.-‘pable de les faire remonter de cet abrlï

me de mort en la lumiere des vivàins.’Í

C’ell: là le devoir du vray fidele quand il

fe trouve en ces grandes añîréîionsí ali*

lieu que les hommes clrarnels qùifonf

entierement attachez aux Caufes _na'tu'

xelles,n’ont recours Чай leurs Med'ecirr‘s

Ll 1' ‚ища:



ερτ $1ειιΜ_οιτ ΧΙΙΙΙ. 'αιιίτιιιοΙεΙΙε ττιοττοτιτ τουτο Ιοιιτ οοτιΙἱαιι+ Ι

αρα ΙΙανοιιέ οιιΉ τι,τ:ΙΙ: με τΙεξοτιδτι ατα τι

αιιαΙαάοε οι: τοεοιιτΙτ α οιιιτιοατ Ια ΜετΙο- ΙΙ

ειπε @Η Με τιιτιγοιι οττΙιτιαιττ: απο Ιζ)ιοτι α τι

οτιιοτιτιέ ρουττιουε ΙοιιΙαΣοτοτι ιεοε στα. τ:

Ιαοιοε,τοαιεΙΙ είτ άτ:ίοτιάιιτΙο τιιοτττο ία τι

οοιιΙιατιεο οτι άσε τ:αυΠ:ε ίοοοτιτΙοε δε το

€Ιο τιτ:8ΙΙΒοτ Ια ρτοττιἱοττ: οιιτ :Η Που τι

ιτιτ:ίτιιο, εοτιιτιιε τα ΑΒ άυοτιτ:Ι Ια Μοτο

ΙιτΡτοττο τιοιιε τΙιτ , οιι”οτιτ:οτο φα τισ ίιιίΙ τι

τιιαΙα‹Ιο ουσ οΙοε ριοτΙε ΙΙ οτι ττιοιιτιιτ,ρατ

οι: οιι'ιΙ τι'ανοιτ ραε τοοοιιτυ α Που, τιιατε

ασκ ΜετΙοοττιε. Μου τιιιι οΡτΙ‹: Ροκ «Ισ

ντο δέ Ν: ἔτατιά Μοάοετιι τατιτ τΙιι οοι·τιε

ουσ τΙοε αυτια, ΜΙ; στ:Ιτιγ τιιιΊΙτα-ιιτ οτε

ττιιοτοττιτ:τιτ8ε ραττΙουΠοτειιιοτιτ- ττ:όΙιετ

·-τ;Ιιοτ οτι τα ΙοιτιΙοΙαΙιΙοε οτ:οαΠοτιε : ρω!

@τα τιοιιε ιι'γ τΙονοιιε τΙροτοτ τιιι'αυτατιτ

τιιι'ΙΙ Ιοε, ρΙαιτα άι: ΒοτιΙτ Ιοιιτε τω” 86

Ιου:ε ττ:ιτιοι:Ιοε , δε ότι Μπιτ εΙοτιοδ τα Ια

νοττο,οοτιιαιο τιοιιε Γεω τΙονοτιε ΓυμρΙΙοτ

τοιιτοε Ιοε (οτε οιιοτιοιιε :τι ιι(οιιε. Ετ τετ

ττιατομι:2. ειιι'ΙΙ πιο τΙΙτ ραε ΒτιιΡΙεττιοτι·τ Νε

Ιο:ι: τιττέ οι: Ιοε ειιοτιτ, πιατα ε!.τσωστέιΙ

σἰτι],το'οίὶ α τΙιτο, Πε Ι'τ:τι οτιτ ΡτΞέ αντιο ατ

ρΙοτιτ δε ανα: ντΙιτ:ττιοιιτ:ο; δ: ο”είτ αιτιίἱ

ουσ:: τιοιιε οτι τΙονοτιεταιτο ΙΙ τιοιιε νοιιΙοτιε

οίΙτο τ:καιισσα , ΙΙ.ιτνατιτ ΓοΧτ:τ1°η:οΙο φα

` ..η 1. . ΠΟΠ°

Μ
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Ι:

Ρ::Αν. Ον Ι Ι, ::-.17. ἐιτῇ.ιι. Β:

υο::ο δαυνου: ::ου:ου α :Ιουυέ :Ιυ:τυοΙ

Που :Ι::, (ε:'αναυτ ία:: ία ρτΙοτο απο::

/8ταυσίττέ άνετα: Λευκο: , έ! :εφέ ε.α:ιατέαΙο

, ο: 9:22! :πέρσυ .· (Σο:::ουο· Γουσου: ο::

:πιο ρα: ίου σόου: 86 υο ία:: ρα: τυου-:

- τα:: ία ίι::::έο :'Π υ'οίΙ: αΙΙ::τυέ ρα: Ιο ίου,

τ αυΙΙΙ:Π·υο: ρτΙστο: ο:: ίου: αοο:υρα8υέο:

' α'ιτυο ::Ιονο:Ιου ουΙΙαυ:τυέο,οΙΙο: :το ρο::4ϊ

νου:ρα:1τυουτο:Ιυίουο:αΙ)του,86-:ΙυΪο:ί· °

ίΙα::ο ρα: υυο οάουτ::ίαρρα:-ίο:υου:. Ε::

ρτΙο::: :απο ανοο Ε:οάουτ 86 ο:: Ια ΒουοΙ:·ο

. .ίουΙοτυνου:,υ'οίτ :Ιο υ·υΙ οίίο& ουνο::Ιυν,
Ι τ::α·:: σοτυτυο Π:: δευτ:: Ια:τυο:,·τείε.. του.: αν:: ·:ιεοε:οεα:ε τοϋ ο 2:απε!ε·εβϊε·ατε.

Ε: ο:: ίαἰτ νου:-νονέα σο :μου Ρ:ορΙ:οτοο:: :ο: οΙοοοΙΙσ οι:: οί: του; :Ιο σου: ία$

σου, Ι!: Μ: Με; 2 Με:: το έ! Μ:: αΙε!έτυ:εζ

τίο!εα›·τ απέατβ·.τ Η επ·υανο βιρα:·αίε ή·ίε:

8αε:22”ώ· ίε:αΙσί2·υ:: 6ίο Ζεα:: ::επίέααας. ΟοίΙ:

στο::::”:Ι ό:: Ρίοα::ιτ:ο μ: 2εε:α'Π ::ἰεἱί

Μ· αυτια:: ό· Ζε: αἰώνα:: α:: ταα£ε: Ιω:: @Η

ι

Ι

Ι

Ι| ου: α:::τέίο: ου:: εο:ξαΙΙΙΙ:&το_υ: ρα: Ιου::

. · ροσΙ:οα :ματιά Π: ο:: ου: υπ:: ντ`ανο›το··

τ ρου:αοσο 86 ου'ΙΙ: ::::ρΙοτουΓα::Ιου::Έ:οτ

; ία - ::::ίο:τοο::Ιο 86 ία-€τασο ,Π α ακου::
·»ωτ .

Ιου: ::::Βαου: 86 Ιο:ουο::::Ιο Ιου:: τυα·Ιαα

τ Π 2:εάο:_·Εοσοτο;υυο σο Ι::νου: ου: ίο-υ:ου: -

Χ

:

Ι. :Ι:ο:ρου::Ιομοτέο: ου'οΙ·Ιο: ίονο::οξΙο:: : Τ

ί › “Δ Ι 5

Ι

:::ΙΙΙΙ
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:οι διιιιιισιτ ΧΙΙΙΙ.

