
Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l’utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ Non fare un uso commerciale di questi fileAbbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ Non inviare query automatizzateNon inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ Conserva la filigranaLa "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ Fanne un uso legaleIndipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro dahttp://books.google.com
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Ψ00ΒΒΒΠΙΠΤ.

ΟΕΑΠΗΤΒ δ'Ιι·'ΑΠ- ΕΠ ΕΑΝΠΟΕΝΟΟΤΕΝΙ

Η 8·ες[ αεκ ἰε.9.9ειι ίιι Μ2 ἰἰε?ι2_, Οιιι ααα αει ιιειἰαιιἔεπ ααα πιάσω ιιιαιιει· ααιι.9ιέεαοοιειι Ορ Με ΤοοιιεεΖ Ζε υο!αοειι _, ει:

αοοι·α! ααα αα2 αει· Κευεεαε!ίιιδειι ααα Μ! Γοιιαε ααπ αειι σειιοιαυύιιιΒ·. Πε ιιειΗαι·ιιι8ειι εα αήι·εαειιειι απατα Μαι ιε Βιενειι_.

Ιιειιος/ἱ ιιιἰιιαει· ααα ουαιιιιεει· σε2 αἰἰεειι εειι ὐοεἰταεε! ποιιαε ιιίιιπαἰτειι ; ιιιααι· 'ι ααα αίει· α/ΐιεε!αίιιΒειι Με υει·Ηαι·ία8ειι ειι Ζιϋ··

8ευσο8αε ι·εαεπει·ίιιΒειι_, αεαειατίιι8ειι ,. ειι οσοι· αεα Βεεει 8ε!ιοιιιε 8εααειιιειι οιιαει· αε παιιιειιοιε!!Σιι8_, αίε ααιιυαιιαε!ι]|ι Βοατ (αει

αει· ιιί8'Βανε ?ιαααειι. Πε !εεεειι εῇιι ?ιίει· :ου 8ε!ι!ευειι _, Με αεεε!νε αεΒενειι_, ειι εισΟι· Μ2 οοΒι αει. Φει·8ααει·ια8 αρ ?ιε2 ααατ

8ε2εεαειια εαπ; α” οιι2ε2οιια ιιιειιί8· ίιι8ευ!οοιι2ε 8·εααειι€ε _, σπαει· αε !ε.98ενίιιΒ_, τΜε 8ειιιίε ιυε! ιιιε2 ?κι ασο! ονειεεια1ουαιιι_,

ι·ιιααι· Βε!ι)α ααιι ω 8·εεειιιευειιε_, 843απ83ίιι8 α: Πε.εσιι?ιεία αει· .Ωω Ορ αει σας Με_, ιιιααι· “ια αε πάσα_, οιιααι· επι ίΙ‹ ια

αεεε!νε Βεειιε αιειαιιαει·ία8 ?και ιταιιπειι 2οεε2ειιιιιιειι.

.Βααι· Πε πα Ζεα: @σε οιιιιι·εαΙ‹ειι ιιιαΙατιι Ισοιιαε_, Ιιευοι·αειαε αι2 πει· ω ρΖαιι αει· ιιίιδανε _; - φαι εοιιαε Οπ:: πα ωεαει?ιοιι

αεα ,. αααι αει! αοε! »θα ί:: ,. αειι .ΚΦ88ΪτεἰίιιΒεπ ααα Με2 Τοοιιεε! υο!|εοιπειι ίιι ?κι ὐεείι α: ε2ε!ἰειι ναιι ω 8·ειιεεἰε ανει·Ι:_. αειτ

αι!ιιΒιί8ειι νοοιύα·Βαιι8 αει· !εε.σειι ιε υσοι|τοιιιειι, επ νοοι·ι8 «ω, αίε ει. εειιί8 ύε!αιι8 ία ιιιομειι ε2ε!!ειι , ατ α£ειιειι. Ραπ @α Σο!

Ι



π; νοοιιΒειιιο·τ.

2ῇἀ ιιίςὅεΒευεπ :πω Ιο8ει.: &Ιααεπ (Μι 2οι 8·ε,παΪε Ιή Με μαειΖη 2ο .ππτΗκεπ)_, Μ α_/ασο!ί:τ8·επ (οαΙιίετε) επ ἀααπΙοο1· 2ο2 εεποπ απ·

πεεπι|ι)Ιιεπ ρπ)..: υει·|επ]8ϋαατ_, “Με ?ια ασο! @πετ Μπι.π-ατΙ:είά ὁεπ]Μ Πί£ ἰίε/ἰο ΐ0ἰ Φἴ6 Μιπ82 0παθΓ720ΜΜ &88#π-"Έά θΙ8 ῦευοτ<

ἐστί αοοι· ιἰ‹τ φυε!ιυϊ2ΖεπάΙιείά- πι” ω:2 Σα. αο7ιεύααι· δο!ιοπωόιιτ8ε Μπακ” ι!ι:2 πι) ό: δει· ?ιεώ 8·ε!ίουσι ααπ 848 άσεω Μη

πώ κ δείπί8·επ,· ω: ἡ @Ζε πίέ8ανε :Με φε28ευα2!επ ααπεο!ιοπω επ Μπακ ‹ΜΜΜ Μ Μου· πιῆπε ει·ΒεπΣεπί8 ορωπΖῇΙκ δεωί8ε_,

ω! Με α6Γ .ΚαπεΜετε!α_, Ια Με 8ε?ιεε! Μπε2Μπ:ιεπά .Ρπὐἰίε?τ ουστ2αί8επ_, όι:2 ω· Βή Με Γοπάε Μ· ορΙείάίπ8 ω: ααπΪΜεε

Ϊείπἔ ααπ Τοοπεε!Ι:απε2επαακε πω” οπδερΓος[ά Μ' Μι Σε @πικαπ υοι·ι!ετε:ι_, επ ιἱεπ ουεδ όααπσο ανά ιυοπΙ£ ααπ8ανασπ. Η

ὐευεε! έσω Μιππατὐείά σπαει· εενοε! παπι ?ιοο8ποΜίπδ κήποι Ζῇά8εποο2σπ, αϋε »ή πω2 |ιιιππε μπε2 8ε!ίουεπ π: απατα»

Απετιτ110ωι σ. :ει.οιιιπυιε, Μ.

3ο ΑΡτἱΙ, Μη.
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:ιι ΟοιοΒοι·, ι8αιξ.
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ΠοοεΒοειοΙιιο Ηοστου Β08:υυτάστευ πυ άειοιι ΜΜΒοτοοωάειι δοΙιοιιννΒιιτεΙ Βσω;Μο Κιιυοη;ειιοοιειι!

ιετνιιι·επ ΜοάεΒτοοάεοτειι ἱιι άο ιπιοει]οΙι]Ιιε ΙοοΡΜπιι άαι· Κιιυει πιο ΤοοιιοοΙεΡεΙοιιΙ ννοιιι·άιΒο ω πσοεεινοτοει·επε

ννειετάιΒΒο Κυπειειωτεεεειι, ΤοοπσσΙεΡεοΙεωτε! Μου οτνετἱιιΒ επ ΙιιιιΒο οοπσεἱιιε Βοι·οοιιιά επ ΜΜΜ; ννωη·άιΒο

Τοοσοοι·άετεΙ ΙοιιΒο Μεθ.ειι νιπι Βεἱάεοτ δε”, ΑειπΙιννεεΙιοΙιπΒοπ νοοι· Μι ΤοοποοΙ, εαιοΙιιο ΕοοτΙιυΒοιιΙ

Ηει Γουάε κπ· οΡΙοεἱάἱιιε σιι ΜυΙΗΜΟΜυΒ νιπι ΤοοιιοοΙΙιυπειοτωετε ου Κυτ!5τστΗ:τσ88σα, άοο1 Μ: δσΙισπννιΦυτΒ5 Βο5:ιιυτ οΡ

Βει·3Βι, ευ κπ εωιιά ΒοΒι·ειει, εαΙοοτ: άεπ ῇειτο ι8ειι 3 ἱε οοιιε άἱοι· ιοΙάεωυο οΡΙοιιοτιάΙιαΙου ‹Με αοΜΒπου Βοειιιιπε, ΙιειννοΙΙι Πι

άο ΚυπειννοτοΙά Μπι Μια. τσοφ Μο: πει νεειιΒάο, επ Ιιιιιιιιο Μιυου Μ] Μι ΙιιιυειΒοοεΕοπεπάε πεεε5Ιιι‹τΙι: ειΠοο8 πιει οτ

Ιιοιιιοιιἱε Βοτοοπιά πιΙ άσοιι ΒΙι]νειι. Ιτοωοτε Ιιιιιι ννωι:ά. Μναπιοιι οΡ Μι άεπΗ)σοΙά άειει· ΙιιτιΒιἱυιΒ, ννιιετνεαι ἱυ σιιε Ιωπά

Ηοωι νοοτΙ:οοΙά ννα, οιι Βτε«Βιου εΙ2σο Μ πιοΒοΙι]Ηιεἱά τοι εωιπά) Μ: άο @πρι Βοοείοιιάσ ου ετνειτου Κυπειοιιααι·ε τκαι ‹Με



Η, ικι.ι:ισικο.

ΑειυΙισπιοΙια8ου, άιε 2ἱοΙι Με !!'ωυοοΙ ννιιάου, Ιιυυυο ει·νιιιἱἱυε, Ιιυυυο άσοι· ειιιάιε νετιιτοΒειιε ννειου54τΙιιιΡ, Ιισπάευ ωωθ.

ιΙεεΙοου, ισπ εἱυάε Ιιου οΡ Ιιυυυο ΙσοαΙκιαιυ νεοι· άνναΙιἱυ·έου :ο ΙιοΙισοάου, σπ Ιιιιυ άου ννεε ΒοιυιιΙιΙιοΙι]Ιι ιε ιυιιΙισπ , Με εΙ2σσ

το Ιοει·οου, ιε σπάει·ννι]ιου ου ιε ΒεεοΙιιινουι ναπ ιυΠι εουε ΙυτἱΒιιἱπΒ ἱε νεοΙ ισ νναοΙιιου, νεοΙ υιιιε, νεοΙ Βοοάε, σιιι άειι εσο

άου ειι]Ι το Ιιεννειι·ου 7 σπ νοοτι το ΡΙειυιου. - !!!ειυυοου οτι νι·σπννου ννει·άσπ ΒοεΙισ2εου, σπι άου Ιοει·ΙἱυΒοου, Ιιυιιυο ΒοοΙιννιιαιυΙιεάευ

ιυεάειεάεοΙου, ἱεάει· υεειαΙιυυυο ειΒοουάσιυιυοοΙι]Ιιε ΙιεετἱΡΡεου. ννιε ΜοΙ" ααπ ιυΙΙι εειιε Ιυι·ιΒιἱυΒ ἱυ σπε ναάειΙοαπά? ΑΙ ννα!

τνι! ει· ναπ νιαιΙου ἱυ άε ΒοεοΙιἱοάουἱε νεα άου δοΙισπννΙιυι·Β , ἱε: άατ σιιιιι·ουι άειι ῇσι·ε :7σ8 , άε Ι!εεισπ Βεεουτοου νσυ άου δοΙισιινν·

Ιιιιι·Β, άσοι· άω ΤσουσσοΙεΡοΙ8τ ιτκοσιι πο”, τΙο ισπΒο ΤσουοοΙἱειου, ισοννοΙ ιυαυυοου Με νι·σπννσπ, σπάοτννϋ2ευ Ιἱειου, ἱυ άε

ιΙιωι·ω άς;;; ιιυυ5:; εεάει·ι Ιιεε!·ι ιυου άοει·νειυ ιιἱοιε ιυεει· εοΙισοι·ά. Πε !·”ι·ειιεοΙιου ΙιειάεΙοου εοΙι:οτ αιΙισοε σπ άσοι· τΜε :ι]άου Μεσπ,

Ιιιιυ αιυεει·νιιισἱτο. Ηο: ΒοασοιεοΙισΡ νεα υἱιοτΙἱ]Ιιε ννοΙεΡτοΙκεπ‹άΙιειά, εΙ!ιἱοι· πω· ειεάε οΡΒοιἱει, ννεε ννοΙ νεα άἱο ΙιοΒτἱΡΡου,

πισω· Ιιιιυυο αΐΒοισπάειάΙιεἱά πιυ Ιιε: ΤσουοοΙ, ννσε εου ΙιοΙο:εοΙ, άαιι ω: Με: νναιιι·ιιοΙιιἱΒο άσοοΙ, τοτ άε άιιάεοΙἱ]Ιιε ααυνω

εἱυΒ, το νεοΙ νετννιβοτάο. ΟοΙυι:!ιιΒ νοτεουάε Ιιει 2ἱοΙι ισονει· υπτ: ‹Ιου δοΙισιιννΙιιιι·Β, άοε άου ΙοετΙἱπΒ €Ια€:τ ποτ 'ι ιυιἱυετ, άε

ιασΒε!ι]ΙιΙιεἱά, οτυ Μοτ το Ιωιυου, ΒειυειΙιΙιοΙἱ]Ιι Βοννοτάευ α.

Τσοου Ιιε: υυ εΙο ννοΙΕά. Ηεοτου οσιιιιυἱεεετἱεεευ ναπ άἱ: Πεειιε!ιι ΙιοΙιαιιεάο, ωι] ισ νει·εοτειι, πιο: άε εειυειεΙΙἱυΒ ναπ Μ;

ΕιάιυειαιεοΙιειΡ, νιιυ Ιιιιυ Ρσπάε τοι· οΡΙοιάἱπΒ σπ ιιαπΙιννεοΙεἱυΒ ναυ ΤσουοεΠιυυετουαιιτε, ΙιεεεΙισιιννάε Πι εΙοιε ΒυυειιΒε σπάει·

ες;ΙμήςΙιυε, τΜε εουε ετιιουτοουἱε, ι ω τοσπ τοι] ἱυ ε:εια: ΙιουιτΙοο, σπι , ναπ ιυιιιιε ει·νειἱπΒ, ναπ ιυι]υο άσοι· να!: ου ΔΗΜ!:Ι νοτ

Ιιι·οΒεαε Ιιιιυάε, πυτάεσ ιταεάοάοσοΙΙυ8 :ο Ιιιιαυοιι ιΙσευ. Ζω ννειά υσια @]πε «Με ναπ ιΙουΙιου , νεοι πιἱ! άε ΡΙἱΒι ΒοΙισι·ειι.



ΙΝΙ.ΕΙΠΙΚΟ, ν

σαι ασισ νει·σπάσι·ειοΙΙιυε ισ νιισιιιΒσπ, άσια· άσειι·πισπ, ισυ πια ιυοΒοΙιαι, ισ άοσυ ΒΙιβισπ; αιιιυ: Η: πω· τυι] ιυσσπ, ω Ιιοι

άοοι·Βιισιιά 2ἱου σΡοΙσυ »ήπια ι·οΙΙσπ, άσπ ΚασοΙιοΙιυΒσπ υαα ΒσποοΒιαιιιυ Ιιαι @υ , νοοτοΙ Φωτ άιι τοοοτ Βι]ισπάετ σου ει”

ω: σιυΡΙοἱ Βοιι·σίι, άιιι σοΙι Ιισ: σπάσι·Ιιοιιά τοει σσιισπ σιατε!ασιι ΙισσιΙιυΒ, σΙοοΙιι8 σα: σοιιειι νειΙιοΙιισπ Ιιαι, ἱπάἱσπ @υ'

Βεσει σπ ΒσπσιΒάΙιεἱά, Ιισιυ ποτ πιΙιοΙιιἱπΒ, άοοι· @]πιτυ υιιιυυτΙι]ιισπ αιιυΙοΒ, πιαααι· Ιιαά Βοτιπα” - άαετ σπ Μπυ ΜΜΜ

αστ πιι] ποι·, άει". άε ισ8σπκποι·άιΒο ΒσειοΙάΒσἱά άει· ΑαπΙιοιυοΙἱυΒοπ, πυ ασ2σ Βοσαι·άΙιεἱά απ, άσκ. ή σσπ άειάοΙιαι μασ

ιἱσαεΙ σπάει·ννι]8 άουτ πω, υαυάετ ΒοΙιοσΐασπ; ααετ άε νσσι·ιι·σασΙι]Ιισ ιυσσετσι· ἱυ άε Μυυετ, οιι2σ σσι·ετσ ΤοουσοΙσΡοΙσι·, σπ ΒοεσΙι

ισ Ύτἱσπά σπ ΚιιυετΒσποοι α. σκοακ πιώ Βσι·ιαάσ ιυοτ άἱο ιιααι παά ΒοΙσει ποτ Ιισ: ιι·σπι·8ΡοΙ, σπυ, αΙ8 ΦΠ· (μια νΜ: σα

ΙιυυετιυσιιΒσπ οτΒοἱά σι·νει·σπ εοννοιάσπ, σπ άοοτ ννοΙΒοεισάε ειυαἱσ @υ εαπ άοτ υιιιιιυι· νει·ι·ιβιι νασπι; σπισ νι·ισπά αοαιαισυ,

ποτ Με ΒΙι]σΡοΙ, παω τητ ιἱοΙι Ιιαά Βσποιυσια -- 0υ28 ναι·άισπειιοΙι]Ιισ νι·σπννσπ σιιιτνια.ικκ συ αιιαιιααπακ Ιαιάάσπ αι:Ιι θα

άαι πααΙι οΡΒοΙσΒά οτυ άε ]ουΒσ ΚννσοΙιοΙἱπΒσπ Μπι· εσασ το σπάει·ννι]ισπ, σπ άε πτάἱουετοΙιβισ τω", άἱο Ιισια ιι]άΒσποοισπ

αοοι· ιιαι·ε Ιιυτω νει·Βασσάε, "Αττικ τακακι5, αιμασ 2ωΙι σπυ 2σια· ααυ 2ιιΠι σσπσ τυσοἱΙι]Ιισ τατα. -·

Πα νσι·Ιαιισπά πωσ οτυνιιυΒ άει· ΤοσπσοΙΙιυυσ: σπάειιυ8εοΙισπ, εισαι 2σια σσπ ι..ιιιια νοΙά ποτ αίισπάσι·Ιιβι οιιάοτΙιοιια

Βιιἱισπ άε άεοΙειυ··ισ, Βυἱισπ άε άαα ναπ ασε μΟπα, άσε Μοτ πα‹α. ισ ιιαι·ιοΙσπ ννα, ννσειι·ονει· α ισπάσ Ιιιιυυσπ σΡι·οΙισπ;

Νασυι πιει ἱ8 άε ισσ πυ Βσυοοάα;άε ιιυυάσ υαα ιαΙσσυ Βποι, τοσατ Ιισο πΙο άιιιισπάσ οΡΙοιισπάΙισάσπ 2ι]υ υἱοι ασυ ισ ισο

·ιισπ σπ πω· Ιισο πΙο άιιἱισπάε ΒοΒι·σιισπ ἱε υἱοι ισ ννειαι·εσιιιινιισπ? - απ ισοΙι ιυΙΙσπ σπ2σ ΑσυπσιυοΙἱιιΒσπ ι·σσασ ΙιοΙιασπ σπάοτ

πυασυ ἱυ άσ Ιοεισπ , άἱο α] σπινιιιΒσπ πυ Ιιυυιισ Μσσεισι..8 σπ Μσσειοτσε8σπ , συ θι] , Βοιισιιισ νι·ιαιω παο άπτ Ιοσεσπ ,ωι,
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ν: ΙΝΕΕΙΠΙΝΟι

πω. νε1ι ει· πιει οΡ ιε πιειπεπ, πιιιιεπ άεπ Μοπ, πιιἱιεπ τΙο "Με νιιπ πεεεειι? - ννα: "Δι ει· πιει ιποάειεάσοοΙεπ επ ιιααπιεννπ

πεπ? - οι] ννεει πει.

Με άεοά πω] πεεΙιιἱιεπ, πιι]πε ννι]ιε νιιιι άεππεπ ενει· ιΙο υετείεεΜεπ άει· ΤσοπεοΙεΡοΙει·ε επ ΤσοπεοΙεΡεοΙειει·ε; - @ώ

πε πιιισπάει·ε ιπεοτἱο άιιαετονει· ιιιοάειοάεοΙεπ επ νσοι·ιοάτεΒοπι άσ νι·ιιεπι νυπ άειιἱΒῇιιτἱΒοιι ειι·πειά, άεπ ΚννεεποΙἱυΒοπ νσοτ

ιεπσιιάεπ επ πιει πεννι]πειι ιο ετανω, σπάει· ΠΙἱοάει· νεισεει·επά πω” - ισπάει· ω ποοάσπιΒ σπάει·τἱΒι ἱιιιιιιει· εεπἱεπἱυε εσπε

ποπ ποπ , εαπ πει πιιισπάει· σπάει·ννπε, ,ι ννεΠι επι άεοτ Εεει·ΙιπΒοιι νιιπ πιιιιπεπ Μεεειει· Βοιιἱοι, άεννιιΙ άει·ιοΙνει· ειι·εππιιιΒ Η,

σπι πυπι νει·εισπά επ πιιπειπισιιΒο άειιππεοΙάεπ ιο νει·ι·ι]πεπ επ ιε νειεἱοιεπ πιει πιιιιιΒο ννειεπεεπειι.

Πι πιΙ πωσ άε πσοάιεε ιιιιιιιΒε επάοΙιπεεεπε ννειεπεοπσΡ νσοεεπ, άἱο άεπ ΤσοπεοΙἱε: ισι εἱοοτειιιά ειισεΙα, ἱυυάἱοπ ιπειι

άσιοΙνε ἱυ πειιι σπιάεπιι επ ννααιπσο Πι το πιεει· εοΙεεειιΙιειά ποπ πεπσιιιειι, άσοι· ιιιι)πε οΡΙοιάιπε επ πεσοείεπιπΒ άει· πω

εει·πιιπει, επ επι ννειεπεεπεΡΡεπ, άἱο @Μισο ποΒσοτειι.

Πε σπνει·ιππάοΙππ εεπιοΙνιεε άεππννι]πε νεπ άεπ δοπἱπἰει· επ άεπ ΤσοπεοΙειιοΙει· ἱε σοπ σπείεεπειάοΙι]Ιι; ννιιπι πει ἱε εειπ

ΒονσοοΙ , εεπεπ ιιἱιιΒαπε , εεεειπι·σεπ:, πιοΙνει·πισΒοπ νιιιι είπεοΙάεπ, νειι νσοιειοΙΙοπ , νιιπ ιΙο ννειει·πειά το άσοιι εοΙσονεπ , £1ιιιιτ

@ ει· σπάει·:ιιεεεπεπ πἱοι π.

πει εεπ τπιω νοΙά νεπσσπι ιἱοπ πιει· παπ σπε σοε? - πσο νοΙε εσοτιεπ , Με νοΙειΙοἱ ιπεπιει·ἱ' ··· Πσιεπ ννειάεπ οπννοάει·-ι

ιιιιιπάοΙππ εοάιενεπ , το: ιΙοπ πσοεειι ει53Ι, ‹Ιο Ηἱεισιἱοο, επ ἱε άσ 2ι·σΒεαίε_, - Βοπεπ τσι άεπ εισιιΒεπ ει·ιιει άει· ΗιιἱεεοΙι]πε 'Ι'είει·εε«

Ισπ , άε εσωεαΣε.· - απιΙοοτειι ισι πει Τείει·εοΙ νιιπ άεπ Μιπάπειιιπ, πει ὑ!ῇερε!_, άε νι·οΙππε Τσίει·εοΙεπ, πει @ΜΜΜ επ ίαε?ιιιετ«

εΒιιζωη - πΙΙειι ιιιι8ασπάε πἱι εεπ ΒενσοοΙ, Ιωάν. νεπ ιἱοΙ επι ιιίιεπεοΙάεπ, επ νσοιιεειεΙΙειι. Ποιο πιεσπι νιιπ πει ννοιά: 6.ειι



ιΝ1.πιπιΝο. νιι

πεειπ νιπι $επιε ΒεΒονειι, επ ιιι], πιε πιει πεπε Βοπιε ποοι· άε πειιιιιι· ΒεειίιιΒπ π, ἱε οπινεπει·ηιι·ειιοΙιβι πεπεεπεπ, πε

πεπ σο! πει· πιει· π ννει·ε ·τοπιι νεπ Κππειεπεει· ιπ ιιειι Ιιεείι, επ ιπεει· νεπ πε πιιιιιιιι· ιεΙνε νει·ιιιιιΒ, πιιιι πει ιιοοΙε ι·ιιἱεοππε

ιιιεπι "υ τΜε Ισεεειι ιιειιι Βονεπ Ιιπι. Πε ιεεεεπ ιιΙΙοεπ , ιπειιιεπ πειι Ιίιιπειεπειιι· πιει ι ιιιιιει· πιει· , ννπιτ άε ιιιιιιιιιι·ιι]πε ειιΡωἱιιε Βονεπ

πεπ ννοι·πι, πεει· νει·ιποΒοπ πε Ισεεεπ νεοΙ, οιιΒοπιεευ νεοΙ, επι πει πιννο, νιιιιΒο επ ΙιείιιΒοο, ιε Βοεσιιενεπ, ιεικι]ειΒοπ επ ιοι

πει πειτε ποει ω Ιοιπεπ , Ιιεπι Βι·ειιιε επ εάειιιειπ ιε Βονεπ , ιπ ιιΙΙο ει]ιιε πεπεπ πει· ιιιινοειιπΒ; ννειιιεΙ εεπε εεειειπ,πιι: πε πε

ιιιιιι· ιιειπ πει εάεΙειε ΒονοοΙ εεεσιιοπιιεπ Ιπιπ, παι ννοι·άι ει πιιιι πσε πιει νει·εἱεειιι , επι αι πει ΒονεΙΙιεο, πιει] ιε μι·επ , πιο.

άε Τσοπεειιιππει νοι·άειι? - Ζειιει· ει· ει]π νοοι·ιιεειάεπ , που ει] Γι·απεειιεπ , Με οιιπει οπιε Νιιιιο,πει πειδιιιιιιιιι· τπιω νειιιιοΒι επ

άε ιιππει ει· πιειε τκαι ιιιιπ τοεΒοιιι·ειΒι. - Οπατ ει·οοιε ινιτι·ιειι ἱε ιιιοτνιιπ εεπ νοοιιιεοΙπιπιαιιι· ει] ει·ιιεπι τοειι ιεΙνε, νιιπ εοπνιιιι

οππει·ννεεεπ ιε ει]ιιι

Πεεε επιιειπε ΒονειΙΙοπ ιιπππεπ πιιε πιει ειππειε ιιεννι]πεπ , πειπ πει ει] , εοΙοιπ πσοτ πε ιιιιιιιιιι· , επ πεπ Ιοπεεπ ιποει]οΙιβΙιεπ ννεπ

πει· οεΙΤεπιπε , τοι π ιιεππἱε πει· πιιιιιΒο τε;ιοΙεπ ιιννιιπιειι; οίΙιενει· κπ. πε πιιιιιεε ιιιιιππωει. ννεπινοοι· εΙΙο ιιππειεπει]πποε τοΒο

ωυ , ιπιιιιι· νοοι· πε Τοοπεειιιιιπει πιει, πιει πε Ρι·επεειιε ει.Αιιιοιτ , επ εειι:ει· εσιιι·εει ει] εεπ ιιοειι νοΙ ίι·ειειι]ε Ιοσιεπεννεααι·άιΒο Ιοεεεπ.

Οοι·άάεει: ω, ιιιι]πε Ηοοι·άει·εΙ νναι ει· ιι ααπιεννι]ιιεπ π. - δΙοεπ πι] πω. οοΒ οΡ πει πεπιώεοΙπ «κι ειειιπ , Βιιιιπ επ Βεννο

Βεπ ; πε εοπιιπειεπ οί ιεεεπειοΙΙιπΒοπ πει·ιεΙνε; πι] νιππεπ νοοι·εσιιι·ιιιεπ Μ] Βοι·οεπιάε δοιιιιπει·ετ ι.Διιιιιεεε , υσσ08ΠιΑτιτΝ επ

πωπω. νικ Μπα, ννειιιε Ιαειιειε ιπ ιι]πεπ ιεειιι]π οπιιι·οπι πε ιθάε εειινν, Βοι·ειάε νοοι·εειιιιιιεπ μί, Μοτ π ει·ειιιϋιι πει· Μ.

«πω, πει· Βεειπειι ιπ ιιππειιείει·εοΙεπ, Με επι (.ιοιπεπιεπιεπ, πειι ἱε ιιι πε πιοΙ νιαι ει]ιιεπ ιι]π, ειτ νοΙιπιιιιιιιε Αειειιιε,



"Η ικιαιαικο.

Πε ει·σοιε οσανιια πιειτ άοι άε ΤεοΙιουΙιυυει υυ:ιιε νεοι· εουου ΤσουοοΙηιοΙει· ἱε, άει Μ] 2οΙ!·ε, άἱι Μ] σπάει·νἱυάιιιΒ Ιιιιά,

επ άει κκι, νναι αμε Ιιουάιἱυε Ιιειι·οί, ει· νεοΙ νσοτάεοΙ υιιιι·οΙι, ννιιατοιυ Ιιι] άευ σοΙι, ισου τοσπ Ιιειυ εουε ιου Ιεει Ιεἱάε,

σα: ιι]πε Ιιεννεεἱυεου πισω· ΒονντσπΒε ειιιἱΡου εοΙοΙιειι, ευιννσοι·άάετ α: οἰίε ?ιεύ Π: πσοά ΒεπιααΜ_, κίαατ2οε ι>ετε!α Π: σε από

2πιε2επ Δε Με!) επ Μια Με· ατ εεε! 2εε!ιεπεπ.” -

Με Βενου Με άε ΙιεεοΙισπννιπΒ άει· ιιυιἱοΙιε ΙιεοΙάεου , Βεοά ιιαπεεννειου , Βοουε ι·υιιυε ειοί ιοι Ιεεεου νσοι· άε .Αω ιυάε!..

$ΙσσοΙιιε άε οΡΡοτνΙαΙιΙιιΒο Ιιουπἱἱε ναπ άεου ΟιιοΙιεοΙιου άρο”ο_, - σ! ναπ άεου ΖΣαοσοσιι_, άἱο ιυει Ιιειάε 2!]υε Κιυάεοτε, σπ

άει· άε Ιιι·σπΙιοΙἱυΒοου νσυ νειυισοΙουάε ΖεεεΙαπΒοου οιυιΙιοιυι, Βοε!! σπε άε Ιιεειε άεουΙιΙιεοΙάεου, ναπ σπάει· ιιι]π σπ ειυει·ιου, υσε

εάεοΙε εα ει·σοιε εοΙιιΙάει·ιιοΙιιἱεε ΒεννεΒιυΒοου, νοοι·ιε8ιοΙΙοου. Ι)ε εάεοΙε θἰααίοιοι·,, άἱο άε εοΙισουειε σουιι·ιιειου ἱυ άε Ιισιιάιυε

άει· αι·ιυοουΪ, Βεσιιου ου άεε Ιισοιάε, αιιυισουι, 2ειΙ σπε @Με πισω· ετσοιεοΙιε 2ννιιιιἱ Βενειι ἱυ ανεειτάνσσοΙιιου,-άου άε ι·εεοΙιυαιιΒε

8ιι]Πιεάεου νσυ τΜε εεΙιει·ιυιΙεεεου άσοου Ιιιιυυοιι, νοοι· άεου ΤσουοοΙεΡεοΙει·.

Ζσο οοΙι ἱε Ιιει πιει άε Πὶαπα_, άε Μίιιετνα ου άε Ρώτα ναπ ι>ιιιιιιια ` -

- δΙιιιιυ ννι] Ιιει οοΒ σΡ άε ΙιεννεΒἱπΒου άεε Βοιυσοάε, σπι άεεοΙνε ιι!·ιοΙιεοΙάεου ιυει οιιιε ννσιειιεττοΙιΙιου. ννι] νιυάεα νοοι··

εοΙιτἱίιου ει] άεου σπειει·ιεΙι]Ιιου ιιτ εινα, Μ] :επεσα ου άεου σπνει·ΒοοΙι]ΙιοΙι]!ιου ειπα , άἱο ιοΙίε πιειτ άοι άε ΤσουοοΙεΡεοΙει·ε άε

υἱιιυυιιιουά νσοι·άεεΙ ΙιοΙιΙιευ, Ιιενου ΒεοΙάΙισπννει·ε ου δοΙιἱΙάετε, άει ει] ιυει άε ΙιεννοΒιιιΒ άει· άεοΙου αεΙνε, Βι·σοιε Ιιι·πιοΙιι

Ιιι]ιειιου Ιιιιυυσου τκιυ Ιιιιυυο τεάεο.

Ειι ννα Μπι άεσυ υοΒ υἱοι ααυ άιε υιιιυιιιΙ5βιε ιι·ε!σιου , άσσι νσοι·ειίειιααάε !ιεεοΙιἱΙάειιιιε ννσιάεου ιοεεοΙιταει , ιυἱιε ιυεα



ΪΝΒΕΙΠΙΝΟ.. ιι:

@οι 2ΑΜ Ιιιιιιάις Μ, οιι Μοι:τοσ νοοι·ιοΙιοι· πισω Μ] άπο Ιιοιιιιἱε, Ιιειιιιιε νεα ΤειιΪιου- αι δοιιιΙάει·Ιιιιιιε: 2ἱοΙι ιιιιι·ειι; ου άε πιω

ιιιει·ΙιιιιΒοιι] άε Ιωοοιι νιιιι οοιιειι δοιιιΙάει· , άιο τα ΒοΙιβι ΤοοιιωΙΙιιιιιω.οιιειιιι· ἱε. Πο2α ἱε Βοι·εΒιιεά ΒοιιοεΒ , άαιιι·ενοι· ιο εΡι·εΙιοιι ,.

αι Μ.. ]οιι€ου Κιιιιειειιιιειι·ε άειι ννοΒ τα ύνι]ιοιι, άἱοιι ει] ΜΒΒειι Μια εΙειειιι]] άιοτι Μ] ιοΙί Μαί: ιιιοειέειι 2οοΙιειι άἱοιι Μ] Με

8οΙιἱΙάοι· Ιιοεί: Ιοει·ειι Ιιειιιιειι , 2σσάιιτ Ιιιιιι ; άσοι· ιιιΠι εου όιιάοττἱε! νοοΙ ιιιά ποτά: ΒοεΡαειι·ά , άσ0τ άιιά6Ιι]Ιιε ιιιιιιιοοιιιιιΒ;, ννιιιι:

Μπι Μ" ΤοοιισοοΙΚιιιιετοιιωι· , οοΙτ ΤοοΙιειιιιιι· οί δοΙιἱΙάει· το ννιΠοιι ιιιιιΙιοιι ] ννετά ω- νεοΙ Βονοι·εάτ' Ιιο8 ιιιοοι· Μ] οι: 8σΙι:8τ νιυ

ποτιιιιιιιτ, Μια πιαττ Μ] σΡΒο]άαατάε άειιΙιΒεοΙάευ πιά ΐιοΙ:Βιιιι, οποτ άσιι ννοΙειιιιιά ιιι Μι :Η8'ΒϊυΒΒυε ννιιιιι 2οιιά.π Ιιοιιιιἱε και άειι

η·νοΙιιιιιιά, πάει ιιιειι εΙοεΙιιε άευ ΙοοΡ άει· ιιωιιιιι·Ιι]Ιιε ιιιιιιάσειιιιιΒοοτι , ειιΒει·ιιιιιι: ται· Ρτοοι]ε ααυ ενοι·ι·οιιιΡοΙιιιε ταπ μενωΙ , παω· πωσ

ιιιειι ιιιιιιάσοιιΙιβιει·] ΙενειιάιΒει· νιιιι ΒεννιιιιτννοτάιιιΒοιι ἱε , αι Βι·ειιΒι άιιιι , ωΒοά ννιΙειιάιιιιιι ,εοιιιιι]άε άσ τιιἱεεοΙι]Ιιετο ΒΒιιι·ειι νωπά

Ζἱοι άιιατ ννιιιιι·οιιι Μι ΒονοοΙ άσοι Μπιτ το: ννεΙειιιιιά πισω ννοτάειι ται" ΒσΒτειΒι , ισιιάοτ Ιιει ΒονοοΙ οί άε ΒονΥιιιιτΣΥστέ

ΜυΒοά το νοτιιιΙιειι οί :ο Κα: ιο άσειιι

Ζω 2ω άιιιι εοΙιτοτ οΡ Μ: εΡοοι· νειιι άειι Ρι·οίεεεοι· παπι.) 88ιιε ΤοοιιοοΙΙιιιιιει Ιιιιιιιιοιι ΒοειεΙιτ ννοι·άειι ιο Ιιεεωιιιι ,-άιο οο!:

ι·οΒοΙοιι Μείι; ιιιιιιιι· πικαπ ἱε άι: ιιΙΙοε ΐ`Νἱοιε άοιι ιννω ΒοειιάεοΙοιι άει· ΒοΙοοι·άε Ιιιιιιει-νοοι·εοΙιτἱΠοιι , ΒοΡιιι οι: άε δοΙιἱΙάει·ιιιιιιει;

Επι άἱο ιιΙΙοιι ] Ιιοο ιιιιιι]];, ιιοοάιΒ ου οιιιιίεσΙιεἱάοΙι]Ιι νιιιι Άει ΤοοιιοοΙ, ννεἱιιιΒ 2σιιάευ νοτιιιο;;ειι , Μάιου Βοοιιε ΤοοιιεοΙΙιειιιιἱε

άἱο :οοΒοΙι:ιο, άσοι· οιιάοτνιιιάιιιΕ Β88:ειειΪά« Ι ·

υ υπ ἱε Μι Ρωι , άἱι ἱε Μι άοοΙ πιο Με οιιάει·ννι]ε, ·ι Νεά Πε ιιιἴ] νοοι·ειοΙ ειΙΪιἱοι· 8ο ΚννσσΙιοΙἱιιΒοπ ιο εει·ειι. - Η πιΙ

Ιιιιιι άοοιι Ιωιιιιοιι άΞε δοΙιτι]νοιε , άἱο Κιιιιειειιιιιι·ε , ννοΠτο στα άπο ετοΙΤειι ι άτι Ααἱ τ πάει οτι άε Μ ι ιιιιοΙι , πιο ιιτεοά Μάι
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Χ ΙΝΕΕΙΠΙΝΟ.

Μπι ΒοεοΙιτενου , οιι Πι πιΙ Ιιιιιι , ιιιι]ιιο οιιιιιιιοι·ΙιιοΒοιι , ιιιἱ]ιιο οιιάει·νιιιάιιιω @οι υενοιιε Μιτοπ. Ζω ιιιΙ Πι ά" νοοι· Ιιιιιι ΙιοΒοοιι,

εοΙοιοιι , νοοι· Μπι ιιιι]ιιο οοιιιιιοι·ΜιιΒειι Ιιε]ιΒοιι ΒοιιιιιοΜ.: νοοι· Ιιιιιι ιιιι]ιιο οιιάετνιιιάιιιΒοιι ΙιοΒΒοιι οιιΒοιοοΙιοιιά , οτι Πι ιιιΙ ιιιἱ]ιιο τοτΙο

πιει νοοι· ιοοΙιειιοιι Βοννι]ιοιιμ - Πι πιΙ Ιιιιιι πιι]υο άειιιιΒοοΙάειι , οιιιτι·επιτ πΙο νοοτΙοοΡιΒο ΒοεοΙιιΙάετἱιιΒ άεε ΒοΙιιιιιε πιοάεάεοΙοιι, οι:: ως

πΙο ΜΜΜ; άεε Ιιιιι·ιε:οοΙιτοιι :ο Μποτ, ιο ΒοιιιιιΗιοΙ1]Ιιοι· ιο Ιιοι1ιοιι. Πι πιΙ ειΙ ιιιι]ιιο οΡιιιοι·ΙιιιιΒοιι , πιο πιο ιτοΙο]ατοιι ι11α1ο;].οο]ει·ι ,.

πιει ω" ἱ]νει· , άἱο ιΙοιι Ιιιιιιειοιιιιιιτ ΒοιἱοοΙτ , ννοιιιιοοι· Μ] πιο ιι]ιιο Ιιιιιιετ εΡτεΙιοιι ιιιιιΒ, ἱιι άσ ΙιοοΙι, θεια άοιο Ιοεοοιι ιιιΠοπ·

ννοι·άοιι ιιιιιιΒοοΙιοοτά και άο ΚννοοΙιοΙιιιΒοιιῖ, ιιΙε ω» ποπ ειι ιιοοάιΒ , ουι ειοί πω. ιιοάοιιΙιοιι το ΒοΙιοιιιοιι; συ πιε: Ιιιιιι ειΒοιι οΡΒο<·

ννά: νει·ειιιιιά άιιιιι·ιιιι το ενοι·άειιΙιοιι , ειιιιιιοιιοιιιοιι ‹πι οτ άιοιιει «πιο ιο ΙιοΒΒοιι , ιιιιιιι·ιιιιιτο ιιιι]ιιο ιοάε οιι ιιιι]υε Βοννι]ιοιι Ιιπιπτώ

πιοΒοιι ενοτιιιἱΒοιι. ···- Πι Ιιοοιι άε ειιιιιάιιοΙιτ το ιτοΗιοιι πιο ιιιι]ιιο Μοάε-ΤοοιιοοΙιειειι , 2οο άιιι ει] ιιιι] ιιιι οτι άιιιι ω» ιιιιιι Ιιι]ιι]ιι

νστσστ::α , Μοτο] ιἱ] , άἱο [κ: ΤοοιισσοΙ με Βοιτοάειι; οι] Ιιιιιιιιοιι νοι·ιοΙιοτά ιι]υ , άι". Πι ωυ άσ νι·ιιοΙιτοιι πιο νσσΙ]ιιι·ιΒο ειιιάἱο

οιι ενοτάειιΜιι8 ι;ιΙ άοου Βοοι·ειι, ννιιιιτἱιι Ιιιιιι νι·ι] εισαι, Μ] εἱοεω ενοι·άειιΜπΒ ειιιιιιοιιοιιιοιι οί το νοι·ννοι·Ρειι]- ιιιιιιιι· Πι νει(

Με: ιιιι] οΡ Ιιιιιιιιο ΈιοιιεοΙιΙιο!ά οιι νι·ιοΜεοΙιειο, ιιιο;;: Πι άννιιΙοιι, οί ιιιοει ιιιι]ιιο τκια ιιιοι άιιἱάεΙιβι ΒοιιοοΒ ιι]ιι, οί ιιιι]ιιο

Ιιειιιά ἱιι Με ισοΙιοιιοιι πΙοι· Βοννι]2οιι ίιιΙοιι, ννιιοι·οιιιιι:οιιι Η; ιιΙΙοε πιΙ ιιαιιννοιιάοπ, οτο Μπιτ ου θει·ειιιιιιιΒιιιιι· :ο @το '

Πι ΙιοΒ άιιιι πο] @Μπι οοιιο Βοι·επΒοΙιιο Οιιιειιε ναι άιι οιιάει·ννἱ]ε γοοι·εεεοΙιτοενοιι, ιποΙΙιο Π; ω] , ιιΙνοτοιιο Ποτο: πΙοις

Ιοεεοιι σνσιΉει, ιου ΡΙιε: ι·εΙιοτι , ΠΠΙ. πιοάειοάεοΙοιι, @πΙοι ιιιι]ιι άσοΙ πω; υειάει· ΒοΙιοιιά ννοτιΙο. - ' ';

0τ:: ΒοτοΒοΙΙά το ννοΗιοιι , πιΙ Πι ἱιι άε οοι·ειο μεσω, άισ `2ἱ]άοΙιιιΒεοΙιο ννειοιιοοΙιοΡ πιο: οιιιιιιιιΒοτοοτδι ιιιιυττοιιιιιτοτι, ΜΙΠΙθ·σ

.ι

ΜΕτ άο οοΡει·νΙιιΙιΜεο Ιιοιιιιἱε άοι· ΡΙοειιε πιο: , ΜΜΜτ άσ ΒοοοίΐοιιιιιΒ άει Ιιουα ΒοεοΙιιοάειι ππσοι.



πι

· ©-ιισι·ιιει Με· @ειπε Με @ι]ωιιιιμει @ῇσαιια!έ @ιι[ίι·ιισιιι·ξ

Ι Η ι. Ε ι Β Η θ.

Ν". Ι. πι Τοοπεά ιεΙνε ,--πε ιπι·ιειιιιΒ,--ννειιιει·

Κειιπιε πιειι ιιι πω Τοοπεειιιει νει·ιεπει,

ενεπ Με πε ι.ιεεειιιιιιιπε τοεπεάι πιει ιιεπιπιε

ιιιιιι ·ιειιιειι ιπ πε ΠιιιιιεειιιιΠιι] νειειει·π

πιεπι ιε πιιπ.'

νει·πεεΙιπε, ι.επ·,;ιε, Βι·εεπιε, Ποοειε επ

διιιιιπ πει· δάιει·πιειιτ ι·επε ννιιιιι·οπι πειεινε

εάιιιιπ πιοσυ. ·ιδε 'Ι'οσπεειιιρειει· πιειιι πι

ιε "πω, πε δειιιΙπει· τοοει πει ·σνειευ.

Νε. Σ). θεά· πει ιιοτοεπ σρ ιιει Μπι ιιεπιιεΙπιι μ- `.

ιι·ιειιιιι Τοοιιεει , -- ποπ Τοοπεοιππεπειι , -

Βιιιιπ, πιοσυ επ πιω.

πι. δ. (.ιπιιιε ιιι ειιιετι , Βιιιιιι επ ·ιἱιιεπι

Μ). ή. Ι)ιιιιι·ιιιι νοοιινΙοεπεππε Ώοπιισιιιιεπ, ιιι ποπ

πω] ναα πει Ιιι.5ειιιιιιπι , ιιι·ιιιεπ επ ιιεειιειι,

επ ιιοιιπιπε πειι ιιοοίπε. Αιιοιιο, πιω

ποπ ε , επι.

πι'. δ. θεά· πε θεειιειιιιιιιετ - Βεννει;ιπε νιιιι ιιι·τοειι

επ ιιεεπεπ, Μ] .ιι ειιιππειι πεε εειιεεΙσιι

ιιεειπε, 'ι πειιι Μάι πιει πιειι ·ιεινεπ ιιιιιιιιιι.

"π πε Τι·ιιΒεπιε ωι πε ποτοεπιε, ιιίπειιιιιΒ

ιπ πιιππει·ε ει·οοιιιειπ "ιι ιιεινε8ιπε.

ΐοιεεπε ·πεσει/επ πω”. νικ "πω,

δειιιιιιει·βοειι.

πι'. ε. Αιιπννϋ·ιπε "·ι δειιι·ειιειι επ πε ιοεΙιεεειπε

"πι ' νοι·ιεε Ιεεεεπ. παπι ιιεεπεπ , εεεπ

]ιιιππεπ, ενειι εειιε πεπ παει· 'ι ποοπιι; π.

Βι,·]·ριιειιε Βεειπειι Μπι.

Π". 7.ιθι·ει· πε ιιεινεπιπε ι.ιιιι ιιιιπιιεπ ειτ ιιοιιπιπε

πει· νιιιΒει·ε; ονει· πε Ιιιιιιιιειπε πει· νοειειι ,

ποοννει ιιι ειιιιιιι άι πιω. ι.ιιιι·εεε ε. -

πι. 8. 0νει· πει ιοειιιιεεειιῇΙιε πει 8ειιετιιιεειιοοΙ. -

Πι ιιοενει·ι·ε ππιιι].; ε ε- οοιι πειτι ιιιεειιιιιεπ

|)επε , ιπιιιοενετι·ε πιιιιιε? ιπ-Ψοοιιιεειπεπ επ

Διιπννι]ειιιΒ πει· Βιιιπιειι "ιι εοεπε ειιιππειι,

επ πεπ ινε;; ννι]ε8π πιιιιιιοε.

Μι. Ο. Ονει· πε Πιιιιιειι , -- επ ιιΠε πει·πεινει· πι

εειιι·ειπε .πεεΙειι , ν0ιεεπε απ" , πιο"

επ που", - επι· πε νοοι·ιοοιιιΒε ΒεεειιιΙ

πω" πιτ8 θάειιιε, 0Πι :ο: ‹Ισιι·ι.εινει· π.

πωπω ιε Βειει· ω πωπω, ιιι ιοε!ιειεειιιι;

ιει·ιιι·πιπε Βεπ·ι]ιεπ επ ιι_ενεειι8επ, επ .π

Βειιτειιειι επ ιιει ιειιοι·ιεει·ιιειεππε "ιι ει

Ξειι πάσει ποέιι· σειιιιπει·ιπε "ιιιειει·ι·ιι,

ιιενοι·πει·επ επ ιιά]ιεπ.

πι. Π). θαι· πε πωπω πει· θι·επιιιιε ιιι πε οικι

ννοι·πιπε ε” τοεπεειιειι]ιιειι Βάιιιιιε, επι

πάσει· επ ι·εΒάτοειιιε τἱάι ιε ιιιιππεπ πιπε

ιιι·ιεπ επ ιιεεειιιιπειεπ, ιιιιιΒε ιιιιππωιε

' ιεεεειι ·νειπ ιιΔιιι·ιτιι , ποστ ιεεΙιεπειι Μινι]

ιιειι, επ πε πιιιιιιπε ειιιιιιοοπειι νιιιι ειι.]ι·ιι

ιι·ειιιιεπ ιε νοΙΒι.ιι.

Μ. Π. Οια· πει εει·ιεειε Με νεοι· πεπ Τοοπεά

ηιειει·, ιιει Ιεπεειι νιιιι ι·οοπ, Μι επ :ιι πε

οι.ειιΒε Πεειιιπιεπ.

Ονει· πιτ νω.ιοιπιι επ πωπω πιω

ειτ νεοι· ιιει πειιιιιι , επι πε ιιεππιε "κι Βε

πιω πι, επ πιει νεοι· ιιιιεκιεεπιιιιε επ

ειναι πιαννω-ιι.

Νο. Η. θεοι· ιιει ιιιειο·ιεειε ιιι πε ίιοπιιιπιι·, πε

ηιι]."ιιιι πωπω επ ι'οοιιιεεΙπειι.ιιιιπ

ιι·'ῇ·ιειι.

ω

ΤοειιιιεειιιΒ ε" Οοιιιτεειεπ, επιασε εαπ ιιιιι ιοι πει παι·πειειιεειειι, πιει νοοιιιεειιιεπ ιιι



ττα ΙΝΕΕΙΙ)Ι!ΧΟ.

Μειι πιΙ 1υἰ] ισοειιιαπ, σαι άιι οΡεειοΙάε ει·σοι'νοΙά ε, άοι άεεεεΙίε σιυνεπΒ εουε νειΙαιετΙιε!ά-, ιει· σἱιΙιι·οεἱάιιιΒ 1υοι

ιἱοΙι Ιιι·ουει , άιε ἱυιοτεεεαπι ειι Ιεει·ι·ι]Ιι Ιιιιιι ει]υ, ου άιι νοτιι·σπννου Βοιυσοάιει ιυι] σοΙι, σπι άεεεοΙίε Βοννει·Ιτἱυε νσοι. ιιννε

σοι·ου συ σοΒου ιε σπάει·υοιυοου,

·Βυἱιου άε τεεοΙιυειἱεε ειι εοΙισπάεουε ννειουεοΙιαΙι, νΙοεἱ Πε ιυἱ] , άει ειΙΙεε 2ι]υο ιιαπΒουααιυΙιεἱά τοει ιἱοΙι ει!Ι Ι1ταυεεσ. -.

Ηει σπάει·Ιισπά ονει· άε ισιυουειοΙΙἱυΒ ναπ εου δοΙισπννισουοοΙ ισπ ιυου νεοΙΙἱει νι·εεου, άοι άε Ι)ειτυεε ιυἱεΙιαΒοου ισιιάε; -.

τιιααι· ιι νΙοἱ!ε ιυιἱ] Ιιαι·ειι ιιιιυάιτοΙιι ιε ννιυιιου , ου Ιιαι·ου εεεει ονει·ιυιΒουά ιε νει·ιι]Ιιου ιυει υυιιἱΒο Ιιουπἱε, άιε Ιιπι· πἱει

νει·νοΙου πιΙ. - . _

Ζε!ιει· ἱε ,ι σπάει·ιυεεοΙιεα , άοι α:ι] άοατιυεάε πἱει ιε νσσοΙ ιι]άε ιυσοιου άσοι·Βι·ουΒοουτ εου μα άιιἱάεοΙι]Ιιε Ιεεεου ονει· άε

κ υπο! ωΙ ΒοουσοοΒ ει]υ, σιυ Ιιειι, άιε Ιιει ἱυιει·εεεει·ευ ιυοΒι, ισι νει·άει· ου υααυννΙιουτἱΒοι· σπάει·ισοοΙι σ]ιιεννοΙιΙιου ; ευ άα! σ!

τιιἱυάει· ΙιοΙειυ8· ἱυ ιυοΒιου ειεΙΙου , νοτειιιαπΒααι· ιε νει·Βουοεεου. - Μου ΒενσοοΙε ιυι]υο άεου!ιΒεοΙάεου ι Πι ναιΙ Ιιἱοι· !ιει ΤσουοοΙ

!ισπννου , ου άοσιυιι ονει· άε άεάεα ου ΙιιιυάεοΙἱυεου οΡ άοι ΤσουοοΙ ιυι]υο ΒοάεοΙιιου νσοι·άτεεουι Ηει εει·ειε ἱε νοοι· άεου Τα».

υεοΙεΡεΙει· εεουε σνει·ιοΙΙἱΒε ννειουεοΙιειΡ, ιει·ννι]Ι Ιιει νει·άει·ε , ιυεει· άιιάεοΙι]Ιι Ισιυ Βουσοιυιά ννσι·άεου , Ιιειυ πιαάει· Ιιειιε!!ι, ευ

τιιεει· ιει·εισπά ναπ ιιυι α.

ΑΙΙε άειιε άωΒου ιυσοιου υιι εσοάαυιΒ ννοι·άειι ιιαπΒεννεπά ἱυ άε Ιεεεου,άιιι ισι ιιυισιυαιἱεοΙιε ειι]νε Ιιεννεεἱυεου ιε νει·νεΙΙου ,

ιενουε ιυοει ννοτάεου νει·ιυεάεου ευ ννεετοιυιι·ειιι εουε ισ ειοτΙιε ειαπ1ιΙενιπΒ ααα Πει-ει5Οι· ι-τασει.ε Ιιαυει ναπ υειΙισοιεἱυΒ άει· εοΙ»

, ι

και , ννεΙ πιει ονεισααιι ιιιαετ άε ΤσουοοΙεΡοΙει.. πιΙ ισι Π εΡτε!ι.ου , ου πἱει άε Ρισίεεεστ πιασει., ννιουε εοΙιααιάεου!ιυυει σα!



ιιιιΕ-ιυιιιο. Μ

Μ· σιιΒσιιισσιι νεοΙ ίι·ιιιιΙισάειι Μπι. Πω , ιιιι]ιισ νι·ἱοιιάειιΙ άι", 8σιισιιισ ΚννσσΙιοΙΠιΒσιιΙ ειΙ ιιιι]υ σιιάει·ννι]ε ιι]ιι, σσιισ πισ

άσάεσιἱιιε πιο νειάιι·οΒσιισ ννσισιιεοΙιιιΡ, οιιι Π ισ Ιοσι·ειι σιι ισ σνειιιιιΒΒοιι, άιι: νιιιι Με Ιιιιιιεισιι, ἱιι Ιισι εσιιἱοά άειιοΙνε , άσ

'ι'σοιισσιιιιιιιετ άε νσοιιι·σΠσΙι]Εεισ ιιιιιΒ Βσιισοιιιά ννοιάειι. Ζι] 0νσι·ιι·σίι άειι δσιιἱΙάει· , άσοι· οσιισ δσιιιΙάετι] νειι άσ Ιονωάα Μ.

Μπιττ άε ΤσοιισοΙεΡοΙσι· εοΙιιΙάσι·ι πιει 2ι]ιι εἱ8συ Ρει·ιισοιι , ισι·ννι]Ι άε δοΙιιΙάει· ιιΙοοΙιιε έέιι πισιιισιιι νσοι·ειοΙΙσπ Ιιαυ σΡ 2ι]ιισ πω-

ίοι·σσισιι; άε ΤοσιισοΙἱει ΒσιιοΙι ιι]ιι ννσι·Ιι άσοι ΜἱιιιἱοΙι ‹τυ θσΒιιι·σιι, σιι άιιι ιιΙΙσε σωσοι , άσοι· φαιά, @οι ΗιιιιΙισιι. .διιυ

πισι· άιιι Μ] ιιἱοιε ιιιιΙαισιι Μπι , συ ι!]ιι νικά νσοι·Β!]Βιισιιάσ ιιισσι εσιισοιιιά ννοιάειι.

Πιιιι ι.ι]ιισ Ιιιιιιει Ιισσίι άσυ $σιιιΙάει· ισι ΜάΡ ιισοάιΒ, σιιι άε ΡΙιιιιιε ισ Βοιεἱάσιι, πωτ Μ] 2ι]ιισ Μπετ ιιἱινοσισιι ω, άἱσ

@ο νεεΒιισιάιιιΒ ισ ΙιιιΙ]ι Μπι; τοπ άειι ΔαΙι8σΙι01ιν|σι% 1)]ι·]8 Ιισι ννσι·Ιι άσι· 8σιιιΙάοτιιιιιιει ,άσ2ο νοι·άετι "πι ΦΠ ΤσσιισοΙεΡοΙσι·

οΡΙοιισιιάΒσάειι, σιιι ιιιιιοΙισιιισιι, συ άεισ ιιισοι άσε νιαι άισ ΡΙιιιιιε, σσιισ ΒοιισοΒιιιιιισ Ιισιιιιἱε άι·ει;συ. Ζἱοιάειιιτ·ιΥαατσιμ ιιι!]ιισ

Ισεεσιι ιιισι άε οΡΡοτνΙιιΗιιΒο Ιισιιιιἱε άει· ιιιιιισιιειοΙΙἱιιΒ άεε ΤσοιισοΙο σσιισιι ιιιιιινιιιη; ιιισοισιι ιισιιισιι.

Πτ νει·άετοάσοιι άιω- Ισεεσιι πιΙ ιι]ιι, σσιισ Ροτ ννεοΙι, οΡ άσυάει·άιιε ανοιιά πιο 7 :σι 8, σιι πωτ σιιιεισιιάιεΙισάειι νιιιι ισ

]ισιιιισ νθτντσοΒά ννσι·άειι νιιιι 5 ισι θ οί νιιιι θ ισι 7 στο, ,ι ννοΙΙι Βοιισοι·Ιιβι πά ννσι·άειι Βσιιάνει·ισσι·ά, νοΙΒΒοιι8 Με ι·οΒΙο

ιιισιιι, ιισιινοΙΙι άε νωει. Ησσι·σιι Πσπιιιιἱεειιι·ἱσεσιι ΙιεΒιισιι ΒοΙἱονειι ισ ιιι·ι·σεισσι·ειι άειι 7άειι δοΡισιιιιισι· ]. Ι., Με σαι' ΒΙι]Ιι,

Ιισο ιισιιεἱΒά Ιιιιιι ΉσιΕπΙ. ιι.ι]ιι, άσ ιιιιιιά ισ Βιἱσάευ ισι άεισ ΙιιιιΒιἱιιΒ. διαια ιιιι] τω, τσι ιιιιι·ἱει ααυ άε ΚινεσΙιοΙἱιιΒοιι , άοοι·

νιιιι άε ΑιιἱΙιοΙσιι ισ Ιιιισιι Ιισοι·ειι, ισοννοΙ πιο ισι ιιισάεννσισιι νιιιι ιιΙΙσιι , άἱο Μοτ νει·ειιάετά ιι]ιι, σιι τω] πιω Ιιιιιιιισ ισΒσιι

ννσοιάι8Ιισιά ι·σι·σσισιιι



δ” ΙΝΕΕΙ!)!!!!Ο.

πιο] 2ιιΙΙου ΒοΡι·οενοπ, Ιιοο να· πιο] άιιο ἱυ εου ι!βτΡετιι ποιο 5 οιιιιιοάοο ιιιοι ιΙοιοιι (Σιιι·ειιε ΙιοοοεΡΡοοάεπ, οοτοοΙι]Ιι οι

ο! ιιο ΟοτοΙι., ΝενοιοΒ. , ΠοοοοιΒ. , Πιπ. σπ ΓοΒι·. `

Ηοτ !οιο άιιε πιο· οποΙ νινοικΙοιι ννιιιιι·Βοοοτοου , ννιιιιι·ιοο ειΙ άο ΚννσσΙιοΙἱυΒοο πιο άου 8οΙιοοννΒοτε ννοι·άοο 1ιουΒ8υ1ειειιιά;

οο Π, ιιιἱ]οο ντἱοοάουΙ Ποτ ιοΒοοννοοτάιΒΙιεἱά πιΙ πο] , ισο Με Η: “πιώ ιεἱάο , Ιιοοεεινει·εοι·εοά 2ι]π.

"οΙΙ!!άι Βοοι·επ, Ηοοτοιι Βοετυυι·άοι·οο πιο άσιοο ειΙοοι Ιιοι·οοοιάου 80ΙισυννΙιιιτε, Οι·οοάνοειοι·ε ναπ Μ: ΓοιιάεΙ Πννο

ΒοιιειἱΒο ιιιιοάιιοΙιι ιο νει·άιοοουπ, οιΙ οιι]οο απ· νοι·Βι·οοιοοι Πι ΙιενοοΙ πιο] Πννει· ειιιοάειοΙιι, ο ΙιοΙι ι·αΙοιι οΡ άἱο οι ατοΒοιι [πιο

μπι; πιο ΠΜτ ΙιοεοΙιοι·οιἱπΒ επι άσ ννοΙιιιοοοοιιάε ΡοΒἱυΒοιι πιο @ο Κιιοειοοιιιιι· , πιΙ άου ι]νει· νοι·άπΙιΒοΙοο , οτο ιἱ]οο Βω"

άι·ἱίι ιο οοινοπΙιοο οο ιιιιιιιοεΡοι·οιι. - Ό ιιΙΙοιι, ιιιἱ]οο !!οοι·άοι·εΙ ι!ιιιιιο ε!ειιιΙιοιιάο νοοι· Όψει αειυάειοΙι: , ΙιοΙι Η: άισ πιοτ πω]

ἱιι οννοιι νοοι:άιιι·εοάοιι Βιιοοι ιιιιιιιοΙιενοΙοοι · ·

ΙΙ! ΙιοΙ1 Βοπε! '



ΒΒΒ5'Ι'Β ΒΒ5.

@στ[ίσ @ώσσίία.

'εωειιιε ιιοοιιυΒιιει

(]οΙιιΙι ιιιειι ιιι Με ΒοεσιιιιιιίιΙοιι ιιιειιιιοΙι, ιιι ιΞε ΜιιιιιεσιιιιΙιιιι] Ιονειιάο, Ιιειιιιἱε νει·ι·νεισιιι ειιΜ.€!τεΠειι , πι» άε τιιειιεεΙιοΙι_Πιε

ιιιΙιειι , Ιιιιιιάννετιιειι ειι Βοάι·ιπτ νεοι· ιιε: ιιιἱιιει 6ΡΡει·νΙει!ιΜΒο άειιΙιΒεοΙάειι νιιιι εΙΙσ8, Βιιἱιειι ιιειΒοειι , ννειιτιοε Μ] Μοτ ιιι άι: Ιονειι

νειοι·άευά εσιιιιιιι, πιο ιιιειε ιιιειι πιε: εειιιΒοιι ΒιτστπΙ νει·ννιισιιιειι , ώ: ιιιιιιι·ιιιιι:ε ιιιιιε ΒοεοΙιενιιιΒ ποπ ΙιοοΒοι· ιι·ιιΡ εεειεεειι ἱε,

ω] ιιιεειάει· Ιιειιιιἱε δι·ιιειΒ:, οοΙΙι νιιιι Ιιιιιιειειι επ ννε:ειιεσιιιιΡΡειι. - ?πιο ιιιιιΒ ιιιειι πιει εειιιΒ τεΒι νει·ννιιειιιειι, άι”. άε Κυπετ

δσιιιΙάει· , Μι ννοΙΙι πια "υ 8εΙιιΙάετιιιιιιειοοΙι , Ιιειιιιἱε άτιιιιΒι νιαι άε ωιιιειιειοΙΙιιιΒ νιιιι εεε δοιιοιιννιοοιιεοΙ. Ηε: ἱε εεε οιιιιιιάάοΙιβε

ΒενοΙΒ νιιιι @με ΡειειιεειἱνιεεΙιε ΙιιιιιάιΒΙιοάειι, ιιιε Μ] πιει οιιιΒοι·ειι Μπι, ειι ἱε νεοι· Ιιειιι Βεειι ιι]άοΙιιιεεειι, ιιιιιιιι· εειι άωδε

Μι νειεἱεσιιιο. Ζω ιιιιιε ιιιευ πιει εειιἱΒοιι @Με νοτοιιάειειοΙΙοιιτ ἱιι άειι ΤοοιιεοΙεΡοΙει· εειι Βοεειιιιιιίά ιιιειιεσιι, ει·νιιτειι ιιι

ίιιιιιἱιε ννοιειιεειιιφΡειι ειιιιιιειτεΠειιι Βιιιιειι άιιτ ιιιειι ιιι Ιιειιι νεκινιιε!ιιειι ιιιιιΒ_, εστω ειΙε8τ1ι80ιιε Ιιειιιιἱε πιο ω: εσιιοοιιΙιοάειι άει
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άιοΙιιοττε, άιε ἱα ει]υο απ1Ι ΙιοΙιΙιευ ιιἱιΒοτοιιυι ; - ισο τοσΒ τοσπ ιε τοεει· υοΒ πυοι αποπά Ιισαου, άει ω! ἱυ άε ιἱ!άεΙἱυΒωΙω

ννειουεοΙιιια, άιε ισι ιἱ]υε Κιιυει ΙιοΙισοι·ι, πἱει εοΙιεοΙ σπει·νει·οτι α. Μου τοεε πἱει νετσπάετετοΙΙεα, άει εειι!ε Αειευτ σα Ιιει

'Ι'σουσεΙ ειεει, άιε εεουε ι·εάε ννεει ισ Βενου , νευ άε εειυουειοΙΙἱυΒ νευ Ιιει 'Ι'σσπεοΙ, ννιιυι Ιιἱ] άιουι ισοΙι άε ΡΙειιιιε, άε

ει·οπάνΙσοι·, ννεει·σα ει] ιἱ]υο Κιιυιι: ιιἱισοίουι , εσοά ιο Ιιουυου, σπι άιε πἱει εΙΙεευ ιε Ιιυυυοου νεταΙει·ευ, ιυειιι· σοΙι !α 8[ῇ8ι

ιε 2ι]πι , σιυ άε πεεοΙιυειἱε ιε Ιιιιυυοου άσοου ιειαευετοΙΙου. ΙΙι Ιισπάε άιι νσοι· υσοάιΒ, πἱει εΙΙεευ εΙε ννειουεοΙιεΡ ισι εἱει·ειιά,

αιεει· ει· Ιιιιυυοου ΒονεΙΙου συιειιισυ ἱυ ει]υ Ιονευ , άει Ιιι] άε σοΒουΙιΙιΙιΙιοΙι]Ιιε ιεπυοουειοΙΙἱυ!; ναπ εευ 'Ι'σουεοΙ πἱει ειΙΙεευ , ιυεει·

νευ εουειι ΒοοΙιεοΙοτι $οΙισπννΙιυπε, ιυοει άιι..ιΒει·ου , άει νεοι· εευοου Ιιοτιου ιἱ]ά ννοτάι ἱυ οΙαιιπιάει·ευ Βοια.

ΙΙι ννεει ννοΙ , άοι ιυσιι Ιιεάεου ισπ άεεε ονει·εΙ δοΙισιιννΙιυι·8ου σ! αΙεἱυο ΤσουοοΙου νἱυάι, !υ άιιιιι·ισο επαι·εεεοΙ!!Ιι ἱυΒει-ἱοΙιω

(!οΙισιιννου , ι:ιααι· !α ννεει σοΙι, άοι ιΙι εε!ι, σα τοι]πιε εσπιει·ι·εἱεου, ΙιοΙι εεεαεοΙά ἱυ σααεεΙεεουε 'Ι'ουιου, άιε σιτοιτουι άε αιιυει

υιειἱαε ἱυι·ἱΒιἱπΒ άεε ΤσουοοΙε 2σεπ εοΙα·εΙιΙιἱΒ ννει·ου, άσοπάιου ιἱ!, άσσοι· ἱα άει νεΙι συΙιυυάιΒε ι!ιυι:ιεπΙἱεάεπι , "αποφ ΘΡεωΙ,Βοω

Ζεαει· ιυοει τοσπ ναπ άευ ΤσοαεοΙεαεΙει· πἱει ισ νοοΙ νει·Βουι Ζ!]πιε Κυυει !ε ασο υἱιεεειι·εαι, άει Ιιει εευ 8οΙιεοΙ ιυου

ειτ!ιεπι Ιονεπι νοτάει·ι, ισσάει ιυευ Ιιειυ ἱυ επάει·ε Ιιιιυειου εαννειουεεΙιεααου υ!ει ισ νεοΙ τοσΒ νει·Βοουι πιαααι· άεεε ννειουαοΙι.ιια

ΜΙιθε" Μ! Μυι νσοι· Ιιει υιἱυει σΡαει·νΙιιΙιΙιἱΒ ιε Ιιεειιιιιυι άοι ει] Ιιειυ πιυιιἱε ααυ ει]π, ΙιοΙι ιι ισα ενειι ειιυΒοννεεεπι. .

Οεεαεεἱυε ἱε Ιιει άιιε Ιιει άεουαΙιεοΙά νσυ πιἱ! , σιτο Ιιειυ ιε νει·εειτι, άει αι] ΒοοΙι]Ιι άε Κυιιει-$σΙιἱΙάει·, σα νασαιΙ άε αστε

εαεειἱνιεοΙιε Κυπιιιι-δοΙι!Ιάει·, άεεε εεΙιεοΙε ι!ιεειπαΒεοΙιε ασιιπἱε εἱοΙι εἱΒοοτι ιυεΙιε , άει αἱ] άε ννεπΙιου απο, ά!ε ονοτ άειε Κυππα

πο! !1ι·εεά !ιοΙιΙιευ εεεοΙιτενευ, άει Ιιἱ] άιε Ιιεειιιάεοτε, συ ει· εἱοΙι εεα εἱΒοα ε)·ειΙιευιε ιιἱι νοι·υιει Ο υεευΙ άιι ννειε ισ



νεοΙ Βονει·Βά , - πισω· Πι πώ Ιιιει· νσστάτεΒσυ, ιιιι]ιι ε)·ειΙιειιιιι ναπ τοοιιεοΙιιιιιιιΞε ιιιιιιειιειοΙΙιιιΒ , άιιι Πι ιετΙο ΙιοΙι ιε ΒοοΙορνειι,

άειι Μεετ επ εεωεωΙπΙι ιε Βονιιαειι ε, ειι εοΙοοί ιενειιε άειι άειε νοοι·άι·η;ι ειι ιιιοάεεοάεοΙάε ννειειιεσιιιιΡ Μοτ πιει νι·ιιειιιε

Ιοοε ιι]ιι πιΙ.

Πε Ιιειιιιἱε οιιάει·ιιιεεάιειι ναιι ιΙο ιιιιιιευειοΙΙιιιΒ νιιιι εειι ΤοοιιεοΙ ἱε εεειιειιιιε σπάει ιἱο Ιιιιιιειι·εεοΙειι, άε εετἱιιΒειετ ει·

ιι]ιι εΙοσΙιτε ννεἱιιἱΒε Αιιιειιτειι, άἱο ενει· ιΙο Ρει·εφεειιεί εεεειιι·ενευ ΙιεΒΒοιι , ειι άἱο @ε ΤοοιιεοΙΡει·φεειιεί Βι] Ιιιιιι ννει·Ιι

ΙιεΒΒοιι ΒενοοΒά. - Μειι Ιιοιιάι άειε Ιιειιιιἱε νεοι· εεοτ ΒοΙιιιιει·ιβι.

νοΙε ΙιιιΙιιιιιιιεσιιο, Ρι·ιιιιεσιιε επ ΠιιἱιεοΙιε ΒοιιΜιιιιιειειιεετε ΙιεΒΒευ ΤοοιιεοΙΡΙιιιιιιειι οιιΒοοΒενευ, πιιιατ εεειι πιο ειΙΙειι άιε

Αιιιειιιαιι ἱε ει· πἱ:Β8Ι3τ8ἱάεοτ οτι ειιιιιιει:ιοΙιβιει πινει· , @υ τΙοι· ξἱεειιἱιειι Ρειιει· κοπο, άἱο ἱιι Ιιει ειιιάε άει· ηάε εειινν Ιοεί‹.Ιο, επ

εειι ωιΒοιιειά ΡετεΡεειινιεσιι ννει·Ιι Μείι ΒοΒονειι.

Ζιιιιε ιιιιιιιιει· "ιι ωιιιειιετοοΙΙοιι ἱε εεειιεεἱιιε άε ιιοι·ιεττοο, Ηειαι·ειε οί ΒενιιιιοΙιιιιειε; @ νει·εἱεειιι άσετάειιΙιειι, ιιιιιΙοιιιιειι ειι

ιοΙίειιιιπιειιιιΒ; ιιιειι Μιυ Ιιειιι πιει Ιοσιειι ιοτιάει· μεεει· ιιι άε Ιιειιιά ,' Μ] ιι]ιιε ΡΙιιιειι ενει· ιΙο ΤοοιιεοΙΡειεΡεειἱοεί. @Με ιειιι

ἱε ἱιι άε Εειι)·ιιεσπε ΜιαΙ , Μ] ΒοΙιιΙι ΙιεεΠ. Μι ει· άε ΗοοΒάιιιιεσιιε Βψ;ενοοΒά. Ζι]Μ υἱιιιιειἱιιε οιιι άε Ριιιι:ευ το νιυάειι τοι

άειι εεΙιιιἱιιεεΙιειι ειιιιιά άει· δεΙιει·ιιιειι, ἱε ιιἱιιιιιιιιιειιά ίτειιἱ, πιωτ οιιιεΙειε:ιε; Ιιει εεείι :ο ΒοοΙι]Ιι Ιιει ΡοτεΡεειἱνιεεΙι μια

Μιειι·ιιιιιιι· ‹Με δσιιει·ιιιειι ΒοεειιιΙάει·ει ιιιοειειι ννοι·άειι.

Πε ειιιάιε νιιιι ιιΙΙο άειε ννετοιιεοΙιιιΡΡειι Ιιεείι εειιε ΒοπιειιιιοΙΜει· ΜέιΙιοάε άσειι οιιιωιαιι , άιιιι ιΙο ιι]ιιε, εειιοοιι άιιιιι·οΡ

εεει·οιιά, ιιιεει· ΒενειιεΙἱιΕ ειι Ιιοι·ιει·, ειι ενω εεΙιει·; - ειι άειε ιι Ιιει, άιε Πι πιΙ νοστάωεσ0



..Ιε

0πι ά.·ιο νσοι· Μιου άιιἱάεΙ5]Ιι σπ ΙιονιιιιοΙ5βι ισ ιι]ο , άισιιι ποιο ισ ννσισπ , άιιι Εισι νωτάτ ρσπερσσιίσ_|`_, άιιι ννσωο

60Ι1αΡΡεΙιβισ οί ιΙισσι·ειἱεσπσ ΒσάεσΙισ άσο 8οΙιιΙάσιοιοοιιι ο, ΙισιννοΙΙι οι Ιισι Ιοινο οΪ8οΙσἱά ο νπο..ρσ1·ορίσετυο; άσοι·

οἱσο, άιιἱάσΙι]Ιι ιἱσο; νιιπννοιιι· Μπ, άιιι ἱυ οιιισ πιοΙ ισ τοΒι Β8ιοΒά οοτά” άσσι·ιιοιΙιοοάσ. ?ιοπάσι· άσοσ Ιισο

οιε οιι , ο πυσο οἱοι ἱυ ιιιιιοι οσπ 5σΙιοονντοσοοσοΙ ωιοσιιισιιοΙΙουπ.

!!σι ΤσουσοΙ ο σιΒουΙι]Ιι σσπυσ Μισο ΡοτεΡσοιἱνι5οΙι ΚυυιιιιοίοτσοΙ, οσπ δοΙιιΙάει·ι] , ΙισιννοΙΙι οἱοι ιιΙΙοου Ιιυυιιοιαιιεσ νσι·άἱο

ΡἱυπΒ Ιισσίι, πιοετ ννσισπΙιβισ; άοι άει·οοΙνεο οσοι· ΙιοοειιοοιιΒσ ι·σΒοΙσπ ΐε ιιιΒοτιει.

Οοι άιι ισ !ιοννι]ιου , άισπι οιου οσπ Ποιο νοοτισειοΙΙου , οΙ ννιιι σιοτ άιιεοΙι]Ιιε οΡ άσ ετι·ιιιου σιοιιπΒι, σπ οισπ οιΙ Ιιονιο

άου , άιιι άσ νΙοΙιΙισ νΙσσι·, άε 8ι·σιιά , οοΙιι]πΙοιοι· οΡι·ι]ει, ΙισιννεΙΙι Μ] νοτοιιιιουάε 8σιιεισπ 2σου άοιάεΙι]Ιι ο ννσιιι·ισπσιοου;

νσοι·ιιΙ ααο άεο σονει· άει· οσο, οΡ ισιουε, σπι. Ποιο ειοἱι Ιισι σοΒ σπιυ άσπ εσιἱΒισἱυάει· , σιι πιιιιιΙιι άεο Ηοι·ιισπιτ Ιισι μοι ,

ννιιιιτ οοε σοΒ σο ειιιιιι·ι , ο άοο Ιισι ΟοΒΡυυιι

Πο ΒσειοΙάε ο ιο αιΙΙσ δοΙιἱΙάει·ι]ου ιιΒΒιΙοοι· , σπ σο! τοεοΙιιιιιιἱέ ννιιοτΒουοοιουπ.

Πἱι ΒοειοΙάε εοΙάι νσοι·ιιΙ ιο άε πιοισπειοΙΙιπΒ νιιο σοο δοΙιοοννισουσοΙ. - Πι οιΙ Μττ οἱοι οιι Ιισι οοΒ νει·Ιἱοιοπ, άοι Η:

Βσσπυσ Ισε οσοΙί ιο οουσ 8οΙιἱΙάετεοΙιοοΙ; ποιοι· ποιο ]σπΒΒο !ἱοάεο , άισ Πι Ιισι σπουιΒσσιΙι]Ιισ άεισι· ιτιιιΙι πισοι Ισσι·σπ Ιισιιοουπ, σπ

άσε νοττοἱ]άεπ , ΙισιΒσου σπάπἱάεΙι]ΙιΙιεἱά Βσνεο 2σιιάσι - ιιοιιιι· Η: ο8ο ιιἱοι σπιΒΒοιιιι , σπι άεοσ άεπΙιΙισοΙάσο πιο άου σσοφτοιι8

ο!, ειιιοισιοεισππ, σιπάιιι Η: πἱσι ιοΒσπ ΤσοΙισοοοι·ε εΡτσοΙτ.

ΟσειοΙά ΙιοΙιΒσπάε άου Ηοτἱισπι σπ Ιισι ΟοΒΡοοι; 2σο -άἱσπι οισπ οσε ισ ννειου , άιιι άε ειιιπά σπ2στ νσοιου άσ Βιιιι!ε σ!

Ιιοι ()ιισιιάΡυυι ννστάι εσιιιιοπιά.



Πει ειπε νετΗιι:ιιιδ ειΙ :Η ἱυ πω: οι», ι·ειΙο ιο Βενειι, ννιιιιτοιιι τΙο ΤοοιιεεΕνΙοει πιοτ: Ιει;ι , ειι ΙιοενοεΙ ὁιε Με

ΙιεΒιιιιι ιιιοει ωι, ΙιετννεΙΙι εεεικτιιιε ιιοι1ειωτἱε, πω: τεΒοΙιιιιιιιε Β.

Η πιΙ Με: ιιιι πιο: ἱιι ιιιιιιιιιοτΗιιΒ ιιειιιειι ά:τ ΡΙιιιιιεειι, Μπιτ πιω 2Μι Μά: εε:εεειιι οπο: άισ οιιιειιιιιάιεΕοάειι ιιι άε

πιιιιειιειεΙΙιιιΒ πιο Έκι. ΤοοιιεεΙ ειι άε 8οΙισιιννοΙιιιιιε 3 ιιΙε Μετ ιιτ ιιε Βι·ειιιιοΙιε οτι Πιιἱιεσιιε δοΙιοιιννοι.ι:ε Μοτ α:: "ω, ‹Με κα!.

ιο Ιιοσε νοο: ιιιιιιιιε Βι·εειιιε ιι; οποτ ε: Ιοιιειε εε'ιιιιιιι πο] πω, Βοειι :πιο ιιε :εεοΙειι εοΙιοιι6.ειιι -- Π: ΙιεΒ Με ιιοοι: ιιιι8ειιιεεεω

να: ιιιΠιε ΤοοιιοεΙοιι Μο Π: ιιἱοι ιιιτε!ιειι, οιιιιιιιι ιιιειι άσο.: @Μπάσο ο Βοπαι:: πιο τΙο μπω, ιιιιιιιτ Με σοΙ: Βειιοιι

ιΙοιι , ιιιοει ιιιειι ποσο θε :εΒεΙειι , πιο νεοΙ ιιιοΒοΙιιΙι , ιιιιιιιισειιιΙοιι; ειι ιΙει. εεΙιιιιιι ιο Βεἱάειι, :ή ννεΙ οιιιιτειιι ιΙο ΙοιιΒιο, Μ1

Επι: οπΒ ΒοΙιοιιιΙοιι. Πι ΒοοάοοΙ πιει εισαι ΙειιΒιε, ιΙο εεενειιτειΒ8άε Ιουδατ πιο Με ΤοοιιεεΙ πιο: άειι 5σιιουννΒιιτΒ, ειι ιΙο

δοΙιοιιννΒιιτΒε ΙοιιΒτο ιεΒοιι Ιιει ΤοοιιεοΙ.

Ιιι Βοιιει·άιιιιι ἱε οιυ ιΙο ΙιιειιιιΒΙιειιι 1, άσ ιιιιιΙ Ιιοσεει· ιιιιιι δε ι:ιοιιιι άεε ΤοοιιεεΙε , :Πε ι·ε8ελιιιιιιἱε ισο νσσοΙ ΒιΒοτ ἱε εε

ΜΜΜ οιιι ειιιιι Ιιτεοάιο, Ιιοσ8τ0 σε Ιωδαε ννεΙειιιιιά ποε ιο Βι·ειιΒειι.

