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Γ.0Ν8ΤΑ1ΝΤ1Μ18 ΤΙδΟΗΕΝϋΟΚΡ.

Γ1\ (|ΐιο [ΐηπιαιη ΙβιηρήΓβ ηηίηιιιηι νίιεχιμιε ίΐμρϋοιιί βιΐ ρι•οιυο-

\τικ1;ι ΓοηΙϊυηι δίΐοΓοιπιιι κΙιιι]ϊ;ι , ίιι ρηιηΪ8 Τι. οοΐ)3ΐϋ8 πιεοβ ΓανοΓβ

εοηκϋΐο ααοίοπίίΐΐβ αϋϊυνϊϋΐϊ. Νεε Γετε ε«1 ψιί ρεΓ οπιιιεκ Γβηιηι

03808 3*1 Ιιιιικ• ιιβςαβ άίεπι ιιιίΐπ ΙαΒοηηαβηυβ ιηείβ πάεΙίοΓ Τε ρβΐι-ο-

ιιιΐ8 6Χ81Ϊ16ΓΪΙ. Ναΐΐίβ εηίπι <•1»1ι•ο«-ΐ;ιΐοι•ιιηι ίηίυπίβ ;>υΙ 3ΐ-Ιΐ1>ιΐ8 ΤυΑ

6Γ§3 ιηε 1)ρηενυΙοιιΙία οεβϋϊΐ, ηε<]υε «ϋΐετ υικ^ιιαιη $ειΐ8Ϊ8ΐ> ςυαηι 51α-

(1ϋ$ ιηεϊβ εοείεβίαε ϋΐιπκΐίηικιε Βεηβ εοιίδυΐϊ. Ηίηο ιιΐίΐ^ηομειε Ιιμιιγ

ιηίΐιϊ οεεβδϊοηεπι «ΓίίΙυΙοΓ ρίε(3ΐΪ8 ηιοβε ϊιιιι (Ιεηυο Ιεί>Ιΐϋο;ιη<1;ιε.

Οιηη] ί-,'ίΙιΐΓ βηΙε ποβ άιιοϋεεϊιη 3ηηο8 ρππια ιτιεη ΙϊΙιγοιίιιμ Νονΐ Τβ-

δΐηηιεηΐϊ εάΊΐίοηβ κρΙειΐ(]ί<ϋ.<>Μΐι><> ιιοιηϊηϊ Τίτο (ΙεϋίοΗΐιιΙα Γεεί , ϊιΐ ιιυιιο

ενβη^εΐίιβ Ιιϊβ ηκί'ν ΗροιτνρΙιϊκ ΓορεΙεΓΟ ίηδίίΐιπ'. ΟιιιχΙ ηβ εαΐ πιΐηιιη

νί(1ε;ιΙιιι-, φιηδί α οβηοηΐοίδ ;«Ι «ιροο-ΐ'νρΐια νειιΐυηι δίΐ. ΙΙΙιιιΙ εηίιη-

νβΓο ίιι »ροεΓγρηΪ8 ενβηςβίϋδ ορίϊηιηε Γγι>£Ϊ8 β8ΐ ψιοά (ϋνϊηααι οβηο



ηϊϋΟΓυιτι βυείοπίαίβηι (]πιιπι μ.ιΙιιγλ Ιιιηι ΗίδΙοπη $υ.ι ΒϋϋΙβπΙβηΙ , ϊΙΙυ-

πιπκμιε Κιίεπι βυα ίρβοηιιιι Γβΐδίΐβίε ε^Γε^ϊε εοηΚπηαηΙ : ιΐ""(' "'

ηοδίπδ Ιεπιροηίχιβ ηιιιΐΐί ιη;ιΙο. ΐ^ηοΓβηΙ, ϊ!;ι ϊααι ΐΓεηαειίδ εΐ ΤειΙιιΙ-

Ηηηικϊ ΙαευΙεηΙεΓ ρΓοΒανεπιηΙ. Ρι•ίΐεΐ(τεα(|ΐιε ρπώε βείβ, Γιιειιηι ;ιρο-

ΓΓνρΙιοπιιιι ίΐΙϊΐΜΐίϋχίηιιιιιι Ρίϋϊο ;ιΙι 3ΐιίιπΐ ιιιοϊ βΐηοβιϊΐαΐβ ηΐφιε » ιηεο

εΓζ» Τε δΐυιϋο, ο!>$εΓν8ΐϊοηε , ρϊείβίε.

ψικκΙ ΐ'ε1ϊ(]ΐιιιιπ εβί, νϊΓ ίίιιιηπιε, βεπιρεΓ «ε ϋΐιι Γβε ηιιοϋ (Ιικίιπη

Ι'βεϊβΙΐ, ιι ί Τι λ νίΓΐυΙε ρπιϋειιΐϊίΐ ίΐιΐε βοηβίΐίο ραΐΗαηι ΐυνββ, Ιιυη;ι$

;ΐϋ§β;ιχ ΙίΙίεΐΉβ, εεείεβΐ&ε εναη^εϋε.-ιε Ιιιιιιριι Τε εοΐιιιηεηηυβ ρΓ388ΐε8.

£εηϋεΙ>ηιιι Ιιϊρβϊαε ιΐίε 53οχοπιιιι ίη.Μ.Ίΐιπιΐοηιιιι α. 1852.



Ρ Κ Ο Ι Ε 6 Ο Μ Ε Ν Α.

Λ(•(ϊ1ιιΐ8 3|)0ϋΙυΙυππιι ηρουΓνρηΪ8 ηιιρει• » ιηε ειϋΐί* ρΓαεΓηΙιίΓΟ

ρΓοπυϊβεεηαυιη ϊικίε ι•τ;ιΙ ηυοά ίΙΙί ο1)8ευΓ» Γηιη;ι ηκιμί» ([ΐιαιη ϊρβο δΐυ-

ϋίο ΐιιΙβΓ νΪΓοβ (ΙοοΙοϊ ϊηηοΙιιΪ88ΰΐιΐ ιιεεάυιη ιηβίοΓβ εχ ρβτΐε ειΐίΐϊ εβ-

βεηΐ. Ιιοη^ε ηΐϊη, αϊ ίηιη Ιυιη 8Ϊ£ηίΓιεη1)ηιη, ενηη^ρϋοπιιη ηροιτν-

ρΐιοπιπι Γ»Γιο εβί. ΙβΙα επίπι υιιιιιη ρΙιΐΓΓ8 βϋίΙοΐ'Ρ8 ριτ Ιπ;ι Ιιηεε βηε-

ειιΐη ίπνεηεΓυηΙ, Ιιιηι ;ι πιυΐΐϊβ εο^ηϊΐη Ιΐ'.ιοΙαΙη ,κΙΙιίϋίΙα δυηΐ. Νεςηε

ί(1 πιίπιιη. Α ρηΊιιΐκ εηϊπι εεείεδίηε ΟιπχΙϊηηηε βηεευΐίδ ΐ£ΐι;χιη Γηιηβιη

ΙκιΙιιΐΓπιηΙ, (•;ι ηοη ιιιοϋο ;ιι1 ΙειηροΓ» ρΐΌχΐηιε δΐιόδεευΐη ΐΓαηδϋΐ, νιμΙ

βΐίβηι ριτ Ιιιΐιιιη Γέρε αείηΐεηι ηιεόϊηηι νί^υίΐ; υηάε ΓηεΙυιη εβί ιιΙ βΐ

ςταεεε εΐ ΙηΙϊιιε βαερε ΙτηιυδεποεΓεηΙυι•, «Ιφιε ίη αιιιΐΐηβ ςυηπι οπεη-

Ιΐδ Ιιιιιι οεϋίΰεηΐϊδ Ιίιι•;υη8 (οιινί'ΐΙεί'ΡΐιΙιιΐ'. <,)υίΐο Γηιηηε οοΙεΒπΙηκ

πηηε εαυβββιη Ιι,ιΙιιιίΐ ψιηϋ Ιπιιΐίΐίοηρβ , ϊη συίΒυβ ΙοΙα νείϋ.ιηΙιΐΓ, (1ε

Μηπη εΐ Γεϋηυίβ Ιεβιι ρηι•ειιΙίΙιιΐ8, ίίειη (Ιο οιΐιι Βίαυε ίηΓηηΙϊη Ιεχυ

(1εΐ[υε υΐΐίοιίδ εϊυβ ΓβΙίδ, ευηοδίΐηίειη Ιιοιιπιιιιιη ΙβηΙορεΓβ οευιιρηίιηιιΐ

υΐ νηπίδ ηιούίκ εχεοΐεΐ'ειιΐιιΐ', ΟΓε ρορυΐί (■ϊιτιιηιΓειτειιΙιιι•, <]ΐεΙ>αδ Γβ-

81Ϊ8 ΓΡίΊΐηΓειιΐΗΐ-, εηπιππΐΙίΐΐΝ ηΓΐΪ8(|πι• ορεποηχ εχρπιηει-ειιΙιΐΓ, ιιεφιε

(αηΐυσι ρπνηΐίηι εΓεάεΓειιΙυΓ εΐ ρΓΟ νβιϊβ νεηάϊΙηΓεηΙιΐΓ, νεΓυιη βΐΐβηι,

εηηοπϊεϊδ εναηςεΐίίδ νεί ίηνίΐϊδ , 3(1 ΐρββ εεείεδίηε ρι-ηεεερίη ηίψιε ίη-

8ΐϊΙιιΙη νϊιη Ι)3οεΓειι[. Ηίβ ΐρβϊβ ίη τεουβ ροβΐΐη ββΐ εχίηιίιι (]υηε<];ιιη

ενηη&εϋοπιηι αροείΎρΙιηΐΊΐιη £ΓηνίΐΗδ : (|ΐιειιιηΗιιΐ(>(1ιιιη εηΐιη εοπιιιι

Ιειιιροπιηι ηυϋ)υ$ ρπηιιιηι ρΓοιΙϊεπιηΙ. ίη^εηίυηι (ΙοεεηΙ, ίΙ.ι (Ίϊηιιι 1α-

εεηι ηΠΊτυηΙ ϋδ αυηε ϊικίε οΓΐηε κυηΐ ΓίώυΙίϋ βΐφιε ηρίηϊοηϋιιικ ρορυϋ,

ίΐεηι ηϊδίοπηβ ιΐο^ηιηΐυιη, ηΐυυιη, ηΓΐίιιηι. Οποηι ηιΙ ιιβιιιη ηεεεάίΐ

ηΐίυδ, ιιεαυε ίβ ηιϊηοπβ αεβίίπιαηαυβ εβί: πΐ3§ηορεΓε βηϊηι ααΊανηηΐ



VIII ΡΗΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΛ.

ϊηιία^ιηΐεχ εβηοηΐεοΓίιιιι ενβη^εΐίοπιηι Γαΐίοηβϋ, (μιίίκυιιιηι εβιη Ικι-

1)βηΙ ηεεεδδΐΐυάϊηειη ιιΐ ςιιαηίαηι ίΙΙ» ίη ίρδβ αΐΐϊπια εεείεβϊβε 3ηΐϊ(]ϋί-

1;ιΙε αιΐΓίοΓΪ Ιηίπη Ιι;ιΙηιγππΙ οκίοικίηηΐ , ρΓπεΙετεηψιε εΐ δεπηοιιεηι

(]ΐιο δεπρίβ βαιιΐ εΐ τε$ αυβδ Ιπιιΐιιηΐ εΐ ϊηΙεΓρΓεΙβΙΐοηεδ (]ΐΐ38 8ΐιΙ>ϊε-

πιιιΐ ίΙΙΐ!8ΐΓ0ηΙ.

δεά (1ε Ιιίδ ιιιιιιε ηοιι εδί εχρϋεβίίϋδ (Ιία-ιιύΊιιη ; ί.ιιιι Γειϊιηυϋ ί(1

ςυΐϋβηι 1ί()ε11ο ιιαρετ ηρικί Ιΐβ^αιιοβ ρυΒΙϊείΐΙο 1), φιεηι ιιΐιί ρι-ίηιιιιη

ρεΓ οΐίυιη ΙίευεηΙ βεειίΓβΙϊϋδ τερεΙεΓε ρΐΌροδϊΙαιη εβί. Ηιτνϊΐιτ Ι;ιιι-

Ιιιιιι Ιιοο Ιοεο ίικίϊοίίικίιπη νίάεΒαΙυΓ (μιαιιΐϊ ηιοηιεηΐί αυίΐηΐ.ιεπηε εδδεί

ηΐίΐϊΐίΐΐίκ, αοδίπι εειΊε δεηΐεηΐΐβ, βναηςεΐΐοηιπι ηρηιτχ μΐιοπιιιι Μιι-

ιΐϊϋΐη: ρΓορΙεΓ Ιι.πκ- ειιΐιιι εαιΐ88»ιη εΐ ϊρδί δΐιιΰίιιηι εοηΐυΐίιηιΐδ ιιιΐ Ιιοδ

1ίΙ)Γ08 εϋεικίοχ. (^ιιί ψι.Ίΐηψι.ιιη ϊιιιΐε »Ιι ηεΐηΐε ΓεΓοπηηΙοπιηι α8(|υε

.1(1 ηο8ΐΓ» Ιειηροΐ'» ειΐΐΐηπιηι (ΙοεΙοΓυηι πχΙυΜικιηι ικιιΐϊ 8ΐιιι(, Ιίΐιηειι

ίαείΐε ϊηΙεΙΗξΐΙυΓ ΙεχΙιιηι εοπιηι ιιοηιΐιιηι εα ρι-υΐκιυίΐϊΐ.ιΐε εοηκίίΐιιΐιιιη

ε88ε ςαηε εχ αηΐΐααϊδ 1ί1>πβ ιηηηιι δοπρίϊδ πβιιπγϊ <]ΐιεαΙ. ΝιιηΙ ;ιιιΐειιι

βροεΓνρηβ ενβηςβϋα εΐυδηιοάϊ υΐ ρΓβε εείεπδ οιιγηπι επίϊεαηι ροβοηΐ,

ηεφιε τεείε αάΗΊΒεη ροδδϊηΐ ηίδί αηΙίηιιϊοΓε ΙεχΙιι α ιιιιιΙ,ΊΐίοηίΐΗΐς ςυβδ

ροβΙεποΓ Ιϋιϊιΐο ίηνεχϊΐ Βειιε (1ϊ$ΐίη<•Ιο : Ιοί ειιϊιη ίΠα ψιίιίοιη 8ΐιΙ>ίεηιηΙ

εβδίΐδ, Ιοί εΐ Ιβίεβ Γβεεη&ίοηββ εχρειΊα βαηΐ, υΐ ηϋιίΐ δίιηϊΐε αεεί^εηΐ

ίη ιιΐΐο 1ί1)Γοπιηι δίΐιτοπιιΐ) , ςηοβ ν»ΓΪαη(ίιιιιι Ιεεϋοηιιηι ηιη^η» νϊ ο\>-

πιΐϋκ εββε οοηβίαΐ. ({ιιειηηϋιιιοιίιιηι αυΐεπι ΙϊΙκΊΙί ςιιΐ Ιιιιε ρειΊίηεπΙ

ϋιιϋιιηι εάίΐί ΙβοοΓεδ εΪΓεβ ΙεχΙιιηι επΊίεοδ ΓεφιϊηιιιΙ, ΪΙ.ι δΐιιιΙ ;ιΙπ εαιη

εαΊΐίδ νεί ;ιπ•ΐϊοΓε νεΙ Ιαχϊηι-ε νίηευΐο εοηίυηυΐϊ (|ΐιί Ηαειίδηαε ίιι Ι)ί-

ηΐίοΐΐιρεαπιηι ιιηι1)Γ;ι (ΙεΙίΐυεπιηΙ. Ηο8 ί^ίΐιπ• ιιΙ ρηιηυηι ίιι Ιιιεειη ρπ>-

Γειτεηι, ϋΐοδ υΐ βιώδΐάϋδ ηονΐβ οπίίείδ εχεοΙεΓεηι βίςιιε ειιιεηη'ηΐ'ειιι,

ρΓορο8ΐ'Ιυηι ιιιίήϊ επι Ι ίη μ;»ι•;ιιι<1.•ι Ιι;»ε εναπμο,ΐίοπιιη .•ιμο(τνμ1ιυιιιηι

εάΊΊίοπε. Ιη ιμΐ3 (]υί(1 ίιι αίΓαιηφιε ρηιίειη ρπιεδίϊΐεηιη νεί ΒδεεειιΙιΐδ

πιίΐιΐ νΐάβατ, Ίηηι ρβιιείί άϊεεικίυη) επί. (^ιιοι] ίΐ;ι ΐιΐδΐίΐιιαιη ιιΙ Ιγϊ;ι

ΙίοΓοπυη ηοι-οη ενβη^εΙϊεοΓηηι ^εηει-β (ΙίκΙίη^ιιηιη, φιυπιιιι ρπιηιπη

εοηιρΓεηεηιϋΙ ηοί αά ρβι-εηΐεβ Ιεβιι βία,ιιε ίρ8Ϊιΐ8 ογΙοπι, βΐΐεηιιη <}ϋϊ

3(1 ΗίΓηηΐκιιιι είιΐδ, ΙεΓίίυηι (]ϋί πά ΓβΙβ είυβ αΐΐίπιβ βρεείβοΐ.

Αο ρηιηντη ^υίάεπι $βηιιιι (]ϋ3ΐυοΓ εαΊΐίοιιϊβ ιιοδίΓβε βεπρΐ3 εοηι-

ΐ) Όΐ ΐυαη^Ιχοτχαα α^οοτφοηιχη οπ^ιηβ «ί ηιιι. &αήνάι 0. ΤίϊοΗβηάοΓΓ.

ΟηψώϋΛΟΐιαίοιΚΛ ^^^ ψιΛΒ) ρΓ8βΓη;0 3ϋΓεο άίρΜΐη οβΙΚϋ;ι 8θ(.;βΐ8θ Ηβ^βη»

Ργο <1βί5η<1βηίΐ3 Ηρ]18;οηε 0Ηπ•5ΐ;8ηβ Ηβ83β Γοπ1;ΙΙ1Ιη 18ό1.



ΡΚΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ. IX

ρΙεεΙίΙϋΓ, ρΓοΙενηη^εΙίηηι ϊαευΐη , Ρ$ειι<1ο-ΛΙαΙ!,Ιι αε ί ο ν;ι η -

§εΙίυ.ηι, εναιι^εΠιπ» άβ ηαΐϊνίΐαίο Ματίαε, (πδίοηαιη

ΙοββρΙιί Γ ;» ί> γ ϊ Ιί^ιπιτϋ. Ιη πίδ ιιιαχίιικιιιι ειιιαηι ίορεηάϊηιαδ

Ρ 8 ε ιι (] ο - 1 η ο ο 1ϊ ϊ ΙίΒεΙΙο. ΡεαεΙει- εο(1ϊεεδ ειιίηι ΤΊιϊΙοιιίδ φιαίποι•,

ΒΪΓεηϋ <]ιιο5 , ϊίβηι Ραίιπείαηιιηι εΙ ΡοδΙεΙϋ ΙεχΙιιιη, ιιΐ Ρδειι<1ο-Ειι-

δίαΐίπιιηι αΐίοδςιιε ρΓβεΙεΓεβπι , βϋΐιίΐκπιηιΐϋ οείο εοάΐεεβ α ΤΙιϋοιιε

ηοηυΊιηι 3(1ηϊ1)ίΙοδ. Νε<|αε νεΓο δβΐΐδ νικιπη βδΐ εχ Ιιϊβ οοθίϋϊ&υκ

υηυηι ρΓβε εείεπδ ΓερΓαεβεηΙβΓε , δεά ρπιηϊ ορειαηι (Ιεΰίηηΐδ ιιΐ Ιεχ-

Ιιιιη εοηΓοΓίηαΓεηιιΐδ 3(1 ορΙίιηοΓπηι ιοϋίευπι εοπδειίδυηι. Ρογγο

Ρδεαάο-ΜβΙΙηβεί εναη^εΐίαπι , ευϊαβ ροδίεποι- ρβεβ Ιιιιε ηβηυε

ίηεϋίΐα επιΐ, ε (1ιιο3)υ5 εοιίϊεϊΐιιΐδ ηοδίΓΪδ ε(Ιϊ(3ϊπ)ΐΐ8, αιΙΙιίΜΐίβ ϊηδυρεΓ

ΤΗϊΙοηίδ »α1)8Ϊϋϋί>. Α(1 ενηη^εΐϊιιιη <3ε η;ιΐϊ νϊ Ια Ι ε ΛΙ αιίαο εοιι-

Ιυϋιιιυϋ ηΐΐεπιιη ()ε εοάϊεϊΐιυδ ηοδίπβ εναη^βΐϋ ΡδειιυΌ-ΜβΙΐΙιβεί, εχ

ψιο Γβ&πεϊαηυπι ΙεχΙυπι ραββίιη εηιεηιίαιε ΙίεεΙιαΙ. Ιοδερηι νειο

ΙιίδΙοΐ'ϊαιιι ίυνΐιηιιβ εο ψκκΐ ευιη ΓΓαςιηειιΙί» εορίΐδ εΐ 8αΙιίϋΐεΪ8 ι.ιιπ

α Ζοε§3 αΐΐαΐΐκ εα (μιαε ηυρεΓ ϋυίαιιπει• εχ εοϋειη ΓοηΙε ΙιαιιβϊΙ εοη-

ϊαηχΐαιυδ.

.ΙΙΙιίίιιιι ΐζΐΊΐηχ εοηδίίΐυαηΐ εναη^εΐϋ ΊΊιοιιιαε ΙεχΙιΐ8 £Γαε-

ΐ'Π8 Α, ίίοιιι ΙεχΙιΐδ £Γ3εειΐ8 Β; εναιι^εΐίιιιιι ΤΙιοηιβε ΙαΙϊ-

ιι ιι ιιι ; ε ναη^εΐϊιιιη ϊιιΓαιιΙϊηε εχ αι-αίπεο Ιαΐίιιε. Ιη ηΐδ άΊιο

ίικ•(1ίΙα ριιΜίεανίηιυδ, (|ϋοπιηι αΙΙεΓυηι , εναη^εΐϋ ΤΙιοιπαε Ιεχ

Ιιιιη ^Γαεεηηι, εχ εοάΊεε ηιοικιι-Ιιοπιιη 8ίηαίΐίοοιυηι (Ιιιιιι αρικί εο8

νεΡ83ΐ)3ΐηαΓ (Ιεδεπρδίπιηδ ; Ιαΐίιπιιιι νεΓο εναη^εΐϋ Τηόπιββ

ΙεχΙιιιη \ αΐίεαηο (ΙεΙιεηιιΐδ εοιίίεΐ. Ι 1πιπκ}υβ ΙεχΙυιη «άηυΐαΐίοηε

0ΓΪΙΪ03 εΐ δγηορίϊεα ίηδίπιχίιηιΐδ. Λΐΐεπιιη εναιι^εΐπ Τηοιηββ

^ γ α ε ε ιι ηι ΙεχΙιιιη 3εειΐΓ3ΐίυ8 ιριαιη Ιιιιεαδφΐβ ΓαιΙιπη επιΙ. εχε^ΐιηιΐδ

;κ1 Οΐ'εκϋαπιιηι εοϋϊεειιι εΙ Ιεείίοηεδ Βοηοηϊεηδεδ 3 Μίη^αεείΐϊο εχ-

8ϋπρΐ3$, βθΙιίΜΐίδ ϊηδυρεΓ 3τ3£ηιεηΙίδ Ρηπβϊειίδίΐιυδ εΙ νϊηαοΐιοηεηδί-

Ιιιΐδ. Ιη επεικίη ΙαΙίιια εναη^εΐϋ αΐ'αίιπί ίηΙεΓριοΙαΙίοιιε ε^ιτ^ίε

αιΐϊανίΐ ΐ)08 εο13ε£3 εείευειτίιηυδ ΡΙείδεΙιεπίδ , ευίυδ δίααΐο ϊδ ΙεχΙιΐδ

ιιιπίΐο ηιιιιε επιβηάαΙϊοΓ ρι-οιίΐΐ.

ΤετΙϊϊ ξβηβτΐ$ ΙϊΒεΙΙοδ βάίάΐαιηδ ΐΓεαεει'ιη. Ρπιηπιη ηοδεε δβχ : Οβ-

8ΐα Ρίΐαΐΐ ^Γβεεε Α, §Γββεβ Β; ίίπιι εαιίειιι ΙαΙΐιιε ; ϋεβεειι-

ν ιι ιπ (Ίιηκίϊ 3(3 ίηΐ'επίδ §Γ36εβ; ίΐοηι ΙηΙιηε Α εΙ ΙαΙιηε Β.

ΡειΊίιιειιΙ Ιιαει οηιιιϊα 3(1 εναιι^εϋιιιιι Νίεοάεηιΐ (ριοιΙ (Ιϊεϊ δοΐεΙ , ευίυδ



χ ΡΚΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ.

(1ιΐ88 ρβι-Ιεδ ϊ<1οηβΪ8 (1ε 031188Ϊ8 8Ρρ;ιι;ιΙίιη (Ιειίίπιιΐ!;. Κυτειιε νβτο Ιαηΐ,ι

681 (]αιιηι ϊιι §πιεεο (ίεβίοπισι Ρϋίΐΐϊ Ιιιιη ία Ιαΐίιιο Οε8ΡΡΐ)8υ8 Οιΐ'ίβΙί

ΙεχΙυ αιιΐίιμιοΓίιιιι Ιρκίίιιιη (ΙϊβοΓβρβιιΐΐα υΐ (1(ΐ»ε εειΊε Γεεεη8Ϊοιιε8 άί-

κΐίη^υί (1εΙ>εαηΙ, <μι;ιιιιιιι ιιΐΓαηι<]ΐιε ρΐεηαιη εΐ ευιιΙ.ϊιιυαιιι ΓβρΓββδεηΐΒ-

νϊηιιι». Ιη Ιιίδ ιπιικ- ριίιηιιιη » ηοοϊβ εαίΐατ ΙεχΙιΐδ (> ρλΙοιίιιιι

Ρίΐαΐϊ ^ταεεαβ Β εχ ΙπΙ)ϋ8 ροαΊρίΙηι* , ίίειη εχ Ιοίϊιίειιι υοάΐυϊΒαϋ

ΙαΙϊηυδ ΙεχΙαβ αΙΙεΓ ΙίΙιοΙΙϊ αυεπι Ι) ε η ι; ε ιι »ιι ιη (ΊιιϊνΙι ;ΐ(1 ϊιι-

Γετοβ (Ιί.\ϊιιιιΐ8. Ι) ρ ΙίΙιπ.'» ιρίίφιίχ ([ΗιΐΙϋοΓ (ϊεβία ΡίΙαΙϊ §Γ3εεε Α

ΐ'οιτηΝίιΐιηη» ηιΐ £Γ3εεο8 εο(1ίε68 οοΐο , ΐ]υοπιηι ϋαο Μοηβεεηβεδ ϊΐε-

γιιπι εΐ αεειίΓ.Ίΐε οοιιΙπΙϊιιιιιν , ΐΓεβ βΐίοδ $6(1 ιιοιι ίηΙε§Γ08 ριϊπιί ρχιίιν-

βίπιιιβ. ΡπιεΙοι-ε» Η(11π1)ΐιϊιιιιΐ8 ρηπιί ϋΐιιηιιιηε νείυβίαΐϊβ ΓεΙϊφιίαδ άυ»$,

αΐΐεπιβ εορίαδ ρηρνπιοΡΗδ , ηΐ!ρι;ιχ ραυχίοΓεβ Ι»1ϊιι»8 εχ ραΐϊιηρβεκίο

εοϋϊεε αβαβίαβ. Ρογγο ^Γβεευηι ϋεδϋεηειίδ (ΙΙιγϊνΙϊ ΙεχΙιιιη

βά εοάίεβδ εοηΓυπη3νίηιιΐ8 Ιι•Ρ8, ςυοπιιη ρΓ3εδΐ3ΐιΙΪ8δίηιυ8 ιιοιιιΐιιιη ϊη-

ιιοΙιιεί'.Ίΐ. ίηΐϊηυδ νεπ) ηοβΙεΓ (ϊοχίοππιι ΡϊΙ,ίΙϊ ΙεχΙϋδ α

ΤήίΙοηϊδ ρΐιιΐ'ίιηηιη ιΙϊΙΓειΊ; α,υϊρρε ςαειτι 3(1 οοΐο 1ε8ΐε8, ψιοπιπι ψιπι-

([ΐιε ΤΙιϋοιιειη Ι;ι(ιιπ';ιηΙ , ιτορπνογρ ΙίιτΙιιιΙ. Μϊιιογ "ιιιΙργ ΊΊιϊΙοιιειη

εΐ ηιε (ΙίβοΓεραηΙϊα 681 ιη η 1 1 ο γ ο 1» Ιίηο ΙεχΙα 1) ρ5.ριίινιιν ('.Ιπ-ί-

ϋ Ι ΐ &(1 ϊιι Ι ρ ι•ο 8, ςυαπκιιιβιη εΐ ίρβιιιη εχ ρΐιιι-ϋιιΐδ ηονϊβ 8ιιΙ>μιΙπ.ν

Ρΐ ριηριΐ(Ι;ινΐηηΐ8 βΐ ίΙΙιιβίΓανίιηιικ.

Αά ϊϋειη Ιβι-Ιίατη £βηιι$ ρειΊΐηειιΙ ΑηαρυοΓΑ ΡΐΙαίΐ §Γ3εεε Α

εΐ ^ταεεε Β, ϊΙριιι ΡβΓ3(1ο8Ϊ8 ΡΠβΐί £Γ»εεε εΐ ;ιΙιρπι ΡϊΙ;ιΐί

ρρϊδίοΐβ ΙϋΙϊιΐΡ. ΡποΓββ ΙΐΡ8 μπιεροδ 1ϊ1)ε1Ιθ8 ίΙ;ι ριΙίιϋιιιιΐΝ ιιΙ

ιίιΪ(ιμ[ιιρ (ρχΐιιηι 3(1 φιϊικμιε εοάϊεεδ (Ί>ιΐ8ΐϊΙιιεΐ'ειιιιΐ8, (]ΐιοπιιη ιη;ι-

ίοΐ'ριη ρ3Γΐεηι εχ ΙιίΒΙίοΙηεοίδ εχδοπρδϊιηιΐδ. Νεε ιιϋιϊΐ ϊικίε δΐιϋδϊόϋ

Ιι;ώυίιιιιΐ8 3(1 ιρρρίοηϋ,ιιη Ιυΐίιιαιιι ΡίΙβΙϊ ερΪ8ΐοΐ3ΐιι ρ;ιιη <|ιι;κ•

8Ρρηΐ'αΐίιιι ευ ί βοΐεΐ: ηΐΐβι-ηηι ΐΊΐίιιι ηοβ ΐ|ΐι<ιι]ΐιε εχ εοιϋειιιη ίΐυείοη-

ΙηΙβ 3(1 ΙίΐΙΡΙΙΙ 1)θ.8ΡεΐΙ8ϋ8 ('ΙιιίϋΙϊ 3(1 ίηΓεΓΟδ Ιβΐΐηε Α ϋ(1ίΐ111λϊΐ11(18, 1\

ρΙυΐ'ϊ1)ΐΐ8 ειηρικίηΐ,ιηι ιηδίπιιηεηΐϊδ.

1)ειιί(]υρ βΐΐϋάβτη %βη«Γίχ ϋϋπ ϋ (τεδ ςυϊ ΓεΙίςαϊ βυηΐ, Μοτβ

ΡίΙβΙί, Ιοβερήί ιι,ΊΓΓίΐΐϊο, νϊη(1ΐοΐ3 8ί»1ν3(οΓΪ8, Γει•ε Ιοίϊ

ηοδίπδ (ΙοΙ)οηΙιιΐ' δΐιιάϋδ. Ιθ8ΡρΙιί ςυί(1ειτι ιι ογγη Ι ί οιιεηι ϊίΐιη Βϊγ-

< 1ιϊιΐ8 ΑυεΙαηο 8ϋο εοάίείδ αροΐ'ΐ-νρΐιί ίιΐΜτυρίίίΙ , δεί ιιι,ιίοΐ'Ρ οιιηι νϊ-

Ιΐθ8Ϊΐ3ΐε (]ιιηιιι ίη ίρβο οοαϊεε ε$1 προ ιι!Ι;ι Γεϋ^ίοδΐ εϋίίοπ'δ ουια αάΐιϊ-

ΙηΙ.ι. Νθ8 ε3ηι εχ (Ιυοίιυκ ροιίίρϋιιιχ ύεβεηρδΐιηαδ εΐ πιιιι εηΐίεβ ομγά
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οι1ί(1ϊιιιιικ. υΐΐϊηιοκ νεΓΟ Ιι;κ-(;ι(ιιν ϋαο, ιριυι-ιιιη η1(6γ ΛΙογχ ΡϊΙβΙϊ

ϊη$0Γϋ>ϊΐϋΓ, βΙΙβΓ νϊηάίϋΐα δαίναίοτίβ, ρπηιϊ ίη Ιαεειη ρΐΌίΓοχϊ-

ιηιΐϋ, αη^ίοδβχοιιϊεο ιΊίίΐηι οιιπι ΙαΙίηϊβ ΙεχΙα οοΙΙβΙο.

(ϊικιβ ([ΐιίιίειυ βΐ οοηιρΓοΙιεηϋϊηιαδ , ρΐιικ ΐ{ααϋΓ<ι^ίη1α ίιΐϋΐηιηιεηΐίχ

επίϊεϊβ αρραΓαΙυιη οΐβπδδίιιπ ΤΙιϊΙοιιϊκ εοπιηκμιε (]ΐιί ϋΐυιη ρΓββεεδδβ-

ι•αΐ)1 αιι^βΓε ηο1>Ϊ8 οοηΐί^ίΐ. ΗερΙεπι εώΐίοηίδ ηηδίι-βε Ιί1>ε11ο$ ρι•ίηιί

ϋειίίιιιιΐϋ: ειηεϋΐΐηικϋκ εν8ΐι§ε1ϋδ αυΐί^αίββΐπιϊδ ςυββ Ιίΐεοΐιϊ ΊΊιοηκκ*

λ'ϊεοίΐεηιϊ ηοηιϊηΐΙ>ιΐ8 ίιΐδίξηίυηΙιΐΓ ρΐιιππιαιη ορεταηι ίηιρεικϋιηπδ; π•-

1ίΐ]υοΓαινι ιιίΐιίΐ ιιοη ΙαΒοτε ηοδίτο ειηεηϋηΐιιιη αιιΐ ϊΙΙιΐδΙπιΙιιηι ρΓοϋίΐ.

ΗΪ5 δίικίϋδ οπ)πϊΙ>ιΐ8 είδϊ ι•ειη ^πινειιι ςυαε ίηΐεΐΐί^εηΐϊΐιιΐδ νίπβ νίΰεΐυΐ'

ιηβϊοΓβιη ϊη ηκχΐυιη ρΓοηιοΙίΐιη ε$8ε εοη(ϊ<]ίηπΐδ, (αηιεη ηεηιιαφιαπι ΐΐ.ι

αΙ)8ο1νΪ58ε ηοΐιΐβ γϊϋειηιΐΓ ιιΐ ϊ»ηι ποδίπδ <ιηΙ ίΐΐϊοπιηι «ριοπιπι Ικιικ•

ΙίΙΙεΓβπιπι ρβΓίεηι δαΒίϊΙϊιΐδ ηοδδε ϊηΙεΓΐίΙ (Ιεδϊιίεπίχ ρεηΐΐιΐδ 8ΪΙ 831Ϊ8-

ΙΉοΙαπι ').

•) ΟβΙβΓϋπι Ιπβ 5ΐιηι α ΤΗϋοηκ ίιι μιιιπι ιιροεΓνρΙιοηιιη εν»η§ε1ϊοππη εοΐΐε-

οΐίοηεπι τεεερίβ αοβε ϊη ηοδίπιπι ηοη Γεεβρϊιηιιβ. Ρπσιηπι εβί ενΒηβεΠυπι

Μ α γ οϊ <>η ι κ βχ αΜίοΗΙαΙΐ νιΙΟΊαη τηοηαηιιηίοτιιτη άαοτϊρίνπι αίι Ανι/αιΙα //α/κι.

ΕδΙ ϊ1Ιο(1 εχ βεηεΓβ 8ΐιΙΪ3 <1ϊνει•80 3 Γβΐίηιιϊβ φΐαο (ϋοιιαίυι- βροεΓγρΗϊθ ενβη^εΐίίβ :

Ι.ιιαιο εηίπι εναη^εΐίυηι εβί, βΐηάϋβ Μαι-οϊοηϊβ ηιυΐϊΐβίαιη εΐ ΕοιταρΙαιη. ΡοΙεβΙ

νβΓΟ εχ ΕρίρΗβηϊο , Τει-ΙηΠϊβηο εΐ (Ιίιιΐοβο ΡδεηάΌηβεηϊβηο ηιυΐΐο Γεείΐυβ (Ιϊδοϊ

ο,ηοβ ϊΐΐε 1οεο8 εχρηίειϊΐ , ϊΐεπι ιμιοδ ίιιρπηιίδ ί,ιιαπι 3(1 πιεηΐεπι ηιπίανρπΐ , ΐ|ΐιηπι

<ρΐρηια(1ιηο<1ιιηι 8Ϊη^υ1ιι ιριιιεφίε 1ε§επΙ. Ρ.ηηπι οηϊιη αϋίϋεηι 3ρΙε Ηβηηϊυδ ειιπι

εοιμιε Τΐιϊΐο , νϊπ <_ Ιΐϋ ί-ΝΪηιί , ΙεχΙϋΐη α,ιιεηι ΜβΓείοηίδ άΊ'χεπιηΙ πιιιχίπκιηι ρΗΓίεηι

εοηΓοπηβΙαιη &ά εόϋΐϊοηεδ ϊη βεΐιοϋβ νυΐββίκβ ΒάΐάετυηΙ. ΑΐΐεΓΟ ΠΙχΊΙο ηιιί Βροά*

Τΐιΐΐοηεηι Ιεβϊΐηι-, ηοη ϊΐεπι βρυ<1 ηοβ, εχρΙίεβΙιΐΓ άε εοάΊοε εναη§ε1ϋ Ιο-

Ιι.ιηηϊ.ι Ραπ'ϊϋί ϊη ίαοτο ΙΐτηρΙαήοτιΐίη Ιαύυΐατίο α!3(τναΙο. ^ι13ε τεβ ΐ|πιιιπ ηοη

8(1 αηίϊ^ιιίΐβίεηι (.ΊπίδΙκιικιηι 8ε(1 3(1 ΓεεεηΐίοΓ» ΙεπιροΓβ ρεΓΐϊηε3ΐ — ίρεε εηϊπι

εθ(Ιεχ φίρπι εχ αηΐί(]ΐιίοπ• 11υχΪ586 ΙιιινιιπΙ ικ•ΐ;ιΐ(•ηι 830Γ0Γυπι ίη8ΐ3υΓ3ΐοηιπι ηοη

ίΐβ πιιιΐΐυιη βηΙεεεϋεΓε νίάοΙΟΓ — ρΓαείεΓεβηιιβ αιΊηΐτϊυηΊ Ιεπιρίβηί ;ιικ ΐηι ϊ , ετβη-

{{εΐι'ο Ιο1ΐ3ηηι*8 πΐϋΐίΐαηιΐο ίηΙεΓροΙβηάο εοΓΠίπιρεηιΙο 8ΪπιίΙε ιριϊϋοηι 8ΪΙ αηΙίιρίΒε

1ΐ3εΓε8Ϊ &ε(1 ηοη αοοε(ΐ3ΐ 3(1 Γβΐίοηεπι ενβη^εΐϊοτυπι ΐ]ΐι;ιε 1ΐ3θεπιυ8 βροεΓ^ρηοΓυηι,

Ηηε ΐ(ΐΐ3(1ι;ΐΓ0 νΪ83 ηοη εβί. ΑΙιρίΡ βίπιϊΗβ ηιΐίιι γ>Ι: οΐίκηι Ιειίίί Ηοείΐί ιρκιη

ΤΗϋο βναη§ε1ίοαβ ρβΛΪ εθ(1!π*8 βυϊ 3ροεΓγρΙιϊ ι'ιΐϋοπιίι, τερείεηδ εχ Αΐίί^εηδϊιιπι

ΗϊβΙοηα 3 ΙοΙιιιηηε ΒεηοίβΙ ε(1ί(3. Ρ» 1 1 ιΊκΊ εηίαι 1 ί Ι) κ γ δ. ΙοΗβηηίβ αρο-

γ γ \ ρ 1ι ιι 8 — Ιιυηε εηϊηι Ιίΐυΐιιπι ΗαοεΙ — ικΐ ΙιίϋΙοιίκιιι Ιιιιεί'εκϊιιηι αεΐ3(Ϊ8 »«»«-- -

(Ιίβε. ΑΓβηηιεηΙϊ νεΓΟ εβί βροεβίγρίϊεϊ ηιη^ίϊ ιριηιτι εν3η§ε1ϊοϊ. ίΐιιιιπι οο ιεηι 8Ϊ

ηοΐιϊδ τερείεηάα νίίΙεοΐΐοΓ, εειίε ηοη ειιιη ενιιιι^εΐϊείβ εοηίιιιι^εη(1α ε8ΐ δειίρΐΐβ.



ΧΗ ΡΚΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ.

Οιιΐΐίΐΐϋ ίυ ιιηίνρΐϋϋΐιι αϋ Ιιΐ'ονϊΙιτ εχρο$ίΐίί> εχρίίυαικίαιυ οϋΐ ϋε

8Ϊηςα1Ϊ8.

Ι. ΡΚΟΤΕνΑΝΟΕΕίυΜ ΙΑ(]ΟΒΙ.

Ηοο ({υαηίαε βΐΐ αηΐίςιιίΐαΐίβ , ςυαπι ηά νείεπιιη Ιεδίίπιοιιία Ιιιιιι

;ιι] ίρκυπι ςιιοά ΐΓβείαΙ ατςαπιοιίαιπ ϊικίϊΐ'ίίικίαιη 651. ΤεβΙαηΙυτ ;ια-

Ιεηι ϋε εο νεΙείΊΐηι ρΐυηπιϊ , ϊηΙβΓ ςαοβ 3 φΐβιΊο ϊηίΐε βαεουΐο ηοηιϊιΐϋ

εηιίηεηΐ 0γ6£0Γμ Νγδβεηί (•{- 394)1), Ερϊρηβηϋ (■]■ 403)α)

εΐ Ρ» ο α (1 ρ ρ ί ]) Ιι ,ί ιι ί ί 3), Ρβεικίειιβίβΐηϋ ΛιιΐΐοϋΙιεηϊ4), Α ιι -

άτεβε ΕτεΙεηβΐκ (ββεε. VII.)8), βεπιίΒηϊ ραΙηβΓοηβε («»εο.

VIII.)6), Ιοπβηηίβ Οβηιββοεηί (ββεε. VIII.)7), ΡΙιοΙϋ (*;><■(•.

IX. πιε<1.)8), ΝϊεεΙαε Ρβ ρ Ιι Ι α » » η ϊ β (δββε. IX.)»), Οβοτξ'ι'ι

Λί(•οηιο(1ΐεΐ)5Ϊ8 (ϋίΐοο. IX.) 10), ΕρϊρΙιαηϋ ηιοηαείιϊ (οίΐΌβ Χ.

8»εε.)"), Ιαοοϋί πιοηΗοηϊ (οίιταΧΙ. ββεε.)1*) αΐίοηιηκρε. δβ«1

α (•γο£οπο Νν88εη» αίςαε ΕρίρΙΐ3ΐιΐο Γ0(1ειιικ1ιιιιι ε8ΐ αύ ΐρβυοι Ογϊ-

') ΟΓ. 0Γ31. ΐη άίεπι ηαΐβΐ. ΟΗΗβΐί Ορρ. Ροή». 1615. II , ρ. 778. ηχούσα

τοίνυν απόκρυφου τίνος Ιστορίας τοιαύτα παρατώεμένης τα περί αυ'της (ί. β. Μα

ρίας) διηγήματα βςη.

*) ΟΓ. 1ιαβΓβ3. Ι,ΧΧΙΧ. § 5. (εά. ΡβΙαν. 1 , 1062.) Ει γαρ η' της Μαρίας

ιστορία κα\ παραδόσεις έχουσιν οτι έρρέϋη τω πατρί αυτής Ιωακείμ ε\ τή έρήμω

οτι η' γυνή σου συνειληφυΓα εΐο. ΙΙεπι ΙιββΓβί. Ι,ΧΧνίΙΪ. § 7. (βθ. Ρε(«ν. Ι,

ρ. 1038.) οτε ή πάρωνος παρεδίδοτο τω Ιωσήφ, κλήρων εϊς τοΰτο άναγκασάν-

των αυτήν ηκειν , οΰ παρεδόθη αυ'τω εις συνάφειαν βίο.

*) ΟΓ. έγκώμιος είς την άγ. ϊεοτόκον Ορρ. κά. ΡεΙβν. II. ρ. 292. Ιωακείμ

γαρ έν τω ίρει προσηΰχετο, καΐ "Αννα ε\ τω παραδείσω αΰτης.

4) ΟΓ. 8. Ευ3ΐ3ΐΗϋ Οοιπιπ. ίιι Ηεχαέ'πιβΓοη εΐε ε<3. ΑΠιιΐίιΐϊ 1629. ρ. 70 50,(}.

"Αξιον δέ την ίστορίαν ην διέξεισι περί της άγιας Μαρίας Ίάκωβο'ς τις έπελϋεΓν.

6) ΟΓ. ΟοπιοεΚί. Νον. ΑιιεΙβι•. (ΑβΙεπϊ βΐϊοι-υπιιιιιε εΐο.) Ι. ρ. 1290 βςο,. ΟΓ.

ϊιΐ|)ΐ•ϊηιϊ.ι ρ. 1300 8<|(|. 1319 8<].

«) ΟΓ. ΟοπΛεΒδ. 1. 1. Ι. ρ. 1411 δφ}. Ιηρππιίί ρ. 1416. 1420. 1437. 1440.

*) ΟΓ. ογ&ΙΙ. Ι. II. ϊη ηαίιιΙ. Μβηβε ίη ορρ. (εό\ Ι.ι^ιιίΐ'π 1712.) II.

ρ. 841 δα^.

») ΟΓ. ΟοπΛεΒδ. 1. 1. Ι. ρ. 1583 βηα,.

*) ΟΓ. ΟοπΛβΚδ. Αικ:ΐ;ΐΓ. Νονϊδδΐπι. Ι. ρ, 437 βςη.

'?) ΟΓ. ΟοπΛεΚβ. Νον. ΑιιοΙϊγ. Ι. ρ. 995 βςη. οι-αΙΙ. ρΙυΓ. ΟΓ. ίηρππιϊδ ρηβ.

1000. 1001. 1009. 1024. 1032 δα,. 1049. 1054. 1088. 1120.

") ΟΓ. Ερι'ρΙι. πιοη. ειΐίΐα <■! ϊαεά. οιιια Οιτίδβΐϋ 1843. ρβ§. 23. οίον Ιάκω

βος Εβραίος τότε παρών κα\ τά περί αυτήν γράψας λέγει, οτι - - ψηλαφηϋεϊσα

Οπό της μαίας εΰρε'ϋη παρθένος.

. •«) ΟΓ. ΟοπΛεΒ*. 1. 1. Ι. ρ. 1247 β^.
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μ; ε η ρ πι, ςαί ΐ]υϊϋοιιι ίιύη/τη Ιβϋούί1) ίΐα οοηιπιβηιοΓαΙ ιιΐ εΐ οιηηίΐηι*

1>εηε ηοΐιιηι 61 δϊηιϊΐϊ ;ιιι<ΊογϊΙ;ιΙγ ϋΐιιη ενηιΐ£εΙίο ΡεΙπ ηροοΓνρΙιο εββε

ροιιηΙ : (|ΐκκ1 (Μΐΐ5ΐιιο(1ϊ 681 υΐ νίιιι Ιι;ι1>ε:ιΙ 3(1 (•υιιΙίΐΊ)ΐ,ιιι<]ιιιιι , ευικίεηι

Ιίκοΐιί Ιϊοπιιη ϊίΐηι αιιΐβ Οπ(*εηεηι ιιοιι ιηοιϊο ('. Ιοπιεηΐί Αΐεχβη-

Ητΐηο2) δεά εΐίβπι ΙιΐδΙίηο πιβιΊνΐΜ*) ίηηοΐιιΐδδε. (^ιιεηι εηϊηι

Οπ^εηεβ ΙειΊιο κίΐεαιίο ϊηευηΐε ίβιη ηοΙΪ88Ϊιηυιιι εββε δΐ^ηίβεαΐ εΐ <•ιιηι

εναηςεΐϊο αηΐίςιιϊδδίηιβε (Ήηΐ3ε εοπφοηίΐ, ειιϊ ϊβ ηοη <|ΐιίηΐ]ΐι;ιμ;πιΙ;ι Γιτε

αηηοδ αηΐε Οπ§εηίδ βείβίειη δοηρίπδ νί(Ιε!)ίΙυΓ? ΑεεεάϊΙ ςιιοά ϊιι

ΙίΗιί 3Γ§ιιπιεηΙο ηίΐπΐ εδί ςυοα1 ;ώ ϊη^εηϊο δβεειιΐϊ «επιικίΐ ηιεάϋ ηΙ>-

Ιιοπ-είΐΙ. (^ιΐ3 βιιϊπι βεΐαΐβ ΕΙηοηίΙαπιηι εΐ ΝβζαΓβεοΓίιηι ;ιΙίοπιηι<|ΐι<•

ΙιβεΓεΙϊεοπιπι ορϊιιίο οΐιΐίιιείιαΐ ϋε Ιεβα νει*ο Ιο$ερΙιϊ εΐ Μβπαε ΒΗο,

ςυβ £βιπιίηο$ Ιεβα ΓΓβΙχεδ εχδΐϊΐίβδε μΐεπψιε ΟΓΡόϊάϊδββ νΐάβηΐυτ,

(|ΐιοηι,Ί(1ηιο(]ιιπι εΐίβπι ΙοββρΙιιιβ ίη ΑιιΙ ί•ι<1- '"Ί• XX. 9, 1. Ι;ιοοΙιιιιη

δϊπιρΙίοϊΙεΓ τον άδελφον Ίησοΰ τοΰ λεγομένου Χρίστου ιΐίείι, φ»

ΤιγρΗοη ϋΐβ ΐη ενβη^εΙίδίΒδ ίηνεηεββίατ ηιιοά εχ βαΌΙβδοεηΙυΙβ

(νεάνις) Ιεβαΐβε ΙεηιεΓε ΓεεϊδδειιΙ νίι^ίηεηι (παρθένος) , φιβ Ιικίβεο-

πιηι εεΙε5Γ»1)3ΐαΓ εβίιιηιηίβ (1ε Ιεδίι ΠΙϊο ΡβηΙπεΓηε εχ Γοιηίοβίίοηε

η.ιΐί, (|ΐια Οείδϋδ (χΓ.ιεεοΓυιη Γβοιιΐβδ (Ιε Ι)3ΐι;ιε 3ΐϋ5(]ϋε (1ε νΪΓβίηε

ιιι.ιΐπ: ιι,Ίΐϊδ 1ιΐ(Ιί1)ΐϋ εαυδδβ Γοπφοηείιηΐ πιπί εναη<»εΙίεϊδ η;ιιταΐίοιιϋ>ιΐδ

ιΙι• \ ίι•§ίηε Μ3ΓΪ3 Ιεβα ιηβίΓβ , εαάειη ρίείβΐί ηιηΐε δίικίίοδβε δίνε , ιιΐ

(]ΐιο(1 βεηΐίο ρίβηε άίβαιη , Ιιοηιίηί (ϊηοδίίοο είφιε Εηίοηβεο εΐ ορροΓ-

(ηηιιπι εΐ ηεεεδδβΓΪυηι νίιίεΐκιΐιιι- ρΓονεείϋιη ΙοδερΙιϊ βείβίεηι δαδεί-

ρϊεηΐίδ ΛΙηι-ΐαηι, ΙοχερΙιί ΠΙίοχ εχ ρποΓβ ιη.Ίίπιηυιιίυ η«Ιοδ, νΪΓ^ΐηϊ-

ί.ι Ι ι•ιιι Μηπβε ίη ρηιΊιι ίΙΠ1>ηΙ;ιιιι δΡΓνηΙηιιι , ιρδβιη νΪΓ§ΐηεπι ηιηΐιτιη

Ϊ3Ι11 βηΐεφιβιη ηηδεερεΙιΐΓ βΐ ρεΓ οωηε ϊιιί;ιιιΙϊ;ιε δΐιβε Ιεηιριΐδ η!) Ιπι-

ιιιαη,'ίπιπι γοπιπι εοπβυείυάίηε δβΐίδ ηΐΐεηαιη άοοει-ε *).

ΐ) Οί. οοιηπι. ίη Μβ«Η. III, 463. εά. <1β 1β Βυε. (ρ. 223. εά. ΗιιεΙ.) τους

δε αδελφούς Ίησοΰ φασί τίνες είναι έκ παραδόσεως ορμώμενοι τοΰ εγγεγραμ

μένου κατά Πέτρον ευαγγελίου η της βίβλου Ιακώβου έκ προτέρας γυναικός συνω-

κηκυίας αυ'τώ πρ3 της Μαρίας.

*) Οι. δίΓοπι. VII. ρ. 889 3<ι. ευ. ΡοιιεΓ. οίλλ' ως έ*οικεν τοις πολλοίς καΐ

μέχρι νΰν δοκεϊ η' Μαριάμ λεχώ είναι, δια την τοΰ παιδιού γέννησιν ου'κ οΰσα

λεχώ • κα\ γαρ μετά το τεκεΓν αυτήν μαιω^εΐσάν φασί τίνες παρίϊε'νον εΰρε5ήναι.

5) Οι. άίβΙ. ο. ΤΓ^ρΗ. αφ. 78. ρ. 303 8<}. γεννηθέντος δέ τότε τοΰ παιδίου έν

Βηθλεέμ, επειδή Ιωσήφ ουκ είχεν έν τη κώμη εκείνη ποΰ καταλΰσαι, έν σπη-

λαίω τιν\ σύνεγγυς της κώμης κατέλυσε • καΐ τότε αυ'τών όντων έκεΐ έτετόκει »-'

Μαρία τον Χριστόν , καΐ έν φάτνη αυτόν έτε&είκει. ΟΓ. ίιιΓηι.

4) Ηβεο ηΐΗ^ιιπηι ρατίεπι εχ (ϋωεΓΜΚΪηηε πιε» <Ιε ενηη^. ηροα•. οπςίηβ
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(^αηπ) ηιιίβηι δΐιρπι ίιΐ8Ϊ£ηί1>ιΐ8 ηϋ^υοΐ ΙεβΙϊιηοηϋϋ νοίεπιηι λΙΙαΙίβ

ρΐΌίενβηξεΙϋ Γίΐιη.πιι ίιι απίΐφιίΐαίε Γιιϊβδβ ίιιϋίοανίηπικ , ίιΙ ψι<ι<1 ιιι,ι-ι>

εΐίηηι εχ ΐΓ.ιάίΙίοηαιιι &ο πΐυυηι 1ιί$Ιοπ;ι <Ι<η•ρπ μοίεκΐ, οηηϋοηι ρβτ

ιικιΐί,ιιιι ,ΊΓΐίΐίοιη οοηβεΓναΙβηι ρΓορβ£αΙαακ|υε ε$βε ρπώαΐυι- ίικίρ

(|ΐιο(1 ψιηηι ιιΐίΐ^ιια οκΐϊειιιη Ιιιη'υ» Ιϋιπ' §π>εοοπιηι εορία Ιιυϋϊεςυε ίιι

Ι)ϊΙ)1ίοΙΙιεεί$ ίιινειιϊΐιιι•, ηυαηι ηιιπιεηιιη ηυίιΐ(]ΐΐ3£ρηηηιιιη εχεειΙοΓβ

ηηΐΐαβ (Ιιιΐ)ϊΐο, Ιυιη (]υο(1 ίιι πιυΐΐββ εΙ ηΐ'ίεηΐϊδ εΐ οεεϊάεηΐίβ ϋηςιιαβ

Ιι-;ιηί>Ι;ιΙιιιη ρΓΗεΙετεα(]αε »ϋ «ΙΪΑ8 8ΪηιίΙΪ8 ^εηεπβ (ϊοϋοηεβ αάΙιΜηΐιιιιι

δείιηιιβ. Αίςυε Ηίηε εΐϊηπι Γ;ι•-Ιιιιιι εβί αϊ ϊ»πί ςαευυΐο χβχίο (Ιεεΐκηο

εΙ §Γ&εεε εΙ ΙαΙϊηε πηριτχΜίιη ρ<Ιρπ•Ιιιγ. Ει βΓηεεε ηυκίεηι ρπιιιυχ

ΐά'ιά'ύ ΜΐεΙιαεΙ Λεηη»1ει•, εαΙεεΗεβϊ Ι-,υΐΙιεπ βπιεεαε εΙ ΙαΙίηαε

5υ1)ϊυιι«;εΐ]$ ιιηιτηΐΐυιιιιηι ηροιτνρΐϋίπιιιι εοΐΐεείϊοηεηι , ςηββ Βαβϋεηε

εχ οΙΓκ-ϊιι» ΙοΙι. Οροπιιϊ βηηο 1564. ρΐ'οιίϋΐ '). Ι,ιιύυβ νεΓο ίβηι

(ΙιιοιΙΐΊ-ϊηι ηηηίδ βηΐε εχ βεΐιεώίβ ΙΐιιϊΙίρΙιηϊ ΙΌδΙεΙΙϊ ϋιίιίεπι ράίϋρ-

γ.ιΙ ΊΊμ•ιμΙοι•ιι8 ϋίΙ)1ίαπ(ΙεΓ2). Οιι;ιρ ΡοβΙεΙΙϊ ίηΙεΓρι*ε(»Ιίο αϋιιιη

εοϋίεεηι ^πιγπιιιι ΓερΓαεβεηΙ»! αίςυε (|ϋεηι ΛριιικΙργ ιιιια ειιιη ΙαΙίηα

βΐ ιΐ8θ Ηίΐβίΐε βοιηίΐυπι 1851. (Ιρϊιιιτιμ , ιι!»ϊ §9. ρα£. 26 — 35. ρΙβΓοςϋβ Γηβϊιι*

ίΓΒεΐΗΠίϋΓ.

') Τίΐιιΐϋβ 1ΐΐ>ι~ϊ ρβΐ ΑροεΓΐη>Ιχα : Ηοε ειΐ, ηατταΐίαηα άε (,ΊιτίιΙο, Ματία, 1ο.«';Α,

εοαηαίχοηε εΙ [ατηίϋα ΟητίιΙχ, (χίτα ΒχΜχα: αριιά νείετεί Ιαιηεη Οταεεοί χτίρίοττι,

ΡαΙτεα, Ηί$1αή(0$ Η ΡΜοΙοαοί τερετία (χηίετίο εΐίαηχ ΡτοΙευαηςεΙίο ΙαεοΙ)ί Οταεεε,

χη ΟτχεηΙε ηιιριτ τερετίο, ηεοάατη οϋΐο ΙχαοΙεηιιι) εχ Οταεχύοτηχη αε ϋχϋχ/ΙΙαηιηχ νο-

οίβιω , αεηΐχχιτη εϋαιη ΙαίίτηοηίΛ , άεηίειιιε τηιιΙΙυηιηι νείεηαη αηείοηιχη ί.ί6π'ί άε-

κήρία , ιχροήΐα εί εάϋα ΟταεεοΙαΙίηε , α Μίεη. Ρϊεαηάτο 8οτανχεηιε. 1564. (1(ρ-

πιπι 1567.)

2) ΡτοίεναηαεΙχοη ». άε ηαΐαίχύια 1ε$ιι ΟχήιΙχ εΙ χράια χηαΐήβ ΧΆΓαίηί* Μαήαί,

ίίτπιο ΜίΙοτίοαε άίνί ΙαοοΙ>ί τηίηθΓΐ5. ΕναηριΗοα Ηί3ΐοήα , ςιιαπι ατϊρχίΐ 1>. ΛίαΓΠ«.

Κι'/α /. Μανοί ίναηαΜίίαι οοΙΙεΰία ριτ ΊΤκοάοτιιπι ΚίΜίαηΑηιιη. 1552. ([(ριπηι Λγ-

^εηΙΟΓ. 1570.) ΚείρΓί ΐΐιί ΒίΒΙϊαπάετ Ιιβκε: ΟαίΙΜτη. Ρο$ΐ€ΐΙια ίη Οπ>η/« αμιιά

ΓΛπϊίίαηοί Ηύηιπχ Οτακιιτη εΙ αηίάεηι ρεηεΙιιΗιιη ε$1 ηαοΐυί, αιιειιι Ιαίίιιιιιιι [κϊΐ εΙ

ι•οιη»ηίηΙαπ'ίί αάοηιαίιιτη εάίίίοηί ραΓαυϋ. ηοη αΙίί$ φιιΙηι$άαηι ηιίηίτηε οοηίίπιηίηι/ίί

ΙίΙΐΓί*•. 0«ο» άητη Οροτ«ιι«ι« άίιΤεη-εΙ χτηρηιηετε , τοααυχ ιΛ ηιίλί οορίαιη (αατεί Ιε-

αεηάί βοί. — ΊείΙαΙητ αηίειη ΡοίΜΙηι Ηιιηο ΗΜΙιιιη ίη ειχίεβϋί ΟτίεηΙαΙιΊηΐί Οιπ-

5ίίοηοπιιιι ριιΙΜοε Ιερί , ηιαμε άηΗΙαΗ άε αηείοτε , $εά εοηαΐαηΐετ ίηίοηδι' ,,ιεηηοηετη

ΜβΙοτίειιτη άίνί ΙαοοΙί (ταΐή* Ώοπυηχ άε αάτηχταΜχ ηαΐίνϋαίε εΙ ίηαιηαΙιαΗ! νχταίηχι:

πιοίΓί.-' ΜαΗσε εΙ χρηια /««κ." ΑάάίΙ είχατη ττρωτευαγγέλιοΎ Λ. ε. ρπηιιικι εναηαε-

Ιχχιηχ νοααή εΙ ϊηΐβτ αιιΐίχεπίκοί ΗΙιτοβ Ιχαύετί αριιά ΟηεηΙαΙει ΟΐΓίιϋαηο!. Ιριε αη-

ΙεΐΏ Ρθ5{«ί!"8 α«5(ίιηα< ιιΐ ρεχητηαχη - - Είιΐ! νετΙια ή ψιίι ΓεςιιχταΙ Ηαεο «αιιί : ,,Ρε-

(πμ Λοιηβί ποη εάχάϋ εναηρείχιιη , &ά αΐίετί νακίίαηαη άαεί Ματεο εοηιηχαιάανίΐ

ίχηε οαρΜ ιλχ/ΛϊΗομ Μήύεηάιιτη : ιζί οίχπχ χΙΗ αάε$ιεί Ηοε εαμηΐ φιοά ηαπο νετίχχηνα,

ΙοΙϊιΐί Κ«<*™* ΤειΙαχηεηΙχ αρρεηάίεχίηΐί Οχηιΐιιηχ ςιιουίί ηοάο ρπκάίεαηΐΰηιι ηεεαια-

«««, ««<*"»> Ματεο αχιΐ Ι.ιιεαε." Αε ηιηιιηχ: ,,ΕναηαεΙχχ αά ήκηο άχαιχ άειΐάεταΐα
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Ρθ8ΐβ1Ιϊ ΙεχΙα εϋίάίΐ. Νββηάπ νβΓΟ ΙεχΙυηι ειιιηφιε δβουηΰιιηι οηηο

1567. οιιιπΐ(1ίΐΙϊιΐ5 β(1ίΐαηι ιΐιιοίηΐδ βηηϊδ ροδί εερβίϋΐ (ί ι•ν ιι ;ι ι• ιι * ίιι

ΜηηυπιεηΙίδ 88. ρρ. οΓΐΙιοιΙοχο^Γ.ιρΙιΐκ. (ιΓνηηειιιη ρο$1 αηηοδ εβη-

Ιιιιη ΐΓΪ^ϊηΙ,Ί βεχ Ρβΐιηϋίιΐδ *) οχϋβρϊΐ, ςυΐ ΙεχΙιιπι ρΓΟΙενβη^εΙΐί εχ

ριίοΓβ ΙΝεαικΙπ ΙϊηεΙΙο εΐ ρεβεΙεΓ οιοεειη ηβιιϋ ϊΐ3 (ϋΙΐ°;εηΙεΓ ηβιΐδϊΐ,

Γβρβίϊΐα δίπηιΐ ϊη(εΓρΓε(3(ΐοηβ ΡοδΙεΙΙί. Ρβ^ποΐαιη δβευΐϋδ εδί ηηηο

1722. Ιοηεβίϋβ2), ηίκί ΐ]ϋθ(1 ΐβ 6ι•νη3εϊ ηΐ3£Ϊδ ςηβιη Ρβοηεϋ βχ-

ρΓ688ΪΙ ΙεχΙυηι. ΗαΓ8ΐΐ3 ίΐιπιο ΙιιιϊιΐΝ δβεειιϋ ςυηιΐο Αηϋεεαδ ΒίτεΙι

ειιηάεηι νιιΐ^βΐιιηι ΙεχΙαηι, ηηΐηΐη (|ΐιίιΙειη (ΐΐ'νιι;ιεϊ 61 Ι'\ιΙ>π<•ϋ (1ίΠ>-

ιπτιΐ ϊη , ϊη ΑικΊαπιιπι $ϋΐιιη εοόιείδ «ΊρουΓνρΙιϊ Ν. Τ. Ρ,ίΙιππμιπ Γεεε-

ρΐΐ εί^υε 8ο1)ίαηχίΙ νβπβηΐεβ ΙεεΙϊοηεδ θαοπιιη οοάίοπηι νβΙϊεΒηοπιηι

;ι!> Εη^εΙΙίΓεΙΙιο εχεβερίβδ.

ΝοβίΓ» (Ιεπίφιε βεΐαΐβ ρι•οΙεν»η<*εΙΐϋηι (\αοΑ. ϋίείΙιΐΓ 1>ίδ ρεοίΐϋΐ εΐ

ΐ[ΐιϊ(Ιοιιι ΙεχΙα »\> ϋ$ φΐβδ νΐιΙίιηιΐΛ εάίΐίοηίηηβ <ϋνβΓ80. Αηηο εηΐιιι

1832. ε1ίΐπδδΐηιιι$ Τηΐΐο Οοϋίεϊ βαο Νονί ΤεδΙβπιεηΙϊ βροει-νρηο ίη-

δεπΓιΙ, βΐ ϊΙλ (]ϋί(1εηι ιιΐ ΙεχΙιιπι δεςυβΓεΙπΓ εοάΐείδ Ραηδϊεηδΐδ (Ιεοίικΐ

Γίτε δαεεαΙ! (ίδ ηοοΐδ 0 (Ιίοί(ιΐΓ), ναηαηΐίΒιΐδ ΙεεΙίοηΐΙιυδ οείο εοϋίειιηι

ε( νιιΙ^ηΙηε εώΐϊοηϊδ ππιι ηοΐίδ νβπϊβ βΐϋδ νιιΙι ΙεχΙιι ροδΐΐίδ, ΓβρεΙΐΐα

εΙΪΛΐη ΙοΙα ΡοδΙεΙΙϊ ϊηΙεΓρΓεΙίΐΙι'οηε. (£ιΐ3 ίη Γβ αιιείοηΐβίεηι ΡβΗδίβη-

8Ϊ8 μιϊ (Ό(1ϊεϊδ, βίδϊ ρ1εΐ'ίδ({(ΐε Γεϋ(]αϊδ αείβΐβ ρΜεϊΙ, ίιΐδίη ρΐυπ'δ Γεοΐΐ:

(|ΐιοϋ Γίΐεϋε εχ ϋδ ϊιι<1ΐ<•;ιπ ροΙβΓΪΙ <|ΐι;ιε 3(1 εβηοηΐυοηιπι ενβη^βϋοπιηι

δεπρΙιίΓηιη εοηΓοΐ'ΐιι;ιΙ;ι Ιι.ίΙηΊ , ιιΙ XVII, 1 εΐ 3. XXI, 2 εΙ 3.

XXII, 2. XXIV, 4. ϋε βρρβεβίϋ Τηϋοηΐδ ροδί (ϋεεηιηδ, Ργ36-

ΙβΓβ» ίη ρΓοΙε^οηιεηΐδ Γηδίϋδ εΙ βεουεαίε δεπρδίΐ άε Ιίοπ ηϊδίοπη.

ϋεπΐ^αε ηηηο 1840. ϋΒεΙΙαβ ρεούπΐ ηοε ΓιΙιιΙο Ρη>ΐβυαη%οΙϊιιιη

ΙαοοΜ βχ ηοά. τη$. ΡβηβΙϊαηο άβχοτίρείΐ, ρτοίββοτηβηι'ί , ναη'βίαΐβ ΙβοΙίο-

ηητη, ηοΐύ οη'ίια'ί ϊηίΐτιιοΐιιτη βάϊϋΐ (];ιτ. Α ά. 8ιιε1ςοΛν3). ΥΓεηβ-

Γιβηπδ ΐΙΙε 8υε1<ονϋ εοπεχ ΐάεηι εδί <ιηεηι ίρβί ΐοίπιιι άεδεπρδΐιηηδ,

ιιοΐίΐΐαηι δϊ§1ο Λ ίη <όιιιιιηίιΙ;ιπι> ηοδίΓΟ. ΙΙιιιη: δαείίονίυδ ί ιι ιό ιιι,ι^ιιί

Γεεϊΐ, είδϊ ηιιΙΙο ιηοάο ΓεΙϊ(]ΐιΪ8 οηιηϊΙ)ΐΐδ ρΓβεΓεΓεηάϋβ εβί, αϊ εχ βρ-

6αίίί ίί {ηηάαπκηΐιιτη , ίη φιο υΐίρρίβ/ι/Γ ίηηιπια βάε φιϊεφιϊά ροίβεΐ ορίατί." δϊηιϊ-

ΙίΐεΓ ΪΙΙε ιιιιμ;ιΐιιι- ίη δεπποηβ ηιιο ΚεϊριιΒΙϊοβε ναιιείαε οριυ (ΙειΙϊεΗΐ.

•) ϋΐ. ΰοά. Αροοτ. Νουι ΤιαΙαίηίηΙί εΐο. Τ. Γ. 1703. ΙΚτπηι 1719.

•) Α ηβ«! αηά [ηΙΙ ηΐίίΛοίί ο[ ιΜΙίηα ίήβ οαηοηίοαΐ αυίήοπίι/ ο{ ΙΗε Λ'ί«' ΤιαΙα-

τη«ιΙ εΐο. 3 «οίί. Β</ 1)κ Η(υ. Ιαηιη. Ιοικί. Οχ{οτά 1726. 179Η.

-1) Ι» νΉιΐΙίΙβνϊεηβί αεα(1εηΐ!«ε ηηρβΓ ιποΓίβ βΓερίηβ μι.
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ρ3Γ3ΐΐ1 11081Γ0 ευίνΐδ ίΐρρ»ΓβΜΐ. 8*ερε φιίάβηι 1)Γβνϊΐ3ΐβ Ιβοΐϊοιιίϋ

οοιηηιβηόβπ νίϋεΙαΓ; δεϋ ρΓαεΙεΓπ,υβιη ςαοά 63 ΒΓενϋαβ ρβδδίιη Ιιαικ!

άαΜβ ηά άεδοπβεηϋδ ηε^ϋ^βηϋΒΐη ΓεΓεΓβηάβ εδί, ΐη δοπρίίβ Ηαΐηδ-

πιο<1ΐ βροειγρΗΐδ νίάβηάιιω β$1 ηε ΙβχΙαβ οβίηοΐίοβ ΓβΐΓ3οΐ3ΐίοηβ ϊη

ΒΓβνίοΓβ δΐΐ εοηΐΓβοΙϋδ. Αϊ νβΓο ίη Ιε^εηοΌ οοάΐεε 8ΐιο δυοίίονίιΐδ

ΐΗΐη 83βρβ Ιβηιφιε £Γ3νίΙβΓ ΓβΙβαδ βδΐ αϊ δΐΐδοερίο ορεπ ΪΠΐρ3Γβ111 86

ρΓ368ΐΊΐεηΙ 30 Ιβ&οΓειη δΐιυιη ΙβηΙηπι ηοη ρεπίϊίΐεπί. (£ϋθ(1 ηε ίηίφιε

ία(Ιΐϋ3δδ6 νϊάεβπιιιι•, 3ϋ<ι<ιοΙ βχεσιρίβ 3(ΓεΓεηά3 βΓυηΙ. Ιΐ3 εβρΐΐε Ι.

κυρίω (κω δοηρίιιπι) βηΐε είς ίλασμον έμοί ΡΓ3βΙεπΙ ββωςιιε ΒοΙβοι

Ιεοΐΐοηειη αηΐοβ οοωαιεηάβΐ ; οηιίΙΙΐΙ σπέρμα ροδί δίδοντας, άβΐ

ένεφάνη σύν, ίάφιε τεοΐαηι βδδε ορ'ιηβΐυχ, ρΓο ένεφάνισεν (οοά.

-νησεν), ΐΐεπι ηοΐβΐ έπισκέψαι ρΓΟ έπισκέψεται : οβρΐΐε II. Ηίδ »Γ-

Γβη δύω Ργο δύο , παιδίσκα 1>ΐδ ρΓο παιδίσκη , συνομένη Ργο γε

νομένη, δαφνηδείαν ργο δαφνηδαίαν, δεσπόταν ρΓ0 δεσπότην:

εβρίΐε III. άτενήσατο Ργο άτενήσασα, ονείδισαν ρΓ0 όνειδίσθη:

IV. ήλθεν άγγελος .... Ιδού εάίΐ εαπι βιϊγ3 ςαβϋβηι οοηίεεΙιΐΓβ ρΓο

ήλθον άγγελοι δύο λέγοντες αυτή Ιδού : VI. άμηνιαίου ργο εξα

μηνιαίου ποςϊΐ, άφείλετο τό όνειδος μου έν αύτοϊς Ργο άφείλατο

με το όνειδος μου έν άνθρώποις : VII. άνάξομαι ηββεΐ ρι•ο άνά-

ξομεν, μήπω ρΓρ μήπως: VIII. οΰ κατεστράφη Ργο ούκ άπε-

στράφη , δώδεκα κόδομον (ουιη Ιοιι^α βτβΐϊοηε) Ργο δωδεκα-

κόδονον (βίο): IX. συνελθόντων ρΓ0 συνελβόντες, δεηΐηΐ Ιωσήφ

σε έν τώ (,,Ιααιηα ηοη τηαϊοτ ηηϊιΐί νετΜ $ραίϊο." ,,/§'«ί«Γ

Ιβ^βηάατη καταλείπω σε." „Γ«ί» ηοίίτί οτβυϊίαΐντη.) , 31 βδΐ Ιω

σήφ Ιδού παρέλαβόν σε έκ ναού κυρίου, καΐ νύν καταλείπω σε

έν τω: XII. έγώκε („%β έγώγε") ΙιβΒεΙ Ργο έγώ, κύριε (κε

δοπρίααι). Οαίαδ ^βηβπδ »ι>» π»1111» <1ϋΙΙιη 6Χ "8(,6Π1 1υηι εχ Γ6''1υ'8

ϋ3ρϊΙϊί>αδ 3π"επ•ϊ ροδδΐιηΐ1). 1η ηοΐίδ νεπ> $ϊ φΰά1 ηοηϊ εδί, ϊά ΙοΙαηι

8 Τηϊΐοηε ρεηάεΐ.

ΚβδΙβΙ ηΐ άε ηοδΐΓ3 βίΐΐϊοηε εχρίϊεεηΐϋδ. Αάηί&ιιίηιαδ ρΓ»ε-

ΙεΓ να!§3ΐϋΐη (Ρ) 61 ΡοδΙεΙΙΐ {Ροή ΙεχΙαπι εοάΐοβδ δερίειηίεοΐηι. Ιη

Ιιίδ οοάίεεδ ΑΒ εΐ ίπίε^π δΐιηΐ εΐ Ιοίϊ 3 ηοΒίδ ΐΓ3ηδδοπρΐί. ϋοόΐεβδ

ΗΚ ηΐ3§η38 Ι3η1αηι ρΓοΙενβη^εΗΐ ρβΠεβ εοηΐίηεηΐ εββςαε ρβπΙεΓ ρΐεηε

>) Ραυοβ »1ί» Ϊ3Πΐ ϊικϋοβνίπΐϋί ίη βρρβικϋεβ οπίΐοβ άίδϊβιΐαΐϊοηίί <1β βνβηβ*:-

ϋοηιτη «ροοιγρΗοΓοιη οπβϊηβ «Ι η$α. Ηββββ ΟοτηίΙππι 1851. ρ»8• 203 β^.
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Ιΐ'3Ι158ίτίρϋίΐΙΙΠΝ. (]ΐ)(Ιί(Ί1ΙΙΙ ΟΙ\) ρΠΠ13δ ΠΊΟΐΙο ("Ι 6ΧΙΓ6ΙΠ38 ρ3Γΐ6δ 110-

Ιβνϊηιυδ. Οοάεχ Κ ηΐ3^ηα βχ ρβΓίε ίηΐτβ εχοεΓρΙαβ 6δΙ, βεά 3(1 Γβ-

εεηδειιάαπι ΙεχΙαηι ηοικίυιη ρηιεβίο ργ«1. Ιη αάΐιϊΐιβηάΐβ Γείίαυίί, αΐίο-

ππη Γι ι! ε κΐίΐηϋιιιη ρπιΙ. Τπιπη, (1ε φιϊΐιυδ ίηίτβ \π1ε βυΐ) Γΐ>01, 1ε-

ε(ϊοιΐ68 , ραΐ'ΐιιιι ΐΐΐίΐο (]ΐιϊ(1ειη ευποβε ηοΐ3(βε , ιΙοΙιριιΙιιγ ΒίπΊιίο ;

Γθ1ίΐ]ΐιοΓυηι ί. ε. ΟΗΕΙΛΙΝ ΐηαιίδίπίΐο ΤηίΙοηίδ. Ηίε ;ιΠιιϋΙ εχ ύηοηιΐδ

υΐΐίιηίϋ ί. ε. ΜΝ ρ;ιιΐΡ3« Ι;ιιιΙιιπι Ιεείϊοηεβ, εχ οοαΊοε νεΓο Ο ίρδίιω

ΙεχΙαπι βυιιιη ηβυδίΐ, » (|ΐιο άϊχοΓερβηΙεδ εοάΊευηι ΟΕΓ. Ιεείΐοηεδ ΐη-

ϋίΓανΐΙ. (^αοβ Ιπ1ιογρ5 εΐβϊ ηιβ^ηΐ Γ;ιι•ίο, Ιηιηπι δβερε, ϊπ ιηίηυΐϊδ

ηκιχϊηιρ αηββ νϊάεηΙαΓ ΓεΒιΐδ, εχ ηοΙβίΐοηίΒηδ ΤηίΙοηίδ π,ιιίϋ ΐη οοϋί-

εϊΒϋβ δεπρίιιπι βίΐ ηοη δαίΐδ (ΙεπΊιίπ ροΐεδί. Ηίηο ίιι ροπιηιεηΐΗπο

|ΐ!('πιιιΐ(|πο ηοη ηοΐανιπιηδ ηίδΐ ϋε ιμπίπΐδ βιηΐιί^ί ηοη ροβδεΙ.

ΑεεεδδίΙ νβΓΟ εΐϊβηι 3(1 εοπιιηειιΐβπαηι ιιοδίπιηι ρ1εη3 ιιοΐ,ιΐίο

εοηιηι φίβε βρηά1 Ρδευαεηδίβΐΐιίιιπι (Εοχΐ) εχ ρΓοΙενβηςοϋο Ιε^αηΙοι•;

ϊΐεπι ηοηιιυΐΐϋ εχ Ορπικιιιο ρβίΓίητοΗβ (Οβπη) , Οοογ^ϊο Νίεοιηεοίεη-

δί {(><•») . ΙβεοΒο ιποιίίκίκι (Ιιιι•) ρεϋνϊπΐϋδ. Ηοπιιιι ρ!ϋΐ*3 ίίΐηι ηρικί

ΤΙιϊΙοιιεηι Ιι.'ΐΙιεηΙιΐΓ, ηοηηίηϊΙ εΐϊβηι ίιιηι ίίριιιΐ ΡίΐΙιπρίαπι , δεά ηο$

οπιηία εχ ίρδϊδ Ιιοπιηι ραίΓυηι Ιΐοπδ ') αΐΐυΐϊηιιιβ. 1'πιηί νει•ο ορετηιη

(1('(1ϊιηιΐ8 ιιΐ εχ οηιηίουδ ;ιη(ίιμιί8 Ιεδϋ'ιηοηϋδ βΓΐε ειΊΐϊθ3 ΙεχΙαηι (|ΐιαπι

ιη,'ΐχίηιε ρι•ο1)3ΐ)ίΙεηι εοηδίίΐιιεΓειηυδ : ψι;ιρ Γ68 ηκι^τιϊ Κ-ιοοΗδ ΓυϊΙ ιιε-

(]ΐιε, ηί ΓαΙΙοΓ, ΓηίδίΓβ.

ΙΐΙ8ΐ Γ11ΙΙΜΊΙ ΙίΙ .1 II Ι Γ 111 Γ Γ ί Ι ί (Μ (| υ ί Ιι II 8 ί II 6 (1 8 Π (Ι Ο 11 δ ί 8(1-

ηιυδ Ιιηεε δηηΐ.

Α ί. β. ΥεηεΙυδ ΜβΓοϊβηυδ οίηβκ. II. ηαηι. ΧΙΛΙ. δβεευΐί Γργρ, Χ.

δυηΐ ΙΌΙί;ι ηιρηι1)ΐ•;ιπ;ιιτ;ι ηονεηι, 3 εοάΐοε αηΐίφιο οϋηι ανιιΐδα,

ηηηο οπβιΊβοεο ΙεμιιιηεηΙο ίιινυΐαΐβ. ΟΓ. βπίβα' οοώ'οα ηαηη-

ίϋτϊρΐϊ αρκά Ναηΐο3 033βη'αίί. Βοηοη. 1784. II» εβί οοά\ ΟΥ\,

Π ποΙηΙιιγ 8ΡΓπιοηΪ8 Ιπ^εδΐηιΐ , ηυί ϊη οοαΊοε ρι•3εοεάε1)3ΐ ρΓοΙ-

ενβη^εΐίιπη δ!§η3ΐαηι ηαηιεΓΟ λα, δυρεΓεβδε οίααβαΐ&ιη , ϊίειη

βεπηοηίδ Ιηςεδίπιί δεοηηάί δοΐαιη Ιϊΐϋΐυιη , σαι εδί υποθεσις

συντομ,ος της ευρέσεως τοΰ αγίου σταυρού- άναγινωσκεται

δέ την ιδ' τοΰ 2επτεβρ. μηνός. ΤεχΙηηι ίπΐε£πιιη Ιτβηβ-

δοπρδΐηιυβ.

' ) Ρρ Ηί» νϊάβ »πρΓ» ρβ^. XII.
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Β ϊ. β. νβηβΐιιβ ΜβΓείβηιΐδ ηααιβΓο ϋίΧΙιΧΙΙΙ. δϊ^ηαίιΐδ. Κβ-

οεηϋοΓ ο«1 εοάϊεβ λ, 86(1 ιιίΙιίΙ »πιρΙϊιΐ8 (Ιο εο ϊη βοΐιοϋϊδ ιηεϊδ

αοΐαΐυαι Γβρβπ. ΙηΙε^πιπι ΐΓηηδβεπρδΐηιιΐδ.

ο ϊ. β. Ρβπδ. Κβ£. ηαιιο Νβΐϊοη. ηυπι. 1454. ββεουΐί Χ. ΤΙιϋο,

(ϊιιϊ ηοΙϋΙιΐΓ 8]§Ιο Α, ΙεχΙιιηι Ιιυϊιιβ ,,ηιιΙϊφιϊδδϊπΗ εΐ ρΓβεδΙβηΙϊί-

μιιιϊ" εοάίείβ Ιοεο νυΐςαΐϊ οιΐίιΐίΐ.

Ο ί. ε. Ραπ'β. Κε£. ηυηο Ναΐίοη. ιιιιιη. 1215. αηηο 1068. βεπ-

ρΐιιβ. ΤΙιϋο, ηρικί (|ΐι•'ΐη «ΐμΙο Β ηοΐβΐυι-, 8επρΙιΐΓ3ηι ϊνΙϊιικ ;ιΙ-

([ΐιο 6ΪΙ15 ({αϊ βεςαίΙιΐΓ πιπί $αο Ιο.χΙιι ;κ•αιι;ιΐο «ε οοηΐιιΐΐδδε (ΙίοίΙ.

Ε ί- ε. Ρβπβ. Κε£. ιιιιιη- Νβΐίοιι. ιιιιιη . 1468. δβεοιιΐί XI. 1)ο

οοΐΐαΐϊοηο ΤΙιίΙοηίδ, ειιϊ βϊ^Ιο Ο 8Ϊ•;ιιίΓκ•;ιΙιιΐ', νίϋε »(1 εοϋίοεαι υ.

Ρ» ί. ε. ΙεχΙαβ φιειιι εχ Νεβικίτο ροκί Οΐΐ'νικιειιιη ΙΛιΙιηεϊιΐδ ι-ερείϋΐ.

νϊάε 8ϋρΓ3 ρβ§. XV.

ρι> ϊ. ε. \'<ιΙϊε3ΐιυ8 ιιιιιη. 455. δϊ§η3ΐϋ8 χαεοιιΐί ίει•ε XI. ( ΙοιιΙιιΙίΙ

ϋΐιιη νιιΐ^βίο ΙεχΙα Κιι&εΙίΜΟΐΙι, α ςιιο μΙη εοπιηιιιιιϊεαίΒδ \ ;ιιί;ιιι-

ΐεβ ΙεεΙϊοηεβ ϊη ΑιιοΙηγϊο βιιο εϋκϋΐ ΒΪΓΰΗίυβ. ΟοΙϊοίΐ εβρ. XII.

3 νβτΙ»Ϊ8 χαράν δέ λαβοϋσα 115411ε αά οβρϊΐϊδ XIX. νει•1)3

ύπήντησεν αΰτψ γυνή.

Ο ϊ. 6. Υ'βΐΗ'-ίΐιιιΐδ ιιιιιη. 654. $«οοιιΙϊ ΓεΓε XII. Ιϋιΐδϋριιι Ιίιι^εΙ-

ΙγοΙΙιϊϊ <:ι•Ι1ιιΙϊοιιβπι Ι. 1. οχΙιϊΒυίΙ ΒΪΓεΙιϊαδ.

Η ΐ. β. νεηε1ιΐ8 ΜαΓεΐβηυβ εΐβδδ. XI. ηιιηι. €0 , εΙιβΓίβεειίδ κββ-

εαΐί ΓεΓβ XV. Ιάειιι ϊη οαΐ^ΐο^ο (<κϋοιιηι §Γ3εεοπιιη Νηηίαιιο-

ΐ'ΐιιιι (\ί(Ιο 3(1 Α) ιιιιηιεΓΟ €ΙΛ. δϊ^ιπϋΐΉΐυΐ'. (Ά'. ϋ)ί ρ3£. 344.

3(1 η ιιω. VI. δϊη^υΙβΓε Ϊ8 εούεχ 1ί1ιι•ί εχοηΐίιιιη Ιι.ιΙιοΙ , ρβι-νΐ

ιηοιιιοηΐϊ ίΙΙιιϋ φικίειιι βΐ ('οιτιιρίΐδκϊιηιιιη , βεϋ (|ϋθ(1 ρι•οη«1 ρΓοΙ-

ενβιι^εΐϊυιη ίη εείεΐιπιηϋο ϋίο Γεδίο ΛΙ.'ίπηε ωοτηΐο ;ν1 νειΊιιιιη

;κ]|ιίΙ>ίΐιιιη εββε *). ΡΓοΙενβηββΙϋ νεΓΟ ΙοχΙυιη Ίηάβ α εαρίΐε XI.

«8(ΐιιε Γιηεηι ΙκιοοΙ , ηαειη ρΐεηε Ιπιιΐϊϋοιίρϋίπια».

') ί,ερΙυΓ ΪΗ ϊη Ηηηο πκχΐιιηι Επειδή ίξ αρχής ό ϋεός πλάσας (οοιτΐ^β

ίπλασεν ?) τον άνϊρωπον , ίδωχεν αυ'τω έντολήν δοκιμασίαν τινά χα\ άπο'πειραν,

όπως εκ τούτου νοεί τ4ν εαυτού δεσπο'την , κα\ μη παριστρήσας (?) έκπέση της

δωρεάς. ε2 γαρ (»η <3ο1ε35 ει γαρ ?) καΐ μετά την έντολήν φϋόνω προσληφθείς

£πεσε πτώμα χαλεπόν καΐ έξαίσιον , κα\ τοσούτον έπη'ρϋη ώστε επήρε πτέρναν

κατά τοϋ ιδίου δεσπότου. πο'σον είχεν παϋεΐν λυπούσης της εντολής, τούτον

βέτο ίν τω παραδείσω, δστις ποτέ ην παράδεισος ούτος, επειδή άπ' αρχής φίίο-

νοϋργος διάβολος 5εότητι φαντασ3ε\ς κα\ ?σον έαυτον ποιήσαι τώ ί)εώ βουλευσά-

μενος καΐ ο εΐχεν άπωλεσεν, αντί φωτός σκέτος γενόμενος, ίδών δε τον άν^ρω-



ρκοι,εοομενα. XIX

Ι ί. β. νϊηάοΐιοηβιιβίβ 1>ϊ1>Ιϊο11ιγ*«-:•ο ΓηρβηΓΡηβ , «οϋΐοπιτι ΙηεοΙ. £Γ.

(.XXIII. :ΐ]ΐικΙ Νβ88βΙϊαπι (ΐη Ιιαπιηερ. οοιηιη. Ιϋι. IV. ρ. 500.).

Ε$1 εηβΓίβοεαδ XIV. ΓβΓβ ν,ίρπιΙϊ. Ι)είκπρΙιΐ8 β«1 λ λίγο αΌεΙο

Α. Ο. (ϋοιΊο\ν ίη 11811Π1 ΙϋιτΙιϋ, 8 (]ΐιο <•ηπιιιιιιιπ"<•;ιΙιιιιι ΙΐίΐΙιιιϊΙ

ΤπϊΙο. Ηϊο 80ΓΪρΙϋΓ38 βϊοδ ροϋίοίβ 3 κοο ΙβχΙιι άϊβοεπ'βηΐεδ ίη

ηοΐΐ'β ΓΡΡΡΠδΙίίΐ, ίώ ΡΟ((11β 1108 801115111108.

Κ ί. ε. Ρβπδΐ'βηκΐΒ βοϊδίίηίβηοβ ηοιη. 152. Ροΐίυητι ηβικί αΌΜε ββΐ

ηηΙϊΐ|ΐιίΝΝΪιηιιηι εΐ .-ιιΐκΐ'πίπΐιιΐ' ίρϋί ν.ίρριιΙο IX. Ιηεϊρίΐ 3 νει!)Ϊ8

μου, οτι έπεσκέψατό με και άφεΐλεν όνειδος VI, 5., εΐ άε-

Ηρϊι ροβΐ νει-Ι>3 Τίς είμι έγώ, κύριε, οτι πάσαι σί XII, 2.

ΤοΙοηι Ιϊα^πιεηΙοηι Ι.ΐ'3η88ϋπρ$ϊ.

ι. ί. ε. Ι'.ιιϊϋ. ί{ρμ;. ηυηε Νβΐίοιι. ιιιπιι. 1190., βηηο 1567. 8θπ-

ρΐιιβ , ΤηΐΙοηίβ Ο. ΙιβοΙίοηββ ίηιΐρ. «ΙΙ,ίΙιιρ (ΙεηπιΙιιΐ' Τηίΐοηΐ,

ΐ|ΐιί ρΐίηηι ρχοιϋίιιπι ΙίΙιπ ΐιίρρίίχΜηΐρ (ΙρΓοιίιιηΙοιιι ηηιίοΐ'Ρ ρχ

πον πλασ!ΐέντα τη τοΰ ϋεοΰ χειρ\ χαΐ μέλλοντα μετ' ολίγον είς τήν αυτού δόξαν

προβεβηκέναι, καΐ μείζονα έφϋόνησε κατ' αυ'τοΰ- καΐ λογισμώ ο' αυτός πέπτωκεν

τούτο προσβάλει (ίΐα Ιιιιεε νϊΐίοδβ βεπμΐ» ίΐιηΐ) καΐ τω Αδάμ. καΐ ω ϋαΰματος•

προσλαβών πτερνίζει τούτον κα\ τοΰ παραδείσου πολίτην όντα η μάλλον είπεϊν κύ-

ριον γυμνοί τον ένδεδυμένον τής 3είας δο'ξης, κα\ μετά την γύμνωσιν έξελοΐ (βίο)

τούτον πικρώς της Εδέμ. είτα χατεκρί5η μετά των άλλων καΐ τον θάνατον (8ΐε).

ουκ ένέσχετο ουν ό 5εός τοιούτον ίργον τών αυ'τοΰ χειρών ο'ραν υπό τοΰ διάβολου

λυμαινόμενον έπ\ τω μακρώ χρόνω. έπλη^ΰνίίη η' κακία, πεσών ό άνθρωπος καΐ

έγκαταλείψας ϋεώ ζώντι (ίϊο Ιιβεο 1ρ§ιιιιΙιιγ) • έλάτρευσαν γαρ, φησίν, την κτίσιν

παρά τόν κτίσαντα. βουληϊείς ουν ό ϊίεός έγείραι τον άνίρωπον , ουκ ην άλλως

γενέσθαι, άλλ' η (βεΐιΐε ώς?) σάρκα προσβαλών ό εχθρός ένίκησεν, την αυτήν

πάλιν ΰποτιϋή ό δεσπότης νικήσας τον διάβολον, όπως ως το (»ά(1β πρότερον?)

Αδάμ πλανηθείς (ρΐιιπ» ίεεββε νΜεηΙιη,) τω 3εω παραπέση. ο καΐ γέγονεν.

οίκονομήίίη ουν οΰτως. τήν προορισϋεΐσαν βουλήν καΐ προ τών αιώνων ην έβου-

Χεύαατο, της μεγάλης βουλής (την -λην -λήν?), τών αγγέλων τον έξουσιαστήν,

ίίεόν τόν άρχοντα τής ειρήνης, τόν κύριον ημών Ίησοΰν Χριστόν, ταΰτην τήν

βουλήν της η'με'έρας σωτηρίας μυστικώς επιδίδει (δϊε) τω Γαβριήλ λέγων "Απελθε

προς το προητοιμασμένον μοι παλάτιον, άπελθε προς τόν ^ρο'νον τής ένσάρκου

μου οικονομίας, άπελθε προς τήν παρ5>έ"νον, χαΧ άπελϊών μή θορύβησης αυτήν

μηδ& ταρά^Τ)ζ, αλλά χαράς ευαγγέλια κομίσας χαράν αυτήν (βίο) πρώτον φώνη-

σον, 7να κα3ώς είση'χ5η διά τής παρακοής έν τοις ώσΐ της Εύας ή κατάρα,

ίίσαχ&Τ) 8ιά της καλής υπακοής ή ευλογία καΐ ή χαρά έν τοις ώσΐ τής παρθέ

νου, κατελϋών ουν ό άγγελος έκ τών ουρανίων αψίδων προσήλθε τη άχράντω

δεοτο'κω βουλικώς τω σχήματι, κομίζων συντ ων η κα\ τόν έαυτοΰ δεσπότην.

περ\ ου νΰν ο' λόγος καΐ έφ' βν τι (οση-ΐ^ε ή) σήμερον εορτή, έφώνησε τοίνυν

αυτής (*'*) ° άγγελος ΧαΓρε κεχαριτωμένη , ο κύριος μετά σοΰ εΐο , οί. Ργοι-

ΡΓηη«. ο»ρ. 'Χ'•
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χχ ΡΒΟΪ,ΕΟΟΜΕΝΛ.

ραιΊο ΐπιιΐϊβοΓίρχίΙ '). ΑΙ) ηΐΐεπι ρΗιηϊ οβρϊΐΐβ ραΓίε δοπρΙιίΓηιη

α<1 ιο1ί(|ΐιοι•υηι εοόΐεααι ΙεχΙυηι ρπψΐιιχ βεεεϋεΓε ηεε ίικίϊ^ηηηι

φΙΗΡ Γ0ϋΟ{![Ι1Ο80ΗΐϋΓ «586 (ΓκίΙ.

Μ ϊ. β. Ρ&πβ. Κε#. ηυηε Λίΐϋοη. 1174. δβεευΐϊ XII., ΤΗϋοηϊδ Ε.

ΚιτίρΙιιπιιιι εϊιΐδ βείεείΐδ Ιοει'δ ηοΐανϊΐ ΊΊιϋο.

Ν ϊ. ε. Ρβπβ. Κε(5• ηιιηο Νβΐϊοη. 1176. δβεεαίϊ XIII., ΤΗϋοηίβ Ρ.

Εΐίιιιη Ιιιιιιγ δείεείϊβ Ιοοϊδ Τΐιίΐο οοαίυΐϊΐ. ΡΓ&εΙεΓεα ϊρχε ΐηϊΐϊαπι

61 ΓΐΙΙΟΙΙΙ ΐΙΐ'Μ πρβΐ.

ο ϊ. ε. ΜεάίοΙβηεηβϊβ ΑιπΙμομοιμι* Α 63. ΙιιΓ. ββεεηΐΐ Γεί'β XI.

Ρππιϊ εβρΐΐΐδ νεΓΐ>3 Έν ταίς ίστορίαις υβα,ιιε ουκ έποίησα έν

τω Ισραήλ Ιπιιΐ55επρ$ϊ, ι'Ιεπι εβριιΐ εχίΓειηυπι.

Ρ ί. ε. ΜεάίοΙαυ. Αηι&Γοδ. ϋ 92., εοάϊεε ο ρηυΐΐο / ΓεεεηΐίοΓ.

ΊΥβηδδεπρδί ϊικίε Έν ταίς Εστορίαις αβςαε ή ευχή βρώμα

καϊ. πόμ-α, ϊΐεηι εαριιΐ XXV.

Ο ϊ. ε. νειιείαβ ΜαΓοϊβα. εΐβδβ. VII. πάω. Χ1>. δαβοαίί XVI.

Ό« εο εχροηίΙΟΓ ϊη εβΙβΙο^ο πηΙϊγιπιι ^Γβεοοπιπι βριι<1 Νηηϊοδ

3886Γν»ΙοΓΐιηι ρα£. 355. 8ΐιΙ> ηιιιηβΓΟ ('.ΙΛΊ. ΗηΒεΙιΐΓ εηϊηι ία

εο εοάίεε Ιοεο XIII. ρβ^. 153. Λόγος εις την βρεφοκτονίαν

παρά του Ήρώδου τοΰ βασιλέως και δυσσεβοΰς. Οαΐιιβ βει•-

ιηυιιΐΒ ϊιιϊΐίυπ) Κέλευσις δέ έξήλθεν άπό Αύγουστου (εβρ. XVII.)

«δ({υε αίσχύνομαι, ϊΐεπι Κπριη και άπήγγειλαν δτι Ζαχαρίας

πεφόνευται (εβρ. XXIV, 3.) ιΐδ^υε πρίν 'ίδη τον Χριστον έν

σαρκί, αηβ ευιη εΐίΐυδυΐβ μεθ' ου τω πατρϊ. δόξα συν τφ

άναρχο καϊ παναγίω πνευμ,ατι , νυν και άεΐ καϊ εις τους

αιώνας, οΥδα'ίρδϊιηιΐδ.

Β ί. ε. Ι)ΐΌ8(Ιίΐιιιΐϋ Α 187. (ΙιηΙγχ εδί 831Ϊ8 Γεεειιβ ψιπίεπι κοά

ηΐδί ΓαΙΙοΓ ϊη ηιοηΐε δϊηαϊΐϊυο 8ϋπρΙιΐ8. Ιη αΙΐβΓίΐ εϊιιβ ρβιΐε

') Έν τή σοφία 2ολομώντος λέγει Δίκαιοι εις τ$ν αιώνα (ώσιν. οΰτως ούν

καϊ οΐ δίκαιοι ο τε Ιωακείμ καϊ η Άννα. α'μφο'τεροι δίκαιοι όντες , καϊ άτεκνος

ην "Αννα. κα\ προσέφερον τα δώρα αυτών ενώπιον κυρίου έν τώ Ιερώ τοις Ιε-

ρεΰσιν • καϊ οΰ δέχονται , διότι "Αννα ην άτεκνος χα\ ουκ έτικτεν. καϊ στραςρέν-

τες έκ τοΰ οίκου κυρίου καϊ έκο'ψαντο έαυτοΐς κοπετόν μέγαν επί η'μέρας επτά έν

νηστεία καϊ προσευχή κα\ έν στεναγμοϊς κα\ έν δάκρυσιν ουκ ολίγοις • κα\ ίλεγον

έν έαυτοϊς ΟΓμοι οίμοι τοις ά5λίοις : όνειδος έγεννη'5ημεν τοις υίοΐς Ισραήλ , κα\

οΰκ έσμεν άξιοι Γνα δέξηται καϊ η'μών κύριος ό ϋεος τα δώρα, καϊ δεκτην γε

νέσθαι την ϊυσίαν η'μών ενώπιον αύτοΰ , καΐώς έδέξατο τήν ϋυσίαν τοΰ πατρός

ήμ•*ν "Αβραάμ οίο.



ΡΚΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ. ΧΧ[

1>3§. 276. , |ιγ;κ•νιϊ.ν.ν;ι ηοΐα 2επτευρίω ή , Ιι,ιΙηΊιιγ Ιστορία

Ιακώβου είς το γενέσιον της παναγίας δεσποίνης ημών Θεο

τόκου καΐ αεί παρθένου Μαρίας. Αά εοηιιηειιΐβπιιιιι ποβίιιιηι

ικιιι ,Ί(]ΙπΙ)υίιηιΐ8 ηΪ8Ϊ εβρίΐε ιιΐΐϊιηο. (Ιιι.ιηι οΐι π;ιη η Ι ■<[ ιιοί 8επ-

μΐιιι-Ηί! εΐιΐδ βχεηιρίβ Ιιίι: ίκίκι ίίΙι;ιιιι. Ι, 2. ΙιαΙιβΙ ήγγισεν ή

ήμερα | προσέφερον υίοί | κατεναντίον αύτοϋ 'Ρουβίμ | σοι

πρώτον 3. άπήει | σπέρμα ουκ έποίησα | έν τη έσχατη

αυτού ημέρα 4. καταβ. επί Πρώτον ή έπί | έως έπισκέψε-

ται με κύρ. ό θεός | μου ή ευχή II, ι. Κόψωμαι τ. χ. μ.

καΐ κόψωμαι 2. Ίουθίν | ιδ. ήγγισεν ή ήμ. κυρ., καΐ ουκ Ι

τούτο το κεφ. | και ουκ ίστιν μοι άναδ. αυτό, καθότι π.

είμ. σή , κ. χ. έχεις βασ. 3. ταύτα | κύρ. ό θεός | πανούρ

γος εδ. σοι τούτο | καθότι ούκ ήκ. μου της φ. " άπέκλ. γαρ

κύρ. ό θε. την μήτρ. σ. του μη 4. περιείλατο | άϊ> «ΙΐβΓο

τα ίμ. αυτής 3(1 «Ιΐεπιπι ΐΓαπβϊΙϊΐ | έννάτην | δαφνηδέαν |

τών πατ. μου | καθώς ηύλόγησας III, ι. άτενίσασα

"Αννα είς τ. ούρ. ΐδεν | έν τη δαφνηδέα | λέγουσα ούτως |

έξεκύησέν με | έγώ κατ. ε'γενν. | όνειδίσθην , και έξεμυκτή-

ρισάν με κ. έξέβαλλον εκ ν. κυρ. τ. θεού 2. όμοιώθην

κοηιροΓ | τού ούρ., καΐ οτι και αυτά γόν. έστιν | γον. έστιν.

ΡΓ8βΐβΓ63 εαηι εοά. ο εοπβεπίίί. 3. ότι και τα ΰδ. ταύτα

γόν. έστιν έν. σ. κύριε- καΐ γαρ τα ΰδ. γαληνιώντα και

σκυρτώντα άμα τοις ΐχθύοις («ΐε) της θαλάσσης σέ εύλο-

γούσίν σε (ίι» Μ«) κύριε. ΟΓ. εο<1. ι. | κατά καιρόν, κ. σέ

εύλογούσιν, κύριε IV, 1. καϊ συλλήψει κ. γεννήσεις |

ά'ρσεν | προσάξω αυτό κυρίω τ. θεώ , κ. ϊ. λειτουργόν αύτώ

2. έπηκουσεν | και κατάβηθι 3. ωδε ιβ άμνάδας | α και

έσονται »1(?γο »ά ίΐΐίοπιιιι ΐΓ<ιπ$ίΙίΙ 4. Ρογ ΙοΙ.ιιιι βεοΐϊοιιριιι

οποί ηοβίΓο ΙβχΙα Γαοΐΐ. V, 1. και ούκ ε?δεν άμαρτίαν έν

έαυτω | άφήκέν μοι πάντα τ. άμ. μου | δεδικ. , καϊ ήκεν

έν τώ οίκω αυτού. 2. 2υνέλαβεν δέ'Άννα, και έπλ. αυ

τής οί μήν. | έν δέ τω μην! τώ όγδόω | εϊπεν δέ τη μαία

Μαία, τί έγ. ή δέ μαία εϊπ. θήλυ έγέννησας. εϊπεν δέ ή

"Αννα Έμεγαλύνθη ή ψ. μ. έν τη ημέρα ταύτη | άπεσμ.

"Αννα άπό της άφέδρου αυτής, κ. Ιδ. μ. τη παιδίσκη, κ.



ΧΧΠ ΡΗΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ.

έπονόμασεν το ό'ν. αύτ. Μαρ. VI, 1. διαπειράσαι | κ.

περιεπάτησεν βήμ. επτά, καί | τής μητρ. αυτής | και

άνήρπ. αύτ. ή μήτ. αυτής λέγουσα | έπί τής γης έως άπα

ξ*» | πάν κοιν. ή άκάθ. | ουκ εΐα διελθεΐν. 2. κ. προσή-

νεγκαν αυτήν τοις ίερεύσιν, κ. εύλ. α. λ. Γ0 θε. των ύψ.

έπίβλεψον έπ! την παϊδα ταύτην καί εύλόγ. αυτήν εύλ.

5. άφείλατο άπ' εμού το δνειδ. των έχθρ. μ., κ. έ'δ. μοι κύρ.

ό θε. καρπ. δικ. μονοούσ. πολυπλάσιον ένώπ. αύτ. | εν τω

κοιτώνι τοΰ άγιάσμ. | εύφρανθέντες VII , 2. έπ' έσχατων

| έν σοι το λουτρόν αύτοΰ τοις δ. έπέβαλεν VIII, 1. Καί

κατέβησαν | κ. αίν. κ. δοξάζ. | ή παις έπ' αυτούς 2. Γε

νομένης δ. α. δωδεκαετούς | 2ύ στήθι επί τού θυσιαστη

ρίου καί εΐσελθε 5. Καί είσήλθ. ό άρχιερ. φορών τον δωδε-

κακώδωνα | προσηύζατο περί αύτ. | έ'στη λέγων τω Ζαχ.

"Εξελθε | καί ο (βίο) έάν έπιδείξη κύρ. ο θε. σημ. τούτο (βίο)

ϊ. γ. έξήλθ. δέ οι κήρ. IX, 1. έξήλθεν εις συνάντησιν αυ

τών κ. συναχθ. άπ. πρ. τ. άρχ. λαβόντ. τάς £άβδ. δεξάμε-

νος ούν άπ' αύτ. τάς ράβδ. ό άρχ. είσήλθ. | έλαβεν τάς

§άβδ. καί έξήλθ. ] παραλ εις τηρησιν σαυτώ | 2. πρεσβύ

τερος εϊμι , αυτή δέ νεάνίς έστιν | γέν. γέλος (βίο) | κύρ. τ.

θε. σου, καί μνήσθητι οσα έπ. Δαθάν κ. Άβηρών κ. Κορέ Ι

καί κατέπιεν αυτούς 3. καταλείπω | καί ήξω προς σε πά

λιν • καί κύρ. έ θε. διαφυλάξαι σε Χ , 1 . Καλ. μ. παρθ.

άμ. άπό τής φυλ. Δα. καί άπελθόντ. οί ύπηρ. καί έκζητήσ.

ηύρον επτά παρθ. | τις νήσει το χρ. κ. το άμ. κ. την βύσσαν

χ. τον σηρικούν κ. την ύάκινθον κ. το κόκκινον. καί έλαχεν

την Μαριάμ ή άλ. πορφ. κ. το κόκκ. | έσίγ. Ζαχ., καί έγέν.

άντ' αύτοΰ 2αμ. μέχρις ου έλάλ. Ζαχ. Μαρία δε λαβ. την

άλ. πορφ. κ. το κόκκ. έκλωθεν XI. Καί λαβ. την κάλπην

έξ. γεμίσαι | δεξ. κ. άριστ. Μαριάμ, πόθεν ή φωνή αύτη.

κ. σύντρομ. γεν. είσήει - - κ. άνέπαυσεν τ. κ. καί λαβοΰσα

τ. πορφ. έκάθ. έπί τού θρόνου αυτής τού έργάζεσθαι - -

ενώπιον τοΰ πάντων δεσπότου κ. συλλήψει έκ λόγ. άγ. αύτ.

- - δύν. γάρ θεού έπισκ. - - το γενόμενον έκ σού άγιον εστίν

καί έΌται* κληθήσεται δέ υί. θε. - - ούτος γάρ σώσει βίο.
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ΧΙΙν Μαριάμ, μεγαλυνθήτω το ον. σου, και έση εύλ. έν

πάση τη γη - - άπίει πρ. τ. Έλισ. ίυγγενίδα αυτής κ.

έκρ\ πρ. την θύραν. κ. άκ. ή Έλισ. έ'ρρ. το κόκκινον - - των

μυστ. ως έλάλησεν αύτη 6 Γαβρ. δ άρχάγγ. κυρ. - - όγκού-

το , και φοβηθείσα Μαριάμ, άπήλθεν - - έκρυψεν έ. υπό - -

ετών δεκαέξ βίο. XIII. είσελθών είς - - εϊδεν αυτήν όγκω-

μένην - - χαμαΐ έπί το (βίο) σάκκον - - τί δέ προσεύξομαι

περί - - καΐ έμίανεν την παρθ. μου ; τίς έποίησεν τούτο το

πράγμα της κόρης ταύτης και της άμνάδος μου; βαβαί.

μήτι - - ή ιστορία τού Αδάμ, οτι τη ώρα της δοξολογίας

αυτού εΐσήλθεν ο όφις και ευρεν - - μόνην βίο. XIV. δια

νοούμενος το τί αύτη ποιήσει - - άγιον - - εύρηθήσωμαι

παραδιδούς - - λάθρα ποιήσω αυτήν άπ' εμού - - Ίωσ. Ίωσ.

μή φοβ. παραλαβ. τ. π. ταύτην τό γαρ έν αύτη έκ πν.

άγ. έστιν ■ τέξ. δέ υίόν, και - - κ. έφύλασσεν αυτήν. XV.

λαβοΰσα τροφήν έκ χ. άγγ. κ. άκούσ. των μυστηρίων αύτοΰ

κ. χορ. έν. αυτού - - καθότι καθαρός είμι άπ' αυτής. XVI.

κατε'βη όλόκλ. - - τό άμάρτημ. υμών. XVII. Κέλευσις

δέ έγ. άπό Αύγ. Καίσ. άπογράφ. πάντας τους έν Βηθλεέμ,

και εϊπεν Ιωσήφ Έγώ άπογράψ&)μαι - - γυναίκα; άλλ'

ούκ έστιν μου γυνή. θυγατέρα; άλλ' ούκ £στ. μου θυγ.

αύτη τη" ήμερα κυρίου ποιήσει ως β. κύριος, κ. έπέστρ. Ίωσ.

τον δνον, κ. ήκολούθει κ. ό υί. αύτ. 2αμ. ό'πισθ. αυτών, και

ήγγισαν έπί μίλιον τρίτον - - εΐκότως το έν αύτη χειμ. αύτ.

■- - ποτέ μέν στυγνάζων (βίο) ποτέ δέ γελώντα - - κ. ήλθον

άνά μέσον της οδού , και ε?πεν Μαριάμ τώ Ιωσήφ - - προ-

ελθεϊν - - Πού σε άπάξω και σκεπ. σου τ. άσχημοσ. , οτι

έ τόπ. έ*ρημ. έστιν. XVIII. ΚαΙ εύρ. έκεΐ σπηλ. -- τους

υιούς αυτού - - μαΐαν Έβραίαν έν χ. Βηθλ. Έγώ δέ Ίωσ.

περιεπ. καΐ άνέβλ. εις τό ύψος τού ούρ. , και ΐδον τον πόλον

έστώτα" και έπε'βλ. έπί τάν αέρα κ. Ϊδον αύτ. έ'κθαμβον κ.

τά πετ. τ. ούρ. ήρεμούντα* κ. έπε'βλ. - - και αι χ. αύτ. έν

τ. σκ. και οί μασώμενοι ούκ έμασώντο, κ. οί αΐ'ρ. ούκ άνέφ.

ουδέν - - πάντων ην τά - - ιδού πρόβ. έλαυνόμ. ην και ού

προέβαιν. άλλ' Γστ. και έπήρ. ό ποιμ. τήν χ. τοϋ π. α. έν τη
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§άβδ. , κ. ή χ. α. ην άνω • κ. έπέβλ. έπί τ. χειμάρρουν τοΰ

ποτ. κ. £δον τά στόμ. των έρ. έπικ. κ. μη πίν. αλλά πάντα

υπό θίξειν (βίο) το (βίο) δρόμον αυτών άπηλαύνοντο. XIX.

έάν μή ερευνήσω την φύσιν αυτής. XX. Άνάκλινον σεαυ-

τήν - - επίκειται σοι. κ. έσημειώσατο - - αλλά ποίησον μετ

εμού έ*λεος• σύ γάρ οίδας δέσπ. οτι τω σώ όν. πάσας τ.

θερ. μου επιτελούν (βίο) κ. τ. μισθ. παρά σ. έλάμβ. - -

Προσκυνήσω αυτό κ. προσπεσώ αΰτ<ϊ>, δτι μέγας έγενν. βασ.

τω Ίσρ. και εΰθ. ίάθη , και ήλθεν αυτή φωνή - - έως είσ-

έλθη είς Ίερουσ. ο π. XXI. ήτοιμ. τοΰ έςελθ. εις τ. Ίουδ.

- - μάγοι λέγοντες - - και μετεπέμψατο τους - - Πώς γέγρ.

περί τ. Χρ. ποΰ γενν. - - οι μάγοι Αστήρ αύτοΰ έγενν. μέ

γας κ. £λαμψ. έν τ. άστρ. τοΰ ου'ρ. κ. ήμβλ. αΰτ. ώστε μή

φαίν. - - Υπάγετε και ζητήσατε, και έάν εΰρητε - - προήγ.

αυτούς έως είσήλθον εις το σπ. , και έ*στη έπί την κεφ. τοΰ

σπ. - - Μαρίας, κ. έςέβαλλον έκ τής πήρας αΰτ. δώρα - -

μή ύποστρέφ. πρ. Ήρ. οίο. XXII. Ίδών δέ - - αυτού τους

φον. άνελεΐν πάντ. τ. βρ. τά έν Β. ά. δύο ετών - - ίλαβεν

τον παΐδα και έσπαργ. αυτόν κ. Ιθηκ. έν φάτνη - - τόπ.

απόκρυφος - - διεχ. το ορ. καΐ διέφαινεν αΰτοΐς φώς ' άγγ.

γάρ κυρ. ήν μ. αΰτ. διαφ. αΰτοΰς. XXIII. εϊπεν Ό υιός

αυτού μέλλει βασ. τώ Ίσρ. - - είδος οτι - - Μάρτ. ειμί τοΰ

θε. εί έκχέεις μου το αιμ. , τό δέ πν. μ. 6 θε. δέξ. οτι α. αι.

έκχέεις είς - - διάφαυμα έφ. Ζαχ. XXIV. Και άπήλθ. οί

ιερείς εις τ. ώρ. - - ή ευλογία τ. Ζαχ. κατά τό £δος - -

δοξάσ. τ. ΰψιστον - - τολμήσας - - ιδού αίμα παρά τ. θ.

κυρ., και φωνή - - τοις ίερ. ως δέ ήκουσαν, έτόλμησαν,

κ. είσελθόντ. 'ίδον τό γεγ. κ. όλολύζων (βίο) τά φατν. - - διε-

σχισθήσαντο (βίο) από - - τό πτώμα αυτού - - τίνα άντ'

αυτού στήσουσιν , και άνέβη ό κλ. έπΐ Συμεών • ούτος - -

ύπό τ. πν. μή Ιδ. θάν. έως αν ΐδη τ. Χρ. έν σαρκί.

Αά νβπβίβίβπι Ιΐΐαΐϊ ςαο ρι-οΐβνβηββίϊϋπι ίη βηΐϊςυϊβ 1ϊΙ)Π8 ΐη-

5Ϊ£ηϊΐιΐΓ δαρρίεπιεηΐϊ εβυβββ Ηβεο Άάάί.

Οοά. Ρβπ'ϊ. 897. δββο. XII. Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών,

πατριάρχου Ιεροσολύμων, Ιακώβου τοΰ άδελφοθέου λόγος είς τό
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γενέσιον της ύπεραγίας Θεοτόκου. (Ιιι εοιίειη εούίοβ εβραΐ βχΐι-ε-

ωυηι ΒΓβνίΙβΓ δίο ηβΜ: Έγώ δέ Ιάκωβος έγραψα την ίστορίαν

ταύτην εν Ιερουσαλήμ.• οτι τω Χριστοί πρέπει δόξα εις τους

αιώνας των αιώνων, αμήν.) νίάε ΤΙιϊΙ. Οοά. Αροετ. ρ. ΙΛί $<\.

(λ><1. Ρ3ΓΪ5. 1173. ββεευΐϊ XII. Τοΰ μακαρίου Ιακώβου του

αποστόλου και αδελφού" τοΰ κυρίου περί της γεννήσεως της

άγιας Θεοτόκου. Ο'. ΤΙιϊΙ. 1. 1. ϋού. νϊηά. ΟιιβδθΓ. 6. (οϋω 150.)

Το γενέθλιον της ύπεραγίας δεσποίνης ήμ.ών. λόγος Ιακώβου

τοΰ άδελφοθεΌυ. ΥΊϋε Εβιιώεο. οοηιηι. Κ1>. VIII. ρ. 110.

ϋείεηιιη ά\> ϊ[)50 ίΐιιείοιε ηιιΙΙιικ ΠΙιιί ϋΐιιίαδ ρΓοΓεεΙυε ε$$ε νίάε-

ΙιΐΓ: Ιιϊηε ΙηιιΙο ΙίΙυΙοΓϋΐιι ΐιι εο(1ΐεί1)ΐΐ£ ν3ΓΪεΐ38. 1$ φιεηι ηο$ Γεεε-

ρϊηιυβ, ιιεβοίο 3ΐι 3 ϋίιιηΐίΐιιϋίηε Ιίΐυΐϊ Ιί1)π 6ηο5ΐί«;ϊ Γέννα Μαρίας

εοηιπιεηάεΙιΐΓ.

II. ΡδΕΙίϋΟ-ΜΑΊΤΗΑΕΙ ΕνΑΝΟΕΕίυΜ

ΝΤΕ

ΙΛΒΕΚ ΟΕ ΟΒΤΙΓ ΒΕΑΤΑΕ ΜΑΚΙΑΕ ΕΤ ΙΝΡΑΝΤΙΑ 8ΑΧ.ΥΑΤΟΚΙ8.

III. ΕνΑΝΟΕΕΙϋΜ ΌΕ ΝΑΤίνίΤΑΤΕ ΜΑΚΙΑΕ.

Ρβοηίβε (Γ3(1ίΐαε βνβη&εϋο Ιαεοί» , φιοιΐ ΐβαι είιεα ϊιιϊΐϊα 8;ιεουΓι

Ι.ειΊϋ ξΓ3εε3Πΐ εεεΙεβΪΗΠΐ ρεΓν3£»Ιιιιη 8838 Οπ^εηεδ ΙεκΙαΙιΐΓ, ιΐυΐιϊυιιι

ηοιι ε&1 ςαϊη ηιοχ 3(1 Εβίϊηοκ εΐίαηι ρει•νεηεπηΙ. Ουϊιΐδ γο' ϊηρπιηίβ

ΙεβΙεβ Ιι;ι1)6ΐιια5 II η το ιι νηιιιιτι 61 Ι η ηοεεη ΐίιιηι Ι. 111ε εηϊπι 80ΙΪ-

Ι)βιΐ8 <1β ρβΓρεΙιΐ3 νίιρηϊΐβίε ίιοίΐΐ.ιο Μαππε εοηΐΓβ Ηεΐνίάίυιη εβρ. VII.

3(1 βροεΓνρΙιοπιπι ιΐεΐίκιηιεηΐβ ϋίδετίε γρΓογΙ ηιιβε ίιινϊΐυ Ειιεβ (Ι ε ,,οΒ-

βίβίπεε", (1ε ,,ιιιιιΐϊεπιιίαπιηι βεϋιιΐϊΐηΐε" ϊη ρ,ιιΐιι Λ1;ιπ;ιε εΪΓευπι-

Γίτε1)»ιιΙιΐΓ, εβιμιβ ίη ριοίεν,ιιι^εΐίο ιικι^πο επηι δίκαιο εχροηϊ εοιΐ8(α( :

ουίϋβ §εηεπ8 εβί εΐΐηπι φιοιΐ ΙππϋΙίοηεί; ιΐε κίεπίίΐοίε εοηιυ§π ρηΐ'ειι-

Ιιιιη Μβπβε άϊνϊηϊΐιΐδ βιιοίηία, (1ε ρεϊοιε Ιοβερπϊ εοηΐαςίο ϋ«*<]«ιο ΙΊ'.ί-

ΐΓΪΐΐϋκ Ιεβυ, α,υο» Ηεΐνΐαίιΐδ αυβΙυο-Γ εββε (ΙϊχεΓβΙ (εΓ. εοηΐΓ. Ηεΐνϊά.

ο;ιρ. XII•)) 3(' ΜβΙΐΗ. 12, 49 δα,, τεϋείΐ; ϊίειιι φιοιΐ ;κ! ΛΙ.ιΚίι. 23,

35 5(|. ΓβρΓθ1)3ΐ απβε ,,εχ αυϊοιίδαβη] 3ροει•}φηοΐΊΐπι βοπιιιϋδ" (1ε ηεεε

Ζ»»^»1™6 ρβίΓΪδ Ιοίιηηηϊβ εΓεάε1)3ηΙιΐΓ. Αο 1>Γβνί ροβΐ Ηίβι•οηγηιαιιι

Ιιιηοο6ηΐίιι$ Ι. ίη ερίκίοΐβ αά Εχδυρεππηι ΑαΙ» αηιιο ρ. (ΙΙιγ. 405.
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ίΐη μίίΗϊΙ ') ϋβίβτα αιιίβιη φιαβ νβΐ $ιώ ηοηιϊηβ ΜαίΙΗϊαβ (αϊ. ΜαΙίΑαβί)

$ϊνο Ιαβοΰϊ τηϊηοηα υβΐ $υο ηοηιϊηβ ΡβΙτϊ βί ίοηαηηϊχ . αιιαβ α αιιοάαιη

ίβι/βϊο χοη'ρία χιιηί, νβΐ αώ ηοιηϊηβ Αηάτβαβ, αιιαβ α Νβχοοπαη'άβ (βί.

ΧβηοβΚαήάβ) βί ίβοηϊαα ρ/ιϊΙο$ορΙιΪ8 (»|. οπι νβΐ β. η. ΑηάΓβαβ υβςιιε

ρΑϊΙοι.), νβΐ ιηο ηοηιϊηβ Τ/ιοιηαβ, βί «' αιια χιιηί αΐία, ηοη χοΐιιιιι τβριι-

άϊαηάα νβηιηι βίϊαηι ηουβτϊι βΜβ άαιηηαηάα. ()υίΙηΐ5 βχ Ιοοΐβ «ρρ»ΓβΙ

βί ΙΙΐβΓοηνιιιιιιη οΐ Ιηηοοεπίϊυιη 2) ΐΓίκΙίΐΐοιιίΙιιι.*; μιΙι ποιιπιιο Ι;α•οΙιϊ

νεηάϊΐαΐϊβ ΙίϋεΓε βάνεΓββΙοβ εδδε. ΡοίΙ νεΓο ΙκιικΙ ρβιιεϊ ΓαεπιπΙ ψιϊ

;ιΙίΙει• ϋΐΜΐΙϊπ'ΐιΙ. Ι Ια ϊβηι βεχίο ΓεΓβ καβειιΐο αυεΙΟΓ ορεηδ ίιη-

|ΐ ο γ ί'β ι- 1 ϊ ίη .Μ ;ιΙΙ Ιιηειιιιι ρΓοΙενβιι^εΙϊϋΐη — ηοο εηίπι αΒ εο 8Ϊ-

§ηϊ6ε»η οίατυπι εϊΐ — , ,ΙιίβΙοπβηι ηοη ϊΐΗ-ι-ειΙϊΙιίΙειιι ηεηιιε ϊιταΐϊοιια-

οίΐεω" ϋίοίΐ3).

Υ'ίύοιιΙυτ αιιΐβιιι Ι^αΙίηί ηοη άΊα ίη ίηΙεΓρΓβΙαηαΌ βΓβεοο Ιαεοηϊ

Ιϊογο 80(}υϊενΪ55ε , $βϋ Γίΐΐιιιΐβδ ί!>ί ΐΓαόΐΙαδ ν;ιπο πιοοΌ εχεοΙιιεπίΗΐ,

ευηι αΐίίβ δίιιιΐΐϊΐιιΐδ δίνε εχ <*Γ3Ροο 8ΐνε εχ «ιΐιο ΓοηΙε ΙιαιίδΙϊδ ιηαχίπιε-

«|ΐι*ϊ ιιιιη Γαουΐίδ Ρβευύο-Τηοιηαε (Ιε ίηΓθηΐίβ ΟιπδΙί οοιιϊαηχεηιηΐ αΐ-

<]υε ίη ηονα εοπιηιεηία οοηνβιΊβηιηΙ. Ηοο ίη ι•;ιιι**;ι Γαίδδε νΐόεΐαι1

εαΐ' ίη (■(■ΙιΊιγϊ εάΊοΙο βεΐαβϋ ηοη ιηηιΐο βναηξβΐϊιιηι βίνε, ηΐ ίη αΐϋδ

«όιΙκίΙηι* εβί, βυαη%βΙϊα ηοηιϊηβ Ιαβοδϊ εΐ βναηξβΐϊα ηοηιϊηβ ΤΑοηιαβ,

80(1 ρΓβεΙεΓβα εΐίβιη ΙϊΙβτ άβ ϊη/αηΐϊα ΒαΙναίοηβ βίο,ηε Ηεηι Ιϊοβτ άβ ηα-

Ιϊνϊίαΐβ 8αΙυαίοτϊ$ βί άβ Μανία νβΐ οοχίβίτκβ ίη ;ιρυιτ\ ρΐιϊδ τεοεηδειι-

') Οι. 0;ιΙ1;ιιηΙ. ΜΜ. ρρ. VIII. ρ. 561. 1.οοιΐί ββΐ :κ1 Γιηεπι ερκίοΐκε.

-) Α π^ ιΐ8 ι ί η 08 α,ιιίιίειη οβρ. IX. Ηογϊ XXIII. οοηΐτα ίΌηιΙαιη, ιιΐιί εχροηϊΐ

<Ιε Ιΐοτο ΜβίΝοΗβείδ ρι•οΙ)3ΐο , ααί Γέννα Μαρίας ίηδειϊοευαίυι- , ρΓοΙβναηβεΙΐιιιτι

Ι^ηοΓΒΓβ νϊ(1εΙιΐΓ. ΙΒϊ εηίπι ι'Πε βίο : χρ$ο ν(το οοηυχηοαΐ ηοη βαπ> (ί. β. Μηιί&ιη) ρίτ•-

Ιχηηχ$ιε αά ιοηκη ΰανίά, Η Ηοο οίΐιηάαΐ ηοη ιχ φιίοακ-ιιηιψίΒ ΙίΙΙιτίί, 3ίά κοΙβ;\α3ΐίοίι

οαηοηίοίβ βαίλοΐκ». ΛΗαβ ηωρρ€ ηοη ΙιαΙιιηΙ αά ηα» τα υΙΙιιηι ροηάχια αηοίοτίΐαΐίι :

ι'ρίοβ ϊΐιηΐ ίηιηι ψιαι τΐήρχΐ «ί ίβηεί ιοοίεεία Λο ρ«Γ Ηοο ϋΐιιά ψχοά άβ αβηβ-

ΤαΙίοηί Ματίαβ ΐαηβΐχΐ! ροιηίΐ, αμοά ραίητη ΗαοηιτίΙ α Ιτϋηι ίειί ίαατάοΐΐΐη ψι*η-

(ίαηι ηοηιϊηβ ΙοααΙιϊιη, ψιία οαηοηίοιιτη ηοη 131, ηοη ιικ ΐυιΐίΐηηιμί ; χεά (Ηατη η ηοο

οτιάΐταη, ίρ««η» ροΙίη$ ΙοαοΗίηι άκιτεηχ αΐχφιο τηοάο αά Ώανίά $αηαιιϊηιη\ ρο-ίίηΐίίθίί

ΐΐ αΐχφιο τηοάο (χ Ιήοη Ιχιάα ίη Μοιαη Ι.ενί (χιάιι αάορίαίιαη. — Ηοο ιαο ροΐίια

νοί ΙαΙε αΐίφιίά οηάίταη, ιί ίιΊηΐ! αροοΓί/ρΙιαι κτίρΐιιηιε ιιοί ΙοαοΗίηι ραΙίτ Ματίαι

Ιιρίίιιτ αηοΐοήίαίο άοΐίηιτη , φιατη ηιεηΐΐτί ευαηαοΐίνιη — . 8εά ίιηρυςιιααΐ! ΙαηΙο-

ρει-ε αροεΓνρΚιιηι Ραυβίί ΙίΙ)πιηι πιεηΐίο ηροπι-νρΐιί αΐίυβ 8επρ(!, ΐ|ΐιο ;«Ι Ιυεηιίαηι

γρπι Μκιπι ιιΐί ρο88(-ι , ιιοιι ορροιΐυαα βΓΒ(.

») α. Ορρ. ΟιτγΜΚΙ. εά. ΜοηίΓαυο. Ιοιη. VI. ραβ. XXIV. Λ'οιη 5ίειϋ Ιιί$ΐο-

ηα <ιικιαΙιιιι> ηοη ίηοηάίΜΙία ιιοι/ικ ίτταΐίοηαοχίίί άοοοΙ, φιαηάο αΐίΐα κιιηΐ αααο η(ΐτΙ

Ιμοοι, Ιοηρη α68«ΐ9 ΐταΐ.
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Ι (ΐι• Μ. Οικιο ϋοιιίοιιΐία ριοΐυιΐιιΐ' πιΐίοπο ΙϋπΌΠπη Ιηΐϊιιυηιιιι ΐ)ΐιί 3(1

;ιγΙ;ιΙ<ίπ ηο8ΐΓ3πι ρεΓνεηεπιηΙ: εοπιηι ειιίιη πιιΙΙυϋ ίρβαηι Ι;ΐ(<>1>ί εναη-

ςεϋυηι ηεευπιΐε νείΜίπι εοηΐίυεί, $εϋ είιικιηοιϋ ΓβίΓβοΙβίίοοεβ φΐββ

ηιοϋο ρίπια ηιοϋο ραϋϋίοΓα (οιιΐ|ΐιτ1ιειι<1;ιιιΙ , αΐϋδ (1β εοηκϊΐίο «(Ιϋϋί*,

αΐϋβ ΓίΐιιΙε (Ιεηιΐϊβ, αΐϋβ ρεΓ Ιυκιιιη ϊιι^εηπ εχ3£§εΓ3ΐΪ8, ^πιεοιιιι Ιεχ-

Ιιιιη ιιΐ3^ϊ$ ίιιιϊΐίΐΐίυιιε εχρί'ίηιεηΐεβ ςιιαπι ίρκιιηι Γειίϋειιίεδ.

Οιιιιιίπιιιΐ Ιΐίΐεο ίιι υΐταηκμιε ΙϋιοΙΙοπιιη ηυηε ίρκιιηι α ιιοΐιϊβ ε»Ιί~

ΙΟΓαιη, (]υοπιηι ιιΐίοι• (]υ»ΙΪ8 πιιικ; ε&Ι ρπηιαπι ιιοίΐι,ι οιιγβ ρπιϋϊΙ, ;ι1(ει•

(ΙικΙιιιη α ρΐυπ&ιιβ εάίΐαβ εβί. Ργϊπιιιπι ΒοειίΓβΙϊυβ ϋε ίΙΙο νϊάεαιιιαβ,

φιειιι ΡϋεικΙο-.Μίΐ Πίκιεΐ ε ν ;ι η μ; ο Ι ϊ ιι ιη (Ιϊχπηιι*. Ργϊογη εϊϋδ εβ-

ρϊΐ;ι νϊμ-ίιιΐϊ (|ϋ;ι!ιιυΐ' ίβηι ;πι(ε ηιε ΊΊιϋο ε<1ί<Ιίΐ εχ <•ο(1ίι•ε Ρ,-ιπβΐεηβί,

ευίικ πιεηΐίο εΐίβιιι ηρικί ϋοΐείεπαπι *) Γ;ιοΙη εκί, 8υΙ) Ιίΐιιΐο ηϊδίοηβε

(1ε ιΐϋΐϊνϊΐαίε Μαη»ε εΐ ϋε ίηΐ'αηΐίη 8ίΐ1ν;ιΙοιίϋ. Αϊ) εϋεικίο ;ιϋο εϊυ$-

ϋειιι Ιπΐϋϊοίηεεβε οοιίίεε ΐ(ΐιϊ ικΙ ηοβίΓΪ ΙεχΙιιβ εΐ Ηΐιώίίπιη εΐ Γβΐίοηεπι

ρΐ'ορϊυϋ ηεεειίίΐ , ;ι1>8ΐίηεΓε ιικιΐυίΐ, (]ΐιαηι εηιη οΐ) εηυβϋαυι φιοι! ,,Γα-

1)ΐι1:ιβ £Γ3εε3δ ρ3Γΐϊοι ;ι1> ;ιιιεΙοΓ6 «ϊνε ίηΙετρΓεΙε Ιαΐΐηο ϊιιερίϊδδΐιιιε ;ιηι-

ρϋϋε3(38 νιϋίΐ," Ιυηι (]ΐιο«1 ,,\\α\ιά ρβυεοβ Ιοοοδ 3 ΙϊΙ)γηγμ8 ϊΐα (Ιερπι-

νβ(08 οΟεικϋΐ ιιΐ βειίδυηι νπΊιοπιηι ηε ύίνϊπαηοΌ ψιίιΙΐΜΐι 3δ$ε<]ΐιί ρο3-

ββΐ," Νθ8 νεπ) ιριυπι ίιι ϊΙίηεΓβ ϊΐβΐϊοο ιη ιΙιιο.η ϊηειϋίδδεπΗίδ εοάίεββ

ειιικίειη ΙΜιπιηι ρ388Ϊιιι ([ΐιίίΐεηι ειιηι πι.ι$;ιΐ3 ΙεχΙιΐδ (ΙϋΓεΓεηΐΐβ εοιιΐί-

ιιεηΐεδ, πίπιιπφιε ευποδε (Ιεκεπρδϊηπίϋ ηΐςαε ηυηε ε(1ϊ(ϋσιιΐδ : ιιΐηπ-

πιηι Ι'ίΐϋίιΚίΓΐιιη ιιηιρΙίϋείΐΙ ίο , (|ΐι;ιηι ΊΊιϋο ίυιε ιμιε8(ιΐ8 ε8( , ιιοη ρι•<>-

Ι)3ΐΐ(ΐ3 {^ϋχΐιι ηοδίΐ'ο, 8ε(Ι ιιιίιιίηιε ('οηΐεπιπεηϋίΐ εδί ρΓορΙειν;» ψιοιΙ

ρβΓίϊηεΙ 3(1 εο^ηο8οεη(1αηι ϊιι^εηϊιιιη ΙεηιροΓϋηι εοΓυπι ηηϊοιικ (ΙεοεΙιΐΓ

«Ιψιε ρΐβϋΐιϊΐ , δϊνβ :ι1ι ϊρδϊβ ρΓθΓεεΐ3 βίΐ ΙιβΙίηίδ δϊνβ εχ •>πεηΙ;ιΙϋ>ιΐ8

Ιϋ)ΐΪ8 ΟϋχεπΙ, εΐ ιριοιΐ ηοηπυΙΙ» Ιαΐϊιιβ βηρρΙεΓε νίϋεΙιΐΓ ^υβε ^τ,ίριτ

βεπρίί) ρεπεπιηΐ. ΥβΙεΙ ί<1 (|ΐκ»(Ι ιϋΐίιιιο Ιοεο (Ιϊχί ίιι ε38 ιικι.χίιιιο 1'β-

1>υ1β5 φκιο εχ ενβη^εϋο ΊΊιοιικιε άεδυπιΙ.Ίε νίϋειιΙιΐΓ, ειιίυδ £Γ3εεε

Ι'Γβ^πιβιιΙβ ΙαιιΙιιηι δαρεΓβυιιΙ.

') Οι. ΟΓβίΙηβΓ: Ζιιγ ΟεβεΗϊοΚίβ (1β3 Κ3110115, ρ3β. 215.217. ϋεοΓεΙϊ Οβ-

Ιάβϊαηί §§ 9 εΐ 16.

2) ΟΓ. αά Οοηδίϊΐ. βροβί. VI, 17. Νοη βηίηι <ιηη$ ιίιιηίαχαΐ η«6ιι/ο «>οα δβτ-

υαΐαήί ίη/αη/ίαπι οοιηηιι'η«<η 5ί6ί ρσπιίίίΐ, 3(ά ηαιάαιι (ϊ. ε. ΡβΗίϊεηβϊδ) 6ιΜίο(Λ«-

οαε εοίϋοβ 2276. ΙεηίΙιιτ ίηείρϊΐ ΗϊϋΙοη'α (1ε ΙοαοΗίπι βΐ Αηιια, <•ι (1ε ηαΐίνίΐαίε Ι),

αεί βεοίίποϊ» βειηρεηυε νΪΓ§ϊηΪ3, εΐ (1ε ίηΓαηΐία δαΙναΙΟΓΪβ. — Ο'οάκί νετο 1697.

ίχίΐαΐ /«6ίΓ Ιαηψιαη ΜαΙΙΗαβϊ ηση^^ΗΜαι άα ϊηΓαηΙΪΒ βαΐνβίοπβ, ηατταΐίοηίι οκηι

Ι>Γαί06(1«ηίιί)Μ5"ρίΐΓίι»ι ίΐηιϋίί ρατίαη άϊ)Ηιη%Ιϊ$ εΐε.
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ΙΊ'.ΊΟΙίτοίΐ (]ιι1)ίιιιιι ιιοιι ομΙ ΐ|ΐιίιι \ ,ιΐίοηιιιιχ ΙεχΙιιε ιιοίίει- ιηυΐΐο

ρπιεβίεΐ ϋοίΐϊοϊ ΤΙιίΙοιιί$ Ραπβίβπδΐ , ρεΓ ρηοη ο<» »•ίΐρίΐ;ι αιΐίΐε ί>

5(ΐΙίΐ ΙιαΙιεΙ: ηίεί ςυοά1 ύουΙΪ85Ϊιηιΐ8 «(ΙίΙοΐ' ρ»$8Ϊπι Ιε^ειιϋο νκίεΐιιι* Γβίβηβ

β88ε. ϋΓ. εχεηιρϋ (αιΐϋϊα ο»ρ. V II. ιώί ΤΙιϊΙο ΗβΙιεΙ άειιχ α βΐϋι

οοΐίΐίΐν; ηοδ άεια ϊη βΐΐίι εοΙϋιΐΓ. Ιΐιϊιίειιι ΤΙιϋο Πενχ εαχίΐΐαίε ρη/ηο

οπιηίνπι ρι-οοαίνν ανί εοΐϊΐνι•; ιιοϊ Οενχ ιιι εαχίϊΐαίε εοΙίίνΓ, ιιΐ ρήιηο

οηιηίνηι εοτηρΓοοαΙην : VIII, 3. ΤΗϋο ϋντηψιε ει•ο$αχχεΙ χίπ/ςνίαχ αά

Ιτία τηίΙΙϊα νΪΓ^αχ εί εχ ηπΙΙα βαηίΐη εχϋαεί εοΐνηιοα ; ηοβ ίΊινκ/νι• «'«-

%ιιΙΪ3 «ΓΟξαΜβί , εί εχ ηνΙΙα νίτξα εχίχχεί εοΐννώα : VIII, 4. Τηϋο

Εξο (μιίάΐΊΗ ηοη εοηίετηηο νοίαηίαίεηι ι/π , « εο$ηο*εεΓε ροχχϊιη ςνϊι;

1108 Ε{*ο ψιϊάεηι νοίαηίαίετη άεϊ ηοη εοηίετηηο , $εά ειιιιΌχ είιιχ θγο φνο-

7/χι/νι• Αοε άε νοίνηίαίε άεϊ εοξηοχεαιη ςνιχ : VIII, 5. Τηϋο αααιί ιη

/αΙί^αιΊ'ο/ννι ίβττηοηίι, ηο•8 αναχί Οι βιίϊμαΐίοηίχ ιεηηοηε . XII, 2. ΤΙιίΙο

ι/ VII νι « £ΟίΙαχ8εΙ Ιιιιιιιιι ιιιι-Ιιιιίιχ : Π08 ι/κιιιιι ι ιηιι μ,νχίνχχι•! ιι/ιι/ν/χ τηεη-

Ιϊεηί : XII, δ. Τηϋο τηείίαι εχΙ β/ιι'ιη νίίαιη Ινάνι εοη/εαίο ρτοάαΐ;

Π08 τηβΐίηί ε$1 εηάη ηί ίνα εοηβχχϊο Ιε ρΓοάαί: XII , 4. Τηϋο αΐϋ

άϊεεοαηΐ χαηείίΐαίειη , ν Ιιί νετο ρβΓ ιηαΐαηι εοηχείεηίίανι ιιεειιχαϋαηί εαιη.

Ταηε Μαηα νϊάεηβ ρορα/ι' ιαχρϊεϊοηεηι ηοη βχ ϊηίεξτο βιίχχε ρνΓ^αΙαιη

-- ααοηίανι νΪΓνπι ηνηψιατη εοξηουϊ, ιεά ηεε εοξηοιεενε Ααδεο ; ανία

αο ι'η/αηΐια - - Οι Αοε ιηεηίετη άεβηϊυϊ, εί Αοε άεο ηιεο νοίντη βεεί ιιί - -

ϊη (]ηα ηιβ εοιιβάο ίρχι χοίι' νϊυετε εί ίρ$ϊ ιοίί ιίηε α/ίςνα ρυΙΙνΙίοηε

ςναηιώΉ νϊχετο ρετηαηεΓε ; ηο8 ο/ιϊ άκεοωιΐ χαηείαηι εί ίπιπιαονΙαΙαΜ ;

αΐϊί νετο τηαΐαηι εί οοηίατηϊηαίαπι. Τιιηε Μαηα νίάβηκ »ε'ίη χν.ψιαη/ι*-

ρορηίί εαε ηεε ίε εο ίηίεζτε νϊάεη ρντ%αΙαηι - - ι/νοηίαιη νϊηαη ιινη-

ι/νανι εο^ηονί; $εά αί> εο εοξηοχεοΓ ειιϊ αο ι'η/αηΐία - - ηεηίειη ιηεαηι

άενονι. Εί Αοε άεο ηιβο νοίνπι /εα' αο ϊη/αηΐία πιεα ιιί - - ϊη φια ηιε

εοηβάο ϊρ$ί χοΐί υι'νεΓε εί ϊρίί χο/ι' $εΓ0ΪΓε : εί ϊη ΐρ$ο φιαηάϊιι υίχεη>

«'ηβ ροΐΐαΐϊοηε ρεττηαηεοο.

Ιη (»(1εηι1ο βυΐεπι ίΐα νεί'βαΐί χιιιηιΐϋ αϊ ΙεχΙυιη \ ;ιΙίο3ηί εοάΊνίβ,

(|υεπι Δ «ϋχίιιιυχ, ρΙεΓϋπα^υε βεςαβΓεηιυΓ, ΙεεΙϊοιηοαβ οοάϊείβ ί,;ιιιπ'ΐι-

Ιί;ιιιί ί. β. Β, ϊίειη ΡαΓΪδϊεηβϊβ ιιιιηι. 5559. Α. (ΟοΙεΙεπί ΙεπιμοΓε

ηιιηι. 2276.) 8»εευΙϊ XIV. (»ρυα ηοβ 0) εί αΐΐεηαβ Ραη8Ϊεη5Ϊ8 ιιιιιπ.

1652. 83εεαϋ XV. (ϋριπΙ ηοβ Ό) ϊη ϋοιιιιιιειιΐβι-ίο βχΗίΙιϊΙίβ. ΡοβΙβ-

γΊογΊ8 εηΐιη εοάϊείβ Ρβηβϊεηβίδ Ιεείϊοηεβ ΤΙιϊΙο ρ388Ϊιη αά βυαιη (εχΐιιιιι
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.κΐιιοΐ.'ΐνΐΐ: ρΓ36ΐ6Γ63(]υε ρχίπΐηιίΐ ίη5οπρΐίοηβ.<ϊ βϊη^υίοπιηι <\\ιάβ ίη βο

«οιϋΐ'β κυιιΐ ϋβρϊΐυπι Ιιιακ• ίη ηιοϋιπη:

/. Οε ραίτε εί τηαίτε χαηείαε ΛΙαη'αβ νίτ^ίηίχ. II. Οε τεεεχχα

ΙοαεΑίτη αδ Ληηα. III. Οε τε/ζτεχχιι ΙοαεΑίτη αά Αηηατη. IV. Ζ)β

οτίη δεαίαε Ματίαε. V. ϋε ξταίίατιηη αείίοηε Αηηαε. VI. ϋε εοτη-

τηεηάαίίοηε δεαίαε Ματίαε. ΠΙ. ϋε νοίο νίτξίηίίαίίχ δεαίαε Ματίαε.

VIII. (^ιιατε δεαία Ματία εοτητηίχχα /ιιίί ΙοχερΑ. IX. Όε αηηηηΐίαίίοηε

άοηιίηίεα. Χ. Οε τηοεχίίίία ΙοχερΑ ρτο δεαία Μαη'α χτανίάα ϊηυεηία.

XI. Ωε εοηχοίαίίοηε Ιο$ερΙι [αεία ρετ αη%εΙαιη. XII. Ωε εαΐυτηηία Ιιι-

άαεοηιτη ίη ΙοχερΑ εί δβαία νίτ^ίηε /αεία. XIII. Όε ίετηροτε οτίαχ

ΓΑη'χίί εί άιιαδιιχ οδχίείτίείδηχ εί ραχίοτίδιιχ εί $1ε11α. XIV. Οε ερτεχχιι

δεαίαε Ματίαε α χρε/ιιηεα ίη ρταεχερίο (?). XV. Οε είτεηηιείχίοηε άο-

ηιίηί εί αάνεηΐιι τηα^οτιιτη ίη Ιετι/χαίετη. XVI. Οε Υραραηίί άοτηίηί.

ΧΠΙ. Οε ηεεε ρηετοτατη εί (ν.%α ΙοχερΑ ίη Αε^ι/ρίαηι. XVIII. (}ι/ο-

ιηοάο Ιεχιιχ $εάανίί άταεοηεχ. XIX. (^ηοτηοάο /εοηεχ εί ρατάί Ιεχχιτη

χι/ιιΐ χεειιίί. XX. Ωε ραίιηα ίηε/ίηαία ρετ Ιεχιιτη αςι/ατη ρτοάηεεηίε.

XXI. Οε δεηεάίείίοηε ραίτηί εί ταιηί είτα ίταιιχ/αίίοηε. XXII. Οε ίίί-

ηετε ρει• Ιεχιιτη αδδτενίαίο. XXIII. (^ιιοτηοάο ίη%τεχχο Ιεχη ίη Λεξί/-

ρίιιτη ίάοία εοτηιβταηΐ. XXIV. Οε Αοηοτε Ιειιι εχ/ιίδίίο ρετ Λ/τοάί-

χίΐΐηι. XXV. Οε ρίχεε ατίάο νίίαε τεχίίίιιίο. XXVI. Οε τίχκ Ιεχη

ρτορίετ ραχχετεχ χίδί ίτινίεετη ίηχίάίαηίεχ. XXVII. Οε ε^τεχχα Ιεχη εί

Ματίαε άε Λε%ΐ)ρίο. XXVIII. Οε ααιια ρ/ηνία/ί εΐατίβεαία εί άεεετη

ραχχετίδιιχ άε Ιηίο /αείίχ ίη χαδδαίο. XXIX. Οε ΡΑατίχαεο τηοτίιιο αά

νο€βτη Ιεχιι. XXX. Οε ρηετο φιί ρετειιχχίί Ιεχηπι πιοτίί ίταάίίο εί αιιί-

Ι,ιι.-αΙαιιι εαεείίαίε ρετεη/χίχ. XXXI. (^ιιοά Ιεχιιχ ρτοΑίδυίί ΙοχερΑ ηε

ρβΤ ίτατη ίρχκτη ίαηξετεί. XXXII. Ωε ΖαεΑαεο τηαξίχίτο Ιεχη εί νετδίχ

,•„η/ιιι. XXXIII. (}ιιοά Ιεχιιχ ίηχείίανίί ρηετητη ειιτη εο /ηάεηίετη.

XXXIV. Ουοά Ιεχιιχ χαηαυίί ρεάετη βηάεηίίχ /ίμικι. XXXV. ()//„</ 1ε-

3ΐιι αΐίνΐίί ααιιατη δεαίαε Ματίαε ίη ραΙΙίο χνο. XXXVI. Οε ίτίίίεο α

/«*« τηηΙΗρΙίεαίο. XXXVII. ΰε Ιί$ηο ρετ• Ιεχιιτη άίχίβηίο. XXXVIII.

Ρβ αηοάατη τηα%ίχίτο Ιεχη νίία ρτίυαίο. XXXIX. Οε ι/αοώιτη α/ίο πια-

ιη'χίΓΟ 1($Η > ονίια δεηίξηίΐαίε Ιεχυχ χηχείίαυίί τηαξίχίτιιτη άεβιηείητη.

XI,. (Ιί/οιηοαΌ Ιεχίΐχ χαηαυίί ΙοχερΑ α νεηεηο νίρεταε. Χ£Ι. ΰε χερίετη

ια€ν1>ιι.ι εί αΊίοάεείτη ραχχετίδαχ εί άιιοδαχ ριιετίχ ρετ Ιεχντη ίταάίίίχ

τηοτίι'• ΧΙΉ' Οβ β/ίο εηίηχάατη τηιιΐίετίχ ρετ Ιεχιιτη νίίαε τεάάίίο.



XXX ΡΗΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΛ.

17,///. (^ηοηιοάο Ιββι/ί ϊηΐτανϊΐ ίη αγρίαπι Ιβαοηαβ. Χί,ΙΓ. (}ιιοιηοάο

ιιιμιιι Ιατάαηη άΐνϊςα β«1 αηίβ βοχ. Χί,Γ. (}αοτηοάο άββιηοΐιΐί Γβαηια'-

ΙαΙιιχ βχ( ρβι• $νάαηηιη ΙοχβρΑ. ΧΙΛΊ. (}νοιηοάη ΖαοΑιαί τοξανϊΐ Ιο-

χβρίι βΐ Μαηωη χιΐ ΙταάβτβηΙ Ι«$αηι πιαβίχίΓΟ ηοτηϊηο ίβνΐ. Χί,ΠΙ. $ηο-

ιηοάο Ιβεια χαηοΐΐβαιίκιΐ βί Ι/βηεάκβύαί ϋοηυζυαηίβ$. Χί,Π/ί. Οοηιηιβη-

(Ιαίίο Ιβεα βί Μαη'αβ ηαΐη'3 «κ*.

8εά ηηΐρφκιπ] άίυβπΐϋβ (1ε βΐΐεπ) ΙίΙ)Γ0 ςηϊ άε ιι;ιΐϊ\-ϊΐηΐε .Μ.ίπ,ίο

ίηϋΐ•ι•ϊ1ιίΙιιι•, εχρΙίεβηαΊιηι εβί (1ε Ιι'ΙιιΙο ενβη^εΐϋ Ι'χο ιι ι) ιι- Μ ;ιΐ-

(1ι;κ*ΐ: Ιιοε ειιϊηι ϊρβΐ ρποΓειη ϋΐιπιηι ίηεϊ^ηίεικίυηι όΊιχίιηιΐ8, ρο8ΐ-

φι;»ιπ ΓίϋΐιίΓΟΝ ορεπιπι ΙΙίί'Γοηνιιιί ιιΐϋιμπ'. ςυοΓϋΐη εχεηιρίυηι οΐίηηι

ΤΙιίΙο βεοιιΐυδ 081, ΙϋιΐΊΐιιι (Ιγ π,Ίΐίνίΐκΐε Μηηβε, ;ΐ|ΐικΙ μιιν ΙγγΙϊο Ιοεο

ροςίΐιιηι, εο ιιοιπϊηε (ΗχοπιηΙ. €αίιΐ8 ι•εί ϊιιιΐκ'πιιη ηηικ) (ΙιιΙιϊρ [ιγϊ-

ηιυπι ρεικίεΐ 3 εοάΊειιηι ηιιείοπίαίε, ηοη Ι.ιιη <ι1> ϊρ$ο εο (|ΐιηιι Ιι,ίΙηίιΙ

ΙϊΙιιΙο ΙιΙιγϊ, ΐ|ΐι;ιιη ηΐ) ερΪ8ΐο1ΐ8 ερϊβεοροπιιη εΐ ΗίεΓοηνηιί ΜΙμό ρι-.ιο-

ΙϊχΪ8 : ίη Ιιϊν οιιΐιιι ΜαΚηαειιβ (Ιί^ρτίο ,ίικ•(ογ ρτηβάίοηΜίΓ. ΙβιηνεΐΌ

ηοιι ΙαηΙϋΐη \;ιΐίο;ιιπι« εοιίΐ'χ 18 <|ΐιοηι ιικιχίιιιο ββουΐϊ 8ΐιιηυ.8 ίΙΙιΐϋ ερί-

8ΐοΐ38 ιιθ8ΐιο 1ϊ1)γο ρΓ3εροδίΐ»8 ΙΐίΐΙιοΙ . βεά (Ίίηιιι ηΐίει• ϊΙΙε Γ,οΙθΙρπϊ

Ρ&π8Ϊεη8Ϊ8 1) εΙ 1<3ΐΐΓεηΙΪ3ηί ϋαο η ββηάϊιιϊο 3οοιιι•3ΐε (Ιεβεηρίί, »Ι-

ΙεΓ Μεάϊο. ρΐιιΐ. XIX. οοα". 10., βΐίει• 1>ϊΜ. 8. Ουεϊβ ρΐαΐ. XV.

οοιί. 12. 2) Νεα,αε αϋΙεΓ, ιιΐ νίάεΐιιι•, ϊη (ΪΓβοϋ εοίΐϊεε Οχοηίεηβϊ

Πι 3): βίςαε ϋοηβειιΐϊΐ εΐίβηι ΙίΙ>εΙ1α8 ββεοιιΐο ηιιϊηΐο (Ιεπ'πιο πΐίΐιιχ μιΙ>

ΐ) Οι. βιιρΓβ ηοΐαηι 2) ρββ. XXVII.

2) ('.ί. Βαικίίη. Οαΐαΐη^. Ι. ρ. 523., πΙ>ί άε ρήοτε, ηπο Ιΐίιτοηνιηί ορεπι

εοηΐΐηεηΙιΐΓ , Ιιβεε ββεπιηΙϋΓ : Ηίετοηντη» βρίί/οία ίίνι ρτα((αϋο ίη /ί&Γο άι χη[αηίϊα

δαίυαίοήί αά ΟτοτηαηΙίηιη βί ΗιΗοάοτητη. ΡοϊΙ ίοιεηρϋοηεη] ϋοτηϊηία ϊαηοίιβ αο

1)ίαΙί!ήιηί$ εΐο ΐησϊρϊΐ: 0»ί Ιατηαη αιιΗ βοικαίπϋο (βϊε) (οάίΐ βίο οι (Ιγλϊγιϊι ριτ ηο-

«ίΓαηι ροίβπιηί οί>ε<Ιίίηίιαπι ρεΓνεηΪΓβ. Γ.ϊ1>ογ ϊηείρϊΐ £/ηα άίι αιΙιηηηίΐΗ* (81 ίη «οηιηϊϊ

/οίί/ί/ι α6 αη0(1ο οίοηιίηί (οΓ. 3ρ»^ ηο« XVII, 2.) Οεβίηίΐ ίρίβ Ιίίΐΐί ΟΙπίχΐΗΐ:, ςπι»

αιτη βαηανίΐ, ίαηίί ηο3 α ρεοοαίί», φιϊ αϊ ίιτκάϊοΙιΐΒ εΐε. (Ηηεο ρχΐι-ετηα <}ΐΐ8(ΐΓ»Γβ

νϊάβηΙϋΓ ίη βηεπι εαρϊΐϊβ ηο5(ΓΪ Χ 1. 1.) Ι1)ίι1πιι ιοιη. IV. ρ. 474. ιΐε βΙίεΓΟ οοάίοβ

εχρίϊοΐϋΐ-. ΡηιεπιΪ58Εΐ εαίΐεηι ϊΐΐβ Ηίει-οηγηιί ερΐίΐοΐβ εαραΐ ρπηιαιη εβί (ίί [ιιρα

Ιίϊϋ ίη Α(3νι>1\αη (εΓ. εηρ. XVII.). ΕχίΓεπιιιηι Ηβηε ΙιαΙιεΙ ερί§Γ<>ρΙιεη : Οηοηχοβ,ο,

φιαηάο άτηηΐ οοπαάώαηΐ , Ιιχια πκηχαε {ιεηΜίιι-ίΙιαΙ , (Ι φιαηάο άοηηΜπΙ , οίαήΐαε

άά $ηριτ ειιτη [ηΐβ&αΐ. ϋοίίηίι <η <Ιίί 5Η'ε ίη ηοοίΐ, ΗαάΙαα ά(ί ταρίΐηάίύαΐ .<ϋψ£Τ

κιιιη, ίη ίαιοαία $α(οιιΙοηιτη. Αηιιη. (Ηαεε 8λΙΪ8 Γε$ροη(Ιεη[ ηθ5ΐΓΪ5 οαράε ΧΙ,ΙΙ.)

9) Ραοά εηΐιη (ΐταΙ>ϊιΐ5 &ά ΐΓεηβεϊ Ι, 17. (βρικί Μβ-ιβυεΙ. ), 20.) ηοΙ«νϊΙ,

εοαίίηεπ εο εοιίϊεε Ρίβαάο - ίυαηριΐίιιτη /.ευείί , ί(1 ίικίβ εχρίίεαηάηιη ν ίιΐΓΐιη ιριοιΐ

Ι.ε(ΐεϊ<ΐ5 ϊ(1επι ΜαΙΙηΗεϊ βειϊρΐηπι 3(1 5ΐιαπι πιεηΐεηι εοιιίοπηίΐΐυιτι ρβϊιΐϊβββ ίη Ι»*;—

Ιβήβ ΚηβΐΐιΐΓ ΗΐεΓοη^ιπί.
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(ίΐαίο ϊηΓαηΙΐαη 8β1ναΙθΓΪ8 1). (ΙοιιΙγ.ί εβί ιιΙεΓηιιε Τήϋηηίδ οοϋβ.χ

Ρβπδϊεηδίδ, υ!» Ιβεοοαδ Οϋαδ ΙοββρΗΐ βιιεΙοΓ Πη^ιΊιΐΓ 2), εοηδεηΐίεηΐε

εΙΪ3πι 0&ηΐ3ΐ)ΓΪ§;ϊεη8Ϊ «■-οίϋοβ ΓεοεπΙίδδίπιβε αβίαΐϊβ α ΤΗϋοιιε ίπδρε-

εΐο 3). ΑεεεάϊΙ ψιοϋ οροδαιίιιηι .ιΐΐρπιηι (1ε ηαΐίνϊΐηΐε Μ.ιπαε ρΐε-

ηιιιιφιε ι•αηι ΗίβΓοηνιηϊ ΙϊΙΙεπβ ϊηνεηίπ νϊάεΐατ, ςηαηιηααηι άε εα τε

ηοη δβί,ίδ εοηδίαΐ.

Νρ<1 οπιιιοηι (ΙιιΙιϊΐαΐίοηεηι ηο.ιίπιηι δαβίαΐΐΐ ηο<; ψιοιΐ ερίδεορϊ

ιΐιιηΐιιΐδ ερΐδίοίβε Ιοεϊδ ε( νΪΓ§ίηίδ ιηηΐι-ίδ εΐ Ν;ι1νηΙοιϊϋ ΐιιΙΉηΐίαηι Ιιοο

εναη^εΐίο ΜαΙΙΙιαεί οοηΐίηεπ δί^ηϊίΐο.ιηΐ , αΐίμιβ ϊη ϊρδϊδ Ηίει•οηνηιϊ

ΙϊΙΙεΓΪ8 εδί ηοχ χια'χ οΓαΙΐοηίύιιχ αάϊιινβηί ηνΐ αά ΞαΙναΙοΓίχ ηοιίτί $αη-

ΐίαιη ϊ/ι/ιιηίϊα/η ρβι• ηοχίΓαιιι ροΐιιβη'/ιΐ οΐβάϊβηΐϊατη ρβτνβηΐτβ. Ηβεε ιηΐ-

ηϊηιε φΐΗάπιιιΐ ία 1>ι•ενο ϊΙΙικ! <Ιε ηβιϊνίΐαΐβ Μαπ'αε εναη^εΐίααι , φιοά

εο ϊρδο Ιοεο (Ιρχίηίΐ ιιΙ>ΐ δεπηο <Ιε ϊηίαηΐϊα δαίναίοπ'δ ϊηδίϊΐυεικίυδ εδί.

(ίιιοά φιαπι καίε ηαϋεαΐ, ϊβηι οΐίιη δεηβϊΐ ίδ α,υϊ ηΙίεΓυηι ΙίΙΙεΓβΓαπ»

ΙϋρΓοηνηιϊ Γπιχϊΐ εχεπιρίυηι *), ϊη »}ΐιο δοΐα Π3ΐϊνϊΐ3δ Μίΐπ,ιρ εο Μ;ιΙ-

Ιηηεϊ εναη<*ε1ϊο Ιι•αϋί 1)Ϊ8 ιΙϊρϊΙιιρ, ηιιΐΐα ρΓοτδΐΐδ ϊηί'ηιιΐίαε δ»1να1αη8

ηιεηΐίοηε ϊπίευΐα. βερεηιιηΙιΐΓ αιιίεηι ροδίρποιεδ ίδΙαε ΙΙίρΓοιινηιΐ

ΙϊΙΐΡΓαε ιηιιΐΐο πιιίιικ ϊη Γοιίίρϊηιΐδ γ|ιι;ιιμ ρποΓΡδ , αά" φΐαηιηι επιεικία-

(ίοηειη ϊηνεπίηε βιιηΐ: ιιιϊΐιί ([ΐιϊιίειη εχ εύίΐϊοηίΐιιικ ΙαηΙιιιη ορρι-υπι

ΗίεΓοιινιηί ίηηοΐιιεηιπί , υηϋε ϊη εοΙΙεεΙϊοηεδ προεΓνρήοπιιιι ΐΓαηδίε-

ιίιιιΙ. (",ρίρππη επιεικΙαΙοΓ ίΙΙε ϊιιοπαίε ηοβ ίεείΐ ηυοίΐ ερίδεοροτυπι

ΙϊΐΙεπίδ ϊπίαείαδ Γείϊα,αϊΐ, ΐη ψιίΗιΐδ ραπΙεΓ ηΐφιο ίη ΗίεΓοηνιηί γρ-

8ροη8ο (1ε ΐηΓβηΐία δβίνηίοπδ κγγιμο εβί.

(^υι'Βυβ εχ οιηηίΐχΐδ είαπιηι Πι, ερΐδίοΐαδ ερΐδεοροΓίιιη εΐ ΗίεΐΌ-

ηγπιϊ 0οη ροδδε «Η ϊρβο ίιινεηΙοΓβ ενηηςεϋο (Ιε ηαΐίνΐΐαΐβ Μαηαε

ρΓ3ε(!χβ8 εββε , ηριμιε ηια^ϊβ ειιιη Ιί1>βΙΙυηι Ρδεαϋο-ΜαΙίηαεϊ ηοπιίιιε

*) ΟΓ. Γ,οά. Ηαίη Κερει-ίοπιιιη ΒϊΒΚοβταρπίειιπι , αΒϊ Π, 1. ρ. 130. ιιυηιείΌ

9178. οοιηπιβπιθΓ8ΐ«Γ Ιη(αηί\α 8αΙναΙοήί. Ι,χΜΙα) άΐ ιη/αηίία ϋαΐναΐοήχ α ΙκαΙο

ΙΙίΰΓοημηο ΙταηαΙαΙυβ. (,)πί ΗΙιι-ΙΙιΐδ ηεο α Ι.υίΐον. Ηαϊα νίβαβ ε.ιΐ ηεο 3 ΤΚίΙυαε

ηεε α ηιι•.

*) ΟεΙεΓοιη ,,ΙβεοΙίϋβ Κΐϊιΐδ ΓοβερΗί" Μεπι εβί ^υΐ ίπ βΓαεοϊ.ι 1ιΤ)γΪ5 πΐ85. ρΓοΙ-

εταη§ε1ϋ άδελφόϋεος «ΙϊοϊΐηΓ; ηεηιιε πιβ^ίβ «Ιϊιιβ ε$ι Ιάκωβος Εβραίος ΕρίρΗιιηϋ

ηιοααεΗί , (}ΐι«πι ΐΐΐυπι ϊη ίρβο Μαπ'αε ραιία ϊηΙεΓΓϋϊδβε ΓαείαΙ : Ιάκωβος Εβραίος

τότε παρώ•* εΐε. ΟΓ. ΕρϊρΗ. εθϊΐα ει ϊηεά. οιιγο ΏΓειιεΙ. ρ. 23.

3) ΟΓ. ΟοΗ. βροοΓ. ρα§. ΟΧν. Ιη αΐίει-ο εο(Κεε ηοίίΓο , ί. β. ΙαιίΓβηΙϊαηο,

π(•ο βρΪ8(ο1α ηεε ηιαςΐβ αΐΐα ίιυεπρίίο εββε νκίεΐιιι- ; εειίβ εηϊιη ηι'ΗιΙ εϊιι.ιηιοιίί ϊη

ίοΐιεάϊϊ ηιρίϊ ιιοΐιινϊ.

") (η εοιηπιεηίαπο αάβεπρδίηιυβ ρβ^. 62.



ΧΧΧΠ ΡΗΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ.

ηυίρρε εχ ϋϋ(1•Μ>ι ερϊβίοΐίδ άεβυπιΐο ροββε ΐη8Ϊ£ηίη. Ιη &1ΐ6Γ0 νει•ο

ΙϊΒγο ιμιϊ εΐ 651 εΙ ί»5ίτί1)ίΙιΐΓ άβ ογΙη Μαη'αβ βΐ ϊη/αηΐϊα 8α1ναΡοη»,

ΙΙΐΙΐΐΙ ('ΟΙΙΙΙΜΓΪΙΜΙΙ ΙΐηΙιΓίΐΙΓ βρϊδίοΐΐδ ΪΙΙΪ5, ψ!35 ?1 ϊρ5β , ιιΐ νπΐίηιυδ , ιη

ηηΐίφιϊβ (•οι](Ι. ηηιΐΐίβ ρΓ3βροϋίΙί»5 ΙιαΒβΙ : ({ΐΐίΐρΓορΙεΓ ηυΐο (Ϊ1ϋ1ιΐ8 ενβη-

§ε1π ΡβειιαΌ-ΜβΙΙηβεϊ εχ ϊΙΙαπιηι ερίβΙοΙβΓυηι βιιοίοπίβίε ΓεβΙϊΙυεη-

(1(15 ΡΙ'ίΐΙ.

Ιβπι νβΓΟ βεάε Ιιαπιηι ερΪΝίοΙβπιπι ϊιΐΓβ ηιηίαΐα ηιυΙαΙιΐΓ εΐίβπι

ίικίίιίιιιιι άε ιιΐΓΪυδφΐβ Ιΐοπ' 3εΐ3ΐε, οοηδϋΐο, αυεΙοπΙ.Ίΐο, ςυοθ ίιι (Ιϊκ-

86ΓΐηΙϊοηβ Π051Γ3 άβ βυαηζβΚοΓΗτη αροαη/ρΗνηαη οη/ξϊηε βΐ ιι.ιιι §§11.

εΙ 12. Γοεϊπιυβ. Α(1 ςυοϋ εηϊηι ηιβχϊπιε οοηιρϋβΙΟΓεηι εν3ΐιςβ1ϊιιιη (1β

ηβΐΐνίΐηΐε ΛΪ3π;ιε οοπιρο8ΐιϊ$8ε ϋιί ιΐϊχϊιιιιΐϋ, ιι( γ.οιιΙγβ ηαει-εΐϊοοδ, ηο-

ιηίιιηΐΐιιι Μβηϊοΐιβεοβ εΙ Μοηΐ3ηΪ8ΐ38, εοαιιηεηΐο άβ ί.ενίΐϊεο ςεηεΓβ

Μ3ΓΪ3Ρ υηίεε άείεοΐβίοβ Ι);ινϊ(ϋ(•<ιηι Μ;ιπ:ιο νΪΓ§ϊηΪ8 ρΓο^εηΐεπι ενϊη-

γογοΙ, ϊ(1 υΐπφιε εναη^εϋο εοιηπιυηε βδΐ. Ρογγο ίπ ΐ'οιιιπιεηϋαηιΐίβ

νϊΐαε πιοηβδίϊοβε ρΓβεοερίΐδ £Γ3νε ϋΐϋά ύιιχίηιιιβ <|αο<1 ηιιοΙογ ενηιι-

§ε1ϋ (1ε ηβΐίνίΐβΐβ Μβπβε VII, 4. κοπρΙιίΓηηι ρι-ο(εν;ιιΐ£ε1ϋ εηρ. VIII.

τούς χηρεύοντας τοΰ λαού ΓεαΌΊαΊΐ ,,πυρίιιϊ ηαοϊΐεβ ηοη οοηίυ^»-

Ιοβ", φιοπιιη Ιοεο ΡβεαάΌ-ΜΒίΙηΒευβ ηοδίει• ΗβΒεΙ ,,α,υΐεαηιφιβ βϊηβ

αχοΓο εβί". Αϊ 1κ»ε ροβίεπηβ, βϊ νεηιιη φιβεπβ, ηκιίοι-οηι ;ιηΙίΐ}αί-

ΙαΙεηι κηρ'ιΐ αΙΙΟΓ» βοπρίυ» , η υ3 ηονΐ βϋψιίά ειιιη £Γ3νϊΐ3ΐε βάΌΊΊυι-.

()ιιο() εο ρΐιιχ ιηοιικΜίΙί 1ι;ι1ιρΙ ηυοηίαπι ;κ1 ΐ'ορί'αεκεηίαικί.ιπι ίρβαηι Ιο-

κερίιϊ ροΓΜΗΐίΐιη ν;ιΙιιϊΙ : ΐβ εηϊηι ^ΓΑηάαενυβ (|υί(1ειη άίοϊΙιΐΓ, βεα* ϊ^ηο-

ΓίΐΙιιΐ' ρπιΐδ είιιβ οοηίυ£Ϊυηι , ΐ§ηοΓ3ΐιΙιΐΓ εΐϊίΐηι ΙΊΙϋ. Μιιΐΐο ί(Ι αϋΐεΓ

61 ίιι ΡβευαΌ-ΜαΙίΙιαεο υοβίΓΟ VIII, 4., οοιιΙγ» ςιιεηι ίρδίιηι άίχεη$

ενβη^εΐϊυιη (1ε η,ΊΐϊνίΐηΙε Λ1;ιπ;κ• μι ίρΙ ιπιι εδβε. ΜϊΙΙο Ίά ^εηηβ αΐϊβ.

Ρδειιάο-ΜηΙΙηαε'ι εηϊηι εν.ιη^εΐϊιιιη , ψιοιΐ ηοΒΪ8 (ΙίπΙιιι•. ΙκιικΙ ιΐιιηϊβ

Ιοοϊβ ρΐιιπήυκ ϋηΐίιμιίοΓΡπι ΓοΓβΓΐ Ιιαετεδϊη , είυεηκχΐί οηϊϋοιη ευΐ ϊρββ.

εοοίβδίη ΐικίυΐςεηηΐ; .ιΐΐεπιιη (1ε ικιΐΐνίΐαίε ΛΙ;ιπ;ιο φκιιιι<|π;ιιη οαιη Ιιι—

χϋΓΪϋ δεηΐεηΐϊαπιηι νεΓϋοπιπιςοε , 1;πιιρπ εαυίε εΙ 8.ι1ν;ι ψκκίαιη $ο-

οπείαίε εαΐΐιοϋεα ϊοπ'ρΐυιη ε8ΐ. ΙΙίικ• ηεβείο ;ιιι α νεηΐβίε ηοη ηϊιιπϋ

3οεΓΓεΙ 8ΐ εαί ρο8ΐεηυ5 εχεο^ίΐβΐυηι νίϋεβίυι- 3(1 εΐίηιίικιικίιιιη ρηυ5,

ευΐαβ ΙεχΙυπι (]ΐιεηΐίΐ(1ηιο(1υιη ϊη ηο5(ΓΪ5 εο(1ίϋϊΙ)ΐΐ8 βυρεΓεβΙ, ;ώ εχεηι-

ρΐϊβ 3ηΙί(]υΪ88ΪηιΪ5 νηπο ηιοάο (ΙεΟεχΐββε 0Γββϊ1>ΐ1β εβί.

Ι11υ<1 νεΓΟ ηε^αή ηοη ροίεβΐ , ϊίΐιη ιικ-ιΐίη .ιοίίΐΐε ευηι ςαί 681 άε

ηιιΐίνϊΐ.ιΐρ Μβπαε ΙϊΗπιηι 3(1 ΗίεΓοηνιηαηι ΜαΙίΗαεΐ ίηΙειρΓείεηι ΓεΓεΓΠ
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εοιΐ8ΐιβνί58β, ε(5Ϊ ίπιΐίψιοηιιη δίπρίοπιηι (Ιο ενοη^εΐίο Ρδβυάο-ΛΙηΙ-

ΐΙΐίΐΡΪ Ιεβίΐπιοπϊα 83ερε (ΙιΙΙϊοϋε ϋίιΊα εβί ιιΐιαιιι βρεοΐεηΐ εχ <1ιιο1)ϋ5

ΙϊΙ)Π8 ηοδίπδ. Ρπηίϋδ φιϊιίοιη ςυϊ Πβπιηι άε ιιηΐίνϊΐαίε Μαπβε ηο-

ιηϊηε ΜίΐΙίΙκιεί ΐηβί^ηίΐασι ΙοκΙρΙιιγ, ΓιιΙΙ) ειΜ ιι« νί(ΙοΙπι• β88β ϋαπιο-

ΙβΠ8!8 8300. XI. βρϊδ00ρΐ18. ΟΓ. 86Γ111. βϊϋδ (1β Πβΐίν. ΜβΓ. II βΐ III.1)

ΡοβΙεβ, ψι;ι το Τΐιίΐοηί 385εη(Ϊ0Γ2), εο ροΐίδϋίηιιπη ;ΐ(1 ΙίΙΙεπίδ αίςαβ

βΓίεβ νϊιη Ικιΐιιιίΐ ιμιοι] εχειιιιΐε 83εευ1ο XIII. ίη ΙιϊδΙοηαηι ΙιΟπΑ&τάΊ-

03ΐη βίνε Ι.ρ^ρηϋίΐηι ;ιιιγο;ιιιι Γογο Ιοί;» τεοορΐ3 ε$1. ΟΧ οαρ. ΟΧΧΧ Ι.

(βηΐεβ 126.) εα\ 0»Γ3888ε 1846. ρ3§. 585 δ<}(|. 8) , ιιηίε ρΙιίΓα αΐϊϋΐεΐ"

•) Οί. ΒϊΜίοΛ. ΡΡ. Ιϋ^άυη. Ιοιη. XVIII. ρ8§. 38 5^. δει-πιοηε III. Ηαβο

Ιβ^ιιηΐιΐΓ : Εχίΐαΐ φιαεάατη ηοη χίάΐαΐα τείαΐίο , αμαε οίαηϋίπι• ίηΙετρτεΙί3 Ηίετοηφηκ

ρταεηοΐαίιιτ ηοτηίηε, τε[ετεη3 οεαίητη ΜαΙΙηαεηη ρο$1 εάϋιιιη εναηρείίιιιη οτίητη ρταε-

(αίαε νϊτράάί αίαμε ίηίΐίατηεηία ρηεήΐία /βίΐ* ΟΤιπίί; ϊίο ο&ίΐΐιηϊ τηαηιι ρτορτία οο-

3ίρηα33ε ΙίΙΙατίι Ηεΰταίά* η( ηηΙΙί$ ίηβάεΐίχηη ίΙΙηά νεΙΙεΙ ραίετε 3Ηρ»τβηίι εί ιηοτάα-

ε\1)Η$ ίοίίου:; αμαε Ιιιηε α ρταείίΐαίο ίηίετρτείε [εηιηίητ ΙταπίροτΙαΙα , α\άο\ι$άατη οο-

ηίχε ρεΙεηΙΛηί, αά Ιίηρναε Ιαίίηαε ηοΐίΐίαιη εΐε. (}ιιο Ιο™ είδϊ <1ρ ϊρβο ΠΙμό ηίΐιί!

ηοοιίΓαΐίιΐδ ιΐοΐίηϊΐ , ;ιΙ<[ΐιο ίικίη <]ηο(1 ευπι ,,οιΊιι νΪΓ£Ϊηΐ*" ,,ίηίΐίαιηρηία ριιεί'ΐΐϊα

Ιθ5ΐι ΟΙιήδΐί" εοηίυηεΐ3 άίεϊΐ α(1 αΐΐεπιπι οοηοίηάί Ιίηππη ροΐΡίΙ, Ιαπιεη ρΐΌΟβ-

Βϊΐρ ηοη ο*ί δΡΓΠίοηο III. ΓιιΙΙηίΊιιπι άε αΐϊο ίοπρίο εχροηεΓε φκιιη II. δριτηοηρ,

ιιΒί. ΜβΙΐΗβεί Γριίίΐρπι ηυιηεη Ιαεεηβ, ρΐιιια 3(1 υργΙμιπι εχ ΙϊΒγο ηοδίΓΟ (Ιο ηαΐίν.

ΜβΓ. βΙΓειΐ. ΟΓ. ΤΗίΙ. Οοά. βρόχι-, ρ. Χ0ΥΙΙΙ. (^ικιγπ ραπιπι νβΓΟ ϊρια πιεϋία

αεΐ»ΐε άε αυοίοη* ηοπιίιιο Καίε ΙιίδΙοηαβ γΪΓ§ίαϊι ρι-βεροβίΐο οοηβΐίΐεηΐ , Κ ο 8 -

»ϊΐΗ» ροείπ» 3»εο. Χ. ίοί,ΐαίιΐΓ, ψιαΒ εβιη ΙιϊθΙοπαιη, ςυαιη ϊρββ νΡΓ5ΐοιΐ5 Ηε-

χαιηείΓ» εχρΓεββίΐ , βαΐ) ηοπιΐηε ΙαεοΙ>ί δεπρίΒπι ΓβρεπΙ. ΟΓ. Ηοβν. ορρ. βσ\

8εΗυΓζί1εΪ5εΗ. 1707. ρη§. 73 βι[.

») Οί. 0ο<1. βροοτ. ΧΟνί.

3) ΓΒϊ εώιη ι-εΓεηιΐΓ αά ΗϊεΓοη^πΐϋπι νεΛϊβ Ηη Ηι/ϊ(οπαηι αιι/βηι ηαΐίνίΐαΐί!

νίτφτάι ύεαΙιΐ3 Ηίετοηψιηα , υί «η ρτοίορο τε(ετΙ, αάοΙ(3εεηΙιιΙυ3 ίη φιοάατη Ηύτο Ιε-

ηίΙ , ίεά ρο3ί ιηηΗιιτη Ιετηροτί3 , «ί 3ε ίΰίΛειη Ιερ%33ε τεεοΙηΗ, ρτύηο τοιι<ιΙιι$ Ιταηι-

3ετχρ3ίΙ, οΓ. ρ»§ 587. Ιρβ3 ΜδΙοπα 5Ϊο ϊηο1ιθ3ΐϋΓ: ϊοαεΗτη ηαηυριε εχ ΟαΙίΙαεα εΐ

οίνίίαΐί Λ'αιακΙ/ι :αηο<αιη Αηηαιιι εχ ΒεΙΜεΗειη άνχϋ, χιχοτετη. ΑηΛο αχιίεη ίΐϋίί

εταηΐ εΐ ατηΐιο ήηε τερτεηεηΆοηε ίη οπιηϋη» η>αηάαΙί3 άοηχίηί ίηεεάεύαηΐ, οτηηετηφιε

ίίΐατη 5ΐι6ϊίαη/ίατη Ιτί(αηε άίνίάεύαηΐ , ηηαιη ρατίίΐη ΙεηιρΙο εΐ ίετηρίί 3εΓνϊΙοτί(ηΐ3 «π»-

ρεηάεΐιαηΐ εΐε. ΡεΓβϊΐϋΓ ϋβηαε β<1 νεΛβ νίτρο αηΐΐτη Ματία ειαη ΥΗ νίτρίηϋοχα

εοαεν\3 εί εοΙΙαεΙαηεί3 ειιίβ, </ιια5 οί> ο3ίεη3ίοηετη ιηίτααιίί α 3αεετάοΙε αεεερεταΐ, αά

άοτηυτη ρατεηίχαη ίη ΝαζατεΙη τενετ3α ε3ΐ, οΓ. Ηηεπι οβρϊΐϊβ VIII. Κείίςυβ ϊ. ε.

03ρρ. IX. Χ. οτενίδδΐιηε 3ΐ)5θ1νϋηΐαΓ Ηΐ3 Ιη άίεου3 αιχίειη ίΙΙΪ3 αηρεΙη$ Οοοπ'βΙ εί

οταηΐί αρραηιίΐ εί άε εα ηαβάΐιιηιη άεί (ϋίιιηι ηυηΐίανίί. Όα 8Ϊη§ϋϋ5 οΓ. ίρ3ε ρτο-

αιΐ άηοίο ε$3εί επί νίτρο άειροηιατί άεοετεί, 8(1 VIII, 1. ΜειηοΓβΙιϊΙίδ ίη ηιοίΐία

ΗΪ5(οΐ'ϊ:ιε βεηβ Ιοοαβ Ηϊο εβί ΑΗ Ηίετοηχρηχα ίη φιαάαιη ερύιίοΐα αά ΟιτοτηαΙίυη% εί

ΗεΙίοάοηιτη ψιοά ύεαία νίτρο ηαηε πρυΐαη $ίΜ εΐαίιιεταΐ «( α τηαηε ιυςυβ αά Ιετ-

ίίαηι οταΙίοηίο\ΐ3 ίη3ίιΙετεΙ, α ίιτίι'α «ί^ϋβ αά ηοηατη ίεχίήηο ορετί ναεατεί; α ηοηα

<ύ> οταΐίοηιοια ηοη τεεεάεοαΐ, ομοηιαηε αηρείιΐ3 αρρατεη3 3Ϊοί 65εαη» άατεΐ. Ηοβο

ρηίηι ηοη ίη Ηιετο^ιηΐ ερίβίοΐβ Ιε^υηΙυΓ 5εόϊ ίη εο ^αοο! ηοΐιϊ» εβί Ρβειιάο -

ΜβΜΗβεϊ Γν»η§εϋο ο»ρ. VI, 2. νεδίϊροηι μΙ Ηοο βηΐϊςιιίοπβ Γβηιβε Καΐιυ βν»η
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οοιιΓογπ ροδδΐιηΐ ουιη ΙεχΙιι » ηοβϊδ οιΐΐΐο. Ηυηο νβΓο ΙεχΙαηι Γβ-

ρείϊνϊηιιΐϋ (|ΠΡΐικιιΙηιοιΙιιηι οχ εύίΐίοηί&υβ ορρππτι ΗίεΓοηνιηϊηηοπιηι

Εγ38μϊ, Μβπβιι. νίοΐοηϊ, ΤπΒΙιεοΙιονϋ , ΜβΠίβηβοι, ΥβΙΐΒΓδϋ, ΐη

(οιΐίιοχ αροο,ΓνρΙιοδ ΚβΒηϋϋ »Ί ΤΙιΐΙοηϊδ ΐΓ3ΠδϋΙ, ιιϊμϊ ψιοιΐ νιιΙ^ίΐΙ.Ίΐιι

δίτίρΙιΐΓπηι βϋηοοίΐεβ ειηεικίανϊιηυδ, οοΙΙηΙο ιηϋΐιρετ ενβη^εϋο Ρδειιάο-

ΜβΙΙββεί , ευίυδ οοϋεχ ηοδΙεΓ ΑπιΙίΓοδϊβηιΐδ (Λ/ηδ) δίνε ΙιβιίΓεηΙίαιιιΐδ

(ΙοοιιηιειιΙο 651, ηΐΐρπιηι Ηοπιιη ΙϋίΓοηιηι εχ οΙΙργο ίιιίρτροΐαίιιιη ε$δ«.

IV. ΗΙδΤΟΚΙΑ Ι08ΕΡΗΙ ΡΑΒΚΙ ΜΟΝΑΚΙΙ.

ΗΪ8ΐοη»ιη ΙοδερΙιϊ (ΉΒΗ ϋ^ηαπί ΙαΙίηο ειΐίύιηηΐδ , ΓερεΙεηΙεβ ϊη-

ΐ£τρΓ6ΐ3(ΐοιιεπι \\ 'ίΐΙΙίηί ϋε απώΐεο Γ;ιοΙ;ιηι , «ριιιΙ ΊΊιίΙοικ-ιιι πιπί Αβ-

ιηϋϋ ΙΙοειϋ^εΓ βϋψιοΐΐεβ ιηιιΙαίΗΐιι. ΑκιΙιίοιίδ νεΓΟ ΙεχΙιΐδ εΐ ίρβε

<1ε1>επ νϊίεΙϋΓ ϊηΙεΓρΓεΙϊ ορεπβ οορίΐοε δοπρίϊ. (}ϋθ(Ι ςιιβπι τεείε εαιη

Τΐιϋοηε εΐ ΟιιΙ,κιγϊογ (νίιΐε ϊηίπι) 5ΐα1αβαιιΐ8, ρπηπιηι ρι-οΙκιΙιΐΓ οοϋϊ-

οϊ&ιΐ8 οορίϊοϊδ ρηιΊίιη ιηεηιρίιϊΐίεαε ρηιΊίηι δ»ΙΐΗΐϊο<ιε ώ'αΐβοΐί φιϋιιΐδ

Ιιαεε ΙιϊβΙ.οΓΪα οοηΐΐηεΙαΓ. (ΥΊάε ϊηΐπ».) Ιΐα εηίιη ΓεΓε ΙίεΒαΐ υΐ <ι«ιϊ

ρπηιιηη οορίΐοε δοπ&εΓεηΙιΐΓ ΙϊΒγϊ, η ροδί ;ιγ;ι!μγι• νεΓίεΓειιΙιΐΓ: ί|ΐιπη-

;κΙι»0(1ιιιη ηρικί ϋορίοδ εΐΐβηιηπηι πιιιΐΐϊ ΙίΙιιϊ ΙκιΙκιιΙιιγ βά ιιι;•γι;ϊιι<ίιι

.-ιμΠ(|ιπογϊν ΙεχΙιΐδ εορίϊεί .Ίπώίοη νβΓδϊοηε ιίοιιηΐί , πίΓδίΐδψιε »1ϋ «τ»-

|ιϊ(Ί• ΙίΙΙΐΙΐΙΙΙΙ ΜΊ'ίρΙί 3(1 ϊρδΟδ 118118 ΟίχΙΡδΝΙδΙίΥοδ .Ί(ΙΙΐϊΙ)ΡΙΐ1ΐ1Γ, ψΐ,ΐΐΐ' εδί

εΙΪ3ΐιι 8γηβχ3ΓΪυηι ΜεάΓοειιηί εοοίεβΐβε ϋορίοηιπι ΑΙεχΒίκΙηιιηε αηιιο

ΟΙιπδΙΐ 1425 εχ3Γ3(υη 1). λ'ϊηιίηιιη (ΙικΙιιιη «ργιτιο υορίίειίδ ηρικί

ϊρδΟδ ΟορΙοδ 3ΐ>οΙενίΙ ϊη οίιΐδηυε Ιοουηι 3ΓαΙ>ϊοιΐδ δυοοεδδΗ. Αΐηαε

εΐϊαοι »γηΜο*ι8 ίο<1εχ 18 ςοο 'άά 0(]ριη1ιιιιι νν'ίΐΙΙίιπιχ αβαβ ο$Ι, εχ Αε§\ -

ρίο Ραπδΐοδ ειι γη ΝνηιΐδΙεΙιϋ ηίΐνοοίιΐδ εδί, ςαί ΙιηικΙ (Ιαίιϊο εχ βΐίηαο

ϋορίοπιω πιοηΒδΙεηο δίνε Γ.,ιίιϊ δίνε ίη άεβΟΓίο Ι^Ιιν;κ• πύερίαδ επιΐ.

Ρογγο €ορΙοπι ροΐϊδδίπιηιη ηυοΙΟΓετη Ιϋ>Η βιιαιίεΐ ηαιχΐ οαΐΐαβ ηιιίποϋ

Ιεβα ΜοιιορΙινδίΐϊδ βΓποβηϊβ ρΓ38 εείεπδ ΙβηΙορεΓε ρίποαίΐ υΐ ίδ βραά

ΟορΙοδ ])ΓΪιιιιιιη νί(1ρ;ιΙϋΐ• 8ΐιιιηι (Ιίοιη ίεδίυιη Ιΐϋΐιιιίχχο 2). ^αοιΐ ϊοδίϊ-

8ε1π. ΡΓβεΙϊΐ'ββ εΐΐαιη εαιη ηοίίΗ» <1ε οο§τΐ3ίΪ5 Ιεβυ 8 ηοΒίθ ρβ§. 104. εχλϊΙιΐΐΒ

^ϋββ οοηΓεκιηΙιΐΓ οίΓβιί ϊάεπι ίΙΙιιεΕ 1•ϊ§εβ(ΪΗβ βηΓβ»ε ο3ρ«1. Οι. βΛ. ΟτββίϊΒ

ρα§. 586.

') ΟΓ. Αίίβιηβη. οαΐΜθ£. ίίίιΙϊπΐΗ. Με<1ϊε. Γ.3ΐΐΓεηΙ. ΡΙ Ρ&1&1. γοιΜ. ηΐίϊ.

ΟΓΪεηΙαΙ. (ΠογρπΙ. 1742.) ρ. 164 βς(}. ΤΗϊΙ. εοά. βροοΓ. ρ. XXI.

ΐ) Ιβ ιιιι!.ιι.ιιγ ϊη 8νηαχ&πο, ηαοέΙ ααριτα εοιηιτιειηοπινϊιηι» , ραρ. 185. ι»Λ
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ΙυΙιιηι η ΟορΙίκ αιΙ ηΐίοδ ΟϋηβΙίαηοε υπεη(αΙε8 βίςαε ιηυΐίο ρο«1 εχ

οτϊεηΐε ία εοοίεδϊβιη Ιίΐϋιι,ιιη Ιπιυ$ί85β ρτο1)βΙ>ϊΙβ εδί1). Λ(1 ίι! οηίιιι

ηΪ8ΐοπ3 ΙοβερΚί , ϋοιηίΐίαε ροΐίιΐδ ιμιηηι ηϊβίοηαε ΐΉΐίοηεηι γοΓργοιιβ,

ίηρπιηίβ (ΙβκΐίιΐΒΐη Γυϊίκο υκΙοΙιιγ ιιΐ ύίβ Ιοβερηϊ ίβδίο, ία ηιοηιοιϊ,ιηι

οΙ)ϊΙα8 είιιβ ΐαβίϊΐιιΐο, ϊπ εοηνεηία βαετο ρΓαεΙε^βΓοΙατ. ϋϊθί> ϊΐΐε ηοιι

πιουο πι ΙίΙιεΙΙυ ιιοϋΐιτι (οιιιηιοιηοπιΐιιι• εβρ. 29., (μιεηΐϋίΐιηηϋυηι ίϊεπ

8θ1εΙ ϊη νϊ(Ϊ8 83110-Ιοηιιη εϊόεπ) ιιχυί ϋεβϋηβΐίδ, εΙ χοίοιηιιο ηηηίνοΓ-

Νίΐιί ιιηι οοιιπποιιώιΐιιι•, ->>**<! βΐίίΐηι οΐιΐ,ιΐίοιιίΐιιι* εα οεο38ΐοηε Γίΐοϊιιιχϋϊ

;κΊι.'πι.Ί ρι•;ιριηί;ι ρΓοροηυηΙαΓ ϋβρ. 26.

ϋεηίςαε βεηΐεηΐία ηοϊίπι (1ε οηρίίεα οπ^ίηε εοιιΗπιιαΙϋΓ ρΐιιπ-

Ιιιΐϋ 1οεΪ8 ΙίΙιπ (Ιο^ιιιβίίείβ , οιιίιΐ8ΐιΐ(>(1ΐ εδί εοηνϊνϊυιη ηιϋΐε ;ιηηοπιιιι

εβρϊΐε 26. εοιιιιιιεπιυΐ'Μΐυιιι. ΓαοίΙε οηίιιι (Ίιί1ϊ;ΐ8ΐιιιΐϋ (|ικίπ νοο;ιιιΙ

('.ορίίβ ΟΐΓΪ8ΐΪ3ηΪ8 , ίη^εηϋ πιγδίίεϊ εΐ ΓαηβΙΐοί, ΐΐΐβχίπιεαυε ΪΪ8 ηιιί

ϋιιηιηιοπε ιιιοηιιν,ΐιτϋ* (ΙεβειΊα ΙιϊΒγβε ϊικ-ο1ε1)3ΐιΙ , βΐϊαπι Ιπιη ρΐηοβιο

ροΐιταΐ ιιαιιιη εεείεβΐβ οΐ ^ΐ'βεε» εΐ ΙαΙϊιΐΗ (ΙικΙαιη ΐ'ρρικίϊ.ιινιΐ. Ιΐηη

ι|(ΐ;ιε εαρίΐε 14. (1ε ικιΐιιτα 8ρΪΓΪΙυ8 «ιιικίί ρΓβευίρίυιιΙυΓ ΐ'ΐιιιι )Ϊ8 Ι'ει-ε

οοηνεηίυοΐ ςοβε β ϋγπΐΐο ΛΙεχίίικΙπηο ίιι ιιιιαίΐιοιιι. IX. (ι•Γ. ΊΊιεο-

ϋοπ'Ι. ορρ. IV. ρ. 717.) ϊη εαιη τεαι ϋΐεΐα βιιηΐ.

Ουίΐϋ (]ϋυηι ϊΐα βίηΐ, οαιπϊηο (Κ-κοΐ'οικΙίΐ βδΐ ΙδϊάΌπ (1ε Ιβοΐαηίδ

8< ΊΐΙΐ'ΐιΙΐ;ι (|(ΐϊ Ιιείιιαειιιιι ηια1ε1)3ΐ βυεΙοΓεηι, ρεπιιοΐυβ ηι,ιχίιιιε ηιΐϋΐυ-

ΓΪΙίΐΙε εχεπιρίϊ Ι;ιΐίιιί φιοϋ βιιηο 1540. εχ ΙιοΙιι;ιοο Ιπιιΐδίαΐυπ) εββο

δΐώδϋηρίϊο Ιο8(»1ιηΙιιγ. Ρθ8δϊΙ ίΐ1ί(]υΪ8 ϊη ιιμιιπ Γ.ΙΐΓΪ.νΙϊίΐιιοΐΊΐιη εχ Ιιι-

(Ιβείβ Αε^γρΙιιηι ε( δγπαπι ϊιΐϋοίειιΐϊυιη οροδ οορίίοαιη οεΒπϋεε νεΓ-

8ΐιπι ορϊικιπ, 80(1 ί(1 α εοηδυείυϋϊηε βΐιηοιτεί Οιικϊΐκιηοππη εχ Ηε-

(Ικπι 26. 111(11818 Αΐ)ίΙ> (ί. ε. 20. πι. Ιυΐίϊ) νειΊ>ϊβ Ιιϊβ ϋίςκίεβ βαηείί ϊβτιίί ίιΐίΐί Ιο-

$ερηχ [αΜ ίί<;ηππ'ι , ΰεχραταε νίτ<ιϊηί3 Λίαπαί 5ροηϊ> , ψύ ραΐετ ϋΗηίίϊ νοεατί ρτο-

ιηετν,ίΐ.

') Ιΐιι βεηβεταηΐ εΐΐβιη ΤΜ Ιβηι οιι Ι ϊιικ βΐ Ι! 1 1 ! Ι :ι η (Ιιι 8. 111ε εηϊπι Με-

πιοίτει ροιιτ ιιτνϊτ α ΙΉίβΙοίη ιοοίέε. Ιοπι. ί. ρ. 1. ρα§. 135. βίε βοτϋιίΐ: Οη ρτιΐΐηά

φιι Ιί3 ΟορΜίΒ (Ι 1(3 αηΐηβ ΟτχιηΙαηχ (η /οιιί «ηβ (ι$1ι /Όγ( ίοΐιηηιΐΐβ ίβ 20. άε

Λι'ίίι', ακφκΐ ίί» πιίίίίηί ίο τηοτΐ 5μγ Γαιιΐοη'ίβ' ά'ιιηε νίΐ ρίειηβ ά< (αΐιία. ΒοΙΙαηάΗ!

ατοίΐ β«β ί«» Οαπηεί οηί αρροτίί ά'ΟτίίηΙ αΙΙί (αΐε εη ΙΈ^Ιϊ$ε ά'ΟεαάεηΙ, βί φιε

Ιεί ΟοτάεΙίετί Ι'αι/αηί τεοεηε εη 1399., εΙΙε ί.'ε>1 εηαιϋε τεραηάνε άαηι ΙοιιΙεβ Ιει

Κ<)1ί£ε$ ΙαΙίηεί. ϋ<• ΙεπιροΓβ ηυο ηιιιποπ;ι ΙοεερΗϊ ί'••:.Ι;ι ιιριιιΐ Ι_, . ι [ ϊ γ ι < ». ι << <•|.ι α νίΐ

ι1ϊ-85(!ηΐίΐ νεί οκι-ΐι: νϊ(1ε(ιΐΓ (1Ϊ86ειιΙϊΐ'ε α Βϋΐίαικίο € α 1 ϊη ο 1. 01. είαβ άϊιζετί. άε

8. Ιθ3ίρΗ 8. Μαήαε «ιγ^. εοηίηρε »«. VIII. (Ι.υο. 1729.) υσί βϊι ϋίεβ ούίΐιΐί αά

19. ΜατΙύ ηοΐιιΐητ ίη ηΜΓίι/τοΙοκ/ύε χύίτα 800 αηηο$ νΐΐια&αάηα , φιετη άίιτη [ειΐιιπι

ιοί) ίη εώ? ηιαηοιίαιη εαΐεάα Ιαϋηα.

*** 2
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1)ΐ•;ιβΪ5 υ1)ί(]υε 1)ϊ1ϊη^υίΙ)ΐι$ , ηοιμιε ηιβξίδ ίά βεηΐεηΐϊβε Ιϋίϋοΐ'ί άβ ΙδΟ-

Ιίπιίϋ ιιιιΐ δΐιϋδϋπρίίηηί οοάίοϊβ ϊΙΙίαβ Ιίΐΐίηϊ εοηνεηϊεηδ εβί. Υρπιπι

ϊΐη βχΐδίίπιβικίυιη 6δΙ, ϊηΙεΓρΓεΙεπι ΙηΙΐηιιιιι οοηιηιεηάβηϋϊ Ιίοιί 03ΐΐδ8»

λΛ Ιιε1)ΐ•;ιριιηι ρΓονοεβδδε ΙεχΙιιηι, φιρπκιιΐιποιίϋΐη Ιοί ηρο< τ\ ρΐιοπιηι

βϊιΐδ §εηεπδ 3υε(0Γεδ εχ πρππιρο 86 ΐΓ3ηδΙιιϋδδβ ΠοχεΓαηΙ. (}αοά

υΐ ίΙΙε 6η§«Γ6ΐ, Γεείΐ βΐϊααι ςαοά ρππιο εβρίΐε αροδίοΐϊ Ιιαηε δεπηο-

ηεηι ΙίΙΙεπδ εοηδϊ§η3ΐυηι ΓεΙϊαηϊδδε ϋΐειιηΙιΐΓ ϊη Ι>ϊ1)ΙίοΙΙιε('η ΗίεΓοβοΙν-

πιίΐαηα1).

(^ιι;ιιιι άΑ ηιι(ΐΐ|ΐιϊΙ:ι(εηι Ιιαεε 1ιί$ΐηπ;ι Ιοβερπί Γ»1>γϊ Ιί^ιιηπί τε-

ΓεΓεικ1;ι 8ΪΙ, 3εειΐΓ3ΐίυδ (ΙεΠηίπ ροΐεπί ιιοΐ (1ε ΐεηιροΓβ Ϊιΐ8(ί1ιι1;ιε ηιε-

πιοΓΪαε Ιοδερπϊ Γβδίβε ι•οιηρριΊιιπι ΓυεπΙ. Κυτδυβ νει•ο ϊιηΙρ φιοι!

ΙίΒεΙΙαδ ηοβΙεΓ εορίϊεε, εϊ ψιίϋρπι ϊη πΙι-ηψίΓ ύίβίεείο εΐ ιιιειιιρίιϊ-

Ιϊ(•ίΐ εΐ κϋΙιίιΙϊίΉ, δεπρίϋδ ΓερεπΙ ιιγ . εοηείικίεικίιιπι 6δΙ 3(1 ηΐ3£ΐ)3ΐη

εϊαβ ϊηδίΐΐιιΐί αη(ϊςυίΐ3ΐεηι. 8:ιρπιΙο Γεί'β (]ΐΐ3Γΐο 81 ΟορΙιιπι ααι-Ιο-

ι•ειη 8επρ5Ϊ88ε «ϋπηιαβ, ηίΐιίΐ ίιι ίρβο ΙϊηΐΌ εϊ δεηΐεηΐίβε ιιιπίπιπιιπι

Ιιηηεηίπιιΐίΐ. ΟοηνεηϊΙ εηϊηι 8ίσιρ1ϊεΐΐ38 (]ΐι:ι Γ68 εχ εν3η§;ε1ϊο Ι.ι-

εο1)ί ρείϊΐηε ρεΓ ρπθΓ3 ηονειη ο-αρϊΐη ηηιτηηΐπΐ'. Ιίρηι Γ68 ψι,ιι•

Ιοίρρίππιι 8ΡΐΐΡΐ!ΐ δρεείβηΐ , <|ΐΐίΐΡ- πιοιΊριπ εϊ «ηίηιαππη ρίηπιηι δΐ3-

Ιυηι , ([1130 3η«;ε1οδ εϊ εοείοδ ςπηίΐίίκμιρ , υΙ ιιϋιϊΐ ηονεΙΙβε δυρει--

δΐϊΐϊοηϊδ ρπκΐιιιιΐ , ί(3 (Ίΐηεοπίηηΐ ηκιχίιηε πιπί ϋβ Ιικίκοοπιπι (Ι ρ

ΙιΪ8 Γ6πΐΐ8 ορϊηίοηϊ1)(ΐ8 π,υαε ρηηιίβ 83εευ1Ϊ8 3 Οοπδΐίβηϊδ εΐίαιπ ρΐεπδ-

φιβ ΓβεερΙββ βαηί. Ιηρπηιίδ ηοΐβ&ϋε εδί εοηνίνϊυιη ηιϊΙΙε ηηηοπιηι

οαρίΐε 26. ηιβηιοΓηΙπηι , ςυθ(1 ρο$1 836ευ1υπι ΙειΊίυηι νίχ 3ΐηρΙϊυ8 ηΪ8Ϊ

3ρυϋ Ιιβεΐ'εΙίεοδ ηυρίοπίηίριη Ιι;ι1)Ρπ»1: ίίειτι (]Π0(1 εβρίΐε 5. πιογν ι τι —

8(3Γβ ϋί(•ϊΙαΐ' ΛΙ.'ΐι ίίΐΐ' νίΓ»ϊιιί , ιμκι ηι φιίιιΐη Ϊ3πι 83βειι1ο ίη ροείιιιη 38-

δΐιηιίαηι 6886 ρει•ηιιι1(ίδ ρ1βεε1>3(.

Κε8ΐ3ΐ ιιΐ (1ε βάίΐΐοηβ ηο8ΐΓ3 ρχρίίεεπιιΐδ , ςυβπι ηϋ ειΐίΐϊοηε ρπη-

ΓΪρρ. \\ "βΙΙϊιιϊ ίιιρπιηϊδ ρεηαειρ, ί;ιιη 8ΐφι;ι Μ^ιιίΙίπιΙιιιη 681. ΟβΟΓ-

{*ϊιΐδ εηϊηι \ν α 1 1 ΐ η ιι 8 , ηπΐϊοηε δυεευδ, βχ εοϋ. ηΐδ. Ρβη'δίειίδί 3Γ8-

1)ίπ" ριΐίιΐϊΐ, 3άυΊΐ3 νεΓδϊοιιε 1;ι(ίιι,Ί εϊ ηΐΗ§πη ιιοΙ;ιπιηι εορίβ, βηηρ

1722 2). (Ιοιίίιριη ευηι «πώϊειιιη ίη ϋΐοϋοίπροα ίΙρ£Ϊ;ι ηοίηΐιιιη (Ιϊείΐ

') Ει 1ι. Ι. <•ί ίιι ϋβ <]ΐιει<ϊ 5Ρ(ΐπιιηΙιιι μΐιηη εοηίοπηατΐιηιιβ α(1 $ 14. (ϋ»εΓΐ&-

(101118 ηο5ΐι•ϊΐι: ΙΙα^'ϋΐκΐί' ; γ Γ. ρα§. 52 μ]ι|.

*) 1<ί1>ή ιΐΐϋΐηβ Ιιϊο β3ΐ : Ηΐίΐοπ» ΙοιβρΗϊ Γβ1)π Ιί^ηαπί. Ι,ίΒβΓ αροετγρΗικ

ρχ ι•ιΐ(1ϊπ• ΓπίΐηιΐίσΓΪ|)(ο Κρ^ίβε ΒίΒΙίοιΗεοοο ΡβΓΪβϊεηβι'ϊ ηαηο ρπιτιηιη αΓαίίεβ εΗϊ-
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\νΒΐΙιηιΐ8 ηυιιιει-ο βΟΟϋΧΧΧΙΙ1). νεΓδίοηεπι ΛνβΙΙϊΐϊΐ ρι-ίηιυπι Γβ-

ρείΐίΐ Ρβ&ποίϋδ ϊιι εοά. νείεπδ ΤβδΙβιηεηΙί ρδευάερι^Γ. II. ρ. 309 «ης.,

ηαΐΐϊδ ηοΐϊδ ηεε εχ \\';ι]Ιπιί ορεΓε ΓεάάϊΙίδ ηεε α 5ε αάΊΙϊΐίδ. ΤΙιίΙο

\επ) ϊρδυηι (εχίαηι ,ΊΓίώίιηιιη Γεοϋ(1εικ1υιτι οιίΓΗνίΙ, δεπρίυτη ρακδϊπι

;ιΙ> ΑεηιίΙίο Κοοϋϊ^βτ ΓεκίίΐιιΙα, νει-δϊοηειη β1κ{ΐιοΙ Ιοείβ ιυυΐαίαιη τε-

ρε(ϋ(, (ΙεΙεϋΙ.-ιηι ηοίαπιπι ρΗΐΊπυ ίρβίδ \Υί«Ι1ϊηί νειΊιίδ εχδεπρδίΐ. Ιϋεηι

ρπηιυ.5 αΗεηάίΙ αά ΙΊ-β^ηιεηΙα ΗϊδΙοπβε Ιοδβρίιί εορίϊεα, (ΙεβεηρΙβ α

ΟεοΓ£. Ζοε§3 ϊη ΟΛίαΙο^ο ιυιΐιΐ. εορΙίεοΓυπι ηι$$. ςυϊ ίπ Μυβεο Βογ-

§ΐαηο \7ε1ίΐΓΪ8 αάδεΓνβηΙυι*, Κοηιαο 8. 1810. ΕδΙ επίηι ϊιι Βοιραη,Η

εοΙΙεεϋοηε εοϋεχ εορί. ηιιπι. XXV. (άεδεπρίυδ) εχ νοίιιπι. νβΐϊε.

ΓιΧνί. (;ιριΐ(Ι Αδδεπιαη. ϊη 1)ί1)Ι. οπβηΐ. Ιοηι. Ι. ρ. 618. ε$1 ιίηΙ. εορί.

XV., βηηο ρ. ΟΙιγ. 1067. δεπρίϋβ) , φιί ΙοΙηιη ιιοδίιαηι άε νίΐ,ι εΐ

ιηοΓίε Ιοβερίιί ΙπδΙοπβιτι εοηΐϊηεΐ, «ηάε Ζοε§» ρπιεΙεΓ ΙϊΒπιπϊ 8υ1>-

ΝεηρΙϊυηειη ηοη βΙΙυΙϊΙ ηΐβΐ ϊηϊΐίυηι, β ηο!)Ϊ8 ϋΐιΐι ΙεχΙυ ρ3£. 115. Γβ-

ρεΐί(υη). ΚεεεηδεΙ νεπ) εΐίβιη ϊη εηίαΐο^ο ρ»§. 225. Γηι^ιηειιΙιιιη

ϋϋΙΓκΓκί εοϋΐοίδ2), φιοιΐ Γοΐϋβ ϋ$ οεΙο ιμιίΐιιΐδ εοηβΐηΐ εβρ. XIV.

υδψιε εαρ. XXIII. εοηιρΙεείίΐπΓ. Ιηϋε ηϋίοςυίά Ζοε^β ΙίΐΙίιιε εχδεπ-

ρδϊΐ, άίΙϊ^οιιΐΡΓ ΐη ιιοΐίβ .ίιΙ (ρχΐιιιιι ΐ]οΙ;ινϊιι>ιΐ8. €ιιιη ψιΠπικ Ζοε^ίΐε

βχεεΓρΙίδ εοιιϊυιιχϊηιιΐδ ψι.ΊΡ εχ εοάεπ) ΓοηΙε ΙιαιίδΙϋ ηιιρεί' εϋίάϊΐ £(1.

))ιιΙ,ιι<ιϊρι•. Ιδ πιίιιι ε» ΙΊ'ίΐ^ηιειιΙ.Ί φΐηε ϊρδο δθίπίΐΐεο ΙεχΙα η Ζοεςβ

Ιιμ, ηεε ηοη νεΓδΐοηε ΙηΙϊπ» «Ι ηοΐΐβ ίΙΙιυΙιαίΜ α ΟβΟΓ^ϊο λΥβΙΙΐη, δυεεο.

Ι,ίρβΪΒβ, ΜϋΟΟΧΧΙΙ.

') ϋοευΐΐ ΤΗΐΙο εχ Αείΐβ δβηείοπιπ» ϊατα (Ιηεεηΐΐδ Βηηϊδ βηΐε \\"ίΐ!1ίηιιπι ϊά-

Ιηιίαε ηοδίΓβε ιιοΐί(ί;ΐΓΠ (Ιεά'ΐδβε Ι 5 ί ιΙ ο πι οι (1 1.• Ι ν ο 1 β η ι 5. 1/θοπ.ι ΛεΙοπιιη (1.

XIX. ΜβΓίΐΐ Ιοηι. II Γ. ρ. 7. δΐο ΗίΛεΙ: Κα1εη<1;ιη» εορίϊεα 8(1 XX. άΊεπι Ιυΐϋ Γε-

βίππι ΙοβερΗΐ ΓείεπιηΙ, εΐ ϊη εο απΐείεηι α,ιιοίΐ βρυέΙ δείάεηυπι εβί 1ϊΙ>γο άε δγηε-

άηίβ ΗεθΓ3εθΓαηι α<1 εαΐεειη εχρΓεδβυηι ίΐιΐιΐίΐιπ- ΓιιΙιγϊ ΙίςπαΓη. ΤινιΐηΙιΐΓ αιιίεηι

Ιθίίίοπίϊ (1β Ιβοΐαηϊ:, εχ οπίϊιιε δ. ϋοηιϊηϊεϊ, αη(ε ηιιηοϋ 140. (ο'ιχα ίΐηηιιηι 1522.)

βεπρίοι-, ϊη δνπιτηα άι άοηχί 8. Ιο$ερΜ ραΓίε IV. οαρ. 9., οπεηΐϊβ ΟοίΗοΙίεο»

εοηδίιονϊϊίε ριιγπ (Ιϊειη ϊη^εηΐϊ εαπι νεηεκιΐίοηε &§ετε βυϊβηυε ΐη εεείε&ϋϋ (]ΐι;ιη-

άατα δ. ΙοδρρΗϊ νϊΐηηι ΙεςεΓε , ευΐιιβ (1ε Ιιεοηιεα ΐη Ιαΐΐηυιη αηηο 1340. (Γαηβίαΐαε

ιι30ΐιΐ5 εχεηιρίαΐ', ΐΐΐΐιι» ερΐίοιηεη 1 ιικίίί, ιιιιιΐι ϊί οηιΐββΐβ Γ|ΐι;κ• 30 83ηε(αε Κοηηπκιι-

βεε1ε8Ϊαε ουίίοιίΐϊΐυ , εηΐη> άεβεεΓε ηεςηΐΐ νεπίαι ΟΗπβΙο εοηβεΓναηΙε, ηπηϊπκ-

ΓεεΐρεΓεηΙιΐΓ. Ιη Ιιαε ηιιίειη ΟΐΓΪ8ΐυ8 ΐρβη, ευΐ ΐη πιοηΐε οΐΐνεΐΐ 8(1 (1Ϊ3εϊρα1θ8

Ιοαηεηΐϊ ΙοΙ;ι ί!1« (1ε Ιθ8ερΗο ηηιτηΐΐο (νϊΙ)πϊΐιΐΓ, βίο εοιιεΙικΙοΓΡ Κη^ΐΙιΐΓ ΕΙ ροΐίΐί-

Πίηί εΟΓρω Ϊ05«ρΛ ραίπ'ί η>βϊ ϊη «ίρυίετο ίιιχία οοτρια ραίπ'ί »«ί ΙαοοΙ).

*) Αεί ευηιίεηι εοάΐεεπι οΐϊπι ρειίΐηαΐβββ νΐάεΙαΓ ίοΐίυπι οηυηι 3 Ζοε^3 8ϋΙ>

ηαιη. ΟΧΥΙ. ρ. 223. ηκπιοι-αίιιπι, ΐη ςυο Ιεβυβ ηαΓΓ3ΐ ημσιηοάο ί«ι» εοηεβρϋ ιλγ^ο

Ματία ίΐ ρΐριΗΙ «π ΒιΙΜιΙιιηι ρτορΐ πιοηηηκηίχιηι Καοΐκΐίι. Ηβεε εηΐπι , ιιΐ ί.ιηι

Τηΐΐο ΐηείΐοίΐνΐΐ , ΐη εηρπΐ ηοϊίπηη VII. ηοβάπιηΐ.



XXXVIII ΡΚΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ.

©χδεηρίβ 8ΐπιΙ, ,Ί(ΊΊΐΓ8(ϊιΐ5 <]ΐΐίΐπι Ζοε^α ίιι(ριρΓ0ΐ;ιΙιΐ8 εδί. (}υο(1 ΓβοϊΙ

ΐη 1ϋ>ε11ο οπί Ιϊΐϋΐϋδ 681: ,,ΡΓ3§ιηεηΙ άβ8 ΓβνβΙβΙΐοηβ αροοΓνρΗβδ άβ

8. ΒβΓίηέΊεπιγ εΐ άε ΠιΐδΙοΪΓβ «Ιββ εοιηπιιιηβυΐεδ Γείϊ^ίβυβοδ Γοηάέεβ

ρβΓ 8. ΡβΙηοπιε. ΤΓβάΊιϊΙ βιιγ Ιεβ ΙεχΙεβ οορΙε-Ιπέηβϊηδ ίηι'•()ϊΐκ εοη-

δεπέδ η 13 ΙτϊΜ. άα Κοί ρβΓ Μ. ΕάΌυβπΙ Οαΐλαηβτ. Ρβπβ 1835. (]Γ.

ί!)ί ρ3&. 23 — 29., υΒΐ ιιι;ι^ιι.ίιιι ρβιΊεηι Γπιμιιιρπίϊ $;ιΙπ(Π<•ί ϊηΙεΓρΓε-

ΙβΙιΐΓ. ΡΓβεΓβΙϋΓ ΗΐιΙειη ρ3£. 23. ϊηΙεΓ 3ΙΪ3 Ιιβεο : Εη οοηιρβΓβηΙ Ιοβ

π'όιΙ§ (1ε Γέοπνβϊη 3Γ3ΐιε βνβο οεαχ (1β Ι'βυΙειίΓ εορίε, οη δβ οοη-

νηίη(Τ3 ςυβ ΓοανΓβ^β (Ια ρι•εηιίεΓ η'εδί (]ΐΓηηε ( ι•;ι (1 ικ- Ιιοιι βΐιιτ^ββ (1ε

Γοπ§πιβ1 έ§;νρ1ϊβη. - - ϋεΙΙε οοηιροδϊΐίοη ββ ΓβΙΙαεηε ΐΓορ ενΐάεπι-

ηιεηΐ ρ3Γ 1β ίοη<1 άεβ ϊ(1όβδ 3υχ αοοίπηβδ Ιηεοδορηϊηιιεδ (ΙοηΙ ΓΕ^νρΙβ

ΓαΙ 1η ρηΐΓΪβ, εΐ ρβΓ βοη δίνΐβ 3 οε 03Γ30ΐέΓε (1ε δίπιρϋοΐΐέ ψιί εδί

ρΓορΓε η 1β Ιαιι^αε οορίε , ροιίΓ (ριΉ βοϊΐ ροδδϊΜε (Ιε δΐιρροβΡΓ ςαε

1Όι•ϊμϊιι;ι1 η'3ΪΙ ρβδ έΐέ εσπΐ εη οεΐ ϊαΊοηιε, εΐ. ςυΊΙ 3ΪΙ να 1ε ]οιιγ

ηίΙΙεαΓδ αυε 8<ιγ Ιεβ Βοπίδ (Ιιι ΝϊΙ.

 

V. VI. ΕνΑΝΟΕΕΙΟΙ ΤΗΟΜΑΕ

ΟΗΛΕϋΕ Λ : (.11 \ι•(,ι: Β.

VII. ΕνΑΝΟΕΕίυΜ ΤΗΟΜΑΕ ΕΑΤΙΝϋΜ.

ΕνΒη^εΙϊυηι ΤΙιοπίΒε ο3(1ρω ΓεΓε επηι ΙβοοΒί ΙϊΙιγο1) εΐ βηΐίςαί-

ΙηΙε εΐ οείε&πίβίε εβί. νείεπιπι εηϊηι Ιθ5ΐίιηοιιϊ;ι τερείεικίβ βιιηΐ β!)

') δη'ρΓα ρβ^. XIII. ηοη 831Ϊ3 30<Μ]Γ3ΐε νκΐίιηιυ (1ε Ιηβΐίηο ρΓοΙβνβη-

ββΠΐ Ιβ8ίε. <3ιιο<1 εηΐπι ι'Μβ ΩιπβΙπιη ϊη 8ρε1πηο3 η;ιΙιιιιι εββε (ΙίοϊΙ, Μ εο

πΐ3§ί5 εχ ρΓΟίενΗΠβεΙϊο ΙΐΒαβΙιιπι νίιΙεΙϋΓ, η"01""1" »οο«1οηί «Ιϊα ηηβε βίηιϊΙίΐεΓ

ϊΓΗοϊιιηΙ Ιϋίΐίηιιπι εο Ιϊογο μβιιιτι ε35ε, ([ΐιεηΐ3άπιο(1ιιιη ηιιρεΓ Γεοΐϊδίϊπιε οίκει-νανΐΐ

ΗϊΙ^εηΓεΙΛ : ΚπΙϊβεΚε ΙΓηΙεΓδηοΠϋο^εη ϋοεΓ <1ίε Ενιιηβεϋεη Ιιιβίϊηβ εΐα ρ. 153 βςη.

ΙΤπϊιΐΜττιοίΙΐ ε5ΐ Αροΐοβ. Ι, 33. ραβ. 76. (εϋ. Οοίοπ. 1686.) ηοϊ Ιιοεε τβΛβ απ-

βεΐϊ αά Μβπλπι είββ ίίεηηΙιΐΓ Ιδού συλληψϊ) έν γαστρί ίχ πνεΰμ. άγ. κα\ τέςη

υΐόν, κα\ υΙος υψίστου κληϊήσεται. χοϊί καλέσεις το όνομα αΰτοΰ Ίησοΰν αυ

τοί γαρ σώσει τον λαον αΰτοΰ άπο των άμαρτ. αυτών. Ιπ Ιιίβ ϊΙ1ο(1 νΐός υψί

στου οιπι ρΓο(εν;ιιι§ο1ϊο εβρ. XI. εοηεοΓοΙβΙ, ^ιιεα 1, 35. υίδς ϊεοΰ ιεπειιΐο.

Ει ηαοά ουιπ ρποηΒιΐ3 Ιδού — κληϊησεται εοηϊιιηβΐΐ καΐ καλέσεις το όνομα

αυ'τοΰ Ίησοΰν • αυ'τος γαρ σώσει εΐε. , ϊ(Ι εοάεπι ρΓΟΓϊΐΐδ πιοάο ϊπ ρΓθΙεναη§ε1ϊο

βΐ; β Τ.ιιαίΓ νειο ΙεχΙπ ε» νεΛβ ρΙ»ηε ιΐι'ίΐιιιΐ , εΐ 3ριΐ(1 ΜβίΛβευπι 3ϋ ,-πι^γΚι

βί ΙοδερΗιιιη (ΙΐεΟ ΙπιιΙοηΙυΓ. Οί. εΐϊβπι εβ ηαβε δεα,ηαπΙιΐΓ βρυά 1 ιυΐ ϊηιιηι , αΒϊ

ββΐ όϊεν καΐ ό άγγελος προς τί,ν παρίϊένον ε!πε ΚαΙ καλέσεις τί όνομα αΰτοΰ

Ίησοΰν αυτός γαρ - - από" τ. άμαρτ. αΰτ. ΗιίΓδίΐδ πιεπιοπιοίϋδ Ιοεπβ ε5ΐ άίβ-

1ο§ϊ ειιπι ΤΓ^ρΙιοηε 100. ρ. 327. εο τριοΗ Μιιι Ία νίι-ρο εχ ιιιπιΐϊη Ο3οπε1ϊί χαράν
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Οη^επε ςαί Ιιυηι. 1. πι ίιΐκ-;ιιη ίρκαπι οοιηηιβωοπιΐ ββουικίυιη ΊΊιο-

ιιΐίΐηι βνίΐη^βΐίηιη '), ε( ,ίΙ) Ιιοηηοο, ιμιί Ιτίαίο φιίϋβιη ΙΐΒή Ι,ιοίΐο

Γ.ιΙιιιΙαηι ΛΙαΓΟΟβίοπιηι βίΓίτΙ ίη 1!Ι>γο ιιοβΙγο βοπρίαπι 2). ^α^I>ι15 ρπ>-

χΐηιε 3άϊυη§εη<)ιΐ8 εϊΐ ;ππ•Ιογ Ροί Ιοβορπυ ιηκ ιιοπιιη Οπ§εηι*8

ηοηιϊηβ ηιιρρι- ειϋίοπιι», αεςυβϋϋ ΓβιΜο Οπ§εηι*8, ιιινϊ ΓοιΊε βδΐ ΙΙϊρ-

ροΐνΐυβ. Ηϊε (]ΐιο(|ΐιε βχ ϊρβο δεευιιάιιπι Τηοηιηιη βνβη^βϋο ηηιιΐ'ίι•ε

56 (Ιίοίΐ, (]ΐΐίΐηκ]ΐι;ιηι ςυαε ηΙΓι-ιΙ νειίια ίη Γγ<ί£ιιι(μιΙΪ8 ΐ]ΐι;ιο Ιιούϊεςιιε

βαρβί'δϋοΐ ηοη 1ε§ιιηΙϋΐ• 3). Αγ^ηϊΙ βυΐεαι εο ΙϊΙ>γο ιΐ808 εββε Ν»38-

εεηοδ εοιίδΐίΐυεηΐεβ ϋεείίΐηι §ηο8ΐίοαιη εαεευΐο βΐ'ΐιιιιιϋο Γει-ε ιηε(Ιίο4):

ιιικΙ ε (|ΐκιιιι ^πινβ εχίιιιίαε ;ιιιΐί(|ΐιι'Ι;ιΙί$ ενηιι§ε1Η κεειιικίιιιιι ΤΙιοηκιιη

«υηιβηϋυηι βίΐ ;ιΐ'μαηιοιι(ιιπι , ίη ριηηιΐιι εδί. Α φιίΙ)ΐΐϋ ϋεοιικϋ εΐ ϊη-

βαηΙΪ8 ΙεΓίϋ δβεειιϋ Ιεδίίπιοηϋβ ρεΓ&εηυΊιπι εβί α(1 Ειΐδείηοηι βΐ βγ-

Γΐΐΐαηι II ϊ η ιό ϋ ο Ι ν ιιι ϊ Ι η ιι υ ίη , ςιιοπιηι ϊΙΙε εχπίΐιϊΐο ΐ';ι;;οιιί(:οΐΊΐιη

δεπρΙοΓίιιη ε^ΙβΙο^ο ενβη^βϋαηι ΤΙιοπιβε ΓεεεηβεΙ ϊηΙοΓ δεπρία ηο-

αιίηβ ίΐροδίοίοπιηι ά\> η36ΐ•εΐϊείδ ενυΐ^βία6), Ιιϊο νεΓο ιίπουΐΐδ ΟβΙεοηβ-

λαβοΰσα (Ικ.ίΐιιι- , ψιβηκκίηιοιίιιπι ίη ρΐΌΐεν8θ£βϋο XII , 2 οκΐ Χαράν 81 λαβοΰσα

Μαριάμ άπίει προς ΈλισάβϊΤ εΐε. (^ηίου» εχ Ιοοϊί ηοε ρι-οΐκιηίΐε Ει, Ιιυΐίηυπι

ιηεπιοπΊοΓ οίΓειτεηΙεπι <]υαε πγοβ ΜίΐΐΊίΐε ηιιηΗαΐίοηεπι 1β£ΐ'ί5εΙ , ευιη αιποιιίυίί

νβΛίϊ Γοηιηιίϊοπίϊδρ βροει-γρηΒ , εΐ «μία'επι β» ηυββ εΐίαπιηιιπι ίη ρΓΟΙβνΒηεεΙίο

ΪΓΠρΙη 1 <[)Ρ1 ΪΙΠΙ13.

') ΟΗββηϊβ νεΛα βχ νβίει-β ίηΙειγ>ι-βΙθ βαηΐ ίίοο βναη^ίϋατη φιοΛ αρρ«ΠαΙιιτ

ίβαιηάιιτη Ίΐιοτηαη , Η ϊιιχία ΜαΙΙΜατη , (Ι αΐία ρΐιιτα Ια)\τη\ΐί , ηι: ι/ιιίά ί$ησταη νί-

ΛιηηΜτ , ρηη>1(τ βοί <;ΐίί ϊί χιηίαηΐ υϋφιϊΛ ίοίη ιί ίιία κοφιονηίηΐ.

3) Ιιχτκιοί 1οευ$ ε«1 βιΐν. Ιιαει-εί. Ι , 20. Προς 81 τούτοις αμύϋητον πλήϋος

απόκρυφων κα\ νο'3ων γραφών, ας αυτοί ?πλασαν, παρεισψέρουσιν εϊς κατάπληξιν

τών ανόητων καΐ τα τής αληθείας μη επισταμένων γράμματα, πρσσπαραλαμβά-

νουσι δέ βίε: ίη<1β α προσπαραλαμβ. Ιοίϋπι Ιοεοπι αά^ΟΓΪρβίιηηβ ρ3§. 140. Ιη ηο-

«Ιπ'β β;ναη§βΙϊ'ι ΤΗοπιαε Γοεεηίϊοηΐηιιβ εΓ. βΓβεεβ Α VI , 4: §Γ»βεβ Β VII, 2: 1η-

Ιϊηβ VI, 7: Ρβευι1ο-Μ»η1ι. XXXI.

») α. ΟΗβ. ΡΗϊ1ο$ορΗιιηιεηα ειΐ. Εηιιη. Μίΐΐη Οχοη. 1851. ρ. 101. περ\ η'ς

διαρρη'δην ίν τω κατά θωμάν επιγραφομένω ευ'αγγελίω παραδιδόασι λέγοντες

ούτως Έμέ ο' ζητών εΰρη'σει έν παιδίοις α'πο ίτών Επτά ■ έκεΐ γάρ έν τώ τεσ-

σαρεσκαιδεκάτω αίώνι κρυβόμενος φανεροΐμαι. τοΰτο δέ ουκ έ"στι Χριστού αλλά

Ιπποκράτους λέγοντος Επτά ετών παις πατρός ήμισυ• οϊεν ούτοι την άρχέγονον

φύσιν τών όλων έν άρχεγο'νω τιθέμενοι σπέρματι , τό ίπποκράτειον άκηκοο'τες οτι

ίστιν ήμισυ πατρός παιδίον επτά ετών, έν τοις τέσσαρσι [καΐ δέκα] φασίν ίτεσι

κατά τον θωμάν ε?ναι φανεροΰμενον. α. ευηι ίβίίβ έμε ό ζητών ευ'ρη'σει έν παι

δίοις Ρ»βιι<1ο - ΜαΙίη. εν-κη^. XXX, 4. Ρυ,ί Μετ υο! ουηι ίη(αηΙίΙ>ιΐ8 εΐε.

■») ΟΓ. Οή§. ΡΗϊΙοβ. ρ. 94. [οΐ] έπικληί:έντες Ναασσηνο\ τή έβρα'ίδι φωνή

οΰτως ωνομασμένοι • νάας δε ο' όφις καλείται, μετά δε ταΰτα έπεκάλεσαν έαυ-'

τους Γνωστικούς. ΙόΜβιτι ρ. 277. ει δέ κα\ ετεραί τίνες αιρέσεις ώνομαζοντο

Καινών, Όφιτών βίε.

») ΟΓ. Ηί$ι. βοοίββ. III, 25. ?</ είδέναι ίχοιμεν αΰτάς τε ταύτας καΐ τάς



χΐ, ΡΚΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ.

8)ΐιτη 8ΐι.(ΐ'ΐιιιι 1οοΪ8 Μαηΐεηβεοτιιπι 8επρΙΪ8 ;ΐ(1ηιιπΐί•ΓΗΐ, ϊΐα (]θΉ]εηι «Ι

δΐιΐ) ηοιηϊηε ΤΗοπιαε Ι.ιΙβΓβ (ΙϊγηΙ ΤΙιοηιηηι αηιιηι εχ ΙηΒυβ Μ3ηβΙΪ8

ιΐ ί β ί• ϊ ρ α 1 ϊ 5 χ). (^υβε ί^πΙΙϊ <1ε ααοΙοΓβ Ηϋπ βεηΐεηΐΐα Ιοιΐ£ΐιπι ειτοΓβπι

ρΓβεϊνίΙ: πιιιΐΐϊ εηϊηι ειιηι δεευΐϊ δΐιιιΐ νείοτεκ, ιιΐ Ιιεοηΐΐυ 8 Ηνζαη-

Ιϊιιιΐ82), <[ϋϊ (1ε βεείΐδ δΟΓΪρβίΐ ϊηειιηΐε Γιτε δβεουΐο χερίΐηιο, εΐ

ΡβΙπιβ δίευΐυβ ηϊδΙοηββ ΛίαηϊεΙιαεοηιιιι αυοΙοΓ βαεευΐο IX.8),

ςυΐ1)υ5 αδδεηβεπιηΐ ϊηΙεΓ εοβ (]υΐ Γεοεηΐΐ ιηειηοηα πι οηιιι ιτιη ϊηΐ]υϊ-

δίνεπιηΐ, ΚίεΙΐ3Γ<1ιΐ8 δίπιοη4) εΐ Μϊη^βΓεΙΗϋδ6). ΕιτβΓβ νείΌ

ΟγπΙΙιιηι, ροδίςυαηι ;ι1Ι;ιΙ;ι κιπιΐ Ιι-ειιαεί, ΟΗξβηίδ εΐ Ρβεικίοπ^εηίδ

ΐ65ΐϊιηοιιΐα, ηοη εβί (]αο(1 ϋεπιοηβίΓεΙαι•. Λίιηΐΐϋηι ψιειη ϋΐβ ΙίΒπιιη

αρηιΐ Μβηϊεηβεοδ ίηρηπιϊδ ϊη υδϋ εβδβ β) ηονεΐ'ίΐΐ, εαπι ;ι1> πμΙριιι

οοηιροϊΐΐιιηι εχ εοηϊεεΙιΐΓ3 3ΓΒΐΐΓαΗηΙυΓ. ΤΙιοσοε υργο (|ααπι άΐοβ-

Γείυτ εναη^εϋυπι , αροδίοϋ εο^ηοιηβηΐο ρΐεπιπκιυε ηοη ηιΐιϋΐο , ει

ϊάειη ΤΙιοιηαε ηοηιοιι άΊδεΐρυΙί εδβεΐ ΜϋηεΙίβ, Ιιαηε ΐρχιιιη 31αηκΊι;ΐΡΐιιη

ρΓΟ βοπρΙΟΓβ ΙϊΙπ ΗβΒεΓε ρι-οοϋνε βΓ3ΐ.

ΡΓαεΙβΓεβ υΐ (ΪΓβεοοδ ηιαίΐοβ ροδίεποπδ βεΐαΐϊδ άβ Υώτο Τηο-

ηιηε 16813108 ηιίΙΙ.ιιηιιχ, ΓιιπίιιιΙ είκιηι ϋβΐίηϊ' ςυαΓίο ϊαιη χηεοιιΐο (}υϊ

ονόματι των αποστόλων προς τών αιρετικών προφερομένας («ο. γραφάς), ήτοι ώ;

Πέτρου καΐ Θωμά καΐ Ματθία η καί τίνων παρά τούτους άλλων ευαγγέλια πε

ριέχουσας εΐε.

•) Οβίεείι. IV, ρ. 66 8<). Οχοη. 1703. της δε καινής διαθήκης τα τέσσαρα

ευαγγέλια• τά δε λοιπά ψευδεπίγραφα καΐ βλαβερά τυγχάνει. Εγραψαν και. Μα-

νιχαΐοι κατά θωμάν εΰαγγέλιον, όπερ ώσπερ εΰωδία της ευαγγελικής προσωνυ

μίας διαφθείρει τάς ψυχάς τών απλούστερων. Οαΐεείι. VI , ρ. 98. μηδε\ς άναγι-

νωσκέτω το κατά θωμάν ευ'αγγέλιον • ου γαρ έστιν Ενός τών δώδεκα αποστόλων,

άλλ' ενός τών κακών τριών τοΰ Μάνη μαθητών.

2) Οϊ. ίιίΐ). <1β «εεΐίί ε<1. Ι-ευηεΙβν. Βα$ϊ1. 1578. ρ. 432. ούτοι (ΐ. β. Μανι-

χαΓοι) καΐ βιβλία τινά έαυτοΐς καινοτομοΰσι. λέγουσι γάρ εΰαγγέλιον κατά θωμάν

καΐ Φίλιππον, απερ η'μεϊς ουκ Γσμεν.

») 0Γ. ΗίίΙ. Μβοϊεΐι. ε<1. Ηβάει•. ρ. 30. ΜαδηταΙ δε του'του τοΰ αντίχριστου

Μάνεντος γεγόνασι δώδεκα. 'Σισίνιος ό τούτου διάδοχος, κα\ Θωμάς ο' το κατ'

αυτόν Μανιχαϊκόν εΰαγγέλιον συντάςας.

4) ΟΓ. Νοαν. οίκει-ν. 8ογ 1η Ιεχιε ία Ν. Τ. ρ. 5. - - 5. (7νπ'ίί« άι ΙΐηααΙαη

α αΐΐήΐηιέ αϊ οηντα^ε ίι ιιη άί$οίρΙ( άε Μαηέ$. 8οη (έτηοίβηαρε α ά'αηίαηΐ ρΐια άε

νταίιαηΜαηοι φι'Η α ιτοη εηνίτοη 70 αη$ αρτέι οεΐιιι/ αω'ίΐ (αϋ αηίειιτ άε εε Ιι'υτβ

αροετι/ρίκ.

6) Οι. Νιιουα ΗαοοοΙΙα ά'ορν$ο. ίει'βηί. β βοΐοβ• ί. XII. ρ. βδίςς. ΛΊάε ΐαίτα.

β) ΙΙιυιη ςπίιΐρπι ΜαηϊεΗαεοΓυιη ΐρχίαίιΐΓ εΐήιιτι Οεΐΐβϊί άεοΓεΙυιη § 11. Ευαη-

$ιΙ%α (αΐίί ιυαημΰΙίΗηι) ηοηήηι• ΓΛοπιαε αροί/οΐί (αΐίί οηιίΐΐ υη») , ςιιίίιι» (αΐϋ φιο)

ΜαηίοΚαιϊ ηΐηηΐητ , αροατ/ρΗα (αΐη αροοτρρίαιηί). ΧπΙε ηρικί Οιτιΐηεπιπι Ζιιι Οε-

βεΗϊεΚίβ β. Κβη. ρ. 216.
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Ιεχίίιιιυιιϊυιη Οπ^εηϊδ 8ϋυηι ΓευϋεΓεηΙ, α Ι ΑηιοΓοβίυδ αύ Ιιΐιο. Ι, 1.

61 1 1 ϊ ο ι• ο η νπΐϋβ ίη ρπιεΓίΐΙίοηε ϋοπιπιεηΐΒΠΟΠίηι δυρεΓ ΜβΙΐΗαβυπι.

8βΙΪ5 ϊ§ϊΐυΓ ϋε ενβηςεΐϋ Τηοηιβε ο! ΗηΙϊφιϊΙαΙε εΐ εείεϋπίβίε

εοηδίβΐ. 8θ(1 φι;ιοπΙυι• 3η εαηυεπι Ιίΐιηιηι εΐϊαηιηυηι 1ι;ώεηηιυ$. Ηοε

ϋιιΐηιιιη νίυεπ ροΐεδί ρΓορΙει-εβ ψιοιΐ ϊη Ιϊηπδ ηιαηυβεπρίϊβ ηοιι ιΐίοΐιιιη

Γερεπωοδ εναη^εΐίηιη Τηοπιβε, φιεηι ΙϊΙυΙυπι βρυά νεΙεΓεβ εε1ε1)Γ3Γί

νί(ϋηιυκ. Ια ΥΊ'η(1ο1>οπΓΐΐδϊ εουίεε 1ϋ>π ΙίίαΙιι» εδί Παιδικά τοΰ κυ

ρίου εΐε. Ιη Βοηοηϊεηδί εΐ ΟΓεδϋεηδϊ θωριά Ίσρ. φιλοσ. £ητά εις

τά παιδικά τοΰ κυρίου ; βΐηιιΊϊΐεΓ ϊη Ρβπδϊεηδΐ Λόγος εις τα παι

δικά και μεγαλεία τοΰ κυρίου. Ιη δϊηβϊΐϊεο εβί σύγγραμμα τοΰ

άγ. άποστ. Θωμά περί της παιδικής αναστροφής τοΰ κυρίου,

3ΐςυε ϊ ιι ΙαΙΐαο ΙεχΙα ηοδίτο ΤταϋΙαΙαε άβ ριιβηΐία Ιβχιι ίβαιηάιηη ΤΙιο-

ιηυιιι. Ταιυειι ηοιι ροΐεδί ;ι1) 1ΐ3ε Ιίΐιιΐί (ΙϊδεΓερβηΙΐα ;κ1 ΐρδίηδ 1ίΙ>ιί

ι1ΐνει•ΝΪΙ»Ιεηι εοηείιιιΐϊ , αϊ έ^Γε^ϊε ίιπη άοου,ίΐ Τΐιϋο1) (ΙοιΙ. ;ιρυιτ.

ΙιΧΧΧΐν 8^(|. ΙΙΐ εηίηι οοηεεϋβιηυδ, Ιίηπιιη Τηοωβε ηοηιίηε ενβη-

£ε1ϋ βριΐ(1 βηΐϊηιιοδ ρΙεΓϋηι^αε ϋϊοΐυιτι εβδε, Ιαιηεη ία ροΐίαδ «Ι» αΐ'^ιι-

ιιιεηΐο Ιϋιιί εΐ εχ ηηεΓΟίίϋοπιιη ιιχιι <^ιι;ιπι <ι1> ίηδεπρίίοηε Ιϋιπ ;ι1)

ιρβο βυεΙοΓε εοηδίΐΐαΐβ ΓβεΙιιιη ε«8β νϊάεΙϋΓ. Νεςαε ιηβ^ίβ εβ βρρεί-

ΙβΙίοηε νεΙεΓεβ εοηβΙβηΙβΓ ηβί βυηΐ. Ι^ε^υπΙαΓ εηίηι βρυά ΟΗιγδο-

δίοιηυηι, ΑηβδίΒδϊιιηι δϊηβίΐβιη, Θεοφυιη δγηεβ11ιιηι , Κιιΐΐινιπϊιιιιι

Ζϊ^βοεηϋηι 3ΐίοδα.υε, ηιιβε βεηε ΓεβροηάεηΙ ηοδίπδ ϊηδεπρίΐοηί&υδ,

ςηα8 <μιϊ(1επι εχ ρηιηίδ ΙεχΙυδ νει•ΗΪ8 όεδίιηιΐβδ εδδε ηρρηί'εΐ. Αρικί

(]1ιι•ν8θΝΐοηιΐ]ΐιι 8δΙ ηοπιίΙ. XVI. (XVII. βραά ΜοηΙ&υε.) ίη Ιο-

ηβηη. τά σημεία εκείνα α παιδικά εϊναί φασι τοΰ Χριστού,

ψευδή καΐ πλάσματα τίνων έπεισαγόντων εστίν. ΑηβδίΒδίαβ

8 ϊ η «ι ί Ι α Ηοϋε^• XIII. ρ. 260. εά\ ΟτείβεΓ. άίείΐ τά λεγόμενα παι

δικά θαύματα τοΰ Χρίστου ψευδή και απόβλητα. βεοι•£. 8γη-

εβΙΙυδ ΟηΓοηο^Γ. ρ. 601. εά. Βοηη. ηαηεΐ ίστέον οτι διάφορα

ευαγγέλια γέγραπται, έξ ων τέσσαρα μόνα κέκριται τοις μακα-

') Ειιγπ ΓβςΙε είκιπι βχρίϊειηςβε ριιΐο (Ιο 031η1ο§ο Ιϊοιόγππι ΜαηϊοηαϊεοΓαπι

οπβπι ΤίπιοΙηβο 0οη5ΐαη(ίηορο1ϊ(ιιηο α&οπΒιιηΙ , 1.1. ρ. ΙιΧΧΧΗΙ. ΰειΐβ

βηΐπι «οπρΙΟΓ αιίαΐοβί, 8θμ;ιιαΐίηι Γεοεηδεηβ το κατά θωμαν εΰαγγΛιον βΐ τά παι

δικά λεγόμενα τοΰ κυρίου, ιειπ ηοη δηΐίβ ηο5$ε εεηβεηααβ εδί. Ιη Οβίαβίϊ

νβΓΟ άεοΓεΙο τβπ^ο ΙίΒπ εάίΐΐοηεβ ιβδρίαιιηίπι•. Γ,αΐίηαε βηΐπι α βτββοβ ϊατπ Ιατα

ηαυά1 (ΙιιΒϊε βαΐίβ άίίίεΓεΒαηΙ; , ηβο πάεΚίει- ηοπιεη ΤΗοπιββ εοηβεΓνβΒβηΐ. Ια

οπού βχ ίρδί$ ηο3ΐπβ βχειηρΙαΗΒηβ (ΙκιπΊπν.
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ρίοις άποστόλοις έκκλησιάξεσθαι , και άλλοις παιδικά τού σο-

τηρος ημών συγγέγραπται , έν οίς αί μέχρι δωδεκαετούς χρό

νου 1) τής κατά σάρκα ηλικίας αυτού τού των (ΐΗβΙβ εά. τού

των ρΓο τού των) αιώνων ποιητού έμπεριφε'ρονται θαυματουργίαι.

Ε η ι Η γ ιη . ΖΪ£β1>. ,ήΙ ΙοΙι. II, 11. ως παρασιωπηθέν τοις άλλοις

ίστόρησεν αυτό, χρησιμεύον είς το μη πιστεύειν τοις λεγομένοις

παιδικοϊς θαυμασι τού Χριστού. Αεεεάίΐ φιοά ςυο πΐ3§Ί8 εβηοπί-

ϋΟΓυιη ενβη^εΙίοΓαιη 3ηεΙοπΐ38 ρεΓ (οΐιιηι εευΙε$ίίΐιη ίιιν;ιΙο8(•ιΊ);ιΐ, εο

ηιίηιιχ 1ΐΙ»Γ3π"Ϊ8 ρΓαεββΓίϊπι Γηοηαείιϊκ αρίαω νίϋειϊ ροΙεΓηΙ Ιβίεηι ΗΒεΙ-

Ιιιηι εναη^εΐϋ ιιοηιίηο ΟΓηηΓε.

Νεηυε ρΓβεΙεΓευηιΙυιη εδί, Ρβεαόο - ΤΙιοηιβε ϋ1>ηιιη ηιϊηίπιε ίη-

Ιεμτπιη δΐιρβΓβκκο : ψιοιΐ ΐ]ΐιιιιπ ρχ ιιιη^πα ΙεχΙυυιη κιιρεΓδΙίΙπηι <3 ϊ Γ—

Γερρηίία, Ιιιει εχ ηιιιηεΓο βίίεΐιοππη (ατ ί. β. 1300) ι-Ιβπιιιι 61 φΐοβ

ενηιι<*ε1ϊυπι ΤΗοπιβε εοηιρΓεΙιεηάίδδβ ίη νείεπ βδΐ δΐϊεΐιοτηείπ» 3(1

ε«Ιοεηι εηπ)ηο§Γ3ρηίαε ΝίοβρΗοπ 2). ^υ^η1»(1π10(1ιI^η εηίιη Ιοί Ιίηπ

πββΓεΙίεοπιηι βϊηιίΐεϋ ρΓΟΓδίΐδ (]α(1ιιηι ρεπεπιηΙ, ςυϊρρβ (|τιϊΙ>ιΐ8 (ΙεεδβεΙ

(ΙοκεηΗεηΐίιιιτι ϊηάΊΐδΙπβ, ίΐη αΐϋ, ΐη(6Γ φΐ05 βδΐ Τΐιοηκιο ενβημτΐίιιιη.

Γ65601Ϊ3 ρίΐΓΐϋιιι* ιιιιιΐΐϊϋ, ϋδ ροΐίδδίηιυπι φιβε Βίίβηι 3αΙ ρϊεΐηίειη ιηη-

χΐηιβ οΙΓιίκΙργριιΙ, ηι! ηο$ ρειΙαΙί δΐιπί. ΡΥίΐμηιο,ιιΙί.-; ηιιΐοηι ΐϊβ (]ΐκιο

βιιρεΓβυηΙ ηοιηίηβ ε» ψι;ιε ίη ιιοδίτίβ εοάίεϊ&ιΐδ ϊηνεηίυηΙιΐΓ ιπιιΐΐο ηιη-

£Ϊ8 εαηνεηίιιηΐ <]ΐΐ3ΐη βνβη^εΐϋ ΙίΐυΙιΐδ. (}ηοπιπι ΓΓ3§πιεηΙοπιηι βηΐί-

ψιΐΐίΐδ ε1ί;ιπι ίικίο ρεΓδρϊείΙιΐΓ ψπχΙ εοιηρϋαΙοΓεβ ρΙ ΙαΙϊηοβ εΐ βΓΐώίεοδ,

ΐ|ΐιοΓυηι 1ί1)Γ08 εν<ϊη»χΊί;ι ίιιΓηιιΐίαε άίεβΓε δοΐεηΐ, β ^Γαβείδ ΓβοεΙΙίδ ηο-

βΐπ'δ ρερεηϋίδδε βρειΊαπι 681. ϋεπΐ^ιιε βϊιηϊΐίΐαϋη ϊιιίεΐ' ΐΓεη.ιεϊ Ιοειιηι

ιΙ(' Ιρνπ ;ιιΙ άίδεεικίυιη ΙΙΜργ;ι8 ιιΐίΐμϊβίΓο ΐΓ3(Ιϊΐο, ;>ι1\ . Ιηιοΐ'Ρδ. Ι, 20.,

βΐ 1οεθ8 608 (|ΐιϋιιΐΛ Ρ3(]βηι Γβρυΐα ίη ηθ8ΐΓΪ8 γοιΙϊπΙηιχ ιι;ιιτ;ιΙιιγ, 1;ιιιΙ.ί

681 ιιΐ ηο8 νείεΐ Ιγριι.ίρϊ Ιίυππιι η ηοδίεο ιΙϊνΡΓβυιη ριιΐΗΓε.

Ι)ε Ι;ι1>οπΙ>υ$ φιιιιιι ηϋοπιηι (ιιηι ηιείδ ίη Ρ(1ειΐ(]ο εναη^εΐίο Τηο-

ιηηε ροβίΐίδ (Ιϊεειιιΐη 8υηΙ ηβεε.

ΙΊΪΙΙ1ΙΙΙ11 ΡΜΐΙμίΐΙΐΙΜΙ 8δΙ (Ι]ΙΡΙ;| (ΙοΙΡ.ΙρΓίΐ Γπΐ|>ΐη(ΊΐΙΐΙΙΜ Ι'.ΙΠ.-,ΙΟΙΙΜ•.

ίϋΐη ΗΐιΙεη ίΐ ΙΙίεη. δίσιοηε ίη•Ιίε;ιΙυιιι Νοιιν. υίΐίεΐ'ν. χιιν ίβ ΙβχΙβ ώι

1 ) Μοπιοΐ'αίήΐρ εβί Ιιαηπ αείαΐί* Ιεβα ρηεπ ϊηάίεαίίοαβπι εοηνεηϊτβ ι-ιιηι ΙεχΙα

ηοίίΓΟ , ο,ϊ. ^τβεοβ Α οβρ. XIX.

2) \Ίάβ αρικί ϋΓειΙηιτ : Ζ\α 6«οΗΐε1ιΙε (]« Καιιοιυ ρ. 122 :<](]. ΟεοΓ£.

βχηοείΐ. εά. Βοηη. ρ. 788.
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\. /". ρ. δ., εΐ » ϋαη^ϊο Ιαικίαΐυηι ίπ (ϊΐοββηπο πιεά. βΐ ΐηί. ^πιεοί-

ΐΛΐϊβ 8ϋΒ νοεε τζοχα. Κϋίιΐϊΐ ϋοΐβίβι-ίιΐίί ίιι ηοΐίβ 3(1 ('ου^ΐίΐ. ηροδίοΐ.

VI, 17. Ι* ΐ'.οόβχ ΡβΗδίηυδ 830ΡΐιΙί ΡδΙ XV., ίιι ΙιίΙιϋοΐΙι. Κε$*. ιιιιηο

Ν»1. ιιιΐΜίοΓο 239. δί°;η3ΐιΐδ. Γιμ^ιιιπιΙιιιιι εβΙ Ιπιιιιι ρ;ΐ£Ϊη;ιπιιιι 3*1

εβίοειη «•ι»ιιιηιοηΙ;ΐΓπ Αηϋτεβε Οίίρρικί. ίη »ροοβΙνρ$ϊη, εοιηρίεείεηβ

υβρϊΐα ;ιρικ] ιιοβ ρποΓβ 8βχ, 3<1(1ίΙίδ ραιιοϊκ φΐαε 3(1 βορίίππιηι οβρηΐ

(]|].ί(Ιγ;ιι)1 εΐ ρ.-ΐϊΐρ ΙιίδΙοπβε φΐαε ϊη Γε1ί(|υΐ8 ('0(|ι1. ηοδίπδ ηοη 1ε§ί(ιΐΓ,

<•Γ. ΐπίτη ρημ. 141. Ρθ8> Οοΐείεπυπι πιιη ΙεχΙιι εϋίΐο οοηΐυΐίΐ ΤΙιίΙο:

ΐ|ΐι;ι Γε εάΊίοπδ ΙϊιΙγν ι•οι)Πγιτι3(,ί ε8ΐ. ΚερεΙίίΙ αιιίεπι (εχΐιιπι 3 ΟοΙε-

Ιεπο ΐ'(1ϊ(ιιηι , ηοη δίηε (ΙοοΙίβ (1ε ίρδο ΙιΙιιό ο!)8εΓν3ΐϊοηίΙ)ΐΐ8 Ρβογι-

(!ΪΠ8 ΐη ΟοάΊεε βροειγρηο, Γβρείϊΐ» εΐίβηι ΙαΙϊηα ^οι^IβΓ^^ ΐηΙβΓρΓε-

ΙαΙίοϊιε, ϊίειη Ιοηεδίαβ ίη Νονβ ιηείΐιοιίπ 8113 ρπιΐηϊΐκΐί εαηοηϊεαηι

Νονϊ ΤεδΙβιηβηΙΐ αιιείοΐ'ίΐβίειη (νίϋε δΐιρΓα), βηξίίεβ νει*δίοηε ίη 1ο-

(Ίΐηι ΙαΙϊιιβε ΜΐΙ)χΐίΐιιΐ3.

ΡοβΙ ΐηνεηΐϋδ εβΙ βΐπΐδ εοϋεχ Ιη Ι>ίΙ>1ϊο1Ιΐ6ο» 8. δαίναΐοη* Βοηο-

ιιϊβηβϊ , ποΙ,ίΙο ιμικίεηι ΡβΓΪδίειίδί ηοη ρΓ3ε8ΐ3Π8 μμΙ ιιιηΐιίΐιι ΙεχΙυδ ;

ιιιίι;ιιπΙ;ι ρπίπι ροεπ ηδςιιε 3(1 ίΐηιιιιιιι <Ιιιο(1ε(.-ίηιιιιη εοηιρΙεϋ-ΙΐΙιΐΓ.

Ηαηυ (εχΐιιιη ρπηκίδ εώ'ίΐίΐ ΙοΗ. ΑΙονδ. ΜϊηςαΓβΙΙίαβ ίη Ννουα

Ηη€θ)ΙΙα'άΌρηιοοΙί ίοίβηΐϊβοΐ β βίοΐοξΐοϊ, Ιοηι. XII.. νεηείίίδ 1764.

ρβ£. 73— 1δ5. (12°.) Ιδ ίη βρϊβίοΐ» αά ΤΙιοηι. Αυ^ιΐδΙίπ. Ιϋ<<•1ιί-

ιιίιιιη, δβοπ Ρηΐ.ιΐϋ Αροδίοΐίεί ηκιμίκίπιηι, ;ιι1 ειίεηιίπιιι δβ ρβΐ'ηιοΐυηι

ά'η'Ίΐ ΙεεΙίοηε ορεπβ Αιΐ£. ΑηΙ. βεοΓ§ϋ, φΐοο! ίηδοπρίοπι ββΐ ΑΙρηβ-

1>β1ιιιιι ΤίΙ>εΐ3ηυη>. ,,ΙΙΙιιύ," ;ιίΙ , ,,ιιπ'ιιηιπη ηοη ηιεόίοεπΙεΓ ρει•-

οηΐΐΐ ιηευηι αηο(1 ίη Χ;κ•;ι , οεΙεϋειΉηιο ίΙΙο ηκπιίηε δβιι ηιοηδίΓΟ ρο»

Ιίιΐ9 <]ίΐο(1 Τί&εΙβηί ιοίιιηΐ, δεείεδίίδδίιηυιη ΜαηεΙεηι ΙβΙεΓε εοηιρεΓε-

η'Ι. ΝοτεΓ3ΐη εηίηι ΜαηεΙίδ <Ιί*<-ίριι1ιιηι ΊΊιοιηηιη ίη Ιικίίαηι ρι-οΓεεΙιιιη

(ΙοεΙη'ηηε βιιηβ νϊπιβ ίη ε»ηι Γε§ίοηειη ενοηηιίδδε , ηιιοϋ §Γ»ν>δδίπιυδ

βιιοΙογ ΤΗεοάοιεΙιΐδ Ιίη. 1. οαβΓεί. Γιώιιΐηΐ'. εβρ. 26. βειίρΐυηι ΓεΙίψιίΙ:

ίΙ.ΊΐρΐΓ Ιΐ3ΐΐ(1 βε^Γε ηάάαεεσβΓ υΐ οΓειΙβΓεπι ΓβοίΙί ηε^οΐίο Μβηίεΐη-ίείβ-

ιηιιηι ίη ΤίβεΙυιη ΪΓΓερεΓε ροΐυίδδε." -- ,,^υιι ηΐ3§ίδ νεΓΟ δυαηι

ίΙΙυδίΓεΙ νΪΓ εΐβπδδ. βία,αε οοηπΊ'ηιεΙ ορίηίοηεηι, αροεΓ}'ρηοπι ηυεπι-

(ΙαπΊ ΙϋιοΙΙιιηι ββερΐαβ είΐβΐ ςυί Τΐιοιηηε ενβη^εΐίηπι 3αΙ άε ϊηΓίηΙί»

δβίνβίοπδ νυίςο ίηβεηοίΐηΓ : 30 ρΓβεείρυβδ ίβϋυίοδβε ΜβηεΙίδ νίίβε

Ιπ5ΐοΓί3Γ(|ΐιε ρεηη(Ιθ8 ι•εδ(ριε 3ΐ> εο §Ρ8ΐηδ εχ εοηιιηεηΐίΐϋδ νίΐ,-ιε δεΓ-

ναΙοΓΪ5 ηοδίΓΪδ ρβΓίοίϋδ βΐηαε ρΓοιΙί^ϋδ, ςαβε ίη ηιεηάβείδβίιηο εο
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ΙϋκΊΙο ιΐεειτϊΐηιηΐυι*, ροηΠί'Ιίΐϋ 6886 δυβρϊεβΙυΓ. ΙΙαοι: (Ιιιηι ίη ΟβΟΓ^ϊο

Ιε^ΟΓβπι , (Ιοίεύ.ιηι §γ»6οϊ ίΙ1ίιι$ ρδευάοενβη^εΐϋ Γπι^ηιβηΙυιη ϋυπίαχαΐ

Ινρίκ ϊπιρΓεβδυιη ΙιαοΙεηιιβ ριοιίϋϋϋο: φιοϋ νϊϋοΓΟίη εχ ίιιιρϊο ρΐϊαηι

1ί1)β11ο ιιΐϊΐίΐηίοιη ,'ΐΐίφι,ιιη Ι3ηΐ(]ΐΐί>ηι ίΐπΐϊιΐοΐιιιη εχ νεηεηο ροββε οοιη-

ρβΓΒΓΪ - - ΙΐίΐΙιεΙ ίΐ1ί(|ΐιηπι ίηερίίαηιπι ςυοφίε Ιεοΐίο ϋοΙοιΊ.ιΙίοηοιη $ϊ

νιΊιιχΙακ 8ΐηΙ εΐ νείεηιηι ρη(ηιιη βχεετβΐίοηε Γαηιοκαβ - - Ηαηο ί§ίΙιιι•

ϊρκηηι (Ιιπιίαχ.'ΐΐ ιιΐίϋΐηίοιη ηααηΐυΐαεαιηςιιε εβί ρΓαε οουΐίδ εΐ ϊρβε 1)3-

1)6ΐΐ5 ϊΙΙαϋ ηαηο ίιιίε^πιιη εάο, φιηΐε εχβίβΐ ϊιι (ΊκιιΙ. (•οι1. ιηβ. 8βο. XV.

φΐεπι 3 Οβγ. ν'ΪΓΟ Ιο. ΟηΓνβ. ΤΥοη)1)ε11ίο ΑΗ1>3ΐε Εχ^εηεΓβΙΐ ρηιρίιιιη

86Γν3( ηοβίΓα 8. 8α1ν. Βοηοηίβε ΙιίΙιΙίοΙΙίΓο,Ί. " ΡοβΙ Ιιβεε ρ1αΓ3 ρΓβε-

Γ»ΙιΐΓ άε νείεπιπι Ιεδίϊιηοηϋδ ιη;ιχίιιιαιη ρηι-Ιειιι εχ ΡβΒποϊο ΓερεΙεηδ.

Τυπι (Ιυοβ (ϋ(•ϊΐ άΊδΐίηςυεικΙοδ εββε ΙϊΒγοκ , εν;ιιι«;ε1ΐ(ΐιιι ΤΙιοιικιε 61

Ιίίιιιιηι (1ε ϊιι Γ.ιιιΙ ΐ.ι δβίνβίοπδ, Οείβδϋ εΐ Τίηιοΐΐιεί ΓοηβΙβηΙϊιιοροΙΐ-

Ιηηϊ αηείοπίβίε ηϋ1ιίΙ)ίΙη. ϋειιΐςαβ, βχρίοβα ΒεΙΙοβοΒηί ΙβχΙπηοηίβ

ρίΐΐΐ'ϋΐιι ϊιηρυ^ηαηΐϊβ ,,ίηιρυϋεηΐία", ηοη ϋιιίίΐηΐ ,,ςυϊη εϊυκϋοπι ΙιΙιιΙϊ

αΐιμιρ ;«1ρο οίυ*<Ιριιι 3Γ§υηιεηΙϊ εναη^εΙίαοι, ίάςυε βοουηϋιιπι ΤΙιοπιβηι

ιιιιικ-υρηίυηι , ςυυηι Μβι-εοβϋ ηβύιιεπιιΐ, Ιασι ΒηχεπηΙ Μβηίε,ηβεΐ."

Οοηοίικίΐΐ ηιιΙριπ φιβεδίίοηειη 1ιί& : ,,(}ιιο(1 δί ψιϊδ εχ ηιβ ψΐίΐρπιΐ,

Μ,ΊΓΟοδϊοπιιηηε 3Π Μβηϊοηβεοπιιη βίΐ φιοιΐ ηπηο εάο, ηίΐιίΐ αιΐϋίιη

6(μιί(1ειη οβΓίϊ κΐίΐΐιιιτο. ί^ιιιιπι Ιιιιιιβη ηοδίΓυιη ηοο εΐ Τηοηιβε ηο-

ηιεη βΐ) Οπ'ςεηβ οοπιιηεπιοΓ3ΐαηι ρΓβεΓεΓβΙ, εΐ ΓβοβΙΙβιη βΐ) Ιγογιβομ

ριοΙαΙ.Ίΐιι (1ε ρικ'ΐΌ Ιί'ϋΐι 1ίΙΙεΓ38 £Γ36033 όίδοεηΐε 1ιη1>ο;ιΙ, ηοη υριό

1ιε1)Γηϊοα5, υΐ 68( ίη ίτα^ηιεηΐο ϋοΐείεπαηο, ηοδίπιηι 1 1 ο ο ροΐΐιΐδ ςυαηι

ΟοΙεΙεπΒηυπ) Γί•α{*ηιεηΙ)ΐη) Γεβρεχΐδδε ρυΐανεπιη ΐΓεηβευιη." <^υ;ιπι

ρΓ.'ΐιΊ'αΐίοηριη εχείρϊΐ Γπΐ£ΐηειιΙιιιη Οοΐείεπΐ εαηι ηοΐϊβ Γϋ1)πιϋ ; Ιαιη

80(]υίΙιιι• Ιρχίιΐϋ Βοηοηίεηβΐβ ριπιι Ιβΐίηα νοι-κΐοτιο εΐ ηοΐίδ ΜίηρΓβΙΙϋ.

Α Μίη^.ΊΓοΙΙίο 3(1 οίοι•. Τηιΐοηεπ) Ιι•ίΐιΐ8«υη(1υιιι εδί. Ι» ρΓβεΙεΓ

Βοποηίεηβεηι οοϋίϋεηι 3 ΜίηςηίρΙΙίο τερΓβεβεηΐΒΐυηι αιΐΐιίΐιιιίΐ ;ιΙίιιηι

βε(1 ρεΐ'(|υαιη δίΐϊΐίΐβιτ» , ΠΓββάβηββηι , δαεειιΐί ΓβΓβ XVI., ΝΪ^ιιηΙυηι ίη

1)ΐ1»1. Κε§. Α 187. ΐ. β. ευηϋεπ) άε ψιο βηρηι 3(1 ρΐΌΐεν3η§ε1ϊυηι ϋί-

χϊιτιαί, ('(ΐϊιΐ8 οοΐΐβΐΐοηεπι ηιτιϊοϊ βίικίϋβ (1εΙ>ε1ι;ιΙ. Α(1 εοηιηιεπΐ3ηυηι,

ίη ςαο ηυυπι Ρβοηεϋ βΐ Μΐη§3Γβ11ϋ Ιαηι 8038 ιιοίηκ ϋεΗίΙ, ;ΐ(ΙΙπΙιηί(

ΓΓβςηιοιιΙιιηι Ρβπδίεηβε 3ΐ([ΐιβ αϋαά ΥίικΙοΙιοηριΐϋε , ρ388Ϊιη ίηηι β Ρη-

ΙΐΓΪρίο ροηβαΐΐιιηι, <|ΐιο(1 Ι^ηπιΐιηοϊο (ΙρΙ)ρ(ιιγ. Ηΐε ηηϊηι ίη ('ηηιιηριιΐ.

Λβ 1)ϊ1)1. Οβεβ. νίηάοΐι. ϋο. VII. ρ. 579 βς. βχ εοά. ρΗϊΙοβ. §Γ3βοο
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ΟΧί<ΐν. ρΓοΙυΙϊΙ ρηηεΐρίιιηι βναη^βΐϋ ΤΗοπιηβ, ηαοά ϊΙ>ϊ φιαι-Ιο Ιοεο

» Γοΐ. 180. υβφιβ 3(1 ΓοΙ. 187., πιαίίίαπι ςαΐίίβηι βΐ Ιηεεπιηι , Ιε^ΐ ϊη-

(Ιίεανϊΐ. 8ριΙ ροδί Ι^;πηΙ)θ(•ϋ (επιρηπι ηοη αιηρϋιΐδ ίηνεηΐιιηι εδί,

ψιεηΐΛ(1πιο(Ιιιηι ίηιτι ΚοΙΙβπιΐδ αϋ Ιιίΐιη&εεϋ νιτίκι ιιοίηΐ : ,,ΡπίδίΓβ ίη

ροδίεηιπι Ιίΐιοΐ' άε ϊηΓ;ιιιΙκι ϋΐιηδίϊ ίιι ηοεεε εοόϋεε (|ιι.ι(τοΙιιγ; Γυπδηε

αϋουίυβ δεεΙεΓε απ Γεεεηΐίοπδ 1)ϊΜϊορε<*ϊ ΐηειιπη ρεπεπί, άίεεΓΟ ηοη

ΙιηΗεο. Οιιηι βηηο 1687. ηοε ίρδο εοϋεε υίετεΐατ Ιίίρηοιίδ ΤοΙΙίιΐδ,

ηάΗηε !η εοάίεε δβίνιΐδ δΐιροΓΟΓαΙ. Υϊ(1β ερΐδί. ϊΐϊικτ. IV. ρ. 100.

Τεηζεί ΜοηβΙϋείιε υηΙειτεαΊιη^εη α. 1697. ρ. 554." Ρ^εΙεΓεβ τε-

ρείϋΐ Τΐιϋο ϊηΙεΓρΓεΙδΙίοηεπι Μϊη<*3Γε1Ιϋ α δε εοιτεείβηι. ϋο(Ί;ιηι

νει•ο υΐ βοΐεΐ (ΙϊδραΙβίΐοηεπι ϋε ΗίδΙοπα ΙϊΒεΙΙΐ ίηδεπιϊΐ ρι-οΐε^οιηεηΐδ.

Νθ8(Γ3 (Ιοηίιμιβ ίη εϋεηϋο ΙϊΙιιό ορρια Ιιηοι; ΓιιίΙ.

ΤεχΙαπι §Γ3εεε Α Γεεεηδυϊηΐϋδ 3(1 εοάΊεεδ Βοηοηϊεηδεπι εΐ

Οΐ'Ρ5<1ρη*ριη, .ήΙΙπΙμΙο ϊηκιιρεί' (ϊ<ι»ϊΐιεηΙο υίΓοςαε, εΐ Ραπ'δίεηδί εΐ

νίηάοΒοηεηβΐ. Αε Ι) γρϊπΙρ ηχεηι φιΐιίειη εοάίεειη ίΐεπιιη ϊρβΐ βε-

ευΓαΙε εοιιΐιιΐϊηιηβ, υικίε ρβδδίπι ρποΓ εοΙΙαίίο εηιεικΙαικίΒ ργ«1, ([ΐιειη-

αϋηιοίΐιιιη ΐρδίϋ8 ΙίΙυΙΐ δεπρΙιΐΓβ ρεΓ εΓΓΟΓεηι εδδε άΐοϊΙαΓ Τοΰ Θωμά

ρΓο θωμα: ςιιεπι ειτοΓεπι αΌεΐΐδδϊηιιΐδ Εί)6ΐΊιΐδ, ιιΐ νί<1εΙ(ΐι\ ρΓβείνϊΙ;

βΐηδ εηϊιη ηιηηιι ΐΐ,ι 3(1 ιη;ΐΓ§ϊηειη ηοΐαΐα εδί. Ρογγο Βοηοηίεηδεπι

8ϋΓΪρΙϋΓ3ηι ;κ•(•(ΐΓ.Ίΐίιΐ8 φκιηι ηρικί ΤΊπΙοιιεηι ΙΊΐ εχ Μίη^βτεΙΠο ειιοΐβ-

νϊηΐϋδ. ΡΓβ^πιεηΙυιη Ρ.ΐΓΪδϊεηδε εχ (ϋοΐείεπο εΙ Τηϋοηε, νίη-

(1ο1)θ!ΐεηδβ εχ Ι..;ιιη1ιεείο 8αιιΐ8Ϊιηιΐ8.

Ι)ρ δϊη^ιιΐίδ Ιοεϊδ ϊηρπηιϊδ ίΙΙαχίΓ,ινϊιηιιβ Ιοειιπι εΙ §Γ3νΐδδΐηιαιη ε(

νεχ3ΐίδ8Ϊηιαιη VI, 4.

ΤεχΙιπιι βΓβεεε Β εόϊίΐίιηυδ εχ εοϋίεε ιιιοιιποΐιοιυηι 8ππιίΐί-

οοηιιη , αρικΙ ςϋΟδ άπω ;ιπΙρ ηοβ οείο αηηοδ λογκ;ιΙ>;ιιιιιιγ Ιιοο σύγ

γραμμα άεδεπρδΐπΐϋδ *). Οοάεχ εδί εηβι-Ιβεβαδ, βαεευΐί XIV. νβΐ

XV., ρΐϋτη ϋε 8. ΑηΙοηΐο εοηΐϊηεηδ.

ϋρηκμιε (ειΊϊο Ιοοο ρπηιί εάίϋΐπιιΐδ ενβη^εΐίαηι Τηοηιβε

1 η Ι ί η ιι ίιι εχ νβΐϊεαπο εοάίεε, ηοΐβΐϊοηε φιαοαιη βνηορίίεβ εχ τείϊ-

(]ΐιϊδ ςΐ'.Ίεεϊδ εΙ Ιαΐίηϊδ ΙίΙκΊΙίβ ηρροδϊΐα. Οιιο ίη ΙίϋΓΟ ιιιεηιοΓ.-ιΙιίΙε εδί

3 Ιβΐϊηο εοπιρϋαΙΟΓε νεί ϊηΙεΓρΓεΙε ηοηιεη Τηοηιβε αϊ βυχίοηδ δειτ»-

') Οΐ. ΚεοΗοηθοΗβΓΐ ίΛβΓ πιεϊηε ΙΐΒίκΙίοΗΓίΛΙίοΗειι δίικίϊειι βαΓ πιβίαβΓ »»-

•βηβοΐιβήΐΐοΐιεη Κεώβ νοη 1840 1»$ 1844. \νΐβηβΓ ;«ΗΓΐ>ί>. 1846. Ββ. ΟΧΙΥ.

ΑηζείρεΜβΙι ρβξ. 45.
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ΙΐΗΠ 08X0. (1ΐΐίΐ18Ι1)()(Ιί II ι ΙΙκΙ ΙΙ1Ι1 ίΐΙΙΚιΙπίΐ ρΐ'ϋΙ'ΙΟΓ ('οάΊοείΙ) ϋοϋβ^ΐί ΜθΓ-

10060518 ΙΙΙΙΙ1Ι. 13., (Ί1ΪΙ18 ΗΚΊΐΙΐΟ Ιίΐ II] ('ίΐΐίΐΐυμο !ίΙ>ΙΌ1'111ΙΙ 11188. Αη-

φ&β βΐ Ηι1)6Γηϊηε Ιοηι. Ι. ρβιΊο 2. ρβ£. 13. §6(1 ΐιι Ιιοο ϋβίβίοξο

ΙηηΙιιιη ϊ(Ι ικιΙ,ίΙιιγ οχβΙβΓε ϊ Κ>ί ΙαΙίηε .,ΊΊιοιιι.ιιη ΙβιιιαεϋΙίΐιη ') <!<• ίιι-

ΓβηΙΐ» (!Ιιπ8ΐϊ. ΙπιρειΤ." 0Γ. ΊΊιΐΙ. €οϋ. βροοι•. ρβ§. €Χν.

Ρι•ΜβΙβΓ63 «ϋϋπι ΙϋΙίιιιιηι ενβη^εΐϋ ΊΊιοηιαε ΙβχΙυιη άοΐβχϊ ΙβΙειι-

Ιοιιι ϊη Γοΐϋ.8 ιιΐΓηιΙΐΓ;ιιι;κ'(-ί8 ρ»1ϊιηρ$ε8ΐΪ8 1)ί1)1ίοΐΙιεϋ{ΐ6 (λιγλ,ιιοικ• \ ίη-

(Ιούοιιεηβίδ , φΐ.ιο ςυίηΐί ΙΊ-π- βηεευΐϊ [πι(;ιη<Ι;ι 8υιιΙ. Οουίοπιηι νβίε-

Ιυιΐίιιε 3ίΓεοΙιΐ8 ραιιεα ΙίΐηΙιιιιι Ιεμΐ , 86(1 <Ιίι;ιπ58πιι;ι ςυαε 3(1 εχΛηιεη

(•ναη^ιΊϋ ΤΙιοηιβε οπίΐευιη ;κΙΙιίΙ>ο;ιιιΙυΓ. ΡοΙεβΙ εχ Π8 «Πιει, ;ιιιΙί-

ι1ιιί88(ΐιιιιηι Ιΐϋΐκ' Ι,ιΐίιιυιη ΙεχΙυιη ρτορίιΐδ Γε1ίψΠ8 ιΐ08ΐΠ8 (ΐιιιιηϋιΐ8 3(1

νείϋδ μπκτιιιιι εχεωρίβι• αεεεϋειτ. ΗιιιιΙ αυΐεηι Ικκτ :

α) ΙιιΓίΐηΐι'8 ρΐηπιηί Ιικ1ε1)»ηΙ ευιιι εο. Εΐ «ιιηι νϊ(Ιί$5βΙ εοπι ψιίιΐίΐιιι

Ιυ(1εα8 ι-αιιι ίιιΓ;ιηΙίΙ>υ8 Ιιβεε ΓαεϊειιΙειιι, ρεΓνειιϊΐ 3(1 ΙοεερΙι ρη•

ΐΓειπ -- (Χ βν3η^. Τηοω. ^τβεεε Α II, 2. 3. ήσαν δέ καί

άλλα παιδία πολλά παίζοντα σύν αΰτώ. Ίδών δέ τις Ιου

δαίος α έποίει έ Ίήσοΰς έν σαββάτω παίζων, απήλθε παρα

χρήμα και ανήγγειλε τω πατρί αυτού Ιωσήφ εΐε.

ο) Λΐ'(•Ρ88ΐΙ ;κ1 ίιιΙ.ιιιΐΐΊΜ ίΐιιιι εΐ οΐ0Ηε1)3ΐ ϊΙΙιιιιι (Ιίϋειιβ 1 1 <|υϊι1 Ιιεο

Γ;ιΐΊ8 , εΐ (ΙοΙιίιΙ Ϊ8(ί εΐ υιΙίιιιιΙ ιΐ08. £ΐ (Ιί.νίΙ ϊιιΓ;ιιΐ8 ίΙΐ8 ί>ί ιιοιι

83ρϊεηΙ«8 εΓβηΙ βοιηιοηβδ -- Οί. ί1)ί(1ειη V, 1. Καί προσκα

λεσμένος ό Ιωσήφ το παιδίον κατ ιδίαν ένουθέτει αύτον

λέγων "Ινα τί τοιαύτα κατεργάζει, καί πάσχουσιν ούτοι

καί μισούσιν ημάς καί διώκουσιν; είπε δέ ο Ιησούς Έγώ

οίδα δτι τά £ήμιατά σου ταύτα οΰκ είσίν σά εΐο. ΡβεικΙο-

ΜαΙΙΙι. XXIX. Ενβιι8. Τποπι. Ι&Ιίιι. V, 2.

ε) Αο§ο νοβ. Νοη (ροΐϊιιε Ναηι?) άενεΐ Ιιίε βαρεί* Ιβιτα γν8«.

Ηίε νιτο ιιΐΒ^ικιε επιεϊβ (ΙΪ£υα8 (•8ΐ : Ιιί(• ροΙε*1 ειιίιιι ί^ιιοιιι εχ-

ιϊπ^πΐ'π'. ΡυΙο Ιιϊο βιιΐε -- α. ΐΒϊίΙβιη VII, 2. Άρον. ούν

αυτό , παρακαλώ σε , αδελφέ Ιωσήφ ■ οΰ φέρω - - άπαξ.

τούτο το παιδίον γηγενής οΰκ έ*στι, τούτο δύναται καί πύρ

δαμ-άσαι" τάχα τούτο προ της κοσμοποιίας εστίν γεγεννη-

μ,ένον. Ρδβυϋο-ΜαΙίΗ. XXXI, 3. Τυηε εοερίΐ ουυοίίδ »α-

1 ) Ι,εβοιιιΐυπι ββΐ ΙεΓαεΙϊΐβιη. ΟΓ. ίηίΓ» ρ»β. 158. $υΙ) IV. ει ρ&£. 170., υ1}ί

βϊβ ϋβπι δΟΓίρΙαΓβε νϊιίαηι εχ ηοίίΓΟ οοΰίοε ϊηάΐοανΐπΐ'Η.
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<1ίεηΙΐ1)ΐΐ8 οΙηπιηΓΟ εΙ (ϋι-βιο Νυιη (ΙεηεΙ ίϋΐε 5υρ6Γ Ιογγ.ί νίνβΓβ?

Ι ιηο ϊιι ηΐίΐ^ιι.Ί (Τϋΐ'Ρ (Ιίςηυβ εβί ημρειχϋ. Νηηι ροίεβΐ ϊ^ηεηι

οχΙίη^ιιοΓθ εΙ ίΐϋ.-ι (ΙεΙιιιΙεί'ε ΙοπικίιΙ;ι. Εςο ραίο ψιοιΐ Ιιϊε αηΐ£

('ίΐΙ;κ•1ί5ΐηιιπι ίυεπί, αηΐε (ϋΐιινίπηι ιι,ιΐιιχ.

ά) - - ΓπιοΙϋΟδ», νϊάεηΐ οβεεί ΓιυεΙιιοϊΒ ϊικϋεϋ (?). Ει ΐ'ρχίίΐιιΐί

δυηΐ οηιιιεκ ψιί «ιιηΐ ιιΐΗΐεΰϊοΙϊ. Ει πειηο ει 3ΐΐ(1ε1)3ΐ νϋεηι (»'. β.

Αι7β«) ίΗεβΓβ. €Γ. ^Γβεοβ Α VIII. - - Νύν καρποφορείτωσαν

τά σά, καί βλεπέτωσαν οί τυφλοί τη καρδία - - ευθέως

έσώθησαν οί πάντες οί υπό την κατάραν αΰτοΰ πεσόντες.

και ουδείς άπό τότε έτόλμα παροργίσαι αυτόν. Ρβεοάο-

.ΜηΚΙι. XXXI, 4. ΕπιεΙίΙϊεειιΙ πι1ϊιιιΊ.ιιομ εΙ \ πίοπιιΐ εαεεϊ βίο.

ε) Εΐ υπ» Η ϊε πι ιιι )Ε$ 5ίΐ)>1ι;ιΙο ΙικΙοΒαΙ ι-απ) ίηΓηιιΙίοιίδ ϊιι κοίίίπο, εΙ

υηυ$ «1ε ίηΓαηΙίοιι.•* εεείάΐΐ εΙ ηιοι-ΐιπι* εβί. Ει πιπί νί(]ί$κεηΙ <•ε-

ΙβΓΪ ΐηΓαηΙεϋ, ΑίξεπιηΙ, εΙ εοηρίΉεηδαε -- Οί. {ξΓβεεβ Α 9, 1.

Και μιεθ' ή[ΐέρας δε τινας έ'παιζεν ό Ιησούς £ν τινι δώμιατι

εν υπερώο, καί ε'ν των παιδίων των παιζόντων μ.ετ αΰτοΰ

πεσών άπό τού δώματος κάτω απέθανε- καί Ιδόντα τά

άλλα παιδία £φΰγον, καί κατέστη ό Ίησ. μΛνος. 8β<1 Ηϊβ

ρηαΙΙο ρΓορϊοΓ» ΙαΙ>ηΐ$ ΙκιηοΙ ΙοχΙιιβ §ι\ Β VIII, Ι. Μετά δε

ταύτα μ.ια των ήμερων ήν ό Ιησούς παίζων συν άλλοις

παισίν επάνω διστέγου οίκου εΐε.

Αΐ(|πε ηβεε $ιιηΙ οπιηί», ηιείβ βΐίοηιιηφιε ιμιγϊβ εχ 1)ϊΙιϋοΙ1ιοεΪ8

ρΓοίπιεΙα, φιαβ (1ε νείειτϊηιο ΤηοιηΗε εν,-ιιιμεΐϊο η<1 ηοβ ρεΓνεηεπιηΙ.

φιΐ3« οίκί ηοη Ηηΐιβπ ροκΜίιιΙ ιιϊκί ρΓο Ι'Γβ^πιεηΙϊβ , (μι οπι πι (εχΐιιηι

Αεδί'Τ'ΠιειιΙίιιηι ΒΐΊήίπιιηι α!) αηΐϊφηββϊιιι* Γυπικι ρεΓ Ιοί 8;ιε<•πΙοπιηι βε-

ΓΪεηι Ικιιιιΐ (Ιαίιϊε α'εόυχΐΐ, εΙ ηΗοππη βηρρίεηιεηία ϊιι ιτΐίψιΐ•, ΙαΙίιιί*

εΙ 3Γ.ίοηί8 ίηΓίΐιιΐί.'ΐε εναιι^εΙϋ$ ΙαΙεηΙ, 1;ιιικίι ρει- 86 νιιπΙ είυ$>ηο(ϋ

ιπκΐβ εοηϋβΐββ φίβε οπ§ο εΙ ΐ|ΐι;ιε πι ι ίο ί.ιιιιυ8Ϊ88Ϊιπί ίΙΙίιι* ΙίΙιπ' Γιιίβδε

νϊά,€3ΐπτ\ Α ΟηοίΙίεο (]ΜΪ(Ιριι) οηιηίιιο εοηβοπρίυβ οββε νϊάεΙιΐΓ. Ηοε

ρΐ'ίιηιιιιι ίιιιΐο ρπιΐΐίΐΐιϋο 1)1 ΐ|ΐιοιΙ (1ικΉΪ8ΐιιί 03ΐ)88ΛΒ> ΐιιρπηιϊκ κιΐϋΐϊηεί.

ΜΐΓίΐεϋΙίχ ειιίιη 3 ρπιιιβ ίιιιΐε ριιεί'ίΐί» εϋϊΐΐδ Ιρμιπι (Ιίνίιιηιη 8ΐι;πη ιικι-

ϊί•5ΐηΙειΐ) εοαιρΓθ1)385ε άοεεί, ία ευπι ιιΐ νίϋεΙαΓ Βηεηι υΐ (Ιεΐ ίϊΐΐϋπ»

Ι,υιιιηιι.ιο ηαΙυΓβε ρΓΟΓδυβ εχρειΊο» Γαίδ$« ιιεο υίδί ίρεο'εη £ε«8Ϊ8$ε

|ι0Πιίηί> βρραιτ.Ίΐ. (^ιιοϋ ΓειΊε α ηοΐιΐβ (Ιϊεϊ οοηΙΪΓηιηΙ αηεΙοΓ Γ,ιΐ;ιΙο^ί

ΙίϋΐοΓίιηι 3Ι«ΐ)ϊεΙ)3εοΓϋηι ΊΊηιοΙΙιεϊ Γοιίϋΐαηΐίηοροΐίΐβιιί ιιοιηίηε εϋϊϋ,



Χί,νΐΙΙ ΡΗΓΛ,ΕΟΟΜΕΝΑ.

ία α,αο ββΐ ά συνέταξαν οί αυτοί θέλοντες δόκησιν άποφήναι την

σάρκωσιν αΰτοΰ καΐ ουκ έν άληδεία. Ει ηοε νει•ο ία οβυδδβ Γηίδδε

νίάεΙιΐΓ οϋΓ Μαηίοίιαοί εναη^εϋο ΤΙιοηΐΗβ ΙβηΙορβΓβ <1ε1εεΐ3ΓεηΙαΓ:

ΓιεΙυιη ριιϊπι 605 ΟηΗδΙί εοΓριΐδ αά Ι)ο(•οΐ3πιιη εχεηιρίαηι βοιηηίαδδε

83(18 εοηβίβΐ. ()ικι ίιι Γ6 (Ιικώιΐδ ροΐίβδίιηυηι (1ε ρεί'δοη» Οιπδΐϊ ορϊ-

ηίοιιί1)ΐΐ8 δαεειιΐο δεο,υηάΌ 83ΙΪ8 νυΐ£3ΐΐ8 εν»ιΐ£ε1ΐιιηι ΤΙιοιικιε αϋνεΐ'δ»-

1)3(ιιγ: ψιιιιιι ϋδ <}ΐιί ί>Ιιι ϊνΙιιιπ ιιημίιιιι Ιιοιιιϊηεηι ηαηηεπιιιΐ, Ιιιιη ϋδ

Ι[ΙΙΪ Ιθ8!1ί» 3 ϋΙΐΠδΙΟ (1ί8(ίΐ1§11ΡΙΐ(68 ('ΓΓίΐ' ,Ί1ΐΙ(' 1ΐ3ρΙΪ8ΙΙ1Ι1ΙΙ1 ΡϋΙΙΙ 11011

Γιιΐδδε ηίδί Ιιοηιίηριιι εχίδΐϊπιβπιηΐ. ΙΙιιίιΐδίηοϋί νεΓΟ ηιίι-κ'ΐιΐϊδ α ρυετο

ρ3ΐΓ3(Ϊ8 (ιΐιοδίίεο» ϊά ίρδυιη ρΓθ1)3Γε νοίαίδδε, Οηπδΐί π3(ιΐΓ3ηι ηοη

ΓιιΪ880 ηίδί (1ί\ ΐικιιπ , ϋδ εάΌεεηιυι• ιμκιε ΟβίΙιοΙίεί εοηΐκι (ΙίδριιΙβπιηΙ.

1(3 ρίαιιε Ιπιο ςυβοΥβΙ (|ΐιοϋ ΑηβδίΒδίιΐδ 8ίη3ΐΐ3 Μεΐίΐοηεηι δβπίεηδεπι

εοη(Γ3 ΜβΓεϊοηεπι βοπρδίδδε ιτ-ΓειΊ , εΐ ι1ίνίιιίΐ3ΐειιι Ιεδαηι κη;»ιιι ρεΓ

πιΐΓ3οιιΐ3 Ιπεηηίο ροδί Ικιρίίδηπιπι εάίΐβ εΐ ΙιιιηκιπίΐίΐΙι•ιιι νεΓΟ Ιη^ίηΙα

αηηϊδ 3η(ε 1>;ιρΙΪ5Γηαιη ΐΓ3Π83ϋ(ΐδ ηοιηίηί1>υδ εοαιρΓΟΟαββε >). Οιτν-

δοδίοιηυδ νεΓΟ εΐ γη πιπί δεευΐϋδ εδί ΕιιΙηνηιίαδ Ζί^Βειιαδ άίβεΓίε

εοηεειίιιηΐ, ωΪΓβειιΙίδ είυδπιο(1ί, δι φι;ι ριιρι• τενεΓ3 εύίύίδδεί, εοηι-

ρΓοΙ)3ΐ•ί , ρβΓ δρεεϊεηι Ιαιιΐιιηι ηοη νεΓΟ οιιιιι εοΓροΓε εχδΐϊΐίβδε «Ιφιο

ε^ίδδε2). ^ι1^ε ΟίΓγδΟδΙοηιυδ ηοη όϋεΐυηΐδ ει•3( ηίδί ΓβΒυΙβ'δ ΟοεεΙίδ

ΓεεερΙβδ (1ε ραεπΙίΒιΐδ Ιεδυ ιηΪΓβεαΙίδ ϋπηε ηοΐβδ Ιιαίιυΐδδεί. Νεςαε

νεΓΟ ιηούο ί(1 ΐ|ΐιού Ιεβαβ βιΙΙιιιε ρυεΓ ιηΪΓηοαΙη εάίάίδδε ίη ενίΐιι^ρΐίο

ΤΙιοηιβε π3ΓΓ3(ιιγ 3(1 8ΐΐ8(ειιΐ3ΐΐ(1ιιηι άοεείίδίηυιη ίιίοιιΐ'αιη εδί, δεά

ρΐί,πιι ηιϊΐΜ ρπηΙί^ίοΐΊΐηι ιιαίιιπι, ςυβε δρεείπιω ροΐϊυδ ιμικιη Ιιπιηϊηειη

ρΓ0(1ίΙ. Ηαε αεεεαΊιηΙ ρΙυπι ίίη^ιιία ςαβε βηοδίίεηηι εΐ (|ϋϊ(|ριιι ϋο-

εε(3ΐη βϋοΙΟΓεηι δυβάεηΐ. 1ΐ» £Γ3εεε Β Ι. Ιησ. Χρ. αναστρεφόμε

νος σωμ.ατικώς έν πόλει Ναζαρέτ: Β IV. Πόθεν το παιδίον

τοΰτό έστιν (Α έγεννήθη) όπως (Α οτι) πάν ρήμ.α ο λέγει £ργον

γίνεται έ'τοιμ-ον (ίίειη Α IV, 1. Α V, 2.): Β VI, 2. Ύμ.εΐς ά

οΐδατε λέγετε, έγώ δέ πλείω ύμ.ών έπίσταμ.αι" προ γαρ των αιώ

νων εΙμί. καΐ οίδα πότε έγεννήθησαν οί πατέρες των πατέρων

>) Οΐ. ΚοαιΗ: Ββΐίς. 8»ογ. Ι, 115. (Οχοη. 1814.) αΒί ει ΑηωΙ. δϊη. ΗοΛ^.

εβρ. XIII. Ιιββο βίΓβΓϋηίιΐΓ: τάς δύο αυτού ουσίας ίπιστώσατο ημΓν' την μεν

θεότητα αΰτοΰ δια των σημείων εν τη τριετία τη μετά το βάπτισμα, την δε

ανθρωπότητα αΰτοΰ έν τοις τριάκοντα χρόνοις τοις πρό τοΰ βαπτίσματος.

*) Οϊ. ΕυΟινιη. Ζι'β- «Λ ΙοΗ. 2, 11. ρΐ ΟίΓνιιοΛ. Ηοπιΐΐ. XXI. (XX.) «ι

ΧΧΠΙ. (XXII.) «4 «ιιηάβπι Ιοαιοι.
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υμών, και έπίσταμαι πόσα έτη της ζωής υμών: Β VI, 3. αλη

θώς οϊδα πότε εκτίσθη ο κόσμος: Α VII, 2. τοΰτο το παιδ. γη

γενής ούκ έ'στι, τοΰτο δύναται και πΰρ δαμάσαι" τάχα τοΰτο

προ τής κοσμοποιίας έστιν γεγεννημένον : Α VII , 4. ούτος τί

ποτέ με'γα εστίν, ή θεός, ή άγγελος (ίΐβιη XVII, 2.): Α XVIII, 2.

τοΰτο το παιδίον οΰράνιόν έστιν. (^υβε εχεπιρί» Ι'βοϋε αιι§βπ ρο8-

«ιιιιΐ ιηοΐΐίχ 3ΐπ8 Ιίΐΐϊιιοπιιη ΙεχΙϋΐιηι ηο>Ι γοι-πιπ , βεά ΐίΐιη 531Ϊ3 δΐιηΐ

&ά ρΓοΙηιηαΊιπι βυείοτειη (ΐιιοκίίηιιη ευπι<|υε ϋοοείΒηι. ϋειιίφιε νετο

Ιιπο ρεΓίϊηεηΙ ηιιβε εΐ ςΓαεεε εΐ Ιβΐϊηε (Ιο αΙΙε^οποβ ΙίΚεπιπιηι αίρΐια-

ΒεΙϊ ροίεβίαίε » Ιεβιι ραεΓΟ οοπιηι πΐ3£Ϊ8ΐπ) ρΓοΓεπιηΙυι-, ΙαηΙορεΓε

οιιιη Ηδ ϋοηνεηίεηΐϊβ ςααε ΐΓεη»επ5 ηιΐν. Ιιαει-εβ. Ι, 20. εχ Μλγοο-

ϋϊοπιιΐ) ΙϊΙιεΙΙο αΙΓβΓί. υΐ βιιΐ Μαιχοβΐοβ Ιΐΐιπιπ) ΤΙιοιηβε αιιΐ Ρβειιάο-

ΤΗοηιαηι Μβιτοβ'ιοπιιη 1Η>πιηι βαΊιίΙιΐιϊββε βίβΐιιεηϋαιη ΒΪΙ. ΙαηινεΓο

;»1) Μ»γοο5Ϊογιιπι ηΙϊι|ιιο ίρδίΐΕη ΤΗοηιβε ενηη^εΐίιιηι οοηβοπρίιιπι εβββ,

ηοη βίηε ρΓοΒαΒϊΙίίαΙε οιιηι ΒεΙΙοβοβπο αΊχεηβ, δίφιΐϋειη ςιιβε §ηο-

δΐϊείΐ 8338 νϊ(1ϊιιιυ3 εβίΐεω ΜβΓεοβϋβ οοηνευΪΓε εΓ€(1ϊ1>ίΙε εβί; βΐΐε^ο-

■-Ϊ003 νεΓΟ ΙίΙΙοΓ3πιιιι 1(ΐ«υ3 3ΐι ;ιΙϋ ρΓίίοΙοΐ' Μβιτοβϊοβ εχειταεπηΐ ')

ηοη 1ί(]ΐιεΙ. ΑΙ» Ιιΐχ νει-ο ροδίο,υιιιη ίηνοιιΐυβ 831 ΙίΙιοΙΙιικ , 3(1 ΓεΙίςαοβ

ϋοοεΐ35, 3(1 Ν3383εηο8 (ΙεβΙε Ρβεικίο-Οπ^εηε), ίηρπ'ηιίβ α<1 Μβηί-

(•Ιιαοο3 ΙΓ3ΙΙ8ΪΪΙ; ιιεςαε ρ«58Ϊιη , υΐ ιιοΐυηι 881, ϊρ»Ϊ5 (^ίΐίΐιοϋοίκ ιΐϊκ-

ρϋοαϊΐ2).

VIII. ΕΥΑΝΰΕΙ,ΐυΜ ΙΝΡΑΝΤΙΑΕ ΑΗΑΒΙΟϋΜ.

ΑηΙΐ([ααιιι Ϊ8ΐϋ(1 βε ηιοιηοπιΐιίΐε ηιοιιηηιειιΐυηι 5υρεΓ5ΐίΐίοιιί$ Οππ-

Νΐΐ.ΊΐιοΓίιιη οπεηίαΐΐϋπ) ιιοΐιιίιηιΐδ (Ιεεδβε ίη 1)30 ηιι\;ι ηρουΓνρΙιοηιπι

εν.ΊΐιμεΙίοΓίιιιι εοΙΙεοΐίοηε. (^ηοι! ψιιιηι ρπ'υκι ρηΓίε, ρει• ο;ψϊ(α ίβΓβ

ηονεηι, 3(1 εναη§;ε1Ϊ3 Ρδπκίο-Ιίΐοοίιΐ, Ι^ικηο ρΙ Μ.ίΙΙιΊηοι', βχΐΓβιηβ,

ίηάε 3 Ιποεδϊιηο βεχίο οαρϊΐβ, αά Ρβεα(1ο-Τ(ιοηΐ3ε ΙίΙ>Γτκη ρΐεηιπιςιιε

οοηΓοπηηΙιιιη εβί, Ιυιιι ιιιοτίϊ» ρ,'ΐιΐε, 3 (Ιοοϊιηο εηρίΐε αβφιε 3(1 Ιπεβ-

κίηηιιη ([ΐιίπΐιιηι. εΐακηιοϋί ιηηχίιηο Γ;ι1»ιιΙ;ιν οηιιΐϊηεΐ (]ΐΐ38 ρτορπε οπεη-

•) Ηαο άε Γβ οΓ. Ιοειιιη ιΙϊ.ϊογΙϊκλϊγπιιγπ ϊη Οη'§. ΡΗϊΙοιορΗ. εά. ΜίΙΙει•. Οχοη.

1851. ρ36. 205 «<ιη.

'-' Ι Αι! Ικιηι: Λι: ηαίιιι-η εναηςεΐϋ εχροβϊΐϊοηβιη πΐΓίΐϋ α(1ΗίΙ>αϊπιιι$ άίωβιίΗΐϊο-

ηρτη ηοίίπιπι Ι1π£:ιιιηιη § 10.
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Ιηίο.ι (ϋΐ'ηκ, ΓερΙβΙβ* δαίαηα ϋηεηιηηίυιΐϋφιε , νεηεβεϋβ ηλ^ίαβαυε

ηγΓιΙηικ. Εο(1βιη οπεηίαϋ ίη^εηίο ςαο Ιιηεο ϋοπρίβ βιιηΐ ν»Ιβηΐ ρ,ι

ςιιηρ 3(1 εοηιηιεηΐβ εχ £Γ3εα3 ΙϋΙππβηιιε ΙίΙιπ* ρείϊΐβ βϋάΊιηΙητ, υ!

ΟΓΐΐΙδ Μΐ-88Ϊαβ 3 ΖθΓ03$ΐΓβ ρΓϋΡίΙίΐ'ΙΐΙΧ (('Ορΐΐε VII.), III Ι3ΡΙ113 ίιιΓ.ιιι-

ΙΪ5 3 ΜηΗίΐ πιβ^ίβ αϋοΓηηΙϊΒυδ άαΙ;ι, ί^ιιβ ηοη εοιηρί'εηεηβη (οηρρ. VII,

VIII.), ηΐ α,αβε (1ε ριιριϊ ρεπίΐβ ;ΐ5ΐΓοηοηιϊο3 εΐ ρπνβΐοβ ρΓβεαΊεβηΙηΓ

(οβρρ. ΙΑ, ΜΙ.). ΙΙιιι• (]ϋ«»]ΓίΐΙ €ΐί3ΐη ηυοϋ «νεοπιοΓϋδ ρΓορβ ΜαΙα-

Γβηηι ρ3£υπι ιιηβ ι•υιη ΓοηΙε (οΓ. εβρ. XXIV.) (Ίί.ιιιιιιιιηι ϊη νεηει•β-

Ιίοηε πβοείυτ, εΐ <]ΐιϊϋεηι 3 ΜοΗβιηιιιβϋαηϊβ )ΙΙ33 ιεβϊοηεβ ΗΐοοΙβηΙϊΒηβ

ρβπίΡΓ 8ΐ(|ΐιε β ΟΐΓΪ5ΐΪ3ΐιΪ8 ΟΓΐβιιΙαΙϊ Ητΐ5. Ιΐεπι ςιιοά ιιιρπιοπβ ΙβπιρΙϊ

ϊη (\\ιο ηιη^ηιιπι ΑομνρΙϊοπιπι ίάοΐυιη ϊη^ΓεάΊρηίρ Ιε&ο ίηΓβηΙε οογιίιϊΙ,

εΙΪ3ηιηιιιη εοΐίΐυτ, εεΐ'Ιο ρεΓ ιηπίΐιι 53Ρ0ΐιΙβ ιιιΙι.ί εβί Μ.

Μγ(1Ϊ3 ϊξίΐοΓ ςυβπι άίχϊπιυδ ρβΓδ ϊικίοίε <|υο(ΐ3ηιιηοαΌ άίϊβΓΐ 3

(1υηΙ>ιΐ5 Γεϋΐ}ΐπ8. (ίιι.η ρ χ γρ ςυοϋ ρτο1>αί>ϊ(β Ιίΐ, Ιιηεο οηιιιΐβ ηοη (»ιιι

ιιιιηιιι (μιεηάβηι .ίικΊογριιι φιαιη ροιιιρίΐίΐίοι-ριιι ΗβΒιιίδδβ, ηεε μπιηυιτι

Ϊ13 3 (|110()ΙΚΙΙ)1 ΚΡτίρΙ» βΡα" εΧ βΐίίδ δΟΠρΙΪΝ III ΠΙΙΙΙΙΙ1 ΓοΠροΙΛ 8838 , ίί!

ρ1υηϋιΐ8 3Γ£ΐιπιεηΙΪ8 (ΙεηιοιίδΙι-βπ ροΙε8(. 8ΐ3ΐίηι ριιίηι ;ι1ι ϊιιίΐιο Ιεδίΐ-

ηιοιιϊυιη ϋε Ιεβιι ρυεΓΟ ϊη «ίιιιϊν ιηπίτεπι βΙΙοουΙο εχ Ιϊογο Ιοεερηϊ ροιι-

Ιίβείβ Ιι;ιιΐ8ΐιπιι (ϋρϊΐιπ•. Ιίρηι ι,ψίΐΡ XXV. εοιηρϋβίοήδ ηοΐ3 ροδϊΐ*

εβί άβ εν3η§ε1ίο ίηΓβηϋββ εΐ άε ενβηςεϋο ρεΗεεΙο (ί. ε. οβηοηίεο).

ΕηιμΚίμ ;ΐ(](]ίΐ;ιηΐριιΙιιπι ΙιινεηίΐυΓ εΐΐαηι εχευηΐε εαρίΐε XXVI. Εο-

άεπι οβρίΐε ;ι1(ργ;ι φκιρώιηι Ιίΐιι-ί ρ3Γ5 ΪιιρποβΙιιγ : 3£ΐί άε ιτϋίΐιι ραι-εη-

Ιιιηι Ιινιι εχ Αε^νρΙο εΐ άε ;ιιι^ρϋ νοεε (]ΐι;ι ία&βϊ 8ΐιηΙ β ΠηίΙ)υϋ Ια-

άβεβε δίβΐϊιη Λ«ζ;ΐΓβΐΙιυηι ρείετε. ΧϋιίΙοιηϊιιιΐδ ρηρϊιϊοιίδ ϋβ (]υαε 8ε-

ψιιιπίιιι- ηιΪΓ3ουΙη ιι.ιπ;ιιιΙιιΐ' ε» ηικιρ ΙικΙαραιη τενεΐ'3 ϊη^Γεδδϊδ εΙ ςιιϊ-

άπτι ΚρΙΙιΙρΙιειηϊ βεεϊάεηιηΐ. Ορηιιιηι εβρϊΐε XXXVI. οπιΐϊο ΓβνεΓϋ'

νίιΐρΐιιι- ;ηΙ ίιΐ ψιοά γ.ι|ιιΙ<• XXVI. ιι,ΊΓΓ.ΊΓΪ ('υβρίιιηι 6δΙ. Ηβεε ΐμϊΐιΐΓ

ηοη τερίϋ οι-άϊηε ρι-οεεάυηΐ ηεε ροδβυηΐ ιιϊβί 3& ϊηάϊ1ϊ§ειιΙΪ3 εοιηρϋβ-

Ιοπδ εχρϋοΒΓΪ. Οειιϊιριυ ϊηβεηρίϊοηε εΐ 8υΙ)8οπρΙίοηε κί^ιιίΙίιαΙιΐΓ ηαηε

\Λταιη •λ\> βνβη^εϋο ϊηΓβηΙίβε ρρικίβη• ροΐϊαβ ςυβπι ίΙΙικΙ ίρδίιπι εββε.

ϋϋβε •8•ΙϋΓ τεβ ηοη βυηΐ (1ιι»ί;ιε: β11βΓ3 εβί, ΙϊΙιγο ςιιεηιβιΐιηοοίυαι

3(1 008 ρεΓνεηίΙ εοΙΙεεΙϊοηεπι εν3ΐι§εΙΪ03ηι εοηΐϊηεπ , ίβείβηι εχ ηηΐί-

ι) ΟΓ. βΓΟΜ» οοάά. πι»», ορκίί Νακΐοι ααεηαΐϊ. 1784. Ρ88. 283. ϊη ίιϊηβΓβπο

8ιββοο «ββεαϋ ηυίηΐί ίβοϊπαί. ΟΓ. εΐί^ιη 8οζοπιεη. Ηϊ»ι. εοοί. V, 21. λίγετα; γο?

πορ' Αίγυτττίο'.;, γ«νίκα δια τον Ήρώβην ίφυγεν ο Ίωση'φ, παραλαβών τομ Χρι-

οτόν χαι Μαρίαν ηήν άγ. ίιεοτο'κον, Λίεϊν εις την "Ερμούπολη εΐο.



ρηοι,εοομενα. υ

ψποπίιιΐϋ 1ι1)Ι•ϊν ; <ι1Ιη•;ι. αϊ) Ιιοηιϊηβ ηπβηΐηϋ ρ.ιηι ϊιΐδΐϊΐιιΐβτη 6586.

8ε<1 φιηεπΙιΐΓ (|ΐι;ι ί» Ιϊη^υα βίΐ ηβαβ. Ροΐ68ΐ βηίιη απώϊϋΐιβ (εχίαβ

β 8ίΙ«.ίο ΐη Ιικ'ίΐη ρΓοίΓαεΙαβ ίίπΙ ;ιΙ> ϊρβο εοηιρϊΙαΙοΓε Π1>π ρΓοΓοϋΙιΐδ

6$8β αυΐ εχ ιηΐεΐ'ρι-εΐίΐΐϊοηβ 11ιιχΪ88Ρ 3ϋυδ Πιι^α;ιο οπεηΐβΐϊβ. ΙιιΙει-

ρΓβΙβπι ηαΐεπι ;ιπ<Ιιΐ<:ιιηι ίηιη ρΓορΙβΓβα βαβρίεαη ΙϊοεΙ ψιοηίηηι ηοη

ΙιιηΙιπιι ;ΐ!-:ι1)ϊι:ιι$ ΙεχΙυβ 8βά εΐίαπι 8\τυχ ΐ τι ΙΙΙιιίη ιπϋκ. ϊηνεηϊΙιΐΓ ') ; 2

Κ\ίί'ν νεπ> ραηΙεΓ αΐηαε α Οορίίδ ιηοηυηιεηΐη ιιιιιΙΙη ρΓαεδειΊϊπι ΐΗεο-

1θ§ϊθϊ ίΙΓ£ΙΙΠ)ΡίΐΙΐ Άά 1ΪΙΙεΓ38 Λΐ-αΙχίΙΙΙ (]1ΐΓΪ8ΐϊ;»110Γ111ΤΙ ΐΓίΙΙΙΝΪεΐ'ΙΙΙΐΙ: (|α3Π1

ιριη 1ικ•ιιΙ(ίι1ργ Ιε8(αΙιΐΓ ΗπιΙηα 1>ϊΙ)Ιϊοπιιη ΙεχΙιιβ ηίδίοπα. 8β(1 αϊ)

Ιι.ιο 8ΐΐ8ρϊοϊοηβ αά" ΙίΐηΙαηι ρΐΌ£Γ6(1ϊεη(1ηιη βδΐ ρΓθΙ>η1)ϊΙίΙίΐΙ.ειιι ιιΙ εα ϋε

Γ6 ηοη (ΙιώίΐΗΓβ ΙΐοεαΙ. ΙηδίιηΙ εηιπι ΐη .ίι ;ιΙ>ι<ο ΙοχΙιι <|ΐι«ο άε1>εηΙ

ε 8νπίκ•ο (Ιεπναπ. Εϊοδίηοόϋ 681 (|ΐιοι1 Ηΐιιιιΐ8 εροοηαε (χΓαεεο-

πιηι 309, •|ΐιη ΟιΗδΙηδ ηβΐυδ εβκε άϊοϊΐιΐΓ οηρίΐε II., εηιη (οπιηιιιηϊ

8\τοπιιη (1ε εα π• δβηΐεηΐϊα οοηνεηϊΐ 2) , (]οαε εΐϊαπι ηρικΙ ΛΙηιΙΓατα-

«ρ'υηι (ΒβΓπεΙίΓηβυιη) (•(•Ι(Ί)0ΓΓΪηιιιηι ];ν-.ο!μΙ:ιι-ιιιιι ερϊδεηριιηι 8360. XIII.

Ι(•^ϊΙιιι•3). Ρογγο (ίΐρίΐε Ι. Ιοδερίιιΐδ ηϊδΙοηΐΊΐδ πιπί (^ΊΪαρηα ροηΐϋίοε

.■(ΐΙΐΙΊΐΙΙΐΙίΙΐΙΓ. ψΚιΐΙ ΙΊΙΙ'8118 [ΙΟΓίΐΙ Ϊ.'ΙΓΟ εδί δνπδ , (|ΙΙΙΊΙΙ.•|(Ι|ΙΙ(Ιΐ1ΐΙΙΙΙ ιΊϊϋΐη

ΐη (>6θΓ£ίο Μοβυΐαηο 61 δαίοπιοπε ΒαδδΟΓειίδϊ οΒβεΓναΙυηι εβί ;ιΙ>

ΑδβεηΐΗηο 4). Τπΐίιιηι εβί αοοίΐ εα νοχ ςυα ρ;ιχκϊιη Μ»π;ι κηΙιιΙαΙιΐΓ,

ηΐ δνιΐδ εβί ρΓορΓία, ίι.ι Λγη1)Ϊ1)ιι:•( ;ιΙϊ•;ΐίί ϊ^ηοΐα ε$15). Ι)επίψιε εοη-

δβηίαηειιηι 681 , (|ΐιο ίΐιριπιεηΐο 1<3 (]γ0Ζ6 11808 681 3(1 ρΐ'οΐκπκΐιιηι ίη-

•τεηΐιιηι 1ΐ1)ΓΪ ηοβίπ ΝβδΙοηαηυηι , ίάειη 3(1 ί-<»ιιΙΊι•ιιι;ιικ1;ι ιι> χχι,ιιιι οπ-

^ίηεηι ηάΊιϊοεΓβ. 01>8ει•νανϊΙ εηϊιη ϊΙΙε αρρείΐαΐΐσηεδ ο δίσποτης

Χρίστος εΐ ο κύριος Ιησοΰς ίπ βΐίώϊοο ενβη^εΐϊο ίηΓαηΐΐαε εχ οοη-

δίαυίϊ ΝεδΙοηαηοΐΊΐιη ηδΐι (Ιίδΐίιιμυϊ '•)■

') ΟΓ. Α.ί56πκιιι. ΒιΜ. οπβηί. Ι. ρ. 585. ιι&ϊ ΒεΓοεεηβε» εοθϊεει ΓεοεηββηΙπι•,

ΐη (]ΐιοπιπι ρππιο ΙοβίΐιΐΓ ενκηβεΐϊιιπι άκ Ίηίαχιύα ΟΗηιΐί ει β^τϊαοε εί απιβίοβ,

αίτοφίε ΙεχΙιι Ηιίεηί εχαι-αίο δγπ»εΪ5. Εϊιίδΐΐεπι εο(1ϊ(,•Ϊ5 πιεηΐίο ΙίΙ Ιοιη. III.

ρβΠ. Γ. ρ»§. 282. ϊπ 1ίΙ)ΓΪ8 η«0Γϋΐη ϊ§ηο(« »πηΙ κικΚιπιγπ ηοιηίικι. 8β(1 ηεαίΓΟ

Ιοοο εο^βχ αεειίΓβΐϊι» <1β80ΓΪ1)ίΐιΐΓ ; ηεςιιε ιηβ^ϊβ βϋιιβ ρπιεΙεΓ Ιΐϋηε ϊη<ΗεαΙατ.

") Οί. Αίβειηβη. ΗΜ. οπεηΐ. Ι. ρ. 387. 389. II. ρ. 163. ΤΜ1. Οοά. βροοτ.

ΧίΙΙί. ηοΐβ 35.

3) ΡΓοΒβνϊΐ Ηεηποπβ 8ίκε εχ Ιοοο Ηίίίοπ'ΛΡ ΟγηαβΙΪΒΠΐιη (ρ. 109. εά. Ρο—

εοεί) βΐΐβίο αά εναη^. ϊηί. εβρ. II. νίάε ΤΗίΙ. Οοά. βροεΓ. ρ. 135.

■») α. ϊ>Ά\. οπεηΐ. III, ρβΠε 1. ρο^. 522 ει 317. ΟΓ. ΤΚϋ. 1. 1. ρ3β. XXIX.

ηοίβ 21. • ...

») Οι. Τΐιϋ. 1. 1. ρββ. XXXV. ηοΙ« 25.

ο) Οί. Γ«1>Ηο. 0ο<1. βροεΓ. III. ρ. 421. ΤΗίΙ. Ι. 1. ρ. XXXIV.

*♦•*■«
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(}θ3ε φιΐίεΓη βγΓββ οπζίηίδ 3Γ;;ιιηιεηΐ3 εχ ίρδο 1ϊ1)γο άεδίιιηΐβ

μιιιΙ. (}α3ηΐ3 νβτο Ιιοε βνβιΐζβϋϋηι ηρϋά 8νπ>8 εοδφιε ροΐϊββίπιιιπι

Νββίοπβηοβ βιιοίοπίβίε ΙιβΙΐΐυιη ηΐ, ρΓ3ε εείεπβ εχεηιρίυηι άοοεί

βρϊδεοροπιπι ΑΙαΙΓβΓββϋ εΐ δβίοαιοηϊδ ΒΒδδΟΓειίδίβ , ^κοπι™ ιιΙεΓςιιε

πΐϋΐΐϊϊ εϊυβ ΓβΒαϋβ ιΐδϋδ εδί '). Νεςαε πιϊγιιιιι εβί β 8νπδ ΝεβΙοπβπϊδ

ίΙΙιιϋ ΐΓ3η5Ϊ88ε εΐϊβιη 3(1 ΝβδΙοπβηοδ ΜβΙβΙωΓεηβεβ εΐ 3(1 Ρείδ,-ΐδ 2).

Αε^ν ρΐϋδ νεΓο , δίνε ΑΓ3ΐ>ί1>ιΐ3 δίνε Οορίΐδ ») , ϊ»ηι εο ιικι^ηορβη:

εοωιηεικΙβ&ηΙιΐΓ φιοϋ πιβ^ηβ ΠώυΙβπιπι ρβΓβ νεΓδβΙιΐΓ ία εε1ε1)Γ3η(1Ϊ5

Αε^γρΙί Ιοεΐδ εχ ίΙΐηεΓε δβεΓβε Γ;ιηιιΙί;ιε εΐ3ΓΪ8.

ΙηδΐίΙιιΐ3 3ϋ1εηι Ιΐ3ε« οοΐΐεοΐϊο εναη^εϋοβ νίίΙεΙϋΓ ηιαχϊηιε 3(1 Ιιοε

ιιΐ (ΐυϋ>πδ()3ΐιι (Ιίεΐΐϋδ ΓεδΙΐβ Μίγμα άΐοβίϊδ4) 3(1Ιιϋ>εΓεΙιΐΓ ίη 53οπ$

οοηνεηΙϊΒοδ. <£ιιο ίη υ&α 1ϊ1»π ροδίΐβ νίάβΙιΐΓ εβϋδδβ οιιγ αιΪΓβϋυΙ»,

βΐ ρ3υοΪ8δΐηΐ3 εχεερεπδ (εβρρ. 46. 47.), ϊΐβ ηβιτβιιΙιΐΓ ιιΐ ,ιηϊηιιιιη Ιεδίι

ραεπ, ςαεπι ΊΊιοππβε ΙϋιβΓ ΪΓΒϋυηϋιιηι δ»ερε εΐ ιηβίεβεπω (Ιερίηςϊΐ,

1>εηενοΙιιπι ΙιειιεΙϊειιηιφιε ρΓΟίΙβηΙ. ^ϋ^ εχ άϊνεΓδβ ηιίπιοϋίοιυιιι 03-

ΙαΓ3 ηοη τεείε εβεεΐΐ ΚΙβακεπιβ {υεύβτ άϊα ΑροΙα•\)ρΗηι άβ$ Λ". Τ.

•) ΟΓ. Αϊίβπι. Μ>1. οηβηΐ. III. ραΚε Ι. ρ. 309 »^• ΑραΛ ΤΗϊΙ. 0ο<1. αροετ.

ρβ8• XXXII »<1• ,1ειπ οΓ- ΗβΠΓ• δ'|ί" ηο135 "^ κ,ρ• 'Α ε1 6•

*) ΟΙ'. ΤΗϊΙ. 1. Ι. ρ. XXXIV βα,.

3) ΒϋδρίοβΙιΐδ εβί νΪΓ οΐ. ΤΗϋο 0θ(1. βροοΓ. ρ. XXXVII. εΐϊβιη ίο ΟομΙοηιπ)

Ιίημιΐϋΐη ίΓαηβΙβΙϋΐη ίϊβκ Ιίηπιπι ηοδίπιπι. 8εά ϊά Ηβυιΐ νεπϊχπιϊΐβ ε•1 ββιη ίρβααι

ο!> εβιιβββηι «μιοιΐ Οορίϊ ΙίΒηιπι βΓβΒίεε ΙβββΓβ ροΐεπιηι. Νεηιιε Μΐΐιϊιΐϊι-ιιιη ίΐΐοί

Γπ(£Πΐει>Ιυπι β Ζοεβ» ΰβίβίοβ. εορίΐε. εοαΜ. ρ. 223. ϊαάίοβίππι , ϊη ηοο ΙπιιΙηοΓ

Μανιακή ΠΜΓαουΙΐίΠ» ο Ώάρατα (άϋητη, άχαα ίάοΐα ίη ορρίάο ψιυάαιιι αάΌταία (α

ίιιΐκηΐι ρηάάαηΐ €1 ίη αίΜ/ίίκτη <Ιίίπ«1ΐίη<ΐίΓ , Ινττα Μκιηίί εοιυριπίιη- αΐη/αυ» , ρτο-

άιιιηΐ πιοήιιί, αρρατιηΐ αηβίΗ, εχ εναη^ϋο ηοβίΓο ΗβαβΙοπι νΐαβΙαΓ (οί. ορρ. 10.

11• Ρβ. Μϋΐώ. XXIII.): ροΙεΓβΙ εηΐιη Η»ιι(Ι άιιΜε εχ αη(ί<]υιοπΙ>ι» (ΙεπνβΓΪ Γαο-

Ιί1)ϋβ , ΓθΓΐ»55ε βΓβεεϊβ , ςυεπια(1ιιιο(1υιη ναΐϊεϊηΐιιιη Ιεβαΐαβ ει ΙεΓεπιϊβε εοιίπιη ΐΙΙο

πιΪΓΒεαΙο εοιπρίείαπι βο«β ϊβιπ Ευίεΐιίω (ϋεπιοηβίΓ. ενίίη^. VI , 20. IX , 2.),

Α*1ΐ3ηα5ΐ.ΐ3 (ϋε ίηεβπι. τεΛί. Τοπ. Ι , ρ. 89.) βΐϋα,υε ρΓβεάΐεβΓϋηΙ.

■•) Α<1 εοβηοίεεηββπι Γαίϊοηεπι Ιιοπιιη (Ηεπιιη ΙεδΙΟΓϋΐη οπεηΐβϋαπι Γβεϊΐ ϊη-

<1βχ άϊεπιπι εχ πια εορίϊεο βΐ κ&ϊίϋϊηίεο Μαπ»ε δβεΓΟΓυπι 4ϋβπ> βΙ ε05•• »»»•

Βΐιγββϊηΐοο εχΐιϋϊΐιϊι. \ν»ηβ1βΕ•>αβ. ΟΓ. Ραηία:: 8;ιιηιη1ιιημ (ΙεΓ ιηεΓκννίΪΓθ. Κεϊδεα

ϊη <1εη Οπεηΐ ΙΗ. ρ. 80 5θ,• 11>ϊ εβί ϊηΙεΓ βΐϊ»: Όαη 22. 23. 24. Μβ^ Μαηα Αη-

Ιηηίϊ ία (ΛεΓηβΥΙ'Ιβκ• ϋειι 28. Ιυηϊ, \νεϋ 1)εί ίΙεΓ Μβπα ^ΓοΓϊβιη ϋιΐΓβί «ΙογΛ

ΟΙιηβΐί Αΐ1ηΐίΐε1•1 είηε (ΙυεΙΙε εη($ρπιη^ειι , νοη »ε1εΗ«Γ »11ε ΚηιηΙίειι οΐϊβ 3ηι

(1εΓβε11>εη ςεΙηιηΚεη, ςεκαικί «οπίειι βίηά. Όίη 20. Ιυη. <1αβ Γε3ΐ (ΙεΓ ΕιΗαιιυη^

(Ιεβ Ηηιυεδ Μιιπα. ΚϊηιίΙίΙιπ,ϊ <1ΐεΙ>ϋ8 Ι'εβίίβ άωΐίηβΐΐ μιπι (Ιυο ιεπηοηεβ Ι'νιϊ.ιι ί

ερϊίοορί Τβ1)εηηεηίΪ5 , <1ε ΐ]ΐιίΙ^ιΐ8 8ί1τ. Λε δβεγ ;κΙ Ιϋι ι Ιιίιιιη ΓεΙϋϋΐ. \'ϊ(1ε 3ρυ<1

ΤΗϋοη. Οοιί. αροοΓ. XXXIX: Ιλ ρταηκτ ά» αί άιηχ άίχχν,τζ α ρουτ <Λ>)ΐΙ άι

οέΐέύητ ίβ ;<""• 0" 1- 0• (η[αηΙ αοοαιηρα^ηέ «Ιβ Ια δ. νι'ο-^ί, άβ ^ο$^^Λ ΐΐ ά€ 5α-

Ιοπκ ιοτΐ Ί« Ό (Ίίί/β «η £3</Ρ'β> 8'οιτίία οι Ιιβυ ηοηιπκ: βίε.
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§. 970. ρ3£. 206.) ηοιι ροδδε ίΐι-ηυϊεαιη ενβη^εΐίαηι βχ £Γ3βεο ΤΙιο-

ιιι;ιρ. «Ιεπναη'. •

Οιι,ίρ νρπι (ιογ ΐοΐιιηι οτίεηίειιι ηροι.ΓνρΙιαπιηι Ιπκΐίΐίοιιηιιι ϋε

1 118 II ρΐΐεΐΌ, 0ΙΙΠ11Ι1 ρθΙΪ88ΠΙΙ11Ι11 ΐμΐίΙΟ ίΙΓίΐΙΐϊΐ'Ο Ιί1)Π) ηοδίΓο ΐΓ,ΐϋΐΜΐΙΐΙΓ,

ρΐ'ορ.ι^ίΐΐίϋ ΓυεπΙ, ΐ|ΐι;ιηΙιΐ8 Π8ΐΐ8, φιηηία ;)ΐιι•Ιοΐ'ϊΙ;ΐ8 , ίηΐεΐΐι^ϊΐατ ϊικίο

φιοά Ιιηικί ρ3ΐιο;ιε εΐΐαηι ΜοΙΐ3ΐιιπιε(]αιπδ 8<•πρΙοπ1)ΐΐδ ρΙ;κ•ρΙκιη( , Κεβ-

836ο ιηηχϊηιε, εε1εΙ)π ("οπιιιϊ εοιηηιεηΐβίοπ : φι ϊ<1 ψιοιΐ ηοηηαΐΐηε ίιι

ϊρβιιηι ΟοΓίπιαιη τεεερίαε 8ΐιηΙ »). Α αο3 τε ηεδοίο 8η αά αηΐϊςυίΐα-

Ιί'ΐιι 3ΓαΙ)ίο»ε ϊπΙ(•ιρΐ'ε[;ι[ϊϋΐπ8 εοηοΐαϋΐ ροββϊΐ, φιαιιιψι;πη εοικ-οϋειι-

(Ιιιιη 081, ρυΐαίδδβ ΜοΙιαηιηιεϋειη Ιι,ιιιπιο βυβ εχ Ιι:κ1ίΙΐοηϊΙ)ΐΐ8 εϊιΐ8

§εηεπ8 φιβε ιίικίιιηι ιίπ'ΐιηιΓειτριιΙιΐΓ οιτ ροριιίοπιιη ΟΓΪεηΙπΙϊυαι. Ι > ϊ ;* —

ΙεεΙυβ φιίϋεηι βπιοιοβ φιβε ϊη εάΐΐϊδ ββΐ, Ηεηπ'οο δΐΐςϊο ηοιι ιυιιΐΐιιιη

άίίΙ'οΓΓβ νί(1ε1)βΙιΐΓ ηΙ> ;ιΐ';ι1>κ-:ι Νονϊ Τ(-8ΐ;ιιιιπιΐί νεΓδΐοηε (|ΐι;ιπι ειΐίύίΐ

Ει-ρεηίαδ; δεά ηεε (1ε Ιιιιίιΐ8 αείαίε 8α Ι ϊ « εοηδίαΐ. ϋείεηιηι Ηαϊε ατα-

|ιϊ(•;ιε ηοβίη ΐ',ν.'ΐιι^ί'Ιϋ ϋΐηΐεείο ηοιι ιιίηπιιηι αικ:ΙοπΙηΙΪ8 (η1>αεηι1ιιιιι

681 : ροίοιαΐ ειιϊιιι ίβεϊΐε ίρβε .ιγ;ιΙ>ηίι8 ΙεχΙιΐδ (|ΐιί δβερε εΐ ιίιιιι αιηοΓε

(1ε8('ΐ'ίΙιεΓεΙιΐΓ, 3(1 ιτεοηΐϊοιτηι δειΐδίηι (ϋαΐεοΐιιηι (.'οπΓοί'ηιηπ. Οοάϊ-

οΗΐιι εοπιιη (]ΐιϊ εχ εαΐβίο^ΐβ ΙιϊΙιΙίοΙίιείΜπιιιι ϊηηοΐιιεί'ΐιηΐ ;ιηΐί(|ΐιΐ88)ΐτιιΐ8

νίίΐεΐυτ ΜεάΊεειίδ Ρ.ιΐίΐΐ. ηιιιιι. XXXII. ίΐηηο 1299. δοπρΙϋ&: νϊιΐο.

βρύα Τΐιίΐ. £1ο(1. αροεΓ. ρ3£. XXXI.

ΙίεΙΐφιιιηι ε.κΐ ιιΐ ϋε εϋίΐίοηίουδ Ιιιιϊιΐδ ενβη^εΐϋ ()ί<•.Ίηιιΐ8. Ρπ-

ηιιΐ8 ('(]ί(1ϊί Η ε ιι γι ο ιι 8 ΝϊΙνί• ΤΓ3ΪεεΙί 3(1 Κηεηυιη, ι•οη8ΐι1ϊΙηΐ8 τεί-

|)ΐι1Ίίι•;ιε ΒΓεπιεηδΐδ ϋίεηΐιιιιι , βιιιιο 1697. Γ.οΰΐεε ιΐ8ΐΐ8 εβί Ι)ί1>1ίο-

ΐΙιο<;κ• Οοΐϋ, ριιΐιΐϊεβ Ιϋηι βυυΐίοηε Ιιΐι^ϋιιηϊ Ιί;ιΐ;ινοπιιη (1ϊνεηάϊΐ3ε,

ς αϊ ψιιιηι αείβίεηι ΙιβΒιιεπΙ ;ιηΙ φιοΓδίιηι ρεΓνεηεηΙ ηοη εοηκίβΐ. Ι.ϊ-

\)ή Γ.ϊ(ιιΙιΐ8 881 ΕυαηξβΙϊιαη ϊπ/αη/ϊαβ νεί ΙίϋΐΓ αροντι/ρΑια άβ ΐτφιηΐΐα

£&τναΙοη'$. Εχ ΜαηηεοτϊρΙα βάϊάίΐ αο ί,αίίηα νσηίοηβ βΐ ηοίύ Ϊ11ιΐ3(ι•α-

νΐί Ηβαηακ 8ίΚβ. ΤεχΙιιβ ;ιγ;ιΙ)Ϊ(118 οιιηι ίηΐεΐ'ριβίαΐίοηε ΙαΙΐηα εοιη-

ρΙοοΙϊΙΐίΓ ρ3£ΪΠ3δ 161. Ι'οπιια (]υ<>(1ειιοπ;ι ; ηοΐαε ΐ|ΐΐ3ε ΙεχΙιιπι εχεί-

ηϊιιπί 94. ΝίΙνίί νεΓ8Ϊοιΐ(.Ίΐι (:.•(ΐικ]ΐΐ(• νοΙ,ίιιι τερείΐεπιπί ϊη 3ραεΓ^ρίιο-

γιιιιι υοΙΙεοΙϊοηίουβ δυί.•> Ρ8»ΓΪείυ8 εΐ Ιοηεδΐϋδ, ίίειη <'.;ιγ. (Ίιγ.

ι^ ΟΓ. ιΙίίί>βιΊα[. Π163Π1 Ηα^9ΐιαπι |)8β. 91 8ΐ|ΐ|- , ίι.-ηι ηιιίΒιιβ ϋιί ιη.ιχϊιιιγ ιιμι.;

5υΓη ΗεηΓΪε' 8ϊΙιϋ ηοιι» βΐ ΤΗίΙοηϊκ. Ια ιΐίίίΐτΐ. ηιβ» 1. 1. ηιβίβ ΓβεΙιιπι β«1 ςυοΓΐ

ίιι Ιοοϊβ αρροηβηιϋι βεπρΙΟΓηηι ΑΐίΐΙηιιη ΑΒαΙΓατα^ϊιιιη οιιγπ Κο-883βυ εοηιροβπί.



ΙΛν ΡΠΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΛ.

ίιπιΐ. ΝοΙι ηιί άίϋδ '). ΡαΒποϊιΐδ ΙεχΙυηι αραά δίΐϊΐαηι ροηΐίαιιυιιι ίιι

είρϊΐα ΙΛ' (ΙϊδίίηχΐΙ, η(1(Ιϊ(Ιϊ(φιε 110138, ιη;ι.\ϊιιι;ιιιι φιίϋεηι ρ;ιι•|ριιι 8ϊ-

Ια;ιη;ι.•>. Ι)πιίΐ|ΐΐ(ΐ ιπιροι- οΐ. 'ΓΙιϊΙο ουηι νεΓβϊοηε 8ϊ1νϋ 1;ι1ΐη;ι ρΐί;ιιη

Ιρχίιιηι απιοίουιη π-ρ<Ί<• ηιΐιιιη ιίιι.ί\ ί! (•ιπη (ΙρΙροΙπ ηοΙ;ιππιι ρππιϊ ούΐ-

ΙΟΠδ , ρΐ'ίΙΙ'ΙιΊ Ι'.ΊιΙΙΙΡ, 111 ρΠΐΙΡ£()ΙΙ1ΡΙΐί$ ϊΐφΓΪΠΗΝ (Ιβ ΓΟΐΙϊι'ίΙΐΙΙ^ ΙΝ.ΙΙΙΙΙΜτί-

ρΐϊβ (]ρΐ|ΐΐι• ϊρ.Μ) ΙϋιιΊίιι .ι ναπίϋ (,ΙιγινΙιΊιμοπιιιι οΓΪεηΙαΙϊαπι ΙασιΐΙΐίβ ι-ο-

εερίο Ι'αβίαβ εΐ ηεουΓΒΐϊυδ ύίδδεπιίΐ. ϋε ΙεχΙη ΗΓηΙίοο εϊιιβηυβ νει•-

δίοηε ΐΙΙβ Ιιαεε «ϋηοΐβνίΐ : Τβχ/ιιβ αναΜοΐ νβηϊοηίιαίΜ /αΐύιαβ νϊιία αΐί-

φκιΐ Λοσίίί$ί>ηα$ οοΙΙββα ΒοβαΊ'ββηι» βιησηάανίΐ ίη ίρβηηιίηΐύια /////ημηι-

ρηίαίί ιιΐι ι'ρίο οοΐ'ΓοοΙϊί.

Ι)ε ηοδίτη Ιιιιΐαδ εναη^εΐϋ ριϋΐίοιιρ ΙβΙίηη 1>εηε ρΐΌηιεηιϊΙ εείε-

1>ειτίιηιΐδ εο1Ιε£3 ΡΐεΐβεΙιει•. Ι ν ιίνιιι ιηεο ιο^.ιΐιι νβΓδίοηεηι 8ί-

ϋίΐιΐίιιιι ΙαΙΐηηιη, (|ΐΐριηη<Ιηιο(Ιιιπι ;ι Ταίΐοηε <\\Ιπ1>ίΙ;ι ε8(, ;ιι1 ;ιγ;ιΙηγιιπι

Ιρχίιιιη ίηιρΓΡδδυιη ιεοο^ηυνίΐ : ιπκΙε Ιιαιιιΐ ρ;ιιιρ;ι ίιιιιηιιΙιιιιιΙ.Ί εειίδΐιϊΐ,

εΐβί ρθ8ΐ(Ί'ίθΙΤΜ) [>,ΙΙ'|Ρ1Ι1 Ι111ΠΙ18 (|ΙΙ»ΙΠ ρΐ'ίιιΐ (ΊΙΙ ΠΠΊΤ\ίΐ. ΗίΙΓΙΙΙΙΙ 11111-

ΙαΙϊοηιιηι εα« φιβε ηΐΐηιιίά ιιιοηιεηΐί Ικώεπι νίάεΙ)3ηΙιΐΓ ρ1εΓΐιιηΐ|ΐιε ίη

ηοϋδ ίηάΐοανϊ. Εγγογ ίηρΓίπιίβ ηοΙαΒΐΙϊβ οοιτεείυδ ε$1 οαρίΐε XX.,

ϋΜ (}ηϊά 7'βί βχί, ο (Ιοιηϊιιαβ τηβαβ, άβ Ηοο τηαίο δ(τί1>Ρη(Ιιιιη εΓβΙ ρΓο

{)ιΐίΐι/ι ρηΙβΗβτ, ο άοηιϊηαβ τηβαβ, Αίε ηιιιίτιχ βίί. Εΐίαιτι ηΓηΙιίΐ'ΐιιη Ιεχ-

Ιιιηι ΡΙείβεΙιεπίδ ρίίΝκίιη ειιιεικίηνϊΐ ίη εχοπιρίαη' ιηεο, ιιΙ εηρ. III. ηΐδ,

Χ. Ι)ί8, XI. 1)Ϊ8, XX. Ι).8, XXX. XXXII. XXXVIII. XXXIX.

ΧΧΧΧΙΙ. ΧΧ\Χ\': 86(1 Ιΐ.ΊΡΓ <ΙΙ'.(ΊΙΙ'{|ΙΐΐΙ8 ΠΙΐΙίρΐΙΓΡ 3 ΙΙΟδΙί'Ο ϊηδίΐίαΙΟ

.-ιΐίεηυπι ει•;ιΐ.

IX. Χ. (ίΕδΤΑ ΡΙί,ΑΤΙ (.ηλεοε Α η Β.

XI. ΟΕδΓΕΝδϋδ Γ.ΗΚΙ8ΤΙ ΑΙ) ΙΛΡΕΚΟδ βΗΛΕί*.

XII. «ΕδΤΑ ΡΙΕΑΤΙ ιλτιλε.

XIII. XIV. ΟΕ80ΕΝ81 8 ϋΗΚΙδΤΙ ΑΙ) ΙΝΡΕΚΟδ

ΙΑΤΙΝΒ Α ΕΤ Ι).

δεχ ΙϋΗ'ΙΙί α ηο1)Ϊ8 εάίΐϊ βαηΐ, Ιιρ.ν §Γαει;ε, Ιτεβ Ιαΐΐηε, ΐ]αί «ιηίοη

νηιιίυηείϊ ιιηιιηι ρΙΓργ,ρπιιιΙ εναη^εΐίυιη Νϊεοάεηιί. ^ποϋ «]ΐιο ϊιιγο λ

') Ε(1!(Ι!ι ί« ει ςιιΜεπι ηεβϋββηΐίΜΪπιβ Οοί-ρκι οιηηίηιη υ(1ιηιη αροοη/ρΐιοηιιη

ίχίπι ίιίΙΑ'α , Π»ι);ιπιηπ»ε 1804. ίη ψιο Ι&ΐϊαβ 1ε£βηΙιΐΓ εναη£. (1ε ηβΐϊνϊΐαίε Μβ-

Ηβε, εναηβρϋιιτη ίηΓαηΐΐαε αϊ ;>1»ϊ<-ιιγπ , εν:ιιιμ•.Ί!ιιιη Νίεο<1ειηϊ.



ΡΒΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ. Ι,Υ

ιιΐ)Ιιί.>ί Ι'»εΙιπη βϊΐ, αηΐε οιηπί» ϋίοειιαΊιιη εδΙ. ί.ί1)πιηι <|ϋειιια(1πιο(1ϋπι

ροδί αϋοΓϋΐη δΙυϋΐΑ οΙβγ. ΤΙιίΙο ηιιρβΓ εΐ {*π•»εοε εΐ ΙαΙϊπβ είϊάίΐ, άαβ-

Ιιιΐδ οοϋ5ΐ3Γβ ρΗΐΙί1)α5, ςιιβπιιη ρποιε εβρρ. Ι—XVI. άε ΟΙιπβΙο αο-

ειΐδβίο εΐ (ΙβωιιοΙο οπιεϊ βΠίχο βεριιΐΐο ΓεάΊνϊνο εχροηίΐαι•, ροδΙεποΓβ

» εβρίΐε XVII. πδψιε Πηεηι ΐΓ3<ΓυιιΙιΐΓ ΙΊΙίοτυιη δγηιεοηϊδ ε ηιοΓίαϊβ ίο

νϊΐβιη ΓβνεΓδΟΓυπι ΙεδΙϊιηοηί» (1ε ϋΐιπδΐί (Ιεβοεηδίι «ά ϊηΓείΌβ, (Ιιιϋιιιη

ο1)8εΓν3ΐιιιη εβί. Ηββ νεΓΟ ηοη «β εο(1εηι βυεΙοΓε ρι-οΓεεΙβδ εβδε ιιε-

ςυε ηιη^ίδ ϋεδίΐιΐΗΐηδ αϊ ίη υηιιιη εοηϊυη£8ΓεηΙιΐΓ, Ηίβ ΓεΓε ηΓ§(ΐαιειιΙίδ

ρΓοβ.ΊΐϋΓ. .

1) ΤεδΙεβ Ηηΐίιιυί ^Γοεεί ρΙιΐΓΪητιϊ ρποΓεπι ραιΊειιι αίβηαε 3ΐΙεΓ3

ολΙπΙιριιΙ. Ι)ε ϋυοίΐεοίπι επϊιη εο(1ΐοί1)ϋδ »Γ3εεΪ5 αά εάεικίυιιι ΙϊΙ)πιιη

Ηαε υ8ΐ}«ε 3<Κπ1)ίΐΪ8 άαο ΙβηΙαιτι νεί ΐΓεβ ') βΙΙεΓβηι ρβΓίεπι ριϊοπ «ά-

ηεχηιη ΙΐίώειιΙ. Αίφιε βοοβίΐίΐ βά ηονεπί ίΐΐοβ ΙεβΙεβ ^Γβεεοδ £Γανε

ΙεβΙίιηοηϊυηι εορίϊ ϊηΙεΓρΓεΙϊβ, «ρυ<1 ((υειπ βΙΙεΓβ ρ3Γ8 ηοη ϊηνεηίΙϋΓ.

Ι^αΙίηϊδ (μίΟεπι, ςαίοηβ βΐίβιη ηοπιεη ενβη^εΐϋ Νϊοοάεηιΐ (ΙεΒεΙηΓ, υΐ

ροβΐ νί(1ε1)ίηιιΐ8 , Γοππαιη ΙίΙ>π ϋυαίιυδ ρατίίΒυβ οοηίυηείίδ είΓεεΙβηι

ηΐ3£ΐ'δ ρΐβοιπβδε δΐΗΐιιεηϋϋπι εβί: Ιβΐίηί εηίηι οοαΊοεβ ηοδίπ οηιηοδ

υίΓαπίφΐε ρβι-Ιεπι οοηϊυηοΐαηι παοβηΐ. βΓε^οπυί νεΓΟ ΤιίΓοηειιβϊδ

ϋυοουβ Ιοοίδ <1ε (ίεδίίδ ψιβε ϊρββ αϊείΐ ΡίΙαΙϊ (ΙϊβδβιβιΐΗ. αΐΐεπι ρβΓίε

ηοη ηΙϊΙϋΓ2). ,

2) Ργιογ ρ3Γ8 ίιι 3ΐιΙϊςυΪ8 οοίΐίείοιίδ ^Γβεεϊδ, ι'Ιεηι ΐη εορίο ϊηίει•-

ρΓβΙε, βααηι (ΐυεη<Ι«ηι Ιϊηβηι Ιι«Ι>εΙ ςιιο ΙϊϋεΙΙϋΐη οοηοΐαϋϊ βρρβΓεΙ.

(^ικ<6 οίαιίδΐιΐη ΤηίΙοηί ϊη (ΙιιοΒηδ ΙηιιΙιιηι ιοιϋοϊοιίδ μ;Γηεεϊδ ίηνεηΐβ ηοη

ΓβοΙβ νίβα εβί β!) ίιηρεπίο ΙΊΙιπιγϊο ;κΙίοιΊ;ι εβδε. ϋε οοΐο εηίιη εοάΐ-

εϋ)ϋ8 ηοβίΓΐδ (]ΐιί ϊη εεηδηιη νεηϊοιιΐ, ΐΓεδ ρααΐΐο αηΐε ιΙεΚίΊΐιηΐ, Γβ-

Ιϊαυί νεί'ο σ,υϊηςυε οηιηεβ, α,υίΙ)ΐΐ8οιιιιι Ιβδίίδ εορίιΐδ εοαδεηΐϊΐ, ε;ππ

οΐβϋδαΐβπι Ιι.ιΙιειιΙ. ΚιίΓδυδ νεΓΟ Ιίΐϋιιί εοϋϊεεβ (]ΐιο8 ρποΓεπι ρβΓίεηι

ηοη 5Ϊηε ;ιΙΙογ;ι ΙπχΙβιβ νίάΊηΐϋδ, 1>3ηε γΙ.ίιινιιΙηιιι {,Ί'ηοίΐηι ρβΓίϊπι

ρΐαηβ οωΐΙΙαηΙ, ρβΓίϊηι 3) ρβυοϊδ δίιηΐ1ίΙ>ϋδ εχρπιηαηΐ. ^α^ οαιη Γβ

ι ■) ΤεΠίυπι (ΙίαηπίΛ ν'ϋΐίοϋπιιπι ΙϋιτΗϊι , ϊη ϋ«$αη3. ΟντίιΙί 0ΓΟΜ« βριιά ηο»

ίϊβίο Β ηοΐβΐιι™ . Ιο*» ρπΟΓβ ρβτΐβ βΐ ίηίιϊο 3βευα(1»β ιηιιΐϋιιιιι.

*■) Νββοϊο βη ΒηΙϊςηΪ8»ϊιηϋ3 οοιίοχ Λ'ϊικΙοΒοηβηϊίδ ραΐϊηιρβεβίυ! οιπίΐΐαΐ βΐΐβ-

ΓΟΐη ρβΓίειη : οβΓίβ «ηίπι ϊη ϋί ηιοο 1ρ§ι ΓΓ3§ηιβηΙΪ5 5ϋηΙ (}α»β βά εβρϊιϊί XVI.

«βοϋ'οοεβ ρππΐ3Πΐ βΐ ίβουιιόίαπι ρεΓίίηβηΙ ; 5βά ηϊΗίΙ <ί« ροίΙεποΓβ ρβιΙ«! ϊηνβηΐ.

ΟιιπγΙ ααβηι ρ'βνβ βίί, «Βΐ Γβρβίϊίϊ» ,ιίικίϋϋ Γ.οηΓιητΐ3(ιιιτι ΓοβπΙ, Γβοϋβ ίηΙε1Ιϊ(^ΙιΐΓ.

»> νίίβ οο<Κο^5 ηοβίΓο» ΑΒΟ ρβ§. 366.



Ι^ΥΙ ΡΒΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ.

υυΙιαεΓβΙ (μιοίΐ εχοπίϊηιιι δεευηάβε ρβΓίίδ (]ΐιειηαι1ιιιοϋιιιιι α ΙαΙϊηϊβ Ιε-

ϋΐϊϋιΐϋ Ιπκϋΐαΐ' $3(15 (ΙΐίΓεΓΐ α ξΓαβεο ΙεχΙιι.

3) Ιρβαπι βΐΐβπαβ ρηΓίίδ 3ΐ•§υηιεηΙιιηι , (1β <[ΐιυ ροκί εχροηεωιΐδ,

ρΡΓ 56 $ΙαΙ , φιαηινίί ρποτί ηοη ρΓΟΓδίΐδ ίηεοηνεηίεηβ 8ΪΙ. δεπηοηίδ

(]αο(]ΐιο §Γ3εΐ'ί εΐ δΐϊΐί ίιι ιιίΓοςιιε αΐϊςυα (ΙίίΓβΓοηΐί.ι εοηβρίευ» 681. Α(•-

εεάίΐ ({(ΐο(1 ΙεχΙιΐδ ϊη ρποΓε ρηι-Ιε ιηίπιηι ϊκ ιιιοϋιιιιι ΙΙικ:Ιιι;ιΐ , ίη ρο-

δΙεηοΓε (]υ»(1ίΐιη Ιεδίίαηι εοηδειίδίοηε ιιΙϊΙιιγ.

4) Λ1οιηι>ΐ"ΐ1ιϊ!θ5 ίηρηπιίδ (Ιιι ο Ιοεί δΐιηΐ, νεί ροΐίαδ ιΐιιο Ιοεοπιιη

§ειιιίιιοπιιιι ραπβ: βΐΐεη ρποπδ ρβιΊίδ δϋΐιΐ, αΙΙβΓΪ ροδίεποιίδ ; ηΐΐοπ

νειΊΐίΐ Ι.ΊίΓοιιϊϋ ίη επιεε 3ΐ1θ(]υειι(:ίδ (Ιοηιίιιιιπι Ιΐ'αϋυιιΙ, ίΐΐΐιτί ;ιι1 ιι&ιιπι

νειΊ>οταηι ϋηπδΐί δρεοίβηΐ ίη εναη§ε1ίο Μηπ;ί XVI, 16. βανΗρΙο-

Γϋηι. νβΓΐ)3 εηίιη Ι.Ίίχοηίδ 6αί. ΡϊΙ. #τ. Α εβρίΐε Χ., εοϋεηι ίεΓβ

ωοοΌ α,αο βραϋ Ι-,ιιοηηι, βίε ϊρπΙηιπΙιιγ Μνήσθητί μου, κύριε, (ίΐ» Α

Είη3; βο βΐ ΙβΙΙ. ΐΓββ ;ιι1(Ιιιιιΐ δταν έ*λθης) έν τη βασιλεία σου.

(!οπ1γ;ι Π«3εβη$. Οντ. αά ίη/α: εβρ. Χ. ΪΙ;ι ΙκιΙιγιιΙ Κύριε, οτε βα

σιλεύσεις, μη μου έπιλάθου. Ηβεε είιΐδίικκίί κιιιιΐ υΐ υίει-φιε Ιεχ-

Ιυδ ;ι1> εο(Ιεπι ίΐιΐϋΙΟΓβ ρΓοΓεεΙιΐ8 εδδε ηε({αε3ΐ. Λΐιμιο ε;κ1ειη ι•;ιΙϊο

εδί ΙοεοΓαπι Οβ$1. ΡίΙ. %γ. Α XIV, 1. 61 Ωε$οβη$. Οιν. αά ϊη/ΪΒΓ. II, 2.

ΡποΓε εηΐπι Ιοεο ΟηπδΙαδ (1ε ιηοιιΐε 3(1 εοε!θ8 3δεεηδυΓυδ (Ιίκϋϊρυϋί)

ρ^βεείρίΐ Ό πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ο δέ άπιστη-

σας κατακριθησεται , ψιειιΐίκΐιιιοιίϋηι οαεε Οιι-ίδΐί νείΐια εΐΐαπα ηρικί

(Ρδευάο-) ΜβΓαιπι ΙεςηηΙυΓ. ΡοδΙεποτε Ιοεο ΙοΗαηηεβ 1>3ρΙΪ8ΐ3 βριιά

ϊιιΓογο» άίείΐ Δια τούτο απέστειλε με και προς υμάς ίνα κηρύξω

πώς έ*ρχεται ό μονογενής υίος τοΰ θεοΰ ωδε, ίνα όστις πιστεύση

προς αύτον σωθήσεται, όστις δέ ου πιστεύσει εις αύτον κατα-

κριθησεται. (^υ» ίη τε §;Γ3νε βδδε ρηΐο ηυοό οβρίίδίββ ογβΙϊο, ρίβηε

εοηΓοΓηιηΙα 3(1 ΐΐΐα Οιπδΐί νει•1>3 , ροδί πιστεύση οηιίΙΙίΙ και βαπτι-

σθή , ρΓαεδβΓίίιο ([απηι »ιιοΙογ ΙϊοεΙΠ οπιηίηο άΌεεβΙ πιοΓίιιοδ ηίδί

1)3ρΙίζαΙο8 3(1 δβΐηΐεηι ρεΓνεηΪΓε ηοη ροβδε. ΟΓ. ί!)ϊ(1εηι XI. προτε-

ρον δέ άπελθεΐν έν τώ Ιορδάνη και βαπτισθήναι. οπού και απελ

θόντες έβαπτίσθημεν εΐε. 8ί ί^ϊΐϋΓ ίίΐεηι 8επρδί8δεΙ ιιΐι;ιιΐ)ψιε Κ1>π

ρ;ΐΓ(εηι, 0(1111 ιιιίιιίπιε ρπιείεπιιϊδδυπιιη Γαίδδε ρυΐο ίη αΐίεια ΐΐΐαίΐ α,αοά

ίη ρΐ'ίοΓε ρο8υΪ88ε(.

5) Ε» <](ΐ3ε εβρϊΐε XVI. οι'γοβ Ννιηοοηοηι νεΓδβηΙυΓ ηοη 8ϋηΙ

είαβηιοϋί ιιΐ εχερεείεδ ΚΙίοΓηιη δγηιεοηΪ8 πίβίοππηι. (^αβηι 8Ϊ αυείοι
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ρποπβ ρβΓίίδ ίιι ηιιίιηο Ι);ι1)υΐδδβΙ., ί;πιι οο Ιοοο ρΓηορηηΐΗΐίΐηι βΐίσ,υο

ηιο(1ο (ΙοχϊδδεΙ. ΡοβδαηΙ ϋΐα νβΓο ίη εβιΐδδβ ίυϊδδε πι γ ηβεε (1ε Γεϋϊνί-

νΪ8 ΗϊδΙοπβ ϊηΙεΓροΙαΙοη αά εοιηρίειιιΐυηι ενοιι^εϋπηι ϊιίοιιβα νίιΐοοίιιΐ'.

(Ιικιε ί)ΐιυηι ϊΙ;ι 6886 ϊηΐεΐΐεχΐδδεηι , ιοί εηΐίεβε εο εοιίδΐιίεικίιιιη

ΐυ(Γκ•ίΐνϊ ιιΐ 3ΐΐ6Γ3πι ρβΓίεηι »1> ηΐΐβΐίΐ 8ΓΪιιΐΗ:Ιαηι εϋεΐ'ειη. <^ιιϊιιιι^ιι:ιιιι

«ρρΓίιιηι 681 8ροιιιη1;ιπι ρΗΐΊεπι , ([ΐηΜίιηώιιοιΙυηι ηυηε 681, ηοη δβΐίδ

ρβΓ 86 8ΐαΓ6. 8ο1ιι ιμπύοιη ηοη ϊηνοιία εβί1) ηϊβί ϊη (Ιυοίηΐϋ οοάά.

§τ. \'ειιεΙΪ8 (Ληιι. 157. 61 154.), ;ιΙ(]ΐιε ίΙ;ι ψιίϋεηι υΐ εχ (ϊεδίΐϋ Ρϊΐβΐΐ

ηΐΐεΐ'.-ι ρβιΊβ ί;ιηι ηικΙί.Ν (ΙεεεΓρΙαιη 6886 ηρρηί'εαί. Ι^ηϋε οοηείιΐδεπβ,

ε88ε ;ιϋ(ΐυ;ιικ1ο Ιιαηι; (1ε πΊϋβ Ν) ιιιεοιιίβ ΐ'ειϋνίνϊβ ΙιΪ8ΐοπίΐπι εεΙεϋΓαΙΐδ-

8ΐαιο Ιί1)Γο ιΐε ιιΙΙίιηΪ8 Οιπκΐί ι•ε1)ΐΐ8 ίΐηιιεχ;ιηι : φιοιΐ ηίδί ΓαεΙιιιη ε88εΙ,

νίίΐιτί υιιιη Ιοί βΐϋβ 50ΓΪρΙΪ8 ρεπίαταπι Γοϊβδε.