:μοι ::σοοσιι οιι'ιΙ οι οσοοΙΙαιτο οσοι

Ιου: ΙαΙιι:: ιιιισΙσιιο ΙσιΙ;ιισι ιιιι“ιΙε Ιογοιιιι

ιι :οατιιΙσΙΙο Ια νο::σ σο Ισιιι ιοιιιιοιιέ, α::

Ισε @στο [ασε οσοι: δε Ποια ιισιιισ:(ζα: ιι

ι·ι'αει: σαι: σοτιιοισ ΓΙισιιιιιιο, Ι'Ιισιτιιτιο

σου: αιΙσιιισο: Ι:ΙοιΙστ ποιο σοι: οσοι

Βιιοιιι σο:: σιΙΙΙοιΙσιοοοι:. ΙΙ σουτ τοστ,

ιιιιαισ ιΙ οι: σου:: σαε :σΙΙιιΙοι:οτ; σο Ι)ισιι

ιι'‹·ιι οι σαε σο οισΙιτισ. Ι!)%ι ΙαρίσηιιΙ

Ια ΗΜ:: , ΠΙΩ: :Ματέι ά· έ! βιο πιέστε. ΙΙ

:άσσο ΙσεΙσιιέ ιι σαιιΙσ σο Ιοιιτ :ιαοΙσιοΙ

Ι.ισο , σε σιιαοσ ιΙε Ιιιγ οτισο: ιιιιΙστισσι

σο έ!Μοφοβ[οποία &·ἰει@στο : .9τιμιαίο

@ο Ξι στο: οι ίσο σισσο:ιαοσσ , Ισο οσοι

ι:ια:ισσι1ιο:ιμ Ια νοι:ιι. ΙΙ σο Ιιιγ σο Ιαιι:

μια σ'αναοιασσ. @οι σο σιι'στιισιισσιι

Ισιτ ιιισ:ι οι: (:οσιοοιοι σο σοι ΙοΙιιε

ΏΙιτιΡι τιισΙιιισ ασιιιιτα Ια Ισγ σιια:ι:, σιιΊΙ

σα: οσοι:[Μέσι ικοατυξ έ: μασάει οι: ΙρυιΞι!,

σιια:ισ Ιιιγ αιταιιτ οι: οτιτσοσιο ιιιι'ιΙ ανοι:

;Ι1οαΙι.ιγ ιιτι σο Ισε Ισινιιοιιτε ιιιιιοΙΙ:σιι

·ραιαΙγιισιισ σε Ισ:: :σιι:ιοοοισ , 8ιε ΙσΙιιε

[ΙΙιτιιι Ιιιγαγαοτ στ: , Ισπϋ·ινι »ΙΜ-ιι

ἔιιὲιέιαιι , ιι Ισ), ιοΙρσιισιτ , διίέπεισι [ο ασ

@οι :οι αΙι€ασμο τ:: επιασε βια πιο:: Μιέ?ι

/ ισοιοβα!εωι·αι :Η ο οποία &· απο» (αστρα

@οτέττω .· απ·1ο οι: ατι-β Μουσε , δεσ. όσα

ιισιτο, Ισ Ισια Ιιιισι σε οοαιι:ιοσιοι, ισ Με

χ; . σΙιοϊ "

ο

Ι

Ι

Ρ

--.-...λ....--.ο`.α-1Φω-=-:·τΦ-ο-ο_3-σ

α;



Γτε__ήτε

Ι

Ρεωινζ ΟΨΗ, ιΙ.ι7·.μ/9.ι.τ.. τι;
Χ οΙιτ:ϊ μι: τ:οιιιτ τιιιι Ιοτιτ Μιιε τιιογ , οοττι

Ι:Μτι ρΙιιε το), τιιιι εε Ια: $οιινεττιΙτι δει

' 8ΠΕΙ.ΙΙΙ (ΟΠΠ (Η ΟΙπϊΚ]Ι12Π(Ι Ή! 8ΙΠΆδ άΙτ Η

ρειτοΜ ροιιτ Ια @απου :Μ ττιοτι ΜτνΙ

και· 8· Ετ τιεττοε ΙΙ ὰ (α ΜιιΜ ρτιτοΜ ΙΙ ο.

τσιπ Ειτε τΙο τΜτι , τ:οιιιΙ:Μτι μα: Ξι (τι ΜιιΙο

Ριιτ0Ιτ3 ειιοτΙτα τ-ιΙ τοτιε Με τιιειΙτιάεε τιιιΙ

τωοιιττοιιτ Ξι Ιτιγ τινα: ισογ9·Α τ:οΙτι Μ Ραπ

ΡΙιςτο εήοιιτε Ροι1τι1τι8 ρΙιιε 8ττιτιτΙΙ: τ:τω8

ΒοττιτΙοτι, Ε: έ! Με α'εί2·υπ· έ:: Με” τοικ14

Ματια ;ο”::Ιτ τι τΙΙτι: , τιιιο τ:οπιπιτ: Πε Μπιτ

τομε ρτττε Ετ γ τοττιΙιττ , ΙΙ Με το Βειτατιτίττ

οι: ττιεΓιτιο Μτιε ςιι'ΙΙ τι τΙιτ οι τΜνστιττ

29:22: τσιττωμωτ ωκμπετ Δε Λι Μο” , δε:
Πτινιό ΡΕ 9. Τα ΜΙσπ!ετΙ:Μ: τέστ Ρώτα: έ(

2.4 αυτ: ττι'ίετ με δ60. ΙΙ οίτ Μαι Μ” τιιι”ΙΙ

τιτο ττιείττιο :Ισ τοττιΙιτειιι ασκ τιιιι γ Γοτιτ

τΜΙΙ:ι τοττιΙσττ , Με αττοοΙιτιιιτ Ρετ Ιαντιιαιτιλ ·

ριιιΙΙειτιτο :Με ετιίΐοε άι: Με τιιοττττοτιιτιιι:ξ

' ΙΙ ραιτοΙτ Ρετ ὸινετΜε τεΓιιττο&Ιοτιε Βήτα

ίοιιτ Μ νιοΙΤτίττιττιοτιτ, μ” ΕΜ: δε μι·

ΕΙΙιέτ ε δό (Με Μ ΝοιινττιιιΡ:ιτ Μίιιει

εΙιτιίτ 86 Ρετ Με Αρότττει οτιτιΙιιο Ιιιγ·

ω: με ρΙιιε ΜτΙ-τικό ‹Μ ττ:Ιενετ Με ττιοττε

άι: Μιιτε ΜριιΜτοε φα Με ττι:ιΙετΙοε τΙο

Μιιτε Με : ττιτιἱε α: ιι'ιείτ με άι: εοΙτι ςιι'ΙΙ

ρατΜ οτι οι: ΙΜιι οτι ΙΙ τι'οΙΙ φόβου ςιιο

- άι: αυτ: @οι Γοτιτ τοιιιΙκι στι τι;ιειΙΙιόία

Ι..Ι τ. Ρετ

μτ-.α...3..τ..Α._..τ1

Ζε.