Με:τ Μι 'Ι'οοτιεοΙ Ιιἱοοτ, ι8 ἱιι Ιιοοετο, Βτεεάιεειι Ιοιιετε νιιιι. απο εάεΙε ειι ιιεΙιοοιιε ΡτοΡοτιἱο; ειΙ!,εε τεεειιιιιι:ιε , ω; επ

οιιΒοΙει, ιιΙΙοειι οιατ :εεοΙειι ιιιΒοοτιει, ειι ιΙοι·ιιιιΙνο ΐτιιιιι ειι @Με Βοειι ννοιιιΙει·, 'ι ννε8 ἱιι ιΙο Βεειε Μπάσππ, άετ Ιιιιιιεττοιισσ.τε

ειι Βοιιννιιιεεειοτε νιιιι άἱοιι πιά, τοειι τοου Με ιιιιιιιΙιτοτ :Διιιιιιιιιι, Δικιιιιιιιιιιι:ιι, να οπο: , Μπακ; επ πιο Βοιιννιιιεεειοτει οι

νν:1·τ2, ειιιιιιιε ιι: σου: ειι νων οι: ιιιιιιι·; - ννοΙΙιε ιιΙΙοιι νοτεειιιειΙ, Ιιε: ννετΙι νεοι Ρα:οτ :οπο ει:Ιιιιιιειι εενο18ά ιο ΙιεΙ»Βειι.

Ιιι Μοτ Μ Ιιεείι ιιιειι ιιιεοτάοτ τιιιιιιιε ποτοτ άσ νἱοοτάε εσιιοτιιι , ιιι άσ ιιιοΡ:ε άεε ΤοοιιεοΙε ιδειιτιιει, ει: εειιε νετΡΙοει



οἱιιΒ οιι ννοειιοπιἱιιε ‹Με εοΙιοι·ιιιοιι, ννοοι·άσοτ οοπο νοι·ει·οοιιιιΒ οί νοτΒτοοάἱιιΒ άει· Μαιο αοΙιιοι·ιΙοοΙιοπ ιιιιιιιιιι·ΙιιΙι σιιιεισπά;

πωτ πιοιι <.ιοΙισιιά πιοι άειο νοτΒοιοτἱιιε πἱοιο πιο Βοι τοΒοΙιιιιιιιΒοτ πιοιι Ιιννιιπι Βοι εΙοοΙιιο ιο Βοιιισοι.

Οιιι πιι ιοτ οιιΙιο ιο Ιισιιιοιι τ, οιιιιι·επι Ιιοι άοπΙιΒοοΙά ναπ άισ εοΙιιιιιιεοΙιο ΙιΒΒἱιιΒ άοο 'Ι'οοιιοοΙεε, πιοοπ Πι Βοι·ειάε ΒοιισοΒ μι.

πιεά ιο ΙιοΒΒοιι, ω άειοΙνο οΡ άε εοΙιιιιιΒιιι·ο ι·ι]ιιιιΒ άει· πιιιιιιιι·Ιιβιο ει·οιιά ποτ σιιιο σοΒΒοπ ε. Βενοετι8ά; οι· Μπι πω] πο

οπο, άιι ειιιιιιοισοιιοιι , οσο πιοιι άιι ΒπΒι·ιΠιοιι τπσοι, οιι άιιοι·Μι άιοιι Πι ἱιι οσπι ιο ιιοπιοιι, οσο τοοπ άἱι Ιιοι ΒοπιιιΕΙιοΙιβιοι

Βοει·ιΠιοπ που; - τοι Μ: οιιιάο Μπι Πι ιιιοι ιιπάει·ε ΒπΒιιιιιοιι , άεαπ πιοι οοιιοτι ιοτ @άε ΒοετοΙάειι ιιοιιοι· ; οιι άοιιτΜ πιοοι

πιοιι ο... 2ἱοιιοτ ιοΙίο ν7οι·άειι; Η: πώ ‹Με πΙο ΠιάπΒ άεο 'Ι'οοιιοοΙε νοι·Ηειτοιι, οΡ οοιι ιιιάεΙιιιΒοοΙι ΒοιιΒι πιο ΙιοιιοΙνο.

ιο. Πο οποιοι· Α. ννοτάι ναπ @πα νοοιοιι οοιιο ετοιιιΠι]ιι ΒοΒενοιι Β.

ΡΙαω π. - .

. πο. Ζἱμι ΒοιιΒιοΙιιπ Ιοοιιι τοι ιι]ιι οοΒιιιιυι Θ.

ΒΕ. ι ου ιι.

30. Π: Βι·σιιά οοΙιιιιιι πιο @πιο νοοιοιι το τι]ππ, ισι ιιι π]π σοΒιιιιιιι.

ΜιιΙιοιι ννι] άιι ισοιιιιοεοΙιιΙι; οτι νοι·άεοΙοιι οι] άο ιιιιΒοοιι·οΙιιΙιοιά @μιοτ εισιιάΙι]ιι ιο ων. ισο ΒοΙι]Ιιο άοοΙοιι, ι- οιι ποΙι

Ιιοιι κά] ιιἱι προ οοΒΒοιι οοιιο Π]π τοι οΡ ω οιιιάε ιιιιιοτ ΒιοιιάΙἱιιἱο ι-ι , 7.σσ οποτάι άε εοΙιιιιιΒετο ιι]ιιπΒ ναπ άειι ει·οιιά, ἱυ

άε ιιιπΗοιι άοοι·ειιοάειι , οιι ΒοΡοοΙι άειι οιιιινουΒ Με 'Έ'οοιιοοΙεε. υπ ἱε ‹Με ΚιιιιοιοοΙιιΙάετε ιιίειιιπάεΙιιιιο , Δω πο. ι!οπ ποσοτ ιιοι

ισο να· πιο Ιιοι Τείοι·εοΙ νοι·ννιιάει·ι, Με Ιιοι ΤιιίοτοοΙ ιοΙνο Βι·οοι ε..

διοΙΙοιι Μι πο, άιιι άο ποσοι· ιιιο: π]π οοΒ , θ νοοι Μνου άευ 8ι·συά νοιΙιονοιι ο, ισσ ννοτάι άο εισυνιιιιΒ άεε ΤοοιιοοΙε

πσοο 3 νοοι.
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Ύνεππεοτ πιι άε ι·ι]ιειιάε ει·σπά1ππ ΒενοΙΒά ννσι·άι ισι οΡ άε νοτπεΙππε νιιπ 5 νσοιειι, ιπαοΒ πει ονοτιΒε άειιιι·πει πωπω

ει·σιιά ΒΙπνειι, άε νοτάεοτε τι]ι” ποΒσοίι πιει; ει] νει·Ιἱοει εἱοπ νεοι· πει σοε, εΙε Ιιπἱοπ ισπάει άιπιο, επ ειιιιι ονοτ ιπ άε

εεεεπιιάεοτάε ποτιεσπιεπσοειε , σιτ άε εισπιει·άσοπεπ άεε ΤσοπεοΙε , νσιιιιι·νεοτ πιι εΙεεπιε εειι νσοι ποτιισπιεπσοΒιε π ονοτΒοπΙονεπ.

Ζιειάειιι· άε ι·εάε υπ πει Ιιιι_.;ε σοΒΡιιπι οΡ εεπ ννοΙ ιιιιπΒοοΙεεά ΤσοπεοΙ, άεννι]Ι πει ιὅεεσπιΙάεοτά ἱε, πωτ πει σοεΡππι :επ άεπ

λιιπεεπσιιννοτ, άἱο οΡ πει σοεΡιιιιι ειι, πειννεΠι πι άεεεπ δεπσσννπιιτε πει πιΙάάεπ νιιπ άεπ ισ επ ι5άειι επι ιπ άεπ Βιιπ ε.

Πειε α!!έέπ πιει ]ιιἱει, επ νεοτ άἱοπ ἱε άε ποτἱισπι, άεε ιἱοποτε πσι·ιισπι, ἱυ άεεε πιο ποάσοοΙά. Πε ιιιιπνιιπε οί νει·πεΠἱυΒ

άεε 'Ι'σοπεοΙε επιιάι άιι πιί άσοτ , επ εεείι Μισο παπ πει 'Ι'σοπεοΙ άει;πωυ πσι·ιισπι νεπ άεπ ιἱἱοσοτ. ΠΕΒ νιισι·άεπ άε Αε

ιειιτε νεοτ ιιππε σοεεπ, πονεπ 2ι]υαυ πσι·ιιοπι νετπενεπ, ειΙε άε πεοΙά]εε πι εεπ δεπἱΙάει·ι]. -

Ιπ άεεε ΡτοΡοτιἱο ννοι·άι άε νσοτΒι·σπά άιιιιτπιιἱιεπ 5 νσοι εεεενεπ, άει π πιιιιεπ άε ΡΙοααιε, ννιιετ πει ΤσοιιεεΙΒσι·άι]π νιιΙιτ

ισο @κι πει σοιε πιει πει Οι·επεει, πειννοΙΙι επΙοιπι, ιειι πσειε άεοτ δεπσιιννΡΙοιιιε, νι:στάι ἱυΒοπσιιιεπ; - πωστ πει 'Ι'σοπσοΙ

πιει σπεεεεπσπάεπ. - Ιπάιειι πο. ιιιιιππτΙππ άε νσοτειε Αιιιιεεποπννοτε τκαι άε εεπιει·ειεπ ιιιππωι ισπάεπ Απ, άιιπ ννοι·άι άε

Βι·σπά νοτάἱοΡι , νι:ειιι·άσοτ άε νεοτειεπ ισονεοΙ Ιοεει· πσιπεπ , - άε Βτσπά πωτ ιιεπιει·επ σιιτπει , επ άε Αεπεεποπννει·ε άπε εΙΙοιι

Μοτ οΙΙιειιάει·επ ιιιιππεπ πω.

Μεπ ποΒοείι, άεεε ειοΙΙιπΒ νσΠεεπάε, άε ΡτοΡοτιιε εΙεεπιε ιε νει·Βετσοιεπ , Μ νσοτπεοΙάι οΡ εεπε Ιοπειε ταπ 5ο νοει , Μ"

άε Βτσπά άεε ΤσοιιεοΙε "κι άειι αααπνεπΒ άει· τπιιπε πι., ισι ή, πι ε νοει τπαπι Τσι πει ίσι·ιποτεπ νιιπ σοιι πἱεἱπ Τσοιιεε|

πεποείι ιπειι άε νοειειι, ισι οι, ]ε νοσΙιπάε τοι ι άιιιιιι ιε νοτΙσειπειπ
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Νσι·Βουο οι Πι οοο σσππἱο 'Ι'σουσοΙ ιπΙΙι σουσπ οιιτυυοισπάεπι οτοοισπ νοοι·ΒΒι·οπά σ! !)οποιοΙ άεο ΤσουσοΙε νι·οοι·εουοτυουπ,

σ! ιο σσυιἱε ΤσοπσοΙΡΙοο σοἱι Βονοοάεπ, οΙε οοπ άἱι οπο ΤσουσοΙ ΡΙοοιο Ιισσίι. Ι!σι ο ]ιιἱει Ιισι ιιιισι·ειστ ννοισ Ιισι Βι·σοισι·, Ιισι

ιοοάε τοΞεοιοοπ , Ιισι οσοι σσπυσ άισΡισ πιο ισ νσοι. Ηει τπσοσ Ιιἱσι· σπ άοοτ Βι·οσισι· Βονεοάεπ ννοι·άεπ, ιο Βι·ιιΙιοπά σπ ?τοπο

πιο; - πιαοι· Ιισι ο σπι·σΒοΙπιοιιε συ άπιο ἱυπΒοτιΒι στο ΑοοεοΙιοπννοτε ισ Ιιστοσπ ιο Βοιι·εοΙἱοάε !ιοΒσει οί ποου Ιισσίι Ιισι άσοΙ

στο !ισΒοε οΡ Ιισι ΤσουσοΙ ισ άσοο οΡι·ιπΒουπ, ποΙἱβι ιπΙι:ε ισ ποιο ο, ἱπι άεο ΠιαιΒ; πιαοι· άιι οι]π σπι·σΒοΙτοοιιΒΙισάεο , Μιου άε

σι·άει·, ισΒσυ άε νοοτεοΙιι·ἱίισπ άει· Κοοει , ννοπι τοσπ πιο οπσο άε Βι25σΙισιιννοτ ίπ -άε Ιι]ει ναπ άε δπτΙιιΙάεπἱ], σπ οι] πισοι σι·

Ιοιίιστι ΙιΙι]νεοι

!νοουσσι· πο άε ΑοοεοΙιοιιννσι· οσπ Βσοιοι ισ νεπΙισά·ουπ, Ιισι οι] ἱυ άε ΙιοΙΙτοπε, άε ΙοΒσε οί άε σσι·εισ μοπάει·ι] , ισο ΙιΙι]ίι

άιι πυσι άε τσΒοΙσπ πσο οποΙ ιο ποσσοτά. Πο ΒσεοΙισπννσι· ιἱοι άαπ οσε Ιιἱυυυσπ σσπσπ τ·εΒοΙτοοιιΒοπ οσπιΒιεΙισσΙι, σπ οι] Ιιαπ

πω; Θάσο!- εΙοιιο ααο άε ΙιοΒσοοΙιοΙἱυΒ άετ.ννοοι·Ιιεἱά, Ιισι ο οοΙι άε σσπιΒεισ νετοσά!πε ιο σουου δοΙισπννΙιοι·σ,·, άἱοάσ δοΙιιΙάεπ

Ιιοοει οοάσοΒΒι; ννοοι·οιο Μ] άεο οαππΙοΒ ναπ άἱι ΟοΙισπνν σι· οἱοοΙι σοΙι Βοσπυσ πισσι·άει·ε μαπάει·ι]σπ ἱπ Ιισνεπάεπ, συ άε οπιαο

ΡΙαο:5 ειοΙιισι· άου ΒοΙι ποιε.

Μοοι· ννοττάι οι] άοοιΙιενου ποπ; εοΡΙοοιοι, άοι ο Ιιοιιου Ρσι·Ιισπ; - ἱοάει·σ ΚοποιεοΙιιΙάει· Βσοιοι οι· σπι ισ ΙοΒοΙτοτι; - ]ο

Ιισι .ννεΙ:: @Με άου εοννσπσιι τοουεοΙι, άἱο οοπ άε Ιιυυεισπ πάσι άεπΙει, ισι-ΒοΙοοΙι, πσοάι·ο Ιιι] νου Ιιουυσάεο οΡννοετιε

οπο. Ησι ο, οΙε οί Ιισι ιο άε Ποιο” οι, άοι τοσπ άοι ΙιοοΒο μοΙσιι] νσοι· σσπυσ ΙισεΡσιιοΙιβισ ΡΙοοιε ΙιἱοΙά, σπ ποου οοιιιιο·

πο. πωσ!! , άοι ποου άοοι· ισ Ιισοε ο. νοπάιιοτ νεοΙΙιΒι άιι !ο]οοπυσπι νοο άεο ΒιιεσΙσοΙιοΙι, ου οι] άσ ΓιοοεοΙιου Ιισι Ρεπο
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Μι5. Πειε νει·ΙιεΠιπε ε8 οοΙι ιιιι πἱοιε απάει·ε νοοιιΒοεΡι·οιεπ, άω ουι άσ Γἱυαπιἱοπ το ειἱινεπ , επ πιεει·άει· Βεεοποπννει·ε ιε

Ιιπππεπ ΡΙοααιεεπ; επ πιι άπ οοΒΡππι ΒοοοΙιοπννά, ἱε πει εεπεπ ιπαειιι·εΒοι ιοι εεπ ΒοιιεοΙ σπάει· άσοΙ, τοπ ππ:τε "πι πει εε.

πεοΙε Βεεωαπ. - Μετ Ιιπππε εειιΒιεΙ3]π άειιι·Βενεπ , νιιΙ: Βπἱιεπ άεπ ΙιοοΙι , οιπ ιιιίει·εοΙεπ το Βεεεποπννεπ , άαπ ‹Με , ννοΙ|ιε

ιποπ νοεεΙΡειεΡεειιεί ποειιιι; άιιι ἱετ πω Βενεπ πωτ Βοποάεπ , ενεπ Με ιπεπ ναπ Βοποάεπ πωτ Βενεπ ιιεπάε , ΡΜ

ίοπάιιΒι ποειιιι , επ εεπε ιιμι·ιε ιεΒοΙιιιαιιΒε ΒοννειΙιἱυπΒ νοι·άει·ι.

Ζοο ΜΒ Πι άιιπ , ννεεεπε άεπ ι·ιιιεπάεπ Βι·οπά άεε ΤοοπεοΙε , ι·οάεπεπ ΒοΒονεπ , ‹Ιιε Η: ΙιοοΡ , άιιι ΒονειιοΙιβε 2πΙΙεπ π]π,

@οι εεπεπ ποτ @Με Βε8ιοΙάεπ πωτ. .- Πι άε νοΙΒοπάε Ισεεεπ ιπΙΙοπ πιώ ιοΙνεπ ιΙο Βεεσιιοπννει· ννοι·άεπ ; επ ω” ΡΙιιπ

εεπε 'Πιειιιει·ε πιπΙοι· Βοιι·ποΙιιεπ , επ “Με εενεπ "π άε ι·ιεήπε άει· ΤοοπεοΙεοποτιιιεπ , επ ιΙοι·ιοΙνει· εοΙιπἱυεσιιεπ δωπά.

Πι ΙιοΡε πννει εππειιΒο αααπάιιεπι πιει νει·πιοειά ιο ΙιεΒΒεπ, επ άιιι ιπι]πε Βεάε επ ΒοτεεΙιεπά Βειοοε άιιιάεωΙι ιποΒε πι]π

Βενι·εεει.

Π άιιπΙιεπάε νοοι. πι” αααπάιιοΙιι , 2οο ΜΒ Πι ναττ ‹Ιιαπική εειεΒά.



ΒΒΒθ'Ι'Β Ι.Β8.

@Βοιών @ώσσΠα.

ΟΕΑΠΗΤΕ ΗΟΟΕΠΕΒδΙ

Βιι·σενο οο άσι·ι·ε ννοιοοοοΙιιιοΡοπ ἱυιοιιιοιοΙοο επ ιο Ιοοτεο Ιιουυοπ, νοι·εἱεοΙιι οοοο ιοΙιοι·ε ειιιοονοοιιΒΒεἱά, σπι άιιεττοο ιο

Ιιοιοοο , - άειοΙνο νοτιιτοΒ8υ ΙιοΒΒοοάε , ιιιοτιιι πιοο ΙιΒΒι οΡ , άοι άισ "Μο . ννοετοΡ ιοοο άἱο Ιιοοίι νοτιιι·εΒοο, ειι·οενοι· οο σπ

οιιοΒουατυοτ πινω, άιιο άΙο ννοιοοεοΙιοο πονο; ποιοιετ άιιι ο. Μοτ νοοι·οοοιο, ονοι· άε πιοοοειοΙΙιο;; ναπ οοο δοΙισπννισοοοοΙ ιο

ΙιιιοάεΙοο , πιοΙ ννοιοοάε οι άε ΤσοοοοΙειιοΙοι· άοο ω οοιΙοι·εοΙιι , σπι ιιοΙι οιιο άπο εισί ιοοιεννοάεπ. Ηοι Μο Ιιοοι ‹Με οιοι

άιιο αιιπΒοοιιιιιο 2ω , σπι ἱοιε ναπ ιΙοιοο ..οι ιο Ιισοι·οπ, -- οο Ιιοι Μο άεο ΚννοοΙιοΙιπΒ ‹Με 'Ι'οοοοοΙεε, πἱοι οαπ ααυΒοοποια

π]ππ, οΡ άε ΒοτοοΗιοΙοΙιειο νο]ιο, ΙιοΙιι ιο οοινιιπΒοο , ονοι· οοοο ννοιοοεοΙιαο, ενοι· οοοο ΡΙοιιιε, Παοι· Μι ιι]ο Βοοιειαο ,

πωτ Μι ιι]οο πιοοιιοΙιβιο Ιιοοει πο Ιοοι·εο οιισοίοοοπ, οποιο” οι· πἱοιε πιο ιο ννοιοο , ννετο ]ειτοιοοτ; - οιι ΒοιιιιιΙιΙιοΙιβιοι 'πιο

πιοο πἱοι πιοΙ , τπιο (νοοι· Ιιοι πιιοοι) σιιΡει·νΙιιΙιΙιιΒΒο Ιιουυπἱε Ιισιοοπ. - ννοΙοειπ, Ιιιιιι Μο πννο ιιαππάοοΙιι , ΒοοοΙιιο Εοοι·ΙιπΒοοΙ
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ποειπσεΙε οΡΒοννοΙιι ννοι·άειι, σιπ εεπ ννειιι5Β @ώ ισοιεννιιάεπ , ααπ εειιε 2ι]ι1οΙ!ιιεεσιιε ννειεπεσιιεΡ , άιε α:συ πιει Ιωπ ννειεπ,

Ιισο ιἱ] εεππιιιιιΙ άειι ΤσοπεοΙεΡοΙει· άἱοπι, επι ιοΙίε συάεττιΒι ιε Ιιιιππεπ Βονεπ , ἱυ άε πεπιεπειεΙΙιιιΒ άεε ΤσοπεοΙει - εΙννιιτε

πει ἱυ επ νεπ ιποεοΙιβιε ισπιει·τει2επ, Μ] πει ιιιεεπεΙοαπ ναπ εεπε Ιισιιιεπ 'Γεω , άιε νεοι· Ιιοτιειι Με ννοτάι οιιεειιΒι, 2σο

Με με ι·εεάε εεεοΒιι πώ ι οί άοι πιεπ ποπ ιΙο εεπεεπειπε ΙἱοΠιοΙιΒοτι]τ άε πεπιεπειοΙΙιπε νειι εεπ ΙιΙοιπ ΤσοπεοΙ , εεπε ννιΙτ].ε ιο

ννειπε Βααπ , ννοΙΙιε ΙιεΗιεΒΒοι·ι] , νειι ννειεπιζβιε ννειιι·άε Μοτ ιει· ειειἱο άιΜνει·ί , ποιοι πιιπΒοιι·οίΐεπ , σπάει· Ιιεάεπ ναπ άεπ ιισοεει

Βοεειιααΐάεπ διιιπά επ Βιιπε. - Ησο ααπεεπααιπ ἱε πει άοπ πἱοι , πιει Βοισπά οοι.άεοΙ Μ] ‹Με Βεεειισιιινιπε άοαατνειι ιεΒοπννοοι·

άιε ιε ιι]ιι; επ Με ισπάει·Ιιπε πιοει πει άεπ πιει νοοι·Ιισπιεπ , άοι ΤσοπεοΙεΡοΙει·ε νεπ άε ι·εεοΙεπ ‹Μι πεπιειιειοΙΙιπε πιειε ισπ

άειι νει·ειεεπ , - ποΒ εεπε, άἱι ννυκ ]επιιπει·. Πει οπάει·ιιιεεσιιεπ άειε ννειεπεσιιεΡ ΒοιιεοΙ νι·εειπά σπάει· άε ΤσοπεοΙἱειεπ ἱε ,

άσει·νεπ ΜΒ Πι πει ιεεεπάεοΙ σπάει·νεπάεπ , ἱπΙιεππἱε· ειιπάε πιει άεπ Πιιιι8οΙιεπ ΤοοπεεΙεΡοΙει· ι·πι.ειιιι , άιε ιε ΒοοΙι]Ιι ΟοποΙιει·

εε "πι πει εεΒοιινν ἱιι εια ΑιπειοΙειι·σοι νναε. Ιπ ιι]π Ιονειι μί Η: Μπι πιεει·ι:υειΙοπ εεπ Βεισοιι , σιπάοι Μ] εεπ πει· Ιιιιπάιε πιω

ννεα - ΟΡ εεπεπ πιοι·Βοπ άοιιι· μεεει·επάε ι, ειπε Πι πωσ· ειπε ννοπιπΒ , οΡ άε Βενεπειε νει·άἱοιιιπε νεπ άοι εεΒοιινν;επ ιιἱεΙάεετ,

ἱυ άειι ενοπά νεπ ιἱ]π Ιονεπ , νεπά Πι Ιιεπι ΜπιΒ έ πιει εεπ Ηειπ ΤσοπεοΙ , ΙιειννοΙΙι ιι]π ννει·π νι·εε; τοι]πε νει·ννσπάει·ιπε ιο

Ιιεππεπ Βονεπάο, νν”. π]π επιννοοι·άτ σ: πωττ πω” ίπιπιει· συει·|σεαιτι εείπ _; " επ ἱυ άει· δικιά , θε εοΙιεοΙε πεπιειιειοΙΙιπε παά Μ]

πεει· θε ι·εεοΙεπ νεπ Ρειει· τοπιο Βοπσιιιεπι ιπαειι· Μ) Μιά εεεπε ιιεππἱε άει· Βι·σπάι·εεοΙεπ , επι ιε Βοινιιιεπ , ω άε ιεπιεπειοΙΙιπε

οΡ εε πειιιιιτΙι_Πιε εεπι]πΒειιτΙιεἱά ννιιε εεει·σπάνεει , επ άοετιππ είΒοΙοιά 5 - άιι σπάει·ιπεεειιεπ ω Πι ααπ Π νσοι·Βοοάι·εεεπ , ἱυ

εῖε Ιιιειει νειΙσοΡεπε Με, επ ιεΙ πει πιι νει·ιοΙΒεπ.
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Πτ ΗοΙΙοαπάατΙιε ΤοοποοΙεΡοΙοι· εΔιαπει. ισιπτε ννπε πἱοι ππΙιιιπάιΒ οιπιτοπ: άοι Ρππι , Μ] ννοτά, Μετ τοω ἱυ πο” Τεω

εποΙοπ ιοπάε , πΡ 2οπιοττεἱωπ νοοτπἱι Βοποπ‹Ιοπ , οπι εΙΙοε ιο ι·εεοΙεπ; άεσιοπ πωΙ Πι ‹Με εππι:ιαεΙ άααι·πιπάε ΒοιιΒ , - Μ] πωΙ

άε ι·εεπΙοπ εΙΙοεπ άσοι· οΡωοτΙιἱυΒ ἱπΒοιππιπΙά , ννει·Με πιοει· Μ] Βἱεεἱυε , ‹Ιαπ 2σ!48τ , άεοι· ΒοΒι·εΙι ποπ άο=ποοάψε Ιιππάε; -

Βοποεάεπ ννι] οπε άοειι·νοοι·, επ ιποΒι πει ΒοΒοπτοιι, άι". άειπ οί Βοπε Μπι· , ΙἱοΠιεΒΒοτι] ΒοποοΒ πω, οπι άοιοΙνε είιειοεΙιε

ποπ επ πίιεεοΙιτι]νεπ, ἱΙι ω" ιπι] νοτΡΙιΒι, άἱο ιποάα πο άοοΙεπ. - Πε ΒοειααπάάεσσΙοπ ιἱ]πΙι]πεπ, επ πιει ΗιιἱππΙ επ

Ρπεεει· Ιιπυ τοοπ άἱο Ιιει υαατ ιπι] οοΡἱοτεπ, επ πιω Ιιοείτ πε τοι οπάοτειοππἱυΒ νιιπ ω ΒοΙιεπΒοπ νοοτ εΙωοε.

Τα νοΙιοοι]ἱυΒ ποτ Ιιεππἱε πυ άεπ ααπΙοοΒ νιιπ ποπ ΤοοπσσΙ, πιΙ άοαπ άειε Με ειι·οΗιεπ. - Πε νει·ιοοΙι πννε αααπάιιοΙιι, επ

πισω υιν ΒοποπΒοπ “στη ι·οεΡεπ ] τοι άε νοτιΒο Μετ Ν. ποπ Αεπεοποπννοι· Ιιεείτ πο: Μιι·ε ΟοιἱΒ:εΡππι; πο. Μ] ἱε ποπ να· νεαπ

Ι πει ΤσίοτεοΙ-δοπἱΙάεοτι] - ΤοοπσσΙ , νει·ννι]άει·ά , ειΙε πω πάνε μποτ ἱε; -- άιτ ἱε ΒοΒΜιεπ.

ν]Η] ιιιΙΙεπ πιι άἱο ΑαπεοΙιοιιννοι· ιεΠε ιι]π, επ ΙιεΒΒοπ ννι] οοποπ πι]άεΙιπεεοΙιοπ ειααπά ἱυ άο εει·ειο αααπννι]ι!πΒ Βοπαοά, ννι]

πιιΙΙοπ ππ πεποπ ΡΙοιιοπ ιδτοπά παπι ποπ ΤοοποοΙ επ δοΙιοπννΡΙοααιε ίοι·τοει·επ.

Οεάοοει πει πο ΡΙοααιε, ννεααι· ιπεπ Βοπννοπ απ, ω] @οι πιω τοΒσΙπια1ιΒ ιο ννοτΙι , Με οἱ' ιποπ ντι] επ οπΒοοΙο: ποπ Ηοἱυ

ΤοοποοΙι]ε ίοι·τοεοτάε; επ άοαπ ἱε άο τεεοΙτ ‹Ε: ιποπ ναπ Με Ριιπι , ννεααι· πο: ΤοοποσΙ άεποΙίε τι]πἱυΒ ΒοοΒἱυ:, το: άοααι· , πω:

Μι οι] έέπ νοει πε 1, ιοι ἱυ ποπ οοεΙι]π ἱε ΒοΙιοιπεπ 3 πο: τΙο Βτοσάιο πωπω.

Η πΙ, οιπ Ηειειτάει· κ: 2ι]υ επ άιι Μι το ιοοπεπ, Με τοεΙα:πεπ. Ζἱο ΡΙοααι π.



Ηει εοΙππιπάιΒο νιει·πεπι ΑΛΛΑ ειοΙ ιι πώ νεοι, άοι Ιοπε π, Βοπιπ εειι πε τω” εεε ΤοοπεεΙε, νιπι πει πιιιιι,

πιει· άιε ι·πιιπε πεεἱυι, ιοι άοει·, ννεει· 2ι] επ έέπ νοει πε , Βοποάει·ά ἱε πι ιΙοπ οοΒΙππ άεε Ζιειιειε , πι πει επάοΙιιιΒεοπ Βο

ιιΒι , νεπ επ: νοι·ιεε Με ι - ειι επιει· Πι νοοι·ιε ειοπιε , άοι άε ΤοοπεοΙνΙοει· άιιπ ννοΙ ΒοοΒεεΙ νΙοπ ποπάε ππινεπ, άενι·πΙ πει νεοι·

πει οοε , άιιυ πει εοΙΗε ννοι·άι οί ω) ιιιεει· πιει , άιιπ πει ΒΙι]ίι; ννεει·ιΙοοι· πιειι άεπ ιιιεει· Βιτσπά οΡ ά8 εοπιει·άσεπειι πεποπάι

επι ιε εοπἱπἱειεπ.

Πι ιι·επ εεπε ιτπιιιάεπΙππ Β, επ νει.Ιοπε άιε ιοι ιιοε εεπιιιεεΙ ἱιι ο, πειννοΙπ Πι ποπάε νεοι· πει οοΒιιιιπι, ννεει·

πἱι Πι ννει·πειι ιεΙ; πει ίοι·ιιιεει·ι πει άεππΒεοΙά νεπ άειι επιΒΒοΙάειι είειεπά, επ πιει εεπ ‹πτ νιετάε (]οΙἱεεε οί $επει·πι εεπε

εοποοπε πιεοάιε ιΙοε ΤοοπεοΙε.

Πι ιι·επ ιιιι πει οοΒιιππι ο εΡ άε πεἱάε Ριιιιιεπ νειι άεπ νιει·πεπιεπ νΙοει·, ιννεε Ιππεπ ιοι Λ ι , ιπι ιοι·ιπεει·ι επι εεπιιι

πε ι·ιΒιιιιΒ Με ΤοοπεοΙε ἱυ ΡειεΡεειἱεπ

ιι άεοΙ άειι πεΙνεπ νοοι·ει·οπά ιιιι δε ωεωειιιμι ιο: Α. ἱυ άτἱε εοΙππε άεοΙειι , Πι 2ει άιι νοοι·ι τοι Π, ειι νιιιι ‹πιει

ννοι·άι πι πει οοει:οππι άε ιιι·οείΙ π ιι εοΒεεΙά , άιιι άε Βεεεποπινει· , ποε πεππ , πιει άεοι επι· δεπει·ιπειι πεΙ πεεπ πω, Η:

2ει άιι ποεπιεεΙε πἱι τοι Ε, επ Πι πεπ άε πεΡεΙιπε άει· πιεοάιε ιΙοι· ΤοοπεοΙεεπει·πιεπ.

Πε ιΙοοΙ άεπ ει·οπά ΑΛΛΑ πι νικ ΒοοΙππε άεοΙειι , άε πιπεπ άεει·νεπ ιιεπ Πι άόόι· επεπ ΠΠ, ιοι πι εεπ πεεει εεπεοΙε

Βοιι ωιειιη Πι ιεεπεπ πιι άεπ εεπιιἱυεοπειι ειειιά άει $επει·ιπεπ , πιππεπ ιΙο Ιππειι πι πει εει·ειε νιει·πεπι (Βεποεμεειιι ειΒι

πεει) , επ πει ΤοοιιεοΙ ἱε εείοιιιιεοτά πιει πιοτ εοΙιιιιπεεπε δοπειιπεπ επ εεπ δεπιιιάσεπ ΑΧΑ·
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Πι ιο: άε ιοοΙιοοιιιΒ σο οιιΙο, ΙιοοιιοΙ οσοι οΡΙοιάιπΒ ναπ Ιιοι σοοοοοι οοιιο ΙιστιισοιεΗι ο , Μ] νσοι·ΒοοΙά 3 νεοι

πσοΒε, οο ιιοΙι άε" ιιιι ιοι Α ι.

Πι ιιο ααο άε Ιπ]π ΑΧΑ Βοι οοι·ιιιο διοΡ οί δοοΒιιιάσοΙι , άει ιο οσοι. άε οΙοειιο ιιιιπννιιετ , ννοιιτ Βοι ΤσοοοοΙ νΙοΙι ΙοΒΒοιι

ποσε, οο ΒοοΙιοπι οΡ οιοονν άε ιἱιοιιιπά άεε ΤσοοοοΙε, ιοι ιιιάε πιοι οοοοο ιιοι εισυπΒΒοεννοιοπ, οο ιο ΒοΙιιιι ΒοΙιοπι Πι οιι νιιο

ιιοΙνοο άε οιιοιιιπά άει· δοΒοι·τοοπ, οο Βοι δοοΒιιιάοοΙι οΡ ιιιάε.

Πι ιι·εοΙι ιιιι Ιιοι οοοοιιοι ιοι ιο Ιιοι οσοι νιιο Ιιοι Ιοιιιοιο νιοιιιαπι ιοι Ζ, οο ιι ΙιοΒ άε ιιΒΒιιπΒ άει· νοι·ιοοοο οί

ΖοΙάει·οοΙιοι·οιοπ.

ίσο ΒοενοοΡιιοιοο Ιιι·επΒ Πι ονοι· οΡ Ιιοι ΒοιιΒΒι πιο νοτοο άει 'Ι'οοοοοΙε, ισο σοΙι ο σπάει.ουυιοο άει· δοΒοι·ιοοπ. - ίσο

άσοι· άε ΙιοΙίι νιιυ άιι Ιοιιιετο ΒοΒοοΙ πσο οοοπιιιειΙ ιοι ιο οοιιοο , ΒοΙισπι Η: οοο ΒοΒοοΙ ΤΒοιιιοι· , ιο Ρει·οΡεοιιοί πιο νοτοο

ιο οιοιι.

ιι 2οι άε ιοοΙιοοιπΒ ννοάει·σιο ιοι νοοι· πιιι , σοι οΡ άεο ιννοοάεο οι·σππά άεο 'Ι'σοοοοΙιι πσο (άει νοι·Ιιιοιοοάει δοΒοι·ιιιοο

ιο ΡΙιιιιιεοο , ιοι· νοισοοΒιπΒ ναπ ΒοιιοΙνο. · Πσιο οιι Βοοο άσοι·ιιοο άει· ΑιιοεοΒσππννοιο ιο νι·εοοο ΙιοΒΒοοάε , Ιιουυοο τοΒι οι

νουπ, ιο'πιοοι οιετ οι Ιιοι οοΒοοιιι οιι οειάει·επ.

Πι οιοοι πιοι άε οιιοεοι· οαπ άε ουυιοο άει· νιοι· οοΙιοιοεοΒειιιιιοάε δοΒοι·ιοοο , πιο άεο νσοιΒι·σππά ΒοοΒἱυυυοοάε , σἱυυυοο άε

σ]ποο ΑΠΟ (σοοοιιοι); ΒτοιιΒ άει ενοι· 8οΒιοι· Ιιοι δοΒοιάεοΙι ΑΧΑ, ναπ ννοΠι δοοΒιιιάοοΙι ιοι ο δοοΒοι·οιοο ι·εοΒΒιιιιιιιοάε

ενοιΒσινοο ΑΑ, ου ο ΙιοΙιοπι άο Ιιι·οοάιο άειοι δοΒοτοιοο σπ Ιιιιυυοο ιιίειαππά πιο οΙΙιαπάειοο , άεοι· άιο ιιιιιιιι.
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Οειι]π νοοι· ειπε σοεεπ οΡ άε ειι·ιιιεπ , άε πιιιιεπ νιιιι σπε ιιίννι]ιιεπ, επ Με ιιι έέπ σσΒιιιι πι νει·πιπιεΙοπ , ισοάιιιιιΒ

ννοι·άι άπ, ονει·εεπιισιιιειιε πιει άε πιιιιιιιι·, άσοι· ιιιιιιει οΡ πει ΤσοιιεοΙνσοι·ιΒοπι·οΒι.

νιιπάιιιιι· άει πιεπ, ΙσπεειΡει·εΡεειινἱεσπε ι·εεεΙοιι, ιιΙΙε άε Ιι]πειι άει· άεεσι·ιιιιειι, ἱυ πει οοΒΡιιυι νει·ιιιιπεΙοπ πισω.

νιιπάιιιιι· άει σοπ άε εισπά άει· δεπει·πιεπ ιιιιπ άεσιε ειι·ειάιιπε πιοει το πωΡ πσιπεπ, 2σε νει· άε Ιοιάιιιε νιιιι πει οοΒ άε:

Ασπεεπσπννει·ιι άιι νοι·άει·ι; επ άει νεοι· πει πιιιιει, ισι ισο νει· εΙε άε Τσοπεεπ·ισοι· πιοει οΡι·ι]ιεπ , ισι ειετ , νιπααι· πι] πει

πιιινεπ πιιιΒ.

Βι] άε εει·ειε Ιοε πεπ σε πιοΙάιιιΒ Βοπιιιεπι, νειι άει· .Τσιιιιιειι Ριιιει· τοπιο , ιι]πε ΤσοπεοΙΡει·ηιεειιεί, επ άε.ννι]ιε , άιε πι]

' σιιεεειι, επι άειι εεπιιιπεεπεπ ειιιιιά ιε νιπάεπτ -· ει] ιισιιιι ωα· οΡ πεάει, άει πι] νεοι· ωα· δοπει·πι , οΡ άε πιιάάεοΙΙι]ιι, πει

Ριιιιι εσοιιι, άσοι· εεπεπ Βοιι·σΗεεπ' πσοΒ , πιει άε πειίι άει· δοπει·ιπνει·άεοΙιιιε ει· πι] ιε νοεεειι, νεπ Α ισι π. ?σε Ριιιιιι ε.

Πειε πεπάειιπε εεπι]ιιι ααπ άε 'Ι'σοπεοΙ ΒοΒσιιάειι ιε ιι]ιι, ισονει· ιι πεπ ιιιιππεπ πιιεΡοι·επι επ άε” ιιιιπάειιπε ἱε σοιι άιε

Βεπε , «σιε πιεπ νσοι· άε πεειε πσιιάι.

Μειιι· άειοΙνε παπι ισο ΒοΒεοΙ ονει·εεπ πιει πιῇπε εειιιιιισιοΙι]πε ιπέιπσάεο, άει πει νει·εσπιι πιει πσοιπεπεννειιι·άιιΒ ει; επ

σειιτοπι νοοι·ει ιιι άε2ο, πι]ισπάει· ἱε ειιπιεΙιι·ι]ιεπ.

· Ζιειάιισι· άεπ ΤσοιιεοΙνΙσοι· επ άειι εεπιιιιιεεπεπ ειιιπά άει· νιετ δεπει·πιεπ, ιει·ννι]Ι ΑΧΑ. πει εει·ειε Αεπιει·άσοπ ννοι·άι,

ννιιιιι·εσπιει· άε νει·άει·ε δεπει·πιειι, (ιιιάιειι πιεπ άε πιοΒι ννιΙΙοιι), ιπ ,σει·σΒοοΙάε ιπεεειιεπτιιιιιιιεπ τεΒι πιοΒου πιιινειι, πεινά
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Με πει ΤοοπεοΙ τω” πιει πιεει· πεποείι τε τι]2επι Πε οοεεπιἱεεΙεἱιππε νοι·άει·ι άοοι· ·εεεπεπ εσιιπἱυεοΙιεπ ειιιπά ιπεει·; επ

νει·εεπιει ιιοπ το πιοτ πιει πει οοεΡιιυ:τ --· ιπεπ πεπιε ππ ιιεπάε άεοΙεπ πει· νοτιΒε νει·άεεΙιπΒ.

Τει·ννι]Ι εεπ τεΒιε ετπά νεοι· ειΙ άε δεπει·ιπεπ οπι·εΒοοΙιπειἱΒ ἱε , πιπιπιει· πεΙιοοι·Ιιβι πει άοοτιἱοπ πάει, επ εεπε επιδε

ιποοπε Βτεοάιε άει·ιοΙνεπ νοτάει·ι. ι

Πι ννεει ννοΙ άιιι πιεπ ἱυ Βι·ππαπά, π'ι·ιιππι·ι]π επ ΠοιιεοπΙοπά άεπ ι·οΒιεπ παπά άει· δεπει·ιπεπ πιιπιτείι, πιοετ ει] κπιει

ποπ πἱοι ποΒοοτΙι]π, επ νναιτ Πι πει νοπά, Με Πι ει· ενει·ειΙ ποοτπεεπι πει άεπει πἱοι , πει πι ιεεεπ άε ι·εεοΙε άει· ¦ιππει.

Πε άοοι· πιι] οΡεεεενεπ διαπά νοπά Πι πι Βοιιετάιιω επ ω ΗεπιΒ, επ Βεαπιννοοι·άι νοΙποιπεπ.

Πι ΜΡ πιι άοι πιεπ παιπιιι·Ιι]π πεεεΐι , ω άε εεπιιἱυεεπε απά εεπε οπνοτιπιιάειι]πε “Με π, επι πει ΤοοπεοΙ ιο νει·

ΙιοΙιιοπ , πιει πεπιει· ιοάει· δοπει·πι ποπ νεοΙ πιαεΙεπ οοπ Ιιοπι ιε πΙοααιεεπ, επι άιιΒΙιεπι πε ιε ποοιεεπ επ άσ εΙοοΒεοΙιαοάιιννεπ οΡ ιο

νεπεεπ επ ιο νει·ιιιειπ;επ.

ΠΗ:ννει·ί ννοι·άι πιι νοοτ άεπ ΤοοπεοΙεΡοΙει· άειε ιπεεοπεπτιιἱιπιε ιε πιοΙ ΒοειοΡι πιει οπάοτεεπειάεπε Πεεοι·πιιεπ; - πιοετ

πωτ άε ειιΙσι]επ, ννεααετἱυ άε άεεοι·πιιειι ΙοοΡεπ , ιννεεπιαεΙ ιοάει· δεπει·ιπ ἱυ Βι·εεάιο, ποοι·Βαααπάε ποπ εεπ ΤοοπεοΙ πει·Βεπ ιυυ

πεπ , ἱε ἱυ πει ΒοΒτεπ υσΒ ειΙ ιε νοοτιἱοπ , ισοάιιπιΒ άοι ιοάει· δοπει·πι πΩοπάει·Ιι]π ειιιιιιι , επ άε ει·οοιε πιεπιΒιε πεπιει·ννοετάε

εεεειιενεπ Με η Οοπ Ιιαπ πει Βοεπειἱπε οΙι τεπεπἱυε άει· πππειτεεοΙεπ πωπω, επι πιεπ αιααπ εεπ ΤοοπεοΙ άσοι· άεπ Μπεπἱυἱει

τοι $επιαπ πιε: πεννειπειοΙΙιεεπ. ΟΡ άιε ιπιιπἱοι· ιοπάε ιιιεπ ννοΙ ιιΙ ‹π: ιπεεεπεπιπἱιπιεπ νοΙ πιιππεπ ιειιεπ, ποο Μπι, πει
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ει· εεεεννοΙιιιιε Ριεεω ενεπιΙεεΕ επι πε 1ιεπιιιειιει ιε 2ειιειιτ - ποπ :πι πει εεπι·ειι πιει πι πε επιπεεειεΙΙιεε, Με” πι εεπε Μι

Βειιειπεεε επι8ιεππιειιειπ, πεει·νεπ ιεεωει.

ΒΡι·επειι πι] , πω ενοτνΙοεάε επ πιιιιεπ οι1: πεειειι, εεε με: ννοει·πειι Με ει. εεεειιεει) , Με: πιο δεπειιινπειεεε; Τ·

πει·ειάε πεπ ει πι πε εει·ειε Ιοε , πεει·ενει· ιειε εεεεεπ, πιει πειι·ειπππε ιει πε νει·πεπιπε νευ πεπ Αεπεεπειιννει· , ενειι επ ιπειι άε

.Ιοιι;.ιιιι πσ6 δ0πειιΉπιιιεε παπι $εΙοει·π πε ενεπτεπιεπειπ ιε πτεπεεπ , π” πι! ιεπειε νεπ πει Τοεπεει , :σε επ πυπι πι πειεπ

πεπουννπιιι·ε ιιιεειε πεείι, επ ιιιειι “κι Με εεε «ειπε ιπεει· νει·Ιεπει; -- εππει·ιιιεεεπεπ νι·ει·άι ειπε: πει Τοεπεει νει·

πει·ι νει·τοεπι, εεεπι·ε πιεπ Κειιιει·ε νεετειειι. Ζιειπααι· εειι ΒεΒιπεει , ννεετεπι ιπεπ , επι πειι ννειειιιιιπ ἱυ πεπειι α: πεννε

ι·ειι , άε δειιοπννΡιεειε πει·ιει· ισπάε ιιιεεεπ πεΒΒεπ, εεπεειι επεε εΡ εειιε Ιοπεει·ε εειιεεΙ ννεε ιπεει·ιει, ισεννοΙ νεοι· άεπ πειινν

επ πε εεπιιπειιπε , ιιιεει· παπ επιειεει οοΒοιιιιιιιιιιι πε ει·επεεεπειάιπΒ πιει πει·ιει·, πεπ άε ιιι·εεπιε πε8 ΤεεπεεΙε; ει] νεοι·

πεειπτ Α ε πε εεπεειιιε νεπ πειι Λιπειει·άειπεεπεπ δειιειιννππιε¦ πιο πι ενεπτεπιεπειά ι·εΒοιιιιιιιιε τοι πεε ΤοεπεοΙε Ιοπειε

εκει, εεε ιε Β πιει τεπι πε πεεεπιο, πειννειπ ιπ άεπ Ηεεε επ πειιει·άειιι ιειε πιεετ οί ιπιππει· εεπιιπι ΡΙοειε ιε πεΒΒειι. -

ν'ι*εππεει· ει] Π εειιε πεει· πενιιιπι, ιπεει πει εεπε εί, επ Βεπειιπι ααιι πειε Ιοεεεπ, ννεει:εε πι Πιιεπεπ, εεεεπιε ΚννεεποΙιπεεπι

εεε εει·άιε ιπιππει πει Ιοει·επ , ννεεινεπ πι ει] ειεεάε πεπιεπ, πι] ιπιιπ ιεεπεπειι άεε ισιπει·ε πεει· πε πειιιιιι·. - πιει εεπειι

πιει ιε ειπε Μπι, ιιεεπι πιειι 3 νοει Ιοπειο, ποε πει ἱε πω εεπε Ιοπειε πιει είεειι·επεπ , ειπ ιε ννειεπ, πεε νεΙο νοειεπ

πιε πεειιιιι.



..ρ,2..

Ιο Βσιιοιάιιο1 ο άε εεεΙ νιοι·Ιιεοι ου άοο οοοιιπΒοοιιεοι ναπ νοι·ιπ, Ιιἱοι· οο ιο άεο Ποιο ο άειιοΙνο εαπ Ιιοι οιιιάε ι·ουπά

ΙσοΡεοάε, 2ωάει Ιιοι ΒοΒοοΙ οοιι ΙοπΒννοιοἱο ενεεΙ οί Ιιενοι· ΙοοΒννοι·οιΒ ι·σπσ ίοι·ιοοοι·ι , οι ιο άεο Ηεεο ιισι·ιοι πιειιι· ΒοΙ3ιμ

@τοσο ο, τοι οοοο άει·ΒοοΙι]π ι·οοάε Ιι]π , άιο ο ννι·σιυυοιοοιιει·ε ΕΙιοο οοοιιιοιι.

Ζσο ΙιοΒΒοο ννιι άεαπ άεο ΤοοιιοοΙνισοι· ΒοΙισιοοπ. - 0ο άειο νΙοοι·, οιοοι οιι άε ΤοσποοΙεΡεΙοι· ιι·οάεπ, στο ιιιιιο ιιοοοι

ο

ιοι ιο οοίοιιοο; ννεοΒι άοο ιο άε νοΙΒοοάε Ιοεοοο , άεει·οοιιτεοι ιιιι]πο ΒοάεοΒιοο , άἱο, Ιιοο ιοοο σοιτ άεπΙιο οο ΙιαπάεοΙΙο,οιιιιιοοι·

ιιοΙιεάεο οι , άιο ιο ννοιοπ.



·ι·ννιιι:ιιιι ΒΒ8.

(θνει· σε2 κοπο” σρ ?κι Τοσπεε!_, πει ?ιεεπεασπ εα σεπ Τοοπεεἰτιιαι·εε?ι.)

ΟΕΑΠΗ'Ι'Ε ΗΟΟΡιΠΕΒΒι

2σο πεΒΒεπ ννι] άεπ ιιι άε πειάε νοοι·Βιιιιιιάε Ιοεεειι, οιιε πσιιε ιιοΒσπάεπ πιει άεπ ιιιιπΙοπ νιιιι εειι Τσοπεει, πιει σιιε ιιιι

ιιι άεπ Με εεπε πεεειισιιννιπΒ πιιιιιεπ, πσοάιιπιε άεπ Τσοπεει8ΡεΙοι· οί άε ΤσοπεοΙεΡεεΙειει· σιι άει ΤσοιιεοΙ ισ άσοιι ιι·εάειι. -

Βειε Με, πιεει· ιει· εειιε επ εεεπειιπε εεπε ει]άεοΙιπΒεσπο, πισω· άειάειι]πο ννειεπεεπειι πειι·ειΤεπάε , ἱε ιιιιιιιιιιιι]ιι ποΒεει ισι άε

ΚννεειιειιιιΒοιι Βοι·ιει, επ ιιιιιι ιιιιιι ΠΒά., ννσιιι·άιΒο Μεάεπισοάει·επ , ΚιιιιειΒεπσοιεπι πιει εει·ιει πω, άεπ πωπω ιει·

πεεειισιιννιιιΒ.

Πι πεπ επι σιε ιε ννιππειι επ σιιΒοιισοι·ά νοοι·ι ισ ραπ, νσοι·ιιί , πιει· άε άεσοι· ιιιι] σιιΒοεενειιε ι·εεεΙοιι , εεπ Τσοιιεει

μαπ Βειεεπειιά.



-Β4-.

πι. Πε Οι·οπάνΙσει νει·άεειιι ιιι 5 ιΙοοΙειι, νιιιι ιΙοπ νοοι·Βιοπά ιοι πει εει·ειε Λεπιει·ιΙοεπ.

πο. Πε εεπιιιπεεπε διααπιι ιΙοι· δοποτιιιεπ άιιιιι·ιιι πεεεπι·ενειι.

30. Πε νοοι·Βι·οπιι πιιιιεπ πει νιιΙΒοι·ιιι]π ει· πι] ιιαπΒΒοιει; οπιάιιι ννι] , άιιιιι· ιΙοιοΙνε πιει· οΡ πει

ΤοοπεοΙ κει· πιεειι νιιΙι , νσσοΙ εεννοοπ ιι]π , άοοτ ιιι ιε ειιιιιπ επ ιε εΡοΙεπ; - πειεεειι

ιιι ιΙο πεεεποπννιπε εεεπ ιπἱεειεπά νει·οοι·ιειιιιι , νοοι·ιιΙ πααι· πιιιιε πιεπ νει·ιΙοι· νιιπ πει

ΤοοπεεΙ νει·ννιιάοτά, ιι]ιιε ιιιππιειε πεειι.

Ηει @Με νιιιι ιοΙνε , άιιι ιΙοιε Ιοε ιπιπάει· ιπ πιιπιπει·πιπε ποΒοείι Βεπουιεπ ιε ννοιιΙοιι, οπιΙοι· πει εΡεΙοπ νιιπ πε

ιοοεεπιιιιιπάε άι·πιιιιι, Με ννοΙ ιπ πε εοπιειιιε; πιιιιιι· νεοι· ιιΙΙοε εεπΙοπ ιποει ιπ πει ιι·ειιι·επεΙ.

Εεπιει· ποπ πιεπ ιιοπ πειιι·ιεεεπ, ιπιιιειι πιεπ ΒοοΙοοπιο, τω. 2ιιιπ8 ιιι πε ιιι·επιιι ΒοοΒεοΙ οπιπεει·ιι ιιοπάε ννοι·ιΙοπι

πεεπ , πιει· πιιιιε πιεπ ιπεει· ιΙοιοΙνε ιπ αοπι ποεπιι, ιπ ιιΙΙοπ ΒονεΙΙοιι, πιει· πιιιιε πεπιπειιιι ιπεπ ιιοπ Με ιΙοπ πιιπιπεεπ

'Ι"οοπεοΙειιοΙει·.

Ηει ‹πιει πτ ιπ Με πιιιιιιιιειε πιει ννεΙειιιπά οιι πει ΤοοπεοΙ ιε ιι·ειΙοπ , επ νοοι·ιιΙ άιιει·οιι ιε νοοιεεπι]π ιε ιιοπιειι ιιι

ιΙοπ ειπε επ ιΙοιι ννοΒ, ιιιεπ πιεπ πεπιεπ ιιιοει.

ΒΡι·εΙιεπ πι] νοοι·ΙΙοοιιιΒ ενει· πει πιω , επ ιοπιΙοιειι πι] ιει·ειοπιι ιΙοπ εοποοι·νοειεπιΙοπ ει·ι]ειιιιι·ά πιι ] ιιι πιει πΙοιιιε νεοι·

ιιΒιιΒο εεπτειΙοπ νσστιΒιιιιι; - ιπιπιι εσ Βοιοπάε ννοΙεεειεΙάε πιεπεοπ παπ πιει· ιιΙΙεεπ πει νοοιπεεΙά πω.
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ΖοΙππο επιιΒοποιπεπε Μπι·εοΙι ιΙοε ΤοοποοΙε ἱε πιει ιιιι]ά νοι·ιιιοεΙιβιτ ω] ιιιοει ποποιιιεπ επ ΒοΙιιιοπ ννοι·άειι , ποετ εοΙιιιιΒ

νιιιι ποπ Ρει·εοοπ , ‹Ιιοπ τοοπ νοοτειοΙι, άιι νοτειιιιιτ ω” ννπ: πει ιοπάε ΒοΙεεοΙιοΙιβι π]υ, άειι Βοοι· Με άεπ ΕάοΙπιααπ :ο

ιΙοοπ ιι.οάεπ.

Οεια πΙο οοτειο οπΒοπιιιιιΙιι άοοτ Ιιειιοπ, άε απάοτε ιι·σσάι πιοοάιΒ; άαπ πιοτ ἱε μια πει πω”. τοτ $νειιιι·εοππννιπε εεΒοι·ειι ,

οπι ἱιι Βοεπ ιιιτοι·εω το νοι·νιιΙΙοπ. - Ηω ιοι·ΒνιιΙάιΒ ιιιοε: πιοπ 2ω πιει ἱιι ω εανεΙ ΒοΙιοοάεπ, νοοι· πει πιιΙἱ:ειιι· ιπειι·οΙιει·επι

β πω 2οι·ΒνιιΙάιΒ πισω πιοιι πιει πειειτνιιπ , ιοΙίε ἱυ άειι ΙιοΙά άπο ΤτσιιτεΡε!5, άεπ Μπι νοι·πιπάειι επ εοΙιιει· «κι μπιτ

ια άείτιΒ ειιιΡΡεπ ἱιι σσποπ ιιιοοάιΒοπ ικά.

ΟίεοΙιοοπ πιοιι πιι Με οεπο Μαι Α, πιω; Ιιοεί: νοοι·ιποιει, πιο πισω ω ειοΙιιοι· πιπΙιοιπειιάε πιε: ιενεπε πιει ειενιΒο

Ιιιπε νοΙεειι , -έ Ιιιοτιιἱι οπ:εωειτ οικω εΙιπΒοοτἱυπΒ νιιιι πει ΒοοΙιεαΙο ΙιΒοΙιιιυιπ , άἱο πιε: ννοΙ ειιιιιι.

Οπι πιἱι ννοΙ τα άσοιι νει·ειιιιιπ , 2αΙ Πι ιεεΙιοποπ.

Ενω πωτ πισω πιοιι νοι·πιψιειι, οιιι πιει Ιιι·οπαιιιο πωπω :ο Ιοοιιοπ; τοοπ πισω άε άοεΙοπ, ω άσ ιιιιιιιιιι· Ιισσίι

Εεεενοιι, νοΙποιι, επ ΙιοιιΡ επ Μπι Με ΒεννοΒοπ.

Ενω ποτ πισω Με νωωιμπι, άειι εΙοτιοπάεπ ειπε, πιοΙ οΡΒοπιοι·Ιι: ἱυ οεπιΒο ΈπιπεοΙιε Ποπιώιαπωπ, άπ! πι πει

ωιιε Βσαι @Με ιο ΙιοΒΒοπ νοοττΒο2ο: , Με ειττΙιτ8ι%Μπ Ιιοτοοπάο, Βιιιιιοιιε εΙεμπάο, πιει άσ ιεεπειι Μιοιιοπτ τπτ ἱε πει ιιει
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οιιιυυι· οιι ννοι·άι οοοο ΒοοιεειιιΙιοισ, άιο οοοο οσοάε ιιιιννοι·ΙιιπΒ άσοι, ιοάιοο ιοοο ΒοΙοσπ ΜΙ νοτννοΗιοο ιο Ιιοι ΙιΙιιιοοΙ,

ιιιοι άεο νοι·ννοαπάεο σει· νοοιιοιιοΙΙοο, οο άοο ιο ΙισοΒοο ετιιΙ άεο Ιιοονεει·άιιΒΒοο εΙοοΒιε ισοΒΒοιιιιιαπ ο, ιο άἱο ιοΙ, σωάει

Μι , οοάεαπΙιε. άεο οι·οει, οοοοο οοοιιιιει ννοΙιΙιοοάεο ιιίΙιοοι· νοι·οοι·ιεΙιοο πιοοι.

Ποπο νσοι·ΒοοΙάεο ννιιιοο σπο άεαπ ναπ ιοΙνοπ, άεο ΒιιΙάεο ιιιιάάεοΙιοεει, ιοοο οοιιιο άεαπ οοοοο νοειοο εισιιιοο ΒεπΒ

ειιπ, ιουάει· παεοι ιο νοι·ι·ιιάεο , - οοιιιο νσοιοΙ ιο Ιιοι Τι·εοι·εΡεΙ άεο ετιιο οιοι ιο Ιιοι·ι , σοΙι οσοι οι·σοιοι άεαπ ο Ρι·οΡοι·ιιο

ναπ άεο ΤσοοοοΙεοοΙοι ιοΙνοο ΒοάεοΒΒι ι οο ποάε εΙοσο οΡ Ιιοι 'Ι'σοοοοΙι άει ο οιιΙιουιοπ.

Οιιι Ιιιοι·ονοι· πιι]πο ΒοοάιιοΙιιοο ιο Βοενοο , ιοΙΙοο νεΙεοΒο σπ ΒοΒι·εΙιΙιιΒΒο Βοννσοοιοο σπο Ιιοι ι·εοΒΒιο εοσοτ οιιοννιιιοπ.

Πο ειιοάεοΒι άεο ΤσοοοοΙεοοΙοιο στοιι·εοι άιι οσοι πιο Η: οοι·ΒΒοοο ποιοι· νοτννοετΙσοιοιι , άεαπ οΡ Ιιοι ΗσοοάιιιιοοΒο 'Ι'σοιιοοΙ;

οο νοΙο ΗοΙΙοπάεσΒο Αοιοιιι·ε οιι Αοιι·ιοοο , οι]ο νοοι· οιι]π ΒονοοΙ οο άεοΙιΒοοΙάεο , Ιιἱοι· ιο σοΙι εΙ ιο οοοΡΙοιιοπάτ άε Ειαπ

εοΒοο @ο άεοτἱο πιο: ι.οτονιιιάιο; - Πι οΡι·εοΙι νιιο Βοοάε Αοιοοι·ε.

Οιο Ιιιοι· σπιιι·οοι άιιιάεΙι]π ιο σο, τπσοι Η: Μι ΒοΒι·εΙιο ναπ άιιιιοΙνο οοι·ισποοΙ ειιοιοννιιιοπ, άσοι· Ιιοι άεάεΙι]πο

Βοοιἱε νεο οοο ΤσοοοοΙ , πιιιιιο ισενιπΒΒι οοπιοο , ιοι ιοοΙιοοοοι οο Πι Ιισοο ιο άσοο :Πιο , άει Βοι Τσοοοοι ιοΙίε Βι·οοιοι οί

ιάοιοοι· ιιοΒι]πι , παει· ιοειο άε ΤσοοοοΙεΡεοΙΙοι· ιιισιοπιι.

Ζιοι Ιιἱοι οοο οσοι οί οΙοιιο Βι·σιιά νεο οοο ννοΙ οοπΒΒοΙοιιά ΤοοοοοΙ. ΡΙιιιιι ο.
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Πε Λειειιι· Α, πιΙ σιι πει Τσοπεει πωπω, επ παπι ισ ι.·εσειιιιε ενει·ΙΙοεά, οι ἱυ ει]πε νοοι·ειειιιισάε ειιιάιε πεσεεΙά,

σει ω] νσοι·εετει πιΙ ιισιιιειι ιε ειιιειι εεπ άεπ νσοι·ι.;ι·σπά πι] Β; 2ισ υιι άιε ιιοπιει ννειειιισά πεΒΒειι, (ισπάει· σιι ιιοΒ ισ

ειιι·επειι νεπ ει·ειιε επ εάειπειά), άεπ ιπσοι ει] πιει ει]υσου μπε ι·ιειειι, επ άε εεειιΡιε ιι]σ ναπ Α ισι π, ιιισει· πι]

πιοει ἱυ ιιιισεπ εειιε άεπ ποοε πεεεπι·ι]νεπ ναπ Α ισι Β, πειιι] άει πει 'ιζ'οοπεει Ισάιε ει] , οί άει εεπε άειιι· οί Ρσοι·ι, νεοι·

πεπι Βοο]ιεσά ιάι ω] Χ , άεει· ιιιεεεπειι Ιιει, εἱοπ ισι·ΒνιιΙάιε πιι]άειιάε πἱιπιυσι· άσσοι· εειιε πιί Βοσιιουάε άειιι· ιε ιιοπιου

οι' πεεσ ιε Βειιπτ άει ιι ΒοοΒεοΙ σπΒεσοι·Ιοοίά, επ ιπἱεειεει νι·εεεεειι]ιι; πιου ιιισοι επ άεπ Κοιπιειι ενει·ιειεσ, άιε ιιοπ

άειιι·νεπ άεπ , πεει· οιιιειεσάιεπεάεπ πιει νοοι·άεει πεάιεπι.

πι] πιοει πιει ιιοπιειι νεπ Α. ισι π, σιι εουε εΙΙουάιΒε ννι]κο, οπι πει ποειι]ε άει· (Μισο; πιεσε άεπ ιιενει· νεπ ο ισι Π,

οί νεπ .λ ισι Β.

Ηι] πιοει πιει ιιστοου νασ ο ισι ά, πιεει· άεπ ιιενει· νασ Ο ισι Π, ισο τσε Με ειεει.

ννευιιεει· πι] επεσε άιειι νειεσπεσ ιοει· άει· πιει· εειιΒοννσιειι εεειιιιιε Ιι]υσιι νει·ιιιιιάι, σιι άιιενουιοΒεσ άε πεεεπι·ενσ'

ποεου ἱυ εσπι ιιεειιιι, ισο ννοΙ ἱυ ει]σ ιισπιεπ επι πεουειιιιιι , άεπ 2εΙ άει ιιιιι]ά ννειιιιεπά πεννει·ειι.

Ισ πει πεεπμεπ ποΒσοιι ω] εΙοεπιε ἱυ αεπι ιε πεπιου, άει πι] άει πεεπΒεεπ, ιιοι·ι νοοι· πι] πει Τοσπεει νει·

Ι,εει, εειι ννεἱυιε νοοι·Βει·ειάι, οπι πει πεΙοεεπειιβιε ιε νει·ιπι]άεου, νειι ενειι επ εειι εσιάοει, ιιοτι ι·οΒιε οί ιισΒε οπι

πεει·ι ιε πωπω; εσ νοοι:ε εεπεπ Βι·ειιειιεεσ ιιι·εεάεσ πωΒ ἱυ ει]υσσ είισιιι·εεπ ιε πειυσιιτ σεπ ισι εειιε ννει ειοΙΙοιιάε,

οπι 2σ0 νεει πιοεοΙιβι, (Η: εεε ισο νεει πιοΒειι]ιι], σεπ άε ιεΒου ιιειιι ενει. 2ι]άε, σεει· πιιιυσπ ιε Βεσσ επ σΡ

Π)
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ισ Ιιοιιισιιι - Μπι ιΒι άσοι ΤοοιιοοΙ εοΙιἱΗιἱιιΒοιι ἱιι ω ΙιοσιιΒιιιιιι ιιἱοτ Βσ5π:Ιιἱ8ά8υ, πισω· πισω. Μ] πωτ Βἱιιιιοιι, ειιιιι άισ

ιι]άε, "ααι Μ] ει8αι, ω] Ποιο Μπι πο; άεο εεεΙιιιΒοι·άσυ ποοτ ἱιι ιἱ]ιισιι ΒειιιΒ, (αιιιιΒοννοιοιι Μ] δ5δ) , Μ: Μ] άαπ άσοι· άε

άεοι· οί οσοι: Βαειι€Ισ, οί Μαι.

Βσ2σ Με ιιι σσπτ ιισιιισιιάε, ΒΙ5]ίι Μι ΤοσιιοοΙ ει·σοι ἱιι άε οοΒσ1ι άει· ΑαιιεοΙισιιννοι·ε, άιιιιτ Ιιο: άσοι· ε!ε ΒοειἱΡιο Ιι]ιιοιι

ισ Βασυ , Μάο οιι ΒσΙιι·σιιιΡειι εοΙιι]ιιι, αιΙ οπο Ιιοτ Βιοοτι - Πε ιιιΙ υιι οοΒ ιιιιιιιιιοτΙιοιι , άοε πιω 2Μι ποτενιιΙι;!ἱε ννιιοΙιτοιι

πισω, ααο σε ιι]άε οοΙιοι·ιιισιι Βιιιιισιι :ο ιι·οάευ, ο Μάιου οι· Βοου Ρσσι·ιου οΡΒοεοΙιιΙάει·ά 2ι]ιιτ Ιισι νοιΙιι·ι]ει πιάετε ιισ Βε

άειιιυισ πιο άσα άεο πισω· Ιισιισιι το ΒτοΙιοιιτ - ει]πι οι· άειιι·ευ , πιου Βσάιοιισ ιἱοΙι άοοι· νσοτιιΙ πιο , οτι πωσ άοοι· ἱιι, ‹Ιο

εοΒω·συο ωοτου ἱιι ω” ιιοτιισιιάε, Ιισο ΒοΙιι·σιιιΡευ άιο Μπι σοΙι άσοι· σιιιετειιιάιεΙιοάευ "ΙΙοπ ιιιο];οιι.

Νἱοιε, ἱε ἱιι άι: πσπιει οΡ Με ΤοοιισοΙ, πισω· ἱιι ιιιἱεεωυά, άοο ΙιιιιΒε άσ ΒοειἱΡιο Ιι]ιισιι, οτυ Μι ΙιοσΙι]ο ισ εοΙιιιἱνειι ναπ

άσ ιι]άσ εοΙισι·ιιιοιι , Με ισ ιἱοιι ιιι, ἱιι (Η. επ ΑΒτ ‹Μ. ΒοΙάι σο! Μπι ιοάει· Ζι]σοΙιεο.

ΑΙΜ άειο ΒεΙοιιετι]Ιισ σειιιιιιοτιιἱιιΒοιι εοΙάειι ιιιιοιιάει·Ιιοιά ιιι Με Τι·ειιτε]ιοΙ, ισο τΜε Πι ἱιι άεο ααυνΔιαε ιεἱάε, οιι ιιι

άε (]οτιιοάιο; επι ιιοΒ 88υετ·2ι] ΒεΙισονειι οποΙ ιιιιιιάει· ισης ἱιι άσ Πι·ειπισ, φααι· πιοοτοιι ννοΙ ισοΒσΡειει ννοτάευ οΡ άε ΙωτσΜοι·ε,

Μο πιω νοοι·ειοΙτ, οτι ιιι πινω ΒονειΙ σοΙι, ιιιιιιιιισι· 8ε?ιεε! Με Με σοε ννοι·άειι νοιΙοτοιι.

Οτο οΡ Μ: ΤοοιιοοΙ το ιιοπιειι, ἱιι ννιιι ΜιισΜοι· οοΙι, Ιιοιιάσ Η: Μι νοοι· ιισοάιΒ σιι ιιιιιιἱΒ, ιἱοΙι 2ώοτε Αιιἱιιιάσ ισ

γοι·Μεισιι , σιυ σου άε ετσοισ Με ναπ Μπι. πι: Μικσειι'ε δοΙιιΙάοι·ΒσοΙι το νοΙάσοιι , ιιοοἱι ισιιάοι· ΖΨἱσι·ο

Πι ΜΒ ΙιοΙάειι οΡ ιἱοιι π‹τάω ιιι Ιιοι ΤΙ'συτΘΡοΙ, Μοτ Μπάεο επ ειι·ιιισιι εΙἱπη;στάσιι αΙε οί Μ] , ιΙσ Αστοιιτ ,ο ἱιτι ΜιιειωοΙιοΡΡἱ]
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πιιιεε άε ειι·ειιεπ εεπε πσοάεσπιιιι άεεάι, άει ιοπάει· πτ άειιιιεπ, ννιε οί ννσι ω] νοσι·ειοΙάε; επ π πει πσει·επ Με εάεοΙΙιεάεπ

ιιιεπ εειιιι ι - ιιΙΙοπ Βοπι·επ σου πιιπειΒενσοοΙ νει·ι·ιιάεπάε , ιιΙΙοπ Βεπι·επ ααπ πιιιιειπεππιε , ιιΙΙειι $επι·επ εστι 8σπἱΙάειιι- επ Ρι·επι

ιιιιιιιι ειιιισοπειιάεο.

πιει εειιε πεπειε ποιιάιπΒ οπιιι·επι ιιι·πιεπ, πειιιάειι επ πσοίά :ο πιειεπ, ἱε νεπ νεοΙ πεπιπε, πιεπ νοοι·ποπιι ιιΙΙοιι

πι ι ε ε ι ει π ε.

Πε πεπιε εσπιει· πειει· πει πει·ιιπιει· πισοι ενεπννοΙ εεπνοιιάιε επ πειιιιιι·Ιιιπ πιιινεπ , νει· νεπ πω Βεπιιιιιπιπειά.

Πε πωά ιισπ εεπ εννιιιι·ά οί ιπ άε ιιιάεο, επι-επι άε ιιιιάει·ε.πιιπει , πει ποοιά πιει· άε εεπε οί επάει·ε ιιιάε , ἱυ ιεεεπ

ειοΙΙιπε άει ΙιΒοπιισιπε, άε πεπά ιπ άε πι” νιιπ εεπ πιιιπιποοΙ οί τοπ ,ι άε ποοά ιπ άε ιιπάει·ε, οί άε ποεά οπάει· άειι εεπειι

πω, ιει·ννιιΙ άε επάει·ε ιιι·πι πεπΒι; - άε ιιιιιιάεπ οιι άε πιΒ οί ενει· εππιπάει·, οί άε εεπε ἱυ άεπ ι·οππιπ, επ άε ιιπάει·ε ιπ άε

πσι·ει νοοι· άεπ Βσει·, εεείι ννεΙειεπά... - Πειε ννεππεπ ιιιιι Βοπσοε , οπι π] πει οιιιι·εάεπ, πει εεεΙιπεει· άει· σι·πιεπ ιε

νοοι·ποπιεπ; - ιπειιι· Μ] ποπιειι πιι νοοι·ιεειιιιάε πιιιιεπ πει πεειειι, επ πιιάει·επ άε Αιιιιιιάο, ννοΙπε εεπε ιιιιιιιιι·ιε Με

-νοι·άει·ι, επ πιει εειεεπεπάε νσοιπεοΙάεπ πενεειιεά πιοει ννοι·άειι; «παπι άε Βι·εοάνοει·ιεε σιπεσιιι·ιινιπε άσοι πιει, πειεεεπ

πει ιοοππεεΙά σε άε ιιππεπ νει·οοι·ιααπιτ άιι εσπεοΙι ιε νεοΙ, Η:-πεπ πει πι] οπάει·νιπάιιιΒ, ννιιιιπεει· Πι νικ πιασει.

οι ι.ιιιιιιεειι πω, επ νοπά άιιπ άειε ννσοι·άειιτ οι πει !ί8ισ?ισσω τιισιε πιει εεπιιιιι·ιε οΡ πειάε νοειειι , πισω· οί οΙΙοειι οί νεοι·

ει πιιιιιοΙππ οΡ εεπ' νιιιι πειάεπι πιεπ ειεΙΙε οΡ άειι Ιιππει·,· επι ι·ιιει άε πειιιι νιιπ άιε 2Με σπιπσοΒ, επ άε εσποιιάει· άιιιιΙι

οι ενεπιοάιε , πω· άε ι·εειει· εσποιιάει· ποπ νει·πείι , επ άε ι·εειει· Με, άειιι·ιεεειι 2σο νεοΙ πσάιεπ ιιιοει , πει ποοίά ννοι·άι εισπ



., ωμιΙι ενειι άε" "ει" 8οΒοοάει· ΒοΒσεοπ, ιοι·ννιιΙ Ιιοι εαπΒοιιΒΒι παιιι· άε ΙιοΙιοι· οιιάε Βοννοπά ο, άε τοΒιοτ ει·ιο οσοι

ιι νοοτννοει·άε, ου άε Ιιιιιιοι οοΒιοιιιιι, οσοι” - άεο παοά Η: άο Βι·οοιιιιο οισεἱιο σπι Βοι τοοι πιιι ιοΙνοο ιο οιεΙιοοι -

ιιιεει· ισοάι·ε παοά Η: Βοι οιοι οιι άειο σιιιεοΒιιινιιιΒ ΒοιοοΙιοοά, οί Η: πιοεΙιιο ιοι·ειοπά Βοι ΙιοοΙά πιοι τοο ιοΙνοιι, παει· άε

ιοοΙιοοιπΒι ου νεοάειιι· άει ο ιοοΙιοοοο νσοι· Ιιοι οιἱάάεΙ Ιισπάε, σοι οεΙιοο εΙε άειο ι ννοΙ οο ΒοιοεΙιΙιοΙι]π ιο Ιιιιοοοο οιονειιοο ,

ννεει·σιο ννιι ιο άε νοΙΒοοάε Ιοοοοιι, ιοοοτ οιι ποιοι τοι νοσιιοοΙιοιιοο ποσοο ονοιμαπι - πιειιι· ιοοο Ιιαπ ιιιοι ισπάει· οοοιΒΒο

νοοι·Βοι·ειάιπΒ τοι Ιιοι άσοΙ παάει·εο , ναπ άεει άει ιπἱ]πο οιιιεοΒτιινιιιΒ Ιιἱοι· σοΙι πιαοι· άε Βι·σοιοι·ε ΙιοννοΒιπΒΒοο οΡΡιοΙι, νναπι

Ιιοι ο σοι εισοάε νοοι·ΒοΙισιοοπ, άει ιοοο ιο άε οιιιιιοΒιιινιοιιοο ιο νοοΙ είΒοάειιΙά ο ιοι Ποιοσ πιΙιω, άιο σποσοάιιΒ ννοι·ειι

σεο ιο τοποσ , σπ άιο ιο άε ειιιάἱοο νοι·ννει·ιοο; - πααπι ιοοο νοοΙι ἱιοιιιοιε ννοΙ, άει οσοι· ιπαιο ιοοο οΡ Βοι οοοο οί

ειιάει·ε Βοοιι Ιιοι οιαππάΡιιοι Ιιἱοοι, άεαπ άε Ιιοιιο οο εοΒοιιάει άεει· ιιιιοο σπ οι· ιοι.ιοοονοι· άεΙοπ. - Πιι @ο οΡΡιοΙΙιπΒΒοπ,

σε ο ννοοι, άει Ιιιοάει·Ιι]π @ο οποιοι· Ιιοι ειιιάει·οο οο άε ιιοοοο νοι·ννειι·οο ο ννειιι·σιο ννιι άιο άσοι ιοοΙιοοἱυΒοο οιιΙΙοο

οοιοεαππ, ΙιοΡοοάε άιιειάσοι· ιο Ιιοιοι· ιοι σοο σοΒΒιιιοιΙι ιο Ιιοοιοπ. - νοι·ι·ε οοάει·ιοοεοΒοο ναπ οοο άεο ννεαππ, άει άἱο

σιοεοΒι·ιινιπΒΒοο πἱοι οσοά ννιιι·επ, ιιιιιιιιιοιι εΙε ι.Δι1ιε8ειτ σπ νεο ιιιιιιοι:ιι ΙιοΒΒοιι οιιι ιο ειιιιιι ΒοοιοΙά, σιο ιο οιιο ΙιοιΒΒοοο ιι

Ιιοπ, οο σοι Ιιοι ι·εΒοΙοιοιιΒ ιο Ιιιιυυοο πιοάεάεοΙοπ.

8οιοΙιοο οι] πσο οοο ννοοτά τοι άε Πιιτοοε, άε Ιοι νεο οΡΡιοΙιουιοο σπ άεο Βι·ειιοοεοο ισοι· ναπ άεο οπε, 2εΙ πσοΡ Η:

άσοι· σοι. ΒοΒιι!ι]πι οιι ΒοοάΒοΙιοιιιά ννσιάειι, ισοννοΙ ει8 άσοι· άε ΚννοοΙιοΙιπΒοο ννοι·άειι εειιΒοπσιιιοιι σιο οι· Ιιοο νοοιάεοΙ

ιιιοάε ιο άσοιι.



Βιιιι πε πεπεπΙιιπΒ νιιπ Μπι εεπε ιεΙιει·ε ιιειἱε ιε Ιπειω, ΒοοΙπι οοΙι πω.; ιι πω πωπω νιιπ ΙιοοΒοπ ΜπΒ

Βοειεειι επ εΙιπΒοι·ωάε ιπει πε ειιιιεπ ιἱοπ οΡΙιοπιεπ επ ΙιεεπΒιιιιπ; ποπ πιιιιι·νοοι· ιε πωπω , ιιιοει π ιιιιπΡιπιεπτ - παει·

επ πει άε εεπε Ιιειππ πω πω ιιιωιοΙ οπιιιεπι πε Βοι·ει, ιει·ννπΙ άε ιιπάειε παπ:, οί (νοοι άε οοπιεπἱο) εεπεπ ννιιιιπει·

πιιιιιΒι , πετ οιιιιιωι, ννωι πιεσ ιοΒι ΙιιιπΒεππε ετιυεπ πιω τπισω ΙοοΙπιι, οί πω ιιΡ πει νοοιεειιοοιε πιιιΒωπε , νοοι πε

Βοει·ιπ, οί ιιαπ άε Ιιπιεπ νιιπ πω ιιοεπ ΒοΡΙοααιιιι, επι.

?σε πω τή] "π ιοΙνεπ πσοτ πω Λοιεπι· επ Αειι·ιοε σιι πει 'Ι'οοπεοΙ ιε Βι·ωεω, Βοιιοιιιεπ ισι πει ιιππιτ ιιοε ποπ

πιω· το Βοπιππω, ΙιειννοΙΙι άε νοΙΒωπε Ιοεεεπ επι νει·νπΙΙοπ ,- ιπιιιιι· πι, ιποΒω οπο πσε ισο τω πιει επιπ πει πιω οΡ

πει ΤοοπεοΙ οπ:ιι·ιππιεπ, πωπω πἱι πιει π ιιίΒεπιπιπ, ω νιιπ ιεινεπ ιιιεει· ιπεενΙοειιιεπ απ νοοι·Ιιοιιιω, ω] πε "Με νιιπ

οπε ποεπ σιι πει. ΤοοπεοΙ; ννιιπι πωτ ΒοοΙαπΒ πει πιιιι·ιπειει·, ιιιοει οοΙι πεπ ΒιιπΒ πιει επΙεεπ ;;ειεεοΙπ πω, πιατα ποπ πιιιιι·

πε εειποεάε εεειοΙπΙιειπ , παπι πε Ρειπιωπε πωΙιοτ ιτεεπι εεννἱεεοΙιβι ΙωΒπιιιει·, ποπ πε πιιίιιΒο ιππιπΒΒι·επεει , Ν. ι. (ή οί

ΜΜΒά, πω πι” εσννιΒιἱΒ8 ιε νοι·άειεπ ιιεείι, οί ποοι· πιοείΙιειά, ι·ιιποΙοοπιειά, ννοεπε οί επεει πεπιενεπ ννστάιι α: ω”

Βοιιοοι·ι πωΙ ισι οπο παω ιεπ ΤοοπεοΙε, πισω: πει π πιεει νετιιποοΙιι , πιιπ οπε ποεπ ω Ιιιιεπ σιι πειιοΙνε; ννπ πωπω ω”

ππ ιπΙεω, πω ΤοοπεοΙἱει σιι πει ΤοοπεοΙ, ιπΙΙωπε Ιιοιιιεπ οί ΙιεεπΒεπιπ, πω πιω πειπεεννειεπ, πιο ιι]πεπ ειπε νοοι· πω

ννοΙειειππ πειιιεπ ιιιοει, Ιιειιιι παπ Ιιιπειιιιιπι, ειιοεάιε οί ΒοπιαιἱΒπ, πε ννεε ΒΙι]ίι πε πω. - Μ] πιππιεπ ΜΙυ πεπιεπ

£εΒονεπ, πιοε ἱυ ΒοοΙιεοΙε ιιοιιπιπΒ παπι· κι νειειπιππω; - επ ιποειεπ ισι πι» πε2ει Με πσε επΙοεπ εεεεειι, παι Βοε

('^) Ζιε δε! Ππιιηε.



...42...

ειε.ιάΙε οΡ νιαοΙειιιπά Ιοιιοπάε, πιω ιιιιιιιιιι·ιιιιι ω οειινοιιιιιΒ πισω; ιι·οοΙιιοιι ιο ιιιιινοπ, ιπαιιι πιω Μπι πω· πιοΙ , ιιιεεοΙιοπ

ιΙο ιννοο ιιιωι·ειοιι ιιι ιιΙιινω ω Με νιιΙεοΙιο ετοΙεοΙ οπιννηιοπω, άο: άα Αοιειιι· οΡ Με ΤοοπωΙ οί ιιιοιε, οί ειΙΙοε ονοι·άι·εενοπ

ιοιιάο ιιιοοιω πιιιιιοιι , πιο πΙε πωπω” νοΙΒ8πε Ρι·οίοεεοι· ποια. ιοειτ οι ιιι οιιιιιιι , πει ιο%ω 2εινα ἱε πισω· ενοι·άι·ενειι,

€Ιαπ άΙο ειοΙ1ιιιΒ οί πιο· πω, ννιιπι·ενει· ιιοι ιοΒΒω συιεΙειειπ π.