(Ιιιηι Ιι;ιο (Ιο ιιηίΐαίε Ιίΐιπ ςυβεδίΐοηε εοιιϊιιη^αηιυβ οΐίοπιηι (1ε ϊη-

Ιε§ι-ίΐ3(ε (Ιιιοηιιη φΐ»β εϋϊ(1ΐηιυ8 εχοπίϊοπιηι , αυϊρρβ υηϋβ ιικι^ποροτε

ρεηύεαΐ ιμιαηι ααοΙοπίΒδ Ιϊΐιιΐϊ εχ ιμιο ενβη^εϋαιη Νίεοάεπαϊ ηπικυρα-

ΙϋΓ, Ιαπι ϊιΐ(Ιίι•ίϋηι (1ε αηΙίφιίοΓβ ΐρδαηηε ΐΐηΐΐφΐίδδϊιη» Ιίΐιπ Γ3ΐίοηε2).

Ρπ'ιΐδ εχοΓθίϋΐη νει-ΐπδ Εγω Ανανίας ϊιιεΐρϊΐ; βΐΐεΐ'υαι νειΊιίδ Έν

Ιτει πεντεκαιδεκατω. Ιη εοάϊεϊοιιβ αΐϋβ ιιΐιυηκμιε ϊηνεηι'Ιηι-, ίΐα

;ιρικΙ «οχ ίη οοιίϊεε Ο, ϊη εορίο ϊηΙεΓρΓεΙε εΐ ηοηιιιιΐΐϊδ Ιβΐίηΐδ ΙεκΙΐ-

Ιιιιν; ϊη ηΐϋδ ιιΐηιιηφιε οιηίΐΐίΐιΐΓ, ϊΐ;» βρικί υθ8 ίη εοοΜ. §Γ36εΐδΡΗ;

ΓϋΓ8ϋ8 ίη 31ΪΪ8 ίΐΙΙεΓϋΙπιιη (ΙεκίϋεΓΒΐϋΓ, (μιβιικκίπκκίυιη 3ρυ(1 ηο8 ρπιΐδ

οηιίΐΐιιιιΐ οοάίεεδ ^Γ.-ιεεϊ ΑΠΕΟ, ΙβΙίηί υ^ΐχ- ΡΊογ. Ληιΐ»•., ηΐΐεπιιιι ΙηΙϊηΐ

ΑΒΟ; ϊη ΐϊβ νεΓΟ σ,ιιϊ Ιι,ιΐιεηΐ ηιαχίηια ΙεχΙιΐδ (ΙίίΓεΓεηΙϊα εβί. <^α;ι ίη

ΙεδΙϊιιηι (1ί8εΓερ3ΐιΙΪ3 εηιϊηεΐ 1ιο<; <|ΐιη(1 ιι[πιιη(|ΐιε ΙΪΒΠ ίιιίΐϊιιιη ίιιιιι ίη

οορίο Ϊη1ει•ρι•ε1ε ΓερειΊαπι εκί, οαίιιβ (οχΐιιπι Γοΐϊβ ρ3ργΓ3εε.3 «ηΐϊψιίκ-

8ΪΠ13 ΐ'.οιίδεί'Λ'βΓϋηΙ. Αίςιιε ρπιΐδ οειΊε , <]ΐιιπτι ϋε ;«ΙΙ*:γο ηοη 83ΐΐδ

') Ι.ιιΐϊπε 5θ1απι ίηνεηΐ ϊη ΗίδΙοηβ ενϊη^εΐίοβ εο<1ϊεΪ8 ΑπΛι-οδϊαηϊ Ε 58.,

εχ ηροΓ,ΓνρΗϊ» ει εβηοηϊεϊί εοηΙΙ;<Ια, η&ί ,,ΡΙοΓαΙυιη βΐ ΙατηεηΙβΙίοηετη αηοβ Γα-

είεοαΐ νΪΓ§ο Μβπ» άβ £1ίο βαο" εχεϊρϊΐ ,,Ηεβυβεϊΐαϋο ίΊΗοπιιη βαηείΐ δνηιεοηϊβ."

Ιρβα νεΓΟ ίιιοϊρϊι νεΓΟΪβ ΗΪ3 ,,Ιη εναηςεΐϊο αιιΐβιη Νϊαχίεηιί ΙεςϊΐιΐΓ ηιιοιΐ Οαπίοοδ

ει Ι.ιιηιΐϊπιΐ5" ε(ε. Ηϊηε ϊβ εοάεχ ηοη ναΐεΐ ηιΐ ηυβεβϋοηεηι ρΐΌρο$ίΐ3ΐη.

2) Μαΐΐο Γηίηοιβπι ^ι-ανίΐαΐεηι αυΐ άίΓΙΐαιΙίαΙειη ίϊθ ηιιϊΙ>»3 ,,ενίίηςοίίιιπι Νϊ-

εοίίειηί" ϊηεϊρίΐ, εα ΗαοεηΙ ηιήΒΐΜ ϊη εϋίΐίοαίοαβ ταίξϋΐϊβ (ίηίΐιΐΓ. Εα ύϊεο (]ΐκιε

ϊηάε α νεΛίβ αιρϊιίδ XXVII. ΕΙ ροιίψιαιη οοτηρίακηιηΐ οτηηία $<τϋ>ιηΙα Ιε^υηΐυΓ.

ΑΙ εηϊηι Ιιβεε Ιαΐϊηε ΐΜηΙυιη βεπρί» ηοη (Ιυοίαηι εβί ηαϊη ΙαΙΐηυβ Ηοωο ροβΐ άβ-

πιοπι «ΓΗηχεπί. (^ααε τεϊ ρτορΙεΓε» βΓβνϊί νϊάεη ροίεβΐ ο•ιιθ(1 ηοηιίιι» ΰΗΓΪηϊ ει

Γ,ηΐί-ϋ , ^ηίοαδ ΒεΗθ3θοπϋ8 ΗνΙοϊη ά« ΛΙαηίοΛε'β Ι. ρ. 370 5<]<ι. α(1 ίηνεηϊεηάβπι

Ιϊογϊ ΟΓΪςίηεπι 0303 εβί, ϊη ςταβεΐβ ρΐαηε ηοη εχ3ΐαη(.
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οοιίδίβΐ, εΐίαιη 1ϋ)Γο Υτίη(1οΙ)οιιεη$ί ρηΐίιηρβοβίο φιϊηΐϊ νεί βεχίί ββε-

(■ιιϋ εοηΐίηεΙυΓ. ϋειΊυηι ί{*ϊΐιΐΓ ε«1 ηπιιίπιιη ιιονεϋιιε ϊηνεηΐίοιιίδ 6856.

8β(Ι φΐίΐρπίιιι• ι|ΐιί(1 ε.ιπιπι ιεπιιηαΐ) ίρδο Ιίοπ 3αε(0Γ6, (]ϋί(1 ;ώ ίη-

Ιει-ρηίίΐίοποιίδ ΐ|αηηινΪ8 υηΐΐφιϊδ ρΓοΓεοΙυηι ρυίειηιιβ. (^υ» ϋε ι•ε ιυίΐιϊ

βίε νίάεΙιΐΓ. 1$ ηυϊ 1ί Ιιηιιιι νηπε 3 86 ίηΐεΐ'ροΐαΐυιη , Ι;ιιηειι ηοη ρτϊ-

πιαιη 3 86 δοηρίιπη δεά ΓερειΊιιηι, Ιίΐιιφιηιη Αηαηϊαε δίνε Αεηεβε αα-

«■ΙοπΙ.ίΙρ ηίχιιπι ϊηνεηΐυπκμε Τηεοάοδίο εΐ V 3ΐεηΙΐηΪ3ηο ίιηρρι•;ιιι(ί1)ΐΐδ

επιϊδΐΐ, άε δυο <ΐ(1(1ίιΙϊΙ ρποΓβ Εγω Ανανίας βίο., υη» δει-νβίο ίη-

οΊείο Ιειηροΐ'ίϋ ςιιο<1 ΙϊΙιπι ρΓαεροδϊΙαπι ϊηνεηϊδδεί. (ΙοπιρΙριΙοΙκιΐιιι•

ίΙΙιιιΙ βχ αηΐϊςαο ιηοΓβ1) ΓβΓε Ιιβεο Εν έτει ιΐ8<ιιιε των Ιουδαίων

Καϊάφα. ΡοβΙβα ;ιΙίί Νίεοάειτιϊ ιιι.ίΙγ1>;ιιιΙ αυείοηΐηΐεηι δίνε ϊηίει•-

ρΓβΐίκ δίνε βιιείοη'δ: 1ι.ί«ί• πιίιη ίη εηιΐίείηιΐδ ΙΙυεΙιιβηΙ, <]υοππη βΐϋδ

Νίι,οϋεηιυ* Αεηεβε , ;»1ϋδ Λεηεηδ Νίεοάειηί ίηΙεΓρΓβδ άίεΐΐαι•. Ηίηε

ρποτίΐιυδ Εγω Ανανίας βίε. νεί οπιίδδίβ νεί ρεηχτίΐηι ιτρείίΐίχ νεί

εχ 3ΐΊ)ίΐπο ίιηιηυΐαΐίβ, ςϋειηβα'πκχΐϋΐη ίιι ρΐυποιίδ Ιαΐίηϊδ ηκΙιΥίΙιιΐδ

υοιιΐΓίΐ εορίί εΐ ^ι-ιριόπιιπ βυείοπίβίεπι ϊ,ιιπ ίρδΐυδ ΝίοοϋεηιΊ ηοιηεη

ίπίπίΝΐιπι Ιε^ίΐϋΓ, ;κ)(1ί(1εΓυηΐ ϋΐ3 Οσα (βΐϋ και οσα) ρχετα τον

σταυρόν βίε. νεί δϊιηϊΐϊβ ; η;ιηι εΐ Ιιβεε 53ΐίβ ΙΙιιγΙικπιΙ. ΚιίΓδίΐδ :ι Ι ■ ■

ρπιΐο^ιιηι ιιΐι-υπιφιε οπιίδεπιηΐ, ρΓ3ε$βιΊίιη ΐ)ΐΗΐηι ιιίπιπκμιε οοηίιιιι-

εΐιιιη πιπί δε ίρβο ριι^ηβΓε ίη 3ρι*ίεο ΡδδεΙ; αηΐίςιιιιηι νεΓΟ ΙεπιροΓΪδ

ίιι ΙαΙίοπδ ηεΐίδ ίικϋοηικίί ιηοΓεηι ηεε ηοτιιηΐ ηεε ηεεεδδαπυηι (Ιιι-

χεπιηΐ.

Αΐ(}ΐιε 1)360 φικίπη (1ε ϋιιρίίεί Ιΐοη ρΓβεΓβΙίοηε. ΗίδΙθΓΪ3ε νβι•ο

ϊηϊιΐιιιη, ηηοα1 εβί βρυά ηοβ Συμβούλων γαρ ποιήσαντες οί αρχιε

ρείς, 3|)ΐκ1 Τηίΐοηεπι "Αννας και Καϊάφας, πΐΓβιΐδπ,ηε ίη βΐίίδ εο-

ϋίεϋΐϋδ ίΐΙίιιιΙ, ;ιΙι εοϋρηι ρΓοΤεεΙυιη 8888 εχϊδίίιηο φιί Ιϋπ Αη3ηΪ36

δίνε Λεηεηε ;»ιη•ΙοπΙ;ιΙο εάεηαΊ πιι•;ιιπ δυδεερίΐ. Ουίιΐδ <|ΐιιιι» ;ιιιΙο.»

βΐίη Γ3ΐίο 6δ86ΐ, ίιιιη εΐ ίρχ.ι δ3ΐίδ άίνυΐ£3ΐ3, ΓηοΙιιιη εδί αϊ ιηοϋο ρπ-

δΐίηα ηιοάο τεεεηΐίοΓ ΓερεΙεΓεΙϋΓ, ηιο(1ο εχ ηΐηδςυε ηονη γ,οιιΠ,ιι'ρΙιιγ.

Αίφιε δίηιίΙίΐΡΓ <]ΐΐ3ε ρει• ΙοΙιιιη ΙεχΙυηι πιίια ΙεεΙίοηίδ ν3ΓΪεΐ3δ 6δ(, εα

ροΐί.ΝΝΪιιπιιιι ίηϋβ εβΙ ϋεπναηϋβ ψιο<1 (]ΐΐ3β Ιιιιίε ιμιειΐ) (Ιίχίηιυδ εάίΐοπ

') Ηιιίυβ ιτιοπί εχβπιρίιιιη ΤΗϋο Οοά. βροοι•. ρ. 498 αΙΙιιϋΐ εχ λιηιηίαη.

ΜαιτβΙΙ. XXII , 3. £< αιΑα !ΐηχτ ιο ραΐα ηοη ήηΐ ηιαρηο ΙιμιοαηΙιΐΓ Ιισπατι, οιη

ϊιΐ νοίιιπιίιύ* ριώΐία αοηίνκηΐ (χοτάίιιπι ΓοΜηΙαΙη Ταυτί (1 ΡΙοταιΙΗ «Ιο. ΙΙρπι εχ

ηςίΐ» |ιγο(•.οιι8ιιΙ. ίΐνρι-ϊ.ιηι ΙηρΐταΙοη ναΐίτίαηο IV. ΐί ("ιαΐϋεηο 711. 6Ό55. III. Καϊ.

8ί}>1. ΟατΙηαρίηΐ ίΐο.
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(ΙοΙιεΙιΐΓ υηίν6Γ83 ΙίΗπ Γοτηκι ηοη ΙηηΙαιη ΗαΒεϋαΙ 3υ.οΙοπΐ3ΐειη ιιΐ ρπ-

ϋΐίη» ηβι: Γβρ6ΐβΓ6ΐϋΓ ηεο ειιιη ηονα ι•οηΓιΐίΐ<1ει•εΐιιι•.

ΙίΐιηνθΓο ϋο, Λϊοηίίριιιί ηοιηίηε βικΊοπβ (μι,'ΐεΓεηαΊιιη εβί, ςαού

ηΐ3§ηθ8 3ο ^τανεκ άε 1ίΙ>ι•ο ιιοκΙγο ειτοτεβ ΟΓεβνίΙ. Ηοε εηϊηι αυιιηι

αϊ) βηΐϊφΐίβ ηοη εοιηηιειτιοπιΐιιιη. νίιίει-ειιΐ, ίρβυηι ενβη^εΐίαηι, φΐϊρρε

(|ΐιο(1 ΝιΌοάεπυ (ΙίεεΓεΙυΓ, 831 ΓεεεηΙϊ ηιεηιοη» ϊ. ε. δβχίο ΓεΓε 83ε-

(ΐιΐο [ιγο(1Ϊ856 ορΐηΒϋβηΙϋΓ '). ΝϊηιΪΓυιη <1ε (ίπιεοϊί ηϊΐιίΐ Ιεϋΐίηιοηϋ

(1ε βνβη^εϋο ΙΝ'ίοοιΙειιιί ΓοροιΙιιιτι εβί, ηίβί ϋηοά* ίη νείεπ 8γη3Χ3πο

β8ΐ Λέγεται μιέντοι ώς καΐ Νικόδημος ούτος λεπτομερώς τά κατά

το πάθος του" Χρίστου καΐ την άνάστασιν συντάγματι διεσάφησε

πρώτος πάντων, ώς της συναγωγής ων και άκριβέστερον και

τάς βούλας των Ιουδαίων και τους λόγους και απλώς τά πάντα

είδως*). δεά ηβεο ίρβα ϊιιΐρι•ρο1αΙοΓΪ8 ροΐϊυβ (ράβω βϋοίοπβ 8γηβ-

Χ3πί χιιηΐ: φΐρηΐ3(1πιο(]ιιηι εΓιαιη 1>. Α11&ΙΪΠ8 εο Ιοοο «8118 εβί υΐ ρΓο-

}>3ΓεΙ ,,ηιιιΐΐη (1ε ηονο αϊ) ιιΐΐίιτπδ εοιτεεΙοπ1>ϋ8" πά ηηΐϊψιιιπι 8νηη-

χηποΐ'ΐιηι Ιεχίιιηι ΙοιιιεΓε η(1(1ϊ(3 εκκε. Λπμιε ιικιμΐχ «1ε Ι^ιΓιιπν ΐ|ΐιί<;-

ΐ]ΐι,ιιιι ιιηιηίιιε ενηη^εΐϋ Νϊεοϋεαπ 1180$ 388επΙυΓ 3η1ε νϊηεεηΐϊππι

Η (Ί Ι ο \ ;ι (■ ριι χ ε ιιι ίη δρεευΐο πίδίοηβΐΐ 3) εΐ Ιαοο1>αιη (1ε \"ογ;ι-

') ΕχεηιρΗ εαιιββα νϊιΐβ ςυαε άε Απιπχοη, νΪΓ οβΙεβειτιΊηιω βΐ αΚαβ αεαηιίηε

ροΐΐοη*, <1ε εναη^εϋο Νίεοάεπιϊ άΊβίεηιίί ΐΛοετχ Λϊκ Ι. ρ»8• 102 8(|. ϋα ΙταΙ ζυΗ-

5ο/ΐίη άεηχ ίεείχιΐ&χ χιτχά ζΛηΙεη Ιάητίχηηάετί είη Κ1εχτχε$ Βυο/ι Ιχετνοτ εΐο. Ηί« ηιϊ-

γοιτι ίη ιικχΐιιπι «Ιαΐΐηι βιιοίυηείιι ϊαηΐ ΙΙχχΙετ άεη Ματχχχ5<τχρΙετχ άετ ΙαΙεχηαεΗιη ΙΙε-

6βΓ5(ίζΐίίΐ9, άχε ΙχτεχΙ$ νι Εηάε άε» ΒίοΗιΙιη ^ο^x^Ixxιηάε^|3 ήη 9«ΜϊΜ5ίί Αηιείχετχ ετ-

Λίί/ί εΐε.

2) α. δτηαζβΓ. βηιεεοΓ. Υεπρίϋβ 1579. ρ. 75. υη(1ε ιιΐΐυΐϊι Ι•. ΑΙΙαίίιΐδ άε

Ιχοτχί ηαίειίαιί. Οταχχοοτ. ρ. 235. (Ρβπίίώ 1615.)

3) 0£. ΙϊΙιγϊ VIII. (βίε) εαρ. 40. οοοά βίΐ άε άί$αΐ!3ίοηι εαχιιαε εχχιι εοτατη

Ρι/ία/ο: εαρ. 41. άε ΆΙχαχοηε Ηετοάχχ εί ήιάίάο Ι'ιιΙα'ί: εαρ. 48. άε »ερχχ11χιτα άο-

ηχίαχχ : εαρ. 56. άι αρρατχύοχχε [αεία 1ο$ερΗ ει αΐΐήεαίίοηε Ιχιάαεοτχιχτχ αιτη ηιζίοάίΐηΐδ

ΐφιι/ιη' ; εαρ. 57. <1ε τείαίίοηε ΙοίερΗ αιρετ ΙχΰεταΙίοηε βηα άε εατεετι : εαρ. 58. άΐ

Ϊ11>5 <ιηϊ ηιιη άοτηχηο τε$\ΐΓτεχεηιηΙ, εΐ άε οοιχήαταΐίοηε Οατχηϊ Η ΐΛΐιοϋ : εαρ. 59. η-

ΙαΗο εοηιηάεη άε ΟΊιαίτίΜοηΐ ϊη[ετη\ ίη αάνεηΐη (,'Λπίίι.• εαρ. 60. ά» άεχεηηι (Ίιτϊ-

5ΐ> αά ίιι/Ίτον: εαρ. 61. άβ ΓεΙί^αΙίοηε δαίηαηε (Ι ίηξετηχ ιροίχαίχοηε: εαρ. 62. άε

(χχχχηχι Εηοάι ιΐ ΙΙεΙι/ε ει ΙαΙτοηα άεχίτί ίη χιχ<ιτε5$χχ ραταάχιχ: εαρ. 63. άΐ ρ\τχε ηατ-

Γβϋοηίδ «/ είχΐ3 άατετίρίχνηε. Εχ(η•ηια Ηιιϊιΐί εαρίώ βιιιιΐ £( εχεηηΙι•ί άε ιίηα^ο^α

αιηχ οηχηχ ίοίχήίχιάχτχε εΐ Ιτειηοτε ρετεχιίχεηΐεα ρεείοτα αιια αίχετηιχΐ χιηχαηχχίχφχε χτχ ρτο-

ρτχα. Ηαεο αχιίεπχ σηχηχα ίΐαίχηχ ΙοχερΙχ ιΐ Νκοάεηχχί! αηηχιηοχανεΤιιηΙ Ρχ/Ιαίο ρταειχϋ,

ψά 5ΐ:ήριχΙ οχηιύα ει ροεχιχί χη εοάά. ρχώΙχα$ ρταείοτχχ αιχχ , ροίςυαπι εαριΚ 58. ίη-

εβρϊι Ϊ11Ϊ8 5ιχτβεηι αχιίεηχ ΙοαερΙχ χΊχ πχεάχο άχχχί Βετχε αάπχϊταηχχηχ. νχχάε αρραΓεΙ

ΙοΙαπι ΓεΓβ αΐίειαιη ρατίειη εναη^βΐϋ Νΐεοάεηιί α νΐηεεηΐϊο Ββΐίοταε. εχβεηρίυπι

Β«ε. Νεΐ)αβ ραιιεα εαρΐΐϊΐιυι ϊΐβ ({ΐιαβ ρπιεεειίιιηΐ 58. εαριιΐ, εχ ρπΟΓβ ρατίβ άβ-



υί ΡΒΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΛ.

§ΐηβ ίιι οίδΙβτΪ3 Ι^οιηΙιαπΠϋα '), φκιηιψίϋΐη ;φιΐ(1 ποβ ίΐα Ιιιικίιιΐπΐ' αϊ

ύικίιπη ηηΙο καβουΐυιη ΙβιΊίυπι (Ιοεϊπιιιηι ίιι ιΐ8ΐιιη 6886 ι-εεορίυιη 3ρρα-

Γ631. Αΐιμιπ Ιι;ιοο ψιπίοιη ιΐο $οπρΙοπιηι νοίεπιιη εΐ ^Γηοοοππη 61

ΙαΙΐηοπιπι Ιεδίίαιοηϋδ, <]ΐιαε δβερε »ϋΗϋ)ίθ βυιιΐ ;ΐ(1 είενβικίαπι αιιΓι-

ςυίΐ3ΐίδ ΙϊΙιγϊ (Ιο φΐο αυαεπΙιΐΓ Ι.ηκΙριιι. Αϊ ηεε ίιι ιιΙΙο οοιίίοο ^Γβεεο

ϋδΐιααπι ΓΡρειΊιιηι 681 εύαγγέλιον κατά Νικόδημον νεί δϊωϊΐβ ηυίϋ,

ηεηιιε ιηη^ίβ ίη ρΙεπ8(]ϋεβ) εο(1ΐυΐΙ)(ΐδ ΙαΙΐηϊβ 081 ,,εναη^εΐίυιη Νΐεο-

(Ιεηιϊ," ηεο αεηίφιε ίη εορίο ΙοδΙβ εδί; ψι;ιιικ[ΐι;ιπι ίιι ρΐυηαιίδ εοάΊεί-

1)05 εΐ £Γ3εεΐδ εΐ ΙβΙϊπϊκ ϊΐβιιιφιο ϊη εορίο δΐυϋίοπιιη Νίεούεαιϊ είΓεα

ΠΙΐΓϋπι (1Ϊ80Γ13 ηιεηΐίο Πι. <^αΐ(1 Ιαικίοαι ϊ^ϊΙιιγ τεΐ εδΙ? Νοηιεη

εν3ΐΐ£εΙϋ Λίοοϋοηιί Ιι'ΙιιΙιΐδ εβί Γεεεηβ νεί ροΐϊιικ ΓεεεηΙίδδΐηιιΐδ , ί. ε.

ςυί ροδί ί^ίΐΓοϋ Μιι^ηϊ Ι'εΓε ΙοηιροΓ,Ί υηί εΐ αΐΐεΐ'ί Ιιυηιίηαηι υιτϊϋεηΐ.»-

Ιϊιιιη ρΐηουϊΐ αίφιε ροδί ρηιε εείβπδ , ηβηι ιηυΐΐοβ εΐίαηι αΐΐοβ Ιίΐυΐοδ

ίαΪ886 Ι(•Νΐ;ιΙιιηι βδΐ, ;ιριΐ(1 εοκϋεηι οεείάεηΐβίεδ ιιχιι ΓεεερΙαιη 3) 681.

ιΜπιϊπιηι ρείίΐυδ εβί Ίηάε <\ηοά ηβεε υπομνήματα τοϋ κυρίου ημών

Ίησοΰ Χριστού πραχθέντα έτά Ποντίου Πιλάτου, ηβεε ,,ΟεβΙβ

ΡϊΙβΙϊ", Κι ,,ΟοπιηιεηΐΒΓπ δβίνβίοπδ εοηδεπρίϊ 8ΐώ ΡοηΙίο Ρίΐβίο"

α Ι) Νΐεοάβπιο νεί αε!>Γ3Ϊεε δεπρίί νεί (*Γ3εεε νεΓδϊ άίουπΙιΐΓ ίιι ρι•ο-

Ιομο. Ιρ83 νεΓΟ 1ΐ3οε 0εδΐ3 ΡίΙ,ιΙϊ, <μιυ(1 ηοηιεη βριιά (ίιτ^οπιπη

Τιιι•οηειΐ8ΐΊΐι 1)18 Ιε^ΐΐαι•4), δίνε ΑεΙα Ρίΐβΐί, ί. ε. ιιΐ Ιυ$ΐϊηιιΐ)ΐ αβψιο

",ιιιηία 3ϋηί. ΡοβδίιηΙ ίη<3ε ρΐυπιηιι ιιΐίΙϊΐΟΓ ουπι ΙεχίΐΒαβ οοάΊοαηι ηΐ88. οοηΓειτΐ.

Τίΐιιΐηιη 1ϊΙ>ΓΪ αυοά 3ΐΐϊηε1, ρΙεπιπιαΗε ίκίδοπρίυπι ββΐ ,,βχ βνβιίβεΐϊο Νϊεοάειηϊ,"

βεπιεί (ο;ψ. 41.) ,,εχ ενβηβεΐϊο Νίοοάεππ ει Ιοβερη."

') 0{. ϊη βάίΐίοηο Οι-αβίδϋ εβρ. ΙΛν. (βηΐεβ 52.) άι ΤΜνττκΛϊοηί άοτηίηχ. Ρβ-

βΐηα 241 οβί : ΑΗα φια ϊρ$α άίβ αρραηιί33Β άίαΐντ Ιοίΐρη , $ίοιιί ΙβίβΙιΐΓ ίη 610119.

Νκοάαηϊ. Ναιη ααη ααάϋιΐίηΐ Ιηάαιί φλοά Ιοίίρη οοτρχιι 7β5« α Ρ<//αίο ρίίϋίίίί —

ίη ύοηιιιηι ίααπχ ίη ΑήιηαΙηϊα ίριιιιη αάάηχϋ. Κιιι-βιιχ ρ;ΐβ. 242. εβί Ιη ιναηρ. Νίοοά.

1(0ίίιιτ ψιοίΐ ϋαΓίηιΐΒ «ί Ιευαια βίχ δίηιιοηϊ! «ίηι'ί ουπι ΓΛπ'ί/ο ηίΐαηχατυηΐ βίε:

([πο Ιοεο ηι;ιχίπι;» ραΓ8 Οεδεεπδΐιβ ΟΗπϊΐί αά ϊηΓεΐΌ5 ΙεςίΐιΐΓ. 8αιι( ειίαιη Ιιαεε

βίιΐ5η\ο(1ϊ ιιπαε ;ι(1 1ΐ'\ΙΐΗ ιυΐ'ΐ'ΐΐίίοηρηι αιΐΐιίΐιοπ (]ΐιεαη(.

!) Εχ ιΐ05ΐπ5 εάά. ΙβΙ. ηαΐΐϋδ εοηι Ιίΐυΐυπι ρΓβε 8β ΓεΓί. νίάε εοπιιιιρηί.ι-

ΓΪπιη ρα§. 312.

') Καϊΐ <}αί άίοεΓεΙ, εναη^εΐϋ Νίοοάεπιί ηοτηεη α βπίαιιιπ* εχεο^ίΐαίαιη νϊ-

ίΐιτί , (]ΐιϊρρε Ν!εο(1επιιιπι ριίπιιιηι ίρκοπιηι ηροίΐοΐιιπι ίαεΙ;ιιιΙίΐΜΐ«. Οικκ' έοηϊε-

οΙϋΓ.ι ϊη(1ε αΐίςυαιη ρΓοΙιαΜΙΗαΙειη ΙιιώοΙ (ριοιΐ ;ιη(ί^ιιΪ55Ϊπκι οηιιπυπι ιροριιΙϊοπππ

νεΓδϊοηυηι εδί 3Π^1θ5αχοηϊοα : ίά ίρκκΐ (ΙοειιιηειιΙο (•8ΐ ιρίϋπίο ΗοηοΓε οριυ ϊκΐιιιΐ

ϊαπι ριΐιίιΐ'ηι ίη Αη^Ιία Ιιαίιίΐιιιη ίιι. Ταπιεη ριη ρΓαεεϊρυϊ» ρβιΐΐΐιυβ ΐ]ΐιαε Νίεο-

ιίρηιί ϊη Η»ε ΙιϊκΙοι ία κιιηΐ εΐ ϊη ρΓθ1ο§ο ε$8ε ρηιοάίεαηΙιΐΓ , Γ.κίΐι• α1ί(]αΪ5 ϊιΐ ηο-

πιεη ίιινεηϊιε ροΙοΓΒΐ.

^) ΟΓ. ΗϊβΙ. Ργηιιοογ. 1, XXI. (XX.) εΐ XXIV. ΟΧΧΙΙΙ.) ΡποΓε Ιοεο Ηβες



ΡΗΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ. Ι,χΐ

3ο ίρδοδ ηο£ΐΓθ3 εοϋίεεδ δεφίβπιιιι•, τα έπι Ποντίου Πιλάτου γενό

μενα ακτα, ςυοά ηοπιοιι ΟτΗβεΐδ εε1ε&Γ3ΐιΐΓ, ρΐΌΤδϋδ ηοη ρεηιΙοΓβ

α ΙβδΙίιηοηϋδ ϋε ,,βν3η§εΙιΌ Νϊεοάεπιί", ίηηι δβΐίδ δΐιρεΓαυε οΐίίππη

βδβε εχίδΐίηιο.

ϋε εείεηδ ΓιΒπ ποδίπ ηοπιίηίουδ ιιηηπι ίηρηιηίδ ηιεηιοΐ'3ΐ)ί1ε ββΐ,

ςυο εΐ ϊρβο ρΓο!>αΙϋΓ ηηΐϊφιίδ εν•3η^ε1ϋ Νίεοάεπιί ηοη Ιίηπιιη δεά

ηοιηεη ί^ηοΐυηι Γαίδδε. Ιη νηΐίεβηο εηϊηι οοϋίεε ιηεο (ί. ε. Α) βΐ ίιι

Ρβπδίεηδί 3338. ,,βνβη^εϋϋηι ΝβζβΓβεοπιηι" άϊοϊΐιΐΓ , ηιιο ηοπιίηε

εΙΪΒπι βριιϋ ν'ίηοεηΐίϋηι Βεΐΐονβεεηδεπι δεηιεί (ίη ρΓοΙο^ο αά δρβοη-

Ιϋω ηβΐυπιΐε) ϊηδϊ^ηΐΙιΐΓ; δίηιίΙίΐεΓαυε ίη Οχοηίεηβί εοαΊεε εβί, εχ Γε-

οεηΐίοΓε υΐ νϊιΙβΙαΓ εηιεικίβΐίοηβ, ,,ενβη^εΐίυιη ΝαζΒΓββοπιηι δεευη-

άϋηι Νίεοϋβηιιιιη". Ηοε ηεδείο 3η ίη(1ε οπ^ίηοιη ΙταχεπΙ ψιοά ίιβ-

Ιίηυ8 3ϋ(]υίδ ίΙΙϋά ΝβζηΓΒεοΓυπι ενβη^εΐίαιη, ςϋθ<1 Ηίει•οηγηιη8 εχ

Ιΐ(.•ίιΐ',κΊ) ίη Ι.Ίΐίιιιιιη 3 δε ΐΓ3ΐΐδ1ιΊΐαηι ιΐίεϊΐ . , ρη'ϋεηι (Ιερεπίίΐυηι , Ιιίδ

οοηιιηεηΐβπϊδ , ({ϋΟΓϋηι ΓοΓίηβδε εχεηιρΙβΓ ηαΐΐβ ρΓ3εΓ3ΐϊοηε ηυιΐυηι ίη

Βΐ3ΐΓώϋδ Ιιαοει-εΙ, ΓεΙίείΙεΓ ίηνεηίδδβ βίοι νίβυδ δίΐ ίηνεη1αηΐ({υε ίρβο

Ιίΐυΐο εχρηιηεηίΐυηι εεηδηεηΐ.

ΙΙΙιιιΙ νιτο (ΙϋΙΪΓΪΙε (ΙίεΙη βδΐ ψΐίίικίο εΐ 3 ([ΐιοηηηι ρη'ηιιιιη ΙΗιογ

ηοβΙεΓ άηη&υδ ρηΓΐϊΙ)ΐιβ ίη υιιιιηι εοηίυηοΐϊβ .•>■ Ι ειηίδδυβ: ηυοά εάΊίοπβ

εχειηρίυιη ροδΙε3 ιιοηηυΙΙίδ ([ΐιιιιιι ^Γβεείδ Ιιιιιι Ιαΐίηίδ βΐϋδςυε ϋδαυβ

3(1εο ρΐηοαίΐ ηΐ τερεΙΟΓεπΙ. Αά ευω ςυίάεηι ςιιί ϋϋΓο ρΓοΙο^υπι ρΓβε-

Ιΐ'^ιιιιΐιιι- ΑάρηΗεηίαι αυίετη ί! Γοϊερή, οϋί ίΐιπ» αΓοτηαίίδω οοηάίίητη ίη ηιο ηιοηιι-

τηεηΐο τεεοηάίάϋ, ίη οεΐΐνίατη τεείηάϋιιτ εΐ αΙ> ίρίίί ιαεετάοΐιιπι ρήηοψίΐηι οηςΙοάίΙιΐΓ,

τηαίοτειη ίη εητη ηαοεηΐεί :αβνϋίαπι, χιΙ ΟεεΙα Ρί/αϋ αά Τίοετίαπι ίτηρεταίοτειη τηώιο

Γί/Μ-ϋηί, ςααιη ίη ίρηιηι άοηχηητη, «Ι οαη» ίίίβ α τηί/ίίί&ιω, λιΌ αο ίρϊίί ιαεετάοΐίοια

οηιΙοάΐτεΙυΓ. 8ίά τεευτςεηΐε άοτηίηο 0Μ5ΐθίίί6ιΐ3 υίίίοηε αη^ιΗοα Ιεττίϋί , οηιη ηοη

ϊηνεηίτΙΙιιτ ίη ΙηπιηΙο , ηοε(ε ραήιΐε! άε αΐΐνία, ίη φχα Ιο$ερη ΙεηεοαΙυτ , βιωρεπ-

άηηΐιιι- ίη ίΐίοΐίηί; ίρ»( νετο άε αιαίοάία αυιοΐνεηΐε αηββίο ΙΟκταΙχιτ , ρατΜϊοαι η-

αΐϊΐηΐίί ίη Ιυαηη βηιιπι. Οηηιομι ροηΐϊ/ϊοα αιιΐοάίοη) ΐχρηοταηηΐ ΐΐ ίαηνίιΐίη εοτρηι

αύ ΐίιάαη ίηίΐαηίιτ τ6α.ηίτ«Γ«ηΙ , άίαιηΙ ϊι> πήΐϋεα ΚιάάίΙι νο$ Ιο$ιρη, ιΐ ιιηα Γΐάάί-

τηιϋ ΟΗή$Ιυπι: $ιά υΐ ναηιπι α^ηοιάπαΐ! , ηιφιι υο$ ο(ηι(αοΙοτιηι άιί, τκψιι ηοί

βΐίιιιη άή τιάάιτΐ ηαηο ναΐιτηηι. Τηηο ίίίίϊ οοη[ιιιί3 πιϋίΐΜ βιώ ήαο (χαααΐίοηι Η-

ΙεΓαηΙαΓ. ΑΙΐβΓΟ Ιοϋο ΟΓε^οπυ» Ηαεο βοπρβίι Αε]ΐΐΓ0εη« αιιΐιτη άοηιίηια ρβτ αμαάτα-

αϊηία άίι$ οιπ» (1ί5Μρϋίί5 ά€ η^ηο άιί άκρυΐαηα , νίάιηΐίονε ι'ί/ό ίη ηηοε ηαοιρίια

ευιοίχΐίφιι ίη οοαίοι αά ραΐήί άιχίιτατη τεήάεΐ αΙοΗοηα. ΡίΙαίιιι αΐίίίΐη βαΐα αά

ΤΪ&βπιζΒΐ ϋοίϊαΓεη» τηί/ϊίί ίί ή Ιαπι άε νίτΐηϋοη! ΟΛπ'ίίί αματη άε ρααίοηε νεί τε-

8ηττε<Λ\οηε είηι ίηίίηΜαί. (}ηαε βείΐα αρηά ηοί Ηοάίε ΓείιηβηίκΓ ιετίρία. υΐιπιιη α

<5ι•β#οπο ΤϋΓοηεπβί Ηϊβ <1ιιοΙ)ΐΐ8 1οοι$ .ΐίΙΙη'Ιιίϋιιη ηοη Γπϊίίβ ΟεδΙ» ΡϋβΙϊ ςααε

ρΐϊασιιιιιηι ΐρβΐ ΠΗοεΒίηιιβ, εχ ϋ$ ραιιεϊθ (]Η3ε αρ«ί ϋΐιιπι άίΗ'επιηΙ; 3 ΙεχΙϊουβ ηο-

5ΪΙΪ3 ηΐΜΐϊηκ; (οηοίικϋ ιΐί'^οΐκιΐ.
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ίΐχίΐ ϊιΐ ηοη γρΓογοικΙιιπι νίϋεΙΠΓ, ψιοιπαπι ηίΐ βίυβ Γβϊ βί^ηϊβεανϊΐ ϊη

ρΓοΙο^ο 8ΐιο, 61 ηπιΐΐϊ οιιη ρτοΐο^ο εοάίεεβ ΗθΙκίιΙιιγ αΐΐϋψιε ΗϊβΙοη'α

ΓιΙίοπιιιι 8γπιεοηΪ8. Ρηπιυκ φιπίπη οοηίιιηείαε ραιΊεβ ΙαΙϊιιιΐ8 οο<1εχ

Κϊιΐϋϊ(11ειΐϋϊί> ΙεϋΙαΙιιΐ' , (|ΐιειη βαεοαίο (Ιεαιηο ρποΓεηι εχίκΐίιιΐίΐηΙ.

8απΙ ;ιιι(ειιι , αϊ ΙίφιεΙ, ευιιι ϊη ίίιιειη εοηϊυηείαε ιιΐ ^ηινίΐαΐεπι Ιεβίί-

ιηοηίί, φιοιΙ φιαίε ίιιεπί βΐϋΐίιη εχρίίεαίίυβ (1ίεειιηΐ8, ;ιΙΙεπιΐ8 αΐίετη

ϋυ^ετεΐ.

ί>εά ΐ3πι Ιι-ίκΊαικΙϋ Ιιγρ\ ίΐιτ ηο!)ί$ εϋΐ §Γ3νΪ8 ςυαεβίϊο (1ε ΪΪ8 Ρί-

Ιαΐί 30ΙΪ5 ηιιαε Ιε8(ε8 ηοδίπ Ιοη^ε ρΐιιΐ'ίηπ 8ε πΊΌιτρ. ρΓοΠίεηΙϋΓ. <^ιιη

ϊη Γ6 ι«'|κ•ΐΓΐιιΙ:ι ('8ΐ ιηηιιιοπ'ίΐ ίΐίοπιηι αείοι-αηι ΡϋβΙί, ;ΐ(1 ψιηε ίαπι

Ια$1ΐηιΐ8 Ι)ϊϋ ρΓονοεβΙ, ϊίειιι ραυίΐο ροδί Τιτ1ιι11ί;πιιΐ8 , ;ιΙΐ|ΐιο ϊΐεηι ροβΐ

Ιΐϋ5ΐ•ε ;ι1ϋ ιηυΐΐί. Ηαεε αη νεΐ'3 ΡίΙαίί ;κ•1,ι ΙιιεπιιΙ, ;ώ ΐρβο νεί ίρ8Ϊιΐ8

αΐΗ'ΙοΐΊΐηΙε εοηβεπρίβ ίκ' Κοιιΐίΐηι αά ίηιρείΜίηι-ειιι ηιΪ88α, <|ΐι;ιϋ;ι εχ-

8ΐϊΙϊϋ$ε ςιπιιη εχ βηΐίφίο ιπογο, ειιϊυβ Ιεβίίδ εΐίβιη ΚιιχιΊ>ϊιΐ8 ε$( '),

Ιυιη εχ ΙπκΙίΙϊοηε ιιΐΐϊηΐίΐε (,ΙιπβΙΐΒπαο 3ηΐίφΐϊΐ3ΐί& ι-οιηηιιιιιϊ 2) ρΓθ1)ίΐ-

1>ί1ε Ιίΐ , Ίά α πεπιϊηε ορίηοΓ βεπο φιηει-ί ροΙε$1. Α βοηρϋβ βηίηι

■αάίοιαΓΪϊδ βϊιιβπιοϋί εβ φι.ιι; ίηάε ηΙΓεηιηΐιΐΓ 3 Ιιΐ8ΐϊηο, 'ΓριΊυΙΙίηιιο

3ΐϋ$<]υε, ρΐΌΐ'βα* βΜοιτεηΙ. (Υ'ϊάε ροβί.) Αιι ί^ίΐατ 8ραπ3 ΓαεπιηΙ

((ϋοπιιιι ηυοΙοΓ ηυιηϊιιε ΡϊΙηΙϊ ροΐ' ί'πακίειη ;ι1>ιιΙγπΊπι•? 1(1 ίρδίιηι εχ

Ιιΐδΐίηί *ιαίϋΐΊΐι νει•1)Ϊ8 εειΊο είϋεϊ ηεςυίΐ, ςυυιη οοη8ΐ»ηΙεΓ ιϋι•;ι( εκ

τών ε'πι Ποντίου Πιλάτου γενομένων άκτων μαθεϊν δύνασθε.

Νεηαε οΐ3£Ϊ5 ϊ(1 ροβίεβ 3 ρ1εη8ΐ]ΐιε ιτοιίϊΐιπη εββε3), εοηιΊεεΓε ΗοεΙ

οχ αναφορά Πιλάτου, οιιί, Ι3ΐ)<)υ<ιιιι αά ίιΙ ίρ$αηι εεηρίαε ιιΙ ;ιι1

(^ηεβαΓεηι πιϊΐΙει•ε(ιΐΓ, εΐί.'ΐηι 3θΐ3 ί1Ι;ι ίκΐΐεοΐη ε886 ρΐιιτεκ εοϋίεεκ

1 ) ΟΓ. ΗιΛογ. βοοΙβί. II , 2. παλαιού κεκρατηκότος έ"ϊους τοις τών ίϊίνών

άρχουσι τά παρά σφίσι καινοτομοΰμενα τω την βασίλειον αρχή* ε'-ικρατοΰντι

σημαΐνειν.

'-) ΙιιρΗηιϊβ ΓβίρβοΙιι βί^ηβ βιιιιΐ («Ιϊιηοηία ΑοΙοπιπι ρπιΐ'-ίίιίπιΐίιπη ρβΜΪοη»

ΤβΓβοΗί ΡγοΒϊ ει ΛηώτοίΗεϊ ει ΜβΓψιΐί Ιρπκΐϊϊ ίηΙβΓροΙί»(ί. Ιη ίΐΐΐί εηϊιη Μοιί-

πιιυ ρΓβββοβ αά ΑηβΓοιιϊοαπι (Ιίσίι Μωρέ" , τοΰτο οΰχ οίδας , οτι ον έπικαλή αν

ίίρωπον κακονργον, υπό εξουσίας τινός Πιλάτου ήγεμενος άνήρί)Τ( έν σταυρώ, οΰ

καΐ υπομνήματα κατάκεινται; Οι. Ρ.ιΙΙ,κΙ. άε νίΐβ ΟΗτγδΟθΙ. «1. ΕπιβΓ. ΒϊςοΙ.

ρ. 280. , ΐΐεπι νβίβίίαιη βά Εω. ΗίβΙ. «οοΐ. IX, 5. Αίφΐε ϊη ιηβΓί^ηο Ιρκιΐϋ

(ϊηΙεΓροΙβΙοπι οΓεάΐΐϋΓ βαβεαίο ΓεΓε βεχίο) ΎτΆΪαηο ΑηΐίυεΙιΐαε ΓρΙ:ιΐϋηι εκε άί-

αίοτ, Γμηιιΐίπιη ΙιιιιιιίιιίΙιιι» οιιίπιιη Γ<ττ• ιΐίνίιιιιιη κπικίει-ε 01ιπ.•,ΐί πιΟΓίε επιοβ β

Ι'ίΙαίυ βίί'εοΐί, α5ς τά περί αυ'τοΰ βιδάσκουσιν υπομνήματα.

3) ^οοά 8ΐ 3ΐιι:(οι ρΓο1ο§ί ΟΓεάεΒβΙ, ηϊΚίΙ ΐηερίϊυ• Βη^εΓε ροΐβιη! <]π»πι

ΗεΒΓϊϊείϊ ε» Ιίιίεπϊ οοηβοτίρΐβ Γαϊβίε. Ηΐηο »η οΓεάί^επι (ΙπΙιίιο.
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ϋϊ^ιιϊΠΐ'αηΙ '). ΝϊηίΙοηιϊιιυβ ςιΐΗβ ,,δΐώ Ρίΐαίο οοηίβοΐβ" ϋΐβ ύϊοίΐ αοίβ,

ηιιηεηυε ροκί ηΐϋ , ρπΐί'πιιιΐε ΤειΊιιΙΙΐαηο, ρΓΟ ΐρβΐαβ Ρίΐαΐϊ βοΐίβ Οβε-

8ίΙΠ 6ΐ (ΙοΧίΐη,ΊΐΪΝ 61 ηΐίΝΝΪ^ ΙκΐΙΐΐΊΐ.ΊΙΐΙ , 88 ϊΐΙΙ[Ι1ίΙΙΙ1 Ι ί» ιι» ΙιινΙϊιιο ΙΙΙ,Ί^η.ΊΟ

ηικ-ΙοιίΐίΐΙίχ ε.«ε νίϋε&αιιΐυι•, α,υαιη υΐϊηυε ηοη ΙΐίώεΙι;ιιιΙ ηΪ8Ϊ ;ιΙι εο

(|αοά [ΐΐΊΐο $ε ΓογοΙϊ.ίιιΙ ηοηιίιιο Ι'ϋιιΙί , ψιϊρρε Ιεβίίβ ιοί ^εείβε £Γ3νϊδ-

8Ϊηιί. εΐ <|ΐιΐ ϊάεηι ηΐ νϊάεΙϋΓ α ΙαβΙΐιιο βικικοΓ Ιΐ&βΙΙϊ ριώϋοο υβυϊ (1ε-

βΐϊηαΐΐ ιτεϋε&βΐϋΐ•. δί ϊ^ϊΙηγ νεΓαιη ηα&6ηιηϋ8, ίΙΙε βείοπιηι ϋβεΓ

Ρίΐαΐΐ ηοιικ-η εΐ ,ίιιιΊοπΙ.ιΙιίιι οιιιη εΐιΐδ ηοηιϊηε οοπίιιηεΙ;ιυι υϋΐιΐ'ρκΒαηΙ,

εΐβΐ ά\> Ιιοιηίηε Οιπβΐϊηηο εοηβϋπρίιιβ βτ;ιΙ , ειιί ίΙΙιιηι βυυΙοΗίαΙίβ

(]ΐιίθ(|ΐιιιηι 8ΐι«(! εοηΐιιΐϊβββ ΠιΙεί ;ι1>8οπιιηι εβί.

8ε<1 (',κΐΐ'πι ;ιι-(α ιιιοχ ιιιίεΐ' (ΙηπδΙϊηηοδ 831Ϊ8 (ΙίνιιΙ^ηΙα εββε, ροβΐ

Ιιιβίίηυπι εΐ ΤειΊυϋίαηιιηι Έϋβεϋυδ ΙιινΙ. εοοΙ. Η, 2., ΕρίρΙιαηίυβ

Ιιηετοί. Γι, 1. ίΐΐϋφιο ιηιιΐΐϊ Ιε&ΙβηΙϋΓ. ΙΙ,ιιχ ι^ϊΙιιγ ;ιιι οίΐιίειη 30 ηο-

81γ» ΓυεπηΙ ηυαεήΐυΓ. ΟιιοιΙ.->ϊ εαάεαι Γυϊϋχε εαηΐεηύπ'ε Ιεηκ'πιι ίιιιη

ρΐεπίςαε ν'ιύεΙηΙιΐΓ, <1ϊνεΓ33 ΓυΪ8$ε ηρηιο (ΙειηοιιβίΓίΐυϊΙ. Οιι;ή'(ίιιικ|ιιρ

εηίηι ίπϋβ ρΓοΙιιΙεηιηΙ νεΙεΓεβ, ηυοπιιη ίηρπιηίδ νϊϋεηιΐϊ δυηΐ ΙιΐδΙϊ-

ιηΐΝ 'ζ) ιΛ ΤειΊα1Ιϊβιιυ8 3), οηϋοπι ίο ηοβίπδ ίιινπιϊιιιιΐιιι- αοΙίβ. (,Ιιι,ίο

') ΟΓ. ϊηίτ» ραβ. 413. ο οΰν Πιλάτος μετ' οικείας αΰτοΰ αναφοράς έξε'πεμψεν

αυτά τω Καίσαρι.

'') α. Αρο1ο§. 1 , 35. ρα§. 76. ΚοΛ μετά το σταυρώσαι αυτόν έ"βαλον χλή-

ρον £πΙ τον Ίματισμόν αυτοί χαΐ ίμερίσαντο έαυτοΐς οί σταυρώσαντες αυτόν, χαΐ

ταΰτα οτι γέγονε, δύνασθε μαί:εΐν έχ τών έκ\ Ποντίου Πιλάτου γενομένων οίκτων.

Οί. ΟίίΙ. Ρ'Λ. {(Γ. Α Χ, 1. Β Χ, 3. ΑΙίεΓ Ιοειίδ Ιυδίϊηϊ ε$ι Αροΐ. Ι, 48. ρ. 84.

"Οτι δε χαΐ ϋεραπεΰσειν πάσας τάς νο'σους καΐ νεκρούς άνεγερεϊν ο' ΐ)μετερος

Χριστές -ροεφητεΰ-η , αχούσατε των λελεγμένων. έΌτι δε ταΰτα Τη παρουσία

αΰτοΰ άλείται χωλός ως Γ/.αφος — καΐ περιπατησουσιν (Ιββαϊ. 35, 4 βηΐ}.). ό'τι

δε ταΰτα έποίησεν, έκ των έ:Λ Ποντίου Πιλάτου γενομένων άκτων μαϊΤεΐν δύ

νασθε. ΟΓ. Οΐ8ί- ΚΙ. V— VIII.

3) Ιβ ΑροΙοββΙ. 21. δεπΒίΐ Ιβίαπι εχ ίηνϊάία ιτΐίΐ^ίδΐιοΓυπι Ιιιάαεοηισι ΡιΙηΙο

Ιι-αάίΐυηι, βΐ) Ηοο νϊοΐεηϋ» 8υΙΓΓ3^ϊοιυιτι νίοΐο οηιεϊ εβ4β άειίίΐυπι ; άε επιοε ρεη-

άβηίειη βρϊιίίαιιι ειιπι νεΛο βροηΐβ ειηϊίίδίε , ρΓβενεηΙο ειιπιϊβοκ οΓΒα'ο ; εοιίεπι

ιηοπκ.'πιο ιηϋΐΐί.ιιη ιΐίεπι βοΐίδ ι1εΙϊο[ΐιίο 8υΜυεΙ»πι ; βερυΐει ο , ηε, ({ΐιίβ 8ε τεβιΐΓ-

ΓεοΙιιηιιη ρΓβειϋχϊδδεΙ , αιηοΙίΓεηΙιΐΓ (Ιϊδαριιϋ ναάανετ , εαδίοάίαπι ηαί1ί(»Γεηι αιΚΙί-

Ιαπι, δεά ά'ιε Χηύα οοη(;ιΐδδ3 τερεηΐε Ιειτα εΐ ιηοίε τενοΐιιΐ» ψιαε οΙ)8ΐΓυχεΓΗί

ιεροΐεπιπι ρ»νοΓε ι1Ϊ8ίεοΙ•ιηι ; ϊη βεραΙεΓΟ ηϊΗϊΙ ι ι•ριτΐ ιιιη ρΓ3β(εΓ εχιινι'ϋδ ; α ρη-

τιιοπΒϋβ εοτριΐδ δυπερίιιπι ί> ιΐίδεϊριιΐίδ Γβίβο ί;ιι ΙιΙ,ιΙιηη : ίρβυπι νεΓΟ Ιεδυπι Οϋΐη

(Ιϊδαριιΐίδ βρυΛ ΟϋΙίΙαεαπι Ιικίίίεβε τεβίοπεπι 3(1 <}ΐΐ3ΐΐΓ3§ίηΐ3 ιϋεδ ε^ίβδβ, ιΐοεεη-

Ιεπι εο» ςηηε ΗοοεΓεηΙ ; ΟβΗΐηο οιιΗηΒΐίδ εΐδ αά οΠΙτίαιπ ρΓβεάΐοΒίκΙί ρεΓ οΛεπι,

οίιχυιηΙΊ^Η ηιι!)ΐ• ϊη εοείυπι ε$8ε ( ιι ■ρΐιιιη. (,)πί(ηΐί, εχροδίΐίδ ίΐ;ι ρεί'^ίΐ ί.α οηιηία

ίΐίρίΤ ΓΛγμΙο Ρι'Ιαίκί, «( ίρ$< ίαιη ρΓΟ 3αα οοηίαιηΐία €Ια•ί$Ιίαηιΐί , Οαι$αή Ιυηο Τί-

6πίο ηιιηίιαπί.
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π•8 ηοη ρ3Γνϊ ηιοιηεηΐί εβί. Νεηιιε οηϊηι οπκπιπιιη ςυϊά ;ιαΙ ΙαΙβ

ραίειιβ, 86ά φϋΐοΐίΐιιι 88ΐίδ ρεευϋηπα ;ιι• άεΠηίΐα οΐ οϊιινιικμΙϊ ςυαε ίη

αιιΙΪ8 Ρϋαΐϊ ηιίηϊηοβ εχβρεείεβ, .ιΙ> ίΙΙϊε αΙΓοπιιιΙιΐΓ. Νεε πΐΓβα» Ιι;ιρ<-

ίη ; ι < ■ Ι ί ν ηο8ΐη£ ϊΐίΐ ικίΓΓίΐηΙιΐΓ ιιΐ »ϋ ϋίοπιπι νειΊιη ρο88Ϊ8 ηιτοιηηιοα'αΐΛ

ραΐ3Γ6. Ηυο αιχεϋίΐ α,ηοά 8ΐνε Γ68 8Ϊνε Ιίηςυαηι βρεείαβ, ΙααΙυηι ηοη

ηΐΙιϊΙ ά βεουηϋο βαεειιΐο αΐίεηυιη ίη ιιο8ΐΓΪ8 βεΐίβ ίηνειιίΐυχ '). Ρηιε-

ΙεΓεα ίΐΐυά ηια^ηϊ εβί Γαεϊιιηϋιιηι (μκκΐ Ευ8εΙ)ίυ8 ηαιτα! ΙιίχΙ. εεείεβ.

IX, 5 εΐ 7. Μαχίηιϊηυηι ϊπιρεΓαΙΟΓειη ;κΊ:ι ΡίΙαΙΐ οαίιισιηϋκ ρΐεηα αιΐ

('ΙΐΓΪχΐ.ΐ;ιηοΓϋΐιι εοηΙιιηιεΙΐ.Ίΐιι ρυηϋεβδδε, εαπαε ρεΓ ϊηιρεηϊ ριονίιι-

ι•ί;ΐϋ «Ιΐδδβηιίιι.Ίΐα , ίη 8§Π8 εΐ εΐνϊΐαΐϊΐιυς ρΓοροβΐΙα, ίη ίρ8Ϊ8 ρυεΓοπιιη

8εηο1Ϊ8 (Ιεοίαιηηΐη εΐ ηιεηιοΐ'ίηε ιηβηάαΐα εδ8β. Ηαβε ηεΐίΐ , Ικηκΐ ύα-

1>ϊε εΐ ϊρκα δαρροβΐΐϊεϊα *), ΊιηρεπιΙΟΓ οιηηίιιο ορρο8ΐιΪ88ε ριιίαηάυδ βπΐ

αείϊβ ΐΪ8 ςηαε Κ1ιπ$Ιϊαηϊ ϊαείβΐιαηΐ ίπιΐΐ' ;ι!> αβίαίε ΙακΙιηΐ.

ΙίΐιηνεΓο (}ΐιαε βίη^αΐα νΐϋίηΐϋδ ΙιίβΙοπεα, ε» (μιαηάαπι ΙβδΙϊιηο-

ηίοπιιη βεπεπι είπεΐυηΐ. Ιιΐ8(ίηιΐ8 αυηε αεία ΡίΙ.ιΙϊ ΙαιιιΙαΙ ηιείΐϊο 338-

ιίιΙο βεειιηαΌ, εηιίειη ΤβΓίοΙΙϊαηϋδ ΐιιϊΐϊο δηεουΐί Ιει*1η ρεΓεεηβεΙ:

ροΓΓΟ εηάειη Μαχίηιϊηυ.β ϊιηρεΓ.ιΙοΓ ϊηίΐίο αυβιΊί 83εειι1ί βιΐδρεοΐα αΐ-

ΐ|ΐιε ΐιπί.ι ΓεϋιΙεΓε δΐυϋιπί αρροδίΐίδ αΐϋδ ηονΪ8 ϋδαυβ ηιαχίηιβ εοηΐη-

ηιβίίοδίδ, (|«ο εο(1ειη βαεοηΐο αυηιΊο ε.χίειη εοιηιηειηοΓίΐηΙ Ειΐ8ε1>ϊιΐ8

εΐ ΕρίρΗαηίαβ : ΐηδβηαΐΙυΓ φιίηΐο 83εευ1ο ΟΐΌδίαδ (ηίδίοι•. VII, 4.);

86x1ο &Γβ-ςοπιΐ8 ΤιίΓοηεηδΐδ, απί .-ιρικί ΐρβοδ ίΙΙα Γείίηεη αδδεπί. Κα

νεπ> (}υαε αιΐ ηοβ ρεΓνεηεηιηΙ αεία ίαηι αηΐία,οϊδδίπιο εοϋίοε ΙαΙϊηο

ραϋαιρβεβίο , ηαΐηΐϊ νεί 86χ1ϊ δαεευΐί, ΐίειη ραργιαοείδ Γοΐϋδ εορίϊβ

ειιιβιίεηι οειΊε αείαΐίδ οοηΐίιιεηΙιΐΓ. Αη ηϊηϋοππηιΐδ ραΐεηηΐδ ηβεε ηο-

8ΐΓ3 (ΙΐνεΓδΛ 688ε αη αηΐίφιίβ Ϊ11ΐ8 , ΐ|ΐι;ιιιι νίϋ αυίεςαίά άε 8υΪ8 νεΙβΓβδ

αΌεεηΙ, ϊ(1 ίηνεηίαηΐϋδ ίη Π08ΐΓΪ8? (}ιιο Ιαικίπη ιιιοιίο Μΐηίΐο ρβπΓβ

ροΙεΓαιιΙ (}υαο ίαηι ίπιΐβ αΙ> ΙαδΙΐηί Ιειηροΐ'ε ΙαηΙα ΚΗπΜίαιπδ αιιείοπ-

13(6 νβΙβΓβ νϊ(1ε1•αιιΙιΐΓ? ΑυΙ ιμιεπι ΙαικΙεηι, παιιιη νείιτα Ιαηι Ιιοηα

ΙαηΙαειριε εχ Ιοη^ο ιΐδΐι ,ΊΐκΙοπΙαΙϊδ 6886 δεΪΓεΙ, αΐία ιιονα ΟίΙϋΓαηι

ίαΪ88ε ριιίειηυδ , ;ιο 6ηχίδδε νεί'ο ειιιη ΙαιιΙο 8αϋεε88ϋ ιιΐ ηονα 8ηα

Οι•ηεεΪ8 ΚηΙπιϊ.8 ΚορΙίβ ηππιηι ίη ιικκίιιιιι εοηιιιιεηιίαΐ'εΐ ϋβςηε νβΐ'εΐ'»

Ιοεο πιιινί'πΊ ,ιΙ(|ϋε 6Χ8ΐϊη§υ6ΓεΙ?

') α. ΙΥκχαϊαΙ. ηιεαπι Ηα^αηαιη ρ. 65: ηυαιηςυαπι Ηο ϋ$ ι•.•|>π* Ι'ιικϊιιβ ;>ο-

€ΐΐΓ;ιΐίιΐΜ|ΐΐρ ;«1ίο Ιοεο εχροηοικίπηι βπί.

*) ΑΙϊΐβΓ ββηΐϊΐ Ηεηίβ ίη ΡΓοΙιαΗίΙίΙιιυ ββ αΛίβ ΡίΙαΙΐ βίο. νϊάβ Ορα3ε.

ϋοαάεπι. ρ. 217 μ|•|.
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(^ιΐθϋ (|ΐιυηι ίΐ3 ίίηΐ, εοιιείικίο , 3εΐ3 ΡίΙ.ιΙί ιμιηβ αιΙ ηοκ ρβΓνβ-

ηβπιηΐ ϊιι Γβί ϋυηιηιη ;ώ ϋ$ ςυβε ί;ιιη ίεουηιΐο $;ιρριι!ο εχ5ΐίΙΪ856 Ια-

8ΐίηιΐ8 ιΐοεεί ηοη ϋίνεΐ'ϋ.Ί 6556, ηϊϋϊ ηιιοά κεηβίπι ηιυΐΐίΐηπαηι ίιηηιυΐαΐα

ηΙ(]υε ΐηΙβΓροΙαΙα εεηδοικία 5αιιΙ. ^υ^β ίηΙοΓροΙίΐΙίο ςηυηι ρΐααε οχ

ηιοΓΟ αροϋΓνρΙιοπιηι Ιί1)ΐ•οπιιπ 5ΪΙ, Ιιιηι δί^ηίΠοΗία ;ι!) ίρ5Ϊ5 651 νβίβπ-

οιΐ5 ι). ΜΪΓ3 αυίειη ΙοχΙοβ νβπβίβδ , α,υηε ίυ Ιρ.\1ί1ηι$ ηοβίπβ 61

ΐ'οιιιηιεηΐ3ΐ'ϋ5 ηιιΙο οοηίοβ ροβίΐβ 051, ϊιιΐΡΓροΙαΙοΓϋΐη ρβιΐοβ ΙαεαΙεηΙεΓ

(ΡβΙ,'ΐΙΐΙΙ'.

ΡεΓ α,ηεπι βΐ ςυο οοηβϋίο Ιιβεο βεΐβ οοηιροβίΐβ ραίβηιυβ , ϊϋ ηβ-

(]ϋβ ρεΓ 56 (Ιιιΐιϊπηι ε$( εΐ ιΐιιϋαιιι α ηιυΐΐι'5 ρΓοΙβΒίΙίΙει• (ΙίοΙυιη β.•>1 .

ϋοπιροβαίΐ εηίπι (]Ιιπ81ϊ.ίπιι8 εχ Ιικίίΐοί* οπϋΐιϋιΐ5, ί(1 <μιοι1 εΐ βΐϊΐί εΐ

Γοπιιιι εΐ εοοβϊΐϋ ΓαΙίο αβιιικίε (ΙοεεΙ, εΐ ςυϊάειη ΐη ευιη ίϊηειη ηΐ ρο-

ριιΙαιί1ηΐ8 $ιιΪ5 ϋε ΟιηβΙο Ιββυ ροΓβιιηϋριτΙ Ιεείίηιοηίο £ΐ\ννί55πιιοπιπι

ΙικΙιιεοΓϋΐη ϊη ίηιείοπίηΐο οοηβΐίΐπίοπιιη, ροππη ιμπ ιχΐιιιβ ϊ ρ ν ί η ϊτιΙεγ-

ΓυΪ55εηΙ ίρβοηαε ιχπιιιι βνεηία αϊ) «εειτίιηβ ίηίιιιίιίΐκι ;ι<1 ΙΉΙειη ρείΌαΙδϊ

εδβεηΐ. (^υοϋ ϊΙη Γεοίΐ πΐ, ρβίβΐ'βεΐα βεουββίίοηίδ ΓΓ3ϋϋε εΐ (Ιαιιιηα-

(ίοιιίϋ ίηίιΐδΐίΐία, ΟιπνΙιιπι οοηιίΐ3ΐ)ΙίΙ)ϋ8 ροΓίεηΐίδ ιιιοιΊιιιιιη, ΙογΙι'ο (Ι ίο

εχ ηιθΓΐαι'5 ιιιίΓ;ιΙ)ί1ί(0Γ ϊη νίΙ.ιιιι ΓΡίΙίΙ ιιίαιη , (]ριιϊ(|ΠΓ νίνιιηι ίπ 606105

385υηιΙυπι ιι.τιπιιοΙ. Λ;ιιτ;ιΙίοηεηι ιιιιΙριιι 8ΐΐ3πι ίΐιι οοηΐεχυίΐ ιιΙ, ιηιιΐΐα

ρ;ιποηί(Ί8 ενΒη^εΙίίδ ΙπκΙίΙίΐ ηοη 1;ιιη ΓερεΙείΌΐ (]υηιυ ΓιιηϋηιηοηΙϊ Ιοοο

ροιιεΓβΙ. (^ιΐ05 ρπιείΡΓεα ΓοηΙεβ 3<1ϊοπΙ εΐ8Ϊ ηοη ΙϊφιεΙ , Ι;ιιιιρη φιίη

ιιοηηιιΙΙ.Ί εχ Γαιηη ΙίάεϋΙεΓ ογο ρΓορο§3ΐ3 εΐ ροΙπβΓΪΙ (Ιίδεει-ε βΐ ηϋηί-

1)Ργο (ΙεΙ)υεΐ'ίΙ, ηε ποιηίιιϊΙ>η8 β η βεΐαίο ΟιπβΙϊ ηοη ί(η 1οη§β ΐ'οιηοΐίβ

ΓΓααϋειη ροΐίιΐδ «]ΐι;ιιιι ηίδίοπαιη (πκΙογρ \ ηΙργρΙιιι' , εο ηιίηυδ (ΙιιοίΙη

ηαο ηΐίΐίοΓειη Ιίηπ ενριιΐιιιη ΙεβίΒΐιιηι ΙΐϋΙχ'ΐιιιι*. ΙιΙοιιι νβΓΟ β(Ϊ3ηι Ιβ-

5(3ηΙϋΓ ίρϋοΐ'ϋΐη ΙεχΙιιιιηι ιΐ05ΐΓ0Γϋηι 1θϋί 3ΐϊΐ|ΐιοΙ, <)ΐιοι ιιπι φίκο 65( 3(1

ρ;ιΐ)οηί(•,Ί (|ικιρι1;ιιιι πιΐίο ηιίιιίηΐΡ ηεςίί^εηώι 681.

ΓαεπιηΙ ρΐί.ιηι ιμιί ϋε 1ίιι»υίΐ ιϋδβεηΙίΓεηΙ ,φι;ι ;ιυ<:Ιοΐ' ίκΊοηιιη Ι'ί -

Ιί»ΐί ιινιιη 68561. Αΐίίβ εηίιη Ιιρ|>ΐ'«ίειιπι . βΐίίδ Ιιιΐίηυιη, αΐϋδ £Γ»εοιιΐ))

ΒΓοηεΙνρυιη ρΐαοαιί. Αίαυε ϋβ ((ΐιίιίειη φιΐοιι* ηε1>Γ3ίοε δεπρίυηι νί-

(1ο1)3ΐιΐΓ, 1165010 αη Γιιευηι ΓεοεπΙ 3$56Γΐίο ρι-οΐο^ί. Εη νβΓΟ ηοη ρΐϋδ

') Οι. ίηριίτηΐϊ ΕρϊρΗαη. ΗββΓββ. Γ,. (ίν)ιι.ΐΓΐ;κ1οαιηαικ)ΐ.) ουπι. 1. έτερο'. δέ

- - άπο των άυτων 8ήί>εν Πιλάτου αΰχοΰσι την άκρίβεικν εΰρηκε'ναι , ε\ οίς ίμ-

φέρεται τη προ οχτώ καλανδών Άπριλλίων τον σωτήρα πεπονϋε'ναι - - ϊτι 8έ

εΰρομεν αντίγραφα έκ τών Πιλάτου έν οίς σημαίνει προ δεκαπέντε καλανδών

Άπριλλίων το πά3ος γεγενήσ^αι.
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νβπίαΐΐδ ΙΐίΐΒβΙ ι]ϋβπι ηυοϋ Ιοί αΐϋ ΙϊΙιι-ϊ ίΐροανρπί , ηΐ ΙιϊδΙυπη Ιθ56ρΗϊ

Ιϊ^ικιπϊ, ιιΐ ΡδβιιιΙο-ΜβΙΙηβεϊ βνβη^εΐϊιιπι , υΐ Λ1><1ΐ»ε ΙιίίΙοπαβ «ρο-

δίοΐϊϋβε, α,ιιϊρρε ιηηίοΓεηι ΓκΙεϊ δρεοϊεπι αίΓευΙαυΙεβ, εχ υευΓβΐεο 86

ΐΓ3Π8ΐα(08 βιΐ{*ιιιι(. (>ιι;χ; πιίιιινπο ρ38$ίηι ΙιεΊ)ι';ικί ροΐίϋ8 ςυαηι

»Γίΐε(•ϊ 8εΐ'ΐιιυιιΪ8 ίηϋοίειη ΓεαΌΙεηΙ, ε» ρΓΟΓδίΐδ (]ΐιικΙΐ'ηιιΙ ίιι ποαπηεηι

Ιιρίιπιευηι §Γ3εοε δεηοειιίεηι ; ηεο νβΓΟ φιίεο,ιιβηι ΙιεΙιΐ'.'ΐίπιιιι ,ίπ-Ιιο-

Ι\ ρυηι ρο8ΐυΐ3ΐ, ςηοά ηεε ΙυβΙϊπο υιιΐ ΤειΊυΙΙϊβηο βιιΐ Εακεϋΐο ιηεηιο-

ΓίΐΙαιη 681.

ΑΙίϊ Γ11Γ8ΙΙ8 1ηΙΪΙ16 ΙίοΓΙΙΠΙ 8ϋΓΪρΙΐ1Ι1Ι 6856 νοΙίΙΠί. (^110(1 (]1111111 116-

ιιιίιιί νείεπιιη ίιι ηιεαίειη νεηϊΐ, ι|ιι,ίιιη[ικιιιι ϊρβιιηι ΡίΙ,ιΙιπιι Ι;ιΙίηο ρο-

Ιϊιΐ8 φκιηι αϋο 8βπιιοηβ ϊη ηοΐϊδ 51Η8 υκιιπι δείτε ϋεΙιεοΗΐιΙ; Ιιιηι ριι-

§Π3ΐ 011111 Ϊρ80 Ι.ΐΙΪΠΟ |)Π>1θ£0, (]ϋϊ §ΓΗ603Π1 εχ Ικ^ΐΓ.ιϊιο ίηΐ6ΓρΓεΐ3ΐίο-

ηεηι ρΐ'οϋΙεΙιΐΓ. Αε 8Ϊ ςιιί ΓοΓίε Ιοεϊ ΙαΙϊηε ρΐ'368ΐ3Γε §;ΓαεεΪ5 νϊάεηΙιΐΓ,

ΊΑ εχ ^ι•3ΐ:ι•Ϊ8 εούϊείουδ (ΙίνεΓδϊδ 3 ηοδίΗδ , ιριί ;ιεΙ;ιΙ<; ιιοιι εχεείΐαηΐ,

ϋεπνΗΐιιυι 681. ΚιίΓδϋδ Ι;ιΐϊικι 83ερε, £Γβεο3 ιπικιμίϋΐη ίιιΙοΓρΓεΙεηι

ρΓοϋιιηΙ. Νεα,αε ^Γβεευηι ϊιιΐει-ρπ:1ΐ'ΐιι νεΓ()3 Ιβΐϊηϊΐαΐϊδ ρΓορπη , αϊ

σίγνα, κοΰρσωρ, ΒάεΙϊΙεΓ ΓεΙεηΙυπιπι δεά <|ΐκιιιΙυιιι ροδδεί ^πιβεβ

ΓεύιΙϊΙιΐΓΐιιη Γυίδδε 3γΒιΙγογ.

(ίΐ'ίΐι-ΐΊΐιη νπο ;ηη Ίοιοιιι ρπιηιιιη βυ.ΐίΐεΐ ιιιιϊνεΐ'83 £Γ3βεί ΙεχΙιΐδ

ι-.ιΐίο. ίιι ιμιο ηΐ3$ιΐ3 681 πιπί ον,Ίΐι^ιΊϋβ εβηοηϊεϊδ ιιΙΙ'ιιιίΙ.ΐΝ. ΛπτϋίΙ

ςυού ΙκΊιπιίαιπι .ΊΐνΙιεΙνριιιιι ίιι Ηεΐϊοηε ροδϊΐιιιη 6886 Ι η π Ιιιηι ιιιιιι πτ-

Ιιιηι εδί, εΐ Ιαΐίιιιιιη ςυο ΓοιηιιιεικΙεΙπι- ιιοιι Ιι;ι1κ•1. ()ιΐ3ΐη νεΓΟ ι-οιι-

βεϋ(3ΐιειΐ8 §Γ3ει•ιΐ8 δεπηο Ιϋιιο ϊρδίδ ροΐϊδδίηιυιη 1ιι<Ι;ιΐ'ίϋ άβδίϊηαίο Γιιε-

ιιΐ , ΐ]ΐιιιιιι ΙοΙιιιη Νονυηι ΤοϋΙίΐηιπιΙιιπι Ιιιιιι Ιοί «Ιίί δετίρΙΟΓεδ οπιιηάί

εχ Ιιιαβείδ εΐ ι,ίιικίι §ι•3εοε βεπύεηΐεδ ριοΐκιηΐ, ίιιΐιτ ηυοδ ΙΊιίΙο εΐ

Ιοββρηιΐδ εηιϊηεηΐ.

(^ιιαηι (1ε βεΐίδ ΡϋβΙί α,ιι»ε5ΐϊοιιεηι ηηίεψκιιη ιιιϊΚίΐηιιΐδ, η,ιιηει-πι-

ιΐιιηι εδί ιριο Ιβπιροιε ε»ηι μιΙμρππΙ ίιιΐ<τ|ΐο1,ιΐίοηειη, ΐ'ΐιί πιπί οηϊνεΓδβ

ΐ|ΐιιΐ(];ιιη ιιΐ Ι'αΙΙοΓ Γ6(Γ3εΐ3ΐϊοηε εΐϊβπι ρΓοΙοςυβ άβΒεΙιΐΓ. Ηβεε ιιοιι ϊΐ»

οΐϋΐΐο ροδΙοποΓ 63 36ΐ3(ε βδβε νϊάοΐυι• ο,υβ ,ιπΉρΙλ ριιιιι ΙιιΊίΓαίι'απι τε-

ρΐΊΐιιιιι βΐ ίη ^ΓΟβοπηι ΐΓίΐιΐδΙβΙιΐπΊ ίη'ίρδο ρι-οΐο^ο Ππ^ϊΙιιγ. Αϋοςιππ

ηαΙΙίΐ ε3υδ$3 οχΙ ϋϋΓ Ιιοι: ροΐϊδδίιιιιιιιι δίΐ 1ειηρυ$ ροδϊΐαηι. Τη ιιυιιιε-

γοιίιιιι νεί'ο (]υί ;ιεΙ«Ιοηι βί^ηϋίοαηΐ ναπείβίε «Ιιμιε 3πιΙ)ϊ§υίΐ3(ε Ιεηεη-

ϋιιηι ραίο Ιιοε α,υοιΐ δερίΐιηο (Ιεοϊηιο αιιηο ΤΙιεοϋοδϋ II , ςαεοι 1εχ1ιΐ8

61 §Γ3εειΐ8 εΐ εορίυδ ΓβίεΓΐ, ΙβΙϊηο Γει-ε ηοη ύίβδεηΐϊεηΐε , Υ'αίειιΐϊϋϊα
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ηιιπι III. ίη δοοίείβίεηι Γ8{*ηί ;»<1$οίΐιιηι ηίβίοηα ΐΐ'ηαΊιηΙ. ΙΙϊιιυ ΙΐΓβνί

ροδί βηΐΗΐιιι Οηι-ίδΐί 424. Γ6ΐΓ3ΰΐ3ΐϊο ϊΐΐα Ιοοιιιη ηαηηίδδε νίϋοΙϋΓ.

Ιβιη ραιιείδ <1ο αΐίετα εναη^εΐϋ Νίοοάεπιί ρατίβ άίι•α-

111Π8. ΥεΓδβΙιΐΓ ίη εο υΐ ΙγηιΙπΙ ΠΙίοπιιιι 8νηιι-οηί$ Ιεδίίπιοηίβ άβ Οιι-ί-

βΐϊ τε1>υ$ ;ιριΐ(1 ϊηΓεΓοβ ^εδίίδ. ί'ηηι Ρίΐβΐί βο,Ιίβ εοηαβΓβΙ ίΐη ιιΐ ΙεβΙί-

ιιιοηϊιιηι α,ηοίΐ ίη ηΪ5 εβί άε ΟΐΓΪδΙο εχ ηιοΓίιιϊϋ ;ΐ(] νίνοδ τενεΓβο ηοη

ιηοιίο εοηΐίι-ηιεί βεα" εΐϊηηι ι-οιηρίεηΐ. <^πο(1 αΊιοβιΐδ πιοάίδ Πι, ([ΐπιηι

φΐοϋ Οιπ$(υιη ηοη χυΐαηι ίρβιιιη ίη νϊίαιη Γεόίδδε νεπιιη ρΐκιιη βΐίοδ

κεοιηη ίη νϊΐηιη Γενοεβδβε άοοεί, (ιιιιι φίοιΐ ίΙΙπιη χΐηΐΐηι ροδίφίβηι

Ηπίπιαιη ίη οπκ-ο εάίάΊδδεΙ ηιΪΓ3ΐ>ί1ί;ι ηριιά ΐηΓρΓοδ {τεδδίδδε ικιγγ,ιΙ.

(^110(1 ηΙηπίΗριε φΐηπι ΙικΙ.ίροπιιιι οηπδΙο1ο$*ί3ε φΐ;ιε (•ϊιτη Ιοχιι ;ιρ|;ι-

Ιεπι εΓ»1 ρΓΟΓβϋδ οοηνεηίεηδ 8ΪΙ *) , εΐ Γεδηιτεείίοηειη ρπηιηηι ίυβίο-

γππι εΐ άεδοειιβηηι Μεδδίβε βά ίηίεΓοβ άΌεεηΙϊ, ίαοϋε ίηΙεΙΙί^ίΙιΐΓ εοη-

δίΐίιιηι ίΐιιοΙοΓΪδ ΙΠίρΙΙΐ ηοη ίΐη (Ιίνοτδΐιιη ;ώ 30ΐίδ ΡίΙηΙί Γυίδδε. Ν;ιιη

οΐϊηιιι ηΐδ Γε1)ϋδ ΟΙιπδΙοιη δαίίβΓεοίδδε ΙηίΙβεοπιπι (1β Μβ.ΐδίβ βηο «χ-

δρεεΐ3ΐίοηί ρορηΐ3Γβ8 βηοβ (1οοε1>3ΐ. (^υοά φΐηηίορβΓε ίη ίρδβπι βεΐ3-

Ιβπι ηροδΙοϋοΗπι φΐβϋΓβΙ, ηε εχΐΓβ ββοτοπιπι Πογογόπι Ιεπηίηοδ ε^Γε-

(ϋηηιιΐΓ, ρΓοΒαΙηΓ Ιοοίδ ΜβΙΙη. 27, 52 βφ Ερη. 4, 8 δφ 1 ΡείΓ. 3,

18 βφ, φΐβτυήι, 3(1(1ΐ1ο ί«υο3ε Ιοοο 23, 43., Ιιββο Ιοΐ3 ΗΙίοΓϋηι δν-

πιροηίχ ΙιίδΙοπα ΙιιουΙεηΙίδδίπηιηι (•οπιιτΐριιΙίΐπιιΠ] εχηίοεί.

(^ϋβεΓεηΙί ιρίίίικίο εΐ 3 φΐοηηιη ϋΙκΊΙιι* ίδΙε οοηδρ,πρίιΐδ βίΐ, εοη-

ίροΙιίΓηπιιη ('ίΐηιριΐδ ΙαΙίδδίηιε ρηΐεΐ. Νρπιηηιριπ δι δρεϋΐίΐδ, ιιιρ;» φΐϊ-

(Ιίΐιι ββηΐεηΐίβ ηίΐιίΐ εδί φίοιΙ οπμϊικ•ιιι ;«•ϋδ 1'ϊΙ,ιΐί ,πι( 1;ι<;οΙ)ϊ εναη^εΙίο

ρΟδΙβΓΪΟΓβΐη ρΓθ1)εΙ. Ι(1β3Π1ΐη Λ'βΓΟ Γ31Ϊ0 «3 8δΙ Ηΐ , £Ι';ΐΡ(Ί1Π1 οεΓίε

(Γ χ Ι ιιιιι ΡΧίΐηιϊιΐΒΐιΙϊ , ηοη νβπε ίηΙθ'|>ο1ηΙιιηι Ιίιΐϊιπιηι , ιιιιΙΙη Ιιοιπϊηϊ ;»1)

3βΙ»Ιβ βροδίοΐίο» ρΓοχίηιο 3ΐίεη3 ίηνειιίβηίαι-. (}ηο(1 δίη^ηΙ» (;αηι βη-

ΙίαοοΓίιηι δοπρΙΟΓΟπι Ιοοίβ δίηιίΐϊΐιιΐδ οοηιροηεηδ β^ΓΡ^ϊε ρΓοΙιβνϊΙ Τηίΐο

ιιοΐίί» Ιοχ••»• δΐιηϊυιΐΡΐϊδ, ίη ψιϋιιΐΝ ηιοιίο 3(1 ίΐηϋιρίίΐ [ΙρΙιγ,ίροπιιιι ;ιρη-

οΓνρίΐΆ (ΙεΙβ^βΙ, ηΐ 3(1 ΡαΓυατη 0«ηεήη, 3(1 Τβ$1αιη. ΧΠ ραίη'ατελα-

ηι/η 3ίά Μο$Ϊ3 α3θβπ3ίοηβπι ; ιηοϋο 3(1 ι•;ιΙ)1ιίηοπιιιι Ιεβα ΓεΓε ίΐΡφίίΐΙίυηι

οπΐΠ)βη'3 ; ηιοιίο 3(1 1..ΧΧ ίηΙβΓρΓΡίεδ; πιοϋο αά νείυδίίδδίηια ΟΙιγϊ-

,- η3Γιιπι ΙΐΐΙβΓ3Γΐιιη ιηοηιιηιριιΐίΐ, νεί Ιι;ιοΓΡΐϊι•ίΐ, αϊ ΟρηίΐβΓηω, Μλγ-

• «:«= <•1 Μ»Γοίοηίΐ3Γυιη , νβΙεηΐίηϊβηοΓαηι , νεί οβίηοΐΐοβ, ηΐ εβί

Ρ ΙοΓ Ηβϊ*11136» εΐβπ>βη1ίδ φΐ»ε ΓεπιηΙιΐΓ Ιιοηιίΐϊαρ, δεηίοπιπι Λ•3§-

ι•» Οι. ΒβΓίΗοΙάΐ: ΟΛπίίοίο^ίο ΙνΛαινηοη βίο. §§34 βΐ 35.



υίΥΗΙ ΡΚΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΛ.

ηιεηία βραιΐ ΐΓεηαειιηι , ΙαϋΙϊπαδ Μ.ίγΙ\τ, ΊΊιεορΙιίΙιΐδ ΑηΙϊοεΙιεηυδ,

Ιτεηηειίδ. Εχ ϊρβο νβΓο ΙϊΙιο,ΙΙο ηο3ΐΓο, ςυί Ιυηι ηοηύυηι ειιπι ηεΐϊδ

Ρϋαΐί εοηίιιιιείυδ β$86 νίίΐεΐιιι-, [)ΐ•;»ε »1ϋ$ ηιυΐΐϊκ ΙκιιιμΙ, ηιιΐΐη αυϊϋεηι

βΐίεηί ηιεηΐϊοηβ Γ;κ•Ι;ι , Ευδεοίαδ Λ Ι ε\ »ιι(1γϊ ιηιν '). ΡεβεΙετε»

ϊγι βεβιϊιιΐίίικία ΙϊΒιί ηιιΐί(]υί1;ιΙε ϋίικί ;»Ιί(]ΐιϊ(1 πιοιηεηΐί ΙηώεΙ ιμιο(1 νειΊ>3

ΙηΙΐΌπϊδ (1ε επιεε ρεηιίειιΐίδ (<Ί'. ρ;ι». 310.) ίΐη άίδεεάιιηΐ α Ιιΐιεβε

ΙεχΙυ ιιΐ εχ «Ιϊίΐ νεΙεΓπηίΗ ΐΓ,ΊαϊΙίοηε ϋυχϊδδε νϊ<1β8ΐιΙιΐΓ. (^υο(1 ηε-

βείο αη ιΊϊίΐηι πι Γεκροιίϋΐιηι ΟϋπβΙί ςυαάτεί (1. 1.), εΐ ϊη ΙοΙιαηηϊβ

όίΐρΐίδίηε νειΊ>3 αρ ιιϋ ϊηΓείΌδ, (1ε φΐϊΐιιΐδ ΐηηι κυρτά (ΙίοΙυηι ε«Ι.

<^ιι;ιε οηιηίιι εοηίαηεία εϊιΐδΐιιοϋί μπιΙ ιιΐ ϋΙιεΙΙιιιη ηοδίτυηι εχ 3η-

ΐίψιίίίΜΐιιο δεπρίο «ιροεΓνρΙιο δεειιηοΊ κ.-ιει πΐί ΙκιιινΙιιιιι νεΙ ΐΓΒΐΐδδοπ-

ρΐιιιη εχϊδίΐηιεηι. <^ιιο<Ι <|ΐιο ηοηιίηε ;ιριιιΙ αηΐί(|υο8 ϊιιποΐυεπί (ΙϊπΊεϋε

ά"ϊεΙιι εβί. Νοη ϊιιερίίΐ (|υιάειιι εοιιϊεεΙιΐΓΒ εοιυηι ε«1 α.υί εχ κή

ρυγμα Πέτρου ρείϊΐυηι εειίδείοηΐ : ΡεΙπ εηίηι «υείοπίβδ, αυϊρρε

εηικίειη ϋεδεεηκοηι ΟΐΓΪδΙΐ ίιι βρϊβίοΐ» ΙεδΙ.ιΙί, ιικιχίηιο ίάΌηεα νίιίεπ

ροΐεπιΐ φι.'ΐε Ιιιϋ εηιηιηειιΐο Γιϋειη ΓίΐεεεεΙ. Τασιεη ΐ]ΐι;ιο ίΙΙίυδ ρπιε-

(Ιϊείΐΐϊοηίβ Γΐ'<Ί£ΐιιειιΙ.Ί α νείεπϋυδ Ι;ιιιύ;ιιιΙιΐΓ ϋοηίεεΙυΓΒΠΐ ϊδίαηι ρ;ιπιιιι

δΐιβίεηΐιιηΐ. Νεα,υε 81 εχ ΙϊΙιγο Ιηηι εείεύπ ΕϋδεΙιϊαδ Αΐεχβηοτϊηιΐδ

Ιι;ηιμ>μί , ΓοηΙειη δϋεηΐϊο ρπιείεπίυπιιτι Γυΐδβε εχειίο. Ηίηε ροΐίιΐδ

ίιι εΐ8 νϊιίεΐιιι• 8εΓΪρ(Ϊ3 Γαίδδε <]ΐι;ιε ϊη ρηυεοηιηι Ιιοπιίιιιπιι ηοΐίΐίίΐηι ;ιΙ-

ιριε υδΐιιη νειιίιτιιΐ , πιίιΐΜΐιοιΙϊ πιυΐΐα α εΐβπδ ϋΐτίρίοπίιιΐδ ρΓοΓεεΙβ

ιΐιιιΐιιιιι ροιί.-<ΝΡ δείπιιΐδ. δεηρδϊδδε νείΌ ΙίΙιπιιη ριιΐο ΟιΠ8(Ϊ3ηαηι εχ

ΙικΙιιείΝ οιΊιιιιι -;. Ιΐη^ικι ιΐδΐιηι &Γαεεα , Ιιοικιε ϋΐυιη φιϊιίεηι Πάει *ρ<1

ΐΙίΓηΙομί,Ι ΙΐΙ(Ι;ΐί(',Ί Ι10ΙΙ ΙΙΗ'ΐΙίοΐΊΊ Ιΐ'Γ ΙΙΙΐΙΐΙΐΙ ΙΙΙΙΙ |)εϋ ίμΐΙίΙΓΙΙΙΙΙ ίΐΙ(ΜΙΊΠΙΙ §110.

δΐίεαπιηι. (ϋποδίίεί εηίηι α,υϋΐιίορεπ: (ΙεΙεεΙίΐΙϊ 8ΪηΙ ηη^είοππη εΐ 1>ο-

ιιοιπιιι εΐ ιηηίοπιιιι ρ;•ΓΊ ίΐιιι* εχεοΙεηαΊδ , ίΐεηι εΐ εοείοηιηι εΐ ϊιιΓογο-

ιιπη ΐηΐΗ^ίιιϋιιΐδ , ψκιιιΐΐ ϋάειη εΐ ΟιΗδΙϊ εΐ ϋιιίδίΜΐιοπιιη ΓεεεπηΙ

') ΟΓ. ΤΗϋο: 1/«6ίΓ <ϋβ 5<Λη/?βη άο ΕηβιΗμ νοη ΑΙΐχαηάήα» ηηά άα Ειιμ-

Μ«5 νοη Επι%!α. 1832. Γ.οη§ε ύίνεΓδβιη β ικΛϊδ δεηΙεηΙΪΗΐη ΙυεΙιΐΓ ςαϊ ηυρεπίπιβ

Ραπδϋδ άο ενΒηβρΙιο Νίεοιίεπιί ίοπ'ρβϊΐ , ΑΐίτειΙ Μαυτγ: ΝουνιΙΙα ηοΙατοΗα

5ΐΐΓ Ι'έροφιι ά Ια φιιΙΙι α βίε οοηιροιέ ΙΌ\ινταο;( ουηηιι ιοη$ Ιί ΙΐΙη ά'έναηρίΐι ΛΊ'οο-

άίηκ. 1850. ΡαΙαΙ εηϊπι βχ Εϋ$ε1ηο Αίοχαικίιίηο αΐϋβφΐε ρπιμΙιίιι ίεΓε ηε(α(Ϊ3

8επρ1θΓίΙ>υ5 ΙοΙιιιη Ιϋιπιιη Λα Οεβεεοβυ ϋΐιπδϋ 1κιπ.-.1ιιηι εβδε. (,ΐηοοΐ ηυ»ιη α

νιτυ ;ιΓιΐΊΐιιηι δϊΐ , οίαπδδίηιυιη νίπιτιι ΐρβαπι εχ τερείίΐο γρϊ εχαπιίηε ΗοοΙιιπιιτι

ιιοη (ΙπΙ)ί(ο.

*) Ηίηο ηοη ηιΐ οϋοδ ηϊβϊ νείεπβ ΤεβΙβιηεηΐί ρίοβ δ:ι1υΐαΐ'(Ίη ΟΚγϊβΙϊ βραά

■ηίεΓΟδ ΗΐΙνηιΐιυη ρεηϊηεΓβ Γαυίι. Αΐίίοι Ματείοη.



ΡΒΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ. Ι,ΧΙΧ

1ι;ι|ι(ϊμιιιιι»ι , ιμιο φιπίριη V Ηΐεηΐϊηίίΐηΐδ (ιυιηίιιεδ ίιι βαΐυίευι Γβ^βηρπιπ

νΪ5Ϊ 811 ιι Ι , 83ΐίδ ι:οη$Ια(. Ιηρι-ϊιηίδ νείΌ ροηιραΓΛίκΙβε δΐιηΐ ΟρΙιίΙαπιιιι

ορϊηίοηβδ άβ Ιί^ηο νίίβε, ειιΐυδ ΙκιΙ.-νιηιο ;ιιιίιικιιη ϊη ΒαρΙίβπιο υη^ι*

(ΓιχίΜΊίπΙ, ϋε αιιίηιη ροΓίαβ Γεςηΐ Ι;ιΙ(];ιΙ>ηοΙΙιί βϊ^ηο νίίβε (οπιεε?)

αρεηεηΐε, ίίρηι ;ιϋ;»ε δϊιηϋεδ, ςιιβίεδ εΐΐβηι εχ ϋιιοΐιιΐδ νεηεΐ'•ιιΐ(1:ιε

3ηΙίςυϊ(αΙί$ ιηοηιιιηριιΐίδ, ψι,ιρ ηυρετ άειηιιηι (1<κ•Ι;ι ίΐθ(]ΐιαΙϊυιη ίηάιΐδίπ,-ι

εχ Ιεηε1)ΓΪ8 ρι-οΐιαχίΐ, ΡΗίΙοδορΙκιιιιεηη Ρδευάο-Οπ^εηίδ (Ιϊρο εΐ οριιβ

εορίίευσι Πιοτις —οφί,α , «Ιϊ^οϊ ροδδΐιιιΐ. Ιρδίιιη άοδοβιΐδΐιπι ΟΐιπδΙι

3(1 ϊηΓείΌδ 3 (ϊηοδίϊΐ'ϊδ, α( α ΜβΓείοηε, τεεερίυιιι η1<[ΐιε εχοιιΐΐυηι

εδβε ι•οιΐΝΐ;ιΙ Χ)Ι

ΤπιιΐδΡυικΙιιηι εδί ;ιι) εάίΐίηιιεδ ιιίπιΐδψιρ (Ιο <[ΐιο (ΙϊδριιΙ,ινϊηπίδ

ΙίΙιεΙΙί α ρποΓΪΒιΐδ ε(]ϊΐοΐ'ί1)ΐΐδ οηιηϊΒιΐδ εοιηρΓεΙιειικί ενβηςεΐϊο Νϊοο-

(Ιοιπί. ΙΙο(- ι^ίΐιΐΓ ςιιίδ ρππιπηι Ιαΐϊηο επιΐδεπί, ηοιι .ιοοιιπιΐε (Ιϊρ,ί

ροΐεδί. ΤΥεδ εηίσι εάϊΐίοηεδ δίηε Ιοεί 3ηηί εΐ Ινροπιιη ηοΐαϋοηβ

ίιιιιυΐιιεηιιιΐ , Γεοειίδΐΐί 3 ΤΙιΐΙοηβ Ποά. ίΐροιτ. ρ. ΟΧΧΧ1Ι. ΤβΓίϊο

Ιοεο ιμίΗΐη ροβυϊΐ, εοπδειιΐϊειιίεπι ιίιπι εύίΐΐοηε ίιϊρδϊεηβ'ι 3. 1516.,

β3ΐιι ηοη ιιιιη ΤΙιίΙοηε ρτο εάΊΐίοηπηι οηιηϊιιπι ρπηιη Ιι;ι1ηιρπηι. (}ιΐ3ε

Ιίΐιΐδ ροΐΐϋδ ίιι ε»ηι οαϋειτ νϊϋεΙιΐΓ, οιιϊ ί,ηά. Ηαι'η ίιι ΚερειΊ. ΙιίΙιΙίο^τ.

ηιιιιιρππιι 11749. αρροβυϊΐ. Ε.ιιΙριιι ίίριιιΐ ΤΙιϊΙοιιειη μιΙι 1.) ροδϊΐβ

εδί. ΙΙ:ιη«: ϊρδί ρΐεηιηιφιε 3(1 ΙεχΙαητ ηοδίΓυιη ι-οιιΐιιΐΐηιιΐδ 83ΐϊδ ()ϊ-

νει•δ3ΐπ ίΙΝιηι ψιί<1ειη 3 Ιιϊρδϊεηδί οϋίΐϊοιιρ 3. 1516. ΤπΙηΐδ δβεουΐίδ

ροδί εάίΐΐοηεπι ρπικ-ίρειπ ΙηΙππιιιι ΙεχΙιιιη ίάεηΐΐάεηι ϊ;ιιη ΓερεΙΐΙυηι ίιι

3ρο(τνρΗοι•υπι οοΐΐεοΐϊοιιοδ ΓεοερεΓαιιΙ Ρα Ι» γϊ ο ϊ α 8, ΟΓΐΙιοϋυχο^πιρΙπ*

ρηΐϊδδϊππιιη ΙΙογ οΐιϋ υδϋδ , Ι ο α ε δια δ, πι.ιχίηκ• ρεηάεηδ 3 Μοηυ-

ηιεηΐϊδ (•ι-νιΐ3εϊ, ΝρΙιιιι "κΐ ί ιι* ρ Ι Η ί γι- Ιι ί π*, δεηυεηΐεδ ΡΒ&ποίιιηι,

ηΐδϊ (|ΐκιιΙ α ΒΪΓίΙιίο (Ιιιοπιιιι ΙβΙίηοΓυηι ροιΓνίπιι ΙεεΙϊοηεδ ναη&ηΐββ 3(1-

δΟΓΪρΙβε δΐιηΐ. (ίπιεπιιιι νείΌ ΙεχΙιιηι ρηοπδ ραΠίδ (υιΐ3 οιιιη Ρβ-

ΙΐΓΪρϋ Ι.-ιΙϊηο) ρπηιυδ ε(1ί(1ϊΙ Β ϊ γ ο Η ϊ υ δ, ε( <[ΐιί<Ιριη &ά ιιοπιΐίΐιιι οο-

(Ιϊοίδ ΡβΓΪβ. ιιυπι. 770. 3 Βίι-^εΓο ΤΗοιΊβείο όεδεηρίϊ. Ηεπι βεευιι-

άβηι ενβη^εΐϋ ρβΓίεηι ίικίε 3 νειΊιΐδ ίρχεται ο μονογενής υίος τοΰ

θεού ώδε εβρ. XVIII. (ί. ε. II, 2.) εχ οο<1. ν»Ιϊο. 269. ενιιΙ§8νΐΐ.

Οααηι ειΐίΐίοιιεηι ^Γαεοαηι ρηιιεΐρεηι ο1;ιγ. ΤΙιΐΙο ϊιιγρ (ΙίυίΙ ,,ρΐιΐδ ϊυδίο

1 ) Αά (οΐίίπι Ηίηιο άΐ βοΙΪ3 ΡίΙαΙί οχ ροβϊΐ.ϊοικίιι »(11ιϊ|)ΐι!ιη ιικ ^οηε ϊη άϊββεΓίιι-

Ιίοηβ ηοϋίΓα Ηαςειηα $ 15. ϊη εαηάειη ιεπι δεπρίίιηαδ, ηϊβϊ ΐ}υο<1 ηοηηαΐΐϊ» οιηΐϋ-

3Ϊβ »ϋ» ;κΙ(1ίι1ίπιιΐ5 , ά\\ά ηιιιίανϊηιιΐδ.



Ι,ΧΧ ΡΗΟΙ,ΕβΟΜΕΝΛ.

ΓεδΙίηβΙαιη", ,,νίΐϋβ οηιηίδ ^εηεπδ βεβίεηΐεπι", ,,ρι•ο (ΙβΓοηηίίαΙβ

8ϋ.ι (|ΐι;ΐ8ΐ ΓοΐΊΐιϊ(Ιίιΐϋΐη Ιιτ,Ιοπιιη". ('.Ι'. 1. 1. \υλ%. ί ' XXI. Μεΐϊοηδ

ΐΒΐηεη Γπι^ίδ δυηΐ φιβε ΒίιτΙιίιΐϋ ίιι Ρπ>1ε££. άε εν3ΐι§ε1ίο Χϊι•ο(1βιηΐ

ΒΟΓΪρδΐΙ Αηϋίατ. ρ. VII— ίιΧΙ.

ΗϊπΊιϊιιιη ΤΙιϊΙο ρχοερίΐ ρΐαηιηυηΐφΐε δΐιρεηνίΙ. ΚχΗίηιιίΐ ίϋ

Ιεχίυιη ξΓβεευηι ρποτίβ ρβΓίίδ (•χ εοάεηι οιιιη ΒϊγοΗΪο ΙιίϋΙίοΙΙκΗίΐρ

Ρ&ΓΪδίεη8Ϊ8 <•ο(1ί<•ε 770. Γη,-ι υογο 3(1 ηρρίΐΐΉΐιιιη ϋΓΪΙϊουιιι , ρ&δδίιη

εϋαηι ;κ1 οιιεικίαικίαιη ΙεχΙιιιη αιΐΐιίίχιϊΐ (•οιΙί<οδ ΡβΓΪδ. βΙϊο» ΐΓεβ , ηο-

1;»Ιο8 ίη 1)ϊΙιΙ. Κε£. ηιιηε Νβΐίοη. ηπηιρπδ 929. (ΊΊιίΙοηίδ Β) 1021.

(ΤΊιίΙ. 0) 808. (ΤΙιίΙ. Ό): ίΐεπι βχ εοΐΐβΐίοηε Ηεδδίί οΐίπι 3(1 Μυεη-

Ιεπιιη ερΪ8('οριιιη Ηανη. πιΪ883 (1οο8 Μοηβεεηδβδ ηυηιεηδ ΟΧΟΙΙ.

(ΤΙιϋ. Μοη. Α) ει ΟίΧΧΧνί. (ΤηίΙ. Μοη. Β) ίιΐ3ΐ>ίΙοδ : ΐίειη ίΐβ-

Ιϊοοχ αΊιοδ, αΐΐοηιπι ΥΉΐίϋβηυηι ορείΈ ΒϊιιΙιϋ εοΙΙβΙυηι , ;ιΙΙρπιιιι Υρ-

ηεΐυπι Λ;ιιπ;ιηιιιη ΟΧ. εχ βρο^Γβρηο ΜοΓεΙΙίί ίη ^γ.ίΙϊβιιι ΒΪΓϋϋϋ

ΓαεΙο. Ιη Μ 8 ;ιΙιρι.ίι» εν3ΐι§;ε1ϋ ρηιίριη ιιηιΐδ εοηΐϊηεΐ ΡαπΜειίδίδ

ιιιιιΐ). 608. 3(1 ψιεπι βεεεόϋΐ \;ιΐί(;ιιιιιιιι Βπ'Ρ.Ιιίί (τη^πιεηΐιιη). Ρογγο

ϊ(1οιη Ι.ιΙίηιππ (εχίαηι ΙοΙίϋδ ενηη^εΐϋ βρροδίΐιιηι ^γ.ίπ-.ο εχ ιικϋιε

Είηδίαΐεηδί (νίτΐβ ίιιΓΓ,ι) βο Ηεδδίο οπιτι ΙοχΙιι Γ.ιΐιιίαϊ εοΐΐβίο ΡΐΙίιΙίΐ,

ν3ΓΪ3ΐιΙϊΙ)ΐΐ8 1ε(•ΐίοηϊ1)ΐΐ8 ιοιίίριιιπ Ηίΐίοιιχίχ Ηανηίεηδίδ 0θΓδίηΪ3ΐιο εΐ

πιΐϊΐίοηιιηι Γ3ΓΟ ηοΐ3ΐΪ8. ΝιιΙι ΙεχΙυ ;ιϋηοΙ;ιΙιοιιεπι ιι1>ριτίιηηιη επιόΊ-

Ιίοπε ρ1ειΐ3ηι ροδίιίΐ, ρΓβεηιίδδίδ ρι•ο1ε§;οιηεηϊδ ρ.Ί£. ϋΧνίΙΙ — (Ί>\.

ψιοπιηι ροβίεποΓε ρβιΊε (ίικίι: 3 ρ3£. Γ.ΧΙΛΙ.) (1ε νεΓδίοηίΙΐϋδ βη^Ιίείδ

('Γ3ΐΗ'0£.'ΐΙΙι'(•ί8 ίΐ3ϋϋΪ8 §επη3ηίείδ 3ΐϋ$αυε όίδδεηιϊΐ.

ϋεηίαϋε ηοδίτί 1αΙ>οΓΪ3 Ιιβεο εβί πΗίο. Ενβη^εΐίο Νίεοϋειηί,

φΐοά ΓεεεηΙϊοΓεβ ίηνΐΐϊβ νείεπίιαβ ΗΐεεΓε εοιίδυενεπιηΐ, ίη (Ιαβδ — αϊ

ΓίΙίο επΙϊοΒ δϋβάεϋβΐ (νίάε βυρΓβ) — ρβι-Ιεδ αεδεπρίο, ίη αίδΐίη§υεη-

(Ιίδ ΓεεεηδίοηίΒυδ ΙεχΙαβ εΐ §Γ&εεί εΐ Ιαϋηί ορεΓ3ΐη ροδαΐιηαδ. Ηίηι•

Αεΐ3 ΡίΙβΙί £Γ3εοε 1)ίδ, ΙηΙίηε δεηιεΙ; Πεδοεηβυπι νβΐΌ 3(1 ίηίεΓοβ }>Ϊ5

ΙβΙίηβ, κειηεΐ ^Γβεεε, δυο ο,υοαψιε εοιηιηεηΐ3Γίο αικΊιιηι, ιΙρΙιρΙκιπιιι*

εάεΓε. Ηυίυβ υΐπ'υδσυβ Γεεεηδίοηϊδ (|υιιηι ίη μτίίορίϋ Ιηιη ίη ΙηΙίηϊδ

Ι.'ΐηΐηηι ρεί' ΙοΙιπη ΙεχΙιιηι ε8$ε ϋϊί1θΓθΐιΙϊ;ιη> 3ε ρεειιΙί3η(3ΐεηι ηΐ ηευ-

ΙΓ3 3(1 ηρρ.ΐΓ3ΐ(ΐηι ηΐίοπιΐδ πρίε αϋΙιιΒβΓΪ ροδδίΐ, νΐπ ίηΐεΐΐί^εηΐεδ Ι'η-

είΐβ \ϊιΙ(Ί)ΐπιΙ. ^ιι;1Π1I11 είδί ηευΐΓβ ηε^Ιί•>εη(1» εδί Ηοο ΠιΙρτ,ίππιι

3ηΙΐαιιϊΐ3ΐίδ ΟΙΐΓΪδΙϊαηηε ^εηυδ ΓεΙί^ΐοβε εοΐεηΐίηυδ, 1;ιηιπι ηοη (ΙιιΙιίΙο

φΐίη Γεεεηδίοηεδ 3 ηοΒίδ δί^ΐο Α ϊηδί^ηίίβε, Ιοίιιπι δ! ΙίοΓαηι ροΐίιΐδ
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ιμΐίΐιη βΐημυΐα 8ρεεΐ38, ρΓβεΓεΓεικΙβε βϊηΐ «Ιΐεπϋ. ΑιΙΙιίΙιιιίηιιιχ βιιίεπι

;κ1 αιηιιρκ 86Χ ΙίΒεΙΙοδ .ιιιΐίφιιι (ΙυαιηιοηΙ.Ί ΙηςίηΙα ιιονεηι , »]ΐιοππιι

νί^ίΐΐΐί III 1181111) ΙΊΊΐίΐ'ΙΙΙΜ ΙΙΙΙΙΙΐΙΐΙΜΙ (•ΟΙ1\0!'5.Ί ('ΠΙΙΐΙ. ]ΝΊΐ8(|1Ι.1ΐη \(ΊΌ

ιι ιπι ιη εούίεεηι τερπιεςεηίανίπΐϋε ηεςίεείίε Γοϋφιΐβ; 8π1 ιιοίφιε (Ι;ιΙ,ί

681 ορει*3 ιιΙ ΙεχΙυαι εΐ ΙγνΙ.ίΙϊχμϊιιιιιιιι ε! ιικιχίιιιο ρτοϋίώίΐεπι (1;ιγριτιιι8.

Ρήηιιιηι ί^ίΐιιΐ' αά ΓεοεηβειιοΊιπι (ιββίοπιιη Ι'ίΐηΐί Ιεχίιιιιι

£γ;ιργιιιιι Α π'ΐδ ιΐ8Ϊ κιπιιιιν οο(1ϊΐ'ί1)ϋ8 :

Α ί. β. Μοηαο. ΟΧΟΙ. χ.ιοί-ιιΐϊ Ι'εΓε XIII. Ιη Ηαπίΐϋ Οβίβίο^ο

εο(1(Ι. ηΐ8«. 1)ϊ1)1. Ηο^'. Η;ιν;ΐΓ. Ιοιιι. II. ρα£. 259 δψ}. (ΙεβεηρΙαβ

β8ΐ. ΟεΓιείΙ οβρίίε XV, 5. ίικίε ;ι νετίη» έπελάβετο δε".

Β ί. β. Μιιη,κ•. ΟίΧΧΧνί. 8,ΐΓ(ΊΐΙί Γργο XII. ΙΙηηΙΙίιΐδ ίιι Γ,;ιΙ;ι-

1ο§ο 8ΐιο Ιοιιι. III. ρ. 149β(]<]. (ΙεδεπρβίΙ. ΙηεϊρίΙ ;» νεΓίήβ -01

λέγοντες προς κούρσωροι (δϊε) εηρ. 1,4.

υΐεΓηϋβ εοίΐεχ Μοηαοειΐ8Ϊ8, ίηΐεΓοειΙεηΙβ 1>εηενοΙε νΪΓΟ ϊΙΙα-

8ΐη88Ϊηιο (1ε 15(ΐ8ο. Ιε^αΙο Γε^ϊβ δαχοηίαβ ίιι] ηιιΐηιη Γε^ϊηηι

.Μθ1Ι,Ι(•(Ί18ΓΙΙ1 , III 11811111 Ι1ΚΊ1Ι1Ι 111188118 681 Ι,ί|)8ίί1Ι1Ι .

Ο ί. β. ΡίΐΓΪ8. Κε£. ηυιιε Νπΐίοη. ιιιιιιι. 770. ρχ;ιΐ'ϋΙιΐδ ηιιηο 1315.

ιπ.11111 Οβοιρΐ δηοεπίοΐίδ. €ΐ. ΜοηΐΓβιιο. ΡβΙίίεο^Γ. £Γ. ρ. 68.

8ΐώ οο(1. ΟοΙοειΊ. 2493. Ρο$1 ΙϋιτΙιϊιιιιι ηκιΐΐο αϋευΐ'βΐίυβ εοη-

ΙιιϋΙ εΐ εϋίιΐίΐ (νϊ(1ε βηΐε) ΤΙιιΊο, ηρικί ηυβηι βϊ^ΐο Α ηοΐαίιιΐ'.

Ο ί. β, Ραιϊβ. βε£. ιιαηο Νβΐίοη. ιιιιπι. 1021. δβεουΐϊ XV. (Τηϋο-

οΐβ Ο). Ιϋ(• αοίοπιιη ΙεχΙυβ ρΐιιπι αΥια δϊιηίΐίδ §εηεπδ ίΐιΐηιίχΐ.ι

ΙΐίώβΙ ; ϊΐ;» ρο8ΐ εχοι (Ιιιιιιι ριίοιτιη ραιΊεπι ιι;ατ;ιΐίοηΪ8 ΙοβερΙιί

Λΐ'ϊηι?«ΐ1ιϊ(:ιΐ8Ϊ8 ΙιηοεΙ, ιΙιίιι Γείοΐϊοηειη ιηοιΊίδ δεραΙίϋΓβε βΙ ι•ε-

κιίΓΓβοΙίοηϊδ (Ίιι-ίδΙί ρΓορΓΪο ιηοιίο εχ νίΐΓΪίβ ιοιι^ΐοΐίιι.ιίαιιι. 8ο-

1;ιιη πιβ(1Ϊ3ΐη ρ;ιιϊίαιΙ;ιιη οαρ. Ι— VIII. εοιηρίεείεηΐεη) »ό οοιη-

ιιιεηίαΐ'ίιιιιι καυηι ΊΊιϊΙο ίκΙΙιίΙιοικΙιιιιι ιΐιιχίΐ. Ηου εοάίεε Οαηςϊυβ

ΙΙΙ (■ΙοΚΝίΙΙΊΟ ρϋδδίΐΙΙ 118118 βδΐ.

Ε ί. β. Ρ«Γ• Κβ8• ,,ϋηο ^3'• ηυιη• 929• βΗβοηΙϊ XV. (ΤΗί1οηΪ8 Β).

Ιπ Ιι•"- »0Μ Ι.ιιιΙιιιιι ϊιιίΐίιιιιι εΐ Γιηϊδ ι1(.81ιΙιί';ιιι!(ιγ. 8('(Ι <•|ί;ιιιι ρΙϋΓ3

ιικϊίϋ» ΐΐΛί:ί(ΙβπιιιΙ, ΓοΙϋβ ΝΪη^υΙϊβ ϊηβιιρεΓ ρβΓνεΓβε ροδίΐίβ. (]οιι-

ιίιιιΐ <';ι|'• ' • :ι'' '"'''° ηιυΐίΐυηι ιίδυ,αε 3(1 οημ. VIII. πιεύϊυιη :

ρΟΓΓΟ <'•Ί'• ^"'- η"" Γ•" ''' 03ρίΙΪ8 XIV: (Ι(•πί(|ΐιε ε3ρρ. XV βΙ

XVI. 0«3δ ρ3Γΐε8 οπιηεβ οοηίαΐΐΐ ΤΗϊΙο; ηοβ ηίΙιΐΙ ρΓ3εΙοΓ

αχονάΊηνη οοηΐιιΐίιηυδ.
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Ρ ί. β. ΑιηΙ)Γθ8. 0 92. ϋΓ. 3(1 ρι•οΙεν3ΐΐ£. Ιαοο1)ϊ οοϋίοβιιι Ρ. Ιιιάε

εχ80ΓΪρ5ΐ'ιηπ8 ίηίΐϊυιη αδ^υε κάκεΐνός μοι έρμήνευσεν. λέγει

αύτοΐς δ Πιλάτος ') Ι, 4., ιΐεω βηεπι είη κύριος ο θεός ημών

μεθ' ημών ιΐδςυε των αιώνων αμήν.

Ο ί. ε. ΑπιΒΓΟδ. Α 56. δαεαιίΐ XV. Εχδεηρδίπΐϋδ ίιιίΐϊιιιιι αβφΐε

μετά έπιοικίας (βίο) άχθήτο (βίο) έ ις Ι, 2. πιείΐ., ίΐεηι οί δέ

λαβόντες το άργύριον υδ^ιιε ΐΒετε άπερ έξηγήσασθε ΧΗΙ, 3

— XIV, 2., βΐ καλοΰσιν πάλιν Φοιναία (βίο) τον ιερέα —

τών αιώνων αμήν. XVI, 3. ϋδςαε βηεπι.

Η ί. ε. Η,ΊΐΊοκιη. 5636. ««εευΐί ΓεΓε XV. Εχδοπρδϊηιυδ ΐιιϊΐ ΐαιιι

υβςυο Κύριε καλεί σε (οοά. καλήσαι) ο ήγεμών. έ δε Πι

λάτος, ϊίοιπ και καθώς λέγουσιν οί τρεις διδάσκαλοι ιΐδηαε

οτι γέγραπται Έπικατάρατος πάς XVI, 4., άεηιςιιε τοΰ

φυλάσσειν τάς έντολάς αΰτοΰ οβ^αε τών αιώνων ■ αμήν.

Αά 1ιοί> εο(1ίοε8 £Γ»εεοδ βεεεϋιιηΐ

Οορί ί. ε. Γοΐίβ ρ3ργΓαεεα εορίίε» 8»εου1ϊ ΓεΓε V. ΙηΙει•ρΐ"εΙ;ιΐίοηεηι

Ιιτιίυδ ΙεχΙυδ πκχϋαι εοπιηιυηϊεανϊΐ , άπω Τβιιπηϊ νεΓδβ&θΓ, εβ-

Ιε&επ*. ΡεγΓοη. Ιη(1ε (Ιεδοπρδϊιηυδ ά\> ίιιϊΐίο ιΐδφΐε Ε^Γβββιΐί βίΐ

οηπογ, αιτηςαε α§?ιονί$8βΙ Ιβειιπι αάοτανϊΐ βιιηι πίΓδϋδφΐε » νεΓΐ>ϊδ

νβτεηβ υίάϊίΐχχ Ιβίΐαη ΒεάαιΙβη ζ'η τηοηΐβ ΜοΙ»γοοΙι υδηυε Ηιιεηι.

ΚεΠφι,ι ηυρεΓ ρει• ΙίΙΐρπίϋ ρείεηΐϊ ηοη χίΐΐίχΓηιΊιιιιι εβί.

Εΐιΐδϋεπι ΓεΓε ευπι ]>;ψ\το εορίο νεΙιΐ8ΐη(Ϊ8 εβί οοιΙρ.υ V ϊηιΐοΐιοηβπ-

8Ϊ8 ρ;ιϋιηρδε8ΐιΐ8, ευϊιΐδ ΓΓβ^πιεηΙα ηΐίψιοί εΓυΐηιιΐδ, άβ ψιίΐιιΐδ αά 1α-

Ιίηυηι (ίεβίοπιηι ΙοχΙιιπι νίιίε. Ιΐπάεηι 3εειΐΓ3ΐίυδ (ΙϊεεΙιιι• (1ε Ιαϋηϊβ

εοίϊεϊΒϋδ (ΑπΛγ 0θΓ5 Εϊη$ Γβ1)γ Πογ Υβΐι νεη) 8ΐί»ιη 3(1 £Γ3εειιηι εοηι-

πιεηίαηιιη] ρβδδϊηι 3(1Ιιϊ1)ίΙΪ8.

δβαιηάο Ιοεο (1ε εουίεώιΐδ (Ιϊεεικίαηι εβί υηάε ρΓΪηιϊ οιΐίιϋιηιΐί

ΟεβίΒ*) ΡΐΙαΙΐ ^Γβεεε Β.

Α ϊ. ε. νεηείιΐδ ΜΒΓοϊβηιΐδ εΐβδβ. II. εοά. ΟΛ. δβΐϊδ τεεευδ εδ!3),

') Ηοο ποπιριι αϊ ϊη ιιηΐϊφπί Νονΐ ΤεβΙαπιοηΙί οοιϋαΒϋδ ββΐ (οί. Ν. Τ. βά.

Τ»εηβηάΌι£ 1849. ΡγοΙβ^• Ρ• XXXVI.) εάυΐϊιηιι* Πιλάτος , ηοη οαπι Γβοβηΐϊο-

πΙ>υ8 ΟείΙοπιιη Ρίΐβΐϊ οοαΜ. Πιλάτος.

■) Ιη Π13Γ£Ϊηβ 81ΐρβΠΟΓ6 ροβίΐιιπι εβί ΑοΙ» Ρΐίαιί. 3εα\ (1εΒβΙ)8ΐ ΙΐΙΐΟΓ-

υίτυιη οοηδΙαηΐΡΓ ροηϊ. ι

3) Ιη ουίαΐοβο εοάίαιηι ΝαηϊαηοΓυιη ρββ. 407. 8ΐΛ ΟΟΧ εχ δηοΐοπρίίοηβ

ίβεειιΐϊ βερίϊιηϊ αχοϊπιϊ εβββ άϊείΐιΐΓ. (}ιιειπι Ιεπιροπε ηοΐβπι ηοη ΓΡοο§ηονΐ.
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κεϋ ίη δϊηαίΐΐοο ηιοηΐε δοπρίυδ. ΤοΙιιιη 3εειΐΓ3ΐε Ιγ3Η88οπ-

ρδίιηιΐδ.

Β ϊ. β. Ρβπβ. Ηβ£. ιιιιιιε ΝβΙ. 808. δαεειιΐϊ XV. (ΤΊιϊΙοιιίδ Ο).

Ηαηο ΙβχΙυηι εχ ΤΊιΐΙοηίβ οοηιηιεηΐβπο δαιηδϊηιυδ ; άϊνεΓ83δ εηϊηι

Ιιαϊιΐϋ Γεοεηδϊοηΐδ ρβΓίεδ ΙηιιΙιιιπ ηοιι οπιηεδ 3(1 ηΐ3ΐ•£Ϊιιεπι ϋο-

ΒΟΠρβίΐ.

ο Ί. ε. νεη. Μαι-ο. οΐββδ. II. εοά. ΕΧΧΧνίΙ. οϋω Νβηίβηαδ

(1ΙΧ. δβεοαϋ XV. ΡΙιπ-.ι ϊικίε δΐιιιΐίο ΜοΓεΙΙϋ Ιΐ3υ$ΐ3 (νίάε 3η1ε)

ΐηιιι ΤΙιϋο εοιηροκιιίΐ ευιη ΙεχΙα οοάϊοϊκ Β. Νοβ εΐΐβιη ηαηο

ΙεχΙυπι εχ οοάϊοε ΙοΙαιιι ΐΓβηδδοπρδίπιαβ.

Τβτία 1ϊ1)ε11ϊ, ί. ε. ϋεδοεηβαδ Οπι•Ϊ8ΐΐ άΑ ΐηΓετοδ §Γ3εοε,

ϊιΐ5ΐΓυηιεηΐ3 οπίϊοβ ηβεο η»θϋϊπΐϋδ.

Λ ϊ. ε. Υ'επεΙ. ΥΙ;ιιτ. οΐββδ. II. οοιί. ΙΧΙ. ΥΊάϋ ραιιϋο ;ιη(ο 8ΐώ Λ.

ΤοΙιιιη ΐΓαηκίίοπρδίιτιυβ.

Β ί. ε. Ρ;»Γΐ5. Κβ§. ηαηο ΝβΙϊοιι. 808. δβεο. XV. Ηαηο ΙεχΙιιηι

εχ Τηϋοηΐδ εϋϊΐίοηε δΐιιιιβϊιηαϋ.

Ο ί. ε. Ρβίαΐ. ν.ιΙϊο. ηυπι. 269. δβεο. ΓεΓε XIV. ΙηοίρίΙ 3 νβΛϊβ

έρχεται ό μονογενής τοϋ θεοΰ υιός οβρ. II. εχΐΓ. Εχδοπ'ρδϊΐ

3ΐααε εάίώ'ΐ ΒίΓοηϊυ^ (νϊάε βηΐε).

ΕηΙι'ηοπιηι (εχΐυιιπι ρη'πιια ε$1 (ίεδίοπιηι ΡϊΙβΙϊ. ΟοπΓογ-

ιηβίαδ εδί 3(1 (•ο(1ητ8 ηοβοε.

Α ί. ε. V'βΙϊΐΉίπιβ, πεβοίο ({πο ιιιιιιιοΓο ιιοΐβΐυδ. ΕεοΙα »ηΐίκ εβί

άϊΗΐοϊΙϊδ, δβεοαίί ΓβΓβ XIII. ΤοΙαη ΐΓβηδδοπρδϊππίδ.

Β ί. ε. ΥβΙϊο. ιΐϋΐΐ). 4363., 8Ϊαιϊ1Ϊ8 ρποι-ί. Αά ρΐ'ίοΐ'εηι οοάίοεηι

3οευΓ3ΐε οοηΐυϋιηαδ.

Ο ί. β. νεη. ΜβΓε. οΐ388. XIV. οο-ά". ΧΕ1ΙΙ. δΒεοαΙϊ ΓβΓε XV.

ΤοΙοιη ΐΓ3ηδ80ΓΪρ8ΐ'ηιη8.

ϋ» ϊ. ε. ΙεχΙηβ Ρβοηοίί, α"β αυο νί<1ε δυρΓβ; ϊίειη Τηϋ. ϋού. αροοι*.

ρα§. ΟΧΧΧν.

υ•> ϊ. ε. οοάεχ ΕϊηδϊάΊεηδίδ , ςαεηι αηΐβ άεοίιηαηι δβεουΐυιη δοηρίαηι

εδδβ αιιΐυηιηιιΐ. ϋοΐΐαΐίοηεηι είϋδ ΐ'ΐιιυ ϋΐϋΐϊοιιε Ραηπείβικι εχ-

Ιιίΐιιιίΐ ΙοΙι. 1,κ•. ΗεΓδ ίιι 1)ί1)1ϊοΙηεο3 αϊδίοπαβ δαοΓβε. 1791. Ρ. Ι.

ρ. 435—483. Εβ εοΐΐαΐϊοηε ροδί ΙϊϊπΗΐαιη ε( Τηίΐοηεηι εΐ ίρδϊ

ΙΙδϊ 511111118.

0« ΐ. ε. εοϋεχ 1>ϊΗ1ϊοΐΗεοαο ρπηοϊρίδ ϋοτδϊηϊ ηοπ». 1146. δ«βθαΚ



ί,ΧΧΐν ΡΒΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ.

ΙΌγο XIV. ϋοηΐιιϋΐ πιπί Γ.ιΙιπγκιιιο 1<•χΙιι Εν^ρΙΙηοΙΙι. ί>ιι;ιπι

εοΙΙηΐϊηηειη ριιΙιΠοί ίαπδ Γβκϊΐ ΒϊιτΙιίιιβ ϊη ΑαεΙαηο βυο ιυϋίαβ

προοΓ. Ρ;ι1)ΓΪ(Ί,ιιιΐ.

ΙΊοι ί. β. οο(1. Γ1οΓ6ηΙΐηιΐ8 ί^;ιιιιοπΙί;ιπιΐ8. ΌβίΐοϊΙ ροδί νεΗ)3 Λβ-

χροηάβηΐβχ τηίΐϊΐα άϊχβηιηΐ 8ί ΙοχερΗ [ϊη] ΑηηιαίΗία εχί , βί'Ιβ-

χιιχ ύι ΟαΙίΙβα ββί XIII, 2. Κ;ι ΐ(ΐι;ιε ίηάε νεί ϋεβυηρβίπιιΐδ νεί

εοηΐϋΐίιηυδ, 8Ϊ<;ιπίί<.•;ιΙ.'ΐ κυηΐ ϊη (οιιιιηοηΙ;ιπο.

Απι&γ ϊ. 6. Μβ(ϋθΐ3ηβΙ1818 ΑπΙίΓΟϊΐβπυδ Ο 35. 83βεΐΐ1ί Γ«Γβ XIV. ϋβ-

διτΐρδίηΐϋίί υβφΐε νβΓΐ)3 Νονίηιυι Ιβχιιιη Κηιιο /αδη Ιίξηατη βΐύαη

<( (/<• Μαη'α ηαίυη. Κι-Νιμια ίικίο ϋεβυηιΐβ αά ϋρδοεηδίιιιι ΟΙιπ-

8ΐί ρειΊίηεηΙ, ιμιηο ροβΐ νϊϋε.

ιι,ηη ί. ε. Ηανηίεηεϊδ 1>ϋ>1. Κε£. αηηο 1400. βεπρίιΐδ. Υίϋε ΤΙιϊΙ.

1. Ι. ρ. ϋΧΧΧΥ III κΐ|., εαϊυδ εχ ηοΐΐδ ;ιΙί({ΐιοΙίβ8 Ι.ιικΙανίιιπίΝ.

Ηβΐ ί. ε. Ηβίεηβΐδ 1>ΐΜ. οτρΗβηβΙτορΙιεΐ κβεο. ΓεΓεΧίν. νίάβ ΤΙιίΙ.

1. 1, ρ. οχχχνι. υι «ϋΡΓ8.

Γ;ιγ ί. β. ΡαΗδίεηδίδ εοάεχ γχ (|ΐιο ΤΙιίΙο ,'ΐΐΐιιΐίΐ ρΐ'οΐο^ιιηι. Ηιιηο ρεΓ

εΓΓΟΓεηι ηιιιη. 3338. ρα§. 313. ηοΐβνϊπιυδ; ε8ΐ οιπ'ηι 1652.

νϊικί: υΐΐϊηιο Ιοεο ροιιϊπιιΐ8 (|ΐιί (1ί^ηίΐ3ΐε ρπιηιΐδ εβί νΐη(1ο1>οιΐΡΐιχ(Μΐι

εοάϊεειη ρ;ι1ίηΐ[>808ΐυηι φΐϊιιΐί νεί βεχίϊ δβεευΐί, εχ εαΐαβ ΙΐΙΙεπδ

ίίρμοιτίηιο Ιε^εηώ'δ ρΓβεΙεΓ εα ςιΐ8ε αϋ ρΓοΙηςυιη ηοΙανίιιιιΐ8

ρ. 315. εΓυϊηΐϋδ ΐΓ3§πιεηΐ3 Ηαεε : Ιιιηο νβΐιαη (βτηρίϊ χα'χχιιπι βχΐ

ύι ώιο α χατητηο ηίψιε άβοΓχιιιη - - ρβ/ηια βχχαε χιιηΐ εΐ πιοηη-

ιηεηία αροΓία χιιηΙ εί ιηιιΐΐα οοΓροτα εοηαη φαΐ (οΓ. XI, 1.): τε-

νιΊβηΙιΐΓ (/β τηηΐΐοηιη εοΐ'άίίιιχ €ο%ϊΙαΙίοηε». ΜειιηΙ άίώιχεαίί Η

ΙενιΊαε Ηαεε ίχ/α ςιιοπιοάο αηάίχχεί. άϊείΐ ίβνζ' ηοη χει'Ιίχ ψαοηίαηι

(οΓ. XVI, 1.2.): ίι' χιιηί ίαιη ςιιαχι ιιιογΙηϊ εί εεεϊάεηιηΐ ύι Ιβτηι

εί ΐειΉηαυεταηΙ ιιχφαε αά ΑοΓαιη ηοηαπι. εί ΓΟ&αυβταηΙ εοχ ια'οο-

ιΙιίιιιιχ εί ιοχερΗ (εΓ. XVI, 1.)

ΙΊ•;ιιΊ(Ί• Ηοδ (■(•(Μ. ηΐ88. ρΐεππηςαε εοηΐυϋπιαδ πΐι» ί. ε. εϋϊΐϊο-

ιιιίιι ρπικίροηι ψι;κ; νϊ(1εΙιΐΓ. αραιί \λ\Α. Ηίΐϊιι ϊη ΚερεΓίοι•. ΒϊΙιΙϊο^γ.

ιιιιιιι. 11749. ηοΙ;ιΙ;ιηι (νϊϋο χιιρινι ρ.ιΐί. ΜΙ Ι.); ϊίοιιι βχ ΤΗίΙοηΐβ ιιοΙϊν

;ιΙί(|ΐιοΙϊ(!8 Γ,ίρβοί ί. ε. Γΐΐϊΐϊοιιειη £<ίρ8. 3. 1516. (νϊ(Ιη ϋιί(Ιοιιι) '). Ι'.ί>

81(11 ιΊΪ3ΐιι (|ΐιιπιι ^ΓίΗΗ'οΓίιιιι Ιιιιιι ίιιΙεί'ρΓείί* οορίϊ Γ3ΐίοηειη Ιιιιΐιιιίιιιΐι•..

') Α(1 ικιΐίΐηι Ιβηροπϋ ρΓοΙοβο αιΐϋϊΐβπι οοιιΓργπ οΐίαιη ροΐοβΐ βεπρίυΓ»

<]ηαβ οχ εοά. γπγγπ1)ι . Ο ί ι• 5 5 «■ η 5 ϊ ϊηβοϋΐί ΓβΓβ XIV. βχδοι ί ρΐα π'ρΐ'ΐ ί( ιιι ιιι
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8βουηάια ΐΐ'χΐιιπηι Ιαΐίιιοηιιιι Ι3θ8(;οιΐ5υδ ΟιτίδΙί 3(1 ίιιΐ'ο-

ιυχ ΙίΐΙϊηο Λ 681. Αϋ Ιιιιηο οοϋϊοεβ Ιιί δρεοίβηΐ:

1).ι ϊ. 6. φιεηι βεοιιΐιι» 681 ιιιηι ;ι1ϋδ ΡαΒπαυβ. νΊάΌ ο» άΑ (ίοβί.

Ρϋ.

ι»ι< ϊ. β. οο(Ι. Είηδίάΐεηδίδ. νΊάβ οι> 3ά 6β5ΐ. Ρϋ. ΡοβΙ Ιϊηεηι ε.ι-

μϊΐΪ8 XI. ϊιι οοάά. ρΓββΙοηϊ «ιιί ρνδίία', οηιΪ88θ 03ρ. XII., 8ΐ3-

Ιϊιη ΙεςίΐιΐΓ ερίδίοΐβ ΡίΙηΙΐ ϊ. 6. ιιιριιΐ ηοβίηιηι XIII.

ο•- ϊ. β. (;ο(1. 1>ϋ>1. ρπηο. ΟοΓβίηί. λίιΐο {)<■ ;ΐ(1 ΟεβΙ. Ρϋ. 1η ϋηβ

Ιίοιϊ ρ.'ΐπ'ΙΟΓ 30 ϋ<> οπιίδ^ο οίΐρΐΐε XII. 3(1ϋϊΙαιιι ΙκιΙιρΙ 1'ϋαΙί βρί-

δΙοίΗΠΙ.

ΑπιΒγ ϊ. β. Μεύϊοΐαη. Αηι1)Γ08. Ο 35. βββο. ΓεΓβ XIV. νΊάβ βά ΟβδΙ.

Ρϋ. Εχδοπρδίωηδ Ιτϊίΐ υΐΐίηιη 4-ηρίΙα (XI. XII. XIII.) αικι οηηι

ρβΓίε οβρϊΐίδ Χ. ίηάβ α νβτοίβ ΒεηεώΌίΐΗ φιϊ νβηϊί ίη ηοτηϊηβ

Αοιηίηί.

ΡΓβεΙβΓ ΓεΙίφΐο8 ΙββΙεβ ίαιτι ;ιϋ ΟοδΙ. Ρϋ. ϊηύίοαίοκ , ϊ. β. Ηβνη

ιΐιιΐ (•ι!ι>γ ι,ϊρ*Γ<ι, ρ:ΐ8δίπι οΐίηιη οοηβηΙβΓε ρΐαοαίΐ εάν* ^επη ϊ. 6. βϋϊΐϊο-

ιιΐ'ΐιι £ρπιιαιιίι;ίΐπι εβιηααε ιιί νίάβΙιΐΓ ρπηοίρεηι. Εηϋεηι Ιααιίε οπια-

Ι3ηι οοηιηιεηιθΓ3( Τοϋο ρ. (XII. ριίηιο Ιοοο. ΑρικΙ Ευά. ΙΙηϊιι ηο-

(Βΐυΐ' Ιοιη . II. ραιΊβ 1. ρβ£. 487. ΡιόιΙπΙ βϊηε (ΙιιΙηο 8αεοιιΙο ψιΐιιΐο

άεοίιιιο. ΤίΙιιΙιΐδ βδΐ: Ευαη^οΙϊιιπι Νΐοοάεηιί , βιιΓδ (Ιβηι Ι;ιΙηίιι ίη άβδ

ΙοιιΙχι-Ιι §ε!)Γ3οηΙ, Ιη ννό'ΙΙίουειη νίΐ υϋρδοΗεΓ ριιιιΐίίοιι, (Ιίε άίε ηικίεπι

Ενβη^εΐϊδίεη ηϊΐ βείζβιι οβξτϋΓβιι \νεΓάεη (άοοη ]πεη ηίΐ ννΐάει•) ΓβδΙ

ιιυΐζΐίοη ζυ Ιεβεη. Ροΐ. 1 . ίηβοπρίίο Ικιεο Ιρ^ϊΙιιγ Ιη (Ιβηι Ναηιεη (Ιοβ

Ηειτβη, ηε&Ι βίοΐι 3η, (138 Εννβη^εΐί (βίο), άββ ΙεδοΙιηΙιεη ΗβΙ Νίοο-

ίΐεηιυβ, 3ΐη ΚηΙιΒϊ υηά ;ιίη ΡϋΓδΙ <1ογ .Ιικίεη, υικί «ιι<•Ιι 3Ϊη ,Ιιιη^ίτ

ΟηπδΙί &βυ. δεςιιυηΙιΐΓ εαάεηι ρα§ϊη3 νεΓδϋδ 28. Ροΐίο 20. τεοΐο

βεΐιπικίιίοπιιη ΒϊΜίοίΗεκ» ειϊιΐοβ ει βχε§εΐίοα Νονί Τε«1. II, 1. ρ. 508 βης. (Η»-

<!:ιπι:ιι•. 1798. 1801.) Π>ϊ 5Ϊε Ιε^ίΐΠΓ [Ρ]αεΙιαη ε$1 ίη αηηο ηοηοάεήπιο ίι/οετίί εε-

ϊαπ'ί ιηιρίΓαίοπί τοτηαηοηιτη εΐ Ηετοάίί βΐίί Ηιτοάϊ$ ««ηρίταίοπί ααΚΙκ,- αηηο ποπό

άεσίπιο ρπ'ποίραίΐίί είηι VIII. ΚαΙ. αρτίΐ. φιοά α! XXV. άίε ηιηη•ϋ , π>ιιχιιΗΙ>ιιχ 1>α$30

εΐ Ιατφιύίο , αηηο φιατίο άαατύαϊτηα $ΐοηηαα οΐίτηρχαάε ιηο ρηηαρίύυβ ααατάοΐιιηι

ίιιΛεοηιιη «υβρή Η αηηι εΐ εαίρΐιε , ςκαΓία άίε ροίΙ ετχιεεη εΐ ραιιίοηετη άοιηίηϊ Λι/-

ίίοτίαίια «.ιί ηκηο(ί;πιι» αοΐα ρήηείραΐία (οοΓΠβε η ρπηεϊρϊΒυ») ιαεετιΐοΐιιχη εΐ τείί-

φυϊ! ίηάεοηαη. ΜαηάαυίΙ ίρ$ε ηίεΗοάετηυί ΚΙΙετι» ηίΟΓοίείί. Ροιτο ϊηϊΐίιιτη βίο «οπ-

ρΐιιηι <1ί('ίΐιΐΓ αηπβ εΐ εαίρΗε εΐ ςατητην εΐ άεάί <}ατηαΗεΙί ίηάεε Ιινϊ ηερίαΚιη αΐεχαη-

Λτο εΐ (Πιάτο ηΐχφχί ίηάεσηαη ηηετηηΐ αάυετιηΒ Λοια. Ινα. ακιι&αηία εητη άε ναιΙΙΗ

αοΐίοηϊοιΐ) τηαΐίί ϋοεηΐε» ΗΙητη Ιεευ,τη. Οοιίεχ εχϊι νεΛίδ οαρϊιΐί XXVI. ΒεηεάκΙια

ί» άοηάηε οτηκϋροίετα - - ϋρι'π'ίικιϋ νίΐα εετίχαχτηα.
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ϋηίΙϋΓ, υΐί ροδί νειΊ>α ιιηά άβη βΓδΙβη ιηβηδοΐιειι αϊ η ναΙΙΟΓ βΙΙβΓ πιβη-

βεηεη, Λιΐίΐιη. νεΓβη 21. 881 Αϊη οικί ϋο8 Ενν3ΐ>£ε1ί Νίεούεηιί. ΑΙ-

16Γ3 ειΐίΐϊο ηα.Ίβ 61 ίρβα ηιϋιϊ ίη ηιαιιΐβοδ βδΐ , ΓοΙίοιιπη 31 ΐη 8. ιηι-

ιιυπ, ηοη ιιπιΐΐο ΓεεεηΙΐοτ εκί ρι-ϊηείρε εΐ ι-.ιιηι ίδΐβ, εχεερίϊδ ογΙΙιο-

ςτβρίιϊοϊδ , ΓεΓΟ ρΓΟΓβακ εοηβεηΐίΐ.

Λ(1 Ρϊΐίΐΐί β ρΐβίοίαπι, ψιηηι εχ βαοΐοηΐβίε ρίαπηηι εοόϊευαι

(Ίΐιη Τηϊΐοηε βώ'ιιηχίηιιΐδ ;κ1 ϋεβοειίδ. ΟΗγ. αϋ ϊηΓετ. εηρϊΐε XIII.

(ενβης. Νίοοιί. XXIX.), ο-οηΐιιΐίηιυδ εΐΐβιη ΙεδΙεδ Ιιοκεε 1).

Ηι•{{ ί. ε. ΙεχΙαηι μι1> ηοπιίηε Ηβ^εβίρρϊ ε(Ηΐιιηι ίη Αηαοερίιαίαεοβί

1ΐ1>π8 V (1ε εχείάΐο ΗίεΐΌβοΙ. διώΐεείβ, Οοΐοη. 1530. ΓοΙ. 66.

νβΠΜ.

Οΐιαί ϊ. ε. ΙεχΙυηι Πιαβϋίΐηβεϊ ίη ρβιΊε IV. ε;ιΙ;ι1ο£Ϊ ^Ιοπαε ιηυηϋί

ειϋΐιιηι, ΥβηβΙ. 1571. ((}«οά οριΐδ 83ερβ ΓερεΙίΙαηι ββΐ.) ΟΓ.

Ραοπε. Οοά. αροεΓ. III, ρ. 479.

δίχ ί. ε. Ιεχίπιη ,ι 8ϊχΙο δεηεηβϊ 1566. ϊη 1)11)1. κβηείαε 1ϊΙ>π> II.

αίςιιε αηΐεα ίαηι ϊη ΟιΊηοαΌχο£Γ. ΙΙεΓϋΙιΙί 1555. νιιΐ^αΐηη).

Μότο ί. ε. ΙεχΙιιηι αυί ία Ι'μίηΙο- ΜηΓοεΙΠ 1ϊΙ)γο άε ηιϊπβείδ ιτΐηΐϋ εΐ

3οΓώϋ§ ΡείΓΪ εΐ ΡυαΙί εΐε. α ΡΙοτεηΙίυίο 1668. εάΊΐιΐδ εβί: φιοίΐ

ορυβ ΓερεϋϊΙ ΡηΒπείαδ Οοά. οριχτ. III. ρ. 632 8ΐ}ς. ('.Γ. εΐϊίΐηι

£οά. βροοΓ. Ι. ρ. 298 βη.

Οαβ ί. ε. 0ϋε1ΓεΓΐ)γΐ3ηυηι εοάϊεεηι εηίοδ ΙβχΙιπη ΤΙιίΙο βάϊάίΐ 1837.

ΐη βεΐ. ΡεΙπ εΐ Ρβηΐί ρβΓίε Ι. ρ. 26 δς.

(ϊΐ-ίΐεπίδ Ιιιιίαδ ερΐδίοΐαε ΙεχΙυδ ΐδ εδ( ααεηι πυρεπίηιε ίη βεΐϊδ

ΡεΙπ εΐ Ρβυϋ ββεΐΐοηε 40. εϋϊϋίιηϋ». (]Γ. ΑοΙβ βρρ. αροει-νρη. ρ. 16 βςη.

Οεηίηιιε ϋεβοεηδΗδ ϋηι-ίδΐί 3(1 ΐηΓετοβ Ιηΐίηε Β ρείϋιι*

εδί εχ εοάΊείουβ Ιιϋηιχ: Α ϊ. ε. Υίΐΐίοϋΐιο, Β ί. β. ΥλΙκήπο 4363.,

Ο ί. ε. Υ'εηεΙο ΜβΓϋϊαηο. (^υοδ εοβϋεηι ίαηι Γεεειίδαΐηιυδ ;ιι1 βεβί.

Ρϋβΐί.

XV. ΕΡΙ8Τ01Λ ΡΟΝΤΙΙ ΡΙΕΑΤΙ.

Ηβεε 3ΐΙεΓ3 εβί ΡίΙ,ιΙί ερίδίοΐβ, φίβε εΙ ΐρδα (ΙυάΊιιιι .η• 83ερε,

είδϊ ηοη ΙοΙϊεβ ηιιαιη ρποΓ (νίιΐε ρηιιΙΙο αηΐε), ειΐίΐίΐ εδί. \Ί(1« Ρβοπε.

ϋοά. «ροιτ. Ι. ρ. 300 δςα;. III. ρ. 479 βςα;. ΤΊιίΙ. Οοά. ;ιροιτ. ρ. 801.

ΤεχΙιιιη εοιΐδΙίΙηϊη)ΐΐ8 εχ εοΙΙβΙίοηε Ιεδίϊαιη φι,ιΙυοΓ.

') βοππρίίδϊίιηο Ηαοο ορϊδίοΐ» οιίαιη ρίίΐα ββΐ ίη 8*. Βαίαζίί ηιίδεοΐίαιιρϊί βί.

Μ.ιιιμ IV. ρ. 57. Λ'ιιρβΓ ααήρΐΐ φιοΛ ϊρββ ρτονοοαΙιΗ ΙχιάΐΟΒ , ηουβταΐ βίο.
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ϋΐιαβ ί• ε. ΙεχΙϋδ 3 (ΙΙκικβηηηοο εάίΐυβ ϊη ραιΊε IV. «αΐβίο^ϊ ^Ιοπηε

ηΐϋηάί, (|ΐιί ρΓΪηπιηι ρΓοΗϋΙ 1571. - .

ΡΙογ ΐ. ε. ΙεχΙυδ 3 ΡΊοιτηΙίηίο εϋίΐηδ ίη ΜβΓίνΓοΙο^. νεΙ. ΗίβΓοηνηιϊ

ρ. 113. ΙΙιιιιι: Ι\ιΙ>ι•ί(:ίιΐί> 1. 1. Γερείϋΐ.

Β(κ11 ΐ. ε. «ιυειη ΑΙιιηΙι. (ΪΓυηονίιΐδ ε οχΙ. ΒοάΊ. ορετυηι Τ.ιοϊΙί επιίΐ

εΐ ριιΐιΐίΐ'ανΐΐ ίη ρΓβεΓϋΙίοηε ορρ. Τ;ιι•ίΙί 3 δε εαΊΐοηιηι 1721.

ν<-η ϊ. ε. ({ϋεηι ίρδϊ (Ιεδοπρδϊιηϋδ εχ οοό. ΥΓεηεΙο ΜηπΊηηο »•Ι;*νμ. Χ .

ηιιηι. ΟΧΧΧίν. δαεεαίϊ XVI.

XVI. XVII. ΑΝΑΡΗΟΒΑ ΡΙΙ,ΑΤΙ

(ίΚΛΕΟί: Λ ΕΤ Β.

Ργϊογ Ηηϊϋδ Γείβΐΐοιιϊβ ΡϊΙηΙϊ αά ρηιιαρεηι γογριιηϊο ρπιηιιιη εϋϊΙ»

β8ΐ α Κ ;ι Ι> γ ϊ γ. ϊ ο (ϋο<Ι. «ρο<τ. III. ρ. 456 «(]([. αάά'ιία νεΓδίοηε Ιηΐίη».

ΤεχΙαηι ε οοά\ Ρίΐπδ. Βε§. ηυηο ΝαΙ. 770. 3. 1315. εχ3Γ3ΐο ορεη

(■α>1:ινί δϋΟΓοεάεΓ εχΜ'.πρΙυιη Ιι;ιΙ)ρΒη1. Εχ Ιίΐιπι Κ;ιΙ)ΐ•ϊοϋ ριιικίειη

ΐρχίΗΐη ΒΪΓεηϊϋδ ιβρείϋΐ ίιι ΛυιΙηπο δυο, ιιΐ (όιιιπμχΙρ οοηΓειτί ροβ-

$εΙ ευιη 3ΐΙει•3 Γεοεηδϊοηε ίη οοά". νϊηάοϋοηεηδϊ ίηνπι1.ι. Τηϊΐο β1-

ΙεΓαηι Γεοεηδίοηειη ε(1ει•ε δηΐίβ ΙκιΙιιιίΐ , ;ιι1 φι;ιηι ρ3δδϊαι ηοΐανίΐ Ρβγϊ-

δϊειίδίδ ι-οιίϊΐ'ϊδ » δε ;ητιιι'3Ιϊιικ εοΙΙβΙϊ ΙεεΙίουεδ. Νοδ .ηΙΙπΙηώηιΐΝ

ΙΐΟδ (Μ)(1ίΐ'ε.<! φιϊηαυε:

Α ΐ. ε. Ρ;ιι•. 770. β. 1315. ()ο ([ΐιο ιτκχίο (Ιϊχίηπιχ. δυηΐδίηιιΐδ εχ

ΤηϊΙοηε εΐ Κ.ίΙιπγ.ϊο.

Β ΐ. ε. ΡβΓ. ηαπι. 929. 83εεα1ϊ XV., εοϊηδ ΙεχΙαπι Ιοίαπι ϋεδοπ-

ρδΙΠΊΟδ.

Ο ϊ. ε. ΛΙπΙπιΙ.-ιη. ΑπιοΓΟδ. Ε 100 δυρ., δΒεοαΙϊ Γει-ε XII. ΤοΙιιπι

α'εδεπρδίηιυδ.

Ι) ί.Ρ. Οοίδΐ. (IX VI Ι. ,ί. 1552. ΜτφΙιΐίί. ΟεδΟΤΪρδίπιιΐδ 3ΐ)ϊηϊΙϊο ιΐδααβ

και ένδοξους παρεσκεύασεν. Βυι-δΐΐδ ά]> έκε'λευσα ούν τοΰτον

σταυρωθήναι υβψιε των Ίουδ. καΐ τοΰ νόμ.ου αυτών. Ιίβω

ιιΐιίιιιη νβιΊ>8 απερ είδον βίε.

Ε ΐ. ε. ΙΙ;ΐΓΐεϊ;ιηιΐ8 5636. δβεεοΐΐ ΓεΓε XV. Ιηϋε ίηίίίιιι» ιΐδφΐε

τον τότε καιρόν δέοντα εχδοΐ'ίρδϊηιιΐδ.

Αΐΐετ» εΐιΐδ(Ιειη ιρί.ιΐϊοηϊ.•; τεεεηδίο ειΐϊίοιεδ ηοίηιίΐ εΐ ΒΪΓϋηίαηι

εΐ Τπϊΐοηεηι. 111ε εχ ΥίηάοΒοηεηδί οοάϊοε ηβαδϊΐ βαεευΐί ΓεΓε XIV.

Αρικί Κεδδβΐϊιιηι ίιικϊ^ηϊΐιΐΝ εβί ηιιιη . 246.; Εβπΐϋεϋίυδ ιΐε εο εχροηίΐ



Ι,ΧΧνίΗ ΡΚΟΓ,ΕΟΟΜΕΝΑ.

ΙΊΙ). V. ρ. 23. Τπϋο νβΓΟ 3(1 ΙβχΙυηι ΙίίπΊιϋ \Ίιι«1οΙ>οη<ΐΐΐ5βηι, φιβηι

Γβρείϋΐ, ΐιιρηιηΐδ Ρβπδϊεηδεπι οοϋίοεπι ιιιιιη. 1019. εοηΐυϋΐ; βΐΐεηιΐδ

ϋοάΊεΐδ Ραΐ')5Ϊβη$Ϊ5, ιιιιιη. 1531., ραυΛ-ϊδδίιηηδ Ιεείϊοηεδ βΐΐυΐίΐ. Νοδ

ΐ|ΐιίιιΐ|ΐΐ(; οοάίεΐηηδ ηδϊ δηπιιΐδ ιιι Ικιε ιτΐίΐΐίηιιε πΐοηϋ». 8ιιιιΙ ηιιίειη Ιιί:

Α ί• β. νίιιάοηοηεηδϊδ ΒΪΓοΙιϋ 81 Τηϋοηϊδ, (Ιβ ηηο ιηοάο βχρϋ-

(Ί1Ϊ πιϋδ.

Β ί. β. Τβυπηειίδίδ, οαϊϋδ ΙοχΙιιιιι Κεπί. ΡΙοΐ'. Ι'ΊεοΙν ϊη ΑηεεάοΙίβ

8υΐ8 1837. ρ3(». 143. εάϊάΐΐ.

Ο ί. β. λ'εηεί. Μ»ΓεΪ3η. ο)»δδ. II. οοά. XI, II., δαεευΐϊ ΓβΓ6 XII.

Ιιι Γοιίίΐ. Λ;ιηί;ιιιΪΝ ε.κΙ ιιιιιη. Ι, XIII., ο Γ. (";ιΙ;ι1ο^. ρ. 103. 8θΙ)

XXI. ΤοΙιιηι ΙεχΙυιη άεδεπρδϊιιιιΐ8.

ϋ ί. ε. Ρ3ΓΪ8. 1019., ηιιεηι εοηΐϋϋΐ Τΐιίΐο.

Ε ί. ε. Ρβήβ. 1331. υικίε βΐϊαποί Ιεείϊοηεδ 3 ΤΙιίΙοιιε ηοΐβίαε δΐιηΐ.

XVIII. ΡΛΚΑϋΟδΙδ ΡΙΙ,ΑΤΙ.

ΕάΊαίΐ Βίι-εηΐαδ ϊη ΑυχΙ;ιπο δυο ε εοαϊεε Ι'.ιγ. 770. αιιηο 1315.

εχ;ιι;ι(ο, (1ε φιο ϊ;ιιη ιΐΐχϊηιιικ. ΙίίινΙιϋ ΙοχΙιιιη, εχ αΐίειο Ρηηδΐειίδϊ

(•ο(1ί(;ε ιιιιιιι. 929. ρ3δδίηι ι•οιτεοΙιιιη, 88(1 ΗΟϋφιβ ουιηηιεηίαηο τερείπΐ

ΤηΐΙο. ΛηΙιϊδ αυϊηα,ηε (Ιοειιιηειιία 3(1 ιηαηιΐδ ι•ι;ιιιΙ.

Α ί- 6. Ρηπδϊειίδίδ α ΒίΓεηίο εΐ ΤΙιίΙοιιε ειΐϊΐιΐδ.

Β ί- β. Ρβπδ. 929. δ38ϋ. XV. ευΐιΐδ ΙεχΙιιηι ΙοΙυηι άεδοπρδϊπιυβ.

Ο ί. β. Αιη1)Γ0δΪ3ΐπΐ8 Ε 100 8υρ. Ι)εΙΊι•ίΐ δεείϊοηε δεχΐ3. Οιικ-

(|ΐιϊιΙ ϋοηΐίηεΐ άεδετϊρδϊιιιυδ.

ι) ί. ε. Οοϊδίϊη. 117., 3. 1332. δεπρίυβ. ΤεχΙιιιη (Ιεδοπρδϊιηϋδ,

ςυϊ ΙίηίΐϋΓ δεείϊοηε 9. νϊ(1ε εοηιιηεηίαηαιη.

Ε ϊ. ε. Υ'ειιεΙ. Μαιτ. εΐαδδ. II. ιιιιιη. ΧίιΙΙ. ββεεαίϊ Ι'επ' XII. Το-

Ιιιηι ΙεχΙυιη (Γβηδβεηρδϊηιυδ.

Ργ3818Γ63 εχ ΗβιΊεϊβηο 5636., (1ε (|ΐιο ηκχΙο νίιϋιηιΐδ, 83 α,υϊοιίδ

ϋτί ιΐ3ΓΓ3ΐίο Ιϊηίΐηι• ηοίηνϊιηιΐδ : καΐ ττάλιν Ιδετο ό" Καίσαρ έρ. π. τω

Πιλάτω, και κελεύει -- τον λεγ. Χριστόν (εοηβεηΐϊι εηιη ηοδίι-ο

Ιεχίυ), ούτος ομοίως πείσηται της σωτ. άποτευξάμενος. νϊίΐε

Μ'ΐΊίυιιΐΊΐι 8<

Ιιοοο ηηϊηβ ρηΓηαοδίδ ϊηνεηΐΐυΓ ρβδδϊιη εΐίβιη τεδροηδαιη Τί-

ηεηί ;ΐ(1 ΡϋβΙυηι, ςυοά ΒίΓεηίηδ ε V ίηϋοοοηεηδΐ εοάίοε Νεδδβΐϋ 246.

εάϊάΐΐ ίη ΑιιιΙηηο δαο ρββ. 1720 δα,., πΐΓβιΐδφιβ ε Τβηπηεηδί ΚΙεεχΗΐδ



ΡΗΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ. υίΧΙΧ

ιη Αηεεάοΐίέ \>ά$. 145 ϋψ). Ροδί ίιιβετίρΐίοιιεηι (ίη ΥΊηιΙοΙ).) Ι α αν-

τιγραφεντα παρά Καίσαρος Αύγουστου εΐε. ίηεϊρίι Έπειδήπερ

βίαιον και αδικίας [ΐεστόν. ΡίηϊΐϋΓ και δια της οπής το βέλος

είσελθον τόν Πιλάτον άνήρησεν (νϊικίοΐ). ρΪ3 νει-Ιο αάϋίΐ Πάντες

δέ πιστεύοντες - - εις τ. αιώνας , αμήν.) (^ποιΐ «τίρΐιιιπ βΐ ΐρβί

εχ Ραπ5. (•ο(1. 1771. Ι)3ΐικίιηιΐ8. 8ρ(1 ιμιιιηι ρ ιό Γ;ώιι1ηβ ϊιιηρίϋκ Ιιιιιι

ρΓορΙβΓ κϋπηοιιΐδ νίΐίοβίΐβίειη ϊικϋςιιιιπι <|ΐιοι1 ΓερεΙεί'ειηυβ νϊϋεύαΙυΓ.

(>υο<1 ΐ(1ππ ίη ;ιΙΐα$ ηιΐϋκιΐϊΐηι Ηεπχΐίβ ερϊϋΐοΐαβ (πιβάΉΐ, εχ ι•ο(1ι1. α

αοοίβ (Ιοϋΐτίρίδδ, υυβηιιη 1)ΐονε βρεεΐηιειι ϋεϋϊΐ ΊΊιίΙο (Ιοϋ. βροοΓ.

ρα§• ΟΧΧΙΥ7. ηοΐί 122.

XIX. ΜΟΚ8 ΡΙΙ,ΑΤΙ.

Ν.ΊΓΠΐΙίοηεηι Ιιαιιο ε εοάίεε Μεάϊοΐαη. Αηιηι-οε. Ιι 58. δαεεαίί

ΓβΓε ΐ]υ;ΐΓΐϊ άεεϊηιΐ ε(ϋ(ϋυπΐ5. Ιη (μια είδί ρΐυπι ϊΐα οοπιμβιαία βυηΐ,

ιιΐ ΜτΊρΙιιιτιη ηοη αηΐίηυίεκίιηυπι ρΐ'οϋαηΐ, Ιίπηειι 03εε Γ;ι1)»1;ι Ιιοηιί-

ιιίίηιχ ;ιονί ιηεϋϋ ηιιιΐΐιιιη ρΐαουϊΐ εί ναπίβ ιηοϋϊχ τερε1ίΐ3 εβί. ΙΊιΙϊιϋ-

ιιιιιν ί§ίΙϋΓ ρι-υρΙίτε,Ί ΐ|ΐκιϋ (|ΐιοηκιϋιηοϋιιπι ίη Απ)Ι)Γθ5Ϊ3ηο εοάΊ'εε 1ο-

Ι,ίΙιιγ, εχ 3ΐιΙί(]ϋίθΓε ΓοηΙε <Ι(τίν;ι1;< ε$1. Ί';ιιιιπι ηοη 1;ιιπ (Ιι• §ι•3εοο

(ΐιι.ιιη Κιΐίηο ΓοηΙε ι•()§ίΙ;ιιι<1ιιιιι επί. Ι)υο 3ΐιΙειη ίηρπιηίδ νρχίί^κι «ιιηΐ

('ί>1)ΐι1;»(' Ιιιιϊιιχ 1»1ε ρΓορ3£3(3ε βΐηαε εχεαίίβε. ΑΙΙρπιιπ εβί ίη 1<ε-

μπιιΙ,ι ϋΐιιτ,ι Ιαεοηί (1β Υ'οΓβ^ΐιιε , ΐιι ααααι Γργρ ΙοΙα αΙΐ]αε ιιιπ^ιιλ εχ

ρ.ΊΐΙι• ϊϊνιΙιίιι νειΊ>ί$ Γ«-(τρΐ;ι ι-Νΐ. ϋΓ. εβρ. Ι-ΙΙΙ. (51.) ιΐν ραχιίοηβ άο-

τηίηί [ρΛ. («ΓβεΓδε ρβ£. 232 8<ΐ'Ι•)• Ιπε•ρ•1 Ιηίετβα ΰιιτη Τι/δεΓίκί τηονΒο

ΐρ•ανϊ (ΐ'ηβΓεΙιΐΓ, ηηηίίαίιΐΓ είάεη ι/ικκΐ ΗίεΓΟίοΙήηίί φιίάαιη νιεάίαι» ε$-

$βί. ΡϊηίΐϋΓ νετ!)ίδ Ιιίβ: ηοί αάίιηε τείαίίοηε φιοηιηάατη φιαεάαιη άι/α-

οοίίοαε τηαεηίηαΐίοηβί εϋηΚίνε υίάβηΐυτ. Ηίβ βρροδίΐα εβί ιιοΐη Ηιινιιχ-

αιιβ ίη ρταβάίεία ηίίίοτία αροστι/ρΛα Ιεριηΐιρ'. ΑηΙε» νείΌ ρη^. 231.

ιιιειϋ;ι Ηβεε Ιρ^υηΙϋΓ : 8εά άε ροβηα εί οη'$ίηβ Ιιιάαε ίηνεηία ίη /«-

ξβηάα .ιαηβίί ΜαΙΙΙιίηε, άε ροβηα εί ετβίάίο Ιιιάαβοηιπι ίη Ιβββηάα χαηβίί

Ιαεοοι τηι'ποη'ι , άε ροεηα αηΐβπι εί οη'${'ηε Ρχ/Ιαίϊ ίη (/Ηαάαυι Αίίίοηα

//'■<■/ αροεη/ρΑα ΙβζίίιΐΓ : βιίί φιίάαιη νεχ ηοτηίηε Τι/ηι$ , ααί αηαηάαιη

ριιείίαιη ηοηιίηε Ρι/Ιαιη βίο. €ΙοηΓεΓεη(1ιΐ8 εβ( ΙεχΙηβ α νεΓΒϊβ $υρΓ3

αΐΐηΐί» (•ιιηι ΑιιιΗιηί,ίίίπο ηο8ΐι-ο.

ΑΙΙεΓυιη \ργο Ηιιίαβ ΓβΙ>υ1»ρ νεβίί^ίαηι Ρ8ΐ ίη ΡβββίοηβΙί νείεπ,

(]ΐιοϋ ηιιρΡΓ εχ πιαηαβΟΓΪρΙίβ εϋίϋίΐ Κ. Α. ΙΙ;ιΙιη: ϋββ 3ΐ(ε ΡβββίοηβΙ.
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ΗβΓ3ϋ8£6§6ΐ>βπ νοη Κ. Α. Ηβΐιη. ΓγβιικΓ. Α. Μ. 1845. (]Γ. ρ3<*. 88.

ν. Π 8ψ{. Ρααοα ίηϋο εχδοποηηιιιβ :

ΤνΒβΓΪυκ (Ιο νριηηπι •> άαζ ηίιη;ιη \νε$1ε »;ιγ βΓ ψι.ιιη

(1:ιζ ίηι ηαοΐι βίπβη ηΊΙΙβη (|ΐι;ιιιι <1ι>ι• ίν<"ϊ.-ι*Γ \\;ιιΊ ίιι ηιίηηβ8»π>

ρνίαΐυε υικίο βοηιιιιϋπι ϋιιο νυ^είεχ §οΙ ηΙμ 6γ \\όΙ Ιίαη

(Ιο \τευΙε βΓ χίοη ζιι κΙυο<1επ (Ιβπι ΙίΡΪϋειτ ΙνίιηΙ ναιΐ ^οΐ,τιι

άει• ςεεεηϊεηΐ νίΙ 86Γ6 \νηζ ίιιι (Ιρπ ζογπ υπά!εΓ$Ιυεη

Αάζ βΓ (1ί(; υηβΓβ άεη γοοΗ άβη ρνίαΐυβ ΙγορΗ

κοΙ(1ε ΓβοΙιβη οη άβη ηιηη ό!εη ΙιβΙΙβ ϋιχ αη £0ΐπ)£βη

(Ιίβ 3η ϋιιι λν:ιζ £βΙαη άβΓ νοη «!«->■ ίυιΐβη « γιγΙ ει*8ΐ3£εα

ηϊβ ίιι ϊΐ φίαπι ρνίαΐαϋ • ιιιηΙρ ;ιη <1;ι.ν οτυεε (•ιΙι;ιπ«οη

(Ι.ιζ ία £6$3εη ΙνΒβΓΪυβ <1<τ ι•οεπ ΙιβΙΙβ εηίΓαηςβο

βεεηΐ ϋοη ςβκοΙιηοΗ εία ινυιχΙεΓ λοη ίπι (Ιίβ Ιυςεηΐ ιΐίε ε γ οίε

ΗεΓ ζογπ νεΓβναηΙ ά»Γ υηιΐο• νοΓ άειη ΙίβίίβΓβ όε^ΐε

βίε.

()ιι,ιρ ςυϊάεηι ιιηιΐρ ροβίβ ^επηηηκιΐδ ΙιαιίδβπΙ ςυαβΓΡηΙΪ ;ιΙΙοιΐ(1εη(Ιαη)

ββΐ αιΐ 608 ΓοηΙεβ βχ φιΐ1>ιΐ8 βιιβδ 86 ΙιίϋΙοπηχ 1ΐ3ΐΐ8ίδ8β ρβδδϊηι ϊρββ

δί^ηίβεβί. Ιΐ3 ρ3β. 4. ν. 72. ά\β ιηεΐδΙεΓ ίιι Ιβΐίη; ρ3{*. 20. ν. 61.

3ΐ« (Ιίε οΓόιιΙίοη χα^εη ; ρ3($. 94. ν. 43. ιηείκίει- ίοδερουβ υηΛ ιίαι-ζπ ΐε-

ΓΟϋΐηιαδ.

XX. ΝΑΚΚΑΤΙΟ Ι08ΕΡΗΙ ΑΚΙΜΑΤΗΙΕΝ8Ι8.

Ι^1)ϋΙ1ιιιιι Ιιιιπι: ρπηιυδ εάίάίΐ Βϊτοΐιίαδ ίιι ΑυεΙαπο 5υο ρ. 183$ΐ|<1•

6Χ εούεηι ΡβΗδϊοηδί εοϋϊεβ ιιιιιιι. 770. ιιικΙε ΙεχΙιυη δΐιιπη Αι-Ιοπιηι

ΡϋαΙΐ ιιι»3 ευπι ΑηβρΗοΓ» εΐ ΡβΓβϋοδί Ι'ίΙαΙί ΗαιίϊίΙ. Λϋ Ιιιιπε ηιιοϋ,υε

1ί))πιιη ρειΊίηεΙ ιΙΙ;ι ,,ΙεοΙοπιηι Γοπηίόΐο" (]ΐιαιη ΤΊιίΙο ίηβδδβ (ΙίχίΙ ίη

εάίΐίοιιε Βίπ'.ΐιϊα»;) ΑοΙοπιπι Ρίΐαΐΐ. ΤΙιϋο νβΓΟ ειηειιάβΐίυβ εϋετε ηο-

1εΙ)3ΐ ςιιηηι ΐρβαιη 1)1>ε11υπ) εχ εναπ^εϋο Λ'ϊαχΙειιιϊ η];>χϊιηα>η ρβΓίειη

ρο>ηρίΙαΙυπι εΐ (Ιοοίίδ ΙεεΙοπβϋδ ρηπιιη εοιηηιεοϋβηϋυιιι (Ιικ'βΓεΙ. Νο-

Βΐ8 ηοη ρο5ΐΗ;ΐϋοικ1ιΐΝ ιτγΙρ νίϋεΐυτ 1ϋ)εΙ1Ϊ8 είιΐδίηοάί φιηΐρδ δΐπ>1 Λιΐίΐ-

ρΐιυΐ'» (Ι Ρ3Γ3(]θ8Ϊ8 1'ίΙαΙί , «ρρεικϋεεβ (]ϋ38Ϊ ΑεΙϋπιηι ΡϋαΙΐ, εοςαε

ιηϊηιΐδ εϋίΐίοηε ίικϋ^ηαβ ςυαιη ιμι,ιηΐιιηι ;ιεΐ;ιΐο ιιιοιϋα ρΙκεαεΓΐ!, εοιίϊ-

οιιη ^Γαεοοπιηι <; ιιί 1) ια.-ί οοιιΙίηβΙιΐΓ ϋορΪ3 ΙεβΙεΙυΐ'.

Ε(]ΐ'ΐιΙιΙιΐ)Ν ηοΐιίχ ρΓ368ΐο ΓυεηιιιΙ, ρπιείεΐ' Ι5ίΐ(Ιιϋ ΙεχΙυηι, εο(1ϊ-

εεβ Ιγρκ , (ρ)ο» )1» ϊη ϋοπισιεπίβηο (ϋβΐίηχίηιυβ ιιΙ Λ (ΙϊεεΓειηιιβ οοιίί-

εεπι ΑπιΙ)Γ08Ϊ3ΐιυπι Ε 190. 8αρ. XII. Γργρ βαεευΐϊ : Β Ρβηβίεηβειη



ΡΚΟΙ,ΕΟΟΜΚΝΑ. Ι,ΧΧΧΙ

1 1 ιι ιιι . 929. ββεοηϋ XV: Ο ΒίτοΙιϋ ΙοχΙιιιη εχ Ι',ιπκίειικί 770. (». 1345.

8ΐτίρΙη) ΗαυβΙιιηι : Ο ΗαΜβίαπιπη 5636. ββεβιιΐϊ Γ<•ι•ε XV. Ε.\ Ο ςηί-

ά"βιη ΙαηΙυηιηιο(1ο ίηΐΐϊιιιη ιιβψιε τοις ε'γνωκοσιν τον θεον, εΙ 6ηβαι

ιηάβ α νβι-Βίδ και. έκθαμβος γενόμενος ό Ιωάννης; αιιοβ νβΓο οο-

άίοεβ ιτΙϊ(|ΐιοϋ ρΐεηε Ιπιη$ί>ι•πρ*πιιιΐΝ.

XXI. νίΝϋΙϋΤΑ δΑΙ,νΑΤΟίΙΙδ.

ΙΙ.Ίΐιο ιιΐ εάει-επι ΙιίκΙοπ.ιιιι , οοηιηιονϊΐ ηιε ΙίΒεΙΙυχ, ;ι ΙηεοΒο

Ογϊπιπι ηιεοιιιη εοιηηιυιιϊοβίυβ , ηιιρεΓ ('ηηΙα))Π£Ϊηε εάίΐυβ Ιιοβ Ιίΐιιΐο :

ΤΑβ Λη%Ιο-$αχοη ί,β^βηάί ο/ 8ί. ΛηάΓ&ν αηά 81. Γβτοηκα. ΕαΊΙβά

/ογ (Αβ ϋαιιώτϊάξβ ΑηΗψιαηαη δονϊβΐι/ , ινΐίΑ αη ΕηβΙιΊΑ /ταικίαΐϊοη,

Ιη/ ΟΑαΓ/α ^ι/εΙι^Γβ Οοοάινίη. ΟηπιΙιπ(]&ε, 1851 . ΑΙΙεπι εηΐιη Ηηππιι

Ι';ώυ1ηιιιιη ';, α (ΐου(1\νΐηο εχ (τκϋείοιικ αη^Ιοββχοηϊείβ ειΐϊΐιι, κϊηε

(Ιιιΐιϊο εχ Ιίΐιείΐο ηο$ΐΓθ ϋριϊ ν;»1α εχΐ. Ηίε νεπ) ν,ίΙιη (ΙίΙΙ>ιΊ ιιΐι ηΐίο

βεπρίο κϊηιΐΐί, <|υο(Ι νϊτ άΌοΐίδϊίηιιΐδ βοοάνίιι, ίη ε« οεΓίε ρηι-ΐε φι»ε

εβί ϋε ΥεΐΌίποβ, ρ ιό Γίώιιΐηίοπδ ηη^ΙοδΒχοηϊοί ΓοηΙε Ιι.ώιιϊΐ. Οϊείΐ

ειιίηι ΤΑβ Ιβξβηά ο/ Ρ'ετοηκα ϊη ϊ/β οτίξϊηαΐ /οηη ΐε /οαηά ιιι α ίαίάι

ηατταίίνβ ο/ ρ•εαΙ ιιηΐίφιϋι/ βηίιΊΙβά. (Ιιιπι 8βηίΐ3ΐΪ8 Τί!)εΓΪΐ ϋε53ΓΪδ Αιι-

£ΐΐ8ΐί εΙ (];»ηιπ;ιΙϊο Ρϋ;ιΙί, βτ$1 ρυΑΙάΛβά Ιιι/ Ροξξϊηϊ ϊη Αϊ» Εχειτΐ(3-

ίίοηεβ ΙιϊδΙ. εηΐίεβε άε Κοηηιπο ϋ. ΡεΙπ ίΐίηρτβ8), /τόπι α ΫαΙ. Μ».

ο/ (Αε 11,00., αη χιιδίβαυβηΐίι/ ρη'ηΐβά β•οηι α Μ$. ο/ (Αβ β,ΟΟ. 1)\)

7. ΰ. Μαη»ο 3). Ευικίειιι ΙϋιεΙΙιιπι 3 Ρθ££πιίο εΙ Λ1»ηδίο ριιΗΙίεαΙυιη

γΙ«γ. ΤΙιϊΙο ίη Η;ι1ειΐ5ΐ οοάίεε οτρηβηοΙίΌρΙιεί ίηνεηίΐ, βα εαΐοεπι

βνβη^εΐϋ Νίεοαειηί βαιίίΐαω, άε α,ιιο ΓβΓει-1 Οαά. «ροει•. ρ. ΟΧΧΧνίΙ.

Ηοο Ιοεο, ροΝΐ(|Π3ΐη Ηεηδεηεηϊιιιη ϊη Αείίβ 88. βα (1. IV. Ρε1)Γ.

ρ. 450. ευηάεηι ΓώεΙΙπιη Ιεΐί§Ϊ58ε ηυΐονίΐ, ααάΊΐ: ,,8ϊιιιΐΙ1ΐηια ε$1 Ιιϊ-

ϋΙοπΌΙ.Ί (]ΐι;ιηι Μβηβηιΐδ 8εοΙιΐ8 ίη Οιγοιπγο 3(1 <ι. Οιγ. 39. ε ΜεΙηο-

άϊο βχεεΓρΙβηι 3£Γει•1*), ειιίιι$ βιιείοτεηι οείείπειη Ύγη ερίβεοραιη

') Αιΐ ρηυΓειη <1(• δ. Αιΐ(1π•α Γ<ιΙ)ΐιΙ;ιιη εοηΓκΓΚτκΙ» βαηΐ τύεα ΑοΙα αροίΐοΐοηαη

αροοη/ρΛα (1Η61.) |ι»§. ΧΙΛΉ «ΐ]<ι• 132 β<ι<}.

■) Ηοο ορα» ρΓΟίΙϋΐ ΡΙοΓεηΙϊαβ 1741. ΟΓ. ιοί ρα;>. 38 — 46.

3) Οί. 8ΐορΙι«ηΐ Βαΐυζίί ΜΪ6ο«1Ι»ηε3 ορπα βΐ ϊΙικΙϊο Ι. Ο. Μιιηβϊ αΓοΗϊβρϊβο.

Ι.αεβη5ίθ. Τόπι. IV. Ι.ιιηιρ 1764. ,ρ»8- 55 — 57.

4) Οκ η κ Οοο<1»'ίηη8 βίο: Τ/μ οΛτοηιοίβτ Μαηαην» 8οοίο«, «'/ιο οοηρχΙβά

/ιμ ινοτΚ αΙοηιΙ (Λβ τηίΜΙί ο( ΙΗι 11,00. φυα α 1>τκ( $ΐίτηΐΛατ\) ο( ί/κ 1(«*ηΛ - -



Ι.ΧΧΧΙΙ ΡΗΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ.

6886 Ιιαυιΐ ρΓοΙιαΒΐΙβ νΐάεΙυΓ. ΡεΓβηΐίςιιιιπι νβΓο 6886 ΙίΙιεΙΙιιηι ϋΐιιηι

ΙεβΙαΙαΓ ί•ο(1. Ρ&Π8. 2034. αηίοη 128. οϋαι δ. ΜβΓίϊβΙΐδ Ιιβηιονΐοεη-

8Ϊ8, 8βε. IX. ρχ;ιι•αΙιΐ8 , ΐη φιο 3 Γοΐ. 151. ν. Ιε^ϊΙαΓ." ΡΓαβΙβΓββ

δΐιηϊιιηχΐΐ ;ιΐ'^ιιηιοηΙιιπι Ιιίδίοπίΐρ. (|ΐιεηιη<]ιιιο(1ιιηι ίο ΗηΙοιιχί εοάϊεε ίη-

νεηϊΙυΓ *). Αι νει•ο οοΙΙβΙο ηοδίΓο ΙεχΙα ειπη αη§;Ιο83χοηΐεο οΐβπβ-

νι πιυ ιιι 61 υυηε εχ ϊΐΐο Οαχίββε. (ίιιοιΙ εο πΐίΐμϊδ εειΊυπι 681 ψιοηκιπι

ίΐΐΐεπι εϊιΐ8(1ΐΜΐι Γβουΐηε ρ3Γ5, (|ΐι;»ε βκΐ ϋε Νβΐΐιβηίδ Ιικίηοϊ 1β§3ΐίοηε,

ϊ ιι 1»ΐϊηϊ$ ηο8ΐΓΪ8 ευϋίρ.ίήιικ ροιΙριιι ρΐΌΓβιιβ ιηοάο βίςαε βρυϋ Αη^Ιο-

δηχοηειη κοπρίοτεπι εοηηεχβ εβί ευπι \ ργοιιϊι ηβ ΙιίδΙοπη. Ηιιϊιΐδ ρ»Γ-

(Ϊ8 Γοηίριιι 8ε ΙπΙ.ργο, βϊ^ηίβεανϊΐ (ίοοιΚνίη ρα£. VIII.

(ΐιΐίΐηΐη βιιίβηι 8ΪΙ (ϋΕΓεί'ειιΙία πυίιΐδ ίίώιιΐ.ιρ ;ι1ι αΙκτη α ΡΌ^ίηϊο εΐ

Μβηδίο ενιιίμιιΐίΐε . είδϊ .-ίϊηπίίίικίο ρ»8$ίηι Ικιιιϋ (ΙβεβΙ, εχ ραιιοΪΒ εχ-

εεΓρΙίδ2) ΙΉοίΙο 3ρρ3ΓβΙ)ίΙ. ΙΝεηυε ϋαΒΐαπι εδί <]αϊπ €ιΐΓ3 δ3ΐιϊΐ3(Ϊ8

Β«ί α ϋαπνραηιοη ο{ ΙΗΐ ιΐ'οτάί ίίΐεά ου Μαήαηυ$ κ'ΐί/ι ίίιε ορεηίη<ι ο[ Ιηι (λικι 83-

ηίΐηΐίί εΐε. ϊι χη[(ίάεηΙ Ιο 5/ιου; ΙηαΙ Μι ι> ΙΗ» άοοιιτηεηΐ /τόπι Μ'/ιιεή Ηι φιοίει - - .

ϊ) 01. αύατα ΤΚΐΙ. ΑοΙ. ΤΗοπι. ρ. XXXIV.

2) — ,,ΤβδΙΟΓ οοΓβπι Ιε <1θο5 (Ιεαβ^ιιβ εΐ ;ιιιοΙοι('γπ οπιηίιιιη (Ι<*οπιιη , Γυη-

§«Γβ Ιβββίϊοηβπι τηεαιη εΐ ΓείριΛΗεβε Ιπΐιαε βοερίΐαΐεηι. Ηαεο όυπι Γεοεπ'β, φίαιη-

ειιπι<]ΐιε ΰεβκίειίο Ιυο ειΐΓίίπι ΛεθκΙει-38 , Ιυο ίικίϊείο αιϋπιρΙεΙιΐΓ. Ρεδίίηη εηϊπι ει

να(]ο , φΐϊα (ΙϊεΙιιπι ('δΐ ιτιίΐιί ηηοά δίΐ Ιιογγιο ψιίιΐίΐιη Ιικίαοιι» ηοιηίηε Ιεβυβ (}αεπι

(ΗοιιιιΙ ιηοΓίιιοβ βπβοϊΐαΓβ εί πιϊι-αοιιία ίηηιιιπΓΓίΐΙιϊΙκι νϊήοΐβ δυβε ϋϊνϊιιϊΐαΐ!» βχειτ-

εβΓβ" — ,,νοΐαίίβηοί - - άϊχϊΐ Ρίβ εβί ϊηίεηΐίο (Ιοηιϊηί πιει ρϊί Οβββαήι. Ηεβροη-

ιΐίι 0αε«3Γ Γ.πβ ριαιχκηίειη 1ι»1)ε$ ιεΐιιίοιειτι Ηοιηϊηειη Γ|ΐιϊ γπϊΗϊ <1ίχϊΐ οιηηία Ιιαβε,

ηιιϊ εΐ (Ιοιιπι ΐΙΙυσι Ρ530 ρΓοίϊίεΙιΐΓ" — ,.ηιιΐιϊί ι-8ΐ εϋΓ» ηιιηεΓειβ άε ρϋ (Ιοηιίιιί

ηθ8ΐπ Τί1)επ'ϊ βαΐυΐε, ςαεηι !η 8εεΓεΙΐοιΐΙ)υ8 ραΓίίΒιιβ εϊιιβ ιηοΛίάα ν»Ιε(ικ!ο οοη-

δίπηρίι, ϊ(α ιι ί ηβε πιειίϊεαηιίηϊΐια.ι (Μαη.ιϊ η(1ι1 άχοίτο^ίΐοηαη) ηκκ ϊηεαιι(αΐ!οηϊΙπι&

(πΐ5. ν»1. 8<1(1 \η ατίί βιΐυΐαι) ροβίεΐ βύϊονΒπ" — „\ά Η»εο βαΐβπι τεΙβΙΟΓ ΤΚο-

ιυαβ Ιιοίηο Ιιιιίαευβ, οιιϊπβ Γοίπΐίοιιπη ι-ί »ηΙε χΌΐιβρεεΙηηι Γ;ιεϋίΐι•!δ ηονϊηιιιβ ρΓΟ-

Ια(:»ηι, ιΐϊχϊΐ" — ΟιτΗΐί ί%αη (Ιο^αϊΐαΓ Γοβερίια») φιία ηίηνηχχΐ α τηοτΙηί$ άοπιίηια

τηίΐκ Ιβ$η> Γήπί/ιιχ, φύα ί(/ο £»'« νίάϊ (Ι ΐ'ΐιηι ίριο ΙοοιιΙιΐί $ιαη: €ΐ 190 ιίΐηιιι &-

ρείίνί χη ιηοηνηκηΐο ηουο — ΐΐ υϊάί αιηι ι'η ΟαΙίΙαια νίνηιη ιιιρΐτ τηοηίαη ΑηνιΙιά

(Μβηβ! Μαίιΐκ) ΜάίηΙίΐη «ί (Ιοοβηίβηι άίζο. $ηο5 - - νίιΐίηιιΐ! αιαηάιηΐίτη \η οοείιιπι

— Ιήάιΐιηΐί , Ι,ικηω (ϊϋ Ηειίεηδϊ εο(1. ί,ίχιάιΐί, αϊ νϊάείυΓ) , Ηααο , ΙΚάαηΐ! , Λά-

άοαα , Ρίηια (1ΐί»ε<- Ιείΐίιιηι (1ε βδοβηκίοαβ (Ιοπαίηϊ ιιοηιϊηα Λίαΐϋί βίε ΗβΒεΙ : Πίάί-

(ίιι/ικ.ν, ίνοίιΐ! , 1$ααο ΰϊάαίοαίοι, ΑΰΛίαι , Ρίηειε ΩίάαίαιΙοχ, Εζία$ ίΐ Αιαηα$ ιΐ

ίίοάίάαιοαίο!) — . δβηΐεηΐιβ ΤϊΒεηί ίη απυκα Ρϊΐδΐϊ ι β(Ι(Ιί(» ϊΐα ΗαΒεΙ : Οπιηί

Ιιαφοτε ί^'ητιι ΐΐ ο^ναπι ηυη [ηιαίΗΓ , ηΜ \ςιά εοΐΐιαη τηαηάιιοιΐ (Ι αφιατη ηοη 6ι-

οαΐ. ΕΙ ίηΐιτάίχίΐ ιί ίρηντη ε( αφιαιη, εί <Ιαηιιια/ίοτΐ!5 ιχϊΐίο (κη> άιροτίατί ρται&ρίΐ

ϊη αχήΐαΐαη Τηςοίαι /Ιηιεπαηι (ίίρικί Ρο^α. βδΐ Τίηκηηαηι) — Τιιηο υατο ρ»-!

τηεηια ΥΙΙΪΙ ίαιη ντβάεηι ίη Ιιιυ, 6'ήΓΐίίο Τίοίτίιιι Οαεεατ ιί $αηιι$ /αε/ιυ α ρΐαμη

ιιιιηιμί φιαηι Λαίιιιί/ , Η ηοτίηιις ε$ί ίη ΙκίιιΙο ιυο ηοητηοεη$ (αριιά Ρο^ϊη. Ιε^ίιπι

'ΓΠιβπαιη ρΓοροβιιίδβε δεηαΐαϊ ϋΐ Ιεβιιπι ιι^ιιοίεεΓεηΙ νεηιηι ει βιιιηπιιιιη άευπι, «Ο-

|ι.ΐίΐπ«|ΐιε είιιβ ρΐ'ηε οηιηϊΙ)ΐι> εείεηβ ϊηιιϊξηβιη ιιγΗϊ <1ειϋεαπ;ηΙ). Ε(ε.



ΡΚΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ. Ι,ΧΧΧΙΠ

ΤϊΙ»0Γϋ , ({ϋβε ΐηβοπ'ΒίΐϋΓ, ({ΐιηπινίδ εχ ΐ,ο&ά. οεΐανί βΐ ηοηϊ «,ιβπιϋ

ϊηϋοΐϋβπί, βεΐίίΐβ ϊηΓβποΓ βϊΐ ιριαηι VI η ά ί ο Ια δαίναΐοη'β.

Οοάίειιηι ηοϊίΓΟΓϋπι ηΙΙογ β8ΐ νεηείαβ ΜβΓοίΒη. οΐ. II. εοά.

Χ1ΛΛ, αΙΙβΓ Λΐοϋίοΐίΐιι. Αιη1>ΐΌ8. Ο 35. ββεευϋ ΓεΓβ ηαβΓίί άεοίαιί.

ΤβχΙϋπι νβΓΟ ηη<τ|ο83χοηΐεαπι (ίοοιΚνίπιιχ Ιιαιιβϊΐ β εοάΐεβ ±>ϊ Ι>1 _ ραΜ.

ΟΗΐιΙβΒπ^., ηυι εδί βχ (ΙοΜίΐΙίοιιε ςιιααι Ι,βοίπο ερίδεοραβ 3β(1ϊ ε»11ιβ-

(ΙγβΙι ϋχβίβηβί (ΕχβΙβΓ) ίηεαηΐε κηβουΐο XI. Γβεϊΐ. ΑΙΙβΓ Ιεχίιιχ φιβω

(ϋχϊηιυβ Αδαχΐ», εβί οοώοίβ ΟοΙΙοη. 1>ϊΕ>1_ νββρ. Ο 14. Ιη Ιιοε Ιεε»-

Ιϊο Λ;<11ι;ιηϊχ «οία (ΓίκϋΙιΐΓ, 8Ϊιι§α1βη ψκκίιιπι (ϋηΐβοΐο αη^ΐοβαχοηΐεα

80ΓΪρΐ3.



ΕΜΕΝϋΑΝΟΑ.

Ρ»£. 2. ίη ηοΐατηηι νβηα 5. ιιοιι άΐοβικίαπι ογηϊ ,,ράά. ρποΓββ" (Η βάίεϊοηηη

•οίαιη Νββηάπ ρποΓτιη ρΓΟ μείονος Ηα&βΓβ μείζονος. Ρβ§. 203. νβηα 2.

(ογϊΙμ !:είων ρι-ο ϊειών. Ρβ{{. 217. πι ιβχιιι τβηιι 6. ροβι όμόσουσιν κΐάε

χατά τή; σωτηρίας Καίσαρος. Ρα£. 316. ία ΐοχίιι τ. 11. δεοΐιρϊί «ϋάί-

πια» βχ ϊρ»ο «χΐϊεί, 8β<1 δ γ ο Ι ο ρ ίο γογπ^(ίιι1ιιπι νίίΐεΐιιι.



Ν Ό Ε Χ.

Α. ΡΗΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ νπ-υχχχΐΗ.

ϋα οΗΟϋϋϊϋ πια^παι; εν3η§ε1ϊοπιιη αροει-γρΗοπιιη Γαιτιαρ,

άε^ιιε εοπιιη §Γ3νϊΐ3ΐε 3ΐ<ριε ιιβα ...•.... VII 8»}.

δικεερΟιη εωε Ιιηπο εναηβεΙίοΓϋσι βροετ^φΗοπιπι ε<1ϊ-

Ιίοηειπ ηαυιη οΐ) ΙμΒογρ.* εηΐϊοοβ <}ιιο8 ΙΐΒπ εΐαβ ςεηβ-

γϊϊ ΪΆτη ε<ϋΐί ροβοεΓβηΙ Ιιιπι βί ρυΒΗοαηάοβ βοβ ^ηϊ

Ιιυο υ5<[υε ΐη ΒίΒΠοίΗεεϊδ Ιαΐαΐδβριιΐ VIII.

ΒΓενΐΐετ ϊαιΗεαΙιΐΓ ((ΐπιΐ β ικ>1>ίί, ρΓβαΐίίοιη ηΐ ίη ειίεπάίβ

Ιιίβ ΙΐΒπδ νίβΐηΐΐ ϋηο1)ΐΐ5. Ρ1ιΐ5 ([ΐι^ςίΓα^ϊηΐίΐ ϊηδίπιπιειι-

(18 επίίοϊβ αρρ3Γ3ίιιιη Τΐιίΐηηίϋ 3 ηοΙ)ΐ5 αηείυπι εδβε.

ΟΓίΐνΪΒδΐηιοΓίιπι ΙεχΙαιη οναιι^εΠοπιπι (1;ιΙα ορεΓΒ 3(1

εοηδεηίΐιπι ορίίηιοπιηι εοάϊειιπι ηιιηο α ηοΐίίδ εοηΓον-

πιαίιιτη εββε. 8ερ(ειη Ηυϊαδ ειΐϊιϊοηϊβ ΙϊΒεΙΙοδ ΙιιιευΜριΐ'

ΪΙ16ΓΙΪ105 ί||Ϊ386 IX— XI

Όε εναη^εϋο Μβιτίοιώ , εοιίϊεε εναηςβίϋ ΙοΗβηηίθ βρύα

Ιοιηρίίΐι ίι>5 3£8εΓνα(ο , ΙΊΙιτί ΙοΗβηηίδ αροιτγρίιο ιιριιιΐ

Αΐ^'^επίεϊ εΐβτο XI.

Ι. ϋβ ρΓθΙο\ ίΐιιμοΐϊο ΙίκοΙιί XII — XXV.

Ργο νεΙβΓηιη ίρδίίπιοπϋδ (εί. εΙΪ3ΐη ρ3§. XXXVIII.)

βΐιραε ίρίο ηαο(1 ΐΓβεΙβΙ 3Γ§ιιπιειιΙο ρΓ0ΐενβη§ε1ΐιιπι

νϊάεπ εϊι-εη ηιβιΐίυπι 83εειιΙιιπι δεευη<1υπι ρΓ0<1ϊδ3ε XII — XIII.

Ι)ε ιπ:ΐ£ΐΐ3 Ιιιιϊιΐί 1ί(>ιί ριΌρ8£3ΐϊοηε. Όβ ε(1ίΐίοπί1)ϋ5

ΝοαιιιΐΓΪ ει ΒίΙ)1ίαη<1π , (Ιριριβ τεηϊοηε εΙ οειίδΐιπι

ΡοβΙεΙΙί. ϋε οιΐίΐίοηιΐιιΐθ Οιγηαβί, Ρβ&πεϋ, Ιοηε-

ίϋ, ΒΪΓεΙιϋ, ΤΗΠοηϊβ, δοείονϋ XIV — XVI.

ΝοδΙιββ ρ(1ϊΐίοηΐ5 Ϊη8ΐπιαιεηΐ3 επϋεα ΓεοεηδεηΙυτ, ί. ε.

ριαοΙοΓ νυΐ^αΐυπι εΙ ΡοβΙεΙΙί ΙοχΙιιπι εοάίεεβ 8ε-

ρΐεπιάεοπη , (ριοι ηιη θείο ηοηάωη & Τΐιϋοηβ 3(1-

ΗΠΑΐ βυηΐ XVII — XXI.

Οείεείιυ Ιεείϊοαυιη Οι-Ρίίίαιιί εοάίοίκ XXI — XXIV.

ϋβ Ιίΐαίο Η&π XXV.

II. ϋβ Ρδβικίο - Μ;ι(11ιαρϊ οναη^οΐίο. III. Ι)ο

βνβη^βΐίο (1β πίΐΐϊνϊΐίΐΐο Λΐίΐϊϊίΐο χχν — χχχιν.

(}ιιϊ ρΓθΐεν;ΐίΐ^(Ίϋ ιιμιν \ίιΙ(•α!ιΐΓ ίψικί Ι,βΐίαοβ ίαϊκε XXV— XXVII.

Ρδεικίο - Μ3ΐΐΗ»εϊ εναηςεΐίΐ ρβΓίεπι αΐΐεπιπι ηυοε μπ-

ΠΉ11Ι1 ('(Ιί , ϊα ρποτε Υαΐϊαιιιιιηι ιεχίυηι ηοβίπιπι

ΡΓ38813ΓΒ ΡΒπβίβοβί ΤΗϋοηϊβ XXVII — XXVIII.



Ι,ΧΧΧνί 'ΝϋΕΧ.

ΕχΙιίΙΐΡΐιΐιπ ίιίθεηρίϊοιιεε εαρίΐιιιη εχ εοάϊεε Ρα- ι•ΒΒ.

ΓΪβίεηβϊ XXIX—XXX.

ΡγοΒβΙογ Ιϊΐιιΐιιιη βνβηββίίί Ρβεπάο - Μιιΐΐΐιηρϊ Γβ-

< ΐρ α ιιοΒϊδ , πιΐηυκ τεε(ε αϊ» ;ι1π* ροδΐΐιιτη

εβββ. ΙΙοηιροηιηιΐιιι• 3ΐϊααοΙ Ιοοί ενβιίβεΐϋ

Ρβειιάο - ΜηΙιΗαεΐ βΐ βνβηβεΐπ <3ε ηηΐίνϊΐαίε

Μαηαε, οη(1β οιΐ υΐηαδααε ιιρίαΐβπι οοιιείικίί

αηεβΐ XXX — XXXII.

ΓιιΙΒργΙιιπι Οβηιοίριΐδρηι κιΐΐ. XI. ρηιηιιιη νΐ-

άεπ Ιρ5ΐ3ΐϋΐη ετααςεΐίιιηι άε ηαΐϊνϊΐΐΐε Μα-

παβ ϊη^ιιίι ιιιη ΜβΙΐΗβεϊ ηοπιίηβ. Ιάεπι ενβη-

ςεΐϊιπη Γργρ Ιοίυπι ίη Γιε§εηά3Πΐ ΗΐίΓειιιη

ΐΓ3Ι18Ϊ55ε XXXII 8(}.

ϋηάε 8ΪΙ ΙεχΙϋβ πο51ργ XXXIV.

IV. ϋβ ΙιίϋΙοπα ΙοβερΙιϊ ί3ΐ>π Ιΐ^ικιπϊ . . . χχχιν — XXXVIII.

Ηαηε ΗίβΙοπΉπι ρπηιιιπι βεηρίβπι νϊάεη οορίΐεβ,

ροβί βπΛΐεε νεηΗΐη. Ιβϊάοπ άε Ιδοΐαηίδ βεη-

ΙεηΙϊα <1ε ηεοι-αεα ΚΒη οιϊ§ΐηε. Ι,ίΒιιιπι Ηαηε

ββεειϋο ίίρ-Γβ φΐβι-Ιο ρπηιιιπι ρΓθάΪ38ε νΐάειί XXXIV—XXXVI.

ϋε εάϊΐϊοηε ριϊηεϊρε Νν^ΙΗπί, ϊΐεπι <1ε Γείϊααίί.

ϋε Γπΐ{ζπιεηΙΪ5 εορίϊεϊδ α Ζοε§3 εΐ ϋιιΙ»απεΓ

ίΓβείβώ XXXVI — XXXVIII.

V. VI. VII. ϋβ βνβη^βϋο ΤΙιοπΐ3β δΓβεοβ Α,

§Γ»εεε Β. Ιΐεπι <1ε ενβηβεϋο ΤΗοηιαε Ιβΐΐηο . XXXVIII — ΙΑΎ.

ΝοΙβ άε Ιυβίΐηο ρΐΌίενβηβεΙϋ ΙεεΙβ .... XXXVIII δ<|.

νείεπιπι άε Ρβεοάο - ΤΗοηιβε εναη^βΐίο ίεβίϊ-

Γποηϊα. Όε είι» οπ'βϊηε Μ;ιηϊε1ωΐε;ι. ϋε ι\η-

(ϊααο ΙίΒπ ΙιΊυΙο εΐ ΓβεεηΙϊοπΒηδ. Ρι-ΒβίηεηΐΒ

ΙαηΙιιηι αηΙί<]ϋί ΙϊΒγϊ »ά ηοδ ρεπ/εηΪ88β . . XXXVIII — ΧΙ,ΙΙ.

ϋβ εάϊΐίοηϊΒαδ Οοΐείεήϊ βΐίοηιιιιαυε, Μίιι§3Γε11ϋ

ει ΤΗϋοηϊβ ΧΙ,ΙΙ — ΧΙ,ν.

ϋβ ιιοβίΓΟ ΙεχΙα §Γ3βοο Α , §Γαεεο Β ; ϊίειη άε

Ιβΐίηο ΙβχΙυ ηοδίΓΟ. Οε Γιββπιεηώ Ιαΐϊηϊβ

ίΐηΐϊίπιΐ.ΐδίπιί εοάϊεΐβ ρβΐϊηιρίεϊΐΐ ΧΙΛ^ — Χϋ.νΐΙ.

Α ΟηοβΙίεο ροιμιρ Όοεεΐ3, βεεΐ3ε βάάΐείο Μ3Γ-

Γ,οδΐοιυπι , νίάεπ Τηοπιβε ργαη^εΐίαπι εοη-

δεηρΐυπι εβββ Χί«νΐΙ — ΧΜΧ.

VIII. ϋβ βνβο^βΐϊο ϊηΓβηΙΪΒβ 8Γ»1)ίϋο .... χι,ιχ — ί,ΐν.

Τπΐηΐδ ίά ραιίίΐιυί Γ.οηδΙαιε, ηιεάΪ3 ρΓ3ε άικιοιι:

Γβΐίααίβ οιϊεηΐϋϋ. Νοη Ι.ιιτι ενβηβεΐϊϋπι ιριαιη

εοΐΐεείίοηειη εναη^εΐίεαπι εββε, 3Β ηοπιϊηε

οηεηΐβΐϊ ΗχώαΙαιη , ηοη ΐρ$3Πΐ νβτο ;ιγ;ιΙ>ιι:ι'

ίοπρί»™ δβά εχ δγπ> τβηκοι ΧΙιΙΧ — ΙΛ.

(ϊιια »ιιε(0Γίΐ3ΐε αροά δ]ΓΤ03 Ρ08(]ΐιε ΝρδίΟΓίαηο;.

Ιΐί|1)ί(|||11 8ΪΙ ; βά (]Η08 βΒ ίρ8Ϊ8 ΐΓ3ΠδϊεπΙ ; ηιιρηι

:«1 ιιβιιηι ΓιιογιΙ ιΐρδίίηηΐιιπι ; ιριεηι Ιεβυ ραβή



ΙΝϋΕΧ. ΙΧΧΧΥΙΙ

;ιηίιηιιιη ΐΓαάαΙ. Ιρδίβ ρΚ-ιευΐδβε ΜιιΗβπιπιε-

ϋπηίδ βειίρΙοηΒαδ

Ώα εάίΐϊοηε Ηεηηεϊ δϊκε εΙ εοτυπι ςοϊ βεοαίϊ

ί,ιιηί. (^ιιιιρ Γ]ρΐ3οΗεπ ϊη ειηεηθβηάο ΙεχΙη

ηοδίΓΟ ρΒΓίεβ ΓιικπηΙ

IX. Χ. Οβ βοβίϊδ ΡϋβΙΪ 8Γ»εοβ Α ρΙ Β. XI. ϋβ

(ΙοίΐΌηϊΐι Οιπ8ΐί αιΐ ΐηΓΒΓΟβ ^τβεεε. XII.

ϋβ Οβί,ΐίδ Ρϋβΐΐ 18»,ηε. XIII. XIV. ϋβ

(1β50βΠ8ϋ ΟΐΙΊ5ΐϊ .1(1 ΐηΓεΓΟΒ Ιβΐϊηε Α ει Β.

ϋυββ ενβη^εΐϋ ΝϊεοείεπΗ ^αοιΐ νοεβιιΐ ρβιίεβ

ηοη β1> εοάειη βιιοΙογκ ρΐΌ•Γεεΐ33 εβπιπίφΐε

αΙίεΓΗΐη βΐ) ιιΗργ;ϊ δείπη^εικίβιτι Ρ58β, βγ&ο-

ϊηεηΐίδ ίιιρί'ίΓπϊ» φΐΐπφΐε [ιγοΙχιΙπγ ....

ϋε ι1ιιη1)ΐΐ8 ΚΙιη εχοπίπδ. ϋε ϊηί(ίο ΗϊίΙοπββ

Ιιοε 1ϊ1)γο ΐΓϊβίίΒε. ϋε ηοιηϊηε Νίεοείεπιί αη-

είοπβ. Υίηεεηΐίΐ ΒεΙΙονΒεεηδίβ βΐ ΙαεοΜ Λε

νοΓ3§ϊηε Ιεδίϊπιοηϊβ, ίίειη Οτεβοπΐ ΤιίΓοηεη-

' 3Ϊ8. Ι)ο ιίΐινίο εναη^εΐϋ ΝαζαΓαεοηιπι. (,)η.ίιι

(Ιο άιιβε ρβι-Ιεδ ϊη ιιπιιιη εοηίιιηοΐαβ εδδε νΐ-

(Ι.ι•;ιπΙιιγ

Ώα Μΐύψήκ Ρίΐβΐϊ 3εΙΪ3 03εδ3η άεδΙϊιΐΒΐίδ. Ιιι-

βΐίηϊ, ΤεΓίϋΙΙϊαηϊ, ΕιΐδεΒπ Ιε.ιΐίηιοιιίίΐ <1ε αείίβ

Ρίΐβΐί ίηΙβΓ Οιπδΐίαηοδ ρππιΟΓοηι δαεειιίοπιπι

Γΐ!νιιΙμ»ΙΪ5. Ηβεε ίη(ρι• εΙ ηθδΐΓ3 φΐ3ε νϊι. Γβΐϊο

Ώα εοηδϊΐΐο εΙ βπεΙΟΓε Τιοηιιη πιΊυπιπι ; ϊίειη

φΐ3 1ϊη§03 ίρβε βιιοΙογ ιΐδΐΐδ ίϊΐ. (2α«ηο1ο φίβε

3(1 1108 ρειτεηίΐ απίκρηοι υσι ΒεΙοι πιη τε[Γ3-

εΐ3ΐϊο ίιι,ΊΐίΐϋΙ:» 8338 νϊάεβΙϋΓ .......

Ώα α1ΐβΓ3 εν3η§ε1π Νίεοάεπιί ρ3Γΐε, ϊ. ε. άε

Πε8εοιΐ5ΐι Οιηδίΐ 3(1 ϊηΓεΓΟβ. (^ϋοπιοείο εο-

ΗβειεβΙ ευπι Βεΐίβ ΡΠ»Ιΐ. Οιηιικίο , φΐ3 Ηη-

βϋβ , α φΐοηηπι 15 1ίπ•ε11ιΐδ 3ΪΙ δει-ϊρΐικ

Ώα ε(1ϊΐίοηϊΙ)ΐΐ3 ε\'3η$;ρΙϋ Νϊεοιίειηϊ ρποτϊΐηΐδ

Ώα βεχ ΙίΒεΙΚι 3 ηοεϊβ εάϊιίβ , ϊ. ε. Οεβίοτοπι

Ρϊΐαΐϊ ρ. Α εχ οείο εοϋείΒυδ βΓΒεεϊδ, ϊαΙεΓ-

ρΓείε εορίο εΙ Ιαΐΐηίβ (Ι/ΧΧΙ 3φ) : ΟεδΙοπιιη

Ρϊΐβΐΐ ρ. Β εχ ΙτίΙ)ϋ3 εοάόϊ. £γ. (ί.ΧΧΙΙδφ):

[)ρ8εεη5ΐΐ5 ΟΗΗδίί £Γ. εχ Ιπ'Ιιυβ εικϋαΐηικ

(ΙιΧΧΙΗ.): ΟεΒίοταπι ΡιΊβΙϊ Ιβΐϊηε εχ ίυο-

(Ιοχίιη α>(1ϊεϊ})ΐΐ8 , ϊΐεπι εχ εθ. ρπηοίρε εΐε.

(Ι.ΧΧΙΙΙ — V.): Ουδεεηβιι.ι ΟΙιιί.Μί ΙβΙ. Α εχ

([ΐΐ!ΐΐιιι.)ΐ• ι:«ΐ(!ι!. εΙ ι-(1. ςεπιιβηίεβ ρπηεϊρε

(Ι.ΧΧν.) : Οε3εεη8ΐΐ3 ΟΗπβΐί Ιαΐ. Β εχ ιΗΒιιβ

εοάϋ. ΡΓ3εΙεΓ83 ϊικϋεαηΙιΐΓ ϊη8(Γυιηειι(3 επ-

ΙΪ03 φΐΐιΐφΐε ρρϊίΐοΐίΐβ Ρϊΐαΐί ρηοπδ , ίηδΡΓίαε

ΙϊΗεΙΙο ϋεδο. ΟΗγ. ]»1. Α (ΧΧΧ\'(.) . . .

Ρ»ί-

ΪΛ — Ι.ΙΙΓ.

Ι,ΙΙΙ — ΙΛΥ.

£ΐν— ι,χχνι.

ΓΥ — Ι,ΥΙΙ.

Ι.ΥΠ- Ι,ΧΗ.

Ι,ΧΙΓ — Ι,ΧΥ.

Ι.ΧΥ - Ι.ΧΥΠ.

Ι-ΧνίΓ - Ι,χνπΐ.

Ι.ΧΙΧ — ι,χχ.

Ι.ΧΧ — ι,χχνι.



ΙΧΧΧνίΗ ΐΝϋΕΧ.

XV. ϋε βρϊδίοΐ.ι ΡοηΙϋ Ρίΐβΐί (αΙΙβΓ»). θο<1ί- Ρ»ε•

068 φΙΒίΐΙΟΓ "IXΧ VI 80,.

XVI. XVII. ϋε ΑηηρΗοΓβ ΡϊΙβύ βΓ3βοβ Α ει Β.

ΟοόΜ. (Ιεοεπι Ι,ΧΧνίΙ 8<].

XVIII. ϋε Ρ»Γ3(1ο5Ϊ ΡϋηΙϊ. θο<1ά. βεχ. ϋβ τβ-

ίροηβο ΤϊΒεπί 8(1 ΡίΙαΙιιιη εΐ ί)ΐιίΙ)υί.(1ίιΐη ΗβΓοάϊβ

ερϊβίοΐϊβ Ι/ΧΧνίΙΙ Μ|,

XIX. ϋβ ΜοΓίβ ΡϋϊΙΪ. ΟοηίεπιηΙιΐΓ Ι,εβεηάβ αα-

Γβα εΐ Ι'ακϊίοηαίο νοΙιΐ5 ^επηαιιίοιιπι .... Ι,ΧΧΙΧ 3().

XX. ϋε ηβΓΓΒΐίοηε ΙοββρΗΐ ΑπηίΗΐΗϊβηδίβ . Γ,ΧΧΧ «η.

XXI. Ι)ε νίικΗεΙα δαίνβίοι-ΐδ. ϋε ]ϊ(>«11ο Οαη-

Ιαπη^ΐειι»! αηςίοβαχοαίεο. Ι)ε ϋίηιίΐίίικίίιιΐ' 1ϊ-

Βεΐΐϊ (]ΐιϊ ϊηβοποϊΙιΐΓ Οιιπι εαιιίΐαώ Τίϋεπί , 3

Ροββίηϊο εΐ Μϋΐΐίίο ρυοίίοβίί ί.ΧΧΧΙ δίκ^.

Β. ΤΕΧΤϋδ ΕνΑΝΟΕΙΛΟΚΙΜ ΑΡΟϋΚΥΡΗΟΚϋΜ 1-463.

Ι. Ρ γ ο Ι β ν η η §ε1 ί η ιη Ι :ι ι ο Ι) ϊ. ΙΊι;ιι•γι• ...... 1 — 49.

II. Ρ η (Μι <!<> - Μ ;ιΙ. Ι:)ΐ3 <; ί (: •. .ι ιι ^ ο 1 ϊ ιι ηι. Ιιαίίηε (ιιΐΐΐ'πι

ρ3Γΐε ϊηειίϊΐιιπι) 50— 105.

III. Ενβη§ε1ϊιιπι (1ε ηαΐϊνϊΐαΐε Ματίαβ. Ι,πΙϊιιρ . 106 — 114.

IV. ΙΊ ί .< ι ιιι ί ;ι ΙοβερΗί 1'αΙΐΓΪ 1Ϊ£ιι;ιγμ. Έχ απι1)ϊεο

Ιβίίαε 115 — 133.

V. ΕναιίβεΙϊαιηΤΙιοπίίΐε. ΟΓβεοε Α 134 — 149.

VI. Ενβηβεΐϊαιη Τ Η ο πι β ε. Οι-βεοε Β (ϊηεάΊΐιιιη) . 150 — 155.

VII. Ε ν 8 ιι μ ε Ι ί ιι ιιι Τ Η ο πι β ε 1 ιι ( ί η ιι ηι (ίιιειίίΐιιπι) . . 156 — 170.

VIII. ΕνΗπ^εΙίαηι ϊ ιι Γβη ΐίαε. Ει ίΐιαΙηοο Ιαΐϊιιε . . . 171 — 202.

IX. Οββίβ Ρΐΐβΐί. ΟΓβεοε Α 203— 265.

Χ. ΟεβΙβ ΡΠβΐί. ΟΓβεοε Β (ίηεάίίαπι) 266 — 300.

XI. ϋ εβ οεο βο.8 01ιγΪ81ϊ βά ί ηΓετοβ. Οτβεοβ . . . 301 — 311.

XII. Οεβίβ ΡΠβΐϊ. Γ,βΐίηε 312 — 367.

XIII. Π 86 00115 II 5 ΟίΓΙΚίί 11(1 ίΐίΓι-Ι ΊΙΪ, Ι.ιιΐϊιιι' Α . . 368 395.

(XIV. Ερίδίοΐβ ΡϊΙαίϊ Ργϊογ . . . 392 — 395.)

XV. ϋ Κ 5 1.0115 115 0 Ιι Ι ί κ Ι ί 11 ΐΐ ίιιΓοΓΟ*. Ι.;ι(ϊικ• Β (ίιι-

εάϊΐιιηι) 396 — 410.

XVI. Ερϊβίοΐβ ΡΠβΙϊ (β,ΐίει-β). Ιαΐϊηβ 411 — 412.

XVII. ΑηβρΗοΓβ ΡΠαΐί. Α. Οπιεοε 413 — 419.

XVIII. Αηβρηοτβ ΡΠβΙϊ. Β. ΟΓβεοε 420 — 425.

XIX. Ρ»Γβάθ8ΐ8 Ρϊΐβιϊ. ΟΓβεοε 426 — 431.

XX. Μου Ρΐΐβΐϊ ο, αϊ Ιεβυπι οοηά.επιηβγϊΐ. Ιιβίϊηε

(ίηευΉηπι) 432 — 435.

XXI. ΝβΓΓβΐίο Ιυβερίιί Α γι ηι αΐΗίεη 3 13. ΟΓβεοε . . 436 — 447.

XXII. νίηάϊοΐβ ββίναίοτίβ. ί,αιίηε (ίηοιίίίιιηι) . . . . 448 — 463.



ΓΕΝΝΗ2Ι2 ΜΑΡΙΑ2 ΎΕΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ

ΥΠΕΡΕΝΔΟΗΟΥ ΜΗΤΡΟΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Ι.

1 Έν ταΐς ίστορίαις των δώδεκα φυλών τοΰ Ισραήλ ην Ιωα

κείμ., πλούσιος σφόδρα, καΐ προσέφερε τα δώρα αΰτοΰ διπλά,

* ΙΙβ Ιίΐαΐι» ΙΐΙηΐ , <1β ηυο νϊ<1ε ΡΓθ1β§οιηβη3 , ϊπ οοιΙϊοε Ε 1β§ιΊιΐΓ,

Ο : Διήγησις κα\ Ιστορία πώς έγεννήϋη η ΰπεραγία Θεοτόκος είς ημών σωτη-

ρίαν. Ο: Λόγος Ιστορικός δηλών την σΰλληψιν (ίη ίικίΐοβ ακίίπδ σύλ-

ληνψιν) καΐ άπότεξιν της ΰπεραγίας Θεοτόκου καΐ άειπαρδένου Μαρίας.

Α : Τοΰ αγίου αποστόλου Ιακώβου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων τοΰ άδελφοδέου

διήγησις περί της γεννη'σεως της παναγίας Θεοτόκου καΐ άειπαρδένου Μα

ρίας. Ο : Λόγος ιστορικός τοΰ αγίου Ιακώβου έξηγοΰμενος όπως την έξ

επαγγελίας γέννησιν έ"σχεν η' Θεοτόκος, καΐ περ\ τοΰ μνηστήρος αυτής Ιω

σήφ. Η : Ιστορία παλαιά συγραφήσα («ίο) παρά τίνος παλαιοΰ ανδρός

Ιακώβου είς τον δίκαιον Ιωσήφ και είς την Μαριάμ, περ\ της γεννήσεως

τοΰ Χρίστου.

Ό : Ιστορία Ιακώβου τοΰ άδελφοϋέου είς την γέννησιν της υ'περαγίας Θεοτόκου.

Κ•»: Ιστορία Ιακώβου είς τήν γένεσιν της παναγίας Θεοτόκου.

Β: Αόγος Ιστορικός είς τό γενέσιον της ΰπεραγίας Θεοτόκου,• συ[γ]γραφε\ς παρά

Ιακώβου τοΰ άδελφοΰ τοΰ κυρίου. Ρ : Τοΰ αγίου κα\ πανευφήμου απο

στόλου Ιακώβου επισκόπου Ίερωσολΰμων (3ΐο) λο'γος είς τό γεννέσιον (ώε)

της υ'περαγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Ν : Τοΰ αγίου Ιακώβου τοΰ

α'δελφοϊέου λόγος Ιστορικός είς τό γενέσιον της υ'περαγίας Θεοτόκου.

Μ: Ιστορία Ιακώβου τοΰ αποστόλου είς τό γενέδλιον της ΰπεραγίας δεσποίνης

ημών ϊθοτόκου. Ι: Λόγος Ιστορικός είς τό γενέδλιον της ΰπεραγίας Θεο

τόκου κα\ άειπαρδένου Μαρίας.

Ι• : Λόγος τοΰ αγίου ένδοξου κα\ πανευφήμου αποστόλου Ιακώβου τοΰ άδελφο-

δέου , οτι είπε περ\ της άτεκνίας Ίωακε\μ καΐ της στειρώσεως "Άννης καΐ

περί ϋρηνήσεως κα\ προσευχής αυτών , κα\ περί τής συλλήψεως τής ΰπερ

αγίας Θεοτόκου καΐ περί τής γεννήσεως αυτής, χα\ περί τής συγχαρίας καΐ

άναϋρέψεως αυτής £ως τριετής (τριετοΰς?), καΐ περ\ τής έν τώ ναώ εισό

δου αυτής κα\ άνατραφείσης κα\ μέχρι δωδεκαετούς αυτής έν τω ναφ

ΰπαρχοΰσης καΐ μετά ταΰτα δοθείσης Ιωσήφ, καΐ συνέλαβεν έν γαστρί έκ

πνεύματος άγιου, κα\ [περΙ?] τής έλέγξεως Ιωσήφ κα\ αυτής ΰπό τοΰ Ιε-

Εν•η£. βροίΓ. «Λ, ΤίβοΙίΓηΗοιί 1
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λέγων "Εσται της περιουσίας μου παντί το λα&>, και τό. τής

άφέσεοίς μου κυρίω είς Ελασμον έμοί. 2 "Ηγγικεν δε ή • ημέρα

κυρίου ή μεγάλη, και προσέφερον οί υίοι' Ισραήλ τα δώρα αυ

τών, και έ*στη κατενώπιον αυ'τοΰ 'Ρουβίμ λέγων Ουκ ίςεστίν σοι

ρέως , καΐ περ\ ττς απογραφής Καίσαρος κα\ της γεννήσεως Χριστοί και

τών μάγων καΐ Ζαχαρίου τοΰ φόνου (εοά". τον φο'νον).

Ρ» Ρθ3 : Πρωτευαγγέλιον , η περ\ γεννήσεως Ίησοΰ Χρίστου χολ τής μητρός

αύτοΰ τής άειπαρϋένου Μαρίας λο'γος ιστορικός αγίου Ιακώβου του μείονος

(εά<1. ρπΌι-Μ μείζονος) συγγενούς τε κα! αδελφού τοΰ κυρίου "Ιησοΰ, απο

στόλου πρώτου κα\ επισκόπου πρώτου Χριστιανών των έν Ιερουσαλήμ.

Ρι-βεΙεΓε» εΓ. Οο(1. Οοϊίΐ. ΟΧΧ. πΐιί Γοΐ. 217 .Ί<|ΐ|. ροδί ϊπιΐίεειιι Ιϋπ-οπιπι εα-

ιιοηίοοΓυπι ΓβεεηβεηΙαΓ ΒροεΓνρΗί, α,υοι-υπι ιε' εβί Ιακώβου Ιστορία. Αρπα" Ογϊ-

βεηεπι Ιοπι. XI. οοπηηεητ, ϊη ΜαΐΐΗ. (ϋε 1» Κιιβ III. ρ. 463.) β«1 Τους δέ

αδελφούς Ίησοΰ φασί τίνες είναι , έκ παραδόσεως ορμώμενοι τοΰ έπιγεγραμμένου

κατά ΙΙέτρον ευαγγελίου ή τής βίβλου Ιακώβου, υ'ιοΰς Ιωσήφ έκ προτέρας γυ

ναικός *■ -■ ΟτββΟΓ. Νγδ$. ία ογβΙ. ίο (Ηεηι Π3ΐ»1. ΓΚπβΐί (Ορρ. βά. Ρατ, III.

ρ. 346 8η.) ΙιβοεΙ "Ηκουσα τοίνυν άποκρυ'φου τινός Ιστορίας τοιαΰτα παρατι^εμένης

τα περί αυτής (ί. β. Μαρίας) διηγήματα. ΕρϊρΗ. Ιιαεπ•*. Ι,\\Ι\. §. &. Εί

γάρ ή τής Μαρίας Ιστορία καΐ παραδόσεις έχουσιν οτι έρρέϊη τω πατρ\ αυτής

Ιωακείμ έν τη έρήμω — , (Ρββυι1ο-)Εϋ5ΐ8ΐΗ. ΑηΐίοεΗ. εηιηιηεηΐ. ϊη

Ηεχαειηετοη ρ8£. 70. (βιΐ. Λΐΐαΐ. Ιιυ^ιΐιιηί 1629.) "Αξιον δέ καΐ τήν Ιστςρίαν ην

διέξεισι ηερ\ τής αγίας Μαρίας Ιάκωβος τις έπελϋεΐν. Οεοι•£. Νίεοπιεά.

οι»1. ϊη οπιΐ'ΐιΐιιηι εοηεερίίοηϊί 8. ΟεϊρβΓαε (ία (ΐοιηΒεηβ. Νονό ΑηείΒΓ. ρ. 1000.)

Ούτω γάρ ή τά περί αυ'τών διηγουμένη ιστορία — φησίν. Ια ά ε ε γ ε Ι ο Ο ε -

Ιίΐπίϊ οίε ΗΙ>Π9 Γεοϊρϊειιιΐίβ ει ηοη Γβοίρίειιιΐίϊ εβρ. VI. §.9. εβί Εναη^ίΙίυηι ηο-

«ηίηβ ΙαοοΜ ππηοτ» αροοη/ρΗητη. (0£. ΟειΙηεΓ Ζατ Οε*οηϊε1ιΙε ιΐεβ Κ;ιποι>5 ρ. 21δ.)

1,1. Έν ταΐς υβα,ιιε Ισραήλ: ϊι^ οοΐΐα. οπιη. , ίιεπι Οεο. | ην (Ι βε!ά ό,

ϊΐεπι Οεο τις) Μω. πλ. σφ. : Ρ ην τις άνήρ πλ. σφ. , όνομα Ίωαχ. | προσέφερε

(- ρεν Ρ) ειιπι εοάιΐ. οιηπίοικ , Ηειη Οεο : Ρ » προσεφέρετο | διπλά ι ΟΙΟ βιΐιΐ

κατά τό Ωος . . Γ» »οΜ κυρίω τψ 5εω (Οεο ρ. 1052. δώρα τ&5 κυρίω διπλά, βεά"

ρ. 1000, διπλά τά δώρα αΰτοΰ) | λέγων ε»η\ ΑΟΙ Ειι«1 Οεο («επιεί 3(1(1 έν έαυ-

τφ.. Β0ΕΓ»1,0Ρ Ρο& βάα" έν έαυτώ | Έσται (Ο έ*στω; ίίβηι Οεο, βεά ρ. 1009.

ίσται) : οάά. ρΐεπ'αυε βιΐό" τό, Ο τά, ηοη ίΐεπ> ^^. (δεα,ιιεηβ τό ηιιΙΙαβ οηι) |

περιουσίας εαιη ΑΒΟϋΡΙΌΙΙιΝ Εοβΐ Οεο.. ΕΡ*Μ περίσσειας.. Ρ υ'πηρεσίας . .

εοηϊεείΐ ΗοΓηα περιστίας νεί περιερείας | α'φέσεώς μου εηηι ΑΒΕΕ»ί.ΟΡ Οεο..

ΟΌΙ (Ειΐ5ΐ) οηι μου | κυρίω ειιπι Α ( μο ; ίεπρίιιπι ε$1 ιιΐ βοΐεΐ κω) . . Ι οηι . .

ΒΟΓ»ΙΛ>Ρ (Εηδΐ) Οεο1 κυρίω τω ίεω . , Ροβ αρηά άιητη . . ΟΕ Οεο1 κυρ. τ. 3.

μου | εις Ιλ. έμοί: Ιιηεο Οεο ηοη μΙΓριί | Ειι.ιΐ »ίε: φάσκει γάρ (Ιάκω

βος τις), έν ταϊς φυλαϊς τοΰ Ισραήλ άνδρα πλου σιον γεγενή-

σϋαι ονόματι Ιωακείμ, ος καίϊ' έορτήν διπλάσιον των άλλων

δώρα τ<3 3εω πρ ο σεκόμι ζεν, οΰτω λέγων Το τής περιουσίας έν

παντί τφ λαώ, χαΐ τό τής αφέσεως είς Ίλασμόν έμο\ κυρίω

τώ "5 ε ω.

2. "Ηγγικεν («ϊνε - κε) ο»™ ΑΡ» ΙΟ . . ΒΟΟΕΙ,Ρ ήγγισε (»ϊνε - σ«ν) | ή

ήμερα οαπι ΑΒΟΟΕΙΙ,ΟΡ εΐο.. Ε» οπ» ή | οϊ υιοί: Ό οπι ο'ι | Ισραήλ: Ε•

τοΰ Ίσρ. | ανΙτών: Ρ» »ά(1 ομοίως δε κα\ Ιωακείμ τά δώρα αυ'τοΰ, ίΐεηι Ρ Ι» ».α\



ΡΚΟΤΕνΑΝΟΕΙΛΙΓΜ ΙΑΟΟΒΙ. . 3

πρώτον προσενεγκεΐν τα δώρα σου, καθότι σπέρμα ουκ έποίη-

σας έν τω Ισραήλ. ' 3 ΚαΙ έλυπήθη Ιωακείμ σφόδρα, και άπίει

είς τήν δωδεκάφυλον του λαοΰ λέγων θεάσομαι την δωδεκάα>υ-

λον του Ισραήλ, εί έγώ μςνος ουκ έπαίησα σπέρμα έν τφ Ισραήλ,

και ήρεύνησε, και εύρε πάντας τους δικαίους οτι σπέρμα άνέ-

στησαν έν τω Ισραήλ • και έμνήσθη τοΰ πατριάρχου Αβραάμ,

οτι έν τη έσχατη ήμερα έ*δωκεν αΰτώ ό θεές υΕόν τον Ισαάκ.

4 ΚαΙ έλυπήθη Ιωακείμ σφόδρα, και ουκ έφάνη τη γυναικί αυ

τού • άλλ' έ'δωκεν εαυτόν εις τήν έ'ρημον κάκεϊ £πηξε τήν σκη-

ΊωακεΙμ προσέφερεν, ίΐβπι Ι• χοίί Ιωακείμ καϊ αύτδς προσέφερε τα δώρα αύτοΰ Ι

κατενώπιον οι™ ΒΟΕΟΡ ; ΐΐεπ» Ι, ενώπιον . . ΛΟΡ» κατέναντι ; ϊιβπ» Ι κατεναντίον |

αύτοΰ: ΑΙ κυρίου | 'Ρουβίμ ειιπι ΑΒίΟΡ; Ρ» 'Ρουβείμ.. ΤΚϊ (οππι Ρ•> εί αϊ

νί(1ρΙιαΓ »1Η$) "Ρουβήν.. Ειιβί 'Ρουβίν. ΡταβΙετΐΆ Α ρπιεπι άνήρ έκ φυλής, Ρ ό;

Ρ» αάά 6 άρχιερεύς, Ειιβΐ τις | λέγων: Α αάά τώ Ιωακείμ | πρώτον οαπι

ΒΕΡΙ>Γ. (ρο8ΐ σου) Ρ Οεο1 ει" ϊπ πΐ3Γ§ϊηε; Α προ'τερον . . Ο πρώτοις, ϋ πρώ

τος.. Ο Οβο1 πρώτω . . Ρ» Ι Ροβ ο™ | Ρ προσενέγκαι . . ϋ προσφέρειν | Β Ροβ

το δώρόν σου | έν τώ (Ρ»£, οιη) Ίσραη'λ: Ο Ροβ βηΐε ου'κ ροηαηι | Ειιβί βίο

ρει-ρΐ: Ένστασης ουν της μεγίστης τοΰ κυρίου εορτής, καΐ

πάντων κατά το είωθός τά δώρα τώ θεώ προσκομιζ όντων, προσ-

ενεγκεΓν πρώτος αυτός ορμησεν. καΐ 'Ρουβίν τις διεκώλυσεν

αυτόν προσοΓσαι πρώτον, λέγων μή έξεΓναι αΰτώ, καθότι άτε-

κνος έν τω Ισραήλ καθέστηκεν.

3. ΚαΙ έλυπήθη Ιωακείμ (Ό αάά έν έαυτώ) ιιβα,αβ σπέρμα έν τώ Ίσραη'λ :

Ιι.ίπ: οπι Α (αΗ έν τώ Ισραήλ αΙίεΐΌ αά αΐΐρπιιη ΐΓΗΐιβίΙιιίβββ νίιίεΐαι•) | άπίει

(ΟΡ»Ι* άπίει, ΒΟ άπη'ει, Ρ άποίη, Ι άπήλθεν) : ΟΟ βάά εις τον οίκον αυ

τοί. κα\ έλθών | τήν οιιπα ΒΟΡ ; ϊίετπ πι τίϋεΙΟΓ ΕΡ•> εί βΐϊί . . ΟΡ» αΐϋααβ

οί νΐάεΐαρ τό | τοΰ λαοΰ οππι ΟΡ» Ι,Ρ εΐο . . ΒΟ τοΰ Ισραήλ | λέγων οαπι ΟΡ,

ϊΐεπι «ιΐιΐϊΐο έν εαυτώ ΒΕΡ«Ρ1>1, Ροβ . . Ο )έγει | θεάσομαι (Ρ -σώμεθα, Β

Πορευθε\ς θεάσ.) τήν δ. τ. Ίσρ. ειιπι ΒΕΡ&Ι.Ρ Ροβ («ι ίι-ϋ>υοι» ΙιταιΙ ) .. Ό Πώς

έ*σομαι των δώδεκα φυλών τοΰ λαοΰ . . 00 πίΐ πϊβί "Οψομαι . . Ρ» ρΐαηβ οιπ Ι

εί έγώ μόνος ον'κ έπ. σπέρμ. (Ο σπ. ουκ έπ.) έν (Ο οτη) τώ (Ρ»0 οηι) Ισραήλ:

Β ρΐ3ΐιε οπι . . Ό έγώ μόνος [βάΊΙε ας] ου'κ άνίστησα σπ. έν Ίσρ. | καΐ (Β βόΊΙ

άπελθών) ήρεύνησε (Ι έξηρεύν.) οιιπι ΑΒΕΙ,.. ΟϋΡ» ήρεύνησε (ϋ έρευνήσας)

βέ | εύρε οαπι ΑΒΓΟ (ευ'ρω'ν) Ρ» Ι, . . Ε Ροβ ?δε | πάντας τους: Γ» Ι οιτι τους |

δικαίους: Α αγίους | οτι σπέρμ. άνέστησαν (Ό 3ηΙβ σπ. ροηίΐ, Ε ροβΐ Ισραήλ;

Β εποίησαν) έν τ. Ισραήλ : Ρ•> οτι σπ. τώ Ίσρ. άνέστησαν . . Α δίδοντας σπέρμα

έν τω Ίσρ. | Ρ οπι κα\ ήρεΰν. υβαπβ άνέστ. έν τ. Ίσρ. | έμνη'σθη: Α α<Ιά

Ιωακείμ | έν τη έσχατη ήμ^Ρί 00,η ΒΟΕΙΙ. (ρΐεπηαε αιΜ αΰτοΰ) . . ΟΡ» Ροβ

£ν ταΐς έσχάταις αυ'τοΰ (Ρ* Ροβ οπι) ήμέραις . . Α έπ' έσχατου τών χρόνων . .

Ρ έν τώ γήρει ] ό (Γ» οπι) θεός οππι Α0Ρ»Ρ Ροβ εΐο . . ΒΡ&1, κύριος ό θεός

(ΚΙ αάά ημών) | Όβ Ειιβί νί(1ε 3(1 4.

4. ούκ έφάνη οαπι ΒΟΡ» Ρ Ροβ εΐο . . Α ουκ ένεφάνησεν (βίε) .. Ι. απήλθε

χα\ ούκ ενεφανίσθη | τ. γυν. αύτοΰ : Ρ" βάά "Αννη | είς τιτ,ν (Ρ» τόν) έ'ρημον :

Ρ•> είς την όρεινήν | κάκεΐ (Α καΙ) ϊπηξε τ. σχ. αύτοΰ (Ροβ οπι) οππι (Α) Β

1*
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νήν αύτοΰ , και ένήστευσεν. ήμερα; τεσσαράκοντα και νύκτας

τεσσαράκοντα , λέγων έν έαυτω Ού καταβήσομαι ούτε έπί

βρ6)τον ού'τε έπί ποτόν εως ου έπισκέψεταί με κύριος δ θεός μου,

και έσται μου ή ευχή βρώμα και πόμα.

II.

1 II δέ γυνή αύτοΰ "Αννα δύο θρήνους ε'Ορήνει και δύο κο

πετούς έκόπτετο, λέγουσα Κόψομαι τήν χηρείαν μου, κόψομαι

και τήν άτεκνίαν μου. 2 "Ηγγισεν δέ ή ήμερα κυρίου ή μεγάλη,

και εϊπεν ΊουδΊΘ ή παιδίσκη αύτης'Έως πότε ταπεινοΐς τήν ψυ-

χήν σου ; ιδού ήγγικεν ή ήμερα κυρίου ή μεγάλη , και ούκ έ*ξε-

στίν σοι πενθεΐν ' άλλα λάβε τοΰτο το κεφαλοδέσμιον , ο εδωκέν

Ροβ ; ΐιεπι ΕιιβΙ . . ί!Ρ« εΐο καΐ £π. τ. σκ. αυτ. έκεΐ . . Ρ οπι | Α Ροβ τεσσαρ.

ήμέρ. καΐ τεσσαρ. νύκτας . . Οεο ήμέρ• χοίί νύκτ. τεσσαρ. . . Ρ ήμερες (βίε) τεσσ. |

έν έαυτω : Οεο οπι . . Β βιΜ Ιωακείμ | Α καταβήσωμαι . . Οεο ϊη πΐΒΐ-βϊηε

άναβήσομαι . . ί"1> 8(1(1 ίνϊεν εις τον οίκον μου , ϊΐεπι Ο έν οίκω μου | οΰτε

ρΐεηε 1>Ϊ3 ειιιη ΑΒΟΙΓ.Ρ Οεο .. ΟΡ» οΰτ' 1>ϊ» | βρωτόν (Ι - τών) εΐ ποτόν (Ι

-των) ειιιη ΑΒΟΙ Οεο .. Ρ» βρώμα ει ποτόν, Ι) βρώματος ει πώματος .. ΙΛ*

βρώσιν ει πόσιν | έ"ως οΰ ουπι ΑΕΙΡ . . Βΰ έως . . 1)Ρ» έ'ως αν | έπισκέψεταί

εαπι ΑΒΙΡ.. ΟΡ» -ψηται . . Ό έπιβλέψηται | κυρ. ο' 5ε μου εαπι ΕΡ»Ρ, ϊΐεπι

οιηί85ο μου ΑΒΙ3 .. Ο κύριος, Ι ο' κυ'ριος ... Ροδ οπι εως ιιβφΐε 5ε. μου | μου

ή ευ'χή οοηι ϋΕΙ , ϊίεπι ή ευ'χή μου Α . . ΒΟΡ μοι ή ευχή .. Ρ» μοι ή ευχή

μου | βρώμ. καΐ πόμα («ε ΒΟΡ; ϋΕΡ»1 πώμα): Α βρώσις κ. πόσις . . Ρω οπι

κ. πόμα | ΕιιβΙ (ροβε καϋέστηκεν) ρει-^ϊΐ : καΐ λυπηθείς έπί τοΰτο εις

τήν ίρημον άφίκετο, κάκεϊπήξας σκηνή ν Ικέτευε τον 5εό ν πα-

ρασχεϊν καΐ αύτώ ώσπερ τω Ά β ραάμ γνήσιο υ παιδό ς σποράν.

μόνον γαρ έγνώκει έ αυτ ο ν [βιΐάε άτεκνον?] ύπάρχειν έν τώ Ί σραή λ

α χ ρ ι ς ημερών νηστεΰων τεσσαράκοντα Ικέτευε τον 5ε όν.

II, 1. έ5ρήνει: Ι οιη, ίΐεπι ίι ο,αΐ ρει-βίι έκόπτετο κα\ δύο κοπετούς | Ρ1»

λέγουσα έν εαυτή . . Α λέγουσα Τί ποιήσω | τήν χηρείαν ειιιη ΟΟΕΚ» Λε . .

ΒΙι τήν χηρωσύνην (^ -ροσΰνην) . . Α τη χειρία (ί. ε. χηρεία). Μεπι τη άτε-

κνία | κόψομ. (II. Ροβ οπι) καί (Ι ή) ειιιτι ΒϋΕ . . ΑΟ καΐ κόψομαι.

. Ί. "Ηγγισεν (- σε) δέ εππι ΑΒΟ εΐε . . Γ» Ήγγικε δέ . . Ρ•> Ιδού γαρ ήγ

γικεν | ή ήμερα: Ρ» οπι ή | Β τοΰ κυρίου οπιϊββο ή μεγάλη | εϊπεν: ΒΕ ίάΌ"

αυτή, Ι> προς αυτήν | Ίουββ (Ο -δή5) : Α Ίού5, ί. Μουϊί.. βΕΡ•" Ίου5η'ν ..

ΟΙ Ίου^ίνη . . Β οοη (νϊάε ϊ^ίϋΐΓ ίηΓπι) | Β οπ» αυτής | Β Μέχρι πότε | ΑΙ

ταπεινής .. [*αά,α χνρία. μου | ίβού (ϊΐβ ΑΕ ; ΒΡ» οβι; Ο «άΊΙ γαρ) ήγγικεν (ϊΐβ

ΒΕΡ» ειο, ΑΟ -σεν; Β αάά γάρ) ή (Ρ» οπι) ήμερα κυρ. ή μεγάλη (ΒΡ» οπι ή

μεγ.) .. νβποπΐ αΐίϊ (Ι Ροβ ούκ έξεστί σ. πενϋ. διότι εΐε ρΓΟ ιδού ήγγ. βίε) | Ι

οπι αλλά | τοΰτο τό κεφαλοδ. εαπι ΒΟ Ροβ εΐε . . ΟΓβ Ι το κεφ. τούτο . . Α οπι

τοΰτο | ο (Β όπερ) ίδωκέν (Ο δέδωκέ) μοι ή κυρ. τ. έ*ργου (Ό αάά μου) : Ι

Ροβ οπι; «-οιιΐΐίΐ β£ΐιοβεκ. Λιαηι Οεο. ΡΓαείει-εβ Α βάά καΐ δήσαι αύτώ (βϊπιΐ-
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μοι ή κυρία τοϋ έργου , και οΰκ έ*ξεστίν μοι άναδήσασθαι αυτό,

καθότι παιδίσκη ειμί, καΐ χαρακτήρα έχει βασιλικόν. 3 Και

είπεν"Αννα Άπόστηθι άπ' εμού, και ταύτα οΰκ έποίησα, και

κύριος έταπείνωσέ με σφόδρα" μη πως πανούργος έ'δωκέν σοι

τούτο, και ήλθες κοινωνήσαί με τη αμαρτία σου. και εΐπεν Ίου-

δίθ ΓΓί άράσομαί σοι , καθότι κύριος απέκλεισε την μήτραν σου

τοΰ μη δούναι σοι καρπόν εν τώ Ισραήλ ; 4 Και έλυπήθη "Αννα

σφόδρα , και περιείλατο τα ιμάτια αυτής τα πενθικά , καΐ άπε-

ΙίΐβΓ Ι Ροβ κα\ άνάβησαι αΰτώ την κεφαλήν σου) | κα\ οΰκ ϊξ. μοι ουηι Ο εΐε . .

Γ' οτι οΰκ. ίξ. μ. . . Β οΰκ ίξ. γάρ μο^, Α'έμοΙ γαρ οΰκ έ*ξ. | άναδήσασϋ.

αυτό οιιηι ΒίΚ•» . . Ρ» Ι, δήσασϊαι (Ι. περιδ.) αΰτο' . . Α δήσαι αΰτώ . . Ροβ οιη

καΐ οΰκ ίξ. μ. άναδ. αυτό | καϊότι οιιπι ΟϋΙΡ» .. Β διότι . . Α•οτι | παιδίσκη

είμί ουπι (Α)Β . . Οϋ παιδ. σοΰ είμι (ϋ αάά έγώ) . . Ρ* παιδ. εϊμΐ ση . . Ι έγώ

παιδ. σον | κα\ χαρ. έ*χει (Β ααΜ τούτο) βασ. (Γ. αάά• αυτό) <:ιιηι (Α)ΒΓ• . . ΟΙ

χα!ί (Ι βάΜ σύ) χαρ. έχεις βασιλικόν. Εοπάεπι Ιεειίοηεπι Οβο »§ηθ6οβιβ νίά'βΙιΐΓ

(οΓ. ρ. 10'25. οΰχ η τοϋ βασιλικωτάτου γε'νους ύπόληψις -προς την τοιαΰτην έμε

τεωρισεν έννοιαν)."/ Α ίοΐιιπι Ιυπιηι βίε Ηιι&εΙ: οτι χαρακτήρα ίχει βασιλικόν, καΐ

παιδίσκη ειμί. Ροβ ίϋαιΐ ιηίτη ιχιτη αηοίΙΙα Ιυα, (οπηαιη Γί^ιαηι Λαοβ5.

3. "Αννα: !< 8<1(1 προς την παιδίσκην αυτής | Άπόστηίι οιιπι ΑΒΓ εΐο . .

"Ρ«άπόστα | άπ' έμοΰ:•0 αάά σκάνδαλον | ταϋτα ουπι ΑΟΡ» εΐο .. ΒΕΙ< Ροβ

τοΰτο | κύριος- ουπι Α , ίΐκπι (ό κΰρ.) Ρ» Ι . . ΒΟΡ» κΰρ. ο 2εός . . Ροβ άιια | Α

οήι σφόδρα | Α μη' ποτέ . . Ο μη' | πανούργος (Α πανούργως, ΕΚ» βάΜ τ\ς) έ"8ωκ.

(Ε δε'δώκε) σοι τούτο (Α αΰτώ ΐ. β. αυτό) οι™ ΑΟΕΡ» ... Β. τοΰτο, πανοΰργως

έ*δ. σοί τις . . Ο τούτο πανοΰργως ίδωκάς μοι . . Ι ηϊί ηίβϊ πανούργος , βίαΐϊπιηιιε

ρΒΓβίΐ ηλϋες . . Ροβ νίάιήί ηί (οτΐΐ ίηβάηΙ ιηζ.άιιΐ! Ιιιο ρβοοαίο, οιπϊββΐβ β(|(|. | β

ηλίίας ■ . Ρ'Ι> ϋέλεις• | κοινωνήσαί με εαπιΆΟΟ-Ρ'Ι εΐο .. Β ποιήσαι κάμε κοι

νωνήσαί | ΌΙ της αμαρτίας σου | και (Ροβ οιη) εΖπεν' οιιιη ΑΒϋΕΡ» έΊο . . Ο

είπε δέ. ΡηιείεΓία ΟΕ αάά αυτή | ΊουβΒ: Α Ίού3 - . Β Ου'3ένη•, Ο ή Ίου-

ί:ήν . . Ο Ίουδήϋ . . Ε ή παιδίσκη αυτής. .ΡΓββΙβΓβ» Β€αάΛ ή παιδίσκη αυτής,

Ρ» η' παιδ. αυτή , 13 η' παιδ. τή "Αννα , βεά Α ηϊΗΐΙ αάάίΐ. Ροβ ρπιεηι αηάΙΙα \

σοι οιιηι ΑΒΰΓ»Ι . . ΕΙιΜ σε | καθότι κύρ. άπέκλ. οαπι Α . . ΒΙ Ροβ καθότι οΰκ

ηκουσας της φωνής* μου ; άπέκλ. γαρ (Β κα\ ιδού συνέκλ.) κΰρ. ό ίίεός . . Ρο*

τηετίΐο ιαηι οίαιαίΐ άαα . . V. καθότι οΰκ ήκουσας τής φων. μου ; μη μείζον Τούτου

άράσομαί σοι, οτν άπέκλ. κυρ-.• ό 5εός .. •ΕΡ»Ρ•>Ι,ΜΝ μη (Ρ* Ν μιςτι) μεΐξον .

(ΕΝ ροβΐ τούτου, τούτο) τούτου (Ρ» οιη, Ν τοΰτο)^ άράσομαί σοι (ΕίιΜ <;ε), κα

θότι οΰκ. ήκουσας της φων. μου ; άπέκλ. γάρ ό 3εός ...Ό μη τούτο άράσομαί

σοι; έστέρησε γάρ άπό σοϋ κύρ. ό ϋεός | ϋ οιη σοι |• Α έν'Ίσραη'λ"

4. Ρθ8ΐ σφόδρα βοΐιω Α Ηβεο αιΐιΐίι : κα\ έκόπετο (δϊο , ηί ΓβΙΙογ) κοπετίν

μέγα», οτι όνειδίσίίη έκ πασών τών φυλών Ισραήλ, καΐ έν αυτή (βίο,, ηοη αύτ.)

γενομένη είπεν Τί ποιήσω; κλαίουσα (εοά. κλέ-) προσεύξομαι προς κΰριον τον

3εόν μου, ό'πως έπισκέψηταί με | περιείλατο οοιη ΑΟΕΓ»Ρ'Ι>1.ΜΝ . . ΒΟ περιεί-

λίτο | πενθικά : Β νυμφικά ; ίάειη ροβίεα πενϋικά ρΓΟ . νυμφικά | Ρ» βΒ βΐίει-ο

τα Ιμάτια αυτής αά" αΐΐετυπι Ιιαηδϋιιίι | κα\ άπεσμήξατο (οοιη ΑΕΡ•ΊΙ.ΜΝί ΒΟ

έσμήξατο) τ. κεφ. αυτής .. Ό οιη.. Α »αΜ κα\ περιείλατο πάσαν 5λίψιν άπ'
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σμήξατο τήν κεφαλήν αυτής και ένεδύσατο τα [μάτια αυτής τά

νυμφικά, και περί ώραν ένάτην κατέβη εις τον παράδεισον τοΰ

περιπατήσαι. και είδε δαφνηδαίαν, και έκάθισεν ύποκάτω αυ

τής, και έλιτάνευσεν τον δεσπότην άγουσα Ό θεός των πατέ

ρων ημών , ευλόγησαν με και έπάκουσον τής δεήσεώς μου , κα

θώς εΰλόγησας τήν μήτραν 2άρρας κα». έ'δωκας αυτή υΕόν τον

Ισαάκ.

III.

1 ΚαΙ άτενίσασα εις τον ουρανον είδε καλιάν στρουθι'ων έν

τή δαφνηδαία, καΐ έποίήσε θρήνον εν εαυτή λέγουσα Οι μοι,

τι'ς με έγέννησεν ; ποία δέ μήτρα έζέφυσέ με ; οτι κατάρα έγεν-

νήθην εγώ ένοίπιον τών υιών Ισραήλ, και ώνειδίσθην, και έξε-

αΰτής | Ι ένέδυσε | ϋ οπι τά ίμ. αυτής | ένάτην οιιπι Β βίο . . ΑΡ» βιο έν-

νάτην | είδε (ΡΙ> Εδεν) . . Α Ροβ ίδοΰσα (οππδίο καί βοο,.) . . Β εύρε | δαφνη

δαίαν ουπιΑϋ (-δέα) ΕΡ» (ΕΓ» -νιδέαν) Ι (δαφνιβ.) . . Β δαφνίδα . . ΟΙ• δάφνην

(Ι. αάά δένδρον) . , Μ δένδρον δάφνη; | κ. έκάλ ΰποκ. αυτής (Ι< ΰπ' αυτήν,

Ρ* ΰπέ την δαφνιδέα) . . !■ ι><1<1 κα\ ηθέλησε τοΰ άναπαήναι : . Ε (οπώβο κα\

έλιτάν.) ίϊο: κα\ Ικέτευεν Οποκάτω αυ'τής | Ρ» έλιτάνευε | τον δεσπότην ουιη'

ΑΒϋΡβΙΙ, (τ. εαυτής δεσπ.) . . Ο τω δεσπότη | Ό 5εός : Γ» ω ϋεός | τ'μών

αιτη ΑΒΕ Εωΐ . . ΟΡ» Ροβ μου | εύλόγ. με (ΡΙ> κάμε) καί έπάκουσον (ΕΡΙ> βϋΟ

τής φωνής) τής δεήσ. (Ρ» οπι τ. δεη'σ.) μου (Ηβϋβΐ Ιιαεο εΐϊαπι ΕυβΙ) . .• Α έλέη-

σόν με κα\ εισάκουσαν μου τής δεήσεως, καΐ εΰλόγησόν με | -κα!3. ευ'λόγησας

(ί(8 εϋαπι Ευβί) . . Ο καί}. έπήκου,σας καΐ ηΰλόγησας | Ρ» τή; Σάρρας | Το-

ίυπι Ιιοο ςβρπΐ Ευ»1 αοβοΐνίι Ηΐβ: Όμοίως δε καί η' ομόζυγος αΰτοΰ

περιδεμένη έσϋήτα ευτελή έδέετο τοΰ ϋεοΰ τυχεΐν γονής, έπι-

στάσης δέ τής μεγίστης ημέρας τοΰ ϋεοΰ λαμπράν στολήν άμ-

φιέννυταΐ' οΰ γαρ ην ^εμιτό-ν έν ταύτη τή εορτή πένϊιμον ήμ-

φίασϋαι στολήν. περί γοΰν τήν ένάτην ώραν τής ημέρας υπό

τι δένδρον έν :« παραδείσω αυτής κα^εσ^εϊσα Ικέτευε λέ

γουσα τώ ϋεώ Ό ϋεός τών πατέρων η'μών, εΰλόγησόν με κα.\

έπάχουσ•ν τής βεήσεώς μου, κα^ώς εΰλόγησας τήν μήτραν

Σάρρας κα\ ίδωκας αυτή νίόν τόν Ισαάκ.

III, 1. άτενίσασα .. Ε άναβλέψασα . . Ρ8 ήτένισεν .. ϋ άνέτεινε το όμμα.

ΡΓΒβίβτκι ΟΕ (ηοη ΑΟΡ»1ι Ροβ βίο) βόΜ'Αννα, ϊΐβιη Β ροδί οΰρανόν. Α αάά

μετά δακρύων | οΰρανόν: 1• αάΊΙ τοΰ δένδρου, ΡΙ> καί ϊκλαύσεν | είδε (ΕΡο

©εν).. ϋΡ» χα\ είδε | καλιάν: Ρ•> νοσσιάν | δαφνηδαία οιιιη Α Ε (-δέα) βίο..

ΒΟΡ» δάφνη... Ο οπι έν τ. δ. | έποίησε': Β έποίησεν *Αννα .. Α έϊρήνησε |

ϊρήνον: Ρ&1. βάα μέγαν . . ϋΐ, βάά "Αννα | Ο ΟΧ μοι, ο? μοι | τίς με: Ι τίνι

ώμοιώϊιην έγώ, η τ£ς με | II. οπι δέ | έξέφυσε: Α έτεκε .. ϋ εξέθρεψε (οω

με ββα,) Ι κατάρα έγεννήϋην έγώ : ΑΡ• Ι έγώ (Α οιΐιΐ μόνη) κατ. έγενν. . . Β

κατ. κα\ όνειδος έγενήίην | ένώπ- (Ε οπι) τ. υΐ. Ισραήλ : ϋ τοις υ'.οΐς Ίσρ. ενώ

πιον αυτών | ωνειδίσϊην (Α όνειδ£σ3η): Γ» Ι Ρο$ όνείδισαν (Ι ώνείδ.) | έξε-
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μυκτηρισάν με έκ ναοΰ κυρίου. 2 Οι μοι , τίνι ώμοιώθην έγώ ;

ούχ ώμοιώθην εγώ τοις πετεινοΐς τοΰ ουρανού, ό'τι και τα πετεινά'

τοΰ ουρανού γονικά εισιν ενώπιον σου, κύριε. Οΐ μοι, τίνι

ώμοιώθην έγώ; ούχ ώμοιώθην έγώ τοις θηρίοις της γης, δτι καΐ

τά θηρία της γης γόνιμα είσιν ενώπιον σου , κύριε. 3 Οΐ μδΐ,

τίνι ώμοιώθην έγώ ; ούχ ώμοιώθην τοις ΰδασιν τούτοις , δτι καΐ

τά ύδατα ταύτα γόνιμα είσιν ενώπιον σου , κύριε. Οΐ μοι , τίνΊ

ο>μοιώθην έγώ ; ούχ ώμοιώθην έγώ τή" γη ταύτη , οτι καΐ ή γη

προσφέρει τους καρπούς αυτής κατά καιρόν, και σέ ευλο

γεί, κύριε.

μυκτηρισάν με οοπι ΒΩΕ (»άά καΙ έξώρισάν με, ϊΐεπι Ρο«) Ρ«1, .. Ι έξέβαλον,

ΓΙ» έξεβλη'ίίην . . Α έξεβιώχϋην . . Ο έξεμυκτηρίσ$ην έκβληϊεϊσα | έκ (Ε 3<1ά

Τοΰ) ναοΰ : 1 •ι £ν τω ναώ . . Ι. οπι (ιιικι οιιπι κυρίου) | κυρίου οιιπι ΑΙ . . Ρ» τοΰ

3εοΰ μου . . ΟϋΡ•» Ροβ κυρ. τοΰ 3εοΰ μου (Ροβ οιη) . . Β οίκου κυρίου 3εοΰ μου.

2. ΟΪ μοι υβαπε ρπιηιιπι κύριε οιιπι ΑΒΟΡΡΜΙ,ΜΝ: ΕΡ» οιη | τίνι: Α

τί | ώμοιώϋην : λ ο&ϊαυβ όμοιώϊην | οΰχ ώμοιώϋ. έγώ : Β ουδέ" | κα\ τά πετ.

τ. οΰρανοΰ : ΑΡ•> κα\ αυτά | Α γόνυμά (βίο Α ιώϊα,αβ) έστιν | κΰριε : Ό αάά

καΙ σε εΰλογοΰσιν | ΟΪ μοι , τίνι (Α τί) ώμοιώ3. έγώ (Ρ» οσι ; Α αάά τοΓς 3η-

ρίοις της γης) ; οΰχ ώμοιώ3. έγώ (Β ουδέ ρΓΟ οΰχ ώμ. έγ.) τοις 3ηρίοις (Ε

στρου3ίοις) της γης (Ο τοις άλόγοις ζώοις, Α αυτά ριο έγώ ιιχαυβ γης), οτι

καΙ τά (Γ» οτι αυτά τά) 3ηρία (Ε στρουϋία) της γης (ΑΒ Ροβ οτι και αυτά» Ο

ό'τι καΐ τά άλογα ζώα) γόν. είσιν (Ρ8 έστιν) ένώπ. σ. κΰριε οααι Α (Β ; ίεά ροώΐ

ροίΐ Οϊ,μοι --τη γη ταΰτη εΐο) (0) ΟΕΡ» (Γ1>Ι,ΜΝ) Ροϋ. Εχ η« ΒΡ&ΙΛΜΝ

ιιιΐιΐιπιΐ : ΟΪ μοι, τίνι ώμοιώθην έγώ; οΰχ ώμοιώθην έγώ (Β ουδέ ρι-ο οΰχ ώμ.

έγ.) τοις ολίγοις ζώοις , οτι καΙ τά άλογα ζώα (Β οτι καΙ αυτά) γόνιμα είσιν

(έστιν) ενώπιον σου, κύριε.

3. ΟΪ μοι , τίνι (Α τί) ώμ. έγώ ; οΰχ ώμ. έγώ (Β οπι) τ. υδ. τ. | καΙ τά

ΰδατα ταΰτα οιιπι Ρ&Ι.ΜΝ, ϊΐεπι οπιίεεο ταΰτα Ο .. ΒϋΡ» καΐ (ξ*» οπι) αυτά

τά ΰδ. . . ΑΙ Ρ<« κα\ αυτά | κΰριε : Ηοο Ιοοο ιιώΐιιπί οιΐίιίοιιεβ αιιΐίίπιΐοΓεβ ΟΪ

μοι, τίνι ώμοιώίην έγώ; οΰχ.ώμοιώ5ην έγώ τοις κΰμασι τής ϋαλάσσης, οτι

κα\ τά κΰματα γαληνιώντα κα\ σκιρτώντα, κα\ ο'ι έν αΰτοΐς ίχ3ΰες εΰλογοϋσί σε,

κύριε. Ηογιιπι ρΗοτεπι ραΓίεπι ΟΪ μοι οβαυε θαλάσσης οάά. ποβίτί οπιαοβ οπιίι-

ίυαί; ροίΙεποΓβπι νβΓο ίπιΐβ βΒ οτι και νεί ΐοίαπι νεί βχ ραιίε ναπο πιοιίο ρΐβ-

παυε ΐιιεπίιΐΓ. Α βίο : κα\ οί ίχϋΰες αυτών εΰλογοϋσί σε , κύριε. Β : *τά γάρ

κύματα αυ'τοΐς γαληνιώντα σέ εΰλογοΰσι , χΰριε. Ρ1» : κα\ αυτά γαρ• τά κΰματα

άλεΰοντα (άλύο'ντα') κα\ σκιρτώντα σε εΰλογοΰσι, κύριε. .1: καΐ γάρ τά υίΓατα

γαληνιώντα χα\ σκιρτώντ,α τοις .κΰμασιν αμα, τοις ίχδίοις (βίο) της θαλάσσης σέ

εΰλογοΰσιν. ,Ι*Μ: οτι καΐ τά κΰματα αυτών γαληνιώντα καΐ οΐ ίχ3ύες αυτών

σκίρτώντες σέ εΰλογοΰσι, κύριε. ϋΕΝ : οτι καΐ τά κύματα (Ο αάά της θαλάσ

σης) γαληνιώντα κα\ σκιρτώντα (Ο αάιΐ είσι) , καΙ οί ίχ3ΰες (Ο ηάά αΰτης, Ν

[τής?] θαλάσσης) εΰλογοΰσι σε, κύριε. δίπιϊΙϊΐβΓ Ροβ "| Οί μοι, τίνι (Α τί)

ώμοιώίί. έγώ; οΰχ ώμ. έγώ (Β οπι) τή γή ταύτη (οαπι ΑΒΡ»ΚΙ>^ΜΝ» Ο Ρο4

Μΐίί οπι), οϊι καΐ ή γή αΰτη (οιιπι ΡΙ Ι,ΜΝ ; ΒΟΡ» Ρο» οπ; Α δτι και αΰτη')

προσφέρει (ΰ τρέφει) | Ρ» ο™ κατά καιρόν | εΰλογίΐ: Α -γοΰσιν | Οί. β<1
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IV.

1 Και ιδού άγγελος κυρίου επέστη λέγων αυτή "Αννα "Αννα,

έπήκουσε κύριος της δεήσεως σου , καί συλλήψει και γεννήσεις,

καΐ λαληθήσεται το σπέρμα σου έν ολη τη οικουμένη, και εΐ-

πεν "Αννα Ζή κύριος 6 θεός μου , έάν γεννήσω είτε άρρεν είτε

θήλυ , προσάξ&) αύτο δώρον κυρίω τω θεω μου , και έ'σται λει

τουργούν αύτω πάσας τάς ημέρας της ζωής αυτού. 2 Καί ιδού

ήλθον άγγελοι δύο λέγοντες αύτη Ιδού 'ΐ6)ακείμ έ άνήρ σου έρ

χεται μετά τών ποιμνίων αύτόύ. άγγελος γαρ κυρίου κατέβη

Ηοο ο;ΐ|ΐιιΙ Οεπηβιιΐ ΟοπβΙαηΙίηορ. Ιιαεε (Οοπι&οΓ. Νον. βμοΙλτ. Ι. ρ. 1416.) :

ο'μοίωσόν με τοις πετεινοϊς , τοις "ίίηρίοις της γης , τοΓς της ϊαλάσσης ίχίϊύσιν,

οτι χοϊί αυτά γόνιμα •είσιν ενώπιον σου, κύριε. Ιίβιη Ορο (1. 1. ρ. 103'2.) : δια

τούτο έν τη μονωδουμένη προσευχή πετεινών καί τετραπόδων, ίϊηρίων τε καί γης

καί τών έν τη γη φυομένων, υδάτων τε καί τών έναύτοίς έγγονιζόντων ζώων

παρεισάγει μνη'μην. ΕιιβΙ ρει-βίι Ηίδ : καί ταΰτα λέγουσα άφορα εις το

δένδρον, κα\ .ϋεασαμένη στρου^όν τα νοσσία εαυτού .περ ιέ-

ποντα, πικρώς στενάξασα κ α \ κωκύσασα ε ί π ε ν ϋ δη κύριε, οτι

ούδε τοις πετεινοϊς τούτοις ώμοίωμ'αι. γονϊμοις ,ύπάρχούσι.

καί ταΰτα βοώσης αύτή"ς προς τον 3εόν, άγγελος εΐε.

IV, 1.. Καί ιδού: Ό Καί ταΰτα είποΰσα έν εαυτή διαλογιζομένη , ίδού \

επέστη : Α ώφί)η , ί• έφάνη (Ειΐδΐ) '. . Βϋ έστη κ.ατενώπιον αύτης | λέγων αύτη :

ΑΙ* αύτη λέγων .. ϋ λέγων προς αύτη'ν | Α "Αννα "Αννα, Ιιοο βεεειιΐυ.- Ιΐβπι

Α ηΙϊΒϊ. Ι κύριος εαπι Α . • Β Ροδ Οεο ό 3εός . . ΟΡ» κύρ. ό 5εός | •καΙ συλ-

λήψει (-ψει εαπι Α.Ό ; ΒΟΡ»'-ψη) εοπι ΑΒ Οεο . . ΟΡ» Ρθ5 οπι κα{ . . Ρ<> συλλ.

γάρ . . Ό συλλ. έν γαστρί | γεννήσεις εαπι ΒΕΡ»1• (αάά θυγατέρα) Οεο . . ΑΟ

γεννη'σει . . ί τέξεις | λαληϊη'σεται ειιπι ΑΒΟΡ» Οβο . . ΰΙ> κληίίη'σεται. Ιιάεπι

ρβΓςοηΐ το σπ. σου (ίι το έκ σοΰ γεγεννημένον) έν ολη τ. οίκ. (Ο εύλογημένον

εις ολην την οϊκουμένην). Οεο ίοΐυπι Ιοαιπι βίε Ιιβοεί (ρ. 1033.) ίδοΰ γάρ, φησί,

λαλούσης άγ.γελος κυρίου η'λϋε λέγων αύτη Έπη'κουσεν ό ί)εός της δεη'σεώς σου,

καί συλλη'ψη καΐ.γεννη'σεις, καί λαληϋη'σεται τό σπ, σου έν ολη τ. οίκ. | καί

είπεν "Αννα εαπι ΑΒΡ» . . Ο Ροβ είπε δε "Αννα . . Ι. κα\ ηκουσεν η' "Αννα ταΰτα,

χαράς πλησϋεΐσα είπε | έάν γεννήσω (ίΐβ εΐϊβηι Οεο) : ΒΡ« -Ροβ δτι έάν γενν. . .

Ι• έάν κύρ.ιος ό 3εός μ.ου δώσει μοι, κα\ γεννήσω παιδίον | Α Οεο άρσεν |

λειτουργούν: ΑΒ -ργόν, «Μι -ργών | αύτω ευπι Α Ο Ροβ εΐε Οεο (ρ. 1036.) ..

Β τω 3εώ .'. ϋΕΡ» οπι | Ευβί ρβΓ§τΐ-: καί ταΰτα βοίο ση ς. αύτη ς προς

τον ϋεόν, άγγελος κυρίου επιφανείς αύτη ευαγγελίζεται αύτη

παιδοποιίαν. η δε άκού,σασΛ ευϋϋς.τ•ο γεννη"!ϊέν άναίίϊϊναι τω

ϋε.ώ έπηγγείλατο.

2. Καί ίδοΰ (Α εύδέως, Ι οπι) ηΤλ3ον (Ό ηλδοσαν. ΡοηυηΙ Η. 1. ΑύΓ. ;

ΒΟΡ» Ροβ αηΐε' λέγοντες ; Ε ροβΐ αύτη) άγγ. δύο (ειιπι ΑΒϋ Ροβ; ΟΡ»Ι^ δ. άγγ.;

Ε οπι ιιΙγοπιο,ηε) λέγοντες (Ρ« απαγγέλλοντες, Ε άναγγέλλ.) αύτη Ίδού (Ρ "Αννα

"Αννα, ίδού; Ε οτι; 1. Ροβ οπι) Ιωακείμ | ό άνη'ρ σου: ΒΡ» οπι | ποιμνίων:

Ρ» !■ ποιμένων. Ιι βίε : ίρχεται άπο τοΰ όρους της έρη'μου μετά τών ποιμένων

αυτού κα\ τών προβάτων καί αιγών κα\ βοών αύτοΰ | άγγ- γάρ (Ρ•> δέ) κυρ.



ΡΚΟΤΕνΑΝΟΕΙΛΙΓΜ ΙΑΟΟΒΙ. 9

προς αΰτον λέγων Ιωακείμ. Ιωακείμ, έπήκουσε κύριος 6 θεός

της δεήσεως σου • κατάβηθι εντεύθεν ■ ?δού γαρ ή γυνή σου "Αννα

έν γαστρί λήψεται. 3 Καί κατέβη Ιωακείμ , καΐ έκάλεσεν τους

ποιμένας αυτού λέγων Φέρετε μοι ωδε δέκα άμνάδας ασπίλους

και άμοίμους, καί έ'σονται κυρίω τω θεωμου' και φέρετε μοι

δεκαδύο μόσχους απαλούς, καΐ έσονται τοις ίερεύσι καΐ τη γερου

σία • καί εκατόν χιμάρους παντί τω λαω. 4 Καί ιδού Ιωακείμ

ήκε μετά των ποιμνίων αυτού , καί έ'στη "Αννα προς την πύλην

καί είδε τον Ιωακείμ έρχόμενον, καί δραμούσα έκρεμάσθη εις τόν

κατέβη: Α κατέβη γάρ ίγγ. κυρ. .. Ε κα\ ηλ^εν ό άγγ. | προς αΰτον: ΒΓ•>Ε

προς (Ε βοΜ τον) Ιωακείμ . . Α οιπ | λέγων : ΒΡ'ο αάά αύτώ , Α αύτώ τω Ιωα

κείμ . . Γ8 κα\ ε!πεν αύτώ . . Ιι καί λέγει προς αυτόν | Ίωακ. Ίωακ. οηπι

ΑΟΕΡΜΕ Ροβ .. ϋ Ίωακ. ββπιεί .. ΒΓ» ρίβηε οπι | έπη'κουσε (εαπι ΑΌΕΡ» ;

Ο είσήκ. , ίιεπι Ε ροβΐ 3εός) κ. ο' 3ε. τής (Ι αΛΛ φωνής τής) δεήσ. σου : Β

οπι | κατάβηδι (ϋΕ καί κατ., Ρ» σπεΰσον, κατ.) εντεύθεν (Α ένταΰϋα; ϋ τΑ

τάχος έντ. ; Ε έντ. έν τω ο?κω σου) | ιδού γάρ οαπι ΑΒϋΕΡ8Ε .. Ο Ροβ οπι

γάρ | ή γ. σ. "Αννα οαπι ΑΒϋ . . ΟΡ» Ροβ'Ανν. η γ. σ. | λήψετάι: Β εΕληφε |

Ευβί Ηβεο 1)ΓενϊΐβΓ βίο 3ΐ)5ο1νϊι : Τοιαύτα δ £ κ α \ τ ψ Ί ω α κ ε \ μ ο άγγελος

έν τω όρει διεσήμανε.

3. ΚαΙ κατέβη (Ι κατίει) Ιωακείμ: Ό αάά έκ τοΰ ορούς δεδικαιωμένος . .

Α Καταβάς δέ Ιωακείμ (οπιϊββο καί δες) | δέκα οαπι ΑΡϊΡΜΕ Ροβ Ειωι ..

Τ&Ο δώδεκα , Ε δεκαδύω | άσπίλ. κ. άμωμους : Ρ* οπι . . Λ οπι άσπ. καί | καί

ίσοντ. ουπ> ΑΕΙΡοβ; ϊίεπι βαΜίΐϊβ αϊ δέκα (Βϋ δώδεκα) ' άμνάδ. Ρ•>1.Βϋ . .

Ο εις ϋυσίαν . .. Ρ8 οπι ) Β οπι μου | κ. φέρ. μοι : ΒΡΙ> Ε βεΐιΐ ώδε | δεκαδύο

μόσχ. οαπι Ρ»Γ•Ί ΕαβΙ (μ. δέκαδ.),.ϊΐεπι ΒΟ ιιΐίίίριο δώδεκα μόσχ., ϊΐεπι Ρο» . .

Α δέκα μόσχ. ] απαλούς οιιπι ΒΡ»Ι Ροβ .. Α καλούς καί απαλούς, Γ1» άπαλ. κ.

καλ. .. Ο βΐϋααε αϊ νϋεΐαΓ ασπίλους | κα\ έσονται οιιπι ΛΟ Ρο» εΐο . . Β0ΕΡ8Ε

βάά οϊ (Ρ* ο'πι) δώδεκα (Ρ8 ιβ') μόσχοι |. καί εκατ. χιμάρους (Α χημάρρους)

οαπι ΑΌΕΚ» . . ΒΟΕ Ροβ κα\ φέρετε μοι (Ε βαΊΙ ώδε) έκ. χιμ. | παντ\ τ. λαώ

(Ιι 3014 Ισραήλ) οαπι ΑΌΕ . . ΒΟΡ»1, Ροβ ρταεπι καί έσονται οί (Ρ» οπι) εκατ.

χίμαροι | ΕαβΙ βίο ρει-βϊΐ: καί καταβάς Ιωακείμ από τοΰ όρους δέκα

άμνάδων ίϊυσίαν τω κυρίω προσήνεγκε, κα\ τοζς ^ερεϋσι μό

σχους δεκαδύο, καί τή* γερουσία κα\;παντ\ τω λαω εκατόν χει-

μάρους.

Α. ιδού : Ρ*ΡΙ> οπι | ηκε οαπι Ο (βΐϋβααε ιιΐ νΐάειατ, ιΊγίπ ή'/.ε•.. Ο) .. Β

έ"ρχεται .. ΛΡ>>Ε ηλ5εν (-5ε) .. Ρ» κατέβη | ποιμνίων: Ρ» ποιμένων | έ'στη:

Γ& έστη'κει . . Δ έξήλϊεν | προς τήν πύλην οαπι ΑΟΕΙΕ . . Ρ» παρά την πύ

λην .. ΒΟ προς τη "πύλη. Ρι-βεΙει-εβ Ε 3(1(1 αυτής, Ο τοΰ οίκου αυτής . . Κ» β<1(1

προσδεκομέχη (ϊίί ΒϊγοΗ πιβίε ρΓο - δεχόμενη βοηρβίββε νίαείιπ) Ιωακείμ τόν

άνδρα αυ'τής | είδε: Ρ»Ρ•> ίδε (-εν) .. Α ίδοΰσα | τόν (Β οπι) Ιωακείμ: ΑΓ*

αυτόν | έρχόμενον οαπι ΑΒ εΐο . .' ΟΡ8 βάί μετά των ποιμνίων (Ρ8 Γ1» ποιμένων)

αυτού (Ρ8 οπι) . . Ι οπι καί είδε αβο,ιιε έρχόμενον | κα\ (Α οπι) δραμούσα (Α

προσδραμ.) οαπι (Α)Β0Γ8Ι Ροβ . . ϋΕΕ καί ίδραμεν "Αννα (Ε οπι ; Ε αάά ίμ-

προσ3εν αύτοΰ) καί | Α έκρεμμάσ^η | εις τόν τράχ. οαπι ΒΙΕ . . Γ» έν τω

τραχήλω . . ΑΟ έπ\ τόν τράχηλον . . Ό £τά τοΰ τραχήλου . . ΕΡ» περί (Ε προς)
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τράχηλον αΰτοΰ λέγουσα Νΰν οίδα οτι κύριος 6 θεός ευλόγησε

με σφόδρα- Ιδού γάρ ή χήρα οΰκέτι χήρα, και ή άτεκνος έν

γαστρί λήψομαι. καί άνεπαύσατο Ιωακείμ την πρώτην ήμέραν

εις τον οίκον αΰτοΰ.

1 Τη δε επαύριον προσέφερε τα δ&>ρα αΰτοΰ λέγ&>ν έν έαυ-

τω Έάν κύριος ό θεές ίλασθή μοι, το πέταλον τοΰ ιερέως φανε-

ρόν μοι ποιήσει, και προσέφερεν τα δώρα αΰτοΰ Ιωακείμ και

προσεΐχεν τω πετάλω τοΰ ιερέως, ως έπέβη έπι το θυσιαστήριον

κυρίου , και οΰκ εϊδεν άμαρτίαν έν εαυτώ. και εϊπεν Ιωακείμ

Νΰν οιδα ότι κύριος ίλάσδη μοι και άφήκεν πάντα τα αμαρτή

ματα μου. και κατέβη εκ ναού κυρίου δεδικαιωμένος, και

άπήλθεν έν τώ οίκω αΰτοΰ.• 2 Έπληρώθησαν δέ οί μήνες αυτής"

τον τράχ. | λέγουσα (Α λέγων) . . Β κα\ είπε . . Ό καταφιλοΰσα αΰτον καί λέ

γουσα | οίδα (Β οάά άληϊώς) .."Α ίγν.ων | κύριος ο' ϋεός . . Κ» οπι ο' !3εο'ς . .

Ε έπήκουσέ μου ο' 3εος καί | ευ'λο'γησέ (Ε ηΰλ.) με (Α μοι) σφο'δρ. (ΛΕ οπι):

Ρ1» μι-Μΐ'ΐιι Ίλάσϊη μοι καί . . Γ. αιία καί οτι άτεκνος ετύγχανα, νΰν ο?8α οτι τέκνον

τέξομαι | ίδού' (Β κα\) γάρ ή χήρα ου'χέτι (Β ου'κ ήν) χήρα (Α α<1<1 ε!μ{) | ή

(Ρ» οπι) Γ. ίδού ή') άτεκνος (£, οβιΐ ήμην) έν γαστρί: Ε ή άτεκν. ου'κέτι άτε

κνος ■ έν γαστρί γα'ρ | λήψομαι : Α λήψεται . . ΒΡ•> είληφα . . Ι. συλλήψομαι

κα\ εΓληφα | την πρώτ. ήμέραν : ΒΚ» Ρο? τη .πρώτη ημέρα . . Α τη ήμερα

εκείνη , Ρ& την ήμέραν ^κείνην | ΑΒΡ» έν τω ο?κω αΰτοΰ

V, 1. τά δώρα αΰτοΰ: Β βάιΐ Ιωακείμ, Ε διπλά, Ι. Ιωακείμ τοις Ίερεΰσι

χα\ παντ\ τω λαώ ] Ρ οπι λέγων υίο,ιιβ ποιήσει | έν έαυτώ οιιπι ΑΒΟΙ'Ί Ροΐ

«ο: ΕΚ» οπι | 'Εάν: Ρ» Εί . . Α αάά μή | κυρ. ό 3εός (Α βά'α μου): Ρ»Ι

οιπ ο ϊεο'ς | φαν. μοι (Ρ» οπι) ποιήσει (Β Ροβ ποι. μοι) οιιπι ΑΒ0(Ρ»)Κ1> βίο..

Ε φανερώσει μοι . . !■ φανερο'ν μοι γενήσεται | κα\ προσέφερεν (Ε προσφέρων

ΟΛ1Ϊ550 καί) τ. δ. αΰτ. Ίωακ. (Βοω; Ι.ιιιΙιΙ έν τώ οίκω κυρίου) οιιπι ΒΟΕΡ"ί•..

ΑΡ» οιη | προσεΐχεν οιιπι ΑΒϋΕΡοΙ Ροβ .. Ο προσέσχε . . Ρ» προσήλθε. Ρι-ββ-

ΙβΓββ Α ααα Ιωακείμ | τ"ώ πετάλω : ΑΠΙ το πέταλον | ώς (Ο ος , Α έ*ως , 1

εως ου) έπέβη (Ρ* α'νέβη) : Ε καί έπέβη . . Β καί έφανερώϊη αΰτώ, κα\ έπέβη |

ϋ έπ\ τω ϊυσιαστηρίω | κυρίου . . Ρ» τοΰ κυρίου . . Ι• κυρ. ιού ϋεοΰ | κα\ οΰκ

•εϊδεν (βΐη -Ιδεν ; αΐπ οϊβεν) άμαρτ. έν έαυτώ οππι ΑΕΚ•>ΙΙ< Ροβ . . ΒΟ(Ρ») καί

(Ρ» αϋιΐ είδε , κα\ ίδού) αμαρτία οΰχ εύρέϊη έν αΰτώ , ϋ χαΧ οΰχ εύρέίη έν

αΰτώ οΐμ. | Β οπ> Ιωακείμ | κύριος (Ρ8 ο' κύρ.) οοπι ΑΚ» Ι Ροβ . . ΒΟ κύρ. ό

ϋεός | Ίλάσϊη: ί. έσπλαγχνίσίη | άφήκεν οιιπι ΛυΕΡΜί. Ροβ {V Ροβ βάβ

μοι) : ΒΟΡ» άφεϊλε | πάντα (Ι οη») τά άμαρτ. (Κ•» παραπτώμ ) μου . . ΒΟ μου

πάντ. τά άμ. | χατέβη: Α αάά Ιωακείμ | έκ (ΑΟΡ» «άά τοΰ) ναοΰ (Ι) Ρο»

οίκου) | κα\ άπήλϊεν (ΑΡ» Ροβ ήλίεν , ϋ ήν , Ι οικεί) . . Εί, οπ» | έν τώ οΓκω

αΰτοΰ οιιιη ΒΟΙ . . ΑΟΡ» 1• εις τόν οίκον αΰτοΰ . . Ε οπι. Ρι-ββίβΓβο Ο α<1α χαί

ρων, ΒΟ χαίρων κα\ δοξάζων τόν 5εόν τοΰ Ισραήλ (Ο οπι τ. 'ίσρ.).

Ι. Έπληρώλ δέ οοω ΑΒΟ εΐο . . ΟΕΡ•Ρο καί έπληρώ3. (Ο έπλήσ^η-
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έν δέ τω ένάτω μηνί έγέννησβν "Αννα. και είπεν τη μαία Τί

έγέννησα; ή δε ε?πεν θήλυ. και είπεν "Αννα Έμεγαλύνθη ή

ψυχή μου έν τή ήμερα ταύτη ■ και άνέκλινβν αυτήν, πληρω-

θεισών δέ των ήμερ6>ν άπεσμήξατο "Αννα , και. έ'δωκεν μασθέν τή

παιδί, και. έπωνέμασε το όνομα αυτής Μαριάμ.

VI.

1 Ήμερα δέ και ημέρα έκραταιοΰτο ή παις• γενομένης δέ

αυτής εξαμηνιαίου έ'στησεν αυτήν ή μήτηρ αυτής χοιμαί, τοΰ

διαπειράσαι ει Γσταται. καΐ επτά βήματα περιπατήσασα ήλθεν

εις τον κόλπον αυτής, και άνήρπασέν αυτήν λέγουσα Ζή κύριος

6 θεός μου, ου μή περιπατήσης έν τή γη ταύτη, έ'ως αν άπάξω

σαν) . . Ε κα\ έπλ. δέ . . Ι Ροβ συνέλα(ϊε δε "Αννα , κα\ έπληρ. | οί μήνες αυ

τής οιιηι ΟΌΡΙ> .. Α οί εξ μήνες τή "Αννη , Ε Ροβ μήνες αυτή έ"ξ, Ε αί ήμέραι

"Άννας ώσεί μήνες έ"ξ . '. Β τή "Αννη μήνες επτά . . Κ» τή "Αννη μήνες εννέα,

Ι αυτή μήνες εννέα | εν δε• τω ένάτω (ένάτω Β αΗΐηοε ; έννάτω Α «ΙΗο,ιιε) μηνί

οαπι ΒΟΙ (έ. 8. τ. μηνί τω έν.) . . 'ΑΡ1> τω βε έννάτω (Π> 3ι1<ϊ μηνί) . . ΕΙ, τω

δε (Ε έν δε τω) έβδο'μω μηνί . . ϋΡ» ηίΐ ηϊβϊ και | έγέννησεν : ϋ ϊτεκεν •| ΑΕ

(αΐϋφιε ?) οίη "Αννα | χαί είπεν (- πε) . . Α είπεν •δέ . . ϋΕ αάά (ή) "Αννα | ή'

βε (Ε αάά μαία) είπεν : ϋΡ» και είπεν αυτή (ϋ οπι) . . Ρ1• κα\ άποκρι5εϊσα ή

μαία είπεν | θήλυ: Ρ* Ι. ίΐηλεΐαν .. ϋ Ηΐΐιΐ έγέννησας | Έμεγ,αλυ'νϊη (Ε Νΰν

αληθώς έμεγ.) ή ψυχή. (Ι. το πνίΰμά) μου αιιη ΑΒΙΕ Ροβ . . ΟϋΡ•• Έμεγά-

λυνεν (Ρ•• μεγαλύνει) ή ψυχή μου (Ο αάΊΙ τον κΰριον) . . Ρ» Έμεγάλυνεν ο' κύ

ριος την ψυχη'ν μου- | έν (ΑΡ» οιτι) τή ήμ. ταΰτη εαπι (ΑΡ») ΒΡΕ .. Ι Ρο»

έπ\ τή <3ρα ταύτη . . ΟΡ•> την ήμέραν ταΰτην | αυ'τήν (Ι• ι»(1β ή μαΐα) οιιπι

ΟΡ»Ε Ροβ εΐο . . Α την παϊδα . . Β Ο (αιΐά έν τή κλίνη) Ε εαυτήν | Α πληρω-

ίΐέντων | άπεσμήξατο "Αννα (Β οιη) .. Ι αάιΙ άπί τοΰ ΰματος αυ'τής, Ε της

άφέδρου αυτής , Ν της λοχείας αυ'τής . . Ό οπι άπεσμ. "Ανν. καί | κα\ έ'δωκεν

(Ι έδίδω) μασϋόν (Β μαστο'ν) τή παιδί (Ι. τω παιβίω) : Ηβεο Ρ* ροβΐ άνέκλιν.

αυ'τη'ν ροπϊε | κα\ (Α ιιάιΐ τή ημέρα τή ο'γδόη) έπωνο'μασε (οππχ, ΒΟΙΕ Ροβ; Α

έκάλεσε, Ρ» έκαλέσατο) το ον. αυ'τ. Μαριάμ οαπι ΒΟΙΕ Ροβ (ΑΡ») ..Εκ.

έπωνόμ. αυτήν Μαρ. . . Ο έκάλεσε δε Μαριάμ | Εαβί εαρρ. IV. ει V. ραιικΐβ

;ιΙ)3ϋ1\•ίι Ηίβ: καί έπιτελέσας τ$ς θυσίας ταύτας έν τω ναω τοΰ

!3εοΰ άφικνεΓται εις τδν οίκον αύτοΰ, κα\ γνοΰς την γυναίκα

αυ'τοΰ ποιεί έξ αυτής ϋυγατέρα καί ο'νομάζ-ει αυ'τήν Μαρ;άμ.

VI, 1. εξαμηνιαίου: Κ» ένν'εαμηνιαίου χρόνου | χαμαί {ΕΓ» ροβΐ αυ'τήν

ροιιηιιΐ) : Ε αάά 'έπί τους πο'βας τήξ παιδός | διαπειράσαι ειπη ΒΕΙΕ ... ΟΡ»

πειράσαι . ■. ΑΌ περιπατήσαι (Α αάά καί) | έ"πτα (Ρ« εννέα) βήμ. περιπατήσαία

(Ο περιεπάτησε καί) οαπι ΑΒΟΕΡΜΕ (αάΛ ή παις) Ροβ . . 0 περιπ. ε. βήμ. |

Ρ» είς κόλπον | αυτής ευπι ΑΒ . . ΟΡ» Ροβ τής μητρός αυτής | χα\ άνήρπασέν

(Ρ» ηρπασεν) αυτήν (Ρ» 3<Μ ή μήτηρ αυτής, ίίειπ υΐ νϊύεΐιΐΓ οΐϋ) λέγουσα οιιιιϊ

ΑΕΡ»ί. Ηΐϋδηυε οί νϊάεΐυτ . , ΒϋΙ Ροβ καί είπεν "Αννα, Ο είπε δε "Αννα | ου

(Ε οτι ου) μη περιπατησης οαπι ΑΒ Ιβο . . ΟΡ» ου (Ρβ οπι) μή περιπατήσεις |

Ι επί τής γής | έ'ως άν οιιηι ΑΕΡ»Ε Ηο . . ΒΟ £ως ου | Ε είσάξω, Ε άξω |
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σε έν το) νοώ κυρίου, καί έποίησεν άγιασμα έν Τ6> κοιτών, αυ

τής, και πάν κοινόν και άκάθαρτον ουκ εΐα διέρχεσΟαι δι αυτής "

και έκάλεσε τάς θυγατέρας των Εβραίων τάς αμίαντους, καΐ

διεπλάνων αυτήν. 2 Έγένετο δέ πρώτος ένιαυτός τή παιδί, και

έποίησεν Ιωακείμ δοχήν μεγάλην, και έκάλεσε τους ιερείς και

τους γραμματείς κάι την γερουσίαν και πάντα τον λαόν τοϋ Ισ

ραήλ, και προσήνεγκεν Ιωακείμ τήν παίδα τοις ίερεΰσι, και

ευλόγησαν αυτήν λέγοντες Γ0 θεός των πατέρων ημών, εΰλόγη'-

σον τήν παίδα ταύτην και δός αυτή όνομα όνομαστον αΐώνιον

έν πάσαις ταίς γενεαίς. και είπε πάς ο λαός Γένοιτο γένοιτο,

αμήν. Καί προσήνεγκεν αυτήν τοις άρχιερεΰσι , και ευλόγησαν

αυτήν λέγοντες Ό θεός τών υψωμάτων, έπίβλεψον έπι τήν παίδα

ταύτην και εΰλόγησον αυτήν έσχάτην εΰλογίαν, ήτις διαδοχήν

ουκ έχει. 3 Και άνήρπασεν αυτήν ή μήτηρ αυτής έν τω άγιά-

άγίασμα ευπι Α (ροβί αΰτης ροιιίΐ) ΒΟΕΡ»ΙΙι Ιαε . , Ο άγιαστη'ριον | παν (ευ™

ΒΟΕΙ; ΑΟΡ»Ι, Ιαο οπι) κοιν. καί (ευπι ΒΕΙ*•»! Ιβο ; ΛΟϋί, η) άκάίαρτ. | ουκ

εΓα (ρ εΓασε , Ι. έά) διέρχ. (Γ» διελίϊείν) . . Ι οΰ συνεχώρει διελ^είν . . Α οΰ

•διήρχετο | Ι«ς δι* αΰτοΰ | Ι έκάλει | αμίαντους: Ό παρϊένους καΙ άμιάντ. |

διεπλάνων ειιπι Α (έπλάνων) ΒΟ (διεπλάνρν) Ρ" (διεπλήνων) ΡΜ (διεπλάνουν)

Ροβ (ΐίάιιαύαιιΐ) .. ϋ διηκόνουν αυτήν (βίο) .. Ε. έμετεώρησαν (βϊο) αυτήν .".'

ΡβοΗε εοπίεεΐι διέπλυνον.

2. Α Ροβ δοχ. μεγάλ. (Ροβ με. δ.) Ιωακείμ | τους ιερείς (ΌΙ Ροβ αρχιε

ρείς, Ι* Ιερείς χαί τους αρχιερείς) κ. τους (Β οπι) γραμμ. καΐ (Β οπι; 1, αϋ

πάσαν) •τήν γερουσίαν (Β της γερουσίας) κ. π. τον (ϋ οπι) λα. του (οιι'πι ΰΟί. ;

ΟΡ» οπι) Ίσρ. (Ε οπι τ. Ίσρ.) : Α ιιϊΐ ηϊϊΐ πάντας τους Ιερείς κα\ τήν γερουσίαν |

κα\ προσήνεγκεν (Ε ήνεγκεν , ϋ προσέφερεν) Ίω. : Α καΐ προσήγαγον "Ιωακείμ

καΐ "Αννα | τήν παίδα: ΓΡοβ δώρα | Ιερεΰσι: ΒΡ»Ι Ροβ άρχιερεΰσι, Ι. α'ρ-

χιερεΰσι κα\ Ίερεΰσι | ϋ ηυλόγησαν την παίδα | λέγοντες (Ο κα\ είπον) ειιπι

ΑΒ(ϋ)ΕΡ»ΙΙ• Ροβ .. Ο ρναειπ οί Ιερείς | !■ Κυ'ριε ο' ϋεος τών πατε'ρ. ήμ.

Αβραάμ Ισαάκ καΐ Ιακώβ | όνομαστον αΐώνιον ευπι ΒΟΓ»Ι Ροβ .. ΌΙ• Ιαο οπι

όνομαστόν .• Ε όνομαστ. ενώπιον σου | έν (Ρ».οπι) πάσ. τ. γενεαίς: Β βίά της

γης, Ρ* τίΰ αιώνος | κα\ "είπε πας (Ι οπι) ο' λαός (Χ »<1ι1 Ίσράηλ) Γένοιτο,

γένοιτο (αΐίοτπιη οπι ΟΡ» II.) αμήν (Ρ* Ι αηΐε γένοιτο ροιιιιηΐ) : Β οπι | καί

(Ρ» αιΜ πάλιν), προσήνεγκεν . . Ο &άά Ιωακείμ . . ΒΡ'•> Ι Ροβ προση'νεγκαν | αυ

τήν οιιήι ΒϋΕΡβρΜ Ροβ .. Ο τήν παίδα | τ. •άρ/ ιερεΰσι ειιπι ΟΟΡ<> .. ΒΡ« Ροβ

βΐίϊ τ. Ιερεΰσι | Γι βίε : καΐ πάλιν" (οπιίββίί προσήνεγκ. αΰτ. τ. αρχ. καί) ηυ'λό

γησαν τήν παίδα λέγοντες ο'ι Ιερείς. Ρογγο Ι καί προση'νεγκαν αυ'τήν ^οπιϊββϊβ τ.

άρχιερ. , κα\ εύλόγ. αυτήν) λέγοντες. Α ιΐεπΐαπε οπιϊιιϊι ροβΐ τών πατέρων ημών

οιηιιία οααβ ρΓοχίπιε βεςυυηΐιΐΓ , βίαΐϊπιο,ιιε ρει-βΐΐ κα\ τών υψωμάτων | έπίβλεψ.

ίπΐ τ. π. τ. κα\ (Ι οιη έπίβλ. υβαπβ καί) ευλόγησαν (Α νϊΐΐοβε -σαν) αυτήν (Α

οπι) έσχάτ. (Β Ιβο Ροβ οπι) εΰλογίαν ουπι ΑΒϋΕΡβΙΙι Ιαε Ροβ . . Ο εΰλόγησον

τήν παίδα ταΰτ. κα\ πάρασχον (βίε) αυτή εΰλογίαν | οΰκ έχει : Ο Ιβε οΰχ εςει

3. Καί άνήρπασεν (Ρ•1 άνήγαγεν) αυτήν ή μήτ. αΰτ. εική ΑΒϋΕΡ» Ρ1» 011.
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σματι τοϋ κοιτώνος αυτής, και £δωκεν "αυτή μασθόν. και, έποιη-

σεν'Άννα άσμα κυρίω τώ Θε6> λέγουσα "Ασω ώδην κυρίω τω θεώ~

μου. , οτι έπεσκε'ψατό με καΐ άφείλατο άπ' έμοΰ το όνειδος τών

έχθρων μου" και εδωκέν μοι κύριος καρπέν δικαιοσύνης αύτοΰ,

μονοούσιον πολυπλούσιον ενώπιον αύτοΰ. τίς άναγγελεϊ τοις

υίοίς'Ρουβίμ οτι "Αννα θηλάζει; ακούσατε ακούσατε, αί δώδεκα

φυλαι τοΰ'Ισραήλ , οτι "Αννα θηλάζει. Και άνε'παυσεν αυτήν

έν τ6> -κοιτώνι του αγιάσματος αυτής , και έξήλθεν και διηκόνει

αύτοΐς. τελεσθέντος δέ τοΰ δείπνου κατέβησαν εύφραινόμενοι και

δοξάζοντες τον θεον Ισραήλ.

Ροβ . . Ο καί άνήγαγον αύτη'ν | έν (Ρ•1 1. κα\ είσηνεγκεν αυτήν έν) τώ άγιάσμ.

(Ι, κοιτώνι) τοΰ κοιτώνος (Ι• τοϋ αγιάσματος, Ρ•1 οπι) αύτ. ειιπι ΑΟΟΕ(Ρ>>Ι/) . .

ΒΡ«Ι Ροβ οπι | κο\ (Ο βιΐά λαβοΰσα "Αννα , ηοπ ίΐβπι ΑΒΕΡ»Ρ1>ΟΙ[, Ροβ) £δω-

κεν αυτή μασϊόν (αυτή μασϋ. [Β μαστόν] ευπι ΑΒΡ»Ι Ροβ; ΟΕΡ1>ΟΙ> μασϋ.

τή παιδί) .. ϋ οπι | έποίησεν (Οϋ ησεν) "Αννα (Α Ο οπι) άσμα (ΑΕ ωδήν, Ι•

άγιασμα) | κυρίω τώ 3εώ οιιπι ΑΒΟϋΕΙΙ, Ροβ . . Ρ» οπι τώ 3εώ | Α οπι λέ

γουσα | "Ασω (Ο άσομαι; Ιβε βάΊΙ δη,) ωδήν (Ε βϋά άγίαν; ΌΓ1» ώδ. άγ. ρο«

μου ρηπιιηΐ) κυρ. τ. 3ε. μου (Ι, αάά άγίαν κα\ εύάρεστον ενώπιον αύτοΰ) ουπι

ΒΟΡ» Ιβο Ροβ βίο .. Α οπι | άφείλατο (ΒΙ Ιβο -λετο) οαπι ΑΒΕΙ Ι»ο .. ΟΟΡ»

ΚΧ άφεΐλε (-λεν) | άπ' έμοΰ οαπι ΒΡΡ»1< Ροβ . . Α με (βίο) . . Ιβο μου . .

ΟΙΚ οπι | το (ΟΚ οπι) όνειδος ουπι ΑθϋΡ*ΚΓ, Ιβο .. ΒΙ τον όνειδισμόν | τών

έχϋρών μου ειιπι ΒΟΓ»ΚΓ. Ροβ .. Ο (ΐίοπι β1π?) μου άπό τών έχ3ρών μου ..

Α μου έν άνϋρώποις . . Ιβο οπι | κύριος οιιπι ΒΚ. .. ΟΓΜΙ, Ροβ κύρ. ό 3εός . .

Α κύρ. ο' 3ε. μου . . ΟΡ» Ιαο οπι | καρπόν (Κ•> αίνον , Ι• β(1ά της) δικαιοσύνης

αύτοΰ (οιηπ ΕΡ» ΚΙ, Ιβο; οπν ΑΒΟϋΡΙ>Ι Ροβ) .. Ό αάά καΐ καρπόν | μονοούσιον

(Ι Ροβ οπι; Κ Ιβο ο<1ά και, Ο αύτώ κα\) πολυπλούσιον (οαπι Γ^ΚΙ. Ιβο; ΒΟΟ

πολυπλάσιον; Ι Ροβ πολυπλασίωνα) ενώπιον (Β κατενώπ) αύτοΰ (οπσι ΒΟ [οπι

αύτ.1 ΡΗΚΧ Ροβ; Ο οπι; Ιβο αίώνιον) . . ΑΕΡ« οπι | τίς . . ϋ καί τίς . . Ρ» Ι

οτι | 'Ρουβίμ οιιπι ΑΒΚ εΐο .. Ρ» βίε 'Ρουβείμ, Ο 'Ρουβήμ | "Αννα θηλάζει

(ΕΙ, - ζεται) ειιπι ΑΒΟΕ1Κ.Γ, Ροβ . . ΟΡ» 3ηλ. "Αννα | άκούσ. άκούσ. (αΐίετυπι

οπι Κ) αϊ δώδ. (Κ. δεκαδύο, Ι οπι) φυλ. τ. Ίσρ. οτι "Λ. θηλάζει (1, -ζεται)

οιιπι ΑΒϋΙΚΙ, Ροβ .. ΟΡ» οπι | άνέπαυσεν : ΒΙ Ροβ άνέχλινεν | αυτήν (Ι. τήν

παΐδα αυτής) ευπι ΑΒϋΕΡ»ΙΚΙ, Ροβ .. Ο »<1ά ή μήτηρ αυτής | έν τώ κοιτώνι

τοΰ άγιάσμ. (ΒΙ, οπι τ. άγ.) αυτής ευπι ΑΒΕΡ&ΙΚΧ, Ροβ .. ΟΡ» έν τώ άγιά-

σματι τοΰ κοιτώνος (Ρ» οπι τ. κοιτ.) αυτής | κα\ έξήλίεν καί: ϋ καΐ έξελ3οΰσα

"Αννα | καί διηκόνει: Ρ•> τοΰ διακονήσαι | Γ* κατήλ3ον, Ι κατη'ισαν | εύ

φραινόμενοι: ΒΙΚ εύφραν3έντες. Ρηοιει-ι» ΒΙ βάΊΙ καί επέδηκαν αυτή όνομα

(Β αύτη'ν , οπιίββο δνομ.) Μαριάμ , διότι τό όνομα αυτής ού μαρανϊήσεται εις

τον αιώνα , ίιεπι Ροβ βί ροηιΐηιηΐ ι'Ιϋ ποπιβη Ματίατη. δίπιίΙίΐΡΓ Ρ>> ροβΐ τ. 3ε.

Ισραήλ αάά κα\ έκάλεσαν δε το όνομα αυτής Μαριάμ, λέγοντες οτι τό όνομα

αυτής ού μαρανϊήσεται. | χα\ (Ροβ οπι) δοξάζοντες ευπι ΑΟΡ»1, . . ΒΕΙ χαΐ

έβόξαζον . . ΟΚ κα\ έδόξασαν | Κ τοΰ Ίαροτηλ.



|4 ΡΗΟΤΕνΑΝΟΕΙΛυΜ ΙΑΟΟΒΙ.

• VII.

1 Τή δέ παιδί, προσετίθεντο οι μήνες αυτής, έγένετο δέ

διετής ή παις, καΐ είπεν Ιωακείμ. Άνάζ6>μεν αυτήν έν τω ναώ

κυρίου , ό'πως άποδώμεν την έπαγγελίαν ην έπηγγειλάμεθα , μη

πως άποστείλη δ δεσπότης έφ' ημάς και άπρόσδεκτον γένηται

το δώρον ημών. και είπεν "Αννα Άναμείνωμεν τό τρίτον ίτος,

όπως μη ζητήσει ή παις πατέρα ή μητέρα, και είπεν Ιωακείμ

Άναμείνωμεν. 2 Και έγένετο τριετής ή παις, καΐ είπεν Ιωα

κείμ Καλέσατε τάς θυγατέρας των Εβραίων τάς αμίαντους καΐ

λαβέτωσαν ανά λαμπάδα, και έ*στωσαν καιόμεναι, Γνα μη

στραφή ή παις εις τα οπίσω καΐ αΐχμαλωτισθή ή καρδία αυτής

έκ ναοί) κυρίου, και εποίησαν οΰτως έως άνέβησαν έν τα ναώ

κυρίου, καΐ έδέξατο αυτήν ό ιερεύς, και φιλήσας εΰλόγησεν

VII, 1. παιδί: Α" Ι παιδίσκη | Α κα\ έγένετο διετής, οιτιϊδβο η παις |

Ιωακείμ (Α ό πατήρ αυτής) ουπι ΑΟ, ίΐβπι υΐ νίάεΙΠΓ ϋ αΐϋβηαε .. ΕΡ»Ι> α<1ά

τη "Αννα , ΒΡΙ> Ι Ροβ "Αννη τή γυναικ\ αΰτοΰ , Κ προς "Ανναν τήν γυναίκα αΰ-

τοΰ | 'Ανάξωμεν (Α - ξομεν) οαπι ΑϋΕΡΙ» Ι. . . ΒΟΡ» άπάξωμεν . . Κ βώμεν (ει

ρβΓ^ϊΙ έν τω ναώ κυρ. τήν παίδα) | Ρ» εις τον ναόν τοϋ κυρίου | όπως οοηι

ΑΒΟΕΡΙ> ΙΚΙ> . . Ρ» ώστε .. Ο καί | Ι άποδώσωμεν | τήν έπαγγελίαν .. ΒΙΙ,

Ροβ ίάά ημών | ην έπηγγειλάμεθα . . Ρ* οτη . . Ρ» βά(1 κυρίω τω 3εώ | άποστείλη

(Ό - στελεϊ) ο«ηι ΟϋΕΡ>> ΟΙΚΙ. . . Α άποσττ] . . Β άποστρέψη, Γ» άποστραφή | ο

δεσπότης οβπ» ΑΒϋΕΟΙΚ (ροηίι ροβΐ έφ' ήμ.) Ι• . . Ο κύριος ο' 3εός .. Ρ* Ρ*

οπι | έφ' ημάς €αιη ΑΒϋΕΡ&ΙΚΙ, . . 00 προς ημάς.. Ρ» άφ' ημών | άπρόσδ.

γένηται (Ρ* -νοιτο) οαπι ΑΒΟΕΡ»Ρ1>ΟΙΚΙ, .. Ο γέν. άπρο'σδ. Ροβ Ιί&βΓβ βίο:

ιΐ6 (οηαη α ηοΜί αη(παΙ άβχα *ηα:€η<α•α<υι ίη ηοι. \ "Αννα : Γ>> 8(ϊο! ή γυνή αΰ

τοΰ , 1ι προς Ιωακείμ | όπως (Ο αάά ΐδωμεν) μη ουπι ΑΒΟΟΕΡ» . . ΙΚΓ• μή

πως | ζητήσει (-ση ΒΚ) εοπι ΑΒϋΚΚΧ .. ΟΡ» επιζητήσει (Ο -ση) .. Ι ανα

ζητήσει | ή παις οαπι ΑΒΡ1>ΙΚ Ροβ .. ΟϋΡ»!. οιη | πατέρα (ϋ η πατ.) ή (Ι

Ροβ καί) μητ. | Άναμείνωμεν οοπι Βϋ (αάά καί το τρίτον έτος) ΕΡ«ΙΚ Ροβ ..

Ο 'Αμήν, γένοιτο; ίΐβπι Ι> Γένοιτο, αμήν. Α »1> είπεν Ιωακείμ βΙΙβΓΟ αά «Ιΐβ-

πιιπ Ιτηηδίΐίΐ.

2. Κα\ έγένετο οιιπι ΒΙ Ροβ (Ο βίο : χα\ γενομένης της παιδός τριετούς) . .

ΕΡ»ΚΙι Έγέν. δέ.. Ο 'ϋς δε έγένετο | κα\ (00 οπι) είπεν Ιωακείμ .. 1. βάά

προς τήν "Ανναν | Καλέσατε αιπι ΑΒ Ροβ .. ϋ κάλεσο'ν μοι .. ΟΡ»Κ χαλέσω-

μεν | λαμπάδα αιιη ΑΒΕΡ»ΙΚΙι (Ιι βίο: καί ίστωσαν μετ' αυτής προς πλάνην

αυτής, καί λαβέτωσαν πάσα ανά μίαν λαμπάδαν) . . Ο Ροβ λαμπάδας | στραφή"

οιιπι ΑΒΟΕΡ»ΙΙ• .. ΟΚ έπιστραφή | !■ αίχμαλωτισθήσεται | ή καρδία: Ρ" ή

ψυχή . . Ιι 5 νους καί ή καρδία | καί εποίησαν οΰτως, έ*ως (Ι• ως: Ο αάά ου,

ηοη ίΐβιη ΒΕΡ»1.) άνέβησαν (Ε άνέβη) έν τώ ναώ (ϋ εις ναόν, Ρ» εις τον ναόν)

κυρίου (Ι Ροβ οπι) . . ΑΚ. οαι | κα\ έδέξατο αΰτ. (ϋ αάά Ζαχαρίας) ο' "ιερεύς

(ΒΙ Ροβ ό άρχιερεύς) ..Αχ. έδέξαντο αυ'τ. ο'ι ιερείς | καί φιλήσας (οαπι ΟΚΙ.;

Ρ» οπι; ΒΟ καταφιλήσας) εΰλόγ. αΰτην (Ο οπι) ουπι (ΒΟ) (Ρ») ΟΚΙ. .. ΕΓ•> κα\
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αυτήν και βϊπεν Έμεγάλυνεν κύριος το ονομά σου εν πάσαις ταΐς

γενεαΐς ' έπί σοι έπ' έσχατου των ήμερων φανερώσει κύριος το

λύτρον αυτού* τοις υίοΐς Ισραήλ. 3 Και έκάθισεν αυτήν έπι

τρίτου βαθμού τοΰ θυσιαστηρίου, και έπέβαλεν κύριος ο θεές χά

ριν έπ' αυτήν , και κατεχόρευσεν τοις ποσιν αυτής , και ήγάπη-

σεν αυτήν πάς οίκος Ισραήλ.

νιιι.

' Και κατε'βησαν οί γονείς αυτής θαυμάζοντες και αίνοΰν-

τες τον δεσπότην θεόν , οτι ουκ επεστράφη ή παις εις τα οπίσω.

ην δέ Μαρία έν τω ναοί κυρίου ώς περιστερά νεμομένη, και έλάμ-

βανεν τροφήν έκ χειρός αγγέλου. ? Γενομένης δέ αυτής δωδε-

έφίλησεν αυτήν κα\ ηύλόγησεν . . Α καΐ έφίλησαν αυτήν . . Ό καΐ κατεφίλησεν

αΰτ. χ. ηυ'λόγ. . . Ι χοΛ η'σπάσατο αυτήν | χα\ είπεν (Α - πον) . . Ο λέγων |

Έμεγάλυνεν (ΒΌΡΜ Ροβ ρΓαππι Μαρία νεί Μαριάμ, ηοη ϊΐεηι ΑΟΚ) οιιπι ΑΟΚ

Ρίο . . ί. Μεγαλύνει, Β -λύναι, Ρθ8 ιηαηφχΙαΜΙ | κύριος ειιπι ΑΙ Ροβ .. ΒΟΚ

κύρ. ο 2εο'ς | ταϊς (Ό οπι) γενεαΐς οαπι ΑΒΡΕΡ»ΙΚΙ1ι Ροϊ . . Ο αάιΐ της γης. .

ΑΕ οάιΐ καΐ εΐπεν ο λαός Γένοιτο , αμήν. | επί σοι (Β σοΰ ; Ρ» »άΊΙ γάρ) . .

ϋΓΊ> Ι οπι | έπ' έσχα'του ουπι ΑΟ βίο .. ΒΡ»Κ αΐϋηιιε ρΙιΐΓββ έπ' (Ι χαΐ έπ')

έσχατων (0Ρ>> 8(1(1 δέ) | φανερώσει • < Α ρΓββπι καΐ έχ σοΰ | κύριος οιιπι

ΛϋΕΡ»! Ρο« (Ι Ρο8 αάά έν σοί) . . ΒΟΓ&Κ κυρ. ο' 5εός Ι το λύτρον (ΙΚ λου-

τρον) αυ'τοΰ τοις υΐοΐς οιιπ ΑΒΟΕΡ» ΙΚΙ. . . Ο τό λύτρον των υιών

3. Α έχάϊησαν | έπ\ (ΑΙ 8(1(1 τοΰ) τρίτου βαθμού ουπι ΑΟΙ . . ΒΕΡ» Κ

επί (Ρ» Κ έν τω) τρίτω βα2μώ . . Ιι επί τον τρίτον βαίϊμόν | Κ έν τω 3υσια-

στηρίω | έπέβαλεν ουπι ϋΙΚΙ. . . ΑΒΟ ϊβαλε . . Γ1 δέδωκεν (ρρι-βΐι αυτή" χάριν

κύρ. ό 3ε. | Α έπ' αυτί] | ί. κατεχόρευε | ϋΚ έν τοις | χαΐ (Κ ρνποιπ χαΐ

έπέθηκεν αύτη όνομα Μαριάμ | ήγάπησεν (Ε ήγίασεν, Ιι ηύλο'γησεν) αυτήν

πάς (Β βιΐιΐ <5 ; αι-ιϊσιιΐιιπι «Ιιεϊίβ ΛίβοΠε ϋίοίι Οοο 1. 1. ρα£. 1121.) ο?κ. Ίσρ. Ι

Ρθ8ΐ Μαριάμ (οί. ίΐ(1 V, 2.) ΕοβΙ ρβΓ£ΪΙ ηντινα τριετή γενομένην τώ

ναω τοΰ ϋεοΰ αφιέρωσαν.

VIII, 1. ΚαΙ κατέβ. οιιπι ΑϋΕΙΡ»!, Ροβ . . ΒΟ κατέβ. δέ | ΕΓ» οπι οί |

δαυμάζοντες: Α δοξάζοντες | καΐ αίνοΰντες οι»ιι Α0Ρ»Κ Ροβ .. Ββ καΐ δοξά

ζοντες . . Ι. και υ'μνοΰντες . . ΕΡ» καΐ αίν. καΐ δοξάζοντες | τον δεσπο'την (Ρ 1>

αάά το'ν?) 5εόν οοπι Ρ•>Κ; !■ τ. δεσπ. χοΐ χΰριον .. ΑΟΡ» Ρο» τον ϋ)εόν .. Β

χυ'ριον τον ϋεο'ν . . Ε τον ϋεον Ισραήλ | επεστράφη οαπι ΒΟΕΚ . . Ο έπέστρε-

ψεν . . ΑΙ άπεστράφη . • Γ* εστράφη | εις τά ο'πίσω οαπι ΑΒΟ . . ϋΕΚ έπ'

αυτούς, Π. Ροβ (Ι, Ροβ ρο^Ι ή παις) έπ' αύτοΓς, Ρ° προς αυτούς | ην δέ . .

Α χα\ η'ν . . Ι (ω1(] ήν ροδί Μαρία) Ιι (αάΜ ην ρο«1 κυρίου) ή δέ | Μαρία οιιπι

Α (ή Μαρ.) ΒΟΡ»ΙΚΙ. Ροβ .. 01, Μαριάμ | έν τώ ναω (Ο ο?κω) κυρ. (Α οπι)

Η. 1. ουπι ΑΒΡ»Κ . . Ο Ροβ ροβΐ νεμομένη | ώς ευπι ΒΓ»ΚΙ. .. ΑΟ ώσεί | Ι

οπι ώς περιστ. νεμομ. | ϋ έλάμβ. δέ και | αγγέλου : Β κυρίου

Ί. δωδεκαετούς οαπι Λ Β ΟΚ εΐε ΕιηΙ .. Ρ» Ι δώδεκα ετών (Ι «Μ έν ναο»
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καετοΰς, σύμβούλιον έγένετο τών ιερέων λεγόντων Ιδού ή Μαρία

γέγονεν δωδεκαετής έν τω ναώ κυρίου ■ τί ούν αυτήν ποιήσωμιεν,

μ.ή πως μιάνη το άγιασμα κυρίου ; και είπον τώ άρχιερεϊ 2ύ

εστηκας έπι το θυσιαστήριον κυρίου, ε'ίσελθε καΐ πρόσευξαι.περι

•αυτής, καΐ δ εάν φανερώσει σοι κύριος, τοΰτο και ποιήσωμ,εν.

3 ΚαΙ είσήλθεν ό άρχιερεύς λαβών τόν δωδεκακώδωνον εις τά

άγια τών άγιων, και ηύ'ξατο περί αυτής, και ιδού άγγελος

κυρίου επέστη λέγων αυ'τω Ζαχαρία Ζαχαρία , έξελθε και έκκλη-

σίασον τους χηρεύοντας του λαού, και ένεγκάτωσαν άνά ρά

βδον, και ω εαν έπιδείξη κύριος σημ,εΐον, τούτου ίσται γυνή.

κυρίου) . . Ρ•1 " τεσσαρακαίδεκα ετών [ Ε συμβ. εποίησαν οΐ αρχιερείς λέγοντες

. . Ειωί οΐ Ιερείς συμβούλ. έποιη'σαντο | η Μαρία οαπι ΑΒΡ» (ΒΡ« οπι η) Κ . .

Ο Ροβ Μαριάμ | ΙΚ έγένετο | Ιι ετών δώδεκα . . Ρ1»*" τεσσαρακαιδεκαετη'ς . .

Ροβ αηησηιπι άιοετη | έν τώ ναώ κυρίου (Κ ζάά τοΰ 3εοΰ ημών) : Ε Ρ8 οπι | τί

ουν (ΕΓ οπι) αυτήν (Ρ» αύτη) ποιη'σωμεν (Β - σομεν ; Ο Ροβ βπΐε αυ'τη'ν ροη) |

μιάνη (δίο 00(1(1. πιει, ηοη μιανη ιιΐ ΤΗϊ ειΐίάϊΐ) οαιη ΑΒϋΕΙΚΧ .. Ρ» μιανϋτ),

Ροδ πιαοΐίίαΓίίΜΓ . . Ο ρΓβεηι έπέλ^η αυ'τη τά γυναικών καί | α'γίασμα . . Ρ•> άγια-

στηριον | κυρίου τοΰ ΰεοϋ η'μών (Κ οιη) οιιηι ΑΒϋΕΡ^Κί. Ροβ . . Ρ» τοΰ κυρ.

5ε. ήμ. . . Ο κυρίου | Β είπαν . . 1. εί'πασιν | τω άρχιερεϊ (!■ ίερεϊ) οοπι

ΑϋΕΙΙι ; ϊΐεπι ρΓαεπήδδο οι Ιερείς Ι Ροβ . . ΒΟΚ οΊ αρχιερείς τω Ζαχαρία , ίΐεπι

Ρ1> τώ Ζαχ• οι άρχιερ. , ϊΐεηι Ρ» ο'ι Ιερείς προς Ζαχαρίαν | 20 (Α ρηκτη Εί)

έΌτηκας (Α ϊστησας, Ε ίοτης) οιιηι ΑΒΟΕΚ. .. Ρ»ΙΙ. Ροβ σύ στηϋι | επί τό

(ϋΕ τοΰ) ίυσιαστη'ριον (ΟΕ - ρίου) κυρίου (ϋ αάά τοΰ 5εοΰ) . . Ι, έν τώ 3υσια-

στηρίω κυρίου .. Κ ενώπιον κυρίου επί το ίϊυσ. | εί'σελ^ε (Ρ» Ι ρΓβειη καί) οαπι

ΒΟ .. ΑΟΕΡ»ΙΚ αάά εις (Κ ουν εις) τά (Ο εν τω) άγιασμα (ϋ -άσματι) κυ

ρίου (ΕΡ»Κ οηι) . . ΓΙ>Ιι Ροβ ρΐηηε οπι | Γι ευξαι [ καί 3 (Ι οηι) έάν (Ο άν,

ϋ οπι) φανερώσει (- σει οαπι ΑΒϋΚ. ; ΟΡ» - ση) σοι (ΑΕΙ οπι) | κύριος οαπι Β

(<5 κυ'ρ.) ΕΓ»ΙΚ .. ΑΟ κυρ. ο' 2εο'ς .. Ροβ άεν$ | τοΰτο καί οαπι ΑΟ; ΒϋΕΡ»

ΡΙ>1Κ Ρο3 οπι καί | ποιήσωμεν ουπι ΑΒϋΕΡίΊΚΧ .. Ο -σομεν (Ροβ /αοίίηιιιι)

. . Ρ» ποίησον

3. Κα\ είσηλϋεν (ϋ είσελ^ών - - καί είση'ει εις τά) ο άρχιερ. (οιιηι ΑϋΡ1» Ι

Ροβ; ΒΟΡ»Κ ό Ιερεύς, ί• αΑά είς το ϊυσιαστη'ριον) λαβών (ί. φορών) τον δω-

δεκακώδωνα (οι™ ΒΟΕΡ»ΙΚ; Α δωδεκακο'δονον (βίο), 01. τό δωδεκακώδωνον.

ί, &άά Ιεροπρεπές Ιμάτιον) ] ΌΙ• προσηύξατο | περί αυ'τής ουπι ΑΟΕΓ»ΙΚΧ•

Ροβ . . ΒΟ οπι | επέστη ουπι ΒΟΙ}Ρ»Ι Ροβ . . Ρ1>Κ ίστη . . ΑΕΙ, ηΤλ$εν | λέ

γων αυ'τω ΑΒΕΡ»ΡΙ>ΚΙι Ροβ; Ο αυ'τώ λέγων .. ϋ λέγ. τώ άρχιερεϊ.. Ι τω

Ζαχαρία κα\ εϊπεν αΰτώ | Ζαχ. Ζαχ. ουπι ΟΡ»Κ Ροβ .. ΑΒϋΙΙ, οπι βΐΐεπππ |

έκκλησίασον : ί. κάλεσον | ΕΡ» ΕϋδΙ πάντας τ. χηρεύοντ. | τοΰ λαοΰ (ίι» εΐϊβπι

Εθ8ΐ) . . Ι. έκ τοΰ λαοΰ Ίσραη'λ . . Α τών Ιερέων τοΰ λαοΰ | Α ένεγκέτωσαν |

άνά ράβδον (ϋ τάς ράβδους αυ'τών) : Ιι πάς (οοά*. πάσα ?) είς , καί λάβε αύτάς

και ϊΰσον αυ'τάς επί το ϊυσιαστη'ριον | καί ω (Ιι ου ; οοοϊιΐ. ρΐεπηιιε ο) έάν

(Ρα ΕπβΙ άν) έπιδείξη (ϋ -ξει) οαπι ΑϋΕΡ»ΚΙ^ Ροβ Ευ8ΐ . . Β01 καί είς (Β έφ')

ον έάν (Β άν , Ι οπι) έπιδείξη (Ο δείξη) | κύρ. οαπι ΑϋΙ . . ΒΟΡ»Κ κύρ. ο' 5εο'ς

(Κ. βόΐά ημών) . . Ροβ ΕπβΙ ό 3εός | Ι< σημεΐον επί τήν ράβδον αυ'τοΰ | τούτου

οιιιτι ΑΟΡ» Κ Ροϊ . . ΒΕ τούτω . . Ό τοΰτο | ϊσται . . Α.Ό εστίν | γυνη' . . Ι Ροβ
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έξήλθον δε οί κήρυκες καθ' όλης της περιχώρου της Ιουδαίας, και

ήχησεν ή σάλπιγξ κυρίου, καί Ιδραμ,ον πάντες.

IX:

1 Ίωοηφ δέ ρ\'ψας το σκέπαρνον έξήλθεν εις συναντήσω αυ

τών καί συναχθέντες άπήλθον προς τον αρχιερέα, λαβόντες τάς

ράβδους, λαβών δέ απάντων τάς ράβδους είσήλθεν είς το Εερόν

καί ηΰξατο. τελε'σας δέ την εΰχήν έλαβε τάς ράβδους καί εξήλθε

καί έπέδωκεν αΰτοΐς* καί σημεΐον ουκ ην έν αΰταίς. τήν δέ

γυνή εις τήρησιν . . ϋ είς τη'ρησιν της παρθένου | έξήλθον δέ οί κήρ. οαιη ΒΡΙ>

ΙΚΧ Ροβ; ίΐεπι ΑΕ έξήλθεν (-θε) δε ο κήρυξ .. Ο Ρ* καί έξήλθον οί κήρ. |

καθ' όλης (ΑΒ καθ' όλου) της (Β τοΰ) περιχ. (Ρ* II, οιη τ. περιχ.) της Ίουδ.

(Κ έν τη Ιουδαία) | Ι, ήχησαν ως σάλπ. { κυρίου . . Α οηϊ . . Ι αΑά ή με

γάλη | καί ϊδραμ. πάντ. αιω ΒΟ Ροβ .. ΑΌΕΡ»Κ1, καί ευθέως (ϊΐα ΑΚ; ΌΙ,

ιδού ευ'θύς; ΕΡ» ιδού συν-) ?δ?αμον (Κ βάά οί; Ι- ασΜ οί χηρεύοντες) πάντες

(Κ« βίά είς άπάντησιν) | Ειιβΐ ρβτρι: Γενομένης δέ αυτής δωδεκαε

τούς, οί ίερεϊς συμβούλιον έποιήσαντο τ ί ν ι (εάϊΐιιπι εβί τών τινι)

αυ'τήνπρός γάμον συνάψωσιν, καί έπιτρέπουσι το ν άρχιερ έα

Ζαχαρίαν εϊς τά άγια τών άγιων είσελθόντα αίτήσασθαι τόν

θεον άποκαλύψαι αυ'τω το τίνι προσήκει ζευχθήναι αυ'τήν. καί

τοΰ Ζαχαρίου ευ'χομένου άγγελος επιφανείς ση μαίνει πάντας

συναγαγεϊν τοΰ λαού τους χηρεύοντας καί χατέχειν Γκβστον

^άβδον, καί ω αν ο' θεός έπιδείξη σημεΐον, τούτω συνάψαι τήν

παρθένο ν.

ΤΧ, 1. Ιωσήφ δέ (Ι* καί Ίωσ.) .. Ρ<> αάά άκουσας της σάλπιγγος | £ί-

ψας : Κ ρΓββπι καί αυ'το'ς | Β το σκέπ. αυτού | έξήλθεν είς συνάντ. αυ'τών εαιπ

ΑΕΡ»ΙΚΙ, Ροβ; ϊΐεπι Ο οιπ^ηϊ.ι είς συν. αυ'τ. .. ΒΟ ίδραμε καί αυτός είς τήν

συνάντ. αυ'τών (Ο είς τήν συναγωγήν) | συναχθέντες . . Α συνελθόντες . , ΒΡΙ>Κ

»ι1<1 πάντες (Κ οί πάντ.) | Ι ή"λθον | πρ. τ. αρχιερέα οιιηι ΑΒϋΡΜΚ Ροβ ..

ΟΙ. πρ. (Ι. είς) τ. ιερέα | λαβόντες (Χ καί έδωκαν αυ'τω) τάς £άβδ. (Ρ•1 άνά

ράβδον) ουηι ΑΒΕΡ»Ρ•>ΚΙ. Ρο» . . Ο (<Λ α1ϋ?) οπι | λαβών δέ οαιη ΑϋΕΟΙ ..

Ο ίλαβε δε -- καί .. ΒΡ»ΚΧ δεξάμενος δέ (Β ουν; Ι. καί δεξάμ.) | απάντων

(Ο πάντ.) τ. ράβδ. ουηι ΒΟ ; ίΐεηι τάς (Ρ» οπι) ράβδ. πάντ. Ρ» Κ, ϊΐβπι πάντων

τ. ρ\ αυτών Εαβί . . ΑϋΕΟ Ροβ τάς |5άβδ. (Ο Ροβ βάά άπ', Ό εκάστου) αυ'τών . .

Ι τάς |5άβδ. , Ι. αΰτάς. ΡΓαεΙεΓεα [ΐι.κ-πι ΕΚ ό Ιερεύς, Γ•0 ο' (Ρ» οιη) άρ-

χιερεύς ; οοηΐηα βία 0Ρ<> (βίο Ηοσεί : Πάντων δε λαβο'ντων [οθΓπ@β λαβών] τάς

ρ. ό ίερ.) 1 . ο' Ιερεύς , Α ο' άρχιερεύς . . αιϊιιβηιοαϊ ηϊηϋ Ιιηΐιειιΐ ΒΙ)Ι Ροβ | χα\

ηυξατο (Ο προσηύξ. , Ώ αάά προς κύριον) . . Γ» προσεύξασθαι | Ι* καί τελέσας

δέ | ΐΚαξίί τάς (Ρ« τους) ράβδ. καί εαιη ΑΒΟΕΡ•ΚΧ Ροβ . . ΟΙ οπι | εξήλθε

καί . . Γ» έξελθών . . ϋ οπι | καί έπέδωκεν (εαπι ΟΕΚΙ. ; ΒΙ άπέδ. , ϋΡ» έδω-

κεν) αΰτοΐς (οηπι ϋΕΡ»Ι,, Κ αυτούς. ΒΙ έκάστω αυτών, Ο ένί έκάστω τήν

εαυτού ράβδον) . . Α έκάστω δέ διέδωκεν ροβΐ έν αύτοΐς ροβίίππι | Ι. καί το

σημεΐον ) ουκ η'ν έν (Ρ» έπ) αύταϊς οαπι £?«£>>, ίΐβπι έν αύταΐς ουκ έφάνη

Εταη£. αροοΓ. «Ι. ϊϊβεΙιοιμΙογΙ. 2
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έσχάτην ράβΒον ελαβεν Ιωσήφ • και ιδού περιστερά έξήλβεν εκ

τής ράβδου και έπετάσθη έπι την κεφαλήν Ιωσήφ, και είπεν

ό ιερεύς τω Ιωσήφ 2ύ κεκλήρωσαι τήν παρθένον κυρίου παρα-

λαβεΐν εις τήρησιν έαυτω. 2 Και άντεΐπεν Ιωσήφ λέγων Υιούς

έχω και πρεσβύτης ειμί , αύτη δε νεάνις • μή πως περίγελως γέ-

νωμαι τοις υίοΐς Ισραήλ, καΐ είπεν ό ιερεύς τω Ιωσήφ Φοβή-

θητι κύριον τον θεόν σου, και μνήσθητι οσα έποίησεν ο θεές Δα-

θάν και Άβειρ6>ν και Κορέ, πώς έδιχάσθη ή γη και κατεπόθη-

σαν δια τήν άντιλογίαν αυτών, και νυν φοβήθητι, Ιωσήφ,

μη πως έσται ταύτα εν τω οίκω σου. 3 Και φοβηθείς Ιωσήφ

παρέλαβεν αυτήν εις τήρησιν εαυτώ. και είπεν Ιωσήφ τή Μα-

ΒΙ Ροβ .. Α(:ϋΚ ούκ ην (Α έφάνη, Π έφαίνετο) ^ν αντοΐς | Ιωσήφ εωιη

ΑΒΕΡ»ΙΚ .. Ο ό Ιωσήφ (Ι) ίϊο: τη δε έσχατη ράβδω έφάνη περιστερά, καΐ

έπέδωκε τω Ίωση'φ) | Κ» περιστ. η*λ!3εν . . Ε έξήλϊε περιστ. | έκ : Α από |

ράβδου: !■ βόΜ αύτοΰ | έπετάσθη οιιπι ΑΒΕΡ»ΙΚ; Ι> πετασϋεΓσα ηλϊεν .. Ο

έπέτασεν | Ρ• επάνω της κεφαλής | καΐ είπ. ό Ιερεύς τω Ίωσ. (Ε οπι τ. Ίωσ. ;

Ο αύτώ ό Ιερ.) ουπι ΒΟΕΚ1, Ροβ .. Α Ι) Ι"» Ι κ. εϊπ. ό (Ι οπι) άρχιερεύς τω

(Ρ» οπι; ϋ προς τον) Ίωσ. (Α οπι τω Ίωσ.). Εχ Ιιϊβ ΑϋΕΚΙ, μβι^ιιιιΐ Ίωση'φ

(Μ.• Ίωσ. Ίωσ.) | 2)0 κεκλήρωσαι ουπι ΟΟΡ» Κ . . ΑΒΕΙ, 3£οΙ (Α 2ϋ) κεκλή-

ρωται | τήν παρϋ. κυρ. (Α οπι) παραλαβ. (Α ηηΐο τήν ρο») . . !■ ή παρϊένος

αΰτη | είς τήρησιν έαυτω (Ρ* αύτώ) οιιπι ΒΕΡ»1 .. ΑΙ) είς τήρ. αυτής (Ο οπι)

. . ,Κ οπι . . €1ι παράλαβε (1< »ι1<1 ουν) αυτήν είς τήρ. σεαυτώ (Γι οπι)

Ί. Και άντεϊπ. ουπι ΛΒϋΕΡ»1ΚΙ, Ροβ .. Ο Άντεϊπ. δέ | Ρ» ο' Ιωσήφ |

Α οη\ λέγων | Υιούς έχω: Ό αάά νεανίσκους | κα\ (Ο κάγώ) πρεσβύτης: ΑΙ

κ. πρεσβύτερος | αΰτη (ϊΙη ΑΚ ; Ρ» ει ΤΗίΙο αυτή ; Ροβ ίρβα) δέ : Β καΐ αυτή |

νεάνις οοπι ΑΒΟΕΡ»Ρ•> ΙΚΧ .. Ο νεωτε'ρα. Ρι-ββίρπτ» ί. αάιΐ εστί, Ό καΐ πώς

ίσομαι αυτής φύλαξ , Γ^ Ροβ κα\ φοβούμαι | Ε μή ποτέ | περίγελως οιιπι

ΑΙ>Κ . . ΟΕΡ»ί, κατάγελως .. ΒΙ γέλως Ι γένωμαι (Β[ απίβ γέλως) οιιπι ΑΒΟΕΙ

Ροβ . . Ρ8ΚΧ< ίσομαι Ηηΐβ περίγ. (κατάγ.) . . Ο φανήσομαι | καΐ είπεν οιιπι

ΑΒΕΡ»ΚΙ, .. Ο Ροβ είπε δέ [ ό Ιερεύς οιιπι ΟΕΚΙ, .. ΑΒϋΡΜ Ροβ ο' άρχιε-

ρεύς | τω {Ε»(!Κ οοι) Ίωση'φ οιιπι ΒΟΡ»ΚΙ< Ροβ; βεοί Ο (»αά αύτώ »πΙε ό

Ιερεύς) Κ α(Ι βεα,ο, ΐΓ»1ιιιηΙ . . Α (ββιΐ αάά Ιωσήφ ροβΐ Φοβήθητι) Ε οπι | κύρ.

(Ι) οπι) τ. ϊε. σον ευπι ΒΟΕΡ>1Κ Ροβ; ίΐιπι οπιϊββο σου ΑΟ . . Ι. οπι Ι χα\

μνήσϊ. οππι ΑΒϋΕΡ»ΙΚ Ροβ . . ί οπι . . Ο οπι μνήσϋ. | οσα: Ι ο τι | ο' ϊεο'ς

ουπι ΒϋΓ»Κ Ροβ . . ΕΙι κύριος ο' ^εάς . . ΑΟ οπι | Ο Δα5άμ | Άβειρών οιιπι

Β, ίΐβπι Άβειρώ Ε, Άβιρο'ν Ο; Α1Κ Άβηρών, Γ,Μ Άβηρώ .. Ο Άμηρών ροβΐ

Κορέ χα( | ΙιΜ οπι χα\ Κορέ | κατεπόίϊησαν οιιπι ΑΚΕ; ΐιεπι ΟΙ• κατεποντί-

σϋησαν (Ο αιΜ άπαντες, Κ πάντες, 1> αμφότεροι) .. ΒΟΡ»Ι χαΐ κατέπιεν αυ

τούς (Ι) πώς άνοίξασα ή γη το στο'μα αυτής καΐ κατ. αύτ.) | φοβήϊητι Ιωσήφ

ουπι ΑΟΡΊ .. Κ αάιΐ κύριον τον ϋεο'ν , ϊΐεπι Β τον ϊεο'ν; ϊΐεπι τον 3εο'ν »πΐε Ίω

ση'φ ϋΕΡΉΙ Ροβ | μή πως: Ρ» μήτι . . Ε μή ποτέ | έν (ϋ οιη; Β κα\ έν) τ.

οίκ. σου . . Κ £π\ σέ

3. Α κα\ έφο(ϊη'3η Ί*»σήφ, παρέλαβεν δέ | αυ'τήν οαιη Α (αάά Ιωσήφ)

ΒΟΡ»Κ Ροβ . . ϋΡ)> τήν παρ^ένον . . Ι. τήν τε Μαριάμ | ε?ς (Ο βάά τήν) τή-



ΡΗΟΤΕνΑΝΟΕΙΛΓΜ ΓΑΟΟΒΙ. ]9

ριάμ Ίδοΰ παρέλαβαν σε έκ ναού κυρίου , καΐ νϋν καταλείπω σ&

έν τώ οίκω μου και απέρχομαι οίκοδομήσαι τάς οίκοδομάς μου,

και ηξ&) προς σέ' κύριος σε διαφυλάξει.

Χ.

1 Έγένετο δε συμβούλιον των ιερέων λεγόντων Ποιήσωμεν

καταπέτασμα τ&> ναώ κυρίου, και είπεν δ ιερεύς Καλέσατε μοι

παρθένους αμίαντους άπο της φυλής Δαυίδ, και άπήλθον οί

ύπηρέται και έζήτησαν, και εύρον επτά παρθένους, και έμνή-

ρησιν έαυτώ οαπι ϋΕΡ•> ΚΧ ; ίΐεπι οιηίδδο έαυτώ ΒΟ , αάάίΐο αυτής Α . . Κ» εις

τον οίκον αΰτοΰ .. Ι Ροβ ρΐβπε οπι | είπεν: Ι λέγει | Ιωσήφ ευσι ΑΟΡ»Ιι ..

ΒΟΕΙΚ Ροβ οιη | τή Μαριάμ (Ρ» Μαρία) εοιη ΒΟΡ»!.; Κ προς Μαρίαν Μα

ρία . . ΟΕΙ Ροβ αύτη (Ε προς αυτήν) Μαριάμ . . Α ρίβηε οπι | Ίβού οιιπι

ΑΒΕΡ&ΙΙι; ϊίοπι Ο Ροβ βιΜϊΐο έγώ . . Κ οπι | έκ ναοΰ κυρ. ευπι ΑΏΕΡ»! Ροβ..

Β 3(1(1 τοΰ ϊεοΰ , ΟΚ τοΰ ϋεοΰ μου | νϋν: Γ< ίβοΰ | καταλείπω εαιη ΑΙ)ΕΡ»Ι

ΚΙι . . Ο καταλιμπάνω . . Β καταλιπών | καΐ (Ε κάγώ , Ι αά(1 ιδού έγώ) άπέρχ.

οοπι ΑΕΙ Ροβ .. Β (νϊάε αηΐε) απέρχομαι .. ΟΡ»Κ άπέρχ. γάρ, Ι* εγώ γάρ

άπέρχ. | μου : ΒΚ οιη . . !■ βάά ας έχω των αρχόντων | κα\ (Ι* αάΛ πάλιν,

Ο έν τάχει) ηξω πρ. σέ (Γ) αάά όταν κύριος βούληται) ευπι ΒΟΟΡΜΚΙ• Ροβ . .

ΑΕΡ» οπι | κύριος (ΑΒΙι Ρο» καΐ κύρ., Ρ» κύρ. δέ; ρπιείβΓββ (Χ αάά ο' ϋεός)

σε διαφυλάξει (Α -ττει; ΒΟΙ. Ροβ διαφ. σε) οοπι ΑΒΟΕΡ»ΚΙ, Ροβ .. Ι φυλάτ-

τειν (-ττει?) σε ουν κύριος . . ϋ ίστω δέ σου φύλαξ. ΡπιεΙεΓείΐ ΒΙ Ροβ αάά

πάσας τάς ημέρας (Β ρει-^ίι τής ζωής σου) | Εοβΐ (ροδί παρίϊένον) Ιιβεε Ηαοει :

Έξελϋών δε ο' Ζαχαρίας έποίησεν οΰτως καθώς ο' άγγελος αΰτώ

προσέταξεν. καΐ λαβών πάντων τάς ράβδους αυτών άπήλθεν

έν τω Ίερώ χαΐ προσηύξατο, κα\ έξελδών έκάστω την ιδίαν

£άβδον απένειμε, τελευταΐον δε έπιδιδοϋς τήν £άβδον τω Ιω

σήφ, σημεΐον μέγα έγένετο. άδρο'ως γάρ τήν £άβδον αυ'τοΰ

παρά τοΰ Ιερέως λαμβάνοντος, περιστερά έξέπτη άπο τής ρά

βδου κα\ επί τήν κεφαλήν έκαθέσίϊη τοΰ Ιωσήφ. κα\ ο' άρχιε-

ρεύς καΐ πάντες οι συκόντες Ιερείς ϋαυμάσαντες το" γεγονός

αΰτον γενέσθαι μνηστήρα τής κο'ρης Εκριναν, ην λαβών ο' Ιω

σήφ έφύλασσε, καΐ καταλιπών έν τω οίκω αΰτοΰ άφικνεΐται

τάς οίκοδομάς έκτελέσων. η'ν γάρ τέκτων τή επιστήμη.

Χ, 1. λεγο'ντων Ποιήσωμεν: ΑΕ ποιήσαι | Ρ» τοΰ ναοΰ | ο' Ιερεύς οπτπ

Α0Ρ•>Κ βίε . . ΒϋΡ»Ι Ρο» ο' άρχιερεύς | καλέσατε μοι εαπι ΑΒϋΕΡ»ΙΙ, Ροβ . .

ΟΚ. αάά ώδε . . Ρ•> καλέσωμεν | παρ-, άμιάντ. (Α τάς π. τάς άμ.) οιιπι ΑΒΕΙ Ροβ

. . ΟΩΡ» ρπιεπι επτά , ΐίειη ΟΚΙ, ο'κτώ . . Ρ1" τάς θυγατέρας τών Εβραίων τάς

οίμιάντ. | άπό τής φυλ. Δ. εαιη ΑΒϋΕΡ»ΙΚ . . Ο έκ φυλ. Δ. . . 1• οιη | καΐ

άπήλϋ. (ΒΙ Ροβ άπελϋο'ντες) ο'. ύπηρ. (Ροβ οιη οί ύπ.) : Ο οιη | καΐ έζήτησαν

(Τ?Ι» έξεζήτ. , Β έκζητήσαντες, Ι Ρο» ζητη'σαντες. ΒΙ Ρο« οπι και δη) οιιπι ΑΒ

ϋΕΡ1" Ι Ρο» . . ΟΟΚΙ,Μ οιη | Ρ•> εΰρησαν . . Ι- ηΰρασιν | έπτ. παρθ. οοπι

ΑΒϋ (π. έ.) ΙΚ Ροβ (Ι Ροβ βάά αμίαντους) . . ΕΡ»β1Μ επτά . . Ο 6ξ | καΐ

έμνήσίϊη ο' Ιερεύς (ΒΙ Ροβ ο οίρχιερ.) της παιδ. (Κ. περί τής φνλής παιδ.) Μα-

2*
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σθη ο ιερεύς της παιδός Μαριάμ., οτι ην έκ της φυλής Δαυίδ,

και αμίαντος ην τω θεώ. καΐ άπήλθον οί ύπηρέται και ήγαγον

αυτήν, και είσήγαγον αΰτάς έν τω ναω κυρίου- και είπεν έ

ιερεύς Αάχετέ μχι τίς νήσει το χρυσίον και το άμίαντον • καΐ τήν

βύσσον και το σηρικον και το ύακίνθινον και το κόκκινον και τήν

άληθινήν πορφύραν. και έλαχεν τήν Μαριάμ, ή αληθινή πορφύρα

και το κόκκινον, και λαβοΰσα άπίει εις τον οίκον αυτής, τω

δέ καιρώ εκείνο, έσίγησεν Ζαχαρίας, και έγένετο άντ' αύτοΰ

2αμουήλ, μέχρις ό'του έλάλησεν Ζαχαρίας. Μαριάμ, δέ λαβοΰσα

το κόκκινον έ'κλωθεν.

ριάμ (ΟΚ Μαρίας) , οτι ην (Κ εστίν) £•/. (Β οηι) της (Κ οπι) φ. Δαυ. , χα\

άμίαντ. η'ν (Γ•>Κ οπι) τω ϋεω ειιπι ΒΡ&ΟΙΚ («επί Ρθ8 : ΕΙ ηκτηίηϋ ρπηοβρ.ι

ιαοιτάοΐιιιη ίρίίκί Ματίατη , ψίοΊ \ρ$α ιαιί άι ΙγΟιη Ώαυΐά, Η ιιιιηιααιίαΐα ιταΐ αηΐί

άιιΐίπ) . . Ό χαΐ έμνήσίίησαν χα\ της παιδ. Μαριάμ , οτι χα\ αυτή έκ φυλ. Δ.

ΐστι, χα\ άμ. ην τω ^. . . Ο χα\ έμνήσϊη ο Ιερεύς οτι Μαριάμ έχ φ. Δ. έστι,

κα\ άμ. έστιν . . ΑΕ οπι | χαΐ (Κ ρΓποηι και άπέστειλεν προς αυτήν) άπήλίϊον

(Ρ•> - ϋοσαν) οϊ ΰπηρ. και (Κ αιΐά εΰρόντες) ήγαγ. (Ι ηΤγον) αυτήν (ΟΙ. οπι χ.

ηγ. α.). κα\ είσήγαγ. (Ι είσήγον , Κ είσήνεγχαν) αΰτάς (Β οιη ; Γ1• ογπ χ. ε?σήγ.

αΰτ.) έν τ. ν. κυρίου (1•Ί> οπι) καΐ εϊπ. ο ίερευ'ς (ΒΙ ο' άρχιερ.) ευ™ ΒΟΡ&ΟΙΚ ..

Ο κ. άπήλ^. ο'ι ΰπηρ. κ. ήγαγ. αυτήν, και είση'γαγεν αυ'τάς ο' ιερεύς έν τ. ν.

κυρ. κ. είπε . . ΛΕ ΒΓενϊΙβΓ βίο : κα\ άπήγαγον (Ε ήγαγον) αΰτάς έν τω ναω

κυρίου, καΐ είπεν 6 άρχιερ. (Ε ο ίερεύς) ; ίιεπι Ρο« , οπαϊδδΐβ κα\ άπήγαγον α$-

ςαε κυρίου. Ρ» ροβΐ από τής φυλής Δαβίδ ίϊο ρει-βϊΐ: καΐ άπήλϊον οί ΰπηρέται

κα\ ήνεγχαν τάς παρθένους, καΐ είσήγαγον αΰτάς εις τον ναον κυρίου- καΐ εΐπεν

αΰταϊς ο' άρχιερεΰς Λάχετε πορφΰραν. και έμνήσϊη Ζαχαρίας περί τής

Μαρίας οτι έχ φυλής Δαβίδ ΐστι. κα\ έχάλεσεν αυτήν, κα\ έλαχεν αυτή ή αλη

θινή εΐο. | ΑΙι οπι ω8ε | νήσει: Α νήσοι, Ρ" νήσεται .. Ο λάβοι | το χρυ

σίον (Κ -σόν) οαπι ΛΒΟΚ βίο .. ϋΡ»Ρ<>0 Ειιβΐ τον (Ρ» οιη) χρυσο'ν | καΐ το

(Ρ1> Οί, τον) άμίαντον : Ρ» οω ) τήν βΰσσον : Ο τό βΰσσινον | κ. τ. σηριχόν

(ΒΟ ΕιιβΙ σηρικοϋν , Ι* συρικοΰν , οΐίϊ σιρικόν, σειρικόν) : Ρ» οπι | καΐ το ΰακίν-

2ινον : ΒΩΡ» ΕοβΙ καΐ τον (Β το, ϋ οπι) ΰάκινϊον . . Ι οπι | καΐ το (Ρ* τον)

κάκκιν- ουπι Β0Κ»Ρ*ΟΙΜ1, Ρο3 .. ΑϋΕΚ ογπ | Γ» πυηε οπίίηεπι ΠασεΙ χ. τον

ΰάχινϋ. χ. τόν κόκκινον κ. τήν βΰσσ. | τήν Μαριάμ (Κ - ίαν) οηπι ΑΟϋΙΚΙ, . .

ΕΡ<>0 Μαριάμ . . Β τή Μαριάμ, Ρ» αυτή | ή άλ. πορφ. κ. τ. κοκκ. ουπι ΑΒ

βΕΓΚϊΙΙ, Ρθ8 (ΕικΙ) .. Κ τήν άληίινήν πορφΰραν νη'3ειν καΐ το κο'κκ. . . Ο τό

κο'κκ. καΐ ή άλ. πορφ. . . Ρ» ή άλ. πορφ. | ϋΓ» οπι λαβοΰσα | άπίει οηπι

ΑΕΓ»Ρ1>βΙ. . . ΒΟϋΚ άτιήλϊεν | ϋΠ> ίν τω οίκω αυτής | Ρ» έν δε τω χαιρ.

έκείνω^ | έσίγ. Ζαχ. ουπι Β Ρο8 . . ΑΟΚ Ζαχ. έσίγ. | καΐ έγέν. (Α εγ'έν. δε)

άντ' αΰτοΰ 2αμ. (Ρ•> Κ 2υμεών , Β 2αμ, ά. αΰτ.) μέχρις (ϋ άχρις) δτου (οαπι

ΑΕ; Κ ό'τε; ΒΟΡ»ΡΙ>Ι οΰ) έλ. Ζαχ. ουπι ΑΒ0ΕΡ»Ρ1>ΙΚ Ροδ (πΐιϊπι» 8ΐΌ Ηα1>εΐ:

ΐίίοιίί αά Ιί ναν, ο ΜαΗα, ΙοοηΙη$ ιΗ ΖαοΚατίαι) . . Ο οπι (νίπείοΓ 3ΐ> ,ίΙιοιο

Ζαχαρίας αά »1(κι-υπι ΐΓβηίϋυίδβε) | Μαριάμ: ΑΡ»Κ Μαρία | το χο'κκινον: ΒΙ

Ροβ ρΓββπι την άλη^ινήν πορφΰραν χαί . . Ρ» τήν άληϋινήν πορφΰραν | £χλω5εν

εοπι ΑΕΡΚϊΙΚΙί.. . ΒΟ έχλωσεν (-σε) . . Γ» ίνη3εν . . ϋ (οπιΐββίί λαβ. τό κο'χχ.)
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XI.

1 Και ελαβεν την κάλπην και έξήλθεν γεμίσαι ΰδωρ ■ και

ιδού φωνή λέγουσα Χαίρε κεχαριτωμένη , ό κύριος μετά σοΰ, ευ

λογημένη σΰ έν γυναιξίν. καί, περιεβλέπετο δεξιά και αριστερά,

πόθεν αΰτη ή φωνή. και συντρομος γενομένη άπίει εις τον οίκον

αυτής και άνέπαυσεν τήν κάλπην, και λαβοΰσα τήν πορφύραν

έκάθισεν επι τοϋ θρόνου αυτής και είλκεν αυτήν. 2 Και ιδού

άγγελος κυρίου έ*στη ενώπιον αυτής λέγων Μή φοβοΰ , Μαριάμ "

εΰρες γάρ χάριν ενώπιον τοϋ πάντων δεσπότου , και σύλληψη έκ

έν τω οίκω αυτής έκαϋΐζετο. | Εικί ρβΓ§ίΐ: Κατ' εκείνον δε τον καιρόν

ίδοξε τοις Ιερεΰσι κατασκευασϋήναι ύπό αγνών παρθένων τω

ναώ τοΰ ϋεοΰ καταπέτασμα, κα\ ευρέθησαν έν τη φυλή Ιούδα

παρθένοι επτά. κα\ της Μαρίας δε μνησίείς Ζαχαρίας έκέ-

λευσε καί αυτήν παρεϊναι εις τον κατάλογον. καί είσαγαγών

αύτάς εις τον οίκον τοΰ ϊίεοΰ κλήρον βαλεΐν προσέταξεν, ποίαν

οίσαι τον χρυσον καί το άμίαντον καί τήν βύσσον κα\ το σηρι-

κοΰν καί τήν άληϋή πορφύραν καί τον ύάκινϋον καί τον κόκ-

κον καί έκληρώ^η Μαρία τήν πορφύραν καΐ τον κόκκον έρ-

γάίεσϋαι.

XI, 1. Κα\ £λαβ. τήν κάλπ. (Ο αάά αυ'τής, ίίβπι Γ.) καί έξήλϋ. οιιπι

ΒϋΕΙΚ . . ΑΟΡ» καί λαβοΰσα τήν (Ο οπι) κα'λπ. εξήλθε (Ο αάά δέ) | ΌΙ τοΰ

γεμίσαι | κα\ ιδού φωνή (Κ& αιΐιΐ ηλϋεν) : Ρ* κα\ ήκουσε φωνήν | λέγουσα οιιπι

ΟΚ . . ΒΩΕΡ» Ι Ροβ λέγουσα (Ρ» • σαν) αυτή , Ρ"> αυ'τή λέγ. . . Ι. λέγ. προς αυ

τήν, Α έπ' αυτήν λέγ. | κεχαριτωμένη: 1< α<1<1 Μαριάμ | ευ'λ. σύ έν γυναιξ.

(1> αάά χα\ ευλογημένος ο' καρπός τής κοιλίας σου) . . ΗΚ. ο™ | κα\ (Κ ή δε)

περιεβλέπετο (Ε - βλέψατο) . . Ι) «(Ια Μαριάμ , ίίβπι ΒΙΙ• (II, ή Μαριάμ) ροβε

αριστερά . . Α ίΐάιΐ ίδεΐν | Ρ>> δεξιά τε καί | αριστερά : Ο αάά καΐ διελογίζετο |

αυτή (Η οπι) ή φωνή οιιπι Ρ» ΗΚΐ, .. ΒΌί άρα (ϋ οπι) εΐη (Ό εί; Ι οπι) ή

φ. αΰτη . . ΑΕ ήχει ή φ. . . Ο αυ'τή (ϊΐα «Ια1) ή φ. υπάρχει | σύντρομος οιιπι

ΑΒϋΡ«ΙΚΙ, .. ΟΗ έντρομος | ΑΗ γεναμένη | άπίει ( ήει Α) οιιπι ΑΕΡ»Ηί;

Β είσήει . . ΟΚ άπήλϊεν , Ι είσήλϊεν | Ρ» Ι. έν τω ο&ιω αυ'τής | κα\ άνέπαυ

σεν (Ι -παύσατο) τ. κάλπ. (Α αοΌ• αυ'τής) καί οππι ΑΕΡ"ΗΙ Ροβ . . ΟΚΙ,(Ο) κ.

άναπαυ'σασα (Ο άποϊεΐσα) τ. κάλπην . . Β καί | λαβοΰσα (Ι συλλαβοΰσα) τ.

πορφ. οιιπι ΒΕΡ»ΗΙΡο5.. ΟϋΚί, έ"λαβε (£ αάα. πάλιν) τ. πορφ. καί (Ι. οπι

καί) . . Α καί | έκάθισεν (οππι ΒΟΕΗΙΚ ; Ρ» έκα5έσ!ίη, Ό καϊεσδείσα) επί τοϋ

θρόνου (Ο έπ\ τον 3ρόνον) αυ'τής (Ο οπι) : Αΐι οπι | κα\ είλκεν αυ'τη'ν (Ε οπι ;

Κ τήν πορφύραν) οιιπι ΟΕΡ»Κ .. ΒΙ Ροβ τοΰ έργάζεσ3αι .. ΑΌ έκλωϋεν . .

ΡΙΉΙ, οιη

2. Η ο' άγγ. κυρίου . . Ρ•> αγγ. τοΰ 5εοΰ Γαβριήλ | ίστη (Κ. βηΐε άγγ-

ροη) ένώπ. αΰτ. λέγων ουπι ΑΒΟΕΡ&ΗΚΧ Ρο» . . ΟΡ• επέστη λέγων αύτη |

ένώπ. τοΰ πάντων δεσπότου ου™ ΑΒΕΗΚ . . Ο έν. τοΰ 5εοΰ .. Ρ»Ι Ροϊ έν. κυ

ρίου . . ϋ παρά κυρίου τοΰ ϋεοΰ καί ενώπιον τής αύτοΰ δόξης | καί (Ό οπι) σύλ

ληψη (Αϋ - ψει; Ε συλλ. γάρ , Α συλλ. ου\) εκ λόγ. (Β »άι! αγίου) αύτοΰ (Ι
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λόγου αΰτοΰ. ή δέ άκούσασα διεκρίθη έν έαυτη λέγουσα Ει

έγώ συλληψομαι άπο κυρίου θεοΰ ζώντος , και γεννήσ&> ώς πάσα

γυνή γέννα; 3 Και είπεν ό άγγελος κυρίου Οΰχ ούτως, Μα

ριάμ • δΰναμις γαρ κυρίου επισκιάσει σοι ■ διο και το γεννώμενον

έκ σοΰ άγιον κληθήσεται υίος υψίστου, και καλέσεις τό όνομα

αΰτοΰ Ίησούν ■ αΰτος γάρ σώσει τον λαον αΰτοΰ άπο τών αμαρ

τιών αυτών, και είπεν Μαριάμ Ίδοΰ ή δοΰλη κυρίου κατενώ-

πιον αΰτοΰ ' γένοιτο μοι κατά το £ήμά σου.

XII.

1 Και έποίησεν την πορφΰραν και το κόκκινον , και άπήγα-

κυρίου. Α έκ πνεύματος αγίου) οιιπι ΑΒΟΟΕΗΙΚ . . Ρ>> καΐ ιδού σύλληψη έν

γαστρί .. Ρ» Ρο» οπι | η 6ε άκούσασα εηπι ΑΟΕΡ«Η; 01/ η 8* Μαριάμ άκούσ.

(1• βάιΐ ταύτα) .. ΒΟ άκούσασα δε Μαριάμ (Ρο» ιΐ αιιάίβπΒ Ματιά) .. Κ η δε

Μαριάμ | διεκρίίίη : Α διεταράχϋη | Ει εγώ συλληψομαι (ΑΗΚ - ψωμαι) άπο

(Ι υπό) κυρίου (ΒΡ»ΙΚ Ρο3 οιπ) ίίεοΰ (ΟΙ* οπι) ζώντος οιιπι ΑΒΙ}ΕΡ»ΡΙ>ΟΗΙΚ

Ρο« .. Ο ιιϋ ηϊβϊ Ει έγώ συλληψομαι. ΡίβοΙετεβ Ρ» ρπιοπι Ηββο: ΙΙοταπο'ς μοι

ο ασπασμός ούτος, καΐ 5 άγγελος είπε προς αυτήν Ό κύριος μετά σοΰ , κα\

σύλληψη εν γαστρί. Ιβπι »ϊο ρβΓβϊΐ: κα\ εί έγώ, φησί, συλληψομαι βίο | χαΐ

γεννήσω (ΒΙ Ροβ τέξομαι) ώς π. γ. γεννφ οαπι ΑΒΕΡ»ΓΜ Ρθ3 . . Η η ώς πάσα

γ. γεννά . . ΟϋΟΚΓ. ηΐΐ ηϊ»ϊ ώς πάσα γ. γ. Ρι-ΒεΙβΓβίΐ Ρ1> »αΜ μέγα μοι τοΰτο

τό μυστηριον.