  

57% ιι 8ιε ιιΜ οιι ΧΧ6-1.1ι_

χω: Ισιιι· Μια: δ: @οΠω οιι :Μονο μι:

θ. Βοιιτέ. ·- ιι· : › ' ι

Β Π. :Με τιτι:ιιιιοιιιιι·ιι Ξι ι:οειδόοιοτ Η

φοπεΙυθοιι άμΡιοριιοιοδι Μ: όενοι·τ ειιι-__

τιιιι:Ι (οιιτ οβιι€ιπ Ιοε Ειοιτιιικ·ε ιιριέε ηιιδ `

Βιι:ιι Ιοε ιι Βιιστιε,21ι_'ι!: α·Ζώκυπ έΜς,ό.ιιτ

Η , εκατ.: [Ε:ει·πε! β @ΜΜΜ ό··βι· πει·

ΜΜε: εεφε:·:Με: χΐΖ: ιάθι Μπακ, ?ιι-έξτρ

ηΜεπιβυή:::'έ «Μινι 422 έ7πα3: , ό· φίί!ι

ω;υμεη; βιαιιμπει· ε» ΜΜΜ; @και ΙΙ

@ο1ιοὁ_ΙειιτἶἐιιετιΙὶιιι , β έλιιΜιέ &· /ξ:

"και;Μει.. διιΒιιιιιιιτέ , μια εμε Μαι

[ιι [ως εισΓιι ριικΒοιιιέ Γεω γ είὶιο_ Ωω

ἐό_ ρ:ιιμ3_ιιοιιιιιιιειΕεε ι1ω Έιιί'εριι ι;ιικ,.

ΩΡΜαι0 Η ρειριτ ,› ι. μια ειικ· α: ΐοτιτ

ΓΡερτε;ιίιιι€59υί-ιι,οιιτ Ναι 9ο:: σ.ιε:Ιιιγ

$5;:,ςιιι ιις_ρι:ιινειιτ Πω Πω: μη: Ιων. π..

τρέιτει:ςιιοι:ε (οτι: άοε ίου; φ οιι: επικό

Γιι;.ι:ιιιιίςε ειιιι&ιτιιιτιιτε μι; Μ:: :πισί

ΘςΠΠΟΠ ὅ£ μωβ ιιιε·ιιιοιιτ ρΙιιίὶὁτ ηιιΉ

πωωπ ρι:ιΙι·ε:ιι ΙοιιτιιΒιι&ιριι.. Ε: ρ:

ξυε%υκ2#ι·: ,.ρςιι·ς;ρ εμε ιι:Πεε Βιιι·:ιιΐοιιε άι:

ιιιιΙεάιώ ι:ισ:ιι·:τιι€5 ό; άειεξροτέιτε ίου;

00ΠΠΠζ: ε[ριτει:ε άι; ωίωω6τωΠα

άκ::ι δώρα φις: [; Γι:ι.ιΙο ιτι:ιιιι αι ς:ιριιΒΙι:_'

(με (απο. Βιιι πω.: 1.180 Ιοε Βοιωτια; μια

Πω ιι6ικοω ιζιωιιόεε οι:ιιντοε Ιιιγ οιι τοπι

ι·ιιι;;ιιτ τουτο μεΙοιτιι , μια «μια ι;'ι:ίι ΜΥ

π έ .; ι.;Ϊ ο"

` κ



  

Ρε ιι Αν Με ΟΨΗ, ιδ.17.2κή.2.ι. ιη·

οιι οἔοιίι ηιιι οίΙ Ι'ιιιιιςιιοοοιιΙοτνιικοιιι:

ιΙο Ιου: νιο οοιιιιιιο Η επι οίὶ Ιο Ιου! Διι

τοιιτ_;ίειιιε Ιιιγ Πε πιο Πιιιι·ογοιιτ ίιιΒίΙΙΙοτ,

δε [ο ίπποι· και με ιιιοιιιε ιιοι:οΙΙιιιτο ἔι

ποια: ιτοιιτιιιιιοΙΙο οοιι(οινιιτιοιι ιιιιο Ια

ριιΙΙΙιιτιοο Ι';ι οΙΙεέ Ξι·ιιστιο Ρτοιιιιοτο ιικο

οΙιι&ιοιι : ιιοιι (οιιΙοιιιοιι: ριιτοο ιιιι'ιΙγ οι

τοιιιοιιιτε ιιιιοΙειιιο οΙιοίο οιι ιιουε Ξι τομ

ιιοτ ιισπιτιιο επι υπ Ιιοι·Ιοοέοιιιιιι Το Μπεζ

ιιιιο άι: ίσιο ο ειπα: , -οιι οιι ιιιι ΒιιΙΙιτιιοτιο

οιιι μου ἐι ρου ΙΙ οτι ιι'γ1ιιτοιιιΙ Βιιιι·Ιο,ε'οιι ›

να οιι ιΙοοιιιΙοιιοο :ιιιιιιη3τιιιοιμεΙοκιιοιιο

μια; ειιιο ι:οιιτοεΙοε ιιιιοιῶιι οιοόοε- .

ιιοΙΙοιΙοιιιτ Ιου: οΙΙτο ·ιιιι'οκιόοροιιιΙαποθ ο

ι·ιοι:οΙΙειίτο άιι-·ρτοπιιοτόε Ιοιινοτιιιιι οΙΙεϊοι:=

ε” εοτιιιιιι: Με τιι€ΐοιιιι ιΙιι 5ο1οιι πι: μια:

νοιιτ :Πιο ιιιι ΙοιιΙιτιο.ιιιοιιτ Βιιιε Ιιιγ, ιιιιιιο

ε'οΙονοιιτ δ£ ἴο οοιιοΙιι:ιιτ ιινοσ`Ιιιγ 8ΣιΙιί:·

ριιτοιΙΙοιιτ ΑΜΠ τοΙΈιιιιΙΙΙ ε'οοΙιρΓο,ιιιιιθ

ιιοιιε πο Βιιιτιοιιε Γεω κι οοιιτιιιιιοΙ_Ιο Μ;

ΙΙΙΒιιιι:ο.ιΙο πιατα (ΖΗΜΙΩΝ-Ι ἔιιτὸο`τ-ιιοττε

οΙΙιο ιιιιο ιιιιτιιιιο ιΙ'Ιιοιιιιο ι: Οι: Πι νιωέ

ιιιιΖιυΙΙΙ τοΙΙ. 90ο ιιοιιε νοτιοτιε Ξι Ιο ροπΙιο

ιΙο νι;ιιο,ίοΙτ ι:μιο ιιοττο ροι:Ιιέ Βια: Ιεροψ

"πιο" ιτιιτιο Ιιιγ 8: ιιοιιοιΓοιτ ιιιι'Ξι ιΙΘΙΤοιι>ι;

Η ιιοιιε ι:ιιοΙιο Πι επιι:ο]ιοιιι: ιιοιιε Έπιτό

Γοιιιιι Ιο Βάσια ιιιιο ιιοιιε οιι "απ, οιι

ιιιοιιιε ιΙο ιιοιι ιιοιιε ιιοιιε στοιινοιιωιαΜΓ

[απο

*μοι-Α.Δι--μ%-ΕΔ.`.-'..__οΞ

.Π

”ι9Ι,



'ή ή ...σ.ι__.__,έσ _____ Π 4 : |

558 ΒιιιΜου Χνιι.