Ζω ιι·αιω πω] άω πιιάει· ποτ πει Μάά πΙνει, ,ι πιω; πιω ω πο: Τοοποει πιε: πιω πΙνω πιοοι πωυ, οπι πιο οΙ;

ιιι ι.σσάε 2ειάε, ω πω πω» ιιοι·ιιειΙο, άΙο ΒοεΙάω ιιι ιΙο δοΙιιιάοτι] το π]π.

Οπάοτ άιιιιιι.ιιοιιιιΒιιιε νοοι· νοι·ΙΙοεπάε ωιιάοοΙιι, ιιοοΡ ιιι ω: ιιιιιιιο τπΙο ιιιιιιιωι]ι επι εεννοοε: π]π; ω οι. πω Νιοτ;

ιιιοΒο οιιινοιιιιω, οπι πιιιπω πιω ΒιιιιιιιιΒο οιιιιάιιοΙιι το ιιιιινω νοτΙοοποπ. - Π, ποΙοι. ω ιιοοΒΒοιιοΙιτο Ηαιι·ειι! πιω:

ιιι ιιιιοπιΙοιιιιοιά ιιιιπιιω, ποτ πιννο ΒΙιιιιικιι·ο ωπιιιιοΙιι, πιιι άσοι· Μ” ιιοι·ιιιιπιιιο ιοΒοπννοοτάιΒιιοιά ιιοτοοπά; - ιιιιιπο ι_ινοι·

ιοι πω οΡΙιοιινν άποττ άσοι· πιενε ιοι·Β ιιιΒοτἱΒιο δοΙιοΙο ἱε τοπ Με :σο , ιιι Μια ιιι άποτ τοΒοιιοιοΙΙΙω Ιιω ; - οοιιιιιοε1 ιιοοΡ

ιιι ‹Με ιιοι·ιοΙνοτ πω Πννο ΒιιιιειιΒο ιστε πιο8ε νοι·8οΙάειι.

Η π» Βοπω.



ΠΒΒΒΒ ΕΕ8.

(δ£ααιι επ :.Π2ωι_, - θτα2έσ Μι ε2ααιι επ :ΗΜπ.)

ΟΕΑΠΗΤΕ ΗΟΟΒΠΕΒδΙ

Καετ ιιιιιιο άσ νοοτιευυΒ άπα· Ιοεεειι , πωτ ιιιιιιο 2ιιΙΙσυ ιΙειοΙνο Μι άσοΙ πιωτ ιι·οΠ'ειι , νιιι1 οιιάετιυνι_ιε επι ννωι·εοΙιιιΜιι€

παπ άο ΚννσσΙιοΙιιιΒοιι ι - ειι ΠΕΗ., ιιιι]υ8 οινιιτοπο ΚιιιιειΒοιιοοτοιι! Ιιιιιιιιοιι ιἱ] εΙεοΙιιε ιο: οοιι δοΙιοιιιι·εΡεοΙ άιοιιοιι ; ιιιιιιιο

τεάο 2αΙ πισοτ νοοτ άσ ω" πιοοτοιι ΒοεοΙιιοάειι, ευ ΜΙ ω ιιιεοι· άειι Βο:οοΒοιιάειι δημ νιιιι ειιι·εΙιοιι ιιιοεωυ ειιιιιιιειιιοιι,

ννιιιιτνοοτ Πι νοοτΙοοΡἱΒ νοτεσΙιοοιιιιη; νει·ιοοΙιο, οτι ιενειιε, ‹Εκ. Μου ιἱοΙι πιει; εοάιιΙά ννιιΡειιο, οιι Μσπ πιυ επι άιιιι άε ΙιιιιΒ<

ννι]ΙιεΙιεἱά Βειτοοειο, άιε Με Μι ιι]άνοτΙοοΡ οιιιειειι:, ιιιι] το ιἱοιι ισσοΙιοιιοιι. - Μειιιι· ΠΜτ ΒοοάννιΙΙιεΙιειά, ΜΜΜ. Ησσι·ειι!

ΠΜτ ιιιιιιάιιοΙιι , επ άιο ιιιιιιιοτ Κιιιιει-Βι·οεάει·ειι , ΒοπιοοάιΒ·ειι ιιιι] οτο άο ννεειΒἱοιιΒιιεἱά Μτ Εεει·ΙιιιΒοιι το νοΙάσειι , επ ιιιιιι

@]ιια οΡιιιοτΙιιιιΒοιι τΜάο το άεοΙοιι.
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ΗεοΙιιιοιι Μ] ιιι πΙο νοτιεο Ιοοεσιι, πΙο" .λοιοιιτ ου πΙο λαικο συτο πιοτιιιιιοοΙάΙοοτι ιιιοάΙοεαΙοοΙά, στοτ ιιοι Ιιοτι:ισιι οΡ πο;

ΤοτιοοΙ ου ιιοοτι:εοπιιι; ιιιιου ω] υι:ιπναπΒοιι ι:ιοάΙοιοάΙοοΙΙου, τοΙΒοετιε σπα "Νι2ο "υ ιιοτι , ιιοο ποπ άοοι· το εοπιτιιΒοιι.

Βοι·οιάο πιιιιιιιιτοιι ννι] εεντοε πιο 2οΙισιο ΑιιιιιιάΙο το ιιιοποτι , τσοτ ιιοτ ιιι:Ιισπιοιι, οτυ ννοιοτιιιιά το ιιεντιιι·ειι , πω. 2οΙ

πιοιιιιιι·ιιιΙι νοΙΒοιι, ιιοο πιο αΙοει· το οποσ Κ.. πι] Ιιισιο τω, οοο πιο ιιἱ] σΡ @πιο ετιιιιιιΡιιιυτε ἱε ΒοοΙΙιουιου, πιο ιιοπι πΙο

οπτετοπιιιιειιαΙοοτι πι:ιπιννιιτοτι , οουοτι Μαυά, πιο ιιοιιι ἱιι πω. Τιιιοι·εοΙ οοπ οοΙιιιάοτπιοΙιιιε ιιοοΙιι άσοι πιιιΙιοιι, Μ] ι·ιΒτο ιιοΙι ετοοάε,

2σου πωΙ ωοΒοοΙΙπτ, πααι· ιιο: Ρι.ιιιιιοΙΙι , Ιι πε, ισο ποαι ιωΒοοΙι]τ , ννου: πΙο οπιετιιπιιιΞειιαιου ιιιιιιιιοτι νοτπΙοι·οτι, πω. Μ]

ιοπ·εισιιά ΒοοΙιοοΙ οΡ @πΙο το ιιοτι Μπιτ νοοπ ιιοιι ΑιιπιεοΙισιιννοι·.

Βοιιο ιιοε ἱε πΙοοπεποπιά..ι ἱιι πιοιοιι ιυ ω” το ιιοπιοτι, ω Ιιει πιπιτοοι· εοΙιιιάει·οοΙιιιε 8πααι , Μι ΒοοΙιοοΙ ΠοΙα τπιο πσι

ΡιιιιιιοΙΙι το νοι·ισουοιιτ τοΒοιιετοΙιἱιιε ἱιι @πιο ιισιιιιἱιιε, οοιιττοετ σΡ το Ιοενοι·ευ, ἱε ιοτε, πιω. ετοοάε ιιιοτιι: το ΒοοΙάΙοοτι; ιιἱιεοισιι

άΙοι·ιι άΙο οτι:ιετ:πιιιάιειιοάετι , άιο ιιοΙΙοττοιι άΙι ιιι υοΙιτ το πιετιιοτι, ιιοιιάΙο πιοτι πιο οοΙιιοι·, πιο νοοΙ ι:ιοΒΒοοΙιιΙι , ιυ ιιο: οοΒ.

ΠἱιΒοισιιάοι·‹ι. ΜτυΙι:οι·οο:ιοΙΙιονσοτετοΙιιπΒοοτι ναπ ιιοοΒο ιιιι·ευ, οί "υ πΙοοτι ιισοι·, οί άΙο ιισοι·ἱιι τοτιιΙοι· ετιιτιο, ισο υισοι:

τοσπ πιο:: πἱι ιιο: σοε νοτΙοποτι ννοι·πΙοοτι, ω πΙο Ιοι πιο ννοΙΙειιιιιιι Μισο8 ιιι πισυιιιοι·Ιιἱιιε ποσοι ιιιιμοι. - δΡποοΙι Πι ἱιι άΙοιισιι

παπι ιΙοοτι ιιΙοοι άοο Ιοενοτι:ε ; πιιου μιοεο πι: πιο: οιΒου νοι·ειουά τσο οΡ ισιτοΙΙιτοι·ε. - Ζιο ΡΙαα: ή.

(ιοι τοττ π.ιιΙιο το Ιισιιιετι ππσο: Πι Π νοοι·ιιοοΙιιοτι τσοτιου. ιο πΙο ιιοΙπι, πΙο ΕιΙοοΙἱιυι:ιπ οί πΙο πω· οΡΒοιι·οάΙοοτι, ει·οοι ου

οάΙοΙ, πιοι άοιι ιιαπιπι ποπ Ιιει 2παιτεΙ, “υ άΙου πΙοΒοετι οί ἱπ ιιο ήπΙο, πΙο ιιυάετο παπι Μπι ιιιιυΒοιι, ου τπιοτι οιοΙιο εἱοιισπιπ



ιε Ιιοοι·επ οί ιε ειιι·οΙιεπ ιιι εωεπ νιιειεπ Με , πω. Α.; ΡΙ. π. πε ειιιππ νεπ οιιιι·επιπε Μπι Βοννιιει·ά ιιΙιινεπ, επ νει·ιιπάει·ι ,

ποοι· πει Ιιοοίάά, ΙιειννεΠι τεΒι πιε, οπιιεννεππειι ισι 2Με Ιιιιιιιι, - ΟπιΒοοΙιεει·ά πει Ιιοοίπ ννεπει· νΙιιΙι ιε ννειιάεπ, ω άε

νοειεπ ιε νει·ιειιεπ, Βοείι εεπεπ ειπάει·επ ειααππ. - Ζοοπτει άε ΙιπΙιει· Μπι οιιΒοιιενεπ ννοι·πι, Ιιω πε Ιιααπεεππε πιω ννοι·άεπ

νει·ειπάετά επ οΡΒοοΙιενεπ. - Ι)ε εειιεοΙ νΙιιΙι πιιεεειιοΙιιε πιω εοΙπι πω ιπ μεειεπιε ι·εάεπει.ιπε; -· πιετιιι οΡ άε οοπιιιιειεπτ

πιειε ενω εειιε.

?πει ππ Ιιοε νεοΙ ππ:Ιεπ επ ΒοοΙπ ἱε νεπιππετά , ειΙιοοε επιιιεπε εεΙιΙενεπ επ πσε πιει νοπ ΡΙααιε νει·ιιπάει·π.

Πειε ννεπιιεπ ιπΙΙεπ νοοι·εει·ει ΒοποοΒιιπιιιι ειιπ , οπι νεοι· εεπ οοεεπιιΙιΗι ιοι Ιιε: ιιιιεπ ενει· ιε πιω, οπι ω” ιπ άειε

ιε νειννειιιεπ πιει οπιε επιπειειιπάε Με ενει· πε ΟεειιεπΙπιιε.

Νοοιι ιοππει· Μπι πει Μπι-π νικ π.ιιιιιιιιι ιπ ειιπ δοΙιιΙπετΙιοοΙι , επ εεΙιοοπ Ιιιι Ιιι·εεπνοειιε ΒεεοΙιιιιίι τΜε άε εοπιι·πειεπ

άει· ΙιεννοΒιπε νιιιι ειιιοπ επ ιιιιω, ισο οπιΒααπ ννιι άειε ΙιιπΒννιιΙιεΙιειπ, οπι Ιιειει· ιππιπιι ιε ιιπιΙιεπ, πσοτ ιεοΙιειιεπτ

Νιν. Β, άειε εειιε ιπ ιιιιεπ, ἱε ω] ννοΙειιιππιε. Μει·ιιι ππ ννοΙ ω, Ιιοε ειιιιιπ επ ιι:ιεπ πιω νειεεπιππ, επ πιιΒοποεπ εειιε

ΙειάιπΒ Ιιεείι, πιει Ιιει Ιιοοίά, πιει ιιι·ιιιω επ Βεεπεπ, επ Ιιοππιπε άει ΙιεοΙιιιειπε. - Όσοι· εεπνοππιΒ Ιιει εεπε Ιιεω Με Ιιει

ιιπάεοτε το εειιεπ, νει·Ιιεει Ιιει ΒοιιεοΙ ιιιπω ννοΙειαπά, επ ννοι·άι ΙιειιοΙίάο, ιπει Ιιειπε Ιιεεπεπ οππει· πιι ιε Ιοτειιι€ειιτ Ιιοε

ιπἱενοι·ιπιε επ ΜπιΙ Ιιετναι·επ πι] άε εει·ειε εειιε.

Ύνοππεει· άε Ιιιιππ, οπι οιι άε Ιιπιε Ιιει , ννοτάι οΡΒοΙιενεπ , Ιιαπ άε απάει·ε ννοΙνοεΒοοΙιβι ννοι·άάεπ νειιιΙααιει, νειιιπάετά ,

οί οιι άε Ιιπιε, οί πιι;,·εειτοΙιιει σιι πε ιιιίοΙ , ω πει Ιιοοίά ιπ ιεεεπειεΙΙιπε Βοιιι·ιιει, πιει που απ; ΙιοπιοΙννιιιιι·άε.

Ι2
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ιιιιο: ΤοοποοΙ τπιο οωο πιο πι, ιαιω πιω: :ο

Μο” μισο: πιιιιτοοι: πι: πο: σοο νοι·ιιοιω, πο: νιωιιιιοοι· πιω ο

οί οοιι:οι· οωο :πιο πωττ τποπ πιοο: οι:: ετοοάάε

πο: αα ιιοσιιοιι παοι· πιπιπι€τ οιιποι· νοι·Βοι·οω πιοο:οιι π]ππ,

$ωΒΕΠ 9 ποΙνω, πο: ἱι€ πι:2οιιπιστο πο ΒενιιιΙοπ ,
ο.ο:ποπ , πο: πο: ΒοΙ1οσΙο ιιοοΙπ ιιιΒ:ιιιιιιι· πωα οπι πω ννοΙ5τυπά, πο: φταω: νιιιι

πιω Ιιοιιπο πιο ννο:, ισο ποΙ ιιιοΒοΙιιιι , ιιι :νιιαι·πο.

ΨΜΤἱΒ ‹Μτ Βσσά"ΜιιιΜιεἱπ ποιο πο: νοιιιι·εοΙι: , πιιιιιι·

ΙΜουποτιιοιπ νοττυιιπο πιω ειιτοοε :ννοε εΙΙοΙιοΒου οοιιο τἱμη :ο Βενοπ, :ο οπο: οοιιπο πι: πω εΡοτπααπτι νοι·πιωοιιο

σ: τκαι μι2 πιο2 Μα σοτοιι.” (ή

ιιι ννοι·π: νοοι· πω ει·ιιοοιιτά, οποατ νοιοιιποιιιιΒ,

(Η: πιει, πιιιιιο νιιοπποπι πο: πο ΒοΒοενοπο Αιιιτιιπο :οοΡοο8οΙι

ΦΠ] 8Ι88υ πω ΒοοΙιοΒοπ τιιΒ, ο,

Ηπα: 5. Νο ι. ΖειΙ ω, οΡε:οοπ , ω; 2οπο πιοΙι Βι·ει:ιοιιε, οιι ιιο·ι·οιπο οι:: οπι ιιοοιι :ο Βιιιιπ.

ιι :οοι·ω ιιι ιιιιιω ποια: :ο
π. πι] νι:ευά:: πιώ οπι , ωί εοΙιοοι·π , οπι οω ποτ ΒοΒοενο

ιιο:ι·εοάω.

δ. πι] νοττι·εοΙΙι: ω Πε:ο παατιοο @πιο ιιι·πιω ννοάοοοπι ιιι σοπ:ι·εοι, οπι ννοΙποιοοΙιοππ :ο :ιιι

νοιι, ου ννοάοι·οπι :οι 2πιο Βοιιοπιω πιο: , σπι:ι·ω: ιιιιιιιοιι , (ΒοάοοΒ: πο: 2ζωο ω;

Βοοάοπιιο ω] ννοάοτοιιι ποπ οι οιπΒοοΙιοοι·άι

πο σωστο Μ:τ ιιισοτοιι ποιοι, Μι πο Με ννησιτ οιτ τοι

ποτ Βοοπ οιι ιαπιιιιπ ιιι

πιο πο! σπποκοιιοιποπ το ιιοιιιιοιι,
θ) Β: Επι:τ ΒοΙιονο ιιι ωιιπιοιιιιιιΒ το :18:118:1,

ποστ σ.ιιοιιτο, ιιιιι·πο οιι (.ιοετιιιτο ιιιιιω,

ι- ι πο Βοειιιιτο

ιε°8
Ή"Ήενοοεπ. -- Ποπ πιω νιοιτ πο»,

Μάικ

η ...ΖΗΠ "μπω πιοι· πο οποιοι”.



-4'Ι-

Πι ΙιεΒ ι·σάε ισ ΙιοΡσιι, άοε άεισ ννεἱιιιΒο ννειιιισιι ΒσιισοΒ ιιιΙΙοιι @ιι το: άσιι φαιά, οιιι ιιι άειι $7σοττεσιιΒ άσι·

Ισεεσιι εινα· άσισ 8τοἱΪε νοτειιισιι σιι ΒοΒτσΡευ ισ 2ιιΙΙσιι ννοτάειι.

Ι·Ισσίι ιιιιιιισ ι·σάε σιι Βοιοσιισιιά ΒοτοοΒ ΠΕά. σο» ννεἱιιιε ιιιοΒοιι νει·ιιιιιΙισιι, Πι ΙιοΙ1 ΙιοοΡ, άοε ιιισιι Ιισσ πι;; νω›τ

άε ΚννσοΙισΒιιΒοιι σι·Ιισιιιισιι πι” σιι Βι]Ιισάειι, Βοιισιιτσ ΙισστΙἱιιΒσιιΙ @Η ιιιἱι Μ] άειι νοοι·ιεσιις; ιιννει· ννσιΜεισπιιισάειι

Βοτοοιισιι, ννεά σσιισιι ιιινΙσοά άειισ Ιοσεσιι οΡ ΠΙισάειι ΙιεΒΒοιι ιιι.]Ιου , νναοττοσ Πι Μ: Βσεισ ννειιεσιισ.

ΠΙἱοάειι άιιιιΙισιιάε νοοι· Πννσ ιιιιιιάιιοΙιι, σοι.





ΎΙΒΒΒΒ ΒΒ8.

έΒει·[ίσ €Βοϋσεϊίο.

[Πε ?ιοπα£πΒ· αεε ἰίΒοΪιααπιε, - ΔΠ·πιεπ_, όεεποπ επ ?ιοπαΞιιΒ ασε ?ιοο/`α.ι·Ω

ΟΕΑ(ΠΙΤΕ ΗΟΟΒΠΕΕδΙ

Βοι·ειάε ΙιοΙάισιι Μάι οοιιου ΜηνιιυΒ ΒοιιιααΙιτ , ονει· άε ΙισιιάιυΒ ιοιι ΤοοιιεοΙο 5 - Βι·ειάευ ννι] άι: Μάει· ιιἱ: ιειι νοι·νοΙΒο.

ΙΙι Μάι άσ ιοοΙιειιἱιιΒ άστ Ιιιιι:ετΒσΙισιιάσ1ι8 Με Ιαωιι :ΜΜΜ οπι άιο άεε ιο Ιον8ιιάιΒστ τκαι Με ΒοιιουΒου ω Ιι8ττσσΡειι. [ΑΜ

Πι ιιπΒιιιιιιΙε υπο ;ιιιιάιιοΙι: ΒτειιΒοιι τω. άειι Μπατ - @πιο Πι @πιε Βοοιιοιι, πιο. Βοοά, άιπι ιΠΉιειά, ικά] Ποπ Ιιἱοοτπἱτ άοτ

ποτ άειι ννοΙειαπά οιιιει.. νοοιειι, ννεἱιιιΒ ΒοηοΒἱιιΒοιι ονει·εοΜεωιιτ ΙΜ. εοΙιἱ]ιιι, άιι: ιιιειι άιιατοτυ επι νοι·ειοΙιβιο ιι·οοιιειι

εειιε ΙιΙοἱιιε νοειεοΙιιΒοΙ Ιιεείτ Βο8ενειι, ται εἱιιάε άειι νοι·ε: ννοΙειιιιιά το Β8ν8τ1. σιι πιο ιοΙνο οοιιιι·ειει ἱιι ιι]ιιε ΙιοιιάἱιιΒ :ο

άσοιι νοιάιτι]Βου.

Οπι άιι ιιπΒ Βοο:οτ ιο άσου 2Μι , τοοΙιειι Η: ΠΙ. άου ιτοοιιιϋ.ιοτ νιυ ι.Δι1τεεεε ου Η: τειάε άσ Κνι7σαΙιΒΙΐυΒ8υ Μυ, ω κι"

ΙΒ
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...Βο

ιε ιιειιιειι, Ιισ:Βσσυ Ιιἱει· οιιιειιιετΙισιι νιιΙὶ , ισοννοΙ ιιι άειο, ιιΙε!ιι άευΒσυσ, άιε Πι ει· Ιιἱ]νοοΒ, σπ1 ιιΙεΙι ἱιι πιΙ! σου ΒενιιΙ ἱιι

νοοτιισιιισιιάε νοτε:οΙι]Ισε ι·οΙΙειι άιιατνιιιι ισ Βοοάἱοιιειι σε ει· οιιι ισ άειιΙισιι. ΡΙααι δ, Ν. ι ου α.

Εεε ννοΙ οι” Ιισο Μοτ πω, σσιιε Ιισιιά πιο `Βἱιιιισιι ¦ ει! εειιε νιι!: Βιιἱιειι πετάι Βσ2ἱσυ.

Ηει Ιισοίά Βοάτειειἱά τΜπιτ έέιισιι εσΙισιιάετ , 266 , άειι Ιισι νΙειΙα νιαι νοτσιι πιο: Ιιε: Ιι]! νοτΙοι·επ Βοι·ιιιιΙιι.

Εου εοΙιοΡτσι· ἱιι άσ σσιισ Ιιιιιιά Βοσσίε εΡοΙἱιιΒ ιιι άσ Ιιοιιά!πιε άει· Μπάεα, Δωσε ιιι Ιιοτ οφ; Ιιοιιάευάε τοΒΒοπε:οΙΙἱιιΒ; ἱε άσ

Με οΡΒοΙισνειι, άειι άε αυάετο άιιυ άιιΙο.

Ισια: πιι] Μα ιιιι νναιιι·εοΙιοιιτνειι, οπι ιιι ειΙΙειι ΒονιιΙ πιο ιἱιισυ οΡ Ιιει ΤσοιισοΙ ΒοάιιοΙιι το ιι]υ, Ιισο άεο ετοοΙ οί πιοΙ

ἱπΒοτιΒΒι Μ] , οΡάιιι ιιισυ ιιιεοτ ειααυάο, άσοι ννοΙ ιἱιισιιάε ἱε ι ΙιοτννοΙΙι οιινοτνναοΙττσ ΒοοΙιιΒοΙιοΙι]ΙιΙιεάευ Με νοτσοτιειΙισυ. - Με ἱε

Ιιο: εοΙ1τσΙ: πιο ιιισσετ Με ετσοοΙσιι Μοτ ααο Με ΤσοιισοΙ , άο: ει] το ΕιαοΒ ναπ Ρσοτοπι ιἱιά, ου πιστα νοτΡΙἱει ω, οιιι άιι πιει νοΙσ

Ιιιιεεσιιε ε8υ ισ νιώσε, ννιΙ ποου ποΙ Μιου ; - άἱι ΒοΙάι ισο σοΙ άε νι·σιιννειι Με πι€1υυσυ , ποοΙειιιε άείιιεΙιεἱά σε σι·ιιει Ιισοτ

εοΙισιι πισοισιι. - 0Ράειτ ιιιι]ιισ υισοιιἱιιΒ Βοο:οτ Μπιτ ννοτάε, ιεοΙισιι ι!ι ΠΙ., Ν. δτ πισυ Λα, άιιτ Ιιει ΒοοΙά ισ @οΒ ιιεάετνιιΙι

ἱΠ άευ ετοοΙ, σε άε ιυοΒοΙι]!-ιΙιειά, οτο Βι·ιιήσιιε ισ ΒΙι]νειι , νοτΙοτοιι εοτεισΙω ουσ άι: άοο το ΙιοΙιοιιιάειι , ΒοΒἱιιι άε ΤσοιισοΙ

εΡοΙσι· ιἱε·ιι ισ ΙιοΙιοΙΡευτ Η!!] Βσω οΡ Ιισι ι·ιιιιά!ε νιιπ άειι εισοοΙ ιἱιισυ, στ! Μισο ΙιοΙσωπιοτά, ἱ5 ω] υϋ::Π:στ ἱυ Θ:ΩΝ, ω ΜΡ

άσου τκαι ΙισιΒσσιι οι] ιιι @πιε νετΒσοοΙάἱιιΒ σιιιννοι·Ρειι παά.

Μειι ιἱω Ιιἱει·ιιιι Μωτ ΒοιιοεΒ, πω· Πι επσσε, νναι Μιου ει, συ άιι:, ιειι ΤοοιισοοΙε ισ Μιουπ, εισυάοσω πιάεω, Μ!!!

π» νετ _, άσε πιω άειι εισ‹ιΙ τ1ισο: οιιάσιισοΙιειι , νιαισιτοιι ιιισιι 2ἱ::σ!: πιΙ.
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Βιι ωΙ νσοι· άιι οοιισιιιιΙιΙι ΒσωοΒ ιι]ιι , σιιι ννεάετσιιι ιοι ιισι εισιιιι ισ Ιιοιτιισιι.

Πσ Βωσω ΚιιιιεισοΙιιΙάει σιιτιιΔιιιι άε τ..ΜΕιΕ88Ε, Βσσίι σιιε ιιἱιιιιιιιιισιιάε νσοιΒσοΙάσιι, ννοΙ ννσειι·άιΒ ισι· Πννοι· Ιισιιιιιεισ

8οΙιι·οΒι ισ ννοι·άειι, ννσειι·ιιισάε Πι , σ:υ άοάεΙι]Ιι ισι· 2σιατ ισ Ιιοιιισιι , σσιισιι πιιυνιιιιΒ ιιισιιΙι , ιιισι Πωσ σιισάιισιιι ισ ισοιισιι , άε

ννσοτεσιισιιννιιιΒ, άισ Ν] Βοσίι, ιιι άεσο ννοοι·άειιτ

Ησι ἱε ισιισι·, άιιι οΙΙι ειιΙειιισιιά ΒοοΙά, Με οι] σπιυ οί ντοιινν, σιιι άειι ννοΙεισιιάε ννιΙ, ιιισοτ οΡ έσυ Βσσιι ιιιιιΒ ι·ιιεισιι

οι Ιισι ΙιΒσΕιααιιι άι·ιιΒσιι, ου ιιιιιιιιισι· οΡ Βοἱάε ισ ΒοΙι]Ιο οι» άε νει·άσι·ε ιιιιΒι·εἱάιιιΒ ἱιι ννοοι·άειι ισ ΒοεΡαι·σιι, Βυ Πι ιοι οικι

ιοοιιιιιΒ σνει·, συ Βσσί Π άοο σσιι ΒσοΙά, οΡ ινιισσ Βοσπισιι ΒοΙι]Ιι ειιισιιάε, οΡάιιι ιιισιι Ιισι οιιΒονοΙΙιεσ οοΡιιισι·ιισ. ΡΙαω 7, Δ.

Πο Βσσιισιι, ιοΒι Μ] , ιιιπΒσιι ιισοιι ιιισσι· άιιιι σσιι νατ: νιιιι σΠισιιάετ εισιιιι, ποΙ ισ νει·ειααιι, νσοι· άεο ειιΙΙοιι σε Βσιυειιν··

!ιοΙι]Ιισιι ειιιιιά, -- σιι άἱι ἱε Ιιἱοι· ιιι οσπι Βσιιοιιισιιι

Ζἱο σπάει·ιιιεεοΙισιι ω σιιΒονσΙΙιΒσ νιοι άεισιι ειιιιιά σιι οίεοΙιοοιι ιι]ιισ οτιιισιι σσιισ ΒοιισοΒιιιιιισ σσιιιι·σειιιιε οί ισΒσιιιιιοΙΙιιιΒ

ΙισΒΒσιι, 2σο ΒΙι]ίι άε εισαι ισιιάσι· Βτσιἱσ , συ άιιε ισ νοτιιιι]άειι; - νει.ισιισιι ω] άε νσοισιι εΙοσιιιε σσιι ννσἱιιιΒ σιι ω Βο

ιστι , σιι ποοάτιι ννι] Ιισι Με σπ Ιισι Ιισοίά σσιι ννε]ιιἱΒ άτιιει]8υ, άειυ ννσι·άι , ισπάει· άε Μπάεο ισ νει·ΡΙσιιιεσιι , άε ειιιιιά Βσοά.

Ησι·ΙιιιΙοιι ννι] άἱι ιιοΒ σσιιιιιιιιιΙ οΡ σσιισ συάετο ννι]ισ, ιοι ιιισσι·άετ ΙιοΒι. Ζἱο Β.

Πσισ ετιισι ιιιι ιιισι ιι]ιισ νοσισιι ιιι σσιισ άει· Βι·οιιάΙσει·ισιι νου άσ άιιιιεΙιιιιιει, πω: σοΙιιοτ ἱε Μι ΒσοΙά ιιἱσι εταιἱοιιε ; οιι

Βσιοιι ιιισι ννεἱιι!Β ιιισοιισ άσοι· όσο Βσσιι νσοι·ιιιι ισ Βι·σιιΒοιι.



νοΙεειι ννι] Με οποιοι: πε ι.ΜΒΒ88Β ιι]πι νοοτεειιι·ιιι, οοιιειι πι] οπο πιιιιιιιιοι· οι: τννα: ιιοσυοιι ΒοοΙι]Ιι ιιεάΙοι·, επι Μ]

ειιιΙσιι ννοΙΙειιιιιιι ιιεννατειι.

ι)ι·ιιιιι]οιι ω] πιο αι]ιι ιισοιει οπο ιιιιιιιιευιΙο , ισσ ννοτιιι άΙο ει·ιιιιε νει·ετοοι.

Ι.οι πινει οΡ, ιιιιι υιι ιιι ιιΙΙοο ἱιι ιΙοιευ ετιιυπΙ, ννοάοτοιιι εοτιιππιετ, οι ιοεειιιιειιἱιιε ἱε ΒοοΙιοπετι.

ιο. Ηει ιιωίά πιει πιει· ιΙοσιι οιιΒοοΙιενευ οοΙιοιιιΙοι·.

πο. Ηει ιιεειιιιιιπιιιι·ιιιιιι νιιυ οπο εί.

3ο. Ποπ οοιισιι τπιο ἱε εειιοΒου ου πΙο ιιυιΙοι·ε ιιιιυει.

ήο. Ηει ιιεειιιιιιπιι πυει οΡ εόυοιι νεοι ειι άο ιιιιιΙοι·ο ἱε ιοε ιιιιΒοιοι.

Ειι πιοΒ Ιιαυ ιιι άΙο2ειι νοτιιειει·ιι ννοι·ιΙου , ιιιιι άΙο ιιιιιιιι πιε: ιιοι ειοιιυιιοευ ιεεευειοΙΙοιι πιοει ε -- Μ". οπο πω, ννιιι άιι

τοειιι·ευει.

Μευ νοι·Ιισιο ιιιι ιιιει πιιι πει σοε , ω ιΙο ειιιυιι νσσοΙ εεννοιιιιου ιιεειι, επι ιι πιιοειι οι. ενει·ιιιιεπι ιε Ιιειιιιειι , ιιι ιοιιιΙοτ

ιιι ιιιιιιιιιιιιυεειι ιο νοι·νειισο ο ωΒοποιοΙΙιυε οί οουιπιι8ι, ιΙο Βοοάεειιιου ιΙοι· Αειειιι·5 οί Αοιπιεοε ειεειΙε ιιισοι ιιεειε ιιοτιπΙοιι

ιιι ιιιιυιιε ειιιυιΙοιι.

ιο. Ηει ιιοοιιι ιιι ιεεειιειοΙιἱιιε πιει ιιοι Μ.

πο. Ζιοι πυοιι άΙου οοιιειι νεοι νιιιι νοτειι , ιΙου επιιΙοτειι νεο ιοτ ιι]άο.

3ο. Πε εειιο ιιειιά ναπ ιιιιιιου , ιΙο ειιιΙοτο πιεοτ ιιιιιιιοιι ιιι.



Πο @Με άουιεε άιοιιου 2ἱσπ νου Μο: Βοο:οΙάε ιιΙτοοε τοοΡιεεοΙι]Ι-τ :ο Ιιοάιειιου , οΙΞοΙιοοιι Η: υιιιυο ΒοοΙάειι :εοΙιουτ 2η Ιιο

Ιιοιιιου Μοτ Ιιο:ιοΙΙάο ΒεοΙά ιυ ντοιιννεΙιΙοοάοτου; - ου ιοοάτει ἱΙι Ιιο: ΙιοοΙ`ά άτειιἱ, άι: Ιιο: ουο ιιιιιιιιε: , ννοτά:, ιοο Με Π:

τεεά.ε :οουάε, άο 8:α:ἱο Β:οο:οοτ. Ζἱο Π.

Οενου Μ] ιιιι άου Μοτ ευ άε Βοοτἱιι οι: ι.ιιιι:τεειτ :οι :εΒεουετοΙΙἱπΒ. Πιο: 8.

Ν. Πε ειτυιου ιιι άε ιζιάο, εναι οαιε.

πο. Π: Βεευοιι ου νοε:ου οοΙι.

30. Ηε: ΙιοοΙά Με Ιιο: ΙΜ, @σου νοοτενετ.

Πειο ετειιιά ο. Ιοιιιιι, αι πἱοι Μαισπ, ετ :πσοι νοοτ Ιιο: 'Ι'οουοοΙ @πιο ΙιΙιινοπ, οίοοΙιοο:ι ιιι οπάοτιοΙιεἱάευο Ιονουοειιιυ·

άευ; νο:ει:ειο: ιιι!Ι ννοΙ , ισο ΙουιΡ ιιιοΒο ιυαι ιιι άε ιιιυει:εοΙιιιιιιή απου , ταπο πἱο: οΡ Μ:: ΤοοτιοεΙ.

νοτΒεια·οτι «ι] άιτ, υοΒουοοΒ Με Ιιο: νοτιΒε ντσπννουΒοοΙάΙε; - ννοιιτιιι: ΒΙι]ΙΙ:, άο: άε Βτι:ἱο ἱυ :οσΡαεεἱιιΒ ΒΙι)Ιτ, εε·

Ιω: ἱυ Ιιο: εΙο: άοτ Με Με , που άε άιιιιιοε εειοεά, ου πιο: ννοιπἱιΒ νοτεοΙιἱΙιΜπΒ :ο νιαάαι ἱεε.

Πε Βοοτ Ν. ο, άειε ειιιπά, Ιιοε Βτιιτιειιε οοΙΙ, νοτΒε:οτ: άσοτ Ιιο: ννουάου ναπ Ιιο: Ιιοοίά.

Μο: Ιιο: ΙιοοΙά υπΒιιιιιιιΙε :ο νοτιο:τοπ, ννοτά: Μ] άειι Ρεἱυιαιάαι άεπΙιοτ ναι ΡτοΙεεεοτ :τ1νοι51.; - Μετ Μ] απο: άε ιοτ

ΒοοΙοοιε ου ννοτΙιοΙοοιο υιοαεοΙι νναι , ιἱο: Μι :Ιιιιιιε άεπΙιοτιά Μετ Βενου , Με οΙ Ιιι] απτ Με νιυάευ 2ειΙ , Ιιο:Βοου Βουοάου Με:

:ο νιυάου πιο; ιἱο: Μ] Μετ Βουεάευ αι Μια Μ] άε ιιτπιειι ενοτ οΙΙιουάοτ, Ριεεεοτ: Μ] ιισΒυτααΙ8 Με άειι Ρειιιι.ουάειι

νου ΙΞΠΟΕΕι
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Ζει τ2τ8υ άειπ ΜΡ τοΒτ, 2σο Μπι Μ] ἱπ Βοιοι· ΙιΙοοά νου οοιπειι ΙιοπΒοι·ευ τπαπά μεεοοι·επ νσοτ άευ ιι·οτεοΙιου, άἱο ιψιοιι

ιιιἱιιάει·επ πσοι·ιτ άοοΙι ‹Επι πιοοιοιι Φ: νοοιου απ:Ιοι· νοτιο: ννοι·άειι. Ζἱο Α, Β.

δΙιιἱιεπ ννι] Με υΜ τΜε Μα: ειιΙΙο ετεπάειι 8 μαπ ννι] Με εεπε ννι]Ι, τιιειἱΒο ΒοοάαοΙιιοπ Ιιοιιάεπάεέ νοοττ,·οιυ ιο ιποοι·

νοοι·Βοι·εἱά , ωι άο εεωοοάεΒεννοΒἱυιΒεπ το Ιιουιοτι, άιο Με Φ.: τπει , εΙοοΙιτε Βαψιμο ενοι·ΒαπΒοπ @ο , ἱιι ‹Με ιιἱιοτΙι]Ιιε νοι·ιοο

Μη. Ου1 άιι το Βοννἱ]ιοπ, ΜΒ Πι εΙοοΙιιε άο ετπιου ω νοι·ιειτου, επ Μι ννοτάτ άε Αιτἱιιιάε νοοι· άε Βι·εωεοΙιειΡ, Με

Με ΒοΙιωτ ιιιΠιε άεπι οοΙι τοεΙιειιι.

Ιυ απο νοΙΒε·ιιάε Με 23Ι Μοτ Μι ιἱιιειι υοΒ Μάεοτ ΒοΙιεπάεΙά νιωτάεπ , ευ άο Βταιἱο ννοτάεπ πειιιΒονοποπ, ἱιι Μάστ

Βσπ:εΗσυ0 ΑιιἱιωΙω άιιειτνειιτ ἱιι εΙιιΡειιάο, ΙιιιἱοοΙοιιάσ, Βιάάειιάο ΙιοιιάιπΒαι, επι.

Μι]ιιο Ηοοι·άετε @Μακάο νοοτ Ιιιιιιυο ειαπςΜοΙιι, ΙΜτ Πι ννοάετοω άιιιιιααΙ ΒοιοΒά.



ΎΙΒΒΒΒ ΙιΒ8.

@Μπι @ώσσΠα.

(Νοδι ουσ Μι :.ί!282ι ,, (ο!αρσπ _, :Μισο επ 22%ισιι)_, ΜάιΙσπασ, &ίάασπαε9

ννΑΑΕΠΙΟΒ ΗΟΟΒΠΕΒδΙ

Π] άε οσιισιιάσιἱιιε νιιιι άεισ Ιο5εσιι, Μ] άσ ιιιιιιισοιιιιιε σιι νοοτεισΙΙιιιΒ πιο σιιάει·εσιιεἱάειισ 8ιιιιιάειι σιι ισιισιι, άἱοιι:

οιιάει· Πννειι οιιιιάασιιι ΒοΒι·οΒι ισ ννοτάειι, άιιι ιιισιι άειοΙνε ιἱσιι άιοΡ ἱιι Ιισι ΒοιισιιΒσιι άἱοιιι ισ ΡΙιιιιισιι, σιι άιΙιννσι·ί ἱιι οσπ

ιιιιιιιιιιεἱά ισ Βσσοισιισιι , οΡάιιι ιιισιι , ται] νπο ΑΙΙΟ ειι]ίΙιεἱά , σἱοΙι άσποΙνε εἱΒοιι άσσοι ννοι·άειι. 1.Αιιιιι85ισ , άισ Βι·οοισ δοΙιιΙάει·,

άἱο σπε ιιιιιιιε ισο οιιΒσιιισστι άἱοιιι, ι·ιιιιάι άε ]σιιΒο δσιιιιάετε ααο , οιιιιι·ειιι ννσιεοΙιοισιισ Ασιισιι, 2Μι ἱιι σσιισιι εΡιοΒσΙ άεο

Βσεισιι εισιιά πἱι ισ ιιἱοισιι; Ιισο νεσι ισ ιιισσι· ιιισοι ποου άιι άεο ]σιιΒσιι 'Ι'σοιισοΙΙιει εισιιι·σάειι , σπι ιἱοιι 2οΙνειι νοοι· σσιισιι

ιΡἱο]:,σΙ, ἱυ ίιοιιι]σ Αιιιιιιάσε ισ σοίσιισιι; ννιιιιι οίεοΙισσιι Πι Με:ι· ιιἱοιε πιάετε άσο ά‹οι ειιιιιισοιισιι, ισσ ισιιάσ ισιιάει άε σοίσ

ιιιιιΒ σιι Ρι·σονσ, ιιιι]ιισ Ισεεσιι εσσιι πιο. άσοπ.
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ΙΙι νναι πεΙ, ιΙοι ιιει άΙου ιιιουοειι, Ιοενοιιειιιιιε τυσοιιε ισα, ιι]υο Ιιουιιἱε ιιιιιε οειουευ οΡ ω» ΤοουοσοΙ; υιιιιιτ ιιει ιε «κι.

ιει.ει·, ω ιουάΙοι· ιΙο Ιιοιιιιἱεε, άο ιιιισοίοτιιπιε πιει ιιεειοει , οιι ιιει ἱε υιοει· ιειιει·, άσοι· νετΙιτεεευε ιιευιιἱε ιο νεσιιιειι , οι.. πιο

ιιει τοενει εοντἱειιεε νοοι·ετοΙιἱιιεεπι τοο ιο νοτιι·ουννοτι. - $ειει.. οιιιΙοτιιιιοειιοιι ἱε ιιει , ιΙοι νοοι· ιιοειυπιοιιιΙοο, άΙο ιιειιιιἱε ιΙοι·

ιιιιιοιι νιιιι ιιει πιιιοτειε εοινιει ιο.. Ψεε ιοάΙοι· Ιιπυειουοει· ιιι οποια, νοΙυιιιιιιιι πιο το ιιιιιιιΙοοΙΙου, πΙε ιι]ιιο ιιοιιιιἱε ιιουι πει, άι"

ιιι] άΙοοο ιιιοει, ιιιιυ πετε άΙο ιιπιπιει τοι νοΙιιουιοιιιιοιιι, πιειτ άΙο πνιιΙιιιο νοι·υιοΒοιιε ιιεποιιιευ οι] ιΙο ιιοοιε Κιιπιετοιιιιιιι·ε οοιιιιι]ειε

ειοειιιε ιιιιιιυο ιιιεοπιο; - ιιιιου νη ουιΙοι·ιιιεεειιευ οΡ ιιει φωτ ιιει· ιιοιιιιἱε νοοι·ιοιτ·ενου ιοι ιΙο ωοεειι]ιιιειε ιΙοι· ιιιινοεπιπιε.

ιιι ιιοΙι ιιιιυ ιιιοτ νοΙεευιΙο, ιιοΒ οευιεε ιιιιιπιειιιιιιεου ενοι· ιιει τἱιιου ιιιοιιε ιο ιιεοΙοιιτ εΙιιιιοιιιΙο ιιιιευ, ειιφευιΙο ιιεεευ,

.ιοοο ιιεεοπι επι εειιιεεεοοπιι; άιι ἱε ιιοιεοοιι , .οι Η: τοι ιιει "υ ιΙο νιοικΙο ιοι. Μ. υιοειοτι πειιισιΙοισιι. Ζιε Ριιιοι ε. δ. ι.

Βετο εΙοΡευάΙο Αιιιιιιάο ποτάι οπο οι] π..ιπιε55ε οΡεοΒοενειι, πΙε νοΙεοιιε ιι]πι π.εεεευ, ιιοοιιου ου οπτιιευ ιι.ιπιοΙ οί ισο πιο

οοο εοειιι·οιά; ιιι] οτιιικιιι·ι]ιι άΙο ι·ειΙουοιι πιο ιιει τ.ιιιου, εΙΙοι:ιειι, εοοιι ιο ισουοιι, ου Ιοιιιι ιιιι.τιι·πιιι εί, ι.ιο ειοιιιι οί ιιειιο. -

Πιο ιιοετιειι οιιιΙοτιπωι:ιιευ ιιοΙιιι.ιιειΙου τω] υιιιιιιιοτ, 'επι οιει ιΙοι ιιι] ιΙου ιιουνουε "υ .ι/ίεεπίπ ίπ .Ξεἰίε_. Απο”, ἱιι άΙο

·ευι ιΙο «πει ιιοτιάΙοοτιιιο, πιει οοιιοτι Με ιιεείι, πιο ενοπιιιιει , ω ιιι] ψαΡι οΡ ιιει οοι·ειε εοπ.ιει , Μπι τποπ ιιοεΙιιιιοιι, .οι

ιιι] οι ιο ρεἱιιιου, οιι ειιι ε πιει οποιοι. ιι εοεί ιιει ιιι ιΙο οποιο τοπιο ιιι ΜΜιιιε, ιΙοι ιισο ννει·Κειοσιοι· πΙο Ιοά.οιιιο

ιοιι ιιοπιεου, ιιοε ει:: ιπιειι ιιειε ::ιιιοοΙιιιιιε ιι·οΙίι, επι πω. ιι]πι ιΙο ιιοοιιου πιει ιεοι· ετιιιιοιιε, ιι ιοιιάΙο ποιοι" ιιενει· ιιιε ιΙοιε

ιιοιι, σ, ε.; τν.ιιιι Ιιοιιιοιι ιο νοοτιιιι, πΙε Ο, Π, ισο ιι]υ ιο ιο «πιο, ου εοοά νοοι· πιοιιιιου ου ενοτιΙοιιιιοτι; ου ο, Ε,

ι.εΐιοοι ιιι πιοτ πιιοοι· ιο ιεεεειι , ιιει πιει πιο...



...ΒΤ

Οενειι Μ] εειιε Βοιοτο, ‹Με Με:τ ει·ιιιΕοιιε, πιεστ πωτ αυ νοΙ ΜΜΜ” ω, Ν. π. Ποιε ΜΜΜ ἱε Βοννἱε ‹ΙαάεωΙιοτ ιΙο εΙο

Ρουάο, ιοτννιβ άε ΙιιιιιιΙου ΒοΙιοοΙ ννοτΙιοΙοοε ΠΒΒοιι , Ιιει ΜάιΙ Μουρ. ου άσ Βοοιιοιι εσΙιοοιι ἱιι εειιε τιΒω οοιιιτειειετειι , άοοτ

ενοτ οΙΙιιιιιάοτ ΒοοΙοΒά :ο 2ι]υ· ·- 5ιοΙ Π πω, εο:ιοοιι άι: εειιε ποπν:: ἱε , άι: Μο: εειιειι τοαπι ννειτσ , Μ: Με Απ” ἱιι πιο ιοτιι 8

πιει οοιιου εΡΙιοοτ ιυ άειι τεΒιατ ατιυ ἱε ἱιιΒοεΙοΡειι.

Οενειι κΜι υιι, συ1 άου Βτι]εααιτά :ο άσου εΙιιΡειι , Με εειιε εοΙιετε, Ν. δ.

[Μ: Η: Π ιιιι ‹Μπι οιιιιιοτΙιειι , άοι ἱιι τΙου Βιιμωιά, άε ΒοΒοεειι τη ιιἱοι Μαιυ , πωατ Μ:τ Ιιοοίά σι› άειι Βοτει , σσυ

άΟτ σοτετο νει·εἱεοΙιιευ νινοτάτ, σιι Ιιοε ιΙο Ιιιιιιάοιι εοΙιοοιι ννοτΙιοΙοοε , ιυ ιεΒοιιειοΙΙιιιΒ ΙιεΒοιιτ Με τοου άο εειιε ΙΜιά Με εια αιι

άεοτο, Μ: :παάι ιοτετοιιά πιοτ οιιΒονιιΙΙιΒ.

Ζω υσσάιειΙιοΙωι ι8 Με, οπι Μ:Ιετιιιιά το ΒσΨΗ:συ , η: οοιικ:τιειοιι ιιΙτοοε Βοι1ειοΙιι :ο ιι]ιι, 2σο Με Μετ ιιι ιιττ:υσιι ου Ρωτ

ειιιΒ άει· νοο:οιι ΒΙιβαι

12% Βαα: ιιιι σνετ :οι άο Με Με.
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ΎΙδΙδΒΒ ΒΒ8.

(Ουετ ἰίεεωι_, :Ντρου ωτ Βοϋ!εεεεετεω

ΟΕΑΠΗΤΕ ΗΟΟΒΠΕΒδΙ

8ΡΙ'αΙ£συ πώ νου ιἱιιου εΙυΡου , άἱ: υ άε νοοιΙοοΡοι· νου @Βου εΙυΡεου, υπευ·νοοτ Η: ννεάει·ουι εευ μαι· νοοτΒοοΙάευ

@Η Βονου.

Μου υιοε: ἱυ ΙἱεΒοπ, Βοιώ νωάιοι· οί εΙυΡεπάο, ἱιυυιοτ ιταοΙιωυ εουευ Βοεάευ εταπά ιο Βοννοτοπ, ιοο ννοΙ Με υιου άοι

εΙιοοε ου ἱυ τΜου ΒονιιΙΙου άσου ιυοετ; Μι ,μετὰ τονουε άε ννουΙιου τοι άε Ιιουιο άει· πσπάἱυε νοοι· ΒοΒΙοεεεοτά οΡ ΒοάτειΒου

ιο ννοτάου 3 μ , ιοΙίε ποτ άσοάεπ. 1.Διυεεεε Βοου ουο ουιιι·ευι Με Ιιεεου , άοιε ννοοι·άευτ υ Μι ευιπΒουει νε:υ νοι·ευ , άε

α Μπι: οΡ ιι]άε , άε ΙιουΡ οΡνικιευ·άε , Ιιο: εουε Μου ἱπΒσΙτοΗΔΒυ , Μι πάσο υἱιΒοειτεΙιτ, άε εουο ει·υι Βἱπάε , άε πάετα άει·

ε ννωτά” άἱι Βοώ 2ννἱοοτ. ”

Μυστ Πι τω, οΡ Μι εΡοοι· νευ άἱου Βτοοιου υποεειοι·, ισο Με Μ) άε ισπΒε δοΙιἱΙάετε ευιυι·ευάάε, ω., ΚννοσΙιοΙΞπΒου!
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οπι νσσΙ πι @οάο Ρι·ἱπωπ Κυππα ΙιοικΙιπε ιο ειιιάατειι. Εοιιο Μεἱυο Ρι·ιπιοιι-Ροι·ιοίειιιΙΙε ποπ ιιαπιοεοΙιαΠ·οιι , επ τοι πωπω ΦΙι

ννει·ί ιο άεοι·ιιειι, Βοοῦ. επιιιειΙι ἱιι πσ Ιιειιιο άετ ειααπάειι σιι ΙιοιιάἱυΒοιι , ια , νναι ιιιοοι· π, νοοτ νι7οΙεεεσιιιΙιιε ΠοαΒιιΒ σιι ΡΙοοι

ιιιιε Μπι πιιιιιιοΙε σιι ννιιιάιοε πικαπ ω.

Μπιτ ιτοάεπ πιώ ννεάΙοι·οιπ ιοι· πιω πιει νοοτΒσσΙάειι, επ νοΙΒι·ειιΒοπ ννι_ῇ σπατ ΜΜΜα πιει ΙιΒΒοπάε νοοι·ΒαιΙάσπ πι Μπι

άει·ιισιιιιΒο Ιιοιιάἱπε. ΡΙιιοι ιο , Α. Πειε ιιοικΙιπΒ Μείι άε ι.εοάε Βοποοπιάε ιεεεπειοΙΙιιιΒ , άαι πωπω σιι επιιεπ Βο

ποοειιιαπι νοτεοΙιιΙΙοπ, που ςΜε Βοοποπ επ νοειοπ.

Εκει οικω οι” πιει πουτ ννεἱιιἱΒ νοτεοΙιἱΗιιπε άἱι πι ‹πω ιἱιιεικΙ ΒοοΙά σνοτΒιιιιι ου ννοΙεπιπά Βονναα1ι.

να” 88υσ ιιΨεοάε Ιι%επάε Ιιοιιάἱιιε ΒοΙά άπο Β. - Ποιο |ιοικΒιιΒ Ιιεείι πιἱιιάει επιιἱοο, οιιιάιιι πει ΒοΙιοοΙο ΒοοΙά σιι ιι]άο

ννοι·άι Βοιἱοπ, επ πο Ιιοποι.ιιιΒ νιιιι ποπ ι·οΒιοι· τπω Βενοπ Μι Ιιοοΐά ἱε. Βι] πει οπιννιιΙωπ, Ιιαπ άἱοπ ιιι·πι ιει·ετοπά ἱιι ννοιΜπΒ

ννοτάεπ ΒοΒτειει Μ.: Π, επ πει ΒοοΙά νει·Βειοι·ι. Πἱι ΒτειιΒι Με τοι ΙιΒΒοιι, Μετ ΒεΒΙοεεοοιά οΡ οοιιο άι·ιιιιΒιιιιιιι·, άαιι ω Μου

ποάει· επ ποπ Μπι οι» (Με πω· άσοάειι, ιΙοπ ΜΡ πιωτ ιιοΙιιοι·ονει·, πιο Π, πωπω» ω] ω" ιιιιιι πει ππιἱσΙ‹, Μετ άεπ

2οοιι νειι ΝἱοΒἐ.

Μπα οπε, απ· ω] ιοι ΙιιιἱοοΙοπ επ Μάάσπ Ιιοπιοπ, ιιιι Μοτ αποΙ ωτ με ιπνΙοοΙιωπ, ιισΙι άοοά ειοΙιοπ @στήπτ

άοι·ειι), οί ΒεΡοπιειι·άεετά πειΙοι·ειοτιεπ. ΡΙααι πι.

Μειι Ιιτιπ ιἱοΙι "υ άπο ΥιοιιάιιιΒοπ , ΡΙααι το , Π , Βοάιοποπ, ἱιιάἱοιι πιοιι σιι άοιι ει·οιιά ιιιι$α6ιτοΙιι Ιιεεωι πισω , πιατ
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Με ,ε ιι,ιιιιιιοι· νοτιιἱοεἱ,,Κ οιι ειΙΙοοιι ,ιι πσοά ιιιιιιιουοιιιοιι, οπιάιιτ νσοτ Μάιο ιιαυεοΙιοιιννοτε, αΙ "και ο,ι άειι Βι·οιιά ἱε, πιοο,,οΙ,,ΐ:

ιο ΒοεοΙιοιιννοιι νιιΙι.

Κἱοιοιι νν,, ‹Με, Ιιειιι Ιιο: @υ , οοιιο οοιι,52,ιιε ιἱιιοιιάε ΙιοτιάιυΒ , Δ, ἱε εοΙι,Ιάει·ειοΙιιιΒοτ οιι νοοΙιιἱ πιοοι· "αω·, - ννου;

. οι· ι,,ιι νοοι·ΒοοΙάειι, άοι ι1ιοιιεοΙιου , άἱο ΒοετοοΙιοιι "οτοπ, οοΒ άο ιι·ιιΡΡευ ιιΐΒοΙοοΡειι ιἱ,ιι,

οοΙι ειοτ: άε ΒοττοΙΐοιιο ιιἱιιιιιιοι· ΡΙοιοοΙιυΒ ιιοάει· , Μ, ιοοΙιι σοο ετοιιιιΡιιιιι ; άιι Ιιοείτ άο πωπωττ ἱιι ιιιΠιο οΙΙοιιάε Βεννειιιι·Ιιεἱά.

Ηο: νοοΒι οπο οΡ άἱι αΙΙοε το Ιοι:οιιτ - Πι Βοοί άιιιι Ιιο: ΒοοΙά , ΙιοιννοΠε πἱοΙι Ροιι,αι·άεοι·τ, Ν. τ , σιι :οενοιιε άσο Πι οΡ

ιιιοιΙιοιι, Ιιεττ ννιιτάιοΙοιι νευ ιἱ,υοιι ειιιιιά, 2,ΒιΒιιιιι· σαπ άε νοοιοιι. - Πι Βοοί νοοι· άειι ιιοάει·ειοτιοιιάειι , οοιι ΒοοΙά, Ιιο:ννοΙΙι

άειι ειοοΙο οιιινιιιιΒΒοιι ΙιοΒΒοιιάε, οί ναπ 2Μι ιοΙνοιι , οί ιοοΒΒοϋι·οΒι, Ιιει ννιιιιιιοΙοτιά ιιοάει·ετοποπ , Ν. ο , οοιι ειοιιιιΡιιιπ ιοο

Κοιιάε ου άε νιωπά άεΗιουάε.

Πι Βοοί άοιι υοάετΒο8:στΙου Μ, Ιιοι ειοιιιιΡιιιιτ, ΙιοτονοΙΙ-ι Μ, Μ" οιι νοπά, επ άἱο άειι άσοά Ιιοοίι οιιάει·Βαειιι , Ν. (δ.

πω Ιιοτ ΜάιΙ ιιοΙιιοτενοι·, Βοι·οΙιιο ΜΒ, ου Βοοοιιιι·ειειοοτάε 4τ11:8υ ου Μαιου; ιοο ΒΙι,ίι Μ, ννειιιι·Ιιο,ά , ννοΙειιιιιά ἱιι άο

ειίΒσσΙάιυε, ιιιοιι ννιιιιΒι υἱοι , πιοι ιιοάει·ιοειοι·ιου οιι πιοοι·ΡΙοΙΤοιιάε, ΒσΙοΒσΙιοΙἱ,Ιι ιο ννοτάειι; οιι οιιτμειτ Βεννιε άε ι:ιιοεοΙ,,Ιι

Ιιοιά νου 2Μι ιο Βοιοοι·ειι, Βεἱάε Ι,υ!ιοι· ιιι·τιιου πἱ,ιι Βσοά Μετ νοι·ΜοπιιιΒ.

Πι Ιιοο,ι, άιιτ άε Βοεενοιιο νσστΒοοΙάευ , οοιιιΒο Ιοοι·,ιιΒ ιιιΙΙοιι νοι·ννοΙάιου , επ άοιι Μια νοι·οοτιαΙιοιι, οιιι άειοΙνο ιΜι ο,Βοιι

ιο ιιιιιΙιοιι , οιυ οι· ιἱοΙι ΒοΡει3: ,πιο ιο Βοάἱοιιοιι.

ΠΙ. άιιιιΙιουάο πιοτ υπο ειιιπάειοΙιι , εΙιι,ι Π: $Νοάετοιιι άπο Μ.



ΖΒ8ΒΒ ΙΔΕι8.

(Κπίσἰσπ_, !ιίτΙασπ_, ω: απτατ: 8σιυοτροπ_, πσασ:.Μο:2σπ οι σσπσπ 2ιι/συ

ΟΕΑΠΗΤΕ ΗθΟΕΠΕΒδ!

2οο μεεσοτάειι ννι] πισ: οιιισ Ιοπισιι σσιι πωπωΙ α::ἱ:ιιάε8, άισ, ειΙΙσπ νετσσιιἱε: άε εισπΙιοιιάευάσ Ιιον:οΒἱιιΒοιι :σιι ΤοοιισοΙσ

ίοτιιισοτσπ. Ησο νσεἱιιιΒ ΙιοΙιΙισιι Μάι πιι πσε ιιιιιιΒοτσοτά νιιιι άε άεοΙσπ άειστ πισοϊιοΙι]!ισ Ιιάυετ, - σιι ννοΙΙι σου αιιιιιιιΙ ΒοοΙσοιι

εοΙισ:ετσπ πιι] ιιἱο: Μ; - Μ) ΒονσοΙοιι πισοτ σιι πισοτ Ιισ: εοννιΒ: άεισι· σοίσιιιιιΒ; σιι άι: ιιΙΙσε, ετ εΙσοΙι:8 Ιισ: σ:ιΙΙσ 5ΡοΙ.

γιΙ: στ Μιά :σ νειιΙἱσισιι, ιιιιιιισ ντἱοιιάεπ? ιισσιι. Π: ι;ινετἱΒσ ΤοοιισοΙΙἱετ Μπι: :ι]ά :σ πω:: - πω: Η: ΙιοοΡ άοτ άε

Μετ ἱιι ΠΙ. πιειΒ ΒσΒοτσπ ννοι·άεπ, πιἱ]ιισ ]οπεσ ντἱοπάειι, ΚννσοοΙιοΙἱπΒοπ ναπ άεπ δοΙιοιιννΙιιιτΒΙ οπι οΡ άειι Π σιιιιΒσννσισιισπ

:πιω ι]νετἱε πιοτ: :σ σττσνεπ. - Επι: Η: ΠΙ. πουτ σσιι οοΒοιιΙιΙιΙι άσοιι ειἱΙ πααυ, συ οιιπιστΙιιααιιι πιιιΙισπ πωτ (ΜΙ. πιο:

νοοι·ιιἱ: ΙιοΙιτ, εισιιννι]ιἱιιΒσιι :σ ου:νιιυΒοιι, άἱο Η: σιι ιιιιάσι·επ οπ2οτ ΜοάεοΙιιιιιεισιιιισι·ε, πιει ιιιοεἱισ σιι ιιι·Ι1σιά σιι άσοτ στνωιιπ

1ο
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ιιεΒΒου τοσοιου ΒοΙιουιου, οΡ άευ ΙοπΒου νικΒ ναπ Ιισι υσετετιΒ ουάει·ιοοΙι ου ννει·Ι‹.ιουισ ειπάἱσ. - ννωιι]ι άεισ ἱυτιΒιἱυΒ,

άσισ 5οΙισοΙ ἱε νοοι· άε ῇοπΒσ Ιισάευ ναπ Μι ΪσουσοΙ ουουιΒοοτΙι]Ιι. Πσοτάι·ουΒου ναπ Μι υιιι άει· Μάι , ευ Πι νοοτι σιυ Π

άε νοΙ8τοσΪε5 νσοτ σοεου ισ πσυάειι, άει· άσοι· Μ] οΡεοΒΒονευσ (.Έιιτευει

Πι ΙιεΒ Πννε εισπάασιιι ΒοΙοοίι , υιι]υσ εοάσσπιου ονει· ΙιυἱσΙσυ ου Βἱάάσυ , Β[άσ νοοτΒοοΙάευ , άισ ννωάσοτνσοτ Μ]

1.Διυεεεντ νιυάευ; - Μ] Βσσίι ουσ Ν. ι , ΡΙααι π.

Πσισ Ιισυ νσΠευΒ8υά Μάάσπ, - άἱι ΙιυἱσΙσυ ἱε εσοά ου ετοιἱοιιε, άε Ιισυάευ ΙοΒΒου εσοά; τοποι· Μια Πι ο τυσι

σουσ Ιι]υ ιοουου, άοι Μι ισ τοΒιειυπάιΒ Β.

Ν. ο "υ 1.Δικιτεεε νσοτ νσι·Ισεσυ ισ Βἱάάσυ ου ιἱσπβοΙιουισυάσ, σσπ νσι·υσάσι·συά υσάστΙιυἱσΙσπ, ἱε

υισι ίτιιιιἱ , τΜατ ννοτάι εοοά ἱυ ιισι ΒΙι]εΡοΙ πιει άσ Ιιυπάου ΡΙιιι οΡ σΠεουάετου, σου ννεἱυιΒ νοοτπἱι ΒσειοΙιου , ου Ιισι Ιισοί·ά

οΡΒοΙισνεπ, ου άιιυ Ι-ιιιυυου άε Ιιαπάευ ιοΙίε ισο ΒΙπνεπ. - Πι νσοΒ οτ Η 3 Μ” Ιισι εσσίι Π σου νυι·ἱε ΒσΒσά , νοΙ εφ

ιυοσάεάι·Πι; εάΙοε ἱε ἱιι άειου ιη88τ ΒοτοΙει , τοσσι· Βοεμιυυου , Βοἱάε άε Βοουου ιἱ3υ Βσοά. -- Όσσα Ιι υἱσΙἱυΒ ἱε οΙισοε ισ

νοτΜσ2ου , Με τυου ισι· 2ι]άσ ννοτάι Βοιἱσιι; Μια Πι Π υυ ισουου , παπι ἱυ ΙιυἱσΙσυ ισ νοτυιι]άευ Μ. ΡΙαω Β.

Βυἱιου άοι άε2σ ειοπά ή, άε ειι·εΙω εσιυοΙάουσ ισ ;;ι·σοισ τοΒιειοπάἱΒΙιεἱά Μάι, άεπΒου άεσισ Ι.1σσιιου ου άι]ου υἱοι οιτ Μι

ΤσουσοΙ; εοΙιοου ·ἱυ ΙιιπΒσ ιυπἱσιισ ΒοΙιΙοοά , ΙισοννσΙ ιυσοτ νόόι· , ‹Μπι ιοτ ωάε Βοιἱου , ιἱοι τοσιι ισ νσσΙ νιιυ Μι εισΙιιοτ άεοΙ 2

άσ άαατάσοι· Ιωω εσιεοΙιουάε υισι Ιι]υου ἱε Βοιοτ, ου νοτίτιιοἱι άσοτ άευ σουου Ιιυπά οΡ Μ". Ιιστι ισ Ι.πουΒου , ου Βοι ιισοίά
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ιε πιιιΒειι; πιειι πιει πιι π” Ιιππειπεεπ , πει ι·εΒιει· ννοι·ιιι πιει οιιΒοοΙιενειιε Ιιιπο, ω" εοτει πει ππΙιει· πσσιι άε οιιΒοπενεπε

ιιπιε πιά, επ άσοι· πει εεπιει· άεει ιε ιιειι, ιο νεοΙ πιἱεειιιιιά νει·οοιιιιειιιο, πειννοΙπ άσοι· άε άσοιΒειεεΙιεπάε πππει· ω] ,

ιιΒιπιιιιι ΒοποεΒ π.

ΑιΒοπιεεπ πιοει Πι εοππενεεΙοπ, ιἱοπ πιο πιιιι ιιισεειιιιι, νιιπ νοιεπ εεειειι , ΒοπιιιοΙά ιε νει·ιοοπεπ; ποπ πει πιει ειιάειε,

ΒοπιειΙοπ πο οιιιειιιπάιεποάεπ άει ΤοοπεεπεπΠιπιιιΒοπ ἱυ εειι ειιιιι, επι ιἱοπ πει νιιπ νοι·επ ιε νει·ιοοιιειι, ιιιεπ ισεΙιε οαπ ,=ιιιιιιε

πι ιιι·ιπεπ, επ 6.ι·οοιππΒ ιΙοε ΙιΒεπειιπιε; παπι πιειι ιιει ιε Πααετ ποπ Ν. 5 , €οι άειε 2σο Ποπ νοιι νοι·ειι ιε ιιειιειι ειιιιιά,

πειιἱι ἱυ νι·οπνν οι ιπαπ , εεποοπ άι: πεεπειι επ ‹Ποπ εισεά ΙσιιΒοπ, ει· εεπε οπΒοιιιιΙΙιΒΙιειά πι πε νειτοοιιἱιιε πω; επ πει

ἱε Με άσ ίι·ιιιιιπειό. άει· νειτοοπἱυε, ννοΙΙιε οι] ισεπεπ πιοειειι , - ννιιιιι ιειιεπ πώ πει πεεπ, πει Ν. 3 ἱυ Ρπιιιι ιο πεείι,

@οι ποΒ ααπ , που ννοτιιι Με ειιιιιιι οιιιπ·ιιεεωπ εΙοεπι νιιιι νοι·επ , ιει·νιιιιι πι] σιι πιο Με Ν. ?ο ννεπιειπά πεποπιπ - Ζοο νεει

Βιμ ει· ποπ ΒοοΙΙοΒεπ επι ιπ ιιοπι ιε πεπιεπ , ποε πιο] Βοιἱοπ ννοι·ιΙοπι

Ν. θ, ιιι·ιΙοπ άιεΡειειι ιιειιιοοά ιει· ιιιιι·ιιε εοννοι·Ρεπ , πει ιε νει·τοοπεπ, πω" πιεάε νεοΙ πεάειεπιιειειιιπεἱά; "ι]

νιιιιιεπ άιιιιι·νιιιι πιο-πιω πιπεειιιιιιΒοπ ω] .τΑΝ 1.ιιιικιτΝ, ἱυ @πιο ΒιβιεΙεεπε πω” νιιπ άε πιοειΙοιε ποπ .Ιοεειιιι, οι επ» εεπειι

Τιιι·πεοποπ πω Μάι νει·ποάειεπάε νοοι ιἱιπεπ Ηοει· , τειιοοιιι πιειι 2ἱοπ ιιιι·άε ιοο:εοΙ ιποΒοιππ ιοι εποε; - εἱε ιΙοιε εεπειε,

ει] Ιιοεί`ι πει εοπιι·πει πι τΜε πεννοΒιιιΒοπ , επ ο ειπε ιιιιιιιειιε, νοοιιιι ιιιιιιιιοει ιιιεπ πιει ιιιι πει σοε νει·Ιιεει , επι άε ι·εΒιει·

ιιπιο, ποπ απά πιοει που.άιτπ πιο ιΙοιι Ιιιιιιει πιω.
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Ψ,, Μυιου ιοι άε, οΡ Ιιοι ΤοοιιοοΙ οοο άΠιννοιί νοοτΙιοιυουάε Αιιἱιιιάε νου ννοιιιιουΡουά οΡ οουου ιείοΙ ιιοάει· ιο

οιοι.ιοιι; - άοοι·ἱυ ννοτάι ιυοοειοΙ ιοΒΒοιι οΙΙο ι·οΒΒοΙε ναπ ννοΙειοπά Βοσισυάιεά. ΡΙοοι ιό.

Πι Βοενο Π Με οουου νοΠιοτοου' ιιιἱοοιοπά Ν. 7 , ου υιου ιοΙ ιἱου άοι άοοι·οου κκε ννεἱπἱε ιο νοι·Βοιοι·ευ "άι; - ου

ιιιου ιιοιοι· οαπΙοΒ υιοοι ιιιοΙιοιι οιυ άευ τοοειοπά ναπ ιιιοοάοΙοοεΙιο,ά ου ι·οάοΙοοεΙιοιά Βοιοι· ιιἱι ιο άι·ιιΙάιοπ, Με άπο

οοι·ετο άσοι. Ηει οι,υ εΙοοΙιι ΒοΡΙοοιειο Βοουοπ, ου ιιοι ΒοοΙιοοΙ ΒΙ,,ίι οοΙίο εΙοοΙιι , Μ, Ιιοι νοι·Βοιοι·άε πΒιοι· Μου; ννοΙΙιο εΙοοΙιιο

οι·υιοιι, Βεἱάε ονοιιοουο , ου άε νοτΒοιοι·άε οι·ιιιοιι οι,ιι πιοΙ ἱοιο.νοι·Βοοάειιά , ιυοοι· ιιιοι νοΠιοιιιου ιοι ννοΙειιιπά; ιιει ΒοοΙιοοΙ ο,

Μο οΙ8οιυοοιι ,_οοΙι ουΒοάοοΙιι Βο5οΙιιοάευάε, νοτννοι·ΡοΙ,,Ιι.

Μοοι· Ν. 8. ννοΠι οου Βιοιἱο, ννοΠι οοιι οουιι·οετ; ιιοο νοι·ΜοεΙ,,Ιι , Ιιοο ννοΙΙεΙοπάιΒ, ου άε ιιοιιά άιο οΡ άε ι·οΒιοτ Ιιιιἱο

Πει, ΙοεΙοιοιιάε ου υοάετΙιοπΒΒοιιάε , ιυοοΙιι άε ΒοοΙιοοΙο ειοπά , οί ιιοιιάἱπΒ ιιοι ννοι·ο ΒοοΙά ναπ ιιισοάεΙοοεΙιεἱά ου ι·οάεΙοοεΙιεἱά.

Βοοι Πι άιιε οοιιιοουου άοι Λσπ οοο ιιιοοι· νοΙ ΒενοοΙ ιιοάει· ιο ειοι·ιου οΡ οουοιι ιοίοΙ ,ά πἱοι νοΙάσοιιάε ἱε. Πο ννοΙετοιιά

ιυοοι οοιιννἱο άε ΤοουοοΠιιιυετουοοι ἱυ οἱ,υ ννοιάι οΡ ο,,άε ετοαπ, οουάει· οἱ,ιι ΒοενοοΙ ιο οοΙιοάευ οί ιο νοι·ιυ,υάει·ευ , ποΙ Ιιοι

οοἱι άευ υιιοιιι ναπ ίι·οοἱ νοι·ιιι·,,Βοπ. Πο ιιιι, ου νοι·ΒοοΙ,,Ιι άειο οιαπάεπ, ου ιιοι Ι,,άι Βοουου ινν,,!οΙ, ννοΠιο Π νοοι· άειι

Βοοει ιυοοι οι,υ , ιιι Πννο ννοι·ιιοοαπιιιεἱά ἱιι άει·ΒοΙ,,Ιι ΒοενοΙ , οι, ιιει ΤουυοοΙ; ννοΠι οοιιο πἱιννοιάιἱπΒ νοοι· ιιοι οοΒ , ννουυοοι·

;ροά ου ιιννοοά , 20ο ιιενοιιο οΠιαπάει· οιΒιΒοοι· ννοιάευ; - Ιοοι Πι ιιοοιιοπ, άοι ιιοι άἱοΡ ἱυ ιινν εοΙιοπΒου νοι·ε, οτα οοιιιυοοΙ

ἱιι ιιννο άιιάευ ιοιι ΤοοιιοοΙο, οιΒιΒοοι· ιο ννοτάεπ.

Π άιιιι άοιιΙιοπάο νουν Πννο οιιπάαοΙιι, ΙιοΙο Πι ννοάετοιιι άἱιιιιοοΙ , Ιιοι νοοι·ΒΒοειοΙάε άσοΙ νοΙΒι·οΒΒι ου Β020Β.Ι.



πιενπΝιιπ ΣΕΒ,

ΟΕΑ(.!ΗΤΒ ΗΟΟΒΠΕΕ8!

πι] ιἱ_!π Ειπε Ιισιιε εοννεσε: πιο: άε Ατ:ἱιιιάε, πι!] ΙιοΙιΙισπ νεοΙοτΙεἱ εοΒονσπ, πωτ: πσ: άσσοΙ οπι άε σοπ:ταεισπ τσ Ισοτσπ

Ιισπυσπ,-ἱΙε πιΙ οτ ποε σσιι μεττ ετσπάεπ Βιινσοεσπ ;-σπ άιιαιτπει ιπΙΙσπ τινι] σσπιΒΒο Απ:ἱσΙισπ ΙισεοΙιοπννεπ , πω: Βσ:ι·εΙιΙιἱπε

ω: άεπ πάσι· ο! άτιιιιἱ , άἱσ :ι] ΙιοοΒο ειιι:ιε!ιεἱά ποε Ιισετιιει:, σιι πι] ιιιΙΙσπ :σ εοΙι]Ιι εοΙοΒΒοπάΙιεἱά ΙιοΙιΙισπ, οπι άε οάοΙσ σσπ

νοιιάιεΙιεἱά άει·ιοΙνε σιι :σ ιπσι·Ιισπ, Με εοΙιοοπ σπ 8πιω - `

Πσ ΙισοΙάεπ-επΙΙσι·ἱ,ῇ ναπ ΡοΙἱι: Μοτι:ἱε Ιιἱοτ ωτ ετσάε, σπ άἱο άει· ΚοιιἱπΙι!ι]Ιισ Ασειάετοἱο πιιπ νουτ ΠΙ., εοΙιοΙσπ νιιπ Ι1σ

εοΙιοιιννἱυε, τωατ οπι πισ: οοι·άεοΙ σπ πισ: :σοιισεειυε ω: σπισ Ιιιιτιετ :σ ιἱοιι, ιοΙΙσπ άσισ νοοι·ΙισοΙάεπ άιιπ ετι·οΙάτσπ. '

(!σνεπ ννι] άειπ, άε εσ2σεάε :ννεσ νοοι·ΙισοΙάεπ, σοτ ννι] το: άε Απ:ἱσΙισπ Ιιο:πσπ..

ννιιππσοτ ννι] Μα Απππτε8 ε:ιοεκ, Με ΑοΙιἱΙΙιε ΙισειτΙιοπννεπ, ἱιι Ιισ: Ττσιιτ8ΡΘΙ ]_/`ίεσπία ίπ Διι!ίε_. άοατ Ιιι] ἱυ Απἱ

Γ!
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ιιιάο, οπο, άειι ιοοι·π νιιιι άἱοιι ποΙά ιεεεπ Αεειτυεπιποπ , ιιίπεοΙάι, άιιπ πιοει Πι Πισω οιπάιιοπι νειιιιΒοπ, οΙι άιεπ νοοιιτεΠεΙι]

ποπ παπά νιιπ πειιι; - ειιιιε πιεστ άοιι ιννιιιιιΒ ]ετειι εμοΙ Πε ιεεεπ ενει· πεπι, ΑΒιιιπειιιιιοπ ἱυ άοι ειιιΙι; - επ ιι πειά πιει

ΖΕά. ιπ άε @ο Λεω, ιιΙιι]ά εειι ει·οοι πιιπειπιαιιΒ ΒιειιοοΒοπ, οπι άΙε οοεπε πιει πεπι ιο πειιιιπάοΙεπ; - άε Βοοάε ιιἱιεπιε, άε

άἱοιιε ιιιάι·ιιπ, άιε "ιι οΙπιιπάει· νει·οοι·ιοιιπιεπ , επ ννἱειεπ οΡ πει Ριιππεπ ενει·ιοάτοΒοιι, άτοιιΒοπ άσοι· πειπιιΙιιιε οιι ποιπιιΙιιιΒ

2σσ άἱο1› ιιι πιιιιιειι εεεει, άοτ Πι άιο Αιιἱιιιάε ιεεπειιοιι πω. -

Ζἱο άειεΙνε πἱοι·, επ πιω. ΖΕά. ΒοιιιἱΒοιι ενει· άε ῇιιἱειπειά. ΡΙααι ιδ , Ν. π.

πααι Πι πυ ιει· Πννει· Ιοει·ιιιΒ ιιιιπννιιιεπ πιιιιειι ‹πτ Μἱιιιἱεπ άει ΒοοΙιιιιιε, (άιε ιπιιπε πω, Μ] οπε πιει ννοι·άι ααπεοτσοτά ,

ιπειιιι· νοΙΒοιι ιιιοει), ννιιι ιιι άσιειι ΜΜΜΙ ἱε οιιιοπιει·πειι, επ Πι ιπειιιπ Π πειπάοεπιιΒ οΡ άε ιννειΙιπΒ άει· ειιἱοιεπ , ιιι άε ρεφ

παπ πει τανεετά , πιει πειάε άε ιιιιπάεπ επ ιιι·πιεπι -·· νοοι·ιε οΡ ειΙ άε εοπιτπειεπ:

πο. Νἱοιε π» εειιΙιιιιιΒ.

πο; Ηει ποοίά ιεΒοιι άειι ΜΒ.

30. Πο ποιάε ατπιεπ , ἱεάετ οΡ ιιοπ ιοΙνο; - σπάει· επ πενεπ ει·πιεπ ιιι Μ;επειεΙΙιιιε.

ψ. Με Μπάση ννοάει· ιοΒοιι άε σπιυου.

50. Ηει κά, άει·ιοΙνοι· πιιιΒιιιΒ οί άτιιιιἱ πιει "ε".

60. Ηει οοιιιι·ιιει άει· άπειι επ πσσπειι άαιαετιεεεπ , επ άε πεειιεπ ιεΒοιι άε Μοπ.

Πειε ειιιιιά ιι ίι·ειιιι :ο ποεπιειι , πει ποοίάιιιπειιιπε οιιιιιάιιιιπι νιιι πει πεεΙά, ἱε οΡ άειι τοπια· νεοι εΙιεεπ.



Πι νοι·νοΙΒ σιι ισοιι Π Ν. ο , ΡΙιιστ ι5 , οι» Π Με άσάεΙι]Ιι σοττειτ:!σ ἱσ ΜΜΜ :ο τοοιισιι , επ ισ σεάει·εσ τω. άευ "Πετ σ!.

άτειώ άει· ΒοοΙάειι.

Πἱι ἱε Μ] Βσω ΒοΙιεπΒειι,·ΙιοττσεΡεπάε άα ιιἱιιιιιιιιισσάσ 8τεινιιτο πωετ Εσάεννἱ]Ιι άε Μάϊο, ΚοιιἱιιΒ "ισ ἙταιιΙιι·ι]Ιι; εσ!ισοπι

άε εισιιά @σά Π», 2σσ ἱε πωΙι άσ ΙιιιΙιοτ πω σιι Μ". Ιιπἱωτ Μεσα σσιιΙι]ιιἱΒ, άε τσΒιοτ 9σ8τ ιιἱηΒοισ:, θατ τοΒια· α2ττ1 σσπ, σιι ω..

ΙισοίεΙ ιἱσι σσιιΙι]ιιιΒ πιει Με ΙιΠ; - σιι τσσπ ἱε άἱο εισιιά Βσ....

Παπ , Μι: ΗΜ Μοτ οΡιεωσι·Ιισυ, σπι Μι οοιιιι·εει ατ νοτΒεισι·σσ.

πο. Πτσειἱ Ιια. Ιισοω Μετ δ.

πο. πω”. Βοεἱάε άε νσοωπ παατ π σιι π.

Επι Πι ΙισοΡ α... Ιιει υιι ΒΙιβιι , άοε Μ: ετειπά νει·Βοιοτά ἱε.

Επι ιἱοιάσειι· σοιι ΜΒΜ ΒοωσοΙσ. που άευ άπειειἱ πιο ω. Ικοϊά οΡ άευ ΜΙε, απ άιω πνήση ννειιιτπιι υιι παά‹ττ εισαι με·

5Ρτοιισυ ισ ννοω.σπ , ΙιοοΡειιάσ σωσει". άσ σοιιιι·ειειου Βοιισομαειτο ἱυΙιοΙιιἱιη.; ΒοΒοι·συ ισ ΙιεΒΒοιι.

Μ” ΜΑΜ3Ι·τ1 2σ3ΐ. ἱιι ιι]π εσΙιἱΙάοτΒσοΙιτ

. . . . . . . . . . . ιενσοοΙεοάκωμ

Ευ σσι”. πωσ πιἱιπωοτ πισω, ἱιι εσιισοιισ ΒσοΙάειι ίι·πισ!.

ιἱσιά.πιι· οικω ΨαστεάιοιιΝοτ , οτο ιιοοἱι ισ σιιιτσστσπ ώ :σ οσσνιιΙεἱοπσοτεσ , 2σο Με άε ΓτπαιεοΙισ ΤσοιισσΙΙἱειειι ακοπ.