3. ΚαΙ εϊπ. ο' άγγ. κυρ. (Ι β.όΜ αύτη) οοπι ΒΗΙ Ι'ο3 . . Α κα\ εϊπ. αύτη ο'

5γγ. , Ρ» είπε δέ ο' άγγ. , ϋ καΐ ο' άγγ. κυρ. λέγων , Ο καΐ λέγει προς αυτήν ό

άγγ. , Ιί κα\ άποκρώε\ς ο' άγγ. είπ. αύτη . . Κ κα\ ιδού έ*στη άγγ. λέγων αύτη,

ΕΡΙ> καΐ ίδοΰ ο' άγγ. (Ρ* αάά Γαβριήλ) επέστη (Ρ>> έ*στη) λέγων (ΡΙ> ααΜ αυτή)

| Κ οηι Ούχ οΰτ. Μαρ. | δύν. γ. κυρίου (Β Ρο» ίίεοΰ) έπισκ. σοι οοπι ΛΒΟΗΙΓ.

Ροβ . . Ο δ. γ. υψίστου έπ. σοι . . ΕΡ»Κ αλλά (Κ οπι) πνεΰμα άγιον έπελεύσε-

ται έπ\ σέ , καΐ δύναμις υψίστου επισκιάσει σοι | γεννώμενον (Α γεννο'μ•) οοπ»

ΑΒΟ Ρο» .. ΟΕΓ»ΓΙ>ΗΙΚ γενόμενον | έκ σοΰ οιιπι ΒΕΡ»Ι Ρο» .. ΑΟϋΡοΗΚ

οπι | αγιον: 1 »οΜ τω 3εω | κλη^ήσ. (Ο ρο3ΐ ύψ. , Κ ζάά ώς έκ πνεύματος

αγίου τεχ^έν) υΐ. υ'ψίστ. ουπι ΟΕΚΧ ; Ι υΐ. αύτοΰ κλή5. .. ΑΒΡ»Ρ1>Η Ροβ κλη'5.

υΐ. ϋεοΰ (Ρ" βάί ζώντος) | Ίησοΰν : Κ υΙός υψίστου | αύτο'ς : Ό ούτος | απέ

τ. άμαρτ. αυτών: Ρ• Η. 1. αοΜ καΐ ίδοΰ ή συγγενής σου "Ελισάβετ συνειληφυϊα

ίστιν υΐόν έν γήρει (γήρα βά. Νββηάι-. ιιΐίβηι) αυτής , καΐ ούτος μήν έκτος εστίν

αύτη τή καλούμενη στείρα• οτι ούκ άδυνατήσει πάν (5ήμα παρά τώ 3εώ. | Μα

ριάμ: Κ Μαρία | Ρ» τοΰ κυρίου | κατενώπ. αύτοΰ οαπι ΑΕΚ .. ΒΟΡ»Η Ρο»

οπι | κατά τ. ρ. σου: ϋΓ•» »οΜ κα\ άπήλϋεν άπ' αυτής ο' άγγελος | Ευ»ι ρβη-

ρι ΙιΪ3 (ροβΐ έργάζεσϊαι): καΐ βή έπ\ τοΰ ο?κου εργαζομένης αυτής

επιφανείς άγγελος τον παράδοξον το'κον ευαγγελίζεται αύτη,

κα^ώς ΙστορεΓτά ευαγγέλια.

XII, 1. έποίησεν (Ρ» ποιήσασα, οπη$5ο χαί βη) : Α ίκλωσε | χαΐ τό κόκκ.

οοπι ΑΒΟΗΚ Ροβ . . Ρ»Ρ» οω | άπήγαγεν (Ρ» ήγαγε) ου™ ΑΡ»Ρ1>Κ . . ΒΟΗ

άπήνεγκεν (- κε). ΡτββΙβΓβα ΟΗ αΐϋα,αο αάά αυτά , ϋ ταΰτα , Ρ» ταύτην : ηϊΐηΐ
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γεν τω ίερει. και εύλόγησεν αυτήν 6 ιερεύς και είπεν Μαριάμ,

έμ,εγάλυνεν κύριος ο θεός το ονομά σου , και έση ευλογημένη εν

πάσαις ταΐς γενεαϊς της γης. 2 Χαράν δέ λαβούσα Μαριάμ

άπίει προς Ελισάβετ την συγγενίδα αυτής, καΐ εκρουσεν προς

την θυραν. και άκούσασα ή Ελισάβετ έ'ρριψεν τό κόκκινον και

έ"δραμεν προς την θύραν και ήνοιξεν, και Ιδούσα την Μαριάμ

εΰλογησεν αυτήν και είπεν Πόθεν μοι τούτο Γνα έ*λθη ή μήτηρ

τού κυρίου μου προς μέ ; ιδού γάρ το έν έμοί έσκίρτησεν και εύ

λόγησεν σε. Μαριάμ δέ έπελάθετο των μυστηρίων ων έλάλησεν

αυτή Γαβριήλ έ αρχάγγελος, και ήτένισεν είς τον ούρανόν και

ι-ίιιβαιοιίί 3<Ι<1 ΑΒΡ1>Κ Ροβ | τω Ίερεΐ οαπι ΑΒΟΡ&ΗΚ Ροβ . . Κ» τ. άρχιερεϊ ..

Ιι είς τον ναόν κυρίου | Ρ» ΙΚ ηυ'λο'γησεν (-σε) αυ'τήν : Κ» ταύτην | ο' ίερεΰς :

Ι οηι . . Ρ» ό άρχιερεύς | χαΐ είπεν: Ρ» λέγων | ΡΙι *12 Μαριάμ .. ΑΡ•Κ

Μαρία . . Ν οπι | έμεγάλυνεν (-νε) κύρ. 5 ί5ε. (1> οπι ό 3ε) τό όν. σ. οοπι

ΑΟΟΕΡ»ΗΚΧ . . ΒΙ Ροβ έμεγαλύνϊη το όν. σ. ΡιββΙβΓβ» Ο βάά έν πάσαις (βίπβ

ταΓς?) γενεαϊς τής γης, οοηίΓα ΑΒΟΕΡ»ΗΙΚΙ• Ροβ. Ν βίε: Ευλόγησε σε κύ

ριος ο 3εός , κα\ τό όνομα σου εΰλογημένον εστίν έν πάσαις ταϊς γενεαΐς της

γης. | έ"ση ευλογημένη . . Ο ευ'λ. ίση . . Ι) ίσται εΰλογημένον | έν πάσαις ταϊς

γε. τ. γ. (Ι• οπι τ. γ.) οαπι ΑΟΕΡ»ΗΚΙ. .. ΒΙ Ροβ έν πάση τη γη . . Ο υπό

κυρίου

2. Χαράν: Α χάριν | Μαριάμ: ΗΓ»ΚΧ η (Ρ»ίι οπι) Μαρία (Ι- βίο: Μα

ρία δε χαρ. λαβ.) | άπίει ουπι ΛΕΓΜΚΧ ; ίΐεπι άπήει ΒϋΗ . . Ο απήλθε | πρ.

Έλισάβ. τ. συγγενίδα (Ο συγγενη'ν) αυτ. οαπι ΑΒϋΕΡ" Ροβ . . ΟΗΚ πρ. τ. συγγ.

αυτ. Έλισ. . . 1• είς τον οΐχον αυτής ΗΛεΙ , αααΐΐααε υβηιιε ε»ρ. 14. πιειίίιιπι

ρΙυΓΗ » Ιεχιυ |ΐΓ0Γβυβ αΐίβηα. | καί ίκρσυσε προς (Ρ» Ι* οπι) την ϋύραν (Ο τη

3υρα; Κίι Ροβ β<1α αυτής). χα\ άκούσ. ή (ειιηι ΒΡ»Κ; Ο οω) Έλισ. ερρ. το

χόχχ. (το κόκκ. ουιη ΒΟΡ>>ΙΚ; Ο το έριον; Ο το έν χερσί) καί (ΕΡ« Ροβ οπι

€ρρ• τ- χ- καί ! οοηΐΓ» Ι οπι ηΐ νΐαβίπΓ ίκρουσε υβφΐε Έλισ.) : Ιιββε οπι ΑΗ | καί

δδραμ. (Α κα\ κράξασα έδρ. αύτη; Ο δραμοΰσα οπιίββο καί βα^ πρ. τ. ϋΰρ. (Ο

Λάά αυτής) και ήνοιξεν (Ρ1• ήσπάσατο; Ρ•ΌΙΚ βάά αυτήν;. Β Ροβ βοΜ αύτη)

οαπι ΑΒΟΕΓ1>(;]Κ Ροβ . . ϋΡ» καί (Ρ» οπι) δραμοΰσα ήνοιξεν αύτη . . Η (νίάε

ο,ηιιε Η βιιΐβ οπι) καί κρούσασα την 3ύραν κα\ ήνοιξεν | χα\ ίδοϋσα τ. Μαριάμ

(Α -ρίαν; ίδ. τ. Μ. οαπι ΑΕΗ; ΒΟΡ»Κ οπ») εύλόγ. (Β ηύλόγ.) αύτ. χ. ε!πεν

ουπι ΑΕΗ, ΒΟΡ»Κ .. 61 Ροβ χαΐ είπε | Πο'^εν (Ρ« Ροβ Κα\ πό&.) οοπι ΑΒϋ

ΕΡ»ΙΗΚ Ροβ .. ΟΡ» ρπιεπι Ευλογημένη σύ έν γυναιξί, χαΐ ευλογημένος ό καρ

πός της κοιλίας σου | έλίϊη Η. 1. ουπι ΑΚ Ροβ . . ΒΟΡ»Η. ροβί μου ροη | ίδοΰ

γάρ το έν (ίΐα ΑΟΕΗΚ [ίιεπι ϋΓ»Ρο] ; ΒΙ Ροβ τί γάρ έν) έμοί (Ε 3<1<1 όν, Ο

βρέφος) έσκίρτ. (ΑΕΗ ασΉ έν τη κοιλία μου) ειιπι ΑΒΟΕΗΙΚ Ροβ .. Ρ»Ρ1> (δοϋ

γάρ ώς έγένετο ό άσπασμο'ς σου (Ρ1> ή φωνή τοΰ ασπασμού) εϊς τά ωτά μου,

το έν έμο\ έσκίρτ. (Ρ>> έσχίρτ. το βρέφος έν αγαλλιάσει) . . Ό ιδού γάρ έσκίρτ.

το βρέφος έν αγαλλιάσει έν τη κοιλία μου | Κ ηυ'λόγησέν με | Μαρ. δε έπελά-

5ετο : ΑΕΡ» κα\ Μαρία έπελά^., Κ κα\ έπελ. Μαρία | Ό τό μυστήριον κυρίου ο |

έλάλησεν οοπι ΑΒΟΕΡ»ΡΙ>ΗΙΚ .. € είπε | αύτη οαπι ΒΕΡ»ΗΙΚ Ροβ . . ΟΟΡ1>

προς αύτη'ν . . Α οπι | Γαβρ. ό άρχάγγ. (Κ. ο' ά. Γ.) εαπι ΑΒ (βία κυρίου)

ΕΡ»ΗΚ Ροβ . . Ι ό αρχιστράτηγος Γαβρ. . . Ο Γαβριήλ . . ϋΡ1» ο' άγγελος | ήτένισεν
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εΐιαν Ίϊς είμι έγώ, κύριε, οτι πάσαι αί γενεαί τή; γης ευλο

γούσαν με; 3 Καί έποίησεν τρεις μήνας προς την Ελισάβετ,

ημέρα δέ και ήμερα ή γαστήρ αυτής ώγκούτο ■ και φοβηθεισα

Μαριάμ άπήλθεν είς τον οίκον αυτής, και έκρυβεν έαυτήν άπο

των υίών Ισραήλ ην δέ ετών δέκα 8| οτε ταύτα εγένετο τά

μυστήρια.

XIII.

1 ' Εγένετο δέ αυτή έκτος μήν, καί ιδού ήλΟεν Ιωσήφ άπο

των οικοδομών αυτού , καί εϊσελθών έν τώ οϊκω αυτού ευρεν αυ

τήν ώγκωμένην. και έτυψε το πρόσωπον αυτού και έρριψεν

εαυτόν χαμαί έπί τον σάκκον , καί έκλαυσε πικρώς λέγων Ποίω

(Κ Λάά Μαρία) είς τ. ου'ρ- χαί «"π ΑΚ»Κ . . ΒΟΟΗ Ρο« άτενίσασα (Ο άναβλέ-

ψασα) είς τ. ούρ. . . Γ•> οπι | Ρ>> είπεν έν εαυτή | κύριε οοπι ΑΚ ; ϊΐεπι (βηίε

Τίς ροη) ϋΡ» .. ΒΟΗ Ροβ οιπ | πάσαι αί (Ι οπι) γεν. της γης οιιιπ ΑΟΕΡ»..

ΒΟΙΗ Ροβ οπι της γ. | εύλογ. με < ιιιιι Α Κ 1 1 .. ΒΟΙ μαχαριοΰσί με (Ο -σιν έμέ);

Γ» Ροβ έμέ μακαρίζουσιν. ϋ βίο : οτι ιδού μαχαριοΰσί με π. αϊ γεν.

3. Καί έποίησ. (00 Έποίησ. δέ) τρ, μ. (Α μ. τρ.) προς την Έλισ. (ϋ

μετά Έλισ.) αιπι ΑΒΟϋΕΡΜΠ . . Κ» Ροβ οπι. Ρι-αβίοι-ε» ει ϊΙΗβ ΟΡΙ> βολΙ Η. Ι.

χαί άπήλθεν (Ρ•1 χα\ ούτως ϋπέστρεψεν) είς τον οίκον αυτής. | Β "Ημέρας δε

καί η'μ^ρας Ι Α ο'γκοΰτο | χ. φοβηίεϊσα (Ό περίφοβος γενομένη) Μαριάμ (Ι

Ροβ η' Μαρία; ϋΡ» οπι) άπήλθεν (οαπι ΒΗΙ; ϋΡ» ηλίίεν; ΑΕ άπίει) ε. τ. άχ.

αυτής ουπι ΑΒΟΕΓ»ΗΙ Ροβ .. ΟΡΊ οπ» | ϋΗ περιέκρυβεν .. Β έκρυψεν | ΐαυ-

τη'ν : Α αυ'τη'ν | ετών : Η χρο'νων | δέκα (Ι δώδεκα) £ξ αιπι ΑΒΰΕΙ Ροβ . .

Κ" δεκατεσσάρων . . Ο πεντεκαίδεκα , Ρ•> " δέκα πέντε . . Η δέκα επτά | οτε

οοπι ΑΒΟΚ Ροβ . . Η όταν . . ΟΡ» οτι | ταΰτα (1)Ε »<1ά αυτή , Ρ<> είς έαυτήν)

εγένετο τά μυστ. οιιπι ΑΟΕΡ•» .. ΒΟ τά μ. ταΰτα εγένετο (Ο -νοντο) .. Η εγένετο

τά μ. ταΰτα . . Ροβ Λαβο />«6αηί | ΕαβΙ ϊη Ιιιιηο ιππιΙιιγπ ρεΓβίΊ: ϊό γοΰν 6ρ•.-

σ3έν αύτη έ"ργον έκτελέσασα δίδωσι τώ άρχιερεϊ, καί ευλόγη

σε Γσ α παρ'αυτοΰ απεισι. Ιβπι νει-ο βίαΐίπι ρβΓβϊι καί μετά χρόνοι

τίκτει τον Χριστόν κατά σάρκα, χαί τών μαγών ειο. ΟΓ. χ]

ορ. XXI.

XIII, 1. Ό Καί εγένετο | αύτη οι™ ΒΙ)ΕΡ»Ι Ροβ; ίΐεπι ΑΗ αυτής ..

Ο οπ» | ϊβού οιιπι ΑΒΟΓ•Η Ροβ . . Ο οπι | άπο' : Α έχ | Ε Ρ» οίκοδομιών |

Ι) οπι αύτοΰ | εϊσελθών (Ο είσήλϊεν - - καί) έν τώ οίκω (ΒΙ είς τον οίκον) αύτ.

οοπιΒΟΡ»Ι Ροβ .. ΑΕΗ οπι | ευρεν (Η ηΰρ.) ουπι λ(:Ρ»Η .. ΒΟ (ρι-βοπι άτενί-

• σας προς την Μαριάμ) Ι Ροβ είδεν (ϋ Ι'δεν) | αυ'τη'ν οιιπι ΑΒϋΕΓ»Ι Ροβ .. ΟΗ

την Μαριάμ . . Ρ» την παρϋένον | ώγκωμένην οιιπι Β βίο ; ϊιεπι Γ» Ο αΐϋ^υβ

(πίβϊ Γβίβυβ εβι ΤΗίΙο) όγκωμένην . . Α ο'γκομένην . . Η ο'γκουμένην . . Ο ϊγκνον |

χαί έτυψε (Ρ* έτύπησε, Ροβ ο«ι>ιμμ (α<*ι, υπάβ Ρβοπο. βαβρίοβίιιβ εβί έταπτεί-

νωσε) τό προ'σωπον αύτοΰ ουπι ΒΟΡ» Ροβ .. ΑΟΕΡ&Η οπι | ίρριψ, εαυτόν : Ι

ϊχρυψεν αύτο'ν | χαμοί έπί τόν (ΑΕ οπι) σάκκον (Α - κκου) οππι ΑΒΕΗ ; Ηαη

οπώβο χαμαί υ (έπί σάκκον) Ι (έ. τον σ.) . . Ο Ροβ ιπΐ ηϊβί χαμαί | πιχρώς οαπι

ΑΒϋΕΗΙ Ρο« .. ορο οπι | Ρ» οπι οτηηώ 4ϋββ βα,ι ϊηΐεΓ το πρόσωπ. αύτοΰ <Λ
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προσώπω ατενίσω προς κύριον τον θεόν μου; τί δέ εύ'ξομαι περί

της κόρης ταύτης ; ότι παρθένον παρέλαβον αυτήν έκ ναοΰ κυ

ρίου, και οΰκ έφύλαξα. τίς ό θηρεύσας με; τις το πονηρον

τούτο έποίησεν έν τώ οίκω μου και έμίανε την παρθένον ; μήτι

εις έμέ άνεκεφαλαιώθη ή ιστορία τού Αδάμ.; ώσπερ γαρ ο

Αδάμ. έν τη ώρα της δοξολογίας αυτού ην και ήλθεν ό όφις και

εύρε την Εύ'αν μόνην και έξηπάτησεν, ούτως κάμοι έγένετο.

2 Και ανέστη Ιωσήφ άπό τού σάκκου, και έκάλεσε τήν Μαριάμ

και είπεν αύτη Μεμελημένη τω θεώ , τί τούτο έποίησας και έπε-

λάθου κυρίου τού θεού σου ; τί έταπείνωσας τήν ψυχήν σου , ή

άνατραφεΐσα εις τά άγια τών αγίων και τροφήν λαβούσα έκ

χειρός αγγέλου; 3Ή δέ έκλαυσε πικρώς λέγουσα οτι καθαρά

είμι έγώ και άνδρα ού γινώσκω. καί είπεν αύτη Ιωσήφ Πόθεν

λέγων | Ι Ποίω τρόπω | Ρ» ατενίζω | μου : ΒΗ Ροβ οπ» | τί 8έ : Ε οπι 8έ |

ευξομάι ουπ» ΑϋΕΡ•» ; ΐΐεπι προσευ'ξ.' ΒΙ ; οπιοο Ροβ . . Η φϊέγξομαι , Ρ» λέξω,

Γ, εΐπω | Ρ» οπι της | κο'ρης : Ρ» παιδο'ς . . Ρ1» νεανίδος | παρέλαβ. αΰτη'ν

ςιιπι ΑΒΗ .. ΟΡ» αΰτ. παρέλ. | τοΰ 3εοΰ.μου ευπι ΒΕΡ»ΗΙ, ϊΐεπι οπιϊββο μου

Ροβ . . ΑΟ οπι | έφύλαξα ευπι ΒΙ)11 1 Ροβ . .' ΑΟΚ» αιΐβ αΰτην | ϋηρεΰσας με

(ΪΙ8 εΐΐβπι Οεππ 1. 1. ρ. 1437.) : Α ϋηρ. αΰτην . . Ρ•1 ταΰτην 3ηράσας | τίς (Ο

βάά ο') το πον. τοΰτ. (ΒΗ Ροβ τοΰτ. το πον.) έποίησ. (Ο ποιήσας, Ό αάά πανοΰρ-

γημα) έν τ. οΓκ. μ. ειιπι ΒΟϋΕΡ» ΗΙ Ροβ . . Α οπι | κα\ έμίανε τ. παρί). ευπι

ΒΕΗΙ Ροβ . . Η τίς έμίανε καί η'χμαλώτευσε την παρ&ένον . . ΟΡ» τίς (Γ» χαϊ)

τίχμαλώτευσε τήν παρ&. άπ' έμοΰ και έμίανεν αυτήν . . Α οπι | μήτι : ΑΗ μη |

εις έμέ: ΑΡ»Η έν έμοί | Α άνακεφαλεώϊη | τοΰ Αδάμ οαπι ΑΒϋΕΡ»ΗΙ ..

Ο οπι τοΰ | ωσπερ γάρ (ώσπ. γ. ακη ϋΡ•>Η; Ι Ροβ οτι, Β οτε; ΕΡ» έν γάρ)

ο' (Ο οηα) Ά'δάμ (Ρ1• γάρ εκείνος; ΒΕΡΜ οπ ο' Άδ. ; Α οπι ώσπ. γ. ο Άδ) έν

(ΒΙ οιη ; Ό ην έν τώ παραδείσω κα\ έν) τη ώρα της δοξολογίας αΰτοΰ (αυ'τοΰ : Ρ•»

τοΰ 2εοΰ) ην (Ρ1» μετά αγγέλων συνήν) κα\ (ειιπι Η; Α οτε; ΒΕΡ»ΓΜ Ροβ οπι)

ηλϋεν (Β είσηλ^εν) ο' όψ. χα\ εύρε (Η ηυρεν) τ. Ευ. μ. καί έξήπατ. (ΑΕ ήπα'-

τησεν. ΑΕΡ» Ι Ροβ βάιΐ αυ'τήν), ούτως (ΒΗ οΰτω) κάμοί (Αϋ καί έμοί; Ε καί

έν έμοί; Ι καί εϊς έμέ) συνέβη (ϋ συμβέβηκεν) οππι ΑΒΟΕΚ»ΡΙ«ΗΙ Ροβ . . Ο

κα\ ώσπερ την Ευαν (Ηυηο βοεεηΐιιηι εοιΜ. ρΙιΐΓββ Ιιιοηΐιιι) , έξηπάτησε κα\ αυ

τήν ο' όφις;

2. άπό τοΰ σάκκου : Ρ» άπο τοΰ εδάφους . . Ρ•> άπό της γης | κ. έκάλεσε

τ. Μ. κ. είπεν αυτή ειιπι ΑΒΟΙ1 εΐε . . ϋ καί είπε προς τήν Μαριάμ .. Ρ» καί

καλέσας αυτήν είπεν [ Β Μεμελετημένη | έποίησας οππι ΑΒϋΕΡΙ> (αάά η'μΐν)

ΗΙ .. ΟΡ• πεποίηκας | καί (ΒϋΕΗ οπι) έπελάδου κ. τ. 5. σου ευπι ΑΒϋΕΡΙ>ΗΙ

Ροβ . . Ρ» οπι . . Ο (οπιίββο καί) ροβΐ ψυχ. σου ΗαΙίΐΐ | τί : Α οτι | Ι άναστρα-

φεΐσα | αγγέλου (Ρ» τοΰ άγγ. ; Ροβ απ.σείοπϋη) οαπι ΑΒϋΕΡβΗΙ Ροβ .. Ο αάά

κοΛ χορεΰσασα έν αΰτοΐς

3. Ή δέ οαπι ΑΒΟΡ»Η Ροβ . . Ό αάά Μαριάμ, Ρ<> άκούσασα ταϋτα | λέ

γουσα οαπι ΑΒΡο.ΕΗΙ Ροβ . . ΟΌ ΟβΓπι ζάά Ζη κύριος ο' ϋεο'ς (ϋ Οβπη οπι ό

5ε.) | δτι οππι ΑϋΡ•> Οβπη; ΟΕ κα3ο'τι .. ΒΡ»ΗΙ Ροβ οπι | έγώ οππι ΒΟΟΡ> Η

. . ΑΕΓ»Ι Ροβ Οεπη οπι | κα\ είπεν εοηι ΑΟΕΡ1» ..ΒΟΗ Ροβ είπε δέ | αύτη ..
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ούν εστί το εν τή γαστρί σου ; ή 8έ είπεν Ζή κύριος ό θεός μου

καθότι οϋ γινώσκω πόθεν εστί μοι.

XIV.

1 Και έφοβήθη Ιωσήφ σφόδρα, και ήρεμησεν έξ αυτής,

και διελογίζετο το τί αυτήν ποιήσει, καί ε?πεν Ιωσήφ Έάν αυ

τής κρύψω το αμάρτημα, ευρίσκομαι μαχόμενος τώ νόμω κυ

ρίου- και έάν αυτήν φανερώσω τοις υίοϊς Ισραήλ, φοβούμαι

μή πως άγγελικόν έστι το έν αύτη , και ευρεθήσομαι παραδι8οΰς

αίμα άθώον είς κρίμα θανάτου, τί ούν αυτήν ποιήσω ; λάθρα

αυτήν απολύσω άπ' έμοϋ. καί κατέλαβεν αυτόν ή νύξ. 2 ΚαΙ

ιδού άγγελος κυρίου φαίνεται αΰτώ κατ ό'ναρ λέγ6>ν Μή φο-

βηθής τήν παίδα ταύτην ■ το γαρ έν αυτή ον έκ πνεύματος

ΒΗ οιη . . αΐϊα» προς αΰτη'ν | ουν οιιιη ΒΟΟΕΗ Ροκ . . ΑϋΡ" Ι οπι | ί ιτί οαπι

ΒΟΟΡ»ΗΙ Ρο» .. ΑΕ οπι | το οιιπι ΒΗΙ (ίιβπι Ρ1> αϊ νιάβΙΠΓ) .. Ε τοΰτο .. ΑΟ

τοΰτο το' (β βίο: τοΰτό έστιν ο έν τη γαστρί σου περιέχεις. Ρο» β!ί (τ<)ο ηαοά ήι

ιχ/ίτο Ιιαίχι) | Ρ» οπι καί ει-, αΰτη Ιωσήφ ιωαυβ γαστρί σου | η δε ε?πεν ουπι

ΛΒΕΗΙ .. V. είπε δέ αΰτώ .. Ο η δε προς αυτόν α'πεκρίϊτ, . . Κ» και εϊπεν

αύτη Μαρία . . Ρο» βί η$ροηάϋ Ματχα \ καθότι οιπη ΑΟ; ίιβπι οτι Ρ» Ι; Ρο»

φιοά . . ΒϋΗ οπι | πόϋεν (Ρ1 Ρο» βό!ά τοΰτο) εστί μοι (Ρ•> Ι οπι ; Ροϊ αιιΐε εστί

ροο) οαπι ΒΡΙ> ΙΗ Ρο» . . Ρ» πο'5. έ. τ6 έν έμοί . . ΟΕ πο'ϋ. έ. τοΰτο το (Ε οπι)

έν τή γαστρί μου . . Ώ άλλ' οτι καϊαρά είμι καί άνδρα οΰ γινώσκω

XIV, 1. Ρ•> φοβηίείς, οπιΐββο καί βα, | έξ αυτής οαπι Α0Ρ»Η . . ϋΡ» άπ'

αυτής . . ΒΙ οιη | και διελογίζ. οαπι ΟΡ1» (βάα έν εαυτώ) Η .. Ό καί έσκέπτετο

.. ΑΕΡ" διαλογιζο'μενος . . ΒΙ βιανοου'μενος | το τί αιπι ΒΟΕΡ•Η (ΟΡ• »<1α

αν) .. ΑΟ τί | αΰτη'ν αιπι ΑΟϋΗ .. ΒΕΡ* αυ'τη | ΕΡ» ποίηση | είπεν Ίωση'φ

οιιπι ΒΙ Ρο» . . ϋΕΡ» 3ηΐε Ίωσ. κιΐιΐ έν εαυτώ , ίιβπι ΑΗ ρο»1 Ίωση'φ . . Ο είπε

βέ έν εαυτώ | αυτής χρ. τό (Ι οπι) άμάρτ. οαπι ΑΒΟΗΙ Ρο» . . ϋΕΡ» χρ. το

άμ. αυτής | εύρίσχ. οαπι ΑΕΗ . . ΒΟΡ<» Ρο» εύρεϊήσομαι | μαχόμ. οιιιη ΑΟΗ

•Ιο .. ΒΡ»Ι Ρο» ένοχος | Ο τ. νομ. τοΰ κυρίου | καί έάν: Β Ρο» έάν .. Ι έάν

8έ | φανερώσω οιιπι ΑΒΟΕΡ»Η (ρι-βοπι πάλιν) Ι .. Ο φανεράν ποιήσω | μή πως

άγγελιχόν (Β αγιόν) έστι το έν αΰτη οιιπι ΑΒΟΡ»Η βιο.. ΙΕ• μή πως αγιο'ν έστι

(Ρο» η( ραηιπι ϊηίΐιαη 5ΐ'ί) | Α εύρεϊΐήσωμαι | παραδιδοΰς ουπι ΑΒΕΡ>ΗΙ .. Ο

παραδούς | κρίμα : Α χείρας | Ε οπι ουν | αυτήν : Ρ* αυτή | ποιήσω : Ρ•»

β«1«1 οΰχ οίδα | Ι λάϋρα ουν | αυτήν απολύσω: Ρ»Η άπ. αυ'τήν . . Α οιη αυ

τήν | άπ' έμοΰ ουπι ΑΟΡηΗ οιο .. ΒΡ•ΙΙι Ρο» οπι. Ρι-βοΙβΓββ Ρ•> Βάα αυτή ή

ημέρα κυρίου ποιήσει ώς βούλεται | καί (οιιπι ΑΒΕΓ»ΙΙ• Ρο»; ΟΗ αιΜ ταϋτα

αΰτοΰ ένίυμουμένου , Ο ώς ταΰτα διελογίζετο) χατέλ. αΰτδν (Η οπι) ή (οαπι Βϋ

ΗΙΙ. ; Α0Ρ> οπι) νΰξ . . Ρο οιη

2. αΰτώ κατ' όναρ (Β οπι κ. δν.) . . Α κ. όν. αΰτώ , Ι κ. όν. τώ Ίωση'φ |

Μή φοβη^ης οαπι ΑΒΕΡ> III Ρο» . . Ο ρπιβπι Ιωσήφ , ϊΐεπι Ο Ιωσήφ Ιωσήφ,

υΙός Δαυίδ . . ί. »ι!ά Ιωσήφ | τήν παϊδα (Η - δαν) ταύτην (Ρ» αΰτη'ν ρι•ο ταύτ.,

Β οπι) . . ϋΡ» Ρο» ααα παραλαβεΐν . . Η ρΓαοπι παραλαβεΐν (ϊηιβΓ παραλ. βΐ τήν

«χ»ϋποΐα ίοιιΐ Μαριάμ τήν γυναΓκά σου), ίιβπι Β ιραραλαβ. Μαριάμ | έν αυτή:
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έστιν αγίου • τέξεται δε υίόν , και καλέσεις το όνομα αυτού Ίη-

σούν • αυτός γαρ σώσει τον λαον αΰτοΰ άπό των αμαρτιών αυ

τών, και ανέστη Ιωσήφ από του ύπνου , και έδόξασε τον θεόν

Ισραήλ τον δόντα αΰτώ τήν χάριν ταύτην, και έφύλασσεν

αυτήν.

XV.

' ΤΗλθεν δέ "Αννας ο γραμματεύς προς αυτόν και ε?πεν

αΰτώ Τί οτι ουκ έφανης έν τή συνάδω ήμο>ν ; και είπεν αύτα

' Ιωσήφ "Οτι £καμον άπο της οδού" , και άνεπαυσάμην τήν πρώ-

την ήμέραν. καΐ εστράφη και είδε τήν Μαριάμ ώγκωμε'νην.

2 ΚαΙ άπίει δρομαϊος προς τον ιερέα και είπεν αΰτώ Ιωσήφ, δν

σύ μαρτυρείς, ήνόμησε σφόδρα, και είπεν Ό ιερεύς Τί τούτο;

ΒΙΙί έξ αυτής | όν εαπι Ρ»Η .. ΑΟ γεννηϋέν, ΒΙ γεννώμενον, Ι• γεγεννημένον,

Ό γενόμενον .. Ροβ παΐηη \ έστ. άγί. εοπι ΑΟΡ» Η βίε .. ΒΙΙ, Ροβ άγί. έστ. |

τέξεται (Ι τέξει) εαπι ΛΒΟΕΡ»ΗΙΙ, .. Ο Ροβ οπι | άμαρτ. αυτών: Α άμ. αυ'-

τοΰ | ΰπνου: Ο αάά αΰτοΰ | Ό έδόξαζε | Ισραήλ εαπι ΑΟΡ» Ι, (ρι-αεπι κυ'-

ριον) . . ΒϋΗΙ τοΰ Ίσρ. | II, Ροβ οπι ταΰτην . . Ρ•» τοιαΰτην χάριν | κ. έφύ

λασσεν αυ'τη'ν εαπι ΒΗΙΙ, . . ΑΟΡ» Ροβ κ. έφΰλαξε ((Ρ» διεφύλ.) τήν παΐδα, Ε κ.

έφύλασσε τ. παΐδα . . Ρ•> τηρήσαι άφϋάρτην παρ^ε'νον

XV, 1. *Ηλ5. δέ εοω ΑΒΟΗ Ροβ . . Ι οπι δέ . . ϋΡ» ΚαΙ ηλ&. | προς (Ο

έπ') αυ'τ. επιπ ΒΟϋΗ . . Π. Ροβ προς τον Ιωσήφ . . ΑΕΡ» οπι | αΰτώ οαπι ΒΟΗ

εΐε .. ΑϋΡ.Ρ» τω Ιωσήφ | Τί οτι εαπι ΑΒΕΗ .. ΟΡ» Δια τί . . Ι Τϊ . . Χ*

Τί ουν έβράδυνας χα\ οτι | ουκ έφάνης εαπι ΟΡ» Η , ϊιεπι οι νί«1<•ι:ογ ϋΡΙ> Ο . .

ΒΙ Ροβ (αά(ηί$1ΐ) ου' παρεγένου, Ι, ου' παραγέγονας .. ΑΕ ουκ έφανέρωσας | έν

(Η Ροβ οπι) τή συνόδω (Ι συνοδία) ημών (Ο οπι) εαπι ΒΟΟΗΙΙ, Ροβ . . Ρ» τή

είσο'δω κα\ συνοδίο: ημών . . ΟΡ>> έν τη συναγωγή ημών . . ΑΕ ήμϊν εαυτόν |

ΑΕ οπι αυ'τώ | έκαμον εππι ΑΒϋΕΓ»ΗΙΙι .. Ο κεκμηκώς ήμην, Ροβ (($!α$

ιταη | από εαπι ΑΡ»ΗΙ . . ΒΟ έκ | τήν (Ρ» οπι) πρώτ. ήμέρ- εππι ΑΒΕΓ»Ρ1>

Η11, Ροβ . . 00 ήμέραν μίαν (Ο αάά έν τώ ο£χω μου) | καΐ εστράφη ειππ ΑΟ

Ροβ εΐε . . ΒΗ κ. επεστράφη . . Ρ» έστρ. δέ . . Ο στραφείς δε . . Ι, οπι | χαΐ

είδε (Α κ. Γδεν, Ι- καΐ βλέπει ; Ο καΐ ϋεωρήσας οπιϊββο καί β(]) εππι ΒΕΗ εΐο . .

ΟΡ» ι>ι.ΐί-πι Άννας, Α ό "Αννας, Ροβ ιατϊύα ; Ι, α<3<1 "Αννας | τήν (ΒΗΙ οπι)

Μαριάμ εππι ΑΒΡ&ΕΗΙΙ, Ροβ . . ΟΡ» τήν παρδένον | ώγκωμένην εαπι ΒΗ εΐο . .

ΑΡ» όγκουμένην . . Ο ιιΐπφιε (πϊβϊ Γαΐβαβ εβί ΤΗϋο) όγκωμένην . . Ρ•> όγκούουσαν

(έγχύουσαν? Ιάεπι ϊπΓγβ ϊγκυον ουσαν)

2. άπίει (Β άπήει) ουπι ΒΕΗΙΙ, . . ΑϋΡ» άπήλϋεν . . Ο άπελϋών οπιϊββο

και βεο, | δρομαϊος εππι ΑΙ5Ι III, (Ροβ αιπΐτα) . . Οϋ δρομαίως . . Γ» οπι | Ιερέα

εαπι ΒΟΡ»Η Ροβ είο .. ΑϋΡΙ) αρχιερέα | καΐ είπεν αυ'τώ (ΒΗΙ οπι αυ'τώ) ..

Κ* λέγων αΰτώ | ον εππι Α ("Π Ι, . . Ρ» ου . . ΒΕΗ ω | σύ μαρτυρείς (Ε συμ-

μαρτ.) εππι ΒΟΕΗΙ, Ροβ.. ΑΟΡ» σΰ μεμαρτΰρηκας (Ρ» συμμεμ). ΡΓββίεΓββ V

αάά περί αΰτοΰ οτι δίκαιος έστιν | Ρ» ήνόμισε | Ρ» ροβΐ σφόδρα βίαιίπι ρβΓ-

ρΐ τήν γαρ παρ^ένον ή'ν παρέλαβεν , οπιίββίβ ίίβ ςπαβ ιηίει-ροβϊΐα βιιηΐ | ό

Ιερεΰς εαπι ΒΟΟΗ Ροβ βίο . . ΗϋΙ ό άρχιερ. | Τί τοΰτο: Η Τί έποίησεν |
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καί εξπεν Την παρθένον ην παρέλαβεν έκ ναού κυρίου, έμίανεν

αυτήν , και έκλεψε τους γάμους και ουκ έφανέρωσεν τοις υίοΐς

' Ισραήλ, και αποκριθείς ο ιερεύς ε?πεν Ιωσήφ τοΰτο έποίησεν ;

και εϊπεν "Αννας ό γραμματεύς Άπόστειλον ύπηρε'τας, και εύ-

ρήσεις τήν παρθένον ώγκωμένην. και άπήλθον οΕ ύπηρε'ται και

ευρον καθώς εϊπεν , καί άπήγαγον αυτήν άμα τω Ιωσήφ εις το

κριτήριον. 3 Καϊ εϊπεν ό ιερεύς Μαρία, τί τούτο έποίησας;

καί Γνα τί έταπείνωσας τήν ψυχήν σου και έπελάθου κυρίου τοϋ

θεού σου; ή άνατραφεϊσα άς τα άγια των αγίων καί λαβούσα

τροφήν έκ χειρός αγγέλου και άκούσασα των ύμνων καί χορεύ-

σασα ε'νώπιον αυτού , τί τούτο έποίησας ; ή δέ έκλαυσε πικρώς

λέγουσα Ζή κύριος ο θεός μου καθότι καθαρά είμι ενώπιον αυτού

καί άνδρα ού γινώσκω. 4 Καί είπεν ό ιερεύς προς Ιωσήφ Τί

κα\ εϊπεν ουιη ΑΕ ; αιΙιίίΓο "Αννας ΟΗ ; αιΜίΐυ αύτώ Ο . . Ό άπεκρΰη δε "Αννας

κα\ εϊπεν . . ΒΙΙι Ροβ κα\ λέγει αυ'τώ | Ι τοΰ κυρίου | Η οπι αυ'τήν | καί

έκλεψε τους γάμ. αΰτ. κα\ ουκ έφανέρ. τοις υΐ. Μσρ. εαπι ΑΒΟΕΡΜΙι Ροδ . . ΟΗ

οιπ | κ. άποκρ. ό Ιερεύς (Ι οπι ; Ροβ ό άρχιερ.) εϊπεν (Ο αιΐά αύτώ) ουπι ΒΟ

ΕΗΙΙ. Ροβ . . ΑΓ» κ. εΐπ. ο' άρχιερ. (Γ» ο' Ιερ.) | τοΰτο : Ό ταϋτα | Ρ» πε-

ποίηκε | κ. εϊπ. "Αννας ο' γραμμ. οιιπι ΒΗΙί, Ρο8 . . ΑΟΡ» κ. εϊπ. (Ρ» αάά αύτώ)

"Αννας .. Γ•• ο' δε ?φη | Άπο'στειλον: Κ•• Άπόλυσον | εύρήσεις: 1> εύρήσου-

σιν , Ι εύρούσιν , Ροβ ίηνιηίεηΐ | τήν παρϋένον ουπι ΒΟΡ» εΐο . . ΑΕΙ1 τήν Μα

ριάμ (- £αν II) . . II, Ροβ αυ'τήν | ώγκωμ. ουπι Β , ΐΐεπι (Ιεδίε Τΐιϋοηε ο'γκωμ.)

Ο βίο .. ΑΡ»Η όγκουμένην .. Ρ•> έγκυον (ΒϊγοΗ όγκ.) ουσαν ] κα\ άπήλθον

(ΓΙ> έλϋόντες οπιίδδο καί 5ες; Γ» έπορεύίησαν) οΐ υ'π. κ. ευρ. (ΑΕ β<1(1 αυτήν,

Ι αυτήν ο'γκωμένην [ώγκ. ?]) καϋώς (Ε ως; Ι &άά καί) εΐττεν (Κ•> αιία! [αυ'τοΐς?]

ό "Αννας, Ό "Αννας ο' γραμματεύς) | κα\ άπήγαγ. (εοπι ΑΟΕΗ, ϊιεπι Ρ•> , Ρο5

αάάηχιτβ; ΒϋΡ»Ι11ι ήγαγ.) αυτήν (Ο ροδί κριτήριον ροπ ; Ι) οπι) αμα τώ (Α οπι)

Ίωσ. (α. τ. Ί. επιη ΑΟΟΕΗ ; ΒΚ«Η, Ροβ κα\ τον Ί.) εις (Η ρι-αεπι καί παρέ

στησαν αυτούς, ίΐεπι ϋ καί έ*στησεν αυτούς ο' άρχιερεύς) το κριτήριον (εϊς τ. κρ. :

ϋ ΛΛ κριτηρίου ; Ι οπι) . . ΡΙ> βίο : καί παραλαβόντες τήν παρϊένον καί τ. Ίωσ.

άπήγαγον εις τον ιερέα, κα\ έΌ"τη (έστησαν ?) εις το κριτ.

3. Κα\ εϊπεν . . ΑΕΡ» εκ1<Ι αυτή | ο' Ιερεύς ουπι ΟΕΓ» Ροβ εΐε . . ΑΒϋΗ

ό άρχιερεύς | Μαρία ουπι ΑΒΡ&Η .. Ο Ροβ Μαριάμ, ϋ προς τήν Μαριάμ |

κα\ Γνα τί οι™ ΒΗΙΙ, Ροβ . . ϋΕΡ» κα\ τί . . ΑΟ καί | κα\ (Ο οπι) έπελάίτ. κ.

τ. 2. σ. α™ ΑΒ(0)ΕΡ»ΗΙ, . . Ι Ροβ οπι | των (οιιιπ ΟΡ», Ε οπι; ΌΗ τον, Α

οπι) ύμνων (ουπι ΟΕΡ» ; ΑϋΙΙ ΰμνον) οηιη Α0ΟΕΡ»Η; βε(1 εχ ηΐ8 ϋΡ» ηάΉ αυ

τών , ΕΡΙ ενώπιον αυτών , Α έκ στο'ματος αυτού . . ΒΙΙι Ροβ των μυστηρίων αυ

τού | καί χορεύσασα ένώπ. αυτού ουπι ΒΟΟΙΙ, Ροβ .. ΑΟΕΡ»Η οπι | Ρ» τ{ δΐ

τούτο | ή δέ: ϋΐι αάΜ Μαριάμ | έκλαυσε: Ρ» ίδάκρυσε | λέγουσα, Ό καί

είπε | μου ειιπι ΒΕΓ»ΗΙ1, Ρο$ . . ΑΟ οπι | καϊο'τι: Ε διότι, Α οτι | είμί

εϋπι ΑΒϋΕΡ»ΗΓ. Ροβ . . Ο αάά £γώ | αυ'τού . . ΒΗΙ Ρο8 κυρίου

4. Κα\ εϊπεν . . Ρ* εϊπε δέ | 6 (Ρ» οπι) Ιερεύς : Α ό άρχιερεύς . . Ώ οπι |

προς (ϋ τώ; Ι πρ. τον) Ιωσήφ Τί τούτο ειιπι ΒΟΓ»ΗΙ£, Ροβ .. Ο Ίωση'φ, τί
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τοϋτο έποίησας; και εϊπεν Ιωσήφ Ζή κύριος καθότι, καθαρός

είμι έγώ έξ αυτής, καΐ ε?πεν ό ιερεύς Μη ψευδομαρτύρει άλλα

λέγε το αληθές" έκλεψας τους γάμους αυτής και ούκ έφανέρω-

σας τοις υίοϊς Ισραήλ, και ουκ έ'κλινας την κεφαλήν σου υπό

την κραταιάν χείρα όπως εύλογηθή το σπέρμα σου. και Ιω

σήφ έσίγησεν.

XVI.

1 Και εϊπεν έ ιερεύς Άπόδος την παρθένον ήν παρέλαβες έκ

ναού κυρίου, και περίδακρυς έγένετο 'ΐ6)σήφ. και εϊπεν ό ιε

ρεύς Ποτιο) υμάς το ύ'δωρ τής έλέγξεως κυρίου , καί φανερώσει

τά αμαρτήματα ύμοϊν εν οφθαλμοϊς υμών. 2 Και λαβών ό ιε

ρεύς έπότισεν τον Ιωσήφ , και έ'πεμψεν αύτον εις την όρεινήν ■

καϊ ήλθεν ολόκληρος, έπότισεν δέ καϊ τήν Μαριάμ , καϊ έ'πεμ.-

τοϋτο .. Ε Τι τοϋτο, Ιωσήφ [~ Α οπι έποίησας | καί εϊπεν . . ΒΕΡ» είπε δέ !

Ιωσήφ οι™ ΑΒΠΕΗΙ, .. ΟΡ» ό Ίωσ. | κύριος αιπι Α .. ΒΗΙοάΛ ό !3εός, ίΐεπι

ΟΓ» ο1 3ε. μου . . Ε αάά καί ό χριστός αύτοϋ κα\ ο' της αληθείας αύτοΰ μάρτυς ]

κοώότι οππι ΒΕΡ»ΗΙι, ίΐβιπ οτι Α, $ιιία Ρ°8 . . Ο οπι . . Ι οΰ γινώσκω, αλλά |

έγώ οιιπι ΑΟΕΡοΙ, .. ΒΓ»ΙΠ Ροβ οπι | έξ αυτής οππι ΑΟΕΡ» . . ΒΗΙΙ, άπ' αυ

τής | καί εϊπεν ειιπι ΛΒΟΟΗ Ροβ .. ΕΓ» είπε δέ | ο Ιερεύς οιιπι ΒΟΕΡ»Η

Ροβ .. ΑΙ) ο' άρχιερ. [ αλλά: ϋΡ» οπι | λέγε: Ρ» είπε | το άληϊές: Ε τά-

ληϋή . . Η τήν άλήϋειαν | ίκλεψας : ΌΗ ρταεπι δια τί . . Α βαΊΙ γάρ | τ. γάμ.

αυτής ουπι ΑϋΕΓ»Η Ροβ .. Β σου τους γαμ. ; Ι τούτους (σου τούς?) γ. . . Ο

τους γάμους• | . γ.α\ ούκ έκλινας ; Ρ» οπι καί | ύπο τήν (Ρα οπι) κρατ. χείρα (Η

χεΐραν) ; Ι ύπο τήν χείρα τήν μεγάλην καϊ κραταιάν | όπως : Ρ» όπερ | κ. Ίωσ.

έσίγ. ευπ» ΑΟΗ , ϊΐεπ» έσίγ. δ'ε Ίωσ. ΕΡ» . . ΗΙΙ> Ροβ οπι

•XVI, 1. εϊπεν: Η λέγει | ο' Ιερεύς .. ΑΏ ο' άρχιερ. | ην: Η καϊως |

έγένετο Ίωσ. οαιη ΑΒΕΡ&ΙΙΙ, Ροβ . . 01 γενόμενος ό Ίωσ., ϊιειπ Ο οιΐιΐΐιο εστη ..

Ρ» πίΐ πϊβί γενο'μενος | κα\ εϊπεν .. ϋ είπε δέ, Ρ» είπε .. Γ1» είτα φησιν | ο'

Ιερεύς . . ΑΌ ο' άρχιερ. | Η Ποτίσω | κυρίου οιιπι ΟΡ» Ροβ (ϊιεπι 0\ ?) . .

ΑΒΕΟΗί, οπι, 8«ι1 εχ ΗΪ3 ΒΗ &άά κύριος βπΐε φανερώσει, Ε ροβΐ φανερώσει;

1< βόΜ κύρ. ο' θεός Ισραήλ ροβΐ τά άμ ύμ. | ΕΡ&Ι Ροβ το αμάρτημα ύμ. | έν

ο'φ^• υμών οππι ΒΟΡ»Η Ροβ; ίΐεηιΓΙ>Ι, ενώπιον των όφϊαλμών υμών (Ρ•> ημών)

. . Ο ενώπιον ημών , Ο ένώπ. πάντων , Ι ένώπ. τών υ'ιών Ισραήλ . . ΑΕ οπι

2. ό Ιερεύς : Α ο' άρχιερ. | έπότισεν (Γ° έπότησε) : ϋΐ• Ροβ ρταεπι το

ύ'δωρ, ϊιεπι Η το υδ. τής έλέγξεως | τον (ϋ τώ) Ιωσήφ: Ρ•» αυτούς. ΙάΌοι

ρεΓβίΐ καί έπεμψ. αυτούς ε. τ. ο'ρ. κ. ηλ3ον ο'λόκληροι, οιηΐθβϊβ έπότισε δέ

καί οβααε όλόκλ. | έ'πεμψεν : Α άπέστειλεν . . II άπέλυσεν | είς τήν ο'ρεινήν :

ΑϋΕ είς τήν ίρημον | η'λ5εν (1)Η ρπιεπι μεϊ' ημέρας τρεις).. Ρ" έπανήλ-

3εν, Ροβ ηάηΐ .. Β κατέβη, Ι κατίει | έπότ. δε καί: Αϋ ωσαύτως δε έπότ.

καί | τήν (ΟΙ οπι) Μαριάμ (ΒΗ - ίαν) αιπι ΒΟΟΗΙ Ροβ . . ΑΟ τήν παρίένον,

Ε τήν παΐβα | έ'πεμψεν οιιπι ΒϋΟΗΙ Ροβ . . Ο έπεμπε . . ΑΕ άπέστειλεν |
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ψεν αυτήν εις την όρεινήν • καΐ ήλθεν ολόκληρος, και ε*θαύμασε

πάς ό λαός δτι αμαρτία ουκ έφάνη έν αύτοΐς. 3 Και είπεν 6

ιερεύς Ει κύριος ο θεές ουκ έφανέρωσε τά αμαρτήματα υμών,

ουδέ έγώ κρίνω υμάς. και άπέλυσεν αυτούς, και παρέλαβεν

Ιωσήφ τήν Μαριάμ, και άπίει εις τον οίκον αΰτοΰ χαίρων καΐ

δοξάζων τον θεον τοΰ Ισραήλ.

χνιι.

1 Κέλευσις δέ έγένετο άπα Αυγούστου βασιλέως άπογράφε-

σθαι πάντας τους έν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, και είπεν Ιωσήφ

Έγώ άπογράψομαι τους υιούς μου* ταύτην δέ τήν παίδα τί

ποιήσω ; πώς αυτήν άπογράψομαι ; γυναίκα έμήν ; αίσχύνομαι.

αυτήν εαπι ΑΒΕΟΗ . . Ο Ρο» κα\ αυτήν (ιατη (/ι'απι) | Α ε!ς την έ"ρημον | ηλ-

3εν οιιιη ΑΟ . . Ο κατήλίϊεν .. ΒΟΗ κατέβη, Ι κατίει | ολόκληρος: Α 3ΐ1ά καΐ

αυτή, ΒΗ ρΓαΐ'ΐη καΐ αυτή | Ρ»Χ ο™ έπότισεν δε καί αιπαβ ο'λο'κλήρος | Γ•

έϊαύμασε δέ | πάς: Η ρι-βειη ό Ιερεύς καί | Η η' αμαρτία αυτών | ουκ

έφάνη ουπι ΑΒΟΕΡ»ΗΙ, Ρο» .. 0Ρ<> ούχ ευ'ρέϋη | έν (Α οπι) αύτοϊς: Ρ« έπ'

αυτόν . . Η οπι

3. ό Ιερεύς: Αϋ ο" οίρχιερ. | Εί (Ρο» οπι) κύρ. ό 3εός: Γ» οπι ό 3εός |

το αμαρτήματα ουπι ΑΕΙΙι .. ΒΟΡ»Η το αμάρτημα, Ο τήν άμαρτίαν, Ροβ ρ«-

οαίιηη | κρίνω (Ιιοο αοοεηία ΑΒΗ; ηοο βΗίοι• ΟΡ»; Ρο» ϊιιάκο) .. Ε κατακρίνω |

Ώ οπι κα\ άπέλ. αυτούς | κα\ παρέλ. Ιωσήφ: ΟΡ» κ. παραλαβών (Ρ» παρ. δι)

ό Ίωσ. οηΐΜ5ο και βς | άπίει (ΒΗ άπη'ει) : Α άπήλ^εν | δοξάζων : Ρ» ύμνων |

τοΰ Ίσρ. οιιιη ΒΟΗ εΐο . . ΑΕΡ°Ιίι οπι τοΰ

XVII , 1. Κέλευσ. δε έγένετο (0Η(} έξηλ^εν. Ρ* Ροβ Έγέν. δε κε*λ.) από

(οιιιη ΑΰΕΙΛ}; ΒΡ»Ι ύπο' : ΟΗ παρά) Αύγ. βασιλ. (οιιιη ΛϋΡ» [τοΰ βασ. Αύγ.];

ΒΕΟ [Καίσ. Αύγ.] Η[ [αύτοΰ τοΰ ρΓΟ Αύγ.] Γ.(} Ρο» Καίσαρος) οαιη ΑΒΟΕΡ'Ο

ΗΙΙι(2 Ρο» ; ρηΐ(>»(•π-;ιιρι<; εχ ηί» ΟΗ β<Ια καί (Η οπι) βασιλέως Ήρώδου . . Ρ'

Έν δε ταϊς ήμέραις έχείναις κέλευσ. έγέν. από Αύγ. Καίσ. . . Ο Δόγμα δε έν ταΐς

ήμέραις έχείναις ε*ξηλί)ε παρά Καίσ. Αύγ. ] Ο άπογράψασϊ>αι | πάντας τους

(ΕΟ* όσοι είσίν ρΓΟ π. τ.; Ρ» &Λά Ιουδαίους οι ήσαν, Ι* άνϊρώπους χαΐ τάς γυ

ναίκας τους, ΟΗ παϊδας τους) έν (Ι βάα τή) Βηϊϊλ. της Ίουδ. (ΙΙι Ροβ οπι τ. Ί.)

οαιη ΒΕΡ»ΟΗΙΜ2 Ρο» .. ϋ πάντ. τ. έν Ίερουσαλη'μ , Ρ•> πάντ. τ. όντας εν τή

Ιουδαία . . ΑΟ πάσαν την οίκουμε'νην | καί είπεν (ΕΡ» είπ. δέ) Ιωσήφ (υηαβ

νεί <1υο ό 'ίωσ.) οαπι ΑΒΕΓ» ΗΙΙΛ} Ρο» . . ϋ ρι-βειη ήλίϊε δε αΰτη η' απογραφή

καΐ εις Βηθλεέμ της Ιουδαίας .. Ο »ϊο: η'ναγκάζετο δε Ιωσήφ άπελίίεΐν έκ Να

ζαρέτ είς Βηθλεέμ. κα\ είπεν | άπογράψομαι ουπι ΒΡ»ΗΙΙ. Ρο» .. Αθ<} απο

γράφομαι (- φωμαι Α) | τους υιούς (00 τοίς υΐοΐς) μου . . Ι. ρΓαεπι και . . Α

ρο»1 άπογρ. ροη | Ι< οπι τήν παίδα | Έ1•() οπι τί ποιήσω | πώς (1^ τί) αυ

τήν (1•οπι; ΒΟΙ ροβΐ άπογρ. ροη) άπογράψομαι (ΑΗ -ψωμαι) οοιη ΑΒΟϋΕΜΠΛ)

Ρο» . . Ρ1» άπογράψομαι , Ρ* άπογράψασ^αι αυτήν , εααυβ οαπι .<«]<] οοηϊαηςυηΐ |

ΒΙΙι Ρο» ογπ έμήν | αίσχύνομαι ουπι ΠΕΡ»ΗΟ; ϊΐι•πι Ο ρηιεπιϊ»»ο άλλ' .. ΒΙΙ/

Ρο» άλλ' (Ιι οιη) ούκ έ*στι μου (Ι. μοι) γυνή. ΡΓβεΙβΓββ Ρο» βιΐιΐ ίρ$αη «η/πι ίη

οοηί?Γ«α(ίοηβιη οκαχΛ «χ ΗνηρΙο άοπιίηί. | Α οπι γυναίκα α»ΐ}ϋε αίσχύνομαι |
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άλλα θυγατέρα; άλλ' οΐδασιν πάντες ο£ υιοί Ισραήλ οτι ουκ

έ*στι μου θυγάτηρ. αυ'τή ή ημέρα κυρίου ποιήσει ώς βούλε-

ται κύριος. 2 Και έπέστρωσεν την ονον και έτκκάθισεν αυ

τήν, και είλκεν δ υίές αύτοΰ, και ήκολούθει Ιωσήφ, καΐ

ήγγισαν επί μιλίων τριών και εστράφη 'ΐ6>σήφ, και είδεν αυ

τήν στυγνήν, και εϊπεν έν έαυτώ "Ισως το έν αυτή χειμάζει

αυ'τήν. και πάλιν εστράφη Ιωσήφ, και είδεν αυτήν γελώσαν.

και εϊπεν αυτή Μαρία, τί σοί έστι τοΰτο, οτι το πρόσωπον

σου βλέπω ποτέ μέν γελών, ποτέ δέ στυγνάζον. και είπε Μα

ριάμ τω Ιωσήφ "Οτι δύο λαούς βλέπω τοις όφθαλμοϊς μου, ένα

αλλά (Ροί ηοηηι; ΑΙ οπι) 2υγ. .. Ό 2υγ. δ£ | άλλ' οΕδασιν οιιπι ΒΡ&Ι Ροβ ..

ϋΡ» οίδ. δέ, Η χαί οΕδ. , Α οϊδαν γάρ . . Ο οΓδασιν | πάντες οΐ υί. Ίσρ. (Β οπι

οι υί. Ίσρ.) οππι ΒΗΙΙ, Ρο» . . ΑΟ οί υί. Ίσρ. ; ϋΓ» υίο\ Ίσρ. | μου ϋνγ. .. Ι

Ροί μοι 5υγ. ΡΓβείβΓβ» Η ;«Ι<1 τί ποιήσω; ίίοιη Ροβ Οηίά άι Λβο (α<Ηαη? βΐ

ρβιτβΐΐ: (ψιίύίτη ίη χρ$α άίί (Ιοιηίηί (αήαηχ «Ιο | αυτή : «οά1 ΑΒΗ αΰτη. ΡπιβίΡΤΡα

Η :ιι1(1 δε | ώς: ΑΕ καϊώς, Ο καϊά | κύριος οαπι Τ5Ι1Ι1. Ροβ . . ΛΟΡ» οπι

2. έπέστρωσεν (-σε) οιιπι ΛΒΕΡΗΙ*.. ΟΡ»Η ίστρωσε. ΡγβρΙργρ» ΒΡΗ.

ηβό* Ιωσήφ, Ι ϊγΙριιι ροι>1 ίνον αάΑ | την (Α τον) όνον οιιπι ΒΟΡ» Ρο.ι βίο ..

ΑϋΡΐΉΙ, βαΜ αυτοί | χαί έπεχά^ισ. (ΟΡ• έκάίισ.) αυτήν (Ρ•> έπ' αυ'τη τήν

Μαριάμ) οιιπι ΑΟΕΡ»ΡΙ> . . ΒΙί. Ροβ χα\ έποίησεν αυτήν χαϋεσίϊήναι επί την όνον

(Ι έν τω όνω) . . Η οπι | χαΐ εϊλχεν ό υΐ. αΰτοΰ χα\ η'χολ. Ίωσ. (Ο αυτός ήκολ.)

οιπι ΑΟ , ήβπι οπιίββίβ χ. είλχ. ό υΐ. αΰτ. Η . . Ε χ. είλχ. ο' υί. α. χαΐ η'χολ.

Σαμουήλ: Ο χ. είλχ. ό υί. α. Σαμουήλ, χαί ο' έτερος η'χολ. αΰτώ: Γ. χα\ η'χολ.

καΐ ό υί. α. Σαμουήλ όπισθεν αυτών .. ΒΡΜ καΐ Ιάκωβος (Β ιιιΐά έγώ) χαΐ Σι

μών (Ρ1• Συμεών) έπηκολοΰίσουν (Β - λουϋοΰμεν ; Ρ» αάά αυτή) . . Γ» Ροβ Ιωσήφ

δε χαΐ Σϊμων ήκολοΛουν | κα\ (Ρ•1 ηοΐά1 ίδοϋ) ήγγισαν (ΕΗΙΙι -ισεν, Β -ίσαμεν.

Ρταβίει-ββ. ΟΡ» β<Μ ώς) επί (οαπι ΟΕΡ•ΗΙ,; ΒΟΡΙ» άπο') μιλίων (Ρ« μίλια; Β

μίλιον) τριών (Ρ» τρία; Ε τρίτον. Ρ•" βάά1 τής Ιουδαίας) .- Α οπι . . Ροβ α »ηί-

Ιίο«ί ίποϋί (αιπι αφιιύαηΐιιτ οοιιίιιικ 1;<) | χα\ εστράφη (Ι άπεστρ. , ΟΡ» Ροβ

στραφείς οπιϊββο χαί «]) Ίωσηφ .. Α οπι | εϊβεν : Η Ιδεν | αυτήν οιιπι ΑΠΟ

Ρο» . . ΟΕΡ» Η τήν Μαριάμ (Η - ίαν) . . 1 οπι | Ό στυγνώσαν | χαί εϊπεν (Ο

λέγει) έν έαυτώ ου™ ΒΟΡ• (αιΐά Ιωσήφ) ΗΙ< Ροβ . . ΑΕ χαί £νεί)υμεΐτο (Ε ;ι<Μ

Ιωσήφ) λέγων έν έαυτώ (Ε οπι έν έαυτ.) . . ΟΙ οπι | Ίσ. το έν αΰτη (οαπι

ΑΒΕΡ»Η[, ; Ο αάά ον) χ. αΰτιίν (Α ταΰτην) . . ϋί οπι | χ. πάλιν εστράφη Ίωσ.

(Α οπι Ίωσ.) . . ΒΗ χ. επεστράφη Ίωσ. πάλιν ..Οχ. πάλιν έμβλέψας είς αυ

τήν . . Ι οπι | κ. εϊδ. α. γελώσαν : Ι οπι | αύτη : ϋ προς αυτήν | Μαρία (Ο

οβ; Ι Μαριάμ), τί σοί (Ι οπι, ΑΕ ροαι έστ- ροη) έστι τοΰτο οιιπι ΛΒΟΕΗΙΙ.

Ρο» . . Κ» Μαρία , τί έστιν . . Ο Μαριάμ , τί έστιν δ ο'ρώ έν σοί | Β χα\ οτι |

ί. οπι βλέπω | ποτέ μεν γελών (Α γελούν) π. δε στυγνάζ. (ΐιηι ΑΒΚΙΙΙΙ, Ρο» . .

ΟϋΡ» π. μ. στυγνόν, π. δ. γελών (Ρ» γελούν) χα\ άγαλλιώμενον (Ο χαϊρον) |

χαί είπε Μαριάμ (1ι ή Μαρία, Ο Μαρία) τω (Ό προς τον) Ιωσήφ (Ι οβ>

Τ. Ί.) οαπι ΒΠΗΙΙ. Ρθ8 .. Α ή δέ εϊπεν .. ΟΡ• χαί εϊπεν αυ'τώ (Ρ» προς αυ'-

τον) Μαριάμ (Ρ» -ία) | ϋΡ» οπι "Οτι | τοις ο'φ^αλμοϊς μου οιιπι ΒϋΕΡ»

ΗΙί, , ιίειπ ρπ«•πιΐί8θ έν Ο Ρο» . . Α οπι | Ό τόν μεν ένα <■• χαί τον έτερον |
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κλαίοντα και κοπτόμενον , και ένα χαίροντα και άγαλλιώμενον.

3 Και ήλθον έν τη μέση όδω, και είπεν αΰτω Μαριάμ Κατάγαγέ

με από της δνου , οτι το έν έμοι επείγει με προελθεΐν. και κα-

τήγαγεν αυτήν άπί) της όνου , και εϊπεν αΰτη Ποΰ σε άπάξω

και σκεπάσω σου την άσχημοσΰνην ; οτι έ τόπος £ρημός έστιν.

XVIII

1 Και ευρεν σπηλαιον έκεϊ και εϊσήγαγεν αυτήν, και πα-

ρέστησεν αύτη τους υιούς αΰτοΰ , και έξελθών έζήτει μαϊαν ε'ν

χώρα Βηθλεέμ.

κλαίοντ. κ. κοπτόμ. ειιηι ΑΒΟΕΡ»ΗΙΙι Ροβ . . Ο οπι κ. κοπτ. | χαίρ. κ. άγαλ

λιώμενον (Η - ιώντα) ΑΕΗ . . Γ» γελώντα κ. άγαλλιώμενον . . ΒΙΙ, χαίροντα κ.

γελώντα , Ο γελ. κ. χαίρ. . . Ροβ ίχκΐ/απίβτη Η ήάιηΐιτη

3. ΚαΙ ηλϋον (ευιη ΑΒΕΗ ; Ώ ήλίίωμεν [βίε] ; Ιί Ροβ η'λίίεν. Ρ» Ήλ3ε

δε πάλιν) έν τη μέση όδώ (οιιηι ΒΙΙ• Ροβ. Ε» Η ανά μέσον της οδού, ΑΕ κατά

το [Ε οιη] μέσ. τ. ο'δοΰ. Ό μέσων [βίο] της όδ ) . . Ο Κα\ ως άνέβησαν έν τη

Βηθλεέμ | καΐ (Ο οιη) είπεν αύτώ (ΕΙ οιη) Μαριάμ (Α -ρία) οιιηι ΑΒΟΕΗΙΙ,

Ρο» . . Ρ» κ. ειπ. Μαρία τω Ιωσήφ . . ϋ στραφεϊσα δε Μαρία λέγει προς τόν

Ιωσήφ | Κατάγαγέ (Ε -γαγον. Α ρΓβειη Ιωσήφ) .. Ι κατάγε, Ε* κάϋελον |

Ε» οτπ από τ. όν. | το (Ι οηι) έν έμοί: ΕΙΙ βι1<1 όν . . Ο ροβΐ έπείγ. ροη | έπείγ.

(Ρ>> ρπκ'ΐη λίαν) με (1 μοι) : Ι•'»0 οηι με | προελδεΐν (ΒΙ, ρπικπι τοΰ) οιιηι ΑΒ

ΕΡ» ΟΗΙ, Ρο$ . . ΟΙ προσελϊεΐν . . ϋ έςελϋεΐν | χα\ κατη'γαγεν (Ρ1» καταγαγών)

αυτήν από τ. όν. (ά. τ. ο. εαπι ΒΟΟΗΙΙ, Ρο3 ; οηι ΑΕΕΙ>0) .. ΟΓΙ> &άά ο [Ρ1•

οηι] Ίωση'φ; ηοη ίιεπι ΑΒΕ&ΗΙ. Ρθ3 | καΐ (Ρ1» οηι) είπ. αύτη" (Ο προς αυτήν,

ΑΡΙ> οιη) . . ΟΙ 3ΐίε! ό Ιωσήφ | άπάξω : .Α έπάξω | καΐ σκεπάσω (Α καλύψω ;

Ρ*> Ροβ οηι κ. σκεπ. ; ϋ Ιιίβ ρΓβειη κα\ ποΰ σε κρύψω) σου (Ο οιη) τ. άσχημοσ.

(οιιηι ΑΟΟ; ΒΕ αίσχύνην. ΓΙΊ, Ροβ οπι σ. τ. άσχ. ; Η σε) οτι ο' (Ρ•>ΗΙι οπι)

τοπ. έ"ρ. έστ. εαιη ΑΒϋΕΓΙιΟΗΙ, Ρο$ .. Ο οτι ου'κ έ"στιν ήμΐν τόπος εις κατά

λυμα | Ρίο καΐ κατήγαγεν υβοαε έ*ρημ. έστιν Ε» βίε: καΐ εϊπεν Ιωσήφ Ποΰ

άπάξω σε; οτι ό τοπ. έρημ. έστι. κα\ ε?πε πάλιν Μαρία τω Ίωση'φ Κατάγαγέ

με • λίαν γάρ το έν έμοί επείγει με. καΐ εύί)ΰς κατήγαγεν αυτήν Ιωσήφ.

XVIII, 1. Κα\ ευρεν (Η ηύρεν. ΕΡ» Εύρε δέ) ειιηι Α0ΕΡ»Η.. ΒϋΡΙΧϋ

Ροβ Κα\ εύρων, Ι Εύρων οιηΪ33ο και β(] | έχ.εΐ (Ι έκεΐσε) οιιηι ΑΒΟΕΡ»ΗΙΙι

Ροβ . . ΟΡΊ Ο οηι | είσήγαγ. (Ι) άπη'γαγ.) αυ'τήν οιιιη ΑΒΟΗ Ροβ . . ΕΡ» ιιάΜ

έκεϊ, ίιεπι Ρ1(1 έν αΰτω, Ο προς αύτω (-τό?) | Ρ» Ο και παραστη'σας | αύτη

(ρ , ϊΐεηι Ο αυτήν. Ρ•> έ*ξω τοΰ σπηλαίου) τους υιούς (Ο τοις υ'ιοΐς) αύτοΰ ουπι

ΑΒ (ρΓβοπι ημάς) ΌΕΡ&ΟΗ .. Ο α. τ. δύο υ'ι. αύτ. .. II. Ροβ α. τόν υ'ιόν αύ

τοΰ . . Ρ" αυτήν τω σπηλαίω καΐ τους υιούς αύτοΰ | κα\ (Β »άά αυτός) έξελ-

ΰών έζήτει {Ό του ζητήσαι) μαϊαν (Ι έζ. μ. ροβΐ Βηϊλ.) ειιηι ΒΠΗΙΙ, Ροβ . .

ΑΟΓ» καΐ (Ρ« οω) έξηλδε ζητήσαι μ., Ρ•>0 αυτός δε έξίη (ι. ε. έξίει) ζητη-

σαι μ. | μαΐαν: ΑϋΕΡ» αάά Έβραίαν, ηοη ϊίειη ΒΟΡ1>ΟΗΙΙ, Ροβ | έν (ΏΙ βοά

τή*) χώρα (ΑΕΙ, οηι) Βηίλ.
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2 Έγώ δέ Ιωσήφ περιεπάτουν, και οΰ περιεπάτουν• και

άνέβλεψα εις τον αέρα , και είδον τον αέρα έ"κθαμβον ■ και άνέ

βλεψα εις τον πόλον τοϋ οΰρανοΰ , καί είδον αυτόν, έστώτα και

τα πετεινά τοϋ οΰρανοΰ ηρεμοΰντα ■ και επέβλεψα έπΐ τήν γήν,

και είδον σκάφην κειμένην και έργάτας άνακειμ,ένους , και αί

χείρες αυτών έν τή σκάφη • και οι μιασσώμενοι ουκ έμασσοιντο,

και οί αΐροντες οΰκ άνέφερον , και οί προσφέροντες τώ στόμιατι

αυτών οΰ προσέφεραν , άλλα πάντων ην τα πρόσωπα άνω βλέ

ποντα • και είδον πρόβατα έλαυνόμενα , και τά πρόβατα είστη-

2. Έγώ δέ Ίωση'φ εΐο : ρπιπα ία ΗΪ5 ρεΓδοηΒ ιιΙιιιιΙιιγ ΑΟΙ)Ε (Ρ») Η;

ΙβΓίΐβ ΒΙΙ.Μ Ροβ ; οιιιιμμ νβΓΟ ιιβο,πε Βηεπι οαρϊΐΐβ οιτιίΐΐιπιΐ Ρ>> Ο | Έγώ 8. Ίωσ.

περιεπ. καί ου (Α καί οΰ καί) περιεπ. (ϋΗ οσι κ. οΰ περ.) οηπι ΑΟΟΕΗ .. Ρ•

Έγώ δε" , λέγει Ίωση'φ , περίπατων . . Ν Ό δε Ίωσ. περιεπάτει κα\ ου περιε

πάτει . . ΒΙΙ. Ροβ Ώς δε περιεπάτει Ίωση'φ Ι Χ<*ί άνέβλ. είς τ. αέρα , κ. είδ.

τον αέρα. (Α αυτόν) έκ3. ■ κ. άνέβλ. είς τ. πόλ. τοΰ ου'ρ. , κ. είδον αΰτ. (Α »<1ά

ίκϊαμβον κα\) έστώτα ρχ Α ϋία,ιιε <1"' βίιπίΙϊΐεΓ ΙιμΙιειιΙ ΕΗΙΙ, Ροβ. Ε εηίπι βίο:

κ. άνέβλ. είς τ. πόλον τ. οΰρ. καί ειδ. αΰτ. έστώτα , κ. άνε'βλ. είς τ. οΐέρα κ. είδ.

τόν αέρα δώ. Ιΐεηι II. καί άναβλέψας ε. τ. πόλ. τ. ου'ρ• είδεν έστώτα αυ'το'ν (Ι

τον πο'λον) , κα\ τον αέρα έ"κ5. Ιΐεηι Η κ. άνέβλ. είς το ΰψος τοϋ ου'ρ. καί οίδον.

τόν παλεόν έστο'τα , κ. έπέβλεψ. επί τόν άέραν και οίδον αΰτον έκ5. Ροβ νχάϊΐ

ρυΐηνι οοίίχιτηνι ιίαηίαη (Ι αιτιηχ ο!>3ΐιιρ([αοΙητη. Ρογγο Ο κα\ άνέβλ. είς τόν οΰ-

ρανόν, και είδον τόν πο'λον τοϋ οΰρ. έστώτα .. Ρ» άνέβλεψα είς τόν αέρα, καί

είδ. τόν αέρα έκ-αμβον . . Ό χ. άναβλέψας είς τόν πόλ. τοΰ οΰρ. καί είδον τόν

αιθέρα έκίί. . . Β ηίΐ ηϊβί άναβλέψας είς τόν οΰρανόν είδε (βε<]ΐπΐιΐΓ βίαΐϊπι τά πε

τεινά εΐο | καί (Β οηι) τά πετ. τ. οΰρ. η'ρεμοΰντα οιιπι ΑΒΟΕΡ&ΗΙΙ, .. ΰ κ. τ.

π. τ. οΰρ. τρέμοντα Ροβ ιΐ νοίαϋίχα ίη τηειίίο οιιηιι «ϊίαηίι'α. ΡΓβΡίεΓεβ Η βάά

έν τώ τίκτειν την παρ'ίένον | κ. επέβλεψα (ΒΙΙ, - ψεν) ειιπι ΒΡ»ΗΙΙ. . . ΑΕ κ.

ίβλεψα .. Ο κ. ένέβλεψα, Ό κ. έμβλέψας, Ροβ «ί α$ρϊά(π5 | έπί εαπι ΒΟΡ»ΗΙΙι

.. ΑϋΕ Ροβ είς | είδον: ΒΙΙ. Ρο» είδε | σκάφην: Α τράπεζαν | καί αϊ χ.

αυτών έν τη σκάφη (Α τραπέζη. Ρ* έπί τήν σκάφην.) ευπι ΒΗΙΙ. . . ΑΟ βάά

ήσαν ροβΐ καί, ΟΕΡ» ροβΐ αυτών, Ροβ ροβι >η ίοαρίια | κ. οί μασσώμενοι (βίο

ΒΗΙ.; ΑϋΡ» μασσόμενοι; ΕΙ μασόμενοι) οΰκ έμασσώντο (δϊο ΒΗΙ,; ΑϋΡ» έμάσ-

σοντο; ΕΙ έμάσοντο) οαπ> ΑΒϋΕΓ»ΗΙΙ, Ροβ (βί τααηάιηία ηοη πιαηάβΰαηί) . .

Ο οηι | κ. οϊ αΓροντ. (ϋΐ έρώντες) οΰκ άνέφερον . . ΒΗΙ, (Ροβ ηι'Ι οαρΜαηΙ, 8β<1

Ϊ3 ροβι εΙΪΒπι ηίΐ α^ιηίαηΐ) αάά ουδέν . . Γ* κ. οί αναφερόντες έπΐ της κεφαλής

οΰκ άνέφερον | τώ στο'ματι (Α το στο'ματι, Ε το στόμα) αυτών (ΑΡ» οηι) ευπι

ΑΒϋΕΡ»ΗΙ, Ροβ ..Ι έν τώ στ. αυτών, ^ είς τό στόμα | πάντων οοπι ΑΒΕΡ»

ΗΙΙι Ροβ . . Ό οπι . . Ο πάντων αυτών | ην τά πρ. άνω βλέποντα (Η άναβλέπ.)

Α ην τά πρ. κάτω νεΰοντα, Ε τά πρ. κάτω έ"βλεπον | κ. είδον (ΒΙΙ, ίδοϋ) πρόβ.

(Ιί βοΜ ως) έλαυνόμενα (Β1> β<1ι1 ην* Η βίά έπΐ τον χειμάρρουν), κα\ τά πρόβ.

ε'.στηκει (Ρα έστη'κεισαν, Ο έστηκεσαν. Η κ. ίστηκει τά πρ. εΐ αά"ά μη πίνοντα.

ΒΙΙ. Ροβ κα\ [οπι τ. πρ.] οΰ προέβαινον άλλ' Γσταντο) : ΑΕ αϊΐ ηϊβί καί είδον

ΚΛ .ΙΙΐρ. ϋ|1(ΙΓΓ. (•(!. ΤΪΗΓίΚ'ΠΐΙηΓΓ. 3
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ο

χει, και έπήρεν ό ποιμήν την χείρα αυτού τοΰ παταξαι αυτά,

καΐ ή χειρ αύτοΰ £στη άνω • και επέβλεψα έπί τον χείμαρρε τοΰ

ποταμού , και είδον τά στόματα των έρίφων επικείμενα και μη

πίνοντα, και πάντα υπό θήξιν τω δρόμω αυτών διελαύνετο.

XIX.

1 Και είδον γυναίκα καταβαίνουσαν άπό της ορεινής, και

είπέν μοι "Ανθρωπε, πού πορεύη; και είπον Μαίαν ζητώ Έβραίαν.

και άποκριΟείσα είτζέ μοι Έξ Ισραήλ εϊ; και είπον αυτή Ναί. ή

δέ είπεν Και τις έστιν ή γεννώσα έν τώ σπηλαίω ; καΐ εϊπον εγώ

Ή μεμνηστευμενη μοι. και είπε μοι Ουκ έ*στιν σου γυνή; και

(Α Γδον) προ'β. έστώτα | κ. έπηρεν γπιπ ΒΟ (έπηρε δέ) ΌΙΙ. : ΑΕΡ» Η κ. ηρεν |

ό ποιμήν: 'ϋΛ αηΐβ τοΰ πατάξ. | την χ. αύτοΰ (Β Ροβ οπι) οαπι ΛΒϋΕΡ«Λ

Ροβ . . Η την ^άβδον . . Ο οπι | τοΰ (Γ» οπι) πατάξ. αυτά οαπι ΑΟΕΡ»ΗΛ

Ρο• . . ΒΡ τ. πατ. τά πρόβατα . . ΒΛ Ροβ αιΐιΐ έν (Ι οπι) τή έάβδω | χ- η χ.

α\ίτ. ίοτη (Β ην ; Η βπΐβ η' ροη ; Ι οπι) άνω (Ε οπι) : ί. οπι | επέβλεψα (ΒΛ

- ψεν) ουπι ΑΒϋΗΛ . . ΕΡ• ίβλεψα . . Ο άνέβλεψα | έπ\ τ. χείμαρρ. τοΰ ποτ.

οηιη ΒϋΗΛ Ροβ ; Ηβηι ΕΡ» έπ\ τ. χείμ. ποταμόν . . Ο είς τον χείμαρρον , Α εί;

τον ποταμόν | είδον (Η Ιδεν) : ΒΛ Ροβ είδε (αηυβ ϊδε) | τά στόμ. τ. έρίφ. (Ε

τ. έρ. τά στ.) έπικ. ουπι ΑΒΕΛ Ροβ (ράά αψιαι) . . ΟΟΓ•Η έρίφους (Ρ« τους

Ια.) κα\ τά στο'μ• αυτών (Η 80Μ ην) έπικείμ. τω υδατι (Ο έπ\ το ύδωρ ; Η οπι) |

μη πίνοντα : ΒΛ ου πίν | κα\ πάντα (Η οαιΐ τά) : Λ Ροβ άλλα πάντα . . ΒΡ» οπι |

ύπδ ϊΐηξιν (Η ίίήξειν , Ι. ϊέξην , Ν ϊρίξιν. ΑΕ 2ηξει; υ 5είξη; ; Ι 3ίζει) τ«

δρόμω (Α τοΰ δρο'μου) αυτών διελαύνετο (ευπι ΗΜ ; ϋ συνελαύνετο [αηΐβ τώ

δρ. β.], Λ άπηλαύνετο [Ι -νοντο], Ε έλαυ'νοντο. Α η'συ'χαζον) ουπι ΑϋΕΗΛΝ

Ροβ (ί(ά οηνιία ϊμο ποτηηύο αο ίρίο <•ιϊγ«ιι ιταηΐ ϊτηριχίβα) . . Ο ύπδ ϊκπληξιν όντα

. . ΒΡ" οιη

XIX, 1. Κα\ είδον (Η ίδον) γυναίκα (-καν Η) κ. ά. τ. ο'ρεινής (Η έρη

μου) : ΒΛ Ροβ , ϊΐεπι Ρ* Ο Κα\ ιδού (Ρ•> Ο α<1(1 κατήντησεν αύτω) γυνή χατα-

βαίνουσα βίο | είπέν μοι: Ρ•• Ο είπ. αύτω .. ΒΛ λέγει αύτώ | "Ανϊρωπε (Α

οω): ΒΛ Ροβ ρπιβπι 2οί (Λ σΰ) λέγω (Ι λέγε) | πορεύη: Ο βάο" χαΐ τίνα

ζητεΐί Ι είπον (ΒΛ είπεν) ουπι ΑΒΗΛ . . 0Ρ« Ροβ βάά αυτή, Ο προ» αυτήν

Μαΐαν ζητώ Εβραίο™ οοπι Α (Έβρ. ζητ.) ΒϋΕΓ»ΡΙ> (Έβρ. ζητησαι) ΗΛ Ροβ..

Ο οπ> Έβραίαν. ΡΓϊβΙβΓβ» Ρ* βίβΐΐπι ρβι-§ίι έξ Ισραήλ. κα\ είπε μοι ΙΙοΰ (βραά

ηοβ Κ.α\ τΙς) ϊστιν , ιηεαιιβ οπιΐββίβ | κα\ άποκρώεϊσα (Ροβ οπι άποκρ.) .. Α ή

βέ | εΐπέ μοι αιπι ϋΕΗ , Ηρπι μοι είπ. Ο . . Α είπεν , Ι λέγει . . Βί. Ροβ λέγει

(άίχίΐ) αύτώ | Έξ Ίσρ. (Ε Ιερουσαλήμ) εί (Η σΰ εί, Ροβ «β Ια) οιιπι ΛΟΕΗΙ.

Ροβ . . ΒΟ οπι εί | κα\ είπον (ΗΙ Ροβ είπεν) αύτη . . Β λέγει αύτη . . ί. είπε δε αύτΐ

,,Οχ. είπον έγώ | Ναί ουτη ΑΒΟΕΗΛ Ροβ . . Ο ηα(Ι κυρία | ή δε είπεν (Η.

βΑΑ αύτώ) οαπι ΑΒΕΗΛ Ροβ . . 00 χα\ είπε μοι (ϋ προ» μέ) | Και τις έστ.

ή γεννώσα έν τ. σπ. οατα ΑΒϋΕΟΗΙ Ροβ . . Ο Τις έστ. ή γεννήσασα έν τ. σπ. ..

Ρ» Ποΰ ίστιν ή γεννώσα ; καΐ είπον Έν τώ σπ., βΙβΙϊπιηϋΡ ρΡΓβίι κα\ μεμνηστ. μϊί

έστιν | είπον έγώ (Α οπι) .. ΕΟΗ είπον αύτη, ΒΙ Ροβ είπεν αυτή | Ή μεμνηστ.

(Ε Έμνηστευμένη) μοι (Ρ» μου. ΟΡ1> 3ά(1 έστιν, ϊΐβιη Γ») . . Α ου» | κα\ είπί'
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εΣπον αυτή Μαριάμ, έστιν ή άνατραφεΐσα έν τω ναφ κυρίου , καί

έκληρωσάμην αυτήν γυναίκα- και ουκ έ'στιν μου γυνή, άλλα

συλληψιν έ"χει έκ πνεύματος αγίου, καί είπεν αΰτω ή μαία

ϊοΰτο αληθές; και εΐπεν αυτή Ιωσήφ Δεΰρο καί ίδε. καΐ άπίει

ή μαία μετ' αυ'τοϋ. 2 Κα! έ'στησαν έν τφ τόπω τοΰ σπηλαίου,

κα! ιδού νεφέλη φωτεινή έπισκιάζουσα το σπήλαιον. καί εϊπεν

ή μαία Έμεγαλύνθη ή ψυχή μου σήμερον, οτι είδον οί οφθαλμοί

μου παράδοξα, οτι σωτηρία τω Ισραήλ έγεννήθη. καί παρα

χρήμα ή νεφέλη ύπεστέλλετο έκ τοϋ σπηλαίου , καί έφάνη φως

μέγα έν τω σπηλαίω ώστε τους οφθαλμούς μή φέρειν. καί προς

ολίγον το φως εκείνο ύπεστέλλετο, εως ου έφάνη το βρέφος καί

μοι (ϋ προς μέ, ΒΙ Ροβ αΰτω. Ρ» είπε 8ε η μαΓα) Ουκ έ. σου (Β σοι) γυνή;

καί είπον αυτή (ΒΡΜΙ. Ροβ χα\ [ί> οπί] είπεν [Β είπε δε) Ιωσήφ. Ό α γυνή

βίΐ γυνή α,οοά βεαπϊΐΟΓ ΙπιηβίΗΐ) : ΑΕΡ&Η η&Γε οπηιϊιι οπι | Μαριάμ (ΑΒΡ« - ρία.

Ε ρι-αεπι Αίίτη ; Βΐ, ρΐΗβπι Ούκ έΌτι μου γυνή •) έστιν (Ο αάά κα\ έκληρωσάμην

αυτήν εις γυναίκα) ή άνατραφεΐσα (Ο ήτις καί άνετράφη) έν (ΟΡ* ρι-αεπι εις τά

άγια τών άγιων, ηοπ ίιεπι ΛίΊΙΙΊ, Ρο«) τω ναώ (ευπι ΑΒΗΙΓ. Ροβ; ΟΡβ οίκω)

κυρίου (Ε οπι ή άνατρ. οβααε κυρίου), καί έκληρ. αυ'τήν γυναίκα (γυν. οοπι ΑΒ

ΠΙΠΙ. ; Ο [νϊάε βπΐε] Γ» οπι. Ροβ οπι χ. έκλ. α. γυν.) . . ΓΙ» ι-ιιι-βιιβ Ιιβεο οηιηϊα

οπι | συλληψιν: Γ» σύλλημα | καί ε?π. αύτώ (ευπι ΑΒΗΙ Ροβ ; ΕΡ»Ι• οπι)

ή μαία Τούτο άλη3ές (ευπι ΒΕΗΙ; ϊιεπι Βΐΐαϊΐο έστιν ΑΡ»Ι. Ροβ) οιιπι ΑΒΕΡ»Η

II. Ροβ .. Ο καί ε?πεν Είπε μοι το άληϊές .. Ο οπι | καί (Ροβ οπι) είπεν αυτή

(ϋ προς αυ'τήν) Ιωσήφ (Ρ« Ροβ οπι) εππι ΒϋΓ»ΗΙΙ. Ροβ .. Α ο' 8έ είπεν .. Ο

καί είπον αυ'τή | Δεΰρο ευπι Β Π Ρ» Η 1 1. .. Α Ε "Ερχου , Ο Έλίϊέ | και άπίει

(Β αΐίϊο,ιιε άπήει. Ι άπήγεν , Γ» έπορεύίη , Ο άπήλϋε) ή μαία (Ο οπι) μετ'

αυ'τοΰ | διιρι-3 ριο Κα\ τίς -- Ου'κ ί. σ. γυνή Ι. ΚαβεΙ Δια τήν γυναΓκά σου;

2. έ'στησαν ευπι ΑΒϋΕΟΗΙ. . . ΟΡ» Ροβ έστη | έν τω (001. οπι) το'π. τ.

σπηλ. ευπι ΒΟϋΟΗΙ. Ροβ . . ΑΡ.Ρ» έν τω σπηλαίω | κα\ ιδού (εοτη ί'.Ι)ΙΙ!Γ. Ροβ;

ΑΟΕΡ» ην, €}»ο(1 Ο Βοά* ροβΐ φωτεινή) νεφ. φωτεινή (ευπι ΑΒϋΕΡ»!!. Ροβ, ϊιβπι

φωτο'ς Η; Ο οπι) έπισκ. (Γ. 3<Μ έπί, ιιοη Λέπι ΑΒΟΕΡ»ΗΙΙ. Ροβ) τό σπηλ. (Β

τώ σπηλαίω) . . Α Ιιΐβ ρΓββπι και έφάνη φώς μέγα έν τω σπηλαίω | Έμεγα-

λύνϋη : Ι) ρι-αεπι Τί οτι | σήμερον εππι ΑΒϋΕΡ»ΙΙ. Ροβ .. Ο τή σήμ. ημέρα |

οτι είδον οί ο'φί). μου παράδ. (Η .τά παράδ. ταύτα) οιιπι ΑΒϋ (αάα. σήμερον)

Ε Ρ» Η Ι Ροβ . . Ο οτι είδον καινόν ί:έαμα καί παράδο'ον . . ΐ. οπι | οτι (Ρ» καί

οτι; ΑΒ οπα) σωτηρ. (ΑΒ βάά" γάρ) τω Ίσρ (Ρ» τώ 'ίσρ. σωτ.) έγεννη'3η (ίΐβ

Ρ», ίΐεπι ΑΒΗ ; ΤΗϊΙο εάΐάϊε έγενήίη) . Ροβ οπι | καίπαραχρ. .. Ρ»ΗΙ Ροβ παρ.

ίέ | ή νεφ. ύπεστέλλ. έκ (Ι• από) τ. σπηλ. κα\ έφ. φ. μ. έν τω σπηλ. (ουπα ΑΟ ;

Η έν αΰτω; ϋ οπι έ. τ. σπ.; ί. οπι κα\ έφ. πβ^πε σπ.) οαπι ΑΟΟΗΙ.; ίΐεπι υε

νϊάβΐϋΓ (άϊοαηΐιΐΓ ή νεφ. εΐ έκ οπιϊΐΐεΓρ) Ρ1>0 .. ΒΓ Ροβ έγένετο νεφέλη έν τω

σπηλαίω κα\ φώς μέγα . . Γ» ή νεφ. έγένετο φώς μέγα έν τώ σπ. Ι τους οφθαλ

μούς οιπη ΛϋΡ>)0 .. ΒΟΙΠΙ. Ροβ ααα ημών, Ρ» αυ'τών | μή φέρειν: Ρ<>0 μή

δύνασ^αι βλέπειν τηλικοϋτο φώς | προς ο'λίγον: ΒΡ»ΗΙ κατ' ολίγον | έκεΐνο

(Ρ» έκεϊ) . . ΑΕ οιη | εως ου ευπι ΑϋΗΙ . . Ρ» ίως αν . . ΒΟΕ έ"ως . . . Ι. καί

οΰτως | έφάνη τό (ϋ οπι) βρ. οϋπ» ΑΟϋΗΙΙ. Ρο» . . ΒΕΡ» τό βρ. έφ. | καί

δ*
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ήλθε και Ιλαβε μασθόν έκ της μητρός αύτοΰ Μαρίας, και άνε-

βόησεν ή μαία και εϊπεν Μεγάλη μοι σήμερον ή ήμε'ρα αΰτη , δτι

είδον το καΐνόν θέαμα τοΰτο. 3 Και έξήλθεν ή μαία έκ τοΰ σπη-

λαίου, και ύπήντησεν αυτή 2αλώμη. και εϊπεν αυτή Σα-

λώμη 2αλ&>μη, καινόν σοι θέαμα ίχω διηγήσασθαι- παρθένος

έγέννησεν δ οϋ χωρεί ή φύσις αυτής, καΐ εϊπεν 2αλώμη Ζή

κύριος 6 θεός μου , έάν μή βαλο5 τον δάκτυλόν μου καΐ έρευνήσο)

την φύσιν αυτής, οΰ μή πιστεύσω δτι παρθένος έγέννησεν.

XX.

1 Και είσήλθεν ή μαία καΐ είπε τή Μαριάμ ^χημάτισον

σεαυτήν ■ οΰ γάρ μικρός άγ6>ν περίκειται περί σου. και έβαλε

ηλ5. (οοπι ΒΌΕΗ; ΑΟΓ»Ι Ροβ οηι) καΐ έ*λαβ. μασϊόν (Β μαστον) έκ (ΒΙ παρά,

βε<1 Ι οιη κ. έ"λ. μασϊϊ.) τ. μ. αύτ. Μαρίας (ι-ηηι ΒΙ)ΕΕ»ΗΙ; 0? Ροβ Μαριάμ;

Α Γ) οπι) . . Ι• ηΐΐ ηΐβί μετά τής μητρός αύτοΰ | χι\ άνεβο'ησ. (οππι ΑΒΟΕΗΙ.,;

Κ« ένεβο'ησ.) ή μαία κ. εϊπ. Μεγάλη (Α Έμεγαλύνϊη. ϋ ρι-βεπι ώ , ϊιεπι Κ»

;ιΙϋ(|ΐιι- υΐ νϊάβίΟΓ ώς) μοι σήμερ. ή" τημ^ρ- αίίτη (Ε μοι ση'μ. ήμερα; ° Η-ου ΐ'

ήμέρ. σήμερον. Ι'" οπ1 μοι σήμερον: Α οπι μοι εΐ αυ'τη) οτι ε?δον (οιιπι ΑΒΟ Ι II Ι.

Ροβ; Κ» [εΐ Ε?] ίκΐά οΐ οφθαλμοί μου. Ο οτι ίδοΰ οΐ ο'φί). μ., βσΜίΐο είδον

ϊιι Ιίηρ) τό (Ρ» οηι) καιν. 3έαμ. τοΰτο (ΕΡ• οπι) οιιπι ΑΗϋΕΡβΟΗΠ. Ροβ . .

ΟΡΙ» οηι

Ά. έξήλ5. η' μαία (Ρ•> αοΊΪ δεδ'.κα'.ωμένη) έκ (Ρ» από) τ. σπ. οππι ΑΒΡ»ΡΙ>

ΗΙί Ροβ; ϊίετη" ΟΕ έξ. έχ (Ε οπι) τ. σπ. η μαία . . Ω έξ. ίχ τ. σπ. ϊαυμά-

ζουσα | ύπήντησεν (αιπι ΑΒΗΙ; ΟΕΡ»[, ά-ήντ.) α. Έαλ. . . V άπηντησεν 2αλώ-

μην | αυτή (Π προς αυ'τη'ν. ΕΡ» αιΜ η' μαία) . . ΒΗ [ϊιεπι Ι?] Ι, Ρο* η' μαία

τη 2αλώμη | 2αλώμη Σαλώμη : ΒΙΠΙι Ροβ οπι | καιν. σοι ίίέαμ. (Ρ•> ίϊαΰμα)

ίχ. διηγήσ. (Ο ίχω έξηγ.; Ρ» έξηγήσομαι) οππι Β(Ρ»)Ρ1ι(0)ΗΙ. Ροβ . . ϋ καιν.

σοι έχω διηγ. 3έαμ. . . ΑϋΕ καιν. ίιέαμ. έχω ίξηγη'σασ^. σοι (Ι) σοι έξηγ.) | ϋ

οτι παρ^έν. έγένν. ον ου' | η' φύσ. αυ'τής οι™ ΟΡ.Ρ»Ρ1>ΗΙ Ροβ . . ή φ. αυτή Β,

η' φ. αυ'τη (βίο) Α . . € η' φ. άνίρωπίνη . . !■ η' φύσις. ΡΓαεΙει-ε» βοΜ ΒΙ Ρο?

καΐ η' παρδένος μένει παρίένος, ϊΐεπι Α1•'1> και πάλιν μένει παρίί. ,• Η κ. πάλ.

παρ!ΐ. εστίν | καΐ εϊπεν: Ρ» είπε δέ | μου.οιιπι ΑΒΕΓ»ΗΙ Ροβ . . Ο οπι | έάν:

1)Ρ» |>πΐ(•πι οτι | μή βαλώ τον δάκτ. μου κα\ έρευν. τ. φύσ. αύτ. οιιιη ϋΡ1» . .

011 μή βαλώ τήν χεϊρά (Η ,-ραν) μου είς αυτήν κα\ έρευν. (Ο οπι κ. έρευν.) . .

ΒΡΜΙ, Ροβ μή ερευνήσω (Ρ» κατανοήσω) τήν φύσ. αυ'τής . . Α Ε μή Εδω, Ο μή

κατανοήσω | πιστεύσω : Ε πεισϊώ | Ρ« Ι οτι η' παρ5.

XX, 1 ΚαΙ είσήλίεν (Α ήλ5.) ει™ Α(:0ΕΡ>>.. Ρ» Ήλϊε δέ . . ΒΗΙΓ

Ροβ Κα\ ε»σελ3οΰσα, οπίκο καί 5ς | ή μαία οιιπι ΛΒΙ)ΕΡΙ>ΗΙΙ, Ροβ .. 0Ρ«

■Σαλώμη | είπε τη Μαριάμ (-ρία Α; 1) προς Μαριάμ) ουηι ΑΒΟΪΗΙ, Ροβ ..

ΟΕΡβΚΙ είπε (Ρ• -πεν ή μαία) Μαριάμ (Ρ* αΐίί Μαρία) | 2χημάτισον οαπι

ΑΓΡ» (ίΐεπι Ι)ΡΡΙ> «ι νϊίΙβΙιΐΓ) . . ΒΗΙΙ. Ρ(ι!, Άνάκλινον | Α ίαυτήν | περίκ. περί

σοΰ οοπι ΑΟΡΙ'-α .. Ι περίκ. σοι .. ΒΡ»Ηί Ροβ επίκειται σοι . . Ο περίκ. μοι.

Ρι-ηΗί-π-ίΐ Η Λ<\ά χα\ ή Μοιρία α'κούσασ« ταΰτα έσχημάτισεν έαυτη'ν | κ. ίβαλε
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.Σαλώμη τον δάκτυλον αυτής εις την φύσιν αυτής, και, ήλά-

λαξε και είπεν ΟΰαΙ τή ανομία μου και τή απιστία μου, δτι

έξεπείρασα θεόν ζώντα, και ιδού ή χειρ μου πυρί άποπίπτεται

άπ' έμοΰ. ι Και έκλινε τα γόνατα αυτής προς τον δεσπότην λέ

γουσα Ό θεάς των πατέρων μου , μνήσθητί μου οτι σπέρμα ειμί

Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ" μή παραδειγματίσης με τοις

υίοΐς Ισραήλ, άλλα άπόδος με τοις πένησιν ■ συ γάρ οίδας, δέ

σποτα , δτι έπι τω σω ονόματι τάς θεραπείας μου έπετέλουν καΐ

τον μισθόν μου παρά σοΰ έλάμβανον. 3 Και ιδού άγγελος κυρίου

επέστη λέγων προς αυτήν 2αλώμη 2αλώμη, έπήκουσέν σου

(Ο -λλε) 2αλ. τον δάκτυλ. αϋτ. εις (ϋ προς) τ. φΰσιν αυτής οιισι ϋΠ• .. ΟΗ

κ. είσελίίοΰσα η 2αλ. ϊ(5αλε τήν χείρα αυτής εις αυτήν . . Ροβ αιπι αηίαη χη ίριο

Ιοοο ραΐρανϋ ιατη ϋαίοπιε . . ΒΓ» II, κ. έοημειώσατο αυτήν (Ρ• οπι ; Β ίΐά<1 ή)

Σαλ. . . Ο κ. κατενόησεν αυτήν . . ΑΕ κοΛ πιστωίεϊσα Σαλώμη. ΡΓββίβΓβα βάο*

Ρ» κα\ έξηράνϊϊη η χεΙρ αυτής, ϊΐβαι Η καΐ ευθέως η χεΙρ αυτής πυρ (βίο.

πυρί? πυρωί5εΐσα?) άπεκόπτετο άπ' αυτής | καΐ (ΑΕ οπ>) ήλάλαξε (?•> αάά

2αλώμη , Ρ» πικρώς) κ. είπεν ειιπι ΑΕΡ» Γ1> . . ΟΗ χα\ άνέκραξεν άλαλάζουσα

(Η οπι) ή 2αλώμη κ. είπ. . . Ο κα\ ήλάλαξε 2αλ. καΐ έκραυσε λέγουσα . . ΒΙΙ,

Ροβ κα\ εξήλθε* ϊξω (Ι «ιΜ ή Έαλ.) λέγουσα . . Ο ηΐΐ ηϊβί κα\ είπεν | ΟΰαΙ τη

άνομ. μ. κα\ (Ο αιΐά ου'αΐ) Τη άπιστ. μ. αιπι ΒΟΡ&Η Ροβ .. ΑϋΕΟ Ου'αΙ (Ο

βαιΐ μοι) τη άνομ. μ. καΐ τη αμαρτία μ. (Ο βάό• καΐ τη απιστία μου) . . Ρ* Ι

ΟώΛ (Ι βαΜ μοι) τή άνομ. μου . . Ι* Ουαί μοι τη απιστία | ΒΡ»Η ζώντα ίιεόν |

καΐ ιδού ή χ. μ. οιιπι ΑΟΟΕΡΜΓ• Ροβ .. Ρ» ίβού γάρ η' χ. μ. . . ΒΗ καΐ η χ.

μ. | πυρί (Γ ρπιβοι πυρμΊον [?] ; ΒΟ Ροβ 3άΛ καιομένη) άποπ. άπ' έμ. οαπι ΑΒ

ΟΕΡ*ΓΡοβ$ ϊΐβπι οπιίββο πυρί Κ* Γ. .. Ο πυρ\ φλέγεται .. ΟΗ ώς βαλές πυρός

καίεται κα\ άποπ. άπ' έμ.

2. Κα\ έκλινε (Ρ» κλίνασα. ΑΡ» αάά 2αλώμη) τά γόν. αυ'της (ΒΗΙ Ρω

οπι. Ο »1Ηΐ]ΐ>6 βαά η. 1. ϊαλώμη) πρ. τ. δεσπότ. (ΒΗΙΙ. Ροβ 3εόν. Ο βάΊΙ τοΰ

παντός. ΒΗ Η. 1. »ά<1 Χαλώμη , α,1100* «ιοιηβη ρΐαηβ οπι ΡΙ> 6Ι1ι Ροβ) λέγουσα

(Ρ• είπε. Ο κλαίουσα κα\ λέγ.) | Ό 5εός ου™ ΑΒΟΗ εΐο . . ϋΕΓ» Ι. 'ίί ϊεο'ς |

μου : Ι• ημών | οτι σπέρμα : ΒΡ• σπ. γάρ | ειμί (Α ροβΐ Ά($ρ.) . . ϋΕΡ» είμ\

έγώ ροβι -Ιακώβ ροη | άλλα οιιπι ΑΒΕΡ»Η .. Οϋ άλλ' Ι άπόδ. με (Ε μοι.

Η αάά υ'γιή) τοις πένησιν οππι ΑΒΕΗ . . Γ» Ι. Ροβ άπ. με τοις γονεΰσί μου (Ροβ

οπι) . . ϋΟ άπ. μοι (Ο αάά υ'γιή) την χεΓρά μου ; ιΊβπι Ο άπ. μοι την έμήν όλο-

κληρίαν . . Ι• ποίησον μετ' έμοΰ το έλεο'ς σου; ίΐβπι Ι βοήσει μοι | συ γάρ οίδας

(ευπι ΑΒΗΙ^ Ροβ; Ρ» Ο ευ σϋ οίδ.; Ε οίς σΰ οΖδ.; Ό οτι οίς ο?δ.), δέσπ. οτι

(Ο τοις πένησιν ρΓΟ δέσπ. δτι) επί τ. σώ όν. (ϋ όν. σου^ τάς (Ιι Ροβ πάσας τάς)

ϋεραπ. μου (μου οιιπι ΑΒΕΗ Ροβ; Π βΐϋα,υβ οπι. ΒΗ βιΐά πάσας) έπετέλουν (εοπι

ΒΌ [βηΐβ τάς] Γ» Ο [βάά τοις πένησι] ΗΗ. Ροβ; ΑΕ έποίουν) , χα\ τ. μισ?. μου

(οπη ΑΕΡ»ΟΗΙ.; ΒϋΙ Ροβ οπι) π. σοΰ έλάμβ. οαπι ΑΒΟΕΡ»ΟΗΙΙ. Ροβ.. Ο οπι

8. ΚαΙ ίδοΰ (Ε βάα ευ'3υς. Ροβ οπι) άγγ. κυρ. (Ε οπι) : Α ηϊΐ ηϊβί Καί |

επέστη (Ο ίστη) λέγ. πρ. αυ'τήν (6 πρ. α. λέγ. , Ι. λέγ. αυ'τη) 2αλ. 2αλ. (ΕΟ

οπν βΐΐβτππι, Ό ϊΐίπιπιααβ) οαπι ΒΟΕΟΗΙΙί Ροβ . . Ρ> επέστη λέγ. τή 2αλώμη;

ϊΐβπι ΟΡ» επέστη (Ο ϊστη) προς 2αλώμην λέγων . . Α είπεν προς αυτήν η' Μα

ρία ϊαλώμη | Α είσηκουσε | σου κύριίς οοπι ΒΙΙ• Ροβ . . ΑΟ , ρΕ , Η κυ'ριος
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κύριος " προσένεγκε τήν χεϊρά σου τω παιδίω καί. βάσταξον αυτό,

και £σται σοι σωτηρία και χαρά. 4 Και προσήλθε 2αλώμη και

έβάσταξεν αυτό, λέγουσα Προσκυνήσω αΰτ(3, οτι βασιλεύς έγεν-

νήθη μέγας τω Ισραήλ, και ιδού εΰθε'ως ίάθη 2αλώρ], καί

έξήλθεν £κ τοΰ σπηλαίου δεδικαιωμένη. και ιδού φωνή λέγουσα

2αλώμη 2αλώμη, μη άναγγείλης οσα είδες παράδοξα, έως ου

είσέλθη εις Ιερουσαλήμ έ παις.

ο ίίεος (ργο ΗΪ8 ΌΕ ό δεσπότης, Η ό ϋεός) της δεη'σεώς σου | προσένεγκε (Β

ρΓαεπι καί) ε"111 Β0Η (βάά τοίνυν) II, Ροβ (οβντ) .. Ό πρόσφερε.. ΛΕΡ»ΡΙ>

πρόσαξον . . Ο ίγγισον | τήν χεϊρά (Ρ» τή χειρί) σου τω παιδίω (ϋΕ τ. παιδί,

Γ1» τ. παιδαρίω ; ΑΡ» τό παιδίον, ιΊβιτι ρπιεπιϊββο επί II.) . . Ο ηΐΐ ιιίβΐ προς το παι-

δίον [ βάσταξον (ΟΗ ρηιεπι προσκυνη'σασα) οιιπι ΑΟΠ (άναβάστ.) Η αΐϊίκ^υε ιιΐ

νίάεΐιΐΓ .. ΒΟΓοΟ βάστασον | σωτηρία κα\ χαρά αιπι ΑΒΟΕΡ&ΟΗΙΙ, Ροβ . . Ο

σωτηρία μεγάλη . . Γ» εις σωτηρίαν

4. ΚαΙ προσήλ^. Σαλ. (Ε αάά τω παιδίω) κ. έβάσταξεν (ϊΐα ΑΗ εΐο; Βϋ

βίε -ασεν) αυ'τό, λέγουσα (Ο καί είπεν) οαιη ΛΒΟΕΗΙΙ, Ροβ .. Ρ»ΡΙ> Ααβοΰσα

δε χαράν μεγάλην (Π> Δραμοΰσα δε) Σαλ. προσήλϊε τω παιδίω λέγουσα . . ϋ

ΚαΙ προσελίϊοΰσα η' Σαλ. έβάσταξε το βρέφος χα\ είπεν ; «επί 6 Δαβοϋσα δέ ή

Σαλ. προσήλθε κ. έβάστασεν αυτό κα\ είπεν | Προσκυνήσω (Α κα\ προσκυνούσα)

αΰτώ (Ι αυτό) , οτι (Α οπι) βασιλ. έγενν. μέγ. (εαπι ΒΗ ; II, μέγ. έγ. [Ι, αάά

σήμερον] βασ. ; Α βασ. ούτος έγενν. ; Ό 5εός μου κα\ βασιλ. μου οΰτος έγενν. ;

Ροβ Γίΐ τηαφηα ηαίκβ ι$1) τω (Ι. τοΰ) Ίσρ. οιιπι ΑΒΟΗΙΙ, Ροβ.. Ε Προσκυνη'σω

αυ'τό. κα\ είπε Βασιλ. οΰ"τ. έγενν. τφ Ίσρ. , ΐιεπι Ρ1> Προσκυνήσω χ<χ\ βαστάξω

καί ίαϊήσομαι. καΐ είπε Σαλώμη Αληθώς βασ. ουτ, μέγας έγενν. τφ Ίσρ. . . Ο

"Οντως βασιλ. μέγας έγεννη'3η τω Ίσρ. . . Ο "ίασαί με τή χειρί σου. κα\ προσ-

εκΰνησε τω παιδίω χαΐ είπε Σαλώμη Βασιλ. ουτ. μέγ. έγ. τω Ίσρ. . . Ρ» Ν

"Αψομαι αυ'τοΰ; χα\ διενοη'ϊϊη (Ν τοΰτο γάρ ύπενόησε) Σαλώμη (Ν αάά τοΰ)

προσκυνήσαι τω παιδίω ■ κα\ είπε Σαλώμη Βασιλ. ουτ. μέγ. έγ. τω Ίσρ. | χαΐ

ίδού ευθέως ου™ ΑϋΕΟ . . ΒΟΗΙΙ. Ροβ οω ιδού . . Ρ» παραχρήμα δέ . . Ρ<> οιη.

ΡΓββίεΓεα ΒΗΙ Ροβ ρΓαεηι καΐ έβάστασε (- ξε) τό παιδίον | ϊάϊη (Ε ία!:εΐσα,

0Η1Ϊ83Ο καί 5ΐ]) Σαλώμη (ει™ ΒΟΕΡ»ΟΗ; Α.ΏΙ. ή Σαλ.) . . Ι Ροβ ίάίίη ή χεΙρ

αυτής .. Ρ•> οπι | καί έςηλ». (Γ» έξ. δέ; Ρ>>1 αϋά 2αλώμη , ϊΐεπι ί» ή μαία)

έκ τ. σπηλ. δεδικ. . . Α ηίΐ ηίϊί δεδικαιωμένη . . ί. οπι | λέγουσα οιιπι ΑΟ .. Ι

προς αυτήν, ΒΗ Ροβ πρ. αΰτ. λέγουσα . . Ο λέγ. αυ'τη , Ρ* ή αυ'ηϊ λέγ. , Ε αυτή

λέγ. άπο τοΰ αγγέλου .. Ι, υ'πό τοΰ α'γγέλου λέγ. προς Σαλωμην .. Ρ» γέγονε

πρ. 2αλ. | 2αλ. Σαλ. εηιη ΑΟ (Κεαι Ό «ι νίϋεΐϋΓ) ΡΙ>0 .. ΒΕΗΙ Σαλώμη ..

Γ» Ι, Ροβ ρίαι,ε οπι | αναγγείλης (II. -γγ^ης) .. Ο 8οΜ τινί | οσα (ΕΡΙ> 5;

Ρ» Ι. αάά σΰ) είδες (Α οίδας, ϋ οίδατε, Ρ<> ιδης) παράδ. (Ρ•> αάά έν Βηθλεέμ)

. . Ο τά παράδοξα | ?ως ουΓ (Ρ« άν ; Ε οπι) είσέλ^η (ΒΓ« ΟΗ έλϊρ) είς Ιε

ρουσαλήμ (1)1, έν Ίερ. , Ρ» Ι είς [Ρα αάά τά] Ιεροσόλυμα) ό παις (Ρ» τό παι-

Νον. ϋΡ»0 Ροβ αηΐβ είς [έν] ροη) ουηι ΑΒϋΕΡαΟΗΙΙ. Ροβ . . Ο οπι | Ρ» ϊη

6ηε αάά καί έχπορευ'3η (έπορεΰ^η ?) Σαλωμη δεδικαιωμένη.
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XXI.

1 Και ιδού Ιωσήφ ήτοιμάσθη τοΰ έςελθεΐν εις τήν Ίουδαίαν.

και θόρυβος έγένετο μέγας έν Βηθλεέμ της Ιουδαίας ' ήλθον γαρ

μάγοι λέγοντες Ποΰ εστίν ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων ; ει-

δομεν γαρ αυτού τον αστέρα έν τή* ανατολή , και ήλθομεν προσ

κύνησαν αυ'τόν. 2Καΐ άκουσας Ηρώδης έταράχθη, και έπεμψεν

ύπηρέτας προς τους μάγους• και μετεπέμψατο τους αρχιερείς και

άνέκρινεν αυτούς λέγων Πώς γέγραπται περί τοΰ Χριστού, ποΰ

γεννάται; λέγουσιν αύτω Έν Βηθλεέμ της Ιουδαίας" ούτως

γάρ γέγραπται. και άπέλυσεν αυτούς, και άνέκρινε τους μά

γους λέγων αΰτοϊς Τι εΐδετε σημεϊον έπιτον γεννηθέντα βασιλέα;

XXI, 1. Κα\ ιδού Ίωση'φ .. Κ» Ίωσ. δέ | 01, ήτοιμάσίϊη Ίωσ. | τοΰ

έξελίί. οαπι ΒΟΕΡ»ΗΙΙ, . . ΑΟ οπι τοΰ | είς τήν Ίουδαίαν οοπι ΑΒΟ Ροβ βίο . .

ϋ έν τη Ιουδαία . . ΟΗ έξ (Η έκ της) Ιουδαίας . . Ρ« οπι | καϊ θόρυβος: Βϋ

οτι "ίόρ. , Ρ» ϋόρ. γάρ, ΚΙ 3όρ. δέ |, έγέν. μέγ. οιιπι ΑΒϋ (μέγ. έγ.) ΕΙΙ> Ροβ

(Ηΐα0πκ« [αοΐια ι$1) . . Ρ» γέγονεν . . Ο οπι μέγας | έν Βηϊλ. της Ίουδ. ευπι

ΛΙ1ΚΙ, .. ΟΡ» Ροβ οπι τ. 'ίουδ. .. Ό £φ' ολην τήν Ίουδαίαν | ηλ^ον γα'ρ .. Ο

ηλϊοσαν . . Ε» οτι παρεγένοντο . . Η καϊ ιδού , οπιϊββϊβ καϊ θόρυβος υβα,αε Ιου

δαίας | μα'γοι οιιπι ΑΒΕΟ (ζητοΰντες μάγοι καϊ λέγ.) ΗΙΙι Ρο» . . ΡΙ> βαΜ έχ

Περσίδος . . ΟΡ» (ϊι«η ϋ ?) ;κ1(1 από ανατολών | λέγοντες : Η ρΓ&βπι παρεγέ

νοντο εις Ιεροσόλυμα | ο' τεχ3. (Β γεννηθείς ; Ε οπι) β. τ. Ίουδ. . . Ρ» ο' βασ.

τ. Ί. γεννηθείς | Ι εϊδ. γ. αστέρα αΰτοΰ έν τ. ανατ. λάμποντα | αυτόν: ΒΕ

Ε» Η Ι. αΰτώ

2. Καϊ άχου'σας: ΑΕΡ» Άχούσ. δέ | Ηρώδης: ΑΓ, αάά ο' βασιλεύς |

έταράχθη: ϋΡ» αάά λίαν | καϊ έ"πεμψεν (ϋΡ<»Ρ1> πέμψας) ύπηρ. προς (Ρ» έπί,

Ι είς) τ. μάγ. | κα\ μετεπέμψ. (ευπι ΑΒΕΡ>>ΟΗΙ Ρο»; ϋ μετέπεμψε; Ι> μετε-

χαλέσατο, Ο απέστειλε προς) τους (Ρ•1 αυτούς χαΐ τους; Η αυτούς χαΐ χαλέσας

τους) άρχιερ. {Ο Ιερείς; Η αρχ. χαΐ τους γραμματείς) . . Ρ» ηϊΐ ηϊβϊ χαΐ Ιερείς |

χαί: Ρ» Η ιιιη | άνέκρινεν αΰτ. λέγων: ϋΕΡ'Ο άνέχρ. (6- έκρινεν) αύτ. έν τω

πραιτωρίω αΰτοΰ (ΕΡ« οπι) λέγ. αΰτοίς (ϋ οπι) . . Η έπυνϋάνετο παρ' αυτών |

ΙΙώς (ΟΕΡΙ> Ποΰ) γέγρ. (ΑΕ>> ααΜ ύμίν; Ε βάά τα) περί τ. Χρ., ποΰ (Ε<> οτι)

γεν», οιιιη Α1>Ι)1•:Ι •> II. Ρο» .. Ρ» Ποΰ γέγρ. ύμΐν περί τοΰ βασιλέως Χρίστου, η

ποΰ γενν. . . ΟΗ Ποϋ ο' Χρίστος γενν. | λέγουσιν αΰτώ αιπι ΒΕΡ» (ρι-αεπι τότε)

Ρ* Η 1 1, Ροβ . . ΑΟ οΐ δέ εϊπον . . ϋ οπι | γέγραπται: Η αάά έν τώ προφήτη . .

ϋΡ» :κ1(Ι Καϊ σύ Βηθλεέμ , γη Ίοΰδα , ουδαμώς ελαχίστη εί έν τόίς η'γεμόσιν

Ιούδα• έχ σοΰ γάρ (Ι) οπι) μοι έξελεύσεται ηγούμενος (Ι) είς άρχοντα χαί η'γού-

μενος) , όστις ποιμανεϊ τόν λαόν μου τον (Ο τω λαώ τώ) Ισραήλ | χαί άπέλυ

σεν (Ρ» Ρ1• άπολύσας) αυτούς (Ρ* τους αρχιερείς), χαι (ΡαΡ1> οπι) άνέχρ. τους

μάγ. (Ρ» αυτούς έν τώ πραιτωρίω τους μάγους) λέγ. αΰτοϊς (Ρ1• οίο) . . ΟΗ

τοις δέ (Η χα\ τοις) μάγοις είπεν, ίίβηι Ι) χαΐ είπε προς τους μάγους Ηρώδης |

Τί (Ι η* [Ιβκβ ιϊ] τι) εΒετε (Α Εδεται, Ι Ιδηται) σημείον (Ο σημ. ειδ.) έπ\ τ.

γεννηϊ. (ΛΡ• τεχίέντα) βασιλέα (Η -λέαν; Ό Χριστόν βασιλέα) .. ΒΙΙ> Ροβ αάά
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και εϊπον οί μάγοι Εΐδομεν αστέρα παμμεγέθη λάμψαντα έν τοις

άστροις τούτοις και άμβλύνοντα αυτούς, ώστε τους αστέρας μή

φαίνεσθα•.• καΐ ημείς ούτως έγνωμεν οτι βασιλεύς έγεννήθη τω

Ισραήλ, και ή'λθομεν προσκυνήσαι αυτόν, καΐ είπεν Ηρώδης

Υπάγετε και ζητήσατε ■ και έάν εύ'ρητε, απαγγείλατε μοι, όπως

κάγώ έλθών προσκυνήσω αυτόν. 3 ΚαΙ έξήλθον οί μάγοι, και

ιδού δν είδον αστέρα έν τή" ανατολή προήγεν αυτούς έως ου

ήλθον έν τώ σπηλαίω , και έ'στη έπι την κεφαλήν τοϋ σπηλαίου.

αναγγείλατε (Ι άγγείλ•?) μοι | κ. εϊπ. (Β 1 1. Ροβ βαΊΙ αυτώ) οί μάγοι . . Ρ» οί

6έ εϊπ. αΰτώ | ΕΕδομεν (Ρ•> Η Εδομεν) αστέρα παμμεγέϊη (Ο - ϋήτατον , Η

-ϋέστατον; Ρ& οβι, βεά ;κ1ι1 έν τή ανατολή) λάμψαντα (οιιπι ΰΡ»ΟΗ, ϊιεπι Γ1>

ΰπερλάμψαντα ; ΑΕ οπι) έν τ. άστρ. τούτοις (οιιπι ΟΡ. , [ϊιεπι ϋ, νϊα'β ϊπΓγβ] ;

ΑΡ»ΟΗ τοΰ οΰρανοΰ. Ρ•> ΰπερ πάντα αστέρα) κα\ άμ[ίλύνοντα (αιιη ΑΕΓ»Ρ>>6;

Η καταμβλ. ; Ο άμβλυ'ναντα) αυτούς (Ε αυτά , Ρ» τους άλλους αστέρας) οαπι

ΑΟΕΡ»Ρ>>ΟΗ .. ΒΙΙ. Ρο8 Αστήρ αυ'τοΰ έγεννήθη (Ροβ ποίο ιιΐ. Β έφάνη) καΐ

ίλαμψεν έν τοις άστροις τοΰ οΰρανοΰ, καΐ ήμβλυνεν αυτούς | ώστε τους άστ. (Ι

Ροβ οπι τ. άστ.; Γ» αυτούς ροβΐ φαίν.) μη φαίνεσϊ. 0,,Π1 ΑΒΕΡ»ΗΙΙ• Ροβ . .

ΡΙ> ώστε μη φαίνειν . . Ο τοΰ φαίνειν | καΐ ημείς (ΒΗ Ροβ οπι) ούτως (II. οπι)

ίγνωμεν (ΡΙ> έγνώκαμεν) οππι ΒΕΡ&ΗΙΙ, Ροβ . . Α κ. η'μεΐς οίδαμεν .. ΟΡ» κ.

έ*γνωμεν | βασιλ. έγενν. (Ρ•> έτέχϊη) τώ (Ε έν τώ) Ίσρ οαπι ΑθΕΡΙ> .. ΒΡ»ΗΙΙ>

Ροβ βασ. (Ρ» ο' βασ.) έγ. μέγ (Ρ»ΙΙ* μέγ. έγ. ; Ρθ8 ηαίια εβί πχ ηιασπι») τω

(Ρ» έν τώ) Ίσρ. | κα\ ήλ5. π. α. ει™ ΒΕΡ&ΗΙΙ, Ρο8 . . ΰΡ» κ. δια τοΰτο ήλ5. π.

α. . . Α οπι | Ι) ίηάε »Ιι ΕΕδομεν οδο,ιιε προσκ. αυτόν βίο : ΕΕδομεν γαρ αΰτοΰ τον

αστέρα έν τή ανατολή , κα\ ήλ3ομεν προσκυνήσαι αυτόν, ό δέ αστήρ ο' προάγων

ήμας ύπερφαίνων ην τοις άστροις τούτοις, κα\ οΰ'τως ϊγνωμεν οτι βασιλ. έγεν

νήθη τώ Ίσρ. | κα\ ε?π. (Ρ»Ε είπε δε) αΰτοϊς (οιιπι ΑΒΕΡ&ΗΙίι; ϋ προς αυ

τούς ; Ο Ρθ8 οπι) Ήρ. (ϋΐ ό Ήρ. ; Ρ>> αάά ο' βασιλεύς) | Ύπάγ. καΐ ζητήσατε

(ϋ έκζητ.) ειιπι ΒΟΡΜ1ΙΙ, Ροδ . . Α Πού γεννάται αναζητήσατε, Ε Αναζητή

σατε ποΰ γεγέννηται . . Γ» Πορευϋέντες α'ναζητήσατε ασφαλώς , 0 Πορευ^έντες

ακριβώς έκζητήσατε περ\ τοϋ παιδιού | έάν οαπι ΑΒΕΡ»ΗΙ .. 00 έπάν .. Ι.

οπι | Ι* εύρήσετε . . ϋ εΰροιτε αυτόν | ΒΙΗ αναγγείλατε | ϋ "να έλϋών κάγώ

| ΒΗ προσκυνήσω αΰτώ. ϊιεπι ίΐπίο.ι ΒΗΙ προσκυνήσαι αύτώ.

3. Κα\ έξήλίί. (ϋ 3(1ι1 άπ' αΰτοΰ) οί μάγ. (ΒΗ ο<1(1 άπό προσώπου τοΰ

βασιλέως) : Ι ΚαΙ εξελθόντες οί μάγοι . . Ρ» Εξελθόντες δε οί μάγ. έπορεΰοντο |

κα\ ιδού (Ρ•> η<1<1 ευ'ϋέως) ον είδον αστέρα έν τή ανατ. οιισι ΑΒΕΡΤΟ; ίίεπι Ι,

κ !δού ον Εδον οί μάγοι αστέρα . . ΟΙ)Ρ»ΗΙ Ροβ κ. ιδού ο' (ϋΡβ οπι) αστήρ, ον

είδον έν τ. ανατ. | προήγεν (ϋΕΡ»Ρ1> προσήγ.) αυτούς οιιπι ΑΒΕΓ&ΡΙιΟΗΙΙ, . .

ϋ πρ. αΰτοϊς, Ο πρ. αυτών | έ*ως ου (ΒΡ1> Ι, οπι) ήλ^ον (οοώ ϋΡ•> Ι ; Β1. είσήλίί.)

έν τώ σπηλ. (αϊ™ ΡΓΙ»; Β Ι• εις τό σπηλαϊον; Ι επί το σπηλ.) οιιπι ΒΠΡ1)Ι[,; Η

£ως ου είσήλ^εν, ίΐεπι Ροβ σιιοωσυί ίηΐταυϋ ϊη .ηκΐυικατη .. ΑΟΡ»ΟΗ έως ου

(ΑΟΗ οπι) έλϋών | καΐ ίστη (Β βάιΐ ό αστήρ) επί την κεφαλήν (Ε έ. τη -λή;

Β επάνω) τοΰ σπηλαίου (Ό τοΰ παιδιού, Ε ου ην το παιδίον; Ι> αάά ου ην τό

παιδ.) οππι (Β)(0)(Ε)!(1.) Ροβ; Ρ"> ου η\ τό παιβ-, κα\ ίστη έκεΐ .. ΟΟΗ ίστη

έν τώ σπηλαίω (Ο. επάνω τοΰ σπηλαίου) επί την κεφαλήν (Ο έ. της -λής; Ο έ,

τη - λή) τοΰ παιδίου . . Α έ'στη επάνω ου ην τό παιδίον . . Ρ» έ'στη επάνω τοΰ
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χαί είδον οι μάγοι το παιδίον μετά της μητρός αύτοΰ Μαρίας,

και έξέβαλον άπό της πήρας αυτών χρυσόν και λίβανον και

σμύρναν. 4 Και χρηματισθέντες υπό του άγγε'λου μη είσελθεϊν

ε!.ς την Ίουδαίαν, δι' άλλης όδοΰ έπορεΰθησαν εις την χ6>ραν

αυτών.

XXII.

1 Γνούς δε Ηρώδης οτι ένεπαίχθη ύπο των μάγων, όργι-

σΟεΙς έ"πεμψεν φονευτάς λέγων αΰτοΐς Τα βρέφη από διετούς και

σπηλαίου, ου ην το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αΰτοΰ | κα\ είδον (II• Β.)

ο'. μάγ. (Ι αάά καΐ προσεκΰνησαν) το παιδ. μετά τ. μ. α. Μαρίας (Ροβ Μαρ. τ.

μ. α.) ουπι ΒΙί. Ροβ; Ρ» κα\ ίδόντ. τό παιδ. μετά Μαρ. τ. μ. αΰτ. ; Ε ίδόντες

8ε αυτόν οι μ. έστώτα μετά τ. μ. α. Μαρίας . . ΑΟΟ καΐ ίδο'ντ. (Α ίδο'ντ. δε) οΐ

μάγ. το παιδ. (Ο αυτό οΐ μ. , Ι) αυτόν οι μ.) μετά τ. μ. α. Μαριάμ (λ.0 με.

Μαρίας τ. μ. α.) , πεσόντες (€ οπι) προσεκΰνησαν αΰτώ (Ο αυτό , Ό αυτόν) . .

011 ίδόντ. δέ οΐ μάγ. την τε (Ο οπι) Μαριάμ καΐ τό παιδίον , ϊέντες τά γόνατα

προσεκΰνησαν αΰτω .. Ρ» οπι | κα\ (ΕΡ•> οπι) έξέβαλον (οππι Ρ»ΡΙ>ΟΗΙΙι; Β

Ροβ έκβαλόντες; ΑΕ έξενέγκαντες) άπό (Χ έκ) της πη'ρας (ουπι ΑΒΕΡ•>ΟΗΙι;

Ρ" Ι άπό των ϊησαυρών; Ροβ άι «ι/ι» πιαηιφι») χρυσόν (ουπι ΑΡ»ΟΗ; ΒΕΡΜΙ,

Ρθ8 ρΓβεπι Βύρα,) και (Β Ροβ οπι) λίβ. κ. σμΰρν. (οαπι Ρ»ΟΗ; ΒΕΙ βά<1 [Ι καΙ]

προση'νεγκαν αΰτω, Α αΰτω προσηνεγκαν; Ροβ άιάετηηΐ ίΙΗ βηΐβ χρυσόν; Ρ1•

προσεκυ'νησαν αΰτώ . . ί. αάά χοά δώσαντες αυτά τω Χριστώ) . . Ο κα\ άνοί-

ξαντες τους θησαυρούς αυτών προση'νεγκαν αυ'τω δώρα, χρυσόν καΐ λίβανον κα\

σμύρναν.

4. 1< Κα\ παραυτίκα χρηματισϋ. | υπό τοΰ (οιιπι ΒΓ»ΗΙι; Ο άγιου; ΑΕΟ

οπι) αγγέλου . . Ό\ κατ' όναρ . . Ρ* ρΓββπι κατ' όναρ | μή είσελϋεΐν (ουπι ΑΟΕ;

ΟΗ έπανελϊείν) εις την Ίουδαίαν (Ο εν τη Ιουδαία; Ο 8<1<1 προς Ήρώδην) οππι

ΑΟΕΟΗ . . ΒΟΡ» ΙΙι Ροβ μή (ϋ ρηιρπι τοΰ) ΰποστρέψαι (ΒΟΡ» άνακάμψαι) προς

Ήρώδην (Β Ίουδαίαν ; Ρ» α^ά είς την Ίουδαίαν) | Β δι' ετέρας όδοΰ | έπο-

ρεΰϋ. οοπι ΑΒΟΗ .. 0Ρ»1ί, άνεχώρησαν | εϊς τ. χώρ. αυτών: 1>,είς τά ίδια.

[η ίϊηβ εαρίιϊβ Ν βιΐιΐ (ρχ ΜαίιΗββο) άναχωρησάντων δε αυτών , ίδοΰ άγγελος

κυρίου φαίνεται κατ* όναρ τώ Ιωσήφ λέγων Άναστάς παράλαβε τό παιδίον κα\

την μτβέρα αΰτοΰ καΐ φεΰγε είς Αΐγυπτον, καΐ Εσϋι έκεΐ έως αν είπω σοι• μέλ

λει γάρ Ηρώδης ζητεΐν τό παιδίον τοΰ άπολέσαι αυτό. ό δέ Ιωσήφ φοβηθείς

νυκτός παρέλαβε τό παιδίον κα\ τήν μητέρα αΰτοΰ καΐ άπήλ-εν είς Αΐγυπτον,

χα\ διήγεν έκεΐ εως της τελευτής Ήρώδου. καΐ έπληρώ^η τό £ηϊϊέν διά τοΰ

προφήτου λέγοντος Έξ Αίγΰπτου έκάλεσα τον υίόν μου.

XXII, 1. Γνούς δέ ειιπι ΟΓ» .. ΒΗΙΙ, Ροβ ίδών δέ .. ΑΟΕΡ& τότε ίδών

(ϊΐεπι Ν τότε Ήρώδ• ίδών) | Ι από τ. μάγων . . Ι, υπό τ. αστρολόγων | ορ

γιστείς (Γ» ρΓβ<-πι καί) .'. Ν &υμω3είς . . ΟΡ>> έ3υμώ3η λίαν , και | έπεμψ.

φον. οιιπι ΑΕΡ» ί. Ροβ . . ΒΟΌΙ έ*π. αΰτοΰ (Ο οπι ; ϋ ροβΐ φον. ροπ) τους φον. . .

Κ•» πέμψας , Ν άποστείλας . . Η αυϊις | λέγων αΰτοϊς Τά βρέφη άπό διετοΰς

καί κατωτέρω άποκτείνατε οιππ ΑΕ . . ΟΡ» κελεΰων (Ο κελεΰσας) αΰτοΐς άνελεΐν

πάντα (Ο οπι) τά βρέφη άπό διετ. κ. κατ. .. ΒΙΙ. Ροδ άνελεΐν πάντα τά παιδία

(ί, πάντας τους παΐδας) άπό δ. κ. κατ. .. ϋΡ•>Η κα\ (ΡΙΉ οπι) άνείλεν πάντας
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κατώτεροι άποκτείνατε. " Και άκούσασα Μαριάμ οτι αναι

ρούνται, τα βρέφη, φοβηθεϊσα έ*λαβε τό παιδίον και έσπαργά-

νωσεν αύτο και ίθηκεν έν φάτνη βοών. 3 Ή δέ Ελισάβετ,

άκούσασα οτι Ιωάννης ζητείται, λαβοΰσα αύτον άνέβη είς την

όρεινήν , και περιεβλέπετο πού αύτον κρύψει • και ουκ ην τόπος

απόκρυφης, και στενάςασα ή Ελισάβετ φωνή μεγάλη λέγει

"Ορος θεού, δέςαι μητέρα μετά τέκνου, και παραχρήμα έδι-

τούς παϊδας (Η πάντα τα βρέφη) οίπ. 8. κ. χατ. ΡίϊβΙβΓββ ΒϋΡ•> Ι Ροβ αάά τους

(Β τά; Ι οπι) έν (ϋ ιιάσ! τη) Βηθλεέμ; ϊΐβπι (ΊΗ κατά τον χρόν'ον τοϋ φαινομέ

νου αστέρος , ον η'κρίβωσε παρά τών μάγων. Ν νβπ> βίο (ροδί ϋυμωϊείς άπο-

στείλας) : άνεΐλε πάντας τους ε"ν Βηθλεέμ παϊδας χα\ έν πάσι τοις όρίοις αυτής

από διετούς καί κατωτέρω, κατά τόν γρόνον ον η'κρίβωσε παρά τών μάγων, τότε

έπληρώίΐη τό ρηϊΐν ύπό Ιερεμίου τοΰ προφήτου Φωνή έν Ί'αμά ήκούσϊη , θρή

νος καί κλαυϊμός καί όδυρμός πολύς• Ί'αχήλ κλαίουσα τά τέκνα αυτής, καΐ ου'κ

ήίίελε παρακληϊήναι , οτι ούκ είσίν.

2. Καί άκούσασα οιιπι ΑΒϋΗΙΙ* Ροβ .. ΟΡ»ΓΙ> (ιΊεπι Ε υΐ τϊΗεΙιιι-) Άκούσ.

8έ | ΑΡ»ΡΙ> Μαρία [ οτι αναιρούνται (Α αναιρεί; Ε αναιρείται) τά βρ. (Α αάά

ο' Ηρώδης, Ο ύπό Ήρώδου) οιιπι ΑΒΰΓ. ΙΌ» .. ΟΡ»Η (ϊΙμπ Ε Ηοο οιαϊηε?)

Ζ. τά βρ. αναιρούνται.. Κ1» οπι | φοβηϊί. (Ρ•> ρτηοπι καί) ίλαβε (Ρ1» έσπαργάνωσε;

Ε 8(1(1 καί αύτη) τό παιδίον (ΒΕΙ τόν παϊδα; Ο βιΐά Ίησούν) κ. έσπαργάνωσεν

(Ι σπαργανώσασα) αυτό (ΒΟΙ αυτόν. Ρ.Ρ•» οπι κ. έσπ. αύτ ) καί (Ι οπι) έ"!ίηκ.

(1)Η Ι'οί άνέκλινεν; ΡΙ> έκρυψεν) έν (ουπι ΚΙΙ.; Κ» [ίΐβπι Ρ1>0?] ρι-αεπι αύτο',

ΒϋΗ αύτο'ν. Ρο»1 έν ϋΕΗ β(Μ τη) φάτν. (ΕΗ μπΊΙ τών) βοών (ϋΡΙ>1, οπι.

Ρ» 3<Μ διο'τι ούκ ην αύτοΐς το'πος έν τω καταλύματι.) ουπι Β0ΕΡ»ΡΙ> Γ.Ι1ΙΙ. Ροβ

. . Α φοβ. Ελαβε τό παιδίον κα\ έπορεύϊη είς Αί'γυπτον; ίϊεπι Ο φοβ. £λ. τό παιδ.

μετά Ιωσήφ καί άπεδη'μτ,σεν εις Αίγυπτον, καϊώς έχρηματίσίϊη αύτοΐς. Ρι-αβ-

ί»τεβ νβτο ("χ αοοεπι ίΙΙίδ ικΙ(1ιιιιι. Γ•> 011 Ηορε: κα\ ίδού άγγελος κυρίου κατ' όναρ

(Η οπι κ. ό.) έφάνη (Η παρέστη) τω Ίωσηφ λέγων Άναστάς παράλαβε τό παι

δίον κα'ι την μητέρα αυτού καί υπάγε (Ρ•> φεύγε) εις ΛΡγυπτον, ρπ-βπηίφΐβ ΟΗ

έ*ως αν ΓλΪιο (Ο £λϊΐη?) προς σέ; Ρ•> νει-ο .«ίο ροι>»ίΐ: μέλλει γάρ Ηρώδης ζη-

τεΐν τό βρέφος τού άπολέσαι αυτό. έγερϊείς δε ό Ίωσηφ άπό τού ύπνου παρέ

λαβε τό παιδίον καί την μητέρα αυτού καί άπήλ.εν ε?ς Αΐγυπτον • όπως πληρωμή"

τό ύπό τοΰ προφη'του ρηίιέν 'Κξ Αιγύπτου έκάλεσα τόν υίόν μου.

3. άκούσασα οτι Ίωάνν. ζητ. (Ρ» οτι ό υ'ιός αυτής μέλλει ζητεΐσίϊαι) λαβ.

αυτόν (Η λαβ. τόν Ίωάννην; Ροβ Ιιββο οιη) οοιη ΑΒ0ΕΡ>Ι1ΙΙ* Ροβ .. Ο ηίΙ ιιϊδΐ

λαβοΰσα τόν Ίωάννην | ϋ άνέβη εϊς τό όρος | πού (Α αιΜ αν) αυτόν: Ρ» τό

πον έν ω, ροβίΐο αυτόν ροβι άποκρύψ. | κρύψει (-ψη Ε, -ψαι Π) οιιιη ΑΒΟ

ΕΗ .. ΟΡ» αποκρύψει, Ρ•» κατακρύψει | καί ούκ ην οασι ΑΒΕΡ»ΗΙΙ, Ροβ . .

Ο ικΐά αύτοΐς, Ι) αύτη | απόκρυφης .. ΑΡ»ΕΗ απόκρυφος . . Ι) οπι | κα\

στενάξ. (Α στεν. δέ, Ό τότε στεν.) ή (Ι οπι) Έλισ. (ΑΙ) οπι ή Έλ.) φα), μεγ.

(Α μεγ. τη φω.) λέγει (Α βιιίε μεγ.; Ι έφη; ϋ είπε αηίβ φω.) οιιπι ΑΙΪΠΙΙΙΙ.

Ροβ ; «ίιιιίΐίΐιτ ί• καί άναβλέψασα εις τόν ούρανόν κα\ κράξασα ή Έλισάβ. φω.

μεγάλη κα\ άναστενάξασα εϊπεν . . Ε στεν. δε Έλισ. λέγει . . Ρ» Ο καί (Ο τότε)

στενάζουσα (Ο - ξασα) λέγει | "Ορος 5ίού ουπι ΑΒΡ» ΕΗ11, Ροβ . . Ο "Ορος όρος

. . Ο Ό όρος | δέξαι . . Ο ού δέχει | μετά τέκνου (Ε «άά αδίκως διωκόμενους)
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χάσθη το ορός και έδέςατο αυτήν, και ην διαφαϊνον αϋτοΐς

φως" άγγελος γαρ κυρίου ην μετ' αυτών, διαφυλάσσων αυτούς.

XXIII.

1 Ό. δε Έροίδης έζήτει τον Ίωάννην, καΐ άπέστειλεν ύπη-

ρέτας προς Ζαχαρίαν λίγων Πού άπέκρυψας τον υ,ίόν σου; δ δέ

άπεκρίνατο λέγων αΰτοΐς Έγώ λειτουργός υπάρχω τοΰ θεού και

προσεδρεύω τω ναω κυρίου, ούκ οϊδα πού έ*στιν ό υιός μου.

εαιη ΑΡ& .. ΒΟΟΕΡ»ΡΙ>ΉΙΙ, Ροβ βία ού γαρ η'βύνατο (ΗΙ έδύν.) άναβήναι (Ε

άνελίϊεϊν; Ρ»Ρ•> προσαναβήναι ροβΐ η Έλισ. ; Ο πορεύεΛαι ; . !■ κρύψαι αυτό ρο$1

η Έλισ.) η Έλισ. (ΟΙ οιη. ϋ αάά το όρος δια τον φόβον) | Ρ•> οπι παρα

χρήμα | το όρος (ΕΡ» Ι βιΐΰ εκείνο) . . 1. η γη | αΰτη'ν ουπι ΒΟ Ροβ , ϊι<?™ ιιΐ

νϊίβΙιΐΓ ΕΙ , ίΐβπι Η ;><1(1ίιΪ8 μετά τοΰ τέκνου αυτής . . Ο την Ελισάβετ . . ΑΡ•

αυτούς .. 1. αυτόν μετ' αυτής . . Ρ» οπι | κα\ (ΒΗΙ. αοΜ τό όρος) η'ν (Ο 8<1(1

το όρος εκείνο) διαφαϊνον (Ο φαϊνον , Ρ* διαφαίνων ; ΒΗ1< διέφαινεν. Ι Ρο« διέ-

φαινεν δέ) αύτοϊς (ΕΟ αυτή; Ι αυτούς) φως (Ο οπι; ίιεπι Ρ») ουπι ΒΟΕΓ»0

ΗΙΙι Ρο» . . Λ καΐ ην φως μέγα μετ' αυτών; ίιεπι Ό χα\ η'ν φώς μέγα έν τω

όρει έκείνω ώστε φαίνειν αυ'τοϊς . . Γ•> οπι | άγγ. γάρ κυρ. ην μετ' αυτών (Ρ*

μετ' αυτούς ?) , διαφυλάσσων (Ρ* φυλάττων , Ι* καΐ διεφύλασσεν) αυτούς ειπη

ΒΕΡ•>ΟΗ1ι Ρο» . . ΑΙ άγγ. γ. κυρ. ην φυλάσσων (Ι διαφυλάττων) αυτούς . .

Ρ• (ουπι βηΙεοεοΊΙ εοηϊυη§επ$) άγγ. κυρ. καΐ διαφυλάττων αυτούς; Ο άγγ. γ. ή*ν

κυρ. ο' φαίνων καΐ φυλάσσων αυτούς . . Ο καΐ άγγ. κυρ. οδηγών αυτούς | Εικι

πίΓδίΐδ (ε£. .ιιιρπι «ιΐ οβρ. XII.) Ηαβε Ιιαοει: κα\ τών μάγων από ανατο

λής ως βασιλεϊ προσκυνησάντων μετά δώρων αύτώ ό Ηρώδης

έταράχϋη, καΐ διενοεΐτο άνελεϊν παραχρήμα αυτόν, ό δε ύπό

Ιωσήφ καΐ τής Μαρίας εις ΑΕγυπτον άπεκομίσδη κα\ τόν έξ

Ήρώδου διέφυγε -άνατο ν. αυτός δεάγνοήσας την φυγή ν πάντα

τά έν τή Βη^λεΙμ παιδία άναιρεϋήναι προσέταξεν, έν οίς καΐ

τον Ίωάννην έ"τι νήπιο ν όντα άνελεϊν έσπούδα. ή δε Ελισάβετ

άρπάσασα αυτόν εις την ίρημον ?φυγε, κα\ εύξαμένης αυτής

διεσχίσίϊη τό όρος κα\ μετά τοΰ παιδιού αυτήν έδέξατο , καΐ

άγγελος κυρίου διεφύλαττεν αυτούς.

XXIII, 1. Ρ» ζητήσας τόν Ίω. άπέστειλεν | ϋ κα\ άποστείλας | ΰπηρέ-

τας οπγπ ΑΒΟΕΡΜΙ, Ροβ . . Ο αι!(1 εις τό ίϊυσιαστήριον κυρίου, ίιεπι II έν τώ

ϊυσιαστηρίω , ίιεπι (ροβΐ Ζαχαρ.) Ρ'» όντα έν τω δυσιαστ. | πρ Ζαχαρίαν εαιπ

ΑΟΕΙ, ίιεπι Ρ» .. ΒΰΙΙΙι Ροβ αιΐιΐ τόν πατέρα αύτοΰ | Ό λέγων αύτώ .. Κ» καΐ

είπεν αύτώ | άπέκρυψας (Ι έκρυψας) τ. υί. σου . . ϋ ίστιν ό υ'ιο'ς σου | ό δε

άπεκρίνατο (εοπι ΑΕΗ ; Βϋ άπεκρώη) λέγ. αύτοϊς (εαπι ΑΕ; ϋΗ αύτ. λέγ. ; Β

Ροβ οπι αύτ.) ειιπι ΑΒΏΕΗ Ροβ ; ίιεπι V, ο' δε άποχριϊείς λέγει . . Ι ο' βε ϊλεγεν

.. ΟΡ» ό δε είπεν αύτοϊς | υπάρχω . . Ό ειμί | τοΰ ϊεοΰ ειιπι ΒΟΚΡαΙΙΙΙ•

Ροβ . . Ο κυρίου τοΰ 3εοΰ . . Α κυρίου μου | προσεδρ. εοπι ΑΕΡ» Η , ίιεπι Εαβί

.. ΒΟ αΐίίαπε παρεδρεύω (Β - εύων) | τώ ναω κυρίου ειιπι ΒΗΙΙ* Ρο» . . Α τ. ν.

τοΰ ϋεοΰ .. Ο βΐίίηαε τ. ν. αύτοΰ ..Ρ8, ίιεπι ΕυβΙ τω ϋυσιαστηρίω | ούκ (ϋΐί

καΐ ούκ) οίδα ποΰ εΐε εαπι 1(1)111. Ροβ . . Ο κα\ ου γινώσκω ποΰ εΐε . . Κ• καΐ

πο'ίϊεν γινώσκω ποΰ εΐε . . ΑΕ ό βέ υ'.ός μου ουκ ίστιν συν έμοί
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1 Και άπήλθον οι ύπηρέται και ανήγγειλαν τά Ηρώδη ταύτα

πάντα, και όργισθείς ό Ηρώδης είπεν Ό υίός αΰτοΰ μέλλει βα-

σιλεύειν τοΰ Ισραήλ, και άπέστειλεν προς αυτόν πάλιν λέγων

Εΐπέ τό αληθές* ποΰ έστιν ό υιός σου; οίδας γάρ οτι το αίμα

σου ύπό την χεΐρά μου έστιν. 3 Και είπε Ζαχαρίας Μάρτυς

ειμί τοΰ θεοΰ; ει έκχέεις μου το αίμα- το γάρ πνεύμα μου ό

δεσπότης δέζεται, οτι αίμα άθώον έκχέεις εις τα πρόθυρα τοΰ

2. Καί 0705X3. οί ΰπηρ. (Ε βιΜ αυτού) καί άνήγγ. (ΑΡ<> άπήγγ.) τω Ήρ.

(Ε οιη τ. Ήρ. , Κ1» αΰτώ ; Α Ροβ ροβΐ ταύτ. π ροιι) ■ ταΰτ. πάντ. (Ρ•1 πά. τά

βήματα ταΰτα; Ροβ.οιπ πάντ.) οιιπι ΑΒΕΡΙ>ΗΙΙ, Ροβ.. Κ» πορευδέντες δε ύπηρέ

ται ανήγγ. τω Ηρώδη ταύτα, ίΐεηι Ο οί δε ΰπηρ. πορευίέντ. άνήγγ. τω Ηρώδη

.. ϋ καί άπηγγέλϋη ταύτα τώ Ήρώδη'. ΡΓβεΙεΓεβ νει-ο ΑϋΕ ;κ 1(1 και (Ε οω)

οτι ό υίός αυτού μέλλει (Ι) ρθ3ΐ οτι) βασιλεΰειν (Ε ηοΊΙ έν Ισραήλ) | καί (ΡΙ>

ααΊΙ έπί πλεϊον) ο'ργισϊ. (Ρ" ο'ργ. δέ) ο' Ήρ. είπεν Ό (Ρ» Μη ο' ; Ρ1" Τάχα ο')

υί. αΰτ. μ βασ. τού (Ρ» Ι έν τώ) Ίσρ. ουηι ΒΡ»Ρ•»1ΠΙ, Ροβ .. Ο αΐΐ ηϊβϊ καί

οργιστείς ο' Ηρώδης . . ΑΠΕ ρίβηε οηι | κ. άπέστ. πρ. αυ'τ. (ϋ οπι ; Ρο$ αά

ΖαοΗαήατΛ ροβΐ πάλιν) πάλιν (Ό βόΊΙ ΰπηρέτας) λέγ. ουιιι ΒΗΙΙ• Ροβ . . Ο άπέστ.

έκ δευτέρου προς Ζαχαρίαν λε'γων . . ΑΕΡ» κ. ίπεμψεν έκ δευτ. (Ρ•> οηι ί. δ.)

τους (Α ρι•;ιΐ'ΐη Ηρώδης) ΰπηρέτ. αΰτοΰ προς Ζαχαρ. (Α οπι πρ. Ζαχ.) λέγ. . .

Γ• κ. πέμψας Τους Οπηρέτ. αΰτοΰ προς Ζαχαρ. είπε | Είπε το αληθές (Ε τάλη-

5η) οιιπι ΛΒΕΗΙΕ Ροβ . . ΟΡ»Ρ>> Είπε μοι (Ρ» ήμϊν) τό άληϊ. (Ρ>> τά άλη^ή) ..

Ό Είπε μοι | ποΰ έ*. ο' υ'ι. σου . . Ό ποΰ έκρυψας τον υίόν σου | οίδας γάρ ουιιι

ΑΟΡ», ϊιεπι Ε οι νΜεΐιΐΓ .. 011 Ροβ Ευβι ουκ οίδα; . . ΒΙίι είδώς | Α ΰπά τάς

χείρας μου .. Ο Οπό της χειρο'ς μου | εστίν οιιπι Αϋ .. βεά" ΒΡβ-ΗΙί. Ροβ αάά

καί άπήλϊον οί (Ι οπι) ύπηρέται και άπήγγειλαν (1 είπον) αΰτω ταΰτα πάντα

(Γ•> οηι τα. πάντα. Ροβ ΙαΙχα ίρ« Ζαο/ιαπαε) ; ίΐοηα ΕΡ» οι δε ύπηρ. απελθόντες

άπήγγ. αΰτω ταΰτ. πάντα . . Ο οί δε ύπηρ. άπηλϋον και ανήγγειλαν τω Ζαχαρία

ταύτα. Ρει-βίΐ ΕυβΙ: πέμπει γοΰν προς Ζαχαρία ν ό Ηρώδης Δός

τόν υίόν σου" ποΰ ίχρυψας αΰτο'ν, άπάγγειλο'ν μοι. ο' δε Ζαχα

ρίας άνεπιστέλλει φάσκων αΰτω Έγώ τω ϊυσιαστηρίω προσε-

δρεΰων αεί, τί έγένετο ο' υίο'ς μου οΰκ έπίσταμαι. καί οργι

στείς ο' Ηρώδης πάλιν έπέστελλεν αΰτω Δός ϊξω, λέγων, τόν

υίο'ν σου" οΰκ οίδας οτι τά αίμα σου ΰπό την χεΐρά μοΰ έστιν;

3. Καί είπε Ζαχ. ουιη ΑΚΚΠΠ, , ΐΐβπι οοι!ί.9ο Ζαχ. Ρ•>, ϊιεπι Ροβ ϋίχίΐ

αηίαιι . . Ο καί είπεν αΰτοϊς ο' Ζαχ. . . Ο καί άκουσας ταΰτα Ζαχ. άνταπεκρΰη

λέγων | Μάρτυς είμί (Η γίνωμαι) τού ϋεού (ίΐβ ΑΕΡ8Γ•> [εκΙο1 τού ζώντος] ΗΙι,

ιΊκιηι Ευβι ; ββα ΒΙ Ροβ Μάρτυς ό 5εός οτι [Ι οιη^ οΰ γινώσκω πού ίστιν [Ροβ

Ηίΐϋ /ΙΗω πΐίΐιβ]) ει έκχέεις (ου™ Α [- χέης] Ε ; Ρ» καί έάν χέητε ; Ρ1» έκχέου ;

1ι οτι έκχεεϊ; Η έκχεεϊ; ΒΙ Ροβ σΰ μεν [Ι οηι] ουν έκχεεϊς, βίπιιΊΐΐοΓ Ειιβΐ) μου

τό αίμα• τό γάρ (οιιπι ΑΕΡοβ; ΒΡ"» ΙΙι τό δέ; Ρ» Η το') πν. μου ο' δεσπότ. (οοσι

ΑΕΡ»; ΒΡ»ΗΙί Ροβ Εαβί ο' 3εο'ς) δέξεται (οιηη ΑΠΕΗΙΙ, Ροβ, ίΐεηι «Ι νϊάβΙοΓ

Ρ'ιιβΐ ; Ρ"> δέχεται ; Ρ» λήψεται) , οτι (Ρ" πλην οτι) αίμ. ά3ώ. (ουηι ΑΕΗ Ροβ ;

ΒΡΙΜΙ, Εαβί ά3. αίμ.) έκχέεις (οιιπι ΑΒΓΙ> Ι Ροβ ΕιιβΙ; Ε έκχΰνεις; ΗΙ, έκχεεϊ.

ΡΒ αίμ. έκχεΐτε άΐώ.) εις (Α έπί) τά πρό3. τ. ν. κυρ. (εις ιιβαηε κυρ. οωπ ΑΒ

ΕΗΠ, Εαβί; Ρ» [οιιπι β^ς οοηΐιιη^επβ] οιΜ παρά τά πρό3. τοΰ ναού καί τού
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ναού κυρίου, καί περί τ6 διάφαυμα έφονεΰθη Ζαχαρίας, καί

ουκ ηδεισαν οί υίοί Ισραήλ δτ'. έφονεύθη.

XXIV.

1 Άλλα τή ώρα τοΰ ασπασμού άπήλθον οί ιερείς, και ουκ

άπήντησεν αΰτοΐς κατά το £θος ή ευλογία τοΰ Ζαχαρίου. και

έστησαν οί ιερείς προσδοκοϊντες τον Ζαχαρίαν τοΰ άσπάσασθαι

αύτον έν τη ευχή και δοξάσαι τον ΰψιστον. '2 Χρονίσαντος δέ

αΰτοΰ ε'φοβήθησαν άπαντες- άποτόλμήσας δε εις εξ αυτών

είσήλθεν, και είδε παρά το θυσιαστήριον αίμα πεπηγός καί

ίίυσιαστηρίου , ίίβηι Ροβ οπιϊββϊβ κ. τ. δυσιαστ.) οιπι ΑΒΕΡ»ΡΙ>ΗΓ (»(1<1, οιιπι είς

τα βίο οοηϊοηβεηβ , παρατβημι [-3εμαι?] το πνεΰμά μου) Ι. Ροβ (Ευβι) .. Ο

ΕΓπατε τω Ηρώδη Ει καί το αίμα μου έκχεεΓς, το πνεύμα μου ο" ίίεός λη'ψεται•

πλην οτι ά3ώον αίμα έ"κχύνεις παρά τά πρόϊυρα τοΰ ναοΰ κυρ£ου • ου γαρ γινώ-

σχω ποΰ έΌτιν ό υΙός μου . . ϋ Ει καί τό αίμα μου εκχεεΐς, άλλ' όμως το πνεύμα

ο δεσπότης κύριος είσδέξεται. | διάφαυμα οιιηι ΑΒ (-φαυσμα) ϋΕΗΙ, ΕυβΙ (νϊάβ

ϊπΓγ») . . €Ρ» Ροβ διάφραγμα (ι'η<ίΓ5ίρίιι»η) | έφονεύίϊη . . Α έσφάγη | καί ουκ

γ)8. οί υί. Ίσρ. (Ε» οί δε υί. Ίσρ. ου'κ ίγνωσαν) οτι (οιιπι ΑΕ; ΟΡ&Η πώς;

Κ» πο'τε) έφονεύ2η (Α πεφο'νευται) οιιπι ΑΕ, ΟΡΙ>Η, Ρ» .. Βϋί, Ροβ οπι | Εικε

ρβΓ^ϊΐ: καί ό Ζαχαρίας έ"φ η Μάρτυς είμί του ίίεοΰ, σύ μέν ίχε

(?κχεε? χε"ε?) μου το αίμα, το δέ πνεύμα μου ο' ϋεός. δέξαι βέ

καί (οοΓΓΪβο ο' $εός βέξεται. καί) γίνωσκε οτι άϋώον αίμα ίκχε'εις

είς τα π ρ ό 3 υ ρ α τού ναοΰ κυρίου, καί ο' Ηρώδης έπί τούτοις

ο'ργισ^είς μεταξύ ταΰ θυσιαστηρίου άναιρε!}ήναι αυ'τόν πρό

τοΰ διαφαΰσαι προσέταξεν, προς το μη υπό τοΰ λαοΰ κωλυίή-

ναι αυ'τοΰ την άναίρεσιν.

XXIV, 1. Άλλα τη ώρα τ. άσπ. άπήλθον (Ρ* ηλϊ.) οί ίερ. οαπι ΕΡ«Η,

ίιεπι οι νΗεΙιΐΓ Ε «Ιίίβαηο; βϊπιϊΗιβΓ Α Κατά δε την ώραν τ. άσπ. εΐο, Ώ 'Εν δέ

τη ώρα τ. άσπ. β(ο . . Β Ι. Ροβ Καί άπήλϊον οί Ιερείς ε!ς την ώραν τ. άσπ. | καί

ουκ άπηντ. αΰτ. κατά τ. £ΐος (Α οπι κ. τ. β.) η' ευλογία τοΰ Ζαχ (Α η' ευχή

Ζαχ.) οιιπι ΑΒΡ•>ΗΙ. Ροβ .. ϋΓ» κ. ου'κ άπ. αΰτ. Ζαχαρίας κατά το Λος (Ο

είωϊ)ός) καί (Ρ» ως) ηύλόγησεν (Ρ» ευ'λογεί) αυ'τοΰς ..Οχ. ου'κ άπ. αυ'τ. Ζα

χαρίας κατά τό είωϊός . . Ε καί αυτός ουκ άπη'ντ. αϋτοΐς | καί ίστησαν (Ρ«

Τσταντο) οί ίερ. (Ε οιη) . . ϋ οπι ιιβπυο τον υψιστον | προσδοκώντες (Ρ" - κοΰντες)

τ. Ζαχ. (Ο ογπ) τοΰ (Ο οπι) άσπάσασΐαι (Ο άσπάσαι) αυτόν (Ρ» αυτούς. Α τοΰ

άπαντήσαι αΰτοΐς) ίν τη (Ε οτη) ευ'χή" (Ρ« ΡΙ> οιη έ. τ. εύχ.) οιιιη Λ€ΕΡ»Ρ•>ΠΗ

. . Βί. τοΰ (Γ. ρπιρπι είς την ώραν τοΰ ασπασμού) τοΰ άσπάσασϊαι Ζαχαρίαν,

Ροβ ιαΐηίαη ι'Ι/ωη \ καί δοξάσαι τόν υψιστ. (Ο τ. ϋεο'ν , Α τ. ϊεόν τ. υψιστ.)

οιιηι ΑΒΟΕΗΙ. Ροβ .. Ρ» (ίΐβιη Ρ•>0?) οιη

2. Ρ" Χρονίζοντος | έφοβ. άπαντες (οιιπλ ΟΗ ; ΑϋΕΟ πάντες; ΒΙ. Ροβ οπλ)

.. Ρ» οηι | άποτολμη'σας οιιιη Ο Ειιβι.. ιιΊΐουϊ τολμη'σας | δε".. Ρ» Ι. οιη | είς . .

ΑΕΗ τις . . Ειΐ8ΐ είς τις | είσήλθεν οοπι ΒΟ (ϊιεπι ί. υί νΐιίειιιι-) Ροβ , ϊΐβπι

1ίιι«ι .. ΑϋΕΡ»Ρ1>ΟΗ ηιΐιΐ είς τό άγίασμα (Ρ» αάά τοΰ θυσιαστηρίου) | καί είδε

(Η Εδεν, Α οίδε) παρά (ΑΕ περί) τό ϋυσιαστ. (Α άγιαστηριον; Ο αάά τοΰ) κυρ.
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φωνήν λέγουσαν Ζαχαρίας πεφόνευται, και ουκ έξαλειφθήσεται

το αίμα αΰτοΰ έως αν ίλθη ό £κ&ικος αΰτοΰ. και άκουσας τον

λόγον έφοβήδη, και εξήλθε και ανήγγειλε τοις ιερεΰσιν. 3 Και

τολμήσαντες εισήλθον καΐ είδον τ6 γεγονός, και τά φατνοψατα

τοΰ ναοΰ ολόλυξαν, και αυτοί περιεσχίσαντο άτ,ο άνωθεν εως

κάτω. και τό σώμα αΰτοΰ ου'χ εύρον, άλλ' ευρον το αίμα αυ

τού λίθον γεγενημενον. και φοβηθέντες έξήλθον και ανήγγειλαν

(Ρ»Ρ1> 8(1(1 τό , Ο τό αυτό. Ρ» οηι π. τό 5υσ. κυρ.) αίμα (Ρ* Ρ•» &<Μ κείμενον

κα\) πεπηγο'ς οιιπι ΑΟΕΡ»ΡΙ>ΟΗ . . 151. καΙ ίδού (Τ.. »<1<1 τό) αίμα παρά (Ι. προς)

τό ϊυσιαστ. κυρίου . . Ρο« οπι ιιηα πιπί 8<]0,. δίαϋπι εηϊπι ρβΓ§ίΐ : ίί ηηιιηοίανχΐ

$αατάοΙίΙ>ν$ ϊ«ία Ιαύι. ι$1 οοείηΐ!. ΕΙ αηάίίηΐί! αηάεηΐαφα ιηστω5ί ίΐιηί. | καΐ

φωνήν λέγουσαν οιιπι ΑΡΙ>ΟΗ ...ΒϋΕΙ. καΙ φωνή λε'γουσα, ίΐβπι ΟΡ» κ. ίίοΰ

φωνή λέγουσα | £ως άν οαπι ΛΒΙ)ΕΗΓ, Ει»1 . . ΟΡ» έως ου | Ι) Γ/.3ο•. | ό έν

δικος αΰτοΰ (Ειιβΐ οηι): Ρ» ο' έκδικών, ϊΐεπι Ο ο' έκδικών αυτός (αυτόν ?) | κβΐ

άκουσας οοπι ΑΒΟΕΡ&ΟΗΙ. .. ΟΡ• άκοΰσ. δέ | τον λόγον οιιπι ΒΗΙ^ .. Ρ* τοΰ

λόγου . . ΑΟ (ΐίειη Ε υΐ νίάεΐυι) Ο τον λογ. τοΰτον . . Ρ•1 τους λόγους τούτους |

έφοβήίίη ■ . ΒΙ, βάά σφόδρα | χα\ εξήλθε και (ΟΡ» ΕιωΙ κ. έξελϊίών) οαπ» ΑΒ

ΕΡ>> Ι. , ϊίειπ ϋΡ» . . Ο κ. έλϊών | Αϋ Εοβΐ άπη'γγειλε | τ. Ιερεΰσιν ουιη ΒΙ•

(ίΐεπι ΕικΙ ιιΐ νϊάεΐιιι-) . . βεά ΑΟϋ [ίιεπι Ε?] Ρ»6Η αάά α (ϋ ταΰτα απερ)

είδε (λ οίδε, Η Εδεν) κα\ (Η βαΜ α) ήκουσεν. ϋβ Ροβ νϊ(1ε βιιρΓα. ΡΓββίετεβ

ΟΗ αάά η'νέωξεν (- ξι) δε τάς πύλας τοΰ ναοΰ τοΰ (Η οπι) κυρίου | Εαβι «ς

ρεΓ§!ΐ: "Ορθρου δέ οΐ Ιερείς παρ αγενό μενοι βίς τον ναόν έξενί-

ζοντο κατά τό είωϋός μή ΰπαντήσαντος αυ'τοΐς τοΰ άρχιερέως,

χιΐ έπέμενον ίξω. ώρας ουν παρελκοΰσης είς τις έξ αυτών

είσελϋείν άπετόλμησεν. ό δέ ϊίεωρεϊ αίμα πεπηγός παρά τό

ίΐυσιαστήριον , και άκοΰει φωνής λεγοΰσης Ζαχαρίας πεφό

νευται, χα\ ουκ έξαλειφίίή σετα ι τό αίμα αυ'τοΰ έ"ως αν ϊλϊη ό

£κδικος αΰτοΰ. ακοΰων γοΰν ταΰτα έ"μφοβος έγένετο, καΐ έξελ-

ί)ών τοις Ιερεΰσιν άπήγγειλεν.

3. Και τολμήσαντες (Ε έτόλμησαν καΙ) είσήλίί. ομπι ΑΟΕ . . ΒΗΙ. ώς δέ

ήκουσαν, (Ι. βόΊΙ παραυτίχα) έτόλμησαν είσελϊεΐν (Ι• καΙ είσήλϋον); βϊπιίΙϊΐεΓ

Ροβ (νΐό> ϋΐιρι-β) .. Όΐα χα\ είσήλ3ον (.0 αάά άπαντες). ΡιηείεΓεβ 1) »<Μ έκ τω

ναώ, ίιεπι ί. ένδον τοΰ θυσιαστηρίου | ΑΗ ?δον | χοϊί τά (Ρ* τά τε, Ο τά δέ)

φατνώμ. (ΑΕ παίϊνώματα) τοΰ να. ο'λόλυξαν (βίο Α Η αΐϊίηιιε υ[ νίιίεΐυι ; ΟΡ»

ώλόλ) οιιπι ΑΟΕΡ»Ρ||Η .. Ι• Ρο$ καΐ ο'λολΰζοντα τά φατν. τ. ναοΰ.. Ό τά φατν.

τ. ν. πεπηγμένον αΰτοΰ τοΰ αίματος (?) . . Β οπι | καΐ αυτοί (Ρ•• αυτοί δέ ; Ο

οπ> αυτοί) παριεσχίσαντο (Ρ•> - σχισαν. Ο διεσχίσαντο τά Ιμάτια αυτών) άπό

ανω-. εως κάτω (Ε έ*. κάτωϊεν) οιιπι ΒΟΟΕΓ•>ΗΙ, .. Ρ» αυτά δέ περιεσχίσαντο

άπό εΐο , βίπιΐΙϊΙεΓ(]ΐιε Ρυβ (Ι ίρκ'ΐ (ταηΐ /!.«.«« α χιηηηιο ιιαι/νϋ άιοηιιτη . . Α καΙ

ούτοι έίρήνησαν ίίρήνον μέγαν | καΙ τό (Ο τό δέ) σώμα (οιιπι ΑΟϋΡ» ΕυβΙ;

ΒΕΡ'ΉΙι πτώμα) αΰτοΰ (Ο οπι) οΰχ ευρον (Ρ•> ου'χ ευρέθη) | άλλ' (Ι) εί μή)

ευρον (ϋΕΡ» οπι, !, ροβΐ αΰτοΰ ροη) τό αίμα (Α σώμα) αΰτ. (Ρα ϊάιΐ μόνον) |

λί5ον (οιιπι Α0ΕΡ•>0Η; Βί• ρΓ<ιεπι ώς, Ο ώσεί) γεγενημένον (Α γεγεννημ. , &

γενόμενον) . . Γ» καΙ γενόμενοι ώσεί λήος | κα\ φοβηϋέντ. έξηλί). καΙ άνήγγ.

(ΑΡ^ άπη'γγ.) οοπι ΑΒΕΡ>Ήί. Ρο» .. Ρ» κ. απελθόντες άπϊ>γγ., ϊΐβπι Ο έξελίίόντ.
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τώ λαώ δτι Ζαχαρίας πεφόνευται. και ήκουσαν τυάσαι αί φυλαί

τοΰ λαοΰ , καΐ έπένθησαν αύτον καΐ έκόψαντο τρεις ημέρας και

τρεις νύκτας. 4 Μετά δε τάς τρεις ήμε'ρας έβουλεύσαντο οι ιε

ρείς τίνα άντ' αύτοϋ στήσωσιν, και άνε'βη 6 κλήρος επί 2υ-,

μεοϊνα* ούτος γαρ ήν ο χρηματισδεις ύπο τοΰ αγίου πνεύματος,

μη Ιδείν θάνατον εως αν ιδίβ τον Χριστον έν σαρκί.

δέ άπη'γγ. . . Ό κα\ ανήγγειλαν , Ο καΐ άπήγγειλαν | τώ λαώ εππι Ο (ϊιεπι Ε

υΐ ΥΪάεΐυι•) Γ» Ροβ ΕοβΙ, ίΐεηι ρΓβεπιϊββο παντί ΒΗΓ, (Ό άπαντα τον λαόν) ..

ΑΓ••(3 οπι | Β1ι(2 Ροβ οπι πάσαι | τοΰ λαοΰ ουιη ΒΟΗ() Ροβ .. ΟΡ»1, τοΰ

Ίσραη'λ . . ΑΕ οιπ | και έπένίϊησαν αύτ. χ. έκόψαντο (Β έκόπτοντο , Ρ» έκοψαν ;

Κ<> κ. έκόψαντο αυ'τόν οηΐε κ. έπένΰ. α.) εοπι ΒΕΡ»ΓΙ>1,(} Ροβ; ϊιεπι ΟβΗ (ϊιεπι

ϋ υι νί(1εΐϋΓ) 011115513 κ. έκόψαντο . . Α καΐ έίϊρη'νησαν | Ρ οπι τρ. ήμέρ κ. τρ.

ννκτ. .. ΒΡ»ΡΙ οπι κ. τρ. νύκτ. | ΕιιβΙ ρει-βϊι : οί δε είσελϊϊόντες το μέν

σώμα ουκ εϊδον, ει μη το αίμα, καΐ τάί στολάς εαυτών βιαρ-

ρηξαντες έκόψαντο κα\ τώ λαώ ανήγγειλαν, καΐ τρία νυχϋή-

μερα έπ' αύτώ ϋρήνον εποίησαν.

4. Μετά δε τ. τρ. ήμ. ουπι ΒΕί, Ροβ . . Ο μετά δε τ. η'μέρ. έκείνας . .

ΑΠΗ μετά δε (Α κα\ μετά) ταντα .. Ρ» πίΐ πϊβϊ κα(, ϊιεπι Ο η 1 1 ηϊβϊ δέ ροβι

£βουλεύσαντο | ϋ οπι οΐ Ιερείς | τίνα άντ' αΰτοΰ (ϋ αάά αρχιερέα) στη'σωσιν

(Β - σουσι , ϋ καταστη'σωσιν) ουπι ΒϋΙι Ροβ . . ΟΡ» Η τίνα στη'σωαιν (Ο άνα-

στη'σωσιν, Ρ» άναστη'σουσιν) είς τςν τόπον τοΰ (Ο οσι) Ζαχαρίου (Ρ» τοπ. αύ-

τοΰ) .. ΑΕ ίνα άναστη'σουσιν (Ε -σωσιν) άντ' αυ'τοΰ έτερον (Ε άντ. αυ'τ. τινά βίς

τον τόπον τοΰ Ζαχαρίου) , ϊιεπι (} Γνα (οοι-π^ε τίνα ?) άναστη'σωσιν εις τον τόπον

Ζαχαρίου | κα\ άνέβη (Ρ1» έπε'πεσεν) ό κλήρ. έπ\ (Β αάά τον) Συμεώνα (ΒΗ

-μεών) αιπι ΑΐίΟΙ'ΙΠ. Ροβ, ίΐεηι Ρ1> υΐ νίάειιΐΓ . . ΰ(} καΐ έ"βαλον κλήρους, κα\

έκεσεν ό κλ. επί Συμεώνα (Ρ Συμεών) , ϊΐεπι Ρ» καΐ έβαλε Συμεών καΐ ο'ι Ιερείς

κλήρους αυτών, άνέβη ό κλ. έπ\ Συμεών | ούτος γάρ (ί. δέ, Ρ οπι) ην ουπι

ΒΟΕΡ»ΗΙ•0 Ροβ; ϊιεπι Ρ>> τούτω γάρ ην . . ΑΟ αυτός γάρ η'ν | ό χρηματιστείς

ειιτη ΑΒΗί, ; ϊιεπι ΟΡ» οικϊββο ό . . Ρ κεχρηματισμένος . . Ρ& χρηματισμένον |

ΙΛ) ΰπο τ. πνεύμ. τοΰ άγ. | μη ειιπι ΑΒΟΕΡ»ΗΙ, ΕιιβΙ . . 0(} τοΰ μη | έ*ως

&*.. Ώ πρίν δν, ρ πριν | τον Χρ. (Ο αιΐιΐ κυρίου) έν σαρκί οπιη ΑΒΕΙ•Ι>0ΗΜ2

Ροβ . . Ρ» τ. Χρ. κυρίου έν σαρκ\ έληλυϋότα . . Ο (ϊιεπι πι νιΜεΐιιι- Ο) ΕιιβΙ τ.

Χρ. κυρίου | ΡοβΙ Ηαεο Ν βοΜ (βχ Μαίιΐι. 2, 19 βςα,) τελευτήσαντος δε τοΰ

'Ηρώδου ιδού άγγελος κυρίου φαίνεται κατ' οναρ τώ Ίωσηφ έν Αιγύπτιο λέγων

Άναστάς παράλαβε το παιδίον κα\ τήν μητέρα αυ'τοΰ καΐ πορεΰου είς ΑΓγυπτο•;•

τε^νηκασι γάρ οι ζητοϋντες το παιδίον. ό δέ Ιωσήφ άναστάς καΐ παραλαβών

το παιδίον καΐ τήν μητέρα αΰτοΰ ηλϊεν είς γή"ν 'ίσραη'λ. άκουσας δέ ό'τι Αρ

χέλαος βασιλευ'ει αντί 'Ηρώδου τοΰ πητρός αΰτοΰ, έφοβη'ϋη έκεΐ άπελϊεΓν ■ χρη

ματιστείς δέ κατ' όναρ άνεχώρησεν είς τά μέρη της Γαλιλαίας. κα\ έλ3ών

κατώκησεν είς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ ■ όπως πληρωμή το ρηϊέν διά τών προ

φητών οτι Ναζαραϊος (?) κληϊη'σεται. ΕιιβΙ τργο Ηίβ ίΐοβοΐνϊι Ηϊβίοπβπι: καΙ

μετά ταΰτα Συ μεώ να είς τη ν τάξιν αυ'τοΰ κλη'ρω κατέστησαν,

Ες ϋπήρχεν υπό τοΰ αγίου πνεύματος χρη ματισίείς μήϊδεΐν

θάνατον έ"ως αν ϊβη τον Χριστον κυρίου.
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XXV.

' Έγώ δε Ιάκωβος 6 γράψας τήν ίστορίαν ταύτην έν Ιε

ρουσαλήμ, θορύβου γενομένου, οτε έτελεύτησεν Ηρώδης , συνέ-

στειλα έμαυτόν έν τη έρήμω έως κατέηαυσεν ό θόρυβος έν Ιερου

σαλήμ, δοςάίων τον δεσπότην θεόν τον δόντα μοι την δωρεάν

καΐ την σοφίαν τοΰ γράψα•. τήν ίστορίαν ταύτην. 2 "Εσται δέ

ή χάρις μετά των φοβούμενων τον κύριον ημών Ίησοΰν Χριστόν,

ώ ή δόξα εις τους αιώνας τών αΐοίνων, αμήν.

XXV, 1. Έγώ δέ ουπι ΛΟΓ»ίΜΟΡ Ροβ . . Ν Έγώ ουν . . ΒΕΗ Έγώ | ό

γράψας εππι ΑΕΗΙ.ΜΡ ; ίιεπι ο συγγραψάμενος ΒΟ . . ΟΡ»Ν, «επί ϋ υΐ νίιΙεΙαΓ,

ίγραψα | Ο τήν ίίαυμαστήν ταύτη•» Ίστορίαν | έν "Ιερουσαλήμ (Γ* Ρ Ίεροσολύ-

μοις) .. Η οπι | θορύβου (αιπι ΑΒΡ&ΟΗΙ.ΜΝΟΡ; ΕΡ» αάά δε) γενομένου (Ο

γεγονότος), οτε (αιπι ΑΕΟΜΟΡ; ΒΗΙ, οτι; Ρ>> έως ου, Ν έως οτε. Ρ• £ως οΰ

έτελ. Ήρώδ. ροβΐ έρήμω ροπ εοηϊιιηβεηβ ν*-ιΙ)Ϊ5 χαΐ χατεπαύϊη εΐο.) έτελεύτ.

(Ο αάά ο) Ήρώδ. (Ο βηΐβ έτελ. , ΟΗ αάά πιχρω ίϊανάτω. Ρ οτε απέστειλε*

Ηρώδης στρατιώτας άποκτεϊναι τά βρέφη έν Βηθλεέμ), συνέστειλα (αιπι ΒΓ»

Ρ»ΟΗΝΟ; ΑΕΙ.Μ συνέστελλον; Ρ ύπέστειλα καΐ έκρυψα. Κ» βάά έγώ, ΡΙ> γάρ)

έμαυτον (ΑΕ αυτόν , Ι• εαυτόν , Μ αυ'τη'ν) έν τή" (ουπι ΒΗΙ.ΝΟ ; Ρ<> Ο τω [?] ;

ΑΕΡ»Μ τόπω) έρήμω (Ρ οπ> έ. τ. έρ.) έως (αιπι ΑΒΕΡΜΪΗΝ; [Ρ«] Ι,ΜΟ έως

ου; Ρ άχρ'ς ου) χατέπαυσεν (αιπι ΒΡ&ΗΝΟΡ; Α -παύσατο, Ε -παύσηται,

Ρ» ΟΙ,Μ - παύϊη. Ο αάά τελείως) ό 5όρ. έν (Α έξ) Ιερουσαλήμ (αιπι ΑΕΡ» [έ.

Ίεροσολύμοις] ΟΗΙ.Μ Ροβ; ΒΡ&ΝΟΡ οπι) οαπι ΑΒΕΡ»Γ•ΌΗΙ,ΜΝΟΡ Ροβ .. 00

οπι Ι δοξάζων ουπι ΒϋΡΙ> Ν ; ίιεπι Ο ρι-αεπιϊββίβ χαΐ ήμην ει αοΜϊΐϊβ και ύμνων,

ίιεπι Ρ• ρΓβεπιϊββίβ τότε λοιπόν ήμην; Ι• δοξάζοντός μου δέ . . Α δοξάζω, ϊΐβπι

α(1(1ί(ο δέ ΕΗΜ Ροβ ; Ο - σω δέ . . Ρ χαίρω δε κα\ δοξάζω . . Ο και έδόξασα |

τ. δεσπότ. ϊεόν αιπι ΟΡ•>ΗΝ; ίιεπι ΑΕΜ οιηϊββο 3εόν .. ϋΟ τ. δεσπ. Χριστόν . .

ΒΡ»!.ΟΡ Ρο» τον ί:εόν | τήν δωρεάν καΐ τήν σοφ. οαπι ΒΙ,Ο (τον τήν δωρ. χ.

σοφ. δεδωκότα μοι) .. ΟΗ τ. σύνεσιν κ. τ. σοφίαν .. Ρ^Ν σοφίαν, ΕΜ τήν σο

φίαν , Ρ» τοιαύτην σοφίαν . . Ό χάριν , Α τήν χάρ. ταύτην . . Ρ σύνεσιν . . Ρο•

Λοο πιυηιυ | τοΰ (Ο αάά γνωρίσαι κα\) γράψ. (Ο συγγράψαι) τ. Ιστορ. ταύτην

(Α τήνδε) οαπι ΑΒϋΕΡΙ>ΟΗΙ,ΜΝΟΡ Ροβ . . Ρ» τοΰ γράψ. ήμΐν (ύμΐν?) τοίς

πνευματιχοΓς καΐ άγαπώσι τον ϊεόν. Ο νει-ο ργο τον δόντα αβαυε τ. Ίστορ. ταύ

την βίε : τόν άποκαλύψαντα ήμΐν τά μυστήρια ταΰτα

2. "Εσται (ΒΟί έστω) δέ (Η Ο καΐ ίσται) ή χάρις (ϋ ή χαρά) μετά (ΟΟ

αάά πάντων) τών φοβ. τ. κυρ. ημών Ίησ. Χριστ. οαπι ΒΟΠΙΙΙ.π Ροβ; ϊΐεπι Α είς

χαράν πάντων τών φοβ. τ. κυρ. ήμ. Ί. Χρ. , ίίειπ ΕΜ κα\ ίσται χαρά μεγάλη

πάντων τών φοβ. τ• κύριον Ι. Χρ. . . Κ1>Ν ή χάρις τοΰ πατρός χαΐ τοΰ (Ρ* οπι)

υ'ιοΰ καΐ τοΰ αγίου πνεύματος (Ρ•> καΐ πνεύμ. αγίου) μετά πάντ. υμών (Ν ημών)

αμήν, οαΗωίβ οιηιιίοιιβ ϋί α,ηαε βεα,ααηΙιΐΓ . . ΟΡ» Ρ οιη | ω (00 αύτώ) ή δόξα

(οαπι ΕΟΗΜ ; ΒΡ» 1.0 αάά κα\ το κράτος) είς τ. αίών. τών αιώνων (Η οω τών

αίών.) αμήν οαπι ΕΟΗΜ, ϊΐεπι ΒΓ*£,0; ίΐεηχ ϋ ω ή δόξ. καΐ το χράτ„ ή χάρις

χα\ ή τιμή είς τ. α?. τ. αί. αμήν . . Α Ροβ ω ή δόξ. καΐ το χράτ. σύν τώ πατρί
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χα\ τψ παναγίω πνεΰματι (Ροβ οαη\ αιΐιτηο ραίη ίΐ δοηο νίνίβοοφιι $ρίή(ιι $αηοΙο)

νΰν χα\ άύ κα\ είς τους αι. των αι. αμήν . . 0 οτι αΰτω πρέπει δόξα κράτος

εις τους αί. των αί. αμήν . . Ρ οτι αΰτώ πρέπει πάσα δόξα τιμή καΐ προσκύ-

νησις τιμ πατρί κα\ τω υίώ κα\ τω άγίω πνεΰματι νΰν καΐ αεί καΐ εις τους αί.

των αί. αμήν . . άβ ΕΊ>Ν ϊ»ιη βηΐβ Γβίβΐυιη βίε. Ο 3<1 Γιηκπι οαρϊίϊβ XXIV.,

οαρίΐο εζίΓβοιο οηιΐωο, ίΐηηοχα Ιι,-ώβΐ μεί' ου τω πατρι δόξα συν τω άνάρχω

καΐ παναγίω πνεΰματι νΰν καΐ άει και είς τους αιώνας.

Κ εαριιΐ βχίΓβηΐϋπι βίο ΙιαΒβι : * Έγώ Ιάκωβος ό γράψας τήν ιστορίαν

ταΰτην έν "Ιερουσαλήμ, ϋορΰβου δε γενομένου έτελεΰτησεν ό "Ηρώδης , και συνέ-

στελλον αυτόν έν τη" έρήμω έ*ως ου μετεπαΰ^η ό θόρυβος έν "Ιερουσαλήμ, δο

ξάζω δε τον 3εόν τον δόντα μοι την δωρεάν και τι\ν σοφίαν γράψαι την Ιστο

ρίαν ταΰτην. * Έστω δέ ή χάρις μετά τών φοβούμενων αΰτον τον κΰριον ημών

Ίησοΰν Χριστόν, ω ή δόξα καΐ το κράτος είς τσύς αιώνας τών αιώνων, αμήν.

Κναιΐ£. αροοΓ. βί. Ύ'ιβ&οηΑοτϊ.



1Ν€ΙΡΙΤ Ι,ΙΒΕΚ ΌΕ ΟΚΤϋ ΒΕΑΤΑΕ ΜΑΒΙΑΕ ΕΤ

ΙΝΓΑΝΤΙΑ δΑΙΛΑΤΟΚΙδ.

Α ΒΕΑΤΟ ΜΑΤΤΗΑΕΟ ΕΥΑΝΟΕΙΛ3ΤΑ ΗΕΒΚΑΙΟΕ δΟΒΙΡΤΙΓβ ΕΤ Α ΒΕΑΤΟ

ΙΕΚΟΝΙΜΟ ΡΚΕ8ΒΥΤΕΚΟ ΙΝ Ι,ΑΤΙΝΙΤΜ ΤΚΑΝδΙ,ΑΤυβ.

Α.

Ι)'ι1εεΙΪ8δ'ιηιο ίτβΐπ δυο Ιετοηίηιο ρΓββογΙβΓΟ Οοηιηΐϊπκ εΐ

ΕΙίοάΌπΐδ ερΐδεορϊ ΐη (Ιοπιϊηο 8αΙυ(6ΐιι.

ΟγΙοιιι Μ»Π3β νΪΓ§ίηίβ βΐ ηβΐϊνίΐαΐεηι βΐ ΊηΙ.πιΐιπιιι (1ο-

ηιίηΐ ηοδίπ Ιεδίι ΟηπβΓι ίη ηροει-γρηίδ Ηοπδ ίηνεηϊιηυδ. Ιη

ααίυιΐδ ηιυΐΐα εοηίΓηπβ Γκίεΐ ηοδίΓβε εοηδίάεΓαηΙεδ δεπρίβ,

ΓβεϋδΒίκΙ» εΓεοϋαΊηπίδ ηηίνεΓδβ, ηε ρεΓ οεεβδϊοηεηι ΟΚιΐβΐί

ΐΓ3(1ειεηιιΐδ Ιαείΐΐίηπι 3ηΐίεηπδΙο. ΙδΙβ ει§ο ηοΐήδ εοηδϊαειηη-

ΐϊΐιυδ εχδΐίΐεπιηΐ νίπ δβηείί Ρβιπιειπϋδ εΐ ΥΊπηηδ αυϊ (1'ιεειεηί,

δ3ηεΐίΐ3ΐεπι Ιυηιη υείΐΐΐδδίηιϊ ΜαΙίΗβεΐ ενηη§;ε1ίδΐ3ε πιβηη δεΗ-

ρΐαηι νοίαηιεπ ΙιεΙ)Γ3ΐεαηι ΐηνεηίδδε, ίη φιο εΐ ΐρδΐυβ νΪΓ^ΐηΐβ

ηι.ιΐπδ οι-Ιιΐδ εΐ δβίνβίοπδ ηοδίπ ΐηίαηΐΐα εβδεί δοπρίβ. Εΐ ί(1-

είι•εο Ιυηηι το^αηΐϋδ εβΓίΙβΙεπι ρεΓ ϊρδυιη οΌηιίηαηι ηοδίηιπι

* Ιΐβ Ιϊΐιιΐι» β«1 ίη Α.

Ο δ!ε : ΙηάρίΙ Μϊίοηα άί /οσο/ιίτη 6/ Ληηα ίί άί ηαίίνίΐαΐι ύίαΐαι άίί αιηϋτία*

^αηριταηί ι-ίι-ρίπί» Ματίαι ίί άί ίη[αηΙία δαίναίοτίί.

Ό ρθ5ΐ ρΓοΙοβαιη Εαο /αοο6ιΐ5 βίο ϊΐα: ΙηοίρίΙ ίι&ίΐίω άί ιηίταουΐί! ίη[αηϋαι

άοτηίηί Ιαν ΟιηιΙί ίί άί ραίτι ίί τηαΐτί ΙιίαΙαί ΜαΗαι.

ΡτβεΙΟΓεα ο£• Ριοΐβ^οπιειια.

Α. ικο: ν«Ιβ οπ» | νιι1§ Ηίΐτοτη/ηιο , ίΐεπι ΙΊιτοπιαΙίιιβ ίί ΗίΙίοάοπιβ | νιιΐβ

ίαίχιίιτη ίη άοπιίηο.

ναΐβ ΟτΙιιτη Μ. ηαίηαί υίτβ. ήπιιιΐ (Ι ησίι'υ. αίαμί \ \α\ξ ίηυιηίιηιιι Ιϋπα | Α

0ΓΡΐ1>η»ιΐ5 | να1(5 Ιαίίίϋατη αηΐίοητ. ιταά. | ίταο : νιιΐβ ίαΰυτ | νϋ1§ ιιίτϊ άίί Λπηβηϊω

\ Ίιαηι ; Λ οτη | νιιΐβ οσι ίρήιι» , ίίεπι οτΙχια , ΐΐβπι ηθ5(π' | νιιΐ^' οιτι τοραιηιΐ! |
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Ιρίΐιιη ΟηιΊδΙυηι εχρείρηίρδ υΐ ΐΐίικί εχ ηείητιίεο Ιηΐϊιιίδ «ιιπίπΐϋ

ΙπκΙίΐΝ, ιιοιι Ιηηι ;κΙ ρριτιρΐρικίη ρ.ί ί{υ«>ο δηηΐ Οΐιι-ΐχΐΐ 1η$ϊ<*ιικι

([ΐιηπι ;κΙ Ιι,κίρΓκοπιιιι ρχ< ΙικΙρικΙίΐιη η«1υΐίαηι ; φΐΐ ιιΐ (ΙοεΙπ-

ηηηι ηιηΐβιη ΐπδΐΐΐϋΡΓρηί , ηοηπε ΟΗπβΐί ηαΐίνΐΐηΐϊ δυα ηιίδοιιε-

πιηΐ πιεηϋΒοί», υ{ ρ?Γ νΐΐαβ (1ιι1ι.•ρ(1ίιιρηι πιοι•ΙΪ9 απιηπίαοϋηεηι

οοειιΙΐθΓβηί. Επί ργ§ο ρυηββίιηαε [ηιΊ.ίΙΪν υΐ νεί Γ0£3ΐιΙΡ8 (Ί'ά-

ΐΓβδ Ιιιθ8 ρχηιΐ(Ιϊ.Ί8, νεί ερϊβεοροδ εχί^εηΐεβ (Ιεηίΐαηι ρηπίαΐϊ.^

(]υο(1 κίοιιοιιηι ογο(1Ϊ(1ρπ8 ΓΡοίρρΓΡ Γηεΐ38. νηΐε ίη ΟιπδΙο βΐ

ΟΓα ρΐΌ ηοΐιίδ.

Β.

Κεδροηβίο ερίβίοΐίΐρ ρεν Ιρι-οηίππιηι 3<1 ΐρβοκ.

Ωοηιίηίδ δηηοΐΐδ ηε Ηβηϊϊββϊπιίβ (^ΓοπιηΜο εΙ ΕΓιοιΙογο

ερίδεορϊβ ΙεΐΌηίπιυδ εχί^υυβ Πηπ'δΐί 5ει•νιΐ8 ΐη οΌππηο δβΐηΐεηι.

(^ηΐ Ιριτ3πι ηυΓΐ εοηβεΐπηι Γοίΐϊΐ, ηοη ίΐϋεο «Γτίρϊΐ ααίο-

φΐϊά ίΌδδ» ρι•οΓπ(1επΙ ΙηεεΓαΙα ; δε(1 ρπιΐΜρι.πιι ίυίξ'ηΐυηι ροη-

(Ιυβ νΐΙ)Γ3η{Ϊ8 Ϊ3ε1υδ ίβιτί 5ΐΐ8ρρικΙ;ιΙ, ΐηίεππι ίηνειίρηοϋβ δυ-

δρεηϋεη(1Ϊ5(]ΐ]ε ίιηηιονβΐιιΐ' εεδρϊΐϊΐϊΐΐδ, εΙ δρεείβΙίΐεΓ <ραί ηοη-

<1υηι Ιηοπβ <ήι£ρΙπγ. Απίαυηι οραβ ίηίηη§ί(ητ, οαηι Ηοο ΓυεπΙ

λ νεδίΓβ Ηε3ίϊΐα(1ΐηε τηΐΚΐ ίηιρεΓηΙυπι φΐο<1 ηεε ίρδβ δβηείυδ

Μ3ΐΐΙΐ3ευδ 3ροδΙο1ιΐδ εΙ εν3η£ε1ϊδΐ3 νοίαίΐ ίη αρριΐο βεπΒϊ. δι

εηΐπι Ηοε δεεΓείίϋδ ηοη ε^ΐδβεΐ, εν3η§εϋο φΐοφίε βαο φΐο(1

ίίΓιοϋΐ 3(Ι(1ΐ(1Ϊ8δεΙ. δε(Ι Γροϊι ηυηε Ποείΐιιηι ηροΓβίεΐδ ΙίΐΙεπδ

οΙ)8ΐί!;η;ι(ιιιιι , ψιεπι ιΐδ<ριε αάκο ηοη Ρ(1ί<1ίΐ ιιΙ 1ιο<1ϊε ηιηηιι

ίρδΐυδ ΙΪΙιργ δεπρίηδ ηεηινπείδ ΙΐίΙεπδ » νίι•ΐδ Γείί^ΐοδΐδδϊηιίδ

Η;ιΙ)Ρίΐ(αι-, φΐί επηι ρει• δΐια(Ρ55ΐΐδ ίεηιροπιπι » δηΐβ ρποηΒυδ

νιιΙ^ (χριίίηιυι φιαίιηχΐί ιΐ ίΙΙηά ίχ Ηίοταιο \ νιι]§ ηοη Ιαηίιιτη αά ριτείρίεηάητη

ιριαι: - - ψιαηΐηηι αά ηαιτιΐ. ααΙιιΙ. ίχοίικί. \ χηιΐίίιιιηηΐ : Α ίηήίΐιτιηΐ | νιι!§ 6ο-

ηαηι Γ/ιγ. ηαΐίνϋαΐΐτη 5ΐιο ηκηάαήο νιίχακηιηΐ | ρΐτ: ν\Α% ροίΐ \ ρϊιίαίχι: Α ι•α-

ήΐαΐίι | «ί νιΐ: νιιΐμ υιΐ ιιΙ ] νιιΐι; οιη Ιηο$ \ νιιΐς ο1ιαήΙαΙϊ$ άίοίΐιαη \ νυΐ^

Ι'αΙί ίη άοτηχηο

Β. βί.ι/ιΟΗϋ'ο ε(ε ε\ βοΐο Α.

α<• : νηΙ^ (Ι [ ν>ιΙ§ ΟιτοηαΙϊο ιΐ ΗιΚοάοτο , ίι ργπ Ηχιτοηχ/πΐίΐι | νιιΐ^ [αίαοΐί

ροηάνί | «ίΟΓαηίίί: Α ι'ιιοίηίί» | ϊηίβπ'π»: Α \η ίιττα | νϋ1§ ΐ!βτ1«»ι<ί« | νυΐ^

τηίή» α νειίτ. οιαίίΐ. \ ναΐβ οοηιοτίοί | ιηίη%: Α οιη | ϊίίΓίίιοί ηοη καΐιαΐ: ναΐ^

χπίίαπι ηοη ω««( | ς«05«ί: νυ]^ ΐίΐίί/ικ | υζφιβ αά(ο ηοη: νοί^ οιη ηοη | Λο-

άϊι: τηΐ^ ί* | 9«» «ιη«: νυΐ^ φιί ϊΐϊατη | νοίβ ο μιι'» ρποτ. ρα ιικο. Ιαηρ. |

4*
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δϋδοερεπιηΐ. Ηυηο 3ΐι(εηι Γιυπιηι ίρβυηι Ιυηι ιιπη(ρΐ3πι ηΐϊοιπ

ΐΓ3ηδΓβΓεη<1ϋηι ΐΓ3<1ί(ΐ€ΓϋηΙ. 8ίοηυε ΓαοΙπηι εβί αϊ <ί Μηιποηβεϊ

οϋδοΐρυΐο ηοηιΐηε Ι. οποίο, «|ΐιϊ οΐίηιη η ρ ο δΙ ο Ι ο πι ιιι £εδΐ3

Γαίδο βεπηοηε οοηδοπρδΐΐ., Ιιίο ΠοεΓ οοΊΐυχ ιιοιι 3θ(1ϊίιοαΐϊοΐιϊ$

50(1 άεδίΓυχΙϊοηίδ εχΗϊοει-βΙ ηιηίοπβιυ, βΐ ηαϊ Ιβϋδ ρΓοΒαΓβίαΓ

ϊη βγηοίΐο ουί ιτιεπίο βιίΓεδ εοοίεδίβε ηοη ρβΙΟΓεηί. Οεδδοηί

ηυηο οΙιΙ.ιΙΐ'αηΓπιηι πιογκπκ: ηοη οιιιιιι ϊδΐυπι ΙϋκΊΙιιιη οηηοιιϊ-

018 1108 81ΐρΡΓ3(1θ!ίηΐυ8 80|•ΐρΙυΠ8, 80(1 3(1 (1θΙθ^ΟΠ(ΐ3ηΐ ΚβΟΓΡ-

8εο8 ΓηΙΙαοίΛηι ηροϋΐοΐί εΐ εν3η§εϋδΐ30 δοπρίβ ΙηιηδΓεπηιυδ. 1η

(ραο ορεί'ε Ιβηι ίιιοβηΐϊβΐΐδ ρϋδ ερϊδοορϊδ οοΙεηιρει•3ηΐϋδ, ο,υηηι

ΐιηρϋδ ηηοΓΟίϊτΐδ οΙ>νί3πιιΐδ. Αιηοΐ' ει~£θ ΟΗηδΓι εδί οηί δβΐΐδ-

Γοοίπηίδ, οιθ(1εηίεδ φΐοα" ηοβ 8θ'ΐ5 3(1ΊπνεηΙ ΟΓβίίοηΐήαδ »ριί 3(1

δβίνβίοπβ ηοδίπ βηηοίβηι ΊιιΙ;ιιιΓι;ιηι ροι• ηοδίΓβηι ροΐιιεί'ίηΐ οη-

0(1ίθΙΐ(ι3Π1 ρΟΓνβΙΐΪΓβ.

Εχρϋοϊΐ ρι•ο1ο§υδ.

νιι1§ χρηιηχ Ηότχιπχ | («πι : νπΐ£ οπι | ΙταάίάετχιηΙ : νηΐρ ηΑΛ (ηιιΐΐ» ρΓ30ΐηΪ5.ι.τ

οοριιία , ε. ο Ιηχη) ΙεχΙηηχ ίίι» αίίίβΓ αίφιβ αΐχίετ ηαχτανεηιηΐ \ δκΐ/ιΐί.• νιιΐβ δίό |

Ι.εηεχο: νπΐ^ δείειιεο | νιιΐβ ηοη αεάχ/χοαϋοηί , $εά άεαίηκίχοηχ τηαΐεήαπι εχΐχχοηεήΐ,

(ί φιοά ΙαΗί | Λ Οβίίί ηιιηε οί)5αίΐίΓαηίίι<πι | ηοη ίτιίιη: νιιΐ£ οπι οιίηι | νυΐ£

άεΙε$εηά\αη \ ίατη : νυΐβ ηοη Ιατη | νπΐβ ριϊί ίηίιηΙΆιι» | νπΙ^ χφΐητ «ί (7ιι-χιϋ |

νιι1)5 οπιί. αάίιιυεηΐ | να\% ιαηεί. «Οίίπ' | ροίυρπ'πί : Α οπι

Ροιτο ϋϋ.ι Ρβεπάο - Ηίει-οηνπιΐ ρρίβίο!» 3(1 ρο.•(Ιεπι ερΪ3εορο$ βεηρία οϊγοιιπί-

Γειΐαι-, εαο,αε εΐ ίρβα ΙϊΗγο οίε ηαΐϊνϊΐαίε Μλγπιρ ρπιεί'ιιΐίοηϊ* Ιοοο ρπιερο-

«ΐΐη. Εα .ιίο Ιι»1)β[ :

ΡεΙχΊχί α ηχε «/ υοοι'ί ηίοτ&αηχ φάά ηπ'Λι' άε αμοάαηχ ΙχοεΙΙο νχάεαίχιτ <}ΐιί άε ιιαίι

νίΐαίε 5. Λίαπ'αβ α ηοηηιιΐΐί! ΗαΙχΙιιτ. £1 χάεο αείτε νο$ υοΐο, ιηηΙΙα ίη εο [αΙ$α χη-

υεηχή. ζ>ιιχάατη ηατηφίΐ 3ίΙηιοη! , φιί ραυι'οπίβ αροχίηίοηιιη οοη5θΗρ5ί(,

λιιηο ίίίιβίΐιιπι οοηρο&ηίΐ. 8ιά ίκχιί άε πΊ'ίΐί/ϊί)ΐι.« εοηιηι <Ί τηίτααύίί ρετ εοβ {αείχι

νετα άίχίΙ , άε άοείήηα «ίπ> εαηιπι ρΐιιτα τηεηΙΗη! εχΐ , ίΐα εΐ Με ιηηΙΙα ηοη υετα άε

εοτάε 5ΐιβ οοη/!ηιι'ί. Ρτοχηάε «ί «η ΗεΙπαεο ΙιαοιΙηΓ, νετοιιηι εχ νετοο Ιταη»(εττε εα-

Γαοο , ίίαμίάετη $αηεΙιαη εναηαείαΐατη ΜαΙΙΗαειιτη (ηηΛίηι ΙίΜΙιηη ΙϊφιεΙ εοιηροίΐιίίαε

εΐ ίη εαρίΐε ευαηαείϋ αιιί ΗεΙταίάί Ιίίετί! οΙ)5ΐ'3ηοίιιπ» αρρο»υί»ίε (ίΐ« ΚαΙίΓΪο. εοΓΓεχϊΐ

ριο ορροιιιί$ιέ) ; αιιοά αη νεηιηι 5ΐ7, αιιείοή ρταε(αϋοηίί εΐ βάεί «η'ρίοπ'5 εοτητηίΙΙο :

ίρ$ε εηίτη ηί Ιηεε άυΐήα ε$!β ρτοηηηείο , Ηα Ιίψιίάο [αΙία ηοη α^ηηο. ΙΙΙηά αυίειη

Ιχοετε άχεο , αιιοά βάεϋιπη ηειηχηεπχ ηεααίητιιηι ριιΐο , ιίνε ηαεε νετα $ίηΙ ιχνε ύο

αΐΐφιο οοη/ϊί-'α, ,ναοπκαηοίαηι . (ϊΐη ΓαΙίΓίο. ρΓο ςαετοιαηείά) ίαηοίαε Μαήαε ηαίχνχ-

ΙαΙεηχ (ηαΐίιίΐαίετη ρχ οοιιϊοοΙιιγη ίΐπι1ί(1!ι ί"α1)ΐϊο.) τηαρηα ιηίπιηιΐιι ρταεοεαχίίε, χηα-

χχηχα εοηαεαιίη {ηί,ίδε; εΐ χάεχτεο ιαΐνα βάε αϊ Ηή ηιχχ άεητη ίχία (αοετε ροχιε εη-

άχιηΐ ιχηε ρεήοιιΐο αηχπχαε ιιιαε ετεάί ει Ιε</χ ροί.?6. ϋεηίψιε χη οηαηίηηχ τεεοτάαή

ροχ&ιιιη , «ί;ΐ5υη» ηοη νενοα ίεήρίοτία $εαιιεηί , ε! ηιοιο εαάεχη ίεηιίίο ηοη χίαάεηχ νε-

!ϋαϋ$ ίηεεάεηα , ηιιηο φιίΙ>ιι$<Ιιιιη άχνετΙκΗΐχ! αά εαηάεηχ νχαπχ $εεηττεη$ , .ιίε ηαττα-

(ίοηί5 .>./ι//μιιι ΙειΛαοο , εΙ ηοη α/ία άίεαηχ ψιαηχ ςιιαε αιιΐ $ετχ\Λα αιιηΙ χΗ αιιΐ οοη$ε-

ί/ιιβη(<τ «οτίδί ριιίικηιηΐ.
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Οαριπ 1.

1 Ιη (Ιΐεΐκΐδ ιΙΙιν ει-αΙ νΐι• ίη ΙεπίδβΙεηι ηοηιΐηε Ιο.ιοΗΐη] ϋε

Ιπΐίϋ Ιυίίο. Ηΐε επιΐ ρ.ΊδΙΟΓ ονίαηι μκιπιιμ, ΐΐηιεηδ (Ιοηιΐηηηι

πι δΐηιρίίεΐΐ,ιΐε εί ΒοηΐΐηΙε βα». Οιή ιιιιΙΙ.ι γι,ιΙ ,-ιΙϊ,ί ευπι ηΐδΐ

§Γε§ιιιη βιιοπαηι, άε (ριοηιηι ΓπιοίίΒυδ ,ίΜ>,ί! οιηηεδ ΐίηιεηΐίδ

«Ιιίιιπ, εί (ΙιιρΓιικι οίΓειειίδ ίη ΐΐιηοι-ε <1εί ηιπιιει•;ι ΐη (Ιοι-Ιπηβ

Ιαυοπιηΐΐυηδ ΐΐδ ψιΐ ηιΐηίδΐΐ'αυαηΐ εί. Εΐ'^ο δίνε ΐη α§ηΐδ δίνε

ΐη ονίυυκ δίνε ΐη Ιαηίβ δίνε ΐη οηιηΐυυβ νείηΐδ δΐιΐδ <[ιι.ίμίιπι

φΐβ ροδδΐ(1ειε νΐ(1εβ3ΐηι• ΐΓεδ ρηιίεδ Γ;ιαεΙ>;ιΙ : ιιη;ιηι ραιίεπι

ΛαΙκιΙ οψΐιηηΐδ, νΐ(1αϊδ εί ρεΓε^πηίδ 3(ψιε ρληρεποηδ; ;<1-

Ιερηιη νείΌ ραιΊεηι (ΙβυηΙ εοΐεηΐΐυυδ (Ιβιιηη ; ίεΓίΐηηι ραιΊεηι

δΐΐιΐ εί οηιηί αΌηιιιΐ δααε Γεδει-ναοαΙ. 2 Ηβεε ηιιίεηι εο {&-

οίεηΐε ηιηΐΐΐρΐΐεαυηΐ ει (Ιοηιΐηιΐδ £Γε§εβ δυοδ ίΐα υΐ ηοη εδδεί

ΙΙιιιμι^ νβΓΟ 00 Ιοεο ρι-οΐοβ), (|ΐκττια(!ιιΐ(Μΐπηι ΐη Α ε«1, Ηαεε ηιώεηΐ :

£90 Ιαοούιιι /Ηι'ιμ Ιοκρηί (ϊΐβ 1); 0 ΙοκρΚ) οοηυα•$αη3 ίη Ητηοη άιί ρ«•κτ«ρ5ί

οτηηία αιιαι οαιϋα ιηιί$ »ρ«β υίάί βιτί ίη (ιτηροτε ηαϋνϋαΐά (Ο οπι) βαηοίαβ Α/απαί

νίΤΒ'ηίι (ί οπι) ίΐ'ϋί άοτηίηϊ (0 οπι) 8<ΑναΙοΗ$: ραΐίαι αρετυ άίο ςιη' ηιίΛί άιάίΐ

χαρίιηΐίατη ίη ΙιίΒίοτίίχ αάυβηΐιιι $ιιϊ , ο»Ιαιάίηι ρίβηίΐηάίηειη άκοιίεειηι ΙήύνύιΐΒ ΙΐΓ(κΙ

(Ό ίπουκηι, οππ8«ο /«•.)

Ι. Ιιι Α ερίϊΐοΐϋ ερϊϊεοροηιπι οαρυί ρη'ηιυηι , Γεβροαβίο Ηίοπιιιγηιί οαρκί »«-

αιικίιιηι αΐεϊΐιπ-, ίίβ υΐ ίαπι Μ•ψι;ιΐιιι οαριιΙ ΙιΗίίαη. Α α,ιιο οιάίηε ϊα εαεηΛο Γβ-

εεύκηάιιπι νϊα'ε1>3ΐιιι-.

1. Ιη άίΐο. ίΙΙίί εταΐ νίτ: ϊΐα ΑΙΪ; €ϋ ΕΥαί νϊτ \ ίη Ιΐτιιιαίίίη ευπι ΑΒϋ,

Γ ίη ΙχταεΙ | Ιοαοηίπι: Λ ραδϊίιη ίοίιαολίπι , Ιοηαοη<ι>η | άβ ευπι Α; ΒβΟ εχ | 00

ΐΐ ηώ αταΐ \ Β οπι ιυαηιηι | ΓΙ) Ιίηκιιχ άιητη | (Ί) ίη οοηίίαΐΐ | ΓΙ) ιίιπι ηαΙΙα

αΐία ιταΐ \ ιιί.νι : Β φιατη \ αιιο,-ηιη ει φχοτηπι ειιηι ΒΓ1) ; Α ίχιατιηη ει ςυαηισι,

βεοί Μεπι »1ίΐει• ροβίεα. | [ι-υοίίΐηιζ: ΒΟΌ [ηιοΐη \ αΐιύαΐ οατα ΑΒ; 0 ραβοίδαί,

Ο ρα$αύαΙ υβΐ αΐιύαΐ | οηιηαι ΐιιηνηία : Β ρααρβτα ιί ΙίιηιηΐΜ \ ίί (ευπι ΑΟ ; 0

οπι) Α*ρ(. οβιτιτα (0 ριτ{ιτιη$) ίη Ηηοτί άίί - - ηιίηίίΐταίχιηΐ « (0 ιηηηιίίι ίη

Ιίτη. ά(ί β(]εηϋύιι$ [ε(] ίη ά(Κΐτ. ΙηΙιοηιηΙίΙΐΗα. Ο τηηηιτα 0$ φιί ηινάιΙΤΌίαπΙ (ί ίη

ΙίιηοΓβ άοπιίηί , ιρίηΐίΰιΐ! [ει] ιη άοοίτίηα άίνίηα ΙαύοταηίίΙιιιι) : Β Ιιαβο τηχιηατα οβι-

ΓίίΜ $ίηψΚάΐ€τ (<1υρ1ϊεΐΐεΓ?). | Ετ$ο (0 οπι) - - ίίνΐ ίη οιηδίίϊ (0 οπι Ιιβεε) - -

φιαίαιτηφιι (0 φιαΐοητηφίΐ) -- οτρπαηΜ, υίάυ,ί! (0 νίά. οτρΛ.) (ί (0 οπι) — νιτο

(0 οπι) - ιΐαίχιΐ (0 οπι) οο/ειι/ι'ίικϊ (ϋ ρπιεπι ίη ΙίΐιψΙο άοτηίηϊ κτνίίηΐίοιΐ! Η) άηιιη

- - οτκηί άυηιιιί (Α ο»»» ρορηίο άοτηαί) $ααί ταατν. : Β λ'αηι οηιηαη ηΛίΙαηΙίατη

5κα»> ίη'/αηβ άϊνί<1(1>αΙ : κηαπι ραΗβπι (εηφίυ εί (επι/ιίί ί>υοπι1οΚΙ)ΐι$ ίηιρ&ΐΜαΙ ;

αΙίαι/ι ιιαΓ/ίπ» ριτίβήηί} ιί ραηριτιοΗ* ιτοι/αίιαί ; ΙετΙίαη ίΟη (Ι [ατηϋίαι ίΐιαε ιααί

ταίτναοαί. Ηα άοηάηο ί\αΙα$ ιί ηοηχίηίουι ρίια νίάιοαίυτ.

2. //αβο αυίίΐη (Β οπι) βο (0 «ίο) --β» (ΒΟ οπι) (Ιοπιίηω (ΒΟ α>ω) βτβ-

9«ϊ ίΐίοβ (Β (π-ίρείΛ 5«Μ»η, 0 ρίραη ίρήια) ίΐα «ί (Β ςίΜκ!) ηβη βίίίί (Β βταί)
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Ηοτηο βίηιίΐίδ ϋΐί ίη ρορυΐο ΙδΓβεΙ. Ηοε ίΐη^υβ ίηοηοηνίΐ ί;ι-

εεΓε ([ΐιϊιιιίοιίηι ΐΐΜΐιοΓπιιι Ιιπ&βηδ βείβίεηι. Ουπι εβκεΐ νίςίηΐί

ηηηοηιηι , .ιοοερίΐ Αηηηηι Γιΐίασι ΑεΗηΐ' πχοΓεηι οχ ΙπΒα βυβ,

ί(1 εδί <1ε 1π1)ΐι Ιϋάα, «χ §εηεΓε Ό»νί(1. Οπηίφΐε δίηιιιΐ ρει•-

ηΐ3ηδίδδειι( ρβΓ 3ηηοδ νίςίπΐί, ΓιΓιοδ αυ! ίίΐίηδ εχ 03 ιιοη ΗηΒυΐί.

Οαριιτ II.

1 ΓηεΙυηι εδί αιιίρηι υΐ ίη (1ίε1)ϋδ Γοβίΐβ ίηΐεν εοδ ςυί οΓ-

Γει-ευηηΙ ίηεεηδυηι (ΙοηΓιηο δίβνεΐ Ιθ3θΗίιη ηιυηβΓβ 503 ρ3Γ3ΐΐδ

ίη οοηδρεοΐη (Ιοηιίηί. Ει 3εεε(1εηδ 3(1 εηιη κηεεηίοβ ηοηιίηε

Κυβοη (Ιίχίΐ Νοη ΐίΒί ΓιεεΙ ίηΙΟΓ βαεηΓκτία (Ιοί 3§οη»εδ εοη-

δίδΙοΓβ, <]υίη ηοη »ο Βειιεο'ίχίΐ άευβ υΐ ίίητβΐ Ιί1)ί §οιηιεη ίη

ΙβΓ3ρ1. Ρβδδυδ ίΐβψιε νβΓθΟϋηίΙίβηι ίη εοηδρεοίη ρορυϋ 3ΐ>-

δεεδδίΐ (1ε Ιεηιρίο (Ιοηιίηί ρίορβηδ, εΐ ηοη οκΙ (Ιοηιϊ τενοΓδυδ,

80(1 βΐιίίΐ 3(1 ρεεοΓα δϋ3 δεειιηι (Ιυεεηδ ρ3δ!θΓ0δ ίη ηιοηΐεδ ίη

Ιοη^ΐηαυ,Ί ΙεΓΓ3, ί(3 υΙ ρεί' ηιιίηομιε ιηεηδεδ ιιπΙΙπηι ηιιηΐίιιηι

ροΙηϊδδεΙ βικΓίΓε (Ιο εο Αιιηη ήχοι• οίϋδ. 2 (^ηβε (Ιυηι ίΐεΐ'εΐ

Ηοτηο (Β ίί, Ο οηι) ίίηιίΚϊ ίΗί (Β οηι) -- Ηοο (Ο Ηακ) ίΐααικ (ΒΟ αηίίηι) --

φιίηά. αηη. Ηαϋεηε αβίαίίπ» (Β οκτη ιηιΐ αεΙαΙϊ$ XV αηηοπιη»; Ο α φάηΙοάαΛτηο

οείαίίί ϊϋαβ αηηο) | Οιιιη (58(1 (Β Άάά Ιοαοηίτη) υί^ίηΐί αηη. (Ο αηη. νιο. , Β .XXX

αηη.) - - Αοηατ (ευπι ΟΒ [Λρατ] Ό '{Αφιατ). Α Υχιοηατ) ιιχοταη (Β ίη χιχοτίτη)

- - «ία, ΐά ($1 (Β ιηάίίκβί) ά( ίπ'ίικ Ιηάα (Β Ηββο οιη) εχ (Α ο™, Ο ε) | Οχαηφιι

ίίηιηΐ ρβπηαηίίΜίηί (0 πιοταίια (ί!(1 ειιηι ία) - - βίο! αηΙ (ίΐίαι (0 οιη αη! /ίί.) - -

ηαοιιίΐ (0 εχεερίί): Β οηπιφκ πιοταΐί (Ίηα(ηΙ ήτηηΐ ρη αιιηοι υίαίηίί, οα$Ιηιη άοηιί

εοηίι^ίκιη «ιηε Η&ετοπ/π» ρι-οοτεαίίοηε εχεΓεεοαηί. ΥοννηιηΙ ΙαηΙηηχ , $ί ά(η$ άαηΐ

ίί» ίοοοϊεηι, (ατη $( ΙαηρΙχ $(τνϊΙχο τηαηάραίχιτο» : οιμμ «ι <)ταΙία (Ι ίβιηρίυπ» άο-

ιηίηϊ ιϊηαυίίχ (αίά ρ(τ αηηντη {ηφαηίατί !θΙ(οαηΙ.

Η, 1. αιΛαη: Α οπι | ηιχιη(τα «υα ραΓαιυ: Ο ροΗσηι τηιιηο-α ααα | »α-

Οίτάοι: 0 »(τβ>α ΙιηρΙί άοτηίηί , ίΐεπι 0 [ιγ3ριπΪ8$ο >αο(Γάο$ | άίχίΐ: 0 αχί αά

ίβη» | 0 Ιι'κί Ιϊοί | ααρηίίί ει™ \0 ; 0 οηι | 1( ΙχηίάΐχχΙ: 0 ο(η(άίχίΙ Ιΐοί |

Ο ά( Ιεηιρίο άη | άοχηχ τ(ν(ηΐίΐ: 0 τ(ν(τςιΐ5 αά άοηηηχ ηιαη» ] $(οινη\ αΊχοβηϊ.•

0 (1 Ληχίι χεηιηι | ίη ηιοηΙι:.ι : 0 Μ(τ τηοηΐίί | 0 ρ(τ (/υιη^. ηκη$. ηνικριητη άΐ

(ο αιιάητι ροίιιίαίΐ η(ο Αηηα χιχ. βίικ

Β 3Ϊο : ΡαΟιαη βίί αιζίίίη αιιη (ηοίηϊοηιιη βιΙίνϋα$ αρ]η-ορίη<ιιιατ(1 , ΙοαΜτη

ουηι ηοηηηΙΙίι οοη(π6ιιίί6ι<5 ίυίί ίίπ/5θίιΊηαΓη ακίηάίΐ. Ιη (α [($ΙϊνίΐαΙ( ί Ιδ^5ο1ιαΓ]

<Μ ροη!ϊ((χ ηαΙ : φα, ααη [ΙηΙβτ] ΐ(Ι(τοα οίνα ϊιιοϊ 6ί ΙοαοΜπ» οοπι οΜαίίοηε υί-

ίβτίί αηί/αηίίηι, (Ιίίρβιίί βΐίΐη ίί «ίι*5 ιηιιηο•α ιρτ(ν\1 , χηΙ(ττοραηί οι/γ ίηίίτ [(αιηάοι

ίη((αιηιΙιια νίν [ίΙβΓβ] ρΓαεϊυηιεΓοΙ , <ίκ-ριυ τηκηβΓα ίΐια ά(0 ίηάίαηα ρο!$ί νίάίη

φιοηϊατη \ρ$ηη\ ρτοΙ( \ηάϊι;ηηη\ ϊιιάκάόαΐ, ίοπρίκΓα άΊΌίηίί τηαίίίίίϋίιιτη /ιοηίηοη ουϊ

ηοη ρ(ηω«56ί ιηαίοΐίίΐίΐ» ι•»;Ι /ηηϊηατη ίη ]$ταή: ρηια ειιίπι α ηιαίίάηΐίοηί «οίιοΚ*

«οίΐ'ίτκΐυϊ , «Ι βίο [ίη] (αηρίκηι ίη οοηίρβοίκ (ιοηιίηί οοηι οοΐα/ίοηϋχ» ΙΜ(1 νίηίηηιι.
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ϊη οΓΛίΐοηβ 8ϋ3 εί (ΙΐοοΓβΙ ϋοηιίηε (Ιεαδ ΙδΓαεΙ Γυιϊϊδδϊπιε,

ί.ιιιι (|ΐιϊ;ι Γιΐΐοδ ηοη <1ε(1ίδΓι ηι'ιΐπ, νΐπιπι εί ηιουηι (|π;ιιε (α-

ΙϊδίΊ η ηιε ? Εοοβ ίηηι αυίηαιιε πιεηβεδ βιιηΐ αυοϋ νΐπιπι ηιευηι

ηοη νϊιΐΐ. Εΐ ηεβείο ιιοί ίηηι ηιοιαίυκ δΐΐ; νεί δι ηιοιίιιυηι

δοϊδδβηι, δρρυΙΐιΐΓβιη ε'ιιιβ Γεοίδδεηι. Εί (Ιυηι ηΐηιίδ ίίει-εΐ, ίη-

{^εδδ» εδί ϊη ροηιεπιιπι ίΐοηιυδ δυηε, ριαδΙεΓηεηδ δβ ίη οι*»-

ίίοπε, ρΓεοεδ^υε οοΓηηι (Ιοιηίιιο Γυίΐίΐ. Ροδί Ηβεο δΐΐΓ§εηδ ηΒ

ϋΓ.Ίΐΐοηε, είεναιίδ οευΐοδ ηά1 (Ιειιηι νίίΐίΐ ιιί<1ιιπι ρβδδεηιηι ίη

ατοοιε Ιαυπ , ει εηιίδΐΐ νοεεηι αά ιίοιηιιιπηι οιιπι ςεηιίΐα βΐ

(Ιΐχΐί ϋοπιϊηε (Ιευδ οηιιιίροΐεηβ, αυί (ΙεάΊδΐΐ ηΊίοβ οπιηί εΓεη-

Ιυιοε, ϋεδίπδ εί ίπηιειιΐίδ, δεί'ρεηΐΐΰυδ εί νοΙποπΒηδ εί ρίδεί-

Ιηΐδ, εί <*3»αεηΙ οηιιιβδ δυρεί" Γιΐΐοδ βοοδ, ηιε μιΙ,ίιιι 3 Ηεηΐ-

§ιιϊ(3ΐίδ Ιαηε (Ιοηο εχιΐυϋΐδ. Τιι εηίηι, (Ιεπβ, ηοδίί οογ ιηειιηι,

φΐία ;>1) ίηίΐίο οοηϊυ^ΊΊ ηιεί Ηοε νονΐδδε ηιε εοηΓιΙεοΐ', αϊ δί Ια,

(Ιευδ, ά'ευϋδδεδ ιιιϊΐιί ΙιΙ'ιιπιι ;πι( Ιιΐίηηι, οϋΐυΐΐδδειη εοβ ΐϊΐη ίη

6'ιιιΉί οίιρΓοοπ'ί οΐίιύη εί ριιάοη εοιι/Ί/5ΐ/5 ΙοαοΗήη αά ραιίστα φιί πιηι ρεοοτίοιυ

ιιιίί ραιαηάίί «ταπί ιαχιιίΐ: ηεη,ικ εηίηι άοηαιπι ηριάατι νοίηίΐ, ηι (οτΐι α αοηΐη-

Οαϋΰΐί» φιί ιταηΐ εί ίη/ίηιυΐ αάιταηί εί Λαεο α εαεεταΌίε ααάϊΐταηΐ ΐοάίτη ούρτοίηϋ

ΐ'(υ</ι'ο νοοατιίητ. (ποΙβΓεΙιιι- ? Οι. αά ηβεο (οι ιιπι οβρ. Π. εναιΐ£«1π <1β ικιΐίνίΐίΐΐο

Μιιι-ϊίΐρ.) ίη άΐίίΓΐο εηίηι (Ϊ{>ϊ(ιιγ?) ρίτ V ιηβη$€! ραηηαηήΐ, ηΙ>ϊ ραίοεοαηίω• ονίί

5ΐιο«: ηηΙΙηιη ηνηΐίυηι άβ εο ρυΐιιϊί άοηαηα (Λιιικι?) αχοτ α'ιυ ααάίτι.

'2. 0 ιιιπ 5ΐια κι ιμμι Ι π'πιιιι «1 Ηΐι'κηι φιαη: 0 ιριατε ηπιιιι ιη(υη) | 1Ι;ιιχ

Β ί(κ Ηα&βΙ : Οιιαε ίιιπε ίη οτα/ίοιιε $υα άίοιτι ο<χρΗ Ώοιηίηί άιη$ ΙνταιΙ /Ότ(ί55Μηε,

φιί πιί/ιί βΐίυα ηοη άίάίίΐί, (Ι 51 ηοη άιάίίΐί, ηματι π'πιηι ηκιιιη αΜίΐΙάΙί ηιιΛί ? Ι

Ε(Χ( χατη βίο: Ο Εεα «ηι'ηι ψιίηη. η», ίπιηίίίτηηΐ ιΐ νίηιιιι τ/ιεκηι ηοη νίάίο. | ΕΙ

ααάο - - κρΜυταη (Λ αιΐι! ιιοί) ιίιιι ((ά)$αη : 0 ΕΙ ιιαάο ιιί>ί πιοτίχαι» αίΙ , ηΐ

νΐΐ αριΜηταιη ίί/ί (ιά»αη . . Β Νίκίο νετο ή ηιοτίιινα ιίί «( ιώι' αίρηΙοηιηι βίαε ίη-

ίβηίαηι | Β /!«■«( ηίηιΪΜΐη | «ηρΓΜϊο £5ί ίη ροηΐίπιιτι» (ΐΐβ Β ; Α ιίί νΜβΙοΓ νίάηα-

ηι/ηι) άοηιια ίααε (Β ;ιιΙΊ αιιη Ιαοτίυιίι <■/ ) - - ίη ΟΓαίίοηι (Β αιΐιΐ (ηηάΐηαρίί) ρτι-

α$ψα (Β ρτιοα ιαα») - - [αάίΐ (Β οιιι ) : € ϊηρτιιια ίη ίηΐιήοη άοτηο αιιι εαάΒη$

ίη οταΐίοηε ρτνχι άίο [ηηάιτβ οοιρίΐ | ^ Εί ροίί Ηααο | Πιναη$ οοαίοί: Β β( οιηη

Ια "ι -ι•/ ιιι'ϋ/ιΐί «105 | Β «(( (Ιοιιιιικιιιι | () ρααίτίί | Β ιυλυνι <ι<ί <ίοηιίηιιηι ι'ιιιιι

(/(πιιΐν άιαηί | (ί<'(/ί>ίί /ί1ίο5 οπιηί (Β οιη/ιί&υ$) οτιαίαταε (Β <τ«α/ιιη'5) : (: οηιηί οτ.

ιίο;ιαί(ί /ϊί. ; ϋ οηιηία (Τ£05(ί , ίιι άιάαΐί βΐία | Β οηι />»-«/. εί ιι«<ι. (0 ;κ!ι| εί)

κτρ. εί υο/. εί ρί5ε. (0 «<τρ. ρί5ΰ. εί υοί.) | εί ί/ιιικίεηί οηιηε5 (0 οιη) : Β οιηηε5

/αιι.ν ρααάίτί \ ινρντ βΐίοι 5(105 (Β οηι): ϋ 5ΐφεΓ εθ5, Ι) ίηριτ ίΙΙίι | ηιε (Β <(

ηιε) 50<αη> - - οχ(-/ιιιίί* ; 0 ίίοί 5θίί ηταΙίαχ α<;ο ςυία ιίί υοΐιιιαίι ίία οηΐίιιιιαίι , ηΐ ηκ

5οία»ι α 6εηί0πίίαίί5 Ιυαε ηιυηετε εχείυ^ετ<5 [ Γη εηίηι άαι$ (0 άοτηίηι) : Β Τα Λο-

ιηίηε | φιία α6 ίηίίίο - - νουίίίβ ηιε (ίΐκ 0; Α ηιε νο/ι»ί55β) εοη/ϊ/εοτ, «ί 5ί (υ,

άεω (Ο οΐοιηίηε) <1εο^55ε5; Β ςυία 5ί ο!βοΐί«5<5 | 0 οηι εοι
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Ιεπιρίο δβηείο Ιιιο. 3 Εΐ (Ιιιηι ϊδΐ3 (ΙϊεεΓεΙ, δηΐιίΐο 3ηΙε Ϊλ-

είεπι 6ΐιΐ8 αρραηιίΐ 3η§εΙυδ (Ιοηιϊπϊ άίεεηδ Νοίΐ Ιϊιιιρπ•, Λιηι,ί,

ψιοηίηηι ίιι εοιίδΐΐΐο (Ιοί 6δΙ μπιιιπι Ιιπιιιι : φιοιΐ βιιίπι εχ Ιρ

η.ιΐιιηι ΓίιεπΙ, οιϊΐ ίη .κΙηιΪΓ.Ίΐΐοπρ οπιηϊΐηΐδ δεεηΐΐδ ιΐδφΐρ ίη

Γιηοηι. Ει οιιπι Ιιηοο (Ιϊχ'ΐδδεΙ, :ιΙ) οευΐίδ είιΐδ εΙ.ψδΐΐδ ε$1.

ΙΙΙη αιιίεηι ΐίπιεηβ εΐ ρανεηβ ΐ|ΐιο(1 υηΓιχνρΙ ΙηΙεηι νϊδΐοηεηι »•1

ίηΐεηι 3Η(1ΐνίδδεΙ δεπιιοηεηι, (Ιεηιιιηι ΐιΐ£Γ6δ83 ίη εαίικ-ιιΐηηι

ϊ;κΊ.Ί\ίΐ βε ίη ΙεεΙο, (ραβδί εχίδίεηβ ηιοΓίυα. Εΐ Ιοί» (Ιίε αο

ηοείε ίη ίι-επιοΓε ηίηιίο 3ε ογ.ίΓιοιιρ ρρπτΐ3ηδίΐ. 4 Ροδί Ιιαεε

νεΓο νοεβνϊΐ 3(1 δε ριιεΙ1»ηι δ»3ηι εΐ ιΐίχίΐ 3(1 εηηι Υηΐεβ ηιε

νίαΊιϊΐηίρ (ΙεεερΙβηι εΐ ίη 3ΐΐ£υδ(Ϊ3 ροδϊΐηιη, 61 Ιιι ίιΐ£Γε(1ί ;κΙ

ηιε ηο1ιιίδΐί? Τυηε ΐ11» ρηΓνο ηηΐΓπηίΓε βίε ιρκροικίιΐ (Ιίοεηδ

5ϊ ιίριΐδ εοηιΊιΐδΊΐ ηΐεπιηι Ιηιιπι ρ) νϊπιιιι Ιιπιιιι 3 (ε ;»1)$Ιυ1ίΐ,

φΐί<1 6§ο ΐϋή Ιίκΐιπα δυηι? Ηοε .ίικΙιρπν Λιπι;ι, εηιίΐΐεηδ νο-

εεηι ειιηι είΒηιοπΒυδ Πεοηί.

Γαριπ III.

1 Εοιίεηι ΙεηιροΓε ;ιρρ<ΊπιιΙ (ρικίαηι ίυνεηΐδ ίη ηιοηΐίΐιυβ

Ιοηεηϊηι, υ1>ί £Γ6£ε8 βυοδ ρββεεοηΙ , (Ιΐχίίψιρ 3(1 ειιηι ^Π3^^

ηοη ΓΡνοΓίΡΐΐδ 3(1 υχοιεηι Ιυ3πι? Ι)ϊ\ίΐιριρ Ιο.'κΊιϊηι Ρει- νί-

§ϊηΐΐ 3ΐιηο8 εβηι ηβοηϊ, εΐ ηοίπίΐ εχ 63 ηιίηί (Ιευβ (Ιβτε Γιϋοδ.

Εβο εΐ'ςο ειιηι νει•εευη(1ϊη (1ε Ιεηιρίο (Ιοηιίιπ εχριοΰηιΐιΐδ εχΐνί.

3. ίϊία : ^ Λακ | β ιίί«ιη.5 «ί | $ετηκη Ιιιυπι. <}ιιοιΙ ίηίηι (Ο ΕΙ ιμιοιΐ) - -

(ηιτϊΙ : Β αιτηκη φιοά ιχ Ιι• ηακίίκΓ | (', ίη αώιήηιΐϊοιιπη | Ο χιιφιι αά | (Ιαρηα:

Β ίίΛΙιυαΙηι | 111α ανΙ*π>: Β ΪΉηο χρ$α | ιίπιιηι: Ο Ιτιπιεηί ] Ο ΙαΙαη νίάίαεί \

Ο αιιάίιίεΙ | ΒΟ οπι άβπιιιτη | ΒΟ χηαηςχα ίίί (Ο «Μ ίη) ηιίικιιΐιιιιι Η ίαοΙανΗ

Μ | Β ίη ίίοίϋη» | Ο οπι εχχιίεηι | Ο ρ<τ ΙοΙητη άχίτη Η ΙυΙαηι ηοΓίίΐιι | αο (Β

(1); Ο ηΐφΐί ίη

4. Ο οπι νιτο | Β νίάιι (Ο νίάχιΐί) ίη ατηαήΐηάίηι ιΐ ηηφιχίία ροιΜαπ ιΐ ίη

νίάαίΐαΐι άιητίαπι \ εΐ Ιιι (Ο α<Μ η«ο) ίπ0Γ. αά »ι»ί ηοίαίίίί (β νοίηίιΐί) : Ώ ίί (α

φιαη αά τηί χηατ. ηοΐ. | ρατνο (Ο ίη) ηιοπη. 5ίο ((: οτη) τηροηάΐΐ (ίίοηυ (Ο γ«-

ιροηάιηι αίΐ) : Β ηιηηηηηιη' οοαρίΐ άίοίηι | Ο οοηοΐιαίΐ άι\ι$ | Β ςυίίΐ ιαο {αοίατα

ϊμπι ίίΜ; Ο (αο φάά ίίδί (αοί. αιηχ | Ο ΕΙ Λοίο αυάίιη$ | οιιηι ι-ίαηιοπΛιυ : Α

αιτη ίηοπ'ηιί.ί

III, 1. Ο /η ίρ«ο αιιίβηι Ιαηροτι ορρ. ϊυ,ν. φιϊά. ίηίίτ ιηοηΐιι, ιιΐι ΙοαοΗ, ρακ.

αηααη ίΐιιιηχ , εΐ άίχίί β» | Ώίχίΐααε (Β βσΜ αά βΐίπι) : Ο «ί άίχίΐ | Ο ηαίηιί βατή,

ηωκ ντο άηχα ηοίοίί άιιιι ηιιηί βι βο <ίαΓ« ρΊχοί, οιιηχ ιιιηαιηάχα \ Εαο ιτβο: Β

5«ο 1 αοη»ίηί (Ο άιί): Β οιπ | αΜΗ; Α «οία» βάά βί βίτηρίτ α>>ρίί<ιΐ5 «< υοία<
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ϋΐ ψιίά ΓβνεΓίβΓ 3(1 ραηι, δεπιεί 3θίεεΙυδ βΐ ν.ι1<1ε (ΙεβρεεΙηδΡ

Ηίο. βΓ^ο ευηι ονίβυδ πιείδ ει-ο: εί φιηηκίϊιι Ηυίυδ δεουΐί ίευδ

πιΐΚϊ Ιϋοειη οοηοείΙεΓε νοΙποΓΪΙ , ρεΓ ηΐ3ΐιαδ ραεΓοπιηι ηιεοΓαπι

ραιιρεπΒϋδ εΐ ΟΓρΗηηίδ εί (Ιευπι εοΙεηΐίΙ>ηδ βυβδ ραιίεβ ΙϊΙιεη-

ΙεΓ ΙπΒυηηι. 2 Ει ευηι Ηαεο (ΙίχϊδδΡΐ , Γεδροηάίΐ εί ίηνεηίβ

Ε§;ο δυηι 3ΐι§εΙιΐ5 (Ιεί, ψπ ηρρηίϋΐ Ιιοϋίε υχοπ Ιυβε Πεηΐί εϊ

οιηηΐϊ, εϊ εοηδοΐβΐπδ δπηι εαιη, φΐηηι δΠ3δ εχ δεηιίηε Ιυο

οοηεερίδδε ίιϋηιη, βΐ Ιη ηεδείεηδ Γείίψιίδΐί ε3ηι. Η3εε ίη

Ιεηιρίο <1εϊ ειίί, εί δρίΐ'ίΐιΐδ δ3ΐιο1υδ νεςυίεδοεί ίη ε3 : εϊ 1>ε3-

ΐϊίυιΐο είυδ ειΐΐ δυρεΓ οηιηεδ δ3ηο(3δ ίεππηηδ, ίί3 υΐ ηυΐΐυδ

ροδδίΐ άίιεί'ε βΐίφαβπι βηΐε εβηι δίιηίΐεηι £ΐ- ίυίδδε, ηεε ροδί

εβηι ΓυΙιΐΓ3ηι ϊη Ηοε δεοιιΐο. ΡΐΌρΙεί'εβ (Ιεδεεικίε (1ε ηιοηΐϊΐιπκ

εϊ τενεΓίεΓε 3(1 οοηίιι^εηι Ιπ.ίιιι, φίβηι ίηνεηίεδ 1ΐ3υεη1εηι ίη

ιιίειο: εχείΐβνίΐ εηίηι (Ιευβ δεηιεη ίη εβ (1ε φΐο §Τ31Ϊ38 ΓβΓεΓΛβ

(Ιεο, εϊ δεηιεη είυδ επί ηεηεώοΐυπι, εϊ ΐρββ επί 1>εηε(1ίε(η εί

ηΐ3ΐει• Βεηείΐΐεΐΐοηΐδ 3εΙει•η3ε οοιίδΐίίυείυΓ. 3 Τηηο 3(1θΓ3ηδ

3η§ε1ηπι ΙοηοΠΐπι ιΐίχίί εί 8ί ίιινεηί εοΓ3ηι Ιε £Γ3ΐΪ3ηι, δείΐε

ηιοαίευηι ίη ΙηοεΓπβεηΙο πιεο εϊ Βεηεώίε «εΓνηηι Ιπυηι. ϋί-

αοϊβείι» Με (•ιιΐιΐ ουΛιιι τηείί [»ι. ] Β οιη $ιτηιΙ \ βί ναΐάε: Ιϊ<; αίφιε | Ηϊε εταο

(Β 8ε<1 ετο) -- ετο (Β οπι) : εί (Β οπι) -- ίίοΐίίί (Β ηιηηάϊ) υοίπίτϋ: 1κ»βο

ηπιιιϊίΐ 0 οπι | ρετ (Β βί ρετ) ιηαηηί (0 8(1(1 αηίειή) ρυετοτχιτη τηεοτιιηχ (Β 8(1(1

άΐ Ιιοπ« ιηείί) ραηρεηοια (0 »(1<1 νίΛηί$) | Β οιη (ί οτρλαη» | άβητη εοΐεηΐίΰια

(0 αιΐ. άηιτη) : Β (ίί ι/ηι ΙίτηείίΙίυηί ιΙ εχοοίεηΐίοιιι | Λ οπι ϊΐια5 (0 ροβΐ ρατίει) |

Ιηΐιηατη: 0 τεείίΐηατη

Ί. 0 τειροηάίΐ ίΙΙε ίιινεηϊι άίεεηί /Ι»;/, άει ιαο ίΐιτη | 0 οπι ΙιοιΗϊ | /ίίη/ϊ ίί

οταηΐί , ί 1 οοη5θία/«5 : Β Ληηαε ; εοηίοΐαΐηβ | ψιαη $άαί - - οοηοβρίίίβ βϊατη , ΐΐ

(Α <}υαϊη) Ιη ίατη (Α £;) εηπι ΒΑ , ίίπιϊΐίίειηυβ' υΐ νϊΟβίυΓ ϋ : Ο νει-ο ςοϊα

(οο«1ρχ 9«0 '» ηιιηίί εατη Γβϋρκίίίί ΙτίίΙιτη, φιατη κιω ιχ Μτηίην ίκο οοηοίρίτί

(ϊΐίατη. | Β οπι εί .«ριπ'ίιΐί — ίη «α | 0 εήΐ 6«αί. ιϊη$ | 0 »(ο ηΐ ηηΙΙιΐ! ροίίΐ'ί

(1ίο•ο•6 ϊ»ία (ηίΐ ΙηΙία αηΐια αΐίφια, !εά εϊ ροίΐεα τηιηφιαηι εήΐ εί ίήηϊΗα νεηίχιτα ίη

Ηοε ςεενίο .. Β <ία ψιοά ηαΙΙα ροΙεΗΙ άίοετε $ε χϊτηίΐαηι ίΙΙί εαε. ΡπιβΙεΓεβ 0 Η. 1. α(1(1

εϊ ίίπιβη βί»5 ετίΐ ύεηεάϊείαιη , εϊ ίριο επί ύεηεάίεΐα εϊ τηαΐετ ύεηεάίεΐίοηκ αείετηαε

αηαϋΐαείυτ. \ ΡτορΙετεα: Β £ί ρτορίετεα; Οϋ ΡτσρΙετ <ιιιοά \ Β οπι άε$εεηάε άε

πιοη/ιί>Η5 (Οϋ τποηίβ) βί [ φιατη <η«εηίε5 (β εί ϊηναάει εατη) Λα6. ίη ηίετο (Ι) 3(1ά

<ΐ€ ϊρίπίυ ιαηείο) οητη ΑΒΟ ; Ο οπι | εχάίαυίΐ — εοηιΐίΐηείητ : Β (οιιγπ ρρβεοβ-

(ΙηιιΐϊΙκίϋ (ΌΐπΊπιμι-ιι.'.^ ΙιεηεάίεΙχιτη $ετηεη, εί ίρεα εοηίΐϊΐηείητ τηαΐετ αείετη. ύεηεά. . .

Ο βί τε{εταΙ\ί απιΙ>ο <]Γαίίαί οτηηίροΐεηΐί άεο (ροίΙβπΟΓβ „βί «εηιεη είι/ί" εΐο ί» ίβηι

υιιρι α ΗβΒυβΓΒΐ ; νίακ ίηΐε) . . Ό ωκίί αταίχαι τε(εταί άεο, νΜβΙιίΓαηβ ϋίιηίϋΐεΓ ρεΓ-

χεΓβ βΐηηβ Α.

3. Ο ΕΙ αάοταηι εΐίΐη | 0 ^ταίχατη εοταηι Ιε \ ιεάε τηοάίαιηι : Β ηιΜ βί οοηιβίΐε | ί>ετιε-
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χ'ιίψιο ϋΐϊ 3η^β1ιΐ8 Νοϋ ϋϊοει•ε ίο βεΓνυηι 8β(1 εοηδΡί'νιιηι :

υηΐυβ εηΐηι δΡΓνί (Ιοηιϊιιϊ δυηιιΐδ. δθ(1 εΐ οίουδ ιηευδ ίηνίδί-

ηϋϊδ εβί, εΐ ροΐνΐδ ιηειίδ α ηυΙΙο ιηοιίαϋ ροίθβΐ νϊίΐεπ. 1(1εο

ηιβ Γο^ανβ ηοη (Ιεΐιεδ ιιΐ ΐηίΓεηι Ιβοεπκιοηΐιιηι Ιαηηι; 86(1 δί

(]υί(1 ηιίΐιί (1;ιΙιΐΓυ$ 6Γ38, οΠεΓ (Ιοπιϊηο ϊη ΗοΙοεβυδΙυηι. Τιιηο

Ιο,κΙιππ ποοερίΐ 3§ηυηη ίπιιιι,ΊΟΐιΙ.ιΙιΐίη , (Ιϊχϊΐφίο 3(1 3ΐι»τ1ιιηι

ΙΝοιι »ιΐ8ΐΐ8 6886Π1 (Ιοηιίηο ΙιοΙοεηιΐδΙυιη οΓΓειτε ηίδϊ ίυδδίο (113

<1ηΓ6ί ιιιΐΗΐ ροηΐίίιοίιιηι οΠει-εηυί. Ει (Ιϊχϊΐ ίΙΙΐ ηη§ε1ιΐδ Νοη

Ρ£θ 1ε 3(1 οΠεΓεηίΙηηι ίηνίΐβΓεπι ιιϊδϊ (Ιοπιίη! νοίιιηΐβίεηι εο§ηο-

νίδδείΐι. ϋυηι ηιιίοιιι οίΓειτεΙ (Ιεο [ο.ιοΗίηι δβοπίΐοίυπι, δίηιυΐ

αη^εΐιΐδ εΐ 0(1ογ -δΛΟπηαί οηηι ίαηιο ρειτεχίΐ 3(1 εοείυηι.

4 Τυηο Ι(ΐ;ΐ(•ΙιΙηι ΐη Γ3θϊεπι δε ρΓΟδΙεπιεηδ 30 Ιιον3 (Γιεί

βεχί3 υδ(]αε 3(1 νεδρει.ιηι ίβουίΐ ίη οι•3ΐίοηε. \Ί(1εηΙε8 ,ίπΙριιι

ρκεπ 36 πιβΓοεηβπί είυβ αυί ευηι εο εΓβηΙ, πεβεΐεπίεβ (|π»

(1ε 03ΐΐδ3 Ϊ30ΡΓεΙ, ριιΙ;ιΙ>3ΐιΙ επηι 6δδβ ηιοιίυυιη ; εΐ βοεειίεηΐεδ

νίχ είεν.ινεππιΐ βυηι (1ε Ιεπ•3. (ν)ιιίουδ ευηι νίδίοηεηι ;ιηι>(Τι

ειΐ3π•3δδεΙ, ηΐπιίο Ιίηιοι-ο εΐ 3(1ηιΪΓ3•ίοιιε ίιηρυΐδί ευηι ΙιογΙ,ί-

1)ηη1υι• υΐ δΐιιε ηιθΓ3 νίβΐοηεηι 3η§ε1ϊ ρειΊίοει•6ΐ εΐ 3(1 8υ3ηι

ιοηϊιι^επι νείοεϊίει• ΓεηιεΒΓεΙ. Ουιικριε ΙικκΊιϊιιι ΐη 3ΐιίηιο δυο

τονοΐνεηιΐο εο§!ΐ3ΓεΙ δί ΐ'ενεΓίειεΙυι• 3ΐι ηοη, εοηΐί^ίΐ ιιΐ βο-

ροΓβ £Γ3ν3Γε1υι•, εΙ εοεε 3ΐι§εΙιΐδ, ηοί εί νίςίΐΰΐιΐί ϊηηι 3ρρ3-

άίΰ: ΒΟ .1(1(1 πχ( \ 0 Εί άίχϋ | Ιί αΐτυιιιη: 0 Μτνηη (ηιιιιι | οο)ί$ίτνχαη αιαι Η;

0 ίΐ(](1 ΐΗΐ'ΐυη , Α Ιηιιιη νιβ (αάα» \ Ο άυηάιιί $ιτνί | 8β(1 «Ι : 0 Νατη | β αΙ>

Ιιοιηίη&ιΐ! τηοτΙαΚοιΐ! υίάατϊ ηοη ροΐαΐ | ΒΟ Εί ίάιο | 0 ηοη άιΰα Ιη »ηί Ι«κ το-

αατι - - ΐη ΙαοεηιααιΙο ίηο | η φικί; ΒΟ φιοά \ άαΐηηιβ ΐταχ (0 «•. άαΙ): Β

άαΙ. ίί \ ΒΟ 1» (Β οηι) ιη ΙιυΙοααηχΙηιη οβιταί (Β «//. ίη ΗοΙ.') άιο | ίηιηιαουΐα-

Ιιιιη: Β β(1(1 ι-ί «ηιηίυπι αηηυηιτη ρίηι)ηίιαίιηΗπι \ 0 (Ι άίχίΐ | 0 Εαο ηοη ι$ϊθη

«««ιί» ο^οτί Λο/μ. Ι ίί/ί : 0 βί | 0 Νβο 190 \ Β οηι αά οβατ. | (Ινηιίηί υοΐιηιίαίαιη {Α

νοίυρίαΐαη) : 0 νυίητι!. άιί . . Β 8(1(1 ιαι | Α α^ηονχιιαη \ 0 ΕαοΙχαη αϊ ααίαη

οιιηι ο^ΐττΐΐ άΐο ιαοηβάΗ-ιη | αη<}ΐΙυ$ ι-ί ηάοτ: 0 πιπί οάοη \ αηιι (ηηιο: Ο οηι;

Ο ρηιβπι '/'■'"*' | 0 αά οοβίο»

4. 0 — «αιίί! ίη (αάβηι ίυαηι α\> - - ιί ιαιηιΐ ναφιε αά ναρτταηχ. | Β α6

ηοΓα άκί VII. νζψιε αά νεαρίτΐίηαηχ ίη οταίίοηί ριττηαηΆΐ \ ΥίάνηΙ($ αιιΐιηι — αιια

ιίι- €αιαα (Β βοΊΙ ίία) ίαατιΐ άβ Ιατα: 0 ('ίηίίηίβϊ αιιίίΐη ριιττί «υι Η ίίκτο.

ηίί(.•ι'«ηί£5 <;ιχί(1 ΐαχιιικ ιαιΐ (χρανεηιηΐ, (Ι ριιίαηία ψιοΛ ίριι «; η'ίίί'ί ίηΐντβατΐ >κ ■

ι-βί.'.Ίτκηί «ι! (•ιι»ιι , 6( νίχ ίϋπι ίίρΐ'. α ίίΓΓα [ Γ«. αηρ. ιηατταιιιΐ: 0 «κιγγ. ο,ωκ

Γί(/ίί»•ίί | ηίιηι'ο Ιίιηοτε : 0 ίΐιιροτι ηνηίο. ΙΊ-αείεΓοα Λ ρΓβριη οκπι | 0 α/<}ϋί

νίΐοοίίη- αΛ - - Γ«η«αΓβί | 0 /ιαεο »η «ηίιηυ ί«ο (ίι'ίαιίίτίί, ί» «ϋίτί» (ίβοίτίΐ | Β αιιΐ

ηοη | €θη)ι<)ί( (0 (αοίηηι ί$1) ιιί (0 ;κ!(1 α) αοροη αταυαηίχιτ (0 ΙίηιηΙιιτ. ϋ κ(

ίοροΓαΓίίιΐΓ) ; Ηββο Β οηι | ίί (Β οπι) «οοί: Α ΰκιηςικ ίίοπηίί.ϊβί, ίοε« | 0 αιφείω
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Γϋβνηί, 3ρρ«Γϋϊΐ ει ίη βοηιηίδ (Ιΐεεηδ Ε§ο δηπι 3η§;ε1υ8 φΐί 3

(Ιεο ευδίοδ ΐίΒί (ΙηΙυβ δππι: (1ρδεεη(ΐ6 δεουπίδ εί ΓβνειΊβΓβ 3(1

Ληιιηηι , ςυίβ πιίδεπεοιά'ίβε ψιαδ Ιη ρΙ Αηη3 ιιχοι* Ιιΐ3 Γρείδΐίδ

ίη οοηδρεείυ ηΐΐϊββΐηιϊ ΓεείΐβΙβε βιιηΐ; νοΒίβψιε ϋριΐδ ΙβΙρπι (1α-

Ιϊϊΐ ΓπκΊυηι φΐηίρηι βΒ ίηίΐίο ιιπιιφκιπι ηβοιιρπιηΐ ρι•ορ1ΐΡ(3Ρ

ιιοο 83110(115 ;ιΙϊ(|ΐιΪΝ ικί' Ιι.ίΙηΙιιπ δϋΐΐΐ. („'ιιπι ;ιιιΙοιιι Ιο,'κΊιίηι

βνί^ΗβδδΡΐ α δοηιηο, οηιηρδ §ΐρ§ηποδ 3(1 5Ρ νοεηνίΐ είδεμιε

δοηιηίυηι ΐπίΐϊοανΐΐ. III ΐ υργο 3θ"οι•3νρι•υηΙ (Ιοηιίηυηι ρΙ (Ιίχρ-

ΓϋΙΐΙ Ρ1 νίίΐβ 11Ρ 1ΐ1ίΓ3 ΠΙΙί^Ι'Π (1ΐθί3 0011161111138. 5ρ(1 811Γ£6

ρι-οΓιοίδεαηιηΓ ηϊηε, 61 ρβδεεηΐΡδ £Γ0£Ρδ ΙρπΙο §Γ3(1ιι ΓΡ(1ρ3ηιυδ.

5 (^ϋϊ οηηι δρηίϊο Ιπ§ϊηΙα άίρπιηι ηιθΓ3ηάο ΓβνΡΓίρηΙΡδ

ίηηι ριορε ΡδδΡίιί, ρεεε 3ΐι§ε1υδ άοηιίηί δΐηιιΐϊ Αηηββ εί ΟΓαπίί

;ΐ|)|),-πϋϊ( (Ιίοριιδ εί \Γ3(1ε 3(1 ροιΊαπι ηυαε οϋεϊΐυι• ροιΊβ 3ΐπ*Ρ3,

εΐ οεεαιτρ νίϊΌ Ιυο ίη νΐ3, οριί3 ΗοαΊρ αά" 1ε νεηίεί. ΙΙΙη ει•§ο

ΓρδίίηβηΐΡΓ ρριτεχίΐ 3(1 ειιηι ουπι ρηείΐίδ βαϊδ, εί (Ιερι-ρεκηοΌ

(Ιοηιίηυηι δίβηβ ίη ροιΐ3 οίκι εχρεείΒηβΙ ευηι. (^υ36 αιηι ηί-

ηιία εχρροΐ3ΐίοιιε οΌηοεΓΡΐ, ρ1εν3Πδ οειιΐοβ νίοΐίΐ ρΐΌευΙ Ιο3-

εηίηι νεηίεηΐεηι ευηι ρεεοπίιυδ; εί οεευιτειιβ ίΠϊ 3ϋ" εοΐΐιιηι

είιΐδ βε δΐΐδρεηαϋΐ, 3£ρηβ §τηΓΐ3δ (Ιεο εί (Ιίοριΐδ Υ'κΐιια ρναηι,

άοπιίηί φιϊ αρρ. ιί νί<βΙ. | 0 άαίυι ίΐιηι ΙίΙ/ί αιαίοα | αά Ληηαπι: Β αάιΐ η.τοηηι

ίιιαπ» | ηιίίηίοοτάίαί : Β οταΐίοηα | Β φια» ίκ ίΙ ίρ$α [«ΛιΙίί ; Ο ακσβ /ίοι'ίίί (ιι

βί ιχιογ ίαα | νοίιϋουε (Β νοο. αηιη) -- βαησίΐίϊ αΐιψιί*: Ο βί Μι άαίητη €ίί νοΜι

α€ττη(η ψιαίι ηηηφιαπι αο ϊηίΐίο η(ο ρτορηιίαι ηβο ιαηοΐϊ /ιαοιιεηιηί | β Εί ^σοίιιηι

βίί ο«η> (νϊαίΙα!$€ΐ Ιο. α $οτηηο \ οτηηιι σινααηοί (0 αι-βα. ιυοι): ΜΌ ββοηίαήο»

ϊμο5 | Ηίφιι ϊοτηη. (Β καΜ Λυίιΐϋηιοι/ϊ) ίηάκανϊΐ (Β ηαΐανίΐ): 0 £ί ι'ιιι/ίι•. η« $οπιη.

5ΐιιι»η | 0 Μ ΪΙΗ \ αιίοταν. άοτηίταιτη Η άίχ. βί ουιη Ο; Α άιιηη αάοταν. αία,ηι

Λίκηιηί | Υίάΐ (Β ρΓαεπι /οαε/ιίιη) ηί ιιί/Γα απ.ςείί ΑκΙα οοηίβηιιηις (0 οοιιΙ. «»;/(■-

Ιιιηι άΐί): Α ναά( (Ύϊ<1«?) βί ίατη άίοίηιη (νί<1βΐυι-) αη^ίΗ ηβ οοηί. | ρτοροχβοατηυτ

Ιιί ικ' (0 οηι) : Β Μηο ιί ρτο[. | τιά(αηΐΗ3 : Β τιάιιοαπιια. 0 βίο : ΐί ΙαιΙυ <)ταά\χ

ρα!αηΙί$ οιπιηχ.

5. 0 (?υηι<]ΐιε ίπρίπία ίίίβί ατηΙ>ηΙαηί(3 βίίβηί ϊαιη ρνορο, αρραηιίΐ Ληηαι ίη

οταΐίοηι ιΐαηΐΐ αη<). άοτη. άκ(Π8 Η \ Υαάι: βοίπβ Α 3<1<1 ίί αιαηάι ίη ΙβηιβαΙίηι |

φιαι άιάΐητ (0 υοοα/ιη•) ροτ/α (0 οπι) αιιτία: Β αητιαπι | ίη υία, ήΐιία Ηοάίι: Β

Μ νια </ιια, 0 φιοηίαιη \ 0 νιηίιΐ αά Ιβ Ηοάίβ . . Β αά Ιί ναάΐ \ //ία ιταο (ίίΐίηαηΐιτ

(Β ίΜΓαίηί [βιΙΙηανίί αίφχι ΙαιΙϊαήηιι) ρατιχϊΐ (Α ρΓαβιη ΟΜΓΓβηϊ ? οεουιτβηί ? ϊιιγ-

αίη5?) — (ΐρίοία6αί «κιη.• 0 ΑΙ ίΙΙα /ίίίίηαηίίτ ροτίΐίί αιηι ρηι11ί$ ηιι'ι, βί ™«ί»"

ίη ίρβα ροτία ϊίαη» οτογε | Οηαί - - άίρΌατιΙ : £ ΕΙ ααη άίιιΐίηχ (ΧίρκΙαηΙ «ι Ιοηβα

ΐχίρίοΐαΐίοηί ίί/Ιοβτβί | 0 οονΙο$ ηιο! | 0 οιη ρτοαιΐ | 0 οιιηι ρ«οοι•. !ΐα> | βί

«ΰοίΓΓοη» ιυαρίηάίΐ (Β αΰιΐ φίκηι απιρίίχαηάο αιηι οκιιίοι αβαα ιΐίαηι

(Β ίί ρταΙϊα$ α<)ΐηάο αΌι/ιί/ι» ιΐυίί) : 0 «(,-πίπι-ΐϋ^κβ /ίπηα ηΐίραιάίΐ 56 «η οοίίο

ίίί« αΓαίι'α! ααίπί <ί«ο «ί <Ηοίτΐ5 | Β Υίάιια βτατη, ίί ρα• άιί αχαΐίαπι ίαιη \
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εΐ εεεε ϊηηι ηοιι δυηι ; 8ΐεπ1Ϊ8 ργ,ίπι , εΐ βεοε ϊαηι οοηοερΐ.

Ιΐηηυκ ;ι(1ογ;ιΙο <1οηιίηο ϋοιιιιιηι βυηΐ ϊη^ι-εβδί. Ηιμ: ;ιιηΓιΙο

Γ;κ:Ιιιιιι 051 ^.'ίικίϊιιιη π)3§ηυηι νίοίυίδ οτυηΐΙ)ΐΐδ «Ί ηοΐίβ 61115,

ίΐ.ι ιιΐ υηίνβΓ53 Ιειτη 1ί•πιο1 (Ιε Ϊ8ΐ3 ίηηι» μτιιΙιιΙ;ιι•εΙιιΐ'

Ο'αριγγ IV.

Ροδί Ηηεο ;ιπΙ(•ιιι εχρίεΐίδ ιιιειίδϊΐιιΐδ ηυνοηι ρερεπΙ Αηιια

Γιΐΐηιη, εΐ νοε.ινίΐ εβηι Μηπηηι. (^υ3ηι ουηι ίειίϊο 3ηηο «1)-

Ιη(.1:ΐ55θΙ , .ίΙ)ι(ίιπιΙ μπιιιΙ Ιο;η:1ι'ιιιι ρ| Λιιικι ιιχογ εϊιΐδ 3(1 Ιεπι-

(«Ιιιιιι (Ιοηιιηί, ΙιοδΙίΒδ <1<ό οΜηΙυπ, (Γ3(ΐ6ΐιΐ65 ίιι('ηη!ιιΙ;ιιιι ηο-

ηιϊηβ Μηπαηι ίη εοηΙιιΒεΓηίο νΐπρηιιηι, ίη α,υο <1ΐε εΐ ηοείε

νίπ*'ιηρδ ϊη (Ιοί Ιηικίίυυδ ρειτιΐ3ηεΙ>3ηΙ. φιΐ3ε οαηι ροδίΐπ ρ$-

μΊ .ίιιΙι' Ιιιγ.ίν Ιεηιρίΐ , ίΐβ νείοοΐ ειίΓδυ ;ιμτικϋΐ ψιϊιιο'εαηι

§ΐ'3(1ιΐ5 υΐ ρεηΐΐιΐδ πΊγογχπιιι ηοη ιεδρίεΡΓΡΐ , ηεα,υρ, ιι! δοϋ-

Ιυηι ε$1 ϊηΓηηΐΐηε, ρβΓειιΐΡδ ΐρφπι•ρΓεί. ϋικίρ ρίΐιριιίεδ εϊυβ

δοΐϋπΐϊ υΐεπριε ίιιΠίηΙεηι ΓειμπΓΡηΙεδ, ραΐ'ίΐεΐ' ;ιηιΙκ> δΐυραε-

ΓίπιΙ, φιοηβςιιε ε3ηι ίηνεηεπιηΙ ίη ΙεηιρΙο, ϊΐ.ι ιιΐ εΐ ίρβϊ ίεηι-

ρϋ ροηΐϊΐΐορδ ηιΪΓ3ΓεηΙυι\

ΗετχΊχι βταη» (0 οιη) — χαχη (Οϋ οπι) εοιχοερχ (0 οοηοχρχαηχ) | ΙΙααχιΐ - - Ιιιχ

αηάίΐο (αοΐιιτη ειΐ: Γ ιιϊΙ ηίϋί ΚΙ [αοΙχιχη αϊ | Ο ραχιάχχιχη η/ηι οχηη&χιι ηοίχί ΐΐ α(-

ΡηίΙ>Η5 ΐοηιτη | ι/α \ιΙ (Λ βιΜ χη) - - άε χ$1α (Α εχ Ικκ) (άηχα ρταίχχΐ. : Β χ(α οχιοί

άε ήοο ρταίιιίαοαηίχιν υηίνετια Ιεττα.

IV. ΡοίΙ Λακ αχύενχ εχρίεΐχ! (Ώ εοχηρίεϋί) τηεηήοχι* ηοιεηχ (Β //// ηΐίη>ι6ιι>}

— βΐιπηι: 0 Ρο$1 εοηεερίΐ Ατχηα εχρίεΐχίφιε χηεη$ΛΗ$ ηονεχη ρερετχΐ /ίίίαηι |

(ασ> : 0 ηοιηεη εχιιι | (Ίιιαιιι ουηι Ιετί. αηηο (Λ :κ1(1 βατή) α6/αοία55ίί : ^ Οχιχη αυ-

Ιαη ί. α. ριτίαοΐααίΐ ιαχή \ Ηο$Ιχα$ - - ηοηχχηβ Ματίαιχχ : 0 (Ι οβιταχίίΐ ΙιοιΙχα! άο-

«ιίπο ΙταάίάιηιηΙ χη(αηΙιιΙατη ιχιατη Μαήαηχ \ ι'η φιο ιίίε ε( ιιοοίε ΐΊ'π/ι'ηίί : (1 φιαι

<ϋί τχοοίχιφκ \ 0 ιηαηιΐΜηΙ \ 0 αχχΐί ΙεχηρΙιιχιχ άοχηχηχ, φιίηιΐνάηι ρταάχι» χία οχατιχπι

ακιχχάχΐ, χιΐ ρ(χχχ(να ηοη αη>κ(τ(1 ηΐτοηχιηχ, βί (Ο ηίο) χιΐ ιοίχίχιπχ αϊ (ϋ χιΐ ιοΐ(ΐ)

ραηηία (Ό αάά ϊοοι) τ«ιχίΧΤ(Ύί (Ι) ηαμντπιΐ). Β «ίο: Ναιη (|ΐΓ8Ροβ<1υηΐ ,νίπιϋι.ι

οαιη 1π8 : Α>α»ί αχιΐΐτη άηα ΙιηχρΙχχχιχ χχιχία φιχηάίάχη ςταΛχιχαη ρααΙχηοΒ ψιίηάπχηι

ααχηιχοηί! οταάχια, οΓ. βν»η§. ϋβ η»Ιϊν. Μηγ. ο»|>. 6.) ΙιηχρΙιιπχ χη ηχοηΐι ιταΐ, (Ι

χΗ (ταΐ αΙΙαη οχι$ΐηιοΙη>η ΗοΙοοαχιιΙχ, αχιοά (οτχ$ 3Κχΐ3 (Γοπη56ί•ιι$?) αάχτχ ηχίχ ατα-

άίύχΐ! ηοη υαϋΐαΐ. νχιτηομι χρά ναΐχηκηία φιαι χη χΐχηετι ηαΐεοαηΐ ιχχκηηΐ βί (χ

Η10Γ6 η»οηιϋθΓίίιι« «β νοίχηκηΐχί χηάικτιηΙ , νχταο Λοηιίηα Ματχα ήφΐΐαίχχη ι/Γαάχΐί

!χη( άχιαηΐχ» ηχαχιχι αο ιΐιναηΐχι αάκχηάχί. | 1/ηάι ραητχΐίΐ -- πχχταηηίχιτ : Β ΧΊηάι

ρατ(χιί($ ρσπίβΓ ιΐχχρχιιηιηΐ , βί ίριίω ΙιηιρΙχ ;ιοιιίί/ί(•ι•5 αάτηχταΐχ ιχιηΐ νεΗβηκηΙΐτ . .

Ο Ιη ςαο (αοΐο οτηηΐ) βίιιροτβ αίίοιιίίί ίίηεύαηίατ , χία χιΐ ροηΙχρΌα ίβ»ηρίί η»ί-

•ΌΓίΤΐίϋΓ.
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ΟλΡϋΤ V.

Γιιηο Αηηα Γερίεΐβ δρίπΐυ δηικίο ίη οοιίδρεείη οπιηίυηι

(ΙΊχΐΐ Όοηιϊηυδ (Ιευδ οηιηίροίεηδ βχεπΜΐυυηι ηιεηιοι• ΓβεΙαβ

νειΊπ 8«ιί νΐδΐΐηνϊΐ ρΙεΒεηι δΐΐ3ηι ίη Βου» νίδίΐ3ΐίοηε εΙ 83ηε(3,

πΐ ί*εηΙεδ ηα:ιε ΐηβυΓ^οΙίηηΙ ϊη ηοβ, οοπΐ» εοπιπι Ιιπηιίΐίεΐ βΐ

3(1 δε εοηνειΊαΙ : αϋΓεκ δΐΐ38 ρι•εοίΙηΐ8 ηοδίπδ βρεπιίΐ : εχοΐυδίΐ

α ηοΒίδ οιιιη'ιιιηι εχυ1(3(ίοηεδ ίηίηιΐοοπιηι τιοδιΓοπιπι. δίεπίίβ

ΓβεΙα εδί πΐ3ΐεΐ', εΐ §εηιιίΐ εχιιΙΐ3ΐΐοιιεηι εΐ Ι;ιοΙϊΐϊηηι ΙδΓαεΙ.

Εεεε ροδΐ(3 ηιιιηεΓ3 οίΤειτε (Ιοηιΐηο σιεο, εΐ ηοη ροΐυεπιηΐ 3

πιε ρι•οηϊΙ)ει•ε ίηίηιίοί ηιεί. Όειίδ ηυΐεηι οοηνεΗΪΙ οογ εοΓυπι

3(1 ηιε, εΐ ίρβε (1ε<ϋΐ πιίηί §3ΐκ1ίηηι δεηιρίΐεπιηπι.

ΟλΡϋΤ VI.

1 ΕγβΙ 3ΐι1εηι Μ3Π3 ίη 3(1ηιίΓ<ι(ίοηε οηιηί ρορηίο ΙβΓβεΙ.

φπβε οπηι Ι ήη πι ΡδδεΙ αηηοηιηι, Ιβηι ηιηίονο £ΐ*ε8δη ηηιΒυ-

ΙβΒβί, Ι3πι ρεΓΓειΊΪδδίηιε ΙοφίθΒηΙιιΐ' ΙηηΐφΐΓ 3δδΐ(1ιιε ίη (Ιεί

ί.ιικϋΙιιΐΝ ναεαΒαΙ πΙ οηιηεβ δπρεΓ εβ 8ΐηρει•εηΙ εΙ 3(1ηιίΐ'3Γεη-

Ιογ; ε( (|ΐιϊ.Ί ηοη ίηΓβηΙιιΙα ριιΐηΐκιΐιιι• εδδε, δεϋ ιιΙ 3(1ιι1(3 (|ιι;ι.μ

V. 7Ήηί Ληηα βίο : Η. 1. εοάίβχ Α (\ιρϊΐβ V. ρβι•£ΪΙ , ψιο(1 ϊηοΗοίΐνϊΙ νβΓ0Ϊ8

Ι'ηιΙ ίιαιο βίο | Ζ)οιηίηκ$ άίΗ! οηιηψοίηα (Ο οηι) — [αοΙυ$ (Ο αάά β»ί) ΐ'ιτίιί «ιιί

(Ο βάά ίί) ρίίδ. ίΐκ/ίκ (ίΐβπι Ό ; Ο ρορηίατη ίΐιιηή) ίη (Ο οπι) οοηα (Ο οπι) νίιϊΐ.

ίί 5αη<Λα (Ο «ίίίί. »α. 3ηα) - - ίη ηα$, οοτάα (οηιτη ίιυηιίίίίί εί αά α οοηυετ/αί (Ο ίη

ηθ5, ίιιιτηίίίίί ίί οοηιΐίτίαί οογ ίοπιιη αά $€; Ώ ίη ηοί, ίη ΗητηίΗΙαΙί οοτάα (οτνχη

οοηυεΓίίτεηίΜΓ) : Β Βοτηίηβ ιίειυ οιηηίροΐ&ι» , σκι ίτσ» ίί αμί ίί, ηιβιηοΓ [αοΐιΐί ί5

ιιοτοί ίοί 5αηοίί ίί ΐΛ5ί1α»ίί ρΐί&ίηι ίκηιη - - $αηοΙα , ηί οοηυίτίίΓίί οοπία σίηίίητη αά

χαίιιίαη ιί ιχοίηάβτβι ιχιιΐΐαΐίοηΐί ιαηιτη (αϊο) <ριί ηοη σηάίάετιιηΐ (οηάίά.: ϊΐβ νϊάβ-

Ιλιγ) Ι αυΓβί 3\ια$ (Β ίκαί) ρΓίο. ηοιίτ. αρΐτιιίΐ (Ο βηΐβ αητιι; Β αριτηίίΐί) | «β.

(Ο ίί βίο.) -- οηχηίηη) (Οοιη) ιχυΙΙαΙΐοηΐ! (Ο ίη«ίί(.) ηο»(Γ.: Β ογπ | Β φιιαβ [ικτατη

ΛΐίτίΙί!, τηαΐίτ (αοΐα ϊκηι; ΐχηΙΙ. ίί ίοείι'ί. 9«η«! ίη Ι$τ. | Ο ΙαεΙΜαηι ίη ΙεταιΙ |

ροη'ία ηηηετα ο^ατη: Ο ροΐιτο ο([. η»ιιη. | Ο οηι ηιβο | ίί ηοη ροίϋίπχηί α ηΐί

ρτοΙΐί6εΓί : Ο ίί (?) 9Μ0 η «ηί ρτυΐύΐιετο νοί&αηΐ \ Όιη5 αηΐιτη οοηναϋΐ (Β οοη-

νΐτίαΐ) γογ (Β οατάα) — ίί ίρβι άιάίΐ πιΰύ (ρι-ο Κίθ Β ά(1φι<•) αααά. ίΐτηρίΐ. (Β

βαιιά. ίααιη οοαηοαχη: Ό βοηιίηω οοπυίτίοί οοτάα ιοηαη αά πιβ ίί <ίβί ηο6ι> οαι«ί.

ί. ηηηΐ. . . Ο βοπι. ίηίηι ίυίΓίίί ί05 α »ηί , ίί άιάίΐ τηίήί οοΐίίί. ίίνηρ.

VI, 1. ίη σιΙηιίΓαΙίοπί : Β ίη ίχρίοίαίίοηί | Ο οηι Ι&αβΙ | <)\ιαι αιπι ΙΗνηχ

(Β V) - Ιο<ζ«ί6. (Β οηι) Ιαηιφιι αίΐίάχιι (ριο ΗΪ5 Β ίίηιρίΓ) - αίηιίΓαΓίηίιΐΓ : Ο 9«ίο

Οίτη ΙτίιιηΛ ί55ίί αηηοτιιπι , ηιαί«Γ0 ατ. αηώηίαΐα! (Ό ίηοίΐίίοαί) , ίί «ία ρίτ/ίείίίί. ίη

άΐϊ ΙιιηΛ. ρίτηιαηίοαί (Ο ναοαύαΐ) νΐ οηχηη ίίιφοτί ίί αάτηίταΐίοηι κχώίαπηηΐ | ίί

φιχα : Ο αηία | ϋ ηοη ηί ίη[αηΙαΙα | ρκίαοαίηΓ ί<$ί (Ο οπι ί«$ί) : Β ίίαΐ | αά

λιΙ αάιάΐα (Β οηι «ί αά.) φια$ί αηη. ΙτίαίηΙα: Ο αά (Ι) ;ιιΙ(1 «ιί) ηααηα ίί ςυοΜ
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αηηοηιηι Ιπ§ΐη!α: ίΐη ΟΜίίοηί ίηδίδΙεΒβΙ. ΕΓβΙφίε ίη ΙηηΙηηι

δρεαοδ3 εΐ κρίρικίηΐ.ι είυβ ίβείεβ, ΐίη υΐ νίχ βΐίφΐίδ ίη ίΙΙΐυδ

νιιΐΐιιηι ροβδεΙ ίηΙεηάβΓβ. ΙηβίβΙεΒαΙ ηυΐεηι ορεπ Ι.ίιιϊΓιγο, ηΙ

οιηηί.Ί ψΐ3ε ηιυΓιειεδ αιιΐίηυηε ηοη ροΐεππιΐ Γποργο, ίρ53 ίη

ΙεηεΓ» βείβίε ροδΐΐα εχρΙΐοβΓεΙ. 2 ΙΙίΐικ: αιιίεηι Γβ^ιιΐηηι δίοί

8ΐ3ΐιιεΓ«1 ηΙ λ ηιβηε υ«φΐε 3(1 ηοπαπι 1βι•1ΐ3ΐη ίη θΓ3ΐίοηε ρεί1-

δίδΙεΓεΙ; α ΙεΓίίβ υβαιιε 3(1 ικιικπη ΙεχΙπηο βε ορεί'ε οοουρ3ΓεΙ:

3 ιΐ(ΐιΐ3 νείΌ ίΐεπιηι ίηδίδΙε1)3ΐ οΓ3ίίοηί. ΑΒ ΟΓβΐίοηε ηοη τε-

ί•ί'(1(Ί).ιΙ ιΐδφΐε (Ιυιη ίΙΙί 3η§;ε1υδ (Ιβί 3ρρ3ΓεΓεΙ, (1ε πιπί* ηκιιπι

εδεβηι ηοοίρίβΐίαΐ : εΐ ΐΐ;ι πι.ίΪιι* εΐ ηιείϊυβ ίη ορειε (Ιεί ρι•οπ-

οίεΙ>;ιΙ. ϋείηίΐε εηηι βεηίοΓεδ νίι-^ίιιεδ α (Ιεί 1αυ(1ί1)υ8 νβεβΓεηΙ,

ϊρ53 πίΙιίΙ ν;ΐΓ.ιΙ);ιΙ , ίΐ.ι ιιΐ ίη 1:πΐ(1ί1ηΐ8 εΐ ίη νίςίΐίίδ (Ιεί ηαΙΙα

ρποΓ εβ ίηνεηΪΓεΙιΐΓ, ηιιΐΐβ ίη 83ρίεηΙΪ3 1ε§ϊδ (Ιεί εΓηίΙίΐίοΓ,

ίη Ηιιηιί1ίΐ3ΐε ηηηιίΐίοΐ', ίη 03πιιίηϊΙ)υ$ ε1ε^3η(ϊοΓ, ίη υιιιηΐ νΪΓ-

ίυΐε ρει•Γεεΐίι»ι\ ΕνβΙ ψπιΐι.'ΐη εοηδίηηδ, ίηιηιοίηϋδ, ίηιπΊΐιΐΒ-

οίΐίδ, εΐ φΐοΐίάίε ίη ηιεϋοΓ3 ρΓοΓιείεηβ. 3 Ηβηε ΪΓ38εεηΙεηι

ηυΙΙυδ νίαΊΐ ηεε ηΐ3ΐε(1ίεεη1εηι .Ίΐκϋνίΐ. Οιηηίδ αιιίεηι εΐιΐδ

δεί'ΐικ» εΐ'3ΐ ΐΐη §ι*3ΐΪ3 ρΐεηιΐδ ηΙ οο^ηοδεεΓεΙυΓ ίη Γιιι^ικι εβδε

είιΐδ (Ιεαβ. δεπιρεΓ ίη ΟΓλίίοηε εΐ ρεΓδεπιΙαίίοηε 1ε§ίδ ίηδί-

ίαηι ρΐεηα αηηοτητη (Π (τίρίηία πιηι αηηοηαη) \ V. ίη οταϋοηε οοηήςίεΐαΐ | ΕταΙ-

φιε ίη ΙωιΙιιιη — ρο3$(Ι ίηΐεηάετι: 0 ΕΗαηι τειρίεηάεΐιαί (αάιι είη$ ιίαιί ηίχ, ίίβ

\ιΙ νίχ ροίίβιιί ίη ίίΐίί νυΙΙηνι ίηΐεηάιτε; Β οπι | Ιη5ί5ΐεΙ>αΙ αιιίειη (Α ετρο) ορετϊ

(ϋ αά ο))ΐί5) ίαιιί/ίοο (0 Ιαηίβάί) ηΙ ((!!) (Ι. Β αιΐιΐ αΙ> οηηίίιυ; νίάεηΐυτ 50)»ιειι-

(ίαιη ΗαΙετε , ίία ςιιοά) οτηηία (I) ορεταϊ) αικίί — «ρία (Ο ίϊ/α) — εχρϋοατεί (0

ΙχρΙκα&αΙ, Ό εχρίεύαί)

2. ιΙαίΛΟταΙ αϊ: Β ίηιϋίικταΐ , συαιη άϊίί0«ηίί«ιίιη« (ΑβετναΜ , νίάεΐίοεί \ β

ιηαηε : Ό α ρτίιιια | ίη οταΐ. γκτ$ί$1(τ(1 : 0 οταΐίοηίΰη! ίη$ϊχΙι'Γ€ΐ , Β σταϋοηϊ ίηαΐα-

1>αΙ | α Ιατϋα: 0 αιΐιΐ αυΐαη | ίεχίήηο (Α («ι(ηηο) μ ορετε καιρατιΐ (Α ορ. Μ

οεαιρα$ςιΙ) : Β Ιαηίβεο εΐ α!ϋ$ ορεήΐηιι ριτηιαηεύαΐ | νετο : Ο ικΜ ηοτα | Ο οη

«ΐίίϊίβΐίοί οταΐίοηί | 0 άοηεο αηρ. άοηιίηί βι - - αα-ίρετεΙ | ει ίία (11 εΐ ΙοΙιιτη φιοά

ίη ΙοιψΙυ άεί [ει ?] ώιΙκιΙιΐΓ ραιφετίΐιιιχ ηιίηί$1τα1αί, εΐ ηο) τηαίιΐί (Ι ιηεί. ίη — ρτο•

(ίάεΐιαΐ : 0 οί ηκΐίιυ αίφιε ιηείίιι» ίη άεί αηιοτε ρτοβατεί | Ώείηάε ε<ιηι - - ναοαίιαί ;

0 Ώεηίφίί ομβ» ίεηίοτίΐηα νι>0ίηι'6ι/9 ίη άεί ΙαιιιΙίΙιιιχ ίία άοεεΰαΐυτ | ιΐα η! — ίηΐ'ί-

η«Γ6ίιβ•; 0 οί ίοη> ηηΙΙα ει ίη υίρίίιίΐ ρήοτ ίην. \ ηιιίΐο ίη: 0 ίη | ίη ηατηίΐϋ,αίε - -

οατηΗηώυβ (0 βώΐ ϋανίάίαβ) είεβ. (0 βάά ίη οαΗΙαΙε ρταΙίο$ίοτ, ίη οα,ίίίίοίί ρΐί-

ψίοτ): Β εΐ ίη ι•απίαί« αίοη'οηοτ <•ί ίη βαηίίοώ <( οαηηίηίΙ>ίΐ$ είεραηΐίοτ (Ι \ φΜεη:

0 (ιιίιιι | ι-οιίίίΐίϊίί : Ι) <:α*ία | (1 (ϋ αίφιι) ψιυΐίάίε ίη (0 <κΙ) ηκίίοτα (Β (1ε Ιιοηο

ίη ηκΐίχι») ρτο^άεη! (ϋ ρη/ιάεΙιαΙ , 0 ρτο/ϊοίβκ&οίιιΐ")

3. Ο Ηαηο ιηαΐεάίΐ. ηιιηακαηι υΚα» ακίίιϋ, ίιαηο ίτα$ο. ηιιηιμιωη ηΙΙια υίάίΙ |

««β «ί«3 ( ϋ «ω «μ) άβιο : «οία» Ο είιιι άεί υετίΐαι \ 0 νεί ίοηιίαίίοηε Ιιβίι άεϊ
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ϋΐεΐηιΐ , εΐ βοΙΙϊϋϊΐ;» €Γ3ΐ ηο <-)Ιϊφΐο δεπηοηε ρεεεβί'εΐ ίπ'ϋη βο-

εΪ38: <1εϊη<1ε ΜιηοΗιβΙ ηε ιριϊ<1 ίη π$η ηυΐ ρυ1οΓ3β νοείβ βοηο

οοηιηίίΐΙϋΓΡ», «ιιιΐ ί>1ΐ(μιη ίιιίϋΐϊα ηιιΐ δυρβΛϊη εϊιτ.Ί ρηι-εηι κυαηι

βχίδΙβΓεΙ 6ΐ»Ιη. δΐηε ίηΐεπιιϊδδϊοηε (Ιοηιϊηιιηι 1)εηε(1ίεεΙ>3( ; εΐ

ηε ίοιϊε νεί τι* δβΐυΐηΐίοηε ««κι 3 (Ιεϊ 1;<ιΐ(1ί1)υ$ εεβδΒΓεΙ, βί <ριϊδ

εβπι 83ΐ(ΐ(3ΐ)ίΐΙ, ϋΐβ ρΐ"ο δηΐιιίαΐϊοηο Όβο %ΓαΙΐα$ νεκροικίεΐκιΐ.

(^υοίΐ ρπηηιηι εχϋΐ βΙ) εβ (μιιχΐ ηοηιϊηεδ, ειιηι ββ ίηνίεειη

83ΐιι(3ΓεηΙ, Όεο ξΓαίϊαε τεδροπάενεπί. Εδεβ φΐ3ηι ({υοΐ^ίε

<1ε ηΐ3ΐιυ 3Π£εϋ ηεεϊρίεΐιβΐ ίρδ3 (βιι(ιιηι δβ ΓεΓιείε1)3ΐ; εκεαπι

νεΓΟ αυβπι 3 ροιιΙ)(Ή-Π)ΐΐδ εοηβε^αεΒΒίιΐΓ ρβυρεηΐηΐδ (1ίνίά^1>3ΐ.

ΓτεφίεηίεΓ νί<1εΙ)3ηΙιιι• ευηα εβ 3η§εΙϊ αεί Ιο<]υί , εΐ όϋΐι^εηΐίδ-

ίίιηε οΒίεηιρεΓ3ΐ)3ηΙ ει. δι ηυΐβ <1ε ϊηΐΐπυβηΐϊηιΐδ εβπι Ιεΐϊ-

§ΐδδεΙ, β3(1εηι Ηοι•3 δβίνυδ 3<1 (Ιοηιυηι τεηιε3ΐ)3ΐ.

ΟΑΡΙΙΤ VII.

Τύπε ΑΒΐαΙηβΐ' δ3εεΓαΌδ οΒίυϋΐ ηιυηεΓ» ϊηΓιηΐΐη ροηΐΐίι-

είΒυδ υΐ βεείρεΓεί εηηι ϊη υχοι-εηι Γιΐΐο δυο. ΡΓοΗίΒεΒβΙ ηυίεηι

εοβ Μ.ιιίί» (Ιΐεειίδ Νοη ροΐεδί Γιοιϊ υΐ ε^ο νϊπιηϊ εο§ιιοδ03ηι 3ΐιΙ

ηιβ νίΓ εο^ηοδοβί. Ροηΐΐίϊεεδ 3υΙεηι εΐ οηιηεδ εΐυδ βίΓιηεδ όϋ-

οε1)«ΊΐιΙ οι 1)ριΐί> ΐη £1ϋδ εοϋΐυΐ' εΐ ίη ροδίεπδ ;ΐ(1οι;ι(ιιΐ', δίευΐ

βεηιρεΓ ίΐιΐΐ ίη ίιΐϋδ ΙβΓηβΙ. Κεβροη(1ε1)3ΐ ;ιιιΙ(•ηι Μ3Π3 εΐ (Κ-

εεΒβΙ είδ Ι)οιΐ8 ΐη εαδίίΐβίε εοΐΐΐηι*, ιιΙ ρπηιο ηηιιιϊυιιι εοηι-

ρίηηαηίΐαί | 0 βί αταΐ κΛΙίάΙα πίτα ϊοοία» ίααι , η« αΐίαηα ιχ ίίι νιΐ ίη ιιπο ηη-

τηοηε ρϋϋαηΐ , ηβ άΐίφια ίη π «ιι (χαΙΙαηί αοηυηι .«ιιιιιη , ηε ηΐιφια ιη ϊπίι/πι,ν αιιί

ίη βιιρβτΜα άτΐΏ (Ο ίηχιιΗοια αιιί «ιιρβτίκι εταα) ραΐηιη «Ηϋη> βκί (Ό ει ίη) τηα-

Ιηηχ εχί$ΙεηΙ. | 0 ύεηεάίεείαί άεηιη \ νεί ίη (Ο οηι ηαεε) ιαΐαΐ. ίνα: Ό ίη ιαΐ.

Μια ν(1 αΐίααα | αι$ατ(Ι: Ο ΙοΙΙίτίΙιΐΓ ] ααΐηΐιώαΐ : Α ιαίιιίατε νοίίύαί | 0 ρτο

$αΐΗΐαΙίοηι ιαα \ Οηοά ρήπαηη: ^ ΙΚηχφκ ρτίτηηη | ψιυΛ (β ιιΙ) Ιιηιηίηιι - -

ηκροηάιηηΐ: 0 νΐ ααη ηχαίπίζη) ηοτηίηί* χαηοΐί, άιο αταΙίαι άϊοαηΐ | Γ.χια (0 ;«1ι|

ι»το) φιαηι - - ίρ$α Ιαηίυηι 5β (ρΓΟ 1ιΐ5 1) ίρίατη) ηβοΜαί : Γ ΟιιοΙίάίί β«οα ςιιαπ>

άε τηαηχι αη$ιΙί αοαρίίύαΐ ίρ$α ΙαηΙηπι η-βάΛαΙητ | ειοαιη νηο φιαηι α ηοη1ί(. (0

βία /εηιρίί) -- άίνίάίύαΐ: Ό ίΙΙιιά ααΐεηχ ααοά -• ιτοααοαΐ \ ι-ίιΙΛαηΙητ (Ό νϊΛΐ-

6αί«Γ) -- αηαΠί {0 αηρείια) άΐί (0 οιη) Ιοι/υί \ ιΐ άίΐίαεηΐίαιίηΐί : 0 Η αιιαίί οα-

τίιάηκ \ 0 ϋί ανάι αηίαη | 0 $αΙνΗ5 αά άοιη. $ααηι ιαά. Ιιοτα τβνετΙΛαΙηΓ

VII. ΛΗαΙΙιατ: Α ΑΗαοατ , Β* ΑΙιίΦη• (οοηΐααζη νϊιΐιΐηι ΑΗΐβοΚίΐΓ) , Ω

ΑΙιι/αεαΓ. δϊπιϊΙΐΐεΓ πχΐιΐ. (ΙϊΙΓιτιιηΐ βΗΒϊ ; 8βά νί(1β ςο;ιβ ηηονΪ3 Ιοκο ηοΐανίιηυί. |

Ο εαηι βΐϊο .«ίο Ιταάεηάαηχ νχατίηι | 0 ιιί αιιί πιο πηηιι \ αυΐ ιικ' νίτ α>α>ιο$οαΙ :

0 ακί ο νκτο εοβηοΜΟΓ | ίη /ϊίϋί.• 0 α /ϊίιυ | β! ίη : 0 ιχίη ίη | Ο ίη ρορηίο

ΙιταιΙ | 0 Λι>ροηά(η> αυΐιη Μαήα άίχίΐ ίΙΙίχ Ώϊοι ϋαίΙΗαΙι ρήηιο οηιηίαηι ρτούαΐντ
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ρΓοοαΙυΓ. Ναηι βηΐε ΑΒβΙ ιπιΐΐιΐδ Γοίΐ ίυδίυδ ίηΙεΓ ηοηιίηοδ,

εί ίρβε ροΓ ο1)Ι«1]οηο5 ρΐηουϊΐ άεο, «Ι βΙι εο ο,ϋί (Ιίβρίΐοιιΐϊ ίη-

εΙεηιεηΙεΓ οεοίδυδ βδί. ϋυβδ ίΐαο,ϋε εοΓοηηβ οοίηΐίοηίδ 3εεερίΐ

εΙ νΪΓί^ίηΐΐηΐίβ, απίβ ίιι εβπιε μι;» ροΐΐοΐίοηεηι ηοη ;κ1ιιπμΙ.

Ηεΐίβδ νβΓΟ ειιηι εδδεί ίιι εητηε, ΐη εβτηε 3δδυηι(ιΐδ εδί, ^υΐ3

03Γηεηι μκιπι νίι•§ίηεηι οιιβϊοίϊΐνίΐ. Ε^ο :ιιιΙοιη 3ϋ ϊιιΓπηίΐη πιεβ

ίη ΙοηιρΙο αεί <1ΐ(1ίοΐ οροά β3•ίδ 03Γ3 ροδβίΐ εβ«ε (Ιεο νΪΓ^ΐηΐΐβδ.

Εΐ ΐ(1εο φΐίβ εηπιηι (Ιεο ροδδηηι οίϊειτε, δίβΐυί εί ίη οοπίε

ηιεο υΐ νίπιηι ρεηίΐϋδ ηοη οο§[ηοδθ3ηι.

ΟΑΡυτ VIII.

1 Κ;κ•Ιιιηι εδί ηιιΐοηι οιπη ΧΙΠΙ ηοίηΐί» αιιηοδ Ιιβίιεί'εΐ, εί

Ηοε εδβεΐ οοοαβίο ο,ιιβε ΡΙι.ίπκ,ίγοχ ΓβοεΓοΙ (1ίοει•ε, ίβηι εοη-

δυεΐυσϋηεηι ;π1εδχε φκκΐ Γεηιίηα ίη ΙεηιρΙο (Ιοί ίΙΙίιΐδ 3βΐ3ΐίδ

ανί οοΐίΐατ (Ο οοΐίίητ , «( οοηφτοοαίω-) | 0 εί κίβ ρτο οΜαίίοηί | αϊ αο ιο: Ο αο

εο αιιΙ'Ίιι | Οααιιε: 0 ίαηκη | Ο αοεερϋ (Ό α Οανίά [?] ααερίΐ), οοΐαΐϊοηχ} \ 0

ίη εατηετη ίηατη ηιιηαηατη ροΙΙηί. αάηιία. | Ηεΐίαβ νετο : V, ϋεηίαιιε εί ΗεΙυα$ | ειιπι

εαεί (Ο βι1(Ι νίτρο) »η οατηι, ίη οατηε (αΐΐεηιιη ίη εατηε άο εοηΪΕεΙυΐ"» η(Ιι1ί(1ί)

η55ϋ»ιίιΐ5 ί«ί . . Α οιιπ» ίη εατηε [β$3βΙ , ία οαι-ηκ] ταΙΙηι (αεβιπηίιι: ? α&ϋΐιηιΐικ βωο

ηιΙαβ?) (•5' | β ΙΙαιο ε$ο άίάίεί ίη ΙετηρΙο άοτηίηί αο ίπ/αηΐία ηχεα φιοά άεο εατα

αη ροβίίΐ νίτρο. Ιά(ο ηοε ίίαίυί ίη εοτάε τηεο εΐε

Β Ηοε εκρίίε 3 ««Μ. ι-ίΐϊπηΐβ ίΐα θίΙΓειΊ ϋΐ ροβΐ νβΛ» ίη Ηχοτετη /{(ίο 5υο,

.-,Γϋΐίηι ίκΜιιΐ ϊιιίιϊιιιη εβρίΐίβ VIII. ίη Ιιπικ: ιηυαΊιπι : ΥαοΙχαη ειΐ αΐίίετη οιιηι XII

αι•1α1ί$ αηηοχ Ιιαοετεί , (Ι (αιηα €>αΙ αο ΰοηίνιΐιιάο ΙαΚι φιοά , ροιίφιατη αά 1(φΙί-

ηισιιι αβίαίεη» ρίτκεηίίίιαηί νίτρίηίΒ ίη ΙεηχρΙο άοπιίηί οοητηοταηΐιι , οοοιρίτβ άίοιοαηΐ

ίη οοΗίιιβίο νίτοί !ΐχο$, ίηνιηίχαη αϊ ΙαΙε οοηαίΐίιιιη χιΐ ηίΐΐαίιιτ ρταα-,ο ρΐΤ οηνηα

Ιτϋηα ΙχταιΙ, «( ίη ΙαηρΙο άοτηίηί αηιυι'ηίηηΙ ίη «ημηι ρυηΐίβοβι. ΙαιηνκΓΟ ϊίο ρβΓ-

ρίι : ΛΙ οηιηα ΐίΓριη» Ματίαι α[βηί$, Ιίηκηία ηΐ ρτορίιτ ρηίατϋιιάίηιτη είπα αΐίφιί*

ίιινιηί.ι ί]ι.ιαη\ $βάηατ(1, τηοηιοαηΐ ίρ$αηι ΐίί νίπηη οοοίρίΐ'ι'ί ί/ί τπαι'οπ'οιίϊ /ίΓ/ΐίί.

ϊ'αηο »ρ5α Γβφοη(ΐ£η! άίχίΐ Λοη ροίίίί ηοε /ϊβτί φιοά νίηιηχ οοαηο$οα>η νεί νντ α>-

αηοίοαΐ η\ι. ΑΙ ίίίαε άίχιτιιηΐ εί Τίηιοηια ηε ρτορίίτ ριιΐοήΐιιάίηαη Ιιιυιη , ηίίΐ οο-

<7ηο5ϋαΐΊ8 α ιί'γο ί'/ ηυί>αη$ >εουη(2υη> ςκοιΐ α/ίαε νίΓρίηίί /ε ίη ίοηρίο άοιηίηι ρτο»-'

ΐΐύχη!χ$ βοιηιηΐ , αΐίφιίί ίυυεηί! ίΐΛάιιοαΙ Ιε. ΗείροηάίΙ ευ νίτρο Μανία Ρέντη ίη

εαιίίΐαίε οοΐίίητα εί νεηεταίητα ηιη\ ρετρείιιο. Λ'ατη αηίε ΛΜ ηη11ιι$ ιταΐ ίηΐετ /»-

ηιίηεϊ ίιχίίκί, εί ίρ«ε ρεΓ οϋ!αίίο;ιε« ρίαεκί; (ιεο: εί οιιη βϊΐβί οοοι'5ΐΐ5 ςυοιΐ (οεώ. αο

εο αυί ?) (Ιοιηίηο άίίρίκιιί! , άηαί οοτοηαί αοσερίί α άοτηίηο , οοΐαΐίοηίι εί νιτ<ιϊηί-

ΙαΙίι, αυ,ία ίη οατηε ίίχα ροίίκίι'οηεπι ηοη (εάΐ, αιιία ίη νίτα,ίηίΐαίε αιαίοάίνί! εανι.

Εαο αο ίη/αηΐία ιηια νίταίηίΐαΐαη τηεατη άεο οοΐιιΐί [ει] ίη οοτάε ηιεο ΒίαΙιιί «1 υίποη

ρεηίίκί ηοη οορηοβοαπι. ΙαιηνεΓο βε^ιιαηΐυι- Ηβεε : ΙηΙετεα ειαη χιηίνετ$ιι$ ρορνίια

οοηνεηί3$εΙ εΐε, άκ σ,ιιίουβ νίείο ίηΓΓβ &ά εβρ. VIII.

VIII, 1. οι«η ΧΙΙΗ (Βϋ άαοάεάηί) αβίοίίί (Ω οπι) αηη. ηαοεηί; 0 ιιί ααοτ-

Ιη» ιίεοϊτηι/5 αηηυι α«ίαίίί βί αοεεάετεί | 0 «ί ίβίίί οοοαίίο φια Ρηατίιαεί άνχτΐηΐ \

ίαη» οοηϋΐεί. αμείβε ι;ΐίθ(ί (ο,ηοά ίη εοαΊερ ίεεδί) - - τηοτατί : 0 ία»η ρΓο οοηηαΐν-
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ιιοη ροββΐΐ ηιοΓβπ, ϊιινβηΐΐηΓ Ιαίε εοηδΐΐίιιηι υΐ πιϊΐΙηϊιΐΓ ρΐ'ηεοο

ρβΓ οπιηεδ ΙπΒυβ Ιμ\ίρ1, υΐ οπιηεδ <1ΐε ΙβΓίίη οοηνεηίι•εηΙ ΐη

ΙεπιρΙυηι (Ιοηιϊηί. ϋΐ ηυ Ι επί υηίνεΓβιιβ ρορηίυδ εοηνβηβΓηί,

χιιττεχίΐ ΑΒΐίίΐΗην ροηΐΐΓεχ εί βδεεηοϋΐ ΐη ηΙΐΐοΓρηι §Γ3(1υπι, ίΐ»

ιιΐ «Β οπιηϊ ρορυΐο .-ιικϋτί εΐ νίθεη ροβδεί ; εΐ ΓηοΙο δϊΐεηΐΐο

ιη,Ί^ηο (Ιίχΐΐ Αικίίΐε ηιε, πΐΐΐ Ιβΐ'βεΐ, εί ,ίιιπΙπι.•; ρεΓοΐρϊΐε νβΓΟ»

ιηεβ. Εχ ηπο ηβιΐίίϊοηΐυηι εβί ίβίαίΐ ΙεηιρΙπηι η δηίοηιοηε,

ίυεΓπηί ΐη εο ηϋηε νε§πηι νϊι-^ίηεδ εί Γιϋηε ρι•ορηεΙηπιπι εί

δΐιηΜηοΓαηι δαεεπίοίηηι εί ροηΐΐΓιουηι; εί πιβ^ηβε εχδΐίΐεπιηΐ

εί ;κ1πιίΐ"ΐ1)ί1(\>». ϋΐ ;πιΙ(Μΐι ρεπεηεπιηΐ 3(1 1ε§ίΐίπΐ3ηι βεΐηίειπ,

νΐπδ (ΙβΙαε δπηϊ ΐη εοηίυ^ϊππι εί δεοη(3ε δπηϊ ρποπαηι 5η 3πιπί

οπϋηεηι, εί <1εο ρίβευεπιηί. Α 80Ι3 ηιιίεηι Μαπ3 ηονυβ ογ(1ο

νϊνεηιΠ ίηνεηΐιΐδ εκΙ , ηπβε ρι-οπιϊΐΐίΐ (Ιεο «ε νΪΓ^ίηεηι ρεππβ-

ηεΓε. Ιΐηιΐε ηιΐΗΐ νΐϋεΐαι• ϋΐ ρεν ΐηΐεπ'ο^ηΐΐοηεητ ποδίταιπ εί

Γεδροπδΐοηεηι <1εΐ βίικίεηηιυβ οο^ιιοκοεΓε επί ιΙευεΒΐ επβίο-

<Γκ•ικΙ;ι πιΐηηιίΐΐϊ. 2 Τύπο ρΐβοηϊΐ ίδϊε βεππο οηπιί δ)-ϊΐ3§;θ£3β.

Ει ηιΐβδβ εβί δΟΓδ η δβοεΓοΌΐΐηυδ βιιρεΓ (Ιιιοϋβοΐηι ΙπΒΰβ, εί

οοοΐιΐίϊ δΟΓδ δΐιρεΓ ΙπΒιιηι ΙικΒι. Όίχίΐα,πε δβεεπίοδ ίηδεςοεηΐί

(Ιΐε ηαίειιηι^πε δΐηε ιιχοΓβ εδί νεηϊΰΐ εί (ΙεΓεί'βΙ νΐι•£3ΐη ΐη

ιη.Ίΐια δΗ3. Ιίικίε ΓηεΙπηι εδί ηΐ ΙοβερΒ επηι ίιιηίοηΒιΐδ νΪΓ§3Πΐ

άείεπτί. Οπηιςυε Ιι.μΙκΓι.κμίιΙ δηπιηιο ροηΐΐΓιεί νίι*§3δ 8Π3δ,

οΐιΐιιϋΐ δβοπΠεΐοΐϊΐ (Ιοηιΐηο (Ιεο, εί ίηίειτος^νϊΐ (Ιοηιΐηυπι. Εί

(Ιϊχϊΐ (Ιοιτιΐηυδ 3(1 εππι ΙηΙιοπιϊΐΙε νίΓ^αβ οηιηΐιιηι πι ν,ίιιοΚί

άίηι [οαηίηαιη ίη ΙαηρΙο άιί οταη ηοη ]>οΐ3ΐ (Ό ηοη ροίίβ ηχοτατχ) | Ο ΕΙ ίη-

νιηίητη ($1 ΙαΙι - - ρταβοο ηιίί/ίτίΙΚΓ ρ(Χ ΙοΙαι - - άίί 1(τΙία (Ό άίε οοίαυά. Α νβΓΟ

ιΐίΐ ΙιτΗα [Ηογ3?] οοΐανά) ίη Ι. ά. οοηνιηίτιηΐ | Ο Οκπι αηΐιτη - - οοην(ηί$$(1 |

ΑΜαΙΗατ: Α Αοι/αΙΙνιτ, Β Ι$αοαν | ^ α$αηάΗ ίη αΙΙίοήοιι! ,^ι-πιίιΐιυί . . Β ΐη «ηί-

ηιηΐίοή αταΛιι αχα'η/ΙίΙ | € αηιΙίΗ ροΙυίΜίΙ ίΐ υχάιΗ | νπύα ιηΐΊί : Β ικΜ φιαΐ

Ιοφιοτ αά υοχ | Ο ΙΐτηρΙυτη Ηοο | Β ί,ΧΧ [αιτυηΐ ίη ιο \ Ο ι'η «ο ηρχιπι νπμϊηα

βΐίαι ίί ρτορΜαπινη | Ο ηκιιμι. αο ηιι>α(ι. ιχιίΗ. | ιιί αηίαη ρβτνιηΐταηΐ (Ο νεηι-

ηιηΐ): Ο Ιαπκη υοιίίηίβί | Ο ιλγο» ι'η οοηίυριο $κηί αά«ρΙαι, βί ίβοω/αβ ρτίοτητη ίηα-

πιτη (Α ζηοηοη) οτάίηαη ά(ο ρΐασυβτηηί \ Ο Λ'«ηο νατο αρηά Ματίατη ηουια οτάο

ρΐαοιηάί άοηάηο 5ί άιο ίη νίτ^ίηίίαίί ρίττηαπίΓβ | νίάίΐητ: Β Λαιικπ» νίάίΐατ |

Ο α ίηίατοιιαίίοηβ ηοίΐτα (Ι ταροηχίβ άιί ροαήπιηχ αβηοκιτι \ Β ΐη £ηε αάά ηβ

αΐίφαι ιαη\ άιάρντβ ροαίΐ.

2. ΙνίΙ'ΐιχ: Ο ;«1<1 ΙίταίΙ \ Ο Ιηάαβ | φικηιηψιε : Β πιΙ(1 άε ΙηΙ>η Ιιιάα \ η)

Ιοιιρη : Β ;κ1ι! οχιτη ηοη ΗαΙκηΙ χιχοταη , ηο!ιη$ ηαηάαΐυ,τη ιαατάοΟί εοηΐιτηηεη \ Ο

πιηι ίιινβηίηνί ] Ο νίτα. άφττ. 9ΐιαη> | ίηηιιηο (Ο οηι) ροηίί/ίΐί.' Β ιιά(1 Ιίααιτ, ϊΐκπι

ροίΐ 5αοτί/ίοιΐ4Π» Ι άοτηίηο άιο: Ο οιη άοηίηο | Ο οτηηίχαη νίτααι \ ίη: Α ίηΐίτ,

Κνίιιιι. .ιρηοΓ. ε<1. ΊΊ'κοΙιοιιιΙογΓ. ^
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83ηεΙθΓυηι (Ιοί, εΙ ίΒί ηίΒηεβηΙ νίι•§3ε. Ει ρΓβεοίρε είδ ιιΐ

πΐ3ΐιε νεηΪ3ΐιΙ 3(1 Ιε 3(1 ι-εεΐρίεικίΜδ νϊι*£»δ 5ΐΐ38: εΙ εχ ευίιΐδ

030υηιίηε νίι*§36 ε§ΓΡ(1ίεΙιη• οοΙιιηι!>3 εΙ νοίβΐιίΐ 3(1 εοείοβ, ΐη

ευϊυδ ιηηιπι νϊι•§3 ΐ'οιίϋΐΐα (Ιείΐεΐ'ίΐ Ηοε δϊ^ιιυηι, ΐρβΐ ΙπιιΙ;ιΙιιΐ'

ειΐδίοάίεικίβ Μ.ίπ;ι.

3 ΑΙ(ει•ο νεΓΟ (Ιίε ειιηι ηιηΐιιπιΐδ εοηνεηΪΓεηΙ ιιηΐνεΐ'δί, εΙ

Γ.•ι<Ι;ι οΙ)Ι;ιΓιοιιε ϊηεεηδί, ΐη^ΓΡδδυδ ροηΐίίεχ Ίιι κηικΊη δηηείο-

Γυηι ρΐ'οΐιιΐίΐ νϊΐ'^38. ("ιιιικ|ΐκ• δίη^υΐίδ εΐ"0§3δδε1 εΙ εχ ιιιιΙΙη

νΐΐ'£3 εχϊδδεί εοΙυηιΙ)3, ϊικίιιίΐ 8ε ρηηΐίΓεχ ι1ιιυ(1εείηι ΐϊηΐίιιη;ι-

Ι)πΓΐ8 εΙ νεδίε καοοπίοΐίΐΐί, οΙ ΐη§Γε$δΐΐ8 ίιι βαηεία δβηείοπιηι

ϊοεεικίίΐ δηπΐΓκϊπηι εΙ εΠυυϋΐ ίΙΙίε οΓβΐΐοηεηι. ΑρροππΙηυε

ηη§εΙιΐδ (1ε Ί (Ιΐεεηδ Εδί η'ιε νϊι•§3 1)ΐενΐδδίηΐ3 ψιαηι ρΓο ιιΐΐπίο

ι:οηΐ|ΐιιΙ.ΊίίΙϊ , ίΠ;ιιπ<]ΐπ' ειιηι εείειίδ ροδυΐδίϊ, δεά ειιηι εείεηδ

ιιοιι ρΐΌΐϋΙίδΐί: Ιι;πκ• ειιηι Ιιι ρπιΐιιίεπδ ε( (Ιείΐεπβ ιΙΙι πιι εβί,

ϊη ϊρβη ;ΐ|)|);ιπ•Ι)ίΐ δί^ηυηι ιρκκΐ ΙοειιΙιΐδ 8ηηι ΙιΙη. ΕπιΙ ΊΙΙιι

νΪΓ^α ΙοβερΗ, εΙ ψιΪ3 βειιεχ Ι;μι<|ιι:ιιιι αΐιίεείπδ εΓ3ΐ υΐ ηοη

ροδδοί 3εείρεΓε ε3ΐυ, δε(1 ηεε ΐρβε νοίιιίΐ Γειριίι-εΓε νΪΓςαπι

βυηπι. Οπηιψιε βίαεεί ηιιηιϊΐίδ ε( ιιΐΐίηιυδ, ρουΐίΓεχ γΙ.ίγ.ί νοεβ

ι-Ι.ιηκινίΐ 3(1 ριιηι ιΐίεεηδ Υβηί ΙοβερΗ εΙ βεε'ιρε νϊΐ'£3ΐιι ΐιι.ιηι.

0 χιιίτα | ΒΟ οπι άεί | ίί ίίιί ηιαη. (0 ιιαΜ οιηηίιιηι) νϊτααε: Β γ( ίΐφίΓ αΙΙαη

χηαηεαχιί | ίί ρταιάρε - - νπαα$ $ηα! : Β ίί ίιιηο νιηϊαιίι» «ίβη αά ίί ρετ Ιε ηά-

ρχαηΐ \ ΕΙ (χ οχιχχιβ (0 οτη ; ΤΗϊ ρο»1 Γαοιίϊηίπί ίαρρίεπ νοίηϊΐ ιιηίι») — αά εοε-

Ιο> : χη η/πια [() ικΚΙ αιιίίηι) — ίρ$ί (Λ ίί&ί) — Ματία : Β ΕΙ χη οχιχχι$ νίτρα Λοο

519"•"" ορρβκΜί, νίάιΐίαΐ χΙΙα φιαι (τοηάχιετίΐ ίί ηχιεε$ ρτοΐιιίετχΐ , ίί άε οιιιυί οααι-

•ηίηί «ρτεάχείχατ εοίχαηΐια ίί νοίαύϋ αά εοείο! , χΐΐχ Ιταάα$ Μαήαηι.

3. ΑΙΙιτο νετο (Ώ αΐίίβη») άίΐ αιη ιηοίιιπιΐί (ϋ τηαηι) οοην. ιιηίυατά [0 ιιηϊΐ'.

Βοηυ.) ίί (Ο οπι) /Όοία ; 0 ϊΌοίϋηι ίί< αυίαιι ηΐ αΙΙιτο άιί τηαίιιτίηί υίΜίΓίΐιί κιιιΐίτί»,

ίί /Όοίο | ίη ^0 ίηΐτα) ίαηοΐ, ιαηοΐοηιη) : Β βιΐιΐ ίί (αοΐα οταίίοηί | 0 ριτίχιΐίΐ (?) |

0Ί»ΐ!(/ϋί ιίη^ιιί» (ϋ αίΜ νίτρα» ιιιαι) ίτοαα$$βΙ: 0 Ουιηςιΐί ηοραιιιΐ ιίηαιιίαι αά Ιτία

τηίΙΙία ϊΐνιιας | ίχ ηαΙΙα [0 αάά ιαηιτη οπιΐββο τνταα] ευΐηηώα : Β αιΐιΐ ίοΐια

1">•ι /'ίι , ψιί $ιη€χ ίί ίίίΐρίίίΐϋ χηΐντ ίιινιηιι εχίιΐιύαΐ ηίο υοΐεϋαΐ ηφιχητι νίχ-αιχιιι

5Μ(ΐηι, ηηχαηίχΐ: ίυηο ΛΰχικΙχυτ | ροηίί/ίχ: 0 ρπιπτι ΑϊηαΟχατ | Β οπι ϊιχα'ηάΗ

!ααη[. | ίί ίΐγχχάϋ χΙΙκ οταίχοηεπχ \Ά οταΐ. [ιιάίΐ αά άοιηχηχιιη). ΑρρατχιχΙ^χιι : Ο ΕΙ

((^αηάαχίί χΙΙο οταίχοηετη αρραηιίΐ ίί | 0 οιπ ίΐιί | 0 ίχιηχιΐ ΰηιη οίίίπ» | 0 οηι

5ί<ί ομπι ατί. ιιοη ρτοίχιϋίίχ | (: ήαηο ίιι άιιχη ίΐίίίπί ίί άΐάιτχ», ίη χρ%α \ Ο ΕταΙ

αηΐιηχ Ηαβο νίτρα ΙοβιρΙι , ιταΐψκ ίρ$ε αΙ>χεοΙχΐ! ΛαΜίιυ οιιοηίατη 5ίηίΐ ίΓαί (Ο ΙοεερΗ

ϊ«ί «ίΐΐίΐ αΰίαΧχιι εταΐ) ; Η ηί [οτΐε εοαεηίχα• αεάρετε ιαηι , τεφιπετε ηοίχιχΐ νίταοχη

ιχιαηι : Β Ιιαοε < >ιπι ι ία οπι | Οοηιςαί «ΙαΓίί Ρι0 : Β ( Ήιηφίι' Λίιίαίήατ ροηίί/ίχ Ιο$(ρΗ

Ιωηιίίο,ι αο κΐίίιηυιη «ίαηίίΐη νχάετεί \ Ο χχΗχχηχα , νοεε χιιηρηα α. αά εχαη ΑοχαΙΙχατ
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(]ΐιΪ3 Ια ρχρβοίηπβ. Ει 3εεεδδϊΐ ΙοβερΗ εχρβνεδοεηδ <ρία βιαηι-

ηιυδ ροηΐίίεχ οηηι οΙαηιοΓβ ηίηιΐο νοεβΓεΙ ευηι. Μοχ ,ίιιΙρπι

π( εχΙεη(1ϊ( ηιηηυηι βεεερίΐ νΐι•£3πι κιιηπι, εί Μ,ιΐίιιι (]ε οβευ-

ηιΐηε εΐπ$ ε§Γε883 εβί εοΙυηιΒα ηϊνε οηηίΐκΐϊοι•, δρεεΐοδβ ηϊηιΐκ;

εί <1ΐα βνοίηηβ ρρΓ ΙεηιρΗ Γ3δΐί§Ϊ3 ρείίνίΐ άεηΐαυε οοείοδ.

4 Τυηε ιππνεΓδυκ ρορυΐυδ εοη^Γ.Ίΐΐ]|3Β3{ϋΓ δεηί (Ιϊεεηίεβ Βε3-

Ιϋβ ίάι-ΐυδ εβ Ιπ ΐη βεηεείυΐε Ιιιη, ρβίεΓ ΙοκερΗ, ιιΐ Μοηειιπι

(ε (Ιευδ ο$(εη(1επί 3(1 3εεΐρίεη(1.ΊΠΐ Μηπηπι. Εί ευπι δβοει•-

(ΙοΙεβ (ΙίχίδχεηΙ εί Αεεΐρε ρ.ιιϊι, <^«ιϊΐΐ εχ οπιηί ΙγϊΙιπ Ιαάα Ια

δοΐυδ Ρ8 εΐεοΐιΐδ η (Ιεο, ΙοβερΚ εοερΐΐ 3(1θΓ3νε εοβ ειιοι νεΓε-

ριιηίΙΊη (Ιϊιεηκ 8ριιρχ δΐιηι εί ίιΐΐοδ Ικώεο, «( φΐΐ(1 ηιϊΐιί ίηΓαπ-

ΙυΙηηι ΐδΙ.'ΐιη 1ΐ'3(1ίίϊδ, εηίιΐδ οίί.ιπι οεΐηβ ηιΐηοΐ' ρδΐ ηερο(ίΙ)υδ

ηιείδ? Τυηο ΑΙιΐβΐΗαΓ βιιηιτηιΐδ ροηίΐΓεχ (Ιΐχιί 3(1 εππι Μρπιογ

εβίο, ΙοδερΗ, φΐεηιηιΐηιοίΐιιηι Ι);ιΐΙι;ιιι εί ΑΐιίΓοη ρΐ ΟοΓε ρεΓ-

ίεπιηί, Γ}ΐιΪ3 νοΙιιηΐ3ίεηι <1εΐ εοηίεηίδεπιηί. 1(3 (ίΐιί ενεηίεΐ δί

Ιιορ. (]ηο(1 ΐϋ)ί 3 (Ιεο ίυΙίΡΐυι• οοπίρηιδρηδ. Κεκροικϋί εί Ιο-

δερΗ Ε§ο ψιί(1ειη νοίυηΐηΐεηι (Ιεί ιιοη εοηίεηιηο, δι•(1 ουδίοδ

εϊυβ εΐΌ, α,ιιουδψιε Ηοε <1ε νοΙυηΐ3ΐε <1εί οό£ηοδΡ3ηι , ο[υίδ

ροδδί( εηήι Ιΐ3ΐ>6ΐ*6 εχ ΓιΙϋδ ηιεϊδ εοηίπ^εηι. ϋεηίιΐΓ ίΐΐί αΐϊ—

()υ3ε νίΓ^ιηεβ εχ 50(];ιΙίΙηΐ5 ρίυδ 3(1 δοΐηίπιηι, ειπη ψιΐΐηΐδ ίη-

(επηι (Ιε^αί. ΡΐΡδροικΙίί Α1)ΐ;ιΐ!ι.Ίΐ• ροηίΐΓεχ (Ιΐοεηδ νΐι-§ίηεβ

(ριίίίειη (]ιΓμκ|ιιρ 3(1 εϊιΐδ δοΐαΐϊιιηι (ΙαοιιηΙιΐΓ, φίοιίδα,ιιε (Ιίεδ

ροηΙχ[εχ άχεεη$ | 0 οιη Ιο$>ρΗ | 0 ςιιοηίαπι Ιχι \ φιία: 0 φιυά \ 0 νοοαίεεί | 0

Μοχ αχιίετη εχίειχάεηβ ιηαηητη χιΐ $χιαπχ νχτ<). αεεχρετεί, ςίαΐίτη άε οαε. νίτ^αε | Γ. νο-

Ιαιχ* άία -- [ααίχαχιιτη | 0 οπι άεχχχηχιε

4. 0 άχεεηβ | 0 οπι ραΐετ ΙοαερΙχ | χιΐ ϊάΌηαιπι -- ΟΒίετχάετίΙ (Ό -άίΤ(Ι) αά

α<χίρ. (Β ^^(I νίτ$Ίηιη) Ματχαιη : 0 βί άζιι$ ίε ίάοηαιτη ΐΐιφΐ αά αοο. Μ. | 0 Οιιηι

αιιίβηι ιαοιτά. άίοετεηί ή — ανία ιχ οηηίοΗδ οιαίηί 50Ι115 Ιη α άιο ίΐβοΐια α; Ιυκ

ακρίΐ αίίοταη (Ι τορατβ 103 Ιο3ΐρ)ι αίφκ αιτη νΐηοηηάχα άχατι 8ιηιχ | ϋΐιίιι.ι (Ιίαιη

(Β οιη) ηιφοίίοιίί ηκή (Β τκροίητη πκοτχαη): Ο οιη | ΑοίαΙΚατ: Α Αύ^αΙατ,

Β /(ίπ/αοήοΓ | ϋ οιη αά ηιηι \ Αοίτοη: Α Αύψτατη, Β Βχτοη \ βί Οοη (Α ®χοτι)

ιιιηι Α II Ι.) ; <; ιιιη | Β νοίχιηίαΐαη άυηιχηχ | Άι'χροιχάίΙ: 0 ΕΙ (ΙίχχΙ \ ΐςο ψχίΛίηι

(Ο οπι) υοΐ. άιι (Ο άοτηίηί) | !βά (Ό αάΛ (/χιχα) οχαίοβ βχχΐί (Β χΜχΐ! χη[αηΙιχΙαε)

«το -- άΐ (Ο οπι) νοίχιηίαίε άεί αοαηοΐΐαιη (ϋ ΐοαηοιά ροχχήί) φι\$ ρο$Μ (Ό ροΐί-

ψΛ) — οοτχχχιχιεηχ : 0 (ρποποιιβ οηιϊίδίβ) 5« οοαηοκεη ροαχιη φιχί εαχη ροίίίΐ βίο |

ΙΐίΐιΐιΐΓ (Β 8(1(1 εταο] χΐι; [Ο εί , 0 οπι) αΗα. ιΛτφηεί (,Ο νίτυ. ρο8ί ηι«) εχ χοά.

είχα (Ο ηββο οπι) αίί ίοΐαίχαηχ (Ό ζχηΐε . αΐίςχιαε ; 0 οπι | ίηίίππ»: Ο Μιτεα |

Άεβρ. ΛοχαιΊχα)• {&χο Η. 1. βΐΐαηι Α; Β Λοι/αοΙχΊτ) ροτχΐ. άχεεηί: 0 Ιίαηαη Αοχ. ροηΐ.

άίχχΐ ' 0 οπι ςυίηςαέ

5 •



(38 Ρ8ΕυϋΟ-ΜΛΤΤΗΛΕί ΕνλΝΟΕΙ,ΐυΜ.

δ(3(υΙιΐδ νβηΐηΐ ίη <|π<> ίρβαηι ηοοΐρίακ : ηοιι εηίηι ροΐεπί .ιΐϋ

ϊη πιβίπηιοηίηηι εορηίβπ.

5 Τυηε ΙοδερΗ βοοερίΐ ΜαΓίηηι εηιη αΐϊΐβ φΐίηαηε ν'ΐΓςί-

ηΐΒιιβ, (ριβε εββεηΐ οιιηι ε» ϊη <1οηιο ΙοδερΗ. ΕιηηΙ αυΐεηι ίδίβε

νίι•§ίηεδ ΚεΒεεεβ, 8ερηοΓ3, διίδηιιηη, Α1>ί§ε3 εΐ ϋβεΐ: φΐί-

Βυδ (Ιηίιιηι εδί ;« ροηΐίίιεε δεπειιτη εΐ ηγηοϊιιΐηυδ εΐ Βγδδΐΐδ εΙ

εοεευδ εΐ ραΓριίΓη εΐ Ιίηιπη. ΜίδεπιηΙ αιιίειη ίη!εΓ δε δοΓίεδ

αηί<1 (ριηείριε νΪΓ^ο ίηεεΓεΙ : εοη! \φΐ ;πιΙ(ΐιι πΐ Μβπη ρπΐ'ρη-

ιηηι 3εείρει•εΙ 3θ" νείυιη Ιεηιρίί ιΐοηιίηί. (^πηηι οιιηι η(.τίρει-εί,

ώχεπιηΐ ει ΊΙ1;ιε νίι^ίηεδ Γιιπι (η δΐδ πΙΐιιη.Ί εΐ ηυηιίΐίδ εΐ ηιί-

υοΓ οηιηίΒηδ, ριίΓρυι.ιηι ηιεηιίδΐί ηεαρρΓε εΐ οοΐίηεΓε. Ηοο

ηιιίεηι (ΙίεεηΙεδ (μΐ3δί ίη Γ;ιΙι§;ιΓιοη'ΐ5 δεί'ηιοηε εοερεπιηΐ ε;ιιη

3ρρεΙΙηπ• νίΓ^ίηιιιη ιε^ίηηηι. ϋιιηι εΓ§ο ηβεο 3§ει-εηΙ ϊηίει•

δε, ηρρ;ιπιΐ( 3η§ε1ιΐδ (Ιοηπιιϊ ίη ηΐρ<1ίο ιΙΙ;ιπιηι (Ιίεειίδ ίΙΙίδ Νοη

επί δειηιο ίδΙε ϊη ϊ;ιΓΐ£;ιΐίοηεηι ηιίδβυδ βεα* ίη ρΐΌρηεΙ.ιΓιοηειη

νεπδδίιηηηι ρΓορηεΙ;•Ιιΐδ. ΕχρβνεβοεηΙεδ εΓ§ο ίη εοηβρεείη

3η$ε1ί εΐ ίη νει•Βίδ εϊιΐδ, ΐΌ^βνεηιιιΙ ι•;ιπι ιιΐ ίικίπΐ^πτί είδ

εΐ οι•3ΓεΙ ρΓ© είδ.

€λριή IX.

1 ΑΙΐεΐ'3 3ΐιΙεηι (Ιίε ϋιιπι Μβΐ'ία ίιιχία ΓοηΙεηι δΐηιτί ιιΐ

ηΓοεοΙηπι ίηιρΙεΓοΙ , ορρηπιΐΐ εί ηη^εΐιΐδ ϋηηιίηί (Ιίεεηδ Βε3ΐΛ

εδ, Μ3Π3, φΐοηΐαηι ίη ιιίεπι Ιπο Ιι,ίΙηΙ.ή ιιΐηηι ρηΐ'3δ(ί (Ιοηιίηο.

ιρ5απι ; 0 Ια ιατη | αοοίρίαα : Β αάά ίη ιιχοταη

5. ι'π άοηιυ Ιοιιρη: 0 ίη άοιηο $αα | ΙΙβκπα ι•\ ('; Α ΚοιΙΙια , Β ΗίΙνατη |

δρρΛοΓα (ϋ 8ι(θΓα) : Β 8ορη(τα , 0 δρρ/ιίρΛοτα | ΟαιΙ οιιηι Α ; Β ΛααΜ , 0 Ζο-

ΛιΊ ' θα ριιχίί/ίαίιιΐί | $ρη«ι»ι : Α ηποοη» | ρί Ιιι/αοίηΙΙιιις (Α ίαάπίαι) ρί Ιμ/!βιι$

(Α ί>Ηί.) Η ακοιιι (Α οοαίί) : 0 ϊα<ίη//ιιιηι (ϋ ίαοίηοΐιιη») ιί [Ό ρπιοη οοοοίηω)

ί)!/55ΐιηι | 0 αηααααιααι \ Ο «Ι (αοΐαηι ιιΐ ηί Μαήα ρητρυταη ηιηάαπι | Ό ςιιοπ>

ειιηι ααχρίιιιΐ | ίΙΙαι: Α αΐίαε | ΓΉηι /ιί ηί - - νΰιμιιαιη ι-οιμικινι : β ίΊιηι ιι/-

ηι'οΓ Ια ιί! (Ι) Ια 318 τλιπογ) οιηηίύαι, ρ\ιτ\ηιτατη οΜίηίτβ ιηπηί$1ί. ΕΙ Λοο άίο(ηΙιι

ςιίαβί ίη (αΐίραίίοηαη ιπτηοηίι κιμηαιη νίΓ^ιηυπι «σπι αρρ. οοίρ. Β \•ϊγο βίο : ίϋίαι

Γί^υπι «υηΐΗδ, ίΐ Ια οηηι ηχίηοτ «>, ρηηαίΓαιη ηαα$ϊ ηφηα ηοαίτα αοάρα-ί ηαηιίίΐί

βΐ ούΗηιτι. ΕΙ Ιαηο Γορρρπιιιί ιαπι αρρ. τΐιμηαηι. \ 0 ('αιηψιι /ιαρο ίηίίΓ ίβ αα(-

ηηΐ | ι'ΙΙαηιπι; ΑΟ ροηιιιι | ιίίρριι•,- ιϋίι; 0 ιί ΟχίΙ | ρΓορΙκίαΙίοηαη : Ο ρτοΐΜ-

Ηοηαη | Ο ρτορηΐΐαηΐϊι | Ο £χρανβπιη( πυίοιιι «η — «145, ιί εορρρπιπ< το^αη

Λ/αΓίαηι - - τοβαηΐ ρτο (χι.

IX, 1. Ο <ίκ»η ίίαΓβί «ιιιία ^οηΐίηι, αρραηιίι | Α Λίοβηί «Η» | Βιαία α - -

ίη ιιία-ο Ιυο (\ΐα ΑΒ; ΰ η ιηρηίριη («οη») ηαΟϊΙαΐοΙαηι (Β ήα6ίίο«οηηη) ρατοίίί
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Εεεε νεηίεί Ιπχ <1ε εοείο βΐ ΙκιΙιϊΙ.ίΙηΙ ίη ίβ, εί ρεν ίε υηίνεΐ'δο

ιιιιιηοΌ Γεδρ1εη(1εΙ)ίΐ.

2 Ιΐεηιηι ίοιίϊη <1ΐε (Ιιιηι ορεΓηΐ'βΙιΐΓ ριπριΐΓβηι άίξίίίβ βυίδ,

ϊη§;ι•ε$5Π8 εβί 3(1 εαηι ίιινεηίδ, εαίυβ ρηΙοπΙυοΌ ηοη ροίυίί

ειοπβπ. ί^υεηι ευηι νΐίΐίΐ Μβπβ, εχρβνίί εΐ εοηίΓεηιυίί. Οαί

ίΐΐε ηίί Ανε Μαπ3, §Γ3ΐΐ3 ρ1εη3, (Ιοηιίηιΐδ ίεευηι; ϋεηεο"ίεΐ3

1υ ϊη ηιιιΐιρπΐ)!!.•*, εΐ οεπεαΊεΙαβ ίτυείαβ νβηΐπδ Ιυί. (^ιιβε ειιιη

ηυ<]ίνίί, Ιι-εηιπϊΐ εί εχρβνίί. Τιιηε ηπ^εΐιΐδ αΌηιίηί ηοΊιπινίΐ

Νοϋ (ΐηιεΓΟ, Μβπβ; ίηνεηίδΐί £ΐ;ιΐί;ιηι ηρϋ(1 ιίοπηι : εεεε εοη-

είρίεδ ίη υίειο εί ραιΐρδ τε^εηι, εριΐ ηοη δοΐυιη Ιειτ3ηι ΐηιρίεΐ

.<5ε(1 εοείοηι, εί Γε§η3ΐ ίη βεευΚι δεεηίοπιηι.

Οαριιτ Χ.

Οιιηι ηηεε 3§εΓεηΙυι•, Ιοδερη ίη ίαοηεηηάίβ ΐ3θεΓη3ευ1ίδ

Γβ^ίοηυπι ηΐ3ΓΪ(ίηΐ3Πΐηι εΓ3ΐ ορει•ε ρπιεοεειιρ3ΐιΐδ: εΓβί εηίιη

Ιΐςηί Γπηει•. Ροδί νεΓΟ ηιειίδεβ ηονεηι τενεΓβυδ εβί ίη ιΐοηιιιηι

δυβηι εί ίηνεηίΐ Μαΐ'ϊηηι [>Γ3Ρ§η3τι»επι. ΙΙηϋε Ιοίιΐδ ίη βη^υ-

δίΐ3 ροδίίιΐδ εοηίΓεπιιιίί εί εχεΐ3πΐ3νίΐ (Ιίεεηδ ϋοηιίηε (Ιευδ, βε-

είρε δρίπίυηι ηιευηι: ψιοηίηπι ηιεϋιΐδ εβί ιηίηί ηιοπ α,υβηι

ίΐηιρίίιΐδ νίνεΓε. Οηι (Ιίχεπιηί νίιρηεβ φίβε ευηι Μ,ίγΪλ εΓ3Πί

(^υϊ(1 3ΐδ, (Ιοπαίηε Ιοβερη? Νοβ δείπιιΐδ ψιοηϊ.ιηι νίι• ηοη Ιε-

ίί§ΐΐ ββηι; ηοβ βαηιιΐδ ίεβίεβ ψιοηΐαηι νίι•£Ϊηίί38 εί ίηΐε^πίαδ

ρεΓδενεΓβί ίη «3. Νο$ ευδίοιίίνίηιιΐδ βυρεί' ββηι: δεηιρεΓ ίη

(Β0 ρταΐραταιίί] άοιηϊιιη [0 βηΐρ ρηκρατ.) : Ο οπι | Ο ιχΐ ΙιαΙήΙβΙ ίη ίί ίί ρ«τ ίί

χιηχνεηιιηχ ιηηηάηιη ταρίιηάιαί.

2. /ίίηιτη (ϋ Ηβτη) : η. 1. Α ηονιιιη εβριιΐ (βΐ ααϊάεηι Χ.) ΙκιΙιεί. | ς>ηιιη

οχιηχ ι>«ίίί: ϋ 0«ί«η νχάεηί , 0 Τηηο (Ηιιηο?) νίάβη$ | Αυ» Ματχα -- (κήτη (ροβΐ

Ηββο Α ΙιιΛεΙ βίο εί ρρΓβίΐ ΛΌίί Ιχπχετβ. δε<1 Β ει Ό ΙεχΙηπι ρίβηβ εχΗίΒειιΙ.) ;

ΙκηιάκΙα - - φιιαι αιτη - - αάίιιηχχΙ [ψιιαι ιΐδψιε αάίηηχίΐ εχ Β βυηΐ ; Ό ηοη ηα-

ο*1.) : ηβεε οηιηϊ» 0 οπι | ίη ηΙίτο: 0 οηι ; Β αάά άε ιρϊηία $αικ!ο φιί ουιιηι-

ήταΜί ϋοί | Γί0βη» : Β αάΛ ίί νοοαΜΙυτ ηοηκη ίίιΐ! ΕτηαηηιΙ | 0 ςκί ήηρίταΐ ηοη

«οίοηι ίη ίβττα 5ΐά «Ιίατη ίη οοβίι'5, βΐ ηφιαοίΐ ίη 3Κ. 5βε. αηιη.

Χ , 1 . 0 ΙΉη\ αιιΐΐΊιι ηαιο αη. , Ιοι. ίη 6'αρηαι-ηαυηι τηαπ'/ίιηα αταΐ ίη ορατά

(ϋ οριτι ιταΐ Ιίαηοτητη) οοοι/ραίϋί : παί ίηίιη {άοιτ Ιχαηί (ϋ Ιί^ηατίω) | Ροιί νβτο

— ιΐ ίηνίηίί : 0 ιιΜ τηοταίιιι ββί Βΐ«!5ί()Η3 ηονιιη. Βινιηιιιφίί ίη ά. $ιιαηι ίηνβ-

ηίΐ | 1/ηΛί — [>οηιίπ€ άιιΐί (Β ;κ1(Ι »ιρ»ί : ('. ιΐ Ιοίια οοηΙταηηχΊ, , ιΐ ροίίΐιΐ! ίη

αηαιαίία «χάαη\αν\1 β! άίχχΐ Πηηιιηι• άοιηνκ | β οηι αηιρίίη! | πη/ίβο: Β ςυίη-

φιε «Γρ., Ο νύτ0. ί/ίαβ | 0 οηι Οιιίά αά , άοτη. Ιο. | ηοι βιαηια ΙαΙα -- ι'η «α:

Ο ηοι ίάτηΐίΐ ψίχα χηΙεατΗα* ίί υχτα. ίη ία χηχπχαοχχίαΐα ]κτ$ιν. | ΛΌ5 οωί. ιχιριτ αιχιχ:
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ΟΓηΐίοηε ηοοΐβοαπι ρ(τηι;ιιι$ί(; ο,υοίϊιΐίε 3η§ε1ϊ (Ιοί ειιηι εβ 1ο-

φΐαηΙιΐΓ; ςυοίίίΐίε (1ε ηιαηα θοιηίηί εδΐ'3ηι αεεερΐΐ. Νεβείπιαδ

ψιοιιιοιίο Γιιτί ροδδϊΐ <ιΙ δίΐ ρεεεηΐιιηι ;ιΙκ|ΐιο(1 ίιι εα. Ναηι $ί

8υ$ρίείοηεηι ηοδίΐ'αηι ΐϋπ νίβ πΙ ρ,ΊΐκΙ.ΊΐηιΐΝ, ϊνΙ.ίιιι ^πινίιΐηηι

ηεηιο Γεείΐ ηίβί βη^εΐϋδ (Ιοιηίιιϊ. 2 ΙοβερΗ ϋίχίΐ ϋΐ ορΐϋ πιε

δεάΊιείΐίδ ιιΐ <:ιτ<];πιι νοΒίδ (ριοηΊ.'ΐηι ηη§εΙιΐδ (Ιοηιίηΐ ίιηρπιε-

^ηβνίΐ εαηι? ΡοΙεδΙ εηίηι βεπ υΐ ςυΐδ 8ε ΓιηχεηΙ ηη^εΐιιπι

(Ιοηιίηΐ εΐ (ΙεεερεπΙ εηηι. Ει ηβεε οϋεεηδ ΟεΒβΙ εΐ (ΙϊοεΒηΙ

(^ιΐ3 ΓΓοηΙε 3(1 ΙεωρΙυηι (Ιοιηίιιϊ Γεδρΐείηηι, 3υΙ α,υα Γηοίβ νί-

5ΐΐΓΐΐ8 δηπι άεΐ β3εεΓ(1οΙεβ? (^ηία1 Γβείππιβ δυηι? Ει Ηηεε (1ί-

εεηβ οο^ίΐβΒβΙ ιιΐ Γπ^ίεηδ (ΙίηιΐΐΙεΓεΙ εβ'ηι.

ΟΑΡϋϊ XI.

Οιιιηριο εο§ί(3ΓεΙ εχδηι•§εΓε εί οεευΙΐβΓε βε εΐ ηηυίΐβΓε

ΐη οεεηΐΐΐδ, εεεε ϊη ϊρβη ηοείε ηρρηπιίΐ ίιι δοπιηίδ εί ηηςεΐυδ

(Ιοηιίηΐ (Ιίεειίδ ΙοδερΗ ΠΙί 1);ιυηΙ, ηοΐί ΐίηκτε; βεεϊρε Μ;ιπ3ηι

εοηϊυ§ε(η Ιιι.ιηι: <{ΐιο<1 εηίηι ΐη ιιίοιο εϊηδ εδ(, (1ε δρίιίΐιι 83η-

<Ίο εδΙ. Ρ;ιιϊ(•1 ;ιιιΙριιι (ιΐιιιηι, εί νοε3βίΐυΓ ηηηιεη εΐυδ Ιεβοβ:

ΐρκε εηίηι δ«1νοπι ΓοείεΙ ρορυΐυηι δΐιυηι η ρεεεβίίβ εοπιηι. Εχ-

βιιι•£(Μΐβ 3ηΙεπι ΙοβερΗ 3 δοηιηυ «τηΐίηδ ε§;ΐΐ ο!εο; εί ΙοευΙυβ

εδΙ Μβπηε εί νΐι•£Ϊηΐοηδ ο,οβε βΓβιιΙ ευηι εβ, εί ηβΓΓβνίΐ νίδιιηι

δΐιηηι. Εί εοηδοΐαίιΐδ εδΙ δυρεΓ Μ.ιπη, άίεεηδ Ρεεεβνί, ε-υΐβ

δυδρίείοηεηι ηΐίφίαηι η:ιΙιιΓι <Ιο (ε.

Β ηοι (ηϊτη ιαηριτ οκηι «α (ιιίτηια . . Ο ηαιη ΰυίΐοάίία αϊ α άιο | Ο οιη ηοοίιαιτη |

Ο ΟνοΙ. ηιιη (Λ αηαιίχιι άοτηίηί ΙοφιχΙΐίτ; ψιοΙ. αοατη άβ ηαηιι αηςιΐϊ αοοίρίΐ | .V-

ιάπιω -- ροιιχΐ: Ο Οιιοτηοάο (ίΐτχ ροΙι$1 \ Κατ» η — ηαηο (Ο ηοη) -- άοτηίηί

(Ο άΐί. Αι1(1ίι ν.'ΐη Α φιχ ιατη χτηρταιαηανχϊ) : Β \«η $ίΐ ίη Ιι αίχαιια ααρχαχο άί

ψ.ια , φιία ηοη ηίί» βρίττίια ιαηΟΊΐί ατανίάατη ιατη [ι•άΙ

2. Ιθ5. (Ο αάά αιι(οτη) άίχίί: Β Τιιηο Ιο$. οιτη ίΗίρίάοηί* ατηαήίχιάνηΐ ίααβ

άϊχίΙ | Ο φήα αηρ. άοτη. χτηρταΐοηοαεί ιατη \ Ό νΐ φιηαηατη βηχ. $ε μιι αηαί-

Ιιιτη άοτηίηί ιιί άιαριηΐ ιατη . . Ο Ικκό νϊιϊοββ «χΗϊΒεΐ ι η$]ηάατη, αηΐ αιια: Ο

ίΐιιηια !ΐιτη? Οιια | Ο οοαίΐαοαΐ οοοηΙΙατί 56 ίί ιατη άίτηίίΐιτΐ

XI, Οντηαηι: Α Η. 1. ηοη Ιι.ιΙχ-1 ηονιιηι «ιριιΐ. | Ο ('ηιιιψιι οτάίηαίΜΐ ίη

ηοΐΐι ιχηιτβικ , ηΐ (ιιαίιη! ηαοίΐαηΐ ϊη οοοηΙΙί! | Ο βί αηαιί. άοτη. χη ίοτητιχι | αο-

οίρβ: Ο αοάριτι | αιιοά αιίτη: Ο αηοηχατη αιιοά \ ιΐ νοιαΰίΐυτ (Β -οχ)) ηοτη. ιχ.

Ιαηι (Β Ιε$ιιηχ) εατη \ΒΌ ; Ο ^κί ινπώίΙηΓ Ιΐίΐα \ Ο οηι ο ιοτηηο \ Ο άιο $ηο |

Β οίοΐαΐ Μαήαι βί νχτα. ααίηαχιι | Ο υχιχοηΐτη $χιατη | 5Μρβτ Ματχα : Β Ματχατη \

φχχα (Ο αχχοηχατη) α> ^ ίη) ί«: Β «ωρίοιοηίΐη ηβ<;ΐίστη ηαύιη$ άι Η
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Οαρότ XII.

1 Ροδί Ηηβε Γϋίΐϋϋ εδί πιπιογ ηΐ3§;ηιΐδ φΐοίΐ Μαπη εβδε!

£Γ3νί<1β. Εί εοηιρι-εηεηδπδ ΙοβερΗ α ηιίιιίδΐι-ίδ (εηιρί'ι (ΙιιεΙιΐδ

ρβΐ επηι Μβΐ'ία 3(1 ροηΐίπεειη, φΐί υη« ευπι 83εεΓ(1ο(ίΙ>υ8 εοε-

ρίΐ εχρΓοΙίΓαΓε ΐΐΐϊ ε! (ΙΐεεΓε ϋΐ φΐ'κΐ ΓπιικΙηΙιΐΛ εβ ίδίβηι Ιαίειη

εί ΙβηΙβηι νίι•§ίηεηι, φΐ3ηι δίευΐ εοΙυηι1}3πι ηη^εϋ (Ιεί ίιι Ιεηι-

ρίο ηιιίπεπιηΐ, φ)3ε νίπιηι ηυπφΐ3ΐη νοίυίΐ νί(1εΓε ηεε ΙιαΙιεΓε,

φΐ3β ϊιι 1ε§ε (Ιεί ορΐίηΐ3ηι Ηαίιιιϊΐ επκΐίΐίοηεπι ? Τυ 81 βί νίο-

Ιεηΐϊηηι ηοη Γεοίδδεδ, :κ11ιιι<: ίη νίι•§ίηίί3ΐε δυ3 ρει-ηοηεΓεΙ.

ΙοβερΗ ηιιίοπι ίιιπιιΐδ (Ιενονϊΐ φΐο(1 ηηηφίαηι ρεηίΐυδ 1εΐί»ίδδεΙ

ε3πι. Οιιΐ ΑΙ)Ϊ3ΐΙΐ3ΐ• ροηΐίΓεχ Γεβροπάίΐ νίνίΐ (Ιευβ φΐ'ΐ3 ηιοίΐο

Γβείβηι Ιε ροΙβΓε 3φΐ3ηι ροΐ3ΐίοηίδ (Ιοηιίηί, δ(α(ίηΐφΐε ;ψρ;ι-

ΓεΒΐΐ ρεεεαίηπι Ιυαηι.

2 Τιιηε εοη§ιε£3ΐ3 εβί ηηιΙΓιΙικΙο ροριιϋ , φαβε άίηπηιε-

Γ3ΓΪ ιιοη ροίεΓ3( , εί :ιιΜικ:1;ι εδί Μηη» 3(1 ΙεηιρΙυηι. δβεει--

(ΙοΙεβ νεΓΟ εί βίϊΐηεδ εί ρηΓεηίεβ είιΐδ ϋεηΐεβ (1ίεεΙ)3ηΙ 3(1 Μ3-

Π3πι ΟοηΓιΙεΓε κ,ιιοΐίΐοΐϊΐιιιχ ρεοεβίηιη Ιηιιηι, φίβε εΓββ δίευΐ

εοΐιιιηΐκι ίη Ιεηιρίο (Ιεί εί 3εείρίεη3δ αίπιπι άε πιβηιι 3η@εΙί.

Ηιιΐ'δΐΐδ ΙοδερΚ νο(.;ι(π5 Ρ5ΐ 3(1 ηΐΐηιτ, εί (13(3 εβί εί 3φί3 ρο-

Ιβΐίοηίβ (Ιοπιΐηί: φίβηι ειιηι £ΐΐ8ΐ38δεΙ 3ΐίφαίδ πιεηΐίεηδ εί είι--

επϊβδεί «ερίίεβ ηΐίπτβ , (Ιβόπί (Ιεπδ δϊ^ηυπι ;ιΓκ]πιμ1 ίη ίβείο.

είυβ. Οιιηι εΓ§ο ηίϋίδβεΐ δεευηΐδ Ιοκερη εί <*ίΓ3δδεΙ δερίίεδ

;ι1ΐ;π(•, ιι ιι II (Μη δί§ηιιηι ρειταΐί ;ι[>|>;ιπιίΐ ίη εο. Τυηε ίιΐδΐίίΐ-

XII, 1. 0 ϊΌ,οίαπι ειΐ αιιίεηι ροαΐ Λαβο ιχίίΐ πιπιογ ψιοά | Β α »ιασ;ηα(ίοκ9

ΙειηρΙί | άαοΙη$ αϊ: Α ;ι<1<1 οι/βι Ματία \ αά ροηΐί/ίοεπι: Β α<Μ ΑΙΐαοΚατ | αιτη

χκετάοΐ&ια : Β «(Ια εί τηαηηαΗΙηις Ιετηρϋ | ίίίαπι — νίτ^χηαη: Ο ηνρΐίαι ΙαηΙαΐ

αε ΙαΙία υϊταίηίί | 0 ίη ΙετηρΙο άεί | Ο ηυηηηαηι ηεο νίάβτε νοίηίΐ, φιαε | 0 Τη

θα/ει» 5; | αάΗιιο — ρεηηαηετεί (Β ρεηηαη$ί3ίεΙ) : 0 ϋΐα Ηοάκ νίτ^ο ριτίβυεταί-

3ίΙ | «!Η-απ5 άενονίΐ: Ο άινοΐαΐαΐ ιε ίιιταια, Β εοερίΐ άείείΐατί βηηϊΐετ | 0 οω

ρεηΊΙαί | ΛΜαΙΗατ: Α ΑΙι/αΙΗατ, Β ΙχανΙιατ \ 0 άίχίΐ ΥίνίΙ άυηιίηιις \ φιία ((ί

φιοηίαηϊ) : Β βί υ;/υ | 0 εί αίαΐίηι

2. 0 υιηηί! ηιιιΙΗΙηάο ΙίταεΙ - - ροΐιταΐ. . . Β πιαιιηιο ρατι νντοταηι ϊη ΙεηφΙο

(Ιοπιΐηί εί ηιιΐίετηηι , ιιί ίη ίικίιαχηι είια ρτοχρίεετεηΐ | εί αάάαεία εβί {0 Λάά. ε»ί

εΐίαηι) - - ΙεηχρΙητη (Ο ;■ ιΐιΐ (Ιοπιΐηί) : Β ι >ηι Ι αά Μητίπηι : Ο αά εατη \ Ο ΥοεαΙαι

«ί αυίειη εί Ιο»ερΗ αά αΙΙατε 5ΐΐΓ5ΐιιη | 0 ςιιαηι ϊί ουχί. Λοηιο τηείηεη» {Ό η€«αβιυ) |

0 ίη (αοίετη εήι$ \ Ο αψ-αιιεί , οηιϊδϊο ίερίία | αρραηιίΐ ίη (αοϊε είη! | ίιΐίίί/ϊ™-

υεηαιΐ: Α $αη<Α\$ε.
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οανβππιΐ ουηι 83εει-<1ο1εδ οηιηεδ εί ηιίηίδίη εί ρορυΐί «ΙΐοβιιΙρδ

ΒεαΙυδ ΓβοΙυδ εβ, ΐ|ΐκιιιϊ.Ίηι ηυΙΙιΐδ νεηΐυδ ίηνεηΐυδ εδί ΐη Ιε

3 Εΐ νοοηηΐεδ \Ι;ιπ;ιιιι <1Ι\ιτιιιιΙ ει Εί φΐ3πι εχειΐ33ΐίοιιεηι Ια

ροΐεήδ 1κιΙ)0Γο:' ηιιΙ ίμηκΐ κ'ι^ηιιηι ηι;Γιιι$ ΐη Ιε 3ρρ3Γεηίΐ ιμιαπι

Ηοε <}ΐιυ(1 ριοιίίΐ Ιε οοηεερίιΐδ νεηΐπδ 1«ί? Ηοε κοίιιιηηκκίη

ΐΐψιίπιηιΐδ η Ιε ιι! , <|πϊ;ι Ιοβερη ιηυιΐϋΊΐδ εδί η (ε, ιοιιΓιΙρ,ίιτ

εριίδ ('.•>! (|ΐιϊ (ε (Ιει-ερίΐ. Μεϋυδ ε8( εηίηι ιιΐ Ιιι;ι εοηΓεδδίο Ιε

ρΐ'οϋΐΐΐ, <|ιι;ιιίι "ιι;ι (1οι <Ι:ιιΐ8 δί^ηυηι ϊιι Ι;κ :ίε Ιιι;ι ίιι ηιεαΊο ρυ-

ρυΓι Ιο ηιαηϊΓεδΙεΙ. Γυηε Μ;πία ΓοηδΙηιιΙεί' εί πιΐιτρπία (Ιίχίΐ

ϋοηιίηε ϋειίδ τεχ οηιηΐυηι, ςαΐ εδ εοηδείιΐδ δεαείοιυηι, δι

081 ;ιϋ(|υ;ι ροΙΙιιΐίο ίη ηιε :ιιιΙ αϋο}ΐιο(1 ρεεεαίιιηι, ηιιΙ αΠψια

δίνε οοηοαρΐδοοηΓια νεί ΐηιρυιΙίοΐΓιβ, «ΙεΙε^ηβ ιηε ίη οοηδρεείιι

οηιϊΐΐιιη] ροραίοπιηι, ιιΐ οιηιιΐοιίδ δϊηι ειιιεη<1;<ΐίοηί$ εχεηιρίιιιιι.

Ηοε (Ιίεεηδ βεεεδδίί 3(1 ϋΐΐηιε (Ιοηιίπί εοηΓκΙεηΙει• εί Βίοίΐ

;ιιρι;ιηι ροίηΐίοπΐδ, εί βερίίεδ οΪΓοαίνϊΐ αΐΐηιε, εί ηοη εδί ΐηνεηΙ»

ΐη 63 ιιΙΙ;ι ιιι;κ:ιιΙ.ί.