Ρωσε:έσ σ :και , ρτσΡτε- ε,ιΙ σο υουε ίσ

σουιτ σ τστσισσοτ σσσε Ισ σουΙΙΙοτο,Βο σσ

Ισ ρουΙΙΙστο σστιε Ισ σοσιιτ σου ΙΙ σου: σ

στστσιοτστσοστ ιιτοσ.ΙΙ οί: Βιοσ ντσγ ουσ

σοτσισο οτι Ισ ρωσυσιου σο ιιοττο σε, 5,1

σ σε: ιστοτνσσιτ Ισε οσυίσε ίοσοσσσε,σοιιε

Ισ σοσιισιιτ ρστ Ι'στιττοτσιίο στ: σοε ροτσε

σι σο οσε τσστοε; ΙΙ Ισε ίσιτ ιστοτνοσιτ

Με σουτ Ισ ίουτοσιτ, σουτ Ισ σωστο

δ( ΙΧΝΗ' Η 00οίστνστε σγστιτ οισοσσό Ισε

σΙΙτσοστε σουτ Ι'οσττστοσιτ ου τορστσστ

τουεΙσε Ιουτε σοττσ συτσισιτέ τσσιωΙο;

Ισε νοΙΙστσσσΟ86 Ισε σττυοε ρουτΙσ σο

ίοτιστο σσεισΙυτσεσιιτστΙουτσε;& Ιοεσιο

σΙοστσοστε86 Ιουτε τστσοσσε ρουτΙσ ουσ

τιτ ουσσσ οΙΙσ συ τσσΙσσσ ; ττισΙε σοε σΙΙ

ισοστε,οοε νοΙὶστσοστε,σσε στιιισε, α οσε

τυοσούσισοε σο ίσστ ουσ σο ΙΙιτισΙσε ισ·

ΙΙτυτσοστε, οιιι σ'σειΙΙστιτ ου”οστσστ ου'ΙΙ

Ισε τσουτ 8ο σ'οστ Δ.: Ισ νοττυ ου'συτσστ

ου'ΙΙ Ιουτ οτι σοστιο , 8ο τουτο ΙσΒΙοΙτο

ΜΥ στι οίΙ: σοιιἑΞ , οστσισοσυ ΙουΙ στίσοιρσ

ουΙ Ισε στι: σου. Ουττο οοΙσ ,ιΙγοροτο

Μου ίσυνοιιτ μ: σώσε τουτοε Ιοε ίοτοοε

σο Ιουτ υστυτο , σε ίσιτ ίσσ6οΙσισοστ το

οοσσσΙΡετο ουσ σ'οί,τ Ι'τουνισ σο ίσ νσττυ

86 σου οσε σο Ισ Ιουτ, σοσιτσο συ Ισ ουσ-_

τΙίοτι :Ισε ττισΙσσισε σιιττοσισε σ: σστυτοΙ-9

η Ισσιοιιτ



ΜΗΝ. Ο ν11. ύ.ι7.μ/ά.:.:.. τ”

!στ11τττττο-ευτειΜεε. Ετ στο” ρειτττειιΠοτοκ

τω" τε”είτ ά Μη @σε τουτο Ι; ΙοϋειοΒο το

όοΕτ αίτιο τττιὰυθ εκατ ρουτςιιογ Ια Ρω

ρτιοτε άττττντ:ο τω- τέτασε!εμιτΓου,%'έ!:

τσ!εύυ·έπτ εποε:: ἴΕιεΜεἰ [τ έπιπιπέ (ή β.τ

Μετυεὶἄσ.τ απου: ίε:[Δ· έ”Μπε:,ςαΉτ Μ,

βτυίβ·'2,86ε. ΕτινοτεΠ5ου,ὰἑτ-ἰ!,8£ οτινοτε

Ιοε Ιποτιπποε , ο'είτ Β ὸἰτε,,τιοτι (τ:ττΙετιτοπτ

στι τσιπ μιττωιιΙΙστ Μη το ΜΒΜ Μοτο-τ

Χτττει€τ: τ:οττπιπο ὅσα Μαη ςυΉε Πέστα ‹Ιο

Ιογ ίι:ιι1,8τ Γεω τοτττετεπιπε σοττπτκ: Π;

ὸοἰνοτιτ τω τ:α:ιιτ 86 ὸοΙιννοἰκτ τττώει:τι

ρυΒΙΞε·8ε το Μι τ.›τοΐοτιτο (Η τσιπ Με ωστε

όε,ροοτ Βήτα τ:οΙτιττοτ Ρετ του1ΗΠοϋαττεφ

ό«: (τι ΒτττεΒοοικ:ο 6: ὰ: το” ἱτιίἱτιἰο ντ:ττυ.

.Η ΦΠΑ· ἰισῇετῇεμ2,ειῇουτο τ- ἱΙ,άσ.τ|τςτἄῖ

α:: υιΜ:'2'2υπ.τ ά: 'βαττ , ο: ηιιτ Π: 'φωτ οτι

τεττάτε οι: ότε ΩιοτἱΙἰεοε ττωττττο!ε ττοτ

τ:Ρτογστιτ «Ποτε τη ιιίτιεο , Μο:: φα [Χαμ

Ιοε ττνρϊτ ΜΜΜ οτι Η Ι,.ογεοι: ότε Γρὶτἱτ

τιιοΙε @σε Μ: Ρτορττττο Οἴέο αρροΙΙο, Δε:

·ύω·υωιωσ ότι· ω: Μπεν , ΒΔ άουτ Ι'ΑΡὁττο

άιτ Ηετ›. ι;.0]7%».τ 'στα Ισ[ια-Οἰπῇ βιτη7ΐτετ ›

άι· ίΜΜέε ιὶ παρω: ἔ Πεκ, Εφ α]βιοσέ:· ὰ:

βιιἐτιἰετ !εφτεστοςβ·β%:βπ ΔΗΜ; ου άσε

σιτε 8; :Με 2.ι1ττ65 οοτήοΙοτοττιστιτ.Ετ μ'2Δ·

πεσωεπ:/δ:: αα·υ76.τ,ο”οίϊ Ξι τΗτο,φ1'1Ιεττο

έττιττοττστιτιστιτ.με ΓοιιΙσπτωτ Φ 42%

= οτιτντοε
κ

Κ

›



 

“ο 812 ιιΜβοΝ Σιντ-ι.

τσοντα 8τατιάσε & ττιστνσΙΙΙσιιίσε τΙαιιε Ισ

ίσστστ οι· Ιστιτε ΡστιΙέσε,τιιαΙε οιιΊΙεΙσετσ

σιτέτ τω; α Ιστιτε ίτστσε,αΗτι οτ: ΙσιιτΜε

αόττιιτστ 86 ‹Ισ Ισιιτ τΙοτιοστοσσαΠοιιτάσ

Ισ οΙοτιί·ιστοτι σοΧ:ε: οι: έ!τ!σβεσω,άΙ·τ-ΙΙ,

σ:: φτάσετε τησ,σ'σθτα τω: απο ντι νιτ

ΐστιτιττισιιτ τΙσ Ια Βτατισ-τΙσ Ι)τσιι ,αντιο :κι

αουτ ΐαττεΐαιτ δέ Δισκος ανσο τω: (στον

τσ 66 ·τσΙιἔιστιΐσαΙΙσοτστἶσ. (Με σοττιιιισ

ΡοιιτΙσε οΗισσε·άσ σΙιατιτέ ΙΙ σΙΙ: σ” Ρετ . '

ΙΆρόττσ,οιισ Μετα @Με “Με στο άτυπα!