Ι.οιου ννι, ιι·οσπιου άε ιυοουιπΒ ιο ιτειΤου , Πι μοι Πννο ιιοπάοσπι, Ν. 3 άευ Αυιἱυουε, οουου νοοι·ιι·εποι,,Ιιου ΑυιἱοΙι,

.ϊ
Πι πιΙ ιιοι ουι άει· ΒοοσπεἱάευΒοεἱάε ννιΙΙο, πσΙιΙοοά ιοοΙιουου , ΡΙοοι ι5.

ιοι υιι νιιοΙ οΡ, άιιι άε οπΒου οουο οπάοι·ο ννουάἱυΒ Ιιυυυου ΙιοΙιΙιοπ, Με ιοΒουιιοΙΙιπΒ ιυοι άε ι·,ΒιιπΒ νου Ιιοι ιιοοΙ·ά; -

ιυοοι· ιισποου άιι ΒοοΙά οοιιάει· ννουάιπΒ Με νοοτΙιουιι, Ιοι ννοΙ οΡ , ννοΠι οουου οάεΙου ιννἱοι· ου άι.οοἱ ἱυ άπο ΙιοπάἱυΒ άσο:·

οιι·οοΙι. Ηοι οι·,8,υοοΙ ιιι Βοι·οοίι νου Ιιαπάευ, ου οοΙίε ναπ άου Ιιυ!ιοι· οτιυ, ιυοοι· ννοΠι οουο οάεΙο άι·οο,, οἱο άε άιιΙιπΒ ά‹οτ

Μάιοτ εοΙιοιιάεοτ, ου οννοΙΙἱπΒ άεοτ ΗπΙιο: ΜοΡ, άευ Ιοοοου οιοπά ά‹ει· ποιοι· νοοι ου Μου , ΒοΒοΒου ι·εοΒΒιοι· άι, ου ιιυ,ο, ιιοι

οιοπά,ιιιυι Ιιυιιε, Μι ΒοοΙιοοΙο ΒοοΙά ιιιοοΙιι οουου Βι·οοιεΙι,Ιιου εΙοπΒΒουιτοιι, ναπ άευ ιοΡεσποάεΙ ιοι ιιει νοοιιιιιιιι. - Ι8 άε ποιοτ

οσπουάεοτ βσπενοπ, άε ΙιυΙιοτ ΜοΡ ΒιιἱΒι άοοτιοΒου οοοΙιιοΙ,,,ι οΡννοοτάο , τοι οου πἱιοι·ετο οουάεοτ ιπἱεειοπά; - ιιοι ἱε που ιο

υοοιυου; Βοάἱουου Μ, ουο ναπ άειου οιοπά ἱυ ννοΠι Ιάοοά σου, οου άευ ι·ιιΒ ναπ οουου οιοοΙ ιο Ιουυου , οί ἱοιε άει·ΒοΙ,,Ιιε.

Μ, υουιου ιιυ άευ ΑΡΡοΙΙο ΡιιΜυο ναπ ΒοΙνοάει·ε. Ν. ή , ΡΙοοι ιο.

Ηἱοι· ιιοοι·οοΙιι άοι οοΙΐάο ιοοΙιι άι·οο,,ουάε, Μ, άε οουιτοειοι·ἱυΒου, Μοτ ἱο άοι οοΠάο οάεΙο ,υ οουο ΙιοοΒο ιυοιο, τοοοι·

Μοτ ιιοοι·οοΙιι ΒοΙι,Ιιι,,ά,Β οοπνοπάιΒιιοιά, Μ, ουο Βο,ιοπά νοοι· ουΒοιυοοΙιιιιοιά ; ,υ οου ννοοτά, ννοοι·ά,ΒΙιοΙά , 2ουάει· ΡοΒιπΒ οιυ

οἱοι·Ιι,Ιι ιο ννιΙΙου ι,,υ , άἱι ,ο σου Ιιοι,;οου άευ Αυι,υοιιο 2σο ιι,ιιυυυιουά υιοιιιιι.

Ζιο νοοι·εοι·ει Ιιοι πσοίά ιοΒου ιιει ΒοΙιοοΙο ΒοοΙά, οΡ οουου Βοάι·οοἱάευ ιιοΙεε.

Πο ιιι·υιου ου-παυάευ ου άε ΒοΙιοοΙο άι·υοἱ νου Ιιοι ΒοοΙά ο οάεΙ , οι·οοιοοΙι ου οπΒοάννοπΒου , οπ, εσποου άἱι ΒοοΙά , νου:
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άο θο!ιἱΙιιοι·εο]ιοοΙ νοοι·οΙ @με νοοτιτοΠοΙι]ΙιΙιεἱά Ιισσίι, ννοι·άι Ιιο: ΒεΙιιιιΒι·ι]Ια νοοι· άου ΤσσΠσΒΙ8ΡΒΙΟΓ τΜε ιο Ιιουυοπ, ννευυεοτ

Μ] Με ΗΠιοΒιιιε, ‹Μπι ΒοοΒ ἱιι άειι Ιιιιιιά Μείτ; οί Με ΡΙιιΙοοιΙιοτοε, ννιιιιιιοοι· Μ] ει]ιιοιι Βοοε ννεάει·οιιι Ιιτι]Βη άε ΤοοιιοοΙεΡο

κι, Πιο Πεκ το νοι·νιιΙΙοιι Μάι, άο·ιιΙ:ε οπι @εσυ πιω, :οτι @που νοοι·άεοΙο. - Πι ΙιοΒ εναι Με άσ Αιιιιιιοιιε, Μι ΒοοΙά ἱιι

άι·ηιμι·ι] ςοιοοΙιοιιτΙ , ποιοι Μ] ΒοάσοΙοιι Ιιοε Βο]ιοοΙο ΒεοΙά, ω.» ιιι άοι·ιοΙνετ άεοΙειι, ιοι απο Ιοοτἱιιε.

ΒοεοΙιοιιππειι Μ] 6.ο Μιιιοι·νει, νοοι· άο θΔιιιοε ιο άπ εειιε ΜΜΜ, εοΙιοοιι πΙο άειιΗισοΙάειι , νοοι· ΗΠ!. οΡ πω” ΒοσΙάΘπ

ΒοιιιιιιιΙιι , άσοι· Μπιτ εΙεσιι2.8 ἱιι :σσΡ388ἱυΒ εοΒτεΒι ιιιοο:οιι ΉοΕάειι οΡ Ιιειοι·ιοΙνοιι.

Βιιἱιοιι άι". τἱε Μἱιιοτνα , Ν. 5 , Παει ιθ, απο Μοι·Β]Ιιο ετπιά]ο ποτ άσ (Σοετιιιιιο ιιἱιιιιεειΙα , πιο ει ἱιι ‹Π: ΜοΙά νναΙστσ01

‹Με ειοι·Ιι]Ιιο εννιιιιἱ σιι ΒιιἱεἱιιΒ οΡ :8 τιιοι·Ιιοιι, Βοτεἱε;ε ιιι άειι Αιιτἱιιοιιε Βοιοοιιά, πιο" Ιιἱοι· ΙιεοτεοΙιτ ιιιοετ ειοιιΒο ειοΙι1ΒειιτΙιοΙά

αυ άο εΙἱιιΒοιἱιιΒ Β ιιοε οιἱΙΙοτ, άιιιι ιιι άειι Αιιιἱιιοιιε; - άο νοτΙιεΠἱιιΒ άει· ΒιιΙιοι· εοΐιοιιάει·, οιι πΙο άιιΙιιιΒ ω ΙιιιΙιοι· ΙιειιΡ

ιιιιιειΙιτ εειιε ΒιιἱΒιιιε , ω άειι ΒιιΠι νοοι·ννεπιτάε Βι·ειιΒι , ποο ουα:στΜπια:, άιιι ιιιΠιε ιιἱοι ἱπ Ιιο: οοΒ ΙοοΙιτ , οτι εειιε οουνοιιά!Βο

· εισιιτΒιιιιτΙιειά ειιιιι Μι ΒοοΙισσΙο ΒοσσΙά οιιε Ιιοοίά2ειΙιοΙιβι ιι·εοίι, άΙο εΡσσι· ετοιιιιι 2ι] , ιιενειιε Μετ ε:ιιιιιιάε πιει εἱοτΙι]Ιεε ΒιιιΒἱιιΒ,

Πι άευ αιΒια· αππ, Ιιιιιιά ου νιιιΒοτειι. (")

Πτ ΙστἱοεοΙιο ΑΡοΙΙο, Ν. θ, ΡΙαοτ τ6, 2αΙ άειειι ιινοιιά εΙιιἱιοιι.

Π828 ΜΜΜ ἱε άιΙανοι·ί πιο οΡΙιοιιιἱο, Πε Μσπο οι· Βι]ν. ιοι·εωιιά σιι, ποοιι Η Μι Ψἱ]Μ8]αι·ιΒ Ρεοε: άει·δοΙιοιιννΒιιι·Β,

διο Ηαει· ποια: ιιι!] άΙο Ιιει· Μπι ΑΡοΙΙο τοενοτττο1:ννάε , ιοτννι]Ι Μ] 8ΡΗΙΙΙ.

θ) Πε Σεπτ μΙἱογο σρ Μτ ιιισι·Ιιοιι , Μ! Πι άι: Με, Φτ εΙιιιεει·ιιιΕ; ου Μαι] πια Ι]ῇιιοι.ι ω” Μι ΕπιτΙά 1ο ΠοΗιευ, σοὶτ "το Βι·ιοοιιά. ι

18
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πιο άσιε ννεπάιπΒεπ νεπ ποοίά επ Βοάι·ιιιιιά πενεπΙι]ί, ιεΒεπ άειι ειιιιιά άει· πεειιειι; πε άε ιιΒιιιιΒ άει ιιι·ιπεπ επ πιπ

-άεπ, πιεπ πεπ πιει ει·ιιιιιεΙππει· άειιπειι , άιιπ άιι πεοΙά ἱε ; οπεοάννοπεεπ επ Με. -

Ιπ πει ιιΙΒοιιιεεπ υπ ιπεπ ιπ άε Απιιεπε πεοΙάειι, πιιιΒιπΒΒοπ οΡιιιειπεπ, άιε τοι πει ίοι·πιεει·επ νεπ Βι·πειεΙππε ειαπάεπ

ενοτννεααι·άιε 2ι]π , πιει ειιπάιιεπι πεεεποπννά ιε ννοτάεπ; Πι ποοΡ άιιι άειε ειααπννιιιιπΒΒοπ , Έπινε αααπάοοπι εεπ Ιιεπι ιπΙΙοπ πεπ

πεπ ΒοΒονεπ, επ ιιιιπ,εειοοπά πιει Μπι εεπ σοε, άιε πιεεειει·ειιιππεπ νιιπ ιιΙοπάε πεοΙάποπννπππει πεεεποπικά άἱοπσπ ιιι

πιοι·άεπ , επ ποε άε Βοάοεπιεπ ιποειεπ εαπ , οπι οτ πιει νοοτάεοΙ Βοπι·ιιΗ: "υ ιε πιιιπεπ οΡ π" ΤοοπεοΙ.

·. Ηεείι πά]πε παπά πι άε εεπειεεπ ΒοΙππΙά, ιι ποπ Βοιτιιοπι άιιιάοΙἱ,π ιε Μπι, νοτεεει πει εεπι·εππιΒο επ πιει άε ιἱοοΙ άει

ο

:Απε Π τοι ΙοειιιιΒ ιι]π.

Πι πεπ Βειεεά.



Δ(ΙΠΤ8'Ι'Β ΒΒ8.

ΟΕΑΠΗΤΕ ΗΟΟΕΠΕΚδ!

8Ρι·ειΙισιι νιτι] ἱυ συ28 νοι·ιΒο Μεσπ Μοτ άειι πιω· σιι άτιισἱ, τενι] ιιιΙΙσιι άαιιι·ιιιοάσ νστνοΙΒοιιάσ , σσΙι Μάσι @σιι φωστ

ω” άσ Βι·ειαιεΙι]Ιισ τοΒιειιιιιάιΒΙιεἱά, ννιιιιτνιιιι ννι] , ἱιι σιιισ ΒσεοΙισιιννιιιΒ νιπι άε Μιιιει·νε , Ιιει·εἱάε σοιισιι ειιιινιιιιε ιιιιιαΙιισιι,

πι] ιιιΙΙοιι νσοι·ιΒιιιιι πιει ιιπΒ ἱυ σοιιιΒο Αιιιἱσιισιι σιι ἱυ ειστιισι·σ ΒοννοΒιιιΒσιι, ιιἱοιι ιεΠάσιι πάσι· ισ άσσο οΡιιισι·Ιισιι, σιιι

ισ ισοιισιι , άιιι ἱιι Με ει8ιιάειι Βι·ειιἱο Ιισει·εοΙισιι πισω.

Πι μί ιιι άειι ι·εσοΙιε άσι· Αιιιιιιάσιιι ΙιοΙάειι , Βσσι·ειι, Ιιεοτσιι, άιιιιιοε σιι οάοΙσ ντσιιννειι άστ ΙισπΒο ιιΙοιιάΙιεἱά; - άσ

τοοΡιεειιιΒ νναε νσοτ ιτειΒοάἱο σιι σοιιισάἱο ἱυ ιιΙΙο Ιονειιεειιιιιάειι. Μπι ΒοεοΙιοιιινιιιε άσ: ΔιιιιοΒοιι εκει «Μ, σιι ω] πιιΙΙοιι

‹Μι Μ ΒοειἱοιιΙιιιιο οί νειειιοΙάσ ΙισννοοΒιιιΒ ΒοΙιαιιάεΙοιι. -



-72-σ

ΙιιιυοεοΙιου ΜοΡ Πι ι·οοάε Βοτοοπά ιο ιιοΜιοπ, άοι ννἱ, Βοου ΒοοΙά , Βοου εοΜΙάει·ι, , Βοου Ρι·,υι , ου οιυάεΙ,,Ιι μου ιυουοοΙι

ιυοοιου Βοεσποπννοπ, οουάεοτ τοοΡοεοἱυε οΙ1ι ουοο Ιιυυοι, ου οἱυάεΙι,Ιι άοι Ο,,Ι. , Βοοσπιο ΚννοοΙιοΙιπΒΒου: άευ εσποπννΒυτΒ, οΙε

οι, οοΙνο υἱοι εΡοοΙι , ι,νοτιΒ οΙε οου ννοοτ ΙοοτοοΙιοοΙ ιυοοι Μ,,νου Μ,ννοουου , οουιιιοτιιιπΒου ,υ ειιΙιο ιυ Ννιν Βουιοοά ιτυοοι υιο

Ιιου, οΡάοι Πννο οιοΙ ἱυιιυοτ οΡ άοι Ρυυι ΒοτιΒΒι, οἱσπ ΒσποοΙ άοοι·ἱυ νοτάιοΡι, οΡάοιπάο ουιννΜιοΙιπΒ Πννοτ άιεΡοεἱιιἱο,

ου άοοτΜ, νοτΙιι·εοΒΒουο ιιιιυάε, οΠιαπάεοτ ουιιυοοιουάε, ντιιοΙιιου ιυοΒου νοοιιΜουΒοπ, ννοοι·ά,Β οαπ άε οοτΒ ου ιυοοιιο, άἱο

νοοι· Π Βοειοοά ννοτάι.

Ιυ άιο ιοοιο ΜοΡ μ Η: τυειιΒ νοοτι, ου ιοου Π άοπ, οιυ Ιιοι οουου ·ιιοοτυ ιο Βενου , άἱο οάεΙο τοΒιειοπάιΒιιοιά, ννοοτνου

Πι ννοΙ υοάεοτ 2οΙ εΡτοΙιοπ, ιυοοτ Μοτ οΙε οουου νοοτΙοοΡοτ ἱπνοοΒοπ, οιο Ν. 7, ΡΙοοι η.

Με 1ιιιυεινε νου οουο οπάοι·ο Βοάοουιο, ΡοΙΙοε, άο ννετο οιοιἱΒο ννι,οο, εοΒι·οπάοτιιεἱά, οουάοτ οιιιοιοΒ, οοι1νοπά,Β Μαατ

8:οοι ου οάοΙ. - Ή, εοΜ,υι ιο εΡ:οΧοπ. Βου νοοτιτου'οΙ,,Ι-ι είΒἱοιεοΙ ναπ άεοο Βοάιιι, ο ἱυ ΡοΙιιι Μοτ,ιιο ου οΡ άο ΚοιιἱυΙιΙι,Ιιο

Δοοι·Ιουι,ο ιο ο,οιι.·

Ηει ο ννοάεοτουι νοοτ άε άοιυοε ιο ›ιςοΙ,,Ιι οουο Ιοε , ουι οἱσπ ,υ άευ ιιιαπιοΙ ιο ννϋάιοΙοπ, ου ιυοι Ιοειιοιά Ιιοι ΡοΡΙουο οαπ ιο

άοου, ιιε: ο οου οοΒιΒοοι· ου ιιοοιιι,ιι ΒοοΙά, ε- Πι άοο Π οΡιιιοι·Ιιου άοι άἱο οἱοι·Ιι,Ιιο ι·εοΒιειαπά,ΒΙιοιά τοοΙι εΙοσπιο οΡ οουου νοοι

ΒοοοοΙιι ιο, ου ιιι Ιιοι ΒοοΙά οουο ιιΙοιιιο ννοπάἱυ8 ιιοοτεοΙιι, υιιοι· άο ι·οΒιοτοι,άε ,ννοοτάοοτ νΙοΙι νου νοι·ευ νοι·Ιο:ου ἱε, --· οοΙιοοιι

υοοιιννΙ,,Ιιο υιοτΙάιοοτ , ου οοΙιιοτ ννοοτΙ,,Ιι Βοοιοουάο, - άἱι ο ειοιιΒ , οοΙιιΒοοι· ου νοι·ιιενου , οου άειο ΒοοΙάου ιο άευΙιου οι:
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ιιο ιο ιιιιιιιοιι , οιιάει· ιοοιιοοΙννοι·Ιι, Βοοίι Βτοιἱο , -- Πι ΒοΙιοοί Μοτ ιιἱοι ιο ιπΒΒοιι άοι άἱι ιιιοοι ΒοοοΙιιοάειι άαοι· Ιιοι ΡΜ! , οιι

Βοτεἱάε σπάει· άε ειιιάιο οοιιοι· τοΙ ννοι·άειι νοοι·ΒΒοιιοιιιοιι οιι ιιοΙι άοετοΡ ννοΡειιοιι , οοι· ιιιοιι ιοι άε ιιἱινοοτἱιιε Ιιοιιιι οπι πιοΙ

ιο εΙοΒοιι; πιο άοιιιι· ιο ΒοΙι]Ιι Ιιοι πω. ναπ ιο ιο Ιιοιιιιοιι.

διοΙΙοιι ννι] οι· ιοτειοτιά ΙοεΙιεἱά ου νΙπΒΒεἱά ιοΒοιιενοι· , ἱιι άε Πιο ιιο , Ν. 8, ΡΙααι η. Πἱι ΒοοΙά, άοι ἱιι άε ΒοΙιιΙάει···

εοΙιοοΙ οοιιο ΙιοοΒο ννοοιιάε Ιιοοίι, ἱε 2οο νοΙ ιννἱοι· οιι Βι·ιιιιο τΙιιι ιιιοιι οι· ενοι· νοι·Βιιιιε: ἱεε, άιιι 2ου νοοΙ ΒενιιΙΙιΒΙιεἱά ιο ΒοΙιιΙι

ιοο νσσοΙ οάεΙο Βιοιἱο νοι·εοιιἱει. - Πο Βοάιιι ἱε οΡ άε @Βι ειιοΙ ιο νοοι , ιο άε Ιιοι·ιο ιιιιιΠι, Ιιοι·ε Βοι·άεΙ ιοο Βι·οοιεΙιβι στοΒο

εΙιυΒοι·ι, ΒοΙιοοίι; εΙοοΙιιο οοιιἱΒο οπιάιιιιιιιΒ νου Βιιιιά ισι εἱοτιιειά, οπι ιιιιιι Ιιοι Μοοά ιιἱοιε ιο νοτιιιιάειοιι; Ιοιιοιι ννι] οΡ άειι

πάει· οιι άι·οοι, πιο Ιιοι Ιιοοίά Βονοοιιά , ιοΒου Ιιοι ΒοΙιοοΙο ΙἱΒοοΙιοιιιιι, άειι ΒοΙιενοιι' οπο, άε ΒιιιΒιιιε ου πΙο άτοιιι !πι άε Ιιοιιιιοιι

οτι άειι ιιοάει·ΙιοιιΒοιιάειι πτο ιοΒοιι άιο Ιιιιιιά, άε ιιιοΙιιο ΒιιἱΒἱιιΒ, άειι ειιιιιά άει· νοοιοιι , !ιι Ιιοι Ιιαι, ιιοι ο οοιι πιοάεΙ ναπ ΒενιιΙ

ΙιΒΙιεἱά οιι εννἱοι·, οιι ιιιοιι ιιιοοι Μ] Ιιοι ΒοεοΙιοιιννοιι άει· ΑιιιἱοΙιοιι ιιι Ιιοι οΙΒοιιιοοιι ιιιοι ιο πιο οιιιιοιιάειι Ιιοι εοΙιοοιι οΡ ιο

ιιιοι·Ιιου. - ΠΛΗΡΗ ιοΒι άαι, οιιι Ιιοι ννιτο εοΙιοοιι Πι ΑιιιἱοΙιο ΒοοΙάειι ιο Ιοοι·ειι ιιοιιιιοιι , οι· πιοΙ ειιιάιο νοι·εεἱεοΙιι ννοι·άι.

Μ] ιιοιιιοιι υι.ι ιισε άειι ΑοΙιιΙΙοε, ιιιι άε ΓΙιιιιιιιιἱεοΙιο Βοιιιιι·ιιιε ιο Βοιιιο. - Πἱι ΒοοΙά πιιιιιι οοΙι ιιἱι οιιι ο]υο οάεΙο,

οοιινοιιάιΒο ου οοΙιιοι· ιι·εδοΙιβιο Ιιοιιάιιιε , ννοοι·Βι] ννοάει·οπι ἱιι οοιιιιιοι·ιιιιιε Ιιοιιιι πιο ννοΙΙιο ιι]άε ιιιοιι Βοιιοιι ννοι·άι. Νοοιιιι

πιοιι Ν. ο, ΡΙιιιιι η· , άιιιι ει άε ΙιιιΙιοι· ιιιιιιά πιει άε εΡεοι· οοιι' οιιΙιοΙοιι ειοιιιΡ, οιι ιιιου 2οιιάε άιοιι ιιι·ιιι ιιιοΒοιι νοι·ειιιάει·ειι , Με

ιιΒιΒοοι· ο - ιοι·ννω Ν. ιο άοοιιιι] οοιι ίτοοἱ ΒοΙιοοΙ ιιἱιιιιοειΙιι , ννιετ οΙΙοε ιιΒιΒοοι· ἱε; ισο νοοΙ ΕΒι οι που ΒοΙοΒοιι, Ιιοο ιιιου

πιεΙ1 "πσοοι , “Μι Πι ιιιοοι·ιιιοΙοιι κεά: ιοιάο.

Π)
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ΤΜ] ιιιιιΙοπ ππ άε πεεεποπννιπΒ "ιιι άεπ Ζννεετάιιεεπιει πειπεπι, οπι άεπ Με ω. ειιιι.ιεπ.

Βε ΟΙοοάιπιοι· , Ρπιιιι ι8, Ν. ι , άιι νοοιιιιεπειιιπε »Με πιά ιι Μι. άεπεπ, 8επιεεάι πιω στι" εαπάιιεππ νοσπάι.ιιΒεπι, οπι, ω;;

πειει· άεπιιπεοΙά επ επιε πππει ιπ ιοεπιιεειπΒ ιε πενοιιάει·επ, πει πεοΙά πιΙ" π πιιιιιιι, πω. ιιιεεει ιιι άε .Διιιιεπε πεειάεπι

Ηει οι·ιΒιπεει ἱε ιιι πει ΡοΙΙοἱε νεπ Βοι·επειε πιιιιεπ Βοπιε, ιιΒιπιιιιι· Βεννεεει νιιπ πιπι·πιει·, πω: πει ΒοπΙονεπ π, τσιεει ιιι πιει·

πιει ιιι οπάει· άε Εππιιιεπειιι·ει Βοπεπι επι εεπ άει· ειΠειτεοποοπειε Απιιεπεπ , επ άπιπεπά, άιιιι.επάε ιπιιΙοπ Βιτοοι επ πΙοιπ είπε

Βοιεπ , άσοι· άε ΒοΒεοΙε ννει·εΙά- νει·ειιι·ειά. Πε νοοιιτειιπιιιππειά πεει.ππι ιπ άε ιιιἱειπειά άοτ πίπεειάιπΒ επ πιεπ ποπάι πει νοοπ

εεπ άεπ· νοΙιπιπιπειε νοει·ιπι·επεεεΙοπ νιιπ πεεΙάποπννπππει, άιε ιιι άε ιιιτει·ειά πι.

Πι πεποεί πααπννειιιπε νιιπ π” ππι νοοι· οπ8 Μ· 8εινιιΒοπ., πει πιει πιεπ ιετετοπά πιεπ, νντιππεει· άε ΤοοπεεΙεΡοΙειι πιει

εοπιΙά επ ιννιιιιι·ά εειιε Βενι·εειιάε ποπάιππ ιεΒοιι πιιπε πετώ ιπιππεπιεπ ιποει, άιεππι Μι 8.αυ άεπ (Πιιάιπιοι·, επ πι] πεείι, πιο:

ιπειε πιι πει πεεΙά ποπ επ ννεει πε :ο ποοιεειι, πιει πιεπ πιεΙνεπ εεπει νοοτιι·επειιιπ ίι·πιιιιε ποπάιπΒ. -· διιι·επεπ πι] νοοιιπεεπ

νιιπ εοπιι·ιιειεπ , πιε άιε πι" ἱυ νοΙποπιεππειά, εΡι·επεπι «ι] ιπιιπε νιιπ ει·ιιιιε, εννιειι , οάοΙενιιεπάιπε επ πω., πιε άιε πιει· ,

:σο πεπιάιιπ άοι πιεπ ιιιοει νειπππεπ, επ εεπιει· οπΒοσιοεπι ννιιιιι·, επ ποσεει ιπο8ειιιπ πειιιπι·ιιιιι; - ννειιι εεπε Ιεε νσστ άεπ

ΤοεπεεπιπεΙοι· π] άε εννεειάνεεπιετιιεπ , απ ειεεάπ άεπ άπι πεειά νεοι εεεεπ ιε πεππεπ ιιι ιι]πε Αιιιιπάεε, νιτειιι $επει·πιιπεεε

ιει· επι άεπ Αοιειιι· άεπ ΟΙιιάιιιιοι· ιιααπννιιιεπι άε πιιεεειε ιιεππεπ πει πεεΙά· πιει, επ εεπιει· πιιιι πιεπ ποπ ΈοοπεοΙπννεεποΙιπεεπ

πιει πειει· ινιιιεπ οιπ εάει επ εκει πιεπ ιιι πινιιει·άνεεπιεπ ιο πω” επ ιιι ειοΙΙοπ , ννιιπι ιιπιι=ιει·ε άε δεπει·ιπιπεεειεε ποπάε

άε πιεπ Ιοει·επ πιτοείεπεπ , πειννειιι άε ΤοοπεεΙεπεΙοι· πιει ποΒοείι, πειπ πειιιειι-άε Μπι επ πιει πει ικιειεπ·άειεε!νει - Βιιε
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ισ ειπε Με απο άει οριιιιοι:ιιοΒΒασ Μι άι.. μια”. οι- Πιοα οχι άι: "Μη πιο Με Πισω, Βά‹ια ε!ειειιιάιο άειι νοι·ιιισεάοΜΧοιι 5Ιιε,

@ο κοιτώ ιιοοεώιοδι , σιι ω, Λη' ω ταετάι πιω Ε8ι ωΙιι1ά «Μάι ειἰεσνοετά , ιαπνι]Ι Μ] Με ινπιιιι·ά 8εταιά Ιιοπιάι σαι :ο αιώ

ίοιι; ···· Με άιωτ Μι ΒσοΙά, πιο. πισω ΠΙΩ!! Μι ω” νειΒεοΜΞειωθ οι; Μια, οί Πεκ: άοιο Βοιιάάπε ιιοΙι ω» νοοιιειοΙΙοιι, ΜΒ

ειιιαιιάσ το Α]π, πω:τ ει». άσποιι, άσε Βοπα πιο οΡδωάειιάο, Μ. Με 28Β802 επι άιιιι Με Ι·ιιιΙιοι: Μια νοοι·ιετωιιάο, ιιι άο άτει

ΒἱιιΒευ "πι ιιιιιινιιΙ, οιιι ιἱ]ιιο μιά, ΙιεειιΙοοΡειιάο, επ πιτ ιοειισιι πω: Μπι ω πωπω, νει·ννιβ Μ] (πιο Βά8· Πι Μάο), άἱοιιο εΏι

Βοιι αίτινοοιιάτ, πιει Μια ειτΙιιΙά, άιτ Μακάι; 62τ ιιΡιειαιι, «Ζω νιιειΙιοιά ωτ Ν.Διιά, άιι Βοι·οΜ.Μιά άου άοοΙοιι νειιι άο Αιιιιιιάο, άσ

ΒιιιΒιιιΒ άεε ΙιΒοΙιιιιιιιιε πιει· επ Μοτ άε τερστ άι] , άα έωιω ΙιιιΙε , άο μιεειε άοε 8οΙειιιτε, άε ειι·πιοιι, άε εειιο νοσηνειιι·άο-, οι

οοΙι πιει· άε τομεα· Διά» Κοιιιιιιιάο, άιι πάπια εοάιιετννιιατάει πιο. ΜΜΜ, σοΙ: πω: άι: Μάιου Επιτ ννιβιοιιάο, ιοι·ννζι! Μ' ἱιι άειι

Ιιειιιά οοιιε Πάπια ιιοΙιιιάάιιιΒ 1ιιΔιιιι: πιοτ Με 2ν7α«ιτά, ιἱο άειιιι· ΙιειΒοσσιι αιιῇ Μ] άε ΒοεοΙτοιιννιιιΒ ναπ άἱι ΒεοΙά ιιιοοιειι οΡιιιει·Ιιου,

άἱΙιννοτί ΒοεοΙιοιιννειι , οτι οιιε ΙονειιάιΒ ναττ άειι εαπ Βι·ειιΒοιι, ἱιι ειιΙιε ου οσιιπιαιιιΙιοιά ιιιιιιιιΙιοιι , ο1ιάιιτ Μι οιιε ειΒοιι ννοτάι,

σπι οι· ιἱοΙι νιιιι τα Βοοάἱοιιειι, νυποι· Με με Βοείι επ νοοΒι.

Πι 2εΙ ΙιειιοΠάο ΙιοοΙά οιιιΙισστειι οτι Πννο ειιιιιάιιοΙιι ιιπΒιιιιιιιΙε νοοιιιοιιάειι , οΡάιια ννι] άο ΜΜ4ΒιιιΒοιι Βοοά Ιοει·ειι Ιιειιιιειι.

Πααι η). σ'

γιυ ννοΙΙιε ιι]άε άἱι Μιά ν7οι·άι ΒοεοΙιοιιννά, Με Βειιοτιάι ήπα ίτιιιιἱ]ο Βοάιιειιιιο ιιιΔιήιιιάε, Ιιο:ννοΙΙι Μα· ιιΙΙεειι ἱιι επιπ

Ιυ8τΜυΒ πω· οιιε Μπι Μιυοπ, σιι ννι] μαπ ειἱἱιννι]Βοιιάε νοοτΒἱ] , άε ιιἱιιιιιιιιιειιάε ιιιινοοτιιιΒ ἱιι άἱι ΒοσσΙά πἱοιΒιιιιι·, ΙιειννοΙΙι

Μιοτ ‹Ι8 δπ:Ιιιἱἱάστ8π:ΙιοοΙ Βειτεί:; ενοπννοΙ άε Ιιοιιάιιιε άστ Ιιιιιιάειι, άσ ΡΙιιιιτειιιε άει· νοειοτι , άε ιι·εΙιΙιοιι άεε Βώσω, ωυ εεννι8
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άΒο άιυΒοπ, ου άιο ουιο οοπάοοΙιι υἱοι ιυοΒου ουιΒοαπ , τοοοτ άεπΒάεΙ,,Ιι υοοπννΙιουτἱιΒ οροοιιιοτιιι ιυοοιου ννοτάου; - οοΒ·

ιιιοοΙε άε ννοπάἱπΒου άεο ΙιΒοΙιοοιυε ἱυ άιι ΒοοΙά , οι,υ ναπ ουΠι οουου εσποουου ειι,Ι , άοι άοιοΙνο οΙιοοε οου ιυοάεοΙ ναπ ννοοτ

εοΙιοου οι,υ ου οπΙΙου Μι,νου , οοο ΙοπΒ Βοι υιουοσποΗ,Ιι οοεΙοοΙιι Ρτ,,ε οΡ ννοοι· οοΙιοου ειοΙΙου που

Ζοο οι,υ ννι, άαπ οοο νοττο ΒοΙιοιυοπ, υιοι άε Αιι,ιιιάοε ου διουάοπ, ιυοι άε (άουιτοειου ου Ζννἱοι, ου άευ

Πτοοἱ άεο ΙἱΒοοΙιοαπιε; οιυ ενοτ άε ΟοειἱοιιΙοιἱο οουου οαπνοπΒ ιο 318Ι58υ. -

Ποι ,ε άιο νοτευοΙάε ΒεννοΒιπΒ, 81ο ιυοι Βοοά ΒοΙοιά νοοτιΒοΒτοει, οουο οουοοικουοΙιοΙ!πΒ ναπ ειουάευ , ιο ΒοννεοΒἱυθ

ιιιιιιιοοΙιι. -

ννοοΙιι άιιε , ΒοοοΙιιο Ι.οοτ1,υΒου! ,ο άο νοΙΒΒουάο Ιοεεου, άοοι·ενοτ ιιιι,υο οουιιιοτΙιιυΒου ου οαπννι,οιπΒΒοπ. -

Πι ΙιοΙι Βοιιοεά.



1νοοοΝιιο οι:ε.

(θοοιίοιι!ο2ίοΩ

ΟΕΑΠΗΤ'Β ΠΟΟΒΠΕΒ.δΙ

ννι] Ιιοιιιοο τοι άε ΟοειιοοΙοτιο. - 11ο ἱε, ιιοΙι ΒεννοΒοο τοοι Βοοά νοι·ετιιιιά οΡ Ιιοι ΤοοοοοΙ, οο ννοι Η άἱι? πἱοι π.

άε” τΙοιι οι]οο τοάε πιοι τοοοι· άαο Βεννοοο , ιιιοι ποιοι· νοι·Ιιενοο Βενσ8Ι, άσοι· ΒοΒιιτοο νοι·ιοΙΙοπ, υοετάιιτ άε ποιοι άετ

Ιιοι·τειοΒιοο ννοοάιι Πι Ιιοοιι, άιιτ άε ΚννοοΙιοΙιπΒοο ιιιΙΙοο ΒοεοΙΤοπ, άοι άε ΒεννοΒἱυπΒοιι τοιι ΤοοοοοΙο, οιι οιοι οοάει·ε ιι]ιι,

άοο οοιιο νοτειιοΙάε οΡνοΙΒἱιιΒ πιο ετιιοάειι, οί Με ιιοι ννιιι·ο οοοο οιιοοοοεσποΙιοΙιπΒ πιο ιιαππΙιοιιάεοάε εοΙιιΙάει·οοΙιιιΒο ΒοννπΒἱοΒ

πιο οι·πιοο οιι Ιιοοάειι, Βοοοοιι οιι νοοιοιι, άτοοι]ἱυπΒ άει Ιιοοίάε, Ι1ι] άε ετιιοά.ου άεε ΒοΙιοοΙοο ΒοοΙάε, ΙιοτννοΙΙι ιοοο ιιιοτ ιἱοΙι

ιοΙνοο ιιιοοΙιι, ννοοιιο οιοιι οιι άε τοοοαεειπΒ άει· ι·εοάε ΒοΙοοι·άε οοοιι·οοιοο οιοοι ννοοιιιοιοοο ; αΙιοοιι πιο οιιι νοοι· άε 'ΠοΒο

άιο οο άε Ποοιοάιο, άοοΙι Μ άσ Ιιιιιιειο, ἱο ιιιἱιιάει·ε ει·οοιΙιεἱά πιο Βοιι'οδἱπΒοπ.

Σ!)



ΙΙι ωοοι 6οοιι οΡυιοτιιοιι, άοι ΙιοοΒο οιι ΒοεΙπιιιιιο ΒσννιιιιιΨστάιιιΒσυ, άειι ιιιουεοΙι-νοΙο ΒεννοΒἱιιΒοιι εισαι ιιιαιιου; πιο

νιιιάι πιοιι κ”, άοι Με ΒοενοοΙ πιο αυΒ8: Μ] άεπ οιιΒοοοίοιιάειι ιιιοιιιιοΙι άἱο οιιοιιΙιβι ειιι·εοΙιι, ιιοπι νοΙο, οιιΒομειο οιι υππο

Ιοοιο ΒιΞιΝ8ΒἱιιΒου άεοιι ιιιιιΙιοιι, Με Μετ ἱει Ιιοι αιιιιιιοιιιΙοιιιι εοειιοιιΙοοι·ειι πιο: οοιιοιι Ιιιιιιά οιι άεπ ιιιιάοτοιι ΒοΙιοοΙ ννοιιιοΙοοε

:ο Μιτου; Μ] ααιιΙιοιιάοιιάΙιεἱά ιἱοΙι οιι Ιιο: άιιοιιΒοοιι το εΙιιειιι, Με οί Μι άοι πιεπ άει· νοι·2οιι εΙοο,;,·, οιι ννοΒΒοεΙοοιιι άσοι· Με

ιιιο:τιιιιι ιἱοΙι ΒοΙιιΒοΙιοΙιβι ειειιιειοΙά, ιιιοι.νοοι· πισω ιι ωοτεΙ ΜιιατεοΙιιιννοιι.

Πο: Βοειιιιιιε νοι·ιοιιοιι άει νοοιοιι ἱε πιο οοιι' οιι άοιιιοΠάοιι ααετά , Ιιοι Μπιτ ιιἱοι αΙτοοε ιο με, οιι ιιοι ιιιιιιιΙι: οοιι Βο

ΙιιΒοΙιοΙι]Ιι @υυτι

Τννοο Βι·οοιο ιιιΙιοιι Β8Ηειι ιιι άα ΒεννοΒἱιιΒ οί ΒοειἱοιιΙιιιἱο, ννιιιιι·άοοι· τοι·ειοιιά πιοτ ΒοΡιιειο ΒοννοεἱιιΒΒοιι ννοι·ιΙοιι ΒοΒοι·ειιτ

Με: @υ άΙο πιἱάάεΙοιι, οπι πιο άειο, άοπ Βοιιο ιιιιιιά Βοιιι·ιοΙἱιιΒε ιο άσοιι ννοιιιοιι ; Ιιοι @ιιι πΙο νοοι·οοΙιι·ιίιοιι νιιιι δι·οοιο πιοοε

ιοτε ιιι άΙο τοάεοΙιιιιιιπ , ου κα· νοΙΒουεννιιοι·άιΒ νοοι· ιοιιΒο ααιιπσιιιοΙιιιΒσιι; @ @ιιι άοιοτ

πο. Νοοιιι ειΙΙα8 ννιιι ει·οοι, Βσω, οιι οάεΙ ἱε τοΒι” - πιοι άειι τοΒιοι· Ιιπά.

πο. ΑΙΙοε ννια νοτοοΙιιοΙι]ιι ου είιιοοι·ννοΙιΙιοιιά ἱε, ΙἱιιΙιε; - πιοι άειι ιωιοι ιιιιιιά.

Πιιε ννοι·άι άε ι·εΒιοι· τπου αυ Άπω, ου εΙο ΙιιιΙιοι· πιο οιι Ιιειιιά Βοιιι·ιοΙιιιΒε ΜποΒοπ.

30. Ειι Με Ιιοοίά πιυ ι·οΒιε, ‹Μπι ΙιιιΙιε άι·ιιιιι]οιιιΙο , παοι· άειι αατά άετ Μαι , Βι·οιημ. ἱιι άειοιι ποΙ

ιοο, το: ειιιιιιο ου ννοΙειιιιιά.
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ννειιπι πιειι Ιιει ιιοοιπ, πειι πει ιιεει·ειιπε ειιιιι νει·ιιειιιιιιΒ, πιει πιειι πιει ννοΙΒονειΙοιι πιει· Βοεπ, Βι·οοι επ πΙοι; ιιεειιι

πει εεπε ιιιιιιε, επ πει ιιιιπει·ε ι·εΒιε, ειι ει] 2ιιιι ιιοοιπεννειιπιπΒοιι νει·Ιιι·ιιΒοιι, πιε Π ειπε ειιιίΙιειπ ποειι οπιΒιιιιιι.

Οιιι Μι νει·άει·ε νιιειε ι·εεεΙοιι ιε Βονεπό ιι "πιει το ιιειιιιΙου. -- Σεπ Βοιπι νεοι· ιιΙΙΙοιι , επ ιιοπιι οΡ Ιιει ι·εεάε Βειεεάε

πεπει·; πιει ιε νεει ιιεννειιιιιε; Βι·οοιε ιιιεεειειε ιιειιιιειι επ8 ιιιιιιΒοιοοιιά, πει νεει ΒοννεΒιιιΒ άε Ιιιεειιι πει· ι·εάειι πιει νει·Ει·ιιιιιι;

πιειτ πε πιοπΒιιιιιιιειπ πιιιιι·ιοο, εἱεειιι πιιιι οοΙι ει·οοιε ιεεειπΒειιι·ιιειιι; οιιπει·ιιιεεειιειι ιε νεεΙ, επι πιει· επε Με ιε πιειιειι,

ννοι·πι σοι νειιιιεπειι, πσοτ πε εοι·Β, πει πιειι πιει Μ] ειΙιειι Με, ιιιιιιιι· νεοι· εει·ει Μ] ειιιειι πι, πιο πιειι ιιιιιιι·ειιΒι , ιιειι

ο

πιει οοι·άεει ιιεννεεει; Πι εεε πιει οοι·άεεΙ, ω πι, πιει ιε νεοΙ ιιεννοΒιιιΒ.

Πιιιιτειιιιενειι πιοει άε ΒοννοΒιιιε ιιιΒοιιΒι πρ, πιει· Ιιει ιιιιι·ιιιιιει· άει· Ρει·εοοιι , ννεΠιε πιειι νοοι·ειοΙπι, επ ννιιιιτιοε πιειι

2ἱσ!τ υ8σ8! "πιτ8!Τειι , οί είάεΙ8υε Πε ιιιιιεοΙπιιιε ιι Μαι "πω, Ρε.85ειι Μι ιιι πειειι, άε Με νιιυ μπει. νικ ΜΔΠΒΕΚ πιο, σιι

ποπ ΤοοιιεοΙεΡεΙοι·, επ ιιοοι·επ ω] ννα: πιο εειιιιάει·, πιε ιιι άε εεειιειιπε εειινν Ιοείάε, ιεει, επ ω] ιιιιΙοιι ει· ιιιιι νιιιι

Ιιειιιιειι; Ιοιιειι «η σιι πε ειιιιειι επ ετοοι·ειι ει] οιιε πιει ιιιιιι ιιιιι ι·ιιπιειιι

Πειι οιιάετάοιιι επ ιιιιιιιιε ιε οιιπει·εσιιειάειι ,

Πσοτ ειΒοιιεοΙιηι ιιιιυ ειΒοιι, ιιειιι ιι τααι, Καιτ ιι ιιιοτ πιοοι , Βοεπ, ]ιιἱειι

Επ: πιιι·ιΙο ῇειιεπ πι] ειιεΙοιιπ 2Μι νει·ιιιιιπειι ,

Μαατ πιιιιιεπειι, μετ εειι πεπιειιιιι Βειιιιιιτ,
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'Ι'επ ιἱ] πιω ειοΙά νοτννιΙάοτάε Αι:ιπουευ,

Εεπ εσ.οιιτοιι παπά μετ τΜπι ωυ Μο8Ιι εσἱάαει:!

Εσιι ]οιιΒυιειπ Ρειετ σοου ίἱοοτΙιεἱά ιο ΐ8τ:σουσυ ,

Ππειι· άε οιιάΙιεἱά Βοω νοι·ιιΙοιιιιιάΙιεἱά ἱιι ιυἱεεωετ;

Ζω πιΙ πιω οοΙι ετοοι οιιάεοτεοΙιεἱά ἱιι ννει·Ιιοπ,

νιιυ Μοτ , οί τΜαΐ , οΐ Μαι· , οί Βιιτεει· υιοι·Ιιοιι.

ΎοΙΒοιι Μ] Μπι τη; Μι άἱι οοιιΡΙοι.

νσσΙ εοΙιοοΙ: Με, Μ' άε ΙιιιατΙιτ οί ωεεε1ει· εΡτεεΙιι.

Βου οιιτΙο πιω , οί άἱο νοΙ Μαιο ειοεΙιι

Όσοι· 'τ ΒΙοει]ευ πυ εζω ]οιιΒά, - οί ειειτἱοντοιιννοπ,

Ο! τεἱιιΒ8τ5, οί ποΙ Με αΜεοτε ΒσΜΝευ,

(Η' ΚοΙοΙιει· , Μ' Αεεἱτἱοοτ, οί ΤἙιεΒιιιιιι,

Πἱι οιιάει·εοΙιώά ἱε ιιοοάιΒ ιο νοτεαιαπ.

Μου πιΙ πιει ω] Ισο5Ισπ:ιιτια1, άιν; άο πιου Βἱι]Ι4επ Βοοίι, Με ποτ Βσω. Βεννοιειι α: ΜΒΒειι. Νοτοσυ πώ @οι @πιο

Ιοεεειι ἱιι πω., άσννι]Ι ιι] Βοεκ1 @μη ευ νοτΒειοιι ?πώ ωστεΙ @υ π88οιι Μα, τσσοάε άσοι· πώ ἱιι ·άει νοτιΒε Ιεεεω ιιαυΒ8ιιΔσω.



ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο τονοοΙΒεάτιιοἱ,

Ειι οσπι οιοο οἱιυοιοι· οιοοι· , ιο εοΙιοοιιο ΒοοΙάοιι ί-τοιιο

οιι ννι] ιοοΙιοο ειιι·οΙιοοάε οΡ Ιιοι 'Ι'οοοοοΙ ΒοοΙάεο οιοι συ5 ιοΙνοοι

ΙιΔιοιτεεετΙοοιι οοε πιοι Βαφιά, οπι Ιιοι Βοοάε Αιιιιοάο οιι Βοννοιμ ιιΒ ναο Ιιοι ιιοτιοΙιο ΒοοΙά, οιι Ιιοτ Βοι·ΒοτΙΜιο Ιενοο

:οοιοιιοοεοο , άσοι· Ιιοι2οΠάο ΙιοοοοΡι το ΒοΙιοιιάεπ, ιιιιιατ άε ΒοννοΒιο5οο εΙοοΙιτε οιἱυάει· ιιἱιΒοΒτεἱά το ιιιιιΙιοο; άεοτ Με πιο άε ά

(:οτοοάιο τοι άε Τι·ιιΒοάιο ιο τοοιιυοειπΒ ΒοΒιοΒι, οιι ννοάει·Ιιοοιος ναπ Τι·εΒοάιο οΡ άε οοιιιοάιο, πιοοι άσοι· Βοοά οοιτΙσοι

ννοτάεο οοάετεοΙιοιάεο , οο άσοι· άεο ΤοοιιοοΙεΡεΙοι· ννοι·άειι ιο οοΙιι Βοοοιοοοι

Ουάει· άιι οΙΙοε άιοοι ννοοτιιεἱά άε οοι·ειο ννοι το οι]π, εοφ. ποιοι., ποιοι· πιοο ννι]ιιι Βεοο52ιο8 νιοι άε ννοοι·Ιιοιά, άσοι·

ιιοΙι Βοοά οο Βτοιἱοιιε το ΒοννοΒοπ, οο άοειι·οΡ πιο το Ιοοι·εο εΙοιιπ.

Πο ΙιοΙιοοο ιιιοοοοοκιο, οιιε άσοι· οκοι-τι. ΜΜΜ Βοιυαιιιιι, Βοοίι ΙιιειιΒο νοοι·οοΙιιιίτοπ.

ΙΜ πιειτ ννιιοοοοι· ιιιοιι άεο τπτο πιο οι:ειοΙιοπ, άοο οιοοι άοειοΙί`ε Βενοοειο ΒοάεοΙιο, οοι·ει νιοι Ιιοι ΙιΒοΙιιιοπι ννοιάεο

Με Βοοιιιιιιιι, οιι άΙο ιιοάει·ε Βεἱάε άεοΙοο νοοι·τε ιο άα ιιοοΒιο ννοι·άειι ΒοΙιι·οΒι; άε ιιιιπά ιιιοοι νοοτοΙ Ιιοι ΙιιοΒει Βοννο5οο

ννοι·άευ; - Μ] οιοοι ααοι· άεο Βι·οπά τωτ ΒοοΙιοοι·ι ιἱω, τοι άαι Βοι νοοι·ετο 8οάεοΙιο ναο άεο απο , τοι άε ΙιοοΒιο €Ι8τ 5σΙ1σο.άσι'

ΒοοΙιοιιιοο 2τι , οΙεάιιο Ιιοοιι Μ] Μσπ Μετ οοιιιοοΒ.

ΝοΙι οοο Βι·οοι οιοοΒοΙιοοοε ναπ νοτννειουάιιεἱά, ειι·ιιειΙι Ιιἱοτἱυ άσοι·, ο άι: νοοτεοΙιτἱίι οιοι ΒοεοΙιιιιι οτο ΜιιτἱΟυσΝω ω

2Ι



πιιιΙιοπ νιιιι τΙο 'Ι'οοποοΙεΡεοΙοτε? - .Το νοοτιοΙιοτ; Πι ΙιοΙι πω. Βοιἱοιι , 1.Δνισιιιι, άο Ι›ετιιοΙιιο τιιιπΒοτ, οΙιοοΙάο οοπ' τοΙ ιιι οοιιο

οιιοτει, οπ Ιιεννοοε πιοΙι παατ άιοιι τοποΙ , ου πωτ ειοπά οΙΙοπάιΒ; ννοε πιοι άπο ιιιιΡΙιιἱιοτἱι , - ΒοικΙοΒΒοιι ννἱ] οπο πειιιιιιτΙιβτ

ου ντι],οπ Βοενοπ τοΒοΙου ναπ ννοΙειοπά, ισυδ.ετ ιιοΙιι το οΙιιιιπ οΡ άοιο πἱοιιΒο το;;οΙοπ, Ριιτοπ νοι] άεπ ννοΙειοπά ειαυ άο ννιιετποιά

ου ιοοΙιοπ ννι] αΙΙο ειιι!!ιο!ά το οπιΒοαπ, οπ άοοτ απο ιοοιιΙιοοΙάοπ άο ειιιπννιιιιιιΒοπ ιιι Ιιοι Β8Ιιοιιεσυ ιο ΡΙιιπιου.

οπι υιι πιοι απο άιιιιτιοο ιιι άπο Ιοοοοιι το Ιιοιιιοπ, άἱουι πιεπ υιι οΙε οοι·ε:ο ννοι αιιπιοποιποπτ - άοι άο ετοο:ο πιοιιιΒιο

"υ ειιιυάευ, Α:ιιιιιάοε, άοοτ πιι] ιιι νοτἱΒο Ιοτιεοπ Π νοοτΒοειοΙά, Ιιἱοτ ειΙΙου ιιι αουιυοτΙιιιιΒ πιοοιοπ Ιιοτοοιι.

Πι ΙοοττΙο οι” οιιπάιιοΙιτ πο. νοειἱποπ οΡ άο οοπιτοειοπ ο! ιοΒοποιοΙΙιυΒου , οΡ άου οννἱοτ ου .ι...ι.

Η ποΙ Π σ:Ιαπ υιι άΙι ειΙΙοο ιιι ιιοΙιι άοοπ ποπιοιι ιιι πο ΟοειιοιιΙιιιιο οί νοτειιοΙάο ΙιοννοΒἱπΒοπ, οπ οΙΙιιιιιάοτ οΡνοΙΒοιιάο

ααποοπεοΙιοΙιοΙἱπο τοπ ειιιιιάειι , νοοτ 2σσ νοσοΙ άοι, ιιι άἱι Βονιι” άοοιιΙιβι ι..

Πι Βιι στα· τοι ιοοΙιοποπ.

Ι.ιοι υιι πιοΙ οΡ; - Πι ιιιΙ νοοτ άο ΤτοΒΒοΜο πιιιιιο οοτειο ειιιυννιιιιπΒοπ άσοιιτ τιιοπ πιοοι ιιοΙι νοοτειοΙΙοιι, άοι άοιο οπο·

ιιειπννι]ιιυιΒ εΙοοΙιτε ε.. ειιιιιιοπιοτΙιοπ, Με οοπο οΡοπιπο,· ιιι Ιιοι εΡοοτ , άιιι εΙοοτ οιιυιΙιοιιάοπάε ειιιάιο, ιιἱτΒοοΙιτοιά ννοτάεπ πισω;

πιο τι... ποτ οτ ἱε ΒοειοΙά, άοι άο ΒεννοΒἱιιΒοπ νοοτ άο ΤτειΒοάἱο, άεπ πτοοι οπ ιιἱιΒΒοοΙιτοιά πισεοπ @ιιι , ννοιιτοπι ΗΕ ιιἱι άε

οοΙιοπάοι·ιιιιιιιου τοπ πο: ειιιιιικΙο ΙιοοΙσ, Ν. ι - ι - ι - ι - ι - τΙο ΙιοννεοοΙιτἱπο ΙιοΙι ποιτοΙεΙιοιι, οπι Π πιιιπο ιιιοοιιιιιε

το Ιιοιοι· ιο άοοιι νοτετοαιι.
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Βεειε ιι πειι ει·οοιεειι , Βοεπ επ εποΙ; - Ιιιιιιε ιιιἱειιι·ιιιειι, νει·ιιειιιειι, νει·ννει·Ρειι, Βειιιιπειι , ιιιιιεπ , επι, Νε ιιοιιιειι

νεΙο ΒοννεΒιιιΒοιι σιι εειι ιιεειπ_, θ).

Ν. ε. ἱε Βεννεειιιε ιοι εΡι·εΙιειι.

α ε. νει·ιειιε νοειειι επι ι επ ι, επ 3 επ 3 ιε ιιοιιάειι.

α π. νει·Βεειιιε οΡ ιιει εεειει νιιιι εειι νοοι·ννετΡ πιει πει Βοπει, ή,

α 5. νειιιειιιιιιε νιιιι ι.ιιιιι:εειτ πιει ω Βοπει, π.

π θ. ιιιιιιπ οΡ άειι ιιοι·ει, Βι·ιιιιπιειιι· Μ] Με Ιιιιιιει· ιιιιιιάειι.

π 7. Βενει Βενειι.

π 8. ειιπειιιιεεειιε τοοι·ιι Μ] πε ΜΡ, Ν, ι. πιει νιιἱειειι.

π ει. ννι]ιε νιιιι οι·ποιιιιεει·ειι, ιιοοεει οί ΙιιΒοι·, Με πε ιιιιιιει· ειι·πι εειιενειι, πωπω πε ιιιιιιπ ιιι πε

ειιάε Ιιοτω.

α ιο. ιιειιιοΙννιιιιι·άάε ννιιιειι, ιει·ννιιι ιιιειι ιεεειι εειι' ιιιιπει·' ειιι·εειιι.

(ε) Πε Εεεει· ΒεΙιενε Με ιιεπεπιιειι, ω η πε Με, ννειιιιεει· πε ΙιτιιιΙιιιιειι ιιεεοιιιιειι Με ννιιι·ι·ειι, ιιιειι Μπι ννε8νεεειι; ιιιιιιεεειιειι Με ιιιειι πει

ιιι πε ει·ενιιι·ειι νιιιι ιιει·πε, ·ιιιειιιε επ εεΙιιιιιιε ιιιιιειι Βεπιειιπ, οιιι ιιιωειϋιι ιε ιιιιι; ιιιΙσ ιιιιιειι ιῇπ ιιιει· 8ειπειιπε, εειιοοιι ιιιειι ειιπειε ποοι·Βιιιιιπε

ΒΜἱΡι ΙιωΉ Μ! νιτννειρειπιιε νοοιννει·Ρεπ ννι·σι.ι, πιει” ω" ιῇιι τΜε ιιιιππειειι νειεειιιιιπ οιιι νειιιιιιιιι ιε νιοιπειι, ειτ ‹πιο ι;εΙπειι Μα ουΚ

πιτ Βειιιιιιε οι περιιιιιε οιιιιιειιιιειι.
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Ν. ιι. νει·εισιιιάε νει·ννσπάειιπε, Ιιιιιιάεπ επ οΙΙειπάεοτεπ Μ] Ιιεπεεπάε ιιι·πιεπ, - επ άε !ιεειιεπ επ

νσοιεπ ι επ 3 Μ] οΙΙαιπάει·επ.

Με ειΙΙεε πιι νοΙει οΙΙειιπάει·επ ιιι ΙσεννεΒιπε οΡ, ΒοεοΙιἱΙιι πααι· ΙιειΒεεπ νσοτιοάτεεειι νιιΙι; - Ιιει ειιπ ννεπΙιεπ, άιε Η:

ΙισοΡ άει ΒοΒι·εΡεπ ιιιΙΙεπ ννετάεπ , επι νσοτιιεειπενεπ.

ΜοτΙιι πυ. ννοΙ οι” άε εσπιι·ειετοπ, άεπ Μ", άεπ άιιεειι, Με πει Ιιει; εεπο, άιιπ άιιαΙι πο: απάει·ο; εσο σοΙι τατιΙ Η: Ιιε:

νει·πετιεπ άει· νσοιεπ ΒεΒι·εΡεπ ΙιεΒΒειι; πιειε ενεπεεπε, επεσε τοεειιειοΙΙιπΒ, ιἱο, επ Βεειιιάεει· εΙ Ιιει οΡΒοοΒενεπο.

Ησιιάι πιι ιιι Ιιει σοες, σει ειΙΙε άειε ΙιεννεεἱυΒοπ πι ισομεειιιΒ νσοτ άε άεπιεε εζω, Πι ΙιεΙιοεί Ιιει ΙιεοΙά εΙεοΙιτε ἱυ που·

ννεπ Βοννειιά ισ ιεοΙιεπεπ. .

Πι ιεοΙιεπ Π πε Με Ιιει ιειωιε επ άεπ ειι·ιπ νιιπ ιιιατσ1ιοΜε επ 1.Ανιοπι-τ, οιτ1 τσι πιεει·άει·ε ΙεΙιιιιτΙιειά ααπ άιε ΙιεεοΙιι·ι]νιπε

ω άιεπεπ, ννειππεει· πιεπ άειπ Μιάε άε Ιιιιιιάειι πειιιτ ω νσοι·εοΙιι·ιίι Ιιιπεπιειπι Ιιεννεεει , ιιει πιεπ άοι ειιΙΙιε εειιε !εεεΡσιιοΙι]Ιιε

νει·ισοπιπε οΡΙονει·τ,

0υου ννι] πυ ονετ ιοι άε Οοτποάἱοο, άεια πιι νσοι·εει·ει Ιιει ει·πειἱΒο ειποΙ πιΙ [ιειι·ε!Τεπ.

Πε Ι18ἩσσοΒι:τἱυΒ πἱι άε εοΙιοιιάει·Ρππιεπ πω. άε νἱυεει·ιοΡΡεπ πω!! ειιιπΒοισοπά, άετ άε ΙιεννεειπΒσπ Βι·σοι πιοΒιεπ 2ι]π,

ἱυ άε οσιπεάιε ΒοοΙάι άε ΙιεννεεεΙιι·ἱυπΒ, άε άε οΙΙεΒοΒεπ ΒεΡιιιιΙάι, πιει· νοοι·πεπιοΙηβς, επ πιΙ ιιΙΙεεπ ε!!1εοΙάεπ, άει άε Ιιε

ννεΒιπεεπ πι άε θσπιεάἱο πιεεειιιΙ πιει νει·άει.. Ι:ιοΙιοενεπ το ειιιιπ, άιιπ άιεπ επεεπ πω; ιπεπ πεσο: άιι εεΙιιει· πιει 2σοοτ ποΙ

εσοοά ΙιοΙεἱά ειειπννεπάεπ, επ Ιιει ιιιἱει εεεπ' ιιιι8άειαά ειοΙι:επ , άσεα Βιιιτοιι το μιαπ, ο πεεπ! ιιιιιιιι· ιπεεειειΙ ΒοΙισονεπ άε ΒεννεΒἱυ
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Βοιι ἱιι ιΙο Ποιιιοάιε πιει πετάει· ιε ιιοιιιειι ι ιιιιιιεεοΙιειι ΒΙι]νειι ΙιενιΒο Ριε.ειειι εειιε ιιιιιοιιάει·ιιιΒ οιι άειειι τεΒοοΙ , άι” ιΙοιοΙνο

ιει·ιιοπά πισ8τ ιι·ιιΒιειοΙι ΙοοΡειιι

οπι ειΙ ιΙο οΡΒοοΒενειιε ΒεννεΒἱιιΒειι ενει·ιειιοπιειι οιι άΙο Τι·ιιΒοοάιε :οι Ιιει άτιιιιιιιιιεοΙιε εΡοΙ οί (]οπιεάιε σσπ: Πι οιιιιοοάιΒ;

εειιιΒο άειιιτι‹ιιιι τ.ιιΙΙοιι πιω ιιιοεπιιιε Παει· Βοιιοεσέ άοειι πω.

Πι μι νοοι·: πιει ιεοΙιειιειι, Δα ΡΙααι οι; επ τοοιι ο άοο ιιιἱ]ιι ειιιιιιιιΙο ΒοοΙά οΡ ιιἱοιινν, ΙιειννεΠι ιιιι άεο τοΒιει· ιιιιιιά πι

ιΙοιι Μπι, νεοι οί ιιιιιιιιιοοΙ Ιιεείι εεειοΙιειι, επ άειι Ιιιι|ιει· Με οιι ω] πιει ιιιιιιΒοιι, ιει·ννι]Ι εποε νοειειι ι οτι ο πιιιΙιειι; ιιιΙ

Μι ιιΡτειιειι , άαπ πιοιιιιι Μι ι·εειει, ?η ΒονοΙειι , ή; ΙιεπιοΙννιιιιι·άε ννι]ιεπ , 5; ἱοιπιιιιιι ΒονοΙειι ιε νει·ιι·εΜιειι, θ; δε νοτιισιιιἱιιΒ,

7 επ 7, πιει ω ΒοΙιιει: 7 τΜπιτ Μ].

Πι ιιοΙιιε ιιιι εειιοοΒ, οπι ιο άσειι Βοει·πΡεπ, ω πι Ιιει ΠοιιιοάιοιΡεΙου ιιΙΙε ιΙο ΒεννεΒἱιιΒοιι οΡ νοι·ιΒε ει·οιιάΙιεειιι

εοΙοτι ΒενεειιΒά , Πειιιει· νιπι οπιιι·ειι ΒΙι]νεπ πιοειειι. -

ννιιιιιιεει· ιιιι πΙο (:οπιοάιαιιι, ιειε ΙιοιιιἱεΙιε, Με ιιΙιιΒιιΒε νοοτειοΙι, διου ννοτάεπ εποε ΒοννοΒιιιΒοιι ιιοΒ Ηειιισι· "ο

οπιιτειι, ΜοτοΙ πωπωτ ιιιιιε ι.οάειιοτιιιΒοιι ιιιοειευ εισαι ΙιιΒοΙιειι, οιι πιει εποε ΒοννοΒἱιιΒοιι; - ννιιιιι πιοειειι άσ Βεννεειιιεειι

2ιιΠ:5 νει·οοιιιιιιειι, Μπι πιοει πιειι ιἱοΙι ενοι·Βενειι ισι Ιιειεεεπ πιειι πι απο Ιιιιιιει Μπι, οιιιΙοι· άοιι ιιιιιιπι ναπ ειιιιι·Βει·επ,

ειιιι·ιινιιΒοι·ειι, οιιιι·ει·ειι, Ιιειεεειι ἱιι άεο ΙιοοΒοιι "οι άιιιι οοΙι εουνιιΙειοιιοτειι Ιιεει ι ιει·πιειι και άισ Μπετ, ννιιιιι·άοοι· πιειι

εΙΒιιιιάει·ειι νει·ειιιιιι.

Μια: νεοτ πιω άειειιτο0 Ιιοιιιι, Ιιιιιιιιειι θε ΒενεειιιΒοιι Με εοιιιἱεεσιι νοτιιτἱκειι , ιοο Με Πι Βοτειάε ἱιι άσ Αιιιιιιιιο

22
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τοπ ποπ Ιιοοτ οιι Ιιοοτἱυ πιοοπ ιιιιπΒοτοοτά ιο ΙιοΙιΙιοπ Ι πιο πιοοι Πι Ιιιοτ άιιυ πσε Ιιι]νοοΒοπ , άοι, ποοάτει πιοπ άοιι ειαπά τοοοτ

ΒοοΙιοποπ ΜΜΜ, Ιιοι πω!!Ι Ιιοοτι Με 8, οπ πο Ιιοοποπ ο οπ το κινοτάοπ , άο Ιιειπάοπ νοοτοοτει τι οπ θ; άοι άιιιι νοοτιε αΙΙ0

ΒεννοΒἱυΒοπ Ιιἱοτ Βοο,·ενοιι, οοΙι ΙιτιιἱΙιΙπιιιτ ΙιΙι]νοπΙ πιοπ πιοι άοι άο τιΒιἱιιΒ άοο ΙιποΙιοιιιπε, ειΙποο νυπ ποοτ νσσοΙ ἱπνΙοοά ἱε οΡ

οππο Ιιοντ:οΒιιιΒοπ οΡ Ιιοι ΤοοποοΙ; άοπο ννοπΙιοπ πιοοιοπ άο ΒοάιιοΙιιου άοτ ΙιννοοΙιοΙιπΒοπ Βιιοπάο ιυιιΙιοπ. Ζιοι υιι άοπο

ΒοοΙάοιι , νοοει υιι Βοοποπ οπ ιιτιποπ παοι· ννοΙπενοΙΙου Ιιι]οοπΙ αιΙΙοε, Ιιοο οοΙτ ΒοΙιοποπ, Βοοίι οοποπ Βοοάοπ παπά; πἱοι πο τοοι

επιπάοοΙιι, ιοΙΙιοπο πιει πιοπ οοπο ιιπάοτο (ὶοειἱοιιΙοιἱοΙ πιοπ άἱοπι που Ιιιπε Μπιτ οΡ ιο πιεπ , ιοι τοοπ άο οοπο υιι άο οπάοτο

π. Ιιοι τοπιο πιοι νοοτινΙοεἱι]οπ, οπ οΙε ΟοειἱοιιΙειιἱο τοοτ Ιιοι σοο πννενοπ πω; οτ Ι. Βοοπ οουου πιι.εειοπά Ν], υοοΙι Μ] άο

ιτοποι!εοΙιο , ποοΙι οι] άο οοπιπιοΙιο, άοι άιιπ ννοΙΒοΒτοΡοπ , οοΙι άοπ οι·πει νοοτειοΙι.

Η ιποοι άο άπιτοοο νοτποοΙιοπ, πιοΙι άοπο Ιοεεοπ νοΙΙιοιποιι ιοοιοοιΒοποπ; Πι ΙιοΙι, οπι ιΙοπ οιουά άει· Ιιοοποπ ου νοοιου , πιἱ]

ιοπ Ιιιιπποπ ιιιιιιο τοι ιπαπεΙιοοΙάοπ ΙιΙιι]νοπ ΙιοΙπιΙοπ; πιοπ πιοι άοο πιι πο οοπιτοετου άει· Ιιοννοπιπο ἱυ άοπο ()οειΙοιιΙοτοπάοΙ

Ιιο!'ι Ιιοι οοπο, σιιπ άαιιΙι Ιιοι ιιτπΙοτοι πιο άοπ πννιοτ, σοπ άτιιιιἱ, άοπ ειααΙ οπ νοι·ποιΙιααετΙιοιά άοτ νοοιοιι οπ άο Ιενἱπο άοτ

υτυιου, Ιιοο τοοπ τΙιο οοΙ: νοτποι , Ιιοι Ιενοτι ειΙιοοε οοπο ννοΙειιιπάιπο ΟοοιἱοιιΙιιιἱο.

Οοιι·οιινν ποπ άο οοπιι·αειοπ, πἱοι άεποΙίιΙο οι·ιποπ ου Ιπιπάοπ οί νοοιου Μ] οΙΙπιπάοτοπ ΙιοεοΙιοιιννοπ, ππιειι· εΙιο πιοι

ετοιιιιΙι Ιοοτοπ νοοΒου, πιοΙι εἱΒοπ πιιιΙιοπ οπ Ιοοτοπ πιινοοτοπ τ, άἱι ἱε πιι]πο πιοοπΠιΒ.

ΙΙι πειΙ ἱυ οοπο νοΙΒοπάο Ιοο υιι ποΙιτοΙιιου νοτιοουου, οπι πιοΙι ιιι πο ΒοοιιοιιΙυιιο Ε!πειτνοοτ ιο ΙιοΙιοοάοπΙ οί οπι

Βοι"ΒοΙΜΜ :ο ιτοτάοπ , οτ πιοΙι νυπ ιο ΒοάἱοποπΙ - ννοπι Μιπο Πι Π ποπ Βοοάοπ πιο; παατ πιζιπ ἱιιπἱοπ, ποο άιοπο Πι άιιπ
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άοοι· Βοννἱ]ιειι ιο ετεινοι1 , άιιτ άιου ννοε εοοά ώ. Πτααττοε 21:ΙΙσυ ἱιιιοιιάοτΙιεἱά Ιωιιιιοτι άιουοιι, ΕΜ εειιννἱ]ιἱιπΒοιι πιυ εειιἱ;;ο

εοπιιοΙνιΒο ΒοννοΒἱυΒοιι ἱυ ΟεειἱοιιΙοιἱο , ιΒο ΙιοΙοειεΙ τυαατ τΔ ιο νσσΙ, ουΒσιιιοτΜ ἱιι ΒαΒτυΠ: ιἱ]π ; Πι πισω άἱο άοεπι οΡιιιοτΙιεπ ,

οτι τοοπ πιΙ 2ἱοΙι σν8τ:ιιιΒσυ,άα: τΙο ΒοννοΒἱιιΒοπ πυ Βοἱάε Ιιειιιάειι επ Μιυου το ΒοΙι]Ιι, Με”. άιιιι πω· 2οΙάευ Βοοά το Μυτευ ἱε;

κοπ@ υ:οιι άἱι οΡιοτιοΙι]Ιι νοοτπεεω:, σιυ ΒοεΡοττοοΙι]Ιι το ννοι·άειι.

ΜπΒιοιι πιἱ]υε Ιοεεευ, άιο ἱΙι ννοει άοι ιιἱι @Με Βτσιιυεπ ΒοΡιιτ @” άειι νοτεἱεοΙιιειι ἱιιάτιιΙι πωΙωιι; ιποΒ: άε Ιιι·εοΙιτ άετ

νοοι·ΒοοΙάσιι άιο Η: εοΙιοτεο, υπο ΒοάιιοΙιιοιι Βοει]οιι επ Βἱ3ΒΙι]νειι , τοι Βονοι·άει·ἱπΒ άει· ννεατ ΤοοποοΙΒεεοΙιεινἱιιΒ σιι νσστ:ΡΙαυτἱυΒ

"ιι μπώ» οτι οάεοΙΙιεἱά Μ ειιιπάευ , ΒοννοΒἱιισὅοιι σιι εἱοτΙι]Ιιο Μάευ οΡ Μι ΤοοιιοοΙ.

ΜοΒι τοι]ιτο Μ·πά ἱιι άσ άειιτειοΙΙιιιΒ άσι· εοΙιοτεευ ΙιεΒΒοοτι ΒοίααΙά, Πι ΙιοοΡ άι”. Με ΒοΒι·εΚΗΒο υιπΒο νοτεοοά @υ , άσοι·

ιμι]ιιο Ιπι]ι·οάεπειι ου νοτΙιΙοτἱπιΒοπ, ννιιειτἱυ Πι ΜΒ Βοιι·ποΙιτ , ισσ νσσΙ ιιιοΒοοΙι]Ιι , άιιἱάεοΙι]Ιι :ο @ω

Πε άουΙι Π νοοι· ΠΜ: επιπάιιοΙπ, οτι Π" νοτεει·επά Βι]ννειευ πιΙ άε εΡοοτ8Ιε8 πιι]υοι· ι]νει· @ιι ,' Μ] άε νοοι·:.μπΒ

‹Μια Ιοεεεω.

Η ΜΒ ΒοεσωΙ.



'Ι'ΙΒΝΙ)Β ΒΒδο

ΟΕΑΠΕΙΤΕ ΗΟΟΒΠΕΒ5:

"ι] ΙιοΙιΒοιι ιιι ειπε νοιιΒε Με πινει· ιιει ΟεετισιιΙοπἱο Βειιιιυό.οΙά, ειι νοΙε ΒεννεΒἱπΒσυ σΡ σαυ “ΟΒΙ Β88"ω1τ κα'

Τι·εεοάἱε ειι οοιιιοάιε; Μαιου ννι] οιιε ιιοΒ εειι ννεἱιιιΒ πι]πΙε άειιι·ιιιοάε ΒοσιιΒ ‹ιιι ποοιιειι ΜΒ εειτιιΒε εε!:ιτεΙιευ τοτ ννααι·εειιιιννιιιΒ ,

άἱο εειιννειιάειιάε ποτ ΒοαΙ , πΙοι Ητ ει·ιιετιε το νει·ιιιιιάειι; Με οοπιἱοεεΙι @αι ε]πε Πι ΙιοοΡ πιο το ποοιιοιι. ΕἱιιάεοΙἱ]Ιι πιΙ ΗΕ

ποοιιειι , πΙοι ιιιευ το νει· Με μου , ευ ιιοοΙι ει·ιιεπιΒ, ιιοσιι οοιιιἱοεοΙι @μι , Μααν οΜετοοΙιβι ννοι·άειι; ιιΙιοο ἱε άαιι Ιιο: άοοΙ το

ποοιιειι, Ιιο: Βοι:ιτοΙι νιιιι εειιιοΙνιΒο Βεννεεἱιιε ιιι (ἔεετἱοιιΙιιπἱοο, πιω ἱετ ιιει οιιυοοιιάειιάε ΟεετἱοιιΙοοτειι ιιιεπ ΒοἱπΙο πΙο Ιιειιιάευ

το εοΙιβι, οΡ εου' ετοιτιά ειι ΒενειιεΙ πΙο οΙΙοιιάιΒο Βοννοοιιτο πιο Βειάειι ενειι Ιιοοε, οί ενειι ΙιιειΒ Με οί Ιιεπ είεειιιο:τοιι πειτε,

ἱιι ΒεννεΒἱιιΒ το Ιιοιιάειι. Ζοο οοΙι άεο Μαυά πΙοι· νοο:τοιι, ενειι ετι]ί ειι Με νοετεειιιο:τεοΙά ιιοιιετ οΙΙειιιάειειι, οί Ιιεἱάεπ

ενειιεειιο σιι ενευνει· ναπ οΙΙιιιιιάει·οιι Βοια.
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Ι.ει ννοΙ, οιιάιιι πι ω ννοπιι πσ νει·ιιιιιιπΒ νιιπ ιιΙΙεπ οοπιτιιει, νιιπ ιιΙΙοπ ννοΙειιιιιά; Ιιιει·νοοι· πι οιιε Παπ το "Με

ιιοπιεπ, ιιιε ειιινε ι·οΒιειιιιιιιιΒιιειά, ‹Ιιε ιπ ιΙο ΕΒ)Ίιιἱεειιε ΒοοΙιΙοπ , 2σο ΙιεπποΙιιιι ἱε, ιιιε ειιιΠιειά άιε νοοι· οπε εΡ ιιει ΤοοποΙ ιο

νει·ιπιιιΙοπ "Π, πει νι·οεεε ιιιιιΡει·ιι ιΙοι· ΕΒ7ΡιἱεοΙιε ιιιιπει , ιιοε οοΙΙσεειιιιι επ ιιοε ιοπάει·ΙιπΒ ιπ ίι·ιιιιιιιειά νιιπ ιιιινοει·ιπε , ιιεοίι

ιιιιι οιΙοοΙε επ εννιει·ιΒο πιει, ιιιιι ιΙο οι·ιειιεοΙιε επ ΒοπιειπεοΙιε ΒεοΙάεπ ι-ιεππιοτιιι; ιιι ιιειε ι·ειΙοπ οπι ιε ιποεεπ ιιοΡειι, Φ: Μ”

Ιοε Π ιιιΠιε ιιεππειιιιι ιιιιιιιεπ πι, ιδιιιιιιιιιιιιΒ ει] πει πω, Ιιειννειιι πι] πιει· ΒοάοοΙεπ, ιπ τοεμιεειπε ποτ οπιεπ πω,

οΡ πει ΤοοπεοΙ. ?πε ΡΙοιιι απ.

Πι εεεί Πννε ιιιιπάιιοΙιι ιιιιιι ννειιει·οιπ ιπιιιι ειιιιιπιΙο Βεειιιι εεπιιιπιπ, οΙο νοειειι πω Μι ειιιιιπάει·, οιι ιΙο ιιιιπάεπ ιιιιι

ιπει πειΙοι·ΙιιιπΒοπιΙο ιιι·ιπεπ ιιιιπ πει ιιΒοοΙιιιιιιπ ι επ ι εεεΙοοιεπ; ιἱειιιιιιιι· ιιιε ΙοοΙιιιιε ΕΒ7ιιιἱεοΙιε ιαοΒιειιιιιιιιΒιιειιΙ, άιε ιε νει·ιιιιι

ιΙοπ "π; πι Πι ιιειιΙο άισ ιιιιπιΙοπ ιοι ιΙο Ιιειιιιεπ ιπ ιΙο ιιιιΙοπ π επ ει, πει ιιιιιιΙειιιι, οί πει πιοεει πιιπ οπι οΡιειιειιιιι

πεπεειιιιιιι ιε ννοι·άΙοπ; ιΙοε Πι ιιιι πιει εεπε εαπ πΙΙΙοεπ, Μ] νοοι·ιιεοΙά Ιιπιιε, επ πει άΙο ι·οΒιοτ νοει ιιΙΙοευ πι:, 2ω ι7σστάϊ

ιει·ειοπιι ιΙο ειιιπά Βοοά επ ιιιιππειπειιιιι, πιιιε ιΙο ι·εΒιει· πω άιιπ πιει πιο νΙιιιι οΡεπ πω; ω Πι Βσωσ (Ισ Μυ(Ιαι κ”

3 επ δ, πει ιιιιιιι ννειΙοι·οπι εεπε ειιινε επ νει·ννει·Ρειιιιιε ειιιπιι, Μπι θε ι·εΒιει· ιιι·ιπ , 2σπάει ετιιιιο, Με σεπ' ειιιιιιι πιιινιι2επ

ισι ή, πει ἱε ιε νοτιπιιάεπ; - ιιιι »Με ιιιιπ 5 , ιιιε νοΙ οοπιι·ιιει ετιιιιευε πω; παπι ει Βι·επΒ Πι ννεπάιπΒ ω .Ιω ΜΜΜ ω".

εαπ ιιΙε δ, πει Μπι "επ ιιοπιει·ιΒ; πεειιι ιι ιΙο ιιιιιιιΙοπ ειναι ιιοσε, νιιιιι ΒεοΡεπά ιιΙε 7 επ 7, πει π ιιε ποιειΒο ιιοιιιιιπε

νιιπ εεπ:Ριει·οι; πεεπι Πι 8 επ 8, οίεειιοοπ πιει εεπ' εεννεπάεπ παπά, πει ἱε ιο οΒιιιιΙ πι πι-ειιιιιιΒ; ππιπιι Πι ο, πει ἱε ννωσισω

εεπ' ΕεγΡιἱεσιιε ειι]νε Ιειι)Ιιε ειιιιιά, πιο εοΙιιει· πιει εεπ ιιιιΒοιει τοΒιοτΒειιπ, ποΒ Ριιεεοτεπ Μπι πωτ άιε Μαυά ιποει πιει

28
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ΙοιιΒ ιιιιτοπ , πο ἱε πιοι ίτοοΙ , οπ εΙοοι τοοπ Ιιοι σσο σΡ οοπο τοπα τοπ πενοΙο ιιι οοπ ΤτοπτεΙιοΙ , άισ τοοοει οΙΙοπ άιτε ειουπ τιιι

οοπο εΙοοΙιιο Βοννσουιο, άοο ννοτάι άιο ειοπά πσε τοττοι]άοΙιιΙιοτ, Με νετΙοοι άιο ιοτειοπά, πσοάτο Ιι πιο, άοι άεπο οί Βοπο

πιοα· Ιιιιπειποπσοιοπ, .το σοΙι τσοτ οοπο ...οι ιιοπποιποιι, ννοπι πιοιε ἱε ΙοΙι]Ιιοτ, άΙοπ άοι ιινεο Αοιοοτε οτοποοπε ειοοπ, σπιάΙοι

άΙο σοπιτοειοπ πσοτνεοΙ ιιι Ιιοι ΒοΙιοοΙο ιείτοοΙ πιοοιοπ ΙιοοτεοΙιοιι , Με ιπ εεττ ΙιιιισπιΙοτ ΡοτεοποοιιιοΙ ΙιιοτοΡ πιοοιοπ πι] Ιοοι·ευ

Ιοιιοπ, Με πιο οπ ετ:οπο ειοοιι, ιτουι ιε Ιιοι ιιιἱεειοπιι άοι οοπ ΒοοΙιοοΙο ειιιιο πιοι άε οττοοπ στοτ οΙΙιοπάοτοπ ειοιιι, σοτιΙοοΙι

άοιι ννοι Ιιοι Βονεπ ισιιιιο Με άΙο ΙιοοίιιΡοτεοποπ άοι σοΙτ πιοΙ ιο ποΙιτιιΗι ποιποπΙ ο πιοοι άιτε ννοιπιπ ιπ οοΙιι Βοπο

:1ιοιι ννοτάοπ, ου Ιιοπ οοπο οοποΙ Βοοπ , τοοετ ιΙοιι πιοι ιιιιΒοποι τοΒιοτ σ! ΙιπΙιοτ Ιιοοπ οΙΙοοπ Ι πιοπ τιισοι οοΙιιοτ οιι οΙΙοε πιοι

σοτιΙοοΙ ΙιοιτοοΙιιοπ, οπ ισο Με ιιι τοτιΒΒο Ιοεεου ΒοοΙιΙοΙιοπ ἱε, τιιἱει πιοι εοΙιιιννε, οπι οι] οοπο νετειοτπάο τοτννοπάοτἱπΒ πο

*'σ8ιαι Μ] σΙΜαάετοιι, τσοτ άοι πισπιουι ιο Ιοιοπ. Ζσο ἱε Ιιοι σοο πιοι οΙΙο οοπποΙτιπο ΙιοτνεοΒιπΒοπ, πιοπ τοπ .το τσοτ οοπ

πιοτποπι Ι1Ιοοιε Βοενοπ , τοτειοτι σ.ισοτ ινεπιιιιιΒ ιΙοε ΙισοίτΙε , άσοι νετποιιο νεοιοιι ου άο οοπο Ιιουά οπάΙοτε οΙε ιΙο οπάοτο ιο τοτισοποπ Ι

ισο ννοτάοπ άοπ οοΙι οΙΙο άοπο ΙιοτνεπιπΒοπ οοπποιιιοΙιβι, πσοάτο πιοπ οι. τοΒιε οί ΙιιιΙιε οΙΙσοπ οΡοτι ποΙιτιιΗιι , ου οτ άο ,τοπιο

"υ νοήΒο ΙΒΜυ οΡ ιοΒΡοει αι πιοι!.ο ιπ ινετ!τιπε ιιτοπΒιι; το ἱε άοι !ιοτιο Β85οΙιοτιυ τοπ άο ΙιοιιάΙοπ Μιάε ιο @οι τοοι πο

δΙοιωσ σΙΙοΒσεαι ἱιι άο πι]ιΙοπ, πσοννοΙ τοπιο Με ΙιυΙτε (Ιιιοτ εΙοοΙιιε πιοι οοποπ οαυΒοιτοποιτ), δΙοσιει οΙΙοπτΙιπο ΒοειιοοΙοιιο σΡ

ω" ΓΠαεεΙισ ΤοοΜοΙτ Μ] άο ττσιιννευ ισο οΙΒοιποοπ ιο ΒοΙιτιιΗι, τνεπεοΙιιο Πι άοι άσοτ ΉΙιοάΙοπ, ισιιΒο !)οπιοε, ΚινεοΙιοΙιπΒοπ

*Μπιτ 5σπσοοΒοτε! Πιιιιιυοτ Βοπιοπ ννοι·οπ, - ιιοι άοττΒι πιοι, Ιιοι ἱε ιο νετννοτΡοιι. - 0ιιωίι οπι, τοΙΒι Ιιοι πιοι πε,

ΜΙΠάοΙιιιε8 οπο, στπάοι πιο οοπιπο ΓτοπεοΙιο Ιιοάιοεποπτειοτε, οΙΙοιιιιιΒο Αοιτἱοοε, τι Ιιιοτ ιοτ οποΙο, άοι νετισοπτΙοπ, - άΙο
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νιιιι·ο Ε'ι·ιιιιεσιιο Ασιι·ἱττο πιΙ πει Π ιιἱπιιιιοι· πιο νσοι·άἱεοοΙιοιι, σιι πει ιιενοιιε πιι] σοιιάοιιιιιοτειι; Ιισι ο αιιισυιιιιἱεοΙι σιι οΙΙοιιάιΒ ,

ειναι Με Ιιιιιι Ιισπισιι σιι ω” ΤσοιιοοΙ, ννοΙΙιο Βτιιιἱο Μπι Ιιοοι·εοΙιοιι ἱιι οοπ μια· ονοποοπιι Ιιαιηιοπάε ιιι·ιιιοιι , ιιΙε οοιιοιι εΙοσιιι

ΒοιιιααΜοιι Ιισιιιοιι Μπάει.ΡοΡ Με άε ΙιοτιιιἱεΙιταπιοιι , άπο υαατ πΙο πιοτΙο ιΙοο:ιβε ἱε ΒοΗοοιι? απο, νοι·πιιιάι ω, ω @υ εΙοοΙιιο

νσοι·ΒοοΙάειιι άοιιΙα τπιο πιιιιιο νοιιΒΒο Ιοοεοιι ιιιοι·ονοι·, οιι (Πι πιο Ιοοι·επ νοι·οοΙιιοιι, σπι ισο τοἱεοιιιΒΙο οΡ Μ: ΤσουοοΙ ω

Ιιοπιοιι ι, Ητ ΙιοΙι πο: πιο Βσοάε Ρι·ειιιεοΙιο Ασιι·ιοοε ιιιιιιιιιοι· ιἱοιι εισαι, ΒοΙσοίι ιι.ιι] , πω; ἱε ΒοΒι·εΙι που ιιιΙοιιτ επ τπιο ννοτοπεσιιιιιι,

ποετ ισο ΒοοΙπιπάεΙά ννσι.άι.