4 Ουιηψιε οηιηίδ ροριιΐυδ εχδίητεί δΐυροΐ'ε, νηΐεηΐεβ νεη-

Ιπδ εοηεερίιιηι εί ιιυΙΙιιιη δί^ηυηι ίη Γηοϊε εΐιΐδ αρρηπιΐδδε,

εοερεπιηΙ ίηίετ δε ροριιΐί ναιία ΙοφίηοΙηΙρ. ΙυΓΟβη. Αϋΐ (1ί-

εευ.ιιιΐ δϋΐιείαηι εί ίηιηΐ3οηΐ3ΐ3πι ; ;ιϋι νειο ηΐίΐΙ.ιπι εί αηιΐίππί-

ιι;ι1ηηι. Τιιηε Μ3Π3 νί(1εηδ δε ίη δΐΐδρίοίοηε ρορηίί εδδε ηεε

δε εο ϊιιΙε^Γε νίίΐεπ ριΐΓ£.ιΐ3ηι, οπιπίουδ 3υ<1ίεηΐίυυ8 εΐ3Γ3

νυοε (Ιίχΐΐ Υίνίΐ (Ιοηιϊηιΐδ Α(1οη3ΐ, (Ιοηιΐηιΐδ εχειτίΐιιπηι, ίη

0 ΒιαΙια α Ια, φιοηίαη ηοη ί«/ ίηνεηίια τιαίια ίη ίε

3. 0 Ίη 9ΐιαπ> ιχου.3. άβατη (Ο Λαοετε) ροίίη'5 | φιοά ρτοάίΐ ίε: 0 φιοά

ρτοάίάίΐ | ιηυηάαι ίΐί α ίε: 0 τηηηάαίηί ($1 \ € οοηβΐιαή! | Α οπι εηίτη | ιιί

<«α — ρτοάαΐ ουιη ΑΒϋ; 0 νίίαπι ίηαηι οοη/εΐίίο ρτοάαΐ | 00 ίη [αι-ίί-ηι Ιηατη \

ίβ τηαηί(ίΒΜ: Ο υίίαπι ίΜαπ» τηοηι/ίί/ίί | 0 οπι οοηίίαηίίτ «Ι | ΒΟ οπι Βοτηίηι

άιυ$ Π8(]ΐιε ζιοηίοηιτη | ακί αΐίφια $ίνί - ίηιρνΑκιΙία : 0 αιιΐ (\ι\1 ήι η>ι αίίςιια

οοηοιιρίίοβηίι'ο ίιηρνάίάΐίαι (ϋ «εί ίαιραάίαίΐία) \ ά(1ί<)α$ ηΐ : ΒΟ άιΙίααΙ ηιε (Β ίΐ-

Ιαά) άΐαί | ηΐ οηιηίίιιυ ίΐηι εηιεηιΐ. (Β ααά εί οοηηρίίοηϊί) (χαηρί.: 0 «ί /ϊατίΐ

υπιηίΐηΐ} ιιιαχιίαοώηί (Ό αηιηάαΐίυηίχ) (χαηρί. | 0 £( αοοι$ιΗ | Λ ι-ιη-ι/ίι-. αά

αΙΙατΐ

4. 0 ΕΙ οιαη οιηιιίχ ροριιΐη! ίΐνρίτιΐ εί ηααίίατιΐ (Ο οτηηε$ ρορι/Η 5ίΐίρετίηί «1

ΗααίΙαηηΙ) \ εί ηηΙΙηιη: 0 αϊ ηκΐίηηι \ 0 ίη /Ίιοίε είια | 0 ϊηί«τ ιε ναήα ρο

ρηίί | 0 ΛΙίί ι](ι•. βαηείίίυίειη (ϋ αάά ιχ ίηηοοιηίία) ; αΐίί υΐτο ρετ ηιαίαηι εοη-

εηεηίίαπι αοαίίαίιαηΐ εατη . . Β Λίη άκνίκιιύ ιριοΛ ρτο ηκιία αηυαεηίία αεειιϋαοαηί

εαιη; αΙΗ άκίΐιαηΐ Οταηάι «ίσηωη ε5ί ίΙΙηά. | 0 νίάεηε ρορηίί $η$ρίοίοηηι ηοη {Ό

ηεο 5ε) «χ ίηίίαη {ηί)»ΐ ρητραίαιη | 0 άοτηίη. Λάοηαί (Λ -ηαη) (χετήίηχαη .. Ο
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επίιΐδ οοηδρεείη δίο, (|ΐιυιΓι;ιιη νίηιηι ηιιιΐφΐηηι ευ§ηονΐ ; δ€(Ι

3ϋ εο εο^ηοδεοι- οιί ηΒ ΐπΓληΐΐη ηιεηε ηεΐηΐίδ ηιεηΐεπι ηιεηηι

άβνονί. Εΐ ηοε (Ιεο ηιεο νοίαπι Γβεί 30 ϊηΠιιιΙϊα ηιεη, ιιΐ ΐη

ΐρδο αυΐ ηιε οιεανίΐ ΐη ΐηΙε£ΐΐΐ3ΐε ρειηΐ3ΐιε3ΐη, ΐη φΐη ηιε οοιν

Γκίο ΐρδΐ δοΐΐ νΐνεΓε εΐ ϊρδΐ δοΐϊ δει-νϊΐ'ε: εΐ ΐη ΐρβο φι.ιιικίίιι

νΐχεί'ο δΐηε ροΐΐηΐΐοηε ρει•ηΐ3ΐιε1)ο. Τυηε οηιηεδ εοερεί'ηηΐ

οδειιΐηπ ρειίεδ εΐιΐδ εΐ §εηυη εΐυδ ηηιρίεείΐ, Γ0§;αιι1ε$ εβηι υΐ

μ<ί1Ϊ8 δΐΐδρΐεΐοηΐουδ εοππη (1;ΐΓεΙ ΐικΙιιΙ§εηΓιαηι. Ει (Ιείΐηχε-

πιηΐ εηηι ροριιΐΐ εΐ δΒεεπΙοΙεβ εΐ οηιηεδ νΐι-§ϊιιεδ ειιηι ο\υΙΐ;ι-

ΐΐυηε εΐ £ηιΐ(1ΐο ηιη^ηο υδυ,ιιε α(1 ιίοιιπιηι «υαιη, ε!αηΐ3ηΙεδ εΐ

(ΙϊοεηΙεβ &ΐΐ ηοιηεη (Ιοηιΐηΐ υεηείΐΐεϋιαηι ΐη βεαιίη, αυΪ3 ηιβιιΐ-

ΙεδΙβνΐΐ βαηείΐΐαΐεηι Ιααηι υηΐνει•83ε ρΐεοΐ δυηε 1βΓ3ε1.

ΟλΡυτ XIII.

1 Γβεΐιιηι εβί ηυΐεπι ροδί αΐϊψκιηΐιπη Ιειιιρπ* υΐ ίΐειεί

ρΓοΓεδβίο εχ είΐΐείο €»β83Π8 Απ§ιΐδΐΐ, υί ρι•οΠΐει•εΙιη• υηΐνεΓδϋδ

οι•1)ίδ, ιιηιΐδψιΐδψιε ΐη ραίπ,ι 8ϋ3. Ηβεε ρΓοΓεδβίο Γηεΐ3 εδί

3 ρι•ηεδί(1ε δγιίβε €γιΐηο. Γιιίΐ εΓ§ο ηεεεδδε υΐ ΙοβερΗ ρΐΌ-

ΓιΙει-εΙιΐΓ ευηι 1)ε3ΐ3 Μβπ'α ΐη ΒεΙηΙεεηι, (}ΐιΪ3 ΐηιΐε ει\ιΙ ΙοκερΗ

εΙ Μαι-ία, (1ε Ιηΐηι ίικίπ εΐ (1ε (Ιοηιο εΐ ΓαηιΐΙΐΗ ϋανίά. ϋυηι

ει§ο ΙοκερΙι εΙ Βε3ΐ3 Μβπα ΪΓεηΙ ρει- νΐβηι αη3ε (Ιαεΐΐ ΒεΙη

Ιεεηι, (Ιΐχΐΐ Μ3ΓΪ3 3(1 ΙοβερΙι Όυοδ ρορυΐοδ αηΙε ηιε ν'κίεο,

ιιηιιηι Πειιίεηι εΙ ηΐΐυηι ^αικίεηΐεηι. €υΐ Ιοβερη Γεδροικίΐΐ

άοηιϊη. εχετεϊΐηιιτη , Αάοηαί \ $εά αϊ εο άενονχ : 0 $εά ηεε εοαηοκετε Ηαΰεο ;

αηία αο ίη[αηΙϊα αβίαίί» τηεαε ίη Ηοε τηεηίετη άεβηίυί | ΰ οηι αο ίη/αηί. ηΐία Ι «ιί

ίη ίρ$ο: 0 ηΐ ίρβ» | 0 υίυετε εΙ ίρίί ιοίί (οπι εετνίτε: ει ίη ίρ$ο) αίηε αΐήιια ροΐ-

ΙιιΙϊοηε φιαηχΛχη νίχετο ρεηηαηετε | 0 Γηπο ο»7ΐη(!5 οιοηΙαοαηΐΜ εατη τοραηίει | Β

Γ09- εατη ΗιιηιίΙίΙεΓ | Β ρχε άατεί νεηίατη | Β τεάιιχετηηΐ \ 0 οτηπίί ροριιΐί \ 0

οπι ιηαφιο \ 0 άίαηΐεβ ει \ 0 οιη ίη $εαιΙα \ φιία τηαηί[ε!ΐαυΗ : 0 9«< τηαηί[ε-

ίΐαοίί | ίαηείϋαίετη Ιηαπι (Α ίηαιη): Β ίαηΰΙΗαΙετη νχτρίηίΐαΐί) χιιαε | ρΐιοί ιιιαε

(β οιη) ΙδταεΙ: Β ρΐεοϊ Ιιιικ

XIII, 1. κί ρηβΙεΓείυτ -~ ΐη ραΐτία $ιια (Β ίη ρΓουίηοίαη» ιυατη) : 0 ιιΐ ρτο-

ΡευέετεΙητ ιιταΐίψίχιφιε ίη ραΐήατη ηιατη \ [αεία είΐ : 0 |>ι•ίΐι•πι ρη'ηισ, Β αοΌ" ρήτηο |

Β 5ΐί6 ρταεαίάε \ 0 Νεεεαε αιιίεη {ηεταΐ κί εΙ Ιοίερη \ ρηβΐιτιΐυτ (Β ρΓο/ίαηκ-

Γίίι/Γ) ειιιη Ι. Μ. (Β 3οΜ οοηίιιρε ειια: 0 οιιιη Λίαπ'α ρΓοβάίοετεΙιΐΓ | 0 ςιχίο εχ-

ίηάί εταί , εΙ Μάτια άε ΙήΙιι | ει (αιηίΐία: £0 αο ραΐτχα. Ό μο: Λ'βΜΜθ αηίαη

(ηεταΐ ιιί Ιο$ερΗ, φίί εχίηάε εταί, εΙ Μαήα άε Ιήοιι Ικίο «{ άε άοηιο αε ραίήα βα-

νϊά, ίτβηΐ ρετ «ΐοηι βίο | 0 οπι υεαία \ 00 άχκΐΐ αά {Ο ίη) ΒεΙΜεεη | ϋ ΰιχίΐ

αιιΐίτη Μαήα αά Ιοζερλ \ Ο Οαί ηηχηιάίΙ ΙοιερΗ (Ι ιίι'χίί $εάε εΙ (εηε Ιε Ι
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δε(1ε ίη ίυηιεηίο Ιιιο εί ηοΐΐ βηρεΗΙη» νει1)3 Ιοφίϊ. Τυηι* ηρ-

ρηι-υΐί ριιοΐ' φΐί(ΐ3ηι δρεείοδϋδ 3ΐιΙο εοβ, ΐηιΐιιΐιΐδ νββίε ι;πκ1Ί(1;ι,

<]ΐιΐ ίΐίχΐΐ 3(1 ΙοβερΗ (^ιιβΓε (Ιΐχϊδίί νει•1)3 5υρει*Πιια εβδε άε

ι]ιιοΙ)ΐΐδ ρορηΓίδ ίΐβ φΐίϋυδ Ιοιυΐ3 εδί Μηπ3? Ρορηίαιη εηίηι

Ιικ1;ιοϋπιιιι ΠεηΙεηι νίίΐίΐ, <ριί Γβοεδδίΐ 3 (Ιεο δυο, εί ρορυΐιιηι

^ειιΐίιιηι §3ΐΐ(1εηΙεηι, φαί ΐ3ηι Βεεεδδϊΐ εί ρΓορε 3 (Ιοηιίηο Γ;ι-

οΐϋδ εδί , δεουιΐίΐηηι φΐοά* ρΓοαιίδΐΐ ραΐΓΪΒαβ ηοδίιΐδ Α1)ΐ•33ηι,

1δη30 εί Ι;ιγοΙ>: Ιεηιρυδ εηίηι 3(1νεηίΐ υΐ ίη δεηιίηε ΑηιηΗβε

πΙ>υηΙπι• οηιηίϋυδ §εηΐίΒιΐδ 1)εηε(1ίεΐίο.

1 Ε• ειιπι Ηβεο (ΙίχίδβεΙ, 3ΐι»;ο1ιΐ5 ίιΐδδίΐ 8ί3ΐ*ε ΐυηιεηΐιιιη,

φΐΪ3 Ιεηιρυδ ρηπεηάί πιΙνεηεπΊΐ ; εΐ ρΓ3εοερΐΐ ΒεαΙαε Μ;ιπ.•κ>

υΐ (Ιεβοεικίειτί ιΐε ;)ΐιίηι;ι1ί ε! ΐη^ΓείΙειεΙιΐΓ «ρείπηοηπι δΐιηίει-

03νεηΐ3 , ίιι φΐ3 Ιυχ ηηηφίαηι εΓ3ΐ δε<1 δεηιρεΓ ΙειιεΙ)Γ3ε, φΠ3

Ιιιιηεη (Πει ιεείρεΓε ηοη ροΙεΓβΙ. €ηηΐφΐε ϊιΐ£Γ«β$3 ΓυΐδδοΙ

1)ε3ΐ3 Μ3η3 ίη εβηι, εοερίΐ ΙοΙβ δρΙεηαΌιε οΙηΓΡδεειε, φΐβδ'ι

Ιιογ.ί (Ιϊεϊ κρχΙ.ί εδδεΙ : ίΐη βροΐιιηοηηι Ιυχ (Ιίνΐηη ΠΙιινΙπιΙκιΙ ιιΐ

ηεε ίη (Ιίε ηεε ίη ηοείε Ιαχ ϊοϊ (ΙεΓυειΐΐ, φκπικίίιι ίοί ίυεΓ3ΐ

Ιΐί',Ίΐ.ι Μ:ιγϊ:ι. Ε( ίηΐ ρερεπί ηΐ3δευ!υηι, φΐεηι ηη^εϋ νΙ.ίΙππ

οίι•ουηΐ(1ειΙεΓυιιΙ ηββεεηΐεηι, ψιεηι ιΐ3(υηι εί βυρει* ρε(1εδ δΐιο*

ηιοχ δΐηηίειιι 3(1οΓ3νεΐ'ϋηΙ ϋΊεεηίεβ Οίοπη ίη εχεείδϊδ ιΐεο εΙ

ίη Ιεπη ρ3χ ΙιοπιππΙηικ 1)οιΐ3ε νοΙηηΐ3ΐίβ. 3 Ιβπι εηϊπι ιΐ3ΐϊ-

νίΐ3β «Ιοηιίηί 3<1νεηεΓ3ΐ, εΙ ΙοδερΗ ρειτεχεΐ'3ΐ φ^3ει•εΐ'ε οΙ)δ!ε-

Ιιϊεεδ. (^ηί ευηι ίηνεηίδδεί, τενεΓδυδ εδί 3(1 δρείυηεβηι εί ίη-

0 οπι <ιιιίάατη | Ιϊ αρραηιχΐ εί αηρείιΐί Λοπιίηί, ίηάαΐηί | 0 «είίε ιρίεηάίάα, εί

άίχίί | () ιιιη (.$$€ | ά( φιώιΐί ΜαΗα: 0 φιηε αηάίιΐί άίαηίαη Λ/απ'απι | 0

ααία ηεεβίΗ | 0 ςιιι'α αεεείϊ. εί ρΓ. /αοίιυ ε«ί αά άοηάηατη | ρητηίίίΐ: Β ηιΐίΐ

(ί(Ή.5 | ϋ οπι ίη ϊετηίηε | ΑΙιτααη εί ΑΙιταΙιαε : βίο ρΐίΐηε γικΚΙ. | ϋ ύαΐίάκΐιο

οηιη. 9εηί. /πίΐΗαίοΓ

Ί. 11οι Ιοοο ίη λ 081 ΓηριιΙ ΧΠΙΙ. | Β αη<μ•1ιιχ άοιιήηί | Ο αίίιτπ. ρα-

Γϊίΐκίί | άαοιηάιηΐ : Λ άάοιάΐτεί | Β «/ $\ΑΙ(Γταηεατη ηκΐυηοαιη ίηΐταηΐ. Ο .•.!(■:

ΕΙ {ϊταιαρίΐ άββοιηάιη άβ αηνιιαίί Ματίαιη ιί ίηηηιίί ίη χριΐηηοαιη αιΑΙιτταηαιιη , ίη

φια Ιαχ ηοη (αίΐ ηηφιαηι | ΙαιΗναι : Ο αάά [ηιηιηΐ | τιάριτΐ ηοη ροίεταΐ : Ο ρ(-

ηίΐΗΧ ηοη ΙιαΙιευαΙ. | Ο Αά ίηφτΜίηιιι νιτο ί/απαε οοίρίί Ιο/α ιριΐιιηεα «ρίβηάοηιη

ΙιαΙα-η , εί πΗαϊί ίοί %ο% βίβεί , ίΐα Μα [ιιΐροτιτη Ιιιοί» οίίεη<1εΓβ ; εί ουαη εϊβεί ιοί

Ηοτα άίά ίίχία, «ία εαηαεπι «ρε/υηοαπ» Ιυχ ιΐϊνϊηα αίχαΐτανίΐ; ηεε ίη άίε ηεε ίη ηοείε

Ιαχ ίΐιί άίνίηα άε[ιιίΙ φιατηάία Μ Ματία (αϊΐ. | Ο ψιαη είτοηιιιιίεά. αηρβίί ηαΐεεηίεπι

εί ηαίιηη αάοταυ. «Ιίεεηίε»

3. Ο Ιατη εηίιη άαάαιη ίοί. ροτεχπαΐ αά ψιαπίηάαηι [Ο -Λαζ) αΙ>ιίείηεεπι

(Ο -εε»): φιί εΐίηι χΐΧΛηη» ιαιΐ αά ίρείυηοαηι, ΜαΗα ίση» «'η/αηίετη οεηΐίεΓαί. |
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νβηίΐ ειιηι Μηπη ϊιιίίΐηίρηι φίρηι §εηυει•3ΐ. Ει (Ιίχίΐ ΙοδερΗ 3(1

1)(•.ίΙ;ιιιι Μβΐ'ίβηι Ε§ο Ζβίοηιϊ ρΙ δ.ιίοπιε πϋΐΐιιχΐ ΐίβι οΐΐδίβίποεδ,

(|ΐι;κ• .χΐηιιΐ ίοπδ 3ΐιΙε οδΐϊιιηι δμβίιιηααο, ρι•3β ιιϊηιίο βρίεικίοΐΐ

ηοη ;ιιι(!ιίι1ρ8 Ιιυο ϊιι^ΓοιΙί. Αυοϋειιβ ,ίιιΙ'.ίιι 1)63(3 "ΜϋΐΊ.ι 8ΐιΙ>-

Πδίί. €ΐΐϊ ΙθΚ6ρΗ (Ιϊχϊΐ Νοίί 81ΐΙ)Π(1βΓ6, $Ρ(1 031ΐί3 εβίο υΐ 1β

νϊδϊΐεηΐ , ιιρ Γοιίε ΐιΐ(ΙΪ£ε3δ ηιο(1ΐπη3. Τυηο ΐιΐδδίΐ 635 ίηΐΓβΐ'β

3(1 56. Ουπιαηε ίη^Γ655;ι ΓπΐδδΡΐ Ζείοηιΐ, δοΐοηιε ηοη ΐη^Γεδδβ,

(Ιΐχίΐ Ζείοηιΐ 3(1 Μηι-ϊαηι ϋίηιΐΐΐε ιηβ ιιΐ Ι3ΐι§3ηι (6. Οιιηιααε

86 «ΊΊΐΙ,ΊΠ ρΡΓΙΙΐϊχίδΜΓΐ, 6Χθ]3Π13νΐΙ ΛΌ06 ηΐ3£Π3 ΟΟβΙΡίΠΧ 61

(Ιΐχΐΐ Ι)θ11Π11Ρ (1θΙ1ΐίΐ16 Π13§η6, ηΐΐδ6Γ6Γ6. ΝυΠ(|113ΠΙ Ηθ0 311-

(ΙΪΙιιιη 651 ιιρο ίη δΐΐδρίεΐοηε Ιιηΐιϊίπηι υΐ ηκιιηίΙΙ.ΐρ ειιΐϋδαηΒηι

ρΐ6Π36 δΐΐΐΐ Ι30ΐ6 βΐ 113ΐΐ1δ Π1»501ΐ1ΐ18 ηΐ3ίΓΡΠ1 8113Π1 νΐπ»ΐηεηΐ

οΜιίηΙ.ίΙ. 8ρ(1 61 ηυΙΙα δ3η§ιιΐιιΪ5 ροΐΐιιΐΐο Γ;κΙ;ι βδΐ ίη ηβδίεηΐε;

ηυΙΙοδ (ΙοΙογ ίη ρ3ΓΐυιΐεηΙε. νΐι•£ο ροηοερϊϊ, νΐι-ςο ρερεπί εί

νίΓ^ο ρρΓπίΒηβίΐ. * Αικϋειίδ πυΐεηι η3ηε νοοεηι 53ΐοπΐ6 (Ιϊχΐΐ

ΡειηιΐΐΙβ υΐ ρηίρεηι ίε εΙ ρΓοορηι ιιίπιιιι νρπιηι ϋΐχειΐΐ Ζείοηιΐ.

Οιηια,υε ΙιεηΙβ Μβΐ'ίη 56 ρεΓηιίδίδδεΙ ά\) 63 ραΐραιΐ , ηιίδΐΐ ηΐ3-

1Π1ΙΜ δίκιιη 8;ιΙοπιο. Οιιηΐ .ίιιΙριπ Ι1Ι3ΙΠΙΙ1Ι 5Π.ΊΠ1 3 ρ;ι1ρΐΐ;ιΐΐπιιρ

ΓΡίίΜΙιεΓεΙ, 3Γυίΐ ηΐ3ΐιιΐ5 εΐυδ, ρ| ρίΜθ ιιϊιιιίο (ΙοΙογρ οορρΐΐ

Πειε νεηεηιειιίεΐ' εί 3η§υδΙΪ3ΐ'ΐ, ιΊηπιηικΙο οϋοεηδ Όοηιΐηε ϋειίδ,

Ια ηοδίί ο,υΐβ βεηιρεΓ Ιε (ίηιιπ, εί οηιπεβ ρ3ΐιρρΓεδ βΐηε νε! Π

ΕΙ άίχίί: Α οπι ΕΙ | Ο οπι οιαίαχη | Ο Εαο Ιϊίη' Ζείειηί [Ό ιιΐ νί(1εΙϋΓ Ζαείειη)

«ί 5αΙοτηαι οο$1. αάά. α,καε (οτίι αηίε «ρεί. ςίαηΐ εί ρται χρί. ηχηχχο ΛιΌ ηοη ροαηηΐ

χηΐτοχτι. | Ο Αχιά. αηίαη Λαεε Ματία ιηοτ. ΕΙ άίχίί αά ιαχή Ιοι. | Α οπι $βά \ Ο

οπι ιι( ίε ιηχΐίεηί | ηικίίοίηα.• Β οητατηίηε | -εα» ίηίΓαΓε: Ο υηατη εχ χΙΚ$ ίηίι-οιΥε |

Ο Οιιηψιβ χηατ. είίεί ΖεΙειηι', αά ΜαΗαιη άίχίί | ϊβ κτ-Μί. (Β Ιαηαί) ι>επηιή$$βΙ :

^ ρη•ηπ5!55. ίί Ματ. Ιαηαί \ Β ϋοιηίηε ίΐβιυ ηΐίΐυ: ηηηψιαιη | β οπι ηιααη€ | Ο

αΛΗηο Ηοο ηεο αχιΛϊνί ηεο ίη ίκ.φίειοηεηι ηα,οηι νΐ πιαπιιΐίαε ρίεηαε ιχηΐ ΙαιΑι \ Ο

ϋνίΐα ροΙΙ. ϊη ηακβηίριιι (αοΐα ί»1, -- ίη ραήυτχιηίαη \ ίί (Β ;ι<1<1 ρο$1 ρατίηηι) ν.

ρτηηαηιΗ: Ο νίταο ρεΓτηαηεί

4. Ο οπι αηίαη \ Ο αΐία οΰιΐιΐήχ ηοιηιηε 8αΙοιηβ | Ρεπτη'ίίε -- Ζείοηιΐ: Β

Οηοά αιιάίο , ηι'ίί ρτοοανντο , εετ/ε ηοη ετείαιη. Ιηαταζα αά οιαίαιη νίταχηαη άχχχΐ

ΚοΙσ ρτοοαΓΐ ραΐραηάο 1ε ιιΐηιτη νετυπι 3ΪΙ φιοά άχχίΐ Ζε/οτηϊ . . Ο ()Ηθά ιαο αιιάίο

ηοη (Ύίάανχ, ηίίί (στίι χρια (Ό οίοηεο εί ίρια) ρτοοανατο. ΕΙ χηαηαα δαίοηιε αά

Ηαηαηχ άίχίί ΡιτηχχΙΙβ ηχι χιΐ ραίριχη Ιί εί ρτοδετη ιιίπιιιι υεπκη άχχιτίΐ Ζε/ετηι'. | Ο

ΰηχηψκ ρεΓηχίίίαιΙ Ματ. χιΐ εατη (ϋ »ε) ραΙρατΗ | ηιόίί ιηαηυηι $ιιαχη δαίοηιε ; Ιιηεο

Α ρι-αβίεππιΐΐίΐ | άιιτη αιιΐίτη βίο: Ο εί οχαη ηιίίίί$ΐΙ εί ΙαηαπιΙ, βίαίχηχ ειαπιϊί

η», ε. | Ο οπι ηίηιίο | Ο «εηεηιεηΙίΜίηκ | Ο εί οίαηχατι εί άίοβτι | Ο οπι ά(χΐ5 \

εί ο»ηηε» ουπι ΒΟ . . Α Ηοηχηΐΐ | Ό η'ηβ Γείη'ουϋοη» ηιιιη«τε . . Ο ηιιε οεεερίϊοηε
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1>ιιΙ ίοιιο ι•ιιι-»νΐ, (1ε νΐ(1ιΐ3 εί οΓρΗαηο ηίηϋ ηοοβρΐ, εί ϊηορεπι

η ηιε ίτβ νηειιιιηι ηοη (Ιίηιίδΐ. Εΐ ε(.τε ηιίδεΓπ ΓβοΙβ βυηι ρνο^

ρΐθΐ- ίηοΓ6(1αΙΊΐ3ΐ6ηι ηιοηη), φΐΪ3 δίηε οαυβ» ΙεηΙβΓΡ νοίαί νίι•-

μΐπί-ιη Ιικιηι.

:' €ιιηι Ηηβο (ΙΐοΡΓεΙ, πρραπιϊΐ ίιιχίη εηηι ίηνεηϊδ φΐίιΐ.πιι

νηΜε κρίβηϋϊίΐπδ ιΐίεεηβ ει Αοορ(1ρ 3(1 ίιιΓαηΙβπι εί ,κΙογ.ί επηι

Ρΐ 13Ι1£Ρ (1θ Π131Ι11 1ΐ13 , Ρΐ ϊρδθ Ν;ιΙν.ΐΙ)ΪΙ ίΡ : φ1Ι3 ίρβρ £δ! 531-

ν;ι!οι• 8Ρ(:ιιϋ ρΐ οηιηΐπιη ίη δε βρεηιηΓιιιηι. (^ιΐ3Ρ εοηΓεδη'ηι 3(1

ΐηΓηηΙρηι βεχβββΐΐ, ρΙ 3(1οι•αιΐδ ρππι ίεΐί^ΐί ίιιιιΙ>π;ππ [>;ιιιηοπιιιι

ίη (|ΐιίοΐ)8 ίηίαηδ οιη! ΐηνοΐυΐυδ, ρ( ϊΐοΐΐηι ιη,Ίπιΐδ ρϊιΐδ δοηηΙ,ι

ΡδΙ. Ει εχϊεηδ Γογ38 εοερίί ο1αηΐ3ΐ-ε (Ιϊεειίδ ηΐίΐ^ηηΐίη αη3ε

νί(1βΓ3< Ρΐ (]ΐι;ιε ρ3883 Γ«ΡΓ3ΐ , ρ( ΐ|ΐΐΡΐιι;κ1ιιιο(Ιιιιΐ) πι πι Ι;» ίιιεπιΐ,

ίΐα υΐ ρρΐ" ρπιριΐϊεηΐϊοηρηι εΐπδ ιηιιΐΐϊ εΓΡίΙρΓριιΙ.

6 Νίΐηι ρΙ ρ38ΐοι•Ρ8 ονΐυιη ηδδεί'εΗηηΙ βε ,ίιι»τΙον νιαΊδδε

ϊιι ηΐΡ(1ιο ηοείΐδ ηγηιηιιηι ιΐ^-οιιίββ , (Ιρυιη εοείί Ι.ίιηΙ,ίιιΙρ5 ρΙ

ΙίΡηρ(1ίορηΙΡ8, ρΙ (ΙϊοεηΙεδ φΐΐ3 ηαΐϋδ ΡδΙ δ,ιΙνβΙοΓ οηιηΐιιηι, ψπ

Ρ8ΐ Οιπδΐιΐδ (Ιοηιίηιΐδ, ίη ψιο ΓβδίίΐηεΙιΐΓ βαίιιβ ΙδΓβεΙ.

7 δριΐ εΐ δΐρ1ΐ3 ίη^εηβ 3 νεβρρΓΡ ιιβαηε η<1 ιικιΐιιΐϊιιιιιιι βιι-

ρεΓ βρρίυηεαα) δρίρικίεΐκιΐ, εηϊιιβ ηΐ3§ιπΙιΐ(1ο ιηιιη[π;ιιιι νίδ.ι

ΓιιειηΙ «Ι) οπ^πιε ηιπηόϋ. Εί ρνορηρΐ3Ρ φΐϊ ρππι! ίη Ιεί•ηδ;ι-

Ιεηι Ιι.ίιη: δίεΐίαπι (ΙΐεεΒαηΙ Οηπδΐί ικιΐϊνίΐηίρηι πιιΓιπιιΐ', οιιΐ

ΐ'Ρδΐ3ΐΐΓ3ΓΡΐ ρΐ'οηηδδίοηρηι ηοη δοΐυηι Ιβι.ΊεΙΐ δε(1 έ( οηιιηοιίδ

ι^ρηίϊϋΐΐδ.

Γείηουΐίοηυτη | οτρίίαηο ειιπι ΑΗϋ ; Ο οΓρηαιια | 0 ηηηφιαηι άίιηίίί οπιίωο ίτε Ί

(; ιριία ααία (ηί ΙιηφΙαη | νίτιμηνη Ιηαπι: Λ δοΐιΐί ιΐ(Μ φυκ υιηίΐ ίι/ιιιεη υεηιιιι

εί ρο$1 ρατίιηη νίταο ριηηαηίίΐ

5. Μη, Ιοοο ίη Α οβί εαριιΐ XV. | ('. ( Ίιηιψιι• | 0 ίαχία ιΙΙυτη ίιηιεηά

ιρΙεηάίάιι$ | εί (Β αίοιιε ν»ιΙ\ιηιηΙα είω) Ιαπρι ά(: 0 ιΐ αιηΙίηΐ)ε | $αΙναϋίΙ Ιΐ: 0

.-.ιιίιΐΝ χιιικώίι ιαιη | Ο ΕΙ οαη[αΙήη οοοβ.«. ϋαΐοηχι \ 0 /ϊηιίιπ'αί | Β ίη φιϊ-

6μ« α ίαηοΐα Μαήα ηαΙη ιταΐ ίηυοίηΐυι | 0 (Ι άκίτε τηαβηαΚα νίτΐηΐηιη ςιιοε | (Ί-

άίταΐ : Β ;ιιΙ<Ι ίη χριΐυικα \ ουταία [ιιιταΐ : 0 ο πι Ιηι•ηιΐ | ριτ : 0 αά

6. Ηοο Ιοοο Α 1κ\Ι)(•ί αιρυί XVI. | ροίί. υνίιηιι : Β ρσ«ί. ςκί εταηΐ ίη Γίρίοηί

Μα αιχίοάίαηία 9Γι9ίηι »Ί"η Ι >η τηιάΐο ηοοίίί : Β αάά ήΐΐηΐίο , εί αιιάίυί$$ί | άαιηι

οοΐΐί (0 /ίι'ίι/ί'; ΙαχιάαηΙα (Ό ΙαηάαΙι) εί ίιειιβί/ι'εειιίεϊ (1) ΙκηιάκίΙί) εί (ίίι-ι'ηίίί [Ο

Ικιγο οπι) - - 8αίν<Κοτ ιηηηίιιιιι : Β ΟΙοήα ίη εχεεί$ι'5 άίο ιΐ ίη (εττα ραχ ΗοηιΜΙια

Ιιοηαβ νοίνηίαΐίι. Οπι ίΐ άίχιηιηΐ Λ'αίιιβ είί ηοί>Ϊ5 Ιχκΐίε $αΙν. ιηηηιΐί | ('/ο'ίϊί. άοιηί-

ηιΐί : Ι) αά<\ ίη άνίΐαΐί Όανίά \ ιαΙη» ΙχταΐΙ : 0 οιιιιιε Γε.ί/ιιιι»ι Ιιτ.

7. Ηοο Ιοχο ϊιι Α ίηεϊρϊΐ ο.ιριιΐ XVII. | αά ιηαΐηΐϊηυιιι: 0 αά ιηαηι \ 0 φιί

[ηιι-αηΙ | Γ ηοη 5θ!υ>ιι /$Γαε( ίβΛ εί οιηηίαπι 0«ηίίυηι | $«1 εί οτηη<ί>ω: Α «ειί ίη

οιηηίΐηυ
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Ολρυτ XIV.

ΙΥιΐί.Ί ηπΐί'ΐη (Γιο ηη(ίνίΐ3ΐίδ (Ιοηιίηί ηοδίπ ίΐ'.πιι ΟΗπδΐί

ΰε3(ίδδϊηΐ3 Μαιίη ε§τεδ83 εδί θ!ε δρε1αηε3, εΙ ίιΐ£Γεδδ3 8ίη1)ϋ-

Ιιιηι ροδυίΐ ριιεπιηι δΐιιιηι ίη ριαοδερϊο, ο,υεηι Βοδ εΙ 3δίηιΐδ

3(1οι•ανεΓϋηί. Τυηε ηιΐίπιρίβίοηι εδί (|ΐιο(1 (ΙίοΙυηι βδΐ ρεΓ

Ι.•ί;πηιη ρΓορΗεΙηηι (ΙϊεεηΙεηι Οοβηονίΐ οοδ ροδδεδδΟΓεηι δΐιιιηι

εΐ 3δϊηιΐ8 ρΓηεδερε (Ιοηιίηί δϋί. Ιρδη ει•§ο <ΊΐιΐηιηΙί;ι , Βοβ εΙ

3δίηηδ, ΐη ηιε<1ίο ευηι ηηοεηΐεδ ΐηοεδδ.ΊηΙεΓ 3(1οι*3ΐ>3η( ειιηι.

Τυηο ίηιρίεΐυηι εβ! φΐοο" (ΙϊεΙιιηι εδί ρεΓ ΑΒηοιιο ρνορηείηηι

(1ΐι:(Μΐ(ειη Ιη ιηεύϋο (Ιηοπιηι ηιιίηκιΐίιιιιι ίηηοΐεδοεπδ. Ιη εο-

(Ιεηι Ιοεο ηιονηΐπδ εβί Ιοβερη αιηι Μ.ίγϊπ ΙπΙηΐδ (Γιεοιιβ.

- »

ΟΑΡυτ XV.

' δβχία ηηΐεηι (Ιϊε ίη§Γεβδί δυηΐ ΒεΙηΙεεηι, ηβί ίηιρίενε-

πιηΐ δερίίηιβηι οϋεπι. ΟαΙανο νεΓΟ (Ιίε οίΓειιηιείίΙεηΙεδ ρυε-

πιπι, νοεαίιιιη εδί ηοηιεη είιΐδ Ιεβυδ, ςαοίΐ νοεηΐιιηι εδί 3»

ηη§;ε1ο .τηΙεςυΗηι ίη ηΙείΌ οοηοίρει•εΙιιι•. ΡοδΙφκιηι 3υ1επι ίηι-

ρΐείί δυηΐ ϋίοδ ριΐΓ^ηΐίοηίβ Μβπβε, δεοιηκίηηι Ιε^εηι Μογδϊ,

Ιιιικ- ιΐηχίΐ ΙοβερΗ ϊηΓαηΙβηι ηο1 Ιεηιρίυηι (Ιοηιίηί. Γπηκριε

3θοερίδδεΙ ρ;ιι-ΙιϊΐΙιοιηιιπι ίηΓ3Πδ —• ρ3ΐΉίΐηοηιηδ ίο! εδί είι-

πιπΐ(•ΐδί() — , ου(υ1εΐ'υη( ρι*ο εο ρ,ΐΓ (υιΐιιπιηι αηΐ (Ιηοδ ρυΐιοδ

εοίηηιΐκιπιηι.

XIV. 0 Γίτίίο | Ο οπι ηοίίπ' 1(3. ϋίιι\ | Ο οία4α | Ο ίηατ. αϊ !ΐα!>. (Ι ρο-

ηιϊί | Ο οιη βυιιηι | «η ρτααιρίο : Β 8(1(1 ηνία ηοη ιτα! 51 ίοοιίί ηιαρΜ αρίιΐϊ ι'η

άίνιηοτϊο οοηΛΗιΐί \ φκπχ - - αάΌταυιτυηΙ : ΒΟ ΪΉηο (0 ΕΙ) - - αάοτ. ίΐιη» | Ιρια

παο: ϋ 7ρ50 ααΐαη, Ό Ιρ$α ιηχτη | αηίπιαίία: 0 »(1Λ ίιί «4, ϋ ίάΚοιΙ | ηιηι

ηαοιηία: Α ιΐαηία | Τιιηο ίιηρΜντη (0 αάνπχρί.): Β £4 ίκηο «4 ϊπιρί. | Αοαουο:

ΤΗϋο (εχ 0 υΐ νκίρΐιιι-) Ηαηαΐΐιο | ϊηηοίικιήι: Β οοαηοιαΗί | 0 Ιη ιοάιτη αη-

<ιη | 0 ΙοΒίρΗ 64 Αίαπ'α ο«πι ίτ>(αηΙι . . Β ίοβ. «4 6βαία υίτ^ο Ματία οητη ρικτο

XV, 1. 00 δίχ/ο ινιΐηΐί (ϋ οιη) <!><■ ο\αη 6εα4α Ματία τηαηαη! ι$1 ΙοιιρΗ

ΒιΙηΙ. | «Μ «ΐίΐρίβιβπιηί - - ρατΜΙηοιηηνι [»ετ\Ά\\ ζοΑ\ά% βΓπρίιιπιηι ; ϊοΜβηι ροβΐ

Ρ5Ε ρατη>)Άοιηχΐ!) - - οΜνΙ&ηηΙ ρτο ίο : Ο «Ιιί »ιηρ/<4« ΙτίαίηΙα άίιΐηΐ! (ΙιαϊΙ ίη[αηΙοη

αά ΙαηρΙηηι (Ιοηιίηί, «4 οΗηΙιτνηΙ ρτο ίο . . Ο ηΐη οοΐανο άϊί ΦουτηοίάΐτηηΙ ρυιτνιη,

(Ι νοοαίηη «54 ηοτηιη ιϊιιι Ιιηα. ΤετΙίο άοάιηο νιτο άϊί νιηιτνηΐ τηααί αο οηεηΐ* ιη

ΗχΐΓΟίοΙψηϊ) εΐο οΓ. οιιριιΐ βρικί ηοβ XVI. ΜιιμοΓϋΐη νβΓο Ηι'8ΐ6π»πι ϊιι οοά. ϋ

οχςίρίιιπί νειΗα Ηορο: ΙτηρΜίί ίαίΐιιτ οααάτααίηία (ίίίοιίί /οίβρΛ άυχίΐ \η{αηΙ(%η \η

ΙαηρΙυτη άοτηίηχ, ιΐ οοίηΐίτηιιΐ ρτο ίο βίο ιΐδίρικ Πηεπι οηρϊιΐθ ηοίΐπ XV. | ιυιί

<1ιιθί.• ΒΟϋ 5ί «Ιιιοί Ι οο/ΐίηι6απιτη : Β 8(1(1 ηοι/ί $<τ\ρΙητη ι$ί «η /?ο« (ίοιηίηί.
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1 Εγ.ίΙ 3ΐι(εηι ίη ΙεηιρΙο νΐτ ψιίιΙ;ιιι> ιΐεί, ρεΗρεΙιΐδ εΐ

ίυδίυδ, επί ιιοιηοιι δ^ηιεοη, ηιπιοηιιη εεηπιηι (Ιικχίοι ϊιιι. Ηίο

ΓΡβροηδίιηι η (Ιοηιϊιιο βεεερεΓ»! φαίβ ηοιι ^ηδίητεί ηιοΓίεηι ηϊδΐ

νΐ<1οΓ6ΐ ΟΗπδΙιιηι Γιΐίυηι <1εί νΐνεηΐεηι ίη ε3πιε. Ηίε ευηι νί-

(ΙΐδδΡΐ ϊιιΓ;ιιιΙεηι, ι-\( 1 . η 1 1 . ι \ ί ( νοεε ηιη^πί» υϋεεηδ \ϊδίΐ3νίΐ <1εα8

ρΐεΐιοηι δΐιηηι, οΐ ΐηιρίενϊί (Ιοηιϊηιΐδ ρΐ'οηιίδδΐοτιεηι μι,ίιιι. Εΐ

ίβδίϊιιηιΐδ η(Ιοι•;ινϊΐ πιπί. Εΐ ροδί Ηοε δπδεερίΐ ειιηι ίη ρηΙΙίυηι

8ΙΠ1Ι11 εΐ οδοπίηηδ ρειίεβ είιΐδ <Ιίχί( Νυηε (Ιίηιίΐΐίδ κοινιιηι Ιιπιηι,

ιίοιπίικ', δεευικίιιηι νΡΓΟίιηι Ιυππι ϊη ρηεε, ψιί» νίίΐεππιΐ οειιΐί

ηιεί ν.ίΙιιΙ.ίιτ Ιιπιηι, φΐοα* ραΓαδίί η 1 1 1 ο Ι;κϊοηι οηιηίιιιη ροριι-

Ιοπιιπ, Ιιιηιβη η(1 Γενεΐηΐϊοπβηι §ειιΐίιιηι εΐ ξΙοη.Ίηι ρίευίδ Ιυβε

ΙδπιεΙ.

3 Γ.ι•;ιΙ ψιοψιε ίη ΙεηιρΙο ιΐοηιϊιιϊ Λιιιι.ί ρΓορΚεΐίδδβ, ίίΐίη

ΓΙιηηηεΙ, <1ε Ιπΐια Αδδει•, ςυβε νίχεπιί ευιη \ίγο δυο »ηηοδ

δερΙοηι 3 νίι•§ίηίΐ3ΐε δυη: εΐ Κηεε νκΐιι.ι ιτ.ίΙ κιιιι ρεΓ βηηοδ

οείο^ίηΐη φίαΙΙυοΓ: εριβε ηυηηυπηι ϋϋδεεδδίΐ 3 ΙεηιρΙο οΌπιίιπ,

ϊείυηϋδ νηεηιΐδ εΐ οΓ3ΐίοΐ)ίΙ>ιΐδ. Η;ιεε ψιοφίΓ δίηιϋίΐεΐ' ;ιι1οι;ι-

ΙιαΙ ίηίΛηΙεηι (Ιίεεηβ ψιοιικιηι ίη ϊδίο εδί ιτιΙειιιρίΊο δεευϋ.

2. Ηίο ϊη •<κ 1 ϊι-ι• Α β$1 οβρηίΧΧ. | νχτ φιίΑηπι (0 οπι) -- ιΊυίιυ: Β φιίάαιη

Λοηιο <ιι</ω Η ΙίηοταΙηι \' 0 ηοηιίηε ϋίηιεοη | 0 αηη. αηΙ. Ιηάεάίη . . Β οιη | Β α

ίρίτϋη 5θηο/ο αοοερεταί | 0 ο,ιιοίί ηοιι ρηιΙα!$εΙ — νϊάχ\$αΙ — άεί ρΐίιιτη ίη οατηι

(ϋ α&Α νχναιίίτη) . . Β ηοη ιηιητιαη «β ιηοτίαη ηίίί ρπ'ιυ νίάετεί ΟΙντίαΙχιπι άοιηίηνιη

ίη {ααι \ Ηίο: 0 <?"• Ι ΥϊΆΐανίΙ -- άΌπιίηιι* (Α οιη) ρτοπιί3$. $ηαπ%: Β νόίίανϋ

εΐ (ι(ϊΙ Γεάετηρϋοηειη ρΙι:Ιιίχ ιιιαε ΙηταεΙ 1>ηΐίάκ1η$ άονηίηιΐί άενι ηοίίίτ | [ι$1ίηαη&:

Β .•ιϋ(1 $ΐ αά ροτίατη ΙιπιρΙί | αάοτ. ηοη: Β ;κ1ι1 υααιίαηα ραίχηαι ίί«5 | £< ρο«ί /«>ο

((: Λακ) ίηχχρίΐ (0 χιιαι-ίριβηί) ιιιτη ίη ραΙΙίιιτη αηαη (0 ιη ραΙΙίο ηίο) (Ι (€ αάο-

ταυίΐ £Ίΐ»ι ίΐι'ηιιη ίΐ) ω™ΐοιυ (0 ο:αιΙα\)αΙντ) ρίάιβ (0 ρΐαηίαή ηυ$ άίχίΐ (Ο <1ι-

εβηί): Β ΕΙ αοειρίΐ χη χιΐηα.ι >ηα3 ΐΐ άίχϋ | Α οιη άοτηίηβ \ ΙβταιΙ: Β αάά £( ααη

(XII €3!ίΙ αηηοη»η ι•ί νίΐ ροίβΗ ιι ίρ$ηη< ηι/ετε , ροτίανίΐ ρικηαη ίη ηΐηίί <ιμ

Μκριι αά αΙΙατι ΙειηρΙί άοτηχηί. . 8εηιχ ριιβτυηι ρυτίαΐαΐ , $εά ρηετ $(ηαη ηι/ιΰαΐ.

Τιιηο ίοοκίω αϊ Ιαιίί άίοεηι ΕχααάίΙα αϊ οταΐίο Ιιια , 5</*ηβοη. ΕΙ $Ιιφι(αοΙ% ιιηιΐ

οιητκι ηιαρίιΐη ΙαηρΙί ά» νιτίιο οκοίί ίη(απ! ΙοαιΙηί εταΐ.

3. Α Η. Ι. ηαηοΐ οβραΐ XXI. | 0 ΕταΙ αχιίαη «η | ΒΟ οπι ρπιρίιείίεια | 0

αηηίι ίΐρίειη \ 0 οαι α ^Β ίη) πγ;/ιιι. ιιια | Β εταί: ψια» ηοη άάοεάιύαΐ α ΙιηιρΙο

(Ιοιηίηί (0 άεϊ) ΕΧΧΧ αηηίβ ίείιιη. οίο | Ηαεο ψιοφίΐ ιίηιίΐϋετ αάοταύ. (0 ΗαΐΟ

<καάεη$ αάοναύαΐ) - - ίίοιιΐί . . Β ζ»«αβ άιχίΐ Είοε ροίι'ίιΐί ειΐ ίη η<ίηαη> βί ίη γ«μγ-

Γ«ϋοηβτη ίΐΐϋίίοπιιη ίη ΗταεΙ: \ρ$\\α αηίτηαιη ρετίταηϊΐΐιϋ ^Ιαάίιΐί , ηΐ ηνεΙΐίΛντ €Χ

ηιιΚίβ οοπϋ()ΐΐ5 οοβϋαίίοηβ» : αηί καΜ τεάετηρίχο ωί. Τύπο τενεηί αχιηΐ ααη εο ρα-

τεηία β(ΐ« ίη ΒεΙΙιΙεαη.
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ΟΑΡυτ XVI.

1 ΤΓαηδηςΙο νβπ> δεευηαΌ βηηο νεηεπιηΐ πΐ3ί»ί 30 οπεηΐβ

Ιεπικοϋπκιπι, ηιη^ηη (ΙεΓοΓβηΙοδ ηιαηεη. ί^ιιϊ ΐηκίϋΐιΙΟΓ ίη-

Ιεπ•ο£3νρηιηΙ 1υ<]<ιεο$ (ΙίοεηΙεδ ϋόί εδΙ νεχ <ριί ηαίιΐδ ΡδΙ νο-

1)ίδ? νίίΐϊηΐϋβ εηίηι δίεΐΐηηι ρίιΐδ ίη οπρηΙε, εΐ νειιίηιιΐδ 3(1-

0Γ3Γε ευπι. Ηβρο βυΐεηι ορίηίο ρεΓνεηίΐ 3<1 Ηει-οϋεπι ΐ'βςεσι,

εΐ ϊΐη εαηι Ιειτυίΐ υ! εοη§ΓΡ£3νεΙ 30ΐ"ΐΙ)3« εί ΡΗβπδβεοδ ε! ρο-

ραΐί <1ο(.ΊθΓ68, ίηψιίΐ'εηδ ηΒ είδ ιιΙ)ί Οιπδίπηι η,ιβαΙυΓπηι ρΓο-

ρΐιείηε ριηρίΐίχεπιηί. Αϊ ίΙΙΙ (ΙίχεηιηΙ Ιη ΒεΐΗΙεεηι Ιικίβε.

δαίρΐυηι εδί εηίηι Ει Ιυ ΒεΙπΙεεηι, Ιειτα !υ(ΐ3, ιιε^αηηυαιη

ηπηϊηιη εβ ίη ρι-ίηείρίΒιΐδ Ιικίη ; εχ (ε εηίιη εχίεΐ ιΐιιχ φ/ι π•-

§31 ρορυΐαηι ηιεαηι ΙβΓβεΙ. Τηηε Ηεπχίεδ τεχ νοο3νίΐ ηι,ι^οδ

3(1 βε εΐ <1Πί§Ρΐι(εΓ ίηφίίδίνίΐ βΒ είδ ίρι.-πκίο είδ ηρρηηιϊΐ δΙεΙΙβ.

Οΐ'ΊικΙρ ηιίΐΐεηδ εοβ ίη Βεΐΐιίεεπι (Ιίχίΐ Ιΐε ρΙ ίηίειτοςαίε ά\\Ί-

^εηΙεΓ (1ε ρυει-ο; εΐ οηηι ίηνεηειίΐίβ, ιεηηηΐίβίε ηιίΗί, υΐ εΐ

ε§ο νεηίεηδ 3(1οιεηι ριιηι.

2 ΕυηΐίΒυδ 3υΙεηι ηΐ3^ΐδ ίη νί» ;ιρρ;»ππΊ είδ δίεΙΚτ , ψιηβ

(ριβδί (Ιιιχ είδ ει•3ΐ, 3η1εεε(1εηδ εοβ φΐουδ(|ηε ρρΓνβηίιεηί πόί

ρηεΓ ειαί. \Ί(1εηΙε8 :ιιιΙρπι κΙοΙΙμπι ηκι^ί ^ηνίβί βπηΐ ^ηικίϊο

αΐ3£ηο, εΐ ίιιίΓηιιΐρκ ίη (Ιοηιιιπι ίηνεηεΓυηΙ ίηΓ3ηΙεηι Ιεδίιηι

8Ρ(1ριιΙρηι ίη βίηπ αιαίήβ. Τιιηο 3ρεπιεπιηΙ (ΙιεδηιίΓοβ δυοβ,

XVI, 1. ΤταηίαοΙο νετο $εεχιηάο αηηο νεηετχιηΙ: Β Ε( ΙταηιαοΙχ* άχιο1)ΐιι αηηχι

εοοε νεηετχιηί . . Γ. ΊταηααοΐϊΒ αιιίειη άιιοΐιιιχ οϋίοιυ νεηετχιηί . . Ο (ιιΐ ίιιπ> Γ<Ίαΐιιπι

6βΐ) ΤίτΙίο άίάιηο νετο άίε νεηετχιηί | 1εηι$υΙχπιαηχ : Ο ΗχετοαοΙψηαηχ , Ό ίη Ηχετο-

ζοίφηίχ | Μ α/ϊβηηία | νοΙ>ί$: 0 ηοΜί (?) | ίΙεΙΙατη εχχι»: Α οιη είχα | Ο οπι

ιη οτίεηΐί | Β εΐ νεηχηιιι$ οχιηχ τηηηετχυχια | 0 Ηυβο ορίηίο ρετΙετηιίΙ οτηνει (Ο 7η-

άαεοί) ; ιί χηίιίΐ Ηετοάεί αά «οπίιαί . . Β Ηαεο νετοα ΙεχτχιεηιηΙ οηιηεε Ιιιάαεοί. ΚΙ

Ιηηο Ηετοά($ οοηηηιιανίΐ ίοτϊϋαι | β ϋί- ίηφιϊητιΐ α6 «".5 [ 0 ρτορίιιία ηακίΐντητη

ρταίάίχιταΐ | ΙχιΛαι (σοιίβχ ΙιιΛε) εαιη ΑΒΙ); 0 οπι | ΒΟ 5ίϋ ίηίπι ίοτψίνιη αϊ

(Β αιΐιΐ ικγ χιτορΜαιη) ΕΙ (Β οπι) Ια \ Ιηάα \>\»: Β Ιαάι \ηα [ βηίπι οιιπι ΒΟ;

Α οιη | 0 φι\ τημΙ \ Τιιηο Ηβτοάεβ — αά ιε (0 οπι) — αϊ> εχα (0 οπι) —

άόηάε ιηίΙΙο>3 (Γ εΐ ηχίηΙ) εοί ίη (0 αά) ΒεΙΗΙ. άίχχΐ (0 άίΰβηή : Β Οείηάε ()ΐιία

τηαηί ιΙεΙΙατη ψιηηι νίάεταηΐ άυη υεηίηηΙ Ιετιι$ο1ίηιατη αά Ηετοάετη ίη αβίτίβ αιρίεετε

ηοη ναΐεΐαη! , άίχίΐ είι | Ο εΐ πιιΛ» (?) τοααίε . . ίη 0 ρίοι-α πικίε (ΙεαηηΙ | Ο ιη-

νεηετίΐίί βιιπ» | Β ίη Γιηε αάά Ηοο αιιίεπι άίοεϋαΐ >ιΙ ίραιωι (τααάιιίεηΐετ ρετάετεΐ.

Ί. ίη νια : Ι ) οιη | η'5 : Ο οπι | 0 5ί«Ι(ο , εΐ φιαιί ψι.αε άιιοαίυιη ρταεαίατεί

ίΙΙί» , ίΐα αηΐεεεάεϋαΐ εοί βίο | 0 ει ίηατεχ$ί άοπιηηι | Β ίηνεηετιιηΐ ρηετιοη αιχη

Λίαπο ηιαίτε εί\ι$, εΐ ρτοείάεηΐεα αάοταυετνηΐ εκηχ \ Τιιηο αρετχιετηηΐ — ηιααηί*
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εί πιαςηίδ ιηπιιεηΐηΐδ ηιυιιεί'ίϊνεΐΊΐηΙ Βεηίηηι Μηιίηηι εί Ιοδορη.

Ιρ.Νΐ ,ίιιΙοιιι ΊηΙ'ηιιΙι ο1)ΙυΙ«*ηιιιΙ δίη^ιιΚ δϊη§;ηΙοδ αυτεοβ: δίπιϊ-

ΓιΙεν πηιΐδ ηηπιηι, ηΐΐιΐδ ίηιΐδ, Ιειίίυδ νεΓο ηιγπηηηι. (^αί

εαηι η<1 Ηεπκίεηι Γε§εηι νείΐεηΐ ΓεάΊΐ'ε, ίη δοηιηϊδ «Β ηιι^ρίο

ηιοιιίΐί δυηΐ ηβ πίΜγριιΙ ηά Ηεπχίεηι: εί ρεΓ αΐΐοπι νϊβηι τε-

νεΓβι βιιηΐ πι ιε^ιοηεηι μι.ίιιι.

Οαριιτ XVII.

' νί(1εη8 ηυίεηι Ηεπχίεβ φΐο<1 ϊΙΙαδυδ εββεΐ ;ι ηιη^ίδ, ΐη-

ΠαΙιηη εβ( οογ εϊιΐδ, εΐ ηιίδίΐ ρει- οηιηεβ νΐαδ νοίεηβ εοβ εηρεΓε

εΐ ΐηΙεί'ΓιεεΓε. (^ιιοδ αιηι ρεη'ιΐιΐδ ηοη ίηνεηίΓεί, (Ιεηηο πιϊδΐΐ

ίη ΒεΐΚΙεεηι εΐ οηιηεδ πηεδ είηδ, εί οεεΐίΐίΐ οηιηεβ ρηείΌδ

ιριοδ ίιινεηίΐ η ΙίίηκιΙιι εί ίηίτβ, δεοιιηίΐιισι Ιεηιριΐδ ηιιοίΐ εχ-

φ.ιίδίνεΐ'ηΙ α ηιη§ίδ.

2 ΑηΙε πηυιη νεΓΟ ϋίεηι ηυηηι ηοο ΓΐΡΓεΙ, ;ΐ(1ηιοηΐΐυδ εβί

ΙοδερΗ ϊιι δοηιηίδ ;ι1ι ηη§εΙο (Ιοπιίηί «| ■■ ΐ (Ιϊχΐΐ εί ΤοΙΙε Μηπ,ιπι

εΙ ϊτιΓηηΙεηι, εί ρεΓ νίηηι ενεπιϊ ρει•§ε ίη Ε<£γρ1πηι. ΙοδερΗ

ηυίεηι δεειιηοΊιηι ηιι§εΚ «ΙΐεΙιιηι ΐνϊΐ.

(Ο ϊηαηιΐίοκι) ιηνηεήΐιιιι - ύεαίαπι (0 οπι) — βίηαυΚ : Β εί αρετίίί Ιηεααιιήχ !αά

οοΐαΐεηιηί εί πιηηετα | ίίηρηΙοΜ αατεοι {\1& ΑΟ; Ο πιιιηη-α) .• κίιηίΐίΐετ (ιιηυι Α <ι-

τηίΐίΐετ ροίΐ ηαεο αιιηιηι , ίηΐίί εί ηιίηαηχ ; ίίτηΐΐίΐετ) «ηιΐί — ιηι/ττίιατη (οοάΉ. πιντ-

Γοη») .. Β ρΓΟ Η» Ουαιρατ τηίηταιη, ΜιΙΜοη (Μ«1οΗϊογ?) (Αιμ, ΒαΙΙΚααατ αιιηιηι |

(Ι τενετίί υεΙΙεηΙ, αιΐηιοηϋί >υη( ίη $οπιηϋ5 (?) ηί | ίί ρετ αίϊαπ»• 0 ρι-απη ΙΙΙί αυίετη

αάοταυετηηΐ ΐη(αηίιπι ηοη οπιηί ααηάίο

XVII, 1. (}ι<8Ρ ρηοΓβ δΕοιίοιιε Ηιιίιυ αΐ|ΐ)Η5 ΐι-αάυηΓίιι- , ε» οοά>χ Α αιρίΐί

ςιιθ(1 ρι-;ιι•ι'(•(1ϊι αηηκχα ΗαΒρΙ. | \'χά(η$ σιιί<•»ι ΗεΓοάεα: Ό Ληηο Μααεηϋ Ηετοάεί

τεάίεηι α Βότκα ααη νχάιτεί | ρετ οηχηα νίαχ: Β &(]ά εί οοη/ίπβ* ηιηηί ιυί | ηοη

ίιιινπι'ΓίΙ . 0 ιπΐίπίΓβ ηοη ροίκίίίίί Ι ^ οπι άαιηο \ 0 αά ΒεΙΜβαη | (1 οιηη«$ /!ηο

1,11 ηοι /;/(>■>' • ϊι/ ν ..!)(•( ίη «ηιηίΐιιιι βηΛχιι ηι» . . 0 οπι | 0 <1 οτηηΜ οοσίάίΐ ίη-

(αηία \ αμο> ίηναύΙ . . Ό ψιί εταηΐ ίη η> . . ϋ οπι

Ί. Ηοο Ιοοο ία Α ϊηείρίΐ οβρυΐ XXIII., αποά" εοιηρΙΐεΐίΐιΐΓ οιηηϊα <)Η8Ρ

αρυά ηοβ 8ε^ρ^1ιηι^^ υβηιιε α(1 ϊαΐΐίαηι <-;ιρϊιΪ8 XX. ( 0 (ηοη ϊΐβιπ ϋ) οπι ίη *ο-

Μΐηί» | 0 άίχίΐ ίίΐί | Ο ρ«-ρβ «< ναάε | Ιοι. αυΐεηχ {Ό υετο) -- ϊυϊί: 0 οπι | Β

ν«Γ0 Ιιαηο ίί-εϋοηριτι βίο ΗαΙιεΙ : δίίΐ άεαχ οπιηίροΐεηα , ςιιί !<Μ οτηηίιι αιιίεφιαηι

βαηΐ, ιΐ»ι»ι»ΝΗΐί χ>ετ αηςεΐίΐη 5ΐίΐ/πι ΙοίερΗ ίη ζοιηηιχ άίοεηι 8ηταε εί ΜΙε ρνηΊ<ιη

γ( ηιαίτοη είιι* εί (υ#ε «η Κ()ΐ;/ίιιηι, ίί ειΐο ιοί νιαμε ςηο Λίεαιη Ιΐοί: (ηΐιιηιιη ίίί

εηίη» >/.' ΙΙουιΙί* φιαεταΐ ρικηαη αά ρετάεηάΊκη. Τιιηο /ο.νρρ/ι ίιιιρυηάΐ ΙεαΙαιη νίτ-

βίηβιη ου,η ριιο-ο 5Ηρ«Γ ίητηειιΐιηη , εί ίραε χιιρετ αΐίηά ακεηάίΐ , βί αη-ίριιι( ίΐετ ρετ

•ηοηίαηα ίί ρ«• ίειετίητη , ιι( ίη ΕαίρΙχκη «βαιπϋ ρίΓυβηίτίί : ηοη «ηίιη ρίτ ιηοπϋ-

ηιοη» ρΓορίη- «ηίΜια» ρο•βίτί νοίυετνηΐ.
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ΟΑΡϋτ XVIII.

Ουηιφιε νεηίδδεηΐ 3(1 ψιβηΛηηι βρείπηοηηι εΐ νείΐεηΐ ίη

ε» ΓεςυΐεδοεΓε , (1εδεεη(1ίΐ 1ιε3ΐ3 Μ3Π3 (1ε ίαηιεηΐο, εΐ δείΐεηβ

Ιεηείϊλΐ ρπεπιηι Ιεδίιηι ίη §;Γεηιίο «ηο. ΕγβιιΙ αυΐεηι ευηι Ιο-

βερΗ Ιι-εβ ρυει-ΐ εΙ ευηι Μ,ίγΪπ (]υ3ε(ΐ3ηι ρπιΊΙη δίηηιΐ ίΐετ η^εη-

Ιεβ. Ει εοεε βιιΐϊΐίο (1ε βρείιιηοα ε^Γεδδί κπηΐ ηιυΐΐί άΓαεοηβδ,

ςυοβ νίϋεηΐεδ ροεπ ρΓ3ε ηίηιίο ίίιηοΓβ εχείηηιβνεπιπί. Ταηε

(Ιεδοεηίΐεηβ Ιεβιΐδ (1ε ^ιεηιίο πιβίπδ βιιβε, ρε<1ϊΙ>α5 δΐιίδ δίεΐίΐ

3ΐιΙε (ΐΓβεοηεβ : ϋΐϊ νεΓΟ 3(1οΐ'3νεπιηΙ Ιεδυηι ; (Ιείικίε Γεεεβδε-

τυηΐ βΐ) ειδ. Τυηε 3(1ΐηιρΙε(υηι εβί φΐοίΐ (ΙίεΙυπι βδΐ ρεΓ Όα-

\\ά ρΓορηεΙοηι (ΙΐεεηΙεηι Ι^ηικίβίε (Ιοηιίηυηι (1ε ίειτ3 (1ι•3εοηεδ,

(1ΐ';ιεοιιο.•> εΐ οηιηεδ βίογδδί. Ιρβε 3ΐιΙεηι ϊηΓαηΙυΙιΐδ Ιεβυβ βπι-

1)ΐι1;ιηδ βηΐε εο$ ρπιεεερίΐ είδ υΐ ηπΐϋ ηοηπηυηι ηοεεΓεηί. δβ(1

Μ3Π3 εΐ Ιοδερη νηΐϋβ ίίηιεοβηΐ ηβ ίοιίβ ίηΓηηΙυΙιΐδ ΙαεάεΓεΙϋΓ

α (ΐΓ3οοηϊουδ. (^ο'ώιΐδ Ιεβυδ «ίΐ Νοίίΐε ΐίηιει-ε, ηεε τηε εοη-

δϊ(1εΓ3ΐε φίίβ ϊιιΓιιιιΙ ιιΐιΐδ δυηι : ε£θ εηίπι ρεΓΓεεΙπβ ίυί βεηιρεΓ

εΐ δυηι ; ηεεεδδβ εβί υΐ οηιηεδ ίεΓβε δίΐναπιιη ηι,ιηδίιεχεαηΐ

3ΐιίε ηιε.

ΰΑΡϋΤ XIX.

1 δϊηιίΙϊΐοΓ Ιεοηεβ εΐ ρβπΐί 0(1<>ι\ι1κ»ιιΙ εηηι εΐ εοηιΐίαυαη-

ΙϋΓ ουπι είδ ίη άβδβιΊο : ψιοευηκριε ΙοκερΗ εΐ Βε3»3 Μαΐ'ία

ίΙ)ηηί, 3η*εεε(1ε1)3ηΙ εοβ, οδίεηίΐεηΐεβ νίβπι εΐ ίικ Ι ίιιηιιίεκ ε3-

ρίΐ» δ03 ; δεΓνίΜιιηΐ(}ΠΡ οαικίϊδ. ίκΐυΐηηΐΐΐιυδ εχΗίοεηΙβδ £Γ3η(1ϊ

XVIII. Β ΟΉηιαίίβ ρ6τνιηί!3ΐηΙ (Α «εηιωεί ει νεΙΙεί) αά ά(.ιετΙιοη αά <ηιαη<ίαηι

5ρΐΙυηοαηι . . 0 Οϋτοςκε ρετνεηίίΐεηΐ (Ο Οίτη ανΛεχη υεηίε$εηΙ) αά βρ. αμαηά. | 0

οπι ύεαία | ΙεηεΙκιί: Ο ΗαΙιΙαΙ | Ο (ηοη ίίοπι ϋ) οηι φιακίαηι | 0 οπι βιιηηΙ \

Γ, (ηοη ίΐεπι Π) οπι ρταε ηίτηίο ί/ιηθΓ« | Ο οπι ϊκαε | 0 ίίϋ αηΐηη αάοταυαηιηΐ

ευηι, εΐ εατη αάοταειεηί αύίεηιηΐ | Ο (ηοη ίίειη Ό) οπι Όανϊά | 0 οπι άταοοηα

€ΐ οτηη. ' ι /■'/■'>''' | ' ' Ιρ& αχιίαη ι'η/αη/ιιΐι» ατηΐηίαΐαΐ αηίΐ εο$ ΐΐ ρτακιρίΐ Ϊΐ5 | ναΐάΐ

ΙίηιοΙιαηΙ : 0 ίη ατανχ ραυοΓί βταηί | 0 (ηοη ίΐκπι ϋ) αίί ΚοΙϊΙί ηε εοηήάετατε | 0

εαο ετατη νΐτ ρετ[. ηιτη , εΙ ηεοεαε ε»1

XIX, 1. Ο ϋίπιίΐίΐο- (ΐιιΐ€ΐη εΐ Ιεοηεί | ραπϋ : Β αάά αίςυε αίϊαπιηι (εταηαη

αεηετα | αάοταύαηΐ — Οκοοκτηςϋβ (0 Οααοιιηαηε) /οι. ει Ιε. Ματ. (0 Μοπ'α ίί

/ο.?.) ΛαηΙ — νίαιη: Β οοηυβηίβίαηί εΐ αηΐεεεάεΐιαηΐ εοι ρετ άεεετίχαη οιίεηά. βίϊ

νίατη | εΙ ι'ποπ'ησηίί! - - αΛοταύαηΙ εηη : 0 ίί ίηοίι'η. εαρ. 5ΐ«< αάοταίιαηΐ 1ε$ιιη\ . .

Κνηπΐ. Λρ«ΓΓ. Γίΐ. ΊΊλγΙιιίηΙοτΓ. β
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ευιη ΓβνβΓβηΙΐΛ 3<1θΓ3ΐ}αηΙ ευηι. Ρππιο ηιιΐοηι υΐ νί(1ίΐ Μηιϊη

Ιεοηεδ εΐ ραι•<1ο5 είΓο» ευδ νεηϊεηίεβ εΐ νβπβ Γει•3Γΐιηι ςεηεΓ»,

νεηεπιεηΙεΓ εχρβνϊΐ. Οιιί ίηΓ»ηδ Ιεδυδ Ι«εΙο νιιΐΐη ίη Γ;ιπεηι

«ίηβ Γεδρίεϊεηδ (Ιϊχίΐ Νοίΐ ΐίηιεπε, ηιηίει•: ηοη εηΐιτι βά ίηΐιι-

γ'οπι 1θ3ΐη νεηίηηΐ, $ε(1 3(1 οΒβεηυίηπι Ιιιππι εί πιεααι νεηίΓΡ

Γεδίίηηηϊ. Εχ Μδ •1ΐιΊ ϊ μ :πιιριιΙ;ι\Ίΐ ΐίιηοιτηι (1ε ιοιχίε ίρβϊηβ.

2 ΑηίοηΙηΒηηΙ ηηΐεηι Ιεοηεδ «ίπιιιΐ ευηι είδ εΐ ειιηι ηοοιίδ εΐ

ηκίηίδ εί 5ΐιηιηΐίΐΐΊΪ8 ψιΐ είδ ηεοεχκππα ροιΊβΒβηΙ, εΐ ιιιιΙΙπηι

ΙβείΙεΙίΒηΙ ηυβιτινίδ κϊηιπί ηιβηεΓεηΙ; βε(1 ει•ηηΙ ιικιιιμιΗ'ι ϊηΐβΐ'

ονεδ εΐ 3ΓΪεΙεδ, ψιοδ βεευηι (1ε ΙιμΙ.ίρ.ί βάΜηχι ταπί εΐ δεευτη

Ιι;ιΙκΊι,\ιιΐ. ΙηΙεί' Ιιιροβ ;ιιιι1>ιι1:ι1>αηΙ ε( ηίηίΙ ΓοΓηιϊίΙηΒαηΙ, εΐ

ηυΙΙυβ βΒ ηΐίο 1ηε(1εΒ3ΐιΐΓ. Τιιηε 3(1ΐηιρ1ε(ιιηι εβί (}πο(1 (ΙΐεΙυαι

εβί ρεΓ ρΓορΙιεΙβηι Ιιΐιρί ειιηι β^ηίδ ρβδεεηΐυι*; Ιεο εΐ Βοδ δί-

ηιιιΐ ρβ1ε3δ εοηιεάεηΐ. Εγ3ιιΙ δίηιπί (Ιιιο Βονεδ εΐ ρΙηιιΜπιιη

ίη (ριο ηεεεδδβΓΪ3 ροιΐαίιβηΐ, (ριοδ Ιεοηεδ (Ιϊπ^εΒηηΙ ίη ίΐί-

ηεΓε εοπιηι.

•

ΟλΡυτ XX.

1 ΓβεΙηηι εδί 3υίειη (Ιΐε ΙεΓΐΐ3 ρΓοΓεείίοηίδ δυβε .ίπιΙπι-

Ιβηΐΐυηδ εΐδ «Ι Βεαίη Μ3Π3 ηίηιίο ε,ιΙοΓε δοΐίδ Γ3ΐί§3ΓεΙυΓ ίη

εΓεηιο, εΐ νϊάεηδ ηΛοΓεηι ρηΐηκιε (Ιίχίΐ 3(1 ΙοεερΗ (^αίεδοαπι

ρηηΐιιΐιιπι δπΐ) ιπιιΙ)γ.ί ηι-»οπδ ΙπιΊιΐδ. ΙοδερΚ ίΐαφίε ΓεδΙϊηοη$

(Ιηχΐΐ εαηι 3(1 ρηΐηιηηι εΐ (Ιεδεεικίεκε Γεείΐ εαηι (1ε ΊπμηίιΙο

Β ρίβηε οπι | ^ (ηοη ίΐϊΐη Ό) Ρπηια αιιίίπ» ά>( νΐάίΐ (( ιχρανϋ \ 0 οτα ιί

ρατάοί | 0 άπα «β | 0 οπι νίΚαηβηΙιτ \ 0 ιχρανίΐ. ίη οιιίω [αάηη ίη/αηι Η-

5Κ5 Ιαίίο ννΙΙη α3ρίοίιηί άίχίΐ \ 0 οπι νίηίηηΙ , ϊΙργπ ιί υιβιιηι | Εχ (0 ΕΙ) Λΐ5 - -

Λι οοπίί «ρβίυβ (0 άί 00Γ«ίί6ϋ5 οογμβι) : Β οιη

Ί. 1>οί)ΐΐ5 βί αήη\$: Α αίϊηίοιχβ (βίο) Η οοουι | 0 ςκαβ ϋ» ηιοΜίαηα (ταηΐ

ροιίαηϋΐηι•, \ 0 </"">»π* ί;«ϊ | υΙ> αΐίο: 0 α)) αΐίφιο \ ΑπΛηΙαΙχιηΙ ααΐαη

α6 αΐίο Ιαβ«1β6αίιΐΓ : (ιγο Ηϊβ οιηηι'Βοβ Β ΗαηβΙ διιηιιί οιτη (Ϊ! ιί αινη $οτηαήί$ Ιαρί

ιταηΙ ίί ριοοτα | Β ρβΓ Ιιταηίαη ρτορίκίατη | Β ί\ιρ\ αιιίαη οηη> αβηο | Β ιχτηηΐ

οοτηιάιηΐ ραίια» \ οοπκάιηΙ: 0 υβ5ο«ιίΐίΓ | 0 ΕταηΙ αηΐιχη άηο | 0 ροτίαύαηΐητ,

οτηΐΜΪβ ςιιοί ίίοηββ — ιοτυτη.

XX, 1. Οίη άκ. Ιιΐβπι οπι ατηοιιίαηΐιο. «> οι &αΙα; Ιάΐτη ΗαΒεΙ ατάοτί

ϊβΚί | ηήηίο : Α ηίτηιυιη | Β ΓΌίίιχηι αϊ αηίαη ομτπ άίβ - - $ηαι αφια \η </άήΙ>ιΐί

(Ιιγάηϊί) (ίί^οΕΓίί (ί 6ίαία Μ. ρταΐ ηάηϊο εαίοΓί «55ί [αίίι)αΙα , άίχΗ (ίιιϊίβοατη | Ο

οπι ραΐηαι \ 0 αΐίφιαηίχιΐιαη $ιΛ χαηΐη-α μιμ | Γ. Ιοι. αηΐεηχ (αϋη. \ € οτα
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Ουπκριε Γβ8β(1ί88θί ΐ1>ϊ 1>εηΐ3 Μανία, Γεδρΐείεηδ 3(1 εοηιαηι ρηΐ-

ηιαβ νϊίΐϊΐ €»πι ρίβηαηι ροηιϊδ, εί (Ιϊχίΐ α(1 ΙοδερΗ ϋεδΐίΙεΓο υΐ

ηεΐ'ί ροβδεί ιιΐ οχ ΐδΐίδ ΓΠίοίίΒιΐΒ Ηπίυδ ]>.ίΙιίι;ι(> ρεΓοΐρεί'εηι. Ει

αίΐ α<1 εαηι ΙοβερΗ Μιγογ Ηοο Ιε (ΗοεΓε, ουιιι νϊ(1ε3δ φΐαηίαε

δίί αΐΐίίικίίηίδ ραίπια Ϊ8ΐ3, εί ψίοά ία (1ε ραΐηιαε ΓηιείΐΒυδ οο-

§ϊί38 είΙεΓε. Ε§ο π)3§ΐδ (1ε αψιαε ρεηυπα οο^ίΐο, (ράβε ηοηίδ

ίαηι (ΙεΓεεΐΐ ΐη υΙηΒυδ, εί ηοη ηβοεηηΐδ υικίε ηοδ εΐ ιπιηοιιΐη

ΓβΓοείΙΙανβ ναΐεαηιιΐδ. '2 Τιιηε ίηΓαηίιιΙιΐδ Ιεβυδ ΙαεΙο νιιΐΐα ϊη

δΐηα πιαίπδ βααε Γεδίίίειίδ αίΐ η<1 ραΐηιαηι ΓΙεεΙε λγΒογ ταπιοβ

Ιυοδ, εΐ (1ε ΓπιεΙα Ιυο ιεΓιεε ηιαίΓεηι πιεαηι. Ει οοηΓεδίΐηι 3(1

ηβηε νοεεηι ίηοϋηανίΐ ραΐηια οαουηιεη βυυηι υδο,ιιε αθ ρΐαηίαβ

ΒεαΙαε Μαπαε, εΐ εοΐΐε^επιηΐ εχ εα ΓπιεΙιΐδ ςυΐοιίδ οηιηεδ τε-

ίεείί δυηί. Ροβίςυαηι νειο εοΐίεββπαηΐ οηιηϊα ροηια είαδ, ίη-

εΐίηηία ηιηηεΙ>3ΐ, βχρεείηηδ υΐ είϋδ 3(1 ΐηιρεπππι τεδΠΓ§;ει•εΙ

3(1 ευΐιΐδ ίηιρεπαηι Γπεί'αΙ ίηείίηαΐα. Τυηε Ιεβυδ (Ιίχΐΐ αά εβηι

Επ§ε Ιε , ραΐτηα , εΐ εοηΓοι-ΙβΓε εΐ εβίο εοιίδΟΓδ αι•υοπιηι ηιεα-

Γαηι ψΐΆε δπηί ΐη ραΓαοΊδο ραΐΐ'ίδ πιει. Εί ηρειί εχ πκίκ'ΐΐηικ

Ιυΐβ νειΐ3ηι .κριηε φιαε αυδοοιιβα ε8ΐ ΐη Ιειτ3, εΐ ΙΙααπΙ αψιαε

3<1 δ3ΐίεΐ3ΐεηι ηοδίΓβηι εχ ε3. (^ιιβε δίβΐΐηι εΓεε»3 εδί, εΐ εοε-

ρίΐ 3(1 Γ3(1ϊοεπι είϋδ Γοηδ 3φΐ3Πΐηι ε§Γε(1ί 1!(ηρί(1ίδδίιΐ)ΐιδ, ίτί-

^ΐιΐϊδδίηιυδ εΙ Ιιιεϊίΐΐδδϊηιηδ ηίπιϊδ. νκίεηΐεδ βυίεηι ηψιαε ίοη-

(επι ςανϊδϊ δυηί ^αικίίο ηια§ηο, βΐ δαίίηΐί δαηΐ ϊρδί εί οηιηία

ίαηιεηΐ3 εΙ Βεβίίαε: ιιικίε §ΓαΙΐ38 ε§εηιηΙ (Ιεο.

«Μ ύεαία | Ο Γίίρίχίί - - ΐ'ί<1βη.«/Ηε - - ροιηίι άχχίΐ | ροιηίί : Β αάά φιαι άαΙΙηΙί

νοοαηΐιιτ \ 0 Βίίίά'επΉΒ» πιί/α αϊ, βί βεή ροίίεί, κί | Ο οηι «ίίίί | Ο ψιαηίατη

αΙΙϊΙιιάίη(ηι /ιαίϊβαηί τατηϊ ραίηιαβ ήϋίιΐί | βί <;ιμ><1 (ϋ φιίάιπι) (υ — οος/Ηο: V

("ρποπΗιΐ5 οπιί53Ϊ5) Ει/ο αιιίοη φτανίχιιίτηι άΐ αψιά α><)ί(ο | Β οπι οηαΐ ιυΛη» - -

ίη αίΓΪΐχΐ! | ε< ηοη: Β ςι/οηίαηι ηοη | 0 υηάί ιοί τΐρίψη ανί ηο« ϊρ303 η{οοΟΙ.

άιοέατηιι».

Ί. 0 ηιαίη'ι «ιαβ Ματϊαι ΐ'ίπ/ίηι'8 | ταχάίΐΜ (Α αηάίβηι?): 0 οηι | ί'ίίο/ί

(Ο Βί/ΐΜίβ , ϋ ΡΙκΙατΐ) ατύοτ ταηιο» Ιηο$ (οαηι ΒΟ ; ϋ οιη ; Α ραίιηαιη. Β αιΐιΐ

αά ίεπ-ατη) | ΒΟ άι /πκ-Η&υϊ Ιηίί | πιαΙηη πκατη: Β αάά α ηοί | ΕΙ Μη(αΙήη:

Ο Βίαίίηχ | Β υ,^ιζε αά Ιιττατη Η ηίφιι αά ραΐτηαβ Μαήαι υίΓαϊηί! | 0 Η οοΙΗ-

αιηΐεί ΐχ ία (ηιείια 9"05 «οοβοαί οηιηεί τι(ιτΙί ίκηί | 0 Ροίίβα νιτο φιαιη οοί/βοίο

ϊΐ/ηί Ι <3 «"' ίιηρεπ'ο ιιίΓα. αιίη.ι (πιρίτιο {. άκΜηαΙα \ 0 Λρίτϊ αιιίαη ] 0 ιόιιππ»

ψιαΐ οςαΊΙα (Ο αίαοοηάίΐα) ιΜ | Ό /Ιιιαί (Χ «ο ααμα αά | 0 ΕΙ ιΐαΐαη ιηοΐα Μί

ραΐτηα , «ί οοβρβπιηί ρ«Γ ηκΗεβϊ ιίιι> βαηάί (οηία αψιαηαη Ιίτηρίάί33%η>% εί (ΗαίάΙ εί

<Ιοίοι'55ΐηιί ηι'πιΐϊ. Υ'ιάιηΙα αιιίιτη (Α οπι) (οηία αφιαηιιη \ 0 ιαΐίαύ ιηηΐ εοπι οηιηί-

1>υ$ ίυιηεηϋί εί Ιιοτηίηίοια (ϋ 6ε5ί»5 5«!5) αταίίαί ααιηία ά«ο.

6*
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ΟΑΡυτ XXI.

ϋίε νείΌ ηΙΐβΓΛ εηηι ίικίε μι•οΓιείδοει•εηΙ(ΐΓ, οΐ ϊη ηοΓ3 φιη

ΪΙθγ 3§βΓβ εοερεπιηΐ Ιεδϋδ 3(1 μοίηιαηι εοηνεΓβυδ (Ιίχϊΐ Ηοο

ρπνί1ε§ίιιηι <1ο ίίυί, ρηΐηι,ι, υΐ ηηιιβ οχ Γ3ηιίδ Ιυίβ ΐΓβηβΓρη-

Ιηγ βΙ) 3η§ε1ίδ ιηείδ εΐ ρΐαηΐείοΐ' ϊη ρΐίΐίΓιδο ρβΐπβ ηιεί. Ηαηο

.ΊΐιΐΐΊΐι 1>βηβί1ϊοΐίοηβπι ίη Ιο εοηΓει-3ηι ιιΐ οηιηεδ φΐίεηηκριε ίη

αΐίαηο εερίαιηΐηε νίεειίηΙ, (ΙΐεαΙυΓ εϊδ Ρεννεηίδΐίδ ηά ραίαιηηι

νΐείοπηε. Ηβεε εο ΙοφίεηΙε, εεεε βη^ε1υ$ (Ιοηιϊηΐ ηρραπιίΐ

8ΐ;πΐ8 βαρεί• αιΊιοΓεπι ρβΐηιβε , εΐ βαίει-εηδ υηυηι εχ Γβαιϊκ εϊιΐδ

νοίηνϊΐ 3(1 εοείαπι, 1ΐ3οεηδ Γ3ηιυηι ίη ηι.ιηυ 803. (,)ιιο(1 νί-

άεηΐεβ εεεϊίΐεπιηΐ ίη Γβείεηι δΐΐ3ηι εΐ Γηείί βυηΐ νείιιΐ ηιοΓίαΐ.

(^υ'ιΐηΐδ Ιεβυδ ΙοεηΙϋδ εβί (Ιϊεεηδ (^υηΐ'β ΙεηεΙ ΓοπηίάΌ εοπ1α

νεδΐΓ3? Αη ηεδείΐίδ (|ϋϊ.ι ρηΙηι.Ί 1ΐ3εε, (]ΐΐ3ηι Γεεί ΐΓβηδΓειτί

ϊη ρ3Γ3ΐ1ϊδυπι, ρ3Γ3ΐ3 επί οηιιιίΙ)υδ δαηείϊδ ίη Ιοοο (1ε1ίεΪ3ΐ•ηηι,

δϊειιΐ ηοοϊδ ρηι\ι1.Ί ΙΊιίΐ ίη Ηιιίιΐδ Ιοεο δθ1ί(ιΐ(1ίηίδ? Λΐ ίΐΐί §3ΐι-

<1ίο τερίεΐί δυηΐ, εΐ ΓοιΙεβ εΓΓεείί δυιτεχρπιιιΐ οηιηεδ.

Ολρυτ XXII.

1 Ροδί Ιι:κ'(• ί Ι οΐ" 3^ειιΐίυιΐδ ίρδίδ (Ιίχίΐ ΙοδερΗ 3(1 Ιεδυηι

Οοππιιΐ' , (•;ιΙογ ίδΙε ιΐεεοαυίΐ ηοδ: δί Ι ■ 1 > ΐ μΐηεεί, νίηηι Ιεηεβ-

ηιηδ ίιιχίη ηΐ3Γε, αϊ ροδδίηιιΐδ ρει* είνίΐαΐεδ ιικιπίίηκίδ Γεψιίε-

βεεΓο. ϋίχίΐ ει Ιεβηβ Νοίΐ ΐίηιεκε, Ιοδερη; ε^ο νΐ3ΐη νοϋίδ

ΟΓενίβΙιο, υΐ ([ΐιοίΐ δρηίϊο ΙπβπιΙ,ι (Ιίειυηι ίΐιιπ εΐ'3ΐίδ, ίη ηηο

ΧΧΓ. (^οββ Ιιοο οβρϊΐο οοιιΐΐίΐοηΐΗΓ , οοάΊ:χ Α αηηεχα ΙιαΒεΙ οαρϊΐϊ μποη. |

Ο Οίβ αηΐιιη αΙΙιτα ]>Γο(ιοΙί 5ΐιηί ; ίί ίη Ηοτα - - οίί Ηοο ιχ ρταιαρίο «η«ο ίί&ί άκο,

ραίιικι — άΐ ταηιία Ιιιία | Λ Ηαηο ΙιαιβΛ. τηβατη | Ο φιί ίη αΐϊψιο οοηο ατί. νί-

(χτίη! . . Ο ψιϊ (■ίτίαηιιικ' ροιίίί νίοΐτίηΐ | Α Ηαιο αιιΐίτιι γο | ΰ (Ι νοίαηι ρΐτ ηκ-

άίιιτη οοίίητη , ηα\>ιηί ταιηηηι αΛυτίί ραΐτηαι ίη ιηαπιι Μία | Ο Οχιχηφίΐ Λαβο νίάι-

τιηΐ , [αΜ ζνηΐ ιΐίΐυί ηχοτίνχ. Ταηο Ια. Ιο<\ βίί αά £θϊ αΊΌβηί ()υαη {οτηι. οΜι'ηικ'

οοΓ ναΐηιχη ? | Ο ίη ραταάίχο , €π( | Ο έίοιιΐ υοΐή! — ίη Ιοοο ά$ΚΓΐί λιαυι | Ο

οιη ΑΙ ΗΗ - - οηιη«$.

XXII ,1. Ο ΕΙ Ληηι (Ο Οιαη αιιΐιηι) ίίβτ ααιηη!, ά\χ\1 ά Ιο$η>Η \ Ο οαΐοτ

ηίηιίί | ίίί'οοοιιίί ηοϊ : Β ο(1<1 βί ναΐάί άί[/ίοίΙί βίί ηοΗ$ ίη ίη Εοι/ρίΜηι ρΓορίβΓ ιηοη-

Ιαηα άιεπίί ; αάηνο XXXVII (ϋίόυί «5ο«β ίη ίαι/ρίκη» οροΓίίτεί ηοϊ αηώιιίαη. | Ο

ίοιίΜΒίΐΜ υίαιη τπογκ (αοη ίίειη Ό) - - ηαμϊιχιηάο Ιταηήη | Ο ίσο ιιοοίϊ ιηση-

ήοηι» (>ηο'. ί/α ηΐ αηοά χχτ ίτίο. άίο «οοίί ρίτρίίταηοίίη» (οο<1. ρεΓρβταηΑηη) *ταΙ,
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ιπια (Γιε ρβΐ"βοΐ»1Ϊ8. Ηηεε ίΙΙί« ΙοψιεηΐίΙιιΐδ, εεεε ρΐ'οκρΐείεηΐβδ

ηιοηΐεδ Ε§Ύρΐίοβ εΐ βΐιΐ8 εινίΐηΐεβ νΐιίειε εοερεπιηϊ.

2 Εΐ ^ηικίεηΐεδ εΐ εχιιΐΐαηΐεδ (ΙενεηοπιηΙ ΐιι ηΊπΙηιβ Ηει•-

ηιοροϋδ, ε( ίη φΐ;ιικ1ηπι είνίΐηΐεηι Ε»γρΐί ψιηε 8οΐίηεη (Ιίεϊΐυι•

ϊη^Γεδδΐ δυηΙ : εΐ φΐία ίη εη ηιιΙΙυβ εια! ηοΐυβ α φΐο ρείίδδεηί

Ιιοδρϊΐΐιιιιι , ΙεηιρΙιιηι ίηςίΡδδί δηηί φΐοίΐ εηρίΐοΐίηηι Ε^νρΐί

νοεαΒηΙιπ•. Ιιι φΐο Ιεσιρίο ΙτεεεηΙη φΐ'ιιΐφΐ3£πι1;ι φΐϊπφΐε

ίιΐοΐη ροδϊΐα εΐ'ηηΙ , φΐιΙ>υ$ δίη^ιιϋδ (ΙίεΒιΐδ Ηοιιογ (Ιείΐαΐίδ ίη

δαεπίε^ϋδ ρειΊιίοεΒηΙιΐΓ. Ε§νρΐϋ νείΌ είυβάεηι είνίΐαΐίδ ίη-

§ι•εδδί δυηΙ ι,ΊρίΐοΓιυιιι, ίη φΐο εοδ ηιΙιιιοηιΊκιιιΙ βηεεπίοΐεχ

φΐοΐ δίη^ιιΐίδ ιΐΐο^ιΐδ δεειιικίυηι Ηοηοΐ'εηι ϋείΐ.ιΐίδ εοπιηι οηΐυ-

ΙίδδεηΙ δ:κτιΐιικι.

ίη Ηαο ιιηα ύίβί ηαηβίηηοιιία ρβτίίη</αί». ΛάΙιηο βο ΙυαηαιΙι «α ρίηρκϊίηΐιι νίάπι

οοηχτιιηί τηοη/β! £9. βί άν. είιυ.

2. άΐυααηιηΐ -- βί (\ ιιπι) ίίΐ — φιαβ ϋο/ίπβη (Β 8οίΓίηα) άίάΐΜ (Λ οηι)

ιηιιηαή «ιιιιί (Β ;ιιΙι1 ναρβτίίηα ιΐίά ηοτα) . . (Ι ίη νηαηι ΐχ άνίΐαίίοιΐ! (Ό ίη αιια-

ίΐ'ΐιη άνϊίαίβ) ιμιαβ 8οΙίηβη άκίΐατ ίηρτιαή ϊιι/ιί | φιίιι : 0 ιμιοιηαιιι | € αραά ({ΐιαιι

ρυΐιιίαηΐ ηο$ρίΙαή — ςικκί ΑίϋνρΙίϊ ήιιιάαιι οίνίΐαίίί ΟαρίΙοΙίχιίη νοοαύαηΐ : ίη αυο

ΛίίΙηιι 5ίπ0Μίΐ5 Ηοηοτ άίίΐαΐίί ιαοτίΐίαίί ρναώεοαίητ. Ιίίειη οιτι ΓεΙίηυα Εαι/ρΙη νίτο

— ίαβπ'/ϊβία.

Ιη αηΑ\<χ Β ροϋΐ νεΛα ηιιΙΙυΒ ιταΐ ηοΐαι 1οη§β 3 ΙεχΙυ ιιο51γο ιΙϊνϋΓ5;ι Ι»•£ΐιη-

Ιιιι. ΡείβϊΐιΐΓ ριη'πι βίο: ιη αηιιχ Ιιοηιϋίο άηΐίηατίηΐ, ίη ιίοτηη αιίαχάαιη Ιυιίαεί

(νί<Ιιι.ιε? ΟΓ. ίιιΓι-» εχΐΓβηΐΗ νε&α Οίχγι. XXIV. ϊιι εοά. Ό; ΐΐεηι ε»ρ. XXV». ρχ

οοϋ. Β) ίιοϊρίίαϋ ίχιηΐ. ΕΙ εωη ίη βαάετη άοιηο ιοίαήατη β5*«ί, βί ιηιιΐΐίΐνάο ρυεπ»-

ι-ιηη αά Ιαΐίΐη υβηίίίβηί αά ιοίαηυηι ίίίικί ιιΜ ιταΐ , φιχάαηι άβ ίτι/αη/ΐί/ώ ίηιριιίηί

ιαιιιια άΐ ριιιΗί ά( βοΐατίο , φή οαάεη! αά Ιιτταιη νιοτίηιι» αϊ. ΕΙ αιπι ρακηίβ,ϊ

ικοΓίιιί οιιοιοτίίϊίηί , ρ«ίΓ05 \ηί(ττοααηΙί$ <)\ιί αιτη ρτααήρίίαυίταΐ άΐ αοΐατίο , ιιηϋί

ροβί αΐίκιη α((ίπηαΙ>αΙ ααία 7«μμ ρταιαρίΐανίταΐ ειιηι. Ηοο αιιΐηα άίη-ϋαη! , ιιοιι

αιιϊα ίαηοΐυς εταί ί« β! αάννηα , [βεά] ηί η\αηί[(3ίατιΙυτ ροίίηίία νίΗαΙί$ βίκί. ΕΙ

ήοο /αοίΗπ» ιιΙ. Ταηο ρα«ηί«» ιηοτίυί οίαιηαύαηΐ οοηΐτα ΙοίίρΗ βί οοηΐτα ΰεαίαιη νίν-

αίηίίΗ άίοεηΐΐί ¥ί!ίιι$ ναΐΐτ {ίΐίχηη ηίίΐιηι ίηΐβτβάί, βί τηυτίιιιΐί 65ί. Λ'οη ροίίΐίίί ηια-

ηιΐ5 ηοίίΓΟϊ ίναάινε, φάη ίηίίτ/ϊααηιΐϋ (εοϋ. -οίηιηι) ναι. Ιιηίί οιιίίτη ΙαΜϋαΙ βί

ηοη βί5 ηβροηά&αΐ. ΥιηβηιηΙ αιιίαη αά Ιίίυη» Λίαπα βί /οίβρΛ βί άίχιταηΐ βί Λίί-

χητ( , «ιίίβΓβτβ «ίοπιίηβ. Ιη Ιιττα €ηίτη 5μπιμ5 βχίΓαπβα, ίί ίίίί β/απιαηΐ οοιι/γο τιοϊ.

Τυηο /β5«5 άίΒοιηάΐΙ άβ ίοΐαήο , νοοαυίΐ ηοτηβη ρυβτί 9"1 <αοβί>α< 5Μρο• ίίτταιη βί

Λ'ιιί Ζβπο. ζ)Ηί η.ιροηάίΐ ΰοηιίηβ. ΙΗχϊΙφκ «ίί Ζβϊΐυ 1/ίπιπι ρΓαβφίίαυβππι ίβ άΐ

ιοίαήο, άκ ιηοάο οοταιη οιηηίΐιιια ; ίη οοηϊρββίι» οηιηίΜηι ιτη'ία.ϊ άΐΗαηΙητ. ΑΙ ίίίβ

ιΐίχίί Νοη ηιβ ρΓαβοίρί/αίίί /μ, ίίοιηίηβ. ΤΉηβ ραΓβηίβί ηιοτίιιί τοααηΐί! /βϊΐ/ηι ά\α-

6αηί Ρίο βΓ^ο «1 οάιηάαΐ ιυ&χι ίρίκτη ςιι» ίβ ίοίαπ'ο βκτη ίηιρίίίίί. Κίιίί ίβίϋί Ηοο

ηυίίαίβπω /Όβίαη» ςικχΐ «ϋοίίίί: Μίι'ϊ ίίί υο6ι'5 9«ο<Ι ηοη αϊ ίηνβη/ο ίη »ηβ ίηίςηίία!.

Τΐίηο βοβρίί ίρηιη» το^αΓβ 6βαία νίταο ηί τηοτίηιαη ραεπίπι ρτο βο 9«ο(1 «βηβταί α<ί

υίί/ίη(ίι<ιη βυηι ΓβίϋββίίαΓβί. ΏχχίΙ Ιαηί τηαΙΗ $υαι (^ηοάαιηφίΐ νοίηιήι, τηαΐίτ, βαο

ϋβιηρβΓ /αοίαιη. Γκπβ ίίιϋ Ζβηο, $ηταΐ βί ηοίί τηοτί 8βίί νίυι. (?ιιί ϊίαίίητ 5β 5ΐιρβΓ
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Οαρότ XXIII.

ΡβοΙυηι εδί 3α1βηι οηηι υεβίίδδίηια Μανία ειιηι ϊυίβηΐύΐο

Ιβηιρίυηι ΓιιΐδδεΙ ΐη§Γεδδ3, υηίνεΓδβ ίίΐοΐη ρΐΌδίΓαΙα δΐιιιΐ ίη

(6ΓΓ3Π>, ϊία ιιΐ οηιτιϊα εοηνυίδα ίηεεΓεηΙ ροηΐΐυβ εΐ εοηΓηιεΙα ίη

ίηοΐεπι βϋβπι ; εΐ βίο βε ηϊηίΐ εβ3ε ενΐίΐεηίει• (ΙοευεπιηΙ. Τυηβ

3ΐ1ϊπιρ1οΙαηι εβί ηυοίΐ (ΙίεΙιιηι εδί ρεΓ ρΓορΙιεΙηηι Ικ;ιΐ;ιπι Εεεε

(ΙυιιΓιικίδ νειιίεί δυρει• ηυΒεηι Ιενειη εΐ ϊιΐ£Γ(!(1ίεΙιΐΓ Ε^νρΙυπι,

εΐ πιονε1)!ΐπΙιΐΓ 3 ίβείε εϊιΐδ οηιηΪ3 ιιι;ιηιιΙ;ΐ(1;ι Ε§γρΐίοπιηι.

ΟΑΡϋ'Γ XXIV.

Τυηε ευηι ΑΠτοίΙοδΐο (Ιηο'ι ανΐΐαΐίδ ϋΐΐιΐδ ιιιιιιΐ ι:ι(ιιιη Γαϊδ-

δβΐ, ουπι ιιηίνεΓβο εχειτίΐιι 8αο νεηίΐ 3(1 Ιεηιρίυηι. Ροηΐϊβοεδ

νεΓο ΙοηιρΙΐ ηΐ νίίΐεπιηΐ ςηοίΐ ΑίΓΐΌίΙοδΐο ουπι υπΐνει•δο εχει•-

εϊΐα δαο νεηΐί 3(1 Ιεηιρίησι , ρΐ'ορει*3Γε ρϋΙηΒαηΙ δε ΙαηΙιιηι

νίικίίεΐαηι νϊίΙεΓε ίη ϋβ οροππη οβυδβ <Ιϋ εοιτιιεΓαηΙ. 111ε 3ΐι-

Ιεπι ίη^Γεδδΐΐδ Ιεηιρίαηι, ιιΐ νίίΐίΐ οηιηϊα ϊίΐοΐα ίη Γαεϊεδ δϋ»δ

ρΓ0δ(Γ3ΐα ϊ;ιΐ'ειτ, αοεεδδίΐ 3(1 Ικ'αΙαιη Μ;ιπηηι ψκκ: ίη δϊηιι δΐιο

ρίίίΡί ϊυοί ίΓβχϋ. ΙΙΙχ αιιίαηχ άί οίνϋαΐΰ φιαε 8οΙΗηα άχοχίχίτ Ιαιιάανίπιηΐ αοηιίηιιηι

άχο(η!($ Ιίίο ΐ'ΐκ'ι- νβτι αϊ βαΐναΐοτ ιηηηάχ; ύιαίαηι Μαήατη, Ιο$«ρη αϊ αΙίο$ ψη ααη

αϊ νακταη! οιιπχ ιηαχίπια άίΐίαΐηΐία ΙχοηοταΙιαηΙ. ΕΙ εΐβΐιηιηΐ ίη (αάειη άνίΐαΐι ρη

χιηιιιιι αηηηηι. Οιιυπι ΗίδΙοηαπι (Γ. ουπι ϊιβ ςιιαε ϊηΙΥα αψήβ ΧΧΧΙί. ηβιτΒηΙαι-.

XXIII. ϋ ί'ηνίηια -- 1>ίαία Μ. οκη» χη(. ίαο ΙβηψΙ. (υί$$(1 ίηαηαα, «1 ιηβ-

νιηα χάοΐα χη (πια οοι-πια-οιί , ϊία χιΐ οηιηϊα ίοηνχιΙ$α €1 οοη/τ. ίη [ααίί ιχιαι «αοί-

Γβηί, αο «ι ηι'Λι'ί εϊίβηί: η« (υίάίηίίια αίχαηχά ρταιάίοιτιΐιιτ ςυατη αιιυά ίιηρίιίχαη £5ί«1

φχοά ρτορη. /βαίαβ ρταιάίχιταΐ . . Ο ΕαοΙχαη αϊ ηΙ, νιαταία Ματία ΙνηψΙαιη οιιηι ίη-

(αηίιιΐο υηχν. ίά. οοττίίΐηηΐ, ΐΐ οηιηϊα \ρ$α χάοΐα ίη (αάα .νιιι/ϊ ϊυτιιιιηηηία ηιηΐ, ϊία

ιιί ηίηϋ «556 ίΐι>ί6η(ίιΐ5 ρταιάίκτίίητ. \αιη Ιιιην αάϊιηρί. α! φιοά ρταρη. ρταεάίχι-

ταί . . Β ί'αοίϋπι ίΐί αιιίεηι , οιηι /εχΐίϊ αΐίΐ ΙΗιαη αηηαηαη , ύηηιΐ ιιαη ηιαίι-ο 5υα

Λίαπα οαρίΐοΐίιιτη ίη ΙαηρΙο χάοΐαηαη £0</ρίί νηβτηηια ι$1. ΕΙ άιιτη ί«ρτϊ55ΐΐ5 {ιιίικί

((ΐηρίυτη Μχιά, χιηίυ. ίά. ρτοβίταΐα ζιιηΐ ι•ΐπ ] 0 οπι εΙ ίηςηά. Εοαρίιιιη | Ο (Ι

οοιητηονιΐ. οτηηία ηιαηϋ/αοία Αιΐ). α /αο. βίιΐί

XXIV. Ο Τιιηο Α(τοάίίίο (ϋ Οιαη αυΐαηι αύ Λβτοάίιίο) ιίιιεί - - αά ΙαηρΗιηι

ιΐ ηαη οτηηΰιΐϋ οααηίΙχΊηα 5ΐιί5. | ΙΌηΙχβα! - - ν'χάβΓχιηΙ (Α νϊάβηηΐ) φαιά (^αρρίβνϊ)

Αβτοάοήο (&Κ υίΓοςιιε Ιοεο ηοηιι-η ίβίπιΐ ία λ βοηρίιιπι εβί ; ίιι Β Ρταάοιίο) - -

χχηχΐ (Ο Λ[τοάχιϊχαη - - ρτοριταηΐίΐη) αά ίίηιρ/ιιηι , ρΓορεΓακ (0 οπι) ριιίαίιαηΐ (0

- νιτιχηΐ) $ΐ ΙαηΙιιπχ (0 5β οπιίβδο ΙαηΙιιηι) - - ίη ίίί (0 ίη £θί) - - οατηκταηΐ . . Β

1>γο 1ιΪ5 οπιηίΐιιΐθ δίο : ρχύαη! ψιία άϋ άιο ιίικϋςίστη (αατιηΐ αά (ΛΙίΊϋ χηατι$3ΗΠΧ

οοπΊΐίταηί | ιιί νχάίΐ: Ο (ηοη ίίειη ϋ) ιΐ ΐιάοηι \ Ο (ηοη ϊιεπι ϋ) «η (ανχαη

ιιιαηι ίη ίβιτα χαΐΐτΐ \ ^ αά ί/απαηι «ί αάσταυίΐ ίη/αηίβηι , αικτη χρια ίη ϊίηκ ϊμο
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(Ιοππιπιπ) ροΓίβ^α! , εί ;κ1οι•;ιη.•> οπιη 3(1 υηίνεΓδίιηι εχει-οϊΐιπη

δυυιη εί 3(1 οηιιΐθδ πηιίοοδ δΐιοβ άΐχίΐ Νϊδί Ηίο (Ιευβ εδβεΐ (Ιεο-

πιηι ηοδίΓΟΓϋΐυ, <1ϋ ηοδίπ εοι-αηι εο ΐιι Γ:κ.•ίθ$ 81138 ηιϊηΐιιιο

εεεϊαΊδδεηΙ , ιιρ(|ΐκ• ίη εΐιΐδ οοηβρεοΐα ρι-οϋΐταΐΐ Ϊ3οεΓεηΙ: ιιηίΐε

εηηι (Ιοηιίηυηι βυιιπι ίαοΐΐ ϊ ρΐΌΐεδΙβηΙυν. Νοδ ογ£ο (Ιεοβ ηο-

βίΓοβ ααιο(1 ν'κίεηιιΐδ ΓηεεΓε, ηΐβϊ εηιιΐίυδ Γεΐεππιυδ οηιηεβ, ρο-

Ιεηηιιΐδ ρεηουΐυηι επιβ ΐικΙί^πηΓιοηϊδ ϊηειιιτεΓβ εΐ ιιηίνεΓδϊ ίη

ιιιΙίΊΊίπιιι (ΙενεηΪΓε, δίειιΐ ιοηΐϊ^ϊΐ ΡΗβΓαοηί γρ^ϊ Εςγρίϊοΐ'ΐιηι,

ηυϊ ίπιιΐΐδ νιιΊιι(ιΙ)ΐΐ8 ηοη οιειίβηδ ουηι οηιηϊ εχβιαίιι δυο ίη τϊι,ίγρ

(Ιΐ'ππίΓΜίδ εβΙ. Τυηε οηιηίκ ρορπίυδ εϊα8(1εηι οίνΐΐβΐίβ Γ,ΓεϋκΙίΐ

ιίοιιιϊιιΐ) ϋεο ρεΓ Ιεδϋηι Οηΐ'ίδΙυηι,

ΟΑνυτ XXV.

Νοιι ροδί ηιιιΐΐηιη Ιεηιρυβ (Ιϊχΐΐ βη^εΐϋδ 3(1 Ιοδερη Κε-

\ ΐ'ΐΐητ ίπ Ιειταηι Ιικ1;ι ; ηιοιίηί βαηΐ ΐ]πϊ (]ΐι;ΐίτρΙ)ηηΙ ;•ιιΐΐ)ΐ;ιιπ

ρυεπ.

ροΓίιιΙ'ηΐ. Εί ευτη αάοταΒΒεΙ («πι, αΐΐοαιίιιι εΒί υηϊυεΓΒΐιηι εχετάΐυιη αηιιηι εί αηύα>ί

ιαοι άίεεηΒ | ιίεηηαη ηοίΐτοηιιη : ΒΟ οιη; βεϋ Β &άά ηοη τι$ιι$άΙαηιΙ Ζεηοηαη

ρικηιιιι φιί εεάάϋ άι ΒοΙαήο, γετ%\1ψικ (ϊίηβ εορυΐα) άίί μ/ι ίη {αάιι αιιιι.ι ε(<; | Ο

ίαοεπηί; ιΐοΐιιίηηνι νηίΐιΐ ίίαιηι ιικ | 0 φιοιΐ άίοί ποβΙτοβ νίιΐνιιηα (αεετε, ηίίί εαηΐί

ι•ί ιοΙΙκίΚ [εατίιηιΐΒ , οιιιηα ί/κίίρηαϋοηίί είΗΒ ίπ ρεήαιίιιτη ίηοηττετε ροίετϊηηα, \ ίη

ίηίετίΐ. άενεηχτε (ΐΐα οΐίαιη ϋ) : 0 ίη ίηίετίί. ιηοτΙίΒ εαάεπιιΐΒ | ίίοΐίί (Ο «V (ηίηι)

- - ίη τηατε (ϋ ίη τηατϊ) - - οτεάϊά'ύ — ρετ Ι. 6'ητίίί. (Β ρ™ ετεάίάίΐ - - ΟιήίΙ.

.•.!(: : αάοτανεταηΐ Ιειιιιη ('ΙΐΓίαΙαηι άίεεηΐεί ΒεηεάκαιηιΐΒ άιηηι εοείί φιί ηκζβηηηι ρτο-

ρΐκίαη άεάίί ηοίιίί εχ Ιπαεί) οιιηι ΑΒΙ) ; 0 ϋΓενίΐκΓ βίο: ιίεαΐ ενεηιΐ ΡΗαταοτά Γεοί,

'ΐηί ιίειιηι αιιάίτε (υηίαηαίΐ

XXV. Νοη ροίΐ τη«1ίυιη ηιοτ/ηί (Ο »<1ι1 ίηίηι) - - ραετί οηηι ΑΟ . . Ι)

ΙυχερΙι ακίίηι εί Λίαπα ΗοίρίΙίιιιη ακερετηηΐ ίη άστηο <:\άηχάαιη υχάηαε, {εεετηηΐφιε

αηηηηι ίη εοάετη Ιοαο . . ϋβ Β νίάκ ϊηΓΓ» $υ!> XXV <=.

Ηηεο βρυά ΤΗϋοηβπι εχ οοάίοβ 0 οβρΐΐί XXIV. αηαεχα βαηΐ. Νεςυβ πι»{;Ϊ5

Ία εοάϊοβ Α 3 ρΓΗεοεΛεηΐίβιιβ βείοηβϋηΙιΐΓ. Ιη Β νει-ο ίυπ» άεπιιιαι $ε<]ΐιιιιιΐιιΐ'

|ιθ5ΐ(ΐηαιη ρίαι-α ηηαε βηΐε Γεάϊίοπι εχ Ε^γρΙο αεεϊ(1ί»ε (ΙϊπιιιΙιιγ βεπρίβ βυηΐ.

ϋβ <|ΐιίΙ>ιι•; ε« ψιαβ Β βοΐαβ ΗβΒεΙ , Ηαίε οαρίιϊ XXV. ϊηίεΓεη(!α νϊάεοαηΙυΓ. Ιιβ-

ςιιηΐυι- ε» «[ΐιϊίίοιτι ίη ϊρ«ο εοιίίοε ρο»1 εβρηΐ ηοβίΓϋηι XXVI., εαίικ ηίβίοπϋηι εί

ίρ,^ϋπι Γ(.'(1ίΐυπι εχ Ε^νρίο ρΓαε^ιεβίαηι ροηϊ οΙηπιπι ε$(. ('οιργιιπι Ο εοϋίεεηι ι>(1

εηϋίΐ'.ϊϋ Β «ίηιίΐίΐυίΐίηεηι αεεεάεΓε ίαη ϋβ ρΓοΒιιΙϋΓ ςυαε ίικίκ ρ ιό νοΓϋί.ι Νοη ρο$1

ηιηΙΙιιηι Ιειηριΐ! εΐέ αΐΐϋΐα »ιιηΙ. Βε1ί<]ϋα νεΓΟ (ηοη ίΐα ιηιιΐ(α) εχ εοάϊεε Ό α

ΤΗίΙοηβ εχβεηρίβ εοηΓεΓΓβ ρΓβεϊΙβΜΐ εϋΐη οαρίιίπιΐδ (]ϋ;ι!ΐϋοΓ ρποΓΪΙ>ιιβ ενβη§ε1ϋ

ηοίΐπ Ιβϋηί <}υο(Ι ίηβεπΒϊΐυΓ ϋε ρυει ί ι ϊ ;» Ιεβη δεεπηίΐηηι Τηοηιαηί.

XXV». ΌεηηιύιιΙαηΙε Ηβη ρετ ήραη ιηατίΒ, ρΐίοεηι τηαήΒ τηοτίηηχη αο αήάαηι

νιάιί: ααχρϋ φ$ιιιη ίη ρείυηη [εί] ρταεοερίΐ ιιί ραΐρίΐατεί: φιί ΒίαΙίτη ίη αφια εοε-

ρύ η«ο εί ίΙΐΜ άναιηετε. ΥίάεηΙει ακίεπι νίοίη» η«η1»αυίπιηί υίάναε, ίη οηίαΒ (Ιβηιο
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ΟΑΡυτ XXVI.

1 Εΐ ίβοΐυηι εδί (ρο<1 ροδί ΐΎ§Γεδ5ΐοιιεηι Ιεβιι ϋβ Ε^γρΙο,

οιιηι βκβεΐ ϊιι (χαΐϋηεα, Ιηηι ίηείιοηηΐε (ρααιΊο ηεΐηΐΐδ ηηηο, ιιηβ

(Ιϊε δπΒΙιαίΐ ίρβε Ιυιίεΐκιΐ οιιηι ΐηΓαη!ΪΙ>ιΐ8 3(1 οίνειιπι Ιοπίηηΐδ.

Οαηι ει•£υ βεάίδδεΙ, Γεείΐ Ιεβιΐδ δίΐη δερίεηι Ιβευβ <1ε ΙηΙο, (|ΐπ-

Βυβ δίη^ϋϋδ Γεείΐ αΐ'αοϊυηουΐαδ, ρεΓ <|ϋλδ (1ε ΙοιτεηΙβ 3(1 δυυπι

ίιηρεπυιιι αηυθδ (ΙιιοεΒβΙ ΐη Ιαευηι εΐ ίΐεπιηι ιε(1υοε1)3ΐ. Τυηο

υηυδ εχ ϊηΓαηΐίΒυδ ϊΙΙϊδ, Πΐίιΐδ (1ϊ,ίΙη>Ιι, ίΐηίηιο ίηνπίο <:1πιιμΙ

3(1ϊ(ιΐδ ςυί ηιίηΐδΐΓ3ΐ>ηηΙ ηηιΐΒδ ίη Ιηοιίδ, εΐ ενεΓίίΐ φΐο(1 ορε-

ι•3ΐυδ ΓαειαΙ Ιεβυδ. Τιιηε (Ιΐχΐΐ ίΐΐϊ Ιεδϋβ ν«β (ΐΐιί, Πΐί ηιοΓίίδ,

ίίΐί δαΙαη,ΊΟ. Ορεΐ'3 φΐίβ ορεΓβΙιΐδ δΐιηι Ιιι άίδδϊρβδΡ Εΐ Μηΐϊιιι

<}ΐιί Ηοσ ΓεεεΓβΙ ηιοιΊιΐϋδ εβί. 3 Τπηε δε(1ίΐΐθ83 νοεε εΐηηιβ-

})3ηΙ ρβιεηίεδ ηιοΓίαϊ εοηΐτα Μαπηηι εΐ ΙοδερΗ, (ϋεεηΐεδ εϊδ

ΓϊΠιΐδ νεβίει• ηκιίεϋίχίΐ ίϊΐίυηι ηοδίΐ'αηι , εΐ αίοιΊυυβ εδΙ. βιιηι

[ηεταηί Ιιοςρϋαϋ. ΙΙΙα νετο ηΐ αηάίνίΐ , εχίίΐίτηαυίί φχοά η<α</ί (55βη( , [ει] οκπι β-

3ΐίηαΙίοηε είεοίΐ £05 άε άοτηο $ιια. ΟΓ. Ιΐίβε αιΐ εναη^εΐίί ΤΗοηΐΗβ ΙαΙίηί ε»ρ. ρπιηιιηι.

XXV1». Ιη ίΙΙα ηνίάιτη άίε εχίεη3 Ιίηι$ άε ώνίΐαίε ίΙΙα ρεττεχίΐ «η αατατη [εί]

ίιιίίί άε 3ρίεί3 [ηιηκηίί ίη ηιαιιιι ίΐια. Ηευετ3ΐΐ3 αά άυίΐαίετη ίΙΙατη ροζιιίΐ ιαι βιιρετ

ίϋηετη (τί(ιιταη) αα$, εί εοερίΐ εάετε. βεάίΐ αχιίετη ΙαΙετη φ-αΐίατη ίΙΙί αφτο ηΐ αηφύΐ!

αηη» έκτη (υετίΐ ιεηήηααα, Ιοί τηοάίοα αταηί άοτηίηο ιιιο τεάάαΐ φιοί αταηα άε ίρίο

3ΐιτη3εταΙ. ΓαοΙητηφιε βίί. ΟΓ. ενααςεΐπ Τΐιοπιαε Ιαΐϊηί εβρ. ϋεεϊπΊΐιπι.

XXV β. Ρθ!ΐ Λαβε αηαιΙ\ΐ3 άοιηίηί αεοΐ33ίί αά Ιοιερίι εί αά Ματίατη τηαΐτίΐη

Ιαη ίΐ άϊχϊί αάβοί ΑοάρίΙί ριαηιτη, ηνΐτϋτηίίά ίη Ι(τταιη ΙαταιΙ: ά((ηηοΙϊ $ιιηΙ €ηχη%

φα ψιαιτίύαηΐ αηϊηιατη ριιεΗ.

XXV «1. ϋυτηχίτυηί αυ,Ιαη [ει] νιηιτιιηΐ ΝαζατίΙ , αΐί Ιυ$(ρΗ ύοηα ραίβτηο

ΗαΜαΙ ίΐ ρο$ίίάίΙ)αΙ. ΕΙ αιτη [αοΐιΐί ε$$Η Ιαια αηηοτηηι ζιρΙιτη, (αοΐα ι$1 Ιταη-

φάΊΟΙαί ίη Γββηο Ηίτοάίβ άι οτηηίύυΒ ι'/ίι'» αηί φιαετ&αηΐ αηίιηαιη ρηϋτϊ. Άινιτή ίη

ΒιΙΜεαη τηοΓαύαηΙυτ ΪΜ. Ιηιπ νεΓΟ ηιιαβ «ρίριπηΜίΓ Τυηο αοοβ$ί(τιιηΙ αά Ιο$ιρΗ

ρπηοίρίϊ ίαοΓΓίοίϋπ» «ί αά Ματίατη, βί τοααυ«τηηΙ βο« κί ρικτηη Ιαιιτη — άατιτιΙ

αά αάάί5ΰ(ηάηπι , ίη1τ3 ;κ11ιίΙ)οηί1:ι «ΓαηΙ α<1 εβριιΐ XXXIX. εΐ XXXVIII.

XXVI, 1. Β $ίο : Εί οοτη ηααάαη άίβ ρχιετ Ιαηί (χίτα ηιιτοί ήνϋαΐί! οηκι

ίη[αη(ίΙηΐ3 οίυίΐαΐίί ίί/ιιΐί εχίηΐ, ίη τίρα τηατί$ 3\ιρ(τ ατιηατη ίη ΗΙοτβ, χιύί αφιαηιιη

οοη/ΐΜ£6αηί τίνηΐί, άηοάκίτη Ιααι$ (αοίιτιχ, αά <Ηη$ ίτηρεήυτη άε ΙοττιηΙβ ααιιαι άα-

ορίίαη'ΜΓ, φχατηνίί ηιφιε αά χιιηιπΜτη ρΐεηί [Ίιίί$ιηί αιηιι$ ααηατητη. Οιιίάαιη ρΐίίτ,

βίίί3 ιαοίτάοΐί! ΙετηρΙί ίη φιο ίάοΐα οοη/ταοία [ιιεταηΐ, αηεαίΐ [ιιηϊιηο] ίηνίάο, εί

ηίτηίο (υτοτε αάίΙη3 φχί τηίηί3ΐτα}>αηΙ αφιαί ίη Ιαεαβ , ψΐ03 [εεεταΐ Ιΐ3ΐΐ3, ρεάίϋΗ! 3ΠΪ3

ενετίίΐ. ΌίχίΙ εί Ο ρΉ ΒαΙαηαε , 3εη>εη ίηίαιιίίαΙί3 , ρε33ίτηε (βίε), νετε ταάίεε3 Ιηαε

ετνηΙ 3ίηε ηητηοτε, τατηί Ιιιί ηοη [ετεηίΐ3 [τχιείαπι. ΥίάεηΙίΙ>\ΐ3 εείετίζ ρυατ Οίε ατε-

[αοίιΐ! 65ί ίοί«5. ΕχίΓεηια εί. αά εορ. XXVIII.

2. Β ρεΓ^ϊΐ: Αοοίϊ5«-«ιι{ αά ΙεαΙαηι Ματίατη εί Ιο3ερη ρατεη!ΐ3 ρπετί τηοτίιά

[βί] άίχετυηΐ 1/τκΙί βϊί <ίί« ρχιετ νεβίετ ηα(«ί? Μαηί(ί3ΐανίΙ νεηιτη «ικ ααοά άκϋ ;



Ρ8Εϋυθ-ΜΑΤΤΗΑΕΙ ΕνΛΝΟΕΙΛϋΜ. (39

ηικϋδδβηΐ ΙοβερΗ εΐ Μαΐ'ίη, Μΐηΐΐπι νεηεηιηΐ 3(1 Ιεδυηι ρΐ'ορίβΓ

δεώΐίοηεηι ρ3Γβη(υηι ρυεπ εΐ αεεηηιαίαΐϊοηεηι Ιϋ(ΐ3εοηιηι.

8ε(1 ΙοδερΗ (Ιϊχΐΐ δεατίο Μαπβε Ε§ο ηοη αηάβο ϊΙΙΐ όϋρειε ;

Ιυ. νβΓο ΐΏοιιε ειιιη εΐ <1ΐε ί^ιιηιβ οχαίΐηκίί ηοΙ)Ϊ5 ο(Γιυηι ρορηίϊ,

εΐ δυδίίηεηηΐδ οιΓπιηι ηιοΐεδίυηι Ιιοιηΐιιιιιη ? Εΐ ουιτ» νεηΐδδεί

ιτιαίεν 3(1 εαηι, γο£31>31 ευπ) (Ιίεεηδ Βοηιϊηε ηιί, φΐ'κΐ ί";ιοϊβη<1ο

ϊδΐε Γεεΐΐ υΐ ιηοιεΓεΙυΓ? Αι ΐΙΙε (Ιϊχίΐ ϋί§ηυκ εΓ3ΐ ηιοιίε, ααΐβ

(Ιϊδϋΐρηνϊΐ ορεΓΟ (|ααβ ε§ο Ιϊιεπιηι ορερβίιΐδ. 3 Κο§3»3ΐ ει•§ο

εηηι πιαίει* οΊεεηδ Νοϋ, (Ιοηιίηε ηιί, φΐϊβ ίηδυτ^πηΐ ΐιι ηοβ

οιηηεδ. Αι ΐΙΙε ηοΐεπβ ηιηΐΓβπι δΐιηηι εοηΙπδΙηΐΊ, ρε(1ε δΐιο

(ΙεχΙτο ρεΓΟϋΐΐεηβ η3ΐε$ ηιοιΊυΐ (Ιίχίΐ βα επηι Εχυι•§ε, 6Η ίηί-

(]ιΓιΙ,ί!ιν: ηοη εηίηι (Ιίςηιΐδ ρ$ ϊηΐ ι;>γο ία ιτφΐίεηι ρ;>Ιπ8 ηιεί,

φ»3 (1Ϊ85Ϊρ35ΐί θρΡΓ3 (]113ε Ρ^Ο 1\ΐΐ ορεΓβΙηβ. Τϋηΐι (]Ιΐί ΡΓ31

ηιονίιιιΐδ δηιτεχίΐ εΐ ηΐιϋΐ. Ιεβηδ νεί'ο α<1 ίιηρεπιιηι μιιιιπ ρεί'

;κρι;ιε (ΙικΙιπιι ηφΐηδ (1οεεθ3ΐ ΐιι Ιηευδ.

ΟΑρυτ χχνπ.

Εΐ Γλοϊιιπι εδί φαοίΐ ροδί Ιιηεε νκίριιΐϊίπι* ευηείίδ εβρίΐ

Ι ιι(ι ι πι (1ε Ιοοίδ φΐοδ Γεεεί'βί Ιεβυβ εΐ εχ εο Γεοϊΐ (Ιυοίΐραηι ρηδ-

δει•εδ. ΕπιΙ ;ιιιΙριιι ν;ιΙ>Ι).ίΙιπιι φκιικίο ίεείΐ Ηοε Ιεβυδ, εΙ ίη-

Γ3πΙεδ ρΐιιπηιϊ ει\*>ηΙ ειιπι εο. Ουηι ει§ο νίοϋδδεί φΐϊιΐηηι (1ε

Ιιΐιΐ.'ΐρϊδ επηι Ηοε ΓβοϊεηΙεηι , (Ιϊχίΐ 3(1 Ιοδερίι Ιοβερη, ηοηηε

ν'κίεκ ϊιιΙ',ιηΙίΊΐι Ιεβιιηι ϊη 830031ο ορεΓ3π φΐοίΐ ει ίβεεί'ε ηοη

ΙΐερΙ ? Γεείΐ εηίπι (1ε ΙιιΙο (1οο(1εείηι ρηδδει-εδ. Ηοε αικΓιΙο

[ηο^υιηΐίτ αηίιημανη άίοίΐ, αάϊηρίιίιητ. ΜαΙιάίχϋ βΐίιιτη ηοι/ηιπι , [Λ] πιστίυη! ($1.

Όηάι ΐοΙί( (ητη α ηοΐήί : ηοη ιηίτη ροΙαϋ3 Μο ΛαΜίατβ ηοΙή$αιπι ; αιιΐ οπίι άοαίι

ιχινη Ιιηεάκιη «ί ηοη η\αΙιΛκιτ(. Α<χιά(η$ αιιΐιτη ΙυχίρΙι αά Ιαχυιη τηοηώαΐ ηοη

άχαη! υΐ φιίά, /ΐ/ί, πιίτοΜΚα [αά)? Ιαηχ ηχηΙΗ ιιιηΐ οοηΐτα ηο$ ρτορίετ <«, (< ιο-

ηαη τηο/ίίίι'αί 5ΐα:1ίηειηιΐ3. Βίηιοηάίί ίΙΙί Ιαιικ Νκί/ιω /ϊ/ίικ βαρίιηι ηί$ί ψιιτη ίτκ-

άϊίτϊΐ ραΐΐτ (χιΐί, ίΐ ΙαΙί$ βΙίη$ ηοη ηοαΙ ηίά ιηαΐί αρβηΙΛιΐί. Τυηο οοηρτιςαΐί χηηΐ

οιηηο! ρατιηΐο ιηοΗνϊ εί ακυχαοαηΙ. Ιίίΐιιη. Ιο»ιρ1ι ριτΙΐΓήΙιιχ αϊ ηιηιι'ί, Ιίη>εη$ οία-

τηοηηι ιεάίΐίοηί! ρατιηΐντη μοτΙηϊ, [βΐ] άΐχϋ βαηοίαιι Λίαπαβ 5ί0Γί/ο ιιτηχοηβ Υοοα

ίΐί ίΙΙντη, άίο ίΙΙί φιίη ηοοί$ ίχάΐανχΐ οάίηιιι ρορηίϊ. Τιιηο τηαίιτ ΐίη.ν τοΐ)άυαΙ ιηιη

άκαΐ! Ποτηϊηε, φιίά ίϊίβ χηκτ /βοϊί κί ιηοτχαίητί ΑΙ ίΙΙί άίχϊΐ « ΙΗιΐηης €ΤαΙ τηοΓίί,

φιϊα άίιιχρανίΐ οριτα φιαε ($ο {νιτατη ορϊταίια. Οϊ. Ιιαβο α<1 ουρυΐ XXIX.

$ιάϋίο$α βΐ χιάίΐίοηαη: ία οοάκβ ιοήρΐηνα €«1 $ηάιιοΙ\θ5α ει $ιάυο(ίοηαη.

Ά. ηαίί»: Β Ιατ^α

ΧΧΥΗ. ΕταΙ αιίΐΐΐη : εοΛεχ ΕταΙ ιηϊιη
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ΙοδερΗ ;ιι^ιιΐΐ (ίιιιι (Ιίιτιι.•; Οιιμγγ μι *;ιΙ)Ι>;>Ιο Ι;ιΙί;ι Γ;ηί.ν ι|ιι:κ•

ιιοΐιίδ ηοιι ϋεεί 1*3εεΓβ? Ιεβυβ ηπίεηι ηικίίεηδ ΙοβερΗ εί ρει•-

ευΐίεηδ ηι.ιηιιηι ;ι<1 ιηαηιιηι (Ιίχίΐ ρβδδεηΐιυδ δυΐδ Ν οΐβίε. Εΐ

»<1 νοεεηι ΐηιρεί'ϋ δΐιϊ εοερεπιυΐ νοΙ.ΊΓε. Εΐ 3δ1ηυΐί1)υδ οηοπΐ-

Ιιιι> ΊΙΓκ' εΙ νΐι1ΐ'ΐιΐϊ1ιπ>> εΙ αικίίεηΐίϋϋδ ιΐ'ιχΐΐ ;ι\ΪΙμι8 Ιΐε εΙ νυΐ.ιΐο

ρει• οι•1>επι εΙ ρεί' οηιηεηι ιηυικίυηι εΙ νΐνΐΐε. \ΐ(1ειι1ε8 νεΓΟ

(|ΐιί ,-κΙειπηΙ Ι;ιΙί;ι δί^ηη , ιερίεΐΐ δυηΐ δΐυροιε ιηη§ηο. Αΐϋ

Ι,ίικΙ.ίΙμπΙ (ίιιιι εΙ «(ΙηιίπιΙκιηΙιπ• ειιηι; ;ιΙϋ νει*ο νίΐιιρεί'ηΐ^ηιιΐ.

Ει ;ι1)ϊ('πιιιΙ <|υ'κ1;ιηι ;κ! ρΐ'ίηεΐρεβ χίκτπίοΐυηι εΙ ;κΙ ρηηιβίεδ

Ρ[ΐϋΐΊ83εοΐ'υηι εΙ ίκΐηυηΐίανεπιηΐ εϊδ ψιοιΙ Ιεβυδ ίΐΐίιΐδ ΙοδερΗ

ϊη εοηδρεείυ ίυΐίοδ ρο'ρυΐί ΙδΓβεΙ δί§η3 ιιι<ί^ιι;ι ΓεεϊδδεΙ εΙ νίι-

ΙιιΙεβ. Ε( ;ΐ(1ιιυιιΐϊ;»(ηιιι εδί Ικκ- Ιιι (1ιιο(1εαηι ΙπΙμικ Ι.νγ.κΊ.

Οαριιτ XXVIII.

1»ηι 'ιίεπιηι ίιΐίϋδ Αηηηε βηεεπίοΐϊδ ΙεηιρΙΐ, ψ\Ί ευηι 1υ-

δερΗ ηϋνεηεπιΐ, Ιεηεηβ νίι§;ηη ϊη ηΐ3ΐιιι ευηείϊδ νϊίΐεηΐϊϋιΐδ

«ίιιιι ΓιιΐΌΐε ηΐηιΐο εχείιΐδίΐ Ιβευδ ιραοβ Ιεδυδ ηΐ3ΐιϊΙηΐ3 δίπβ Γε-

εεΓ3ΐ, εΙ εΜΊκΙϊΐ εχ εϊδ 3ψΐ3δ «ρΐ3δ εοπ§ΐ'Ρ£3νεΐ3ΐ ιΐε ΙοιτεηΙε

ϊη ειδ. Ν;πη εΙ ΐρδίιηι ;κ|ΐι;κ• ιΐυείυηι, ρεί' ψιεαι ιιιΙπιΙκιΙ ;ιι|ικι.

ιΙ.ίιινΊι εί ροδ(ε3 ενεΗΪΙ. Οιηιψιε Ιιβεε νίϋΐδδεί Ιεδίΐδ, ίΐϊχϊΐ

3(1 ριιεπιηι ϋΐιιηι ςυΐ (1ίδδίρ3νεΐ'3ΐ 1;ιπιν δαυδ ϋ δεπιεη ιηί(]υί-

Ιίΐΐίδ ρεκδίηιυηι, ο ΙιΙί ηιοιίίδ, οΙΙηιιι.ί μιΙ;ιιι;η\ νειε ιίίΙ ίιιι-

ΙυιιάαΙχιηΙ (\ιτη: οικίεχ Ιαιιά. «Ιίοη•

Ιιι Β ίχ1α ΗΐδΙοπα βχοίρΐΐ. ρϊππ ((ΐιαε ποϋΐτο οψΐΐε ΧΧΧΧΪ. εοηΐίοεΙηΓ. 1*ε-

βίΐιΐΓ ίΐιι((.-ηι βίο : ΡοίΙ Ιιαιο αΐιϊανηΐ [ΙοβορΗ] ιί Μάπα ίη οϊυίΐαΐαη Λ'αισΓίί, [ρΙ|

ιτα! ιοί αιηι ραιιηΙίΙ>η$ »νί$. (Ηίβ ι <?5]>οιι<Ιι•( ίηίιίιιπι οαρ. XXXII.) ί'οοίιιηι »*5ϊ

ΟΟΗ ιαιηίάίίΐ Ιιαιιβ ΙυΙιιηι άΐ Ιαοη , (ίχίΙ (χ ιο άαοάΐάαι ρααατα, νίάεηΙΛηι οτηηί-

Ιικί '/"' αίΐαίχιηΐ , ρβΓΟΟΜίΙ ιιιαηιιπι αά ηιαηιιπι [ει] ραιιθΛου$ ίΙΙί! άίχϊΐ Υιιϋΐ ίΐ

νοίαίΐ. ΕΙ αά ήηρατιιιη βίοί οοίρβτιιηί νοίαη Η οίαιιιαη'. ΕταΙ αιιίαη ίαΜιηΙιιτη

φιιιηάο /κΐίο (ίάΐ Ιίίΐΐί. Γΐίΐιο Ιαάαΐχ ηρίεΐί «ίκροτι άίχίταηί ΙοχιρΗ, ιιοιιηβ νίάιι

;/!)«/ /><ιί' ρχκτ (ιιιι$ ίη μΙιΙηιΙο , οιιο ηοη Ικ(1 (αοιτι αΙί<ιαϊά? Μη αάιηίταύαηΐυτ

ίΐίΐίηΐΐχ Μα^ηαι ρνιτ ηΙ \»1ι, ι! τηααηα νίτΐια αϊ ίη ιο. ΕΙ αοίιηιηΐ φιίάαηχ Ια-

άαΐϊ αά ρήηάρΐί αιιι-ηάοίηιη [«•() ΡΑαηχΐϋοηιιη ιΐ ηνηΐίανιηίηΐ ιϊχ οιιοά Ιαιιι /ί/ιιΐί

Ιο»η>η -'ώΰηΐο ίη οοη$ρ(οΙιι ρορυΐί 51311α ηχαμηα ιί νίτΐυΐ&η [ιάΐ. ΙΚυιιΙααΙνιη αϊ

(ην: ι.'(τ/ίι»ι άποάιοίη* Ιηίηΐ! ΙίταιΙ.

ΧΧΥΙΙΓ. βϊυι Αηηαβ ίαοβτάοΐί; ΙβιηρΗ -- αάνβηβταΐ: Ηαο οΐ'. <]ΐιαβ βχ Β λΑ

XXVI, 1. ίΐΙΙαίιι δίωΐ: βίχΐί $αοετάοίίί ΙαηρΙί ίη φιο ίάοΐα οοη[ταοία (ηιταηΐ | 0

ϊΕΐηιΊΐ ίηΐ()ΐιϊ((ΐΙΐ5 - - ηιΟΓίυν; β5( : Κϊβ 1οη§β ιικι\ ίηιιιηι ραΓίειη ΓεβροράβηΙ ^αββ βϊ

Β 1. Ι. Μ'ιμιιιιιΙηΐ'.
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ιΐιΐδ μίιιππν Ιυΐ δϊηε νΐ§0Γε, βΐ ΐ'αίΐϊοβδ Ιιΐ3ε δίηε ΙηιηιοΓβ, εί

Γβπιί Ιυΐ 3ΐ'ί(1ί, ηοη ίεΓβιΗβδ ϊπκΐιιηι. Κι ηιοχ νίιίεηΐίοιίδ

ευαείίβ βνε&εΐυδ εδί ρυεΓ εί ηιοιίυιΐδ εδί.

• ΟλΡυτ XXIX.

Όείηϋε ΙπίιηπΙ ΙοδερΚ <Ί Ιεηυίΐ Ιεβιιηι, εί ι\)•.ί\ ειιηι ευ

;κ1 ιΐοηιιπη κιιηιιι , εΐ ιικιΐιτ εηηι εο. Ει εεεε δηΐηΐο εχ ;κ1-

νειβο ραει- εριίώιηι, εΐ ίρβε ορει•3Πϋδ ιιΓκ|ΐιϊΐ;ιΓι;>, ειιιτεηδ ίη-

Ιιιΐίΐ δε δΐιρεΓ Ηυηιεπιηι Ιεδϋ, νοίεηβ ειιηι ε1υ<1εΓε αυΐ ηοεεί'ε

δί ροδδεί. υΐχϊΐ ,ΊΐιΙοηι εί Ιεβυδ Νοη ιενεΓίηιίδ δ.ιηυβ (1ε νΐ3

1ιι;ι (|ΐι.ι νβίΐϊδ. Κι δίαΐϊηι εοΓΠΐίΐ εί ηιοιίυυδ ββΐ. Ε( εχείβ-

ηιανεπιηΐ ραΓεηΙεδ ιτιοιίαϊ, φπ νϊϋεΓαηΙ εριοο* Γ3(.'1ιαηι εδί, <1ΐ-

οειιίεβ ΙΙικΙε ηηΐιΐδ εδί Ηίε ίηίαηδ? ΜαπΐΓοδΙυπι εβί £|υο(1 οηιηε

νειίιυηι <]ϋθ(1 (Ιϊεΐΐ νεπιπι εδί; εί ίΥειπιεπΙεί" πηΐεφίηηι (1ίο;«ί

ηϋϊιηρίεΐαΐ'. Εί 3εεεδδεπιιιΙ ρβιειιίεδ ρυεπ ιηοΓίυΐ ;ΐ(1 ΙοδερΚ

εί <1ϊ\(•πιιιΐ ι II ι ΤοΙΙε ίδΐυηι Ιεδίιηι (1ε Ιοεο ίδΙο: ηοη εηΐηι

ροΐεκΐ Ιΐ3Βι(.ΊΓε ηο!)ΐδοιιηι ίιι Ηοε ιηιιιπεϊρίο. ΑαΙ εειΊε (Ιοεε

ίΙΙιιτη 1)ειιε(1ίεειε εί ηοη ηιβίειίίεεί'ε. Αεεεδδίΐ ηιιίειη Ιοβερη

3(1 Ιεδίιηι εί ηιοηεθ3ΐ εππι ίΐΐεειίδ ϋΐ 0[υΐ<1 Ιβΐΐβ ΓβεΐδΡ Ιβηι

ιηιιΐΐϊ (ΙοΙεηΙεβ εοηΐι•» Ιε δΐιηΐ εί ρΓορΙει- Ιε ΚηυεηΙ ηοβ οϋίο,

εί πιοΙ('νΙι;ιν Ιιοιιιίιιιιηι δΐΐδΓιηεπιυδ ρΓορΙει- Ιε. Κεβροικίειίδ

Ιεδίΐδ (Ιΐχίΐ λά ΙοβερΗ Νιιΐΐηδ ίιΐϊυβ δαρϊεηδ εδί ηϊδϊ φΐεηι ρηΙεΓ

δαιιβ δεευη(1ικη βαεηΐϊϋηι ηη'ιυδ Ιεηιροπδ επκϋεπί, εί ρηΐι-ίδ

δΐιϊ ιιι;»1ε(1κ:1αηι ιιεηπηί ηοεεί ηίδΐ ηιαίε 3£εη(ΐ1ηΐδ. 'Γπιιε εοη-

§Γε£ηΐί ίυηΐ 3(1νεΓδϋβ Ιεδυηι ε! 3εευδ3ϋ3ηΙ ευηι 3(1 ΙοβερΗ.

ϋΐ Ηοο νΐίΐϊΐ ΙοδερΗ, ρεΓίειτίΐηβ εδί ηίηιϊιιιη, ΐίηιεηδ νΐπι εί

δεαΊΓιοηεηι ρορυΐί ΙδΓβεΙ. Εβίΐεπι Ηογβ 3ρρι*εηεη(1ίΐ Ιεβιΐδ ίπ-

1;κι1(!ΐιι ιηοιΊπιιηι αϊ) .ιυτε εί δΐΐδρεικίΐΐ ειιηι 3 Ιιτπι ϊη εοιι-

«ρεείπ οπιηίιιηι ; εί νί(1ει•υηΙ Ιεκιιιη ΙοφίεηΙεπι αιπ» εο Ιβη-

φιαιη ραΐΐ'εηι ευηι Ιιΐίο δαο. Κι τενεΓδηδ εδί δρίιίΐιΐδ δυυδ ίη

ΐρδηπι, βΐ Γενίχίΐ. Ει ηιϊπιΙΪ βυηΐ ηηϊνεΓδί.

XXIX. ίΐαάίτί: εοάεχ ίΚάβτΐ | Ιϊιάε ηαίι» ε$Ι Λκ• ίιι{αιι$ : αΙ> Ιιί•. ϊη<1β νβτ-

1>» οοηΓεΓβηιΙα 8υαΙ (}ϋαβ εχ ηο<1ίι:« Β ϊιιΙι XXVI , Ί. κ\$ηΊ|ιι>ϊιιιιΐ!.. | ιιοααυΙκιιιΙ :

ί(α ίη (χκΐϊεβ ρετ εοπιρβίΗϋιιιη »οιί|ΐ[ϋΐη ε.•>1. Οοηββαΐίΐ εοϋΐείϋ Β δοτίρίπηι. ΙΊο-

ρΙβΓ 8β«ιαβηΐϊα (αιί ΙυβερΚ VI Ηοο νίάίί ΙοκρΚ) βιιβρίί-αΓΪ ροβιί: αάΛααύαηΙ Ι ϊκι/.ί :

εοάβχ κ» (ί. ε. δαιιςίιυ)
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ΟΆΡϋΐ XXX.

1 Μ;ι^«5ΐβΓ 3υ(εηι <ρπ<]3ηι Ιικίβευδ ηοηιίηε Ζ3ί.ηγ;ΐ8 3ΐι-

ιΐϊνΐί ΙαΓια Ιεβυιη νεί'Ββ ΙοαηεηΙεηι , εΙ νί(1ειΐδ αηΪ3 ΡΓαΙ ίιιβιι-

ρεπιυϋίδ δοίθηΐΐα νίιΐιιΐίδ ίη βο ΓηοΙυδ εβί (Ιοίεηδ, εΙ εοερίΐ

ίηιΓΐδ(-ίρΙίιΐ3ΐε εΙ δΐυΐΐε εί δίηε ΐίηιοΐ'ε Ιοφιί εοηΐτη Ιοβερη. Ει

<1ίεε1)3ΐ Τα ηοη νϊδ ίίΐίυηι ίηυηι Ιγ9<1?γ6 ι>1 άοεεηΙιΐΓ δοίεηΐί,Ί

Ιιιιηι;ιιΐί> εΐ ΐίιηοιεΡ δε(1 νΐ(1εο (ε εΐ Μ;ιπ«ηι ρΐιικ νεΙΙε <1ΐΜ-

§ειε ΓιΙίιιηι νββίπιηι (|υηηι εοηΐΓ3(1ίεΐίοηεδ δεηίοηπ)] ρυριιΐί.

Οροι•ΙεΙ)3ΐ εηίηι ηοδ ρΐυδ ηοηοι•3ΐ•ε, ρΐ'εδΒγΙείΌδ Ιοίϊηδ εεείε-

δίβε Ιβπιεί, εΐ υΐ ευηι ΐηί3ΜΐϊΒιΐ8 ηιιιΐυηηι ΒηΒοΓεΙ ε;ιη(3ΐεηι εΐ

ίηίει• ηοδ ΊικΙ.ίΊι•;ι εηκΙίΐ'εΙϋΓ (Ιοείπηβ. 2 Οαί ε ιοηΐΓ,Ίπο ιΐίχϊΐ

ΙοβερΗ Ει $ί φΐίδ εδί (}υϊ ροδδίΐ Βιιηε ιιιΙ.ίιιΙπιι ΙεηεΓε εΙ ίΐο-

εει•εί* δε(1 δί ροΐεβ !ιι Ιεηειε εΙ (Ιοεεί'ε ειιηι, ηοδ ηιιηιιικ•

ρΓοΒίΒεηιυδ εηηι α »ε (Ιοεοιί φΐηε βΒ οηιηίΒιΐδ (ΙίδΓΐιηΙπι-. Αϋ-

(Ιΐΐίδ Ιεδ»ΐ8 (]υ30 (ΙίχειβΙ Ζ3εΒγ3δ ιεδροικίίΐ ει εΙ ϋίχίΐ Ργ3Ρ-

εερία Ιε@ίδ ςικηε ρ3ΐι1ο 3η1ε (Ιϊχίδΐΐ εΙ οηπικι απ3Ρ ηοηιίικίΜΪ

οροΗε! δΟΓν,ιΐΊ 31) ϋδ ψιί ηοηήηηηι (ΙοεεηΙυΓ ΐηδίίΐαΐίδ: δε<1

εχίπιηευκ δΐιηι α Γοπδ νεβίπδ, ηυϊη ρηιεηΐεηι ο.ΊΠΐηΙεηι ιιυιι

ΒβΒεο. Τυ ΐ|ΐιϊ Ιε^επι 1ε§ίδ οί ΐιΐδίΓυεΙυδ εβ, ίη 1ε§ε ρεηιιη-

ηεβ: ε^ο 3ΐιΙεηι 3ηΙε 1ε§ειυ ει*3ηι. δεά1 ευιπ ρπίεδ 1ε ηοη

ΗηΒειε ρβΓεηι ίη (ΙοεΙηηη, επιιΐϊβπβ η ηιε, (]ΐιοηϊαηι ιιεηιο βΐίϋδ

ροΐεδί (ΙοεεΓε ηίδί Ηηεε απ30 ηοηιίηαδίί. Ι|)δε εηίηι ροΙε$1

0|αί (1ί§ηιΐδ εδί. Ε^ο βυΐεηι εηηι εχπίΐηΐυδ Γυεπ) ίη Ιειτη,

XXX. Ηη(*ο ΗίίΙοπα ίο εοάϊεε Β εεα,αίίυΐ', αΒβοΙιιΙα ο« (]ϋ3Β οιιηι εβρίΐβ

ιιοίΐΐΌ XXXVIII. οοηνβηϊΐ.

1. Ζοο/ιι/αί: ϊ(3 οοηβίβηίει- 5Γπρ(ι»ηι (•8( ϊιι υοιίίυε Α, ιμιεπιαϋιηοάΊιιη «Ίί.ιιιι

πι μ Ι (ιτη Ρίΐπδίεηβί ρηδίϊηι Ιεςϊΐ.ηι- /.ιΐΓΐηαα. Ιιι εο(1. Β ε«1 ΖηιΊιαηκαι εΙ Ζαοίιίι/5,

Ζα€Ηααΐ3. (^ιιαε ροβίειΐοΐ" εϊυδίίβηι ηοιηΐηί* 1'ηππα ίη ΤΙιοιηαο ενιιη§εΙιυ ^ταεου

Ιβ£ΐΐ(ΐι-; εΓ. ε;ιρ. VI. Ζακχαΐος.

Β «ίο: ΜαρίίΙη αΐίίϊΐη, Ζαο/ιαηΐΐϋί ηοπιίηι , αιπι αηάίίί€ΐ ιηπι .ΙαΙία νίτία Ιο-

φκηΐίΐη, οοίρίΐ «'ηί ίίπιοΓβ ίοςιη οοηΐτα /οίφ/ι «ΙιΌίΐΜ (οηΛεχ ιϋαηΐιΐιι) Τη ν\$ ,μιηά

ρΐίη$ (ιιιΐί οτίίοαί ηοη ίηΜΙίι/ιηί ιηαηίΐαία /ε<;!ϊ? €ητ ί\)$\αη άιιτη ραο• αϊ ηοη άυ-

ο«ί , ίΐ ηοη [αά! νΧ οαΓί/αίετη Ηαο(αΙ ίηΐιτ /ϊίίθ5 ΙβταεΙ ? Ιαάακα ρηιάίαΐυτ άοοίήηα.

2. ΛηάίΙ\$: ϊΐα εη(1«χ, ηοη (ιμιοιΐ βη^ρϊεαπ ρο$8Ϊ!>) αη<1ΐ(η$ | ΡταιοιρΙα: ίΐβ

ι (Ιιικίιιιη νϊ(1εθΒ(ϋΓ, (]ΐωηΐ()α;ιηι ρναεοιρίοτί εχ εοάϊεε ηοίαν! | /ρίβ βηίίη ροΙΐΛ φά

ίΐίοηω ίβΐ: ηοη βϋΐκΓ εοάϊεϊβ «επρΙιίΓα 1ε§ί ρο(ε»1 : α,ιιαε 51 ηοη Ι'οκ,ίιιΙ.ι νίίΐοαίιιι,

εοιιίεοβπιη (?««ςα<! «ηίη» ροΚΗ ςιιίοΗί άίβηηι αϊ. ΡοΓίαββε ιηπι ϊη ΪΪ3 α,ϋαε ρΓΟχΐηιε
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00853Γβ Γηςΐ.τπι οηιηεηι §οιιρα1θ";ίη6 νεβίηιε ηιεπίίοηεηι. Τα

φ1311(1θ Π3ΐΐ18 68, Ϊ£110Γ3δ : 6§0 3ΙΐΙεΓΠ 8θ1ϋ8 801Ο φΙ.'ΠΙΐΒ) Π3ΐϊ

6δΐΐκ εΙ (]π;ιΐιΐο ΙεηιροΓβ νΐΐη νε$ΐΓ3 εδί ϊη Ιβιτο. 3 Τπηε οηιηεβ

φαί ού(1ϊεηιηΙ νεί'Ι)» ηηεε ρηΙεΓηείη οΒδΙυρηεπιηΙ εΐ είληιοπιηΐ

(ΙΐεεηΙεβ Ο, ο, ο: Βοε ηιίιε ηια^ηιιηι εΐ βιΙηΓίΓ.ιΒϊΙε ββει*»-

ηιριιΐιιη). Νπηφΐ3ηι ,ΊΐκΙίνπιιπ* ΒιπυδτηοάΊ. Ναηφΐ3ηι βΒ

αΐΐφίο αΐϊο οιιιΐϊΐιιηι εβί, ηεε η ρΓορΗείίδ ηεε α Ρ1ΐ3Πδηείδ ηεε

3 ^Γ3η]ηΐ3ΐΊεΊδ (ΙΐεΙυπι εδί νεί »1ίφΐηη(1ο ηικϋΐυηι. Νοβ δαπιπδ

Βηηε ιιικίε ιΐ3ΐυδ εδί, εΐ νΐχ εβί ;ιηηοπιπι φΐϊηφίε: εΐ υικίε

Ββεε νβΓΒη Ιοφΐίΐυι•? Κεβροικίοπιπί ΡΙΐ3Π83εί Νοβ ηαιίφκιτη

3υ(Γινϊππΐ8 Ιίΐϋη νεί'Βη ηΒ ϊηΠιηΙε ;ιϋο ίΐΐεΐ» ϊιι Ι.ιΓι ϊπΓ;ιιιΐίη.

4 Ει ιεδροικίεηβ Ιε$ηβ (Ιϊχίΐ είβ Ι η Βοε νοβ 3(1ηιϊι-3ηιίηί φήη

Ιαΐϊη (ΙίεηηΙυι* 3Β ϊηί3η1ε? (^ιιατε ργ^ο ηοη ειτοϋΐίδ ηιΐΒί ΐη

ϋδ φίβε Ιοεηίυβ δυηι νοΒϊδ? Ει φΐ'ο ύϊχί νοΒΐδ φίοά1 βεϊο

((ιι,ίικΙιι η3ΐί εδΓΐδ, οηιηεδ ηιΪΓ3Πΐΐηϊ. Λπιρϋοπ» <1η:;πιι νοΒΐδ,

ηΐ ηΐ3£ΐδ ηιίΓεπιίιή. ΑΒπιΗηηι φΐεηι νοδ (Ιΐεϊΐίδ ρ.ιίεεηι νε-

βίΓυηι ε^ο νίίΐί εΙ επηι εο ΙοεπΙιΐδ Γιη', εΐ ίΐΐε ηιε νίάίΐ. Ει

ηικίϊεηΐεδ Βοε οΒίίευεπιηί, ηεε φΐίδφΐηηι εοπιηι .ίικΙρΒ.ίΙ Ιο-

€|αΐ. Ει (Ιΐχϊί εΐδ Ιεβιΐδ Επί ίηΐεΐ" νοβ ευηι ϊηΓηηΐΐΒϋδ, εΙ ηοη

ίΐηΐεοείΐυηΐ φιοηίαΤΛ ηετηο αΙίχι$ εΐο Ι&ΙβΙ νϊιΐιιηι. | ι'η («τα: ιιεβαο 3Π ρι-αεβίεΐ α /είτα.

Β ίΐα ρει-£ΐι : Οαί ΙοίΐρΚ άίχϋ ()ιιί! αί φιί ίη[αηΙαη ίίίι/ηι Ιεηετε εΙ άοεετε

ρο35ίΙ? ΒΐίροηάίΙ ΖαεΗευι [ει] άίχϋ Τα Ιταάα$ εητη τηχΜ; εαο αιτη ίοίιοΐαηοΐϋ ιηα»

άϋίαεηΐετ ψ$ιιηχ άοεεοο. Αηάϊεης αιιΙ(ΐη Ιε8ΐΐ! φιαε άίχεταί Ζαείιεηί [άΊχϊΙ] αά ειιη

Τα φιί [<1ε1ε?] ιηβ νή «η άοοίηηα Ιερχ$ ίηιΐηιετε; εαο [ααΐεπι] αηΐε Ιεαε» ίκτη; Ι η

φιαηάο ηαίιΐί α ίρηοταί ; ερο αιιίαιι ιοίχιι 5<ήο ψιαηάο ηηϋ αΐίί οηιικχ , (Ι ψκιηΐο

ΙΐΤΛροτζ νί(α ναΐτα (ΗΙ $αριτ Ιίττατη.

3. Β Τ«ηο οτηηβί φιί ουΛ'βπιπί 3ΐηρε[αοΙϊ ϊΐιηί Η οίατηανιηιηΐ άίαηΐΐ) Ο τη\-

ΠΜη τηα()ηιΐ)η ιηνοαιίανι , αιίτηίταίιϋε ιαοτατηιηΐιιιη , φιοά ηαηψιατη α ρι-ορΛίίίϊ νΠ

α ίαατάοΐ&ηι αηΙ. αΐίφχο ρΐύίοχορίιο άκΐιιτη αϊ. Τιιηο ΡΗαΗχκί άκ&αηΐ \<κ ητιη-

φιατη αικϋιιίπιιΐί ίαίίο νβτία ι'η ίαΚ ιη/αηίια /οςκί. | Λ'θ5: βίο, βΐ οι νίάβίαΓ τεοίε.

4. Β ίι'ιχΗ /Ρίκί αά »0ί Οπί .4(φΛ ηοη ηονίΙ, ηηοιηοάο ΤΙιαιι (βίε άε οοακΛατα

ροδυϊ : ΐη οοάϊοε εηϊπι θεπρίιιηι εβί οΛυ) ίηΜΚριη ροίαΐ ? ΟΌερίί άίατβ ΖαοΗιο Εασ

Ιι άοοΐτι ροίίκηι φιαε α Ιε ίρίο άίεηηΐιιτ. (ΟΓ. ΧΧΧΓ, 2.) Τήνο εοερίΐ Λίεετε Ζα-

είχαειίί νοεε τησ^ηα Νοη άεύεΙ ηιρετνεηίτε (οοΓΠ^εικΙυπι νίάεΙιΐΓ $νρετνίνεη νεί ροΐΐι»

5«ρεΓ Ιειταη νίνεΓέ) ίίΐε ρχιετ ηεο εατη Ιιοηιίηϋηιι (ϊη οοιί. εβί οηιηίνιυ) εοηνεηατί :

ετεάο φιία αηΐε εαΐαείίαηχιτη [ηαίιιβ β$ι]. Οιιαε εηίτη τηαΐετ ίΙΙιιηι αεηιιχΠ ΑηΙ ψιίχ

νεηΐετ ΐρηιιη ροτίανΗ , νεί φιαε ιιΐβτα χρί«ηι ΙαεΙανετηηΙ ? Οιιτη εαο ρχιίααειη <ρ»οιη

ι\αΙ>ετε άίίάριιΐυιη , ιηΐ'ίη• ειιτη ιηα^ηΐτητη. ΟιΜ άίεατη ? ΑηΙ τηααηαί ε»1 κί άεια,

αχίΐ αηαείαί άεί ΙοψιίΙητ ίη εο. (ΟΓ. XXXI , 3.) Τιιηε Γ«η» άίχϋ <« Ονϊα υίάεΐί}

τηε ίη(αηΙετη, φά άϊχχ 5εΐο φιαηάο ηαΐί ειΐί! , οηνηε» ηνταπινή, ηοη ίηΜΙίαεηΙεζ

!Ό«ιη πιεαιη. ΛάΙηιο ατηρΚοτα άϊεο νοοίί, χιΐ τηααϊι τηίτιτηίηί. Οτηηε$ «ηίηοΓί» ε$Ιί)



94 ΡβΕυυΟ-ΜΑΤΤΗΑΕΙ ΕνΑΝΟΕΓ,ΐυΜ.

(■ο£*ηονΐδΙϊδ ηιρ. ΙιοεηΙηδ δπιη νο1>ϊδ Γ|ΐΐΑ5Ϊ ευηι ρηκίεηΐίοηδ,

εί ηοη ίηίεΙΙεχίδίίδ νοεεπι ιηεηηι, (ριία ιηϊηοΓΡδ ηιε εδίίδ Η

ιπογΙΊγ.ίο ίϊίίρι.

€ΑΡϋΐ XXXI.

1 Ιΐεπιιη ηΐ3£ΐδΐΡΓ Ζηοΐιγαδ, Ιε^ΐδ (Ιοοίον, (Ιΐχίΐ 3(1 1ο-

δερίι εί Μηπηηι ΟβΙε ηιΐΗΐ ριιεπιηι, εί ε§ο Ιπηίηπι ίΐίαπτι ηι.ι^ϊ-

8)γο Ιικνΐ ψπ (ΙοιβηΙ επηι Ιϊΐΐίτ,ΊΝ ρ| επκΐΐηί. Τπηε ΙοβερΗ ρΙ

Μηΐ'ϊίΐ Ιιίαηιΐίβηίβδ Ιρκιιιτι ο!ιιχεπιηΙ ϊη μΊιοΙ.ίν «Ι (ΙοοργρΙπγ Ιίΐ-

Ιει\ΐδ α βεηε ίενί. (^ηΐ ευηι ΐηΐΐ'οίδδρΐ , ΙαοβΒβΙ. Εί πιη§ΐδ1ρι•

Ιιενί υηβηι ΙίΗβΓπηι (ΙΐοεΒηΙ 3(1 Ιρδοηι, βΐ ΐηείρίεηδ η ρπηι,ι

1ί(ΐ6Γ3 ΑΙερΚ (1ϊ(•(•Ιι;ιΙ εί Κεβροηίΐε. Ιεβιΐδ 3υ1εηι Ι3εε1>3( ρ|

ΙΐίΗΊΙ Γ6δρθΙ1(1ρ1).Ίΐ. ϋηίΐθ ρΓ3Ρ0ΡρΙθΓ ϋιβνΐ ΪΓΗΐΐΙδ 3ρρΓρΗεΐΝ•

(Ιεηδ νΪΓ^βπι δΙθΓ3Γίηηηι ρεΓοιίδδίΐ ευηι ϊη εβρίΐε. 2 Ιρβαδ ηυ-

Ιθιώ οϋχΐΐ 3(1 (Ιίίΐβδοβίϋηα Ιιβνϊ ϋΐ φΐί<1 ηιβ ρβΓουΐίδΡ Ιη νεπ-

Ιηΐβ δείηδ Γ}υΐ3 ίρββ ηυΐ ρεΓουΐΐΐιιΐ' ηιβ^ίδ ο!οεεΙ ρεΓουΓιεηΙεηι

80 (]ΐΐ3ηι η Ι) ρο (ΙοοββΙϋΓ. Ε^ο εηϊηι 1ρ ροδδχιηι (ΙοεεΓο ςυηρ

3 Ιε ΐρδο (ΙΊευηΙυΓ. 8ρ<1 ηί όπιηεδ εβεεί βηηΐ <|>ιί ιΐίουηΐ ρ(

3ΐΐ(1ΐιιη(, <]ΐΐ38Ϊ 3βδ δοιιηηδ 3«1 εϊηιΒηΙυηι (ίηηίεηδ, ϊη <[ΐπΙ>π>

ηοη εδί δεηδπδ εοπιηι ηηηε ϊηΐεΐϋ^ιιηΐυΐ' ρεΓ δοηιιηι ϊΙΙοπιπί.

Εί 8ΐηΥιυη§εηδ Ιεβυβ άίχϊΐ Ζ3θΗγ3ε Οηιηϊδ 1ιΙΙργ3 β!) ΑΙερΙι

ιιμ|ιιρ 3(1 ΤΙιεΙ (Ιΐδροδίΐΐοηε (ΙΐδοεΓηΐΐϋΓ. ΌΊο εΐ"§ο Ιυ ρπ°-

πιυηι (}υΐ(1 δίΐ ΤΗεΙ, εί ε§ο άΐοηηι ΐίόί ορήο* δΐΐ Αίερη. Εί

ΐΐηπιηι άίχϊΐ 3(1 εοδ Ιεβιΐδ (^αϊ ηοη ηοπιηΐ ΑίερΗ, ΤΗεΙ οριο-

ιηοϋο οΊοεΓε ροδδυιιΐ, ηγροοπΐ3Ρ? Ώΐεΐΐε (ριϊίΐ βϊ( ρπηιηηι

ΑΙρρΗ, εί ε^ο Ιηηο νοΒίδ εΓεοίβπι εηηι οϋχεΓΐΐϊδ ΒεΐΗ. Ει

εοερίΐ Ιρδϋδ δίη^αΙβΓυηι ΙιΙΙοπιπιηι ηοιηπηι ϊιιΙεπΌ^βιε, εί (1ϊ-

χίΐ Ι)ϊε3ΐ ηΐ3§ΐ8ΐεΓ 1ε§ΐδ, ρηπιβ ΓιΙΙιμ-.ί ^υίο1 δίί, νεί φΐαΓβ

1π3η§ιι1οδ ΗδΒοαΙ ιηυΐΐοδ, §Γ3θ!3ΐοδ, 8ΐιηαειιΙοδ, ηιεοϋβίοδ, οΒ-

(ΙικΊοδ, ρπκΐυείοδ, ει*εε!οδ, δίΓβΙοδ, 0ϋΓνϊδΐΓ3ΐοδ. Οιιηι »υ-

ιπε: (30 ο«ΐ77ΐ ιχαΙΙαΙίΐ$ (υετο α (είτα, ^ίηεπϊ πΐί» /Όηαηι ΟΜίαΓε π»βηίίοη«η» (!ιαοο

ηοη τεείβ ΗδΙιεΓε νίάοηΙιΐΓ. ΛΌχ πκηΐίοηαη ηοη ρΐιιηϊβδίιηρ Ιρβΐ ροΙεΓΒΐ.). Ιιιάαεχ

αηίαη ς|ΐιί α$ΙαοαηΙ [ει] αιιάκοαηΐ ϊβπηοηοη «ίιυ, ηΐίΓαϋ ίκηί άίοιηία ΤαΙ(ί χττηο-

ιιί5 ηηηψιηηι αιιάίνίηηΐί φιαΙζ$ ΙοαιΙυχ ι$1 ιχΙε ;.ι«τ.

XXXI, 2. Ερο ιηίτη /< ρθ55ϋΐη άοοατε βίο: οι. Β άΛ XXX, 4. | ΓΛίί: ρο-

ιϊη» ιιΗίφΐι; ΤΛαϋ? | ρο$5ηηΙ: «υρρίενί. | βταάαίο! ιΐδαυε οΐίΓυώίταίοί: Ηααίΐ <1<ιΐ>ίι•

οοτιηρϋ» «31 ΙεχΙα».
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Ιεπι Ι^βνΐ Ηοε 3η(Πδ8εΙ, οηδίιιρε&οίπδ εβί α<1 ΙηηΙαιη (Ιίδροδϊ-

ΐΐοηεπι ηοηιϊηιιηι ΙϊΐΙβι-ηπιηι. 3 Τιιηο οοερΐϊ οπηοΐίδ αηόϋεη-

ΙΪΒΐΛ θΐ3Π13Γ6 εΐ (ϋοενε Νιιιπ (ΙεοεΙ ϊδΐε δΐιρει• 1επ•3 νΐνβΓβΡ

Ιπιο ϊη ηιη^ιιη οπιοε (1ί§ηιΐ8 εβί αρρεικϋ. Νβηι ροΐεδί ί^ηεπι

εχΐίη§ιιεΓε εΐ 3ΐΐ3 άΌΙυιΙείρ Ιοιηιεηίπ. ΐ,ξο ραίο α,υοο! Ηΐο ηη»ε

ο;ιΙ:κΊΊί)ΐηιιιιι ίιιεπί, ηηΐε (Ιΐΐιινΐυηι ηπΐιιβ. ^ηϊβ εηίηι νεηΐεΐ'

ΐΙΙυπι ροΓίηνίΐΡ ΑιιΙ φίβε ηΐ3ίεΓ ^εηιιϊΐ ί11ιιηι? ΑυΙ ατιβε

ιιΒεΐ'3 ϊΙΙϋηι 1ηοϊηνΡΓΐιηΙ? Γιι^ίο βηΐε εοπι; ηοη εηίιη νβίεο

δαβίΐηεΓε νβι•1>ιιηι εχ οΓε είιΐδ, δε(1 οογ πιειιπι δΐυρεβοίΐ 131Ϊ3

νειΊια λικΙΪγθ. ΝϋΠησι εηΐηι Ηοηιϊηιιηι ρυΐο εϊηβ οοηβεορπ

νβΓοηηι ηΐ8Ϊ Γυειΐΐ (Ιειίδ οηηι εο. Νπηο ε§ο ίρδε ΐηΓεϋχ !Γ3-

<1ϊ(1ί πιε ηυ'ιο ίη (Ιβπδπηι. Οηηι εηΐηι ηιε ρηΐ3ΐ*εηι Ιΐ3οεΓε όϋ-

δΓΪρπΙιιιη, ίηνειΓι πι,ΐίτϊδίπιπι ηιειιηι, ϊ^ηονηηβ ειιηι. ί}ηί(1

<1ΐθ3ΐη? Νοη νηίβο δηδίίηεί'ε νβΓΒβ ριιεπ Ηαΐιιβ: (1ε Ηοο ΐβπ»

ηχηΓιοΐρίο ("ιι^Ί.ίπι, φΐϊβ ηοη ν3ΐεο Η3εο ΐηίε11ί§εΓε. ΑΒ ίη-

ΓαηΙε δεηεχ νϊοΐυβ δηηι, ο,ιπ'η ηεφίε ίηΐΐίηηι (1ε ψιΐΒιΐδ ϊρβε

ηΠΊπηηΙ ίηνεηΪΓε ηοη ροβδηηι ηεο Γιηεηι. ΌΐΠΐαΙε εηΐηι εδί

ΐηίΐΐηιη εχ δε ΐρβο τερεπΓε. €ειΊε (Γιοο νοΒίδ, ηοη ηιεηΐΐοΓ,

οριοιΐ 3ΐι(ε ηιεοβ οουΐοβ ορενηΐίο Κυίιΐδ ριιεπ εΐ ΐηίΐί» δεπηοηϊδ

είυβ εΐ ίηΐεηΐίοηίδ εχϊΐοδ ηϊΐιίΐ ευηι ΗοηιίηϊΒυδ οοηιπιιιηε νί-

ο!εΙιΐΓ ΗβΒεΐ'ε. Ηίο ει^ο ηεβοΐο 3η ηΐ3£ΐΐ3 3ηΙ οίειιβ βίΐ; 3υΙ

οετίε ηη^εΐιιβ (Ιεί Ιοαηΐΐιη* ϊη εο. Ιΐηίΐε δΐΐ αιιΐ ιπκΐε νεηεπί

3αΙ ηιιϊδ ΓπΙιΐΓϋδ 3ΪΙ, ηεβοϊο. * Τιιηο Ιεβιΐδ ΚιεΙο νυΐΐυ 8»Β-

3. Λίυη» άίΜ ίίίβ >υρετ Ιιττα υϊυετί βίο: ^(. ι-υηιη Β βι! XXX, 4. | ακ

ίρ.ιο .• οοιίεχ εχ >β ίριίυ*

Ηίβίοηβ ϊη εοιίϊεβ Β Η. 1. ροβϊΐΗ α εοιίϊεβ Α νοΜβ βΐΕΓβΓΐ , Κεεί 8Ϊιηϊ1ε βΐ'βυ-

τηβηίαιη ΗαΒββΙ. ΪΙλ οηϊπι ϊΒΐ βεη'ρΐυπι βδΐ : ίοιίι»• ρο$1 ραυεο» άία νβηίί αΐίαα

άοοίοτ, ατηκ\ι$ /οιβρ/ι [βΐ] άίχίΐ αά ευηι Ατηία ΛαηΜίηιε (ίΐβ τΪ(1ρ{ιιγ ϋοπρίπτη

β«θε; ηί>ί ΓογΙκ ροΐϊαβ βΪΗ>ηιο<1ϊ ϋϋηυκί (]«ο 8ΐιρρ1επιεη(ηιη ηοίίπιηι .« η$ εχρπ-

πιίΐιΐΓ.) , βΐιηπι ίνηη> ιΐαίντα αταοιηΐβτη ίηΐιτ Ηστηνηα ρβτ άιί βταΐίατη [χ\ νϊβ] ρτο-

/ίεετε , Ιταάαι ειιηι ι/ιι'Λί , ψιοηίατη ερο ηιηι ηηιΙΙα ίηανχίαΐί άοεβίο ειοη $ιηΙ\1\ΙαΙϊ$

(βίε) ΗΙΙΐταα [ει] Ηιύταιαβ, ροίΐια φταπιπιαίίοατη , Η αΐίαί (αοηΗαΙα ψιίύιΐ! ροίίπ'ί α

ηιοίοτιίΐΜ.5 ΙίταιΙ Ησηοταή. (Ηχϋ αά ειιηι ΙοιιρΗ 8ί ρταίυαίιι αιηι , αά άίίήρΗηαη-

ιίιιηι αβοίρι ; βαΐ ευηι ααυάίο. ΕΙ ουτη ααα-ρίχιιΐ ειιηι άοοίοτ ίΐ αά άοιηιιτη άοοίοήί

βατή ΐχυΙΙαϋοηι νίΐάιαηΐ , ίηνιηίΐ Ιιιαί Κ6γμπ» ηηιιτη ίη ίβιτο (εΓ. οιΙ Ιικεο ει βε-

<]ΐιρπ1ίη εαρ. XXXIX.) : ι•ί ευηι αοεερίίίίί έκτη , αριηιϊΐ 03 αηηηι [ει] ΙοφιΛαΙητ

άΐ ιρίπ/ΐί ιαηοΐο, [ει] άέ Ιιαι άοο&αΐ «ηι«ετ.?οβ. Οηηιί5 φιϊάειη φιϊ αϊίαοσιιί, Ιί-

ε-εηίετ ευηι αιιάίιύαηΐ, [βι] άφτιοαύαηίατ ευηι «ϊ υΚετίω άοαηΐ €05. ΜαακΙίτ ϋίε

ίχιχία ευηι 56<ί«ηαί ευηι (ίηιοτε ηααηο , ςιιία , ευηι ηοη ε5ΐεί ιίεοβη» αηηοπιηι , ■!? οη
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ι-ί(1εηδ (1ε 60 (Ιϊχϊΐ «•ιΐ(ΐι ίηιρεπο ευηείίδ ΓιΙϋδ Ιμ\ίρ1 3δ(3ηΐίου$

61 αιηΐίειίιίηιΐδ ΡπιεΙ ιίιεεηΐ ίιιΓιηοΙυοδί 61 νΐι1ι•;ιιιΙ. 03βθί 61

(•];πκΙΊ ;ιιιιΙιιιΙ(ΊΐΙ ΓβοΙβ ρΙ ρβυρεΓεβ ΓηιβηΙυΓ Βοηί$ εί Γβνίνί-

δεβηΐ ηιοΓίιιΐ, υΐ γρ<1ΪιιΙρ§Γ31ο δίβΐυ υηυδψιίδψιε ΓβνΡΓίβίιΐΓ ρΙ

ρεπηαηεβΐ ίη εο ίρδο ςυί Γ3(1ϊχ βδΐ νίΐ3β ρ» ϋιιΐοοιίϊηϊβ ρρΓρε-

Ιυηρ. Ει ευηι Ηοε ά'ίχίδδΡί ϊηΓβηβ Ιεβυβ, εοηΐίηυο δΐιηΐ οιυηεβ

Π'ΜιΙιιΙι φ Γι δηΒ ηιοΐϊβ (ΙιτκΙπηιιΙ ϊηΓιιππΙηΐίΙιυδ. Ει ηηιρίϊιΐδ

ιιιιη ;ιιΐ(1ιΊ)3ηΙ θίεεΓε εί η1ίφΐϊ<] ;ιιι( ηικίϊιβ ;ιΙ) 60.

ΟΑΡυτ XXXII.

Ροδί Ηηεε ηοίεπιηΐ ίικίε ΙοβερΗ 61 Μαηα εηπι Ιεβπ ίη

είνίΐ3ΐεπι Ν3Ζ3ΓΡΐΗ ; εί 6Γ31 ιοί πιπί ρβΓΡηίίΒιιβ δοίδ. Εΐ ευηι

Ρ8561 ιοί υηη ν.ίΙ ιΙι;ιΙ 'ι , (Ιυηι Ιεδυδ ΙυαενεΙ οηπι ΊηΙ'ηηΙ ϋιιΐδ ίη

δοΐηπο (.•ιιϊιΐδΐ1;ιιιι (Ιοηηΐδ , εοη(ί§ίΐ ιιΙ φΐίϋηηι (1ε ίιιΓαηΐίΙ)υ«

βΐίαηι οΌρρΙΙΡΓΡΐ ο"ε δοΐ3πο ίη Ιειτβηι, εΙ ηιοΓίυιΐδ ΡδΙ. Ει οηπι

ηοη νίιΐίδδεηΐ ρβΓεηΙεβ ιτιοΓίυί , είβηιαηβηΐ εοηίπι ΙοβερΗ ε(

Μ3πηηι ιΐίορηίεδ ΓίΙίυδ νεδΙεΓ ίΐΐίατη ηοδίηιηι ηιϊδίΐ ίη Ιριτ;ιηι.

61 ηιοιΊηυβ εδί. Ιεβιΐδ νει-ο Ι.κτΙκιΙ εΐ ηίΗίΙ είδ ΓΡδροηίΙεϋαΙ.

νειιεηιηΐ .ίπΙιίιι Γεδίίηβηΐεδ Ιοβερη εί Μβιίβ 3(1 Ιεδίιηι , εί ιο-

»•;ι!);ιΙ ιη;ιΐΐ'Γ δυ3 (Ιίεεηβ ϋοηιίηρ ηιί, ιΐίε ιηίΐιί δι (η ηιίδίδΐί

ευηι ίη Ιειταπι. Ει νΙ.ίΙϊπι (Ιεδεειηΐίΐ Ιεδυδ (1ε βοΐβπο ίη ίει*-

Γ3ηι εί νοεβνίΐ ριιεηιηι ρεΓ ηοηιεη δυυηι Ζεηο. Ει ΓΡδροπίΙιΊ

εί ϋοηιίηε. ϋίχίΐ^αε ίΐΐί Ιεβυδ Νιιηι ε§ο ρΓηεείρίΐ3νί Ιε ίη

ί})5ΪΜ5 ΐΐώ1ίί»»ηη $εττηοηι$ ιχίοαηΐ. (λιττιηι αηίαη ηαρί$1*τ αά Ιο$*ρη άΐχίΐ α δοίαί

(ταίιτ φιοά ίη[αη> Ιυιια , <[ΐιι•»ι αά άίίάρΐίηαηάηηι ίυίοβρί, ααρίαιΙία ιΊ ηχχύΐα φαΐία

βίί Γβρίίίω. Εκ* ΙοΙΙι ιιιιη ίη άοτηηιη Ιηαιη, ιμιοά ιρηίία φιπιιι ΙιαΙκΙ α <1υιηϊηο άιο

άαΐα (31 ίί. Οιιιη ααίαη αηάίααΊ Ιαηια τηααί$1ηιιη ϊΗα ΙοφκηΙαη , τΐίροηάΰ ίί (Ιιιϊί

ή Υιηιτη άίχϊίΐί, φιία οιιιηίχ ροίίίΐαχ άαΐα ($1 ιηίΜ α ραΐτί τηβο φά ΤΛΐ ιηίαίΐ. 8ίά

[ρΓορΙεΓ] νιτύηιη φιοά ά( ψηι ΙοαιΙιΐί ΐ3 ίΙΙε τηαβ%3ΐιτ φιϊ τηί ρεΓοιοίίί ΜΤβίτε Ηα-

ο*1, φά τηοτίνηι αϊ. ΕΙ νιΐιίι» $ιΐΓηχίΙ φιί (ηιπιΙ πιοτίηνη , εί νηΜ αά άοηααη

ιηαιη. Οι. Ηβεο ίηριίπιίβ αά βνβηβ. ΤΗοιη. Ιβΐϊη. εβρ. XIII. ΡΓΗβΙβΓββ ηοη ο!>-

1ϊνϊί«ι«1ιιηι ε$1, Ιιϊϊίοπαπι άε ηια§Ϊ8(Γ0 εχ (Ιενοΐΐοπε πιοιίιιο, ΐ]»3ε εχ εο(ϋεε Λ

εβρϊΐε XXXVIII. ΗαΒεΙιΐΓ, ίη εοάίοε Β ίαιη βηΐε επριιΐ ηοδίΓοπι XXX. ροβϊ-

(,ιΐιι ει$ε.

XXXII. Ρθ5ί ηα*ο αοί&ηιηΐ (ϊΙη εοείεχ Β; εο(1. Α αοίιταηΐ) -- ομιμ ρατιηΐ.

»ια«: Ηβεο ϊη οοά. Β αά Ιιϊ.ιΐυιί,Ίΐη εβρίΐίβ ηοίΐπ XXVII. ρεΓίίηεηΙ, εϋίϋβ βά ΐηί-

ιϊαιιι 8<-ι ΐ[>ι ιιι-ίίπι εοάίεϋ Β αρροβυϊιηυβ. | Ει ηιιη ι$$(1 ιοί υηα $αοοαΗ εΐε: εαη—

Ίβπι Ηώιοηβπι εχ εοάίοε Β α<1 εβρυΐ ηοδίιυηι XXII. »ά3επρ5ίπιιιβ. | Εί Γίβρ. β»

βοτηίηβ; ίη οοά. βεπρίιιηι ε«1 οιη* ρ™ άοτηίηι.
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Ιειτβηι (1ε «οΐ3πο? Αι ΐ 11 6 (Ιίχΐΐ Νοπ , θοπιίηε. Εΐ ηΐΪΓ3(ί

βαηΐ ρ3ΓΡηίβ8 ρηεη ηιιΐ ΓυεΓ,ιΙ ηιοτίυυδ , βΐ ηοηοΓ3ϋ3ηΙ Ιονιιιιι

βυρβΓ ίηείο δί§ηο. Ει βοΐεπαηΐ ϊικίε Ιοβερη εΐ Μβι-ίβ εηπι

Ιβδπ ίη Ιεπεηο.

ΟΑΡυτ XXXIII.

Εΐ'3ΐ 3ΐιΙεπι Ιβδϋδ ηηηοΓυηι δεχ, εΐ πήδΐΐ ΐΙΙηηι πιβΙεΓ βυ»

ευηι ηγ(1π3 3(1 ίοηΐεηι Ιιηιιγιγθ 3<ρηηι ευπι ϊηΓ;ιιιΐίΙιιΐδ. Εΐ

εοπίΐςϊΐ ροδίφίβηι Ιιηυίϊΐ ;ΐφΐ;ιιπ , ιιΐ (μικίηηι εχ ίηΠιηΐΐυιΐδ

ϊιηρε§επΙ ευ.ηι εΐ ςΌηαυ3δ53νεπΙ Ηναπ3πι εΐ ίτε^επί ε3πι. Αϊ

Ιεδϋδ εχρβτκΐϊΐ ρηΙΓιιιηι φΐο υΙεΒβΙιΐΓ, εΐ δΐΐδοερίΐ ΐη ρ;*Ι1ϊο δυο

1:ιηΙιιηι ;ι<ριηο ςιΐ3η1υπ) εΓ3ΐ ΐη ην(1π3, εΐ ροΓΐ3νϊΐ εβηι ηιβίπ

δυ3ε. Αϊ ϋΐ3 νίίΐεηδ ηιΪΓ3ΐ)3ΐυΓ, εΐ εο^ίΐαΒβΙ ϊηΐΓ3 δε, εΐ εοη-

ιΐεΐκιΐ οιηηΪ3 η3εο ίη εοΐ'ίΐε βυο.

ΟΑΡυτ XXXIV.

Ιΐεπιηι ^υ3(1ηηι (Ιίε εχίνίΐ ίη 3£πιηι εΐ ίιιΐΐΐ ρ.'ΐπιιη 1ι•ϊΐΐεί

<1ε Ηοιτεο πΐ3ΐπ'δ βιοε, εΐ ίΙΙυα1 ΐρβε δεηιίηβνΐΐ. Ει ηηΐιιηι εβί

εΐ ΟΓενίΐ εΐ ηιυ1ΐίρ1ϊθ3ΐπηι εδί ηϊηιίδ. Ει ίίΐοίηπ) εδί (Ιεηίψιε

ιιΐ ίρβε ηιείεΓΡΐ, βΐ εοΐΐε^ίΐ ΓηιεΙαθ εχ εο ΐΓεβ οηοΐΌδ, εΐ (1ο-

ηβνίΐ ηιυΐΐίρΐίεϊοιίδ δηϊδ.

XXXIII. δϊπιϊΐεπ) Ηαίο Ιίί-.ι ιππιηι σοάνχ Β εχηί&εΐ ρπιειηίίκι βΐί» αααηι ίη

βναηβ. ΤΗοιτι. Ιαΐϊη. οβρ. VIII. 1κι1)ε». Ι^ρΙιΐΓ ειιΐπ» ϊοΐ ίη ηηηο πκχΐιιπι :

ϋηη\ (ΐιι/ιΊ/ι Γίηΐί ίίϊίί αηηοτΜΤΛ άηοάεάη, ριιετ φι\άωη ϊη νίεο , \ύ>\ ηαοίίαοαΐ

οΐΓ/ι ρατεηίίοια χιιι'5, ζοϊηάεοαΐ Ιίοηα , εΐ άηιη $σίηάετεΙ εα , οτηηα άίαϋο» ρεάίί $κί

άβχίη άεΐηιηοαιήΐ. ΕΙ γημι Ιιιτοα νίάηοηιη ειιηιττίχίΗ αά ιιιπι, νεηίί Ιαηί , ηηχίΐ

ϊη ριάβ ίΙΗιια , [ει] αιώίΐυ ψιί Ιαεηΐί (ιιεταΐ ςαπηχ [αείνι ε$1, φιοά ηη αίαηητη αΗ-

φιοά ι'η ρεάε αρρατιιίιιεΙ . ΕΙ άίχίΐ ίΙΙί Ιι$ιΐ3 5υταε εΐ εείηάε Ιίαηα; νιετηοτατε (βίο)

««'. Οατη ανίετη νίιΐίχχεί Ιιιτοα •<ί<;ηητη αιιοά (εεεταΐ, αάοτανετχιηΐ εχιτη Αϊαη'.η \ετο

οΓίί/ίπικί ανία ήκ' (ίΐ 0/>η'5ίυ$.

Οαη ύεαία Μαήα ιηΐ5ΐ5ί«< ριιεΙΙατη ίναιη ουτη ΙιιμΙτϊα, [*1] ηαύΐϋηάο ηηΐίεηιη

αά /οη/εηι οοαάιαιαία /Μ«86ί, ρτσρίβτ ρηηιιτατη βαπίπ» (ταοία ββί λι/ώ-ία φιατη άο-

ιηαπκι ρχιεΙΙα ροτίανβταΐ. Τκηο ριττεχίΐ Ιεεαί αά [οηίετη , ϊτηρίίυϋ ραΙΙίηηι 5ΐί«η»

αφια ίί ΙυΙίΙ ηιαΙΗ 5«αβ. Ώείηάι εοΙΙίαεηζ (ταβτηεηία 1></άήαι ίηϊίπιι/Ι Ϊκη0«η5 υατοο

ίΐίο ίοΐίάαυίΐ ίία αιιοά κϊζ$ιΐΓαβ ίη «α ίί^ηΜπι τηι'ηίτηε υίάεηΐιιτ. Τηηο οιαία Μαήα

οιοιιίαΐα β$1 Ιαιαη «ίίοβηβ Βιηιάίοίιΐί $ίί άειι$ ςιι» ηο6ίϊ ΙαΙετη (ίΗητη άεάϊΐ.

XXXIV. ίηΐίί/<ρΙία'ί)ΐί» «ηϊ5 : ίία βοπρίυιη βδΐ ϊη οοάϊοβ Α. ΟΓ. «ιηββ Ηογιιπι

Ιοοο ϊη εοά. Β ΙββαηΙυΓ , ίΐεηι ίη ελ•»η§. ΤΗοπι. ΙιιΙιη. οβρ. Χ.

ΗνάπΒΠΐ οοη^πβίδίίοπι ίο οοιίίοβ Β οχοίρίηηΐ ηαΓΠΐΐίοηοδ (1ε τγιιιιμι νϊρεΓββ

εΐ <1ε ρβχβεπΒϋβ εχ ΙαΙο Γϊοΐίβ. Τηπι νεπ> ηοαε εβί άβ Ιπΐϊοο βεα,αϊΐιΐΓ, Κϊ.ι εοη-

Εναηχ. »ρο«. βά. 'ΓΐβοΙιεηίοΓΓ. η
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ΟΑΡυτ XXXV.

ΕδΙ ν'κι (|Μ3Ρ εχϊΐ (1ε Ιεικίιο εΐ ΙεικΓιΙ ;κ1 Ιοπίηιιίχ Πιινίιιηι

«Βί ΐΓ3ηδίεπιηΙ ίιΐίί ΙδΓβεΙ: ίο'ι 3ΐ'ε3 Ιεδΐ3ηιεηΐί (Ιΐεϊΐυΐ" Γεβε»

άΊδδε. Ει βΓ3ΐ Ιεβιΐδ ;ιηηοι•υιη οείο εΙ εχϊνίΐ άε Ιεπεηο, εΐ

ίΙ>η1 3(1 ΙοΓθβηεηι. Ει εΓ3ί δεευβ νίβηι εΐ"νρΐ3 ρΓορε Ιοπίβηίδ

πρίίπι υΐιΐ Ιεαεηβ εβίιιΐοδ ηιΐιι'ιεΒηΙ ; εΙ ηυΙΙηδ ροΙει-31 ρβΓ νΪΛΐιι

δεευπίδ ηηιΙιυΙβΓε. Υεηίεΐιδ ηυΐεηι Ιεβιΐδ (1ε ΙειίεΗο, ευ§ηο-

«εειιβ (|ΐκ»(1 ίη (Ί\|ΐΙη ΙΙΙ,ι Ιεαεικι ΓιΓιοδ βυοδ £εηεΓ38δεί, \ΐ(1εη-

(Ϊ1)ΐΐ8 ειιηείίδ ΐηΐΐ'οΐνΐΐ ίη εοιυ. Αϊ ιιΒί ν'κίεπιηΐ Ιεοηεδ Ιε$υηι,

ειιειιιτεηιηΐ ει οΙ)νΐ3ηι εΙ 3(1οι\ινεπιηΙ ειιηι. Εΐ Ιεβπβ νγ<1ο1κ<1

ίη ι•:ιν(Ί•ιι;ι , εΙ <:;ιΙιιΙί Ιεοηιπη (ΙΊ^ιπιτιΙκιιιΙ είτε» ρειίεδ είιΐδ,

Ι)Ι;ιικΓιοηΙθ8 ευτη εο ε( Ιικίεηίεβ. Εεοηεβ νείΌ βεηϊοΓεδ ιΐο-

ηιΐδδο ('.ί|)ΪΙ«' 3 Ιοη^ε 8ΐ;ιΙ>:ιιιΙ εΙ 3(1οΐ'3νεΐ'υυ( ειιηι , εΐ ιηικίΐδ

δΐιΐχ 1)1;ιικΙίε1).ΊΐιΙιιι• .ιηΐε επιη. Τυηε ροριιΐιΐδ (]ΐιί 3 1οη§ε

8ΐ;ι1>3ΐ, ηοη ν'κίειίδ Ιε»ιιηι, (Ιΐχΐΐ Ηΐε ηΐδϊ §Γ3νΐ3 ΓεείδδεΙ ρεε-

εαΙη ηηΐ ρβΓεηΙεδ εϊυβ, ηοη δε ιιΐΐιο Ιεοηϊυυδ οηΐυΐϊδδοΐ. Εΐ

ευηι ροριιΐϋβ Ηβεε ίηΐΓ3 88 εο§ίΐ3ΐε1 εΐ ιηοει•οπ ιιίηιϊο δυϋ-

ΐ3οειεΙ, εεοε δαΙ>ί(ο ίη εοηδρεείιι ροριιϋ βχΐνϊΐ Ιεδίΐδ (1ε εεγρΐ»

εΙ Ιεοηεδ αιιΙε<ο(1<•Ι.κιιιΙ ειιηι, εΐ εηΐυΐί Ιεοηυηι ;ιηΙε ρε(1εδ εΐυβ

Ιιη1ι•1>.ίιιΙ ϊηΙεΓ 8ε. ΡβΓειιΙεβ νεΓΟ Ιεβη (1εηπ8δο εηρΐΐε δίαϋηηΐ

α Ιοη^ε εΐ οοδεΓνβοηηΙ ; ρβπΙεΓ εΙ ροριιΐυδ ριορΙεΓ Ιεοηεβ

1οη§ε 8ΐα1);ιΙ : ηοη εηίη> δε εοηΐπη§ει•ε είδ .πκίεΐκιΐ. Τηηε

Ιεβιΐδ εοερϊΐ «Ιϊοργθ 3(1 ροριιΐιιηι φιΐΒΐιΙο ηιεϋοΓεβ δυηΐ ΒεβίΊβε

νο1)ΐδ (|ΐι;ιε δυηηι 3£ηο8ευιιΙ ιΐοηιΐιιιιιπ εΙ §1οπΓιε;ιηΙ , εΙ νοδ

(ιηηιίιιεδ, αυί 3(1 ΐηΐ3^ίηεηι εΙ κϊιιιϊΠίικΙϊηεπι (Ιεϊ Γοοίί εβίϊβ,

ί§ηοι•3ΐίδ. Βεδίϊηε 3§ηοδευη! ηΐε εΙ ιιιαιίδιιεδευιιΐ; Ηοηιίηεδ

ηΐε νίθεηΐ εΙ ηοη εο§ηοβευηί.

οκρίιι νειΊ)ΐ5: 6'υτη 18511 ΙίίΗΒ αηηοπιπι φιίηάίάτη , φιαάατη άίι ΙηΙίΙ Ιτίίκηηχ άι

Ηοηίο Γ/ιαίπί ίυαβ [ει] $αηΐηανίΙ. ΑΙίηά (οοα"εχ ίΙΙιιί) ειιρετ ριίχαηχ οεοίάίΐ, ψιοά

Ηιαηοηπι ηοη ΙιαΙιιϋ ; αΐίηά ίη ίοτατη οοηατη, φιοά ηα(ηη αϊ: Η ιχ ίο οοίίίρϋ

ίΐηΐιαη οογ6μ ΙιϊΙίοί ηκηιηταΐαί. ΥοοανίΙ ραυριηι αο άιοίΐα , νίάιια} ΐΐ οτρίιαηαι,

(Ι 615 ΙνϊΙκυια ετο^αυίί; $εά [εΐϊαηι] Ιο5ίρΗ αά «ιηρεη'ΐίη» ϊριιίηι ΙχιΙχΙ ι?ιιι«ίκιι»ι ρτο

οηκάκΗοηε \η άοτηο 5\ια. ΟΓ. ενβυβ. Τΐιοπι. ΙαΙίη. ε»ρ. Χ.

XXXV. Ηαεε <1ε ΟΓ^μΙβ Ιεηηιιηι ιι:ιΐΊ'αΐ!ο ίη εοάίοβ Β ηοη Ιη^ίΐϋΓ. ΡαπΙεΓ

νεΓΟ Ιεβί νΐιΙεΙϋΓ ίη ΡίΐΓΪίίεηδί εοο"ϊοε εο αιιάε ΤΗϋο βΐη^ϋΙοΓυηι αιρϊΐιιηι ΐϊΐυΐοδ

εχδοπρβϊΐ;. ΟαρηΙ εηϊηι Χ1.1ΙΙ. ίΒί ϊηδεηρίιίΓη ε«1 Οιιοιηοάο Ι($ηι ίηίΓανϋ ίη ατ/-

ρΐατη Ιιαιηαηι.
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ΟλΡυτ XXXVI.

Ροδί Ηβεε Ιεβιΐδ ΐΓβοδΐνϊΐ Ιοΐ'(ΐ3ηεπι ευηείίδ νί*1οιιΙ ϊΙ>ιιβ

ουηι 1ροιιίΙ)ΐΐ8, οΙ 3φ>3 Ιοπίηηίδ (ϋνίχα εδί 3(1 (ΙεχΙπιηι 61 3(1

ί'πιΐκίΓ.Ίηι. Τυηε (Ιϊχϊΐ ΙεοηίΙίυδ, ϊΐ3 υΐ οηιηεδ ηικΓπτιιΙ, Ιΐβ

ίη ρηοε εΐ ηεαιίηεηι Ι.ίιμΙπΙΪχ: 8Ρ(1 ηεε Ηοηιο νοΒΐδ ηοεεηΐ,

(Ιοηεε ΓενεΓίηηιΐηϊ υη(1ε εχίδΐΐδ. Αι ίΐΐΐ ιιοη νοεε κοίηηι δεά"

βΐ εοΓροΓε νβίε Γ;ιείεηΙεβ ΒϋίεπιηΙ 3(1 Ιοεβ βυ3. Ιεβυβ νεΓΟ

τενεΓδυδ εδί 3(1 ηιβίΓεηι δυβπι.

ΟΑΡυτ XXXVII.

1 Ει ευηι εδβεΐ Ιοδερη ίβοεΓ Γι§η3ΐίυδ εί ηϊΗίΙ βΐϊικί βχ

Ιί§τιο ορεΓ3ΐ'εΙϋΓ ηΐδί ϊυ§;η 1>οΙ)ΐιηι εί 3ΐ'3ΐΓ3 εί Ιειτβε νείδοπβ

εί ευΐΐυι-ηε 3ρ1α, Κ^ηεοδφΐε Γ;>εειεΙ ΙεεΙοδ, εοηΐϊξϊΐ υΐ ςηΐ-

ιΙβπι ϊηνεηίδ ίΙΙί Γ3θΐεη(1πηι £Γ3ϋ3ΐιιηι εαΒΐίοπιηι βεχ (Ιβπιηη-

ιΐηιοΐ. Εί ίϋδδίΐ ΙοβερΗ ρηεί'ο δυο ίηείίΙεΓε Ιί§ηυπι βεεβ ΓεΓ»

ιεβ δεεαηίΐϋηι ηιεηδΐΐΓ3ηι φίβηι ιηϊδεΐ'31. (^ιιϊ ηοη δεΓνανίΐ

(ΙιΊΊιιίΐιιιη δίϋί ηιοίΐιιηι; δε(1 Γεείΐ ιιηιιπι Ιί^ηυηι 1>Γενΐϋδ βΐίετο.

Ει εοερίΐ ΙοδερΗ 3εδΙυ3ηάΌ εο§ίΐ3Γε φΐίίΐ ίβείεικίαπι εί εδβεΐ

δΐιρεΓ ηοε. ι Ει αϊ νΐίΐίΐ Ιεβυδ ευηι δίε βεδίπβηΐεηι οο^ίΐα-

ΐΐοηε, ευϊ νεβ §εδΐ3 ΐπιροδδϊοΐΐϊδ εηβΐ, εοηδοΐβίοπβ νοεε βΐΐο-

(ριίΐυΓ ευηι (Ιΐεεηδ ΛΓεηί Ιεηεβπιυδ 03ρϊΐ3 δίη^υΙοΓυηι Ιϊ^ηοΓυηι,

«Ι εοηίυη^απίϋδ ε3 εβρυΐ 3(1 εβρυΐ , εί οοΗεφίεηιυδ β3 3(1 δε

βΐ ΐΓβηΗΠίιΐδ 3(1 ηοδ : ροΐεπηιυδ ειιΐηι ε3 ίβεεΓε αβφΐηΐϊη".

Τυηε Ιοδερη ο1)ΙεηιρεΓ3νίΓ ίιιΙ>εηΓι ; δείεΒβΙ εηίηι (ριοά* ροδβεΐ

ίηεει•ε ψιίεα,υίίΐ νεΙΙεΙ. Ει 3ρρΓεηεη(1ϊΐ ΙοδερΗ ε3ρΐΐ3 1ί§ηο-

XXXVI. Εδί Ηββο ΗΪ8ΐοτΪ3β άβ οτγρί» Ιεοηαπι ί^παβϊ «Ιΐρπ< ρηΐί. Νρφίρ

Ιιαβο ία οοάϊεβ Β 1β§ίΐηι-, ββά πΐΓ8ΐΐ8 1ρ£Ϊ νκΙκΕιίΓ ία ΡβΓΪβϊροβϊ οοϋϊοβ ι1« ιμιο

πκκίο (ΙϊιΊιιιη βδΐ. 11η ρηϊια 03[ΐιιΙ Χ1.ΐν. Ηιιιιο ιίΐιιΐιιηι Ηβΐιοί Οικηηοάο αφια Ιοτ-

άαηχ$ άίνύα ι>1 αηίί «ο». | «οίυη»: βαρρίβνϊ.

XXXVII, Ι. ίβιταί υιηοήα βί αιΜηταε αρία: βίε, ηίβί Γαΐίοι- ; ββά ΙεοΙίο

ΐΐΐΐΐίί.ι €8(.

Ια οο(1ίΐρ Β ηίβίβτϊα ίβΐβ βίε Ιιαίιρί :

1 ΡοίΙ Λαβο φηάαιη αΓο/ιί/ίοί-ΟΓ Ιί<ιηί(αΙ)ίτ άχιπι (αοίτιΐ αταΐηαη ρτο ίυρο 1>οιιπι,

ν€ηϋ φιίάατη Γρι] <1»χίί « ίΌο τηίΛ» $ρεοίθ!ητη φπΙ>αΙιιη>. Οιιτη οηιηίσ ίι'ρηα ^αίαΐί

ορεταΙιΐ3 (Ίιίίϊβί, οοη/ίι/ί/ ςυοά φιοάάαιη ί/;/η»ηι (αϋ 1>τ«υ6 ωιαη» φαηηαηι. Τχιηο ί»β

ΙίαηίΙΌΙχτ οοιρϋ οοηίτϊϊίαπ'. 2 Γκτηρυβ νίάίχιεί «ιαη 1αηι$, οοηίοίαίιυ ηοη άίχίί ει

ΝοΚ οοη/ΐΊ'8ΐαπ ; ιιά αρρτ(1κηά( ΐχ «πα ραΗί, ίί 190 (χ αΐία ιχίεηάαπι ΰΙιιΛ αά τηί.

7 *
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παπί εί ίαηχϊΐ 3(1 ρβπείεηι εί ΐυχία δβ, εί Ιεηυίΐ Ιεδίΐδ α1(6Γ3

03ρίΐ3 Ιΐ^ηοΓϋπα εί ϊγλχιΙ 3(1 δε 1>ιενίυδ Ιΐ^ηιιηι βΐ εοαεφίΒνϊΐ

1ί§ηο Ιοηςίοΐ'ί. Εί (Ιίχΐΐ 3(1 ΙοδβρΗ \Γ3(1ε ορβΓβπ, εί Γηε φΐοά*

ΓηοΙιιι-αηι Ιε ρΓοηιίδεΐ'38. Εΐ Γεεϊΐ Ιοδερη ({110(1 ρι-οηιίδοΐ'αΐ.

ΟΑΡυτ XXXVIII.

1 ΓβεΙϋηι εδί δεειιικίο ιι! Ιοβερίι εΐ Μβπβ Γο§3ΓεηΙϋΡ 3

ρορυΐο υΙ Ιεβιΐδ (ΙοεειεΙιιι• ΙίΐΙεπδ ΐη δοΐιοίη. (^ιιοίΐ εΐ ΓηεεΓε

ηοη ηε£3νεπιηΙ, εΙ δεειπκΐυηι ρι\ιεεερΙυηι ββηϊοηιπι (1ιιεε1>ηηΙ

ευηι βα1 ηιαςίβΐΐ'ΐιηι υΙ (1οεει•εΙυχ 31) εο βείειιΐίβ ηηηιβηβ. Εΐ

Ιιπιε εοεηίΐ τηηςίδίει• ίηιρεποδε ειιηι (Ιοεεί'ε (Ιϊοεηίΐο Όΐε Α1-

ρΚη. Ιεβιΐδ νεΓΟ (Ιΐχίΐ ει Τα ηπΗΊ (Ιΐε ρπιιβ φΐί(1 8ΪΙ ΒεΐΗη,

ει ε§ο (Γιεβηι Γώϊ α,ιΓκΙ δΐΐ ΑΙρΗα. Ει οΒ Ηοε ηΐ3§ίδίεΓ ίι-θΐυβ

ρειχ•ιΐ8δίΐ Ιεβαηι, εϊ ΐίΐοχ ροδ!(]ΐΐ3ηι ρεΓευδβϊΐ ευηι ηιοΓίιιυδ εβί.

'-' Εϊ Ιεβιΐδ τενεΓδαβ εδί 3(1 πιβίτεπι 5ΐΐ3ηι (Ιοιυυηι. ΤΊ-

ηιεηδ βυΐεηι ΙοβερΗ νοεβνϊΐ Μηηηιη η(1 δε εϊ (Ιίχίΐ εϊ Υργγ

δθΓ3δ ({013 ίπδΓιβ εδί :μιΊιιι;ι ηιελ υ8(]ΐιο 3(1 ηιοΓίεηι ρΓορΙεΓ ριιε-

Γ'ιιτη αιι/ετη (Χΐ(ηάν>ιε1 ϋΐηά αά Ιοηαϋιιάίηετη αί/εηΐΜ Ηρηί, άίχίΐ αά εατη Εοα η\οάο

οοηίΐηιε ρταοαίκη» ίίειιί ν>$. ΑτεΜΙεεΙοτ ίΙΙε εί οτηηεί ςτυΐ αιτη εο ιταηΙ ίη Λονηο

οηη ν\άί$$εηΙ η^ηιηη ψιοά (ιαταΐ, αύτηίΓαηΙα άίχετηηί Υιτο Λίο αϊ Μεαίαβ φιετη

εχρεοΐαηί βϋί ΙαπκΙ.

Ν(•ι|ΐιίΐιΐΓ Ηοε Ιοεο ϊη οο<1ίεε Β ιιαΓπιΐίιιικ-υΙα (]υ»ε α1> ϊΙΐβΓΟ εοάϊεε ρ1;ιηε !ΐ(>-

*5ΐ. ΕβΙ αοίετη Ιιηοο:

Εί οκιη ΙΐίΗδ ΟΜΟ» αΙϋ3 ίη(αηΙυΙί3 ϊΐιρετ ταάίο$ ίοίηι (.ιΐε, ηίβϊ ΓιιΙΙογ) χύήαηί

ρΐιιτα ακεηίίετεί εί εεάετεί , ηαΔΙχφιε ιιηιϊΐϊ ιηοάο /αοετε οοερετκηί , ρταεοιρίίαοαηίιΐΓ

εί εοηυη οτντα (ταηηΛαηΙατ εί ΰταείιϊα. 8εά άοπιίηιΐ! 1ι»ια «αηαοαί οη\ηε$.

XXXVIII. Εχ εοάίεε Β Ιιιιο ρει-ϋηβιή ββ ςιίβε «Ιιιΐίιη ροβΐ ιπΐίίπιτι εχ

Ε^ρΙο ηηιτίΐηίΗΓ, ιιΐ ίβπι Νΐιρηι βϊβηϊΓιεβΙιιιη εβ( βά εαρυΐ XXV". Ρηοπ» γει-ο

τεβροικίεηΐ ϋβ ηιιαε »1} ίηίΐίο είΐρΐΐί$ κϊ'ίριεηΙΪΛ Ιε^υηίιΐΓ , ροβίεηον.ι ϊα ι;.ΐ|πι

XXXVIII. 4><'"1''',η|- '" Ηιιηε εηίηι ιιιιχΐ ιιιπ ίΐιί δεηρίιιιη 051 :

1 Τηηο αοοεαιτηηΐ αά ΙοίίρΙι ρήηι-ψα $αοετάοΙχαη <:1 αά Μαήατη, (Ι Γορακεπ/η/

«05 «< ρΜεπ«η Ιεβηηι ΗαηάίηκηΙϊβ $ιιί$ ει'5 άατεηΐ αά αάάίαπηάιηη. Τιιηο &εαία Μά

τια εϊ ΙοίίρΙι ίηχοΙεηΙία$ ΒαατάοΙιιτη εί πιίηαε ρτίηάρχιτη τι(τεηαη υοΐιηία [εοιίεχ

η'ΛεηΙί'χ άηχεηιηΐ αά Μ/ιυ/α», ίείεηίει φιοά ηίΐάΐ ρτοβαινί εί ηΜΙ αάάίιοΐτι ροατί

α& /ωτηίπε, ίε<ί α 8θΙο άίο εοεΚ [ει] Ιίτται .«εϊεηΐιατη ο6ίίηε6αί. (Ηηε υιιηαβ (εχΐυβ

ευηι εαρ. XXXIX. εοηΓεΓεηιΙϋί ββΐ.) Οαπι αυίεπι ίηΙτα$!ίΙ Ιιβη.ι , τηαοι'ίίίτ εοερϋ

ρετ υίιίοτκτη (?) (ΙοεεΓε ει«η άίοεηάυ 1>κ ΑΙερΗ. /ε«« ααίετη άίχίΐ α Βίο πιίΜ <}>ιμΙ

ιίί ΒείΛ, [ΐαιη] άίοατη ίίδ» φάά άί ΑΙβρΗ. 0Ι> Λοε ι'Γαίΐίί ηιααίιΐιτ ρΐταα$ίΙ ραχηαη

ίείΐιηι. [Ιεϊϋβ νε™] πιοχ ρετεαβίίί νιαιρίΐνηηι , 9«ί εοη/είίίηι μοτΙιιη! αϊ.

2 Ηοο αιιίεη» (αΟο τιυιηηι ι$1 1($η$ αά πιαίητη «υαιη ίη άοτηντη ίίχαιη. Τηηο

Ιοίϊΐ* άΜι αά οεοίαηι Ματίατη Υιτι $άαι φιοά αηίτηα ηιεα ίη'ϋά ΐίΐ ρτορΚτ ριι«-
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πιπί ϊδΐιιηι. Γίεπ εηίη> ροΙεδΙ ιιΐ αΙί(]ΐιαιΐ(1ο αΐίφιίκ ρειχαΐίαΐ

ίη πιαίίΐϊ» ρπρπιηι ϊκΐιιηι, εΐ ηιυπαίιιΐ'. Μλπ'ί) ,ιιιΐοηι τεβροη-

(Ιεηβ (Ιίχίΐ νίΓ (Ιεί , ηοΐί (.τείΙρΓε ο,ϋοα1 ηοε Γίεπ ροδδίΐ. Ιιηο

δεευπ? εΓεόΙε (]ΐιο(1 (ραί ευηι ηιίδίΐ ίηΙει• Ηοηιίηεδ Π3δεί , ίρββ

Γυηι η!) οπιηίουδ ηΐ3ΐί§ηίΐηΐίυυ8 ειΐδίοάϋεΐ εΙ ϊη δυο ηοηιίηε

εοιίδεη/αοίΐ 3 ηΐίΐΐο.

Ολρυτ XXXIX.

1 Ιΐεππη Γο^ηνειπηΙ Ιειίίο Μαπαπι ε( ΙοδερΗ ίυιΐηεϊ αϊ

3(1 .ίΙιιιπι ιιιη^ϊϋίΓυιη οίηηίΐΐπιρηίίδ 8ϋίδ (ΙικρπίιΙ 3(1 ,μΜ'ιχρριι-

(Ιιιιτι. ΤίηιεηΙεβ 3υΙεηι ρπρυΐυηι ΙοβερΗ εΐ Μ»Π3 εΐ Ίιιβοίειι-

ΐίβηι ρπηαριπυ εΐ ηιίιιηδ βαοεπίοΐυηι , (ΙυχεπιηΙ ίΐεπιπι 3*1

βεΐιυΐηηι, δείεηΐεβ ηίηίΙ ροδβε 3ϋ Ηοηιίηε (ΙίδΟΡΓε ψι\ εχ δοΐο

<1εο ρειΊεεΙαηι ΗαοεΓεΙ δείεηΐίβηι. 2 Οιηι .ίιιΙρπι Ιεβιΐδ ίηίΓοίδ-

βεΐ δεηοίαπι, (ΙηεΙηδ δρίπΙα δβηοΐο ηεεερίΐ 1Ί1)πιηι (1ε ηκιιιιι

(ΙΉΙ.Ί.Ή'ίΐΓι (Ιυοεηΐΐδ 1ρ§;εηι , εΙ εηηείο ροριιΐο νΐίΐεηΐε εί 3Π-

«ΙίεηΙε εοερϊΐ Ιε§επϊ, ηοη φιπίρηι ψιακ βεπρίβ επ\ηΙ «η Ιίπτο

εοπιηι, «6(1 ίη δρίπΙα (Ιεί νινί ΙοφιοΙκιΙιιι•, !;ιιιφι;ιηι δι θε

Γοηΐε νίνο Ιοιτεηβ αψιηε Ρ£ΐ•ε(1εΓεΙηΓ εΙ Γυηβ ρίρηιΐδ δεηιρει•

ρεπηηηειτί. Εΐ ίΐβ ίη νίιΊυΙε (1οεεΙ)3ΐ ρορυΐηηι ηιη^ικιΐί» (Ιεί

νινί, πΙ εΙ ίρδε ιυ3§;ίδΐ6Γ 03(1εΓεΙ ίη 1επ"3ηι εΙ 3(1θΓ3ΓεΙ εηηι.

Οογ ;ιιιΙι•ιιι ρορηίί, <]ΐπ εοηδΡ(1ρ!)Η( εΐ ηικϋρπιΐ ειηη Ι,ίΙ'κι (1ί-

εεηίρηι, νεΓδηηι εβί ίη δίηροΐ'εηι. (^ιιοιΐ ευηι βικίίδδεί ΙοβερΗ,

ευιτεηϋο νεηίΐ 3(1 ϊεβυηι, (ΐηιειίδ ηε ίρβε (ΓκΙΐΐδεηΙυδ ιηοΓβΐ'β-

ΙηΓ. (^υο νίδο ηΐ3§ίδΙεΓ (Ιίχίΐ ει Τη ηοη (1ρ«ΙΪ8ΐΊ πιίΗί αϋδεί-

ριιίπιιι βείΐ ηΐ3^ίδΙΐΊΐηι: εΙ εριίδ ροΙεδΙ νεΓΟβ είιΐδ δυδΐίηενε?

Τοηε 3άίηιρ1ε1ιιηι εδί ερκχΐ άίεΐιιπι εβί ρεΓ |)ν;ι1πμλΙ;μιι Παηιεη

(Ιεί τερίεΐϋηι εδί αψιά. ΡβΓβδίί είΐηιηι ίΙΙοπιηι, σ,υίβ ίΐα εδί

ρΓ3ερ3Γ3ΐίο είιΐδ.

γηπι ίίίητη οίο. Ια £ηε εαρΐϋβ »<1 οοηΐΐτνάΐηί α ιηαίο αιΐιΐϊΐιπη ΙκιΙκΊ ηΙ γχτίίάαΐηγ

όρια 5ΐι υ πι.

XXXIX, 1. Α(1 Ιιαικ; ριϊηιοηι ςαρϊΐίί ραιΊεπι οΓ. <|υ;ιβ πιοιίο 6Χ Β αιΐ αιρυΐ

XXXVIII. »ιΙιιο(ανϊιηιικ.

2. Αί ηΙίεΓαηι εβρϊΐίβ ραιίοιη οΓ. ιριαε «<1 εβροί XXXI. εχ Β ηοΐβίο »υη(.

ααάίβταΐ : Κα βχ ειηοικίϋΐίοιιο ίη αχίκε Ιι^ίΙιιΐ' ρΓΟ ηιιάίεϋαΐ.
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ΟΑΡυτ ΧΧΧΧ.

Ροδί ηηεε ηιΪ£Γ3νίΐ ΙοββρΗ ίηθβ ευηι Μ.ίπ;ι εί Ιεδη υΐ

νεη'ίΓεηΙ ίη ΟπρΙιαηιβιιιη πΐ3Πΐίπΐ3ηι, ρΓορΙεΓ ηιηΐίΐΐηηι Ιιοπιί-

ηιιηι δϊΙ)ί 3(1νεΓ3ηη(ίιιπι. Ει ουηι ΗηΒίΐΒΐ-ρΙ Ιεδυδ ίη Οαρηκι•-

ιιηηιη, επιΐ ίη είνίΐαίε ψιΐ(1αηι Ιιοηιο ηοηιϊηβ ΙοβερΗ, (Ιίνεβ

νβΐίΐε. δε<1 ίηΓιπηίΐβΙε 8υα ιΙεΓιείεηδ πιοΓίυυδ ββΐ, εί ηιοιίυυδ

ίη §Γ3ΐ)«Ιο ίαεείιαί. (]υπι βηΐεπι αικίίδδεί Ιεδυδ ίη είνίΐβίε-

ρίβη^εηΐεδ εί ίΐεηΐεβ εΐ ηΐαΐηηΐεβ βιιρεΓ τηοτίαηπι, άίχίΐ 3<1 Ιο-

δερίι (^πηΓε ηιιίε, ευηι ηοηιίηε Ιυο νοεεΙυΓ, Γυβε §Γ3ΐΪ3ε υε-

ηείίείυηι ηοη ρι•308ΐ38? €υΐ Γεδροηιΐίΐ ΙοδερΗ (^υβε εδί ρο•

1ε5ΐ3δ ηιεη 3ΐιΙ Γβευΐΐβδ Ηηίε ρΐ'αεβίηικίί ηεηείίείιιηι ? Οαί υΊχίΐ

Ιεβιΐδ ΤοΙΙε δίκίαηυηι (\ιιοά εδί δυρεΓ εαρυι ίυυπι εΐ ν»άβ εΐ

ροηβ ίΐίικί κυρεΓ Γηοίεηι ηιοΓίυί εί άίε εί 5»ΙνεΙ Ιε ΟΗπδΙυβ.

Ει ηιοχ δ;ιΙνηΙπδ επί ε( ΓεβυΓ§εΙ (Ιείυηειυδ (1ε ^πιΐκιΐο δυο,

(^υο 3Η(1ΐΐίΐ ΙοβερΗ δ(3(ίηι 3ΐ>ίίΐ 3(1 ίηιρεπυηι Ιεβυ εηΓΓεηβ,

εί ίηΐΓ3\ϊΐ (Ιοηΐϋπι (Ιείυηείϊ, εί δυύηηυηι φΐοίΐ ΗηοεϋβΙ δυρεΓ

ε.-ψυΐ δηυηι ροβυίΐ δυρει* Ιαείεηι είυδ εμΓι ί3εεϋ3ΐ ίη μτ,ιΐκιΐο,

εί (Ιίχίΐ δβίνεΐ 1ε Ιεδηδ. Ει εοηΐίηηο βηιτεχίΐ ιηοΓίυυκ αε

ΙεεΙο, εί α,υαεί'εοαΐ φΐίβ εδβεΐ Ιεβυδ.

ΧΧΧΧ. Ηβεε ικιικιΐία ϊη εοάίεε Β ηοη ηαοεΙιΐΓ. 5εά" εοιτιρεηδΗΐιΐΓ αυαεί

ϋί ρίαιϊηηβ ηυηε ρι-βεεείΐυηΐ εαραΐ εχΐΓβπιιιπι , εοάΊ'εϊ Β ρΓορηίδ , ηΪ8Ϊ ΐ]πο(1 «αηΐ

ί-ίιυιηιχίί ηιιβ» εχ εαηοηίεϊβ εναηςβίΐκ ϊηερίε άερΓθπιρΐ35 «858 αρρβΓεαΙ. ΗΛεηΙ

αιιΐ ίη! ίΐβ :

ΧΧΧΧ». ΕΙ ηχυΐΐοίχα Ιεια» ηιίΐίεΐιαΐ :ε ίη ηατε ατηΙ>ιιΙαη$ $ηρετ αφιαί, ειιιη

ρταεεεάεΰαΐ ηαυί$ία εί εχρεοΐαύαΐ εα: ιιιρετ (αείεχη αφατύαη ϊίαηι αιεεηάεύαΐ ίη

βα αά ηανϊΐα! αίαχιε άοοεύαΐ 105 άε τεαηο άεί ; Ιίίιίευη^υί ηιιιΐίίίχιηΐ, ραυρετε) ιατιαοαί.

ΧΧΧΧ&. Οηαάαιη νετο άίε εητη οεεϋπ-ετίηί αά εητη ηιυί/αε Ιατααε [ει] ιιη-

άίφιε 'εοη^ίηετεηΐ αά ευτη ι'η/ϊπηι, ααία υίΓίι« εχ εο ιχϋ>αΙ, ίαηαϊαί οιηηε5 : άε φάη-

φιε νετο ραηίΐαα εί άιωΙ>η.ι ρατνά ρϊβεώΜί ψιίιιψιε ηιίΐία Ηοηήηηίη ία/ιαυίί; ΙερΓοιο*

τηιιηάαυϋ, $ατάο8 (εεϊΐ αηάίτε, τηυΐοί Ιοαμί , εαεεο$ ίΙΙαηαηαυϋ.

ΧΧΧΧ ο. νηαάαιη νετο άϊε άητη εα«ει«, ςκί ηκηςκαπι νχάεταΐ ηεο ηαύετεί

οοΊΐίυί, νΐατηατεί Μάετετε χηεϊ, /ϊϋ βανίά, ηΐ νίάεαηχ, 1ε$ν$ ιραϊΐ ίη Ιΐττατη, (εείΐ

ΙυΙιιηι, ροηιι'ί ίΐιρβτ• <κλιΙοι αιεοί , άίχίΐ αά ευηι ναάΐ Ιανα αά ηαΐαίοτία ϋίΐοε, νί-

άεΜ!. ΙνίΙ εί νίάίΐ.

ΧΧΧΧΊ. ϋατη ανΑετη φιίάατη ηούίΐί» άε ΒεΙηαηία (εοάεχ ΜΙαηϊα) , άοτηίηια

Ι,αιατΗΒ, ομι' οοηιηενεταΐ ΗοβρίΙατί Ιε$ητη [ει] αιηίαα είη$ εταΐ, (εοά. &άά εί) τηοτ-

Ιημι ίη ΐίΐοηκτηβηίο αηαάττάιιαηια (ιιί$5εΙ, νεηίΐ 1ε$ια, ίαοητηαίι/5 ε«ί 5«ρετ πιοηΗΠίεη-

/«<ιη , υοεαυίί εοπ» άίεεηί Ιαζατε νεηϊ (οτα», [ει] οοηΐίηυο αά ίιηρεήηη είν& άε ηιο-

ηιαηεηΐο εχίνίΐ.
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€\ρυτ ΧΧΧΧΙ.

1 Εΐ ΒοίεηιηΙ (λΊ|)1ι,ΊΓ(ΐ;ιπηι ίη είνίΐαΐεηι «ριαε νοεηίοΐ'

ΙΐεΙηΙεεηι ; εΐ εΐί»Ι Ιοβερη οιιηι Μβπβ ίη (Ιοηιο δηη, εΐ Ιββιΐδ ευπι

είβ. Εΐ <1ΐο (|ΐι;κ1ηηι νοεβνίΐ ΙοδερΙι ηϋ βε ΓιΙΪιιπί δΐιυπ» ριίηιο-

§βηίΐιιηι Ι3θο1)ΐιηι, ε( ηιίδίΐ ίΙΙιιηι ίη ηοΓίυπι οΙεΓυιη ιιΐ οοΙΙί-

$εΓεΙ οΙεπι 3(1 Γααεη<1υηι ρυΐηιεηΐυιη. Ει δυοδεευΐυδ εδί Ιεδίΐδ

Ι.ΊΟοΙίΐιηι ίιβίιεηι δΐιιηη ίη ηοιίυηι, εΐ Ιιοο Ιοβερίι εΐ Μβπη

ηεβείεπιηΐ. ϋυπΗ^υε ΐ3εοηυδ εοΙΙί^εΓεΙ οΙεΓβ, δΐιΐήΐο εχίνίΐ

(1ε Γοι•3πιΐηε νίρενα εΐ ρειτπδδΐΊ ιηηηιιηι Ιπεοηί , εΐ ϊρβε ρΓ3ε

ϋοίοιε ηίηιίο εοερΐΐ εΙηηιηΓε. Εΐ ΐαπι (ΙεΓιοΐβηβ (ΙΊεεΒαΙ εαιη

νοεΐ8 ηπιηΓΪΙιιιΙΊηε Ηεο, Ηευ: νίρεπι ρεδδίηιη ρεπ•«δδίΐ ηιηηυπι

ιιιρ.ίιιι. 2 Ιθ8ϋ8 νεΓΟ 8ΐ3ΐΐ8 εχ 3(1νεΓδο 3(1 νοοΐδ 3ηι,ΊΓΪΙϋ(1ΐηεηι

βεεηιτίΐ 3(1 Ιβοοϋυηι εΐ ΙεηυιΙ ηιηιιιιηι είιΐδ, εΐ ηίηίΐ ηΐίικί ίε-

ιίΐ δε(1 ΙηιιΙιιιη δΐιΓΠβνίΐ ίη ηιηηιιηι Ι;κ:οΙπ εΐ ΕείΐΊ£εΓ3νίΐ εβιη.

Ει δΐ3ΐίηι Ιβοοίιιΐδ 83ηαΙυδ εδί, εΐ ββΓρεηβ ηιοΓίιπίδ εβί. Εΐ

ΙοδερΗ εΐ Μ3Π3 φίοα" ΓβεΙπηι εδί Ι^ιιυπιΙκιπί : δε(1 3(1 <:Ι;ιιπ<>-

τεπι Ιαοοόί βΐ 3(1 ίηιρεπιιιη Ιεδίι ειιευιτεπιηΐ 3<Ι ηοΓίιιιη, εΐ

ίηνεηεπιηΙ βεΓρεηΙεηι ηιοΓίυιιηι ίηηι εΐ ΙηοοΙιυηι ήεηε 8;ιηα1υιιι.

ΧΧΧΧ». ΕΙ ρβίί ραιιοοί άίιβ φιίάατη ίυ,νΐΐΛ» νίάπιαι (νια άφιηΜιΐ) /Ίιιταί ;

ρΙυΓαΙιαιιΙ. ίΐ/η» ραταιίιι είυ$ εΐ αηιίά ατηαήίΐήιηΐ. Αχιάίεη» αυ/ιιη Ιαηα α1>ίϋ εΐ αΙεΜ

αηΐε ίΐηη . ρηΐιανίΐ ίη ρεείοτε είηη εΐ ιίίχίΐ Ι)ίν<> Ιίοί, ηιυεηα, «κγ.ιΚ, ηοΐί νηοτχ ιεά

νίυε. ΕΙ ίαττεχίΐ φιί [αεταΐ ηοτίηχι». Υίάεηΐχ! αηίειη Ιντύαε ιηίηιηιΐιηη άίχεταηΐ

€ιιίυ$ /ι/μι* βίί ίβίε φιί Ιοί αηίιήας ΙίΰεταυίΙ α ιηοτΙεΊ Οτηηει ιαηαΐ ρτορεταηΐεί αά

»«. ί>ίχ«πι?ι< αά οεαίανι Ματίαη» Γκ ει τηαΐετ ΗίίΐΜ ρηετί 1 ΚιερυηάίΙ νίταο Μοπ'ο

Υίτι «00 5ιμη ηιαίπ' ίίο»: ήαύ βχο ρΐαηιίΐ, ριρετί «κηι. ΏίχιτιιηΙ αά ίαπ* Βιαία

α Ια ι'ηίίτ ιηυΐϊιτα πιιιΙΙα* , φιία Ιχηκϋχίι άοτηχηηβ [ηιι-Ιιιηι υβηίι-ίβ ίια, ηηοηίαιη

ΙαΙαιι (ίΐίιιιη αίοτίοίυηι άεάίΐ Ιίίη. Μαήα αηΐίτη €οηχτχαΙ>αΙ οηιηία νβτοα ίκκο ουη-

(ΐτίτα ίιι οοτάι βνο.

ΧΧΧΧΙ, 1. Οαρηατηαηνι ίη ι-ίνιΐιιΙΐΊΐι αααε νοαιίιιτ ΒιΜατη: βίο οΓηοικΙιιηιΙη

νί(1<•1ωΐιη- βοτίρΐυΐί» οοιίίιίβ , ίιι φΐα ι•λΙ ίη νίνίΐιιΐηη ΟαρΙχατηανηι ηχιαΐ νοοαίντ

ΒιΙΗαηι.

Ιιι πχΙίΓί* Β ρο5( ΗιΆΐοΐΊαπι άν ΙιγίΙι ί;ι οοη^υοββαία Ιβ^ίΙιιι- βίο :

' ΡοίΙ ηαιο αιιίαηι αιιη φιαάατη άίι /αοο6ϋ3 ΑΙρΗαιί ίηΙταΒειί ΉοτΙαιη ιιί υΐίτα

αά (αααιάιαη ρηΐηκηΐνιη οοΐΐίρίτβΐ, ΐχίυίί νίριτα άΐ [οταιηϊηί (Ι τηοιηοτάίΐ ΛχχΙταηχ

ιιιαιιιιΐιι ιήα: αμ% ρταβ ηιιηιο άοΐοΐί (Ι αυιαηΐιιάίικ οίαηχαη ΐοερίΐ Η(η, Ικκ: νίριτα

ηιβ τηηιηυτάίΙ..

1 Ιαιια νΐτο ιχ αάνηιο χίαηι αιαιττίΐ αά Ια<•<ώηηι (ταΐηηι ϊμιιϊιι , ΐ€ηίη$ ηια-

ηηιιι ίυαηι αηΐ^αΐΊΐ ίη ία , ιΐ οοηΐίηιιο «αιΐϋϊ (αοΐιιχ αϊ , ηοη χηΐίαΐί νΙΙιιηι άοίοτ&η,

αϊ, ΜΓραιβ ιηοτΙιιιι$ αϊ. ΕΙ αιιη ραηηία ιί νίοίηί αιαιηίιΐίηί αά ηοτίαιη, ίηνιηιπίηΐ

χτ}>«ηΙαη τηοτίχααη , ίη ρατίβ άίίφια ηοη Ιααηιιι , (Ι Ιαοοουιη νβτο «αηκη.
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Οαριιτ ΧΧΧΧΙΙ.

1 Οιιπι λΐιΐβπι νβηΐΓθΙ ΙοβερΗ 3(1 εοηνίνΐιιπι εαπι Γιΐϋδ δϋϊδ

Ιηο)1)ο ΙοκερΗ εί Ιυ<1» εί δϊηιεοηε εΐ άαβίηΐδ ϋΐκιΐηΐδ βυϊδ,

εοηνεηίεΙ)3ηΙ Ιεβηδ εΐ Μ3Π3 πιβΙεΓ είυβ εαηι δοΓΟΓε δυα Μ«-

Π3 ΟβορΗβε, φι,ιηι (Ιοηιϊηιΐδ (Ιευβ (Ιοηβνίΐ ρηίπ είαδ ΟΙεορΗβε

εΐ Αηηβε ηιαίπ εϊπδ, εο φΐο(1 οΙ)(υΙΐδδεη( Μηι•ίαηι ηιηίΓεπι Ιεδυ

(Ιοηιϊηο. Ει Ηαβο Μ;ιπα νοοβίβ εβί δίηιϊΐϊ ηοπιϊηε Μηπ3 3(1

εοιίδοΙλίΊοηεηι ρηΓεηΙιιηι. 2 Εΐ ειιηι εοιινεηΪΓεηΙ, Ιεδυβ δβη-

εΙϊίΊε;ιΙ)3ΐ εί 1>εηε(ϋεεΙ)3ΐ ϊΙΙοδ, εΐ ίρβε ρποΓ ΐηαρΐεΙ>3ΐ πιβη-

(ΙπεηΓε εί 1)ϊΙ>εΓε. Νεηιο ειιίπι ΐΙΙοπιιη .-πιιίεΐκιΐ ιη;ιικ1ιιαιι•ε

νεί ΒίΒει•ε, ηεε δθ(1εΓε 3(1 ηιεηδαηι 3αΙ ραηεηι {ϊ*3η§εΓ6, ιίοιιεε

ΐρδε δ3ηοΙΐΓιο3τΐδ εοδ ρΓίαδ Ηοο ΓευΐδδεΙ. Εΐ δι ΓοΗβ «ώδεηδ

ΓιπδδεΙ, εχρεεΙβΒαηΙ ίΐοηεε Ηοε ΓαεεΓεΙ. Ει ψιαικίο ΐρδε ηο-

ΧΧΧΧΙΓ, 1. Ηαεο άε εο^ααΐϊβ Ιηκιι ηοΐϊιία ία γοιΙϊοκ Β βίε ΗβοιΊ :

Εί ευ,πι Ιοζβρίί $εηεείηΙε άεοτερϊΐηι, πιοτΙηη$ εί ίερηΗαιι ουπι ραΓεηίϊ&κί αηίί

(ηίβίεί , ίιεαία (νίτρο : δβεαηάίβ οαηβ βαΜιΐυπι) Λίαπ'ο εαπι ηεροίίΐηω ίϋ« 5ϊνε ααη

βΐϋβ ίοτοηιτη αιατνπι [βγβι]. ()ιιοηία»η Αηηα εί Εηιεπηα ιοτοτει [ηετιιηΐ. Όε Επα-

τϊηα (εο(1εχ Ηεπιετϊηα 1ι. ].) ηαία (ιιίΐ ΕΙήαοεΙ πιαίετ ΙοΗαηηίι οαρίίιίαε. Αηηα (εο-

(Ιεχ ψιία Αηηα) οεαίαε Ματϊαε ηιαΐβτ αιπι εβχιί άεεοτα ναΐάβ, ιηοτίηο Ιοαεηίπι ηιιραίί

Οεορηαβ, άε αχιο ηάου,ίΐ βίαιη ιεαιηάαηι: νοεανίΐ εαπι Ματΐαπι, φιαιη άεάϊΐ ΑΙρηαεο

ίη χιχοτεπι, άβ ααα οτΐΗ3 αϊ ίαεοδιιί ΑΙρΙιαεί εί ΡηίΙίρρια [ταΐετ είχα. ΜοτΙιιο χ-

ενηάο πιατίΐο Αηηα ηυρία {χάι Ιετίίο πιατϊΐο ηοπιϊηε δο/οτηβ, άε αμο ΙιαοαίΙ ΙετΟαπι

/ϊίίαηι: νοεανίΐ εαηι αίιηϊΐίΐετ Ματΐαπι, σκάκι άεάίί Ζεοεάαεο ϊη χιχοτεπι, άε φια ηα-

Ιη$ ε$1 ΙαεοΙιΐί Ζευεάαεΐ εί ΙοΗαηηε$ ευαηαείίζία.

ΡβηίηεΙ Ιιαε αΐία <1ε εηάκηι τε ιιοΐϊιί» , (]«ίΐε ρπηεϊρϊο «ναηββίϋ ηοβίπ

Ρίρυιΐο-Μαίιΐιαεί ρπιεροβίΐα εβί. ΑΓ§οπιβηΐί μππΜιικΙο βυηιίεΐ «Ι ββιη Ηοε Ιοεο

βρροη3πΐϋ$. Αηηα εί Επκήα (ιιεηιηΐ $οτοτε3. ϋε ΕηχεΗα ηαία βκί ΕΙααοεΙ, τηαΐετ

ΙοΗαηηίδ ΙχιρΙίιΙαε. Αηηα νετο Ιηβ Ικώιιίι ιηαήΐοχ , Ιοαείαπι , ΟΙεορηαηι εί 8α-

Ιοηε. Οί ίοαοΛι'η» ηαοηίΐ Αηηα Μαήαυι ιιιαίπιη ('Λπ'ίίί. ΜοτΙνο Ιοαοηίπι ηκριϋ

(εοάεχ Η. 1. εί ϊηΓΓβ ηΐίΐίί) ΟΙίορ/ιαβ, άε ψω ΙιαΰιιίΙ ^ίι'αιη ηοηιίηε Ματΐαπι, φιαε

αρηοηιίηαοαίΗτ ΟΙεορΗαε. ΟΙεορηα» ααΐεηχ οεάίί [ταΐή ςιιο Ιο$ερ1ι ϊη ηχοτεπι Ματΐαπι

ηιαίτεηι ΟιτίιΙί, ςιιιαβ /ϊ/ϊα.νίΓα 5ϋα {ηίΙ; εί βίαιη ηιαηι Ματϊατη φιαηχ εχ Αηηα ήα-

οΐίίΐ άεάίί ΑΙρηαεο ίη νχοτειη, άε φιο οτΐιι» ειί Ιαεοοηχ ηίηοτ εί Ιοιερη αΙΙΐτ, νηάε

άίείΐυτ ΙαοοοΗ! ΑΙρηαεί. ΜοτΙηο άείηάε νΐεορΗα Αηηα Ιετίίο ηιιρ$ϊΙ ηιατίΐο ηοηιίηε

5αΙοηιε (εοθβχ Κ. 1. ϋαίοιηοηε), α\ιί αεηω'ί βίιιηι ΒίπιίΙίΙετ νοαιίαιη Ματΐαπι. Ηακ

ηηριίΐ Ζεοεάαεο. Εχ ηαε ηαίί $ηηΙ Ιαεοονε ηνχίοτ εί Ιοηαηηες εναηβεΐίχία. Κτοιιίηιιυ

αυΐνηι ίη ιεηηοηε άε άίε ραίεηαε (οοιίκχ ρααι-ε) ίάετη άίείΐ ίΐα βατίοεη! ΟηαΙιιοτ

αηΐεπι /Ίιίβίε Ματία! ίη ευαηαείίίι Ιεαίπιια: ηηαιη ηιαίτεπι άοπιίηί 8αΙναΙοΗ$; αΙΙετατη

ηιαίετίεταπι είιια, φιαε αρρεΙΙαΙα ε»1 Ματία ΟΙεορΙιαε ; ΙετΙίαπι Ματίαη ηιαίτεηι Ιαεοΰί

εί Ιοιερη; φχατίαπι Ματϊατη Μα^άαΙεηαπι; ΙίοεΙ αίϋ τηαίΓετη ίαεο&ι εί ΙοίερΗ πιαίΐτ-

Ιεταιη είιυ ("κίίίβ οοηίετιιίαηί.
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ΙεΒβΙ 3(1 ΓεΓεοΐίοηεηι βεεείΙεΓέ, ηεε βοοεθβΒηηΙ Ιοβερη εί Μβ-

πα εί ίτβίΓεβ είυδ, ίϊΐϋ Ιοβερη. Ηί δίψιί(1ειη Γι•;ιΐΓεδ 3η(ε

οειιΐοδ δυοδ Ιηικμιηηι Ιιιηιίηαηα νίίβηι είυδ ΗθΒεηΙεδ οΒδβΓνη-

1)3ηΙ ειιηι εί ΐΐηιεΒαηΙ. Εί ψιητκίο Ιοδυβ ιίοπιιίεΐι»! , δίνε ίη

(Ιϊε δίνε ΐη ηοείε, οΙπγιΙπκ (Ιεί $ρ1εη(1εΙ>3ΐ δίαρεΓ ειιηι. Οιιί

Ιβυβ δίΐ οπιηίδ εί §1ογΪ3 ίη βεαιίβ δεουίοπιηι. Ααιεη. Απιεη.

2. η(€ αοοεάεύαηί: άβββΐ ία οοάίοβ ηεο.

Ιη Β βίο ρβι-βίΐιΐΓ: ΙΙί φιίάεηι ϊααιτη ΟιτίίΙητη απίβ «ιοί οοχιΐο» ηαύεύαηΐ Ιαιι-

φιαιη Ιηηχεη, εί οΙ»ΐτνάΙ>αηΙ ίρηαη αίφιο ΙίπιεΙ>αηΙ : εί ΙεηεάχοεΙαΙ εί $αηι.ΐιβιαΙ>αΙ

ΙΟΙ, ιΐ οίαήΐαβ άεχ πίρίεηάεοαΐ Βΐιρετ ΗΙο: (ϊΐ» οοάβχ, ηοη ίχιρετ χΙΙιιπχ, ψιοά

ηρίπιβ νϊάβΐυι•). ΕΙ ηαηο χριοηαη αιιάεΐιαΐ ςεάετι αά πιεηίαηχ, ηίίί ρτχχΐΒ οεηεάχοετεί

εαιη Ιαηιβ; βί ηχιΙΙιιι ίηάρίεΐαΐ Ιαηαΐη ραηεηι ίη τηεηια, άοηεο Ιειχα οεηεάχοετεί βιιη»

βί {ταηαετεΐ. ΕΙ ιχ [οτΐε αοβιηΒ βΜβί, εχριοΐαίχιηΐ εχιπχ άοηεο νεηχτεί: :ρ!β εηίτη «β-

ηίεΐιαΐ αά τφοίχοηεηχ εοτηιη.

ΙΙαεο αιιίβτη νχάχΐ άοηχιχ! 5ΐια. 5αηεΙχι$ (μκΙγχ φιαε ςαηείιιέ) αροΜοΙια βί εναη-

αε1χ$1α ΙοΗαηηί! ηχαηη $ηα ίοτχρίΗ ηιιηο ΗΜΙητη ηεΰταίοχ$ ΙχΙΙετχ! οοιίίχαηαίιηη , αιιεηχ

Ιατοηίιηια άοοίοτ ίΙΙε ρΐτίρχοιιχα (εοάβχ αάΛ Λοβ ορη$) άε ηείπαχοο ίη Ιαϋηιαη

άεάηχχΐ.



ΕΥΑΝΟΕΙΛΙΜ υΕ ναπμτατε μακιαε.

Οαρότ 1.

1 Ιίι•;ιΐ;ι εΐ »1οπο5» δεηιρερ νίι^ο Μηπα <1ο δΐϊΐ'ρε ιε°;ί3

βΐ Γαιηϋϊη Ι > ;» ν Ί «1 οππικίη, ΐη οϊνϊΐαΐβ Νβζαΐ'ΡΐΗ Π3ΐ3, Ηΐεπ>δσ-

Ιγηιΐδ ΐη Ιεηιρία ιΐυηιϊηί ιιπΙπΐ;ι ίΐιϊΐ. ΡηΙβΓ εΐυδ Ιιι;κΙιίιιι,

ιικιΐιτ νείΌ Αηηη (]ϊεε»3ΐυι\ 1)οηη<8 ρ3ΐεπ)3 βχ (ί;ιΓι1;ιο;ι εΐ

οΐνΐΐθΐβ ΝίζίΓίΐΗ, ηιηΐβΐ'ηαηι βιιίεηι §εηιΐδ βχ ΒεΙηΙεΗεπι βΓ3ΐ.

'* νίΐ3 εοπιήι δΐηιρίεχ εΐ γροΙβ 3ριΐ(1 (Ιοηιΐηυηι, 3ρα(1 Ηοηιίηεδ

ίπερΓεΙιειίδΐϋΐΙΐδ ργ.ίΙ εΐ ρΐ3. Ν,ιηι υηηιειη δΐιΙ)$ΐ3ΐιΐϊ;ιιη μκιιιι

1πΓ3Π3πι (ΙίνΐδεπιηΙ : υηαηι ρπνΙεπι ίεηιρίο εΐ Ιειηρίί δεΓνΐίο-

ι•ϊ1)ΐΐ8 ίηιρεη(1ε1>3ΐ)1: π3Ϊ3ΐτι ρειεβίΐηίδ εΐ ρ3υρειΐ1>υ8 εΐΌ§3-

])3ηΙ: ΐΓΓίϊαηι δΐι;ιε ΓηηιΊΓιηο ϋδΐόιΐδ εΐ δίΙ>ί Γεβεΐ'νβίκιηΐ. •' 1(3

ϊδΐΊ (Ιεο 03ΓΪ, 1ιοιΐ)ϊιιϊ1)ΐΐ5 ρϋ, ρεΓ 3ηιιοδ οΪΓοίΐβΓ νΐ§ΐηΐί ο.υΐιιηι

ό!οηιί εοηίυ^ΐαηι δίηε ΙίόεΓοπιηι ρι•οεΓε3ΐϊοηε εχειτεϊκιπί. \Ό-

νεππιΐ Ι.ίιιιγμ , δί ίοΐ'Ιε (Ιεηβ (Ιοηβιεί εΐδ δοϋοΐεηι, ε3ηι $ε <1υ-

ιπιιιϊ δεΓνίΐΐο ιιι;ιπ(•ί|».ιΙιΐΓθΝ : οιιϊιιβ ι•εΐ §πιΙΪ3 εΙ (εηιρίιιηι (1ο-

ιιιιιιί δΐιι^υϋδ ρεΓ ;ιιιιπιιιι ίεδίΐδ Γπ•<|ΐιοιι1;ιιε δοΐεΐκιιιΐ.

Ολρυτ II.

1 ΐβεΐυηι ('8ΐ 3α1εηι υ! εηοβεηΐοπιηι Γεβίΐνΐΐβδ ;ιρριορϊιι-

(]ϋ3ΐ•εΙ, υη(1ε ευηι ηοηηυΐΐΐδ οοηΙπουΗΙηΐδ δΐιίδ ΗίεΓθδο1γπΐ3ηι

Ι, 2. Λ'αίη οηιηιιη — ηιιτναίιαηΐ : οΓ. Ρίπιιΐο - Μαίιΐι. ονυιΐβ. 1,1. Ργο-

χϊηΐΒ βοοβαΊΐ Απιΐ). (ί. ο. Β) Ργο ία-υϋοΗΰηι Ηιιΐιοϊ «αοίΓαοϋδω.

3. /ίο ί!ίί ίο/ε&απί ; οΓ. κίηιίΙΙίηκι »ριι<1 Ρίβπιΐο - ΜηΙΙη. 1, 1 βς. οοίΐ.

ΑπιΒ. Π>ί βδΐ άοπιίηο ίιι$(ηι ιΐ ΗοτηίηίΙ>αχ ρίιΐί ; ϊΐϋΐη Κοί'ίΓΐίηί ΙηκΙηιιι «ί άαι$ άα-

ηΐ; ΐίβηι ΙΐτηρΙί ΜτνίΙίο.

Ι Γ. ΡβΓ Ιηΐίΐιη .->ι•<ιϊ<>ιι<>ιιι ραβιιβ ία νοιτΒυηι οοιυβυΐίΐ σοιί. ΑπιΒ. ία Ρβειιβο -

Μ»ΙΙΗ. II, 1.

1. Ιοί εβί ΡαοΙχιη «5( αιιΐ&η οκ»η - - αρρηρ. , ΙοαοΜπι οκηι - - ΙΐτιαοΙϊηιαηι
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εί ΙοαεΗίηι ;ΐ5οεη(1ίΐ. Εη νεπ) Ιεηιρεδ(3ΐε Ιδ35εη3Γ ΐΙ>ϊ ροηΐϋ'εχ

εηΐ. €υηΐφΐε ίηΙεΓ εείεπ)δ εοηείνεβ βυοβ εΐίβπι ΙοαεΗϊπι ευηι

οΙ)Ι;ιΐίοικ• δυ3 νίίΙβΓβΙ , (Ιεδρεχΐΐ ευηι εΐ πιυπει•3 είιΐδ δρΓβνίί,

ίιιΙεπΌ£3ΐΐ8 ευν ίηίει• ίυεευικίοδ" ίηίοεευη(1υδ ίρδε κΙαΓε ρΓαε-

βυπΡΓεΙ; (Ιίεεηβ ηιυηεΓβ ηεφΐ3φα3ΐη <1εο ιΐί^η» ροδβε νΐ(1ει•ί,

φίοιικιιπ ίρδυηι ρΓοΙε ίικίίςηπηι ίυ(1ίε3δδεΙ, δεπρΙηι•3 (ΙίεεηΙε

ηιβΙείΓιεΙιιηι οηιηεηι εδβε φΐί ηοη «εηυίδδεί ηιβδειιΐιιηι νεΙ ίε-

ηιίηηηι ϊη 1δΓ3ε1. ϋίεεΒαΙ ει^ο ρπυδ ευηι ;ιΙ) ηηε ηιηΐείί-

εΐίοιιε δοβοϋδ §εηεΐ3ΐίοηε δοΐνεικίιιηι, εΐ βίε (Ιεπηιηι ϊη εοη-

δρεεία άΌηιίηί ευηι (Λίαΐίοηίΐηΐδ εδβε νεηΐυπιιη. 2 Ουίυδ ορ-

ρΓοΙ)ΓΪΐ οΒίεεΙα ρυάοΓε ηιπ^ηο δΐιίΐαβυδ Ιο3εΗίηι 3(1 ρβδίοιεδ

φΐί ευηι ρεειΐ(1ί1>υδ ειηηΐ ίη ρ3δευί$ βυίδ δεεεδβίί : ηεφίε

βηϊιη ιΐοηιυηι τερείενε νοίυίΐ, ηε Γυιΐε 3 εοηΙπουΙίΒυδ βυίδ,

φΐί δίηηιΐ αίίειηηΐ εΙ ηοε 3 δπεεπίοίε 3<ΐ(1ίεΓ3ΐιΙ, εο(Ιεηι υρ-

ρΐ"οΙ»Γϋ εΐοξίο ηοΙηιεΙυΓ.

-»

ϋκννι 111.

1 νεΓυπι ευηι ίηί ηϋφΐηηκΓιιι εβδεί, φΐίκίαιη (Ιίε ευηι

εδδεί δοΐυδ, ηη^είπδ «Ιοιιιϊιι ϊ εϊ ευηι ίηιηιεηδο Ιηηιίηε 3δΐ!(ί(.

(^υί ευηι 3(1 εϊυδ νϊδίοηεηι ΙυΛβΓείυι•, 3η§ε1ηδ φαί εί ηρρ;ι-

ΓαεπιΙ ΐΐηιοι-εηι εΐυδ εοηιρεβευίΐ (Ιίεεηβ ΝοΙί ΐίιπεΓε, Ιοβεηίπι,

ηεφίε ίη νίδίοηε ηιε;ι ΙυΓυεπδ: ε§ο εηίηι κυηι 3ΐι§ε1υδ (Ιοπιίηϊ,

πιίδδϋδ 30 ίρβο η(1 Ιε, ιιΐ 3ηηυιιΐίεηι ΐίϋί ρΓεεεβ 1υ3δ εδδε εχ-

3ΐκΓιΐ3δ εί ε1εεηιοδ}Ίΐ3δ Ιηηβ 3δεεη(1ίδδε ίη εοηδρεείιιηι εΐυδ.

νίίίειίδ φΐίρρβ νίϋίΐ ριΐ(1οι•εηι Ιιιυηι εί ηιιιΐΐνϊϊ δΙεπ1ίί3ΐίδ ορ-

α$αηάΰ. Ιη βα (αΗνϋαΙί - - νίάΐτιΐ αηιίαήΐιτη - - νίτ [$ΐ3Γβ] }>τα(3. άίο. ηιιιη. ϊμπ

— φιοηχαιη ίρ$ιιτη (βεηΒϊΐιΐΓ φη νρτη. Οοιτεχϊ λΛ Ηαιιε οο(1ίεΪ5 Αίτιο. β<•ι ϊρΐ ιιγ;ιιπ

ΡβΒπεϋ Ιεοΐίοηεπι <ιιοε ββΐ φιιτη ίρβι) — ίαάκαύαΐ — ιηαΙιάκΙΐϊΐΛ Λοππ'ηβη» (ήο-

τηίηίτι» ηεβεϊο βη ρΓβείΙεΙ ΐ[ΐιαηι οιιιηοιι : εοηβίαΐ εηΐπι ίβερίβδϊιηε ίη π χ 1 1 1 . ρβΓ

ϊηοΐϋ ϊίΐηι Ιίοπιποπιιπ σιηηηη εί ηοιηίηιτη οιιιΓιΐϋ» ε5$ε) 5"» - - τηακυ/ΐΜη νιΐ (αηχ-

ηοη» (Ηοο >ΐ(Ιι1ίΐ;ιηιοιιΙυηι νίΐ {ΐϊΐύηαιη , ηυο(1 (ΙεεβΙ ορηά Κα1)ποίιιηι , (εχ(ιιβ εναη-

£β1ϋ ίίΐιί ροβεεΓε νϊιΙιΊιΐΓ : ηϊαε εχ Αηιΐι α(1ι1ί(1ϊιηιικ) — — .

1. Ργο άοτηιιτη ΤίριΙίτε Αιηΐ) ΙιηογΙ (Ιοιιιμπι ηρίάατί.

III, 1. ργ«ομ Ιιιαι -- βί (Ιιαηοιψνα -- ίη οοτυρβοίοη» άχα: εΓ. Ρβ. Μαίιΐι.

III , 4. ηύαήΐΟτΛϊαι (ΑγπΙ) οταίίοηα) φιαί Ια (Ι Ληηιι χιχοτ ίιιο (Ληιϋ Ιη ΐΐ η>»η>

(ιά$Ιί3 ίη οοηιρΐοΐη α11χ$ήιηί ηάΐαΐαε ίηηΙ.
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ρΓοΒηυιη ηεε ΓεεΙε ΐίΒί οίηεείϋπι. Ρεεεβίί ηβηιοραε, ηοη ηα-

Ιιιγικ' ιιΐίοι• εδΙ (Ιριικ, 61 Ίιΐοο (ΐιιη :ιΓκπιϊιΐ8 ιιίοπιηι »;1;ιυ(1ίΐ, 3(1

ήοε (;κ.•ϊΐ υΐ ηιίπιΐηΐίιΐδ (Ιεηηο ηρεπ;ιΙ , εΐ ηοη ΙίΙηα'ίηίδ εδβε

<ριο<1 η38οϊΐυΓ 5ε(1 <1ΐνίηΐ ηιυηϊπδ εο§ηοδε3ΐηι\ 2 Ρπηιη εηΐιη

^εηΐίβ νεβίΓαε δηΓ3 ηιβΙεΓ ηοηηε τιχιριρ 3(1 οείο^εδίπιηηι βη-

ηυηι ίηίοεεηηα'β Γυίΐ? εΐ Ιηηιειι ίη πΙΐΐηΐ3 δεηεεϊυΐίδ 3εΐ3ΐε §ε-

ιιιιϊΐ Ιδ:ι;κ:, επί τερΓ0ΐηΪ883 επιΐ ηεηεα'ϊεΐίο οιηηίιιηι §εη(ίατη.

Κ3εηε1 ψιοφίβ, Ι.ιιιΙπιιι οΌηιίηο £Γ3ΐα Ι3η1ιιηΐ(]ΐιε 3 δηηείο Ια-

εοΒο αηι.'ΐΙ.-ι, (Ιίυ δίεπίίδ Γυίΐ, εΐ Ι.ιιιιοπ ΙοδερΗ §εηιιίΐ, ηοη

κοίυιη (Ιοηιΐηυηι Αε^γρίί δεά* ρΙιΐΓΪπίΒΓυηι ^εηΐίιιηι Γαηιε ρεη-

ΙϋΓ3ηιηι ΓιυεΓ3ΐθΓεηι. ί^ιιΐί: ίη <1ικ:ίΙ>ιΐδ νεί ΓογΙιογ δ;ιη>ρδοηε

νεί δβιιείίοΐ' 83ηιυεΙε? εΐ Ι3ΐηεη Ηί ;ιιηΙ><> δίεπίεδ ηιηίΓΡδ Η«-

ηυεΓε. δι ει•£θ γβΙιο νειΊηδ ηιείδ Ιί1)ί ηοη ρεΓδαβοΜ, εΐ'εΛε

νε, (ΙϋηΙοδ οϋα εοηεερίυβ εΐ δίειίΐεδ ρβΗιιβ ηηΓηοΐΙίοΓεδ εδδβ

δοΐεΓε. 3 ΡΐΌπκΙε Ληηη υχοΓ Ιιια ρητίεΐ (ίΙ)ί ΓιΙΐοηι, εΐ νοεβ-

βίδ ηοηιεη είυδ Μηπηηι : Ηβεε επί, ηί νονΐδίϊδ, βΒ ΐηΓαηΐία

δΐΐ3 (Ιοηιΐηο εοηδεεΓ3ΐ3 εΐ δρίπΐυ δβηείο ΓερΙεηίΐϋΓ αάΉιιε εχ

ηΙβΓο πιαίπδ. Οηιηε ϊμηιιιιιμΙιιπι ηεςυε ηι;πι<Ιικ•;ι1πΙ ηεςυε

ηίΐιεί, ηεςυε ίηΙεΓ ροριιίαιεδ Γοπηδεευδ ΙιΐΓθ3δ βεά1 ίη ΙεηιρΙο

(Ιοηιίηί εοηνεΓ83(ίο είαδ επί, ηε ηυίο" ο*ε ε3 δίηίδίπιηι νεί βα-

δρίεβΓΐ βηΐΐεηι ροδδίΐ νεί άΊεί. Ιΐβ^αε βεΐυΐε ρπιεεϋεπίε βίεαΐ

ίρβη ηιΪΓ3ΐ)ίΙίΐεΓ εχ δίεπίί ηβδεείηΓ, ίΐβ ίηεοιηρ3ΐ•ηυί1ίΐει• νιΥ§-ο

^εηεΓβΒίΐ βΐΐίδδίηιί ίϊΐίιιπι, ςηί Ιβδυβ νοε3θίΐιΐΓ εΐ δεειιηώαιη

ηοηιίηίδ είγηιοΐο^ίαιη βηΙναΙοΓ οηιιιϊυηι §εηΐίυιη επ!. 4 Εΐ ηοε

ΐϋη εοΓοηι ηυβε ηιιιιιιιιΐίο δί^ηυηι επί, οαηι ρβΓνεηεπδ ηι! ηυ-

Γε3ηι ίη ΗίεΓΟδοΙγηιίδ ροΓίβηι, ΗηΒευίβ ίΒί οονίαηι Λιιη.πιι

υχοΓεηι Ιπηηι, φΐαε ιΐε Ιιιαε Γε§Γεδδίοη!δ Ιηπίηίϊοηε πιοαΌ βοΐ-

1ίείί3 Ιυηε ίη ηΛδρεεΙπ ίηο ξαυάεοίΐ. ΙΓιβ οΊεΙϊδ 3η^β1ιΐδ θίδ-

εεδδίΐ :ι1) βο.

Ο'ΑΡϋΤ IV.

1 Οεϊηθε ηρρβπιϊΐ Αηηβε ηχοπ είηβ αΊεεηδ Νε ΐίπιεβδ,

ΡιαχίΙί ηοηΐφίί — Γ-ηηηοκαΙιιτ : Ηοο ρΓομιΐιιπι οβί Ηιιΐο ρναη^εΗο.

2. Ηαεε αΐϋιί ηηη ϊηνβηιυιιίατ.

3. α. Ρβ. ΜβΐιΗ. III, 2 βΐ 4.

IV, 1. Ρίαππι» βχ ΗΪ8 ενβη^βΐίο ηοβϋτο ρΓορι-ϊ» βαηΐ.
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Αηηη , ηεφίε ρ1ιηπΙ;ΐ8ΐικι εδδε ρυΐεβ φΐθ(1 νίίίεβ. Ε^ο βηϊιη

δυπι 3η§ε!υδ ΐ 11ο (ρί ρΐ'ΡΡΡδ ρΙ ρ1εεΐϊΐοδγη3δ νεβίΓΒδ ουίιιΐί ίη

εοηδρεοΐυ (Ιεί, ε{ ηιιηο ηιίδδϋδ δηηι 3<1 νοδ υί 3ΐιηυηΐίεηι νο-

1)Ϊ5 ηηβοΊΐϋΓΒΐη Γιΐΐπηι φίβε Μαπ3 νοοηία δηρεΓ οηιηεδ ηιηΐίε-

τεβ επί Βεηβίΐίείο. Ηηεε α ηβΐίνίΐαΐρ δυη $1αΓιπΊ (Ιοηιίηϊ ι^ιαίΐα

ρΙεη.Ί, Ιπυυ,δ η^ΙηείηΐΊοηίβ δυηε 3ηηΐδ ίη Λοηιο ρηϊεΓηη ρρι•-

ηκιηρίιίΐ : ροβΙΡ3 δεΓνίΐίο (Ιοηιίηϊ ηι.ιποίρΐη α Ιεωρίο υβφΐε

;κ1 Ίιι1(ΊΙί»Ίΐ)ίΙε8 ,Ήΐιιοβ ηοη (1ίδοε(1εΙ, ί1)ί οίεηίο,ιιε ίείυηίϊδ εΙ

ογ.ίΙΪοιιϊΙ)ιι5 ηοοίε ηο ϋίε (Ιρο δεΓνίεηβ ηΒ οηιηί ίηιππιηοΌ βε

;ι1)5ΐίιιρ|)ίΐ, νίπιπι ηιιηφίβηι εο^ηοδοεί, δε(1 βοΐη δίηε εχεηιρίο,

δίηε ηΐίΐοηΐη, δίηε οοιτπρίίοηε, δίηε νίπΐί εοηιηιίχΐίοηε, νίι•£0

ΓιΙίιιπι, ηπαΙΙα ϋοηιίηυηι εί £Γ3ΐίη εΙ ηοηιίηε ε( ορεΓε δβίνβ-

!οι•εηι ηιυηο"Ί §εηρι•3ΐπί. 2 Ιΐηφίε βυΓ^ε 3δεεη(1ε Ηίεηιβαΐεηι,

θΐ ουηι ρεΓνβηεπβ 3(1 ροΓίβιτι φίβε 3ΐΐΓε3, ρΓο εο φαοίΐ (Ιραιι-

ταΐ3 εβί , νοεηΙιΐΓ, ίοί ρΓο δί»ηο νίπιπι Ιυυηι, ρΓΟ ευίυδ ίη-

οοΐυιηίΐηΐίδ δΐ3(α δοΙΓη.-ίΐη εδ, οηνίιιηι Ηαοεοίδ. Οπηι Η3εο

ί§ίΐαΓ ϊΐη ενεηεπηΐ, «οίΐο φΐο(1 φΐ3ε οιιηπηίίο δίηε ιΐιιηίο εοηι-

ρΙεηο!3 επιηΙ.

Οαριγγ V." .

1 Ι^ϊΐυΓ ίιιχί3 3η§ρ1ί ρΓ3ΡεερΙιαηι υΙεπριε <1ε Ιοεο ίη φΐο

ρτηηΐ ρτοηιονριιΐοδ 3δθΡη(ΙρπιηΙ Ηίρπίδηΐεηι, εΙ (.οπι <\ά Ιοειιπι

ρΓΓνεηίδβετιΙ βη^ρΐίεο νβΐίαηίο (Ιεδί^ηηΙυπι, ίΒί δίΙ)ί ίηνίεεηι

οΒνίβνενπηΙ. Τιιηε ύε ηιιιΐιι» δηα νίδίοηο Ιαβίί εΙ ρΓοηιίδδηε

ρΓοΙίδ εειΐίΐυ(1ίηε δεευπ (1εοίΐ3δ (Ιοιπίπο ΙιηιηΊΓιιιηι ρχηΐΐοΐοπ

«γ;ιΓκιν Ρ£Ρΐ'ΐπιί. 2 Ιί3φΐε 3(1οπιΙο (Ιοιπίπο (Ιοιηιιηι ΓΡ^ΓΡδδί

«Ιίνϊπππι ριοηιίδδυηι οργΙΪ ρ( ηίΐ3ΓΡδ ρχϋρεοίηυαιίΐ. Οοηερρίΐ

βι*{*ο Λπηη ρΐ ρρρριίΐ ΙιΙι.ίπι, ρΙ ΐιιχία πι,πκΙ.ίΙππ) βη^εΐίοαηι

ρητεηΐεδ νοο3Π3ηΙ ηοηιεη ρίηβ Μαπαπι.

βΑΡυτ VI.

1 Ουηΐφΐρ Ιηιιηΐ' ηηηοηιιη εΪΓειιΙιΐδ νοΙνρρρΙιΐΓ εΙ βΙιΙ.ιοΙη-

2. 0Γ. Ρ5. Μοίιΐι. III, δ.

αιιηρίιηάα : ρπ»Γ8ΐαΓβ νί<1εΙ«Γ οοτηρΜα.

V, 2. «αρνί - - ηρταιί: οΓ. Ρβ. ΜβίΟι. III, 5. υΜ ρ»(1<ίτι Γ«γρ ν-βΛα Ι^υηΙιΐΓ.
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ίΐοηίδ Ιεηιρυδ εοηιρίεΐιιιτ» οβδεί, »(1 Ιεπφίπιη (Ιοηιϊηΐ νίΓ^ίπεπι

ειιηι οΙιΙηΐίοηίΒαβ 3(1(1αχρνυηί. ΕταηΙ ηιιίεηι εΐΐΌβ ΙεπιρΙυπι

ΐαχΐ3 (}ΐιίη(ΐ6ϋϊηι £ΐ•3ϋΊιυηι ρ8πΙηιο8 φΐίηϋεείηι Βδοβηκίοηϊκ %τά-

<1πβ: ηβηι φΐΐ3 Ιεηιρίυηι ΡΓ31 ϊη ηιοηΐε οοηκίϊΐυίπηι, ά\\άτ£

!ιο!ο(•;πΐ8(ϊ φΐού ίοπηδεειίδ επιί 3<1ίπ ηϊβί ^Γ3(1ίΒυ8 ηοη νβίε-

ΙιηΙ. 2 Ιη Ιιοπιηι ϊί3φΐε υηο Ιιρηίηηι νίΓ^ΐηεηι Μ.Ίπ;<ηι ρβΓ-

νπίαηι ρ3ΓεηΙεβ εοηδΓιΙυεπιηΙ. Ουηΐφιε ίρβί νε«ΐίηιεηΐ3 φΐββ

ίη ίΐίηεΓε ηβουεΓΒηΙ εχυεΓεηΙ εί οηΐΐίοπουβ εχ ηιοΓε νεβΗοηβ

βε εί ηιυιΐίΙϊοΓΪΙίαδ ΐη(1ιιει•εηΙ, νίΓ^ο (Ιοηιϊηΐ αιηείοδ δί^ϊΙΙβίίπι

^ι•;ΐ(1ϋ5 βίηε (1ιιεεη(ΐ8 ε( Ιονηηΐϊ» ιηηηα ίΐ;ι 3δοεη(ΓιΙ ηΙ ρεΐ"ίεε(3ε

ηεΐηΐϊ ίη Ιι.ίρ (1ηη(3Χ3ΐ 03083 ηΐΚϋ άεεδδε ριιΐηιτκ. Ιηηι φΐΐρρρ

(Ιοπήηηβ ίη νίι*§ίηΪ8 βυβε ιηΓ;ιιιΙι;ι ηΐ3£ηηηι φ^ά* ορεΓ3θ3ΐιΐΓ,

εΐ φΐαηΐη ΓϋΙιΐΓβ ΡδδεΙ Ιιπίιΐδ ππη-ευΗ ίικΓκΐο ρΓ3Ρηιοΐ)5(ΐίΐί)3ί.

3 Ι^ίΐιΐΓ 830ΓΪβεϊο δεευηάΊιηι εοηδυεΙο(1ΐηεπι Ιε^ϊβ εεΙεΙ>Γ3(ο

εΐ νοίο δυο ρει•ΓεεΙο νΪΓ^ίηεπι ίηΐεΐ" δερίη Ιεηιρίϊ ευηι αΠΐδ

νϊι-!>ϊιιΊΙ)ΐΐ8 ϊΙ)ϊ(1ρηι Ρ(1ποηη(1ηιη αΊηιίδεηιηΙ, ϊρδϊ νείΌ (Ιοηιπιη

ΓΡ^Γεδκί $οηϊ.

ΟλΡυτ ΜΙ.

1 ΥΊγ^ο ηοΐεηι ιοηιϊηΐ οοηι ;ι» Ί.ίΓι» ρΓοεεβδπ εί νπΊπΐίηυδ

ρΓοΓιεϊρόηΙ εΐ ίηχΐβ ρ8α1ηηδΙ;ιιη ρβίει- εΐ ιηβίεν (1εΓε1ίφΐει•3ΐ

Ρ3πι, ϋΌηιίιιιΐδ ηιιίεηι 3δδΐιπ>ρδΐΐ ρ.ίιιι. ΟνοΙηΓιρ ηηηΐφΐρ :ιΙ»

αη^εϋδ (ΊρφίρηΙ.ιΙκιΙιπ', (]ΐιο(Ί(1ΐε (Ιΐνϊικι νίδίοηε ΓπιρΙκιΙπγ, φΐ3ε

εαηι 3 ηιβϋβ ηηιιπίηΐδ εηδΙοαΊεοπΙ εί υοηίδ οπΊηΐοοδ ιρ<]ιπι<1;ίΐρ

ίίΐοίεΐκιΐ. Ιΐ3φΐε άΛ φι.ΊΓΐιπη (Ιεείηιυηι ;ιηιιππι ιΐδφΐε ρεΓνεηίΐ,

ιι] ηοη δοΐυηι ιιΊΙιΊΙ (1ε εβ ηιπίϊ ΐ'ερΓεΗεηδΐοηε (Ιϊ^ηιιηι οόπΓιιι-

£ΡΓε ροδδεηΐ, 88(1 εί οοηί οηιηεδ φΐϊ εβηι ηονεΓβηΙ νίίβηί εί

ροηνει-βαΐϊοηεηι ρίοβ 3(1ηιιΐ'3ΐιοηε (1ί«;η;ιηι ϊϋ(1ϊε3Γεη1. 3 Τιιηο

ροηΐΐΓεχ ριιΙ)1ϊοε (1εηαηΙΪ303ΐ αϊ νίΐ'^Ίηεδ, 0,113ε ίη (εηψίο ρυ-

ΒΙΐεε οοηδΙϊΐυεοηηΙιΐΓ εί Ηοε 3εΐ3ΐίδ (εηιριΐδ εχρίεδδεηί, οΌππιηι

ΓενεΓίΡίτηΙυΓ εί ηυρίϋδ κεοιιηάΊιηι ηιοΓΡηι §οηΙΪ8 εί ηεΙ;ι(Ϊ5 ιηη-

ΙυπΙβΙεηι ορεΓ3Πΐ ιΙβΓεηί. Ουΐ ιη;ιικ1;ιΙο οιιηι ρεΙεΓβε ρνοηβε

VI , 1 «Ι 2. Οί. Ρ$. ΜβΚΗ. IV. ηΐίΐ\ίιηι-ι|ΐιΐ' αχ]. Απιΐι. , υΗί ρΐατη αοπιταίο

οηπ» ηοβίήϊ οοηνβηϊοοί.

VII, 1. Οι. Ρ». Μκΐΐΐι. VI, 3.
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ρηπιϊδδεηΐ, βοΐ» νίΓ^ο (Ιοηιίηί Ματί» Ηοε δε ΓβεεΓβ ηοη ροβδε

Γεκροηιΐίΐ , (Ιίεεηδ δβ φΐΐίΐεηι εί ρβΓεηΙεβ δηοβ (Ιοηιίηί βεΓνίΐίο

πΐ3ηοΊρ388θ, εΐ ίηδυρει• δε ίρβαπι άΌηιίηο νίπ*ίηίί3ΐεηι νονίδβε,

ηιιηηι ιηιικ|ΐι;ιη] νίΓΟ ;ι1ί(ριο εοηιηιίχΐίοηίδ ηιοΓε εο^ηίΐο νϊοίηη

νείΐεΐ. ΡοηίίΓεχ νεΓο ίη 3η§ϋδ1Ϊ3 οοηδίΐΐυΐυδ ηηίπιί, ουηι ηε-

φΐβ εοηίπι δεπρΙυΓβηι φΐ3ε ϋίοϊΐ νονείε εΐ Γείϋίΐε, νοίυπι

ίηίτίη^εηαΊιηι ρυΐβνεΐ, ηεηιιε ηιονεηι §εηΐί ίηβιαείιιηι ίηίΓΟίΙυ-

εβΓβ 3Π<1εΓεΙ, ρΐ'αεεερίΐ υΐ 3(1 Γεδ(ίνίΐ3ΐεηι (ρΐ3ε ίηιηιίηείηιΐ

οΐΐΐηεβ εχ ΗίεΓΟδοΙγαιίβ εί νίοίηίδ Ιοοίβ ρπηιΟΓεβ 3(1εδδεη(,

ί{ΐιοΓαηι εοηδίΐίο δείΓε ροδδεί (|υί(1 (1ε 13Π> (1ιιΙ)ί;ι ι•ε ΓααεηαΊιηι

εβδεΙ. 3 ^ι10(1 ουηι ΓιεΓεΙ, οπιπίοηδ ίη εοηιηιυηε ρΐηαιίΐ αΌ-

Ι1ΙΠ1ΙΠ1Ι Μψοί' Ιι;ιο π; εδδε εοηδυΐεηόΐϋηι. Ει εηηείίδ <]υ'η1εηι

οΓ3ΐίοηί ίηευηιοεηΐίοηδ ροηΐίίβχ 3(1 εοηδηΐεηίΐηηι (Ιεππι εχ

ηιοΓε αεοεδδϊί: ηεε ηιοΓ3, εηηείίδ .'ΐιια'ίεηΐίηιΐδ (1ε οπιιιιΐο εί

(1ε ρΓορΐΐΪ3ΐοπϊ Ιοεο νοχ Γηοΐα εβί, δεειιηίίπηι Εδ3ΐ3ε ν.Ίΐίείηίιιηι

ι*ρ<|ηΪΓβιΐ(1ιιηι εβδβ εαί νίπ»ο ΐ1ΐ3 εοπιπιεικίβη εί (1εδροηδ3ΐί (1ε-

ΒειεΙ. Εία,ηεΙ εηΐηι Εδ3ΐ3ηι (ΙϊεεΓε Ε^ιεοϋείυΓ \ίγ»3 άε ι•3(1ίεε

Ιεββε, εί ίΐοδ (1ε ι•3(1ίεε είιιβ 3δοεη(1εΙ, εί Γεφίίεδεεί βυρεί' ευπι

βρίηΐυδ (Ιοηιίηί, δρίπΐυδ δηρίεηΐίβε εί ίηΐεΐΐεοΐιΐδ, κρίπΐυδ

ι,οιίίί Ιϋ εί ΓοΓίίΐυόϋηΐδ , δρίηΐιΐδ δ(.•ϊοιιΐί:ιε ε( ρίε(3ΐίδ, εί τερίε-

1>ίΐ ευπι δρίπΐυδ ΐίηιοπβ (Ιοηιίηί. 4 δεευηαΊιηι ηβηε ει-^ο ρνο-

ρΤιεΓιηηι ευ*ιε1οδ (1ε (Ιοηιο εί Γ;ιηιί1Ϊ3 1)η\Ί(1 ηυρίυί Ιι.-ιΙήΙεδ ηοιι

οοηΐη§3ΐθ8 ν'ΐΓ^ηβ βιΐ38 βΐΐαΐυι-υδ ηά αΐΐηΐ'θ ρΓ3ε(1ΐχϊ(, εί εηίυβ-

οηηφαε ροβΐ ηΐΐηΐϊοιιβηι νίπ^αΐη πΌγρηι ^εΐ'ηιϊιΐΛδδεΙ εί ίη εϊιΐδ

οβειιηιίηε δρ'ΐΓΪΙυδ (Ιοηιίηί ίη δρεείε οοΐυηιπηβ εοηβειίίδβεΐ,

ίρδίιιη εδδβ εηί νίι•£0 εοιηηιεηα,3Π εί (1εδροη83ΐί (ΙεΒεΓεΙ.

Οαριπ VIII.

1 Εγ31 3ΐιΙεηι ίηΙεΓ εείειοδ Ιοβερίι Ιιοηπο (1ε υΌηιο ε( ία-

ιηίΐίβ Οβνϊύ £Γ3ηαι3ενιΐδ : εηηείίδ νεΓο νίι^βδ δυ.ΐδ ίυχίβ οπίί-

ηβηι θεί'εΓεηΐίοϋδ βοΐυβ ίρβε 8ϋ3η> δυΐιΐΐ'βχίΐ. ϋηιΐε εηηι ηίΐιίΐ

ίΐίνίηηε νοεί εοηδοηιιηι βρρβΓαίδδεΙ, ροηΐΐΓεχ ίΐεΓ3ΐο (Ιεπηι

2. ό. 4. 01". Ρ». ΜμιΗ. VIII, 1 β^.

ηηρίιιί ΚαΜΙΐ! ηοη οοηϊυβαΙο$: Ρβ. Μβΐιΐι. VIII, '2. φιίαιιηφι? ιίιιΐ νχοη «.</.

VIII, 1. ΟΓ. Ρ.«. Μ»»Η. VIII, Ά. 5.
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(•ϋΐΐ5ΐι!ριΐ(1ιιηι ρηΐηνΐΐ: (]ΐπ ΓΡδροηοϋΐ , δοΐιιηι ϋίπηι οχ Ηΐδ φΐϊ

αεδϊ^ικιΐΐ βΓ3ΐιΙ νΐι*§3Πΐ βυηηι ηοη 3ΐΙυΙϊδδε ειιΐ νίπ*ΐηεηι άε-

δροιίδαιβ (1εΙ)6ΓεΙ. ΡΓοάίΐϋδ ίΐΒα,υε εδί ΙοβερΙι. Οαηι εηΐπι

νΪΓ^αηι 5Ι13Π1 3ΐΙυ1ΐδδεΙ εΐ ίπ 03ευηιίηε εΐηδ εοΐιιηιΐιη (1ε εοείο

νεηίεηδ εοηδεαΐδδεί , Ι'κρΓκΙο οηιηΐΐηΐδ ραΐυΐΐ ει νίι*§ίηεηι άε-

8ροιικ3ΐκ1;ιιιι Γογρ. 2 Ι^ίΐϋΓ ηυρίϊηιαηι ίυΓε (1ε πιΟΓε εε1ε1)Γ3ΐο

ΐρβε αηΐαεπι ΐη Βεΐΐιίεΐιεηι Γβοβίΐίί εΐνίΐ3ΐεηι, (Ιοπιυηι δυαηι

(ΓίδροδΐΐιίΓυδ εί ηυρίϋδ ηεεεδδβπβ ρΓΟουΓΒΐυΐ'ϋδ. Υιγ^ο ;ιιι!εηι

αοηιΐηί Μαηα ευ ιη ;ιΙίίκ δερίεπι νΪΓ»ΐηΐϋϋδ εο3ενΐδ εί εο1Ι;κ:(«ι-

ηεΐβ, απηβ 3 83εεΓ(1ο1ε 3εεερεΓ3ΐ, 3(1 (Ιυηιαπι ραΓεηΙιιηι βηο-

ηιπι ΐη (ί,ΊΐίΙ.κ'.ι τενεΓ83 εβί.

ΟΑΡϋΤ IX.

1 Ηΐδ νεπι (Ιΐεουβ, ρπηιο δεΐΐίεεί 3(1νεπΙιΐ8 δυΐ ΐη ΟηΙΐ-

Ιηοηηι ίεηιροΓε, ιηΐδδΐΐδ εβί 3(1 εβηι αη^βΐιΐδ Οβοπεί 3 (Ιεο, αυΐ

εί εοηεερίιιηι ϋοιιιΐηίεπηι π3ΓΓ3ΓοΙ εί οοηεερίϊοηίδ νεί ηιοίΐιιηι

νεί οΓίΙίηεηι εχροηεΓεί. Βεηία,υε ΐη§ι•εδδυδ 3(1 εβηι ευοΐευΐιιηι

αυΐοειη υΐπ πκιηείκιΐ ΐη^εηΐΐ Ιιιηιιηο ρειίϋϋίΐ, ΐρκηηι νεπ>

§Τ3ΐ3ηΙΪ8δΐηιε δαΙυΙ.Ίηδ αΐχΐΐ Ανε Μαπβ, νΐι•§ο αοηιΐηί £Γ3ΐίδ-

δϊπΐ3, νίΓ^ο ί^ι•3ΐΐ3 ρ1βη3 , αοηιΐηηδ Ιοευπι, ΒεηεάΜεΙβ Ια ρΓβε

οηιηίΐιυδ ηπιΓιεηΙηΐδ, 1>εηεαίεί3 ρΓβε οπιπΐΒυδ ΗβεΙεηοδ Π3ΐίδ

ΗοηιΐπίΒυδ. 2 \Ϊγ^ο 3η(εηι αη3ε ΐ3ηι ηιι^ρΐϊοοβ οβηε ηονεΐ'αΐ

νυΐΐυδ εί Ιυηιεη εοείεδίε ΐπδυβίυηι ηοη ηβΒεΙιβΙ, ηεαυε ηη§ε-

Πο3 νϊδίοηε ί6ΓΓΪΙ» ηεαυε Ιυηιίηϊβ ηιη^ηΐΐηαίηβ δΙυρεΓ3οΐ3, βεά

ΐη δοΐο ΐ'Ίιικ δεπηοηε ΙιπΊκιΙη εδ( , εί εο§ϊ(3ΐ'ε εοερίΐ φΐ»1Ϊ8 Ϊ5ΐα

δβΐυΐηΐΐο ΐ3ηι ΐηδοϋΐβ εδβε ροδδεί αιιΐανε ροΓίειιαει-εΙ νεί αηεητ

ΙΊηεηι εδδεί ΙκιΙιΐΐυΐΜ. ΙΙιιϊι: εθ£Ϊΐ3ΐ!οηί 3ΐΐ£ε1ιΐδ (Ιΐνίηίΐυδ ίη-

χρίι-ιΐιΐδ οεειίΓΓεηβ Νε Ιιηιεαδ, Ίηιριΐι, Μβηβ, αηβδί αΐΐαυΐο1

εοηΐΓ3ΓΪυηι Ιιιηε εαδίϊΐβΐϊ Ιιηο δ3ΐιι>3ΐίοηε ρΓ3ε(εχ3ηι. Ιηνεηίδΐί

εηΐπι ^Γηΐίηηι ηρικί (Ιοηιΐηιιηι, (ριϊη 03δΐΐ(η1εηι εΐε^ίδΐί: ΐαεο-

σιιε νΐτ^ο δίηε ρεεεβίο εοηεΐρΐεδ εί ρβήεδ πΐΐιιηι. 3 Ηΐε επί

οιιί νϊΓβίηιιη άαροηιαη ΑβχτιΙ: βοη'ρχϊ αιί ρτο φιί , ψιοά βρυιΐ ΓβΙμ-ηί'ιιπι

οβΐΡΓθ5(]ΐιι• ("(ΙίΐιίΓη εβί. Οηιαϊαο «ηϊιη οοςίΐαΐϊοηβ ;ι<Ιί[<-ικΙ«πι «•ϊ( ροηΙί[(χ.

2. Όκ αιρίαη νίτ0Ϊηί1>\ιι οί. Ρβ. ΜβΐιΗ. VIII, 5.

IX, 1—4. Οϊ. Ρβ. ΜβΙΙΙι. IX.
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πΐ3§ηυδ, φΐία ι1οπιϊη;ιΙ)ϊΐιη• α ηιηιϊ ιΐδφΐε 3(1 πΐ3Γ6 εΐ 3 Ωαηιίηε

115(1110 3(1 (εΠΙΐίηΟδ ΟΓΐΐΐβ 16ΓΓ3Θ : βΐ ήΊίϋδ βΐΐίδδίπΐί νθ03ΐ)ίΐΐ1Γ,

<|ΐπ3 φΐί ίη Ιειτίδ πββείΐαΓ ηηηιίΐίδ, ίη εοείο Γε§η3ΐ δηΐιΐίπιίδ:

εΐ θ3Βΐΐ ΐΙΙΐ (Ιοηιίηιΐδ (Ιειίδ δε(1επι ΌηνΐεΙ ρ3ΐπδ είιΐδ, εϊ Γε§η3-

1)ίΐ ίη (Ιοηιο Ι,κοΐι ίη ηεΙεΓηηηι, ε( τε§ηί είιΐδ ηοη βπΐ ίϊηϊβ :

ίρβε φΐίρρε Γεχ τε§υηι εΐ (Ιοηιίηυδ (Ιοπιίηαηΐίυηι εδί, εΐ ιΚγο-

ηυβ είηδ ίη $εεαΙυηι κεευΐί. * Ηίδ 3η§ε1ί νει-ηίδ νίι•§ο ηοη

ίηοΓείΙυΙη, δεα" πιοιίυπι βείΓε νοίεηβ ιεδροη(1ίΐ φποπιοαΌ ίδΐϋά"

Λεπ ροΙεδΙ? Νβπι ειιηι ίρδ3 νίπιηι ίυχΐ3 νοίιιηι πιεαιη ηαη-

φκιηι εο^ηοκεο, φΐοηιοίΐο δίηε νίπΐίδ δεπιίηίδ ίηειεπιεηΐο ρβ-

ΓβΓε ροδδΐιηιΡ Α(1 Ιιοε ηη^εΐηδ Νε εχίβΐίηιεδ, ίηφίίΐ, Μβπβ,

ίμκκΐ Ηυπιηηο ιηοιο εοηείρΪ3δ: ιιηιη δίηε νίπΐί εοηιηιίχΐίοηε

νΪΓ^ο ευηείρίεδ, νΐι^ο ρππεδ, νΪΓ§;ο ηυΐπΐ'δ: δρίηίυδ εηίηι

δβηείιΐδ 5ΐιρει•νεηίεΙ ίη Ιε, εΐ νίιΐϋδ ηΐΐϊδδίηιί ουυηιθΓ3θίΐ ΐίοί

(οιιΙγ.ι οηιηεκ ηΓίΙοιεδ Ιίϋίίΐϊηίδ: ίίΐεοαυε (]υο(1 η3δεείι>Γ εχ Ιβ

δοΐηηι επί καηιΐιιιιι, φΐίο δυΐιιηι δίηε ρεεε3ΐο εοηεερίαηι εΐ

ηηΜιιιι νοεβηίΐηι• ίΐΐίιΐδ (Ιεί. Ταηε Μβπη ιηηιιίήιΐδ εχρβηδίδ εΐ

οοηΐϊδ 3(1 εοείυπι Ιενηΐίδ (Ιίχίΐ £εεε αηείΙΙα (Ιυηιίηί, ηεφίε

εηίιη (Ιοηιίηβε ηοηιίηε (1ί§ηη δυηι, ΓιβΙ ηιίΗί δεειηκίυηι νεΓΒυηι

Ιιιιπη. Λ Ιιοη^ηηι ίοιΊε εΐ φΐίΒυκιΙαηι 1ηε(1ίυδΐιιιι επί, δ! ευπ-

ε(3 Ηυίε ορηδεηΐο ίηδεΓεΓε νοίυεηιηηδ (ρι;ιε ηηΐίνίΐ.'ΐΐεηι (Ιοπαί-

ηίεηηι νεί ρνβεεεδδίδδε νεί δΐιΒδεευΐ3 ίηϊδδε 1ε§ίιηυδ : υηάε ηίδ

οηιίδδίδ φίβε ίη ενβη^εΐίο ρΐεηίιΐδ δεπρί» δΐιηΐ, 3(1 εβ φίβε

ιηίηιΐδ ΗηΙιεηΙιιΐ' ηαιΤΒΠίΙα 3εεεεΐ3ηιηδ.

ΟΑΡϋΤ Χ.

1 ΙοβερΗ ί^ίΐυι- 3 Ιικίβεβ ίη (τβΐίίβεβπι νεηίεηβ (Ιεδροη-

δ3(3ηι δίοί νίΓ^ίπεπι υχοιεηι (ΙιιεεΓε ίηΙεηθβΒβΙ: ΐ3ηι ηηηίφαε

ΐΓεβ ί1πχει•3ΐιΙ ηιεηβεδ εΐ φΐ3Γ(ιΐδ ίηδΙηΙ>3ΐ εχ εο ΙεπιροΓε φΐο

δίοί (ΙοδροιίδηΐΛ ΓιιεΓ3ί. ίηίειτη ρηυΐηΐΐηι υΙεΓο ρυεΓρεΓβε ίη-

ΙυηιεβεεηΙε ροεΓρεναιη δβ ηΐ3ηίΓεδ(3ΐε εοερίΐ, ηεφίε ηοε ΙβίεΓε

ροΐυίΐ ΙοβερΗ: ηηηι δροηδί ηιοιο Ιίυεηιΐδ 3(1 νίΓ^ίηεηι ίη-

ΐΓοϊειίδ εΐ ΓβππΊίβηυδ ειιηι εβ Ιοφίεηβ §Γηνί(1ηηι εββε (ΙερΓε-

5. Ιη ρΓοιηΙιι «( Ιιοι; .κΙιϋίηπίΡΐιΙιίΓη Γιη^ϊ β»ε ΗίΓΓοηγηιί.

Χ, 1. ('.(. Ρ•. ΜαΙίΚ. Χ.
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Ιιεηιΐίΐ. ΑεδΙπηπ: ίΐ3(]ΐιε ,ιιιΐηιο 61 ΠιιοΙα.π'Ρ εοερίΐ, ηιιία ί§ηο-

Γί<1).ιΙ φΐϊιΐ δίΙ)ϊ ροΐίδδίηιηηι εδβεΐ ίαείεηάΉηι : ηειριε ι:ηίηι εαηι

1πκ1ιιεει•ε νοίιιϊΐ, (]ΐικ> ίιΐδΐιΐδ 6Γ3( ; ηειμιε ΓοΓηίεηίίοηίδ δΐΐδρί-

είοηε ϊιιΙ';ιιηαιτ, φιία ρίυβ. Ιΐίκριε ι•οί,π!;ι1κιΙ εΐηηι (ΙίδδοΙνεΓε

εοηίη^ίαηι εί οεευΐΐε άίηιίΐίειε εαιη. * Ηοεε ηηΐεηι εο οο§ί-

Ι.-ιιιΙε, ε εεε ηη^εΐυδ (Ιοηιϊηϊ εί αρραιυίΐ ίη δυηιηίδ (Ιίεεηδ Ιο•

βερΗ, ΙΙΙί Ι);ι\κ1, ηοΐί ΐίηιεΓε: Ιιοε εδί, ιιε νείίβ Γοι-ηίεαίίοηίδ

δΐΐδρίοίοηεηι ίη νίι^ίιιε ΗαΰεΓε νεί ιιΙίψΓκΙ ςϊιπϋΐηιιιι εο^ΊΐΒΓε,

ιιε(]ΐιε (ίιηεαδ εαηι ίη αχοιεηι (ΙιιεεΓε: <ριο<1 εηίηι ίη εβ ηηΐιιηι

εδί εί ηηηε ;ιιιϊηιιιιιι (ιιιιιη ηπμΐΐ , ηοη Ηοηιίηίδ βειΐ δρίηΐιΐδ

83Π0ΙΪ ε$1 οριιβ. Ρ;ιγΪ(Ί εηίηι οιηηίιιηι νϊΐ£>υ βοΐα θεί {'ιΐίυηι,

γ•1 νοεβοίδ ηοπιεη είυβ 1ε$υηι , ία" εδί $α1νηΙθΓεηι : ίρβε εηίηι

δίΐνιιιιι ίβείεΐ ρορυΐηηι δΐιιιιη ;ι ρεεοηΐίδ εοππη. 3 Ιι,μΙπγ ίο-

δερίι δεευικίυπι ιιιιι^εΐί ρΐ'ηεεερίιιηι νίν^Ίηεηι ιιχοΐ'εηι ιΐιιχϊΐ,

ηεε Ιαηιεη εο§ηονίΐ εαιη βεα* εα$1ε ρι•οαιι•;πΐ8 οπχίοιίϊνϊΐ. Ι.ιηι-

<ριε ηοηυβ η εοηεερίίοηε ίη$(ηο3ΐ ηιεηδίδ, εηηι Ιοβερη, ηχοκ

εηηι ηΐΐ'ΐδ φαηε ηεεεβδαπΒ ει•αηΙ 3δδΐιηιΙα, ΒεΐΗΙεηεηι είνίΐαΐεηι

ηικίε ίρβε ει•3ΐ Ιείεηιΐίΐ. ΓβεΙυηι εδί ηηΐεηι ειπη εδβεηΐ ίοί,

ίηιρίεΐί δϋΐιΐ (Ιίεδ ιιΐ ρηι•εΐ'εΙ, εί ρερεπί ίΊΓπιιη δηυηι ρπηιο-

μεηίΐ ιιιιι, δίευ! δαηείί εναη^εϋδΙηε θοεπβηιηΙ, ιΐοηιίηυηι ηο-

8ΐπιιιι Ιεβυηι Οιι-ίδΙυηι, α,υί εηηι ραίιε εί Γιΐίο ε( δρίηΐυ 5«η-

εΐο νίνίΐ εί τε^ηα! «Ιειίδ ρεΓ οηιηία δεευΐ» δεουίοι-ηηι.

2. ΟΙ. Ρβ. ΜηΙιΗ. XI.

3. Ηββο αβ ,,χαηοίοπιηι βνβηββίϊδίαπιιη" ΙβχΙιιιη οοηίοπηαΐ» «$5Ρ , ϊηπΙγ

ρβίβΐ.



Ι1Ι5Τ0ΒΙΑ Ι08ΕΡΗΙ ΓΑΒΚΙ Π0ΝΛΚ1Ι.

ΙΝ ΝΟΜΙΝΕ ϋΕΙ €Νΐυ8 ΙΝ δϋΑ ΕδδΕΝΤΙΑ ΕΤ ΤΚΙΝΙ ΙΝ δϋΐδ

ΡΕΗ80ΝΙ8.

ΗΙ8ΤΟΒΙΑ ΜΟΒΤΙδ ΡΑΤΚΙδ ΝΟδΤΚΙ 8ΑΝΟΤΙ 8ΕΝΙ8 ΙΟδΕΡΗΙ ΡΑΒΒΙ

ΙΛΟΝΛΚΙΙ.

ΙίίΊΐηΙίιΙϊοιίρ* βίυβ βΐ ρτβοοί νργμίιΙ ηοβ οιιιιιγν , ο Γγ.ιΙγον, ηηιοη.

Ραΐΐ Ιο(α ϊρίϊιΐΝ \ϊ(:ι (τιιΐυπι βΐ ιιηϋροίιιι αοηοπιιη, ι•οηΐί^ίΐΐ|ΐιο πιί-

ετηΐϊο βΐυβ οχ Ιιο<• πιιπιιΐο νίεεβίπιο κβχίο (ιΐϊρ) πιβιιβί» ΛΙ)ίΙ), (|ΐιί ΓββροηάεΙ

ΠΙβΟϋί ΑΙ). Οΐ'αΙΪΟ ΡΪΐΙϋ δβΓνβΙ ΟΟδ, 3Π)βΟ. Εΐ <|Ιΐίΐ1<!ΙΙΙ <ΙϋΙΙΐϊηΐ18 ηθϋ(6Γ

Ιβ51Ι8 ΟΐΙ'ΪΝΐΐΙϋ ίΙΙ<• ΐρββ (ΙΊΐϊΙ) «]Ιΐί Ι'ίΊυΙΪΙ Ιΐ.ΊΙΗ' (θί$ΙθΙΊ3Πΐ) (ΙΪΝΟίρΐΐΙΪΧ 8ϋΪ8

κ.ιηοΙίΝ ία ιιιοηΐβ οΐϊνεΐϊ , ;ιΙ<|ΐιο οιιιηριη Ι.ώοΓβηι είυϋ (ΙοϋβρΜ) βΙ (Ιίρπιιη

ίρβΐυβ (■(ΐιΐΝΐιπιιηηΐίοπΡίιι. ΑροβΙοΙΐ .ίιιΙριιι νηικ•Ιϊ εοο86Γν3ηιαΙ Ιιιιπρ 8βι•-

ηοοβπι βΙ Ιίΐΐοΐ'ϊκ εοοβΐςαβίυηι ΐ'εΐΐψιει-υηΐ ία Ι>ϊοΙίο(α60<ΐ ΠίβΓοβοΙνπιϊβ.

ΟιμΙϊο εοπιηι ίβρνβΐ ιιοβ, ηιηρη ι).

ΟλΡυτ Ι.

Οοηΐί^ϊΐ υηη (Γιε πιηι βαΙναΙΟΓ Γπη^ΊβΙβΓ ίίοιι» εΐ ν.ίΚ.ίΙογ

ηο$Ιεΐ' Ιομιχ ΟΗπδΙαβ μίΙητΙ ιιηη πιηι $υίβ (Ιΐβεϊριιΐϊβ, εοη-

βτε£3ίί(]οε ίη πιοηΐβ οΐΐνβΐί οπιηεδ εδβεηΐ, ιιί θιοριτί ίΙΙί$ Ο

ΓγλΙι•ρ5 εΙ ηηιΐοΐ πιει, ΓιΙϊί ρ;ιΙΠ8 ψη νοβ εΐε^ίΐ (1ε οπιηίΒιιβ

ΗοηιΐηίΙ)υ$. δεϊΐϊβ ηιε νοίηβ βΒερίιΐδ ΓεΙαϋδκε (}ϋο(1 οροΓίε.ιΙ

ηιε επιπϋ^ΐ εΐ πιοπ ρΓορΙεΓ δηΐιιίεηι Αίΐηηιϊ ε! ροβίεπίηΐίκ

εϊαβ, εΐ φ]θ(1 βυΓ^ηηι (1ε ηιοΓίυΐκ. (!<>πιιηΐΐ(;ιηι βυΐεηι νοΒίβ

1) Οορίοβ 5Ϊο : Βϊΐ XXVI. Εριρ. Ηίο «)1 (χίΐια β ίοτροη ραΙήι ηο$ΙτΙ ΙοκρΗί

(αυτί Ιίβηατϋ ρα&ίι ΟΗταΙχ χοιηάιαιι οαττατη , φιί ηαίικ ο-αΙ αηηοηκη ΌΧΙ. Νατ-

ταν\1 ιαΐυαίοτ ηοιίχτ οιηποη υίίαιη ιίηα αροιίοΐά ίη ιηοηΐί οΐίνείο, αροίΐοΐί απίαη

αοτίρίΟΊίηΙ βαιη ιΊ ίηΙηΙΐΉΐηΙ Ιηίιίιοί/ιβοαβ φιαι ΙΙίιτο3θΙ]/τηί» αϊ. ΕΙίαιη φιοΛ <ϋβ» ψιο

ίητκίϋ» Μηίχ ΛιροίΐιίΙ <-οτρΗ5 /Ίηί Χ Χ VI. ηκηίίι Εριρ. Ιη ραα άη, ατηιη.

8*
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(ΙοίΊηηηηι ενβη^εΐίί δηηείί (νοΒίδφΐε ηηΐεβ) ηυηΐίϋΐΐ, ηΐ ρΓβε-

(Ιίεείίδ ίΐίικί ρεε οηιηεπι ηιυτκΐηηι. Εί ίηάΊΐ3ΐη νοδ νίιΐυΐε άε

ηΐΐο, «ε ΐιηρίεηο νοβ δρίπΙα δηηείο. Α(1ιιυιιΐίη1)ϊίίδ νεεο ειιη-

εΐΊδ §εηίίΒυβ ρηεηίΐεηΓιαηι εί εεηιίδδίοηεηι ρεεε.Ίΐοηιπ). Νηηι

κεγρΒυδ »φΐ3ε υηίεπδ δ'ι ευηι ίηνεηβπΐ Βοιηο ιιι δαεειιΐο Γυ-

Ιπγο, ρΓαεδΙαιιΐίοΓ (εδί) εί ηιβίοΓ ευηείίδ ιϋνίΐϋδ Βυίηδ Ιοίίαδ

ιηιιικίί. Εΐ Ιοεαδ, (φΐαηΐιιτη οεειψοεε ροΐεδί) ρεβ υηιΐδ, ίη

(Ιοιηο [>;ι(πν πιει πι.ί'ιογ (εδί) ε| εχεεΙΙεηΐΐοΓ (ΐηιιιϊΐπΐδ ορίΒιΐδ

Ιειτηε. Ιηιο Ιιογ.ί ιιηκ;ι ίη Ι;»εΙο ρίοπιπι Ιι;ιΙ>ΐΐποιιΙο ΓεΙϊείοΐ'

(εδί) εΐ ηΐ3§ίδ ρΓεΙϊοδβ ιηίΙΙε βηηϊδ ίηίει* ρεεε»ίθΓεδ: φΐίρρε

ΗεΙπβ εοι*υηι εΐ ρΙηιηΊηδ ηοη (ΙεδίηεΙ, εί Ιβεηηιηε εοπιπι ηοη

εεδδίίΒυηί, ηεφίε ίηνεηίεηί δϊΒί δοΙ.ιΐίυηι νεί φΐίείεηι ιιΐΐυ υη-

φΐηηι Ιεπιροεε. Εί ηιιηε, ο ηιεηιΒεη ηιε;ι ΒοηοΓ3η(1η, ίίβ

|)Γ;κ•(1κ•;ιΙε οηιηϊΒιΐδ §εηίίΒηδ, ηιιηΐίηΐε εί «Ι'κίΙρ ίΙΙΐδ Ι Γΐφΐε

δει-ν3ΐοΓ (1Ί1ΐ§εη1εΓ ίηφίΐπί ίη Β3ειε(1ίί3ΐεηι <Ι<•ΙηΙ.ίπι, εί (εδί)

3(1πιίιιίδ(Γ3(οΐ' ίυδ(ίίί;ιε. Ει ιΙΙί (;ιιιμιΊΊ) ρΓθί1ί§<ιΙ>•ιι•Ι (ίηϊιηΐεοδ),

εί ριι^ηβΒηηΙ ριο ίΙΙΐδ ίη (Ιίε εοηίΚεΙυδ. Αίφΐε ΐΙΙε (θευδ)

εχηπιίηηΒίί ιιηιιιη φκχΐιριε νενΒηηι φΐοά1 Ιοφίηηίιιν ηοηυηεδ

ίηερίυιη εί οΐίοβηη), (εί) ΐ'ειίιίεηΐ (1ε εο Γ3ΐίοηεηι. (^ηεη)3(1-

πκχΐιιηι εηίηι ηειηο 3 ηιοιίε εχί.ΊιχΙεΙιΐΓ, δίε ιιιιίπδοηίιΐδφΐε

εΓκιηι οροινι ραΙβΒυηϊ (Ιίε ϊιιιΐΐοϊΐ, δίνε Ιιοηβ (ΐιεηηΐ δίνε πιαΙη.

(Νηηίίηίε) φΐοφίε Βοε νεεΒηηι φΐο<1 (Ιίχί νοΒίδ Βοοϋε ΤΝε $Ιο-

ηεΙιΐΓ ίοι-Μδ (1ε ίοΓίΐίικΙίηε βηη ηεε (Ιίνεβ <1(• δυίδ (ΙίνίίΠδ, βεά

φΐΐ §1οπ3Γα ναΐΐ ^ΙοπείυΓ ίη άοηιιηο.

Ολρυτ II.

Γυίΐ νίν επί ηοηιεη ΙοδερΚϋδ, ^εηΐβ οιϊιιικίυκ ΒείΒΙεΒε-

ηΓιΐίε;» , (1ε υΓηε Ιυίΐβ εί είνίΐΒίε Ι)3νί(1ΐβ εε^ίδ. Ηίε ίρβε

βεΐεηΙΪΒ εί (Ιοείπηίδ ρεοΒε ίηδίιυείυδ, δ3εεΓ(1οδ Γηείιΐδ εβί ίη

Ιεηιρίο άοηιίηί. ΟβΗαίΐ ρε3εΙεεε3 ηεΙεπι ΓβΒηΙεηι Ιϊ^ηηιϊηηι,

εί ηιοιε εηηείοΓηηι ηοηιίηιιηι ιιχοΓεπι (Ιπχίί. (τεηιιίί φΐοφίε

δίΒί ηΐίοδ ΓιΙίηδφΐε, φΐβΐίαοι• (ηίπιίΓυηι) ίίΐϊοδ 3ίφΐε ο"υηδ Γιϋηδ.

11ηι•(: νεί'ο δΐιιιί εοΐ'υηι ηοηιίηη Ιικί.ΐδ, Ιαδίυδ, ΙαεοΒυδ εί 8ί-

ηιοη : ηοηιίηβ αΊιαπιηι ΓιΙκιπιηι (εΓβηΙ) Αδδία εί ΙυγάΪΆ. Τβη-

άεπι ηιοιίε (Ιεεεβδίί ηχοε Ιοδερίιί ίυβίί, §Ιοπ3ε άίνίηβε ίηΐεηΐ;»
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ίη οιιπιϋ)ΐΐ5 βυίδ ορεπίηίδ. Αϊ ΙοδερΗιικ νΪΓ ίδΙε ϊοβίηβ, ρβίει•

ηιευδ δεευηάιιπι οηπιβηι (εί) $ροιΐδυδ Μαιΐηε ηκιίι-ίδ ηιε3ε,

ϋΒίνϊΐ ιιη3 ευηι βαίδ ίιΐϋκ :η1 ρΓοΓεδδϊοηεηι 5•ΐ3ηι, ηιΐβιη εχει-

εεικίο 1;ιΙ)π 1ΐ£ΐΐ3ηί.

ΟΑΡυτ III.

(]κηι νρΓΟ νίϋαυδ Γπείιΐδ Γυίΐ Ιοβερηιΐδ ίϋδΐιΐδ, ίίΐηι ίπιρίε-

νειαΐ Μαιίη ηιβίει* ιηεη Βεηε<1ίεΙα «;ιιιεΙ;ι (εί) ριιΐϋ οΊιοίΙεεϊηι

.ιηηοδ. (^υίρρβ ραΓεηΙεβ ίρδίυδ οΒίυΙεπιηΙ εηηι ίη ΙειηρΙο

Ιτβδ 311110$ ιιηΐηηι , ηιηιΐΜίψιε ϋΐ.ι ίη Ιεηιρίο ιΐοηιίηΐ ηονεηι

31Π108. Τύπο υΐ υΉΙγπιιιΙ 83εεπ1οΙε8 νίηρηεηι 83ηε(3ΐη (εί)

ΐίηιοιιίειπ οΌιηίιπιιη ίκίοΐί-^ιοτρ , δβ ίηνίεειη ηΐίοιυΐϊ κιπιΐ ιϋ

εεηΐεδ (^ΙΙ86Τ3Π108 νίιυιτι πίδίηηι (εΐ) ρΐιιιιι , εοί εοιηιηίπ.ΊΐιΐΓ

Μηπα ηχιριο 3(1 ϊοηιριικ ηυρίίαηιηι : ηε ιικιιιειιΐϊ ίη (εηιρίυ

;ιοο-ϊιΙ:ιΙ φΐο(1 ηεεί<1εΓε βοΐεΐ ηιιιΐϊεηυιΐδ, εο<ριε ηοηιϊηε ρεεεε-

ηιιΐδ, εΐ δυεεεηδεηΐ ηοηίδ (Ιειίδ.

ΓλΡΙΙΤ IV.

Ριοίικίε δίβΐίιη εηιίδδίδ (ηηηΐίίδ) εοηνοεαπιιιΙ (Ιικκίπίπι

βεηεβ (1ε Ιιίοιι Ιαάα. Εί βεπρδεπιηΐ ηοηιΐηη (Ιικχίεείηι Ιπ-

1>υιιηι ΙδΓ3ε1Ϊ8. (]εεί(1ίΐ ηιιίεπι δονβ δΐιρεν «επεπι ρΐιιιιι , Ιοδβ-

ρΐιιιηι ΐυδίυηι. Τιιηε Γεβροικίεηΐεδ (ΙίχεπιηΙ δηεεπίοΐεδ ηΊηΙπ

ιιιε30 1>εηε(Γιεΐ3ε Ι(ο ευηι Ιοβερηο εί εδίο ηρυιΐ ϊΙΙιιηι υβίριε

3<1 Ιεηιριιβ ιιΐφΐι,ιπιηι. Αεεερίΐ ετ•§ο Ιοδερηιΐδ ΐυκίυδ ηΐ3ΐΓειη

ηιε.ιιιι, εηηιψιε βίκΐιιχίΐ ίη (Ιοηιυηι δυαηι. Ει ίηνεηίΐ (Μβη»)

Ιηοοίπιπι ιηϊηοιειη ίη (Ιοιιιο ρ;ι(π5 δΐιί ίταοίηπι βηίπιο βΐφΐε

ιηοεδίπηι ρΓορΙεΓ οι•οίΐ«Ιειη (ηιοΐΐ'ίδ), εί ε<1υε3νίΐ ίΐΐηηι. Ηΐηε

<-ψρε1Ιϋΐ3 εβ( Μηπ3 ηΐΒίεΐ" Ιβεοοί. ϋείηίΐε Γείίηφίεηδ εβπι

ΙοβερΗυδ ίη ιίοιηο δα» αΐίΐ νίΐ 3(1 υΙΓιείηπηι υυί εχειτεΙυΓ 3Γ8

Γ»ΒγΪΙΪ5 Ιί^ιΐ3ΓΪ3. ΡοδΙ^ηβηι νει-ο εχε§εΓ3ί 83ηεΐ3 νΐΓ§;ο ίη (Ιοπιυ

εϊιΐδ Ιιϊεηηίιιηι, ίβεΐ3 εβί ρΓβεείβε ηείββ είπδ φΐαΐΐιιοπίεαηι »η-

ιιυηιιιι , ίηείϋδο δίηιιιΐ Ιειηρονε εριο εβηι τεεερίΐ (ΙοβερΚυβ).

ΟΑΡυτ V.

Όϊΐεχί («αΐεηι ΐΐΐαηι ρεειι1ίίΐι-ί ψιοίίαιη) νο1ιιηΐ3ίίδ ηιοΐα,
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οηηι ηεηερΚιείΐο ρβΐηβ πιει ρΙ εοηδΐΐίο βρίπίαδ 83ηεΐϊ. Ει

ΐιΐΓ.ΊΓηηΙιΐϋ ίυί (1ε ίΐΐβ, πιγδίεπο ϋτεηΐυιηπιηι Γαΐΐοιιίβ σηρίιιηι

8υρβΓ3η!ε. δε(1 είβρδίδ η οοηηερίίοηε ΙπΙχίδ ηιριΐδϊΐιιΐδ τεθϋΐ

νίΓ ίιΐδίηδ (Ιοδερηηδ) (Ιβ Ιοοο κοί ηιΊοηι «ιιηηι εχεΓουϊΐ ; ηΐφΐβ

υ1)ί θερΓβΗεηίΙίΐ ν'ιι*§ΐηεπι ηιαίΓεηι τιιεηηι £Γ3νί(ΐ3ηι , ηιεηΐε

εοηΙυιΊ>3ΐιΐ8 εοβΐΐηνΐΐ Ρ3Γη οίηηουίππι (ΙΐηιίΐΙεΓε. Ρηιε Γιπιογο

γΙ'μπι, ΙγϊκΙιΙϊ,ί εΙ ρεοίοπβ 8»ί ηη^υκίία ιιοι: εοΥτε ηεε ΙπΙιργρ

ΪΙΙο (Ιϊε ΜΙδΜίΙΙΐίΐ.

ΟΑΡυτ VI.

δηη ηιείΐίο ηιιίοηι (Ιΐβ ;ιρρ;ιπιίΐ ίρδί ;ιιι^οΙοπιηι ρπηεερδ

8ηη(:1ιΐ8 ΟαΙιηεΙ ίη βοιηηΐο, ηκιικίίΐΐο ίηδίηιοΐυδ ρ;ιΙι•ίκ ηιεί,

εΙ ίΐίνΐΐ ΐΙΙί ΙοβερΗε ίιϋ ϋβνΐά, ηε Γιηιεβδ 3εείρΡΓε Μηπβηι

δροηδηπι Ιιιαπι : (ριίρρρ εοηεερίΐ (1ε δρίηΐυ 8»ηοίο, εί ρηπεί

ίϊϋιιηι, εηίυδ ηοηιεη ηρροΙΙηΙιΐΐιΐΓ Ιεβιΐδ. Ηίε ϋ|ε (εβΙ) ηιη

^ιι1)οπκίΙ)ΪΙ οηπιεβ §εηΙεδ βεερΙΐΌ Γειτεο. (Ηηεε ρΓοΙοι-υΙιΐδ)

(Ιίδεεδδίΐ οΒ εο 3η§ε1ιΐ8. 8υΓΓεχίΐ νεΓΟ ΙοδερΗιιβ (1ε δοηπιο

$υη, εΙ Γεεΐΐ φιρηιηίΐηιικίπηι ίρδί (Ιϊχεί'ηί ηιι»;«Ιιικ (Ιυηιϊηί: ε(

ρει-ηΐ3Πδί( Μηπ.ι βρικί ίΙΙιιηι.

Ολριπ VII.

ΙιιΙεπεεΙο (Ιείικίε ΙεηιροΓε ρηχΐίίΐ πι,ίικΙ.ίΙππι ,ί!) Αυ£ΐΐδ(ο

ϋαεβηΓβ (εΐ) τε^ε υΐ (Ιεδοΐ'ϊΙιεΓεΙιΐΓ υηίνβτβΐΜ οιΊϊίδ Ιι;ιΙ>ΐΐ;ιΙ>Ί1ί8,

ηηιΐδο,ηίδψιε ίη εϊνίΐηΐε δΐιη. 8ιη*£Ρηδ ϊΐηιριε δεηεχ ϊυδίυδ 1ο-

δερΗιΐδ .Ίοοερίΐ (δεευηι) Μηΐ'ίηη) νίι-^ίηεηι, εί νεηεπιιιΐ ΒεΐΗ-

Ιοίιρηπιηι, (]ΐιϊ;ι ΐιΐδΙ;ι1>;ιΙ ρηιΊιΐδ εία•. Ιηδοπρδίΐ ;ιιιΙ(•ηι (Ιοβε-

ρηιΐδ) ηοηιεη δΐιυηι οηΐηίο^ο; ηηηι ΙοβερΗυδ ηΊίοδ ϋηνίϋ, ουίυβ

δροηβ» (εΓηΙ) Μαη», Γιιίΐ ϋε ΙπΙια Ιικί». Εί Γριϊιΐοηι Μαη»

ηΐ3ΐερ ηιεη ρρρεηΐ ηιε ΒεΐΙιΙεΗεηιί, ίη βρείυηοη ρυοχϊηιη «ε-

ρηΙοΓο Κ«ιοΗεΙ ηχονίδ ΙηεοΒί ρηΙιϊηιτΗηε, φΐ3Ρ (Γυίΐ) ηιβΙεΓ

Ιοβερηί ε( Βεηίαιηίη.

ΟλΡϋΤ VIII.

δε(1 Ν3ΐ3η38 ϊνΐί Γβΐυΐίΐηυε (Ηοε) Ηει•ο(1ί Μβ^ηο, ρ3ΐπ

ΑιτΗεΙ»!. Ιύεηιψιε Ηίε ΗεΓοάεβ (εΓ3ΐ) <|υί οηρίΐε Ιπιιιοαπ
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ίπδδίΐ ΙοΗαηηοηι βπήουιη 61 α>ί*η;ιΙιιηι πιβιιηι. ΡΓοΐηϋβ ιιιβ

(ΙίΙίςεηΙεί' ρεΓφΐίβϊνϊΐ, εχϊδίίηκηΐδ Γε§ηυηι ηιβαηι ίοι•ε (1β Ηοε

ηιιπιιΐο. ΥβΓϋΐη ηιίπιοιιΐΐιιβ ΓιΓιΙ (Ιιηε (1ε νε) Ιοδερηυδ δεηεχ

ΐ 11ο ρίυβ ρεί' δοαπιίιπη. 1(1εο δυι-^εηβ ηεεερϊΐ Μαιίηηι ιη.ιΐπ'ΐη

ηιοηηι , εΐ ε§ο ίη ίρδίυδ κϊηιι (ι•εειι1>ιιϊ) ; εοηιίΐεηι οΐίηηι ίΐίηβ-

νίδ ίρδίδ βε ρΓ.ιε1>ιιΐΐ δβίοπιε. ΡΓοΓεεΙϋδ εν§ο (Ιοηιο ίη Αε^γ-

ρΐιπη δεοεδδίΐ, ρει•ηιηηδίΐ((ριε) ί()ΐ δραΐϊιιιη ιιηίιΐδ ϊηΐεςτί »ηηί,

(Ιοηεο Ιΐ'ηιΐδπΙ ϊηνϊϋίη Ιίοπκΐϊδ.

Ολρυτ IX.

01>ϊίΐ νβΓΟ (ΗεΓ0(1εβ) ρεδδίηιο ΠΊΟΓίΐδ ^εηεί'ο, ροεηαπι

Ιυεηβ είΤϋδί ρηεΓοπιηι δηπ^ιιϊηΐδ, α,υοδ ε ιηε(1ΐο ίηϊφΐβ δΐι&Ιιιϋΐ

({ΐηιηι ίρδίδ ηοη ίηεββεΐ ρεοείΐΐηηι. Αίφΐε εχδΐίηείο ΙγΓηηηο

ϊδίο ίηιρίο ΗεΐΌίΙε ιενεΓδί βπηΐ (εηηι Ιεβα ρΒΓειιΙεβ) ίη Ιειτβτη

ΙδΓαεΗδ, ει ηηΐήΐαηιηΐ ϊη ϋΐ•1>ο βαΐίίβεαε ψιηε αρρείΐαΐητ Νη-

ζαι-εΐΐι. ΙοδερΗιιβ ,ιαίεηι ρΐ'υΓεδδϊυηεηι αΐ'ΐΐδ Π§η3Π3ε ΓερεΙεηδ

ηιηηπιιηι δΐιηπιηι ορεί'ε νΐίαηι βιΐδΐίηηίΐ: ηεψιε εηΐηι αΐΐεηο

Ιαοοί'ε νϊεΐυηι £Γ3ΐίδ ψιπεί'εΐκιΐ ιηιψιηπι, (ριειιιααΊικχΙιιπι (οΐίπι)

ρι•»ε(:ερει\Ίΐ Ιοχ Μοβίδ.

ΟλΡΙΓΓ Χ.

Τβικίειη ίιιειεδεειιΐί1>ιΐδ ηηηίδ ριονεείαε ;ιε(;ιΓΐδ δεηεχ

εν;ΐ8ΐΙ. ΝιιΙΙα 1»ηιεη ευιροιίδ Ιβυοί'ηνΐΐ ΊηΓινηπΙαΙε, ηεε (!ε-

Γεείΐ νίδυ» ηεα,οε ιιΐΐιΐδ <1ε <>π• ε'ιηβ ιίειίδ ρεί'ίίΐ; ηιειιΐε φίοιμιε

ΙοΙο ηεΐηΐίδ Ιοιηρονε ηιιηιριηηι <1εΙίΐ'.Ίνί(: βειΐ δΐηιίΐίδ ρυεΓΟ πι-

νεηίΐεηι βεπιρεΓ Ίη ηε^οΐίίδ δΐιίδ νί§οιεηι ρΓαεδίΐΐΐί, βΐ ηιεπιΒι•»

είυβ ίηΙε^Γ3 ρεπιιαηβεΐ'υιιΐ οηιηί((]υε) (Ιοίοιο ν3εϋ3. ΤοΙα ίΐα-

Ιεηι είιΐδ νίΐα εεηΐηηι εοηδίαΐκιΐ εΙ ιπκίεείηι αηηίδ, ριο<1υε(α

φΐ3ηι (Ιίαΐϊδδίηιε ϊρδίϋδ δεηεείβ.

ΟλΡυτ XI.

ΙυδΙυδ νει•ο εΙ δίηιεοιι δεηίοΓεδ Ιοδερηί ΓιΙϋ ϋυείίδ αχοπ-

Βυδ ίη (ΒΐηΊΙίπδ 8ΐΐ38 «ιοίνεπιηΐ. ΑοιΙ>3ε ρβπίει- ηιψβθΐυηΐ ηΐίβε

βΐ ίη 8ϋ3δ δεεεβδεπίΌΐ αε(1εδ. Αϊ ι•εηΐ3ηεο3ηΙ ίη (Ιοηιο ΙοδερΙιί

Ιαιία εΙ Ιαουυιΐδ ηιϊιιοΓ ηεο ηοη ηιβίεΐ' ηιεα νίι•§ο. Ε§ο ίηδίιρεί'
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ιιη.Ί ι:ιιιιι ίΙΙίδ (ίίικίπιι) ρεΓηιαιίδΐ, Ιι.ιικί πΙιΙργ ;ιο δι υηυ& Γαίδ-

βεηι «1ε ΓιΙϋδ είυβ. Τηιιΐδε^ί .-ιιιίεπι οηιηειη ηείοίβηι ηιοαπι

δίηε ο'ΐιΐρα. ΜθΓΐηηι «τρρβίΐηνΐ ηκιΐιτιη ιιιο;ιηι εΙ ΙοδερΙιιιηι

ρ.ιΐιρηι , οίςαβ ίη οπιηίοιίδ φΐηε (ΙΐχεπιηΙ ηιοΐ'βπι ίρβΐδ ^εβδί:

ηεφίε ι•εριΐ£Π3νί ΐΐΐΐδ ιιικριηηι 8ε<1 (>1ιΙ(•ιιΐ|κτ;ινΊ είδ, υΐ ΓηεεΓε

βοίειιΐ ΓεΙίφΐί (]ΐιοδ 1εΐΎ3 ρΓοάΊιείι Ηοηιίηεβ: ηεε ίρηηι ίΙ1ί$

εοηείΐβνί υΙΙο <1ίε, ηιιΐ νει-υυιη 3ΐκ|υο(1 βεη νεβροηδυπι ((Ιιι-

πυδειιΐυηι) ίρ&ΐβ ορροδαί ; ε εοηΐΓβπο ίη§εηΐί εοδ ρπίδεειιΐϋδ

βυηι 3ηιοΓε, εεα ρπρϊΙΙ.ιιιι οευΐί.

Οαριιτ XII.

ϋοηΐί^ίΐ ροδί η;»εε ιιΐ ;ΐ(]ρΐ"ορπΐφΐ,ιπΙ ηιοι•« δεηίδ ίΙΙϊυδ

ρίί ΙοδερΗΐ ίρδϊυδφΐε <1ε Ιιοε ηιιιικίο εχΐΐϋδ, πιοιε ΐ'εΐίηυοηιηι

ηοπιίηιιηι ψιΐ ηυίε ίειτβε ογΙιιπι (ΙεΒεηΙ. Αίφίε ιπιΐΗηΙε βά1

ίηΐεπίιιηι εοΐ'ροΓε είηδ ίηύίεβνίι ίρκί ηη^ιΊιΐδ ιΐοηιίηί ί.κιι ίιι-

8ΐ3Γε ηιοιίίδ ΗοΓβηι. Ρΐ'οΐηύε ευηι ΐίηιοΓ εΐ ίη^εηδ 3ηίηιί ρβΓ-

ΙιιιΊ)ηΐί() ίηνβδίΐ. 8ιΐΓ§εηδ οηιειη βΒίνίΐ ΗίεΓθδο1γηΐ3ηι , εΐ ίη-

£Γε»δυδ Ιεηιρίπηι ίΐοηιίηί είΤίΐδίδφΐε ϊΒί εοΓηπ) δπηείυηπο ρΓε-

είΐχΐδ (Ιίχίΐ

Ο'λΡυτ XIII.

„0 ύειίδ, (φΐί) 3«οΙθΓ (εβ) οηιηίδ δοΐηΐίί, (1ειΐ8 οηιηίδ

ιΐ)ίδεΐ'ΐεοΓ(1Ϊ3ε εΐ αΌηιίηηδ ιιηίνεΓδί Ηηηκπιϊ §;εηεπδ , <1εϋδ (ίη-

φαλίτι) 3ΐιίηιηε δρίπΐιΐδ εΐ εοΓροηβ ιηεί. δυρρίεχ Ιε νεηεΓΟΓ,

ο άΌηιίηε εΙ (Ιευδ ιηί: δι ίητη εοηδίητιηιηΐί δπηΐ υΊεδ ηιεϊ, Ιεηι-

ριΐδ(|ϋε 3(1εδ( ψιο ηιίηί εχευηιΐυηι εβ! εχ Ιιοε ηιπικίο, ιιιΐΐΐηβ

(, φί3ε«ο, ηιίΗί) Μίεηβείεηι ηιη§ιιυηι, ηη^είονυπι Ιποπιηι δ3η-

είοπιηι ρπηείρεηΐ; ηΐ3ΐιε3ΐ(φΐε) ιιιεειιηι, υΐ γ^ιτιΙι.ίΙιιγ οιιϊιιια

ηιε3 ηπδθΓ3 εχ βεπιηιηοδο Ηοε εοΓροΓε δίηε ιηοΙεδΙΪ3, δίηε

Ιεπ'οΐ'ε εΙ 'ιηιρίΐΐίπιΐϊα. Εΐεηίηι ίη§εηδ ΐίηιοτ ει Ιπχΐ'ιΐίη νοίιε-

ηιπίΝ οιηιιίβ οεευρ3ΐ εοΓροΓβ ίη (Ιίε ιποιΊϊδ εοπιηι, δίνε ηκΐδ

δίΐ δίνε Γεηιίηβ,' δίνε οεδίί» δίνε ΓεΓ3, φΐΐοφίϊιΐ νεί ηυηιί τερίαΐ

νεί ίη ηεΓε νοίίΐαΐ: ίη δυηπηα αοηΐηπιε οηιηεδ φΐ3ε (δυηΐ)

βαΐ) εοείο φαίουδ(ςυε) ίηεδί νίΐβΐίδ δρίπΐηδ ηοιτοΓε εοηου-

ΐίηηΙυΓ, πιείυ ηΐ3§ηο εΙ Ιβδδίίπιΐίηε ίηςεηιί (Ιίδεεάεηιίηυδ άβ
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εοΓροηΒυδ δηίδ ϊΙΙαπιηι ηηΐηιηΐπίδ. Νυηε ί§ί(ΗΓ, ο (Ιοηιίηε

εΐ (Ιειίδ ηιΐ, αίΐκίΐ ααχίΐϊο δυο 3Π£ε1υδ Ιυυκ δηηοΐιΐδ ηηίπιηε

ηιοηε εΐ οοΓροπ, άΌηεε α 86 ίηνίεεηι (1ίδδο1νεηΙιη\ Νεςαε

Γβείεδ βη^εΐί ηιίηϊ η<1 ι-ιΐδΙυ(]ϊ;πη ίικίε ;ι ΓοΓπιαίΐοηϊδ πιεηε (Ιίο

ιΐβδί^ηηΐί 3νει•δ3 δίΐ η τηε; νειυπι ρηιεοεβΐ δβ ηιίηϊ ίΐϊηεηβ

δοΐ'Ίιιηι, ιΐ8φΐ6 άΊιηι ηιε 3(1 Ιε ρεπίηχεπί: δίΐ νιιΐΐηβ εϊυδ ηιΐΗί

ίΐηιοεηυδ εΐ Ιιίΐ,ιπδ, εΐ εοηιϊίεΙιΐΓ ηιε ίη ρβοε. Νε ηηΐεηι ρεΓ-

ηιίΐΐηδ η! (θηεηιοηεδ) 3(1δρεεΙιι Γοπη5(ΐ3θί1εδ ;κορ<1;πιΙ 3(1 ηιε

ίη νΪ3 ψΐΆ ΐίαπαβ δΐιπι , (Ιοηεε 3(1 Ιε ΓεΙίείΐεΓ ρεΓνεηίβηι. Νε-

ςυε δίη3δ ιιΐ οδΐϊηπί ηπΐηιηπι ηιεηηι ίη§Γεδδΐι (ροΓαυϋδί) ρνο-

ηίΒεηηΙ. Νεφίε (ΙεΙε^εικΙο (1ε1ΐεΐ3 πιε ρι•οΙ)ΐ•ο εχροηηδ οογβπι

Ιι'ώυηηΙί Ιοο Ιβιτίοϋί. Νεςυε ίιτιιβηΐ ίη ηιε Ιεοηεβ. Νεο,ιιε

ρπιΐδ 8ηοηιεΓ§3η( ηηϊηιηηι πιοηπι ΠυοΙϋδ ηιαηδ ί^ηεί — ηοε

(εηίπι) οηιηίδ ρεΓίτβηδίΓε (1εΙ>εΙ ηη'ιηιη — , (ριβηι §1οπ3ηι <Γι-

νίηί(3ΐίδ Ιπ:ιε εοιίδρεχείΌ. Ο (Ιειίδ, ίυδίίδδΐηιε ίικίεχ, ψιί ίη

ίιΐ5(Ίΐί;> βΐ 3εφΐϊΐα(ε ηιοιΊηΙεδ ίυυϋοηϋϊδ εΐ ΓεΙποιιεβ πηίουΐφε

δεαιηοΊητι ορεΓ3 εΐϋδ, ο (Ιοηιίηε (ςυβεβο) εΐ (Ιευδ ηιί, 3(1εδΙο

ηιΐΗί ηιίδειίοοπίίη Ιιι,ι, εΐ νίηηι ηιεαηι ϊΙΙιιπιΐηη ιιΐ ρεινεηϊηηι

3(1 Ιε : Ιυ (εηϊηι) εβ Γοηδ οηιηίυυδ ηΐιυηίΐαηδ ΰοηίδ εΐ §1οπ3

ίη «οΙ γ πι ιι ίη, ηηιριι.'-

ΟΑΡϋΤ XIV. -

Ι'.τοΙ ιιιη (Ιείικίε εδί πιηι (Ιοηιυηι δίκιιη ίη ιιΐ'οε Νη/.ηιτίΙι

Γείΐίίΐ , υΐ ιηοΓϋο (.οπερίυδ Ιεείο ΙεηειεΙυι•. Αίφιε ηοε εΓ3ΐ

ίΐίικί Ιεηιριΐδ «ριο (Ιίεηι οΐιϋΐ , βίεηΐ (Ιβδίϊηηΐυηι εδί οηιηίόυδ

ΙιοηιίηίΒηδ. (χΓηνίΐεΓ 3ΐι1εηι Ηοε πιογΒο ΙαΒοηΒαΙ, ηεφίε ηΐ

ίη ρΓαρδεηΙΪ3 3ε^ΐΌΐ3νεΓ3ί υηφίβπι 3 η3(!νί(3(!δ δπβε ογΙη. Εΐ

ί(3 εειΊε τεβ Ιοδερηί ίυβίΐ (ΙίκροιιεΓβ ΟηιίδΙο ρΐηουΐΐ. (|)ΐ]3(ΐΓα-

{τΐηΐη (νίχίΐ) ηηηοδ 3η1ε ππΐιπη ιηηΐΐ'ϊηιοιιίιιιη : ιιιηιΐϋΐΐ (Ιείικίε

υχοΓ 8ΐιΙ) (ιιΐοΐη είυβ φκκίπι^ϊιιΐη ε( ηονεηι αιιηοδ, (φΐϊΐιυδ

είβρβίδ) ηκ)Γΐυ3 εδί. ϋηο 3υ(εηι ροδί ηιοΓίεηι είιΐδ 3ηηο εοηι-

ηιϊδδη ίρδί (ΙοδερΗο) ΙΊΓιΙ π):ι!ΐ'Γ πιρ;ι ηοηΐη Μηπ η 3 δ3εεπ1οΐί-

Ηηβ, ηΐ εβηι οαδΙοάίΓεΙ υδφε 3(1 ίεσιριΐδ ηυρίϊηιιιηι. Βΐεη-

ηίπηι ϊΙΙβ ίη (Ιοηιο είϋδ εοηβυηΐδίΐ (ηυϋα τε ηιεηιοΓβοίΙε) : ;ιΐ

ΙεΓίίο εοηιπιοΐΜΐίοηίβ είυβ βηηο βρηϋ ΙοδερΗυπι, δΐΐ3ε νείΌ
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ηεΐηΐίδ (Ιροιιιιο φΐϊιιΐο, ρερεηΐ πιο ϊη Ιογγλ αιγβίβηο, φΐο<1

ηεο ρεηεΐΓ3Γε ηεε εηρεί'ε ροΐεδί υΙΙ» οΓεβΙιΐΓβ, ηΐδΐ β£θ ρβ-

ΙεΓίριε ηιοιΐ8 εΐ δρϊπίοδ 5πηο(ιΐ5, ιιιιηηι ηιεαιηι εοηδίΐΐιιειίδ

0881'ΐιΐΐηηι 2).

ΟΑΡυτ XV.

ΤοΙλ ϊΐ;κ|ΐιε ηεΙ;ΐ5 ρ»1πδ πιει, βεηίδ ίΐΐίυβ πίδΐί, ΓεηΙυηι

ΐ'οηΓεείΐ εΐ υικίεείπι βηηοδ, ΐΐπ (ΙεοεπιεηΙε ραίΓε ηιεο (εοε-

Ιεβίϊ). Εΐ (Ιίεδ <ριο (Ιεδεπιϊΐ ηιιϊηιη οοφΟδ εΐιΐδ επιΐ νϊ»ε$ίηιιι$

«ρχΙπλ ιηεηδΐδ ΑΒίΒ3). Οοερΐΐ εηΐη> ϊηπι ηιιπιηι εχψιϊδϊΐιιιτι

βρΙεικΙοΓεπι ρεπΙεΓε εΐ ηι*§εηΙιιηι ιιβη (ΙεΙεπ, ΐηΐεΐΐεοΐυηι ίηηιιο

εΐ δαεηΐίηπι εΐιΐδ. €ΐ1ιιιπι φΐοηυε Γβδίίίΐίνίΐ εΐ ροίιιηι, ηΐφΐε

οεδδβνϊΐ ρεπίίη 3Γ(ίδ ΓηΙιπΙϊδ Ιί^ηηπαε ηεψιο είπδ υΙΙηηι ηπι-

ρΐίϋδ ι-ηΐίοηεηι Ιι;ιΙ)ΐιϊ(. Οοηΐϊ^ϊΐ ί^ϊίιιι• ρπιηη Ιιιεε νΐ^εδίηιί

βεχίί (ΙΊεί (ηιεηδΐδ) ΑΙ>ΐΙ> υΐ πκριΐεΐβ τε(1(1εΓεΙιΐΓ ηηίηιη βεηϊδ

Ιο$ερΗΐ ίπδΐϊ ((Ιεοιιηιβεηΐίδ) ΐη ΙεοΙο δυο. (,)υ3Γε ηρεπιΐΐ οβ

81Π1111 8ΐΐδρΪΓΪ3 εοΐεηδ , ηιηηυδψιε βοββ ηιΐνβίδυδ ΐηνΐοεηι εοΐΐΐ-

βίΐ, εΐ αΐΐα νοοε εχοίηηηνΐΐ ΐη Ηυηο ηιοιίιιπι (Ιίοεηδ

ΟΑΡυτ XVI.

,,νηε4) (Ιίεί (ριο ηβΐιιβ δΐιηι ΐη ιηιιικίιιιιι. \Γ36 υΙείΌ ηυί

2) διιΗϊϋίοιυ Ιρχ!«5 βίο : Ηακ ΐΐΐ ϊΐιπιηια νϋαζ άίΙα-Η ραΙτίί ι?ηί' ΙοΒίρΜ .•

αιι/ιοϊ πα/ω Χί χαοτιτη Λυχϋ, πιπί ψια νίχί! αηηϊί IX (εοΓπςρηϋιιηι νϊάβΙιΐΓ XI .1 Χ.).

ΡυβΙ ιιιοΓίιιη ιίικ απηιιηι ηηηηι (ί(;ι Ζοββίΐ, 36(1 ΟιιΙαιιπβΓ ιίεΐίχ αηί) νίάυικ ιηηη«Ι ;

ίΐκοίΐϋί αηΐιιη αηηίί ίη άοτηο ιχηι νίχίΐ τηαΐΐτ ηιβα αηΙε<ρ»ατη ίρ$ί τικΙ>«-βί (ίο Ζοο§» ;

ΟιιΙβαπρΓ (Ιίρΐίίί </ΐί'ίΙ ιηΐ Λοίιί€ ροχιτ ϊο οοίηρα^ηί) : ίίψαάαη α ιαοίτάοΐίύια ιαπι

ουχίοάίτι ϊιιηη5 ιταΐ ιαφίΐ ιιιΐ Ιαηρηα ηιιρ(ίαηιη). ΡιρΐήΙ αιιΐίΐη νιβ Μαηα ιιιαίίτ

νκα ίηίΐίο αηηϊ ΙετΙίί φιο [ηι! ίη άοιηο Ιηχιρηί , αηηο αιίαΐίι 5υα« XV. ΟαιηίΙ ιηβ

ηίαΐίτ ηιεα ίη ηχΐινκα (ϊη ίρείηηοα : ί(» πΐ Ζοβ^α <-ι 1)ιιΙ;ιιιιί(Ί- ; ηίΗΐΙοπιϊηι» ειιπι

ΤΗίΙοηβ ρη(ο ηιχ/Ηατίο Ιϊ£ριη1ιιπι ομο. ΙΙΙυά ηιιιιηι ηοη νπΙΐαίιΐΓ Ιπ1ιιιρη<1ιιηι π—

ΙΌΙ'! ΪΙΙΙ' Γ|>Γ<Π1ΙΠ ηΟΐίΓΟΓΟΠΙ , 6Χ ΡΠΌΓΚ ΓορΙΪ 6356 ι'χϊλΐίιτΙΒΙκΙιιιη 6ΓΪ(. |.)ι• ν|ΐ,'-

|ιιιπ;ι (Ι. ,-,ι.ιρι-ίΐ οαρ. 7.) , ηιιαιη η€0 ηοηάηατι 1ία•1 ηι•ο ψιαίτΐτι (ΟιιΙιιιιι ϊ ο ι- φι'ίΐ ε$1

α\(η&α. άΐ τέν&α-, ιΐ ίϋ'ίί ιιΐ ϊηψο$8ίΙΛΐ ά€ Ιτοιιυιτ) , ηιψκ <5( <η ΙοΙα οηαΐίοηβ

Κοιηυ ςιιί ιατη ηονΐήί ρταιίΐτ ηκ ιΐ ραΐτίίη ιηηιηι (Ι ιρίήΐηηι ί,αηφηη.

3) 8;ιΙιίιΙ. ΐι•νΐ. »ϊο: Οιηηβε ααΐαη άία ραΙτί$ ηΐ6ί ΙοιβρΜ ύιτκάκίαι ιακεΐιιΐίί

.ϊΐίΐιί αηηί ΟΧΙ, $κιιηάιαη νοίηηίαΐίτη ραΐτά ηχί (Ικκό νιτίχι Μαιηάιιιη οΙγ ϋιιίαιι-

ΓΪβΓ οαιη 3βς(}. οοηίιιοβΐι). βίβϊ ηιοΓίίϊ είιυ ί«ί XXVI. ιτιμι$μ £ρ«ρ.

4) Ηαϊι» εαρίϋβ δκΐιΐιΐίοε δεπ'μΐϊ 3Γ§υηιεηΙιιιη '/.ογ^λ 1)ΐτνίΐ6ΐ- Κίβ βχΚϊΒϋϊΐ:

1ο3«ρηιΐ3 αιοτοΐαηι ϊη Χ«:αΐΐ(Λ («ττογο εί («ο/υ α[βοίΙα>- , αοΐαηαΐφΐί $αρΐτ ρΐϋ-
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^εδΙηνίΐ πιε. \7ηβ νίδεεπυυδ φΐηε ηιΐηιϊβειυηΐ πιβ. Υ'ββ υΒε-

πΙ)ΐΐ8 (]π;ΐβ ΙαοΙΰνεπιηΙ πιε. \"ηε ρεόϋηιΐδ βυρεΓ ο,ηοβ δεθεηβ

(]ΐιίενί. Υηε τηηηΐΒυδ φΐηε ροιίηπιηΐ εΐ εαΊιεηι-υηΙ ηιε υδψιε

αΊιηι ηϋοίρνϊ. ()ιπρρε ϊη ΐηΐιριίΐαίε οοηεερίυδ δύτη, εΐ ίη

ρεεεηΐίδ ροηειιρίνίΐ πιε πιηΙεΓ ηιε3. ν»β 1ίη§ιιηε εΐ ΙοΒϊίβ

ηιείδ, φΐηε ρι-οΐυΐεπιηΐ εΐ Ιοευίη βπηΐ νηηπηίρηι, οΒίΓεεΙηΐίο-

ηεπι, πιεηόΐηείιιπ), ΐηβείΐίηαι, ίιτϊδΐοηεηι, %ηΐρηΙιιιη, νεΓδη-

ΐίβιη εΐ ηνροοΓΪδίη. νηε οεπίίδ ηιείβ , αηΐ εοηδρεχεπιηΐ δεηη-

(Ι.ιΙηιη. Υ»ε ηππΒιΐδ ηιείδ, φΐηε (.'πΐιιηιηϊηΐυηιηι δεπηοηίουδ

άείεείηοηιιΐιιι*. Υηε ηιηηίΒιΐδ ηιείδ, ηυηε ταρπεΓε η<1 δε ηοη

ΐυΓε ρεΓίίηεηΐίη. Υηε νεηΐπ ιηεο εΐ ίηΐεδίίηίδ, φΐηε ηρρείί-

νεΓε εδεαηι ίρβίδ Ρδΐι ίηΐεπίίείηηι. Υηε ^υΚυπ ηιεο, ίηβΙλΓ

ί§ηίδ οπιηία ο,ααεεηηΐφΐε ίηνεηίεΙ)ηΙ εοηδίιπιεηΐΐ. Υηε ρείΐί-

1)ΐΐ8 ηιείδ, φΐϊ δηερίυδ <1ρο ϊη§ι•ηΙηδ ;ιηιΙηι1;ιπιιιΙ νΐηδ. Υηε

εοι•ροπ εΐ νηε βηίηιηε πιεηε Ιπδΐΐ, ΐηηι η ό!εο ηοεΙοΓε δαο

ηνεΐ'δηε. (^αίίΐ Γηεΐηηι ειιπι 3(1 Ιοευηι ΐΙΙτιπι ρειτεχεπ) αοί

οοιΐδίδίεικίιιηι ηιίΐιί εδί εοπιηι ίιΐδΐϊδδίηιο ϊικίκρ, εΐ ΐΙΙε ηιε

ΓερνεΗεηδϋΓϋδ εδί ρΓορΙεΓ ορεΓη φαηε ουπιυΐανΐ ΐη ίηνειπυΐβ

ηιεα ? νηε οηιηΐ Ιιοηιϊιπ ηιοιΐρηίϊ ίη ρεεεηΐίδ δυϊδ. ΡνοΓεοΙο

ρ.ήΙρπι ίΙΙη Ηοιη (ειτίοίΐϊδ απαε ο.οηΐί§ΐΐ ρηΐπ ηιεο ίηεοΐιο,

ευηι ενοΙηΓεΙ εχ εοΓρονε ηηίπιη εϊιΐδ, εεεε ηιϊΗϊ ίηηι πηηιϊηεί.

• Ο ηυηπι ε§;ο ηιΐδΡΓ Ηοίΐΐε δυηι εΐ ΙηηίρηΙηΐΐοηε (Ιί^ηυδ. Υεπιπι

δοΐυβ ϋεηδ εβί (ΙΪΓεοΙοι• ηηίπιηε εΙ εοΓροπβ πιει, ιΐΐε εΐίηηι ριο

ΙαΙ>ΐΐιι ευηι ίΙΙΐδ :ι§εΙ."

ΟΑΡϋΐ XVII.

Ηηεε δυηΐ ςαηε ΙοεπΙαβ εβί ΙοβερΗυδ, δεηεχ ίΐΐε ΐυβίιΐδ.

Ε^ο ηυΙεπΊ ίη^Γεδδΐΐδ ηρικί ΐΙΙιιηι (Ιρριρίιρικίΐ ηιιΐπιηηι είπδ νε-

ΙιρπιρπΙργ εοηιηιοίηηι : ε πι Ι ρηίηι ϊη ηιηςιιη ηη§ιΐδ(ίη εοηδίί-

ΙαΙυδ. Ει (Ηχΐ ΐΐΐί 8η1νε, ηιί ρηΙεΓ ΙοβερΗε, νίτ ΐυβίε: αυί

νη1εβ? 111ε νείΌ Γεβροηίΐίΐ ηιίηί ΡΙυτΐηιυηι βαίνε, ο ίιϋοίε ηιί

(ΙϋεοΙε. Ε(|ΐΓκ1εηι θοΙοΓ ιηεΙιΐΜ]πρ ηιοΓίίδ ϊ;ιιη είιταιηοεαεΓε

πιε; βε(1 δΐηΐΐιη ηε ηικίϊν'ι νοεεαι Ιιιηπι, Γεφίίενίΐ ηιιΐιηη ηιεη.

Ο Ιεδα Νηζηι•εηε, Ιεβυ δΟδρίίηΙΟΓ ηπ, Ιεβη ΗΒεπιίοΓ ηηϊηιηε

πιρ.ίρ, Ιεδυ ρΐΌΐεεΙΟΓ τί ι ΐ _ Ιεβυ, ο δΐιανϊδδίηιιιηι ηυηιεη ΐη
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υη' ηιβο οηιηππιΐφίο απιηηΐϊιιιιι ϊΙΙικΙ. Οειιΐε (]ΐιΐ νίιίεδ <•Ι ,ιιι-

1Ί5 ιριηε ;ιπ(1Ίί, ΐ'\ηιΐ(1ί ηιε. Ε^ο δεΓνιιβ 1ιιυ$ ΙκπΙίΐ' ΙππιπΙΙιιπο

Ιο νεηείΌΓ, εί εοπιτη Ιε 1ηεπηΐ3δ πιεβδ εΐϊιιηάο. Τυ εκ ηηιηίηο

(Ιευ5 ηιειικ, Ι η εδ ιΐυιηΐιιιικ ηιειίϋ, ψιοηηκίιηοιίιιιη ιηιΐιΐ β3ε-

ρϊδδίωε ΓεΙυΙΐΐ 3η§ε1ϋδ, ρΐ'ηεεϊρυε ηυΐεπι εο <1ϊε ηυο ΩιιοΙαηνίΐ

ηηϊπιυβ πιειίδ εο^ϊΐηΐίοηϊΐιυβ ρει-νεΓδίδ οΐ) ρυΓηηι (ε•) 1)εηε-

ιΓιιΊΐΐιη ΜηΓΪηηι ϊη ιιίεΐ'ο ^εκίαηΐεπι, ψιπηκριε ε^ο δεοΓείο <1ϊ-

ηιίΐΐεΐ'ε εοξίΐβΒαιη. Ηβεε νεΓΟ ηιϊΗΐ ηιε(1ΐΐ;ιη(ΐ εεεε ηρρ3πιειε

ρεΓ φΐίείεηι αιι^εΐΐ «ΙοηιϊιΓι πιΪγο ηιγβίεηο ιΐίεειιίεβ ηιίηί Ο

Ιοβερηε Γιΐΐ Ι)ηνϊ(Ι, ηε ΐίηκ•η« βεοίρεΓε Μ.ίπ.ίμι δροιίδπηι Ιυπιιι,

ηεςαε εοηΐήβίβηβ , ηεςυε νβι*1» ίηϋεεοΓβ Ιυψιηπδ (ίε εοηεε-

ρΐΐοηε εΐιΐδ, φΐΐ3 ^Γ.ινίιΐβ εβί (1ε δρΐηΐιι βοιιείο εί ρηηεΐ Γιϋιιιη

ευΐυδ ιιοπκμι υο<:;ιΙμ1 ιιΐ' Ιεβυδ : ίΐΐε εηίιη κηΐνιιιιι ΓπεϊεΙ ρορυ-

Ιπιη ϊΐιιιηι 3 ρεεο3ΐΐ8 εοπιπι. Νε πυΐεηι οΐ» Ηπηε ί;ιυ5;ιηι ηήΚΑ

ηιβίε ευρίηδ, ο (Ιοηιίηε: ΐ^ηοΓανί εηίιη ηιγδίεπυηι η,τΓινϊ(πΓΐ5

Ιικιιτ'). ΚεεοπΙοί" εΐίηηι , ηιί ιίοιηϊηε, (Πει ίδΐΐϋδ ευιη ηιοΐ'δα

δεΓρεηΐΐδ ραει- ϊδΐε ηειηΐιαίπι-. Υοΐυεηιηΐ ηυΐεηι ριορίηφή

είαδ ΐΓ3(1εΓε Ιε ΗεΓοϋΐ , (ΙίεεηΙεδ Ιε ϊηΙει•Γεείδδε ίΙΙυπι : δε<1 ιε-

δυδοϊΐ3ΐυιτι 3 ηιοιίυϊδ ειιηι ϊΐϋδ ΐ'ε<](1ϊ(1ϊδΐΐ. Τυηε ε%ο ηοιοϋεηδ

εί ρΓεΗειΐ83 ηκιιιιι Ιυβ (Ιϊχϊ Μι Γιϋ, εηνε ΐίοΐ. Αϊ Ιυ ιεδμοη-

(Ιϊδίί ηιίηί Νοηηε Ια εδ ρβίεΐ' ηιευδ δεεηικίηηι 03πιεηι? ϋοεεΒο

Ιε ερίδ ε§ο δπηι. Νιιηε ί§ϊΐυι\ ο (Ιοηιίηε εί (Ιευβ πιΐ, ηε πιίΗϊ .

δΐιεεεηδεαδ νεΙ εοικίεηιηεδ πιε ρΓορΙεΓ ΠΙαηι Ηοΐ"3πι. Ε§ο $υηι

δεινυδ ίππδ εί ΓιΓιιΐδ αηοί1Ι;>€ Ιππε; Ιιι νειο εδ ιίοιηίηυδ πιευδ,

ϋειίδ εί 8(τ\,ί1ογ ιτιεπδ, ηΊίαβ ιϊε ι εειίϊδδίηιε.

ΟΑΡυτ XVIII.

Ηηεε ιιΙ)ί ίΙίχοΓηϊ ρβΙεΓ ιηειίδ ΙοδερΗιΐδ, ΠεΓε οηιρίίιΐϋ

ιιοη ρπΐιπί. Εί εοηδρεχΐ ηιοΓίειη ί:ιηι ΐρβΐ <1οηιΐιΐ3η(εηι. 8υΓ-

ΰ) ΡιτμίΙ Ζορςα ϊη οχΐιϊΐιι-ηιΐο δαΗίθίοί (ρχίΜβ αι-£ΐιπΗ-ηΐ» ¥α\ίΙ Ιίίνι ηαη οοη-

3θΙαΙιΐΓΗ$. 8ιιρρΙϊοαΙ ΙοκρΗ Ιίδΐιηι, άοιηίηηηχ χυυηι αρριΙΙαη!, Τί<)ίπι νβτυιπ, $αΙνα-

Ιοΐΐτη, τιάΐτηρίστΐΐη , άιιιιη νιηιηι βί ρ«τ/εο/ΐίΠ»; ννηίαιηφιι ρεΙΗ ψιοά αΐίφιαηάο οο-

ΒίΙααίί άί τηαΐη ίίκβ άοτηο ροΙΙαιΛα , άοηα α6 αη^Ιο οηΐίοτ [<κΙη$ αΐίΐ άι οοη-

οβρ/ίοηε ο'ΐίί 6 ϊρίΓίίυ ιαηοΐο. 5(α(!ηι αά ββ ψιαο «ι-^ιιιιηΐιιι- Ζοβ^α »ϊο ρετςΐΐ :

ραηΐπφιι φιοά οϋηι •ρί£ ίβιυηι ρνχηαη, ψιί ρατνηΐυ,πι α ειταίΙι ηιοΓϊωη ι"η νίΐαη*

ΓΠ,-οοουβταί, άιχίνα αιΐΓβ ΙταχίαιΙ (»1> Ηίδ ϊβϊΐυΓ «ϋΙΙ'ειΙ ΑγηΙι») , ηιοηεη* αί <& αρΐ-

τϋ>\α ίηνκΚαηι 3ϊ6> οοη^υηίίδιυ αΜίη(Τ(Ι.
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^εηδ ;ιυΙοηι πιβΙργ ηιεβ, νΐΓ§ο Ϊ11ί1).ι1;ι, εΙ 3οεε(1εηδ 3(1 ηιβ (1ΐ-

χϊΐ Ο ηπ πΊί (ΓιΙεοΙε, ΐηιτιίαηι ιποιίΙιιγ ηίε ρΐιΐδ βεηεχ ΙοβερΙκίδ.

Εΐ ΓεδροικΓι ε£θ Ο πκιίεΐ' ηιο.ι αηι.ΊΐιΙΐΝϋ'ιιικι, ιιΐίιμιρ 0Π)ΐι'ι1)π$

ΟΓΡβΙηπβ, φίβε ίπ Ιιοο ιιπιικίο ί^βιιβΓηηΙιΐΓ, ε3(1οηι ϊικιιιηΐιίΐ

ηιοπεη(1ί ηρρρδδΐΐβδ: ηιον.•> εηίηι ίη ηιι'ινεΐ'δΐιηι §εηυδ ηιιιηη-

ηυηι ίοδ οΒΓιηεΙ. ΤΐΙ)ί εΙΪ3ηι, ο πιβΙργ ηιεα νίρ§ο, ίίΐεηι αε

ΐ'ρΐΐςιιΐδ ηΐ0ΓΐηΙϊΙ)ΐΐ8 νϊΐηε εχίΐιιβ εχρεεΐ3η<]ιΐ8 εβί. ΑΐΙβηιεη

ιτιοΓδ 1ιΐ3, υΙ οΐ πιοΓδ Ηιιίπδ ρϋ, ιιιογ8 ηοη εβί 8ε(1 νΐΐβ ρεΓεη-

ηΐδ ίη .ίρΙργπιιιι). ί^υίη οροιίεΐ εΐΐ.Ίηι ηιε εηιοπ (ριβ εοΓριΐδ

<ριθ(1 3 Ιε κυκορρί. Υειυηι δυΐ'^ε, ο π)31ργ ηιε3 νεηει-3η<ΐ3,

ϊΐο εΙ ίη§ΓΡ(Ιει•β 3(1 ΙοδρρΗπηι δεηεπι οεηε^ίοΐοηι, υΙ \κ1ρ;ι8

φΐΐίΐ 3(1δερηι1εη1ε ((1ε εονροιε βηίηιβ) είαβ οοηΐΐη§ε16).

ΟλΡυτ XIX.

ΙΙ)3ΐ 7) ί§Ίΐιιΐ' ΜατΪ3 ηΐ3ΐει• πιεβ ριΐΓ3 εΙ ίη^Γε(1ϊεΙ)3(ιΐΓ Ιο-

εαηι ιι!>Ί ΡΓ3ΐ ΙοδερΗιΐδ. Αΐίριε ρ^ο 3(1 ρε(1εδ είιΐδ δΡ(1ε!)αηι,

ίΙΙπιιι ΓΡδρΐεΐεηδ; δΐ^ηα νεί'ο ηιοΓίίδ ϊηηι ηρρηπιρί'ρ ίη νιιΐΐιι

εΐυβ. Αϊ δεηεχ ΐ Ι Ιο Βεηείΐϊεΐιΐδ 1εν3ΐο εηρίΐε εΙ (ΙεΓιχίδ οειιΐίδ

Γ3είρηι ηιρ3ΐιι ίη(ιιεΙ)3ΐιΐΓ: ηιιΙΙβ Ι3ηιεη ηιε ηΙΙο<ριοη<1ϊ ίρδϊ νίδ

ϊηεΓπΙ <>!> πιοιΊι'δ ηιιΐ ευηι ε'ιΐ'ευηίδερίυηι Ιεηυίΐ (ΙοΙοΓεαι; δε(1

ηιιιΐΐη ΐΓβηεΙοΙ δυδρίηπ. Ε§ο ηοίριιι ηιηηη* εΐυδ ρρΐ' υηιιΐδ

ίηΙρ§;ι•3Ρ ηοι*ηε δρβίίυηι Ιεηυϊ : Ρΐ εοηνρΓδβ ίϋε 3(1 ηιε Γβοίε

"ιικΓκ:;ιΙ>;ιΙ ηε ίρδίιηι (Ιεδειειεπι. Ιηιροβίΐα άείηεερδ ρεείοπ

οίϋδ ηιηηα ηιεη (ΙερΓεηεηάί 3η!ηΐ3ηι είιΐδ ϊβπι Γπυοϊΐιιιβ νίιϊιΐίΐη»

;ι!»ϊΐιιηι ρ3Γ3Γε (1ε δηο ιεεερΐ3εα1ο.

Ολρυτ XX.

ΙΙΐ 3υ1εηι εοηδρεχϊΐ ηιε ιη3ΐεΓ ηΐΡ3 νϊτ^ο 1ηη§εη1εηι οογ-

ρυβ είιΐδ, Ιεΐί^ίΐ εΙ ίΙΙ» ρείΐεδ. Αίςυε ίηνεηϊειίδ ίΙΙοβ ίβηι

βηιοΓίιιοδ ρΙ (,-ιΙοΓε άεδίΐΐηίοδ, (Ιΐχϊΐ ηιΐΗί Ο Γιΐΐ ηιΐ (Ιϊΐεοίε,

ρΓοίεοΙο ίηεϊρϊιιηΐ ϊβπι ρείΐεβ είαβ Γπ^εδοεΓε εΙ ηίνίδ βΙ^ογρπι

6) ΡβΓ^ΐι Ζορ^α //αεο αικίίίιυ ί«5Κ5 ρίσταΐ, $(οιιηχ ηρηίαηι αηιαηίαάίηετη τηοτ-

Ηβ ρ' ('»>ιη φιιιηιΐο Ιυάαή ριιιιι ρτο ςαίιιΐι ίοΙίι/5 τηυηάί ίη οπ/ορηι ι$αηΙ $ιώΙα(ιιτί.

Μοχ νοοαΐ ηια/Γβηι ιυαπι.

7) Ρβι-βίΙ 7,οΐξΆ ι-οηήάηηίψιι «ριβ αΛ οαριιΐ , ιίίσ αά ρ(ά(χ Ιοιηιΐιί α^οηίταηΐή.
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ϊτιιΐίητιΙιΐΓ. ΡγοιγηΙρ εοηνοε.Ίΐ.5 ΙΊΙΊίβ εΐ Γι1ϊη1)υ$ ρϊυκ (Ιΐχΐΐ εϊί

νεηίΐε ηυοίηοοΐ εδίίδ βΐ η<:οο<1ϊΐο 3<1 ρβίχεηι νεδίτυπι: εειΐε

βηίη. «1(1 ρχΙιτιη.Ί ηυηε ρει•νεη.ιιιη ΡδΙ. ΡΐΡίψοικϋΐ Αδδ.3 Γιϋ,ι

6.115 (ΙοδερΗί) (Ιίοεηδ ν»β ιηίΚϊ, ο ΓπιίΓεδ ηιβί, υΐ.φίρ. Κϊγ ίάβπι

ε»1 ιιιογ1)Π5 φΐϊ (Γιιΐΐ) η.η.πδ πιεηε «ΠΙρρΙ.ιρ. ΕϊιιΙαΒπΙ αι.Ιεη.