έτηστοσστ. Με μια οσοι: τΙσ Ια τΙονοττοιι”

δ6 τΙσΙα ριστέ ιΙ ρτστιεΙ ρΙαιίιτ αοσοιτ οτιί

:ίσο ασοιιιττσιιτ εινα: Ιονσ 86 οιιι στι Με

Ισιιτε ἀσΙισσε 86 Ια τιιατιστσ οσΙσιιτε 'Με

τΙοι.ιιτ οοιιτστιτστιιστιτε. ε

οσίΙ:Ξι τιοτιαΤπσ:-τύσατ Γσσι·στ , αΙΜΠ

Ιττιρτιιιιστ τοιιτσε οσε οσο-Ισε στιστιοε στου” '

86 στι τιοε τιιστιιοττσε, ραπ στι ταττσ ποσο

ρτοτὶτ στι τιοε αΗΙιθ:ιοιιε δ6 στι τιοε οσΙΙ

ντωω; Ριιτε τΙοτισ ουσ τιοιιε ανοτιε στι

τστισΙτι οιισ οιιατιτΙ Ισε Ϊο115Ι0ι°ιτ αΗΙιοσα τΙσ

ειιαΙατΙΙσε δ6 ασ τΙοιιΙστιτε , τα: τι'σΙὶ οιι'α

τ:αιιΙ-σ ‹Ισ Ισιιτε ττατιίοτσΙΠοοε·ι·Τουτσ5 “#5

τοτε ουσ Πισω τιουε-αΗ:Ιιασ· τΙσ τιισίτιισ,στι

. ττοτιε στι τιοττσ σοτιίοΙστιοσ 66 τσσοτιτιοΙΙ

τ' τοιιε οιιστ:σ -_τισ Γοιιτ ραεΙσε Αίττσε οι Ισε

τ ΕΙσιτιστιτε οιιΙ στι' ίσο: Ια σατιίσ, στιτ:οτσ

ο '- τιιοττιε
ι



  

 

" ΡεΕ Αν. Ε νι Ι, ὑ.17.Ϊι4ῇ.ι:.. μ;

χ πισω απο ΗΒι1:11τ ε:.κοείΒνο Ψ1Ποίτ έα·

Βεω ; Οι: φωτ:: Ξι Πιου,τ:ο π,οί`τ με νο

ΐουτΕστω φ.ι-Ή >:ιτττ1Πε Ιοε Με άοε Μόω6ε,

8211Ιω,γ νάκι::1τ φα: οοττπτω ὁ π:8τετ , Ιοιτε

φ'Η.νο8τ·ξοε »Με κυψ:·ιβω Ζε: ΜΜεβ:

ιι&·/ι &ε::2πέ:έ,·έε [ι μπαπε 86ο.·ΕΠ1ιιαστ

Β ί::εί.τεατυι εε ευ Μαι άο πουεπιπτε εΠοε

πουε--ΙΒκνὶτογε-ώτνοΙοηήστε θ πουε ίστ

ν1οοε εοπικτιο Πω ὸονσιιε πατε εται

τεστ δέ Ι«:Ιουι· ? αμκ: Μ; ν·ι·ειγο αεί-σ επ ω:

επ Ι'ΙιοττΙΜε 6οτϋιηπΙοπ άι: ποτα: αποτο ·

86 ὁ: ποπ:: Μο ; Μηιιο Ια Μάτια ό”ειιτιοι·

τσακ; :μια πισω ανω” :οσε άειπε Μ: οὰειιτ,

γ δώ: 5 άέτε·, απτο ρα:Ιιέ ,.οΡε εεΗο φιἱ

ΜΜΜ ρτοε!ωεεεε δωπε 5 αιτιοτεεΝοποιιε

επρτειιοπε με Ξι Πει: ηιιΕ ::Η Μ. Μπι

τά Υαισθιω ; Μ ὁ. ὸσε ίζτσ€ευτεε ομή ΐοπΈ

_ ττοε-ἰπποεετιτοε ό:: πω 1τι:ιΙΒευτε,ρτεοδΕ

:ιοιιε «κι Ξι ποια πκἴπιεε , ῖει πατε: πτω!ίφο,

ἔι πιστα: ο-τἔωε1!,Ξι ηοετο ὶπτοωΡετειποο 88 ·

- ω ιπαιινωε υίο.ΒοτΙοο ιιουε.·ινόπε ίαἰτειἱο

δω φαω 8ε άε: ιιοΡαο ωμά, δέ σοι”

ΒιεωΗἱοπε Δω.-ω ΠἰοιιΙοςυ:Ιἐηουε σε

νοοε οΗ-οπεέ3 ροιπ άττοθετ άείστατώε

μι” κωΙΙι:ιπευ:: ρεα:Μι ςιιῶπουε εειιι- ·

?Με Με: όσ ττΜοτε. Σ
['.”:.· ἡ

ΕοΕΙΗ11κ:Πο138 Ξρτειιοπε· ᾶ'ὶεἰ Η "Με

εειυΐο (Μ: πω ωαυκ,αρ&Επι:·πεγειυ$?ΙΦ

νπηἐ ;εττκ:άο εμε: πουε-γ ὸ.6:ν0:15.-@ροττ@ιϋ

δ

`. ° κ
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“ά '”

:οι μ·δ:1:Μο:: ::ν::.οτι: ε:: ό:: ο:ἰο: Ή):οι: ο:: ::ο::ο ὸο::οΙΪοὲ

πο:: :Τοπ ο:: Δ:: άορ:: 8: ά'::::ρα::ο::ο6

οΙιει::1οΙΙο , ::::::ε :!':::ι ο:: :ἰο άονο::ό:ι 8::

οι:: ρ::::ο :Γιαπ όο5: πάω:: ά:: :ιοί:το :ο

οοικ:Ι:α:Εο:: εινα: Πἱο:.:. (?οΡ::::::Π οπο:

ΜΒ ο:: ο. Μέ Ιο:ε :·:::'οί:οι::: ::ΡΗ:Βέ ό::

:ιπ:ιΙ:::!Ιο αι::ει::: ::ι:':::: Ιιο::ιωο :ο ρου:

οΡ::ο Η άπο:: . Π:]ρεώέ οι:: :ηθπ]-Ιο Μ::

Ρυπηκσ): ›ϊωΐο: τα :ή ρεώέ ό· πεβιἐ π: Ιωβ

β· απ:: πιο:: έωίέέκ2:έ2 Β::ν:ά ο:: Η: ά::

::ιοΐ:::ο ηιι:::::δο:ι :πιο 8:::::άο δέ Ιου:;υο

:::ειΙ::ά:ο , Η !υγ ε: ό::, Ρίο:ιι:. 6. 0 Με:: π:

πιο :υ%τὶἔερσἰκ: α: Α: Μία:: , πι· π:: :ωφω

μέ»! σε Μβ:214η έ:46πέ πω, Ε2:Μεί: ει:: Μ:: -

αρ” ςβωπεεε: ΕιοΜε! π::οαΜικ :ίπ που::

Απ:: Μ” α::μέ” , έ8“::172 πω] μια· Ι'πωσ:σί

ἐὶσ Μέπιπέιέ. ΑΜΒ Εποε:ικιε :ο ·νογει:::

Βορρά ::Γι::::ο ::νιΙΜίο ::ιο::οΠο ο απο::

τοί::Βο ἔι Ι::γ, ΡΙου:α::: ειΒιι:::Μ::Γ:Βο:ι: ο::

ΐο:ι ίο:::: Ι..οε :ιο:::::Ιοε ίο::ί:ποΙε ο:: Ιου::

:11::Μά:οε :οοοι::έ: απ:: Μοἀοο::ιε 8: ου::