Μαι Ιιπι τπιο ιιιι]ιι ΒσοΗ τοι· νοιΙιοιοτἱιιΒ ιιοε ισενοοΒΒοιι , άα ιιιιιιά σιι άειι Μπ:, πισω· ιιιιιι έόποιι, σιι ιιιιιιπιοι· απο ισ

ΒοΙιβι, οί πιοπ νοιΙιοει :οι·εισπά Ιιοτ σοιιιι·ειει.

Πιο πιοιι οιιάει·τιιοεοΙιου τοΒτετιιιιάιΒ σιι τσάι ΒωπΙηΙι Μπι οιιιι, πιοοπ Πι Μ;; άΙο ΒοεοΙισιιννιιιΒ άει· ΑιιιιοΙιοπ Βοποιοιι το

ΙιοΒΒοιι; - Π; πιΙ ιοι· οιιιοι· Ιοοιιιιε οι· πσε οοιι μοι· ιοοι· Έι·ιιιιι]ο ΙτιιΕενοιι, ννιιατἱιι ‹Ιο ΕΒ7Ριἱεσιιο τοΒιειαιιιιιΒΒοιά ισο ὶτοἔΪο·

Επι νοι·οοιιιεά πιω άσ Βι·ατιο άει· Οι·ιοΙιεσιιο επ ΒσιιιοιιιεεΙιο εοΙισοΙ, @ποσοι π, ω πιοιι ιο ι·οΒι νοιΒοοει πισοι π]π 9 στα· άιο

Βιιιο πιοιιΒοΙιιιΒ, ννιιιιι·άσοι· Ιιοτ οοιι νοοι·ΒοοΙά ννοτάι, ννοΙ ιιεινοΙΒοιιε ννιιιιι·άιδι, Με σοιι' ννετου ΒΙζβε πιο τοΒιειιιιιάιΒΙιεἱά ισπ

ποι· ωμ1ιω1, ιιιιιιιι· πιοΙ οΡΒοπιοιΙιτ ναπ σιιΒοπιοοιιο Βι·ιιτιο, πιο ΡΙαατ 23; Μι πιο πο ΒοοΙάειι ιιιι άε Βοεννοιοπο νιοι·εσιιιιιιι· σιι

Ιιοι νσοι·πιιιΙιΒ διιιάΙιιιἱε (ιιιιιιιιε ΚσιιἱιιΙιΙι]Ιι ΡιιΙοἱε) ω" το Αιιιιισιάιιιιι, "υ Μοο5ιοτ Ματσε σιιιιι.1.ιιισε, πιο άε ιιιινεοι·ιιιΒ Μοτ

@πιΒ :ο ιπιιΙιοιι , ἱε 2σσ Με Πι πιοοιιιιιιΙοιι ιοΜο, σιιιισοάιΒ, ιιιιιιιι· άε εισπά ἱε πιει· νιιιι ΜΜΜ;; Πι ΒοοΙ» άσιοΙνσ οιιι πιοοι· ιοι

ιιιι]π άσοΙ ιο ειιοΜιοιι , ιιιοοι· εοΜοοά, άαιι πο οτιΒἱιιοοΙοπ ΒοΙιΙοσά πω.



ΐσσι·ιεΙιει· ο ιιει ιιιοτ οισΒειιιΙι, πΙο επ:Ιιοοιιιτο πισοτ εειιοιιπΙο νπτισοι·οοοΙιπ, ιιετοοτ οιπτοαιι·πΙε.Ιιεο , πιιιο ιο ιιειπΙο πΙοιε ΒεειπΙοιι

ιιεει·εσιιπ, - πΙο στἱΒιιιεοΙε π]π 2σο ιιιεεετοι·ιιιιι, πιτιπ ιιο: Βονειι εΙΙεο οι ο. οι ιοσοο: ιιιει· πΙοιι πισοιι οΡοιει·Ιιου, πΙιιπ εσιισοιι

οποιο άε πιι·ιιιου ενειιεειιε Βειιενειι ιιιιι , πΙο ιιιιιιπΙοιι σοο πτσιιπιοετ νειιιιεο, πεΒοιι πΙο οι·ιιιειι ειι εειιε οιιπΙοι·ε πεοπιιοΒ ιιειισιιιειι,

ισο σοο πΙο νιπΒειειι οποίε, (ποιιι·ονει· πι] σοΙι ιιιΙΙΙοου ιιιιοπΙοΙιτο), οτι ιιοτ σιιιπουπΙοο ναπ εεοου πΙοι· ιιιιιιπΙοιι, Βεείι πιο πιο

εουυσ ιισοεε ιιιιιε Βοιιπισιιτοο, σπι οοιιπι·οετ το Βενειι, ιειίε πιιιιιι·, πιοτ ιιοτ ιιιιΒιιιιε σιιιιισΒοιιιΙι πω; - ισο σσπ αιει πΙο εποπο

ΜεΙνο, πΙο ιεετοι· Ιιιιιε @οποιοι οΡΒειιενου στο εουε πτουπιοεττοει·ουπΙο εττοιιιιιΒ ιιι πΙο νοετοου το ιιειισιιιου, τοι·πιιι ιιοτ οιιπΙοοτε ιιεειπι

πΙοιι εειιου νοο: πιπ:Ιιτοι· πΙοιι οοπΙοι·ου ιιιιιιοοε νειιιει·πιπι - οποιοετ ιιοτ πτσιιπι·οετ ιιι ΙιΙοιοε ίιιιιε πΙοεΙσιι ΒονειιπΙοουπ, πειπιμ ιιει

ιιεειπι ι·οΒπετοοπιιε ο.

.Με ιιιου άωιωπΒπ ιο πΙο ΒεεειιουπιπΒ ναπ πιιε ίιιιιε ει·οπιο, ἱε ιιιειι νοτιιοοεπι οπο· πΙοιι ιοεεεττοιάιιιιου ιννιει· ειι πιει Ιιειιι·ι

Βο νιοπιιπΒ πΙοι·ιεΙνε; πιο εειιιιιειι Με @ο πιε πιι·ιε Βιιιπιειι , πιιε ιιι το ι·οΒπ οΙιιιει· πσονσοεε (') , ιιι ιιισοο: πισιειίπΙο οΡΙοο:ππιοπι

ιιειπι ιιιει· μπιοπΙο ιιιιιιιουπ, ιιει π]υπ, Ιοοτ πεΙ, πιιιε ι·εετεετοαππΙο ΒοεΙπιιεε , ιιιοει· πΙοου πιι·πιειι, πιειι επιει·, πΙοιι ΒοοπσΙΙου ιιουΡ, πιε

πιιιΙοουπΙο εσιιουπΙοι·, πΙοιι ἐειιοΒειι πιο, πΙο πεοπιιπΒΒοου πΙοε ιισοίπΙε, πΙο ΡΙοοτειιιΒ ιΙοι· ιιι·ιοειι, πΙο ιιιιιΒιπΒειι, πΙο ΡιιιοτειπΒ ειι πεο

πιιιιΒοιι πΙοι· ιιιιοπιιεε, ιιει ο εου πσππΙοι· ναπ ΙιοοετιΒε οπο” , ισππιει· οιι Με εεοε τπιο πιε ιιἱιινσοι·ιοΒ το πΙοιιΙιειι ; Εεεπ:Ι1συπ

πε , Ισει· ω Ιιειιοουπ, ιιε 2ε πιιι-τπειί, ισο τπιο Με πΙο εεΒενειιε νσοι·ΒεειπΙοου , οΡπιπιπ 2ε Π ισππΙοι· οισοἱιτο νσοι πΙοιι εεεεπ ιισιιιειι,

σππΙοι· ιιει ΤσοοεειπειΙι, σιιι ει Π Βοπω: ναπ το Ιοειου Βαιιουου ; - Η: ειοἱι πΙοιε οΡοιει·ιπιιπΒ , ιιοπιι· Η: οιεεο , το πω, οιε$

(π) Πι ΜΒ πιο ιο πιε Με οιει εεεενεο, Μο εενοΙιε πιει· πιοεοοιιε, ιιιοοι σιοδ οπο· ιοι ο" πω.



άισ άι·ιο Βιιιιιοπ, άπο ο δοΙιοοπΙιοιά, ΟτιιιιιεεωΗιοιά πιο ΒονοΙΙιΒιιοιάτ ΑΒΙει]ο, Εοοιιι·οιιιοο σπ 'Ι'ΙιοΙιο; ο! άιιι 2ο Με οΙ·

τοοε ΒΙονοο νει·ΒοοοΙΙοο; - @ο Μ: ΒοάιΙοΙιβιε Βιινοο ιο άισ ιιιιοει, @οι οσ οἱοτ το Ιοοι·εο οί ιο νοι·ΙιιιιΒοπ, άαπ άσοι· ΙιοοιοΙ

νει , άοο ΜΒ Π; νοοι· Μ: τοἱυει ειΙ Βοάάιιαπ, ννοι Πι Μο , άσοι· άει.οΙνο Π ιιιιοιεννι]ιοοι

?ιοΙιοι· οιιιιιοο άο Βι·ιιιιοο άσ Ιιιιοειννοτικοο νοΙιιιιιιιΜ, Μετ ΑΒΙιι]ο άιι εοΙιοοοειο Ιιαπο άσοι, οιι ΕοΡΙιιοεἱοο άιο ιιοι

Βεειο νοι·ιοοοι, ου 'Ι'ΙιοΙιο άιι οιιι·ιοοοιο οι ενοτοοοειοιυυιἱοδ οιιιιι·Βιι Βοοίι; - άοο οπο ποιο Ιιοιο , άισ οι αΙΙ88 ννοοι ιο

οποιπ, άεο οποιο πιο Μοοειοτ Μο: οοιοοιιάεοι

Πι άιιειΙ οιι άειοιι νΙιιΒΒι, ιΙιο οιοο τοιι ΒοοΙἱενο πιο Βοετοιι ιο ΙιοιιιΙοπ, ννοάει·οοι ιοι σοο οοάει· οιιοτειο, ιει· ννοιιτεοΙιιιννιπΒ,

οί οπι οι· οι» ιο ιοΒοοειοΙΙιπΒ πιο ιο Βοάιοοουπ.

Π: Γι·απιιοΙιο οιιι€.1ιο·τ, οἱιοιοοιοοιι Οι·ιινοιιι·, Ιισσοίι οοε οοο ααοιοΙ αιτἱοειτοι·εο, ἱυ ιι]οο νοοι:τοΙΤοΙιβιο Ρτἱοιοο ιιοΒοΙιιιοο,

Πι πιο. οοοάιε, Π άιιοι·νιιο οοΙι Ιιουυἱε ιο άσοο άτοΒοπ, οιιάιιι Μ: Π άιοοο, σπι άειοΙνο ιο νοι·οιζμιοπ, οί οι· Π πιο ιο Βο

άιοοοπ, οπι ΒοοΙοοΙι ιο νει·ννοΗιοπ. Ζι]ιι οιιι·ιιιινιιΙ ναπ Βοιιιο, άοοτ ω] ΙιιπΒ ννοοιιιΙο, ο ιο άειοο Μ: Βοειο νοοι· Με άσοΙ.

ΡιοΒ: οοοιιοεοΙι @οι Μ] νοοι·ΒοοΙά ιι]πο νοοτειοΙΙιπΒοο πιο τοοι·ο οιι ΜΜΙι , Μοτ ειιι·ειιοο ννοάοτοιο Βιοοιο Βεοιιιιειι·εοι·άε

ΒοννοΒιπΒοπ, ιιο ΡΙοιο ή; οσ: ιιιο νοοιειοΙΙιπΒουπ, άω το ιιιιιιι ΒοΙιοοι·οπ, οΡ Με ΙιοΙιιιιιοεοΙιο ΤοοοσσΙ, πιοετ Κι·ιιιιιι]π,

$οΙιηιοοο , -ΡοοιιιΙοο σπ Ποιοι, ΑτΙοιΙπἱο οιι ΡοοΙιεἱοιιοΙΙο, Με νοΠι νει·οιειΙιοπ. Αι·Ιοιιοιπ, άισ οιιιιοοιιΙο ιοι πιο ΙιειΙιοπ, οι

εοΙοΙιΜΒοι· Βοννοοει άαπ άεο ΗοΙΙιιοοεοΙιοο Ηειοεννοι·ει; ω] Βει·εΗιιο Ικει ΤοοιιοοΙ , άοοτ άισ οποΙοι· εΙοοΙιιε ιοοι 1οι·ιει οιι Τήνο ιο

‹οι οι, Μι εμΙ νιοι .Πιο ΚΙοεοο πιοΒι ΒοΙιοοοου; οοεοΙιοοννοο ω] οπο ιιΒιιτοο πιει οιιιιιΙειοΙιι, ποο «οάοι Μ] ιο ‹Με

Σ!
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Βοϋκυεἱτοοτάε ΒοννοΒἱυΒευ , οοπο ννοι·ο ου ιοτΒνυΙάιΒσ ννιιετυοιυἱυΒ νου Ιιοι οουιτειετ , νναπι ιἱου νού] Ν. ι , ω] νἱυάευ ἱυ άο

υἱτάι·υΒΗπΒ άιοτ ΒοΙοΒοΙιοΙι]Ιιο ισοτυ ἱυάετάοοά οουσ ποτ @Με ννουάιπΒ ου τοΒουοιοΙΙιπΒ ναπ ευ·υιου , Μαιοπ, ννοπάἱυΒου άεε

Ιισοίόε, "Ποτ ου άτοειἱ , Μοστ υΙΙοε τω. σἱιοτειου Βσάτενου ου ΒοεοσιιοΙι]Ιι εοτυοοΙιιτ ισο Μάι ιυΠιε ΡΙααιε ἱυ Ν. ο , Βοἱάο ιήιι

νοοι· άε υἱιάτυΙιΗπΒ ντιυ ΒοεΡοιποΙι]Ιιο τοοτυ . Βι]ιουάετ ννοΙΒοΙιοιου; - Μ] Ιιιιυυου άευ ΒΙι]εΡεΙεΡεσοΙοτ, ἱυ ννεΠε Βοεννοιιά σσπ,

ισο πε ιι]υ άσοΙ ἱε, ΒοΙοσπ ιο νοτννοΗιοπ, Βι]2ουάει· πσ :Μάε Ιιοτοοπ.

Ποιο Αιιἱιυάεε @μι ἱυ σ.. ΒονιιΙ υυτιιΒ ιο Ιιουυου; - ισο ἱε Ιιοι τοει Ν. 3 ου ή, ΒοΗο @υ σκοοΙΙουι νοοι· σουο

οοτπἱοεάιο εοΙιτΠι , Ιισο Μου οοΙι ΒοΗσοά Ν” οί' νναι υιου σσι: νοοι·ειοΙΙο. Ιιοι2ι] άαπ Ιιεοτ, Βοοτ σί οάοΙιυιιπ, πσοάτει Μι οι..

σοι πιάσου Η, στο ιο άσου ΙοΒοΙιου , ἱε άιτ νναοτωΙι ννοΙ τοι ιυοάοΙ ιο υουιοπ.

Ενω ιοι ΙιοιιοΙίάο οοοΙ, ΙιοΙι Π: οι· άο ννοοάε νου ΑτΙοοιιἱυ Ν. 5 Βι]Βοιοι, νναπι άυι ΒοοΙὸ]ο Μείι άοιοΙίάο άεπΒά ἱυ

άε ΙιοπάἱπΒ, ἱυ σΧοεἱτοιἱο, Με ἱυ οι·υει άσοι· ΠΠ] ἱε οιιυΒενοΙου; τοου πισω ά...Ι1η ἱυ αοΒτ υουιου, άοι άοιοΙνε εΙοσπω

Βοεσποπννά τοσοιου ω..ά.υ , Με ιυοτοουιου ναπ σου σοΒουΒΙΠι ου .Πε νοοι·Βι]ευαπάε , ου 2σο @υ τΜε άπο ισ ΒοεοΙιοιυνοπ.

..Μοειι· Ν. θ Ιιου πἱιυυιοι· Με οοιπἱσεοΒ Βοεοπσιιννὸ, Ρυεεοοτου; ἱε νοι·ννι·ουΒοπ, νοτάτυοἱά, ΙσοΙι]Ιι ου οΜΒιοΙι]Ιι; ΒοΙισοΙ

Με άε υοιουι· νοι·ννοΜ, Βοου ΒοΙοοΒ, υποτ 1υοάοΙι]άευ; Ιιοι ἱε ΒοοτοΙιΙιιΒ , νοι·Ιιυπά ου υποοι ποτ ννυυτεσπυνν:πΒ άιουοπ, ου1

υοοἱτ υοΒοενοΙΒά ιο ννοι·άεπ.

Μου Ιιπι, @ο Με Μου Μοτ Αστ, το νει· μου. ου Με ενοι·άτονουσ ιοΙνο, ποτάι νιιιΒοειτ νσοτ ενοτάτἱᾶνσπ- Εϊ Με”

νου ιο ιοΒεου , αυτο ουυιιη υιου ΒενοοΙ:, ΙιοοΡ Μ, τοι]υο ιυοοπἱπΒ.



Ζω ιἱ]ιι ννι] ώυ ΒοΙΙιοτυσυ τοτ άε ωἱιιάοι·ε άσσΙοιι άει· ΟοειἱοιιΙιιιἱο , πειυιοΙι]Ιι ωπο ααπάιιοΙιτ ιο νοειἱΒοπ οΡ άε

ΒοννοΒἱιιΒ άιττ Μπάεο ου νἱιιΒοι·ε ; ννικτΙι: άσε, Μ νοΙΒουάσ Ιοεεειι , άιιαι·ενοτ , εειιἱΒο ωιιννι]ιἱυΒοιι ται νοοι·ΒοοΙά:

ΗεΒΒοιι ιιιι]πο νοοι·ΒοοΙάειι πω Ιιοάευ, Π ωοΒου νοι·πιειΙιοπ, ΜΒΒοιι άειοΙνε Βἱ] (Με ννοι·ιΉπε οΡ Μι άωΙι, Π άσοιι

ΙειΒοΙιεπ , ΒοάειιΙι άιιι άἱι οοικτ εαιἱείΞιοιΙο ἱε, άἱο Π άσ Ρι·οοί Βεείω ΟαιοΙιιε ΒοοτΙιυΒοιι1 άιΠ. άα ιποοετοι· άἱο Πι Ιια», σιο το

άἱοπειι , άα Βοεισ νοοι·ΒοοΙάειι Βειί ιοι Μι άσοΙ , ου άειι ιυι]ιιο ιοοΙιοΙιιἱπιΒου Π πιοΒοπ άσοιι ΒοΒι·ι]Ροτι, άιωτ; νναι πιω οοΙι ιευ

ΤοοπεοΙο νοττιΒι, ιιΙΙοε ποΙ ειιιπΒοοΙοΒά , οτι οΡ Μτοδοιιεετάε ετοιιάειι , τΜπι πσ ειειιιιοιι.

ΗεΒι ΜαΙι νοοτ Πννο ειιιιιάιιοΙιι επ οΡΙοιιουάΙιεἱά, άἱο τΜ] τοε,ε; ΒοοΙοενοπ, (Ιω άο νοτάεω νοοι·ιειιυΕ; Π ειαυΒοπειειιι .

υπα;; Α]π. Φ

Η ΜΒ μεσω.



πποπο οπο.

ἐΕπι·[ιπ @πωπω

(Όνοι· πιο ιιαοπιεπ επ νοοποπ)

πιοΑπ:οπο ποσοοποει

Ποτ ο ποπ ΒουοοΒε, ΟεπιπτΙιτο ιιοοι·ΙιπΒΒοου! ποπ ΤσοοοοΙΙο ιοαΙοπιιιπ πο π]π , οΡ πΙο ιιουπιιπΒ πΙοε εειιαοΙοου ιιπιοΙπιε, ποσπ οΡ

πΙο Βοι·οΒοοΙπΙο ιιοποΒιπΒ πΙοι· ΟεετιπτπΙΙοπιο, σ οεπιοι σπιε ιιιοειιοΙιιΙιε Ιιυυετ νοιπΙοι·π πσο νσσοΙ ιιιεει·; ο] νοι·πΙοι·π ποΙοι »οικοπ

πποιοιιοιπι οΡ πιο ιιοπεειπΒ πΙοι· ιιοοπΙοπ, πιει ιοοπ:ΙιποοιιιιπΒ πιο πΙο ΡΙΙοοποιπΒ πΙοι· νιπΒΒοι·οπ. ιιι ιισοο πιἱι ιο πΙοιο Με το ιιεννιιιεπ.

Μοο πι, ιισοο ιιι, οΡΒειοοιΙιπ ιιεισιιου ιο πΙο οιουιΒνπΙπιιΒΒο επ:Ιιοττεοπ, πΙοπ ο πΙοοι·σπιπτεοπ ιεαΙε νσοι·ιιοειπΙοο πσοοπΙο, πιαοτ

πιιε Βοπἱε οισι Βοουοεμοοιιι ποιοο , επ πιω οοο οποιοι οοπΙοι·ιισππι νοιπΙοι·εο.

Ηοτ ιο ιο πΙο οοΙιιιπΙοι·οοΙισοι σσοε ιιεΙοπΒιιιΙιε Με, π]πε ιιαιιπΙοου πσι πιιΙοοο οοαιο επ ίιπιοιιο ιιοοπιοο το Βονουπ, ποιοι· πΙο

νιπΒοι·ο ιοοπιπιπιο πο ΡΙπιοτεοο , πιω. πΙο ιιπιοπι οοεπι ποεΙιοοπι



-ιη...

Ποιο 2πιο ἱε πιο νοοΙ οειοΒοΙοΒοοοΙιοιά, νοοτιιΙ σπι εΙοοΙιιο Βοινοοοιοο νοοι·ιοΙιοπιοο, άιο, οί οιι οοἱιοάειοΙιιιιιιιοιΙιεἱά,

οί οποιο ννοιάειι ΒοοΙιοτοιι , οιι άεο ιοπΒοο 'Ι'οοοοοΙΙἱει.

Πια ό.ειο ιιιειιι ειιιιιιιειοΙιι νοτειιοοι, ιιοννι]ιοο ιοιοοάεοτΜιά άΙο οΙΙοοιιιΒο Βοννοοοιοο πιο Μπ, πιο οι· ιο Ιιοι ΒοΙιοοΙ οιοι

τπιο άεοιιοο , οο πιο: ιιτοοιπιο νιιιΒοτ5 ιιοΙι νοτιοοποοι

Πο Ιοεεοο νοοτ 0ΡωΙπιο Βοάεοειιιτε, ισο ποΙ οιι άεο ιιιιοεοΙ πΙε νοοτ ιΙο ΒεΙιο Μτ ι·εΒιοτε, πιο ιο άΙο ιιοιιάοοιιοο άιστ

ΒοΙοοτειιιοιά οἱυιοιοτ οπιιτεοι οι οιιοι νοτννιιειτΙοοεά, ιἱ] νοι·τοοιιοο οπο ΡτοοΗιοποιοε, οπι Μι ιοο οοοε ιο οοοιοοο, Πι πιΙ

άοιοΙνο ΜΜΜ εοΙιοιοοιι, ει, π]υ νοοτ άεο ΤοοοοοΙε1ιοΙοτ ιο Μι ιιΙΒοοιοοο ιο νωωμ1οιι οο πιοι οιιιοοάεοτιπΒ οοΙιιοτ ἱυ-ειοΙιι

ιο οοιιιοο; πιαοτ άιι εοΙιιΙάεοτεοΙιοοΙ Βοοίι νοοτ5οΙιτιίιοπ, ιιιο άεο ΤοοοοοΙειιοΙοτ οειάεΙιιιι Μο οιινιιιι€,ιου οιι ιο ειΡΙἱοειι!ο ΒτοιιΒοπ.

Επι". οπο νοοτΒοοΙάειι τοοιιοιι, ννειιι: Πιιοάάειι, ()οοοΙιιο Ι.ιοοι·ΙιπΒΒοιι! πιο οιι Μι εΡοοτ πιο ειοιΙοι·εο ιο ίτειιιιιο τοιΙοοοιι

νοοτιοΙιοπάεπ, άοι απο παπά τ5 οί ιο οοιΙοοτοοΙιοιάεοο ΒοννοοεΒειτο άεοΙοο Ιιοοίι, πιο ννοτΜο Ιιιιυυοτι , ποιοια ιοοΙι, οποτ ιιιἱιιιο

τοψει πιο άοοιιοο , πιο ιπάτιιιιιιιπΒοο πιο: πιειΙιοπ, ννοΠιο Πι τοοοο πιο τοι]πο εσποιεοο ιο ιιιιυυοο ΙιοΒΜιι.

Πι ιοοιι Π άαπ ἱυ άο οοτειο ΡΙιιειιε ΙιοιΒοοο ιο νοτπιιιάοο νιιΙι. ΡΙιιειι 25. Ν. ι , ο οιι δ.

Πειο άπο Ιιειοάεο ΒοΙιιΙιοο πιοοτ παατ Ηιιιιιιννοο άοο Μοάεο ; ιιοιάοειτ άο πιἱενω·πιιπΒ άσοτ Ιιτοπιιοο νιιιποτε. --· ΟιιΒο

άιιοΙιι άσοι οσ οιιΒοοοίοοάο άιι, οιι πιἱεπιειειΙιι ιἱοΙι οοιιιιιιιιε πιοΙι ποΙνο. Πι ΜΒ οοο ποτ Βοα). ειιι·εοΙιοτ οιι Μι ΤοοιιοοΙ

ΒοΙιοοιι , άιο οιι οοΒοάιιοΙιιο Βοννοοιιιο, ιπτΙι ειοοάε πιοι ιιι·οιυυιο νιπΒοτε νοτιοοοιΙο; ννοΙΙι οοοο οΙΙοοιιΞΒο ΒοεννοοοιοΙ Πι ιιοοΡ,

άοι άιι τοοοΒοοΙά Βοοοοε πο, οπι οι· Π οΡΙοιιοοά οΡ ΒοοιιιειΙιι ιο ΜΒΒοπ, οιιιιιιι οι] Μι ειιιοοε νοτιιιιιάοιι οιοοει. - ΠοπΙι

25



-98-.

σου πἱοι, ΟοποΙιιο Ι.οσι·Ιιυεου! άοι ά. υοσ.οιιιυπΒουάε ΜπιτΙ υιοι ΜΒΜ νιπΒοτου , άιι ΒοΙιοοΙ Ιιοι·ετοΙο, υοου , εοΙισου ω.. άου

πιοι Μστουιο νιπΒοτου , !ο Ν. ή ά. Ιιιιπά νιου εου' εσωειιιι , άι.. ιυου πιοι ιιιιΒοειτεΜο ιιι·ιιιοιι οιι νισΒοτου , ά.» Μιά Μ] άευ οι]

Με” ιιουθ.ου , οπι ιο υιυτοΙιοοτοπ.

Μαατ νοοι· άευ ΙιοπΒΒουάευ πω, ου ντι]ου ου ουΒοοάννουΒευ' πασά, υισοι εΡοοΙἱπΒ ου οουπτοετ ἱιι ά.. ΙισιιάιπΒ άει·

νιιιΒοι·ου @υ , τΙιο εἱοτΙι]Ιι ω”, ου ΙοεΙιοιά, νι·ι]Ιιοιά ου ννοΙειιιυά Βοοίι ; ισο σ. Ν. 5 οιι θ ειοπάιιιάεπ.

Μου Ιιαπ ιιοΙι άιι Με οουσ Βσοάε Βοννσουιο Βποπ, άσοι· οι· Πισω σ1:οΙοινοπά οΡ ται οι]σ, ιιἱοιε ενουιιιιι·ά: άε Ιονισπ: άετ

εοννσουιο, ΗΜ συε άεισ ιι·ιισπιου οΙισοε ννοΙΒοιοοΙιοπάο Ιιιιυάευ το νοι·τοσουου; ννοΙΒοιοοΙιουάε Ιιαπάευ @ο άε οοτειο Βι·οπά

ΒοΒἱυοοΙου ιυ άο εοΙιιΙάει·εοΙισοΙ, Μπιτ [ιοι ισοΙι νσοι· άευ ΤσουοοΙ.εΡεοΙοι· ναπ 8εννιΒπ οι]σ, οιι άι. πετώ :ο Ιοσ.ιου; άσ

ΤσουοοΙεΡεοΙοι·, άι.. άα π.·ιιυυι· (Με σου) εΙ:σοε εσιισου πισω νοοι·8τοΙΙοπ, τσ: ἱυ άευ οσοι, ]ο ἱυ σ. ιιΐιιιΒτοΙι]Ιιε:.ο οΙκω.,

ιιΒιιιιιιιι· ιιισοτ Μι]νοπ. ννεἱιιιΒου ε. του άεοΙ ΒονοΙΙοπ, άε Ιιαπάου υισοι ιο νοι·ωουου ; εουάει· ννιΙ, Ιιου ιι οσπιοι· ουΙιοΙοπ,

άιε οΙισοε 1υσοι]ο Ιιοπά]οε νοτισουου , άιο ιιι άευ Βοου 2ι]ιι, ννααι3σνοι· Πε ιΒουε ιιΡι·οοΙι; ουάει· ‹Ιο φωσ νσοι·ΒοοΙάευ ου νου

ιοι· .πωσ Βοιἱοπ, ΒοΙάου Ν. 7 ου 8 Βι] άευ υοάειΙιοπΒουάου πω.

ΗοΠ·ου ινι, άευ ετσι οΡ, ιιι Ιιοι Βοιηιι·οΙι Μ] άε (¦οειιοπΙιιιιο, ισο ννοτάι Ν., ο οου' 2σου @Μου Μισά, άι.. πιοι άευ

πἱιΒοειτοΙιιου στο.. σο! ιιιιυισουοπά Ιιου άιουοπ.

Αουισουοπά ε. νου νοοΙ ΙιοΙουο; Ιιοι ἱε, Με σου , οουσ ..ι.ειά....ιιιΒ. ΒοάυοΙιιο πιοι Βτοιἱο οιι ιννἱοι· ιιιιυιοισουοπ, άἱι ΙιοΒ

Πε τοοάε εουσοε ιο Ιιουυου ΒοΒενου ἱυ νειιΒο Ιοεεοπ, Ισια Πι άἱι πιο Μάεοτ άσσππ, Μπι @ώμο ναπ άεο Μισά. νναυ:2ἱσ Ν.τσσυ Η
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πει πτ πἱοοτ πἱοι πε ντεεετ νναι ε. Βοοάϊ ππ ῇε, Ν. ιο. Με.; Μεττ Δε Ν. πι. Μετ πεει·εεπι εοπιτπει τεαπ ἱυ άεπ πω,

νοτνοΙΒοπε ἱυ άεπ ω...Ι επ νοοτιε ἱιι ε. πω., ε... νιπΒοοτεπ , νυααετάσοτ ιἱο πιειιειε οπωιάάεωπ άε νοοτπεπτ νοτπτπει.

Επ: Η: ει. πενεειἱ8επ, τοει Ν. ω, :επ άε ιεεεπεεειοΙάε @Με ιο πω; ισοάτιι άεπΙι Πι νεπ ε... πευά]ε άε άσπποτ

εεεεπεάπννάε πω... μ.: νινι.εε, οί πει ἱε πιἱυάεοτ ετειἱοπε, ε.. άεοΙ ιΙοοτ πΙοἱυε νἱυεοτ πιοει οτ πωτ πω...1 επ ειΒιπειιτ

Μπι. Επ: πω, πυ ε. οΡεπε πετώ. εΡτεπεπάε τοει ειι]νε νἱυΒοοτεπ Π νοτιοοπεπ, Με Ν. τ3, πει ε. ννεάεοτοτο άειοΙΐάε επιπ

ιποτΜπ5; εεπε πΙοἱυε εΡεοΙἱυε ἱυ πε νἱυεοτεπ, ει. τΜε ...παπά ννε,επεειπι, ιπεειπι π.. πειοτ, ιἱε Ν. ή; Πι ω εννι]Βοπ :επ

ΒεεΙοιεπε τεμε νἱπἑοτεπ, ααπ Ν. τδ τοειενοεΒοπ, πειννεπι Η: πει·εἱάε ΒεποοΒ πεπ ιε πεππεπ εεεενεπ , άοι ιε νοτννοτΡεπ νεΙι;

Ν. τ5 επ τ6 , εοτ Η: νοτάοτ εα , ιπεπι το νοΙΒεπ; π... εεείι οπε άεπππεοΙάεπ, ποε εεπε τοΙ μπἱοοτ εί ΡοτΒετοεπι αααπιοΒτι]Ρεπ ,

εί εεπ' ετεί νεπ εοιππιεπάο; Ν. :5 ἱε ΙοτοΡ ποετε, επ πἱοι ΒεενεπτεάιΒά ααπ άε ΙιΒιπεἱά :επ πει Ρτοάπει, πειννεπι ιε άτεΒοπ

ω.. Ν. τ(5 ἱε νοτΜεεεοΙππ, π... Η εοπιτειειοτεπάε επ Βτπιἱεπε, επ π... ΙιΒιε ΡπΡἱοοτ, οι πει πει επ , ιπεοτ επ,·επ; άιιπ , Μοτ

εεπετπΡεπ , εΡτεπεπ πι] ποΒ ποάοτ, εεποοπ Πι Μοτ ππ οοΒ νοΙΒοπ πιει , π... ιτεππεπ :επ πει εννειει·ά πἱοι ισο ιεοτ, Με ννεΙ

ιῖε πιιπάεπ άι·ειΒεπτΙο εευ ε... ιννααετά ιε επιααπ, εοτ τΙε ετεεΡ ποΙνε Βοεεπἱοοά, επι π... εννιιατά ιε ιτεππεπ εοτ τΙο νιπΒοι·επ

επιἱιεπ', επι ιἱο Παπ πιυ άε εεπεεάε ιε οπιι·ι.ιππεπ, ππππεπ ε.. νιπΒοοτεπ ιοο Με πιεπ πἱοοτ ιἱοι , εΡεεππΒ επ

ννεπιααπά πενσπιτεπ , Ν. τ7.

νναππεοτ τοεπ ἱπ π.. 'ΤοοπεοΙιπεεοπτε, εεεπ' μπι... νει·πεοΙά, ἱε Ν. τΒ ιε νοτπιπάεπ , πωπωΙ Με Ν. πι), Με άειοΙίάε

ἱε, Μ] Μυ Με άιεπεπ τΜε πιεπ εεπ' εάνοεπιιι νσοτειεΙι , οί πωπω ΒεΙεοτάεπ ει. τοάεπεοτεπ , ΡΙιιιιι ειδ.



...ισο

οι Βοσσί νοοι· ιιει Βοπσοοε πιἱεσοοιε, νσοι· ιιοτ 'Ι'σοποοΙ Ν. πο, επ οι] πΙο Βοουοο πιο ει· ι·επιπΙε π]π , Ν. οι. Ποπ, πιο πιιπι

ισοοπ ιιιἱ], πΙοιο πιο το εΙοἱιτοου; νοιποσιιπ ποτ νοινειο πΙοιει· ετσιΤε ιο ιισι πποεπΙο ΒοαΙοεἱιο πιο πΙοοε ιεε, ιοπιιεεπτιιοο ιιιι]ππι

πΙοπΙΙιιιοοΙπΙοο τι τοι· ονει·πεοιπΒ ΒονουπΙο , ιισοο ιιι, πιο πΙοιεΙνε , ιιπου ιιιινοΙ νιοπΙοου ιιισεΒεου.

Π πιπιπΙΙιουπΙο νεσι· υπο ιιοπσοοπΙο πιαοπΙοπ:Ιιπ, ποΙο ιΙι παΙοισιπ τοοο πιο νοιιιτοοπ ου Βοπει



ΒΕΡΒΒ.ΏΒ5.·

@ινηϋσ @ώσσίία.

ΟΕΑΠΗΤΕ ΠΟΟΒΠΕΒδ!

Τοοιιάε Η: ἱιι άα νοτΙΒο Ιοεεειι, άο υυ:ΠΒΙιεω πει άο ειιυάιιοΙιτ ιο νεειιΒοιι οΡ άε ΒοννοΒἱυΒ που ΤοοποοΙο, Μ οπιο

Μπάευ πιει ΒοττεΗιἱιιΒ ω: άο ΡΙωπεἱπΒ Μτ νἱυΒοοτε, Πι ΜΙ Π, ΟαιοΙιιο ΒεοτΙιπΒοπ! ώ'. Μάικτ Με πειάοτ ΜπΠι]2σπ; Ιιο:

οιιάοτεοΙιειά ωεεοΙιοπ ΙοπιΙ1 επι Βοωιιπἱοττ, οί Βενοτ πιει ΒοάιιοΙιιευ Μάε, ἱοιε νοοι·τοειοΙΙου, ΜΒ Η: Μετ Π: πισω ,

Βοποοειααπι εειιτΒοτοοπά. - Μιτου ν·Η] τπι τοτ Βτι]Ρεπ οιι ειιιινω.τοιι εν8τΒεαυ. Ζἱο ΡΙικι: αδ.

ΙΛΙ11Β88Ε, άἱο Β10σ88 8π:ΜΙάοτ, Με άε ννοι·οΙά απ1 ΙιοειΒααι· ΒοοΙι ιιοΙιιοι· Ιιει, νν” ννοΙ ΒοάοοΙιι οΡ άιι οικΙοι·ννοι·Ρ;

Μ] Βοοίι οιιε νοοι· ΙουιΡ ααπιενιιτιοιι, ιει· Ή€:ατ8π:ΙιυννιυΒ Ν. ω, οιι Με Βοιει· Ν. Η, :ή σιι 25; άειε αΙΙσ-νἱοοτ ννΗ ννααι·άἱΒ,

Βοειιιάεστά το νοτάεπ ου ιἱοΙι εἱεοπ ιο ΜΜΜ ποσά Πε που ειοτΙιειου ααπτώοπ. Ηει εει·ειο ἱε άο Βοει·; άα ιννεωο, άσ παπι
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Μπι ίιιιποοιι; πΙο άοτάε, ‹Ξε ιιιισιτειε πιοΙιιοεεο, άιο οοπο ΙαΙιΒο πω ΒοείΙ:, ιοι·ννιιΙ άο νἱοσιάε, οπι Ιαειιειο νιιιΒοτεοτι νιιπι άοτι Ιιιιιιά

Με ειειιιι α.ιιπι άεπ πο: πΙοοτ ΙιοΠι νοοΒι, Βοννιιει ω άειοΙνε πιει νοοΙιτ ΒονιιΙά ἱε οιι ιιΙποο Ιιοι νσιπιιπΒοτι ΒοποοΙιτ οποτάι, οπι

άπο ποΒι ιο Ιιοιιάεοτι, άιι ἱε νοοι· οιιε, Οοιιοπιιο νπἱοπιάοτι! Μπι ΒοΙιιιιΒ σιτι οΡ :ο πιιειΙισιι , άεννι]Ι Μι πιιοσιπιιιιΙοτι νει·τοοιισιι

ιιιΙΙοσιι, οοπο ΜΙΙι πιο: ιιἱοιε άιιιιιἱἱιι, Με οἱ ει· ἱοιε ιιι ν9ιιι·ε.

Οοοά σιι Ιιννιιιιά ειπε ετοεάε πιασει οΙΙιειπιάοττεσιι , Ν. αδ ΒσσΠ οπιε πιοι Ιοτι:ιΡετο άιπ πιοτι άιιπιΙιοτι Μπι, οπι πως εσιι ΜΜΜ

ειιιι το Βι·ιΠιοτι. - Ζιοιάιιιιτ άο τσΒ8υ8ιοΙΙἱιιΒ, πιεπ ιιιιιοΙιι οι· Ιιοι Βοπε: νιιπι οσιι 2Ψειατ£Ι νιιιι , άιπ ιιιιΒοωοΒοοτι ιιι, οιι τΙο Ιιιιιιά

οιατοΙΙοιιι ΒοαΙ.

Ζοο ιιιοει πιιοιι αΙΙο 6.ωτ νοοπΒοοΙάοιι ιιι τοεπιαεειιιΒ Ιοσισιι ΒτετιΒοπι , ννεοι· άε στυετειυάιΒιιεάεαπ ιιιΠπε νοι·άει·οτι.

Ν. η ιε πσσσι Βσω οτιι οΡ πιοΙι ιοΙνσιι το τήπου, νοοι· σου πιαο, πιοι άεπ αιΒιοτ Ιιαπιά οπι πΙο ΙιπιΙιοι· Βοτ·ει ; άπιιιπ·ειιιοΒοσιι @οι

οοπο νποιινν Βοιοι·, οιιι άεπ Ιιιιιιά Ν. 28 ιιι επιυπιοιΜιιε το πιοτιιοτι; ιι] ννἱ_Μ άοπ πιοι άα αιΒια· Μαι, οτιάοπ: πΙο ΒιιΙποτ @πΙο

Μπι άεπ Βοσιειπι..

Μαι Ιιιιιι και ΙιοτιιοΙ ννι]πσιι πιοι άεπι @θα Ιιιιιιά , ενω ετπιΙἱστ:8 Μιιιιιοοι· άο οΙΙοΒοσε Βιώ‹ιΒοο ἱε πιει ειιπιοιι Ιιειπιιι Δε

Ν. πιο, άιωτ «πιο ιιιιΒοειι·εοΙειε οπο. Μιοτ άεπ Ιιιιιιά Ν. 3ο παιΒι; ιιι πιοι σσι·ειε μενιιΙ Μπι άο ειιι·οΙΙιοπ @πιο Ρειιι]ΒιΙι]νοιι ειιιπιιιοιι,

οιι νιιπι άεπι ΙιοτιιοΓ ο! (ο @Με επιποΙιειι; ιιι Ιιει Ιιιιιιειο Βονω Με οιινιωιιτάε ννοτάεπι Βοπἱοιι του ΙιοπιιοΙ, οιι οι Μισο

-

παπι επιποΙιοιπι
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Ν.3τ , ἱε εεπε ιοπάοτΙἱπΒο εεννοοπιο, οπ‹Ιοοτ τΙο ...ι....... ἱυ ΒοπτιιιΙι, νεπ τοει ε... ιπιππ νευ άεπ τεειοτ οί πω... πεπά,

ονοτ άεπ εεποπάοτ, ἱυ π... νοοτΙοάεπε ιε ννι]ιεπ; Πι πεπ π... εεπτοεΜ ννεετΒοποιπεπ ἱυ εεπε πἱιπιππιεπτΙο ΓτεπεοΙιε Αειτἱοε ,

επ πει 'Ι'οοπεοΙ ; Η: πεπ Μοτ ννοΙ τπει ιεεεπ, πωατ Ητ ε... πἱοι εεεεεπ άΜ πει ννοΙειααπά εεείι, ποεννεΙ πωττ εεπ οοΒεπΒΙΠι

άιιτεπάε; Η: ποπάε πειοτ άεπ πἱιΒοειτεπιεπ πω, επ :πε εεπ ννεἱυπἱΒ ..ι..........ει. ιε πτεπεεπ επ άε παπά τπει ιΙοπ ιοοπνἱυΒοτ

ττσΒ πιεοτ Μ... ιε ννεπάεπ, επ άε ποοειε εοτ πεπΡ ε. πήπάοτ Βειοεπι, ιπἱυάεοτ π. π... οοεΙοοπεπάε άσοτ ἱοιε τω”, επ

ιτει`ι πει άσοοΙ ενεπ ιεοτ.

Πε πἱάιΙοπάε πεπάεπ Ν. 32, 33 επ Μ, @υ ΜΙοπ ννοΙειεπιπε επ ι.......... νεοτ πω... επ επιεεπεπ εεοτ Βοοά ΒεπΙεπ.

Μπετ πει οσετποτπ οι:: τπε ιε εεπτπἱπεπ, επι νιιπ νοτΒιιιἱιιΒ οί νοτννοιιάεοτἱυΒ, άε πεπάεπ ιε πωπω ιε επιααπ, ιποει υιει

ποΙειά ννοτάεπ ΜιπΒονεπεεπ ; Μ] νοοτπεοΙά, Ν. 3ε, πισω πἱυπποτ τσε ἱυ εΠιεπάοτεπ ννοτ‹Ιοπ εεεΙεεεπ, Μ] ω... Βοετἱ νοοτ Με

ειιΙΙο αευάοεπἱυΒεπ νευ νοτπειἱυπΒ, νετννοπάεοτἱυπΒ επ ιπεΡε άι·οεΠιεἱά, ω] ποάοτπεπεεπάε ετιπεπ παατ ε. ποοειε ε... ποτει,

πιπΒιιιΜπ ιεπιεπεενοεΒά ιε 2πω Ενεπ ισο ἱε Ν. ?ή νοοτ οΡΒοΒενεπε πεπάεπ , επ εεποοπ εεπε "των Με ειειἱε επ εεπιπεετ

Ρεεεεπάεο, πιιππεπ επ εεπεπ τοαπ ενεπ εεοτ ..ι........ Μει νεεΙ νεἱΙιεπεπΙ εΙοιιι πιεπ ‹Ιο παπάεπ τπε νοτπεεεά επ νετετοτοά ἱυ

επιαπάοτεπ υιει Ν. 33 ιε πιεπεπ, πιει εεπεπ πετάεπ Μ, πιεπ ννααει πἱοι ἱυ @]πε νἱυΒετεπ ιε νοτννοττεπ ; οΡ- επ πεάοτννεειτάε

Καπ άεεε ιεπιεπνοεεἱυε ε... πεπάεπ Βοοτπει ιπεπεπ.

Πε νοειεπ ποπ Π. ποτεἱιῖ.ν ἱιι πιι]πε εεπειεεπ εεπεειοοπ3, π... οτ ου8 οοπ εεπε π3]ιοπάοτε ......Ι..ι.. εΡ νεειἱΒεπ.
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ιιοπ πιἱι ΒαΙοειτο πιο ι›εοΙΙοπΒ ἱεε, ιιοΙισοίι ,ιοοο ιιοτσοοι ιιι πσοοπΙο ιιοτ ιοσσι· νεοι· πΙο ιιοουου, πΙιιο πει ιιιιιοοπΙοι· νσοι· πΙο

νοσιτοουπ, ιο πΙο ΒοΒενοοε ιιοοΙπΙοπ. Ιιοοπ οπο πΙοαπ ιιοΒιυυοο ιιοτ σοΒ πο εΙοοιι οΡ πΙο νιιί οσοιπιοο νοο πΙοου πΙοαπε, πιο Ιιιοπ ουο

ποπ, ποπ πΙο ΤοουοοΙΙεοεοΙΙοι· πΙοοινοο ιιοπ Ρι·οιἱιτοει·ειι οποιο: ιιιι πΙοοτναπ νοι·ποι·Ρεπ οπο.

ιιοοπ οπο νοοι·ιιεειπΙοου πσοποο τοι· ιιενοετιΒιπΒ.

ιιι ιοοο πΙοοεΙιυυετ οΡ πιἱι ιιισπιοοπ οιοτ οαπι·ιιΙιοπ, πιι σιιποισοτοο πιο ιιοπΙοι·. Μοετ, ιιι ιιισσι πο νι·οΒΒοπ, ποΙΙιο

νοο πΙοιε νιιί οοειπιοιι Ιιοο νεοι· ιισι ετπι:ιοπΙο ιιοοΙπι πιιοοου? - Τννεο οποτ Ν. ο επ ο; ποοπ Ν. 3 πιο δ π]π τοοτ νοι·ΡΙΙοιιποπο

νοοτου οΙΙιαππΙοτοο ΒεοΙιιΙι, επ Ιιυυοου ουο οοι·Βοπο πιιοποοι ιιετΒοου ιο πΙο πΙοαπεΙιυυεπ Βοο:σοι·οοει·πι Βοοοοοιπι πσι·πἱι, ἱε ιο πιοπο

οσειπιοο οιο: οοπΒΒοοτοοι·πιι ιο π]π πΙο σσονοοπιιΒΒο εταππΙοο πΙοι· πιιιοε, σπι πο ποπ ννοπ ει· πΙοου Απτποοι· σί Απτπι·ἱοο ναπ πιιοοου

ιιοπ , επ πΙοπ Ιισπιπ οΙΙ, οΡ εΙοα:Ιιπο πποε ετοοπΙοου οιπ. ·

ιιι ιοΙ πιο πΙο οοι·εττο Ροειπιο οιο: οοιοΙΙιουπ, πι ἱε πο ΒοοΙιιΙι πΙο οσεἱιιο ναπ εεοοο ιοιιιποιι· σπάει· πΙο ποΡεοουπ. ιιι πσοοπΙο

.ιο ιιιιιοε ιιοοΙπΙοιι οοσο ποπ νσοι· οπο πο νει·Ιιιοιιοο ο επ ιΙι ιιοΙι ιιιοοι·ιοοΙΙοο οπο ο πΙοπ πΙο σειπιοο πΙοι· νοσιοπ ποιοι ο

ι Β Βτ ο Β Β ο Ρ 9 ο

ιιοποΒιπΒοο ννοι·επ.

ιιΔιοιτοεο Βοοίι οπο εΙοαιιιτε πποε νοοπΡΙΙοοποιπΒοπ, επ πιο, πΙοπ τοοπ, σπι πει πο ετοοπ, πΙο ιιιοΙ νοιι πΙοου νοσι, ιισο σοΙι

ετοαππΙο, τοΒοο ιιοτ ιιοΙ ναπ πΙοου αππΙοι·εο νεοτ οιοοτ ι·ιΒτοου; πσοοπ πιο οιοτ ιννοο νσοι·ιιοοΙπΙοο , πιο ιΙι πο επτιιοττεοο μ. Ζιι π]π

ιο ιοΙΙιοι·ου Βι·εοπι σππΙοουπι , οί ιιοΙιιιοο ΒοοΙιιΙιοοἱε πιει πΙο πΙοαπεΡσειπιθο 5 ου ?οι πιο ο πιο 7, ιιιιι νσοι·τε ιιει·σοΡεουπΙο οΡ ιιιιιοε
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εεεενεπε εεπειεεπ νεοι· άε Αιιιιιιάο, ἱε άιι ειΙΙεε παι Πι και άε νοειειι εεεεεπ Με, Πι πιοει ιιιι πο;; ειιιπιπει.πειι, άιιι άε

ειιιάιε Μπι εοΒεεΙ πι άεπ εεεει νιιιι νοΙε Απιἱεπε πεοΙάεπ, ἱιι π" Τι·ειιιειιοΙ ιε ννιΙΙειι ειιιειι πιει άε νοειειι , πιει ποτε άἱοιιι

ιε Βοεεπιοάειι, πιΙ πιειι πιει ω” επ ΙοπιΡ ννοι·άεπ. Ζἱο π, άιι εειιιοΙνιΒο νιιιι πειάε άε νοειειι, ἱε ιε νει·πιπάειι; πιει

οιιε άε Ιοε νιιιι ι..ιιιιιιεεειι θ ειι 7 Ιιενει· ποιιάειι, άιιιιι· ήπιε πιεειιιιιε ιοεπ εειιοτ ἱε, οπι σοπ Με 8 ειι ο ιε ειιιιιιι, άιιει· άε

Ιιιιιειι νιιιι άε εειιε πιοΙ ισι πει πει νιιιι άευ ιιιιάει·επ νοει ποπιειιάο, ιιιΠιε πεννιιεειι.

Πτ τοειιεεειιιε άειετ Ισε, οιι ιιιιειιάε πεοΙάεπ, ἱε εειινοιιάιΒ, επ ιιι οιιιε Βειιιιεεεοτάε Ισεεειι εθιιοεΒιιιιιπι ειιιιΒειοοιιά,

πειννοΙπ ιο επ ιι πει.νιιιειι ειι πιει νιιΙεεπε επ ;;οοάε πιιιεπ ιιιΒιπιιιιι· ννοι·άι.

Μια οιιε ιιιι ιιιπιπιει· ιιι άειι ννειιιι Ιιοπιειι, ιιιιιιιε ισιιεε νι5ειιάειιΙ άιιι άειε οΡΙοιιειιάποάειι , οιι άε ποιιάἱιιε άει· πιιπάειι

ειι νιιιΒ·ει·ειι ισι ιιιιΡΙιιιιει·ιιειι νει·νιιΙΙοιι; ιιεειι , πει ποΒοοι·ι ισι άε Ρετ ίε ειἱο, πει ἱε Βοοά ειι ιιοοάιΒ , ενειι Με άε ΒοοΒεοΙε

ιιἱιννειάιἱιιΒ νιπι εειιε τοΙΙ, εειι πιιτιιπιει·; νι·ιιιιι ιιιιιιιει·ε εειιε εοπειε, πτ εεεπ νοΙποπιεπ ιιοπιΙάει·ι] ; πει ἱε πιει εειιοε;; οπι οιιιεπ

ιιιιιιεεποπννετ ιε ιεεεειι , άσοι· πει εΡεΙτ ιι πιο οπιιι·επι άιειιάε πει ιε Μπι ,” πεπι εειιε Μπάννο οιιαιι·επ ιε νει·τοοιιειι, νοοι· εειι

ειίεεάιιπε ιεεπειιιιιε; παπι! πεειι! άε νοΙποιπεππειά οΡιεεΡοοι·επ επ άιε νοοι·ιοάτεεειι , άειι ε πει άσοοΙ επ πιοει πει πΙιινεπ;

πει ιιιοει εί Μπι, πι ειιιιιά επ ποιιάιιιΒ, ἱυ Βειιιι, ειιιιιιι ειι ιιιιιειι, πι (ΞεειἱοιιΙιιιιε επ πι εοΙιιειειι·εππειι, ἱιι ποιιάιιιε άει·

πιιιιάειι επ νιιιΒοι·ειι , ΡΙαει8ιιιΒ άει· νοειεπ, τοοιι επ ιιιοάιιΙαιἱο άει· ειειιι , ιιιἱνει·ε άεειιιιιιιιιιε πι Ροεει] , 2ιιἱισιτσ

ηπεεπιιιιιιι πι Ρι·οιιι; ιιοι·ιοπι, πι εποε νναι άε πιιιιει τοι·άει·ι οπι ιιιιιιιιιιιιιΙι επ Παει ιε εζω. - διιι·ειι,

Σ?
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ῇιι οοπο Ισοείιι]ά ιι ιιοοάιΒ, οιιι ιοι άω νοΙιιιιιιιιιιΙιεἱά ισ Ιιοιιιιιιιι, άιι ννσοι Πι, ποιοτ Μι ππσοι τσσπ Ιιοι σοι

ιιισι·ιι ιι]ιι.

Μαι ιιισοι άεπ εισιιεοΙιοιιννοι· ἱιιιιιιει·ε ιιἱοι τκαι Ιιιιἱε Μισπ μιπ, ιιισι €ισ Βοάιισιιισιιτ «Πι ΜΒ άπετ εΙιισιιιε οοπο νσοπΙοιἱιιΒ

ε: Βσιισοι·ά, ιιποοΒ ννοε, νιιι ΜπΒσου Ιιοι ειιιιι ιιιιιιοΙά ;" ιιισιι ιιισοι Μπι άσοο ιοΒιοιιτ ο Η: πισω. Ιιοι ειιιιι ιιιι ιιοΒ

α σου; Μισππ, ννιιιιι Πι Βου νοι·Βιιιιεά, ίιιισιΙιοάειι Βιιιἱοιι σιι ΒοΙισοτά ισ ΙισΒΒοιι, άισ ω, Μ, άσ ΙοιιιιΒ Βοιιιἱει ιι]ιι." -

Ζἱοιάειιιι· άσ ιιιιιιει.

Μειι ποσοι άεο Ιιιιιιει!ωυιιοι· οτι Ιιιιιιειι·εεισι· ισοιισιι, άοι ιιισιι Ιιοι ΤσοιισοΙ ,φαι ννσοι το ΒοΒτιιιΙισιι; ω πιεπ πιει ΜΜά

οιι ΒοννεἱιἱΒά σαιτ Ιιοι Ιιιιι·ιιιιιοι·, Μι ΒοοΙισοΙο, ιιι Ιιοι Βι·σοιεισ ΤσοπισοοΙ, Μι ιιιιισ ννσσι ισ πιιιιιισιι; πιο άε νΙοιιΒοΙε οί, ιοι

Ιιοι ιιιιάάειι, οιι ννεάει·ποει·ιε, ισιιάει· ννιιιάοτἱι ισ ιι]υ, συ πιοι Με οοπο οιιιιοάι·ονειιο, άἱο νοοι· Μι σοι·ει οιιιι·σοάι; ιιι σΙ

ννιιτε Μ] @ται οιι Μι ΤοοιιεοΙ Βοννσοει, οιι Με οιιιιιιυάιΒ νοοτιΒοάννιιιιΙά, Μι ετσοιεισ 'Έ'σοιιοοΙ Ποιο άσοι εσιιιιιισιι , άσοι· οι·

εΙοοΙιιε οου ΙιΙοιιι ΒοάεοΙισ πιο ισ ΒσεΡεσοΙοιι, οιι άοοι· οΙΙοιιιιιΒ οοπο Πιάυσ ιιιι·ιιιε ισ ΒοεοΙιτι]νουι; ἱοιε, ΙιειΒοσιι, εσιισου ννοΙ

ιιιοι σιιιιιιιιιιι·Ιιβι άευ ιιιιιιιιι πιο Μσσεισι· συννααϊάιΒ ιιι, ισο τσε Ιιοι ιἱΒτΒειιιι· ιιἱι οΙΙσιιάο σιιιειιιιιι. ΗοΙιιιιεΙ πιεπ. ιἱει ιισι

Ιιοάειι ειΙ το νοοΙ, - οιι τοου Ιιιιιι Ιιοι μιεεεεισιι, ισι·ννι]Ι άσ ΙιιιιιειΙιειιιισι· άἱοιισ ιιισιιιιιιι Ισοει , ονει· άσ ΒσιιτοιιιΡεπσ Μ:

νσστἱιιΒ άει· οιιΒειιι·ονειισιι; ιιι ιισιιιιι·εσιιιιννε Π ιιΙΙοιι, ιιιιιπισ @πιο νιἱοιιάεπι οιι νι·ἱοιιάιιιπισιι! - ΑοΙι ΜΜΕ ννι] άσοτ σοείοιιιιιε

ιοι ιιι: ΒοιιιιιΒεισ ΜειιιιεΙισάειι νιιιι άεο ννοΙειιιιιά οιι άει· Ιιιιιιει , άσοτάι·ιιιΒοιι; ιιιισιι Μι Με πιο: ιιπσιιιΒσοΒοιι ι·σιιά Ιοστου ιἱοι:,
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πωτ άε ιιεποοππειάά, παατ ε.. ννιιιιτπειπ; πιιεπ πι] ε... ειππιε τπεετ οΡεΡοοτεπ, πεπ άε Βοννοοιιε τοεπεεπ

νιππι; Ιοιεπ ω] .....ι..... ιε νετοοτ2Μιεπ ε... Με επεΙ, πει ε.. πεεεποπννοτ πεειι εααπάεο, πει εεεεεπ νεπ Απιιεπει·εἱε

πει ει]πε ιπιιΙιο.

ο ννοΙΙι εεπε Ιιιιπει ι. πει ιοεπ, πἱο ιπι] ιε ΒοοΙι]Ιι ισο νεοΙ νετπιιιΜι επ ιοο νεοΙ ειπαι·ι αααπποει, πιε τιπ] 2ΜΙι εεπε

ο ΜιπΒοπειιπε .ι..ι.......ι..Β εεπ τεπιπεπ εεείι, ννἱοοτ ΒοιιΒι Η: πιει ισιιπε πιιππεπ πἱιειεειι; ννοΙΙι εεπε ννοπποτπιιτε πιεπεοΙιιιε

α :επ ιπἱεΙοιπιπε επ ννειεππΙι]ππειά; (Ιει ννοΙ πιιεΙειπιπΒ επ ννειεππΙι]Ιιπειπ) π: νΙοοε !π Βεπιιεπιεπ άε οπεοΙιι!πιιΒε

α εοΙιενεπ ιε πιιΙΡ επ νοτίοεἱπε ε... οπνοτπιπποΙι]πεπ πεννοτΙιοτ πιιιιιιοτ οπεοΙππ!ιεπ; πε ΒοννοΙπιΒειε .ι.ιι..... νοτεεπειιτάεπ

ιι πιι]π πω, ισπποτ πει εεοτ ιε ποεπ, επ ιι νοιιπ ννοΙΙπει ἱυ πεπ ι......=>

ΜοΒοπ τει] πἱι νοτοοτπεπειι, 2σο ω.. ννι] ΤοοπεοΙΙιἱειεπ, Πι ω. π.. Π εεεεεπ. ειπε... άε Ιιππει.

Πιιιιτπι] ποΒοοτπ πεπ οπιπιάπεπβι επι επινοτ επ ννοΙ ιε Ιιιιππεπ ιιιι8Ρτεπεπ , Μ άε Ιοιιοτεπ ιοπάεοτ πτοπννεπ, Ιιειιεπ,

οί Βοπτεπ ααπ επτειιΙινοτπιοΒοιι οΡ πε π; πει εεπτοΙι ι..ι......ι. πιπιπιοτ οΡ π... ΤοοπεοΙ εεΡει·πιιιεοτπ ιε ννοτπεπ, επ ε..

:.....ι.... Μπι Ρτιιπεειἱε, ιε Ριιτι]ε, Ροτπιιιεοτεπ π.. οοΙι πιει, ννἱο π... οοΙι πεειι, π.. ἱε εεπ οπνει·εεείΙιβι εεπτοΙι, ε...

ποοτ εεπε οΙΙεππιΒο πιοάε ιε νεοΙ Βοννειιἱεπ ι., επ ΙιοΙιιιιε! εεε ποοτε,επτοπΒειι, πει εεπε εεπεοΙε ιτοειι :......ι.. Αειεπτε επ

ιι...ι..., ιπ Αιπειοτπειιι , πιει οππεεεπααιπσε ΙιΜιειι , ΜΙεπ πιει πει εεπι·επ Μοτ ντι] επ οπποΙει εΡεοΙεπ πιιτνεπ; πΙ πσιειιεπ ει]

ΜΙε ε.. εἱΞεπεσιιεΡΡεπ νεπ Βοεπ Αειειιτ οί Δειτἱεο, πει ἱε ννιιΙεοΙιβι οιπ πει οΡ εεπ ΤοοπεοΙ ιο πιοειεπ Ιιοοτεπ; πει ιι]π
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ιιιοοεοΙιοιι, ιιιιιιιειε ιιιο: οοο πΙοι· Βι·σοτεετο εΡΡι·οοΙιΒεοΙιι·εΙιοπ, πιο πο ιιαΙοπΙιοο π]ππ. Απτιι! ποΙο οοο Βειοιπι, πιο οοοε οι·οοοιιοπΙο,

πειΙι οοο Βοι·οποΙ, ιισο ιιιεει· ιιυυυυο οοεοιο ποουοσπιπ , ιισο οονοι·ετοαπιιοοι·πιοι· πι ποιπΙοπ.

Μπιοι· ιιι πιοαι: ιιοἱιοιι οιι]π ιιοετοΙΙι, Η: ιιοοπιει ναπ ΟεετιοπΙΙοπιο επ ΜιιιιιοΙΙι, οο ιοοΒ πιοε ναπ Βοου εοτοοΙΙιοιι Βοποιοοοι

πιο ο αππΙοι·οο οαππΙιονοΙοπ.

ο πΙοιιιιοοπΙο νοοι· ιιπο οοοπιοπτιιπ , ειοιπο ο πΙοιο πο.

ο ιισο Βοιοεπιι



:"Μ:Διποι: ΙΔΕ8ο

(δο!ιω.πι8οΙιοο!, .Όαπε_, θτοερετίπἔῷ

ΟΕΑΠΗΤΕ ΗΟΟΒΠΕΒδ:

0ικΙοτ ‹Ιο τπεπιΒνπΙάιΒε οΙΒοτοοοιιο Ιιουυἱε, άἱο άσ ΤοουεεΙεΡοοΙοι· οί άοάεΙι]Ι‹ οί ιΜοΙἱττΒε ΒοΙιοοίι , Βοπσοτι άσ δοΙιεττο

εαΙιοοΙ ου Με ΒοεοΙιουννου νευ άεο ιΙιεαιταΙου Πουε; Μτ: ουε ωυ οφ; οΡ Βεἱάευ Μααυ , ου ἱο Ιιοενοτ1·ε άο ΤοοποοΙΙιο: άιι

ΒοΙιοοίι, πιΙ. ΒΙι]Ιιου.

Ηαι εοττ!Βο πιο:τ άι1: τΙο $οΙιεττ:ιεοΙιοοΙ άεο ΤοοττοοΙεΡοοΙοτ Μυ Βενοττ, ἱε ΙοεΙιεἱά, νΙπΒΙιεἱά ου ‹Με Ιατυυἱε, Ιιοο Μ) άεο

άεΒου ιι·εΙιΙιου πιοοι, ου 2Μι το ννομο ειοΙΙου , (ευ Βειτάε). - Μτ Ιιουυἱε. ΙιοοάουιΒ ωτ :ο ννεΡευ ιο ειοΙΙου πιει Μ:: 2κνωτά,

ΙιειννοΙΙι πιου ἱυ άἱο Μπετ εννοάτουυοε1·οπ ωσιο:, ωτ: Η: νευ ττ1σοτάει· €Ιιι€Ισ!Μιεπ άιουει; Μι πσυτ: τοσστ νοοτ, Μυ άεο άε

Βου οΡ Μι 'Ι'οουοοΙ το πααι, ου οίεοΙιοου οΙάαατ: :πιο τεεοΙιυοιἱΒο, :οσπ εΠοοε ιοΙεΙιτΒου ΒοεΙτοπτΙ8υ, ἱε Μττ ποτ ττοοάΞΒ νοοι·

@οΒο ΤοοοοεΙΙἱειευ, Μετι· Με κπιο :ο νετεπιειιι; ωυ ο!ττ‹.Ιο πιο: Ιιυτωο τοΒοΙιυαι5$ο ιοΙε!:Βοιι, τ12.ι:υ.ι1ΗΜε ου 5οΙτἰ]ιτΒαατ πω·

28
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ΒΙι]ιισιι. Ζιοτάααι· Ιιοι πω ; - άε πσοάιΒΙιεἱά ιιι Με σπάετννιιε ιιἱοι· ΕιιιιετπισιἱΒσ παΒοπ, σπι ποπ νσοι· σπΒοΙιιΗισιι ισ ΒοΙισο

άειι, ἱε νειι νεοΙ ΒοΙσιιΒ, Μ] σπάειτήιιάιιιε ΒοΒΙοΙισιι ; σιι ιιιιατσιιι σΙΙοσπ πισω ω” ννεπεοΙιοΙι]Ιι, άοι πσ ιιιιιπποΙιβισ , ισοι.·νσΙ Με

άσ ντοιιννοΙι]Ιισ ΚννεοΙιοΙἱυπΒσιι, άσετἱιι σσιιιε σπάετννι]ε σιιινιιιΒοιι , - ΙισιννεΠ: ΜΙιΜ: ισ ΒσπισΗιοΙι]βιοτ Μπι ΒσεοΙιἱοάειι, σωάει:

ννι] σσιισιι (Μειιιισ ‹ΡΑι·ιιισε) δσιισι·πιπισσετσι· ιιι σιι8 πιιάάεπ ΙιεΒΒσπ, σσυ' πω· Εσάεπ "ιιι πω. Πσι·Ρε άσ ΒιιΙΙοιτ νικ ΜΜΜ.

Ησι πω: νσοι· άσ νι·σπννειι άιιιιι·ιπ εοΙοΒσιι, ι8 ιιισσι·πιειΙοπ ΒοΒΙοιισπ, ιιι σιιισ νειάἱοιιειοΙι]Ιισ, Βσι·σοιιιάσ σιι Βοπιιιιάε

Ασιιἱοσ σιιιΝΕ1.1Μι, άισ ιιι Ιιειτσιι σσι·εισιι ῇσιιΒά άοειι·ιιι σπάετννεισιι, σι· νσοι·άεοΙ πι: εσΙτοΜισυ Ιισσίι.

Πσ επιπάειι, άισ άσ δοΙισι·πιεοΙισοΙ Βοσσί-ι, άισιισιι νεοι·ιε τσι πισιε, ω οπι άευ άεΒου ισ νσοισιι; π] πιο, ιισο σοΙι, οί

ειι]Ι', σί Βοίσι·σσστά ονοτάι·ενεπ. Όσ εισπάειι ναπ άειι εννιιοτάνεσιιτσι· ΙιεΒΒοιι πιώ ποΡιιεεσσι·ά, σιι νοιιάσιι άπ) ιιἱιπιιιιιισιιά; ιἱ]

άισιισιι πισσι·πιιιΙοπ, νσοι·ειΙ νσοι άσπ Τισιιι·εΡοΙεΡεοΙσι· , σπ Με ἱε Μπι υσο€ΙιΒ, άεπ (ΗσάἱΜστ Ν! Βσ5ἱυάσσΐσυ1 οφ €Μ) Μυ·

τΉιιΒ ισ Ιιπιιιισπ πσπιοΙισπ. - Ηω υιι: οιι άα πσοάιεΙισιά Μισο ἱιι @πιο ννσοτάεπ ΒοειοΙά ΙιεΒΒοπάε, πισοι Η: άιι Βοννι]πσιι,

οπι πιιιιισ ετοΙΙἱιιΒ ισ ειεινεπ.

Ζἱοιι ννι] άοπ ιισ ΒΒιιι·σιι οΡ ΡΙοια σε). - Ζσπάσι· υιι πω.: Μπιτ ισ ννιΙΙσπ ΒοΙσσάιΒσυ , 2σο πισοι Πι νι·ιιΒοιιτ ν'νειι @μι

άει τσοτ ΒΒιιτοιι? ννασι· Ιοιιιπσπ άἱο νσοτ άἱοιισιι? Μπι ειΙΙσσπ νσοι· άἱο Ιιστωι, ι.νιιιιι·ισο ισ Βονοπάειι εσιιζυσιι. - Πσ σιιάσι·εισ

ιἱω ισι·εισιιιι εσιιιΙάει·ειοΙιιιΒοι·, Μ] ΙιεΒΒσπ πισσι· εισιισ, σιι 2ι]ιι άσε ιστεισπά Βσισι·, πισιι πισω: σσιιισι άσ ε:ιιιιάειι Ιισιιιισιι,

σπι ιἱοΙι πω· ΙιιιΙιεΙιοάσιι ισ ΒοΙισοιισιι. νειιι ιιισσι· πω ἱε Ιιοι πιοτ πιἱ]πσ ννι]ισ ναπ άεπΙισιι , οπι ισ ννσισιι, που: άοε πισιι ι'Ισιι ιιοΒΒοιι

οιι ΖΞῇ.Ισ Ιισπεσπάσ, Μ: πισσι· ειοΙιιστ πο ΙιιιΙισι· ΙισυΙι πισσι πα::Βευ, παπι πααι· οΡ , Ιισι εσΙιΙοσάσ Μικτά , νετσστι ιιι άιπ Ριιπι σΡ
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Ιοιιεπππειπ, επ άε πεεεπ ποΒοοτι ιοο ιε πεπεεπ, πει ε. εεπεεπε Μ] οΙΙιεπ ειιιιιΒοπ πιο σιι ε... τοΒιοτ πιιιι τοει·ι. - ν...

πιεοτ πιιι ἱε π.. επι ιε ννειεπ , ποε ιπεπ ε... άεεεπ ιτεΙιπεπ ιποει , πεννι]Ι π... οΡ π... ΤοοπεοΙ ιοΙπεπ νοτάεοτ ποιπι ; επ Μισο

εοπάε πειιιιιιΙι]π ΜΙο ε.. ιι]υπεάεπ πιοτ πιιπει ιε οπιπεοτεπ ιι]π νεοτ ε... ΤοοπεοΙεΡεοΙοτ. Πε πιεπεεπ ιπ πιαααιεεπιιιιιιι] Ιενεπάεο,

πεπ π... ιετ νοτάεπιειπε νεοΙ τοεοτ πιειιειι; υιεπ Ιεοτι πεπ, Με νεπ ιοΙνο, οπινεΙΙεππε Ιιεεπεπιεπ ιε οπιππΗ:επ, πεπ πί ιο

ννεπάεπ ιιι Βενιιτεπ, ειοπεπιεεπ ιο ιιιιτεοτειι, επ νναι πιεε ιιιεοτ πι; πιωτ ε... ΤοοπεοΙ πεποείι ε·εεπε Ροτιεειιε

ιιι πιε πιιπει.

Βεεεποπννειι ννι] ΡΙυιιι 3ο. - Πετο πειπε Ζννιιαετπνεεπιοτε (Ζννοπτοππειιτε), ιπεεπ Πι νοΙποεππε ιε ιι]π, ιοι ειιινιπε

νιιιι πιι]π εεεεεπο, πει ποιπι πιπννοτί νοοτ, οιιι νοοτ εεπ πιοπιεπι Με ειιιιιπ ΒοιτιιιΜιι ιε ννοτπειι; ιοτννι]Ι πει ννοτποΙι]πε επιιιπ

ιιιεετ Με ιι...ι.ιιι πεπ Αιιιιιιπε νοοι·Ιιοιιιι, πειννοΙΙι οπε ε. (ιιΙιιπιιιιοτ Βειιοεεεεαιιι 2οιιάε Ιοετεπ, ισονοτάετι άε νοοτ

ειοΙΙιιιΒ νεπ εεπε ννοτποΙι]πε εννιιετπνεεπιοτι] , ιειΙειιπ οπποτννι]ε τοει εεπιιπ επ εννιιοτπ, ιοΙΙεππε ειεπιπε :επ ε.. οιιεεπνοΙΒοπάε

Α.ιιιιιιάεε επ πιειιπεεπ, ΒοιιοεΒιιιιιιιι ποοτ ιιιι] ιπ νοτιεε Ιοεεεπ εειπΒοννειεπ, πι] πε πεεοΙιοπννιπε νευ πεπ ει...ιι..ιο., ιπ

ιπΙΙι εεπε νοοτειοΙΙιπε πιοειεπ πιε ......ι... ιιιπιπιοτ πιι π... οοΒ ννοτπεπ νοτΙοτειι. - Πειιτεπιε,<,επ ειιιοι εεπ ννειεππΙι]π άεΒοπ

Βονεεπι ιιιι] πιει νοοτ, ιπ εεπιΒ ΤοοπεοΙειιιπ Ρπιιιιε ιε πεΒΒεπ ; ιι ισπποτ πι... εειιιεε ννειιιι.<;ε ειοοιεπ ω, επ εεπ πωτ πο

:ειιεππιιεΙ π. πεπ ΒοΙπΒεποΙι]πε .!οπιιοτ, ιε νοτνΜΙοπ, τοεπ ειιεοΙι πει ειιιιι]ε πιει ιιιεοτ; - πει ἱε ππε ΒεποεΒ, οτ εεπιεε Ιιεππἱε

εεπ ιε παΒοπ, ιε ννειειι, πει τοεπ πεπ πιει πι. νοτιοοιιι, τπιει ααπ ε. Ροτίεειιε πεποείι πεπ ιι]π πιει πεειεεπ το ννο‹πεπ;

άε ]οπΒε ·ΤοοπεοΙιἱει π... πιο ποιοτ Βεπτπιπειι.



"ι] μου οουο ΒοεοΙιουννἱυ;; τοεΙιοπ, νου ‹Επι ΤΙιοιι :τοΙου Πουε , πιοι ΒοιτσιιΙιἱυΕ; ,. ἱυ Ιιοενοτι·ε άιο άευ ΤοουοοΙΙιει

άιουοιἱΒ Ιιαπ ιι]υ.

' Ή] Μετ: Μπι ΙιοικΙιπΒ, άοι ἱετ Η) Ιοοι·ι Μπι Μι ΙιΒοΙιααπι τιΒιου , ου Ιιοτο Βεννοουιου νοττοι]άευ , άιο Ιιοτο οπΒενυΙΙιΒ

ΜΗ τοοΙιου; Μ] νοοι·ΒοοΙάτ το νοοΙ νοοι·ονοτ ΒοΒοΒΒου μου; Μι Ιιοοίά ποΙ οΡ άο υοΙιεΡἱοτου το ειουυου; άο ατιυου πἱοι ιο

νσσοΙ οου άο οΙΙοΒωὅου ιο Μουπυου; @ Ιοοι·: Ιιοιυ ννοΙ σώου ου Βειαπ; Μ] Ιοοι·ι Μπι ιἱοΒ ποΙ ΒπἱΒου; Μι ἱε, 2ι]υ ΙιουιΡΙι

τοουι υιοΙιοπ. Ζἱοιάοειι· Με υιιι.

πο” οι]υ οΙΙο νοι·άει·ε άιιάευ ου ΒεννοΒἱπΒου που ενοτάτενου νοοι· οπο Ιιιιυετ, άυι τοου άιο νοοι·ιε οου ιΙιο Ιιυυετ

οοΙτ υαοοι ενοτΙοιοπ. - Πἱο Ιιυυεί, άιο Μο: οΡ ιἱοσπ ιοΙνο Βοειειου Ιιου, τιιοπ άε άοάεΜΙιο ΙιυΙΡ άει· τουοι]Ια,

ιοι ετουυ βοπσείι.

Ζἱου ννι] οοΙιιοτ, Μ” οοΒ πἱι ‹Ιιο Ιευυεε, ποτ Με το ιτοΗιου ἱε, ου ΙκεοΙιουννου οι] ιοι άιΠ οἱυάο Βοουο οπΙ:οΙοτ,

πιαοι· νοοι· Με: υιἱυο: απο άουεουάε Ρει·οουου , οί υιοοι·άει·ευ ; πω· άαπ ποτάι ουοο Βοεοπσπννιυ5 πἱοι τοοοι· άε ΒοεοΙιοιιννἱυΒ

νου άευ Παω , πυειειι· άο ΒοοοΙιουννιπΒ άεα· (ἰτοοΡοτἱυ8, ναπ ουάετεσπεἱάευο ΒοοΙάεπ,ου ννι] πστοου ιοι·ειουά πω. άε εοΜΗοι·

αοΙιιἱΒο ΒοοοΙιουνν!πΒ άοι· οουιτιιετου νου νοΙο ΒοοΙάευ ου οουου Σααι Πι τοι]υο υιοοπἱπΒ παντου ιυο: νοοι·ΒοοΙάεπ. Παει 3ο-Γ]Β. τ.

Ζἱοιάοοι. άου άουοοι·, νναοι· υιι πιΙ 2υΠε οουο Αιιἱιιιάο, ειιΠε οουο Ρἱτουοιιο άου ΤοουοοΙεΡοοΙοι· άἱουου? Μι ἱε ενο1·

άι·εενου; ειΙΙοου τΒουι Μ] ουο υἱοι , υἱοιιοιυἱυ ΒοΙιοοίι άε ισυΒε ΤοουοοΙ5ΡεοΙοι· ιο ποιου , οοο Με Ιιι] ναπ οΙΙοε ννοιου υποοι ,

οοΙωάο τουι·ευ οουοτ οουιτοάουεο ου ιυουιιοτιοπ, οΡτῖΜ Μ] οΡ άο ΒτιυΙοίτ ναπ ΚΙοτἱε ου Βοοε]ο υἱοι Βουοτά πο, οοο ιυἱυ Με
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ιιι ειιιΙοι·ε ιιιιιιειεε, ιιι ΙιΙοιιιε οΡει·ιι'ε, απ.; ειι Με Με Μ] πιει ,Με Σωστό ιε Ιοοιιειι ειι ειιειιι σιι άε ιοει·ειι ιε ω,

νει· Βειισοε ιισιιιειιι

Πιιιιιισο ισιιιΙο Πι ιιιιιιι·οάειι, άεπ ΚννεοΙιοΙιιιΒοιι ·· εειιιΒο Ιοεεειι ιιι άιιιιεειι πιο άἱειι Μτά ιε άσεπ Βονειι, ννιιιιι·νοοιι

Μοτ Βειισοεπισιιιιι εοΙεεειιάΙιειά ισ τπιο Ιιει ΤσοιιεοΙ.