εΐ 1ηαϊηι;ιΙ>ηΙιι.•, δίηιυΐ ρίοι-.ιηΐϊΐηιχ ιεΐΐηυ.δ οη.ηϊΙ)ΐΐδ ΙοδερΚί 1ί-

Βεπδ. Ε§ο εΐϊηη. εΐ Μαι•Ϊ3 ηιβ.εΓ η.Ρ3 ιιηα ουηι ΐΙΙΐδ {.ενίη.υδ8).

ΟλΡϋΤ XXI.

Αϊ εοηνεΓίειίδ ε§;ο αά η.επ<1.3ηαηι ρΐιι^.ιηι οεηίοδ νί<Γι

ηιοι•.βηι Ϊ3Π1 3(1ν6ηΤαιι(οιι ΙοΙηηι^ιιε ουηι .1.3 ^εΗεηηβη. , εχεΓ-

οΐΐα δυο ιΊ 53ΐεΙϋΐ.Βπ.<> $Ιϊρ;ιΙ;ιιη ; εΐ νεδίΐηιεηία, νυΐΐυδ εΐ οία

ϊΙΙοπιηι ΓυικΙοΙκιπΙ ί§ηεδ°). ΙΙ.κτ οΐιϊ εοηδρεχϊΐ ρηίρι• η.ειι$

ΙοβερΚϋδ τεεία 3(1 δε ρει*§;εΓ6, ίη Ιαρπηιαδ οευϋ είιΐδ δοΐυΐϊ

δΐιη. : εοίΐεηΐφΐε ίεηιροΓε ηι.πιη. ϊη ιιιο<1πηι ΐη§εηιιιϊΐ. Ριό-

ΐικίε νΐδη δυδρ.πονυη. εϊιΐδ νεΙιειιίρηΓι» ηιοΓίεηι ιτριιΐί 3ε Ιο-

Ιαηι <ρ>ο(1 ϊρδ.π.ι οοιιιΪΙ;ι1);ιΙιιγ Γβαιυΐοηιη. 3§ηιεη. Αΐιριρ ίη-

νοεβνϊ ρ;ιΙι•εηι πιευη. Βοηυηι (Ιϊοειίδ 10)

8) ΡΐΊ§ίι Ζοο^,ι ΑάνοοαΙ είχαχχι /!1ι'ο5 βϋα&οχιε ΙοίερΗχ, ίη συίυΐΗ τχαίχι πιαχήηο

ί,ι/ίία ριίΓριίΓΟπο. Οηχχχε! ιΛεχχΙ ίΐιρ«Γ ραΐτε ηχοήΐχχηχάο.

9) Ηαιχ ρχ δαΗίάίοο Ζοβ#β «ίο Ιπιιΐ5ΐιι1ϊΐ: Τχιχιο τεβρεχχ αά Ιαίχιί ροτίαβ π*-

ΗάχοχχαΙΐ εΐ νχάχ ηχοτίειη ψιαηι εοηχΆαοαηΙιιτ οτεχιι εοχιάίχατχχιι εΐ άχαΜυί νείεταΐστ

αϊ) ι'τιίίίο εχαη ιηηχαηετί» άεεαιχοηιχη πιοηίίι-ίί χριχε ϊηΛχιϋι οτεφιε ςχιίρηχιτ ιΙ (Ιαχιχτηαι

ηΗταχχΙίοιιι.

10) Ηηηιη. ΜΓςυηιεηΙυιπ ΙΐΓβνίΐεΓ Ζοε^α βίο «ΙεάΊΐ: Ηχι ίίττε/αοία αηήηα Ιοίί-

ρΑί εχείαπχαΐ εΐ αχιαετίΐ τε(χιαχχαη. Ιειυι εχρεΙΙΆ ογγκκι «1 εοηχίΐε!. Μοτ$ Ιχηχοτε ρετ-

εχιΐια ροηε ροτίαηχ Μ αύχοοιιάίΐ. Οοΐααπει• νετο δαίικϋευπι Ηϊβ ΐηΙβτρΓοίβΙυί βίΐ:

ΰέ3 φιζ τηοη ρίτβ /ο«ερΑ αιΐ )ίΙί Ιβ« ί«ΐίχ «ιιγ ο«» ίΐηι ίρονναηΙαΜα φιϊ ρίαίοιΙ

υ«ηιι« αιιρτέε άι Ιχιί, ίΐ ίββ αρκτςαΐ ΙητίΜα «οη»η< Ιοηφκ ίο οοΐέη ιΙ Ια [αηατ Ιί«

αηίηκηί οοηίΓβ «ηβ άπκ ααί νίιιιΐ άι ο,κίίίιτ ϊοπ οοτρι , $ητΙοηΙ ή ο'ίίί ο«ί{« ΛΌη ρ«-

('/ΐίΐ/>' άαη$ ΙαφιΜα \1ι οη< ΐΓΟίιυέ Ια ηιαταιιο αιιί αιταοΐέήίΐ 1(ητ «οβαυ. Λίοη ρβτί,

ά ία νϊ€ί1ίί)6 χ'ίηέταΗΐ , (η αραταναηΐ αα> ιηοη&Ιη•ί αχιΐυητ άε Ιιιί , {ιιΐ ϊαίίΐ ά'έροη-

ναηίε, εΐ ίβϊ ι/ειιχ ΙαχαέτεηΙ εοχιίετ άε! Ιαπκί. 8οη άηχε υοχχίχιΐ «ε τέξχχαχετ άαχχ! Ιει

ί«ηί()Γί5 έραίαει, εΐ εηετεηαχχΐ μπ Ιχεη ροχιτ ιε οαεΗετ εΙΙε τχε Ιε Ινοιινα ροχηΐ. Βί»

9«ίί ]/ε ΐΛί αχιε ίβ ίΓοιι6ίβ ί'βίαιί αχιιΗ εηιρατέ άε Ι'άηχε άε ηχοχχ ρετε , εΐ οαε ϊ« γ«-

αατάί χχε ίοι?ι6α•ίηί αχιβ βχιτ άε$ ΒρεεΙτει αχιχ (οτηχεί Ιε! ρΙυ& άίνεηε* εΐ ά'χιη ηαρεεί

Κχάεχιχ , )ε ηχ'αναηοαϊ ροχιτ αυχιηχχαηάετ εείχιϊ αχιχ έίαχΐ Ι'βτααηε άχι άχαΜε, αχηίχ αχιε

Ια Ιέαχοχχί χχχ[ετιχαΙε$ -αχιί έΐαχεχχΐ αοεοχιτιχει ανεε Ιχιχ : εΙΙεε »Ί'η[χιιηΊχΐ αχιιιΗόΙ ά η*α

γιιι'τ άαηι Ιε ρίχα αταχιά άέιοτάτε. Μαία αχιαιχι άε εεχιχ αχιχ έΐαχεηΐ ταοεχιχοΐέ! αχι-

Ιοχιν άε ηιοη ρετε χχ'εχιΙ εοχιηαχκαηεε άε εε αχιχ νεηαίΐ άε ιε ρααετ, τχοη ρίχΐ! αχιί πιο

χηέτε Ματκ. 1>ά ψιε !>ι »ιογ( ιχιί έίέ Ιέηιοίη άε Ια χηατχχέτε κνέτε άοηΐ ί'αναίι Ιταϋέ
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Ολρυτ XXII.

„0 ραίει4 οηιηίβ οίεηιεηΐϊαε, οεαίε <ριΐ νΐίΐεδ, εί ηυπδ

(|υαο αικίίδ, εχηυοϋαδ δΐιρρίίειιΐΐοηεηι αε ρκεεεβ ηιεηδ ρΓο δειιε

ΙοδβρΗο, εΐ ηιίΐΐίΐδ Μϊεΐιοείειη αη^είοπιηι Ιυοπιηι ρπηεϊρεη)

»1(}υο Οηυπείεηι ρπιεεοιιεηι Ιιιοϊδ οηιιιεηΐ(}υε «*ηι§ε1οπιηι Ιυο-

Γυη) Ιποεηι: εΐ (Ιοίπδ) εοπιηι οπίο ηηιίπιίεΐ ειιηι ηηϊπια ρηΙιΊδ

ηιεί ΙοδερΗί, ιΐοηεε ρεπίιιχεπηΐ εαηι «ία Ιε. Η»εα εβί Ηογ»

φΐΆ ορυδ Ηηοεί ραΙεΓ ηιευδ ηιίδεπεοιυϋ;ι." Ε§ο ηιιίεηι άίεο

νοίιίδ (]ΐιο(1 οιιιηεδ κηπείΐ, ϊηιο φΐοΙ(]ΐιο( ίη ηππκΐυ ηβδευηΙυΓ

ΙιοιιηΐΗ'δ, δίνε ΐοδίί δΐηΐ δίνε ρεΓνεΓδΐ, ηεεεδδαιϊο §ιΐδΙηι•ε <1ε-

ΙιεηηΙ ηιοιίεηι η).

Ολριιτ XXIII.

ΥεηεπιηΙ ϊΐ;ΐφΐε ΜίεΗηεΙ εΐ Οβοπεί <ή1 ,Ίΐιίιηηηι ραίπδ

ηιβι ΙοδερΗί, εί ηεεερίβηι εηπι ίηνοΐνεηπιΐ ίηνοΙιιείΌ Ιιπκίο.

Ιμ ριιίίίαηεει άεί Ιέηέοτιι φα [οττηαϊεηΐ $οη ηΗέαε , ά(ί φι'εΙΙε εηΐ «ι» φιε )ε 'ίΐ

αναϊι ιηίίίί «η (ιιίΐε εί φι'αηεηηε ά'εΙΙεί η'έΐαίί τΐίΐέε αηρτεί άε τηοη ρετε Ιοιερη,

ίαϊίϊΐ άε εταίηΐε α ίοη (οντ εΙΙε »'ίπ/Ίιίί εί αΙΙα εΗετοηετ ιιη αίίΐε άετήέτε Ια ροτίε.

3'αάτεί$α\ αίοτί α τηοη ρετε Ιοη %αιε ρήέτε εοηοιιε εη ομ ίεττηα.

11) ΑτβυηιεηΐΗΠΐ οαρϊΐϊβ δίΐΐιΐάίοΐ βρυιΐ Ζοε§3πι δίϋ ρχρΗπιϊΐιΐΓ: Ιείΐα ίηυοεαί

ραΐτειη χυιιηι οοείείίετη υΐ τηίΙΙαΙ ΜίεηαεΙετη εί (ΙαύτίεΙεηι εητη οηοτο αηιιείοηιτη , φιχ

νηίΐοάχαηΐ αηίτηατη Ιοίερίιί εί οοηάυεαηΐ ρετ ιερίετη αεοηα$ Ιεηεοταηιηι εΐ νια» εαΚα,ί-

ηοχα.ι ίηχία /!ι/ιηίη ίρηβυηι εί Ιυαιηι οατηίβοητη. ϋιιΙβιιηβΓ νιτη ίρχιιιη Ιγχιιιιιι βίε

Γεάάϊίΐίΐ: Ο τηοη ρετε , Ιοί ςκ» « Ια ιοιιτεε άε ΙοιιΙε οοηΐέ , Ιοί Ι'αιιΙευ,τ άε Ια νέτίΐέ,

Ι'οίίΙ Φ" νοίί ίοΜί , Ι'οτείΙΙε οιιί εηΐεηά ΙοηΙ , έεοιιΐε Ιοη βΐ! υιιιςυε , εχαυοε ■ υιοί ; )β

{'φίρίοτε ροοΓ υηε άε Ιεβ ετέαίατεχ, ροιιτ »ηοη ρετε Ιοεερη. ί'αίί άεκεηάη νετι πιο»

οπ άΐ (ει ρΓαηιίϊ εΐιέηώίηί αεεοηψα^ηέ άη οΗοεχιτ άε$ αηαα , άε ΛΙκΙκΙ Ιε άάραι-

βαίειιτ ^ε•' οΐαιι εί άε ΟαΜεΙ «/ιιί άε !ε$ έοηί τείρίεηάίααηί! οιιί ε$1 Φατςέ άε (ί5

Λίΐ/Γίΐϋ τηε$>αα:($ ; ^η'ίΐι νίεηηεηΐ ρτεηάτε 50ΐ'η άε ί'άτηβ άε ιηοη ρέτε, ομΊ'/ϊ Ια

ανϊάΐηΐ νετι Ιοί ρχφι'ά α φϊεΐίε αίΐ Ιτανετιέ Ιεε $ερΙ έοηι άε ίέηεϋτεί, εί φι'εΙΙε αίΐ

άέραεχέ Ιει τοηΐε! οοκ\ιτε$ ψιί ίηηήτεηί ίαηΐ ά'εβτοί, εί οίι ΙΌη α Ιε ιρεείαείε άε

εΐιάΐίιηίηΐι άοηΐ Ια νιιε ίηϊρίΓβ Ι'Ιιοττεητ ; φιε Ιε (Ιευνε άε (εη οοηΐε βεηιοΐαοίε ά άε

Γεαιι , <1*" 'α ηετ αυχ οηάει (ιιήεηίεί οε$$ε ά'είτε α'αίΐέε, ανε »ε$ /Ιοίί άενίεηηεηΐ

*Γαη9"ί"ί5 ροτ Γάπιβ άε τηοη ρετε Ιο$ερΗ: εατ ο'ίίί ηισίηΐίηαηί φιε Ια ιηίίέΗεοτάε

Ιιιί αϊ ηέεε$$αίτε. 3ε νονά Ιε άίι ά νοιι$ , ομ• ί(65 Ιε» ιαίηΐε: 'ραΗίεί άε τηοί -

•ηέτηΐ , ο τηεί αρόΐτεχ Ιέηίί , φιε ΙοηΙ Ιιυιηιην ([ΐιί ειΐ ΐ'ίηκ ()«».« εε τηοηάε α εοηηη

(β νίεη ΐΐ ίί «ιοί , εί ΙαηΙ φιε άχιτε ία νιε , φιείφιε (/ταηά φι'ίΐ $οίΙ α 505 ρτυρτει

,/ενχ , Ιοηφι'χΙ ειΐ ρτε$ άε ια /ίη, (ία Ιειοίη άε Ια εοιηρααίοη άε τηοη ρέτε οέίειίε

4 ί'ΛίΗΓβ άε ια τηοη, α εεΙΙε άα νοι/ααε φιί Ια ίΐιίΐ, εί αιι ηιοτηεηΐ ομ ϊΐ άοίΐ τεηάτε

ίίβ οοηιρίί» άεναηΐ Ιε Ιήου,ηα.1 τέάοιιίαυίε. Μα\$ )ε νείΙΙεταί ιμτ Ιεί άετηίετι τηοτηεηΐι

<Ιβ τηοη ΐ'έΓβ ΙοίερΗ αιιχ ίοιινεηίτι ίχ ριιτί.
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8ίο εοηιηιϊδΐΐ δρΐπΐυηι ίη ηιηηιΐδ ραΐηδ ηιεΐ Βοηί, εΐ (Ηίο)

Ίηιροΐ'ΐΐνϊΐ ΐρβί ρποεηι. Νοηθαπι ηαίβηι υΐΐιΐδ 6χ ΙΐΒεπδ ειιηι

οΐϊάοΐ'πιϊνίδδβ δοΐνίί. Αϊ 3ΐΐ£6ΐί οοηδβΓνππιπΙ ηηίηιηιη είυδ λ

(ΙλβιτιοηίΒυδ ΙεηεΙ>Γ3πιπι (]ΐιί ει\ιηΙ ϊη νίη, εΐ Ι3ΐΐ(ΐ3νει•ιιη1 (Ιειιηι

ιΐδψιε <1υπι εηηι ρεπΙπεεΓεηΙ 3(1 ΗηΒΐίηουΙυιη ρίοηιηι '2).

ΟΑΡϋΤ XXIV.

ΟοΓριΐδ νενο εϊυδ ρΓοκίΓΛίαιη ί»ουΐί εΐ εχβηη^πε: ψΐ3τε

ηιΐιηοΐη οευΐϊδ είαδ ηιηιιιι εοδ εοηιροδαί ΐρδϊυδςυε Οδ εΐβαδΐ,

12) Ζοεββ κι ϋιιΙίΐυΐΊΕΓ δια: νιηίίΐηΐ αηααΐί. (Ι)ιιΙαιιποΓ : ί,οτβςιιί )'αΐ! άίΐ

λπιιη, νια ηιέη Ιι τίρίΐα αρτα ηιαί ιη ηη Ιαηραρι οιΊιβΙι, ίί αηιιίΐόΐ ΜίοηιΙ ίί 6'α-

1>πί/ ιΐ Ιί εηοιητ άιχ αηαΐ3 άΐίοιηάίηηΙ άιι οϊβί ίί 5β «πΓεη! ιιιτ ίί οοτρι άι ηαη

("■/ν Ιθ3ΐρΙ>. Οη ιηΐιηάί! αίοτί ηΐιηΐίτ κιη- Ιιιί ά($ ρΐαίηία ίί άιι ρίκιίϊκιηοι.'ί , ίί

μ 1-0Ι1ΠΙ15 ψα• ία άιτηϋτι Ιιιιιη ίΐαίΐ αττίνίι. II ίρτοιινα άΐί άοιιΐιιιη ίΐτηοΐαοΐιι ά

οβΙΙίΐ ά'αηι [ειιπηϋ (η τηαΐ ά'ιη[αηΙ. ία ίου/Τταηίί Ιί ΙοιιηηιηΙαίΙ αηαί [οτΙΐ φι'ιιη

νΐ'/ιί ιηοίίηί ιί αιι'ιιη [ηι ιινάιηΙ φιί άίνοτι άι ηοηώτΐΐιχ αΚτηιηΙ*. φηαηΐ ά Ια τιιογΙ,

Ια (ταίιιίί ηι Ιιιί αναίΐ ρα$ ριτν%ί3 ά'ιηΐητ ροιιτ 5ί ρΙαοίΓ ϊμγ Ιί οοτρ5 άι τηοη ρίη

ΙοίίρΗ , ί> ροιίΓ ορέτατ Ια [αίαΐι ίέραναΐίοη , ρατα φι'ίη άίτίριαηΙ »« τιαατάι άαηι

Ι'ϊηΙίΗιιιτ άβ Ια πιαίίοη ίΙΙί ιη'αιαϊΐ αρίτοιι α»» αηρτα άι 3α ΙίΙι ιΐ ίηοΐίηϊ «ιγ ιμ

ίίτηρεί.) &ιατιχί ροτίατηφιι ιατ($ίη3 ϊηνβηί ηιοτίιτη (ΟαΙβυπεΓ : 1)<•$ ψιι ;'ί ιί»

φί'ιΙΙί ΗέβίΙαίΙ ά ίηΐητ ρατ 3ΐιίίί άι Ια [ται/ιιιτ ημι μ Ιιιί ίηιρίταί!, μ (ταηιΐά! Ιι

3ίχιίΙ άι Ια ροΓίι ιΐ μ Ια Ιτοιιναί Ια) χοΐίΐατχ 3ΐάιηΙαη ίη ηιααηο Κτηοη. ΕΙ άίχϊ ιί

0 ίκ ψΐΛΐ υιηί3ίί α ρΐααα ηκη'αϊοηαΐί , ίηαηάίτι ϊίαΐίιη ιΙ ριτβοι αιιαι ραίιτ ιηειυ

ίϊί>ϊ ρτακιρχί. 5ιά αιαίοάί Ιο3ΐ•ρηιαη ιιΐ Ιιιοιτη οαιίοηιιη Ιιιοτιιηχ'. ηαηι Μι 131 ραίιτ

ι?ΐ(.Η5 Ά'οιιηάυηι οανηιιη. (Ηιπ•8ΐΐί Η. 1. Ζοε^β ηουηαΐΐα οηιίιιίι. ίε^ηοΐατ νιτο

,ιρικί 1)ι«Ι;ιιη ίο- ρ03( νι-ιΙκι κη ο'ΐ3ί ίιιί ά φη μ άο\3 Ια νίί ίυϊυαηΙ Ια ολαιτ, Ηιιιιο

ϊη ηκκίπηι : ιί ίί α ιιι ζοιιυιηΐ 4 ιαρρυτίιτ Ιιι ΙήύηΙαΙίοηί ροηΓ ηιοι' ρίτιααηΐ ιηοη

ιη(αηαι, (ιιι/αηΐ <ίΉη Ιίβιι άαη3 υη ακίΓβ ροατ ίυιΊ,ιτ Ιε$ «ΐ7ΐ6«οΛί5 ά'Ηέτοάι ; }'αϊ Γί^ιι

άι Ιιιί άι$ ίηίΙηιοίίοηΒ οοτητηι ίοι/5 1(3 ίη/αηίί ;η ηςοϊνιηί άι ίειίΓί ρατιηΐ3 ροιιτ Ιιντ

ηΐίΐίΐί.') Τηηι ΑΜαΙοη (ροιΙιίπ πιοιίο Ιιοο ιιοιτιιίι ιιρικί Ι)ιι1:ιιιγϊ«γ 1ε§ϊΐιΐΓ) ίηΙτανΗ

ιί 5»ηΐ5ΐ7 αηίτηαηι ραΙτίί ιηιϊ ΙοίερΜ ιί ιτηίίίί ;αη> ι ίοτροτι. (ΟιιΙαιιηεΓ «ϋιΐίΐ »

Ζοι.'^.ι μπιι-ι ΐ'πιιί.νϊί» Ικιοο : Ο'ίΙαίΙ ίί Ι'Ηίΐίτι ού Ιί ιοίιίΐ ΐίί ρτίΐ α ιι τηοηΐητ <«>'

Γ/ιοπζοη , ί« 26. άιι ιηοίβ ΕρίρΗί , βη ραίχ. ία νίι ιηΐίίη άι τηοη ρίη Ιθ3ΐρΗ α

ίΙί άι αηΐ-οηζι αη$.) ΜίοΗαιΙ αΐίίίΐη αρρηίιιηάίΐ Ια<ήηία3 άιιαί τηαρραι (Όιι1«μπι*γ

ίβί (1ί«χ \>ουί3 ά'ιιη Ιαρίί) Λοίοίίποαί, βαύτίιΐ τιΐνριαι Ιαοϊιιίαβ άιιαα , ιί ατηρίιχί

αηαηατη ραύτί! ιηιϊ Ιθ3ΐρ1ή άιρθ3ΐιιηιηί ιαη ίη ηιαρρα. (Ηοε Ιογ.ο τυηυβ αίΗίϊ

1)υΐ3ΐιπι-ι Ριτβοηηι άι ίΐαχ ψιί $ίίαιαίιηΙ α\ιρτΐ3 (ίκ τηουταηΐ ηι.3'αριτςΗΐ φι'ΰ αυαίΐ

ίί33ί άι νίνη, ηοη ρίΜ φΐί τηα ηιΐη Μαήι.) ΕΙ ρταιιιρί 1X3 (Ι)υΙααΓΐεΓ Λ ρτι-

$<ύϊιΪ3 α!οτ3 ά (ίιώτιή ιί α ΜκηιΙ) \ιΙ ιατη οιαίοάίηηΐ α [αΗΙ)ΐΐ3 ίη υίίί (Ουίααιϊετ

άι υιίΙΙιτ 5μγ ί'άπΐί άι τηοη ριτι &ιιρΗ ιί άι Ια άέ[ιηάη άΐί η\οη$Ιτΐ3 ταυϊααηΐ*

φά αΙΙαίιηί 51 Ιτοιινιτ $ητ >οη ρααααι.) , ίί ίχαά αηιιιΐο} Ηι/η\ηο5 οαηιτι ιί άοηιο

Γίοορία ΐ35ΐΙ ίη οοιίητη. (ϋαΙβοπεΓ Γοτάαηηαί αχιειί αχιχ αη</ΐ5 ίηιοτροτιΐ» άι Ια

ρτίείάιτ εη οΛαηίαηί άιι Λι/πιηί.ί, }\ι$φϊαη τηοη»•ΐ)ί οά ίί» Ι'ααταίΐηΙ ίοηάηίΐί άαη$

Ια οίηιχ αηρτα άι τηοη ρίη οοη)
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;ιΙ(|ΐιβ Μηπηο νίπ^ππ (Ιίχί Ο ηιβΙεΓ ιιιθ.ί, ιιΙ)ί εδί 3Γβ είυδ (}ΐιαηι

ρΓοίεβδυδ εδί ΙοΙο ϊδίο ΙβπιροΓε φΐο ϊη ηοε ηιυικίο (νΐχίΐ)?

Εεεε ρεπϊΐ ϊαηι ϊΙΙ.ι, (ΓβεΙβφΐε εβί) πηβδί ηυηψηηι εχδΐίΐίδδεί.

(Ηβεο) υΒϊ αικΙΐνεΓυηΙ ΙίΒεπ είυδ ηιε ΙοφίεηΙεηι ειιω ηιαίτε

πιε» νπ•§ίηε ρυΓ3, εο§ηονεπιηΙ ευτη ίβηι εχδρίΓβδδε, ηιΐηιίχ-

1Ϊ5ί]πε Ιβεππιίδ είυΐβπιηΐ. Όΐχί βυίοπι ΐΐΐϊδ ΙΙΐίςυε πιογ8 ρ3-

Ιπδ νεδίπ πιοΓδ ηοη εδί βε(1 νίΐ3 8εηιρίΐεπΐ3 : εΐεηϊπι ΙΐΒεπΊΐηδ

αεπιιηηΊδ Ηυΐυδ δβεειιΐί 3(1 τε^ιπεσι ΐΓβηβϋΐ ρει-ρείιιβπι (εΐ)

ηείεπιυηι (1ϋΓ3ΐ«Γ3ηι. Ηϊβεε πικίίΐϊδ βείάεπιπί νεβίεβ βυβδ

ίΐεηΐβδ.

ΟΑΡυτ XXV.

Εΐ φΐΐίίειη ΐηεοίβε (οΛΐδ) ΝηζβΓείΗ εΐ (Ιοίίιΐδ) (λιΐίΐαοηε

εο§;ηίΐο ίρδΟΓυηι ρίβηοΐη 3(1 εοκ εοηίΙυχεΓε, εΙ ίΐονεπιηΐ 3ΐι

Ηογ3 ίειΙΪ3 ιΐδο;υε ηά* ιιοηαηι. Ηογ3 βιιίεηι ηοΐ)3 οπιηεδ 3(1

(:ιι1)ϊευΙιιηι εΐϋδ (Ιοδορηΐ) δίηιυΐ αοίνεηιηΙ. Αίςυε δΐΐδίπίοιυηΐ

εοι•ριΐ8 0)115, ροβίηυ.ιηι ίΙΙυθ πη^ιιεηΐΐδ δυυΐίηιίουδ ίηιΐκιοιαηΐ.

Ε§ο νβΓΟ ριεο3ΐΐ3Γ ρβίΓεηι ηιευηι ΟΓΒΐίοηε εοείεβίϊιιηι : Ηβεε

εοίΐεηι ίΙΙη (οδ!) (μιηπι ιιι,ίιιιι ηΐ63 ρΓΐυδ εχ3Γηνΐ ψι.ιηι υΙείΌ

ροΓΐ3ΐ-βι• Μβπβε νΪΓ^ΐηίδ ιιι.ίΙιΪ* ηιεβε. 8ίπιιιΙ αηΐεηι 30 εβηι

αϋβοΐνί εΙ πιπηίκινί Αηιεη, ίη^εηδ βη^οίοπιπι ηηιΐΐϊΐιιιΐο 3ε-

εεδδϊΐ : οίυοουδηυε εχ ίΐϋδ ηΐ3ίΐ(ΐ3νϊ υΐ νεβίεπι εχρηηθεΓεηΙ Ιπ-

<ΐ(1;ιηι εβφΐε εοΓρυβ βεηϊδ 1>ειιε<1ΐε(ϊ Ιοδορίιϊ οονοΐνειεηί.

Γ,ΑΡϋτ XXVI.

Εΐ βίϊβίπδ ΙοδορΗυηι άίχί Νοη (Ιοηιίιουϊίπι• ϊη Ιε οιΙογ

ιηοΓίίδ νεί ΓοεΙοΓ, ηεψιε ρΐΌ(1ίηίΐ νεπηϊβ (1ε εοιρυι-ε Ιυο υη-

(ΐυηηι. Νοη ίΓηη^εΙιΐΓ (Ιο εο Γηεηιόΐ'ϋηι νεί υηιαιηι, ηε^υε

«11υ8 ηιιιΙ.ιΙ/ιΙιιι• ΐη εβρΐΐε Ιυο ρϊΐυδ: ιιεοριε ρεπΒίΐ ({ΐιΐεψιηηι

ίΐβ εοΓροΓε Ιυο, ο ηιί ρβΙεΓ Ιοδερηε, δεθ ηι;ιηεοΐΐ ΐηΐεςπιηι

εΙ ΐηεοιτπρίπηι υδίμιε 3(1 εοηνίνΐιιηι τηϋΐο αηηοηιηι. Εΐ ορίδ-

φΐίδ ηΐ0Γΐ3ΐΐϋηι εαΓηηι η3ϋυθΓΪΙ ουίβΐϊοηίδ (Ιίε ΓεεοπΚιΐΐοηίβ

Ιυβε, ΐρβϊ ο§ο ηεηεο,ί(•3πι εί ΓεΙπΒηβπ» ΐη εοη§Γο§3ΐίοηε νίι•-

(τίηηηι. Ει ψιίειιπκ|ΐιε είουπι (Ιείΐεπί πιϊδεπδ ρβυρβπΐηιβ

νίίΐυϊδ εΙ οΓρηαηίδ άβ ΙβΗοΓε ηιηηιιυηι κιιηππη, (Ιΐβ (}υο ίιιβ
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ιρ1ιΊ)Πι1»γ ηιειηοπ,ι, (εΐ ψιΉΙεηι) ίη ηοηιίηε Οίο, ηοη (ίΙΙε)

(ΙεβίίΐυεΙιΐΓ Ιιοιιΐ.^ οηιηί1)ϋδ νίίβε δυβε (ΓιεΒαδ. φηίκφΐϊβ εΐίηηι

δΟ) ρΐιυπ] 3ψι;ιε νεί νίηί ΙπυεικΙιιηι ρΓ3εΙ)υεπΙ νίιΙιι,ΊΡ 3ηΙ ΟΓ-

ρΙκιηο ίη ηοηιίηε Ιπο, ι1α1>ο ΐίΐιί ϊΙΙυπι «Ι ΐηςιτιΐΐηπκ αιηι ίΙΙο

3(1 εοηνίνίπηι πιίΙΙβ βηηοπιπι. Οηιηίβαυε ηοπιο ευί ιμιπιρ επί

ουΙ:ι(ϊο <1ίε οοιιιηΐρίικιπιΙϊηΐΜΛ Ιυηε, ίρβί Βεηε(1ίθ3ηι ε! γρπιιι-

ικΊ'αΐίυικΜίι ρΓηεδΙαϋο ίη εεείρδί.ι νίι-^ίηηηι : π•(1<1.ιη> (ίηψιβηι)

ίρκί ρΐ'υ ιι ιιο (Γΐ^ΐιιΙα, 5εχ3^ϊη(3 ο( <τπΙιιηι Ε( ψιίι-ιηΐΗηιε

ηίδίοηηηι νιΙ;ΐρ Ιιιηβ (Ιεδίτϊρβεπί , ΙαΒοηδ Ιιιί εΐ ηιί§Γ3ΐίοηίδ

(1ε Ηοε ηιυικίο, 5επηοηεηΐφ.ιε (Ηυηε) ΟΓε ηιεο ρνοίηΐυηι, ϋΐυπι

Ιιιηε ΙιιΙρΙ.ίγ ΓοηιηιίΗηηι αΊιηι ίη 1ι;ιο νίΐη νεΓδβοίΐηΓ. Ι)ίδεε-

(ΙεηΙε αιιίεηι (1ε εοΐ'ροΓε ηηίηια είυβ, ε( ιιΙ)ϊ Ιικ: ίρβί ηηιιιιΐιΐί;

(ΙοχεΓεικΙιΐίί <•5ί , ΙίΙ>πιηι (ΙεΙίεΙοΓίηη είυδ εοιιιΐηιπιηι, ηεε ηΙΙο

εηηι ΙοΓψιεϋο δηρρίίοίο ίη ιίίε ίικίπ ϋ ; δεα ΙπππίρΙ ηιηνε

ΐβηειιηι, αίο,υε δίηε ηιοΐεδίία ει (ΙοΙοΐ'ε ίΐίικί ρενίΓαη&ίΒίΐ. Ηοε

(εδ!) (]ηο(1 ΐικΊΐπιΙ)ϊΐ οηιηί ηοηιίηί ε^εηο, ιμιί ρι•;ιεδΙ;ιι•ρ ηειριίΐ

ψιίρψι.Ίΐιι εχ ϋδ ιμιηε ιοιππιρπιοι ;ινί : ηίηιίηιηι κ! ικιμιΙιιγ ίρβί

Γιΐίυδ, νοεβηίΐ ποηιεη είυδ ΙοδερΗιιηι. 8ίε Ιυπιηι ηοη Π3θε-

Βίΐ ίη ίΙΙη ϋοηιο νεΙ μρηιιπη νεί τερεηΐίηη ηΐίφΐη ηιοΓβ ίη

βεηιρίΐεΓηυηι.

€λΡυτ ΧΧΥΙ1.

ΟοηνεηεΓπηΙ (Ιείηεερδ ορΐίηΐ3(εδ ιίΓοίβ ίη Ιοευηι ιώί ρο-

δίΐηηι εΓ3ΐ εοΓριΐδ δεηίδ ηεηείΐίεΐί Ιοδερηί, εΐ ηΠεΓεηίεδ δεοπηι

3ΐηί(:ιιΙ:ι ΓεΓβΙΐΒ νοίυεηιηΐ ίΐίικί (ρ'ΐδ) ίηνοΙνεΓε δεουηίΐυτη εοη-

χιιρίιΐίΐίιιριη φΐ.ι εοηιροηεΓε βοΐεηΐ (εβάβνεΓβ) Ιιπίηεϊ. δε(1 ο"ε-

ρΓεΗεηάεπιηΙ ειιη) δίη<1οηεηι κιπιηι (ψα3δί ίΐιΐϋίπαΐηηι) ΙεηεΓε:

Ίΐ3 εηίηι ίΐΐη εοιροπ είυδ ;η1Ιι;ιρ.μΙ πΐ οηρίεηΐίηυδ εβηι εχυεΓε

ίηνεηΐβ δίΐ ίηδΙ«Γ Γεπί ίηΐίηο1>ίΠ* εΐ ίηοϋδδοίηυίΐίδ. Νεςυε υΐ-

Ιβδ ίη δίηαΌηε ίΐΐη ι•ερεπΓβ ροΐυεπαηΐ ΡλΙπ•ιηϊΐ;ιΙρ8, φίβε τεδ

ηιπχίηιαιη ίρδίδ .-κΐιηίΐ'.-ιΐίηηειη ίηίεείΐ. Τηηάεπι εχΐυΐεπίηΐ επιη

;»1 Ιοεπηι υΒί δίΐη εΓ3ΐ κρε1ιιη<:;ι, εΐ ηρεπιειυηΐ ίαηυβπ), οΐ

εοηθει•εηί εοΓρυβ είηδ ίηΙεΓ εοΓροΓ» ρ3ΐηπη είηβ. Ταηε ηιίηί

ίη ηιριιίρηι νεηίε!)3ΐ άίεβ ηηη ηιεευηι ;ιηιΙ)ΐιΙανί( ίη Αε^γρΙηηι,

δηηιιηηψιε ίΐΐα ηιοΐεϋΐία <]ΐιαηι ηιε« εηυδδ» δϋδΐίηαίΐ. ΡΓοίηίΙε
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(πιογΙοπι) «υ8 ηιιιΐΐο Ιρπιροι-ρ (Ιείίενί, 61 Γεείΐηβηδ ηιε δΐιρρΓ

ΟΟΓρίΙδ ΡΗΙδ (ΙΊχί

€ΑΡυτ XXVIII.

„0 ΠΙΟΓ8 φιβε οηιηεηι δείειιΐίβηι ΓΡίΙοϋδ ρναηκ1;ιηι 30 Ιοί

Ιηοπηΐ3δ ρχείΐΒδ ρΐ ρίαΐηΐιιβ, <:ογΙο «1οιι« ρηίει• ιιιοιίδ ϊΙΙο ϊρδβ

(εβί) ο,ιιί ηβηε ΐίϋί ροΙεδ(3ΐεηι οοηεεδδίΐ. ΟΒ Ιΐ'3ΐΐδ£Γεδδίοηεηι

βηΐηι Άιίαηπ εΐ εοηϊυ^ίδ εϊυδ Ενβε ίηΙεΓεοηΙ (Ιιοηιΐηεδ), ηεαηε

ρβΓοίΐ ηιοΓδ νεί υηί. Νεηιίηί Ιαηιοιι ηηοίϋϊΐ 3ΐιΙ ίηίειΊιΐΓ (ριίε-

ψκιηι δίηε ηιηικίηΐο ρη1ιϊ« ηιεί. ϋΐίαυε εχδΐίΐεΓε ηοιηίηεδ ααί

νίίβηι ρΓΟίΙιιχεηιιιΙ 3(1 ηοη^εηίοβ υβ(}αε 3ηηοδ, βε(1 (ΙεικιΓι δίαηΐ.

Ιιιιο, ΙίεεΙ εοηιηι ιιοιιηιιΙΙί (Ιίιιΐϊπδ νίχεηηΐ, είιίεηι ηίηίΐοηιίηηδ

(:ι1ο μηχιιΙηιριρ, ηεε ιιΙΙιΐδ (1ε ίρδίδ πικρηηι (Ιίχίΐ Ε^ο ηοη

μιΐδΐ.ινί ηιοΓίεηι. (^ιιίρρε (Ιοηιίηυδ ιιιιη<|υ.ιηι ε.πκίεηι ροεη3ΐη

ίηίεΗ ηίδί δεπιεΙ, οιιπι ρ3ΐπ ηιεο ρίβειιεπί εβηι Ιιοηιίιιί ίηιηιϊΐ-

ΙβΓε. Εοϋρπίφΐρ ηιοηιεηΐο ηΐιί ρΓοεεάεηδ ίΐΐα οοη5ρΐείΐ ηιηη-

<1ηΙιιπι 3(1 δε (Ιεδεεικίεηδ (1ε ο•οε1ο, ;ιϊΐ ΡγοιΙϊΒο (.οιιΙγλ ίΙΙιιηι

(Ιιοηιΐιιεηι, ίη^εηΐεηι εχεϊΐβΐυνπ) εοηιηιοΐίοηεηι. Τιιηε ίϊΐ δίηε

Π10Γ3 ίη ηΐΜΐιΐ3ηι ΐηιρείιΐδ, εΐ (1οηιίπ3ΐιιι• ίρδΐ (ηιοΓδ), 3(1 δΐιηηι

3γΙι'ιΙγΪιιιιι ευηι ίΙΙ,ι 3£εηδ. ΡΐΌρΙεπεβ εηίηι ηυο(1 Αίίβηι ηοη

ί'εοίΐ νοίυηΐβίεηι ρβΐηβ ηιεί δΡ(1 Ιι•3ΐΐδ§ι•εδ5υδ ΡδΙ ηιηη(1;ιΙυηι

είυδ, 3(1 ΪΓ3ΐιι εοηΐΐ'3 ίΙΙυηι ροηοίίβΐιΐδ ρηΐεΐ' ηιειίδ ρυηι 3(1(1ίχίΐ

ιηοιΊι, ρΙ (Ιΐ3Ρ ΓαΙιηηε) ίη§ΓΡδδ3 ρβΐ ηιοΓδ ίη ιηπη(1ιιηι. (^)υο(1

δί οοδρινηδδεί Αίίβηι ρι•3εεερ•ιιηι ρ3ΐπδ ηιεί, ιιιπιψκιηι ίΙΙϊ

ηιοΓδ ο!ιΐί§;ίδδεί. ΡυΙβίίίηε πιρ ρεΙεΓε ροδδε 3 ρβίΓε ηιεο υοηο

«Ι ηιίηί ηιίΐΐ3ΐ ειιιτιιηι ί^ηεηπι, ο,πί δηδρίρΪ3ΐ εοΓριΐδ ρβΐΐ'ίδ

τηεί ΙοδρρΗί ϊΐίικίφιρ Ιηηβίει^ί ίη Ιοευηι ςιιίεΐίδ, ηΐ Ιΐ3ΐιίΐεΙ

ειιηι δρίπΐ3ΐϊΙ)ΐι$? νεηιηι οΒ ρΓ3εν3ΓΪ03Μοηρηι Αίΐβπιί (Ιεδεεη-

(Ιΐΐ ίδΐ3 αεηιπιηα εΐ ηιοιίίδ νίοΐεηΐίβ ίη ιιηίνεΓδίιηι £θΐιιΐδ Ιιπ-

ηηηιιηι. Αίαηε 1ΐ3εε εδί εβυβδβ οιιγ ηιε οροιΊεβΙ πιογϊ βεευη-

(Ιυηι ε3πιεηι, (ηίιηϊπιπι) ρΓο ορεΓε ηιεο («επ ηοηιίηίΐιυδ) (|υοβ

ΡΓε3νί, ιιΐ εοηβεψιηπΙυΓ ςΓβΐίβτη."

Οαριπ XXIX.

Ηβεεεε ΙοειιΙιΐδ 3ηιρΙεχ3ΐ)3Γ εοΓριιβ ρβίπδ ηιεί Ιοδερπί,

9»
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εί ΠβΒηηι βιιρβΓ ίΙΙυ(1 : (ι-εΐίαυί) νβΓΟ δερπίεπ ίηηικιηι βρεπιε-

τυιιΐ εί ΓεροβηεπιηΙ εοΓριΐδ είιΐδ ίη εο ί υ χ Ι η εοιριΐδ ροίπχ είυδ

Ι,κοίπ. Τεηιροιε ηυίεηι <ριο υΐχίοπηίνίΐ ο-οηιρίείί ϊρβϊ ει\ιηΙ

οεηίηιη εί ηηϋεοϊηι ηηη'ι. Νιιικριηηι ΐρκί (ΙοΙιιϊΐ (Ιεηδ πΐΐηδ ίη

ΟΓβ είυδ, ηεε Ηευεδ ι*ε(1<1!ΐ3 ίιιίΐ οουΙοΓηηι 3θίεδ, ηεε δΐηΐιπη

είυδ ϊηειίΓνα, ηεςιιε (1εει•ενεπιιιί νίτεκ: δε<1 ορεππη (Ιειίϊΐ 3ΐ•ίί

Ι';•1ιγϊΓι Ιί^ηηΓίηε ιΐδηηε .1(1 εχΐιεηιυηι νίΐ;ιε βυηε «Ιίεπι. Εί Ηίε

ιΐίεδ ει;•ί βεχίυβ εί νί^εδίηηΐδ (ηιειίδίδ) ΑΙιίΙι.

ΟΑΡϋΤ XXX.

Νοβ νενο ηροκίοϋ πΙ)ί (ίδίη) ηικίίνίηιιιβ η 5ει•νη•θΓε ηοβίΓΟ,

Ιβεΐί δΐιιτεχίηιιΐδ εί ριηηο ιοφοΓε ίρδί ΙιοηοΓειη εχηίΐιεηίεδ

ιΐίχίιηιΐδ Ο 8βΓν3ΐθΓ ιιοβίει•, Ιυηηι ηοΐιίδ εχΐιίΐιείο §Γ3ίΪ3ηι: εαυί-

(Ιεηι ηηικ ;ιιΐ(1ΐνϊηιυ3 δεΓηιοηειη νίΐαε. .ΜΊγ.ίιιιιιγ Ι.ίιιιριί, ο 5εΓ-

νβΙοΓ ηοδίει-, ΓβΙα Ηεηοεηί εί ΕΙϊ,ιε, εοβ οίηιίηιηι ηυΙΙί οΐιηο-

χίθ8 Γυίδδε ηιοΓίί. ΕηίηινεΓΟ κειίεηι ίηεοΐυιι) ίιιΜοπιηι ίη ρνηε-

δεηίεηι ιΐ8(|αε (Ιίεπι, ηρ(}ϋε νί(1εηιηί οοΓροπι εοπιπι εοιτυρίίο-

ηεηι. Αϊ κεηεχ ίΐΐε ΙοδερΗυδ ΓηΙιεΓ Ιί^η.ιπιΐδ οπιί Ιαπιεη ρηΙεΓ

(ηιΐ8 μ'πμμΙμιιι εηπιειη. ΙιιβδίδΓι ηπΙεπι υΐ επηίεδ ρεί' Ιοίιιπι

ιιιιι ικΐιι η ι ρπιεΟΊοεηιυδ «,ιηοΐιιηι εναη^εΐίιιηι, εί (Ιίχίδίί ΝηηΓίλΙε

ίΙΙίδ (είίαηι) ιηοιίεηι ρηΐπβ ηιεί Ιοδερηί, εί ΓεδΙυηι ίρδί (Ιίεηι

(ηε) Νίκτιιιη ίΐηηϊνεΓδ.ιπ,Ί δοΐεηιηίΐηίε εεΙεοΐΉΐε. (^ιιίευηιιΐϋε

νεΓΟ (Ιίηιίηυεηί <ριίε(}ΐιηηι άε ηοε δενηιοηε 8ΐνε ίΙΙ! :»1ί^υί(1 3(1-

(Ιίιίει-ίί, ίΐΐε (1<•Ιίικ|ΐιιΙ. Μίΐ'βηιυι• ιιίία,υε (ΙοβερΗηηι) ίη<1ε β!)

ίΙΙο <1ίε ^υο η;ι1ιΐ8 Γυίδίί Βείηΐεηεηιί ίε 3ρρε]ΐ3νίδδε (ίΐίυιη δηαηι

8εευη(1ηηι εβιηεηι. (^υ3ΐ•ε ί§ίίυι• ειιηι, 3εφΐε 3ε ιΙΙί (Ηεηοοηυδ

«Ι Ε1ΐ3δ) δϋηί, ηοη γπΜμΙινΓι ίηιπΊΟΓίβΙεηιΡ εί. ία (Ιίοίδ εαιη

ίιΐδίηηι {πίθδε εί εΐεείηηι.

(]ΛΡυτ XXXI.

Κεδροικίΐΐ νεΓΟ βεΓνβίοΓ ηοδίει- εί αΊχίί Ε(ριί(1εηι ρΓορηβ-

ίία ρ3ΐΓΪ8 ηιεί Ϊ3ηι οοιίδαιηηκιίη εδί δυρεΓ Αίΐηηιυηι οΐ) ίηοΒε-

(1ίεη(Ϊ3ηι είυδ. Εί οηιηίη βά ηυίυηι νο]ιιη(3ΐεηΐ(]ΐιε ρ3ίΓΪδ ηιεί

(ΙίβροηυηΙιΐΓ. φυίρρε βί Ηοηιο πιίδδΐιηι Γβείί ηΐ3ΐιά3ίηηι (Ιεί εί

ορει•» «εεΐΗίοΓ <1ί;ιΙη>Γι εοηιηιίίίειηΐο ρεοεβίηηι, ρΓοίΙαείΐυΓ ηε



ΗΙδΤΟΚΙΑ Ι08ΕΡΗΙ. 133

ί.18 οίιΐδ: ΐη Ηοε δεϊΐϊεεί (νίνυβ) δει•ν;ιΙυι• υΐ ΓοΗε ρυεηίΐεηΐίϋΐη

η§3!, ε! ρεΓρεικΙηΙ δε ΐΓ3(1εη(1απι εβδε Ίη ιη;ππΐ8 ηΐ0ΓΐΪ8. (^)ιιο(1δί

ΓιιβΓΪΙ ηΙϊ(|ΐπ8 Βοηοπιιη ορεηιηι δΐηίΐϊοδίΐδ, εΐ ίρβί νίΐαε ρΐ'ο-

ΓΟ^βΙηι* κρ.Ίΐΐπηι, υΐ ίηεΓεΒΓεβεεηΙε δέηειίυΐίδ είυβ (άπιά ευηι

Ηοιηίηεδ ρι•οΒί ίπιίΐεηΐυΐ1. ϋΒί υθγο Ιιοηιίηεηι εοηδρίείΐϊδ ειιίϋδ

;ηιΐηιιΐδ ίη ΪΓηηι ρι-αεεερδ εδί, ιιΐίοριε ϋεβ είϋδ βΒΒΓενίαηΙυι•:

Ηί εηίηι δυηΐ <ριί ίη βείβΐίδ δΐΐ3ε Ποι-ε βυΓεπιηΙιΐΓ. Οηιηίδ ίΐβ-

ςυε ριορηείί» ψιαιη ρΐΌποη»Ϊ3νίΐ ρβίει- ηιειίδ (1ε ίιΐίίδ Βοηιί-

ηιιπι, ίη αηβΙίΒεΙ νε ίηιρίεη (ΙεΒεί. (^ποά* νεκο ηΐΐίηεΐ 3(1 Ηε-

ικκίιιιηι εΐ ΕΙί.'ΐιη, Γριοηιυιΐυ ίη Ιτηηε «Ιίβπι νινί δυΒδίδΐ3ηΙ, εβ-

<ϊεηι δεΓνβηΙεβ εονροΓ3 ευηι αηΐΒιΐδ ώά\Ί ΓηεΓ3ηί, ε! <|ΐιοι1 ρα-

ΐΓεπ» ηιοιιιυ Ιοδερηιιηι εοηεει-ηίΐ εηί ηαη βεαυε 3ε ίΐΐίδ εοηΐί^ίΐ

ίη εοΓροΓε βπο ρενη>3ΐΐδίο: ε^υϊίΐεηι εΓιηηίδϊ νίχεπ! Ηοιηο ηιιιΐ-

135 ηηηοηιηι τηγπ3(ΐ35 ίη ηιπικίο, ευηι ηιοΓίε 1;πικ•ιι νίίβηι

ηΐίψιβηάο ευηηηπΐ3ΐ'ε εο^ίΐηι•. Ει άΊεο νοΒίδ, ο ΙτβίΓεδ ηιεί,

φΐοά1 οροΠεηΙ ίΐΐοβ ίρβοβ (Ηεηοεπιιηι εί ΕΙϊβηι) βιιΒ Γιηεπι Ιεηι-

ροπιηι ι•ε(1ΐΓε ίη ιιπιικίιπιι εΐ νίΐβ (1εΓπη§ί, ίη άίε ηϊηιίπιηι

εοηιηιοΐίοηίδ Ιειτοπδ 3η§υδΙΪ3ε εΐ βίΐΐίεΐίοηίδ. Νβηι 3ηΐίεΗπδΙυβ

ίπΐ3ΐίυοΓ ίηίει-ίΐείεΐ εορροΓ3, εοπιπιαυε είϊιπκίεΐ δ9ΐΐ£ΐιίηεηι

η(|ΐι;ππιιι ίη ιηοαΊιιπ, ρνορΙεΓ ορρι-οΒπιιηι ουί βιιηι εχροδίίππ

δαιιΐ, εΐ ίΐ>Ίΐ<ιιιιΐιιίΐΐιιι φΐ3 (Ιείεεί» ίρδίυδ ίηιρίε(3ΐε ειιηι νινί

ηυΙηΒιιηΙ.

Γ,κνντ XXXII.

Εί (Ιίχίηιυδ Ο άοηιίηε ηοβίεΐ', (Ιευβ εί βει-νβΙοΓ ηοδίει-,

φΐίιιβπι δπηΐ- ίΙΗ φΐβΙΙαοΓ, ςυοδ (Ιίχίδΐί ε ηιε(1ίο δυΒΒιΙιιπιηι

εβδε 3ηΐίεηΓΪδ(ιιπι οΒ εχρΓοΒπιΐίοηεηι εοπιπ)? ΗεδροηαΉ δει-

\'3Ιογ ΙΙ1Ί βηηΐ ΗεηοεΗ , ΕΙϊβδ , 8<•Ιιϋη εί ΤαΒίΐηη. Ηηηε δει--

ηιοηεηι ειιηι .-πιιΐϊνίηιιικ 3 δει-νβΙοΓε ηοδίΓΟ, £3νίδί δπηιιΐδ εί

εχιι]ΐ:ινιηιιΐδ, οηιηεηκριε ^Ιοί'ίβηι εί §Γ3ΐί3Γυπι ;*«,•! ΐοηοηι οΒίυϋ-

ηιυβ (Ιοπιίηο (Ιεο εί δβΓνβΙοπ ηοδίπ» Ιε«υ ΟπηβΙο. Ηΐε εβί ευί

(ΙεΒεΙυΓ ^Ιοπη Ηοηοδ (Ιί^ηίΐβδ (Ιοηιίιιίπιιι ρηίοπίκι εί Ιαπκ, δί-

πιηΐ 3ε ρβΐπ Βοηο ευηι εο εί βρίπΐηί δβηείο νίνίίίεβηΐί (ΙεΒίηε

εί οηιηί ΙεηιροΓε ίη δβεειιΐυηι δβεεαίοπιπι, ήπιοι.



ΘΟΜΑ Ι2ΡΑΗΛΙΤ0Υ ΦΙΛΟΣΌΦΟΥ ΡΗΤΑ ΕΙ2 ΤΑ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.

ΓλΡυτ 1.

Αναγγέλλω ύμΐν έγ&> Θωμάς Ισραηλίτης πάσι τοις εξ εθνών

άδελφοΐς γνωρίσαι τα παιδικά και μεγαλεία τού κυρίου ημών

Ίησοΰ Χρίστου, οσα έποίησεν γεννηθείς έν τή χωρά ημών. ού

ή αρχή ού'τως.

Οαριγγ II.

1 Τούτο το παιδίον Ιησούς πενταετής γενόμενος παίζων ή>

έν διαβάσει ρύακος, και τά ρέοντα ύδατα συνήγαγεν εις λάκ

κους, και έποίει αυτά ευθέως καθαρά, και λόγω μόνω έπέταξ^ν

*) Ιΐ8 ΐΗιιΙι» βδΐ ία Βοηοη βΐ ϋιχ•5(1 , ιιίβϊ φίοιΐ Οιοβά ρο5ΐ κυρίου βάΊΙίΐ

ημών Ίησοΰ Χριστού . . ΡβΓ Αόγος εις τά παιδικά κα\ μεγαλεία (κ. μεγ. »β-

οαιιάίκ ουπ8 ιΐείείο νίάεηΙηΓ) του κυρίου καΐ σωτήρος ημών Ίησοΰ Χριστού . .

νΐηϋ Παιδικά τού κυρίου κα\ ϋεοΰ καΐ σωτήρος ημών Ίησοΰ Χριστού . . 8ίη»ίΐ

Σύγγραμμα τοΰ αγίου αποστόλου Θωμά περ\ της παιδικής αναστροφής τού κυρίου.

Ι. Άναγγε'λλω (Ογ«5<1 βί Βοηοη Άναγγίλω) — ούτως εχ ΟτβίΐΙ «ι Βοηοη . .

ΡβΓ Άναγκαϊον ήγησάμην έγώ Θωμάς ο' Ισραηλίτης πάσι τοις εΊ έϋνών άδελφοϊς

γνωρίσαι τά παιδικά καΐ μεγαλεία τού Χριστού, οσα έποίησεν ο κύριος η'μών καΐ

ϋ^εάς Ιησούς Χριστός (Ιππ- ηβα^ιιε ΡίΐπΜοπδϊ* Ιβοΐΐο κίιυΐΐίδ ο«ι δϊηαϊιΐαιε , <]ΐκιπι

τίιΐβ ίηΓΓδ) γεννηθείς £ν τή χώρα ημών εν τή Βηϋλεέμ, έξιστάμενος (Ιιαϊιΐί νβΛί

ίΟΓΪμΙιίΓαΤΙιϊΙοηί (ΙιιΒκι νκίεοιιΐιιΐ' ; εοηϊεείΐ ;ιΙι ααεΙΟΓβ ΐμβο ΜτϊρΙιιπι Γιιϊϊβε έξιστών

[- στάς] η'μάς) ' ων η' αρχή ίστιν αυτή . . νϊπιΐ "Απασι τοΓς ίξ ε"5νών γνωρίσαι

άδελφοΐς τά παιδικά οσα έποίησεν ο' κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αναγκαίο»

ήγησάμην έγώ Θωμάς ό Ισραηλίτης - - (π•1ί^υ» Ι.απι»εΗιΐ8 βχ οοίϊοβ ηοη βχ-

κηρβΐΐ).

ΙΓ, 1. Τούτο το παιδ. Ιησούς (Ιησούς βχ βαοίοπίβίε οοιίϊοιιιη Ρ»η5Ϊεη5Ϊ5

ει ΥπιιΙίΛοικ'ηδίκ βςπρϊΐ; 0γ65ι1 ει Βοηοη Ικιΐιεηΐ ό Ιησούς) -- έπεταξεν αυτά . .

Ρβγ 'Γό γαρ παιδίον Ιησούς (αιΜβ ήν?) πενταετής γενόμενος, βροχής δε γενο

μένης , κα\ παυσάσης της βροχής ό Ιησούς ίπαιζεν έπ\ διοδεύσει τινός ρΰαχος

*•" τι* παραρρέοντα ύδατα συνηγάγετο εις λάκκους ,
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αυτά. 2 Και ποιήσας πηλον τρυφερόν έπλασεν έξ αυτού στρου-

θία φ' και ην σάββατον οτε ταΰτα έποίησεν. ήσαν δέ και

άλλα -παιδία πολλά παίζοντα σΰν αΰτω. 3 Ίδών δε' τις Ιου

δαίος α έποίει ό Ιησούς έν σαββάτω παίζων, απήλθε παραχρήμα

και ανήγγειλε τω πατρι αΰτοΰ Ιωσήφ Ιδού το παιδίον σου έστιν

έπι το ρυάκιον, και. λαβών πηλόν έπλασεν πουλία ιβ, και έβε-

βήλωσεν το σάββατον. 4 Και έλθών Ιωσήφ έπι τον τόπον καΐ

ίδών άνεκραξεν αΰτω λέγων Διά τί ταύτα ποιείς ε'ν σαββάτω α

ουκ Ιξεστι ποιεϊν ; 6 δε Ιησούς συγκροτήσας τάς χείρας αΰτοΰ

άνέκραξε τοις στρουθίοις και είπεν αΰτοίς Υπάγετε, και πετα-

σθέντα τά στρουθία ύπήγον κράζοντα. '' Ίδόντες δέ οι Ιουδαίοι

έθαμβήθησαν, και απελθόντες διηγήσαντο τοίς προίτοις αυτών

όπερ είδον πεποιηκότα τον Ίησοΰν.

Εβραίων, καΐ αυτά τά ΰδατα παραχρήμα έγένοντο καϋαρά καΐ ενάρετα• λόγω

6έ μόνω έπάταξεν (οοι•π§εηι1ηΐϊΐ εδί έπέταξεν) αυτά , καΐ πάντως ΰπετάσσοντο

αΰτω . . νϊηα1 Το παιδίον Ίησοΰς πενταετής γενόμενος, καΐ βροχής γενομένης

ϊπαιζεν επί διάβασιν ρΰακος , καΐ τά ρέοντα ΰδατα ρυπαρά όντα συνήγαγεν εις

λάκκους, καΐ έποίει αυτά καϋαρά εΰϊέως καΐ ενάρετα είναι, λόγω δέ μόνω κα\

ουκ έργω έπιτάξας αΰτοΐς.

2. ΚαΙ π. πηλόν τρυφερόν (ει ΟΓβδίΙ ει Βοηοα πυλόν τριφερόν) — οτε

(Βοηοη οτι) — σύν αΰτω . . Ρ»γ Έπάραντος δέ έκ της χείλεως (βίο) αυ'τών

πηλόν τρυφερόν, έπλασεν έξ αυ'τοΰ στρουϊία τον αριθμόν ιβ. η'σαν οΰν καΐ τά

παιδία παίζοντα σύν αΰτ<β . . νίηιΐ ΕΖτα αράς έκ της ΰλεως πηλόν τρυφερόν

έπλασεν έξ αυ'τοΰ στρουϊία δώδεκα • ην δέ σάββατον οτε ταΰτα έποίησεν παίζων,

χαΐ πολλά παιδία εΐο (ρι-ίβΐεΓ Ηαεο Ι.:ιηι!>οαιιχ ιιΐΚίΙ εχδοιίρβϊΐ).

3. Ίδών δέ — έν σαββ. παίζων (ιΐβίενί οτι αυοβ ϋΓεβΛ ει Ιϊοιιοιι βηΐβ έν

Ικι1)(ΐιί; οί". ΡίΐΓ, ϊη α,υο τειΛε ακεδί) — ρυάκιον (ϋΓεδά εΐ Βοηοη ρήακον• ΟΓ.

οβά. δίηαίι. ίιι <ιυο εβΐ περί το £υάκιν) — το σάββατον . . Ρϊγ Ίδών δέ τις Ιου

δαίος α έποίησεν Ίησοΰς έν σαββάτω πλάττων τον πηλόν, άπήλίεν εΰϋέως καΐ

άπήγγειλε τω πατρ\ αΰτοΰ Ιωσήφ λέγων Ίδοϋ το παιδίον σου παϊζον επί τους

ρΰακα; (αιιη ρΐΊοΗοιιβ έπ\ διοδεΰσει τινός ρΰακος πΐ3§ίθ εοηνεπίΓε νίάεΐατ επί

τοΰ ρΰακος) , καΐ η'ρε πηλόν καΐ έπλασεν έξ αΰτοΰ στρουϋα ιβ , καΐ βέβηλοι το

σάββατον,

4. ΕαΙ έλδών (ίΐβ ϋΓεβιΓ; Βοηοη α<1ι1 ό) Ιωσήφ — έν σαββάτω (ϊι«

1)γρμ1; Βοηοα έν σάββατον) — ύπήγον κράζοντα (ει ϋτεϊΐΐ εΐ Βοηοη ήπηγον

κράζων) . . Ρηγ ΚαΙ έλΐών ό Ιωσήφ επί τον τόπον κα\ ίδών άνέκραξεν αυτόν (δϊο)

λέγων Διά τί ταΰτα ποιείς έν σαββάτω, ο (βίο) οΰκ έ*ξεστι ποιεϊν; ό δέ Ίησοΰς

συγκροτήσας τάς παλάμας αΰτοΰ άνέκραξε τοίς στρουίίοις καΐ εΖπεν αΰτοϊς Υπά

γετε πετάσϊητε καΐ μέμνησϊέ μου ζώντες (οί. &ά Ιιαεο Λίιιαίιίπιιη Ιεχίοπι). και

πετασίίέντων τών στρουϋίων έξήλίον κράζοντα.

δ. Ίδόντες - - διηγήσαντο (διήγησαν εχ Ηοηοιιίεηβί εαϋΐιιηι εχ ειτοΓε Μϊη-

§3Γβ11ϋ ε*βε νϊάβΙϋΓ) - - είδο» (ει ϋΓε»α ει Βοηοη οΐδον, αοοα είδον ει Εδον ραπ

ϊιΐΓβ οοΓΓΪβϊ ροΐββι) - - τ. Ίησοΰν . . Ρ» Ίδόντες δέ οΐ Ιουδαίοι έϊαμβή^ησβν,
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Ολριιτ III.

1 Ό δέ υιός "Αννα του γραμματέως ήν έστω: έκεΐ μετά

τοΰ Ιωσήφ, καΐ λαβών κλάδον ΐτέας έξέχεε τα ύδατα ά συνή-

γαγεν ό Ιησούς. 2 Ίδών δέ ό Ιησούς τό γινόμενον ήγανάκτησε,

καΐ είπε προς αυτόν "Αδικε, άσεβη καΐ ανόητε, τί ήδίκησάν σε

οί λάκκοι και τα ΰδατα; ιδού νΰν και συ ως δένδρον άποξηραν-

δης, και συ μη ένέγκης φύλλα ούτε ρΎζαν ού'τε καρπόν. 3 Και

ευθέως ό παις εκείνος έξηράνθη όλος. έ δέ Ίησοΰς οΐνεχώρησε

καΐ άπηλθεν είς τον οίκον Ιωσήφ, οί δέ γονείς τοΰ ξηρανθέντος

έβάστασαν αυτόν θρηνούντες τήν νεότηταν αύτοΰ, και ήγαγον

προς τον Ιωσήφ, και ένεκάλουν αυτόν Ετι τοιούτον έχεις παι-

δίον έργαζόμενον τοιαύτα.

€αριπ IV.

1 Είτα πάλιν επορεύετο δια της κοίμης, και παιδίον τρέ

χων διερράγη είς τον ώμον αύτοΰ. και πικρανθεις ό Ιησούς είπεν

αύτω Ούκ άπελεύσει την έδόν σου. και παραχρήμα πεσών άπέ-

κα\ απελθόντες διηγήσαντο τοις πρώτοι; αυτών όπερ Εδον σημεΐον, πε-οιηχώς

ό Ίησοΰς.

III , 1. Ό δε υιός Ά. τοΰ γραμματέως (τοΰ γραμμ. εχ Ρ»γ ει δίιΐίΐϊι ; Ογρ«1

«Ι Βοιιοιι γραμματεύς βϊηε τοΰ) ην (ΐΐα Ρ»γ; ϋΓββά ει Βοηοη ων) έστώς —

συνήγ. ό Ίησοΰς . . Ρηγ Ό δε υί. "Αννα τοΰ γραμματέως ην έοτώς έκεΐ μετά

Ίωση'φ , χα\ λαβών κλάδον ίτέας - - συνη'γ. ό Ίησοΰς.

2. Ίδών δε" — ασεβή (ίΐβ οογπ ϋΓβδί ει Βοηοη [ασεβεί] εΐίβηι δίηοΐΐ) κα\

- - ιδού (ϋΓβ5(1 αΛά χα\) - - οϊτε καρπόν . . Ρ»γ Ίδών δέ τό παιδίον Ίησοΰς το

γενόμενον ΰπ' αύτοΟ η'γανάκτησε, καΐ είπεν αυ'τώ Ανόητε, τ£ η'δίκησάν σε οί

λάκκοι κα\ έξέχεας τά ΰδατα; ιδού νΰν κα\ σΰ — φύλλα ούτε κλάδους οϊτε

καρπόν.

3. ΚαΙ ευθέως - - νεότηταν (Η» εοιίϊεεβ) - - ένεκάλουν (ει Ογρ5(1 ει Βοηοα

ένεγκάλουν, ίΐεηι Ρηγ. ΟΓ. ίηιτβ δϊηαϊΐϊοϊ ΙεχΙιιβ οβρ. IV, 2.) -- τοιαΰτα .. Ρογ

Κα\ ευθέως έξηράνϋη όλος. ό δέ Ίησοΰς άνεχώρησε καΐ άπήλϋεν είς τον οίκον

αυτού, οί δέ γονείς τού ξηρανίέντος έβάστασαν φέροντες αυτόν ϋρηνούντες τήν

νεότητα αυτού , καΐ ήγοντο προς τόν Ίωση'φ , καΐ ένεγκάλουν αυτόν οτι τοιούτον

έ*χεις παιδίον έργαζόμενον τοιαύτα (νει-Ιϊΐ ηαεο ειιπι Οοΐείεπο Ραοπείυ: — αά

ΙοιιρΗαιη ακβπι ϊηουεαϋαηΐ Ουτ ήιαπιοάί Λα&65 ρικηιτη Ιαΐία ορνταηίαη ?). Ρι-ββΙει-εα

νβτο Ρηγ ιΐίΐϋίΐα Ιιβοεί Ηβεο : Είτα ό Ίησοΰς παρακληίείς παρά πάντων ίάτρευσεν

αυτόν, έάσαντός τι μέλος (οοιίεχ αάΜίΐ τινά. Ιοιιεβία* ρτο εο ΓεροηεηάΌηι ιΐαχίι

εΤναι.) άργόν ολίγον, είς τό προσέχειν αυτούς.

IV, 1. Είτα πάλιν - - τρέχων (βίε ει Οταά ει Βοηοη) -- διερράγη (ϋΓείά

-γει, Βοηοη διεράγει) - - άπελεύσει (ϊΐβ ει ϋΓείά ει Βοηοιι) - - πεσών (κίε
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θανεν. ΐδόντες δε τίνες το γινόμενον ε!πον Πόθεν τοΰτο το παι-

δίον ε'γεννήθη, δτι πάν £ήμα αυτού έ*ργον έστιν έτοιμον; 2 Και

προσελθόντες οί γονείς του τεθνεώτος τά 'ΐ6)σήφ κατεμέμφοντο

λέγοντες 2ύ τοιούτον παιδίον έχων οΰ δύνασαι μεθ' ημών οΐκείν

έν τη κώμη, ή δίδασκε αυτό) εύλογείν και μή καταράσθαι* τα

γαρ παιδία ημών θάνατοι.

Οαριγγ V.

1 Και προσκαλεσάμενος ό Ιωσήφ το παιδίον κατ' Ιδίαν

ένουθέτει αΰτον λέγων "ίνα τί τοιαύτα κατεργάζει, και πάσχου-

σιν ούτοι και μισούσιν ημάς και διώκουσιν; είπε δέ ό Ιησούς

Έγώ ο!δα οτι τα ρήματα σου ταύτα ουκ είσίν σά, όμως σιγήσω

δια σέ' εκείνοι δέ οισουσιν την κόλασιν αυτών, και ευθέως οί

εγκαλούντες αυτόν άπετυφλώθησαν. ι Και οί ίδόντες έφοβήθη-

σαν σφόδρα και ήπόρουν , και έ*λεγον περί αυτού οτι πάν ρήμα

δ έλάλει, είτε καλόν είτε κακόν, £ργον ην και θαύμα έγένετο.

Ιδόντες δέ ςτι τοιούτον έποίησεν ό Ιησούς, εγερθείς ό Ιωσήφ

έπέλαβεν αυτού το ώτίον και έ'τιλεν σφόδρα. 3 Το δέ παιδίον

ιιΙεπ|ΐκ•) - - Ετοιμον . . Ρβγ Πάλιν ούν ό Ιησούς ε*πορεΰετο δια της κώμη; , καΐ

παιδίον τρέχον διερράγη εις τον ώμον αυ'τοΰ. κα\ πικρανί)ε\ς ο Ιησούς είπεν

αΰτω Ουκ άπελεΰση την όδόν σου. κα\ παραχρ. πεσών άπέϋανεν. ίδόντες - -

έστ\ν έ*τοιμον ;

2. ΚοΛ προσελ3όντες γ - κατεμε'μφοντο (εχ Ρβγ εβι ; ϊη ϋΓβδά ει Βοηοη <1«-

5ΪάΌι•»ΙιΐΓ. Οί. οΐϊαηι 8ϊικιϊΐϊοιιηι , ϊη ηιιο «ι εγκαλούν) λέγοντες — παιδίον έ*χων

(ίι» ι η 13118 Ρβγ ; ϋΓβδίΙ παιδ. Εχεις) ου - - αΰτω (ϊι» Ογκο1 ; Βοηοη αυτόν) εΰλο -

γεβι — θάνατοι (ϋΓείά ει Βοηοη - τεΐ) : Ρβγ Κα\ προσελϋόντες - - κατεμε'μφοντο

λέγοντες 2ϋ τοΰτο το παιδίον έχων οΰ δΰνασαι — έν τη πόλει ημών ■ η δίδασκε

τέ παιδίον σου αΰτω (ΙοοεΜυ» οογγρχϊι αυτός. Ηεοΐϊυβ ΤΗϋοηϊ το παιδ. σου βά-

ι!ίΐ;ιηι•-ιιΐπηι ϋΒιτιπί νίά!ε1>ίΐΐιΐΓ ; βει! οί". ΐεχίιιπι βϊιιιιϊι ϊοιιιτι ) εΰλογεΐν καΐ μή κα-

ταράσϊϊαι , η Εξελθε συν αΰτω των ώδε • τα γαρ — θάνατοι.

V, 1. Καί προσκαλεσάμενος — κατεργάζει («ίο ιιΙεΓααε οοϋεχ) — ταύτα

οΰκ είσ\ σά (ϊτα εχ Ρβγ ϊοπρβί; Ι)Γε$<1 ει Βοηοη ροβΐ ταύτα ρβΓβαηΐ £μά ουκ

είοίν αλλά σά , ααεπιβ(1πιοάΊιηι ειϊ&ιη ϊη ενβηςεΐϊο ιιοβίΓο ΤΙιοπιαε Ιαΐϊηο Ιι-^ϊΙιιγ ;

οί. ϊη Γι α V, 2.) - - άπετυφλώΐίησαν (ίίο οΙεπ}ΐιε οοιίεχ ; ρεΓ εΓΓΟΓειη ι^ϊι ιιι• Τηίΐο

εάίάΐι έτυφλώϋησαν) . . Ρβγ Προσκαλεσάμενος δε ό Ιωσήφ το παιδίον κατ' ιδίαν

Ενουθέτει αυτί λίγων "Ινα τί - - πάσχουσιν ούτως , κα\ μισούσιν - - ειπεν δε ό

Ιησούς Έγώ οίδα οτι τα £ήμ. σου ταύτα οΰκ είσΐν σά, άλλα δια σέ σιγήσω"

Εκείνο* 8έ ο'. ,είρηκότες σοι ταύτα οΓσουσι τήν κόλασιν την αίώνιον. κα\ ευ3• οί

Εγχ. 'α^τόν ίΐίι^λώδησαν.

2. Καϊΐϊ (βχ ΡβΓ ε»1; ίη Όταά ει Βοηοη (1ε8Ϊ<1βπ»ΙιΐΓ) ίβόντες -- Εγερθείς

" ό Ιωσήφ (ό Ίωσ. πιμιμ εχ Ρβγ αόΊΚώπιαι) — σφόδρα . . Ρ»γ Κα\ οί Ιδοντες



138 ΕνλΝΟΕΙΛϋΜ ΤΗΟΜΑΕ ΟΚΑΕΟΕ Α.

ήγανάκτησε και ειπεν αϋτώ Άρκετόν σοί έστιν ζητεΐν και μη

εύρίσκειν, καΐ μάλιστα ου σοφώς £πραξας• ουκ οιδας οτι σός;

μή με λύπει.

ΟΑΡυτ VI.

1 Καθηγητής δε τις ονόματι Ζακχαϊος έστώς έν μέρει τινι

ήκουσε τοΰ Ίησοΰ ταΰτα λαλοΰντος τώ πατρι αυτού , και ε'θαύ-

μασεν σφοδρώς οτι παιδίον «ν τοιαύτα φθέγγεται. 2 Και μετ'

ολίγας ημέρας προσήγγισεν τώ Ιωσήφ καΐ είπεν αυτοί οτι παι-

δίον φρόνιμον έ*χεις, και νουν έχει" δεΰρο παράδος μοι αυτό όπως

μάθη γράμματα, και έγώ διδάξω αΰτο μετά των γραμμάτων

πάσαν έπιστήμην και προσαγορεύειν πάντας τους πρεσβυτέρους

και τιμάν αυτούς ως προπάτορας και πατέρας και τού αγαπάν

συνηλικιώτας. 3 Και εϊπεν αϋτώ πάντα τά γράμματα άπό τού

α έως τού ώ μετά πολλής εξετάσεως τρανώς. έμβλέψας δέ τώ

καθηγητή Ζακχαίω λέγει αΰτω 2ύ το άλφα μη εϊδώς κατά

φΰσιν, τό βήτα πώς άλλους διδάσκεις; ύποκριτά, πρώτον εί

οίδας δίδαξαν τό ά , και τότε σοι πιστεύσομεν περί τού β. είτα

ήρξατο άποστομίξειν τον διδάσκαλον περί τού πρώτου γράμμα

τος, και ουκ 'ίσχυσεν αΰτφ άνταποκριθήναι. 4 Άκουόντων δε

έφοβήϋησαν πάντες σφόδρα και ήπόρουν , καΐ ίλεγον περί αΰτοΰ οτι πάν ρήμα

ο λέγει, εΓτε καλόν είτε κακόν, έ*ργον γίνεται, κα\ έϊαΰμαζον. είδόντες δε οτι

τοΰτο έποίησεν ο' Ίησοΰς, έγερϋε\ς ό Ιωσήφ έπελάβετο αΰτοΰ τό ώτίον και

ίτιλεν αυτό.

3. Τό δε παιδίον — και μάλιστα οΰ σοφώς (ϊΐα εχ Ρηγ βεπρϊίπιιΐϊ ; Ι)π.~ί1

βΐ Βοηοη ροβΐ εύρίσκειν ρει-^ιιηΐ μάλιστα οτι σοφώς) — μη με λΰπει (Οπ»<ϊ ει

Βοηοη αά" Ηηεο ηιΐιΐιιιιΐ σός γαρ είμι, αηαε οιιπι Ρίΐπδϊεηδΐ οιπΐδίπιαβ) . . Ρ»γ Τό βε

παιδίον - - κα\ μή εύρίσκειν αΰτοΰς (Τ)ιίΐοηΐ $αηΙ εαεεϊ ΐΐΐϊ Γαείί ιραίΐεΓεηΙεβ Ιοβε-

|ΐ]ιιιιιι) , κα\ μάλιστα οΰ σοφώς ίπραξας. ουκ οϊδας οτι σός είμι; μή με λΰπει.

VI, 1. Καθηγητής - - έν μέρει τινί (τινί εχ Ρ»γ εϊΐ; ϋιεδά εΐ Βοηοιι ηοη

Ιι.ιΐΐίτιΐ' ήκ. τού Ίησ. τ. λαλοΰντος (Οτεβιΐ ει Βοηοιι νίιϊοδε τω Ίησοΰ ταΰτα λα-

λοΰντα) - - φθέγγεται . . Ριιΐ' Καθηγητής - - ήκουσε τοΰ Ίησοΰ ταΰτα λαλοΰντος

τοΰ πατρός αΰτοΰ, καΐ έϊαΰμασε σφόδρα οτι παιδίον ον τοιαΰτα φϊ.

Ί. Κα\ μετ' είπεν αΰτω : εοηβεηΐϊι Ρατ | οτι παιδ. φρόν. έ*χεις κ. ν.

{χει: ιΊα Ρ»γ; Βοηοιι ει 1)η•5ΐ1 οτι (ϋΓεβι! ?τι) νουν £χει (ΟΓείά1 νουνεχεί, Βοηοα

νουν έχει) , καΐ φρόνιμον έ*χεις παιδίον | δεΰρο (,Ριιγ ηιΜ οΰν) - - μάϋη (ϊΙη ΡαΓ ;

Μι ι -ιΙ εΐ Βοηοη μάϊω) γράμματα | κα\ έγώ διδάξω - - καΐ προσαγόρεΰειν (ϊΐβ

1)γεηΙ; Βοηοη -ρεΰει) — κα\ τιμάν αΰτ. ώς προπάτ. ιιβαυε συνηλικιώτας (ϊΐβ

ϋιεδίΐ ; Βοηοη υ νεΛίβ κα\ τιμάν αΰτοΰς Ιι,πι-ϋίι «ά συνηλικιώτας, οππ58Ϊί> πιβ-

(Ιπϊ) : Ιιιιιαπι ηϊΐιϊΐ ίη Ραιϊίίειίϊί ΙεβΗιιΐ".

3. ΚαΙ εΐπεν αΰτω πάντα — πιστεύσομεν (Βοηοη - σωμεν) — άνταποκρι-
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πολλών λέγει το παιδίον τω Ζακχαίω "Ακουε, διδάσκαλε, τήν

τοΰ πρώτου στοιχείου τάξιν, και πρόσχες ωδε πώς έχει κανόνας,

και μεσαχαρακτήρα ους όρας ξυνούς διαβαίνοντα, συναγομέ

νους, ΰψους μέν αυτούς πορεύοντος πάλιν δέ κεφαλαιοΰντος,

τρισήμους ομογενείς , υπάρχους δέ και υποστατούς, ισόμετρους"

κανόνας έ*χεις τοΰ ά.

ϊϊηναι: βΙ> Ιιϊϊ βαΐΐβ (ΙϊΙΙ'οιΐ ΡίΐΓΪκϊιτικΪΗ εοιίεχ , αηϊ 3Ϊε ΗαΒβΙ Κα3(σαντος δε αυτού

τοΰ διδάξαι γράμματα τω Ίησοΰ, ήρξατο το πρώτον στοιχείον το αλεφ. ο' 8ε

Ιησούς λέγει το δεύτεροι στοιχείον μπέϋ , γκίμελ , καΐ είπεν αΰτώ πάντα τά

στοιχεία £ως τέλους, καΐ άναπτύξας βιβλίον, τους προφητας έδίδασκε τόν κα-

δηγητη'ν.

4. Ηοπιπι ηίΐιίΐ εϊιηΐΐβ ίιι ΡαιίβϊκηβΊ ϊηνεηίΐαΐ". Οοαΐειιιη ηιιΜίιι Βι•ε«1<•η$Η

ει Ιϊ(ΐιιοιικΊΐϋΪ8 ΙεχΙιι» ίοϋβ α νειΊιίβ πώς έχει κανόνας ικιριβ »ι1 βεοΐϊοηϊβ ΙΊιιγπι

ριτψκιηι εοιταρίιυ είί. δοηρίιιπι ειιϊιη Ϊ1>ϊ βίο «Ι : πώς έχει κανόνας καΐ μέσα

χαρακτήρας, ους ορα ξύνους, διαβαίνοντας, συναγομε'νους , υψουμένους, χορεύον

τας, βαλεφεγιούντας (Βοιιοη βάλε φεγ.) , τριση'μ°υί > ομογενείς, ύπαρπουχϋέν

(Βοιιοη -χϋέ) ζυγοστάτους, ισόμετρους• κανόνας έ"χει το ά. Ηιιβο ΜϊηβΗΓβΙ-

Ιϊιΐϋ, ΗΙ>π ηιιείοιτιη ίη ΙϊίΙ ιι ;ι Α *νιηΙ>ι>1υιη <1ιμ εϊιΐδαυε Ιη'ηϊ ο^ηονϊϊΛε εχίδΐϊ-

ιηιιιιπ , ίιι Ηιιηο Γβι-β ηιοιίαιη επκ.'ΐκΙίΐιιΗ» εεηβηίΐ : πώς έ"χει κανόνας κα\ μεσοχα-

ραχτηρας• ους ορα ξυνούς, διαβαίνοντας, συναγομένους, υψουμένους, χορεύοντας•

λάβε περιόντας, τριση'μους, ομογενείς, ύπαρχους τε• ζυγοστάτους, ισόμετρους•

κανόνας έχεις τοΰ α, πβε ϊπΙετρΓεΙαίίοιιβ ;ΐ(1<1ίΐα Λαάί, η\α§ί>Ι(τ , ροιίΐϊσηβηι ρη'πιί

είεπιεπίι, €1 αΙΙαιάε φιοιαοάο ίια&εαί σαηοη€3 ιηι Ιίηιαί, ε* άχτη\άίο$ οΛβΓαείίΓΕ* . ςυβ)

ιηίριεε οοτηηιαηα , ρίτηκαηία, αη><ιη^ηΙοί, 3υτ<μηΙβ$ , ιαΐΐαηία: αεείρε ιοι ηνί *«-

ρνηνηΐ, ίι-ίίιηεοϊ, /ιοηιορεπηυ, εί νείιιΐί ρήηάραίιιηι Ιεηεηίίβ , αά ίίίιείίαπι ρο$ίΙιι& ιΐ

αίφιιιϋα ηαη)\ιται : οαηοηα ϊεα Ηηία» Λα&ε» ΙίΙΙΐταε Λ. Ιρϊε *<ιιπ<-η Μίη^αΓεΙΚίΒ

εοπίεείυπ» βε 3ΐιΪ3 «ϋΙ'ίιιΙρΓΟ ηοη (ϋββϊπιυΐανίΐ: ηο(;ΐ5 πιϊιιι ΠΙ;ιν Ππ«-ι;ι<* Α ηεε ίιι

Οϊ-Μεεοπιπι Αΐ|ι1ια προ ΐη ΗεΒΓβεοπιπι ΑΙεμΗ ιρίίκΙι-ΗΓΡ. Μαΐΐο (μιίίΐβιη πιιΐ£» εββ

ι|ικηΙιμιι' ία ρτίιπ;ιτη Ατπιεηοηιπι Ιΐιίεπιπι , ρτοΒαΓβ 5ΪΜ νιβο» εβί ΪΪ3 ηυαε (', Η ;ι Γ

αία ιι• ϊη ΙΙΪΒβτε ρβηΐεο Χ, ρ»(>. -26. (εά. Ι^»η§1« 1811. Ιοπι. IX. ρβ£. 124.) <1β

1β§εηιΙί3 Οιπβΐΐαοοπιπι Ρει-3Ϊ3β ιΐουιιι'ι. 11» εηϊπι ιείειίατ αχ βνϊηβρίΐο ι[ικκ1:ιιιι

!ιι|'»ιιΐίίΐ'' ρεΓβίοο ,,φι'βίαηΐ αινοΐ)έ α Ι'ίοοΙν ρουτ αρρτιηάτε Ι'αύο , 1« ηκιίΐτο ίιιι

νβαΐαηΐ (αίη &η α, \1 %'αττϊΐα ΐ) άϊΙ αιι νιηίίτι Λρρηηιχ -ιηοι αιιραναναη! ροκπ)ΐιοί

ία ρΓοηι'ίΓβ ίίίίτβ άΐ Ι'αΙρΙιαΜ ί«ί αίη$ί (αΗί. .^ιιγ^οοι Ιί ίηαίΐτί Η ΙταίΙαηΙ <Ιβ ριίύ

ύαΙΑϋαηΙ , ιί τέροηάίΐ ^ι ηι άϊταί ροίηΐ α , ί)ΐιβ ΐ'οιυ ηε ηιβ άίίίβζ ροητφιοϊ ία ρτι-

ιιιΐάί' ΙΜη Γίί 01)151 (ηίΐι. 1.6 ιηαίίτί αβ ηιοΙΙηηΙ ίη οοΐίτι , ](3ΐΐ3 ίιιι <ίίί Λ ΐ'οιΐ5

Ι'αρρτίηιίπΐί ιίοηο ηνχ. ί,ο ρτιτηϋτε Ιιΐΐη ά( Ι'υΙρΙιαΜ ιβΐ [οπηκ <ίβ Ιτοίί Ηρηα

ραψβηάίουΐαϊηί ίιιι- ιιηε ίι'3Ί£ άίαηιίταΐΐ {Ι'α αηηβτιι'βτι «3< οϊηϊί (αχί /ι ριη ρτί$

οοιητηι ηηε τη τεηνετίέε) , ροητ ηοιίί αρρτεηάη ^ιιε ί« οοιηιηβϊΐοοηίηί ιίί ίοιιί?ί (Ηο$ι$

($1 νηβ Μϊίηοβ βη ίΓοίί ρετιοηηα." (^ιπ(>ο« ΜίηβαιεΙΗΐ <1β Ιοοο ηυιίΓΟ οοηίεείιιπ»

,,ιηϊοίπιε Ιοουιη ι-ε$ΐίΐυ1ιιιη ει ϊ11ϋ3ΐΓ3(ιιπι" εεηβυίΐ ΤΗϋο. (Λ ίηιπι , μι βο•!.

ίίρηι ι . Ι. ρ. 292. , ίαοεαπίϋϊ οοηι>είιΐΓα» ι'ίίβί λάβε περιόντας εί υπάρχους

τ ε ρτοΓ5ΐ» ΪΒίρτοδα&ιίίί , ΙαΙίηα φιανι Μιη^ατεΙΙίια άιάίΙ ίηίετρτεΐαϋυ εσηδία! ιιτίιίι

«ηβ «ΟΙ3Β, φιοηαη ρΐιιτα 9Γαίοΐ3 ηε ταρσηάιη! φιϋίετη. Νεφιι ηοο αηοΐυτ ψ5ε ίιιηυίί

Ν Ρφιτατη ρπηκτε ίί/ίετοε τι{(ττ( αά ίΙΙιιά ίπ'πιίαίίϊ εηιοίειηα,' φιοά ίαιηετι «ιηη»

ροΐαΐ ιί αύ ίηιρίο τηοηαεΗβ ΗΙα υετύα αιιυΐα ε$$ε 5/αίιιαϊ, Λ'βπι ΜατεοΒΪοτυη
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ΟΑΡυτ VII.

1 'ίΐς δέ ήκουσεν δ διδάσκαλος Ζακχαΐος τάς τοσαύτας

και τοιαύτας αλληγορίας τού πρώτου γράμματος ειρηκότος τού

παιδός, ήπόρησεν έπι τοσαύτην άπολογίαν και διδασκαλίαν αυ

τού, και εΐπεν τοις παρούσιν Οΐμοι, ήπορήθην δ τάλας έ•[ώ,

έμαυτώ αίσχύνην παρέχων έπισπασάμενος το παιδίον τούτο.

2 Αρον ουν αυτό, παρακαλώ σε, αδελφέ Ιωσήφ ' ου φέρω το

αΰστηρόν τού βλε'μματος αυτού, ου τρανώ τον λόγον άπαξ.

τούτο το παιδίον γηγενής ουκ Ιστι, τούτο δύναται και πύρ δα-

μάσαι* τάχα τούτο προ της κοσμοποιίας εστίν γεγεννημένον.

ποία γαστήρ τούτο έράστασεν , ποία δέ μήτρα τούτο έςέθρεψεν,

έγώ αγνοώ, οί'μοι, φίλε, έξηχεΐ με, οΰ παρακολουθήσω τή

διάνοια αυτού ' ήπάτησα εαυτόν, δ τρισάθλιος έγώ ' ήγωνιζόμην

ά( ρνατχΐία ΟΗήιίί ΚΜΙα$ η{εταιΐ6 Ιηηαιο αάν. Ηα(τα. 1, 20. Ηαιο ΙαηΙητη εοη-

ίίπκίί προσπαραλαμβάνουσι δε είς τούτο κάκεΐνο το £αδιούργημα , ώς τοΰ κυρίου

παιδός όντος καΐ γράμματα μανϋάνοντος , και τοΰ διδασκάλου αϋτώ φήσαντος,

χαύώς Ε5ος εστίν , Είπε άλφα , άποκρίνασϋαι το άλφα • πάλιν τε το βήτα τοΰ

διδασκάλου κελεύσαντος ειπείν, άποχρίνασϋαι τον κυ'ριον 2υ' μοι πρότερον είπε τί

ίστι τό άλφα, καΐ τότε σοι έρώ τί εΌτι το βήτα. καΐ τοϋτο εξηγούνται ως αΰ-

τοΰ μόνου το άγνωστον έπισταμε'νου, ο έφανέρωσεν έ\ τω τΰπω τοΰ άλφα. Ρηε-

ίεΓβα Τΐιΐΐο βι^ηίΚοανϊι ρΓο ού'ς ορα Ιο^ϊ ρο«5β οΰς όρας, ϊΐβιπ ξυντοΰς ρι-ο ξυ-

νοΰς, υ'παρπαχϊίέ'ντας νεί ΰφαρπαχϋέντας ρΓΟ ΰπαρπουχϋε'ν , φεγγοβολοΰντας ριο

βαλεφεγιοΰντας (οί. Οοά. αροετ. Ι. ρ3β. 0Χ1ΙΙ.) , άεηιηηε τούτους αάάϊ ρο$«ε ϊηιβ

κανόνας έχει τό ά. Νιιρειτίπιβ \•βι-ο βΙ> εαιίεπι οοηι Μϊη^ΗΓβΙΙίο βεηΐεηΐ!» άε Ιπ-

ηίΐ3ΐί$ 3}'ΐηΗο1ο ρΓοΓεοΙιιβ επιεηοΊιΐίοηβηι Ιοεί «αβεερίΐ νίτ άοοϋ3Μΐηιΐ5 Κ ιιιΐ. Η ο 1-

■η 3 η η ιι β , αηϊ ίη ΙϊΒγο ααεηι ίηβσπρίίΐ Οω Ι.οΐκη .Ιεβιι η;κ•1ι <1<-ιι Α ροΐι ν ρηεη,

ρβ#. 222. ίιοηο Ιεχίαπι ρι-οροβαϊΐ πώς £χει κανόνας καΐ μεσαχαρακτήρα, ους οράς

ξυνούς, διαβαίνοντα- συναγομένους, ΰψους μεν πορεύοντος, κεφαλαιοΰντος , τρισή-

μους , ομογενείς υπάρχους δέ , υποστατούς , ισόμετρους • κανόνας έχεις τοΰ Α.

Ουα ά}> ΐ'ηΐι'ΐιιίαΐϊοιιε ηοη §Γβνϊ(εΓ (ΙίΗ'εΓΐ ααβπι ίρ8ΐ ρι-ορο:υϊηιΐΜ εΐ' ίιι Ιεχεαηι

Γεεερίπιυβ. ΙΚιΒιΊ αιιΐιτη Ηββε οοηΐίοϊεηίΐί Ιϊεεηΐϊα ίη Ιοοο ίβηι οοιτυρίο ηου ηιί-

ιιϊιηίΐηι νχΐ'ΐΐϋαΐϊοηΐ'ΐη ϊηάε ο,αοά ιιΐί ηοη ΗοεΙ ηίϋϊ εοάϊείοα» Γοι'ειιΙί$ΜπιΪ5.

VII, 1. η'πόρησεν: ϋΓεβί ηπώρησεν | αίσχΰνην : ιιΙεΓ^αε οοιίεχ αισχύνης,

«Ιαιίπιαυε ροβι έπισπασμένος.

2. οΰ τρανώ : Μίη^βΓεΙΚυβ οοπΐρ νοίυΐΐ ου νεί περί ου τρανώ (άΐ ημο ίίΐηεΐ

άκατη φιϊά ββηίίατη). Οοηΐτα ΤΗϊΙο ιιοΐίνίι εχ Ιαΐίιιο εναη^εϋο ϊηΓαηΐία)- Ρβγϊ-

&ϊοΐ)κϊ , ίη α,ηο βεΐ ηβο ανάίη ρηινϋαίετη ςεττηοηηηι αιι$, ροΐίικ τεροηι ρωβε οΰδε

τρανόν. 8βά οιηηίιιο εηιεηάαΐίοηε ηοη ορυ» εββε νκίεΐυι-, | ίξηχεϊ: ΤΗϊΙο εχ

ηίΓοααε οοοΐϊοε ειΐίιΐϊι έξη'χει. ΗοΓπΐ3ηιια8 ηιαίπίι έξη'γει. | παρακολουίΐτίσω : ίΐβ

ϋΓεβά εχ βηοεηάαΐϊοηε ; α ρηπίίΐ ΓιιεΓβΙ παρακολου^ήσομαι | εαυτόν : ίΐα βχ 1)π">ιΙ

«•ι Βοαοιι , ιιεο οοιτί^αικίιιιιι άιιχι. Τΐιίΐο άεο!ίΐ έμαυτόν.
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£χειν μαθητήν, και εύρέθην έ*χειν διδάσκαλον. 3 Ενθυμούμαι,

φίλοι, τήν αίσχύνην, οτι γέρων υπάρχων ύπο παιδιού ένικήθην.

και εχω έκκακήσαι και άποθανεΐν δια τούτου τού παιδός* ού

δύναμαι γαρ έν ττ) ώρα ταύτη έμβλέψαι εις τήν όψιν αυτού.

και πάντων εΐπόντων οτι ένικήθην ύπό παιδιού μικρού, τί έ*χ6>

ειπείν ; και τί διηγήσασθαι περί ων μοι είπε κανόνων τού πρώτου

στοιχείου; αγνοώ, ω φίλοι* οΰ γαρ αρχήν και τέλος αυτού γι-

νώσκω. 4 Τοιγαρούν άξιοι σε, αδελφέ Ιωσήφ, άπάγαγε αυτόν

εις τον ο?κόν σου. ούτος τί ποτέ μέγα εστίν , ή θεός ή άγγελος,

ή τί ειπώ ουκ οίδα.

Οαριγγ VIII.

1 Ίων δε Ιουδαίων παραινούντων τω Ζακχαίω, έγέλασε

το παιδίον μέγα και είπεν Νυν καρποφορείτωσαν τά σά, και

βλεπέτωσαν οί τυφλοί τή καρδία, έγο) άνωθεν πάρειμι Γνα αυ

τούς καταράσομαι και είς τά άνω καλέσω , καθώς διετάξατο ό

3. γέρων υπάρχων : ι'η εοίΐ'αοπί 5αίρΙα ε«1 γερ. υπάρχει , οηάβ Τηϊΐοηί ος

βηΐβ γέρων βυρρίεικίιιπι ν'άβΙ>Βΐιιι\ δείΐ ένικήθην ΐη οχΐϊοο βχΐΓβπιαπι 8^1]3ΐ>βπι

<■■ >ιηρ".Ί»1»> ϊι:ι ίρΙαπι ΙιαΙιυΙ , ΐ)ΐιοι1 ηοη βοΐνϊ ιΐεοεί *3Ύ]. Εο ηια^ίβ εάΥηιΙηηι ϊΐα

ν ίιΙιΊκιίπΐ' ιι ι ι ιΐκίπιιιΐϋ. Ι δια τούτου τοΰ παιδός: Βοηοη 8ιά τοΰτο τοΰ παιδός |

εμβλέψαι : ΐΐβ ϋΓβϊά ; Βοηοη βλέψαι | εΐπόντων : ΡγρλιΙ ύπόντων | στοιχείου :

Ογρ5(1 «ι ηοο βΐ αΐπβ Ιοεΐ» στοιχίου βίο | αυτού γινώσκω : υίει-ορκ: εοάβχ αύ

τοΰ ου γιν.

4. ούτος : ΐη ϋΓε«(1 ίοπρίιιπι ρβΐ ιιϊ&ί ΓοΙΙογ τούτος. Ηίηε ηιαίιιί εάβΓβ ούτος

<)ΐι;ιιπ τοΰτο, ιριοιΐ ηραΛ Μϊη§»Γ. ει Τΐιϊΐ. Ιεβίΐιη-.

ΟεΙεπιπι Ηοίο εαρίΐί τεβροηάεηΐ νεΛβ εα αηΐΒαβ ΐη οοάίοε Ραηβΐεηεΐ ιδία

ΙιϊβΙοηα Γιη'ιιιι . Ρι-βεβί-εβίίβ εηΐπι ΐΐΐϊβ καΐ άναπτύξας — έδίδασκε τον κα!3ηγη-

ττ[ν ΙεβαηΙΟΓ ΐ1>ΐ Ιιβεο Αυτός 8ε α"σχυν3ε\ς ήπόρησεν, οτι ούκ οίβε πόίίεν αυτός

ο?8ε τά γράμματα. κα\ έγερϋείς άνεχώρησεν οΐκαδε , ϋαυμάζων έξιστάμενος το

παράδοςον. Οειιΐιπιε ;ι<1(Πιιιγ ία Ραπβίεηβΐ εοόΊοβ ίΥβ^τηεηΙππι ηΪ5ΐθΓΪΒβ άβ ρβηηίΐ

α ρυεΓΟ ιίηοΐίι , ιρίίΐηι ενβηςεΐΐιιιη ΐηίαηΐΐαε απΛίοιιπι οβρΐΐε XXXVII. ΐΓ;ι<1ίί,

£Γ3εεΐ υιί ο εο<1ΐει•» ηοβίπ πΊίιριί ηοη εχΗίΙιεηΙ. ζ)ιιο(1 ίπΐ£ηιι•ιιΙπιη βίε ΙιαοεΙ :

Ι,νΗΙ.) Πορευομε'νου δε τοΰ Ίησοΰ είδε' τι (εοάεχ τίνα) έργαστήριον και

τίνα νεανίσκον βάπτων («ίε) είς λέβητας Ιμάτια καΐ τζόχας τινάς διαφόρους φαιάς,

το καί3' ίκαστον έκτελών κατά τήν τοΰ ενός εκάστου βούλησιν. είσελ^ών ουν τό

παιδίον 'ίησοΰς [βαΜε ίδών? πρός? προς τόν?] οΰτως ποιοΰντα τόν νεανίαν, λα

βών καΐ αυτός έκ τών προσκειμένων υφασμάτων . . .

VIII, 1. παραινούντων: ΜΐιΐββΓβΙΙΐο 'εςεηάιιηι νϊιΐοΐκιΐιιι παροινούντων (,,φααη

νιτο Ιικίαβ» Ζαΐοΐκχιιηι ρτούτο α((ίεετ€ηΙ"). | πάρειμι: ΟΓββο". παρήμοι | καταρά

σομαι εε ΐηΓκι καταράσεται : ηίει-αηε εοιίοχ καταράσσομαι οι καταρράσσεται.

'ΠιίΙο πΐίιΐίι καταράσωμαι εΐ καταράσηται, ηηειηοι1ηιο(1υηι εΐϊυπι ΜιιΐβαΓεΙΙκίϊ

<•ι1ί νοίιιίι.
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άποστείλας με δι υμάς. 2 Και ως το παιδίον κατέπαυσε τον

λόγον, ευθέως έσώθησαν οι πάντες οί υπό την κατάραν αύτοΰ

πεσόντες, και ουδείς από τότε έτόλμα παροργίσαι αυτόν, όπως

μιή καταράσεται αυτόν και εσται ανάπηρος.

Οαριτγ IX.

1 ΚαΙ μεθ' ημέρας δέ τινας έπαιζεν ό Ίησοΰς έν τινι δώ-

ματι έν ύπερώω, και Εν των παιδιών τών παιζόντων μετ' αύτοΰ

πεσών άπά του δώματος κάτω απέθανε" και ίδόντα τά άλλα

παιδία έ*φυγον, καΐ κατέστη ό Ίησοΰς μόνος. 2 Και έλθόντες

οί γονείς τοΰ τεθνεώτος ένεκάλουν .... εκείνοι δέ έπηρέαζον αυ

τόν. 3 Κατεπήδησεν ό Ίησοΰς άπό τοΰ στέγου και Ιστη παρά

το πτώμα τοΰ παιδίου, και έκραξε φωνή μεγάλη και ειπεν

Ζήνον, — οΰτω γάρ το ό'νομα αύτοΰ έκαλεϊτο — άναστάς είπε

μοι, εγώ σε κατέβαλον; και άναστάς παραχρήμα είπεν Ουχί

κύριε, ού κατέβαλας άλλα άνέστησας. και ΐδόντες έξεπλάγη-

σαν. οί δέ γονείς τοΰ παιδίου έδόξασαν τον θεόν έπί τω γεγο-

νότι σημείω, και προσεκύνησαν τω Ίησοΰ.

2. ανάπηρος : ΟγβμΙ άνάπειρος. Ιάεπι εαπι Βοηοα αηΐεβ παροργήσαι.

IX, 1. ίπαιζεν : ίι» εο<ϋοβ$. Ηϊιιο ροΓ ει-πη-επι ΤΚΐΙο βιΐίίΐϊ! Επαιξεν | βώ-

ματι : 0γβ8(1 τόπω βώματι , ρποΓβ νοοε οΒεΙο ΐΓβηββχα | πεσών : ϊί» υίει-ιριε

οοάεχ. | ίδόντα τά άλλα : ϋι-βδί! ίδών τά άλλα ; Ηοηοιι Ιεβίβ Μίη^αηΊΙίο ίδόντα

άλλα | κατέστη : ηΐεπριε γοΛρχ κατέβη. Επιβηιΐβικίϋΐη οϊβε κατέστη νβΐ κατέ-

μεινεν, !»ιη ΤΗίΙο ποίανίι.

2. έλίόντες : υΐεπριε οοοίεχ έλϋόντα | τοΰ τεθνεώτος : ϊΐβ ΌγθιμΙ ; Βοποη

τοΰ παιδίου ήγουν τοΰ τεϋνεώτος | ένεκάλουν : Βοηοη , οι βηρτα , ένεγκάλουν•

8εΐ}ΐιυιιΐιιι• ίη ςοιίϊαοιιβ ίιββο ως αυτόν καταβληθέντα αυτόν, <]ΐΐ8β οοΓΠίρία ομγ

ϊιι ρι-οπιΐιι β»ι. Εχοϊάϊ$8β ιιοηηίηίΐ, οαηι Τΐιϊΐοηε ΓβοΙβ οοηοίικίίΐιπ οιιιη εχ Μ

(]»αε βεαυιιιιΙιΐΓ εκείνοι δέ , ί πηι εχ Ιοεο £ειηϊηο ενβηςεΐίί 1»(ϊηί , ηυί ίη ΙΉπϋίοηίί

οοάίοε «ίο ]ε§ϊΐοΓ Εί οιιιη νίηίβαβηΐ ραηηία ίΙΙίηβ ίη/αηίίι φιί τηοΓ/ιια» [αίταΐ , άί-

ΓϋΙιαηΙ (ΗίΓίΓ,ιιΐϊ Ιαηηι Κίτβ Ιιι ίίΐνηι τχκη («ΛίΗ. Ιιηι» αηίαη άίχχΐ Κι/ο τιηηψιαηι

ιΉΐιι πιιτϊ [ία. Ιρά νΐτο ίπίίίίίαοαηίιΐΓ αάνιτίΐαη Ιαιηη. (',(. ι•υ.ιιη ιιιΙ'γ.ι εναα£.

Τΐιοπι. ΙαΙϊη. ε»ρ. VII. Ηϊηο ϊΐβ ΓβΓβ Ιερ ροίεβΐ ένεκάλουν τον Ίησοΰν ώς ΰπ'

αΰτοΰ καταβληθηναι αυτόν, καΐ είπεν Έγώ ουδέποτε κατέβαλον αυτόν, εκείνοι

δε έπηρ. αυ'τόν. ϋΐκιπι ϊιι ϊ>ίπ;ιίΐκ:ο οιιιΐϊοι• Ιοοιίί ρβπιίιιοί εβί υκρίΐε VIII., ηυεπι

Ιιπο οοηίεΓΓβ ϊιινΗί. | επηρέαζαν : ϋι-εδά έπειρέαζον , Ηοηοιι έπειρεάζωντο.

3. στέγου: οϊ. ββ Β VIII, 1. Βοηοιι στέατος. ΤΗίΙοηί οτέγους νεί στεγνού

εοιτίςεικίαιιι νΐάεοβίηι•. | κατέβαλαν : 1)ι εί>(1 κατέβαλλον | κατέβαλα; : |)ι ι•5<1

κατέβαλλας. Μΐηβ»Γε11ίο εί ΤΗίΙοηί ε<1εηα!ιιπι \ ίιΐοΐκιίιιι- κατέβαλες | αλλά : ΟΓββιΙ

άλλ: | έπ\ τω γεγον. σημε£ω : ηΙεΓΟ,αε εοιίεχ έπί το γεγονότι σημείον.
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ΟλΡυτ Χ.

Μετ' ολίγας ημέρας σχίζων τις ξύλα έν τή γωνία νεώτε

ρος, έ*πεσεν ή άξίνη και διέσχισεν την βάσιν τού ποδός αυτού,

καί £ξαιμος γενόμενος άπέθνησκεν. 2 θορύβου δέ γενομένου και

συνδρομής, έ'δραμε και το παιδίον Ιησούς έκε•Ι καΐ βιασάμενος

διήλθεν τον οχλον, καΐ έκράτησεν τού νεανίσκου τον πεπληγότα

πόδαν, και ευθέως ϊάθη. ε?πε δέ τω νεανίσκω Ανάστα νύν,

σχίζε τα ξύλα και μνημόνευε μου. ό δέ όχλος ϊδών το γεγονός

προσεκύνησαν το παιδίον, λέγοντες Αληθώς πνεύμα θεού ένοικεί

εν τω παιδίω τούτω.

Οαριγγ XI.

1 "Οντος δέ αυτού εξαετούς , πέμπει αυτόν ή μήτηρ αυτού

ύδωρ άντλήσαι και φέρειν έν τω ο?κω, δεδωκώς αύτω ύδρίαν.

έν δέ τ<5 ό'χλω συγκρούσας, ή υδρία έρράγη. '2 Ό δέ Ιησούς

άπλώσας το παλίον δπερ ην βεβλημένος , έγέμισεν αυτό ΰδωρ

καί ήνεγκε τη μητρί αυτού, ίδούσα δέ ή μήτηρ αυτού τά γε

γονός σημεϊον κατεφίλει αυτόν , και διετήρει έν αυτή τά μυστή

ρια α έ'βλεπεν αυτόν ποιούντα.

€αριιτ XII.

1 Πάλιν δέ έν καιρώ τού σπόρου έςήλθεν το παιδίον μετά

Χ, 1. γωνία: ηΙεΓαηε εοιίεχ γονία | ίπεσεν: ϊΐη Ώτε&Λ\ Βοποιι καί έπε-

οχν | Γ)Γβ3<1 βΐ Βοηοη η α'ξΰνη. ΌΓεδά εΐίηηι διέσχυσεν | ίξαιμος: ΠτείίΙ βΐ

Βοηοη 1% αϊματο». δϊηοΐιίοαβ οοάεχ τεοίε έξαιμος.

2. το παιδ. Μησοϋς: ϊΐα ΠιομΙ; Βυιιυιι το παιδ. ο' Μησοϋς | πόδαν: ί(3

ηΐβι-αηε οο<1εχ | τω νεανίσκω : 0Γε«<1 τον νεανίσκον , Βοηοη το νεανίσκον | προσ

εκύνησαν το παιδίον - - έν τω παιδ. τούτω : ίΐα ϋτββά ; Βοηοη ηΐΐ ηΐδί προσεκύ

νησαν το παιδ. τούτο.

XI, 1. πε'μπει: Βοηοη πέμπ. δέ | δεδωκώς : ίΐα υΙεΓΟ,υε οοάεχ. Τΐιϊΐο

Γ(]ί<1ίι δεβωκυία, «εά ηείοίο αιι ριαβδίοΐ Ιιιιηο βοΐοεεϊεπιηηι ουηι Ιοί βΐϋβ 88Γν:»Γε. |

συγκρούσας: ηοιι οιιηι ΤΙιίΙοηρ «;ΗΙ>εη<1ιιιη ροΐο συγκρούσασα. Εοά'επι εηίηι »ο-

Ιοβαίπιο (Ιίεΐϋπι ε«£ ϊη δίηαϊΐϊεο εοάΊοε (οΓ. Β Χ, 1.) πορευόμενος δέ συνε-

τρίβη εΐε.

2. όπερ ην βεβλημένος: ίΐα Όναά; Βοηοη ονπερ ην βεβλημενου | ΰδωρ:

ίΐ:ι ιιιει-ηηβ οοο"εχ. Μίη^ίη-, «Ι ΤΗΐΙ. οοιτρχεπιηΐ ύδατος | κατεφίλει: Βοηοη

κατεφίλησεν | έβλεπ. αυτόν : ϋτε»ά ει Βοηοη έ"βλ. αυτό.
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τού πατρός αυτού Ενα σπείρει σίτον είς την χώραν αυτών και

έν τώ σπείρειν τον πατέρα αΰτοΰ έσπειρε και το παιδίον Ιησούς

ένα κόκκον σίτου. 2 Και θερίσας καΐ άλωνίσας έποίησε κόρους

ρ , και καλέσας πάντας τους πτωχούς της κώμης είς την άλωνα

έχαρίσατο αΰτοΐς τον σίτον ■ και Ιωσήφ έφερεν το καταλειφθέν

τού σίτου, ην δε ετών ή οτε τούτο έποίησε το σημεΐον.

εΑΡΙΓΓ XIII.

1 Ό δέ πατήρ αΰτοΰ τέκτων ην, και έποίει έν τω καιρώ

έκείνω άροτρα καΐ ζυγούς, έπετάγη αΰτώ κράββατος παρά τί

νος πλουσίου ό'πως ποιήσει αΰτώ. τού δέ ενός κανόνος τού κα

λουμένου έναλλάκτου ό'ντος κολοβωτέρου, μη έχοντες τί ποιήσαι,

εϊπεν το παιδίον ό Ιησούς τώ πατρι αΰτοΰ Ιωσήφ θές κάτω τα

δύο ξύλα, και έκ τού μέσου μέρους ίσοποίησον αυτά. 2 ΚαΙ

έποίησεν Ιωσήφ καθώς είπεν αΰτοΐ τό παιδίον. ?στη δέ ό Ιη

σούς έκ τού έτερου μέρους και έκράτησεν το κολοβοίτερον ξΰλον,

και έκτείνας αυτό ίσον έποίησεν τού άλλου, και ε?δεν ό πατήρ

αΰτοΰ Ιωσήφ και έθαύμασε, και περιλαβών τό παιδίον κατε-

φίλει λέγων Μακάριος είμι, δτι τό παιδίον τούτο δέδωκέ μοι

ό θεός.

XII, 1. ?να σπείρει: ίι» υΙεΓΟ,οε οοάβχ. Μϊη£βΓ. ει Τηϋ. οοπεχειτιηΐ £»α

σκιΙρΊΙ | σίτον : ϋΓωά σίτον, ΐΐεπι ηιΓγβ | παιδίον Ιησούς : ϊι» ΙίΓεδά1 ει Βοιιοη ;

δειΐ ϋτε^ά βυρια Ιίηεαηι ροβΐ παιδίον βάίοηρίηπι ΗαΒεΙ ο. | κόκκον σίτου : Πιτ?ι1

κόκκ. σίτον

2. άλωνίσας: ϋΓεβά άλονήσας , Βοηοη άλονήσας. Μίη^αι-. βεΗΙη νοίοίΐ

άλονήσας τεί άλωνίσας. Οαπι ΤΗϊΙοηε ρπΛανϊπιικ άλωνίσας, αηαιηαυαιη, πι ίά<Ίη

ιιοΐανϊι , οοηι ρβπ ρΓθΙ)Ηΐ>ϊ1ϊί8ΐε βεπίη ροίεβΐ άλοήσας. | κόρους: αίει-σ,ιιε εοάεχ

κάρους | την άλωνα: υίει-αυβ οοάεχ τόν άλωνα [ καταλειφθέν : 0Γε«1 εχ βιπβη-

άαΐίοιιε καταληφ^έν Ι έποίησε : Βοηοα έποίησας.

XIII, 1. ηΤν, κα\ έποίει: ΐη αίΓΟΟ,ιιε Γοιίϊεε <1ο3ΪΗβΓαΙιΐΓ καί. ΜϊηςαΓεΝίαε

πΐίΐ1εί)Μΐ ων έποίει. | ποιήσει: Ηβ. αΙεΓΟ,οε εοάεχ. ΤΗϊΙο ββϊϋι ποιήση | έναλ

λάκτου όντος κολοβωτέρου, μή ίχοντες τί ποιήσαι: ίι» άβ εοηίεείυπι, ο,ιιβπι ΤΗίΙο

ίβπι ρι-βεινοΓβΐ , κΐ'ΐ ϊρϋϊπιιι.ς. ΓικΙίηεβ ΗαΒεηΙ έναλλάκτου μή έ*χοντος τί ποιήσαι.

Ρι-αεΙεΓεα ΤΗϊΙο βοπΜ πιβίβοαΐ έ*χοντές τι, ο,αοά ηοΒϊβ ηοη νϊάείοι-. | Ιωσήφ:

ίι» ϋι-βθΐΐ; Βοηοα τώ Ιωσήφ | ξύλα: Βοηοιι ξυτα, ει ϊηΓπι ξύτον.

2. έποίησεν τοϋ άλλου : ϊΐβ Ογομ! ; Βοηοιι έπ. αΰτοΰ άλλου , ρΓο αιιϊΒικ

Μΐη^βΓεΙΠα» Γεροηϊ νοίεοβΐ αυτέ άλλω | κα\ έ^ανίμασε : Βοηοη οιη καί | κατε-

φίλει: Βοηοη κατεφίλησε.
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Οαριπ XIV.

1 Ίδών δέ 'ίωσήφ' τον νουν του παιδιού και την ήλικιό-

τητα, οτι ακμάζει, πάλιν έβουλεύσατο μη είναι αυτό άπειρον

τών γραμμάτων, και άπαγαγών αυτό παρέδωκεν έτέρω διδα-

σκάλω. είπε δε ο διδάσκαλος τώ Ιωσήφ Πρώτον παιδεύσω αυτό

τά έ"λληνικά, έπειτα τά εβραϊκά, ή'δει γαρ ό διδάσκαλος την

πείραν τοΰ παιδιού, και έφοβήθη αυτό" όμως γράψας τον άλ-

φάβητον έπετήδευεν αυτό επί πολλήν ώραν, και ουκ άπεκρίνατο

αυτό. 2 Είπε δέ αΰτώ ο Ίησοΰς Εϊ όντως διδάσκαλος εί, και

εΐ οίδας καλώς τά γράμματα, είπε μοι τοΰ άλφα την δύναμιν,

κάγώ σοι έρώ την τοΰ βήτα. πικρανθείς δέ ό διδάσκαλος έ'κρου-

σβν αΰτοΰ εις την κεφαλήν, το δέ παιδίον πονέσας κατηράσατο

αυτόν, και ευθέως έλιποθύμησε και έ*πεσεν χαμαϊ έπι πρόσωπον.

3 Άπεστράφη δέ το παιδίον είς τον οίκον Ιωσήφ. Ιωσήφ δέ

έλυπήθη, και παρήγγειλε τη μητρί αΰτοϋ όπως £ξω της θύρας

μη απολύσεις αυτόν, διότι άποθνήσκουσιν οί παροργίζοντες αυτόν.

€λριιγ XV.

1 Μετά δέ χρόνον τινά έτερος πάλιν καθηγητής, γνήσιος

φίλος ων τοΰ Ιωσήφ, είπεν αΰτώ "Αγαγέ μοι το παιδίον εις το

παιδευτήριον • ίσως αν δυνηθώ εγώ μετά κολακείας διδάξαι αυτό

τά γράμματα, και είπεν Ιωσήφ ΕΙ θαρρείς, αδελφέ, έπαρον

XIV, 1. Ιωσήφ: ΐί» ϋιοβι! ; Βοηοη ό Ιωσήφ | παιβίου : ϊΐβ Βοποη ; ϋΓεβά

παιδός | παρέδωκεν : υίει-αυε εοιίεχ παρέδωκαν | ηδει : οοάϊοεβ ?δει. Μώββι•.

εί ΤΙιΐΙ. ρι-οΗανεπιηΙ οιδε | πείραν τ. παιδιού: ϋΓεβά1 πείραν τ. παιδός | όμως:

Βοηοη όπως | έπετήδευεν: ϊΙβ ο«πι Μϊη§3Γ. εί ΤΜοηε. Οοιίίοεδ έπετήχευεν.

ΤΗΐΙο ,,ηοίη'ί ιη ιηαύκπι νακταΐ έπετυχεν νιΐ ένέτυχεν αΰτώ (ΙοοαΙυί «5ί οπτλ ίο),

ρτορίΐτ 5ί<[9• καΐ οΰκ άπεκρ. αΰτώ ({οτΙα!$ΐ αυτό)."

2. την τοΰ βήτα : ϋι-είά1 οηι τοΰ | πονέσας : ϊΐα αίει-αοε οοάεχ | Λιπο

θύμησε: εοάΐοε» έλυποίΐΰμησε

3. Άπεστράφη : οοάιοεβ άπεστράφην | απολύσεις : ιη ϋΓεβά εοιτεείπιη εωε

νΐθείοι• απόλυσης | άποϋνήσκουσιν: Όΐαά -σκωσιν.

XV, Ι. φίλος ων: εοάεχ οίει-αοε φίλ• ήν | κολακείας: ΤΗΐΙο ίει-νοοίαιη

ιΐπχίι κολακίας, α,ιιοά1 ϊη γοιΙϊιίΙηιν ε$ι | διδάξαι: οοάϊεεβ διδάξω, αοο ίεητβίο

Μίημηι-εΐΐίιικ νεΓίϊΐ [οτΙα$3ΐ 190 «ιμβ άοοιοο , ί» ροίβΓΟ, ΗΙΙιτα! ηιτη ΜαηάίΙϋ! | Εί:

Βοηοη Εις | ?παρον : ηΐο αεεεηίαδ ϊη Ογ83<1 εβί (ίΐεπιαυε υΐ ΛΐάεΙιΐΓ ίη Βοηοη),

Εν&ιιρ. ίροοΓ. οά. ΤίβοΙιοαϋοΓΓ. ] Ο
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αυτό μετά σεαυτοΰ. και λαβών αυτό μετ' αΰτοΰ μετά φόβου

και αγώνος πολλοϋ , το δέ παιδίον ήδέως έπορεύετο. 2 Και είσ-

ελθών θρασύς εις το διδασκαλείον εύρε βιβλίον κείμενον ε*ν τώ

άναλογίω , καΐ λαβών αυτό ουκ άνεγίνωσκε τα γράμματα τα εν

αΰτώ, άλλα άνοίξας το στόμα αΰτοΰ έλάλει πνεύματι άγίω, και

έδίδασκε τον νόμον τους περιεστώτας. όχλος δέ πολύς συνελ-

θόντες παριστήκεισαν άκούοντες αΰτοΰ, καΐ έθαύμ,αζον ε"ν τή

οίραιότητι της διδασκαλίας αΰτοΰ και τη ετοιμασία τών λόγων

αΰτοΰ, 2τι νήπιον ών τοιαύτα φθέγγεται. 3 Άκουσας δέ Ιω

σήφ έφοβήθη , καΐ ίδραμεν εις τό διδασκαλείον λογισάμενος μη

ούτος ό καθηγητής έστιν άπειρος, είπε δέ ό καθηγητής τω

Ιωσήφ "Ινα είδης, αδελφέ, ό'τι έγ&> μέν παρέλαβον τό παιδίον

ως μαθητήν, αυτό δέ πολλής χάριτος και σοφίας μεστόν έστιν

και λοιπόν άξιώ σε , αδελφέ , άρον> αυτό εις τον οίκον σου.

* Ώς δέ ήκουσεν τό παιδίον ταύτα, ευθέως προσεγέλασεν αΰτώ

και είπεν Επειδή ορθώς έλάλησας και ορθώς έμαρτύρησας, δια

σέ κάκεΐνος ό πληγωθείς ίαθήσεται. και πάραυτα ίάθη ο έτερος

καθηγητής, παρέλαβε δέ Ιωσήφ τό παιδίον και άπηλθεν εις

τον οίκον αΰτοΰ.

ηοη έ"πάρθν ] λαβών αύτο : Βοηοη λαβ. αΰτον | αγώνος : ΐΐα 80Π|κίιηιιβ εηπι

Τηίΐοηε ρΓΟ αγόνου, <[ΐιο<1 οοάίεεβ ΗαΒεηΙ.

2. ίΐρασΰς είς : οο<1ί(χ•3 ϊρασυνής. Μίπ^βΓεΙΙκ» Ιεβϊ νοίιιϊι καΐ είσε/.ϊόν

ί)ρασύ είς , ρι-ο αυϊΐηιβ ρηιε$1βΐ «(ΙβΓβ κ. είσελϊών ϊίρασύ είς | άναλογίφ : Μϊη-

β3Γβ11ϊιΐ5 οοπΪ£Ϊ νοΙιΊηα άναλογείω | όχλος δε - - ήαΰμαζον : ίΐβ ιηαχίιη.ιηι ραι•-

Ιβιη εχ Ι)ι<•ί.Γΐ ηΐίιΐίιηι» ρι-αεευηΐε ΤΙιίΙοηε. Ια εο εηϊπι βίο βοηρίιπη ε>1: καΐ

άκοΰοντες αΰτώ. όχλος δε πολ. συνελϋ. παριστη'κησαν (δίο, ο,αοά παριστήκεισαν

εάκΐίηιυβ. ΤΗίΙο παρεστη'κεισαν) άκοΰοντες αΰτώ , καΐ Λαΰμαζον. Οοηίπι Βο-

ηοηιεηβϊβ Ηαεο Ιαηΐιιπι Ηαοεί: και οίχοΰοντες αΰτοΰ, κα\ ε"3αΰμαζον | νη'πιον ών:

Βοηοη ών οσι

3. κα; έ'δραμεν είς τό -- άπειρος: ίΐβ ΟΓεβα"; Βοηοη κα\ έ'δραμεν άπειρος,

ΟΠΠΜΪ3 ηιεάίίδ. Ρι-βεΙεΓεβ δεηίυβ νβΓΟοπιιη μη οΰτ. ό καΐίηγ. έστιν άπειρος βαώ

ηρΐιι.ι εωε νϊο•εΙαΓ. Αϋοψπιι εοβρίεαπ ρθ33Ϊ3 1ε§βηάΊιιη εβθε μη οΰτ. ό κα3. ίσται

ανάπηρος. Οί. «υρπ» οβρ. VIII, 2. ει Ρ»ευάο - ΜαΐΐΗ. XXXIX. Ηοο Ιοοο βε-

πιϊηο ϊά ίρΜίηι ηυοά ποιιϊεεϊιηιιχ εοηίϊπηηΙιΐΓ νει-οίδ Ιιΐ» *)αοά οχιτη α\ιάΐί$(1 ΙοίΐρΗ,

αιττιηάο υεηί/ αά ίαηχιατη , Ηιικη$ η« ίρϊβ άίάαιοαίια ηατΐτιΐυτ. \ είδης: ϊΐη πϊαπι

ΤΗίΙοηϊ ϊοπΒεηίιιηι νϊάεΙχιΙιΐΓ. Οο<1ίοε» {2ης.

4. καΐ πάραυτα ίάϊη ό £τ. καίι. : ίι« Βοηοη ; ΟγβμΙ καΐ εΰϊέως ό £τ. καϊ.

ίά*η | Ίωσηφ: «ίβ Ι)ΓΡΐά : Βοηοη ό 'Γωσήφ.
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ΟΑΡϋτ XVI.

"Επεμψε δέ 'ΐ6>σήφ τον υίόν αύτοΰ τον Ίάκωβον τοΰ δήσάι

ξύλα και φέρειν εις τον οίκον αυτού • ήκολούθει δέ καί το παι

δίον Ίησοΰς αύτω. και συλλέγοντος τοϋ Ιακώβου τα φρύγανα,

Ιχιδνα έ*δακε την χεΐραν Ιάκωβου. 2 Και κατατεινομένου αύτοΰ

καΐ άπολλυμένου προσήγγισεν ό Ίησοΰς και κατεφύσησε το

δήγμα- καί εύθέοις έπαύσατο ό πόνος, καί το θηρίον έρράγη,

και πάραυτα έ'μεινεν 6 Ιάκωβος υγιής.

Οαριγγ XVII.

1 Μετά δέ ταύτα έν τη γειτονία τοϋ Ιωσήφ νοσών τι νή-

πιον άπέθανεν , και εκλαιεν ή μήτηρ αύτοΰ σφόδρα, ήκουσε δέ

ό Ίησοΰς οτι πένθος μέγα καί θόρυβος γίνεται, και έ*δραμε σπου-

δαίως' και εύρων το παιδίον νεκρον, και ήψατο τού ■ στήθους

αύτοΰ καί εϊπεν Σοι λέγω , βρέφος , μή άποθάνης άλλα ζήσον,

καί έ*στω μετά της μητρός σου. καί ευθύς άναβλέψας έγέλασεν.

είπε δέ τή γυναικί *Αρον αυτό καί δός γάλα, καί μνημόνευε μου.

2 Καί ίδών ό παρεστώς δχλος έθαύμασεν , καί είπον Αληθώς το

παιδίον τούτο ή θεός ην ή άγγελος θεού, οτι πάς λόγος αύτοΰ

Ιργον εστίν έ'τοιμον. καί έςήλθεν ό Ιησούς εκείθεν παίζ&>ν μετά

καί έτερων παιδίων.

ΟΑΡϋτ XVIII.

1 Μετά δέ χρόνον τινά οικοδομής γενομένης καί θορύβου

μεγάλου, Γστατο ό Ίησοΰς καί άπήλθεν έως έκεΐ. καί ίδών άν-

XVI, 1. ξύλο καί φέρειν: ϊ(3 ϋι-βίό•; Βοηοη ξύτα κα\ φέρει | το παιδίον

Ιησούς: βορρίενϊηιηβ Ίησοϋϊ (ίοήΒί βοΙϊΙιιγπ ίς) , α,ηοιΐ ϊα αίΓοαυβ οοάΊοβ ό-εείΐ |

χεΐραν : ϊΐβ ιιΙεΓοηε εοάβχ

2. κατατεινομένου: οοθίοεβ κατατιναμένου. Μίη£3Γ. βΐ ΤΗΗ. κατατειναμένου

ρι-οοβπιηΐ ; 3β<1 βιΜίιϋι ΤΗΠο „(οΤΐα»$ΐ ηοϋνι κατατεινομένου." | άπολλυμένου :

οοάϊεε» απολυμένου | προσήγγισεν: Πίββά προσ£γγησεν; Βοηοη προηγγισεν.

XVII, 1. νοσών: ϊΐβ υΙβΓςιιε οοάεχ. ΟοΓΓβχεπιηΙ Μίη^βΓ. βΐ "Πιϊΐ. νοσούν |

κοΛ ί(ψατο: ί(β πιγμιχ ηίει-ααε. | 2ο\ λέγω: οπιηϊηο σοί Ιεββηάηπι εβί ρτο συ,

ςηοά οοάΊΙ. ηαυεηΐ. Βοηοη ρπιβΙβΓββ λέγων. | έ"στω: Οτβ»<1 ίοτο. Μιη^βι-. Λ

ΤΗϊΙ. (οηπι Βοηοη πι τϊα'βΐητ) ίσο.

2. μετά καί: ϊΐβ Ότηά; ΜϊηββΓ. εΐ ΤΗΠ. (ειιηι Βοηοη ηΐ νίάεΐυτ) καί μετά.

10*
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θρωπον νεκρόν κείμενον έπελάβετο τής χειρός αυτού και είπεν 2οΙ

λέγω, άνθρ6>πε, ανάστα, ποίει το έ'ργον σου. καΐ ευθέως άνα-

στάς προσεκύνησεν αυτόν. 2 Ίδών δέ ό όχλος έθαύμασεν καΐ

είπεν Τούτο το παιδίον ούράνιόν έστιν ■ πολλάς γαρ ψυχας ίσω-

σεν έκ θανάτου, καί έχει σώσαι έως πάσης τής ζωής αυτού.

Οαριγγ XIX.

1 "Οντος δέ αυτού δωδεκαετούς έπορεύοντο οί γονείς αυτού

κατά το £θος εις Ιερουσαλήμ είς τήν έορτήν τού πάσχα μετά

τής συνοδίας αυτών, καί μετά το πάσχα ύπέστρεφον εις τον

οίκον αυτών, καί έν τά> ύποστρέφειν αυτούς ανήλθε το παιδίον

Ιησούς εις Ιεροσόλυμα" οί δέ γονείς αυτού ένόμισαν αυτόν έν

τη συνοδία είναι. 2 Όδευσάντων δέ όδόν ημέρας μιας, έζήτουν

αυτόν έν τοις συγγενέσιν αυτών, καί μή εύρόντες αυτόν έλυπη-

θησαν, καί ύπέστρεψαν πάλιν είς την πόλιν ζητούντες αυτόν,

καί μετά τρίτην ήμέραν ευρον αυτόν έν τώ ίερώ καθεζόμενον έν

μέσ&> τών διδασκάλων καί άκούοντα τού νόμου καί ερωτώντα

αυτούς, προσεΐχον δέ πάντες καί έθαύμαζον, πώς παιδίον υπάρ

χων άποστομίζει τους πρεσβυτέρους καί διδασκάλους τού λαού,

έπιλύων τά κεφάλαια τού νόμου καί τάς παραβολάς τών προφη

τών. 5 Προσελθούσα δέ ή μήτηρ αυτού Μαρία είπεν αύτ&) "Ινα

τί τούτο έποίησας ήμΐν, τέκνον; ιδού όδυνώμενοι έζητούμέν σε.

καί είπεν αύτοΐς ό Ιησούς Τί με ζητείτε ; ουκ οΐδατε ότι έν τοις

τού πατρός μου δει είναί με ; 4 Οι δέ γραμματείς καί οί Φα-

ρισαίοι εϊπον 2ύ εί μήτηρ τού παιδίου τούτου; ή δέ είπεν Έγώ

είμι. καί είπον αύτη Μακάρια σύ εί έν γυναιξίν, οτι ηύλογησεν

ό θεός τον καρπόν τής κοιλίας σου" τοιαύτην γάρ δόξαν καί

XVIII, 1. νεκρον κείμενον: Η» Οι•ρ$<1; Βοηοη κείμ. νεκροί | έπελάβετο:

Βοηοη £πεβάλετο.

XIX, 1. τό παιδ. Ιησούς: ϊΐα Ογμ<1; Βοηοη το παιδ. ό Ίησ.

2. υττέστρεψαν: ϋΐεΓα,ηε οοιίεχ ύποστρεψαντες | κα\ άκούοντα τοΰ νο'μου :

αά Ηιιιχ ιιΙι-Γςυρ οοιίεχ βοΜϊΐβ Ηιιοοΐ καί άκούοντα. Τΐιίΐοηϊ <Ιι-1εηιΙα νϊΗεοαηΙιΐΓ

ροϊιιιβ εα οηαε βει-νανϊπιυβ καί άκούοντα τοΰ νόμου | υπάρχων : εοιίϊεεβ υπάρχει.

3. Ινα τί : ϊΐ8 Ι)Γβ8<1 ; Βοηοη οηι τί [ ο'δυνώμενοι : εοοϊΐεεβ ο'δυνο'μενοι,

οηα"ε ΜϊηραΓΡίϋηβ ηΐϊΐε α&εηρΒΪΙ ώδινόμενοι•

4. χα\ οί Φαρισαϊοι : ϊΐβ ϋΓείά" ; βοηοη οιη οί | Μακάρια σύ εί : ϊια Ογκοϊ ;

Βοηοη .οηι ει
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τοιαύτην άρετήν και, σοφίαν ούτε ΐδομεν ούτε ήκούσαμε'ν ποτέ.

Αναστάς δέ Ιησούς ήκολούθησεν τη μητρί αυτού, καΐ ην

ύποτασσόμένος τοις γονεύσιν αυτού, ή δέ μήτηρ αυτού διετήρει

πάντα τα γενόμενα, ό δέ Ιησούς προε'κοτυτε σοφία και ηλικία

κα' χάριτι- αυτό) ή δόξα εις τους αιώνας το>ν αιώνων, οΐμήν.

5. τ. γον. αΰτοΰ : ίΐα ϋιοίκΐ ; Γ.οηοιι τ. γ. αυτών | των αιώνων : \ΐα Οΐβίά ;

Βοιιοιι 0111.



ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗ2

ΠΑΙΔΙΚΗ2 ΑΝΑ2ΤΡ0ΦΗ2 ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.

ΟΑΡυτ Ι.

'Αναγκαϊον ήγησάμην έγώ Θωμάς ό Ισραηλίτης γνωρίσαι

πάσι τοις έξ έθνους άδελφοΐς τα παιδικά μεγαλεία οσα έποίησεν

ό κύριος ημών Ιησούς Χριστός αναστρεφόμενος σωματικός έν

πόλει Ναζαρέτ, έλθών έν πέμπτω Ιτει της αυτού ηλικίας.

Ολριπ II.

1 Μια των ημερών βροχής γενομένης έξελθών τού οίκου ου

ην ή μήτηρ αυτού Ιπαιζεν έν τη" γη, ένθα κατέρρεον ύδατα-

και ποιήσας λάκκους, κατήρχοντο τά ύδατα, και έπλήθησαν

οί λάκκοι ύδατος, είτα λέγει Θέλω Γνα γένησθε καθαρά και ενά

ρετα ύδατα, καΐ ευθέως έγένοντο. 2 Διερχόμενος δέ τις παις

"Αννα τού γραμματέως και βαστάζων βαύδον έξ Ιτέας κατέ

στρεψε τους λάκκους δια της βαύδου, κα'ι έξεχύθη τά ύδατα.

και στραφείς ό Ιησούς έ"φη αύτώ Άσεβη και παράνομε, τί σε

ήδίκησαν οί λάκκοι καΐ έξεκένωσας αυτούς; ου μη άπελεύσει

την οδόν σου, και άποξηρανθης ως την βαύδον ήνπερ κατέχεις.

5 Και πορευόμενος μετά μικρόν πεσών άπέψυξε. και ίδόντα τά

παιδία τά συμπαίζοντα αύτώ έθαύμασαν , και απελθόντα άπήγ-

1. έξ έθνους: ϊ(α 8ίη;ιίιίειΐΝ οοάβχ , 3ε<1 εοάά. ηιιαίΐιιοΓ ΓβΗ<]υί έξ &νών.

Ριϊογβ 'Αναγκαϊον ιωηιιε ό χ.ΰρ. ημών Ίησ. Χρ. <•Γ. ειιπι οοάίεί&υβ Ραπ8Ϊεη3Ϊ ει

νώάο&οιιεηβί.

II, 1. Οί. ΑΠ, 1.

2. 3. Οι. Α III, 1 — 3.

βαϋδον έξ ϊτέας: Α III, 1. χλάδον Ιτέας | Άσεβη: «Γνονί εοώ'ε» $οπρΙιι-

π>™ , φίβε εαάεπι εβί ϊπ ϋι-ββά εΐ Βοηοπ. | «κελεύσει : Η. Ι. ΐη εοάϊεε ε»1 οίπε-

λενισις, ραοΐΐο ιβΓγβ άπελεύσει; Ηϊηε ιιίτοφιε Ιοεο -σει ειίεικίαιη νκΐβίκιηιι-.
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γειλαν το πατρι τού τεθνεώτος. και δραμών εύρε το παιδίον

τεθνηκός" και άπηλθεν έγκαλών τω Ιωσήφ.

ΟΑΡυτ 111.

1 Ό δέ Ιησούς έποίησεν έξ εκείνου τοΰ πηλού στρουθία

ιβ ' ην δέ σάββατον. και δραμιών έ'ν παιδίον άπήγγειλε τφ Ιω

σήφ λέγων Ιδού το παιδίον σου παίζει περί το ρλ>άκιον , ποιήσας

εκ τοΰ πηλού στρουθία, ο ουκ εξεστιν. 2 Ό δέ άκουσας έπο-

ρεύθη και λέγει προς το παιδίον "Ινα τί ταύτα ποιείς, βεβηλώ-

σας τό σάββατον; 6 δέ Ιησούς οΰκ άπεκρίθη αΰτώ, άλλ' έμ-

βλέψας ε'πΐ τα στρουθία λέγει Υπάγετε πετάσθητε κάι μιμνή-

σκεσθέ μου ζώντα. και άμα τ&) λόγω πετασθέντα άνήλθον είς

τον άέραν. και Ιδών Ίωσηφ έθαύμασεν.

Οαριπ IV.

1 Μετά δέ τινας ημέρας διερχομένου τού Ιησού μέσον της

πόλεως, παιδίον τι £ΐψαν λίθον κατ αυτού έπληςεν αυτού τον

ωμον. και είπεν αύτω ό Ιησούς Ουκ άπελεύσει την όδόν σου.

καϊ ευθέως καταπεσών κάκείνος άπέθανεν. οί δέ τυχόντες έξε-

πλάγησαν λέγοντες Πόθεν τό παιδίον τούτο έστιν, όπως πάν £ήμα

δ λέγει έργον γίνεται ετοιμον; 2 Άλλα κάκεΐνοι απελθόντες

εγκαλούν προς Ίωσηφ λέγοντες Οΰ δυνήση μεθ' ημών οίκείν έν

τη πόλει ταύτη* εί δέ βούλη, δίδασκε τό παιδίον σου εύλογεϊν

και μη καταράσθαι ' και γάρ τά παιδία ημών θάνατοι, και πάν

δ λέγει έργον γίνεται έ'τοιμον.

III, 1 — 2. Οι. Α II, 2 5ί]<ϊ.

δραμών: ίη εοάίεβ εβί δραμόν, 5β•£Ϊ &ΐηΐϊιη ροβΐ λέγων «Ι ποιησας. Εο νει-ο

ιτίΜ^ϊί δραμών εάΐτιάαιη νί(1εΒ»ΙυΓ ςιιοηϊβπι Κίηαϊΐϊεϊ εοάΊεώ βεΓΪηα 9ΐΐερε ο ρΓο ω

ροίΐιϊι, ςιιεηΐίΐ(1πιο(1ΐ!ηι αηΐεα Ιι.ισεί σομαχιχώς, έξελ&όν, ι\Λίας , πορευέμενος μ.

μ. πεσόν , χαΐ δραμεν εύρε [ ρ'υάχιον : ϊη εοάϊεβ δϊηβϊΐϊεο είΐ ρυα'χιν , αμανα αά

ΐοηιιαπι ΓεοβηΐίοΓβηι ίοπβα τεεεηΐίοΓ βηΐΐςιιίοΓειπ (Ιεάυχίϊβε νίβεΙιΐΓ ; ϊη ΟΓΡκΓίεηίί

»«γο εί Βοηοηϊεηβϊ βρειΊο νϊΐίο £ήαχον (ϊ. ε. ρΊίαχον) .ιεπ'ρΐιιηι β»1.

2. Ηαεε πιββϊ» εαπι Ρίΐπβίεη»! <|ιμι]) εική ϋΓεΜίεηιί δοπρίιιια εοηνεηίιιηΐ.

άε'ραν : ϊΐίΐ ϊη εοοΉεε ϊειίρΐιιηι εςΐ.

IV, 1. Οί. Α IV, 1.

άπελεϋσει: ϊΐβ ερ<1εχ ηαοεί. νϊ(1ε ηιΐ II, 2.

2. α: Α IV, 2.

ίγκάλουν: βίε ία εοάϊεε «ι.
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Ολρυτ V.

Καί καθίσας 6 Ιωσήφ έπί τού θρόνου αυτού , έστη το παι

δίον έμπροσθεν αυτού • καί κρατήσας αΰτοΰ έκ τοΰ ώτίου έθλιψε

σφοδρώς. ό δέ Ίησοΰς άτενίσας αΰτώ είπεν Άρκετόν σοί έστιν.

Οαρότ VI.

1 Τή δέ επαύριον κρατήσας αΰτοΰ της χειρός ήγαγε προς

τίνα καθηγητήν , Ζακχαΐον ονόματι , καί φησι προς αυτόν Λάβε

το παιδίον τούτο , καθηγητά , καί δίδαςον γράμματα, καί φη-

σιν εκείνος Παράδος μοι αυτό , αδελφέ , κάγώ διδάξω την γρα-

φήν, και πείσο) εΰλογεϊν πάντας και μή καταράσθαι. χ Και

άκουσας Ό Ιησούς έγέλασε καί φησι προς αυτούς Ύμεϊς α οΐδατε

λέγετε, εγώ δέ πλείω υμών έπίσταμαΐ' προ γαρ τών αιώνων

ειμί. και οίδα πότε έγεννήθησαν ει πατέρες τών πατέρων υμών,

καί έπίσταμαι πόσα έτη της ζωής υμών. καί άκουσας τις έξε-

πλάγη. 3 Και πάλιν είπεν αΰτοΐς ό Ιησούς θαυμάζετε οτι εϊ-

πον ύμϊν οτι οίδα πόσα έτη της ζωής υμών ' αληθώς οίδα πότε

έκτίσθη ό κόσμος. Ιδού οΰ πιστεύετε μοι άρτι" όταν ϊδητε τον

σταυρόν μου , τότε πιστεύσετε οτι αληθή λέγω. οί δέ έξεπλήσ-

σοντο άκούοντες ταύτα.

Οκνντ VII.

1 Γράψας δέ ό Ζακχαΐος τήν άλφάβητον έβρα'ίστί, καί λέ

γει προς αυτόν "Αλφα. καί φησιν το παιδίον "Αλφα. και αύθις

ό διδάσκαλος "Αλφα" καί το παιδίον ομοίως, εϊτα πάλιν ο δι

δάσκαλος έκ τρίτου το άλφα. τότε έμβλέψας ο Ιησούς τώ κα

θηγητή λέγει 2ΰ το άλφα μή εϊδώς πώς άλλον το βήτα διδάξης;

καί άρξάμενος το παιδίον άπό τοΰ άλφα εΐπεν άφ' εαυτού τά

V, ΟΓ. Α V, 1 — 3, ιιΐιί ιιιυΐΐυ ρΐιιπι ηοίΐπβ Ιε^ιιηίιΐΓ.

VI, 1. Ο. Α VI, 1. 2.

2. 3. Ηϊ» φίΒε ΓρβροηάεαηΙ Α ηοη ΚαΒβΙ. 8ε<1 οΓ. VIII, 1.

2. έξεπλάγη : ίπ οοιίϊοβ δοΗρίυπι βδΐ έςεπλάγισεν.

3. θαυμάζετε : ιΐε οοιιίεοΐυ™ αιΜίιΙί , εΙ»ϊ ίρϊίιΐϊ 5<;πρΙιιια εοϋίεω νίιΙι.Ί ιιι

Γβπ-ΐ ροκε. ίΐιιε οοηΓεΓ β\•3ΐι§. 'Πιοπι. Ιαΐίη. VI, 4. | πότε εΥτίσϋη: εοάεχ οτε

<κτίσ3ηκ | πιστεύσετε: οοάεχ πιστεΰσητε.

VII, 1. (ΪΓ. Α VI, 3.
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κβ γράμματα. ι Είτα καΐ αύθις λέγει "Ακουσον, διδάσκαλε,

την τάξιν τού πρώτου γράμματος , και γνώθι πόσους προσόδους

και κανόνας έχει και χαρακτήρας ξυνούς διαβαίνοντας συναγομέ

νους, και άκουσας ό Ζακχαϊος τάς τοιαύτας προσηγορίας τοΰ

ενός γράμματος, εκπλαγείς ουκ είχεν άποκριθήναι αύτώ, και

στραφείς λέγει τω Ιωσήφ Αδελφέ, το παιδίον τούτο αληθώς ουκ

Ιστ'ι γηγενές" άρον ούν αυτό άπ' εμού.

Οαριπ VIII.

1 Μετά δέ ταύτα μια τών ημερών ην ό Ιησούς παίζων σύν

άλλοις παισιν επάνω διστέγου οίκου, και κατωθισθέν §ν παιδίον

υπό άλλου κρημνιζόμενον έπι τής γής , και άπέθανεν. και ίδόν-

τες οι συμπαίζοντες αύτώ παίδες ίφυγον, και μόνος ό Ιησούς

ύπελείφθη έστώς επάνω τού στέγου ου κατε^ρημνίσθη ό παις.

2 Και μαθόντες οι γονείς τού τεθνηκότος παιδός εδραμον μετά

κλαυθμού , και εύρόντες τον μεν παΐδα κατά γής νεκρόν κείμε-

νσν, τον δέ Ίησούν άνωθεν έστώτα, ύπολαβόντες ως ύπ' αυτού

κατακρημνισθήναι τον παΐδαν , και ατενίζοντες ώνείδιζον αυτόν.

3 Ό δέ Ιησούς ίδών ευθέως κατεπηδησεν άπό τού διστέγου, και

Ιστη προς κεφαλής τού τεθνηκότος και λέγει αύτώ Ζήνον, ει

έγώ σε κατέβαλον; ανάστα και είπε. ού'τως γάρ έκαλεΐτο ό

παις. καΐ άμα τώ λόγω ανέστη ό παις, και προσκυνήσας τον

Ίησούν είπεν Κύριε, ού σύ με κατέβαλες, άλλα νεκρόν οντά με

έζώωσας.

Οαριπ IX.

1 ΚαΙ μετ' ολίγας ημέρας σχίζύ)ν τις τών γειτόνων ξύλον

2. ΟΓ. Α VI, 4., αΙ>ΐ 8θπρΙιΐΓ«πι Ιίβπ ΓΗΐίοιιε οπίίεα ΓβίΐίΐυεΓβ εοιιαίί 3Π-

πιιΐ5. 8ίη3ΪΙΐε3Γη νεπ> $0ΓΪρίιΐΓαιη ΐπίαείαπι Γο1ίΐ]ΐιϊπιιΐ5 , ηΐ3ί ηυοά ξυνοΰς ει δια

βαίνοντας ρΓΟ ο'ςυνους (εΐίβπι 0Γε«ι1 εοάεχ 1. 1. ξύνους , ποη ξυνοΰς , ΙιαΙιεί) ει

διαβένοντας εαΜΐπιυβ.

νπι. α. α ιχ.

1. στέγου: νϊάεΙιΐΓ το στέγον ει τό διστέγον ΓεεεηΙϊοπ1)ΐΐ3 ρι•ο τό στέγος,

η στέγη ρίβεαϊϊβε. Εΐϊαπι Ι)η >Ί Α IX, 2. ΙκιΙηΊ άπό τοΰ στέγου.

2. τον παϊδαν: ϊΐα 1ι. 1. οοάεχ.

3. Ζήνον : ίη εοάίοε βοπρίιιηι β8ΐ ζήνων.

ιχ. α. α χ.
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άπετεμε την βάσιν τού ποδός αυτού δια τού πελέκυος , και εξαι-

μος γεγονώς ήμελλεν άποθνήσκειν. * Και λαού συνδεδραμηκότος

πολλού" συνήλθεν καΐ ό Ιησούς έκεΐ. και άψάμενος τού πεπλη-

γμένου ποδός τού νεανίσκου, και ευθέως ΐάσατο αυτόν, καί

φησιν αΰτω Ανάστα, σχίσον τα ξύλα σου. και άναστάς προσε-

κύνησεν αυτόν, εύχαριστοΐν καί σχίζων τα ξύλα. ομοίως καί

πάντες οί δντες έκεΐ θαυμάσαντες ηΰχαρίστησαν αΰτω.

€ΑΡυτ Χ.

Γενομένου δέ αυτού ετών ς, άπέστειλεν αυτόν Μαριάμ ή

μήτηρ αυτού κομίσαι ΰδωρ έκ της πηγής, πορευόμενος δε συνε-

τρίβη ή υδρία αυτού, καί άπελθών έν τη πηγή ήπλωσε τον

επενδύτην αυτού καί άντλήσας ΰδωρ έκ της πηγής έ"πλησεν αυ

τόν, καί λαβών απήγαγε το ύδωρ τή μητρί αυτού, ίδούσα δέ

εκείνη έξεπλάγη, καί περιπλακεισα κατεφίλει αυτόν.

ΟλΡυτ XI.

1 Φθάσας δέ το όγδόον της ηλικίας έτος, προσετάγη ό

' Ιωσήφ υπό τίνος πλουσίου κράββατον οίκοδομήσαι αΰτώ* τέκτων

γαρ ην. καί έξελθ6>ν έν τώ άγρώ προς συλλογήν ξύλων, συνήλ-

θεν αΰτω καί ό Ιησούς, καί κόψας δύο ξύλα καί πελεκίσας το

8ν ϋδηκεν πλησίον τού άλλου, καί μετρήσας εύρεν αυτό κολοβώ-

τερον, καί ίδύ)ν έλυπήθη, καί έζήτει εύρείν έτερον. 2 Ίδών δέ

ό Ιησούς λέγει αΰτο) θές τά δύο ταύτα ομού προς Ισότητα αμ

φοτέρων προτομών, καί διαπορούμενος ό Ιωσήφ περί τούτου,

τί βούληται το παιδίον , έποίησεν το προσταχθέν. καί λέγει

αΰτω πάλιν Κράτησον ισχυρώς το κολοβόν ξύλον. καί θαυμάζων

ό Ιωσήφ έκράτησεν αυτό. τότε κρατήσας καί ό Ιησούς το

έτερον άκρον ειλκυσεν αυτού τήν άλλην προτομήν έποίησεν

κάκεϊνο ίσον τού άλλου ξύλου, καί φησι προς τον Ιωσήφ Μηκέτι

1. πελέκυος : οοάεχ πε'λεκος.

χ. α. α χι.

XI, ι. % α. Α XIII.

1. προσετάγη : οοάκχ προσεγάγη.

2. έχράτησεν αιίτό: ακίβχ ε"χρ. αυ'το'ν, ϊΐβιπ ίηΓι-β εποίησεΜ χαχεΐνοΜ | εϊλ-

χυσεν : οο<1βχ ίίλχηοεν.
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λυποΰ , άλλα ποίει άκωλΰτως το £ργον σου. και ίδών εκείνος

ύπερεθαύμασεν , και λέγει καθ' εαυτόν Μακάριος εϊμι έγώ , οτι

τοιούτον παΐδά μοι έ"δωκεν ό θεός. 3 Απελθόντων δέ έν τη πόλει

διηγήσατο τή Μαριάμ ό Ιωσήφ, εκείνη δέ άκοΰσασά τε και

βλέπουσα τά παράδοξα μεγαλεία του υίοΰ αυτής έχαιρεν , δοξά-

ζουσα αυτόν σύν τω πατρι και τω άγίω πνεύματι νυν και άει

και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

3. Ηαεε Λ XIII. ιιυιι ΗβΒεηΙιΐΓ.

μεγαλεία : εοιίεχ μεγαλία-



ΙΝΟΙΡΙΤ ΤΚΑΟΤΑΤϋδ Ι)Ε ΡϋΕΚΙΤΙΑ ΙΕ81Ι 8Ε01)Ν-

ϋϋΜ ΊΉΟΜΑΜ.

Οαριιτ Ι. <2υθΜΟϋΟ ΜΑΒΙΑ ΕΤ Ι03ΕΡΗ ΡυΟΙΕΚυΝΤ ΟυΜ ΕΟ ΙΝ

ΕΟΥΡΤΙΓΜ.

1 Οηπι ΓδεΙα ΓυίδκεΙ οοηΙϋΛαΐ'ιο, ηυοηίαηι Γείραίβίΐίο ΓβεΙη

Γυίΐ ά\) Ηει*ο(1ε (1ε (Ιοηιίηο ηοδίΐ'ο Ιββυ ΟΗηδΙο, ηΐ ευηι ϊηΐεΐ'-

ΒεβΓβΙ, Ιυηε ;ιιι§οΙιι$ (Ιίχίΐ α<1 Ιοδερη Τοίΐε Μηποπι εί ρυε-

ταηι είυδ, εί ίυ§ε ίη Ε§γρΙαηι α Γδείε εοΓυηι α,υϊ ψι;κτυιιΙ

ευηι ϊηΙει•ΙίεεΓβ. Εγ31 ;ιιι1επι Ιεβιΐδ αηηοηιηι II ευηι ίιι§Γε85ΐΐ8

εβί ίη Ε^νρΙηηι.

2 Εΐ εΙεηηιΒπΙβηΙε εο ρεΓ ηςηπη δεηιίη.'ΐΐυιη , ροιτεχίΐ

ιη.'ΐιπιηι εί ΙιιΙίΐ ιΐε δρίείδ εΙ ροδίηΊ εηδ δυρει• ί|*ιιεηι εί ΙπΙιι-

πινΐΐ, εί εοερϊΐ εοηιε<1εΓε.

3 Οιιηι ;ιιιΙειη ίη Ε§γρΙυηι ίηΙΐ'οίδδεηΙ, .ιεοερεπιηΐ ηοβρί-

ΐίυηι ίη άΌηιο <:νΪιιμ1;πιι νίίΐυηε , εί Γβεβταηΐ ίη εοίΐεηι Ιοεο

ηηπιιηι ιιηυηι.

4 Ει ΓαεΙυδ εκ! Ιεδυδ ηηηί ΙειΊίί. Ει ευηι νίίΐίκδεί ρυεπ>5

1 , 2. ΙιΙργπ πβγγηΙογ ίη ενβηβ. Ρίεικίο - ΜηΙΙΗ. ε»ρ. XXIV•!. βχ εοά. Β.

3. Εβικίεηι ΓαΙιηΙίαη εχ Ρβπβϊεηβί εοθϊεε εκεπρίϊί: Τΐιϋο (Οοϋ. 3ροεΓ. Ι.

ρ. ΟΧ.) , ρο5ΐ(ριε ιΊ ίρβί εχίοπρβίπιηβ. Α§ίΐ εηϊηι !ΒΊ οαριιΐ XXV. άΐ ρόεβ αηάο

νίΐαι τοίϋυΐο. ΤοκΙιιβ βίε ΗβΙιβΕ : Εί (αείιΐί ΐύ ίί5Η5 αηηοτηιη ΙΗηχη. ΕΙ αιιη νί-

άάκΐ ΐΗάί/ίοαΓβ ριιρτοϊ, ακρϊί »ρ5β ΙΐίάίΠ οιαη «κ. ϋηιηφκ' αεεβρίκεί ρώεεηι αήιΐιιηι

φίί ΐταΐ $αΙΐ ΐαάαΙιι&, «ηίϊίί «ηη» <η ρβίυίπι (Ί'ίιϊΙο ρβ/υίη) αιτη αφια Η ρταοεβρίί ?ι

•ιΙ. ραΐρίΐαηΐ. Εί οοιρίΐ ραΐρϋαη. ΕΙ ά,χχϋ ίΐιηιπι αά ρίΒοαη ΚιίαοΙα (ίίε) βαΐ ίϋΐιιη

ςΐίθ(ί Λο6«5 εί ιιηιΐιιιία ίη αςοα. Εί /αείκικ αϊ χία. Υίάιιύίί αιιίετη νϊεϊηϊ φιοά /α-

οΙηβι [ικταΐ , ηχιηάαηχηί (ΤΗίΙο ηκηηαυετυηί) ηιιιίίει-ί υχάχιαι , ίη ειιίω άοτηο ηχοτα-

ίχαίχχτ Ματχα πιαΙίτ άχα. VI αχιίαη αιιάϋα ιιιιχΐ ΙαΙχα, ευηι ^οίίηαίίοηε είεοι'ί εο: <ίε

άοηιο ιυα. ΡιαεΙεΓε» εηηάοιη 1ίΐΙ>ιι1.ιιη Ιιιώεί ίη εναης. Ρβεηάο-Μιιΐΐΐι. εβρίΐε

XXIV ο. εχ εοάίεε Β.
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Ιπιίεηΐεδ, εοερίί ΙυίΙεΓε ευηι ειδ. Ει ηεοερίΐ ρίβεεηι ιπιιιιη

ηπιίπιη εί ηιϊδίΐ εοπι ϊη ρβίνϊπι , εί ρηΊεεερίΐ ει ηΐ |ι;ιΙ[πΙ.ίπΊ.

Εΐ εοερίί ρηΙρϊΐίίΓΡ. Εί όϋχΐΐ ίΐεΓηπι η<1 ρϊδεεηι Κείεεΐ3 μιΙ

Ιηυηι φίοίΐ π,ίορκ, γΙ ηηιοιιΐη ίη ;>φι;ιηι. Εί Γ;ηΊ ιιιιι εδί ίΐ3.

νίιΐοηΐρίϊ ηυΐεηι νίείηί ςυοθ ΓβεΙυηι ΓαεηιΙ, ηιιηΐίβνεπιηΐ ηιπ-

Ιίεπ νϊίΐυηρ, ίη ευίιΐδ (Ιοηιο ιηοΓβΒαΙιΐΓ Μ;ιπη ηιβΙεΓ εϊιΐδ.

111η νείΌ ηΐ ηικίϊνϊΐ , ευηι Γεδίίηηΐϊοηε ηιη^η.Ί εϊεείΐ ευδ (1ε

(Ιοηιο 8ϋ3.

Οαριιτ II. ΟυΟΜΟϋΟ ΜΑΟΙ8ΤΕΚ ΕΙΕΟΙΤ ΕυΜ ΌΈ 0ΙΥ1ΤΑΤΕ.

1 Εΐ (Ιεηηιυιιίαηΐε Ιεδίι εηηι Μ»Π3 ηιη1ι*β•είπδ ρεΓ ηιε-

(Ιίιιηι Γοιηηι είν'ιίαΐϊδ, Γεδρίεϊεηδ νΐ(1Ίΐ ηΐ3§ίδΐΓυηι (ΙοεεηΙειη

(Ιίδεΐριιΐοδ βυοδ. Ει εεεε XII ρηδδει-εβ ΐηδΐϋίηηΐεδ ϊηίει• δε

εεοΐ(1ει•υηΙ ρεΓ ηιπηιηι ίη δίιιηηι ίΙΙϊιΐδ ΠΊ3§'ΐδΙι*ί φΐί ρυείΌδ (1ο-

εεΒηΙ. Ιεβιΐδ ηυΐεηι εηηι νϊίΐΐδδεί, ΗίΙβπδ ΓηεΙηδ εδί εΙ δίεΐίΐ.

2 Γπηι ίΐΐε (ΙογΙογ νΐ(1ϊΐ ίΙΙιιηι ηΐΙ.Ίΐεηι ΓίίοΙυη), εηηι Γιπ-οιε

ηια§;ηο (Ιΐχΐΐ (ΙΐδεϊρηΙΐδ δυίδ Ιΐε 3(](1υεΐΐε ειιηι 3(1 ηιε. Οηηι

θυΐεηι δΐΐδΐυΐίδβεη! ειιηι, ηιη^ίδΙεΓ ηρρί'εηεηάίΐ ηιιι•ίπιΙ;ιηι είηδ

εΙ (ΙΐχιΊ ^> ιι ϊ ιΐ νίυϋδΐί (|τιο<1 ηΐΐπΐ'ίδ ΓηεΙυδ εβ? Αϊ ίΙΙε (Ιΐχίΐ εί

Μη^ίδΙεν, εεεε ηιηηυδ ρΐεηη Ιπΐΐεο. ΟδΙεπίΙί ίΙΙϊδ εΙ δροΐδΐ

Ιπΐίοαίη, α,ιαοίΐ ίη ρεπεπίο ε ιικίΙϊο §εηιη(: ρι•ορΙει• ηοε εηίηι

ρυ§ηηνεΓοη• ίηΐτη δε πΐ (ΙίνΐίΙεΓεηΙ Ιπΐίευιη. 3 Εί ηοη ριηε-

£1 αχρίΐ ραΐρίίαη : Ιιαεο ρχ Ι'βγ ίηβεηιίηιηβ | ία! Ιηχαη φιοά : ίΐβ πικυβ Ρλγ ;

ν.•ιΐ ιαίιτη Ιηιιιιι φιοά

II. 1(3 Ιίΐυίππι ιββίίΐυίπιιυ : ίη οοϋοε οηΐηι Ε5ΐ ΟιιυιιιηιΙο Λ/απ'α «>οϊί ίΐ/τη <ίβ

οϊνίΐαΐ/. Ργο Λίαπα ροϋβϊβ εΐίαπι τηα$\$1*τ οκηι Ματία οοιτί^εΓβ ; βεά ρϊαεβίαΐ αυοα1

ίη ΙεχΙιι ριχπίιηπί-•.

Εα^βιη ΠιΙπιΙα ίη Ραπβίεηβί οοά\<χ πασεΙιΐΓ οβρίΐβ XXVI. , <]ΐιο<1 ίη.πα ίρΐιιηι

6*1 Βί π'ίκ /ίίΐι ρτορίβτ ραιιιτα $ίΜ ίηνΐοΐτη ϊηίίάίαηία. ϋε ΙεχΙιι είυβ ΤΙιίΙο Ιιηεο

ηο(,"ινίΐ (Χοά\ αροοΓ. Ι. ρ. ΟΧ.) :

' ΕΙ άιανώυΐαηχ Ιαιι$ οιτη Μαήα ηιαίη «υα ρζτ ηκάίχαη {οτχ ηνϋαΐίί ίΐϋιιι,

τίΒρίαιηα νϊάίΐ ηια(/ί3ΐηιιη ^ητηάατη . άί3άρηΙο$ ϊΐιοί άοοιηΐεηι. Εί «οβ «ίρίίτη (VII

ρΓΟ ΧΙΙ?) ραιατα νΐίίάίαηΐΐί ιηίβτ Μ ΐΐάάιηιηΐ ρπ ιηιιηιι» ίη ίίη« τηαρίίΙΗ φι\

άο€βΙ>αί ριιατο». /βί«ί αχιΐίίη ονπι ηαιο νϊάϊΐΜΐ, Λίίαπ'ί [αοΙηβ «8ί. * 1/ί αιιίετη νίάϊΐ

«κπι άοοίοτ ΜΙαταη [αοΙητη, οκτη (ητοτι ηιαρηο αίΐ άΊ'««'ριι/ΐ5 »αϊ$ ΙΙ( (Ι αάάιιοϋι βι»η

αά ιηε. < Ίιηι αχιΐιτη ηιιΐνΐίίκηΐ ίΐ/ιιι , αρρηηίηάϋ ιηηιαιίαιη (ΊΊιϊΙο ανήαιίιιηι , βειΙ

βηβρίεΟΓ ίη ίρβο εούίοε β8«ε αιιήαιίατη) ιίιΐί Η άίχϋ (}ιιίά νίάίΜ 9<«Ό ήι'ίαπϊ /'αο(Η8

«ί ? ΑΙ Μι άϊχίί ΜαφΙιτ , (οοι ιηαηη! ρΙ(ηα (πίίοϊ - - ρτορίίτ Λοο ραί5(Τί8 ρη$ηα-

ννηιηΐ \ιΙ ΛίνίάτηηΙ ΙήΙίηιιη ίηίη « - -. .
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Ιεπ'ιΙ ΐηθε Ιεδυδ (Ιοηβο ηιϋΐΐίρΙιΜπηι Ρδί. Ει ηοε Γβείο ηι;ΐ£ΐ-

βΙβΓ εοερίΐ ευπι ρΓοϋεβΓβ άε είνίΐαΐβ υηη ευηι πιηίΓβ δα».

Ολριτγ III. ςϋΟΜΟϋΟ ΙΕ8υ5 ΕΟΚΕδδυδ Ε8Τ ΟΕ ΕΟΥΡΤΟ.

1 £ΐ εοοε 3η§βΙιΐ8 (Ιηηιΐπί ηΙινϊ.Ίΐι* Μ;ιπ;ιο (Ιΐχίΐ 3(1 θ.ίπι

ΤοΙΙε ριιεπιιτι εί ΓβνβΓίβΓβ ίιι Ιργγοπι ΙικΙπροπιπι : (ΙεΓπηοΙΪ

δυηΐ ρηίηι Γ|ΐιΐ φΐηοιτΙκιιιΙ ηηϊηκιηι ρϊυδ. δηιτεχιΐ .ίιιΙρπι Μλ-

ιίη εο πι Ιεβιι, εί ρειτεχεπιηΐ ϊη είνϊΐηΐεηι ΝπζβΓείΗ ςυηε εβί

ίη ρι-ορπίδ ΓεΙ)ϋ8 ρ3(ηδ δυί. 2 ϋΐ ηιιίεηι εχϋΐ ΙοβερΗ (1ε

Ε^γρΙο ροίΐ ηιπΓίεπι Ηεΐ'οϋΊδ, Ιυϋΐ ευπι ίιι (ΙεβΡΓίο ιΐδο,ϋε (Ιυηι

(ΊπρΙ Ιγ.ίικ]ιιΪΙΙϊΙ,ί8 ίιι Ιριίιχ.ίΙριιι (1(• υ» φΐΐ φιηριτίιηιιΐ αιιΊιηηιη

ρηεί'ϊ. Ει ε§;ίί £Γ3ίΪ3δ (Ιρο φιο(1 (Ιρίΐϊΐ ΐη(εΙ1ϊ§εηΗ»ηι, εΐ (ριία

ΐηνεηίι ^τβΐϊηηι εοΐΜίτι (Ιοηιίηο (Ιρο, βηιειι.

Οαροτ IV. ςυΑΕ ΡΕΟΙΤ ϋΟΜΙΝυδ ΙΕβυδ ΙΝ ϋΐνίΤΑΤΕ ΝΑΖΑΚΕΤΗ.

ΟΙοΓΪοβυιη εδί ε η 3 γ γ 3 γ ε Τ Κ ο ηι 3 ηι Ι δ γ 3 ε 1 ΐ 1 3 πι

ε Ι :ι [) «ι χ Ι ο Ι «ηι <1 ο τη ί η ΐ εΐ (1ε ορετΐοϋδ Ιρβυ ρο«1-

(} 1 1 .ί 1 1 1 ρ^ΓΡδδϋδ εδί (1ρ ΐ) £ γ ρ Ι ο ϊη Ν 3 ζ 3 γ β ί 1ι. Ι η -

I ε 1 1 ί § ί Ι ε οπιηεδ, ίΥ 3 1 γ ε 8 ε 3 γ ΐ 8 β ΐ γπ ΐ , η α 3 ε Γροι'ΐ (Ι ο -

ηι ΐ ιπ ι « 1 ε β α β (]ΐΐ3η(1ο Γα ΐ Ι ίη ε ΐ ν ΐ 1 3 1 ε ΝηζβτεΙη:

(| α ο (1 ί η ρ γ ϊ ηι ο ε 3 ρ ί 1 η Ι ο.

III, 1. ε/ ρέττεχεηιηΐ: εί ηοη οκΐ ϊη εοιίιοε Υαΐίαιηο. Η!» ιεβροικίειιΐ ηυβε

βχ οαρϊΐε XXVII. Ριιι-ίίίβηβίί οο<1ί(•ίκ εχβοπρβίΐ ΤΗίΙο. Ρι-β<•ΠΉ85θ Ιίΐιιΐο Ώε εατεαα

Ιεηι εί ΛΓατίαε άε Εαι/ρΙο, ιΒί Ιιιιεο ΙβςαηΙΟΓ: ΑηαιΙυ: άοηχίηί οΰνίανί! Ματίαι ιΙ

άϊχίΐ ΤοΙΙι ρηετητη εί τενετίετε ίη Ιπταπι Ιηάαε : άφιηοϋ 5ΐιηί ι'ί ςιιί φιαίτείχιηΐ αηί-

βιαπ» ροίτι. ϋαττιχίΐ αυΐαη Ματία εχιτη ίαη, βί ρεττεχεηιηΐ ίη άνίΐαΐεη ΓαρΗατ-

ηαηη , φιαε αϊ Τφετχαάχί , ίη ρτορτίίι Γβ6ι/5 ραίπ'5 μμ. 2 (Λ ανίαη ίηίεΙΙι'χίΙ Ιο-

ιερΗ ί/ι/ΐ'; υεηϊΐ Ιεαηί άε Εα</ρΙο, ρο$Ι ηιοΓίαη Ηετοάίι , ΙηΙίΙ ειιιη ίη άειετίο, αιφιε

άχχιη βετεί ΙταηαιιίΙΙίίας ίη ΗίετηιαΙετη αϊ) /ιί.ι '.ψιί ψιαεηΊιαηΙ ρνετητη. ΕΙ ςιταϋαί

εαίΐ (Ιοτηίηο ψιηά άεάιΙ η (αίαη ίηΙεΙΙίαεηΙχαη», εί φιϊα ϊηνβηίΐ αταΐίαηι εοταιη Λυνιϊηο

άεο. ^ι1^ Ιρχίιικ α ν«ιϊοοηο <ΙιΗει-1 ίηρηπι» βο <]υοί ΙοδερΗιιπι ηοη ιιιιιι ο«ιη

Μαπ» βο ρυβΓο εχ Ε^γρίο ΓβίΙΪΓβ βε<1 τειίευηΐεβ ϊΙΙοβ βχαρβτβ (&ύ\. ί)ηοά ευϊ

*α(ϊ* πιίπισι βίΐ , Ιαπιεη β οοηΐεχίιι ηααά υοΗοιτβΙ.

ΡπιεΙεΓε» Ιιιιε εί. Ρϊβυάο - Μ»«Η. ενβη^. εβρ. ΧΧίνε. Κχ οοοί. Β.

IV. ΟΙοποϊκπ» ε&Ι βίο: εχ Κι: αρρβΓεί Ι»(ϊηυηι ϊ$1ηηι Ιϊοείΐαηι ηοη Ιηΐιιιη βχ

βτβεοο ΤΗοιηββ εναηςεΐϊο ()ϋθ(1 Ηΐ<-ιιιι( Πυχίίίε: Ηοο εηϊπι εαρυΐ IV. 3(1 ΐρβιιιη

ειιΐ3 εν»η^ε1ϋ ίηίΐίιιιη οοηίοηηβΐϋηι ε»8ε ;ι55ΡπΙπγ. ΟεΙεΓϋΐη (]Π8ε εοιτεείβ «Ιίάί-

πιιμ νϊΐΐοβε ίη εοάίεε βϊε βοπρίίΐ βηηΐ Οίοποϊκη» «< εηαττατε Τηοιηατη εί άε ορε-

Ηύια Ιεβα ροβίφιατη εαη!3ΐι$ ε$1 άε ΕαιρΙο ίη ΝαζατεΐΗ, ΙίΐηαεΙίΙαιη εί αροςίοΐο! άο-

ηιίηι'. ΜεΙΙϊαίΙε εΐε. . .
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1 Ουιτι ηιιίριη €88βΙ Ιεβυδ ηηηοπιπι ςιιιηφίβ, ΓβεΙβ εδί

ρΐυνΐβ πΐΒ^ηη βιιρβΓ 1ειτ3ηι , εΐ (ΙθλπιΒιιΙηνϊΐ ριιβτ Ιεδίιβ ρει•

63ΐη. Εΐ ρ1ανΐ3 ει\ιΙ Ιβπ'ΊΒΐΙίδ, (|ΐΐ3πι εοη£ΐ•ε£3νΐΐ ΐη ρϊδεΐ-

ηηηι, εί ρΓβεεερίί υργΒο βιιο υΐ ηει-εΐ οΙβγβ. Εί $(αΐϊπι ΪζοΙα

εβΙ. 2 ΙΐβΓϋΐη ΙοΙΙεΙκιΙ <1ε Ιπίο ηαοίΐ ΘΓ31 (1ε ΐρ83 ρίδείηα, εί

{"«.ίΙ εχ εο 3(1 ηιεηδϋΓηηι XII ραδδειυηι. Ει•ηΙ ,πιίριη κηΙ>]>:ι-

ίυηι ευηι Ηοε Γεεΐΐ Ιεβυβ ίηΙβΓ ρυεΓΟδ Ιϋίίβεοπιηι. Ει βΒϊεπιηΙ

ρπεπ ΙιιιΙ.Ίποΐ'ΐιιη (ΙίεεηΙεδ 3(1 ΙοβερΗ ρβίΓεηι είιιβ Εοεε πΐίηδ

Ιυπβ Ιυί1εΙ)3ΐ δίπιυΐ ηοίπδευηι, ΙιιΙιΙφιε Ιιιίπιη εί Γεεΐΐ ρ3δβει•εδ,

({ΐιοίΐ ηοιι ί'αίΐ <Γΐ£ΐιιιηι ί3εει•ε ϊη κ;ι1)Ι>ηΙο, εί ίί•ε@ΐΐ ίΐΐαο!. Εί

.ίΙ>πΙ ΙοβερΗ 3(1 ρυεπιηι Ιεδυηι εί όϋχϊΐ ΐΙΙί (^πβΓβ Ηοε ίεείδΐί,

φΐοο! ηοη εΓ3ΐ θί§ηιιπι ίίΐοεΓε ϊη κ;ιΙ)Ι)η(ο ? Ιεβηβ ,ίιιΙγπι βρεΓ-

ΙΪ8 ηΐ3ΐιΐΙ)ΐΐδ ρΓβεεερΐΐ ρηδδεπουβ (Ιϊοεηδ Κεεειίϊΐβ ΐη ηΐίπηι εί

νοίηΐε : β ηεηιϊηε ηιοΓίεηι ίηνεηΐεΐίδ. Ει νοίβιιίεδ εοερεπιηΐ

εΐηηιηικίο ΙηικΙηΓΡ (Ιεπιιι οπιηΐροΐεηΐεηι. νϊιίεηΐεβ 3υ1εηι Ιιι-

»1:ΐί'Ί ο,ιιβε ΙηιΙ.ι δΐιηΐ ηιΐηππιΐί δοηΐ, Π ;ιΙη<τιιπΙ ηυηΐίηηΐεδ

δΐ£Π3 ΐ|«ΐΐΐ6 Γεεΐ» Ιεδίΐδ. 3 ΡΗηπδΒΡίΐδ ηπίεηι φΐί εΓ3ΐ ευηι

Ιεβιι ίίρριείιρικίϊ» γ.ίιιιιιπί οϋν3ε βΐ εοερΐί άίη£3Γβ ΓοηΙεηι <ρη•ηι

Γεεΐΐ Ιεδίΐδ. Οπηιψιε Ιιοε νί(1ίδδε( Ιεδίΐδ, ΙιίΓΟαΙυκ (Ιίχΐί ,κΐ

βυηι 5>ο(1οιηίΐ3 ίιηρίε εί ηεβείεηδ, ςυίο! (ε (ΙηηιηηνβπιηΙ Γοηΐεβ

3ίρι;ιε, ΓβεΙϋΓ,ιε ηιεηε? Εεεε δίευΐ 3γοογ Άτ'ιάα ηεβ, ηοη Η«-

1. β55βί: ϊη εοάίεε θεβΜβΓΒΐιΐΓ.

Ι'πιηατη δεείϊοηεπι βχ Ρβπίϊεηίϊ εοβϊεε εχβεηρίΐΐ ΤΗίΙο 0<κ]. βροετ. Γ. ρ. ΟΧΙ.

ΙΗϊ ρπιοτηίίίη ιίΐιιΐο οβρϊΐίβ XXVIII. Όι αφια ρΙιηΗαΙί οίαήβοαία (Ι άιατη ρα$κ-

πΐιϋί Λ( ϊοίο [αοΐίί ίη ίαύΰαίο, α'κ ΙεβίΐιΐΓ : (7υη> αηίίΐη αιιΙ Ιαν$ αηηηηπη ςιιαίιιοΓ,

[<χΛα ιιΐ ρΐανία ηιαρηα ίορίτ Ιατατη. Εί αηώαΐαύαΐ ρικτ Ιηα! αιτη αΐϋχ ρικηα ριτ

ρΐιιπαπι β( αφιατη, φιαι ιταΐ ΙίτΗύίΗί, οοη^τε</ανίΙ<}ηί ιατη ίη ρΐίαπακι , Η ναήχι

ηιο ρτακ<ρίΙ «ί /ϊίΓίί ε/αη'.<ΐ5ΐηια. ΟβΙβΓαηι βίσιίΐε 8Γ(;υιηεη[ιιπι ρ»1 εαρϊ(ϊ> ΧΙ,Γ. ίη

Ραπ8. οίκΙ. , (]πο(1 ϊηιεΓΪΒΗιΐΓ Ρε 5«ρ<«ιη ΙααΛιΐί εί άνοάιήηχ ρααιΗύη» (Ι άαούυι

ριΚΓΜ ρ(τ 7ί5υ»ι ΐΓαάίΙίχ πιοτίί.

'2. £( αΐήίηιηΐ ρηΐτί Ιικίικυηηη : ΙικΙαιοηιιη ϊη εοοΉεε ρηηεΐϊ> ηρρηβίΐΪ! ίπι-

ρτοΙ»(οΓ.

Εχ ΡηπΜοιίΜ εο(Ηεε Ηβεε Ιαιιΐιιιη αρικί ΤΙιϊΙοηηη εχ$εηρΙ» βαη( /ι•ίΐ« αχιΐιη

αρεΓ/ι.ί >παιιιίιιΐ5 ρταιαρίΐ ρααιτϋηαι άίαηί λίΟίηΛϋί ϊη αΙΙητη ιΐ υοΐαΐι: α ηιπάΜ

πιοΓίετη ίηυ(ηκΙϊ>. ΕΙ νοίαΐαηΐ ρα$ιιτι$ οίαηχαιιάο αο Ιαηάαηάο Ιαιιάιτη άιϊ οτηηί-

ροΙιηΊίί.

Λ. Ηαεε βεείίο ΓββροηάβΓε νί(1εΙιιι• εαρίΐϊ XXIX. ϊη εοάϊεβ ΙΊιπμπιϊϊ , ()(κκ1

(ΗαΙυιη Ηηΐιεί Ββ Ρηατίίαιο τηοτίηυ αά νοειιη /«κ. ΡΓββΙεΓεο εοηίεΓεηίΙη ρϊΙ ειιπι

εβρίΐε III. εναη^εΐϋ ΤΗοιηαε ^ταεοϊ Λ; ίΐεπα ειιπι II. εναη^. ΤΗοπι. §γ. Β.

ΐοβρϊΐ: ϊη οοάίεβ δεπρίιιπι εβί ρταιοιρύ \ ταχκη!: ϊη εοεϋοβ ε5ΐ ηο&ήιη*.
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Βεπδ Γαόϋεεβ ηοε ίοϋοΤ ηεε ίτυείυπι. Ει βΐηΐϊιτι ΒΓεΓβεΙυβ εε-

είίΐΐΐ ΐη Ιειταηι εΙ ηιοιίηυδ εδί. Ρ3ΓειιΙεδ βυΐεηι είυδ (Ιβίαΐε-

πιηΐ ειιιτι πιοΓίυιιηι, εΙ ίηεΓερηΒθηΙ ΙοβερΗ (ΙΐεεηΙεβ Εεεε αυοά1

Γεείΐ ίΐΐίιΐδ 1αιΐ8 : (Ιοεε ευηι οιπιε εί ηοη 1>ΐ35ρηρηΐ3ΓΡ.

Οαριτ V. ΟυΟΜΟϋΟ 0ΠΈ8 0ΟΝΤΗΙ5ΤΑΤΙ 8υΝΤ ΑηνΕΚδϋδ Ι08ΕΡΗ

ΡΚΟ ΡΑ0ΤΙ8 ΙΕδυ.

1 Ει ροδί ρβιιεοδ (Ιϊεδ (]ρ;ιηιΙ>πΙ;ιιιΐρ Ιεβη ευηι Ιοβερη ρετ

νί1Ι;πη εοηευιτίΐ (1ε ίηίπηίίυυδ υηηδ εΙ ρεΓεϋδδΐΐ Ιεβυηι ΐη ιιΐ-

Π3δ. Ιεδπβ .ΊΐιΙειη «ϋχίΐ α<1 ευηι Νοη δΐε ρει•Γκ•Ϊ3δ ΐΐεΓ Ιιιυηι.

Εί δΐηΐϊιη εεε'κΐϊΐ ΐη Ιειτηηι εΙ ηιοιΊυυδ εβΙ. ΙΙΠδ ,ίπΙριιι νί-

(ΙεηΐίΗιΐδ ηπΓπΙ)ί1Ϊ3, ε1ηηΐ3νεηιηΙ (ΙΊεεηΙεδ ϋηθε εδί ϊδΐε ριιεΓ?

Ει άΊχεπιηΙ 3(1 ΙοδερΗ Νοη οροΓίεΙ εβδε ηοΒίδευπι ίβίεπι ρυε-

πιηι. 111ε 3ΐιΙειη ηΐπϊΐ εί Ιυΐίΐ ευηι. Ει άΊχεπιηΙ εί Ριεεεθε

(1ε Ιοεο ΐδίο, εί δί Ιε οροΗεΙ εββε ηοίηδευηι , (Ιοεε ευηι 0Γ3Γε

εί ηοη ΒΙβδρηεηΐΒΓε : ΙΐΗϊ ηιιίρηι ηοδίπ ίηδεηδ3ΐΐ δΐιηΙ. 2 Υο-

εανϊΐ Ιοβερίι Ιεβηηι εί ίηεΓερ3νΐΐ ευηι (Ιίεεηδ ϋΐ ουΐά* ΒΙηδρΗε-

πΐ3δ? Η3ΐ)ί<3ΐοΓεδ ίδΐί (κΐϊιιπι η30εηΙ δΐιρεΓ ηοκ. Ιεδυβ ηπΙειη

όϋχϊί Ε§;ο 3υ1εηι βείο αυοϋ4 ίδΐί δεί'ηιοηεβ ηοη δυηΐ ηιεί, ββ<1

Ιυί δπηΐ; ε§ο ;ιιι1πη ΙβεεΒο ρΓορΙει* 1ε: ΐρβΐ ;ιπ1ριι> νκίρηηΐ ίη

δβρίεηΐίη 5υη. Ε( ΙιΊ Νΐ;ιΐίηι (|ΐιϊ ΙοφκΊκιηΙπι• βάνεΓδηδ Ιεδηηι

ε3εεί Γβεΐϊ βυηΐ. Ει (1ε3πιΒιιΐ3ηίεδ ϋΊεευΒηΙ Οηιηεβ δεπηοηεδ

αυϊ ρΓοεείΙπηΙ ο!ε οΓε εϊυκ εχεΓεϊΐίυηι 1κιΙ)ριιΙ. 3 Εί ευηι νί-

ύϊδδεί ΙοδερΗ αυ»ε Γρεΐΐ Ιεδυδ, ευηι ΓιίΓΟΓε βρρΓεηεηάΊΐ ευηι

V , 1 . ΛΌη «ε ρετ/Ιείαϊ : ΐη εοϋεε άεεβΐ Νοη , ηηο<1 πι αιΜει-εηιυβ , Ιοά

ςεηιίηί εαββοηιηΐ. ΟΓ. «ναη§. ΤΗοπι. βτ. Α IV, 1. ει Β IV, 1. Οΰχ άπελεΰστ)

(- σει) την οβο'ν σου. Ιΐεπι ενβη§. Ρβεοεΐο - ΜαίιΗ. εβρ. XXIX. Νοη ηνΐτίατίί

βαηιο άί νια Ινα.

ΕϊΙϊϊ ααΗιη ηοιίτχ ϊηκηιαίί ίΐιηί : ϊία εοϋοχ ΙΐίΒβΙ. Εοηιπι Ιοεο ιιΐβτφΐε ΙεχΙιιχ

£Γ5ΐεοα$ ΗβΒεΙ (εΓ. Ι. 1.) τα γάρ παιδ£α ημών ϋανατοΓ.

2. ι"η<τρραιηί βιιπ; άκ(η$: ίίε άβ εοηϊεεΙΟΓ» 5εηρ$ϊιηιΐ3 εοιίδΐιΐΐϊβ £Γ3εεί$ Α

V, 1. (έ\ο\>5έτει αΰτον λέγων) Ιη εοίίεβ νκι-ο ββΐ ρτακιρίΐ ιιιη\ άΌοίτε | ίια&ίηί

ϊκρετ ηοϊ : αά Η»εε ίη εοιίίεβ αοΜίΐιΐΓ άΐ Ιοοο «ίο , ηιιίΒικ νρΛίϊ ϊι(ϊ ε•οοε! ρΓββ—

εεείΐΐ βχρίίαιίιιηι ε«8β νϊϋεΐαΓ. | άιαπιΐηιίαηΐΐΐ : εοάβχ άιαηώιιίαήι \ ίχ«τγίίίιιη» :

Ηβηε νοεεηι «ρρϋΓεΙ βοάεηι 8βη:η ςυο ιχίΐιαη βεεϊρϊεικίαπι ε85Ρ ; ηίϊί ΓοΛε ρπιε—

5ΐβΙ τεροηεΓε βχίίιιιη.

3. Ηαεε εΓΓιεϊιιιιΙ εβρυΐ XXXI. ίη εοθίεε Ραιίδίεηβϊ, ΐ]ΐιθ(1 ϊηεεηΒϊΐιΐΓ Οηο-

ηχοάο Ιαιι$ ρτοΜοχιϊΙ /θΐ(ρ/ι η( χ*τ ϊτατη ευηι ΙαηαΐτιΙ. Ι,εβίΐϋΓ Ϊ1>ϊ , υΐ εχ εοάιοβ

ρχίετΐρβΐ, ίη Ιιιιηε ιηούιιηι : Ονυηι αυίετη νίάύαΗ Ιο$ιρΗ φιαι [κίί Ιαιιι , ευπι /υ-
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|)ργ ;κιΠ(ΊΐΙηηι. Ιεδίΐδ ηπίρηι ΙυιΊκιΙυδ (Π\ΪΙ 3(1 ΙοβερΗ 8υΓ-

Γιοΐΐ ΐίΒί νίίΙβΓβ πιε, ηοη πιε Ιαυ^βΓβ. Τα εηίηι ηεβείδ φΐίδ

ε^ο 5ΐιηι : φΐοα* δί δοΐΓεβ , ηοη ηιβ εοηίπδΙβΓεδ. Εΐ ψι.-ιιιι \ί.«

ηιοϋο Ιεειιηι 5πηι, αηΙε 1β Γβεΐιΐδ δΐιπι.

ΟΑΡϋτ VI. ςυΟΜΟϋΟ ΤΚΑΟΤΑΤΙΉ Ε5Τ ΙΕδυδ Α ΜΑ0Ι8ΤΒ.Ο.

1 Ι^ΪΙιιγ ([ΐιΐ(1;ιηι Ιιοηιο ηοηιίηε Ζ3εηειΐδ βυδεηΐίβυβί οτηηίπ

(|ιι;η• ΙοψιεΙκιΙ ιιγ Ιρ8ιι8 3(1 Ι(ΐ8(•ρΙι , ρΙ 3(1(ηιΐ'3ΐιΐ8 ίη 8ϋηιοΐΊ|>8ΐιηι

οϋεεΒβΙ Τβίειη ριιεπιηι ίΐ3 Ιοηυεηίειη ηπικ]ΐι<Ίηι νΐ(ϋ. Εΐ βρ-

ρι-ορίιΐ(]ΐΐ3η8 3(1 ΙοβρρΗ (Ιίχίΐ ει δαρίεηΐεηι ρυεπιπι Ικώρ»:

ΐΓ3(1ε ριπή ,Ί(1 (Ιίδρηκίαηι ΙϊΐΐΡΓ.Ίβ: <:ηιη ηυΐεπι (ΙοεΙιΐδ ΓυεπΙ ίη

δΐυόϋο ΙιΙΙΡΓ,ΊΠΐηι, ρ^ο (ΙοεεΒο ειιηι ΙιοηοπΓιεε υ! ηοη ηβΐ ΐη-

δίρίρηδ. Κεδρηικίΐΐ αιιίριη ΙοδερΗ εΐ ιΐϊχϊΐ 3(1 ευπι Νεηιο

ροΐεδί (ΙοοεΓε ειιηι ηΐδί δοΐυβ α"ειΐδ. Νυηιαυίά1 εΓεόϋΐίδ, ρ3Γ-

νυδ επί ρβΓνυΙπδ ίδίβ? 2 Ιεβυβ βυΐεηι εαηι ηικίϊκ&οΐ ΙηΙία ο!Ί-

οεηΐεηι ΙοβερΗ, (Ιίχΐΐ 3(1 Ζ;ιι•1ιριιηι \7ει•ε πΐΒ^ίβΙει•, 0,1113 ψιηιιΐη

(1ε οΓε ηιεο ρι•οεε(1υηΙ νεΓ3 δίαηΐ. Εΐ 3η1ε οηιηεβ ίυί αΌηιί-

ηυδ : νοδ 3ΐι(ειιι ηϋρηΐ^ρηοε εβίίδ. φιιοηίβηι ηιίΗί (ΙαΙα εβί

§1οπ3 δεευίοπιηι , νοΒίδ ιΐ.ιΐιιηι εδί ηίΗίΙ : ψιία 3η1ε δεευΚι

ε§ο βυηι. Ε§;ο ηηίριη δοίο (ροΐ 3ηηί επιηί νίΐ3ε Ιιΐ3ε, εί

(|ΐιοιιΪ3ηι ΙοΙΙεηβ ίη εχίϋυηι : (ριοα* (Ιΐχΐΐ ρβίει• ηιβυδ πΙ ίηΐεΐ-

1ί§3δ (|ΐιϊ;ι οηιπί.Ί (|π.ίρ ρΓοεεαυηΙ (Ιε ογρ πιρο νρτ;» μπιΙ.

3 Ιιη1;ιρΊ ηιιίριη απϊ «βΙαΒαηΙ εΐ αυ(1!ε1)3ηΙ βειτηοιιεδ φΐοβ 1ο-

ψιείκιΐιιι* Ιεδίΐδ, ηιϊιαίϊ δΐιηΐ εΐ (ΓηρΙμπΙ ψίκι Ι;ιϋ;ι ηιϊι\ιΙ>ίΙϊ;ι

νΐ(1ΐηιυδ, εΐ βυοϋνίηιυδ ΐ3ΐεβ δΡΓηιοηεδ βΒ ίδΙο ρηεΓΟ, φι;ιΙϊ;ι

ηιιικρι.Ίΐιι 3ΐΐ(1ϊνϊηιιΐδ ηεε .ηνΙϊΙιιπ δυηιιΐδ ;ιΙ> ;ιϋ<> ηϋφίο Ηο

ηιίηε, ηεφίε ;ι ροηΐίΓιείΒιΐδ πρ(]ιιρ 3 ηιβ^ίδίπδ ηε^υε 3 ΙΜι.ί-

τοτι ατφτ(ηιηάίΙ ιιιιη ριτ αηήοηίατη. Ιΐ!υ$ ωιίπη ΙυτοαΙυι άίχχΐ αά 1ο$(ρΗ Ηιι[/>ήΐ

ΙΊΙιί υίάβτί πμ; ηοΐί ιικ (αη^ιτι. Τα οιι'ηι ηαά» φιίί ιρο .ιηιη: φιοά »ϊ ιατα, ηοη

οΐί ι-ιιηΜιΙαηβ. Οηαηινίι (ηίτη Ιιοητη ηοη, Ιαηκη οηίί ίί (<κΙνα ηιηι., Ι,οΓίίοιίΡΐη

Ι\ιπμ<•ιιμ"πι ϊη Ιρχίπιη ιχΊΐιμίιπιΐ'ϊ 5<•ιίΙ)(ΊΐΙ('3 Ίη (ηίτη »ί'.«'ΐ.ί ςκί5 ίρο αιιηι, |>γο ({ΐιϊ-

Βυβ ν;ι[ίι:;ιιιπκ ποΛοχ ΗαΙ)«1 1» ηιι/ρηι ηαάί ψιοιΐ βρο αιιηι.

VI. Ιη Ιϊΐοΐο α η\α;)Μτο ίοπρήηιΐΜ ρΓΟ τη άρτο, ψιοι\ οοιίεχ 1ΐϋΙ>ι•ι.

1. ΖαϋΚβίΐ$: ΓβΐίΟαίπιΐΜ ίη !κη- ηοπαϊηε εοηκίαη^ιπ βεηρίιΐΓΐίπι ϋθ(ΙΐεΪ3.

2. αίοτία ίαχιιίοτιιιη : ϊη εοάϊεε β»1 ρίστ. ίοτχιτα. ΟεΙεπιπι εΓ. βναηβ. ΤΗοπι.

βΓββε. Β VI, 2.

3. αΐίο αΐίφιο: ϊη εοάίεε εβ( αΐίο αΗφιο αΐίο.

Εναη^. αροϋΓ. ειΙ. 'Γϊ»γ1ι€ιιι1ογΓ- 1 1



162 ΕνΑΝΟΕΙΛΤΓΜ ΤΗΟΜΑΕ Ι,ΑΤΓΝυΜ.

πδαεΐδ. 4 Κεβροηοϋΐ Ιο5ΐΐ8 εΙ ιΐίχίΐ 618 Ι 1 (]ΐιΐ(1 πιίΓηηιϊιιϊ ?

Ιιιοιτ(]ίΙ)ϋϊ;ι ΗηΙίεΙΪβ α,ιιίβ ΙοευΙιΐδ βιιιη νεπΙη•εηι? 8είο ΐ|ΐκπκ1ο

Π3ΐί εδίίδ €ΐ ρθΐΓ68 νΡδΙί'ϊ : Ρ< 81 ρΐιΐδ οΊχριό νοΒΐδ , «[πηικίο

ηιυη(Ιιΐ8 ίλεΐιΐδ ββί , ρ§ο βείο εΙ φΐί ηιε ηιϊδίΐ 3(1 νοβ. Οιιπι

αυ(1Ϊ88ΡηΙ Ιικίηεί δειτηοηεηι φΐεηι ϋΐχβΓηΙ ίιιΓηιΐδ, ιπΪΓ3(ί δυηΐ

ρΓορΙεΓ Βοε φΐο(1 ηοη ροΙεΓβηΙ ΓβδροικΙεΓβ. Ει εοηνεΓβιΐδ ίη

δεηιείΐρδίιηι ίηΓβηδ εχυΐΐβνίΐ εΙ όϋχίΐ Ρΐ'ονει•Βϊυηι <Ιίχϊ νοΒϊβ:

ρξο .ίιιΙγπι δϋίο (]ϋΐ3 (ΙεΒΠεδ εβίΐδ εΙ ηεδείεηίεβ.

5 Οίχΐΐ 3ΐι1εηι ηιη§ίδΐΡΓ ϊΙΙε 3(1 ΙοββρΗ ΑΠργ ευηι πιίΗί,

ρ§ο άοεεΒο εαηι 1ϊ((ει*38. ΙοβερΒ ηυΐεηι ΒρρΓεΗεικΙϊΐ ρυεηιπι

Ιεδϋτη εΙ 3(1(1ιιχίΐ ϊΙΙαηι ΐη (Ιοπιιιπι οιιίιικιΐηηι ηΐ3§ϊδΙη, «Βΐ

ηΐϋ ρυρπ (ΙοοεΒηηΙϋΓ. Μβ^ΐδΙεΓ νΡΓΟ ιΐυΐεί δεπηοηε εοερί)

ειιηι (ΙοεεΓε ΠΐΐΡΓβδ, εΙ βεπρδΐΐ ίΙΙΊ ρπηιιιηι νρΓδϊευΙαιη φΐΐ εβί

;ιΒ 3 ιΐδφΐε Ι, εΙ εοερϊΐ ευπι ρ;ιΙρ;πτ εΙ (1οοργ6. 6 ϋοείοΓ

3α(εηι ΐΙΙε ρεΓευβδΐΐ ηιΓαιιΙεη) ϊη εβρϊΐε: ρυΡΓ νεΓΟ ευπι βοοε-

ρϊδΜ'ΐ , (ΙΊχίΐ 3(1 ευπι Με 3υΙεηι οροΓίεΙ Ιε άΌεεΓε εΙ Ιε ηοη

«ΙοορΓε ηιε. Ε^ο κείο ΙϊΐΙεΓβδ φΐ3δ Ιιι νϊβ (ΙοεεΓε ηιίΒί, εΙ βεΐο

φπ3 νοδ ρδΐϊδ ιιιΊΙιϊ Ιηιΐφκπιι ν383 (1ρ (|ΐιϋ)ΐΐ8 ηοη εχεηηΐ ηίδί

νοεεβ εΙ ηοη «;ιρϊοηΐί.ι. Εΐ ΐηείρίειίδ νεΓβίευΙυηι άΜχΐΐ ρεΓ Ιϊί-

Ιεΐ'3δ 3θ 3 ιΐδφΐε 3(1 Ι ρΙρηΐΐΡΓ ευηι ηηιΐΐη Γεδίΐηηΐΐοηε. Ει

ιρδρεχίΐ :ΐ(1 ηια^ίδίΓυηι εΙ (Ιΐχΐΐ ει Τυ 3ΐιΙεηι ηεδε'ΐδ ϊηΙεΓρΓεΙβΓβ

(|ΐκκ1 εβί 3 εΙ 1); φΐοηιοίΐο νϊδ (ΙοεεΓε 3ΐϊοδ? Ο ΒγροεπΙη,

δι βείδ εΙ (ΙϊχρίΊδ ηιίΗΐ (Ιε η, Ιιιηι (Ιιρβπι ΐίΒΐ (Ιε Β. ΙΙΐ ηπΙρηι

εοερίΐ εη3ΓΓ3Γ6 οΌοΙογ ίΙΙε (Ιε ρπηΐ3 Ηΐΐεηι, ηοη ροΐιιϊΐ ιιΙΙπτη

(ΐ3Γε ΓΡδροηβπηι. 7 Ιεβηβ ,ίπΙρπι (Ιΐχίΐ 3(1 ΖίίοΙιειιηι Αικϋ ηιε,

4. ραΐη! ναΐτΐ: οοάεχ ραΐτα υι$1η$. ΟοηΓεΓ Ηιιο ενηημ. Τΐιοιη. μηκ-ο. Β

VI, 3.

5. Μα$ί3ΐΐΤ νίτο άνίοί 3(ηηοηΐ εΐε: ηΪ3 ΓβϊροηάεηΙ ςιιαε βχ εαρίΐε XXXII.

ι'ΐκΐίΐ'ί» ΡΜΐίβίεηϊίδ , ϊηβοπρίο /)« ΖαοΙιαιο τηαςίίΐτο ΙίΒΗ βί «ετ&Μ ιοηοη , εχ.ιετϊρβϊΐ

ΤΙιίΙο Οο(1. «ροοΓ. Ι. ρα§. ΟΧΙ. Μα^ίίΙβτ αηΐ&η «Μείον* ίεπηοηίί>«5 β«ιη οοτρίΐ

Λοίχτΐ (ΤΙιϊΙο Λίπη:), (Ι ίοΗρίίί ή ρπηκίπ» νΐτηούνβη ψιί «$ί α6 α χαφίΐ Ι, Λ

(Οίρϋ «κηι άοπτι.

αϊ) α \αφκ Ι («η ροΐίι» Η? ΟΓ. Οαρ. XII.): αδ ϊη εοάϊεε (1ι»5ίι1πΓηΙιιι.

6. £ί ηοη καρίεηΐία : αιΐιΐιπιΐυι νοεεβ ΐΓβθ, ιριηπιπι ρππια ρ»1 ηιψίι• : <1α&5

Γ«•Ιϊΐ|ΐΐ!«8 ηοη 3«δβεα1υ5 κιιηι. ΡεΓβ είΐ αϊ ,ιαίναΐό \ ήι/ροοπίο: Κοπ ηη Γβείβ 1ε-

μοιϊιη (ΙιιΙιίι ο. δεά οί. βν3η§. ΤΗοηι. μι-ιιεο. Α VI , 3. | «ηί/ιί ά( α , ίκ»η άΊ'εαηι

ίίοί άχ \>: ϊΐη ίο οοιιτ(ί:Ιιπ•.ι «εηρβιπΗίβ ; ϋΐιηίΙ! βιιϊηι ηιοίΐο Ιομρικίπιη ε«ί. Ιο οο-

«Ιϊοε νεΓΟ ηοη ββ[ ιεπρίηηι ηίκί πιίήί άΐ 6. ...
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(ΙοοΙογ, ΐιι(εΙ1ΐ§ε ρππιβηι ΙϊΙΙρι,ίιιι. ΑΐΙεικΙε ηιΐηΐ φΐοιτιο(]ο

Ιι.ίΙιεΙ (1πο5 νεΓδΐευΙοβ : ΐη ηιο ιΐϊο £Γ3δδ3ηαΌ, ρεπηβηεηαΌ, (1ο-

ηηικίο, (ΙϊβρθΓ^εηάο , ναηηικίο , ΓοιηιηϊηηηοΌ: Ιπρίεχ αΐ-

ρίογίΐβ οοηιηιίδεεηαΌ : δΐηιυΐ ΐη§εηίο ρβπΙεΓ οπιηϊα ΐΌηιπιιιηΐθ

Ηβίιεηΐίβ.

8 Ουηι νΐοϋδδεί Ζαοΐιρυβ εριΐ» 1;ιΓιΙ(•γ (ΙινΐάεΓεΙ ρπηιηιη

ΙίΐΙει\ιηι, δΙπρεΓηοΙαδ εβί (1ε ρπηιβ ΙίΐΙεΓα εΐ (1ε Ιηΐί Ιιοιηΐηε εΐ

(Ιοοίπη.ι, εΐ εχοίθπιηνίΐ εΐ «Ιϊχίΐ Ηεα ιηΐΐιΐ, (ρκχΐ βΙιιρεΓαεΙυβ

δυηι ε§ο : εοικίυχΐ ηιίΗί Ιιη-ρΐΐυαΐιιεηι ρεΓ ΐδίαιη ίηΓβηΙεπι.

9 Ει (ΠχιΙ 3(1 ΙοβερΗ Γγροογ Ιε νηΠΙε, ίτβίεΐ1, Ιοίΐε ειιπι » πιε:

ααΐβ ηοη ροββυηι ίηΐηεπ ΐη ί3αεηι είιΐδ ηεααε 3ηαΪΓε ^τβνεδ

δεπηιοηεδ είϋδ. ^ιή^ ίδΐβ ΐηίβηδ ΐ^ηεηι <1οηιΐ(3Γε εΐ ηιβΓε τε-

ίτεη3Γε ροΐεδί: η3ΐη ΐδΙε 3η1ε δεεαίη ηηΐϋδ εδί. Γ)η;ιο νηΐν»

εαπι ρερεπί 3»1 αυηΐίδ ηΐ3ΐει• ευηι ηηίπνΐΐ, ΐ^ηοΐΌ. 10 Ο

αηΊΪοί ηιεϊ , (Ιΐηιΐδδΐΐδ δίαπι ΐη πιεηΐεηι ηιε3Πΐ , ΐΐΐυδηδ δυηι ε§ο

ηιίδεΓ. Ε§ο βυίεηι (Ιΐεεο3ΐη ηιε Η^Ιιργθ (Ιίδοίριιΐυηι : ΐρβε ηη-

Ιεπι ϊηνεηΐυδ εδί πΐ3£Ϊδίει•. Εΐ ιυΓρΐΐυαΐηεηι ιιιρ.πη ηοη ροβ-

δΐιηι ρΓαενβΙειε, ψιία βεηεχ δυηι; εΐ (]ϋί(1 ει ΙοαυβΓ ηοη ροβ-

βιιηι ΐηνεηΐΐ'ε. ϋπίΐε Ηβοεο ΐιτυεΓε ΐη ναΓκΙαηι ΐιιΠΐ'ηι!(3(εηι

ρΐ (1ε ΐβίο δεεπίο ΐΓ3πδηιΐ§ΐ3ΓΡ, 3υΙ α"ε ιδία εΐνΐΐηίε ε§ι•ε(1εΓε,

<ριΐ3 οηιηεδ νϊαεπιηί Ιυι-ρΐίικίΐηεηι ηιεβηι: ΪιιΓηιι8 α'εοερϊΐ ηιε.

ί^αΐα1 1ΐ3θεο 3(1 βϋοδ ΓεβροηαεΓε, 3ηΙ αυηΐρδ δειπιοπεδ τεεΐ-

ΙβΓε, εο φΐοα νΐεΐΐ ηιε ΐη ρπηΐ3 1ΐΐΙεΓ3? δΐυρεβοο ε§ο, ο

7. ΑΙΙίηάι ηχϋά ψιοτηοάο εΐε. ΙδΙ» 5»ΙΪ8 οοιταρία εδββ αρραΓει. Ρι-αβΙει-

^Γ8«εο8 1<ιοο« ρ3Γ&ΙΙε!θ8 οΓ. Ρβεικίο - ΜαΙιΙι. εναηβ. XXXI.: ειιϊ Ιοεο πκιμΐϋ ιρίαπι

ηοβίΓο εοηνεηϊυηΐ νεΛβ α ΤΗϋοηε βχ εοά\ ΡβΓ. οβρ. ΧΙ/νΐ. (Οηοτηοάο ΖαοΛίαί

το^αυχί ΙοίίρΗ εΐ Μαηαηχ «Ι ΙταάιτεηΙ Ιεχαη τηαααΐτο ηοοιίηβ Ι,ενί.) βΙΙβία Ηβεο £1

οοερχΐ ΙεΒίΐί ήη^ιΛατιαη ΙιΊ,Ιεταηαη ηοτηχηα ϊηΙεττο$ατε άίοεηι Με τηιΊιί, ιηαφιίετ 1(<μ),

ρτχτηα ΙΗΙετα φιατε Λαοεί ίηαη^αΐοί «ηκίίοί φαεεταίο! , αώααιίο! , ηκάίαίοι , ρτο-

άικίοι, ούάιιοΐοί, ιτκίοι , ίΐταίοι, οοη[ταοίοι νιΐ οηιαβχοι.

8. ΟΓ. κνίΐηβ. ΤΗοπι. βΓβεε. Α VII, 1.

9. α. εν3ΐ)§. ΤΗοπι. §Γβεε. Α. VII, 2. ΟιμΙηχ Ραπβίεηβϊ* εαρίίβ XXXII.,

ίεδίβ ΤΗΠοηε, ςπββ Ηαο ηιιαύι-αηΐ Ηίΐεε ΗαΗβΙ Ργμοτ ίβ ναΐάι , (ταΐα• , ΙοΙίε ειιιη

α ηΐί, ηιιία ιρο ηοη ροαυτη ΐηΐηιή ίη [αοίαη «ίιυ ηβο αιιάντε ατανϋαΐΐτη ίεττηο-

ηοπι «ίω.

10. ίη ηχεηΐεη ηκαχη : Ηαβε ηοη 83(Ϊ8 «οίο αη τεείε Ιεςβηαι. Τηηιεη ι•ι.ϊ;ιι»ι

λχ Ρ»γ. εοα\ 03ρ. XXXII. α ΤΗΠοηβ αΙΓ<*ι ηηίιΐΓ Η»βο Ο ατηίά τηίί , άίηιϊίίΐιι $ητη

«ι ηκηίαη τηεατη , ίΙΙιιιια αιπι ε$ο ηι%3€τ. \ εατεάΐτε: βίε ίη εοώ'εε ββΐ | ψάΑ ο:

εοίεχ φάά. ίηάε. ΟβΙετυπι Ηπο εί. ετβης. ΤΗοπι. %τ. Α VII, 3.

11*
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ηηιίοΐ ιηεί εί ηο•ΐ ηιρΐ : ηρφίε ρτΊηιοπΙΐυηι ιιρφίο Πηεηι ροβ-

δΐιτη ίηνβηΪΓβ α,ηκΐ εί ΓΡδροηίΙρ.ιηι. Μ Εΐ ηηηε ρΓβοοΓ Ιε,

ΓγβΙθγ ΙοδβρΙί, ΙοΙΙε ριιηι η ηιρ εί (Ιιιο ΙΙΙιιπι ίη (Ιοηιιιηι 1ιι;πιι,

πυί« ϊκΐε πιηςίδΙει• ΡδΙ 3ηΙ (Ιοηιίηιΐδ «αϊ αη^είπβ. (^ιιϊιΐ οΊοηηι,

ιιεβείο. '2 Εΐ Ιεβηβ εοηνεΓδϋδ 3(1 Ιϋίίαροδ <ριί εηηι ΖβεΗεο

ρΐ'3ΐιΙ (Ιΐχίί Ϊ11Ϊ5 Οπιηρβ ηαηο ηοη νϊίΐεηΐεδ νίώεαηΐ, εί ηοη ΐη-

ΙεΙΙί^εηίΡδ ϊηΙοΙΙί^οηί, εί δΐΐΓίΙϊ ;ιυ<1ϊ;ιηΙ, εί ψιί ρΓορΙεΓ ηιε

πιοιΊϋί δηηΐ ΐΡδϋΐ§3ηΙ, εί ροβ <]υϊ δυηΐ δηοΐΐηιεδ &ά ηΐΐ ϊονη

νοοεηι, δίευΐ ρΓηεορρίί ηιίΐιί ψιί τηε ηιίδϊΐ 3(1 νοβ. Οιιπι 3ΐι-

Ιεηι δϋυίδδεί ρϋΡΓ Ιεβαβ, δηΙνϊ ΓβοΙΪ δυηΐ οηιηεδ ίηΓιπιιϊ ο,υί

ρΓορΙεΓ δεΓηιοηΡδ εΐυβ ίηΓίΓηιαΙ^ηΙυΓ. Ει ηοη ΡΓβηΙ Λυδί Ιο-

(|υί 3(1 ειιηι.

Οαρβτ νπ. ςυοΜΟϋο ΐΕδυβ ΚΕδυδειτΑνιτ ΡϋΕΒϋΜ.

1 ϋη3 ηιιίεηι (Γιε ειιηι 3δεεη(1βΓΡΐ ΐη (Ιοηιο φι.κΐίπη εηηι

ΊηΓηηΐίΙηΐδ, εοερίΐ ΙηίΙεΓε εηηι εΐδ Ιεβιΐδ. ΙΙηυβ αιιίεηι (1ε ϊδΐΐδ

ριιεπδ ίιτηίΐ ρεΓ ροδίίεηπι, (ριϊ δίαΐίηι ηιοΓίυυβ εβΙ. Εί εηηι

Ηοε νϊίΙΐδδΡηΙ ίηΓδίιΙεδ, οηιηεδ ίιι^ίεπιηΐ: Ιεδπδ 3ϋίεηι τεπιβη-

δϊΐ ϊη (Ιοηιο ΪΙΙβ. 2 Εί (•υπι νεηίδδεηΐ ρβΓεηΙεβ ρυειί ψιί (1ε-

ΓιιηεΙυδ {υ?Γ3ΐ, (1ΐεε1ί3ηΙ 3(1νρι•δυδ Ιεδίιηι νεΓε Ια ρηηι ϊιταεΓβ

ίεεΐδίί. Εί ίηδΐ(1Ϊ3ΐί3ηΙϋΓ εί. Ιεβυδ 3υ(εηι (Ιεβεεικίρηδ (1ε (Ιοηιο

ϊΐΐα δίΡΐΐΐ δΐιρΡΓ ίηΓ3ηΙεηι ηιοΓίηιιπι ρΐ ι:Ι;ιπΐ3νϊΐ οΐ3Γ3 νοεε ηο-

ηιεη ίηΓηηΓίδ 8ίηοο δΐηοο, δυι^ε εί (Ιίε δϊ ε§ο ΐιτυΡΓε Ιε Γεεϊ.

11. ΟΓ. ονβηβ. ΤΗοιη. ρ. Α VII, 4.

12. ΟΓ. βνοηβ• ΤΚοπι. «γ. Α VIII.

ιΐ (θ! φιί .«ϊη/ 8!ΐίι/ι"ιιΐΓ8 αά αΙΙίοτα «οοίηι: Ηβεε ιτι;ιρηιιιη ]>;ιιΙοηι εοηϊεεϊ. νϊ-

(ΙγπΙιιγ :κ1 ι•α εοιιΓβΐ'ΐ'ΐκΙα φιαβ εναη£. 'Πιοηι. £ΐ\ Α VIII, 1. ΙηιβεΙ χοΛ εις τα

άνω καλέσω. Ιη ίρ»ο εοάϊεε μο Γετβ κεπρίιιπι ρ»ι εί ηί«» ψή αιιηΙ 5ΐιί>Ιίτηβ8 αΙΗο-

η$ ίϊϊ νοεί. ΕΌιΐωβε ροβΐ αΐίχοτα ηοηηίΐιϊΐ ρχαίΐίί. ΟΓ. εΐίβιη Ρβεικίο - ΜαΙίΗ.

εναη@. XXXI. | αά «μπ»; ουάβχ αά άιηιη.

VII. Εοάβιη ΓεΓΟ Ιϊΐιιΐο ηοΐαίιιι- ίη οοιί. ΡβΓ. οαριιΐ XXXIII. ΙπκιγιΙιϊΙιιγ

εηίπι ρ»ο(ί (Οιιοπκκίο') Ιεβιχβ ιχαάΐανίΐ ρααιαη οιιτη εο ΙηάιηΙεηι.

1. ΙΙηα: εοέΐεχ 11α | ΙΙηχα αυΐαη: αιιΐηκ 1 1, -ι-, ι ϊη εοάϊεε. | ΕΙ οιιιι ήοο

νίάϊαεηΐ βίο: εοιί. ΡαΓ. £( οηια νίάίαΐτύ Ηοε ίη[αηΙει, οτηηε$ (ηαεηιηΐ: Ιΐϊα» αιιίοπι

ΐίΤ7ΐαη5ΐ'ί >ο/ιΐ8 ίη άοιηο ϋΐα.

'2. ΕΙ ενηχ νεηαιεηΐ εΐε: εοιί. Ρατ. ΕΙ ειαη νεηίι$εηΙ ραηηΐ€$ ϊίΐι'ιω ίη/αη/ώ

ψι% «ιοΓ/11118 (ηιταί , άϊεεύαηί αάνβτ8Η$ ί«5ΐιη» Υιτε Ιχι ίΙΙητη ηιεη {εεάΐϊ. Ιαιιζ αη-

Ιβη» άίχΗ Εαο ηυηφιαηι ειαη πιη-ί (εά. Ιριί νετο ίη5\άίαΙ>αηΙυΓ αάυεηια Ιαιιπι.

δϊηοο δίηοο: Βεειιηάο Ιοεο ίο εοάϊεβ ββ( 8\ηιιο. Οπιβεο Ζήνον ΓεϊροηιΙβΙ.
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Ει $υΙ)'ιΙο δηΐΎεχΐΐ εΙ <1ϊχίΐ Νοη , (Ιοππμρ. Ουηι νΐΗϊδδεηΙ αυ-

Ιοπι ροΓοηΙοβ εΐυ,δ Ιαηι ηΐ3»ηιιηι ιιιϊπιαιίπηι (]υο(1 Γεείΐ Ιοδίικ,

^ΙοΓΪΓίΓηνρπιηΙ (Ιευηι εΙ 3<1οΓ3γεηιηΙ Ιομπ».

Οαρβτ νπι. ςυοΜουο ΐΕδυδ δΑΝΑνιτ ρεοεμ ρυεκι.

1 ΡοκΙ ραοοοδ ν-ΡΓο (Ιίεβ ρυΡΓ (]ΐιϊϋηηι ίη ίρβο νίΐΌ 6η-

(1εΙ)θΙ ΓιμΊΐ,Ί ρρΐ'(:ιι.•ίϋίΐ([υβ ρριίριιι μιιιιιι. 2 Εΐ πιπί νεηΐδδεί

ΙιιγΙ>3 ηιυ1ΐ3 3(1 ειιπι, νβηΐΐ εΙ Ιεβυδ εηηι ίΐΐϊδ. Ει Ιεΐϊξΐΐ ρβ-

ίΐΐ'ηι (ριϊ Ι;ΐΡΝΐικ ΓιιρπιΙ, εΐ δυΙ)ί)ο 83πιΐ8 ΠιρΙιιν εδί. ΙΓιχΐΐ ;ιιι-

Ιεπι ει Ιεκαβ δυι•§ρ εΙ Γιηίΐε Ιΐ^ηβ εΙ πιεηιοΓβ πιεί. ϋυπι ;ιιιΐοπι

ν'κ1Ϊ85εΙ Ιιιι1)α 8Ϊ§η3 ςυαε <ιιιιι εο ίΐιοΐα δυηΐ, 3(1οΓ3νεπηιΙ Ιε-

δαηι εΐ (ΙΐχεπιηΙ ΥεΓε οεΓίϊδδίιηε ΟΓεάίηΐϋδ φαί» (Ιευβ εβ.

Οαρβτ IX. (^ΙΜΙΛΤΕΒ ΙΕδυδ ΑΤΤϋΙ,ΙΤ ΑςυΑΜ ΙΝ ΡΑΪΧΙΟ.

1 Εΐ (ΐιτπ εδδεί Ιεδϋδ ηηηοπιηι δεχ, άΪΓεχίΐ πιπί ιιι.-ιΐιτ

εϊιΐδ η(1 Ιΐ3υ.ιίρη(Ιαηι ηψιαπι. Ουιηςαε νεηΐδδεί Ιεδυδ ;ΐ(1 Γοη-

Ιεηι νεί 3(1 ραίευηι, ιτ.κι! ίΐιί ρίππηκιε ΙιιιΙκιρ εΐ ίτε^εηιηΐ

Ιι\ιΙιί;ιιιι εΐυδ. 2 Ιρκε νεπι αεεερϊί |>;>Ι1ϊυιη είυδ, ϊη (]ΐιο ίη-

(Ιιΐ('Ι»;ιΙπΓ, Γ( ϊπιρίενίΐ ευπ) ;κ|ΐι;ι, εΐ ΐΐΐΐυΐϊΐ ΜΐΐΓΪαη ιιι.ίΙγϊ είυβ.

(λιηΐ(]υβ πκιΙεΓ νίάίδδεί ηιΪΓ3αι1υπι φΐθ(1 Γεείΐ Ιεβυδ, οΜ-υΙίΐΙα

«Ι ο ιι ιΐ) εΙ (Γιχίΐ ϋοιηίιιε, εχ3ΐΐ(1ί ηιε εΙ δαίνα ΓιΙίιιηι ηιευηι.

Οαρβτ Χ. (}υθΜΟϋΟ ΙΕ81Ι8 5ΕΜΙΝΑΥΙΤ ΤΒΙΤΙΟυΜ.

1 Οιιιη «ιιίεηι εκκε! Ιρηιρυϋ δεηιίικιικΓι, ο^Γβδδυβ εβί Ιυ-

VIII. ΙΙίι: Ιΐ'χΐιι» [κιιιΜιι ριορίιι.» ;ι<πι!ίΐ 3(1 <ύ;ιιι^. ΊΊιοπι. {(γ. Α Χ. <|ΐΐίΐιη

α<1 Β IX. Ιη ΡίΐΓ. ε(κ1. ΓεβροιίίΙεΙ εβρυΐ XXXIV. Ηοο (ί(ϋ1ο ()<ιοά Ιαηι ίαηαυίΐ

]χά(τη (τηάαιίίΐ ίι</ηα (ΤΙιϊΙπ Ηιημιιι. (ΊοΙιαΙιίΙίΐΓΓ ϊη <«ι1ϊ<:<- .ιαίρΐηπι εβί Ιίηφια.)

ΡΓαεΙβΓββ ΤΗίΙο εχΐΓ«τη;ι ϊηίε 3»1ιι1ϊ1 Ηαεο €\αη αιιίαη νίάί3Μΐ ίκΓδα ηρηα (}«αβ '

(«άΐ άοτηίηια, αάστανεηιηΐ άαιπι (Ιε^ε ίχαη) ιΐ άίχΐηιηί ΚίΓί ατίήίίιηυι άβια αϊ.

(•«•«β «)

IX. ΟΓ. εν•3η£. Τηοηι. ρ•. Α XI. ει Β Χ. Ιη οο<1. Ρβγ. 851 εβριιΐ XXXV.

ηιιοιΐ ίηβατΊΙιίΐιιι- {)ιιοά Ιί$ιΐ3 αΐΐιιΐιί πηιιαιη ΙχαΙαι .Ιίαπαβ ίη ραΙΙίο ίΐιο. ΙηΛε αίΓειΐ

Τΐιϊΐο νεΓΐ>3 Ηβεο ΕΙ ει»»ι κβηίίϊβί αά ρνίαιτη, ίταΐ •6ί Ιυτύα ρΐηήνηα ρικτοηιτη, ί<

ίτββεπιηΐ /ιι/(1παηι βιΉί. *

2. οχαιίαΐα ίίί: εοίΐεχ οΙηοΗαΙαΙιΐ! αϊ \ χαΐνα ρΐίητα ηκιαιι: βίε, βε(1 •»ι-

πιρία εββε νϊάεηΙϋΓ.

ΡβευάΌ - ΜαίιΗβειυ ηααε ΓαΒυΙαιιι Ιι .κΐίι εβρίΐε XXX.

Χ. ΟΓ. εναα^. ΤΗοηι. φαεο. Α XII. Ιη εοα". Ρβγ. εβρηΐ XXXVI. ίηδοΗ-

Ιιίΐιιι• Ι>< ΙτχΙίοο α Ιαιι «ιαΐΐίρΐίοαίο. Οί. εΐί»ηι Ι'μμιιΙο - Μ.ιΐιΐι. XXXIV.
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δερίι 3(1 ϋΡηηη,ΊΐκΙιιιιι Ιπΐΐοοπι, 61 δεευΐιΐδ εδί ευηι Ιεδυδ. 1)ιιηι

αυΐεηι εοερΐΐ κρηΓιηηη' Ιοβερη, εχίρικίΐΐ ηιαηυηι Ιε$ιΐ8 εΙ Ιιιΐϊΐ

άβ Ιπΐΐεο (|υηπίιιιη ριΐδίΐΐο ΙεηεΓε ροΐυΐΐ εΐ αΊδρει*δί(. 2 Υεηίΐ

ργ^ο ΙοβερΗ ϊιι ΙεηιροΓε ηιείεικϋ πΙ ιιμΊριρΙ ηιεδδεπι δΐιαπι.

Υεηίΐ εΙ Ιββαβ, εοΙΙε§ΐΐ κρΐεβδ ςαβδ (ϋβρβΓκεΓβΙ, ε* ΓεεεπιηΙ

οεηΐιιηι ιικκϋβ ορίίηιί Γπιηιεηΐΐ : εΙ νοεβνϊΐ ρ;ιιιρρΐΡ5 εΙ νίάυαβ

εΙ ΟΓρηβηο», εΙ εΐΌ§3νίΐ ίΙΙίδ Ιπΐΐεπηι ςηοίΐ ΓεεεΓ3ΐ. Ιοβερη

ΙυΙΗ (1ε ίρδο ΓηιιιιειιΙο ιικχΐΐπιηι ρΓΟ Βεηειίίεΐίοηε Ιεβυ ϊη

αΌηιυηι κικίπί.

Οαροτ χι. ρυοΜόϋο ικδυβ ΑϋΑΕςιυΑνιτ ιλονιμ ββευπή

Ι,ΟΝΟΙΟΗΙ.

1 Ει ΓβεΙϋδ εβί Ιεδίΐδ 3ηηοπιπι οείο. ΕγβΙ βιτηίΐεεΙοΓ

ΙοδερΗ, εΙ Ϊ;ιρΪρΙκιΙ ίρδε 3Γ3(Γ3 εΙ ΐιι^η υουιιηι. ()ικΐ(1;ιιιι <Ιίο

<1ϊ νί ΐ φίκΐηηι (Ιίνεδ 3(1 Ιοδερίι Οοηιϊιιρ, Γ;ι<; ιιιίΐιϊ £ΐ;ιΙκιΙιιηι

ιιη π ηι (Ί ιιΐΐΐε εΙ δρεείοβυιη. ΕιαΙ αηΐΡΐιι Ιοδερίι ϊη Ιΐ'ίΒυΙβ-

ΐίοηε, ί|ΐιΪ3 Ιϊ^ηιιηι φηκΐ ΙιηΙίρΙκιΙ .ΊρΙυηι ;ΐ(1 Ιιοο οραδ ργ:ιΙ

ΰΓενε. 2 Όίχίΐ Ιεβιαδ αά ευηι Νοϋ εοη(πδΐ3π. Αρρι•ε1)εη(1ε

Ηοε Ιϊ§ιιιιπι :ιΙ) ιιηο <:;ιρϊΐο ρΙ ε£ο ρει• αΐΐικί , ρ! εχ1ι•.'ΐΙι;ιπιιΐδ

ίΐΐοϋ. (^υοίΐ εΙ ΓβεΙιιπι εδί. Ει δΐ3ΐίτη ίηνεηϊΐ ίΙΙικΙ υΐίΐε 3(1

Ηοε ορίου νοίυϊΐ. Εΐ όϋχΐΐ 3(1 Ιοβερίι Εεεε, Ιβοογ.ι φΐο(1 νίδ.

Ιοβερη 3ϋ1ειτι εππι νϊιΐϊδδεί (ριοιΐ ΓεεεΓβΙ, 3ΐΓ>ρΙεχ3νίΐ ευηι εΙ

ιΐίχϊΐ Βε3ΐυδ δπηι ρ^ο, <μιοο1 Ι.ίΙριιι ΙιΙίιπη (1ε(1ϊ( ιηίΐιΐ ο!ειΐδ.

ΟΑΡυτ XII. ΟϋΑΙΛΤΕΒ. ΙΕ81Γ8 ΤΚΑϋΙΤϋδ Ε8Τ Αυ ΑΟΟΙδΟΕΝϋϋΜ

ΙΛΤΤΕΚΑ8.

1 Εΐ εοπι νϊθίδδεί Ιοδερίι φΐοεί Ιβίεπι £ΐ:ιΐϊηηι ΙκώυίδδΡΐ

εΙ δΐ3ΐιΐΓ;ι ργρμτΙκιΙ, ΓοιίδΉΙρπιΙκιΙ ευηι Ιι';κ1ρπ: 3(1 (Ιίδοειιιΐυηι

2. νβηίί «Ι: ίΐ ηοη β8ΐ ϊη εοιίϊεβ.

XI. ΟΓ. βνβη8. ΤΚοηι. 8γ. Α XIII. Β XI. Ιίοπι Ρίβικίο - ΜβηΗ. XXXVII.

Ιη ΡαΓ. εο<1. εαριιΐ XXXVII. ίηίοπΒίΐιΐΓ Όΐ Ιϊρηο ρβΓ Ιι-αητη άίίΐΰηίο.

XII. ΟΓ. βτ3ηβ. Τΐιοπι. 8πιεε. Α XIV. Ιΐβπι Ρββικίο - ΜβΙΐΗ. XXXVIII.

Ιΐβπι ευ(1!οΪ5 ΡιιπϊίΐΜΐϊϊ» εαμαι XXXVIII. Όι φιοάατη τηαβαΐτο /««μ υίΐα ρτχυαΧο.

1. Ρατ. εο<Ι. βίε ΙκιΙηΊ ΚΙ ευηι νϊάϊ$$ίΙ Ιο$ερΗ φιυ<{ ΙαΙαη φταΙίαιη Λαίχ'ίιαί ι(

5/αίϊπι (ηηοά βιιΗΐο αη τεείβ ΙββκΗι ΤΗϋο ρΓΟ εο ηιιοιΐ βριι<1 ηω «Ι, ΜαΙντά) ετί-

»0ί6α1, αηιιϊΛίταυί! η»η» ΐΓαάβη αά άίβοίηάα» Ιίίηαδ. ΤταάίΙ (Τηάϊάϊΐ ?) αηΐιιη ηοη



ΕΥΑΝΟΕυυΜ ΤΗΟΜΑΕ Ι,ΑΤΙΝυΜ. 167

ΙίΐΙεΐ'3δ. Εΐ ΙγπιΙπΓιΙ ϊΙΙυηι 3(1 .ιΐϊιιηι (ΙοεΙοιεπι υΐ ευπι (ΙυεειεΙ.

Οϊχίΐ ηιιίεπι ίΐΐβ αοείον 3(1 ΙοβερΗ (^υ3ΐεδ Ιϊΐ(εΐ'3δ (1ε»ϊ(1εΓ3δ

Πΐυηι ρυοιιιηι (ΙοεεΓεΡ Κεδρυικίίΐ ΙοβερΗ εί αΊχΐΐ Ρπηιυηι

άΌοε βί Ιΐ(1εΐ'3δ §εηΐϋίεοδ εί ροβΐΡ3 ΗεΗΓ3ε38. δοίοΐκιΐ ;ιυΐι*ιιι

(ΙοείΩΓ ίΙΙιιηι εδβε ορίϊηιβε ΐηΙεΙΙϊ^εηΐΐβε, εί ΙίΗεηΙεΓ βυδείρϊε-

Β.ίΙ ευηι. Εΐ ευηι βεΓίρδίδδεΙ εί ρπηιιηη νεΓδίευΙυπι, (ριο(1 εβί

3 εΙ Β, (1οεεΙ)3ΐ ϊΙΙυηι ρεί' α1ί(]ΐιαιιΐ3δ Ηοι•3β: Ιεδυδ νεί'ο Ι;κοΙκιΙ

βΐ ηίΗΐΙ εί Γεδροηά'ιΙ. 2 Όΐχίΐ Ιεβυβ 3(1 π)3£ΪδΙηιηι δι νεΓε

ηΐ3@ΐδΐΡΓ εδ ε( νεΓε δοϊκ 1ΐΐΙεΓ3β, αΊε ηιϋιί ΓοιΓιΙυιΙΐιίΡηι «1ε 3,

ε$ο ;ιιι!ειη (Ιιοαηι ΐίΒί Γοιίίίικίϊηεηι <1ε Β. Τυηε Γυι-οΓε τε-

ρΐεΐιΐδ ηΐ3§;ίδΙεΓ εΐυδ ρεΓοπββΐΐ ευηι ίη ε3ρΐίε. Ιεβυβ 3υ1επι

ΐΓ3(ϋδ ηιηΐεα'ίχϊΐ ριιηι, εί δυΒΐΐο εεείάΊΐ εί ηιοιΊαιίδ εδ(.

3 Ιεδυδ ηιιίεπι τε^Γεδδυδ εβί ϊη (Ιοπιυηι βυ3ηι. Ιυδερίι

νεΓο (Ιίδροδυϊΐ α<1 Μαπαυι ποΙγρπι εΐαδ υΐ ηοη (Ιίηπίίριρί ευπι

ε§Γε<1ϊ (1ε αίτιο (Ιοηηΐδ βικιε.

Οαρπ XIII. ΟϋΟΜΟϋΟ ΑΙ,ΙΟ ΜΑΟΙ8ΤΗΟ ΤΚΑϋΙΤυδ Ε8Τ. ψ

1 Ροδί ηιυΐίοδ βΐϊοδ (Ιίεδ νεηίΐ βΐϊυβ (ΙοεΙΟΓ, 3ηιίευδ Ιυ

δερίι, εί (Ιίχϊΐ 3(1 ευηι ΊΥααΌ ευπι ηιϊηί, εί ε§ο πιπί ηιιιΐΐβ

δυ:ηί(ηίβ (ΙοεεΗο ευπι ΙϊΐΙεΓ3δ. Εί (Ιΐχϊΐ λΛ ευπι ΙοδερΙι 8ί

ρει-ναΐεβ, βεείρε ευηι 3(1 (]ϊδείρΙίη:ιικ1υπΊ. ΓίβΙ επιη §ηυ(1ιο.

Ουιιι 3εεερίδδεΙ ευηι (ΙοεΙοΓ, ϊΐκιΐ ευηι ΓιπιοΓε εί ηια«η;ι εοη-

αΐη ά(Κΐοτί ιιί Λο&ΤίΙ εατη. ΙΗχϊΙιριε Με άούοτ ιιιΐ Ιοαιρίι Οηιιίαη ςταΐίαιη άαχίάιτα»

ρήιηηηι ιιί άοοιατη ειηη 1 ΙΙαροηΜ ΙοαβρΙι εί άίχίΐ «ί 1'πηΐϋΐιι άοα ριιηι ΙίΙεταε ι/ρ/ι-

ΙίΙίηηι εί ρο.ιΐοα Μιται'ΐια. ΕΙ ηιιιι $0ΓΪρ3ί3$βΙ ί ι ρηηηυη νιτίίαιίηιιι, ιριοι! ε«ί α εί ί»,

<Ιο«β&αί (Ήΐη ρετ αΚφιατύα! Ηοταί: 1(*ιι$ αιιΐιτη ΙααύαΙ εί τιίΛίί βί ηφοηΛΛαΙ.

2. Ι'ιιγ. οοϋι-χ βίο: ίιίχίΐ ργ;;ο ΙαηΛαη αά χηα^Ιτιαη δι υετε ηιαφίίίτ ιι (Ι

νατί Ιϋεταε αήι, άκ ι/ιί/ιί (στίϋιιάίηαη άΐ α, εί <•;)<> Λιανή 10η [οτϋΐηάίηΐηι άΐ (ι.

Τκοι (ητοτβ ΓίρίίίΜ5 τηα^ίείβτ ρπαιαίΐ «ιιηι ίιι οαρίΐι. Ιίΐω ααίιηι ίταίιιι ηαίιάϊχϋ

ΐίΐη , εί αώίΐο οεείάϋ εί ηνιτΙιιν.ι ε$ί.

Εχ Ηοο εοάϊοίβ Ραή$ίηϊ εαρίΐβ ηυ«ο Τΐιίΐο 0οί. βροοΓ. Ι. ρ3§. ΟΧΙΙ. α Ογλ-

\>ϊο εχ εθ(1ίεβ Οχοηίβηβϊ αΐΐαο ι1ί\ίι. , εα ρίαιιε εοηνειη'ιιηΐ ευπι 1εχ(υ ηοβίΓΟ

ΐν-ικίη - ΜΗΐιΙιαεϊ 1. 1. Νοίανίι. ειιίιη ΟηιΒϊυβ εχ εο εοάίεβ Ιιαεε : ΕΙ αχρίΐ ιηα-

0ΐίίεΓ άηρεήοΜ ευηι άοατε άχαηάο Οίο ΛΙρΙια. /εβιΐί ναο άίχϋ εί Τα ιιήΐιί άίο ρήαι

ψιίά 5ΐί ΒίΙα, εί β<]ο άίοαη ϋϋί ι/ιιί<ί ιιί ΛΙρΙια. Εί (Λ /ιαεε ηιαράΐετ ναΐχα ρίτοη$$ϋ

Ιαιαα : εί ροιίφιαηι ρεηιαήί ίυιη , ιιιοΓίικυ ε$ί.

XIII. Οί. εναη^. ΤΗοηι. Β'"•^• Α XV. Ιίειη Ρβεαάο - Μβΐϋι. ενοη^. XXXIX.

Εχ (Όΐΐ. ΡϋΓ. Ηυο ρειίίηεΐ οαριιΐ XXXIX. ηυοά ϊι»επ'ρ(.υιη εβ( 0ε φΐοάαιη αϋο

τηαφ3ΐτο Ιεια, ευίω ΙκηίφύΙαΙβ Ιεβηι 5ηκίΙανίΙ ηκιρίίΐηιη άε{υ,η(Λιαη.
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$(3ΐιΙΪ3, εΐ ΗαΙ>β1>ηΙ ευηι ευω εχη1ΐ3ίίοηε. '1 Εί ευηι νεηίδδεί

3(1 (Ιοηιπηι (Ιοοίοπδ, ίηνεηίΐ Γιυΐ'ΐιπι ίη εοαεηι Ιοεο ίαεεηίειη,

βί βρρΓεηεικΓιΙ ευηι εΐ ίίρεπιίΐ , εΙ ηοη Ιε^εΒηΙ εη ςαηε δεπρία

ει•ίΐηΙ ΐη 1ιΙ>γο, 8ε(1 ηρεπεΒαΙ οδ δυυω εΙ ΙοφίεΒβΙηι• ιΐε βριπίπ

δηηείο εΙ άοεεοηΐ Ιε§εηι. Οηιηεδ νεΓΟ φιί ίΙ)ί(1ειη δΐ.-ώαηΐ

<1ΠΊ§εηΙθΓ ευηι .ίικ!ΊγΙ);μιΙ , εΙ ηιη^ίβίεΐ' ϊΙΙε ίυχίβ ίΙΙαηι «(μΙρΙι.ίΙ

ε» ΙίβεηΙεΓ ευηι αιΐ(1ΐεΙ>αΐ , εΙ (1ερΓεε3θ3ΐιιι• ευηι υΐ .πιψίίιΐί

(ΙοεεΓεΙ. ϋυηι εοΐΐεείβ ΓυίδδεΙ ΙιιγΒλ ιιιπίΐο, αικίϊοΐκπιΐ οηιηβηι

83ηεΐ3ηι (ΙοοΙπηβπι φΐ3ηι αΌεεηβΙ βΐ (Ιίΐεείοδ δεπηοηεδ φαί

εχίεΒβηΙ ίΐε ΟΓε είυβ, φΐί ρυβίΐΐυδ ευηι εδδεί ίαΐίη (ΙίιτΙκιΙ.

3 Ουηι 3Η(1ϊδδεΙ ΙοδερΗ, (ίηαιιίΐ, εΙ ευπνηδ .... πιηςϊδΙεΓ

ίΐΐε, η!)ΐ εΓ3ΐ Ιεδυδ, (Γιχίΐ 3(1 Ιοβερη δείηδ, ΓπιΙεΓ, φαϊη νεοερί

ίηΓβηΙεηι Ιπυηι 3(1 (Ιοοεηίΐυηι νεί 3(1 (ΙΐδαρΙίηατκΙυηι : ίρβε αιι-

Ιεπι ηηι1ί3 §ΐ3νίΐ3ΐε εΙ δηρΊειιΙΪ3 τερίεΐυδ εδί. Εεεε ηυηο ΙοΙΙε

εαηι ευηι §3υ(1ίο ΐη ϋοηιαηι Ιιιβηι, ίτβίβΓ: φΐίβ §Γ3νίΐ3δ (πιηπι

1ι;ιΙ)θΙ 3 αοηιίηο \\ά\ά εβί ει. 4 Ουηι 3υ(1ίδδεΙ Ιεβιΐδ ηιβ&ΊδίΓΐιηι

1»ΙΪ3% (ΙίεεηΙεηι , ηίΐβπδ Γαοίιιβ εδί εΙ (Ιϊ(ϊ•Ι>;ιΐ Εεεε ηυηε, πιβ-

εϊδΙεΓ, νεΓε (Ιίχίδΐί. Ρι-ορΙει- Ιε τεδυΓ^εΓε ΗβηεΙ φαί εΓαΙ ηιοι-

ίηυδ. Εΐ Ιυΐίΐ εαηι ΙοδερΚ ΐη (Ιοηιυηι δυβηι.

Ολμγγ XIV. ςυΟΜΟϋΟ ΙΕδΙίδ ί,ΙΒΕΒΑΛΊΤ ΙΑΟΟΒ Α ΡΕΚΟυδδΙΟΝΕ

δΕΒΡΕΝΤΙδ.

ΌΪΓεχΐΐ βηίεηι Ιοβερη ΤηεοΒ 3(1 οοΐΐΐ^βηιίαηι δ(ίριιΐ3ηι, εΙ

δεευΐυδ εδί εαηι Ιεδοδ. Ιβοοό βαΐεηι εο11ί§εη<1ο 5ΐίρη1;ητ>, ηιο-

ηιοΓίΙϊΐ εηηι νίρει-3, εΙ εεείίΐίΐ ΐη Ιεπνητι φΐβδΐ ηιοΗπυδ ρεΓ

νεηεηπηι. Ουπίφΐε Ιβΐίβ νίίΐίδδεί Ιεβυδ, δηίϊΐ3νΐΐ ίη ρΙη£3ΐη

είϋδ, εΙ δΐιΐήΐο δβηηδ ΓβεΙυδ εδί ΙβιόΒ, εΙ νίρει;» ιηοι-Ιπη εδί.

Οαρι,'τ χν. ςυοΜοοο ΐΕδϋδ ΗΕδυδατΑνιτ ρυεκυΜ,

1 Ροδί ρ3ΐιεοδ (Ιίεδ ίηί3ηδ νΐείηηβ είιιβ (ΙεΓυηεΙυδ εδί, εΙ

3. «ί οίΗΤΜίϊ.' ροδί Ηαεο νϊθεΐιπ- ηοηιιίΗΗ βχεκίΐίβε. ΟοΙΙαίϊβ Ιηοϊβ μαηΙΙρΙΐ.1

<}ϋ08 ίΙΐρΓΗ ΐη<ίϊθ«νϊπ1α8 , ΠΙΗχΐΐϊΙΚίρίε 60 <)11Ϊ εδί Ρβίϋΐΐο - ΜκΙΐΙίβΡΪ , >Π|)|ΐ!ΐΊ1ί Ιιιιι)

ββΐ ίΐΙϊιρΓκΙ εϊιΐδίηοθϊ υΐ «οιι'ί αά $ι•ΗοΙατη (αά ροτίαηί) , ίίιηίπί ηε ιιιαφαΐπ ηση-

τίΐυτ. 5(ά.

XIV. α. οναηβ. ΤΚοπι. ^"εο. Α. ΧΛ'[. Ιΐεπι Ρ8ευ<1ο - ΜαΙίΗ. ΧΙ,Ι. Ιη

ΡβΓ. ί•οί. ιηιιιΓ<μ(-ιι(1ιιιιι οκΐ (χιριιΐ ΧΙ>. ηαο(1 ϊιΐίοπ1)ϊΐιΐΓ Οηοπιοάο Ιί$ίΐ$ ίαηαχϊΙ Ια•

*«ρ/ι (8Ϊο) α υβηβηο υίρίταί.
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(ΙερΙοΓαΒηΙ εαοι αΐ3ΐει• εΐυβ νηΐάε. Αυ(1ϊεαδ Ηοο Ιεβιΐδ «ΒπΙ

εΙ δίεΐΐΐ βυρβΓ ραεΓυαι, εΙ ρυίχανίΐ ίη ρεοΙοΓβ είυδ εΙ (Ιίχίΐ

ΤΐΒϊ (Ιίοο, ϊαίβαδ, ηοΐί αιοπ βεά νϊνε. Ει ϊΐηΐίηι δυιτεχίΐ ΐα-

1;πΐ8. Ι)ΐχϊΐ ηυίειιι Ιεδαδ αά ηιηίΓεηι ραεπ Τοίΐε ίιΐϊιιιη Ιιιιπη

εΐ (Ια ει υΒεΓ3 εΙ τεεοπΙβΓε ηιεί. 2 Υΐίΐεαίεδ 3χι1εηι ΙυνΒβε

Ηοε ηιΪΓ3οιι1ϋηι (ΙίχεΓαοΙ Ια νεπΐ3ΐε ΐηίβηβ ίδΙε εοβίεδίϊδ ε$1:

ίβπι εηϊηι ρίαι-εβ αιιϊηι.ιχ ΙΐΒεΓβνϊΐ 3 οιοιίε, εί δβίνοδ ίεείΐ

οπιηεκ δρενβοΐεδ ΐη βε.

* 8επΙ)3ε εί ΡΗβπδβεί (ΙΐχεηπιΙ 3(1 Μαηβπι Τα εβ αιαίει•

ϊδΐϊαδ ϊηίίΐηΐϊβ ? Μαιϊβ βυΐεαι αΊχίΐ νει•ε ε^ο δααι. Ει <1ϊχε-

ταηΐ 3(1 εβοι ΒεηΙβ εδ ΐοίει- οιαΙίεΓεβ, υηοαίηια ΒεοεϋΊχϊΐ (Ιεαδ

ίταείαοι νεαίπδ Ιυϊ, φΐοά1 Ιβίεηι ^Ιοποκυπι ίυΓηαΙεαι εΐ ΙβΙε

(Ιυιιαηι δαρϋοιιΐηιε (ΙεάΊΐ Γιΐπ ςυαίε αααφΐ3αι νί(1!αιαδ ηεε :ιιι-

(Ιίνΐαιαδ. 4 δαιτεχίΐ Ιεδαβ ε! δεοαίυδ εδί αιαίι-εοι δαααι. Μβ-

Γΐ3 ίΐιιίεηι βίτνηΐιαΐ οιιιηΐ.ι ία εοπίε δαο ςυ,ιιιΐη Γεεϊΐ Ιεβιΐδ

δϊ^α» ηιη§ηα ία ροριιΐο, β3ΐΐ3θ(1ο ΐαΓααιοδ αιαίΐοβ. Ιεδαδ ιηι -

Ιεαι 0Γεδεε1)3ΐ δΐ3ΐυΓ3 εΐ δΒρίεαίί», εΙ οαιαεδ <^υϊ νί(1ε1)3αΙ ευηι

§1οπΓιε303ηΙ (Ιεαοι ρ3ΐι-εαι οαιαϊροΐεαίεαι, φή εδί αεαειίΐεΐιΐδ

ίη βεεαίβ δεεαίοπιοι, βαιεο.

XV, 1 βΐ 2. 0£. ενβη§. ΤΗοιη. §πιεε. Α XVII. Ιιεπι Ρβεικίο - ΜβΙιΗ. XI,.

βχ Β. Ιη Ρ.ιι. κκΙ. εαριιΐ Χ [.II. ίηβοπ'ΐΗΐιΐΓ ϋε ρΐίο οιιίι<«ία»η ηιυΐίατΐι ρετ ΐ€$ιιτη

νίΐαε τεάάίΐο.

3. βΐ 4. ΙΙαεο Γεβροηιίεηΐ ϋβ φΐηο <-'™η8• ΤΗοιη. βπιεε. Α XIX , 4 εΙ δ.

ΗαΒεΙ. Ιίβπι οΓ. Ρβεοθο-ΜϊΐΙΙη. XI,. εχ Β. (Υίπιιηι εαάεπι ΓεΓε εχ εοά1. Ρ»γ.

οβρ. ΧΙΛΊΙΙ. (ί. ε. αΐΐϊιηο) ηικκΐ ίαβεηΒίΐιΐΓ Ι'οτηπιεηάαΙίο Ιεηι εΙ Μαήαε ηια/π'.<

εϊϋ5 , & ΤΗίΙοηε εχβεπρία βυηΐ. ΝοΙϊΐνϊΐ Ϊ5 εΐίατη ^υηε ρΓοχίηιε βηΐεεειίιπιΐ εχ

οηρίιε ΧΙΛΊΙ. ((ΙμοπηκΙο Ιαιΐ3 3αηοΙί{ίαώαΙ εΙ ίεηεάίοεύαΐ εοηνίναηία) φ\ικ• οηιηϊηο

οοηνεηΐαοί εηπι Ηηε ενβη§ε1ίί ηοίΐπ Ρίευάο - ΜίΐΙΐΗοεϊ. δαηΐ εηϊιη )ι»εο ΕΙ (/«αη<!ο

νοίιύαΐ αά τφοίίοηαα αοαάΐτι , αοοιάιύαΐ Μανία ιί ΙοαρΗ ιΙ \ταΙη% Ιαα : Μ ήφιί-

άαη (ταΐτα αηίβ οοκίοϊ $ιιο$ Ιαηφιατη Ιχιηχχηαήα νϋαπι ήιι$ Ηαύβηία οΙ>3(τναΙ>αηΙ «<

ΙίηκύαηΙ ηιτη. ΕΙ φιαηάο Ιαηι* άοτηή&αΐ ήυι ίη άχί χίυβ ΐη ηοοίΐ, άατϊΐαα άιί η-

αρίεηά&αΐ βιιρΰτ ειιπι. Η»εε ϊ^ίιιΐΓ ία Ρατ. εο(1. 8(•(]αίΐιΐΓ Ιεχίαδ βεείϊοαυηι ηοβ(Γα-

πιπι 3 ε( 4. (?ιιϊ βίε ΙιαΙιιΗ :

3 8οτίΙ>αε ει ΡΗαήίαεί άϊχετηηΐ αά ύεαίαπι Μαήατη Τη ει ηχαΐετ ϊιϋια ίη(αη-

1%3? Οχιαε (ΙίτίΙ Υετε εαο ιητη. (Ηιί ΛϊχανηΙ αά εατη ΒεαΙα εί εταο Ιιι ίηΐετ οτηηει

ίηηΙιετίΒ , ηηοηίαιη ΙεηεάίχχΙ άειιι [ηιείιαη ΐ'ίη/π.ν (ιιι, φιί εΙ Ιατη ρίοήοίηιη \η(•ιηΙεη\

άεάχΙ ΙίΙή . ΙαΙε εηήη Λοηιιιη ίαρίεηΐίαε ιιιιηαηηιη ιίιΐίνιιια ηεε αιιάίυίπιιιι ίη αΐίςυο.

4 Λίαπα αιιίίΊίΐ ο&56Γυα6αί ίη οοτάε $ιιο αηαηία ερίΐ Ιε5ΐι$ ίη ρορϋίοη» Ιιιάαισηιηι,

ααηα νϊάεΐίοεί νχααηα ορεταηάο εΙ >η(ίηηο3 χαηαηιίο , ηιοτίιιβ! ηαάΐαηάο εΙ νίτΐηίει

ρίκτίηιαι [αοίΐηάο. 1ε$ια αιχίετη ετεκεύαΐ ίη ίίαίχιτα εΙ $αρΐ€ηΙίαι άοηο. 6/οπ'/ϊεο«ί-
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ΡοκΙ Η η εο ο πιπί η ΤΗοηιηβ Ιδταοΐίΐα δοπρβί φίβε

νκΐί ιΊ Γεεοπίηΐυβ βαπι §οιιΐϋ)ΐΐ8 οι Γΐ'.ιΙηΒυβ ηο$Ιπ8, οΐ ηιιιΐία

αΐϊα φίβε (οο'ιΐ Ιεδυβ, φΐί ηαΐαβ ε$1 ίη (ειτίδ Ιιΐ(1;<β. Εοοβ

οιηηία νίάίΐ (1οιηιΐ£ ΙβΓαεΙ 3 ρπηιο ηβφΐε 3(1 ηονίβδίηιηπ),

(]π:ιιιΙα κί^η,Ί εΐ ηιΐια1)ΐΙΐ;ι Γοοίΐ Ιοβιιβ ίη ίρδίδ νηΜε 1)οιιη εΐ

ίηνίδίυίΐίβ ρ,Ίΐΐ'ϊ 5ΠΟ , φΐοηιοαΌ εηαιτπΐ «οπρίυπι δαηοΐα εΐ

ρΓορΗεΙηε Ιοδίίίιοαίϊ δΐιπί ορεΓ3 οϊιΐδ ίη οηιηίηιΐδ ρορυΐίδ Ι$γ.ίοΙ.

Εΐ ϊρβε 651 φΐί (ΙεΒεΙ πηΓκ'.ίγο ηιαηάαπι δεουικίυηι νοίηηΐηΐεπι

ίιηηιοΓΐη1ϊΐίΐΙκ•> : φΐοηϊαιη ίρβε εδί £Τιιΐ8 (Ιοί ίη ηηίνεΓδο οιΒε

Ιοιταο. Ιρδηηι (ΙοοοΙ οηιηίδ §Ιοπα ει ΗοηοΓ ίη δοηιρίΐεπιυιη,

φΐί νίνίΐ εΐ Γε§ηηΙ (Ιεηδ ρει• οιηηία δοουΐη δοοηίοπιηι , αποοη.

τυηΐ ιτρο οηχηα ΟΜ» ηοναιιηί ίΐιηι άίντη ραΐηπι οηιηϊροΐεηΐινι, φιί ίίί ΙχηίάίοΙηι ίη

$€αιΙα ΜηιΙοηιηι , ατηιη.

* οιηηία; ββοηπάί» οιιπβ αάΊΙΐΐιιπι εβί | Ι&αβΚΙα: οοίΐεχ ι/ηηαβίίία | (ταΜΙηα

ηο$Ιτί$: βιιΐε ηοίίπϊ ίη οοάίοε βίΐ ιιιείί, 56(1 ρυηοώ ϊπιρΓοΙκιΐκΐ' | «4 ίηυίίίύϋία

ραΐη 5αο: ϊΐβ ίη οο<1ίεε βεηρίιιπι εβί. νει-Ιιβ νβΓΟ ΕΙ ίριΐ βίί — Ιίοίΐηάιηη νο•

ΙαηΙαΙίτη ίη\η\οτΙαΙίΙαΙ\5 ίη εοϋΐεε ίηΙεΓ υαΐάί 6οηα οι ίί χηνίΗΗΙία εοΜοεαΙα βαηΐ :

ρβΓ οοηϊεοΙϋΓαιη ίβΐΐιΐΓ Ιηιηβροϋΐιϊπκκ.
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ΙΝ ΝΟΜΙΝΕ ΡΑΤΚΙ3 ΕΤ Γΐυΐ ΕΤ δΡΙΚΙΤυβ 8ΑΝΟΤΙ ϋΕΙ υΝΐυβ.

Α ιι χ ϊ Ι » 3 η Ι ε ο Ι 1*3 ν ε η Ι ε βηηιιηο η υ ηι ί 1 1 <? ί η ο ΐ -

ρίηιυδ βϋτίοετε 1ίΙ)Γΐιηι ηι ΪΓηουΙοΓυ πι ηετί εΐ (1ο-

πιίηί εΐ βηΙνιιΙοΓίβ ηοδίτί Ιεβη Οητίδΐί, ίριϊ νο-

οβίυτ ΕνΑΝΟΕΙ-ΐυΜ ΙΝΓΑΝΤΙΑΕ, ίη ρβεε (Ιοηαίηϊ.

Απιεη.

Ολρυτ Ι.

Ιηνεηϊπηίδ [ςαβε δεηηηηΐηι-] ίη ΙίϋΐΌ Ιοδερίιί ροηΐίίΐείδ,

φή νΐχϊΐ Ιβαιροΐ'β βηπδΐί; άϋευηΐ ηυΐεπι ηοηπιιΙΙί ειιππ εδβε

€;ιί3ρ1ι;ιηι. 1)ϊχίΐ ϊ 11ο Ιοβηηι ΙοευΙυιη εδδε εΐ φΐϊιΐοηι αιηι ίη

ουιιϊδ ίβοβΓΡΐ, (ϋχίδδεηιιε ηιηΐπ δίκιο Μηι-ίαε Ε§ο δυιη 1εδυ$

ίϊΐίυδ θεί, ό λόγος, α,υειη ρερεπδΐί (]ηεηΐ3(Ιηκ>(1ηπι ίκΐηιιηΐϊανϊΐ

ΐίΰϊ αιίξείυβ (ταΒηεΙ ; πιίδίΐφΐε ηιε ρβίεΐ' πιευδ 3(1 δαίυΐοηι

πηιοάί.

ΟΑΡυτ II.

Αηηο αυΐεηι ΐΓεοεηίεδϊηιο ηοηο ηεπιε Αΐεχβικίπ β(1ίχϊΐ

Αυ^ιΐδΙιΐδ «Ι ϋεδετίοεΓεΙιΐΓ ηηυδ(]υίδψιε ίη ραΐΓία δΐΐ3. 8ιιγ-

τεχίΐ ί^ίΐυΓ ΙοδβρΗηδ, εΐ 3δδυηι(3 Μβπβ 8ροη$3 $υ3 ΗίεΐΌδο-

1)ηιη 3ΐ>ϋΐ νεηίίοριε .ΗεΐΗΙεΗεηιιιηι, υΐ οαπι ίαπιίΐΐα μκι ίη υιύε

ρ3ΐΓΐ3 ^εδοηΒεΓεΙαΓ. Ουηκραε 3(1 δρεΙαηΐΜΐη ρβΓνεηίδδβηί,

Ι. ςυοη ρίρβηίίϊ: Ηοο Ιοοο ΡΙ. βΐ ϊβπι αηΐεα δϊΐ. Αριιιΐ ΤΗίΙ. ροβΐ Ε90

ΙίβΗϋΓ.
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(Ιίχϊΐ Μηπ» ΙοβερΗο, Ηΐ5(3Γ6 8ΐΙ)ϊ Ιεηιριΐδ ρ3ΐϊεη<Η ηεΐ|ΐιβ βε

ροδδε ϊη υι4>εηι ρΓοΓιοίδοί ; 56(1 Ηβηε, ίηψώ , δρείυηεηηί ίη-

ΐΓεηιυβ. Ηοε ΓηοΙαηι εδί εοηι 8θ1 οεεκ1εΙ>3ΐ. ΙοδερΗιΐδ ;«π(ρηι

ρΓορεΓε βυϊΐΐ ιιΐ ιιιυϋεΓεηι εί βεεεΓδειεΙ (|υαβ εί βοίεβδεΙ. Οϋΐη

ίβίΐυ,Γ ίη εο οεευρηίυβ εββεΐ, 3ΐιυηι Ηε»Γ363Τΐ) εοιίδρεχίΐ Ηίε-

Γθ8οΙνιιΐ3 οπηικίηηι, ε! Πευ$ ΙιπιοιΙίοΙη, ίικριίΐ, Ιιιπ: ;ιι1<'5 εί

8ρεΙιιικ•;ιιιι ΐβίαιη ίη§Γεό,ει•ε, ϊη ηοη εβί ηιιιϋεΓ ρ;ιι•1ιιί νίεΐηα.

Ολρυτ III

Ιΐιιψιβ ροδί δοϋδ οοοα8ΐιηι 3ΐιυ8 εί (πιπί ίΙΙη Ιθ8ερΙιυ8 ;ιι1

δρείυηεηηι νειιΐΐ, εηηιφιε 3πιυο ίηΙι•;ι\<τπη1. £ΐ εεεε ιερίεΐη

6Γ31 ίΐΐβ 1ιιηιίηίΙ)ϋδ Ιυεεπκιπιηι εί < ,ίιη1(•Ι;(Γπιιι 1υΙ§θΓε ρπΐ-

εηποπϋΐΐδ εί βοΐαΐ'ϊ Ιυεε $ρ!εικ1ίο,ίοΐΊΐπΐδ. ΙηΓαιιβ Γβκοπκ ίη-

νοίιιΐπδ (Ιοηιΐιιηε Μ.ίπ.ίρ Π)3ΐη8 $υ;ιε ηκιηιηκπη δΐι^εΒη! , ίη

ρίΜεδρρί Γερο8Ϊ(ιΐ8. Ηβηε Ιιιεεηι εηηι ηιιιΐιο ηιΪΓ3ΓεηΙυΓ, γο£31

νείαΐα ιΐοηιίηηηι Μαηαπι Ταηε Ιιυπίδ ηαΐί εκ ηΐ3ΐεΓ? Ει εηηι

(Ιοηιίιιη Μηπ.ι 3ΐιηηίδδεΙ, \(•φι;ιφι.•ιιυ, ;ιίΐ , δίηιίΐίβ εδ ίΐΙϊαΒυβ

Ενβε. Οϊχϊΐ (Ιοηιΐηβ Μαπη δίευΐί Γιΐίο ηιεο ηεηιο ίηΙεΓ ρυε-

Γ08 ραι• 681, ϊΐη είυδ §εηίΐπχ ηιι1Ι;πιι ίιιίεΐ' ιιιιιΓηίτ.ϊ ρ3Γ6ΐη

Ιι.ίΙχΊ. Κεβροικίϊΐ 3ΐιη8 ΗεΓ3 ηιεβ , νεηί ε§ο αϊ ρΓβεηιϊηηι

3εε|ϋΪΓ6Γεπι : ΐβηι (Ιικίυηι ρ;ιι-.-•Ι \-νι βΙΤεεΙβ 8ηπι. Οϊχϊΐ εϊ ΚβΓ»

ηοδίτα (Ιοηιΐικι Μ.ίιίι Ιηιροηε ηιβηυβ Ιιι,ίλ ίιιΓ;ιηΐί. Οηοιΐ ειιηι

ίεεϊδβεΐ 3ηυδ, εχίεηιρίο εοηνβΐιιίΐ. Τιιιτι εχίιΊ αΊεεηδ 1)εηΐηε

Γ;ιιπιιΙ;ι εί πιϊηίδΐΐ'3 επ» Ηιπυ.8 ίη&ηΐϊβ οηιιιΐΐηι» (ΙΊεουδ νϊ-

136 ηιεβε.

ΟΑΡυτ IV.

Τυηι νεηεΓυηΙ ρϋδΙοΓεβ; φΐί οιιηι ϊ§ηειιι δΐιεεεικίίδδεηΐ

εί 3(Ιπιο<1αηι Ι.-ιεΙ.ΊΓειιΙυΓ, αρρ.ΊπιοπιιιΙ ϊΙΙϊδ εχεεαίιΐδ εοείεβίεδ

Π. ΙΙοο (αφιιη -- υννιάίΐΗΐΙ: ί(;ι ΚΙ. Λ|ΐιιιΙ 5ίΙί. βΐ ΤΗϊΙ. β$1 δοί αυΐαη ρταε-

αρι ίη οοοαιαη» (αηύαΐυκ.

III. (υΐροτβ ρκίοΛποηί»Μ5 -- .ψΙιηάίάίοτΟ>ιΐ3 : ϊΐα ΚΙ. Αροβ 8ϊΙ. βΐ ΤΗϊΙ. «ι

(ηΙ$οηηι (χοεάίηΙίΙ>Η3 — τηαίοηίιιΐί

ΗαροηάίΙ αηα$ -- αβιοΐα «χη». Βίιιί (ι: ίΐα ΚΙ. ιιηα (οιτιτ,ΐΐί απίδια•-. Αριι<1

8ϊ1ι. βΐ ΤΗϊΙ. β»ι ΗιψοηάίηΙί νιτο ατοί βί άίοιπίι Ηιτα πκα , νίηί 190 κί ρτααηίιαη

1<ίΗ>«Ιιιο άχιταίιιηιτη αι•φιίτίτι•ηι , νιφάΐ ΛΙί



ΕνΑΝΟΕΙΛυΜ ΙΝΡΑΝΤΙΛΕ ΑΒΑΒΙΟυΜ. 173

ΙαικΙηιιΙο» εΙ ο-είείπνπιίεδ ιίοιιηι Ο. Μ.: ΐ<1οηι<]υε Γβαεηπ'Βιΐδ

ραδΙοτίΒυδ 8ρε1υηοη ίδΙβ Ιαηο Ιεηιρονϊδ Ιειυρίο ιηυηάί βυρε-

ΠΟΓ18 δΐηπίΐδ ΓβοΙο εδί, φίοπΐηπι ΟΓ3 εΙ εοείεδίΐβ βΐ ΙβΓΓββΙΠ»

^Ιοί'ϋΐεαΒαηΙ εΙ ηΐ3§ηϊΓΐ03ΐ)3ηΙ [ίίευηι] οΒ ηηΓινίίαΙεηι ϋοηιίιιί

ΟΗηδίΐ. Ουηι νεΓο 3ηυβ ϋΐβ ΗεΒΓβεβ ηιηιιίΓθ8ί.-» ϊδΐ3 ιηίπκ ΊΐΙη

νΐίΓιδδεί, §Γ3ΐΐ35 (Ιεο ε§ίί οϋεεηδ (τΓηΐίβδ ΐίΒί 3§ο, ο (1ευ«,

(1βϋ$ ΐ5Γ3ε1ΐ$, ρΓορίεΓε3 φΐο<1 νΐιίεπιιιΐ οουϋ ηιεϊ η»ΐΐνϊ(3(εηι

δβΙνβΙΟΠδ ΠΗΙΙκΙί.

ΟλΡυτ V.

Οιιηΐφΐβ βίεβδεί Ιεπιρυβ εΪΓειιηιοϊδϊοιιίδ , ϋίεδ δεϋίεεί

οεΐ3νιΐ5, ρπεΙΙιιβ εχ 1ε@;ε οΪΓοαηιοί(1εη(1ϋδ εΓ3ΐ. Ιΐ3φΐε οίΓεπηι-

εϊίΐεπιηΐ ϋΐιιηι πι δρείαηεβ ; δυπίδίΐφΐε ΐΐιιιΐδ ί1Ι;ι ΙΙρΙπηε.Ί ρεί-

ΙϊοαΙαηι ΊβΙαηι, (ΓκιιιηΙ νεΓο αΐίί εβηι δυηΐδίδδε ηεπτιιηι υηιΒίΗ-:

03Γεπι , εβτηφίε ία ηηιρπίΐη οίεί ικιπίίηϊ νείπβΐϊ ΓΡ€οη<3ϊί1ϊί.

ΕγπΙ ,ιιιΙπιι ϊΙΙί Γι1ϊΐ]8 8ερΐ3δΐ3ΐΊΐΐ8, ευί ΐΓ3(1εηδ ΪΙΙ,ΊΙΠ 0,1 ν<•, ϊη-

(}υΐΐ, νεικΒίδ Ιι.τιΐί' ,ΊΐηριιΙΙ.Ίΐη υη^πεηΐί ιιηηΐΐιιϊ , Ρΐϊ.'ΐηίδϊ Ιγο-

εεηίΐ (1εη3ΓΪί ρΓο ίΐΐ.ι ΐίΒΐ οΠειτεηΙυι•. Αίφΐε Ηβεε εβί ηιηροΙΙη

ίΙΙ.ι φαηηι Μ,ίιΪ;< ρεεεηΐπχ εηιϊΐ, εΐ ϊη εβρυΐ εΙ ρεϋεβ (Ιοηιίηΐ

ηοδίπ Ιεβα ΓΗπδΐί εΠυ<1ϊί, φΐοβ (Ιεπκΐε οηρίΙΙο εβρϊΐίδ δπί

ηΙιβΙθΓβίΐ. ϋεοεπι (ΙϊεΒιΐδ ροδί ΗϊεΓθδο1γηΐ3πι εαπι •Γ3ΐΐδΙιιΙέ-

πιτι! , εΙ ψΐ3(ΐΓ3£εδίΐ]ΐο 3 ιιη(ίνί(3ΐε <1ίε ΙεηιρΙο ϊ1Ι;ιΙυηι εοΓβηι

(Ιοηιίηο δΐίΐεπιηΐ εΙ ρΓο εο δ3οπ(ΐοΪ3 ΓεοεπιηΙ; φΐο(1 ΐη Ιε§β

Μοδΐδ ρΓ3ε8επρ1ϋηι εβί, δοΐΐΐεεί Οπιηίβ ηΐ3δ 3(ΐ3ρεηεηδ νυΐ-

ν,Ήΐΐ δβηείυδ αεί νοςβΒίΐυι•.

ΟΑΡϋΤ VI

Τιπη νί(]ίΐ ΐΐΐυηι δΐηιεοη δεηεχ ΐηδΐ3Γ οο1ιιηιη3ε Ιυείδ τε-

ΓιιΙ§εηΙεπι, ειιηι (Ιοπιΐηα Μ3Π3 νϊι§ο πιβίεν εΐϋδ (1ε εο ΚιεΙ»-

Βυτκΐβ υΐπΐδ δπίδ ειπη §εδΐ3ΓεΙ; οιγοιιπκ^ΒβιίΙ ,ίπΙγπι εαιη ηιι-

§εϋ ίηβίβΓ εΪΓουΙί εεΙεΙ)Γαη»εδ , 1;ιιιφκιπι 53ΐε11ίΐεδ Γε§ϊ 3(1δ(αη-

Ιεδ. δΐπιεοη ϊ§ΐίιΐΓ ρΓορεΓε 3(1 (Ιοιιμιι.ίιιι Μ;ιπ;ιιη αεορδδίΐ εί

πιηιιϋιαδ 3ΐ)1ε ϊΙΙ,ίιιι εχίεηδΐδ (Ιϊχΐΐ (Ιοηιίηο ΟΗπβΙο Νπηε, ο

IV. ΙοιηιΙο τηιιηάϊ «ορετίοπί ητηίΐίι /αιτία ε$ί: ϊΐ» Ρ1. ΑριιιΙ δϊΐ. ρΙ ΤΗίΚ ](•-

κίΐιιι αοαιυίο ίίΐηρ/ο ανηιΙΙϊιηα νϊά€ΐ>αΙιιτ
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(Ιοηιίηε ηιί, δΡΓνυηι Ιιιυηι ίη ρ3οε ιΐίηιϊΐΐρ, δρουικίιιηι βα ηυββ

(Ιίχίδΐί; η.ιπι ν'κίοπιιιΐ οευΐί ηιεΐ οίρηιοηΐίαηι Ιυηπι, «μιηηι ρβ-

Γ351Ϊ 3(1 δβΐυΐεπι οηιηίυηι ρορπΙοΓυηι , Ιυεεηι οηιηίυιΐδ §εηΐί•

Ι3115 εΐ §1οπ3ηι »εηίί Ιυαε ΙδΓηεΙΐ. Ηαηηη ψιοψιε ρΓορΗείίδδβ

ϊΙΙί [εαεπηιοηϊαε] ϊηΙειΓϋϊΐ, εΐ βεοεδδίΐ (Ιεο §Γ3ΐΪ3δ 3£εηδ άο-

ηιίηβπιψιε Μαηαπι ίεΐίοεηι ρΐ'ηε(1ϊε3ΐΐ8.

ΟλΡυτ VII.

Ει ίβείαπι ΡδΙ ειιηι η3ΐιΐδ εββεΐ (Ιοηιίηιΐδ Ιεβυβ ΒεΐΗΙε-

ηεηιϊ ϊικίηροε, ΙεηιροΓε Ηεπχΐίδ Γε§ίδ, εεεε ηΐ3§ί νεηεπαηΐ

εχ οπεηΐε ΗίεΓΟδοΙγηιβηι , ηυεηιηϋηκχΐυηι ρπιρ(1ίχρι;ι1 ΖεΓ3-

(ΙιΐδεΗΐ; εΓ.ιηΙαπε ειιηι ίρδϊδ ηιιπιεΓα, ηυπιπι ΐΐιιΐδ εΐ ηινπΚα;

εΐ 3(1θΓ3νεΓαηΙ ευηι δΐηιψιε ίρδϊ πιυηεΓ3 οΒίιιΙεπιηΙ. Ταηε

(Ιοπιΐηη Μαη3 βηηΐδίί ιιη:ιηι εχ ΠΙίδ Γηδεϊΐδ ραηιψιε ρ ιό ορυπι

ηκκίιιΐο ίΐΐΐδ Ιΐ'3(1ϊ(1ίΐ, ς ιι.ιηι ίρδί ποηοπΓιοεηΐίβδϊπιε άΙ) εβ 30-

οερεπιηΐ. Εβίΐεηκριε ηοπι πρρηί'υίΐ ϋϋδ αη^εΐιΐδ ϊη (οΓηια

νΙρΙΙ.ίρ ίΙΙΊιΐδ ιρΐ3Ρ 3ΐιΙεα (Ιυχ ΐΐϊηεί'ΐδ ίρδίδ ΓιιεπιΙ; επίιΐδ Ιυείδ

ιίικί ιιπι δεεαίί βοΐεηιηΐ, (Ιοηεε ρηΐιϊαηι βικιπι 3ΗΪ£εηιηΙ.

ΟλΡυτ VIII.

ΟοιινεηειιιηΙ αιιίρηι 3(1 511θ8 ι•ρ§;εδ εΐ ρπηείρεδ εοηιπι γο-

ρβηΐεβ εε(ριϊ(1η3πι νί<ΓΐδδεηΙ 3ΐιΙ ε§;ίδδεηί, ιριοηιοιίο ϊνίδδεηΐ 30

Γε(1ίνΐδ8εηΙ, <ριϊ(1 δεευηι 3ΐΙυΠδδεηΙ. Ηΐ νεΓο ηιοηδίιηπιηΐ

ίΐϋδ Γ;ΐ8('Ί;ιηι Ϊ8ΐ;ιηι , ιριηηι (Ιοηιΐη.ι Μ;πΪ3 ίρδϊδ ΐΓ3(]ί<]ρΓ3ΐ :

(|ΐΐ3ρΓορΙΡΓ εε1εΙ)Γ3ΓυηΙ ΓεδΙυηι , ϊ^ηεηΐφΐε ρΓο πιΟΓε δυο δυο-

οεηίΐεπιηΐ ειιηκ]ϋΡ 3<1θΓ3νβπιηΙ , εΐ Πίδπηη» ϊΙΙ;ιηι ίη ουηι εοη-

ίεοει*υηΙ, εοιτίρυΐΐφΐε ε3ηι ί§ηίδ εΐ ίη δεδε οοηιρΓεηεηίΙίΐ.

Εχβΐϊηείο αυίρηι ϊ§ηε ίίίχρϊηηι εχίΓ3χεπιηΙ Ιαΐρπι φΐαΙΪ8 ρπ-

11ΗΠ11 Γπγγ,ίΙ , 3ε δί ϊ^ηΪ8 ΐ'.τηι ηοιι «Ιΐϊ^ίδδεί. Ιΐ3φΐε εοερε-

πιηΐ ΊΙΙβιιι ο8(•πΙ.ίιί Γ3ρίΐΐ1ιιΐ8Γ]ΐΐρ βαϊδ εΐ οευΐίδ ίηιροηεΓε, <1ί-

εειιίεδ Ηβεε ββηε ΊικΙιώιΙ.Ίΐ.ι εβί νεηίαβ: ηΐΐφΐε ηΐ3£Π3 Γβδ εβί

VII. ΖεταάχαχΜ ; ΐΐα ΓΙ.; 8ϋ. β( ΤΗϊΙ ΖοταάακΝ.

ρτο ορκηι τηοάυΐο : η.\ ΚΙ. ; 3!)ε.. βΐ ΤΗϊΙ. Ιοοο 1>(ηεάΜίοηί$

VIII. ηηίά ίίοιιηι αΙΙιιΙίΜίηΙ: ϊΐβ ΚΙ.; 8ί)ς. βΐ ΤΗϊΙ. ς«οί ίαηάαη ιίίηίτ/5 α>-

οιϋίβ ΗαΙ>ιιϊ$$εηΙ
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ψιοίΐ ί^ηΐβ οοΐίΐΒπΓβΓβ ίΙΙηιη ηυΐ ρρπΙρΓΡ ηρφίϊνίΐ. Ιτϊ<1θ δΐιπι-

βρπιηΐ 63πι ρΙ ιη.ιχίηιο ουηι Ιιοιιογρ ΐη ιΙιρκ.ηπίχ δυΐβ ΓΡρο-

βΠΡΓϋΠΐ.

Οαριιτ IX.

ΗΡΓΟ(1Ρ8 ΟηΐΡΐΙΙ ΟΙΟΙ νϊίΙίδδΡΐ Π)3£Οδ 8Ρ (ΙρδίίΐΐΐίδδΡ 11ΡΟ 3(1

8Ρ ΓΡνΡΓίίκβΡ, 30ΡΡΓδΐνίΐ 830ΡΓ(1θΙΡ8 Ρ( 83|)ίρηΙΡ8 Ρΐ (Ιίχίΐ 118

ΌοορΙρ ηιρ υΒι ηβδεϊΐυηΐδ βίΐ ΟηπδΙαβ. Ουπίφΐε Πΐί ΓΡβροη-

(ΙΐδδρηΙ ΒρΙηΙρΗρηιί ΙικΙ.ίγ.ίρ, εορρΐΐ εο§ϊΐ3ΓΡ <1ρ εβείΐρ (Ιοηιϊιιί

Ιρβα ΟΗΗδίί. Τυηε ηρρ.ιπιίΐ ηη§ρ1ιΐ5 (Ιοηιπιΐ Ιοδρρηο ΐη δοηιηϊδ

<1ϊχίΐφΐρ δυΐ'^ρ, δυηιε ριΐΡΓϋΐη ρΐ ηιβίΓΡΠΐ ρίυδ ρΙ ά\)\ ίη Ε§γ-

ρΙ πιιι. δυιτεχίΐ ϊ^ίΐιΐΓ δυΒ §αΙΠ εηηΐιιπι εΐ ρΓοίρεΙιΐδ Ρ8ΐ.

.» Οαρότ Χ.

ϋοπι δΡευπι ΓΡρυΙβΙ φΐοηιο(1ο ΪΙργ $ιιιιπι πίδΐΐΐιιρηίΐιιηι

688Ρί, βυρΡΓνρηίΐ ϊρδΐ ηιβηρ ροίΐφΐηηι ραυίΐιιΐυηι νΐ3Ρ εοηΓρεΐΐ.

Ιηηΐφΐρ ηρρΓορΊιΐφΐ.τΙιηΙ ιιγΒΪ ηΐ3§;η3Ρ, ΐη φΐ3 ίϋοΐιιπι ΡΓ31 επί

ΓρΙίφΐβ Ε^γρίΐοπιηι ίιΐοΐ.ι ρΙ ιιιιηιίπ3 ηπιηρΓ3 ρΙ νοίβ οΠργρ-

ΒβηΙ; ;ΐ(1ρΓ3ΐφΐρ Ιιυίο ί(1ο!ο δβεεπίοδ ηι!ηΪ8(ΐ'3ΐΐ8 ίρδί, φΐί, φΐο-

ίίρδΟυηΐφΙΡ 831.11135 ρχ ϊίΐοΐο ΐΙΙο ΙοφιρΒβίυΓ, Ρ3 ΐηεοΐϊδ Ε^γρίί

3ΐφ1Ρ ρΐ3£3Πΐηΐ Ρ1118 ΓρΓργρΒβΙ. Εΐ*3ΐ Ηΐΐίε 830ΡΓ(1θΐί βΠΐΙβ

Ιπρηηίδ, 3Β βΐίφίοΐ (ΙαβπιοηϊΒιΐδ οΒδΡδβιΐδ, φΐί ηιιιΐΐβ Ιοφίρ-

ΒβΙΐΙΓ Ρί ρΓοίΡΓρΒβί, Ρΐ 011Τ11 ΟΟΓΠρΡΙ'ΡΠΐ Ρ11Π1 θβΡΠΙΟηεδ, 13ΡΡ-

ΐ'3<ϊδ νΡδίΊΙιιΐδ 5ΐιΪ8 ηιιιΐιΐδ νρηι.'ΐηρΒ,Ίΐ ρΙ ΒοηιϊιΐΡδ Ι3ρϊ(1ΐ1ΐϋδ ρρ-

ΙρΒβΙ. Εγ31 3ιι(ρπι πυδοεοπιϊυπι ΐιΐοΐο ϊΙΙϊ (1ε<1ί<:;ιΙιιηι ΐη ϊΐΐα

ιιγΒρ; 3(1 φΐ3ΐη ειιπι ρρΓνρηίδδΡΤίΙ ΙοδΡρΒιΐδ ρΙ (Ιοιιπηα Μάπα,

ρΙ ΐη ηο8οοοππυιη ίδ1ϋ(1 (ΙίνριϊϊδδΡηΙ, νβΐϋρ ΐϊιιιιιβταιιΐ είνρβ

βί«8, οοηνρηρπιηΙφίΡ οηιηρβ ρπηείρεδ ΐ<1οΙοπιιτκριο δβερπίο-

ΙΡδ 3(1 κίοΐιιηι ίΐΐυά ρ'κριρ (ΙΐχρπιηΙ Εΐφκιριιηηι ΡδΙ ΐδΐ3 η^ϊΐ;ιΐίο

IX. ααη νίάίΐίίΐ πιαροβ ίρβιιτη άι$Ιϋυί5$ι ηη αά $β$ε τιυΐΓΐί$$ι : ίΐ;ι ΡΙ. ; ΚίΙί.

βΐ ΤΗϊΙ. ιη<ί«ιι.Ί η\ααθ3 οωηοίαπ ηίο αά ϊίϊβ Γί«(τ(ί

Χ. ίΐιρίτυβηϊί <ρίϊ πιαηβ , ροείψιαηι — ουτιβάΐ: ιΊη ΡΙ., <}υϊ ρΐϊίΐηι αηΒΐαιπι

ΙβχΙοπι εηιβηιίανίι. 8ΪΙ;. βΐ ΤΗϊΙ. ηιρεηχηίΙ ίρςϊ αυτοτα , ηιρνταΐφκ άι(αΙίααΙίο

ίΙίηΐή$ ΜΗαι άηαηΐηηι

ΕταΙ ακ/οη ηοιοοοτηίηιη -- ίη ίΙΙα ΜΓ&β: ίΐα ΡΙ. , οοιτεείο $ίπΐϋ1 βΓβΒϊοο. 83ς.

βΐ ΤΗϊΙ. 1η ιτοίηία αηίαη Ϊ3ΐίαι χάοΐϊ αταΐ ηο3θοοη\ίατη χΙΙίιιι ΜΓί>ι>.
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εΐ (.'οιηηιοΐ'ιο ίη Ιριτβ ηοδΙι-3 οΒογΙηΡ Κρδροηυϋΐ ρίδ κίοΐατη

\βηϊΐ ηηο (Ιευβ οοουΐΐυδ, ψιί Γενεΐ'3 ΡδΙ ο!ρυ.δ; ηρηυρ υΙΙπβ

ιΐοακ ρΓ36ΐβΓ ΐΐΐηηι (Γινίηο ουίΐα οϋ^ηιΐδ ΡδΙ, ο,υίβ ΓβνβΓ» ε«1

Γιΐϊπβ (Ιεΐ: ο,υρηι ουηι ρΡΓδΡηδϊδδΡΐ Ηβρο Ιεπν», (?οηΐΓβηιιπΙ ρίϋδ-

ηαβ «(ΙνβηΙα οοηιηιοΐη εΐ εοηουδδΒ εβί, βΐ ηοβ 3 ηιβ^ηΐίικίϊηε

ροΐεηΐΐαε εΐυδ νβΜε ΐίηιεηιυδ. ΕΒίΙεηισ,υε Ηογ3 ί<1υ1ιιπι ΐδίπα1

Γοιτπϊΐ, εΐ 3(1 παΐηηηι εΐυδ οηιηεδ Ε^γρίΐ ϊηοοΙ,ΊΡ ;>Ιπ•|ΐιπ εοη-

ΐ'ϋΓΓβπιηΙ.

ΟλΡϋΤ XI.

Γϊΐΐυδ ηηίειη δβεεπίοΐίδ, <•ηιη ηιοι•1)ΐΐδ ριιπι κοίίΐυδ ΐηνη-

δίδδΡΐ, ηοδοοοηιίιιηι ϊη^ΓΡδδΐΐδ Ιοδερίιυαι ϊΒί εΐ (Ιοηιϊη,ιηι Μ»-

Π3ΐη οίΤεηίΙϊΐ, 3 (|πΊΙ)ΐΐ5 οείεπ οηιηεδ (ΙίίΓυ^εΓβηί. Ηργ3 (1ο-

1111113 Μ3Γ13 ΐ3νεΓ3ΐ Γ380138 (ΙοίΙΐϊηί ΟΙΐΠδΐΐ ΡβδΟ,Ιΐε δΙφΡΓ 1ί§Π3

δΐΓ3νεΐ'3ΐ. ντρηΐΐ ί^'ιΐυι• ρυΡΓ ίδΙε <ΐ3εηιοηΪ3ειΐδ, υη3πι Ικιπιηι

Πι.Νί'Μίηι δπηίδίΐ ρηηκμιρ Γ.ιρϊΓι δυο ΐηιροδπίΐ: Ιιιιη (Ι.ΊΡηιοιίΡδ

οοΓνοΓυηι 30 δΡΓρεηΙιιηι ίϊ^υΐ'3 Γα^ίεηΐΡδ ρχ ογρ εϊυβ εχίΓε οοε-

ρεΓϋηΙ. Εχίεηιρίο άΌπιΐηΐ Οηπδΐΐ ϊυδδυ δηηηΐιΐδ ίβίε ρηεΓ

(Ιριμιι ΙηικΙαΓε , Ηίηε (Ιοηιϊηο ο,υί ΐρδπιη δβηβνρΓβΙ §Γ3ΙΪ35

3§εΓε οοερίί. (^υεπι οηηι κηηΐΐηΐί ΓΡδίΐίαΙυηι ρβΙεΓ νίαΊδβεί,

Μί ηϋ, ίιΐ({ΐΓι(, ^ϋΐίΐ ΐϊΐη 3θοϊ(1ΐΐ? εΐ ομΐ3 τβίΐοηε κηιιαίιικ εβ?

Ριεδροηόϋΐ ηϋιΐδ Ουηι άβεηιοηρβ ηιρ Ηυπιΐ ρι•οδΐΓ3νΐδδεηΙ, ίη

ηοδοοοπιίοηι ηΙ)ϋ , ϊ1>ϊ(|ηο ί'ρηπικιηι αιι§ιΐδ(βηι εοηι ρυεπ) ίη-

νρηΐ, οαίϋδ ίΐΐβ Γ3δοΐ38 Γρορηβ 1οί38 1ΐ§ηίδ ίηίεεει•»! : Ικιπιηι

ιιιΐ3ηι 3ΓΓερί3ΐη ροδΙ(^υ3ηι 03ρίίΐ ηιεο ΐιηροδίιί , Γείϊα,υεηιηΐ

πιε (Ι.'ίοιιιοπρδ ρΐ Γη§εηιηΙ. Υηΐίΐο (1ε ρο £3νϊδϋδ ρβίεΐ", Μι

ΓιΙί, βίΐ, Γιεπ ροίεβΐ υΐ ηίο ρυεΓ δΐΐ ίιΐίυδ «Ιεΐ νινί ψιΐ εοε-

Ιοδ εΐ ΙΡΓΓ3Π1 ΡΓΡ3νΐΐ: οιιπί ρηίηι 3(1 υοδ ΐΓαηδϋΐ, <:ιοΙιιηι βδΐ

9««ηι οιιτη ρβτίίτυίίίβί Ηαιο Ιιπα : ϊΐα ΓΙ. ; 8ϊ1ί. ει ΤΗϊΙ. (ίηι αά (αιηαηι

ΙΐΊ)Ί- ΤΐφΟ

οιηηα Ερχ/ρϋ ίηοοίαι αΐίίψκ: ίι« Π. ; δΐΐι. «Ι ΤΗϋ. ρταιίίτ οαιΙιτοΒ οιηηα

ΛηιιηΊί 'ιιιΊΐΙίκ

XI. ΐα»φιι ιηρίτ ίί^ηα ίΐτανιταΐ: ί!;ι ΚΙ., ι-ΐί;ιιη ;ιπιΙ)ίοιπη ΐ'ηιπιιι);ιΐ]κ. 8Λ. εΐ

ΤΗϊΙ. ια$φιί ίη ΙίφΙο ηιιρίηάα-αΐ. Ιίειη ι'ηίπι ΓΙ. Ιίρηί! ίηίίαίταΐ, δϋς. εΐ Τΐιϊΐ. ίη

ΙίηΜυ ΒΐιβρΐηάίΓαΙ.

ύααηοηο πιβ Ηηιηί μτοι,ΙηιννιιεηΙ: ϋ« ΓΙ.; δϊΐς. εΐ ΤΗϋ. αρϋατεπί ηΐί άαηηοηίΐ



ΕνΑΝΟΕΜΙΠΗ ΙΝΡΑΝΤΙΛΕ ΑΚΑΒΙΟϋΜ. 177

ϊίΐοΐυιη, εεείιΙεΓυη^υε οηιηεβ (Ιϋ εΐ νί ηιη^ηϊΓιοεηΗβε εΐιιβ

ρεπεπιηί.

ϋΑΡυτ XII.

Ηίο ίιηρίεΐα εδί ρΓορηείία φΐηε θϊοίΐ Εν Ε^γρίο νοοβνϊ

ΓιΙϊηηι ηιευηι. ΙοδερΗυδ νείΌ βΐ Μανία οηηι ίιΐοΐυηι ΐΐίικί οογ-

πιΐδδε εΐ ρεπΐδδε αηθΐδδεηΐ , ρανεπιηΐ εΐ ΐίηιηεπιηΐ. Τηηι ά\-

χβΓυηΙ Οιιηι εδδειηυδ ϊη Ιεπ-3 ΙδΓβεϋδ, Ηεπχίεβ Ιε$υηι ίηίει•-

ΒεεΓε ηιείΐΐΐαΐυδ εβί, εΐ ρι•ορΙει•εα οηηεδ ίηΓαηΙεβ ΒεΙηΙεΗεππ

βΐ εοηηηίυηι είηβ οοοϊιΐίΐ ; ηεαηε (Ιυίπιιηι εδί αυίη Ε§γρΐίί,

δίηπιίαΐφΐε ηοο ΐίΐοΐυηι ίταοΐυηι ε$δε ατκΚνβηηΙ , ηοδ Ι^ηε δΐηΐ

οι•εηΊ3ΐυπ.

€αριπ XIII.

ΙΙΗηο ε^τεδδϊ 3(1 Ιυουηι ρεινεηεπηιΐ ιιοΐ ειαηΐ ΙπΙΐ'οηεδ,

ψί\ εοπιρΙυΓβδ Ιιοηιΐηεδ δαιοϊηίδ εΐ νεδίί&ιΐδ εχδροϋανεΓαηΙ εοβ-

φΐε νΐηχεναηΐ. Τιιηι ΙαίΓοηεδ αιιϋϊνεηιηΐ δίΓερίΐυηι ΐη»εηΙεηι,

φΐηϋδ εβδε δοΐεΐ δΐιερΐΐυδ Γε§ΐδ ηΐ3§ηίΓιοΐ οιιηι εχεί'οίΐϋ εΐ εφίϊ-

ΙαΙιι εΐ Ιγηιραηίβ εχ ηΛβ βιια ε§Γεδδί: ψι& τβ οοηδίει-ηαΐΐ 1α-

ΐΓοηεβ οηιηΐα φΐαο ΓαρπεναπΙ ΐ'εΐίφίεηιηΐ. Οαρίΐνϊ αιιίειη δΐΐΓ-

ΓβχεπιηΙ, 3ΐϋ αϋοπιηι νϊηοηία δοΐνεπιηί, εΐ τεεερίίδ δαιτίηϊδ

8ΐιΪ8 .ίΙηοιίιπΙ. ΙΒι ευηι Ιοδρρηυπι ε! Μαπαηι αοοοαΌηΙεδ νΐ-

(ΙΐδδΡίιί, ίΙΐχεΓυηΙ ϋδ ΙΙηί εδί ίΙΙε τεχ εαϊυδ αιΐνεηίαηΐίδ ιηη^ιιί-

Γιεο δίτερίΐυ ηιιιΐΐΐο ΙβΙνοηεδ Γείΐφίειυηϊ ηυδ, ϊΐα υΐ βαΐνί εν3-

βεηηιιΐδ ? Κεδροικίίΐ ϋδ ΙοβερΙιιΐδ Ροηε ηοδ νεηίεί.

0Α1ΌΤ XIV.

Ι)εϊικ1ε ίη 3 Για αϊ ιιιόεηι νβηεηιηΐ, ιιΒΐ ηιυΐΐει• ει*αΙ <1αο-

ιηοηΐαοα, φίαπι οιιηι ηοοίιι βϋαυαικίο «φαίιιηι εχϋβδεί δ3ίβ-

ηβδ ιη;ι1ε(Γιο(ιΐδ εΐ ΓεΒεΙϋδ ϊηδε<1ει•3ί. Ηαεο ηεφίε νεβίΐηιεηία

ρβΐί ηεφε ίη αειίίΐηΐδ (Ιυι-αΓε ροΐεΐ'βΐ; φΐοΐΐεδουηΐφΐε οαΐεηίδ

εΐ Ιοπδ οοηδΙπη§εΙ)3ΐυΓ, (ΙίδΓυρίίδ ίΙΙΐδ ηυιία ϊη Ιοοβ ϊηοιιΐΐα

Γυ§ίεΒαΙ, εΐ ϊη οοιηρίΐίδ δεριιΙοΓείΐδφΐε δίαηδ Ηοηιίηεδ Ιβρί-

υί ηκιρπί/ϊοβηίίαί βίοι ρετίατηηΐ ; ίΐβ ΚΙ. ; δίΐ. βΐ ΤΗϋ. α νί ηαίοη άί-

ίίτνοία ιηηΐ

ΐΛΛημ. »|>οογ. «ϋ. ΊΊβεΙικιιιΙηιΐ. 12
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«ΙίΒιΐδ ίπιρεΙεΒαΙ, δπΐδ νβΓο £Γ3νίδδίηΐ3 ηιηΐ» ρϋπώηΐ. Ηβηο

ΐί^ϊΐπΓ οοηβρΐοβία (Ιοηιΐηβ Μαηα πιίδειίη οδΐ ; ααο ΓηοΙο κΐηίϊηι

ιρϋφπΐ εβπι 83ΐηιΐ38, εΐ ΐη Γογπιβ βάΌΙεβοεηΐίδ Γυ^ίεηδ αΐίΐΐΐ

ίΐΐεεηδ νββ πιίηί 3 »ε, Μαηα, εΐ 3 ΓιΙίο Ιπο. δίο ϊδΐβ πιυΙΐεΓ

3 ΟΠΙΟΪΒία 8110 83113(3 68» , 8υΐφ16 δΐΒί 001)8013 ρΓΟρΙβΓ ηΐ1(1ί-

Ι3ΐεηι ειιιΒιιϊΐ εΐ Ηοπιϊηυηι 3(1δρεοΙιιτη (1ενί»3Π8 3(1 βοοδ βΒίίΐ.

ΡοδΙφκιηι βπίεηι νεδίεβ ίικίιιΐΐ, ρηΐπ δΐήδφίο τοπ φΐβΐΐβ βΓβΙ

ιΐ3ΓΓηνϊΐ: αυί οπηι δϋΐηιτιϊ ορίΐηιηΐΡδ οίνϊίηΐΐκ εββεηί, (Ιοηιΐηηιη

Μαπ.ιηι εΐ ΙοδβρΗιιηι ΒοηοπΓιοεηΐΐδδΐηιε Ηοβρΐΐίο εχοερεπιηΐ.

ΟΑΡυτ XV.

Ρθ8ΐΓΪ<ϋβ νΪ3»ίοο ίηδίπιοΐί λ[> ϊΙΙίδ θί^ι-οδδί δΐιηΐ εΐ νεβρεπ

εΐϋδ (Ιΐεϊ ΐη βΠικΙ ορρίιΐυιη, ίη φΐο ιιυρίίββ οε1ε1)Γ3ΐ)3«ίυΓ,

ρεΓνεηεΓϋΐιΙ ; 8β(1 3Γ(ιΒιΐδ δηΐηιιαε ιιι;ιΙε(1κ:ΐί εΐ ορεί'Λ ΐηο3η(3-

(οι-υιτι οΙ>πιιι(ιιεΓ3ΐ δροη83 ιιοφίι: αηιρϋιΐδ ΙοφίεΒαΙιΐΓ. ΡοδΙ-

φΐηπι ποίεπι (Ιοηιίηη Μηπη ίΐΐΐιιηι δΐιιιηι (Ιηιηϊπιιηι ΟιπκΙηι»

§ε8ΐ3ηδ ορρίίΐιιηι ίηΐηνίΐ, εηηι οοηδρϊο3ί3 πιιιΙβ III» δροηδβ

ηιηιπίδ δϋ»δ νεΓδίιβ (Ιοηιπιπηι €ηΐΊδΙυηι εχίεπίΐΐΐ , ειιηΐφΐε 3(1

βε ρεΓίΓβοΙυηι υ1ηΐ8 βχοερί(, βΐ 3ΓθΙε ίηΙίΒεΓεηδ οβουΐθΐη εβ»,

εΐιΐδφίο οοΐ'ρυδ Ιιιιο ΐΙΙιιο ηιυΐιιιη δίΒΐ ηρρ1ΐθ3Πδ δπρει• οιηη 86

ϊηοΐϊιιηνίΐ. ΕχΙεηιρΙο βοίπΐυδ 681 ηοίΐιΐδ Ιΐη§ιιηθ εΐυδ, εΐ ηρεΓ-

13ε δυηΐ 3ϋΓ6δ εΐιΐδ, (Ιεοφίβ, φιοίΐ δ3ηϊΐ3ΐβηι ΐρβί ΓΡδίίίπτδβεί,

1;ιικ1οδ εΐ §Γ3<εδ ε§ίί. Ιιιοοίηε βυΐεπι είυβ ορρΐ^ί ίΐΐβ ηοοίε

£3ΐΐ(1ΐο εχΜίΙι.-ινιιηί, ηο (Ιεηηι βη^είοβφΐε εΐυδ 3(1 δεδε (Ιεβοεη-

(Ιίδδε ρυΐηπιιιΐ.

Οαρότ XVI.

Τπίίαιιπι ίΒΐ δπΒδίίΐεηιηΙ, ΐη Ηοπογθ ΒβΒίΐϊ εΐ ΙβυΙβ νί-

νβηίεβ. νίαΐίοο άείικίε ίηβίΓαείί βΒ ΐΐϋδ άϋδοεδβεπιηΐ εΐ ίπ

3ΐΪ3πι ιιιΒεπι ρρΓνεηεηιηΙ , ΐη φΐβ, φΐοίΐ ΒοπήηίΒιΐδ ίτεφίεηβ

βΓ3ΐ, ρ6ΓΠΟ0»3Γε 0Ο§ϊΐ3ΓϋΠΐ. ΕγβΙ Υ8ΓΟ ίΐΐ 63 ΙΙΓΒβ ΠΙΙΐΙϊβΓ

XV. ΙηοοΙα» αιιΐίΐη - - ρΐίίαπιηί; ίΐα ΪΊ. Αριιά βΐΐε. βΐ Τΐιΐΐ. βίί Ηαρηα ϋα-

ψιι Ικκ ηοοίτ ΙαιΙίΙία ίηίβτ οϊνα μμ» ορρϋί οπ'ε6αί«Γ, <κί«ο νΐ ρηίαηηΐ άίηη βί

«»3ίίο5 βϊΐΜ αά 5β5ί άιιαηάίΜβ.

XVI. ηχαίΐτ ρηύα: ϊΐα ΡΊ.; 8ϋς. βΐ ΤΗϋ. Βΐϋίίβτ ηοΜίι»
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ρΓθΙ)3, φίβε εαιη ;ιΙί(]π;ιικ1ο Ιίΐν.ιΙυηι 3(1 ίΐιιηίθη ίνίδδεί, εεεβ

83ΐ3Π3δ ιη;ι1ο<1ΪΓΐιΐ5 ίη (Όπιιη δεΓρεηΐίδ ϊηδί1υεΓ3ΐ ΐη ρηηι ρΙ

νεηίΓΡηι είιΐδ οίπ.•ϋηιρ1ίθ3νρΓ3ΐ; ψιοΐϊεδ ηιιίρηι ηοχ ίιΐί^πκΊίηΙ,

ΙγΓ3ηηΐοε ββηι νεχ3θ3(. Ηβρο ηιιιΙΐθΓ οοηδρΐοηία Ιιργ.ίιιι (1ο-

ηιϊιι.ιιη Μ3ΓΪ3ΐη εΐ (Ιοηπηιιπι ΟιπδΙυηι ϊηί'ηπίεηι ΐη βΐηιι είυβ,

Ηιιϊιΐδ ό!εδϊ(1επο 3Ϊΐεοί3 ηει-3ε (Ιοηιίηβε Μβηαε ιΐΐχίΐ Ο πργβ,

<1η τηΐΗΐ Ηιιηε ϊηΓ,ιπΙριη υΐ ειιηι £ΡδΙεπι εΐ (ΙεοδαιΙεΓ. Ι)ρ(]ίΐ

ϊ^ϊΐιπ- ευηι ηιυΐίρΐ'ί : 3<1 φι;ιηι εαηι 3<1ιιιο(ιΐδ εδδεί, ηιϊδΐΐ εβηι

ίΙΙε δ3ΐ3Π3δ ρΙ Γιι§;ίεηδ ρ;ιηι ΓεΓίφΐϊΐ, ηεφίε ιιη(ρι;ιηι ροδί Ιπιπο

(ΙΪριϊι ηιυΙίΡΓ ϊΙΙπηι νίίΐίί. ί)ιι;ιι-ο οηιηεδ (ριϊ 3(1ργ3ιιΙ δΐιπιιηιιηι

(Ιριιιιι Ιηικίαηιηΐ, εΐ ηιπΙΐβΓ ίδ(3 ΙϊΙ>ρι•η1ίΐεΐ" ϋδ ηεηβίεείί.

ΟλΡυτ XVII.

ΡοδΙεί'ο (Ιίε 83(1εηι πιιιΙΪργ ηφκιηι ο(1οι-;ιΙηηι δηηίδΐΐ υΐ

(Ιοιηϊιιπηι Ιεδυηι Ι*Υ3ΓεΙ; φΐο ΙοΙο ηφίαηι ΐΐΐΐΐηι φΐη ΐ(Ι ΓεεεινιΙ

τεεερίί είηδφΐε ροιίεηι ίη ριιεΙΙηηι ΐΙ)ί Ιι.ίΙηΙ,ιιιΙοιιι, ευίυβ εοΓ-

ρυβ ΙβρΓ3 ηΐϋυπι βΓ3ΐ, είΤυϋίί ΐ1Ι;ιηΐφΐε ε3 Ιπνϊΐ : φΐο ΓβοΙο

ριίρΙΙη βΐ3ΐίηι 3 1ερΓ3 ρυι•£3ΐ» εδί. Ορρί^απί ,ιιιίρηι ϊβΐί <ϋχβ-

ηιηΐ ΝπΙΙπηι εβ! (ΙιιΙϋπηι φΐίιι ΙοδερΗυδ εΐ Μβππ ρΙ ρυεΓ ίδΐβ

(1ϋ δίαΐ, ηοη ηοπιΐηεδ. (λιιιι υργο (Ιΐδεεδβυπι αυ ΐΙΙΐδ ρ.πα-

τεηί, ρυεΙΙα ΐδΐ3 φί3ε 1ερΓ3 Ι.'ΐΙιοπινρΓ,ιΙ »ά βοβ βεοεβδΐΐ εοβ-

<|υε Γο§3νίί υΐ δε εοπιΐίεηι 3(1βηηιεΓεηί

βΑΡϋτ XVIII.

Ηοε εππι ρυείίβε ηηηιιίδδειιί, επηι ϋδ 3ηϋί. Ροδίεβ ίη

ιιι•1>εηι ρει-νεηεηιηΐ ίη φΐβ 3ΐ-χ εΓ3ΐ είβηδδΐηιί ρηηεϊρΐδ, φΐί

3Ρ(1εβ εχί'ϊρΐεικίίδ ΗοδρίΐίΙίΐΐδ ηβοεΒβΙ. ΙΙιιι: (Ιενιτίρπηιί; ριιεΙΙα

φιοΗ($ αΐίίευι - - νιχαίαΐ : ίΐη Π. ; 6ί1ι. ει Τΐιίΐ. ΗηβυΙί&μιι; ηοοίϊΐηα ιιιρατ ίίΐα

κ ίχίακίί'ΰαΐ

Ιιηία! άίίίάβηο αβεεία Η(Τ<Κ άοιηϊηαι άιοκηΐντ : Λα ΡΙ. Αρικί 5ΐΙε. ει

ΤΗίΙ. β*1 το^αΐαΐ Ικταιη άοηήηατη Μαήατη χΑ 5ί!>ί ίη/αηίίπι Λιιπγ <;(5ΐαηά\ιη\ Η άβ-

οιαιίαηάηηι ίταάϊηΐ

XVII. ημο ΙοΙο — ρυτ^αΐα βίί: ίΐη ΡΙ. Η»εο ίψικί 8ΐΚ. ι! ΤΙιίΙ. βίε ΗιιβεηΙ:

(οψιε ΙοΙο αφιατη ίΗατη ραια >β Π3€ΓνανίΙ. ΚταΙψίί ίίπ ριιιΙΙα , αιϊιΐί ι-οτρηχ Ιιρτα

αΙΙιιιη ιταΐ; φιαΐ αιτη αφια Λβο ρ(τ(ηηΛίηΙιιτ βΐ ΙανατίΙντ ; νηιηάαΐα (Μ ιχ ίαη-

ροτι α Ιΐρτα αια

XVIII. ςιιί α(ά€β (χάρκηάίι — Ηαύιύαί: ίΐβ ΡΙ. Αρικί 8ΪΚ. εΐ ΤΗϋ. ε«1

πίίΜ.ι Ιιαιιά ρτοαιΐ α άίνιησήο αιάα γτπηΙ

12*
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,ιιιίοηι ηΐιίίΐ εΙ 3(1 ιιχογριιι ρηηείρΐδ ΐηΐΐ'ηνΐΐ : φΐαηι πιπί Πριι-

Ιρηι ρΙ Ιπδίεηι ΓΡρριϊδδΡΐ, ΟΛηκβηηι ΠεΙιΐδ ν»-ϊ .<;« ίί ;ι! ;ι ρβΙ. Νε

πίΗΜΓβ, ΐηφίΐΐ ΪΙΙη, ΠοΙιιπι ηιοιιηι : ιμ.ίι>ιι.ί εηίιιι 3Ρ£Πΐιΐ(1ϊηρ

ηΓΡΠίΟΓ, (|ΐι;ιηι ,ήΙΙιιιγ ιιιιΙΚ Ιιοηιίηιιηι εΐοφίί δυδίΐιηιί. Γοΐ'-

ίηδβρ, 3*ιΙ ριιρίΐη, 81 ηπηί ϊ11.ίπι ηιβηίίρδίηνρπδ ρΙ (ΙεΙρχεπβ,

είιΐδ ΓΡηιείΙιπηι 1ΐ3ηεΒο. €ρΙ» ί^ίίιπ•, ΓΡδροικΓιί υχοι• ρπηεί-

ρίδ, Ηοο βΡΟΓΡίιιηι ηερ. ουίφΐ,ιηι ρΙοφΐει•ρ. Ε§;ο ηπρίη ηιιϊ<•

ρηηοίρί , φΐϊ γρχ Ρ5< ηΓηίδφΐε ϊη <1ϊΐϊοηο ηιυΐΐηο ιιτίιρδ δΐιη!,

(Ιίυ πιπί ρο νΐχί, βε(1 πιιΙΙπηι ρχ ηιρ ίΐΐϊπηι δπδεερίΐ. Οαπι

ΐ:Η)(1ΐ'ΐη ΓιΙϊηηι εχ ρο ρερεπδ8οηι, 1ρρι*οδΐΐ8 Γιιίΐ: φΐεηι ίΙΙε οοη-

κρροίππι ηνΡΓ8»Ιιΐ8 Ρ8Ι , ιη'ιΐιϊφπ• ΑπΙ, ηϊί, Ηιιηε ΪιιΙργΓιορ, 3ΐΛ

ιηιΙγκί Ιι•3(1ρ, φΐηρ ρπη> ηΐίφίο ϊιι Ιορο Ρίίπορί ιιηίΐε πιιΙΙβ

οιτιηϊιιο (1ρ ρο ηοΐϊΐί» ριτιργ^,ίΙ. ΜίΗι \>ργο Ϊ3ΐη ιιϊΗΠ Ιεπιηι

Ρ8ΐ Ίιρφίε ηηφίηηι ρο«ΐΙιηο Ιρ νΐίΐεόο. Ηίηε γοπμΙμ εχρΡΓδ

δυπι ρ( πιοργογρ ορρπηιοι•. Ηριι ΠΙΐηηι ηιριιηι, Ιιριι οοηΐυ^ρπι.

Οίχίηρ ΐίοί? 'ιηφίΐΐ ρπρ|ΐ3, ιιιογΙιο Ιπο ηΐΡ(1ίοϊη3ηι τρρρπ,

φΐ3ηι ΐίΐϊϊ ΐικίΐοβοο. Νβηι ρ§ο φΐηφίρ |ρρι•οκ3 Γιιί, 86(1 ιηιπι-

«ΐ3νί» ΠΙΡ <1ΡΗ8 €|11Ϊ Ρ8ί ΙΡ8118, ΓίΓΐΠδ (Ιοηΐΐπ,ΊΡ Μ3Π3Ρ. Κθ£3Πΐ6

ΒΟΐΡΠΙ ηηΐΙΪΡΓΡ ΙΐΙΐϊΐΚΊΠΙ Ηϊθ Ρ88ΡΙ (Ιεΐΐδ φΙΡΙΏ ΪΙΙ.Ί (ΠχίδδΡΐ Ηΐο

1 «■€■ ικιι , ΐΐΐφΐίΐ |>ΙΙ<ΊΙ.Ί, 111 ΡίκΙρίΜ (1θΠ10 Λ'ΡΓδβίϋΓ. Αϊ φ13 Γ3-

Ιιοηρ Ιιοϋ ίΐριί ροΙεδί, ηίΐ ίΙΙβ, ιιΗίη3Πΐ 68ΐ? Εγγρ, ΓΡδροηάΐΐ

ρυβΙΙη , Ιοδρρηπηι οΐ Μ;ιπηπι : 'ιηΟιηδ νρΐΌ φΐί <.υηι ϊΐΐΐδ ρβΙ,

1Ρ8118 νΟΟΛίΐΙΙ", 3!φ16 18 681 φΐΐ ΠΙΡ 3 ΠΙΟΓΟΟ ΙΪ160 Ρΐ 001013111

Ν.'ΙΙΙ,ινϊΙ Αϊ φ13 Γ3ΐΊθΙ1Ρ, ηίΐ ΐ1Ι:ΐ, 8311313 Ρδ 3 1ρρΓ3 1113 ?

ϊίοιιιιο ϊ(Ι ιιιίΐιί Ίιΐ(ϋρ3ΐπ8? (,Κιίϋηϊ ? ϊηφίϊΐ ρηοΙΙη; ηφΐηηι

φΛ3 ΙσΙιιηι ίιιριβί οοΓριΐδ ρΐιΐδ βοορρΐ 3 πΐ3ΐΓε βΐιΐδ ρΙ ίη ηιε εΓ-

ίϋ(1ΐ, ΐ(3 ρθΓ§3»3 811Π1 3 1ρρΓ3 11163. ΤϋΠΙ ΙΙΧΟΓ ρΐΊΙΚ'ίρϊδ 811Γ-

νβχϊΐ ίΙΙθ8φΐ6 ίηνΐΐ3νίΐ υΐ ηοδρϊΐίο δΐιο ϋ{6Γ6ηΙιΐΓ, βΐ βρίεικίΐ-

ϊΙηιιι ΙοβρρΗο εοηνίνίυπι ϊη πΐ3§τιο νίΓοπιπι οορίυ ρ3ΐηνϊΐ.

Ρθ8ί6Γ3 ΥΡΓΟ ΙΐΙΟΡ 3φ13Π1 Οί1θΓ3ΐ3Π1 δΙΙΠΙδΐΐ φ!3 (ΙοίΐΓΐΙΙΙΠΙΙ Ιρ-

8ΐιπι ;ιΙ ιΙ ι κ'πΊ , «Ι ίιΐίπηι δΐιυιη , φίρπι δΡευηι 388ΐιπΐ86Γ3{ , 63-

(Ιεπι (ΙριιηΙρ 3φΐη ρκΓΓιιιϋΐ; ρΙ οχίριιιρίο 61ίαδ είυδ ηηπκ1ηΙιι.•?

681 3 1ερΓ3 8113. &Γ3168 6Γ^Ο 61 Ι.ΊΙμΙι'Μ άεΟ 03ΠΡΠ8 Ι»1'.Ίΐ3,

Ηίηο ι•0Η5ίΙϋ ίχρπι - - ορρη'κιοτ: ίι« ΚΙ. : 8ΪΙ;. ο( ΤΙιίΙ. Ιΐα^αι αηοηοηη υκκιη

ίΐ ΜηΛίϋοηηη (ηι'ίίταιη άιγίαταη» ι-ηιιΙ/ϋηκ
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ίικμιίΐ, πκιΐιτ φΐ36 Ιε ρερεπί, ο Ιββη: ί(;ιηβ Ιιοηιίηεδ (μιικιΙιίπ

ΙίΊΊΐιη ικιΙιΐΓϋο ρ3Γΐίείρεδ ϋΐμι;ι φΐ;ι <•<>γ[>π8 Ιπιιιιι ρεΗυδυηι Γιιϊΐ

ηιιιιιιΙ,ΊΝί' 1ι3Γ^ ροΤΓΟ ηιυηβΓη (Ιοηιΐιι.ιε Κργλο Μαπβε υ\>-

Ιιιϋΐ, ΐ',Ίΐικ|ΐκ• Γχΐιιιίο ιιιπι ΙιοηοΓβ (Ιΐηπδΐΐ.

Ολρυτ XIX.

Λιΐ ;ι!ί;ιιιι (Ιΐ'ίιιιΙο ιηΊιεηι ρεΓνεηΐβηΙεδ ΐη ιΙΙ.ι ρεπιθ(:(3Γε

νοίυεηιηΐ. 1)ίνει*Ιει*υιιΙ ϊ^ΐΐυΓ 3(1 νπ'οπι ιειεηΐΐ ιιιοίπιιιοιιίο

(Ιΐ'νϊικ Ιιιηι , £6(1 (|ΐιΐ νειιεΓιοίο Ι3(1ιΐ8 ιιχοιτ Ιππ ιιοιι ροΐΓΓ3ΐ :

(:ιιηιΐ|ΐιΐ' »'.ι ιιυείε ηρικί ίρβιιτη ρρπιοϋΚίδδεηΙ, κοίπΐιιπι εβί νίη-

ιιιΐηηι είιΐδ. Λΐ ογ!3 Ιυεε οιιπι 3(1 ΪΙ«γ δίδε 3(.τϊιι§εΐ'βη1>, ρτο-

ΙιώιιιΙ εοδ δρυηδίΐδ, ηκιςιπιηιψιε ϋΐίδ (.υιινϊνϊιιπι ;ιρμ;ιι;ι\Ί)

ΟλΡυτ XX.

ΡοδΙεΓο ει§ο (Ιΐε ριοΓεοΐί βΐ ;ι1ϋ ιιγΒι ;ιρρΓορϊπχ|03ηΙε8

ίιτ.ι νκίειυιι! ηιυ1ϊει•Ρ8 α βερυΙεΓεΙο εαιη ΠεΙη ρΓοεεάεηίεδ.

(ν)ιι;ΐ8 ιοηβρΐιηία (Ιοηιϊηη Μοιί.ί (Ιϊχϊΐ ρυεΙΙηβ <|ΐιηο ΐρβοδ εοηιϊ-

Ι:ιΙκι1πι• Οιι;κ'Γ0 εχ ίΙΙΐδ ψι;ιο δ'ιΐ ϊρδηιυιιι οοικίΐΐΐο, <Ί <ριί<1

ΐρδίδ εαΐβπιϊΐαΐΐδ 3θοϊ(1επ{. Ουηκμιε 3 ριιρΙΙ;ι Γο^ηΙαε εδβοιιΙ,

ιιιΙιιΙ Γεδροη(1ειιΙοδ νϊεΐβδίη) πιΙειτο^ΒΠΐηΙ ΙΑκΙε νοδ, εΐ ςυο

(εη(1ίΐϊδ? Ϊ3ΙΜ εηϊηι ριβείεπίΐ (Ιίεδ εΙ ηοχ ίη^ιιπΙ. Νοβ νϊη-

Ιοκεκ 811111118, ϊνκμΓιΙ ρπιΊΙ;ι, εΐ (Ιενεΐ'δοπιιηι Ίιι ηυο ρεπιοείε-

11111.8 ψΙ3(τίΐ11ΙΙ8. |)ΐ\ΟΓΙΙΙΐ! ίΙΙ.ΊΙ' 1 1 0 ΙΙθΙ)ίΜΊΙ11Ι (Ί 3|ΊΙΙ(1 ΙΙ<)8

ρεπιοοΙαΙε. δεοιιΐϊ 6Γ§ο ΙΙΚίδ ίη (Ιυηιυηι ιιοναηι οιικιίαπι εΙ

ιηυΐΐα δΐιρείΐεοΐίΐε ϊιΐδΐιυοίίΐιη ιιιΙιο(1υεΐί δυηΐ. Ει•3ΐ νεΓΟ Ιεπι-

ριΐ8 Ιιίριηηΐε, (Ί ρικΊΙ.Ί εοιιοίηνε ηιυΐίριυηι ϊδίαιυηι ιιΐ{•π•δ8;ι

πιΐδϋδ 63δ Πεηΐεδ ε< Ι3ηιεηΐ3η1εδ ϊητβηϊΐ. Α(1$ΐ3ΐ)3ΐ εΐδ ιπιιΙιιν

Ιε^ιιηιεηΙο ;ι(Ι;ιΙίιο ίιΐδ(Γ3ΐυδ, ευΐ 8(>8,ίιιι;ι ειβπΐ <>|}Κ'<Ι,ί, πιΐιριρ

()8(:ιι1;ι (1;ιΙ)»η(. εΙ ρ.ι1)τιΙιιηι δυΐιιπϊιιίδίπιΐκιιιΐ. ΌΐοεηΙε ,ίπΙιίιι

ρυεΙΙα ΐβΐ3 φαίί! τεί εδ! , ο (Ιοηιίηβε ηιεβε, (1ε Ηοο ηιιιΐυ:1

Κεδροτκίεηιηΐ ΐΙΙβε ΙΙεηΙεβ εΙ (ΙίχειυιιΙ Μαίιιβ Νιε, (μιεηι εει•-

ιιΐ8, ηοδίεΐ' οι;ιΙ Γγ.ίΙρι•, ε.κίεηι 1ι;κ: ηκιΐιτ ηοδΐΓ3 ηβΐιιβ. ί.Ίιιιι

εηΐηι ΓαΙο ΓηηεΙηβ ρ3ΐειΐδ ηοβΙεΓ ηΐ3£ΐΐ35 ηοΒΐδ ορεβ τεϋφήβδεί,

XX. Ονϊά Γί» Μί -- άι /ιοί ηΐϋΐο: ίι» οοιτβχίι ΡΙ. Αραιΐ δίΐ. βΐ ΤΗίΙ. ρ«Γ

ητΟΓβπι ιιι.ιιιϋο.•ίΙιιηι οβί ()ηαηι ριιΙοΙΚΓ , ο άοηιίηαε κιΐ'αε, Λίο ιιιιιίυί Μί
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αΙφίε Ηιιηε ιιιπαυηι ΙταίΓεπι ηαΒεΓεηιιΐδ, ΐ(1 6§ϊππΐ8 υΐ ευπι

ιιι.Ίΐηηιοηΐο ΐιιη^εΓεππίδ εΙ ιιυρΙΪ38 οι πιοΓε ηοιηΐηιιηι ρ3Γ3Γε-

ιηπ.";. 8ε(1 ηιιιΙίεΓεδ πΐϋΐιιη ζείοίγρϊα ρειΧΊΐ.'ΐε ϋΐιιιη ηοΒίδ ϊη-

βοϋβ Γ;ιμίιι;πιπιΙ , •Ί ηοδ <]ΐι;κ1;ιιη ηοείε ραιιΙΙο αηΙε Ιιιοεηι, Γο-

πΙ>η8 ;ιει1ίυηι ηοδίπιηιηι οεείυδίδ, Γι•η(ιτηι Ηυιιο ποκίπιπι πιπ-

Ιυηι ΓβοΙυηι 6886 νΐ(1ϊηιυ$, φΐοΐεηι εππι εεηιϊδ. Νθ8 νβΓΟ

ΙπβΙεβ, δίοαίΐ νϊίΐεδ, ιιοη ΙιαϋεηΙεβ ραΐτεπι (}αο ηοδ δοΐεπιυι•,

ιιυΙΙαπΊ ΐη ιιιηικίο (ΙοιΙπηι ;ιυΙ πι.ί^πιιι ηηΙ ίηοηηίαίοιεηι οηιί-

δΐπιυδ φΐΐη ΐΐΐιιπι 3εοεΓ86Γεηιιΐδ ; δειΐ ηΐηϊΙ ηοΒϊδ ρΓοΓιιΐΐ. (,)ιιο-

(168 αΐΐΙΟΠΙ ρΡ(ΙθΠ1 ΙΙΟδίΓ.Ί Π106ΓΟΓ6 ορρπίΙΙΠΙΐΙ III*, δΙΙΓ^ΪΠΊΙΙδ 61

ευιη πκιΙγο Ιι.ή: ηοβίΡβ »Βίηιιΐδ, :κ• ροδΙφίπηι 3(1 δεριιίοπιπι

ρ;ιΙπδ ιιοδίπ Πενΐπιιΐδ ιτίΐίιηιι.ν

ΟλΡυτ XXI,

Η,Ίεε πιπί ϋΐκΐϊνϊδδεί ρυεΙΙ.ι ίδΐ3 Βοηίδ εδίε αηϊηιίδ, ίη-

ιριιΐ, εΙ ηοϋΐε (Ιιίτ; είοιιΐπι ιιΐΓΐ1ί<πι;ι πι.-ιΐϊ νβδΙι-ί ρι-ορΐικριη

6δ(, ΐπιο νοΒίδειιπι εβί ε( ΐη αιεάΊο ηε(1ίυηι γρδίπιππη : ηαηι

ε§ο φΐοφίρ ΙερΓΟδ.Ί Γυί, δεά* ιιΐ ϊΙΙ-ιηι νϊιΐί ιιιπΓιργοιιι ειιηι εηφίε

ρίίΓνιιΙιιιη Ιιιιηι: ΐηΙ'ηιιΙειιι ειιίιΐδ ιιοηιειι εκ Ι Ιεδϋδ, 3φΐ3 φΐη

ίΙΙιιηι ηΐιΐιιεπιΐ ηιαΙεΓ εοΓρυδ ιιιειιηι ριτίικίί, εΙ 8.ιη;ι1;» δυπι.

Νονί ηιιίοιιι ίΐΐυπι νεδίΓο φΐοφίε πμΙο ροββε πιεϋεπ. ΥβραΐΒ

8ΐΐΓ§Ίΐβ, (Ιοηιϊιιηηι ηιεαπι Μ.ίικιπι ηαΊΐε ηΐφΐε ει πι (Ιοηιιιηι

νεκίΓβπι (1ε(Ιυεΐ3ε βεοΓεΙυηι νββίπιηι (ΙεΙε^ίΐε, δυρρΙίείΐεΓ ϋίαπι

Γο^ηιιΙεβ υΐ νεβίπαιτι πη56Γ631ιιγ. ΡοδΙιριηηι ιηιιΐίεΐ'βδ δεπηο-

ηβπι ρικΊΙ.κ' 3ΐΐ(1ίνεΓ3ΐι( , ρΓορεΓβ (Ιοηιίηηηι ΗεΓ»πι Μηιΐηπι

ίκϋεπιηΐ εΙ 3(1 8686 ΐιιΐΓ0(1υχεπιηΙ, εΙ εοπιηι ε« εοη86(1επιηΙ

ίΐεηίεβ βΐ (ΙΐεεηΙεε Ο (Ιοηιίιι.Ί ηοδΐΓ3, ηει\ι Μηπ3, ηιΐδεΓβΓβ

βηεΐΙΙαπιπι Ιικιπιηι ; ηεφίε εηίπι δεηίοΓ ηοΒίδ δυρεί'εβΐ ηυΙ Γβ-

ηιϊΐίαε ρηηεερβ, ιιεοριε ρβίει- βυΐ ίτβίει• ψιί ηοΒίδευηι εοη-

8ΐΐΡδς•3ί•, 86(1 πιιιΐιΐδ Βίε, φΐεηι νϊίΐεδ, ίτηίει• ιιοϊΙργ εΓ3ί, φΐεπι

πΐϋΗεΓεδ Γπδεϊηο Ιβίειη φΐεηι εεηιίδ εΠεεεπιηΙ. Τε ίβίΐιΐΓ γο-

ηοη ΛαδίηΙίί ραίινηι : ϊΐβ Ρ1. ρΓο δίΐϋΐ ϊπΐΒΓρι-?ΐ8ΐ ΐοηβ φάα ροΐίτ ηοη βταΐ ηοίη»

ΟυοΙία αηΚτη - - ηϋηηα: ΐ(α ΡΙ. ; 8ιΊι. «Ι ΤΗϋ. ΙΙαςια ςηοΐκι ρκίοτα --

οιιηι ηιαίτί Ηηο ηοϋτα ίίριιίοΑτκηι ρα(π« ηθ5ίπ «ΚηΜ, (Ι ρο»ί?ιιαπι ίΜ /Ιβυίιηαί

ηνιτϋχηντ
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^ίΐιΐιιικ ιιΐ υοδίιυηι ηι'ιβεΓΡΒΠδ. Τυιιε δοιίρηι ϋΐ.ιπιηι «ΙοΙριΐδ

(Ιοηιίη» Μηΐ'ΐη δΐιοίηΐιιηι (Ιοηιίηιπη Ιρδυηι (Ιογ$ο ηιιιΐϊ ϊηιρο-

Μΐΐΐ, εΙ ίίρνίΐ ΐρδ,'ΐ ρηιϊΐβΓ .Ί(φιε ηιιιΐίρι-ρδ ίΙΙηρ, ρΙ Ιρμι ΟΙιιΙδΙο

ΙΙριΐδ, ΐικμιϊΐ, ιηΐ Ιιΐϊ, δίΐιι.Ί Ιιυικ.• ιιιυΐυιη ρχίηπ.ι Ιυη ροίριιΐϊη,

εΙ ίαο ευηι ποπιίιιεπι Γ3ΐίοηε ρΓ3ε(1ϊΐιιηι φΐηΐίδ 3ηΙε3 βΓ»ί. ϋΐ

ηβεο νοχ βχ ογρ (Ιοηιίιιηρ Ιιεί'βε Μηπηε ριο<1ϋ(, ηιιι(ηΙ;ι Ιοιπιη

ίδΙε ηιιιΐιΐδ Ιιοπιο ΓηοΙιΐδ εδί 3(1ο1εδεεηδ ίΐΐί οηιηΐ 1;ιΙιρ πιΙρ^ργ

Τιιηε ΐρβο 3Ρ. ηιβίΡΓ εΐιιβ εΙ δοιοΐΡδ (Ιοηιίηηηι ΗεΓβηι Μ;πί.ίιιι

3(1θΓ3ηιη( 3ε |)ΐιρπιιιι δΐιρΡΓ οαρίΐη δΐιη εΐαΐυηι οδουΐίΐιί εοερρ-

πιηΐ, (Ιϊιριιΐρδ ΚεηΙη εδί §εηΐΐπχ Ιιΐ3, ο Ιεδϋ, ο ββΓνβΙυΓ

ιιπιικίϊ; ΙΐΡ.ιΐί δπηΐ οουΐί <μιί ΓρΙϊεΐίαΙε ηδροιίυδ Ιιιϊ Γπιιιιιΐιπ.

ΟΑΡυτ XXII.

ΟΐχρπιιιΙ ροΓΓο ;ιιιιΙ)3ρ δΟΓοι-ρβ ηιηΐπ δυβρ Ε(|ΐιϊ(1ρηι Γγ3•

Ιγγ ιιοδίρρ ηπχίϋο (Ιοηιίηϊ Ιρκιι Οηΐ'ϊδίί εΙ δ,ιΙιιΙ.ιπ ίιιΙρι-νΡηΙυ

[μιρ1Ι;ιο ίδΐϊυδ, «μκιο Μ;ιπ.ίρ εΙ ΓιΙϋ εΐυβ ίικίίαιιηι ηοοΐδ Γεεΐΐ,

ϊΐ) Ιιιιηκιικιηι ΓοΓηιβηι βΐ'βοΐιΐϋ εδί. Νυηο νείΌ <ιιηι ΓγβΙργ ηο-

δίΡΓ δϊΐ ρ;κ•|ρ|)δ, οοιινρηίΐ υΐ ρυοΙΙ.Ίηι Ιι.ίπο, ΓαηιυΙηηι ίΙΙυπιηι,

ιιιιρίιιηι ίρβί «Ιεηιιΐδ. Ηοβ ειιηι ΙΐΡΓ.ιηι Μ.ιπίΐηι ΓοςηδβεηΙ,

ΐρδ;ι«ριρ 3ηηυΐ8δΡΐ ϊΙΙίδ, βρίοηϋίίΐη» Ηπιε ριιοΙΙ.ΊΡ ηυρίϊηδ ρ;ιι\Ί-

νεηιηΐ, εΙ πιοργογρ ΐη 1ηεΙΐΐΪ3ηι ρΐαηοΐυηυε ϊη Ιΐ'ίρικίίιιιιι εοηι-

ιιιπΙ,ίΙο §3υ(1ρΓε ΚίρΙλπ βχδΐιΙΐ.ΊΓε ρ( 03ιιργρ ροερονυπ•, ου

ηι.Ί^ιι.Ίΐιι Ιηρίϊΐΐηηι δρΙειιϋΐιΓίδδϊηιο νοβίίΐα εΙ ηιιιικίο οπΐ3ΐ3Ρ

ϋεϊηιΐε ι•.ίιίιΓιπ;ι ρΙ ΙμικΙρ» ιεοΊΐ;ιι•ρ 3ρ (ΙΊοεί'ο εοερεηιηΐ Ο Ιεδϋ

Γιϋ Όβνΐίΐΐδ, (}ΐιΐ ηιορίΌΐοηι ίη §3υ<1ίυηι εΙ Ι;πικίιΙ.ί ίη Ιβεΐΐ-

ΐΐβηι εοιινΡΓίϊδ. ^Μ.ιηδεπιιιΙφίε ιοί ΙοβερΗυδ εΙ Μ;ιιί;ι (Ιεεεπι

<1ίεδ. ϋεΐικίε ρροΓροΐΐ «υηΐ, ηΐ3§ιιίδ Ηοηοποιίδ «Β ηΐβεε Ι»ο-

ιιιΐιιίΐιιΐδ βίΤεοΐΐ, φ)ί ίΐϋδ νβίείΐίχεηιη! , εΙ 3 ν•3ΐε<ϋι•εη<Ιο ιε-

νειίρΐ'ϋηΐ ίΐεηΐεδ, ηιηχΐπιε ίδΐ3 ριιείΐβ.

ΟΑΡϋΐ ΧΧΙΗ.

Ηίηε (Ιϊ^ΓΡδδί οιιηι ίη Ιβιτηπι ϋεδειΙ.ιπι ρεη'ριιΐδδρηΐ Ρ3πι-

<ριε ΙβΙι-οείηΐίδ ΐιιΓεβίβηι εδβε ηικίίββεηΐ , Ιοδερηιιβ εΙ πργλ

XXII. αΛηΙαη ιηίιηίπΐιι: Ίι& ΙΊ. ρπ> ύΐηεάκΐίοικ , ψοά «ΓαΙ βρύα δϊΐι.

Ιήριιάίαιη: ϊΐα ΡΙ. ; 5ΐ!ι. νβΓίβΓβϊ ιί'.-ηιιι.
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Μηπ3 νε^ίοιιεηι Ηβηο ηοείυ ΐΓ3πεεΓε οο§ί(3ΓυηΙ. Αϊ ίοίεΓ

ειιηάΊιπι εεεε (1ηο8 ίη νί» ΙβΙΐ'οηεβ εοιίδρίοϊιιηΐ ευ1)αη(«8, εί

ευηι ίΙΙίδ ηιυΐΐίΐιιαίηειη ΙαΙιοηυπι φΐί ίΙΙυπιιη βοεΐί βΓβηΙ ίΐίίΐεπι

(ΙοιηΐΗ'ΐιΓπιιιι. Εππιΐ ;ιαΙι•ηι (Ιαο ϊδΐϊ ΙηΙιοηρδ, ίη ηιιο& ίηεί-

άεΓαηΙ, Τίΐυδ βΐ ϋυηΐ3θ1ιυ$. Οΐχϊί ί@ϊΐυι• Τίΐιΐδ 1.)ιιηιηο1ιο

Κοεο ίε υΐ ίδίοβ 511138 αοΪΓβ 1ί1)ει*ε, βί^αε ίΐ:ι ιιΐ δοείί ηοδίπ

εοδ ηοη 3ηΐηΐ3(1νβΓΐ3ΐιΙ. ΚρουδβηΙε 3υ1εηι ϋιιηΐ3(.Ίιο πιγλιι.η

Τίΐϋδ ϋβρε ΓιΒΐ, ίηφίίΐ, 3 ηιε (ηΐ3(1ΐ'3£Ϊιιΐ3 (1πιεηηΐ3δ, εΐ ρί-

εηυδ Ιιβηε Ηοεοε. δίηΐϋΐ ζοηβηι ψΐ3 εΐηοΐυβ εΓ3ΐ εί ροιτρχίί,

ιιΐ ηβ ηϊδοει•εΙ ηενε ΙοίριεΓεΙηι•. νίάεηβψιε (Ιοπιιηη Ηει•3 Μβ-

Π3 Ηιιηε ΙβίΓοηεηι ίρδίδ ΒεηεΓεοΐδδε, 3ΐΙ ΊΙΙϊ ϋοηιίηιΐδ (Ιευδ Ιε

(1εχΐΓ3 δϋ3 δΗδΙεηΙβηϊΐ εί ι-εηιίδδίοηεπι ρεεεβίοπιπι ίϊοί ΐ3ΐ•§ίε-

ΙυΓ. ϋοηιίηυδ βιιίεηι Ιεβϋβ ι-εδροηϋίΐ εί άίχίΐ ηιβίπ βοβε Ροδί

!π£Ϊηΐ3 3ηηο8, ο ηι.ιΙεΓ, εηιείη^εηΐ ηιε Ιικί.κ-ϊ ΗίεΓΟδοΙγηιηε,

εί θυο ΐδΐί ΚιίΓοηεδ ηιεουηι υηβ ίη ΟΓαοειη ΙοΙΙεηΙιη-, Τίΐαβ 3(1

(1εχΙΐ'3ηι ηιρ.'πιι εί Ι)πηι;κ•!πΐ5 3(1 δίηίδίΓβηι, εί ροδί ίΙΙιιηι (Ιίεηι

ρΓ3εεε(1εΙ ηιε Τίΐϋδ ίη ρ3Γ3(1ίδηπι. Οηηι^υε (ΙίχϊδδεΙ ϊΙΙ.ί Ανει--

131 ηοε 3 ίε (Ιειίδ, ηιί ΙΊΙί, αί>ίεπιηΙ ίΐΐϊηε 3(1 ιιιοεηι ίϋυΐοΐ'υηι,

αιοε, ευηι ίΙΗ 3ρρΐΌρίηαυ38δεηΙ , ίη εοΙΙεδ 3Γεηηεεοθ Γυίί

ΠΊΙΐΐ3(3.

Οαριπ XXIV.

Ηίηε 3(1 βγοοιηοπιιη ίΐίβηι (Ιί^ΓΡδδί δΐιηί ^υβε Ιιοίΐίε Μ3-

!3Γε3 νοε3ΐηΓ, εί ρπχΐυχίΐ αοηιίηυδ Ιεβιΐδ ΓοηΙεηι ίη Μ3ΐ3Γε3,

ίη αιιο ΗεΓ3 ΜαιΊα δϋΒιιευΐΒΠΊ είυδ Κινϊί. Εχ δυάοΓε ηπίεηι

(ΙοηΓιηϊ Ιεδπ, α,υεηι ϋΐ3 ίΙ)ΐ δρ3Γδίΐ, ΙιηΙδηηιψιι ίη ϋΐ.ι Γρ^ίοηε

ρΓονεηίΐ.

ϋΑΡυτ XXV.

Ιηαε ΜειυρΗΊη (ΙεδοεηαεπιηΙ, νίδοα,υε ΡΗβΓβοηε Ιπεη-

ηίυηι ίη Ε§γρΙο δαΟδίίΐεηιηΙ; Γεείΐαηε (Ιοηιίηιΐδ Ιεδαδ ρΐιπίηιη

ίη ΕβΎρΙο ηιΐΓ3ειιΐ3, φίβε ηεςηε ίη ενβη^εΐίο ίηΓηιιΐίηε ηεφίε

ίη εν3ΐι§ε1ίο ρει•ΓεεΙο δεπρί3 ΓρρεπυηΙπι-.

XXIV. $\ώηοχιΙαιη: Η» ΚΙ. ρΓΟ Ιιιηκατη.
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ϋΑΡϋΤ XXVI.

Εχηο-Ιο νβΐΌ Ιπβηηϊο γρ(1πΙ εχ Ε^γρΙο, εΙ ΓΡνεΓβπδ ΡδΙ ;

οπηίφίο Ιιι(];ιρ,ίπι 3ΐΙΐ»Ϊ8δειι1 , ΐΐηιυίΐ Ιοδερηυδ ϊΙΙ;ιηι ϊηίπιΐ'ρ;

αυίΐΐεηβ υριό (ΙρορδδΐδδΡ ΗρΓοίΙρηι ρΐ Αιτηρίβιιπι Γιΐίυιη ίη 1ο-

αιηι ρίυβ 8!ΐθ(Τ88Ϊ58Ρ, ΐΐιιιιιϊΐ (μπίΐεηι, $ε(1 ίη ΙικΙ.Ίοηηι αΐιϊίΐ.

Αρρβηιϊίψιε 'ιΐϋ ηη^ρΐυβ (Ιρι ρΐ (Ιϊχΐΐ Ο Ιοβερηε, βΐιί ϊη ϋΓυειη

ΝίζβΓείΗ 3ΐ(ραε ίΙ)ί δυΐίδΐδίε.

Μπ'υηι δβηε ςεβίβπ δΐο εΐ αΓουπιΓειτί ρεΓ Γε§ίοηεδ άο-

ηιίιιιιηι ΐ'Ρί>ϊοηιιιπ.

ΟΑΡυτ XXVII

Ιιι^Γεδδϊ (Ιεϊικίβ υΛεηι ΒθΐΙιΙεΗεηιυηι νΐοίεπιηΐ ίΒΐ πιογ-

Ιιοδ ηιυΐΐοδ εΐ §Γ»νεδ, οουΐοδ ΐηΓαηΙϋπι ΐηΓεδΙαιιΙεδ, φή ϊηο*ε

ηιοπε1)3ηΙυι•. ΑιΙη;ι1 ίΒί ιηιαΗεΓ 3ε§ΓθΙυηι Ηαίιεηδ ίιΐίυπι,

(]ΐιοιιι ηιοΓίΐ ϊηηι ρΓορΐηφίυηι 3(1 ιΐηηιΐιιαηι Ιιοιηηι Ί\1;π κιιιι 3(1-

Λοχίΐ , <]Π3ε ϊΐΐαηι εοηβρεχίί Ιεδίιηι ΟΗπδΙυηι 1;ιν;ιιΐ8. Τυηι

ιΐίχϊΐ ηιυΐΐει• ΠΙ;ι Ο (Ιοηππ,ι ιιιο.ί Μ;ιπ;ι, 3(1δρίεε ΙιΙϊπηι Ιιυηο

πιευη) ψή §ι•3νί (Ιοίοιβ ΙαοοπιΙ. Ει εχ3ΐΐ(1ίεηδ ΐΠπηι Ηεΐ'α Μβ-

ΓΙ3 Οιρο, ϊ[ΐ(|ΐιϊ(, ;ιΙί(]ΐι;ιιιΙιιηι ίδΐΐιΐδ αφιην. (ρηι ίΐΐίπηι ηιοιιηι

3ϋΙιιΐ, Ρ3(]ιιρ ίΙΙατη οοηδρει•§ε. Αοοϊρίεηδ ργ^ο ίΐΐα ραυίΐιιΐηηι

(1ε Ϊ8ΐ3 ηψΐ3, ριοπΐ (1ΐχρΓ3ΐ πργ3 Μβπβ , Γιϋηηι δυυπι ρη ρρι-

Γικίΐΐ: α,υο ΠιοΙο Ιιυ'ιυβ η^ϊΐϋΐίο ιρηιϊδΐΐ, εΐ οαηι ρηιιΐΐιιΐηιη (1οι-

ηιϋδδεί, δαίνυβ ροδΐΡ3 εΐ βηηυδ ρχ βοηιηο εχρειτεείηβ ΡδΙ.

ΜβΙργ (1ε Ιιοο £3υ(1εη8 ιιίΓδυδ ειιη) 3(1 Ηργοπι Μλπβιιι ;ιόΜιι-

ΧΪΙ. ΗβΡΟ νΡΓΟ Ρ1 (Ιίχΐΐ (τΓ3ΐΪ38 3§6 (1ρθ , 0,110(1 ΓΐΙϊϋΠΙ ΗϋΙΙΟ

Ιυιιηι 83ύ3νίί.

ΟλΡυτ XXVIII.

Εγ;ιΙ ίΙ)ί(1ριη ;ι1ϊα πιοΓιργ, υηίικι είυβ ι-υΐυδ ίιΐίυδ πκκίο

οοηνβΙαεΓβΙ. Ηυίυδ Γιΐίυδ ουηι εοίΐεπι πιογοο 1η1)οι•3ΐ'Ρΐ , ιαηι-

XXVI. ΙίηιαίΙ ψιίάεη, ιιά ίη Ιυώκαπι αοϋί: Ίία ΓΙ. ρΓΟ ΛίΙιίίΜΐπ ίαΙβΓρκΙα-

ΐίοηβ πιιΐηϋ εΐ ίη Ιιιάαεατη αΐη'ίί.

XXVII. ςιιο (αοΐο - - Γθηι«ί: ϊΐβ ΓΙ. Αριιύ 8ίΙί. «Ι ΤΗϊΙ. Ιρβίΐιιΐ' φιί νιΗί-

ηκηΐϊ αβϊΐαΐίοηι Ια$$αΙιι$ ίη ιοροταη Ιαρίηι ιιΙ.
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φΐε ΓβΓβ εχεηεεηΓι εδβεηΐ ε'ιαδ οοιιΐί , ηοείεδ οΐ (Ιΐεδ οπιΐηΐιαΐ

Ιΐιιίι' «;ιιι:ιίϊ ίηΓηιιίίβ §;εηίΐΐ'ίχ Οικιιο, ίιΐφΐίΐ, ηοη (ΙεΓεΓδ (ΙΓιιιιη

Ιιιιιιπ 3(1 Ιιοππη Μηπηηι, δίεπίί Ρ£θ ΓιΙΐιιπι ηιοιιπι 3(1 ΐΙΙ;ιηι (1ε.

ΙηΓι, (Ίίπι ιιιοι 1 1 ρΓορϊηφίιΐδ 05δεΙ? φΐϊ (.οηνηΐηίΐ ηΐ]ΐι;ι ίΙΙη

(|ΐι.ι οοφίΐδ Ιεβα ΓιΙίί οΐιΐ8 ;ιΙ>ΙιιΙιιιιι Γιιογ.ιΙ. (^ιι,ίο πιπί οχ ρ<ί

ηικ1ϊνΪ88οΙ ηιιιΐίει• ϊβΐβ, ίρβη ΐ|ϋθ(|ΐιβ 3θϋΐ, 3θοορ1ηφΐο ο.ηΙοιιι

3(|ΐι;ι Γιΐΐπηι £ΐιιιηι ηΙ>Ιυίΐ , ευΐιΐδ οχίοηιρίο οοΐ'ριιβ εΙ οοιιΐϊ εοη-

ν;ι1υοι•ιιιιΙ. ΙΙ.ιιιο φΐοφίε 1ΐ0Γ3 Μ;ιπ;ι, οιιηι (ΊΙίιιηι βυιιπι 3(1

ίρ83Πΐ (1οΙιιΙΪ58θ( είφΐε οηιιιΪ3 ψιαε ονοηεΐ'3πΙ 3ρεΐ'υ'ΐ58οΙ , §Γ3-

ΙΪ38 (Ιεο ρΐΌ ΓιΙίο ίη νπΐίΐ ικΙιικμιι ιοϋΐϊΐϋΐο ηι^οΐΌ ιιοφίο ουί-

φΚΙΙΙΙ ΙκΐΙΙΟ 10111 Π3ΓΓ31Τ ϊϋδδίΐ.

ΟΑΡϋτ XXIX.

Εΐ'3ΐιΙ ίη εβίΐεηι ιιιΐιε (Ιιιηβ Γεηιίη3ε, υιιίυδ νίπ υχοΓεδ,

φκιΐΊΐηι ιιΐπφίο 0Γ31 ΓιΙΐιΐ8 ίοΐιποίΐηηκ. 11;ιπιηι .ίΙΙιίμ Μαπη

νοεβπβΙυΓ, εΙ ΠΙίο είιΐδ Οεοραε ει•3ΐ ηοηιεη. δυιτεχίΐ ίδΐ3 εΙ

385ΐιηιΙο ίϊΐϊο δυο (Ιοηιίικιιη Ιιογ;ιιιι Μ,ίπ.ίιιι ηκιΐιοηι Ιεβα ,κΙίΊΐ,

οΐιΐοΐοφίο οι ρυΐοΐ'ο ηιηιιΓιΙί Ο ιΐοηιϊπ.ι ιυο;ι ΙΜ ηιίίΐ , ίιΐφΐίί,

;κ.-('ίρο 3 πιο Ηοο ιικιηΐίΐε οΙ ριο ί 11ο (1;ι ιιιιΐιι ιιιιηηι ΓββοίοΙ.ιιιι.

Εεείΐ ηοο ιΜ,'ΐπ;) , ηΐιπίφΐε ηΐ3ΐβΓ Οεορ3ε εΙ οοηΓεοΐ3Πΐ εχ ιΙΙ;ι

8ΐιΙιιΐ(ΊΐΙ;ηιι ΓιΙίο δΐιο ίποΊιίΐ. 8ίο 83Π3ΐιΐδ οδΙ ηιοι•1)ΐΐ8 ε'πΐδ; ;ιΙ

Γιΐίϋδ ΐ'ϊν.Ίΐΐδ (Ιΐειιι οΐιϋΐ. ϊΐΐικ: οιΙ,ί ιπΙογ 1ΙΙ35 ΐιιϊιιιϊοΊΐΊ.Ί οιιπι

αΙΐβΓηΐβ* Ηε1)(1οιη.ΐ(1ΐΙ)υδ ηιπιΓιη (ΙοιποϊΙΪι.ί οΙι'ιγοιιΙ, ΐηδΐ3ΓοιιΙφΐε

φΐοηϋ.ιηι νίοοδ Μηΐ'ΐαε πι.ίΙιΊχ ϋεορβε, Π3εο ρ3ηεηι εοείαπι

Γιιπιυηι ο;ιΙοΓοοίΐ, εΙ τη3δδ3ηι 8ιιΙ>.ίοΙ;ιπι ;ιΙΙ;ιΙιιι.ί ΓιΙίο δυο Οεορα

3(1 ΓΐΙΓΙ) 11111 ΓρΓίΟΐΟ 3θίί(. 11 11 110 ;ΐ01111ΐΙ.Ί 01118 8θΙιιηι εοιΐ8ρϊο;ιΐ3

— Γαιηυδ βιιίοπι δυοοοιίδο ί^ηε ;ιθ8ΐιι,ιΙ>;ι1 — ριοΐιοηιΐϊΐ εΙ ίη

ΓιίΓηυηι οοιιίοοίί, 30 βεβε ΐικίε κπίχΐιιχίΐ. Κειίίεηδ Μβπβ νί-

ο"ειΐ8φΐε ΙίΓιιιπι δΐιιιηι Οεορηηι ίη ηιεϋίο ίιίΓηο ίηεεηίειη πϋοΓε

ΓιίΓηοηΐφΐε ΓβΓπχίδββ, 3ε δι ηϋιΐΙ ίη επηι ί^ηίδ εοηίεοΐαηι Γο-

τεί, οο^ηονίΐ ηοηιιιΐηιη δΐΐ3ηι ϋΐυηι ίη ί^ηεηι ίηιηιίδίδβε. Εχ-

ΐΓβεΙϋΐη εΓ§ο ειιηι 3(1 ηοπιηι αΌηιΐηπηι Μαπηηι ίΐβΐϋΐϊΐ είο!εηι-

XXIX. ΟΙεοραβ ρη ΙοΙιιπι ωρυΐ: ϊΐβ ΕΙ.; 8ΪΚ. βΐ ΤΗίΙ. Κα1)\ι(ο.

η\α$ααιη «ιιοαοίαηι -- αΜϋ: ίι.ι ΕΙ. Αρυά δϊΐι. «Ί ΤΙιίΙ. «Ι [ατίηαιιι ρεϋΐατα,

((Κο 5ΐχο ΚαΙ;ιι/Ό αά (ιιπιιιιη ηΐκίο, [οτα$ γιτοάΆαΙ
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φΐε «:π5ιιπί ρ'ιυδ ικπτηνϊΐ. Οηί ίΙΙ,ι Τ.ή.•ρ, ίηαυίΐ, ηενε Γΐιίηιιηιπ

Ηαηο Γειη ηηη•3 ; ηηηι ηιείηο ίίοί δι εαιτι (Ιΐνυΐ^ηνεπδ. ΡοδΙεβ

αεηΐϋΐη εϊιιέ βςυηηι πηιΐδ(ιιΐ"ΐ 3(1 ρυίευπι ρι-οεεδδίΐ, ρΙ εοηδρί-

ι•;ιΙ« Οεορβηι ϊπχΐη ρυίευηι ΙιιιΙειιΙεηι ηεαυε φίρηκριηιιι 3(1-

εβδε, ρΓεπεηδυπι ΐΐΐιιιη ίη ριιίευηι (ΙεΙιιιΊκινίΐ, ίρβ3 βηΐεηι (1ο-

πιυιτι 3οϋ(. Οιιηι Ηοηιϊηεδ ηψιηιη εχ ρυίεο ρείίΐιιΐ'ί ηοοεβδίδ-

δεηί, νίιίεπιηΐ ριιεπιηι ίΙΙιιηι ίη δυρεΓποίε 3φΐ3β δΡ(1εηΙεηι:

ίΐ3ψιε (1εδθβπ(1εΓυηΙ ειιηΐφΐρ εχ•Γ3χεπιηί. Οερίΐ ηηΐεηι εοβ

ηΐ3§Π3 ηοΊτηπιΐίο ίδΐΐιΐδ ρυρπ, εΐ (Ιειιηι ];πΗΐ;ιπιηί. Τιιηι νεηίΐ

πιηΙεΓ είαδ δηοΐβΐυπιαηε ίΙΙιιηι ίίειίδ 3(1 (Ιοηιίηβηι Ηει-ηηι Μ;ι-

π,ίπι (ΙρΙιιΙιΙ εΐ (1ί\ϊΐ Ο (1οηιϊιΐ3 ηιεη, νΐ(1ε ψιΐ(1 ηεηιηΐη ηιεη

ίΐΐίο ηιεο Γεοεπί, εΐ φΐοηκχίο ία ριιίευηι ίΙΙαηι ϋεΙϋΓηβνεπΙ;

Γιεί'ί ηοη ροΐεδί φΐίη ειπη ηϋφίαηϋΌ ρει-(1ηΙ. Γ>ί χίΐ ϋϋ Ιιργπ

Μαιΐη ί)ριΐ8 1ε ηΐ) ϊκΐη νίικΙΉ'ηΙ/ιΙ. Οείικίε οιιηι ηιμκιιη Ικιιι-

δΙιιι•3 3(1 ρπίρπηι ηεηιυΐη ρΐΌεεδδίδδεΙ, ρε(1ίΙιιΐδ ίυηε ίηιρίίοηΐίδ

ίη ρηίειιηι (Ιεεϊίΐΐΐ. νεηεπιηΐ φίκίεηι ηοηιϊηεδ υΐ εβιη εχΐΓ3-

Ηεΐ'εηΙ, δειΐ εηρυΐ είυβ οοηΐιΐδΐιηι ε( οβδ3 Γΐ'3θΐ3 ίηνεηεπιηΐ.

8ϊο ιικτίη ηιοιίε ρεπίΐ, εΙ ενεηΐυηι ίη εη Ιι.ιΐιυίί (ΙίεΙυηι ίΠικΙ

Αΐΐε ρηίειιηι ίοίίενηηί, «ε(1 οεείοεπιπί ίη Γονεηηι φΐηιιι ρ3-

Γ3νεΓ3Ιΐί.

Οαριιτ XXX.

ΛΙί.'ΐ ίΐϋο ιιιιιΙϊργ £>-εηιίιιοδ Ιιηΐιείιη! Γιΐίοδ (]ΐιί ίη ηιοιίηιηι

ίη(:ί(1εΓ3ηΙ , (ΙεΓυηοΙοφίε βΙίεΓο βΐίει- ηηίηιηηι ηδ;ρυ:ι1 : φίρπι

ΜίΜηΙιιηι ιικιίεε ίίειίδ 3(1 (Ιοηιίηηπι Ιιργ.ίπι Λ1.ίγΪ;ιιιι (ΙεΙαΙίΐ εΙ

Ο (1οηιίη3 ηΐΡ3, ίηφίίΐ, ορεηι ηιίηί ΓεΓ εί βιιεεϋΓΓε. Ναηι

(Ιιιοδ Ηηουί ίίϋοδ, φίοπιηι ηΐίειυηι ηιοίΐο δερείϊνί , ;ιΙ1ργ

νείΌ πιοΓίί ρΓορίηφίυδ εδί. Υίίΐε φΐοηιοαΌ (Ιεππι γο§3(ιιγ3 εΙ

0Γ3ΐιΐΓ3 δίηι. Οοεριΐφΐε (ΙΐεεΓε Ο (Ιοηιίηε, 1υ εδ εΐεπιειίδ εΙ

ππδεί'ίεοΐ'δ εΙ ρίϋδ: (Ιιιοδ ηιίΗί (Ιειϋδΐί ίίΐίοδ, φίοπιηι ηΐΐεηιηι

οοη» βοδίηΐεπδ, Ηαηο βηΐΐεηι ηιίΗί Γείίηφίβ. Ι(3φΐε Ηργλ Μηπη

ηινι αιίςπατη - - ηαττα : Ηββο άρπα 8ϊ)ε. εΙ ΤΗίΙ. ηπιϊ.νιι ϊτβπΙ.