οι:::οε- :::ογο:;ε ΜΜΜ:: ρου: ::ο:1ϋ ο: :Η

: ίο:ΜΒο:11ο:πο:: Ιο:::ε ::1:::::::Ιοε ΐιψο:ί:ϋ

:ὶοιυ: 8:Ιοε ὶὰοΙο::ο: ίση: ἀοε Μου:: 86

ὸοε ἴυρρΙἰοει:ἱοοεοιη: ::$οΙοε :μιΉε ΐο:νο:

86 Απ:: οίρ:::ε 03:35 ::1ο::ε:Νφω αν εό::α:-·

το αἀ:ο'ποπε::οε~-ίυΡρΙ:οο:ἰόε Ξ: Πω:: Πω::

δ:: Ρει:Η:1:0τ:ΤοίΒ0:: ά:: εο!υγ :ιυΊΜ:»υε ε:

:δο:::ιέ ρου: ίου! Μογο::::οι::: :Αν έ! π):



πη·-____ήτ

Ρε τ τε ν. Ο ν Ι Ι,ιτ17άτι/υ.τ.ι.. μ;

ω: τε” βια! Βίτσι &· ΜΜΜ Μεάτωστιτ Μπιτ

Με:: ό· Με Μπιτ: τι/])τνσέτ Ιε/ἱιε 6'|ατέβ βαπτι

τικ·. ΙΙ τι”γ τι ουσ Ιιιγ ίουΙουι τιουε Ρυἰί

ία Βυοτιτ ου τουττ:ε ιιοε τΙουΜυτε Σετ τΙο

τουττ:ε υοε ττιιιΙευιτε , “με ἰἘτττττεἰ τω:

Πεκ ω· 9ιετΜυπ , «Άδειο-ΙΙ ὰ ίου :τουτου

ρευρΙο Βιτο.ι5.5υρρΙιοτιε Ιοτιττττιιττοτιιαΐτ

τιυ'ιΙ τιουε μττΙοτιτιο τιοε μεΙιτι μτ ΜΙ1

ουι:Ιε υουε τινοτιε :ιττιτέίυτ τιουε ίοτι ιτι

οιΒιιτιτιοτι, 8ε ουσ ε'ΙΙ τιουε οΙιτιίτιο α: ίοΙτ

το ίει 8τειτ:ο δε τιοτι με οτι ία τ:οΜττ:, ρουτ

τιουε 8ΠΙ8Π(ΙΟϊ δ: που με ρουτ τιουε ροτ

άκ:ι ρουτ ιιουε ΙιυττιΙΙΜτ δι τιοτι με ρουτ

τιουε αιΙιιίτιιι:τ; @ο Ι;ιττι:ειε Ι'ιττιμτΙουιτο

τΙο τιοττο οΙιευτ,Ιο εττιυτΜυτ ου τιοε πιει”,

οτι Μ ΙοτιΒυουτ ο: τιοε οιιτιυιε τιο τιουε

ττ:ιτιίροττο Ιιοτε τΙοε τοτττιτε οι: Ι'οτιι:ϊί4

ίτιτιοο 66 άυ τοίροθ: τιμ ιιουε τΙονοτιε ὰ ία

ΜειιοΙτέ ίουνοτειτιο,8ε ειυιτ ίαΒοε τΙιίροέ

ΙΙτιοι·ιε ότι ίὰ ρτονΜΜτιεο; τιιευε ουσ ιιοιιε

τοττιμτιοτιε Ι'υΙ8τουτ τΙο τιοε ρΙτιιτιτι·:ε μτ

Ια τΙουοουτ τΙο ίοτι τιττιουτ,86 Ι'εττιοττυπιο

άι: τιμ Ιεττιιοε μτ Ιτι ίουνοτιτιτιτο τΙο Με

Βιοτι-ίαιτε ραπ-τι, μτ Μ ττΙΜτιτιττΜυτ τΙο

Με 8τειοοε ρτοίοτιτοε , 86 μτ Ι>οίροτ:ιουο

τετοιου ό:: ίου τιίΙΙΡτειιιτ:ο ίυευτο δε ότε

ίου ἰτιιτιιοττοΙΜ οι:ειτιτιιτΜ,8τ :με Η υοιιε

τσουνοτιε απιαστο ίοτνιτ ΜΙ Με ὰ ία 8Ιοιτο

ὰ “ΦΕ

-....τ.--..._Δω



  

 

Μ ··Βιιιι Μ” ,Χν1ι.

%·Ρι:ιιι-Ηοιιτιοιι άι: ίου ΕΒιιίι: 6: ἔι παπι

[ΠΟΡΣΕ ίειιιιτ Η πισω ι·είειιιιι: Μι ίιιιιτέ ΗΘΗ

_ιιοιιε ιινοπ ιιιιριιιιινιιιιτ ιιοιιιιόσ: , Μια φα

ιιιισιιιιιιε όοιιΙ:Ιοιιιοπιτ άι: Γι· ιιιιιιιι , ιιοιιε

ιιοιιε ίειιιιοιιε ιιουΒΙι:ιιιοιιτ ο!τιιι€ει ἔι Μι _

Ι-ιιγ οοιιίιιοτοτ; ιιιιο ε'ἰΙ ιιοιιε οιι ιιιι:ιΙΙειιτ

Μαιο κοιιτι:ι άι: σεττονιιΙΙέε άο1:ιιιιιδει

Η ιιοιιει!οιιιιο ρισιιιιοτι:ιιιειιιΙοε όιίιι65

τἱοιιε ιιοοεδειιι·ι:ε ρου: ροιινοιτ οοιιιριι

_ τοιίὶτι: Μπα; Ιιιγ ειναι: ιιίίοιιτειιισιτηιι'ιι

Ριέε οι:Ιιι Η ιιοιιεσκινογο ίοε Αιι€σε ιιιιι

ιιοιιε ροποιιτ σπιτια Ιοιικε.Βτο.5 δ: ιιοιιε

ροίοιιτ οιιτι·ιέ!εε Πει”, ό: μπε οιιιιιι ειιιΉ

πισω τει:οινο οτι ίοιι Ριιτιιό.ιε μια: Γα
Μοιιτάο ίοιι ΡιΙε ιιιιἰιιιιο. ¦ ¦

ΙΙ πω” 2 αΏό ἀὶτ οιι 3°π Ιίοιι,τιιιο πινω

Με ροοιισιιτιιωιοιιτ 5 Ι)ιε:ιιι::τι Πισω :Με

ειι:ίίι:ε [Μαι Ιοε οιι τοπικ, ειιι'ιΙ ειινογο

ία ι.ιθ.ι·οιο αςιιΉ Ιοε @Με 8: Με φάω:

ω· τοιιιισειιιι ; σοιιιιιιο Η ει άο!ινιιέ-ΙιιΒι
'β ίΒενιά,ΕΖωιιΜε ιιιιιιιιι:ι Πε Γοιιι: ιι:ι:Ιειιιιέ

και Ιοιιτε ιιι:ιιιιόισμ Αποιιτοιιειιοιιε @Μι

πω” εκαιιεοπιι του: άι: ιιτιοίιιιε ειιιιιιιά

πω” ιιιιρΙοι:οι·όε ίσο ιι€όων::ς: απο νι·:ιγι.:
Μι ι

ίογ 86 ειναι: υπο ντιιγο δεῖ ίαΞειιίο τομο

αιιιοο , δ; :μια ιιοι.ιε Ϊιιιιτιετοιιε άει τσιπ

πιατα ι:ςειιι· 86 ὁ: ιοιιεεε πω ίοτοοε. διιιμ·

ν"οιιοιιε πιοιιε Δι απτο ΜΙΚ: ριοιιιοιΤο

' @ΜΙ
ο

ω" :