Βεεσιισιιννειι πιι ιιιι εεπ' Πιιιι80τ ειι Πιιιιεει·εεεο, άειιιιἱιι ἱε νσοι· οιιε , νεοι· Ιιει ιιιιιιει άειε Ιοει·ιιιΒ, άει Μ] οΡΙοιιειιάΙιοάσιι

ιιιιιιιισιι νεειιΒοιι, σιι Ιιει σσιιιιιιει άει· ΒοννοΒιιιΒοιι πιο ιισοΒ ειι ΙιιιιΒ. Η. δι. Πε. α. Πιι ννοι·άι πω· σιιιε σοΒοιι ιει·εισιιιι

ιὅισοΡετἱιιΒ; εειιε ιιιιιιει ειιιιιι·ι, Με εσιιιι·ιιειειι, ννειιάιιιΒοιι , ειι ΒιιιΒιιιεειι Ιιεείι, ΙιειννοΙΙι ΒονοΙΒοΙι]Ιι ιιι άεπ ΒοάιιοΙιιειι Βι·σοιι,

ΓιΒ. 3, Βειει· ιε Ιοειαιι ω, ννιιιιι·ιιιι άοπ ιιιι]ιι, οιι άισ εσιιιΙάει·εσιισοΙ Ιοει·ιιιιιιιει· "στάι, νεοι· άεπ Ασιειιι· σιι Ασιιἱοο, ιιιιιι

άιι άοοι- οί εοΙιειιιιεοΙισοΙ.

Πε Μοτ Μι νσοι·ΒεοΙά δσιιιι·, απά, ΡιιΙιιιἱιε, ειι Ριιιισι·; ιιι Μειιισιιιοά, οί Ζοϊι·ο, Πει·ειιιιιιι, ΕιιειΒιιιιιι, (¦ιιιιιιΙΙσιι;

ιἱο Ιιεε ι οιι ή ι·ι]ιειι, σε ιιιιιιιιε ννοιιιιιιιΒοιι ιιι εσιιιι·ιιει, ιισ άιι ιεΠιΙο σοιιιι·αει ιιι ιιιιιιιιε Βοννε<ὅἱιιΒοιι, 2ἱἱο ιι ειι 3 πιει πΙοι

κΠάε σοε, ιἱο 3 ΒοιιεοΙ ΒοιισοΒοιι, ΙιειννεΠι ο ιιἱει 2σοιιι·ει ιιιει·ιιειιάο, 2Μι ννοάεισιιι ννει οΡι·ιει; ισο ιισοιι Δω, ισο

ννοι·ειοΙι ιιιΠι εειιε ιιτσοΡ ιιιιιιιισιιάειιά ιιι σοιιιιιιει , Με ιαΙοι· οΡΙοι, ειι "οι ενει·άι·ιινιιιε Βοισι·Βι ΕΜΗ, ΙιειννεΠι 2Μι ειι,οιι

Βεπιασιιι ιε ΙιεΒΒειι, άεπ ΒεΡει·ίεσιἱοιιεοτάειι Ασιειιι· Ιιειιιιιοι·ιιι ; πιει άει ιεΠάσ σοε, άιειιειι εΙΙε ΡΙιιιιιει· Βι·σοΡειι, τΜε ει·σοΡειι

Με ιιιειι νεοι· Ιιει ΤσοιιεοΙ ειοΙι, Βοεειισιιινά ιο ννοτάειι; πιει ω σοΒ 2ἱοι ιιιειι τΜε Ρι·ιιιιειι οιι εσιιιΙάει·ι]ειι, επ Ροει άιι σιι

συ2σ ιιιιιιει τοε.

Σ!!
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Ζω @υ πώ άοπ 2ω νει· ΒοΙιοτοοιι πιοι οιπο Ιοεεου, οπι ιοι άε ΜἱωἱοΙι άεε ΟοΙιπιτε ενοτιοΒααιι. Ηἱοοτ οικω. π.Μι οσπ

ιιἱοιπν νοΙά ιοι· ειειυννι]ιἱιιΒ νευ ΙιιιιιάιΒΙιεάειη ιΙο νοι·πιειατάε τιιιιυποπέ Με οιιε Ε8: εΡοοι· ΒοΒειειιιά ΜΒΒοπ ἱιι άειειι, ιψι:

Με πω: , κΔ1π1>ι:ιι , ΒΕ ιιυποπ ου εποε” Με» ννι] Μιυ νοημυ οιι Μ] ιιιΙΙου τοοΡει85ἱυΒαπ ωειΙιοιι νοοι· :Μπι ΤοοπωΙσΡωΙοι·,

άἱο Η: Μ οιιάοτνἱιιάἱιιΒ ννσσι, άιπ Μπιτ ΜΜΜ ιι]υ.

Μαι· Με ΒοειοΙάο ιἱ]άΡοι·Ιι ἱε νοι·ειτοΙιειι, νναιιτἱιι άεπτ εοΙιοοΙ ιἱ]ιιοιι ΒειιιΒ Ιιοείιτ απο πιοεισιι ννι] άιιπ σΡ Φυ νο1Βευ‹Μι

σνακΙ εΙιιἱιοιη οπι άἱι ποΙ οτι πιοι ΒοΙισυΒσπἱ8 ω άσοο , πιΙ Πι σ” ααυάοοΜ άοπ ΒοιιΒ Ιιοιιάειι πιο: άου ειειιινιιιιΕ (Μ'

Ιοεεωι, σπααι· άε ΟοΙιιωειτοΗιοιι ; Πι ΜΒ Π άιιε εαπ ιο @ΜΜΜ , άοι ΜΒ Πι ΡΙοΒΠε πιπΒου ΒοΒΙππου , Μι Βοιιιαπι: πω] ΡΙοΒτιΒ

πτ ειιήισυ, Π νοτοοτειιά Μ]ω]ιι ιιιι] Βενοιι ειΙΙοε ιι€ιπΒσυΜυ1. το οτΙιοιιιιοπ, άο ιοο:ο ννοιιεοΙιοιι ιιἱιιοΒοειεπιειι, οπι Μ] νσ"σΙΒ

νιι» @ά οοΙι ιο πιοεειι Υσ1·ΥσΙεα1 οιι οΙΙιιιιιάετοιι Μεττ ννοάετ ιο ιἱω.

Η ΜΒ εειο;.;ά.





..ε· ο·το.ν
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Δα ααυάασιι: Βοο:τοΙΙιΙιευ νευ αΙΙου , ά:ε άα ΒοοΙάευάε Ιιυυειευ ΒοοεΙΤευάευ. Νἱοπιιιιιά εσιιἱΙιιε άἱο αΠ›εοΙάἱυΒου ἱυ Βοι·εεοΙ‹Ιοι· οτάιτ

Μυ άα νετιιιωτάε ΓτιιυεοΙιε ΚιιυετεοΜΙάοτ ωτ τπισω [Με είΒοοΙάιυΒοπ Μετ: τοου τΗ ::τοοΒ άευ εοΙιιΙάεοτῇεπΒά Ιιευυευ. Ή] @υ ἱιι

πω· ΙιΜτάοττ. ΟΑιιιτι. πι: ΜΑΝοει1, ι:::ιε:>ι.:κ οι: τω, ΙιοΙτΙ›ευ ει· Νεά πωαί νευ εε5ΡτοΙΙιευ , πωατ οιτ Με νοΙΒ: ται: ::τικοιτ:::

80
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Μ: που νοτεοΙιοου α:12: 21]υ8 είΒοοΙάιπΒου ἱυ Μ". Ιοοιοι άεα· τ7άε οουνν, ου ΒΙι]ίι Με πἱιυιυυτουάο τιΒιευοοτ ναπ οΙΙο

Ιιιιυειουοοι·ε. - Πε Οαω' ου ουοι·ου, ἱυ 2!]υο ΝοιυυτΙι]Ιιο 11!8τσ1!13, Μείι ενοτ άΞτ οπάοι·ννοι·Ρ Βι·εοά πἱιΒοννι]ά, οου ννοτ·τοι.ε·τ·

ου άο Ε]άάει· 1011000111. Πο οπνοι.ΒοΙιβιοΙι]Ιιο Ρτοίοείοτ 1011119211, Μείι οι· ουε ιο8εου ενοτ υοΒΒοΙοιοπ, ου Μουι. ἱυ 2ι]υο

ΒοΒετουΙιυυετ, ιυοοει οτ υοιυυτΙιβι νοοΙ ναπ εΡι·εοΙιοπ. - Με που ΒΙοοί ‹Ιο νοοι·Ιοουι· Βοπσιιάεπ, 2σσ1Ιου!Β άοι 1.Διυεεευ άἱτ

Ιιοοι·Ιι]Ι: άεοΙ άει· οουο: ΒοΒοοΙ ενοτοΙοοτ ου ουο τω. 1.8 13111111 νοι·ννι]ει. ΟοτάοοΙ, τοι]υο ντἱοπάουΙ νου ΙιοενοοΙ ΒοΙοπΒ άο

Κουπἱε άοετναπ, Βοοσπ: ιυοο: ννοττΙου. Π: ΡτουεοΒο Με 01131τ0 μεί 0υ5 οουο υονοΙΒἱυΒ ναπ 1.15 1111011, ΒτοΒτ οι· Ηεἱυο

οουάοουἱπΒου τυοεοΙιου ἱυ , άιο 1.13 που Ροοεοοτη οοο οΙε άε ααπααοΜ _, ιυοοι· άιο 1.1τ 11110κ Βουοομοοτο Βοοβ ουάει· άευ υοαπι

ναπ οοτΒἱοὸ ου Ιιοομσπ:]πΒ; Πι ΙιοΙι ιο ἱυ τυι]υ Ιεναυ οΙΙου υοΒοΒοου ου νοι·ΒοΙοΙ:ου , τοοοι· 1.15 1411τ110 Βοοίι οΙΙοε Βοοάοαπ; Μ] ἱε

1ιο: τιΒιευοοι· €Με Βοι Η]υετο ουάετ2οοΙι ΒιΙΙιβιττ Π; οουάετ 11ΔΜ1>Ευ Μι, άιο Βοί ἱοιο υἱοπννε - Ι:οι οιοτνου - Μ] νοττοοοτάοτά

‹Με άο Ιιουπἱε άα· ιυουοσποΙι]ἱ:ο οοπάοουἱπΒου ου Βοεννοοι·ννοι·άἱυΒου οΡ Ιιοτ ΒοΙοοι, υοοει άἱο άεα· Ιιο1·ιετοΒΒιοπ.

Ποιο Ιιουπἱε Βοπσοι·ι ουυιιάάεΙιβι υοοει άευ ΚιιυοτεοΜΙάει· οου οΙΙο Βοάευοοι·ε, ου νοοι·οΙ οαπ ΤοουοοΙεΡεοΙοι·ο. Ζι] ΙιοΒΒου

Μι υἱιιυιιυιουάε νοοπΙοοΙ Βενου δοΜΙάετε, ΤοοΙιουοοι·ε ου ΒοοΙάπσυ1νοτε, άοι 2!] άσοι· τΙο ΒεννοΒἱπΒ άεα· άεοΙου ιοΙνο, ει·οοτου

Ιιτοσπι Ιιυυυου Ιυ]οοιιου οου ‹Ιο ττοΜ:συ ναπ Με ΒοΙοαι, οιυ είιοΒοοΙάεπ, ου άευ ἱπνἱοοά Ιιιιυυοτ ι·εάευ πο νοι·τυοοι·άετου.

Οίεσποου υυ Ιισι ΒτοοιοοΙιο ΒσποοΙ άεο ΙιΒσποοωε, κΙο ννοι·ΜπΒ ναπ ο1τοου ου Βοουου οαι:τυοτΙιοΙηΙι τοοΒι·ευΒου οτο άε

πἱι1νοτΙιεοΙου οο2α· ΒοτοοοάεοοπάοουἱπΒΒου οίιοΒοοΙάευ , οοο ἱε υοΒιουο πο τομ. οΙιοοε Μ”. οοπΒοοιΒτ ΒοΙιουάευ νοοι· Ιιοι

νσ0Ν1ααιυεΙο άοοΙ ννοο1ἱυ άο ΙιετιειοΒτοιι ιἱοΙι Ιοιου Δοπ.
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νιιπάισιι· Με Πι ιενουε άε ΚνΜεΙιοΙἱυΒοσ που· Με Τοοσεε!, οΡ ‹Μι εοάσοοΙιε άοτ Ιιιιυει, Ισ]ισπάοτ οΡΙοιιεσά

τυσσ: ισοΙιεσ.

ννεστ Ιιο: ἱε σἱοο: ΒοσοοΒ άειοΙνο Μπιτ σσ2ε 2ἱοοΙεαασάσοσἱσΒοου οΡ Βο: ΤοουσοΙ σίιεΒοοΙάεσ; άοετ ννστάου 2ννετ!εΒοοάου

ωισΒοιι·οίΐου, ΒεΒι·εΙιεσ συιάεΙα, άιε σπι Βσω σίιεΒοοΙάεσ, ΙιἱσάεοτΙιβι Ιιυυυσου Απ. πω" Ιια: νοΙε ιυσουεσπου ιι]σ οτ, άσε

ΙσΒοΒου, οΙεοί ιἱ] ννεουάεσ επ άσε εοΙιι·επου, άσι πιεσ ΒοοΙοονεσ ιοιπΙο άιιι ιἱ] ΙοοΙιιου, σε πιεει· άσοι· άε ιυσσεσΙι οοΙι

πευσου ΙοοΒι.

ΖεΙιοτΙι3Ιι ἱε άε ΤεεΙιουΙισυε: στσ ιοι άε Ιιουσἱε άετ Πισω νιισ ΙιοττετοΒτοοΙωιε εΪΒοοΙάιπΒ εε Ιιοπιου πιει σπε εοΙειστ , άου

εεσἱΒοου ννοε , πωτ άεσ ΤσουσοΙ5ΡεοΙεη ή] Ιοοτι Μεσα τεΒοοΙπισιιΒ άε ΒοοΙ1ι·εΙιου νιισ ισσ ειΒου ΒοΙιισι Ιιουυσου επ άσε άσοτ άε

Ιιυυει τει·Βειει·ου. ννσυι Ιιει ἱε σἱοι ΒοουσοΒ σσι, Βοεάτενου άσοι· ΒονσοοΙ, υιι ισσει· τΜΜυτωι: το εοΙιι·ει]εσ, το ΙοΒοΙιεσ,

νει·ει·εισιά σε ει]α; υσεσ, πω» Ιιω άοστάοοτ πνιΗ,3οΙσΙι ου σίιιΒ:εἱι]Ιι ννοτάου, ου Ιιο: ιοιιάε σσΜ.ει· σειιιστΙπΙι εσυ.

Ενω Με πωσ άε ισουσου άει· ειεπι τω. ννοΙΙιιἱάεσάΙιεἱά άννισΒτ , ισπάει· συυειιιιιτΜΙι :ο 2ω , 2οο πισοι πιεσ άε ιιἱτοοτΙι]Ιιε

εεΒοτου άεε ΒοΙισιιε τοτ ννοΙεωπά Βι·εσΒοου οτι το @ΜΙι σεισυι·ΙπΙι ΒΙι]νου, ενοτεουΙιοπιειιΒ Με Μι·ιιΜει·, Ιιο:ννοΙΙι ιυσπ

νοοι·ετοοΙ:ου πεσοι, οΡάοτ Βοιννι]πιου επ άσοά ιοο νει·εοΙιι·Μ«οΙσΚ Μο: νοοτΒοειοΙά ννοι·άου-, άοι Ιιει σίισ;ιοΙι]Ιι ισικΙο @υ , άετε

'8'7ι]σε Ιοε "ισ πεσει. σοΙ Ι188τεΡου , π νοΙ ννισπΙσπά νσοι· Ιιει ΤοουσοΙ.

Πσιε οΡεΡοτἱυΒεσ πισοιεσ σ:15 ιοι άεσ πεπ τω· νοΙΙισπιεσΙιε]ά Ιοἱάεσ , ου ιδεσ εΙοσσΙιιου εισωΙι άἱο ιε οΙΒειυσεσ ΙιεοτεσΒι ,

Ιεε.·ου νοτΒσσυσου εσ ννοΙεισυά Βοινει·ειι, άα Νειισιιτ Ιοοτου ι.ίΒοοΜου, τσἱιιάει· ιοο Με Μ] σ., άσσ ννοΙ ΒοΒσοτάε ιο ιι]σ. Μοσ
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ισιιάε εε!σονευ άιπ άειε ΙοεεειιλεΙισο ειΙΙοειι το Ιιιιἱε ΒοοΙισοι·άεπ ἱιι άε ιεοΙιειι- οτι εοΙιἱΙάεοτεοΙισοἱ , Βεευεἱιιιε , παπι Μι νσοτεευο

πιεπ άσοοΙ ἱε Μοτ νινοΙ, ω οιιάεοτι·ιΒι Μ; άσ εΪΒοοΙάιιιΒ άοτ Μι·ιεισιμου πιει σπε ΒοΙαατ, "Μπιτ οοΙΙι οπι άε ΒοοΙ.ιι·ειισυ άει

εοΙεειε νσοι· άεπ ΤοοιιεεΙεΡεοΙει· ιο Ιοει·ευ νοτΒοιοτειι.

Η ΜΒ άοπ νοοτεεπσωευ, σιυ Μα· ιε ισουευ Μ] ιΙο Ιιευπἱε άει· Ιιιιι·ιειοΒιειι Μι σιιάοττιΒι ἱιι άε Ιιιιπειει·εΡευ, ιοι άε

ιιισΒοοΙι]Μιεἱά στα ειΙΙε Μι·ιεισΒιειι άσοι· ΜἱπιἱσΙι ιε νει·ιοοιιειι, οτα άε εεΒι·εΙιειι ιοι ιΒε ιυοΒοοΙι]Ηιεἱά ΙιἱιιάετΙι]Ιι ιε Ιοει·σιι

ΒεάεΗιειι, ιε ΙιιιΙΡ Ιισιπευ, ειι ιε νει·Βοιοτσιι.

ΟΡ άεπ ννι]2ε Μπι πιευ Ιιει εΡοοι· Μπαμ ιοι άσ τεεοΙειι άει· ιιἱιοτΙι]Ιιε ννοΙεΡτεΙιειιάΙιεἱά, άει· ΙιΒοΙιιιπιοΙι]Ιιε ΒοννοΒἱπΒ σιι

άεε εοΙειιιιε, ευ Μισο Κευπἱε ΒοΙισωειι νται δει ΒοοάεοΙιε άει· Ιιιιιιει, οΙΒοιιιεειι Βοιιευά σπάει· άεπ ιιιπιπι νιιιι Μἱπιἱσἔι

οΡ Βοι ΤοοπεοΙ.

Βε Ι-ιειιιιἱε ναπ άε νοτΒι]ειει·ἱιιΒ άεε πιουεεΙιεωΙιου ΒοιἱΒιε, οί Ιἱονει· θε ιιιἱεΙοἱάιπΒ, ὁἱο ααο άε σωμυ Μπι ιοεΒοΒτεδι

νιιοι·άευ ταιυ άεπ εειιιεοΙιοπννει·, Βεείι τΙο εοτειε άειιΙιΒεοΙάειι άιιιιι·νεπ, επι άσοι άε ιιισΒοοΙἐ]Ηιεἱά εεΒσι·ειι ννοι·άειι, άοι άε

ιιεΒσοιεἱυΒ οΡ Μι ΤσουεεΙ άσιεΠάε άευΚΒεεΗεπ ΔειΒασι· νει·ννεΙιι , άἱο άε σωσει· οΙΙωιιάει· ΜΙΑ] ειιιαυάε άσοι.

[Μι άειε ιιειπι!ε ευ άεπ ιιἱιννοτιιἱιιε πι: νεοΙ ΒοιιιιιΒ ἱε, Βοιισοίι εεευ ΒετοοΒ; πινει ἱε άειω·ενοτ υἱοι ειΙ εσεοΙιτενευ , πισω·

άε πυειιιἱοι· οπι Μι άσοι· νοοι·ιιίΒιιιιπά εεωΙάει·ειι ἱιι Ιιει εοΙιιειι εαπ α: ννεπάειι, ἱε ιήι1ιωει· ιπι]υ8 ννειευε, ισοάειιἱΒ ΒοιοοΒά,

άοι ιἱ] εεοε άιιάεοΙι]Ιιε ιοεΡειεεἱυΒ νοοτ άεπ ΤσοιιεοΙεΡεοΙει· Μά, $νειιι·σιυιτειιι Πι άοπ Με Μοτ ]ιιἱει Βοιισοι·ειιάο, πιι]πε

εεΦιοΙιισιι ἱιι Ιοε5ειι ιιιΙ πιεάεάεοΙεω
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Τι·οάουάε άσε ἱυ Βοι ιιινεεάε ΒοάεοΙιε οιιεει· Πιιι·ιιιιε, ννοΙΙιε πι] οσε ΒοεΒΙιειι νοοι·εεειοΙά πιει Πενε ιιιιπάιιειιι ιε ειιΠειι

ιιίΙιειπάοΙεσ, (ννοΙΙιει· ειιιινιιπΒ σιι ιιΙιι εου ΒοιιΒΙι]Ιι ειιιΙι πιά εοΒιει·ΒΙιινου, Ιιι] Βοι εΙοι "ιι άειε ]εοτΒιιπΒ.)

Βιιι·εΙιειι τινι] άιισ νοοι·ειί, ενει· άε ιπἱάάοΙειι, άἱο ἱυ ειεΙιι ιε ιιεπιου ει]π , οπι ιοι εοοάε ιιιιάτιιΙιΙιιπΒου ιε Ιιοπιεσ. Νεα

οΡ ιιιιι·άε σ νοσιιιιιιΙιι , ου ἱε άυε εεΙιει·, ιιιιιιι· ιιιιιιε άε Ιιειιιιἱε νειι άειι ΤοσυεοΙεΡεοΙοτ πιεει· άσοι·Βοοάι·σπΒοου σ, ιοι ΜΜΜ (ΜΙ'

δσπιΙάει·- ειι ΤεεΙιουΙιιιυει, οί Ιιι] Ιιεείι πιει εεΙιει·Ιιεἱά οΡ ει]υ ειΒω ΒοΙσει ιιιιυιι1ει·ΙιιπΒειι ιε πιιιΙιειι , ΙσσΒιι άιε ΙιιιυειισιιιιΒε

τεεοΙω; ιιεεπι Ιιεπι ιοο ΒιιυειιΒ ΒοοάεοΙά, Με Βι] ννΗι, ει· ἱε ιεΙιει· οί Βοι εευσ οί Ιιει ειπάει·ο, άιιι Ιιι] ννουιιοΒιε ιιπάει·ε ιε

Βοιιιιου; ΒεειοΙά Ιιε] Ιιεεί: άε ΒιιυειιΒειε οοεω νοοι· Ιιει ΤοουσοΙ, εσ ποΙΙιει ει]σ ιι]υσ ννουΙιΙιτειιιιννεσ ιοο άσπ, δεί ιἱ]

πιεΙι ειιοοάιε οΡ άου ΤοουσοΙ είειιιπά νει·Ιιεεω , οί ισοΒεΗ]Ιι ιιιιου ει] Ιιεισ ιε άιει σιι άε οσεου, ιοοάιιι ει] Ιιει σοε ιε νεοΙ

άεΙιΙιειι 3 Ιιι] άε ιιιιάι·ιιΙιΙιιπΒ άει· ιοοι·ιι; πιἱεεοΙιἱοου ιι]π ει] Ιιετο ιε άι·οενιε υσοτΒοεΒοΒοου ααυ άε ΒιιἱιειιπσεΙιω , επ ΜΜΜ ω "κι

ιιΙε εεπ Βοοε , οτο Ιιοοεε ιιιιιιιιιε νεσ ννοοάε πιει νι·ιιοΒι ιε άσειι ιιἱιΙιοτοειι. Ηει ΙιοΙιοοι·ι σσΙιιει· σπιιιιάάοΙι]Ιι ιοι άε Ιιειιιιἱ5 "Η

ιι]ιι εἱεω εεΙοιιι , άιε άου ΤοουσοΙειιεοΙει· άσοι· άειι Ηεει· πεσει. ισ ιι]υσ ΒοεΒιιι·ου-Ιιιιυει ποο εεοτ ννοι·άι ιιασΒοιιι·ειειι, οπι κι

ννειου , πει Ιιι] πιει ΙιειιοΙνε Ιιιισ ιιἱιννοτΙιεσ.

ΙΙι σιι Ιιἱοι· Βεω Βοννιιι.; πιιιΙιειι νιισ άε εεννουσ ννι]2ε επι ιι]π ΒοΙοιιι ιε ΒοεοΒιΙάει·ου , Ιιι] τΜε ΤοουσοΙεΡεεΙσι·ε ισ Βωσει,

.ιοοάι·ιι ει] ἱυ Βοι ΙιειἱΠιειιιιιι· ιινει·Ιιιειιιτο ιιι]π, τσε άοοι· ἱε Ιιει Ιοεεου νω Ιιει τοοά άει· ννεπΒου , σπι εωιΒο ΡευεεοΙιτεΙιΙιου ἱα Ιιε!

ΒεΙσει ιε Βονειι, ου: ιἱοΙι τσε εεπ μπ ΒοΙΙε άτειιιΙιννιιπΒου το εσΙιιΙάει·ου, άιι ἱε ιε ιιΙΒοτοεω ΙιεΙιωά επι ιΙιιιιι·νιιιι ιε εΡιεΙιευι

31
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ιιυιιιι· Πι πωΡ αιιπιοισοιιου , ιΙοι οι· Ιιοιιιιἱε ΒοΙισοι·άι "ιιι δσιιιΙάει·- οιι ΤοσΙιοιιΙιιιιιοι, σπι άιι ν7οΙ έιιιπιεννοιιιΙοιι οιι πωτ ιιιιιιο

πιοιι άεετ Βοιοι· ιιιοάο ιοι·εει Μπι Ιισιιιοιι, ιιιοιι Βοιοι· Ιιε: εισοΙ ιι·είι. νοΙο ισοΙιοιι άπ, άσοι· ιιιοΡεοΙε "ιιι οοιιο ΜαΙο

οιι 2πειτο Μουτ, νοΙΒοιιε άο ΡΙσοιιοιι ιιοπ ιιει ΒοΙσει, οιι ιιιοοιιοιι ΒοιισοΒ Βοιισιιιι το ΙιοΒΒοιι ; ω πιοιι πσπ ιιιοι·ιιι Βοάι·ιοει ,

ΒοΙισοίι Βοοιι ΒοισοΒ; ννιιιιι οσιπιἱ]άο ἱε ιιοι Βάααι σιιΒιιιιειιε, νοτΒοιοτοιι ιιισοι Ιιοι σοέπιοι·Ιι ω” άἱι πιω άΙο Νιιιιιιιι· κοΙνο

Μπι άο ΤσοιιοοΙεΡεοΙοτε, ω” ΒΙοπάΙιεἱά ιιοπ ΙιοιιιιοΙιβιο ννοιιΙιΒι·ιιιιιιννοιι Ιιοοίι ΒοεννοιΒοι.ά. Μ] ιιιιιΙιοιι άιο ιισιιιιοι·, νοΙΒοιι τιο

ΙσοΡ άει· Νειιιιιιι· οιι ιιιοοιιοιι ννοΙΒΒοάιιιιιι ιο ΙιοΒΒοιι, ιοι·ννι]Ι νοι·Βοιοιι ννοτάι, ω ννιιιιιιοοι· άἱο οοιιο ιιιιιΙοι·σ ι·ιειιιιΒ ΒοΒενοιι

ννοιάειι, πιοιι, οί νοοι· ιιο: Μιτειιιιοι ΙιοιννοΠι πιοιι νσοι·ειοΙι, σί νοοι· ιΙοπ ννοΙειιιιιά νοοΙ 2σιιάε ισοΒι·ειιΒοπ. Πι ιιιΙ ιι·οοΙιιοιι

€Ήι ιοτεισπά το Βοννι]ιοιι, άσοι· ιο ιοοΙιοιιοιι. Ζἱο ΡΙιιοι σο. Ν. ι.

?ισιιιΙοι· ιιι ιι ιιιιισιιιιοσιιο ιιιιιιννι]ιιιιΒοιι ιο νοι·νοΙΙοιι, πισοι Πι Π άσοιι σιιπιοι·Ιιοπ, ω άε πιοιιιοΙι Βσνοιι Ιιει σοειιοΙ οοιι

πω" ι·σιιά Βιιιιιιο Ιιοοίι ννιιιιι·άσοι· , άο ΒεννοΒοι· "ιιι σ028 ννοιιΙιΒτιιοιιννου μει, ΙιοιιοΙνο ἱε εσιιιιιιιιο Μ] οοιιἱΒε εσοΙοιιοι·ι

σιιπιοι·Ηιιιιιι· Μοιιι, Μ] ιιιιιΙοτο Βι·σοιοι·, ιιιιιιιι· άιιιιιι άειοιι ιοι ιιιιιιννιιιιπε άιοποιι πισω, σπι ιο ΒοτοσοΒειι, άέιι ννοΠιο ννοιιΙιΒιιιιιιιννοιι

πιοιι ιιοπ ΒοΙιενοιι ιο εσΙιιΙάοιοιι , Μπι] οΡΒοΙιενοπ, ιιοάει·ννωι·ιε ειιιιιιάε , άι·σενἱΒο, νοτετεα:άο οί ΒΙι]ιΙο; πιοιι άιοιιι ιο ιοτΒοιι,

ω ιιιοπ ιιιιιο οιξιοπο ννοιιΙάιι·ειαιιννοιι ιιισοι ιιιιιιτσοτου πιοι άο εσιιἱΙάοτἱιιΒ, οί άα ΒεννοΒἱιιΒ άιιιιι·νιιιι ισιιιΙο νοι·Ισοι·οιι ραπ.

Ετ ἱε νοοι· άο ΜἱπιἱοΙι άεο 88Ιαατ8, Βιιιιιι Βοοιι άεοΙ ιιι ΙιοιποΙνο ιΙο: πισσοτ ιιιιάτιιιιι; ιιτ πω, άιο ισο ιιἱιπιιιιιιοιιά

σνοι άε ιιιιι·ιειοΒιοιι Μάι εοεσιιιενοιι, εισΙι άε ΒεννοΒιιιΒ άοιιι·νειι Βονοπ άο ιιιιάτιιΗιιπΒ ιΙοι· σοΒοιι; ιοΒΒοιιάΙο, ιΙοι ιΙο πεαατά
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Μιά οπιει· αααπάοεπιπΒοπ ιπ άειοΙνε Βοει οΡιεπ·ιετιιεπ πρι. Πε (ιι·ιιιιί πιτ ιισι·τοιι, ι. επ πιει ιιεπι εεπε, ποοννει Με άεπ

.8οΙεει·άεπ Ρι·οίίεεωι· ιιΔιιιιι:ιι , επ «κι Βειιοενειι εΙοειιτε άε πωπωτ ιεΙνε :ο ι·ααοάΡΙοεεπ, οιυ οπι ιπ ιιεεεπ ιε ενει·:ιιιΒοπ, πει

εειιιιπτ ω ιΙο πεπιιΒι·ααιιννεπ ειΙΙεεπ τοι άε πωιωιιιπΒ άει· Βοννεει·ννοιάιπΒεπ οπε άιεπεπ.

Μετ ει·οπιι πιοει Πι Με @επ οΡιιιοτιιειι π.. πει οπι σ;Ιο ιοπΒε !ιοάεπ οΡ .κι άεει ααπάεεπιιε ιε εΙοε·π πρ, επ ιενεπε

άε ποοιιιειιειιιιιιιειά οπι άσοι· 5εΙ.ιι.ΙωπΒ ιπ πει εεΙοααι , άΙο Νιιιπιιι· ιε ιιπΙΡ το ιιοπιεπ.

Ετ ιιιπ εΙοειιιε :ννεε Βιιιοπάει·ε ΒεννοΒιπΒοπ ω οπιε ννεπιιΒτεεπννεπ , σΡιειιω επ πεδει·ιι·ειιιιεπ, "Με :εμε οι' ιιπιιε, ιιεεπ

επ ννοάει· ιιιιππεπ ω] ιιιε πιει Βοννεεεπ, πω” ιιιι οΡ επ πειΙοι· ιιεείι νεΙο ιπεπεειιπΒεπ, ιιιε πε ιπ 4Ιοπ ΙοοΡ ιΙοι· Ισεεειι

νοοι·ιε Βιιιιιεπ ειιΙΙεπ. Ζιε Ν. ε. δ8.οΙΙοπ ω] ππ εεπ εεπνοικιιΒ ννειεπ ιπ πιει, πιει οπεππειιε άσοι· ιΙο Νπιιιιιι· ΒειΙοεΙά,

πιιιιιι· ιιιπε ννεπιιΒι·ααιιννεπ ιιιπ ιιεπι το ιιιιπ, άει·ιεΙνει· ι·ιειιπε ι. το Βοο·έπειιιιΒ ειι 2ιι Ιοεεεπ ιιειπ το ιιιΒι οιι άε οοεεπ.

Πιι πΒι ιιε δοοΙιιιιΙοι· ἱε-πειΙοειιε επι άεπ ιιι·ιιιι πι:τοοάι·ιιιιιιεπ, ποτω άειε εεΒι·ειιεπ άσοι· νει·ννεπ επ Ρεποειεπ, ιπιιιιι· άσο

επ πιε: ιιεππἱε πω ο;Ιοπ είεωπάΙ, νοοι· πο: Τοοπεει. πι.. Ν. δ.

ιο. Πι εειιιΙάει· άε ννεπιιΒιεειιννεπ πι: ιιπππε ιππΙοαπιιπε Μι άεπ πεπεννοι·ιει ιιι εειιε εειιπιπε ι·ιΒιιπε πωτ

Βονεπ , .κι επ Βι·εοά Βενειι οιι ε.. πιιιιιιιι·ιιιιιε , ννοΙΙιε "απ εειιε πο νει·ΙΙοι·επ Βιιιιπ επ εεεπ άειινει·ιν

Βειιοενεπ , άσοι· ιΙοπ είειεπιι.

πο. Πι @ειπε άΙο ΡΙοοιιεπ άει· πιω , ιιονεπ ιΙοπ πειιε, ιιιεεειιεπ ιΙο ννειιιώι·ααιιννεπ.

δι). Πε ιι·ειιιιεπ άει· ιινναειάοει·ιιιΒιιειιι και ε.. πευενΙουΒοοΙε Μπι ιιεποάεπ αααπΒειει.
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.οι Επ άω ιιι άε πσοιιεπ άει· ιπσπά οοΙι πααι· πεποάεπι

.πει ππ πινει οιι , άοι πει εεπι·ειι άει· ινεπππιααπννεπ ααππιετπειιιιι πιει·άσοι· πειει·ι , νοοι·εΙ νναππεετ πιεπ άειεΙνε

πιι ποάει·ιι·ειιι, άοι άε πειειπε νευ άε Ναιιιπτ π.

νναιιπεει· πιεπ πεπ πιι νναι ππιαπννπαατάιε εσιιιΙάει·ι επ άε ιιαπεπ πιει εεπεπ ιιΒιεπ ιι·ειι νναι ιπΒονειΙοπ πιααιιι ,

ννιπι άε νσοι·ειειιιπΒ.

Πε νει·ννεισιΤεπ πιει·ισο ααπεεννεπά, ιιιιππεπ πιει εΙΙοεπ ενναιι ιιιπ ) άιι ἱε ιε πετά; άε ννειεπεσπαΡ άοαι·νεπ, ιαι ιιι ιπ σοπ

απαι·ι σπάει.πσπά ιποάοάεεΙοπ, πει μια νοοι· πει 'Γσοπεει ἱε άοαι·εππονεπ πιιισπάει·, οπι πει Βοπιαπιιειιιιι ννοάει·σπι ινοΒ ιε

ιεεεπ , επ ει· εεεπ πιει εαπ· ιε πεππεπ οΡ πει ΒοΙοαι.

Ζιεπ ννι] πο , ιναι σπε εειααι.ιάσοι· πεεσπιΙάειἱπΒ άσε ισοΒει·ιιει, ιπεει Ιιαπ πι:ννει·πεπ , άοπ απ άιι πιει εεεσιιιοά νναι·ο.

Πι: ννειεπ, ιιιι άε τπει νοσι·ΙσοΡιε νεοι· [ιννε σοεεπ εΙισο εεεσπιΙάει·ά, εεειι άσοι· άε πεννεειπΒ άει· άεεΙοπ 2εΙναι νεπ πει

εεΙοαι, άιι ΒονοΙΒ πω: άεπ ισοι·πέσί ει·ατπεσπαιι. Ζιε Π. ή.

Ν. Πε ννεπιπι·ααπννεπ ννοι·άεπ ιε παιιιεπ Βοιι·οιάεεπ ααπ άεπ πεπενιισι·ιει , ννεαι·άσοι· ιιι ι·ιιιεπ ααπ άε ιιιιει·ειε πσοιιεπ.

Ησο ειοτιι ιισιπεπ υιι άε ιννεε εεεεπιΙάει·άε πισοιιεπ ιιιαεσπεπ άε ννεπππι·ααπννεπ πιει ιπ ννει·πιπε.

Μ. Ηει νσοι·πσοιά ιι·σπει πει.

30. Πε πενεπειε σοεΙοοάεπ νει·πειι'επ ιιοπ, επ πει σοε ι·πει ππ οΡ άε σπάειΙοοάεπ, ααπ άε ππιιειιπσοιισπ

σπιειααπ Ρισοιιεπ πεάει·νναατιε, άσοι· ω” ιννειΙεπ άει· νναπι.;επι
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θ. Πο 1ιοι18ΠοιιΒοΙ8 ιννοΙΙοιι ου ι·ι]ιοιι, Μ άο ννοιιΠιι·οοιιννοιι συιετοοι οοιιο ΡΙσοἱ ονοι· άοιι υου5 άσοι· Μι

εννοΙΙου άετ ννουΒοιι.

Θ· 'Ι.`ννοο "πτε ΡΙσοι]οιι σιιιετοοιι οι, άε ννοιιΒΒοιι , άοΙοιιάε πιο άο ιιοιιονΙοιιΒοΙεε, ννοΙΙιο ι·οοάο ΒοεοΒιἱΙάοτά,

πιο ειοι·ιι ιιἱιΙισιιιοιι.

θ). Πο τιισιιάιισοΙιοιι οΡοιιοιι ιἱοΙι, οιι άιιΙοιι άσοι· Ιιοι οΡ οΠιουάει·οιι τοπσπ άει· ιιιιιάοιι, άο ΙιοΙεεΡἱοτοιι

τοΠιοιι ου άε σιιάει·ιιοΙιοιι ιοιιοιι ω. Πο ιτοΗιοιι επι άε πισιιάΙισοΙιοιι ΒοεσΜΙάετά, άιοιιοιι Μοτ νσοι·

Ιιοι οΙΐοοιι Τσοιιοιι πιώ , Ιισο οι· άἱι πιο ιοι· Μ]άε ιιιιιιοι, ἱυ Μ. 5.

Ήοιάοοι· ιπ: ισοι·ιι, ω οίεοΙιιιννοΙι]Ιιο Ιιοι·ιεισεΒι, άιο άειι πιοιιεοΙι σιιιεἱοιι, άσοι Ιιοοιι- ου ννοάει·ΙσοΡειι, ειοτοΡνσοιου, ῇο Ιιοι

Μαι· ιο Βοι·Βοιι ι·ζμοιι, σιι ιιιοι ΒοεΙσοιοιιο νιιἱειου άσοι τοεἱΗιοΙιοιι οτα Λώ ιο ννι·εοΙιοιι , ισο ἱε άσ ισοι·ιι άο ΒοΒσοτιο

άει· Ιιοοιο ΜΜΙι.

Μτ πω‹ ισο ννοΙ Με ι:Διινιιιι , Βενοιι άι: πιο, ιοι·ννι]Ι άιι ναπ άο @Μα σε εικοσι” "πιο Βοιιοάειι Με πιο πτ εινα,

άσοι· ιτΔ1ιιΙΡειι ΒοειοΙά ννοτάειι, ου το ποΒι, Μ] Μείι ιιιοιε ιιἱοιιννε ΒοΒενοτι Μσπ νοι·Βοιοτά; ἱιιιιιοεοΙιου ΙισοΡ Πι Πννοιι οοιιάαοΙιι

νιαι Βοι ιιιιι ωτ εοΙιιΙάετἱιιΒ ἱιι Ιιοι ΒοΙσει νοι·άει· ιο ονοτιιιιΒοιι , νναιτ άΙο Νοιιιιιι· ιο Ιιαι ππσο: Ιισιιιοιι, νσοι· ‹Ιο πἱιάτιιιιιιἱυΒ

άοι· Ιιιιι·ιειοΒιοιι. Πι νοτνοΙΒ. Ζἱο ΡΙοοι 33. Η. π.

Πἱι "οπο Πι πιει, ιιισοι τοι νοτννσιιάοιἱιι; σνοτεοιιιι, Μπι: άπ σιι ἱυ άο τοΙ άἱο ιιιοιι εΡεΙοιι πισω νσοτ, ισο ο Βοι

32
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ιισοάιΒ, Βσοάε Ιιοιιωιιιο ννοιιΜιι·ιιιιιιννοιι ιο εοΙιιΙάει·ειι, ννιιυι άιο άσοιι, σιιι ω ιιιιιοάι·ιιΙιΙιοιι νοοΙ π, ·ι·σοι·ιιΙ ννιιιιιιοοι· ιιιοιι

οοΙιι·Πι πισοι ιιΠιοοΙάειι , πιοι νοι·ΒοαεάΙιοιά νοι·ιιιοιιΒι.

π., άιο νναι Ι:ουΒ8.: άειι ο.. ιιιιιιιιιιΙι]βιο , Βι·εάει· οιι «τοι εσιιιιιιιε ἱιι άε ΒιιιιοιιιισοΙιοπ; ιιοι ιιιιι άει· εοΙιιΙάετιιιε ΒΙι]Ιιι Μ] άε

νοικοιιάει·ιιιΒ , Ποτ” άε ΉοιιΜιτοουΉοιι ννσι·άειι ιοιεισιιά οΡΒοοΙιενοιι οιι @υ ω πει· ιιειΒιιιιι·. Ζιο Ν. α.

Ποι σοΒ οΡοιιι ω.,

άε πισιιά ιιιεποΙ[σιο,

οιι άε ιιοιιι·.μιοπ ννει·άειι ννιιάει·.

πιω ΙιιιιΒπιιιπι ισοποιιιοιιάε, οιι ισοιιοιιιοιιάε ιοι νοι·Βοοεάιιεἱιά, Ν. δ. οιι οσοι ονοτ ιοι οοιι ιιιιοι·ειο, Ν. ή. ἱιιάἱοπ οι·

.ποιοι Βιιιισιιιι, ΒοΒσι·ειι ιιἱι ΙιοιΒοοιι οπο οοι·ει νοι·ννσιιάει·άε, νοτΒιιιιοάε οιι σωοΙΙπιι πωιιιιι νοι·ννοΙιιο; ιιιιιιιι· άἱι ιιΙΙοε, άιι

ιιιιοι·ειο ΒοΒοιιτι ιιι Ιιοι ΒοΙααι οοιιοΠοιιε άσοι· άειι εοΙιι·Ηι, πισω· ιιι ει·σοιοι·ε οιι ειοι·Ιιοι·ο ΒεννοειιιΒ άει· άεοΙοιι,

πιΒΒιΒιιιιι· ιιι Ν. σ.

ννοιιιιοοι· Πι ιιιι άε ΡΙιιιιιοοΙισιο Ιιοιιιιἱε νιιιι άε ΒοΙοιιιειι·εΗιοιι ιο ΙιιιΙΡ Μπι άεοτ εοΙιιΙάει·ιιιΒ, πιοτ άε Νιιιιιιιι· ιιι Ιιο:

δοΙσει ιο ιισι·ι πιοΒι Ιισιποιι, ΙιοΙΡ Πι ιπιπιοι·ε άε ιιιιάι·ιιιισιιιιΒ.

Η ΙιοΒιιι άειο ειιιάιο πιοιιοιι σιιιοιποι·ιιοιι οιι Πι Μπι ιιει Πννοιι ιιοιιάιισιιι Βσοσι·άεΙοιι , οί ιιἱοι ιοΙιοι·ε ονοι·εοιιΙισπιει ιιι άε2ο

οίΒοοΙάιιιΒοπ ΡΙιιιιιε ιιοείι, Ιιοι οοιιιεειο νοι·οοΙιιΙ άει ιιιοιι ιοΙιοΙισι ιιοπ ιισοιιιοιι ε. άε ιιιιιιοιιάι·ιάιΙιιιιε ο" ννοιιΙιΙιτοοιιννοπ Ιιενοιι
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πεπ πεπε, ιπεετ εππει·ε ἱε πε νει·πααεππειπ άε σπιιιιιπιπιπε ισι νει·ιποππει·ιπεεπ πειεεεπ άειε ε, ἱε σοΙ: πε πω. εεπειιΙοπι ιπ

5επ:ειπιΒο πεπτεπιπε, ποο Με ιιι πω:8 ισοπάεο.

Μει πειτειιιιιπε ισι πει εοΒεεΙο πεειά, πιοειτ τοεπ εοτπει νεειεισιΙοπ, πει Μ] ε." εεπιιιι πε πειππεπ πιιεεειτειιι, οί ιιενοτ

ΒεοΡεππ ιιιπ, πιεετ πσοι·πι πε νιπΒοι·ε πιιεεπ Βοπει, σοΙΙι άε πιιιειιιπε άεοτ ιιεεπεπ ιπσοι οΡΒοπιει·ιιι ννστάεπ, ιι ω πιι σοΙι

πιει ΒοοΒεεΙο πεειπιεε ιπ πει νοτνοιΒ πσοπ ιιεπ.

Πε νσοι·ι1οτειπε ιιιεειιπειπ άει· ιιΙοπτ, πσοτ Βοιπἱε νιιπ πει τσοάεεΙ, ιπ εσπιιιιάε πσοτ πΙοειιιπαιιιπΒ τοει νοτνν , πσοι νεει ισι

άειε νσοτειειιιπε, τΜΙΑτ άε αααπισοιειπΒ ποτ ννεπιιιιτααιιννεπ ἱε νευ νεει πεΙοπΒ, πιε ιε νοτπσοεεπ, ιε νοτπιιιιιεπ επ εεπε

επάεοτε τἱΒιιπε ιε ›ε;ενεπ, πισοι πιει· Βοιάεπ, επ πε ΒοΙοειε:τειιιιεπ :οτ Βονοτάάει·ιπε ιιεππειιιιι ιε ιεειιεπεπ , ιιααπ πιει ειπάειε πιιπ

ισι Βενοτάει·ιπΒ άεοτ νσοτειειιιπε ειτειιιιεπ.

Οοι·άεειι πιι, ππειππεοτ ποπ εεπιιποτιπε άεε ΒοΙοααιε άε εεπιε ιι·ειιιιεπ νοτιειά, ιιΙοειιιιειπ άειιε νοτισοπιπε πσοτ Βοπιἱε "πι

τσοπ.·ιει ιε πιιιπ ιιοπιι, πσοεεει· άεσιε Μιπιιειι πιιιισπιεπ ιπσοι , επ πω: ννει·ιιεπ πω, πωτ ισπποτ πειε ιιππειετεΡεπ επ ισπποτ

πειτε ιιεππἱε, άει. ΤσοπεεΙεεΡεεΙοοτεετπειάά, ιπιπποτ ειι'εει νοτιιτιιει.

Πε νοτιειιιπΒ νεπ πεπ Βτοσοιεπ ι:0ιιΥπιι ννοτπ πσοτ άειε Βι·σππτεΒοΙοπ Βεισοιπααετ ; πει ι1.41ι1ιικ αααπ 1.12 ιιΔιιι πι πε

πετιεισΒιεπ νεπ 1.13 παπι πιει εεπ εει·νει οπι πει ιισοιπ π. εεπ ΙιπΡ Βοπεπεεπ, επ πει πσοιπ πωτ άε οΡεπεειισπάεπ άεπτ ειειιεπά,

ιιιιιιιαααιιιο. Πει ἱε "π ιιεΙοπΒ επ πι” πειεεεεπ. Μ] ιιιιΙοπ πιιπ σοτνοιΒοπ, ω] επιΙοπ οπιε ειιππιοτιιιπΒοπ Βονεπ επ ννιιπτ

ιε εσιιιιπει·επ "ιι, πωτ σπιε πεπιιιιεειπεπ ειιιιννιιιεπ , πει πιει «πισω εσπιει νοσοΙ ιιιιιι Βεεσπιεπεπ. Πε ντσιιννεπ ιιιιππεπ πιει.
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πεΙοιά επ εσεά νει·ειιιπά νιιπ άεεε ιιιιπειει·ειιεπ νσοι·ιιΒιιε Βεπι·ιιιιι ιπεΙιεπάο, νεει ισοιιι·επεεπ ιοι παι·ιειοΒιειιιιιε αίπεειάιπε,

ισοννει εΙε άε πιαππεπ; νσοι·εΙ πιε: ιιεππἱε νεπ άεπ ειειαιιά επ άε πιοΒειιιιιε πεεοοεπειιπε άει· ααπεσπσπννοτε. ννιι Ιοεεεπ οπι

ι·σοά επ ννιι, πιεπ εεπιΙάει·ι εἱοπ ιιπενεΙε, παπά, επ 2ει άε ννεπιιιιι·ααπννεπ απ. ννααι·σιπ πιι πιει νει·άει· νσοι·ιεειι·οάεπ επ οιι

εσοοάε ει·σπάεπ παιιεισΒιειιιιιε ιι·ειιιιεπ 8εΙοει, Βοπιιιιεεεπι·ειιεπ νει·Βειει·ά επ εΙ2σο πει σοειιιει·ιι Βοιι·ασπι ιε πει·ειιιεπ.

.Τα εεννἱε, νοι ιινει· νσοι·ι εεειπάεει·ά, επ πει ιιι ιειιει· άοι ιιππει άσοι· αιιπειά ννοι·άι νει·ισεεεπ, άσοι· ιιιά επ πει

νοιπιιιαιιιει· ννοι·άι. Ζσπάει·Ιιπε άιιι σπάει· άε ΕππειεσπιΙάει·ε επ ιιειιιεΒΒει·ε άει· εσπιΙάειιιππει, εσο ννειπιΒο ννσι·άεπ Βονοπάεπ ,

άιε ευιαεΙι πεΒΒειι ιιι πεεΡιεεειιπΒοπ νεπ άιεπ ααετά, αιι ννιι πιει· νσοι·άι·αΒεπ; ννει ἱε σπάει·ιπεσπεπ άειε πεεΡιεεειιπΒ πιιιιιΒ

νεοι· άεπ Τσοπεει5ΡεεΙοι·, άε αιιιεεΙάιπΒ άει· παι·ιεισΒιεπ, ἱυ νναι @νει σοιι, ιιαπ πιι πιιπιπει· σπιπεει·επ, ισσο ιπιπ ιπ πει

(3οιπιεσπε εΙε ιπ πει Τι·αΒιεεπε; ιιι ιπσοι άπε πει·πεΙΙοπ ααπ άε Κννειιειιπεεπ, άοι άε πεεειισπννιπε άιιει·νεπ εεπ νσοι·πααιπ

Βοάεειιε σιιιει· ιιππει πιιπιαεΙιι επ πιιππεπ ααπάιισπι ονει·ννεαι·άιε π. ιιι ι:πσοι πιιπ ααιιπενεΙοπ ιε πεεσιισιιννεπ, άε εσπσοπε

εσπιΙάει·ννειιιεπ οΡ πει ιππεειιιπ εΙπιει·, επ ιιι ισομεειιιΒ ιε ιιι·επεεπ οιι σπιε ιιππει; άε παι·ιεισΒιειιιιιε ιαιει·εεΙοιι νεπ

£οιιιιιε1.18 νικ Η.ΑΑιι1.ΕΜ , σιει>ιιιι οι: Πισω, .ισιιιιιιιιε; επ ιιι πει Οσιπιεσπε .:ιιι "πω, άιε ωοιιιεε1αι]ιε δειιιΙάει, άιε

ισο νεΙο ννειιιεπ πεειι ιπ άε ννοτεΙά ΒεΙοιειι, άιε σιπιτεπι άε Μιιπιειι σοιι ισο νεΙο Ιοεεεπ πενειιεπ.

Ζσο πιεπ ιιι άοπ ιπ εεπ ααπιεΙ Ιοεεεπ ειπιε άεπ επαθε Οσισπει· Ιοπιειιοάεπ Π νιιει-Εά. επ Πιιοάεπ , (3εεεπιε

ιατει·ιιπΒεπι ονει· πει Ρειπισιπιεσπε επ Μιιπιεεεπε εοάεειιε σπιει· ιιππει , ιπσΒοπ οπάει·ποιιάεπ. ννειιι εεπ ααπιεΙ νσοι·πεεΙάεπ

ε:ειάε ιι Πιιεάεπ πιει εΙ νσσι·, ιιι νΙοιιε πιιι Πιινε ειπααιι νει·ιιιπι ιε πεΒΒεπ επ Πννεπ ααπάοεπι ννεεεπ ααπεεννε2επ , οπι Π οιι
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άου ΒοεννιΒιιΒΒειι ΙσοΡΒοοο ννιιετιιιιο ο] Π Βεννιιά ΙιοΒι, άευ "πιο άοε Ιενοοε ιο ΒοηιοοάιΒοο ου ιο νοτιἱοΙιιοπ. ΔοΙι! Με

ουοοτ παά Ιιοι ΒοΙιιιι ισο νοΙο οαπννι]ο.ἱπΒοο ιο οοιναοΒοπ, Βοεεί, ιυιἱ]υο νι·ιοοάεο! πινω. ννι] ιιοΜιοο οισοιοο ουιιιοοι·εο , ΙιοιΒοοο

(3ι]ΙιοάΙοο Βοοιοι, οο ἱυ άεο Ισοο άοοοτ Ιοεεοο Βοπσιοο ΙιοΒι. ΠειοΙι οι] Ιιοι ΑοΜΜιι·ε δσπσπννΒοτε-Βοοιοοτ, ιιοιννσΗι άσ28

δοΙισοι Ιιοοίι ΒοΙιενου ἱυιοτἱ5ιοο ιοι Πνν οιιι, ου τι άε τοοΒοΙι]Ηιεἱά ΒοοοΙισυιιοο, σπι ιο άΙο ιιισοτἱο άΙοτ Ιιιιοοι σοάΙοτινοοοο

ιο ννοτάεπ. Πι ου οιι]ιιο οοΙιιοοεννιιιιτάιΒο οο οτνιιτοοο Μοάεοτοοάετοο, ιιοΒιιοο άσσοτ νοΙο τοοοι]οΙι]Ιιο οο ΙιιπΒοοτοο ννοΒοο,

οισοιοο νοτΙιτἱ]Βεπ, ΙιοιΒοοο Π Με Μ] άω παπά ΒοΙΙοεἱά, νιιο ειοΙι ιοι ειιιΙι ιιιιυΒοεννοοου ννοτάι. Πι ιιοΒ άετ ιιιιυει Βοννηά,

ιΙο ντιιοΙιιοο οοοοτ άετιιΒ]οτιΒοο ετΒεἱτἱ, Π οιοάεΒοάεοΙΙά, οο Με οειάΙοο υοιΙοτεΒοειτσοιά, ἱυ άο ισοιο ιιοΡε πιο ιο οουο ντυσιιι·

Βιιτο οιιτάε πσενοΙΙοο ιο οι]υ.

Ι.ιιοι σπε ΙιοΡΡεο οΠιιιυάετ Μ] ιο Μι]νοπ, οο Μ] Ιιοι νοΙΒοοάε τοἱεσοο άοοοο Ισοοιιιιιιο οΡ υιοονν ἱυὶσὶτσάσΒ ο (ΜΗΝ-ι ν]'Μι'

ννι] ου Βεοἱυπάἱοά οι]υ ου άο νοτάοι·ε ντοοΙιιοο πιο οιιάοπΙιοο ου ειπάιο νσοτ ιο άτιιΒοο; Η: ω» ιιοι ΒοοοπΒου οιοΒου ετοιιΙιοο

‹Ιοι τυι]οο Κοοετεοοσοιοο Ιιοι οιιι ιιοΜιοο οτΙιοπά, ου τοι] άΙο οοτ ιιοΜιοο Βοεενοο νιιο Μ] ΙιοτΙιοΙιπΒ Ιιιιουο ιπΒοοννσοτιιιΒΙιεἱά

ιο εσιιοιιΙιοο; Πι ΙιοΒ άΙο οοτ ο1οΒου Βοιιιοιοο, ΒοοτιοΙιπΒε, οτι. άεοοο, άαπ 8οοοιι άοτ ννοΙ-Εά. Ηοοτοο νιοι Ιιοι δοΙισιιννΜιτε

Βοετοιιτ, Μοτ ιο τιισΒεο οἱου, τυι] Μιοοο αιιιιιιιιοΙιι ιο νοτευυυυοο, ου άιιε άε Ιενοπά!εειο Μιβιου πιο ΒοΙιιοΒειοΙΙἱυπΒ το

σοάετνιοάεο; ιιοι εΡτοεΙτι άι” πιο οοΙνοπ, ιΙοι Πι ιισοΒειΒοενοοΙιΒ νσοτ ισο νοοΙο Βοοά]τοοτἱπΒ, άιιιιτνεοτ Μοτ οΡοιιΙι]ι: υιι]ιιο

οτἰιοοιοπἱε ΒοιιιἱΒο. ΟοινιιπΒ άιοο άπο, ννοΙ-Βά. Ηεοτοο! οοοιιιι άε οτΙιοοιοπἱε ιιιιπ, άιο Πι Πννοτ Βοοει οο οιοάεννοτδοιιΒ ιοτι

τοπιο ιΙοτ ΚννοοΙιοΙιπΒοο νοτεεΙιοΙάιΒά Μπ. ()ι]Ιιοάεο ιιοΒι ιΙο υισεΒοΙιβιιιεἱά ιοι σπάεττ!ειιπΒ οο οιιάεοΙιοο άσου σιιιειιιοο ου
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ιοι άιιιιάιοΙιοιι άσοιι ιινσι·άειι, ιιιιιιιοιι πιοτ ιοι σιιιισιινν άειοι·, άσοι· Π νω-Ε.Ι.. ισι·Βο ΒονοειιΒάε 5οΙισοΙ , ο ιοι ιιοΒισο ..Με

νναι Πι άιιιιι·ιοΒοιι ειοΙΙοιι Ιιπι. ΕοππιιιιιΙ, ΙισοΡ Η:, άει άει·ιοΙνοι· ιιιιιιιΒο ΒοενοΙΒοιι οιι νι·ιισιιιοπ Πννοι· ΒιιιιειιΒο ιστεο πισΒοιι

νοι·ΒοΙάεπ , άιο Πι Μ] άειοιι άιιιιι·ιιιοιπ νοι·ισοΙιο οιι ΒοΙοοίάεΙιιι: ιιιιιιΒενοΙο.

Ζσο ω. Π, πιι]ιιο Οοιισιιιο ΚιιιιειΒοιισοιοιι οιι Βοπιἱιιάε ν.........., Κιιιιειοιιοι·οοεοιι! Ιιιιι·ιοΙιμι άιιιιΙι νοοι· άε οοι· ...η

ιιιιπΒοάιιιιπ , άσοι· Ποιο ιινοι·ιΒο ιοΒΒοπννσοιάιΒιιοιά, άε ΒοιιιιΒιιιΒ άοι· ΚννοοΙιοΙιπΒοπ, άοι .ι] άε Ιοωοιι πιοι ΒοιισοΒοπ ιιιιιιιισοι·άειι

οιι οι Ιιοι ιιιιι νιιιι ΒενοοΙάειι , άε οισιοιιιοιιἱε ναπ ιιΙΙοιι, άιο ισοΒειπο ιιαιάάειι , ιιιιιι ισΙοι· ιιοιιάιισιιι ...ι] ισο ιιοιιιισιιάειιά Βοισοιιι,

νσι·άει·ο ...η...ι. άιιιιΙι. ΟιιινοιιΒι άιο Μ, άειοιι, οιι ΒοΙσοίι ο.. ΒοιιιιΒιιιε άιο ει. ιιΙΙοιι άσο, άει ισο νοοΙ οσοάιιοιιι·ιιιΒ ιιοπ ιπιιιιο

Ροει..Βοιι άε ειισοτεΙοΒΒοιι ιι]π νοοι· ιιιιιιιοιι ιινοι·, οιι άσοιι Ιισιιοιι σιιι οοιιπιιιιιΙ ιιιοι ιιιοιινιιο Ιιιοι ιο ΒοΒἱιιποιι, ποοτ ννι] ιιιι

ε‹·οἱιιάἱΒά Μπι.

Πι ΜΒ ΒοιοΒά.



ΎΠΠΠ'Ι'ΙΠΠΠΠ ΠΕΒ.

(Ονε: πε Πεπιεισε2επΩ

σεΑοπιπ ποοιιπΕπει

«Ειπα σπε ποΡεπ Μ] ειιιαπποτεπ το ιιιιινεπι , επ ννιιτεπ ιπιιπε ννσοτάάεπ σππει· ειπάεοτεπ, Μ] πει ειπιιεπ ιεπ πει νοτιεε

εεἱεοεπ. Πιι, πιιιυε ννειιι·άιΒο ιισοτάει.ει πεει-ι, ιεπ τοιιπεπ ομιειο, ιιοτιιεάεπ :εεε Βοετεπιπ..... Ηει παπι άευ Ηευιει

ποΒεεεά, σπε Μ] ειιιααπάεοτεπ το Ιοιεπ, επ π: νιππι ιπιι πιει πιιιάεσπαΡ ννεάεοτ ιπ Πνν ιπιππεπ. Πε ιιππει, π. σπιυ ιιππειι

πεισονει·άάεπ, επ οΡ πει $σπσιιννισοπεει πτοΒι, ει] ποπ σιι πιειινν πει νσοτννει·Ρ σπιει· πεεΡιεεειιπΒοπ; οιιπιιι σπιεπ πεσει

Μπι!: Βιιιισαισ, πι ΦΗΜΗ Η νστάοτει1. εοτοεΡεπ ισι πω ιεπ πει Ρσπάετ Τε: 0ρἰείάίπ8 επ Διαπιφεειίπε παπι Τσοπεεί

Ι‹ιιπε2επαα:σ, πσοτ π.: ννειποΒεεεπ ε... ννε.ιπι. Ηεει·επ , Βεειιιιιτάετε άεεει· ποτοειππε $εποπννπιιτε, εΡοεάε ιιι πω] , οπι αεπ

πιε ι·σοεΡιπΒ σιι πιεπνν το νοιπσοπ, ιπεετἱπ πι, πειε.ιιει νει·ιτααοΒι πεπ, πσοτ ιιειιιε επ ινικιιιπειπ , επποτε ισιιπεπ πειε Ιοεεεπ,
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ειπιε Με, ννοάει·οπι πει·νει ει]π. Νε, ω] πενιπάεπ σπε άοπ ννοάει· Βει·εοά, οπι (πσοιιιαι άοπ σοι) ιιοΒ ισ πεειιιπεπ,

Βοάασιιιιε άε Ιοε νεπ νεΙο Βι·σοιε ννι]εεεει·επ, άοι πει ιιιπιπιει· ιε Ιοαι π, ιειε ιε πεειππεπ.

πιει άεπ ισοΡ άει· Ιοεεειι νειι πει νοι·ιεε εαἱεσοπ , εισιειι ω] πι] άεπ ααπνεπε άει· παι·ιειοΒιειι]ιιε αιπεεΙάιπε οΡ σπε εεΙοαι,

πιει ισοΡαεειπΒ ιοι άεπ ΤσοιιεεΙειιεεΙοι· , ιπαπε ειιιΙοπ πι] άειε ι·ι]Ιιε επ πεΙοπει·ι]ιιε εισΕιεπ νει·νοιεεπ. - νσοι·ιειιετ πειαπει·ιβιε

εισιιεπι πιει εΙΙοειι ιιιι άει·ιεΙνει· Βοααι·άπειά, ιιιααι· ιε πιεει·, σιπάαι άιι άεει άει· ιιιιιιει, ιπαπε πιεει· επ ιιιεει.. σπάει· άε

Τσοπεειιἱειεπ ιπ Μπι Βοποπιειι ννοι·άι: ισο πιει σπάει· σπε, αΙε σπάει· άε ιπαπεειιεπ, άἱο σπε πιί εΙε Ρεπισπιιιπιειεπ

εΙΙοεπ ιπ Μιιιιιειι ει·νιιι·επο, ιννεε σπάει·εσπειάεπ νσοι·ννει·Ρεπ ιιι ιιει ιιοι·ι νοοι· πει πεΙΙοι πεπιιεπ οΡΒεΙονει·ά , άιε ννει ννααι·άιε

ιε πεεοποπννεπ ννει·επ, σιιιάοι άε ααππιει·ιιιπΒοπ ονει· άε πεννεε3ιιιΒοπ νεπ πει ΒοΒεεΙο πεειά, εισί ιοι πιιάειιιιεπ σιιΙονει·ι,

Βειοειει ααπ ιιιι]πε νοι·ιΒε ιεεεεπ. Ηει πιιβιι σπάει·ιπεεσπεπ ννοάει·σπι, άοι άιι άεει άει· ιιιιπει νεπ πει πιιει·ειε πεΙοπε ἱε επ πιεπ

σοιι πι] οπάει·νιπάιπΒ ννεει επ ιιει, νειι-ποε νεεΙο επ ειει·Ιιε ιιιιννει·ιιιπΒ πειιεΙνε ἱε , οιι άεπ ααπεεποπννει·. πι] ειιιΙοπ Πννεπ

αιιπάασπι πιει νει·π1σοι]ειι, πιααι· τοι· ειιιιε ιισπιειιάο, πει πιεει·ιιιαειι πει·παεΙΙάε πωτ ιει· Ριιιαιεε , ιιΕά. ιε πιππεπ ιιι·επεεπ, οπι

Βει·εεεΙά ιε ιιιιππειι νει·νοΙεειι.

Ιπ ιιιι]ιιε εει·ειε Ιοε ονει· άε παι·ιειοΒιευ , παπ ιιι άε πιιιιιΒπειά νεπ ιπ σπε εειιιαι ιε εεπιΙάει·επ , Μιετ Βοπιπε άει· οιπειεπάιεποάεπ ιεπ

ΤσοπεεΙο , πειαι. ιι πιεειι , Βειι σομαατιι πεισοει. Τι·οάεπ Μ] πιι ιπει πιτ πω· εει·εεεΙά νσοι·ι , ιοι άε πεεειισιιννιπε νειι ειιΙο πει·ιειοΒιειι;

πιεπ νν ι] ειπε” , πιτ ιιιιι-·ι·σπ επ πεσει. , ιε εειιβι πιει σπιε ααιιιιιειιιιπεεπ επ αειιιιοοιιιπεεπ , πααατ πιεπ εσπιΙάει·επ ιιειιι οί πιεει· οί πιιπάει·.
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Ποπ Ιιοι οοο ΒοΙι.οοΙ οοιΙοτο οοιιΙι Ιο, οτο άο ΙιετιετοΒιοο ιο νοτοοοΙάεπ, οί ο!ι άο δοΙιιΙάει· οί άο ΤσουοοΙειιοοΙοτ άσο,

Ιιουιου ιΙοοοΙνο Μοι·ιο ονοτοοπ, ιιιιι ουοτ τοοιο άο Ιιοοοιο τω· ιΙοοΙοο ‹Πο ΒοννοΒοο οισοιοο ννοτάοπ, νοτιΙοι· Βο, τιιου ιΙιο

$οτοΒοΙάει· ἱο ννοτιτιπΒ πι] ΒτοπΒου;` Μ] οιοοιοο άοοοΙνο οσο ννοΙ Με οσ 5οΙιιιτΙοτ !ιοοοου, ννι]Ι Μ] οιοι ο ννοοι·Ιιοιά, υιοοτ

ου ο.ΠιοοΙάιπΒ άο· ννοετοοιιι Βενου; ου τοπιο· τοοιο άἱο οοιιιιιι·Ιι]Ιιοι· ἱε, τιαετ τυιιιο Ιιοοίι τοοο τυοοι· Μ: ιΙσοΙ ΒοτοΗ·ι. ΑΙ ννοτο

ου άο ΙενοοιιιΒειο νοτΒοοΙιΠπΒ ἱυ παοι άΙο οοοΙι ιο ΒενοοΙοο, ισο οοοάο οσοάοοιΒ Αοιοοτ 2ω πσο νοι·τι]Ιιι οιοπ, τυοι ιΙο Ιιοοοιε

ναπ ΙιοιΒοου ννοΙεεταπιιἱο οι], ου ννοι Μ] άσοι· Ιιυυετ οοπάο Ιιυυοοο ισοΒι·οπΒΒοο οΡ Ιιοι ΤοοοοοΙ; νναπι ντο] εοΙττΠιιιου τοοτ,

οιοετ ννι] τοοοιοο τω οοοεοΙισππννοτ άσοο ΒοΙσονου ιιιιι ννι] οοΙιτιιιιιοο; ννουι άοοο τοοΙιι ιιοι οιοι, οί πι] οσ οιιοι: ΒοενοοΙοπ.

"ο τοσοιοο ιιου άσοο 8ο!σουοο_, Μι ννι] άἱο ΒενοοΙοπ, Ιιο: ίἱ]οειο ΒενοοΙ ισιιάο ισο Ποιο ιιυυυυου οι]υ , άιιι τοοο οι· Μ] ισιιάε

οισοιοο οποιπ, οτο οτ πἱιννοτΙιἱυιΒ ναπ το ΙιοΜιοπ.

ΟοάετιοεοοΙιοο τοοοιοο νο] οσοι· ιιιιοει ου ιιιιοοιτοοιιΒο ΒοννοΒἱυπΒ ου άσοι· τοοτΠιετο ιιτοοιοτο, οί ιι]άΒοενοιιιΙο ΒοννοΒιπΒ

οο οσοι· εοΜΙάετἱυπΒ άσου ΒοΙσονοπ, άοι ΙιοιΒΒοοο πι] νοοτειοΙΙοπ, ννοοτ οι], οοΙισου Ιιοι ισο πἱοι ἱε. Πσοτ ετοοιοτο ου

τοοτΙιΜιτο ΒοννοΒἱιιΒοο ΒενοοοΙ, ννοοι οι· μοι οοοιοιιιΒ νσσοΙ ιο Ισοτ, ιισοτ ιο οι]ιιο ΒοννοΒιιιΒου, οιοι οιοι άεο νοτεἱεοΙιιου

ιι]ά οτο ιο άσοο ΒοοοΙιουννοπ, ιο ννοτιι ιο Βοαππ, οί άἱο ΒοννοΒιπΒοο ιο ΙιΙεἱο ιο υοτοου; τοοο τοσοι άο ΒτοοιΙιοιά άοε ΤσοοοοΙε ,

άοο ιιιειοοιι άετ οοοεσοσπννοτε ΒοάεπΙιοπ, οο ισο Με ιο άυ οοτειο Ιο5εοο ΒοοοΒιι ἱεε, ννοοτ ιιοι ΒοΙ·οοίι, άσοι· οοΙιιΙάετἱιιΒ οοάοτ

οιοιιυου ου ιο ΙιοΙο το Ιτοοιου, οΡ σιιοο οοπΒοοιΒιοπ. Πο ἱε άισ Ιιοοοἱε οι άεοΙοο, άοο ννεε οο οιιπννι]οἱυιΒ ννοοτ τοοο

εοΙιιΙάοτοπ, ου ννοι οιοο ΒοννοοΒου τοσοι.

34
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Πε άιιάεΙισιο ιιιιιιιιιοιΙιἱιιΒ , άει άε νοιΒιιιιιιάΒοιά ιιιοι ετοοιοτο ννοιΙιιιιΒ άε εσπι·ιΙι σ, ἱε ιιιοιινη πιιιο πιοιι Βοι οοιιο

ΙοιιΒιιιαπι, Βοι ιιιιάει·ε οοιιεΙιΙιιΡο οιοΙΙο, οιι ιιἱι νοι·ΒιιιιεάΒοιά οοι·ειιι·οιιΒ Ιιοοίι. Πι τοοιιάε άιι ιιι άε Ιοε, άιο τοι εΙοι πιο Ιιοι

νοιιΒο εοἱεοοιι άιοιιάε, οιι πιι]ιιο οιιιιιοτΙισιιΒ Βοενιιιιο , άει νοι·ννοιιάειιιιΒ, νοιΒιιοεάΙιεἱά οιι .οσοι , ιοΙιοι·οιι ενοι·εοιιΙιοιιιοι ιιι άε

νοοι·ειοΙΙιιιΒ οιι Ιιοι ΒοοΙιιιι: οπο, οιι άει οοιι ..Ριιι.ι..ιιι..Β ιιΙιιοιε Ιιοοίι, ιοι Βι·οοιοι· οιι οιοι..Ιιοι· ΙιοννοΒιιιΒ. Πι πιιε ΙιοΡοιι, ο...

άιι Βοι ΒοΒοιιΒΒοιι ιιιοι σιιιΒιιιιιι ι., ιιιιάει·ε Ιιοπιι οιι νοι·ννοιιάει·ιπε άε πσοΒιιοΒιιιιΒ Ιιοι Βοει ιο νσοτεοΒι]ιι, ισο Με οιτ ιιοπ

πει , οιινοΙΒοπάε .ο ιιιοΒιο οιιιιάοοιιιπΒοιι άιο πιο νοι·ννοιιάει·ιιιε ΒοοΒιιιι; Βοι Βοιιιιιιιιι πιι] Ιιἱοι· πω... άε ιιιννοιιάιΒο σστ2ειΙιΒιι

ποιοΒιιοπ , ιιιιιιιι· ιο άεοιι οιιιιιοιΙιοιι ιιει ο.. ιιιιοτΙι]Ιιο νοι·ιοοιιιιιε ο.

Μπι σιιε οαπνιιυΒοιι πιει οιι2οιι ιιιιιιάιιοΒι ιο νοετιΒΒοιι οΡ άε νοι·ννοιιάει·ιιιΒ οιι άει·ιοΙνοι· ΗἱιιιιιιἱιιΒ οιι άιιΙιιιΒ

ιοι οοι·Ιιἱοά.

Μτ οπο, άισιι Μι νοΙΒοιι , Ιοοι: οπο ω... νοι·ννοιιάει·ιπε ιιιοι

οΡΒοιι·σΗιοιι ννοιιΙιΙιι.οοιιννοπ. ?σο ΡΙοιιι Μ. Ν. τη

Βοοιιοιιάε σοΒΒοιι , ισο άει άειι οοιιοΡοοΙ νι·ι]ειιιιιι.

Πε ιιοιιενΙοπΒΒοΙε οΡΒοιοι.

Πε πισιιά οιιοιι.

Πι πιοοι άσοιι οιιπιοτιιοιι, άεετ άε ννοιιΙιΙιτοοιιννοιι ννοάει·οιιι Βοι οσοι Βοιιοοπιά ννοι·άειι, πσο πιο Βοι ο άἱο ιιιιιιιοιοιιοιι,

2σο άει 2ο πιο... ννοιΙισιι Ιιιιιιιιοιι , νσοιισ ιιιάιοιι άε Νιιιιιιιι· άιο άεο ΤοοιιοοΙΙιει , άου οί ΙιΙοιιά Βσεονοιι Μάι.



πιει.»

Πει πεειπ πειτνεοτ, εεεΓι πιι Με πιει, πιειτ ιεειτεπι πει ειπα" Ζιε Ν. ε.

δωι επι ειιιεππο.

Πε :ιτπιεπ πιι πει πιί.

Πε ειποτ8 ιιιιΒοιει.

Πε πεεπεπ ω] ειιιεπποτειι. Ε

Νε πειιιιιιπι πει οπι, πιεπ Βτοοιεπ Μεεετοτ πιει ιε νε:ειιιιιπ , επ πιτ εεπ πω: ειιινε πεπειιπιε , εειιιε: εεειι εισιι ιε ιιιιιιειι ,

Μετ πει ιιεειπ Βτιιιιε Βονειι, :σο Με πωτ ει8 νσοτπεειπ ιιΒιπειιτ π. (ισΙι ιιισοι ιιιεπ πιει νοτΒοιεπ, πει ει: πε εοτειε επιπνει

άεοτ νοτννοπποτιπε ιι, επ πιεπ πωπω εειισοπ νετννεπποτπ ιιιιινεππο, ιιπποτε πεννεειιιΒεπ ιιιιπ εαππεπιεπ πιει πε πιιπάειι

ιιεπει· ιε ποεπ πεΙοπ οιι ειιιιιπάεοτεπ, πειννειιι ποΒιιιπε εεπ Βοεπ πεειπ πιω, οπι νεοτ εεπ ιποπιεπι ιε ιπιιιιεπ, εοτ πιεπ "υ

νοτνι°σπποτιπΒ πειιοιπι, επ νοτπει·ε ιιεννεπιπΒοπ επιππεεπιι.

π Εποει., πιε ιπ ιιιπε εεπετεπιιιιπει πιει πιτ ιπιππ ιπειειιιι, νει·ννιιι πεπι εεπιοτ πε πεννσπποτιπε ιε πειιιιεπ ενοτεεειεεεπ οί

νετι,ιειεπ; πιειτ πειε Ειπε οππει·εσπειπιπε πω" άεπ ΤσοπεεΙεεΡεεΙοοτ ενεπ ιπιπ ει8 άεπ δοπιιποτ.

Ιιι επι Π πει ιεπ 13ιιοιιι. εειιει8ειι, ιιε Ν. δ. (ιιιιιεπεπ πιει, Μιιπε ιιεειεπι πει εισιιπεειπ ιεπ πιτ ιπιπιι, ιπ νει·ννσππε

:Με ενοτπτενεπ , παπι νεοτ πεπ ννειετιιπά, ε. Βτιιιιο, νοτπειετ ιι: ιοτεισππ εεπ πεεπ. Ν. π. νοοτιε πε ιιιιΒοιειιε νιπεοτε.

Πε ιιιποτε ιιειιΒοννεειτννοτπιπΒΒοπ πιυ ιε ιιΙοιπ, πιι πιεπεπ οπι πιει οιι πει Τσοπεει; ω] ιιισοιειι ιιιιιεειπεπ τπει Βισοιε

ιτειιιοιι, επ πει ιισιπι πει οιι π.: :ιεπ :ιιιπε νοτννοπποτιπε πεπετ, (κι σπε νειπσοιιπε π.



Μααι· άε νει·Βααεάιιειά πεειπι ααπ πιει το ει·επεεπ , ισο απ ιιι πιει· ιιι εεπιπαεΙ ισοπάε; ει] πεειααι ιιι εεπε ιπεει·άει·ο

πιιιειιιπε οι νει·Βι·σοιιπε νεπ αι άε πεπεειπεεπ, ισο πει ιιι πει εοΒεεΙο πεεΙά , εΙΙε ιιι πει εεΙοιιι. Ζιε Ν. 5 επ θ.

Κιιιιιι-τιι εεείι σιιε ιιι νει·πσπάει·ιπΒ εσιιιΡΙοει πιτ παοκ ; πι] πειαοάεπεει·ι επ πισω αιιαισιιιιεεπ άε πειιιιιε άει·

εΡιει·επ; άιι π σπε ενει·ισιιιΒ, πι] ννιιΙοπ άε πιιπειιιεεΙοπ επ πιει άε σοιτ.εΙιεπ , πι] πειι·αεπιεπ άε αίπεεΙάιπε οιι σπε ΒοΙοαι,

ιποειεπ άιε τοι νναατεσπι]π.ιι]ιιπειά πτειιΒοπ, ιετπι]ι πει εεεπε πααι·πειά π; άε παειισοι·ιπε εεπιει· νεπ πει εΡιοτεεειει, π νεοι· άεπ

πεειΒιει·ιεεπ εΙισοε εεπε ιι·ααι]ε πειεπεεπαΡ επ ιιιιιι ιιι άιι εεπιΙάειἱπε άεε Βοπαι, νεει άιεπει άσοιι, ιπααι· πεειπι πιεει· ιοι άε

εεπιΙάσι·εσπσοι ιε πειισοι·επι οπι ιπι] ιιι άε νει·ναιιι·άιΒιιιε άεεει· ιεεεεπ ιε ιιειΡεπ , πεπ ιιι πιει άιεπει εοΒαά νειι πει αι'ειειεει

ιιι ειπε οιι άε Βιαιιιιιι·, πειπειιι άε ιιιιπειιιιιπάιεε Βιάάει· ιππιιιιιιΑπ ιιιι] "πετάει πει ἱε 'ε π1επεεπεπ πσοίά πιί “ω” επ

ω: αιιαισιιιιεεεπ. Πε εΡιει·επ άεε εεΙοαιε, παΙε επ εειισιιάει·, ειιιιι εειι νσοι·πει·Ρ πιννω ιε πεεεπσππεπ ἱε εσοά οπι

πιιπάιεποάεπ ιε νει·ιπεει·άει·επ, ιιιααι· α. ιπεει· άεπ δεπιΙάει· οί Τεειιεπααι· άαπ άεπ Δειειιι· νεπ πω.

Πε (παει πι: ιιιιισπ ιπ ιι]πε ι·ωιυιιι]ιε Ειἱεισιιε ι·εάεπεει·ι ιιιεεειειιι]π ενει· άειε Μπι, άιι Βεπιειιε άεει άει· πιεπ

εεπειιβιε Βοπααι·πσι·άιπεειι ἱε ονει·πααι·άιε ισ ιε·ιιεπ, πααι·ισο ιιι πει πεπ, άιε πει πιει ιποΒιεπ ιιειιιιεπ, ει·πειιΒ αιιππενεει,

ιπααι· πι] ννι]ει σπε πιειε πιεει·, άοπ πιτ Επι” οπε πω.

Κει·ειι πι] άοιι ιοι πεπι ιει·ιιΒ , επ πιαι σιιε ιιιι ει]ιιε νετπσιιάει·ιπ8 ονει·Βααπ ιοι ιι]ιιε ιισοεαεπιιιιΒ. Ζιε Ριααι 35. Ν. 1 ε ιιι ιιι 3ο

Ησοπασιιιιιιε επ ααπάιιειιι ιενεπε.

Πε πειιιιιιι·ιιαιιπεπ τοι οιι άε σσεεπ επ πι] άε πειιε ιε 2αιιιεπ πει-οιι”.



--ΙΒί··

Ηο: σοε οΡου , άε οΡΡεΙε οΕπνειιιτάο ΒοττοΗιοιι.

Ι)ο πιιοπά οοιι ννεἱιιιΒ οΡεπ.

Μου ιἱοι Μοι· ννοάει·οιπ Μι ιιιιι 6οτ ννοιιΙιΒι·ααιιννοπ ιο ΒοεοΙιιΙάετοπ, οω ιοι Ιιοι οΒ`οττι ιο Μαιοπ.

Ηοι ΒοοΙά]ο Μοι·νοοι·, ΒοεοΙιι·ι]ίι Μ] Με νοΙΒι:

νοοτενοτ ΒοΒοΒΒοιι.