ίρ$α — «Ι'ίίι : Ιι.ιιί: οηιί,«,ι επιηΐ βρικί 3ίΙι. βΐ ΤΗϊΙ•

ϋαψκ άικιηΛιηιηΙ - - ιχίταχΐταηΐ : ϊΐα ΓΙ. νβι-Ιβι-βΙ 8&. <}Μ>η άαηί^ίίι \[α-

ηύηι$] ιχΙταΜιαηί ν

Λ11( ριιίαιιη (οάίταηΐ: ΐΐβ ΓΙ. ρΓο ΡιιΙαίΐη [οάίταηΐ βί αΐίί Ηυπιατη ιρακτιαιΐ
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ΓβινοΓβη» ίΐεΐιΐδ είυβ εοιίδρϊείεηδ πιϊ$6ΐΊ:ι εβί είϋδ εί Ροηε, ίιι-

(|ΐιί(, Ιιΐίιιιη Ιιιυιιι ίιι ΙεεΙο ΓιΙΓι ηιεί είιΐδψιε νεδίίΐηΐδ ίρδυιιι

εοη!ε§ε. Ουηιψιε ροδίπ'δδεί ευηι ϊιι ΙεεΙο ΐη ίριο ΟΗηδΙυδ ί;»-

οεΒηΙ, Ίηπι νεπ) νίΐ3 ίΙεΠιηεΙπδ οευΐοδ εΙαυδβΓαΙ, δίηιιιΐ αίφΐε

ο(1ογ νεδίίιιηι (Ιοηιίηί Ιεβιι Οηιίδΐί ϊΙΙιιπι ραειυηι εοηΐίςίΐ, οεα-

Ιοδ 3ρεπιίΐ ηΐ3§ιΐ3ψιε νοεε ηιηίΓεηι ϊηείαηιαηδ ρηιιεηι ροροδεϊί

εί βεεερίυηι δυχίΐ. Τυιιε ηιηΐεΐ' είηβ Ο (Ιοηιίηη Μαηα, ίηαυϊΐ,

ηυιιε εο§ηονί λϊιΊυΙεπι ιΐεί ΐη Ιε 1κιυίΐ;ιιρ, ίΐιίευ ιιΐ ίίΐίιΐδ Ιυυδ

δβηεΐ ποιιιΊιιεδ είαδ(1εηι ευιη ΐρδο ηηΐιιΐ'.'ΐε ραιίίαρεδ, ροδί-

ιρι.Ίΐη νεβίεδ είϋδ ηΐΐί^επηί. Ηίε ρυεΓ βηηαίιΐδ ίδ εβί εριί ία

ενβη^εΐίο ΒηΓίΗοΙοηιαεαδ νοεπΙπΓ.

ΟλΡϋτ XXXI.

ΕγβΙ ροιτο ίΙ)ί ηιυΐίει• Ιεριοβη, (ράβε 3(1ίεηδ (Ιοηιίιΐϋΐη

Ικτηιη Μηπαηι ηι;ιΙιτη> Ιεδίι (Ιίχΐΐ Οοηιϊηβ ηιεη, ορεηι ιηϋιί

Γει\ Ριε$ροη(1ϊΐ νεΓΟ Πένα Μαΐ'ϊη ΕεφίοάΊιβηι :ιιι\ίΙίιπιι ρε(ΐ8?

αοπιηιηε 3π 3ΐ'£ειι(υηι? ;ιιι υΐ εοιρυδ Ιαυηι 3 Ιερια πιιπκΙεΙιηΡ

Αϊ Γθ§;ηνϊΐ ηιαϋετ ίδίο ^ιιϊ5 Ηοε ηιίΐιί (1»Γε ροΙεβ(? ΓιΓι πει»

Μ.ίιί.ί ΡίπιΙΙυΙιιηι, ίηπυίΐ, εχβρεείη, «Ιοιιεε Γιϋϋη» τηεαηι Ιε-

δΐιηι Ιβνειΐηι εΐ ίη Ιεείο Γεροβυεπηι. Εχδρεεΐ3νί( ηιυΙίεΓ, υΙ

Μ.ίπ,ι εί (Ιίχει-οΙ : Ηαεε ;ιιιΙ<ίιι ευηι Ιεβιι ηι ίη ΙεεΙο ροδίιίδδεΙ,

πιρι;ιηι (ρΐ3 εοΐ'ρυβ είϋδ ;ιΙ>Ιιη•ι;ι! ,ηιπίΐεπ ροιτί§εηδ Οηρε, ίιι-

([ΐιίΐ , ;ι1Ί({ΐκπι1ιιιιι ίδΐίυδ ηψι.Η' εί ίη εοΐ'ριΐδ Ιπιιιιι είΤυηϋε.

Οικχΐ ευιη ΓεείδβεΙ, εχίεηιρίο ηιιιικίαΐα ιΐεαιη Ι;πι<1;ινΐΐ εί £ΐ•»-

Ιεδ ίρδί ε§ϊΐ.

Οαριγγ XXXII.

Αοϊίΐ ει•£θ ροδίφΐηηι ΙπιΙιιυηι πρικί ίΙΙίπιι ηιαιΐδίΐ, εί ίιι

ιιιΊχμιι ρβΓνεηίεηδ νΉΙίΐ ίΐιί νιπιιη ρΓίηείρεηι (]υί 3ηυβ ρπη-

είρίδ ΓιΙί.Ίηι (1υχεΓ3( υχοΓβηι : δε(1 ευηι νίάίδδεί ιηυΙίεΓεηι, εοη-

δρεχεπ»! ϊιιίεΐ" οεηίοδ είυδ δί^ηηηι Ιερί'βε ίιΐδΐ3ΐ• δΙεΙΙβε ; ίκίευ-

φιε ΐ)ΐ.(Ι ιϊιηοιίΗΐιη (ΙίδδοΙιιΙυηι εί πτ'ιΐιιηι ί;ι<:1ιιηι Γυεί'&Ι. Ηοδ

XXX. ιαηι ααΐίηι νϋα ά6[ηηΛιΐ3 οοαίοι οΙαα$αταΙ: Ί(α ΚΙ. ρτο ιιηάο υιιίαιι

'ΐ'ΐιΐι «ι» ίη αιίοτηαη ηοκίίιη (ΙαηιΜιαηΙιιτ. Οιιη Ιοοο ι.Ίϊιιιη ;ιι;ιΙ)ίι:ιιιπ ίι•.\1ιιιιι

*πκιι<1»νϊΐ ΚΙ.
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ίΐίβ ηιπΙίβΓ ϊη εο δίηΜι ΓηηβρίεηΙη ηιοοδίϊίΐβ ορρτεδδΟδ εΐ ίΐεηΐεβ

ε3ΐΐ88»ηι εχ ϋΐϊβ Πείιΐδ ({αηβδίνίί. Αι ίΙΠ Νε, ΐηςιππηί, ΐη δΙ«-

Ιαηι ιιοδίπιπι ίηφιιπίο; (Ιοίονεηι εηΐπι ηοδίπαηι ηυΙΙί πιοιίβ-

Ιΐαηι ιιηπ•3Γ0 ;πιΙ ηΐϋ οιιίφΐηηι βρεπΓε ροδδπηιυδ. Ιιΐδΐϊΐίΐ Ιηηιεη

ϊΙΙπ, ηίψιβ ιιΐ ϋίικί δΐπΐ εοηιπ>πΊει•εηΙ ιο§ανΐΐ: βεβε εηίηι Γογ-

ί388ε Γεηιε<1ίηηι εΐιΐδ ίικΙίεηΙιΐΓΒηι. €υιη ει•£θ ηιοηδ!Γ3δδεηΙ

ίρδϊ ρηεΙΙαιτι εΐ βί^ηιπη Ιερνηε ιριοϋ ϊηίει• είυδ οειιΐοδ 3ρρβΓε-

1)31, Ηοο οοηβρρείο Ε^ο ατκκριε, ίηψιίΐ ηιυΐΐει•, (|ΐι;ιηι Ηίε

νί(1εΙΪ8, εοίΐεηι ηιοιβο ΙπΒοΓηνει-ηηι , ευηι ηΐϊοιίιΐδ ηε§οΐϋ

Γ311883, φίοιΐ ΓογΙρ ηιίηί οβνεηεπιΐ , ΒεΐΗΙεηεηιιιηι δΐιηι ρι-ο-

Γεεί3. Ιυί δρείιιηεηιη ϊη^ι-εδδη πιπϋεΓεηι ηοηιίηε Μηηηηι νί<1ΐ,

ευίιιβ 1 1 1 ϊ 1 1 μ οι;ι1 ψιΐ Ιεδίΐδ νοεαϋηίαι*: Ιιηεο επηι ηιε ΙερίΌδβπι

νί(1ίδδεί, πιει ιηΐίρνίη ηψκιιη ψι.Ί ίΐΐΐϊ δπί εοΓριΐδ ΙηνεΓηΙ ηιΐΚί

ροιτεχίΐ. Εβ εοΓριιβ ηιειιηι ρενΓυιΙί, εΐ ηιιιικίβ ενβδϊ. Ι)ϊχε-

ΓυηΙ ει•§ο Γειηίηηε ΊΙΙί Νυηκριίά1, ο (Ιοηιϊηη, δΐΐΓ^εβ εΐ ηο-

Βΐδευηι ρΓοΙϊείδεειίδ (Ιοηιΐη.ιηι πεπιπι Μ.ιπβηι ποΗϊδ εοηιηιοη-

Ν>ΐ'η1)'ΐ8 ? ΑηηυεηΙε ΐΙΙα δΐιιτεχεπιηΐ εΐ 3(1 (Ιοιιιπι.ίπι ΚεΓβηι

Μαηηηι ϊνβπιηΐ, δρίεικίϊίΐη δεεπηι ηιιιηεΓ3 Γει•εηΙε8. Γιιηΐφΐε

ίηΐΓ388εη( εΙ ηιπηεπι ιίΙ.ι ίρ$ΐ οΙ>Ιη1ίδδεηΙ, ρυεΙΙηηι ίδίηηι 1ε-

ρι-οδηηι 0[α3Γη η(1(1ηχεΓ3ΐι( ϊρδϊ ηιοηκΙΐ',ΊΠΐηί. Οίχίΐ ει•§ο Ηεπι

Μηΐ'ϊ.ι Μΐδεπεοπίΐα (Ιοηιίηϊ Ιεβη ΟΗπδΐΐ <1εδεεη<1α( βυρεΓ νοβ:

(Ί ρηηΙΙηΙηιη η(]ΐιηο είυδ <|π;ι εοΓριΐδ Ιεβη ΟΗπδΐΐ ηΙ>Ιπει•;ιΙ ϊΙΙΐδ

ηυοψιε ροπΊ^ειίδ Ηαο ηιίδεπιηι Ιηνητΐ ΐιΐδδίί. (^ηοά1 ευηι Γε-

είδδεηΐ, εχίεηιρίο κηηηΐη εβί, ΐρδίψιε εΙ οηιηεδ 3(1δ(3η(εδ (Ιειιπι

Ι,ιικΙ.ΊΜΜΊΐηΙ. Ιι3εΐί ει-£θ ΐη υνοεπι δαβηι Γενειίεπιηΐ, (Ιοηιί-

ηιιτη ρι•ορΙεΓεη Ι.ΉκΙηηΙεδ. Ουηι νεΓΟ ρπηεερβ 3ΐι<1ίδδεΙ δ3-

ηαΐηηι εβδε αχοΓεπι δηβηι , εα ίη ιΐυππιπι δΐΐ3ηι τεεερΐ3 βεειιη-

θ»8 ηηρίίβδ Γεεΐΐ, εί ρΓΟ ΓεεηρεοΙβ ιιχοπδ δαηΐΐηΐε ςΐ'ηΐεδ

<1εο ε^ίΐ.

Οαρότ XXXIII.

Εγ3( (|πο(|ιιρ ίΙ>! ηι1οΙρ8ΓΓΐιΙιιΙ;ι, <|ιι.ίρ 3 κ.•ιΙ;πι;ι 3(Τ1ί^ε1)3-

XXXII. Γιιιη ίτρο ιηοη$ΐΓαί$ίηΙ ίρ$ϊ γιυιΙΙαηι -- 5Μΐη ρΓο/ίο/α : ϊίβ Π. Λγργ-

ΙβΓβΙ 5ιΙι. ϊι«: Ονη ιτ^ο πιοηιίτατνηί - - βί ή^ηα Ιιρται ^καβ - - αρρΟΓί&οηί , ίμο

φιοφίΐ , ίηψάΐ »ιι//ιιτ , — Ιαύοταυί , βί Βε//ι)β/ιίΐη«η> τκβοΐίοηιιη οαοίο ρΓθ/>οία «κιη
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ίιΐΓ : πί.ιΙριΙΪγΙιικ εηήη ΠΙε ί'οπηη ΐη§;εηΐίδ (1ι\*ιοοιιϊδ κιι1)ϊη(1ο ίΐΐί

αρρ,ΊΓοΒηί εαηιψαε ίΐβ^ΐιιΐΐτβ ρ η πι !)<•»(; οηιηεηι φιοιμιβ εϊαβ

δβη^αϊηεηι εχδυ§εΙΐ3ί, ΐΐα υΐ 03(13νεπ δίηιίϋδ ι•εηΐ3ΐιει•ε(. ϊΪ3εο,

ηιιοΐϊεδοιιηιςυε 3(1 εβηι ηοοειίεΐιηΐ, ηιηη'ώυδ δυρεί" 03ριιΙ ϊαη-

(I Ϊ5 νοοίΐεπιΐκιΐ 1 1 γ εΐ (ΙίπΊιηΙ λ αο, ν;η> ιιιίΐιϊ , φΐο(1 ηειηο <ΐ(1ε$1

φΐί 3 ρεκδΐπιο ίδΙο (Ιΐ'βοοηε πιε ΙίΒεΓεΙ. ΡβΙεΓ 3υΙεηι εί ιηηΙεΓ

είυβ εί οηιηεδ ςαί ηιοι ϊρκ;ιηι ει-ηιιί ηη( ίρβπηι νϊ(1ε1>3ηΙ εϊυ$

δΟΓίεηι (ΙοΙεΒβηΙ; εί ηοηιΐηεδ ρΓοηιΐδοαε ε3αι (:ΪΓοηηΐ5Ϊ3ΐε1)3ηΙ

οπιηεδφΐε ΠεΙ)3πΙ εί ΙβηιεηΙβΙιηηίιΐΓ, ρηιεδειίϊηι ειιηι ΐρβ3 (ΙειτΙ

εί (ΙΐοεΓεΙ Ο Γι•3ΐΓ68 πιει εί βηιίοΐ, ιιεηιοηε εδί ψιί 31) Ιιοηιί-

εΐ(ΐ3 ίβίο πιε ΠΙ>ργθϊ ? Ρί1ΐ3 νει•ο ρηηοΐρϊβ φίβε 3 1ερΓ3 δπ»

δ3ΐΐ3ΐ3 (ιιοπιΙ, ;ιικΓΐρΐΐ5 νοεεηι ριιεΙΙηε ΐκΐϊυδ .ιίΐδοεηίΐϊΐ ίη ο.ί-

δίεΐΐί δαΐ ΙεεΙιιιη νκΐίΐφΐε ΐΙΙ.ιηι ηι.Ίΐιϋιιΐδ βιιρει- εηρυΐ ήιηοΐίδ

ΑεηΙεπι οηιηεδφΐε εϊιχαηΐδΐ3η(ίιιηι §1ο1)θδ ρβπίεΐ' ίΐεηίεβ. Κο-

£3νΐΐ ϊςίΐαι* ηΐ3πΙιιηι ίδΐΐιΐδ (1ηρΐηοιικκ:;ΐΡ 3η νΐνεΓεΙ ηιβίει• αχο-

πδ ϊρδίιΐδ. ^ϋ^ ουηι υίπιηιαυε είυβ ρβΓεηΙεηι νΐνειε (ΙϊχϊδδεΙ,

ΜηΙΐ'Ρΐιι ε'ιιΐδ, ίιΐφΐίΐ 111η, 3(1 ηιε 3Γεεδδε. (^ιι,ίπι υ! ;ιΙ> εο

3Γεεδδίΐηηι ν'κΐΐΐ, Ι,γηιρΗηΙη Ικιοο 3(]ο1εβοειι1ιιΐ3 , ίικριϊΐ, ιιιιηι

Γι1ΐ3 1ιΐ3 εδ! ? Ιΐ3, ο (ΙοΓίιίιιη, ίηφπΐ ηιιιϋει• ϊΐΐα Ιπδΐίβ εί

Πεηδ, ηηεο ίΐ1Ϊ3 ηιεη εβί. Κεβροικίΐΐ 1ΐϋ;ι ρπηοίρΐβ Οεΐη δε-

ενεΐαηι ιπειιηι ; ηβιπ ΓβΙεοτ ΙϊΒΐ πιε Γιπββε ΙερΓΟδβηι, 56(1 ηιιηε

βαηανΐΐ ηιε (Ιοηιΐηη Μ,ιιϊη, πκιΙργ Ιεδη Ππϊκίϊ. (^αοίΐ δι Γιϋηηι

Ιυηηι δίΐη.πΊ νίβ, εη Βεΐηΐεηεηιπηι .ίΙκΙποΙ;» Μηπαηι ιηηίΓρηι

Ιεβιι Γεφίϊΐ'ε, εί (ΐΐϊηηι Ιυηηι δβηηΐιιηι ίπ οοηΠϋε: ε§ο νεΓο

οοηΓκΙο, Ιε ΓιΓιη ΓεοΙε νηΙεηΓε Ι.ίρΙ;ιπι Ηαε ΓενεΓδΠΓβπι. ΙΗβ

πιυΓιεΓ δίηιιιΐ βΐφΐε υιηΓιοηοπι Γιΐίηε ρπηοίρΐβ αικίπί, οοηίεδίίηι

ΓιΓιηιη δΐιβηι δεουηι ηηίΐυχϊΐ, εί 3(1 Ιοοιιηι <1εδϊ§η3ΐιιηι ρΐ'οΓεοΙ»

(Ιοιηίικιηι Ιιεπιαι Μβπαπι βθϋΐ είφΐε Γιΐϊβε 5ϋ3ε κΐηίπηι βρεπιίί.

Λικίϊΐίΐ θΓ3(ίοηε είυβ Ιιρπι Μ.ιπ,ι ρΓ3θΙ)ΐηΙ ΐΙΙΊ ρ.ΊπΙΙιιΙιιπι 3φΐ36

είυβ ψ κι εοΓρυδ πΐϋ βαί Ιεδπ .ίΙΛιιρπιΙ , πίψιρ εβηι ίη οοΓρυβ

Γιϋβε είΤϋηθεΓε ΐιΐδδίί. ΏάΙά <]ΐιοηηε ΐρ&ΐ Γ;ιμί:ι εχ ρβηηίειιΐίδ

(Ιοηιίηί Ιεβα €3ρο, ίικριίΐ, ηηηϋ (35013111 ο;ιηκ|ΐκ• ηοδίΐ (υο,

XXXIII. 190 υ€το οοηβάο (ε — αά Ιοαιτη άαί^ηαίαιη: ίΐα Ρ1. Ιίϊ^ΗυΓ βχ

8ΐ1ϋί ίιιίοιρπΊιιΐίοηρ ΐτΐάο (ηϊπ% ίε ιαηαΐα /ϊίία /αε/οηι Γη'εηιιηΐΏΐ. δ/οίι'η» α6 «-

ίκηια ρηΓίβ ν«-ί>ί 5ΐ«τίχϋ ίΙΙα , «ί οχαη βΐία $ηα αά Ιοαιτη (ίεϊίίτηα/Μτη
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φΐοΐίεδοιιηκραε ϊΙΙπηι νίίΐεπδ, οδίοικίο. Ει ιιιηι δηΐιιίαΐίοηε

ίΙΙϋδ (Γιηιΐδϊί.

ΟΑΡυτ XXXIV.

Ουπι ει•§ο ί1ϊ^Γ685ηε 3θ ΊΙΙίΐ ΐη Γβ^ϊοηεηι δϋηηι ΓεώίδδεηΙ,

ηϋεβδείφαε Ιεπιρυβ φΐο δ3ΐ3Π3δ ΐΙΙε ίηνηίΙβΓβ εβπι 8θΙε1)3ΐ, Ηοε

ϊρβο (πιιροΓΟ ;ιρρηππΙ ΐΙΙί Ηΐο ηιηΐεϋίεΐιΐδ μιΙ> (οπικι ίη^εηΐΐδ

(1ι•«Ίθοηΐ$, α (]υο οοηβρεείο ριιεΙΙη ΐίηιυίΐ. €ιιϊ πίγιΙργ Νε ΐίιηε,

ο Γιΐίη; δ'ιηε ίΙΙυηι 3(1 Ιε ηο(Τ<1οι•ο, Ιαπι Γ;ιχ(•ϊ;ιηι φΐ,ιπι (Ιείΐϊΐ

ιιοΐίϊϋ (Ιοηιίιι,ι Μ;ιπ.ί οδίεικίε ΐρβϊ , εί φΐϊίΐ ΙιιΙιιπιηι βΐΐ νίιίεη-

πηίδ. Ουπι ί^ίΐϋΓ 83(3Π38 ίΐΐε άτ3εοηεηι ίειτίΒϋεπι τεΓεΓειιβ

3ρρΓορϊιΐΓ|ΐιηκ8εΙ, εοΓριιβ ρικΊΙ.ΐρ ρΓ3β ΐίΐΙΙΟΓΟ 01118 ίιιηοιτιιίΐ ;

βε<1 δϊηιπΐ3ΐφαε Γαδεΐηηι ΐδΐ3ηι ρΓοηίδϊΐ εΐ οβρΐΐί δΐιο ΐηψοδίιίΐ

οεηίοδφΐε ε3 οΐιίεχΐΐ, εχ εη Γ3δα3 (Ιπηιιηηε εΐ ρπιη3ε εηιΐοηιε

3ΐφΐε ϊη ιΐΓ,ιεοηεπι ρΓοϊίοϊ εοερεπιπί. Ο πιη^ηυηι ΐΙ1ϋ(1 ηιΐΓ3-

ειιΐιιηι, (]πο(1 ί'ηοΐιιηι εδί 5ΐηιιιΙηΙφΐβ (1γ300 Γηδεϊ.ιηι (Ιοηιίηί

Ιεδα 3(1δρεχίΐ, εχ φκ» ϊ^ηίδ εηπε303ΐ εί ΐη εηρυ( είιΐδ 3ΐφΐβ

οευΐοδ ρΓοίϊεϊεΒδΙυΓ. Μη^ηβ ΐΐΐε νοεε εχεΐ3ηΐ3νϊΐ <2υ'•1 ηιΐΗϊ

Ιεειιηι εδί, ο Ιεβυ Γιϋ ΜβηηεΡ φΐο 3 Ιε Γυ£Ϊ3ηι? Μί^ηο

ειιηι ΓιηιοΓε Ιεΐ'^πηι νειίεηδ 3 ραείΐα (Ιίδεεδδΐΐ, ηεφίε ιπίφα,ιπι

ροδίεα ει ηρρ.Ίπιϊΐ. ΡικΊΙ.ι βυΐεηι ι.ιηι ίΐΙ> εο οΐϊιιηι ΙκιΙηιϊΐ εί

(Ιεο Ι;ιιΐ(1οδ ^Γ3ΐΪ38φΐε Ρ§ίΐ, βΐ ειιηι ίρββ οηιηεδ φαί ιιιΪγ.ή:ιιΙο

ϊΙΙϊ ίΐ)ΙειΓυεΓ3ηΙ.

ΟΑΡυτ XXXV.

ΑΙΪ3 ϊοίθεπι ηιυϋει• (Ιε^εΒβί , εαίιΐδ ίιΐϊπβ 3 κηΐηηη νεχ3-

ΙιπΙπγ. Ηϊο, Ιϋ(1ηδ ηοπιΐπε, φΐοΐϊεδπιηΐφΐε δ3ΐαη3δ ιΙΙβ ειιηι

εοΓπρΐεΒηΙ, οηιηεβ φΐί 3(1 εηηι 3ρρι•ορίηφΐ3ΐ)3ηΙ ηιυπΙεΙκιΓ,

3ο βΐ ηεηιίηεηι ίηχΐβ βε ίηνεηίεΒαΙ δυ3δ ίρβε πιαπηδ εΐ 03ε-

ΙεΓ3 ηιεηι1)ΐ•3 ηιοπίεΐκιί. Λικϋοιίδ εΓ§ο πιβΙεΓ ηυίιΐδ ηιίδεπ

Ι;ιηκίΐιι Ικί',κ' Μβποε εΐ ΙιΙϋ είυβ Ιεβυ δΐιιτεχΐΐ 30 ΓιΙΐιηιι δΐιηηι

Ιιιιΐ.'ΐηι δεευηι 3(1 (ΙοπΓπι.πη Μηπ.ΊΠΐ <!<'<1ιι\ιΙ. ΙηΙεπηι ΓηεοΒοβ

βΐ Ιοκεδ (Ιοηιίηηηι Ιεδίηη ιηίίΐηΐεηι αΙκΙοχρΓηηΙ, αϊ ειιηι εηε-

XXXIV. Ριιβίία ηηίαη -- ήα&ιη'ί: ϊΐα Ρ], ρι-ο δι'ο ρικίΐα* ήιιίί ηίί/οίίιχηι (η-

0655Ο-6 άίκηΐ
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Ιβπβ ϊιι{ηηίίΙ)ΐΐ5 ΙικΙβΓβηΙ; 3ε ιΐοηιο ε^εεδδί εοηδβ(1βΓ3ηΙ , βΐ

ευηι είβ (Ιοηιΐηυδ Ιεδυδ. Αεεεβδϊΐ Ιικίηβ άηεηιοηϊβευδ εί &ά

ιΐεχίπιιιι Ιε$η εοηβεαΊΐ; Ιιπιι 3 $;ιΙ;ιη;ι, ιιΐ Γιεπ δοΙεΒβΙ, ίηΓε-

8ΐ;ιΙιΐ5 (Ιοηιίιπιηι Ιεβυηι ηιοπΙεΓβ νοίυϊΐ, βεά1 ηοη ροΐυίΐ, 1;ιιπεη

1αΙιι8 Ιεβα (ΙεχΙπιπι ρεΓειίδδϊΐ, ιιηίε Ηίε ΠεΓε εοερϊΐ. ΕχΙεηι-

ρίο εχίνϊΐ εχ ριιείΌ ίΙΙο δ3ΐ3Π3δ Γυβϊεηδ, εβηί πι1)ΐ(1ο δίηηΐΐδ.

Ηίε 3ΐιΙεηι ριιει-, ψιί Ιβδίιηι ρεί'ευδδίΐ εΐ εχ ψιο δ3(3Π3δ 5αΒ

ίοι•πΐ3 εβηίδ εχίνϊΐ, εΓ3ΐ Ιυάηβ ΙδεΗηποΙεδ, ηυΐ ίΙΙηαι Ιικίπεΐδ

ρΓ0(1ϊ(1ΐΐ; εΐ κίειη είυδ ΐ3ΐιΐδ, ίη ςυο ρεΓειίδδεΓβΙ ευηι Ιικίαχ,

ΙικΙ.ίγϊ Ι3ηεε3 εοηίιχεπιηΐ.

ΟλΡυτ XXXVI.

Οιιπι νβΓο άοηιίηυδ Ιεκιΐδ δερίεηι 3 ηαΐίνϊΐ3ίε δπβ ηηηοί

εοηιρίενίβδεί, (Ιίε φΐοίΐασι ειιηι ρυεπδ βεεπιβίϊουδ, ί. ε. ςυϊ εί

3εΐ3ΐε εοηιρ3ΐεδ εΓβηΙ, νεΓδ;ιΙ)3ΐιιι\ Ι-ικΙίΊκιιιΙ 3α1εηι ίη ΙυΙο,

ηη(1ε κπηιιΐοεί'α ηκϊηοπιηι Ιιοιπιι ηνίυηι ;ιΓι<>πιπκ|ΐιε ηηϊηιη-

Ιίιαηι ΓπίβεΙκιηΙ, εί βαβ <]αίδο;υε 3Γΐε §1οπ3Π8 δυιιηι οριιβ ρΐΌ-

1).ίΙ).ίΙ. Τιιηε (Ιοηιΐηυδ Ιεδυδ ιΐϊχΐΐ ρυεπδ Ε#ο ϋΐ3 (\ααε Γεεΐ

δίηιιιΙβεΓλ ίηεεΛεΓε ίυΒεΒο. Κθ£3(ιΐδ 3 ρυεπδ ηυηι ΐ^ίΐυΓ

ετεβίοιϊβ εδβεΐ ίίΐίυδ, (Ιοηιΐηυδ Ιεκπδ ΐΐΐα ΐηεεϋεΓε ΐυδβίΐ: ε[ϋ3ε

εχίεπιρίο δΐι1)5Ϊΐΐΐ'ε εοερεηιηΐ; (Ιεϊικίε, ευηι ΐΐδ νεηΐβηι υ'εά'ίδ-

δεί, ηίΓδυδ δυΐΐίίΐΐΐεπιηί. ΓεεεΓβΙ .ίπΙοπι ;ινίιιηι ρβδδεί'υηιψιο

Γι§πΐ'3δ, (]α3ε, εηηι νοΙβΓε ϊρδβδ ίυόεΓεΙ, νυ1η1)3η( , εί ευηι

δί3Γβ πιΒεΓεοΙαι•, εοηδΐδΙεΙ)3ηΙ ; ειιηι ;ιυ!εηι είουηι εί ροίπηι

ϋδ ροΓΠ^εΓεΙ, ε(1εο3η( εί ΒίΒεϋβη». ΡοδΙφίβηι :ίΙ>ϊοπιιιΙ ρυεεΐ

εί ρΒΓεηΐίΒυδ ίδΐβ δυΐδ ΓεΙυΙεΓυηΙ , όϋχεί'υηΐ ϊΐϋδ ρβίΓεβ ΐρβο-

Γϋηι ΟβνεΙε, ο πΐίΐ, ΐίεπιηι ευηι εο εοηβυεδεβίϊδ: εβϊ εηίηι

νεηεπευδ; ίυ§ϊΐε ΐ§;ΐΐιΐΓ ευηι εί νΐΐ3ΐε, ηενε (ΙεΗϊηε ίΐεπιιη

ευηι εο Ιαιίΐΐε

ΟλΡυτ XXXVII.

(^υο(1ηπι άίε άΌππηυδ Ιεδίΐδ εηηι ρυεπδ αΜδευιτεηδ εί

XXXVI. Ιυά&αηΙ αιιίΐΤΛ %η Ιυίο — ρτούαύαί: ϊΐκ ΡΙ. ρι-ο δϊΐώ ίηΙβΓρι-εΐ»-

ιίοηε , (]ϋ3β *ϊο ΗαΙ>βΙ : ςιιί Ιηάβηία ναήαι (χ ΙχιΙο {στηιαί (ίηριίαηί , αιίηο! , 1>ονα,

ΐ'ο1υοτ« , βί αΐία Ηί$ $ίτηίϋα , «( ιιηηαιχιίβηχΐί ηααη ίαοίαη» ορχα ηφη οσίίβτοπ<η»

ρΙοβηιαία «/Γβη-ί οοηα6α(ΗΤ
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Ιηθεηδ οΓΠείηβηι ΐΐηείοπδ ρΓ3Ρΐβι•ίίΐ, ειιΐιΐδ υοηιεη βπιΐ δβίεπι;

ΙιαΙιεΙι.-ιηΙ ηιιίπιι ίπ οΠΐείηβ είϋδ ηιιιΐΐοδ ρηηηοβ, εραοδ ΐϊηείπ-

πΐ8 βΓη(. Ιη§;Γ655Π8 ϊ§ΐΐιΐΓ (ΙοιιΓιιιπκ Ιεβιΐδ ο(ηεϊιΐ3ηι (ΐηείοΐ'ϊδ

ρη η ηο8 Ιιοβεε ιιηϊνει•δθδ δΐιπίδίΐ εΙ ϊη ειιρηηι ε3επιΙεο πκΐΐοο

ρΐεηβηι εοηίεεΐί. δηίβηι εηηι νεηίδδεί ρηηηοβφΐε ρεπίϊΐοδ νί-

(1Ϊ886Ι, νοεε ηιηνΐηιη ε1ηηΐ3Γβ εοερϊί εί (ΙοπΓπιπηι Ιεδυπι οΒ-

ϊϋΓ^ΛΓβ ϋϊεεηδ (^υία* Γεείδΐί ηιίηϊ, ο (ΐΗ ΜηπηβΡ Με βρικί

οηιηεδ ορρϊίίθηοδ ΐηΓαηιεηι ιοιίιΐκΐϊϋΐί : ψΓιΙϊυε! εηίηι εοηιηιο-

άΊιιιι δίοί εοΙοΓεηι νοίαίί, Ιιι νεπι ευηι νεηίδβεδ οηπιία ρεπίΐ-

(Ιΐδίί. Κβδροικίΐΐ (Ιοηιίηιΐδ Ιεδυδ (]ηίιΐδειιηιψιε ραηηϊ εοίοιεηι

ηιιιΐηπ νοίπεπβ, Ιιιιηε ε§ο ΐίυϊ ηιηΐ.ιυο; δΐ3ΐϊηιθ|υε ρηηηοδ εχ

ευρη εχΙτηΗεΓε εοερί», δίη^ιιΐοδ εο ίηιΐιυίοδ εοΐοκε α,ηεηι ίίη-

εΙοΓ νοΙβΒίΐΙ., (Ιοηεε οιτιηεδ εαΊιχίΐ. Ηοε ιηίΐ'ηευΐιιηι Βΐ^υε

ρΓοϋΐ^ΐπηι νί(1οηΐΡδ Ιικίηεί ύευπι 1;πη1;ιπιμΙ.

Οαριιτ ΧΧΧΜΙΙ.

Ιοδερηηδ ηυΐεηι ρεΓ 1οΐ3ηι ιιΛεπι πππιηιίπΐδ (Ιοηιϊιιυηι

Ιεβπηι δεεαηι <1υεεΙ>3ΐ, ευηι ρΐ'ορίεν ορίίιείηηι είυβ ηοιηίηεδ

ίΙΙιιηι .ΊοεεΓβεΓεηΙ υί ροΓίβδ ΐρβΐδ ει πιιιΙιΙγοΙΙ,ί εΐ βροηιΐβδ εΐ

3ΐ•ε3δ εοιιΓιεβΓεΙ; είΜΐφΐε ευηι ίρβο ιΐοηιΐιιι ιβ Ιεβιΐδ ψιοαιηιψιε

ΐΙ)3Ϊ. (^αοΐίεδ ει•§ο Ιοδερηο ;ι1ϊΐ|ηί<1 ορεπβ βιιί δίνε ειιΐπίο

δίνε 8ρί(1ΐ3ηΐ3 Ιοη^ίιΐδ 3ΐιΙ ΠΓενίηδ, Ι.ιΐίπδ νεί αιΐξΐΐδΐίιΐδ Γηείεη-

(Ιϋηι ενβΐ, αΌπϊίιΐϋδ Ιεβιΐδ ηΐϋηιιηι δΐΐ3ηι νΡΓδίΐδ ίΙΙιιιΙ εχίεικίε-

ΒαΙ, φΐο ΓβεΙο Ιβίε εριβίε νο1ε1ΐ3ΐ Ιοβερηυδ Γιείκιί, ηεα,υε ίρδΐ

οριΐδ εΓ3ΐ ςυίεςυηηι ηΐ3ηυ δΐιβ ΓηεεΓε: ηοη ει'31 εηίηι Ιοδε

ρηηδ 3Γΐΐβ Γβοπίίδ 3(1ηιο(1πηι ρεπίυβ.

ΟλΡϋτ XXXIX.

(^ηοϋΌηι νεΓΟ (Ιϊε 3εεεΓδίνΐΐ ίΙΙυηι ι•εχ Ηίει-οδοΐνηιβε εΙ

νοίο, ίηφιίΐ, ΙοβερΗε, υί δοΠιιπι τηΐΚΐ εοηηείβδ αά ηιειίδΐι-

ι•3ηι Ιοεϊ ίΙΙίυδ ϊη φΐο 5ε(1εΓε εοηδίιενί. ΡβπιιΙ Ιοδερηιιβ, εΙ

XXXVII. ηα αραά^ηηηα - - ηάάϊάίβΐί : ϊΐα ΡΊ. ρτο εί πιι εί <Λ»« »ηεοϊ ίη•

ίιιπα αββοκϋ

XXXVIII. «ι» οιώίίο $ίνι ίρί/Λαιηο; Ηαβο βρικί 8ί1ι. βΐ Τΐιίΐ. οιηϊββα βΓβηΙ.

ηοη (ταΐ ΐΐάτη βίο : ϊΐβ Ρ1. ργο φιία ηεο αάτηοάυη* ρίπ/Μί ιταΐ ατϋί [αΜΙΐ,ι

Εναη£. 3|ιοογ• «ιΐ- ΤίβοΙιΐ'ΐιΟοΓΓ. |3
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ροδίψιαηπ βΐηΐίηι ορεπ ιηητιιιηι α ϋηιονίΐ , 1»ϊοιιιιΐιιιιι Ίη Γβρ'ι,ι

ΙΓ13Π8ΪΙ , (Ιοηεε 1;ιΙ)ΐΊο;ιιη ίΐΐΐπδ δοΐϋ 3»δθ1νίΐ. Γπιη ηιιΐοηι ΪΙ

ΙικΙ ία Ιοπιηι δΐιιιηι Ιγ.ίιιχΙΊτοικΙιιπι ειΐΓ3δδεΙ , ;ιΙ) ιπιυ(|ΐιο(|ΐιο

ΙβΙεΓβ <1ιΐ38 61 δρί(η3Πΐ3δ 3 ρΓ.ιοίιηϊΐη ηιεηδΠΓ3 (Ιεεδβε οιπιηηιΐ-

νβΓίίί. (^υο νϊδο ιεχ ΙοβερΗο ΐι•;ιΙιΐ8 681; Ιθ50ρίΐΗ5 ΒΙΐΙείΉ 3

Γε§ε νεηεηιεηΐεΐ' (ίπιεηδ ηοι-Ιεπι ΐηοοεικιΐπδ ρεΓε§ϊΐ ηεε αοϊο-

ΐ|π;ιιιι οηιηΐηο ^ιΐδΙ.ινϊΐ. Τυηε α (Ιοηιίηο Ιεδϋ Γ0»3ΐυ5 α,ιιηιε

!Ϊπιει•6ΐ, (^υίβ, ΐιιαυίΐ Ιο86ρ1ιυκ, οηιηε ϊΙΙικΙ (ριοά* ρβΓ οίεη-

ηΐυηι Γεοί ρεΓίΙίϋί. ΟιΓι (Ιοπ)ΐηιΐδ Ιεβυδ Νε ΐίηιε, ϊικμπΙ, ηενε

,ιιιι ιιιιιιιι αοίΐεε; δεα* ρΓεΙιειιϋε Ιιι ιιιπιηι δοΐϋ ΙβΙυδ, εςο »1ΐε-

πιηι ρΓεΗεικΙηηι, «Ι ΪΙΙικΙ οοιτΐ»3ηιυδ. Γπηιαυε ΓεεϊδδεΙ Ιοβε-

ρηακ φΐεηΐ3(1ηΐί»(1πη» (Ιίχεΐ'31 (Ιοηιϊηιΐδ Ιεδυδ, εΐ ιι1ει•(|ΐιε ;ι Ιη-

ΙεΓε δυο •Γ3χίδδεΙ, οοιτεείυηι εδί δοΐίηπι εΐ 3(1 ίιΐδΐ3ηι Ιοοϊ ϋ-

Ιίυδ πιεηδυΓ3ηι νε(ΐ30ΐΗπι. (^ιιο ρΓθ(1ϊ§ΐο εοιίδρεείο <ηιϊ 3(1-

εΓ3ηΙ οΒδΙυριιεπιηΙ εΐ (Ιευπι Ιηικίηπιηί. 1,ϊρη3 νεΓΟ εϊιιβ βοΐϋ

εχ ϊΙΙϊδ ει•3ηΙ ηυβε ΙεηιροΓε δβίοιηοηίδ ίιΐϋ 1>3νΐϋίδ ι•ε1ε!)Γ3-

1>3ΐι1.ιιι-, ι ε. Ιί^ηβ νβηβ εΐ ηπιΙ(ΊρΓκ:Ϊ3.

(,ΑΡυτ XI,.

ΑΙΐο φκηΙ.Ίΐ» (Ιΐε (Ιοιηίηιΐδ Ιεβιΐδ Ίιι νί,ιιη ε^Γεδδΐΐδ εΙ

ριιειοδ ψιϊ 3(1 ΙιπΙιίκΙιιπι οοιινεηπαιιΐ ιοηδρίεβίυδ εοδ ϊηβε-

(ΊΐΙιΐδ εβί, (ιιιπί .ΊηΙεηι δε ;ιΙ> ϊΙΙο πυδεοηϋεηιηΙ. Ι)οιιιπιιι•>

Ιεδίΐδ ι»ιΐιιι• ιίιιιι 3(1 |»οΓΐ3πι (Ιοηιυδ »υ ι ιινι1.»ιιι νεηϊδδε! εί 8(»η-

Ιεδ ΐυϊ ηπιΙΐεΓεδ οοηβρεχίδδεί , ε3δ Γ0£3νί( ο,ιιοηβηι ριιεή ιΙΓι

η1)ΐδδεη(. Οπηι^υε ηεηιίηεηι ιΐιί 3(1εδβε ΓεβροικΙίδδΡίιί, ίΐεπιηι

(Ιοηιΐηυδ Ιεδίΐδ ΙΙι, ιιι<|ΐπΙ, φΐοβ ίη ίοπι:»•»• νίϋεΐίδ, φίπιαιι»

δαηΙ? Κεδροικίεηΐίΐιυδ ίΐΐΐδ Ικιπίοχ εδδβ Ιπευηεδ, (Ιηιηηνϊΐ

ϋοηιΐηιΐδ Ιεδίΐδ ιΙι\ιΙ(]ΐκ• Ηιιε εχίΐε, ο ηβεόϋ, 3(1 ρ3δΙθΓεηι νε-

δίΓυπι. Τιιηι ρπεΓΪ Ηαειίοηιπι δρεοίειη ΗβϋεηΙεδ εχίεπιηΐ ε(

XXXIX. ΙυκρΙιυχ αιιΐίηι α Γβρί φαΐανϋ : ϊιβ Π. ρΓΟ ιΐ /οΐίρήιυ «ταπί

τιμί! ηκίικιιι ίηοοιηαΐαβ άοτηιΜαΙ , ουτη ηί/ιι7 οηιηΐηο ι/ιιαΙαχαιΙ

Ιίρηα ηΐίίρτη ίί/ίιυ «οΙΛ οίο: ίΐα ΚΙ. Αρυά 8ίΙ. βΐ ΤΗϊΙ. «ι ίΌοτίοαίκηι υιτο

ίτα! αοΐίαιη ηοο εχ Ιίβηο ίΙΙο ψίοά ΐχιΐίΐΐταΐ Ιαηρστε 5αΙοιηοη%3 ,' θανίάί$ /ί/ι'ι, Ιί^ηο

*οίΙί«( ιππϊ« (οττηίί ιΙ (ίιιητίι ίηχίμηίΐη.

XI.. Λιιη ρι/ρη - - (χίίηιηΙ : ίιι. 11.; 8Λ. Η ΤΗΐΙ. Κ οοη[αιΙίη\ ΡΟΓίίίίίίκιη/ιΐΓ

ρυοή /ιαίιΐί» «ίιηι/Γ»
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(ΠΓ03 ΐρβιιτη ρχ8ϋ!ΐ3Γ6 εοερεπιηΐ : ^υο οοηδρρείο ηιυ1Ϊ6Γ68 ίΙΙηβ

βθηιοίΐυπι ηιϊΐ'3ΐ3β εί Ιΐ'εηιοΓε εοιτερίβε ρΐ"ορεΓε αΌππηυηι Ιε-

βυπ) δηρρίΐεεδ 3(1θΓ3ΐ•ιιηί , (Ιϊεεηίεδ Ο (Ιοηιΐηε ηοβΙεΓ Ιρβυ, ΙΐΗ

Μβπηε, Ιιι ΓβνΡΓ.τ Ρδ ρηδίΟΓ ϊΐΐε όοηιΐδ Ι.μ'.ίιΊιν, πιίδεΓεΓε 3η-

εΐΐΐηπιηι Ιιΐ3Γηπι ηυβε εοΓβηι ίε «ΙηπΙ ηυ3ε<ρε ηιιπφι;ιπι ιΐιιΐπ-

ΐ3ΓοηΙ: 3(1 83η3ΐκ1υηι εηίηι, ο (Ιοηιΐηε ηοδίει•, νεηίδΐί, ηοη

3(1 ρεπίεικίυπι. €υηι 3ηΙεηι ΓεδροηίΓίδβεΙ αΌηιίηπδ Ιεβυβ, ίΐΐίοδ

ΙδΓΒεΙΐδ ΑείΗϊορπηι ϊηδΐ3Γ εββε ϊηΙεΓ ροριιΐοδ, (ΙΐχεπιηΙ ηιυΐίε-

ΐΡδ Τη, (Ιοηιίηε, οηιηΐβ ηοβίί ηεςαε Ιε φΐϊεο,υβηι ΙαΙβΙ ; ηιιιιε

νεΓΟ Ιε ΐΌ§3ηια8 εΐ 3 ρΐεΐ3ίε Ιιιβ ρείίηιηδ υΐ ρπεί'Οδ ϊδίοδ δΡΓ-

νοδ Ιυοδ ίη ρηδίΐηυηι ΐρβοπιηι νΙ,ίΙιππ ΓΡδίΐίπηδ. 1)ίχίΐ ει•£ο

(Ιοηιϊιιιΐδ Ιεδίΐδ ΑίΙεδΙε ο ριιεπ , υΐ ησεβηκίδ ε! ΙπιΙ;ιιηπ.<:

εί εχίεηιρίο 3(1δΙηηΙΐΙ)υδ ηϊδεε Γεηιϊηΐδ η3Ρ(1ΐ ίη ρηεΓΟδ ηιπ-

Ιηΐί δηηί.

(:αρι)ϊ XII.

Μειίδε ;ιιιΙοηι ΑίΙβΓ Ιρβιΐδ ίη ηιοαΊιηι ΓΡ§;ΐδ ριιεί'οβ εοη-

ρτε^βνίί: ίΐΐί νεβίεδ βυββ Ιιυηιΐ δίΓανεηιηΙ, ΐρδε δυρει• ί38

(.οιΐδροϋί. Τιιηι (Όΐ•ηη,Ίΐΐ) ρχ ίίοπβυδ εοηδεΓί3ΠΊ οβρΐΐί εϊιΐδ

ϊηιροδίαεηιηΐ εί ευηΐευίβηοΐ'υηι ΐηδίβν ι*ε§ΐ :κ1.•ί1;ιπΐΐππι 3 <1εχ(Γ3

εΐ δίηϊδίΓβ εοΓ3πι ίρβο εοηβΐίΐεηιηΙ. (^υΐευπιαυε βυΐεηι ρεΓ

νΪ3ηι ΐΙΙηηι ίι*αηδίΙ)3ΐ, ϋΐυιη νΐ 3θδΐΓ3ηεη3ΐιΙ ρπενΐ (ΙίεεηΙοδ

Ηυε 3(1ε8 εί Γβ§εηι 3(1ογ3, ϋρίικίε ϊη νϊη Ιπη ρει^ρ.

Γλριπ ΧΙΛΙ.

Ιηίειεβ, (Ιπηι Κόβε ^ειε1ΐ3η1πΓ, 3θχε(1εΙ)3ηί νίπ ^υΐ ριιε-

πιηι §εδΐ3ΐ)3η(. Ηίε εηίηι ραεΓ Ιί^ηβ ρείΐΐιιπίδ επηι ηο^ιιηΐί-

1)υδ δυΐδ ίη ηιοηΐεηι (Ιϊδεεδδεί'βΙ ; ϊοΐ νεκο εαπι ρεΓοϋεϊδ η'κΐηηι

ϊηνεηίδδεί, εί ιιι.πιυηι βηβηι «Ι ονβ εχίηϋε ΙοΙΙεπεΙ εχίεηοϋδδρΐ,

δΡΓρεηβ επηι ηκιΐί^ηυδ εχ ηιεοΊο ηί(1ο ρυρυ§ίΐ, ΐΐ3 υΐ ηπχϊΐίυιτι

βάνοεβΓεΙ. δοίΐβίεδ εηηι ρΓορεί'β βεεεδβΐδδεηΐ, ΐηνεηεπιηΐ ΐΐ-

Ιυπι ίη 1ειτ3 ϊβεεηΐεπι ηιοΓίηϊ ΪιινΙ.ίγ : Ιιιηι νεηεπιηΐ ρι-ορίηηηί

φχαιφιι ηιιιιφιαιη άηοίΐατυηί - - αά ρίτάίηάητη: !(;ι ΚΙ. ρΓΟ φια( ηιίιιίηιβ άη-

Ι'ίΙαηΙ ^ΐίίη Ιη , ο (ιοηιΐηβ ηοίίίΓ , αά 5α>ιαη<ΐΜΠΐ , ηοη νότο αά ρΐτάαιάιΐίη ΐ'οιβτ/ί

ΧΙ.!, άάηάβ ίη νια Ιιια γκτα* : Ηη ΚΙ. ρΓΟ υ( (ιΐίχ Ι\Η ίί(τ οοηϋηΐ)αΙ

13*
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είυδ ευηκριε ίη υιΊ>εηι ιβΓριεικΙϋηι δυδίυΐεπιηΐ. ΡοδΗμιηηι

νβΓΟ ρει•νεηεΓ3η( 3(1 Ιοευηι ευηι ίη ςυο (Ιοηιίηυδ Ιεδυδ πιονε

Γββίδ Γββίίΐεϋηΐ, εβείεπαυε ρυειί ηιίηίδίΓοπιηι ίιΐδίβι• οΪγοιιιτι-

δΐ.ιΐκιηΐ , ρυεπ ρΓορεΓε ο1>νί:ιτιι ρΓοεεδδεπιηΙ ει ε-υί 3 δεΓρεηΙε

ηιυΐ'δΐΐδ επιΐ εΙ οϋχεπιηΐ ρΐ'ορίηα,υίδ ριιικ Α^ίΐε δυΐυΐ,ιΐο τε^επ).

δε<1 ευηι ρΓορίεΓ ηιοείΌΐεηι ίη (]ΐιο νει•8,ι1);ιη1ιιι• 3εεε<1ειε ηοΐ-

ΙειιΙ, ρπεί'ί εο$ ίηνϊΐυ.Ν νί ;ιΙ).νΙι';ιχοππιΙ. Εΐ ευηι ;η1 (Ιοπιϊηυηι

Ιεβαπι ρεΓνεηϊδδεηΙ, το^βνίΐ ίΐΐε ^υαΓε ηυηε ρυεπιηι ^εβίηιεηί.

Αίψιε ίΐϋδ ι•εδροη(ΐ6ΐιίϊ1)Μ5 (]ΐιο ^ δεί'ρεηβ ϊρδίιηι ιηοηιοπίίδδεί,

(Ιϊχϊΐ (Ιοηιίηυδ Ιεδίικ ρυεπδ Εβηιηβ ιιί δεί'ρεηΐεπι ΐΐΐυηα ίηΙεπΊ-

οϊαηιιΐδ. Κο£3ηΐίΒυδ νεπ> ρ3ΓεηΐίΙ)ΐ)8 ρυεπ ιιί ;ι1μιρ δε δίηε-

τεηΙ, ^υου1 Γιϋυδ ίρδοπιηι ίιι 3£<>ηε ηιοιίίβ νεΓδ.ΊΓεΙηΓ, Γεβροη-

(ΙειυηΙ ρυεπ (ΙΐεεηΙεδ Αηηοη αικίΐδίίδ ψιικί ΐ'εχ ϋίχίΐ Εηπηίδ

εΐ οεεί(ίηιηιΐδ δεΓρεηΙεηι? εΐ νοβ ηιοΓειη ει ηοη §εΓεΐίδ? Ει

δίε ίρδΐδ ηοΙεηΐίΒυδ Ιεείίεβπι τείτο ηΒ(1υχεηιηί. Ουηιηυε 3(1

η'κΐυπι ίΙΙυιη ρει•νεηίδδεηΙ, <1ίνΐΐ (Ιοηιίηυδ Ιεβυδ ρυεπβ Ηίεείηε

ββί Ιοευβ δεΓρειιΐίδ? Αίςυε ίΙΙίδ 3ηηυεη(ίυυδ, βενρεηδ 3 άο-

ηιϊηο νοεηΐιΐδ βΐηε πιοτβ ρπκΓιΐΐ, δεβε ίρδϊ δυοηιϊΐΐεηδ. Οιιί

ΠΙε \Ι)ΐ, Ίικ[ΐΓιΙ, εΐ οηιυε νεηεηυηι ψιοιΙ Ηυίε ρυεΓο ίηδίηιΐ3δ(ί

εχδυ§ε. Ιΐ,ΐφίο δεΓρεηδ ίδΙε 3<1 ρηειυηι ΒυΊορ&ίΐ εΙ οηιηε

βυυηι νεηεηυηι εχδυχίΐ; Ιηηε ηι;ι1ο<ϋχίΐ 'ιΙΙί (Ιοηιίηυδ Ιεδυδ:

(]ΐιο ΓβεΙο δΐίΐΐίηι (ΙίηιρΙηδ εβί ; ρηει* ,ίπΙριιι ηΐ3ηυ αΌηιίηί Ιεδυ

ρεπηυίδΐΐδ «βηνβΐηίΐ. Ει ευηι Πει•ε ΙηείρεΓεΙ, Νοίί ίίει-ε, ίη-

(}ΐιϊΐ (Ιοηιίηυδ Ιεδυδ, ηιοχ εηίηι ηιευβ ει-ίδ (ΙίδείρυΙιΐδ. Ει Ηϊε

βδΐ 8ιπιοη Οιιι;»ηίΐοδ, εηίυδ ίη εν3ΐι§εΙΐο ίιΐ πιεηΐίο.

ΟΑΡυτ ΧΙΛΗ.

Αΐίο (Γιο Ιοδερηυδ ΓιΙίυηι δηυιη Ιίΐεοίηιπι Ιίί,Μΐ;»Ιυηι ηαίδε-

Γ3ΐ, εΙ εοιηίΐεηι δε ιΙΙί (Ιοηιίηυδ Ιεδυδ α<]ίυηχεΓ3ΐ. Οηηκριε

ρεΓνεηίδδειιΙ αά Ιοευηι ίη ηυο Ιί^ηβ επιηΐ, εοερίδδείφΐβ Ιβεο-

βυδ ίΐΐίΐ εοΙΙί^ενε, εεεε νίρεπ» ηιηΐΐ^η.ι ίΐΐίυβ ηκπιιιιιι ηιοηιοΓ-

θίΐ, ίΐ» ηΐ νοείΓεπιπ εΙ ίΙεΓε ίηείρεΓεΙ. Ευηι ί§ίΐυΓ ίη ηοε

δίαΐυ εεπιεηδ (Ιοηιίηυδ Ιεβυβ βεεεβδίΐ βά1 ίρδηπι, 1οευηΐ(]υε ίη

φΐο νίρεπ» ευηι ηιοηιθΓθ"εΓ3» αίϊΐΐΐνϊΐ : ο,υο Γ3είο εχίεηιρίο δ3-

ικιΐιιχ βδΐ.
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ΟΆρυτ ΧΙΐν.

ί^ιιο(1«Ίηι <]ίβ, ευηι ι1(ΐ]ΐπιιιι.•4 Ιεδίΐδ ίΐεπιηι νΡΓβΒΓείυι• ϊπΙβΓ

ρπβΐΌδ φαί ίη ΙεεΙο ΙικΙοΙκπιΙ , φΓκΙηιη ρυει-οπιπι βχ <*ι1ΐο (1β-

εΐ(]ρηδ εοηΓεδίίηι ρχδρίιηνίί. ϋίΓίυ^ϊεηΓιοιίδ νείΌ εβείεπδ ραε-

πβ (Ιοηιίηυκ Ιρδίΐδ βοΐιΐδ ίη ίρείο ιτιικπιχ'ιΐ. Οιιπίφΐε 3(1νοηίδ-

δΡΐιΙ ριορίηφίϊ ίΐϋυδ ρπρπ , οϋχρπιηΐ άΌηιϊηο Ιεβυ Το ηϋαηι

ηοδίΐ'υπι ρχ ΙεοΙο ρΓ3εεϊρϊ(ρηι (1ρ(1ΐδΐϊ. 111ο ηαΐεηι Ίά ιιρ^ηιιΐε

νοοίΓρί'βΐί δΐιηΐ (ΙΐορηίΡδ ϊΊΙίυδ ηοδίεΓ ηιοιΊυπδ εδ(, εΐ Ηίε εβί

φΐί βηηι ίηίεΐ'Γεείΐ. (|)ιιίΙ)υδ οΌηιίιιιΐδ Ιβδϋδ Νε ηιρ, ίηφίίΐ,

ϊηΓηηΐΗίρ; φΐο(]δί ηιϊΗΐ ηοη οΓβίΙίΐίδ, 3£ΪΙε Γο^εηιιΐδ ρυεπιπι

ίρδυηι, φΐί νεπίβίεπι ίη Ιιιεεηι ρπΜΐυε,ιΙ. Τυηε (ΙρνπίιοΝι άΌ-

ηιίηιΐδ Ιεδίΐδ, εΐ δυρρΓ ηιοΓίπιιηι βίλΐΐδ νοεε ηι;ιμη;ι Ζεηο, ίη-

φΐΐΐ, Ζεηο, φΐίβ Ιρ ϋ"ρ ΙεεΙο ρι-αεε!ρϊ(3νϊΐ ? Τυηε τεδροικίεηδ

ηιονίυηδ Όοηιίηε, αίΐ, ηοη Ιιι πιε (Ιεΐρείδΐί, δεα" 6 δείνα ηιε

εχ ίΙΙο (1(•ΐιιιΊ).Ίνίΐ. £( ευηι ρΓαεεερίδδεΙ ϋοηιίηυδ α<1δ(<ΊηΐίΒυδ

υΐ 3(1 νεΓΟΗ είυδ θΙΙεικΙβΓβιιΙ , οηιηεδ <|υϊ ;ηΙιί;ιιι( (Ιειιπι ρ ιό

Ηοε ηπΥαπιΙυ Ι3υ(1;ιπιη1.

ϋκνντ ΧΙ,ν.

ΙυδδΡΓ3ΐ .ίΙΪ(|ιι;πη1ο ηει*3 (Ιοηιΐηη Μηηη (Ιοηιίηηηι Ιεδυηι

Βοΐιε εΐ 3(|υηηι ίρκί εχ ρυΐεο »Πειτε. Ουηι ει•£θ ρείίΐυαι

3φΐ3ΐη 3θίδδε(, Ιι>(1ιί;ι ϊ.ίιιι εοιιιρΙε(3 αΙΙΐδπ εΐ Γγ.μΙ.ί εβί. Εχ-

]>3ΐκ1(Ίΐδ νεί'ο ιΐοηιίηιΐδ Ιεδαδ δΐιώιπιιηι κιιιιηι ( οΙΙιίΙ,ίιιι αψι.-πιι

3(1 ηΐ3(Γεηι δυβηι ίη εο (Ιεΐυΐίί, φίβε τεπι ηιϊι;ιΐ;ι εδ(. Κεεοη-

ι1εθ3ί 3ϋίρηι ε! εοηδΡΓνβοβΙ ίη εοπίε βιιο οιιηιϊ.ί φκιε νίο*εΙ)3(.

Οαριγγ ΧΙΛΊ.

Β,ιιΐ'δΐΐδ βΐίο ϋΊε αΌηιίηυδ Ιεδυδ ηο* πνιισι 3(|ΐκιε νβηκιυα-

Ιιιι* ευηι ρυεπδ, ΓεεΡΓβηΙφίε ίΐρπιηι ρίδείηηΐβδ. Ι)οη)ίηυδ 3ΐι

{επί Ιεδυδ (Ιυοίΐεείηι ρβδδειρβ ΓηιχενηΙ, ροβφΐε εΪΓεα ρίδείιιαιιι

ΧΙ,ΐν. Νΐ ην:, νηφιϋ, ίη[αηιαΙ( -- α(/ί/β ηραιαα: \ΐχ ΡΙ. ρ™ δϊΐηί ίιιΐβΓ-

|ιιι•ι.<ιΊΐ)ΐι<• Ιι,ιι: Νβ ιιμ, ίηςιιίΐ, αΓΐ)ΐάΐ€ (αοίηοήί, οιιίη» ηΰΐιϋφιαιη ιηβ οοηυχικιτΐ ρο-

ΙατίΙϊβ; Ι(ά αρίβ τοβαηυ*

Χ1.\. αΙΙί.ια ιί (ταοΐα αϊ: ίΐα ΡΙ. |)γο ο\αη >υτ$\ιη οίίοίίβτβίιΐΓ , (ΓαοΙα αϊ

XXVI. (ιοιταηίφα -- ρα$ΜΤ«$ βηχιταΐ: ίΐα ΡΙ. ρΓΟ (άηχνηιηΐφκ ρατ 5ΐύα>$
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δπηπι 3(1 δΐη»-ιιΙ;ι ΙβΙεπι Ιεηηοδ ϊηδΙπιχΡΓλΙ. Ι'.γ.ιΙ 3υ(εηι <1ίρ5

κ;ι1>1κιΐΐ. Ιΐ3φΐε 3000(1βη8 ίιΐίιΐδ ΙΙηιιηιιί ΙυιΙ.αευδ εοδφΐε οοη-

δρίείεπδ ΙαΓια ηιοϋεηΐΡδ, ΐΐ'πΐυδ »Ί ΐηιΙϊ^ιι;ι1)ΐιικ1ιΐδ Ιι.ίιιρ, ΐη-

φΐίΐ, (Ιΐο δηΒ1>3ΐί ίϊ§υΓ38 οχ ΙιιΙο Γιη§ΐΐΪ8? Εΐ ρνορεΓε λοοιιγ-

Γβηδ ρΐδ<:πΐ3δ εοπιηι <3β5ΐΓΐιχϊΐ. Γλιπι νεΓο αΌηιίηυδ Ιεδυδ πΐ3-

ηαδ βιΐ3δ δπρεΓ ρηβδει-εδ φΐοβ Ηηχεΐ'31 εοηιρΙοδΐδβεΙ, ανοΐαηιη!

■ 11 ΐ ρϊρϊβηΐεδ.

Όεπκΐε ηΊΐο Η,Ίΐΐίΐιπ 3(1 Ιεδπ φΐοφίε ρΐδείηηιη ηεοείΐεηΐε

εβηΐφΐε οβίοείδ εοηουίεβηΐε, εν3ηιιί( 3φΐη εϊιΐδ. Όίχΐΐφΐε ιΙΓι

(Ιοηιΐηυδ Ιεδυδ (^ικίικκΙπκμΙιιιιι ονηηιιίί ;κ|ΐι.ι ΙνΙ.ί, «ίο Ιιι,ί φΐο-

φΐε νΐΐβ ενβηοδερϊ. Ει εχίειηρίο ριιει- ΐΐΐο οχ3Πΐίί.

οαριγγ χινιι.

ΑΙΐο Ιεηιροιο ιιιηι νεδρεπ (Ιοπιΐηιΐδ Ιεβυβ (.υηι ΙοβερΗο

(Ιοιηηπι ΓονεΓίειοΙυΓ, ο1ηΪ3ηι ΙκιΙππΙ ρυενυπι, φΐί απτεηδ

ίρβυηι Ι3ηι νεηεηιοηίει• ίηιρυΐίΐ υΐ οηο'ργρΙ. Ουΐ (Ιοηιΐηυδ Ιεδυδ

(^υεπΐ3(1ηιο(1υηι πιε ρΓοΐεεΐδίί , ΐΐα Γ3(1ρδ ηεφίε δυΓ§εδ. Εβ-

άεηΐφΐε ηοπ» οοιτυίΐ ρυοι• οΐ εχδρΪΓ3νΐϊ.

ΟΑΡυτ ΧΐνίΠ.

ΕγβΙ ροΓΓΟ ΗίεΐΌδοΙγηιβε ψικΙ,-πη /,;μΊι;ιρπ.ν ηοηιϊηε φΐΐ

ριιεΓΟδ εΓϋίΙίεΒβΙ. Όϊχΐΐ ϊδ ΙοβερΗο (^υβνε, ο Ιοδρρηε, ηοη

3(1 ϋιιαδ 3(1 πιε Ιεδίιηι υΐ ΠΐΙοΐ'.ΐδ (1ίδ03( ? Αηηυΐΐ ΊΙΙΊ ΙοδρρΙιυβ,

εΐ 3(1 ΗεΓβηι Μβπβηι Ηοο ΐ'εΐυΐΐϊ. Α(1 ηΐ3§ΐδΙπιηι ΐ(3φΐε ΠΙυηι

(1ρ(1μ\(>ππι( : φΐί δϊηιιιΙαΙ(]πο ευηι οοιίδρεχΐΐ, ;ιΙ|ι1ΐ;ιΙκΊιπη ίρδΐ

οοηδοπρδΗ εΐ υΐ Αίερη (ΙϊοργρΙ ρΓ3εορρΐΐ. Ει ουπι (ΙΐχΐδδεΙ

Αίορη, ηιη§ΐδ1ει• ειιηι ΒεΐΗ ριοηιπια.ΊΓε ίιιβδΐΐ. Ουί (Ιοηιΐηυδ

1ρμι8 Όΐο ηιΐηΐ ρΐ'ίπβ δΪ£ηΐΓΐϋ3ΐίοηρηι ΙίΚρπιε ΑΙρρη, εΐ Ιυηι

ΙΪΡΐΗ ρτ'οηυηρΐηοο. Ουηΐφΐε ηο^ίδΙεΓ νει1>εΐ'3 ει ΐηΙεηΐ3ΐ•ε(,

ρχροβυίΐ ίΙΙ! (Ιοηιΐηυδ Ιεβυβ δΐ^ηίΓκΝίΓιοηεδ ΙίΐΙΡΓβΓυηι Αίερίι εΐ

ΒεΐΗ; ΐΐεηι ([π,ιρηηιη 1ΐΐ(ει*3ΐ'υηι Γι§;υΓ30 ρδδΡηΙ τεοίβε, φίβε-

αηιιαπι ιχ Ηνο ίΙΙο , ρϊίάηχιίαα $ίΙ>ί οοηβΐηΐίηΐίί ; ((οαταΐφΐϊ Λοτηϊηια /««05 άυοάίάπι

ι'Γοϊυί ιΐ ϊηάί^ηαύηηάαί : Ηαβο βρύα δϊΐϊ. εΐ ΤΙιϊΙ. ηοιι εχρΓβωκ βταηΐ.

οαηιςίκε καΐαά οοηοοίοαπίβ : ίΐ» ΚΙ.; δι'Ιί. νειΊεΓβΙ «1 «ίΐατη άαίπιπίΐ
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ιΐ3ηι ΐηΙοΓίηβ, αιΐ3βη<ιπι ϊη ίφπηπι εΪΓευηιθ!υεί3ε, φΐ3ε ριιηοΐϊκ

ίιΐδί^ηίίβε, φαβε ϋδίΐεηι εαιεπίεδ; φΐ3Γε αΙία ΙίΐΙει*3 .Ίΐίηηι

ρι•ηΡ0Ρ(1ίίΓΡΐ ; ηΐΐβφΐε ρΐϋπηιη εη3ΐΤ3Γε εοερίΐ εΐ ε1ιιείιΐ3Γε

φίβε ηιη{»ϊδΙεΐ' ίρδε ηεε 3ΐΐ(1ϊνβΓ3ΐ ιπκ}ΐι;ιιπ ηεε ϊη ΙιΒγο η 11ο

1ε§εΓ3ί. ϋίχίΐ ροιτο ηια^ίδίΓο ιΐοηιίηιιβ Ιεβιιβ ΑΐΙεηιΙε ιι! ο"ϊ-

εβηι ίίΒί. Οοερίΐφίε ρΐατε εΐ ϋϊδίίηείε ι-εαίαιε ΛΙερΙι, ΒεΙη,

ΟίηιεΙ, ϋβΙείΗ, ηβφΐε 3(1 Τβυ. ^αοί1 ηιίι•3ΐυβ πΐ3§ίδΙεΓ Ηπηε,

ίηφίίΐ, ριιειυηι 3η1ε Νθ3εηυηι ιιηΐιιηι εβδε εχίδΐίηιο; εοιινει--

δυδφΐε 30* ΙοβερΗυηι ΑάοΌχϊδίϊ ηιίηί, αϊΐ , επκΙίεηοΊιηι ρυε-

ι•ϋηι η>3^Ϊ8ΐΐΊ8 οηιηίΙ)ϋ5 (ΙοοίίοΓεπι. Ηει-3ε φΐοφίε Μ3Π3ε <1Ίχίΐ

Γίΐίο Ηυίο Ιηο ηυ1ΐ3 ίηδίίΐηΐίοηε ορυδ εδί.

Οαριπ ΧΙΛΧ.

Α<1 βΐίυηι (Ιείικίε ηια^ίδίΓυπ) (1οεΐίοι•εηι ευηι ιΙ('(1π\εηιη(:

φΐί υί ευηι εοηβρεχίΐ, ϋίε ΑΙερΗ, ΐηφίίΐ. Οοπίφΐε «ϋχΐχΝεΐ

ΑΙερΗ, ηΐ3§;ί&ΙεΓ ρυηι ΒεΙη ρπ>ηυηεΪ3Γε ίιΐδδίΐ. Ουί τεδροη-

(Ιειίδ (Ιοπιίηιΐδ Ιεδυβ Ι)ίε ηιίηί, ίιιψιϊΐ, ρπϋδ δί§ηίίίε;»ΐίοηεηι

ΙίΙΙεπιε ΑΙερΗ, εΐ Ιπηι ΒεΙη ρΐΌΐιιιηείαΒο. Ηΐε ευηι 8π1>1;ιΐ;ι

πιαηυ ευηι νεΛεΓβδδεΙ ηιβ^ίδίει•, εοηΓεδίίιη ιικπιιΐδ ίρβΐοβ εχ-

ίίπιίΐ , εΐ ηιοΓίιπίδ εβί. Τυηε ιΐϊχϊΐ Ιοβερηυδ Ικ-πκ• Μ;π•ΐ.'ΐε ΑΙι

Ηοε (εηιροιε ηοη βίηεηιιΐδ ευηι (Ιοηιο εχίτε, φΐοηκπιι φΐίδ-

φΐίδ ίρδί 3(1νεΓδ3ΐυν ηιοιίο ρΙεείίΐιΐΓ.

ΟκνυΊ ί.

Εΐ ευηι ΓβεΙιΐδ εβδεί 3ΐιηοπιηι (ΙικκΙπίιπ, (ΙιιχειυηΙ ευηι

Ηίει•οδο1γπΐ3ηι αά ΓεβΙυηι. Γίηίΐο ηυΐεηι ΓεβΙο ίρδί φΐί(1εηι

τενεΓίεΓυηΙ, βεα1 (Ιοηιίιιιΐδ Ιεβηκ ι-εηιβοδίΐ ΐη Ιεηιρίο ίηΙει- (1ο-

είοΓεδ εΐ δεηίοΓεβ εΐ ει-υοϋΐοβ εχ (ϊΐϋδ Ιβΐ'βεΐίδ, φΐοβ Λε δείεη-

ΐϋδ Υ3ΓΪ3 ίηΙειτο§3θ3ΐ , εΐ νίείδδίηι είδ Γεδροηο!εΙ>3«. ϋίχίΐ

εηίπι ίΙΙίδ ΜεδδΪ38 ευίυβ εδί ηΙίυδ? ΚεβροηοίεηιηΙ ίΙΙί ΡίΙίυδ

1)3νίο!ίδ. (^υβΓε ει•£θ, ίηφίϊΐ, ίη δρίηΐυ νοεβΐ ίΐΐυηι άοηιί-

ηυπι μιπιιι, ευπι ίΐίείΐ ϋίχίΐ όΌπιίηυδ (Ιοηιίηο ηιεο δεάε »ά

ΧΙΛΠΙ. ιηίοτίαί — ϊη «ριταη ΰ»Γου««1«οία« : ίΐο ΚΙ. Αριιά δΐΐι. κβΐ οΜι-

φιαε — άηρίκαΐαε

ιιιφίί αά Ταη: ίο ΡΙ. ΑρικΙ ΚίΚίιιπι βδΐ ι«^ιΐί αά βηαη αΙρΗαΙκΙί
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<1ρχΙΓ3Π1 11160 ΠΙ, ΙΐΙ ΠΟδΙΡδ Ιϋ08 νεδΐί§;ϋδ ρεάΊιηι Ιυοπιπι δΐΐΐ)-

5ίοΪ3ηι? Κπίδΐΐδ άίχίΐ ρΊ ρπηερρδ (ΙοεΙοηιηι Ερ§'ΐδΐΐιιρ Γι1ιγο$?

Εΐ ΙΊΙιγον, ίπ(|ΐιϊΐ (Ιοπιϊηυδ Ιεδίΐδ, εί ε» οιιηο ίη ΙΐΙιιΐδ εοηΐϊ-

ιηίιΙπγ; εΐ εχρ1ίε;ινΐΐ ΙίυΐΌδ εΐ Ιε^ειη εί ρΓαεεερΙη εΐ $Ι;ιΙιιΐ3

εΙ πιγδΙεπβ <|ϋ3ε ίη ΗΒηβ ριορηείηπιηι εοηΐίηειιΐυι-, γρβ ηυβδ

ηιιΐϋιΐδ εΓεηΙϋΓηε ΐιιίρΙΙεοΙιΐδ 3δδΡ<ιιιΐΐιΐΓ. ϋ'ιχϊΐ ρι•£θ (ΙόεΙοΓ ΊΙΙε

Ε{*ο ΙιηεΙρηαβ ΙθΙρπι 8εΐεηΓι»ηι ηεε ροιίδεουΐιΐδ 8ΐιηι ηεε ηυιΐίνί :

ψιϊδ Ιοικίεηι, ριιίαβ, ρυει- ίδΙε επΙ?

Οαριγγ ΕΙ.

Ουπκριε ;κ1ε88εΙ ΗιηΙριιι ρηϋοδορίιιΐδ, ίΐκΐιυιιοηηηο ρεπ-

Ιυβ, Γυ§.Ί88εΙ(]υε ϋΌιηιηπηι Ιεβυπι ιιιιιιι 3δΐΓοιιοιηΐηε 8ΐυ(1υί58Ρ(,

ΓΡ8ροιΐ(1ϊΐ εί αοηιίηυδ Ιεδίΐδ εχροδυΐίψιε ηιιηιεί'ΐιηι δρηβεΓβπιπι

εΙ εοΓροι-υηι ροείεδίίϋηι, εοΓϋΐιΐ(]ϋε η,ιΐιιπιβ ρΐ .ορρπιΐίοηρχ,

ορροδίΐίοηρηι , .ΊίρριΙιιηι Ιι•ΐιριρ1πιηι, φΐ;ι<1ι;ιΙιιιιι ρ) 8εχΐΐ1εηι,

ΡΠΓ8ΙΙΝ1 (ΙΐιεοΙυιιι ροπιικΙριιι εΙ ι*ρΙι•()^ι•;ιιΙ.ΊΐΊοιιρηι , δεηριιία

δεπραίοπιηιηιιρ βεχο^εδϊηιηδ, αϋηιριρ φΐ»ε γβΓιο ηοη 3δδε-

φιίΐατ.

ΟΑΡυτ ΕΙΕ

Λιίεπιΐ ({ΐιοαυε ίηίει* ϋΐοδ ρΙΓιΙοδορΙιοδ Ιι-αεΙαηοΒΓίιηι Γβ-

ναηι ικιΐυπιΐϊιιιη ρεηΐίδδίηιυδ: <ριί ευπι ι-οςπδδεί (Ιοιηϊηπηι Ιε-

8ΠΙ11 3ΐι ηιεαΊεΐηαε βΐιιιΐκίδβεΐ , ΓΡδροηάεηδ ίΙΙε εχροδίιϊΐ εϊ

ρΗ^δϊεί εί ηιεΐ3ρηγδΐε3, ηγρει•ρηγδΐΡ3 εΙ η^ρορη^δΐεβ, νΪΓ-

ΙοΙεδ ςυοααε ροΓροπδ εί Ηυηιοΐ'εδ εοπιηο'ρηίφΐρ είΤεεΙυδ; ηα-

ηΐΡΓϋπι ίΐεηι ηιεηαΒΓΟΓπηι εί οδδΐυηι, νεπηιαιτι, 3Γΐεπ3πιηι ρΙ

ιιει•νοπιηι; ίΐεηι εΠεοΙιιηι ρ;ι1οπν εί δίεεϊΐοίίδ, Γπςοηβ εί ηα-

ηιΐ(1ίΐ3ΐίδ, «ρκιριριρ εχ Ηΐδεε οπιρηίιιι•; <ρΐ3Ρΐιαηι εββεΐ ορριηΐίυ

3ΐΓιηι;ιε ϊη εοΓριΐδ εΐιΐδηιιε δειίδΐΐδ εί νίΓίαΙεβ; ψιηειΐ3πι εδδεί

ορεπιΐϊο Γαοιιΐΐηΐϊδ Ιοφιρικϋ , ίΐΜδοεικΙϊ, βρρείρικίΐ ; (Ιεηίφΐε

ΪΛ. οΐίΓϊΜΠ» (ίι>εοίιΐ)ΐι : ϊ(α ΡΙ. ρΓΟ ρτο^ηαϊοηαη

5(τή>ιιΙα $ατ. $(χα<]ϋίιηα5 : ϊία ΚΙ. ρΓο οοηιρυΐητη άιηίηηι β/ ρΓΟ^ηοαΙϊοαΙίοηειη

ΙΛΙ. ΙταεΙαηάαηαη ταταη ηαΐυταίχιιτη : 'λλ ΡΙ. ρι-ο ηιάκίηαί «Ι ηαίιικαΐί»

ιοίεηΐίαί

«ίίΐη «ί'ίοίιιη» καΐυή! ρίο: ίίβ ΡΙ. ρΓΟ (ηηρεταηιαιία ιΙίαιη, οαΐίάιιη εί «ϊοβκηι,

Μβΐάυτη ιΐ Ηιιτηίάυτη
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εοηίπηείίοηεηι εΐ (Ιίδίιιηιΐίοηεηι , ;ιϋ.Ί(]ΐιο ςυηε ηυΐΐίιΐδ ει-εβ-

ΙυΓηβ ίηΐεΐΐεείυδ βδδεααιίΐιΐΓ. Τιιηε δπιτεχίΐ ρΗΠοδυρηιΐδ ίΐΐε

εΙ (Ιοηιίηιιηι Ιεβιιηι 3(]οΓ3νί{, 61 Ο (Ιοηιίηε, ΐιΐφΐίΐ , βΐ) Ηοε

ίΡΠίροΓβ 6Γο (Ιίδοίρυΐυδ Ιααβ εΙ δεΓνηδ.

Οαριιτ ΙΛΙ.

Όυηι Ηβεε ε! η1Ϊ3 ηιΙργ κόβε Ιοα,υεοβηΙυι•, ;κ1ΙΊΓιΐ (Ιοιιιϊιι.ι

ηεΓα Μ.ΊΓΪ3, ρο5ί(]ΐιηπι ίρ.Νΐιηι φτβεΓβηβ Ιικίιιιιπι εοηι Ιοβερηο

είιτιιηιίνίΐ. Υίίΐεηδ εΐ"£θ ευηι ίηΙβΓ (ΙοεΙοΓεδ δεα'εηΐεπι ρεΓΟ,ιιε

νίεεβ ΐρδΟδ Γο§3ΐιΙεπι εΙ Γεδροηίΐεηΐεηι, ϋίχίΐ ίΙΗ Μϊ Γιϋ, <ρι;ιιο

ί(3 Γεείδΐί ηοΙ>ίδ? εεεε ε§;ο εΙ ρηΙει- Ιιηΐδ Ιε ηιη»ηο οαηι ΙίώοΓε

ςικιεί'ίηιιΐδ. Αϊ ΊΙΙε (,)π;ιιτ, ίικρπ! , ηιε αηβεπίίδΡ ηοηηε βεί-

ΐίβ (ΙεεεΓε ηιε υΐ ίη (Ιοηιο ρηΐπβ πιει νεΓδεΓ? 5ε<1 ίρβΐ ιιοη

. ίηΙεΙΙεχεπιηΙ νεΛβ (ρίπε είβ (]ΐχεΐ'3(. Τιιηε «ΙοεΙοι-εδ ίΙΙί γο-

£απιηΙ Μβπαηι, Ηίεείηε ίρδίυδ εδβεΐ πΐίιΐδ, βΐ βηηυεηίε ίρββ,

Ο Ιε ΓεΗεεηι , (ΙΐχβππιΙ, Μ3Π3, <ριηε Ηυηε ΙηΙεΊΠ ρερεπδΐί.

ΚενεΓδυδ 3υ(εηι εοαι είδ Ν.ίζ;ιιυι1ιιπιι ίη οηιηίΐκΐδ τεουβ ηιοιεηι

είδ ^εΓε!)3ί. Εΐ ηιαίει• εΐυδ εοηδει-νβοβΐ οηιιιϊίΐ νειΒβ ιδία ίη

εοπίε δυο. ϋοηπηυδ νεΓο Ιεδυβ ριοΓιείεΒβ! δΙ;ι(ιιΐ"ΐ εΐ δ3-

ρίειιΙΪ3 εΐ §ΐ'3(Ϊ3 βρικί (Ιευηι εΐ ηοηιίηεδ.

ΟΑΡυτ Πν.

Αίφΐε «Ι> Ιιοε (Ιίε ηι'ίΓηοιιΙη 3γο3Π3 εΐ βεεΓεΙβ δυβ οεευ-

ΙεΓε οοερϊΐ εΐ Ιε§ί ορεΓβηι ιΙβΓε, (Ιοηεε ,ιιηιιιηι 1π£05Ϊηιιιπι

εοηιρίενίΐ, ψιηηάΌ ρβίεΓ ρυΙ)1ίοε ειιηι αά ΙοΓίΙβηεηι (ΙειΊαηι-

νϊΐ Ηβε εοείίίπδ νοεε <1εηιίδδ3 Ηιε εδί ηΐίυδ ηιεαδ θίΐεείιΐδ, ίιι

(ριο 3ε(]υίεδεο; ρΓβεβεηΙε δρίπΐυ βαηείο ίη Γοπηα εοΙιιηΐϋ3ε

ο;ιη(1ΐ(1πρ.

ϋΑΡυτ ΙΛ'.

Ηίε εβί αυβηι δυρρίίεεβ :«1οι;ιπιιιμ, ψιί εδδεηΙΐ3ηι ηουίβ

βΐ νίίβηι (Ιείΐίΐ εΐ εχ υΐεπδ ιηαΐηιπι ηοδίΓβπιηι ηοβ ε(1υχί> , (]ΐπ

πιηΐ'ΐηο/ίοιιετη (Ι άίάηηοΙίοηΐΜ : ϊΐβ ΚΙ. ρΓΟ οοη^Γί^α/ίΟΛίΒΐ ϊί Λίηραϋοηίπι

ΙιΙΙΙ. ήΐιοίπ'ίηιυ - - φκκτϋίί: ΐΐα ΚΙ. ρΓΟ <ινααίνίτη>ΐ! - - ({ηαα-ΛαΙί!

ΙιΥ. ς«ί Μίοιίίαιη: ϊΐα ΚΙ. ρΓΟ φιοηίατη ίΜβηίίατη
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εοΐ'ρυδ Κιιηιηηιιπι ρνορΙβΓ ηοδ 358ΐιηι$ΐΐ ηοδςιιε Γείΐεπιίί, υΐ

οοπιρίεείειείοΐ" ηοδ αείεηιη ιιιΪμίί<οπΙι;ι, ρΙ οΙβπιοηΓιαηι βυηηι

βχ ΓώεΓοΙΐΐηΙβ εΙ ΙίεηεΓιοεηΐΐα εΐ §εηεΐΌ5ΪΙ;ιΙε εΙ Βεηενοΐεηΐΐί

ηοΒΐ» εχΒΐϋεΓεί. Ιρβΐ εβί ^Ιοπη εΙ ΒεηεΠεεηΐΐη εΙ ροΙοηΐΐ.Ί εΙ

ίπιρεπιιιη θΒ Ηοε ΙεηιροΓε ϊη βειηρϊίεπιη δηεειιΐβ. Αηιεη.

Εχρίίεϊΐ ΕνΑΝΟΕΙΙϋΜ Ι ΝΕ ΑΝΤΙ Α Ε ΙοΙυηΐ

αιιχϊϋο (1 γ ϊ 8 υ ρ ΐ' ε ηι ϊ , κ ε ε π 1 1 (1 1 1 ιι ι ι: ;ι η α β ε

Γη ητεΐιείνρο ΐηνεηϊηιυδ.

/ρϊί ίίί </!οπα (Ι ΙχηιβαηΙία: Λα ΕΙ. ριο Ιρά ίίΐ βίοήα ιί Ισιιι
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ΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙ ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ.

ΠΡΟΛΟΓ02.

Έγώ Άνανίας προτίκτωρ άπο έπαρχων, τυγχάνων νομο

μαθής, έκ των θειων γραφών έπέγνων τον κύριον ημών Ίησοΰν

Χριστον πίστει προσελθών, καταξιωθείς δέ και τοΰ αγίου βα

πτίσματος " έρευνήσας δέ καί τα υπομνήματα τα κατά τον και

ρόν εκείνον πραχθέντα έπί τοΰ δεσπότου ημών Ίησοΰ Χρίστου,

ά κατέθεντο οί Ιουδαίοι έπί Ποντίου Πιλάτου, ταΰτα ευρον τα

υπομνήματα ε'ν έβραϊκοϊς γράμμασιν, καί θεοΰ ευδοκία μεθερ

μήνευσα γράμμασιν έλληνικοΐς εις έπίγνωσιν πάντων τών επι

καλουμένων το δνομα τοΰ κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού έπί της

* Ιι ;ι ι Ί ι ιι Ι ιι ιιι ΙκιΙχΊΐΐ ΡΗ . . Ο τά υπομνήματα τοΰ κυρίου καί ί)εοϋ καί

σωτήρος ημών Ίησοΰ Χριστοί . . Ο υπομνήματα τοΰ κυρίου ημών Ίησοΰ Χρι

στού α έπράχίησαν επ\ Ποντίου Πιλάτου ηγεμονεύοντος της Ιουδαίας . . ΟορΙυιι

ΟοτηηιιηΙαΓϋ 8αΙυαΙοη3 εοηίοπρ/ί ϊμ& Ροηίίο ΡίΙαίο ρτααίάΐ . . Α υπομνήματα τών

πραχθέντων είς τον κύριον η'μών Ίησοΰν Χριστον έπί Ποντίου Πιλάτου η'γεμόνος

συγγραφέντα υπό Νικόδημου άρχοντος συναγωγής τών Ιουδαίων γράμμασιν ίβραϊ-

χοΐς .. Ε υπομνήματα πραχθέντα (εοάεχ πραγχίντα) περί τοΰ κυρίου ημών Ίη

σοΰ Χριστού έπ\ Ποντίου Πιλάτου τοΰ ήγεμόνος της Ιουδαίας, απερ αυτός ο'

Πιλάτος (Η,οε αεεεηία εοιίεχ) έξέπεμψεν δια ιδίας αναφοράς Αΰγούστω Καίσαρι

εν τη "Ρώμη . . ϋ υπόμνημα τοΰ κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού καί [Ιστορία ?]

είς την άποκαϋήλωσιν αυτού συγγραφεϊσα καρά. τοΰ αγίου Ιωάννου τού θεολόγου.

ΡγοΙο^ιιπι ί ϊ ι ιι πι βοΐαι παβεΐ εοάεχ Ο; ηοιι ΗαΙιεηΙ ΛΟΕΡΟΗ ; ΗϊαΙ Β.

Ι'Γαρίι-ιείΐ νεΓΟ ίηνρηίΐιΐΓ εΐίκηι ίη ΟορΙο ίπίετριρίο , ϊΐεπι ϊιι ίαΐίιιοιιιιη εοιίϊεί-

Βικ ηοηηβΐΐκ , ηυοβ 3(1 ΙαίϊιιιίΓη ΙεχΙιιπι νίιίε.

προτίκτωρ : ϊΐβ εοιίεχ ; Βΐι-οη βιΐίοϋΐ προτεκτωρ | τυγχάνων : ΤΗι'Ιο ειιηι ριαβ-

εεάεηΐϊοαβ εοηΐιιοχίΐ. Ιάεπι ρο«1 γραφών ϊηΙεΓριιηχίΐ. | έπεγνων : εοιίεχ έ-έγνω

(ΒϊγοΗ επιγνω) | καταξιωθείς: οοάβχ κατηξιωθείς | κατέθεντο: οοάεχ -θοντο |

ευρον : εοάεχ έρώ (ΒϊγοΙι ειρω) | μεθερμήνευσα : βίε εοιτϊββικίιιιη ν ϊιίεΐιιιΐ ιιι ρΓο
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βασιλείας του δεσπότου ημών Φλαβίου Θεοδοσίου, έτους έ*πτα-

καιδεκάτου, και Φλαβίου Οΰαλεντινιανοϋ το έκτον, έν Ινδι-

κτιώνι θ'.

Πάντες ούν όσοι άναγινώσκετε και μεταβάλλετε εις έτερα

βιβλία, μνημονεύετε μου και εύχεσθε υπέρ έμοΰ, ίνα ΐλεός μη

γένηται 6 θεές και ιλάσηται ταΐς άμαρτίαις μου ας ήμαρτον

είς αυτόν.

ΕΙρήνη τοις άναγινώσκουσι και τοις άκούουσι και τοϊς οί-

κέταις αυτών. αμήν.

Έν έτει πεντεκαιδεκάτω της ηγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος

βασιλέως 'Ρωμαίων, καί Ήρώδου βασιλέως της Γαλιλαίος, έν

μεϋερμηνεΰσας αϋοά" ϊη εοιίίεε εβί | το έκτον : εο•(1εχ τοΰ έκτον , οηιΐε Τΐιίΐο

του έκτου ιηΐίιΐίΐ. Υίι1<•1ιιι ναΐεηΐίηϊαηυβ (ιπη ββχΐιιιη οοιικιιΐ Γιήωε ιΐί• Ι. ΟβΙεηιπι

ηϋΓηυηιιη έτττακαιβεκάτου εοηππηηΐ ΟορΙιΐδ , βεά ρι-ο το έκτον Ιιιώοι ψιίηΐυη.

Ι.αΐ ίυιι-, νει-ο ρΓΟ ρηοτε αηηηη ιία•ίπιι«/ι Μίαυιαη, κι ριο Οΰαλεντινιανοϋ το έκτον

ΙιιιϋεΙ ΥαΙιηΙίηίαηο ΑυρηιΙο.

καί μεταβάλλετε : καί ίη εοάΊεε εχείάίι | καί εύχεστε : ίΐ» ροΐίω «εποεη-

ίΐιιιτί νϊιΙιΊκιΙιιι- ιμιιιιη εΰχ. καί, αυεπίίΐάΊιιοάΊιπι ία εοάΊεβ εβί.

τ. οίκέτ. αυτών : ϊΐα Ιεβεικίιιΐϊΐ νκΙεΙιΐΓ ααεηιαάπιοιίιιπι ΟορΙι» ηαοεί εοππη-

φΐ( άοιιιηί ηηίνίΓχαι. Βίιεη εχ ϊρ80 εοαϋεε ΙκιιΐϊΐταΙ αυτών , δοιΐ Τηίΐο ϊυϊιΐοηι

αϋτοΰ Ιε^ϊι ηεε ϊ<1 (,,ίίτμοϊ άΐϊ") ιιΊκίι-ικΙιιιιι ριιίαΐ.

Η α η ε Ιεπιροι-ίβ η ο ι ;ι πι πιϊϊίπι-; ρη»επ§ιιηΙ ΑΟΕΟ, ΐΐεπι ϋ. ΡΓαεΙεΓβαηΙ

ΓΗ. Κιμμι.•. Ηϊ»1 Β. Ε»η(Ι(-ιη νει-ο ιΊί.ιπι ΟορΙιυ ει Ι^ΐίηοηπη ιιΐΐαυυΐ εο<1ϊεει

ΙεηεηΙ.

Έν (ρΓΟ εο ΒϊιεΚ ειΐΐιΐίι Έγένετο) ίτει πεντεχαιδεχάτω εαιη 00. ΕιιηιΚ'ηι

αηηιιιη η^ικκεπηΐ ΓΙεηι. Λΐεχ. 8ΐιηιπ. Ι. ρ. 1+7. ΤεΓίυΙΙ. αιΐν. ΙιιιΙ. 8. Αιι-

8 κ β ΐ• αν. άβϊ 18, 54. ι,.ι (ΐ απί. ϊηβΐίΐαη. 4, 10. . . 1)Ε έν έ*τει ο'κτωχαιδε-

κάτω. Ηυηε ίΐηηυιη ΐιιειιΐιιτ II ί β γ ο π γ πι ιι 3 ιΊ Ο ε (1 γ ε η η * εχ Ε υ 5 ε ο ϋ (νίίε

ρθ8ί) υε 8Ϊο•ϊ νίάεπίατ βιιείοπίαίε . . Ι,ηΐϊηοηιπι εοιΜ. Εϊη». Ρίοτ. ΓβΙ>Ηο. »

αηηο ΧΥΙΙΙί. (^ιιπη ηηηιπη εηηΙϊπηΗΐ ηί ΓμΙΙογ 0ορΙιΐ5, ίη απο αηΐε ηοηο εχεϊ-

ιΐίββε νίάεΐιιι* ιΐβνϊηιυ. Λιχί'ΐΐιπιΐ νεΓβϊοηεδ νείειτεβ Οεπηαηϊεαε , Αη^ΐοβαχοπΐεαε,

Ρπιιιεθ£α11ίεαε. Ιίαικίι-ιυ εηπιριιΐϋΐίοηεπι ρι-βεϊνϊΐ Ε ιι κ <■ Ι) ί ιι ν ίο εΙίΓοη. απηειι.

II. ρ. 264. (εί. εΐίβηι δνηεβΙΙ. εΗι-οηοβΓ. ρ. 324. Νΐεερίι. ΗΐβΙ. εεεί. 1, 40.,

ΐ|ΐιιιιιΐ(]ΐπιιη ΗϊβΓοιιγιηιΐ8 νει-ΐίΐ XVIII., αιΐϋΐίρυΐιιιιΐε ροβΐ ΟεοίΓβηο, ι. β. ιη' ρπ>

ύ'.) . . Α έν έτει δεκάτω. ΙΙεπι Ιαΐ. εοά. 0ογ5. Ιη ιιΐι-οααε εχεϊάΊββε νϊιίεΐιΐί

αΙίεΓ Η11ΠΚΜΪΙ8 . . άεηίηυε Ι α 1. ΛΙ'γιο. (Ηεΐίΐ]. βαεΓ. ι-οΙ. Ηυιιΐΐι. II, ρ. 187.) ιιπ-

ηαηι Τΐοεπϊ XVI. ΐυείυΓ. | ηγεμονίας οιιπι ΟΙ)Εβ . . Α βασιλείας | βασιλέως

"Ρωμαίων ευηι ΕΟ, ϊίεπι Οορίο ε.ι ^;ιΐίπο . . Ο καί βασιλ. 'Ρωμ. .. Α της "Ρω

μαίων άρχης . . ϋ ογπ | κα\ Ήρώδου (Ο αάά τοΰ , ηοη ί(εηι ΑΟ) βασιλέως της

Γαλιλαίας (ουιη Ο ει [Γαλατίας Ηαο«(] Ο, ϊΐβπι Οορίο βΐ Ι>;ιΐίηο ; Α της Ίον-
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έννεακαιδεκάτω Ιτει της αρχής αΰτοΰ , τη προ οκτώ καλανδών

Άπριλλίων, ήτις έστιν είκάς πε'μ.πτη Μαρτίου, έν ύπατεία'Ρού-

φου και 'Ρουβελλίωνος, έν τω τέταρτο ετει της διακοσιοστης

δευτέρας όλυμ.πιάδος, έπι άρχιερε'ως των 'Ιουδαίων 'Ιωσήπου τοΰ

Καϊάφα.

δαίας) . . Ό βασιλεύοντος Ήρώδου της Ιουδαίας , Ε κα\ Ήρώδου τοΰ υΐοΰ Ήρώ-

δου της Ιουδαίας [ έν (αιιη 00 ; ρΓαοΐβππϊΐΐυπί ΑΕ) έννεακαιδεκ. (Α ένακαιβεκ.)

έτει (Ιιοε αηΐβ έννεακαιδ. ροηιιηΐ Ο [ΗββεΙ τη] Ο ; ϋϋι.•ηι ηηΐβ της αρχής ηιΜιιιιΐ

έπί) της αρχ. αυτοΰ . . ϋ ο™ | τη προ ο'κτώ καλανδών Άπριλλίων (Ηαεε οαπ» Ο

ει | οπιΪ85ο Άπριλλ.] Α ; Ο τη ο'γδο'η Άπριλλίω) , ήτις έστ\ν είκάς (ΐΐβ Α βΐ

[νίκας] Ο; Ο η'κάδι) πέμπτη Μαρτίου (ϊϊβ Ο, ϊίεπι [Μαρτίω] Ο; Α τοΰ Μαρ

τίου μηνός) . . ε»άεπι αριΐ(Ι 1•αιίιιο>. παοεπΙ ιιι- ; ϊίεπι ϊη ΟορΙο ψκιπιπ,ηβπι τή ι»-

ηαε Άπριλλίων ηοη εχρπ'ιηίΐ . . ϋΕ οπι. Νοβίτασι αείοηιιη ΡϊΙηΙϊ 1ε< ιίοηεηι ίβπι

ηοΐ,ιπιιιΐ Ε 1 1 ί ρ Η ,-ι π ί ιΐδ (ΗβΡΓ. Ι.. Οπηι ΐοιίριίη]. 1. άπο των άκτων δήϊεν Πιλά

του αΰχοΰσι την άκρίβειαν εΰρηκέναι, έν ο!ς έμφέρεται τη προ ο'κτώ καλανδών

Άπριλλίων τον σωτήρα πεπονίϊέναι.) εί βιιοΙογ (01ΐΓγ8θ3ΐοπιο8?) ΙιοπιίΙ. 8. ία

ρ35ΐ•1ΐ3 (τά γαρ ΰπομνη'ματα τά υπό Πιλάτου πραχϊέντα κα\ την προ3εσμίαν πε

ριέχει τοΰ πάσχα. Ιστορείται ουν οτι τή προ ο'κτώ καλανδών Άπριλλίων έ*παϋεν

ο' σωτη'ρ.). δεά ΕρϊρΗαπϊι» ΙεβΙβΙυτ εώτη ϊη ηϋίβ ;η Ιοπιπι Ρίΐκΐί εχεπιρίίβ ρι-ο

άίΐ VIII. δε ΐηνεηίηβ άκτη XV. Εαηάειη νεΓΟ «ϊίεπι οεΐανυπι βηΐε Οηΐεηιΐ. Αρπί.

εοηηππαηΐ Ιοεϊδ Ιαικίίΐΐίβ 01 ε πι. Αΐεχ. , Τει-Ιιιΐΐ. , Λιΐβΐιείϊηαβ. ΟοηΙπι

ΟΓΒεεοπιπι Μεηηεβ (Ιϊεπι ΜαΓίη ΧΧΙΙΓ. ΙεηεηΙ, αά α,ηοβ βοοειίϊΐ 1, α ο ι α η -

Ι ίιΐ3 1. Ι. ϋεπίφιε ΕρίρΗηη. Η<ιει•. 1.1. Α1ο£ογ. 23. εβί πάσχει ό σωτήρ έν τώ

προ ιγ' καλανδών Άπριλλίων. | έν υ'πατεία (ϊίβ Α; Ο έν ΰπατίου, Ο έν Ίπατίου)

'Ροΰφου (ϊΐβ Α; Ο 'Ρο'φου; Ο Άρουφίνου, ιιι'βΐ Γοι-Ιε ε«1 έν υ'πατίουα ρουφίνου)

καΐ 'Ρουβελλίωνος (Α 'Ρουβελίωνος 8Ϊο ; Ο 'Ρουβελιανοΰ , Ο 'Ρουβιλεο'νου) . . Ό

επί υ'πάτου Βικεντ'.ανοΰ („<ιυο "ΟΠίϊπε ΓεεειιΐΐοΓεί ΟΓβεεΐ Κοηκιηιιπι ϋοϊί^ηαηΐ

εαίϋϋ ρΐΌρΗιιηι ηοσιεη ίςηοηιηΐ") . . Ε οιη. δεά εοηι Ιεειϊοηε ηοκίπι οοη$εηΐϊΐ

Γΐί.ιιη < 'ο[)(;ιΐ8 : βσηίυΐσΐιι Κυ/ί ιΐ Ηιά>ιΙΗοηί$. Ιϊεπι ΓεΓε Ι.ηΐίιιϊ , ηί$! α,υοιΐ ϋυ/ίηί

ρτο βυ/ϊ ΙιαΙιβηΓ. Ριιιείριεβ οΓ. Ερΐρΐιαη. Ιι:ιργ. Ι, Ι. Α1ο§ογ. 23. (ΰπατεία 'Ροΰ

φου καΐ 'Ρουβελλίωνο;) , ιρπ ηεηηε αο Ραβίί διοαΠ Κιφινι βΙ ΗαΝ-ΙΙίοικτη (Ριΐ8ΐ.

8ια ΚηΜΙίηηηί) εοαβιιίεβ β πγ)ιιμιΙ»ιιι άχιοτητη Οαηϊηοηαη (των δυο Γεμηνών)

άΐ5ΐίιΐ£ΐιίι. ΑΐίΐεΓ Τ ε γ ι ιι 1 1. Ι. 1. (ραίη'ο ρεΓ/βοΙο ε»ί — «Π5ΐιίί6«5 ΗιΛεΙΗο Οί-

ιηίηο εί Βυ/ϊο [ΓυΒο?] Οιπιίηο). ^ι13Π1 ΤεΓίιιΙΙϊβηϊ βεηΐεπίκιπι εοηΐΐππβΐ Τβοιϊ.

ίιΐιικιΙ. V, 1. π1)ί εβί Ιΐ<ώι:!Ιίο ιΐ Ειι/ίο οοηαιιΐίΐιιΐ! , ψιοηίηι ιύήφΐΐ Οί'τηίηιι.1 οοιιηο-

ΤΜηΙυίη ιταΐ. | έν τώ τετάρτω έ*τει της διακ. δευτ. (Ε της αυ'της ρΓΟ τ. δ. δ.)

ο'λυμπ. εοιη ΑΟΟ, ϊίεπι Ε (Ο Ιιβεε οπιπία οπι). ('υπκΐ'ΐιΐίι ΟορΙυβ, ιιϊβί ηαοά

δευτέρας ρΓβεΙεπηΐΐΙϊΐ ; ϊίειη Ι,βΐίηί. Ιυΐΐο Α 1Ί ί ι- ;ι ιι ο ρΓΟ φιατίο εϊηβιίεπι

0Ινπΐ|ΐί;ι(ΙΪ5 αιιηο ρΐίΐεηϊι ίΐΐηηβηι, εί. Κοιιΐΐι Βεΐϊΐ]. 830Γ. II. ρ. 188. ΜεπποΓαΙιίΙβ

νεΓΟ ε:1 ΓηίπιΙιίΙοιη βοΐϊι (Ιείεείίοηειη 3 ΡΗΙεξοηΙε ικιιταΐβΓη ίη ειιιιιίεπι αηηιιπι

ίπάιΐίββε Ιγ3ιΙϊ; εί. ΕιιβεΙ). ΟΗγοπ. βπηεη. II. ρ. 265. εί ίιίειτι ϊη δνηεεΙΗ

εΗΓοηοςτ. ρ- 324. : ρι-ο τω δε εηϊπι οπιηίηο τώ δ1, ;ιιΙ.•-[ί])ΐιΙ;ιιιΙο Ηιει-οηνιηο ϊιι-

ΙεΓρΓεΙε , 1ε§εηάυπι εβί , ϊτβ ιιί βΟΓΪρβεηΙ εχ ΡΗ1ε§οηΙε Ευ^εΒίυβ τω β' έτει της

σβ' Ολυμπιάδος έγένετο έκλειψις η'λίου μεγίστη τών έγνωρισμένων πρότερον. | έπί

ουπι Λ Ι)1.<'. ; ϊίεπι Οορί εί 1,»ι . . Ο καΐ έπί | άρχιερέως εοηι ΑΟΟ . . ϋΕ αρ

χιερέων | Ίωσήπου τοΰ Καϊάφα ευπι Α ; ίΐεπ» Ίωσίπου ( Ο - ίππου) χοά Καϊάφα

ϋΟ. Νεε βΙίΐεΓ (νεί εασι Α νεί οιιπι ϋΟ ίβεΐππΐ) Οορί ει 1>βΐ1 . . Ο πίΐ ηί*ι
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"Οσα μετά τον σταυρόν και το πάθος τοΰ κυρίου ήμ-ων

Ίησοΰ Χρίστου τοΰ σωτήρος θεοΰ γράμμασιν έβραϊκοϊς ίστορήσας

Νικόδημος έγραψε και τοις μετέπειτα κατέλιπεν, ωδέ πως έχει.

Οαριγγ Ι.

1 2υμβιύλιον γαρ ποιήσαντες οί αρχιερείς και οί γραμμα

τείς, "Αννας καΐ Καϊάφας και 2ήμης και Δαθαής και Γαμα-

λιήλ, Ιούδας, Λευις και Νεφθαλείμ, Αλέξανδρος και Ίάειρος

Καϊάφα . . Ε "Αννα καί Καϊάφα. ΡΓβεΙεΓεβ Ιεείϊοηεπι εοάίεΐβ Α οοηβηηβηΐ Ι ο -

« β ρ Η. βηΐίςο]. ίο(1. 18 , 4. 3. ει Ε α 8 ο Ι). ΙιϊβΙ. εεεί. 1 , 10. Ιβθίοηΐεβ ρΐβααπι ϊΐ-

Ιϊιΐ5 ροηΐίΚείβ ηοπιεη Ίώστ,ζο; ο Καϊάφας ίιιίββε.

"Οσα μετά ιΐία,αε ωδέ πως έχει: ϊΐ» ρΓΟΓβιιβ Α . . ΟΕΟ καί ό'σα μετά τόν

σταυρόν καί το πάίίος τοΰ κυρίου (00 κυρίου , Ε Ίησοΰ) , Ιιιηι Ο ρβΓ£ΪΙ Ιστο-

ρη'σας Νικόδημος παρέδωκεν τοις οίρχιερεϋαιν κα\ τοις άλλοις Ίουδαίοις , συνέτα-

ξεν ό αυ'τος Νικόδημος γράμμασιν έβραϊκοϊς: Ο ρεΓ(τίι Ιστόρησεν Νικόδημος καί

παρέβωκε τοις άρχιερεΰσι κα\ τοις άλλοις Ίουδαϊοις- συνέταξεν δε ό αυτός Νικό

δημος γράμμασιν έ^ραϊκοϊς: Ε ρεΓβίι Ιστόρησε Νικόδημος τά πεπραγμένα τοις

Ίουδαίοις κα\ τοις άρχιερεΰσι, συνέταξεν ό αυτός Νικόδημος γράμμασιν έβραΐκοϊς

έν ταϊς η'μέραις έκείναις σταυραώέντος τοΰ Ίησοΰ καί Ποντίου Πιλάτου η'γεμο-

νεΰοντος της τε Παλαιστίνης κα\ της Φοινίκης . . Π ηβεε ΐηηΐιιιτι Ηβοει ε3(]βε

ρΓ»ρεει1<?ιιΐίΙ)Π8 ηηηεχβ : ό κύριος η'μών Ίησοΰς Χριστός έσταυρώ3η . . ΟορΙαί

ςιΐΗβ 1ι»1>εΙ , ε» 531Ϊ3 εοΓΓίιρΙα εββε νίιΙεηΙιΐΓ : αίφιε Μ οτηηα (ηΐταηΐ ροιΐ οηιά(ί-

χίοηαη βί βα αιιαβ οοηΐίριηιηΐ άοηιίηο ηο$Ιτο ίβίΐι ΟΛπίίο. Νκοάαηιιι ϋαφίί Λιιχ

/(«ίαβοπιτί» ρίτηηίηνίί «α ηιιαι 5ΐιιιιιιιι $αατάοΙί3 βί ηΐίφιί Ιηάαιί ραίΐηιηΙ $ε$ι ΟΤιπ'-

5ΐο ομροηίηίβί. Ρογγο Λίεοαβιηΐϋ βα οτηηία ίετίράΐ «Ι ηιτηοηαι ιηαηάαηηΐιιτ ΙίΗιήι

λβοταιείι Ινκ ηιοάο . . . <1ε ί.Βΐίηΐ5 αιΐ εοάίεεπι Α ρΓΟρε αοεεάίΐ Ρβοπε φιαηία ;ιο«Ι

ετοοβΗΐ εί ρα55ίοηβη» άοτηίηί Ηϊ5ΐοήαΙη$ β«ί Λ'ίοοιίεπίϋδ Ιίίίβπϊ /ιβΟΓαίείϊ. Ρογγο ΓΙογ

(»ϊπιϊ1ίΐ('Γ01αε Εϊηβ ει ϋοι-β) βί φιαηία ρού - - Νκοάαηηβ αοία σ ρηηεϊρϊίιι» ϊαοβτ-

άοΐατη [ει] τάνρη» Ιυ,άαιίχ , τηαηάανϋ ίρββ Λϊωιίεηιιυ ΙίΙΙιτϊι Ιιβοταίοβ.

Ι, 1. 2υμ(3οΰλιον — γραμματείς ειιιη Α .. ΡΗ Έν ταϊς η'μέραις έκείναις

συμβούλιον ποιησαντες οι Ιουδαίοι . . ΓΟΟ ιπΊ εϊιΐ5ΐηο<1ί ιιοπιΐηΐύυβ κεαηβηΐΐοΐΒ

ρΓηεηιίΐ Ι ιιηΐ, ηεε πι;ι^ϊκ εοιϋεε» 1;ιΙ ίπί, ι ιϊ- ϊ ιριηιΐ ΙΉΙιιίι• ροδί Αηηα$ α&Λ'Λ (ηχτη . .

ΟορΙ δβσιιβηίβ» (μοτιιη ηοτηίηα !ΐιη! | "Άννας κ. Καϊάφας (6 Καίφας) εηηι Αθΰ6,

ΟορΙο εΐ ΙιβΗηίβ . . ΡΗ ηέο Ηβεο ηβο ι ι-1ί(|ΐια ηοηιϊηα ΙιμΙχίιΙ | κα\ 2η'μης κα\

Δανάης εοπι Α . . Ο κ. Χουμνή κ. Δο5αί, ΟορΙ βί .^κηιπιί.; βί ΟυΙΗαίηι . . Ο κ.

Νουμης κ. Δοΐαη' . . Ι) κα\ Συμε&ίν, αΙΙεΓΟ οπιΐ58θ . . ίαΐίηϊ ρΐεη^υε βί (ιιΐίί οιη)

ίιίυηιιηπί (δοηιηβ, 8υτητη(, δι/ηιβοη) ίΙ ('ηΐϋ οιη) 1)αΙαηι (Ι'αΙΙιαη) ; (Ιιιο νεΓΟ οοιΙγΙ-

ναι, ϊΐεηι νεηείιιβ χιιιηη» ιαοβτάοίίί βί άοοΙοΓα , ϊίειη Αιτιογ βί α/ϋ αηιιιηιί ίσοβτ-

άοΐα , ΌαΙατη νίάΐΐίοιΐ | κα\ Γαμαλιη'λ εοιτι Ο ει ΟομΙο ; ιΊεπι οπιϊϊίο καί Ο ;

ϊίειιι νεί ;ιι1(1ί(ο νεί οπ»8$ο καί ίιβίϊιιί . . Αϋ οπι | Ιούδας: ΟορΙϋί (Ηεπι Απ>ογ)

βί Ιηάα$ | Λευίς ειιιπ Οϋ (Λεβίς) Ο, ιΐεπτ (ΧίνιΊ) ΟορΙ (ΟορΙ εΐ αΐϊηυοι εοιίί.

ΙαΙ. ρπκ-ροηυπί βί) . . Α Λευί , ΪΙειη ρΙ(•ιΊ(]ΐκ• εο(1ιΙ. ΙαΙ. (ιιηιΐί Ηβι/ίβΙ) , ΐίςαε ιιιιΐβ

Ιαάαι ρη.ιίΐιιηι) | κα\ (ειιπι Α ΟορΙ εΐ αΐΐςυηΐ ϋοΜ. ΙαΙ. ; Ο α1ϋ(]αε οπι) Νεφθα

λείμ (-λη'μ, -λίμ) | Αλέξανδρος ειιπι ΑϋΟ ΟορΙο ει ί,ηΐϊιιί» ρΙεπ.«]ΐιε (βεθ

V»» ει Υεη ΛηιίΓΟίοη) . . Γ, οπι | κα\ (Γ, Υηίΐ οιη) Ίάειρος (Ο "Ιακρος, ΟορΙ
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και οί λοιποί των Ιουδαίων ήλθον προς Πιλάτον κατηγορούντες

τού Ιησού" περί πολλών πράξεων , λέγοντες Τούτον οϊδαμεν οντά

υίον Ιωσήφ τού τέκτονος απέ Μαρίας γεννηθέντα, και λέγει

έαυτον είναι υίον θεού και βασιλέα" άλλα και τα σάββατα βέ

βηλοι, και τον πάτριον νόμον ημών βούλεται καταλύσαι. λέγει

5 Πιλάτος Και τίνα έστιν ά πράττει και βούλεται καταλύσαι;

λέγουσιν οί Ιουδαίοι Νόμον έχομεν έν σαββάτω μη θεραπεύσαί

τινα' ούτος δέ χωλούς και κυρτούς ξηρούς τε και τυφλούς και

παραλυτικούς κωφούς και δαιμονιζομένους έθεράπευσεν έν σαβ-

Ηι'μίιι•) πιπί ΟΟ ΟορΙ νειι ναΙΙ . . Α καί "Ερμηλος , Ο καί Ίώσηπος , ρΐιιιν.ι

[•ίΐΐίιιϊ ίί ίίι/ηκ (('ι/πι.ί).

Ιπ Γκοοικίοηβ Β Η»εε ηοηηϊηα βίε Ιοριιπίιιι- : - - ηλϋον εκ των Ιουδαίων προς

αυτούς (ι. ε. β(1 Λιμκπιι ει Οιικιρίκιτη) αρχιερείς Ιούδας, Λευί, Νεφϋαλείμ, Αλέ

ξανδρος, 2υ'ρος.

οί λοιπ. τών Ιουδαίων ειιπι Γ. Ι) Γ., ϊΐεηι (τιΐχφιί Ιηάαεοηιιη) ΐΐοτ Είπί . . Α

( ίΐι-ηι π1 νϊάεΙΟΓ ΟορΙ εΐ ρΐβιίο,ιιε οοάά. ΙαΙ.) οί λ. Ιουδαίοι | ηλϋον ειιπι Α

Οορίο ει Ι,.ιΐϊιιΚ . . ϋΟΟ οΐτινες ηλϋον | προς Πιλάτον: βοΐαβ Ο ρπιεηι κατ'

ιδίαν | κατηγορ. τοΰ Ίησοϋ ειιπι Α , ΐΐεπι (αοείΜ. άοπιάιιαη ηοϊίπιηι Ιααιηι ΟΙντί-

βΐιιτη) ΟορΙ νβΐι Υεη . . 000 πιυΐιϊιριε εοαΜ. Ιβΐ. κατά τοΰ Ιησού κατηγορ. αύ•-

το'ν (Ο αυτού) | περί πολλ. πράξ. ειιπι ΑΟ, Ηεηι ά» (ίη) ηηιΙΙϊς ν»ιι Υεα ..

ΟορΙ οπι . . ΟΌ ιιΙϊιΊ]ΐιι• εοάη" ΙαΙ. »<1(ΐ κακών | Τούτον : 6 (ίΐεηι νβΐΐ Αιαοι)

;ιΗ(1 τον ΊηοΌΰν . . ΟορΙ Ιιαηηι , οιηϊββο τούτον | Ο εΐβαμεν | όντα υ'ιο'ν ειιπι

Α . . Ο υίόν, Ι^ιιϊηϊ βΐϊηιη . . Ο είναι αυτόν υ'ιο'ν . . ϋ όνομαζσμενον υίόν . . Οορί

ιαι βΐϊιιτη | από Μαρίας γεννηϋ. εαπι 00 Οορίο ει Ι .;ι(ηνν . . Α καί Μαρίας . .

Π και η μη'τηρ αυ'τοΰ Μαριάμ | εαυτόν είναι υίον ϋεοΰ καί βασιλέα ειιπι ΟΰΟ,

ιΊεπι ί« ίί.ΐί άιϊ βϋηηι (Ι τέι/μπ ΟορΙ , ϊΐεπι ιι ιαε βΐίηπι άιί ιΐ η^ΐτα Είη3 αΐπ-

4«ε . . Α υίον ί)εού εαυτόν και βασιλέα είναι | άλλα (Οορί Οογβ οπι) καί τά

σάββ. βεβ- ειιπι Α ΟορΙ Οογ« . . ΟϋΟ (ϊΐεπι Ι.»ι.ϊιιί) ρι.-ιοηι οΰ μόνον δε (ρΐεή-

<ριβ [^Ηΐϊηΐ ΕΙ ηοη χοίηητ, Εϊηβ ΛΌη 5ο!μβι) τούτο (Ο οπι ; Ρηοπο ιι<1<1 ιΐη-ίΐ) | πά

τριον ειιηι ΑΟ . . 1)0 πατρώον | νόμον ημών ειιτη Α Οορίο εΐ ί,ίΐίπιϊ.ς . . 000

οπι ημών | λε'γει (Ο εΐ εοάΜ. αΐίιμιοί ΙαΙ. ιιιΜ αυ'τοΐς) ό Πιλ. Καί (Ο ει ί,.ιΐϊπί

οπι) τίνα (Ηα Ο ει 1>αΐίπί ; Α Τί) εΌτίν α (Α ο) πράττ. καί βούλ. καταλ. (κ. β.

κατ. εαπι Ο ει ί,ηΐίιιΪΒ ρΐιιππιίβ ; Α ΡΙογ οπι) οππι ΟΑ ΥηΙΙ νεπ ΡΙογ εΐε . . Ο

"ίη , ϊιριτι ΟορΙ (Ιι αηδίΐιιριι• αϊ) αΐΐίτο καταλύσαι ;κ1 αΐι ει ιιηι) . . Ο Ηαεε οιιηι

»1ιΐ5 ρΙυπ1>ιΐ5 (α8(]υε (Ιυπι ίβηυϊΐιΐΓ Άςιούμεν) οπι | λέγουσιν (Ο ΟορΙ Ι.;ιΐ ϊπί ;κ|ι!

αυ'τώ) οί Ιουδαίοι ειιπι ΑΟ ΟορΙ 1.811 . . Ο οπι | Νόμον . . Ο Καί γαρ νόμον |

θεράπευσα•, ειιπι Ο ΟορΙ Ι^ϋΐι, ϊΐεπι ^εραπεύεσίΐαι Ο .. Α έργάζεσίαι | χωλούς

(οίαιχάοι) ρππιο Ιοεο ΙιαΙνιιΐ ΑΟΟ ΟορΙ Ι,ιιΐΐ; βειΐ ίη ϊΐβ (|ΐιί .ιριμιιιηΐιιΐ' πια^ηα

ε8ΐ 1εεΐίοηΪ8 ναΐ'ίβΙ»8 : κυρτούς (ϋϋΙ>0$05) ει Α ει υΐεπμιε Υΐΐϊεαπυβ βεευηιΐο Ιοεο

ΙΐίΐΙχΜίΙ : ξηρούς ρίβηε ηοη ηοοεπί ηίβι Α, εοιιίΓα Γβ1ϊ(|ϋί λεπρούς ναι-ίε ροβίΐοβ βά-

ιΐιιιιΐ : κωφούς ευπι Α εΐίαπι ΟορΙυβ εοπιπιεπιοΓίΐΙ , ηοη ίΐεηι Γείϊαυϊ. 8εευΐϊ ϊ^ϊ-

Ιιιι ίη ηΐ8 βυπιι» ρι-αε εεΐεπ'8 εοιϋεεπι Α (ρβΓρεηπι ϊ« »ρικ1 ΤΚίΙ. ιΐίοίΐιιι χωλοΐς-

εΐε ΗκοεΓε). Βεΐΐςαί νεΓΟ βίε: Ο χωλούς καί παραλυτικούς καί τυφλούς καί

κυρτούς καί λεπρούς καί δαιμονιζομένους : Ο χωλ. κ. τυφλ. κ. κυρτ. κ. παραλυτ.

κ. λεμπροϋς (βίε) κ. δαιμονιζομένους : ΟορΙ ε/αωΐο» Μ Ι«ρΓ0*05 ίί οηιηΜ «η/ίπηο.« ίί
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βάτω άπό κακών πράξεων, λέγει αύτοΐς ό Πιλάτος Ποίων κα

κών πράξεων; λέγουσιν αύτώ Γόης εστίν, καΐ ε'ν Βεελζεβοΰλ

άρχοντι τών δαιμονίων έκβάλλει τα δαιμ-όνια, και πάντα αύτώ

υποτάσσεται, λέγει αύτοΐς ό Πιλάτος Τοΰτο ούκ £στιν εν

πνεΰματι ακάθαρτο έκβάλλειν τα δαιμόνια, άλλ' έν θεώ τ»

Άσκληπιώ.

1 Λέγουσιν οί Ιουδαίοι τω Πιλάτω Άξιοΰμεν το σον μέγεθος

ώστε αυτόν παραστήναι τω βήματί σου και άκουσθήναι. κοά

προσκαλεσάμενος αυτούς ό Πιλάτος λέγει Είπατε μοι οτι πώς

δύναμαι έγώ ήγεμών ων βασιλέα έξετάσαι; λέγουσιν αύτώ

' Ημείς οΰ λέγομεν βασιλέα αυτόν είναι, άλλ' αυτός εαυτόν λέγει.

προσκαλεσάμενος δέ ό Πιλάτος τον κούρσωρα λέγει αύτώ Μετά

α Λαααοηί νΐχαίο» ίΐ $Μτάθ3 (Ι ηιυίοι: Είηβ οίαηάοι εί $ιιτάο$ , οιιτνοί (Ι ραταίχΐίοο!,

οοίοοί ίΐ ΙίρΓΟίΟί εΐ άαιιηοηίαοοί : ΎιΜ οίαιιάοα (Ι οί'οΙμμοχ, ^αι^οx, ραΓαΙφΙκοι, Ιί-

ρτοιοι , άα(ηιοηίθ3θ$ ίί ΙνηαΙκο!. (0ε1.ει•ο8 Ιαΐίηοβ εοάιΐ. νϊιϊε αΛ Ιιιΐϊηιιπι ηοΐοηιηι

ΡϊΙβΙϊ Ιεχίοπι.) | λέγει αΰτ. ό Πιλ. II. κ. πράξεων; λέγ. αΰτώ ειιηι 6 Οορί

1.9*1 . . ΑΟ οιτι | Γόης ευπι Ο 1•β(1 (Οορί οπι Γόης έστ. κα() . . Α οτι γόης,

Ο κοΛ γο'ηϊ | Λ (Ο «αά τω) Βεελζεβ. (Ο Βελζεβ.) αρχ. τ. δαιμ. ευπι ΛΟ Οορί

ΙιβΙΙ . . Ο έν Βεελζ. (οπιϊωΐί δρχ. τ. βαιμ.) | κα\ πάντα οιιπι Α& . . Ο κ. τά

πά. | Ο οπι ούτω | Τοΰτο ουκ ίστ οιιπι ΑΟ Οορί ίαΐι . . ΟΕ Οΰκ ίστιν (ίστι)

δυνατόν | έν πνεΰματι άκαϋάρτω : Α οπι πνεΰματι | τά (οππι ΟΕ ; Ο οπι) δαι

μόνια : Α οιτι | άλλ' έν 5ε. τω (ί*β Α; Ο οπι) Άσκληπιώ οαπι ΑΟ, ίίειη ΡΙογ ..

Οορί ει πιιιΐιί οο<Μ. Ι»ι. ιιά \η νίτ!ιιΐ€ (ηοτηίηί) άά . . Ο (ϊιεπι αϊ νίαεΙπΓ Ε) οπι

Ί. τω Πιλάτω : Ο Οορί οπι | τό σον μέγεθος οοπι Λϋ Οορί \"»11 Οογ8 . .

00 Εϊηβ Ριι1)γϊο το ΰμέτερον μέγεθος , ϊίοιυ Ε τοΰ υμετέρου κράτους | ώστε αυτ.

παραστήναι (Ε παρασταδήναι) τω βήμ. σου κ. άκουσα, οιιπι ΟΟΕ Οορί ΙλΙΙ . .

Ο ώστε αΰτ. παραστήναι έπι τοΰ βη'ματός σου κα\ έρωτηϊίήναι παρά σοΰ . . Α

ώστε είσελ3εΐν σε εϊς τό πραιτώριον καΐ έρωτησαι αυτόν, ην γάρ ο' Ίησοΰς

μετά τοΰ όχλου ϊξω έστηκώς. | κα\ προσκαλ. αΰτ. ό Πιλ. (Α προσκ. δε ό Πιλ.

τους Ιουδαίους) λέγει (Ο βάΊΙ αΰτοΐς) Είπατε μοι οτι (ειιιη β ; ΑΕΟ οπι) πώς

δΰν. έγώ η'γ. ών (Ο οπι) βασιλ. έξετάσαι (έξετ. οιιπι ΟΕΟ ; Α έμαυτόν λέγειν)

ειιπι ΑΟΕΟ . . Ό άπεκρΰη ό Πιλ. καΐ είπε τοις Ίουδαίοις Πώς δΰνασίε (?) τον

βασιλέα υμών έξετάσαι . . Οορί ΚαφοηάϊΙ ΡϋαΙα$ βι'οί/ί τηίΛϊ, ηοηη» ορχιι επί βιϊΙ-

ίίτβ (ίκοί'ΐιι αά φιαιηηάυτη Γβρβιπ. Ιιεπι ΚΙογ ν»ιι Αάυίκαη! αά 5ί ΡίΙαΙια ΗιιΙαιο!

ΰίάΐΐ νηϋά, ςοοτικκίο ρο$ιυη ί(/ο άνιη ρΓαβίίί 5«ηι (ΎβΙΙ αιτη ίίπι ρτα($(ΐ) γϊοοιι

•ηίίιτοοαΓί . . ρΙιιι-08 αΐϋ Ιίΐΐϊιιΐ οο(ί(1. Ηίίβο ηοη ΗαοειιΙ , ηβ(]«β ΐΏΒβίί ΗιιοβΙ ίβχίαϊ

Β βοΐοΓππι. | λέγουσιν αυτω (ϋ βιΐιΐ οί Ιουδαίοι) Ήμ. οΰ λέγ. βασιλ. αΰτέν (6

αΰτ. βασ.) είναι, άλλ' αυτός (6 οσι) έαυτ. λέγει (ϋ Οορί ογπ είναι ικα,ιιβ λέγει)

οπηι ΟϋΕΟ Οορί Ι'Ίογ ναΙΙ . . Α (οχ οηιϊϊβΐοηβ βοπιηι ςικιε ϊηΙεΓροβϊΐο δΐιηΐ ογ-

Ιυπι νίίΙείιΐΓ ίΐίαιΐ έμαυτόν λέγειν, ηαοά ϊ»ΐε οοάεχ ρΓο έξετάσαι η»1)εΐ) οσι. Ιιεπι

οπι εοι1(1. Ι»ι. πιυΐΐΐ. | προσκαλ. δε (Ο τότε προσκ. , ΟΕ και προσκ.) ό Πιλ. οιιπι

ΟΟΕΟ Πογ Είιι» Ρ»1)γ; ϊιεπι νΊιΐΙ Λάνοοπηί ίίαψιο Ρϋαίηί, ει Οορί Οααη ΡίΙαΙια

αοαπηυϊΐ . . Α προσκαλ. δε καί (οπι ο' Πιλ.) | τον κοΰρσωρα οασι ΑΟ (ϊΐι•πι ΡΗ)

.. ΕΟ κοΰρσορα, Ο τινά κοΰρσορα | Μετά έπιεικ. άχ3. ό 'ίησ. οαιη ΑΟΕΟ,
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επιεικείας άχθήτω ό Ιησούς, έκβάς δέ ό κούρσωρ καΐ γ>ωρίσας

αυτόν προσεκύνησεν, και λαβών τό καθάπλωμα της χειρός αυ

τού ηπλωσεν χαμαΐ και λέγει αύτώ Κύριε, ώδε περιπάτησον και

εΐσελθε , οτι καλεί σε δ ήγεμ-οίν. ΐδόντες δε οί Ιουδαίοι δ έποίη-

σεν δ κούρσωρ, κατέκραξαν τού Πιλάτου λέγοντες Δια τί υπό

πραίκωνος αυτόν ουκ έκέλευσας εΐσελθεϊν άλλ' υπό κούρσωρος;

και γαρ δ κούρσωρ θεασάμενος αυτόν προσεκύνησε, και τό φα-

κεώλιον αυτού ήπλωσε χαμαι καΐ ώς βασιλέα αυτόν περιπατησαι

πεποίηκεν.

* Ό δέ Πιλάτος ρ,ετακαλεσάμενος τόν κούρσωρα λέγει

αύτώ Τί τούτο έποίησας, και ήπλ6)σας τό φακεώλιόν σου έπι

της γης και έπ' αύτώ περιπατησαι πεποίηκάς τόν Ίησούν ; λέγει

ίΐ«ηι €θ|ΐΐ (ΛιίΓοιίιιο ιιιί/ιι Ιαηιιη φιϊίΐο τηοάό) εΐ ΙλΚ . . Ο »άι1 ωδε | εκβάς οιιτα

00 .. ΑΕ ίίελϊών | γνωρίσ. αυτόν προσεκύνησεν ειιπι Α Εϊαι Ρβ&ι-, ϊιοιιι 8(1-

(Ηΐο αύτώ 00 . . Ε Οορί γνωρ. τόν Ίησούν προσεκ. αΰτώ | κα> λοβών ειιπι Α,

ϊΐεαι [ΐηΐι,Ίΐχ) Χ.αι Υοιι ; υ χα\ εκβολών . . Ο Ε γ.-Λ έλαβε | τό κα^άπλωμα (ϊεα

Α; Ο κατάπλ) ειιπι Λ (' . . ΌΕ τό φακεάλιον, ίΐεπι ΓΗ (ϋε υΐι-οιμιε νιΊ1<; «ιΙ

ηιιϊιΐδ ϊβοΐϊοπίβ Ιιικτπ ) τό φοκιόλ. Ι,ίΐΐϊιη (α$άαΙ( | της χειρ. αυτού" οι»γπ ΑΟ . .

Ο αυτού . . ΡΗ ο κατεΐχεν είς την χείρα αυτού, ϊιεπι ί.8ΐίηί . . Ε ο κΌτεΐχε κατά

την τάξιν έν η) χειρί αυτού | ηπλωσε χαμαί ειιιη Αϋ ει Ι,Ηΐϊηίϋ . . ΡΗ ηπλ.

αΰτώ χαμ. , ΟΕ χάί ηπλωσεν αυ'τό χαμ. | κ. λέγει (ΡΗ εΐπεν) αΰτώ οανα ΑΡΗ

.". Ο βίο κ. λέγ. τώ Ιησού Ι Κύριε .. Ε »ά<1 μου | ώδε περιπ. χαΐ εΓσελ5ε

ειιπι Ο ΕίηβΡβΒΓ αΐίϊβπ,αε Ιηΐίηίβ εοιΜ .. Α νβιι βάα εις τό πραιτώριον, ϊΐεπι Ε

επί τοΰ βη'ματος . . Ώ ενταύθα περιπάτησον . . ΡΗ οπι | οτι εοπ> Αβ Ιαιε . .

ι <Ίί(|ΐπ οιη | ο έποίησεν ό κούρσωρ : Ο »<1α οτι προσεκύνησε τόν Ίησούν καΐ

τό φαχεόλιον αυτού ηπλωσε | κατέκραξαν : Α ζήλου πλησϊίντες κατεκραζον | τοΰ

Πιλάτου (Ο τώ ΙΙιλάτω) . . Ό αΰτοϋ , »βά ρει-§ϊι επί τόν Πιλάτον λέγοντες | Δια

τί ΰπό πραίκωνος (εοιί. πρέκ.) αΰτ. ουκ έχέλευσας (ίιειη Ε) είσελίΐ. άλλ' υπό

κούρσωρος οοιη Α , ίΐεη» Ιλι(ηπ$ . . Ο Δια τί ΰπό πρεσπόκονα (πρεπόκονα ? »1ϋ

πραίκωνα) α. ο. έκάλεσας έλίϊεΐν άλλ' ύπό κούρσωρα . . ϋ Δια τί ούτως έκέλευσας

αυτόν μετά τιμής είσελϋείν . . ΡΗ οπι Ίδόντες δε - - ΰπό κούρσωρα | καΐ γάρ

ό κούρσωρ 3εασάμενος - - περιπατησαι πεποίηκεν ευ.™ Α. ϋίιηίΙίΐΜ Ε ει Ι^αΐΐηί

. . Ο Θΐίίαυε οπι -

(;<)ΐ1ίι:ι'ϋ ΡΗ , <]ΐιι« [Ηΐϊίίιη ί.ιιη αιΐΐιίΐΐϋϊπιω , ϊΐΗί (1υ»8 ϊβοΐίοηεβ βίε εχΙιϊΒειιΙ :

Έν ταΐς η'μεραϊς έκείναις σΟμβούλιον ποιη'σαντες οί Ιουδαίοι προσήλ^ον προς Πι

λάτον (Ηοε αεεεηΐιι υΙεΓο^αε οοάεχ) τόν η'γεμόνα , κρατούντες καΐ τόν Ίησούν,

καΐ παρίδωκον αυτόν αΰτώ. 6 δΐ η'γεμών παραλαβών αυτόν κατέκλεισεν, κα\

βουλόμενος αυτόν άνακρίνβι παρο'ντων καΐ των Ιουδαίων, άπέστειλεν τόν κούρ

σωρα αυτού άγαγεϊν αυτόν, ό δε κούρσωρ αυτόν ίϊεασάμενος προσεκύνησεν αυ

τόν , καΐ τό φακιόλιον ο κατεΐχεν εις την χείρα αυτού ηπλωσεν αΰτώ χαμαΐ καΐ

είπεν αΰτώ Κΰριε, καλεί σε ό η'γεμών.

3. μετακαλεσάμενος ευπι ΟΡ εΐε . . Α προσκαλ. | χ<ύ ηπλωσας τό φακεώλ.

- - τόν Ίησούν <;ιητι Α. 8ϊιιιϊΙίΐβΓ νεη βί ΗσηοταιΙί Ιιιιιιη οιιι ΛϊάΙυτ 0Ι\η$Ιιΐ3 . .

Κναιιρ. ΠρΠΓΓ. ΓϊΙ• ΤΪ8*•ΙΐβΒΐ1θΓΓ. 4 Α
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αύτώ έ κούρσωρ Κύριε ήγεμών, οτε με άπέστειλας εις ' Ιεροσόλυμα

ιερός τον Άλέξανδρον, ε?δον αυτόν καβήμενον έπι 6'νου, και οί παί

δες των Εβραίων κλάδους κατείχον έν ταίς χερσίν αυτών καΐ έ"κρα-

ζον, άλλοι δέ ύπεστροίννυον τά ιμάτια αυτών λέγοντες 2ώσον δη,

ό εν τοις ύψίστοις" ευλογημένος ό ερχόμενος εν ονόματι κυρίου.

4 Κράζουσιν οί Ιουδαίοι λέγοντες προς τον κούρσωρα Οί

μέν παίδες των ' Εβραίων έβραϊστι έκραζον , πόθεν δε σοι το ελ

ληνιστί; λέγει αΰτοίς ό κούρσωρ Ήρωτησά τίνα τών Ιουδαίων

και είπα Τί έστιν δ κράζουσιν εβραϊστί; κάκεϊνός μοι έρμήνευ-

σεν. λέγει αύτοίς ό Πιλάτος Πώς δέ έ*κραζον εβραϊστί; λέγουσιν

αύτώ οί Ιουδαίοι Ωσαννά μεμβρομή βαρουχαμμά άδοναί. λέγει

αύτοϊς ό Πιλάτος Και το Ωσαννά και τά λοιπά τί ερμηνεύεται;

λέγουσιν αύτώ οί Ιουδαίοι 2ώσον δη , ό έν τοις ύψίστοις ευλογη

μένος ό ερχόμενος έν ονόματι κυρίου, λέγει αύτοΐς έ Πιλάτος

ΟΡΗ βιο, ίΐβιη εο<1<1. Ι»ι. ρίβηςιιο οη | Κύριε η'γεμών οαπι ΟΟΕΡ .. Α Κύριε

μου . . Ι.«ΐίηί οπι | οτε : Κ όταν | με άπέστ. οοπι Α εί 1>αΐίηϊς . . Ο βίο άπέστ.

με | εις Ιεροσόλυμα (Ε είς Ιερουσαλήμ) ειιιη ΑΕ . . ΟϋΡ έν Ίεροσολύμοις . .

Υαΐι ίη /«ΓΜίαίοη , Είηβ ΡβΒτ <ίί 1(το»οΙψηα | πρ. τον (οοηι Α ; Ο εΐο οηι) Άλέ

ξανδρον . . ΛΊιΐΙ \Γοη οηι | Κ Εδον 1 καϊη'μενον οππι ΑΚ . . Ο εΐο καίίεζο'μενον \

έπί όνου (Κ ονον) . . ϋ έπί πώλου | κλάδους κατείχον (Ρ έκράτουν κλάδ.) έν τ.

χ. αυ'τ. καί έκραζον οαπι ΕΡ . . Α Εκραζον εβραϊστί, κλάδουί έν τ. χ. α. κατέ

χοντες, ίΐβπι Ό Εκραζον, καΐ κατέχοντες κλάδ. έν τ. χ. αυτών . . Ο Εκραζον

Όσαννά, ευλογημένος ό ερχόμενος, κλάδους έν τ. χ. α. κατέχοντες. 8ίππΗΐ«

Είπα Γ'.ί!)γ; ναπε (ΗΙΓρπιιιΙ αΐϋ ο•υθ5 αιΐ Ιαιίηιιπι ιιοΙοπιπι ΙρχΙιιγπ νίϋβ. | άλλοι δε

- - λέγοντες : Ο Ιιβεο οπι | 2ώσον δη , ό έν τ. υ'ψ. οιιπ ΟΡ Ι.;ιίΐ . , Α Ωσαννά

έν τ. ύψ. , Ό Ωσαννά τω υ'ιώ Δαυίδ | κυρίου : Ο τοΰ κυρ.

4. Κράζουσιν οί Ίουδ. λέγοντες πρ. τον κούρσωρα (Β προς κούρσωροι »α)

εαπ ΒΡ ίαΙΙ . . 0 λέγουσι δε οί Ίουδ. πρ. τ. κούρσωρα . . Α καί λέγουσιν οί

Ίουδ. τω κούρσωρι | Οί μεν παίδ. τ. Έβρ. έβρ. έκραζον οαπι ΒΟΕΡ 1λΆ . ■

Α ΟΊ παίδες ως λέγεις εβραϊστί Εκρ. . . Ο οιη | πόίίεν δέ (Β οηι) σοί το ελλη

νιστί (Β τώ ελινηστή , Ρ το εληνιστη) οαπι ΒΡ . . Α σΰ δε πο'ίϊεν έ'μαϊες καί

ερμηνεύεις αυ'τά ελληνιστί . . Ο (βίπιίΙίΐβΓ Ε) πόϋεν δε σϋ (οοιί. έσοί) Έλλην

(οοί. Ελλους) υπάρχων Ιδες (μο; Β γινώσκεις) το εβραϊστί .. Είη» χαιάί ϋΙ>ί ααη

ώ ϋτ<κοηι Ηΐύηικα ? Υ ;ιΐΛ κηιΐε ΙίΙΛ ρίΐιίίίί ρϊ< Ηοο ιιοίίβ ? Κίπιϋίΐιτ αΐίϊ εο<1ίι•θ5

Ιαιίηϊ. | των Ιουδαίων ου™ ΑΒΡ Ι.αΐι . . ΟΙ) τών Εβραίων | καί είπα τί έοτ.

ο κράζ. έβρ. αϊ™ ΒΡ Κίιυ ν»1ι Υεα (ίΐεαι Ρβπτ, 56(1 ηιΐιϋι ρίΜΤΪ ροβι χράζου-

σ<ν); ϊΐαη οπι»8ο καί εϊπα Ο . . Α γέροντα Τί έστ. ο κράζ. οί παίδες εβραϊστί..

Ι) οη | κάκεΐν. μοι έρμη'ν. (Β έρμ. μοι , Ο αάά πάντα) οαπι Γ.Ι'ΒΙ) (οηιιιι .•. Ιιί

έρμ. ηοη η'ρμ•) Είπ» νβα . . Α καί είπε μοι οτι το Ωσαννά 2ώσον δη ερμηνεύε

ται. ΗίηιίΙίΐί'ΐ Κι ι. 00(1(1. αΐϊηιιοΐ. | λέγει αΰτ. ό ΙΙιλ. Πώς δέ (Ο οηι) έκραζον

(Β Εκραζαν βϊγ) έβρ. αιπι ΒΟ Εϊηδ ; ϊίηιίΐίίοι ΐ|ΐιι; νβΙΙ Υεη . . ΑΡ οπι | λέγ αύτ. οί

Ιουδ. (Ο οπι ο;. "Ιουδ., ϊιεπι μεμβρ. «ι«(μιβ άδοναί) 'ίίσαννά' μεμβρομή ' βαρου

χαμμά- άδοναί (!. β. Γετβ ^ΙΜ [01Β3] »ΛΠ Τ;Τ13 Β-'αΤΙΟα Κ5 Π^βΊΠ).
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Ει ύμείς μαρτυρείτε τάς φωνάς τάς παρά τ&5ν παίδων λεχθείσας,

τί ή'μαρτεν ο κούρσωρ; οί δέ έσιώπησαν. λέγει ο ήγεμών τώ

κούρσωρι "Εξελθε και οΓω βούλει τρόπω είσάγαγε αυτόν, έκβάς

δέ ό κούρσωρ έποίησεν το σχήμα το πρώτον και λέγει τω Ίησοϋ

Κύριε, εϊσελθε" ό ήγεμών σε καλεί.

6 Είσελθόντο; δέ του Ίησοϋ και των σιγνοφόρων κατεχόν

των τά σίγνα, έκάμφθησαν αί προτομαΐ των σίγνων και προσε-

κύνησαν τω Ίησοϋ. ίδόντες δέ οί Ιουδαίοι το σχήμα τ&ΐν σίγνων,

το πώς έκάμφθησαν καί προσεκύνησαν τω Ίησοϋ, περισσώς εκρα-

ζον κατά των σιγνοφόρων. ό δέ Πιλάτο; λέγει προ; τους Ιου

δαίους Ού θαυμάζετε πώς έκάμφθησαν αί προτομαΐ καί προσεκύ

νησαν τω Ίησοϋ; λέγουσιν οί Ιουδαίοι προς Πιλάτον Ίίμεϊ; είδο-

^,έγει αυ'τ. ο Πιλ. Καί (ΰ υ™, ϊΐεπι καί τά λοιπ.) το 'ϋσ. κ. τά λοιπά τ£ έρμην. ;

λέγ. αΰτώ οί Ίουθ. (Ο οιη λέγ. α. οί Ίουδ.) Σώσ. δη, ό έν τ. ύψίστοις • εΰλογημ.

ο έρχόμ- έν ο'νόμ. κυρίου (Ο οπι ο' έν τοις Ηβηαβ κυρίου) εηπι Β; ϊΐβπι Ο, αηοοαηι

ϊβΓε ΓκαπηΙ οοοΜ. 1;ι(. . . Λ Ι) οπι | Κ! (Ό ;ιι1(1 ουν) ύμεί; ι;ιιγπ ΑΗΙ) , ίίειη ν»11

νβη . . Ο οιη Ε!, ίίειη Εϊηβ Γβ&Γ | μαρτυρ. τάς φων. τάς (Β οπι) παρά τ. π. λεχ!ϊ.

ειιηι ΒΟ, ίΐεπι Ι.αΐΙ .. Ό μαρτ. τοις φωναϊς ταΰταις παρά τ. νηπίων λεχίΐείσαις . .

Α μαρτ. καί συμφωνείτε ταΓς λεχ^είσαις φωναϊς των παίδων | έσιώπησαν : Α

80Μ μή δυνάμενοι τω Πιλάτω υπέρ τούτου άποχρώήναι | λέγει ό η'γεμ. τω κούρα.

αιαί ΟΩ Εϊιι* Ρηογ . . Β Υαΐϊ νειι λέγει πάλιν ο' Πιλάτος τω χοΰρσ. . . Α και

λέγει τω κου'ρσ. | καί οΐω βοΰλ. τρο'π. (Β οΐω τρ. βοΰλ. , Ό ω'ς βοΰλη) είσάγ.

αυτόν (αυτόν Οϋ 1.311; Β τον Ίησοΰν) ουιη ΚΟΟ ΙλΚ .. Α κάλεσον τον Ίη-

σοΰν | έκβάς ουπι ΒΟ .. Α Ο έξελίϊών | ο' κούρσωρ: Β &άά έκ τοΰ πραιτωρίον |

το σχήμ. τό πρώτ. οαπι Ο (οΓ. ϊπΓγ» 1 , 6. υΒί οπιοβι οοάΜ. βοικίοιτι ;ιο•ιι•«ιΐϊνιιπι

1ι;ι1ι(ίιι ι . . Β το (βίε) σχη'ματι τώ πρώτω (βίο ρΓΟΓβαβ), Εϊηβ ΡαΙίΓ $ίαιΙ Η ρήοή

«(■Λίΐϊΐαί* .. Α κατά το πρώτον σχήμα .. Ο καδώς καί τό πρότερον, ϊΐβιη 1;ιι.

γ,ο(Ι(1. | και λέγει τώ Ίησοΰ οοπι ΑΒ ν»11 νβη . . Ο Εϊηβ Γβογ κ. λέγ. αυ'τώ . .

Ό και άπλώσας το φακεόλιον αΰτοΰ χαμα\ λέγει τώ Ίησοϋ | εΐσελίίε οοπι ΑΒϋ

ΙλΙΙ . . Ο οπι Ι ό η'γεμ. σε καλ. (Α καλεί σε ό ήγ.) ουπι 00Α . . Β ΙλΟ. ρι-αβπι οτι

5. και τών σιγνοφόρων ουπι \0ΰ Εϊηβ 0ογ8 . . Β οπι καί (βι Η»1>βτ σιγνω-

φόρων) | κατεχόντων : Β κρατούντων | έκάμφθησαν : Ε έκαμψαν | αί προτομαΐ

(Ρ πρβτιμαί) τών σίγνων οιιηι ΒΟΟΕ («βά ΒΕ αάά έαυταΕς) Εΐπβ Οογ» . . Α οπι

Τ. σίγνων | ίδόντες δέ -- το (Ο οπι) πώς έκάμφδ. (Β αάά έαυταϊς) -- περισ-

σώς (ιΐ» ΒΑΩ ; Ο περισσοτέρως) ?κραζ. χ. τ. σιγνοφ. (Β ποί^αο σιγνωφ.) οαπι

ΒΟ Εϊηβ ν»Μ . , Α οί δέ Ιουδαίοι περισσώς ϊκραζον κατά τών σιγνοφόρων , οτι

αυτοί ϋέλοντες έκαμψαν τάς προτομάς (οοηι ρποΓίουβ οί δέ - - κατά τ. σιγνοφ.

εοηχεηίϊπητ νβη Ρβί>Γ, »β3 τεϋ^πα οω) .. ϋ "Αννας δέ χα\ Καϊάφας καί Ίώσιπ-

πσς οί τρεις ψευδομάρτυρες ηρξαντο περισσώς κράζειν κατά τών σιγνοφόρ. | ο" 84

Πιλ. λέγει (ϊΐβ βΐϊβιη Εϊηβ Ρ»1>γ) .. Α λέγει ό Πιλ. | πώς (Β τό πώς) έκάμφ3,

(Ο αί αΰταί έκάμφδ. , Β έκάμφδ. έαυταϊς [βοπρίοιη αΛ αί αύταϊς]) αί προτομαΐ

(αιηι ΑΒ; Οϋ βαΜ τών σίγνων) οηπι ΑΒΟϋ .. Ε πώς έαυτάς ίκαμψαν αί προτ.

τών σίγνων | προς Πιλάτον : Α τώ Πιλάτω | βίδομβν οαηι Α ; ίΐεηι νΐάίηιΐί

14*



2|2 ΕνΑΝΟ. ΝΙΟΟΟΕΜΪ ΡΑΒ.8 Ι. Λ.

μεν πώς έκαμψαν οι σιγνοφόροι και προσεκύνησαν αυτά. προσ-

καλεσάμενος δέ ό ήγεμών τους σιγνοφόρους λέγει αύτοίς Ύί

ονίτως έποιήσάτε; λέγουσιν τω Πιλάτω Ήμεΐς άνδρες "Ελληνες

έσμεν και ίερόδουλοι, και πώς εϊχαμεν προσκυνήσαι αΰτώ; κβί

γαρ κατεχόντων ημών τάς προτομάς έαυταΐς έκάμφθησαν και

προσεκύνησαν αΰτώ.

6 Λέγει ό Πιλάτος τοις άρχισυναγώγοις και τοις πρεσβυτέ-

ροις τοΰ λαού Έκλέξασθε ύμεΐς άνδρας δυνατούς και κραταιούς,

και αυτοί κατάσχωσιν τα σίγνα, και ΐδωμεν ει εαυτοΐς κάμ

πτονται, έπιλαβόμενοι δέ οί πρεσβύτεροι τ&5ν Ιουδαίων άνδρας

δώδεκα κραταιούς και δυνατούς, άνά £ξ εποίησαν κατασχεϊν τα

σίγνα, και έστάθησαν έμπροσθεν τοΰ βήματος τοΰ ήγεμόνος.

και λέγει ό Πιλάτος τώ κούρσωρι "Εκβαλε αυτόν ξξω τοΰ πραι-

τωρίου, και εισάγαγε αύτον πάλιν οΓω βούλει τρόπω, και έξ-

ΙλΙΙ . . ΒΟ οίδαμεν | πώς έ"χαμψαν οί σιγνοφ. οιιπι ΒΟ Εΐο.* (ϊίειη Ρβογ οι τί-

άεΐιιι•) ..Απ. ?κ. τάς προτομάς οί σιγν. , Ό π. έκ. οί σιγν. τά σίγνα (ίι» ΥβΗ

φκηιαιίτηοάιιηι ίηοΐίηανίτυηί νι/Μιω) | κα\ προσεχ. τώ Ίησοΰ . . Α χα; προσεκ.

ϋελόντων αυτών τώ Ίησοΰ . . ϋ οηι Η»εο υβηιιε 3(1 βιιβιη ίβοΐίοηϊβ ] ό ηγεμών

οιιαι ΑΓ. Είηβ Κιπιγ . . Β ν»ιι Υεή ό Πιλάτος | Τ{ οΰτως οιιπι ΑΒ Εϊιιβ Ρβ&γ . .

Ο ν»η ν<•η Τ( τοΰτο | λεγουσιν ΐππι ΑΒ Εϊηβ .. Ο οβίΐ αυτοί, ϊΙϊπι ιΐ ίρίί Υ«"

Υβη (Γβ1)γ ϊή/ηί/ΐπ) | τώ ΙΙιλάτω . . Α αΰτώ | "Ελλην. έσμ. χ. Ιεροί, οβπι Α

Ι,ιιΐι, ίίοιη Β "Ελλ. καί ίερόδ. όντες .. Ε έσμεν ίερόδουλοι .. Ο "Ελληνες ΰπάρ-

χομεν | καί (Β οπι) πώς είχαμεν (ουιτι Β' 0 , Β'*Ε ε?χομεν, Α έχομεν. Εϊω

ΡαΙίΓ /κι/ικιπιμν) πρ. αΰτώ (αΰτώ ειιπι ΑΒ ; ΟΕ αυτόν) | κατεχόντων (Γ. κατέ

χοντας) ημών τάς προτ. οιιπι ΑΟΕ , ίΐβπι Β κατ. η'μ• τά σίγνα | εαυταϊς έκάμ-

φ3ησαν ουπι Ο , ίΐεπι ρπιεπιΐΜΟ αί προτομαί Β . . Ε αΰταΐ εαυτάς έκαμψαν . . Α

αύται ύφ' εαυτών έκάμφϋ. | προσεκ. αΰτώ οιιιπ ΑΒ . . ε οπι αΰτώ . . Ύβι• 8<Η

ίΐιτη , Είηβ ν»ΐ1> Ιηιιιη , ¥α\>τ ηειιίπιιη.

6. τοις άρχισυναγώγοις . . Β αάά αυτών | τοΰ λαοΰ οπιη Β , ϊιεπι ΎαΙΙ Υεη

(Είη5 ρ(ί6ί» ίρίοηπη) . . Ο Οογ8 τ. λ. τών Ιουδαίων . . Α οπι | Έκλέξασθε («ίο)

ΰμεΐς οιιπι ΑΒΟ . . Ο Ύμ. έκλέξ. | καί κραταιούς οιιπι ΑΒΟΕ ναΜ Εϊηβ Υβο . .

Ο Ρ»Βγ οπι | καί αυτοί οαπι ΑΒΟΕ Ι•3ΐι . . Ο οΐτινες | κατάσχωσιν οαπι ΒΏΕ . .

Α χατασχέτωσαν . . Ο κατέχουσιν | έαυτοΐς οαπι Ο Ε , Ηβπι αΰτοϊς Β . . Α αύται

«ίο . . Ό οπι | ϋ κάμποντ. η οί | οί πρεσβ. τ. Ίουδ• ο•™ ΒΟ βίο ναΚ Είω

Γβ1)Γ . . Α οί Ιουδαίοι | δώδεκα (Β δεκαδΰο) . . Α ρο9ΐ δυνατούς ροη | Β δυνατ.

χ. χρατ. | άνά εξ οαπι Α Β . . Ο Ε άνά εξ εξ. 8ίπιί1ϊΙεΓ Είηβ ίίηοί (Ι $(ηοϊ [ χα-

τασχεϊν οιπι ΑΟ . . ΒΕ κατέχειν | έστάϊησαν ουπι ΒΟ εΐε, ϊιεπι ΙαΙ. οοάιΐ. ..

Α στήναι | έ"μπρ. τοΰ βη'ματος οαπι Β ($ϊσ) Ο εΐο, ΐιεπι ν»Μ Υειι . . Α οπι τ.

(Ιήμ. (Είπβ ΡΊιΙιγ απ/β ΐοηίρΐοίηη) | κα^ λέγει οαπι ΒΟ είο . . Α λέγει οΰν | "Εκ|ϊ.

αυτόν έ'ξω τ. πρ. οαπι ΒΟ . . Α ν»ιι νεο Είηβ Ρί»1>Γ "Εκβ. τον Ίησοΰν ?ξ. τ.

πρ. . . Ο παραλαβών τον Ίησοΰν έξελθε τοΰ πρ. | χαΐ είσάγαγε α. π. ο?φ β. τρ.

οιιπι ΒΟ Είιι* 1'"»ογ , ίΐεπι .•,ϊιπί1ίΐ(τ Υβΐι Υειι . . ϋ χ. είσάγ. αυτόν ώς βοΰλ|) . •
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ήλθεν £ξω τού πραιτωρίου ο Ιησούς καί 6 κούρσωρ. και προσ-

καλεσάμενος ό Πιλάτος τους πρώην κατέχοντας τάς προτομάς

λέγει αΰτοϊς "Ωμοσα κατά της σωτηρίας Καίσαρος, οτι εάν μη

καμφθώσιν τά σίγ^α είσιόντος τοΰ Ιησού, άποτεμώ" τάς κεφά

λας υμών. και έκέλευσεν ό ήγεμών έκ δευτέρου είσελθεΐν τον

Ίησοϋν. και έποίησεν ο κούρσωρ το σχήμα το πρώτον, καί

πολλά παρεκάλεσε τον Ίησοϋν ίνα έπιβή έπί τοΰ φακεωλίου αυ

τού, και έπε'βη και εΐσήλθεν. είσελθόντος δέ αυτού έκάμφΟη-

σαν πάλιν τά σίγνα και προσεκύνησαν τω Ιησού.

ΟλΡυτ Η.

1 Ό δέ Πιλάτος Ιδών έ'μφοβος γενόμενος έζήτησεν άναστή-

ναι άπο τού βήματος, έτι δέ αυτού ένθυμουμένου άναστήναι,

Λ ρΐαηβ οαι | και έξήλ3εν (ΟΙΪ έξελϊών) κα\ ο κοΰρσ. (Ιιαοι- Ο οηι) ειιπι

Β(Γ)Ε , ϊΐβπι Είη8 ΡβΒγ ν«11 (Υεη εχευηίίοι» αιιίαη βίε) . . Α υιιι . . Ό οπι

υηιιιία αβί}"•"- <1"πι δβοΗΪΐυχ κα\ έποίησεν ο κοΰρσωρ | καί προσκαλεσάμενος . .

€ οαι καί (ίίβηι Ε ?) | τους πρώην (Ε τ. πρώτους τους) κατέχ. τάς προτ. εαπι

ΒΕ ναΜ: ν«ιι Ρβοτ Είιΐ5 . . Α τους Ιουδαίους τους κατέχοντας τ. προτ. . . Ο τους

χατέχ. τάς προτ. καί τους πρώτους των Ιουδαίων | λέγει (Ε καί λέγ). αΰτοΐς

"ίΐμοσα. κατά - - οτι ευ™ ΒΟΕ , Ηεηι ναΐΐ Υβπ . . Α (βίπιίΐίΐεΐ' Είη») ώμοσεν αΰ-

τοΐς κατά -- λέγων οτι | κατά της σωτηρ. (Α Βάο! τοΰ) Καίσ. ειιπι ΑΟ Ι,βΙι, .. Β

κατά Καίσαρος | μη καμφϋώσιν ειιπι Β (ΐιεπι Ε?) ΥαΗ Υ'εη (ΐιεπι Ρβ&γ οι νΐ-

ιΙβΙοΓ) . . ΑΟ οπ μη' , ΐΐεαι Επί» | τά σίγνα ειιπι ΒΟ . . Α αϊ προτομαί | είσ

ιόντος ειιιη Β; Α εΐσελίίόντος. Ιίειη Τ.;<(ίηί . . Ο άνελ!ιόντος | άποτεμώ ευ™ Α

(Β άποτεμνώ βίο) Ε , ϊίειη Ι,αΐι . . Ο άποτέμνω | Β υ'μών τάς κεφ. | κα\ έκέτ

λευσεν (Β κελεύει) ο' η'γεμ. ευηι ΑΒ ί;ιΐι . . Ο καί καί)ίσας ο' η'γεμ. έκέλευσεν |

έκ δευτ. είσελ3. τ. Ίησ. ειιπι Β ΥβΙΙ νεπ' . . Α είσελ3. έκ δευτ. τ. Ίησ. . . Ο

Είιιβ ΡαοΓ είσελϋ. τ. Ί. έκ δευτ. . . Ε οπι έκ δευτ. | κα\ έποίησεν (Ε αιΐά πάλιν)

ό κοϋρσ. . . Ό τότε ό κ. έποίησε | τό σχήμα το πρώτον: ίΐα Η. Ι. ΑΒΟ, ΐιεπι

Ό το πρότερον σχήμα (ϋε<1 Εϊη« Ρ»1>γ οοιίαη ίοΛβιηαίβ) | καί πολλά . . ϋ χα\ άπλώ-

σας τό φακεόλιον αΰτοΰ | παρεκάλεσεν ειιπι ΑΒϋΕ . . Ο παρεκάλει | τον Ίη

σοϋν ου™ ΒΌ , ΐιεπι Είπ8 Ρβογ; ίΐεπι ρΓΒεπιίδβο ο' κοΰρσωρ Ο (δίπιίΗΐεΓ V»!!) . .

Α οπι ] Γνα έπιβή έπί (Α οηι) τοΰ (Ο τω) φακεωλίου (ίίιι Α ; Β φακιολ. , ΟΕ

φακεολ. ει φΐίιΙΐΊπ Ο -λίω) αΰτοΰ . . Ο όπως περιπατη'σγι δι' αΰτοΰ | Ό οπι

κ. έπέβη κ. είσήλϊεν .. Α »άι1 είς τό πραιτώριον | αΰτοΰ ειιπι ΑΒΟ .. Ό Ιλιι

τοΰ Ίησοΰ | έκάμφ3ησαν πάλιν (Α πάλ. έκάμφϋ.) ειιιη ΒΟΑ . . ϋ έκαμψαν,

ΐιεπι ΙλΙΙ οπι πάλιν | τά σίγνα ουπι ΒΟϋ; Α α'ι προτομαί . . Β βάά έαυτά,

Ο εαυτών .

II , 1. ίδών οιιπι ΑΒΟ ΙλΗ . ί)Ε ογπ | έμφοβος~(Λ ρπ«-ηι καθ ^1IΠ, ΑΒ

ΌΚ . . Ο έκθαμβος | έζη'τησεν (Ο έζήτει) οαπι Β(Ο) . . Α έϊέλησεν, ϋ έβου'-

λετο . . ΛΓ311 νειι νοίιιϋ, Είηϊ ί\ι1>Γ οοιρϋ | από (Α οιη) τοΰ βήματ. ειιηι (Α)ΒΟ

1^;ιΚ . . Ω οηι | ?τι δε αΰτοΰ ειιηι ΒΟ βίο . . Α αΰτοΰ δέ (θϊηαίΙϊΐεΓ εοιίϋ. ΙβΙ.) |
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ή γυνή αυτού ίπεμψεν προς αΰτον λέγουσα Μηδέν σοι και τώ

άνθρώπω τω δικαίω τούτω • πολλά γαρ έ'παθον δι' αυτόν νυκτός,

έ δέ Πιλάτος προσκαλεσάμενος τους Ιουδαίους λέγει αΰτοΐς Οΐ-

δατε οτι ή γυνή μου θεοσεβής έστιν και μάλλον ίουδαΐζει σύν

ύμίν. λέγουσιν αΰτώ Ναι, οιδαμεν. λέγει αΰτοίς ό Πιλάτος

Ιδού έ*πεμψεν ή γυνή μου λέγουσα Μηδέν σοι και τω άνθροίπο)

τω δικαίω τούτω ' πολλά γάρ έ'παθον δι' αΰτον νυκτός, άποκρι-

θέντες δέ οί Ιουδαίοι λέγουσιν το» Πιλάτω Μη οΰκ ειπαμέν σοι

οτι γόης εστίν ; Ιδού όνειροπόλημα έπεμψε προς την γυναίκα σου.

2 Ό δέ Πιλάτος προσκαλεσάμενος τον 'ίησοϋν λέγει αΰτώ

Τί ούτοί σου καταμαρτυροΰσιν ; ουδέν λαλείς; ό δέ Ιησούς έφη

ΕΙ μή είχον έξουσίαν, ουδέν αν έλαλούσαν εις γάρ έκαστος

η" γυνή αΰτοΰ Επεμψ. πρ. αΰτ. (Β πρ. τόν ηγεμόνα) αιπι ΒΟ, ϊίειη οοάά. Ιβί. ..

Α έπεμψ. η γ. α. Λρ. αυτ., ϊΐεηι Ο («Ι ΥΉΙΙ νεη) απέστειλε πρ. αΰτ. η γ. αΰτ. |

κβΐ τω άνϋρ. τω δικ. τούτω οαπι ΒΟ Εϊμ . . ΑΌ Υβΐι νεη Ρβογ χοϊί τώ δικαίω

Ικείνω | 8ι' αυτόν νυκτός οαπι Ο ει ρι-αεπιίββο κατ' δναρ Ε . . Β δι' αυτόν (βίο)

διά της νυκτός . . Α δι' αυτόν τη νυκτΐ ταύτη . . Ο σήμερον κατ' οναρ δι' αύτοΰ

έν τη νυκτΐ ταύτη | ό δε Πιλ. προσκαλ. εππι ΒΟ νβΙΙ νβη . . Α κα\ προσκαλ. . .

V Εΐηβ Ρα1)Γ Ιιαεο οιη οεααε αό" βΐΐεηιηι δι' αυτόν νυκτός | τους Ιουδαίους . .

Β αθά απαντάς, Ε πάντας. Ιίετη οτηπίίιΐΜ ΙνάαΗί Ημ) , ηοα ήειη ΥηΐΙ | λέγ.

αύτοΓς οοπι ΛΒ Ι,βΙΙ . . Ο λέγ. προς αυτούς | σϋν ύμΐν . . Ε οηι σύν | ο Πι

λάτος συπι ΒΟ νβΐί . . Α οπι | Ιδού έ*π. η' γ. μ. λέγουσα οαπι ΒΕ ΥιιΐΙ, ίιβπι

ροβΐ η' γ. μ. α(ΜίΙο Πρόκλα Ο . . Α αΰτη έπεμψε προς με λέγ. | Α Μηδέν σοΙ

κα\ τώ δικαίω έκείνω, ίΐεπι ν»ιΙ νεη | νυκτός . . Β δια της νυκτός | λέγουσιν

τώ Πιλάτω . . Α λέγ. αΰτώ | Μη ουκ ουπι ΒΟ (Ει'π8 ϊ"ι»ογ .\η»κ)ηι<1 ηοι») . . Α

Μή ονν .. ΟΕ οαι Μη' | Α είπομεν | γόης (αιπι ΒΟΕ ; Α πλάνος; Ο μάγος;

ΕΪΠ8 Κβ1>γ ιιιαίεβηις , ΥβΙΙ νεη ηια<ΗΜ) εστίν οιητι ΑΒ Ι,οΐι . . ΟϋΕ αιΗ κα\ έ*

(Ε Ηά(1 τω) Βεελζεβοϋλ άρχοντι τών δαιμονίων έκβάλλει τα δαιμόνια (Ο οπι έκβ.

τ. δαιμ.) καΐ (Ο τα) πάντα αΰτώ υποτάσσεται (ϋ οηι καΐ πά. α. ύποτ.) | ιδού

(Β 3(1(1 οτι καθ όνειροπόλημα (βίο εηϊπι [οΓ. ΟΙεπι. ΑΙεχ. ρ. 849.] οιτίιηηο τε-

δΐϊΐιΐί'ΐκίπηι νί(1εΐϋΓ ρΓο όνηρόπομα, φΐοά ϊη οοιί. Β εβί ; Ο ΙιβΒγΙ όνειρόπεμπτα, Ε

όνειρον πεταπόν , ϋ «η; ΥβΙ Υεη ισπηύοηοη. /αηί«υτηα , Επμ Κ»Ι)γ χυτηηίιιηι)

έπεμψε (Ο αάά οΰτο;) προς την γυναϊκα' σου οιηπ ΒΟϋΕ 1•βΗ .. Α βοΐι» καΐ

όνείρατα πέμπει.

Ί. Ό δέ Πιλ. (Ρ Τότε ό Πιλ.) προσκ. τ. Ίησ. λέγ. αΰτώ ουηι ΒΟΟ, ϊιεπι

ίιτε Ι.3ΐι . . Α Ό δέ Πιλ. λέγει τω ΊησοΟ | 'Γί ουτοί (Β τι ούτι, αΐπ »-ί<1εαΐητ

το* ργο τί ΙΐΒΐίεΓθ, υπ<1ε Τΐιί εάΊιΙϊι Τοιούτοι, δεα" ϊά οοπϊοβΊβ ι ει οι οιίαπι ε«1 )

σου καταμαρτ. (Β καταμ. σου) οηπι ΒΟΕ, ΐΐεπι ρΓ»ειιιί9$ο Οΰκ άκούεις ϋ; Ιυπι

ΒΟΕ ρει-^υηΐ ου'δέν λαλείς (Ο λέγεις) , ϋ κα\ ούδένα άποκρίνη λόγον. Ιιεπι \'βΜ

Υεη <%>ιήά αϊ φιοά ίχΐί αάν. Ιλ ΙίβϋβοαηΙυτ 1 Η ηίΐιίΐ αά ιοί Ιος>υ«Ί> ? δϊιπίϋΐετ

Εΐηβ Οοι 5 Γπ!)γ , ηίϊϊ ιριο^ ουπι Ο ρΓ3εροααη( Νοη (λι/πι) αηάίβ (αικΙι$ίί) . . Α

ΤΙ οΰ λαλείς υπέρ ων σου καταμαρτυροΰσιν | ίφη οαιη ΑΌ ; Β είπεν . . ΟΚ άπε-

κρίίΐη , Ιλιι ηιροηάίΐ (ϊι) | είχον (Β είχαν) . . Α βία ούτοι | ουδέν (Β οΰκ) άν

ουπι ΑΒ . . Ο βίο οηι άν | έλαλοΰσαν ειπη ΒϋΕ . . ΑΟ Λάλουν | είς γάρ (α«ί«ιη)
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έξουσίαν έχει τοΰ στόματος αΰτοΰ λαλεΐν αγαθά τε και πονηρά '

αυτοί δψονται.

3 Άποκριθέντες δε οι πρεσβύτεροι το>ν Ιουδαίων λέγουσιν

τω Ιησού" Ίϊ ημείς οψόμεθα; πρώτον οτι έκ πορνείας γεγέννη-

σαι- δεύτερον οτι ή σή γε'νεσις έν Βηθλεέμ νηπίων άναίρεσις

γέγονεν • τρίτον οτι ό πατήρ σου Ιωσήφ και ή μήτηρ σου Μαριάμ

έφυγον εις Αΐγυπτον δια το μή έ'χειν αυτούς παρρησίαν έν τω λαφ.

4 Λέγουσιν τίνες των έστηκότων ευλαβείς έκ των Ιουδαίων

Ημείς οΰ λέγομεν αυτόν είναι έκ πορνείας, άλλα οϊδαμεν οτι

έμνηστεύσατο ό Ιωσήφ τήν Μαρίαν, και ου γεγέννηται έκ πορ

νείας, λέγει ό Πιλάτος προς τους Ιουδαίους τους λέγοντας ε?να*

αΰτον έκ πορνείας Ούτος ό λόγος υμών ούκ έστιν αληθής, οτι

ορμαστρα γέγοναν, καθά και αυτοί λέγουσιν οί σύνεθνοι υμών.

£καστος οαπι Β, ΐιειη (εί γ. έ*χ.) Ε οί (έκαστ. γάρ οπικϊο είς) Α; ϊΐεπι ΫβΙΙ

ν§ιι . . Ο (εί αϊ νίάείιΐΓ είκυη Ο) οτα γάρ | Ε τοΰ ιδίου στόματος | τε και

ευπι ΑΒ . . Ο εΐο οπι τε | αυτοί οψ. οιιιτι Α110Ε 1,:ιΐΙ . . Ο οπ»

3. οί πρεσβύτ. των Ίουδ- οιιπι ΒΟΕ ί,&Ιί . . Ο οί πρ. τον λαοΰ τών Ίουδ. . .

Α οί Ιουδαίοι | ΒΟ ο'ψώμε^α | πρώτον : Ε αάά μέν | γεγέννησαι ουπι Ο βίο . .

ΑΒ έγεννήίίης | Β δεύτερον δέ | ή σή γένεσις οαπι Οϋ ; ϊΐβπι Υβπ ΓαΙίΓ ρπ>

(ϊιι) ηαϋνϊΐαΐι ίι/α . . ΑΒ Είηβ Οογβ η γέννησίς (ρίηίταϋο) σου . . Ε γεννηθέντος

σου | νηπίων . . Α οπι | άναίρ. γέγονεν (Ο έγένετο) ουπι ΒΟΰΕ .. Α άναίρεσιν

είργάσατο | Μαριάμ οιιπι Α . . ΒΟ βίο Μαρία | ίφυγ. εις Αιγ. οαπι Α Ι,ιιΐι . .

ΒΟ εΐο είς ΑΓγ. ?φυγ• | διά το — παρρησίαν (οασι ΑΒ Γ,βΙΙ; Ο παράκλησιν,

Ε παρουσίαν) — λαώ . . Ό οτα

4. των έστηκο'των οοπι ΑΟΕ . . Ό έκ των παρεστηκότων . . Β έκ των έπό-

των («ίο) | ευλαβείς έκ (Ο οπι) τ. Ίουδ. οαπι ΟΕ .. Α έκ τών ευλαβών Ιου

δαίων . . Β Ιουδαίων άνδρες ευλαβείς . . Ο Ιουδαίων. Εχ Ι,βΐϊηϊί ηοβίπιιη 1ε-

οΐίοικ'ΐη οοηππικιηΐ οοάϊοεβ ΐ|ΐιί ηαηοηΐ φήάαηι ά( αάίίαηίίΐηα Ικηίρηί (Είη< εί αΙΗ

Ιχηίφκ) (χ Ιιιάαίϊι. ΙαπινβΓΟ Ό .«.Ιαΐίπι ειιΒίπη^ίΐ Ιιυηιιη νή-οπιπι ηοπιίηα ΐη Ηιιηο

ιηοιίιιηι Λάζαρος, Άστέριος, Αντώνιος, Ιάκωβος, Ιωάννης, Σαμουήλ, Ζήρας,

Ισαάκ κα\ Φινεές , εί ρει-βίι οι έμαρτύρησαν έπί βη'ματος Πιλάτου περί τοΰ Ιη

σού λέγοντες Ήμεΐς ο'ίδαμεν οτι έκ πορνείας ου' γεγέννηται, αλλά οΕδαμεν 3τι

έμνηστεύσατο ο' Ιωσήφ τήν Μαρίαν, κα\ ούτως έτέχίη έκ πνεύματος αγίου. Εα

νΡΓΟ ηικιο 5βΐ|,,ιι,1,ιι1' 115111"- "(Ι ππΊηιπι (ϊι|ηΙΪ3 Τ. υιπίΜίΐ οιιιϊΐΐϊΐ. δϊιιιίΗ.Η ι ;ιΙ ιι ■ «Ι

ιοιίίοιιιιι Λ'αΐίοαιιοπιπι Ιαΐϊιιϊ Ιεχίιιβ. | ΉμεΓς ου λέγ. αύτ. είναι έκ πορν. (Β έκ

π. εϊν.) ουπι ΒΟΕ , ίΐεη» ί,αΐι . . Α ΉμεΓς ου'κ έ*χομέν τι κατ' αΰτοΰ οΰδε λέγο

μεν αΰτον έκ πορνείας | ' άλλα : Α άλλ' | Β οϊδαμεν αυτόν , έμνηστεύσατο | ό

Ιωσήφ οαπι ΑϋΕ . . ΒΟ οπι ό | καΐ οΰ γεγ. έκ πορν. οαπι ΒΟ Κϊιιβ νεη (ηοη

ίταο εΐο) . . Α καΐ μόνον • οΰ γεγέννηται δε έκ πορν. . . Ε οπι | λέγει ό Πιλ. - -

είναι αΰτ. (Ο αΰτ. είν.) έκ πορν. ουπι ΒΟΕ Εΐη» . . Α λέγει προς τους λοιπούς

Ιουδαίους | Οΰτ. ό λόγ. -- άληϋη'ς ουπι ΒΟΕ Ι,οΙΙ . . Α Άληϋές έστι τοΰτο το

£ήμα (ε«1 ϊηΙβΓΓΟβαΐϊο) | ορμαστρα γέγοναν (Ο -νασι) οιιπι ΒΟ . . Ε όρμασία γέ

γονεν .. Α όνομαστήρια γέγονεν | κα5ά καΐ αυτοί οαπι ΟΕ . . Β κα5ά αυτοί, Α

ως αυτοί | λέγ. οί σύνεδνοι (Ο σύνεχϋοι, Ε συνέ^νιοι) υμών οοπι ΒΟΕ . . Α οί
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λέγουσιν τω Πιλάτω "Αννας και Καϊάφας "Απαν το πλήθος κρά

ζουν και ου πιστευόμ,εθα δτι έκ πορνείας γεγέννηται" ούτοι

προσήλυτοί εϊσιν και μαθηται αΰτοΰ. και προσκαλεσάαενος ό

Πιλάτος"Ανναν και Κα'ίάφαν λέγει αΰτοϊς Τί έστιν προσήλυτοί;

λέγουσιν αύτω" Ελλήνων τέκνα έγεννήθησαν, κα'ι νϋν γεγόνασιν

Ιουδαίοι, λέγουσιν οι εϊπόντες οτι ου γεγέννηται έκ πορνείας,

Λάζαρος, Άστέριος, Αντώνιος, Ιάκωβος, Άμ,νής, Ζηράς,

2αμ.ουήλ, Ισαάκ, Φινεές, Κρίσπος, Άγρίππας και Ιούδας

Ήμεΐς προσήλυτοί ου' γεγεννήμεθα , άλλα τέκνα Ιουδαίων έσμέν

και άλήθειαν λαλοΰμιεν καί γάρ εις τά ορμαστρα Ιωσήφ και

Μαρίας παραγεγόναμιεν.

σ. ύ. λέγ. | λέγουσα τω - - "Απαν (ουηι ΒΕ ί,»ιι ; Ο οηι) -6 πλήϋ. κράζομεν

(ειιιιι Β, ϊίειη νεη Νθ5 αιιη οτηηί πιχιΐΐίΐηάίηβ άίοί<ηιΐ3; Ε κράζουσι, Ο Εϊηδ κρά

ζει) οηιη ΒΟΕ Ι,βΙΙ . . Α άποκρι-έντες δε "Αννα; κα\ Καϊάφ. λέγουσιν ώς προς

άπαν το πλήθος Λέγομεν | καί ου πιστευόμεϊα ειιιη Β . . ΟΕ κ. οΰ πιστεύει;,

ϊίειη Α βεά ροδί ο. ε", π. γεγέννηται ροηϊι . . ΙλΙΙ ρίβηε οηι | ούτοι ειιαι ΑΒΕ ..

Ο αυτοί. ΡΓβεΙεΓββ Β αάά γάρ, Ε Γ.βη δε' | προση'λ. είσ. κα\ μα3. αΰτ. οαιη Ο

1/811 . . Ε πρ. είσ. καί οι ίδιοι μαίηταί . . Β πρ. αυ'τοΰ είσ. κ. μαϊηταί . . Α μαίϊ.

αυτοί είσι καί προσήλ. | καί προσκαλεσάμενος - - Τί έστιν (οοπι Β , ϊΐβιπ Είιιβ

ΟοΓβ V™ Οηίά [ΡηΙϊγ Οηι] ιιιηΐ ρπ)$ιΙ</1% ; ΟΕ Καί τ(ς έστι) προσήλυτοί (,ϊΐα Β

ΙλΜ ; ΟΕ - λυτός) οι™ ΒΟΕ Ι,ηΙΙ . . Α -οη | λέγουσιν αυ'τω . . Α ο1, δε λε'γου-

σιν | Έλλη'ν. τέκνα έγ. κ. νϋν γεγ. Ίουδ. ουαι ΑΒ Ι,ηΙΙ . . ΟΕ Ελλήνων τέκνων

(Ε -κνα) γεγόνασιν ο'ι Ιουδαίοι | )έγουσιν ο'ι ε!πο'ντες οικη ΑΟ Λ7εη .. Β λέγ. ο!

Ιουδαίοι ο'ι είπο'ντες . . Ε ο" άπεκρίϊησαν είπο'ντε; | οτι οΰ γεγ. έκ πορν. οππι

ΒΟΕ . . Α μή γεγεννήσϋαι αΰτον έκ πορνείας 1 Λάζαρο; (Α ο τί Λάζαρ καί.

Εΐίαιτι Β 1.811 αόΜ καί, ηοη ϊίειη ΟϋΕ) Άστέριο; (Εϊιυ αΐίίψϊε αάά (Ι, ηοη νεη)

Αντώνιος (Α "Αντανος, Β Εϊηβ ΓβΒγ Υβη α(Μ καί) Ιάκωβος (Β ηάά καί) Άμνής

(ϊί3 Β, Άμής Α, Ιωάννης ϋ ; Αηηις Υεη , ϊίειη οοα\1 Ιαΐ. αΐπ νεί Η. 1. νεί ρο»ι

Ατηηι$ , Αηηα , Αηηα$, Αηιιηίιιχ. Ε νρΓο Ήσαίας, Ο ε!ς; «εϋ ίη ιιίΓοαηε ίοαυί-

Ιηγ "Αννας. ΡπιβΙβΓεβ Β νεη ηι1<3 καί) Ζηράς (οιιπι Αϋ, ϊΐεηι Αήρα; Β; ΟΕ

"Αννας. Υεη Αζαταχ, &\η Ζατα$, ΐατια , ΓίΓαί, Οαταα. Ρι-αείει-κ» Β Είιυ ΡαΒτ

αάά καί) Σαμουήλ (νεη αιΐά εί) Ισαάκ (Β Ίσα'κ; Α Κ. 1. Άγρίπας ροΜα,πβ Ιοοο

Λ^πρραε Ισαάκ. ΡΓ36ΐβΓ«ι ΒΕ Είηβ ΓαΙ)Γ αάΛ καί) Φινεές (Β Φιναίος. νβη

3(1<1 ίί) Κρίσπος (ιΐβ Β; Κρίππος Λ, Κρίππιος Ο; Πρίσκος Ε. \Γεπ Οίίρ«, αΐϊϊ

νηηιυχ , βΐίϊ Οίρρω- ΡΓβεΙειεβ Β Είηβ Ρηογ οιΐί καί) Άγρίππας (Β Άγύππας;

Α Ισαάκ, δεά" νϊ(1ε αηΙε) κα\ (ϊΐα ΑΒΕ ΙιβΚ; Ο οηι. Ο ροδί και Φινεές 1η»

ιιι "ΐιϊικι Γε1ίΐ)υα οηιΐΐΐίΐ) Ίοΰδας. Ιη οΙΙργο τεοεηδίοηβ ί.-ιΐ3 ηυιυίιιιι βίο ΙομιπιΐιΐΓ :

Λάζαρος, Άσϊάριος, Αντώνιος, Ιάκωβος, Ζαράς, Σαμουήλ, Ισαάκ, 4'ινεές,

Κρίσπος, Δάγριππος, ΆμεσΙ (άΊιο εοάά. Ευ'μεσσέ) κα\ Ίου'δας. | Ήμεϊς (0

ρΓ3<•ιη Καί) πρ. ου' γεγεννημεϋα (Β ουκ έγεννή^ημεν) , άλλα - - λαλοΰμεν (ίΐβ

ΒΕ ; Ο λέγομεν) οαπι ΒΟΕ Ι,βΐι . . Α Ήμεΐς μεν κατ' άλήϊειαν τέκνα Ιουδαίων

έσμέν , κα\ τήν άλήθειαν μαρτυροΰμεν καί λέγομεν | καί γάρ ε. τ. ορμαστρα (Ο

«β(1 αυτών) 'ίωσήφ καί (ί,βΐι οπι Ίωσ. καί) Μαρ. παραγεγόναμεν (Β παραγενο'-

μεδα, Ε παρεγενόμεδα) οιιπι ΒΟΕ Ι,βΐι .. Α υ'μεΐς δέ φ3ο'νω πολλώ κατά το3

\
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'' Προσκαλεσάμενος δέ ό Πιλάτος τους δώδεκα άνδρας τού

τους τους είπόντας οτι ου γεγέννηται έκ πορνείας, λέγει αϋτοΐς

Γ Ορκίζω υμάς κατά τής σωτηρίας Καίσαρος, εί αληθή είσίν ά

είπατε, ότι οΰ γεγέννηται έκ πορνείας; λέγουσιν τω Πιλάτω

Ημείς νόμον έχομεν μή όμνύειν, οτι αμαρτία εστίν αυτοί δέ

όμόσουσιν οτι ουκ εστίν καθ&>ς ειπαμεν, και £νοχοί έσμεν θανά

του, λέγει ό Πιλάτος προς "Ανναν και Κάίάφαν Ουδέν άπο-

κρίνεσθε προς ταΰτα; λέγουσιν "Αννας και Καϊάφας προς II•.-

λάτον Οί δώδεκα ούτοι πιστεύονται οτι οΰ γεγέννηται έκ πορ

νείας" άπαν το πλήθος κράζομεν οτι έκ πορνείας γεγέννηται και

γόης εστίν και λέγει εαυτόν υίον θεού και βασιλέα, και οΰ πι-

στευόμεθα.

6 ΚαΙ κελεύει δ Πιλάτος άπαν το πλήθος έξελθεΐν έκτος

των δώδεκα ανδρών των εΐπόντων οτι ου' γεγέννηται έκ πορνείας,

καί τον Ίησοΰν έκέλευσε χ6>ρισθήναι • και λέγει αύτοϊς ό Πιλά-

Ίησοΰ φερόμενοι την άλη'3ειαν ύπό τοΰ ψεύδους καλυφίίηναι βοΰλεσ^ε , καί δια

τούτο αντιμάχεστε η'μΐν.

5. Προσκαλ.δέ (ίι» Β ΙλΙΙ; Ο Καί προσκ.) - - τούτους (ειιπι ΟΕ Υβη; Β

Ει'η3 οηι) τους είπ. - - λέγει αυ'τοΓς ειιπι ΒΟΕ Ι,βεΙ .. Α Γνοΰς 81 ο' Πιλ. οτι

άλτ,3ή είσί τά παρ' αυ'τών λεγόμενα , λε'γει αύτοίς | εί (Α "να εΕιτητέ μοι εί)

άλτ^ή είσίν (εαπι ΑΒ; Ο άλη'3ειά έστιν, Ε άληϊώς εστίν) α (εοιη ΑΕ; Β οω,

β«ί ϊο Ιοεο »Ιϊ(|ΐκιΐ ΙϊιεβΓαβ επΐ833 πιιΐκι) είπατε (Β βάά μοι; Ο οηι α εΓπατε)

οτι -- πορν. (Α οιη οτι -- πορν.) . . Υεη ί« ιέγοπι ($1 , άίοϊΐί πηΛι, ψιοηϊαηι βίε;

0ογ8 η νατΐ άίχίιΐίί φωηίατη βίε. ΟΓ. Ιοχί. 1»». | λέγουσιν εα™ ΒΟΕ . . Α ί,αΙΙ

αάά εκείνοι | Ήμεΐς εαπι ΑΒΕ . . Ο οία \ οτι αμαρτία εστίν ευπι Β (8«1 ρΐίΐβ-

πήΉιιιη ΠΗοει εί καί,--βε βϊ ΙίβΓβηυβ. βΐίϋά1 ίοπρίυπυ £υΪ89βΙ ; εί. Ο) 1.011.. ΑΟΕ

οιη ] αύτο\ 81 (ευηι ΒΕ Υεη ; Λ Ρ.ίοβ οιη) ο'μόσουσιν ( ϊΐη Β ; όμόσωσιν Ε : όμο-

σάτωσαν Α) κατά τής σωτηρίας Καίσ. (Α οπι κατά τ. σ. Κ.) οτι -- ειπαμεν

(Α είπομεν , ουδέ είς τά όνομασττ'ρια παρεγένοντο »ϊο) καί έν. έσμεν θανάτου (Α

θανάτου έσόμεϊα) εαπι ΒΕ ; Λ ; ίιεπι 1.3(1 . . Ο εί καί ο'μόσωμεν , ένοχοι έσμεν |

λέγει ο Πιλ. - - Καϊάφαν εαπι ΒΕ ΛΓεη . . Α ό 8ε "Αννας καί Καϊάφας έπί πολύ

έσίγησαν. λέγει αΰτοΐς ο' Πιλάτος . . Ο οιη οπιηία υδα,ιιε Ηυπι βεηυϊΐπτ καί λέγει

εαυτόν είναι υΙόν . . ρΐυτεβ εο<Ι<1. Ιβί. οηι αη» εαπι *•*?•|<"{. Ου'δέν άπ. πρ. ταΰτα |

λέγουσιν — πρ. Πιλάτον . . Α οί δέ είπον | Οί δώδεκα - - κα\ λέγει εαυτόν (Ο

αυτόν είναι, νίάβ αηιε) -- πιστευόμε^α ευηι ΒΕ(Ο) , ϊίειη εοάΛ. ΙαΙ. αΐϊαηοΐ . .

Α Αΰτοΐς πιστεύεις, καί η'μϊν άπιστεϊς οτι έκ πορν. γεγένν. καί οτι πλάνος έθ"Λ

κα\ λέγει εαυτόν υίόν ί)εοΰ καί βασιλέα , καί ού πιστευο'μεϋα.

6. Καί (ευηι Β Υεπ, αΐϋ Ι.αιίηί ΐταο; Ε Τότε; Ο οηι) κελεύει (εππι Β;

ΟΕ έκέλευσεν; 1.3ΐίηί ίιι&«π5, ίιΐΜίί) ο' Πιλάτος . . Α Τότε ο' Πιλ. ϋυμοϋ μεγάλου

πλησ5ε\ς έκέλευσε | άπαν (Α οιη) τό πλήθος (Α &άά ίξω) έξελθεΐν | έκτος των

(Ο έκ τούτων) ανδρών -- χωρισ^ήναι (οιιιη ΟΕ Ι,βΐΐ; Β έςελίίεϊν) καί λέγ. α. ό

Πιλ. (Ικΐΐίηϊ ρπιέΐβΓ Υβη οπι ο' Πιλ.) εοτη ΒΟΕ ί,αΐι . . Α καταλείψας δΐ μόνους
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τος Ποίω λόγω θέλουσιν αυτόν άποκτεϊναι; λέγουσιν αύτώ Ζήλον

έχουσιν, οτι έν σαββάτω θεραπεύει, λέγει 6 Πιλάτος Περί κα

λού έργου θελουσιν αυτόν άποκτεϊναι; λέγουσιν αύτώ Ναί.

ϋΑΡυτ III.

1 Και θυμού πλησθεΐς ό Πιλάτος εξήλθαν έξω του πραιτω-

ρίου και λέγει αύτοϊς Μάρτυρα έ'χω τον ήλιον οτι ούδεμ.ίαν αΐτίαν

ευρίσκω ε'ν τω άνθρώπω τούτω, άπεκρίθησαν οί Ιουδαίοι και

είπαν τω ήγεμόνι Εϊ μή ην ούτος κακοποιός, ούκ αν σοι παρε-

δώκαμ,εν αυτόν, είπεν δε ό Πιλάτος Λάβετε αυτόν ύμιεϊς και

κατά τον νόμιον υμών κρίνατε αυτόν, είπαν οί Ιουδαίοι τω Πι-

λάτω Ήμ-ΐν ούκ £ςεστιν άποκτεϊναι ούδένα. είπέν ό Πιλάτος

Ύμίν είπεν ό θεός μ.ή άποκτεϊναι, άλλ' έμοί;

2 Και εϊσήλθεν πάλιν εις το πραιτώριον ό Πιλάτος και

έφώνησεν τον Ιησούν κατ ιδίαν και είπεν αύτώ 2ύ εϊ ό βασι

λεύς των Ιουδαίων ; άπεκρίθη ό Ιησούς τω Πιλάτω 'Αφ' εαυτού

τους δώδεκα τους είπόντας μη γεγεννήσ^αι τον Ίησοΰν έκ πορνείας, καΐ διαστη'-

σας τον Ίησοΰν άπ' αυτών λέγει αύτοϊς | Ποίω (Α ρΓβεπι Είπατε μοι) λόγ. θε

λουσιν (Α ϋέλωσιν) αυ'τ. άποκτ. οιιπι (Α)ΟΕ ΙλΛι . . Β Περ\ ποίου έ*ργου βούλον-

ται αύτ. άποκτ. | λέγουσιν αύτώ ϋυηι ΟΕ , ϊίειη ΙλΟ. . . ΑΒ λέγουσιν (Α αάά οί

δεκαδύο) τω Πιλάτω | Ζήλον (Α βοΜ μέγαν) ίχουσιν . . Β οπι 1 οτι έν σαββ.

θεραπεύει . . Α αάά τους προσερχόμενους αΰτω | λέγει (Β 3<1α. αυ'τοϊς) ο Πιλ. |

ΪΙερΙ καλοΰ (οοπι ΒΟ Ιλμ ; Ε βάά ουν) έργου . . Α Δια καλόν έργον | θέλουσιν

αυτόν (Β ΒΟΉ λοιπόν) άποκτεϊναι (Α άπ. αυ'τ.) ; λέγουσιν (ΐΐα Ε Εϊηβ Ρβογ ; Β

ρΓβεΓΠ και, Α οί δε") αύτώ (Α οπι) Ναί (Α αάί δια καλόν) . . Ο ηβεο ωβΐβ οπι;

Υβη οπι λέγουσιν αΰτ. Ναι.

ΠΙ, 1. Κα\ ϋυμοΰ οαπι ΒΟ . . Α θυμοΰ δε" . . Ε νβη Τότε δυμοΰ .. Είηβ

θυμού | λέγει αΰτοϊς οιιπι ΒΟΕ Υεη Εΐοί . . Α Ρβο-γ λέγ. τοίς Ίουδαίοιί | Β

οϋτε μίαν | τούτω . . Α αάά ■ χα\ τί βούλεσϋε αυτόν άποκτανϊήναι | καΐ είπαν

(ίΐϊ Β ; Ο κ. είπον ; Α νεη Γο1)γ [ηοη Είηβ] ρΐαηβ οηι) τώ η'γεμόνι (οιιπι ΑΟ

Είηϊ Υεη ; Β Ρβογ τω Πιλάτω) . . Ε οπι | Β παρεδώκ. σοι αυ'τ. | είπεν δέ ««ω

ΑΟΕ . . Β Ι,βιΐ είπεν δε αύτοϊς | Β οώ ύμεϊς κα\ κατά - - κρίν. αυτόν | είπα*

(ΐΐ3 ΒΟ) οί Ίουδ. τω Πιλάτω . . Λ λέγουσιν οί Ιουδαίοι (εΐίβπι Υεη οω τ. Πιλ.)

| Ήμΐν (Α ροβΐ ίξεστ.) ου'κ ίξεστιν (Ο Εστίν) | είπεν ό Πιλ. (ίι« Β ; Υβη φαΐ

«Ιυ Ρίίαίκβ ; Ο ε?π. δέ ό Πιλ. προς τους Ιουδαίους , Είηβ άκίί Ρϋ. Ιιιάαάι) Ύμϊν

(Ο Ου'χ ύμΐν) είπ. ό 5ε. μη (Ο τοΰ) άπ. , άλλ' έμοί οαπι ΒΟΕ ΙλΙι . . Α οπι

2. ΚαΙ εϊσήλθεν (ϊΐβ ΑΒ ϊΉΙμ• ; Ο νεη Εϊηβ είσελ^ών) πάλιν (Ο ρο«1 πραι

τώριον , Α οιη) εις το πρ. ο' Πιλ. χα\ (Ο Υεη Εϊηβ οηι) έφώνησεν (ΐΐβ ΑΟ; Β

έκάλεσεν) τ. Ί. κατ' (Β χαΖ") ίδ. κ. είπ. αύτώ . . Ε καΐ άναστάς από τοΰ βήματος

εϊσηλίτεν εις τό πρ. παραλαβών κα\ τον Ίησοΰν ■ κα\ λαβών αυτόν κατ' ίδ. είπεν

αύτώ | ό βασιλεύς οαπι ΑΒΕ . . Ο οπι ό | άπεκρίϋη ό Ίησ. τώ Πιλ. οαπι ΟΕ Υβη,

Μϊαπι Εϊηι Ρβοτ ; ϊίειη Β αάάϊιϊε ηώ κα\ λέγει αύτώ . . Α άπεκρ. αύτώ ό Ίησοΰς | Άφ
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σύ τούτο λαλείς , ή άλλοι σοι είπον περί εμού ; άπεκρίθη ό Πι

λάτος προς τον Ίησούν Μήτι κάγώ Ιουδαίος ειμί; το έθνος το

σον και οί αρχιερείς παρέδωκάν σε έμχί • τί έποίησας ; άπεκρίθη

Ίησοΰς Ή βασιλεία ή έμή ούκ έ'στιν έκ τοΰ κόσμου τούτου" ε{

γάρ έκ τοΰ κόσμιου τούτου ήν ή βασιλεία ή έμή, οί ύπηρέται

αν οί έμ.οΙ ήγωνίξοντο Γνα μη παραδοθώ τοις Ίουδαίοις " νυνί δε

ή βασιλεία ή έμή οΰκ έ'στιν εντεύθεν, ειπεν αύτω ό Πιλάτος

Ούκούν βασιλεύς ε? σύ; άπεκρίθη αύτω έ Ιησούς Σύ λέγεις,

οτι βασιλεύς είμι εγώ- εις τούτο γάρ γεγέννημαι και έλήλυθα

Γνα πάς ο ων έκ της αληθείας οίκούση μου της φωνής, λέγει

αυτοί ο Πιλάτος Τί έστιν αλήθεια; λέγει αύτω ό Ιησούς Αλή

θεια έξ ουρανού, λέγει ο Πιλάτος Έπί γης αλήθεια ούκ έ*στιν;

λέγει ό Ιησούς το> Πιλάτω Όρας, οί τήν άλήθειαν λέγοντες πώς

κρίνονται άπό τών εχόντων την έξουσίαν έπί γης.

ΟΑΡυτ IV.

1 Και καταλείπων τον Ίησούν ίσω τού πραιτωρίου έξήλθεν

έαυτοΰ οιπι ΒΟΕ . . Α Άπο σεαυτοΰ | σΰ οππι ΑΒ . . Ο (ει αϊ νϊιίείπι- Ε) οπι |

λαλείς οιιπι Ο . . Α (βηΐε τοΰτο ροηίΐ) ΒΕ λέγεις [ σοι είπον οοπι ΛΟΕ . . Β

εϊπασίν σοι | άπεκρβη ο" Πιλ. πρ. τ. Ίησοΰν οι™ Β (Λ'εη ηίροηάχΐ Ρι'ί. , Εϊη»

ταραηάιηι ΡϊΙ άίχίΐ αά /««πι) . . Ο άπ. ο' Π. πρ. τ. ϋεόν καΙ είπεν αύτω 1 . Α

άπεκρ. ό Πιλ. κα\ είπε . . Ε λέγει αΰτώ ο' Πιλ. | Μήτι . . Ε Μή | κάγώ οιιπι

ΒΕ . . ΑΟ £γοί | άπεκρ. Ίησ. οιιπι ΟΕ . . ΑΒ άπεκρ. ο' Ίησ. , ει Β ηάΜ χα\

ε?πεν | εί γάρ οοπι ΟΕ . . ΑΒ 1>αΐι οπ γάρ | ή (Ο οπι) βασ. ή έμή Η. 1. οαπι

ΒΕ Ι,αΜ . . Ο ροβΐ ε! γάρ . . Α οπι | αν οί έμοί οοπι Α Ε . . Β οί έμ. άν . . Ο

οπι άν | νυνί (Α νΰν) δέ οιιπι ΑΟΕ \'ειι Εϊη» Ρβοτ . . Β 0ογ3 νΰν ουν | εϊπεν

(Α λέγει) α. ο Πιλ. οοπι ΑΒ Ιλ« . . Ο (ει Ε ?) ριαοηι και | άπεκρίθη αΰτώ 5

Ίησοΰς . . Α πΐϊΐβ οπι | είμ\ έγώ ' είς τοΰτο γάρ γεγένν. κα\ έλήλυϋα ειππ ΟΕ

(Ηειη νεη ηιτη ιςο. Ε90 ίηίτη «η Λοο εΐο) . . Α είμι • έγώ γάρ εις τοΰτο έλήλυϋα

κα\ εις τοΰτο γεγένν. . . Β (ίΐεπι οοάΜ. Ιητ. νεί οπικβ» νεί αιΐιΐίιί.ι είς τ. κόσμ.)

ε{μ\ έγώ. λέγει ο' Ίησοΰς τω Πιλάτω πάλιν Έγώ εις τοΰτο γεγένν. κα\ είς

τοΰτο έλήλυθα εις τον κο'σμον | Γνα πάς οιιπι ΒΟΕ . . Α Ιλιι ίνα μαρτυρήσω τή

αλητεία , Γνα πάς (Ιιαίι βί [νεη οπι] οκπιι,ν — αιιάϊί —) | άκοΰση (Β - σει)

οαπι ΑΒ .. ΟΕ άκοΰη | Β τής φων. μου | λέγει αΰτώ (οοπι ΒΟΕ; Α οπι; νεη

αηίαη) ο' Πιλ. | αλήθεια: ϊΐ» εΗβτη Α αΙ»αυε απϊοιιΐο | λέγει αΰτώ (1.811 οπι)

ο' Ίησ. Άλή». έξ ου'ρ. (Ε βαΜ εστίν, ϊΐεπι ΙλΚ). λέγει (Ε βοΊΙ αΰτώ) ο' Πιλ.

Έπί (Ε αάιΐ τής) γης άλ. ου'κ έ'στιν οατη ΒΕ Εϊηβ Ρασι- Οογ», «ίπύΊϊΐεΓαηε νεη

. . ΑΟοπι | λέγει ο' Ί. τω Πιλ. (Α νεη οπι τω Πιλ.) Όράς (Ε "Αρα. ΛΕ νεη

βόΜ οτι) οί τ. άλ. λέγ. πώς (ϊΐβ Β Εϊηβ; ΑΕ Λ'επ οιη) κρίν. άπο" (Ε παρά) τ.'

έχο'ντ. τ.•£ξ. έπ\ (Ε 3<1ι1 τής) γής (άπό -- γής οηπι ΒΕ Είη» νεη; 1»1. ΓεΙϊςιιο»

νίιΐε αά ΙεχΙ. Ιβί. ; Α νεΓΟ υπό της τών αρχόντων εξουσίας έπί της γής) οιιπι

ΑΒΕ 1*11 . . Ο οπι

IV, 1. ΚαΙ• (Εΐηί οπι) καταλείπων (Β - λειπω'ν) οιιπι ΒΟΕ (Είηί) . . Α νεη

Οογϊ ΚβΟΓ ΚΙαταλιπών (Γίίϊηςιΐίηί) τοίνυν | τον Ίησ. ίσω τοΰ πραιτ. (ΐΐα Β ;
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6 Πιλάτος προς τους Ιουδαίους και. λέγει αύτοίς Έγώ ουδεμία*

αϊτίαν ευρίσκω έν αύτώ. λέγουσιν αύτώ οί Ιουδαίοι Ούτος είπε•;

Δύναμαι τον ναόν τούτον καταλύσαι και δια τριών ήμερων οΐκο-

δομήσαι αυτόν, λέγει ο Πιλάτος Ποίον ναόν; λέγουσιν οί Ιου

δαίοι "Ον οίκοδόμησεν ό 2ολομών έν τεσσαράκοντα και ε'ς ετεσιν,

ούτος δέ λέγει λύειν και οίκοδομείν αυτόν δια τριών ήμερων, λέ

γει αύτοίς ά Πιλάτος Αθώος είμι από τοϋ αίματος του ανθρώπου

του δικαίου τούτου ■ ύμείς οψεσθε. λέγουσιν οί Ιουδαίοι 'Γο αίμα

αυτού έφ' ημάς και έπί τα τέκνα ημών.

1 Προσκαλεσάμενος δέ ό Πιλάτος τους πρεσβυτέρους και

ιερείς και Λευίτας ειπεν αΰτοίς λαθραίως Μή ούτως ποιήσατε"

ουδέν γαρ έστιν ο κατηγορήσατε αυτού άξιον θανάτου- ή γαρ

κατηγορία υμών περί θεραπείας εστίν και βεβηλώσεως σαββάτου.

λέγουσιν οί πρεσβύτεροι και οί ιερείς και οί Αευίται Κατά Καί-

Α έν τώ πραιτωρίω , Ε εις το πραιτώριον ; Ιλιι ίηίιω ρταιίσήιιπι , ίη ρταίίσπαηι,

ίη ρταΗοτίο) έξήλίί. ο' Πιλ. (η. 1. Β ; Γβΐίο,ηϊ ν»πβ Ιι-αηβροη) ειιπι ΒΑΕ ΙλΙΙ . .

Ο ο Πιλ. τον Ίησ. £ξω τοϋ προιτ. έξηλίϊεν | έν αύτώ εηπι ΒΟΕ Εϊηβ 0ογ8 Υεη

. . Α έν τώ άνϋρώπω τούτω . . Ρ»1)γ «η /ι•5ΐι»ιι | λέγουσιν αύτώ (Α οηι) ο'. Ίουδ.

| Ούτος είπεν Δύν. τον να. τ. χαταλ. (ίΐβ ΑΒ Εϊηβ; Ε Υεη Οογ» Γ»1)γ χαταλ. τ.

να. τ.) καί διά τρ. η'μερ. (ίΐα ΑΕ; Β έν τρισίν η'μέραις) οίκοδομήσαι (ί<» Α, Β

έγειρα•., ίΐεπι ΙλΚ; Ε οικοδομήσω) αυτόν, λέγει (ίΐβ ΑΕ; Β ίβίΐ αάά αύτοϊς)

ό Πιλ. - - λέγουσιν (ϊΐα ΑΒ ; Ε ΕβΙΙ αύά αυ'τοΐς) ο'ι Ίουδ. ειιπι ΑΒΕ ίι»1ί . . Ο

οιη (ΐΓ3η8Ϊ1ίβη(1ο αΙ> αΐίει-ο λέγουσιν [αύτώ] ο'ι Ίουδ. »α αΐΐεηιηι) | οίκοδόμησεν

ειιπι Β . . ΑΟ ώκοδόμ. | ο' Σολομών . . Α οηι ο' | ούτος δέ ειιιη ΑΟΕ . . Β

αυτός .. 1*11 ίί οίε, ίρίί | λέγει .. Α είπε | λύειν (ΟΕ χαταλΰσαι; Β αάά

αυτόν) και οίκοδομεϊν (Ο Ε -ήσαι) αυτόν δια τριών ημερών (Β πάλιν ρι-ο αυτ. β•

τρ. η'μ.) : »<1 Ηβεε Α αάιΐ πάλιν λέγει ό Πιλάτος Καί δια τούτο θέλετε άποκταν-

ϋήναι αυτόν; οί δε λέγουσιν αύτώ Ναι. | λέγει αύτ. ό Ιΐιλ. ευπι Β Λ'ρη .. Α

ό δέ Πιλ φησίν . . ΟΕ πάλιν λέγει ό Πιλ. αυ'τοΐς, ίΐεπι Εϊηβ Ρβ&γ β/ ϋα-ηπι άίοίΐ

(« Ρίΐ. | Άϊωός είμι . . Β βάο" κάγώ , ΙλΜ «00 (ν*βο αηιε α'ϊώος ΗαΒεΐ) | τοϋ

άνϋρώπου ειιπι ΒΕ Εϊη« ΡβΒγ . . ΑΟ Υ'βη οπι | του δικαίου τούτου . . Ε Είη&

ΚβΒγ οηι τ. δικ• | λέγουσιν . . Β Εϊηβ Ρβΐκ &άά αύτώ , ηοη ΑΟΕ \Γεη

2. Προσχ. δέ ειιπι ΒΕ ν«η Εϊηβ ΡβΒι• . . Α Καί προσκ. . . Ο Προσχ. | Α

οιη 6 Πιλ. { καί (Β βοΊΙ τους) ίερεϊς . . Α Ιερείς τε ] λα^ραίως (Β λά^ρα) ευπι

ΒΟΕ 1>αΐι . . Α οπι | Α Μή ούτω ποιείτε | ουδέν - - ϊανάτου οαιη Β . . ΟΕ

ουδέν (Ε ουδέ) γαρ κατηγορείτε (Ε κατηγορηθείτε ίίε) αύτον (ϊο Ο, Ε άξιον)

θανάτου . . Α ουδεμία γαρ κατηγορία ϊανάτου υπάρχει έν αύτώ . . ί.»ιι Κοα-ε ]

περί θεραπείας εστίν (Η. 1. Β ; Ο ρο«ι σαββ.) καί βεβηλ. σαββάτου (ίΐα ΒΕ ; Ο

σαββάτων) . . Α περί 2ερ. νοσούντων καί περί βεβηλώσεως σαββάτου εστί | λέγ.

ο'ι πρεσβ. (ϊΐα Β ΙλΙι; Ο ααιΐ τοϋ λαοϋ) κ. ο'ι Ιερείς καί οί (Ο οιη) ΛευΕται τώ

Πιλ: οαιη ΒΟ Ιλιι . . Α λέγουσι τώ Πιλάτω . . Ε λέγουσιν οί Ιουδαίοι | Κατά

Καίσαρος έάν τις βλασφημήση (Β -μη'σει) — λέγει ό Πιλ. "Αξ. έστ. 3ανάτον
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σοφός έάν τις βλασφημήση, άξιος θανάτου έστϊν ή ού'; λέγει ό

Πιλάτος "Αξιός έστιν θανάτου, λέγουσιν οι Ιουδαίοι τ6) Πιλάτω

Εί εις Καίσαρα έάν τις βλασφημήση, άξιος έστι θανάτου, ούτος

δέ κατά τοϋ θεοΰ έβλασφήμησεν.

3 Έκέλευσε δε ό ήγεμών έξελθεΐν τους Ιουδαίους έ'ξω του

πραιτωρίου , και προσκαλεσάμενος τον Ίησοΰν λέγει αΰτω Τί

ποιήσω σοι; λέγει ό Ίησοΰς τώ Πιλάτω Ώς εδόθη σοι. λέγει ό

Πιλάτος Ποϊς εδόθη; λέγει έ Ίησοΰς Μωυσής και οί προφήται

προεκήρυξαν περί του θανάτου μου και της αναστάσεως, παρι-

στορήσαντες δε οί Ιουδαίοι και άκούσαντες λέγουσιν τω Πιλάτω

Τί πλεΐον έχεις άκοΰσαι της βλασφημίας ταύτης; λέγει ό Πι

λάτος τοις Ίουδαίοις Ει ούτος ό λόγος βλάσφημος έστιν, περί

της βλασφημίας λάβετε αυτόν ύμεϊς και απαγάγετε εις την

συναγωγην υμών, και κατά τον νόμον υμών κρίνατε αυτόν.

οοιπ ΟΕ ν«η . . Β α νεΛϊδ βλασφημήσει, άξ. 5αν. εστίν (βίο) ΐΓβηβιΊ ηά εηάεπι

νΐ'Λα ίΐιι«'ΐηα(1ηιθ(1υπι ϋποβεαηιιηΙιΐΓ, αϊίρηίίρηίίΗαί Εϊηί Ρηογ αΐϋβαηε, ίΐη ιιΐ απβε

ϊηίει-μοίίι» βυηΐ, η ου υβαυε βά άξιος έστ. θανάτου, οπιιΊΐαηΙυΓ . . Α Κατά Καίσ.

έάν βλασφ. τις, τίνος άξιος έστιν; ο' δε λέγει θανάτου. | Λέγουσιν οί 'ί. τω Πι

λάτω . . Ιιβεο Α π»»1β οπι | Εί είς Καίσαρα - - έβλασφη'μησεν οαπι ΟΕ ; ϊιεπι

ρηοπΒυβ οπιΪ5ΐΐ« \>π φιαηΐο τηαρίι Λίο φιί άιηπι ΜαίρϊιαηανίΗΙ άι'σΜί ι$1 ηιοτί . .

Α ΚαΙ εί θανάτου άξιος έστιν ό κατά Καίσαρος βλασφημη'σας , πώς (βίο) ούτος

ουκ αποκτανϋη'σεται κατά ϋεοΰ βλασφημη'σας . . Β οιιπι ρΙυτϊΒιιβ ί.»ι!ηϊ$ ιιΙΙ ηί«ί

(νΐάε βπίε) ούτος 81 κατά 3εοΰ έβλασφήμησεν

3. Έκε'λευσε δέ οι™ Α Εΐπβ αΐϋβαυε . . Β κα\ έκέλευσεν . . Ο νεη το'τε

έκέλευσεν | Ο οπι τους Ιουδαίους | έ"ξω . . Β έκ | καΐ προσκαλεσ. (Ο οηι) τον

Ίησ. (Ο αάά κα\) λέγει αΰτω οιιπι (Ο) Ε νειι Ρβογ . . Β Εϊηβ κ. προσκ. τ• Ί. ο'

Πιλάτος είπεν αΰτω . . Α και λέγει τω Ίησοΰ | Α οσι τω Πιλάτω | ως (βεά ΟΕ

ούτως) έβόϊη (Ο έδόσίϊω νίΐίοβε) ουπι ΟΕ , ϊΐεπι δίοηΐ (ίαίυηι (ΡβΒγ άκίητη) ίί(

εϊηβ νεη Ριιογ . . Β ούτως έδο'3η σοι . . Α εξουσία έδο'3η σοι έπ' έμοί (»ϊο) |

λέγει ο' Πιλ. Πώς (Β αάά οΰτως) έδο'ϋη (Β βάά μοι) οιιπι Α(Β), ίΐεπι Εϊηβ ΡβΙμ•

\ επ ΟκίΙ (εί) ΡίΙαίιια ζ)ιιοπιοάο (νεη αάά ίίοαί) άαίιιιιι (Ριι6γ άκΐιηη) αϊ . . Ο οηι

| λέγει (Α φησίν , Β »άά αΰτω) ο' Ίησοϋς | Μωυσης : ΐΐα ΑΒ . . Ο Μωσής |

προεκήρυξαν εαιη ΟΕ Είη$ Γα1>Γ 0ογ3 . . ΑΒ έκη'ρυξαν , ΐΐεπι Υεη αηηνηάανετιηιΐ

| μου κα\ της άναστ. οιιπι ΟΕ . . ΑΒ μου (Α οπι) χα\ τ. όν. μου | παριστορη'-

σαντες (οαπι Β παραστορήσαντες , εί Ο περιστωρήσαντες. Α παρατηρήσαντες) δε

ο'ι (Β οπι) Ίουδ. και (Β'* οπι) άκούσαντες οιιπι ΒΟΑ . . Ε άκούσαντες δε ταύτα

οί Ιουδαίοι , ίϊπιίΐΐίει-αιιβ Ι,αΐΙ | Χί πλ. £χ. άκ. (Ο βάά περί) της βλ. ταύτ. οιιπι

ΟΕ ; νεη φιΐά ατηρίήίί Λ(ήάιτηχ αιιάνι Ηααί'αιήαιιι . . \'α\η Εϊηβ σώα ατηρίίια

(Είη5 αάά αί> Λοο) νίι ΜαιρΗ&ηίαιη «ίίίΐΜ (Εϊηβ οηι ?) αιιάι'Γβ . . Α τί τούτου πλέον

θέλεις καΐ μείζον της βλασφημίας ταύτης άκούσαι . . II τί πλέων καΐ μείζονα

τούτου ϊέλεις της βλασφ. άκοΰσαι ταύτης [ τοις Ίουδαίοις . '. Α ν«ι> ομ . . Εϊηβ

πΐϊϊηικ' «ι» | περί της βλασφημίας οιιπι ΒΟ . . ΑΕ Ι,ηίΐ οηι | απαγάγετε .. Β
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λέγουσιν οί Ιουδαίοι τω Πιλάτο Ο νόμος ημών περιέχει, άν

θρωπος εις άνθρωπον έάν άμαρτήση, άξιος έστιν λαμβάνειν τεσ-

σαράκοντα παρά μίαν ' έ δε εις δέον βλάσφημων , λιθοβολία λι-

θοβολείσθαι αυτόν.

4 Λέγει αΰτοίς ό Πιλάτος Λάβετε αυτόν ύμείς και οίω βού-

λεσθε τρόπω άμύνασθε αυτόν, λέγουσιν οί Ιουδαίοι τω Πιλάτω

' Ημείς βουλόμεθα ίνα σταυρωθή. λέγει ό Πιλάτος Οΰκ έστιν

άξιος σταυρωθήναι. " .

5 Περιβλεψάμενος δέ ό ήγεμών εις τους περιεστώτας όχλους

των Ιουδαίων , θεωρεί πολλούς δακρύοντας των Ιουδαίων και λέ

γει Οΰ πάν το πλήθος βούλεται αυτόν άποθανείν. λέγουσιν οί

πρεσβύτεροι των Ιουδαίων Διά τούτο ήλθαμεν άπαν το πλήθος

"να άποθάνη. λέγει ό Πιλάτος τοις Ίουδαίοις "Ινα τί άποθάνη ;

λέγουσιν οί Ιουδαίοι "Οτι είπεν αυτόν υίόν θεού και βασιλέα.

Οαριγγ V.

1 Νικόδημος δέ τις άνήρ Ιουδαίος έ'στη έμπροσθεν τού ήγε-

«ιΐιΐ αυτόν Ι- άνδρωπ. εις άνδρ. έάν άμαρτ. (Α έάν άμ. ανδρ. εις άν5ρ.) οαιη

ΑΟΕ . . Β ανδρ. έάν άμάρτη | τεσσαρ. παρά μίαν οιιη ΑΒ . . ΟΕ παρά μίαν

πληγάς τεσσαρ. (Ο μ) | ο 8ε εις ϊίεόν βλάσφημων λώοβολία (οοά. -λίαν) λιϋβ-

βολ. αυτόν πιιιι Β , .ιίηιίΐίίει-ηιιρ Ιαΐίηυβ οοϋοχ Ιιαίχ-ι . . ΕΑ ό δε ε. ϋ. άμαρτήσαι

(Α άμαρτών) λιϋοβοληϋήσεται . . Ο ει δε εις 3εόν , λώοβολείσδω

4. και ο"ω βοόλεσϋε τρόπω . . Β κα\ χατά τον νόμον υμών ω έάν βοΰλεσ&ε

τρόπω . . Ιαΐίηυκ οοιίρχ οί ίβοηπάυπι Ιι$αη νΐίίταιη \ άμΰνασδε αυτόν . . Β άμ.

αυτά) | λέγ. οί (Β οσι) Ίουδ. τω Πιλ. (Α οπι τ. Πιλ.) ] λέγει (Β βοΜ αΰτοϊίς)

ό Πιλ. | σταυρωθήναι ειιπι Β ; ϊΐεπι ρπιεπιϊιβο τοΰ Ο . . Α δανάτου

5. Περιβλεψ. δέ εοπι Ο (ει Ε ?) Εβίι . . ΑΒ καί περιβλ. | ό ήγεμών οαιη

Β ΙλΧΧ. . . Ο ο Πιλάτος . . Α οπι | είς (Ε οπι) τ. περιεστ. οχλ. τ. ΊουΒ. δεωρεϊ

Κ. 8. τ. Ίουβ. επιη ΒΟΕ 1•αΙΙ . . Α δεωρεϊ έχ των περιεστώτων πολλούς δακρύον-

τας | καί λέγει οοιη ΟΕ Εΐη3 νεη . . ΑΒ Οογ» βοΜ αυτοΓς, ΡβΒγ βοΜ αά ρηηα'ρίί

ιαοιτάοΐιιπι Ιιιάαίοηηη | Ου' (Ε Μά τον ήλιον , οΰ) πάν - - αυτόν (Ο οπι) οίιεο-

δανεΐν οιιττι ΒΟΕ ί,αΐ,ι . . Α Βοΰλεσδε καί ύμεϊς άποκτανδήναι αυτόν ; οί δε είπον

Ού βουλόμεδα, οτι αίτίαν οΰχ εΰρίσχομεν | οί πρεσβ. τών Ιουδαίων οιιπι ΟΕ

ΡοΒγ ει (ΒοΜίΐο ΡϋαΙο) νεη . . ΑΒ Είη» οιη τών Ίουδ. 8βά βάά τφ Πιλάτω (Α

Ει'ηβ προς Πιλάτον) | Α ήλδομεν πάντες ίνα | λέγει ό Πιλ. τ. Ίουδαίοις (τ. Ίουδ.

εαπι Β Είπ» Οογ8 ; Α οπι ; Ρβοτ αά ίο») "Ινα τί (ΐΐβ Β ; Α Διά τί ?να) άποδάνΐ)

πιιιι Λ Β Εϊη» Οιιι.ι ϊΉ1>γ . . Ο νεη οπι, ίΐεπι Ε ηιια οιιγπ βεα/}. λέγουσιν οί Ίουδ.

| λέγουσιν οί (Β ομ) Ίουδ. | είπεν οαιη Α 80 .. Ε λέγει | αυτόν οαηι ΒΟ . .

VI εαυτόν | βασιλέα . . Ε αα.α είναι (Ι,οΙΙ ροεί υίόν δεοϋ ικΐιΐ)

V, 1. Β οπι άνήρ | ίστη . . ΟΕ έστιν | ϊμπρ. τοΰ ήγεμόνος οαιη ϋΕ 1*« ..



ίΐνκ ΟΕ3ΤΑ ΡΠ,ΑΤΙ. Α. 223

μόνος και λέγει Άξιώ, ευσεβή, κέλευσαν μοι ειπείν ολίγους λό

γους, λέγει ό Πιλάτος Είπε. λέγει ό Νικόδημος Έγώ είπον

τοις πρεσβύτεροι; και τοις ίερεΰσι καΐ Λευίταις και παντι τω

πλήθει των Ιουδαίων εν τη συναγωγή Τί ζητείτε μετά τοΰ άν

θρωπου τοΰτου; ό άνθρωπος ούτος πολλά σημεία ποιεί και πα

ράδοξα, ά ουδείς έποίησεν ουδέ ποιήσει, άφετε αυτόν και μή

βούλεσθέ τι πονηρον κατ αυτού ' ει έκ θεοΰ εστίν τά σημεία ά

ποιεί, σταθήσονται, ει δέ έξ ανθρώπων, καταλυθήσονται. και

γάρ Μωυσής αποσταλείς παρά θεοΰ εις Αιγυπτον έποίησεν ση

μεία πολλά, ά είπεν αύτω ό θεός ποιήσαι έμπροσθεν Φαραώ βα-

σιλέο>ς Αιγύπτου, και ήσαν εκεί άνδρες θεράποντες Φαραώ

Ίαννής και Ίαμβρής, και εποίησαν και αυτοί σημεία ουκ ολίγα

ά έποίει Μωυσής, και είχον αυτούς οΕ Αιγύπτιοι ώς θεούς, τον

Ίαννήν και τον Ίαμβρήν. και επειδή τά σημεία ά εποίησαν

ουκ ήσαν έκ θεοΰ, άπώλοντο και αυτοί και οί πιστεύοντες

ΑΒΟ £μπρ. τοΰ Πιλάτου | 'Αξιώ ειιπι Α (αοΜ σε) ΟΕ 1*311 . . Βϋ οπι | ευσεβή

ευπι ΒΟΟ (η(1<1 ήγεμών) . . Ε πι νϊ<1εΙιΐΓ ευσεβής . . Α οπι | κέλευσόν μοι ειιπι

ΟΕ, ϊΐεπι Α Ρ*α κέλευσης μοι . . ΒΟ κέλευσόν με | ειπείν . . Β λαλήσαι | ολί

γους λίγους οιιιη ΑΒ Ι,αΙΐ; ι'Ιεπι Ό ολίγον λόγον .. Ε καθαρούς λόγους, ίΐβπι Ο

καϋαροΰ λόγου | λέγει ό Πιλ. αιπι Α Β ΙλΚ . . Ο οίο ό Πιλ. λέγ. | ό Νικόδ.

οοπι ΑΒΕ . . Ο (εί Ό?) οπι ό | τοις πρεσβ. κ. τ. ίερ. κοΛ (Ο αάά τοΓς, ποπ πεπι

ΑΒ) Αευίτ. ευπι ΑΟ ί,,ιΐι . , Β τοις ίερεΰσιν κ. τ. πρεσβ. κ, Δευ. | παντ\ τω

πλήίίει ουοι Α . . ΒΟϋ πάν το (Ο πόντος) πλήίος | μετά τ. άνϊτρ. τοΰτου (Α

οπι τοΰτ.) . . Ό έκ τοΰ' άνθρ. τοΰτου . . Β αάά τοΰ 3ανατώσαι αυτόν (εοά. αΰτώ)

| ό άνϋρ. (ϋ α<1(1 γάρ) ούτος (Λοτηο κίε , Τιοπιο Λϊε) ευπι Οϋ ΙλΙΙ . . Α ουτ. ό

όν5ρ. . . Β οπι ό άνϋρ. | ποιεί {[αήΐ, /εει'ί, /αει'εοαί) κα\ παράδοξα . . Α παρά

δοξα έποίησεν . . Β ποιεί παράδοξα έν τω λαώ | Ο α οΰδε\ς άλλος | ουδέ (Β

οΰτε, Ρ ουδέ ποτέ) ποιήσει . . Α ου'δε ποιεί | βοΰλεσίε ειιπι ΒΟΕ .. Αϋ βου-

ληίήτε | τι πονηρον (Β κακόν) κατ' αύτοΰ ευπι ΕΒ . . Α κατ' αύτοΰ πονηρον

γενέσθαι . . Ο κατ' αύτοΰ'πονηρά | εί ευπι ΑΒ £.811 . . Τ> εί μέν, Ε καΐ εί, Ο

εί καί ( έκ ϊεοΰ εστίν . . Ό είσΐν έκ 3εοΰ Ι τά σημεία ειιπι ΑΒϋ νεπ . . ΟΕ

ταΰτα τά σημ. | σταϊήσονται (Ω στερεωϊϊησ.) ει καταλυθήσονται ειιπι Β (εΐϊαπι

Ρβογ είί ει ιΐαύνηΐ έΐε) Ο . . Α (βεά ίδ οπι ε! δε έξ άν2ρ. καταλ.) ΟΕ στα-ήσε—

ται εί καταλυϊήσεται | ϋέξ άνϊρώπου | χα\ γάρ ειιπι ΑΒΕ .. Ο οπι γάρ | Μωυ

σής οαπι ΑΒ . « Ο Μωσής | παρά (Β βάά τοΰ) 3εοΰ . . Α ρο»(; είς ΑΕγ. ροηϊι |

εΐπεν αυ'τώ (Α νεη οιη) ό 3εος (Β ο' Ίησοΰς) ποιήσαι (Ο οπι5 έ*μπρ. Φ. βασ.

Αίγ. (Α οπι Α!γ. ιιη» ειιπι «εηα,. καί ήσαν ιΐίαηβ Φαραώ) | Φαραώ ειιπι Ε . .

Β τοΰ Φ. , Ο τω Φ. | Ίαμβρής . . Ιλιι ΛΓατηΟΓβί | καΐ (Α οπι) εποίησαν ειιπι

ΑΒΕ . . Ο κα\ έτϊοίουν | κα\ αυτοί . . . Β κάκεΐνοι | ου'κ ολίγα . . Β πολλά , »ε<1

ροβΐ Μωυσής »<Μ ουκ ολίγα | α έποίει εαπι ΒΟ . . Ε οσα έποίησε, Α ώς έποίησε

| τον (Ο οπι) Ίανν. κ. τον (Ο οπι) Ίαμβρ. ειιπι ΒΟ Υαΐι . . Α (α<1(1 Φαραώ ;ιά

Ίεοΰς) Ε Είικ «Ιϋο,ιιε οπι | κα\ επειδή - - εποίησαν (ευπι ΟΕ ; έποίουν Β) —

έκ 5εοΰ ομπι ΒΟΕ . . Α κα\ έν τω μή είναι τά σημεία άπό ϋεοΰ | οί πι-
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αΰτοϊς. και νΰν άφετε τον άνθρωπον τούτον ■ ου γάρ έστιν

άξιος θανάτου.

2 Λέγουσιν τω Νικοδήμω οί Ιουδαίοι 2ΰ μαθητής αΰτοΰ

έγένου και τον λόγον υπέρ αΰτοΰ ποιείς, λέγει προς αυτούς ο

Νικόδημος Μη και ό ήγεμών μαθητής αΰτοΰ έγένετο και τόν

λόγον υπέρ αΰτοΰ ποιεί; οΰ κατέστησεν αυτόν ό Καίσαρ έπι

τού αξιώματος τούτου ; ήσαν δέ οί Ιουδαίοι έμβριμούμενοι και

τρίζοντες τους οδόντας αυτών κατά τοΰ Νικόδημου, λέγει προς

αυτούς Ό Πιλάτος Τι τους οδόντας τρίζετε κατ' αΰτοΰ άλήθειαν

άκοΰσαντες; λέγουσιν οί Ιουδαίοι τω Νικοδήμω Την άλήθειαν

αΰτοΰ λάβης και το μέρος αΰτοΰ. λέγει ό Νικόδημος Αμήν

αμήν, λάβω καθώς είπατε.

- 1

ΟΑΡϋτ VI.

Εις δέ τών Ιουδαίων παραπηδήσας ήξίου τόν ηγεμόνα

στεΰοντες οιιηι ΟΕ . . ΑΒ (ΙιβΙΙ οι» ακάίάιτυπί) οί πιστεΰσαντες | τον άνϋρ. τού

τον . . Α αυτόν

2. τω Νικ. οί Ίουδ. οοπι Β Υαΐι . . ΑΟ Εΐηβ ΛΓεη οί Ίουδ. τω Νικ. | έγέ

νου οοπι Α Β ΙλΜ . . Ε ει . . Ο ποιή | Α υπέρ εκείνου | λέγει πρ. αΰτ. ο' (Β οπι)

Νικ. — Οπερ αΰτοΰ ποιεί (Α ποιείται) οιιηι ΑΒΕ ΥαΐΙ Εΐηβ Ραί>Γ Υεη" . . Ο

0ογ5 Υεη* οιη | ου' κατέστησεν — άξιώμ. τούτου (Β οπι τοΰτ.) . . Α οπι | ήσαν

δε (Β ουν) οί 'ί. έμβριμοΰμενοι (ϊΐβ ΒΟΕ) -- κατά τοΰ Νικοδ. οιιηι ΒΟΕ ρΐιιπ-

ιιιϊ•.ι:|ΐΐ( Ι.,:ιΐ ϊηί'ί . . 1) οί δέ Ιουδαίοι έ"τριζον τους οδόντας κατά τοΰ Νικ. . . Α Υεη

ήσαν δέ οί Ίουδ. έμβριμώμενοι τω Νικοδήμω | λέγει (ίΐ3 ΑΒΟΕ ΥαΙΐ; Ο καί

λέγει) προς αυ'τοϋς {Ο οία) ο' Πιλ. | Τ( τ. ο'δόντας . . Β αάά υμών | κατ' αΰ

τοΰ άλήθειαν άκοΰσαντες οιιηι Ε ν»1ι . . ϋ Υεη κατά τοΰ (Ιοιΐακε κατ' αΰτοΰ,

ιιΐ ε«1 ϊη.Υεη) την άλήθειαν είπόντος .. Α κατ' αΰτοΰ; άλή5ειαν γάρ λέγει ..

Β κατ' αΰτοΰ (νϋε ρο$ί) . . Ο κατά τοΰ Νικόδημου | λέγουσιν (Α άπεκρ&ησαν)

οί Ίουδ• τω Νικ. οιιιη ΕΑ νεη , ίιεπι οπι!»3θ τω Νικόδ. (δεά1 νίάβ ρο$1) ϋ . .

Β άκοΰσαντες δέ οί Ίουδ. λέγουσιν τω Νικοδήμω • ■ Ο πιβίε οπι | Την ά/.ήϊ.

αΰτοΰ (ϊΐ« ΒΟ Ι,βΙΙ; Α οηι; Ε ταΰτην; Ο Τοΰ Νικόδημου τήν άλήϊ. αυτός, ρΓΟ

ηιιίΙιιι.Ν «οηΗεηάυπι νίιΙείιΐΓ τω Νικοδη'μω Την άλήϋ. αΰτοΰ) λάβης (ϋ λάβοι,

οοιτί£β λάβοις; Α σΰ λάβοις ροβΐ το μέρ. αΰτοΰ) | λέγει ό Νικ. ουπι ΑΒϋ . .

ΟΕ οπι ό | Αμήν οΐδ οοπι ΒΟ ; ίιεπι ΙεΓ νβΙΙ νεπ .. ΑϋΕ ΕΪΠ3 αΐίϊο,ιικ 8επιε1

| λάβω (Η» ΒΕ; Α λάβοιμι; Ο οπι) καϋ. εΐπατί ουηι ΑΒΕΟ, ίιεπι ΙλΜ .. Ό

γένοιτο

νΓ, 1. Είς δέ τών Ίουδ. παραπηδήσας οιιπι Ε, ίιεπι Β Είς τών Ίουδ. άλ-

λος τις παραπ. , ίιεπι Ο Έκ δέ τών Ίουδ. άλλος παραπ. . . Α Παρελθών δέ τις

έκ τών Ιουδ. . . Τϋ Ετερος πάλιν έκ τών Ίουδ. . . Ιιβίι Εχ Ιαάαίί$ αυίααπι αΐϊα»

αιιίαη ιχιίΐίιηι , ΑΙχηί φίίάειη Ιηάαΐηχ (βΒΐίηαηία• , ΛΙίαι αϋίβηι Ιιιάααΐ! (ί$1ίηαιι1α;

Εχίβτ» ανίετη φιχάαη αίίΐΜ «χιίΐιηα | ήξίου (Β άξιοι) τ. ήγεμ. λόγον (Ο λέγων)

ϊίπεΓν οοπι ΑΒΟ . . Ε είπεν Άξιώ, ήγεμών, ειπείν λόγον, ίιεπι Ό λέγει Κέλευσαν
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λόγον ειπείν, λέγει ό ήγεμών Ει τι θέλεις είπείν, είπε. ό δέ

Ιουδαίος ε*φη Έγώ τριάκοντα οκτώ ε*τη έν κλίνη κατεκείμην έν

οδύνη πόνων, και έλθόντος τού Ιησού πολλοί δαιμονιζόμενοι και

ποικίλαις νόσοις κατακείμενοι έθεραπεύθησαν ύπ' αυτού, καί

τίνες νεανίσκοι κατελεήσαντές με έβάστασάν με μετά της κλίνης

καί άπήγαγόν με προς αυτόν, καί ίδών με ό Ιησούς έσπλαγχνίσθη

καί λόγον ειπέν μοι Άρον σου τον κράββατον καί περιπατεί, καί

ήρα τον κράββατον μου καί περιεπάτησα. λέγουσιν οί Ιουδαίοι

τω Ιΐιλάτω Έρύίτησον αυτόν ποία ημέρα ην δτε έθεραπεύθη. λέγει

ό θεραπευθείς Έν σαββάτω. λέγουσιν οί Ιουδαίοι Μη ούχ οΰτως

έδιδάςαμεν οτι έν σαββάτω θεραπεύει καί δαίμονας έκβάλλει;

μοι , ήγεμών, 6*11 λογ. είπεϊν . . «ϊπιίΐϊίρι• ΙλΚ ναπαηΐ | λέγει ό ήγεμών . . Β χΑ

λέγει ο' Πιλάτος . . Α «μ προσέταξεν ο' ήγεμ. | Ει τι 5έλ. ειπείν, είττ•. εαπ> ΑΒ Εΐηβ

ΟοΓδ ΡΊΛι•, ϊΐεπι 0Π1Ϊ85Ο ειπείν Ο ν»ι•> \*(•η .. Ρ ν»ΐη Είπε- | ο' δε. Ίουδ. έ"ς>η

οίΗΤ» Α , 8ΪπιίΙίΐι-Γ<]ΐιι• Ι,ηΐί . . ΒΟ οιη . . Π λέγει ο ήγεμών (? νΜεΙιη• Είπε, λε'γ.

ο' ηγεμ. ηβοβιε, υΐιιίΐΐρπ» ιεοί). ειιπί ΒΓ) | Έγώ . . II (ίίοιη Ρ»1>γ) 3<Ιι1 έν Ιε

ρουσαλήμ | τριάκ. (ϋ β<Μ κα\) οκτώ έτη οιιιη 00 . . Α έν τριάκ. οκτώ ίτεσιν,

Β ίτεσιν τριάκ. οχτώ ί έν κλίνη (1_>;ι11 ροκίροπιιιιΐ) κατΐκείμην οιιηι ΑΒ . . ΟΙ)

κατάκειμαι έν τη κλίνη | έν ο'δυ'νη πόνων . . Α καί έν όδϋνη πολλών πόνων !

καί έλίϊόντος (ϊΐα ειίαηι ρΐυιρβ Ι,βΐι) . . Α έλ!ϊ. δε' | τοΟ Ίησοΰ . . Β τοΟ κυρίου |

κατακείμενοι . . Α κατεχόμενοι | έϊεραπ. ύπ' (Ε παρ') αΰτοΰ οιιιη ΒΕ 1.311 . .

Ο έ^ερ. παρόντος αυ'τοΰ . . Α ίάσεως έτυχον' | νεανίσκοι ουπι Α Β ί,,ιΐί . . Ε μέν

. . Ο πιστότατοι | Ε έλεήσαντες | έβάστασ με μετά τής κλ. (Α οηι με μ. τ.

κλ.) κα\ άπήγ. (Ε έπη'γαγ.) με (Α οηι) πρ. αυ'τ. οιιιη ΟΕΑ \';ιΙΙ Είη$ 0ογ8 . ..Ι!

μετά της κλίνης μου προσήνεγκάν με αΰτω | κα\ ίδών με ό Ίησοΰς (Α οηι)

έσπλαγχν. (Α εΰσπλ.) . . Ό ίίών δε ό "Ιησ. κα\ σπλαγχνισ!ίε\ς έπ' έμοί | χα\ (β

οιη) λόγον (Β λόγω, Α »<1(1 μόνον) εΙπέν μοι (μοι οιιηι ΑΒ13Ε; ΰ οηι) | Αρον

εαηι ΑΕ ν»11 νεη . . Β(; Εΐιιβ βΐηα,ιιε ρπιαπι "Εγειρε , ΐΐεπι Ι) "Εγειρε καί | σου

τ. κράββ. οιιιη ΟΙ)Κ .. ΑΒ τ. κροί^,ϊ- (Β κρα'βατον, ϊΐεηι ίηΓίϋ) σου | κα\ ήρα

οοπι ΑϋΕ . . Β κ. επήρα , Ο κ. άπήρα. ΡΓβεΙεΓε» ΑΟ βϊπιίΐίίει-αυε ΙλΙΙ ρι-αεπι

καί παραχρήμα ίά3ην , ΐΐεπ» Ο και συν τώ λόγω αΰτοΰ εΰϊέως ήγέρϊίην . . ηϊηϊΐ

ρΐ'ββπι ουπι ΒΕ | κα\ περιεπάτησα . . Ο χα\ άπήλϊον υ'γιής είς τον οίκον μου

δοξάζων τον 5εόν | Α οιη τώ Πιλάτω | Έρώτησον (Β 'Επερώτ.) .. Α ασά όυν |.

ποία η'μ. ϊ'ν οτε έϊερ. οηπι ΑΒΕ Ρ.ϊηβ 0ογ8 ΡαπΓ . . Ο ναιΐ νεη ποία ημέρα

έ2ερ. | λέγει ό θεραπευθείς οιιηι Β, ίίοιη καί αποκριθείς ό ίαϋείς είπε Ε, βίπιϊ-

Ιϊκ-πριε Ι.ίΐΐι ( Κίιιπ Οογβ ηΐΐ ηί.ιϊ ΙΗχχΙ, ν«•ιι Οίχιί αιιίαη Ηοπιο ίΙΙί, Υ'αΙΙ ΗαροηάτΙ

ι» ακϊ «βηαίι/ί [χιιταΐ άίαια , 1'Ίιογ 1)>χίΙ Ιαη<μιίάν3 ίαηαΐαι) . . Α λέγει ό Πιλάτος

τώ τείιεραπευμένω ΙΙοία ημέρα ην οτε (βίο) έϋεραπεΰϋης. άπεκρβη ό άνθρωπος

. . Ο έρωτηϊείς παρά τοΰ Πιλάτου περί τής ημέρας λέγει | Έν σαββάτω οιιιη

ΑΟ, Ε ΕΪΠ8 ϋΐϋιιιιΐ' Τό σάββατον, Β (ηϊιιιϊΙιΊ<τι]ικ• νβΐι Υει») Έν σαββ. £αρα-

πεΰ3ην (βεά εοάβχ - 2η) | οί Ιουδαίοι (ϊ(3 εΐϊοιη Εϊη» Οογβ) . . Β νοίι νεη Ρ«ογ

βιΐί τω Πιλάτο» | Μη οΰχ ου'τ. έδιδάξ. (Β αάά σοι , ηοη ϊΐεπι ΙλΜ) . . Α Ουκ

εϊπομέν (ίΐεπι ίίιοί«ιιΐϊ Οογβ) σοι | θεραπεύει . . Ο έί)εραπεύ!3η | δαίμονας οιιηι

ΟΕ, ίΐεηι άυαιωιΐίχ ΥαΙΙ Λ'εη . . ΑΒ Είη« »Ηίηηβ δαιμόνια | έκβάλλει . . Ε έλαύνει

Ενϋΐιρ. »|ΐοϋΓ. ειΐ. Τίί-«Ιιι ιμΙπγΙ ] 5
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2 Και άλλος Ιουδαίος παραπηδήσας λέγει Έγώ τυφλός

έγεννήθην, φωνήν ήκουον και πρόσωπον ουκ έ*βλεπον • καΐ παρά

γοντος του Ίησοΰ ίκραξα φωνή μεγάλη Έλέησόν με, υιέ Δαυίδ,

και ήλέησέν με και έπέθηκεν τάς χείρας αΰτοϋ έπι τους οφθαλ

μούς μου , και άνε'βλεψα παραχρήμα, και άλλος Ιουδαίος πα-

ραπηδήσας είπεν Κυρτός ήμην, και ώρθωσέ με λόγω. και άλλος

είπεν Λεπρός έγενόμην και έθεράπευσε'ν με λόγω.

Οαρπί VII.

Και γυνή τις άπό μακρόθεν κράζουσα ε?πεν Αίμορροοΰσα

ήμην, καΐ ήψάμην τοΰ κρασπέδου τοΰ ιματίου αύτοΰ, και

εστάλη μου ή £ύσις τοΰ αίματος ή δι' ετών δοίδεκα. λέγουσιν

οί Ιουδαίοι Νόμον έ*χομεν γυναίκα εις μαρτυρίαν μη ύπάγειν.

Ί. ΚαΙ άλλος εαπι ΑΒ Ιλιι . . Ο ΚαΙ πάλιν άλλος , ϊΐβπι Ό Κα\ έτερος

πάλιν | ϋ ογπ Ίουδαως | παραπηδήσας λέγει (Ο είπεν) οιιπι ΒΟ Επικ «Ιηχηπε;

ίτειη Α παρελθών λέγει . . Ό Υβΐι νβη είπεν | Έγώ . . Α (Ηβη» ίηΐι) οηι |

έγεννή^ν . . Ό εξήλθα έκ κοιλίας μητρός μου | φωνήν ήκουον πιπί ΟΟ Εϊηβ

ν»11 \'εη Ηΐϋ.ιηυβ , ίΐβπι Α 8β<1 »<1άΐΐ κα\ μόνην . . Ε φωνής μόνον ήκουον , Β

καΐ φωνήν μόνην ήκουον | και πρόσωπον ευπι ΒΟΕ ΓηΒγ Εϊη» . . Αϋ νβιΐ νβη

ΟοΓβ πρόσωπ. Βέ | κα\ παράγοντος (Β παριόντος) τοΰ Ίησοΰ (Α αΰτοϋ) . . Ε

κα\ παράγων ό Ίησοΰς | φωνή μεγάλη (Ο φωνήν μεγάλην) . . Β βάιΐ λέγων |

υ• • . . Ε ρικειη κύριε | κα\ ήλέησέν με — τ. χ. αυ'τοΰ (οιιπι ΑΒ Εϊηί αΐϋιπ,ηε ;

Ο ν»11 Λ'εη οπι) επί (Β είς) τ. ό. μου . . Π καΐ ευθέως έσπλαγχνίσίΐη ίκ' έμέ,

κα\ πτύσας έποίησε πηλόν καΐ έπέθηκεν επί τ. ο'. μου | Α παραχρ. άνέβλεψ. |

καΐ άλλος . . Ι) κ. έτερος | Ιουδαίος ευπι ΑΒ (ρι-ίΐβπι άνθρωπος)) Ε (ιιαΜ άν

θρωπος) ν»ιΙ 0οι•8 Κειογ . . ΟΕ Εϊιι» νβη οιιι | παραπηΒήσας . . Αϋ αάά εις

μέσον | Κυρτός ήμην κ. ώρίίωσε (Ο όργωσε, Α άνώρίϊωσε, Ό έίίεράπευσε) μ.

λ. και άλλος είπεν Λεπρ. έγενόμην (Β έγεννάμην) κ. έϋ. με λόγω οιιπι Ε οπιηϊ-

)>ιΐ5Γ| υ γ οοαΜ. Ιαΐϊηϊβ . . ΑΟϋ οπι κα\ άλλος είπεν Λ επρός — λόγω , ϊΐβιη Β οπι

Κυρτός - - άλλ. είπεν.

ΥΠ. ΚαΙ . . Α Προς τούτοις | γυνή τις ειπη ΒΟ .. Α αοΜ όνομα Βερνίκη,

Ο ονόματι Βερονίκη , ϊΐεπι 1.811 Κβτοηίία ηοτηίηε | άπό μακρόϊεν κράζουσα (Α

κράξασα) . . ϋ άπομακρίζουσα, οίο-ηβ βίε ρβΓβή κα\ ως μόνον ή'ψατο τοΰ κρασπέ

δου τοΰ ιματίου αΰτοΰ, εύϋέως έΌτη ή ρύσις τοΰ αΓματος μου: α,ιιββ εοιτυρία

ββββ ιιρρκνεΐ. | είπεν ... Β ϊλεγεν | ήμην εαπι ΒΟ νβΐ» . . Α ν»!1» Υεη Ρ«1>γ

βαΜ έν έτεαι δεκαδύο | καΐ εστάλη μου ή |5ύσ. τ. αϊματ. ή (εοα\ οπ>) δι' £τ.

δώδεκα οιιπι Β . . ΟΑ καΐ ευθέως (Α παραχρήμα) £στη ή £ύσ. τ. α?μ. δι' (Α

των) έτ. δώΒ. (Α δεκαδύο ετών). Ιιοιπ Κ»Βγ (βί αίαΐίιη β»ιχυ$ «απ^ιιϊηίί ιιιι•ί ίίί-

ΙΛ) »εά οπι («ι Ό) δι' έτ. δώδ. . . ν»1ι νβη «ί «ίαίίιιι «αηο [αοΐα *ββι | λέγουσιν

ευπι ΑΒ νιιΐι ΡβηΓ . . Γ βίε νβη ριιιοηι τότε | οί Ιουδαίοι . . Β βιΐο" τω Πι-

λάτω | Νόμον (Α "Ημείς νόμον) ϊχομεν - - μή ύπάγειν βαπ\ ΑΙ!Πΐ: ΙΛΙΙ . . Ο

Γυναίκα είς μαρτ. μή ύπάγη.
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ΟλΡυτ VIII.

Και άλλοι δε τίνες πλήθος ανδρών τε και γυναικών έκραζον

λέγοντες Ούτος Ό άνθρωπος προφήτης εστίν, και τα δαιμόνια

αΰτώ υποτάσσονται, λέγει ο Πιλάτος προς τους εϊπόντας αΰτ&5

οτι τά δαιμόνια αΰτώ υποτάσσονται Διά τί και οί διδάσκαλοι

υμών ούχ ύπετάγησαν αΰτώ ; λέγουσιν τω Πιλάτω Ουκ οΐδαμεν.

άλλοι δέ εϊπον οτι τον Λάζαρον τεθνηκότα ήγειρεν έκ του μνη

μείου τετραήμερον. έντρομος δέ γενόμενος ό ήγεμών λέγει προς

άπαν το πλήθος τών Ιουδαίων Τί θέλετε έκχέειν αίμα άθώον;

ΟλΡΙΓΓ IX.

1 Και προσκάλεσαμένος τον Νικόδημον και τους δώδεκα

άνδρας τους ε'.πόντας οτι ου γεγέννηται έκ πορνείας λέγει αύτοϊς

Τί ποιήσω, οτι στάσις γίνεται έν τω λαώ ; λέγουσιν αΰτώ Ήμεΐς

οΰκ οΐδαμεν " αυτοί δψονται. πάλιν ό Πιλάτος προσκαλεσάμενος

άπαν το πλήθος τών Ιουδαίων λέγει Οϊδατε οτι συνήθεια ύμΐν

εστίν κατά εορτήν τών άζύμων ένα άπολύειν ύμΐν δέσμιον. £χω

VIII. Και (Β οιη) άλλοι δέ (ίΐβ ΟΕ, πεη Β; Α οπι) τίνες . . Ό καΐ έτε

ρον | πλήθος άνβρ. τε (Β οιη) κ. γυν. οιιιη ΒΕΟ Υεη . . Ο ν»11 οιη πλήθος . .

Α Εϊηβ 0ογ3 άπό τοΰ πλήθους άνδρες τε και γυναίκες | προφήτης εστίν . . Ε

δίκαιος ην | υποτάσσονται ευηι Α Β . . ΟΕ υποτάσσεται | λέγει ο' Πιλ. πρ. τ.

είπόντας (Ε πάντας οπιϊδβο αΰτώ βα,) α. ο'. τά (οιιιη Ε ; Β οιη) β. α. ΰποτάσσ.

οιιηι ΒΕ Εϊηβ .. ΑΟ οπι (ρΓορίβΓ ο'μ,οιοτέλευτον ?), ϊίοπι |>Ιιιγρ» οοιΗ. Ι.ιΐϊιιί | Διά

τί και οί - - ΰπετάγησαν ("» Β, ίιεπι [νΜε ΐηίΥβ] Α; Ο υποτάσσονται) αΰτώ;

λέγουσιν - - Οΰκ οίδαμεν ουιη ΒΟ . . Α και διά τί ό'ι διδάσκαλοι η'μών ούχ ΰπε

τάγησαν αΰτώ , η'μεΓς οΰκ οΐδαμεν • αυτοί όψονται . . νβι-ϊε (Ιϊιΐ'υπιιιΐ Ιαΐΐηΐ εο-

(1ϊι;ι•κ , αυοδ νϊάβ αΛ Ιβίϊηιιιη ΙεχΙιιπι. | άλλοι δε (Α βοΜ τινές τών Ιουδαίων)

εϊπον (Α έλεγον) εατη ΒΑ Ι>311 . . Ο άλλος δέ ε?πε. ΡΐΗβΙβΓε» Ο ί,βΙΙ αάά τώ

Πιλάτω | οτι (οηηι ΒΟ Είη3 ΡβΗγ; Α ν»1ι βΐίϊαηε οπι) τον Λάζ. (Λ Αάζ. τίνα)

τεθνηκότα (Α τεδνεώτα; Ο ρο»1 μνημείου) ηγ. έκ τ. μνημ. (Α εκ νεκρών) τε-

τραη'μερον (Ιι. 1. Α ; Ο ρο»1 Λάζαρ. ; ΙλΚ αΐιΐε έκ τ. μνημ. ; Β οπι) | ο' η'γεμών

. . Α ό Πιλάτος | άπαν . . Β πάν | θέλετε οιιιυ ΑΟ . . Β βου'λεσϋε | έκχέειν

αοτη ΒΟ . . Α έκχέαι

IX, 1. ΚαΙ προσκαλεσάμενος ειιιη ΑΟ . . Β βάιΐ ό η'γεμών, ΐΐεπι Γ,ιιΐΙ Ρχ-

ΙαΙιΐί | τον Νικόδ. κ. τ. δ. άνδρας (ϊΐα Β ί,βιΐ ; Α οσι) τους - - έκ πορνείας επιη

ΑΒ ί.αΙί . . Ο οιη | γίνεται ειιπι ΒΟ Ιλιι . . Α εστίν | έν τώ λαώ οηητι ΑΟ

ΙιβΙί . . Β οπι | πάλιν οιιιη Β Ιλιι . . Ο και πάλιν . . Α οιη | ο Πιλ. προσκ. —

λέγει ουιη Ο, ίίπιϊΙϊΙεΓαϋβ Ιλιι ; Ηβιη ό Πιλ. βηΐβ λέγει ροίίΐο Β . . Α λέγει ο Πιλ.

παντί τώ πλη'^ει τών Ίουδ. | συνη'ϋεια ΰμϊν (Β η'μϊν) ου™ ΒΟ Εΐπ» βΐϋααυε . . Α

οπι ΰμΐν | κατά έορτη'ν αιπι ΒΟ (ΙλΜ ρ«Γ άκτη) . . Α έν τή" έορτη | τών άζΰμων

15*
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ενα κατάδικον δέσμιον έν τω δεσμωτηρίω φονέαν λεγόμενον Βα-

ραββάν, και τούτον τον στήκοντα κατενώπιον υμών τον Ίησοΰν,

είς δν ούδεμίαν αίτίαν ευρίσκω έν αύτω. τίνα θέλετε απολύσω

ύμίν ; οϊ δέ κράζουσιν Τον Βαραββάν. λέγε•, ό Πιλάτος Τί ουν

ποιήσ6)μεν Ίησούν τον λεγόμενον Χριστόν; λέγουσιν οι Ιουδαίοι

2ταυρωθήτω. έτεροι δέ £λεγον Ουκ εϊ φίλος τού Καίσαρος έάν

τούτον απολύσεις, ότι εϊπεν εαυτόν υίον θεού και βασιλέα- θέ-

λεις ούν τούτον βασιλέα και οΰ Καίσαρα.

2 θυμωθείς δε 6 Πιλάτος λέγει προς τους Ιουδαίους Άει

στασιαστον το Ιθνος υμών, και τοις εύεργέταις ύμοίν αντιλέγετε,

λέγουσιν οι Ιουδαίοι Ποίοις εύεργέταις; λέγει αύτοϊς Ό θεός

υμών άπο δουλείας σκληράς έξήγαγεν υμάς έκ γης Αιγύπτου

και δια θαλάσσης έ'σωσεν υμάς ως δια ξηράς , και έν τή έρήμω

οιιπ) ΑΟ Ιλιι . . Β οπι | έχω ένα κατάδ. δέσμ. - - φονέαν λέγομ. Βαραββάν

(οοά. Βαραβάν) οππι Ο Ει"η5 αΐϋβαηε . . Β έχω δέ έν τω δεσμ. φονέαν τοΰτον

λεγόμ- Βαρραβάν («ίο) .. Α έχω δέ καταδίκου; έν τώ δεσμ., ε\ οίς και φονέα

τον Βαραβάν («ίο) | κα\ τοΰτον τον στήκοντα (ίΐη Β ; Ο τούτων έστηκο'των) κατε

νώπιον (ίι« Β ; Ο κατά προ'σωπον) υμών (Β ημών) τον Ίησ. είς ον (Ο Ισον, Β ω)

ούδεμίαν («ΐΡΓαπε οϊτε μίαν) αιτ. εύρ. έν αύτώ αιπι ΒΟ , θϊπιϊΙίΐεΓααε Καοτ . .

Α τοΰτον ουν τον ίστάμενον ενώπιον υ'μών Ίησοΰν βοΰλομΛΐ άπολΰσαι διά τό μη

εύρίσκειν με αίτίαν έν αύτώ | τίνα 5. ά. ύμίν ουνη ΒΟ Εϊιιβ 0ογ5 . . Α τίνα τοί-

νυν -ε'λ. απολύσω (εΐ'ι»η> Ρίΐ1>ι• οπι ύμϊν) | ο•, δέ κράζουσιν (Α λέγουσι) αιπι ΑΟ

.. Β κράζουσιν ο'ι Ιουδαίοι .. ίαΙΙ οίατηανιηιηΐ ααΐβτη οτηηι:$ άκιηία | Τον Βα-

ραββ. (οο<1. Βαρραβάν) οιιπι Β . . ΑΟ οπι τον | λέγει (οαπι ΑΒ Ιλιι; Ο καΐ λέ

γει) ό (Ϊ13 ΑΒ ; Ο οπι; ρι-βεΙεΓεβ ΒΟ Ιλιι ρπιεαι αύτοΐς, ποη ΐιεαι Α) ΙΙιλ. |

ποιήσωμεν οιηπ Β . . ΑΟ ΙλΙΙ ποιήσω | λέγουσιν ο'ι Ίουδ. οιιπι ΑΒ . . Ο οπι ο5.

Ίουδ. . . Ιλιι άίαιηΙ οτηηα ' έτεροι δέ ϊλεγον οιιπι Β . . Α τινές δέ τών Ιουδαίων

άπεκρ&ησαν .. Εϊπβ ίΐίηιτη άίχι•τιιηΙ ΙιιάαΗ, Ρβογ ίΐαηιιη οίαηιαηί άίαηία Ι'ίΙαίο ,.

Ο έτερος δέ τών Ιουδαίων ίλεγε προς τον Πιλάτον | Ουκ (ίΐβ ΑΒ ; Ο Τάχα ουκ)

εί (Β ην) - - έάν τοΰτ. απολύσεις (ίΐβ Β ΙλΙΙ ; Α έάν μη σταύρωσης αυτόν ; Ο

οπι) Ι οτι είπεν - - ϋέλεις ουν τοΰτον (Εϊη« ηί (οτίί νί$ Αιαιο βί»ί βίο) βασ. κ. οΰ

Καίσ. οιιπι Ο , δίπιίΐίι ρι ππρ ίι»11 . . Β οτι είπ. έαυτον τον υΙόν &εοΰ καΐ βασιλέα

είναι καΐ οΰ Καίσαρα . . Α αλλά σΰ τάχα τοΰτον θέλεις είναι βασιλέα , ουχί 8έ

τον Καίσαρα. Οείεπιπι \ΤβΙΙ 1>Γενϊ*3Ϊπιε (ώ$ο1νιιη( IX, 1— XI, 1; ϊίειη νεη

IX, 1—4. ΟΓ. ΐεχί. 1«ί.

2. θυμώνεις δέ ουιπ Α . . Β θνμοΰ δέ πλησ^είς . . Ο Χολέσας (βίο) δέ | Β

πρ. τ. Ιουδ. είπεν | ΆεΙ στασ. οιιπι ΑΒ Γ.«11 . . Ο Διστασιαστόν | το ί3ν. (Α

γένος) υμών οαπι Β . . Α «Ια- κα\ κατάρατον , Ο εστί | Α πάντοτε αντιλέγετε |

λέγει «ύτοΐς οιιπι Β . . Ο λέγει ό Πιλάτος, Α ο1 βέ Πιλάτος έφη . ...Ιλιι ϋάΐ ά»

ΡίΙαίΗί | Ό ^εές υμών . . Ο βοΐω μΓβεπι ώς ακούω (^ οΐπό .'. Α έκ | έξη'γαγεν

υμάς εκ γ- Αίγ. καΐ δ. 5. έ'σωσεν (Β οβήγησεν, ϊίεπι Ι,ηιι) ύμ. ώς 8. ξηράς

™™ Β<3 Ιλιι . . Α έξήγαγεν υ'μάς διά θαλάσσης ώς διά ξηράς | έν τή έρη'μω . .
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διέθρεψεν υμάς μάννα και όρτυγομήτραν έ"δωκεν ύμϊν, καΐ έκ

πέτρας ύδωρ έπότισεν υμάς, και νόμον εδωκεν ύμϊν και έπΐ

τούτοις ολοις παρωργίσατε τον θεον υμών, καί έζη^ησατε μό-

σχον χωνευτόν. και παρωξύνατε τον θεον υμών, και έζήτησεν

άποκτεΐναι υμάς- και έλιτάνευσεν Μωυσης υπέρ ύμοΐν, και ουκ

έθανατώθητε. καί νΰν καταγγέλλετε" μου ό'τι βασιλέα μισώ.

3 Άναστάς δέ άπο του βήματος έζήτει έξελθεΐν. και κρά-

ζουσιν οι Ιουδαίοι λέγοντες Έμεΐς βασιλέα οΐδαμεν τον Καίσαρα

και ού τον Ίησοΰν. και γάρ οι μάγοι δώρα προσήνεγκαν αυ'τώ

ώς βασιλεΐ* και άκουσας ό Ηρώδης παρά τών μάγων οτι βασι

λεύς έγεννήθη, έζήτησεν του άποκτεΐναι αυτόν, γνούς δέ αύτοΰ

ο πατήρ Ιωσήφ παρέλαβεν αυτόν καί την μητέρα αύτοΰ, και

£φυγον εις Αΐγυπτον • και άκουσας ' Ηρώδης άπώλεσεν τους παί-

δας τ6>ν Εβραίων τους ' γεννηθέντα; έν Βηθλεέμ."

Ο οω τή | διέίϊρεψ. (Ο βρεψ.) ύμ. μάννα οαπι ΒΟ ΙλΟ. . . Α πεινώντας τω

μάννα διέπρεψε | κα\ όρτυγ. ίδωκεν ύμϊν καί έκ πέτρας - - νόμον έ"δ. ύμϊν αιπι

Ο, ίιίιιιίΙίΐι-Γ(|ΐΐ(• 1.811 ». ΑΒ κα\ ο'ρτυγομητρ. (Β &άά καί νόμον) ίδωκεν ύμϊν,

οπώ5Ϊ5 γο1η|ιιΪ5 | κα\ έπΐ (Ι.;ιΐι ίπ) τοΰτ. ολοις (Ο πάσι) παρωργίσ. (Ο παροργ.)

τ. ί3. υμών οαπι ΒΟ [,αιι . . Α εν πάσι δέ τούτοις παρωργ. μάλλον τ. 5. υμών |

καί «"ζητήσατε μόσχον χωνευτόν. καί παρωξύνατε (εοιί. παροξ.) τόν 3εόν υμών

οιιπ) Ο 0θΓ8 Ρβογ . . ΑΒ Είι»> οιη | έζήτησεν άποκτ. υμάς ουπι ΑΟ . . Β η'^έ-

λησεν άπολέσαι υμάς | Α υ'πέρ υμών Μωυσης | ουκ έϊανατώδητε ειιιη Ο . . Β

ουκ άπεκτάνϊητε . . Α ούκέτι άπείίάνετε | κα\ νΰν καταγγ. αιιη ΒΟ . . Α νΰν δέ

καταλέγετε μου | οτι βασιλέα μισώ οιιηι Γ, Ι.;ιΐ ι . . Β ό'τι άλλον βασιλέα ϊέλω . .

Α οτι τον βασιλέα Ίησοΰν ζητώ

3. Άναστάς δέ οιιιη Α Β . . Ο 1„»ιι Κά\ άναστάς• Ι'ΓαοΙβΓβ» Β ααΜ ό ηγε-

μών, Ο ό Πιλάτος; $•'(1 Α Ι.αΙΙ ιη,πΙιιιτπ ικΐιΐ | έζη'τει οιιιη Α . . ΒΟ έζήτησεν |

καί . . Β α<1(1 νΰν | κράζουσιν οαπι -Β . . Ο έκραζον . . Α άνέκραξαν φωνήν | λέ

γοντες ευπι Α 1>α11 . . Ο ριαεπι τώ Πιλάτω , Β ϊιίεηι αοΜ | βασιλ. οίδ. τον (Β

οπι) Καίσ. οαπι ΒΟ Ι,βΐι .. Α τον Καίσ. ο?δ. βασιλ. είναι | καί οΰ (ιΙη Β; Ο σύ)

τον Ίησ. ειιιη ΒΟ ΙαΑΙ . . Α ουχί δέ τοΰτον | οι μάγοι δώρα πρ. αΰτώ ώς βα

σιλεΐ ευπι Ο ί.οΐΙ . . Α οϊ μάγ. από ανατολών δώρα αυ'τώ ώς βασιλεΐ ηνεγκαν . .

Β ο'ι μάγ. προση'ν. αΰτώ άπο ανατολών δώρα ώς βασιλεΐ | καί άκουσας ό (Β οηι)

Ήρώδ. παρά τών μάγων (π. τ. μάγ. ευιη Ο Είηβ Οογβ; Β Ρβ1>Γ οηι) ό'τι -- τοΰ

άποκτ. αυτόν οιιηι ΒΟ ί,αίχ. . . Α και άπη'γγειλαν τώ Ήρώβη οτι β. έγ., κα\ έζή

τησεν 6 Ηρώδης άποκτεΐναι αυτόν | αΰτοΰ ό πατη'ρ ευ,πι Ο . . ΑΒ ό πατ. αυτοΰ

[ παρέλαβεν (Β παραλαμβάνει) αΰτ. κ. τ. μ. αΰτοΰ οησι ΒΟ Εϊη» 0ογ3 . . Α παρέ

λαβε τήν μ. α. Μαριάμ | ίφυγον ευπι Α Είη$ Οογ» . . ΒΟ &ρυγεν (ΡαΒτ (ηφΐ ϊη

ΑίραρΙητη οιιιη ηιαίη «ία Ματιά) | καί άκουσας Ηρώδης άπώλεσεν ευπι Ο . . Β

άκουσας δέ Ηρώδης ό βασιλεύς άπέκτεινε . . Α καί δι' αυτόν άπώλεσεν Ηρώ

δης . . $ίπιί1ίΙβΓ ναι-ίβηΐ Ι^βΐϊπί | τους παίδας τών Εβραίων (Β αάά άπο διετούς

καί κατωτέρω) τους γενν. έν Βη3λ. οοπι ΑΒ Εϊηδ Οογβ . . ε τους παϊδ• τους ί»

Βηθλεέμ
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4 Άκουσας δέ δ Πιλάτος τους λόγους τούτους έφοβήδη.

και κατασιγησας δ Πιλάτος τους όχλους, οτι έκραζον, λέγει

αΰτοΐς "Ο^-ε ούτος έστιν ον έζήτει Έρωδης; λέγουσιν οί Ιου

δαίοι Ναί , ούτος έστιν. και λαβών ΰδωρ δ Πιλάτος άπενίψατο

τάς χείρας αΰτοΰ απέναντι τοΰ ηλίου λέγων Άθώός είμι άπδ τοΰ

αίματος τοΰ δικαίου τούτου " ύμείς οψεσθε. πάλιν κράζουσιν οί

Ιουδαίοι οτι το αιμια αύτοΰ έφ' ήμιάς και έπι τα τέκνα ήμ.ών.

5 Τότε έκέλευσεν δ Πιλάτος τον βήλον έλκυσθήναι τοΰ βή-

4. τους λόγους τούτους ειιπι ΑΟ ίαΐΐ . . Β α<1<1 παρά των Ιουδαίων | έφο-

βήϊη. κα\ κατασιγήσας ό Πιλ. τους όχλ. , οτι έκραζον (εοά. ίκραζαν) , λέγει

αύτοϊς οαπι Β, ΐΐβιη Ι,βΙΙ (βί ςϋεηΐίο (αοΐο ίη ροριιΐο φιί οίαηιαοαηί ][ϊΐα Είηβ ; Οογ»

οίανκώαΐ] άίχίΐ (ί$ [ϊΐα 0οι-8 ; Εϊηβ άίχίΐ Ρίίαίιυ]) . . Α έφοβήίη , καΐ κατασείσας

τη χειρ\ λέγει τους όχλους σιγάν . . Ο λοιπόν (εοά. λιπον) οτι έκραζον , λέγει |

"ί2στε (Ετι/ο) ούτο'ς έστιν εα™ Ο Εϊη3 , ϊΐεπι οπιϊδϊο "Ωστε Β Οοι-β . . Α πυνϋα-

νόμενος ει ουτός έστιν | έζήτει Ηρώδης ειιπι ΒΟ Είιι» Οογ8 . . Α (ΓηΒγ) αιΐά

άποκτεΐναι | λέγουσιν ο'ι Ιουδαίοι οιιπι ΒΟ (Γαοι•) . . Α Εϊηβ ΟοΓδ λέγ. αύτώ |

Ναί (ΙιβΙΙ οπι) ούτος έστ. ειιπι Β Ο Ι,βΙΙ . . Α οπι ουτ. έστ. | κα\ λαβών ευπι

ΑΒ (ίιοΐΐ αεοίριεηί αιιΐιτη) . . Ο το'τε λαβών | Λ οπι ό Πιλάτος ει αυ'τοΰ | απέ

ναντι τοΰ ηλίου ουπι ΒΟ . . Α ΙλΙΙ οίπέν. τοΰ αχλου | τοΰ δικ. τούτου ουπι ΑΒ

ΙιΗΐι . . Ο τούτου τοΰ δικ. | πάλιν κράζουσιν οοπ» Β . . Ο καΐ πάλ. κρ. . . Α

κράζουσιν . . ΙλΙΙ εΐ Π3ροηά(τηηΙ | οτι ειιπι Ο . . ΑΒ οπι

5. Το'τε ειιπι ΑΟ ΙλΚ . . Β Καί | τον βήλον (Ο τόν βίβλον) έλκ. τοΰ (Ο

£π\ τοΰ) βημ. ειιτη Α , ϊΐεπι Ο ; ροιτο Β έλκ. το βήλον έπί τοΰ βήματος. Αε-

οειίϊΐ Υεη υίίιιηι βοΐνί . . Εϊηβ (.Ήπιϊ1ίΐεπ]ΐιε Οοι-β) αάάηιί ίΙΙιιπι αηΙε (τώιιηαΐ ; Εϊογ

αάάνοϊ Ιίίΐιπι αηΐί ίβ. (,ίιηιιη αιΐ Ιεοΐϊοηεπι Ιαΐίικιιη Μ ιι ι- η ι γ γ η 8 (ί•Γ. δίαευιΐΐίη η.

ΤζιεΗϊπιβΓ : ΑγοΗϊ\γ Γογ ηΐΐε απά ηεοε ΚϊιχΗεη^εβεΗ. V. 2. 1822. ρ. 334.) ΐρδίιιη

§Γ8εειιπι ιεχίυπι οοηίοπηαπ νοίιιίΐ; ϋίικί ειιίιη έλκυσϋήναι επί τοΰ βήματος ηοη

ρθ5.Η6 ιιΐβί άε ϊρ80 Ιεβο ϋίιΊιιπι εδδε. ΝορεΓ ραιχΚιη απιρίεχυς 3εη(εηΐϊ»ιη ΗοΓ-

Πϋΐηηιΐδ (νϊάε δΐιρπι ρβ§. 140.) Ιο*:ιιηα Ϊΐ3 εηιοιιιΐιιιιιΐιιπι ίΐπχίΐ πΐ ρΓΟ βήλον (βί

βλον) ΓεροπεΓβΙ βέβηλον, ε£. Γ.ε1>εη .Ιεβα ρ. 362. (}α8ε οοιιΐεείαι-β εΐ ϋιείΐΐδ εβί

ρΓΟ νοοΪ3 Μΐιιίϋίικίιηε ηεο ιιΐΗίΙ αό ϊρ«Β Γε οοπιπιεικίίΐΐϊοηϊϋ ΙιηοεΙ. ( " < > ι < ι ι;ι νετο

Ρ5ΐ ί^ιιο»1 νεί'ί ε» I ίΙίβ&ϊηιίΙΙΪΓηιιηι, Η. 1. βέβηλον β Ρϋαίο ηιιικΊΐρ»π ϊ ιι <]ΐιρπι πιοώο

(Ιίχϊίβοί 'Αϊωο'ς είμι άπο τ. αΓμ. τοΰ δικαίου τούτου. Νεε αρίε ρΓονοεαΙΟΓ βά

ϊΐίαπι σαββάτων βεβήλωσιν φαβ ϊα Ιικίοεοπιπι αεεηβίΐΐϊοηε ιτηΐ , ((ΐιιιιιι ίη 1'ίΙ,ιΐ ί

κειιίεηΐία εϊθ8 Γεί ααΐΐα ρΓ0Γ8ΐΐ3 8ΪΙ Ιιαοίι» γ&ιϊο. Ρογγο εοηίΓα εβί (}ιιογ1 5ΐι1ΐ3ο-

ηηϊΐΒΓ 5ΐ;ι(ίηι τω Ίησοΰ νεί κατά τοΰ Ίησοΰ ; ρΓαεοεάεαΙε ειιΐπι τον βέβηλον 1ε-

βοικίυηι εδβεΐ αυ'τώ νεί κατ' αΰτοΰ. ϋεηϊ^υε εβ ςααε βε^υιιηΐηΓ, και έξήλ^εν

ό Ιησούς έκ τοΰ πραιτωρίου, ηιΐ Ιεεϋοηεπι ϊΐίαπι εχ ΐ)ΐια ]>8ΐΐ3 ϊαπι αά ΙγιΙιιπκιΙ

βχΐι» ρπ»εΙοηππι ροβΐίαπι •ι-αεΙιΐ5 άίοϊΐαΓ, ηοη ββώ εοηνεηίπηί. ^υαε ηιιιπιι ΐΐα

ιΐηΐ, Ιεείϊο ία Ιεχίιιηι ηοίίπιηι τεεερία ηοη ΙεπιεΓε άεβεΓεηάα νϊύεΙυΓ. Ηαοε αά

εχρϋεαηιίαπι άαο ϊηρπηιίί Ιοεϊ ΓαεΐηηΙ, ίβηι & ΤΗϋοηε ϊΐΐΐ ςυϊάεπι αάϊεπρίί. Α1-

ΙβΓ 851 Βαίίΐίί Μ. ίη ερίβίοΐα 79. 5. 123. ηά ΈηβΙαίΗίαπι δείιαδίϊαε ερίβε. (εά.

Βεηεει. ρ. 340 δα,.) ει γάρ οί τοΰ κόσμου τούτου άρχοντες όταν τινά τών κακούρ

γων δανάτω καταδικάζειν μέλλωσιν , έφέλκονται τά παραπετάσματα , καλοϋσι δέ

τους εμπειρότατους προς την ύπερ τών προκειμένων σκέψιν ΑΐΐεΓ ΟΚιγβο-
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ματος ού έκαθέζετο , και λέγει τώ Ίησοΰ Το εδνος το σον κατή-

λεγξε σε ώς βασιλέα" δια τούτο άπεφηνάμην πρ&)τον φραγελ-

λούσθαί σε δια τον θεσμόν των ευσεβών βασιλέων, καΐ τότε

άναρτάσθαι έπί του σταυρού έν τω κήπω οπού έπιάσθης• και

Δυσμάς και Γέστας οι δύο κακούργοι συσταυρωθήτωσάν σοι.

Οαριγγ Χ.

' Και έξήλθεν 6 Ιησούς έκ τού πραιτωρίου , και οί δύο

κακούργοι σύν αΰτω. και οτε άπήλ&αν έπί τον τόπον , έξέδυσαν

αυτόν τα ιμάτια αυτού και περιέζωσαν αυτόν λέντιον, και στέ-

φανον έξ ακανθών περιέθηκαν αύτώ περί την κεφαλήν, καΐ

ϊΙογπϊ β»ι ίη ΜβΙΙη. οαρ. XVII. ΙιοηιίΙ. Ι.νΐ. (ρββ. 360. ΐά. 8ανί1.) καίΐάπερ γαρ

έπ\ τοις δικασταΐς όταν δημοσία κρίνωσι, τα παραπετάσματα συνελκύσαντες οί

παρεστώτες πάσιν αυτούς δεικνύουσα ϋβ ίρία νοεβ βήλος ο£. Οβηρί #1θ8-

κιιι-ίιιηι μιο βέλον, βήλον. Ι ου έκαί)έζετο οιιπλ ΑΒ . . Ο ου έκαίϊίζετο | λέγει τω

Ίησοΰ ειιιη Β νβη . . Α άπεφη'νατο λέγων τώ Ίησοΰ , Ο οΰτως άπεφη'νατο κατά

τοΰ Ίησοΰ, Είηβ βΐϋπαβ ΐΐ ρτοίΐουΙα$ αϊ Λίι υατίηι άκαα $*ηΙβηϋαιη ΡίΙαΙιΐί αάνίΓΒαι

{αχαη. Ρπιβίετεβ Ο βοΐυβ ιιιΐϋίι άπόφασις Πιλάτου, ΐά" αυοιΐ οχ πΐϋΐ-§ίηβ ΐπ Ιβχίαπι

(ι-ηιΐϊίδίΐ' νίιΙβίιΐΓ. | κατηλεγξέ σε ώς βασιλέα εοπι Α Ι.αΐι .. Β χατη'γγειλάν σου ώς

βασιλεΐ. . Ο κατέπεξάν σε ώς βασιλεΓ (»ϊο) | δια τούτο οιιπι Α Β ίαΐι . . Ο καΐ β.

τ. | άπεφηνάμην οιιπι Α Β . . Ο εοιτυρίε άφυνάμην. Ρι-ββΙβΓββ Β αάά κατά σοΰ |

φραγελλοΰσϋ. (Α φραγγελοΰσϋ. , Β φραγελοΰσϋ.) σε οιιπι ΑΒ Ι,ηιι . . Ο οιη σε |

δια τον ίί. τ. ευ'σεβ. βασ. ευπι Β . . Ο δια των δεσμών των άσεβων βασιλ. . . Α δια

τον ϊεσμόν τον βασιλιχόν . . Ι.»11 ρτορίίτ χίαίιιΐπ ρποτικη (ϊΐιι Εϊηβ Κα1)Γ; Υεη Οοι»

οπι) ρπ'ποίριηη (νβη ιηιρο-αίοπιηι) | καΐ τότε οιιιη Βϋ'. . Α ίπειτα Ι άναρτάσϋαι

ειιιη Α Β (Β αιΐιΐ σε) . . Ο άρτάσϊαι (ϊβαπβ αυτόν αιΐιΐΐι) | έπί τού οιιηι ΒΟ .. Α

οηι τοΰ | έν τω εητη ΒΟ . . Α έπί τω | έπιάσίης ευπι ΑΒ . . Ο έπιάσί)η. Εχ 1,8-

Ιϊηί» ΡίΐΙ>Γ βίε : £ΐ ίιι <τι»εβ «ιφίτκΐί <η ίο Ιοοο ιιίιί ΙαιΙνι α ; Εία: Οοη άήηάι γιται-

αρίΐ αΙΙεναή «ι«η (Οογ» «ιμβ (ΙιναΗ) ίη επιεβιη (Οοι-β ίη σηκι) ίη εβ Ιοεο «Ν (Οοι.•.

φιό) Ιηιΐηί ί«ί; Υβη ηί! ηϊβϊ «ί Ικπε ατιαρΊμ ίη επίεβ | καΐ.Δυσμάς χαΐ Γέστας

(ϊΐβ «χ Β ει 1.311 ; Α Στέγας) οί δύο κακούργοι συσταυρωϊη'τωσάν σοι οαηι Α . .

Ο κα\ δύο κακούργοι σύν αΰτω ; ϊΐβιη Β βάϋίιίβ Ιιΐ» ό εις λεγόμενος Δυσμάς καΐ

ο' έτερος Γεστάς (Ηοε βεεεηΐυ). Είη» Οογ« Ρ31>γ «( ιίκο ηια/ίστη (Οογϊ Ρβογ άηοι

τ»αίΐ0ΐιο5) οητη (ο (Κ»Ι)Γ ίίεϋτη), ^κοηιιη ηοηιίησ 5ΐ»ιί Ηαιο ΙΗβιηαι (Ρίη>α8 , ϋι/ιπαχ)

εΐ ΟαΙαι. Ηοηιηι νοιο ιιϊΐιϊΐ ΙκιΙχΊ νβη , ηΐ.ΝΪ ε•ι»ιι| μ•(|(|. ΚαΙ έξήλ^εν — σύν

αυ'τώ βίο κ-ιΐιΐίι : ιΐ 1<<ιψ11α1ηηι ΙταάίάίΙ Ιηάαιύ Ιβαιιιη αά €ηιά/ί(](η(1υν> , ιΐ ιίιιο«

/α(Γθπβ5 εΐίίη >ρ»ο : «ηι/5 ηοηιίηε ΙΗμηο* ιΐ αΐίια ηστηίηβ ΟαΙα».

Χ, 1. ΚαΙ έξήλίϊεν -- σύν αύτώ οιιπι Β Εϊη> ΚβΙιγ; ίΐβπι Α καΐ έξηλίΐ. ό

Ίησ. κα\ οί δύο λησταΐ άπό τού πραιτωρίου . . Ο καΐ ευ'ϋΰς έξη'γαγον τον 'ίησούν

από τού πραιτωρίου αμα.τών δύο κακούργων | άπηλί)α,< ουιη ΑΒ . . Ο ηλίΐον |

έπι τον (Β τοΰ) τόπον (Β -που) . % Α 3ΐΜ τού κρανίου, «ϊπιϊΙίΙβΓ Εϊαβ Ρ&)ιγ Ι

έξέδυσαν ειιιη ΑΒ Ιλιι . . Ο «ιΐιΐ οί στρατιώται | αυτόν εοπι Α Ιιβίι - . Ο τον

Ίησοΰν . . Β οπι | τά ιμάτια αυτού : Α «οΜ καΐ δ'.εμερίσαντο αυτά (νϊιΐε ίηίΓβ)

| λέντιον οιιπι Β . . ΑΟ λεντίω | περιέϊηκαν αυ'τώ περί τ. κεφ. οιιπι Β . . Α έπέ-
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έσταύρωσαν αυτόν άμα δέ και τους δύο κακούργους έκρέμα-

σαν συν αύτώ. ό δέ Ιησού; έλεγεν Πάτερ, άφες αύτοΐς* οΰ

γαρ οιδασιν τί ποιούσιν. και διεμερίσαντο τά ιμάτια αύτοϋ οί

στρατΐ6>ται. και "στατο ο λαός θεωρών αυτόν, και έξεμυκτή-

ριζον αυτόν οί αρχιερείς και οί άρχοντες σύν αύτοΐς λέγοντες

"Αλλους έσωσεν , σωσάτω εαυτόν • ει υιός έστιν τοΰ θεού ούτος,

καταβάτω άπό τού σταυρού. ένέπαιζον δέ αύτώ οί στρατιώται

προσερχόμενοι και οξος μετά χολής προσφέροντες αύτώ, και Φλέ

γον 2ύ εΐ ό βασιλεύς των ' Ιουδαίων, σοΐσον σεαυτόν.

Έκέλευσεν δέ ό Πιλάτος μετά την άπόφασιν εις τίτλον

έπιγραφήναι την αΐτίαν αυτού γράμμασιν έλληνικοΐς ρωμαϊκοϊς

και έβραϊκοϊς, καθοΐς είπαν οί Ιουδαίοι οτι βασιλεύς έστιν των

Ιουδαίων.

2 Εις δέ των κρεμασθέντων κακούργων έ*φη αύτώ λέγων

Εί συ εί έ Χριστός, σώσον σεαυτόν και ημάς. αποκριθείς δέ

3ηκαν έπί τήν κεφαλήν αύτοΰ . . Ο περιΩηκαν αύτοΰ τη κεφαλή | καί έσταύ-

ρωσαν αυτόν ουπι Ο . . ΑΒ Ι>»11 οπι | αμα δέ καί τους δύο κακούργ. έκρέμασαν

σύν αύτώ οοηι Ο . . ΑΒ ομοίως δέ (Β οπι) καί τ. δ. κακ. έκρέμασαν (Β σΰν

αύτώ ρΐΌ έκρέμ.) Δυσμάν (Β τον μέν £να) £κ δεξιών καί 2τε*γαν (Β τον δέ έτε

ρον) ίξ ευωνύμων. 8ίπιί1ίΐιτ ί,αΐίηί. | Πάτερ οιιπι ΑΒ Ι.;ιΐί . . £ οπι | Β άφες

αυτούς | καί διεμερίσαντο τ. Ι. α. οί στρ. οιιπι ΒΟ νβη (Επκ αΙΗιμιε οπι οί

στρατ. , ϊβά ΓβΙιγ Οογ» αάά «φα- νιβίαη ήια ηχΜιηΙα ιοιίιιή) . . Α οπι [ καί

7στατο (οιιιη Β , Ο στη'κει) ο' λα. 5εωρ. αΰτο'ν (Ο οπι αυ'τ.) οιιπι ΒΟ , ϊιεπι Ι,βΙΙ

(βί ιίιΐΐτηηΐ ροριιΐι' ; νεα (Ι «οαί ρορηίιχ ιχριάαιιι) . . Α οπι | οί άρχιερ. καί οί

άρχοντες σύν αύτοΐς οιιπι Β . . Ο οι άρχιερ. καί οί πρεσβύτεροι τού λαού . . Α οί

Ιερείς καί οί άρχισυνάγωγοι . . ϊίππΚΐβΓ ναι-ΪΗΐιΐ Ι,αΐίηί | σωσάτω εαυτόν οιιπι Β

1,811 . . ΑΟ και εαυτόν ού δύναται σώσαι (υίπιπιαΗε οοηίιιηβϊΐ Υαι) | ει υίο'ς - -

άπό τ. σταυρού οαπο Β (βΐιηΐΐίίει- Ι>ηιι) . . ΑΟ εί υιός έστι τοΰ 5εοΰ (Ο ει υί.

ϋεοΰ ε! βρύο• Βϊγοπϊιιπι , εί υί. ε? τοΰ ϊε. οριιιΐ ΤΗΐΙ.) , καταβάτω νΰν άπό τ. στ.

καί πιστεύσομεν (Ο - σωμεν) εις αυτόν | οί στρατιώται οιιπι Β 1<αΐι . . ΑΟ και

οί στρ. | οξος μετά χολής οιιπι ΑΟ Είηβ Οοι-δ Ι'Ίιογ . . Β νεη οπι μετά χολής |

Σύ ει '.ιιιιι Β . . ΑΟ Ι.:ιΙΙ Εί σύ ει | ό βασιλεύς ουπι Β Ι.ιΙΙ . . ΑΟ ρπιεπι ό

Χριστός | σώσον σεαυτόν (Β -τω) . . Β »<Ι<1 καταβάτω άπό τοΰ σταυρού. ΡΓβε-

Ιργ63 Β ει Ι,ιαι οοΐά χαί λαβών Αογγίνος (Ηοο αοοεηΐιι) ο' στρατιώτης λόγχην

ϊνυξεν αύτοΰ την πλευράν, καί έξήλ^εν αίμα καΐ ΰδωρ.

Εκέλευσεν δέ . . Β τότε έκέλευσεν | εις τίτλον έπιγραφήναι (Α γραφήναι)

τήν α. α. οιιπι Α (βίο) Β . . Ο καί τίτλον έπιγραφήναι την α. α. | έλλην. ρωμ.

καί 'φρα.ϊχ. οιιπι Β , ϊιεπι ί,βΐι (νεπ Εϊπ$ Οοι•« 1αΙ>τακί$ [Οογ» «<] βταιάι ιΐ Ια-

ί«'η« ; ΚβόΓ ή<Ι)Γ. βί Ιοί. ίί ^γ.) . . Α έλλην.. καί ρωμ. . . Ο ιιίΐ πίδΐ έλληνικοϊς |

κα-ώς είπαν (Α ειπον) - - των Ίουδι οαπι ΑΒ, βίπιϊΐϊΐεΐ'ηαε Γ-βΙΙ . . Ο οπι

2. ΕΙς δέ οοπι Α Β . . Ο βιΐιΐ τις | Β των συγκρεμασϋέντων αυ'τώ κακούρ

γων . . Ο Τ,«« «αϊ! ονόματι Γεστάς | ?φη αύτώ λε'γων οιιπι Β . . Λ ίλεγεν αύτώ



»ινΕ ΟΕ8ΤΑ ΡΪΙ.ΑΤΙ. Α. 233

Δυσμάς έπετίμα αϋτώ λέγων Ουδέν φοβή σύ τον θεόν, οτι έν

τω αΰτο) κρίματι ε? ; και ήμεΐς μέν δικαίως ■ άξια γαρ ών έπρά-

ξαμεν άπολαμβάνομεν • ούτος δέ ουδέν κακόν έποίησεν. και

έλεγεν τοί Ιησού Μνήσθητί μου, κύριε, έν τή βασιλεία σου. ει-

πεν δέ αΰτω ό 'Ιησούς Αμήν αμήν λέγω σοι οτι ' σήμερον μετ'

εμού έν τώ παραδείσω εϊ.

€ΑΡϋΓ XI.

1 τΗν δέ ώσεϊ ωρα έκτη καϊ σκότος έγένετο επί την γην

έως ώρας ενάτης, τού ηλίου σκοτισθέντος, και έσχίσθη το κατα-

πέτασμα τού ναού μέσον, και φωνήσας φωνή μεγάλη ό Ίησοΰς

εϊπεν Πατήρ, βαδδάχ έφκίδ £ουέλ, ο ερμηνεύεται Εις χείρας

σου παρατίθημι το πνεύμα μου. και τούτο ειπών παρέδωκε το

πνεύμα, ϊδών δέ ό έκατόνταρχος το γενόμενον έδόςασεν τον θεον

λέγων οτι ό άνθρωπος ούτος δίκαιος ην. και πάντες οί παρα-

(Εϊιΐ3 Υειι (Ιίχίί μ) . . Ο ?φη πρίς τον Ίησοϋν (ίιεπι ϊΉ&γ) | Δυσμάς οι™ Α

Εϊιΐ5 Οομ . . Ο (ν«η Ροοι•) ο £τερος Δήμας . . Β ο έτερος | έπετίμα οηπ» ΑΒ . .

Ο έπετίμησεν | Ου'δε'ν οιιπι ΑΌ . . ΒΑ" ΙλΙΙ ουδέ | Β φοβεϊ | Β έν αΰχώ τω

κρίμ. (νεη «η ϊριο οππιίηί) | ά . . Α έσμέν | κακόν έποίησεν οοπι Ο .. Α Β

άτοπον ίπραξεν | χα\ έ"λεγεν (Α α<1<1 Δυσμάς) τω !ΐησοΰ (Λ'εη ηίΐ ηΐβί ίί ιΐίχϋ)

ουιη Ο Οοκ (Α \'βο) . . Β και εΖπεν ο' έπιτιμήσας τον έτερον αΰτοΰ . . Ι'ΊιΒγ «ί

ροίί ηαεο .5«η)ίΓαη« άίχ. αά Ιβίΐαη ; Εϊηβ (Ι ρο$Ιφιαιη οοηίιΐΓίιαιηί $θί\χαη ίΐίατη αΊοίί

Ιαιι | έν τή βασ. σονι οιιπι Α Εϊηβ . . ΒΟ ΪΉογ Οογϊ νεη ρΐίίειη όταν ϊλ^ης |

εϊπεν δε αυ'τώ ο' Ιησούς οιιπι ΒΟ 1.811 . . Α ο' δε 'ίησοΰς | Αμήν αμήν οιιπι

ΑΒ . . Ο 1.311 Αμήν | λέγω σοι οιιπι ΑΒ Ι*ιι . . Ο αάά Δημά | οτι οιιπι Η

ΡβΒγ νεη . . ΑΟ Εϊη« Οοτβ οηι | έν τω παραδ. ε! οαπι Β . . ΑΟ ΙλΙΙ ίση έν

τ. παραδ.

XI, 1. ώσε\ ώρα οαπι ΑΒ . . Ο ως ώρα | έπ\ την (ίΐβ Ο; Α έπι πάσαν

τήν , Β έφ' ό'λην την , ϊΐεηι Ι,βΛΙ $ηρ(τ ιιηίνοηατη Ιιπαη\) γην Η. 1. οιιπι ΑΟ

ΓλΙΙ .. Β ροβΐ έννάτης Ηίώεΐ | ένατης: Ηβ Α; Β έννάτης; Ο ίϊ' ] τού ναού . .

Ο οπι τοΰ | μέσον οαπι Β Υβπ νβΚ; Ηβιπ Α αιΐιΐίΐΐδ από άνωϋεν έ*ως κάτω ..

Ο Εΐηβ Οοτβ ΡβΙιγ εις δύο (ηαεο οηι ΓηΒγ) άπ' άνωθεν έως κάτω | φωνή μεγάλη

(Β -νήν -λην) ο' Ίησοΰς οαπι ΒΟ . . Α ο' Ίησ. φ. μεγ. | Πατήρ οιιπι Β .. ΑΟ

πάτερ (δοηΜίυχ «ι δοΐεΐ περ) | βαδδάχ (ίΐβ Ο; Β βαραχάχ) έφκίδ (Ο έϋκίδ,

Β έφεκέδ) 0ουέλ (Ϊ1& Β, Ο δοήλ) [οί. Ρ«. 30, 6. ΤΙΙΊ ΤΊ5ΕΝ ~"]^ ] ,

ο ερμηνεύεται Ε{ς χείρας (ϊΐα Β ; Ο χεΐρά) σου παρατΏημι (ϊΐβ Ο ; Β παραίϊή-

σομαι) το πν. μ. οιιπι ΒΟ, «ϊπιίΙίΙεΓςαβ νβη . . Α εις χείρας σου παρατίϊημι το

πν. μ. (ίίβηι Εϊιΐ9 αΐϊΐηυε βειΐ ρηιεπι ΗιΙ\) //(.7,ι/ βίο, οί. »<1 ΙεχΙ. ΙβΙ.) ] τοΰτο

ουηι ΑΟ . . Β ΙλΜ ταΰτα | παρέδωκε το πνεΰμα οιιπι Ο . . Α έξέττνευσεν . . Β

έκοιμή^η . ■ ί-αΐί αηί*ι! ιρίτϋντη , Οογ8 ιχαρίΓανίΙ | ίδών βέ οιιπι ΑΓ Ι.ιιΐι . . Β

χαϊ ίδών | το γενο'μενον οιιπι ΑΟ ί.«ιι . . Β οπι | οτι οππι ΒΟ . . Α όντως | ο'

άνθρωπος . . Β οιπ β | ην οαπι ΑΒ ΙλΜ . . Ο έστιν | παραγενόμενοι (Β - νάμε-
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γενόμενοι δχλοι έπί τήν Θε6>ρίαν ταΰτην, θεωρούντες τά γενόμενα,

τΰπτοντες εαυτών τά στήθη ύπέστρεφον.

2 Ό δέ ίκατόνταρχος άνήνεγκεν τώ ήγεμόνι τά γενόμενα.

άκουσας δέ ό ήγεμοΐν και ή γυνή αΰτοΰ έ*λυπήθησαν σφόδρα,

και ουκ έφαγον ουδέ έ*πιον εν τή" ήμερα εκείνη, μεταπεμψά-

μενος δέ ό Πιλάτος τους Ιουδαίους είπεν αύτοϊς Έθεωρήσατε τά

γενόμενα ; οι δέ λε'γουσιν "Εκλειψις ήλιου γέγονεν κατά το εΐωθός.

3 Είστήκεισαν δέ οί γνωστοί αΰτοΰ άπό μακρόθεν, καΐ

γυναίκες αί συνελθούσαι αΰτώ άπό της Γαλιλαίας όρώσαι ταύτα,

άνήρ δέ τις όνομα Ιωσήφ, βουλευτής άπό Άριμαθαίας πόλεως

υπάρχων, προσδεχόμενος και αυτός τήν βασιλείαν τοΰ θεού,

ούτος προσελθών τω Πιλάτω ήτήσατο το σώμα τοΰ Ιησού, και

νοι) οαπι ΑΒ . . Ο παραπορευόμενοι | Α οπι όχλοι | ϊίεωροΰντες (Α ίδόντες)

ειιπι ΒΑ Εϊιιβ νβη . . Ο κα\ ϊίεωρ. | τά γενόμενα . . Β τά γεγεννημένα | εαυτών

αιπι ΑΒ . . Ο αυτών

2. άνήνεγκεν ουιη ΑΟ . . Β άνήγαγεν | τω ήγεμόνι οιιπι ΑΟ Ι,βΙΙ . . Β τώ

Πιλάτω | τά γενόμενα οιιπι Α Εϊηβ Οοι-β , ϊΐεπι ρΓαεπιΐββο άπαντα Ο Υ.ι\η- . . Β

οπι Ι ό ήγεμών ουσι Α Ο Ι,βΙΙ . . Β ό Πιλάτος | καΐ η γυνή αΰτοΰ ι•υπι ΑΠΟ

ν»11 .Υβη . . Είη« Ρ»ογ 0ογ8 οπι | κα\ ουκ δρ. οΰδε ίπ. οβπι ΑΟ ΙλΙΙ (ί< ηηη

πιαηάιιο. πίςκβ Μοο-κπί) . . Β καΐ ούτε έ"φαγ. οΰτε ίπιον | εν (Ο οπι) τή ήμ• εκ.

ειιπι ΑΟ . . Β τήν ήμέραν έκείνην | μεταπεμψάμ. δε ό Πιλ. τους 'ίουδ. είπε»

αΰτ. ειιπι Α Εϊιμ Οογϊ . . Β μετεπέμψατο δε ό Πιλ. προς τους Ίουδ. χα\ λέγει

αΰτοΐς . . Ο καΐ μετέπεμψεν ό Πιλ. τοις 'Ιουδαίοις χ. είπ. αύτ. | Έίίεωρήσατε . .

Α Είδε (εοΓπ'ββ ΕΕδετε) | τά γενόμενα (Β -νάμενα) .. Α β<1<1 σημεία | λε'

γουσιν εαπι ΑΒ . . Ο είπον αΰτώ | γέγονεν .. Β γεγέννηται | κατά το είωΐός:

•οΐυί Α αάΊΙ Ηαεε: "Εφη αΰτοϊς ό Πιλάτος Μιαρώτατοι, ούτως εις πάντα αλη

θεύετε; έγώ ο?δα ουκ άλλοτε ποτέ τούτο γενόμενον ει μή έν σελήνης γέννα, το

γάρ πάσχα υμών τή χίΐες ημέρα έφάγετε τή τεσσαρεσχαιδεκάτη τοΰ μηνός, καΐ

λέγετε οτι ίκλειψις ηλίου έγένετο.

3. οί γνωστοί αιπι Β ναΐι Υεη . . ΑΟ Εϊηβ Βΐηηιιε πάντες ο'ι γν. | αΰτοΰ

Ι11Π1 Β οιηηίοιΐ3<ιιΐΒ Ι.;ιΐίιιί•ί . , ΑΟ τώ (Ο τοΰ) Ίησοΰ | Α οπι άπό | κα\ γυναίκες

ιπιτπ ΑΟ . . Β και αϊ γυναϊκ. | αί συνελΐοΰσαι αΰτώ ειιπι Α . . ΒΟ (1.811) αί

συνακόλουθησασαι (Ο-ίοΰσαι) αΰτώ (Ο οπι) | όρώσαι ταΰτα .. Β βοΜ γενόμενα

| άνήρ δέ τις όνομα ειιπι Α . . ΒΟ Ι_.ιι» καΐ ( Είιυ αΐϋα.αε οπι) ιδού άνήρ (1••((

νίτ ςυίάαιη) ονόματι Ιωσήφ | βουλευτής άπό Άριμαϊίαίας πόλεως υπάρχων ειση

Α . . ΒΟ βουλευτής (Ο Λευίτης) υπάρχων , άνήρ άγαμος κάΙ δίκαιος , οΰτος οΰ

συγκατέϋετο τή βουλή καΐ τή πράξει αυτών (ϊ(« Β; Ο ούτος ουκ ην βεσ,αβιιΐε

«ΙηΙϊπι τήν βασιλείαν τοΰ ϊεοΰ, ϊΐ» οι ρΐιιι-β εχεΐάεπηί) , άπό Άριμα3είας (ΐίι

εοάεχ) πόλεως τών Ιουδαίων. δίπιίΙίΐβΓφΐε Ιιαίιβπΐ Ιιαίίηί , π,υαπιο,υαπι ωώ

νιιι-ϊϊΐιΐ Ι προσδεχόμενος καΙ αυτός τήν βασ. τοΰ ίΐεοΰ οαπι Β, ΐΐεπι ΙλΙΙ . .

Α ος κα\ αυτός προσεδέχετο τήν βασ. τ. 5εού . . Ο (νίάε βηΐε) ηίΙ ηΐβί τήν β.

τ. 5. | Β ούτος προσελθών (Β προσήλ^εν) τω Πιλάτω (Β βο^ *<Λ) τίτησατο τ°

σώμα τοΰ Ίησοΰ . . ρπιείβη» Ο («επί Κβοι- ΐΐ ρηκ$ο ρβπηίηί) ϊηνϊΐΐβ ΑΒ Είπ»
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καθελών αυτό ένετΰλιξεν έν σινδόνι καθαρά, και Ιθηκεν αυτό έν

μνημείο λαξευτώ, έν ω ουδείς οΰδέπω ήν κείμενος.

(>ΑΡυτ XII.

1 Άκούσαντες δε οί Ιουδαίοι οτι το σό>μα του Ίησοΰ ητη-

σατο 6 Ιωσήφ, έζήτουν αυτόν καΐ τους δώδεκα τους είπόντας

οτι οχ» γεγέννηται έκ πορνείας ό Ίησοΰς, και τον Νικόδημον καΐ

άλλους έτερους πολλούς, οΕτινες παραπηδήσαντες έμπροσθεν του

Πιλάτου τα έ*ργα αΰτοΰ έφανέρωσαν τα αγαθά, πάντων δέ

άποκρυβε'ντων μόνος ό Νικόδημος ώφθη αΰτοϊς, οτι άνήρ άρχων

ην τ&5ν Ιουδαίων " κα'ι λέγει αΰτοΐς ό Νικόδημος Πο>ς εισήλθατε

εις την συναγωγήν ; λέγουσιν αΰτω οι Ιουδαίοι 2ΰ πώς εισήλθες

εις την συναγωγήν ; οτι συνίστωρ αΰτοΰ εΐ , και το μέρος αΰτοΰ

μετά σου έν τώ μέλλοντι αίώνι. λέγει ό Νικόδημος Αμήν αμήν.

ομοίως δέ και ό Ιωσήφ παρεκβάς είπεν αΰτοΐς Τί οτι έλυπήθητε

κατ έμοΰ, διότι ήτησάμην το σώμα τοΰ Ίησοΰ; ίδοΰ έν τώ

ΟοΓβ-νβίΙ Υβη βάαϊΐ χα\ έπέτρεψεν ό Πιλάτος άποδοϊήναι τό σώμα | κανελών

αντό (Α βαά από τοΰ ξύλου, Είη3 0ογ3 άι οπιοι) ουπι ΑΒ . . Ο καίί. αυτόν (ίΐεπι

Ι.α(ΐ) | έν σινδόνι οαπι Β Ι,βΙΙ . . ΑΓ οιη έν | ίίΐηκεν οαπι ΒΟ . . Α {Βέτο |

αυτό οαπι ΒΟ . . Α οπι. (1.811 ηιηαβ αυτόν ι-εάππηι) | έν μνημείω λαξευτώ οποί

Ο . . Α έν μνήματι λαξευτώ χαινώ . . Β έν τώ καινώ (οοά. χενώ) αΰτοΰ μνημείω

. . «ιπηΜιογ Ιλιϊοϊ νβπ'αηΐ | οΰδε\ς οΰδέπω ην κείμενος οαπι Β . . Ο ουκ ην οΰ

δέπω [αΑάε ου'δείς ?] κείμενος . . Α (ϊΐ3 1.8ΐΗΐ0Γαπι ιιιιΐΐυβ) ουδέποτε τις των θα

νόντων έτέ3η

XII , 1. τό σώμα τ. Ί. ήτήσατο ό Ίωσηφ οαιη ΑΟ ΕΪΠ3 νβιι ν»11 . . Β

ό Ίωσ. ητη'σ. τό σώμα τ. Ί. | έζήτουν αυτόν οαιη ΑΒ Γ,βΙΙ . . Ο και έζήτ. και

αυτόν | τους δώδεκα τους ουπι ΑΟ . . Β Ιαιι τ. δώδ. άνδρας τους | ό Ίησοΰς

ουπι ΒΟ .. Α Ιιβίι οπι | καΐ τον Νιχόδ. -- πολλούς οιιπι ΒΟ βΐ ίβιι ρίει-ώιι11»

. . Α οπι | οϊτινες παραπηδη'σαντες - - τά έ"ργ. αΰτοΰ (Β οήι) έφ. τά άγ. (Β αιΐά

τοΰ Ίησοΰ) ουπι ΒΟ ει 1.811 ρίει-ίβαυε . . Α οΓτινες έφανέρωσαν τά έργα αΰτοΰ

έμπροσθεν τοΰ Πιλάτου | μόνος (Ο μόνον) οιιπι ΑΟ 1,311 . . Β μη γνου'ς | ην

τών Ίουδ. οπι Α . . Β Ο τών Ίουδ. ην | ό Νικόδημος ουπι ΒΟ .. Α 1.3Κ οπι |

εισήλθατε ουπι ΒΟ . . Α είσήλϊετε | εις τ. συναγωγ. οιιπι ΑΒ . . Ο ιιΐ νϊάοΐιΐΓ

έν τη συναγωγή | λέγουσιν αΰτώ (ϊιβ Β Λ'βΐι Υεη Είηβ ΟοΓβ Γβογ; Ο οπι) οί

Ίουδ. (Είηβ Οογϊ οπι) ουπι ΒΟ 1•ιι . . Α οι δ'ε είπον | Σΰ πώς -- συνίστωρ

(Β συνείστωρ , Ο συνηστορ) αΰτοΰ εΐ (ϊιβ Β Ύβα ν»« , ϊΐβπι [νίαβ ρο«ΐ] Α ; Ο

Εϊηβ αΐΐϊα,υε ηΤς) -- αίώνι οαπι Β Ο, βϊπτιϊΙίΐβΓ 1.811 .. Α θεωροΰμεν οτι συνήγορος

και μαθητής αΰτοΰ ε?, καΐ τό μέρος αΰτοΰ έχειν σε φαμεν (ηοβ βοοεηιιΐδ οοιί.

ΗαΒπ) έν τω νΰν αίώνι και έν τώ μέλλοντι | Αμήν αμήν ουπι ΒΟ (1.311 μΐεπαυε

ΙεΓ ΗβοβπΙ Ατηιη) . . Α αΐΐεπιπι οπι | όμ. δέ καί ουπι ΑΒ . . Ο βέ . . νεη Ρββτ

ιίηιίΗΙίτ ιί , Είιΐϊ ν«11 Οογβ άπ\ϋχΙ(Τ | παρεκβάς οιιπι ΒΟ 1.811 . . Α οπι | Τί

οχι οηηι Α . . Β "Οτι, Ο Τί | κατ' έμοΰ οαηι ΑΒ . . Ο τταρ' έμοΰ | διότι οαπι
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καινώ μου μνημείω εθηκα αυτόν, έντυλίξας αυτόν έν σινδόνι

καθαρά , και έπεκύλι^α λίθον έπι την θύραν του μνημείου, και

ου καλώς *ράξατε κατά του δικαίου, οτι οΰ μετεμελήθητε

σταυρώσαντες αυτόν , άλλα και λόγχη αυτόν έκεντήσατε. κρα-

τήσαντες δε οί Ιουδαίοι τον Ιωσήφ εκέλευσαν αυτόν άσφαλΊσθή-

ναι μέχρι της μιας τοΰ σαββάτου , και λέγουσιν αύτο) Γίνωο-κε

οτι ή ωρα ουκ απαιτεί πράξαί τι κατά σού , οτι σάββατον δια-

φαύει ' γίνωσκε δε οτι ουδέ ταφής καταξιωθήση , άλλα δώσωμεν

τάς σάρκας σου τοις πετεινοΐς τοΰ ουρανού, λέγει άύτο£ς ό

Ιωσήφ Ούτος ό λόγος τοΰ υπερήφανου εστίν Γολιάθ, δς ώνείδισεν

θεόν ζώντα και τον άγιον Δαυίδ, είπεν γάρ ό θεός διά τοΰ προ

φήτου Έμοι έκδίκησις, κάγ&) άνταποδοίσω, λέγει κύριος, και

νύν ό άκροβυστος τη σαρκΐ και περιτεμνόμενος τη καρδία λαβών

Λ . . ΒΟ οτι | ιδού έν τω καινψ (Β κενώ , Ο κήπω) μου μνημ. (Β μν. μον)

βηκα (Β τέθηκα βίο) .αυτόν (Η» Β 1>β11 ; Ο αυ'το') έντυλ. αυτόν (ϊΐβ Β Ι*ιι ; Ο

αυτό) έν (ίΐ3 Β ; Ο οιη) - - 5ΰρ. τ. μνημείου <ίΐ» Ο ν«11 3ΐϋ(ΐ«>«, Β ΓηΒγ Βΐϋφΐβ

τ. σπηλαίου) ειιπι Ο Β βΐ ΙλΙΙ ρίβηβηυε • ■ Α ηϊΐ ^βί καί άπείίέμην αυτό έν σιν

δόνι, Υβο ίί ροιιΐί ίίχιη «η ηιοηαηιβηΐο | καί οΰ καλώς . . Α γνώτε ουν ο'τι οΰ κα

λώς Ι τοΰ δικαίου ί-υηι ΒΟ 1.811; Α »<1(1 τούτου | οτι οΰ . . Α ουδέ | άλλα και

εαιη ΑΒ . . Ο καλάμην καί | λόγχη αυτόν έκεντήσατε ευ™ Α (Εϊω ΙαηπαιΙίι

αιηι , ν»ιι Ιαηοια βιιπι ρετ[σταηΙι$ , \'εη Ιαηοια ρβτγοΓαίίίβ) . . ΒΟ λο'γχην αΰτφ

ύπεβάλετε (Β -βάλλετε) | κρατήσαντες δε οι Ίουδ. τον 'ίωσ. εκέλευσαν αυτόν

άσφαλισϋήναι (Α τ. Ί. καί κατακλείσαντες ήσφαλίσαντο) μέχρι της μιας τοΰ

σαββάτου (Α μέχρι τής κυριακής) αιηι ΒΑ Υηιϊ Υεη . . Ο (δίπΝίΗθι-φίο Είικ

Οογ8 ΡΊΛι•) ταύτα άκούσαντες οί Ιουδαίοι παρά. τοΰ Ιωσήφ εΰίύς κρατη'σαντες

αυτόν εκέλευσαν άσφαλισϊήναι αυτόν μέχρι της η'μέρας τοΰ σαββάτου | καί λέ

γουσιν αΰτώ ευπι Β Υ»ιι νρη Είοβ αΐίϊβαυε . . Ο ίλεγον ουν αΰτω . . Α είπόντες

| Γίνωσκε οτι ειιιη ΒΟ ΙλιΙ . . Λ οιη | η' ωρα οΰκ απαιτεί ειιπι ΒΟ, ϊΐεαι Ι^ιι

(ναΐ» Ηοτα ηοη (χχαϋ , ΥαΟ> Ηοτα ηοη αϊ οοπιρίίίΐυ , νβιι Ρβοτ Εϊι» Ηαχ ηοτα ίη-

εοιπρβίίί [ν«ιι ΚαΙίΓ ηοη οοηιριΐίΐ] ; 0ογ8 Ηοω Ηοτα ηοη οοπιροΐα αιιιηυί) . . Α ή

ώρα οΰ δίδωσι | κατά σοΰ ειιπι ΑΒ . . Ο μετά σοΰ | διαφαύει ευπι ΒΟ . . Α

έπιφώσκει | γίνωσκε δε (οοιί. οηι) οτι ειιπι Ο ί.811 (νβιι Υβη οοαηο&α αυΐιη

ύμχα, Είιΐί Οογβ Ρβετ ίοίπιιζί αιιίαη ο,αία) . . Β έπεί . . Α καί | ουδέ ειιπι ΑΒ . .

Ο ούτε | καταξιωθήση οι™ Α . . Β άξιοΰσαι, Ο άξιούση . . ΙλΙι άίαηυ$ βπ» («)

| δώσωμεν ειιιη Β Ο . . Α δώσομεν | τάς σάρκας σου οοηι Α Β . . Ο τά κρέη («ϊο)

σου | τ. πετ. τοΰ οΰρανοΰ ευιη ΑΟ . . Β αάά καί τοις ίηρίοις τής γης παραδω-

σωμεν, ϊΐεηι οιηίϊβο παραδώσ. ΙιβΙΙ | ό Ίωση'φ εϋπι Α Β . . Ο οιη ο | έοτίν

Γολιάθ ευπι Ο .. Α Β Γολ. εστίν | Β ο'νείδισεν | είπεν γάρ ευ™ ΑΒ Υεη ΚβίΐΓ

. . Ο Εϊηβ 0οι•8 είπε δέ | διά τοΰ προφήτου ευπι Α ΙιβίΙ . . Ο διά των προφη

τών . . Β οπι | κάγώ ευπι Β νεη ¥ιΛ>γ Εϊβϊ Οογϊ . . ΑΟ ΥαΙΙ έγώ | καί νΰν

ο" άκρόβ. (Α ίΐιΐιΐ μεν) τη σαρκί (ευπι ΒΟ; Α τω σαρκίφ) καί (Α οπι) περι-

τεμνόμενος (ΐΐα Ο , Β περιτεμνημένος ; Α περιτετμημένος δε) τή καρδία. . Εϊοβ

Οογ8 Ει οΜηιοίαί ϋοτάί ΡϋαΙια ; Υ»11 Υβιι Ναι» ιί ((/η4< , Ε( ηοηηί) υίΛ«Γβ6ίΙώ
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ύδωρ άπενίψατο τάς χείρας αΰτοΰ κατέναντι τοΰ ήλιου λέγ&>ν

Άθώός είμι εγώ άπό τοΰ αίματος τοΰ δικαίου τούτου- ύμεΐς

δψεσθε. καΐ άποκριθέντες τω Πιλάτω είπατε Το αίμα αΰτοΰ

έφ' ημάς και επί τά τέκνα ημών. και νΰν φοβούμαι μη ποτέ

φθάσει ή οργή κυρίου •έφ' υμάς και έπι τά τέκνα υμών, καθ&>ς

είπατε, άκούσαντες δέ οί Ιουδαίοι τους λόγους τούτους έπι-

κράνθησαν τή ψυχή, και έκιλαβόμενοι τον Ιωσήφ έκράτησαν

αυτόν και ένέκλεισαν εις οίκον οπού ούκ ην θυρίς, και παραφύ-

λακες παρέμειναν τη θύρα" και έσφράγισαν την θύραν οπού ήν

έγκεκλεισμένος Ιωσήφ.

7 Τω δέ σαββάτω ορον ώρισαν οί άρχισυνάγωγοι και οί

ιερείς και οί Λευΐται ώστε πάντας εύρεθήναι ε'ν τή συναγωγή

τη μια τοΰ σαββάτου. και όρθρίσαντες άπαν το πλήθος έν τή

συναγωγή έβουλεύσαντο ποίω θανάτω άποκτείνωσιν αυτόν, καθε-

σθέντος δέ τοΰ συνεδρίου έκέλευσαν αυτόν άχθήναι μετά ατιμίας

ρταιζα \ τάς χειρ. αυ'τ. 1ι. 1. ειιτη Α 1.311 ; Β ροδί κατ. τ. ηλίου . . Ο οιπ | κατ

έναντι ουπι Α Β . . Ο απέναντι | τοΰ ηλίου ειιπι ΒΟ Είπ3 Οογ$ νειι (νβ« Ρ»ογ

οιπ) . . Α τοΰ λαοΰ | ειμί έγώ εαπι Β ΥαΙί \'εη ΓΉογ . . ΑΓ. Είηβ 0οτ8 οπι

έγώ | τοΰ δικ. τούτου ειιπι ΑΒ Ιλ<1 . . Ο τοιίτ. τ. δικ. | ύμεϊς εψεσϋ. ειιπι ΑΟ

Λ'βΙΙ Υεη Ιϊίηϊ Οογ» . . Β Γ;Λγ οπι | καί άποκρώέντες τω Πιλ είπατε εηπι Ο

ει ΙιβίΙ ρ1εΗδ<]ΐιε . . Β (ϊίειη Υεη) και άπεκρίϊητε τ. Πιλ. λέγοντες (Υεη οπι

λέγ) . . Α αυτοί δε ύμεΐς είπατε | καί νΰν φοβούμαι - - φϊάσει (βίο) - - ε'φ'

υμάς (ιιιρβι- ιιιμ) - - υμών (ηο$Ιτο$) καϋώς εί'πατε ειιιη Β Είηδ . . Α είπε δε ό

Πιλάτος Φοβούμαι μη' ποτέ φϊάση η' οργή κυρίου ε'φ' η'μάς . . Ο ηϊΙ ϋίδί καϊώς

είπατε (Ιιαηδΐΐιιϊΐ »ο αΙίεΓο τά τέκνα ημών αά αΐίειιιπι τά τέκνα υμών), ϊπηίΐίίοι-

0ογ3 Ι'ίΐοΓ | έπικράνϊησαν τή ψυχή ει™ Ο ΥβΙΙ (ϊιεπι Γϊογ υΐϊίψκ- βχαοίτίαΗ

ϊΐίηί αιιίτηο ηίηχία) . . Β έπικράνϋ. σφο'δρα . . Α επικράτησαν | καί έπιλαβο'μ. τ.

Ίωσ. έκράτησαν αυ'τον καί ειιηι ΒΟ Εϊηβ . . Α Γαετ βΐίΐπηε και κρατήσαντες τον

Ιωσήφ Ι ένέκλεισαν εηπι ΑΒ . . Ο (ί,Ηΐι) η<Μ αυ'το'ν | εις οίκον (Β 3ΐΜ σκο-

τεινόν) ειιπι ΒΟ ϊΐεπι (ίπ άοτηο , χη άαηηιτη) ΥηΙΙ νεα . . Α Εϊπϊ ;ι1ίίί|ΐι« ε'ν οίκη'-

ματι («π ι ίιΙιιιίιΙο . ίη ουοίοιιίϋηι) | οπού ου'κ ην 3υρίς ευηι Α ΥβΙΙ Ει'πδ αΐιϊκφΐε . .

ΒΟ Υεη οπού ϊυρίς ου'κ ην | καί παραφΰλακες (Ο παραϊήλακες) παρέμ. τή ϊίύρα

(Ο την ϊυ'ραν) εαιη ΒΟ . . Α καί φύλακες έτη'ρουν τήν ϊύραν | καί έσφράγισαν

τήν 2ύρ. οπού η'ν ίγκ. Ίωσ. ειιηι Β \\>1» Υεη , δϊπήΐίΐεπιιιβ Γαοι- ηΐϋηιιε . . Α

^σφραγισμένων (οιιηι μΐΉεεκιΙεηΜοιίίί εοηίιιη^εηβ) . . Ο ΥβΙ& οπι

2. Τω δέ σαββάτω ειιηι ΑΒ .. Ο Κα\ τω σαββ. | ορον (Β ϊρ5ρον) ώρισαν

(Β όρισαν) ειιπι ΑΒ . . Ο ώρισαν | καί οί ιερείς και οί Λευΐται εαπι ΒΟ . . Α

Ιερείς τε καί Λευ. | πάντας εύρεϊήναι (Α 8^<1 τους μετ' αΰτοΰ) ευαι ΑΟ .. Β

πάντ. συναχϊήναι (Ραί>Γ «Ιπο,ιιε οοηφ-ίρατιη/ηΓ οιηηα) | ο'ρϊρίσαντες (Α ο'ρϊρίσαν)

άπαν το πλή-ος (Α «(Μ των Ιουδαίων) ειιηι ΒΑ . . Ο ο'ρϊρίσαντες δπαντες | έβου

λεύσαντο ειιπι Α (ίίε) Ο . . Β έβούλευσαν | άποκτ. αυ'το'ν ειιιτι ΑΒ ν^ιι Υεη . .

Ο Κ<ι6γ αΐη^οε άποκτ. τον 'ίωσήν | κα^εσϊέντος δέ ουηι Α . . Β καίϊίσαντος

δέ . . Ο καϊημένου | Ο έκέλευσεν | μετά άτιμ. πολλής (ομπι κΐί'ιιπΌ τηηΙΙα, ειιηι
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πολλής. και άνοίξαντες την θύραν οΰχ εύρον αυτόν, και έξέστη

πάς ό λαός, και έκθαμβοι, έγένοντο οτι τάς σφραγίδας εύρον

έσφραγισμενας, και. οτι την κλείδαν είχεν ό Καϊάφας, και ουκέτι

έτολμησαν έπιβαλείν τάς χείρας αυτών εις τους λαλήσαντας έμ

προσθεν του Πιλάτου υπέρ του Ιησού.

εΑρυτ χιιι. .

1 "Ετι δε αυτών καθεζομένων έν τη συναγωγή και θαυμα-

ζόντων δια τον Ιωσήφ έρχονται τίνες της κουστωδίας , ους ήτή-

σαντο οί Ιουδαίοι παρά τοΰ Πιλάτου τηρείν τον τάφον του Ιη

σού, Γνα μη ποτέ έλθόντες οί μαθηταΐ αυτού κλέψωσιν αυτόν, καΐ

ανήγγειλαν λέγοντες τοις άρχισυναγώγοις και τοίς ίερεύσι και

τοίς Λευίταις τά γεγονότα" το πώς έγένετο σεισμός μέγας, καΐ

είδομεν άγγελον καταβάντα έξ ουρανού, και άπεκύλισεν τον λί-

πιαρηα ιηιιιπο) αιιη ΒΟ ν»» Υεη . . Α μετά πάσης ατιμίας . . Ρβογ βΚΐαηβ οπι

| την ϊΰραν οι™ ΑΟ ν»ιι νοη βΐϋδααβ . . Β τάς 5ΰρας ] Β έκθαμβος έγένετο |

τάς σφρ. ευρον (Β ηύραν) έσφραγισμένας οιιπι Β Υ»ιΙ (ησηαίί5 ίίρηααιϋζ) Υεα

($ίρηαοηΙα ίηνίηιτηηΐ ιίρηαΐα ιΐ ροτίαη οίαηίαιη) . . Α τ. σφρ. ευρ. σώας . . Ο τ.

σφρ. ευρ. χα\ τάς ίΐΰρας έσφραγισμένας . . ΡβΙιγ ιι1π<ιιιβ Ιι&ΟΓβ ησηαίαιη ϊηνακηιηΐ

οίαπηι οηΐίοαίί (οπ«55Ϊ8 «β^Ί- κα^ °τι τΊΟν κ^• ε1°) 1 κα^ °η (Α οη1) ^ χ^ε£^ΙΙν

(Ϊ13 ΒΟ; Α κλείδα) ε!χ. ο Καϊάφ. οππι (Λ)ΒΟ ν»11 νεη .. σ"β Ρ»1>γ. βΙΚ»αη«

νΜε ηηΐβ | κα\ οΰκέτι εοπι ΑΒ ν»« . . Ο βάά λοιπόν | έπιβαλεΐν τ. χ. αυτών

ευπι ΒΟ ΥαΚ . . Α τ. χ. αΰτ. έπιβ. | είς (Ο έπ\) τους λαλη'σαντας οαπ» ΒΟ

ν»ιι . . Α τοις άλλοις Ίουδαίοις τοις λαλη'σασιν | υπέρ (ρτο) αιπι Β Υβ« . .

ΑΟ περί

XIII, 1. "Ετι δε - - έν τη συναγωγή (Α Ιιβεο οπι) - - δια τ. Ίωσ. (Α

Ηαβο οπι) έ*ρχοντ. τίνες της χουστωδ. (Α έ*ρχ. ο'ι έκ της χουστ. υ'πηρέται) , σδς

(ΒβόΜ χα\) η'τη'σ. -- παρά τοΰ Πιλάτου (Α Ηαβο οηι) -- 7να μη' ποτέ έ. οί μα3.

αΰτοΰ (Ο οπι) κλέψ. αυτόν (ρΓΟ ίνα πδα,ιιβ αυτόν Α ΙΐίΛεΐ προς το μη χλαπήναι

αυτόν υπό τών μαϋητών αΰτοΰ) οιιπι ΒΟΑ νβΙΙ (ίϊπιϊΗΐεΓ εΐΐβπι Υβη) . . Ρ«1»γ

Εϊηβ Γογ5 Ηαβο οτηηϋηι αάιηιταηΙίΙ>ιι$ (Οογβ ΕΙ ρτο Ηίβ) €οα αιικίαηι (Οοτβ οπι)

άΐ πιίΗΙι&Ηί φιί 5βρ«ί<τιιηι αιείοάίίύαηΐ (ΟοΓβ - άίβταηΐ) | χαΐ άνη'γγειλαν (ϊΙβ ΑΟ ;

Β άπη'γγ.) λέγοντες τοις αρχ. χ. τ. ίερ. χ. τ. Λευ. (ι"1» Β νβΙΙ νεη ; Α ηϊΐ ιώϊ

λέγοντες; Ο εοη-ιιρίε τοις άρχιερεΰσιν χ. τ. άρχισυναγώγοις χα\ Λευ. λέγουσιν)

τά γεγονότα (Α οηι) οιιπι Β νβΙΙ νεη, ίΐεπι Ο, ϊΐεπι Α . . Εϊηβ ΡβΗγ 0ογ3 ϊν/γοικ

(Οογβ ίιάταηΐΐί) ϊη (0ογ8 υτή) ΐί/ηαρορατη (ΐαοτ -909α) άίχίΐ (0ογ8 άίχΐτιιηί) | τό

πώς οβσι ΒΟ (ιηαίε βηιε τά γεγονότα ροηϊι) νβΐι νεη . . Α ΡηΒγ α1ίϊ<|ΐιρ οτι |

έγένετο σεισμ. μέγας αιιη ΒΟ νεη . . Α Υ»11 σεισμ. έγέν. μέγας. ΡΓΒβΙβΓεβ Β

αίά τηροΰντων ημών τον τάφον, ίιεπι Ο η'μών γάρ τηροΰνιων έγένετο, ΐΐεπι ΥβΙ*

ί/Ιίβ αΐ3ίοάί(ηΙϋηΐ3 ΐΐαη (βΐπιϋίΐεΓ Ρ»Ι)γ Ηΐϋ<]ΐιε ποδι'ί αΐ3ΐοάί(ΐύϋ)ΐί$ (ηοηιιηιβηίϋηί /ί5«

[α€ΐα (ί! Ια•τα( τηοίϊο) . . ιπΗίΙ βιΐάϊίΐα οαπι Α ΛΉΐ•> Υεη | είδομεν (Ο ?δ.) οιιιπ ΑΟ

. • Π Γδαμεν | άγγελον κτταβάντα εηηι Α . . ΒΟ πώς άγγ. (Β ΥβΙΙ »<Μ κυρίου,
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δον από τοΰ στόματος τοΰ μνημείου και έκάθισεν επάνω αυτού-

και έ*λαμψεν ώσεί χιών καϊ, ως αστραπή, και ημείς πολλά φο-

βηθέντες έκείμεθα ώσεί νεκροί, καί ήκούσαμεν της φωνής τοΰ

αγγέλου λαλοΰντος ταίς γυναιξίν, αιτινες παρέμενον τω τάφω,

οτι μη φοβείσΟε ύμείς ' οιδα γάρ οτι Ίησοΰν ζητείτε τον έσταυ-

ρωμε'νον. ουκ έστιν ώδε" ήγέρθη καθώς εϊπεν δεύτε ΐδετε τον

τόπον δπου £κειτο ό κύριος, και ταχύ πορευθείσαι είπατε τοις

μαθηταίς αϋτοϋ οτι ήγε'ρθη άπό των νεκρών, και ίστιν έν τη

Γαλιλαία.
ι

^ Λέγουσιν οί Ιουδαίοι Ποίαις γυναιξίν έλάλει; λέγουσιν οί

της κουστωδίας Ουκ οΐδαμεν ποίαι ήσαν. λέγουσιν οί Ιουδαίοι

Ποία ώρα ην; λέγουσιν οί της κουστωδίας Μέσης νυκτός, λέ

γουσιν οί Ιουδαίοι Και δια τί ούκ έκρατήσατε αύτάς; λέγουσιν

Υβη βΐϋα,ιιε άιί) κατέβη | άπό τοΰ στόματος ουπι Α . . ΒΟ άπ. τής ϋύρας . .

ν»11 νεη α6 οίίιο, ΡβΒι- αΐϋηιιε οπι | τοΰ μνημείου οιιπι Α Ο . . Β τ. σπηλαίου |

έκάϋισεν οιιπι Α . . ΒΟ έκάϊητο | καί ίλαμψεν ώσεί χιών καί ώς αστραπή οαιη

Α . . ΒΟ Ι,βΐι η'ν 8ε η' ιδέα αύτοΰ (Ηαεο οπιιιϊ» Β οπι) ως άστραπη', καί το έν

δυμα αύτοΰ λευκόν ώσεί χιών | καί η'μεΐ« πολλά φοβη3. έκείμεϊα ώσεί νεκροί

οιιπι Α . . ΒΟ Ι,βΐι άπό δε τοΰ φόβου αύτοΰ έγενόμείία ώσεί νεκροί | η'κούσ. της

φωνής τοΰ άγγ. λαλοΰντος (Β τοΰ λαλοΰντ. άγγ.) οιιιτι ΑΒ Υβΐι νεη . . Ο Ρ»1>γ

αΐϋηιιε η'κ. τοΰ αγγέλου λέγοντος | αΓτ. παρέμενον (ιΊβ Α ; ΒΟ παρέμειναν) τώ τάφω

(Ο τό σώμα- ΒΟ βάΊΙ τοΰ Ίησοΰ , ηοι» ϊΐεπι Α) οαηι ΑΒΟ . . ΡβΒγ Εϊηβ αά 5ί-

ρκ/οτυπι ΙαΗ , 0ογ8 91108 ιχηίτατιί αά ίίρηίσηαη ΟΙχΗιϋ . . ν»ιΙ νεη οπι | οτι μη

φοβ- ύμ. οιιπι Α . . ΒΟ οπι οτι. Ρι-αεΙει-ε» Ο ρι-βεπι καί έλεγε, Β καί λέγει αύ-

ταΐς, νεη ιΐ άίί•(η1ίχ , ν»ι» ί< άίο(η>, Οογ» ιΙ άίχίί αηαβίηι; $εά ιιϋιίΙ α<1<1ί<Ιϊ οοπι

Α ν»ΐ•> Ρηβ•γ Εϊηβ | ζητείτε τον έσταυρ. οαπι Ο ΡβΒι- Είηι Οογϊ . . ΑΒ ναΐι

νεη τον έσταυρ. ζητ. | η'γέρϊη οιιπι ΑΒ ΛΉΙΙ Εϊηβ «Ιίίβαπο . . Ο νεη ιιιΐιΐ γάρ |

δεΰτε ΐδετε οιιπι ΑΟ . . Β Ι,αΐι 8εΰτ. καί Εδ. | ό κύριος εηπι ΑΒΟ ΥηΙΙ \'εη . .

ΚιΛγ αΚίαυβ οπι | τοις μαίηταΐς αύτοΰ . . ν»ι» βάΉ ιί ΡιΙτο \ καί έ*στιν (Ηοηο

αοοειιΐιιπι ϊρββ οο<1. -παΒβι) έν τη Γαλιλαία οοπι Α .. ΒΟ 1,3(1 καί ιδού (ν»1ι

Καί>Γ αΐπςηε οπι) προάγει υμάς εις την Γαλιλαίαν έκεΐ αύτον όψεσ^ε, καΐώς

είπίν ύμϊν (καϊϊώς εΐο Ο ν»11 αΐϋα,υε; Β νεη Εϊηβ ιδού είπον ύμΐν)

2. Λέγουσιν ο'ι Ίουδ. Ποίαις γυν. έλάλει (ίΐβ Ο νοίι νεη, Ηεπι (^ηαι $ιιηΙ

πιαίϊετα ι'ίίαε αά (\ιια$ αησβΙΐΜ Ιικηΐηα ΐίΐ ¥α\>τ Εϊηβ Οογβ ; Β Ούκ οίδατε ποΐαι

η'σαν αϊ γυναίκες) ; λέγουσιν (Ο οηι) οί τ. κουστ. Ούχ οϋδαμεν π. ηΤσ. (ίι» ΒΟ

Υ'αΐΙ , ΐΐεπι οπα»εΪ8 π. ησ. νεη ; Εϊηί αΙϊϊΐ]ΐιε; οοηίπη^υηΐ Η»ηο ει »ΙΐβΓ.ιηι <]ΐιιικ-

."ΚΪοηεπι, ίΐεπι ιιΐΓ;ιπΐ(]ΐιε Γββροηβϊοηεπι ϊη ιιηαπι οοηΐηιΐιιιιιΐ) . . Α Ηβοο οπι (ΐΓηηί-

ϊΙιιϊ.ίμ• νϊάεΙιΐΓ βΐι ιιΐΐι-ι ο λέγουσιν ο'ι Ίουδ. β<1 αΐΐεπιπι) | λέγουσ. οί Ίουδ. ΙΙοία

ώρα (0"α Ηοτα) ην ; λ. οί της κουστ. Μέσης νυκτ. οιιπι Β ν«ιι \'εη . . ΑΟ (ΡβΙΐΓ

η1π<ιιΐί•) οπι | Καί δια τί οιιπι ΑΒ νιιΙΙ . . Ο νειι οπι Καί | αύτάς οαπ Α νηΐι

Ρ»Βγ «1ϋ»ςιιε . . ΒΟ τάς γυναίκας, ΛΓεη ιηιιΙί(τβ$ ίιία! | λέγουσιν οί ιής κουστ. προς

τούί Ίουδ. απτι Β \Γαΐι', ΐΐεπι οπιϊίίϊβ πρ. τ. Ί. Ο . . Α• λέγ. οί στρατιώται . .
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οί της κουστωδίας Ώς νεκροί έγενόμεθα από του φόβου, μη έλ-

πίζοντες ϊδείν το φως της ημέρας, και πώς εΐχομεν κρατήσαι

αϋτάς; λέγουσιν οί Ιουδαίοι Ζή" κύριος, οΰ πιστεύομεν ύμίν.

λέγουσιν οί της κουστωδίας προς τους Ιουδαίους Τοιαύτα ση

μεία ειδετε εις τον ανθρωπον εκείνον και ουκ έπιστεύσατε , και

ήμίν πώς έ*χετε πιστεΰσαι; και γαρ καλώς ώμόσατε οτι ζη κύ

ριος" και γαρ εκείνος ζη. πάλιν λέγουσιν οί της κουστωδίας

Ημείς ήκούσαμεν οτι τον αίτησάμενον το σώμα τοϋ Ιησού ένε-

κλείσατε αυτόν, σφραγίσαντες την θύραν, και άνοίξαντες οΰχ

εΰρατε αυτόν, δότε ούν ύμείς δν εφυλάττετε , και ημείς δοίσο-

μεν τον Ίησοΰν. λέγουσιν οί Ιουδαίοι Ό Ιωσήφ εις την πόλιν

\'ειι ηίΐ ηΪ8Ϊ ηιροηάβπιηΐ | Ώς (Β ώσεί) νεκροί ε*γενόμε^α (" ε*γενάμε3α) --

μη ελπίζοντες (ίία Α λ'βΐι Υβη; Β μη προσδοκώντες) -- καί πώς εΓχ. κρ. αΰτάς

(Ηβεο αιπι Α Υ'ίΐΙΙ, δϊπιίΙίΐεΓ Ι'»1>γ ίΐΐϋα,υβ ; Β Υ'βη οιπ) — Ζή κΰριος (Β ό κύρ.),

οΰ (Β Άάά μή) πιστεύομεν (Β πιστεΰσωμεν) ΰμΐν (Ι,ηΐι [φιία] ποη α-εάΊ'πηι* νο-

6μ). λέγ. οί της κουστ. πρ.- τ. Ίουδ. (ίία Β , ϊΐεαι ταροηάβηία [νεη οπι] οιαίο-

άιι [ΡιΛγ Βΐίϊα,ιιβ ίίίίΐϊίβϊ] άίχίηιηΙ. [νβιι άίχΐταηίφα οηίΐοά.) /ικίοπ'»- ΥβΙΙ νβπ

ΓηΙιγ αΐίία,ϋβ ; Α νει-ο οί δε στρατιώται είπον) . . Ο Ιιαεε οπκιίίΐ ρπιεΐει•πιϊιιϊι | ει-

βετε (Β ιδ.) .. Ο (αρπά ΒίιχΜυηι) οΕδατε | καί ήμίν (ϊΐα Ο ν»ιΙ νβη; Ρ»ογ

:ι1ίί<|ΐιΐ' οπι καί; Α ήμίν βέ) πώς έχ. (ρι-ο Ηϊβ Ο νϊιϊοίε προσέχ.) πιστεύσαι .. Β

Ηβββ οιπ | καί γάρ καλ. ωμο'σ. (νεη Ιιββο οηι) οτι (Β οπι) ζή κύριος .. Ο «ο-

1ιΐ8 8<1(1 οΰ πιστεΰομεν (αρυά ΒίΓοηϊυπι - ωμεν) ΰμϊν | καί γάρ εκείνος ζή ειιπι

Α υ»ιι ρΐβι-ϊδφΐβ . . ΒΟ νεη οπι | πάλιν (ΐΐβ Β νβη ΛΉι»; Γ. καί πάλ.) λέγ. οί

τ. κουστ. (λΈη ΥαΙ» 3<1(1 ΙικΙααα) οαια ΒΟ νβη V»!» . . Α να!1• ΡμΒγ «Ιϊϊαηβ οπι

| Ήμεΐς εαπι Β ΡηΒγ αΐϋίφιε . . Α καί ημείς, ν«ι» β< . . Ο Υβΐ* νεπ οπι | ε\ε-

κλείσατε αυτόν , σφραγίσ. τ. 5ΰρ. ειιπι Β ; ϊΐβπι β έγκλείσαντες αΰτον καί σφρα-

γίσαντες ; ΒΪιιιϋϊΐβΓ Γ;ιογ αΐίΐαυε ίηοίιΐίίίίί! ίη αιΜοιιΙο «ψβτ ιΊανεηι $ί^ηαηΙί$ . . Α

ένεκλείσατε έν ο?κω οπού 3υρίς οΰκ ην, και την ϋύραν άσφαλισάμενοι καί σφρα-

γίσαντες φύλακας τε κα\ καταστη'σαντες έτηρείτε . . ν»ιι ίηάε »Β οτι βίο: φάα

1ο5(ρΙι (Ιιοε ηοπκ-π ί,κΐίιιί οπιηες ικΙ(ΙυηΙ) ψιί ριΙίίΙ οοτρίι$ Ιαα ίηοΐιιιίίΐίι ίη ΐατ-

Γ£Γ€ΐι\ ηΐά Η011 (ι•α( (ιηαΐτα, ιΐ χίμηα$1νι αηηκίίβ ναΐτίι; 5Ϊιηϊ1ίΐει- νβη οπιϊββϊβ μ|ιι

- - (ιηειίτα \ κα\ άνοίξαντες . . Ό βοΐαϊ οπι ^ Β ηϊρατε | δότε οΰν (Β οπι)

ΰμεϊς οππι Α Β Ρμ1)γ Είηβ Οοικ, ϊΐεηι ν»11 νβη άαΐΐ ίΓβο υο> (νεη οπι) ιιοδί» ..

Ο δότε η'μϊν | ον εφυλάττετε εοπ» Α . . ΒΟ ναΙΙ νβιι τον 'ίωσηφ (Β αάά πρώ

τον) . . 1 '.ιΐιι Ε!π8 Οοι-ϋ Ιοιιρίι <]<κιιι ίη ηι(ιίουίο αιίΐοάίίΐίί (Γ-ογϊ ίποΙιι$ί$(ί5) | και

η'μείς βώσομεν (Ο δίδομεν ΰμϊν) τον Ίησ. οαπι Α(0) , ϊΐεπι ^αΐι βί ηθ5 (νβιι

Υ'εη αάά υο1>«) άαίιηιιια Ιααπν (\Μ \Γεη β(1(1 ΟιτίίΙαιη [ίίοιηίηΐίΐη] , ίΐεηι Κβ1»Γ

α1ϋ(|ΐιβ φιιτη «< ίβριιίοΓο οαίΐοάϊυϊιηιΐί) . . Β καΐ τότε , ΰμεϊς δίδοντες τον Ιωσήφ,

κα\ ήμεϊί τον Ίησοΰν. | λίγουσιν οί Ιουδαίοι . . Α αάοΐ τοις ΰπηρέταις | Ό Ιω

σήφ (Β Ήμεΐς δίδωμεν [ίϊο] • ό Ιωσήφ) εις τήν πόλιν αΰτοΰ α'πηλ3εν οοπ» ΑΒ,

ϊΐβπι νβΙΙ ΛΓβη . . Ο Τον Ιωσήφ ημείς δίδομεν , άπόδοτε καί ΰμεϊς τον Ίησοΰν.

λέγουσιν ο'ι τής κουστωδίας Πρώτον δότε ΰμεϊς τον Ιωσήφ, καί εϋ' οΰτως δί

δομεν ήμεϊς τον Ίησοΰν. λε'γουσιν οί Ιουδαίοι Ό Ιωσήφ εις πόλιν αΰτοΰ άπήλ-

•ίεν. Εχ ΗΪ8 ρι-ϊηι» βί εχΙιεπίΗ βιίαηι ΚβΙϊγ Είι>5 Οοιβ ΗαΗεηΙ ϊη Ιιπηο πκκίιιπι:
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αύτοΰ άπηλΟεν. λέγουσιν οι της κουστωδίας προς τους Ιουδαίους

ΚαΙ έ Ίησοΰς ανέστη, καθο>ς ήκούσαμεν του αγγέλου, καΐ έ"στιν

έν τή" Γαλιλαία.

3 Άκούσαντες δέ οί Ιουδαίοι τους λόγους τούτους έφοβή-

Οησαν σφόδρα λέγοντες Μη ποτέ άκουσθη έ λόγος οΰτος και πάν

τες κλιθώσιν είς τον Ίησοΰν. καΐ συμβούλιον ποιήσαντες οί

Ιουδαίοι κατεβάλλοντο αργύρια ικανά και έδωκαν τοις στρα-

τιώταις λέγοντες Είπατε οτι ημών κοιλωμένων ήλθαν οί μαθηταί

αύτοΰ νυκτός και έκλεψαν αυτόν, και έαν άκουσθή" τοϋτο υπό

ΙοαρΗ «05 (Ιαίιίηιιΐί, άαΐι ηοδίϊ /είκηι. ΙοίίρΗ αιιΐιιη ίη άι-ϋαΐι ϊβα ΛήπιαΙΗία ιιΐ. |

λίγ. οί της κουστ. προς τ. Ίουδ. (Ο τοις Ίουδαίοις) ουπι ΒΟ νβ(( (ϊΐεπι νεη

οπιϊ:$]°3 πρ. τ. Ίουδ.) . . Α οί δ! στρατιώται εϊπον {ϊιβπι ΡβΙιγ αΐϋαηε η/ροηάιηία

η>ίΙϋί$ άίχιτυηί) \ Καί ό Ίησ. ανέστη, κα5. η'κ. τοΰ άγγ., καί £στιν έν τη Γαλ.

βιιηι Α (βϊπαϊϋΙβΓ ν»!» ΕΙ /«««« , ανιπιαάηιοάυΜ αυάίνίτηη.ι αο αΠ0«Ιο , ίη ΟαΙίΙαια

Μι) . . ΒΟ καί ο Ίησοΰς είς τήν Γαλιλαίαν (Ο οπι ε. τ. Γαλ.) εστίν, χα&ώς ήκου'-

σαμεν τοΰ αγγέλου τοΰ άποκυλίσαντο; τον λίίον οτι προάγει Ομάς είς τήν Γαλι

λαίαν . . ν»ΐ1• Υοη ΕΙ Ιιαηί ιεΐ ίη ΟαΙίΙαια (νεη οπι /«βιΐί - - ΟαΙίΙαια) , ίίοΐίί αιχ-

(ΙίΐΊΐηιΐί α& αη</ε(ο (V™ ιιάό" οηι ηυοίνίΐ Ιαρίάαη) Εοιι (νεη φιχα /βίκί) ρταιοιάιί

υοϊ ίη ΟαΙίΙαια (\'εη - ίαεαπι) . . Ρη&γ αΙΗ^ε 8ί /οίερΛ :η ΑΗιηαΙΙύα ι$1 , ιΐ Ιαιιι

ίη ΟαϋΙαια ι$(, 3κηΙ ααάίνίιηαι αο αιι$ιΙο άίαηΐι τηκ/ίεπ'ίιοί.

3. έφοβήϊησαν σφόδρα ευπι ΑΒΕ (£φ. φόβον, οιπίίίο σφ.) ναΐι Υβπ, ι'Ιεπι

οπιΐίδο σφ. ΡαοΓ εΐε . . Ο έπικροίνίίησαν σφο'δρα | λέγοντες οαπι ΟΡ. \αϋ νεη

(Ρη1)γ βίο άίοιηΐΐ! αά !ΐηκΙίρ$ο$) . . Α καί είπον . . Β οιη | Μη ποτέ (Λίβ αικιηάΌ)

ακουστή ό λόγος ούτος (ομπι ΑΟΕ ναΙΙ, ϊιβπι αηάίαηΐητ 5«τηοη« ίίίί νβη Οογ»

Η»1 , ίΐβιη Η»νη δι αχιάίΐιιε [νιτίΐ .ιεηηο Μι; Β άκοΰσαντες ούτως, Ρβογ Εϊηβ οιι-

άίιηΐΐί ίΐτιησηα ίιΐοέ) καί (ίίβ ΑΟΕ βΐηιιβ εΐίβιη Β, ίΐεηι ν»11 Υεη ϊ Ρ»1>γ βίε οπι)

πάντ. κλώώσιν (ουιη Ο, ϊΐβιη κλίνουσιν νβΐ -νωσιν Εν ΑΒ πιστεΰσωσιν , ϊΐεπι

οτηηεβ ί.βΐϊβί οτιάαηΐ νεί οτιάίηΙ) είς τ. Ίησοΰν (Α τώ Ίησοΰ) | καί συμβοΰλ.

οαπι ΒΟΕ 1/Βΐϊ . . Α συμ,β. 8έ | ποιήσαντες οί Ιουδαίοι οιιπι ΑΒ νβΐί νεη . .

ΟΕ ποιήσαντες (Ε λαβο'ντες Ηςαε βηιε συμβ. ροηϊι) 8Ϊηε οί Ίουδ. , 3«<1 Ο αάα

είς αυ'του'ς (ϊΐεηι ΛΉΙΙ νεη ίηίίΓ 8. ϊηίΓα ίβ) .. Ρβΐη- Είη8 Οογ3 ιΐ οπιϊββϊβ συμβ.

ποιήσ. | κατεβα'λλοντο (ίΐβ ΒΟ , Ε ϊλαβον , νβΐΐ ρτοίηΐιηιηΐ , ΡηΙ>γ βΐϋςαε οση-

ατιααηία; Α νεη ίδωκαν) α'ργΰρια ικανά (ϊτα ΑΒΕ ν»ιι νεη; Ο ΡηΒγ εΐο άρ-

γΰριον Ίκανόν) καί έ'δωκ. (Α νβη Ηαβο οιη) τοις στρατιωταις (ϊί» ΑΟΕ ν»11 Ριι1)γ

βίο; Β νβη τοις της κουστωδίας) | λέγοντες (Β νεη »ι1<1 αυ'τοϊς, Ο οηι λέγ.)

Είπατε οοηι Α ν»11 Ρβογ βίο, ϊιβπι Β Υεη , ίιεπι Ο . . Ε ίνα εΓπωσιν | οτι η'μών

ίνβΐ» νεη Ραί)Γ εΐο νοοώ) κοιμ ήλ^αν (ίΐβ Β, Α ήλ^ον) οί μαί). αΰτ. νυκτός (ΐΐο

Β Κβί)Γ εΐο, Α ροβΐ ?κλ. αυτόν; ν»11 νβη ρ1»ηβ οιη) καί έ"κλ. αυτόν οαπι ΑΒ

ί.811 . . Ο («επι Ε ηί νίάεΐηι) οτι οί μα3. αυ'τ. νυκτός έλϋόντες ίκλεψ. αύτ. ημών

κοιμωμένων | καί έάν άκουσα τοΰτο (Ο τό ρΓο τοΰτο) Οπό (ϊΐβ ΟΕ 1•Μ; Β

έπί) τοΰ ήγεμ., ήμεϊς πείσωμεν (ίΐβ ΒΟ; Ε -σομεν?) αΰτ. κ. Ομ. α'μερίμν. ποιή-

σωμεν (ϊΐο ΒΟ •, Ε - σομεν ?) «ιπι ΒΟΕ 1>«η . . Α καί αν άκοΰση τοΰτο ό ήγεμών,

Εναιΐ(τ. «|ιοογ. ειΙ. ΤϊκΓΗεηιΙοΓΓ. 16
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> .'..
τοΰ ήγεμόνος , ημείς πείσωμεν αυτόν και υμάς αμέριμνους ^.ή-

σωμεν. οι δέ λαβόντες είπον άς έδιδάχΟησαν.

Οαριγγ XIV.

1 Φινεές δέ τις ιερεύς και Άδάς διδάσκαλος καΐ Άγγαίος

Αευίτης κατελθόντες άπο της Γαλιλαίας εν Ίεροσολύμοις έξηγή-

ο-αντο τοις άρχισυναγώγοις και τοις Εερεϋσιν και τοις Λευίταις

οτι ε'ΐδομεν τον Ίησοΰν και τους μαθητάς αΰτοΰ καθεζόμενον εις

το δρος το καλούμενον Μαμίλχ, και έ'λεγεν τοις μαθηταίς αΰτοΰ

ημείς κείσομεν αυτό» | οι δε λαβο'ντες ε»™ Α Εϊη» Οογϊ Ριιογ . . Κ οηι λσβόν

τες .. ΒΓ. Υβΐι ν<™ »<•<! τα αργύρια, ϊΐεηι Ο το άργύριον | είπον ειιηι Α Εϊη*

Οογϊ 1•'βί»Γ . . ΒΟΕΟ εποίησαν | ως (Ηα ΑΟ; ΒΕ καίΐώς, Ο χαϋά) έδιβάχίίησαν.

ΝίΚίΙ («οβΙοτΡΗ ίχΜΜί ««η Α . . ΒΟΕΟ α<1<1 χα\ διεφημίσίίη ό λο'γος ούτος παρά

'ίουδαίοις μέχρι της (Ο τη») ση'μερον (Β βάΊΙ ημέρας , Ο ήμέραν) . . Εϋ« Οοπ

¥&τ «1 άίβαηιαίια ωί οπιηίϋιιε ίατηο ϊΙΙοταιη. ν»ιι ν^η ίηά> αΐι οΐ δέ λαβοντες

»ϊ«: Οτά <κοίριβη(β5 ατρίηίαχ υβπ/αίίη» οείοΓί ηκηίηΜ ροίχκτηηΐ {Χνα νΐτίΐ. ηπ'ηίιηε

ίαίΐιβηιηί)• ΥοΙίηΙα (ίίοΡΓί ϋύάριιΐί ο/Ίιβ ηοΜ» ιίοππιΌιίί&ια νοιιηιηΐ Π ΙυΙίτιΐΗΐ ΐΐα»,

Η άίαίχιπί νΐΐο (ϊΐ* ν«1» ; Υβο Κοίβίιαηί ι/αοιίί άκβτΐ φαα ιΐίχοφηΐί ήα {ηταίΐ ίαηΐ

•οΜ> Ηοτνή*ηΙ#ηα , Η ηοη ροΐΐταηί ΐχρτϊηκτι ; α?ά άκ&αηϊ) Υνη (Υ«1» οηι) λιγ-

τιχχΐ άονιίηη» 1ιαυ$ Ονάίιι» α πιοτίνίε (Ι ηοι (Χοα οηι) νίάίιηιΐί αη^Ινηχ άΐχ (Χνα

άοηχίηχ) ιΙίΒοειιΛαιΙαη ά« χ-αιίυ ρί ηνοΐνίΐ Ι(ηήά(ηχ (Χεχι β(1<1 αΙ> ο$Ιίο ιηοηιιπχιηΐχ) Η

ϊ«Ιι/ (ν'βιι Β€ά(1>αΙ) $χιρετ ηιηχ (ΥλΟ> οιη οπιπί» ίηιΐο •λΙ> ΥοΙιηΙιι ιΐίβ,υε ««Ρ0, «"»»)■

£1 άχβαηχαίχιι (ΥμΙ» <1Ϊ55ΕΠΐΜΐα/ιΐ5) βί( ίετηιο Μ« ο/ιι«Ι ΙιχιίαίΜ (Υοΐ•> αο οιηηί ρο-

ρχχίο ΙιιιΙιΐϋυηιηι) ηαψιε <η |>πκί£ηίί»ι <Ιί(Π).

XIV, 1. Φινεές οαηι Α (Μετά δέ τινας ημέρας Φιν. τις) ΟΕΟ Ι.Μ ρ!«-

ΓΪβ(}»β (ν«1»> Ειααί) . . Β Φιναΐος | τις ίερεΰς . . Ο ο' άρχιερεύς | Άδάς ε«η

ΑΒΟ , Η™ ΑΛα ¥λ\>ι• Οοη . . 0 ν»ι>> (ν»ι» Λάάαιτι) Άδδάς . . Ε "Αννας | Άγ-

γαΐςς «ιπι Β (Άγγέως) Εήκ {Λρβαα) Ρ»1>γ Οο« (Ηϊ Αραίκ») ; ΐΐβιη Α Άγγίβς

βϊ (Εφαα, ΐΛ0\αα) Χμι Χνα .. Ο είς "Αννας, Ε Ηλίας, Ο Ησαΐας | χατελ-

ϊο'ντες μιηι ΒΟΕΟ , ϊΐβπι άιςοιηάιηία ν»11 Υβη . . Α Ρ»Βγ »1η<ιιιρ έλ^ο'ντες | έν

"Ιεροσολυμοις . . Α είς Ίερονκϊαλη'μ | έςηγήσαντο οιιπι ΒΕ , ϊΐβπι έξηγοΰντο Ο . .

Α διηγη'σαντο , Ο διηγοΰντο . . ΙλΙπη ϋχντνηΐ νεί ΓβίκΙίΠίηΙ | Α οηι χα\ τ. Ιερ.

χ τ. Αευίταις | οτι εϊδομεν ευπι ΑΟ ΕΜβ'ΟοΓβ Ρ»1>γ . . ΟΕ Υ»1* οτι εΐδον . . Β α

είδον, λέγοντες Είβαμεν, ίίβηι ν«ι» Υβη φιαηία υίάίταηΐ φιοτηοάο - - νίάιταηΐ (Χνα

ίίάιΟαΙ) | χα\ τους (ΒΟ Είη» €ογ» Κ»ογ ιι<1(1 ένδεκα , ηοη »<1ά Ο ν»η , ηβο,α«

πι»βΜ Α νοη) μαϊητ. αυ'τ. καϊεζόμενβν (ϊι» Β; ΟΟ -μένους) οιιπι ΒΟΟ Υ»»

Ι•;ίι>5 οίο . . Α νεη μετά των μαθητών αυ'τοΰ . . Ε ηίΐ ηϊδί χαίϊημενον | είς τβ

όρος οιιηι ΑΟ . . ΒΕ έιΛ το όρος, Ο επί τοϋ όρους (ίβ<1 βε^ηβαΐβ καλούμενον) |

τό καλούμενον οιιιη ΑΒΕΟ ΥβΙΙ; νβη . . Ο οηι | Μαμίλχ «οίη Α . . Β Μαμ^η'χ,

Ε Μαλη'κ , Ο Μοφήκ , Ο Μομφή ; ΥβΙ» Αίαηοτί ήυι Μαί«•1ι , ν»ι•> ΑίαπΙιη; ιίι-«

Λιηοί«οή , Υί-η ΛίοιηίΓβ ; Οομι (βϊ οβρ. XVI , Ί.) ΜαΙπκη. Οί. άβ ΐαοΐο Πϊ'ϊ'ί

βίνε Ε Ξ Γ"3 . ίιΐ5(;ιιη ϊη ηιοηΐβ οΐίναηιηι ειιΐΐ• Ί Βο{;. Ίά , 13. Ι 11<ΐ• 11,5. 33.