 

Ρειε Αν. €2νιι. Ι74Ισίι9. πι.. "ΣΑ

σιι'ΙΙει Βίοι: ειιιΙἱιΙσΙσ Η,9ι.Ρωζ‹ 96% »ΜΔ

Ι πιο ψέϊ'αεαρΜΜ2, ή: ἰο 8οίρεσ:· , μ· !σ άσ

ἰἐσπαξί (Μ. ιεβπ)ι που: Μ] σιωπείέ!]σπι σε

άι·ικψ Με Ζε ειιι|Σιβι·»ι2 σε· ἰΜἔσο ω· ό· Μ

· ]Ι:Με συἰπωσιἰοἰέστασειμΪ ΙΙ σΡε Ισ [Χου σε:

ι ιισιτιιό·,ι ΙΙ ιισ ΙΙΒιιιΙΤσισ ιισιιιο ΓσσισιιισΙΐο;

Ειι ιιιισΙειιισ ωι€ωεσω ρίξει ιιιισ ι ιισιιε

ιιιιιιΠισιιε σιιισ, πιο ιΙσΓσΓσσισιιε ιειιιιιιε ιΙσ

ίση Ισοσιιιε 86 «Ισ σώσει; ο;Ι;ΙΝτιιιισσ.

@σκιά τσιιε Με ΜσιΙσσιιιε 861 τσιιε πιο; ›

μιτσιιε ιιιιιιε σα” σΒιιιιιΙοιιιισιογοιισι

ΙΙ εισιιε εισειιιιΙσιιιιστε σωρο. ΝσΙ):τσ

ιιιιιΙΙιιΙΙο 86 ιισΡιτσ ίσιΙιΙσΙΙ`σ σου: σίιισ

ετσιιιΙσ , ιιιιιιε·ία Ιι0Π!έ86 ΓιισιιιΙΙΙΙιισσε

»οσε σιι(ι161ινισι σει 86 (σ πιοιΜιισιιι σε:

σσιο ιιισσιιισμιιΙ:Ισιτιοστ ρΙιιε ΒτιιιιιΙσ. ει

εισιιε Ισιιιττισε ίσιωσε ', Η σίὶ Ισ:: @τισ _ ι

`ιισιιε"66 σὺ ιισ[Ι;ι·σ νοτιιι·άσΕιιιότει ΙΙ ιισ

- ιιισιιιιιισσι μέσο ιΙσρΙογοι Ισ ίισιιιισ. .

_ ΕιιΕιι ιισιιε ενσιιεσιιιτοιιιΙιι σκι Ισ @ισ

σΙιιΙΙσπι Δ» ΡτσρΙιοιι5-ΙσιΙσιΙσιι· ότι ΙΙιΙσΙσ

:ιιιισε σιισΠισιι_Ι'ιι τοιιιΙε.οιι ΙΙιιιιιίσιιΙ οΙὶ ι

σο οσΙσσιστ σιινσιε Ιοί Τα -ιέιιιιιιΙτέ 86 ίσε .

ιιιοινσιΙΙσε σιιιισιε Ισε ΡιΙε άσε Ιιοιιιιιιοε;86

' ιΙσΙιιἰ σΙ·ΙΙΙιτΙσε ΕισιιΗσσε ιΙΙιιιΕΙισιι ‹Ιο @τεμ

«σε 86ιΙσ ιεισσιιιστ ίσε σσιιιπσε σιι Μπεστ

Ισιισ.`@ιιιιοΙ ·ιΙσιισ Που ιισιιε ασοΙιιιιιξε

σο ιιιισ1ιιιισσια-πάσ 82 ΦΠ) @#3 -
-ι ή · Μπι -4·ιιισε”

Ε

 



  

με " ο ει: ιι Μ:: :ο :σιτεσ :στυιε ου υοΡετσ στοτυΙστο ίσυτέ ίοὶουε

ίοΙο·ιιουιτ σο Ι'ου τοττιστοΙοτ :σε ο υουε το

σιοτοΙοσε του: σου:: :πιτ ΙοίοιιοΙε ΙΙ σου: σ

στοοιιτέ σο Μου σουΙἱσστοσε Ισε στι οσΙσ

οοιυσιο σοε ΙσίΙ:τυσιουτε σο ίσ τσσΙυ , σ:

σου οσε σουισιο Ισε ντσΙσε οσιιίοεσο σο.

ίττσ ουστιίου , σ: συ σοσσουε τουτο Ισ

ΒΙοΙτσ σ Ι)Ιου οοισττισ σ οοΙυι `ουΙ στι σ

σΙτέ Ισντσἱ Αυτουτ. Ι)ΙίουεΙυι οπο:: Όσ

νΙσ, Μεσοι :πιο σα:: :'Ε:ο:οο! &:ο.σ1)ίο:: οι::

σ:ρωσσεσ- σ ω: οι:: ορο: ::ίοσοἰ:βιἰ: σο::

δεσ. Ι 'οι:ο:ο Ζ'Ε:οοοο! σο :ο οὐ! ο ο:ο:σκέ οπο:

#::Ζέτο:ίο:::. Η :ι οπ:Ζέσέ/οπ Με:: σο:: οπο:

ό- ισο::::::::: :ο !”:::νοοιιοποέ σου:: πιο: ::::::5

11ο: ::::ίοο::.›ο ο: Α:: πιο:: σϊο·υο):οο: οσσἰ::::

ι σέ , ί:: :ίο::·ο]/ξ>: σ:: β>Δ:)::Ιοοο σπ'αυ:1ο:: :οσ

οο::::έ , πω:: [:::νος::ο:ο] ί: Να:: σε :Έ:ο:

σο: , σφι:: , Ισ :ο μ:: Ζἰ:ο::::ἰ :ἰοἰιἐΦ7ι9 σο::

απο σα:: Μο:: σο:: :ο::::Μο ο:: ω:: :οι::: σε:

ἰ'Ε:ο:::οἰ :'κης::: σ:: ω: ,Π Τ:: σ:: :ο:::έ πιο::

:υπο σε 2ο οπο:: στο. σε σνοσ ΕΖοσΙιισε Γ:

τυσ:: ο:: ο:: :ο::αποσοσπο:::σε :::ο:::::::. Ιο.:

Με:: :Με οπο:: ροκ:: σ:: βρ:ίο:ο ό· ο:: ου::

:ουφΙοοσ: μι:: :Έ:οο::οί ο:: Α: :στο σο: τεσ

σο:: : πο:: :ο σ:: ο:οσοοβέ απο ροοβουιο Μ):

με:: σ:: ::::σωμ: ο:: Λιβ ο σο· :Ματσο

:ο σ3ι::::::: οσο π: οι: :Μέ Με: μεσο:: ε".

σο:: :οκ σ:: 23'Ε:ο:οο! :::,:# σο:: ::οΖωοο:·,

° όΡΜΞ:
-:
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Ά ο Ρε ιι Αν; ξνΙΙηΙά η; σα?

ό· Ρσκι·2Μι αυτ;; Ισααψη και 63ιπτέματπω ›

ξα.ψιστ.τ έα :Μακ Με :κ Μ :κάβα έα Ζ,'Ετεο·α .