Π: ειι·πιου ΒοΙιιιἱΜ. ου ιοΒοπ Ιιοι ΙΜ.

Πο Ιιιιιιάειι ιοΒοιι οΙΜιυάετοιι.

Π: ΜΜΜ νναι ΒοΒοοΒοπ.

δοΙιοιεοπ ννζμ άιι οτο Ιιοι 2ἱΒΙΒΜυ ιοι· Ρι·οενο ιο ΒοΕοωσε. Βου, οοιιιτοει ἱιι άιι ΒοοΙά]ο Μπι οΙΙοου άο ετοιἱοιιοο οΙιπΒοτἱυΒ

Μ' ΒιιιΒἱιιΒ άεο ΙιΒοΙιοοιπε ιἱ]ιι οιι άε Ιιιιιιάεαι ΗΜ: Με άε ωἱάάευ ιο Ιιοιιάειι, πωτ άε οοιιο οί πάσο ιἱ_ῇάσ.

Νυ οοΙιἱοι οπο ενοι· , ιπ: οοι·Μοά. Ζιο ΡΙιιειι 36.

Μ; πω: Βοο!·: άοιοΠάο ΜΡ, εΙΙοοπ πιει Με ταοοτ σΡΒοττοΗ:οπο οομΡΡεΙοιι, ννΜτάσοτ Ιιοτο ποιοι νοτννι]ι, Μι Μ]

άειοΙνο Ιιοοίι οιιιΙοοιιά Με Ιιοι νοοτμιοιιάε, άσοΙι άοο. ἱο ιιἱοι ΜΒΜ; Ιειιοιι ννι] άἱι Βοννι]ιοιι. Ζἱο Ν. :·

Πι ΒοΙαου ννοΙ νοοΙ ονοτοοιιΙιοπιει, ιιιοιπ: τἱο οπΒοιι Ιωιιιιοιι Ι3σιπτ8ΙιυΒ5 πιο οιι άοο ΒοεΙοιοιι, Με τΗ οιιάει·εοΙιοἱά ρνου·

οσιι εζω τἱο αΡΡεοΙου ΒΜιειιιε ΒοΙιοοΙ σπάαι· `Ιιο: ΒενοιιΙιά νοι·Βοι·Βοπ, ου άπετΒι] Μπι: ιιιι, Μι ΕΝοεΙ. Μ: ΒσιϊωΙσ Βσεω 80Μ]Ι"·

ιο νοι·Βοιου , ΙιοιννοΙΙι πτ πο” ΒοεοΙιτΜι, οιι ‹Με ἱε, ιἱο Ν. π.

Βὅ
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Ηοι σοοΙισειιιι πιοοι· ο... ιιι πιο", ΒοΙιοΒΒοιι.

Πο Ιιειιιάειι ιι,ιι ιοΒΒοιι άε οι·ιιιοιι ποιοι.

Βο Επιοοιι ιοι· στα.

Ψοπάσοι· πσι πσσίά ιιοΒιοι·οιοι· 8οι·οοΙιι.

Ισ πΙ .οι οιτΒοι1οιι.

ΉΓοοι· ε. ιιιι άιο στοι·οοιιΙιοιιιει ιιιοι ποΒιιιιο , πσι οοιιο ειιιοι οιι Βοι οιιάοι·ο ΙιΒι ΒοΙιιιιοΙά.

ει...Ιοτιμ. Βοοίι ω] οοιι ιιοΙιιΒοιι Ιιοοίίά οιι εοεισιοιι σοΒοιι οιι ιιισιιά, άιο οοιοι οοο ποἱιιιΒ ομοσ πω, οιι στο ο τσ1οιι

στοι·ιοιιΙιοιιιει. Πο Ν. 3 - 3.

πιο ιιοπιοιι νοοι.. άου .ωσ....ι οοιιο Ιιιιιο ΒοΙιοΒοιι.

Πο ΙιωιιιοΒοΙιιιδ άποτ πισω Ιιιιιιιιοπ πιει πιάω άειι άεο ΤσοιιοοΒοοοΙοι· ιιιιιιιΒ Απ, άιο .Ιιιο·..ι ιο Ιιαο:πσιιννοιι , ποιο

Ιοιοιι, ιιιιι·πιειι.οιι οιι οι· ι-55οιι ιιιοάε ιο πσι·άειι, ο Ιιοι άοοΙ άα:τ Ιοεεοιι, Πι ΙιοιοοΙ ιο οπσπ .....ι..ι.ι, άιο πιι] νοι·οοιοΙάε

ιιι .ιιι ιιιιι·, οιι πωπωτ σ. .ι....ιι... σοπ.



ν11ΕτιπΝυι: ΒΒ8.

ΟΕΑΠΗΤΕ ΗΟΟΚΠΕΒδ!

οπι ΒοτεεοΙά Μτ ΜΗΝ ω νοΙΒειι, πιοοτ Πι , «Μα ποπ (Με ναειοΙιιἱπΒ το πσιυω , Με πιοΒ Μαι νοοτεειιιυ άσ νοττιιΙιΜπΒ.

?Λε ΡΙααι 37. Ν. π.

Ή] ννοτά οιιε οΡεεΒεενοπτ

Ηει Ιιοοίά ενοι· άε ιἱΝο πιι Μι Μτ: παπΒοαιάε.

Πτ ννειιΙιΒι:ααιινν πιοΜοΙωι οΡεοττοΗιου.

Πα οοΒοιι ΙιοπιοΙννεετάε.

Π: ιποιιά οοιι ννεἱιιιΒ οΡευ οιι άεεισΠε ΙιοοΜπ ομτπειι·άε.

Ποιο ααπάσουἱυπΒ Μυα σι» Μι ΤοοιιοοΙ και· άιΙιννι]Ιε πω. - Ετ .ννοι·άτ ννεἱιιἱΒ πιι Β02σεά Μ] Μοπ, Μο ενοτ άιπ0
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εισιι'ε ιιεπιιεπ εεεειιι·ενου. πικσει ειιι·εειιι ναιι άε νει·ι·ιιιιιιιιιΒ, ιει·ννι]ι πι] σπε άε νι·ειιΒά αίιεειιειιι ἱυ 2ι]υ νι·οιιπουπεειά]ε,

πειννειιι ιιι ιιπεπ ιιαπάοει εσπει2εου πι. Ν. π.

ιι πεπεπ πει, άαι άιι ιουιαπά ιε Βειυσοοά ιοοιιεπ ἱε νει·ι·ιιιιι νευ νι·ειιΒά, ιιιαατ πει ἱε άε νει·ι·ιιιιιιιιιε πω, άιε σιιε νεει

ιυαιευ οιι πει 'ϊ'σουοει νσοτιισπιι.

.ιαιιιπιει· ἱε πει άοι πιι ιιιιι11·ι ει· εεεπ πεεΙά ναπ πεεεπι·ι]ιι, - Πε απάει·ε αιπεεΙάἱυεου ναπ που. ει]π ιυιπάει· άοπ άεπ,

εσποοιι άειειιάε Βοπααι·ποι·άἱυΒ νσοι·ειειΙοπάε; άειε ααπάσεπιπε ννοι·άι πει ιε πααι· άσοι· άε παιιιιιι·. Βουσοειαιιιιι ααυΒοπειεπ

ἱυ άεπ ιιιεπεσπ , 2ι]υ Βονοει νοΙΒοπάο, πιιιαιιι πιεπ ι·αε άε νει·ι·ιιιιιιἱυΒ; ιυααι· πει ιισιιιι ει· πιει· οΡ ααα , στυ άιε πιει πειειαπά

νοοι·ιοάι·αεεπ , πααι·σπι πι] άιε πιει ιιιοεου νσοι·ιιι] Βααπ. - ιιι πιι πειιι·οενου εεπ μαι· νσοι·πεεΙάεπ ιε εοΙιειιεπ.

Ν. δ. νοοι·σπάει·ειει υπ άοι ωα· εεπε πεπιειεσιιε άαπιιπαι·ε νει·ι·ιιιιιιιπε ιιΙοαιε πεείι, πειιι] πι] πει ποάει·ειεπ νευ εεπ

Βειιείά νσοι·ννει·Ρ , πειιι] άοι πει παι·ιεεενσοι Βοι·εοά ἱε ιιιιιεπει·ειεπ τοι πετε ντειιεά, άοπ Βοισοί ιι άειε πσιιάιπε πι] 2αυ

πεειιιιι]ιι ιε ιι]π , πι]ι ει] ιιιειε Με, πἱειε εεπιεΙνιΒε πεειι.

Ν. α. ιιιει· ἱε άε νει·ι·ιιιιιιιπε ιυεει·, πει νει·ννεπάει·ά νει·ι·ιιιιιο, σΡ πει σπνει·παεπιε ποάει·ιιεπ νειι εεπ εειιει`ά νοοι·ινει·ιι,

Βει·εεά ιιειιεΙνε ιε οιυπει2επ. -- Πεεε εεπειε, ἱε άιιε ιπεει· πει ειπάε άει· νει·ι·ιιιιιιιπΒ επ ονει·ΒαπΒ ιοι νι·ειιεάε.

διιιιιεπ πι] άεπ Βεπααι·ποι·άιπΒοου πιει εεπε πεεσπσιιπιπε ναπ πκσιιι., ει]πε νει·πααεάιιειά ιυοι νι·ειιεάε εεπιεπεά, άιε

εεπειι ιυοει·άει·ειι Βι·ααά ναπ νει·ι·ιιιιιιιιιε ιιιειιιιι, ισοΡαεεειι]ιι οι] πει εεποπε Ιονειι, ου άυι πεει ἱυ πειιιιιιε ιε πι·ειιΒοιι ἱυ πει

Βιι]εΡει οί (]σιποάιο. .
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Ν. 5. Ησο Ιοπιιι σπ οοπιοΙνιΒ άεισ οχη;ανο σοΙι @ , οι] άτο.αεΕ Ιιοι Ιιοππιοι·ιι άαι ννιιπι·Ιιοιά.

Κωπι ίπ Μπακ επιασε, ννοτά: Μ] άειο Ιισιιάιπε ιοτεισπά ποάοοΙιι.- ΟπιΒΙσοι "πι Βτειιιο ἱε άιι πισιιιοπι ιιἱοι ιο νσι·δοασπ ,

πιοετ πιει σοι·άεοΙ οΡ 2ι]υΒ ΡΙοααιε ἱυ ννοτι” πσΒτπΒι - Βοι·ιιετ πειπιοποιτιοπ.

νοοι·ιε ιιισο: ιιαάειιιιοπ, Βι] άιο ιδοποπ, πω ννἱο πιιιπο Ιοοεοπ εἱΒοπΙιβι Βοιἱε: π]υ, πιι οΡΒοννοΙιι άε Ιιοπιο ΒοΡεΙοπ,

άἱο 2ιι ιπ νσοτΙισπιοπά εεπεΙ Μπι σοι·άεοΙοπ. - Π, ωι]ιω οι·νιιι·επο νι.ιοπάειι! ιιιοΒΒο Ιιοι ποπ πιιιιιΒ·εσιισιιννεποΙ ειι·εοΙάιοπ.

Μ] Ιιοτω τοι πι: ουσια οπ ΒοεοΙισιιννοπ πιω νοι·ποΙιιιπΒ.

[Με νοτπσΙιιἱπε σιι άειι. Μπι νοοΒτ άιο Βι·σοιο Μοοετοτ Μι οΙΜιπάει·επ, άοιι, Μ] πωπω ‹Με άε ειίοιιπει Μ] άεπ πω" Βα

Μιά, οπιάατ άε νσοτειοΙΙιπΒ άαι· ΒοΙοααιειτοΙιΙιοπ, ἱιι άιο αίΒοοΙάιιιΒ φααι· ΒοτἱυΒο νοι·ειπάει·ιπο ΙιοΒιιοπ.

Η πειΙ οοΙιοιεοπ.

Ζιο ἱιι άε οοτειο ΡΙοααιε ννοάετοπι πω; πω άε ννοπΗιτοπιιννοπ ιο εοΙιιΙάει·επ, ιιἱι Ιιιιπ ιιιἱεοοΙιἱοπ πιιάεοΙιΒεπ πειιιιιιι·Ιιβιοπ

παπά, οΡάιιι άε ιιΠιοοΙάιπΒ Βενοτάει·ά ννει·άε. ?πο Ν. 1.

Πτ ννοπιιΒι·ειπιιννοπ ιο ιιιιιιοπ Βοίτσωεοπ Μι άεπ ποιιεννοττοΙ - άε σοΒοιι ιι]άεΙιπΒε πααι· Ιιοι νσοι·ννοι·ιι.

Πο πισπά ΒοεΙοιοπ οπ πΙο ΙισοΙιοπ ποάετννπαι·άε.

Πε σπάει·ΙιΡ ε:οοΙιτ νσοτιιἱι·

'Ι'σοποπ ντιπ άιτ οΡ @Με - πἱοιάοααι· άε νοιποΙιιἱπΒ. Ζιο Ν. π.

Εοτ Μ] τω. Ιισιποπ τοι πει ΒοοΙά πω νοι·ειοΙιιιιιΒ , Βονο Η: ιι εΙνοτοπε άε Ιισιτ υπ άπο Ιιαι·ιειοΒΒι , άσοι· πι: ιιυποπ. Ζιο Ν.ή.

38
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11η ποιοΙ-ι οοιιο νοτσπάετἱυο ιιι Ιιοι ΒοΙααι, άσοτ άειι οοποπ ποιιενΙοπΒοΙ οιιΒοιι·οΙιΙιοιι ιο νοι·ιοοποπ; ει. ΒοΙιοπ νι·οΙ, άσι Βοι

νοτσοΒιἱπΒ Μἱκι, τπααι· Βοι Ιιοοίι ιο νοοΙ ἱυ πιι]ω οοΒΒοπ, άε σίΒοοΙάἱυΒ νεπ Βοι πονναατννοτάεπ νειι οοποιι νοτνσοτΙι]Ιιοπ εισπΙι.

ΟοτάεοΙ πιι άσοτ ιο.ΒοΙηι πινω Ιιἱοτ ιο νοτΙιἱοιοπ πι] , - Ιιἱοτ ι. Βοοπ οάεΙΒοεἱά Βοποοε , ιπσοτ νοοΙΙοοτ ΙσΒο ΒοπιοοπΙιεἱσΙ

άε ΤοοποοΒΡεοΙοι· Ιιοάιοπο ιἱοΒ πιι νεπ οοπ νιιιι Βοεἱάεπ , πααι· Ιιοι οστσοιοτ ιιισοι· τοΙ.

Ισ Ιισσι, Ν. δ. ννοτάι άε πιοιιά Βοοιιοπά, άε οοΒΒοιι ειααπ τοΒι, άε ισπάεπ ΙιΙοοι οπ ΒοεΙσιοπ; ιιο άσοτ Ιιοι ΒοτἱιιΒο νοτοοΒιΙ.

νσοΒΒοπ πι, ππ Ιιοι ΙιοοΙά οτ Ιιο, - πι] ΙιοΒΒοπ οι] Με ισ άει· (ἔοειἱοιιΙσιἱο τοοάε τοπ άειοπ εισπά ΒοεΡτοΙιοπ,

2σο τάε ι.ΑιιιΕ88Ε άιο οΡΒοείι.

?σο Ιιιοτ άιο νεπ τ.1τ οποιο, ποοτ @πιο ΒοεοΒτι]τἱιιο. ΡΙααι Α.

Πο οτπιοπ νοτισοποπ 2ἱοοΒ, σΙε σΪννοτοπάε ΙιοιΒοοπ υιοπ νοτιιοΒι, οπ άεπ τπΒ Ιιοοτοπάε, Ιιιιιιιιοπ άε οτιιιοπ ιἱοοΒ πω;

σοΙιιοτνναατάε ιτοΙιΙιοπ, Ιιοπενοπο άε Βοοποπ.

Ένσπποοτ πιοιι άιι ΒοοΙά ἱυ οσπιοάιο πιααΙιι , ννοτάεπ άε οτπιοιι πιιπάετ ιιἱιΒοειτοΙιι, ισο τάε πι] νσοτΙιοοπ ΙιοΒΒοιι ΒοΙοοι·ά.

Ρτοΐοοεοτ ποσι. , ἱυ @πιο Μ ι ιπ ἱ οΙι , πιΙ άἱι ΒοοΙά πισΙιοπ οΙσ τοοι οοποπ πσοΡοπάεπ Ιισπά ,Ιιοι νοοι·ννοτΡ άετ νοτσοΒιἱιιε ποάετ

ινοτοοιιάε; Ισιοιι Μ] άιι οοΙιοιοοιι , Β , ει. !.... πιοι ιιοπ άσι .ιιι Βοιοτ ο άσπ πιτ οποιο οΡΒοοίι οιι οιι.ιιιι. άσοτ Ι.ΑΠιιτ58Ε ενοτεΒοποτποπ ἱεε.

Πο ιι]σ τοι·ΙσοΡοιι .ι,...Ιο, ααπ άειο Ιοεεοπ Βοννιιά , ιπσοι ει. εΙιιιιοπ , ενοτννοοΒ οπ νοτεΒοΙπΙι , πιααΙι Π ΒοΙιοπά τοοι άεκ σΠ›εοΙ

σιιι;οιι , ά... ιο ΒοπισΙιΙιοΙι]Ιι νσοτ άεπ Βοοει Ιιοιποπ σπάετ Βοι οΡοοΙοπ, οπ Ιιοάιοπ πιο οΙισοε ιιοπ άε Μισο. -

Η ά.ιπΙιοπάε νσοτ ιιννο εισπάσοΒι, ΙιοΒ ει. Βοιοι.ιά.



ΖΒ$ΤΙΒΝΒΒ ΒΒ8.

ΟΕΑΠΗΤΕ ΗΟΟΒΠΕΒ8!

Π: ΜΒ Με ΒοοΙά πιο ν8τεοΙιτἱπΒ Μοτ1 6τειιιυ, οπι Μο: Π ιιπΒιιιειιΙε το νοττοοιιω, ου νοοτειΙ άατ νευ Ρτοίεεεοι· εκοπι.,

οπιάιπ Η: »ΜΙ ωω]2σε, άω. Μ] ωυ ωυ ΒοοΙά άεο ΜΡ νευ 1.:τ :ΜΝ ΒοΒονειι Ιιεείι. Ζἱο ΡΙεω ήο, Ν. ι επ οι.

Ζιο Με” Μοτ ΒεΒἱιι: τΙο ΡεοτεοιισσΙο νοτιιοΙιιἱπΒ, οΡ Μ: Ριιιπ πυ 2Μι οωιοΙωοτειι, τυαει ΙΜ πιοτ ήπιο οπΒου Μι

νοοτννοτΡ ‹Μι Ιιι] νει·εοΙιτ , πιο Μι νοειΡιιιπ τω. ‹Ιου ιοΡεοΙιοάεΙ, οΡ επ Μάε” Μσπ ειοοάε πιεστ νευ Βσεεάευ παατ Μπα.

Τσι 8Με πυ άσ νοτιΒο Με ωσοί ΜΙιΜττ άο ειΠτσσΙάιπΒ πιο άε εΡζμ , άἱο 2ΜΗ παατ ‹Με Ιιιιττετοει πιι νοτειοΙιιἱιιΒ, φπατ

επιιιάιιοΙι: είνοτάεοτι. Το ΒοΙι]Ιι ω Πι υνν επιυτοουεπ Μι ΒοοΙά πωτ άου Μπιι.

Βεἱάε ‹Ιοια ωιιάοοπἱυΒοπ Ιιοπιειι κστ άιΙιννοτί νοοτ οΡ Μι ΤοουοσσΙ, σιι νοτάοτεπ οιιιε Βοάειι!άιιΒοιι. - ΤΠα: ἱε :πιω
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Ιιιιιιει ιιιοεἱιοΙιβι, νναι ιιιοειειι Μ] πιει ειΙ ενοτννεΒοιι, Μτ 1ιοι ιιιιιιιιιοι ΒοιιοοΒ ει., οπι άοοι· @ιιι ΒονοοΙ ιιΙΙοειι ΒοΙοιά, πο

ν7οτιιοιι ι παπι, ει· πισω ννοΙειειιιά ιιι ιιιιι, άσοι· Ιιιιιιει τοοΒοΙιΒι , οπι ιιοΙι πιο ΜΗτ εΙοσΙιω ειιιιιάειι :ο Ρ€ι588τευ , άω άσοι· Ιοιι:οτ

ΒοισοΙ ΒοΙοιά , το ποΙ άεπ ιι1ειιεοΙι ειΒοιι ω».

ΤιαΙοιι νιιι] τω· πιο.

Μει Με οοΒ το εΙιιιιιι οιι ιισ ειιι]ι; άεπ ιιιι6.ι·ιιιιιιιιιΒ Ιιοιιιι άεπ ΤοοιιοοΙ5ΡσσΙοι· άιΙιννοι·ί νοοι·; το νοι·.6·οοίε ιοοΙιι ιιιοιι άιε

Μ] Με ΒιιΠΝ οι 8190131.. 1ιΔτ11Ε88Β οιιάειιιιεεοΙιειι Βοείτ ει· σου Πααι ΒοοΙάῇο πιοι, ιιιιιιιι· πιοι άσ ΡΙιγειοιιοιιαιο πιο άεπ Ματ οιι

νει·αοΙιιιιιΒ ΒοιιιειιΒι, ννειειτοιιι Πι άεπ Μἱιιιἱεσιιο ΙιοΡΡειι πο: πο. Με ΜΒ Ι18νναειτ'ά, Πι πιΙ Ιιει άιιάεωΙι 5π:ι:8:5Βυ.

?Με ΡΙιιιιι ήο, Ν. 3.

ΕΑ11ιιι8επ Μπι Ιιειιι οΡ @υσ ιιιιΒοοΙε Βιιιοιι , ννι] Ιιιιιιιιειι άοι ιιιοιινειιιοιιι πιοι ΛειΒιιιιι· ιιιιιιι.ειι -· πιωτ εεπ νιιἱει τκαι ιΙο

Ιιιιι ἱε ειοαάε ΒσαΙ ή οιι Ιιοι ΒασΙά ννοι·άι ιιοΒ Μπεστ, ιοοιιι·ει Ιιο: ιιοοΗ ννστάι οΡΒοΙιενειι, άα οοΒειι σΡΨει€:τ€Ι5, οοιι Βοοιι

νοοι·ιιιι ειπο: οιι εεπ Μπι ιιοΙιιοι·ιιι: ΒοΒι·ιιΒι ειι άιε ΜιαΙ ιοι οοπο νιιἱει, άεπ ννοτάι Μι ιιιοει· ΤΙιοειιι·ιιιιΙ, νοοι·ιιΙ ννιιιιυεετ

απο ειιιιιιΡνοοιοιιάε ΒεννεΒἱιιΒ ιιοΙι Μοτ ιιιιιι Ρωτάω

Μια οιιε νοι·νοΙΒοιι.

Μ] ΒιειιΒοιι οιιε άαι ΙιοΡ ναπ Μπι Με Βιιιιιοιι άει· ιοι·ιΒο Με; Μι ΒοοΙά νιιιι ιιιωιιι., ΙιοιννοΙΙι Μ] οΡΒ00Ι'ι Με άα ιιι:άι·ιιΙιϋ

ΜιιεεΙιι·ιιοΙιι οπι ιειὅειιειειιιά το Βιοϋ.ειι, Ιιαπ Μα· ιιι8 πι: Μαι οιιιειιιιιιιάο, £οΙάειι ; Με ἱε πιω:τ Βοοιε ου ΙοιιιΡ, ΙιιιιιιΙοιι οιι
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Βεειιειι ΙιεΒΒειι έέιιε ι·ιΒιιιιΒ, Ιιει ἱε εσιιιει· ιΙο Νιιιιιιιι·, Ιιιιειι ννι] ει· ννοΙειιιιιά τπιο ιοεΒι·ειιΒοιι , επ ιιει πιΙ ιιἱοι ιιιεει· ωιιίει.

ιιοΙιιιε 2ι]ιι , πινει νεοι· :Με ιε Ιιἱοιειι @. Ζἱο ΡΙιιιιι άι , Α ι - ο - 3 -- ό.

.Αίεσσιιι·ιΙι, Ιιει ΙισσΒ8τ8 ιοΡΡιιιιι νιιιι Ιιιιιιι, οτι ιο εοΙι]ιι Ιιει ειιιάε άἱοι· ωωι-ωιιωΒ, νἱιιάειι ννι] Μ, ιιιιοει. ι_ιιιιιεοΙι ιιἱει

οιιΒονιιΙΙιε ιιιοάεεοάεεΙά, - Μπι Πι Π άιι τοοιιειι, Μ, Ιιεείι άιιι ΒεοΙά εειιεοΙ "οι Μτ ΜΗΝ ενει·Βειιοιιιειι , πιο Με Ιιει Μετ

ννοι·άι Βεεειιι·ενειι , :Με ιοτιιε άειιιοειιιΙο ειι Ιιει Ιιννιιιιά , ννιιιιιι·νοοτ ιιιειι είεεΙιτἱιι Μάι, πιει νΜεΙιε ΙιιιιιιΙοιι ννοΒειοοιειιάει

Β. οΡ δισιοΙΐάε Παω,

Η ΙιεΒ ει· ιιἱειε Βιιιενοεεειι, Μι ΒοοΙά]ε ιι Βοεά, ιιιειι Μπι ει· Βει·ιιει επι @που ννοΙειιιιιά Βιιιτιιιιι νιιιι ιιιιιΙιειι; Μπι επι

ΒειΙοιιΙιειι άιιι άἱι εΙοοΙιιε εεπ οοΒοιιΒΙΠι ω" Μαι, ειι ιιιειι άιιιι ιειειοιιά, Μετ Βοιιιιε άει· οιιιειειιάιΒιιοάειι, τοπιυ ειπε τοΙ

οιιε ΡΙιιιιιει, ιιιοει νετιιιιάοτειι πω Αιιἱιιιάε, ιοο Με Πι ιιιεει·ιιιιιΙοιι ιεἱάε, καιΙ ιιι ιἱο Με ενει· άσ ΠεειιοιιΙιιιιε οἱ

νει·ιιιιοΙάε ΒεννοΒιιιΒ.

Ζοο ιιιιι ω] άιιιι ννεάειουα ιοι Μ: ιιισιι ιοτιιΒ, 2ιειι πι' άυ ΒοοΙειιιειι·εΠιειι, άσυτ ιισιι: οΡΒοΒενειι νσοτ @το ΙιιιτιειοΒι ,

ννιιιιι·νιιιι Μ, πιει , ω άσιοΙνε νεοΙ ονοτεειιΙιοιιιει Ιιεείι πιει άε Μπι ιοΙνο. - Οι

Τοειι Πι ιιι Ιιει είΒοΙοΡειι εεἱεοειι νσοτ υννε ειιιιιάιιοΙιι άε νει·ννιιιιάεοσιιΡ εοΙιειειε ιιιεεσιιειι νειΒιιιιεάΙιεἱά, νοτννστιάοτιιιΒ

επ εσιιι·Ηι , μί Πι εειιευ ιιιιι:ιει·ειι ΙιοΡ ιιἱι 1.1: ΜΗΝ, Πι ΙιοΙ1 οιιι νιιι·ιιιιιε , ιιιιιιιε άειε ιιἱι άἱοιι 8ιοοιειι Μεεειει· @υ ννοτΙι Βοια»

ιειι, - Μ] εεείι ιιιεει· :Με εεπο, πε ειΙΙειι ιε εοΙιειεειι, ΒοάοοΒι άειι Μιά Νετ πιει. - Π.

ΒΤ
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Έ)ιιιιτ τΙο ννειιιιΒι·ειιιιιννοτι Μοτ εειιε Βτοοιε ιιιιάτιιΠιιιι5 Βιιτειι , ἱε Ιιει ιιοοάιε ιιε: πω: το ΒεεεΠειι πιο άειοΙνο, Μ] ιιιειιιιε

πιει". πιο τΙο ΙιειιΙι]Ηιειά άοτ Πειιιιιιτ , άιε το εειιιΙάοτειι , ειιιιοτ, Βτοοιοτ επ ιιι ειιιΙοι·ε τἱΒιιιιΒ, πωτ οιιιετειιιάιΒιιοάειι.

Μ] 2ἱοιι άε ιιιοιιά ἱε άσοτ εειιτΗι ΒοιιεοΙ οΡειιε

Ηε: ΒοοΙά ννοτάι άσοτ 1.:τ @αν άιιε ΒεεοΙιτενειιτ ιισ ΤοοιιεοΙεΡεοΙοτ επ άε δειιιΙάοτ ιιιοετοιι Ιιει ννοΙειειιά ννετοιι :ο Βονειι,

ννιιιιι·ιοε άειε Ιοεεειι ειτεΗιειι νεοτ άε ΑιιιιιιννεεΙιοΙἱιιεειι. Π: ιιιιιιάειι ειεεΙιειι οΡ εειιε νοτΒιιαεάε ννι]ιε νοοτιιιι; ειΙΙεε ἱε πιιεττ

εο: , νιιιΒοοτε , Βοειιειι ειι νοειειιι - Μοτ ΒΙι]ίι τωτ οιιε ιιἱοιε ενοτ, άοε Μι ιΙο ιτιΙΙοιιάε ΒοννεειιιΒ ιοι οιιιειι ννοΙειιιιιά ειΙΙσειι

το Μετιειι, άε εειιε επι ννα: Ιιοοεει· άειι άε ειιιάοτε :ε ιιειιιειι. Παει: ή2, Ν. π.

Οι: ιιιΙ οιιε, ΙιοοΡ Η:: ιιΠοοε ιιι ΒαΙ1ιοΙιτου Ιιοιιάειι, ιιε: νοτΒεπειιά εσιιτιΙιΙιειιάε νΙιιΒιειι :επι Μεεειοτ ΔΝυιιιι:ε ποια,

ιοειι Μ] ιιοΒ νοοι· ΒιιιιιΙοι- εΡεοΙάο. - Βειι.ννιιιιτ εοΙιτιΙιΙιειιά εσιιιοτννιιιιτάε νΙιιΒτοιι, ΙιειννοΙΙι, επι ννοΙ είιεΒοεΙάειι, ι3ιοτι

ΤοοιιεοΙεΡεοΙοτ ιοενεοΙ ειιιάιε Βώσει Μείι, ιιειτ ω: ενετιιιιιιιιιει· ννοι·άι, ιΙο: αιει Ιιειιι ιΙοπ ίι·ιιΡμιιιτο νοτεσπιιιιιιιΒ, άσοτ

ιιιιάοτειι ιιι ΙιοοΙοτ ιιιειιιιιΒοιι νοτΙοι·ειι Βσω, ννειιτοιιι Η: Βοιτιιειιι ΜΒ, ιιἱι ιοενεοΙ Η: ιιοπ Μοτ το Βοννειτειι. - Αειι! ννιιιιτοιιι,

ννωιι·οιιι ννοτά: Ιιει πιει ιιεεενοΙ5ά! - Ζιιιιε ειιιάιε ννιιε :φαι ειι οιι ω: ιιιισιι ΒοοΙιοιιννά.

Μπετ άε-ΙιοτιιειιιἱιιΒ νιιιι άειι εειιι·Πι οί ΒοοάειτιιιΒ ιιοε νοΙ οιιιτοοτιιἱε, άσοο: οιιε άε ιιιιιιάειι οΡ ιιει Επ: ειι ιιει Ιιοοιά

Ιιεεειι , Με άττ ΡΙεειιεειι πωτ οιιε ΒενοεΙ Ιιει ιιιεεει νιιιι άειι 50ιιτΠι εοΙεάειι ικάτ , επ ω] ιτειοΙιιειι (Με υοάοτιειιιιειι οί οτΒοιιε

οιι τιτ Ιειιιιειι. - Σαω. οιιε άΠ ποθ εσΙιειεειι. ·Ζιε Ν. ε.
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ννοπποοτ :ώ πιι π:τ οπο:: νοτάεοτ οΡεΙοοπ , νἱυάεπ ω] οοπιΒο ποτ οποιο οοπάσοπἱυΒοπ, άἱο ω] οΙΙοοπ νοοτπσπιοπ ποτ

άεο δοΜΙάεοτ ΒοεοπΗ:: :ο οπο , οπ άἱο άεπ Αοτοπτ οί- Αο:τἱοο τοἱυάεοτ άιοποπ Ιωπποπ οπι οτ είΒοοΙάἱυΒεπ οί νοοτεοπτἱίτοπ νοπ

:ο ποοτοπ οί- :ο ιἱοπ ; άεννι]Ι 2ι] 2Μι πιωτ ιο: οοπ ἱυννοπάιΒ πατιε- οί οἱοΙεΒεενοοΙ ΒοΡοΙοπ, άαπ κνοΙ άσοτ πἱτοτΙι]Ιιο ποννο

εἱυΒοπ ννοτάεπ ποπΒο:οοπά , τοοοτ άσοτ ννοοτάεπ άοπ άσοτ άοάεπ Βεννοιοπ. Η) ποτο νοΙΒοπτ οοπνοπάιΒο ΙιοΪάο - νοτΙοπΒοπ

ΒοΒοοτ:ο οπ ΙιοοΡ , - πΙ5τΙαπ πωττ Μ] ννοάεοτοπι ω: ΙιοπποΙπποτ οπ ε:οτΜοοΙιοποπάε Ιιο‹:εισε:οπ , Με "απο , μΙοπιπ, οπο.

Ηο: ἱο άοαπ ΙΜΜΙι άιττ Η: ΠΙιοάεπ, νωτ ννιοπ άειο εοΙιοοΙο οιΒοπΙι]Ιι ἱε ἱυΒεοτιΒτ, οτο:τοπ: άε Βοποοτπάε αααπάσοπἱυΒοπ

οΙΙοοπ :ο Βἱυποπ ΒτοπΒο , πο: ιποοττπαοΙε ποτποοΙάε, άο: πιοπ οΙΙοε πιοτ πομπο ΒοεοπεἱάεπΙιεἱά νοοτάτοΒο, ποο άο: οπο άεο

ννοΒο Βοοπο οοπετοο:οΙΜΙιοάεπ :ο Μετ Ιιππποπ ΒοΙοΒά ννοτάεπ, οπ οποα Βοννοί.ππΒοπ οί οάεΙ ΒΙι]νοπ οί οοπνοπάιε, ιοπάεοτ ω:

πἱιοτειοπ :ο νοτνοΙΙοπ. Με οπο:: 2οΙνο πο:: οπο , ενοτ άε Βοποοπιάε Ιιαετ:8τσΒτοπ ποτ ννοἱυπἱ:;, Μ] οπτεοΙι: ιοΙίε πωυ άε Ποπτ

άεο ΒοΙοο:ε , οπ Βεννι]ο: άπε, άα: άι: νοοτ οπο ιπἱυάεοτ άἱοπετιΒ Ιπιο Βοεοποπννά ννοτάεπ άαπ ποΙ νοοτ άεο ΚππετεάιἱΙάεοτ.

Μπατ ποτ άε "οπο Βοείτ Μ] οοπ ποτ :Ἐπἱ ΙιοττετοΒ:οΙι]Ϊ: ΒοΙπειτ, Ιιο:ννοΙΙι Η: :οπ εΙο::ο πονοτ πώ:: ποτ νοτοοτοπάε

ποπάοοπ: πω!1 εοποτοοπ απ. ΡΙαο: ήο, Ν. δ.

Πο ΒοπτοΒιπΒοπ ἱυ οπο ΒοΙοο: νοοτ άο "οπο ννοτάεπ Ποετ ἱυ οποα ννοπΗττιιαπννοπ Βοοποπττ, πο:: π:τ που» ΟοτάεοΙ

Ιιοο ππ:τιΒ, άἱο ΙιοπΙ!βι :ο :οοΙιοποπ; π] ννοτάεπ οοπ $νοἱυἱΒ :οποπ άε που8 οππΒοττοΠιοπ , οπ ιπἱυ οΪ ιποοτ άποτ οΡΒοΙιενοπ;

ποτ οοΒ οΡοπ, Με 2ἱοπάε, ου πωυ οπ ννοάει·Βοοπάε ἱυ οπτπετιΒο Βοννοεἱυε. Βοπο οΡου πιοπά, :οτοοι·ιοοΙι: άσοτ πο: οοΙιτοτ
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ιιιιιτοοΙι.Ιιειι άει· οιιάειΙιΡ , ιιοοΒ οΡΒοιιοΗιοιιε ιοΙιοιιάει·ειιι Ζιειάιιιιι· ‹Με ιιιιάιΙοοΙειι οιιι άο νι·εεω οΡ οι” ΒοοΙειειι ε» ιιι ΒοννοΒιιιε

ιιίιοΒοοΙάειι , ωιιΒοννοιειι.

Ιιι νοΙΒοιιάε Ιοεεειι 2ιιΙΙσιι ννι] Με ΒοΙιοοΙο ΒοοΙά νοοτ άειο Ιιαι·τ8:σετ υννοτ ειιιιάειοΙιι εοΒοιεειι, οΡάΜ. Μ] Ιιειιιιἱε ΒιιΙιοιιιειι

Με Με εοΙιοοΙ, Μ] ιιιΙΙι οοπο νοοι·άι·ιιΒι, ω εοάι·ιιΒοιι.

Πει ιιιιι· ἱε ννεάειοιιι νοιετιεΙωιι , Πι εΙιιιιο πιοι ετΙιοιιιειιἱε ποτ ιιννο ειιιιιιΜοΙιι, οιι ΙιεΒΒο ΒοιΩΒά οιι ιοο =νοοΙ Πι

Ιιαι Βοννοιοιι.



ιιινι1ΝιιιιΝοε ΙΔΒει

ΟΕΑΠΗΤΒ ιιοοιιιιι:ιιει

Ιιι ιιιιιιιο Ιιιειει ΒοοΙιοιιιΙοιιε Εεε, ειιι·εΙι Πι πιει Π νει-πιο. ενει· εειιιΒε ιιιιι·ιετοΒιειι, Με Μι ειἱΙιννι]Βειιά οιιειιεει·άειι,

Μετ άε ΐΠιάι·ιιΜιιιιΒ άει· Βἱσίᾶο, ΒεΒεει·ιε ειι Ηοοιι, άιε ιιιεει· άσοι· ννοοι·άειι οΡ Ιιει ΤοοιιεοΙ ικιοι·άειι νοοι·Βε

ειοΙά, εειι άσοι· ΜἱιιιιεΙι. Πι ννειιι·εοΙιιιννάε οιιάειιιιεεοΙιειι νοοι· ειιιιειοοιοΙιιΗιοάειι, επ πιώ ΒοιιειιΙάειι οπο τοι Ιιει νοοι·ειοΙ άει·

ντοσ8ε Πι ιεεΙιειιάε Π τοειι Ιιει Βοιο.ιιιιι, ΙιειννοΙΙι ω: ιιιισι·ι συ8 εεείι, νεοι· άιε Ιιει·:ετοει, ειι Πι ΒΙοεί Π Ιιει εεΙιεεΙ0

ΒοοΙά εοΙιιιΙάιΒ, ΙιειννοΙΙι Πι πιο νοοι· Πισω ειιιιάεοΙιι πιΙ εοΙιει2ειι; ιιΙνοι·ειιε εοΙιιει·, ιιιοει Π: ιΙοειι οιιιιιει·ιιειι, ω ιΙο ντε”

οιιάει·εοΙιειάειι Με Αρι , ιιΙει: νι·εεε πιο άσοι· Ιιει εειι οί πάει· Βοιι·οΒ'ειι ιε ιιιΙΙοιι ννοι·άειι , Μαι] άσοτ Ιιει ιιεάει·ειοι·ιευ ναπ

εειι νεΙΙειιά ΙιΒιιιιοοιιτι, οί εειι-ε νι·εεε πιο άοοι.. εειι ΗιΙιεειιι 8ειΙεεειι ιε ννοι·άειι, οί πουΙ πω: ι1ει εἱοοΙ, άιιοΙιιειιά νεοι· Βενειειι ,

ννοΙΙι Ιοιιιειε οιιε ιειι ΤοοιιεοΙε νοσΙ νοοι·Ιιοιιιι.

θ8
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Π: Ιιοο]ι Η ειτεΙιε ιε ενοτιιιιΒοιι , άει Με οσιι άε εΠιεοΙάιιιε ει] , Ιιειει] άοε ιιι Ιιε: εοτειε ΒονεΙ οί ιιι Ιιει Ιεειειο,

ΙιειεοΙΗε ει] , ἱιι άε ιιιιιι:οτΜεΙοιι ιιιεοτ οί ιιιιιιάοτ, Μετ ιΙοι ιιει Βονεετ, οί ΙιΒοΙιειιιοΙι]Ιι οί εἱοοΙεεειιάοειιΙι]Ιι ἱ5ο ΡΙοει ιίι-ι.

Με ΒΕΠΠ εεΒι το:εειι εοάτιιΙιιε εο!;ιοιιάοτειι άε ετιιιευ ιεεειι ιιει Μι, ιΙο ιιειιάειι άεεΒοοΙι]Ιιε οί τοι νιιἱειειι , άε ειιάοτει

άεοΙειι ιιι εειι εεετοιιιΡειι ειι εεΒοοΒοιι, ενειι οί ιιιειι εειιε Βονιιιε εἰ ι]ειιιΒ ννιΙ‹Ιο νοτιοοιιειι.

ΕΑ11ιτ.98ιτ Ιιεείι ει: ΒοεΙά]ε εεΙιεοΙ ενοτΒειιοιιιειι , ιειι ΒΙιβι ει]ιιοτ ΒοοάΙιειιτιπΒ, ισο εΙε Η: ιιι άειι εειινειιε άεεοτ Εεεεειι

Βετοοεάο, ω 1.ειιιιιεειε εἱοιι ρεεοΙ οΡ ει: πο:: νοτΙοει.

Ηοε ιιιι άε ντεεε νοοι· εειιειεειιάε Βονετειι, ειοΙεεειιάσειιΙι]Ηιοάειι εἱοσιι ω: ιιιοΒε νοτιοοιιειι, ναπ άεεε Βτοοιε Ι›σι·νσΒἱυΒ,

ΒΙι]ίι εΙτοοε νεοΙ Μοτ ιιι ιιει ΒτσοιεοΙιε εοΙιεοΙ ναπ οιιε ΙιΒσιιεειιι; Η: μ άιι ισο νεοΙ αιοεοΙιβ: Βονει]εειι, εἱο ε , Ιοι οΡ άε ιιειιάειι.

Η: 8εεί ιιε: εεε. ΠΙιοάει· ενε:άειιιιιιιΒ ενα, οί Μοτ πιο: εεΙιοτε ενε:εειιΙιοιιιει Ιιεοτεειιι , πα: ιιιεοτ ἱε, ΒοΡτοεἰ ‹Με είΒεοΙάιιιΒ

ιιι Πννειι εειιεεειιιΙιειά, επ Βι]Ιἱοάειι ειιΙι @Με ιιιοειειι ιοεειεειι, ιιει άεεοΙνε εεετ ιιειιιιιτΙιβι ει]ιι. ΑΙΙσειι ιιιοει υιι νειι οιιεε

ει]άε εειιε ιΙιεειτεΙο ννοΙειειιά αιει ιιἱι Ιιει οοΒ ννοτάειι νοτΙοοτευ , ννοΙΙιε άειι ΤοοιιεοΙεΡεΙοοτ εοο εεοτ άσοτ άε ιιιιι18:τεΒοΙοιι

ποιο.: ΒενοΙειι, :Ιιε οιι ει]ιιε ιιιιιιει εοο ΒοΙιεεΙ ισοτιάοτ ιιἱιεοιιάεοτἱιιε ιοεΡεεεεΙι]Ιι ει]ιι, Μετ Μ] Ιιει Ιονειιο.ε ΒεοΙά ιιι ιιει

ΤοοιιεοΙεοΙιιΙάοτἱ] ιιιιιιιεειιι. Ζἱο δ, Μοτ ἱε ιιιεετ, Πι ντεεε, ιιι άιιοιιι Βενιιτειι Ιοι οιι άε ιιιεειιΙιτἱιιιΡιυιΒ, εοΙιοοιι ιιιιιιάετ ,

ννι]Ι ιιει ρεεετ πιε: εοο ιιεΒι] ε.

Πε ντεεε ἱε οιιε άειι εΙε ιιιειιεεΙι εειιε οι]ιιιι]Ιιε εευάοειιιιιιΒ, ειι νοτοοτεεεΙιι ιειτἱωΡιε8 :Με ΒειιεοΙειι ΙιΒσιιεειιιε, Με

8ι·οοι ιιιειι οοΙι :Η ιτεΒἱοεσσιι ιιισοΒσ εΠιεοΙάειι. ΠεεοΙί`τΙο εειιιάοειιιιιΒοιι εεΜευ ιιι τιο εοι:ιειΙιο, πωτ άεεοΙνε ΙιΙοιιιοτ νεο



ΒοννοεἱυΒοπ πιοοιοπ νοοι·ΒοάιοΒοπ ννοι·άεπ. ννοπποει· οπάει·ιποεοΙιοπ άε ντοοε νοοι· πιιππιιάει·επάε Βονιιι·επ ΙοπΒ άιιιιτι, επ υιοπ

Με πει 1Νειτο ιιιεεοποπ ντοοε οιι ΙιοοΡ ΙαππΒ τοΒι, άιιπ πιο οοπο κα· ννοΙειεπάιΒε Αω ιιιάε ννοι·άεπ οιιπΒοποπιοπ, άιο άσοι·

εκαι. ιο πι]πο ΜιτοιοΙι οπο ννοιάι οΡΒοΒενοπ; Ιιι] ΒοεοΙιι·ιιίι άε ΙιυΡ άιο ἱυ άε νοι·ιΒο Εεε άσοι· ω] Ποπττ επιπάιιοΙιι ιο

νοοι·ΒοειοΙά , πιει άε οοΒοπ ΠΠάιοι·επά επ οπΒοειοάιΒ.

Πο ΒιιπΒ Ιιοοπ επ ννοάει· , ειοΗιοι· οιι ποάι·ιιΙιΙιοΙπποτ, Με ιοάει· νοοι ειιοΙιι ειιιιπΡεπά ποάει·2οιιοπ , άε εοἱιοιιάει·ε οΡΒοιι·οΙι

Ιιαι, άε ειι·πιοπ επ Βοοποπ πΙε ποεπειπποπ, άε [ιααπάειι πιει ΜπυΙι ἱυ οΙΙιιιπάει·οπ ΒοΙοοΒά ου πιει @Βι ιποοπ ΒοεοΙιενοπο

τάπΒοι·επ οπιΒοΙιοοι·ά πωτ Βοποάειι. οπι άιι πω” το άσοπ νοι·ειαοπ , πιά Π; άιι εοΙιοιιοπ. Ζἱο π. οΡ ΡΙιιαι Μ.

Μοι ΒοιτοΙάιιπΒ τοι άεπ @η , ἱε πω. ΒοιοΒάε ιοοπποεοΙΜε οΡ πει νοτἱΒε ΒοοΙά; οοΙι , ννοειι·Ιιβε πώ Βενἱιιάεπ ἱπιπιοι·ε Ματ

νοοι· οποτ οοΒοπ , άιιι πι: παπι ειΙΙοο Ιιοσοίι οιιπΒοννοιοπ , επ άε ιιπάει·ο πει Ιιοπι, πἱοιο πιοιιννε ΙιοΒΒοπ ΒοΒενοπ.

Πειατ άε νι·εοε οί Ιἱοενοι· πει άοοΙιιοπ, ιπάιοπ Ιιοι ΙοπΒ άιιιιι·:, άεπ πιοπεοΙι εεπ ει:ιπιειι οπΒοποειἱάε ΒεννοΒἱυΒοπ άσοι

ιπαΙιοπ , ποάει·ιοιιοπ, οΡειπειπ , Ιιοοπ επ ννοάει· άσοι μοπ, οιι, 2αει πεσει. , αΙἰετ|ιοπαο οο8ε.<ιο?ιίΠο οο84επ αοο2 πιο!ωπ. Ζοο

πιοοι Η: πιοτ άσοπ οιιτοοι·Ιιοπ, άιιι, ποπ παιιιιιτΙι]Κ άἱι άοπ ουσι: ιποΒοπι]π1 πιι] οπο οΡ Μι ΤοοποοΙ άοετνοοι· ιιἱιάτιιΚΙιοΙι]Ιι

πιοοιοπ ννοΒιο” τΜαι ιποοι άοοι· ννοΙειιιπά εζω οιι ποιππι·Ιιβι ΒΙι]νεπ, ιοπάει· οο8σεολίΠο Ζτο8!επ. Ζἱοιάοοι· , ννοάει·οπι άε ποτε

άεπ ΤοοποοΙεΡοοΙοι· οοπΒενοΙοπ, άο: Μ] 2Μι ννιιοΙιιο ποτ Η ιο νσσοΙ ννοιιι·Ιιοιά; Μπι οα5 σἱυάιΒσπ , νοτάει·ο ιιἱυΡ!ιιἱ2ἱΩε€Π ιοπάεπ

άε Βοπἱο Βἱυάεπ, οιι Μ] ιποοιοπ Μοτ άειοΙνο οΡιονοΗιοπ ισι ννοι·ὶιιοοιιιΙιεἱά.
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νεειιΒοιι πι] ‹Μπι ιοι εΙοι ειπε ιιιιιιά«ισιιι οιι ‹Ιο ιαΙοιιιιι , ννεΠιε ιιιιιεάι·ιιι«Ιιεπ άεπ ΤσοιιεοΙΙιει σοΙι άΠιννει·ί ιε Βοιιι·ι "Μ,

Νειπειι πιι ἱυ άΙοεειι, ννε‹Ιοι·οιιι εει·ει πει Ιισοί‹Ι , ΙιειννεΠι πιι Μι πιτ ιιιιΠΝ άυε νιιι«Ιοιι. ΡΙειιιι Μ. Α.

Πε ννεπΙιΒι·ιιιιιιννεπ , άιε πιει· εειιε Βι·σοιε ιιιιννειΜπε άσοιι, επιι ιιοο‹Ιιε πιει· ειιιιιεεεσιιιΙάετά ιε ννοι·άΙοπ, ιιι‹Πειι άΙο ιισιιιιιι·

πιει ΒιιιιειιΒ ΒοιιοοΒ ἱε, ιιι ιιΙννειι·ε Μ] ω, ιι ι·ειάε ιιοΒ εεπ, οπι ‹Ιο ιιιιιιιιιτΙι]ι«ε ιι·ει:Ιιειι ιε νει·εννειεπ , ‹πιι άΙο ιιιι‹ι.ι·ιιιιΙ«ιιιΒ ιε

Βενοτάει·ειι, πισω· ωοτεΙ ιιιει οοι·άΙοοΙ , ννειιιιτ

πι] ννοτάειι ιπεει· άοπ ιιεννοοπ ιιε‹π:ι·Βειι·οΜ«ειι, ννιιιιι·άσοι· πει νοοιιιοοί‹Ι Βει·ιιιιΡοΙά π.

Ηει σοΒ ἱε σπάει· άε ννειιΙιΒτιιιιιιννειι Με νει·επ:ΙισΙοιι.

Π] ιἱοιι 2ι]άοΙιιιΒε ιιιιιιι· πει νοοι·ννειιι άει· ιιιΙοιιιιι.

Πε ιιειιενΙοιιΒοοΙ οΡΒοιιε«ιΙά, ιικιει·άσοι· άΙο ΡΙοοπειι οΡ ‹Ιο ννιιιιΒοιι οιιιειιιιιπ, άιο, «Έσω Με ιε ε‹:ΙιιΙάΙοι·ειι, ειετιιει·

ννει·Ιιειι ιιιΙΙοιι.

Πε ιιισιιά εεεΙοοιειι επ ‹Ιο σπ‹Ιει·ΙιΡ ιιιεει· νοοιιιιιΙισιπεπάΙοο.

διιιιιιιιει· άΙοι Με τΜπι ει· Βοειι ΒοοΙά νεοι· Βοεειιι.πιι, ειι πι] οιιε ιοΙνειι άΙοι ιποειειι εσιιεΡΡειι.

Ηει ΒοοΙά νεοι· ιεΙοιιιιι Ιισιιιι απ] άιιιι νεοι, άοι, ισπάει νεοΙ ιιιιει·Ιιιι«ε εεΒικιι·άεπ ιιιοει εοΙ:οιειι πετάω , άοει· άσιε

Ιιαι·ιειοει ιιπ:Ιι «πιεσε νειΒοι·Βι ι νειιιιΒοιι Μάι ειπε «ιιιιιάσειιι οιι πει ΒεοΙά νεπ ‹Ιο ειιπ ι, άΙοννπΙ ‹Ιο ιειΙοιιππ εεπε ειιιιιιΒο ιιιιιιάΙοε

ειπε π. Ιιι ‹Με νοιιι.ιε .[ισ5, ιεεΙιειιαΙο Πι άοι ΒεοΙ‹δ. νεοι· (Με ειιιιι«πιειιι , πειιιειι Μι Ιιοι ιιοΒιιιιιιιΙε ιπει ἱιι ιιπ:ΙιιπειιιιιιΒ άΙοι ‹Ιο
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ῇειΙοιι2ι] ιἱοΙι πισστ νει·Βοι·Βοπάε, Με άε $Ρζμ. ωἱιιάεοτ ιἱΒτΒειειι· ννοτάι , ἱιι Ιιει ΒοΙιοοΙ νιω Ιιο: ΙἱεοΙιααιυ επ άε πωειι. θα: Με

ΜΙ' ΙσπτΙΙσπάει· , άε Ιιειιιάεπ τοι νιιἱειειι , ιἱοΙι πιο επ @ο ΙοετιιΗιεπάε; Μα: Πι άΝ ωσπου σπ1 ΙιΙααι· ιο ιι]ιι. Ζιο Β. οΡ άειοΙίάο

ΡΙιιω.. Μου ΒοοΙἱοενε πιο οΡτοπιοτἰεευ, άειτ ιἱοΙι πιυ ου άιιυ Ιοει·ιιΗιοιπάε, ἱε Βιἱοτ Ιιοι άσοοΙ πω οί Βοεπ Μ νοτιιυάετευ, ἱοάετ

εισοάε αΙΙοοπ.

Ζω ΜΒ Πι Ν8τ18τοτυ ΒατιιοΙιι, Π ιιιἱ]ιιε ΙιιιιιειπιιιιἱΒο άειιΙιΒσσΙάεπ νοοτιοάτοΒοπ, εειι τοι Μάη κ: άσου ο:τεΠιοιι, απ·

Βενοτάοι·ἱιιΒ ναπ ννετουεοΙιιιΡ ου Ιιιιιιει νσοτ Μεσυ πιοει]οΙι]Ιιοιι ΙοοΡβιιαιι.

ΗεΒ ΜαΙι νσοτ Παω πωιάωτΙιι. ,

Πε ΜΒ ΒσιοΒά σιι ισο νοοΙ πιοΒοΙι]Ιι Βεννεισπ.η

ΒΕ)



λ(ΙΠΤ'Ι'ΙΒΝΒΒ ΕΕδι

ΟΕΑΟΗΤΕ ΗΟΟΒΠΕΒδ!

"ἡ Ιιοιιιειι τοι οιι Πι·οοΠιοιά, άΙο ΝοοτεΙιιΒιἱΒΙιοἱά οι” Ηιιι·ιειι, ‹Με ΤτοιιιἱΒΙιεἱά, ου νοΙΒοιι ἱιι ιΙοπ

άοιι οιινοιΒοΙι]ΙιοΙι]Ιιοιι ι.ι·τ πι”, άω Με ι·ἱΒιευοει· ἱε νοοι· ιιοπ, άἱο τΙο ΒοοΙάοιιάε Ιιιιιιειου ΒοΙιιιιιάοΙοιι; οιι κει ιιιι], ωι]ιω

νι-ιωωσο: ται άσοιι πιά] που ΤοοιιοοΙο? ιιἱοιε ιιιιάει·ε 6.αυ ειίΒοσσΙάἱιιΒοιι Ιονει·οιι νευ ιειΙιειι , άἱο Μο: Βοειιιιιιι , οιι άιο οιιιε παώ;

2ι]ιι ιοοάιιιιἱΒ ιο Ισνει·οιι , ‹Με οιιιε οειιιεοΙιοιιννοι· ἱιι άεο ννααιι πιοοι Βοτειιιειι, άιιτ Μ] άε ννειιτΙιειά ιἱοι. Όποια· οιι ιιιοοι]οΙι]Ιι

νοοι·ννιιιιι·, οιι άιιοι·ειιΒενειι Μο: ΒοιιοοΒ, ἱιιάιοιι κά] άιΠ. , Β8€Ιτσι'8ιι άσοι· ‹ήΒου ΒενοοΙ, νοοι·ειοΙΙειι. Ο υσσπΙ ννοΙειιιιιά ννοι·άι

οιιε Με σσυ Ιιοοἴάνει·εεἱεοΙιιο ικιιιΒενοΙοιι. Ποιο ειιιάἱο ενοι· άευ. ννεΙειιιιιά ἱε Μοτ άε ΜισοΙ νιιιι ενοτννοΒἱιιΒ, οιι ιιιοιοοιι άε

ιιιοεοΙι]Ηιεἱά σιυ :ο Μιτου ννειοιι , ννα: ει·οοιε Ιιιιιιειειιιιατε ιΙοπ Μοτ ΙιοΒΒοιι ΒοάιιοΙιτ , οιι οι· νοοι· ΙιοΒΒοιι οΡεεεενοιι.

Πε ά ι· ο ο Πι ο ἱ ά , Ιιε: νν ε ο ιι ο ιι , ιιει ετοι·ιειι πιο ι ι· ιι ιι ο υ , ἱε νοοτ άεο ΤοουοοΙεΡεοΙει· εοτω ιοαιΙι πιο ενοτννοΒἱιιε ,
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νιιιι πεΙοπε, ννιιπι ιοΙιι·ειιειι π πιεειι·πιιτιεπειά επ Βοπισοοάειιιιι ει·πειιε; άτιοι·επιεεεπ πιιιΙοπ, ει·ιοιεπ, εειιε 2εειΙι νσσι·άι οπι

πειειεσπειιιιι το π]ππ. Ησιιάεπ «η άιιιι άπο ιννεε Βσοοά πιι εΠωυάει·.

[π πει εει·ειε Βονιιι πειιι πεπει· νεει Βοοάειιι ννοτάειι, πιει ειιιιάσοιι, πιααπιεΙ, επι οί ιάσοοά παπι· σιπειιιπάιεποάεπ; πιοετ

.

ιπάιειι πει νει·ισοιιά ννοι·άι σπεοάειιι, ειαα οπ8 ιε Ισιιεπ άιιι «οι, ιιι οάεΙο ΒονιιΙΙειι, οπο ννιισιιιειι νεοι· πει ει·ιπιεπάο, ιιιιιΙοιιάε

Βοπιιιι, άιιι πειιιΒοπειιιιι ννοτάεπ ισιιάο. ΒειιιιΙοπ πο] σιιε ιιινειεπε ισι πει εει.ειο, επ πιει ιι [Πιο πιιπάαοπι ννΦάστσυι “κι

εσπειεειι ιιιιπτοσοπεπ πιει άε ιπεεπιπ;; π. ΡΙοιιι ή5. Ν. ι επ π.

Πειε Βοιάε νιπάεπ ω] ω] πιτ πι”.

@πιι Πι Π άσεπ οΡιπει·πεπ , άιιι ποοτ ιποιε άε ιι·ειιι·ιεπειά άεε εειπσοοάε πἱοπ ιιι εοΙιι·ειιειι σπάσει , ννσι·άι σπε Βοπει ιο εειιε

ΒοοΒεει ιεεεπονει·ΒεειεΙάε πεννεειπε; ΒοΒτεει, άειπ ιπ Με επάει·ε πειι·ιεισιδιεπ.

ΑΙΙεε επι ιπ επάει·ε πει·ιειοΒιεπ ποοτ πεποάεπ, πιει· πωτ πονεπ.

Πε ννεπιιπι·ιιιιιιννεπ νει·πειιεπ πει ποπ άεπ πειιεινοι·ιεΙ.

Πε σοεεπ οΡννοιιι·άε, εοπιιιιάε ΒοοΒεει σπάει· ω πονεπιιά νει·ποι·Βεπ.

Πε πονειιιιΡ σπάει· άεπ πειιε νει·πεοεπ, επ άε πειιενΙοιιΒοοΙε οΡεπ σ1η.;ειι·σιιιιεπ , επ άιτ ιπεπεεπ εισι·ι άι·σονιΒε ιι·ειιειι.

Πε πιεπεοπ ειιπΒει·ι πιει πει ωσίά, πει οΑπιιιιιι, Μ] ιιιιιι πιει πιιιε ειιιπιι, πι] ιι·ιισπι ποάει·ιειιιιεπ, πιι εισαι σιι,

ννι·ιπΒι άε πιιπάειι επ ποάειιι ειιιι Βοπιιιι άοειι·πει, ιει·ννιιι ω] οΡ εισαΙ ειι πάει ιιοάει·νοΙι, ννααι·οιπιι·επι ιιι Πννε ιιιιπάιιοπι ιε
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Ιιἱυοοο οποτε άσ Με πιο ιο άι·οοίΙιειά Μάει· ιο οικω πιο Μι νοι·ΙοοΡεου ειιιεοεο , ννειιιι·νιιο Πι ιοι· Ιιει·ιυυει·ιπΒ απο»

εάιοιε ποΙ Ιονει·επ. Ν. δ. ποσοι. Βοοῦ οοε άεπ. Ν. ή.

?οι ΙιιιπΒοο άε Ιοάειι άι·οενιε οαπ:ι·, οιι άα άτοοΠιεἱά ννοτάι ΙιοΡοΙοοεοειά; άεπ: οπΒι·ειιιεοεε ετιιπά Ιιιιο εΙοοΙιιε σ6ο οοΒοο

ΒΙΑ ΒοοΙάεπ. Ζἱοου ννἱ] πιο Με ιιοΠοο , οιι Μι ιοΙ Βιιβιοο άεπ πιο] άα οάοΙο άι·οοΠιειά ιοοειειι οειοου νοοι· Ιιο: Τι·ειιτεΡοΙ, ου

οιιε ιοοοιοο ννοσπιοο νοοι· άα ΒοεΡΡοιιοΙιβιο Ριωι]ω άοιιι·νιιπ, οι] άεο οι·οει. Πο ανει·ΜπΒ ‹Με ΒοοΙειιιτε εἱεσπι ποιοάει· ιιοοει.

Πάει· ιυσιι5σ!ι Μο Ιιει άεο ΙιιιἱΙοι· ιοειΙιοο; άιι νοι·άει·τ ννεἱυιΒ οαπάοϋΠπΒ; Με ο ιπἱεεοΙιἱοου άι: ι·αΙοου ννιιιιι·οοι ποσοι., άιε

οΙΙοεο νοοι· Ιιοι ΤοοοοοΙ εοΙιι·εεί, ει· Βικιο ΒοννοΒ πιο ιι·ιιιιιιιι, οιι Μι ιοιιάε Μαι· οιοι Βειιοενοο οιιοΒοΙιοοΙά τι· ννοι·άοο , ννπτο

Με Πω ιοι· ννοιιι·εσπιιννιιιε , σπ1 [ιοι Ματ οΡ οοΒοΡειειο ΡΙωπεου ιο ννει·ΜπΒ το Βι·επΒοο; Μπιτ οοε οσπιει· Ιοοτοο Ιιουυου νναι

οι· πιο ω. Ν. 5. Μ: οικον , άιε ποτ άεο εοΙιιΙάει· εσπι·εεί, Βοείι οοε άιι ΒοΙειαι , οιι πρ.τ

Βι] άεεουοο άω ΙιιιιΙ.ουπ, 2οΜ«σο άε ννοοΜιι·αιιοννου οιιιτι·εοι ω ιοιάάεο ‹Με νοοι·Βοοίάε, άε οοΒοου @]π Βι]υει ΒοεΙοιου οιι

οοάει·ΒοιοΕτ, άε ννοπΒΒοου Βοι·οοουπ, πΙο οουενΙοιιΒοΙε οΡεοοει, ‹οι οάει·εο οιι εΡιοι·εο άεε νοοι·ΙιοοΗε ο]» Βσ5μοοουπ, άσ α:σπά

ΜΙί οΡοπ, άε Ιιοειιοο οεάει·ννοοι·άε; άα οιιάει·ΙιΡ ΒοΙιεοΙ οσοι· Βιιἱιου οιοΒοιιτοΙά, πιΙ 2Μι ιιι:ειοΙιοπά νοτωοοουι Μι ΒοοΙισσΙο

οιιπΒοοιει Βοείι·οοει οτι Βοι·ιιοΡεΙά; οοΒοο , οοιιε ευ νντιπΒοο ννοι·άειι-ι·οοά.

Μειι Μο πιοι: @οι , άοι ποου πιο: ιοΠι σοο ΒοΙιιιιι, πἱοιιοοι· ΒοΙιιοε, οπιαο ννοΙ ΒοοΙιιοΙι νει·ννοΜιοο πο. ΟΡτοειΙιοοεννιιοι·ά38

ο Μι οοτῖοτπο$εσποο , άοι ει” άιε οπι· άισ ιιιιι·ιιτοΒιοο ΜΒΒοο ΒοεοΙιι·ενοο , οιι ει· είΒοοΙάιιιΒοου πιο ΙιεΒΒοο οοΒοΙΜ.οο , Μι Με



-Ι67-

ιιιιάι·πιιΙιεπ νεο άειεπ πει·ιεισΒι νει·εσπιΙΙοπ. πο; άἱο πἱοι·, ποΙ Η νσειιι·, ειΙΙεεπ πει σοε πιοειεπ επιιιιι σιι πει ΤοοπεεΙ, ιιιοΒοιι

ισοπ νικά εεπε ιιοπάιισπιιε ειιπ σιι άε εοπιΙάει·- επ ιεεπεππππάε; ιἱοιι τά] άιιπ ννεΠιε ιτειάιεπ ιτιιιιεπιι σπε εεείι, άἱο εάΙοειι ποΒιτ

οι ?κι Μάσι ευει·!:επ ε! αε ερίετεπ Ραπ πει εε!αο2_; επ Μι ιεεπεπι οπο άπ. Ζἱο νσοτ πειάε ΡΙαει ήθ. Ν. Θ.

πει πιοΙ οΡ, ιπππε νιἱοπάεπ! πει νει·εοπιι ναπ άειι ΙσοΡ άει· οοεΙοοάεπ επ πΙοιπε ΡΙοοπεπ σπάει· άε σοΒεπ, νοοι·ιε Με

ειτ οποια. Με που” ΒοοΙ-ι ουι άιι μπει, Ν. 6-2.

ω πιά οΡ, άοι πιει· εεπε πΙοεἱπε %ναιιι·πεπιἱπΒ ΡΙιιιιιε πεείι, επ άοι πει ι·εειει· σο; ννιιι ιπεει· ιιΒιπιιιιι· ε; άιιι άε ννωπ

Βι·ιιοπννεπ πιει πιεει· πωτ άε άι·σοίπειά, πει ννεεπεπ Βα€1υ, άιιπ νικά υαιαετ πει ππιΙοπ.

Π. πεπΠννει· ιιοπάαοπι άιι νοτεεπιΙ εΙοσσπιε ννιΙΙεπ ιοοπεπ, σιπ [Μπι πιει ιε σπινοππεπ ιοι σπάει·ισοιι επ οιπάἱοο, άἱο άεπ

ΤοοπεεΙεπεοΙει· εεννἱε ιοι εἱοιειιά ειι·εππεπ , άιιιιι· πει εΙιοοιι εεπε σοι· ε, ννειεπεοπεΡΡεπ ιο πεοείεπεπ.

Μωτ ιοι· ω... Ηει πιιἱΙοπ ἱε άοαπ εεπε ει·ιππεπάε τει·ιοοπιπε, άἱο άεπ ΩσπιἱεπεΡοΙει· πειι·είι. Πεππεπ ω] οπο εεπ πεοΙά

νσοτ άσιεπ πει·ιετοει, άοοι· οι] ποεπ πεεεπι·ιινιπΒ ιιοεπ είπεοΙάιιιΒ ει, εεπ' πάει' νιιιάειιι πε: πιει εἱοπ Βιεεεπ, ω"

ννι·πνεπ άει· οο;,ςεπ πιει σιιιΒοπεει·άε νιπΒοι·ε, πεεπ επ ννοάει· ειιιιπάο, ιο ιοΙ!ε εεπιειιιιε ειιιπιπνοειεπι οι ισο Μάι ννιιιιιάιβι

εοΙοοπ πισοιεπ νει·ννεππεπ , πιει οπε άιιπ ΡοΒοπ ΒοοΒεοΙ εεπε ΡοιειΒε πσπάιιιΒ ααπιεπειπεπ, επ πει πσοίά ιπεεοπεπ "πιο παπι οι!

ννοάει· ειιιιΒοι·επάε Ιιιιπάεπ , πιει νει·ιππιπο πιο Με εοπιι·ειει, ιε ισοπεπ; οί πει πιοει εοΙππιιεπ πει Ρπππεπ ιο νει·ιιιοπεπ άσοι

άειε Μ... πσπάιιιΒ. ΟΡ άε2εἱΪάο ΡΙοιι: Ν. 7.

Μ)
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ΖιιΙΙου υιι]υο Εσωειι 1ιει ΒοννουεοΙιιε άσοοΙ ΒοτεἱΙιου, ισσ ιιισοισιι άεεοΙνε πιει ΒσαΙ σοι·άσοοΙ ννοι·άου ΒοοΙισοι·ά ου ννεειεσ

ιισιιιου. Μου ιιισοι νοοι· εΙΙσε ΙισάεοΙιι ει]ιι, άει άεισ ΙισοοΙάειι Π ιιιιουάετΙιεἱιά ιιισοιου ννεει·εοΙισιιννευ νοοι. νει·Ιιεει·άΙιοάου ευ

ιιιἱεειαπάεου οι υιἱεννι]ειπΒΒοιι ιυ άε ΟεειἱσυΙειισ, άιε άσοι· εποοΙ εΙΙσοιι εοΙεἱιά, @Βια· ουιειιιαπ άεαπ ννι] άουΙιου. !ιεει Πι

άε πιει σοουσ νει·ιοΙΙιπΒ οΡΙιοΙάει·ου, άιε τοι Ιιει τοσουεοΙ άοτ σιιάου ΙιοΙισοι·ι ευ ννοΙ άει άει· Βσιιιεἱυοου ιου ιι]άε ναπ Κεἱισι·

ΑΠΟΠ8ΤΠ8 ου Ιιειι·οΙιΙιιπΒ Ιισσίι, ισο ννοΙ τοι άε ΜἱιιιἱσΙ: άεε εεΙοειε, εΙε ιοι άου ειειιά σιι άε ΟσειἱσυΙειἱο.

Ηιι.ιε, εου Ισοι·Ιἱυ,=; ναπ ι>ιι.Ασιιε, ου άσοι· ει]υσιι ιιισσεισι· ι·σοάιι ισσο νει· ιυ άε Ιιιιυει ΒοοΙιτεΒι , σε Μ] άουεοΙνευ Ιιιβιαπε

άου τΜε Ιιειννἱειισ, ειισοοΙάε εουε τοΙ, ννεει·ιιι Μ] άε ννσοι·άειι ιιισοει ισΒΒοιιτ σε 8τοσιε έ8απισιπποπ. Ηι1..ιε, σιιι Ιιει άεουΙι

ΙισοοΙά νευ ει·σοι ιιἱιισάι·ιιΙιΙιου, ΜΒ υοει· Ιιονου ου Με! ιι]ιιε Ιιαπά οΡννειιι·άε ιιισι σοιισιι ιιιιεεειισΙιιου πω. Ζι]υ ιιιεεεισι·

ι·ιοΡ Ιιου·ι Μετ «σε ιιιεεΙιι Ιιειιι ΙεπΒ, πιααε ιιἱοι ετοοι.»

Ριι.ιιιιΕ8 ννετά Βονει·άετά Ιιει ισ νει·Βοισι·ου, ου άιι άσουάεο, μι! Ιιἱ] εειι άε ννσοι·άεουτ σε 8σ·σοισ άδιεπισπιτισυ, εουε

ΒοοτοΙιισ ΙισιιάιπΒ, εου οΡειι σοε, εου ΙιοΙάει· ου οΡΒοΙιΙοει·ά ΒοΙιιει, άει εΙΙσε άσοι·εἱοι ου σιιινει; εουου εάοΙου ειαπά ου εευσ

εΙσοΙιιε ννεἱπἱἱο οΡΒεΙισνευ* ι·οΒισι· Ιιαπά, σΡεου ου ντἱ]. [Πι ουάοτεοΙιειά ιιιεεοΙισιι Ιοαπε ου Βι·οοι ἱε ιιι άε ΟεειἱσιιΙειἱσ νειι νσο!

ΙιοΙειιΒ, εοΙι]Ιι ει] Ιισοι·ειι; Ιοει ου8 ιιιι.Δε νοΙΒου , Με πι] εσΒΒοιιτ αΙ)ἱι εΡεσσι άεου ει·σοιου τειιε,ιι ευ υοει· Ιιονου ννι]ιου;

Μεετ Μπι οιιε άε οΡ Ιιει ιιισοι· νευ ιιιιΔυιιε εοΙιισιΙοιου, νναπυσοι· ικά] νιιυ εάεοΙ ου ει·οοι εΡι·οΙιου. Ζσο εοΙάι Ιι!οι· άε ιιισάε

άεοΙἱπΒ "κι !ιει νειισΒἱ! "κι ννσειισυ , 8εΙιι·σι]ειι, άι·σε!Ιιειά ισ8σιι !ιιιιΙσιι σ! ει·ιυιεπ. Επι Ιιει μισοΙ Με υισι



-1δ9-

νει·νσοι·ειι οπι εεπ πιιιΙοπά, ει·ιπιεπά Βοπιειι ειιπιεπεπιεπ, ννεππεει· πι] άεπ ει·ιιει πισοιειι πεννεισυ ΦΠ πι" Β"οσι Μπι·

ειαπ50πσυνΜΠ8 ιπσοιεπ 0ΡΥΝεππ8υ, άιε ννοΙΙ!ει σα: συ5 άσοι· Βονοει νει·ς.νεπι, ει·ιπ2ω;ις]_ Βοπιαι ποιιάευ ΙαΒπ:πιΕΠ., (πιει πω. σ0Β·

ιπει·ιι νν” ιε άσεπ ννεεπεπ , πεσοι· πει ιπιπει άεει·πἱε το νει·ννεπιιεπ.

Η ποπ τοάευ ιο τοοεειι ποΡειι , άσο ιιιιιιιε πειεεπιπε νειειαειι παάι, επ και: πει Ψσσι·8εάι·εεεπε εαπ Ποιο οιστ·Μ8ιε8

πιιεπάο, επι Πι άειε Ιοε επ πεπ εεεεεά.



ΝΕθΕΝΤΙΒΝΒΒ ΒΒ8.

(Πο 6'πιαι·8 απ Ιω! δ2ετυεπῷ

ΟΕΑΠΗ'Ι.'Ε Ι·ΙΟΟΕΠΕΒΒΙ

Βἱ] Με ΒοτοΒοΙά νοΙΒοπ ναπ 1.1: πασιν, Ιιι·ι]Βοπ Μ] άο εποε”. Ιυιάἱου άα άι·οοίΙιώά, άἱο ννι] ἱιι άε νοτιΒε Με αΙΜοΙάάειι ,

(πΒι Ητ πω) άαπ ΙιΒοΙωωοΙι]Ιιο επιει·τ 78τσστ2αεΙΝτ ννοι·άι, ἱε ΕΜ ννοτΙιἱπΒ νιαι εειιου ευάοτευ ααετά. Π] παά ιυοειοιι ιοΒΒοιιτ

ἱιιάἱοιι άο άι·οεΠιώά νιπι ΙιΒοΙιαυ:οΙι]Ιιο τπυπι ΒονοΙΒά ννοι·άι, ἱε ‹Β ννοτΙιἱιιΒ ειπάει·ε. Πααι· πιι Ιιοτ άσοοΙ Μοτ τενοιιε Β, οι» Π'

άεπ νοοτττοΠεΙι]Ιιοπ τΜατιοτ ἱυ @υ ννει·Ιι το Ιοοτοιι @πινω , ιοο Ιιαυ Πι άπ υω νοοι·Βι] Βειιιια.

Π: 2εΙ Π άοπ πυ άα απο είΒοοΙάιυΒειι Με, Ιιι] Βοσσίι _, άα Βοετο τσσυ1:υ3 ννεπτ άπο Με Μπι Μα· τΠει τπιά‹ω ΒοΙάεπ ,άαυ

οιιυτ8ννι]2ευ σα1 6.ο 2οτε ‹Με πιεπ το 03τεΒ8τ1. Ι:αεΪ: ἱιι άειο ιιιοει]οΙι]Ιιο αίΒοσσοΙάἱυΒ , άεπ ννοΙειαπά ω Βοννετειι. Εεε: Η: τοοτειοπά

ααυΥαττΒ8υ πιοι Π άἱο το εοΙιοιεεσ. ΡΙιιειτ ή7. Π. τ.

Με π” πειτ ει ‹Η τι·εΙιΙιευ άεε ΒοΙιιωε ιιιΙ1οιι ΙιοοΙιιΒ ευ ΡωιιιΒ ιι]π ἱιι ‹Με ειππι·ι, άα ννουΙιΒι·εειιννοπ ι:ιεει· άαπ οοἱι
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ιιιιιιι· Βονειι εισιι·σιιιισιι εειι άειι ιισιιεννει·ιοΙ, άσ σσπΒιιΡΡεοΙΙοιι ΒοιιεοΙ σπάει· Ιιει Ιιά νειΒοτεσιι, άσ υ8υ8ΒΜ.8υ Βοοιισιιά σιι σιιΒε

ιι·σιιΙιειι, ιιιΒοιι·οΜισιι ννιιιιιισιι , άε ιιισιιά ἱε ννιιάετ οΡειι άοιι ιιι άι·σοΠιεἱά, σιι σΙ άε άεοΙσιι άεε ιιιιιιΒοιιειε υιιιιισιι ιιισοι·άει·

ι

ΒοννοΒἱιιΒ, πιει· ωστο άσ Βι·σοΠιεἱά άεοτ Ρι]ιι οί ειιιιιι·ι.

Πιι Μπι (Με άεο ΤσοιισοοΙειιοΙσι· άἱοιισιι Μ] Μι εισι·νσιιά ιιίΒοσσΙάειι άσοι· νετεΠ, ιισιννοΙΙι ννι] ιισει άσοι· ιιι·ιιιιιιιιιΒοιι ιιι ‹Ισ

ιιιΒοννιιιιάειι νειισοιισιι. Πε ιισοι·σιιάει·ειοΙΙιιιΒ άιιι άἱι νιιιι ΒειιιιιιιιννάΙισιά σιι ιιἱιΙπσΙιἱιιΒ ναιι ιννσο: νεηιοιοΙά Βσω, Παω-

Μιά, ιιιιιιιιιιιάιιιΒ νιιιι Ιισιιάσ ω”, ιιιιιιισιι άεισ νσοι·ειοΙΙιιιε ιιιιιιιισιιιοΙιβι νσοτ άω Βοεσιισιιννει·. Πε λαουτ Μπι Μσπ Ιιἱοτ

Βοτσοά Βοοάισιισιι νειιι σσιισιι άσοιι; Μ] Μπι άἱοιι άσοΙ” πιει ΒΒιυειΙσυ Ιιι·ι]ι ιιιννι·ιινειιάε, ω» νοΒοιι σιι Ιισι ΒεΙσει , σιι ιιΙισο νιιιι

Μιά τοι τι]ά ΒΙοοΙιει· ννοιιισιιιισ , ιννιιισ Ριιιι σιι ιισοά ιιειιιάιιιάσιι ; Μ] ωιιιιΔω νωπά· άε ννειιιιΒτιιιιιιννσυ πιει πωσ νουν , ἱιι

ΡιιιιΙιβισυ σακιά σνει· άε @που , σιι Μι ιειΙ, άιο ἱιι ννειιιἱιιε Βι·σιιΒοιιάεο, άσ ιιΠισοΙάιιιε ιι·εΠειι νιιιι Ριιιι σιι άσοά. - Μι ιισιιισ

σοιι εειι πω· Μάυ ετιιιήσ Οσει-ΙιιάἱεοΙιειι ιιιΙι: ἱιι άειι ιιισιιιΙ, Μ] νσοι·ΒσσΙά Μ] Ιιει ιιιιιι·ιιιιισιι νιιιι εειισιι ΒἱίΒεΙιει·, σιι ω

Ιιιιιιιιννειιιισ, πιΙ Μ: Μισο ισιιΒ σιι ΙιΡιισιι 2ννα”. νοι·ννειι , σιι νσοτ ἐσυ πω] ιἱιισιιάειι ιιιιιιεσιισιιννοι· νσσοΙ ιιιιννει·ιιιιιΒ άσοιι.

Μπα Πι Π ,Με εειι σιιΒοιιισοιι εσιισοιι ιιισιΙοΙ “Μπι ΜΡ ναπ άειι ιιΙσιιιισιι Βιισσσοιι εσιιοιεευ ,Ν σ. Τι·είΐεΙιβιοτ νοοι·ειοΙΙιιιε νειι

άσ ειιιιιι·τ νιιιάειι ννι] ιισι·ΒΒοιιε ιιιιιι ιιι άιιτ ονειΒΙιι:εοΙ άα· σπάει ΒεοΙάΙισιιννει·ιι; Μι ἱε νει·ιιισιοΙ (κι 2.ου εειιΜιιΡε ισ εοΙιειεσιι ,

ιιιιιιιι· ιιισιι πισω , σιι·ι Ιιοτ άσοοΙ άποτ δοΙισοΙ, ω νοι·εονειι. διιιάεσι·ι άεισ :ι·ειιιιειι, ιἱοι άευ Ειισοσοιι ,ταιει πισιι άιειι ιιιιιιιι·σΠ ,

σιι Μια άευ Τι·ειιι·εΡοΙει· ω" Μητ ιιι Μι ΒοιιειιΒοιι ΡΙιιιιτοιι.

4Ι
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Ιε Ιιει ιιι άε τοΙ ιιισ8εΙἱ]Ιι, άευ Ιιειι υιου πεΙ ιιι Ιιει εοΙεει εοΙιιΙάει·ου, ωοτεΙ άε ιιιΒενιιΙΙευ ΙιεΙιευ ου άευ ιιιεπά άει·

ννουΙιΙιι·εεσννευ ιοι Ρ]]ιι.

!ιεει Πι ιιιι άε άειιΙιΙιεοΙάεου ενει· Ιιει εοΙιεοΙ σιιννοΙιΙισιι συ Π ισοιιου άε εοΙιειιιειι ναπ άευ !.ιιισοσου ΒοΙιεοΙ , ευ Π ιιιἱ]ιιε

εεάεοΙιιου άεετΙιι] πιοΙάειι; Ιιει εεΙ ΜοΡ ἱΙι άε οΡΙειιουάΙιειά σαπ άου ννοΙειεπά ΙιοΙιι Βονου , ΡΙεει ει. Ν. δ.