ίβΓ. 49, 1. ;ί. Ιιογπ αβ ,,ηιοηί* ΗαηάαΗ" Ί Κβ^. '1& , 13. 1 «««. 11 , 7. |
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Πορευθέντες εις τον κόσμσ; άπαντα κηρύξατε πάση τη κτίσει-

ό πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ό δέ άπιστήσας κατα-

κριθήσεται. σημεία δέ τοις πιστεύσασιν ταύτα παρακολουθή-

σουσιν ■ έν τώ ονόματι μου δαιμόνια έκβαλούσιν , γλώσσαις λα-

λήσουσιν καιναΐς, οφεις άρούσιν, καν θανάσιμόν τι πίωσιν ού

μη αυτούς βλάψει , επί άρρωστους χείρας έ*πιθήσουσιν και καλώς

εξουσιν. £τι τοΰ Ίησοϋ λαλοΰντος προς τους μαθητάς αύτοϋ

ε'ίδομεν αυτόν αναληφθέντα εις τον ούρανόν.

2 Λέγόυσιν οί πρεσβύτεροι και οί ιερείς και Λευϊται Δότε δόξαν

τω θεώ Ισραήλ, και δότε αύτοΐί έξομολόγησιν ει ταύτα ήκούσατβ

και ΐδετε άπερ έξηγήσασθε: λέγόυσιν οι έξηγησάμενοι Ζη κύριος

ό θεός των πατέρ&>ν ημών Αβραάμ Ισαάκ και Ιακώβ, οτι ταύτα

ήκούσαμεν και ίδομεν αυτόν αναληφθέντα εις τον ούρανόν. λέγόυσιν

Πορευϊέντες — πάση τη κτίσει ειιπι ΒΟΟ ϊλΙι, ΐΐτιη Ε ικΜίΐο τό εΰαγγέλιόν

μου (βϊπιίΙϊΐεΓ ν;<11 νεη αάά εί αηηηηΐίαΐβ ρηιεάίοαίε] ειχιηο. Γε^η» άά) . . Α Πο

ρεύεστε καί διδάξατε το εΰαγγέλιόν πάση τη κτίσει | ό (Ο Ε οτι ό, Εϊο8 Ρ«ιΙ>γ

0ογ8 εί ψιΐ) πιστ. κ. βαπτισθείς (Ο - σ-η'σας) σωίί. ό δέ απ. κατακρ. (Εϊθ3 Οοι-ί

Ρ»ογ ο™ ο' δέ άπ. κατ.) οι™ ΒΟΕΟ ν«1( Υεη Εϊιι» εΙο . . Α ο™ | σημεία δε

— ταϋτα παρακολουίη'σουσιν (ΐΐ3 Β, ϊΐρπι - σει Ο, ϊΐεπι ναΐι Λ'ρη ; Ο ακολου

θήσει ταϋτα) ■ έν τώ - - έκβαλούσιν (»«! ΒΟΟ - λλόυσιν) ■ - - όφεις (ίι» ΒΟ ν»ιΙ ;

€ Υβη καί [Υβη οιη] έν ταΐς χερσίν αυτών όφεις) -- βλάψει (ίΐβ ΒΟ; Ο -ψη)•

- - χείρας (ίΐο. ΒΟ , Ο τάς χ.) - - Εξουσιν ειιπι ΒΟΟ ν»11 νεη . . Α καί οτι οί

πιστοί πολλά σημεία ποιη'σουσι και πολλούς άσΰενοΰντας ίάσονται . . Ε Εϊπβ Ρηογ

Οογ8 οιη | έ"τι τοΰ -- προς τ. μαί>. (ίι« ΒΟ Λ'βΙΙ; Ο τοις μαϋηταΐς) αύτ. (Ε

καί έ"τι αύτοΰ λαλοΰντος ταΰτα. νβη ή</εο βο ίοςιιεη/ε, Είη» βίε εί εωη ήαεε Ιο-

ον/ικ [ιιίαεί άίίάρηίί! ϊΐπ'ί) εΕδομεν (Ο ίδομεν, Β ειδαμεν) - - ούρανόν ειιπι ΒΟΟ

ΥβΜ , ϊΐβιη Ε Υεη Εϊιΐί βίε . . Α είτα εΕδομεν αυτόν μετελ^όντα είς τό όρος των

έλακών καί αναληφθέντα είς τον ούρανόν.

2. ο'ι πρεσβύτεροι καί οί Ιερείς καί Λευϊται ειιιη Ο (Β οί Ιερείς καί οί πρεσβ.

τοΰ λαοϋ , Υ»ιι $αοετάοΙα εί Ι,ιυϊΙαί εί ίβηιοΓϊ! , νβη ίαατά. ΐΐ 1.«νιίαΐ , ΐα\>τ οίε

ρΗηα'ρεί ίαεεπίο/ι«η ίί $αι. εί Εβ».) . . ΕΟ οί Ιουδαίοι (ίιεαι «Ι νϊιΙεΙιΐΓ Α; 5*

«Γιοι οιηΐΙίΕηι οπιιιή α λέγόυσιν οί - - Δο'τε ιιιααε λέγόυσιν οί - - Είς τοΰτο νί-

«ΙβΐιΐΓ χ νειηίβ άναληφίί. είς τ. οΰρ. λέγόυσιν οί — ΐπιιιβίΙΐΗβδβ αΛ εαιίεσι ςιΐΜΒ

ϊιιΙΊα Μ'(]υυηΐιΐΓ. Τιιιη νβΓο ροβΐ η εύγήν δούναι τώ 3εώ »<Ηίΐ λέγουσι πρ. αυ

τούς πάλιν Ζη κύριος — είς τ. ούρ. Οτάο ί^ίΐιΐΓ οηιηίαο ΙοιΊαΠι,•. <»ι.) | Δότε

. . Ο ρι-ββιη προς αυτούς, ΡλΙη- βίο (π6ιχϊ υϊ™ ίίΐι'ί | τώ 3εω 'ίοραη'λ ουπι ΒΟΟ

Ιιοΐι ρ1«ΓΗηυβ .. Ε Υβη οπι Ίσρ. | εί τ. η'κ. κ. ίδετε (ΐΐα Ο, Ο οίδατε) α. έ*ξ.

<μπι 00, βίπιίΙϊΙεΓηϋβ να(ε ν«ρ Ρ&Ιιγ «Ιο . . Ε οτι ταϋτα α έξηγησασδε καί η'κού-

σατε καί οίδατε (εοιτΐ^β εϊβατε) . . Β ταΰτα δε έξηγγ)σασ3ε α η'κούσατε καί ί'δετε.

Οί. Ια. 7, 19. | οί έξηγησάμενοι οαπι ΒΟ . . Ε οί έξηγούμενοι | των πατέρων

η'μών οοπι ΑΒΕ Ρβοι- βίο . . Ο ημών . . ν>ΙιΎβη.οιιι | Αβραάμ Ισαάκ καί

Ίαχώβ αχη ΑΒ . . ΕΟ 1,311 ό 3εός (Ο βοΜ τοΰ) Άβρ. καί ο' 3ε. (Ο »<1<1 τοΰ)

'ίσ. χαί 6 3ε• (Ο βιΐιέ τοΰ) Ίακ. | Α άκηκόαμεν | ίδομεν ειιπι ΒΟ . . Α ε'ίδ. |

16*
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οί πρεσβύτεροι και οί ιερείς και οί λευίται προς αυτούς Εις τούτο

ήλθατε εύαγγελίσασθαι ήμίν, ή ήλθατε εύχήν δούναι τω θεώ ; οί

δέ λέγουσιν Εύχήν δούναι τω θεώ. λέγουσιν οί πρεσβύτεροι και

οί αρχιερείς και οί Λευίται προς αυτούς Ει εΰχήν ήλθατε δούναι

τω θεώ, είς τι ούν ή φλυαρία αύτη ην έφλυαρήσατε απέναντι

παντός τού λαού ; λέγει Φινεές ιερεύς καΐ Άδάς διδάσκαλος και

Άγγαίος Αευίτης προς τους άρχισυναγοίγους και ιερείς καΐ Λευί-

τας Εί οί λόγοι ούτοι ους έλαλήσαμεν και ΐδομεν αμαρτία εστίν,

ιδού έσμεν ενώπιον υμών* κατά το αγαθόν έν οφθαλμοίς υμών

ποιήσατε ήμίν. οί δε λαβόντες τον νόμον ώρκισαν αυτούς μηδενί

έξηγήσασθαι έτι τους λόγους τούτους, και έδωκαν αύτοίς φα-

γείν και πιείν, και έξέβαλαν αυτούς έ'ςω της πόλεως, δεδωκότες

αύτοίς και αργύρια και άνδρας τρείς μετ' αυτών, και άπεκατέ-

στησαν αυτούς έως τής Γαλιλαίας.

προς αΰτοΰς οιιηι ΑΒΟ νηΐι . . Ε οηι | ήλθατε οππι ΒΟ . . Α ηλϋετε | εΰαγ-

γελίσασϊ. ήμίν ««η ΑΒΕ (αιΜ τα ευαγγέλια ταύτα) ν«11 . . Ο οπι ήμίν | η ήλ

θατε οππι ΒΟ (π»1>εΙ είσέλίατε ρΓο η ήλ3.) . . Ε η. ήλϊετε . . Α η | οι δέ λέ

γουσιν Εΰχήν (Ο πωΐε ίΐάά ϊλϊατε) δουν. τω 3εώ οοπι ΟΕ , ϊΐεπι Υ«ιι . . Β Ηηεο

πιβίβ ρι-ηείοπηίιΐίΐ , ίΐβπι Α , ϊΐεπι μΙιΐΓβδ Ι,αΐϊηϊ. | λέγουσιν . . Β βάά πάλη | οί

πρεσ[5. κ. ο; άργ. χ. ο'. Λ ευ. πρ. αΰτ. οιιτη Β νβΗ . . ΟΑΕ οί Ιουδαίοι πρ. αΰτ.

(ΑΙΐ οηι πρ. αυ'τ ) | Εί <Β οηι) εΰχήν ήλϊατε (Ε -ίίετε') β. τ. 3ε., εί; τί ουν

ή <ρλυα?. αυ'τη (ρΓο εις ιιβπαε αΰτη Β Ηηοει προς τήν φλυαρίαν ταΰτην) -- παν

τός (Β οτη) τ. λα. ουηι ΒΕ ν»ιι . . Ο Εις τί οϋν ή φλ. αΰτη ην έφλ. ά~ παντ.

τ. λαοΰ . . Α Τί ουν παρεγενεσϋε έφ' ημάς κοΛ κηρΰξαι η εΰχήν άποδοϋναι τω

5εώ (νϊίΙεηΙιΐΓ ΗΪ3 ρΓΟρι-ϊο πκηΙο οοηΚηηαΙη ιερείί ε» αυβε Μΐρπι Ιθ£ΐιηΙιΐΓ Εις

τοΰτο ήλϊατε εΐο) ; εί ουν είς εΰχήν ήλί:ετε , τί φλυαρείτε απέναντι τοΰ λαοΰ ; |

λέγει Φιν. (ν»ΐ1> υΐ «υρι•» Εηιαή ίερ. (ουιιι Β ν«11; Ο οηι) χ. 'Αδάς (ϊιβ Β, Ο

Άδάδ, Υβΐι Αάάαι) διδ. χ. Άγγαίος (Β ΆγγέΌς, ν«11 ιιΐ βιιρηι Α'αια» ει ί,ίρίαί;

Ο Ησαΐας) πρ. τ. άρχισ. χ. (Ο »<1ά προς τους) Ίερ χ. Λευ. οιιηι ΒΟ ν»1ι . . Α

λέγει Φινεες προς τους αρχιερείς . . Ε λέγουσιν οί άνδρες, βίπύΐΐεΓαηβ ΡβΙ>γ ειο |

Εί οί -- καΐ (Ο αάά ον) ίδομεν (Ο οΕβαμεν; Β ο«η χ. Εδ.) άμαρτ. εστίν, ίβοΰ

(ρο»ι ίδοΰ Ε Ηϊβί) έσμεν ένώπ. Ομ. χατά (Ο οηι αμαρτία ιωαοε κατά) το άγ. έν

οο-. ΰμ. ποιήσ. τ'μίν (Ο έν όφϋ. ημών εί'πωμεν) οαπι Β(Ε)(0) , ίΐρπι 51 υίτοα

«ίία ψνΐΐ ΙυαιΙί .«ιιιιιιιί, νίάίνχιΐί (Ι αιιάίνίη»ίΐ , ρεοοαίιιπ» «51 (ΥαΐΙ> ίΐιηΙ), €<χ* ίυτηια

ίη εοηφεοίυ ναΐτο ; βΜΜηΑιτη φιοά οοηκτη αϊ ίη οσιιΐίι ναΐήί [αοίΐι ηοο»5 ΥαΙΙ,

ηευ Γετβ «ΙάεΓ νεη . . Α εί τους λόγους οίίς έλαλήσαμεν φλυαρίαι είσίν, ίδοΰ

ενώπιον ημών κατά το άρεστόν ΰμΐν ποιήσατε . . ΡβοΓ («ϊπιίΙίΐεΓςυε Εϊηβ Οογ») «

υίΓ6ο σΐίαί αηάίνίτηιιι α6 /β»« ίί φιοά νχάίιηιις εΐίη» αααηάιηΐίτη ίη οοείατη ίαΓΓαιηω,

ριοοαίηιη Λαί>«ί>ι»η«3. | ώρκισαν (ΒΟ ορκησαν) αΰτοΰς (Β αΰτοίς) | έξηγη'σασ^αι

ουπι ΒΟ . . Α διηγήσασ^. | έτι (Ο έπι) . . Α οηι | καΐ έ*δωκαν οαπι Α ΛΊιΙΙ

ν«η . . Β Ο έ"Λωκ. βέ | κα\ έξέβαλαν (ίΐβ Λ; -λον Ο) -- δεδωκότες (ίί» Β, Ο

βώσαντες) - - μετ' αυτών (ΐΐβ Β ν8ΐι νεη ; Ο οηι) καΐ άπεκατέστησαν (ίεβ Β,

«ι» ρ«•*ία;<τι,η( ν«Η , υΐ ρπάυαηηΐ ΥεΗ ; Ο τοΰ άποκαταστήσαι) αυτούς έως τής
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Πορευθέντων δέ των ανδρών εκείνων έν τη Γαλιλαίο, συν-

ήχθησαν ο£ αρχιερείς και οί άρχισυνάγωγοι και οί πρεσβύτεροι έν

τη συναγωγή , άποκλείσαντες τήν πύλην, καϊ έκόπτοντο κοπετόν

μεγαν λέγοντες "Οτι τούτο γέγονεν το σημείον έν τώ Ισραήλ ; ό

δε "Αννας και Καϊάφας είπον Τί θορυβείσθε, τί κλαίετε; ή οιΐκ

οϊδατε οτι οί μαθηταί αυτού έ'δωκαν χρυσίον ίκανον τοις φρου-

ροΐς του τάφου και έδίδαξαν αυτούς ειπείν οτι άγγελος καταβάς

άπεκύλισε τον λίθον άπο της θύρας του μνημείου ; οί δέ ιερείς

καί οί πρεσβύτεροι είπον "Εστω οτι έκλεψαν οί μαθηται αΰτοΰ

το σώμα- ή ψυχή δέ πώς εϊσήλθεν εις το σώμα, καί διατρίβει

έν τη Γαλιλαίο. ; οί δέ μή δυνάμενοι προς ταύτα άποκριθήναι

μόλις ποτέ είπον Ούκ έξεστιν ήμίν άκροβύστοις πιστεύσαι.

Γαλιλ. (ϊΐβ Β, ιιιφίΐ [ίη] ΟαΙίΙαίαπι ν»11 Υεσ ; Ο είς τήν Γαλιλαίαν) απη ΒΟ ν*ιι

Υβα (ΗΙ)6Γβ Γβογ βίο) . . Α καί έκβαλόντες αυτούς ίξω της πόλεως απέλυσαν,

δόντες αυ'τοΐς καί άνδρας τρεις ώστε διασώσω αυτούς έως της Γαλιλαίας. Ργμ-

ΐβΓββ ΒΟ ν»(1 β<Μ καί έπορεύ-ησαν έν ειρήνη (Ο οπι έν είρ.): ηϊΗϊΙ αιΜϊάί ςιιιη

Α νβη (ϊΐβπι Ρβ1)Γ βίο)

3. Πορευθέντων δέ τ. α'. εκ. έν τη Γαλιλ. (έ. χ, Γ. βχ ΒΟ ν»11 ; Α οπι)

συνήχησαν οί άρχιερ. καί οί (καί οί βχ ΟΒ; Α οπι) άρχισ. κ. οί (καί οί βχ ΒΟ;

Α οπι) πρεσβ. έν τή" συναγωγ. άποκλείσ. την πύλην (οοιίβχ πο'λιν) καί έκο'πτ.

κοπ. μέγ. λέγοντες οιιιη Α . . Β καί πορευϊέντων των ανδρών εκείνων έν τή Γα

λιλαία, συμβούλιον ποιη'σαντες (οοπι§β εποίησαν ?) οί Ιουδαίοι προς εαυτούς, οί

άρχισυνάγωγοι καί οί ίερεΐς καί οί Λευΐται, είς τήν συναγωγήν λέγοντες . . Ο

συμβοΰλιον δέ ποιήσαντες οί "Ιουδαίοι οί προς εαυτούς , πορευθέντων τών ανδρών

έν τη Γαλιλαίοι , απέστειλαν αυτούς οί αρχιερείς καί οί άρχισυνάγωγοι καί οί

Λευΐται είς τήν συναγωγήν καί έκόπτ. κοπ μέγ. λέγοντες . . νβΐι Γαπο οοηίΐίιυηι

(κχηιηΐ Ιιιάαύ ίηΐπ 5ί , οιιιη ιαοαιιΐνηηΐ ιΐί» ίη ΟαϋΙαζατη , ιί οίαααηιηΐ ατοΜ$ι/ηα-

Βθ$αί «ι/ηαροροί, ίί ι>αίί $ιιηΙ χτα τηαφια [(υχοη πιαρηο άίοβηία] . . Ρβ&γ βίο οοη-

ρηξ/αΐί ινιιο αηηΙ οηηιι Ιιιάαιί ίί βοβτηηΙ ίηΐη 5β ηιαρπατη ΙαΐΗβηίαΙίοηιτη ιϋοίηίβ» |

"Οτι (οΓ. Νον. Τββί. β*. Τίβοηιΐϊ. 1849. ρ. XXVI. ,,οτι ρΓΟ τί οτι") τοΰτο γέ

γονεν το σημ. έν τ. Ίσρ. οιιιη Β , ίίοιη Οπίά Λοο ιίβηνηι οοηίψίί (βοΐιαη ιι<) ίπ

/5Γ. (/βπϋαΐβτη.) ναι» νβη Ρβ&γ βίο . . ΑΟ Τί τοΰτο τό σημείον , (Α »άά τί το

3έαμα,) ο γέγονεν έν τώ Ίσρ. (Α βιΐιΐίΐ γενομένας γάρ είδον άπαντες πολλάς ευερ

γεσίας αΰτοΰ) | ο' δέ "Ανν. κ. Καϊάφ. είπον οαηι Α (Ρ»ογ βίο) . . ΒΟ ν»11 λέ-

γουσιν (Β λέγει) "Ανν. κ. Καϊάφ. | Τί ^ορυβεϊσθβ - - άκροβΰστοις οιιηι Α . . ΒΟ

ν«Γθ βίο ΤΙ περίλυπος (Β αάιΐ έστιν) η' ψυχή υμών ; τοις στρατιώταις έχομεν πι

στεΰσαι οτι άγγελο; (Β βιΙο" κυρίου) κατέβη έξ (Β έκ τοΰ) ουρανού καί άπεκύ-

λισεν τόν λίί)ον έκ (Β από) της 5ΰρας τοΰ μνημείου; (παο αβςιε «»ΐί» οοιίίίη-

ΙϊυηΙ νβΙΙ νβη ; Ρβ1>Γ βίο οπι Τί περίλ. η' ψ. ύμ.) καί πάντες (ΤΗϋο οοηϊεοίΐ

πάντως) οί (ϊΙη Β; Ο καί οτι οί; ίοτίοΜβ καί γαρ οί οοπϊ§6ηάιιιιι «ι. ν»ιι

Νοη Ηα ΐίΐ, Ηά φάα \\&0> οπι] άαάρυΐί; Υεή 8ίά φάα [βΐΐαιπ £τ&ε<χ Γβιτί

ροΐβίΐ άλλ' οτι] άάο. ; ΡηΙιγ αΙιί(|ΐκ• ΡστηΊαη Λαβο άίιάρηίί ίίκί άίχΐτιιηΐ άι Η άΐ-

άΐτηηΐ βίο) μαϊηταί αυ'τοΰ έδωκαν χρυσίον ίκανόν αυ'τοίς (Β τοις στρατιώταις)
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Ολριγγ XV.

1 Ανέστη δέ ό Νικόδημος καί εστη έμπροσθεν τού συνε

δρίου λέγων Όρθώς λαλείτε, ουκ άγνοβίτβ, λαός κυρίου, τους

άνδρας τους κατελΟόντας άπέ της Γαλιλαίας, οτι αυτοί φοβού

μενοι τον θεόν εΐσιν και άνδρες εύπορίας, μισοΰντες πλεονεξίαν,

άνδρες εΙρήνης" και αυτοί έξηγήσαντο μετά όρκου οτι είδαμε;

τόν Ίησοϋν εις το δρος το Μαμίλχ μετά των μαθητών αυτού,

χαΐ δτι έδίδασκεν οσα ήκούσαμεν παρ' αΰτοΰ , καΐ οτι είδαμε•;

καί ίλαβον (Β ίλαβον) το σώμα τοΰ Ιησού, καί αυτοί (Ο β<1<1 ο'ι μα3ητα\) £βί-

δαξαν αυτούς (Ο τους τηρούντας τον τάφον) ταύτα ειπείν , οτι είπατε (Ο οπι)

Άγγελος κυρίου καταβάς (Β κατε'βη κα\) άπεκύλισεν τον λίΐον από τής ίϊύρας

τοΰ μνημείου, η ουκ οιδατε οτι ουκ £ξον άκροβύστω πιστεύσαι τί ποτέ (Ϊ13 Β-,

Ο οτι ου'κ έξ α$ν άκρόβυστον πιστεύεται το £ήμα) ; τί δε (ίια Ο; Β οπι ; Υβΐ&

Λαπι Μί $αΙϊι αοοερετιιηΐ, \«η βοίεηία ηνία Μ) οτι καί παρ' ημών Ιλαβον (Β ίλα

βον) ίχανόν χρυσίον (Β χρ. Ίχαν.) ν.Ά κα^ώς έδιδάξαμεν αυτούς οΰτως (Ο αιΐιΐ

και) είπαν; (Οαπι ιδώ ροβίετίοιίΐιιι» ΐηρηοικ οοηνεηΐηηΐ Υεη ει \ .ιΐ '> ; ιηιιΐΐο

ΙίΓενίοΓ <>Μ ΥιιΙ»; βαΐίβ ΙίΙιιτΡ ιτιΜίι Ραοτ οαπι κϊιηίΐίΐιικ.)

XV, 1. 'ΑνεΌτη δϊ ο' Νικ. οιιηι ΑΟ ν>η ΡηΙ>γ εΐο . . Β οπ> δε ο' | ϋμιεροσ)•

τ. συνεδρ. οιιηι ΑΟ . . Β ίν μέσω τοΰ συνεδρ. , λΉιι ίη τηιάίο εοηιτη, ν«ιι ι'η πιε-

άχο οοηΗΙίο, ΡηΗγ αΐίιαηε οπι | λέγων οιιηι Α .. Β χαΐ είπεν .. Ο οηι ([,«11 Η

αΙΙ , ει άίχίΐ, άΊ'χι'ί) | λαλείτε ιηιηι Α, ϊΐεπι ΙοψιΊηύηί Ρηοτ Είη» Οογβ .. ΒΟ εϊ'

πάτε , Υ»11 νοιι αΊχι'ϊίίί | λαός κυρ. οαπι ΒΟ . . Α αδελφοί . . Χβΐι οηι | τους

άνδρας (ϊΐα βΐϊ»ηι ν»11 νεη Ρ»Ι>γ εΐο) . . λ οη | κατελϋο'ντας ουπι Β ν»11 Υβο

. . ΑΟ έλϊόντας | οτι αΰτο\ φοβ. τ. 3. εϊσιν οαπι ΒΟ (ν»ιι εΙ <ρ«) . . Α δτι

άνθρωποι είσι φοβ. τ. ϋ. | καί άνδρ. εΰπορίας (οοιί. - ρείας) οιιηι Ο . . Β (οηιίωο

καί) ανβρ. εύποροι (ίιίεπι Γειίϋϊ νκ1<Ίιιι• α ΎεηεΙο ήιΙΟΓριεΙε νίή ίιαίί) . . Α οηι |

μισ. πλέον, αιηι Α Β . . Ο μ>.σ. καΐ πλέον. | άνδρ. είρήνης οπι Β νεη (νηί ρα-

οί») . . Ο ανβρ. ειρηνικοί (ν»11 νϊη ραοίβοί) . . Α άγαπώντες αλη'ίίειαν. Ηιιηε

Ιοαιπι βίο εχΗίοεΙ Ρκοι- οιιηι βϊπΊΪΜΙιιιβ : ΗιοΙι Ιυφιίιηίηί, /ί/ι'ί /.«■«<■(. ¥ο$ αηάίιϋι

οηιηία ηιΐΉ ΙοοιιΙί ιαπΙ Ιη> ϋΐϊ νίτί ναταηία ίη 1<%;ιι• άστηίηί. \";ιΐι ΚεοΙι άϊχαΐίι.

Κητηφιϊά εΐ νίτί άι$αηάιηΙ($ α ΟαΙίίαια, εΙ ιρ»ϊ ίίιηίηίί.'ΐ ιίαιπι ιχιιπι, ϊϋηί νϊΗ τηεη-

άαειντη άκεηΐεί (Χαύ> ιηεηάαεε$)? \εα ΚιοΙε άίχίιϋχ. Κατηςιιίά ει ιΙΙί νΐΗ ίιυη',

φι\ άείεεηΑίΓΗΐιΙ άε ΟαΙίΙαεα , ηοη αηηΐ Ιίιιιαιΐι•χ ιίοττ.ίηητη , ιί'γι' ραοί3 , ηεηάαήιαη

ο<ϋρηί«5? | καΐ αυτοί ουπι ΒΟ Υβΐι (αϊ ι'ρ5ί) .. Α ούτοι γοϋν | Α ίξηγη'σαντο

μετά (Η» Β; Ο μετ') όρκου ουπι ΒΟ ν^ιι ν<•η .. Α μεϊ' (»ίο) όρκου έςηγη'-

σαντο | ε?βαμεν (Β βαμ.) ουπι ΒΟ . . Α εί'δομεν | εις το όρ. τό Μαμαχ

εοπι Α . . Ο είς τό ϊρ. Μομφή . . Β καίη'μενον ίπΐ το όρος το καλούμενον Μαμ-

βηΧ • • ^«11 νεη ίη ιηοηίε Μαι&τε (Λίαηιί)Γ«) ίεάεηίειη Ι μετά τ. μαί). αΰτοΰ ευαι

ΑΒ ν8ιι Κβογ εΐο .. Ο μετ. τ<3ν δώδεκα (Υβη XI) μαϊ. αΰτ. Ι καΐ οτι (οοά.

3«; νϊιΐβ ϊαΓη ΥηΚ) ίδίδασκ. οσα η'κούσαμεν (ϊΙη βχ 0; Β ηχούσατε) παρ' αΰ

τοΰ (οοιί. π. αυτών, ηυοά ίρίαπι οππι ηχούσατε εοιιϊιιυιΐιιηι ΗιιιιιΙ ίιιΐ'ρΐιιπι εβί),

χα\ οτι είδαμεν -- οΰρανο'ν οιιηι Β, ϊΐεπι νβΐι εΙ φιία αΌοίίχιί εο$ αυάίεηΟηα ηο-

Μ*, α φιία εΐο (ν»ιΙ> νίάίιιι /«««η» - - «ί αΌοεηίίτη εο3, 5β >ρ»ιιηι αυΛιβηΙϊΙηα , Η

κ νί<1ίια βίο) , ίίειη Υβη εΙ (ίοοίοαί εοι , εΙ ςοοΜ/ετ νίάεπιηΐ βίο . . Ο οιηϊκίβ Γε-
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αΰτον αναληφθέντα εις τον οΰρανόν. και ουδείς ήρώτησεν αυτούς

. το ποίω σχηματι άνελήφθη. και γαρ καθώς έδίδασκεν ημάς το

των αγίων γραφοϊν βιβλίον, οτι καί Ηλίας άνελήφθη εις τον

οΰρανόν, καί Έλισσαϊος έφώνησεν φωνή μεγάλη, καί £ρριψεν

Ηλίας την μηλωτήν αΰτοΰ επάνω τοΰ Έλισσαίου, καί ερριψεν

Έλισσαΐος την μηλωτήν αΰτοΰ επάνω τοΰ Ιορδανού, καί ί*πέ-

ρασεν καί ήλθεν εις Ίεριχ6). καί ύπήντησαν αΰτώ τα τέκνα

των προφητών καί είπαν Έλισσαϊε, ποΰ ο κύριος σου Ηλίας;

καί εϊπεν οτι άνελήφθη εις τον οΰρανόν. καί είπαν προς Έλισ-

σαΐον Μη πνεύμα ήρπασεν αυτόν καί ερριψεν εφ' ?ν τών ορέων;

άλλα λάβωμεν τους παίδας ημών μεθ' εαυτών καί ζητήσωμεν

αυτόν, καί έπεισαν τον Έλισσαΐον, καί άπήλθεν μετ' αυτών.

Ιί<ιυϊί βίο : 5 η'κοΰσαμεν παρ' αυτόν, καί οτι εΐδαμεν -- οΰρανόν . . Α καί μετα-

βάντα είς το όρος τών £λαιών καί άναληφίϊε'ντα ε. τ. οΰρ. . . (•';ιϋι Ιυίιιπι Ιοουηι

ϋϊο ηαΙιεί ΥίιΙίιηιι$ Ιπιιιη Ιοήυίΐιίίτη οχιτη άίιάρηίά ίαα »ιιρατ ιηοηίαη ΜνΐΙί, <■< ν\-

(1<ηιιι« βιιηι αίαηάηύνηι \η οοίίυηι. | και (ίΐα Α; Β καί οτι; Ο ϊτι δέ οτι; ν»!»

«ϊΐιοιί) οΰδ. ηρ. αΰτ. το (ϊΐβ Ο; Β τώ; Α οιη) ποίω (Αηάά τρόπω η ποίω) «χημ.

αίνελήφίΐη . . ν»1• φιοά ηιιΙΙιΐί \ηΙίττο<)αυίΙ (ο$ αηίβφιαη» αιινπιρίιΐί β»{ ι» αχι-

Ιαιη . . νειι ΓαΙ>ι• οπι ] καί γάρ χούώς έδίδ. ημάς το (εοιί. οπι) τών άγ. γραφ.

βιβλ. (οοό!. 3(1(1 έκράτει, (|ΐιθ(1 εαιη 8ε(|(]. εοιιϊιιικ Ιιιηι αρίυιη μ•ιικι\ιιι ρηκΊ» ι , β*1

βηϊηι Γβι-β (άηχα οΜϊη&αΙ : βεά αρρ3ΐ~ε( ϊ(1 α<1<1ϊι ιιιιι εβδβ αιΙ εχρΙϊοαηΗιιπι υιιικυίυ-

Ιΐιοιι , ιριοιΐ εβί ίιι Ιοεο ηοβίΓΟ. βϊηηΐΐίβ ι.ιΐίο ε<1 Ιοεί II οιη. 3, 8.) οτι ζοΐ: (καί

(:<ιιιΙΊιηι:ιιιί εΙΪΗΐη Ε ΥβΙ•) Ηλίας (οοιί. ρηιειη ο' δίκαιος, ίΐεηι Κηογ ΙχαΙιιχ, ΥβΙΙ

«αηείω,' «ε<1 ίά ί^ηοΓαιιΐ ΑΟΚ λ'ειι) άν. εις τ. οΰρ. εική Β .. V. χα\ γάρ κ-/ϊώ;

διδάσκει το αγιον βιβλίον οτι εις Ηλίας - - οΰρ. . . Ε ροΛ Ιυειιηιιηι ηιιχιιβ ϊη-

είρϊΐ ;ι νει-Βΐ» ημών [ημάς ? ) το άπόκρυφον βιβλίον οτι κα\ Ηλίας — οΰρ. . . Α

καί γαρ Ηλίας άνελήφθη πΊπριϊ» οιηιιίΐιιι» οπι^ί* . . ΥοΙΙ ΚΙ ιίΐΐιΐ άοοΗ ηοβ 50Π

ρίιιπι $ααή ΗοΗ, ψιία ΐΐ χαηοΐιιχ (Υ;ιΐΙ• χήρίατα ίο,ατα, $αηαΐΗ3) Κ1%α$ ααηηρίΗ»

ΐ$1 ίιι οαιίηιη . . λΊ-π Λοιιιιε Ιίΐμ&ϋ» ίιι κπρίιιη* Μαηοίίί , ΙΙίΙιαα αιικηψίω α( . .

Ι'.ιΙιι ΙΛ άοαΐ (105 ΐΒτίρΙιατα φιοά ΙχαΙηα ΕΙίαι ρηηιΗβία α.«ιι/ιιίιυ β«ί | έφώνησεν

φων. μεγ. οοπι ΑΟ . . Β ίβόησεν φ. μ. , ϊΐεπι Ε ίβο'ησε | καί έρρ. Ηλίας - -

ί'-ά/ω τ. Ίορδ. ειιηι Β ΥβΙΙ Υεη (^Κοίιρ ρίβηβ οηι) ; ίΐβιη Α οπιϊωΜ Ηλίας αβςυε κα>

£ρριψεν Έλισσαΐος . . Ο οοπ-ιιρίβ καί έ*ρριψεν τήν μηλωτήν επάνω αΰτοΰ Έλισσαίου

και έϋηκεν την μηλωτην αΰτοΰ ίπάνω τ. Ίορδ. .. Ε καί ίλαβεν Έλισσαϊος τήν

μηλωτήν τοΰ Ηλίου καί έ"ρριψεν αΰτην επάνω τ. Ίορδ. Οί. Βασιλ. δ' 2, Ι.'! ..|,|

| ε*πέρασεν . . Ε αάά τον Ίορδάνην | τά τίκνα . . Α οί υίοί | Α εϊπον | Έλισ

σαϊε: ίΐιι Α ; Β προς Έλισσαιέ, Ε τω Έλισσαίω, ΥαΙΙ Υεα αΛ ΚΙιχιηιιη | Που

ειιιιι Β Ε . . ΑΟ Ι.»ιι α(1(1 έστιν | Ε οιη ο' κΰρ. σου | Α οπι οτι | Α ως εις τον

οΰρανόν | Α εϊπον | Μη πνεύμα . . Ε Μη'τι άρα το πν. | ηρπ. (Β άνήρπ.) αυ

τόν οηπι ΑΒ νβΙΙ νοη . . ΟΕ ΚμΙιγ αΰτ. ηρπ. | Ο οηι κα\ ίρριψ. | έφ' ϊν (Ο

ίν ένί) τών ορέων ευιη Α(0) ναΐι ν«η .. ΒΕ επάνω τών (Β οηι) ορίων, ϊ«ογ

ίη ηιοιιΐίοιιι ΙίταίΙ | αλλά (Ε ΥϋΙ" αιΐιΐ μάλλον) - - μείΐ' εαυτών (ϊΐ" Β ; ΟΕ η'μών)

- - έπεισαν (ΐΐα ΒΟ ΙλΙΙ ; Ε συνέπεσαν) τον Έλισσ. (Ε τώ Έλισσαίω) κ. άπηλ5.
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και έζήτησαν αύτον τρεις ημέρας και ούχ εύρον αυτόν, και έγνω

σαν οτι άνελήφθη. και νΰν ακούσατε μου, καϊ άποστείλωμεν

έν παντι όρίω Ισραήλ και ϊδοιμεν μή πως άπο πνεύματος άνε

λήφθη ό Χρίστος και ρέριπται έν ένί των ορέων, και ήρεσεν

πάσιν ο λόγος ούτος, καϊ απέστειλαν έν παντι όρίω Ισραήλ,

και έζήτησαν τον Ίησοΰν, και ούχ εύρον αυτόν εύρον δέ τον

Ιωσήφ εις Άριμαθαίαν, και ουδείς έτόλμησεν κρατησαι αυτόν.

2 Και ανήγγειλαν τοις πρεσβυτέροις και τοΐς ίερεΰσιν και

τοίς Λευίταις δτι περιήλθομεν έν παντι όρίω Ισραήλ, και ούχ

εΰρομεν τον Ίησοΰν τον δε Ιωσήφ εΰρομεν εις Άριμαθαίαν.

άκούσαντες δέ περί του Ιωσήφ έχάρησαν και έδωκαν δόξαν τω

θεώ Ισραήλ, και συμβούλιον ποιήσαντες οί άρχισυνάγωγοι και

οΕ ιερείς και οί Λευΐται ποίω τρόπω συντύχωσιν τω Ιωσήφ, £λα-

βον τόμον χάρτου και έγραψαν τω Ί&)σήφ τάδε.

μ. αύτ. (Η;ιεε ΙιαοοιιΙ ΟΕ ΥβΙΙ Υοιι ΡιΛγ , βε(1 οία Β) εαπι ΒΟΕ ΙλΙΙ . . Α οπιηηι

οπι | καϊ έζήτησαν αιπι ΒΟ Υβΐί Χΐη . . Α έζήτ. δέ | αυτόν ουπι ΑΒ ν«α

Υβη . . Ο οπι | τρ. ήμ. (Β ήμ. τρ.) οηπι ΒΟ Ροογ . . Α ΥαΙι Υεη τρ. ήμ. κα\

τρεις νύκτας | Β ηύραν | Α οπι αυτόν | οτι άνελήφθη οαπι ΑΒ . . Ο (Υβΐι Υε«)

οτι αληθώς άν. | Καί νΰν .. Α Λ ϋν ουν | άποστείλωμεν. (εχ Ο ; Β άποοτέλλρ-

μεν , Ε αποστείλατε , ΥβΙΙ νεη τηίΙΙαιηια) έν παντί όρίω (βίο Β , Ε τόπω) 'ίσρ.

καί ί'δωμεν (κ. Ϊ8. οοπι Β Υ»ιι νεη ; Ε οπι) μη' πως — ό Χριστ. (Υβη Ηαα

Οιτΐ$(α$, Υηΐι /β5ΐω) κ. ρέριπται (ϊΐα Β Υ»ιι νεη, Ε έρριψεν) έν (Ε έφ') - - όρίω

(ΐΐα ΓΗΓ808 Β; Ε ηι Λ'ϊάεΙιΐΓ όρείω) Ίσρ. οι™ ΒΕ Υβιι Υεη («πιίΙίΐβΓ εΐϊαπι Ρ«1»γ

βίο) . . Α καί αποστείλατε ε?ς πάν οριον («ίο) Ίσρ. και ζητήσατε αυτόν . . Ο καϊ

άποστείλωμεν έπί ποίντα τά ορεα Ίσρ. ζητήσαι αυτόν Ι καϊ έζήτησαν τ. Ίησ.

(ρΓΟ Ηϊί Ε τοΰ ζητησαι αυ'τόν , ϊΐεπι ν»ιΙ Υεη) κ. ούχ εύρον (Β ηύραν) αυτόν

(Β οπι) οιιπι ΟΒΕ, ίΐρπι Ιιαιι .. Α καί τούτο ποιήσαντες ούχ εύρον τον Ίησοΰν |

εύρον (Β ηύραν) 8έ τ. Ί. εις 'Αριμαϊαίαν (Β -ϋία», Ο -"2ύι•>. ν»ιι νεη αϋ

ΑτνηαΟήα) — κρ. αυτόν . . Α εύρόντες δε τον Ιωσήφ ουκ έτόλμησαν κρ. αύτ.

2. Καί ανήγγειλαν (ίΐβ Β , ϊίοπι Α ; Ε άπήγγ. ; Ο άνήνεγκαν) κ. τοις

(Β οπι) Αευίταις οιιπι ΒΟΕ Υαΐι . . Α ύποστρέψαντες δέ άνη'γγειλαν τοΐς άρχι-

συναγώγοις λέγοντες . . Υεη αηταοχοίανιτηνΐ αχιίαη Ιιιάαιίε, Ρηογ ε! ηνα-$ί ιΐίχιηιηΐ

| οτι (αιηα Υ«11 Υεη; Α οπι) περιήλϊομεν (Β -ήλϋασιν, ΐΐεπι ν»ιι) έν π. όρίω

(ϊΐα Β, Α πάν οριον, Ο έ. π. ορει) Ίσρ. κ. ούχ (Β ούκ, ίιεπι Ο βΐ 1ι. Ι. ει ιιΐίυί

ηι νϊιΙ.ΐΐΜ ) εΰρομεν (Β ηύραν, ϊιεπι \'«11) - - Ίωσ. εύρομεν (Β ηύραν, ιιοη Υβιι)

ε!ς Άριμαθαίαν (Β - 5ίάν, Ο - ϋείαν ; Α έν Άριμα^αία ει βαΜϊι δοΐιΐϋ καί έφοβή-

3ημεν κρατησαι αυτόν) | άκούσαντ. δέ (ϊΐα ΑΟΕ ν»ιι Υεη; Β καί-άκούσ.) π-

τ. Ιωσ. (Ε αόί καί) έχοίρησαν και έδωκαν - Ίσρ. (Α οπι Ίσρ.; Ε οπι καί ίδ.

πί^υε Ίσρ.) | καϊ συμβ. (Α συμβ. δέ) ποιήσαντες . . Ε κα\ λαβόντες συμβ. | οί

άρχισ. κ. οί ίεο. κ. οί Λευΐτ. ουπι Β ΥβΗ νεη . . ΑΟ οί αρχιερείς κα\ οί πρεσβύ

τεροι (Ο ΑευΓται) . . Ε οπι ηϊ^αε τω Ίωσηφ | Ο τω ποίω τρ. συντ. τόν Ίωσηφ

| έΟ,αβον τόμ χάρτου (Ε ?λ. χάρτην) καϊ ίγραψαν . . Β λαβόντες δέ τόμ. χ. έγρα

ψαν | τι? Ιωσήφ τάδε (ΥβΙ* αά /οκρΛ; Ρηογ α<ί ίοχφί άίαηία) . . Α αύτώ,

Β αύτώ λέγοντες
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Ειρήνη σοι. Οΐδαμεν οτι ήμάρτομεν εις τον θεον και εις σε,

και ηύξάμεθα τω θεώ Ισραήλ καταςιώσαί σε έλθεΐν προς τους

πατε'ρας σου και, προς τα τέκνα σου , δτι έλυπήθημεν άπαντες •

άνοίξαντες γάρ τήν θύραν οΰχ εΰρομέν σε. και οΐδαμεν οτι βου-

λήν κακήν έβουλευσάμεθα κατά σου, αλλά ό κύριος άντελάβετό

σου, και αυτός ό κύριος διεσκέδασεν τήν βουλήν ημών τήν κατά

σου , τίμιε πάτερ Ιωσήφ.

3 Και έξελέξαντο άπο παντός Ισραήλ επτά άνδρας φίλους

του Ιωσήφ, ους και αυτές ό Ιωσήφ έγνώριζεν, και λέγουσα»

αύτοϊς οί άρχισυνάγωγοι και οί ιερείς και οι Αευίται Βλέπετε" ει

δεξάμενος τήν έπιστολήν ημών άναγνφ, οΐδατε ό'τι μεθ' υμών

έλεύσεται προς ημάς * ει δέ μή άναγνώ , οΐδατε οτι κεκάκωται

Ειρήνη σοι οαπι ΑΕ . . ΒΟ ηιΐϋ καί πάντα οσα (Β ααΊΙ εΐίαμεν , ϊβα1 ρο»ι

σοι ιΙΐ'ΡϊΙ οΐ'δαμεν) σοι, ϊ(< πι ν«-ιι ε! οπιηία φιαι ηιηΐ Ινα, Υ.ιΐι ΡαΒΓ Η οηιπί&ω

σκαβ (Ρη&γ 9μι) Ινα (Ρηογ ίίοιιιη) ϊμπ! | ΟΕδαμεν . . Β εΕβαμεν , .ιε<1 νία"6 ηπίε |

καί ηΰξάμεϊα τώ ίιεώ Ίσρ. καταξιώσαί σε έλθεΐν (οο<1. ο™ σε έλ}.) πρ. τ. πατ.

σου κ. πρ. τά τέκνα σου οιιιη Β .. Ο άλλα ευ'ξάμενος τω ϊεω καταξίωσον έλϊεϊν

πρ. τ. πατ. σου καί τέκνα . . Α Ρϊ&γ καταξίωσον οΰν έλϋεΐν πρ. τ. πατ. σου,

τέκνον (ΡβίΐΓ ρΓο τέκνον Ιιβοεί ιΐ /ίίίο» Ινα) . . Ε καί ειίξάμενος σϋ τον 5εάν,

έ*σωσέ σε • καταξίωσον ουν έλϋ. πρ. τ. πατ. σου καί τά σα τέκνα . . ν»α »βά ΐη

ΛίρΓίοαΙυ$ ΐί άιυπ> ΙίταιΙ (Ι Ι&ιτανίΙ 1( άί ιησπΊοι» ηθ5ΐή$. ΚΙ ιιμπο άίφιαη νιηίτΐ

αά ραΐτη άυοβ εΐ αά /5/105 Ιηο$ (Υ.ιΙ» αά ραίπα Ιιιοί Η (ταΐηι). 8ϊηιίΙίΙεΓ νβη,

«ε<1 οπι £1 ηιιηο βίο | οτι έλυπήδημεν άπαντες ■ άνοίξαντες γάρ την 3ΰρ. (\αηνατη)

ούχ (οοά. ουκ) εΰρομέν σε οιιπι Ο , ϊκίπ Υαιι . . Β ό'τι έπώυμοΰμέν σε πάντες

ίδεΐν οτι ανοίξαντες τάς ϋΰρας ουκ ηυραμέν σε . . Ε οτι έλιποϊυμήσαμεν άνοί-

ξαντες τάς ϊύρας καί μή εΰρο'ντες σε . . Ρ»οτ βίο ^ιμ αάηάταΐϊ ζιιιηιιη <ίβ αίίαιη-

ρΐίοηί Ινα . . Α ρίαιιε οηι | καί οίθαμεν οιιηι ΟΕ . . ΡβΙϊγ εΐο κχη\ν>, Υεη »οί-

πιμ5 ανίάιτη , ν;ιΐι ηονίτην$ . . Α ήμεϊς γάρ οΐδαμεν . . Β οΓ8. δέ | βουλήν κακήν

(Α κακ. β.) . . Β βουλ. πονηράν | άλλα (Α άλλ') ό κύρ. άντελ. σου ο«π> ΑΒΟ . .

Ε ά. ό ϋεος έπελάβετό σου | καί αυτές ο κυρ (ϊΐβ Β , ίιεπι βΐ »ρ5β άοτηίηνι ΐαϊ>τ

βίο; Ο οπι ο' κυρ.) διεσκ. τ. β. ήμ• τήν (Β είσταΐ τϊιίοδβ) κ. σοΰ (Β σε) οαπι

ΒΟ (βΐ Ε ?) ΡΊιοτ βίο . . Α χα\ διεσκέδ. τήν πονηράν κατά σοΰ ταΰτην βουλήν |

τίμιε πάτερ Ιωσήφ (Β βαά καϊ τίμιε παντός τοΰ λαοΰ) .. Ρηογ Είη» Ορι-8 Ραχ

ΙίΜ άοτΜηβ ΙοίίρΙι ΗοηυταϋίΙί! αΐι οιηηί ρΐιΐκ , ν»ιι ΕΙ ηκηο 1\οηοταηάΗ% ($, ραΙίτ

7θ5Ρρ/ι, α6 οτηηί ρορυΐο . . Α ρΐαηβ οιη

3. Ισραήλ . . Β ρπιεπι τοΰ λαοΰ | φίλους τοΰ Ιωσήφ (οιιπι Ε ΥϊΙΙ Υβιι,

ΐιεπι ΑΟ φιλοΰντας τον Ίωσ. , Β φίλους αύτοϋ) ους κ. αυ'τ. ό Ιωσήφ (<•.ιιπι ΟΒ

ΥβΙΙ νεη; Α Ε οπι) έγνώριζεν (οιιπι Β, ίιεπι ηονίταΐ αηιίοο! $<ιθί [αιι] ΥιιΙΙ νβη,

ΑΕ ήγάπα, Ο λίαν έφίλει; Ρ»1>γ βίε οπι) | καϊ λέγ. αΰτοΐς (Β οιη) ο'ι άρχισ. κ.

οί Ιερ. κ. οί Αευ. (Β οηι κ. οί Α., 8βά βαΐάιΐ Η. 1. προς τους άνδρας) οιιπι Ο

νβη ; ϊιεπι Β . . Α κ. λέγ. αυ'τοΓς οί αρχιερείς . . Ε Ρβ1)Γ Υεη κ. λέγ. προς αυ'-

τρύ< (νβη οηι πρ. αύτ.) | Βλέπετε (ϊίβ Ε νβΐΐ , Ο νεη οηι ; ββιΐ Ιι«6εηΐ βΐίοηι

ΑΒ) • ει δεξ. - - οΐδατε - - ει δε μη άναγνω (ίι» Ε Υβεί, ίιεπι «ί αηΐιτη $ηκιρ(ΗΙ
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προς ημάς, και άσπασάμενοι αυτόν έν ειρήνη έπιστράφητε προς

ημάς. και εύλογήσαντες τους άνδρας απέλυσαν αυτούς, και,

ήλθον οί άνδρες προς Ιωσήφ, και προσεκύνησαν αΰτον καΐ είπαν

προς αυτόν Ειρήνη σοι. και ε?πεν Ειρήνη ύμΐν και παντί τω

λαω Ισραήλ, οί δε έπέδωκαν αύτω το βιβλίον της επιστολής.

και δεξάμενος ό Ιωσήφ άνε'γνω και περιεπτύςατο τήν έπιστολήν,

και βύλόγησεν τον θεάν καΐ είπεν Εΰλογητός κύριος 6 Θεός, ος

έλυτρώσατο τον Ισραήλ άπό του μή έκχέειν αυτούς αίμα άθώον •

και εύλογητός ό κύριος, δς έξαπέστειλεν τον άγγελον αύτοΰ και

έσκέπασέν με ύπό τάς πτέρυγας αυτού, και παρέθηκεν αύτοΐς

τράπεζαν, και έ'φαγον και έπιον, και έκοιμήθησαν έκεΐ.

4 Και όρθρίσαντες ηύξαντο ■ και έπέσαξεν Ιωσήφ τήν δνον

αυτού και ε'πορεύθη μετά τών ανδρών , και ήλθον εις τήν άγίαν

ί< ικηι Ιεροί! νεη ; Ο έάν δέ δεξάμενος την έπιστολήν ημών μή άναγνώ) — έβι-

στράφητε (ϊΙη Ε , ΐίειη Α , οΓ. εΐϊαηι Β ; Ο άποστράφητε) πρ. η'μ. οιιπι ΕΟ Υ»ιι

νβη . . Β Βλέπετε μη' πως δεξάμενος τήν έπιστολήν ημών μή άναγνώ αυτήν

οβατε γάρ ό'τι χεχάχωται προς ημάς • χα\ άσπασάμενοι αΰτον έν ειρήνη επιστρέ

ψατε πρ. ημάς ■ ■ -Λ Βλέπετε• έάν γάρ δεξάμενος τ. έπιστ. άναγνώ, γινώσ/.ετε

οτι έχει τι προς ημάς ειπείν, κα\ άσπασάμενο•. αΰτ. έν είρ. έπιστράφητε πρ. ήμ.

| χ. εΰλογ. τους ίνδρ. απέλυσαν αυτούς (Ε β(1<1 έν ειρήνη) οαπ> ΒΕ .. ΑΟ χ. εΰλ.

αυτούς απέλυσαν, ίΐεηι Υβΐι | κα\ ηλϊον (Β ηλϊαν) οί άνδρ. πρ. Ίωσ. ««η ΒΟΕ

.., Α οί δέ η'λϊ). πρ. Ίωσ. Ρι-ίιεΙεΓε» Α νβΙΙ νβη ααΜ έν Άριμαϋαία, Ηβιη Ε

εις Άριμαΐαίΐν: ηίΐιίΐ α(1(1ί(1ί ευιη ΒΟ Κ;ι1>γ <•ΐι: | χ. προσεχ. αυτόν (Β αΰτώ)

εηιη ΑΒΕ . . Ο οιη αυτόν | χαΐ εϊπ. πρ. αυτόν ουιη ΒΕ . '. Ο ν»ιι Υεη οιη πρ.

αυτόν . . Α μίβηε οπι | Ειρήνη σοι οιιπι Ε . . Α αιη . . ΒΟ βιΐιΐ χαΐ πάντα οσα

(Β ίΐ(1(1 έν) σοί, ϊΐεηι ΥιιΙΙ ε( οτηηϋιιιι αιιαι Ινα ίηηί, Χνη εί οτηηχα ψιικ ΚαΙχ» ι

χα\ εΐπεν (Β «άά Ιωσήφ , Υβιε «« /οίβρ/ι) . . Α λέγει δέ προς αυτούς | παντ\

τω λαω (Α οίκω) 'ίσρ. ε«πι Ο νβΐι Υβη , ιΊρπι Α .. Β οαι τω λαω Ι οί δέ έπέ-

δωχαν (ϊΐβ Α, Ο άπέδ. , Υεη ροιτίχίηιιιί , ΥαΐΙ άιάιπιηΐ) .. Β χα\ έδωκαν | το

βφλ.τής έπιστ. (Ιοηααη [ΙίΙκΗιαη] «ρκίοΐαβ) ειιπι Ο ν»1» Ρ»6γ εΐε . ..ΑΒ (ϊΐεηι

Ε, ϊη ο,ιιο βηΐβ έπιστολήν Ηιοπι ε»1) νβη (ν3ΐ!> βρίιίοΐαι) τήν έπιστολήν | ό (Β

οπι) Ιωσήφ οαηι ΟΕΒ 1ι«ιι . . Α ογπ | άνέγνω κ. περιεπτ. (ατηρΐ€χαΙα3 ί*ί) τήν

έπιστ. ειιπι ΒΟ ν»1» . . Ε Υ»ι1> άνέγνω αυτήν . . Α οιη | καΐ (Α οω) εΰλόγ.

(Β ηΰλόγ.) τ. ίΐεόν οιιπι ΑΒΟ ναΐι \Γβη . . Ε οπι | ος έλυτρώσατο έχχέειν

αυτούς (ίΐα Β, ΟΕ οπι) αΣμ. άδώον (Ε τοΰτο [βάιΐβ το] αϊμ. το άναΐτιον) , χ.

εΰλογ. ό (Β οπι) χυ'ριος (Υειι άοιηίηιιχ άινι, ν'ιιΐι. Γ;ιΙ>γ α>ω) ευιη Ββ(Ε) 1•»ιι . .

Α οηι (οί» όμοιοτέλευτον ) | έξαπέστειλεν εοιη Α Β . . Ο άπέστ. | χαΐ έσκέπαβεν

— καΐ παρέθηκεν (Ηίβ ν»ιι νβη ])Γαβηι εί οιαιίαίιιι οί ιοι , ίίβηι ΡβΒγ βίε) αΰτ.

τράπεζαν ευηι ΒΟΕ Ι-αΐι . . Α καΐ σκεπάσας με υπό τάς πτ. αΰτοϋ παρέϊηκε'

μοι τράπεζαν

4. έπέσαξεν . . Β έστρωσεν | 'ίωσήφ τήν ο. α. οιιπι ΑΒ . . Ο τήν ο. αΰτ.

ό Ιωσήφ Ι έπορεΰίη ουηι ΑΒΕ . . Ο έπορεΰετο | μετά τ. ανδρών ειιπι ΑΒΟ . .

Ε Ιλμ. μιτ' αυτών | καΙ ήλίϊον (Β ήλ^αν , Α ήλ^εν) είς τήν άγ. πόλ. (ίιο ΑΟ;
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πόλιν Ιερουσαλήμ, καΐ ύπήντησαν πάς 6 λαός τώ Ιωσήφ και

έκραζον Ειρήνη σοι έν τη εΐσόδω σου. καΐ είπεν προς πάντα

τον λαόν Ειρήνη ύμΐν, καΐ κατεφίλησεν αυτούς, κα'. ηυξαντο

ό λαός συν τώ Ιωσήφ, και έςίσταντο έπί τή θεωρία αΰτοΰ. κάι

ύπεδέξατο αΰτον Νικόδημος εις τον οίκον αΰτοΰ κάι έποίησεν

δοχήν μεγάλην, και έκάλεσεν "Ανναν και Καϊάφαν και τους

πρεσβυτέρους και τους ιερείς καΐ τους Λευίτας είς τον οίκον αΰ

τοΰ. και εΰφράνθησαν τρώγοντες και πίνοντες συν τώ 'ΐ6>σήφ,

και ύμνήσαντες έκαστος ε'πορεύθη εις τον οίκον αΰτοΰ" ό δέ Ιω

σήφ Ιμεινίν είς τον οίκον Νικόδημου.

Τη δέ επαύριον, ήτις ην παρασκευή, όρΟρίσαντες ο£ άρ-

χισυνάγ6>γοι καΐ οί ιερείς και οι Λευϊται εις τον οίκον Νικόδημου,

ύπήντησεν αΰτοϊς Νικόδημος και είπεν Ειρήνη ύμΐν. και είπαν

Β τ. πόλ. την άγίαν) Ίερ. . . Ε ηίΐ ηϊβϊ εις "Ιερουσαλήμ | ύπήντησαν (Ε απήν

τησαν) επιη ΟΕ ν»ι» . . ΑΒ ύπήντησεν | πάς ο λα. τω 'ίωσ. κ. ?κραζ. (Ο *

ϊκρ. τω Ίωσ.) εοιη ΑΕΟ .. Β αΰτον (βίο) πάς ό λα. Ισραήλ κ. έκραξαν | Εί-

ρήνη σο*, έν τη είσ. σου οοπι Α . . Ε Είρ. σοι , Ο Είρ. είσο'δω σου . . Β Είρήνη

ή εΐ'σοδός σου, άνθρωπε τοΰ ίΐεοΰ . . ΡβΙη- Είηβ 0ογ8 Ραχ ίη (0θΓ8 οσι) ίηΐηίΐιαη

Ιιιιιη) (ΟοΓβ Είηβ -ι'ίκ Ιηο), ραίιτ ΙοίίρΗ; Υ»41 Λ'εη ηοη εχρπιηοηΐ | καί (Α ο' δε)

είπ. προς π. τ. λ. (Ε οιη πρ. π. τ. λ.) εαηι ΑΒ(Ε) . . Ο καί Ίωσηφ ήσπάσατο

πάντα τον λαον καί είπεν | καί κατεφίλησεν αυ'τοϋς ειιηι Α . . ΒΟ κ. κατεφίλη-

σεν αυτόν (Β οπι) πάς ο' λαο'ς (Β βοΜ τον Ιωσήφ) ; ίίεπι Ρ.ιΙιγ (<]ΐπ αϊ!» ρίαπι

(ΐηιΐιιίι) Η οεαιίαΐί ίΐιηί ίΐ/ηι οηιη(3 .. νβΙΙ νεη οιη | καί ηυξαντο (Α -ξατο) ό

λαές συν τώ Ιωσήφ οιιπι ΑΟΕ ν«ιι νεη (Ρ»ογ οιη ιιηβ οηπι καί έξίσταντο »-!<:)

. . Β οιη | εΈίοταντο .. Ε έξέστησαν | ί*π\ (β οπι) τη" &. αΰτοΰ πιπί ΛΓΕ νηΙ£

(ίη ΐίηοηε βι'κβ) . . Β ί-\ τό (βίε) ϋεωρεΐν αυτόν , Υβιι α!ρκί(ηΐ€« ειιιη | κ. ί~οίη-

σ»ν δοχ. μεγάλ. οηπι ΑΟΕ ν»11 Υεη Ρη&τ . . Β οιη | "Ανναν κ. Καϊάφ. και οιπη

ΑΟΕ νβΙΙ νεη . . "Β, οπι | καί τους (Α οτη) Ιερείς (ν»11 Υβη ρππα'ρΜ χαοιτάο-

(ηώι; Ε οπι κ. τ. ίερ.) καί τους (Α οπι) Λευίτ. | είς τ. οϊκ. αΰτοΰ γ.ιιπι ΑΟΕ

ναΙΙ νεη . . Ι! οπι | καί εΰφράνθησαν (»ίε) οιιπι ΒΕ ν»ιΙ . . Ο καί η'σαν . . Α

οπι ιι»αηε' ίίς τ. οίκ. αΰτοΰ (νίάείιιι• ϊ^ίΐιιτ »Β ηΙιβγο είς τ. οϊκ. αΰτ. »<1 βΐΐεπιπι

Ιταη.•>ίΙυΪ59ε) | τρώγοντες οαιη ΟΕ . . Β εΌϊίοντες | ΰμνήσαντες . . Ε άΑΑ τον

5εο'ν (ν»11 νεη 1>ιπί<1ίχ. ά(ΐιη>) \ έπορεΰϋη (ν«Η ίυίΐ) οιιπι Β . . Ο άπηλϊεν , Ε

έξήΧϋεν | Α εν τη οικία Νικόδημου

Τη δε ίπαΰριον οοπι ΑΕ £βΗ .. Β και τη έπαΰριον . . Ο οιη υ5(|ΐι« ιίαπι βε-

(|ΐιϊιυΓ καΐ ΰπήντησεν | ήτις ην παρασκευή οιιπι Ε , ίιεπι ν»11 ΚηΒγ . . Α ήτις

ίστ\ μετά τήν παρασκευήν . . Β Υεη οιη | όρδρίσαντες - - ΰπήντησεν οιιπι ΒΕ . .

Α ώρίίρισαν" — και ΰπήντ. (καΐ ΰπήντ. εΐϊϊπι Ο, νίάε βη(ε) | ο'ι άρχισυν. (ϊ»β

ΑΕ, ίιεπι ναΙΙ ; Β οί αρχιερείς) καί οί Ιερείς (ίΐβ Ε Υβιι ; Α κ. οί άνδρες ; Β οπι)

χ. οί Αευϊτ.- | αΰτοϊς (Β αυτούς) Νικόδ. οππι ΑΒ . . Ο αΰτ. ο' Νικ | καί είπ.

Είρ. ύμΐν ευηι ΑΒΕ ναΙΙ . . Ο οπι | καί είπαν (ν»11 αάά αά ΐχίηί) οιιπι ΒΙ1 ν»11

. . Ο (ϊίϋε <ιιΐ3β ρβαΙΙο »ηΐε οπι) κ. είπ. προς αΰτον ο'ι άρχισυνάγωγοι και οί Ίε-

ρν.ς και οί Λευϊται ■ . Α ίη ηί5 Ιωικί ιΙιιΒίκ νίΐίοβιυ εβ( : οηιίιιίι καί είπαν υηα



252 ΕΥΑΝΟ. ΝΙΟΟϋΕΜΙ ΡΑΒδ Ι. Α.

Είρήνη σοι και τω Ιωσήφ, και παντϊ τω οίκο σοΰ και παντΐ

τω οίκω Ίωσηφ. και είσήνεγκεν αυτούς εΙς τον οίκον αΰτοΰ.

και έκαθεσθη- άπαν το συνέδριον, και Ιωσήφ έκάθισε μέσον

"Αννα και Καϊάφα- και οΰδεις έτολμησεν λαλήσαι αΰτώ ρήμα.

και είπεν Ίωσηφ Τί οτι έκεκλήκατέ με ; διανεΰουσιν δέ τω Νι-

κοδήμω λαλήσαι προς " τον Ιωσήφ, άνοϊξας δε Νικόδημος το

στόμα αΰτοΰ ε!πεν τώ Ιωσήφ Πάτερ , οίδας οτι οί τίμιοι διδά

σκαλοι και οί ιερείς και οί Λευΐται ζητούσιν παρά σοΰ μαθεϊν

ρήμα. και ειπεν Ιωσήφ Ερωτήσατε, και λαβόντες τον νόμων

"Αννας και Καϊάφας όίρκισαν τον Ίωσηφ λέγοντες Δός δόξαν τώ

θεώ Ισραήλ και δος αΰτω έςομολόγησιν. οτι ό "Αχαρ ορκισθείς

παρά τοΰ προφήτου Ίησοΰ οΰκ έπιώρκησεν, άλλα άνήγγειλεν

αΰτώ πάντα , και οΰκ Ικρυψεν αΰτω £ήμα " και σΰ ούν μή

<-<ιιη Ειρήνη σοι, ϊΐβ υΐ κα\ τω Ιωσήφ «ιπι Ειρήνη ΰμΐν εοϋϊιιηββΐ ; ηικυ* νει-ο

καΐ παντΐ αβααε Ίωσηφ οιηίιι ίι. | κα\ παντΐ τω ο'.'κω σοΰ οαπι ΒΕ , ϊιεπι Υαιι . .

Ο οπι | είσηνεγχεν (ίΐα ΛΒΕ; Ο ως ήνεγκαν) αΰτοΰ; . . Β ΥαΚ &άά Νικόδημος

| οίκον ουπι ΑΒΕ νβιι . . Ο κηπον | κα\ έκα3. άπαν (ϊΐβ Α ; Β πάν) καΐ

Ιωσήφ (ίΐ3 Β νβιε; Α ό δε Ίωσ) έκάϋισε (ϊΐβ Α; Β έ'χοώέ'σίίη) μέσον (ιέ» Α;

Β έμμίσω) "Ανν. χ. Κα. οασι ΑΒ νβιι . . Ο χα\ ε'χάίισαν "Αννας κ. Καϊάφας |

«τόλμη σεν (αίοιιι β»<) ουπι ΑΒ ν»ιε .. Ο (ει Ε?) \Γεη έτόλμα | λαλήσαι αυ'τω

(Β λαλ. αυτόν, Ε λαλ. τώ Ίωσηφ, Ο αύτ. λαλ. , Υ»11 οπι αΰτώ) £ήμα ("α Β

ν»ιι ; Ο τι ρήμα ; Α λόγον) | χαΐ είπεν οοιη ΑΒ νβιι . . Ο είπε δε". ΡπιείεΓβ»

€ ν»ιι ηόΊΙ προς αΰτοΰς | Ίωσηφ οασι ΑΒ . . Ο ο' Ίωσ. | Ο ΤΙ ίστιν οτι |

έκεκλήκατέ ουπι Ββ . . Α χεχλήχατε | διανεΰουσιν δε απη ΑΒ, ϊιεπι (ι'Ιί> «ετο

ιηηΜίτυιι/, $ΐά ίπηαίύαπί) \'»ιι νεη .. Ο χα\ διένευον, Ε κα\ νεΰουσι | λαλήσαι

οαπι ΑΒΕ . . Ο ώστε λαλήσαι | προς τον Ίωσ. < ιιπι ΒΕ . . ΑΟ τω Ίωσ. | άνοί

ξας δέ (ϊΐβ Β ναΐι νεη; Ο χαΐ άνοίξ. ό) Λ'ιχόδ. το στόμα αΰτοΰ (ίι» Ο Υ«11

Υβη; Β οπι) είπεν τώ (Β τον) Ίωσ. οιιιη ΒΟ ν»η νεη . . Α χα\ είπε | Πάτερ

οηπι Ε .. Α Κΰριε* μου, πάτερ Ίωσηφ .. Β τίμιε παντός τοΰ λαοΰ , ναΐι ΡαΙσ

ΙοαρΙι (Μ•α οσιίιίαηΐ αηΐεα τώ Ίωσηφ) ναιιταΜή απαιί ρορ\Λο ΙιταιΙ , Υειι Γυκ-

τα\ήΙί> ραΐη οιηηί ροριιΐο ΙίταιΙ . . Ο ρΐαηε οπι | Β οπι τίμιοι | χ. οί Ιερ. χ. ο*.

Λευΐται . . Α Β» οπι οί | ζητοϋσιν . . Ε ^έλουσι | παρ. σοΰ μαθεϊν ρήμα οιπι

Β . . Α μαϊεΐν παρά σοΰ τι ρήμα, ΐιειπ οσιίΜΟ μα^εΐν Ο, Ε μαϊ. τι παρ. σοΰ . .

\\αι φιαΐηιηΐ α 1( ίοοιιί νηΰυπι αΐίφιοά, Υεη αιρίαη! ααάϊη α Ιι νΐτΐηαα | χαε

είπεν (ϊιβ εείαπι ΥβΙί) . . Α είπε δί | Ίωσηφ οαπι ΑΒ . . Ο ό Ίωσ. | 'Ερωτη'σ.

οαπι ΑΕ νεη . . ΒΛ βπά με | τόν νόμον "Ανν. χ. Καϊαφ. (Ε ν»Κ "Α. χ. Κ. Τ.

νομ.) οαπι ΑΒΕ Υβιι . . Ο οί Ιερείς (λΓεη ρΓϊηηρο) τ. νόμ. | Β ορχισαν | τό»

Ίωσηφ ουπι ΑϋΕ ν»» νεη . . Β αυτόν | 8τι (Β χαι οτι) ό "Αχαρ" (Β Άχάρ)

- - £πιώρχησεν (Β επεόρχησεν) , αλλά (Α άλλ') άνήγγ. αΰτ. πάντα χαί οΰχ εχρ.

α. ρήμα (ΐΐβ Β ; Α άνήγγ. αΰτώ τι £ήμα) αιπι ΒΑ . . Ε κατά τόν τΰπον τοΰ

Νάχαρ [ος] ωρκισε Μιχαίαν, καΐ οΰκ έπιώρκησεν, άλλ' άνήγγειλεν αΰτώ τά

πάντα , χα\ οΰκ έκρυψεν αΰτώ τι ρήμα . . Ο οτι "Αχαρ όρκίσ3η παρά τοΰ προ

φήτου τού μή άποκρϋψαι τι ρήμα | χαί συ οιίν μη (ϊεα Ε, άεπι οαινιο ουν Βί
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κρύψης άφ' ημών έως βήματος, και είπεν Ίωσηφ Οϋ κρύψω

άφ' υμών £ήμα εν. και είπαν προς αυτόν Λύπη έλυπηθημεν οτι

ήτησω το σώμα τοΰ Ιησού καΐ ένετύλιξας αύτο σινδόνι καθαρά,

και έΌηκας αυτόν έν μνήματι. και δια τούτο ήσφαλισάμεθά σε

έν οίκω οπού θυρις ουκ ην εν αύτώ , καΐ κλείδας και σφραγίδας

έπεθήκαμεν εις τάς θύρας, και παραφύλακες έτήρουν οπού ης κε

κλεισμένος, και, τη μια τοΰ σαββάτου άνοίξαντες ούχ εΰραμέν σε,

και έλυπηθημεν σφόδρα- και έ'κστασις έπέπεσεν έπί πάντα τον

λαόν κυρίου μέχρι της εχθές, και νύν άνάγγειλον ήμΐν τί γέγονας.

5 Και εϊπεν Ιωσήφ Τή παρασκευή περί ωραν δεκάτην άπε-

κλείσατέ με, και έμεινα το σάββατον πλήρες, και μεσούσης

νυκτός, στηκοντός μου και ευχόμενου, ό οίκος οπού ένεκλείσατέ

Α μή ουν κα\ συ ; Ο ούτω; κ. αυτό μή) κρύψης (ίι» ΑΒ ; ΟΕ άποκρ.) άφ' ήμ.

έ*ως ρήματ. (ΐΐα ΒΟ , ίιεπι αιΐιΐίΐο ενός Ε ; Α -ι ρήμα βπΐε άφ' ήμ.) | Ού κρύψω

οιμτι ΛΒΕ . . Ο Ζή κύριος , ου μή αποκρύψω | £ήμα Εν ουπι Β , ϊιεπι οππμο

εν Ε . . Α £*ως £ήματ. ένο'ς , Ο τι £ήμα | είπαν . . ΑΟ είπον | Λύπη (ίιβ Ε,

Α λύπην) έλυπήθ. οαπι ΕΑ ΥβΙι . . Ο Έλυπήθημεν . . Β Επειδή έλυπήθ. (βϊπιί-

ΙϊΐβΓ ΡβΙιγ). ΡΓββΙεΓε» ΟΕ α(1(1 κατά σοΰ, ηοη ΐΐβπι ΑΒ Ι,αΙε | ένετύλιξας (ΐίβ

ΑΟΕ; Β έτΰλιξας) αυ'το (ίιβ ΑΒΕ Ύεα ; Ο Υ»η οπι) σινβ. (ϊΐβ ΑΕ νεη; ΒΟ

ΥβΙΙ έν σινδ.) | αΰτο'ν οιιπι Β νβΐ» (ϊιεπι νεη , 8βι1 ίδ ίιιιη αηΐεα βιιιη) . . Αθ

αυτό | έν μνη'ματι οιιπι Α ναίΐ . . Ο μνημείω . . Β Ε έν τώ καινώ σου μνημείω

(Ε μνήματι) | έν οίκω (ι'π άοτηο) οιιπι ΒΕ ν*ΛΙ . . ΑΟ ΡοΙ>γ έν (Ο βάά τώ) οί-

κήματι (ίη αιύκνίο) | θυρίς ουκ ην (ίΐβ Α ; Β ούτε ϋυρ. ην , Ε ουκ ην θύρα)

έν αύτώ ουπι ΑΒΕ . . Ο θυρίς ουκ ην | κα\ κλείδας καΐ σφραγίδας έπεθήκαμεν

ουπι Α Β . . Ο κ. κλείδα κ. σφραγίδα έπεθ., ίΐεπι Ε καΐ ήσφαλισάμεθα κα\ σφρα

γίδα έπεθήκ. | είς τάς θύρας οιιγπ Β ; ϊιεπι Ε είς τήν θύραν της φυλακής . . Α

σοι . . Ο οιη (βειΐ ΑΟ νϊάε ροβΐ) | κα\ παραφ. (Ε φύλακες) έτ. (Β βία τον οίκον)

οπού ης (Β ησθα) κεκλ. (Β έγκεκλ.) ουπι ΒΕ . . Α καΐ τήν θύραν φύλ. έτη'ρ.

όπου ης κεκλεισμ. , ϊιεπι Ο καΐ τήν θύραν παραφύλ. έτήβουν. κα\ το οΓκημα

οπού ηΤς ένκεκλεισμ. (Ηβεο Ο ιτιοΐβ οαπι βεψ}. οοηίιιηβίΐ) | καΐ τή" τοΰ σαββ. (οαπι

Β, ϊιεπι ιιηα βαϋΐαΐί ν»ιΙ; Ε τών σαββάτων) άνοίξ. (ν»Η α(1(1 ίαηιιαχ) — κα\

°ύχ (II ου'κ) - - σφόδρα οηπι ΒΕ ν»11 . . ΑΟ κα\ (Ο τη) μια τών σαββ. ήνοίξά-

με» τάς θύρας, κα\ μή εΰρόντες σε (Ο ου'κ εΰρομέν σε, κα>) έλυπηθ. σφ. | έπέ-

πεσεν (Α έγένετο) επί πάντα (Α οιη) τ. λα. κυρ. (ιπτ/ιί «ορίτ οπιηιπι ροριιΐιιιη άιϊ)

αιιη ΟΕΑ ν»ιι Υειι . . Β έπέπεσεν πάντας ημάς | έχϋές οαπι Β . . Α Ο χθες |

άνάγγ- ο«πι ΑΒ . . Ο (ει Ε ?) άπάγγ. | τί γέγονας . . Α τί σοι γέγονε

5. είπεν . . Β κάιΐ αΰτοϊς | περί (εΐΐίίπι Υεη νβΐ•» άπα) ,ν Αοα | άπε-

χΧίίσατί. οιιπι Ο, ηοΐιιιϊιΐϊί ΡΙογ . . ΑΒΕ ένεκλείσατέ, ϊηο!η5ί$Ιί5 \αΐι \αι \ ίμεινα

εαηι ΑΒΕ Υ»11 Υεπ . . Ο έμείνατε | το σάββ. πλήρες (εοά. πλήρης) ο«πι Β,

ϊιεπι ίοίκηι 5α66αί«τη ρΐιηητη νβΙΙ νεη . . Ο τώ σαββάτω πλήρις . . Α τώ σαβ-

βάτω ολην τήν ήμέραν | μεσούσης (Ε μέσης) νυκτός (Ο της νυκτ.) πιπί ΑΟΕ . .

Β μεσονυκτίου | στη'κοντος οιιπι ΒΕ . . Α Ισταμένου . . Ο εστηκότος | 6 οίκος

οπού ένεκλείσ. με (Β ΥβΙ» ήμην ένκεκλεισμένος) έκρεμάσθη οαπι ΑΕ Υεπ ΥβιΙ»,
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με έκρεμάσθη έκ των τεσσάρων γωνιών , και ε?δον ως ΐίστραπην

φωτός εις τους οφθαλμούς μου. και έ'μφοβος γενόμενος έπεσα

χαμαί. και έπελάβετό μου της χειρός τις καΐ έςέβαλέν με απέ

τεΰ τόπου οπού ήμην πεπτωκως, και ίκμάς ύδατος έξεχύθη άπο

της κεφαλής μου μέχρι των ποδών μου , και οσμή μύρου ήλθεν

περί τους μυκτήράς μου. καΐ έκμάξας μου το πρόσωπον κατε-

φίλησέν με και ε?πέν μοι Μη φοβοΰ, Ιωσήφ " άνοιξον τους οφθαλ

μούς σου και ΐδε τις έστιν ο λάλων σοι. και άναβλέψας είδον

τον Ίησοΰν ■ και έντρομος γενάμενος έδόκουν φάντασμα είναι,

και τά προστάγματα £λεγον ■ και αύτος συνε7>εγέν μοι. και ως

ούκ αγνοείτε Ό'τι φάντασμα, έάν συναντήσει τινί και άκούση

των προσταγμάτων, φυγή φεύγει" και ίδών Ετι συνε'λεγε'ν μοι,

είπον αύτ&) 'Ραββι Έλία. καΐ εϊπέν μοι Ουκ εΐμι Ηλίας, και

είπον αύτφ Τίς ε! , κύριε ; καϊ εϊπέν μοι οτι έγώ είμι Ίησοΰς,

ου και το σώμα ήτήσω παρά Πιλάτου , καϊ ένε'δυσάς με σινδόνι

καθαρά και σουδάριον έπέθηκας έπι το πρόσωπον μου, και §9η-

κάς με έν τω μνημείω σου τω καινώ , και έκύλισας λίθον μεγαν

ίιβιη Β ν«ι» . . Ο Ρι&Γ έκρεμάσδη ό οίκος | ο?ς α'στρ. φωτός (Ο πυρός) ε?ς τ.

βφίϊ. (Ο έν τοις ο'φ^αλμοΐς) μου αιπο ΑΕΟ ΧαΐΙ νβη . . Β άστραπήν φωτός, ϊίβηι

ρταβιακβο Ιίίΐ/π» Γ»ί)Γ | Α γενόμενος ?μφοβος Ί Α ίπεσον | καϊ έτιελάβετο . .

Α έπελάβετο δί (ηο 3ιίβ ϊο<1β νεΛίβ βοάβχ Α ιίβηαΐ) | Β της χειρός μου | τ«

ααη Ε Λ'βΚ νβη (Ροογ /«η») . . Ο οη . . Β" άγγελος βηΐβ έπελάβετο | κα\ έξέ-

βαλεν - - οπού (Ο ου) ήμ. πεπτωκώς οοπι ΒΟ ν»ιι \*βη . . Ε κοΛ άνέστησέ με |

Ικμάς . . Β άκμάς , Ο ηγμδί | από ουπι Ο {ίιβιη ν.-ιΐι \Όπ) . . Β επί . . Ε

ίπάνω | Ε οπι μέχρι τ. ποδ. μου | οσμή ουπι ΒΕ . . Ο ως ο'σμή | περί . . Β

Μ. | ήλϋεν οιιπι Β (ρο$1 μυκτ. μου μοιιίΐ) Ο . . Ε οπι | 'ίωση'φ ■ άνοιξον - -

{8ε (ηοο ;ιοοβπΐυ Β) - - είδον τόν Ίησοΰν οπηι ΒΟ ν«ιι νβη . . Β 'ίωση'φ. ήνοιςα

τους οφθαλμούς μου καϊ άνέβλεψα , καϊ είδον τ. Ίησ. | γενάμενος βιιπ> Β . . Ο

γενόμενος ] έδόκουν (ραΐαίαιη) ειιπι Β νβΜ νβη . . Ο ένόμισα | φάντασμα ουπι

ΒΕ . . Ο φαντασία (ϊΐε) | κα\ τά (Ο οπι) προστ. έ"λεγ. οοπι ΒΟ . . Ε κα\ η'ρϋ*-

μην λέγειν τά προστ. | καϊ ώς ου'κ άγν. (Ε ώς οίδατε) — έάν συναντη'σει (ϊιβ Β;

Ε «παντήση?) — φ. φεύγει, καϊ ίδών (ϊία Ε; Β είδώς) δτι συνέλ. μοι (Β »ϋ

τά -ροστάγματα , ηοη Ε , ήεε Ο) είπον (Ε έ3αρσοποιη'5ην καϊ είπ.) αύτω «β»

ΒΕ . . Ο και ουκ ("μο οπιίίθο ώς νϊΐβΙιΐΓ αηαεοΐυΐηοη) αγνοείτε , φάντασμα έάν

απαντήσει τινί κα\ άκούση των προστ. φυγείν δτι συνέλεγέν μοι, καϊ είπα αύτω

| 'ΡαββΙ (οοΛ ραμβή) "Ηλία - - κ. .είπον αυτώ ε«π> Β νβΐι νεη (ήοήϋΐβτ Ραοτ)

. . Ο Ε οπι (ο!) ομοιοτέλευτβν) | οτι έγώ ουπι Β . . ΟΕ οπι οτι | Ε παρά τον

Πιλ. | ένέδυσάς (Ε ένετύλιξας) με σίνδονι ουπι ΟΕ . . Β ένετυλιξας αυτό έν

σινβ. | έπέ5ηκας οιιπι Ο . . ΒΕ βηκας | επί το πρ. μου οιιπι Ο, ϊιεπι Ε εί;

την όψιν μου , ϊιβπι «η («ιιρβ•) [αοίειη οιεαιη ΛΓ»11 νβη . . Ο επί την κεφαλήν μου

| έν (Β ίπΐ) τω μνημεί» (Β σπηλαί») σου τω καινώ οηπι ΟΒ ν«ιι Υββ . . Ε έν
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προς την Ούραν τοΰ μνημείου, καΐ είπον τω λαλοΰντί μοι Δεϊξόν

μοι τον τόπον οπού £θηκά σε. και άπήνεγκέν με και ΙΓδειξέν μοι

τον τόπον οπού εθηκα αυτόν, και το σινδόνιον έ'κειτο εν αΰτώ,

καΐ το σουδάρισν το εις το πρόσωπον αυτού ' και έπέγνων οτι

Ίησοϋς εστίν, και έπελάβετό μου της χειρός και έστησέν με των

θυρών κεκλεισμένων με'σον τοΰ οίκου μου, και άπήγαγέν με εις

την κλίνην μου και είπέν μοι Κρήνη σοι. και κατεφίλησέν με

και είπέν μοι "Εως τεσσαράκοντα ήμερων μη έξέλθης εκ τοΰ οί

κου σου" Ιδού γαρ πορεύομαι προς τους αδελφούς μου εις την

Γαλιλαίαν.

. . ΟλΡυτ XVI.

1 Και άκούσαντες οι άρχισυνάγωγοι και οί ιερείς και οί

Λευϊται τά ρήματα ταύτα παρά τοΰ Ιωσήφ έγένοντο ώσεί νεκροί

και έπεσαν χαμαί, και ένήστευσαν έως ώρας ένατης, και παρε-

κάλεσεν ό Νικόδημος σύν τω Ιωσήφ τον "Ανναν και τον Καϊά-

τω καινω σου μνήματι | 3ΰραν τ. μνημείου . . Β Υβη 3υρ. τ. σπηλαίου | "κοΛ

είπον τω λαλοΰντί μοι απη ΒΕ ναΐι (Υεη οπι τω λ. μ.) . . Ο κ. είπα έγώ μετά

το λαλη"σαι αυ'τον μετ' έμοΰ | έΊίηκα ουιη Β . . Ο τέϋηκα («ίο) | Β οιη πιαίβ

άπήνεγκέν (Ε άπηγε) με κ. ίδ. μοι | &ηκα αιπι Β . . Ο πιηυβ τέθηκα | τϊ

σινδόνιον &ειτο έν αΰτώ οο™ Β . . Κ και τήν σινδωνι («ίο, Ιββίβ ΤΗϊΙ ) ο περιέ

βαλα αυ'το'ν , Λειτι Ο χ. τήν σινδόνα η περιέϋηκα αυ'τόν . . νεη ΙΆγ εί ιίηάσηειη,

Ηεπι ν»11 βΗιΙίΐίί ψι<αη πιίιιταιη ει \ το εις το πρ. αύτοϋ οαιη II . . Ε ω ένετιί-

λιξα αυ'τοΰ το πρ. , Ο ονπερ («ίο) ένέδυσα το πρ. αυ'τ. , Υαΐΐ νεη ςαοά ίηυοίνβταα*

«η (αοχίτη είιζϊ, ΓαΙίΓ «η ομο οαρυί εϊιιβ ίκνοΜ | καΐ έπέγν»»ν (Ο ?γνων) εαιη ΒΟ,

ϊΐβιη Υβίΐ Η υοοτιουϊ . . Κ από το'τε έ*γνων άληϋώς , νβη (1 ίιηιε ηιβηί/ίίίε οο^ηοΐΛ,

ΚΑγ <ιι«ο οοςηονί | 'Ιησοΰς ιυπι ΟΕ . . Β ο' Ίησ. ] Β της χειρ. μου | έ"στησέν

(ροιιιίΙ) με τ. 13, κεκλ. (Ε οπ τ. 5. κεκλ.) μέσον (Ε έν μέσω) τοΰ οί'κ. μου αιπι

ΟΕ ΥβΙι νβη . . Β έξέβαλέν με κεκλεισμένων των ϋυρ. | καΐ άπη'γαγέν (ν«ι1ι

ρυίηίίψιβ , νεη (Ι ]>αΗ5άνίΙ [άνέπαυσεν ?]) με ε. τ. κλ. μου οιιοι Ο ΥβΐΙ Υεη . .

Β κ. άπη'γ. με είς τον ο?κο'ν μου καΐ άνέπαυσεν με ε!ς την κλ. μου . . Ε οπι | Ει

ρήνη σοι (ϊΐ3 Β; Ο οου?) . . Ε οπι πηα ευηι 8ε(]([. καΐ κατ. με κ. ειπ. μοι (ο6

ομοιοτέλευτον) | και ειπέν μοι αιπι Β ν»ιι νεη . . Ο κα\ παρήγγειλε μοι λέγων

| τεσσαράκοντα ήμερων (Β ήμερ. τεσσ.) αιπι ΒΕ Ιιβα . . Ο τεσσάρων ημερών |

μή έξέλϊης (ηοη ζχ€α$) οιιπι ΟΕ Ι.αΐι . . Β μή έξελίΐεΐν | προς τ. άδελφ. μου

Η. Ι. οιη Β ν»ιι ν«Μ (ΚμΒγ οπι ε. τ. Γαλ.) . . Ο ροδί Γαλιλαίαν

XVI , 1. οί άρχισ. (ΡηΙιγ ρη'ηεφ. Μοεπί.) κα\ ο'. Ιερ. κ. ο'ι Λευ. ειιπι Ο νβη

Ρβοτ; ίίειη ΟΓΠΪ550 κ. ο'ι Α ευ. Υβΐί .. Ε οί άρχισυνάγωγοι . . Β ο'ι Ιουδαίοι |

παρά τ. Ίωσ. οηπι ΒΟ Υαΐι Λ'εο .. Ε Γ»ογ οπ> | εως ώρας ένατη; (ΒΟ έννάτ.):

Ηα Β(! ν»ιι Υειι . . αρικί ΊΊιίΙ. ρεΓ βιτοτεπι «Ι νίιΐβίητ ι-Ηίΐιιηι «βΐ έ. ημέρας

ένν. | κ. παρεκάλεσεν (ίί» εΐίβπι Ε) ο' (Ε οπι) Νικ. σΰν τω (Ε Νικ. καΙ) Ίωσ.

τόν (Ε οι») *Ά•ίν. χ. τον (Ε οιη) Κα. (Ε &άά κ«1) τ. Ιερ. κ. τ. Λευ. (Ε οηι κ. τ.
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φαν, τους ιερείς καί τους Λευίτας λέγοντες Άνάστητε και στητέ

έπί τους πόδας υμών, και γεύσασθε άρτον και ενισχύσατε τάς

ψυχάς ύμιών , οτι αύ'ριον σάββατον κυρίου εστίν, και άνέστησαν

και ηύξαντο τω θεώ, και έ'φαγον καϊ ?πιον, και έπορεύθησαν

έκαστος άνήρ εις τον ο?κον αΰτοΰ.

'Γώ δέ σαββάτω έκάθισαν οί διδάσκαλοι ημών και οί ίερεΐς

και Λευίται συνζητούντες προς αλλήλους και λέγοντες Τίς αΰτη

ή έργή ή φθάσασα εις ημάς; οτι ο'ιδαμεν τον πατέρα αύτοΰ και

την μητέρα, λέγει Λευίς διδάσκαλος Τους γονείς αΰτοΰ οίδα

φοβούμενους τον θεόν και τάς εΰχάς μη άποστερούντας και τάς

δεκάτας αποδίδοντας τρίς του ένιαυτοΰ. κα'ι οτε έγεννήθη ο

Ίησοΰς, άνήνεγκαν αυτόν οι γονείς αΰτοΰ έν τώ τόπω τούτω,

και θυσίας και ολοκαυτώματα έδωκαν τώ θεώ. και οτε ίλαβεν

αΰτον 6 μέγας διδάσκαλος Συμεών εις τάς άγκάλας αΰτοΰ, και

είπεν Νΰν απολύεις τον δούλόν σου, δέσποτα, κατά τό £ήμά

σου έν ειρήνη• οτι είδον οί οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, δ

ήτοίμασας κατά πρόσωπον πάντων τών λαών, φώς εις άποκά-

λυψιν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ, καί ηΰλόγησεν αυτούς

2υμεών , και είπεν προς Μαριάμ την μητέρα αΰτοΰ Εΰαγγελί-

Αευ.) λέγοντες οιιπι ΒΕ . . Ο κ. προσκαλεσάμενος ό Νικ. κα\ Ίωσ. το» "Αν», χ.

τον Κα. λέγουσιν τοις άρχιερεΰσιν καί τοις Λευίταις . . \'»ιι Ηοο νίά(ηΙί$ Χίοοάι-

πιιΐί ίί ΙοεερΗ το^αυιηιηΐ «οι άϊειηΐΐβ ; ιϊπιϊΐϊΐβΐ" Υειι , Ραογ Ικκχ• οιιπι ;ι1ϋϊ ρΙυΗΒυι

οπι | Άνάστητε καί στήτε οαπι ΟΕ , ίΐβπι ίΐιτρίΐι (ΥάΟ> 3(1(1 ει) βίαΐι ν»11 . . Β

'Αναστάντες | έπί (ιιιρατ, βκρτα) τους ου™ ΒΕ ΥβΐΙ . . Ο εις τους | άρτον ευπι

ΒΟ . . Ε άρτου | Ο ένισχύσασϊε | σάββ. κυρίου εστίν οοπι Β νβΐι Υβα . . Ο

σάββ. τοΰ κυρίου (οπημο εστίν) | κα\ (Ο οπι) άνέστησαν καί οαπι ΟΕ Υβα . .

Β Υβΐι και άναστάντες | ?καστος άνήρ οαπι Ο . . ΒΕ Υβΐι οη άνήρ

Τώ δε σαββάτω οοπι ΟΕ . . Β το δέ σάββατον | έκάϊισαν οι™ ΒΕ . . Ο

έκαίϊέσί:ησαν | οί διδάσκ. ήμ. και (Ηαεο οππικι οπι Β) οί Ίερ. καί (Β αάά οί)

Αευϊται . . ν»11 άίάακαΐί εΐ άοοίοτα | συνζητοΰντες ευπι ΒΟ . . Ε συζητ. ? | καί

λέγοντες οιιπι Ο ΥηΙΙ νβη . . Ε καί είπαν . . Β οπι | αΰτη ή οργή οαπι ΒΟ ΥβΒ

. . Ε Υ»ι» ή ο'ργ• αΰτη | ή φ3. είς (ϊΐα Β ; Ο προ'ς , Ε οηι) ήμας . . νιιΐι νβη

φκκ 5υρβΠ)«ηί1 ηοοίί | Ε οτι μέν τον πα. α. καί τ. μητ. ο'ιδαμεν | Λευίς (Β -ή;)

οαπι ΒΕ νβΐι νεη (ΡιΛγ βίο Ι.(νίΙα) . . Ο 'Αδδάς | κα\ τάς δεκ. αποδίδοντας

(Β - διβοΰντας) οοπι ΒΟ ΥαΙΙ νβη . . Ε οπι | άνήνεγκαν οοπι ΟΕ . . Β προση'-

νεγκαν . . ν«11 ΙακΛχηιηΙ, Υεη αΛάαχιτιιηΙ | έν τώ τόπω τούτω οιιπι Ο ν«ιι (μ

Ιοοο ίίίο) . . Β έπί τώ τόπω άγίω , Ε είς τον τόπον αγιον , νβη (ϊΐβπι Γβογ βίο)

μι («πιρίΐίηι | θυσίας οιιπι ΒΟ ίιβίΐ . . Ε ϊυσίαν | καί οτε (Β οτι) ίλαβεν (ίιβηι

ΡβΙ)γ βίο ιΐ ^ιιαηάο 5οί«ρίί) . . νβη αίοι'ρίειυ φι<χι\ΐ( , \λ\.ι ηατη ιί — ΙαΙίί | Β

οτι ίδον | Β τον σωτήριόν σου, ίβά ρεΓ§ϊΐ ο | πάντων τών λαών οιιπι ΒΟ 1»βΐτ

. . Ε παντός τοΰ λαοΰ | ηΰλο'γ. (Ο εΰλόγ- ?) αυτούς . . Β ηΰλόγ. αυτόν | Εύαγ-
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ζομαί σοι περί του παιδιού τούτου, και είπεν Μαρία Αγαθόν,

κύριε μου. και εϊπεν Συμεών προς αυτήν Αγαθόν ■ ιδού ούτος

κείται εις πτώσιν και άνάστασιν πολλών έν τω Ισραήλ, και

εις σημεΐον άντιλεγόμενον ■ και σου δέ αυτής τήν ψυχήν διελεύ-

σεται ρομφαία, όπως αν άποκαλυφθώσιν έκ πολλών καρδιών

διαλογισμοί.

2 Αέγουσιν τώ διδασκάλω Λευί ϊαΰτα συ πώς οιδας; λέ

γει αύτοϊς Λευίς Ούκ οίδατε ό'τι παρ' αύτοΰ Ιμαθον τον νόμον ;

λέγουσιν αύτώ το συνέδριον Τον πατε'ρα σου θέλομεν ίδείν. και

μετεστείλαντο τον πατε'ρα αύτοΰ. και έρ6)τήσαντες αυτόν, εϊ

πεν αύτοΐς ϊί οτι ούκ έπιστεύσατε τώ υίώ μου ; ό μακάριος και

δίκαιος .Συμεών αυτός έδίδαξεν αύτοΐ τον νόμον. λε'γει το συνέ-

δριον £αββι Λευί Αληθές έστιν το ρήμα ο έλάλησας; και είπεν

Αληθές εστίν, και είπαν προς εαυτούς οί άρχισυνάγωγοι και οι

γελίζομαί (ίΐβ Β ΛΓβΙ» Υβη ; Ε - λίσωμέν) σοι (Ε 8(1(1 σήμερον) περί τ. π. τ. καΐ

είπ. Μοφία - - 'Αγαίϊόν ■ (νβη οπι ; ν»1» ηιΙιΙ Η άίχίΐ ϋιηιτη) ιδού εαπι ΒΕ (βειΐ

» λ νβτηίβ παιδίου τούτου βίβΐϊπι ρβι•§ϊΐ κα\ εϊπεν αύτώ [βίο] 2υμεών Ιδού , ΐ*α

υΐ ρΙαΓβ ρχπί(1Ϊ85β βρρβΓβαΐ) ναι» νβη (νηΐ>> ϊβογ βίο ρηοι-β ι,ιιιΐηπι Εύαγγ. ηδ-

ο,αβ περ. τ. παιβ. τουτ. Καοβηΐ, ίιιηι ρβι-^πηΐ £εεε) . . Ο κΐαΐίπι ρβΓ^ίΐ Ιδού | χα\

είς σημεΓον . . Ο χαΐ είναι σημ.

2. Λευί: Β Λευεί, Ε Δευίς . . Ο οπι Αέγουσιν τω Πίςιιβ ίμαδον τόν νόμον

| Ταΰτα σύ πώς οίδας ειιπι Ε , ίΐβπι Υβη (δϊιηίΙϊΐβΓα,πβ νβΐΐ) ΕΙ /κ ήοεε φιοηιοάο

ηοίΚ (Υαΐι υίιΐίίί•) . . Β 2ΰ ταΰτα πώς ηχουσας | λέγ. αυ'τ. (Υ»11 νβη οτη) Αευίς

ουιη Β νβίΐ Υβη . . Ε οπι Αευίς | οϋδατε . . Β είδατε | παρ' αύτοΰ (αο ίριο)

οηηι Ε ν»ιΙ Υβη . . Β παρ' αύτώ ) λέγουσιν (ϊΐβ Ο ; Β λέγει) αύτώ (Β αυτόν)

το συνε'δριον εηηι ΒΟ , ϊίβηι \'αΐ» ϋαιηΐ ι'ρ5ΐ άι οσηαΐίο , ναι•» άϊήΐ ^οη^^ι^Η^η . .

Ε λέγουσιν αύτώ , νβη ιΐ άίχβηιηΐ Ιυάαιί | ίδεΐν οηηι ΟΕ ναΐΐ (νβη »«Γβ) . . Β

έρωτήσαι | μετεστείλαντο: Ο -λατο, Β μετέστειλαν, Ε μεταστείλας | χαΐ έρω-

τησαντες αυ'το'ν, είπεν αύτοΐς οηηι Β; ϊίβηι ναΐ•> εί άίάίοβτηηΐ εο ώ'εεκίβ . . Ε

χαΐ έμαϋον παρ' αύτοΰ. χαΐ εϊπεν ο' πατήρ αύτοΰ , ΪΕεηι νβΐ» εί άίΛίαιτηηΙ. αδ εο.

Εί ραίετ μιμ άίχίΐ αά εο» . . Ο χα\ έπυνίϊάνοντο πρφ' αυ'τοΰ εί ταΰτα οΰτως ίχει.

χοά είπεν ο' πατήρ αύτοΰ προς αυτούς. | ο μακάριος ειιπι ΒΕ νβΜ . . Ο ό μέγας

| έδίδαξεν (Ο - ξατο) αύτώ (ίίβ ΟΕ) ειιηι ΟΕ . . Β αυτόν έδίδαξεν | λέγει το

συνέδρ. ρ"αββΙ Λευί (οοιί. (5αββεΙ λευεί) Αληθές έστιν τό όήμα ο (Ιιββε βϊ ΟΕ

885ΐιιτΐ8ί , νίάβ ροδί ; Β αληθές έστιν τα βήματα σου α) έλάλησας (Β 8(1(1 ήμϊν,

ιιοιι ϊίβηι ΟΕ , ηεο νοίΐ) οηηι Β βίο ; ϊίβηι ναΙΙ άίάΐ οοηάΐίητη αά ΒαύΙΗ Ιχνχ

Κεπίί ε5ί 5εηηο ι,νβΐ» βίά ίιηα) αωτη άίχύ*ί . . Ο λέγει αύτώ τό συνέδριον Άρα

δε η («ϊε ρ™ "Αρα δή) αληθώς (ργο - 5ές) έστιν τό |5ή"μα τοΰτο οσα (βίο ρι-ο ο)

έλάλησας . . Ε καΐ λέγει τό συνέδρ. τώ Αευί Άληϋές έστι τό |5ήμ« ο έλάλησε |

καΐ είπεν (Ο είπ. δέ προς αυτούς) 'Αλη^ές (Ο Ναί , α'λη^ώς) έστιν εηιη ΕΟ . .

Β νβΐι οηι | καΐ είπαν προς εαυτούς οί - - εηιη Β νβΜ: . . Ο τότε οι - - είπαν . .

Εϊΐη£. ,ι|ιμι•γ. ει]. ΤϊϋεΙιεηϋοτΓ. 17
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ιερείς και οι Αευΐται Δεύτε άποστείλωμεν είς την Γαλιλαίαν προς

τους τρεις άνδρας τους έλθόντας και. έξηγησαμένους περί της

διδαχής καΐ της αναλήψεως αυτού, και εϊπωσιν ήμίν πώς είδον

αυτόν αναληφθέντα, και συνήρεσεν ό λόγος ούτος πάσιν. και

άπε'στειλαν τους τρεις άνδρας τους ήδη απελθόντος είς την Γα-

λιλαίαν μετ' αύτων και είπαν προς αυτούς Είπατε βαββι Άδα

και ραββι Φινεές και ραββι Άγγαίω Ειρήνη ύμΐν και πάοτι τοίς

ούσι σύν ύμΐν. έπιζητήσεως πολλής γενομένης εν τω συνεδρίω

άπεστάλημεν προς υμάς τού καλέσαι υμάς εις τον άγιον τόπον

τούτον Ιερουσαλήμ.

Και έπορεύθησαν οί άνδρες εις τήν Γαλιλαίαν , και εύρον

αυτούς καθεζομένους και μελετούντας τον νόμον, και ήσπάσαντο

αυτούς εν ειρήνη, και είπαν οι άνδρες οί είς τήν Γαλιλαίαν

προς τους άπελθόντας προς αυτούς Ειρήνη έπι παντι τά Ισραήλ,

και είπαν Ειρήνη ύμΐν. οί δέ πάλιν είπαν προς αυτούς Τι οτι

Ε κα\ είπαν το συνέδριον | άποστείλωμεν . . Β άποστέλομεν (βίο) | τ. τρεις άνβρ.

οιιπι Ο ΙλΙΙ ; ϊΙριτι 15 τ. άνδρ. τους τρεις . . Ε οπι | τ. έλ^όντ. χ. έξηγησ. (Κ

έξαγγειλαμένους) οιιπι ΟΕ ναΙΙ . . Β Υβιι οιη έλίί. και | είδον . . Β εΐβασιν |

συνήρεσεν (οοηρίαοβίί) οιιπι ΒΕ ν»ι!> . . Ο νβΐ» νεη ηρεσεν | καΐ απέστειλαν τους

τρεις (Ε οπι) άνδρ. οιιπι ΒΕ ν»ιΙ νεη . . Ο κ• άπέστ. προς τ. τρ. δ. | τους ήβη

όπελϋ. είς τ. Γαλ. μετ' αύτ. οιιπι Β , Ημπ Ε . . Ο τους Λιόντας καΐ απελθόντος

μετ' αυτών είς την Γαλιλ. | είπαν . . Ο είπον | ρα($(Λ (Β Ιει• ραρ^ί) Άδ^ (εβ

Άδδα; νεη Λάαηι; Υ»11 Αάάα!, Αάάΐ) κ. ρ". Ψιν. κ. ρ. (Ο Ιει τω ραββί, «βα Β

Ιβγ ο™ τώ) ρ. Άγγαίω (Β Άγγέω, ν«11 νεη Καϊα; Ο Ηλία; Ε οπ> καΐ ρα^ρ.

Άγγ.) : Ιιιιηο οιάϊηριη ΗβοεηΙ Ο(Ε) ΥαΙΙ νεη . . Β ρπιηο Ιοοο Φινεές , «ΙίεΐΌ

Άδδα ρυηϊΐ | καΐ πάσι τοις ούσι συν ύμΐν οησι Ε νεη (Ρα* νοδώ (Ι υΐΟτϋ) . .

ΒΟ κα\ πάντα δσα (II αάά έν) ύμΐν . . ν»Η οηι | έπιζητήσεως οοπι Β . . Ο ζη

τήσεως | Β γενναμένης | άπεστάλημεν ειιπι (1, ίΐι'πι \ ;ιΐι άιτιοΐί ημπιμ . . ΒΕ

άπεστείλαμεν (νεη »ηί«.η»ιω βίο; 3οά νίάβΐιιν ροιίικ ηιύιί «ωιιιυ οοΓΠβεηιΙιιηι

εββε) | προς υμάς τοΰ καλέσαι υμάς οαιπ Β, ίιεπι νεη (αά νο$ αάυοοαηαο$, υ(

νΐηίαΐία) ν»ιι (αά υοαιηάανχ υοι , αά «05 «Ι νηιΜιΥ) . . Ε τους άνδρας τούτους

καλέΌαντας υ'μάς, ίΐεηι Ο μετά τους άνδρας τούτους καλέσαι ύμΐν | είς τον αγ.

τόπον τοϋτ. Ίερουσ. πιηι Ο ν»!11, ϊίειη Ε Υ*αΐ» είς τήν άγίαν πόλιν ημών (V»»»

οπ>) Ίερ. (V™ ηίΐ οίίί είς Ίερ.) . . Β ρΓββιπ από της Γαλιλαίας, ι-εΐϊαηα νβΓο «6

είς ηβα,υο και ε'πορεύ αυβοϊωο ηι&Γ^ίηε ϊηΓοπορε ρεπβπιηΐ.

Β ηύραν | μελετοΰντας . . ίΐ» ει Β ει Ο | τον νόμον οπή Ο Υβιι νβη . .

Β τους νόμους | χαΐ εΐπαν <οαιη ΒΟ, ΤΗϊ. εά. είπον) οί άνδρ. οί είς τήν

Γαλιλ. (ϊΐίΐ Ι» ; Ο οιη οί είς τ. Γ.) πρ. τ. οίπελϋ. πρ. αύτ. οοη» ΒΟ . . Ε κα\ εί

παν προς αυτούς | Είρ. επί πα. τω Ίσρ. οαηι Β . . Ο (εΐ Ε ?) Είρ. παντί τω

λαώ Ίσρ. | και είπαν Ειρήνη νμϊν. ο'ι δε πάλιν είπαν προς αυτούς οιιιβ ΟΕ . .

Β ομ ί ΤΙ οτι ήλθατε οαπι Ο ν3ι<> . . ΒΕ Τι δέ (Ε οπι) ήλθ. προς ημάς |
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ήλθατε; καί είπαν οι άποσταλέντες Καλοΰσιν υμάς το συνέδριον

έν τη αγία πόλει Ιερουσαλήμ., άκούσαντες Βέ οί άνδρες οτι ζη

τούνται έκ του συνεδρίου, ηύ'ξαντο τω θεώ, και άνεκλίθησαν

μετά των ανδρών και ίφαγον καί έ"πιον, και άνε'στησαν καί έπο-

ρεύθησαν έν ειρήνη έν Ιερουσαλήμ.

Και τη επαύριον έκαθέσθη το συνέδριον έν τη συναγωγή,

και επερώτησαν αυτούς λε'γοντες "Οντως εϊδατε τον Ίησοϋν καθε-

ζόμενον εις το ορός Μαμίλχ, διδάσκοντος αυτού τους ένδεκα μα-

θητάς αυτού , και είδατε αύτον αναληφθέντα ; και άπεκρίθησαν

αΰτοΐς καί είπαν οι άνδρες Ως ϊδομεν αύτον αναληφθέντα, ού

τως καί εϊπαμεν.

3 Λέγει "Αννας "Αρατε αυτούς άπ' αλλήλων, καί 'ίδωμεν

ει συμφωνεί δ λόγος αυτών, καί ήραν αυτούς άπ' αλλήλων,

καί καλοΰσιν πρώτον τον Άδά καί λέγουσιν αύτώ Πώς ϊδες τον

καί είπαν οί άποσταλέντες ειιπι Ο νβΐΐ• (άίχατυηΐ 1(<;αΙί) .. ΒΕ οί δε είκον (Β βοά

προς αυτούς) | Καλοΰσιν (ν»11 ΟΙαηιαΙ) ύμ. το - - Ιερουσαλήμ αιπι Ο νβΐι . .

Β Οί αρχιερείς καί το συνέδριον καλοΰσιν υμάς είς Ιερουσαλήμ . . Ε Οί πέμ-

ψαντες ημάς. με^' υμών πρώην νΰν καλοΰσιν υμάς είς το συνέδριον έν τη συνα

γωγή είς την άγίαν πόλιν. | έκ τοΰ συνεδρίου (ν^ΙΙ α οοπα/ι'υ) οαια Β ναΜ . .

Ο (βΐ Ε?) έν τω συνεδρίω | άνεκλίϊησαν (Β -κλη'^ησαν) εαπι ΒΕ νβΙΙ (Γβαι-

Ιηκηιηί) . . Ο άπελίϊόντες | μετά των ανδρών (ριτη ίίίκ, οχαη νϊηι) αιια ΒΕ ΥβΙι

. . Ο βάί των έλ^όντων | καί άνέστησαν αιπι ΟΕ Υβΐβ . . Β ΥηΙ» οπι | έν εϊ-

ρη'νη οιπη ΟΕ ν»ιι . . 11 οπι | έν Μερ. ουπι Ο (ει Ε ?) . . Β είς Ίερ.

Καί τή επαύριον οιιιη ΒΕ ν»ι» (νβΐ1> οπι καί) . . Ο Τη δέ έπαύρ. έκαίίέσ^η

οαπι ΒΟ . . Ε έκάίϊισε | επερώτησαν : ϊΐβ Β (βΐ Ε ?) , ϊΐεπ» Υβΐ» . . Ο έπηρω-

τησεν (βεά ΓβΙϊηεΙ λέγοντες) 1 "Οντως (Μαηί[αΙβ) είδατε (ΒΕ οΕδ.) οαπι ΒΕ

Οορί ΥβΚ .. Ο Πώς Εδετε | καίίεζο'μενον είς το όρος ειιπι ΒΕ . . Ο καίη'μενον

εν τω άρει | Μαμίλχ: Ίία εοιι&Ιαηΐίαε «ιιίΜα ρχ Α (ιριϊ Η. Ι. Ιπα) ) ιεηοεικίαπι

<)-;ιΐ. . . Β Μαμβη'χ , Ε Μαλη'κ , Ο Μομφή , ΟορΙ Λία&ι-ίοΛ, ν»» ΜαπΦτε | διδά

σκοντος αΰτοΰ αιπι Β . . Ο διδάσκων . . Ε καί διδάσκοντα . . ΟορΙ άοαηΐΐτη (ιΐαβ

καί) | ένδεκα (εΐίαπι ΟορΙ ΗαΙ>εί) . . ν»ΐ•> (ιοίί^ιιί ΙλΙιιιι Η. 1. Ηηο ηοη ΓλιίηπΙ)

οία | καί είδατε: ίΐβ Β (Οορί ηΐίΐπ ιΗάΜΜ)•, Ε καί πάλιν Οΐδατε; Ο καί οη

οί'δατε | αναληφθέντα . . Ε «(Η είς τόν ου'ρανο'ν | καί άπεκρίϊησαν αΰτοΐς (Ε

οπι) και είπαν οί άνδρες (Ε ο™ οί άνδρ.) '42ς (ϊΐβ Ο; Ε Οΰτως) Εδομεν (Ε οί-

δαμεν) α. άναλ. (Ε 8(1(1 είς τον ούρανόν), ούτως καί εΕπαμεν (Ε οπι οΰτ. κ. εΕπ.)

οαπι Ο(Ε) . . Β ΟορΙ οπκ Ιΐεπι Ι,αΙίηί ηοβίπ ο. 1. ρΙϋΓβ ρΓβεΙβι-βαπι.

3. Αέγει'Αννας αιπι Ε Οορί (Ρβ&γ ίιιηο Αηηας ιΐ Οαίρΐιαα βεαΓβαανη-υηΙ ΐο%

βιε) . . Ο λέγ. Άνανίας ραββί . . Β λέγει αυ'τοϊς | καί Εδωμεν εί συμφωνεί (ϊΐβ

Ε; Β έάν σύμφωνη) αυτούς άπ' άλλη'λων ειιπι ΒΕ . . Ο οπι (οο όμοιοτέλευτον)

| πρώτον τόν : Ο τόν πρώτον , Ε πρώτον , Β τόν | Άδά . . ΒΟ Άδδα. νϊο!ε «α-

ρΓ3. | ραββί . . Β οπι | Ηώς Εδες (ϊΐβ ΒΟ) τ. Ί. άναλ. ευιπ ΒΟ . . Ε Είπε η'μΐν

17*
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Ίησοΰν αναληφθέντα; λέγει Άδάς "Ετι καθεζομένου αύτοΰ εις

το ορός Μαμιλχ και διδάσκοντος τους μαθητάς αυτού εϊδαμεν

νεφέλην έτασκιάσασαν αυτόν τε και τους μ,αθητάς αυτού ' καϊ.

άνήγαγεν αυτόν ή νεφέλη εις τον οΰρανόν, και οι μαθηται αύτοΰ

Ικειντο έπί πρόσ&>πον έπί την γην. και καλούσιν Φινεες τον ιε

ρέα, και ήρώτησαν και αυτόν λέγοντες Πώς ίδες τον Ίησοΰν

αναληφθέντα; και αυτός ε!πεν ωσαύτως, ήρώτησαν δε πάλιν

τον Άγγαϊον, και αύτος είπεν οίσαύτως. και είπαν το συνέ-

δριον Ό νόμος Μωυσέως περιέχει Έπί στόματος δύο ή τριών στα-

θησεται πάν £ήμα. λέγει ό Βουθέμ διδάσκαλος Γέγραπται εν

τώ νόμω Και περιεπάτει Ένώχ σύν τ« θεώ , και ούχ υπάρχει

δτι £λαβεν αυτόν ό θεός. Ίάειρος διδάσκαλος ε?πεν Και τού

πώς οϊδατε (βίο) αυτόν άναλ. | λέγει 'Αδάς οιιαι Β (ϊίοπι ν»11 άιάΐ ρήτηηι Λά-

άα$) . . Ο καί λέγει αύτοΐς ό 'Αδδας . . Κ καί είπεν | "Ετι κα^εζομένου αύτ. εις

το όρος (ϊΐβ Β ; Ο έν τω άρει) Μαμίλχ (οχ Α ϊειϊρβϊ πι *ιψπ\ ; Β Μαμβήχ , Ο

Μομφή , ν»ΐ•> ΜαπιοΓβ) καί διδάσκοντος (ίΐβ Β ; Ο διδάσκων) τ. μ. ο. εϊδαμεν

(ίΐβ Β , Ο ίδωμεν) νεφ. έπισκ. αυτόν τε καί (ϊΐβ Ο ; Β αύτω καί , «εα Βρηοΐΐατ

τους βίο) τους μαίίητάς αύτοΰ , καί άνήγαγεν αυτόν (ΐΐα Β ; Ο καί έπήρίίη) ή

νεφέλη - - £κειντο (ΐια Β ; Ο ηϊχοντο κείμενοι, εΐίβπι ν»ιι) έπί πρ. έπ\ τ. γ. οαια

Βθ (ϋίηιίΐϊκτ Υαιε, 5βίΙ εχ ρΗΓίβ ρΐ'ορπι» ;»Ι Ε αεοεάιιηΐ) .. Ε οτι είδον αυτόν

κα^εζόμενον καί διδάσκοντα τους ένδεκα μάνητας , καί εύϋέως ήλϊεν ή νεφέλη

καί ήρπασεν αυτόν (\Γ;ιΙΙ ιί ίυοίΐο [ΥάΙ^ οπι] ηυββί ίιια'ίία οοΜίϊΐδτατι'ί (υτη «Ιο),

καί άνελήφϋη εις τον οΰρανόν | κα\ καλοΰσιν οιιηι Β (ΎηΙΙ νοοαηία αιιίαη) . .

Ο καλοΰσι , 6 καλοΰσιν πάλιν . . Ε Ηβεο ει δεαυεηΐϊβ ΟΓενϊΐβΓ οοηιρΓεηβηιϋι Η»

κα\ πάλιν ήρώτησαν τον Φινεές καί τον Ήλίαν, και είπαν καί αύτο\ ωσαύτως |

Φινεες (Β Ψιναίαν, Ο Φοιναία, Ο τόν Φινεές) τάν (ίΐβ 00; Β οιη) Ιερέα (Β

Ιερέαν , ίΐεπι Ο ?) . . εοπβεπί ίπιιΐ ναΐι | καί ήρώτ. καί (ϊΙβ Β , ϊΐβπι ναι» (Ι

ψαυπι ; ΟΟ οπ>) αύτ. λέγοντες (ϊΐ» 06 ΥεΙΙ ; Β οπι) | ϊδες αιπι ΒΟ . . Ο είδες

| αναληφθέντα οαπι 00 ν»ιι . . Β οπι | ήρώτησαν δέ (ίΐϊ ΒΟ ; Ο οπι) πάλιν τόν

'Αγγαΐον (ίιβ Β, νβΙΙ ιΛ βιιρπι £β«α; Ο Ήλίαν, Ο Ήσαίαν) | κα\ αυτός είπεν

ωσαύτως (ίΐ3 β; Ο ομοίως) αιπι 00 . . Β καί είπεν αύτοΐς τά όμοια | κα\ εί

παν (ΒΟ είπεν) το συνέδρ. (Β βο^Ι των Ιουδαίων) | Μωυσέως : ίιβ Β . . 00

Μωσέως | δύο ή τριών α»πι ΒΕΟ νεπ νβΐ•> Ρα1>Γ . . Ο V»!» δύο κα\ τρ. Ρπ>ε-

ΙεΓεβ ΟΟ (ει Ε?) Γιιογ »(1ά μαρτύρων, βειΐ ϊά οπι αιπι Β ν»11 (νβΐΐ Ιιιπηίιιιιιιι)

ν«π | ρήμα .. Ε »αά τέλειον [ ό Βουϊέμ οαπι Ο; Β Βουβής, νεπ Αύηάαη,

\λΟ> Αύηηάΐί . . Ο ό 'Αδδάς | έν τω νόμω . . Β αάά Μωυσε'ως | Κα\ περιε

πάτει (οοά. -πατην) Ένώχ σΰν τώ 3εώ οκπι Ε, ΐΐεπι (ίί αηώιιίανϋ ΕηκΗ οιιιη

ά»ο) ΥβΙΙ Υεη . . ΟΟ καί μετετέίη Ένώχ . . Β ούκ (βίο) εύρίσκετο Ένώχ | καί

ούχ υπάρχει (Ε ύπήρχεν) οηπι 0Ε6 (ν»ιΙ νεπ «ί Ιταη>1α(η$ αί) . . Β οπι | δτι

έ"λα($εν οαπι ΕΟ ϊίοιη (^κια ΙαΚΙ) νβΐΐ Υεη . . ΒΟ οτι μετέϋηκεν | Ίάειρος . .

ΕΟ Ίάηρος, Β Ιερέως, Ο Ήάϊρος | είπεν οοπι ΟΟ (ει Ε?) . . Β λέγει | Καί
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αγίου Μοιυσε'ως θάνατον ήκούσαμεν, και αυτόν ουκ εΐδαμεν • γέ-

γραπται γαρ έν τω νο'μω κυρίου Και άπέθανεν Μωυσής έκ στό

ματος κυρίου, και οΰκ Ιγνω άνήρ την ταφήν αΰτοΰ έως της

ημέρας ταύτης, και. £αββί Αευίς είπεν Τί οτι £αββί 2υμεών

είπεν , ως είδεν τον Ίησοΰν , Ιδού ούτος κείται είς πτώσιν και

άνάστασιν πολλών έν τω Ισραήλ, και είς σημείον άντιλεγόμενον ;

καΐ ραββί Ισαάκ είπεν Γέγραπται έν τω νόμω Ιδού έγώ έξαπο-

στέλλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, δς προπορεύσεται

έμπροσθεν σου του διαφυλάξαι σε έν πάση ο56> αγαθή, οτι το

δνομά μου κέκληται έν αύτη.

4 Τότε "Αννας καί Καϊάφας είπαν Όρθώς είπατε τα γε-

γράμμένα έν τω νόμω Μωυσέως , οτι του Ένώχ θάνατον ουδείς

είδεν καί Μωυσή θάνατον ουδείς όνόμασεν. ό δέ Ίησοΰς λόγον

τοΰ αγίου ουπι Β ν»11 . . 00 νεη οπι Καί | η'κούσαμεν . . Ο πιαίε οΰκ η'κ. |

κα\ αυτόν οΰκ (Β ρΐΌ ηϊβ οΰ μέντοι) είδαμεν (ίΐβ Β ; 00 οίδαμεν ; Ε εϊδομεν ?) :

ίΐβπι ΥαΙΙ νεη βί η'οη νϊάαηια | γέγρ. γάρ εηπι ΒΕΟ Υεη ΥβΙ» . . Ο ν»!11 οπ•

γάρ | έκ (Ο δια) στόματος εαιη ΕΟ ίιεπι ιχ οη ν»Κ νεη . . Β δια λο'γου , Ο

έν ρήματι (δε<1 μί ΐριυπι ίΙ>ΐ ε«ΐ έν αίτη'ματι) | άνήρ οηπι ΒΟΟ . . Ε άνθρωπος

| έ*ως τ. η'μ. ταύτης ουπι ΟΕΟ, ϊΐεπι ηβφκ ίη ρταηβηΐβιη άίαη \ά\Χ . . Β νεη

μέχρι της σήμερον (Ηοάίιπιατη) η'μέρας | Τί οτι οιιπι Ο , ϊίειπ (0»ϋ αϊ \φιοά]

ΒαύΗ) νεη . . Ο βιο'τι, Β οτι, ΐΐεηι (ςαοά) \άΙ^> (ν«ι» <■() . . Ε οηι Τί οτι ο5-

«ΐυβ καί ραββΐ Ίσ. είπεν | ραββί . . Β |5αββεΓς, Ο ραμβίς (Μειη ιιηΐεβ ραμβΐ

λευίς) | ως είδεν (ϊο Ο ; Β ?δεν , Ο οίδεν) τ. Ίησοΰν (Ο τ. Χριοτον Ίησ.) . .

ν«11 νεη οηι [ έν τω Ίσραη'λ οιιπι ΒΟ ν»11 Υεη . . Ο οιη | κα\ ραββί (Ο ρα

βίς) Ισαάκ (Ο Ήσαίας) είπεν οιιπι Ο ν^ιι νεη , ϊίειη Ο . . Β είπεν πάλιν (ίΐβ

«Ι \εΛ•ά ([ΐΐ8β 56([υϋηίιΐΓ αά ραββι Λευίς ρει-ιίηεαηΐ) | Ίδοΰ έγώ εοηι 00 ν»1»,

ϊίειη Ίδοΰ Ε νβΐ•» νεη .. Β ογπ | έξαποστέλλω (Ε -στελώΤ) οηηι Β (-στελλοΐν)

ΟΕ , ίίειη τηίΐίο νηΙΙ νεη . . Ο άποστελώ | προ προσώπου σου οιιηι ΒΕ νεη . .

Ο (βοά νίιΐο ροδί) Ο οηι | ος προπορεύσεται ίμπρ. σου ουπι ΒΟ . . Ο ος προ

πορεύεται προ προσώπου σου . . Ε νεη ος κατασκευάσει την όδόν σου έ*μπροσ5.

σου | τοΰ διαφυλάξ. σε έν πάση οδω άγαϋή αιηι 00, ίΐεπι Ε (οιιπι ρποι-ίοΐΗ

εοηίηη^εηβ) έν πάση ο'δω αΰτοΰ άγαίιή , ίΐεηι νηΙΙ (ν»1» αιβίοάίη ίη οτηηί νια

6οηα, ν»!1• ψιί ««ίοίι'αί οπηκι νία$ δοηα«) .. Β τοΰ διαφ. την ο'δο'ν σου την αλη-

ϋινη'ν | οτι το ϊνομά μου (ϊιη 00 ; Β σου) κέκληται έν αυτή (Ηαεο Β Ηα(>εΙ ;

Ο επικαλείσαι σε , Ο ένέγκαται) . . ναΐι ηνία (ναι* (Ι) ηαηκιι «05 αίίιι/ί (νηΐί

αΐΐηΐχΐ) ηονηχη (ηνεγκα καινο'ν 7) . . Ε οηι. Οηιηίηο νιΐιυιτι ίη Ιιϊί ΙβίεΙ.

4. Τότε εηη\ 00 ν3Η ΛΓεπ . . ΒΕ οηι | Όρϊώς εΓπατε οιιπι ΒΕΟ νβ«

νεη . . Ο καϋώς είπ. | τα γεγραμμένα ειιηα ΟΕΟ . . Β γέγραπται | έν τω νόμω

Μωυσέως (ίΐα ΒΟ ; Ο Ε Μωσέως) εηηι ΒΕΟ Ι-ιηΙΙ . . Ο Μω. έν τ. νόμ. | οτι τοΰ

Ένώχ 5άν• οΰδ. είδεν (ίΐα Ο, Ε οίδεν, Ο όνόμασεν; ΥβΗ νεη νίάίΐ) ευπι ΟΕΟ

νοίΐ νεη . . Β οτι ίάνατον τούτου οΰδ. είδεν | κα\ Μωυσή (ϊΐα Β , ΐΐεηι εί βαηΜ

Λίο</5ί ναι» ; ίκά Ε καί τοΰ προφη'του Ήλιου , Ο ν»!1» νεη καί τοΰ αγίου Ηλία.

Ρι-αοΙεΓεα Υβΐ» ΕΙίαί ηοηιεη ριο ΕηοοΙι Ηαοεί) ^άνατ. ουδείς όνόμασεν (όνόμασεν
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δδωκεν το} Πιλάτω" και οτι εϊδαμεν αυτόν ραπίσματα λαβόντα

καΐ έμπτύσματα εις το πρόσωπον αυτού , και οτι οι στρατιώται

στέφανον έξ ακανθών περιέθηκαν αύτ&5, καί οτι έφραγελλώθη

και άπόφασιν έ"λαβεν άπο Πιλάτου, και οτι έπί τοΰ Κρανίου

έσταυρώθη καί δύο λησται μετ' αύτοΰ, καϊ οτι οξος έπότισαν

αύτον μετά χολής, και οτι λόγχη την πλευράν αύτοΰ έξεκεντησεν

Λογγΐνος ο στρατιώτης, και οτι το σώμα αύτοΰ ήτήσατο Ιωσήφ

ό τίμιος πατήρ ημών, καί οτι καθώς λέγει ανέστη, καϊ καθώς λέγου-

σιν οι τρεις διδάσκαλοι Εϊδομεν αυτόν αναληφθέντα εις τον ούρα-

νόν. καί οτι ό £αββί Λευίς εΐπεν μαρτυρήσας τα λεχθέντα παρά

τοΰ §αββί 2υμεώνος, καί οτι εϊπεν Ιδού ούτος κείται εις πτώσιν

[ηοη ώνόμ.] ηβοεηΐ ΒΟΟ; Ε πίΓδίΐδ οίδεν) οιιιη ΒΕΟ \Γ311 ΛΈη . . Ο (δεά* ϊ« βηΐε

ηβοεΐ όνόμασεν [>γο εϊβεν) οπι | Ο λόγον ο έδωκεν | τω Πιλάτω εαπι ΒΟ . .

Ο οιη τω | καί οτι είδαμεν (Ο ί'δομεν , Ο οΕδωμεν) ουπι Β (ί« ρΓβεΙει-εβ β ββ-

οιιικίκ πΛβηϋ Ϊ51Ϊ5 ρΓβειηίωα ηβοεί χαΐ οτι εΌταυρώ-η έπί τοΰ κρανίου) , 06,

ϊιεπι ΥβΙ» βί φιία γίάίτηη! . . Ε νβΐ1> οπι οτι (ΡβηίβΓβ νϊάεΐιΐΓ ει Η. 1. ει ϊη βεα^ΐ].

>Β είπαν.) | λαβόντα οσιη 00 (ει Ε?) . . Β λαμβάνοντα | ϊία\ έμπτυσμ. ε?ς το

πρ. αΰτ. οηπι Ο . . Οχ. έμπτ. Ελαβεν, Β χα\ οτι έμπτ. έλάμβανεν είς το πρόσωπ.

αΰτοΰ , Ε χαΐ οτι έμπτ. έ"λαβε τό πρόσωπ. αΰτ. | και οτι (ειιιη Ο , ΒΟ οιη) οι

στρ. (Β οΐ στρ. ρο«1 περιέϊ. ροιιϊΐ) -- περιέϊ. αΰτώ οαιη ΒΟΟ . . Ε οιη | χαΐ

οτι (οηιη ΒΕ ; Ο οηι) έφραγελλώϊη οιιπι ΒΕΟ ..Οχ. οτι έφραγέλλωσαν αυτόν |

κα\ άπόφ. Ελαβ. από (ΒΟ ΰπό) Πιλ. οϋπι ΒΟΟ . . Ε οπι | καί οτι (οιιπι Ο; β

οπι) έπ\ τοΰ (Ο τόπου ρΓο τοΰ) Κρανίου έΌτ. οιιπι 00 . . ΒΕ κ. οτι £π\ ξύλου

έΌτ. (ίΐεπι Ρβογ ϊη /ι'οηο τηοτίΐίΜ5 «5ί ; ηεο,υε πιαρβ \'αΙΙ νεη τοΰ Κρανίου εχρη-

ιηιιηΐ) | κα\ οτι οξος οιιπι ΒΟΕ . . Ο οπι οτι | έπότισαν αυτόν ευ™ ΒΟ ΥαΙ" . .

ΕΟ νβΟ> έποτ£σ5η | μετά χολής ει™ Β (ίΐεπι βΐι( (ι α(((0 ροΐαΐ'εηιηΐ) . . Ο αοΜ

χα\ ΰσσώπου, ίΐεπι Ο μεμιγμένης .. Ε οπι | κα\ οτι (εαπι ΟΕ; ΒΟ οπι; ρπιβ-

ιετεα Ο βά(1 το σώμα αΰτοΰ) λόγχη (Β οπι? αΐίο Ιοεο ροηίΐ?) έξεκεντησεν: ϊίβ

ΒΟΕΟ, ββά" Β ροβϊ νεΛα καί την πλευράν αΰτοΰ ιίεβεΐΐ, ηϊδϊ φίοιΐ εχ νεβϋβΐκ

ίοπρΙηΓαε άερεπυΊββ εοηοΐααεηιίαηι νϋεΙιΐΓ βεα,υΐ ό στρατιώτης Λογγϊνος | Αογ-

γΐνος: Ϊ13 Ο; ΟΕ ο' Δογγ. | ό στρατιώτης εαπι Ο, ϊιεπι πι\1α νβΙΙ Υβο . . β

ό έκατόνταρχος , Ε ό στρατηγός | κα\ οτι το σώμα : ϊΐβ οπιηεβ ϊ. β. ΟΕΟ | η'τη-

σατο Ίωσ. ό τίμιος πατήρ ημών ουιη Ο, ϊΐεπι ναΙΙ ροΗνΙαχΗΙ ρκίίοίΐϋ (νβΐ& ί»-

πιίηικ) ραΐίτ ηοϊίβτ Ιο$(ρΗ (ΥλΟ> Ιοα. ραί. ηοί(.) . . Ε ητήσατο ό τίμιος Ίωση'φ,

Ο ό τίμιος πατήρ ητήσατο Ιωσήφ | καί οτι χα3ώς λέγει (ϊΐ» Ε, Ο λέγουσιν)

ανέστη αιπ> ΕΟ , βίπιίΐιίετ ΥβΙΙ νεη (βε<1 Ι,Βΐίηί οηι καϊ. λέγ.) . . Ο οπι | καί

(Ο αα•(1 οτι) καϊώς λέγουσιν: Η» ΟΕΡΟΗ, ϊΐεπι Υεη | Ε&ομεν (ϊΐβ ΡΗ; 00

ΙΚωμεν) εαπι ΟΚΟΗ ΟορΙ (βΐηιΐΐβ αηβοοΙαίΗοη νϊιΐε δυρπι) .. Ε Υεη (νΓ3ΐι) είδον

| καί οτι ^αββί εΐο: Ηηιιο ροβίΓοπιαπι ρΗΓίεπι ααΊΙυηΙ ΟΕΕΟΗ (Γβΐίηοΐ εοάίεεβ

ρ-βεεϊ ΑΒ ϊηπι αηΐε ίεΓβεεπιηΙ , ίΐεπι ϋ) , ίΐεηι Οορ1ιΐ3 ΐηΙεΓρΓβ3. ϋε 1βΙιβΪ5

νεΓΟ (ΌΐΙϊεϊΙ)Η» ΛΓαΚ Υεη ρηοπι (αηίυπι ΗίΐοεηΙ εβ(}αε εαπι εαρϊΐε XVII. εοηϊηπ-

βοηΐ ; ΚαΙίΓ εΐε οπιίιΐιιηΐ. | καί οτι : ίι3 ΟΕΡΟΗ . . νβΜ νεη ΟορΙ οηι ότι | ό

ρ"αββΙ (Η ραββίς , Ο ραμβίς) Λευίς οιιπι ΡΟΗ . . ΟΕ οπι ό | ειπεν . . Ο βηίε

Α,ευΙς ροηϊι | 2υμεώνος . . ΡΗ Συμεών | κα\ οτι είπεν οιπη ΟΕΡΟΗ . . Οορί
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άνάστασιν ϊτολλών έν τω Ισραήλ, και εις σημείον άντιλεγόμενον.

και είπαν πάντες οί διδάσκαλοι προς πάντα τον λαόν κυρίου Ει

παρά κυρίου έγένετο αύτη και ίστι θαυμαστή έν όφθαλμοϊς

ύμων, γινώσκοντες γ,ιώσεσθε, οίκος Ιακώβ, δτι γέγραπται 'Επι-

κατάρατος πάς 5 έπι. ξύλου κρεμάμενος, και έτερα γραφή δι

δάσκει θεοί οίτινες τον ούρανόν και την γήν οϋκ έποιήσαντο,

άπολοΰνται. και είπαν οί ιερείς και οί Λευϊται προς αλλήλους

Ει έ'ως του σώμμου του λεγομένου Ίωβήλ το μνημόσυνον αϋτοϋ,

γινώσκετε οτι επικρατεί έως τοΰ αιώνος , και έγειρεν έαυτώ λαόν

καινόν. τότε παρήγγειλαν οί άρχισυνάγωγοι και οί ιερείς και οί

Λευϊται παντι τω Ισραήλ λέγοντες Έπικατάρατος ό άνήρ ε'κεΐ-

νος δς ποίημα χειρός άνθρωπου προσκυνήσει, και έπικατάρατος

άνήρ δς κτίσματα παρά τον κτίσαντα προσκυνήσει, και είπεν

πάς ό λαός Αμήν αμήν.

Και ΰμνησεν πάς ό λαός τον κύριον και είπεν Εϋλογητός

κύριος , δς £δωκεν κατάπαυσιν τφ λαω Ισραήλ κατά πάντα οσα

άκεη$ | καί είπαν (ίία ΕΡΗ ; Ο είπατε λοοϊόν) πάντες (Ε οτη) οί διδ. προς πάντα

τον λαον κυρίου (Ικιεο ουηι ΡΟΗ ; Ε προ πάντων των λαών) . . Ο οπι κοΛ είπαν

»ϋΐ|ΐιρ (Ιιπη 80Γ|πί(υΓ -/.-Λ είπαν οί Ιερείς | Εί : ϊίιι 111 , ίΐβιη < '"|>ι » ■• "' τΐάβίοΓ

(|)(κΙ(|ΐκιιη [•τιίηι ηοηηυΙΙα |)ι:ιι'(ιί1ιπιΙ <(α;ιι• Ιββί η<'<]ΐιι-ιιιιΙ , ρβι^ίΐ ηιιαηάυ Ιιιιργ

ανηΐ ίταί<)ηία οοταη οαιίίί ηοιίηι) . . ΕΟ οιη | υμών πιπί III . . ΕΟ ΟορΙ ημών

| γινώσκοντες γνώσεσϊε «ιπι ΡΟΗ ΟορΙ . . Ε γινώσκετε ουν καί γνώσεσϊε | οί

κος Ιακώβ ειιπ» ΡΗ , ίΐβπι Ο ο οίκ. τοΰ 'ίακ. , ϊΐβπι ΟορΙ . . Ε λαός Ισραήλ |

Έπικατάρατος πάς ο' επί ξΰλ. χρεμ• οηπι ΡΟΗ ΟορΙ . . Ε οπι αιι» οαπ> 8εο,<}. καί

έτερα γραφή διδάσκει (Οορί ΚΙεηνη κπρίιιτα ηο$ άοαιΙ) | οΓτινες ουηι Ο . . Ε

ο? | έποιήσαντο οοπι Ο . . Ε εποίησαν | άπολοΰνται αιιη Ο (ίΐβσι ΟορΙ) . . Ε άπο-

λέσίωσαν | καΐ οί Λ ευ. οιιιη ΟΕ . . Ο οπι ο'ι Ι Εί έ'ως τοΰ σώμμου (ΐΐβ εοιίεχ,

86ΐ1 <^ιιη1 βϊΐ ηοη β83βσ,οοι•) τ. λεγ. Ίωβήλ το μν. αϋτοϋ οι™ Ο ; ηβο Γει-β οΐΐΐβτ

ΟορΙ, βοά ρΙιιι-;ι ίόϊ ΙαΙβηΙ. Ιιβ^ίΐϋΓ βηϊπι δίε ΚΙ άίχΐηιηΐ βαοΐτάοΙ($ Λ ΐΛνϋαΐ

ίηΐετ ίΐ . . . βί ίίίβ φιαη νοοαηΐ ΙοΜ , ίί«« πκηιοηα ρεηίιΐίί , ή . . . βάΐοίε ηοηκη

ίίΐίί νιαηαηηηη βϊίί ίη ίαηρχίκτηιαη ίί ηΐκΐιιηιιη ιικ 5»Μ ρορηίιιηι ηονιιτη . . Ο καί

ϊσος τοΰ λεγομένου Ίουΐλ τό μνημόσυνον αύτοΰ . . Ε εί έν τοσούτω μετά τοΰ λε

γομένου Μησοΰ κα\ το μνημόσυνον αύτοΰ εστί | επικρατεί (Ο -κράτη) έ'ως οωιι

(:<;.. Ε έπικρατίσεως | καί ΐγαριν εαπι Ο , ϊΐεηι Ο έγείρη . . Ε ποιεί | κα\

οί Δευΐται εαιη ΟΕ . . Ο οπι ο'ι | χειρός ανθρώπου ειιηι ΟΕ . . Ο χειρών αν

θρώπων | καί έπικατάρατος ό άνήρ ος κτίσματα (ΟορΙ ίτίαίιζΓαιιι) π. τ. κτίσ.

προσκυνήσει ο«πι Ε ΟορΙ . . 00 οπι | καΐ είπεν πάς ό λαός Αμήν αμήν οηηι

ΟΕ (ι» αάάϊί γίνοιτο γένοιτο) ΟορΙ (Ιβγ ΗβΒκΙ αμήν) . . Ο αϊ) Ηοο είπ. πάς ό λαός

Ιπϋκϊΐϊΐ αά ϊά ^οο<1 8εΐ|υΐιατ ΰμνησεν πάς ό λαός

ΚαΙ ΰμνησεν: ίΐβ Ε ΟορΙ . . Ο κ. λοιπόν ΰμν. | Εΰλογητός κύριος (Ε αΛΛ

αμήν) ος δδωκεν οιιη ΕΟ ΟορΙ • . Ο οω πιβίβ Εύλογ. κύριος | κατάπαυσιν ουιη

ΟΟ . . Ε άνάπανσιν | κατά πάντα οσα έλάλησεν : Η»βο (αοοΐίοιιπι) ΟορΙ εαπι
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έλάλησεν ουκ έπεσεν £ήμα £ν άπό παντός §ήματος αυτού τού

αγαθού οσα έλάλησεν Μωυση τω δούλο» αυτού, ειη κύριος ό

θεές ημών μεθ' ημών καθώς ην μετά τών πατέρων ημών μη

άπολέση ημάς. και μη άπολέση ημάς τού κλίναι καρδίαν ημών

προς αυτόν, τού πορευθήναι ημάς έν πάσαις ταΐς έδοϊς αυτού,

τού φυλάσσειν τάς έντολάς αυτού καί τα κρίματα αυτού α ένε-

τείλατο τοις πατράσιν ημών. και έ"σται κύριος εις βασιλέα επί

πάσαν την γην έν τη ήμερα εκείνη• και έσται κύριος είς, και

το όνομα αυτού εν , Κύριος βασιλεύς ημών • αυτός σώσει ήμας.

ουκ έ'στιν ομοιός σοι , κύριε • μέγας εί σύ , κύριε , καί μέγα το

ονομά σου. έν τή" δυνάμει σου ΐασαι ημάς, κύριε, καί ίαθη-

σόμεθα' σώσον ημάς, κύριε, καί σωθησόμεθα' δτι μερίς καί

κληρονομιά σου έσμέν. καί ουκ έάσει κύριος τον λαον αυτού

ένεκεν τού ονόματος αυτού τού μεγάλου, οτι ήρξατο κύριος τού

ποιεϊν ημάς εις λαόν αυτού.

Καί ύμνήσαντες άπαντες άπήλθεν έκαστος άνήρ είς τον

ρπκ•ο(•ι1ΐ'πΐιΊ)υϊ εοώαη§ϊ( | ρήμα 'έν από παντός . . Ο οηι (« ρήμα αά ρήματος

ΐΓαηβϊΙίεη:) | από παντός όήματος α. τ. ά. οσα (ΐΐβ Ο ; Ο ώς) έλάλ. Μω• τ. 8.

αύτοΰ οιιπι 00 (ίίπιίΐίκτ Οορί) . . Ε από πάντων ων έλάλησεν έν χειρί Μωυσή.

| ε?η κύρ. ό 5ε. ημών (Ο οπι) με5' ημών οαιη ΟΡΟ . . Ε κύρ. ό 5ε. ημών £σται

με5' η'μών | κα5ώς . . Ρ καϋά | μή άπολέση (οοΗ. - σει) ημάς. καί μη άπο

λέση (οοά. - σει) η'μάς "οπι Ο , ϊΐεπι Ρ οηιϊκκϊβ καί μη άπ. ημάς , ϊιεπι Ο μή

άπολέσας ημάς οπώβϊβ καί μή απ. η'μάς . . Ε μή έγκαταλίπης η'μάς κύριε , κα\

μή άπωση η'μάς, ϊιεπι Οορί ηί άακίίηφιαι ηο$ Αχηίηβ, ηοη ηαάαιαα α 4β «ί

(βεά Οορί (Ίί;ιιη ίη βεο,η. ΗΜ, ίη υιώ ίιιίί, Ιαα τηαηάαία βίο) | τοΰ κλϊναι οοπι

Ε , ίΐίΓη ιιΐ νίιΙείιΐΓ Οορί (ηοη ηαάνπαα α <β ιιί ΙιιιηιίΙίι'ηιηα οοτ ηοίΐηαα ΙΜ) . .

ΟΡΟ τοΰ είναι | καρδίαν ημών ευπι ΡΟ Οορί . . Ο (βΐ Ε ?) καρδίας ημών |

τοΰ πορευθήναι ημάς οαπι ΟΡΟ . . Ε τοΰ πορεύεσϋαι | τά κρίματα οαπι ΕΡΟΗ

. . Ο τα δικαιώματα | κα\ έ"σται κύριος είς βασιλέα (ίΐ» Ο ; Ε βασιλεύς) ίιΛ

πάσαν — εκείνη • καί (Ε οηι) έ*σται κύριος (Ε οηι) είς οαπι ΟΕ Οορί . . ΟΡΗ

& ρποπ; και έσται κύριος βά αΐΐιτυιη ΐπιιΐϊίϋιιηΐ | Κύριος βασιλεύς ημών γμπι

ΡΟΗ Οορί . . Ο (Ηεπι Ε?) κύρ. ό 5εός είς, βασιλεύς η'μών | ομοιός σοι Ο13

ΟΕΟ ; ΡΗ σου) . . ΟΕ (ηοη Οορί) αάΉαηι έν 5εοϊς | μέγας εί σύ ευπι ΟΕ . .

ΡΟΗ οπι σύ | Γασαι ημάς Η. 1. οποί ΕΡΗ . . Ο ΕηΙε έν τή δυν. σ. κύριε |

μερίς καί κληρονομία οαπι ΟΡΟΗ Οορί". . Ε μερ\ς κληρονομιάς | καί (Ο Οορί

οτι) ουκ έάσει κύριος οιιπι ΡΟΗ Οορί . . ΟΕ καί ουκ έάσεις κύριε , βεά ίη 3ε<|<}.

ηοη Γηιιΐίΐηΐ τον λα. αΰτοΰ ηεε (ιεά Ε οπι ένεκεν ιΐδα,ηε μεγάλου) ένεκεν τ. όν.

αύτοΰ τ. μ. , | τοΰ ποιείν η'μάς οιιπι ΡΟΗ . . Ο (η'μάς ποι. ?) Ε (η'μ. ποι. ?)

οπι τού •

άπαντες άπήλ5εν οοπι ΡΟΗ . . ΟΕ (οπώδο άπαντες) άπήλ5ον | είς το»
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οίκον αυτού, δοξάζοντες τον θεόν, οτι αΰτοΰ ή δόξα είς τους

αιώνας τών αιώνων, αμήν.

οΐχον αυτοΰ: αβ Ιιΐβ νβι-Βϊδ ιΙεΓιαΐ Ε | οτι αυτοΰ η δόξα (ίι» ΚΗ ; Ο οτι αυ'τώ

πρέπει δόξα κα\ το κράτος) είς — αμήν οιιπι ΡΟΗ . . Οορί ροβΐ εις τον οίκ.

αυτοΰ ΐβηΐαπιιηο(1ο ;ιι1<Ιίι «η ραα , αιηεη . . Ο οτι αυ'τω πρέπει πάσα δόξα τιμή

καΐ προσκΰνησις • μεγαλωσΰνη τε καΐ μεγαλοπρέπεια τω πατρ\ κα\ τω υ'ιώ καΐ

τώ άγίω πνεύματι εις τους αιώνας τών αιώνων, αμήν.



ΔΙΗΓΗ212 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΙΑΘΟΥ2 ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜ£2Ν

ΙΗ20Υ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ2 ΑΠΑ2 ΑΥΤΟΥ

ΑΝΑ2ΤΑ2ΕΩ2•

ΣΥΓΤΡΑΦΕΙΣΑ ΠΑΡΑ ΙΟΥΔΑΙΟΥ ΑΙΝΕΑ ΟΝΟΜΑΤΙ • ΗΝ ΜΕΤΗΝΕΓ-

ΚΕΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΓΛΩΤΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΜΑΙΔΗ

ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΤΟΠΑΡΧΗΣ ΡΩΜΑΙΟΣ.

■

Μετά το καταλυθήναι την βασιλείαν των Εβραίων, τετρα

κοσίων χρόνων παραδραμόντων , και. ύπο την βασιλείαν των

' Ρωμαίων τελούντων καΐ των Εβραίων , τοΰ 'Ρωμαίων βασιλέως

βασιλε'α αύτοΐς χειροτονούντος • τοΰ Τιβερίου Καίσαρος ύστερον

τα £ωμαϊκά σκήπτρα διέποντος , εν τω όκτωκαιδεκάτω έτει τής

βασιλείας αυτού βασιλέα χειροτονήσαντος έν τη Ιουδαία Ηρώ

δην , τον υιον Ήρώδου τοΰ πριν τα νήπια άποκτείναντος έν τή

βηθλεέμ , και τον Πιλάτον έν τη Ιερουσαλήμ έχοντος ηγεμόνα •

τοΰ "Αννα δέ και τοΰ Καϊάφα τήν άρχιερωσύνην εχόντων τής

Ιερουσαλήμ, Νικόδημος τοπάρχης 'Ρωμαΐος Ίουδαΐον προσκα-

λεσάμενος Αίνέαν ονόματι έζήτησε συγγράψασθαι τα κατά τους

καιρούς "Αννα και Καϊάφα πραχθέντα έν Ιερουσαλήμ περί τοΰ

Χριστού • ο δή και ποιήσας ό Ιουδαίος και τω Νικοδήμω πα-

ραδούς, ούτος αύθις από της εβραϊκής συγγραφής μετήνεγκε

ταύτα εις τήν £ωμαϊκήν διάλεκτον. έχει δέ τά της ιστο

ρίας ούτως.

* Ηαηο ιΐΐαίιιπι ΗββεηΙ ΑΒΟ : τον πα'ϋους οαπι Α . . ΒΟ τοΰ τιμίου πάγους |

τοΟ κυρ. ημών οιιπι ΑΟ . . Β 3(1(1 κοΛ σωτήρος ημών | καΐ της οαπι Α . . ΒΟ

καΐ περί τής | παρά οιιπι ΒΟ . . Α περί | Αίνέα οηπι Α . . ΒΟ Ένναία | μετη'-

νεγκεν έκ τής οαπι ΒΟ . . Α μετήνεγκε τής | ε?ς την αιπι Α . . ΒΟ οτα τήν |

ρωμαίδη (Ο - ίδι) οαπι ΒΟ . . Α £ωίδα (μΓο ρωμα'ίίϊα ?)

ΡΓββΓβΙϊοηειη Ηιι1>πιΐ ΑΒ : παραδραμόντων . . Β - μουντών | έτει τής . . Α

επί τής | έν τή Βηθλεέμ . . Β ο™ τή | έν τή Ιερουσαλήμ . . Β οπι τή | τοΰ

"Αννα δέ . . Κ οπι δέ | Αίνέαν . . Β 'ΚνναΙαη | ίχει δέ . . Β οπνδί
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Οαριτγ Ι.

' Του κυρίου ημών Ιησού Χριστού πολλά και μεγάλα και

εξαίσια θαύματα έν τη Ιουδαία έργασαμένου, και δια τούτο

φθονηθέντος υπό των Εβραίων, ηγεμονεύοντος εις Ιεροσόλυμα

τού Πιλάτου, άρχιερατευόντων δέ τού τε "Αννα και τού Καϊάφα,

ήλθον έκ τών Ιουδαίων προς τους αυτούς αρχιερείς Ιούδας, Λευί,

Νεφθαλείμ, Αλέξανδρος, 2ύρος, και άλλοι πολλοί λέγοντες κατά

τοΰ Χριστού" ους και απέστειλαν οί τοιούτοι αρχιερείς ειπείν

ταύτα και τώ Πιλάτω. οι και απελθόντες είπον προς αυτόν οτι

άνθρωπος περιπατεί έν τή πόλει ταύτη πατέρα έχων Ιωσήφ λε-

γόμενον και μητέρα Μαριάμ, ονομάζει δε αυτόν βασιλέα και

υίόν θεού ' και Ιουδαίος ων ανατρέπει τάς γραφάς και καταλύει

τά σάββατα. ήρώτησεν ούν ό Πιλάτος μαθείν..£ξ αυτών κατά

τίνα τρόπον καταλύει τά σάββατα. και άπεκρίθησαν ούτοι λέ

γοντες οτι τους ασθενείς ίατρεύει έν σαββάτω. λέγει ό Πιλάτος

Ει τους άσθενούντας υγιείς ποιεί, ουδέν κακόν ποιεί, λέγουσιν

αΰτώ Ει καλώς ένήργει τάς ιατρείας, μικρόν αν ην το κακόν

μαγείαις δε χρώμενος ποιεί ταύτας καί τους δαίμονας έχων παρ'

έαυτώ. λέγει ό Πιλάτος Το ίατρεύειν άρρωστον διαβολικόν έργον

ουκ ίστιν, αλλά χάρισμα έκ θεού.

2 Είπον οί Εβραίοι Δεόμεθά σου της μεγαλειότητος μετα-

καλέσασθαι αυτόν, ως αν γνωρίσης ακριβώς όπερ λέγομεν. έκ-

βαλών ουν ό Πιλάτος το μανδύλιον αυτού δέδωκεν ένί των υπηρε

τών αυτού λέγων "Απελθε καί δείςον τούτο τώ Ιησού καί είπε

αΰτώ Πιλάτος έ ήγεμών καλεί σε προς αυτόν έλθείν. απήλθε

τοίνυν ό υπηρέτης, καί εύρων τον Ιησούν προσεκαλείτο τούτον,

Ι, 1. Ίησοΰ Χριστού: Β οπι | χοΛ τοΰ Καϊάφα: Α οπ τοΰ | Ιούδας:

Β 6 Ιούδας | καί τω Πιλάτω : Β βάά η'γεμο'νι | Μαριάμ : Α Μαρίαν | ουν ό

Πιλάτος: Β ουκ ο' η'γεμών ο' Πιλ. | ούτοι λέγοντες: Α οπι λέγοντες | άσίίενοΰν-

τας: Β άσϋενεΐς | μαγείαις : Β μαγεία | παρ' έαυτώ: Β περί αΰτώ | έκ ϋεοΰ:

Β ην έκ 2εοΰ

2. σου τ. μεγαλειότητος : Β της μεγαλότητός σου | τ4 μανδύλιον (Α μαν

δύλιον εί ϊπΓγβ μανδίλιον, Β ιιΐ νίάΘΐιΐΓ μανδη'λιον) : Β αάά ήτοι το φαχιόλιον |

£νι τών ύπηρ. αύτοϋ : Β β<1ι1 'Ραχαάβ ονόματι, ήγουν τω κούρσορι (βεπρίιιηι οβί

τοΰ κούρσορος) αύτοΰ | εύρων τον Ίησοΰν : «6 Μδ ίηάβ νεΛίδ ΙβχΙι» οοιίίοΐβ Β

<χ>ηΓιΐ3Π5 εβί. δίβΐίηι εηίιη βεο,ιιυηιαΓ Κάβο: έν τη η'μέρα κυριακη τών Εβραίων
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άτλώσας έπί γης καΐ το τοΰ Πιλάτου μανδύλιον καί επάνω αυ

τού" πατείν αΰτον προτρεπόμενος. όπερ ίδόντες οί Εβραίοι καί

μεγάλως άγανακτήσαντες ήλθον προς τον Πιλάτον , γογγύζοντες

κατ αυτού πώς τοσαύτης τιμής τον Ίησοΰν ηξίωσεν.

3 Και ούτος τον άποσταλέντα ύπηρέτην άνερευνήσας πώς

οΰτως έποίησεν , άπεκρίθη ο υπηρέτης "Οτε με απέστειλες προς

τον ΊουΒαίον Άλε'ξανδρον , ένέτυχον τώ Ίησοΰ εϊσερχομε'νω την

πύλην της πόλεως καθημένω έπί όνου " και είδον τους Εβραίους

οτι έστρώννυον έν τή όδώ τα ιμάτια αυτών , καί περιεπάτει ό

όνος επάνω τών ιματίων , και έτεροι έκοπτον κλάδους * καί έξήρ-

χοντο εις ύπάντησιν αΰτοΰ και έ*κραζον Ωσαννά έν τοις ύψί-

στοις. οΰτως ούν έ*δει καί έμέ ποιήσαι.

4 Άκούσαντες οί Ιουδαίοι τους λόγους τούτους είπον προς

αυτόν 2ΰ δέ '^ωμαϊος ων πώς έγίνωσκες τα παρά τών Εβραίων

λεγόμενα ; άπεκρίθη ό υπηρέτης "Ενα έκ τών ' Εβραίων ήρώτησα,

καί εϊπέ μοι ταύτα, είπεν ό Πιλάτος Τί λέγει Ωσαννά; είπον

οί Ιουδαίοι .2ώσον ημάς κύριε, άπεκρίθη ό Πιλάτος Έπεί ομο

λογείτε οτι οΰτως έ*λεγον οί παΐΒες υμών , πώς νυν κατηγορείτε

καί λέγετε κατά τού Ίησοΰ οσα λέγετε; ε'σιώπησαν οί Ιουδαίοι

καί ουδέν ε?χον άντειπείν.

καϊημενον επί όνου, και έν τή όδώ αυτού Εβραίοι έστρώννυον τα Ιμάτια αυτών,

κα\ περιεπάτει ό όνος επάνω τών ιματίων: ηυαε φΐίιίειη α<1 ίά ρειίϊηεηΐ ηηοιΐ

ραιιΐΐο ΐϋίπ» δεοΐϊοηε 3. πιεάί» π;ιπ;ιΙιιι\ δειΐ ιιοιι ;ι|ΐιι1ϊι Τΐιϊΐο ηιιίΐΐϋϊ εα νετίη

εχαρϊιιηΐυτ , Ιΰδ Ι.ιηΐ «γπ ηοίαΐϊδ Γιιτη ίίΐί ιηίηίίΐιτ άϊιϋητ Ρϋαϋ μανδήλιον ριάϋαί

(7/ιτκίι ιαΜηνίαι , Η Ιηάαάί ίά [αοΐιιπι ϊηιΙίρηαηίίΙ)Η! οοταπι ΡίΙαΙο βα [ιτί ηη>οη-

<Κ55ί φκκ ίη ηοίίτο ΙιχΙη (ί. ε. ία Γεεεηβϊοηε ρηοι•ε) Ιί^ητϋΜΤ. Ηυηικ ίηοίρίΐ

Ί'Κϋοη» ιιοίαιίη 3 νεΛϊβ έπεί ομολογείτε ϊ. ε. β βεεί. 4. ιηεώα. | ηξίωσεν: οο-

ιΐεχ η'ξίωσης. ήξίωσας? η'ξ£ωσες?

3. πώς οΰτως: εοιίεχ π. ούτος | απέστειλες: βίο | ποιήσαι: εοάεχ έποίησα.

διιβρϊεαη ρο88Ϊ8 Ιεβεηάυιη ε»5ε ποιήσαι, κα^ώς κα\ έποίησα

4. οί παίδες υμών: Β οί άπειρόκακοι παϊδ. ϋμ.

<" Ιοεο ρηοηιιπ ααβίΐαοτ Νεείίοιιιιπι Ηαεε 1ι;ι1ιε( :

1 Τότε άγουσι τον Ίησοΰν άπο τοΰ Καϊάφα έπ\ ηγεμόνα τον Πιλάτον, ο;

(εοά. ό) ην "Ρωμαίος• η'ν δέ παρασκευή πρωί. καί ίδών Ιούδας πώς ήγαγον

τον Ίησοΰν ενώπιον τοΰ Πιλάτου, έν τρόμω καί δειλία έκατεκρίϊη δια τής αι

σχρός έπιβουλίας αΰτοΰ , καί τή αΰτοΰ άπογνώσει μεταμελη^είς βουλόμενος άπο-

στρέψαι τα τριάκοντα αργύρια τοις άρχιερεΰσι καί πρεσβυτέροις τών Ιουδαίων.

(Αά βεηαεηΐϊα ε£. ηυβε ΐηίτβ βα. XI, 2. εχ εοάϊεε Α αιΐιιηΐίΐνϊιηι».) καί γνόντες

(εοά. γνοΰς) αυτόν οί κακούργοι καί οί κατήγοροι όπερ βοΰλεται ό Ιούδας ποιή

σαι, λέγουσιν (οοά. λέγουν) κατ' αυ'τοΰ ομοφώνως, αμα καί ό λαός υβριστικώς
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5 Ερχομένου δε τοΰ Ίησοΰ προς τον Πιλάτον, προσεκύνουν

αύτον οί στρατιώται τοΰ Πιλάτου. Γσταντο δε καί άλλοι έμ

προσθεν τοΰ Πιλάτου κατέχοντες σημαίας, και ερχομένου τοΰ

Ιησού έκλιναν και αϊ σημαΐαι και προσεκύνησαν αυτόν, θαυ-

μάξοντος ούν έπι τω γεγονότι τοΰ Πιλάτου, εϊπον οί Ιουδαίοι

(βοά. - στικός) Ό προδότης , ο παράνομος , ό άπιστος , ό αχάριστος , ό τον δι-

δάσκαλον αΰτοΰ πωλήσας καί φονεύσας, ο' παρ' αυτοί τους πόδας νιπτόμενος, ο

το βαλάντιον αΰτοΰ κατέχων καί ο σα ίΐέλων διδοϋς έξ αΰτοΰ, έβίβου τη γυναικί

αΰτοΰ , καί οσα ίίέλων κρυπτών • καί πάσαν την αίτίαν της σταυρώσεως έτΏουν

επάνω αΰτοΰ. 2 Ούτος δέ άγανακτών καί μη δυνάμενος τους ονειδισμοΰς ύπο-

μένειν, καί τοσοΰτον υπό πάντων κατακρινόμενος καί ΰβριζόμενος , παραγενόμενος

έν τω ναώ καί εΰρών τους αρχιερείς καί γραμματείς καί Φαρισαίους είπεν "Ημαρ-

τον παραδοϋς αίμα ά5ώον • γινώσκω άληίώς οτι κακώς έποίησα • καί λάβετε τά

άργΰρια α μοι δεδώκατε δια το προδοΰναι τον Ίησοΰν προς φόνον υμών. οί δε

εΐπον ΤΙ προς ημάς; σύ όψει. μη (ηο• Ηοο ιηόν Ιοοο αεο,ιιε άπήγξατο Ιεχίιιπι

νεηείιιπι αηα ουπι Ρβπδίεικϊ βίΓειί βίκιιη ΤΗΗο) θελόντων δε τών Ιουδαίων βέ-

ξασίίαι τά αργύρια, £ίψας ταΰτα έν μέσω (οοιί. Β μέσον) αυτών έ*φυγε. 3 Καί

άπελ^ών εις τον οίκον αΰτοΰ ποιήσαι άγχόνην δια σχοινιού τοΰ κρεμασίΐήναι , καί

ευρεν την γυναίκα αΰτοΰ καίίημένην καί (τοΰ ?) πυρεάζειν αλέκτορα έν τη άνϋρα-

χια, έ"στω (βίο υΐβι-ο,υβ οοάεχ) έν τη σούβλα. Πρό τοΰ γεύσασίϊαι αυτόν, χαί

λέγει αΰτη Ανάστα, γΰναι, οίκονόμησόν μοι σχοινίον, οτι βοΰλομαι κρεμασϋηναι,

ως ην άξιος, η' δε γυνή αΰτοΰ έ*φη αΰτώ Τί άρα λέγεις τά βήματα ταΰτα (οοϋ.

Β ταΰτ. τά (5ήμ.) ; καί ό Ίου'δας λέγει αΰτη Γίνωσκε έν άλη-εία οτι αδίκως

παρέδωκα τον διδάσκαλόν μου Ίησοΰν τοις κακοΰργοις προς Πιλάτον τοΰ 5ανα-

τώσαι αυτο'ν • αυτός δε μέλλει άναστήσεσϋαι (οοαα. -στήσεται) τη τρίτη ήμερα,

καί οΰαί η'μΐν. καί η' γυνή αΰτοΰ ε?πεν αΰτώ Μή λέγε (οοιί. Β λέγειν) μηδέ

νομίσης (ιιίεΓΟ,ιιε οοιίεχ ναμήσας) ούτως ■ οτι ώσπερ ούτος ό αλέκτωρ πυριαζό-

μενος (δυμΓα εδί Λυρεάζειν) έν τη άνί3ρακια (οοά. Ο αίΓοα,ιιβ Ιοοο άνίΐρακία, Ηοο

αιτΓπΐΐι) φωνήσαι δύναται, ούτως καί ό Ιησούς άναστη'σεται , ώσπερ λέγεις.

καί εΰνΰς έν τω λόγω αυτής ό αλέκτωρ εκείνος ϊδωκε τάς πτέρυγας αΰτοΰ καί

έ*κραξε τρίτον, είτα πεισϊείς ό Ιούδας έτι πλείον, καί εύϊϋς έποίησε τήν άγχό

νην διά σχοινιού καί έκρεμάσ-η , καί ούτως άπήγξατο (Ηιιοιιβςιιβ Ιρχίιπιι εχδοπ'-

ρβίε ΤΗΐΙο) τή ψυχή. (8ε<μιϊΐυΓ οί δε τω σώματι, άλλοτε έλάκισεν [βίο] , έπρί-

σίιη καί έβρέμεσεν [?] : ηιιβε πιαί'βϊηί βάδοπμία Γιιϊδδε ϊπάεηιιβ ϊη Ιεχίιιηι ιγγθ-

ρβίββε βρριΐΓβΐ.) 4 Οί δέ αρχιερείς λαβόντες τά αργύρια είπον Οΰκ έξεστι βαλεΐν

αυτά εις τόν κορβανά (βίο), οτι έπιτ;μή α?ματο'ί έστιν. συμβούλιόν τε λαβόντες

η'γόρασαν έξ αυτών τόν άγρόν τοΰ κεραμέως εϊς ταφήν τοις ξένοις. διό έκλη'ϋη

ό αγρός εκείνος αγρός αίματος εως τής σήμερον, τότε έπληρώϊη τό ρηϊέν διά

Ιερεμίου τοΰ προφήτου λέγοντος Καί ίλαβον τά τριάκοντα αργύρια , τήν τιμήν

τοΰ τετιμημένου , ον έτιμήσαντο από υιών Ισραήλ, καί έδωκαν αυτά είς τόν

άγρόν τοΰ κεραμέως, κα-ά συνέταξε μοι κύριος. 1;<πι «εηυίκΐΓ Ερχομένου δέ τοΰ

'ίησοΰ εΐο, ο,ιιηε οιιιπ βεοΐίοπε ώοϊΙπ Ιεχίιΐδ δ. οοηνεηΐιιηΐ.

ό. προς τόν Πιλάτον: ΒΟ πρ. τ. ηγεμόνα Πιλ. [ ϊσταντο δέ καί: ΒΟ οπι

δέ | καί έρχ. τ. ' Ιησού : Η»εο ΒΟ οπι | καί προσεκύνησαν (ΒΟ -χύνουν): καί εχ

ΒΟ Γεοερί; ηυοιΐ βϊ ουπι οοιίίοβ Α οαιίΐΙϊΐιΐΓ, έκλιναν 3(1 ηιίΐΐΐεδ ΓεΙ'εΓεηάιιηι ε8(

βοδ (|αϊ κατέχοντες σημαίας πιοιίο άίοΐί βοπί. | έπί τ. γεγονότι: ϊΐα ΑΒ . . Ο οιη
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τυρός αυτόν Κύριε, ουχί τά σημεία προσεκύνησαν τον Ίησοΰν,

άλλ' οί στρατιώται οί ταΰτα κατέχοντες άμελώς.

6 Λέγει, ό Πιλάτος τω άρχισυναγώγω "Εκλεξαι άνδρας δυ

νατούς δώδεκα και δός αύτοΐς τα σημεία ώστε κατέχειν ταΰτα

Ισχυρώς, και τούτου γενομένου έκέλευσεν ό Πιλάτος τώ υπηρέτη

έκβαλείν £ξω τον Ίησοΰν και πάλιν εισαγαγείν αυτόν, εισερχο

μένου δέ αύτοΰ πάλιν έ*κλιναν τά σημεία και προσεκύνησαν αυ

τόν, έθαύμασεν ούν μεγάλως ό Πιλάτος, οί δέ Ιουδαίοι εϊπον

Μάγος εστίν, και δια τοΰτο ποιεί αυτά.

Ολρυτ II.

1 Λέγει ό Πιλάτος τω Ίησοΰ Άκούεις τί ούτοί σου κατα-

μαρτυροΰσιν, και ούκ άποκρίνη; άπεκρίθη ό Ιησούς καί λέγει

Πάς άνθρωπος έξουσίαν έχει τοΰ λαλείν είτε καλόν θέλει είτε κα

κόν έ*χοντες ούν καί αυτοί έξουσίαν ά θέλουσιν λέγουσιν.

2 Είπον οί Ιουδαίοι προς αυτόν Τί ίχομεν λέγειν περί σού ;

πρώτον , οτι έξ αμαρτίας ε? γεγεννημένος • δεύτερον , οτι διά σέ,

δτε έγεννήθης , έφόνευσαν τά βρέφη " τρίτον , οτι ό πατήρ σου

καί ή μήτηρ σου έ*φυγον εις την Αΐγυπτον , διό ουδέν εΖχον θάρ-

σος εις τον λαόν.

3 Έπί τούτοις άπεκρίθησαν οί Ιουδαίοι οί παρόντες έκείσε

θεοσεβείς άνθρωποι καί εΐπον Ημείς λέγομεν οτι ή γέννησις αύ

τοΰ έξ αμαρτίας ούκ έστιν • οΐδαμεν γάρ οτι τήν μητέρα αύτοΰ

Μαριάμ ό Ιωσήφ κατά λόγον μνηστείας έδέξατο είς τήρησιν.

τά σημεία: Ο τά σημαία

6. δυνατούς: Ο καλούς δυνατούς | και δος αύτ. τ. σημεία: Ηββο ΒΟ οηι |

ταΰτα: ΒΟ αυτά | δε αύτοΰ πάλιν έκλιναν: ΒΟ δΐ τοΰ Ίησοΰ έκλιναν | προσεκύν.

αυτόν: Ο ίΐι1<1 ως βασιλέα των βασιλευόντων κα\ κύριον των κυριευόντων | εστίν:

ΐΐα Λ . . (Β?) Ο εστί | ποιεί αυτά: Β π. ταΰτα

II, 1. τί ούτοι: Α τί οτι | α'ποκρίνη: Ο άποκρίνει | είτε καλ. 3. ε. κακόν:

ίο ΑΒ . . Οόΐ 5έλει | ούν: Ο οηι | α 3έλ. λέγουσιν αιπι Α . . Β α ϊέλ. λέγειν,

β φϋΐέγγειν α θέλουσιν

2. Εϊπον: Ο αάά ουν | Ο γεγενημένος | ό'τε έγεννη'3ης: Α οτι έγ. | έφό

νευσαν τά βρέφη οαπι Ο . . Α έφονεύ^ησαν δεκατέσσαρες χιλιάδες βρέφη , Β έφο-

νεύί. τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες βρέφη | είς την ΑΓγ. οωη Α . . ΒΟ οπι

τη'ν | ϋάρσος οαπι Α . . Ο δάρος , Β ίάρρος

3. οί (Α οπι) παρόντες έκεϊσε οαπι ΑΒ . . Ο οι παρ. δώδεκα | οτι η" γέν-

νησις αύτοΰ - - Μαριάμ (ϊίβ Β ; Α Μαρίαν) - - έδέξατο (η. Ι. Α βάά ταύτον.

Οοοά μ φώ ιοιίηιιε νοίιιρηΐ , ηοη Ιωη ταύτην οωιπ έαυτω οοιτίίίΡπιΙιιιη π-
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είπεν 6 Πιλάτος Λοιπόν ψεύδεστε ΰμεΐς οΕ λέγοντες οτι έξ αμαρ

τίας έστιν ή γέννησις αυτού, λέγουσιν πάλιν αυτοί τώ Πιλάτω

Ό λαός όλος μαρτυρεί οτι μάγος εστίν, άπεκρίθησαν οΕ θεοσε-

βεϊς Ιουδαίοι και είπον Ημείς και εις την μνηστείαν της μητρός

αΰτοΰ ήμεν, και Ιουδαίοι έσμεν, και πάσαν την πολιτείαν αυ

τού οΐδαμεν * αλλά μάγον είναι, τούτο οΰκ οΐδαμεν. οι δέ ταύτα

λέγοντες Ιουδαίοι ήσαν ούτοι" Λάζαρος, Άσθάριος, Αντώνιος,

Ιάκωβος, Ζαράς, Σαμουήλ, Ισαάκ, Φινεές, Κρίσπος, Δά-

γριππος, Άμεσε και Ιούδας.

4 Λέγει οΰν προς αυτούς ό Πιλάτος Εις την ζωήν τού Καί

σαρος θέλω Ενα όμόσητε, ει χωρίς αμαρτίας εστίν ή γέννησις τού

άνθρωπου τούτου, άπεκρίθησαν ούτοι Ό νόμος ημών ορίζει ί'να

μηδέν ομνΰωμεν, οτι μεγάλη αμαρτία εστίν ό όρκος, πλην εις

την ζωήν τού Καίσαρος όμνύομεν οτι χωρίς αμαρτίας εστίν ή

γέννησις αΰτοΰ " ει δέ ψευδόμεθα , καρατομηθήναι πάντας ημάς

κέλευσον. ταύτα τούτων είπόντων άπεκρίθησαν οι κατηγορούν-

τες Ιουδαίοι προς τον Πιλάτον και είπον Και πλέον πιστεύεις

τοις τοιοΰτοις δώδεκα μόνοις Ίουδαίοις ή τώ παντί πλήθει και

ήμΐν άκριας εΐδόσιν αυτόν μάγον και βλάσφημον και υΕόν θεού

εαυτόν ονομάζοντα;

■' Τότε έκέλευσεν ό Πιλάτος έξελθεΐν πάντας έκ τού πραι-

τωρίου άνευ μόνων τών ρηθέντων δοίδεκα" και τούτου γενομένου

(ΙβίΜΐ-.) — πάλι•* αυτοί (Β αΰτ. πάλ.) — όλος (Α οττι) — μάγος (Α ο' μάγος)

-- Ιουδαίοι (Β ο'ι Μουδ.) — ημεν (Β ημείϊα) — είναι τούτο (Α ε?ν. τοΰτον,

Β τοΰτον είν.) οΰκ οίδαμεν (Α εϊδαμεν) οιπτι ΑΒ . . Ο $ίο : οτι η" γέννησις αΰτοΰ

κα\ η αναστροφή οΰκ Εστίν £ξ αμαρτίας, ώς φατέ• οτι κα\ είς τήν μνηστείαν

της μητρός αΰτοΰ είσμέν («ίο; οοπ-ϊβο ημεν. Ιίοπι Ο ΐπίπι είσαν μι-ο ήσαν.),

καΐ η' μη'τηρ αΰτοΰ Μαρία έδόίίη τω Ιωσήφ εϊς μνηστείαν, οΰ γαμικήν, άλλ' είς

τηρησιν ■ καΐ πάσαν τήν πολιτείαν αΰτοΰ ϊδομεν (οοάεχ Εδωμεν) , άλλα μάγον η*

πλάνον οΰκ οϊδαμεν , ώς φϊέγγεσϊε (εοά. - σϊϊαι) | λέγοντες Ιουδαίοι οιιπι ΒΟ . .

Α λέγ. ϋεοσεβεΐς Ίουδ. | Αάζαρος ιι«φιβ Κρίσπος: ίπ ηίβ ιιοπιηιϊΙιιιν οοάά. ΑΒΟ

ριχ>Γ8ΐΐ5 οοη$οπιίιιηΐ | Δάγριππος ουϋι ΒΟ . . Α Δαγρίπος (ηοο αοεειιΐυ). Εχ

«Ιΐεπ» Γεοεηβίοηβ ηοηιρη 'Αγρίππας Ηυο ηααάπιΐ | Άμεσε* οιιπι Α . . ΒΟ Εΰμεσσέ

4. τοΰ Καίσαρος: Ο οπι τοΰ | άπεκρ. ούτοι οιιπι ΑΟ . . Β αϋ<1 καΐ είπον |

ϊνα μηδ. όμνΰωμ. οαιη ΑΒ . . Ο μή ο'μνύειν δλως | πλην ουπι Α . . ΒΟ πλ. δε" |

όμνύομεν οιιπι Α . . ΒΟ ομνΰωμεν | πάντας ουπι Α . . ΒΟ οπι | ταΰτα τούτ.

είπ. οιιπι ΑΒ . . Ο ογπ | πρ. τον Πιλ. οιιιη Α . . ΒΟ οπι τον | μο'νοις οοπι Α . .

ΒΟ οπι | τώ παντί ουπι Α . . ΒΟ παντ\ τω | βλάσφημον ουπι ΒΟ . . Α βλασφη-

μοΰντα | εαυτόν: Ο οπι

δ. ίξελ^είν πάντας αιπι ΑΟ . . Β πάντας έξελ3. | μόνων: ΑΟ μόνον |
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λέγει προς αυτούς κρυφίως έ Πιλάτος Τόν άνθρωπον τούτον φαί

νεται οτι άπο φθόνου και μανίας θέλουσιν οί Ιουδαίοι Γνα φονεύ-

σουσιν αυτόν. Εν γάρ, διότι καταλύει τα σάββατα, κατηγο-

ρούσιν αυτού ' αυτός δέ τότε ποιεί καλόν έργον , διότι θεραπεύει

τους ασθενείς* τούτο καταδίκη θανάτου εις τόν άνθρωπον ουκ

εστίν, λέγουσιν αύτ&> και οί δώδεκα Ναί, κύριε, ούτως έχει.

ΟΑΡυτ III.

1 Έξήλθεν ούν ο Πιλάτος έ"ξω μετ' οργής και θυμού, και

λέγει προς τόν "Ανναν καί τόν Καϊάφαν και προς τόν οχλον ο?

έ*φερον τόν Ίησούν Μάρτυρα έχω τόν ήλιον οτι ουδέν πταίσμα

ευρίσκω εις τούτον τόν άνθρωπον. άπεκρίθη ό όχλος Ει ούκ ην

ούτος γόης καί μάγος και βλάσφημος, ούκ αν προς το μεγαλείον

το σον αύτον ήγομεν. εΐπεν έ Πιλάτος Εξετάσατε τούτον ύμείς,

και έπεί νόμον έχετε, καθώς λέγει ό νόμος υμών, οΰτ&)ς ποιή

σατε, είπον οί Ιουδαίοι Ό νόμος ήμοϊν ούδένα άνθρωπον παρα

χωρεί φονεύσαι. λέγει ό Πιλάτος Ει ύμείς φονεύειν ου' βούλεσθε,

πόσον μάλλον έγώ.

2 Τότε εστράφη ό Πιλάτος έν τω παλατίω καί λέγει προς

τόν Ίησούν Είπε μοι, σύ εί ό βασιλεύς των Ιουδαίων; άπεκρίθη

έ Ιησούς 2ύ τούτο λέγεις, ή άλλοι Ιουδαίοι εϊπον τούτο προς

φαίνεται: Α ρι-βειη άρχοντες, ϊΐεπι ΒΟ κατά το φαινόμενον άρχοντες, ηιΐϊε νεΛβ

ίιι πιιιι μίιιΐ' αιΐ οί Ιουδαίοι 3<1δεηρΐ8 Γϋίδδκ ϊηπι Τΐιϊΐο βαβρίεαίικ βΑ. ΡΓαεΙει-εα

Β ραβί φαίνεται αάά μοι | άπο φθόνου ευ™ ΑΒ . . Ο δια φθόνου | χαΐ μανίας

ευπι Α . . ΒΟ οπι καί | φονεύσουσιν ουπι ΑΟ . . Β (?) φονεύσωσιν | έ*ν : Α έάν,

Ο ίνα | τα σάββατα αιπ» ΒΟ . . Α το σάββατον | Α κατηγορ. αυτόν | διότι

θεραπεύει ουπι ΒΟ . . Α οτι $εραπ. | τους ασθενείς: Ο βοΜ ως κα\ τάς λοιπάς

η'μέρας | τοΰτο καταδίκη οιιπι ΒΟ . . Α τότε καταδ. | κα\ οί δώδ. ειιηι Ο . .

ΑΒ οπι καί | Ο κύριε* μου

III, 1. κα\ τόν Καϊάφαν: Ο οιη τόν | όχλον ευπι ΒΟ .. Α λαόν | οι ίφε-

ρον (ΒΟ ον ηφερον) τ. Ίησ. εοπι ΒΟ . . Α οηι | Μάρτυρα — εις τ. τ. άν2ρωπ.

ουπι ΑΒ . . Ο Τίνα κατηγορίαν φέρετε κατά τοΰ άνθρωπου τούτου , βία,ιιβ εβαΈπι

Β ρΓβεπιϊιίειε αΊεΐΐιΐΓ ϊΐΐίβ Μάρτυρα εΐε | άπεκρ. ό οχλ. εαπι Α . . ΒΟ βάά καί

είπεν | Εί ουκ ουπι Α ... ΒΟ Έάν μη | μάγος κ. βλάσφημος ευπι Α . . ΒΟ

βλάσφ. κ. μάγ. κα\ κακοποιός | αύτον ηγομεν ευπι Α . . ΒΟ ηγομ. αύτ. κα\ παρε-

δώκαμεν | εϊπεν ό Πιλ. οαπι Α . . ΒΟ είπ. ούν ό ΙΙιλ. | Ο Εξετάσετε | Α

οδτω | είπον οί Ίουδ. οαπι Α Β . . Ο εϊπ. ουν ο'ι Ίουδ. | φονεΰσαι ειιπι Α . .

ΒΟ ημάς φον. | πόσον: δΐε ΑΒ; Ο τόσον

2. καί: λέγει πρ. τόν Ίησοΰν ειιπι Α . . ΒΟ καί έφώνησεν τόν Ίησοΰν (Ο

τω Ίησοΰ) καί εΐπεν αύτω | σΰ εί αιιη ΑΟ . . Β εί σύ εί | άπεκρ. ο' Ίησ.
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σέ, "να με ερωτήσεις; εϊπεν δ Πιλάτος Και μήτι έγώ Εβραίος

είμι; έγώ οΰκ ειμί Εβραίος• δ λαός σου δέ και οι αρχιερείς

παρέδωκάν σε εις τάς χείρας μου ■ και είπε μοι ει βασιλεύς ε!

τών Ιουδαίων, άπεκρίθη δ Ιησούς Ή βασιλεία ή έμή οΰκ έ*στιν

έν τώ κόσμω τούτω" ά γαρ ην ή έμή βασιλεία έν τούτω τφ

κόσμω, οί στρατιώταί μου οΰκ αν έ"μελλον άμελήσαι κρατηθήναί

με " λοιπόν ή βασιλεία μου οΰκ ίστιν έν τούτω τω κόσμο), λέγει

δ Πιλάτος Το λοιπόν βασιλεύς εϊ; είπεν δ Ιησούς 2ύ είπας" έγώ

εις τούτο έγεννήθην του μαρτυρείν την άλήθειαν, και ε'ί τίς έστιν

άνθρωπος της αληθείας , πιστεύει τον λόγον μου και ποιεί αυτόν,

λέγει δ Πιλάτος Τί έστιν ή αλήθεια; άπεκρίθη δ Ιησούς Ή

αλήθεια έστιν έκ των ουρανών, λέγει ό Πιλάτος Έν τη γη

δε οΰκ έστιν αλήθεια; λέγει δ Χριστός Έγώ είμι ή αλήθεια"

και πώς έν τη γη κρίνεται ή αλήθεια παρά των εχόντων γηΐ-

νην έςουσίαν;

ΐ,κνντ IV.

1 Άφείς ούν ό Πιλάτος τον Χριστόν μόνον έξήλθεν ξξα και

λέγει τοις Ίουδαίοις Έγώ ουδέν ευρίσκω πταίσμα εις τούτον τον

άνθρωπον. άπεκρίθησαν οί Ιουδαίοι Ημείς Γνα εΐπωμεν τη με-

γαλειότητί σου τί είπεν αΰτδς " είπεν οτι δύναμαι καταλϋσαι τον

ναόν τού θεού και διά τριών ήμερων οίκοδομήσαι αυτόν, λέγει

δ Πιλάτος Και ποίον ναόν είπεν Γνα κατάλυση ; είπον οί Εβραίοι

Τον ναόν τού 2ολομώντος, δν δκτιζεν δ 2ολομών έπι έτεσι τεσ-

σαράκοντα εξ.

οοπι Α . . ΒΟ άπεχρ. αντώ ο Τησ. χα\ είπεν | ερωτήσεις: ιΐ» ΑΟ . . Β -τη'σης

| Ο είπεν δε ο Πιλ. | έγώ ούχ ειμί Έβρ. οοπι ΑΒ . . Ο οπι | ο λα. σου δε' ουπι

Α . . ΙΚ; οπι δε' | ουκ έΌτ. έν τω χ. τούτω : Ο αβΜ οΐλλ' αιώνιας | ίμελλον ουπι

Α . . ΒΟ ίμελον | έν τούτω τ. χ. οοπι Α . . ΒΟ έν τώ χ. τούτω | Τό λοιπο'ν

οιιπι Α Β . . Ο οπι Το' | είπ. ο' Ίησ. ουπι Α . . ΒΟ άπεκρίϋη Ίηοοΰς | Τί έστ.

τ] άληί. οαπι Α . . ΒΟ οπι ή | άπεχρ. ό Ίησ. (Β ο' Χριστός) Ή οίλη'ί. έστ. (Α

βά<1 ό Χριστές ο') έχ τ. ούρ. — γηίνην έξουσίαν οαπι ΑΒ . . Ο άπεχρ. ό 'ίησ.

Έγώ ειμί η αλήθεια , ος λαλώ την άλήϊειαν

IV, 1. εις τοΰτ. τ. άνϋρωπ. ουπι Α .. Β έν τούτω τω άν^ρώπω, Ο έν τω

άν^ρ. τούτω | Ήμεϊς Γνα εΐπωμεν οαπι ΑΒ . . Ο Έροΰμεν | είπεν οτι οαπι ΑΒ . .

Ο έφη οτι 1 λέγει ό Πιλ. Κ.α\ (Α οπι) - - κατάλυση (Β - λύσει) ; είπ. οί 'Εβραϋκ

(Β Ιουδαίοι) - - έπ\ έτεσι (Β επί έτη) ,τεσσ. £ξ οαπι ΑΒ . . Ο ον (ρποηοαβ

οπι!«ϋ) έχτιζεν ο' Σολομών (ηοο αεοεηία) έπ\ έτη τεσσ. έξ. χαΐ άναστάς ό άρ-

Κν.ιιΐίτ. αροεΓ. ι•ιΙ. ΊΊβεηεαιΙοΓΓ. ] 8
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5 Λέγει ό Πιλάτος ιδία προς τους αρχιερείς και τους γραμ

ματείς και τους Φαρισαίους Παρακαλώ υμάς, μηδέν ποιήσατε

κακόν εις τοϋτον τον άνθρωπον. έάν γαρ ποιήσητε κακόν είς

τούτον , άδικα μέλλετε ποιήσειν • ου* γάρ έστιν δίκαιον άποθανείν

τοιούτον άνθρωπον , δστις έποίησεν αγαθά μεγάλα προς πολλούς

ανθρώπους, είπον εκείνοι προς τον Πιλάτον ΕΙ ο άτιμάσας, κύ

ριε μου, τόν Καίσαρα άξιος έστι θανάτου, πόσω γε μάλλον ούτος

έ άτιμάζων τον θεόν.

3 Τότε ώρισεν ό Πιλάτος, και έξήλθον πάντες ?ξω. είτα

λέγει τώ Ιησού Τί θέλεις ποιήσω σοι; λέγει έ Ιησούς τψ Πιλάτω

Ποίησον εις έμέ όπως έστιν ώρισμένον. λέγει έ Πιλάτος Πώς

εστίν ώρισμένον; άπεκρίθη Ιησούς Ό Μωυσής και οι προφήται

έ*γραψαν σταυρωθήναί με και άναστήναι. άκούσαντες οί Εβραίοι

εϊπον προς τον Πιλάτον Τί ζητείτε άκούσαι μεγαλωτέραν ΰβριν

έξ αυτού προς τόν θεόν ; λέγει ό Πιλάτος "Υβρεως λόγος ούτος

προς τόν θεόν ουκ £στιν , έπεί έν ταίς προφητικαίς βίβλοις γρά

φεται, είπον οί Εβραίοι Ή ημετέρα γραφή λέγει Έάν πταίση

άνθρωπος προς άνθρωπον, ήγουν έάν ύβρίση αυτόν, άξιος έστιν

Γνα λαμβάνη μετά ράβδου πληγάς τεσσαράκοντα ' έάν δέ ύβρίση

τις τόν θεόν, Γνα λιθοβολήται.

4 Τότε ήλθε μηνυτής άπό της Πρόκλης της γυναικός Πι

λάτου προς αυτόν ■ το δέ μήνυμα έ*λεγεν οτι πρόσεχε μη συγκα-

χιερεύς λέγει τψ Ίησοΰ Εξορκίζω σε κατά τοΰ 5εοΰ τοϋ ζώντος, ίνα ημΐν εΓπης

ει σϋ ε! 6 Χρίστος ό υίος τοΰ ίίεοΰ τοΰ ζώντος, λέγει Ίησοΰς (ηοη 4 Ίησ.) 20

εΐπας. τότε ό άρχιερεΰς διέσχισεν τά Ιμάτια αϋτοΰ λέγων οτι έβλασφήμησεν

τ£ ίτι χρείαν ίχομεν μαρτύρων ; η'κοΰσατε την βλασφημίαν αύτοΰ

2. ίδία ουπι Α . . Β κατ ιδίαν, Ο κατ' ιδία | Ο προς τους άρχιερ. καΐ

γραμμ. κα\ Φαρισ. ] Ο οπι Παρακαλώ — έάν γάρ ποιήσητε (Β -σετε) κακ. είς

τοΰτ. (Β είς τοΰτ. κακ.) - - ποιη'σειν | Ο μεγάλα άγαϋά είς πολλ. άν^ρ. | Ο ϋανάτ.

εστίν | γε εαιπ Ο . . ΑΒ οπι | ό άτιμάζων ευπι Α . . Β ό άτιμάσας . . Ο ό υβρίζων

3. Ο ορισεν | όπως εστίν ουπι ΒΟ . . Α όπερ εστίν | λέγ. ό Πιλ. Πώς έ.

ώρ. απεκρ. Ίησ. οιιπι Α . . ΒΟ ηίΐ αΐβϊ κα\ πάλιν ο' Ίησοΰς ίφη | με καΐ άναοτ.

επιη ΒΟ . . Α κ. άναστ. με | άκούσ. οί Έβρ. ουπι Α . . ΒΟ άκοΰσ. 8ε ταΟτα οί

Ιουδαίοι (Β Εβραίοι) | ζητείτε οιιπι Α . . ΒΟ ζητείς | μεγαλωτέραν οηπι ΑΒ . .

Ο μεγαλειοτέραν | λόγος ούτος οιιπι ΑΟ . . Β (?) ό λ. ουτ. | Β προς ϋεόν |

Έάν πταίση - - ΰβρίση αυτόν οιιη ΑΒ . . Ο Έάν υβρίσει άνθρωπος άνϋρωπον |

Ο οπ» άξιο'ς έστιν | Ο Γνα λαμβάνει | Ο ει δέ τόν 5&. υβρίσει τις | Ο λιθοβο

λείται, Α -λίται

4. τό δε μήνυμα ίλεγ. οαπι ΑΒ . . Ο ηίΐ ηίβϊ λέγων | οτι πρ. μη συγκ.
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ταβής Γνα γένηταί τι κακόν εις τον Ίησούν τον καλόν άνθρω-

πον. οτι κατά ταύτην την νύκταν φοβερούς όνείρους είδον δι'

αυτόν, έ'δοικεν δε άπολογίαν ό Πιλάτος προς τους Εβραίους λέ

γων οτι ε'άν έχετε ΰβριν εις τον θεόν τον λόγον ον λέγετε οτι είπεν

έ Ιησούς, λάβετε αυτόν και κρίνατε ύμείς κατά τον νόμον υμών.

είπον οί Ιουδαίοι τω Πιλάτω Ημείς θέλομεν Γνα σταυρώσεις αυ

τόν, λέγει ό Πιλάτος Ουκ έστιν τούτο καλόν.

5 Στραφείς δέ ό Πιλάτος προς τον λαόν είδε πολλούς

κλαίοντας, και είπεν ΈμοΙ δοκεϊ οτι ούκ έ*στι τού λαού παντός

θέλημα τον άνθρωπον τούτον άποθανείν. λέγουσιν οί ιερείς και

οί γραμματείς Ήμεΐς διά τούτο τον λαόν άπαντα ήγάγομεν, ίνα

λάβης πληροφορίαν οτι πάντες τον θάνατον αυτού θέλουσιν. λέ

γει ό Πιλάτος Τί γάρ κακόν έποίησβν; εΐπον οί Εβραίοι Βασιλέα

εαυτόν είναι λέγει και υίόν θεού.

Οαριγγ V.

1 Ιουδαίος ούν θεοσεβής μέσον σταθείς ονόματι Νικόδημος

είπεν προς τον Πιλάτον Δέομαι τής μεγαλειότητός _σου έάσαί με

ειπείν προς σέ ολίγα τινά βήματα. Εϊπέ, έφη ό Πιλάτος, λέγει

ό Νικόδημος Έγώ είπα τοις ίερεύσιν και τοίς Λευίταις και τοίς

γραμματεύσι και τω λαω παρών έν τη συναγωγή Τίνα λόγον

έχετε κατά τού άνθρωπου τούτου ; ούτος ό άνθρωπος πολλά θαύ

ματα ποιεί, οσα άνθρωπος ποτέ ούκ έποίησεν ουδέ μη ποιήσει.

άφετε ούν αυτόν • καΐ εΐ μέν έστιν άπό θεού οσα ποιεί, Γστασθαι

?νβ γένητ. (Α λέγηται) - - τ. καλ. άνθρωπον (Α τ. καλ. τόν άνθρωπον , ββά οογ-

γροΙοπι ββΐ ανθρώπων, ηοπ ηιπίαίο τόν) οηιη ΑΒ . . Ο ] Ιρόσεχε τω δικαίω Ίησοΰ

μή συγκαταβής (οπώδππι β«1 ίνα) γένηταί τι κακόν εις αυτόν | ταΰτην οικπ ΒΟ

. . Α οπι | νΰκταν οαπι ΑΟ | Εβραίους οιιπι Α . . ΒΟ Ιουδαίους | λίγων (εο-

4«χ ο' λέγ.) οτι έάν έχετε Ζβριν εις τ. ϋ. τον λόγ. ο«πι Α . . ΒΟ Ίδοϋ έάν έχετε

οτι ύβρις εστί προς τ. 5. τόν λόγ. | ειπον οί Ίουδ. οππι ΑΒ . . Ο λέγουσιν οί

ιερείς καΐ γραμματείς | ίνα σταυρώσεις (Β - σης) οαπι ΒΟ . . Α ίνα οταυρώσω-

μεν | Ο (ίΐβσι Β?) έφη ό Πιλάτος

5. 2τραφε1ς δε ό Πιλ. - - οτι ου'κ έΌτι (ίεβ Α; Β ου'κ είναι) - - ϋέλουσιν.

λέγει ό Πιλάτος οππι ΑΒ . . Ο οππιΐη οπι | είπ. οί Έβρ. οιιιη Α . . ΒΟ ύη. ουν

οί ΊουδαΓοι

V, 1. Ίουδ. οιΐν μέσον σταθείς -- έάσαί με (Α μοι) -- Είπε, έφη ο' Πιλ.

(Β έφ. 6 Πιλ. Είπε) - - έν τη" συναγωγή Τίνα οοπι ΑΒ . . Ο πιΊ ηώί Καεο Ίουδ.

ουν δεοσεβ. Νικόδημος ονόματι στα5ε\ς μέσον πάντων έφη Τίνα | Ο οπι ουδέ

μή ποιη'σει | Ο οπι ουν | ει μέν έστιν . . Ο οπι έστιν

18*
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μέλλουσιν ει δέ έστιν άπό ανθρώπων, καταλυθηναι μέλλουσιν.

Καθώς έγένετο και δταν άπέστειλεν ό θεός τον Μωυσήν εις την

Αΐγυπτον, και εΐπεν προς αυτόν ό Φαραο> βασιλεύς της Αι

γύπτου Γνα ποίηση σημεΐον , και έποίησεν. είτα είχεν ό Φαρίαώ

και μάγους δύο, τον Ίαννήν και τον Ίαμβρήν, και εποίησαν

και αυτοί σημεία μαγική τέχνη χρώμενοι, οΰχι δέ οσα έποίησεν

ό Μωυσής. εϊχον δέ οί Αιγύπτιοι τους τοιούτους μάγους ως

θεούς- διότι δέ ούκ ήσαν εκείνοι έκ θεοΰ, κατελύθησαν οσα εποίη

σαν, ούτος ούν ο Ίησοΰς τον Λάζαρον άνέστησεν, και ζή. διά

τούτο δέομαι σου , κύριε μου , Γνα μηδέν παραχώρησης φονευθή-

ναι τούτον.

2 Έθυμώθησαν οί Εβραίοι κατά τοΰ Νικόδημου και είπον

αύτώ Την άλήθειαν τοΰ Ίησοϋ Γνα παραλαβής και μέρος Γνα

έ*χεις μετ' αύτοϋ. λέγει ό Νικόδημος Αμήν αμήν • γένοιτο μοι

καθώς λέγετε.

Οαρκτ VI.

1 Ταύτα είπόντος τοΰ Νικόδημου• έτερος εγερθείς Εβραίος

λέγει τω Πιλάτω Δέομαι σου, κύριε μου Πιλάτε, άκουσον κάμοΰ.

άπεκρίθη ό Πιλάτος Εϊπέ δ τι βούλη. λέγει ό Εβραίος Έγώ

έκείμην ασθενών επί κλίνης έτη τριάκοντα οκτώ, και ίδών με

έλυπήθη και είπε μοι Έγείρου, άρον τον κράββατόν σου και

Ο οπι εί δέ- έστιν αβα,αβ καταλυϊ. μέλλ. | καί εϊπεν προς α™ ΒΟ . . Α οπα καί |

ό Φαραώ βασ. της Αιγύπτου: ΒΟ οπι ό εί της | Β (?) δύω.) καν τον Ίαμβρήν :

ΒΟ οπι τον | κα\ εποίησαν κα\ αυτοί : Ο οπι καί ρου* | ουχί δε οσα - - κατε-

λύδησαν οσα έποίησ. οοπι Α . . ΒΟ κα\ κατελύϊησαν (Ο έκατελύϋησαν) αυτών

τά σημεία ύπό της Μωσαϊκής ράβδου, διότι ουκ ήσαν εκ ϋεοϋ, εί καί ως 3εοΰς

εϊχον τους μάγους οί Αιγύπτιοι | άνέστησεν: Ο βά<1 τεταρταΐον διά λόγου μόνου

| κα\ ζή : Ο αάά τά έργα αύτοΰ παρίστανται αληθινά προς ?λεγχον τοΰ φθόνου

τών Φαρισαίων. | Γνα μηδέν παραχώρησης: Ο μηδέν (βίο) παραχωρήσεις | φονεύω,

τοΰτον οιιπι Α Β . . Ο φονεύω, τον τοιούτον ίατρόν καί ζωοτρόφον

'2. Έδυμώ^ησαν οοπι Α . . ΒΟ »<1<1 λιάν | οί Εβραίοι οιιπι ΑΒ . . Ο οί

γραμματείς | τού Ίησοΰ : Ο οπι τοΰ | Γνα έχεις : ϊΐα ΑΟ ; Β (?) Γνα έχης | Β

Ιργ Ιιβορί αμήν | γένοιτο μοι (Β οπι) καϋ. λεγ. οιιπι ΑΒ . . Ο οπι

VI, 1. Ταΰτα είπόντος τ. Νικ. οιιπι ΑΒ . . Ο οπι | Εβραίος οιιιή ΑΒ ..

Ο Ιουδαίος | κύριε μου οιιπι Α . . ΒΟ οπι μου | άπεκρβη ιιβααβ ο' Εβραίος

οιιπι Α . . ΒΟ οπι | χαΐ ίδών με ειιιη ΒΟ . . Α ρι-αβπι και άκούων τά θαύματα

οσα εποίει ό ίΐεός, έκονόμισα (*ΐο) καί ήγαγόν με βαστακτώς άνδρωποι μετά τοΰ

χραββάτου έμπροσθεν αυ'τοΰ | άρον ολιπι ΒΟ . . Α καί άρον (ρβτβϊΐ τ, κράβατόν
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ΰπαγε εις τον οίκον σου. καΐ έν τοϊ ειπείν μοι τον λόγον ήγέρθην

και περιεπάτουν. λέγουσιν οί Εβραίοι Ερωτήσατε αυτόν έν ποία

ήμερα της εβδομάδος τούτο γέγονεν. λέγει εκείνος Έν σαββάτω.

είπον οί Ιουδαίοι Και λοιπόν άληθοίς ημείς λέγομεν οτι το σάβ-

βατον ου τηρεί.

2 "Ετερος πάλιν σταθείς μέσον είπεν Έγώ έγεννήθην τυφλός,

καΐ «ορευομένου τοΰ Ιησού κατά τήν οδόν έβόησα προς αΰτον

λέγων Έλέησόν με, κύριε, υιέ Δαυίδ, και λαβών πηλόν έχρισε

μου τους οφθαλμούς, και ευθύς άνέβλεψα. "Ετερος είπε Κυλ-

λος ήμηνι *αι ίδών αΰτον έβόησα Έλέησόν με, κύριε, και λα-

βόμενός με της χειρός, ευθύς ήγέρθην. "Αλλος είπεν Έγώ

λεπρός ην, και ϊάσατό με μόνον δια λόγου.

Οαριπ \ΙΓ.

Ευρέθη εκεί και γυνή ονομαζόμενη Βερονίκη καΐ εϊπεν οτι

δοίδεκα ην έ'τη έγώ έν ρύσει αΓματος, και μόνον τοΰ ιματίου

αΰτοΰ της άκρας ήψάμην, και ευθύς ίάθην. λέγουσιν οί Ιου

δαίοι Μαρτυρίαν γυναικός ό νόμος ου' παραδέχεται.

ΟΑΡϋτ VIII.

"Αλλοι άνθρωποι έβόησαν Ούτος έ άνθρωπος προφήτης εστί,

καΐ οί δαίμονες αυτόν φοβούνται, λέγει ό Πιλάτος Και πώς

ουδέν έφοβοΰντο ούτω και τους γονείς υμών οί δαίμονες; λέγου

σιν εκείνοι Οΰ γινώσκομεν. "Αλλοι πάλιν είπον Τον Αάζαρον

τεσσάρας ημέρας έχοντα έν τω μνημείω διά μόνου λόγου άνέ-

σ.) | καί έν τψ ειπείν — περιεπάτουν οαπι ΑΒ . . Ο καί εΰϋύς ηρα το κλινίδιόν

μου καί άπήλϋον είς τον οίκον μου | λέγουσιν. οί — γέγονεν (Β έγένετο) - - οΰ

τηρεί ο«πι ΑΒ . . Ο οια (βεά νϊ<1β α(1 Γιηεπι εεοΐϊοηϊβ 2 )

2. "Έτερος πάλιν στ. μέσον (Β έν μέσω) - - ίάσατό με μο'νον διά λόγου

ουιη ΑΒ . . Ο βίο : "Ομοίως καί ο ποτέ τυφλές έκ γεννητής (βίο , ηοιι γενετής)

καί ό λεπρός και ^άτεροι λεπροί καί παράλυτοι έκραζαν (βίε) Διά λόγου μόνου

τοΰ Ίησοΰ ίάΐημεν. λέγουσιν οί γραμματείς Άλλα διά σαββάτου έποίηοεν. καί

το σάββατον οΰ τηρεί.

VII. ην ίτη ουιη ΒΟ . . Α έτη ην | τοΰ ίματ. αΰτ. της άκρας ουπι ΑΒ . .

Ο τοΰ κρασπέδου τοΰ Ιματίου αΰτοΰ |• οί Ιουδαίοι ουιη ΑΒ . . Ο οί γραμματείς |

Ο οΰ δέχεται

VIII. "Αλλοι άνθρωποι οιιπι ΑΒ . . Ο "Αλλοι πάλιν ϋεοσεβεΐς | προφ. εστί

αιιη ΑΒ . . Ο προφ. ην | καί οί δαίμονες — ούτω (Α οΰτως ρο»1 υμών) —

τέσσ. η'μ^Ρ- £χ• ^ τΦ μνημείω (Β τεταρταΐον όντα έν τώ μνηματι) - - άκουσας
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στησεν. άκουσας ούν 6 Πιλάτος την άνάστασιν τοΰ Λαζάρου

έφοβήθη, καΐ λέγει προς τον λαόν Διά τί θέλετε Γνα χύσητε

αίμα άνθρωπου δικαίου ;

Οαριγγ IX.

1 Είτα προσεκαλέσατο τόν Νικόδημον και τους δώδεκα

θεοσεβείς Ιουδαίους και είπε προς αυτούς Τί λέγετε ίνα ποιήσω,

δτι ό λαός ταράσσεται ; λέγουσιν εκείνοι Ού γινώσκομεν • δ βούλη,

ποίησον.• ό λα6ς δέ δσον ποιεί, αδίκως ποιεί Γνα αΐρη τοΰτον.

έξήλθεν πάλιν ό Πιλάτος έξω καΐ λέγει προς τον λαόν Οΐδατε οτι

έν ταΐς έορταίς των άζύμων εστίν σύνηθες ινα έλευθερώ δι' υμάς

ένα άπα των κεκρατημιένων εις φρουράν υπευθύνων. εχ&) ουν ένα

έν τη φυλακή κακούργον ληστήν λεγόμενον Βαραβάν, έχω και

τόν Ίησοΰν , όστις ποτέ κακόν ούκ έποίησεν ■ τίνα - ούν έκ τών

δύο θέλετε Γνα απολύσω ύμίν; άπεκρίθη ό λαός Άπόλυσον ήμίν

τόν Βαραβάν. λέγει ό Πιλάτος Τί ούν ποιήσω τόν Ίησοΰν ; λέ-

γουσιν εκείνοι 2£ταυρωθήτω. πάλιν έβόησαν έτεροι έξ αυτών

Έάν τόν Ίησοΰν απολύσεις, ουκ εί φίλος τοΰ Καίσαρος, διότι

υίόν θεοΰ εαυτόν ονομάζει και βασιλέα, και έάν ελευθερώσεις

αυτόν, γίνεται βασιλεύς και μέλλει λαβείν την βασιλείαν τον

Καίσαρος.

2 Έθυμώθη ούν έ Πιλάτος και είπε Πάντοτε ή γενεά υμών

ην διαβολική και άπιστος, και άεί προς τους εύεργέτας υμών

ήτε αντίδικοι, είπον οι Εβραίοι Και τίνες ήσαν ημών εύεργέται;

λέγει ό Πιλάτος Ό θεός έλευθερώσας υμάς έκ τών χειρών Φαραώ,

ουν (Α άκ. ταύτα) - - άνθρωπου δικαίου (Β δίκαιον ανάριο που) οιιπι ΑΒ . . Ο

έκ πέντε άρτων χιλιάδας βρεψε πέντε, καΐ έν επτά άρτοις χιλια'δας τεσσάρας•

κα\ ο'ι δαίμονες αυτόν φοβούνται, λέγει ο Πιλάτος Κα\ πώς ούδεν έφοβοΰντο

ούτω καΐ τους γον. ύμ. τα δαιμόνια; χα\ άπόκρισιν ουκ έδωκαν.

IX , 1 . Είτα προσεκαλέσατο - - όσον ποιεί αδίκως ποιεί (Α οπι άδίκ. ποι.)

ίνα α?ρη (Α εΰρη , Β ευρωσι) τοΰτον (ιιίεπιιιε εοιίι-χ τούτο) ειιπι Α Β . . Ο οιη |

έξήλθεν πάλιν : Ο ε?τα έξήλϊ. πάλ. | ΟΕδατε (Α Οίδα) - - έστ\ν σύνηθες ο«πι

ΑΒ . . Ο Ε^ος εστίν έν ταίς έορτ. τ. άζύμων | ίχω ουν ενα οαπι Α . . ΒΟ οπι

ίνα | Βαραβάν : Α Η. 1. Βαρανβάν , δίκΐ ίιιίπι Βαραβάν (Ιιιιιιο αεοεηίππι ει Λ ι-ι

Ο Καοοηΐ) | Ο άπεκρ. ό άγνώμων λαός . | Ο Ετεροι έβόησαν | απολύσεις οιιη

Ο . . Α (Λ Β ?) - λύσης | Β ο'νομάζει εαυτόν | ελευθερώσεις (Β - σης ?) αυτόν

οαηι ΑΒ . . Ο αύτ. απόλυσης | γίνεται οαιη ΒΟ . . Α καΐ γέννηται (γεγένηται?)

2. εϊπ. οΓΕβρ. οαπ» ΑΒ . . Ο εΐπ. ουν οΐ Ιουδαίοι | Ο ό έλευδερών υμάς | χειρ.
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και διαπεράσας υμάς την έρυθράν θάλασσαν ώς επί ξηράς, και

χορτάσας υμάς την όρτυγομήτραν , έκ πέτρας άνίκμου ποτι'σας

το ύδωρ, και ό δούς ύμΐν νόμον, ον κατελύσατε τον θεόν άρνη-

σάμενοι- και ει μη Μωυσής έστάθη παρακαλών τόν θεόν, πικρώ

θανάτω αν έμέλλετε παραπολέσθαι. πάντων ούν εκείνων έπελά-

θεσθε. οΰτω-δέ καΐ νΰν λέγετε οτι ουδέν αγαπώ έγώ τόν Καί

σαρα άλλ' έχω μίσος εις αυτόν, και θέλω Γνα έπιβουλεύσωμαι

κατά της βασιλείας αύτοΰ.

5 Και ταύτα ειπών ό Πιλάτος ήγέρθη του θρόνου μετά

θυμού , θέλων φυγείν έξ αυτών. έ*κραξαν ούν οί Ιουδαίοι λέγον

τες Ημείς τόν Καίσαρα θέλομεν βασιλεύειν ημών, οΰ τόν Ίησοΰν,

διότι ό Ιησούς έδέζατο έκ των μάγων χαρίσματα, και ήκουσε

τούτο και ό Ηρώδης οτι βασιλεύς μέλλει γενέσθαι, και ήθέλησεν

ίνα φονεύση αυτόν, και έν τούτω άπέστειλεν και άπέκτεινεν

πάντα τά βρέφη τά έν Βηθλεέμ, διά τούτο δέ και Ιωσήφ ό

πατήρ αυτού και ή μήτηρ αυτού έφυγον από τού φόβου αυτού

εις την Αϊγυπτον.

4 Άκουσας τοιγαρούν ό Πιλάτος κατεσίγησε πάντα τόν

λαόν και λέγει Λοιπόν ούτος έστιν ό Ιησούς, δν έζήτει ίνα φο

νεύση τότε ό Ηρώδης; λέγουσιν αΰτώ Ναί. γνωρίσας ούν ό

Πιλάτος οτι της επικρατείας εστί τού Ήρώδου, ώς έκ τού γένους

καταγόμενος τών Ιουδαίων άπέστειλεν προς αυτόν τόν 'ίησούν.

δν ίδών Ηρώδης έχάρη μεγάλως* ήν γάρ έπιθυμών ίδείν αυτόν

Φαραώ οιιηι ΒΟ . . Α χ. τού Φαρ. | ίϊάλ. ώς έπ\ ξηράς (Α ξηρής) οιιπι ΑΒ . .

Ο ϊάλ. διά ξηράς | ορτ«ϊ<>μήτραν οιιπι ΒΟ . . Α μάννα έν έρημω | έκ πέτρας

- - το ύδωρ ουπι ΒΟ . . Α καΐ ποτίσ. ΰμ. ύδωρ έκ πέτρ. | και ο δοΰς οιιπι ΑΒ

. . Ο καΐ διδούς | τόν (Ο χα\ τόν) ϋεόν . . Β οπι τόν | Α αν (Ο οιιι) έμέλλ.

πάντες παρ. | έπελάίίεσίε οιιγι ΒΟ . . Λ &Λά χα\ εις μετάνοιαν ουκ ίρχεσίίς |

ούτω δέ: Ο οιιι δέ | οτι: ιιοιι γμ ίη ΛΒΟ | ουδέν πιιπ ΒΟ . . Α ουδέ | 5έλω

?να έπιβουλεύσωμαι Όυηι ΑΒ . . Ο ϋέλω έπιβουλεΰσομαι

3. τού ϋρόνου : ίΐβ (βΐιβα,αβ από) ΑΒ . . Ο οπι | Ο οπι ίίέλ. φυγ. έξ αυ'τ. |

Ο έκραξ. ουν πάλιν | Ο οιη ό Ιησούς | έδέξ. έκ τ. μ. οιιπι Αθ . . Β έκ τ. μ.

έβέξ. | κα\ ηκουσε τ. χ. ο (Β οπι) Ήρώδ. - - χα\ η'ίΐέλ. οιιπι ΑΒ . . Ο τούτο

άκουσας Ήρ. - - η'3έλ. | Ο ϋνα φονεύσει αυ'τόν | Α άπέκτειναν | δια τούτο δέ

οιιπι Α . . ΒΟ οπι δέ | Β καΐ ο' Ίωσ. 6 | από τ. φ. αυτού (ϊΐ» Α* ; Α**Β αυ

τών) αϊ™ ΑΒ . . Ο οπι | Ο εις Αίγυπτον

4. κατεσίγησε οιιπι Ο . . ΑΒ ρι-αεπι τους τοιούτους λόγους χαΐ φοβηθείς |

λέγει οιιπι ΒΟ . . Α είπε | έζήτει ϊνα φον. τότε ό Ήρώδ. οιιπι Α . . ΒΟ έζητει

τότε Ήρώδ. φονεΰσαι | ώς έκ τοΰ γ. χ. τ. Ίουδ. οιιπι Α . . ΒΟ οπι | ΒΟ τον

Ίησ. προς αύτ. | ον ίδών - - μεγάλως οιιπι Α . . ΒΟ κα\ ίδών αυτόν ο Ηρώδης
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άπό πολλού άκούων τά θαύματα α έποίει. ένέδυσεν οϋν αυτόν

[μάτια λευκά ' είτα ήρξατο αύτον έρωτάν. 6 δε Ιησούς άπό-

κρισιν ούκ εδωκεν αύτω. θεΟ.ων δέ ό ' Ηρώδης Ιδείν καΐ θαύμα

τί ποτέ γενόμενον παρά τού Χριστού και μη ιδών , άλλ' δτι ουδέ

άπεκρίνατο προς αυτόν τον τυχόντα λόγον, αυτόν άπέστειλεν

αύθις προς τον Πιλάτον. τούτο ίδών ό Π'.λάτος είπε τοις ύπηρέ-

ταις αυτού άγαγεϊν ύδωρ. νιπτόμενος ούν τάς χείρας μετά τού

ύδατος εφη προς τον λαόν Άθώός εϊμι άπό τού αίματος τού κα

λού άνθρωπου τούτου, ύμεΐς έ'ψεσθε δτι αδίκως φονεύεται, έπεί

ούτε έγο) εύρον εν αύτω αίτίαν , άλλ' ούτε ' Ηροίδης " διά τούτο

γάρ Ιπεμψεν αύθις τούτον προς έμέ ό'πισθεν. είπον οί Ιουδαίοι

Το αίμα αυτού έφ' ημάς και έπί τά τέκνα ημών.

8 Τότε έκάθισεν ό Πιλάτος εις τον θρόνον αυτού Γνα ποίηση

άπόφασιν. ώρισεν ούν, καί ήλθεν έμπροσθεν αυτού ό Ιησούς,

και έφερον στε'φανον έξ ακανθών καί έ'θηκαν επί την κεφαλήν

έχάρη λίαν | α έποίει πιπί Α . . ββά ΒΟ Ιιαοο ηιΗ : ούχ ως μέλλων τι κερδάναι

(Ο κερδάναι) ψυχωφελές (Ο τι Γβρβίϊΐ βηΐε ψυχ.) ό Ηρώδης έκ της 5έας τού

Ίησοΰ , άλλ' οτι ηκουεν οτι σοφός έστιν κα\ τερατουργος , έπεϊύμει ίδεΓν οίλλο-

κοτον άνίίρωπον κα\ άκούσαι αυτού τί λέγει , ούχ Γνα πιστεύσει (ΐΐα Ο ; Β - στ;) |

Ιμάτ. λευκά οοιη Α . . ΒΓ. »ά<1 ήγουν λαμπράν έσίίήτα | έρωτάν οιιιη Α . . ΒΟ

αάά Πόίεν ε? κα\ ποίου γένους | άπόκρ. ούκ έ"δ. αυ'τ. οαπι Α . . ΒΟ έσιώπα.

Ιίιΐί-πι βϋά είστη'κεισαν δε κα\ οί αρχιερείς κατηγοροϋντες αΰτο'ν | ίδεΐν καί ^αϋμζ

ειιιτι Α .. ΒΟ |)ι.:ιίπ αυ'τόν | αυτόν («ί<1 τιΜοΙηγ ροΐΐιιβ άντ- βοτΐρΐυπι εωβ)

άπέστ. οιιιη Α . . ΒΟ ρΓβεπι έμπαίξας | τούτο (ϊΐβ ΒΟ; Α τούτον) ίδοίν . . ΒΟ ΐβώ

Ηββο |ΐι.ιπιι: κα\ έγένοντο φίλοι ο τε Πιλάτος καί Ηρώδης έν-αύτη τη η'μέρα

μετ' άλλη'λων προϋπηρχον έν ϊχίιρα οντες προς εαυτούς, ό δε λαός έκραζε (Β

-ξε) προς τον Ηιλίτον λέγοντες (Β λέγων) Σταυρωϊήτω. λέγει ό Πιλάτος Τον

βασιλέα υμών σταυρώσω; οί δε μεγάλως έ*κραζον Οΰχ έχομεν βασιλέα εί μη

Καίσαρα. | ύπηρέταις οιιιη ΑΒ . . Ο στρατιώταις | νιπτο'μενος ουν : Α ρι-βεπι

κα\ ούτοι έφερον | τού καλοϋ (Α α<1<1 τοΰ) άνί3ρ. του'τ. ουπι Α . . ΒΟ του δικαίου

τούτου χα\ καλού άνϋρ. | φονεύεται - Α ρΓαβιπ τούτο | άλλ' ού'τε αιπι ΒΟ . . Α

ουδέ | προς έμέ οιιιη Α . . ΒΟ πρ. με | ε?πον οιιιη Α . . ΒΟ 3(1ά ουν

5. Τότε έκάί)ισεν οαιη Α . . ΒΟ ρι-αβπι ]ιαβο: οί δε αρχιερείς έϊορυβούντο

Γνα τον Ίησούν συντο'μως άπολέσωσιν. τότε λέγει τώ Ίησοΰ ο' Πιλάτος Σύ εϊ

ο" βασιλεύς τών Ιουδαίων; ό δε Ιησούς άπόκρισιν οΰχ έδωκεν αύτω. λέγει ο'

Πιλάτος ΕμοΙ ού λαλείς ; ούκ 'οϊδας οτι έξουσίαν έχω σταυρώσαί σε και έξουσίαν

ίχω απολύσαί σε ; είπεν ουν αύτω 6 Ιησούς Ούκ ίχεις (ϊΐ3 ιιίει-ψιβ) έξουσίαν

κατ έμοΰ ούδεμίαν, εί μή ην σοι δεδομένον άνωϋεν- διά τούτο ο' παραδιδούς μέ

σοι μείζονα (Ο μείζων) άμαρτίαν έχει. | ο' Πιλ. εις τ. ϋρ. αυ'τ. ουπι ΑΒ . . Ο ίν

3ρόνω ο' Πιλ. | Γνα ποιη'ση (Α - η'σι) άπο'φ. οιιηι ΑΒ . . Ο Γνα άπο'φασιν δω, βΐ

α<1ι1 (ίΐβπι Β?) κατά τού Ίησοΰ | έμπροσθεν αυτού: Α οπι αυτού | έτηκαν οιιω
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αυτού καί κάλαμον έπί την δεξιάν αυτού χείρα, είτα έποίησεν

άπόφασιν, και λέγει προς αυτόν Ή γενεά σου λέγει καΐ μαρ

τυρεί σε οτι θέλεις Ενα βασίλευσες" δια τούτο ορίζω ίνα σε τύ-

ψωσι πρώτον μετά ράβδου πληγάς τεσσαράκοντα , καθώς έρί-

ζουσιν οι νόμοι τών βασιλέων , και ίνα σε έμπαίξωσι , και τελευ-

ταίον ίνα σε σταυρώσωσιν.

Οαριιτ Χ.

1 Της τοιαύτης ουν αποφάσεως γενομένης παρά τού Πι

λάτου ήρξαντο οί Ιουδαίοι τύπτειν τον Ίησούν, οί μέν ράβδοις,

οί δε χερσίν , οΕ δε ποσίν ■ οΕ δέ και είς το πρόσωπον αυτού

έπτυον. ευθύς ουν κατασκευάσαντες τον σταυρόν και δόντες

τούτον προς αυτόν έπέταντο όδεύειν. και ούτω πορευόμενος, βα

στάζων καί τον σταυρόν , ήλθε μέχρι και της πύλης της πόλεως

Ιεροσολύμων, άπό τών πολλών ουν πληγών καί άπό τού βάρους

τού σταυρού μη δυναμένου τούτου περιπατείν, έκ της επιθυμίας

ης είχον οΕ Ιουδαίοι σταυρώσαι αυτόν όσον τάχος, άραντες άπ'

αυτού τον σταυρόν έδωκαν αυτόν προς τίνα συναντήσαντα αύ-

τοίς ονόματι .Σίμωνα, όστις είχε καί δύο υΕούς, Άλέξανδρον καί

'Ρούφον ην δε άπό Κυρήνης της πόλεως, έϋωκαν ουν πράς

αυτόν τον σταυρόν , ούχ ως έλεούντες τον Ίησούν καί έλαφρύ-

νοντες από τού βάρους αυτόν, άλλ' επιθυμούντες, ως ενρηται,

φονεύσαι αυτόν συντομώτερον.

Α (- κεν) Β . . Ο βάά μετά πυγμής | καί κάλαμον ευ™ ΑΒ . . Ο ρΓ»επι καί Ιμά

τιο» πορφυροΰν περιέβαλαν αΰτώ (οοάεχ αυτό) ήγουν χλαμύδα κοκκίνην | ίνα βα-

σιλεύσης: Ο -σεις, Α -ης [ ?να σε τύψωσι πρώτον οαπι ΑΒ . . Ο ίνα δη'σωσί

σε έπί τον κίονα καί τύψωσι | Α έμπαίξουσι

Χ, 1. τύπτειν τον Ίησοΰν — ίπτυον οηπι Α .. Ο (βίππίίΐβι-ςιιβ αι νϊάεΙιΐΓ

Β) τύπτειν τον Ίη,σοΰν έπί τον νώτον καί πάν με'λος, οί μεν βουνεΰροις, οί δέ

ρ'άβδοις, άλλοι χερσίν, έ*τεροι ποσίν • οί δε είς το πρόσωπον £πτυον , 3άτεροι έρά-

πιζον έξ όπισθεν είς το πρόσωπον, καί άλλοι ίλεγον ίμπροσ^εν Προφη'τευσον τίς

έστιν ό παίσας σε- Ετεροι γρνυπετοΰντες έ*μπροσϋεν αΰτοΰ ένέπαιζον αΰτώ λέγον

τες Χαίρε ό βασιλεύς τών Ιουδαίων. | καί δόντες τούτον οιιπι Α . . Β€ μι-αεπι

ύπηγοντο προς τό σταυρώσαι αυτόν | βαστάζων καί τόν (Ο οπι) οιιπι ΑΟ . . Β

καί βαστ. τόν | μέχρι καί οιιπι Α . . ΒΟ οπι καί | μη δυναμένου του'του οιιπι

Α . . ΒΟ μή δυνάμενον τούτον | έκ της έπιϊυμίας: ΒΟ ρΓαεσι ούτοι | ης οοπι

ΑΟ . . Β ην | όσον τάχος οιιπι Α . . ΒΟ τάχος | προς τίνα (Α οπι τίνα) : ΒΟ

αάά Κυρηναΐον | 2ίμωνα : ΒΟ βάΊΙ έξερχόμενον (Ο - μένου) άπ' άγροΰ | συντο-

μωτερσν: ΒΟ 3άϋ ήγγάρευσαν ουν αυτόν τόν Κυρηναΐον ?να άρη τόν σταυρόν αΰ-
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1 Ήκολούθει ούν εκεί έκ των μαθητών αυτού ό Ιωάννης.

Είτα φυγών υπάγε", προς την θεοτόκον και λέγει αύτη Πού

ήσθα και ουκ ήλθες ίνα ιδης τί έγένετο ; άπεκρίθη αύτη Τί έστιν

δπερ έγένετο ; λέγει ο Ιωάννης Γίνωσκε δτι έπιασαν οί Ιουδαίοι

τον διδάσκαλόν μου και ύπάγουσίν "να σταυρώσωσιν αυτόν,

άκούσασα τούτο ή μήτηρ αυτού έκραξε φωνή μεγάλη λέγουσα

Υίέ μου , υιέ μου , τί άρα κακόν έποίησας και ύπάγουσίν σε ?να

σταυρώσουσιν; ήγέρθη ώσπερ έσκοτισμένη, και απέρχεται κλαίου

σα κατά την οδόν. ήκολούθουν αύτη και γυναίκες, ή τε Μάρθα

και Μαρία ή Μαγδαληνή και ή 2αλώμη , και ετεραι παρθένοι,

ήν δέ και Ιωάννης μετ' αυτής, ως ούν έφθασαν «ϊς το πλήθος

τοΰ όχλου , λέγει ή Θεοτόκος προς τον Ίωάννην Πού έ*στιν ό υιός

μου; λέγει ο Ιωάννης Όρας εκείνον τον φορούντα τον στέφανον

τον άκάνθινον και τάς χείρας δεδεμένον; άκούσασα ή Θεοτόκο;

και ίδούσα αύτον όλιγοψύχησε καί έ'πεσεν έξ οπίσω εις την γήν,

και έ'κειτο ίκανήν ώραν • καί αί γυναίκες ό'σαι ήκολούθουν αυτή

ίστάμεναι γύρωθεν αυτής έκλαιον. αφ ου δέ ανέπνευσε και

ήγέρθη , έβόησε φωνή μεγάλη λέγουσα Κύριε μου , υιέ μου, πού

τοΰ. κα\ φέρουσιν αυ'τόν επί Γολγοθά (- ϋά Ο , -Μ Β) τόπον , ο έστι μεϊερμη-

νευόμενον κρανίου τόπος.

2. Ήκολούθει: Α -λούϋησαν (βίε) | λέγει αυτή (Α αυτήν) ευω Α .. Ο

(ΒίπιϋιΙβΓφΐβ Β ρρΓ ΙοΙ.ιτπ Ηηηε δεείϊοπρπι) λέγει μετά δακρύων ί2 κυρία μου κα'ι

μήτερ τοΰ διδασκάλου μου | ηλίϊες Γνα ϊ. τ. έγ. αιπι Α . . Ο είδας το συμβάν |

αυτή Τί - - έγέν. ευπι Α' . . Ο η πάναγνος Τί έστιν, Ιωάννη | λέγει ό Ίω. Γί

νωσκε - - σταυρώσ. αυτόν ευπι Α . . Ο ό δε μετά ϊερμών δακρύων καί οιμωγών

απείρων έφη Τον φίλτατον υΐόν σου καί διδάσκαλόν μου υ'πάγουσιν οι αχάριστο»,

καί άίίεοι Ιουδαίοι σταυρώσαι αυτόν ' τον ωραΐον κάλλει παρά τους υΐοϋς τών

ανθρώπων άμορφον έποιήσασι («ίο) μετά δαρμών | άκούσασα - - σε (ΐη «χΙιογ

ιΙοο8ΐ) ίνα σταυρώσουσιν εαιτι Α . . Ο άκούσ. τούτο ή ϋεοτόκο; έκραξε μεγάλη τη

φωνή Οιμοι οΐμοι, υ'ιέ μου γλυκύτατε- τί γαρ κακόν έποίησας τοις Ιουδαίοι;

καί ύπάγουσίν σε σταυρώσαι ; | ήγέρϋη - - κατά την όδόν ειιπι Α . . Ο έκαδέ-

ζετο δε καί ήγέρϋη ως έσκοτισμένη κα\ άπήρχετο δρομαία κλαίουσα κατά τ. όδ.

| κα\ γυναίκες: Ο αάά κλαίουσαι | Ο κα\ ϊαλώμη | Ο τον άκάνϋινον στέφανον

ί τάς χειρ. δεδεμένον οιιπι Α . . Ο ρπιβοι κα\ το πρόσωπον μεμελανωμένον έκ τη;

πληγής τοΰ έξ (Ί1βΙβ?) άκανδίνου στεφάνου και τών έμπτυσμάτων. Ρι-ββΙίίριι Α,

ηοη ίΐεηι Ο , ρο$ι δεδεμένον β<1ά έκεΐνός έστιν | άκούσασα ή 3εοτ. έκλαιον

οιιπι Α . . Ο άκούσ. ή 5εοτ. τάς χείρας δεδεμένον καί ίδ. αυτόν ο'λιγοψύχως έ'πε

σεν όπισθεν χαμαΐ εις τήν γήν, κα\ έκειτοέπΐ Ίκανήν ώραν κα\ αϊ - - Ιστάμεναι

γΰρ. αυτής καί ίκλαιον | άφ' ου δέ - - φωνή μεγ. λέγουσα Κύριε μου , υΙέ μου

(ΐιιιι Α .. Ο νετο ρΙυηηΐΒ άε δυο ;<ι!ϋίΙ. Ηαίχΐ εηίηι ίΐα: άφ' ου δέ αν. κ. ήγέρίϊη,

δραμοΰσα ως λέαινα ύπό (ροΐϊιω άπό ?) αγρού και διαρρήξασα τα Ιμάτια, αυτής»
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το κάλλος έ'δυ της μορφής σου ; πώς υπομένω θεωρείν σε τοιαύτα

πάσχοντα; και ταΰτα λέγουσα κατέςαινε μετά των ονύχων το

πρόσωπον αυτής και έτυπτε το στήθος, πού διέβησαν , έκλεγε,

τα αγαθά οσα έποίησας έν τή Ιουδαία; τί κακόν προς τους

Ιουδαίους έποίησας ;. ούτως ούν ίδόντες αυτήν οί Ιουδαίοι θρη

νούσαν και κράζουσαν , ήλθον και έδιωξαν αυτήν άπο της οδού ■

ή δέ ουκ έπείθετο φυγείν , άλλ' έμενε λέγουσα οτι φονεύσατε έμ.έ

προίτον, Ιουδαίοι παράνομοι.

3 Τότε άπεσώθησαν εις τον λεγόμενον Κρανίον τόπον, δς

ην λιθόστρωτος , και εκεί έστησαν οί Ιουδαίοι τον σταυρόν,

έπειτα έξέδυσαν τον Ίησοΰν, και ίλαβον τά ιμάτια αυτού οί

στρατιώται και διεμερίσαντο ταύτα προς εαυτούς, αΰτω δέ ένέ-

δυσαν ράσον κόκκινον, και άνεβίβασαν αυτόν και έκάρφωσαν έν

οΰρανολόξως (?) ΰπεβλέπετο τους Ιουδαίους λέγουσα Δότε μοι άνδρες ο'δον περι-

πατήσαι καΐ περιπλακήναι τω τραχήλω του άρνίου μου • δότε -μοι άνδρες τόπον

όπως κλαύσω τον παμφίλτατον υ'ιόν μου , το άρνίον της ψυχής μου ■ δο'τε μοι

άνδρες τόπον [Γνα] τύχω το 3υλλαγγάλακτον (?) των μασιών μου • δότε άνδρες

τόπον όπως θεωρήσω κα\ κλαύσω τον γλυκύτατον υΐόν μου. καΐ το στήϊος αυ

τής τΰπτουσα έβόα λέγουσα ΟΡμοι ο?μοι, γλυκύτατε υίέ, φως των έμών οφθαλ

μών, παμβασιλεΰ. οίμοι οΐ'μοι, πώς ΰπομενώ δεωρών σε έν σταυρω κρεμάμενο•;;

οίμοι οΓμοι, που μοι τοΰ Γαβριήλ τά ευαγγέλια; δεύτε πάντες κλαΰσατε την τε-

τραυματισμένην μου ψυχήν , οτι τον μονογενή μου υίόν καΐ γλυκύτατον βλε'πω

άπαγόμενον ως άρνίον δκακον επί σταυρού καΐ ώς κατάδικον ταϊς χερσί δεδεμέ-

νον, καΐ τόν τανΰσαντα τον ούρανόν ώσε\ δέρριν ώς ληστην μετά ληστών άπα

γόμενον. δεύτε ακούσατε λαο\ φυλα\ κα\ γλώσσαι, τοιούτον άδικον "θάνατον δί

δουν (βίο) τοΰ υΐοΰ μου. καΐ πάλιν γεγωνοτέρα φωνή έβόα λέγουσα Υιέ μου, υίέ

μου γλυκύτατε | Πού το κάλλος — πάσχοντα οιιπι Α . ^ Ο βίο : Πού σου τό

κάλλος £δυ τής μορφής; πώς αγνώριστος φαίνη μοι- ο' ωραίος κάλλει παρά τους

υΙούς τών άνϋρώπων ης (οοιίεχ ην) πρότερον, νύν δέ αγνώριστος ει (οοιΙρχ εΐη),

γλυκύτατε, πώς ΰπομενώ θεωρών σε τοιαύτα πάσχοντα; | κα\ ταΰτα λέγουσα

— χοΛ. (οοίβχ οπι) Ετυπτε - - προς τ. Ίουδ. έποίησας οιιπι Α . . Ο καΐ ταΰτα

λέγουσα Ετυπτε το στήθος αυτής καΐ δακρυρροοΰσα μετά οιμωγών βαρέων λέ

γουσα Πού έ'δυ, υΙέ μου, τά άγα^ά οσα έποίησας έν τή Ιουδαία ; τί γαρ κακόν,

υΙέ μου γλυκύτατε, προς τους αχάριστους Ιουδαίους έποίησας ; αντί άγαϊών κακά

Ελαβες• άντ\ τού αγαπάν σε, υίέ μου παμφίλτατε, τον ψόγον προσεφέρασι (βϊο)

κα\ σταυρω σε προσηλώσαι βούλονται. οΐμοι, οϊμοι. | έδιωξαν ομπι Α . . Ο

έδίωκον | οτι φονεύσατε: Ο οπι οτι

3. Τότε άπεσώθησαν (ϊΐα Β ; Λ άπεσύίησαν ; Ο Εσωσαν) - - Κρανίον (ϊΐβ

Α ; Ο κρανίου) — τον ατα^ράι | Επειτα έξέδυσαν τόν Ίησοΰν — έκτη τής ημέ

ρας οαπι Α . . Ο νβΓΟ ΐη Ηιιηο ηιυϋιιηι εχΗ^βια(3 ΙιηΒεΐ : καΐ έξέδυσαν τά ιμάτια

αυτού, κα\ διεμερίσαντο ταύτα ο'ι στρατιώται προς εαυτούς, κα\ τόν χιτώνα, ην

81 ό χιτών άραφος έκ τών άνωΰεν υφαντός δι' όλου• είπον ουν προς αλλήλους

οί στρατιώται Μη σχίσωμεν-αύτόν, αλλά λάχωμεν περ\ αυτού τίνος Εσται. τοΰτο
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τώ σταυρώ ωρα έκτη της ημέρας, μετά ταύτα έφερον και δύο

ληστάς , τον μεν δεξιά αυτού , τον δέ αριστερά.

4 Τότε ή Θεοτόκος ιστάμενη και βλέπουσα έκραξε φωνή

όλον γέγονεν 7να η γραφή πληρωϊή" η λέγουσα Διεμερίσαντο τά Ιμάτια μου έαυ-

τοΐς, καί έπί τον Ιματισμό ν μου Εβαλλον κλήρον. καί γονυπετοΰντες Εμπροσθεν

αυτού ένέπαιζον αυτόν λέγοντες Χαίρε ο' βασιλεύς των Ιουδαίων. καί έμπτύσαν-

τες αυτόν Ελαβον τον κάλαμον καί Ετυπτον εις τήν κεφαλήν αυτού, καί οτε ένέ-

παιξαν αΰτό>, τότε αυτόν έσταύρωσαν. ην δε ώρα Εκτη της ημέρας, παρα

σκευής ούσης , οτε άνεβίβασαν αυτόν έν τώ σταυρώ καί έκάρφωσαν τανύσαντες

τάς πανάχραντους αυτού χείρας, ως ην δυνατο'ν, καί τους πόδας αυτού σύραντες

κάτωθεν. Ρι-βείει-ε» Ο Ιι. 1. 3(1<1 Ό δε Πιλάτος Εγραψε τίτλον, καί έπέϋηκεν (οο<1.

ίπβηκαν) επάνω αυ'τοΰ τήν αίτίαν αΰτοΰ γεγραμμε'νην γράμμασιν έλληνικοΐς καί

|5ωμαϊκοϊς (ρει-ρει-βαι αάάίΐυπι είΐ Ιουδαίων) καί έβραϊκοϊς λέγων Ουτός έστιν ό

βασιλεύς των Ιουδαίων, ο'ι δε αρχιερείς Ελεγον Μη γράφε ούτως , άλλ' δτι αυ

τός είπεν («ϊο). ό δέ Πιλάτος Ελεγεν "Ο γέγραφα, γέγραφα. | μετά ταύτα Εφε-

ρον - - αριστερή «"" Α . . Ο τότε σταυροΰνται σύν αύτω δύο λησταί , είς ί'χ

δεξιών ονόματι Δυσμάς, καί είς έξ ευ'ωνύμων ονόματι Γίστας. οΐ δε παραπο-

ρευόμενοι έβλασφήμουν αυτόν κινοΰντες τάς κεφάλας αυτών καί λέγοντες Ούαί ό

καταλύων τον ναον καί έν τρισίν ήμέραις οικοδομών , σώσον σεαυτόν καί κατά-

βη2ι άπό τοΰ σταυρού, ομοίως και οΐ αρχιερείς έμπαίζοντες προς αλλήλους μετά

τών γραμματέων λέγοντες "Αλλους Εσωσεν, εαυτόν ου δύναται σώσαι, ό Χριστός

ό υΙός (? βασιλεύς ?) τοΰ Ισραήλ• καταβάτω νΰν άπό τοΰ σταυρού, ίνα Ι'δωμεν

καί πιστεύσωμεν αύτώ.

4. Τότε η' Θεοτόκος — ΥΙέ μου, υΙέ μου οαπι Α .. 1ιοπ»ιη Ιοοο Ο Ιοπ£β5

Μαπ'ιιβ ΙϋπιεηΙϋΐίοηεί ΙιαΒεΙ. Ι,ρ^ιΙιιγ εηϊπι ϊΐιϊ 3Ϊο : Καί ταύτα πάλιν άκούσασα

ή Θεοτόκος λυπουμένη καΙ έκ βάθους κράξασα Ω πόποι (ρπιείει-εβ αιΜίΐιΐΓ ηηοιΐ

<ίιιιιι|ιι ιιιιι ε*ι μ'έγόντος), καί προς τον άρχάγγελον Γλεγεν 'ίί Γαβριήλ, πού εί

ίνα δικάσομαι μετά σοΰ; πού μοι το Χαίρε ο Εφης; πώς ου'κ είπες μοι Εκτοτε

τά άμετρα βάσανα τοΰ γλυκύτατου καί φιλτάτου μου υίού , καί [τοΰ] μονογενούς

τον άδικον θάνατον; πώς ούκ είπες μοι τήν άπαραμύ3ητον ϋλϊψιν .... (<|π.ΐί

Μ'φΐιιιιΙυι• εοιτιιρία βοηΐ; βαίρΐ;» βηϊιτ) ϊΐα βιιιιΐ : της έμής μόνης μού αγαπητού

υίόύ) ; πώς ου'κ είπες μοι τό άνεκδιήγητον καί τείλιμμένον χωρισμόν τοΰ σπλαγ-

χνικοΰ μου υιού καί τήν στέρησιν τών έσκοτισμένων μου όφϊαλμών ; πώς τότε

ου'κ είπες μοι τήν πανεπίβουλον παράδοσιν τού υίού μου παρά τού δολίου καί πα

ρανόμου Ιούδα τού μαθητού και επίβουλου ; κύριε έλέησον. πώς οί τετυφλωμένοι

καΙ έσκοτισμένοι μου οφθαλμοί βλέπουσι τοσαύτα βάσανα τοΰ γλυκύτατου καί

σπλαγχνικωτάτου μου υίού; τίς έν πάση τη οικουμένη είχεν τοιούτους πόνους,

καί εύρεϋή κατασβέσαι μου τους τοιούτους βαρύτατους πόνους κα\ στεναγμούς

τού χωρισμού τού μονογενούς μου υίού καί ϋεοΰί οίμοι οΕμοι, υ'ιέ μου παμφίλ-

τατε. πού καταφύγω η πού προσδράμω; οΕμοι, τέκνον, οίμοι. καί πώς φανή-

σομαι τοις άνίΐρώποις (οοι-πιρίε οιΐϋΐιιι• της τοσαύτης λυπημένης καί παραπονε

μένης); τί είχον λέγειν καίϊ' εαυτών ύπερ έμέ; οΕμοι, αύτη εστίν τού (ϊιι αχίϊοβ

5Μ ίρΐιιπι βδΐ τούτόδυνος) κεκριμένου μήτηρ , οσπερ έκαλεΐτο βασιλεύς καί υίός

τοΰ 3εοΰ. οίμοι, γλυκύτατε υίέ μου, πώς Εχω μνησϋήναι της άμετρου καί

σπλαγχνικής σου αγάπης ; άλλ' Εως θανάτου Εστωσαν έν έμοί λύπη , θλίψεις,

πόνοι, δάκρυα καί στεναγμοί άπαραμύ^ητοι. καί ούκ Εστιν έν έμοί παρηγοριά,

υίέ μου, ουδεμία, οτι, άρτι βλέπω, χωρίζομαι άπό σοΰ. καί λοιπόν, υίέ μου,
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μεγάλη λέγουσα Υίέ μου , υίέ μου. Και στραφείς προς αυτήν

ό 'ίησοΰς και ίδών τον Ίωάννην πλησίον αυτής και κλαίοντα

μετά των λοιπών γυναικών εξπεν Ιδού 6 υιός σου. έπειτα λε'γει

καϊ προς τον Ίωάννην Ιδού ή μήτηρ σου. Ή δέ έκλαιε μεγάλως

λέγουσα Διά τούτο σε κλαίω, υίέ μου, δτι πάσχεις αδίκως, οτι

σε παρέδωκαν οί παράνομοι Ιουδαίοι εις πικρον θάνατον, χωρίς

σου, υίέ μου,' τί έγώ γενήσομαι; πώς ζήσω χωρίς σού ; ποτα-

πήν βιοτήν διάξω ; πού οί μαθηταί σου οί καυχώμενοι συναποθνή-

σκειν σοι; πού οί παρά σού ίαθέντες; πώς οΰχ ευρέθη τις βοη-

θήσαί σοι; Και προς τον σταυρόν άφορώσα έκλεγε Κλΐνον σταυρέ,

ινα περιλαβούσα τον υίόν μου καταφιλήσω τόν έμόν υίόν, ον έν

τοις μασθοίς τούτοις ξενοτρόπως ως μή άνδρα γ;ώσα έθήλασα.

κλΐνον σταυρέ , βούλομαι τω υίώ μου περιπλακήναι * κλΐνον

σταυρέ, Γνα τώ υίώ μου ως μήτηρ συντάξωμαι. Ταύτα άκούον-

τες οί Ιουδαίοι προσελΟοντες έδιωξαν και αυτήν και τάς γυναί

κας καί τον Ίωάννην μακράν.

άποϋανοϋμαι κάγώ αμα συν σοί, καί έλϋέτω, δέομαί σου υίέ, ό αρχάγγελος

Γαβριήλ ό Βάσος μοι πρώτον τότε χαράν, καί συνζεύξει την ψυχήν μου μετά

σοΰ. πάλιν έκραξε φωνή μεγάλη μετά οιμωγών [καί] δακρύων και ατενίζουσα

προς αυτόν Υίέ μου , υίέ μου , τί πέπονϋα ούτως αιφνιδίως ; τ£ γένωμαι χωρίς

σοΰ , υίέ μου ; | Καί στραφείς — Ιδού ή μήτηρ σου ουιη Α . . Ο τότε στρα

φείς προς τήν μητέρα ό 'ίησοΰς καί ίδών τήν μητέρα καί τόν άγαπητόν μα5η-

τήν Ίωάννην ίστάμενον πλησίον αυτής καί κλαίοντα μετά τών λοιπών γυναικών,

είπε προς τήν ϋεοτόκον ό Ίησοΰς Γύναι , ιδού ό υΙός σου• ίπειτά φησι προς τόν

Ίωάννην Ιδού ή μήτηρ σου | Ή δε έκλαιε - - βοηϋήσαί σοι οιιπι Α . . Ο ή δε

Θεοτόκος κλαίων (βίο) έκραύγαζεν Δια τ. σε κλ. , υίέ μου , διότι σε παρέδωκαν

οί παράν. Ίουδ. εις πικρόν καί άτιμον θάνατον , ως εκείνοι νομίζουν (βίο) • άλλ*

ό θάνατος σου , υίέ μου , άγιο; καί δίκαιος καί σωτηρία τοΰ κόσμου παντός εΰ-

ρεϋήσεται. έκτος σοΰ, υιέ μου, ποταπήν βιοτήν διάξω; | Καί προς• τόν σταυ

ρόν - - βούλομαι (εοιίβχ υΐβΓηαβ βουλομένη) - - συντάξωμαι οιιπι Α . . Ο καί πρ.

τ. σταυρ- άφορ. έ*λεγεν Κλΐνον στ. , "να περιλαβοΰσα τόν υί. μου καί καταφιλήσω

τά σπλάγχνα μου, τα φύλλα της καρδίας μου, ον έν τοις μασ!ΐοίς τούτοις ξενο

τρόπως ως μή ά. γν. έίήλασα. κλΐνον στ. , βουλομένη τω φιλτάτω μου υίώ

περιπλ. κλ. στ , ?να τώ ποίεινοτάτω μου υίώ ως μήτηρ συντάξωμαι (οοιίει συν-

τάξαι) καί καταφιλήσω. ΡΓβοΐΡΓβαςίιβ αάά Πού τό κάλλος σου , υ'ιέ μου γλυκύ

τατε ; ποΰ σου ή ευπρέπεια, υίέ μου παμφίλτατε; ό ωραίος κάλλει τυχρά τους

υΙούς τών ανθρώπων, ουκ ίχεις είδος ουδέ κάλλος, υίέ μου γλυκύτατε, ύπό χει

ρών άνομων, λοιπόν σύν σοι ϋανοϋμαι. | Ταύτα άκούοντες οί (Ο ιι<1<1 μισόϊεοι)

Ίουδ• πρ. έδ. καί (Ο οπι) • αυτήν καί — μακράν ουιπ ΑΟ. 8«<1 Ο αάά Τότε ή

πάναγνος άλαλάξασα (οοιί. - λάξας) ίλεγεν ΟΙ'μοι οϋμοι , υίέ μου , ουδέ κα!ί (βίο)

όψιν άφιοΰμαι βλέπειν σε. οϊμοι οί'μοι, τί εΐπω εις τήν μισοίϊείαν («ίο) τών αμνή-

μων Ιουδαίων ; πάντες (βίο) μητέρες , συνκλαύσατέ μοι μόνη , τή μόνη αγαπητή
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5 "Επειτα έβόησεν έ Ιησούς φωνή μεγάλη λέγων Πάτερ,

μη στήσης αύτοίς την άμαρτίαν ταύτην' οΰ γαρ οϊδασιν τί

ποιούσιν. έπειτα λέγει Διψώ. και ευθύς έ"δραμεν είς άπο τών

στρατιωτών και λαβών σπόγγον και πλήσας αυτόν χολής καί

δξους μεμιγμένον και θείς έπί καλάμου έπότιζε τον Ίησοΰν. και

γευσάμενος ουκ ήθελε πιείν. οί δέ Ιουδαίοι οι ιστάμενοι και βλέ

ποντες κατεγέλων αυτόν και έ*λεγον Έάν αληθώς έφλεγες οτι υιός

εΐ τοΰ θεού „ κατάβηθι άπο του σταυρού , καί παρευθύς ίνα πι-

στεύσωμεν είς σέ. έτεροι έλεγον καταγελώντες "Αλλους έσωσεν,

ά'λλους έθεράπευσεν, καί ίάσατο ασθενείς, παραλελυμένους , λε

προύς, δαιμονιζομένους, τυφλούς, χωλούς, νενεκρωμένους , καί

εαυτόν οΰ δύναται θεραπεύσαι.

6 Ωσαύτως καί ό έν τώ άριστερώ αυτού μέρει εσταυρω

μένος ληστής προς αυτόν έΤ,εγεν Έάν τοΰ θεού υιός ε!, κατάβηθι

καί σώσον καί εαυτόν καί ημάς. δνομα αύτώ ην Γίστας. ό δε

έκ δεξιών εσταυρωμένος ονόματι Δυσμάς ώνείδιζε τον αύτον λη-

στήν λέγων Ταλαίπωρε καί άθλιε, ου φοβή τόν θεόν ; ημείς άξια

ων έπράξαμεν έπάθομεν ούτος δέ πάντως ουδέν κακόν έπραξε,

καί στραφείς προς τόν Ίησοΰν λέγει αύτώ Κύριε, όταν βασιλεύ-

μητρ\ τοΰ υίοΰ μου (ρεΓβίΐ καί έμής μόνης υίοΰ αγαπητού), συνκλαύσατέ μοε,

πάντες («ίο) φυλαΐ κα\ γλώσσαι. την παρϊϊενίαν έφΰλαξα (εοαεχ φυλάξας) , μη

τύχω τάς λΰπας τών μητέρων • χάγώ 8ε ΰπερήρα πάντας (βίο) τάς μητέρας

κλαυδμοϊς τε καί όδυρμοϊς.

5. Έπειτα έβόησεν ό Ίησ. (Ο Ό δε Ίησ. έβό.) - - στήσης (Ο στήσεις)

-- ποιούσιν (Ο ηάά οί άθλιοι) -- είς άπο (Ο οπι) τών στρ. ο«πι ΑΟ | καί λα

βών σπόγγον - - ουκ ήϊελε πιεΐν ευτη Ο ; ίη Α εηϊηι Ιεχΐαβ οοη-ηρίυβ ε*ι ίη ηιιηο

τηοιίηιη : χαΐ έγέμισεν άγγίον καί λαβών όξους (άγγεϊον όξους καί λαβών ?) καί

5ε\ς (ιιιΐάε έπ£?) καλάμου έπότιζεν αυτόν. Ηεΐία,ηβ χα\ γευσ. -- πιεϊν Α ηοο

Ικιΐηΐ . | Ο κατεγέλουν | Έάν εχ Ο είΐ ; Α οιη | χα\ παρευϊϋς - - είς σε' εοπι

Α . . Ο κα\ πιστεΰσωμέν σοι | Ο οιη έτεροι £λεγ. καταγελ. | χωλούς εχ ε

εβί . . "Ά οπι

6. αυτού μέρει : Ο οπι αυ'τού | ληστη'ς : Ο βαΊΙ ήγουν ό Γίστας , «ειΐ οβι

πρ. αυ'τ. £λεγεν | Ο κατάβηθι από τοΰ σταυρού καί σώσον σεαυτόν κα\ ήμίς.

Τυπι οπι όνομα - - Γίστας | Ο ό 51 έκ δεξιών ληστής ό Δυσμάς | Ο Τί2 άϊλιε

καί ταλαίπ. , οΰ φοβεΐ τ. ϊ. ; ήμεϊς γαρ άξια ών έπράξαμεν άπελάβομεν • ουτβ;

δε π. οΰδ. κ. έποίησεν οΰτε ίπραξεν. ΡπιείεΓεβ ίαΥηι ρεΓρβΓΗΐη αιΐιΐίΐη Ηβοεί

Κ»εο• ου'κ οίδας άϋλιε τόν ήλιον σκοτισϊέντα και την σελήνην έφ' ολην την οί-

κουμένην άπο ώρας έκτης έως ώρας έννάτης; τό καταπέτασμα το,ΰ ναού σχι-

σ^έντα («ΐε) ; | Ο οπι αυ'τώ | Κύριε, όταν — άλή^ειαν (ροβΐ άλήϋειαν ίη οο-

Λϊεε ρει-^ίι ογ οτι έν τη βασιλεία μου , Γνα σε έχω είε , εχ ηαίοι» ρηοι•» δτι έν
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σης, μη μου έπιλάθου. ο δέ είπεν αύτω σήμερον, λέγω σοι

άλήθειαν, ινα σε έχ6> άς τον παράδεισον μετ' εμού*.

ΟΑΡυτ XI.

' "Επειτα ό Ιησούς κράξας φωνή μεγάλη Πάτερ, εις

χείρας σου παραθήσομαι τέ πνεύμα μου , άπέπνευσβ. και παο-

αυτίκα ήν Ιδεΐν τάς πε'τρας σχιζομένας' σεισμός γαρ έγένετο εις

την γην άπασαν, και του σεισμού σφοδρού καί μεγάλου γεγο

νότος έσχίζοντο και αί πέτραι. ήνοίγοντο και τά μνημεία των

νεκρών, καί το καταπέτασμα τού ναού έσχίσθη, καί σκότος

Τ. β. μ. οχ ιηαι-βίηε ΐιτερ«Ϊ3$ε !η Ιεχιοιη νίιίεηΐιιι-, ηί.•η ;ι1ίψικ| ι-χι-κΐή) - - μετ'

έμοΰ ουηι Α . . Ο Μνήσ^ητί μου , κύριε , όταν ϊλϋης έν τι) βασιλεία σου. ό 8έ

Ιησούς ε?π. αΰτώ Αμήν λέγω σοι, σήμερον μετ' έμοΰ έ"ση έν τω παραδείσω.

Ταπί κ.τριίΐιπ ίιι ι;οι1ϊο; Ο πγιγπιΙι'ο (Ιο [<•μι ϊιιΓαπΙι.' ιιιιη ρίΐι•<τιΐίΙ>ιΐί ία ρπιοιΙοηβΓη

1))'5ΐηαηι ϊηοίάεηΐε, Ιηγπ ϊεϊιιηα ί1Ι;ι φΐηΐεπι Ιβπιααε νίΐϊοβε εϊ οοιτιιρίε δοη'ρΐβ

οι ραιια* ββιη εχοεΓρετβ αηαπι Ιοίαιη εχβοποβΓβ ρτβεβίει. Ιηεϊρϊΐ Ηϊ« : ούτος ο*

ληστής ο Δυσμάς εις τήν γέννησιν Χρίστου , ο έστιν εις χρο'νους λγ', όταν φωνή

έξηλ^εν ύπό αγγέλου τω Ιωσήφ Γνα άρη τό βρίφος καί τήν μητέρα αυτού βίο,

Ρεη§ϊΐιΐΓ <1ε ϊΐϊηεΓε Εβνρίίβεο , ϊη απο ρπ>ρβ ίβπι 8(1 βηε$ Ε§νρΐϊ Μβπα οπηι Ιο-

5ερΚο εβυηεη: βΐΐοοιιΐβ ε.?5ο <1ίοίΙιΐΓ ρηΙπι;ιιη (φοινικαίαν κάρπιμον χαΐ πάνυ ώραίαν)

Κλίνε δένδρον μου καλόν καί χάρισαν μοι έχ του σου ωραιότατου καρπού. Αά-

ΛϊΙιιγ καί ευ'ϋΰς έκλινεν, καί έλάβασιν άπό τοΰ καρπού ό'σον ήϊελον. καί πάλιν

Γοτατο τό δένδρον ώς καί πρότερον. Ιβπι νεΓΟ ϊηάάΊιηΙ ίη Ογδηΐ£ΐιτι ρΓβεάοηρπι

(καί διερχόμενοι μικρόν έμπροσθεν συνήντησαν τούτου τοΰ ληστοΰ τοΰ λεγομένου

Λυσμά). ΙδΙε ριιΙΛπΙικΙπιε Μοπβε θεΙιΐ5 εβπι οαπι ίηΙΉηΙε (έν ώλέναις αυ'της)

8ι1ογη5»ρ βΐ εχείαιηανϊββε άΊάΐιΐΓ Ει γαρ μητέρα είχεν ϋεός, είχον αν ειπείν ότ»

θύ εϊ. Βεοίρϊΐ βιιίεπι βϊΐηοίαιη ΓβπιίΙίαΓΠ ϊη (Ιοιπππι βικιπι , εϊ εχίβη8 νοηηΐυιη

νεηεπιεηΙεΓ οοπιιηεηάαΐ ιιχοη βακε. Ηαίο 681 ηΐϊιΐδ 1ερι•θ5ΐΐ3 , δβιηρεΓ ρίοπιηβ,

α,υί αηηα (1ε ΙινβεχΌ Ιεβυ αΙ>1ιιΙιΐ3 εχίεπιρίο ίαηβίΠΓ. (}πιιπι τειη Πγ8Πΐ!ΐ5 ;ι νβ-

η&Ιΐοηβ Γενεπκιβ πιβχΐηιε ππι-Ηΐυβ Μβπαιη οιτιηί πιοάΌ νεηει•»ΙθΓ εϊ ϊη ίΐΐηεΓβ

α<Καν3(. Νεο ηιϊηιΐί Γεβϊρίίοβη» ϊρβε «(ΙεβΙ Γείειιηΐί ει ΕρνρΙο, ίία αϊ Μαηα ει

οεηειίϊοίίΐ εϊ τειηαηεπιΐϊοηεπι οίΓκιΌππη εϊ Ι'.κί.ιΐΓτι ΪΗ ρΓοηιϊΐΙηί. ()ιιοιη Γεηια-

ηεΓβΐΐοηεπι τενετ» Ιοοιπι ΙκιΙιιιίίκε , κί^πϋΊοιιΙιη• Ηϊβ : διά τοΰτο η'ξιώϊη κα\ έν

τούτω δια της χάριτος τοΰ ελεήμονος ίϊεοΰ κα\ της αΰτοΰ μητρός - - Γνα μαρ

τυρήσει έν τω σταυρω αμα σύν Χριστώ. Ν;ιγγ81ϊο εχϊΐ τερβίίΐιβ νίΑΐί Ιαίιοηϊί

βί Ιεβα ιΐε επιεε ρεικίεηΐι'ιιπι.

XI, 1. "Επειτα -- απέπνευσε ειιηι Α . . Ο Τότε ό Ίησ. χρ. φ. μ. είπε Πά

τερ, ε?ς χεΐράς (Α χεϊρά) σου π. τό πν. μ., κα\ μετά τοΰ λόγου απέπν. | χα\

παραυτίχα — έ*ως έννάτης έγένετο εοπι Α . . Β (ηΒ Ηοο επϊηι Ιοοο ηΐΓίΐκ Ηιπη«

οοβϊοίί Ιεχίπηι 'ΓΗίΙο ιιΐι.ιιΐίι) Ο ην 8'ε <όσε\ ωρα έκτη , κα\ παραυτίχα σεισμός

έγένετο μέγας εις τήν γήν άπασαν , ώστε πάς ό κόσμος ίφριξε , καί από τοΰ

(Β οη) σφοδρού σεισμού έσχίζοντο αί πέτραι. ήνοίγοντο κα\ (Ο οπι) τά (Ο οηι)

μνημεία των νεκρών (Ο οπι τ. νεκρ.) καί πολλά σώματα τών δικαίων η'γέρίίησαν.

κα\ (Ο οηι) έσκοτίσίίη ό ή'λιος κά\ τό καταπέτασμα τοΰ ναού έσχίσϊη μέσον, κα\
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άπο έκτης ώρας έως ένατης έγένετο. καί τούτων πάντων γινο

μένων φοβηθέντες οι μ,έν Ιουδαίοι ϋλεγον οτι όντως ο άνθρωπος

ούτος δίκαιος ην. Αογγΐνος δέ ό έκατόνταρχος ιστάμενος είπεν

Αληθώς θεού υ&ς ην ούτος" άλλοι ερχόμενοι και όρώντες αυ

τόν κατατύπτοντες τα στήθη άπο τοΰ φόβου αύθις έστρέφοντο

όπισθεν.

2 Ό δέ έκατόνταρχος τα τοιαύτα πάντα θαύματα κατα-

νοήσας , άπελθών εις τον Πιλάτον διηγήσατο ταΰτα. ό δέ άκου

σας έθαύμασεν και έςεπλάγη, καί άπο τοΰ φόβου αύτοΰ και

της λύπης τη ημέρα εκείνη φαγεΐν ή πιείν ούκ ηθέλησε, διεμη-

νύσατο δέ, καί ήλθεν προς αύτον όλον το συνέδριον άφ' ου διέβη

το σκότος, και είπεν προς τον λαόν Εΐδετε πώς έσκοτίσθη ό ήλιος,

εΐδετε πώς έσχίσθη το καταπέτασμα. δντως έγώ καλώς ποιών

τον άνθρωπον τον καλόν ουδαμώς φονεΰσαι προεθυμούμην. οί δέ

κακούργοι έ*λεγον προς τον Πιλάτον οτι τοιούτον σκότος ίκλειψις

ηλίου εστί, καθώς έγένετο κάι έν έτέροις καιροϊς. είτα λέγουσιν

σκότ. έγένετο έφ' ολην την γήν έ*ως ώρας έννάτης. | κα\ τούτων (ΒΟ βιΜ ουν)

π. γινομένων (ΒΟ γενομ.) ο'ι μέν Ίουδ. Ο13 Βε < Α ο1 *!■ Ι^ν <™τών) £λεγον - -

ψ. Αογγ. δε (ΒΟ οπι) ό έκ. Ιστάμ. (ΒΟ βάιΐ μετά παρρησίας) είπεν - - η\

ούτος. (Α Κ. 1. βιΐιΰι έ"τεροι ίλεγον τώ Ιούδα Τί προς η'μάς; συ όψη.) άλλοι

£ρχ. _ _ χατατυ'πτοντες (ϊΐβ ΒΟ ; Α τύπτ.) τα στ. (ΒΟ αάά αυτών καί) από —

όπισϊεν.

2. Ό δε έκατόνταρχος - - διηγήσ. ταΰτα οιιπι ΑΒΟ | ό δέ άκουσας Λ.

καί (Α οπι) έξεπλ. - - η'2έλησε οιιιη ΑΒ . . Ο οπι | διεμηνύσατο - - προς αυτόν

(ΒΟ οπι) - - πρ. τ. λαόν (ΒΟ &<1α\ ό Πιλάτος) οι™ ΑΒΟ | Εΐδετε (Η. 1. ©οαεχ

εΐδετε , ροβίββ Ιδετε) πώς έσκοτίσϋη - - προεΪΛίμούμην οανα Α . . ΒΟ Εΐδετε

πώς σεισμός καί σκότος ίφ' ολην την οίκουμένην έγένετο και τό καταπέτασμα

τοΰ ναού έσχίσ^η. όντως καλώς έγώ έποίουν, τον άνίϊρωπον ούδαμ. φον. προε

θυμούμην | ' οί δέ κακούργοι - - τοιούτον (Β τοιούτο) - - καιροϊς βι ΒΟ . . Α

Ηββο ίη Ιικίαπι ρΓοάΐΐΟΓβπι ΐΓΒηβΓβΓΐ, άε 4αο Ρ'αΓβ «1<1»[ «μωβ Ιιυηο ϊη Ιοαια

ραπιιη φηΑηιιι. Ηβοβί'βηϊιη ΐΐβ: ό βέ Ιούδας έκεΐ παριστάμενος είπεν "Εχλει-

ψις ήλιου εστί, κα3ώς έγένετο καί έν έτέροις καιροϊς. άλλ' όμως ό λαός όλος

αυτόν κα\ μόνον κατηγορούν καί ΰβριζον κα\ επάνω αύτοΰ την αίτίαν έτβεσαν

της σταυρώσεως, κα\ κατεβόων αύτοΰ πάντες Ό προδότης, λέγοντες, ό παράνο

μος, ό άπιστος, ό αχάριστος, ό τόν διδάσκαλον αύτοΰ φονεύσας, ό παρ' αυ'τοΐ

τάς πόδας ναττόμενος, ό τά βαλάντιον αύτοΰ κατέχων κα\ δσα ΐέλων διδούς έξ

αύτοΰ κα\ οσα ίίέλων άποκοπτόμενος. έφ' οίς ούτος άγαναχτών καί μη δυνάμενος

τους όνειδισμούς υ'πομένειν ταίς άκοαϊς, παραγενόμενος έν τώ ναώ και εύρων

τους αρχιερείς καί τους γραμματείς είπεν Γινώσκω αληθώς οτι κακώς έποίησα•

καί λάβετε τά αργύρια α μοι δεδώκατε διά τό προδοΰναι τόν Ίησοΰν προς φόνον

ύμϊν. μτ, ^ελόντων δέ των Ιουδαίων δέξασ3αι τά αργύρια, ρ'.ψας ταΰτα μέσον

αυτών ϊφυγε, και άπελΐών έποίησεν άγχόνην διά σχοινιού καί έχρεμάσ^η, καί
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αΰτώ Ήμεΐς έ*χομεν την έορτήν τδΐν άζύμων δια της αύ'ριον ημέ

ρας, και παρακαλοΰμέν σε, έπεί έτι πνέουσιν οί εσταυρωμένοι,

Γνα καταθλασθώσι τα έστά αυτών και καταβιβασθώσιν. είπεν

έ Πιλάτος Τοΰτο γενήσεται. άπέστειλεν ούν στρατιώτας και

εΰρον έτι πνέοντας τους δύο ληστάς, και συνέθλασαν αυτών τα

σκέλη : τον δέ Ίησοΰν εύρόντες τεθνηκότα ουδαμώς αύτοΰ ήψαντο,

ει μη εις στρατιώτης έλόγχευσεν αυτόν έν τη δεξιά πλευρά , και

ευθέως έξήλθεν αίμα και ΰδωρ.

3 Προς έσπέραν δέ της παρασκευής καταντώσης Ίωσηφ

τις άνήρ ευγενής και πλούσιος, θεοσεβής Ιουδαίος, εύρων τον

ούτως άττηγξατο. ΟοπΙΥτεικΙα βαηΐ Ηαεε εαιη Ιη'βι» ρποτΛαβ βεείίοαΐ&ι» ο:*ρϊιΪ5

ριίπιί ϊη εοιίίει» Ο, (|υΐ'Πΐίΐ(1ιηο(1ιιιιι «πρια ρ3(*. 268 50|. εχεεηρβΐιηιιβ. Ιαηι νβΓΟ

5«[ΐιίΐυι• Ιαάαεοηιιπ ΡΙ Ρϊΐαΐϊ ά« ΐίΐυΐο επιεΐα ιΐίβριιΐίΐΐίο, εοηΓείΐΐκΙα ειιιη ϋβ <ρααι•

3υρπι ίκΙ Χ , 3. βχ ηιιΐίπ' Ο 3ΐΙο1ίπιιΐ3. Ι^ςίΐιπ- ΐη εοάϊεβ Α βίε : 01 δε Ιου

δαίοι προσελθόντες εϊπον τώ Πιλάτω Ού καλώς εγράφησαν, κύριε ημών, τα

γράμματα άνωθεν της κεφαλής τοϋ Ίησοΰ • μαρτυροΰσι γαρ αυτόν* βασιλέα ημών.

δια τοΰτο δεόμεθά σον Γνα όρίσης καί γράφης έκεΓσε οτι ούτος είπεν οτι εστί

βασιλεύς των Ιουδαίων. έφη ο' Πιλάτος "Ο έγραψα , έγραψα. Τβοάεπι ρβΓβϊΐιΐΓ

ΐίβ <ριαε ίιι ι,ρχίιιιπ τεεερ!πιυ$ , είτα λέγουσιν αΰτώ ε(ε. Η» ιήγ$ιι$ εοιίίεεε ΒΟ

Ηββε ρπιειπΪ353 ΗαΒειιε : καί ο Πιλάτος λέγει αύτοΐς («ΙεΓε;ιιε εοάεχ αυτών) Καί

τα έτερα καί εξαίσια θαύματα τι λέγετε είναι; καί ουκ είχόν τι άπολογηθήναι.

Ρετ§υιιΙ ;>ιιΐι'ηι καί ταύτα λέγων ούτος, προσελθόντες λέγουσιν Ήμεϊς Ιχομεν βίε.

| δια της αυρ. η'μ• ειιιη ΒΟ . . Α δια την αύριον | Γνα Η. 1. ειιπι ΒΟ . . Α βηΐβ

έπεί ίτι | καταθλασθώσι•; τα οστά εαιη Α . . ΒΟ κατακλασθώσι τα σκέλη | τους

λγιστάς οιιπι ΒΟ . . Α τ. δύο λ. | ει μη είς στρατ. έλόγχ. αυτόν ειιπι Α .. ΒΟ

τότε άπελθών είς στρατ. καί έλόγχευσε τον Ίησοΰν | ΒΟ έν τή δεξ. αύτοΰ πλ.

Ρο.ιΐ αίμα και ΰδωρ εοάιΐ. ΒΟ ρΐιιπι 3<Μίΐ8 Ιωΐκ'πί ά« ρΓορΗείαι-αιη είτε>

Γεδ Ωιπβΐί υ1ιίπΐ3ίΐ ναΐϊείηϋι. Εα ϊη Ο ίϊε Ιε^αηΙαΓ: καί έπληρώθησαν οί λόγοι

τών προφητών. "Ιερεμίας είπεν Δεύτε καί έμβάλωμεν (εοά"βχ έμβάλλομεν) ξύλον

είς τον άρτον τούτον , καί έκτρίψομεν αυτόν από γης ζώντων , καί το όνομα αυ

τού από γης ζώντων (βϊε) ου'.μή μνηστή ίτι, κύριε τών δυνάμεων, κρίνων δί

καια. Ζαχαρίας έφη Καί ίστησαν τον μισθόν μου τριάκοντα άργυρίοις. Ησαΐας

είπεν Τον νώτόν μου έ"δωκαν εις μάστιγας, τάς δε σιαγόνας μου είς ραπίσματα"

τό δε πρόσωπον μου ουκ άπέστρεψα από αισχύνης έμπτυσμάτων, καί κύριος

έγενήθη βοηθός μου. καί πάλιν ό αυτός είπεν '42ς πρόβατον έπί σφαγήν ηχθη,

καί ώς αμνός άκακος εναντίον τοΰ κείραντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει

τό στόμα αυτού, έν τη ταπεινώσει αυτού ή κρίσις αυτού ήρθη. την δε γενεάν

αυτού τίς διηγήσεται; οτι αίρεται από της γης η' ζωή αύτοΰ. καί λοιπόν έπλη

ρώθησαν νύν οί λόγοι τών προφητών , καθώς προείπομεν.

3. Ροίΐ καταντώσης Ο άΑΛ ηβεε : είς άπειρους λογισμούς έλθών (»ίε) η

θεοτόκος, διαβουλευομένους τους Ιουδαίους («ϊε. Ροιίι» ίεη1>β- μένων τών -α'.ων)

άφεϊναι άταφον τό σώμα τοΰ Ίησοΰ, καί τό άφεΐναι μόνον τό σώμα όβύρετο καί

προς τον Πιλάτον άπελθεϊν ουκ έπαρρησιάζετο. καί στέλλει προς Ιωσήφ τόν

Ίωάννην. έλθών δε Ιωσήφ προς τήν θεοτόκον λέγει προς αυτόν Ίωσηφ, παρακαλώ

ΕΤ1Π£. »ρθΟΓ. βί. ΤΐΗθ1ΐβΙ1ι)θΓΓ. > 19
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Νικόδημον, δν πρόφθασα; ο λόγος έδήλωσε, λέγει αύτω Οΐδα

οτι ζώντα τον Ίησούν ήγάπας και τους λόγους αύτοΰ ήδέως

ήκουες, και προς τους Ιουδαίους είδόν σε μαχόμενον υπέρ αύτοΰ.

ει δοκεΐ σοι ούν, πορευθώμεν προς τον Ιΐιλάτον και αίτησώμεθα

το σώμα του Ίησοΰ προς ταφήν, οτι μεγάλη αμαρτία κεϊσδαι

αυτόν άταφον. Δέδοικα, λέγει ό Νικόδημος, μη πως όργισθέν-

τος του Πιλάτου πάθω τι κακόν, ει δέ σύ μόνος άπελθών και

αίτήσας λάβης τον τεθνηκότα , τότε κάγ&) συνοδεύσω σοι και τά

προς κηδείαν επιτήδεια πάντα συνδιαπράξομαι. ταΰτα είπόντος

του Νικόδημου ό Ιωσήφ εϊς τον οΰρανόν άτενίσας τους οφθαλ

μούς καΐ εύξάμενος της αιτήσεως μη διαμαρτήσαι, άπήλθεν

προς τον Πιλάτον, και προσαγορεύσας έκαθέσθη. είτα φησι

προς αυτόν Δέομαι σου, κύριε μου, ει τι παρά το δοκούν τ-β

μεγαλειότητί σου αίτήσομαι, μη όργισθηναί μοι. ό δέ £φη Και

τί έστιν δ αιτείς; λέγει Ιωσήφ Ιησούν τον καλόν άνθρωπον, δν

υπό φθόνου οί Ιουδαίοι κατήνεγκαν εις τό σταυρώσαι, τούτον

παρακαλώ Γνα μοι δώς προς ταφήν. λέγει ό Πιλάτος Κα! τί

σε, παρηγόρησον την λύπην μου, οτι είδα (οίδ. ?) την άληδινήν άγάπην σου προς

τον γλυκύτατον υ'ιόν μου, καΐ ποίησόν μοι δυο αιτήματα, άπελθε προς Πιλάτον

αίτήσαι το σώμα τοΰ αγαπητού μου υ'ιοΰ ίνα ίϊάψω, καΐ δώρησαί μοι χαΐ τό

μνημεϊον ο Εχεις λελατομημένον καινόν έν τω κήπω. ο' δε Ιωσήφ πλησί)ε\ς δα

κρύων τε (βϊη) σφοδρών λέγει Κυρία μου, γενηϊήτω τό 3ίλημά σου, ως θέλεις.

Ιβπι ρβΓβίι ούτος ό Ιωσήφ α'νήρ ευ'γενής τε χαΐ πλούσιος καΐ ϋεοσεβής Ιουδαίος,

εύρων κα\ τον Νικόδημον, όν προφ3άσας ο' λόγος έδήλωσε, λέγει αΰτώ Οίδα

οτι τον Ίησοΰν ήγάπας λίαν καΐ τους λογ. αΰτοΰ (αύτοΰ ϊη Α άβββι) — μεγάλη

(Α αάά έστϊ) αμαρτία -- άταφον. | ο' Νικόδημος: € οηι ό | επιτήδεια οιιπι

Α . . Ο επιτάφια 1 Ο άτενίσας εις τ. ούρ- τό όμμα | Ο καΐ αίτησάμενος μή

διαμαρτ. της αιτήσεως | προς αυτόν: € αάά μετά δακρύων | κύριε μου: Ο οηι

μου | εϊ τι : Α οηι τι | Ο τή σή* μεγαλειότητί | ΚαΙ τι : Ο οπι Κ,αί | λέγει

Ιωσήφ Ίησ. τ. χαλ. (ακί.αιίά τον) άνϊρ. -- κατήνεγκαν εις τό (ϊΐβ Ο; Α κατη-

νέγκασάν σε) σταυρώσαι εωπ Α . . Ο λέγ. Ίωσ. Ίησ. τόν ξένον καΐ καλόν άν

θρωπον , ον - - σταυρώσαι | τούτον παρακαλώ - - πρ. ταφήν οιιπι Α . . Ο Ημο

ηιίιιιιη ϊη ηκχΐιιιη βχ8££ΒηΙ: Δός μοι τούτον τόν ξένον, Γνα τόν ξένον τούτον χη-

δεύσω. δός μοι τούτον τόν ξένον ίνα τόν έκ ξένης χώρας όντα κηδεύσω τόν ξέ

νον • οπού την κεφαλήν κλίνει, ουκ έχει ό ξένος, δός μ« τούτον τόν ξένον, οπού

ό Ιούδας ό Ισκαριώτης τούτον έπαρέδωκεν τοις Ίουδαίοις αδίκως ως ξένον, δός

μοι τούτον τόν ξένον εΐα Ι)«αι» τερείίΐο ωΐο Δός μοι οιιπι νβηΐβ αιΙάϊίαιηβοΐΜ

(ςυϊαίο Ιοοο οτι αδελφούς ουκ έχει ως ξένος, βοχιο οπού καΐ οί μα3ητα\ αυτού

έφυγον, και ουκ ην τις κηδεύσαι τούτον τόν ξένον, οοΐανο οπού Ιουδαίοι αυτόν

κατεμαστίγωσαν ω'ς έξ αλλοδαπής χώρας ξένης όντα ξένον, ιΐβαπιο δός μοι τό

σώμα τοΰ τεϊνηκότος Γνα τβΰτο καταφιλήσω έν τή αποχωρήσει μας [εϊο, ηοο-
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γέγονεν οτι μαρτυρηθέντα τούτον υπό της γενεάς αύτοΰ επί μα-

γείαις και έν υποψία ό'ντα λαβείν την βασιλείαν τοϋ Καίσαρος

και ούτω παρ' ημών εις θάνατον εκδοθέντα , τιμάσθαι αύθις τού

τον νεκρόν ε'πιτρέψωμεν ; ό δέ Ιωσήφ περίλυπος γενόμενος και

δακρύσας τοις ποσί προσέπεσε του Πιλάτου Μη σοι, λέγων, κύ

ριε μου , επί νεκρώ φθόνος τις έπιγένηται. πάσα γαρ κακία έν

τη τελευτη δει συναπόλλυσθαι τοϋ άνθρωπου, έγώ δέ οίδα την

μεγαλειότητα σου, πόσα έσπούδασας ώστε μη σταυρώσαι τον

Ίησούν, και πόσα προς τους Ιουδαίους υπέρ αυτού εΐπας, τα

μέν παραινών, τά δέ και θυμουμένος, και ύστερον πώς τάς

χείρας άπένιψας και μηδαμώς έχειν μέρος άπεφήνω μετά τών

θελόντων άποκτανθήναι αυτόν, έφ' οΐς άπασι δέομαί σου μη

άποστραφήναι την αΐτησίν μου. οΰτω τοίνυν έπικείμενον ίδών

ό Πιλάτος τον Ιωσήφ και [κετεύοντα και δακρύοντα, ήγειρεν

αυτόν λέγων "Απιθι" χαρίζομαι σοι τον τοιούτον νεκρόν, και τού

τον λαβών πράττε οσα σύ βούλη.

4 ΚαΙ τότε 6 Ιωσήφ εύχαριστησας τω Πιλάτω και κατα-

φιλήσας αυτού τάς χείρας και τά ιμάτια, έξήλθεν τη καρδία

μέν χαίρ6>ν ώς τού ποθούμενου τυχών , τους οφθαλμούς δέ φέρων

έτι δακρύοντας * οΰτω και τήν χαράν είχε λελυπημένος. άπεισιν

ούν προς τον Νικόδημον και τά γενόμενα πάντα διασαφεί, είτα

σμύρνην και άλόην εκατόν λίτρας και μνημεϊον καινάν έξωνησά-

^τβεεε]) , ΐ>ϊβ 5Ρ(]υϊΐιΐΓ ΜίτιίΙίΐεΓ Δώρησαί μοι. Ι»1β Ιοευβ οπιηϊηο οοηίβΓβικΙαί ββί

πιπί 1ί|ΐίρ1ΐ3ηϋ οπιΐϊοηε ίιι βερυΙοΗπιπι Γ1ιΠ5ΐί ρββ. 264. (αΑ. Οοΐοη. 1682.) ϋε-

ηϊψιε εβί Δέομαι τη μεγαλειότητί (.ίϊο) σου μή παράκουσης της αιτήσεως μου.

ταΰτα έλεγεν Ιωσήφ τεχνιέντως προς Πιλάτον Γνα λάβη το σώμα του Ίησοΰ,

τη (οοάβχ η δε τη) άγχονία της ψυχής μεγάλα έγκωμιάσας τον Ίησοϋν μυστι-

κώς. | λέγει ο' Πιλάτος (Ο ο' 8ε Πιλ. λέγει) ΚαΙ τί - - έν (Ο οπι) υποψία όντα

(Ο αάά η^ελον. Οοιτήξβ ϋέλειν ?) λαβείν — τοΰτον (Ο αάά τον) νεκρον έπιτρέ-

ψωμεν (ϊΐβ Ο ; Α - ψομεν) | ο' 8ε Ίωσηφ — ώστε μή σταυρώσαι (Ο ίνα μή

σταυρωίΐηναι) - - άποκτανθήναι (Ο άποκτεϊναφ. γV.!•. αΡιησίν μου (Ο 3<1ά άλλ'

οίκετώς [οοτη^β Ικέτης] σοι προσπίπτω), οΰτω το&ίυν - - καΙ τοΰτ. λαρ\ ()ι»βο

Ο οπι) πράττε (Ο πράττε [)ιοο αεεεηΐιι] εις αυτόν) οσα συ βοΰλη (Ο σοι βουλητά.)

4. Ο βίο : Το'τε Ίωσηφ εΰχαριστησας - - έξήλϊε χαίρων τή" καρδία ώς τον

πο^ούμενον τυχών, τους όφ3. δε - - χαράν [οπήδίο είχε] ίτι λελυπημένος καΙ

τήν λΰπην χαίρων κα\ άγαλλιώμενος. άπεισιν ουν - - διασαφεί. | είτα σμΰρνην

- - έξωνησάμενοι {οοΑκχ - μένος) - - χατέ^εντο ααα Α . . ΰ διότι δέ κάκεϊνος

ευσεβής και ηγάπα τον Ίηαοΰν, χα\ είπε τούτω πάντα τά τοϋ Πιλάτου, έξω-

νησάμενοι δε σμΰρνην - - λίτρας καΙ μνημεϊον καινάν , έν σ. λ. έκαϊεϊλαν το

19*
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μενοι, έν σινδόνι λευκή άμα ττϋ θεοτόκω και τη Μαγδαληνή

Μαρία και τη 2αλώμη συν τω Ιωάννη και. ταϊς λοιπαϊς γυναιξί

τούτον κηδεύσαντες ως £θος έν τω τάφω κατέθεντο.

& Ή δέ Θεοτόκος έλεγε κλαίουσα Πώς οΰ μη σε θρηνήσω,

υιέ μου' πώς το έμόν πρόσωπον οΰ σπαράξω τοις ονυξιν. τοΰτο

έκεϊνό έστιν, υίέ μου, ό'περ Συμεών ο πρεσβύτης προεΐπέ μοι,

5τε τεσσαρακονθήμιερον βρέφος προσήγαγόν σε έν τω ναώ. αΰτη

έστιν ή ρομφαία ήτις νΰν κατά την ψυχήν μου διέρχεται, τίς

τα έμά δάκρυα, γλυκύτατε μου υίέ, καταπαύσει; πάντως ου

δείς ει μή σύ μόνος, εάν καθώς είπας άναστήση τριήμερος.

Ή Μαγδαληνή Μαρία έλεγε κλαίουσα Ακούσατε, λαοί

φυλαΐ και γλώσσαι, και μάθετε ποίω θανάτω οι παράνομοι Ιου

δαίοι τον μυρία καλά προς αυτούς πεποιηκότα παραδεδώκασιν.

ακούσατε και θαυμάσατε, τίς ακουστά ποιήσει ταύτα προς

άπαντα κόσμον ; έγώ έν 'Ρώμη μόνη προς τον Καίσαρα άπελεύ-

σομαι' έγώ τούτω δηλώσω όσον κακόν ό Πιλάτος τοις παρανό-

μοις Ίουδαίοις πειθόμενος πέπραχεν. Ωσαύτως και Ιωσήφ όδύ-

ρετο λέγων Οιμοι , γλυκύτατε Ίησοΰ , έξ ανθρώπων φίλε έξαι-

σιώτατε ' ει χρή μέν και άνθρωπον ο'νομάζειν σε , τον οία ουδέ

ποτε πεποίηκεν άνθρωπος θαύματα έργασάμενον. πώς σε κη-

δεύσω, πώς σε ενταφιάσω, νΰν έδει μέν συμπαρεΐναι ους έν

ολίγοις άρτοις έξέθρεψας" οΰτω γάρ ουκ αν έ*δοξα της αξίας

άπολειπόμενος.

σώμα αίμα σΰν τη" ϋεοτόκω — άμα καΐ τη 2αλώμη — έν τάφω καινώ

κατέδεντο.

5. Ή δΙ (Ο βοΜ πάναγνος) 3εοτ. ίλεγ. κλαίουσα (Ο ϋρηνωδοΰσα έλεγ.) εαιη

ΑΟ | Πώς οΰ (Ο οιη) μή σε 5ρ. υΐ. μ. (Ο αάά πο3ητέ) -- τοις όνυξιν ειιπι ΑΟ.

δεά Ο ΗΪ8 ρΐυπι ρΓαεπι, <1ρ «^ιιϊΐιακ ρααεα εχεεΓρεκ 8αώ οπί. Ε;ι ίιιαρϊυηΐ Πώς

σε χλαΰσω , γλυκύτατε υίέ μου , θεωρών (βίε) σε αδίκως 3νήσκοντα. πω; ϊεωρώ

σε, φίλτατόν μέλος μου. πώς ζήσω χωρίς σοΰ εΐε. ΕχΙτεηιβ μιπΙ ευχαριστώ,

υίέ μου , τω ήλίω (εο4. τοΰ ηλίου) σου οτι άπημαυρώίίη , καΐ τη γη (εο<1. της

γης) οτι έσχίσϋη καΐ έφοβήϋη, καΐ ταΐς πέτραις (οοιί. αί πέτραι) διότι έφράγη-

σαν ίδών (βίε) την άνομίαν τών άμνήμων Ιουδαίων. | τοΰτο εκείνο — προση'-

γαγο'ν σε έν τώ (ϊΐα Ο ; Α ήγαγον τω) ναώ - - άναστήση (Ο - στήσει) τριήμε

ρος «ιιιι ΑΟ.

έλεγε κλαίουσα ειιπι Α . . Ο κλαίουσα καΐ τριχώμενος συν -δάκρυσιν έλεγε |

Αχούσατε, λαοί — πέπραχεν: ϊη Ηϊ» ΑΟ ρΐεηιιηιριε οοηβϋηΐίυηΐ | 'Ώσαΰτως

χα\ Ιωσήφ έΐε εχ ΑΟ , ηωϊ ςυοιΐ Ο ρίει-αο,υε εχα£§επιΙ. Ιΐβ ϊάειη ροδί άπολει

πόμενος Βάά οΰτω δϊ καΐ Ιωάννης καΐ αϊ γυναίκες όδΰροντο. τότε.καΐ Νιχόβη-
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Είτα ό μεν Ιωσήφ μετά τοΰ Νικόδημου έπορεύθησαν εις

τα ίδια. ομοίως δε και ή Θεοτόκος μετά των γυναικών, συμ-

παρόντος και τοΰ Ιωάννου αΰταίς.

ΟΑΡϋτ XII.

1 Ταΰτα γνωρίσαντες οι Ιουδαίοι πραχθέντα παρά τε Ιω

σήφ καΐ τοΰ Νικόδημου έταράχθησαν κατ αυτών μεγάλως , και

διαμηνυσάμενοι τω Ιωσήφ οί αρχιερείς "Αννας και Καϊάφας εί

πον αΰτώ Διά τί έποίησας την κηδείαν ταύτην τω Ίησοϋ ; λέ

γει Ιωσήφ Έγώ οίδα τον Ίησοϋν άνδρα δίκαιον και άληθινον

και αγαθόν κατά πάντα, και οίδα και υμάς ό'τι διά φθόνον

ώκονομήσατε τον φόνον αυτού- και εν τούτω έκήδευσα αυτόν,

τότε όργισθέντες οί αρχιερείς και κρατήσαντες τον Ιωσήφ έβαλον

αυτόν £ν τη φυλακή, και λέγουσιν αΰτώ ΕΙ μή αύριον εΐχομεν

τήν έορτήν τών άζύμων, αύ'ριον και σέ ως εκείνον έφονεύσαμεν

άν • το δέ νύν £χον τηρούμενος , τη κυριακή πρωί θανάτω παρα-

δοθήση. είπον ταΰτα, και τήν είρκτήν τή σφραγίδι έσημειω-

σαντο, κλείθροις ούσαν παντοίοις ήσφαλισμε'νην.

2 Οΰτω τοίνυν της παρασκευής τελεσθείσης , τώ σαββάτω

πρωί άπήλθον οί Ιουδαίοι προς τον Πιλάτον και είπον αΰτώ Κύ

ριε, ο πλάνος εκείνος είπεν ό'τι μετά τρεις ήμε'ρας άναστήσεται.

μή πως ουν οί μαθηταί αυτού νυκτός κλέψωσιν αυτόν και πλα-

νήσουσι τον λαόν έπί τω τοιούτω ψεύδει, κέλευσον τηρείσθαι τον

τάφον αυτού, ο Πιλάτος ουν έπί τούτω παρέδωκεν αΰτοϊς στρα-

μος καί Ιωσήφ μετά Ιωάννου (οοά. - ννην) κα\ τών λοιπών γυναικών ενταφίασαν

τόν Ίησοϋν.

XII, 1. Ταΰτα γνωρίσαντες -- είπον αΰτώ ουπι ΑΒΟ | Διά τί έποίησ.

οωη ΒΟ . . Α Διά τ£ Γνα ποίησης | ταύτην τώ Ίησοΰ οοιπ Ο . . ΑΒ τοιαυτην

ίτΛ τω νεκρώ τοΰ Ίησοΰ | κα\ άληϋινόν : ΒΟ οπι καί | κα\ υμάς : ΒΟ οπι καί |

Β από φθόνου | Ο οικονομήσατε | ΒΟ πιβίβ οπι εΓχομεν τ. έ. τ. άζ. , αυριον |

ΒΟ τηρούμενος (Β -νον)• τη δε κυριακη

2. Κύριε , ο πλάνος εκείνος είπεν οτι οαιη Α . . Ο (ίΐίΐπ Β αϊ τίίβΐω•) Κύ

ριε έξουσιάρχα, τί γάρ έποίησας; διά τί τον Ίησοϋν έδΐδως ένταφιάσαι; η'μεϊς

έβουλόμε^α κρέμασ^αι έπί ξύλου ίνα υπό όρνέων βρωϊή ■ σύ δε έδωρήσω τώ

Ιωσήφ ένταφιάσαι, ?να κλέψωσιν αυτόν καί εΓπωσιν οτι ανέστη έκ νεκρών • κα\

έσται η' εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης, ό δε Πιλάτος ϊφη "Ο της άνοιας

τοΰ φίο'νου υμών. οί δε πάλιν λέγουσι Κύριε, έμνήσίϊημεν οτι εκείνος ό πλάνος

έτι ζών είπεν οτι | μή πως ουν : ΒΟ οπι ουν | πλανήσουσι οιππ Ο . . Α - σωσι |

τω τοιούτω : Α οπι τω | κέλευσον : Ο »<1<1 δεο'με^ά σου | Ο Πιλάτος ουν ίιά
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τιώτας πεντακόσιους, οι και έκάθισαν περί τον τάφον ώστε τη-

ρείν αυτόν, θέμενοι και σφραγίδας έπί τον λίθον τοϋ μνήματος.

* Της κυριακής ούν διαφωσκούσης συμβούλιον οι αρχιερείς

μετά των Ιουδαίων ποιήσαντες, απέστειλαν έκβαλείν τον Ιωσήφ

άπό της φυλακής έπ! τω θανατώσαι αυτόν άνοίξαντες δέ ούχ

εύρον αυτόν, καΐ έξενίζοντο έπί τούτω , πως των θυρών κεκλει

σμένων και σώων των κλείδων και τών σφραγίδων εύρεθεισών ο

Ιωσήφ έγένετο άφαντος.

ΰΑΡίπ XIII.

1 Έπί τούτω δέ παραγενόμενος εις στρατιώτης έκ τών τη-

ρούντων τον τάφον είπεν έν τη συναγωγή Μάθετε οτι ανέστη ό

Ίησοΰς. λέγουσιν οί Ιουδαίοι Πώς; ό δε έφη Σεισμός έγένετο

πρώτον είτα άγγελος κυρίου άστραπηφόρος έλθών έξ ουρανού

έκύλισε τον λίθον έκ του μνημείου και έκάθισεν επάνω αυτού".

και άπό τοΰ φόβου αύτοΰ έγενόμεθα πάντες οί στρατιώται ως

νεκροί, και οΰτε φυγείν έδυνάμεθα οΰτε λαλήσαι. ήκούσαμεν

δέ τοΰ αγγέλου λέγοντος προς τάς γυναίκας τάς έλθούσας έκεΐσβ

τον τάφον Ίδείν δτι μή φοβείσθε ύμείς • οιδα γαρ οτι Ίησοΰν ζη

τείτε, ουκ εστίν ώδε, άλλα ανέστη, καθώς προείπεν ύμίν. κυ-

ψατε και ϊδατε τον τάφον οπού ίκειτο το σώμα αύτοΰ. πορεν-

τούτω έΏωκεν αύτοϊς έξουσίαν τοΰ σφραγίσαι αυτοί τον λίϋον τοΰ μνήματος ως

βούλονται. καΙ λαβόντες κουστωδίαν ήγουν στρατιώτας πεντακοσίους, ο'ί κα\ ίχαϊ.

ίπΐ τον τάφον — τοΰ μνήματος. Ι»π»νβι-ο Ο βι!(1 Ηαεο : έφύλαττον αυτόν τώ

σαββάτω (οο<3. τώ σάββατον) £"ως όρθρου βαϊέως της κυριακής. μετά τούτο

σεισμός πάλιν έγένετο μέγας πρώτον, είτα άγγελος κυρίου άστραπηφόρος έλίϊών

έξ οϋρανοΰ έκύλισε τον λίϋον έκ τοϋ μνήματος καΙ έκάϊισεν επάνω αύτοΰ. α»

δε τοΰ αγγέλου άπενεκρώϊησαν οί στρατιώται. το'τε ανέστη ό κύριος• ήγειρε τον

Αδάμ καΙ πάντας τους προφήτας, ους είχεν ο' διάβολος έν τηη χειρ* αύτοΰ ■ ήγειρε

δε κάκεϊ πάντας τους πιστεύοντας εις αυτόν, εί'η το όνομα κυρίου ευλογημένη

συν τώ πατρί αύτοΰ καΐ τώ παναγίω πνεύματι, νΰν καΙ άε\ καΐ ε?ς τους αιώνας

τών αιώνων , άμη'ν. ΑΙηαβ Ηΐβ ϊρβϊβ ΙβχΙυ.3 εναη^βΐϋ ϊη ε<κ!ίοβ Ο Γιηίΐιιι-. Εαιίιτπ

ΗβΙίβΓε (ΓιώΐιΐΓ ογκΙρχ Β, ίκΐιΐίΐ;) 8ΐιΙ)8οπμΐίοηβ Κβο: Τέλος τών αγίων παϋών καΙ

αρχή της αναστάσεως αύτοΰ τοΰ κυρίου η'μών Ίησοΰ Χριστού. Τκιηβα ϊβ βϊιηϊ-

ΚΐβΓ βΐ^υο οικίεχ Α ροι-βίι Της κυριαχής ουν διαφωσκούσης βίο, ςαακ »π£γ8 νκΐϊ.

3. συμβούλιον -- ποιήσαντες, απέστειλαν «Ιο οιπι Α . . Β συμβουλήν εποίη

σαν οί άρχ. μ. τ. Ίουδ. καΙ απέστειλαν βίο | Β έκ της φυλακής | ο' Ιωσήφ

έγένετο οιιπι Α . . Β Ιωσήφ δε έγέν.

XIII, 1. Έπ\ τούτω (Α τούτο) - - έκ (Β οπι) τοΰ μνημείου - - ως (Β

ώοεί) νεκροί - - άλλα (Β άλλ") ανέστη - - ϊδατε (Β Κετί) - - το σώμα αύτοΰ
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θητε δέ καί είπατε τοις μαθηταίς αυτού δτι ήγέρθη άπο των

νεκρ6»ν • και πορευέσθωσαν έν τ-η Γαλιλαία , εκεί γαρ αυτόν εύ-

ρήσουσι. δια τούτο λέγω προς υμάς έγώ τούτο πρότερον.

2 Λέγουσιν οι Ιουδαίοι προς τους στρατιώτας Ποΐαι ήσαν

αί γυναίκες αί έλθούσαι είς το ρήμα, και δια τί οΰκ έκρατή-

σατε αΰτάς; λέγουσιν οί στρατιώται Έκ του φόβου και της

θεωρίας μόνης τού αγγέλου οΰτε λαλείν ού'τε σαλεύειν έδυνάμεθα.

είπον οί Ιουδαίοι Ζή ο θεός τού Ισραήλ, δτι ουδέν πιστεύομεν

όσον λέγετε, λέγουσιν οί στρατιώται Τοσαύτα θαύματα έποίη-

σεν ό Ιησούς και οΰκ έπιστεύσατε, και άρτι μέλλετε πιστεΰειν

ήμίν;" αληθώς λέγετε δτι ζή ό θεός, και δντως αληθώς ζή δν

ύμείς έσταυρώσατε. πλην ήκούσαμεν δτι τον Ιωσήφ είχετε έν

τη φυλακή κεκλεισμένον • είτα άνοίξαντες τάς θύρας οΰχ εΰρατε

αυτόν, δότε ούν ύμείς τον Ιωσήφ, και ούτω δώσομεν και ημείς

τον Ίησούν. λέγουσιν οί Ιουδαίοι Τον Ιωσήφ τον έκ της φυ

λακής φυγόντα εύρήσετε αυτόν εις Άριμαθίαν την χώραν αυτού.

λέγουσι και οί στρατιώται Άπέλθατε καί ύμείς είς τήν Γαλι-

λαίαν και εύρήσετε τον Ίησούν, καθώς ό άγγελος είπε ταίς

γυναιξίν.

Επί τούτοις οί Ιουδαίοι φοβηθέντες είπον τοις στρατιώ-

ταις Οράτε ίνα μηδενΐ τούτον τον λόγον εΐπητε καί πάντες πι-

στευσουσιν εις τον Ίησούν. ου χάριν έ'δωκαν αύτοίς καί αργύ

ρια πολλά, οί δέ στρατιώται είπον Φοβούμεθα μή πως άκούση

ό Πιλάτος δτι έλάβομεν ημείς αργύρια, καί φονεύσει ημάς. οί

δέ Ιουδαίοι είπον Λάβετε ταύτα, καί έγγυώμεθα ημείς Γνα δώ

σομεν τω Πιλάτω άπολογίαν αντί υμών • μόνον είπατε δτι έκοι-

μάσθε, καί εις τον ΰπνον υμών ήλθον οί μαθηταί τού Ιησού καί

έκλεψαν αυτόν έκ τού μνήματος. έ"λαβον ούν οί στρατιώται τά

(Β τοΰ Ίησοΰ) - - τ. μαϋηταϊς αΰτοΰ (Ε ϊη πκιι-βίηβ αιΜ καί τώ Πέτρω) - -

έγώ τοϋτο πρότερον αηη ΑΒ.

2. Λέγουσιν οί - - έδυνάμεϊα. είπον (Β αάά ουν) οί - - όντως αληθώς ζή

(Β «Λα καί) ον ύμεΐς -- πλην (Β πιαίβ βάά ουκ) -- τον (Αοπι) έκ της (Β ο™)

φυλακής φυγόντα (Α φεύγοντα) -- Άριμαίίίαν (ΐΐβ ιιίοπρε, βοο -3αίαν) --

λέγουσι καί (Α οηι) οί στρατ. βίο οοπι ΑΒ.

3. ΈπΙ τούτοις - - εις (Β εΊΛ) τόν Ίησοΰν - - αργύρια πολλά (Η. 1. Β αόΜ

Γνα είπωσιν Ημών κοιμωμένων ηλ3ον οί μαθηταί αύτοϋ καί έκλεψαν αυτόν, νϊάο

ίηίΊα.) - - Γνα δώσομεν (Β δώσωμεν) - - «κοιμάστε , καί εις τόν υπνον - - έκ
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αργύρια, καί είπον καθώς παρηγγέλθησαν. και μέχρι της σή-

μιερον 6 τοιούτος ψευδής λόγος λέγεται παρά τοις Ίουδαίοις.

ΟλΡυτ XIV.

1 Μεθ' ημέρας δε ολίγας ήλθον άπό της Γαλιλαίας εις τά

Ιεροσόλυμα άνθρωποι τρεις• ό εις έξ αυτών ην ιερεύς ονόματι

Φινεές, ό έτερος Αευίτης ονόματι Άγγαΐος, και ό έτερος στρα

τιώτης ονόματι Άδάς. ούτοι ήλθον προς τους αρχιερείς και ε?-

πον αύτοϊς και το} λαώ Τον Ίησοΰν, ον ύμεϊς έσταυροίσατε,

εϊδομεν έν τή Γαλιλαίο, μετά τών ένδεκα μαθητών αύτοϋ* εις το

όρος τών έλαιών, διδάσκοντα προς αυτούς και λέγοντα Πορεύ-

θητε εις πάντα τον κόσμον και κηρύξατε το εύαγγέλιον, κα'ι

όστις πιστεύσει και βαπτισθή σωθήσεται, όστις δέ ου' πιστεύσει

κατακριθήσεται. και ταϋτα λέγων άνέβαινεν εις τον ούρανόν. καί

έθεωρούμεν και ημείς καί άλλοι πολλοί τών πεντακοσίων έπέκεινα.

2 Άκούσαντες ταύτα οί αρχιερείς καί οί Ιουδαίοι εϊπον

προς τους τοιούτους τρεις Δότε δόζαν τώ θεο> του Ισραήλ, καί

μετανοήσατε έφ' οΐς καταψεύδεσθε. άπεκρίθησαν ούτοι Ζή ό

θεός τών πατέρων ημών, του Αβραάμ Ισαάκ καί Ιακώβ, ου'

ψευδέμεθα, άλλ' αληθώς ύμϊν λέγομεν. τότε εϊπεν ό άρχιερεύς,

καί έ'φερον τήν πάλαιαν τών Εβραίων έκ τού ναού, καί έξόρ-

κισεν αυτούς, καί δούς αύτοΐς καί αργύρια άπέστειλεν αυτούς

εις τόπον έτερον, ίνα μή τήν άνάστασιν τού Χριστού έν Ίεροσο-

λύμοις κηρύξωσιν. , ■

τοΰ μνήματος (Β οιη καί εις τ. 3τεν. ιιεφίΒ έκ τοΰ μνη'ματ.) - - έ"λαβον ουν οι

(Β καί έ"λαβ. οί) - - παρά (Β υπό) τοις Ίουδαίοις ευιπ Α Β.

XIV, 1 . Μείϊ' τίμέρας δέ - - ό εις έξ αυτών •ην ίερ. (Β *Ην ό είς ίερ.) - -

Άγγαΐος (Β Άγγέος) , καί ο' έτερος (Β ο' δ' άλλος) - - Άδάς (ϊ(β Β οι νϊάεΙιΐΓ ;

Α Είδάς) - - διδάσκ. προς (Β οιη) αυτούς - - είς πάντα τον (Β οπι) κόσμον - -

καί όστις πιστ. καί βαπτιστή (Β καί ο' πιστεύσας καί βαπτισθείς) σω3. , όστις

δε ου' πιστ. (Β ό δέ άπιστήσας) κατακρ- — καί έϊεωρ. καί ημ. (Β καί έωράκα-

μεν αυτόν και ημ.) — έπέκεινα οιιιη ΑΒ.

2. Άκούσαντες - - οΰτοι (Β οί τρεις ούτοι) Ζή (Β αάά κύριος) - - αλη

θώς (Ϊ13 ιιίεΓςαε) - - τότε ε?π. ο' αρχ. καί έφερον τ. παλ. τών Έβρ. (οΓ. ϊαΓπι

XVII, 2. τήν πάλαιαν τών Ιουδαίων. Αοίοταιη ι«\ΐπ.<, Α XIV, 2. Ιι.ιΙ><•ι οί δέ

λαβόντες τον νόμον ώρκισαν αυτούς) έκ τοΰ ναοΰ καί έξόρκισεν (ίι«) αυτούς

(Ηβεο οπιηία ϊικίε α τότε εχ Α. Μιιΐΐο 1>ΓβνίθΓ ίη Μ» είΐ Β , ηυί 5ΐο 1ι»-

1*1: τότε έξώρκισεν αυ'τοϋς ό άρχιερεύς) - - καί (Β οπι) αργύρια - - τόπον

έτερον (Β £τερ. τόπ.) - - τοΰ Χριστού (Β τοΰ κυρίου) - - κηρύξωσιν οαιη ΑΒ.
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3 Των τοιούτων ούν λόγων άκουσθέντων εις πάντα τον λαόν

συνήχθη ό όχλος έν τώ ναώ, και έγένετο μεγάλη στάσις. Φλέγον

γαρ πολλοί οτι έ Ιησούς ανέστη άπό των νεκρών , καθώς άκούο-

μεν , και διά τί έσταυρώσατε αυτόν ; ό δέ "Αννας και Καϊάφας

ειπον Μη πιστεύετε, Ιουδαίοι, ό'σα λέγουσιν οί στρατιώται, μηδέ

πιστεύετε οτι είδον αυτοί εξ ουρανού καταβάντα άγγελον. ημείς

γαρ έδώκαμεν αργύρια προς τους στρατιώτας Ενα μηδενί λέγωσι

τοιούτους λόγους, και οΰτως έδωκαν και οι μαθηταί του Ίησοΰ

προς αυτούς αργύρια Γνα λέγωσιν οτι Ίησοΰς ανέστη άπό τών

νεκρών.

Οαριγγ XV.

1 Λέγει ό Νικόδημος Ό παίδες τών Ίεροσολυμιτοΐν. ό προ

φήτης Ηλίας άνέβη εις το ΰψος του ουρανού μετά πύρινου άρ

ματος, και ουδέν άπιστον ει και ό Ιησούς ανέστη- προτύπωσις

γαρ του Ιησού ό προφήτης Ηλίας ην, Ενα άκούσαντες οτι ό

Ιησούς ανέστη , μη άπιστήσητε. έγώ ούν λέγω και συμβουλεύο

μαι οτι πρέπει Γνα άποστείλωμεν στρατιώτας εις την Γαλιλαίαν,

εκεί ό'που μαρτυρούσιν οί άνθρωποι οτι είδον αυτόν μετά τών

μαθητών αυτού, ό'πως γυρεύσωσι και εΰρωσιν αυτόν, και οΰτως

Γνα ζητήσωμεν έξ αυτού συγχώρησιν εις το κακόν όπερ εις αυτόν

έποιήσατε. ήρεσεν ούτος ό λόγος, και έξελέξαντο στρατιώτας

και απέστειλαν εις την Γαλιλαίαν. και τον μέν Ίησούν ούχ

εύρον, ευρον δέ εις την Άριμαθίαν τον Ιωσήφ.

2 Έπιστραφέντων ουν τών στρατιωτών γνωρίσαντες οΕ αρ

χιερείς οτι ό Ιωσήφ ευρέθη , συνήγαγον τον λαόν και είπον Τί

3. Τών τοιούτων ουν (Β οπι) - - διά τί (Β διά τί ίνα) έσταυρώσατε (ιιΙογ-

φιε οοάεχ σταυρώσετε) — μηδέ πιστεύετε (Β μηδέ πιστευ'σητε) — έξ ου'ρ.

καταβάντα (Β καταβ. έξ ούρ.) - - οτι Ίησοΰς (Β ο' Ίησοΰς) α'ν. απέ τ. νεκρών

οιιιπ ΛΒ. •

XV, 1. Δέγει ο' Νικο'δημος - - απιστον ει κα\ (Α ει δε κα\) ο' Ιησούς (Β

ο' κύριος) -- ϊνα άκούσαντες (Α ο' άκουσας) --μη άπιστη'σητε (Α μή άπιστη'ση)

-- συμβουλεύομαι (Β -λεύω) -- άποστείλωμεν (Α -στέλομεν) -- έκεϊ (Β οπι)

- - γυρεύσωσι κα\ (Β οπι γυρ. και) εΰρ. - - ίνα (Β οπι) ζητη'σωμεν — είς (Α

προς) αυτόν έπ. ήρεσεν (Β ηρεσε δέ αυτών μο) ούτος ο' λόγος - - εις τ. Άρι

μαθίαν (Α -θείον. Β αϊ οά. ΧΗϊΙ. -θαίαν; 8βι1 νϊάε βιιρΓα, ίίειη ίηΙ'Γα 15, 3.)

τον Ιωσήφ (Β τ. Ίωσ. 3ηΐβ είς Ηβοβι) οηπι ΑΒ.

2. Έπιστραφέντων -- στρατιωτών (Β αάά κόΛ) -- ποιήσωμεν (Β -η'σομεν)
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ποιήσωμεν τω Ιωσήφ έλθείν προς ημάς; συμβουλευσάμενοι ουν

έγραψαν αύτω έπιστολήν έχουσαν ούτως Πάτερ Ίωσηφ, Ειρήνη

σοι και παντί τώ οίκω σου και τοις φίλοις σου. ημείς οϊδαμεν

δτι έπταίσαμεν προς τον θεον και προς σέ τον δούλον αυτού, δια

τούτο παρακαλούμέν σε ίνα ?λθης ενταύθα προς ημάς τους παΐ-

δάς σου. πολλά γαρ έθαυμάσαμεν πώς ίφυγες έκ της φυλακής,

και. αληθώς λέγομεν δτι κακήν βουλήν εϊχομεν κατά σοϋ ■ ό θεές

δέ ΐδών δτι. αδίκως έβουλευόμεθα κατά σου , έλυτρώσατό σε από

τών χειρών ημών. άλλ' έρχου προς ημάς* σύ γάρ ει τοΰ λαού

ημών ή τιμή.

5 Ταύτην τήν έπιστολήν απέστειλαν εις Άριμαθίαν οι Ιου

δαίοι μετά στρατιωτών επτά, φίλων τοΰ Ιωσήφ• οΐτινες άπελτ

θόντες και εύρόντες αυτόν και προσαγορεύσαντες έντίμως, ως

παρηγγέλθησαν , έδωκαν αυτοί τήν έπιστολήν. και ούτος δεξά-

μενος ταύτην και άναγνούς έδόξασεν τον θεον, και κατησπασατο

τους στρατιώτας, και τραπέζης έπιτεθείσης ήσθιε και £πινε μετ'

αυτών δι όλης της ημέρας καΐ τής νυκτός.

4 Τη επαύριον δέ έπορεύθη μετ' αυτών εις Ιεροσόλυμα,

καΐ έξηλθεν ό λαός είς άπάντησιν αυτού και κατησπάσαντο αυ

τόν, ύπεδέξατο δέ αυτόν εις τον οίκον αυτού ό Νικόδημος, τή

δέ έπιούση ημέρα προσκαλεσάμενοι αυτόν έν τώ ναώ δ τε "Αννας

και Καϊάφας οι αρχιερείς είπον αύτώ Δάς δόξαν τώ θεώ τοΰ

Ισραήλ, και είπε ήμίν τήν άλήθειαν. οϊδαμεν γάρ δτι τον Ίη-

σούν έκήδευσας, και έν τούτω έκρατήσαμέν σε και κατεκλείσα-

μεν έν τη φυλακή, είτα ζητήσαντες έκβαλείν σε προς τό φο-

νευθήναι ούχ εΰρομεν, και έθαυμάσαμεν και έφοβήθημεν πολλά*

πλην έδεόμεθα τοΰ θεού εύρεϊν και έρωτήσαί σε. λέγε ουν ήμίν

το αληθές.

- - ε*βουλευο'με5α (ιΛβΓηυβ οοάβχ έβουλο'μεϊ'α) - - από των χειρών (Β έχ χειρός)

ημών — ημών (Α Οιη) η τιμη' οιιπι ΑΒ.

3. Ταύτην - - Άριμούίαν (ϊΐ3 ηίει-ςαβ) - - στρατ. επτά (Β ζ στρατ.) —

ούτος (Β ούτως) δεξ. ταΰτην (Β αυτήν) -- της ημέρας Χ(~Λ Ο1360 Β 0Π1) τ•

νυκτός.

4. Τη επαύριον 8ε - - άπάντησιν (Β ύπάντησιν) - - κατησπάσαντο (Β

- σατο) αΰτ. ύπεδ. δε (Β οιη) αυτόν - - έχήδευσας (Α - σες , !β4 ϊηΓπι - σας) - -

ούχ εΰρομεν (Α α<1<1 γάρ) - - το αληθές ουπι ΑΒ.
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5 Έφη προς αυτούς 6 Ιωσήφ Κατά τήν έσπέραν της πα

ρασκευής , οτε με έν φυλακή κατησφαλίσατε , επεσον είς προσ-

ευχήν δι' όλης της νυκτός καΐ δι' όλης της ημέρας του σαββάτου.

και του μεσονυκτίου όρο τον οίκον της φυλακής ότι έσίκωσαν

αυτόν άγγελοι τέσσαρες, άπο τών τεσσάρων γονιών κατέχοντες

αυτόν, και είσήλθεν ό Ίησοΰς ως αστραπή , και άπο του φόβου

ίπεσον είς την γήν. κρατήσας ούν με της χειρός ήγειρε λέγων

Μή φοβοΰ, Ίωσηφ. είτα περιλαβών κατεφίλησέ με και λέγει

Έπιστρέφου και ίδε τίς είμι. στραφείς ούν και ίδών είπον Κύ

ριε, ουκ οίδα τίς εΐ. λέγει εκείνος Έγώ είμι Ίησοΰς, ον προχθές

έκήδευσας. λέγω προς αυτόν Δεϊξόν μοι τον τάφον, και τότε

πιστεύσω. λαβών ούν με τής χειρός άπήγαγεν έν τω τάφω ό'ντι

ήνεωγμενω. και ίδο>ν έγώ την σινδόνα και το σουδάριον και

γνωρίσας είπον Ευλογημένος ό ερχόμενος έν ονόματι κυρίου, και

προσεκύνησα αυτόν, είτα λαβών με τής χειρός , άκολουθούντ&)ν

και τών αγγέλων , ήγαγεν εις ' Αριμαθίαν έν τώ οίκω μου , και

λέγει μοι Κάθου ενταύθα έως ημέρας τεσσαράκοντα. έγώ γάρ

υπάγω εις τους μαθητάς μου, ίνα πληροφορήσω αυτούς κηρύτ-

τειν την έμήν άνάστασιν.

Οαροτ XVI.

'• Ταύτα είπόντος τού Ιωσήφ έ*κραξαν οί αρχιερείς προς

τον λαόν Ημείς οίδαμεν οτι ό Ιησούς είχε και πατέρα και μη

τέρα" πώς μέλλομεν πιστεύσαι οτι αυτός έστιν ό Χριστός; άπε-

κρίθη έκ τών Λευιτών εις και είπεν Έγώ οίδα τήν γενεάν τού

δ. "Εφη — δι' όλης της νυκτ. καΐ (1ΐ3βο Α οηι) - - τοΰ μεσονυκτίου (Β

το μεσονυκτίον) - - της φυλακής οτι έσίκωσαν (εοάεχ έσύκωσαν. ΟΓ. 01ο«8. πιειί.

εί ϊηΓ. §Γ3βο. βιΛ σικόννειν. ΕηικΙογπ νοεβπι οοά. Β Ιεηεΐ: νίάε ροδί.) αυτόν

άγγελοι τέσσαρες (ϊΐ» Α ; Β της φυλακής έσυκόμενον [βίε ; 1?§ε σικώμενον. ΤΗίΙο

οοΓΓεχϊΐ συρόμενον] υπό τεσσάρων αγγέλων,) από - - κατέχοντες (βίο ετίίΐιη Β

ρτβεεβάεηΐε αγγέλων) αυτόν - - φο'βου (Β ζάά μου) ίπεσον - - λέγει (Β »ά<1 μοι)

Έπιστρέφου (υίετ^υε εοάεχ έπιστράφου) — λέγει (Β αί<1 μοι) εκείνος - - προχ

θές (Α προχϋές) - - άπιτγαγεν (Β αάά με) - - ήγαγεν (Β α<1(1 με) είς Άριμα-

5£αν (ίϊε υίει-ηπε) - - ημέρας τεσσαράκ. (Β τεσσαράκ. η'μερών) έγώ γάρ (Β οηι)

ΰπ. είς (Α προς) τους — άνάστασιν εαπι ΑΒ.

XVI , 1. Ταύτα είπο'ντος — κα\ (Β οηι) πατέρα κ. μητ. - - την γενεάν

(ϊΐβ οΙεΓ^οβ εοάεχ. Ιίειη ίη νείετππι» ράίΐίοιιρ (ρπηοϊρε) νεΓ8ΪοηΪ8 ^επΠΗηϊοβε

ββΐ: Ι& Λαδ βτίκηάΐ άα$ ο«ο/ιίί<Αί ΙΚων, ιναηη αίχνίβ τπϊί άιη 3οΙ${ότΜί0ίη Λα&βη
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Ίησοΰ , ανθρώπους ευγενείς , δουλευτάς του θεού μεγάλους και

λαμβάνοντας δεκάτας έκ τοΰ λαοΰ των Ιουδαίων, καΐ γινώσκο

και τον Συμεών τον πρεσβύτην, δτι έδέξατο αύτον οτε ην βρέ

φος και είπε προς αυτόν Νΰν απολύεις τον δοϋλόν σου, δέσποτα.

1 Είπον οι Ιουδαίοι Εύρωμεν δη τους τρεις ανθρώπους τους

ίδόντας αυτόν εις το ορός τών έλαιών, ώς αν έρωτήσωμεν αυ

τούς και μάθωμεν άκριβέστερον την άλήθειαν. εύρον και έφερον

αυτούς έμπροσθεν πάντων, και εξόρκισαν αυτούς ειπείν την άλή

θειαν. οι δε είπον Ζή ό θεός τοΰ Ισραήλ, οτι ειδομεν τάν Ίησοΰν

εις το όρος των έλαιών ζώντα και εις τον οϋρανόν άναβαίνοντα.

3 Τότε ό "Αννας και Καϊάφας διεχώρισαν τους τρεις ένα

και ένα, και ήροίτησαν αυτούς ιδία καθ' ένα. ώμοφώνησαν

ούν καϊ είπον και οί τρεις ένα λόγον. άπεκρίναντο οι αρχιερείς

λέγοντες Ή γραφή ημών λέγει οτι πάν ρήμα έπί δύο ή τριών

μαρτύρων σταθήσεται. ό ούν Ιωσήφ ώμολόγει οτι έκήδευσε καί

Ιθαψεν αυτόν μετά τοΰ Νικόδημου, καί πώς εστίν αλήθεια δτι

ήγέρθη.

51/ ίπ άαη ΙαηριΙ ιιηανΙ[Ι>ϋτΚ& μορβετί. Νες βΙιΙεγ ΙιαΙιοΙ ΓΐΙϊιίο ν<•[ιΐ5 ,ιΐ!ι•υ,

• <|ΐι;ιιη αά πι,-ιηιΐ5 Η<ώεο. Ηϊηε ηοΐιιϊ τους γονείς, <|ΐιοι! ίο ιιΐίει-ο ΙεχΙιι £ΐτι<*εο

Ιεβίΐυι•, τεμοπεΓε.) - - τοΰ ϋεοΰ μεγάλους (βίε ; ϊΐεπι Β μεγάλους τ. 3.) - - δεκάτας

(αΐεΓψιε εοάεχ δεκάδας) - - χοΛ (Β οπι) γινώσκω καί τον 2υμ. (Β χαΐ Συμεώ-

να) — είπε προς αυτόν (Α προς το βρέφος) - - δέσποτα οοηι ΑΒ.

2. Είπον — Εΰρωμεν δή (Β Εΰρον με δει, ΤΗίΙο οοιτεχΐι Εΰρεϊν δει)

τους τρεις -- χ<ά μά!5ωμεν άκριβέστ. -- καί δρερον αΰτοϋς (Β οιη Ηβοο: καί

μά^ωμεν αϊηιιε £φερ. αυτούς) έμπροσθεν (Β - σϋε) - - εξόρκισαν (Β έξώρκ.) - -

είπον (Β είπαν) -- άναβαίνοντα οιιιη Α Β.

3. Τότε ό "Αννας χα\ (Β αιΜ ό) Καϊάφας - - δτι (Β οπι) πάν £ήμα - -

ώμολόγει (Α όμολόγη , Β ομολογεί) - - αλήθεια (Α αληθώς) οτι ηγέρϋη οιιιη ΑΒ.
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δίνε

1)ΕδΟΕΝδϋδ ΟΗβΙδΤΙ Αφ ΙΝΤΕΚΟδ.

ΟΑΡυτ 1. (XVII.)

1 Λέγει Ιωσήφ Και τί θαυμάζετε οτι Ιησούς ήγέρθη; ουκ

δστιν τούτο θαυμαστόν άλλα τούτο θαυμαστόν έστιν οτι ουκ

ήγέρθη μόνος , άλλ' οτι και άλλους πολλούς νεκρούς ήγειρεν , οΓ-

τινες έμφανίσθησαν έν Ίεροσολύμοις προς πολλούς, και ει τους

άλλους ου γινώσκετε-, τέως τον Συμεών , όστις έδέξατο τον Ίη-

σοΰν, και τους δύο αύτοΰ υιούς, ους άνέστησεν, τέως αυτούς

γινώσκετε. ημείς γαρ έθάψαμεν αυτούς προ ολίγου ' νΰν δέ οι

μέν τάφοι αυτών όρώνται ήνεωγμένοι κενοί, αυτοί δέ είσι ζώντες

καΐ διατρίβοντες έν τή 'Αριμαθία. απέστειλαν ούν ανθρώπους,

καί εύρον τα μνημεία αυτών ήνεωγμένα κενά. λέγει ό Ιωσήφ

Άπέλβωμεν εις την Άριμαθίαν και εύρήσωμεν αυτούς.

2 Τότε ήγέρθησαν οί αρχιερείς ό "Αννας και Καϊάφας και

Ιωσήφ και Νικόδημος καΐ Γαμαλιήλ καί έτεροι μετ' αυτών και

άπήλθον είς Άριμαθίαν , και εύρον ους ο Ιωσήφ £λεγεν. εποίη

σαν ούν προσευχήν καί ήσπάσαντο αλλήλους" είτα ηλθον μετ'

αυτών είς Ιεροσόλυμα, και έφερον αυτούς έν τη συναγωγή, και

ήσφαλίσαντο τάς θύρας , καί εθηκαν είς μέσον τήν πάλαιαν τών

Ι, 1. Λέγει (Β &άά ο) Ίωσηφ -- οτι (Β αάά ό) Ιησούς — έμφανίσ^η-

σαν (ϊΐο Α ; Β ένεφαν. ?) — τον Συμεών (Β - μεώνα) - - υιούς (Β βία καί τους

δύο αδελφούς) — ήνεωγμένοι (ίΐΗ Β ; Α άνεωγμ. »β3 ϊΐίΐΐίπι ροβΐ ίίΐβπι ευπι Β

ήνεωγμένα) κενοί (Α οπι) -- 'Αριμοώία (ϊΐβ ΗΐβΓςιιε) -- εύρήσωμεν (Β -σομεν)

αύτοιις οιιπι Λ Β.

2. Τότε - - κοΛ (Α 3<Μ ό) Καϊάφας - - τοΰ Ισραήλ καί τον (βεά αιβηριβ
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Ιουδαίων, και είπον προς αυτούς οί αρχιερείς θέλομεν Γνα ομό-

σητε εις τον θεόν του Ισραήλ καί τον Άδωναί, και οΰτως "να

εϊπητε την άλήθειαν, πώς άνέστητε και τίς υμάς άνέστησεν

έκ νεκρών.

3 Τούτο άκούσαντες οί άναστάντες άνθρωποι εποίησαν εις

τα πρόσωπα αυτών τον τύπον του σταυρού καί είπον προς τους

αρχιερείς Δότε ήμίν χάρτην και μέλαν καί κάλαμον. έφερον ούν

ταύτα, καί καθίσαντες έγραψαν ού'τως.

ϋκνυτ Π. (XVIII.)

1 Κύριε Ιησού Χριστέ, ή άνάστασις καί ή ζωή τού κό

σμου, δος ή[ΐίν χάριν "να διηγησ6>μεθα τήν άνάστασίν σου καί

τά θαυμάσια σου, ά έν τώ αδη έποίησας. Ημείς ούν ήμεν εν

τώ άδη μετά πάντων τών άπ' αιώνος κεκοιμημένων. έν ώρα δε

μεσονυκτίου είς τά σκοτεινά εκείνα άνέτειλεν ώσπερ φώς ηλίου

καί £λαμψεν, καί έφωτίσθημεν πάντες καί εϊδομεν αλλήλους.

καί ευθύς ό πατήρ ημών Αβραάμ μετά τών πατριαρχών1 καί τών

προφητών ενωθείς, καί χαράς εμού πλησθε'ντες είπον προς αλλή

λους Τούτο το φώς άπό μεγάλου φωτισμού εστίν, ό προφήτης

' Ησαΐας εκεί παρών είπε Τούτο το φώς ε'κ τού πατρός έστι καί

έκ τού υίού καί εκ τού αγίου πνεύματος- περί ου προεφήτευσα

έτι ζών λέγων Γη Ζαβουλών καί γή Νεφθαλείμ, ό λαός ό καθή

μενος έν σκότει ϊδε φώς μέγα.

2 Είτα ήλθεν είς το μέσον έτερος άπό της έρημου ασκητής,

καί εϊπον προς αυτόν οί πατριάρχαι Τίς εϊ; ό δέ είπεν Έγώ είμι

Ιωάννης, τό τέλος τών προφητών, ος έποίησα τάς οδούς τού

υίού τού θεού ευθείας, καί έκήρυξα τω λαώ μετάνοιαν εις άφε-

σιν αμαρτιών, καί ό υιός τού θεού είς έμέ ήλθε , καί άπό μα

κρόθεν ίδών αυτόν είπον προς τον λαόν "ϊδε ό αμνός τού θεού ό

οοθβχ τού) Άβωναί - - έκ (Β β<1<1 τών) νεκρών αιιη ΑΒ.

3. Τοΰτο - - άναστάντες (Α άναοτη'ϊαντες) - - χάρτην (Α χαρτί [χαρτίον])

• - καϋίσαντες έγραψαν (Β καϊίσας εϊς έξ αυτών ϊγραψεν) ούτως αιπι ΛΒ.

II , 1. Κύριε — καί η (Α οπι) ζωή — ημείς ουν (Α οπι) — και έκ

(Β οπι) τοΰ νίού καί έκ (Β οιη) τού αγίου -- προεφη'τευσα (Α -τευσεν) -- δε

(Β είδε) φ. μέγα οαπι ΑΒ.

2. Είτα ηλϋεν — χα\ (ίΐβ ιΛβΓςοβ) το πνεύμα - - ήκουσα καί (Β οπι)
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αϊρων την άμαρτίαν τού κόσμιου, και. μετά της χειρός μου

έβάπτισα αυτόν έν τω 'Ιορδάνη ποταμώ, και εϊδον άσά περι-

στεράν και το πνεύμα το άγιον έπ' αυτόν έρχόμενον, και ήκουσα

και της φωνής τού θεού και πατρός οΰτω λέγοντος Ούτος έστιν

ό υιός μου ό αγαπητός, εν ω ηΰδόκησα. και δια τούτο απέ

στειλε με και προς υμάς, Γνα κηρύξο) πώς έρχεται ό μονογενής

υιός τού θεού ωδε, Γνα όστις πιστεύση προς αυτόν σωθήσεται,

όστις δε ου πιστεύσει εις αυτόν κατακριθήσεται. δια τούτο

λέγω προς απαντάς υμάς, καθώς ϊδητε αυτόν, Γνα προσκυνή-

σητε πάντες,, οτι νύν μόνον εστί προς υμάς ό της μετανοίας

καιρός υπέρ ού προσεκυνήσατε είς τον άνω μάταιον κόσμον τοις

είδώλοις, καί υπέρ ών ήμαρτήκατε' έν άλλω δε καιρώ τούτο

γενέσθαι αδύνατον.

€ΑΡυτ III. (XIX.)

Τοΰ Ιωάννου τοίνυν διδάσκοντος οΰτως τους έν τ6) άδη,

άκουσας και ό πρωτόπλαστος και προπάτωρ Αδάμ λέγει προς

τον υίόν αυτού τον 2ήθ Υίέ μου, θέλω Γνα ε'ίπης τοις προπά-

τορσι τού γένους τ6>ν ανθρώπων και τοις προφήταις, οτε έπεσον

Γνα αποθνήσκω, πού σε απέστειλα, έ δέ 2ήθ έ'φη Προφήται

και πατριάρχαι, ακούσατε, ό έμός πατήρ Αδάμ ό πρωτόπλα

στος πεσών ποτέ είς το τελευτάν απέστειλε με ποιήσασθαι δέησιν

προς τον θεόν εγγιστα τής πύλης τού παραδείσου, ώς αν οδή

γηση με δι άγγέ).ου προς τό δένδρον τής ελεημοσύνης και έπάρω

έ*λαιον καί άλείψοι τον έμόν πατέρα, και άναστή άπά τής ασθε

νείας, ό'περ δή καί έποίησα. καί μετά τήν εΰχήν έλθών άγγελος

κυρίου λέγει μοι Τί, 2ήθ, αΐτεΐς ; ελαιον αιτείς τό τους ασθενείς

τής φωνής τοΰ (Α ογπ) 3εοΰ — έρχεται (»1> Ηαο νοεβ ίηι-ίρίι ΓπψπιβηΐΗηι Λ'αύ-

γ;ιπιιπι) - - υΙος τοΰ ϋεοΰ (εαπι ΑΟ; Β τοΰ 3ε. υιός) - - όστις πιστεύση (οιηη

ΑΟ; Β -σει) '-- είς αυτόν (Ιιβεο οιιηι ΑΟ; Β οπι) -- Γνα προσκυνήσητε (οιιπι

ΑΒ; Ο -νήσετε) — ήμαρτηκατε (οιιπι ΒΟ; Α ^μαρτυρήσατε) αδύνατον

ευιπ ΑΒΟ.

III. Τοΰ Ιωάννου τοίνυν - - προς τόν υί. αυ'τ. τον 2ή3 (οοιπ ΛΟ ; Β προς

2ή3 τόν υί. αυ'τ.) — ίνα αποθνήσκω (ουπι ΑΟ ; Β τοΰ α'πο3νήσκειν με) —

Αδάμ (οιιηι ΒΟ ; Α ό Αδάμ) - - προς (^ββϋβΓαΙιν ία ΑΒΟ) τό δένδρον τ. έλεημ.

(Β 3θ1ιΐ8 3(1(1 τοΰτ' ϊστι τό έλεος τοΰ ελαίου) — όπερ βή (οαιη Α Ο ; Β βέ) - -

άγγελος (οιιπι ΑΟ; Β ό άγγελος) εΐο ειιπι ΑΒΟ.
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άνιστών, ή το δένδρον το £έον το τοιούτον έ*λαιον δια την τού

σοΰ πατρός άσθένειαν; τούτο ουκ δττιν εύρεθήναι νυνί. άπιθι

ούν και είπε τω πατρί σου οτι μετά το συντελεσθήναι άπο κτί

σεως κόσμιου έτη πεντακισχίλια πεντακόσια, τότε κατέλθη εν

τη γή ό μονογενής υιός τοΰ θεοΰ ένανθρωπήσας , κάκεΐνος αλείψει

αυτόν τω τοιούτω έλαίω, και άναστήσεται, και έν ΰδατι και

πνεύματι άγίω πλύνει και αυτόν καΐ τους έξ αύτοΰ , καΐ τότε

άπό πάσης νόσου ίαθήσεται" νύν δέ τούτο γενέσθαι αδύνατον.

Ταύτα άκούσαντες οι πατριάρχαι καΐ οί προφήται έχαί-

ροντο μεγάλως.

ΟΑΡϋΤ IV. (XX.)

1 Έν τοιαύτη δέ τών απάντων ό'ντων χαρά ήλθεν ό 2ατάν

ό κληρονόμος τού σκότους και λέγει τω "Αδη Παμφάγε και ακό

ρεστε, άκουσον μου τους λόγους. £κ τού γένους των Ιουδαίων

τις Ιησούς λεγόμενος , όνομάζων εαυτόν υίόν θεοΰ " ούτος δέ ων

άνθρωπος, άπό συνεργείας ημετέρας έσταύρωσαν αυτόν οί Ιου

δαίοι, και νύν αύτοΰ τελευτήσαντος έ"σο ήτοιμασμένος όπως ώδε

κατασφαλίσωμεν αυτόν, έγώ γάρ οιδα οτι άνθρωπος έστι, και

ήκουσα και αύτοΰ λέγοντος οτι περίλυπος έστιν ή ψυχή μου

έως θανάτου, έποίησέ μοι και πολλά κακά έν τω άνωθεν κόσμω

τοις βροτοΐς συναναστρεφόμενος. οπού γάρ ηΰρισκε τους έμούς

δούλους, έδίωκεν αυτούς, και όσους ανθρώπους έποίουν έγώ κυλ-

λούς τυφλούς χωλούς λεπρούς, και ει τι τοιούτον, διά λόγου μό

νου ίάτο αυτούς• και πολλούς έτοιμάσας είς το ταφήναι, και

τούτους διά λόγου μόνου πάλιν άνεζώωσε.

2 Λέγει έ "Αδης Και τοσούτον έστιν ούτος δυνατός ώστε

το £ε'ον (οιιπι ΑΟ ; Β τό ώραϊον) - - τοΰ σοϋ (Α οπι) πατρός - - άπώι ουν (οοπι

ΑΟ ; Β οπι) - - έναν^ρωπη'σας (οιίπι ΑΒ ; Ο ε\ άνϋρωπησει) - - μεγάλως οαπι ΑΒΟ.

IV, 1. Έν τοιαύτη — όντων (οαπι ΑΟ ; Β οπι) — ό Σατίν (Ιιοο βο-

ο-ηΐιι Α. Ειιηάβπ» οοπτβοΙΟΓ οοαϊάβ ΟΙ«ΌΠΐοπΙ»ηϊ Ηαοεί; οΓ. ΡγοΙβ^;. ρ. XXII.)

- - τοΰ σκότους (Ο σκότου) — ούτος (ϊΐ» οοάίορβ. Νκοϊο αη όντως ρΓβββΙβΐ)

δέ ών - -ν έποίησέ" μοι χοίί (Ο έποίησε δέ καΙ) - - συναναστρεφόμενος (ΑΟ - στρα-

φόμενος) - - ηυρισκε (Ο εΰρισκεν) - - εγώ (Ο οπι) — τοιοΰτον (οαπι Α ; ΒΟ

τοιου'των) — έτοιμάσας (οαπι ΑΒ ; Ο έτοιμάσϋην) - - ταφήναι (Δ στραφήναι)

-- μόνου (οαπι Α; ΒΟ οπι) πάλ. άνεζώωσε (ΑΟ - ζόωσε) οαπι ΑΒΟ.

2. Λίγει ό "Αδης -- δυνη'σεται (οαπι Α} ΒΟ -σηται) -- ηκουσας (ομβι
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δια λόγου μόνου ποιεΐν τοιαύτα; ή τοιούτω οντι δύνασαι σύ άν-

τιστήναι αύτώ; έμοί δοκεΐ, τοιούτο ό'ντι ουδείς αύτώ άντιστη-

ναι δυνήσεται. ει δέ λέγεις ότι ήκουσας αυτού φοβούμενου τον

θάνατον , παίζων σε και γελάίν έ*φη τούτο , θέλων "να σε άρπάση

έν χειρί δυνατή, και οΰαί ούαί σοι εις τον αιώνα τον άπαντα.

Λέγει ό 2ατάν Παμφάγε και ακόρεστε "Αδη, τοσούτον έφόβή-

θης άκουσας περί τού κοινού ημών εχθρού ; έγώ αυτόν ουκ έφο-

βήθην, άλλ' ενήργησα τους Ιουδαίους και έσταύρωσαν αυτόν,

και έπότισαν αύτον και χολήν μετά όζους, έτοιμάσθητι ούν

όπως Ιλθόντα κράτησης αυτόν ισχυρά.

3 Άπεκρίθη ό "Αδης Κληρονόμε τού σκότους, υιέ της

άπωλείας , διάβολε , νύν μοι είπας οτι πολλούς ους συ έτοίμασας

εις τό ταφήναι, λόγω μόνω τούτους αυτός άνεζώωσε* και εΐ

έτερους τής ταφής ήλευθέρωσε, πό)ς αυτός και έν ποία δυνάμει

παρ' ήμύΐν κρατηθήσεται ; έγώ δέ προ ολίγου κατέπιόν τίνα νε-

κρόν ονόματι Αάζαρον, και μετ' ολίγον τις έκ τών ζώντων διά

λόγου μόνου βία έκ τών εγκάτων μου τούτον άνέσπασεν. οίμαι

δέ είναι αυτόν ον σύ φής. ει ούν εκείνον ένθάδε δεξόμεθα, δέ-

δοικα μή πως και περί τών λοιπών κινδυνεύσωμεν ■ πάντας γάρ

ους άπ' αιώνος κατέπιόν, ιδού ταρασσομένους κατανοώ, και

άλγώ την κοιλίαν μου. και σημεϊον ούκ αγαθόν μοι δοκεΐ ό

προαναρπασθείς Αάζαρος άπ' εμού" οΰ γάρ οίς νεκρός, άλλ' ως

αετός άπ' εμού έξεπέτασεν ούτω γάρ συντόμως ή γή αυτόν

?ξω έ*ρριψε. διό και ορκίζω και σέ είς τάς σάς χάριτας και είς

τάς εμάς, μη άγάγης αυτόν ενταύθα, οίμαι γάρ οτι διά τό

πάντας άναστήσαι νεκρούς ώδε παραγίνεται, και τούτο σοι

ΒΟ; Α ήκουες) - - τον ϊάνατον (οιιγπ ΒΟ ; Α οπι) - - !3ε*λων (οηπι ΑΒ; Ο οπι)

- - κοΛ (Ο η) ούα\ — ο' Σατάν (Ο ό Σατανάς) — ενήργησα (ςιιπι ΑΒ ; (Ι

ένέργ-ησα) — χολήν (πιπί ΒΟ ; Α χολή) - - έτοιμάσϊητι (οιιπι ΒΟ ; Α έτοιμα-

σ9ηναι) — αύτον (Α αυτού) ισχυρά (Α -ρά, ϊΐβπι «Ι υϊοΧιιγ Ο) οισι ΑΒΟ.

3. Άπεκρίϊη ό "Αδης — πολλούς ους σύ έτοίμασας (ους [ρι-ββεβιίβηΐβ

- λούς] (1<•μιΙογ:<Ι"ι ιπ ('οιίίίί/ιιιχ, ϊΐη ιμ. έτοιμάσας ριο ηοπιίηηΐϊνο αΒιοΙιιΐο ΙμΙχί ί

ρηββϊι. Ιη Α ν«ο εοάίεβ έτοίμασας , ποη έτοιμάσας ΙερίΐιΐΓ , ηβ^ΐβοΐο αϊ ίοβρρ

Ηι ;ιιι^ιιιι•ιιΐ<•. ΑρικΙ ΤηϊΙοηβιη β»ι πολλούς σύ έτοιμάσας.) — τούτους αυτός (Β

«ηΐβ λόγω ροηϊι) — εί (Α οιη) - - ονόματι Αάζαρον (Ο - ζαρος> - - την κοι

λίαν μου (οιισι ΑΒ; Ο τή κοιλία μου) -- άγάγης (Ο άγάγεις) αυτ. ένταΐ&α (οιιιη

Κν.ιιΐ£ ηροΓΓ. πΙ. ΊΊ)*ίΙΐΓη€ΐοΓΓ. 20
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λέγω , μα τέ σκότος δ έ'χομεν , ει ώδε άγάγης αυτόν , ουδείς μοι

των νεκρών έναπολειφθήσεται.

ΟΑΡϋΐ V. (XXI.)

1 Τοιαύτα τοΰ Σατανά και τον» "Αδου λεγόντων προς αλ

λήλους έγένετο φωνή μεγάλη ώσπερ βροντή λέγουσα "Αρατε πύ-

λας οί άρχοντες υμών, καΐ έπάρθητε πύλαι αιώνιοι, και εΐσελεύ-

σεται ό βασιλεύς της δόξης, άκουσας ό "Αδης λέγει τώ Σατανά

"Εξελθε, ει δυνατός εί, και άντίστηθι αϋτώ. έξήλθεν ούν έςω

ό 2ατάν. είτα λέγει ό "Αδης τοις δαίμοσιν αυτού Άσφαλίσασθε

καλώς καΐ Ισχυρώς τάς πύλας τάς χαλκάς και τους μοχλούς

τους σιδηρούς, και τά κλείθρα μου κατέχετε, και σκοπείτε

πάντα ιστάμενοι όρθιοι" εάν γάρ εισέλθη αύτος ώδε, οΰαΐ ημάς

λήψεται.

2 Ταύτα άκοΰσαντες οί προπάτορες ήρξαντο πάντες ύβρί-

ζειν αυτόν λέγοντες Παμφάγε και ακόρεστε, άνοιξον δπως εισ

έλθη ό βασιλεύς της δόξης, λέγει Δαυίδ ό προφήτης Ουκ οίδας,

τυφλέ, Ό'τι έν τώ κόσμω έγώ ζών τήν τοιαύτην φωνήν, το "Αρατε

πύλας οί άρχοντες υμών, προεφήτευσα; Ησαΐας ειπεν Έγώ τούτο

προϊδών ύφ' άγιου πνεύματος έγραψα Άναστησονται οί νεκροί,

και έγερθήσονται οί έν τοις μνημείοις, και εύφρανθήσονται οί έν

τή γη. και ΙΙοΰ σου, θάνατε, το κέντρον; πού σου, "Αδη,

το νϊκος;

3 ΤΗλθεν ούν πάλιν φωνή "Αρατε πύλας λέγουσα, άκουσας

ό "Αδης έκ δευτέρου τήν φωνήν άπεκρίθη ώς δήθεν μή γινοίσκων

και λέγει Τίς έστιν ούτος ό βασιλεύς τής δόξης; λέγουσιν οί άγ

γελοι τοΰ δεσπότου Κύριος κραταιός και δυνατός , κύριος δυνατός

ΑΟ ; Β έντεΰϊεν) - - άναστήσαι (πιπί ΑΟ ; η άναστηναι) — άγάγης (ΑΟ άγά-

γεις) - - έναπολειφθήσεται οαπι ΑΒΟ.

V, 1 . Τοιαύτα (οοηι ΑΟ ; Β Ταύτα) - - ϊξω ο 2ατάν (Ο ο Σατανά;) - -

"Ασφαλ£σασ3ε (αιιη ΑΟ; Β - λίσατε) καλ. καΐ (οιιηι Β; ΑΟ οιη) ισχυρώς (ϊΐβ

ΑΒ; Ο -ράς) - - σκοπείτε πάντα (Α πάντας, ΒΟ πάντες) Ιστ. όρϋιοι (οιιηι Α;

ΒΟ όρ^ριοι) - - λήψεται οιιηι ΑΒΟ.

2. Ταΰτα — ακόρεστε (Β βοΐιιι βά<1 "Αδη) - - οί £ν τοις μνημ. καΐ ευ

φράνω, οί έν ("Β »η. οί έν ρηοΓΡ «1 οί έν ]κ»16γϊιι* (ΓΗηβΐΙίι) — το νίκος

"ΐιη ΑΒΟ.

3. *ϊΐλϊεν - - τοΰ (Ο οπι) βεσπότου - - έφωτίσϊησαν οι™ ΑΒΟ.
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έν πολέμω. και ευθέως άμα τω λόγω τούτω αι χαλκαΐ πύλαι

συνετρίβησαν και οί σίδηροι μοχλοί συνεθλάσθησαν , καΐ οί δεδε-

μένοι πάντες νεκροί έλύθησαν τόίν δεσμών, καΐ ημείς μετ' αυ

τών, και εϊσήλθεν 6 βασιλεύς της δόξης ώσπερ άνθρωπος, και

πάντα τα σκοτεινά τοϋ άδου έφωτίσθησαν.

ΟΑΡυτ VI. (XXII.)

1 Ευθύς έβοησεν ό "Αδης Ένικήθημεν, ούαί ήμίν. άλλα

τις έΐ ό έχων τοσαύτην έξουσίαν και δύναμιν; και ποίος ει ό

χωρίς αμαρτίας ωδε έλθών, έ μικρές ερωμένος και μεγάλα δυ

νάμενος, ό ταπεινός και υψηλός, ό δούλος και ό δεσπότης, ό

στρατιώτης και βασιλεύς, ό τών νεκρών και τών ζώντων έξου-

σιάζων ; έν τω σταυρώ προσηλοίθης και έν τω τάφω ετέθης , και

άρτι έγένου ελεύθερος και κατέλυσας πάσαν την δύναμιν ημών.

άρα σύ εί ό Ιησούς, περί ου Ιλεγεν ήμίν έ άρχισατράπης 2α-

τάν ότι διά σταυρού και θανάτου μέλλεις κληρονομήσαι δλον

τον κόσμον;

2 Τότε ό βασιλεύς της δόξης κρατήσας έκ της κορυφής τον

άρχισατράπην 2ατάν και παραδούς αυτόν τοίς άγγέλοις είπε

Σιδηροίς καταδεσμήσατε τάς χείρας και τους πόδας και τον

τράχηλον καΐ το στόμα αύτοΰ. είτα παραδούς τούτον τώ "Αδη

έφη Λαβών αυτόν κάτεχε άσφαλοΐς - άχρι της δευτέρας μου

παρουσίας.

Οαριγγ VII. (XXIII.)

Και ό "Αδης παραλαβών τον .Σατανάν ίλεγεν αύτώ Βεελ-

ζεβούλ, κληρονόμε τοϋ πυρός και της κολάσεως, εχθρέ τών αγίων,

διά ποίαν ανάγκην ώκονόμησας σταυρωθήναι τον βασιλέα της

VI, 1. Ευ'ϋΰς (οι™ ΑΟ; Β ΚαΙ εΰ&ΰς) -- αμαρτίας (οιιπι ΑΒ ; Ο αμαρ

τιών) — »Λ ο' (εαπι ΑΟ; Β οπι) δεσπότης -- κα\ τών (εαπι ΒΟ; Α οπι) ζών

των - - χαΐ ίν τω τ. Ι. κ. ά. έ. ίλεόϋερος (η»εε οοιιιία ειιπι ΑΟ ; Β οπι) — β

(εαπι ΒΟ; Α οπι) Ίησοΰς (οαπι ΑΒ; Ο κύριος) -- 2ατάν (οαπι ΒΟ; Α 2ατανάς)

— Ζλ. τ. κόσμον ευπι ΑΒΟ.

2. Το'τε - - παρόδους (Ο παράδων) αυτόν - - ϊιδηροΓς (ΐΐβ ΑΒΟ ) πηΙΙιμ

οοΓυιη 8<1άίΐιιπι Ηηυεί βεσμοΐς , ψιοα! εχεί(ϋ»ε νί<1ρΐ ιιγ) :— παρουσίας ειιηι ΑΒΟ.

VII. ΚαΙ ο' "Αδης - - 2ατανάν (οαπι ΑΟ ; Β 2αταν) - - Βεελζεβούλ (Α

ίβελξεβούλ) κλ. του πυρός (ευιτι Β ; .ιεα1 Α σκότους , Ο σκότου) - - ωκονόμησας

20*
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δόξης εις το έλθεΐν ώδε και έκδΰσαι ημάς ; έπιστρέφου και ΐδε

οτι ουδείς νεκρός έν έμοί κατελείφθη, άλλα πάντα οσα έκέρδησας

δια τοΰ ξύλου της γνώσεως, δια τού ξύλου του σταυρού πάντα

άποίλεσας ■ και πασά σου ή χαρά μετηνέχθη είς λύπην • καΐ τον

βασιλέα της δόξης θέλων θανατοϊσαι, σεαυτον έθανάτωσας. έπει

γαρ παρέλαβόν σε ώστε κατέχειν ασφαλώς, έν πείρα μαθήση

οσα κακά προς σε διαπράξομαι. ώ άρχιδιάβολε , ή τοΰ θανάτου

αρχή , ή £ίζα της αμαρτίας , το τέλος παντός κακού , τί κακόν

εύρων εις τον Ίησοϋν έγύρευσας την άπώλειαν αυτού ; πώς έτόλ-

μησας τοσούτον κακόν ποιήσαι; πώς τοιούτον άνθρωπον έν τώ

σκότει τούτω καταγαγεϊν έμελέτησας, δι' ου πάντας τους άπ'

αιώνος θανόντος έστερήθης;

εΑΡϋΤ VIII. (XXIV.)

1 Ούτω τού "Αδου διαλεγομένου τω 2ατανά ήπλωσεν ό

βασιλεύς της δόξης την δεξιάν αυτού χείρα και έκράτησε και

ήγειρε τον προπάτορα Αδάμ. είτα στραφείς και προς τους λοι

πούς έ*φη Δεΰρο μετ' εμού πάντες όσοι δια τού ξύλου ου ήψατο

ούτος έθανατώθητε • πάλιν γάρ υμάς διά ξύλου τού σταυρού

πάντας έγο> ιδού άνιστών. προς ταϋτα έξέβαλεν απαντάς ?ξω,

και ο προπάτωρ Αδάμ θυμηδίας έμπλεως οφθείς Ευχαριστώ τή

μεγαλωσύνη σου κύριε , &λεγεν , οτι ανήγαγες με έξ αδου κατω

τάτου, ούτω δέ και πάντες οί προφήται και οί άγιοι είπον Εϋ-

χαριστοϋμέν σοι Χριστέ, σωτήρ τοΰ κόσμου, οτι ανήγαγες εκ

της φθοράς την ζωήν ήμουν.

2 Και ταύτα είπόντων εύλογήσας ό σωτήρ τόν Αδάμ κατά

το μέτωπον έν τφ σημείω τού σταυρού* τούτο δέ ποιήσας καί

(οαπι ΒΟ ; Α ο'νομη'σας «ίο) - - εις (οιιπι Α ; Ο οπι , Β η δίνε η*) - - έκδΰσαι

(Α - ύσαι) ήμ• έπιστρέφου (ΑΒΟ στράφου) - - κατελείφδη (οιιπι Α ; ΒΟ - λη'φϊη)

- - οίπωλεσας (Α άπόλεσας) - - σεαυτον (οαπι ΒΟ ; Α σαυτον) έ^ανάτωσας - -

ε?ί τον Ίησοΰν {οιιπι ΑΟ; Β 3(3ά καΐ) έγΰρευσας (οιιπι Α"; Β έγιίρευσες, Ο έγη-

ρεΰσης, Α'* έγύρευες) - - σκο'τει (οιιπι Α ; ΒΟ σκότω) τ. καταγαγεϊν (οιιπι ΒΟ;

Α κατάγειν) - - ϊανο'ντας (Ο αϊ νίιίεΐυτ 5ανέντας) έστερήϋης οοπι ΑΒΟ.

VIII, 1. Οϊτω τοΰ "Αδου — διά (οαπι ΑΟ; Β αοΜ τοΰ) ξύλου τοΰ σταυρού

-- άνιστών (αιπι Α; ΒΟ άνιστώ) --την ζωήν ημών οοπι ΑΒΟ.

2. Καί ταύτα - - κατά το μέτωπον (ουπι ΑΟ ; Β έν τώ μετώπω) έν (οοπι

ΑΟ; Β οπι) τώ σημείω - - πρ. τ. πατριάρχας κ. προφ. κ. μα'ρτυρ. κ. (Ο βαα
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προς τους πατριάρχας καί προφήτας καί μάρτυρας και προπά-

τορας, και τούτους λαβών έκ τού άδου άνέθορε. πορευομένου

δέ αυτού ίψαλλον οι άγιοι πατέρες άκολουθοΰντες αΰτώ λέγοντες

Ευλογημένος ό ερχόμενος έν ονόματι κυρίου- αλληλούια* αΰτώ

ή δόξα τών αγίων πάντων.

ΟλΡϋτ IX. (XXV.)

Πορευόμενος ούν εις τον παράδεισον κρατών και τον προ-

πάτορα Αδάμ από της χειρός παραδέδωκε τούτον τω άρχαγγέλω

Μιχαήλ και πάντας τους δικαίους, εισερχομένων ούν αυτών την

θύραν τού παραδείσου συνήντησαν αύτοΐς δύο πρεσβύται άνθρω

ποι, προς ους οι άγιοι πατέρες είπον Τίνες έστέ ύμεΐς, οΓτινες

θάνατον ουκ είδετε και έν τω άδη ου κατηλθετε, άλλ' έν τοις

σώμασι και ταΐς ψυχαΐς οικείτε εις τον παράδεισον; εις έξ αύ-

τ&5ν αποκριθείς είπεν Έγώ εΐμι Ένώχ ο εύαρεστήσας θεώ και

ο>δε μετατεθείς παρ' αύτοΰ, και ούτος έστιν ' Ηλίας ό θεσβίτης,

οι και μέλλομεν ζήσαι μέχρι της συντέλειας τοΰ αιώνος" τότε δέ

μέλλομεν άποσταλήναι παρά θεού έπ'ι τώ άντιστήναι τω άντι-

χρίστω και άποκτανθήναι παρ' αύτοΰ, και μετά τρεις ημέρας

άναστήναι και έν νεφέλαις άρπαγηναι προς την τού κυρίου

ύπάντησιν.

ΟΑΡυτ Χ. (XXVI.)

Ταύτα τούτων λεγόντων ήλθεν έτερος ταπεινός άνθρωπος,

βαστάζων έπ'ι τών ώμων αυτού και σταυρόν προς ον έφησαν

οι άγιοι πατέρες Τίς ει σύ ό θεωρίαν έ"χων ληστοΰ, καί τίς δν

επιφέρεις έπ'ι τών ώμων σταυρόν; άπεκρίθη ούτος Έγώ καθώς

ύμεΐς φατέ ληστής ην και κλέπτης έν τω κόσμω, καί διά

ταύτα κρατήσαντές με οι Ιουδαίοι σταυρού θανάτω παραδεδώτ

τους) προπάτορας (Ηββε οιιπι Β; Ι] οιιι κα\ μάρτυρας; Α Ηβοβΐ πρ. τ. προπάτορας,

οπιϊββίβ πατριάρχ. υχμιε κ. μάρτ. καί) — λέγοντες (οοπι Β ; ΑΟ οπι) - - αλλη

λούια (Α - Ια) ■ αΰτιίί (οαπι ΑΟ ; Β αυτή) - - πάντων οππι ΑΒΟ.