Μ. ΡαΙΙοσε Ιω ατι Ια να:σ άέεΙοτασσα

σαιτ; Ισι-ίαΙΓοτια σο: _ρτΙατατι αοστ-'τιοΙΙτα

-τΙαΙΙντασαα9 δ: Ια ΙσΙσγσιιε τεστ εισοιτιρΙΙΓ

ίοτιε Ια στ: Ι:οσσα·τογ , ανααΙα `2.αΙα οσα

τιοσέ τΙαιτοσε. Να ίσΙΓοσ5_ρσε αοζτσιτια ααα

:κατά ΙαΡτασΧοσΙ αιμα ενοσ αΡτέ- τιατ+

τοΙέα σαιτ τιοΙΙτα δαιασαστ ΙαΐσαΕΙιτΙΡα

ε'αιι :Μποστ 8: στ: τανΙτιταστ ροΙτιτ νατε
@οι ροστΙ'ασ τατι1αταΙατ ,ι ν πω; αοττιτσα ια

ἀΙΧΙαιτιατΙσΞταιιΙστ- σαιτ Ισι `εΙοτΙΙΙΙιστ

ΒΙασΞι @στα νοικ·, 8; Για Ιαττιι Βι·ΓαεσιατΙα ν'

@τι ΙσΙταστΙατιτ €τιιααε. Οαίτ ροσατιοσα

οσΒΙΙΒατ Ξι οι:: ωστε 8αταΙιαιασκισοσνω

τιποτε στ: τααοσσοιΙΤσσααΪασνατε Ισπισ'Ι;Ι

ποσα ασνοτα Με ετιισόαα δ£ ωΙωιω)ιω

σαΙΙντεισαοε, Μωμα στη, ὸΙτ- Η, α::Μ:: ε:

κι δω. Πα οσα Ια τω όαατσιιΙαιΙιαε ,ια Ια

αΙΙα οι: τοσταε Ιοε ειστταε σΙΙΙιθτΙοσε αστο-ο»

ταΙΙαε τΙιισε ΙαΓοσα-ΙΙ-αε"ΙΙ ποσα αοτιίοΙα 66
Ι τΙαίοσαΙΙατ ΙΙ ποστ» άαΙΙντα:, @σε ΙσΙ ατι

εΙανοσε τατιτΙτα σο; Ιιστ11ΒΙ(τ$σάΙοσα·όσ

η το ετσαα5,τ5α τΙΙτα απο Ι'ΑφοΙττα θ 1ωσ2ρ2α τ '

Μαι μέ ή ία ρω: έα αφτα .9αέΞω·ιπ Ζώκα

766,28, Ζεμια έα.: ΜΜτωσει & Ζε Μακ έα

, πω: τ·σαβ(αταστ ?κι και: φαβΖέοι Μπακατ

-22··4!Ιιται:εστα #ΜΜεσσιωστ«Μ>Μ

- ·' ι και
...α- ··
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84,8 - $ειωνιοκ

πωσ ωβσω απο» αν πω: Μ2]υποψι βνσ9:2=

το έα πιο", ή:: με π'εα]ΐωω· Ρο· :οπ/απτω ή

α: πω: Μεβσε: :ΜΔ αν @Μιμί ›·οβιβιτέ _

Μ· Μ02°2:. Ετ σο συο ῇο αΙΜΙοε σΙΙΙ1&Ισω

οστρστοΙΙοε , Ισ Ισ άΙο εινα: Βοοσσσιη5 με”

έστω αιΙΓσσ άσε ΓΡΜτσοΙΙοε , σε Ι'οττοιισ

:Ισ ωοσΙσσ8ο,εΙο Ισ Ισροι:ΙΙΙ:Ισσ5 σο ΙΙΙ6Ισε

Ιοι:Ιο σε έα: Ισ :114ΙοεΙΙι%σσ Ιω ΒΙοσ,‹Ιορε

ΙΙ ποσο ο ὲοΙἱντοπ σου: σσ148 Ι:οσΙτ στο

ΒοσεσΙ&Ισσε ί-ΡΙ:ΙισοΙΙοσ οδο Ισ. ετσεο5

ι·ισσεΙ'οσ :Ιονσσε τοπσοτα:Ιοτ ο: άπο ενοσ

Ίο ισοΙΙσο ΑσοΙΙ:το , £ω2βέι @Με μέσα:

ο ἐεωἐ άι· Μισο: θεσεΞ28?έσπ:/$2%έΒιο!ω στα

ἰἐεωσ :εἰο#ε: σε Ιορο: Ούτφ ἐ Μ ΜΜπέε ΑΚΑ

ίαέίσέπ :ἰε [ιέΜεο κά: ἰηιιοἄε· έ! και: .ο ΜΡ

έσα Ιιεπαύ!ε.σ εκβα &έσω παπά σα. Ι:ΔΙΙσσε

Ισ άσσο, Με: Παω απο 2οΙο σε ενοσ (Ιο

νοτὶοσ;6: ΙΙ πισω νσσΙσσε σιιο σσε ΜΜΜ

Βοε , σο; βοσοά18:Ισσε 86 τσακ :Ισε σ#

&Ιοσε ‹Ιο επεσα ω, Γογοστ 28τωσ1ω,

ποσστιςσσε Βι σαι οΙσΙοστ Ξι Με νΙσοε οι Ξ
Α ' :Ισε μεσο: , οΙ·ωισσσ σο :τουσ ομοσ παπί:

Ιου:ε σωσει: Ιοε γοι1Χ σοτ σνοτιΙΙΙΙοΙσοσΙ:

σιιο σωσει σοΙΙτο δοΙσσοστ Ιοίσε οι: ρο

πσΙγτΙσιιο μπω Ι'ονοΙτ εσο:Ι7Μ &· σε μ»

Μ:ρω Δ· ραπ οπο· ΙΜ πε 2Ένίεκπο ; σε

μπε οσσίοοτοσε ασε ροπίοσσοε σε τσιπο

ιισΙΙ:το νΙο Ξι ίσσ σσοϊΙΙσσσο, οι πισω Μακ

σο”



 
%·υ.”
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ᾶἱσσϊδ Μ· @στο σε; ίτσὰιῆσιιτ ῖιιτοι::σ

Βοσσαεπανω ; Ι·ιαΓσσσε σ σε εμε πω: σει:

νσπίσηε Ξι πω: ΒἰσσἙισστσσἴσ ]σι.ιτρέο :κι

σ !;κ1ικΙΙσ πισί)ττσ @τι @αν 11008 ΜΒνσπι

τσιιέάσ Με τοωσσαιικ δε σου: ωσιΜΙΙΜ.

επι-Ια @πω σο (στι Κσγαιτωσ;σἱι πισω

πσ_-ίσ:σηςΡΙιιε Γιήστε σα:: ΙσΔΙαὁὶὁ'$,ω

σσνΙσπτων>έ τοσεασΙσσεω2 ρωιοπωικ `

στσΞυτσειι1 αιικωί?κώσε ὲσστ σου; ΓΜ

πισ ετσναὶΙΙσι Η ίσωτειιτ Δω” επτα '

Με ε πιεσε ῇοιιϊεσωε σκεπσΙΕσωσσε. Δι;

ϊσσνσεειὶιισσἰσσ<Μ @σε ε σΡεό ασ€ΜεΙσα” σο .ΜΜΜ δσ1σσουι;1σωε €ίω1%

ΔιισιισΙσινασ 1: Ραο- σε. Ισ 3. ΗΜ; (σα:

τσιπΜΜΜ: Β6.Θσἰ:Φ., ΑΜπισ._ σ

Χ Δ. τ ε/

” ΜΙΒ 3 ΑξϊΗέ

  

 