Ζἱοιάεει.. άε ΒοΙιεοΙε ει·σοιι ναπ άου !.εοσοου , εου ιιιιιΙι ΙιεοΙάΙισιιννει·ι] ναπ άευ πἱιπιιιιιιουάεισιι Με, ισοννοΙ ἱιι εοΙιἱΙιΙιἱπΒ

εΙ8 ιιἱινσοι·ιπΒ. Ηει ἱε σοΙιισι· πιει ουΒεΡεει επι ιιι άεεε δεΙισοΙ ΒεννεΒ ιε ιιιεΙιειι ναπ άε εευιιιει!ιιπΒ, ννοΙΙισ ιι εΙισοε οΡ άεισ

τσοι·ιτε!!-οΙἱβιε ει·σοιι Ιιεά, πιει Ιιειι·οΙιΙιἱπΒ ισι άε σοιιιι·εειου; πιειι Ιιαπ Ιιει υἱοι ίι·εει υοεπιειι, άοι εΙΙε άι·ιε άε ι·οΒιοτΙιειιάεου

ιιεει· Ιιονου Βωσει ει]υ ; ω άε εουε ισοπ, εαπ άε ΙἱυΙιει·Ιιειιά, υοεουσοε άεεοΙ!άε ΙιουάιπΒ Ιιεε!·ι σΙε Ιιει ει·σοιε !εεοΙά ιοΙ!'.

Ετ ιι εοΙιιει· ιυ άε εοΙιεοΙε ει·σοιι !τεει]ε ειιι·ουΒ, ιιἱιάτιιΜιἱπΒ ναπ ει·σοισ Ρεεειε ου ννοι·ειοΙἱπΒ.

Ι)σ Ζουου ναπ Βεσοσοιι ει]υ πιι] ειεεάε νεσι·ΒοοΙισπιου Βοσσιιε Ιιἱυάει·ου νοοι·ιεειοΙΙοιι, ουι Ιιιιυιιου νοι·ιιι, υιεει· νοοι·

Ιιιιυπε ΙιΙοἱυιε ννσι·άεου Ιιει ΙιΙοεἱυο νοΙννεεεουσ πισιιιιοΙιου, σΙε υιου ισ ειΒοισιιάει·ά ιιει. Ηει ΒΙι]!'ι, συάιιυΙιε άειε ειιυυιει·

ΙιἱπΒου, πωετ, άει άε ει·σοιι ουΒοπισοου εοΙισου ε, ωοτεΙ νναπυοει· πιειι άε ΒοεοΙιιεάεουπ ιἱοΙι νσοι·ετοΙι, άιε ιι Π Ιιοτι

2εΙ νετΙιεΙου (°).

Μπι Πι υιι εου ΙισοοΙά Βενευ οιι ι.ιιιιιιεειι, άει Ιιι] ου8 οΡεσοίι νοοι· άε ετιιει·ι, συ οιιε ιυάει·άειιά άιευοιι Εσυ Μ] άε Βο.

(") Μ δε!" @Πεκ ιἱε·ιι σε 8·ιεΙιιεσευ!ι Μτ Ιιει·ιιιυει·ευ. ει] Με σσυ !!πεε1ιε!ιυειυ νοοι· σε "ιιει νει!ιιιιιΜι σωσει 'ευ ι·ιιισιιιιιι, 'Νε ΒοεΙω
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πσοιπάε νσοι·ειοΙΙιπΒ. Ζιε ννοάει·σπι Πααι ιι7. Ν. ή. πι] πιει άε πειάε πιιιιάεπ ισι νιιιειειι ισοιιιιιιΡειι; ιιι Βτειιε ιιι ιιοιιάοεπι

οΙ άε νιπΒοι·ε άει· ιιιιιιει·πιιιιά ιιιιιειειιειι , επ νσοι· σιιε άσοοΙ άε ι·εΒιοτ ιπ άε Πεοάει·επ ισι εεπε νιιἱει πιιιιΡειι , οΡ άειι πιιιιι ω:

πει πιιάάεπιιί; 2οπι εεπ πεεΙά ποπ πιει ΙπιπΒ πιιινεπ ειιιιιπ, πι] Ρσοει ετειιιι ιιι νιιιάεπ επ ιε ιιιιειι, επ ιισπιι άιιιι ονει·εειι

πιει ω" ΒεΒονεπε πεεΙά, ιπ νει·ιΒε Ιοεεεπ, νιιπ άεπ Βεπσιιιει·άεει·άειι.

Ζσο 2πιι ω] άιιπ ισι νοτάει·ε νσοι·ειειιιπε νιιιι ειει·νεπάεπ ιεπ ισοπεεΙο Βειισπιεπ , επ ιπσοιειι πιι ιπισπάει·πειά σιι” Βε

άιισπιειι νεειιΒοπ οΡ πει Βοπει. πιτ παπι εεειι οπο ιιιειε νσοι· πει ειει·νεπ, ιεπιτιι ιπεπ πει ισπάει ννιΙΙοπ ποάιεπειι νιιιι

ιιιιιε πεννεειπε νεπ ιιΒοπιιιπειιιπε ειπειι·ι επ νιιπ άειι εεεει. ?πει ει). Ν. 5.

Ηιει· ἱε ισοπ πιει ννοΙ ειπάει·ε πιιιππειει· άιιπ άιεΡε ειωίιειο, άιο ννι] πεΒΒειι νσοι·Βοάι·εεεπ ιπ άε ισπεεινει·Ισοπειιε Ιοεεεπ ,

επ ννειιιε εεπ ιοάει· Βσοοά ιπ πει ΒοοΒειιΒοπ ιι%ειι. Μεετ Ρι·σίεεεσι ιιΑπειτιι εεείι σιι8 ιιι ιιιπε Αεειάεπιἱεσπε Ιοεεεπ εεπ ιιιιπιιιιιιειιά

νσοτπεεΙά , πειννεπι ιιι πννει· ιιοπάιιοπι ω1οΙηιι εσπειεεπ ω. ΡΙααι άι). Ν. θ.

πει πινει σιι , πιιιπε ντἱεπάεπ! ννεπι εεπ νει·εσπιι. Η] :.εΒι ιιΙΙοειι ω ειπε εΡιει·επ νιιιι άεπ πειε άεπ πισιιά οΡεπιτειιπειι ,

επ άε πειάε σοΒοπ σιπιι·επι νει·Βσι·Βεπ ισι ειιιιιπάει·επ ιι·ειιιιειι. Μιιει· άε ιι·ειιιιεπ νεπ άειι πειιο πωτ πεποάεπ , άεεεειιιιιε αεπ άεπ

πισιιά, ιιιεεεπειι άε ννεπππι·ειιπννεπ , άε πσΙΙε πι” , άε πΙοειιπειά, άε πιιιιιιιινπειά σπάει· άε σοεειι, άε ππιααπννε ιιΡΡεπ , ιιιιι

τΜε νσοι·άεεΙοπ , άιε ννι] οΡ σπ5 Βοπει ιιιιππεπ εοπιΙάει·επ, εει· "ι] Με ιιιει·νεπάε οΡ πει ισοιιεοΙ νοτεοΙιιιπεπ.

Εεπ Βοεοπι ΤσοπεεΙΙιεΠιεΒΒει· 8επι·εει ποπ άεπ Τσοπσοιηιειει· εστιν”, Με πο" ιπ άε τσι νειιι δεισ ιο ιιει·ι·επ, πει
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ειιιννοοιά πω.τ υετΙιο6!α Π ιἱτπ Μες/λ Μ: πιο σσυ εοΙιοι· οιιάοι·ήΒι. ν'νιιοι·οιτι πιοι ἱαιΒοΙἱοοΙιι ννια ‹Ιιει νοτΒοοΙάἱιιΒ νοοτ

Ιιοι σοο άοε ΒοεοΙιοιιννει..ε @υ ιο ΙιιιΙΡ Μιυοπ.

Εκοει. εεείι οπο Ιιειοι·ο ἱιιΙἱ0Ι:ΠιιΒ, ιιιτιειι· Ιιοι Ιιειι·οίι Ιιοι ΒοοΙισσοΙε ΙισσοΙά ; Ιιἱ] ννααι·εοΙιιινν: νεοι· αΪ2ἱΒΙοΙι]ΙιΙ:8άαυ ιιι άο νοοτ

ετοΙΙἱιιΒ, οιι εἱεοΙιι νιιιι άοιι ΤοοιιοοΙεΡοΙοι· πιοι· Ιιοι υιἱυει ιοΙιοι·ο ποτΒ άιπ υιου Ιιοι Μπι ΙιΙι]νειι άοι» !·Ιἱ3 ΜΜΜ. οπο οιι

Ιειιοιιά οΡ οοιιο Αοιι·ἱοο , άἱο ετοτνοιιά που άε τοΙι ναπ Μπιτ ΙιΙοοά ΙιοΒου το ΡΙιιΙιΙιοιι , Με ννιιι·ε ει!!ιοοΙάιιιΒ ἱυ ειοι·νουάοιι παοι·

Βοποπιευ. ννιωΕι άεεά ΙιοιιοΙίάο ιιι δεωωιωι8.

Μπι: Πι υιι οοπο ννιιειτεοΙιιιννιιιΒ ΙιἱοτΒι] νοοΒοιι , άἱο άεπ ΤοοιιοοΙεΡοΙοτ Ιιι]ισιιάοι· άἱουττ Μ] ἱε άοι πιεπ Βοειοι·νοιιοιι νοτ

ΙιοοΙάευάε , ιστΒο, πιοι ιοΒου άο ιιειιιιιιτΙι]Ιιο ΙιοιιάἱιιΒ το 2οιιάιΒοιι; νοοι·ειΙ ω οοιιοιι ετοοΙ ιιιτοιιάε, Με πιεπ Μετ :Με ειίΒοοΙάιιιΒ

ναπ άεπ Ιιιειιειοιι ωει, Ιιοι Ιιοο!!! ιιἱοι ιιοΙιτοι·ενοι· Βονο, άοννω πωτ ειοι·νοιιάειι ἱιι άἱοιι εωιιά Ιιοι Ιιοοίά οΡ άο Ιιοι·ει Ιατοιι

ιἱιιΙιοιι. οπι άἱ: Ιιοιει· το άσοιι νοι·ετιιιιιι πιΙ Η: άἱι εοΙιοεεευ. ΡΙαοτ άιι. Ν. 7.

ΖοιπΙοι· εννι]ίοΙ ιιιιιΒ Πι ω; νΙοι]οιι άοι άο Ιιουιιἱε άποτ ιιιΙιοιι ΠννΙἱοάοι· ΒοΙιοιιΒοιι νει·τι]βιοιι ΜΙ, υννε ποοιιοοΙειιιάἱο,

(εεαοΙιιο !ιοει·ΙἱιιΒοιιΙ) σιτ άεπ τοΒιου ννοΒ ΙιοΙΡειι, επι Ε! νσσοΙ ιιιάε ἱιι οιΒοιι οιισ;Ιοι·ιοο!ι 2ειΙ Ιιοεμι·ειι. Επ: Πι Ιιἱει· πιυ

Ιτι]νοοεειι, άιπ οιιιο ΙιεννεΒἱιιΒοιι οΡ Ιιοιτ τοοιιοοΙ Βι·οοτ ιιιοοιοιι @ιιι , ιιιΙΙοιι άοιοΙνε ιιΒιΒοιιι· ποιοι” οιι ιιἱιιιπιοι· οΙ!ωιι€!ει· ιο

εΡοοάιε ιιιοοιοιι οιινοΙΒοιι, ομ!ειτ ιιἱοι σαπ άεπ ΙιοεοΙιοιιννοι· οΙ1 οοπο το νσσοΙ ννοι·άο νοοι·ΒοετοΙά. Μου Με ιιἱοι το 0ΡΙοιτοιιά

2ι]υ. Ηεεί: πιοι νσσοΙ ΜἱιιιἱοΙι ἱιι ιιιυο τοΙ , πιεπ 2οι·Βο άσοι· ΒοοετάτἱΠ ιιἱο: πιο νει· νοι·νοετά πο ννοι·άειι, άοι Ιιοι ΙιοοίιΙ ιο

νεοΙ εοΙιιοι·ενοτ Βει·ειΙιο, ννΜε άιιιι ἱε άοοι· Ιιοι νοοιΙιοΙιι Ιιοι ;ιοΙοειι άοιιΙιοι· οιι οΙΙοε νοτΙοτειι.



--Ιθδ

Ζοο ΙιεΒ Πι άευ ννοάει·οιιι ιιννε οΡΙοιιειιιΙΙιειά επεάε Βοιισιιάειι ονει· ιΙο Ιιιιιιει άει· ΜιιιιιεΙι επ ()ειιιιι·ειι εειι

ΙσοιιεοΙει εεπε Ιιουετ, ννεΠιιει· ΒοεΡιεεοΙιιιΒ σιιε εοο ιιιιιιιΒ οι @ οι οΡ τοειιεσιιειιΙιειιιιἱε, ἱιι Με ιιιιει·ΙπΙιε ΒοννεΒιιιΒ, εε

Βι·σιιιι.νεει, ειι νσοτ σπε πιο νεοΙ ννειιι·άε; εειιε ννειιι·άο, άἱο άσοι· ἱοιἱοι· ιιιειιεοΙι, @κι Βιιἱιειι οιιιε Βοιι·ειιιιιιιΒ, οΡ με.

εεειοΙά ιιισοι ννοτάειι. ννοιιι ΒεΙισοι·: άειι άε ιιιειιιοΙι, νσοι· άειι Βοεειισιιννει·, ιευ ιιιιιιειε πιει ισο ννοειιάιε το ιἱιιι @εΒι

Βιισιτι.), Με άε ΡοΙνοιιιι νοοτ τιιιιιιιιι.ν, οί πιει Βοοιιιιιιεεοιοιι νοοι· Μπι· νι·ιιιιαιι.

Πι Βοιτ ΒειεΒά.
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Τ"ΙΝΤΙΠΒΤΒ ΒΒ8.

ΟΕΑΠΕΤΕ ΗΟΟΒΙ)ΕΒδΙ

ΨΨι] ει]π, ιιισι Ιιει πἱιάι·ιι!άιου άει· Ιιει·ιειοΒιειι ου Ιιιιιιυο εΠιεοΙάιιιε οιι Ιιει ΤσοιισοοΙ, υιι τοι Ιιει ΙεεεΙιευ ΒοΙισιιιου.

Με ειιΠΝ Βοσσιι ει· εΙοοΙιιε εουσ εΠισοοΙάιιιΒ τσιπ , ευ ΙιεεοΙιι·ι]ίι ει· εσοιι ΙιεοΙά νοοι·.

Π: ιτι.Βιιε, σου Ρι·απεοΙιιιιαπ , άιε Με σε” Ιισοίι ιισοσιιιεει·ά , Ιιεείι ει· εουιΒσ Ιιι]Βονσοεά, άιε πιει συοει·άιε ει]υ; Πι ωΙ

Ο άιε Βοἱάε εοΙιειεου , εΙοοΙιιε επι ει· τι σιιΙοιιειιά οιιιειυεΙιου; νναπι ννεειΙιβι Πι ιιισοι πιι] ἱυ άειου εοΙιεοΙ πιει ποπ νει·

εουιΒειι σιιιιι·ουι Ιιει υιιι άεεει· ΙιεεΡιεεοΙιπΒ νοοι· άου ΤσουοοΙεΡεΙοι·. νοοι· άεου ΚιιυοιεοΙιἱΙάει· ἱε Ιιει ιειε απάει·ει ν'δίει ἱε Μετ

οΡισιιιετιιεπ? Ισάει· ισοΙι ννσοι Ιισο πιου ΙεοΙιι. Ι)σοοΙι οπι ισοάειιιε οΡ Ιιει ισουοοΙ ισ ΙεΒοΙιου, άει ιιιου απάει·ου άσοι ΙεεοΙιευ ,

ἱε ναπ νεοΙ ΙιοΙαπε, άεννι]Ι τισ] ιιισοισιι ΙεεοΙιειι ισιιάει· ι·εάου νειι ΙοεοΙιου , ου άει πιεάεεάσοοΙου εαπ ουισ εειιεοΙισιιννοτε, ου

Ιιισι·ισο Ιισιυι Ιιει νεοΙεΙ οΡ Ιιει εαπεουειιισ εαπ ναπ Ιιει εοΙιιιά, ννεεισνει· Μοτ πιει πιεε εεειιι·οΙιειι ννσι·άεου, άεει· ω]

5ΙεσΙιι5 ΜἱπιιεΙι ου ΟσειισιιΙειἱσ, διευά ου ΒεννεεἱυΒ ΙιοΙιειιάοΙσιι.
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ΕΝοει. νἱιιάι άο ιιίΒσσΙάιπΒ πιο Με ποπ οοιιἱΒετυιιιιο οιιιιιιιοιη·Ιι]Ιι. Η Μπι άιι ω... εειιε πιει ω.. δοΙιι·ι]νοτ. νοοι· άεο

δοΜΙοει· νἱιιά Πι ιι]οο είΒοοΙάἱπΒ ωα· Βοοά; Δ] Βοοίι οπο ποιο ιτοΗ.ιοπ. Μιιοι· άα ΤοοιιοοΙεΡΡεΙοι· Μο ἱιι άειοιι ννεἱιιιΒ πιο

2ι]υ8 Με εοΙπιιΠι πιοΙιειι. ΝοΒ εειιε. ἱοοάει· ννοοι Ιιοο υιοπ ΙοοΙιι, εοΙιοοιι ἱοάει· ιἱοΙι πἱοι ννσσι ιο ιιιοιιΒΒοι1, ου Μ] άιο Βοατ

Βοιἱει ισι ΙαΒοΙιοο Ιιοοίι, ωΙ Μι άοοι· άο τοΒοοΙεπ "υ Με οποια ιιἱοι νοτΙιτι]Βοτι.

Με", .ω νοΙο ποοιιεοΙιοιι ιιἱι άο ποιουτ ΙιιΒοΙιοο Με οί Δ] ννοοιιοιι ] οιι οτπΒΒοΙιοοτά ννοοιιοιι τΜε οί ιἱ] ΙοΒοΙιου , ἱε .Η ιο παατ.

Ηἱοτ νοοι· ‹;Ιιοιι Πι ιο ννοοι·οοΙιιιννοπ. ΒοεΡεοτι άισ ΤοουσσΙεΡεΙοι· (Μι 2ι]ιι ΒοΙοπιι Με πιο άιοιι κω·ά Μάι, άιιι Μ] άαπ

ιοτενιιΙεΙιΒ, ΙοεοΙιοοάε, άσοι· ΒεννεεἱιιΒ 2ι]υ ΒοΙοοι νοι·Ιιοι·Βοο. Πἱι Μ. Μ νναι ει· ιο ιε%οιι νοΙι. Κου:ι Μι ἱο άο τοΙ νοοι· πἱιΒιιο

άιΒ ιο τιιοοιου ΙοεοΙιου , Μαι ά.. ΒοννοΒἱυΒ ναπ οιιε ΒοΙιοοΙο ΒοοΙά πιοοτ ουιο οαπάοοΙιι ιτοΗιειι άοο ννοΙ Ιιοι ΒοΙποι. ννοΙνοο

ΒοοΙι]Ιι ιο ΒΙιινοιι ιι] οιιιο οοτειο ποτΒ. Βι] άειο νοοι·ειοΙΙιπε οιι πο άειο οιιιιΒενοΙιη ιιιΙ Πι οιι Βοἱάε 8οΕοιεειι Βσω νου

Μτ ποπ οιι νεο Με οι.ειιο, ου ΒενοπάΞου εειιε ναπ πιι]ισινου. Ζιο ΡΙω.ι 5ο. Ν. ι. ωτ πω”, Ν. π. ω: απο, Ν. 3. "ιιι υ:ι].

Ηἱοι· ἱε εεπ οετιΉΒο Μσπ ἱιι ΜΜΜ; Πι ΜΒ οΙΙοοιι οοπΒοωοτιιι άιιι άε ννοιιΙιΒι·εοιιννευ , Μ] άε πιι]ιιο και Με" ΒοΙοσεο οιι

ο.. σωΒου πυσοι· τοο , Ιιοι άσοΙ Μιατ ιτοΙΤοιι. - Νσσπιι Μι Με εειια ΒοεΡἱοοΒοΙιο]ς.

Μοετ !κι ΒοΙιοοΙο ΒοοΙά νοι·άετι ποτε. ΚΑΜΡεπ πειτ εεπ ντοΙι]Ιι ΙοεεΙιοπά ωοοεεΙι ιτοΙιι Ιιοι σοοιά Πι άισ ιιοοΒιο; ιι]οε

Μπι ννοι·άι Μ] είννιεεοΙιπΒ ΒοεοΙιιιά; εΡοοάιΒ ειοιιυι Μ] πιει Βεἱάο άο Μπάεα ά.. ιι]άου 2ι]υ5 ΙιΒεοΙιιιεπιε; ιι]ιιο Βοουου

ΒοΒοενειι Ιιοοι, ου εΡοοάιΒ ιοιιάε Μ] οωι·οΙΙου, ἱιιάἱοπ άιο άπο Μαιο .Ι......Ι... @κι ουε ιἱοπ σοο οι· άἱι πἱιιἱοι. Π.τ Ν. ή.

Μ] 2Μπι .ω άι: ννοΙ ΒοεοΙιτενου ἱε οτι παααι·Ιι]Ιι ωιάω.
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αΙΙ: ΙιοΙι εοΙιιΒοοΙιου άε: Πι ιιιιιιιου ΙιιιιΙι ΙιοΙι υιοειου νιιειΙιουάοιι.» !)ἱι Η εειιε νειιοοπἱυΒ, άιε ιιιου οΡ Ιιο: ΤοοιιοοΙ

νει·ιιιιιάειι ιυοει, οιιιά.·ιι Ιιο: ιο νσσοΙ υ!ΙιεεΙάἱιιΒ νιιυ ΙιυΗ:ιιι]υ Βοείι, ειι ιιιἱιιάει· ααυ Βοι οο5ιι1οτ!ι νοΙσοου ιουάε ου άε

ννοΙνοοεοΙἱ!ΙιΙιειά Ιιεειυι ιο νοτΙἱοιοπ.

Βειει· άοου πι] άε ιιιιιιιιιοτΙιἱιιΒ του μπει ιο !ιειτοοΙιὶειι , υιει Ιιοι εοΙιυάάου ναπ άο Ιιοι·ει ιο ννιΙΙου ουάει·ειουιιου ου Ιιενει·

εειιο σοιιά άειιι·οΡ ιε ΙιτειιΒοιι, ΙιειννοΙ!ι σειι ωΙ: Ιιοι ΙιεοΙεΙ υιεει· οουιι·ειει εεείι. ινε] ιιοιι άειι άεπ Ιιουιε ειναΙ ννοι·Ιιι.

Ι)ο ΒοιυοιἱεάΙιειά, !!ιιιοευ!ἱ!Ιι ιο ΙιΙἱ]νειι , υιοει Ιιἱοτ νοοιὶ5 πιοτεΙ εοΙάειι; άειι ιιιοιιά εΙσσοΙιιε εειιιαιἱε·ά ιο οΡειιειι , άἱου

υιοι άο Ιιιιυά οΡ εουου ΙιΙοἱιιειι ει!ειιιυά ιο €ΙοΙιΙιοιι; οειιου εποεΙ ιο ει·ιΠιου, οιι @Με Ιιοι ιιι άε τοΙ) ΙιιΒοοΙιειιά ιιεάοτιειιιτοιι,

ιι!!υ ἱυ άετου υΙ:εε νναι ἱΙι Ιισυ ειιιιΙιενοΙειι.

$Ιπἱιου πι! άεπτ ΙιοειιιοΒοΙἱιι8 πιο: εειι ΙιεοΙεΙιο ιιιι σου., σοιννοΙΕ ΙειττΙιι οπι εευοιι πιεπ ιυοι εειι' άἱΙιΙιου ΙιυἱΙι, ου ιιι άιειι

ΙεισΙι άιε άιΙιιε εΠιοοΙάη υπο ἱε ποΙ οΡιιιοτιιευοινειιτάιε, νοοινιΙ νεοι· (πιο Με άε ΓιιιιικΙιου ιοΒΒειι) δ πω. Ζἱο Ν. δ.

!ΐυ ειτΙι.!ει ιιι άειειι ιιἱειε υιοει· στα· άιιυ άε ιιιιιιΙιενοΙἱιιε νειιι Ιιοι ετιι·οοιει·. Ι)ε Ιιοει·, ι!ο ιιιειά, άε ΙιυοεΙιι, άο άειιιο, άε

Ιιυιιιουἱοτ, τυΙ!οπ, παατ οιιάετεοΙιεἱάειι εοι·υοιει·, ου8ευιπΙιτ υἱι άε πιΙ , πω· ιεΙιοι· ιιιει νεοΙ ουάει·εοΙιεἱά ΙοΒσΙιοιι. Ι)ἱι πιοι

εΙΙο 2οτε εεάειοεΙειιιι, οιιιοιυοτιιου ἱυ άε υιιιυυι·, πιοι οιιιειι ενειιιιιειιεοΙι ιοι ετιιάιο ιε ιιειιιοιι ευ ΙιυυοιιιιοιιΒ ΙιεοοιάεοΙά, οί

άο νοοι·ννοτΡειι άει· ειυάιο ννιιιι·άἱε ιι]π, ἱε Με άιι Πι υυ Ειν!ιεάει· Βοιουε! οοι..άεοΙ , ιιιιιιιε 5τΙιιιΙἰει·ευ! ιιιοει ενοιΙειιοιι, οιι

Όπου (υπτ ιι Ιιοιιο) άσοι· ειπε Ιεεεου εενοιάει·άου 8οοάειι παα! υπο οοιιΙιενοΙεπ.

Οιιιυ πἰ] άαπ ενοτ ιοι οοιιευ ιιν:ει εοΜειιεευ ΙιειιιιοΞι, άεει ε!ε Ιιεινοειιιι: ειπα ειιιιΒε..·ιι:ιευ ν: Ιοοιοιι υ!ιι!τυ!ι!ιο.
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Πι ΒοάσοΙ ιιει πιεάειιιάεπ , Βοννἱε εεπε εεει· εάεΙο οοπάΙσεπιπε , άιο , σιπ ννοΙ είιοΙΒεειάεπ , νσσοΙ ιοι·Β νοι·εἱεειιι; άε ποΙΒοσιειιιε ιο

ιΙοοι·οιιι οΙισοο εννοοι·, σιιιάει άε σοι·ιοοΙι νοπ ιπεάειιιάεπ πσοιι νσοι· οπο οοπννειιε ο, :σο οΙΙε ιιιεεει οΙΙο ιιεΙεεεννοοι·

ννοι·άιπΒοπ , άιε οι] νεοι·ειειΙοπ, επ ιιειΒοεπ οΙισο οποα ιιαποι ιιιιιιιοοΙιι. Ζἱο ΡΙοοι 5ι.

Μτ πι” ιιεείι ει· οπο εΙΙοειιιε ΒοΙοοιοοιι›εεΙάιπΒ νου ΒοΒοενεπ , ισπάει· εειιιΒο Βεεειιι·ιινιπο, ιισπάει· οεπιΒο οπιοοΙιι·ιινιιιε ι·ιιιι

εειι ΒοεΙά άεοι·νσοικ ιΙι ιιεΒ ει· ιε νει·εΒοειε ποοι· εειοειιι Μ] πιασει., ιιιιιιιι· ωτ ιοι ι.Α.ιιιΕ88ιε ιννοε Βεειάεπ οοπΒοιι·σσειι,

ννειιιε ω] νεοι· άεοε νοοι·ειειιιπε πει· οοππειιιοΙιιιι νσοιιιοιιιεπ επ πιιιιιε ιιιιιιιιοπ σο, ννοοι·οιιι ιιι άετε πννει· οιιιιάεοΙιι

οοΙιειοεπ ιοΙΙ, οι] ιιοι ΒοΙοοι νευ ιιτ οπο. ννοΒεπ :Μι ιιει πιι σπι εεπε νει·ιιΙοιιπε νοιι σιι Βειιιοι ιο ΒοεοΙιι·ι]νειι, «σε

ιισιιάιπε εει·ιΒι εσιιιιιιι ιε επι ποοι· ιιει νσοι·ννει·Ιτ, ιιειννειιι ιιει ιιιοάεοΙ.νάεπ νοι·οοι·ιοοΙιι οι ιπΒοοιεπιι, επ «οι νοοι·ννοι·Ρ

ιιιοπ νοοι·οπάει·ειειι άει πενεπε οπο Βοιοιεπ ἱε ιυ εεπεπ εισοι.

Πε ννοπιιΒι·οοπννεπ ιι·εοΙιιιειι ιο ιουιεπ Μι άεπ πεπεννοι·ιει; ιιοι οοΒ ιο οΡειι, ειιιι·επάε οΡ ιιει νουτννει·Ρ; άε ιιιοπά ἱε

ιοειιιειιιιι ΒοοΡεπά , επ άε σπάει·ιιΡ ιιοΙιιει·ινιιετιο Βοιι·οΙιιιεπ. Μεπ ιἱοι επ ιισοι·ι, άει άε ννεπιιΒι·οοιιννοπ ιο οοΙιιιάει·επ ννεάει·οπι

νοπ ΒεΙοπο ε, άεοι· άιε ιιοοιιωιιοΙι]ι ννειιιοπ.

Να σοι σοε!σ. (ιιιιιεάεπ οἱοι άει ι.ιιιιεεειτ ιιοι ιισοίά νοπ πιο εποε εενοΙεά Μαι, επ ιιοιιεΙνε οπο εΙοοΙιιο νιιιι νοι·ειι

άεει ειεπ; άει Μ] ιιει άοοι ενει·ιιοΙΙοπ ποοι· άε Μιάε νιιπ ιιοι οι", επ άε ιιοπάειι πιεάειιιάεπά άεοι οοιιιοπνοιιννεπ επ ιοοΙιιειιιιι

ποοι· άε Βσι·ετ ειαπ. Πει ιννοοάε ιισσοΙΙά ιιεείι ιιει ιισοίά ιπεεειιιιιο ενοι·ιιοΙΙοπάε ποοι· ιιει ιιιιι·ι , οΙε άε ΡΙοοιιι ννοιιι·ιιι οιοΙι ιιοι

ιιιοάειιιάειι οοΙιιιπι ιο άεειι ΒενοοΙοπ. Ποιο ειιιΙο επ ιοειιιο οοιιάσοπιιιΒ άσοι ιιοΙι ιιοπιιιοι·ιιοιι πιει ιιιοΙιιεπ σΡννοοιιε ιο ιεπάειι ,

48
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ννειιι·σιιι άιι ΙιεοΙά ιιει Ιισοίά ειιοΙιιουά οΡννεει·ιε Ιιάι. Πε Ιιαπάειι ει]υ ιυ εουΒοεΙοεειι ΞειιΙσνειι, ει] ει]ιι εΙΙεειι υοάει·ΒεάεεΙά

ιιι] άου εισοοΙ , οΡ άεειοΙιε ΙοιιπἱιιΒ, ιιεΒι] ιιει νσοι·σιιάει·ειειάε νσοι·ννει·ιι άεε ιυσάειι]άεουε; άε Ιισσιισιι ου νσοιου Ιιειιι;ιειι σοουου

νεΙΙισιυου ειειιά ναπ υισοάεοΙσοε νει·τοενου , ιιι] άου ιδουου , άιε Ιιει πισάειι]άεου ιυ ουε νει·ννοΙιι. !ιει ννοΙ οΡ,άει σιιάεαπιιιι άιι ι.ιεευειι

συ Ιιαπάεου ω] οΙΙιαπάει·ου ου εοΙίε ιυ οΙιιειιάει·ου ει]π. Πιι ιεειειε ΙισοοΙά, νσοι..ιιΙ, ιιεείι σοουου ιιιιιιιιιιιιουάειι εννἱοι· νειι ννοΙειειιά

ευ ἱε ουεει· εαπάεσιιι ονει·ννεει·άιιΒ. !.ιεει ιιι ιιννσ εαπάεΒι άσου σιιπιστιιου, άει άειε Ι1εοΙάειι εΠιειιάει· Ιιιιιιυοου οΡνοΙδειι ευ

Βειιιε!ιιιειι]ιι ναπ άειι εει·ειειι ειεπά τσι άου ιννεεάεπ Ιιιιυυοου ενει·Βεειι.

Σεισιι πι] ουε, ιιιι]ιιε νι·ιουάεουΙ άεεε ΒεοΙάεου Βσοεά ἱυ Ιιει εειιειιΒοου Ρι·ουιου, εσο άει ει] οιιε Ιονευάιεέ νοοι· άειι εεεει

Ιιοιιιου οΡ ιιει ισοιιεοΙ , ου πι] ουσ ιυ ειειιι ειοΙΙου οιυ άεεοΙνε ιυσι ουε εοΙισοοΙ ιε Ιιιιυιιου υοΒσοιεειι. Πε ννεει·Ιιβι ει·σοιε ιιιαπιιου ,

εεε οιιε άεεοΙνε ΙιοΙιΙιου νσοτΒοεσιιι·ενευ ου είιιοΙισοοΙά, ΙιοΙ1Βσπ άσσι· Ιιιιυυο ννετιιειι σπννεάει·ειιιοΙιοΙιβι Βεννειου, άει ει], ου

πιει· άευ εοΙιιΙάει· ου νοοι· άου ισοιισοοΙεΡεοΙει· Ιιειάε , νσοιιισσεΙιβιε νι·εεεΙιεΙιου ει]ιι, ννιιεισιι ι:σου εἱοΙι Βει..ιιει νει·Ιοισιι Ιιεπ.

Ζω ιισΒ ιιι Π άιιιι ννεάει·σιιι σνει· σιιιε ιιιοει]οΙι]!ισ Ιιιιιιει ιιισΒειι σιιάει·ιισιιάειι, ιοι ιιει ου ΙσσιιπΒ, εσοννοΙ νοοι· Π

σε ιιιι]ιοΙνου.

Πι Ιιειι ΒσιοΒεά.
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ΟΕΑ(ΠΙΤΕ ΗΟΟΕΠΒΒδΙ

Πε ΚιπεοΙιοΙιπεεπ νιιπ άειειι δοΙιοιιινΒιιτε, εΙιε επ Βἱειει·επ ενοπά πει ννει·Ιι "ιιι Μπάοιιιε ΛΝΝΑΤΟΕΕ, Γπ·απεε?ιε Μίπιίε

ω ίπ Μ2 Μπα _, ιαΒοπ, ιιιΙΙειι Μσπ πιι άεεπεΠε ΙιοοΒο ΡειπιοπιἱπιἱεοΙιε επ ΜἱιπἱεεΙιε ννιιιιτάο, 2σο ννοΙ Με πι”

ενει·τιιιΒά ιιεΒΒοπ. Πι νΙοπε ω] άιιι ει] , σπάει· Με ΒεεσιιοιιννιπΒ, οΡΒειπει·Η ιιιΙΙεπ πιωυ άω. πειτε ειιιάἱεπ οπιΙσειιά 2πιι πιι

άσ νοοι·εειιι·Μειι, άιε Πι Ιιιιπ, Βοάιιι·επάε άειι νήπιοτ, νοοι·ιιιοΙά, πειποΙι]Ιι νιιιι άειι οπειει·ίεΙιιΙιεπ πιτ ιιιιυκ, επ ΙιοενεεΙ

Βε97ἱεπειά ει· ΒοοΙιοι·επ "στάι, άσοι· ειΙΙεε Μπιτ ιιιεπ οιι πω. ιοοπεοΙ νει·ιοοπι, τω. ιιιιπει ιει·ιιε το Βι·επεειι.

Π] «πωπω» νεοι· οπιε οοεεπ , πιι]πε νι·ιεπάεπΙ Με ΨΗιτε πω. οπι πει ιεεοΙ ιε άι·ιιΜιεπ οχι ιΙο πειτε Βι·οπ, ννιιιιι·ιιιι

Η: ιπι]πε Ι9858υ Μετ ιι οπιΙεεπο, 2πο ννοΙ Με ει] πειτε Βι·οπάι·εεοΙεπ άιιαι·πι: οπιΙοεπά πω.

Π] Ιιεείι οπ5 «Η άιε Ιιειι·ιειοειεπ νεοι· οοΒοιι εεειοΙά, Με Μ] ]ιιἱει άσοτΙοοΡεπ πάψει» Πιο οΡιεποεπιεπ, πατε υννε
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ομιιοτΙιιιιιιιιιΙιεἱ‹Ι ΜεοΙιιιιιιειι. Επι Η: Π Ιἱενοτ άσου ειιιιάεσιιιι5 ννειειι , τιιει ΙιοενεοΙ εταιιε Δ] 5ιεεάε, ιοι Ιιιιτε άἱε]ιε άτοείΙιειά

ειι ιοι Ιιει ετοι·ιειι ναπ ιταιιευ εοΙιουιευ, Μι ΒοοΙιιιιι εεΜοΙ Μείι ννειειι ιε ΜάοΙιΙιευ ιιιι εειιε πιει εοτιε οιι ‹Μπι ιιιει Ιιεἱάε άε

Μιιάειι ; ννοΙ ννειειιάε άιιι Ιιει εοΙιτει]ειι Μι ΒοοΙειιιι εεΜοΙ ιιιιενοτιιιι , ισο Με Η: εειιννεεε; επ Ιιοεεεοτ Μ] ‹Με ιιιιάτιιΜιιυεειι άει·

ΜιιιιἱεΙι ἱε ιε ΙιιιΙΡ εοΙιοιιιειι , άσοτ Μτε ννειιΙιΙτιτειειιννειι ιιειιιεεοΙιιΙάοτειι , οπι ‹Με Μετ άσοοΙ Ιιειει· ιε ΜτεἱΙιευ.

Ηειτε ΙιεννεεεΙιει·ε εοΙιιΙιΙιιΒο ΡΙι]·εἱοιιοιιιἱο, Μά ιιι άιε ωΙ ιιἱειε ιιιεοτ ιιοοάιΒ , ειι εΙ Μετ άοειι Μείι εεε Ιιεννεεειι, άοι

Μι εΡοοτ , ΜιννοΙΙι Μ] Ιιἱοτ οΡειτενειι, Μι πειτε εμετ ἱε, οτι άοι 1.:τ ΜΗΝ οιιε άειι τεειειι ννεε ννι]ει. Ηει Μείι !!Ιἱοάειι

νοοτειΙ , ΒοαοΙιιε ΚννεοΙιοΙιιιΒοιιΙ πιοειειι ενοτιιιιΒοιι , και άε ννειιτάε άεπτ Ιεεεειι , άεννἱ]Ι άε Ιιειιιιἱε Μτ πω: οιιιεεειιιεεεοΙἱ]Ι:

ιΙε εοτειε ΒτοιιάεΙεε ιι κττ ιιἱινοοτιιιΒ. Π: τΜε ἱοάοτ ειποτ Μετ εμεΙ ιιἱοι ιε νοτειιιιιιοτι.

Νε Ιιει ιιιεεΙοοΙι]άειι νιιιάσιι ννι] Μ] 1.1τ Με:: ννεἱιιἱε πιεοτ πιει οι” ιΙιειιειι Με, πααπι άε ΒτιιαιεοΙιειΡ οί ιοοι·ιι, ΜΒΙιειι

ω] ΒοοΙιεά ιιι άε εοτειε Ιοεεειι οτοτ άε ΜἱπιἱεΙι; ννἱ] νιιιάειι υιι Μ] Μπι εε"ιἱΒο ντεεεεοΙιβιε εοΙειειειτοΙιΙιειι, άιε Ιιἱ] ιιοειιιιτ

Μοπνεπιεπι υίοἰεπι _, ΒοννοΙάἱΒε ΒεννεΒἱαΒ. Π: ΜΒ εΙ πιει Η: ιιἱι ιι]ιι ισοτΙι ιιοοάιΒ ιιοΙιιιε οικωτ εειιιάεεΙιι πιεάειεάεοΙειι ,

νει-Μουά. ΕΑιιιεεεε επ ε::αι. ιι]ιι οιιε και τπιι εειεεεει, οτι Η: ΜΙ» ιι ειιιιιΒοννειευ νεοι ιιοοάἱε ννειε ιιι οιιε ΒοοΙεπιι ιε εοΙιιΙάει·οτι.

οπι τΙο Ιεεεεα ενοτ τΙε ΜιιιιιεΙι άοπ πιοτ εεε ιε νοΙτοοι]ειι, ΙιΙἱ]ίι Με Με άε Οιιάοτάοπι είιοΙιεοΙάειι. !)ἱι νοοτιοΙιοτ ἱε

εειιε εεοτ Βοννἱοι!εε Με ποτ Με 'Ι'οοιιεεΙεΡοΙοτ. ννιιιιι Με άἱ!ιννοτί ἱε Μι Μι ΒενιιΙ, άει ι!ε ]οιιΒοοΙἱυε εοΙ!ε ‹!οτι ειοΙιοιιάοτι ιιιοει

νοτιοοιιειιι Πι ω εεπΙ νιιΙι οτ ναΙ ιιι Μι εοΙειιι ιε εε!ιἱΙε!ει·ειι ; υποτ οπι επι ιο άεευ πιει Βοεά ΜΜΜ επ ΜΜΜ , ωτ εε

Πει τΜα εεΙεεειι οπι νι·οΙ το 8Ιεεε1ι.
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οι πιοοι Η άεεπ οΡιιιοι·ιιοπ άει άεοι· νεΙοπ πει 8οΙΙοιιι εΙΙοοπιο οιο εειἱιιιΡεΙά ννοι·άι νοοι·Βοετειά, οοπάει· άε ιιοπιιἱε ποιοτ

άε ι·ιι:πΡεΙε ΒοΡΙοοιετ πιοειεπ ννοι·άεπ; ισπάει ιο ννειεπ ννοι άε ννει.ιιιιιε άει· ῇιιι·επ οΡ οπο εοΙΙοοι άεει , ννοι ει· άε οοι·οοιιιι νοπ

ἱε , ποε άιε ιἱπιπειο πιο ιπ πει ποΙιιιεπεει πιιππεπ οοι·οΡι·οπο πεΒπειι , επ άιιο οΡ άε ππιά οί πει νει ννει·ιιεπ , πειεεειι πει

.άιοπιει·Ιιβι νει·πιιιι άε άιοΡε νοι·ειι άει· ]οι·επ ιιοοπιι.

Οι]Ιιεάεπ ιιιιι οποιο εεννοοι· ννοι·άεπ , τάε Η: πννει· οοπάεεπι ιοοποπ ιοΙ , ποε πει πιοποι·ιιειι]ιι ΒοΙΙοοι εει·εεεΙά τοι εεπε

ΒοάεοπιεννἱεοοΙιπε ονοι·εΒοοι, άει πει εεεποοιπο Βοποεε ἱε οπο εεπ Βοι·ιιιιΡοΙάεπ ιιοΡ ιο νει·ιοοπεπ , π·ιοοι· ω, ουι άιι ννει ιε

άεεπ , ει· ιιεππἱε νει·εἱεοπι ννσι·άι νοπ άε σοι·οοιοεπ , άιε άε ι·ιπιΡεΙε άοεπ ΒεΒοι·επ ννοι·άεπ.

Εει· Η: άεοι· ιοε ιιοιιιε πιοει Η: Π οΡποειιιεπ, άει πει άε νοοι·ιι·ειΤειιβιε ιιΔιιΡεπ ννοο, άπο οπο άει Βοι·εΒοΙά Ιοει·άε

ιιεππεπ, εεεΒεπάε νοοι·ΙσοΙτιε άει νεΙο ιιπποιοποοι·ο , άιο άεπ οπάει·άεπι οΡ πει ιπειιοεπειι]ιι ΒοΙοοι οιΒεειάειι , πιειιπ άσοΙάεπ;

πι] ιισοιιιι πιο .πιεσε πιο ννι·ι·, ννειιιε οπε, ιιι άε Βοοάιιοπιει· νοιι πει νοοι·ιποΙιΒΒο Βιοάιιιιἱε, πιοππεπ πιει Βοοι·άειι οεπιι

άει·άε, υιοοτ εεεπε οπάε ποΡΡεπ, ιιιι εεΒι·εοΙι οιιπ ιιεππιο άει· οοτοοΙιεπ. ι)ε ει·οοιε οΕΜιιιπ ιτοσνν, πει πι] , νοιεάε άε

Νοιιιιιι , πιοοι· ιιεπάε σοι άε οοι·οοΙιοπ πιει, ιοι·ννι]ι ιιι.οειιιιιιι·ι· πιει·οπιιι·επι ιποι ποιο οσοι ετοπά.

πιο ννοο άεπ ισοπ, πιοΒ πιοπ νι·εοΒΒεπ, άιε εεννιΒιιΒο σπιάειιιιιπε, ννειιιε πι] οπο άεεά ιιεππειιι' ι)ειοτ

ιπ πει ΒεΗιοιιεει οπιοιοοι εεπε νει·ΡΙοοιοιιιΒ; άε νοοιποοίάοποΙιεπ ιειιεπ πεάει·ννοοι·ιο ιιιι , επ ι·ιτοΡεΙοιι πει νοοι·ιιοοιά,

άουτ πα: πεάετάιιιππαι νεο άεπ πσναι8σπεάει; άιι άα". άε ννεπιιΒι·εοιιννοπ οι] άεπ πειιο πεάει·άοΙΙοπ επ άε Βι·σοιε ιιποΡεπ ιιιοοοπεπ

άεεεΙνε οπιοιοοπ ο, άε ποσο ποΙοι πεάει·, άε ετοοιε ιι]ιιπεΡεπ οοπ άε ννοποεπ οπιετοοπ, άε ιιοΙιοπ νοΙΙοπ ιπ, πει νοτιιεο άει·

οι
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ιευάεου άσοι άε ιιονουΙιιΡ ιυιεΙιΙιου, άε ουάει·ιιεεΙι ειιιάεοΙιβι εΙεει νσοιενει· υοει· Ιιενου, σιι ιιιεεΙιι άιε ει·σοιε ινπἱι, άιε οιιε

ΒοΙεει Ιιει·νοι·πιι τοι άειι ιισοεου σιιάει·άουι.

Νεει άει.ε ΙιεεοΙιι·ιινιιιΒ ιπισι·άι εΙΙσε νεοΙ ποΙιει·άει· είεοΙιεεΙά άσυ νναπυοει· υιου, ουΙιεΙισπά πιει άε σοιι.ειισιι , εισιι εοΙιιιάει·ι,

ου πιει απΒει ου ιιισοιισ ουννἱεεε ιι·ε!σιου ιιιεεΙιι.

Πι 2εΙ σε, ουι άιιιάεοΙιβισι· ισ ει]π, σννει· εειιάεοΙιι ισουσιι Ιιοεάειιιε 2σσπ Ιιει Ιισι·εάειιεειάε νει·ισουι, άσοι· υοει·

ΚΑιιΡΕιι8 ΑσεάεπιιεοΙισ Ιο85ειι, άιι νοοι· ισ ισοοΙιουου. Ζἱο ΡΙοει 5ε. Ν. ι.

Ζιειάεει εου ·ενειου ιυ άου Ιιεειου Ιοείιι]ά. ΑΙΙεε Ιιεείι ει]ιιε πιιε νοιπιιιιε ΙιοΙιουισιι.

Πε οΡεειιοΒειι ννουΙιιιι·εειιννου.

ιιει εΙεσάε νεει·ιισοισ

διεαπάε ιιΡΡω, αιοει· εΙΙο ιεοΙιειιου ει]ιι νειι εοεάε ιαπάου , άιε άου ειαπά άει· ΙιιιΡεου ΙιεΡεΙσιι.

Ηει νοΙΙο ΒοΙσει Ιιεείι Βσσυο νσι·ευ ναπ άε ]ει·ου; εΙΙεε ιιΙσοιι ἱυ νεΙΙου εΙοιιε.

Ηει σοε ιιι ιιι ιι]ιισ Ιιεεεου ννοΙ οπιεΙσιειι, ου Ιιεείι εεειιε ιυοει·άει·ε ιιΙσοι]ου ιισοάιε, άευ άσοι· άε 1ιιιιιιιιι.

εοΙεεά ιι]ιι, οιιι , μαΙ ει]ιιάεο, εου εειΙσιου οοΒ ισ Ιιειιδιευι

Ν. ε. !ιει ιιιι πιιοΙ σιι, ιιιι]ιιε νι.ιειιάειι!

Πε εοΙισάεοΙ άιιειι, άε νοοι·ιισοίάειιοΙιευ ιειισιι σιι.

Ζι] ιιιιιιιοΙειι Ιιει νοοιΙισοι'ά.
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Πιι άσοι άε ννεπππι·ααπννεπ ποάει·άοΙοπ πι] άεπ πεπεννσι·ιοΙ.

Πε ει·σοιε ππεΡειι οπιεισειιι ιιιεεεπειι ‹Ιο νσεπππι·εεπννεπ.

Ηει νει ιιι ιΙο σοΒπειεεπ ννοι·άι Με ιιιεει· ΒεΡΙσοιά, 2επι ονει· πει σοΒΙιά επ ΜΜΜ εεπ άεπ 8Με άεε πσοίάε

ιἱιπιιε|ε επ σπάει· πε σοεεπ.

Πε πειιε παπι·

Πε ετσοιε ππεΡεπ εεπ άΙο νιπιπεεπ σιιιειειιπ.

[Με ιπσπά πω πΙοἱυε ΡΙσοι:απ σεπ επι ποεπιεε, άιε εει·ει τεΒι ννεται.

πωπω οπι Βοπει ι·εοά8 ιιιιιιπιει·ποΙι]π ιιι @ιεπ ιοεεεπσπιεπι

Εει· ννι] πιι άεπ εισπσιιιΙοιι ετι]εαατά πεπσιπεπ , πεΒΒεπ ω] σιι ιε Ιοιιεπ άιιι π” νει·Ιιεε άει· ιειπάεπ ιπιιιι·νιιιι πει πεπτοοτπ π;

εεπε ιιΐπεοΙιππΒ, άιε νεοι· επι εεοτ πεεωιιι νιιΙι.

νσοι·εί ννοι·άεπ ιιε ΙιιιΡεπ ιπεστ επ ιπεει· ΒοεΙοιειι επ νει·ιιννι]πειι @πιο εοΙιεοΙ; άε ι·ιιιιιιιε πω πω. νοΙ εεείι

πιεει· σπάει·πιπ.

Νιι ισι ποοι.;ε ιεπεπ πσπιεπάε , Βει·ειπεπ τΗ ιισ ιιιπάεπ νει·Ιοι·επ επ ιΙο πσΦεπΙιΡ παπι Βοπει»Ι ννοΒι

Πε οπάειπειιπ επιει , οιινναατιε, εοΒεοΙ νσοι·ιιιι, επ ιιιιιιπι εεε ει·σοιε ινιιἱι , άιε άεπ εισπσπάεπ ει·πεεει.ά ω

πιει·πι , ννἱοπε ιιιπάεισσε Βοπιιά οπι εε νιισοιάεπ πεειιννοΙι]πε νει·εωειιπεετ ΜΜΜ, ιετν9ιβάε νιπιπΒειι ιππιππεπ.

πιεάε" Π άσοι· ι·εεοΙεπ Βεισοπά Ναι άΙο σιιάννοιιιιπΒ σΡ οπι ΒοΙσω νετσοι·εεεπι.
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Εει· Μ] πιι ααπισοπεπ και πι] οΡ σπα εοΙααι ιπσοιεπ άσοπ πιει πιανω επ ΡειιεεεΙοπ _, ιπσοι ιι Π ιιαπιΙοσιιιιΒ ιιιαΙιεπ

άοι , πααπεει· πι] άιι Ιααιειε παΒσοιεεπ, ινι] πιπιπιει· ποάει·ννεαι·ιε εεπε ααπαεΒσπάεπ Ιο55ε Μυ πισοιεπ νσοεεπ ααπ ιΙο σπιο,

παπι άοι τει·Ιοπει πει Ιισοω επ ιι·είι πει σοΒιιιοτιι πιει ι πιααι· ει· ιεεεπ ααπ εεειειιπιι ιισοι· εεπ επιιοΙεπ ΙαΡ ιό, σπάει· άε Ιιιπ

επ οΡ πει ΙισοΓά ιπει Βαπάεπ Ιαπεε άε σοτεπ . Με εεπ Βααι·ά, ααπεειΙοαπ , επ άο: ιΙσοι· άε μπ2σ μι·πΠι άειιιιεπ.

Ι.ααι Πι πιι , άσοι· ι!ειε ιεεεΙε, Ιοειαπ ιισο ιε εσιιιΙάει·επ ιοι εεπ οπά εοΙααι. Ζιει άε "Με ιισιήεε ναπ νοι·επ οιι ΡΙααι 5α,

σπάοτααπ Ν. ή επ 5. Πιι ]σπεε εοΙαα: 2εΙ ννοάει·σιπ ιοι σπάετιισπι ονει·εααπ.

ιο. Υει·άιιιι επ νει·πννααι·ι ιἱο νι7επιιΒι·ααπΝεπ ιπ εεπε εεπνσπάιεε ι·ιΒιιπΒ , πιω; άσοι· εσιιιΙάει·επ πιει ειπε πιι σί ααπ

ΡΙαΙιΙιεπ νεπ ει·ιιιε οί ννιιιε @απο ννοΙ , πααι· πει σαι·αειει· , εσιπιιιιΙε ιισοεοτ, εοπιιιιάσ Ιαεει· Μι άεπ πειιετποι·ιοΙ,

επ ιπααΙιι εεπ μετ ιι·ειιιεε ιπεεεΙιεπ άε ννεπΠιι·ααπννεπ , Βονεπ άεπ πεπε.

πο. Μααιιι άε ιισΠε ιιαΙιεπ ιιι παιτιιιε άσπΙιει·ε Πειιι·, οπι πιει Με ισ π]υ.

δε. Πε ιιαΙιΙιεπ ναπ άε πεπενΙοιιΒοοΙε πααι Βοποάεπ επ πααι· Βενεπ οπι άε νΙοπεοΙε οΡ άεπ πειιε.

ή0. Οσιι άιε νεπ άεπ ιπσπά.

50. ΒιιιιΡοΙι πει νσοι·ιισοΗ ιπ ιασιιιεπ ιιπι πιει εεπ μαι· ιι·ειιΙιεπι πω. νσσι·ιιι απάει·ε πιΙ Με πει ισ τοΙ ιι·εΙιΙιεπ α..

σο. Οσιι εεπ μπ ιι·ειιιεε ααπ άε ιισοίιιεΙαπεπ επ σπάει· ιΙε σοΒεπ , ωτ ιπάε ταπ άεπ πειιε επ ααιπ ιΙο ασιιιει·Ριιιιιεπ άει·

σοεεπ , οΡ ιιιτ ιισοΠεΙαπεπ.
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ΜοοΙιι ιπεπ ιιιιοει· ιι·ειιιιοπ, ισο οΙο άει· Νοιιιιιι· οοιπιι]άο ειΒοιι ε, ιιοι ννοιάι νιιιι επ ιιοι ννοι·άεπ νΙοοΙιιιοπ οΡ άεπ ιάεἱοετειι

οίετοπά. Μειι πιοει ειι άιιο ποΙΙοιειι.

δοποννι]Ιοπ ἱε ιιει ιιοοάιε εεπ οοεπιεπ άεπιιει·επ ιιοι ιε ιοΒΒειι ιιιοοεπειι άε ννοπιιπιιιοιιννεπ επ πει οοι,ιιιά , επι άε ιπΒοιοιιιιειι

οοιιεπ ιε νει·ιιι·ι]Βοπ.

δοπιιάει·ι νοοι·ιο εεπ ει·ι]ο ννιιιεπ ιιπι οοιι άε ιιιπ , οΙε άε εεοοΙιοι·επ ποοι·σ; ειι εεπ ιιΙοιπε ιτει, ενεπ οπάει· άε οπάει·ιιΡ,

ιοΙ άε πιο νοοι·ιιιι άσεπ ιιοπιοπ, ειι άε ππΙο νοπ πει ι·οοά άει· ννοπΒειι , πιεΒ οιιιιΒοΙοι·,ά, Βενοι·άει·ι πει οοΒιιιοιιι.

ιιοει·ι ιπεπ πο. άε ιιοΙιεπ ιυ πει εεοΡτειι οΙε άε ιοπάεοΙΙοοιε, άεπ ννιπι ιπεπ ιει·ετοπά ιννιπιιε ιιιι·επ οπάει·, ισιιάει·

ιιοπιει·σοι·επ άει άε εειιι·οπιάε ι·ιιΒ επ ιιπιεεπ άιιοι· οπιιιιάάειιβι πι] ΒοΙισοτεπ; νοοι·ιο άε ιιΙνει·επ ιιοι·ειι , σε ποΙο ιιοοισοεπεάει ,

ννειιιο νοι·ιπιιιΒ Π ννει Βειιεπά ἱεε, οΙΙε νοπ νΙοεοοπιιιοιιι·ιε ιεί ; άει πι] ιο οοΙιιιάει·επ; ιιοΡΡεπ νοπ Ιοάει·, ποοι·

πει ποοίά εεισι·ιιιεει·ά, επ ννοοι·ιιιιπ άε ποιου ΒοοΒοεπι ιι]ιι. Πει ει]ιι άε ιπιάάεΙοπ, ποπ ισοπεεΙοπ ενοι·Βειιοπά ›ε;επσοε

οιιι ει· είιοπάει·ιιβι νοπ ιε ΒοννοΒοπ.

ιπάιεπ ιπεπ πο πει νοοτάάεει πεειι σσπεπ Βοοι·ά ιο ιιιιππεπ οοιιάεειι , άεπ Βοννἱε ἱε άε ιποΒοιιβιιιοιά ιοι πσοΒΒο ]οτεπ οιισο5

Βοιιιοισιειι]ιιει· ιε νει·ισοπεπι ιπεπ νει·άιιιι πει ιιοοι οπι άε πιο , επ άε ννιιιι ννοι·άι νοοι·οπάει·ετεΙά άεοι· οπάει· ιο π]ππ. Ν. σεπ 5.

νιΪοι οοΙιιει ει· ιπ άεεεπ τοεει· ενει·, ιιιι]πε νι·ιειιάεπ? Πι ιιοοΡ Π Βεννε2επ ιο ιιεπΒεπ άει ιπεπ άννοοιι, ννοππεει· ιπεπ ιιοπ

οιιά «οι οεπιιάει·επ, πιει ειι,·επ ΡΙοοι]επ οΡιοοπσι·οπ; ννοιιι άει ιοάει· Ιοειιι]σ πι]ιοπάει·ε Ιτισοι]ειι ιιοοιι, ἱε Βοννειεπ. πιο

ιποειοπ άε πΙοοι]επ οοπιιάει·επ, άιε ννι] υο ΒεΙοετά ποΙτΒεπ άει άε ιι]ά οπο »δενω ιοΙ, ειι πιει άιε ει· οππ. ννοοι ιιιιιΡειι

4δ
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ιιιεπ ιιει νοοι·Ιιοοίά, ιοπε ιιιπάο, οπι ιε ιιειι ννποτ πιεπ ΡΙοοιιεπ Μπι ιιιιιιιεπ ,ποπ Βεείι πιεπ εεειιεπιπε άιο,ννοΙΙιε πιεπ Ιιι·ιιΒεπ

ΜΗ άιι πιει Με πιι Βοεειΐεπι πο] ιποΒοπ ιΙοπ πω; Ισεεεπ άιιπΙιεπ τιιοπ άεπ νοοτιτεΠεΙι]Ιιεπ Ρι·οίίεεεοι· πιιΜΡεπ, άἱο άειοΙνε

ἱιι άεπ πιιε τ77σ, οΡ άε ΤεεΙιεπ-Αοειάειπιε Μοτ ιο Αιπειοτάιιιπ, επι ααπ άε δοιιιΙάοτεοποΙΙοπ, άεννιιΙ πΙο τοεΡειεεἱυε οιι άεπ

ΤοοπεοΙεποΙει· ιιοπ Βειιιιε ννειιι·άε π, πιο Με ιιι πιεεπ Βεννειεπ ιε ΙιεΒΒεπ.

(Πω .Ρει!ει ποστ αεπ Δο2επτ επ τἰε ΔεΠίεεΩ

ΗεΒ Πι Π ιπ πω” ιιιεπιΒνπΙάιΒο Ιοεεεπ ενει· άε ΜἱπιιεΙι επ ΒεεοιιιΙάετιπε άεε ΒεΙιιπιε ειιπννι]2ιπΒοπ Βοοάιιιιπ, Πι

πιεπ άειετΒι] ιο νοεεεπ πααι· τοειΙο ειιΠιε ιιισοι εεεειιιεάεπ.

Οπι άιιιιι·ιοε το ιιοπιεπ πιοει Πι Π άεεπ οΡπιεΗιεπ άιιι , εοποοπ Πι ειΙΙε ιι·εΗ:επ πιει ινναι·ι εοπἱΙάειάε νοοι· ιιννε οοιεςεπ,

ιπΠιε επ οιιε εοΙειιιι πιει άειιει. Ηει ἱε ιε πω. ()ιπ ιιοπ ιε ιπιιεΙιει·ειι Βοπι·ιιΗιε πιεπ Ιιενει· εεπε νει·τινετοοί , Βειιεπά οιιάει· άεπ

πικαπ νοπ Ρειεἱιιααπεεπ οί ΕπεοΙεοπ ι·οοά. ιιειννειιι ιιιοΙιιει· ναπ Παπ· ιιι οπι ιΙο τἱιιιιΡειε ιο ιεεΙιεπεπ , εοιπιἱ]ιάε εετοεπεά , πω”

οπιειεπάιεπεάειι , πιει εεπ ννειιιιΒ οιππει·.

1οιιΒε Ιιοάεπ , άιε ΜΜΙι νεπ Μειιι· πμ , πιοει ει οιιιιτεύεπ ιιοπ οΡ πει εειιιοι ιιιειιιοΙιβι πιει παι εΙοσσοΙιι νοτπιἱΙισεπ ΒοοΙιεοΙ

εεπε ΒΙοει]επάε Μπιτ ιε ννι·ι]νεπ , άου επ πάπια. Ψιιππεει· ή ιπιιππειι νεπ ]ειειι νει·ιοοπεπ , Βεείι Βιιιι άιι ΒΙοεπεπάει· ιιιιι ,

οιι πεεπιι οι ῇειιΒά ποθ Μεπ άοει ιιιι Μια πιει τΙο μπι ιιοπ εειιεπ άοειιι Πει Μπι, πιει νεοΙ ΒοοΙεἱά, οοΙι πιει εειι ννεἱιιἱε

Βι·ιιιιι τοοτΙ ΒεεοΙιἱοάειι. Εεπ ννεἱιιιΒ νειπιιΙ]οειι ἱε νοοι· άου οιιΒεάι·ενειιοπ εεπε Βειιιιπάειιιιε, ιοο Με ιι απά” νοι·ΕἱοεΙιιΙιει·;

επ πιιετ ιΙειε ΒειιιιιιάεΙιιιε ιι·ιοει πιεπ ιιοπ ιιιιιιια·ιοιι οιι ι·οοθεεΙ Ιο88ει..ι.
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Ηει ι·οοάεοΙ , ιπ Βοπιαι·πεει·άε ποΡΡεπ, π πει πεειε νει·πιιΙισοπ , ιιιιιαι· ιπεπ πεείι πιει ι·εει άοααι· ννει ιεεεπ ι πει ἱε ποάεοΙιε

νεοι· πει νει, οπι πει πννΗ: πειννοΙΙι πει πενιιι. Μεπ πεπιε άοπ εΙοειιεπά Ρι·επεεπ ι·σοάεεΙ, πιαει· πιεπε πει άσππει·ειε άοι πιεπ

νιιιάεπ παπ. Μπι σπε .Βοπει οπεειπιιτπεει·ά οι πιει ννειπιε τοετπεε, εεπ ννειπιε νει σπάει· πει πσοά, εει·ει πιει· άππ επιΒο

Ιοεά, ιπαααπι πει πετάει· νειι πΙοιιι·. Β άε τοΙ ιπιιΒιιεπι επ ιποει ιπεπ πιεπ άοααι·πει ιπ πει εΡει πΙοεπ ιπεπεπ, άοπ πιει πει άσοι·

πει νει πιεπ πω” είνεεεπι

οπι άε ιειιεά ειιεπεεΙάεπ Ιοεεε πιεπ πει ι·σοάεει πενεπ σιι άε πεπεπ , ιιιιιιιι· πιει πσο άιΒι σπάει· άε σοΒεπ , άοι πιεπ άε

οπάεισοΒΙοοάεπ ι·σοάει άοι π, ιεεεπ άε Νειιιιιι·; ιοπεε Αειι·ιεεε πενεει ιι άιι πιιιοπάει·. Βιι άεπ οιιάει·άσπι ιι άε πενεππεεπ

ισπάει· τοοά , πει ιε εε2επι ισι σιι άε ννειιΒοπ τ, πιει άε εεπεεΙο πω, ισο εΙε ιιι ειιιπτοοπάο.

Εεπ ι·οοάεπ πειιε ιε ιι1ιαπεπ ἱε πιει εοοάι άε άσιπειά νεπ πει τοοάεοΙ άσει άεπ πεπε εοΒεει ννοΒιιππεπ; ννι] πιιππεπ νεοι·

άεπ ειειιιπά άοι εΙοεπι νει·ΒεοΙάεπι ιιι πεπ άιι πει· εεπάοεπιιε ννεει·Βεποπιεπ. οπι ιιεπ πιει ιε ιπεπεπ ἱε εεπνοιιάιε ννιι εεπε

σππιιιιε νει·νν; πιεπ ννσι·άι ειεεπ , οί πει ΒοΙοει ννοτάι εεπε ποΡ πιι άε πει·πιιιιπι·επιεπ. Πι Βοπι·πΗ: άοει·τοε εεΙοπ οπει· ιπει

Μπι; ιιι Με επ πιει εεπ πννεειιε πει σιι πει εοΙεπι ι Με ει· ιιιά πτ οπι ιε άι·οοΒοπ, άιιι άσοι· σπιε πιιιιιιιι·ιιιιιε ννει·πιιε Με επι;

ππάειε άι·σοε, ιιι ΒονειΙοπ νεπ πεεει.

Με πΙοιιι· Βοπι·ιιΠι ιιι σοπ νεοι· ειει·νεπάεπ. (Με ει·ιιιιιινν νεοι· εεεεπσι·επ πεει·άεπι εεπνειιάιε πει επ εεπ ννειπιε

εννιιι·ιεει εεειι εεπ πΙοιπνν πω, νεοι· ειει.νεπάειι , σπάει άε οοεειι επ ονει· άε ΙιΡΡεπ , ι·ιιπ εεπ Βσοά Βοπι·ιιιιι.

ιπ'επππι·εειιννεπ νεοι· άοιι ετιιεειι·ά, εεει ννιι νιιπ πει πΙοεπ ιπειιεπ, επ πονεπ επ άε σπιειι, άιε άιιπ επ εεπ τοειε |
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ει· πι: σπάει· ιιιιινεπι (Μι ιε σαπαιιιιιι·Ιιιιι,) άιε ιιαπιιΙοιιιιειι πιει @]ιε πιοΙΙ, οί πιει ιιιπι , ἱε ιεει· εσοοά, πιααι· πισοιιειιιιι Ιοι ισ

ενεειιεπ , ννααι·σιπ ιιι πει 2εΙάεπ άσοο.

ΑΙ άιε νει·ννεισΠεπ, νει·ειααι πιι] πιειτ νει·ννεισάεπ, ιιι·επε ιιι ιιι ννειιιιπΒ πιει επιιει εσπσοπ νναιει·, άι·οοΒεπ ιιι άπε οΡ πει

εεΙοαι ,εΙΙοε Ιοαι πει πιει εεπ άι·σοεεπ άσοπ Βοπιιιιειιιι είνοΒεπι άεει πιεπ πει πιει εεπ παιιεπ άσοπ ι ιπεπ πεειπεει·ι 2ἱοπ νι·εεεεειιιιι.

νεοι· εεεειιιΙάει·άε ιιπενειε επ ιιααι·άεπ πεεπι ιιι Κειιιασπε ααι·άε οί σιιιιιει·, οπι νναι ι·σεεει· ιε 2π” 2σο σοιι πιει πααι·άεπ

ιε εσπιιάει·επ. Αειπιιιπιεπ πιει Βι·ιιἱπε ννσι οι πααι· ι, ἱε εεοτ Βσοοά , ιιιαιιι· ιισει νεει πισοἱιε οπι ει· αίιεπιαιιεπ επ νεει ααπάοσιιι

οπι ααπ ιοάσοπ. Πι εσπι!ιΙοι· άιι ιἱονει·. Ζνναι·ι πιοει πιει εεπι·ιιιιιι ννσιάειι, πει π ιε παπι επ οππαιιιυτΙπιη τοοιιιει πι Μαι·

Με νοται; άσπιιει· ιιι·ιιιιι άσοι αιΙοε.

Πε Κεπιεειιε ααι·άε ιιι ππαιει·, νεοι· ιιπενεΙε, ειααι παει ισο πει απ ιιιιι·ιι . 2ννει·ι Βοπι·απά, ιεΒεπ 2νιιεειεπ.

οπι σιιιπισοιε εεποάειε πιιιεεσιιιΙάει·επ πισοι πιεπ σιιενει·νν Βοπι·ιιιιιεπ ; πιεπ πιεπει πιι πιει εεπ ννειπιε νει·πιιιισοπ ιοι

νΙοεισιιιιΙοιιι·; πιεπ πεειπι εεπ ννειπιε @εΡ επ άε σιιενει·νν ννσι·άι άσοι· νναιει· επ ιεε1ι πεννοΒοπι άιι ποΒσιιάι άεπ ΒΙοπε νεπ πει

νει επ πιἱειειάι εΙισο ιιει σοε πιιισπάει·ι πιεπ άσοι ει· εεπ ννεἱυπἱε εεει οί ΕπεεΙεσπ ι·σοά Μ] ιοι άε ιιΙοιιι· νεπ σπε εεΙοαι; άιι

ἱε πεειαπά ιεεεπ 2ννεει , τΜαι νεει επ π, ιπ νναι·ιπε άοεεπ, ννεαι·ἱυ πει Με νειι σπιε ιιιιπει ιιιιιεσοίεπεπ , ιιι·ιιιιιιιααι·.

Επ ἱυ 2ιιιιιε ιιιάειιΡΡεπ εΙΙο πεεειιιΙάει·ιπΒ άεε εεΙοαιε πιει πεειινει·ννεπ ιε άσοπ ιε 2εει· εσοοά, πει ειααι ιεεεπ 2ννεει , πιιιε

άειεινε νσοι·αι άοπ ιιι σιιε πιι εειιι·ειιετεει·ά , άιε πι] άε ιιππειεσιιιΙάει·ε ιιι Βοπι·πιιι ε. Οπι άε νοτννεπ άοπ πιει 2εεπ ιιι πεννεειπΒ

ιε ιιι·επεεπ, Βοπι·ιιιιιε πιεπ εεπ ειιιιι Βονι·σπε ννιιιε πιεΡ, πειννειιι ιιιεπ ιιιει πει ιιινεειῇε επ νναι πιαιει· ιπ ννει·ιιιπε ιιι·επει.
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ιπ οποιο νοπ σσποπ ι·οοάεπ ποσο νει·νοι·πιο ιπεπ οιοπ ιιενει· άεπ ποσο; ιιιιιιιι· άιι πιο ιιοι Βοια” ιο ποοιιοι·οιι ιιοοι νεοι

οοπάεεπι επ οΡΙοιιεπάπειά. Μεπ πεπιε άιιιι·ιοε ννιιι άιιιιιιιΙπι, ιιι άε ΑΡοιποοΙι ιο νειιιιἱ]Βεπ, οί ινοι άιοοΙιιιιιιιι , άιε ινοι

οσοι· ἱε , ειι πιει άε ιιΙοιιι· νοπ πει εεΙοοι ποιοι· ενει·εοπ ποιοι ; ιιπάει·ο ιιιοει πιευ άιε ενοι·οοπιιάει·οπ.

Επιννοο άει· Βοοπιιιννοειιοι·ο ἱε σοιι πει· Βοεσ άεοι· νοοι·, πιει ιιι·ι]ιννιι επ ννιιι νοι·ιπιι]οοιι ιοι νΙοοοεπισοιιι· 8οιιιοιι8ά, ποιιάι

πει νεετ επ ἱε ιεεειι ιννοει Βεοιοιιά. Πιιο ννοι·άεπ άε νοι·ννοπ νεοι· ιιοι ΡοΙοι νοπ άεπ Λειοιιι·, ιιι οτοιι'επ , πιο.

Κι·ι]ιννιι, εειποΙΙοπι

Ζννοιιοει,

ΚοιιΙεοΙιε Αοι·άει

ΟπιιΒει·.

ΕπΒοΙεοΙι πωά, οί Βι·πιπ οί Ρει·οιοοποοπ ιισοά, ιιοιννειιι ποιοοΙισο π.

Οοεισιιει·.

`νει·ιπιι]οεπ ;

ιιοι Βοννοπο ΒοοάιοΙ.

ΕεπιΒο ιιι]οποεπε Κννοετ]εοι

επ πι] πιο οΙ πει Βοποεπιάε νει·οοι·οοΙιεπ ; ιιιοει πει ιπ οΙιο , πιο πιει πιει πεΡ ιο ΒοΙΒι·ιιΠιοιι , άεπ ν.νοι·άειι άε νει·ννοπ νσοι·ιιι ΒοΡιεποιεετά.

Ζιειάειιι·, π·ιι]πε νι·ιοπάειι! ννοι Πι Πινει· Ιοει·Βιοι·ιεπειά πιο ιιιοάεάεοΙεπ.

σε
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Ζοο ιιειι ιιι ιΙοπ, πιιιπε νιιεπάεπΙ ννειΙοοτοιπ ιΙο Ιοοιιιιιιιιιι άειει· Ιοεεεπ νοοι· ιιιι ειιιιοεπ νοΙιιι·ιιΒιι ιιει ιιεείι ιΙοπ

ιιει-ιιι. ΒεειιιιιιιΙοι·επ πιι ιΙοιεπ δοιιοιιννΒιιτε ΒοιιιιιιΒιΙ, ιΙοπτ Ιοεεεπ ιιιι πιει· οιιι ιΙο νεει·ιιεπ ιιιιΒοπ ιε εοΙιιιιιιεπτ ιιπάειε ννιιιε

ιΙο ΒειιεεΙο Πιιι·ειιε, ιιιεπ ιιι πιι ιννεε ιιιι·επ ΒοΙοιΙοπ ΒοΙσοίιΙοο,Βοιιεει ιιιΒοννειιιι. Τιιιιπειιιιιίι οιιε ππΒ εεπε είάεειιπΒ, ιιιε,ιιιιπιειιιιι,

ενει· ιιει ιιἱειοι·ιεεΙο ιπ ιιει Ποειιιππι, ιι.ε ιιιιιΡει·ιιεπ ιΙοειεΙνειι επ- νοοιιιεειιΙοπ άιιιιι·νιιιι ιιιιιιιειοοπεπι Μι επι ιι ιΙοπ Βοειι οιιι

ννεάειοπι ιε ιιεειππεπ, Βοιιιιεει ιιει άΙοπ Ηειπει οιιε ω] ειιιιιπάει·ειι ιε Ιιιιεπ , ιιειΒοειι ιιι ννεπεειιο.

Πει ισ οπάει·ιιιεεειιειι πιει ιννιιίειιιειιιιΒ, οί ιΙοιε Ισεεεπ ιιειιιιεπ πννω ειπιιιιιι νειιιιπά επ Π εοειΙο ιΙοπιιιιεειιΙοπ ιπεεειοιι,

εεειειιιε ΚννεειιειιπΒοπ πιι άειεπ δοιιοπννΒιιι·ΒΙ

Πε ιεεειινσοοιιιιΒιιειά νειι ιιιιιπε ει·νει·επεπ ΤοοιιεοΙΒι·οοάει·επ, πιιι ΒιιπειιΒ τοεεεειιιιιιπ , ιιεειι Η ιιιοειεπ ενει·ιιιιΒοιι, ιΙοι

ιΙοιε Ισεεεπ πιι ννιιιιιάε νοοι· Π ιιιιι; ιιιιππε ιεεεπννοοι·ιιιΒιιειά ιιεειι ιιει πιιι νοοι· Π ει·ιιεπιι. Ζιι ιιννιιιιιειι πιι επ ιΙοπ, ει]

επ ιΙοιε Ιοεεεπ πιει ι.·ιειιοενεπ, επ εειιιει· Βιιιιτυσ ιιοοι..ιΙοπι Κννιιιιιεπ ιιι πιιιιιΙοι· ιιιιπ ιιι ιιε: νετΙοιΙοπ ειιιιιοεπ, ιιει πιιε ιΙο

ιιιιΒ επ ιιει υυτ, ννειιιε ιιιιιιε νει·Ιιιπάειιιεπ; πε Ποπάειιιιιε ννει·€ι ιιειει επ ιιει πω: άσοι· νεΙο ννειιιιιιιιιιιιιειιι ιιιιπ ιιει

'Ι'οοπεει πινει ιο νι·οοΒ νοοι· πΙοι” ννι] ιιοΡεπ οΡ Βοιει· εΙοε επ πια, Μι νοΙεεπιι ειιιισεπι ννιιπι ιιι νΙοιιε πιι], ιΙοι πΙο πιιε

Βιιιιι·ιιε ιΙοπ Ιοεεεπ εεπιπιιεΙ ιπιΙοπ ιιοοιειι, επ ιΙοιι ιιννεειιειιπΒοπ ιι ιιει Βοννι8 πιει Βοποεε ει» εειιπιιιιιι Βοιιοοιιι ιε ιιεΒιιειι.

Ιπιιιειι ιΙο εοΙεεεπιιειά ιιει ΒειΙοοει, πι, ιιοοΡ ιιι , νοοι· πιιιπ ιιιετνεπ , ο” ιιιιιειιι ιιει Ιιειιι ιιεπ , ιιιιπ ιιιι ἱε οπιειιει,

οπι άΙο ννιιιε ιιοε 2πιιε ιιειιι ννειιιιιειιιΒ ιε ιιιιιιιειι.

ιιι ιιιιπιι Π νοοι· Πννε ιιεπάειειιι επ ννειννιιΙοιιάιιειά επι πι] κι ιιοοιεπ επ ιε ιιεπ ννει·ιιειιι ιιι άεπιι άα ιιννεειιειιιιεεπ



- πιε

νοοιι πιιππε ιεεεπννσοι·άιεπειά; Η: ποοΡ άει πιι ιπεει· επ πιεει· Ιονεπάιε ειιιιειι πεεεπ'επ, άοι Ιοπεε επ νεΙο σπάει·ιοεπιπεεπ επ

ει·Βειά ειιεεπ άεπ ιπεπεσπ ιπ ειεει ειειΙοπ, πιιπ άοι ιιιοάειοάεειειι, ννει Η: πιιπ πιι ιννεε ννιιια:τ8 νι3τισσιπΙ ΜΙ)

Πεπ ννει-Εά. Ηεει·επ Ποπιιπἱεεει·ἱεεεπ άεεεε πει·οειπάεπ Ξεπσιιννπιιι·Βε, ἱε πει ιε άοπιιεπ, άοι ει] νεοι· πει ιπιπει εεπε εειισοι

πεΒΒεπ ,ι άοι πιι άεπ πννεεπειιπεεπ επ εεππσιπειιπΒοπ άε εοΙεεεππειά πεΒΒεπ νει·εεπειι οπι σπάει·ννιιε ιε πιιππεπ Βοπιειειι; άοι

πιι άε Ηεειεπ “πι” που: επ ιισιιεεεπ, άε Πειπεε επενει.ιιιιι επ ιιιιιιι>πιππειι πεΒΒεπ πειεει πιει άσ πως νειι άε

ιπειι·ιιειιε νοοι· ισπΒο ιιοάεπ, "πννπι ιπιι, οιι ιιιιιπ νοοι·ειεΙ, άειε ιπι·ιειιπε ννειά ιεπ άεει εεεενεπ νεοι· εεπε ειΒοπιεεπε σπάει·

τἱΒιιπε ενει· Οεειιειιιειιο, διεπά επ (.ιεπει·επ, Μιιπιεπ επ (ιετεειει·εεπιιάει·ιπΒ. ι·ιππννει-Εά. ει] άοει·νεοι·

άοππ. νσοι·ιεπει· άοππεπεννεει·άιε ἱε πιιπ άσοΙ, ννεπι πι] ειΙο πεΒΒεπ άοι εεποεεεπ πιιπιπει· πιοΒοπ ειιιεπειι; ει] πεππεπ οιι άε

ιεπεειε ννεεεπ επ άσοι· νεΙο` ειπάιε πιοειεπ οπιάεππεπ, ννει άεπ πννεεπειιπΒοπ ιει·ειοπά ννσι·άι πιοάεεοάεεΙά.

Ζειάε Η:, ιιι άεπ εεπνεπε νεπ οπεεπ οιιτ5υ8τ Η: ννεει ννει, άοι ει άεπ Ιοεεεπ εεεπεπ Αειεπι· ειιιΙοπ πιεπεπ, πιααατ Πι

ννεει οοπ πεπει·, άοι πιι, επ άε ννει·ε νεππ άοααι·νεοι· νεπ άε πειιιιιι· πεειι σπινεπεεπ, εεοτ νεει πιιι πιι άειεινε ιι·εππεπ

πω; 2σο εεε Η: επ ποΒ, επ ιπ Βοισοί πιει, άοι ιεπιεπά άε πει ιεεεπειιι·επεπ.

Μ] άοππεπ άιιε Με οΡεπιιιπ δεπσπννππι·Βπεειπιιι·άει·επ επ πενεΙοπ οπε ιιιιππει· ΒιιπειιΒο πεεεπει·ιπιπε πιι νσοι·ιάιιι·ιπε

εεπ. 2η πεΒΒεπ ιπι·ιειιπΒεπ Βοοτπεεπι, ννεετεεπ ιπεπ νσοιεπεεπ ιιι οπι Ιοπά πιει άοεπι, επ άιε ιπ άεειειιε Τοοιιεει

θεεειιιοάειιἱε πιιππεπ πεεπι εεπεπ άιιιιιιειπεπ ι·οεπι επιιεπ άσεπ νει·ννει·νεπ.



Ειπε πιεπιιεπειι Μι νντ Ητ ι.ιννιιεάει· ιεεεπννσοτάιεπειά επ Π πιι πεαἱοοΙά πιει άἱεπ ιιππειιινει·, άιε ιιι άεπ ιισει , ννοΙΙιεπ

Π ννει-Εά. εεπιπαεΙ πειιΙοοάεπ, εειιε ισο πσοάιΒο νει·ειε.επιε π.

νααι·ιννεΙ, πιιιπε νι·ιεπάεπι πεεπιι άε ιισειπεεπ νεοι· πεί νειι εεπεπ Κιιπειεπααι· , άιε εΙ άεοά νναι ιιι ιισπ σιπ πννειι

εεεει ιε νει·ι·ιιιιειι πιει Ιοεεεπ, άιε Π , πιει εσοοά σοι·άεει ααπεεπσπιεπ. πιιιιιΒ ιιπππεπ :πω

Π" εΙΙοι· νιιιεπάοΙι]ιι Βοπαι ονει·ιιιιΒι πιπ ιιαπ Έπινε ννοΙννιΙΙοπάπειά επ ΒοπσοΒεπ, επ πινω ιιιεεεππειά νειπἱοοάι απ] νει·

άει· ιιιιιεννειάεπ ιπ απάει·ε ννοΙνετάἱοπάε ει·ιιεπιειιἱε νεπ πιιιιιε 2Με

ιιι ιιεπ ΒοιεΒά.
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