ΓΧ. Πορευέμενος - - άπά (οοπι ΑΟ ; Β ί"κ) της χειρός - - καί ωδε (οι™

ΑΟ; Β οπι) μετατεθείς -- ύπάντησιν (οιιπι ΑΟ; Β άπάντησιν) οιιπι ΑΒΟ.

Χ. Ταύτα τούτων — επί (Ο οίο) σταυρού τοίνυν - - γενο'μενα (οαιη ΑΒ;
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κασιν άμα τω κυρίω ημών Ιησού Χριστώ, έπί σταυρού τοίνυν

κρεμάμενου αυτού, ίδών τα γενόμενα σημεία έπίστευσα είς αυ

τόν, και παρεκάλεσα αυτόν και είπον Κύριε, δτε βασιλεύσεις,

μη μου έπιλάθη. και ευθύς είπέν μοι Ότι αμήν αμήν σήμερον

λέγω σοι, μετ εμού έση έν τω παραδείσω. βαστάζο>ν ούν τον

σταυρόν μου ήλθον είς τον παράδεισον, και εύρων τον άρχάγ-

γελον Μιχαήλ είπον αύτώ Ό κύριος ημών Ιησούς ό εσταυρωμέ

νος ώδε με απέστειλε•/ • άγαγόν με τοίνυν έν τη πύλη της

Εδέμ. και ίδούσα ή φλογίνη ρομφαία το σημεΐον τού σταυ

ρού ήνοιξέ μοι, καΐ είσηλθον. είτα φησι προς έμέ ό αρχάγ

γελος Περίμεινον μικρόν , οτι έ'ρχεται και ό προπάτωρ τού γένους

των ανθρώπων Αδάμ μετά τών δικαίων, Γνα είσέλθωσι και αυτοί

εντός, και νύν ίδών υμάς ήλθον είς άπάντησιν υμών.

Ταύτα άκούσαντες οί άγιοι έβόησαν μεγάλη φωνή πάντες

Μέγας ό κύριος ημών, και μεγάλη ή Ισχύς αυτού.

€αριγγ XI. (XXVII.)

Ταύτα πάντα εΐδομεν και ήκούσαμεν ημείς οί δύο αύτά-

δελφοι, οι και άπεστάλημεν παρά Μιχαήλ τού αρχαγγέλου και

έτάχθημεν κηρΰξαι τήν τού κυρίου άνάστασιν, πρότερον δέ

άπελθεΐν έν τώ Ιορδάνη και βαπτισθήναι. οπού και απελθόν

τες έβαπτίσθημεν μετά και άλλων άναστάντων νεκρών είτα

και είς Ιεροσόλυμα ήλθομεν και έτελέσαμεν το πάσχα της ανα

στάσεως, νύν δέ μή δυνάμενοι ένταϋθα διάγειν άπερχόμεθα.

και ή αγάπη τού θεού και πατρός και ή χάρις τού κυρίου ημών

Ιησού Χριστού καϊ ή κοινωνία τού αγίου πνεύματος εΐη μετά

πάντων υμών.

Ο γινόμενα) - - οτε βασιλεύσεις (ουπι Α ; Βϋ οτε βασιλεΰσης) - - Ό κύρ. ημ•

Ιησούς (ουπι ΒΟ ; Α αάά Χριστός) - - άγαγόν (ϊΙη ΑΒΟ) με - - της Εδέμ (Ο

Έδέν) - - Περίμεινον μικρόν (οιιπι ΑΒ ; Ο νΟν καιρόν) - - μεγάλη φωνή (ουπι

ΒΟ; Α φων. μεγάλ.) - - η ισχύς αύτοΰ οιιιτι ΑΒΟ.

XI. Ταύτα πάντα εΐδομεν (ομπι ΑΒ; Ο Εδομεν) -- κηρΰξαι (εοάά. -ύ-)

- - τοΰ ίίεοΰ κα\ πατρός (ουπι ΛΟϋ ; Β οπι ίϊεού καί) - - η κοινωνία (σβ οοβ-

ίιχίιιπι βώΐκΐίπιω ; ΑΒΟϋ ηοη ΙιαΙχΊΐΐ) τοΰ αγίου (οιπη ΑΟ; ΒΟ παναγίου) πν•

— υμών (Ι) η'μών) οαπι ΑΒΟ (Ο ο(κΙί«ιιι ϊοάβ α νίτ1)ϊκ είτα χ.α'ι είς β*-

ΜΠρΟΒΙΙΜ).
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Ταύτα γράψαντες καί άσφαλισάμιενοι τα βιβλία, έδωκαν

τα ήμ.ίση τοις άρχιερεύσιν και τα ήυ.ίση τω Ιωσήφ καί τω Νι-

κοδήμ,ω" καί αυτοί παραυτίκα έγένοντο άφαντοι, εις δόξαν τού

κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού, άμ.ήν.

Τούτα γράψαντες — τά ημίση τοις αρχ. καί (Ηαβο Ο ηιαίβ οπι) τά ημίση

(ϊΐ3 ιιΐΓο<)ϋβ Ιοβο Α ; Β τά ΰμισιν , Ο ΰμισι) - - οίμήν (ευπι Ο βΐ [ηίώ ηυοά 1«γ

πφΐΐίΐιιιη Ιΐίώβΐ ί Ό ; αρά ρι-ο «ο Β ω η δόξα είς αιώνας των αιώνων, ίΐεηι Λ αΰτώ

δόξα πρέπει νΰν καί άεΐ χαΐ εϊς τον; αιώνας.) οαιη ΑΒΟϋ.
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Ε^υ Αβηΐηβ ρπηιιιηι. Γαί ρΐΌΐεεΙοΓ ΗεΙίΓηεοηιηι Η δβοΐβ-

Ι»ι• Ιβ^ίκ; Ι ιι ιιι £Γ«ίΙΪ3 δβίνβίοπδ ρίυδφΐρ ηκι^ηιιηι (Ιοηυπι ηιβ

.ιρρΓβΗεηϋΐΐ, οο§ηονϊ ΟΗπδΙυπι Ιεδίιηι ίη δ.'ΐιπ•Ι;ι βοπρΙιίΓΟ,

άΛ βιιηι ηοςβδδΐ βίυδφίο Γκίεηι βυιη ηηιρίρχηΐιΐδ, ιιΐ δαηοΐΐ βϊιΐδ

Ι)ηρΐί$ηιηΐΪ3 (1ϊ§ηυδ Γιει-ετη. Ρπηιιιπι οτηηίυπι φΐαεδΐνί Ην-

ροπιηβηΐΒία εοιιβεπρία ίΐΐΐδ ΙβπιροπΒιΐδ (1β θοπιΐηο ηοδίΓΟ

Ιεβιι ΟΚι-ίδΙο, (|ΐΐ3β ΙικΙ,ίρϊ νυΐ^ηπιηΐ βείβίε Ροηΐϋ ΡϊΙβίί, βΐ

* Αι|)Π|ΙΙΙΙ5 ΠΙΟ ΗΒΗ ΐίΐΐΐΐϋδ (1θ5Ι1ΠΐΙΐΙΚ βίΐ βΧ ΟΓβ^ΟΓ. Τϋ ΓΟΟ. ΗίβΙ. ΡΓ3Γ100Γ.

Ι , XXI ει XXIV. ΛιΙ βιιηι ρι-οχίιηβ ιιοοιίΙΗ ΟορΙιιι Οοπιπκηίαηί ιάΐναΐοή) οκη-

Μτίρίί «ιιίι ΡοηΙίο Ρί/αίο ρταιήάι. Αγοογ ΙηάρίΙ ααΐα 8αΙναΙοτί$ ψιιηη ίηνοιϋ ΤΗη-

ιΐιιαίια Λ/αρηιυ ίη ρταιίότίο ΡοηΙίί ΡϋαΙί ίη εοάΐπΙιΐΜ ριώϋάα. Ιιεηι Γ)•1 Ιη ηοηιίηβ

χπκίαι ΜηΗαΙίβ ϊηαρ (ϊηοΐρΐιιηΐ ? ιηεϊρίΐ ?) ααΐα ΒαΙναίυηα άοηιίηί ηοϊίπ' ϊαα

(Ητίίίί, ίηνιηία Τηΐοάοήο Μαρηο ίπιριταΐοη ίη ΙΐτηααΙηη ίη ρταίίοτχο ΡοηΙίί ΠΙαΙί

ίη αιιΐκϊΐιηα ρηοΐίά». Ιΐ•τη Π» Ιίΐιιο *ιιΙιμίήρΙ ιιτπ Ιι,ιΙμί : /η ηοιηίηΐ ίαηοΐαι (Γίηί-

ΙαΙίχ ίχρίιάιιηΐ ααΐα ρπ χαΐναΐυταη Ι($υτιι ΟΙιηαΙαιη, φιαι ίηναιίΐ ΤΙκοάοιάιι Μααηνι

ίηιριταΙ,ΟΓ ίη /ιτιυαίίπι ίη ρηκίοηο ΡοηΙίί ΡίΙαΙί ίη οο<Ι<1. ρηίιί. ϋίιηϋίι ιτ Ιίΐιιί ιίΐιι-

Ιιι* |κι(ιι•1 ίη ειΐίΐϊοηβ ΑηΙννεΓρΐβηίϊ ιιιιηί 1536: ΟίίΙα βαΐυαίοπι ηοίίπ Ιαα (,Τιηίίί

ααιηάιιτη Μοοάνηηιιη , οιιαβ ίηνιηί! ΤΗίοάοίίυΒ Μααηη$ ίη ρηκίοηο ΡοηΙίί ΓχΙαΙί.

(ΡπιεΙεΓεα βιΙάΊΐηιη εβί εχ Ιχΰταια Ιϊηαχια ίη ΙαΙίηαηι ΙταηιΙαΙα.) . . λ ΙηαρίΙ (ναη-

(/(Ηΐίττι Χαιαταιοηαη. ΕυαιΙεσι ιίΐιιΐυιη ΙηιΙχ-ι Ραπβ. οοιΙ. <1338. (οΜηι 451. 3855.)

Ιιεηι ουιΙ. 13. ΙηοΙίοΙηεοαε εο11ε§π Μει-Ιοηεηβϋ ΰναη<]ίΚηιιι ΝαΐΛταίοτητη ίΐαιηάιαη

Νκοάβπιιιιη. Εοιίΐ'πι ιίΐιιΐιι ιιΐϊΐιιι- νϊηεεηι. Β ε 1 1 ο ν » ι:, ίη ρΓοΙοςο »<Ι 8ρβοι>-

Ιιιπι ηιίαηΐε ο. 9., αΙ>ΐ βίΐ Οααεάαηι Γβριιίαηίω- αροιτι/ρ'ιη — φιία αιιοίοη» ίοηοΛ

ίβησταηΐιιτ ΙχαΙ ρχιταιη ναϋαΐοη οοηΐίηιαηΐ, υΐ ηΐ ιναηρίΗιαη Ναιαταιοηηη . . Β

0( ραχίίυηι ίΐ ηηατκίίοηί ΟιτίαΙί. Ιιοηι 1)^ ΛιΙα ραίίίοηίί €ΐ ηιιατιοίίοηνι άοηιίηί

ηοίίτί Ιιηι Οιτάΐϊ. Οοά. Ριιιίί. 5557. ΗιΙαΙίο άί ρααποΜ άοιηίηί Κ αι7ι'(>ιΐί Ιιιάικο-

ηιτη. Εάίιίο ν«ηεια ιιηιιί 15'22. ΕναηριΙίχπη ο. Κίΰοάαηί άι ρααϊοήι ('/ιπί/ί αο άί-

3θ€ηήοηΐ «ΗΜ αά ι'η/ιτοϊ . . Ο, ίΐεηι ΡΙογ. ηοη Ιηι1κ•ιιΙ ΙιΙιιΙιιηι.

Ρ γ ο 1 ο^ η πι ίδΐιιιη εχ Οορ(ο ϊηΙεΓρτβΙε δΐιηυί [,,ιίίιιιι^ βηΐπι Ιεχΐιιβ ίη Ρβ-

ΓΪβϊεηβ! ΐΌΐΙίι'ε 65( νΐιϊο.νϊ.ΐΜΪπιιΐί , <|ιιργπ ιι Ι ί< ] υ ιι η (1 ιι εχ Γοΐίϊί ρα1ϊπιρ$ε3(ϊβ Υΐηιΐοΐιο-

ηεη5Ϊ0Π3 οογγιχΙιιιτι ΐΗ βρε» ε3ΐ; ΐΓε» νβΓΟ εοάίεει Γείίςιιΐ ιοπ-ηΐίοΐ'ρπι ρτοΐο,ςί

ΓοΓπιαιη 68Πΐΐ]υε βαΐΐβ οοιταρίιιιιι εοηΙίηβΓε νΐάεηίυΓ.

£»ο Λίηία» - - νηΐ^αηιηί (?) - -, ααταΐϊι (Ηοε β -ΓορΙο ϊηΙεΓριεΙβ ηοη εχ-
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ΟΗπδΐί: Ρ§0 νρΐ'ο Ρ3 111 ΡΐΗΐΐΐθ3δ Ιίΐ(ΡΓ3δ οοηνβτΐί, Ι'Ρ£113ηΐίΙ)11δ

ρχρρίδϊδ ΤηοοάΏδίο, ιριί (Ιροΐηιυπι δρρίΐτηυηι οοιίδΐιΐηΐιιπι 3§ρ-

Ββί, βΐ ν»1βηΐίτΐΓ3ηο εοηδυΐρ ψιίηΐιιηι, πηΙηΊϊομρ ιιοη3. ^>»ιΐ—

ουπίφΐρ 1ρ§ίΐίδ Ιιιιικ: Ιί Ηπιοι (Ι Ιΐ'3ηδΓρι•ΙΪ8 ίιι ηΐϋκ ϋοιΙίαΒυδ,

ι-ρεοπί.ιηΐρδ ηιρί ογ31ρ ριο τηρ Αρηίβ, ηιϊηίηιο δΡΓνο (Ιοηιίηί,

υΐ ηιίηί ηαίδΡπεοΓδ δίΐ πΐρίβο[υρ ρρεοηΐΐδ ρηιο3ΐ φΐηρ ία ριιηι

3(1πιΐδί. Ρβχ δίΐ οηιηΐΐιπδ <ριί Ιΐ3Ρ0 1ρ§ρπΙ ροπιηκριρ (Ιοηιυί

υηίνΡΓδ.πθ ϊη δΡουΙυηι. Αηιβη.

ρπ-ββιιτη «Ι) — Οηίαιιηφιί Ιίοίίϋ /ιιπιο Κοηιιη ίί ΐΓαηί/ίτίίί ίη αίιϊβ ιοάίάΐηΐ! , η-

οοτάαηΐι^ τηίϊ (Ιιαεε οηιηΐ» α<1 νΐη<ϊοοοηεη56ηι ροπρΙυΓβιη οοηΓοπτιανί. Ιη Οορίο

ριιϊηι ροίΐ νεΛα Οηίαχτηφιι ίίαίπ'ί Λι/ηο Ιι'οτυηι ιί ίί οοηυηΐιήΐ [ϊΐβ εηϊπι Ρενι-οη

ίιιΙεΓρΓεΙοΙιΐϊ 051] Ικειιηα ε»1 υϊφΐβ <3πτη 5<-<]υίΐιΐΓ οταίΐ [βίο] ρτο τηΐ) — ίη ϊίπι-

Ιυτη. Αηχη.

Οοά. Ρ3ΓΪ5. 3338. Τηίΐοηε Ιεβίσ βίο : Ε^ο Ετηαυ! Ηιοταινί φιί εταη» ίίαίί άο-

οίοτ άι ΗιΙταιί», ίη άίνίηίι «τίρίϋηι ριτιαηιίαηι, άίιίηίΐαίιβ Ιιαίι ί<η'ρίι«•απι»η άο-

ηιϊηί ηο5ή-ί Ιαχι ΟΙιήίΙί ίη (ίάι ρτααντηιης , άίαηαίχα ιαιτί οαρίίιπιαίίί αίφιι ροφιί-

γμιϊ φιαι αιεία Μιπί ρ?Γ «ΙΙικί Ιίιηρι/ί φιοά (ΤΗί εοιτ. φιαι) αρρθ3ΐιιηιηΙ Ιυάαιί ιοί)

ΡοηΙίο ρταπίάι ΡίΙαΙο, Ηαιο ίηνεηίεη» οίίία ίί (ΤΗϊ άείεΐ) Ιίίίιηί ηιοταιί} εοηίοη'ρ/α

α Νίοοάΐτηο , φιαι ιαο ίηίίτρτίίαίυί ίι'ίίβη'ί αταιιήί αά εοσηίίίοηβπι οτηηίχιτη ησιηίηίχ

(Ιοτηίηί ηοχίή Ιιιιι ΟήπΊΙ» (Τηϊ αάά αΛΙσηιηι) , η/6 ίΗίρρπ'ο Πανιί ΤηιοάοΜί , αηηο

ιΐιάιηο οοΐανο, ίί Γαίίηίι'ηι'αηο Α ιιαικίο. Οηιηίί αηίαη ομι' ΙΐβίΗι ίί /Γαηί/ίΓίίί ίη

αΐίίί οοάίάΐιιιβ οΓαίίίι ίί» ΙαΙίηί$, οτο ιιΐ άί<]η(τηίηί ίηΐιταάιτι ρτο ιηι ρίΰαιίοτί, «ί

ρτορίΐίυ» σΚΜ /ίσί (ΤΚΐ αάά άιιΐί) ίί άίηιίΙΙαΙ οτηηία ριοοαίο ίη ψάΐιιιχ ριοοαυί.

Ραχ άΐ ι'ί/α ίί.οίηίιίιαϊ, χαηίΐαχ αηιΐίιηΐίΐηι». ΕχρΙίοίΙ ρτ<κ(αΙίο. Εχ νϊιΐ(1ο1)οη. Η-

1>γο ρ&ΗπιρΜ'ίΙο Ιιαβο Γ\Μ'π|ΐ.>ίί ίη βάί ρτοοιάιη$ ιΐ (ϋσηαίιυ ΙαρΙίΒπιαΙίβ ιαη-

ίίί ιοηιίαίιιι βιιτη — αοία αυηΙ ριτ Ιιηψαί ίΙΙικΙ ηιιο ίί ο (φιαβ αρρο ?) |Ι ϊιιιτμιιΙ

ίι«1ί; 5Ηί> ροηίι'ο ρίΐηΐο Ηαβο ίηνεηκηί οί5/α ΙίΙΐιτία αιύτήί οοη$αίΜα Ρ φιί Ιταηί-

[ίήΐίβ ίη αΐίί» νοιίίΐ'ίΐηΐ! *ί» >η οτίίίι νίΐ ΙαΙίηϊχ τκοτάαηΐηι ηΐίί οταΐί ιιΙ ρτορίίίηί

ηιιπϊ />αί ά$ ίί άί || τηίίΐαί ριοοαία τηια φιαε ριοοαύί ίη ίριιιτη. ραχ ίροίπίιΊ'ΐ/5 ί«>η

(ίί ««?) σιι» αιιάίιιηΙ (α — .. Β ΑυάίβΙίι, (ταΐτα» άίΙιιΛίΒιίιηί , ριτ ααηοΐιαη ιυαη-

αιΚιιτη φιαι αοία ιιιηί ιιιΙ> Ροηίι'ο ΡίΙαΙο ρτααίάι ίη Ιηάαια ίίτηροΗίιιιι ΤίΙχτίί ί'σε-

ίοπϊ <ίί άοτηίηο ηο$Ιτο Ιββν ΟητίίΙο. ΥιτηηΙαιηιη ίκτη 5ίί ίοΐίιΐί άιί οτηηίιιηι ηΐίπιο-

παηι Ηαίιη (ίη οοάίοο /ια&ίτί ίίβεβΐ) , ηοη αιΐ ιβι/ηγ ηιίταηάητη ίί α 5αηοίΐ! ίΐ'αη-

οίΐϋίύ αίίαυα (αοία ίί άίοΙα ίη άοτηίηί ρσ.ϊϊίοηί ρταιίιττηίαα 5«ηί , πικκ α\> ίί»

■ Μίνιο άι$α•ίΙχη<Ιί τ&ηουίΙ, ίί (οηίΐαη ουο^ϋί ϊίΓτηοιιι» ρτοίίπίαί, η< αίΙ ΙχαΙιΐί ιναη-

αίίίίία ΙοΚαηηΐ! ίη !ΐιο ινσηριΐίο «Ό άκιη$ ΜιιΙΙα αΐία [ιάΐ Ιααι φιαι ηοη ίΐιηί

ίοπ'ρίβ <η Ιίοτο Ιιοο: φιαι $ί (ϊη εοιίίοο Μ (ΙρβίΙ) .«οηρία Ιίΐιηί, αΜΙνοτ (οΙυτη ηοη

ροιιι οαρίτί τηηηάητη. Ιίαιο αυΐιτη βοπρία ϊ«ηί ίίί. Αο αΐίίι ηίΜΙοτηίην$ , υίροίί

α Χίοοάιτηο ίνάακαι Ιιαίι άοοίοτι, οοοχιΚο (ηϊ»ϊ βεπρίοηι ββΐ οοίΜ/ίβ) ΟητίιΙί άίια-

ραίο , Γί/ιουα «ίταίί χωηί 5ίίίο άιβοτίρΙα , οκί6»5 (ϊ(8 νίθεΙιΐΓ,' ηΐβΐ βίΐ φιία νεί ανά)

οηχηίοηι ίηΙίτ(ιιίΙ. Οηαρτορίιτ ηυηί ιφιίάιΐ! (βίο) ίοο Κηία« Ηιυταιιιζ , ρπΊηι/5 ίβθίί

άοοίοτ, ριτΒΟΤΗίαηι άίνίηίΐαίιηι ίίοίί ιί βοπ'ρίκΓαηι (Ιοηιυί• ηο»ίπ /ί5« Οιπ'5ίϊ , ίί

ρΐίηα /ϊάί ρταιχαηιηχ αίαμι ριτφάηηί φιαι αι$1α ηιηί 3η5 Ροηίι'ο ΡίΙαΙο, ψιαο κΙα-
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ΡίΐιΙιιηι βδΐ ηιιΐβπι ίη αηηο ΧΥ1Ι1Ι. ίηιροπί ΤίΙϊβιη €αβ-

β3Π5 ϊηιρεΓαΙοΓΪδ Κοηκιηοππη εΙ Ηβπχΐίδ ΓιΓιί Ηβπχϋβ νρ£Ϊ5

ΟαΙϋηβαβ, ηηιιο XVIII!. ρπηοϊρίΐΐιΐδ ρίυδ, VIII. ΚηΙ. ΑριΊΗϋ,

ψιο(1 οδΐ XXV. (Ιίβ 111011ΝΙ8 Μαιίϊΐ, εοηβιιΐηΐυ ΚιιΓιηί Η Κιι-

πεΙΙίοιιίκ, ίη αηηο <|ιι.ίγΙο ιΙυοοηΙβΜηιαε δεουηϋηο ο1γηιρΐ3(]ί;>,

8ΐιΙ> ρηηαραΐπ δαεεπίοΐιιπι Ιικίαβοηιιη ΙοδβρΗ οΐ €;πρ1ι;ιε :

ίϋίπιηί Ιιιάαεχ αάυετ$ιΐί άοηχχηχιχη ηοβίπ/π» Ιε$ιαη Οιτχίίχαη, χεηρία τερρεή ΗΙΙετχι

ηΐοταεα α ΛίιοοαΌηο Μο$ακαε ίίρκ άοοίοτε, ανα» ΐβο χηίαγτεΐαίχι» ίΐιηχ ΙχΙΙετιι οταί-

ϋΧ3 αά οοφάίχοηιτη οηχηχιαη. Γι/ι'μϊ ηαιταΗοηί! αιτία ϊιγ χηοηοαίητ. . . ΑΟ ΑηάχΗίι,

(ταΐτε* οατίαίτηί, ςυα« αεία !ΗηΙ ϊηΙ) ΡοηΙίο ΡίΙαΙο ρταε$χάε Ιαηροτϋηα ΤίΙκτίί Οαε-

$οπ5. Εαο Ηεηεαι (Λ Ετηιαί) ρτύηυα Ιεαή άοίΐοτ , ρεηοτχιίαη» άχυϊηίίαΐαη Ιίσά ει

αήρΐιιτατίίτη (λ οπι ίιιμί εΐ ίοτϊρΐ.) <ίο»ιιι» ηοίΐτχ ίε$χι ΟητχαΙί ει βάε ίρ$ίη$ (λ (1

ρ"ά>ί) ρτα€$Η>ηιη3 αϊφιε ρετψχίτεη* (Ο «κιηβη! αίςιιβ τεομχτεηί) ψιαε (Ο αμαεοχιχηφιι)

ααΐα ίαηΐ !ΐώ ΡοηΙίο ΡίΙαΙο, φιαιφιί ιΐαίηετηηΐ ΙυιΙαβί αάυετ$ιΐ3 άοιηίηιιχη ηο$Ιτηιη

Ιαιιτη Οληιίυσι (Λ αάυ. Ιαιαη αΌηιίπ. ΟΛτ.) , Ιί11ίτα$ ηεοταχοαί, ομοϊ (ίΐιι Ο ; Λ ίη

ΐ€ττία ΙιιΊίΓαεία, φιαε) αοήρίίί Λ'ίοοίίοηϋί , ίι)θ (Λ αηαε ιαο) Ηεηεα$ (Λ οπι) ίηΐίτ-

ρτείαυχ χη (Λ οηι) ΙίΙΙετά ρταεοχί αά οο<)ηίΙίοη€ΐη οτηηχχιηχ ρεηίχχιηχ (Λ οπι αιηΐίχιηί).

ΝοΙβ Ηαεο ΐηνειιίΐιΐΓ ίη οοάιαου.5 Ι)» (&«1 ίοϊ «Ι $ιιθ5οηρΐϊοηί αηαβχα, νίαο

■ορι-α) ϋ& 1)ε ΡΙογ. Ιιεπι οοηΐιιΐίπιυδ ρββδίπι οο(1. Ιΐιινη. κι ί.ίρ5«' , ίΐεπι ε&ΐΐο-

ιιεπι ρηηεϊρεπι. Μιιΐΐο ]>ι•ι-νϊοιτηι ΗαοεΙ <:οι1. ΑηιΙιι. ΟπιϊΐΙιιηΙ ΛΒΟ.

ΡαοΙιιχη «ίί . . Ι)•1 Ραοία (ρεΓίϊηρΙ οηίπι ηιΐ $(3ΐα, ιριοιΐ |>πΐί<ινν,ίι ) | αιιΐ,ιη

οιιπι ΚΙογ Ηβνη Ι^ΐρ»β«Ι . . Οοϋο οπι | XVIII!: ΐι» Ό» 0*> ΡΙογ εάρ' . . ϋο ΟορΙ ηοηυ

| χχηρετχχ: Ίία Ό" 1•ίρ^ ειΐρ' (βίο: ΡαοΙιχιη αί ηοηο άεείιηο Γι/6ίΓϊί Οαατχι ίιιφεηι

Ηοτηαηοηιηι εΐ Ηετοάχί χνηρΐτη ΟαΙίΙεε αηηο XIX. ρΗηοχραΙχι$ βχια) ; ϊΐεπι ΓθΓ(αβ«Γ 1)1>,

8β<1 Ιωΐβ Ηβϊϊίο ει 1ι. 1. χχηρεταίοτχί εβί β[ βηΐε βοηιαηοπιηι. Ηεΐϊςιιϊ ουπι ΰυρίο

οπιίιΐιιπί. Ιη βεο,ο,• νβΓΟ 0»ϋ<: ΡΙογ ΙπΙκίι». χηχρεταίοτχι Τι'6. Οαίί. ϋοη»., ϋ!» ΟορΙ

Τχο. Οαεί. ίηρη. («ομ) Βοπ» , Ι,ίρβεΊ Τχο. Οαει. , Ηανη Τχύ. Οαει. Κοτηαηοτιιιη

(χΐχχ Ηετοάίι : ϊ(α Ι,μΗ ιη οπιηεβ , βε«1 ΟορΙυβ οπι | ηρϋ ; ΰό χπχρεταηίίι | Χ V 1 1 II

οιιπι Ι)>> Ο» (ποηο ί1ι•(•ίηιο) ΡΙογ εάρΓ ΟορΙ . . Γ)λ ώχίηιο ίερϋχηο . . Ιιίρ&<•<> ιιοιι

αάά ρπηαρηίιιβ βηηυπι . . Ηυνη Γί^ηί νβτο Ηατοάχί /ίί« Ηετοάίί ΧΥΗΙ. οοίοιιία•

Α\ιτ. , ίΐ;ι ιι Ι ίΐΐΐιτιιπι ηιιιηιτιιιτι πκιΐε ρΓβεΙεπβπΙ | Γ///. Α'αΐ. /Ιρπίϊί οιπη 1)» υ•>

ΡΙογ εάρτ . . Ι)Ε ηοηο ρπ> \ III . . ΟορΙ Ικιιχ ιιοιι οχριίιπει ι- νϊιΙι.Ίυι- | φιοά ε$Ι

XXV. <!,(■ οιιπι ϋο ειΙρΓ ει ΟορΙ . . ρΐΌ XXV. ηυπιβΓΟ ϋ» ΗβοεΙ ΧΧΙΠ, ϋ» XXI,

ίΐεπι ΡΙογ υι'ρίίΐ'ηιο ρπ'ηιο, Ι,ίρββί υκεάηχα ρπ'ηια | εοηίηίαίιι Αιι/ίηί (ΟορΙ Λυ/ϊι

ει ΒηΜΙχοηχί (ΡΙογ ΒοορΙΙ ι οαη Ι)•' ΡΙογ ΟορΙ . . [)^ ρΓοοιίΓαηίί ΡοηΙχο ΡίΙαΙο Ια-

άαεαχη, ίη οοηηιίαΐη Λκ/ϊηί ίί Χ,εοηίί . . ΐάί' εοηςηίαίια Ηιι/χ ν'εΙΙίοηχ!; Ι,ίρϊοιΐ οοκ-

!»1α1ιΐ! /ί(ϋ Λωίιοιιίί (ρβΓ^ίΐ αηηο ουοτ/ο ϊΐίο ο!ιιο. οϋηιρ.) . . Η«νη <:οη$ηΙα!ιι ίηΐίοΐ

Βα53ί ει ΊατφάΙχοηχ» . . ϋ» οοηαιίΐαίοτίαε τευεΙαΙίοηί$ | ιη (ϋ•• ΟορΙ οπι) αηηο φιατίο

άιιεεηΙ. αεειιηάαε (ϋ!»Οο «ί ίκχχηάαε ; ΟορΙ οπι ίεαιηάαε) οΐι/ηψ. οοπι ΡΙογ Ι>*» 0«:

ΟορΙ (ϋ» οπι ηι;ι1ρ ψιατίο) . . Ηβνη οοπ-ορίβ ίη αηηο άιιεεηΐείχχηο ίεειαχάο οίνπι-

)>ώ<1ί5 . . ΙιϊρββΊ 5ιί6 ΛχιαηΙείχηχα οΐίηχρίαάε | «ιιο ρΗηαραίιχ (ϋο Ηβνα ρηηοίρίοιυ)

ιαεετά. (0« οπι) Ιηάαεοτχαη (ϋο οπι) 1ο5«ρ/ι (ϋ» -ρίιί) εί ΟαίρΙιαε (ΐΐα ΡΙογ 01>0»

β<1ρΓ; ΰ* Αηηαΐ εί ΰαχρηαε ΙοίερΙχ, Ηανη Ζο5βρ/ι .4ηηα βί Οαίρηα; Ι,ΐρϊΜΐ ,4ηιΐ(

ίί €αι/;ι/ΐί) .. ΟορΙ αίία/« ίοΜρηί, ο«ί ι•/ Ιηιρίιαί, ειιηιχηχ ΙχιιΙαεοτχιηχ ααεετάοΐά (ΐθι

ΓβΓε «οηοεηάυπι νκΙΛβίοΓ , »εά Ρε^γοιι ΓΒάάίάΐΐ αείαίε ΙοεερΜ αχιχ Οαψηαί ετα!
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ψιαηία ροδί ιτικεπι εΐ ρ;ΐ8δίοηεπι ιίοπιϊηί Ηΐ$(οπ3(υ8 εδί Νϊ-

εοιίεηιιΐδ, ;η•1.ί 3 ρπηείρ'ιΐιιιβ 83οεπ1οΙιιηι εΐ ιεΐίψιΐδ Ιικίηοίκ.

ηΐ3ΐκ1.•»νϊΐ ΐρβε Νΐεο<]εηινΐ8 ΙΐΐΙεηβ ΒεΒΓβίείδ.

ΟλΡυτ Ι.

1 Αηη38 εΐ ΟβΐρΗΒδ, 5ιιηιπΐ38 εΐ 1);ι1:ιηι, &3ηιβΚεΙ, Ιιι-

ίΐ η 5 , Ιιβνί, ΝερΙθϋπι, Α1εχ3Π(1εΓ εΐ ΐ3ΪΓϋ8 εΐ πΊϊφΓι Ιικίηεο-

γιιπι νεηεπιηΐ αά ΡιΙηΙυηι 3εοΐ83ΐιΙε8 (Ιοηιΐηυηι Ιεκιιηι ΟΗΐ'ϊ-

βΐυηι <1ε ηιυΗίδ εΐ (ΙΐοεηΙεβ Ιχΐυηι ηονίηιυβ ίΊΙίπηι ΙοβερΗ ΓβΒγΪ

«ιιηιπιιΐ5 Ιχιάαιοτ. ίαοίτάο! \ οκαη/α : ΐΐβ ϋ» 0« . . ϋΐ ΡΙογ ειΐρ' εί φιατχία . .

1,ίρ5<"1 οπι | α<Λα α (εάρ' αιτα) ρπ'ηε. $αο. εί (Ο* ΡΙογ οπι) τίΐ. Ιχιά. (βϋΡΓ »<Μ

ίί) ηιαηάανϊΐ «ρ.« Λίίε. ουτη 0« ϋ•» Πογ εάρΓ . . ϋ» οπι . . Ι,ϊρβεΊ αοΐα ιαΐναίοτχβ

αά ρπ'ηείρε5 «ιεεΓίΙοίΐίηι ίί ηΐχηνο! ίυάιοηιπχ, ηβο τηίηιιβ εοΓπιρίβ Ηβτη | ήίδττη-

είϊ: ΡΙογ /ΐί&ταίεε. Ργο φιαηία πδηπε ΛίΟταιεώ Ρε^τοη βχ Οοριίβ Ηββε Γείυΐϊι :

αΐψκ ή» οηιηε5 [ικτιιηΐ ροιΐ σηιοίβχίοηηη ιΐ ία φιαι οοηίχαιτιιηΐ άοηχίηο ηο»Ιτο Ιεχιι

ΟχηιΙο. Κίοοάιιηηχ χΐαφίί Λιιχ Ιηάαιυτηνη ρίΓψιχβΜΙ ία φιαί χηηιηχχ βαοίτάοΐίί ίί

ι-ίΐιαυί Ιχχάαιχ <;εί5ίηιηί »βί ΟιτίιΙο ορροηιηΐίί. Ροηο Νκοάαηχΐί ία οπιηχα ιοηρβίί

υΐ ιηιιησήαι τηαηάαηηΐντ Ιι'Ιίβπ'8 λίΟΓαία* Ιιοε τηοάο. 1>ιρ8«Ι ρο»1 Λε&Γαία'ί &γΙ<1

ΤΛεο<ίοίΐΊ/5 αυίειη ιηααηιΐ! ίπιρεταίοτ («ΛΙ ία ίΓαηί/εττί Λι Μπίο ι'η ίαίι'ηιιηι.

ΑγπΙιγ ΙοΙβιη ηβηο ηοιαπι βίο εχΗϊΙ>εί : Οιιοά ι'ηνεηίΜΐη ι$1 χη ρηΜκίι ^οά^^^Iηι!

ρταίίοτϋ ΡοηΙη ΡχΙαΙχ , Μπρ/κπ» ίη σηηο ηηαΗο άιιοίηΐΐίίπιαί (οοά. - πιο) ηαιηάαι

(εοά. -άο) οΐίτηρχαάχ! 5ΐιΙ> ρηηαραίιι ίαοιτάΌΙντη Ιιιάαιοηιπι 1θ8ΐρΗ Ληηαι βί <?α»-

ρίιαε : ιΐ αιιαηία ροαΐ επιοετη εί ρα$ίχοηετη Λοηχχηχ ηοϊίπ Ιί!ΐί ΟχτίίΙχ Ηχ$ΙοήαΙχι» (ίί

ΛίίεοίΙβηιιυ αοία α (ρΓΟ Ηι'ί εο<1. αε /α»ίίΐ) ρπ'ηο'ρίοιίΐ ίαοιτάοίχηη Η ηΐίφιίχ Ιιιάαιο-

ταπι, ίριί ΝίοοάίΐηΗ! ιατίρήΐ ΚΙΙιτίι λεοΓαιείι.

Ι, Ι. Αηηι* (Α Ληηα) .. Ό^ϋο αάά εηήη, Απι1)γ αιιίαη : ηϊΗϊΙ ι»(1ά ΑΒΟβΙ»

ΡΙογ Ηανα . . <*<ΙΡΓ 1(\ϋητ ίί (οπιΪ85θ Αηηα») \ 8ιαηιηα$ (ίι.ι 1)•ι , ϊιεπι κι νϊάεΙιΐΓ

Ο^ϋε, ΟσρΙ διιιηηιι'ί,• ΡΙογ ϋοηιηε, βάρ«• 8οΰηα , αΥι'ι ϋιιηιηί . κΐϋ 8ψηιοη: ρΓββ-

ιβτεβ ϋ» ρΓββιη εί, ϊίβηι &1ϋ ρΐεήηοε εΐ Οορί) ίί ΠαΙαηι (ϊΐβ ϋ» β» ΡΙογ, Ηβη

ΑπιΗγ; ββΡΓ Οαίαη, 0•> ΒαίΛβη; Οορί ΒοίΛαιπι) οηπιΟ»01)Οο ΡΊογ .. ΑΒΟ βιιηιτη»

ίαεετίοίεί εί άοοίοτα, ϊΐβιη ΑιπΒγ ίί β/ι< ηιτηιηί ςαοπάοΐί! , ΰαΐατη νχάιίχαΐ | ΟΌ-

ιηαΚίΙ (ΛπΛγ είΐρ»• ρναεπι ρί) . . 0 ίϊείπιαίιεί | Ιηάαε, ΙλχΛ (Οορί /«(Ιαι βί ΙΜι)

Β ίί Ηει/ίί6, /ικίαϊ . . 0 Βίΐ'ίαηίία! | ΝίρΙαΗη* οααι ΑΒ ΡΙογ Ατπογ ε^Ρ"• . .

ϋ» κΐϋιριε Λίίρίήα/ιπι , .\ερ/ιί/ια/ιηι , Ο λίίήοίίιη | /Ιίειαπι/ιτ ιμιπι ΡΙογ ΛιιϊΙιγ θα

Π6ϋο εο*Ρ«• Οορί .. ΑΒΟ .4 ικ/πυοη | ίαίπ/5 εαηι ΑΒΟ Απιογ (Οορί ΗίβηΜί) ..

ϋΐ» ΡΙογ εθρ' δι^τυ, 0»ϋ<! ΰι/τχα | Γε/»ςιη' Ιχιάαίοηαη ειιιτι ΟΙ> ΡΙογ ειΐρ' .. Β»

ϋί Γίΐίςιιϊ /ιιιίαεί, ΛΒΟ Απιογ είίίτ» /««ΐίΐεί | νεηεηαιί (0»ϋΙ> υεηίυπί) . . Α Β ρι\ιι•ηι

αχά . . Ο «ββ 0(ηηί5, Οορί ρΓβεπι οηχηίΐ Ηχ | ασαιςαηΐίς άοηι. (Β Οορί αϋιΙ ηο-

)(ηιπχ) Ιίΐ. Ο/ΐΓ. οηιη ΑΒΟ Οορί .. ϋ»•1* ΡΙογ εϋΡ' αάνίτιχα (ίΐη Ι)1>ϋο ΡΙογ οάν ■,

Ό* ρτορίίτ) Ιείκιη (εθρ* ΟΛπίίαιη) αεε«5»ηίί5 (ΐίη> . . Αγπογ (Ιιιεεηίει Ιαχαη εί οε-

εωαηίεί εοηι | Λι (0 ίη) ηιιιίίι'5 εοιη ΑΒΟ . . 0»Ι>ο ΡΙογ <1ε ηιιιΙΙά αοίχι$αΙχοη\Ίηα

ηχαΐίι, Ηεπι ργΙργ <1ί ηιιι/Ιίί πιαίίϊ ίβΓηιοτη&ΐϋ, ΑπιΙ)Γ άι ηχχιΙΟβ αοίχοηίϋιιι «ί ηιαΙί/ϊ-

ίΗ$ . . 0 οπι | ίί (Απιογ ΡΙογ εαΡ' Οορί οπι) <1ίείηίί5 ειιπι Βΰ»•»1 Απιογ ΡΙογ

Οορί . . ΑΟ ίί «Κεε&ΟΛί άι οτί χιχο (0 ά* Μη'< οηΊ>Η3 εί) νΐτύχι νχαΐίαηά \ /ϊίαηι οβπι
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εχ Μθπη ιι,Ίΐϋΐιι, εΙ (Ιΐοϊΐ βε εββε ϋΐίιιηι (Ιεί εΙ ΐ'ε^εηι: ηοη

Νοίϋΐπ Ηοε, 8β(1 εΙ 5»1)|}3(υηι νίοΐη! εΙ (κιίοπιηαι Ιε^εηι ηοδίιπηι

νιιΐί (Ιΐδδοΐνριτ. ϋίοίΐ ΡίΙαΙιΐδ (^ηοε βιιηΐ ο,ιιαε α^ίΐ εΐ ναΐΐ

«οΙνεΓε 1ε<>εηι? ϋίευηΐ Ιικίηεί Ιιε§εηι ηηυειηηδ ϊη $.ι1>1>,ίΙο

ηοη οϋΓ,ΊΓε αΐίψιεηι ; ϊδΐε ,ιιιίεηι ι.ΊαιηΙαδ εΐ ςίΒηείΌδΟδ, οαε-

εοδ, ρ3Γ3ΐ)Ίίεοδ, ΙερΓΟδοβ εΐ (Ιαεηιοηίοδοδ ευΓ3ΐ ίη β : 1 1 > } * :« Ι • >

ορειίΐιυδ ηιπίί^ηίβ. ϋ'ιαΐ είδ ΡϋηΙιΐδ Γ^ιιϊΒυδ ορβπηυδ πιη-

Ιί^ηίδΡ Οΐί'ΐιηΙ ει ΜαΙεΓιαίδ ε«1, εΙ ίη ΒεεΙζεΒπΗ ρπηείρε

«Ιηεηιοη'ιοπιιη είΐεϊΐ ιΐηεηιοηί», εΙ οηιιιία ίΙΙί &ϋΙ)ίεοΐ3 δυηΙ.

1)ί(.•ίι ΪΙ1Ϊ5 Ρϋ.Ίΐπδ ΙχίικΙ ηοη εδί ίη κρίπΐιι ϊηιηπιικίο είίεεΓε

(Ι.ιεηιοηϊ.Ί δε(1 ίη ιΐεο δεοίαρίί.

β1> ΡΙογ βίΙρΓ ; ϊΐρπι /ιΐίηο ΑΒΟ . . Ρ» ϋ<= ίε«υηι (ΑπΛγ Λ'ονίιηι» Ιιιιιιη Λιιηο [αοή

ΙίΟηατη βίαιη εί άι Μανία ηαίαηι) | ιιοηπιικ (Α ΟορΙ ;ιι1<1 Ιεχαηι) βίαιη ίοϊ. {αυτί

οαιη ΑΒΟ ΟορΙ . . Ο» ε<1ΡΓ βίε ηονίτηαί Ιοί. [αοτ. β. | εχ Ματχα οατα ΑΒΟ . .

Ο» βΗρ>• κίε άι Μαηα | ί( (Α ικΐιΐ ιηοάο) οϋαί $ι: ϋ« φιί $ι άίοίΐ | ηοη (ΑΒΟ

εί ηοη) 3θΙαπι ήοο (Ι)α αάά άίάΐ) Ιίά εί (ΒΙ)^ <•ι1['>' οιη εί) πιπί ϋ') , ϊΙιίιι ΑΒΟ,

ίΐρπι Ι)1 ΐάΐ' . . Ι)'• ΟορΙ ηίΐ ιιίδϊ εί | εαουαίηηι νίοΐαΐ ειιπι ΩΙΌο, ίίοιη νίοΙα!

$αοοαΙα ΟορΙ . . ΑΒ $αΙ>Ι>α!α ηοϊίΓα (Β ίαΐοαίατη ηο5/πιη») «π/ΪΓΤϊΐαί . . Ρ» $αΙΙ>αίαιη

| ραίεπιατη Ιεοετη ηο.ϊίΓαπ» ευω ϋ»!"! . . ΑΒΟ ίε^εη) ραΐηιηι ηοϊίΓΟΠίΐη . . ΟορΙ Ιειτκ

ραΐηηη ηη.ιΐηιηιτιι πιπί $αοοαία εοιιίηηείυπι ΙιαΗι-1 , ρβι-£εη8 υοΐιη! άίαοΐνιη Ιιραη

ηοιίΓαη | υαΙΙ άίίεοΐνιτι ειιιη ΏβΙκ: ΡΙογ . . ΑΒΟ ηίΐϋατ αοςοίνιη (0 ιοίνιτι) |

ΙΗοίΙ (ΑΟ αάά ϊΙΙίι , Β εώ) ΡίΙαΙιΐ! Οπα* - - ααίΙ (Α ιι<1<1 (Ι ίηηίΜ) εί ναΐί »οΙ«αι

(ΑΒ ρΓΟ Η» αϊ ίοΐναί) Ιι'ηετη (ίεαεπι ειιιη ΑΒΟ; Μ;» η ίΐΐϋφιρ οιη; ΚΙογ οιη «1 ι•ιι/ί

ίοΐυ. /*•;/■ ; ι•ιΙ|»γ & ,μήά ννΐι άκιοΐν.) ειιπι ΑΒΟ ΡΙογ Ηανη ιιΙρΓ α1ϋ$(]υο . . ϋ>1>(

ΟορΙ πιαίε οπι | ΰίοαηΐ Ιαάαή ουπι Β . . ΑΟϋ»•10 ΡΙογ Όίο. η Ιαά. (ΡΙογ οιη ϊαά.)

| Λίοίτη /ωί)ίηιι/ί . . .\Β /η Ιιρβ ρταιοιρίαη ηαίχηηζ \ ηοη οιίΓαΓβ αΐίααιη οιιιη ϋ!»

1)•" πΐρ', ίΐοηι ιιπιί.'ίίο αΐίφκια Ο» . . ΑΒ ηαΙΙαηι οαταη | ί$Ιβ ααίαιι . . ΑΒ ηίε

ααΐαη . . ΟορΙ αϊ Ι«$αί [ οίααάοι ΐΐ αίΙ)οαΌ$ο$ (Α ρϊοαικοε) εαίε. ραταΐ. ΐ€ρτο$οί

ειιιη ΑΒ, ίΐεπι οιηϊββίβ ιΐ αίαυ. 0 . . 1)>1>ε ΡΙογ ι•1ααάυ$ ΐΐ αιτάοι, αηνοι ιΐ (ίΐ;ι

1)>> ΡΙογ ; 0>ε οιη κυτν. ίΐ) ραταί. αιο. (Ι Ιιρτ. . . ΟορΙ βίε : ε/αιΐ(1θ5 ίΐ Ιβρτο$ο$ Λ

οτηηΐ3 ίτφηηοί ιΐ α άαηηοηι υιχαΐοί ιΐ εατάοΒ β( ηιι;(05 οατανίί εαϋυαίο ίη νιτΙαΙα

ΒαΙίΐοχώ ρπηείρίί (Ιαβιηοπίοι-Μΐη | ίΐ (ΑΒ οπι) (Ιαεπιοηιοίοί (ϊΐβ ΑΒΟ ; Ό<Λν ΡΙογ

άαηηοηίαεο*) . . Ααιίιΐ (( Ιηηαίίοοί , Β ΰοηνεχαΐοε , 0 (Ι νααίο! (βίε) | οηταΐ ευιη

ΑΒΟ ΡΙογ . . 0»1><: ειΙρΓ οαταυίΐ \ Β Ι)» οιη ίη $αΰοαίο | ορΐτϋηα ιηαΐίιιηίχ εαιη

ΒΟ . . Α οριτατία! ηια/ιοηΐϋ . . ϋβΊο ΡΙογ άι (ΡΙογ οπι ; 0« ίη) «ιαίϊ.ϊ α&χοιίί (ϋ'

ίκΐιΐ .ϊμι' « ) , ϊΐι-ιη β(]ρΓ οιιηι ηιιι/ίι$ αεοι$α(ιοπίοιι« . . ΟορΙ νϊϋΐ! αηΐε | ιίι : ρΐηϊ^υε

(•οιΐιΐ ά Ι ρκί&Μ5 ορΐτ. ηιαί. εαιη Β, ίίειη 0 ^ϋοτυτη ιηαίοηίπι ορετυηι, ϊίειη Α

φιοταιη ιηαίοταπι ορεΓαπι/5 α! . . ΡΙογ ϋ» Ω* ψιαναιη (Ό^>" ΟΛίΟτε [?]) ηια/οπιιη

αο/ίοηαηι . . ΟορΙ Οιιαι'ηηηι ααηΙ ηαΐαε ι';«ι'ιΐ8 αοΙϊοηίΒ . . ϋ8 ααοχηοάο άΐ ηιαίιί

αοΗοα! \ βίεκηί . . Α ^«ϋπί | (Ι (Α ηοτη βί, Β ηαιη) ϊη ΒαΙζΐυιΛ (Η. 1. <•ιιιιι

ΑΒΟ; βηΐβ βιϊείί ϋ»»: ΡΙογ. Α 6βίϊ«6ιΐί6, 0 6είϊε6κίΛ) | Α ειοϋ <ίεη>οηε5 | 1$1αά

ηοη €$ί - - Νι-οίαρίι ειιιη ΡΙογ . . ρ»Ίο ΟορΙ ίαΐαά ηοη ΐ$1 ίη «ρ. ίιηηι. είϊοβτε ίίειη.

«<Ι «η άά νίτίηΐΐ (ϋ»ο νύτΐ. άΐί , ΟορΙ ηοτηίηε άίί) . . αάν ί$1ιιά ηοη ε»ί ίρνϊΐΗ!
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'* ΟίχεηιηΙ Ιικί.ιρί Ρι•β03ΠΐυΓ πΐ3§ηίΐιΐ(1πιεηΊ Ιυβπι ϋΐ δίβ-

Ιη.ΊΚ ειιπι .ίιιΙρ ΙπΙηιηαΙ 1 1 1 ιιτη 3(1 ηικίίοικίιιηι. Α(1νοθ3ΐΐδ" 3(1

86 ΡίΙηΙιΐδ ΙικΙ;ΐρο8 (Ιϊοίΐ είβ 1)ίεΐΐρ ηιΐΗί, ςυοπιοοίο ροδδππι

Ρ@0 <?11Π1 81111 ρΓ3θ868 ΓΡ£ΡΠ1 311(1ΪΓΡ? ΠϊπΐηΙ βΐ Νθ8 11011 (1ϊ-

είηιιΐδ ευηι γρ§ρπι Ρδ8β, 8β(1 ϊρδρ 8Ρ (Ιίείΐ. Αίΐνοεηηδ ηυίριη

ΡίΙηΙιΐδ οιίΓδοίρηι (Ιΐεΐΐ εί Ουπι πιο(]ρΓηΐίοηε ,ή1(1ιι(;>Ιιιγ Ιεδίΐδ.

Εχίεηδ νΡΓο ευτδΟΓ εί «§ηοδοεηδ ειιηι 3(1θΓ3νίΐ, εί Γ3οΐ3ΐε ηιιοιΐ

ίρΓΡΟβΙ ϊη ηιηηιι 8ϋ3 ('\|);ιικΙίΐ ίη ίριτα (Ιΐεριΐδ Οοηιΐηε, βυρεΓ

Ιιοε ηιιιΐι ιι1;ι εί ΐη^Γ6(1εΓ6, (ριΪ3 ρΓ3ΡδΡδ νοε3ΐ 1ε. Υΐίίρηίρδ

3ΐιΙεηι Ι>η1;μί εμιοιΐ Γεεΐΐ ευΓδΟΓ, εΐηηιβνρπιηΐ 3(1νΡΓδΐΐδ Ρ1Ι3-

«ηιηϋηίΐί [αύίτι', είοετε άιπιοηία , 3ίά ίη άά νύτΐιιΐι . . ΑΒΟ ηοη ε«( ψι\ ουταΙ τηαίί-

/ίοω $ίά πιιάίοίί.

2. ΙΗχβηιηΙ (εάρι άίαιηΙ , Α αάά βί) ΙιμΙ. ουπι ΑΒΟ κάΐ' . . ϋ»•»: ΓΗαχηΙ ιΐ

Ιιιάαιί ΡίΙαΙο \ ΡηοαίΆΐιτ — αικίϊεηάιιηι (Ο α<1ά ίΐίητη , ηνοηιοάο ίοςικίατ) ι•απ>

ΑΒΟ . . ϋβΐιο βάρ•1 τοαατηια τηαρη. ναΐτανη (0« ε(1ρ' ίιιαηι) χιΐ ιντη ίνίχαΐί» (ϋΒο

<ΗΐΡΓ ίιώεα!) αάίΐατι αηίε νι$Ιγηπι (Όν εάΊ" ίιχοη») ΙΗονηαΙ εί αχιάίτί (01> αιιάίη)

ειηη | ΑιΙι.Ίκαηί αά 5ί ΡίΙ. Ιαά. άίΰ. ε» ουπι ΡΙογ . . Α Β Τιιηο ταροηάίΐ (Β ταροηάεηί)

ΡίΙ. βί (Β οπι) άϊοίΐ (Β άίχίΐ) ΙηΛαάι . . Ό**»: είΐρ' Ηηεε οιη ιυςυρ (Ιιιηι βεαοΐΐατ

αάυοεαηι αιιίαη | ρο3$ιιτη (αο: Λα Πογ; ΑΒΟ οπι ί(/ο | αιτη ίίτη ρτααιβ .. ΡΙογ

άχιτη ρΓαβαα βι/ιη | ηαιηι ανάίη . . Πογ τ($. ίηΐιττοααη \ ΰίοηπΐ εί ειιιη Πογ

. . ΑΒΟ άίκηιηΐ (ΑΟ «(Μ εί) Ινά. | ίίϊί ειιπι Β ΡΙογ . . ΑΟ οηι | άίηΐ αχαχ

ΡΙογ . . ΑΒΟ ίΐάά" /ίίιιιπι άΐί ίί Γίβίτη. ΡΓβσ*βΓΡ3 βοΐυβ Ο ηβεο »<1ά: ΙΗάΙ ιίι Ρΐ-

ίά/ιΐί Ε$ο οτηηι$ «05 αιιάίνί Ιι</αιΙιι ριτ ρτορήίΐαί νιιίτοα φιχα ριιητ ηακί/ΗΓ άι υίτ-

βίηι Λ νοΐφχΐητ ηστηιη ίία» ΙΙβτηαηικΙ , άιιι> (οτΐίί, βί ίίβπίΐη /ϊΗμ» άιί: ίί (οτήΐαη

ίρκ ίίί. ΗίχρηηάβτιηιΙ Ιυάαιί ίί ιίίϊίτι/ηΐ ΛΌη βϊί ίϊίί, >ί(Ι /ΙΙήιι ΙοιιρΗ [αΜ. ΙΗ-

Γ<< Η} ΡΗαΙαι ΙΌ* υΜίίί φιοιί <1ϊάΙί$. Ταηηη ίκτη ιυί)ΐ•ο «(ίίίιιοι , >?ιί .«ίο ςυία

/ΙΙιια (ί« «ι ςιιηη υοι ίρι/υίίί ρίτ ρΓορήί/α» υί5ίπ». | .ΊΛιοοαπί (ίία ΡΙογ Ο»1>ο ;

ΑΒΟ νοΰαηι) αι*<ί»η (ΑΒΟ ϊΐαψκ ; β^Ρ' οπι) αιτβοτιτη (ΡΙογ ρΓΒίΓη ^ηαηι'απι; ΑΒΟ

ηθ(1 ■αιιηιι) | Οϋκι ηιο(ί. (Ο•1 8(1<1 τηοίο) α(1(ίι<ο«/ΜΓ (0° ίηίΓοάποαΙατ , &\Ι" αάυο-

οαίιΐΓ) /ί5ΐι» (ϋί Γήη'ίίιυ) ουπι ϋ•> 0° βα"ΡΓ . . ΡΙογ (Λιπ» ηχοά. αάάιιο Ιαιιη \η

ρταβίοτίΜΐη . . ΑΒΟ ΙηΙτοάιιο Ιαιινχ οιιτη ηχαταηιιΐιιάίηβ. \ίΐτη ΟορΙ ΙηΙτοάιιο ππήι'

ίίίκτη ςυίίίο »ηο(ίο . . ϋ* (?υα Γαίιοηί α(1ίιιοίίι<Γ ΟΤιπ'ίίυί ? | £χι'ίηί — αάοτανίΐ

οι™ ΡΙογ ϋβΐιο . . ΑΒΟ Εχίη>3 ΟΒΓίοτ (Β α(1(1 (αται , Ο νβΓΟ αάά [στα$ ραΐαΐίιαη

•η ίίιιίίαίί ίηνβηϋ Ιί$υτη, εί ουπι τηαη*!ΐείι«1ίηί άΐχϊΐ Ρεπί «Ιοηΐίηε, 5«ια ιιοεαί ίε ρΓΟί-

*'• Ιβιη ρβΓ§ίι ΕΙ ρορηοϊοεηί οηγλόγ α(2π»Γαη«) οορποϊοεηϊ εί αάη\νταη$ αάοτανίΐ

(110 αιίοταίιαί) ίίίϋΐη (Ο ει/ιη) | εί [αοίαΐί (ΐΐβ βχ ΑΒΟ βοπρβί; εάν (αίοίαΐαη

ίΊΜΐη ; 0»1)ο [ακίαΐι ίηνοΐιιΐοηηηί) \ ημοά [ετβίχιΐ (Ό*> αάά αιπστ ; ε(1ρ' οπι ςιιοά

βίο) -_ ,-η ((1Ύα (ρ,ΐρΓ ίη ΐατατη; ρτο Ιιΐ8 Ό' οοτατη εο) (ϋοοιι (<-(Ιρι• οπι, ρεΓ^εηκ

"1 <ιηιΙηιΙιΐΓ?ί) οππι ϋ•1ε (εάρ') . . ΑΒΟ βί ίοϋεη* (Ο ίί ηηΐίφιαηι ρτοριηαηί [ρΓΟ-

|»0(ΐυ3Γ6ΐ?] αά $οΙίατη ριαβίοτη ιι6ί ΡϋαΙια ίί(Ιβ6οΙ, ΙοΙΙιηι) [αοίαΐι βιιιιτη (Ο οπι)

Ρτοίίίίί αηίε ρείΐεί ε<«>, τοααηι εί (Ιι'εβικ | βιιρετ /ιοε . . ΒΟ ιηριτ ιρανή | ατηοιιία

εί (ϋ«Οο ΟΠ]) ίηατίά(Τί (ΑΒΟ »(!(! ρΓαείοΓίΗηι) . . 1)Ι> ατηοηίαη! ίηοτβάΐη \ νοοαΐ

'« οηπι ΑΒΟ . . ϋ»1>ο Ιε υοΐαΐ | φιοά (€<ΛΙ αιτιοτ α\χη Ό»** ε^Ρ' . ..ΑΒΟ Ηοηο-

ΓΡΙ» φιιπι ^εο'ί (Ο (ιαταΐ) ει ειιηοτ | ο(απιαι;επ«ηί αΛυετίΐι» ειιπι ΑΒΟ . . 0•1>ο
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Ιυπι (Ιϊοβηίβδ Οιιγ ειπη βυο ρΓαβοουΐβ νοεε ηοη ΐη^Γβάϊ Γεεϊβΐί,

δεά* [1€Γ 0αΓ8Ο1ΌΓΗ? Π3Π1 βΐ 0ΌΓ5ΟΓ νίίίβηδ 6ΠΠΙ ίκΙοΓηνίΐ ΪΙΙΐΐη),

(■Ι Γ;ι<•ϊ;ιΙο (|ΐιο(1 ΙοιμΊκιΙ ίη ηκπιιι ρνρπικίι! ;ιιιΙ<: οιιηι ίη Ιριτλ

εί (Ιΐχϊί εί Οοηιίηε, νοεβΐ Ιβ ρΜεβεβ.

3 0οηνοο3ΐΐ8 <ιυ1εηι ΡΠηΙιΐδ εηΓδΟΓεπι θίοίΐ βΐ (^ιιβΓε Ηοο

Γεοίδΐί εί ηοηοΓ3δίί Ιββππι φΐί (ΙίαΙιΐΓ 0ηπ8ΐπδ? Όίείΐ εί πιγ-

8θΓ Ι)υπι ηιε ηιίΐΙεΓεδ ίη Ιεπΐδ3ΐεηι 3(1 ΑΙεχ3η<1ηιηι, νίιΐί ειιω

βεάεηΐεπι βαρεΓ «Ίδίηυηι, εί ίηΓηηΙβδ Ηεο^εοπιηι ίτβη^εηΐεδ

Γ3ηΐ08 <1ε ηιΐιοπϋυδ δίειτεηΐεδ ίη νίβ; εί αΐϋ Γ3ηΐ08 (εηείκιηΐ

ίη ιιι.ίπΊΙιπχ δαίδ ; πΐϋ 3υ(εηι νεβίίηιεηίβ κιια δ!επιεΙ}3ηΙ ίη νία

εΐ3ηΐ3ΤΐΙεδ εί ίΐίεεηΐεβ δβίνβ ίξίΐαι*, ψιϊ ε8 ίη εχοείδίδ: 1)εηβ-

(ΙίιΙυδ ψιϊ νεηίΐ ίη ηοηιίηε άΌηιίηί.

4 Οβηιβνεπιηί Ιικί.πϊ (ΙΊεεηΙεδ βίΐνεΐ'δυβ οιίΓδΟΓεηι Ρυεπ

(χοίαιηαυ. αά ; ίίειη ε<ΙΡ' εχείαηιαν. οιηϊβιϊβ αάν. Ρίί. | Οντ εκη» - - ρετ αιηοτηη

εππι ΑΒ, ϋππίΗΐΒΐ- 0 ,- ι'ιεπι Οηαη ηοη ϊ«δ υ. ρτ\ ϊηιιϊίΐΐ (εάρ' πιο ν. ρτ. ηοη ήα-

ήιαιΙ) βκηι ίηΐηήπ κά ρ. ο. Ό* εό>* . . Ρ»» οοπ-ηρίβ ()ηατ( !υο ν. ρτ. ηοη ίι»-

5ϊ5/ι ιιιτη ίηίτοίΓε (ϋ* αάάυοί) εί ηοη ρίτ ομγϊ. | ηαιη εί οω-ίοΓ οππι Ο ; ΑΒ ηοη»

ενηοι*; Ι)»•> εάΡΓ αιηοτ αάπι; ϋ« 3ΐά οητϊογ . . ΑΒΟ αάΊΙ ίιηυ | ιήάβηί ειιτη ειπη

0»1> . . ΑΒΟ αιηίΓαηχ . . Ό' εάν* οτα_\ εί (αάαΐί (ΌΆ" /α*α) φιοά (ιη&αΐ ίη

«ία)»! (χραηάίί αηίε βκηι ίη ίεττα (β" ίη ίειτα οοτατη εο) εί άίχίΐ ε» (ϋ* οιη) ΰο-

πιίηΐ υοοαΐ (Ι)!• οίαηιαΐ) ίε ρτααα ι ιιιτι Γ)»!"- (οιΙργ ηηιηκι [ιπιρΙργ εχίΓεηια Λ άίχίΐ

βίε οιη) . . ΑΒ εί ίοΐίεηϊ {αιάαίε χιηιιη (Β [αίοίαΐοη βκιιπι , φΐ€τη ίη τηαιιιι οίτεοαί,

βί ιίεΓηεηί αηΐι ι'κτη ίη Ιιττα) Γοοαί'ίί εική άίεεηί ΰοηιίηε , $υρετ ηοο (Β η»ηο) αη>•

ο«ίο εί ίηοΓεανε ρΓαείοπ'ιιπι , φάα ρτααΐ! νοοαΐ (ε (Β ίβ νοοαϊ) . . Ο ίΐ ΙοΙΙιηι ιηα-

ιιικιίΐ' ι;ΐιο<1 ίη τηαηη αετε&αΐ $(«τηεπ< ίη <εττα Γο^αίια/ «ί 5ηρβτ ίρ5«η> απιίιιιίατεί «Ι

ίηρΓείίεΓίΙ (βίο) ρταιίοήυπι. ΡΓββΙβΓβ» Ο β(1ά Βίοίί ίίϊ ΡίΙαΙια 1/ηι«ήυίϊι}Μί ροίεβία-

(ειη ηαΜ Ιιοηοτατι αΐϊητη ; Ιηπι ρβι-£ΐΙ Εί οοηνοοαιυ Ρίί. οκτίοτεπ» βίο.

3. Γοηι:οεαη: εαηι ΑΒΟ . . ϋ»•»: αάνοοαη$ \ ΑΒ οιιηοτειη ϊ«ιιηι | Λ'οίί εί

οαηι ΑΒΟ . . Π•"1 άίχίΐ , Π* ιίίοίί | εί ηοηΟΓαιίί 1. ςυί (ίίι-. ΟΑγ. εαπι Ο .. ι-ρΐϊςιιί

οιη | ΡίαΙ ιιιιη ΑΒΟ . . Ι)ΛΊ« (ίί.η'ί | Βκηι (Β Οαηι) •ηε ιηίίίετει (Α αΊη'ο«ε») ίη

ίει-κι. α<ί ΛίρχαηιΙπ/ΐΗ (αΛ Λίε*. εχ 0»1>ε ε<1ρΓ εβί; ΑΒΟ οηι) , νϊάί — α$ίηνιη

(ϊΐβ εχ 0Ι>« εάρ») ΑΒΟ ρυΧΙητη αϊίηοε) -- τατηοι (Α 3(Μ οΐίιιαπιιη εί οηι άΐ ογο«γ.)

άΐ ατο. (Β «αά εί) ίίετη. ίη «ία — ιημ (Β οπο) — 8ίετηε6αηί (Ο ρηκίετη.) —

οίαη». (Ο 9(1<1 οτηηεί) εί ίίο. ουιη ΑΒΟ . . ϋ»Ι>« Οηαηάο πκ τηίϋ'ίίι άι Ιΐτο$οΙι/ηνι

αά λίίχαηάπιηι. , υίάί Ιαηηι ΜάεηΙβιη «ιρετ αϋ'ηηη» (ϋ» αίίηαηι ηιιτηίίΓΠΐ) εί ρυεπ

(0<! ριΐίτοί) //εΙίΓαεοηιηι οίαιηαοαηί (0^ οίαηιαηίεί ρο*1 Ηθ55οιιη«) Οβαπηο (ϋΐ βά(1

/ϊίίο ϋαιη'ο!), ταιηοα (ϋβ κάά ραίηιατνπι) ίεηεηίε$ ίη (0>> οηι) ιηαηίίΗΜ «ΐίίϊ,- α/ίί

βαίεπι ίίΡΓηίίιαηί (Π1> οηι) νειίίηι. ιυα ίη νία (0<> οτη) ,άΊΌεηίε*. Ιΐιηι βϊααϋίΐβτ

ε<1ρΓ. | δαίνα ί^ίίυτ εαηι Ι)1> . . ΓβΚσ,υί 5αίι•α ηο.« | Β οηι φιί α | ίη βχοείηι

(ϋ•» οβΙίΐ.Ο . . 0« ίη εοείίι

4. ϋίαηι. Ιυά. άία. (Β οιη ; ΑΟ εάρΓ ρ0$ι αιποτ(η\) αάν. ευτίοτ. εηηι ΑΒΟΟ*

βΛρ' . . ϋ»ο 0ίαΒ1. „90 „,{„. „„„. ι^αά ίϋοεηίε5 | Ρκειί οιικί?ιη (β^Ρ' οιη) οηιη
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ιρηϋεηι Ιΐοίπαοοπιηι !ιοΙ)Π)ίεβ οίαηιβίιηιιΐ : ιιικίε ΐΐΐιϊ §^βηΐΐ1ΐ

Ιιοο ηοβδβΡ Όϊείί ρίκ ειίΓδον Ιηΐεπο^ηνϊ <ρεικΐ3ηι Ιιιϋοεοπιηι

εί ίΐίχΐ (^ιιίίΐ βδί φΐο(1 (Ι.ίπι.ιιιΙ Ηεϋι•ηίοβ? εί ϋΙε ηιϊΗϊ εχρο-

δυίΐ. ϋίείΐ ει» Ι'ϋίΐΙιιβ (,)ιιοιϊιο(1ο ηπΙειτι (ΙηηκιΙκιηΙ ΗεΙ)Γ3Ϊοε?

ϋϊχεπιη! Ιιη1;ι(μ Οδ»ηιιη ίιι εχεείδίδ. ϋ'ιοίΐ βίδ ΡΊΙ;ιΙιΐ8 Οδ3ΐιη»

ίη εχεείδίβ ψιοηιοϋΌ ίηίει•ρΓεΐ3ΐιπ-? ϋΐεηηΐ εί δηΙνα ηοβ απί

εβ ίιι εχεβίβϊβ. ΙΓκ'ιΐ είδ Ρίΐαΐηδ 5ί ιρκϊ αΗεβΙαΓιβ νοεεβ οΙ

νει*1>α (]ΐιϋϋΐ8 ηΒ ΪιιΙ;ιιιΙϊΙιιιν ;μ•<Ι;π)ι;ιΙιπιι εδί, (|πϊ(1 ρεεεβνίΐ

εαΓδθΓ? Ει Ιβουεπιηί. Οίεΐΐ ευΓδοπ ρι-οεβεβ Ε^Γ6(1θγ6 εί

(]ϋοηιθ(]οεϋηι^αε νοίηεπδ ΪιιΙπηΙιη: επηι. Εχϊεηδ νεί'ο ειίΓδΟΓ

Γεεϊΐ δίευΐ εί ρποπ δεηεηΐ3ίε, εί άϊείΐ 3(1 Ιεδυηι ϋοηιϊηε ϊη-

§Γε<1εΓε, €}ΐιΐη ρΓαεβεβ Ιε νοεαί.

Ο»*»* εαΡ' . . ΑΒΟ ιί %η(αηΙ(ΐ \ οίατηαΐαηΐ . . ΒΟ άααχανεηιηΐ | ιιηάι ΙχΙΗ $βηϋΗ (Ο

οπι) Λοε (Β ειΐ Ηοο) ηοιιβ αιτη ΑΒΟ . . Ρ•» ιιηάι Ιχοί, πιη» «« Οτακιιι , ηιοτακα ..

ι}Λ^ Ια αηΐίΐη οιιηχ «5 Οταίοΐίί , φιοηιοΛο ΙηχαιιατΛ ηιοταιαηχ ηαιίχ . . εάρΓ αε φιο-

τηοάο ηιηχ 5ί» βηοιι, Ικοτάοχιχη ηοιίί | Ιιιάαηηιηι ειιπι ΒΟ»Ι>« .. ΑΟ ΐχ (0 α>)

Ιιιάαιίχ | ίΐ ιΐίαί (Β αΐεεηι) ειιπι Ι.)1> . . »1ϋ ρΙεΗαυε &άά ά . . Ο οιη | φιοά (Ο

αΗ<1 οηιηι:*•) άατηαηΐ (ϋ•> άυχηαύαηΐ) Ιιίΰταία: ευπι ΛΒΟΙ)Ι> . . Π»ε αιιοά ιΐαηιαη!

ριΐίτί ΙκΙτακι | €ΐ ίΙΙι τηι'Λί ιχι>ο$ιιίΙ (0& άίίΐΐτηίΙ) ευπι ΒΟϋΙ», ίΐβπι ϋ<: ι'ίίβ αιιίαη

ιηιΑϊ άίχίί . . Ι)» ιί χ$Ιε ηιι'ήί άίιατηϋ άκιηί Οιαηηα εη/ιη ε/αηιαηί, αιιοά ίηΐΐτρη•

Ιαηιτ Ο άοτηίηΐ, ΞαΙνιιιη (αε, αα Οοτηίηι βαΐνα . . Α ΙιίχβηιηΙ Ιιιάαά Οιαηηα ίη

(Χίί/ϋ'ί | Ουοτηοάο αιιΐηη (ίΐα 01)1); Βϋο οπι) οίαιηαύαηΐ (ϊΐιι Ο'; πΊί(|ΐιί ςΙαιηαηΙ)

ηι\π. (ΒΟ* »<1(1 ΕΙ) ΟίχίηιηΙ Ιιιάαά (ϊΐβ ΒΟ; 01>ο ιίίοιιηί βί) Οβαηηα χη ίχαιΙΗ»

{χιλ ΒΟ; ϋ!>« οπι «η β«.) ΟχάΙ ιίι ΡχΊ (πη«ο Ο; ϋ« Εί ΡχΙαΙια; ΒΙ)Ι> οπι) Οι. χη

ίχο. (ίιηεο οιιιη Ο ; ΓοΙϊιμιί οπι) , φισπχοάο χηΐιτρτιίαίιιτ (ρΓο Ηί» Ο /«ίίΓαίοβ αιιχά

χηΐΐΐΐίαίΐιιτ) . . βχ Ηίβ ηϊΙιίΙ ΗβΗεΙ ϋ» (νίαΌ αηΐε 81 ροβ() , Α νειΌ ΐΒηΙυιη Ηββο

Οιαηηα ίη €χοιΙ$ί$ ψιίά ίηΐίτρηίαΐντ. νβπε ί^ίΐιιτ εΓπιΙππι εΛ ρτορΙεΓ *>ϊτιιί| ϊι ιΐίΐϊ—

η. •ιπ κ•ι Ιιι» ιιιι:. | Ιιίαιηΐ η (0 ΙίΐίροηάίηιηΙ Ιιιάαίχ) Ναίι.'π - - ΐχαίιχι γ,μγπ ΑΒΟ . .

Ι)1»» άίο. ή Ο (Ιοτηι'ηί (ϋ' <ίεΐί«) «αΐυυη» (ϋ« βάα «ηί) /αβ, 5εκ (ϋ« οπι) Ο «ίοη»ιηί

5αίνα ίαϋητ (ϋ« 5α1ι•α ηο») . . 1ΐ3βε Γπηιυδ Ι)» οπι οηβ εππι 5ε(}η. ίίίο. ίιι ΡχΙ.

(<]ϋ»ε ϊβπι «ηΐε ΙιηΙμιϊΙ) | 5< •ρ« - - «ργΛο 91116115 (ίΐ« Β ; Α ΐ'ίτίιιιη» αιιοά) αΙ> χη(.

ο«(απια/»ηι (ί(3 Β ; Α υοοαίιαη) ιιΐ — αιτ.ιοτ ου™ ΒΑ . . 0 Εχ φιο ϊριΐ Ιιιάαά

αιηι ίη{αηΐϋηιι νοάύιιι ά νετΜι ακίαηχαΐίι χιΐ νοι ιαΐυιΐ φιί α! χη εχοείή! , ά αιποτ

ψιί<1 [ΐοχΊ . . Γ)Ι>» <ΐ(Ι[τ (Ηαεε.επϊΐιο »η(εεεαεηΐία ΙίΓονίβκίπκ• ιιΐΐϋοΐνίΐ) Υοι αιιί«ηι

(1)<ι ε^Ρ' οπ») αΐΐιιίαχηχηχ (Ο» ει«Γ ο/ί.) υοοίί ςιιαϊ ριιεπ (ίίκπιηί, ςιιίιΐ (ϋ•: »(1(1

(Γ3θ) ρίοεαιηί οιηοτ \ ΕΙ (Ι)» ικ1<1 ι'ρίί) ΙασικηιηΙ οιιπι ϋΊε» . . ΑΒΟ ά (Α αιΐιΐ

Λα&πχ , 0 ίίη/ίηι πιοχ) ηηΙίοιίτηηΙ Ιιιάαά | (ϋοι'ί (Ι)»1" <1ίχί() ευη. ρταε«. ειιπι

ϋ1»•» . . ΑΒΟ «ϋοϋ ί/βτΗΐη Ρίίαίι/5 ΐίχτιοτχ \ Εαηάιτί βί (ΑΟ ροδί υοίιιετίδ) ήϋοηι.

ιόΙ. ίηίΓ. ίΐ«η ειιπι ΑΒΟ . . 1)»Ιιο Εχχ ιί φιο νίι ονάίηι (ΟΙ» οπι) χηΐτ. βιιιη | «ετο

ειιπι 0»Ι>ο . . ΑΒΟ αιιίαη | »ιο«Ι β( ρτίοτί ίοΗίτηαΙε ευπι 1)••><; . . ΑΒ ιίχηχΐχ ηχοάο

ίίίΐιί ίί ρη'ιυ, 0 ηιηίΙϋβΓ η'ειιί ρηκι | αά /βίκη» οιιπι ΑΒΟ . . Ι)»•)0 αά ιηηχ | 0

Οοπιίηε ιη» | οιιια γταίΐ. ΐ€ νικαΐ (Α νοε. ίί) ουπι ΑΒΟ . . Ι)"1»• αχιοηχαηχ ιιοο.

'ε ρταί».
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ί Ιη^ΓΡββο ηιιίρηι Ιρβιι βΐ δί^ηΐίρπδ ΓρΓΡηίΐΒιΐδ δί^ηα εαν-

νλΐη δυηΐ οαρίΐη δΐ§;ηοπιηι εχ δρ εΐ βάοπινρπιηΐ Ιβδπηι. Υΐ-

ίίειιΐρδ ΒΐιΙοηι Ιικίαοί δΐ§ιΐ3 φΐοηιοϋο δΡ ϊηειίΓνβνεπιηΙ βΐ η<1ο-

ΓβνρΓυηΙ Ιρδυηι , αηιρίΐυδ οίηπιηνβπιηΐ ηιΙνβΓδίΐδ δΐ§;η.Ί ρονίβη-

Ιεβ. ΡΐΙβΙυδ νβΓο (Ιΐοϊΐ 3(1 Ιιΐίίπεοδ Νοη ηιΪΓηιιιϊηί ηυοηιο(1ο

ΐηειιΐ'νανεπιηΐ βε &ί§;η3 ε! 3(1οΐ'3νεπιηΙ ΙεδυηιΡ ί)ίι.•ιιιιΙ Ιιι»1;ιι•ί

3(1 Ρίΐ.ιΐιιηι Νοδ νϊιΐϊιηιΐδ Ηοηιϊηρδ δΪ£Π3 ροιίηηΐεβ ηυεηιαίΐηιο-

«Ιιιηι ίηείίηανεηιηΐ εΐ 3(1θΓ3νεπιηΙ Ιεδίιηι. ΑίΙνοε.Ίΐικ νείΌ

ρΓλΡδΡδ δί^ηϊΓρΓΟδ (Γιεΐΐ είδ (^ϋ3Γε δίε Γεεϊδΐίδ? ΌϊευηΙ ΡίΙαΙο

Νοβ νίπ ^εηΐΊΙρδ δυηιιΐδ ε{ δρπί ΙρπιρΙοιυηι : ψιοηκκίο ΙκιΙηιϊ-

τηιΐδ ηϋοηίΓε ρυπι? η3ηι ηοΒίδ ΐρηεηΐΐΗυδ νιιΐΐιι» ΐρβί δε ευΓ-

νβνΡΓοηΙ εΐ 3(1θΓ3νΡπαηΙ βιιηι.

5. Ιηαηαο αηΐίηι (1)Γ οηι ; .ιυαιβϊ εχ ΓεΙίαυΐβ οηιηϊΐίΐΐϊ) Ιίίυ. - - οαρίία άοηο-

ηιτη ιχ 56 οιιπι 13ε . . 0 ίηςτεάίιηΐε αιιίζηι Ιαιι, Ι,ιιτκ ψιί *ίη»α ροτίαοαηΐ ίίαιηάιαη

εοηηιβίηαΊ'ηβπι ίβηβηίβ! , $ίρηα ίρ»α [»ε] ίηαίΓνανιτηηί . . Α ίη(/τί530 αηΐιτη /«ίΐι, ίυηβ

άαο αι« 51911α ροτίαοαη! ίχιχία βοηίΐιίίυά'ίηβτη , οητη ίβηβτβηί βα , ίρία ίβ ίηοππκΗ'β-

ηιηΐ . . Β ίπι/τιαίο ακίβηι /ι•5ΐι αάιταηΐ ψιίάίηι ίηχία οοηί. ροτίαηίβί 51911α , ςυαι 5ί

ίηΟΗτναν&ηιηΙ . . Οβ1> ιηατβίίΐΐί αυίβηι Ιΐίΐα αά (β>> βί ο) ίίοηϊ/βτοβ (1)1> - (ΐτίέ) φά

$ίαηα («ηΐαηΐ (0^> [ϊτ. ιίαη.) βί (0•> οπι) οηηαΐα ίκηί βαρίία ίρίοηιτη (ϋ>> εαρ. «ϊ-

ρηοπιτη ιχ 5β) | ΚΜίβηίίΐ ιηιΐοη — αάν. 51311α ροτΙ. οιιπι ΑΒ , ίΐεπι 13*» νίά. αιι/.

Ιχιά. 5ίαηα ίίαηοηιιη , ψιοτηοάο ευτναία ίΐιιιί οαρίία ίρίοηιπ» βί αάοΓαν. /βί , ιηααί.ί

βίαηι. αάν. ηαηι/ίτοβ . . 0 ατηρίϊηχ ίρϋΐίΓ οίατηανβτυηΐ Ιηάαή αάυ. όρη. ροτΙ. , Λπη

0Λΐ Λϊηο Ιυάα(ί (ϋ<= οπι ιιίΓυιηφίε) «10915 οίαιηαΐαηΐ αάν. ή()ηί{. | Ρϋ. ιΐίτο άά.

αά Ιιιά. ΐ'ΐιιη Ι1•Ί' . . ΡϊΙ. ν«. άίχίΐ Ιιιάαήί 0°, Ηντη Α Β Ιηικ ΡίΙ. άίχ. Ιαά. \ Ν<η

»ΐ!Γ«ιπίιιί - - αιίοται;. /βίαιη οιιπι ΑΒ . . Οβ1><: Νοη (ακαΌίι'5 (ϋο Λ'ιχιη ιηί!<ί»5) φιοά

(0•> φιοηιοάό) ιχ 5« ΟΜηιαΙα ίΐιηΐ οαρίία Βίαηοηιτη βί αάΌΐΌυ. /β5. Ιΐεπι εάρ' Νοηηι

ΙαιιΛαχΙί! ααοά (χ 5β οιιηιαία 5ΐ9»ΐ0Γ«η» οαρίία αάοταν. Ια. ΡπιεΙβΓββ νβτο 0»Ιο ηάά

ββί (13» ηιΐιΐ ουοτηοίίο) ο/αιηαίί5 (ϋΊ οίαΓηαηίβί) αά $%ρηχ[οτο$, βααή ίριί (ϋ« οιιιχΐ

ηηααί ϊριϊ, Ό* οΐίϊα ίρίί ίβ) αατνανιτίηΐ (Π»« -νιηιηΐ) ίΐ αάοτανιΗηΙ (0»ο - ι;βπιιιί)

| Όκ. Ιυά. αά ΡΛ. (ΑΒ ΡΟαίο) οαηι ΑΒϋ•»: . . ϋ» (ίίχβπχιιί ι/ίι Ρι/αίο | ΑΒ οιη

Νθ5 Ι ηοηιίηβ5 51911α ροτΙ. (Β ψιί 5ΐ'#η. ίβηβηί) φιιηιυάηι. ιηΐΐ. (Β ;ι<Μ υιιίίυΐ) ειιιη

ΑΒ . . ϋ•1 ήΐιοηιοΛο ϊηοΐίη. 8ίαηί(ιτί , ϊΐβπι ϋ» ςοοπιοείο βχ 5β βκΓυαυβπ/ηί 5β ^οηϊί•

. . ϋ» φιοηίατη ίιίΐϋη. 8β ίίοηι/. | 0 οπι νκίβηίβί αιι/βπι αΝβηιαη!ηι. ίηοΐίη. ιί

αάοτ. Ιίί. | Αάν. νβτο χιταα βίρη. (1>β« 5ΐ'βη. ρτ.) άίάί (Ρ*•: ιίί.πί) βι'5 οιιπι ΟΙ"1

. . ΑΒΟ υοοαηί αιιίβτη ΡίΙαΙιιι (Α οπι) οαίηίοι ίίαηοηιτη άίχ. βίί | ΟκαΓβ βίο εαιη

ϋ»Ι>ο . . ΑΒΟ Ονίά Ηΐίφκ (Β οπι) ηοο | σϋουιιί (ϋ»ε βάά ηρηί/βη) Ρϋ. ευπι 1)1>««

ΑΒΟ Γβίροτκίβπιπί βί ίρ« ρηιι-.«Γΐί (Β οπι) άΊοβηίβ: | Β οπι νινί | ρβηίιίβί οιιπι

Α60 .. ϋ*1•0 εάΡ' ραβαηί | ϋε οπι ίβτιιί ίβηιρί. (0»Ι> β<1ρ' ίβιηρί. ίβτν. | ]νύ>νί•

ηιΐίί οιιπι υ»•1» ειίρι . . Α ροίω'ιηι», Β ροΐίταχηη» (Ο ομοβιοιΙ. αοΙοΓαΓβτηιΐί βιοη) |

ηατη ηο5)5 ίβη. πιίίϋ5 (Β ιίαηα) οιιπι ΑΒΟ . . Γ)•ι1»- βίβηίιη ιιο$ ίβιιβηίβί 51911α | φη

(Β ίρβα) οιιπι ΑΒΟ . . ϋ»Ι>ο οπ» | ίβ εαπ.'αΐ'ίτυιιί (ίΐβ Οϋ»•" ; ΑΒ ίηαιτν.) . . 1)•' (χ

ίβ οκΓυαία ίυηί | βιιηι οαπι Β . . Α Ο Ιιιιαη . . 0»1>ο οπι (βίο; οοΓη'βε ηοπιπι οά

Κ»*, «γ. ρβ8. 212 )
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6 ϋίεΐΐ Ρΐΐβΐυδ |»ιίιΐ('ίρΊΙ)ΐιχ βγηη^ο^ηβ βΐ 8©ηίοπΙ)ΐΐ8 ρο-

ρυΐί Ε1ί§ϊΐε νοδ νΐιοδ ροΐεηΐεδ εί ίοιίεβ, εί ΐρβί οοηΐΐηεβη!

δί^ηα , βΐ νίίΙεΒηιυβ δί βχ 8β ευΓνεπΙυι•. ΑοείρίεηΙεδ απίεηι

βεηίοΓεδ Ιπ<1ηεοπιηι νίΓοβ (Ιυοάεείιη ΓυιΊΪδδίηιοδ ροίεηΐεδεμιε,

δεηοδ εΐ βεηοδ ΓεεεπιηΙ εοηΐίηεΓε ίΐι,πιη , εΐ βΙεΙεηιηΙ βηΐε Ιγϊ-

Ι)ιιιι.ί1 ρνβεδΐίΐίδ. ϋίεΐΐ ΡΐΙλΙιΐδ ειίΓδοη Επεβ Ιεβαηϊ Γοπδ ρΓβε-

ίοπυηι, εΐ ϊηίΓΟπήΐΙε ειιιη ίϊεπιπι ςίιαίΐνΐδ οπίίηε. Εΐ εχίνίΐ

ίθΓ3δ ρΓβεΙοΓΪοηι Ιεδυβ εΐ ειίΓδοι•. Ει «κίνοεαηδ ΡίΙβΙιΐδ <ρ_ιΐ

ρπιιχ δϊ^ηη ΙεηυβΓβηΙ, (ΙϊχιΙ εΐδ Ρργ δβΐϋΐεηι Οηεδηπδ, ψιΪ3 δι

11011 ίηείϊηηηΐ δε χϊ»ιι;ι πυηικίο ϊιιίπιί Ιεδίΐδ, ;πηριιΙη1κ) <:ιρϊΐ;ι

νεδίπ». Ει ίιΐδδΐΐ ρΓβεβεβ ίη§τε(1ΐ Ιεβιιηι δεουη<1ο. Εί ίεοίί

6. ΙΗοϋ ειιιβ 0«1»! εόΡ' . . ΑΒΟ ϋίχίΐ αιι/επι | ρτίηφ. 3ψι. εί 5ίη. ροραΐί

οανα ΑΒΟ .. Π•> εά>' αά ατοΙιί3ψ\ααοαο3 (εΛρι• -^ιιηι) Η 3ΐηίοτβ3 ρΐείιίί ίρίοπίΐη

(εβρ* οπι) .. Ι)» αά ατείιί5ΐ/ηαοθ0θ5 , β<^ αά ϊμηοιή ρίβίιί.5 Ιιιάαιοηώι \ νοί εππι

Ό*1> . . ΑΒΟϋί «χ νοοί3 (Ο βόΌ! ιηίίι'ρίίϊ) | ροΙίηΙ(3 ίί /Ότΐίί πιπί ϋ1», ίΐεηι ΑΒΟ

(οτΗίαίπιοί αΙφίΐ ροΐιηία (Α ροίίηίίίίίτηοί) . . \)»ν ροίιηΐΐί . . ειΙρΓ ρτυάιηία εί /Ότ-

Ηοτα | εοηίίηεαιιί ειππ 1)»1« κ(1ργ . . ΑΒΟ ΙίηεαηΙ \ Ο ιιί νίάεαπιιί! . . Β ίί υίά€-

('ίιηι/ί | ίχ 5β οιητεηίιη- οιιηι [)»!> οΑΐ' ; ίΐεπι «οΊΚίο ίί αάοηηΐ Ο" . - Ο «ρ!» Μ

ίηοΐίηανβήηΐ , Α ίριϊ Η ίηβητνανΐπιηΐ νιιΙΙυ$, Β <ηείίηαί>ιιηί υνΙΙυι | αοείρίεηίεβ

(Ο» α$ρίοίίηΙ(ή αηΐηη (Ό* ιετο) $(η. Ιαά. νίτ. άηοά. [οτΐϊιι. ροίεηίεϊΐηιε (ϊΐα ϋ»;

ϋ•1 οπι φιι; Ό* ΐίτ. (οτΐιχ άηοάίαηϊ) , 3ΐηθ3 ίί 5ίηθ5 (1ΐ3εο ευπι ΌΙ>; ϋ« οπι; Ό*

ιβηίί) — ίί 5^ίί. αηίί ίπ'ίικηαΐ (ίί» εχ ΑΒΟ βοΓψδϊ ; 1>»1>ο οοηίρίοίιιιη) ρτ. ςαιη

0»1>ο . . ΑΒΟ ιί ίΐίβίτυηί (Α ίίΐβίπηιί) ιίγοϊ {οτΐίβί. βηίοτΡί (Ο οπι) Ιηάαιοηιιη, βί

βΙΛΙηίτηηΙ βοί ίίηοί «ί [ογΗΙο- βί^ηα ίίηίΓίηί. ΕΙ ιΐαίιιίΐ ίοβ (Ο οπι ίί 8ίαί. ίο»; Β

οπι 5ίηθ3 ιΐ8<3»β ϊίαί. ίοϊ) αηίί ίπ'6. ρΓαί»<ίίί (Α ίκυτη ρΓο ρΓΟίί.) ] Βι'ίϋ οιιηι

0»1» . . 0« άίχίΐ, ΑΟ άίχ. αυίίτη, Β αΊ'χ. «ίίτοιη | £η« (Ο Τοίίε) Ια. {οτ%$ ρτα(1.

(0<! (οτοι ρτοϋηα!, Ό* ϊοτα$) ειιπι Ο*0, ϊΐεπι Β» . . ΑΒ ΤοΙΙε (οτας ρταιί. (Α οπι)

1(3. | ίί ίηίΓοπιίίίί - - «τΛ'ηί εππι ϋ*•"! . . ΑΒΟ ίί ίίίτυηι τεί'οία ειιτη (Ο οπι)

(ΐικιηαάτηοάαηι (Β ιιί) [βοίιΐί (Α (ίοα-α3, Β Όπι) ριτι» | ίί ίίίιη'ί (Α ίχίϋ) {. ρτι

/μμ» (Α ροη ίΐηίε (σται) Η ίΐιΓί. εαπι ΰ»1>Α . . Β ίί ίΐίίτι/ηί 7ί5«« ίί αιΤ30Γ . . Ο

ίχίυηίίί>υ$ αϋίίπι /ίίΐι ίί ίΚΓίΟΓί άΐ ρταίίοτίο . . υ« οπι | ίί αάυ. ΡίΙ. οοπι Π»!":,

ϊΐεπι Ο ΡίΙαΙιΐ3 νοοανίΐ αά 8β . . Β ίί ρταίβίί νοοαηβ ιο3 αά 31 , ίίβπι Α εί νοοανίΐ

(03 ρτααα αά μ | ιηι« Ρ"•" «'9"• ίίηκίταηί εππι ΑΒΟ . . ϋ•1 ψιϊ ΙιηφαηΙ 3ϊαηα

ρηοτα . . 0Λΐ «σηι/ίτοϊ (ϋ« Ιηάα(οβ) οοι ίεηείιαηί ίίοηα ρήοτα [Όε οπι ρτίοτ.) |

ίΜχϊί (Α εί ίίχ.) είί Ρβτ — ομι'ο (Β οπι) » ηοη ϊικΚηαηΙ 3β (Β ίηοίίηουίπιηί $ε ρετ

5ί) — ίπίΓαί (Β ίηΙτανΗ) Ια. (Α αάά 3ίά νο3 ΗΙθ3 [δϊε] ϊιιείίηαΐ'ίίίίί) ανηρ. οαρ.

υείΐΓ. εππι Α Β . . Ο άίχίΐφΐί ει.! ΡεΓ 5σί. Οαα. οκίο ίί ίηοϋηαβίίϊ $ίαπα εί ηοη ρβτ

κ ϊηοίίηαΐίεπιηί ίη ίηΐτοίίη Ιί3υ , ατηρ. οαρ. ναΐτα . . ϋ»1)0 «ιίΓαπί βϊϊ ^ϋ6 ίί ίιίΓανίΙ)

ρ(τ 3αΙ. Οαίί. αιιία 3ί [αιΐιΐβ ηοη?] /ϊεείαηίΐίΓ «ι'οηα (Ι}» η ηοη «ε ίεταηί $ίαη.) ιη-

οτειϋεη/ε /ίί?ί, ρταεείιίαηι εσρ. υείίΓ. ΡπιεΙβΓεα ΑΒΟ ι«1ά αί ι'ίϋ Γίϊροηείίηίίί <ϋχε-

πιηί (Ο οπι Γίίρ. <1ιχ.) /ίο ^αί. | ΕΙ ι'ΗΜίί — ίεπίηιΐο εαπι ϋ»1>ο .. ΑΒΟ ι'Μίβίί

αηίετη ΡίΙαΙιίί ίίίπίηι ίηοτίίίί /ί»«πι (Ο 30Μ ίη ρταίίΟΓίΐίηι) | ίί {(αϊ — ϊίήεηιπίί

Ι'.ιαιι». αροίΓ. •■•). Ί'ί•»<•1ΐριι<1οτΓ. 2]
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Π1Γ50Γ ρ<η1ρπι δεΚεπιαιε βΐευΐ εΐ ρπυδ, εί ιιιιιΐίπιη ϋρρΓΡ03ΐιΐδ

β8ΐ Ιεδυηι υΐ δΐιρειηδοεηίΙεΓει Ρί ηπιΙηιΙηΓΡΐ κήρρΓ (ηείηΐη δααηι.

Εΐ βυροΓβηιΒηΙηνϊΐ εΐ ϊη^Γεδβϋδ εβί. ΙηΙιοειηιΙε 3ΐιιεηι Ιεβπ

«Ι,Ίΐίηι ΐιιείϊηηνεπιηΐ 8β 8Ϊβΐΐ3 εΐ 3ΐ1θΓ3νεπιηΙ Ιεδυπι.

ΟλΡϋτ II.

1 νΐίΐβη» ηιιΐβπι Ρϋηίυδ, Γιπιογ ΛρρΓβΗβηίίΐ ειιηι, Η

βίαΐίηι νοίιιίΐ δυπ>;ρι•ρ (1ρ Ιΐ'ϊΒιιηβΗ. Ηηεε βιιίεηι βο εο^ίΐηηΐε,

αϊ δΠΓ§ει•ρΙ Ρί ηΒιιτί, πιϊδΐΐ 3(1 ϋΐοηι ιιχογ «υ» (Ιίοβηβ ΝΊΙιίΙ

ΙΪ1)Ϊ εΐ Ηοιτιππ ίδΐϊ ίπδίο: ηηιΐΐ» βηίηι ρηδδη βυηι ρΓορΙβΓ ειιηι

ϊη ηηε ηοείε. 0οηνοε3ηδ ίΐπίεηι ΡϋηΙιΐδ Ιικίηεοδ (Ιίχΐΐ βΐδ

δςϊΐϊδ φΗ3 ηιιιϋει• ηιεβ επίΐπχ ιΐεϊ εδί εΐ ϊη ϊικίπϊδηιο ηιη^'ΐδ

τοΒΐδευηι δρηίΐΐ. ΠϊοπηΙ ρί Ιικίαεΐ Ι(η ΡδΙ εΐ ηοδ δοίηιιΐδ.

ϋίείί είδ ΡϋηΙιΐδ Εεερ ηιίδίΐ η«1 ηιε ιιχογ ηιρη (Ιίεεηδ ΝΐΚΐΙ ΐίΐή

(ϋο οπίίηί) 5ιΌμ( ίί (Όε «ί) ρπ'ικ ουηι ϋ»!" . . ΑΒΟ ίΐ αιτ$οτ (Ο νγ*. αιιΐίίη)

((ΗΙ ίί (Ο οι η) ίίγιιιΐίΐιιηι οοηιΐΜίυώηηη (ΑΙ! 8(1(1 ιί ρηοτη* Ιιοηοταη) | ίί ι/ιιι//ιι»ι

— (αοίαΐί (ϊΐο οχ ΑΟ; ϋ*11 (αιοίαΐι) »ηηιη — χη^τααιι αϊ οιη» 1>»1> .. ΑΒΟ

ΜαΙίητη αιίτη άιψηι-αΐυί αϊ (Ο ΙΧρτΐΐαΙιη αϊ αιιίαη) ηιτίοτ άυτηίηιιπχ Ιαιαη (0 οσι

άστη. Ια.) νΐ απΛιιΙατιΐ ϊΐιριτ /αοία/β (Β /ααιίοίαίί) $αιοη. ΚΙ απιίηι/αι,ιί ηιμη 01ιι4

(Β οηι ιυρ. ίί/ικί ; Γ οιη ΚΙ απ>1>. 5. ίί/.) . . ϋ^ οιη οιηηία ρηιοίβΓ οχ/τοπ»» ίί •»-

9ΓΜ5Κ5 αϊ , «(Μάο Ιι$Η5 , 50(1 ΙΊΙΓ5Π5 μΐΒΟΙοπΙ ίη/ΓΟ€ΗΠ/ί οκ/βιιι Ιαιι | /η/Γ. ιιηΙ(Π)

ουπι 03><0 . . Α ίηοπκο ααίιηι , Β ίηρτε$ίθ | ίηοΐίηαυ. κ οιιιη ΑΒΟ . . ΟαΊ οιγ-

νανεηιηΐ, Ο" ϊηααναυ. ιχ ί£ | αάοτ. Ια. ουηι ΑΟΙ)« .. Ι1ϋ»>> αάοτ. ίοι» | ί^ιιϊο-

<|πί<1 ρο«1 ('ΐι/ίίΐηΐϋ.Ν ιί (Χ 31 οιιηεη/ιΐΓ Ιο^ϊΙηγ, ϊ(1 οπιηο βάνι πιιηρΐ'(Ίιοικ1ϊι Κά'

Οιιο (αζΙο, ίί ιηίτυιιιηΐϊ Ιαιι ιΐιηινι ίίβηα απναΐα αάοταν(ηιηΙ Ιααιη.

II, 1. νίίΐίηί αιιίβΒ» ΡίΙ. (ΑΒϋ ρτααα) οιιιη ϋ«*> ΑΒΟ . . ϋο ΡίΙ. νιτο ο-

ίΐίτι.ϊ . . «(Ιργ φιοά νίάβηί Ρλ/1. | /ι'τηοτ α;ιρΓ. ιιιτη (ί οηπι Β01)»Ι> . . Α ίίιησΓί ορ-

ρτί/ΐίηίΜί αϊ «/ , Ι >° ίήηοη €σηιρΙη$ , ι•«Ιι>γ $Ιιιρι(αοΙιιι | 5/σ/ίπι (ϋ« οιη) ιό/κι/ ,πιγ-

Β«γ« (ϋ* ίχίΚΓί/. , ΑΒ (ιιςιτϊ) άί ίπίι. (ϋ' «βίίί ϊιιλ) πιπί Ο, ίΐβιη ΑΒ, ϊίοπι ϋ« ..

ϋ»•• ίί οοίρϋ Μίΐ/π). άβ κά« 5ΐι« . . ε<1ρ» ίχι>ί υο/«ί( | Λαίί αιη>κ> «ο (Β οπι οκ-

ί«η ίο; Α Τκηο αιιίίηι ίο) 003. «ι/ 5ΐίτρη•β{ (Α ^υρίΤίί) ίί α6ίΓί< ολιπ» ΑΒΟ . . Ο•*

ΰοηϋαηΐί αιιίαη ιο ιχιατηΐη ά( $ίάί ιυα . . 0« οο^ϋαηΐΐ ιΐίτο Λοο α^ΐτί | ηιίιϋ αά

ΗΙιιη (ΑΒ ίυιη) «χογ ίοα (ΑΒ οιη) (Ικίηι (Α ίϊ <1ι'ί.) οιιπι Ο , ΐίοηι ΑΒ (οίηηι

οάρΓ οιη ηοηΐί» Ργοοιι/ορ) . . 0»1>« Ρ1οι• ιηαΐνοπα ίρςίια ΡίΙαΙϊ ηοπιι'ηί ΡτοαΛα (ηοη.

Ρτ. Ο** ΚΙογ ; ϋ» ρτοονί ροήΐα) ηιό. αά ίΐ/ιη ιίι'ο. | ίί /ιοπιίηί ι'ϊίί ι'μ«(ο οιιιη ϋ* . .

ΑΒΓ1)»ο βί ιΌ,ίο ί»; | ;ΚΙΜα ϊοηι ουη, ποο&ο . . Α ρηιοπι ρττ νί;ιιτη , ϋ» ηάιΙ »ι

νύυ | ίη (ϋ•1, οηι) Η<κ ηοο/ί οιιιη ΑΒϋ»Ι>ο . ( Ο ίη ίιία ηοο/ί | Ουιηκ-αη.ν - - ίΜ

< Λ «'Ζ .'".•.!■ - ιηυϋίτ ηιγ(( (ΑΒ αάά ΡτοαιΙα, ηοη ϊΐβιη Ο ηβο Η«1) αιΟτίχ (Ο

ρτοοι/Γα/Γϋ) - - ιΐίη ϊιιάαϊηηο (ίί3 Β; Α ίί Ιηάα(ά) ιπα§. υοΗεαηη κηΝΙ (ϊία Β;

Α «οΜί οοηίβηίιί) Οίο. ίί (Β οιη) Ιηάαή - - βίϊ Ρί/αίικ (Ο οιη Λ ίπ ϊΐΗίοίίίπο υ.19

ΡΛΚω) ίοοί -- ηχοτ ηκα (ΑΟ οη, «^ ηια) - - »(&,• (Ο &Μ Μ•^ ;1βπ1 ί8Ιη ρη1ί!1)
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ίί ίιιχίο ίΠί : ηιιιΐΐο εηϊπι ρβδββ 5ΐιπι ρι-ορίΡΓ οιιηι ίη 1ι;ια ηοοίρ.

Ριββροτκίρηίεβ ηιιίρηι Ιικίηεί ιΐίχρπιηΐ ΡίΙαΙο Ναπιηυκί ηοη (Γι-

χίππίδ ΐϋ)ϊ (|ΐιΐίΐ πΐ3£ΐΐ8 051 :' εοεε δοιηηίοπιηι Γαιιΐ3«ηια ηιίδίΐ

3(1 υχοΓοηι Ιυαηι.

2 Ρΐΐβΐιΐδ νοεβνίΐ Ιεδυιη εί (Ιΐχίΐ εί ί,)ιπ(1 εβί ςιιοά ίδΐί

3(ΙνβΓ8ϋ8 Ιε ίεδΐίίΐθ3ηΙυχ? εί ηίηίΐ 3(1 εοδ ΙοηυεπδΡ Ιεβαδ 3ΐι-

Ιεηι Γεβροηθίΐ δι ηοη η3ΐ>εΓεηΙ ροΐεδίβίεπι, ηοη ΙοςυεΓεηΙαΓ.

1]ηπ5(ριι'$ίριρ ρο(ε5(3(επι ΙιπΙμΊ οιΪλ 8ΐιί Ιοηιιί Ι)οηη εί ηι.ιία:

ίρβί νίο"ε1}ΐιηΙ. ,

3 ΚεβροηίεηΙεδ βυΙοπι βρηίοΓΡδ Ιικίβεοηιηι ίΐϊοιιιιΐ άΛ

Ιβδηηι <^αίι1 ηοβ νίιΙεΒΐηιιΐδ ? ρηιηιιιη ψιοά βχ Ιοπιϊρ,ιΐϊοηε

πηΐιΐδ εβ: δοοιιη<1ο (ριί;ι ίη ιΐΗΐΊνίΐηίρηι Ιιιητιι ϊη ΒεΐΗΙεεπι ίη-

- - ραι$α (Α ριτ νίίΐιηι ραωα') 5ηπι ρτ. ριιηι ίη ίιαε (0 ίιία) ηοείε (Β ρτ. εωη ίη

ιί'ϊμ ΛοιίΐΓ ) πιπί ΑΒΟ . . ΙΙβΙ ΡίΙαίΗί αιιίαη ίιοε αυάκη$ άίχίΐ οηιηϋηΐί Ιηάαοίί Κοί

ηοι(Χ! ψιϊα χιχστ πιεα ραψηνι αϊ εί τηιΑΙα! $ψιααοαα3 υαΐταί ηαΐίβΐανίΐ : ίρ»α ίιιίΛί

ηνικίανϋ Ιιιιιιη ΙιοπχΙηιηι ίιιαίιιιη ?55β , εί ρτορίίτ ΐΐαη ηιαΙΙιιτη α[βίοία ΐίί ηοείε \ύα

. . ρίβηε οηι Ό^' \ Κιη>. αοίίΐη (0>> οηι) Ιιιά. άίχ. ΡίΙ. ειιπι Ο1•» . . ΑΒΟ Ιηάαή

αηΐίτη τιχροηΛιταηΙ (0 άίχιτνηΐ) ΡϊΙαΙο (Β οηι) . . Ι)» αιιάίιηΙι$ αιιίιτη Λαοο Ιιιάαιί

άίχ. ΡίΙ. | Λ'ΐίΐίί^ΜίΊ ηοη οιιτη 0»1>ο βΗρι• • . ΑΟ Νοηπε . . Β Νοη οεηε | αιιία ηιο-

9115 αϊ ουπι ΑΒΟ . . Ι)!"1»- ε<1ΡΓ οΊίσηίαηι (ΊΚ ςιιιία) τηα/ε/ϊειυ ΐίί | ιοιητάοηαη (αη-

Ιαιηηα (Β -τηαίά) ουπι ΒΟ, ίΐεσι ιή νϊάβΐιιι- Α .. ϋ»1>ο β^Ρ' ίονιηίηιη | 0»β εάΡ'

ίιηιηίιίί . . 0•> ιπίιίΙ ίριε

2. ΡίΙ. (Ο ίκΐίΐ ίίβι-ιιηι) νοο. /εί. ιΐ άίχ. εί ειιπι Αϊ: . . Β ΠΙ. αίί αά Ιαιαη . .

βΛΐ €«1ρΓ ρα. νηο (υ« ι•<]ρ' οηι) αάυοοαη$ Ι«;κτη άίχίΐ | Οαϊά αϊ - - αά ιοί (Β

ίίί) ί<Μ/ΜβΠ5 οιιπι ΑΒΟ . . Ο»•10 ε<1ΡΓ ΛΌη αιιάί» (Ο» >Ί«»η ααάί$1ί) φιοά (0•> 9««ί,

ριΐρ»1 ηηαηΐά) ίίί» αύνβτηηι /β (Ο1 οπι <ί) ίβίίοη/ΐίΓ? «ί ηίΛϋ «ϋοί»? (β<]ρ' Ιιαίφοαπ-

Ιυτ οπιΐβΝΪκ Γείΐηυϊί) | /«8. οι/ίίηι (Β οπι) Γίίρ. ευιη ΑΒΟ . . 0»1>ε ί««. «5ρ. ει |

ροίίίίαίβηι ουπι ΑΒΟ . . 0<>1> «(1(1 (ο^ϋίηίίί . . 1)" ίιηρϋαί | ηοη Ιοφκτιιύιιτ : 0<= αάί

αίυετίΜη» πιβ | ηηα&φάςςνΐ οαπι Β .. Α Β α(1ά αηίαη; ϋ« ριαεηι «β<ί, ϋβ1> »β(1

(/Ιίοηίαπι | ϋ»•10 ΗαΙ>€ΐ ροΐαίαΐηη | οπί ϊΐίί /ο?μι ειιπι ϋ»1ιο . . ΑΒΟ ίη (0 α"ί) ογ«

5«ο Ιηψκηιΐί | Β 6οηα υιΐ ηιαία | ίρϊί (βο αά«1 αυίίηι) υί(ίί6. εοτη ϋ»•" . . ΑΒΟ

ιρ.«ί (0 Ιωη€η ίρβί) ί'ΐ'ίεαηί ^ιιίίί ΙοφιαηΙιιτ (Β (οοιπΙκγ)

3. ΑΙ» Ηοο ϊη(1β Ιοοο ιι-(|ΐι•- αά ίιιίΐίιιηι εαρϊΐ» V. ν»ίϊεβηί εο(1ΐοβ8 ηθ9(η

(ϊ. β. ΑΒ) &ά εοηδίϊΐηβηϋηπι Ιβχΐυπ» 3^1ιϋ)ρπ ηεηαβυηΐ. ΒΓβτΐΐεΓ εηϊπι (]ΐιίειηιϊ(1

ϊηΙεΓροϊϊΙπιη ε«1 βίε 8&3θ1νιιιιΙ : ^ϋίο! ιηυΙΙα Ί Ιατη οπνηία ηοία ιηηΐ υο6ίί α 5αηοίο

βναηΗείίο. Ρο$ί τηηΙΙακ αΐίετοαίίοικί ίηΐβτ ΡχΙαΙηη βί Ιαάαεοβ 5αταίηί Λϊοοίΐίίηΐϋ ς«ί-

άαιη υίτ (Β οπι) ΙιιάαειίΒ «/«(ίί αηΐβ ρΓαβ9ί4«η» είε.

Κε«ροη(ί£ίΐίβι - - αά Ιαιιτη ειιπι ϋ»Ι»« . . 0 Η($ροηάίτυηΙ ιεηίοΓΜ Ιπάοίοτιοη αά

Ζίίϋηι εί (Ιίίίπχηί εί | Οηίο! ηο« υί(ΐ66ίιηΜ5 (ϋ>> υίίίίηιιΐί) ευπι ϋ^> . . Ό« Αίοι υίοΚ-

η»«ί , ε( Ιΐ$Ιαη\ντ φιοά υίάίτηια . . 0 ()ιιίά Ιοφιιτίί υΐ νίάΐαηΗΐι ηοβ 7 | ρπιηυηι

οππι ϋ!>ο Ο , ϊιεπι ειΙρΓ ρπ'πιο . . Ώ* ηο* ρτάηιαη άι (ε νϊάνηηα \ ιχ: Ο άί | ηαίω

Μ εοπι ϋ»ε 0 , ίΐβπι εάΡ"" οπιϊββο παίϋί . . ϋο ηαιιχή! | 9"•" >" ηαίίυϋα/εη» ίαοπ»

ίη ΒβΙΜ. χη(. εοη.ί. /αεία ρ.<ί ι ιιπι 0 . . Ό* φιοά ρτο ηαΙίιΜαΙι Ιηα ίη ΒΐίΙΛ. ίη(α»Ιϊ.<

21*



324 ΕνΑΝΟ. ΝΙΟΟΟΕΜΙ ΡΑΗ8 Ι.

ΓαηΙυηι οοηκυηιηιηΐϊο ΓβεΙ» εβί: ΙβΓίίο φΐοίΐ ρηΙβΓ Ιαηβ ΙοδερΗ

βΐ ηιβίεΓ 1ιΐ3 Μβγιλ Γυ^επιηΙ ίη Ε^ρΙυηι , βο (}υο(Ι ιιοη Ιι»-

1)6ΐ•εηΙ ηΗαπβηι ίη ροριιΐο.

4 ϋίευηΐ φιΉΙ,Ίΐη (1ε ίκΙδΙβηΙϊΒιΐδ Βεηϊ^ηΐ οχ Ιικίηείδ Νο«

ηοη (Ιίαηιοβ εαηι εβδε εχ ΓοΓηίεαίίοηε, βε(1 δείηιοδ ψ,ιοηϊηηι

(ΙεβροηκίΐΙ.Ί εδί Μαπ3 ΙοδερΗ, εΐ ηοη εδί ικιΐιΐδ (1ε ίοιηϊί :ι-

ΐίοηε. ϋΐοίΐ Ρϊΐηΐϋδ «ι<1 Ιικίηεοδ φΐϊ χΓιχεπιηΙ ευπι εββε εχ

ΓοΓηίοβίίουε ΗΊο βειτηο νεδίεΐ' ηοιι εδί νεπίδ, ψιοηίηηι (Ιεκροη-

δβίίο Γ30Ϊ3 εδί, βΐευ• ΐρδϊ (ΙϊαιηΙ εχ ^εηΐε νε$ΐΓ3. ϋίευηΐ Ρϊ-

Ιηίο Αηηβδ εΐ ΟηΊρΙκιβ Νοδ ι•πηι οηιηϊ ηιιιΐΐΐίικίίηε (Ιίεϊηιυδ

(ΐυοιιίηηι εχ ΓοΓηΐεβίίοηε ηβΐιΐδ εδί εΙ ηιηΐείϊειίδ εδί: ίδΐί ηυΐεηι

ρΓΟδεΙνίί δΐιηΐ εΙ (ΙΐδεΐριιΙΐ είιΐδ. Α(1νοεηηδ νεΓο Ρϋ;»Ιιΐ5 Αη-

ηπηι εΙ Οαίρηβηι άϊείΐ είδ <^οϊ(1 δυηί ρΐΌδοΙγίΐΡ Ι)Ίεηη( ει

ΟεηΐΐΗαηι Γιΐϊί ηβίΐ δηηΙ εΙ ηιοιίο Γαείΐ δυιιΐ Ιικίαβί. Κεβροη-

τηΙΐτ((οϋ ί«η' • • Ο1"0 1ηοΛ 9«ΐίταίίο Ιαα '5ί *" ΒΐΟΛ. βΐ ίη(αηΙ\αη ίηΙιτ(ηΙίο ρτορία

Ιΐ (αΐΐα £5ί (ϋ0 ουι £ί ίη(αηΙηιη - - (. (ίΐ) . . βΛρ' ςωια ίη ΒιΙηΙ. ρτοαιηίιι Ιιια αϊ,

ιιοί ρτβρΚτ ίί ΓαΓ'α ί5' \ηΙ(τ(«οϋο ρχιντοηαη | ΙοίβρΙι ειιπι ί'ϋ' . . 0»•> οηι | Λ

ηιαίιτ Ινα — Ε^μρΙατη ειιπι Ι);ι|«' εάρι . . 0 <ίι«/)οη5αιί/ ϋ/αηαηι ηιαίταη Ιιιαηι Η

ίη Εοι/ρΙνηι («>Ι (Γαβίι ?) | ίο (Ο" ρτορίετιά) φιοά — ίη ροριιΐο (Ό* α<Μ ηοιΙπ>)

ειιπι ϋ»•1*, ίίειη εάρτ ■ . 0 ηιιία ηοη Ηαοβοαί βιΐηιίηηι ατιώπίαπ ϊη ρΐ&αη ειιαπ

4 ΙΗηιαΐ '/"«'■ άί ι !Κ .•κΙ<1 ίιι«) αάίί. οιηίαηί (ίΐα ΡΙογ β( ΙηΙαηΙβ ΤίιίΙοηβ

βΐϋ; ΟλΙ>* οιηϊηΜ) (Χ Ιιιά. (0Β ιχ Ιιιά. Οίη. άι /μη) οιιπγι ϋ»1><: ΡΙογ &Ηί«}υβ . .

0 ίιιηο ΓΜροηαΊτΜηΙ α/(ςυί άΐ αά&Ι. νίτΐ Ιηάα,ίί; είΐρ'• άϊαιιιΙ φΜιΐηι ίχ αΐίαηΙιοΐΗ

ΙηΛ. | Νοι ηοίΐ — (Ι!ΐ (ΡΙογ β(1<1 ηαΐηιη, ϊίριη ϋε) -- φιοηίαιη (ϋ•> <ριοά) --

Η ηοη «ί ηαΐηι ά( [σπι. (ΡΙογ βάΡ' όπα ίΙ ηοη β«! η. άΐ [.) ειιπι ϋΐ" ΡΙογ , βϊοαΐ—

Ιϊΐι-ι ι-ΐρΓ . . Π•1 Νοι η. ά. £. ί5ΐί ηαί. ά( [οτηκ. υπιΪ8&» ι-ΐϋηυίϋ υ$(]υε (Ιαιτι ιβ-

ί)ΐιίι π• ΛιΌ ϊίτπιο (ΐΓαηίίΙιιϊΐ α {στηκαϋοηι αά (οτηίοαϋοηι•) . . 0 ΑΌι ηοη άχΐ. ίΐιηι

άΐ [οηικ. ηαίιιπι , φιία ηονίιηηα <]ΐιοά Ιοχρί* άίβροηίανίΐ Λ/αηαηι ηιαΙητη $ηατη : ηοη

ηψι άι [οτήκ. ηαί«5 βίί | ϋκϋ (0° άίχ.) ΡίΙ. αά Ιιιά. (ΡΙογ αά ίοί) - - ηοη αχ

ίχ (στη. (ΡΙογ εχ (οτη. βκηι ηαδοί) - - 3καΙ (ϋο 5Ϊο Ιοδίβ ΒϊγοΜο) ίριί (¥Ιοτ οηι ;

Ο» ροδί ο!«ο.) άκ. ιχ {Ο* ψ» «Λΐί </β) ριηΐί (ΡΙογ 5«ηίταίιοηβ) υβίΐΓ. οαιη ϋ^

ΡΙογ, ίΐβιη ιιιάβ αϊ) ΛιΌ ίίπηο (νΐιΐβ »η1β) ϋ». Ιΐβπι βάρΓ Οίο. Ρι/{. α<ί «οί - -

δοτηο ναΐατ ηκηάαχ αϊ, ίίουΐ ιχ ρβηίί υι$1τ. ίεδίαηίκΓ. .. Ο ϋκϋ ΡίΙ. Ετ^ο $ιτπχο

ναΙίΓ ηοη ΐοηζοτάαΐ υιήΐαΐί, ηκ μ( νεηαη φιοά ηιϊηϊ αΙΙϊίίαΙί!, φιοηίαιη οί ι/Είροη-

ιαίι'α /"«ι:»α ιιιηί χιαιηάιαη φιοά Ιοφιίίητ ΐοαηαΐίο ναΐτα \ ΟίοιιηΙ ΡίΙ. Αηη. €1 ΟαίρΚ

οαπι ϋ»1»» ΡΙογ . . Ο Γ«ροηα>η«ι{ Αηη. Η Οαίρη. ίί άίχίηιηΐ αά ΡίΙαΙαη | ίίΜ

πιτη ο. »ι. <1ιο. ειιπι Ο . . ϋ•>ο Οιηηΐί πιιιΐΐίΐιιάο άατηαΐ . . Ό* ϋιηηίς τηαΙΙ. αιιάίηάα

€$1 , φια( οίαπάΐ . . <ίΙι>γ ΜηΙΗΙηάο Ιιοηιίιιηιη ρτοίΐαηχαΐ | ιιαίκί β5ί ευπι ϋ« Ο . .

ϋ& ηαιείΙιΐΓ | β< «ηαίί/ίε. Μί («ϋρΓ η'ί) : ϊι« 0»Ι>« Ο εάν1 | «ίί αχιΐΐχη εαιη ϋ•"

«(ΙρΓ . . Ό* αάά φιί ηίααιιί ιιιιη (331 ηο,Ιιιιη ΐχ (οτηίοαίίοηι , ϊΐιτη Ο φιί (€$1ί^αη1χιτ

(Ι άϊαιηΐ φιία 4β (Όγπ. ηοη ιΜ ηαίια | Λ4νοεαη5 — ιίιι•. <ίι οππι Ι)Ή• . . ΙΗ Ριί.

αηΐιπι άίχίΐ αά Αηη. ει ('αι>/ιηιη . . Ο Κηροηάίί ΡίΙ. | ()ϋίιί ευπι ΟΙκ Ο . . ϋ» (_)υι

Ι Βίοΐίηί «ί (Ο βαά Ιηάαα) οαπι ϋο Ο . . Ο»» άκ. ίΠί | ΟίηΙίΙάηη (ΐΐα Ο ; Ι>«1>«
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(ΙεππιΙ ηϊ ςυ'ι ΙοδίΐΓιοαίί βοηΐ Ιεδυηι ηοη εββε ικιΐιιιη άβ Γοιηϊ-

εβίϊοηε, Ι,3ζηπΐδ εΙ ΑδΙεπιΐδ, ΑηΙοηίιΐδ ε( Ι.ίγοΙιπν, Αηηεδ εΙ

Αζ.•π•38, δηηιπεΙ εΙ Ιδ330, Γϊηεεβ εΙ Οΐβρηδ, Α§ιίρρα εΙ Ιϋ-

<1β8, Νο5 ρι-οδεΙγίί ηοη «υηιυδ Π3ΐί 86(1 Γιϋί Ιικίαεοπιη) δη-

ιηαβ, εΐ νεπίβίεηι ΙοφίϊηιιΐΓ: ρΙριπιπ ϊη (1θ8ροιυ>;>1ϊ;ι ΛΙ;ηΐ;ιο

ίοΐ6ΓΓυίιηπ8.

5 0οηνοε3ΐ)8 ;ιιιΙεηι 3(1 86 ΡΐΙοΙίΐβ ϋΊιθ(1εείιη νίΓοδ Ηθ8

φιί ρΓοΙκινεπιηΙ (|υϊλ Ιε$πδ ηοη ΓυβΓ»1 η3ΐυκ (1ε ΓοπιΐςΒίίοηε,

(ΙϊχίΐφΙΡ 3(1 608 ΑθίΐΙΓΟ Υ03 ρ6Γ δβΐϋΐεηΐ 03683Π8 , 81 νβΓϋΠΙ

ββΐ, (Ιϊοίίε ηιϊΗϊ, ιρΐ()ηΪ3ΐη Ιεδοδ ηοη εβί ηβΐυδ ο!ε Γοηιίεα-

Ιιοηε. ϋϊευηΐ ΙΙΙί ΡιΙβΙο Ι,ρ^επι Ιιηΐ^οηιιικ ηοη ίιιι•3τε, ααί»

ρβοοΒίπηι 6δΙ; 86(1 ίρδί ΐαΐ'εηΐ ρεΓ δβΐηΐεηι Οβεδβπδ «ριιιηϊ:ιηι

ηοη εδί δίοπί (Ιϊχίηιπδ, εΙ τεί βππιυδ ηιοιίϊδ. Τπηε (Ιίχίί Ρί-

ΙβΙυβ Αηηηε εΐ €ηίρη3ε ΝΐΚϋ Γεβροηάεΐίδ 3θ! 63 αιιβε ίδΐί Ιβ-

ραι/αηοηιτη) (ίΐ. ηαίί (ϊΐβ Ο; 0»1>ο οπι) ιιζηί βί τηοάο (}1α 0; ϋΙ>» ηαηο; ϋβ ηοη) Ι

ΙΙιηιοηΛ. Μ - - Λΐ (οτηϊο. οιιπι Ο . . η»Ι><: ΡΙογ ηϊΐ ηϊβί άίαιηΐ \ ίαζατνι (ΐΐ»

ΟϋΙ> ΡΙογ, Ι,αζατϊαί βιΙρΓ; ϋ»ο ΕΗίΖίτ) .. Ο ρπιειη ουοτκηι ηοτηίηα ηαβο 5«ηί |

ΑιΙιΗαί αιτη 0»Ίο ΡΙογ βά^ (ΛιυίβτίΐΜ) . . Ο ΙΗιΙίήυ.) \ Αηηι$ βί Λζαταε οϋίτι Ο

. . ΡΙογ βί Ατα; εβρΓ Ριγοϊ; 1)»Ι><: Οαναα. Αΐΐεπιιη ηοιηεη νκΙε ;ιιιΐε ίί Ιιιάαι. |

ϋατηικί ίί /»ααο . . Ο 8αη. ιΐ ϋαιικκ! . . Ό»\>ΐ ΡΙογ εαρΓ βί δαηιυβί, /5θαο | Ρί-

»ββί (Ρ εβί πι Ο ΡΙογ; ΡβΒπ'ο. Βΐιχίι. ΤΜ1. εεϋάεπιηΐ Ρήι'ηίίί; ε<1ρΓ οπι) βί Οτίιραι

(ίΐβ ΡΙογ ε<1ρ»; Ο Οηιρα ; 0»οε Οίρρκβ) | Αρ. βί Ιαά. οαια Ο . . 0»Ι>ο Πογ ίί

(ε^ρΓ οπι) Α&γ. ^τηηβ$ (ϊΐα Οο, ,.<!ργ Αηηια; ΡΙογ Αοπκ$ ; Όμ Αηηαβ) ίί Ιαά.

ΡΓββΙεΓεβ ναηαηΐ εοϋίεεβ ιηοιίο αιΙΗεπΙεβ ίί ιικιιΐο οπιϊΐίειιίεβ. δεεηΐϊ ίη ββ Γ•

3υπιιΐ3 ρπιε .οεΙεΓίβ οοάϊοεπι Ο. | ΛΌί ρτ. ηοη $αη\. ηαίί (0»« οπι) - - ΙοψιίτηιΐΓ

οαιη ϋ1>»ε εάΡ' . . Ο Ρτο οίΓίο β5ί ηο$ ρτοίβΚΙο» ηοη ίΐίί Μά (ίΐίοί ΐηάχκοταηχ , ίί

«ίτιίαίίπ» Ιοφιίηχυτ | ίίρηίιη (ϊ(α ϋΐ» εάρΓ; ϋαο ε<; Ο ηαηι βί) ίη άαροηίαΐία (ϊΐβ

ϋ•> , ε<1ρΓ ϊη άαροηίαΐίοχίί , Ο ίη $ροη!αΙία ; ϋ" ίη <1βίρο»καΖ«ί»ο) Ματ. (Ο βάά βί

ααηάία) ίηίετ/'. (βάρ' (ιάιηνα ; ϋ" αάά ί<5ίί/ϊοαηι«Γ)

5. Οοηνοοαηί ουίβη» - - άίχίΐουβ βίϊ οιιηι (Ι . . ϋ»•»: αΙΙοφιιηί νιτο Ρϋ. Λιχοάκ.

νίτθ3 ααί Λαβε «ϋϊβπιηί, άϊχ. είϊ, ίιεπι ε^Ρ' οαοί αΙΙθαυιη$ Ρι/ί. αίιίί | « νβη/ηι

βίί - - <ίβ (οτηκ. ειιπι Ο . . ϋο ε6ρΓ η νβτι (ειΐρ' υρπιπι) «ίίΛίβίίί (/υοπίατη ηοη Μί

(β<1ρΓ 5ϋ) ηαίΐί» ιχ (οτη. . . ϋΙ>» φιοά (ϋ» 5ί) ηοη ί3ί ηαίι/ϊ ιχ (ντο., Η «βτα (Ο*

ηηΐ ά νιτα ικηί φιαέ) άΐχϊιΐίΐ. ΡΓβεΙΚΓεα Ο »γ1<1 ιίουί Μ ίβίίί/ίβαηίυΓ | ΟίοιιηΙ - -

ρβεοαίϋΗ» β5ί ειιπι ϋ»!) . . Πο άίαιηΐ -- Ηαοΐτηηβ, ηβοιιβ ίιίΓΟΓβ ίίββί, φιία ρ. «.,

εάρι• Λγ. βί φιχα ηοη ΙκοΙ ηοΜ» ίαταη ιχ Ιιαι . . Ο Γί5ροη<ίβΓυηί νίή ίΙΗ αά ΡίΙα-

Ιαη> βί άίχβταηΐ βί /η ίβι/ί ηο> ίϋΓαΓβ ιχ Μο ριοοαίαη* ίίί | 5ί<ί οοπι Ο . . Ό» άι-

ηίοιιί . . Ό<& βάρΓ οπι | ρετ >αί. Οαίίαπ'ί: εαΡ' Ηαεε οπι αβηυε άίχίνιακ. (Ιη

φτβεεο ίειία ποβΙγο ρεΓ ϊηεηπ'αηι εχεϊαίΐ κατά τ. σ. Καίσαρος, ιιί εχ εοπιπιβη-,

ίβπο νίάεβ.) | ι/ΐίοηίατη (βε ίί) ηοη - - άίχϊίηιΐ} ουπι ϋ»Ι>« . . Ο αυι'α ηοη Μί νΐτα

Μία ηηαΐτα ίβίίί/ΐοαίίο | βί (εάρΓ αάΛ ηο$) Γβί 5. τηοτί. (ΐάρ' οπι η»οτί.) εππι ϋ»•"•.

ειΙρΓ . . Ο βί ηο» ΒϊΟΓίί ιαοϊααηια» | Γκηο άίχίΐ Ρϋ. - - Ιαϋ^αηΙητ εοπι Ο . . Π»1•«
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δΐίβϋβηΙϋΓΡ ΌίευηΙ Αηηββ βΐ ("ηΐρΐιηβ 3<1 ΡϋθΙυηι ϋηοιίεεΐιη

ίδΐΐ ΟΓβθυηΙϋΓ <]υοΓπαηι ηοη εβί η»1ιΐ8 ρχ ΓοΓηϊοβίΐοηε : οηιηΐδ

|>1ρ1)5 Γΐ;ιηι.'ΐηιιι$ ηυοηϊβηι ρχ ΓοΓηίϋβΐίοηε ηηΐπδ Ρβι ρι πιαίε-

Ιϊοοδ ρ»1 εΐ «Ιϊοΐΐ 5Ρ ίρδηηι εββε ηΊϊυηι (Ιεί εΐ γρ^ρπι, ρΙ ηοη

0Τβ<1ΐιηητ.

6 Εΐ ΐυβδίΐ ΡϋαΙυβ οηιηεηι ηιιιΐΐϊίικίίιιρηι Γοπδ ρχιγρ, αΒδ-

αυο (1ϋθ(1ροΐπι νίπδ ηαΐ (ΙίχρπιηΙ ηυοηϊηηι ηοη Ρ8ί ρχ ΓθΓηίο.3-

Γιοηε ηηΐιιβ; ρΙ Ιεδυηι ίυδδΐΐ δε(|ΐΐΡ8ΐΓηι•ρ :ιΙ) ρίβ. Ει (Ιί<ίΐ εϊβ

ΙΊΙηΙπδ (^ηα Γβΐίοηε νοίηηί ΙικΙ.κμ Ιρ8υηι οοοί<1ρι•ρ? ΙιίαιηΙ

(ί ϊΙΙϊ Ζρΐιιηι Η»υρη(, (|ηοηϊ;ιιιι δ,ιΜκιΙο ριιπιΙ. ΙΜχίί Ρ'ιΙ.ιιυδ

Οε Βοηο ορΡΓΡ νοίηηί ρππι <>«-< ϊ«1<το :' Ι)ίοηη( ίΙΓι Εΐίηηι.

οΌπιίηβ.

ΟΑΡΙΙΤ 111.

1 Ρίΐαΐυβ ίυΓΟΓε Γερίεΐυδ εχίΐΐ ίοΓ3« ρι•3εΙοπυηι ρι ϋΐοϊΐ

<•<1ρΓ οπα | 1>ίϊ.ιιη1 - - αά ΡίίαΙηηι οιιπι Ι)»!» Πογ . . 0 άίχιηιηΙ αιύίτη Α. ιί Ο.

ΡίΙαΙο | ΓΗιοά. χ$1\ οταΐυηΐυτ (ΐΐβ οοιτεχί ΐ}ΐιο<1 ίιι οοά. εβί (τιάυηΙ) φιοηίαιη —

ηαίια ιιΐ (ϊΐβ β» ρΐεηδφΐβ κοηρ&ί ; Πογ ηαςσίΐντ) - - εί ηοί ηοη οηάήηιΐΓ (ϊΐα πιγ-

3ΐΐ9 -.π ίΐιοιιιΐιιτη νϊ<1βΙ>3ΐιΐΓ ρπ> οπάιπιηα ηιιοιΐ οοά. 1κι1ιι•() οιιηι ΡΙογ . . ηεο ηιβίβ

0 ΙΗιοΛιο. ίιι'5 ετβάί3 , ηοοίί αηΐιτη οιιηι οπιηί ηικί/ί/ικίιηε οίατηαηΐίύιιχ αιάα άί (οτη.

ηαΐαί ί$1 ποη <τ(άά . . Ό** ϋιιοιί. ϊ.ι/ί σκάαηΐ (IX οηάί ά(ΙκηΙ) ςιιοά ( IX ααοηίαη*)

ηοη ί>( ιιοίκί 4ε [οτη. εί (ϋ° αά) ηιαίε/ίβω ([)<: ;«Μ είί) εί άίάΐ 56 - - ιί ηοί ηοη

οτιάίηΐΗ}. ΙΙειη ϋ1 ίίίί άιιοά. ηοη οηάιηΐ φιχα 5<•ίηΐΗ.? εκπ» ηαίι/ηι άΐ χΐιφτο εί η\α-

Ιίβαιηί $$$£ , (Ι άίάί «ε - - Γίροη , φιοά ηο$ ετιάναηα (Ι αικίίη ρετ/ιτηείίοίτηω . .

β<ΐΡΓ Μΐίϊ ο•ί(1ι άίΜ οηχα ηοη ίίί ηα(ια *χ [οτη.; 5βά Ιαιηηι ηιαίιβαα ηΙ Η άίοίΐ Μ

βικ {. ά. «Ι Γ(0. , ιί ηοη οτιάίτηχα

6. Κ'ί >«.ί5ίί — ιχπζ οπηι 0 . . 1)•»1ιο χαίχηα (ταο ΡίΙ. οιηηίβι ροριΛοη βι»Γ»

(οτα3 ; ϊίειη ιιΐ νϊάεΙυΓ ΡΙογ | αοΜμκ - - «χ (οτη. πσίιυ οιιηι ϋ»1κ: . . 0 ααρίο

XII νίτοι ϊΐίί υίήΐαΐαη άίαΊαηΙ | ιί Ιαιιηι ίυ$ί. ίίοιιαίταη ο6 «υ οιη> 0 . . β»!"

αά «ί Ζίίϋΐη ίιυϊϋ ιιατίοαη (1)ε -οατί7) ηηιοίε (ϋ" ιεηιοίε) .. ειΐρ' ϊηίΐίαηι ιο-

οΐίοηΪΒ βίο ΙιαοεΙ δεπιοΝ» ετ^ο οτηηίίιυι ηίη ι7/<5 άιιοοη! (οοΓη'ρβ ιΐιιοιίίαοι) , άεϊηάι

άίχίΐ Ρίβ. | £1 «Ο. ιί* Ρϋ. (υ»1" οιιι ΡίΙ.) (ϋΐΒΒ Ι)••"»• . . (: (Ι άιι. ΠΙ. ο(ί ιί(05 XXI

ιλγοϊ ίκιίοΐ | ρ«β Γαϋοηε - - οαίάιτι (0 ίπίετ/ίοετε) οιιηι ϋ»^« 0 . . οάψν 0*Λ

«αΐίία νοίιιηΐ ειιτη οοειοί. | ΙΜοιιηί - - ΟΙΓΟ.1 οιιηι 0»1>ο ; ϊΐεηι βίΙρΓ Α«.<ραη<2εηιη< Ζ«-

Ιΐ4» βίο . . 0 ΛεϋροικίεΓΗηί ι>ίΗ ι//ι Βοηιιηε , «Ιιιηι Λαδεηί ήι βιιηι , φάα \η $αί>οαίο

αναί, «( ΙαΚα ήαηα [αάι εί τηίταοιϋα ςυαϋα ηαΐίυί Λοηιο ιιιο οείο (αοιτΐ ροΐνϋ. |

Ζϋτίί Ρϋ. - - (ίοΜί'ηί οαηι ϋβΐιο . . 0 Ιιιηο άίχ. Ρϋ. Ετρο ρνορίατ όρια όοηιιη νοίκχί

,ίρ.ϊΐοη οιάάίτί οπιϊμϊϊ Γείίςυϊβ, ϊϊειη β^ρΓ άκϋ ΡίΙ. Εγι}0 άι οοηο ορεΓε νοίιιηΐ

«νια οοα'4.

III , 1. ΡΟαΙχαι {υτ. ηρΐ. οαιη ΟΙ»: . . Ό» Ρϋ. ν€το ηρΐ. >τα . . 0 Ιαηο (ντοτ*

ί*•»" ΡίΙαίΗΐ (<«1ργ ιί βχίεηί άι ρταιίοήο «οΗε ϊικίι^ηαίιι* αι() | ϊ» οτα [οτα$ \
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61$ ΤεδΙεηι Ιι.ίΙμό χυΐεηι (]ΐιί;ι ηοι: υηαηι αιΐρ,ιηι ΐηνεηΐο ΐη Ηο-

ηιϊιιε ϊβίο. ΚεβροικΙεί'υηΙ Ιικίηεΐ βΐ ιΐίχη-ιιηΐ ρπιβκκίί 5ί ηοη

εδδε! Ιιί(- ιι),ί1(•Γ;κ:Ι()Γ, ιπιικ|ΐι.ιιιι ΙιΙι'ι 1ΐ'3<1ί(1Ϊ58εηιυ5 ευηι. Ι)κ:ΐΐ

ίΙΙίδ Ρίΐηΐυβ Τοίΐϊΐε ρηιπ νοβ εϊ δΡουηοΉηι Ιε^εηι νεβίιαπι ίηίΐί-

ο•3ΐβ ειιηι. Ηρδροιηΐεπιηΐ 1υ(1ηβί ΝοΒΐβ ηοη ΙΐοβΙ ίηΙβι-ΓιοβΓβ

ΐ]ΐκ•ιΐ)(|ΐι;»ιΐ) £>ίοϊΐ Ϊ11ί.•> ΡΊΙ.ιΙυβ ΥοΙήδ (Ιϊχϊΐ ιΐεηδ ιιοη ΜΐΙει*Γι-

εει-ε ο,οεηια,υβηι ; ει•§ο ηιΐΐιΐ (Ιίχίΐ υΐ οοοί(ΐ3πι ?

2 Ιη^Γ688ΐΐ5 'ιίεπιηι ρΓ36ΐοπυηι ΡΐΙαΙυχ νοο3νίΐ βϋ δε βε-

ίτείο Ιεδυηι εΐ (Ιΐχϊί ει Τα εβ τεχ Ιικΐ3εοπιηι ? Κεδροηώίΐ Ιε-

δΐΐδ Ρ'ι1;ιΙυ Α Ιεηιείίρβο ηοο Ιοο,ιΐΡΠδ, ;ιιι ;ιΙϋ Ιϊ1>ϊ (ΙίχειυηΙ <1ε

ιιΐ(•? ΚρκροηίΓιΙ ΡιΙ,ίΙιι* ΙΝυηκ|ΐιΉ1 ('^ο Ιικ];κ'Π5 δυηι ? §εηδ Ιυα

«Ι ροηΐΊΓιεοδ Ιι;ηΙϊ<1ιίίιπΙ Ιε ηπΗί : φιΐι] Γεεΐδΐΐ? , Κεκροικίεηκ

Ιρδίΐδ (Ιϊχίΐ Κε§ηπηι ηιειιπι ηοτι ΡδΙ θε Ηοε ιιιιιικίο. δί εχ ηος

ιηπηιΐο 088εΙ ιτ^πιιιη ιιιιίπιι, ηιίηΐδίη ηκΐ ιιΐκμιε Γερυ§η3ΓεηΙ

ηε ΐΓβϋεΓει• Ιαίίβείδ: ηιπιε βυΐεηι ΓΡ§ηυηι ηιριιηι ηοη εδί Ιιϊηε.

Όίχίΐ εϊ Ρϊΐβίυδ Εγ§ο νεχ εβ \α? Αίΐ ΐΙΚ Ιεβυβ Τυ (Ιϊοίδ, φΐϊα

τεχ δηηι ρ^ο. Ε@ο εηίπι ίη ηοο ηβΐιΐδ δυηι εϊ α<1 ηοε νεηϊ,

ί)-Ό άίχίΐ ίί$ {0* Ιηάαια) | :ο(«η ι:υηι ΟΙ» ε^Ρ', ίΙεπι υΙ >ί«Ιι•ΐιιι 0 (ιιί&ί 3γ.γϊ-

(ΐΐιιηι «-81 ι α!απ) . . Π•"' ΐζΑν,η | ιιιί: κιοπι ι.ιιιη Ι)1, . . 1)" π. . ιιΙΙαηι . . (.' υιίρι

ηηΙΙαηι | αιίριηη . . 0 ίαη.ιαηι | ίηυιηίο ευπι Ό^Ο βάρ' . . Ό*> ίηνίπί | τειροηά.

ΙιιιΙ. (Ι άίχ. (0 οιη ίί άιχ.) ρταα. ειιιη 1)Ι> ^ , ϊιεπι οπιίι»Ϊ3 ίί άίχ. ρτ. Ό" ρϋΡ' . .

ϋ» άϊαιηΐ Ίηά. ΡίΙαΙο | Μι: εοπι 0 ει1ΡΓ , ίΐιηι Ι)ο »(< . . Ι)»1> ••••» | τηαΙ([αοΙοτ

ειιηι 0ϋο . . ϋ3|) β(ΙΡΓ τηο/Γ/ΐοιχί | ηιιπή. ΙίΙή Ιταά. «υη> ουπι € . . ϋ»^ ηοη Ιϋλ

ιιιπι Ιταά. , β(1ΡΓ ηοη Ιτ. ιιηη ΙίΗ | ιΙΙι.ι ευιη 0 . . Ι)^0 ίί$ | Β(>ρ. ΙυΛαη - •

φαηχφιατη ευιη V. ε<Ιΐ,Γ . . ϋ>Ι>ε ΰκαηΐ Ιαάαιί ΡΗαΙο Λίο&Μ ΗαΊ οοοχάίτί ηετηϊηειη

(0<• ηοη ίίε. οοο. φΐ(π><ι\ιητή) \ /Χε« -- οεεκίαηι ειιηι 0 .. Ο"•"» Όίο. ΡίΙ. Ιιιάαάι

Υουά άίχίΐ άοιηίηνχ (ϋ»ο ΚοΜβ (τρο άίοίί) Νοη-οαίάα-ίι (Ό*« -ίίοι) 5β<1 (Ο•* »άά

ηοη) οιίΛί . . β'ΙΡ' ρΐαηβ οπι

2. 1ηβηΐ3Μ5 ίίβτιχηι (εάΡ' βί<1 »η) ρτα«1. Ρίί. εαιη 0 βιίρι•, ϊιεπι «ηοτ. ίί. ΡίΙ.

ίη ρτ. Ρ1• . . Π*0 «' ϊηρΜΜίίΐ «5ί Ηηηιη ρταιΙοΗιιηϊ Λ \ νηαινιΙ - - άίχ. ίϊ εππι 0

. . ε<1ρΓ οαιη /««« βοΐο άίχ. αά ίκιη . . 0*Ι>« νοα. Ιιευχη αοίηη (ιοί. Ια.) *1 άίχ. αά

ααα | Τν « εοη ϋ»1>« εάΡ' . . 0 ΓΗο τηίΜ ννηιιη , ή (υ <» | Άαρ. Ια ΡχΙ ευη

0 . . Ό»** ΕΙ ηνροηάιη! Ιιιαί άίχίΐ ΡίΙ. | Α ΙαηιΗριο /κ» Ιοα. εαιη (; . . Ι »'» Ετ

Ιΐ Λοε ά\ά$ , ϊιεπι ϋ»» Λ Ιε ίιοο ίοίΐίΐη <1ίείί Ι Λ««ρ• Ρϋ• ευπι (! . . ϋ»Ι>« ταροη-

άίκί ΡίΙ. άκϋ αά Ιαιαη | αιτα Ιοα ίί ροηίί/ίεβί (ϋ» <*ΙΡ» αάά ίιά) ευ™ 0Ο« βάρ»

. . ΰ'» 9«η5 Ιαα (Ό* οπι) ίί ρτηκίρο ιαοτάοίχαη | Γίΐροη<1«7» (0 βάά οαίει/ι) /.

(ίϋι/ . . ««ΙΡ' Γίίροτκίίί /βίω | Ι)1• είΐρ•• ηοη β«ί <1ί ηοο κηιΐο. ΡβΓρΙ εάρ' (ίιβπι

Ι)* ?) 5ί ίί Ιοί 5ίοιι1ο Ι ιιΐίαιιι ηριιαηαηηΐ ευπι 0 . . ϋ« αΐία. άίοιτίαπηΐ . . 0Λ

εβρΓ Γί5«ί<Γίηί | ηί εαηι Ο . . ϋ« βίΐρ' «1 ηοη , ϋ»1• ίί ηοη | Ιταάιτετ ειιηι Οϋ«

εϋιτ . . ϋϊΐ) Ιταάίΐιιι αχαη | α»4ίηι εαιη 0 . . ϋ»» υ«Γ0 . . 0« ιγ{(0 | ί> εησι 0

(μιΙ ρι-βεπι αυίίπι) εάρ' . . ΓίΗσ,ια οπι | αϋ ϋΜ 1«ω εαπι 0 . . Γβϋα,υί ταροηάίΐ

Ιΐ$Μ* \ άί€>* . . 0 όΊχ*ιΙί | Ε»ο ίη»η ίη Λοβ εαιη 0 . . 1>1>° β<1ΡΓ /1«Π4«η άίάί
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υΐ Ιεδίίηιοηίυιη ρει•ηίθεαηι νεηΐηΐί , εί οηιηίδ <^τιϊ εβί εχ νεη-

Ι.ιΙΐ' ;πκΙΊΐ 1110.1111 νοεεπι. Οίοίΐ εί Ι'ϊΙ.ίΙιικ Οιιϊιΐ εβί νεπΐ3δ?

ϋΐοίΐ ϊεδυβ ΥβπΙββ (1ε οηείο εδί. ϋίοίΐ ΡίΙβΙυδ Ιη Ιειτίδ νε-

γΊ(»8 ηοη εβΙ? ϋίοίΐ Ιεδηδ ΡίΙηΙο ΙηΙεικΙε, νεπίηΐεπι (ΙίεεηΙεδ

ΐ|ΐιοιιιο(1ο ίικΙίαιηΙιΐΓ ;ι1» Ιιΐδ α. ι Γι ροΐεχίηΐεηι ΙκιΙηίιΙ ίη Ιεπτίδ.

ΟΑΡυτ IV.

1 Κείίηααεηδ ει•§ο Ρίΐαΐυβ Ιεδίιπι ίηΐιιβ ρΓβεΙοπυηι , εχί-

νϊ( ;»α Ιικίηεοδ εί (Ιίοίΐ είδ Ε^ο ηεε ιιηηηι ευΐραηι ΐηνεηίο ίη

ευ. ϋίευηΐ εί Ιιια'ηεί ΙδΙε «Ιίχϊΐ Ροδδυιη Ιεηιρίιπη ίδ1υ(1 (Ιίδ-

δοΐνειε εί ίη Ιι•ί(1υο ΓεδϋδείΐηΓε ϊΐίικί. Ι)ίχίΐ είδ Ρίΐαΐυδ ί^πηίε

Ιρηιρίιιιτι ? Ι)ίευηΙ εί Ιαοαεί (^ιιοίΐ αείΙίΠοηνίΐ δοΐοηιοη' ίη Χΐι

εί VI ηηηίδ: εΐίδΐε <1ίαΙ (ΙίδδοΙνεΓε εί αεοϋηεαί'ε ίΐΐυύ ίη Ιτί-

1>υδ (Ιίεουδ. ϋϊάΐ ίΙΙίβ Ρίΐαΐυδ Ε§ο ίηηοεεηδ δυηι η δ&η^ιπηε

(εάΡΓ άίχ-) /είΐ<ί ΡϋαΙο Ε(/ο ίη Λοο (ε<ΙρΓ αάά ,ιοιιΐο) | νιηί αιτη Ώ»•» είΐρ' . . Οϋο

β(1ά ίη ιηΐϋκίΐΜη | εί οηχηίι (ειΙρΓ οπι οτηη.) . . ΰ οιη εί | παατη υοοαη ευπι Ώϋ&ΐ

. . Ο ΡΙογ βι1ΡΓ νοο. τηε. | Ο ΙΗχίΙ αιιΐοη ΡίΙ. Ονίά ι. υ. Ηι,ροηάίΙ Ιαιιι | ΥατίΙα»

άί οαιίο (ϋ« 3(1(1 οτΐά) ι$1 ειιιη 0»•>« . . Ο Κίΐ-ίίαί άί Ιατα οτία ι,Ι , εί ίΐατιιη νι-

τίΐα, άι οαείο είί | Ιη Ιατίί (Π0 -ιτο; Ο»•» ο(Μ αα,ο) ναίΐ. ηοη «5ί (ΡΙογ η. ι.

να.) οαπι 0»Ι><! Ρ1οι• β(1ρΓ . . Ο ιηβίε οιη Οίο. Ρι'ί. /η - - ηοη αϊ. \ ΙηΙαιάι αιτη

Οαίίο ΡΙογ εϋρΓ . . Ο Ααηο,α | υαίΐαΐαη άκαιία (ΡΙογ 0>> άκεηΐϊ! [νϊάβ βει--

πκιηϊοιιηι ; ; υ* ΡΙογ κάρ* Βάά ίη Ιίττα , ηοη ϊιεπι Ο) φιοτηοάο (Ο φιία αηΐε ναϊ-

ΙαΙαη) ίηάκαηΐητ {Ό*> ΡΙογ - οαίητ) - - ι'η ίίΓΠ5 (ε(1Ρ' οπι ίη ίβιτ.) οιιπι Οϋ» ΡΙογ

ίόρ' . . ειϋΐιο §εππ»ηϊε» εα^ιιε υΐ νϊάεΙΟΓ ρπηεβρβ τηβηΚ αιιβ άίΐ κ-αητηβί! άα

$αα;(ηάαι ανβ άα αά, «Ηβ α 9««Γίαι//ί αΊ><1ί νοη άιη, άίι άα υ:οηηηρ ηαοαι αν/ξ

άα αά . . V0 ναίΐαΐαη άί$ο?ηάί55ε ίη Ιαταπι , ιί ηκηο ηκΙκηΙιΐΓ αο ηίί αηί ηαΐκηΐ

ροΙαΙοΛαη [ίη ίβττίί , ιιΐ νίάεΐαΓ] . . ϋ» ναίΐαΐαη ακ ίη ίοτα ίηίίτ ίί/05 οι» <1υι/ι

ροΐαΐαΐαη ηαοιηί ίιιάίαιηάί ναίΐαΐι υΐιιιιΐιη- (Ι ίηάϊαιι ηχ!ί /Όοίιιηί.

IV, 1. ΚίΙίηφιαα 6γοο ευπι Οϋ»ο εϋ"ρΐ" . . ϋΙ> ογπ «γοο | ίηίϋί (0 ίη) ρΓΟί-

Ιοηιαη ουιη ϋΊ^Ο . . Ο" οάρ•1 ίη ρηιίοτίο | εχίνίΐ (ϊΐ» Οϋ» εϋρΓ ; 0»1> αΟΙ) . .

00» η(1(1 (οΓαι | ίί άΊ'α'ί (ΰ άίχ.) £ί« ουπι 01)0 .. εάρΓ εί άίχίΐ, ϋ» βί <ίίχ. α<1

ιοί, 0<: άκαιε \ ηίο Μηαπ» οαπΐ 0»>> . . ϋοϋ είρ•• ηιιΙΙαηι | α</;κ;»ι . . 6(1ργ εακ-

ιαιη | ίηυβηίο (0•> ίηυεηί) ίη εο εοπι 00<> εϋρΓ . . ϋ»ο ίηυεηίο ίη ««π» (ϋ» ίη Ιι-

ηιηχ) | Βίο. εί (1)»ο ίίϋ; ε(1ρ>• οπι; Ιαά. εοπι θ•>»ο εάΡ' . . Ο Γ€$ροηάαηηΙ Ιηά.

ΡίΙαΙο εί άίχαηηΐ εί | /»<ε άίχίΐ ουπι Ο•" εοΐρ"• . . Ο ΗιΌ άίχ. , Ο» £τοο ίρα άίχ. |

ίίΐη;ιί. «ίί. άί$5θΙυ. ουπι ϋ•», ίΐεπι Ο» (Ιίίί. ί«ηρί. ά(ί . . Οϋο εά^Γ άηΐηκη ΙίηφΙ.

Μυά (Ο ήοο, είρΓ οΐεί) | ίη Ιτίάηο οαπι ϋ^Ι»: εάρΓ . . Ο ίη ίπ&κ,ί άίεοαι | ταα-

κίΐατΐ οαπι ΟΊ . . Ο η$1ίΐηαι . , Βλκ εάρ»• ηαίάί^οαη | ΙΗχίΙ βίι ΡίΙ. ρι/αΐβ ίεηιρί.

(0»« 8(1(1 αϊ ηοο άι αηο άίοίΐ) οαπι ϋ1>»ο . . Ο ΐΓ3Π3Ϊ1υί( βο? ΰκίΐ %11ί3 ΡίΙ. Εαο ιη-

ηοοαα εΐο | Οιιοά (Οο αά(1 ρτίηιιιπι) αιάίβο. (εοίρι οπι) 5α1. ίη XI ε< VI (ϊιβ ϋ*

βάΡ' ; ϋ» ίη ψιαιίπκβηία $ιχ, ϋο εί άαηιαη ίη φιαάτ. $ιχ) αηηίί (ε(1ρ' ϋο αάά /Ό-

οτίοαιηί, ϋΐ• {αοτίοαίηηχ ε«ί) | εί «ϊίε - - άίεοχα οαπι ϋΐκ: . . ϋ• ίρ5ε ο?ίιίί άαΐηιαΐ

« ίη ίι-κίυο Γβαείίί/ϊοοΓε . . εάρΓ οπι ( (ίίοίί ίϋό ΡχΙ. οϋπι Ο . . 0»1>ο βοΙρΓ ίί (βοΙΡ'

οπ.) ,/ϊτα,η ακ. ίί, ΡίΙ. | £9ο Η. 1. ουιη ^ . . 0»Ι>ο ροίΐ ιιιοι , ε(1ρΓ ρο»1 ίηηοί. |
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Ιιοηιίηίδ ϊδΐΐϋδ; νοδ νΐίΐεπίίδ. ΌΐεπηΙ εί Ιικίαεί δαη^ηίβ εϊυδ

δυρβΓ ηο3 εί βυρεΓ Γιΐΐοδ ηοδίΓΟδ.

2 Αίΐνοεβηδ βαΐεηι ΡϋηΙιΐδ δειιΐοι-εδ εΐ δηεεπίοΐεδ εΐ Ιιε-

νΐΐη.ι (Ιΐεΐΐ είδ βεεΓεΙε Νοϋΐε ίβοενε βίε: ηΐΗΐΙ εηίηι ηεοϋδβηΐί-

Ηυβ νοΒίβ εαπι (Ιϊ^ηυηι ιηοΓίΐβ ϊηνεηϊ, ηεο (1ε ευΓβΐΐοηε εΐ

νϊοΐβΐϊοηε βαβΒαΐί. ΌίευηΙ δβεεπίοΐεβ εΐ Ιιενϊίβε εΐ δεπΐοιεβ

Ι)ί<• ηούίδ , 81 (|ιμχ Οαεδπιεηι Ι)1;ΐί>ρ1ιι:ηι;ιγεπ1 , (Ιΐ^ηυδ εβί

ηιοΓίε αηηε? 1)ίείΐ είδ ΡϋβΙαδ Ϊ)ΐ§ηιΐ8 ηιοπ. Βεδροικίεπιηΐ

ει Ιικίίΐοΐ (ν)α;ιιιΙο ηιη^ΐδ ΙΓκ: φπ <1ευηι ΒΙίδρηεηιανϊΐ άί§ιιιΐδ

βδΐ ιυοπ.

3 Ιϋδβίΐ νεΓΟ ρι-αεβεβ Ιικίαεοδ ΓοΓΟδ εχΐιε (1ε ρι•3εΙοΓΐο,

εΐ 3<1νοε3ηδ Ιεδπηι (Γιχΐΐ ει (^ιιίίΐ Ι;κ.Ί,•ιηι ΐίΙ)ΐ? Όΐείΐ Ιεδϋδ

ΡϊΙηΙο δΐευΐ (ΙηΙυηι εδί. Όϊεΐΐ ΡϋαΙυδ (^ηοηκκίο <Ι;ιΙιιηι εδί ?

ΟΊεΐΐ Ιεβαδ Μογβεδ εί ριορηείηε ρΓαεοοηΐζηνοπιηΙ (1ε ηιοιίε

εΐ Γεδίιπ'εείίοηε ηιεα. Αικίίεηΐεδ «υΐεηι ηβεε Ιικίηοί (ΙίευηΙ

Ηοπιϊη. ίίί. (εαΡ"- Κίιίαι Ιιοτη.) οιιπι ϋ»!»: είΐρ' . . (3 ι'ΐίίίι Λΐίίιυ | Βίο. βι" (εάρ' οπι)

Ιικίαεί . . Ο τείροηάετιιηΐ Ιηά. εί άίχεηιηΐ.

2. Ο ΰοηνοοαηί | ϋ1» οπι ακίβη» \ βί (β οπι) ίαοηάοΐΐί . . υ• ίί 5οπ6<υ, $α-

οοτάοΐα | Ο άίχίΐ αά εοβ «βι,τβίο | Λ'οΐίίβ (αε. βίο (ϋ» εάρ* 5. [.) . . 0 ΛΌ/ίίε ηχα-

Ιιιτη άρετε ηοε | πΛι'/ βηι»ι αοοω. υοΜί (0•> οπι) εατη (ϋο αεειίί. ειηη [εηίπι?] κο6.

οατη [ειιπι?] ηϊλίΐ) αϊση. τηοΗίι (ί(α 0^>, ϋο βα'ρι• πιοϊ-ίε) ίηυεηϊ (Όε ίηνεηίο ίη ίο),

πεο (Ό^ οπι) άε αιτ. εί (εαρι ηεο άε) νιοι. ια&δ. οι™ ϋ!>ο εάρΓ . . ϋ» ηίΛι'ί ίη νε-

ίΐτα αοοωαίίοηε άίαηιιιη ην>ήΐ ίηνιηϊ άΐ οι/ΓαίιΌηο ίηβττηοηπη βί υιοί. ιαύΐκ . . Ο

ηι'Λι'/ βηίπ» ιηυβηϊο ίη βο οαωατη υηίίβ ηιοπ «ίβοβοί; ειά νίάιο ψιία ρβτ ίηνίάίατη ύο-

ηοτιιτη ορίτι/η» ψιαι α^ίί, φιία (([ΐΐ8ΐίίΐ?) ηηΙΙη! α/ι'κί βυρατ ίβίταηι /αοβτβ ροίίίί, βί

οιίΓαί οπιηίπί ίη^πηϊ/αίβηι, βί φιία ίοΐνίΐ βαύΐιαίητη, ιχιτη ααηιβαΐίί βί νιιΙΙί! ρβτάεη \

Οίο. (Ο» βί (ίίο.) 5σο. βί (υ» οπι) Ι,βϋ. βί 5βη. (Ό« 5βη. βί ί,βυ.) οιπη Ρ1»! (ΐΐεπι

ϋ» οπιΪ85Ϊ5 βί 5βη.) . . 0 Γβφοηαβηίηί ίβη. βί ί,βυ. ΡίΙαΙο άίοαιίι» . . εαρ' Γβφοηίί.

Ιικίαεί | ίίο ηοοίί — οηηβ (βίο) - τ ηιοη' (βίο) εαπι Ο . . 0&\><: εάρι 5«;)βτ (ϋ«

ε<1ρΓ οπι) Οαε.?. (Ο» Ρετ ίαίιιίεηχ ΰαε$ατί$) ιί ψιίι Μα$ρηειπανετίΙ (Ι)« -ηιαυίί), ά\-

αηυζ ΐ«1 τηοΠε \ ΒεφοηάεηιηΙ - - ηιοπ (οοάεχ ηιΟΓίί) οιιπι Ο . . 0»1><: ε^Ρ"• ίϊίβ

(ϋ» ηίο) αϋίβηι (Ο* οπι) αάυετηι$ (εάρι ίη) άειαη (0»1> άοηίηιιτη) ΗαιρηειηανΗ (ϋ«

;ι<1Λ άίεεη! !( άεχαη βί τβ^επι βϊ5β).

3. /ιμη'Ι -- Ιιιά- (οτα$ (ϋ» οπι, βεά 3(1(1 ίίβπ/πι) εχ. άε ρταείοτίο (ϋ* ρταε-

ΙοΗχιπϊ) βί αάν. (0*> 8(1(1 Ρϋβίικ) — βί οιιπι ϋ»!»: . . Ο ίιιηο ίιΐΒϋΗ ρταε!ί$ /οτθ5

ρΓαείοηιιη» βιίΓβ Ινάαεοί , βί «οοαυίί αά ιε /βίΐιπι εί <Καί( βί . . εΗρ»• βί ίηρΓβϊϊίι (βίο)

Ιιιάαεί$ άίχ, Ρι/1. Ιειιι \ Ο Οαίά νί$ «ί {αείατη ίί&ί | άίείΐ (Ο Γβίροηίίιί) /. ΡίΙ. οητη

00>» . . ϋ80 είρ' Γβ$ροη(ϋί βί (εάρ' οπι) ίεη/$ | ίοίυπι οοηι ΟϋΙ> β(1ρΓ . . ϋ»" άί•

ο/Β«η | Βί<Λ (0 βα<1 εί) Ρίί. ουπι ϋΙ> εάΡ' 0 . . ϋ»ο («ατ. βί Ρΐί. | Οαοτηοάο (Ο

οάώ ϊίοιιί) ίαί. βϊί οοπι ϋ•> εάρΓ Ο . . ϋ»ο ^ιιοτη. ε«ί ίίοίιιηι | ρΓαβοοηίιαυεπιηί

εαπι Β0, ίιεπι ρταεοοηίϊαίί 5κηί ϋ» βθρ» . . !)•> ρΓαβοίηβπιηί (βίο) . . 0 αηηυηοία-

νεηιηΐ | ηιοτίε ουπι ϋ . . Γείίσ^υί ραββίοηβ. ΙΊ-βείετεα 1)1> εάρτ 8(1(1 ίβία, Ι)•1 »ιι•α;

ιιϊΗϋ βάοΐ ϋ«0 .. εί φ1"5 βΛο" άε) Γε««π•. >ηεα . . ϋ» οπι ηιεσ | Ανά. αιιίεηχ (Ο*
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Ρϋβίο (^οΐϋ ηηιρίΐϋδ άεβίάεΓβδ <->υάΪΓε 1)ΐ3δρηεηπαιιι ? ΰίχΐΐ

βιιίεηι ΡΠβΙυδ δι ηίε δειηιο Βίβδρηεπίϋδ ε$1, ΙοΙΠίε εαπι τοβ

βΐ ρεπίαεΐΐε 3(1 βγηη^ο^ηι νεβίΓβπι εΐ βεευικίυηι 1ε§εηι νε-

8ΐΓ«ιη ΐυίΐίεβίε βιιηι. ϋΐοιη» Ιυίΐηεί ΡΠβΙο Ι.εχ ηοδίΓη εοη-

Ιίηβΐ δι Ηοιηο ΐη ηοηιΐηεηι ρεεεβνεπί, (Ιί^ηαβ εδί βοοίρειε

ηαπίΐΓβ^εηβδ υη» ηιΐηυδ; φΐί νεΓΟ ΐη θεππι ΒΙηδρΗεηιανεπΙ,

1»ρί(1»η.

1 Οίεΐΐ εϊδ Ρϊΐβίηδ Εΐ£θ δεευηόιιηι 1ε§εηι νεβίΓβηι ΐϋόί-

εβίε ευηι. ΒίευηΙ Ιοίίβεί Ρί1»»ο Νοδ νοίαηιυβ υΐ επιοίβ^ΙαΓ.

ΏίειΙ είδ Ρίΐβΐυδ Νοη εδί αΊ^ηυδ οιαοΐΠβϊ.

5 Ιηΐηΐΐιΐδ νειο ρι-βεβεδ ίη ρορηίυηι είΓοιιπίδΙηηΙεηι Ια-

(ΙηεοΓοπι νί(1Ίΐ ρΐιιπηιοβ Ιβεπηιαηΐεδ Ιοίΐηεοπιηι εΐ άΐχΐΐ Νοη

οπιηΐδ π)ϋ1ίίΐϋ(1ο νπΐΐ ευηι ηιοιί. ϋίεαηΐ δεηΙοΓεδ 3(1 ΡιΙβΙιιπ)

Ι(1εοφιε νεηίπιηδ υηΐνεΓΚβ ηηι1ΐί«ιΐ(1ο υ! πιοπβΙηγ. ΟιχιΙ Ρι-

Ρ(1ργ οπι) Λαίο (εάρΓ Ηοε, Ό* οπι) Ιαά. ο«*> ΟΟ1» «Ιργ . . Ο™ ακα.-ϊιαίο Ινά. «-

αοίτοαίί *«Κ Λ | Λ«ο. Ρβ. ««η !)»■>« εϋΡ' . . 0 (ΛαιηανπιιηΙ | (?υία α,ηρί. - -

Μαίρη, οιιπι 0 . . Ό**° (?"'<! αηιρϊ. (Β* 8(ΐα α0 Ηο^ ν" ''1α5ρη• *'4/<ω α"<ί"'6 " -

εάρΓ ΟΜ αηιρίίΐΜ ίιαίο (Ηβο?) ΜαιφίΗΐηίαΙ ίί «ηβιϊί! υκ 0ιι<Μγϊ? | Ο*, αιι/ιπι Ν.

οπή. 0 ; εαρΓ Γίβροηαϋ Ρ«. . . η•"« αϊείί ΜΙ. ο* Ι » «ίο αϊ» 0 . . υ»"" «!ργ « ϊ*

| ΜαφΛίτηω ί5ί ου» 0 • . ϋ»1"5 *&< ΜαίρΛίτπία »ί (Ι)""" «Αϊ* νίάιΐν) Ι ίί ρο-

άαο. (0»ο ρτοΛιο.) αΛ 5ΐ/η. ικϋταηχ ίί . . εάρΓ ίί «η 5ΐ/ηο9οαα . . 1)1• ηίΐ ηκι (Ι |

βίοκηί Ιυά. ΡίΙαίο βίο . . Οϋ•» οπι υβα,ιιο άιιιη κα,αϊΐοτ />»«■ /μΑ Ρ•'• Λ'μ νοίιαταα

αί ϋΠΜΪ/ίοσΙΐίΓ | δϊ ήοη»ο «η Λοπιιπίΐη }««!. οα<η βάΡ' βΐ οοαϊεε Τΐιϋοηϊβ . . η» (εΐ

Ι)ο ■>) «ί ί« Λοπ.0 Λβιηΐηΐ -ρίΜουίπί | φΐΛάταρτχαί (ϋ« -β»α?) «ηα «κμμ οηηι

βάρΓ ϋ», Ηεπι οοά. ΤΙιϋ. ςικκίπιβίηία ιιιίηω «ηαιη . . ϋ» ωιοηι «««ω φιαάτα,,χηία

Ι αυι νβτο οιιιη οοά. ΤΚϋ. . . 0»<= «< ν*το , εϋΡ' ΟΜΟΓί « | ίη («»Λ• ΤΚϋ. οπι)

&ι<»ι ουπι ϋ« «Ιργ οοά. Τπϊΐ. . . Ώ» ίη άΌτηίηωη | /αρίααπ (Ο» ΡΓ«βπι ηυΗΐίπχχη)

. . είΡ"• ρι-»επι (Ιίί/ηΒί ίίί

4. £γ9ο «ο. ίβσ. «ββίτ. ϊιΐίί. ί«η» οιπη βάρ' . . 0»<= « ««« «α-1"0 6ία>ρΛίπ»'α "*,

υω ίααίΜίί η», ιν. Κ». ««*. Ι Ν<» «">'• «« ^"ί1»• εϋπ1 001,β ^^ ■ • °* ρΓ36Π1

;.« ηο«<Γα ιηαηοβί ηοο« ηοη οοοίάίΓί ςΐίίΐηοϋαϊη, ίΐεπκΐ"* "ΊΊ 9"'° α'β»ηί βίί ""^

«•«ο* | Βίείί «5 Ρ«. Νοη «1 ά. οταο. ο»πι Ο . . εΛρΓ οιη . . ϋ» (ίΐβσ• ϋ«?) Λ*.

«5 Ρ•Ι. Νοη £5ί οοηκι», ίΐεπι ϋ» βοΜίιί* οίβ: «ί οπιοίί^αίι/Γ , *ιά (αηιυι» οοτπρϋί

ίαηι ίί (ΙΐπιίίΙϋΐ. Λ

5. »η (εάρΓ οιη) ρορ«1η»η (*-«. /ι«ϊ. (0« «<1ΡΓ οπι ΙυΛ.) οοιη Ο•"5 «1ΡΓ • • <-

Ϊη ρορώο (βίο) «Γοαπιϋαηίί! («ο) /ι«ί. . . η» ίη ρορϋίο β< οίΓθ«η»<αηί« Ρ0Ρ"Ό ί""1

| «ΑΜί . . ϋ» βί ««ίίί | Λιάαβοτωη οοιη ϋ»>ο . . Οϋ» 1"<ίαί08 | ί«ίί εοη» Ο, Οβ

(Κι. ίίί ϋ« ; η•» άκϋ . . ϋ» αϊ*, αα ρΓίηοίρεδ ίαοβταοίϋΐη Ιι«ία«οηιτη | Ο Ο'ίτΚ η»

οιηηυ Ι ιηιίί (Ο ρΓ»βηι «« νίά(ο) . . ϋ» άίαάΐταΐ | 5ίηίο«« οιιπι 0<> . ■ ϋ»^ »^α

/«αοεοΓκη» | Ιάΐοφα νιηίπιιΐΒ «η. «ηιιΜ. ουιη ϋί» . . ϋ» ΐίίο υεηίηιιυ «05 ίί ίοία

ηιιιίί. ηίε . . Οϋ« «άΐ' ίάίο (0° εάρΓ αία ροΐίω) οοηϋίηίί (0« ειΙρΓ υίηίΐ) «ίηιΐίΓΜ

Ικΐίο (Ι)ο αίυίΓία ; εάρ' οπι) ηιιιίί. | Βί*. Ρίί. αα ίιια. (?ιιία (ίοίΐ «ί «ογ. οαπι Ο»•,
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Ι.ιίιΐδ α(1 Ιικίηεοκ (^υίίΐ ίβοΐΐ υΐ πιοπ31ιιγ? ϋίοαηΐ ίΐϋ ί^ιιΐβ

«Ιϊχίΐ 8β ίιΐϊιιιη <1εΐ εβδε εί τε^επι.

€ΑΡύτ V.

1 Νϊοοθεηιιΐδ βαϊεηι φικίηηι νΐτ Ιικίαπικ δίεΐίΐ βηΐε ρνβε-

δΐίίειη εΐ <ϋχΐΐ Κο#ο, ηιίδεπϋοΓδ, ϊυΒε πιε (ϋεεΓε ρηυοοβ 8ει•-

ηιοπεβ. Όίοίΐ εί ΡΗαΙυδ Οίε. Νίεοίΐεηιιΐδ <ϋείΐ Ε§;ο άίχΐ βε-

ΐ)ίοπΙ)ΐΐ5 ε( δβεεηίοΐίοιίδ ε( Εενΐΐϊδ εί οηιιιί ηιυΐΐίίικίϊηί Ιιι-

(Ι.-ιεϋπιιη ίη δγπ3£0£3 (|>ΐίϊ<1 Ιιαίιβίΐδ ειιηι Ιιοηιΐηε ϊδίο ? Ηοηιο

ίδΙε ηιυ1ΐ3 ηιπ-ηΙ)ϊ1ί;ι ΓααΙ εί 8Ϊ§ιΐ3 <ρΐ3ε ηιιΐΐπδ Ηοιτιπιυιη ίεείΐ

ηεο ΓβεεΓε ροίεβί. ΰίηιΐΐΐΐΐε ειιπι εί τιοΐΐΐβ 3<1νθΓδΐΐδ ευηι 3ΐί-

<} ιι ΐ<1 ηκιΓι^ηηπ : δι εχ (Ιεο βαηΐ δί§;η3 (]υαβ Γαοΐΐ , δίβϋυηΐ *, 8Ϊ

ηιιίεηι εχ ΙιοηΓπιίΙηΐδ, (ΙϊδδοΙνεηΙιΐΓ. . ζ)»Ϊ3 εί Μογβεδ πιΐδδΜδ

3 (Ιεο ϊιι Ε§}τρ1υηι ίεείΐ δί^ηβ πιπΙι,ί, ηυβε <]ΐχΐΐ ΐΐΐΐ (Ιευδ Γ»-

οει~ε 3π1ε Ρη3Γαοηεπι Γε§επι Ε^ρΐί. Ει ει•3ηΙ ΐΒΐ ουΓβηΙεβ

ιηηΙβΓιοί Ιαηιηεδ εί ΜβηιΙίΓεδ, εί ΓεεεπαηΙ εί ίρδί δί^ηβ (ρβε

ή*τη βαρΓ . . Ό* [>ϊα. Ρϋ. αά ίοϊ Ουαη ηιοπίί«Γ . . Ο πιβίβ οπι | Οίο. ίίίί ειιιη

0•Ι« . . 0 βάρ* ΠίροηάιηιηΙ ίίεπιη» (εό!ρ' οπι) Ινάαή \ ϋβο άχάΐ !β ιρ/ηιιη

V, 1. ΐ)Η- ειιπι ΑΟΙ)»!" εΗ|τ . . Β οπι | Κοαο ειιπι 0>>ε . . ΑΒΟΟ» 8(Μ <ε |

η»ί»ει-ίεοΓ5 (Β - εοτώ'5*ίηιε) οηπι ϋ•>ε . . ΑΒΟΡ* αάά ϊιιάα | ίκβε — ιετηιοηεϊ εαπι

ΑΒΟΡΊ" . . 1)» «ιί άίαηιή! ρανοος »ηεο5 αηάϊη ίεηηοηίβ \ ΖΚείί ίί Ρίί. εαπι ΑΒΟ . .

ββοο (Μχ. ρϊΐ. (ί | (Ιίοίί οππι Α . . ι εΐϊηυϊ άχχίί | ϊεηίοτίδ. εί ϊαεετίί. ειιπι ΑΒΟ . .

Ι)β1)ο κν. ΙηΛαεοηιηι εί ίοήΐιϊβ βί «αε. | Ηαύιίίί ειιπι ΑΒΟ ρπργ . . 1)Ι> ςωβππΗηϊ,

ϋ»Γ φιαίτίΐϊι | ηιηΙΙα ηιι>α(>. (αοίΐ (Ο (ίάί) εί αίηηα οπγπ ΑΟ , ίίπη ηιιιΙΙ. ίίρη. εί

ιηίιαίι. /ί«ί Β , ϊίβηι «Ιρτ ηιηΙΙα (οπι ΒηΙε» Ινηιιο ίίίί) [«XI ίηίηι ηιίΓοίη'ίία . . ϋ»1>ο

ιηχιΙΙ. 5ΐ'3>ΐ• (αοχιίαΐ (Ό*ν (αάΐ Ιοηα) (Ι <)1οήο$α | φιαί — ροΙαΙ οιιιη ΑΒΟ, ϊΐιιη

«(ΙρΓ ςιιαί ιΐίΐηο αΗκϊ [ιάΐ ηίο ροΐιιΐ [αατβ . . 0•> φιαίία ηυίίιυ />ο1Ι η«ο /αο«Ί . .

ϋ»••. ηιιαίία ηιιϋΜί ^βοίί ίη ίίττα Λοηιο ηεο /Όιίι'ί | άιηιίΐϋΐί• (ίίβ Αϋ»•": β^Ρ' ; ΒΟ

ρίτπιιίΐ ) ίΐιι» (ΐΐβ ΑΒΟ εθρΓ; 0»1>ο αΐιηη) | αίυ. βυη» α/ιςίΗκί (Β (μάά , εσρΓ οπι)

ιηαΙϊ(/»σπ αιπι ΑΒΟ β«1ρ' . . ϋΊο β» αΚφήά (αοιτβ τηαϋ; ϋ» βί «ηαίΐίπι /αοίΤί | η

(Α οΐίία ίί) — φιαί [αοίΐ (Α ?«. ^αο. ροβΐ ιΐαύ.) ίΐαύηηΐ ουπι ΒΟΑ βιΐρ' . . ϋ»1>«

^ί ιχ ά(0 ϊβπΙ (0»<! ιιΙ) , ίίαο. ίΐ'^ηο Μία (0»« ιιιιβ) \ ϋ»1"» ίί «βτο | τηί$ιχιι (0»•>

ροβΐ £σ.) α «ίβο ίη £ρ. /βοιί $ίαη. οαπι Αϋ»•» . . ΒΟϋο εϋρΓ ιηΐ!$ιι$ βίί (0 /Όι'ί) ο

ίίο ίη ΕραρΙαη (0 ίη Και/ρΙο , ΐΐβπι Ρ» ροβΐ /'ίοϋ «ί^ησ) βί /βοί( ίί»ησ | Λ"ζί/ .• Α

ά\χ(ταΙ, ΐ)* ρταβοβρι'ί | <!/» (Α ίί) . . ΒΟ οπι | (αατι (νβπβ ροηΐΐιιι) . . Α οπ> |

ΑΒ <χτατΛ ΐαταοηι (Β ΡΛαΓ.) τβρβ (Β τ«ααη) Εα. '(β«ΙΡΓ οπι πα. Εα.) | ίί (Ο» οπι)

ΐΓΟβί (ϋ° οπι) ίΜ (Α οπι) | οχιταηΐΐ! τηαίιβά εππι ϋ», ϊίεπι Ο* ΡΙογ εκτ. ηΐίίίοί

. . ΑΒΟ ηιηίί/ϊο ίί (Β οπι) ίηοοηίαίοΓίί, ϊίειη ε<1ρτ ίηεαηίαίοτΐ5 . . Ό* ηιααί | Ιαηηα

11Μ11 ΑΟ<>; ΐιβπι Αηηιβι ε^Ρ' . . 00» Ιαηηα; ίιεπι Β Ιοαηα, Ό° ΡΙογ /β«ί> | εο!ρ'

ΜαΦκ$ | εί /ίί. (Οα /ίοίπιηίαΐίί ; Αϋ» οπι ίί) ίί (ϋ•> ΡΙογ οπι) ίριί ειιπι 0; ϊίεπι

ΑΙ)•Ι>€ ΡΙογ . . Β ίί /ίε. ΡΓβεΙεΓεβ Ό» βίοι ρβτ ίηεοη/οίίοηε» κηα! \ ςκοί /εα* ειιπι
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Γεεϊΐ Μογδεβ, 56ί1 ηοη οηιη'κι , εϊ η3θιιεπηιΙ εοδ Εο^ρΙπ δ'ιουΐ

<1εο8, Ιβηιηεηι εΐ Μ3ηΐ0Γεηι : εΐ α,υοηΪ3ηι βί^ηη ηιααε ΓεοεπιηΙ

ποιι εΐ'ηηΐ βχ <1βο, ρεπεπιηΐ εΐ ϊρβί εΐ ({αϊ εΓεόϋά'εΓυηΙ ειδ.

Εΐ ηιιηο ϋΐιηΐκΐίε ηοηιίηεηι ΐδΐυηι: ηοη εηίηι εδί (Ιϊ^ηηβ ηιοιίε.

2 ΌίοιαηΙ Ιικίηεΐ ]Νϊοο(1εηιο Τα (Ιΐδεΐρυΐιΐδ εΐυδ ΓηεΙυβ εδ

εΐ νεΓΟυηι ριο ΐρδο (3γΪ8. ΰΐοίΐ 3(1• εοδ Νΐεοίΐεηηΐδ ΝυιαψιίίΙ

εΐ ρΐ3εδεδ άίδαρυΐιΐδ εΐιΐδ ΓηοΙυδ εδί εΐ νεί'οιιηι ρι*ο ΐρδο ίαόΐ?

ιιιιηκ]ΐιί(1 ηοη οοηδίίΐιΐΗ ευηι ΓηεδβΓ βυρεΓ (1ΐ§ηΐΐ3ΐεηι ίδΐ3ΐη?

Ει•3ηΙ νειο Ιικίηεΐ ΓιεηιεηΙεβ εΐ 5ΐπ<1εηΙεδ (ΙειπΐΒιΐδ 3(1νεΐ'δυδ

Νΐοοιίεηιιιηι. ϋΐεΐΐ 3<1 εο'8 Ρϊΐαίιιβ (^αίιΐ δΐιΐίΐεΐϊδ (ΙεηΐίΒαβ

3(1νεΓδηδ εύηι νεπΐ3ΐεηι ηυόϋεηΙεδΡ Ι > ϊ 1 1 1 1 1 1 Ιικίηεΐ Νΐοοϋεηιο

νεπίβίειη 'ίρδΐϋδ ηιτΐρϊηβ εΐ ροιίϊυηεηι εαηι ΐρβο. Οϊείί Νί-

0(ΐ(Ι(•ηιΐ)8 Αηιεη βηιεη ηηιεη, :κτΐ»ΐ;ιηι δϊοιιΐ (Ιΐχίδΐΐβ.

Β1}1>ο . . ΑΟϋ» α», (ιαταΐ | ειά (Ο φιατηνϊί) ηοη (ΑΒ βοΜ ροΙιΐ€τηηί) οτηηια (ϋ«

ρβτ οηιηχα) οιιπι ΠΙ", ίίβπτ ΑΒΟΟ» . . Όε 3(ά ηοη ηαοηιηιηΐ ίοβ εΐε οπιΪ33Ϊ3 ρΐαη'-

Ιμι•. . . γιΙι'γ ιΐ ηοη ροΐίταηΐ (αοΐτί οηιηία αϊαηα φιαε [οοοταί Νο\)ίΐ! \ ιΐ (Α αιΐιΐ Ίι,ίγ)

ηαοχίίΤΗηΙ (Ο Ηαοεοαηί) — άιοι: Ηβεο οιιπι ΑΒΟϋΙ) (εΙ ϋο) εα!ρΓ; Ιαηιηαη Λ

ΜαηΑππι νβΓΟ εχ βοΐο Α αιΐιΐίιΐί | εί ςοοηιαηι — βί (ϊΐ» Ο, ρΐεπ'αυε οιη; Α Μ

βί »ρ$» φα) ίριί εί αιιί οτιάχά. (ί$ . . ε(1ρΓ οοπ-υρίε φιοηίαπι $ϊ§η. αιιαι [ΐοΐταηΐ ψάα

ηοη εταηί ϊχ άεο ριήαηιηΙ, εί χάιο ηοη οηάβύαηΐ βίί . . ϋ» ροδί ίίά ηοη [ρβτ] οηιηκι

«ίο ρβΓ§ίΐ: εί ιίαηα φιαι (ίοιηιηΐ πιαι/ί ηοη εταηί εχ άιο, ιίοιιΐ ηοϊίίί νο! $αϊοαι εί

Ρηαη$αιϊ: ρβηεηίηί ίριί ψά /εοεπίηί εί οιηηία αιιί οτοάίάοτιιηΐ ι'ία | ΕΙ ηιιηο αϋσι.

αιπι ΑΟ»•>ο , ϊΐεπι 0 ηιιηο αιιΐίηχ άίιη. . . Β <ίίη». (τςο , εάΐ'Γ 191'ίΐίΓ άίηι. | «ίιιηι . .

Ι)* Ηιιηο | ηοη «ηίη» — ηιοΓίΐ (Ο ιηοΓί») . . Ό* ςω'α ίίιρια άι φιών* οιαη αοοη-

Λ-αίίί (χ ά(ο ίΐιηΐ , οΙ ηοη αϊ άι<βΜ$ ηχοτίί.

'ί. βίο. (0 εάρΓ ταροηάίτηηΐ) Ιιιά. Νιο. οιιηι ϋϊΐιο , ΐιεπι 0 βίρτ . . ΑΒ άΐ-

χιηιηί Χίοοάίτηο (Β οπι) Ιιιά. \ Τιι . . Αϋ ε<1ρ«• »άά υΐ νίάιηιιικ , Β ι-ίιΐιιηυα | ίΐ

ικτο. ρτο «ρϊο (αοί! οππι Ο»1>ο . . ΑΒ ςιιί (Α φιοά) νντο. ρτο ίριο (Α ιΊΙο) Ιοςικηι,

ΐιεπι 0 εάρΓ φή ρτο ίο ίίπηοηαη /αοίί | Λιιηκ/ι/κί (0'* οπι) βί (Β οπι) ρτα($ιι \

ίΐ «βτ6. ρΓΟ ιρϊο (αοίΐ ευηι ϋ»>> . . Α Β φά (Α (]ΐιοά) ρτο (ο ίίτηιοηίΐη (Α »(ηη. ρτ.

ίο) (αοίΐ . . 0" ςω ρΓΟ βο Ιοφιϋιιτ . . 0° Ο* οπι Οίο. (ϋ»•» άίχ.) αά (05 (ΑΒΟ ίίι)

Λίο. Νιιηκιιιίά — [αοίΙ , ίι.κιη οι!|"' υηα <:ιπη .ιειρ], ηιρβτ ιϋ<ρι. ίίίαηι | ϊϋρ. (Ιίο.η.

Μ/ΛΒ» ουπ) Ώ*ϊ>ε . . ΑΒΰ <η Ηαο άίίΐηίΐαίε | ΕγοπΙ νβτο (ΐίβ ΑΟϋΙ"; 0>"> αιιΐιηι : Β

βιΐρ' οπι) Ιιιάαά (Ο οπι) | (ηηι. (Ι δΐήά. ά(ηί. (Ο οπι β! 5ίΓ. ο!ρηί.) αάν. Νιο. οανα

ΑΒϋ ε^Ρ' . . 01>ο (ηπι. ιΐ ςίτ. άίηίίΰιι$ ιιιά (0^> οπι ά. ι.) ίϋρίτ Λ'ίοοιίειηιιιη . . ϋ•

Ιηιηίηία , οιιηι ηαιο αιιάίβτιιηΙ, εί 5ίΓΗΐί6αηί ϊηρίτ Νίοοά. ΡηιείεΓεβ Ο ε<1ργ βάά

ρτορίΐτ ηαιο νοτοα, Α ρΓΟ ήίί νιτΜι , Β ρΓΟ /ικ | όίοίί αά εοί (Α εάρ•1 ε«) Ριί.

(Ο Γϋηο άίχ. Ριί. Ιιιάανίί) (}ιιίά Ίίν. άιηΙ. (ΑΒ οπι) αάυ. ιιιηι (Ο Μοοάαηιιπι) να.

αιιάίαηία (Ο άίοιηίαη) ουιη ΑΒΟ «<1ργ . . ϋ»•»1 οι» | άίο. Ιιιά. Νίοοάίηο (ϊΐβ εάρ';

Α Β Ρι'ίαίο) οιιηι ΑΒ εάρ', ϊΐεπι ίηίίτίο «ίίι«Γ«η1 Ιιιά. Νιο. Ο . . ϋ»1»0 (εππι ίυρε-

ΐ'ίοίίοιίΝ εοηίυηβεηΐεβ) ίί (ϋ1> οπι) άίο(ηΙο$ (ϋ» οϋο«6αηί) ίϊ | νβΓίίαίειη — απη

ίριο (ϋ« «ο) εππι ϋ1»: . . εάΡ' νιτϋαΐα ΐρίίιιι ραΓίβη» αοοίρίαι οιιηι ίριο . . ϋ» Κ«τ.

ψί. αοο. εί ροίΜΜίοηαη ιιιηι ΟήΗίίο ηα6«0ί . . Ο Υοτοα ίρ$ίιι$ οηάί$ : οοοίρία» ρατ-
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Οαριγγ VI.

1 Εχ Ιικίηεΐδ φπ(1;ιηι ηΐϊιΐδ ηιιίειη εχδίΐίεηδ Γ0£3ΐ ρπιε-

δΐίίβηι υΐ νρΓίιιιηι (ΙϊεεΓεΙ. Οϊοίΐ ρπιεβεδ (^αΐοΐ νΐδ (ΙίοεΓε, <1ίι•.

Οπϊ (]"ι\Ίΐ £§ο Ιπ§ϊηί3 οιΐο 3ΐιηΐδ κημΊκπϊι ϊη πιΓιπιιίΐηΙρ ΐιι

Ιεείιιΐο ϊη (Ιοίοιε ρεδκϊηιο. Εΐ νεηϊεηΐε Ιεβιι τηνιΐΐϊ (Ιαρηιοηίηπ

εί <1ΐνει•δίδ ιιιΓίΓίηίΐ.ΊΐϊΙκίδ (ΙεΙεηΐί ουί'ηΐΐ βαηΐ ηΐϊ εο. Ει ^υϊ-

(Ιαηι ΐανεηεδ ηπδειϊΐ βιιηΐ ηιεί εΐ ροΓίβηΙεδ ηιε ίη Ιεείιιΐο ρο-

δυεπιηΐ ηιε ηηΐε ευιη. Ει νίίΐεηδ Ιεβιΐδ ηιίδειίυδ εδί ιηεί εΐ

νρΛυιη (Ιίχΐΐ ΐϊΐϊπϊ Τοίΐε £ΓαΙ>αΙυηι Ιιΐϋηι εΐ πηιΙηιΙ.Ί. Εΐ δΐ3-

Ιιαη ι'ί ροτίίοηειη οιιηι εο . . ΛΒ νιΗΙαβ ίρίίιιι αοείρίαί ρατ/εηι εί ροτίίοηειη (Β οτη

εί ροτί.) οιιηι εο (Β χρ$ο) \ ΙΗείΙ (ίΐβ ΑΒ εάρΓ ; 0»1>ί άίχ. , Ο ίΐίι. αιιίειη) Νιο. |

Ληιίη ΙβΓ οιιηι ΑΒΟ . . ϋ»!": βϋρΓ ββιηεΐ | αοοίρίατη . . Β /ΐαί

VI, 1. Εχ Ιιιάαείί (ρΐΌ Κϊ: ϋ° Εοήιηι εχ εποιβ οιΐιιιη ΙΐίΐόεΙ) φιίά. «Ι. αιιίειη

(Π« ρο8ΐ Εχίεηί, εάρΓ 3π1β αΐίτϋ ροηίΐ) εχιίίίεηί (είΙρΓ ρτοείί.) Γοααί (\1& ϋ•»; ϋ•ε

τοααοαΐ : ειίρι άίχίΐ Γηαίηία εΐο «ηιϊβϋί'β ι-εΐϊα,υϋ) ρταβί. ουπι ϋϊΐιο , ϊιεπι εθρ' . .

Α αίίιΐί αυΐεη Ιαάαεηι τοαανϊί /είίίηαηίετ ρται:., ϊΐβπι ΒΟ αΐίιΐί υιάάατη Ιιιά. (ειί.

τοαανίΐ ρτ. \ ιιΐ υετο. άίο. οιιηι 0•>ο . . Ό* ηί υείΐεί αηάίτε νετίιιηη . . ΑΒΟ άίεεηα

Ρεηηίίίβ ηιε (Α ηιίηί; Ο αάά άοηχίηε) Ιοφιί (Α ροβΐ ναΊκιιη) ιιηιιιη νετοιαη αά (ε

(Α ίί&ί ; Ο ίοαιιί ουτατη ίιιίΐίίϊα Ιιια «ετ&ιιηι) | ΣΗο. ρταίί. Οπια (ϋ» Οιηηιηιά) υίι

άίο. άίο (ϋο ίΐηΐΐ" Ουίί) ουπι ΟΙω . . ΑΒΟ ρταε»ει άίχίί Εοφιετε (Β 3ΐΜ σκαε υίι,

Ο φιίά νί$) | ψιη' άίχίΐ ουηι 1)& . . ϋοΒ «ί (Β αάά ϋΐβ) άίχ., Α εί ηεροηάαα

-άίχίΐ, Α αϊ ϋίε | Ει/ο εηηι ϋ!»1>ο . . ΑΒΟ οιη | (παίηία (Ο ψιαάταφ,ηία Η; εάΡ'

αι1<1 ε<) οοΐο αηηί$ οαηα ΒΟ εάρ' . . Α0«1><: ίπι/. (ϋ» ρίΓ ίπο. , ϋ1>« ίη ίπο.) οοί.

α7ΐιιο5 ! ίαοεϋαηι (Β ίααιί) ίη ίτιβιτη. (Β αάοι ηιεα; Ο ίτι/ΐπηω ρΓΟ ίη ίη[.) ίη Ιε-

ΐ'ί'ϊ•''<> (Β Ο οπϊ) ίη (Ιοί. ρε$ϋ. ειιηι ΑΒΟ . . ϋ>>« ίααιίαιη ίη Ιιοίο εί εεείάί ίη ρεήειιΐηη

ίί 7>αΓί«πίιοηίη> ο!οίοηιηι (ϋ•> εί οοϋιΐίε ίη ρετίαιίο εί ίη ρατίϋΐ-ίϋοηε ίΐοίοπιη» ίαοιί)

. . βάν ιγ/(•ι-//> ίΗθί(ίί ρετίειι/α ρίιΐΓίτηο ίη ραΓίιιπίίοηε οίοίοπιπι | εί νεηίεηΐε (0^> νε-

ηίεηίί εηί7ΐι) /. τηυ/ίί ιΐαεηι. εί (ϋΐ> α) (ϋκετίίί - - α\> εο οιιηι ϋ1": . . ΑΒ εί υεηίεηίε

}(ΐιι χαηαιϊί ηιε; ιιιιιΙΙι ειιίηι (Λ εί τιιιιΙΙι) α άαειηοηίΐιιΐί νεχαίί εί νατίίί ΙαηβΐιοΓίυηί

ϊαεεηίει αο εο (Β οπϊ) ουΓαίι' «ιιηί . . Ο εί νεηίεηΐε Ιείΐι, Ιαπι βίοΐίπι ρεΓ^Ιΐ; είαιηανί,

εί ίριε ΙοοιιΙιΐ! ειΐ αά ηιε άίοειΐ8 ΤοΙΙε βίο; 8ε<1 νίιΐε ροβ[ «απιω [αείιΐί ϊμπ». δϊπιϊ-

ΙϊΙογ ειΙρΓ εί υεη. 1ε$ιι άεΐαΐας ϊιιιτι αηίε ευτη ίη Ιεοΐο. ζ)ΐίί νίάεηδ ηιε ε(ο | £{ (Β

ηαηί) φιίά. ίιινεηε» ηιίί. ειιηΐ ιηεί εί ροτίαηίε$ (ϋΐ>'• ροτίανετηηί , ιηπί ■ <!.-, ηί$. α. τηεΐ

ίί) »ηε (0° ίηα>) ίη ίειίιιίο (ϋ1": ίεείο) ροίυεπιηί (ϋ'χ' εί άηχετιιηί) ηιε (Α οπϊ) αηίε

(Ι)οε αά) ευτη | £ί ΐ'ίίίεηί — άίχίΐ ηιίίιί (ϋ<: οπϊ) οηπι ϋ1"1, ηβο Γειε ϋπεπιπί

ΑΒ; Ο νίάε βηΐε . . ϋ» ίοΐιιπι Ιοουπι 8Ϊο ΗποεΙ — ίαοαί ίετοϊοί^ηιίί ίυχία ρηυα-

ίίεαηι ρίίοίηαηι ραίίεηί ηιαοηοτη ί7</ϊηηίία1εηι , βχφεείίΐη.5 ίοηίίαίεηι, οιιαε ^είιαί ίη

αάνεηΐιι αηαείί (μα ΙιιτύαοαΙ αφιαιη $εοΐίηάηηι ίετηριυ: εί ψι'ι ρτίοτ άεχι:εηάίχχΗ ίη

αφιαη\ ρο$Ι εοηιιηοίίοηεηι αςααε , .«ιηι/ί (ίεοαΐ αο οτηηί ίηρ"ηηίΙαΙε. ΕΙ ίηνεηίιη! ιοί

ηιε Ιεβια Ιαηαιιίάιϊιη άίχίί αά ηιε Κίϊ «αηι» /ϊετί? ΕΙ τε$ροηάί εαο Ώοηχίηε, ηοη Λα-

οεο ηοΒίίηεπί ιιί, οιιηι 1κΓ6αία (ηιτίΐ ααιιο, ηιίίίοί ηιε ίη ρίίοίηαηι. ΕΙ άίχίί ιηίήί

βϋΓαε εί ίοίίβ ειχ | 2Ό(ίε - - α&ιδκία ουπι ΑΒΟ, ίΐεπι ρπιεπιί$80 5ΜΓ<;ε (Ό» ιιαο! εί)

ΟΙμλ ςάρτ | ΕΙ $ίαϋιη. 5αηι<5 (αείιιι ιιαη (Β οπϊ) οιιπι ΑΟΒ . . ϋ» εί «»ρί5 (αεΙη$
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ΐίηι δαηυβ {*;ιοΙιΐ8 δπηι, Ιιιϋ ^πιΒ.ΐιυηι ιπειιηι εί Λΐιιΐίυΐηνι. 1)1-

οιιηΐ ΙικΙ.'ΐοί ΡϊΙ»Ιο ΙηΙεπΌ£3 ευηΊ ψιβίίδ Γυΐΐ (Ιίεβ (|ιι;ιιη!ο ειι-

Γ3ΐοβ εβί. Ε>ϊχίΐ δϋΒΒαΙυηι. ϋίοιιηΐ Ιικίαεϊ Νοηηε δίο θοευί-

πιυ5 φΠ3 ϊιι 8;»1)1>αΙο ευΓβΙ εί (1ηεπιοιιε5 εχρε1Πΐ?

2 Ει ηΐΐιιβ (]ΐιί(1ηηι Ιικίβειίδ εχδΐΐίεηδ (Ιίχίΐ Οηεπίδ ηηΐιυ

βυπι, νοεεηι ηικΓιοΙκπιι εΐ ηεπιϊηεηι νί(1εΒαπι. Ει (ΓβηβεηηΙε

Ιεβα εΐηηιβνί νοεε ηι;ι»πη ΜίβεΓειε πιει, Γιϋ Όηνϊ<1. Ει ιηϊ*

δειΊυβ εδί ηιεί βΐ ροδυίΐ ηιηηιΐδ δυ3δ βιιρεΓ οουΐοδ ηιεοβ, εΐ

νϊιΐϊ δΐηΐΐιιι. Ει ;ι1ϊιΐ8 Ιυιΐ.ιιπιχ εχδίΐίεηδ (Ιΐχίΐ (τίΙΛεΓΟδίιδ εηπι,

ίίαΚτη . . Ο10 εί -ιίηε τηοτα ιαηα(η$ ϊβπι . . εάρ' οπι | ΙιιΙί (0^> ρηβπι εί) ί/ταΐκ*•

ίιιηι (Α Ιεοίϋίκηι) πχιηπι εί αηιοιιΐ. (Α οάά «η άοτηιαη ιηεατη) οατο ϋ»1>Α . . ϋ« «Ιί»

εί ΟγΙργ οπι) ΐίίττίχί (Ί-ι1|"" ;κ1ιΙ ίίαίιηι) εί αυώιιίανί . . Β ίιιίί (ί αί>ϋ ίη άο<ηιαη

τηεαπι . . 0 ρΐΌ Ηϊβ βίο: ηιιιί/ί ιηίνι νιχαϋ εί ναήίί ίαηρϋοποιίϊ ίααηία ητί'υ $<Λο

εατανίΐ | ΰίαιηΐ — Ιηίατο^α (ϋ» ρι-ηεπι ϋσπιίηε ρτααα) — /Ίαί (ϋ* /οετϋ; ϋ*

(χάαι ?) άϊα φιαηάο (ϋ» ίη σιια ίαπα/ιχιάΊω) οχιταΐΜ3 ε«ί ( ϋ« ο«γ. (ΊιίΙ ίί χαηαίιι* ε»Ι)

οιιηι Ι)1"••1 . . ΑΒΟ ΑιιάίεηΙιαι (Ο αάά αιιίεηι) Ιηά. άίχ. ΡίΙαΙο (Β οπι) /ηίεττηρα ιντη

ίη α,ιια (0 ςικ>) αϊε ιαηαι {ηκΐηα «ίί (Α /υϋ «αηαίιυ) . . €•άρ«• ίηίεττο^αηΙϋΗΒ Ιηάαιίι

φιαίίκ άί(3 Ιιιηο ΐταΐ \ ΌϊχίΙ (ϋ• αάά Ιαη^ηίάιΐ! εαηαΐΗΒ) 8αί)θαίκτη οαιη ΟΙ"» ; ϊίετη

β<1ΡΓ ηιρ- 8α66σίϋΐ» . . Β ηιροηάιί ϊΙΙβ, 0 άίχ. ακίειή Λοηιο <ί/β, Α ταροηιΙΗ «ι

οιιϊ ΟΗταΙη» [ηεταΐ άίαια; 1«™ ρβΓ^υηΙ ΑΒΟ 5α66αίσ (0 -ίιιιη; ΒΟ αιΐά /Ήιί ςιιαικίο)

ηκ (0 »Ηά /ί»«5) μ?>ιηπι /«είί (0 ίβ«. «ο.) | ΛΌ. (ΑΒΟ (ϋχίτκηί) ίικίαίί . . ΑΒΟϋ»

πΐΐ"• αιΐι! ΡύαΙο Ι ιΝ'οπηε 5ίο άοι-Ηϊιηιια οιιπι Ι)λΙ> . . Ι)ο ηοη ί5ί ίίευΐ οΐίοίηιικ , ΐάΡ'

ηοηηε «ία (ίί.Γίιηιυ . . ΑΟ Λιιηιςιιϊιί ηοη ρτο&ατηνί, Β Εοοί ρτοΐιανιης | ίί (Ιαετηοπί:

ίχρίίίίί οαιη ΑΒΟ . . ϋ•» ίί άαΰτηοηία βίίοι'ί, Ρο «ί βϋοίί <1α«ηιοη>α, ϋ» ίί »η ρτίη-

βίρί ίαίΐηοηίοΓϋΠί (ίαίΐηοηία εϋοϋ . . εάΡ' οπι

2. Εί αϋκί ψιϋ. 1ηάα(η$ (ϋ« εχ ΙικΙαβ>$) ιχΜίαΐΒ (0»β ίχτίτ») άίχ. α\π\

Τ)Λο . . ΑΒΟ Ιίίπι αΐίια Ιηά. άίχ. . . βάΡ' Α/ΪΜ! ^ιικί. ρτοϊίίίβηί άίχ. | ηαίι/ί 5ηπι

(ϋβ /Ίιί) οαιη ϋ•> ™!ργ Ό» . . ΑΒΟΓ)» ίτατη [ υοοειη (ϋ« νοοίί) οικίκο. οαηι 00»>>«

βάρϊ . . ΑΒ ίί υοοεη» Λοπιϊηΐίΐη (Β οτηηίυη νοοίϊ) αηάίιύ. | ίί (ϋο »ίΛ) ηίπιϊποη

ν\Α(1>απι (ϋ» «ϋβτί ροίίταη») εαπι ϋΐ»»» βάρι . . ΑΟ {α<Α«η αυΙιηι (0 λοτηίηιιηι ο«ι-

ίίπ» ^αοίίί) ηοη νίιίβοατη . . Β οπι | ΕΙ (Β οπι) ίταη$ίΐιηΙί (Α Τγοπϊ. ααΐηη) Ι. ίί.

νοίί ηισ9η. (0 οπι υοο. πιο., ΑΒ ο!, ίί άίχ») -- Ουη<1 οαηι ϋ•": β(1ρΓ ΑΒΟ . . Ο*

ίί ο»τη ίΓαη5«ί5ίί ΙιαιίΒ, αιιάίνϊ ΙιΐΓ6αη» ρταίίο-ίΐιηίίη» ίί Μΐίίΐτοραι;» ^ιιί<1 ίΐίίί; ίί

άϊχβηιηΙ τηίηί φάα ί«ι/.ί ΙταηιίνεΙ: ίί ίίαηιαιη (ίιαίΊΐί /ί«υ /ίίί Βαυίά, πιι'ί. ηκι | ίί

«ιι'ϊίΓίκί ί5ί (Α οπι) πιει ίί (ϋ«Β0 οπι) ροίηίί (ΒΟ βοΜ ίπίηι) πιαηιΐΐ (Α ηιαηιοη)

ηια! (ΑΒΟ οπι) - - νϊά. ίΐαΐϊτη (ϋ» ίίσί. υίοϊ. ; ΑΟ ίίβί. 5αη«5 [αοΙα$ «π» «ί ι*ί«,

Β $ΙαΙ. ίαηαυχί ηΐί ίί νϊάί) οαπι ϋ•"» ΑΒΟ ; ϊΐβπι βίρΓ ςυι' τηίί τηί«ίΓίι<5 ροίΐιϊί — β<

ιίαΗηι νϊάί . . Ι)•1 εί }1απ! ίυααίΐ ιηε αάάηά αά $ι ίί άίχίΐ ηιί/ιί Ουί<ί π.<? ίί ίΐυι

Οοηιϊηί, «ί ηιΐίατπ. £1 άϊχίΐ τηίήι' Κεφίοε: εί οοη/ί9ίίπι νϊάί, εί ίίοιιίι» ηιτη ευπι,

βαηάιη! εί ρΓαίϊαϊ αρεηί | £ί αϊ. Ιηά. (ϋ1> φιίάαιη, κάντ ονα) ειηί. (Ι)• ίχίει»,

«<1ργ ρΓΟίΐ'ίίίηί) (ίίΛί εαπι Ο•»» β<1ρ» . . ΑΒΟ /ίεη> αϊ. /ιια\ (Ο οπι) οιητίηι οογοπι

Ρίΐαίο εί ρορυ/ο αίί | σί66ϊΓ0ίΐυ (Ο ηϊηΛετοαιίί , Α {π'Μκ»!») οηπι ΑΒΟ . . Ι)•*ο
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βΐ βΓβχϊί ηιε νβι-Βο. Ει αΐϊιΐδ <1ΐχΐ( Ι,βριοβπδ ογοτπ, εΐ κηηηνϊΐ

ηιο νβΓΒο.

Ολρυτ VII.

Ιΐοηι Ρΐ ηιπΙϊθΓ ψι;ιε(1ηηι νείΌΐιίεα ηοπιΐηε η Ιοη^β οίη-

ηΐ3νίΐ ριηβ$ϊ(1ί Πιιειίδ δ3ΐι§πϊηε ει•3ηι .ίΒ ηηηΐδ ιίικκίοοΐπι, βΐ

1εΐί§ΐ Γιιι)1ιγΊ;ηιι νεχίΐηιεηΐϊ εΐοβ, εί βΐηίΐηι Πιιχυβ κηη^ιπη'ικ πιβϊ

δίθΐΐί. 1)ΐαιηΙ Ιικ1;ιρΐ Ι,ε^βηι ΗαΒειηυδ ηιιιΐΐειεηι »<1 ΙεβΓιπιο-

ηΐυηι ηοη νεηΪΓβ.

Ολρυτ VIII.

Ει ηϋί φΐίίίαιη, ηιιιΐΐΐΐιηΐο υιγοπιπι 30 πιυΐΐεπιιη, οίηηι»-

κΙργ θΗπ-ι/5 | ετεχίί οατη ΒΟϋ" εΗρ' . . Λ άχτεχχί , ϋΙ> εοιτεχίΐ [ νιτΙ>ο . . 0

ΙαηΙηηχ νετίο, Α ρετ «οΊκιη» | ΕΙ (Ό" οηι; ϋ1> ϋαη) οΙ. (0>> βιΐά εχιχίχαχ», Ό*

ϊχχάαεχκ εχίεη$) άχχ. ί,ιρτοίη» — ίαηανχί (0»1>β ηχηηάαχήί) ιηί (ϋ»0 αάά ιοίο)

νετύο (Α ρετ νετύχιπχ. ϋ" «(1(1 ύία'ηχ ΥοΙο, τηχιηάατε: εί ϋΐκο χηχιηάαίχχι $χαη α

Ιΐρτά) . . ϋ» πηεο βηΐβ Εί αΐίχΐί — ΟίΙΑιτοιιιχ βίο ροηιΐ , εάρ' ροβΐ Ιεβίΐπιοηϊυιη

ιηαΙίεΗβ εηρ. ίεη. ηιΚΙίΐ.

VII. ΙΙενη εί (Β οηι) οηιη ΑΒΟ . . ϋ»•": οπι χίαη. ΈΗρΓ 8ϊο • ΜιιΗετ είηιχΊχΙετ

ηοτηχηε Υετοη. άίχχΐ | α Ιοησε ΐΐατηανίΐ ρταεήάχ (Α 3(1(1 Μαηι) ειιπι ΑΒΟ . . Ι)•!*

β<ΙΡΓ άχχχί Ι 8αηαχιίηε /Ι. ετατη οιιηι 0»1><: ειΙρΓ , . ο ρτο(Ιχινίο «αηρώηι'ί νεχα\>ατ,

Α (Ιχιχχαη χηηηηίηί.1 ραΚβΙαΓ, Β (Ινχντη εαηπ. ραΐίοη \ αί> (ΒΟ ειΐρ' οηι) αηηίι

άχχοά. (Β ε(1ρ' άιιοά. αηη.) ουιη Ώ»•»» ΒΟ εαρΓ . . Α οηι | εί ίΐαΐίχη — $ΙείίΙ εηπι

ϋϊΐιε, ϊΐεηι εάν εί ίίε/ίί ιαηαχιίί . . Α Ο <ί βία/, ίαπα /αο(α ίΐχπ» . . Β ροβΐ ραίχεηι

ρίτ^ϊΐ εί ίαηαεη* (ίχηΐη: νε. ιοί! ιιαηαΐα «οηι | ί.ίι;εηι /ιηίχηιυ.ν οιιηι ϋβΊο ε(1ρΓ . .

ΑΒΟ ίη ίί«7β (Α βάο1 ηιιΐοηι , Ο ΐ'τιίτη) ΙιαΙιαηηχ \ Α ιηυΙίίΓΠ | υοιίτε; Ο 8(1(1 ηίιί

50/ιιηι ηπιηι , Α .«<! (αη/Μ?ηηιο(1ο κϊγο.ϊ.

ΡγοκΙργρβ 8(ΐ1ιΐ8 β» ίη ηηε η(1(1 Εί φιίιίαηι Ιη/Ιπαια ροιΐ αϋα άίχϋ Υίάϊ Ιαυτη

ν<κατί αά ηηρϋαί ηιιη άίίάριιΐί! μιι'« (Ι νίηιιιη άιβοβτί ίη ('αηα ΟαΙίΙαιαι. ΕΙ ' αηη

Λι(ια33βΙ νίηητη, ρταιαρίΐ τηίηίιΐήί ιι( ϊτηρίιηηΐ ιιχ ηχ/άτίαε φιαβ χΊΛ ΐΐαηΐ ηφω : Η

χτηρίίτνηΐ ιι,^υί αά ηιηυηιιπι. ΕΙ οβηίάίχχΐ «» Η οσηνηΙΗ αφιαιη χη νϊηιηιι , εί (κ-

Ιιεηιηί οτηηίί 3βηί«5 αάηήτπηίϊχ ίχιριτ ηοο άαηχχχη. ΕΙ αίχια Ιχιάαιχιι $ΙιΙΗ χη τηκ-

άίο ίΐ άχχίΐ Ει/ο νχ<Ιχ Ί(3χιχη χη €αρΗατηαντη ΛκιηΙιιη χη χχ/ηααοαα. Εί ίη βχ/ηααορα

ίταΐ ατιχάαηχ Ηοχηο /ιαίκηΐ άΌιηχοηίιιηι εί άαχηαχΆΐ άίοαιχ 8χηί χηβ: φιίιΐ ηοοι'5 ιΐ Ιχόχ,

/μμ Ναζαηηι ? ΐ'βηι>/ι ρετάετε ηο« ? κίο αχιία Ιχι εί ίαηείηί άά. ΕΙ ίηατεραχΗΙ χΙΙχιηχ

Ιειχα εί άίχίί ίϊ/ί ΟύτηιιΙε$οε ιρίήΐχΐ! ίηνηηηάβ εί εχχ άε Ηοτηίηε. ΕΙ ίΐαίχηχ εχίνχί άε

ίίΐο ιχίΜΙφιε χίΐί ηοοχιίί. Εί ηαεο ηχιχάΌηχ Ρηατκαεηί άχχίΐ Ει/ο χιίάί αχιοά χηχιΙΙα

ίιηΐιη νεηίΐ αά Ιεηιιη α ΟαΗΙαεα εί Ιιιάαεα εί τηατϋχχηα εί χηιΜχι τεαχοηχΊηιι α'ιτα

ΙοΓάαηετη , εί τηχιΐϋ ιη/ΪΓτηί νιηίεύαχιΐ αά εχιηχ , εί 5αηαΙαί οχηηεί. ΕΙ αικϋι,'ΐ ίριπ/ιι»

χΊηχηαηάο» άαχηαηΐιι εί άκεηΐε» Τη ε$ (ίΐίιιι άεί. ΕΙ νεΗειηεηΙατ οοηχχηίηαύαίητ βϊ»

Ιίίϋί ηβ χΙΙχιχη τηαηφίίαΓεηΙ.

VIII. ΗιΐΓβιΐί ϋ« 5ο1(ΐ5 βο ίηίΐίο Β<1(1ι'ι ί'οβί ηαεο αμίάαχη οεηίχιηο άίχίί Εαο

<η Οαρηατηαηιη ίήάί Ιε$ηιη εί τοααή εχιχη άχαηί Οοηήηε, ρχιετ ηιεκ.» ίαοβί ραταΐν-
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νοΓϋηΙ ιϋοεηΐεδ ΙδΙε ηοηιο ρι-ορΗεΙη εβί, εί ι1;ιοιηοηΐ.Ί ϋΐϊ 8ΐι1>-

ίροΐβ βιιιιΐ . υϊοΐί Ρίΐβΐηδ 3(1 ϊΐΐοδ φΐί (ΙΐχεπιηΙ Ι)3οηιοηΪ3 ίΐΐί

δυοίεεΙ» δΐιηί, Εί πΐ3§ίδ1η νβδίπ ςιιβΓε εί δυΒΐεείί ηοη βαηΙ?

ϋίεηηΐ ΡΠβΙο Νεδαηιιΐδ. ΑΗί 3υ1βπι οϋχεπιηΐ Ρΐΐαίο φαίβ 1ι3-

/.Μπιηι ΐΜοΓίπιιιη δΐΐδοίΐβνίΐ ροβΐ ηυαίπίΐιπιηι (1ε ηιοιυπηπιΐο.

Αιΐίΐΐεηδ Ηβεε ρινιεδεδ ΐΓεηιε&οΙιΐδ (Ιΐχίΐ αά οπιηεπι ηιιιΐΐίίικίϊ-

ηεηι Ιικίηεοπιηι (^)αϊ(1 νηΐΐίβ είΤοικΙεΓε δ3ΐι§ιιϊιιεηι ίηηοοβηΙεπι?

ΟΑΡϋΤ IX.

1 Εί εοηνοεβηδ ΡΠβΙηβ Νϊεο<1εηιυηι εί (Ιιιοίΐεοϊπι νίΐΌβ

(|ΐι'ι (ΙΐχεπιηΙ φιοιπαιιι ηοη βδΐ ιι.ίΙιι.η εχ ίοΓπΐεβίίοηε, <1η!ι ;η1

εοδ Οιιϊ(1 Ι';Η'ί;ιιιι , (]ΐιοιιί;ιιιι δεθϊΐίο ϋΐ ίη ρορη1ο? 1)ιοιιηΙ εί

ίϊαα ι'η άοηιο. ΕΙ άίχίί ιιιϊίύ Ιε$η/< Υαάε, εί αίοιιΐ ατεάίάίίΐί βαΐ (ιοί. ΕΙ ααηαίια (Λ

ριατ εχ ίΙΙα Ιχοτα. Ώήηάε φιίάαηι τεαιιΐιιβ άίτίί ΙΙαΙεοαπι βχντη ίη Οαρηατηαχαη

φιί ηχοτίεοαίυτ , εί οιαη αχιάίαετη Ιίίΐιιη αάνεηίτε ίη ΟαΙχΙαεατη, αοίί εί τοααυί ιιαη

«Ι άε$οεηάετεί ίη άοτηηηι τηβατη εί εαηατεί βΐίηιη νκηηι : ίηείρίεοαί εηίηι ηοη. Εί

άίχίί τηίηί Υαάε, βίιΐ3 ίιικί υίυίΐ. ΕΙ ίαηαίιιι αί βΐίια τηειΐ! εχ ίΙΙα Ηοτα.

ΕΙ αΐίί ψηάαηι πιηΙΜιιάο ν<Γ. αχ πιπί. (:ιιηι 0 . . Ι)1"• εί αϊ. συ. εχ ηιηΐΐίΐιιάίηε

Ιιιάαεοηιτη νίτί (Ο•1 ΡΙογ οιη) ιί ιηυΐίίτα. δΐππϋΐβΓ Γεϋαιιϊ | οίατηανετυηΐ εοπι

ΑΒϋ»Ι)« ΡΙογ οιΐρ' . . 0 οίαηιαοαηί | /ίίβ (ΑΒΟ Με) - - ίί (ϋ•» ΡΙογ εάρ»- οπι)

άαιτη. Μι $ιιΜ. «υπί . . ϋ» νετε βΙίυ$ άεί ί$Ιε οοί ίοΐο νίτΙ>ο οτηηία $αηαΙ, (ί άαι-

τηοηϊα 6ί ρετ οτηηία ηιύϊίοίιιηίηΓ. ΙΗπηιΙ φιίάαηι (χ ίρ$ίί Νοη ίϊί Λαίε ροΙαΙα$ ηίΜ

α άεο. | ΓΗείί ΡίΙ. αά χΊΙοί (Ό" αά εο3 θΓηΪ85Ϊ8 5β<)1•) 9"> <Κχ. — «Λι'ίοΐ. ίαηΐ εαπι

ϋΐιο; ίίειη άίάΐ Ρ%)1. εάρ>• , άίχ. ΡΠ. Ιιιάαεί3 ϋ» . . ΑΒΟ Πογ οιϊι | ΕΙ (ΑΒ οσι)

ηιασ. ναΙτί (ββά ΑΒΟ ηοίίι-ί) φι. εί ίΐιοί. ηοη αιιηΐ (0 ηοη ίυοϋαηηΐιιτ βί) ουηι ΑΒΟ,

3ΐ1ΗϊΒϊιΪ8 ΓεΙίηυϊβ ηαί «ϊο ΗαΒεηΙ: ϋ•>« ΡΙογ εάΡ' Ουαη εί (0« οπι) άο<Λοτίοιΐ3 «ί-

ιΐτίί (ΡΙογ ηοίΐπβ) ηοη βκηί ςηΜεοΙα; Ό» Οηαη νοοίι άοοεηΐϊοχίί άαετηοηία ηοη ιιιΙ>-

ϋοίηηΐιιι \ Όίε. (ει1ΡΓ τεςροηάεηιηί) ΡίΙ. Λ'βίϋΐ'ηΐίίί ειιιη ϋ•»: ΡΙογ ε(1ρΓ . . ϋ« Ι'κιιηΙ

φιίάαηι εχ ίρικ Νοη α( ηαεο ροΐαΐαβ ηίίί α άεο ιιΐ άαετηοηία ίΐιοίίοίαηΐιιτ . . ΑΒΟ

οπι (ΙΗ» ειιϊηι Εί η\ααί$ίή ηοίΐή ευπι ρΓΪθΓΪοιΐ8 εί άααη. ίΙΙί $ηοί. ϊκηί εοηϊαη§υη()

| ΑΙΗ αχιίεηχ (Β οπι) άίχ. ΡίΙ. (εάρΓ οπι Ρϋ.) εοπι ΒΟ»Ι>ο ΡΙογ ε^Ρ' . . Α αϊ εί

αΐϋ άίχ. ΡίΙ., 0 εί αμίάατη οίαηιαηΐες άίεεοαηΐ ΡίΙ. | φιία (εαιη ϋ»•", ΡΙογ φιοιιίαιη;

Γείϊςαί οπι) ίαι. τηοτί. «Μ80. (0 τείΐκο. ; ναπο μοηΐΐϋΓ) ροβί φιαΙτίά. (ϊΐα ϋ»1»;

ΑΟϋ<: ροΗ φιατίιιηι άίετη, Β ρο»1 ΙΙΙΙ άία; εάΡ"1 ^ικκίΓίίίυαηιιτη) άε ηιοη. (ββΡ' οπι)

| Ααά. Ιιαεο (εάρΓ ζ)ηοά ανά.) ρηεδ. ευπι 0»1>ο (εάρ') . . 0 ρταε$. αηίειη Ηαεο

οηιιιίοιυ <«ί«^οαηίί6ιΐί αιιάίεηε, δΐπιίΗΐεΓ(]αε ΑΒ | Ιτεη\ε[αοΙιΐ! εαπι βιιΐιο βϋρΓ ..

ΑΒΟ ϋτηοτβ ρετίετΎίΙια | οιμικίιι ει™ ΑΒΟ εαρ' . . ϋ»1>ο οπι | Οιιίιί (Αθ οίά (ίί

φιοά) νηΙΙίί ε([υηά. (Ο [αηά.) εαηα. ίηη. ευπι ΑΒΟϋ•: εάρΓ . . ϋ»>> <}ΐίίά νοίίβ ρτο-

άετίΐ φιοά (βιιηάαΐΐι (Ό* ρτοάειΐ εβιιηάετε) βα. ϊηη.

IX, 1. Εί οοηνοο. ΡίΙ. (εάρ' οπι) ΑΊΌ. -- αμοηίαηχ (ϋο εείρι οπι) -- άκΜ

(ϋκ ββρΓ άίχ.) αά εοι («άν οπι) ειιπι 0»1><: κάρ«• . . Ο Ιίεταίο Ρϋ. •ϋίί»{ νοςατε

Νιο. εί αΐίοη Α/ί νίτο$ ααί αρρτοοανεηιηί σιιοιί Ια. ηοη εταί ηαί. άε (οτη. ίί άίχ. αά

«Ιο« . . ΑΒ οπιαί» οπι ιΐδοιιβ άαπι βε^υίΙυΓ ΕΙ ρβίίηί αψιαιη βίε. ΙΙεπι 0 «Ιίΐΐίπι

ρβΓρι ΓΜ(«, π,ίήί ,ϋϊ, 0Μί„ „90 <ηηοοβηί ιαιη Βί0 £{• ;η{•Γβ β)} 4. | ΡϊαιηΙ Λ
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Νοδ Ηεδοϊηιυβ; ϊρβϊ νϊ<1εαηΙ. Ιίεπιηι Ρίΐηΐυδ οοηνοοηηβ οηιηεηι

ηιυΐΐίΐιηΐΐηειη ΙικΙβρογιιτιι (Ιΐχίΐ δεΐΐίδ φΐί» νοοίδ εοηδυρίικίο

ΡδΙ ρεΓ (Ιίρπι βζντηοπιηι υΐ (ΙϊηιίΐΙηηι νοΒΐδ ιιιιπηι νίπείιιηι.

ΗηΒρο ιι ι ιιι ιιι ίηδϊ§ηρηι νίηείυπι ίη 03ΓεΡΓΡ 1ιοιηκ•ί(Ιηηι φΐί (Ιί-

οΐΐϋΓ ΒαΓηΒΙϊηβ, εί Ιρδίιιη φΐΐ (ΙΐοϊΐιΐΓ ΟηπβΙυί, ίη φΐο ηιιΐ-

Ιβηι 030553111 πιοιΊΐδ ίηνεηίο. (^ιιρπι νιιΐΐϊδ υΐ (Πιηίΐ(;ιηι νοΒίδΡ

Οΐ3ΐιΐ3νβΓυηΙ ηιιΙρπι οηιηρδ (ΙίοεηΙεδ ΒΒΓβηΒβηι α'ιηιϊΐΐβ ηοΒίδ.

ΏϊηΙ 618 Ρίΐ3ΐϋδ (^αία1 ργ§ο Γποί,'ΐηι άε Ιρδα φΐί (ΙίείΐηΓ Οιπ-

δΙυδ? ΟίοιιηΙ οηιηρδ 0πιαΓΐ£3ΐιΐΓ. Ιΐεηιπι (ΗχεππιΙ Ιυθαεϊ

Νοη Ρ5 αηιίευδ 03Ρ53Π5 δϊ Ιιιιικ: (Ιϊηιϊπΐδ, ψίκι ιΐίχϊΐ δε ίιΐίπιη

<1εί εδβε εί τε^εηι : ηί ΓοΓίε νίδ ηιιηε εδβε ι•ε§εηι εί ηοη

03Ρ83ΓεΠ1.

2 Τοηε Γερίεΐηβ ΓαΓΟΓε Ρί1»1υ$ (Ιίχίΐ 3(1 εοδ δεηίρρι• £ρηβ

νεδΐΓ3 86(1ίίϊθ53 Γΐΐίΐ , εί φΐί ρΓΟ νοΒίδ ΓϋΡΓϋΠΐ, οοη1ι-3ΐϋ εϊβ

Γυϊδίϊδ. Κεδρυικίεηιηΐ Ιιιιίβρί (^υί δυηΐ ρΓΟ ηο!)ϊδ? ϋίοίΐ εϊδ

ΡΐΙ,Ίΐπβ Ώρυβ νΡδΙρί' φΐϊ ΡΓίραίΐ νοδ <1ε <1πγ3 δΡΓνίΐυΙε Ε^γρίίο-

Γυηι, εί βΐΐαχίΐ νοδ εχ Ε^γρίο ρεΓ ηΐ3Γε βίοηΐ ρεΓ μγμΙ.ίιπ Ιεΐ'-

Γβηι, εί ΐη εΓΡηιο (ίΐι.τνϊΐ νοδ πκιιιιι.-ι εί εοΐυηιίεε, εί εαυχίΐ

νοΒΐδ ό!ε ρρ(Γ3 3φΐ3ηι εί ρηΐηνΐΐ νοδ , εί 1ε§εηι <1ε(1ίΐ νοΒίδ:

ΡΙ ίη Κίδ οηιηίΐιιΐδ ίιτίΐαδίΐδ ϋευηι νρδίπιηι, εί φΐ.ΊΡδΐνίδΐίδ νο-

(βα>Γ ιΖίί) . . ϋ» 3<1<1 ίΙΙί ϊ \οί οιιγπ 0<) . . Ε» εάντοτη . . ϋε ΗΙηά \ νίάιαηΐ . .

ϋ» βάά φιί «εαϊίιοηεηι εοηιηιουεηί | οτηηιτη πιυΙΙ. Ιυά. άίχ. οιιιη εβ-Ρ' . . Ο»•»: η»κ!-

ΐΊΙιιιΙίικ-ηι άίχ. εί« | ειΐΐ"• σιιία εοη». αί ίη ραίοίια ηί | «π οαπιτι ουπι ϋ1>, ϊΐεπι

0Π1Ϊ55Ο ϋίηοίοπ» βίρ' .. ϋ»ο οπ | ΒαταΙΙαι οιιιη ϋΙ> .. 0»ε εϋΡ' ΒαττάΙαχ. Ιίοπι

ρο8ΐ. | εί Ιΐίηπι ίηΐ'εηίο οιιιη [)» . . ΟΙ"* εϋρ>• ίη ίίϊΐι υΐτο (Ο* ογπ) ιιιιΙΙπμ

οΛραπι ίηνΐηϊο τποΓίι'5 | Οι«τη ιιιιτι Ρ•> . . ϋ« βάρΓ βιΐά βη;ο | «< (εοΙρΓ οπι) άί-

τηίΙΙ. νού. (νο άίηχ. εϋρ••) ειιπι Ον βιΙρΓ . . ϋ•> άϊιηίΙΙί νοΜβ, Ό* ιχ ήίί άαοίηΐί άί-

τηϊΙΙϊ | Έ,άρ' άατηαυιηιηΐ Ιιιάαεί Βατταύαιη. ΙΗάΙ Ρι/'• <?""* [αοίίηη! άι 1(ί\ι1 Κβ-

χροηάκηιηΐ ΙαΛ- οτηηιι Οτιιοί(. \ ΙΙίτατη άίχ. Ιηά. οιιιη ϋ•» . . ϋ*•: ίΐατιαη οίαπιαηΐ

άκιηία ΡίΙαΙο . . είρ"1 οιη | ηί (ειΐρ* ηβ) [. νίβ (εάΐ' «βΐίί , ϋο νιΙΙα) - - «ί

(εοΤρΓ οιη) ηοη £αο. ουπι Ρ•»: ε(1ρ>• . . ϋ» απ (<πΙ( νίί ήιχηο είίβ εί ηοη Ραβί.

2. ςοί ρτο νοίίβ /κει•, οιιιη 0>> βιΐρ»1 . . Β»« ςκί νοΜί ρτο/οεΓ. | ()ιιί 3\ιηΙ ρτο

ηο6. ουηι ϋ1» ειΐρΐ" .. 0*<> ()ιιί χιιηΙ ςκί [νβταηΐ ρτο ηοο. | ετίριιι'/: ϊΐα βάρΓ; ΟϊΙ>ο

νηάΐ | ειίιιχ. νοί εχ (ειίρι <ίε) - - ίειτατη (εάρ>• οπι) ουπι ϊ)" εθρΓ . . ϋ•)» ρρι-

«ιατε άαχ• νο$ (Ι)» Ιταηίάαχ. ρετ ιηαΓε τοοΓκη») «ίο. ρίτ αήά. ίειτ. (Ο» οπι) | εί

οοί κπιι'εε οηηι ϋ•> , ϊιεπι εί οοΐιιτηίαΰια Ο" , εί εατηε εοίκΓηίειιιη ϋ» . . ειΐρ^ οπι | εί

είυχι'ί (Ό* ρτοάαχ.) νοΜβ (Β» οηι) - - εί ροΐ. υο$ (Ό" οιη ; Ώ» οπι «{ ροί. νο8) |

ίε;/«ηι . . Π° Ηάά άβ βοείο | εί ϊη ίιίβ (1)'Λ οπι) οτηηίοω . . εάρ' εί ίη αΐα< οτηηι'6. |

«πτίαίίίί ά. νε. οιιπι ϋ»Ι> . . ϋε β^ρΓ α υοΗι (εάΡ' οπι) μ-πΙιμ (εάρΓ ίττίΜιις) ($ι |

εί φιαιήνίιΟ* - - νϋ. (α$. άΐταη (Ό* νίί. (αοιτι οοη(ΙαΙίΙαη) εί ιχαοβτΐ). ά. νι. (ρι-ο

Ενβιΐ};. αροεΓ. ειΙ. Ί'ίρο1ιι;ικ1"ΓΓ. 22
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Ιη<; νΐΐιιΐιιηι Γηδϋεηι ιΐεπηι. Ε( εχηεεΓΟΒδίΐδ ιίειιηι νρδίιπιη, ρΙ

νοίαΐΐ νο8 οεοϊιΙρΓβ: εΙ οΙερΓΡοηΙιιβ εβί Μογβεδ ρι•ο νοηΐδ ιιΐ

ηοη πιοΓεΓεηιϊαί. Εΐ ηιιηε «Ιΐοΐΐΐβ ςυϊη ιτ^εηι ο(1ϊο.

3 Εΐ εχ8ΠΓ§;εη5 (1ε Ιπουηηϋ νοίυΐΐ εχΐΓΡ ΓοΓηδ. ϋΐηηκι-

νεπιηΐ .ιπίοιιι Ιιι<];ιεί εΙ (ΙΐχεπιηΙ ει Γιε^οιη δοϊηιιΐδ €ηεκηΓεη)

εΐ ηοη Ιεδίιηι. Ναπι εΙ ηΐ3£ι ιηηηεΓ» εϊ οοΐυΐεηιηΐ δίειιΐ νε^ϊ;

εΙ Λΐΐίΐΐεηβ ΗεΓ0(1εδ 3 ηκι»ΐδ ηαϊβ τεχ ηαΐυδ εδΙ, νοίιιΐΐ οεεί-

<1ει•ε ευηι. Ηοε αυΐεηι εο§ηίΐο ραΙεΓ εϊιΐδ Ιοβερη ΙυΙϊΐ ευιυ

εΙ ηΐ3»Γεηι είυδ, εΙ Γπ@ίεπιηΙ ίη Ε^γρΙυπι; 3ΐΐ(1ίεη8(]υε ΗεΓο-

ίΐεβ ρεπΓκΓιΙ ϊηΓηιιΙοδ [ικΐηβοιιιηι ^υί η.ιΐΐ βηηΐ ίη ΒεΐΗΙεεηι.

4 Αικίϊεηδ ΡΐΚιΙυδ νειΊια ηηεο (ϊιηιήΐ. Ε( ΓβεΙο βίίβηΐΐο

Ίη ρορηίο, ψπ εΐηηιηΐιηηΐ, {Ιϊχΐΐ Ρίΐηΐιΐδ Εΐ'§ο πϊε εβί (ριεηι

φΐ3εΓεΙ)ηΙ ΗεπκΙεβΡ ϋίεϋπΐ ει Ηίε εδΙ. Ει ηεαρ'ιεηδ ηφίΒΐιι

ΡίΙαΙυδ Ιβνΐΐ ηι;ιηιΐ5 δϋ3δ εοίβηι ρορηίο (Ιίεειίδ Ιηηοεεηδ ε#ο

Ιιΐβ Ο» €1 αάοΓαβίίί ίΐ ίτητηοίαιίίι Η άίχίίΐί! ΙιΙί »υηί Λϋ Ιηί, ΙίταιΙ, ψιί Ιβ ιάυχΐΤΗηί

Λε Ιΐηα Εαι/ρΙϊ) οαΓη Β0 1 '1εΓΠ 1'* • • Ο1" εΊ>" οη1 Ι 1'05 οΐάά. οιιπι ϋ(>> ο«ίι><• . .

Ρ» <ίβι» ιιεί/ετ άίίρηάετι νο$ | «1 ηοη «ηηπτετΗΐηι' («Ιργ η:ιεο οιη) . . Ι)» ;«ι1ι1 γ1

αχιάίνίΐ ά(Η$ νΐίΐιτ ειιη» (Ι ΐΓαηύιιΙίΙ ριοοαίητη ναΐηιτη. ϋήηάί (χαοιτοαίί νοίνίιΐίί

ο&ίάπι ρτορΗΐΙαΒ ναΐτοι Μηιμπί εί Αατοη , φιαηάο {ιιαετηηΐ ίη ΙαοΐτηαοαΙητη : (Ι

ίβτηρεΓ οοη/Γσ ά(ητη εί είΐίί ρι-ορ/ιείαί ίηιιττηΐΜ-αϊίίϊ. Ιΐιτη ϋ<= ρ.ο>γ ψι&η ροβίτηοάιιτη

Ιαρίάατε νοΙηίίΙίΒ | ε/ ηυηο (Ι)« ηιιηο νίτο) άκ. αα. Γ. οάχο οιιττι Ο•»* . . πΙργ ηιιηι-

ά\(. αμία Γίί/επ» ηοη ίιαοεηιΐϋ . . ϋ» οιη

3. αιιίεηι Ιιιά. εί άίχ. εί οιιπι ϋο . . ϋ«1> αιιίετη οτηη($ Ιιιά. , ράρι Ιηάικί '

501Π1Η5 . . ο<1ΡΓ Λαδίπιω | βί ηοη Ιιαηπι οιιιτι 0<= . . ϋ••>•> εΗρΓ οηι ιί \ ηοπι (κίρ'

ρΐΒβπι ϊηβρίε Γβ5ροηο!ιί ΡχΙ) (Ι — 5ΐου( (Ι)<= φιαή) Γί^ί . . ϋ» ηοτη ςιιαηάν Με

ηαΐαι αϊ, ίωηο πιαοί νιηιηιηΐ Η ιί ιηηηιτα ο6ί. | «1 (0•> οπι?) αηάκηί ((ϋ<; Ανά.

αχιΐΐτη) Ηη. α «ησ^ίί ^ϋία — οοάά. αιηι οιιτη ρ^ρ' ϋ•»: . . ϋ» Οηοά οιιηι ααάάχί

Ηιτ. ΙιΐΓ&αίυ5 ι$1 ναΐάί (Ι νοί. ι. οοάά. \ Ηοο ηιιΐιιη (εάρι ()ιιο) ΐοηηίΐο — (Ίι,βίί-

πιηί (ϊΐβ θ•"1 ; β<1ι1Γ (νβ**•) •η ^9- εατη η1> β^ρΓ > ',;εη, β" • • Ο* Ονοά οβπ» οορηο-

νίίίΗ ραίιτ είιΐ5, (ιιφΐ ίη Εμ. ααη τηαίτι ικα Α/αηα | ϋΐκίι>ηίι/ιΐβ (ίΐα «ΙρΓ Ι)<•; ΟΊ

αηά. αιιίβηι) — ίη ΒιΙΙΗ. οατα ϋ1>« βο!ΡΓ . . ϋ» ΙΙ«τοάι$ αιτη απάίαιΐ ίΐαη ί55ί ηα-

ίιιτη νοίιιίΐ αιηι ΜΟίάιτε , Η ηίίΐιηι οοοίάίί οτηηα ρηιηχ ψιϊ ανηΐ ίη ΒιΐΜ. Η ίη

ικηιιίΙΐΗί (ίηϊΐιΐιί ι'ίιι.ί α Οίίΐιπ'κ (Ι ίη/τα.

4. ςυί ((]ΐιί»?) οίαιηαίιαηΐ οιιγπ ϋ'>, ϊΐεπι ςκί οίατηαύαΐ ϋ»" .. ΐάΐ' οηι | ιίι-

χ\1 Ρίί. (οιιπι ϋ•>; ϋ* άίχ. ίίί, β(1ΡΓ άίχ.) Ετ^ο (ϋο οηι) — ΙΗο. η Ηίο αϊ . ■

Ο* άίχίΐ αά Ιΐίνη Ετ$ο ηχ η (ιι? ϋίοιιιιΙ αά Ι'ϋαίιιηι οτηηα Ιηάαιί Ιιίε πι ςικτη

Ηβτοά. ςπαιτιοαΐ οοοίιΙ. | εί ακίρίβηί (Α Β ρί(«π5) αφι. Ρίί. (0»•> αοοίρ. αυίετη ΡίΙ.

ο^Μ.) — οοτατη ρορ. (0 αη/ε ροριιΐιιηι) — υοί νίάετίΐίί (ΑΒ οιη ν. νίά.) οαιη

ΑΒ0Ό^> . . «<1ΡΓ αοϋίρίβηί ιηιη ηί$Η αά Ηιτοάαη άίαηχ /ηηοοβηϊ εΐο . . ϋ» αοά-

ρίεηϊ αιιίίηι οιιηι τηίβϋ αά ΙΙετοΛαη, ιί ααχρία αψιά ΙανίΙ ιηαηιι: ;υα$ γογ. ρορ. άί-

<τπϊ δαηαιιίι είυ: ιυρ«τ νοί εί ινρατ /ϋίοι υεϊίΓο.*. £ί αανίίαα αϊ Ηιτοάΐί. Τκηε

Ηατοάίί ιεοκη» ηριιίαη! (βοη,α;. ηοη γργΙι• νϊιΙεηΙϋΓ 6 οοιί. ρρΐίΐη β$5β: ςαίοΐ ίβίΐΐί-

Ιαη νβΙΙίί, ΡίΙαΙα» αιιΐιτη ίϋή (αιηίΐίαηα ρτονίάαβ) οαιιίι» ηοη ιιιιίί οΙαΓβ νίΐαηι (Ίικί πιτι ')
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5υΐΏ λ 5;ιιΐ£*ιιιιιε ίυβίί Ιιιιίυβ : νο$ νίθεπίΐβ. Ιΐεπιηι οίδηιανε-

ηιιιΐ Ιικίηεί (Ιΐεεηΐεκ 8ηιι^αΪ5 είυβ $υρει• ηοβ εί «αρβΓ ΛΙΐο»

ηοβίτοβ.

5 Τύπε ΐυδδΐΐ ΡϋηΙυδ νείυπι βοΐνΐ, εί (Ιϊχϊΐ 3(1 Ιεβιιπι

Οεπδ 1ιΐ3 ίηε»•ερηνίΐ Ιε Ιηηφίηηι Γε§εηι : ΐίΐεοφίε (Ιεεί'ενϊ ρπ-

πιηιτ) Πη^εΙίΒΠ Ιε ρι•ορίει- Μηΐπΐη ίπιρεΜίοπιπι, εί ίπηε επιοΐ-

%ί ΐη εΓαεε.

Οαριιϊ Χ.

1 Εΐ Ωβ^εΙΙηΙυπ) Ιπκίκΐΐΐ Ιιιάηεΐβ Ιεβιιηι 3(1 εηιεϊη^ειι-

(Ιπηι , εί (1αο3 ΙηΙι-οηεδ αιηι ϊρ$ο : ιιηυ$ ηοιτιίηε Βίδίηαδ εΐ

ηϋπδ ηοηιίηε (τε3ί35. Εί ψκιικίη νεηεπιηί 3(1 Ιοευηι, εχβρο-

Ιίβνεΐ'ΐιηΙ εαηι νε$(ϊιηεηΙΪ8 κιιίί εί ριβεεΐηχεπιηί επηι Πηίεο εί

ηχοτίί ηκ Ιηάαηιηιιη 5«ε εοηίυηα;εΓε ιοτίΐ. ΛΙφιε Τΐπηίίΐ ειηη ΡίΙαΙο — (Ηοο Ιοεο

ρίαι-β πι)ιι επιϊι ΙϊιγγΙιϊιι*) τεαετη αταεί/ίαί εοηιηι. | ΙΙετιιηι είαιηαν. (0»Ι> ΕΙ η$ροη-

άεηιηΙ) Ιαά. άίε. - - ηοιίΓΟ! σααι ΟϋβΊ (Η<Ίη 0<!?) . . ΑΒ <Ήρ' οπι

5. Τΐίηο ί«5ί. Ρϋ. νείιιη ιοίνί εί άίχ. αά Ιαατη αιπι (; . . ΟΙιο Ταηβ ίνα. ΡίΙ.

αάάιιεί ίΙΙηηι (ϋ<= ΕΙ άαεεηίει ί(ίιιηι) αηίε ΙΗοαηαΙ (Όε «ιΐιΐ χηνηι) ιώί ιεάεοαί, ιί

ρτοιιαιίυί ε$ί (0* αάά Ρϋ.) ήίι νετοίί (Ιίεεηι ΜηΙίηίίαηι ΡίΙαΙιιι (ϋ<> οιη) αάνετηιι

Ιειααι Π>'' αάν. (ΊιήχΙητη) ; ίίειη υ•> Τιιηε ία$$. ΡίΙ. αάάαά Ιαηηχ αηΐε ίβ εί ρπκε-

εαΙυ$ ε$ί ειιη\ Μί νετοίί . . εάρτ εί ρτο/εείιΐί (31 Ρι/ί. ή»5 υιΛίι άίεεηι !βηί. αάν. Ιε*.

| Ο'επϊ Ιυα ι'ηοΓ. Ιε Ιαηα. Γβ<7. οό 0 • • Ι)η1> ριΙργ Οεηι« Ιιηαη οοπιρι-οί). (εάρ' ρτο-

οαυίί) Ιε υί «ρίπ». Ιίειη Ό' Οίηηι ίϋΐίηι αί^Ηί 0?η8 Ινα ηρΓοΙιανίΙ Ιί τβ^βτη \ ίάιο-

φιι — ίιιψΐταΙοηΐΗΐ αιπι 0 . . ϋ!»: εάΐ' ϋ» ρΓορίίΤία ρΓαιαρίο (ϋ» ρτορίιτ ψιοΛ

*αο ΗίΤβάί! ρτακ.) ίβ ρτάη. β. >ι'(ηηάιι>η 3ΐαΙ. ρτίοηιτη («ίο ϋ•": οίΙρΓ, «βά βΓαβοππι

ίϋιί ροίοϊΐ ρίοτυηι; ϋ» οπι) ρτχηο. (ϋ» αά(1 ιί ίη ρήηοίρίο Ιί αΙΗραή) | ίί Ιιιηο

(ηιοίβαί ίη ατυα αιπι 0 (ίβ(1 νίιΐβ ίιιίιίιιπι αιμ. Χ.) .. αά βΓαόεα νειο ηοβίΓ» ρΓο-

χϊιιιρ ;ιοί<•(1ίι ('(1ργ άάηάε αΙΙίυαΗ ι'ιι οπιοε ίη Ιοοο ιι6ι /ίηίιυ β;, εί άιιοα ιηαΙϊαηο$

Ιεαιτη, ςυβΓΜΠί ηοηχ'ηα ικηί ίιαεο Οΐ)$ιηαι εί ΟειΙα$. 8ϊηιίϋι< ι [)» «{ ίη ο-υοε 5ΐι-

ιρ<η(1ί «η βο Ιοοο ι/6ί — /ια«ο ΙΗιηα$ εί (1ε$1αι . . Ό*>ε άήηάε ρταεαρίΐ αΙΙευαή «μβι

(ϋ« βυηι είεναη) ι'η οηιεετη (0« - οε) «η βο Ιοεο «6» (ϋ« 5"") ί(•η(ι/5 εά, εί άαο ηια-

ίι'ρηϊ (ΓΚ ιίιιοί τηα(ί(/ηοί) ϋ!4ΐη εο, ψιηηιηι η. $. Ηαεϋ (Ι)" οπι) βϋηιηβ (Ο• ΙΜιιιαί)

(< ίίβίία* ( ίίιιο ι/ιαίκ/ηϊ πϊγπικ (ΙειΙαι : ΐη Ηϊβ εοη$εηΐίΐ οοηι ϋ•» βιίαπι ΡΙογ) . . ΑΒ

ροβΐ νίτΐια α ία»ί;«ίηε ί»ίΝ Λκίιυ ρεΓ^ιιηΙ £ί (Γαίϋίίίί ει> /ίίκη». £ί αεοιριεη(4}

ροραΐί /ικ/αεοΓΜίη επιεί/ίχεηιη< ευηι. £ί ροιίςυατη ειηϊΐίί ιρίτϋυηι (Β οπι £ί ροίΐη.

βηι. 5ρ.) /ιοτα Κί., 5οί (Β εί ίΐ*6ίίο («ηβοΓαε (αοΐαε ΆΐηΙ ίη ΐίηίο«τ5ο ίειτα, εί >οί)

οοιουΓαίϋϊ ε«ί εΐο. 01". ϊπΓγβ XI, 1.

Χ , 1. £( ρ,ααείΐαΐναη - - 0ε$1α$. ΕΙ φιαηάο νεηεηιηΐ αά Ιοαιιη ιιιιη Ο . .

αά §Γ3εεβ νεΓΟ ηο5ΐι-α ρΓΟρϊαβ :ιι . <•ϊιιηΙ ϋ•1!" Εί εχίνίΐ Ιίία» άε ρταείοηο εί άαο Ια-

Ιτοηε! αιτη εο. ΕΙ οιιηι ρετνεηί5ΐεηΙ αά Ιοαιηι αυί άίάΙιΐΓ βοΙβαΙΚα . . ϋ" κάΡ' ΚΙ

εχίεη! Ιε$. άε ρΓαείοτίο, εί (0<= ρΓΟ εί ΗαΒεΙ νεηίιηιηΐ) άαο ΙαΙτοηει αιπι εο, νβηε-

ηαιΐ ηιτη εο (Ι)•1 οπι νεη. ε. εο) αά Ιοααη, εί \ εχτροί. (ϋΓ ιροΐ.) ειιηι νειΙίιηεηΗ»

ίηϊί (Ό"1> -ίο ηιο) *ι ρταεάηχεταη! (ϋ» ρταεέίιιαυηί) — ίηροίαεηιηΐ (Ο»1» ίιηρο-

22*
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οοΓοηθίτι (Ιε δρίηΐδ ϊηιροδυεπιηΐ δΐιρει- εηρηΐ ειιΐδ. δϊηιίϋίβι•

εί (Ιϋοκ ΙβΙτοηεδ δυδρεικίεπιηΐ οοιΛ εο, 1)ίδΠ)3ηι 3 <1εχΙπ$ εί

Οεδίαηι 3 δίηίδίπδ. Ιεδϋβ ηιιΐοηι (ΙηόΙκιΙ Ι'.ιΐιτ, (ΙίπιϊΐΙε ΠΓΐδ:

ηοη εηΐηι δεΐπηΐ ςυίιΐ ΠιοϊππΙ. Ει (ΙίνίδεηιιιΙ δί1>ϊ νεδίϊηιεηΐ»

εϊυβ ηιΐΐΐίεβ. Ει βΙαΒηΙ ρορυΐυδ εχβρεοίβηδ: εΐ ϊιτίυ'εΒαηΙ ευπι

ρπηοίρεβ δβεεπίοΐιιηι εΐ ϊϋ(1ίεεδ εοΓυηι, ΐηΐΓ3 δεηιείίρδοδ άϊ-

εεηΐεδ Αΐΐοδ δβίνοδ Γεείί, ηαηε δε ίρδίιηι βαΐνβΐ; δί Γιϋιΐδ (Ιεί

ββΐ, ίεβοεηϋηΐ (1ε επαεε. ΙΙΙικΙιΊκιηΙ ηιιίεηι ευπι ηιϋίΐεδ ρΓΟ-

ε^επίεβ ει εΐ 3οεΙιιπι ευπι Γείΐε οΠεΓεηΙεδ εΐ (Ιΐεεηΐεδ δί Ια εβ

τεχ ΙυϋηεοΓϋηι, Ιϋιοπι Ιεηιείίρδπηι.

Ιυδδϊΐ νείΌ ΡϊΙηΙιΐΝ ροδί δεηΐεηίίίΐηι ΐϊΐιιΐηηι δοπίπ ΙΐΐΙεηδ

ηηηί) ηιρετ οαρηΐ (ϊία ϋ»'"' βίΙρΓ; 0 ίη οαρίίε) είικ. Ι'πϊΙϊτϊά ϋ» (ϊΐεπι Ο&ε')

βϋά ίί άαηΐ ατυηάίηιτη ίη ηιαηη ΕΙΗ5 , ηοη ϊίοιη ϋ ειίρι• | διπιιί. εί (0 Εί ίίιη.)

— $ιΐ!ριηάιηιηΙ (ϋ»ο ϊΜίρεηάΉηί) οητη εο (0 οιη), Βίίΐηαίη (ίΐα 0; Γείία,ιιϊ - ηια»)

— (ϊΐίΐατη (ίΐα ϋ ; ΓεΚα,υΐ - $1α$) α 5ΐ'πι'5/πί | /ί5. αιιί. άϊοιο. οιιπι 0 . . ϋ*>« ειΐρ'

/ε», νετο άίχίΐ | ϋ« Ραίετ τηι' | άίτηίΙΙε ί!Η$ οιιπι 0 . . ΟΙ": βάρΓ ρατεί εί «ϋηι. ίΙΙά

(ϋ« οιη) , Ρ» ροτεε ίΐίίί | ηοη εηι'ιη 50. οηπι 0 ; ϋ•»° ηείΐ. εηι'ηι . . Ο3 ρΗι,γ φιία

ηαΗιιηΙ | εί αΐι;. ιι'οϊ (ίΐα Ο1• ειΐρ"• ; 0 οπι, ϊίειη 0»«) ναΐ. ίί. πιίΐίΐΐ! (Ό* οιΐρ' οπι)

οιιπι 00•> ειίρι• . . ϊίειη Ό*ε 8ει1 κάϋ ίχιριτ ναΐιτη ειυί πιιίίεηίεϊ ίΟΓίβιη | εί ίΐαοαΐ

(οοα\ ι'6οί, ηίδϊ Γϋΐδΐυ βιιιτι) ρορ. ευρεεί. οιιπι ϋ .. υ»Ι>ο βϋρ' ίί 5ίί/<τϋηί («Ιρ'

>ίείεπ/7ΐ/οΜί) ρορηίί | ίί ίττίάίΙ). (ειΙρΓ ιττώεπίηί) ειιπ» ουηι ϋαίο β(1ρ' . . 0 ίκηο

ιηο•ίραί)αηί | ρπ'ηοίρ. $α€πά. (ριο 5αο. ϋ•> ίειιίοι-ϊί, ϋο εί 5εηίθΓί5) ίί ίιιάίί. (ϋ*

ιεηιΟΓίί) εοΓϋη» (Ι)β /ικίαεοποη) ουηι 6<1ρΓ, ίίρηι ϋ»•>« . . 0 ρη'ηο. 5οε. | ίηίτα

ιεηιείίρ]. οιιπι Ο•"; εάΐ' , 0 «η/Γα ιε . . Π» οηι | ηΐίηο 5ΐ (0° βαΜ «η«ί) <ρ5. 5α1«<1

(ϋ' €(1ργ $(ΐίπι»ι (αάαί) ; ίί - - <ίε οΓΜεε οιιπι 01>« εάρί . . Ο» ηιιπε «ε ίρ5ΐιπ» 5αί-

υιιπ» (αάαΐ ιΐ ροΐαΐ ; ίί ρΊ. ά. αϊ , άαο. ηιιηε <ίε επιοε . . Ο ;ι ίριιιηι ηοη ροίίίί

ιαΐνιιπι (αοα•(; $αΙνιΙ εβ ϊρ$υτη !ί αϊ ρΐ. άεί ε/εείω. | ΜιιάιΙ). αυΐιτη — ο«ιη /'ίίίι

(ει ϋ!" 3$8υπΐ5ί , Ο οπι ; νίάε εΐίαπι Γείΐ^υοβ) ο([. ίί αΊΌ. οιιπι Ο . . ϋ»•": ε^Ρ' ίί-

Ιιιίεοαηί (ϋ»° αάά εΓρο, εάρ"• ς«03«ε) ευπι τηίΐ. εί αοεείεηίίϊ (ϋ»« είΡ' αεείρίεηίε5)

αεείκηι εαηι /εί/ε (ϋ»0 «•(Ιρ'• εί (ίί) ο^εΓεοαηί εί Μίκη οϋεεηίει (0»ε εί ο!ίεείιαηί αά

ίΙΙητη) | ίεηιείίρΜίιη . . ('. Ια

ΙηαίΙ νιτο . . Γ)ίΙ><• ε^Ρ' ρι »πγπ ^εείρίεη5 αιιΐιη ίοηαίηω ηιίίε5 Ιαηείαιη αρεπιίί

ίαίκβ είϋί, εί εοηίίηιιο (ειΐρ' οπι) ειίιιίί ίσηρκίϊ εί αφια. δΐπιίΙϊΐεΓ Ο ροβΐ νει-1»

Ιϋ9$ίί νετο ΡίΙ. ροιί 5εηίεηίίαιη οπιΐϊοηε ϊιιΐιτπιρία (ρο8ΐ ρεΓ§ΐΐ εί ΙίΙηΙιιηι 5<τϊρ)ίί

Ρίί.) οάθίι ΕΙ αεει'ρίεηϊ Ι,οπρ. πιίί. ίαηε. εί ρχίι ιατη ίη ΙαΙιιι ηαι, εί «ίαίίηι (χίνίΐ

ι. εί α^υα. δε<1 αρρ^ΓεΙ οη νεΛ» ηοη Γιιίϊκε ίη ΙεχΙιι εχεπιρίΐ είυ» εχ ηαο Ιΐαχΐΐ

οοάοχ Ο : Ηϊηο ίηερίυηι ίο! ΗΐΜϊΐΒπιεηΙυηι οηιίϋίηιυδ. | /Μ5«'ί νετο (ϋ•><; εάρ"" αα-

ίίη») ΠΙ. (Ο** ρτααιβ) ροίί βεηί. (01> ειΙρΓ ρΓο ίεηίεηίι'α; 1)ε οπι) ΙίΙυΙυτη .?<ηοί;

ΐΐα οιιπι Ο (ν'ιάε βηΐο) 01« εάρΓ. Ιβπα νειο ίι'ίίεπ'ί ιΐδηιιε Ιαάαεί οηπι 0•> ε<1ΡΓ εαϊ-

ιΐ ιπιπ5 ; ϋ« ρεΓ§ίι εί ροηί (ιιάάε «η ?) ΟΓϋϊί «υρετ οαριιί εικί , ςικιη 5επρ5ε>-αί ίι'ίί.

ΛεοΓ. εί οτ. εί ΙαΙ. $ιο. φι. άίχ. Ιηά. Ιΐεπι Ο εί ρο$ιιίΙ ΐϋρετ οαριιί ε<ι«: ετο/ αα-

Ιετη «ετίρ/ι/ηι Ιίίί. ηεί)Γ. ^Γ. ίί ΙαΙ. Οεηίηηε ϋ» Ιοίπηι Ιοευπι ίϊο Ιι;ιΙμ•ι : 5<τι'ρ.ιίί

ο«ί«η Ρί'. ια,,ι,ιηι .«κρει- (τ«Γΐ;η> »ί. Λε6τ. εί ίοί. εί ρΓαίΡ. οοηίίηεηίειη ηβεο |
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ηεβι-αϊαβ §Γηεα5 εΐ Ιαΐίηίέ, δευυηίίπηι (|υο<1 (ΙίχεηιηΙ ΙικΙαοί,

Ηίε εβί Γβχ Ιυϋαεοπιηι.

2 ϋηυδ .ιιιΙιίμ ϋο δίικρί-ηβΐΛ 1;ι(ϊοιιίΙ>π$ ηοιηίηε Οε5ΐ35

(Κχίΐ ει δι Ιυ 6$ Οιπ$1ϋ8, ΓιΙ)ργ:ι ίε ίρβυπι εΐ ηο$. Κεβροιι-

(]βη.<; ηυΐεηι ϋίδηΐ3δ οοηΙιίΓηηνίΐ ειιηι (Ιίεεηβ Νοη ΐϊπιοδ ηεε Ια

<1ευηι, ηιιί ϊιι Ηοε ίικίίαο ε$? ηοβ εηΐηι ίυβίε εΐ <]ϊ»ηε ε»

ΐ{ΐι;ιο £ε55ΐηιυ5 Γεείρίηιυδ; ηίε ηυΙεπι ηϊΗϊΙ ηιαίί Γεοίΐ. Εΐ (1ϊ-

οεΒθΙ α(1 Ιε$ηηι ΜεηιεηΙυ ηιεϊ, (Ιοπιΐηε, ίη τε§;ηο Ιιιο. ϋίχίΐ

αυΐεηι ίΙΙί Ιεβηβ Αηιεη <1ίεο ΙϊΙιί ψχ'\Ά Ιιοίΐϊε ηιειυπι επδ ίη

ρηπιιΙΐΜ).

ί^ΑΡυτ XI.

1 ΕνηΙ ηιιίεηι ψ]3$ί Ηοηι βεχ>3 εΐ Ιεηε1)Γ3ε ΓβεΙβε βιιηΐ

βυρει• ιΐ!ΐίνει•83ηι ίεπ•3ηι εΙ βοΐ ηηδειίΓαΙιΐδ εβί, εΐ νείυηο Ιεπι-

ρΐϊ δοϊδβπηι εδί ηιειίίιιηι. Ει < Ι;ιηι;ιπ$ νοεε ηΐ3£Π3 οΊχίΐ ΡβΙβτ,

Ηίο βίί γ. ΙηΛ. οαιη Ο»1" β(1ΡΓ . . €, Ιμηι Χαζατηιη τ. Ιιιά. Ρι-βεΙεΓββα,ιιε πιβίβ

βά<1 ϋϊχιτηηΐ οιιίοιι Ιηάαή Λίοίι' 50π6ί« Ηιχ Ιηάαιοηιιη , [ϊβά] σ,ιιία ίρίί άίχχΐ Ηίχ

ιιηη Ιηάαιοηιιη.

2. (πιΐ,'ΐη οιιιτι ϋαίιο β(1ρΓ . . Γ ίΐαφιι | άι ΐΗφ«η5ΐ5 ίαίι-οιιίοιυ αυ,πι 0 . .

01> εϋρ' ιχ Ηϊβ ΙαΙτοη. φιχ αάριηιϊ ιταηΐ (εά>' 5η$ρ. $ιιηί) . . Ώ*ε άι άηοΐη! ΙαΙτοη.

φιί οπιοι'/ω εταηΐ ειιηι Ι($ιι | |)« άίχίΐ αά Ιαητη | Κί«ρ. αχιίαη /Μ«τη. (0« «άρ'

ΛαροηάίΙ ϋι/αη. [ϋίπιαι] ίί) οοπ/ηγο. ί. άίο. αιπι 1)1": βΗρ' . . ϋ» ηηχηιάιη! αηΐιιη

ΙαίΓο φιί α άίχίτα ιίη$ 5Μ5»ίη8υ: βταί ηυιιιίηβ Βΐτηα$ ίηατβραυίΐ ίηπ» «ί άίχϊΐ • ■ Ο

Ί ίυηο ι-β5ροηά"ίπ5 αίίιιι ηυηιίηβ ΰίίπια) ίηα-βραιίί ίΙΙιιτη άκεηι | Νοη Ιίτηα ηίο

(ϋ* οηι) Ιη («(ΙρΓ οιη ηκ Ιη) ουιη ΡΊ» β<1ΐ" . . Οϋ« Χιςικ Ιίτηιι Ιιι (Ο ίη ίι'ηι.) |

»" Λοο ι'ικί. «5 ουιη ϋ•»: «ΙρΓ , ϊιεπι ϋ» α<1(1ϊΐο εχ άαπιηαΙίΒ . . Ο ίη ίριο ίηά. ί$ \

10$ ηίπι ίιΐ5ίβ ίί άίφΐΐ (0<= (1ί. »1 ή»., ββρ' οπι ίη. ιί) -- ηοίρίτη. (ϋ» «οερίπι.)

οϋηι 01>ο 6(1ρΓ . . ο ,,οϊ οιιΙιίιι ίη. (Ι άί. φια( ((άτηηβ ρίΓοίρίηιυί ; ϋ» ηθ5 αυ(ίΐη

"ί'• ίί ιιι. Βίοηηάιαη ρα φι. βο. ηαρίιη. τηοοίάηη | ήίο αϋίίπι (»Ήρ' οηι ; ϋ» »(1«1

*β») ηιήιί (ϋ» οιιι'ιΐ) ιηα/β ((Ι ίηϊαυί) [ιάΐ (Ι)«0 οβϊίϋ) | Εί άίο$ΰ. (ι-άΡ' αίί) αΛ

ίΜκιη ουπι Ι)ο εάρΓ . . Ο βί ο!ίχιΊ . . ϋ•> ίί ροίίοιιατη οοηίηΓ6ανι'ί ίοοίηπι «ιιηηι, άίάΐ

ίίίκ; Ο» (( ροίί ηαιο $ηίρίταηα άίχ. αά /μ. | «π Γί(/ηο ίηο ειιηι ϋ!> . . ΟΙί»" ο(1ΡΓ

<*«"» υϊηβτΜ ίη Γίρηηιη ϊμηπ» | Οίχ. αηΙ. ί/Ιι Ια. ουιη (Ι . . εά>Γ τοροηοϋί « /«.,

Ο*1"1 Γί5ροηα>π5 αηΐηη Ιι$. άίχ. αά ίΙΙηη | Ι)1"1 εϋρ•" οηι φάα

XI , 1. φια%\ Ηοτα $(ΧΙα (ϋΙ> αΗ(1 άίη) οιιιη ΓΙ)1» ειΐρ' . . ϋ»» Λο. ςη. >ί. |

11 (βΒ 8(1ϋ 5«ί)ίίο) (ακύταβ | 5ΐιρετ (Β ίη) ιιηίυ. ίβιταη» πιπί ΑΒΟ . . Ρ»1"1 εϋρΓ

•ββ ϋίςιιβ αά ΛΟΓαιη ηυικιιη | ίί ϊοΐ οί»»ο. ίίί «/. υίίιιηι ΙπηρΙ. ίο. ί$Ι, ηκάίηιη (Α ρβτ

,ηι<,• » Ο ηΐίΐϋο) εοπι ΑΒΟ . . ϋ»Ι><: εάρ' ίοίί αηίίηι οΰίαιταηΐβ (Ο1 βιΐρ' οοιοηΓαίο),

ίο« ιχί. /β 5(. Μ( Ιη (}Μ(Μ ραΓ/Ε5 (ϋ» οπι ίη Λ. ρ.) α 5ΐιηιηιο Μ5ΐ2"ί άιοηιαη. Ργββ-

ΙβΓ«8 ϋ» βΓυ {| ρ6(Γαε 5<η<5αί «ιιηί ίί πιοηιιηΐίηία αρίΓία «ηηΐ, ίί τηυΐία οοτροτα

•οιοίοπΗη φιί άσπηίιηιηΐ ιηττιχΐτηηί \ ίί οίαη». νο. πια. άίχίΐ οία Ο . . ϋ»•»-- β(1ΡΓ

Μ (0»1ι β,υ ,.,,.,.„ /κ,^π, ,,,,,,ατη) οίαηχανίΐ (ϋ»1> ίχεί ) /ίϋ« νοεί ιηααηα (εάν οηι
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ϊιι ηΐ3ΐΐϋ.Ν 1αα& εοΐϊΐηιεικίο ϋρίπΐιιηι ιηειιιη. Εΐ ηβεε <ϋεεη3

εηιϊδΐΐ δρίπΐιιηι. νΐιίεηδ ηιιίεΐϊ) εεηίππο οροά ΓβοΙιιπι ββΐ,

§1οπΓΐ03νί( (Ιευηι ιΐΐοεηδ ηιιΐ,τ Ηίε Κοηιο ίιΐδΐιΐδ επί». Εί οηιηεδ

(|ΐιϊ ϊηίει ΓυεππιΙ ροριιΐί :κ1 κρπι•Ι;ιι.•ιιΙιιηι ΐδΐιιιΐ, δρεείβηΐεδ φΐοε

ίοοΐ» δΐιηΐ, ρβΓουΐίεηΙεδ ρε<•ΙοΓ3 δΐιη ΓενειΊεΙϊβηίιιι•.

2 ΟεηΙυπο ηπίειη τείοΠΐ ρΓ3Ρδί<1ΐ <ριηε ΓλιΙη δΐιη». Απ-

(1ϊειΐ8 ηυίεηι ρΓ3εδεδ εΐ ιυυΙϊεΓ είιΐδ, εοηΐπδίηίί δΐιηΐ νηΐάε, εΐ

ηοη ηιαι^αο.ΊνεπιηΙ ηεφίε 1)ΐΒεπιηΙ ίη <1ϊε ίΙΙ». Οοηνοεβηκ

;ιυ1ι•ηι ΡϋβΙυβ Ιπθηεοδ (Ιϊχίΐ είδ Υί(1ίδίίδ ΐ}Π3ε ΓβοΙβ δπηΙ? (^υί

(ΙΐχεπιηΙ ρΓβεδΐαΊ Εοϋρκΐδ δοϋκ ί-3€ΐ3 εδί δβπιικίυηι οοηβυε-

Ιικίίηεηι.

υο. ιηα.~) ιΙίινιι.Ί | ΡαΙπ (οιΙρΓ ροϊΐ ίιιαι) , ϊη τηαιιικ -- ίριτ. ηχίηιη ειιιτι Ο εάΡΓ,

ϊβο" Ο βίο : ΡαΙιτ νια άιβά >ά ειΐ ηιι φιοά ίηίαγτεΐαΐατ Ιη »ιαη».< εΐο, ι ι επί εάρ'

νια αίαδί ηοο (τίοοίί , φιοά ίηΐίτρηίαίιιτ Ιη ιηαιιιυ εΐα : ψιαε είΜ ;«1 μι α<(ΐιιη Ιεχ-

Ιυπι ηοίΐιηιηι ιοιηρ,-ίΓαΐα 5υηί , Ιαπιεη ρΓΟ ΙίΐηΙα δοπ'ρΐιιπιε νίΐϊθ8Ϊΐ3ΐο ηοΐεοαπι

εαεΓβ. Ια οοιίιΐ. ΑΒ γιιγμ» ρΐιιι-α ρΓ»ΡΐβηηΪ5δ;ι μιιιγ. ιι$αιιε XI , 2. ('οηΐι-β 0»1κ

αά ς'ίΐηοηϊηιιη ΙοχΙιιγπ αηιρΙϊΓιι-ηΐί βιιηΐ. ΡοϊΙ νειΊια <•ηίιη νοοι; ιηααηα άκίηί ίΐα

ρεΓβυηΙ Ηίίν Μι/ Ιατηα ζαοαίΐιαηί, φιοά αϊ ίηίαψηίαίιιιη (ϋ' ίηίετρτίίαΐητ) ΰαα

ηκια, ί/ίΐΐί ΐίΐοί.ί , ιιί φιϊά άανίίφάιΐχ τηιΊ ΕΙ ρο$1 Ιιαβο άχοίΐ /ίίΐΐ5 ΡαΙχτ, (0° οπι

Ββιυ τηηΐ! , άιιΐί ιικο,ιιε ΡαΙετ) , ίη ηχαηχι$ Ιχια$ οοιητη. ίρ. ηχαιτη | ίίΐιίίίί ιρίηΐιαη

οχιπχ 00»1> εαρι•, ίΐεηι ΑΒ . . ϋ<= ίαρίτανχί \ νίάιηί . . Ο αιιαϊίτυ \ φιοά (αςίχιηχ

ίΐΐ ααα Ο . . 0•ί' εάρΓ φιαε {αοΐα ΒΐιηΙ . . ΌΛ φιία Ιαια «ίο ίίαιηαηί Εηιίίί/ φίτίΐυτη

| ιίιιτΗ.ί αιτη ϋ1» εάΡΓ .. Γεϋ(]ΐπ «/ άίιϋ | ςοία (ίΐα 0Ω1>; Ο»•: 1'ίτί, ε^Ρ' £1)

Λίο (Ο ίί/ί) Λ. ι. ίτσί (Ο /Ίιίί) | ΕΙ οτηηα 9"' - _ Γα0'ο 5"ηί 0,1Π1 £■ • • Ο1" **

ϋΐιιιΐίί ροριιΐί ΐΊΓαηιιίΙαιιΙα ΐΜοαίί (Οα οοηίητο.) χκιι/ (Ο* ιιάίΐ νρΛίηΐίηίίΓ) α<1 «ρ<-

ι-ία(Ί//ιΐΗί ((ϋ» αάά ίί/ικί), οοηίίίΐίταηίίϊ (ϋ» £ί οοηη"(1.) ςυαί ^αοία «ιπί; ϊΐεηι είΐρ'

01111531$ αά ιρεοΐ. ιιεο,οε /'αοί. 5ΐι«' . . ϋ'' ι'ί οηιηϋ ρορηΙιΐ5 ατοιιηκίαη! οοηΙιιΗΗώα

α$ρκΐ4οαΙ , οοτκίάιταηία φιαε (αοΐα ηιηί | ριτηιΐ. (ϋο «ί ριτο.') — τίνίΓΐιοαηΙυτ . .

ϋ1 ρετοΜ5ϊίί"ι«ι( ρεοίοτα ίΐιο , £ί Ιχιηο ηνετίιοαηΐιιτ ιη ΙίηιααΙαιι . . εΠρ* οπι , ϊίειη

ρεΓ ειτοΓεπι βεπ'ΐιεαίϊ: Ο

2. ΟβηίιΐΓίο — /Όοία ίΐιηί εαηι ϋ1"^ . . ϋ» αηίηηο υβηΐίηί α<ί ρτα<ηοΐ«η Γί-

ΙιιΙίΙ ίΙΙι οτηηία ςυ. /αοί. 5ΐιη( . . Ο εϋρ^ οπι (ΐΓαη.ι!Ιιιειβ αϊ) αΐίοιο φκκ (οχΙα ααΐ

ϋ(1 αΐΐεπιπι, υΐ νίάείπι•) | ΑιιάίιηΒ αιιί. (ΑΒ νότο) ρν. Η ηχηΐίατ (Β ιιχοτ) εάα

(Β ι.γτι) - - οϊοβτιιηΐ (Ο αάά νίηητη) ίη (Β οπι) άίΐ ίΙΙα ( ΑΒ ίί/α <Ικ) ι πηι Ο, ίίοπι

ΑΒ .. ϋΐ) αιιάίινη! αιιί. ρ>\ οοΗίπ'ιίίαίιΐϊ «( ηίπιιν, (Ι ηοη ηιαηάικακηιη! «κςικ Λιίι.

ιη ίΙΙα άίΐ . . Ό* ε(1ρΓ αΐίάίηα (ε(1ρΓ οιηκΐ αηά.) αηίαη (εΑν* οπι) ρΓ. οοηΐτϊίΐαΐαι

ιιί ?ιίιιή$ ίεΰρΓ ιηηΙηΓίιηΐηχ ναΐάι) ιΐ (εάρ•• οπι) ηοη ηχαηάηοανίΐ ηίςιΐί Λίίιιί («<1ρΓ

;ιγ1ι1 ίη) ίίία (ί;β . . ϋ» οιιπι αιιΐβη» ρΓ. αικ1ίνι$5ίί οσιηία οιιαβ [αοΐα ιταηί, οοηΐτίιίαίια

αϊ 7ΐιιηί5 | ί'οηι.'οοπιυ - - φιαι οατα Υ)^ . . εαρΓ ιΐ οοηνοοαηα Ιαάαιοι ιίίιϊί ι'ίίΐί

Κκί. ι}ΐια6 . . ΑΒΰ (( (Ο /ιιηι.) ?τιι'.(ΐί ΡίΙαΙιις αά Ιηά. (Ι άίχίΐ εϊι (Β ώ'εοιι) δρίΛι-

■<(!.< «( ι•ιΊϋ5ίι.ϊ 131/01; . . [)» Η οοηνοοαη) Ιηά. ήηιιιΐ άίχ. αά 01οι ΥίάίίΗί ιίαηα φιαι

ίαϋΐα ίΐιηΐ ίη ιοίί, ΐΐ αίατα οιηηία φιαι (αεία .ιιυιΐ άιιηι Ιαιι$ τηοήφαίιιτ | ',ίΐί'

άίχατ. ρτα»$. ο•ιιπι ΑΒΟ . . ϋΐιβ εαΡ>• τίίροηάίτηηΐ Ιιιάαεί, ϊΙρπι ρΓοεηιίίΜϊ φιοά οιιπι

αηάάΜοα Ιιιάαιί ϋ« | Ο ιοίίίίο \ «οι /^β. ιιί οχιαι ΑΒΟ εαΡΓ . . ϋ»1κ (α. αϊ $Λ. \
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3 8ΐ;ιΒ«ιιΙ ίΐυίρηι ρΙ ιιοΐϊ ρίυ8 λ Ιυιι^β εΐ ιιιυ1ίριτ8 (}113Ρ

5Ρ€ΐιΐ3β Γυει*3ΐιΙ ('ΐιιιι ,ί (Ϊ,ι1ϊ1;ιι•;ι νί(]ρηΙΡ5 ίβΐ3. Εΐ 6006 . νίΐ* (ραΐ-

ϋηηι ηοηιίηρ Ιοβρρίι , ;ΐ£Ρ»8 (Μΐπβηι, νίι- 1>οιΐϋ8 βΐ ΐυβίυβ, ϊβίε

ιιοη Ιιιίΐ ((ΐιΐ8Ρΐιΐίοΐ)8 οοηβϋϋδ ιιρο 3εΐϊ1)ΐΐ8 ροπιηι, ηΐι ΑγΪιιι3-

ΐίιί» εΐνίΐαίε ΙιηΙ.ίροπιπι, εχ8ρρ<.1ηιΐδ ρΙ ϊρβρ Γρ^ηιιηι ιΐρΐ, ϊδΐε

.ιΙ^ϋΐ η(1 Ι'ϊΐΐΐΐ ιιιιι ρ( ρρΐϋΐ οοι-ριΐδ Ιρδυ. Εΐ (Ιεροηριΐδ ριιηι <1ρ

ιτυρρ ϊηνοΐνίΐ ριιηι ίη δίικίοηε ηιιπκΐϋ,'ρΐ ροδυϊΐ εοπι ίη ηιοηιι

ιικίιΙο Μία ιιυνο, ίιι ιριο ιιιιΙΙιιν Γιιΐ'πιΙ ροδϊΐιΐδ.

(Αρυτ XII.

1 ΛικΙΊριιΙρ.ν αυΐεηι ΙικΙ.ίρϊ (|ΐιί;ι οοιρυβ Ι<-μι ρρΐίρπιΐ Ιο

Μ•ρΙι , ΐ|ΐκκ•ιτΙ);ιηΙ ριιηι »Ί ϊΙΙοβ <Ιπυ<Ι(•πιιι νίΐΌβ <|ΐιί ιΓι.\('ΐ;ιιιΙ

ψη;ι που Ρδΐ ιΐ3ΐιΐδ <1ρ ίοπιϊοηΐϊουρ, ρΙ Νίοοίΐρπιυη) , ρΙ αΐΐυδ

Η. 8ίαίι. ϋ!ΐίβ»ι ίί («ΙρΓ οιπ, ϋο6<! οπιηί») - - ίί (0»1« χίιηίΐιΐβτ βί) - - (ιαταηΐ

(,ΙΚ «Ιργ ιταη!) ίΐιιη (Ι)»1> /ί»κ»π) — νΜ. Μα (ιΊη Α; Οϋ»1> Λαβε νϊάιηία ; ϋ«

εϋρι• νιά. Ιχαίο οπιηία) . . Β ίίαΐ). ηιυίίίΐ-ί» ροηκηΐίί α ίοηοβ ςιιαί ίβο. (ικταηί Ιαιιηι

'η Ο'αί. | £((01• 0ιη) βοοβ (II οταΙ) -- ααίη» αιτιατή (ϊΐα ΐ>ί>, Ό" αο. αά αιτ.;

ΑΒΟ εάρΓ οπι), νίτ (ΑΒΟ εαΡ' οπι) Ι>οη. βί ίιΜ. , Μ< (ίο ΑΒΟ; 1)Ι>ο Μο; βάρΓ

"ΐη χαΐι «ι ^ίί) — βοηιίίί» ηίβ (ΐΐα ΑΟ; ϋ<>« ρι!ρ«" ΐ!οί>ιη/αίίί>Η» βί; Β οπι) αοϋοιίί

(Ι)1» αοοωαίίοηίίηι») (οτχιιη (Λα ΑΒΟ; Ι)1>ο ε<1ρΓ Ιιιάαεοηιηί) , α6 (Β (1β) Λίίι/ι. «υ.

Ιιιααίοπιηι (ίΐΗ ΑΒ ; ϋΙ> Ια<1αιαβ , εάν1 Οαίίίαβαβ, Ό» ΟαΙίΙαεαβ Ιιιάαοαι; Ο οηι α6

Αγ. α Ιιιά.) , (αρβοΐ. βί ίρ». (Ββεο Β, ΐΐβτη Α οιπϊκβο βί ίρίβ; ΌΊο εαΡ' βί ίρίί εταί

Ί*Ρ• ,' Ο υιη €χιρ. υβηιιε α>ί) «ιιη ΛΒ0Ι)1><• ριΙΐ'Γ . . Π» £1 βκβ υΐτ ζ(ΐίί(ίαηι αί>

Ίππια/ήια, ηοιηϊηί ΙοιβρΗ, 9»• «Ηαιη «Γαί <1«οιρΜ/ιΐί /«ηι, οοοκίίε ίατηβπ ρΓορί«Γ πΐί-

(«ηι /«ι/ίΐβοπίΐιι | Μβ (ΰ οηι ; ει1ρ<" βί ΜΌ) αοίίί (βιΙρΓ αοοαήΐ) αά ΡίΙ. ίί ρβί. οοτρ.

Ι«». ειιιη ΑΒΟ ο<)ρΓ . . ϋΙ>ο Μο τοααυίΐ ΠΙαΙυιη ίί ριί. οοτρ. /ίί. (0<> ΟιτίχΙι) . .

0Λ υιτΗΙ αά ρταοιίάβτη , τοαανχΐφκ ρται»ίά(τη κί ραπηίΙΙιτβΙ ίΙΗ ηΐ ίοΙίίΤίί οοτρ. Ιοβχι

Ίο οηιοο. ΕΙ ρτααα ροτηιίήΐ. \ ΕΙ άοροηιηί — ίη τηοηκπίίηίο ιυο ιηνο (Ο* ίη

'ποηυηΐίηίηηι Άΐντη ηυνιηη. \)<~ άΑΑ φιοά οχοίάοταΐ ίη ρίίΓα) , ίη φιο ηιιΐΐι» ( ΙΚ•

πυηζ(ΐ«ιηι ήΐιίίϊκαη») /ΉίΓαί ρο«. (Ο•5 ρο. ί«.) οιιιη ϋ•»!; ϊίειη β^Ρ' φιο αοοιρίο άο

ροηβη.ί άε οτηα ίπυοίνίί ίίηά. πιηηάα ιί ρο». ίη ηιοη. ηιο ηονο, ίη φιο ηοηάηιη

Ψ'ίαο,. ρο». (ιΐίταΐ . . ΑΒΟ ίί οοηαΊβηϊ ίΐιπι (Β οπι) ατοτηαϋου.5 ροίκίί βιχηι (Β οπι)

«» »ηοη. ιαο (Α οπι) ηονο, η6ί ηυίίω ρο». [υιταΐ (Α οπι «Ιιί υβηπε ^ιΐίταί) . . Ο»

«ϊηίί αιιίεηι Μοοάβηιυ! , [«τοη! Ββοιιιη ηιίχίνταηι ιπι/ττ/ιαί ίί α1οϊ$ ςκα»» Ιίοται οοη-

'•"», ίί άειιοίΗΐηιηΙ Ιοίχιτη ο\αη Ιαοτ\ρηί& άι οτηοι, ίί Ιίοσυίπιηί ίΙΙητη ίη ϋηίβί» ουιιι

<"Όηιαίί6«» , χιΐ πιο» ίΐρίίίίηαΊ' ί«ί Ιαάαιχ$, βί ρο»υβη<ηί ίί/ιιη» ίη τηοηυτηίηίυπι ηονιιιη

°Μοά /οϊβρ/ι οοη»ΐΓ«χβταί ίί άι ριίτα ιχοίάί οιιτανοταΐ, ίη φιο ηιι/ίιυ /ιοιηο ροβίίιω

(««ΓΟί, βί αάυοίυιτυηΐ ίαχιαη ιηαοηυη» αά ο»ίίκηι «ρβ/υπίαβ.

XII, 1. ΛιΐίϋιηΙα (Ο υίύβηίβ») αυί. (Β υβτο, Α οπι) Ιηά. (Ώ* ίηίφιί ΙιιιΙ.)

- - Ιαιι (Οο Ο/ιηίίί) ριΐίεταΐ Ιο>. (Ό" αάά ίί $ιριΙί€ταΙ ; Ο» ρβίίίί βί ίβρβ/ίυί/) αυαίΓ.

"»ιη (ϋϊ ^ο. ({ Λιοοίίβηιυηι) βί ίίΐο» — άχχιταηΐ (Ο» άίχΐτιιηΐ αηΐΐ ρτα(ΐήάαη) - -

11 Λίοοιί. (ϋβ Η. 1. οπι, ϊίειη Ο) βί αϊ. τηιΑΙοι (ϋ» οοηοι; Ο βί φιοφιι ρΙΐίΓβ* αίίο»

"""«οα», Α βί οοΙΙιααι ιιιοβ ιηηίίο») αω βίίίβταηί (ϋ•> ηΐίίςυε ει Η. 1. ει ροβΐ -π«ι<?)
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ηιυΐΐοδ <]ΐπ δίρίΡΓβηΙ οογπιπ ΡίΙηΙο ιΊ ορρΓ3 ρΐιΐδ ΰοικι ηκιιιιΐ•1-

δίηνοΓηηί. ΟπιηίΙΐιΊβ 3ΐιΙβηι ΙαΙοιιΐίΊηΐδ δοΐιΐδ Νίτυίίρηιυδ βρ-

|»;ιπιϊΐ ϊ1Η$, φΐΪ3 ρΐ'3ΐ ρπηοβρδ ΙιιιΙαβοΓυηι, ρΐ (Ιίεΐί βίδ (^αο-

ηιο(1ο ίπ^Γβδδΐ εδίίδ δνη3§ο§3ηι? Ι)ΐ(•ιιπΙ οϊ ΙιιϊΙ.ίγϊ Ει Ιιι <ραο-

ιηοαο ΐηςΓβδδυδ βδ δγη3£θ£3Πΐ, ςυίβ ο'υιΐδΡηίίοηβ ίΙΙί βδ? ΡβΓβ

ίΙΙΐυδ δίΐ Ιριυηι ΐη ΓπίυΓο βρουΐο. Ι)ΐχίΐ Νϊηοάρίηυδ Αηιρη ααιεη

οηιρη. δίηιιΙϊΐΡΓ ρΐ ΙοβρρΙι δυυρχϊοηδ ίΐΐχΐΐ βίβ (^υϊ(1 οοηΐπ-

δίαΐϊ Ρδΐίδ ΒάνβΓδϋδ πιο, φιίβ ρρΐίϊ ςοΓραβ Ιρδϋ? Εγοο ίη ηιο-

ιιιιηιριιΐο ηονο ηιρο ρο&υϊ ρυπι ΐηνοΐνεηδ ίη δ'πκίοηρ ηιιιιη1;ι,

εί αιΐνοΐνϊ Ι.'ΐρίιίριιι 3(1 οδΐίιιηι δρρ1ιιηε;ιρ. Κι ηοη Ιιριιρ εξϊδίϊδ

3(1νρΐ'δυδ ίπδίπηι, φιοηίηηι ιιοη εδίΐδ ΐ'ροοπίηΐί εΓϋείΓι§εηΙεδ ρΐ

- - τΛαχά^ίΗανΐτ.ιηΙ (ΑΒ φιί (χίιταηΐ αηίε ΡίΙ. εί οριτα εΐο ; ϋ» οτη ίΙιΙ. οοτ. Ρβ.

(1 ; 0 ψιί οογ. Ρίί. πιαηϊβίΙανίΓαηΙ νατα άΐ ίειιι) . . εα>' ψιο αιιάίΐο Ιηάαα οιιαετε-

ΙιαηΙ ίΙΙηηι οιιιιι XII </κί άίχεηιηί ΛΌη ειί — εί ΛΊΌ. εί αϊ. πιι/ί/ει (ει ιηυΙΙο* πγΙιππ

«81) αιη' οοτ. ΡίΙ. οοηα ορ. ει'ιιι Ιί-.ιΙίβοαΙί {ηιταηΐ. ΜιΙΙο Ιενϊοι-α »1ϊα. | Οηιη. αηΙ.

Ιαίεηίίοιιι (ίο ΑΒ; 0 οιηηίιηη αυΐ. ΙαΙεηΙίιιιη; 1)λο ο. α. οοαιίΐαΐίι , 1")1> ο. α. ιε (κ-

αιΚαηΙΟηα , <ί1ι*γ εί οηιη. αΐιι'ι οι•αιΙϋϊ) . . Ό» αάά ρται Ητηοτι Ιαάαιοηιιη | αρρα-

πιίί «Κι οιιπι ΑΒΟ . . ιοίίφΐί οιίεη<1« ιε «Κι (Ο» ειΐρ' είι) | αιιια (ηΐϋ αοϊ) εταΐ

(ίΐίί ροβΐ Ιιιά.) ρτ. Ιιιά. οιιπι ϋ1><: ΒΟ . . Αϋ» εάρ' οπ» | «1 άΊο. (ΒΟ άίχ.) είι

(ρι-ο ΗΪ8 Α εάΡ' άκιηι) Οιιοτη. ϊηοτ. ειίιι (ΒΟ ίηίΓοίιίίι-, Α ίηίιΚι) ιι/ιιαροοατη (ΑΟ

<η ινηα0ο0α> ^ '" ν!/Ί"9"ί;α"' ) •• II3 φιαηάο ίίΐί ϊηρτιαί Ι]/ηααοααπι. | βίί. (ΑΒ

ιίίΐίτ ) β» (Β οιη) /ιιά". ευιη ΑΒΟ; ειΙρΓ ςοί άΊχίΓ. . . ϋ»Ι>ο (ί (ϋ* οηι) ηιροηάί-

ηιηΐ βί (ϋ» »<1ά /«(Ι.) | ίηαΓΜ5ΐ« α . . Χ)& αι/ιοι ει ιησταΐι | ΑΒΟ είΐρ' οιη

νίΐ»<ί/. Ι ςΐίία (ΑΒ ο«ϊ?) οοηί. (Β οοη/ειηι$) «ϋ βι ουπι ΟΑΒ . . 0»1>« φάα οοηι.

ΟνίηΙο ιτα$, ίι<•ιη εάρΓ ΟιήιΙο οοη$(ηϋ(ηί | Ρατι «Ηΐίΐ (ββ|τ «Κ) $« (0« /ιοί;

εάί•' οπι) ίβο. ίη (εάρΓ ίΙ ι'η) /■. 5. ουπι ϋ1>»ο εάρΓ . . Α Β ΡοτΙίο Ιιια >ίΙ οιαη ίΙΙο ίη

(. ι. '. . 0 εοιτιιρίε ςυϊ οπιο/ίατΜί ('5ί (? ίθΓ(«88ε ςκί οοη[ααιΐ! ει) ε( ίη ρι'. ι. *β•

ουπι Λα6βτβ ροΓίι'οηίίη | ΏίχίΙ (ΑΟ οάά αιιίβηι) . . ϋ»1><: βϋρΓ ΕΙ (1)& ε^Ρ' οπι) «-

.φοηιΐι' | Ατηιη (0 ρΓβεηι ϋετυπι (ίίοο) απ», απι. οιιπι ΑΒ0Π>> ειΐρ"" . . ϋ»<: .Ιιιΐίπ.

5κ /ϊαί «Ι ραπ ιηί/ιι ιιί εκιη ι'ϊίο ίη κρηο ιιιο | ΧίηιϋίΙίΓ ε! ευπι 00» . . Α 1)1»:

εάρΓ οιη εί . . Β Εο α{$πηαηΙί \ 0 ΙοειρΗ αΙ> ΑτίηχαΙΜα | ιυίιεχϊεηι άίχ. είι ουπι

Α Β . . 0 ίΐίίρι'είεηι /ιιάΌεοι άίχ. ε« . . Ι)» οιιπι αίοεηάΊιιεΙ αά Ιιιάα,οχ. άίχ. είι ..

1)1> οίΐιηάίΐ ιε εί άίχ. ει>. δϊπιϋϊΐεΓ ϋ» «-άρΓ | Οιιίιί (Α αάά ςιιια Βϋ»•»: ε<1ρ'

ΟιιαΓε) εοηίη'ιί. (Οε εοηίιΐΓίιαίί) ειί. αάυ (-«ι* ΑΒΟ; ΓΐΊίψιί -ιαπι) ηιε ςο. ;χ.

(Π»1)ε ιι^ά α ΡΟαΙο, ίΐεπι ειΐρ' ροβΐ οοΓρ. 1ι. Νοο ϊίειη ΑΒΟ) εο. /εί. (Β οπι /ει.)

| Κϋοε ι'η τηοη. ηονο ηιεο (ϋ«Ι>«: οπι ηοκο, Β οηι ηιεο, 8εά ιιίπιπιηπε οιιπι Α εάρρ

οιϋιΐί) ροίΐιϊ (βιΙρΓ ιερεΚκι) ειιηι ίηυοίυεηί (ίΐβ ΑΒ εΗρΓ ; 0»1ιο εί ίηνοίνϊ) — εί

αάνοΐυί (ιΙ» Β, Α ηυοίνί; ϋ»Ι« αρροιαι', εάρΓ αρροηεηι) ίαρ. (ίΐΗ ΑΒ βο•ρι•; ϋ•1«

ηοΊΙ ιιιααιιιιηι) — ιρείιιηεαε (ευπι Βϋ»1><: εάρΓ ; Α ηιοηιιιηεηίί) . . 0 εί ροηιί ευ*

ϊη ηιοηιιπίίηίο | ΕΙ (ίΐβ Α ; ΒΟ<>ο εάρτ οπι ; 0 οετίε) ηοη - - αάυ. ιΉιίιιπ» . . ϋ» ε^ο

ίιεηε «ρ^ οίΓεα ι'ιίιιπι; νο$ εηι'η» ηοη 6εηβ ερ. αάυ. ίιιιί. | πιιοηία»ι ηοη ειϋι γοοογΛ.

( Β ιιϋιΐ ρααε αρρΓορΛείαία ιιιηί α)ε εο) επιοι/. εί (Β οπι) Ιαηε. ειιη» ρ(τ(οταηΙ<ι (Β

/«Ή'ϋΜίίίϊ») οιιιη Α , ϊΐεπι Β . . ϋΐιο εί ηοπ τεοοαίίαιί» ηε εωη (ϋε Γεοορ. ςυαηία

(>εηενοΙεηίϊα ίταα υο» ορεταίοι ιιί, ιεα" ειιηι) «ηιο/ίοετε/ίι (Ι)ε - βχίι(ίι) Μά ( ϋ« οπι)
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Κιικιοη βϋΐΏ ρβΓίοΓ,ΊΏΐβδ. ΤεηεηΙεδ ί)3φΐβ Ιαιίβεί ΙοδερΗ ίυβ-

86πιη( ουδίοίΐιπ ευηι ρΓορΙει- (Ιΐεηι 3αΙ>1>αΐί , βΐ ιΐϊαιιιΐ εί δεϊΐο

φιι ο Ιιογ.ί ηοη εχί§ϊΐ ηΐϊφίκΐ 3§6Γε ;μΙ\ρι\μιιιι (6, φΐία »:ιΙ)1>;ι-

Ιυηι ϊΙΙιιοβδοίΐ. Οθί»ηοδοε αυΐεηι ψή» ιιεε δερυΐΐυ™ (ϋ^ηιΐδ 65,

86(1 ϋοΒιΠίυδ 03Π168 11138 νθΙαΙΪΙΐΙ)115 ΟΟεΙΪ 61 ΒεδΙΠδ 16ΓΓ36. Οϊοίΐ

6ΐ8 ΙοβερΚ ΙδΙε 86ΓΠ10 δπρεί'Βϊ (ιοίίίΐο εβ(, φΐί ίιιιρι•ορεΓ3νΐΐ <1εο

νίνο 3(1ν6Γ8υ8 καιιοίπηι 1)3νϊ(1. ϋΐχΐΐ ηυΙεπι άευδ ΜίΗί νίικίΐ-

οίαηι, ε^ο ΓΡΐπΙ)ΐΐ3Γΐ, (ΓιαΙ (Ιοιηίηυδ. Εί οΐΐδΐιυοίυδ ιοιϋε Ρϋβ-

Ιιΐδ ;ιοορρίΐ 3φΐ3ηι εΐ Ιηνΐΐ ηΐΒΐιυδ δυ3δ ηηΐε δοΐεηι (Ιΐεεηδ Ιηηο-

οεηδ β§ο δΐιηι η δοη^υίηε ϊιΐδΐί Ιιιπιΐδ: νοβ νϊίίεπίϊδ. Ει ιεδροη-

(ΙεηΙβδ ΡΊΙ.ίΙο (ΙΐχΐδΗδ δβη^ιιΐδ εΐιΐδ βυρεΓ,ηοδ εί δυρεΓ ΙϊΠοδ

ίί ίοπΓίαίίίί (Οο Ιαατα>Ιϊ$) ίκτη . . ειΐρ' οηιάβ^ίηΐη ιυτη . . Ο φιιτη ίηιιΐίίί οηιχχ-

{χχ 15/ίί, ίί ηοη ΒοΙηηι Λοο 3ίά ίί Ιαηοβα ριτ[οτα3ΐχ3 ΙαΙνι ιχαι . . ϋ» χιΐ ίΐ/η» οπίοί/ϊ-

ιμ-ηΐί* . ίι'ΐί αοιίο ροίαιίχί χΙΙχιηχ ίί ιρχηχί ιίιι» οοΓοηαβίϊί ίί /Ιααβίίίβ Ιαοηα$ίί$ «ιιπι,

ίί 5αηαι/.ίηίηι ίίκί ιτηρΓίοαίί 131x3 \ ΊιηιηΙη χία(ΐ. Ιιιά. (ΑΒ οπι) Ιθ3. — 5α&οαίί

ουπι ΑΒΟ . . ΟΙοο Ηαεο αηάίιηΐΐί χιχάκιι (Ι)» Ιηάαιχ οοηίηίίαίί ιαηΐ αηχηχο (Ι οοη-

ΙιιτοαΙχ , ίί) αρρτιΗιηάίτηηΙ ΙοκρΙχ , ιΙ χχαωτχιηΐ ίΐ/πι ααΙοάχΗ αηΐι άχατη $α!ιοαίχ ια-

φχι αά χιηχιηχ άΐβιη (ϋ»«= χΐΒα,ιΐί ροιΐ άχιπχ) 3αοοαΙοηαη . . εαρ* Οαικί αχιάχηΐιι ίχι-

άχοβα αρρηίκηάίτχιηΐ αχιηχ βΐ οιΐ3ΐοάχίηΙί3 χιιφιι αά ρήπχαχη 8αΙ>οαΙχ | ίί «ϋοοηί (ίΐα

ΑΒΟ ; ϋ«Λ« άχχιτ.) ίί . . εοΙρΓ άχαηάο | 8ίί/ο (Β χάιικα) ευπι ΑΒΟ . . Ό**><: Ααηο-

506 | Ιχοτα ηοη «χίρίί (ίΐα Α; Β ηοη ί5ί οοηφίίίΐ») άχνα ΑΒ . . Οϋ»1": ριΙμΓ Λαο

ΒΟτα ιηοοτηρίίίί (Οϋ» ριΙργ ηοη οοηχριΐχΐ; Ό*• ηοη οοτηροΐα βΐίΐηιιβ) ] αίι'οϋίίί (Ο» οπι)

03. αάν. ίί (Ο» »ίΙ<1 ηιαίί) ουπι Α1» Ο»•»: ράρΓ . . Α» (Ιοουβ βιιϊηι ΤίηίηΙίϊ ϋ5<ιαβ

βοίχαί ί!ΐ Έ>ΐβ ίοπρίηπι β5ΐ) ΒΟ Ιαηι^ΐη ίβ | ςιιία (ρίΐρ' οιι»») 5α66. ϋΐκοίίοίί (ε^Ρ'

-5οαί) .. ϋ» (ϊίειη Β«?) ιΐοηίο ρτχηχχιτη $αοο. χΙΙχιαιοαΙ | οο.σηο5θβ οιιπι Α» (Αϊ»

5ϋίίο ΡΓρο) ΒΟ . . Π»1"! εΛρ' ϊίίηιιιβ | «ίί^η. ί5 οηηι ΑΒΟ κάρ' . . ϋ»1)ο άχαη. ίπ'ί |

Ο οατηαη Ιιιαηι \ Ιΐη: ιϊί Ιοί. ευπι Α Β . . Γοϋςπί ηίροηάχΐ Ιο$. (Ο'- αάά ίί άχχχΙ)

| Ιίίβ 5ίπηο ϊΐιρ. 6Ό/ιΌί (ΐΐιι Α1» ; Ο»1» ίίτηίίΐί ί5ί ΟοΙ. ιχιριτυο , ϋ<= εάρΓ 5ί»ηϋί5 ί5ίί5

ΟοΙ. 5ΐιρ.) ίϊί ςυί ιηιΐ)Γ0ί)6Γαΐ/Ίί (ϊΐα βάρΓ, ίΐεηι Ηβΐ; ϋ^ χχηρτούαχιχί ; Ο» ίΐρΓΟ-

οαιήί) άιο νίνο (Ι)» άίηηι νχυχιπι) αάν. 5. Οανχά . . Α»ΒΟ 1ιΙ( $ετη\ο βιιρρτ (Β ιχ-

Ιτά) ταίχοηαη αϊ, φιϊα χη χιηιχτη άβχιηχ νχνυηχ ίί «αηοίιιιη βίχυηι ηοη (ΎβιΙίάχίΙχ! (ΐΐίΐ

Β ; Λ ιριχα χη χιη. άαιιη ηοη 0Τ(άχΙχ$ (Ι 3αηοΙ. (ίίχιιιη ιχιι$ άοηιχηιιιιι ηοίΐηιηι /ρβιΐΜΐ

Πιπβί ηπι ; Ο (<)ο ΐηαη ερίτο ήι ηηκηι άίχιηχ ίί ιαηοΐιαη βΐ. οϊιια άοηιχηχιχη ηο»Ιτ. 1(5.

Ι.Ίιγ. , χη ψιι'ΐιι ηοη στ(άίΙί3 , φιχ ι/κ- ιτιιΐ'ί άε ιηαιιίΙ>ιΐ3 ΓίίίΓίί') ■ ΏχχχΙ αιιίίΐη Ληα

ι:ιι ιη Ι ) !»■ ι< 1 ["■ . . Α ιιιΐίίί' ίί ιοί/ άοτηχηιΐ3 , Β «Ιίχιί (ίοπιίηιιβ , Ο ηι ιιι ίρ5ί (ίοηιίηιι* <ϋ-

ΐίτϊί . . ])» 50ΐίίί αυίίΐη ι;ο5 5θΊ'6αί ίί άοοΙοτ(3 αιιία άειΐ3 άχάΐ \ ΜΜ νχηάχοίαιη

(ί(8 ΑΒΟ; Γβϋ<}ϋϊ -οίο) βοο (ϊΐβ ΑΒϋΊ; Γείϊφιί ίί ίςο) ΓίίΓ. άχο. άοτη. (ΐΐα Α; Γβ-

1ϊ()ΐιί οιη άχο. άοηχ.) . . Ό» αάά ιηχηί ΙαηΙχιηχ ψιυιΐ ρτοη\χΙΙχ3 πια'ιιτη : ρο/ίηβ ί5ί Οίΐΐ!

φιεχη χη οτχια 3χΐ3ριηάχ3ΐχ3 ηχριτΐ ηΐί ά( τηαηχι νιβίτα: βυρίτ «05 οτηηί [αοχηιιβ νβ-

ηϊιί | ΕΙ οο3ΐτηοΙ. οοτάι ΡίΙαΙιις οιιπι 0<>ε . . β(1ρΓ ^υίιι ίίίαηι ΡχΙ. οοτάι ϋοπχρχιηοίχα

. . ϋ» ρΓαεβίβ εηίιη φιαηάο . . ΑΒΟ ΕΙ ηοηηβ (Β Ιίηάι , Ο Λ'αηι ί/) ΐίηβιαοίίίί

ρΓαί5ί5 Ι αοοίρίί ααμαχη ιί οιιπι ΑΒΟ . . Γεϋηιιϊ οπι | αηίί βοΐιηχ {Ό^ οοταηχ «οίο)

οαπι 001>ο .. ΑΒϋ» εϋρι• οιη | άίαιχ» .. Ο» άίχΙΙ | Ιηιιοα-η* (ίΐα ΑΒΟ; Γεϋαυι

•ιιυικίιυ) ίοο (Ο•»" οπι) Ι Ό* οπι νο> νχά. \ ΕΙ (ΑΒ οπι) Γίϊρ. ΡχΙ. (Ο** οπι) άίχ.
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ιιοϋίΓο.Ν. Ει ιιυηε (ϊπιεο ιιβ φίπηϋο νεηΐ3ΐ ίια άεί δΐιρει• νοβ

βΐ δυρεί' ί'ιϋοδ νεβίΓΟδ, δίουΐ «Γιχίδΐίδ. Αικίίεηΐεδ αυΐεηι Ιυιίαεί

1ΐ3βε αηιαποίΐϊ δΐιηΐ εοΓίϊε, εί ΙοΙΙεηΙεδ ΙοβερΗ ίηείυδεηιηΐ εαηι

ϊη (Ιοηιο υΒΐ ηοη ει•3ΐ*ίεηεδΙι•3, εΐ ευβίοιίεδ ροδυειαηΐ 3(1 13-

ιιιΐ3Ν, εΐ 8Ϊ§η3νεΐ'ΐιηΙ ΐηπικιπι π1)ϊ ει*3ΐ ϊηείϋδηδ ΙοδερΗ.

2 8;ώ1>ηΙυ αυίειυ ηκιηε οοηδίΐϊυηι ΓεεεΓυηΙ ευηι δβεεπίο-

ΐϊβϋδ εΐ Εενΐΐϊδ υΐ εοη§ΐ'ε§3ΓεηΙιπ• οηιηεβ ροδί «Ιΐεηι 53ΐ)1)ηΐϊ

Εΐ νϊ^ίΐηιιίεδ (ΙίΙαευΙο οηιηϊδ ππιΐΐϊίικίο ϊιι δνηη§;ο§3 οοηδίΙϊηΓι

δυηΐ φΐηΐί ηιοΓΙε ΐηΙεΗΙεεί'εηΙ βιιπι. 8ε<1εηΙε ηυίειη εοη^τβ-

£3ΐίοηε ϊυδδεηιηΐ ευηι (Ιυεί ευηι ΐηίιιπη ηιυΐΐη : εΐ ίίρεπεηΐεβ

ϊηιπιαηι ηοη ίηνεηεηιηΐ ευηι. Εχρβνίΐ ίίρΙιΐΓ οηιηϊδ ρορυΐυδ,

εαηι Α ΒΙ)οε . . βό"ρΓ ταροηάίιΗι , ϊ(.ογπ 0 εί Ιηηο ηιροηάίιΐί» β> . . Π» εί νο) η-

δροηαεπίεί οίαπιαιίί» \ ΕΙ ταιηο (Β ηιη) Κτηιο (Α ίίηιείιΥ) ηε (Λ ψιία) ηιιαηάυ (ϊΐκ

ϋΙ> είρΓ; Β αϋφιαηάο; Α οιη) ν(η. ίτα άιί 5υρ. νο» (ιιβ Α οαρΓ; ΒΟ» ημ) —

ναίτοι (ιιΐ βηΐε) «ειιί άίχ. (εάΐ' οπι «ίο. άίχ.) οπιη ΑΒϋ» εάρΓ . . ϋε δ«ί <ίιχυ'ι>

. . Ο» ϋϊοκί άιχίίΐϊι, εί ρίηαΐί» ίη αείετηππι | Ανά. αιιίεηι (Β οπι) Ιιιά. Λαβε απια-

ηείίί ιιιηί (Α ατηατίΐαοαηΐητ , αϊ νϊάβΐυι•) οοτάί πιιη ΑΒ . . ϋ«Ι>ε αιιιΐ. ακί. Ιιιά.

ίίττηοηΐ) ίαίοι εχαεετοαίί ιιιηί αηίτηο ηίηιί», ίΐοηι βαρι φιοά αυά'ίεηίει Ιιιά. εχαεετοαίί

πίηιίί . . Ο πιβίβ τερείϊΐ βυρεποηι ίεηεηίεϊ νΐτο Ιοί. Ιιιάαή ίιΐ55ίπιηί εκπι ααίοάίη

ρτορί. ιαΐο. , Ιιιηα νει-ο ηει-ρΐ εί ίηείικίεηίεί ειιιη ίη οΌπίηπι είο | εί ίοίίεη/ίί Ιο-

ιιρΗ - - ίη άοηχο (0 ίη αΌπιικη) οαιη ΑΒ(0) . . ϋΐΐϊο ίί αρρηηνηάεηΐη /ο». Ιμιμ-

τχιηΐ ίυ«η Η (0»<: οπι («η. ε. β() ιικ-ίιι.ί. ιυηι ίη αώίαιίο (Ι)»» -ηιΐι/ηι): εάρ' ιιϊΙ

ηϊίί ίηοίιΐΜΓ. ευηι ίη ευίιίευΐο | εί οιΐίΐ. |>ο<. αά ιαηηιια (0 ροηιιηιηΐ οιωΐ. ίη ίαηυα)

(( ησηαν. (β αά(1 ιυί> ιίι/ϊΙΙά) ίαηηαηι (0 οπι) ιιΐιί ετ. ι'ηεί. /οχ. (0 υΜ ιηείιιιετακ'

ίιιηι) οιιπι Α , ίίοπι 0 , ΐίειη (βε<1 οπι βί ηρηαΐ'. εΐι) Β . . 0»1>ε ββρ' Ηανη ίϊοηα

νιτνηΐ (εάρι οάιΐ 9«ί> Ηβνη υεΓο) ω/ιι/ηι πι/ιί/ιχ »ΐί;)ΕΓ είαυεηι (εάΡ' οπι οβ6. ϊ. εί.)

Ληηαι ε( ΟαίρΙια$, οιι$Ιοάα (Ηανη ;κ1(1 φιοφιέ) ροιιιπιιηΐ (ι-Λν ροηιηία).

'■!. 8αΙοαΙο αιιΐίτη ιηαηι: ϊ(α ΑΟ; βεά (]υαε 5Ρΐ]ΐιί άεοβηΐ ϊη υίΓΟΟ,ιιβ οαιίβ-

> ιπι( ; ΜΤ]πίΐιΐΓ (ίιϊπι ,•,ΐ;ιΐ ίιη ε( νίαίίαη/ε> άίΐααάο. Ηίηο εοηη'ίίυιη (ι&ηιηΐ — |ΐο»ί

άίΐΊΐι 5αοδ. εχ ΙιιιΙη ϋΐιιηκϊιηυ'ί, ηυίΐιυβ Η ΙαπΙιιιη ρΓ»ειιιϊιΐιιπι 1οι;ο ίΙΙοιιιηι ϋιιΙ>1>α\ο

αηΐίτη ηιαηε. Ι εί ΐ'ίαίίαηίει άίΐυαιίο (Β δαίιιίο ακίεηι άϋικΊΐΙο νίρίΐαηί) οηιηίι —

9ΐιαίι ιηοτ/ε (Β ρααίίίετ) ίηίεΓ/1. βιιη» ουιη ΑΒΟ . . ϋ»•>ε εί εορί/ανετυηί ςιιαίί ηιοτίε

οεαάετεηί /ο<ερ/ι . . <-<1ργ (οηαίιβίι ρΓίοπουβ) εί εοη«ιιίεηίε! ίαατάοία εί Ιχνϋα»

φιαίί ηιοτίε εαιη οοοίάεηηΐ | δεο!ρ;ιίί αιιί. οοηρηρ. (Α £«πΊ'ΐιίί»!ΐ$ αιιίεηι ίη ΐοηι/τε-

ραίίοηε; Β ΒιάαιΙιι αυΐαη) \Η1$. εηη% Ληά (ΑΒ αΛιίποί) ευηι ίηίαΓ. ηιι/ίία (Α οπι).

£ί σρετ. (ί(» Β; ΑΟ ^4ρετ. αιιίεηι) ίαηιιαηι (Β ίαηιιαι) ηοη ίηυ. εαηι ευηι ΑΒΟ . .

ΟϊΙιο Ηοο [αβίο εοηρτεβαίί (Οβε οηι) ίΜ.«εηιηί ρπ'ηείρεί /4ηηαι εί Οαίρηα» ρταίΜη-

Ιαή Ιοιιρη. ΕΙ αρροτίαηΐο οίαυαη, η'αηπίο αιιίεηι οιίίο, ηοη ίηνεηεπιηί ΙοιιρΗ (ηά

0»1> οπι £ί αρροτί. Πίηπβ ΙοίΐρΚ) . . εο"ρΓ φιο /Όείο ρο5ί <ίίειη «αΐιοαίί οιίίωπ αρε-

Γίεηίεί ειιοίοιιϋ «ιί ίάικχηηΐ ειιηι, ηοη ίηΐίεηετ. ειιηι. Ιίβηι ηϊίί ΤηϊΙ. οοάβ Εί εωη

εοηοτεααίί εϊβεηί οηιηει ίη άίι ίαοοαίί, ΙοΙΙίηΙί! ίίριιαειιΐιιηι αρετιιεπιηί οιίίκηι εί ηοη

ήνεΐΜΓ. Ιο», ίη ουοίεαίο ο6ί ευηι ροίΐιετιιηί εί ίηίΙωεΓυηί. | ΕχρανίΙ χαΜντ (ΑΒ οπι)

ο"»η. ρορ. εί ιιιηιίο ίίυροτε ηιίΓαίί ίχιηΐ (ΑΒ εί οΜαρε/Όΐίω ε»ί) σιιίο ί^ηαο. ϊιημν.
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εΐ ιιϊηιϊο δΐυροιε ηιϊπιΐϊ δπηΐ (ρικι 5Ϊ§ιΐ3ουΙη ίιινεηεηιηΐ βϊ^ηηία,

εί φίκι εΐανεδ ΙκιΙ)ΐπΙ 0ηίρη;ΐ5. Κι «ηιρίίιΐδ ηοη ;αιχϊ δυηΐ

ηιΐΐΙεΓβ ιη.Ίΐιυιη ϊη εοβ α,ιπ Ιοοιιΐϊ δΐιηΐ ηηΐβ ΡίΙαΙυοι ρΐ'ο Ιβδο.

Οαριγγ XIII

1 8εί1εηΙϊΒυ5 3ΐιΙεηι ϊη 8}ηΐ3£0§3 βΐ αΙίεΐ'εβηΐίΒιΐδ (1ε 1ο-

$ερΗ νεηεΓαηΙ (ριϊ(ί;ιηι (1ε ευβΙοάΐΒυδ, α;ηοδ ρείΐεΓβηΙ 3 ΡΠβΙο

αί5ίο(1ίι•ε δερυΐεπιπι Ιεβα ηε νεηϊεηΐεβ (Ιίδαριιΐί εΐυ$ ίίίΓεηΙιΐΓ

ειιηι. Ει αηηυηΐίανεπιηΐ (ΙϊοεηΙεδ 3ΐτηϊδγΐι3£θ§ιδ εΐ δβεεπίο-

ΐΐϋπβ εΐ Ι,ενΐΐΐδ φ]3ε ί'αοία δηηί, φΐοηιοίΐο ίβοίηβ ΡβΙ Ιειτβε

ηιοΐιΐδ ηΐ3§ηιΐδ, εΐ νίαϋηιυδ φΐοηιοίΐο 3η§ε1υδ (Ιοηιίηΐ (Ιεδοεη-

(Ιίΐ (1ε εοείο εΐ Γενοΐνΐΐ 1αρί(1επι ά\> οβίϊο ηιοηυπιεηΐΐ, εΐ βε-

ο!ε03ί δυρεΓ ευηι : εΐ 3(1δρεε1υδ είυβ δΐοπΐ ΓιιΊ§υΓ εΐ νεδίϊηιεπί;»

δίειιΐ υίχ. Εΐ ρΓ3ε ΐίηιοΓε Γαοΐΐ δυηιπδ νείηΐ ηιοιίυΐ. Εΐ 3υ-

(1ί νί ιηΐίδ νοεεηι βη^εΐϊ Ιο^υεηΐΐδ ιιιιιΙϊι'πΙηιν, οριβε νεηεΓ3ΐιΙ 3(1

δίαηαία (Β ψιία ήαηίΐαί ίηνη. ίαηνα), Λ φιϊα ηοη ίηυεηβτ. (ηηι ήαηαΐά ιί^ηααιΙϊ$.

ΡΓββίΡΓΡβ Ο βιΐά βί ροτίατη οίαιιζατη) βί ψιία (Β ρτορίβτ) ύαν. (Β ααΜ σικ») Ηαο.

ϋαίρΗ. (Ο ρκ> βί ανία εΐε ίϊε : οίαιη&ΐΜ ΐΓπιΙιϋβ Οαίρηαβ ροηΐϊβοί) ειιπι ΑΒΟ . .

Οβ&ο Ηαιο (!)« Λοο) ανάίβη! οτηηί! οοηαηααίίο αάτηίτανίΐί (Ο" αάά αάιηοάιηιι) οδ-

ιαψυίπιηΐ, ανία ίίαηαίαιη «'ηυβηβηιηί (ϋο «ίσηανεηιηί) οίανεηι (Ό" -νί) ειιίηειιΐί

(ϋ•: - Ιατη. Ρι-οείετε» Πβ αάά ηβο «ηΐ'ίηβτιιηί ΙοίίρΗ). Αηηαι (Ό* ρταβπι Αάνχίταη-

ίβί νετο) ίί ΟαίρΗαχ αίηβηίηί . . οάν νηάΐ αάτηίταΗ βνηΐ οπιηεχ εί οΐχίνρκιηιηΐ | ΕΙ

αιηρί. (Α οιη) ηοη αιυί - - ρΓΟ Ιι$η εππι ΒΑ . . Γείΐ^αϊ οπι

XIII, 1. δ'εα'βηίίοΐΜ αιιί. ιη »ι/η. ίί αΙΙίτο. (Α σιιί. ϊΙαΊ εί ίοαι/βηίΐοϋί) — 91x05

ρβίιβίΌΐιί — /β5ΐι ( ρΓΟ Ιπ'δ Β αιιί αιαίοάί/ταηΐ ιβρ. ύοηιίηϊ /βί») ηβ υβηίβη/<5 (Α νΐ-

ηίαηΙ) άίί>€. ίί. (Α αιΐιΐ βί) /»/■. ιίιιιι <ίιπι ΑΒ ; ίίοπι Ο 8ίάιηΙββ ακίεηι ιη εοηβϊΐιο εί

αά ίηνίοεηι αΙΙ(ΓοαηΙι$ χηίβιηιηΐ ρτο αιβίοάίΐΗΐ οηοϊ ρβ/ίβΓαηί ο ΡΗ. β»»ί. «εη. /βία

. Ό3\>ν ρ<1ρΓ Ηακ οτηη%Ιηί3 αάτηίταηίίου$ εεεε (0« εάρΓ Εί εεεε) <ριίάατη ά( ιηίΐίΐί-

ί)ΐ(5 ψιί αρνίοτ. οιιιΙοάίιΙ>αηΙ (Όν -άιιταηΐ) | β( (Ο φα αάναάίηία) αηηηηΐ. (Β ηιιηί.)

άχό€ηΙα (ΑΟ οπι) - - ο,ιιαβ /σβία ηιηί (Ο εταηί β«Γβα ίβρυ/οπ/ηι. Β οπι φι. (. ».)

οιιπλ ΑΒΟ . . Ό»^ β^ρ» ίηίΓαηί (ϋ« ίηίταηίβ»; ϋ» οηι) «η (0« βθρ' οπι) η/ηααο-

ααιη (ϋ° -ρορα) άίχίΐ (0« άίχιταηΐ) | φιοτηοάο /αεί. είί (Ο φιαίίΐί)• (α. /ι/ϋ) (.

ιη. ηιααη. (Α :«1(1 ίίΐ» οιΐ5ΐοάίοιΙίΙ>ιι.<; βυηι), εί νισαηκΗ (Β οπι) ψιοιηοιίο - - ίαρίαβηι

(ρτο Ηίβ αιιοπιοάο πβηπβ ίαρϊεΐ. Ο 5ΐΌ: αηαΗνιη ά(ί τίνοΐνΐτβ ίοριΛ.) α6 οιΐ. η>οη.

(Β α τηοηχηιεηίο) εί ιβάβο. (Β ΜάίΙ) ί«ρ. ειιηι ειιπι ΑΒΟ . . ϋ»Ι>ο βάρΓ ανία (κάρτ

οιη) ηοο» ονιΐοάκηΐίΐηιι πιοηνηκηίητη Ιαν (εϋρι• οπι) (αοΐα (εάΡ' - είΜ») β»ί ίβΓΤΟβ

τηοίίο (<-•<1ργ ηιοί«ϊ) εί νίαϊπιιι: αηρείηηι άιί ανοτηοάο (ειίρι• ουί) ηνοΐνίί ηιοηυηιβηί*

ΙαρΐΛΐτη βί »κΙβ6. (ειΙρΓ ίίιίιί) ϊ«ρ. βαη» | β< ειιηι ΒΟ»Ι>ο βαΡΓ . . ΑΒ εταηί ακίετη |

Εο!ργ αάιρ. ειυί ίταΙ αιιαιί (νΙα. \ νιιΐίτηιηία ει™ ΑΒϋ», ϊΐβπι αιίαίΐο ιίνί Ο ε<1ΡΓ

. . Ο•*» «βίίήηβηίΐίπι βί«» | η'οίί η«τ . . Ό* ρταβπι /αεία ϊΐιηί αΙ\>α | Εί ρτα» ίίιηοΓβ

εοπι ϋ»1»0 «Ιργ . . Β ι/ηαβ ^. ί»η». , ΑΟ ρτ. ίίιη. αοίβη» | Ο»1» ε^βε/» «Μΐηιι» | Εί

(Β ρι-ΓίΡΐη βί νίάήην! ίρινιη αναιίντη) ανάίνίην* \ νοαη αηα. Ιοα. »ιιιίίβη'6υ$ αη.
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βερυΐεηιηι, εί οϋεεηΐίδ Νοίϊΐε ΙϊηίεΓε νοβ: δοΐο ειιίηι ψιι;ι Ιε-

μιγπ (|ΐι.Ί(Μ-ΐΓΐ8 οΓυεϊΓιχυηι: ηοη εβί Ιιιι•, δυιτεχίΐ δΐευΐ ιΐίχ'ιΐ:

νεηίΐε εί νΐ(1ε(ε Ιοειιηι πΙ)ϊ ροδίΐιΐδ οπιΙ ιΐοηιίηυδ. Εΐ είΐο

ειιηΐεβ (Γκίΐε ιΠδΐίριιΙίδ εΐυδ <[ 1 1 ΐη βηιτεχίΐ 3 ηιοιΊιιϊδ, εί ρΓβε-

εε(1ε( νο8 ίη 0;ι1ί1;ιραηι , δ'ιευΐ «Ιίχίΐ νουίδ.

2 Ι)ϊειιηΙ ΙικΙ.ίρΪ (ν)ιιΊΙ)ΐΐ8 ιηιιΙϊεπΙηΐΝ Ιοφΐεηα!ιΐΓ? Ι)ΐπιιιΙ

ηιΐΐΐΐεδ ΜπΙίεΓεκ ηεδεΐηΐϋδ ο,υΒε εΐ'ΛηΙ. ϋΐευηΐ ΙικΙαεΊ (,)υ3

Ηογ.1 Γυίΐ? ΌΊειιηΙ ειΐδίοίΐεδ Μεοϋ» ηοείε. ΟΐοιιηΙ Ιοϋβεί Εΐ

(^ϋ3Γε ηοη Ιεηυΐδίίδ εαδ? ΌίοιιηΙ ειΐδίοίΐεδ Ι ;ιπ<|π.ίιιι ηιοΓίαϊ

ΓβοΙΪ 5ΐιηηΐ5 .η ίίηιοΓε ηη§ε1ΐ, ηοη 8ρεπιηΙε8 ϊ«ιηι νίύεΓε Ιυπιεη

ιΓιεΐ: εΙ ηαοηιοίΐο ροΐυίηιηδ 1εηει•ε ε»δ? ΟΐεπηΙ Ιιιϋηρί \"ίνϊί

οΌηιΐηυδ «]ειΐδ, ηοη ΟΓεοΊηιυδ νοΒίδ. Όίχενηηί^υβ ευβίοάεδ

[ιι<1;ΐ(Μ5 ΤηιιΙ;ι ίί^ηη νϊϋϊδίΐδ ίη Ηοιιιϊηε ίΙΙο εί ηοη 0ΓειΠιΙί«ΐ!$:

«βη. αά αρ. (<ρί. νιηιταηΐ 'εαΡ"" -π/ηί] αά ίερ. [Ό" αάά Οητίεϋ] εχ ϋο εάρΓ βϊ-

Μΐιηίί; ΑΒΟ οπι. νϊιΙι> εΐίαιη \)Λ\ εί άΊ'εεηίί! (Α (Ι Λκακ; Β νοοαη ε»«5 άΊ'εεηίίι

ιηυίίεηο.) ουιη ΑΒΟ . . Οβοο εάρ' αηαΛχιτη άίοιηίαη ιιιιιίίιτ. (ϋ" ειΐρ' βοΜ φι. ιιεη.

\\ά« ίΐηΐε.) αά ίίρηίοηιτη ίεβιι (Οε ΟΛπ'ί/ϊ; εϋΡ' οηι) , εί άίχίΐ αηααΐηί (ΟΛ ?ά\>τ

οπι (1 άχχ αηο.) \ νο$ οιιπι ΒΟ . . ηΊϊαυΐ οιη | «οίο < ηιιη ςυία (»1ϋ ψιοά) οιππ

Ο . . 0« οπι ; γρΙϊο,ιπ οιη εηι'ηι | ψιαιτ. οηιά{. (Ο" ψιί επιε. ββί) οιιπι 1)»Ιιο εα>'

. . ΑΒΟ (τυοί/ίχυηι (Λθ αυί οπιοί/ίικί αϊ) αιιαετ. \ ηοη είί ήίο, ίΐιπτ. (εα'ρΓ 5«ί

5ΙΗΤ. , Ο 5ΒΓΓ. επίιη) ϊιΌ. άίχίΐ (Ο* άίχηαΐ; ΑΟ βιΐά νοϋίί) οοιη ΑΒΟϋί ράρΓ ..

ϋ»1> Λίο ίΐιττ. ϊίο. ρναιάίχίΐ \ άοιηίηιΐ! αινα ΑΒΟ . . Γεϋ(}ΐιί οιη | άίίάρ. ιϊαι . .

Α ηάά «ί ΡιΙτο | ηνία ϊιιϊτρχ. (Αθ αιΐιΐ άοιηϊηια) α πιοτί. (Α εάρΓ οηι α τηοτί.) |

«ί (Β βοοβ, Ο εί εοοί) ρραεοειίεί | ΑΒ ίη βαΐίίαια | «ίοιιί άίχϊΐ νοΜβ οιιπι ΑΒΏ»1

. . Οϋ1> ε{ (ΟΙ οιη) εεεε άίχί (ϋ•> ρταιάίχί) νοί.

2. ΏκηηΙ Ιηά. ^ιιϋιιΐί — ΟίοηηΙ (Ο ηιροηάίηιηί) ιηίΐίΐιι (ΑΒ οιη) 3/ι/Ιιετει

(Ο οπι) «είε. ηα. (ταηί (Ο οπι φχ. ιτ.) - - ΟίοηηΙ (Ο ταφοηάίΓ.) ααΐοάίί Ηιάία

- - ΕΙ (Αθ οιη) αναη ηοη Ιιη. εα,ϊ (Ο ιηιιίιεΓεϊ \ί!αι) ? Όίου,ηΙ (Ο ηιροηάη.) εα-

ίΐοά. (Ο ογπ ; Α ίΐάά Ιαάαήί) Ύαηψιατη ηιοτίυί - - εί (Β οηι) ςιιοηι. ροΙυίηχη$ Ιιη.

(αι (Β οηι Ιιη. ε«5. Ρίο Ταηηυαπι εΐο Ο βίο : Ουοιηοάο ροΙιιίηηΐΒ εα« (επετε , οαία

(«ι»/ τηοτί. /Όείί $ιιηιιι« α /ίτηοτε αη<)ΐΙί, ηοη 5ρίταη(α ίαηι νίιΐ. Ιυπιεη άίει) οιιηι

ΑΒΟ . . ϋϊΐιο (3ΪπιίΙϊΐβι-ί|αβ εΗρ') Εί οοηνοοαηίβί Ιιιάαιί »ιηηε$ ηιίΗΙα ςυί οιυίο<1κ-

ταηί ηιηηιηιΐι-ηΐνιη Ιι••ιι . άίχιηιηΐ ει: ()υαε ιυη( ι/ιι//!>γ('.ϊ ίΐΐαε <κί ^ι/ο.ν αιι<;ε(ι/ϋ /■>

ο«<αι ε»ί? ςιιαΓε (ε<3ΐ'Γ εί ςα.) εαβ ηοη 1εηυι'ίίΐ5? Λείροηίεηίεβ τηιίι'ίεϊ αΊΊεπιπί .ϊ/υ-

ίιετεϊ ηείοι'ηΐϋί ζκαε [ιιιηιηί , εί ηο! ιιί «ηοτίιιι' /Όοίί «υπια» 2)Γαε ίι'ιηοτε αη^εΐί , εί

ψιοιηοάο ροίκίίίετηιυ (Ου ροίιιιιηιυ) αρρηΗιπάιτί πιηΐίίηε ί11α$ (εα'ρΓ οηι εί 9"°-

τηοάο είο) | ΖΗειιηί (ϋ»1ιο άίχιτ. ίίΐίί, «άτ' ηιροηάιτ.) ίηά. Ϋ\ν. άοχη. <ίεω (εάρΓ

οπι) , ηοη (ίΐ» Ο ; ιεϋ<}ΐιί φιχα ηοη) \ ϋίχιηιηίαιίΐ (Β Γε5ροη<ίεπ<ηί , Α Γείροικίεπ/ίί)

ειωίοίί. (Α 8(Μ «ΙιχίΓ.) Ιηάαήι οιιπι ΑΒΟ .. εάρΓ τείροπόετ. ιηίίί/«5, 0»1»ο ταροη-

άιηίη ηιιίιίίί άίχπ. Ιιιά. | ΤαηΙα ήαη. υίά. (Ο αάά εί τηή-αοι'ίία) ίη λοηιίηε ι/ίο

(Β οίο) εί η. ατιάϊά. ειιπι ΑΒΟ . . 0»1>ο εάρ» ΤαηΙα νιίι-ααιία /απ'εη/επι Ιαιιηι νί-

<1ί»Η» (ΰΜ αάά εί αηϋιΐϊι) ε( ηοη (εαΡ^ νίά€ηίίί /ε». \α<χη ηοη) 815 (0« ει, βαΡ'
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εί ιιοΙ)Ί.ν φιοιικκίο ηαΒεΐΐδ αε(1εΓε ηαί» νΐνϊΐ ι1οηπιιιΐδ? Ιιιγθ-

δΐϊδ εηΐηι Βεηε, φΐϊβ νΐνΐΐ (Ιοπιϊηυδ Ιεδϋδ Οιπ5(ιΐ8. Ιΐεπιιη

(ΙΐοιπιΙ Ιαϋαείδ ευδίοιίεδ Αικίίνίπιυδ ψιϊβ ΙοδερΙι <]ΐιί ρείΐΐΐ οογ-

ριΐδ Ιβδίι ΐηείυδίδΐϊδ ίιι 03π:ΡΓεηι εί δϊ^ηηδίίδ ηηυΐίδ νεβίπδ, βΐ

βρεπειιίεβ ηοη ίηνεηίδΐΐδ ειιηι. ϋίΐΐε βΓ§ο ηαίιίδ ΙοβερΗ, εί

ηοδ νοοίδ (ΙθΙ)ίιιΐϋδ Ιεδπηι Οηΐ'ίβΙιιηι. ϋίχεΓυηΙ'Ιυϋαβϊ ΙοδεμΗ

ϊνίΐ ΑΐΊηιηΙηϊαηι οίνΐΐΒίβηι δΐιηηι. ΌίευηΙ ουδίοίΐεδ π(1 Ιιΐί1;ιεοδ

£ΐ Ιεδίΐδ, (|ΐΐ(Μΐι;ΐ(Ιΐ]ΐ()(1ΐ!ΐιι ;ιικΙίνϊηιιΐ5 η!> ηιι^είο, ίη Ο,ίΓιΙ.ίοπ εβί.

3 ΑυιΙϊεηΐΡδ ηυΐεηι Ιικίηρΐ δεπιιοηρδ ίδΙοβ ΙϊηιπεΓυηΙ νηΐίΐε,

(ΙίοεηίΡδ Νε ψιητκίο ηικΙίαΙιΐΓ δεητιο ϊδΐε εί οηιηεδ εΓείΙβηΙ ϊη

Ιεδίιηι. Ει οοηδϊΐίπηι ΓηοΐεηΙεδ Γυιίαοϊ ϊηίρι• δε ρΓοΙιιΙεηιηΙ

οιτι) ετε<ϋ<ϋ5ί. (ϋ»ε οηάίϋί) Ι εί ηοΜί φι. Ηαο. ετεάετε (Β φι. ετεάϋί!) φιία άοιη.

νϊυαΐ (0 νίνίΙ άοτη. Ιε$ιΐ3 ΟΗήιΙια; Α νίνίΙ άειΐ3) εοιη ΑΒΟ . . Ό^Ιο οϋρΓ φιοτηοάο

ηοοί3 ετεάϋιιτί ΐ3ΐ\3 | φιία νίνίΙ άοιη. (Β άοιη. νίναί) ? Ιιιτα3ίί3 εηίτη δεηε (Β £(β-

ηίιη οεηε άίχί$1ί3) φιία νίν. άοιη. Ια. θα-. (Β οπι) ευπι ΑΒΟ («εά ϊβ α ρποιτβ φιία

νίνίΙ άοτη. αά «Ιΐεηιιη ΐΓβηδϋιιίι). Ρι-3εΐεΓεη ΑΒ, ηοη ϊΐεπι 0, ηάά εί ίρ3ε τεαηαΐ

ίη »εοιιΙα ίεευ/οπ/ιη . . ϋ»1>ε ε(1ΐ>ι Βεηε φιίάετη άίχίίΐίί Υ'ίνίΙ άοτηίηιΐί (εάν οηι νίν.

άο.~): εί (ϋε ε^Ρ' ηατη) νετε (ϋε οιη) νίνίΙ ίρ$ε (Ο" ζάΐ* οπι) ύοίϊΐίηιυ, φιετη ετυ-

α/ΙχΜι'5 (ϋ» οηι φι. επιε ) | Ηεηιτη άίε. Ιιιά. εωί. (Α αΐ3ΐ. }\ιά.) ευπι ΑΟ .. Β

Ε( . . ΠαΙ>ε εΗρι• οπι | Αηάίνίτηηι .•. 1)3•>ε ρεβειη ηοϊ | φιία Ιο$ερη φιί ρείίίί εοτρ.

Ιείΐι (Β οηι 7111 ρε. εο. /«.) ίηε!ιΐ3. ίη εατεετετη (Β -τι; 0 φι. ίηεί. Ιο. ίη εατε. φιία

ρείιεταΐ εο. Ιε. ; ΑΒ βιΐά ηοί ηοη ετα( (εηειίτ.) εΐ ίί^η. αη. νεείτ. εοηι ΑΒΟ .. ϋ^Ιιε

βθρ>• ι}"»" ίρζιιηι (εό'ρΓ οηι) ΙοιερΗ , <}ΐιί ίερείίυίΐ οοΓριι$ Ιε$ιι, ι'ηείι/ίΐ'ίϋί ίη ειώίονίο

χαρετ είαυετη ίίφ\αηΙε$ | εί αρεήεηίει (Α Β αΛΑ αΐία άίε; 0 αΙία αηίετη άίε αρετ.)

ηοη ίην. ειιτη (0 οιη ειιτη) \ ηοίιι'5 Ιοπερη, ει ηοϊ νοο. Λαυ. Ιεί. €η>: (Β ΟΗγ. άο-

ηήηητη ίίηε Ζεί.) ευπη ΑΒΟ .. ϋ»Ι)ε εΗρΓ 1)05 (εάρ' ηοοίί) Ιοβερη, φιετη ίη εκ6ί-

εηίο ειΐίΙοάί$Ιί$ (0° ήκΐιιιίιΐίι) εί ηο3 άαοίηιη! Ιειντη , φιετη ίη ίερηίατο εαιίοάίνί-

ηκια | βίτεΓ. (Α /υηε άίχ.') Ιιιά. (ΑΟ αάά οιΐίΙοάίνΜ) Ιοί. ίνίΐ Ατίιη. είυ. 5. (ΑΟ Ιοί.

ίη είνίίαίε 3ΐια ΑήηιαΙΗία ε$1 [0 οηι ε$ί]) ειιηι ΒΑΟ . . ϋα1>ο εάρ"- Ηεαροηάεηίε!

(εάν - άετηηΐ) Ιιιά. άίχετιιηΐ (εάρΓ ηπι) ΙοιερΗ ηοϊ άαοίηηΐ3 (εάν <1αηιιΐ3 ηο>), άαίε

ηο6ϊ5 (εάν* ΙΌ3) /ε$ιι»ι. 1θ3ερη αιιίειη (εϋρΓ εηίιη) ίη άυίΐαίε ίΐίο (εοΐρ' αα'ά ιη)

ΛήτηαΐΗία ε3ΐ \ ϋίί: (ΒΟ άίχετ. , Β αάά φιε) αιχί. αά Ιιιά. (ΒΟ οηι αά Ιιιά.) ΕΙ

ίίϊΐ» — ίη ΟαΙ. ε3ΐ (ΒΟ ΕΙ Ιε3. ε$1 ίη ΟαΙ. , 5ίεϋ< αυιΐίυίηι. αΙ> αηρ. [0 α<Μ φιί

τενοΐνίΐ Ιαρίάετη] Εεεε [0 φιία Ιεβ.] ρταεεεάεί νοι ίη βαΐίΐαεα [0 -Ιαεαιη}) ειιπι Α,

ϊΐεπι ΒΟ . . 0»1>ε (ίΐρπι εάρΓ , εειΐ οηι Κε§ΐ)θηά. υδ^αε ίη Ατίιη. ε$Ι) Ηε3ροηάεηΙεί

«ηϋϋεί άίχεηιηΐ 8ί Ιοχερη ίη ΛτίιηαΙΜα ε3ί, εί Ιε3ΐΐ3 ίη ΟαΙίΙαεα ««(, 3κηΙ αχιάίυ. αο

αηαείο άίεεηΐε ηχιι1ίετίΰιΐ3 (εάρε οπι άίε. τηιιΐ.)

3. Λιιά. αιιίετη (ΑΒ οπι) ίϋίί. - - ίϋεεηίει εη™ ΑΒΟ . . η»1ε ε^Ρ' ΙΙαεε (εάρ'

Ίοε) αυά. Ιιιά. ΙίτηαετηηΙ (βεΙρΓ αεΜ ναΐάε) άίεεηΐεβ αά βετηε/ίριοί (εεϊρΓ αά ίηυίεετη) |

Νβ φιαηάο . . Β ίι'ηιεπ>«5 ηε | αιιάίαίητ (Οϋε είΐρ' - αηίιιτ) 5εττηο ίιΐε (ϋάεπι «ειτηο-

η<ί «Ι») (ί (ϋε οπι ?) οιηη. ετ. ίη Ιι$ (Β εητη) . . Πί>1> (?) Λ'ιιε (ίΐ3 εάά. ΚηΒγ. ΒοΗ.

ΤΗίΙ.) φιαηάο αηάίεηίει 3εττηοηε3 ίί/οί οηιηεβ οτεάεηί ίη Ιείητη | £ί εοηβίΐίιιηι - -

ρτοίκίεηιηί στα. ίάοη. (Α ρτοΐ. ατα. φιαιη ρΙ\ανπ\03, 0 άεάεηιηΐ ρίητ. ατα.) εί άεά.
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3Γ£βιιΙοο8 ίίΐοηεοδ εί (1ε<1επιηΙ ππΐίΐίόιΐδ, (ΙίεεηΙεδ Οίοϊΐβ <}αϊ»

ηοΙ)Ϊ8 (ΙοΓηιΐεηΙϊΙηικ νειιεπιηΐ (Ιίδείρυΐί είϋδ εί ΓιΐΓ3ΐί βυηΐ ευηι.

Εΐ δι βικίίϊυηι ΓυεπΙ Κοο α ρΓαεδΐίΙε, ηοβ ειιηι εοηΓΐΓΠΐ3ΐ)ϊηΐϋ$

εΐ 8εειΐΓ08 νοβ Γβαεηιυβ. ΜΠϊΐεβ νεΓΟ βεείρίεηΐεδ δΐε <1ΐχε-

τυηΐ ϋΐ ά Ιικίβείδ ηιοηϊΐί δβηΐ: εί (1ϊίΪ3ηΐ3ΐιΐ8 εβί οιηηϊ1>ιΐ5

δεπτίο ϊΐΐοηιηι.

ΟΑΡϋΤ XIV. ■

' Γϊηεεδ 3ΐα1εηι ψιίϋίΐιη δ3εεπ1οδ εΐ Α(Ι(ΐ3δ <1ί(ΐ38ε<•»Ιιΐδ εΐ

Ε^ίηδ 1ιενίΐ3 (1ε8οεη(1εηΓεδ (1ε Οαΐϊΐ^βη ίη Ιεπίδπίεηι τείυΐεηιηΐ

3ΐ'εΗίδγη3^ο§ίδ εί δηεεπίοΐ'ώυδ εί Ι,ενίΐΐδ <ροηιο(1ο νϊίΐεπιηΐ

Ιεδυηι βείΐεηΐ'εηι εΐ ϋΐδοΐρυΐοδ είιΐδ εππι εο ίη ηιοηΐε οΐίνεΐϊ,

ψιί νοεαΙιΐΓ ΜηηιΙ>Γβ δίνε Μ3ΐεεη, εί <1ΐεεΙ)3ΐ (Ιίδείρυΐϊδ βυίδ

(Β Ηαεο οηι) «ηίίίί. (Ο οιυίοίίδ.) άίο. ειιπι ΑΒΟ . . 0»1>ο εάρΓ ε< οοηοτεσαηίε» V

Γκηΐαίη τηηΙΙατη (ΐάν - ι/α/α - ηχα - ία) ά(ά(Γ. τηίΗΙχοχίί (εάρ' ει») άίο. \ ηοοί» εοπι

Α ΐάν . . Γβΐϊςαί ιιοδίβ | <ΙΪ50. είω . . ϋ»1»" οία ποείε | ειηη οηπι ΑΒΟ . . Γ>»1«

όστρια Ιαιχ (εάΡΓ ηοο. άοηιχ. αϊϊο. Ιαιχ [υταΐϊ $αηΙ οοτρ. «ϊιι») | ΕΙ ίί αυά. (. ηοε

(ΑΒ οηι; 0»>>« ροβΐ «) α (ϋ»Ι>« αάά ΡχΙαΙό) ρΓαει., ηοί εωη εοη/ί«ηα&. (Α οοη-

{σιϊαοχτη.; ϋ»>>« ηο> χαΐίχ (αύιτηχα [ϋ•> αάά υαοχαη, ϋ« εί] ρτο νοοχι) εί >εε. ν»

(Β εί υο5 $αΙνο$ εί «εο.) (αο. ΙΛει-Ηπιε βάρ'. | Λίϋϊίβϊ υει-ο αεε. (εάρΓ β(1<1 ρ#ν-

ηίαπι) - - πιοηΜί («ίΡΓ «ηίΙπιοΗ) ϊκηί: εί άϊβ. ε»ί (εϋρ* άίβαιηαίχιτ) οηιη. α. «Ι.

(β^Ρ•• «ε. εΟΓοη» αριιά οβιηεί) ευηι ϋ»1><: εάρΓ . . ΒΟΑ (?υί αεείρίεηίεί αταιτύιο! ι•ε-

πίαίεηι οείακ (Β ίαεβΓε) ι/ιίηίηιε ροίυεηιη! (Ο υετ. Ηΐίηήηε ΙαοηεταηΙ). νοίιηΐΐ! άί-

αη (0 νοίιοαηΐ ϊΐαφίί άίαη ανία) ΩαάρνΗ είι« ηοΜϊ άοηηκηΐϊύηί νίηπνηΐ εΙ

ίκίεπιηί ευιη (0 (!«ο. είκ» (χιταΐί ηιηί ηο6. ίοττη.) , «Ι άίαοαηΐ ιιεΓΟ (0 εί ηοη ρο(ε-

ταηί εϊρπηιεΓε, ιειί άίοεο. ν'βτε) δκιτειίί (Ιοπιίηιΐϊ /είκι ΟΛπϊίιυ α »πογ<«»ϊ, εί ηο»

(0 οπι) ι•ίίίίιπ»5 αηαείητη άΐί {0 άοτηίηχ) (Ιεβεεπίεηίεπ» «ίε οαιίο , εί ττνο\υίΙ ΙαρίΛηη

(0 »(ϋ αο οίίι'ο »ηοηυιηεη/ί) εί >ε<ϋί (0 ίείίεοαί) ίκρεΓ ει/»η. (Α οπιηϊβ οπι β6 Κο-

ίεηί«5 «ϋεετε οβςιιβ $«ρ. εκιη.) ΕΙ άίαβτηίηαΐηί (ΒΟ άίβαηιαίια) αϊ ζατηο \:1ΐ αρυά

Ιαάαιο! (Β αο οηχηχ ροριιΐο Ιιιάαισηιιή) ιιςφιι ίη ρταείεηίεηι άίετη.

XIV, 1. ίΊ'ηεεί (Α ΡΛι/ηεεί, Β £ί Επεαί) ακίεη» (ΑΒ οπι) (7!ΐι'(ί. ςαοηά. οιιπι

ΑΒΟ . . ϋ»1»» εάΡ» 0«ί<1. οιιί.'βοο. ηοιηιηε ίϊηεεί (0»« ΡΜη.) | ^4ο>1α$ (ϊΐβ Β; Α

Αάάαηι, Ό* ΐάτ' Αάάα, ϋ»" Αάα, 0 ιηβΐβ οπι) (Ιίίίαϊε. (0»« βάρΓ ρτααχρίοτ, ΰ*

οπι) Ι Εαίαι Ιιυίία ουπι ΑΒΟ . . ϋ»1>ο βίρΐ1 Ι&νχΙα (ϋ»" -ία) ηοπιίπε Αραιά! (ΐι«

υ* οάρΓ ; 0»ο ^σαεω) | (ΙείΟ. άι (ΑΒ α) Οαϋίαεα - - ΙινϊΙϊί οατπ ΑΒΟ . . 0»*«

βάΡ' «ίί ίτε> υεπετυηί άΐ ΟαΙχΙ. ίη Ιαηιι. «ϋοεηίίί (Ρ»•": εί άίχετ.) ρήηάρίοηι ϊαεετ-

άοΐυηι εί υηιτιίοικ ςΐίί (0>> οιπ) «η ίψιααοφ εταηί (ϋ1» οπι ; εΰρΓ οπι εί οτηηίοω

βίο) | ουοπιοίίο — οΐίυβίί οαπ» Β ; ίΐεπι ΑΟ ^ΐίαπία υίίΙεΓαηί , ομοβιοοΌ /ε5«ιη ε<

ίΐίίάρηίοα είκί υίιίεΓαηί «η πιοηίβηι οΐίυ. (0 /είΐυ !ΐάΐΙ>αί ίη ηιοηίε οΐϊν. οιαη άίκ.

Μίΐ> . . ϋ1•0» εόίρΓ φχχα Ιαχαη αμ&η <τχιοχ{χχχ5ΐχι (ϋ» /ε«. εΓ. ςαεπι) νι7Ιίηιι<$ εκ»» ι«-

«Ιεείπι (ίϊβεϊρ. 5υίί ίοςίίεηίετη, (ειΐρ' αιΐά εί) «είΐεηίεπί ίη τηεώ'ο εοΓΚη» ίη τηοηΙ* οΐίν-

| οιιι' (Ο 8<1<1 Ιοοιμ) υοεαίϋΓ Μαιη6Γε (Α Μαηοη) βίνβ Μαίιοη (Ο οπι ίί. Αία., Α βίί'

νοεαηί ευηι Ληιαίεο/ι) οηη> ΑΒΟ . . Γρίίηπί οπι. ΟΓ. (1ε Ηοε ηοπιίηε ηοΐακ ιιιΐ (εχ(-

ΒΓ. | βί Ο&ο. άίκ. «ιί.» ευηι Α . . Ο εί ίοεεί». εβ.ί (1ι>εη.ι . . Βϋ»1>ε ίχΐρ^ εί Λ'-
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ΕυηΙεδ ίη ηππκΐηηι υηΐνεΓδυηι ηηηυηΐίβίε υηίνβΓβηβ 0Γ63ΐϋΓ»β

βνηη^εΐϊυπι νε^ηί (Ιεϊ. ^υΐ εΓεάΊίΙεπΙ εί Ιιηρίϊζηΐυδ ΓιιεπΙ,

8.η1νπϋ επί; ςυϊ νεΓο ηοη (.τείΐϊϋοπΐ, οοικΙεηιηηΒΐΐϋΓ. δϊ§;η3

ηιιίεηι εοδ φΐϊ 0Γε(1ί(1επηΙ ηβεε δε<ρεηίϋΐ\ Ιη ιιοιηίπο ηιεο

ιΐίίειηοιιΐη εϋαεηΐ, Ιΐη^ιιϊδ ΙοφίεηΙιΐΓ ηονίδ, δει-ρεηΐεβ ΙοΙΙεπΙ,

εΐ $ΐ ιηοιΊίΓεηιπι ο,ιιίίϊ ΒίΒεπιηΙ ηοη είδ ηοορΒϊΐ , δηρεΓ ϊηίΐΓ-

ηιοδ ηι.ιηυδ ϊηιροηεηΐ εί Ηεηε ΗηυεΒιιηΙ. Ηβεε ΚκμιειιΙε Ιεβα

3<1 (ϋβαρηίοδ 8Ηθ8 ν'κΐίπιυδ εηηι ηβδηπιρίππι ίιι οοείϋΐη.

2 ΟίοιιηΙ βϊδ δηοεπίοΐεβ εί Ι,ενϊίβε εΐ δεηΐοΓεβ Ό.ηΐε #Ιο-

πβηι <1εο ΙδΓηεΙ , εΐ (ΙηΙε ει εοηΓεδδϊοηεηι δι ϊδΐβ , ί|ϋ3β ιι.ίπ,ί-

«Ηβ, εΐ 3ΐΐ(1Ϊ8ΐίδ εΐ νί(1ίδΐίδ. ΟϊειιηΙ ίΙΙί ψιί εχροδηεΓ3η( Υίνίΐ

(Ιο ιιιϊ ιι π.^ ίίευδ ρβΐηιιη ηοβίΓΟΓυηι, (Ιευβ ΑΒγ33πι εΐ (Ιεπδ Ιδ33ο

εΐ (Ιευδ ΙηεοΒ, ([ΐιί.ι ,ιπιΓινπιιιΐί; εί νΐ(1ϊηιιΐ8. ϋϊουηΙ Ιικίηοϊ άΛ

ροδ ΑΛ Ηοο νεηϊδίίδ ηυηΙΪ3ΐ•ε ηοΒίδ, 3η νεηίδΐΐδ οπιΐϊοηεηι (Ιεο

(ΙβΓεΡ Ϊ)ίχεπιιι1 ίρβΐ νεηϊπιιΐδ οΓαΐΐοηεηι άατε ίΐεο. ϋΐαιηΐ

δεηΐυΓεδ εί ρπηοΐρεβ β3οεπ1ο1υηι εΐ Ιιενΐίβε 3(1 εοδ Ει βί ογβ-

οιηΐιτη 03 | Εοη/ίί — αηηηηϋαΐί (Α αάά οιηηία , Ο οτηηία ηαεε) υ,ηχνετιαε (Ο

- 5<ί) οτεαίχιταε (Ό - πβ. ΑΟ βοΜ εί ρταεάχοαίε) ευ. Γίο/η. άεχ ςοπι ΒΑΟ . . 0»1κ

β(1ρΓ ΕηηΙίί «η ιη. χχηχυ. (ϋ•> ρπ οπχηετη τηχχηά.) ρταεάχοαίε (εάρ* αάά εναηαείχχιχη)

οηχιιίοχίί ρρηίίίιυ.ΐ (ειΙρΓ οπι οτηη. ρε.), υαρΙίιαηΙε$ £05 χη ηοτηίηΐ ραίπ'ί ιΐ (χΐχχ εί

ϊρίΓίίϋί ςαηείχ. | Οπί (ϋ»1»ί ΕΙ φιχ) οτεάίάεήΙ | Ό*χ>ε Ηχο ίαΐνχα εήΐ [ αχιί νετο

(0 αχιίεχη, εάν οπι) ηοη οτ(ά. εοηάεχηη. οιιπι ΑΒΰ εα!ρΓ . . 0»1ό οπι | διετία αυ-

Ιαη — 5ί ηχοτΙχ{. φχχά οχοετηηΐ (Β 5» ψιίά ηχοτΙ. εοτηεάετχιηΐ ; 0 ηοτί. 51 φι\3 6•6ε-

τϋ) — ίηβπηοί (0 β^ΓΟβ) -- 6ίηε Λα1)£ί>. (0 ιαΐνί βιηΐ) οιιιη ΑΒΟ .. 0»1>ο β(1ρΓ

οιη | Ηαιο Ι09. — 5«ο« οιιιτι ΑΒ . . 0»1>ο (( οχιιη Λαεο /οοκ/κί (ιάιαΐ άίκ. ιαίι . .

0 Λα« «ο ΙοφιιηΙι , ειΙΡΓ (Ι Ηοο άίοίο \ αίΒΗΐηρΙιιτη ουπι ΑΒΟ . . ι-εΐίφπ α$οβηάεηΙ«ηι

2. ΰϊο. είί (0 ΆαφοηάεηιηΙ) ίαο. ΐΐ ί,βυ. (Β οπι βί ί,εν.) ίί 5«η. (Ο οηι (Ι

•»η.) . . εάΡΓ /Ιιΐίίίίηίΐΐ ρτίηοίρΐί ιαατά. άίχιηιηΐ . . ϋ»1><: ΕΙ Ηαιο αιιάίιηΐΐί ρτχη-

αρ«5 ςαατάοίηπι βί 5βη. εί ί,βυ. άίχεπιηΐ ίποιΐ5 νι'π'5 ίίίΐ5 | Ο ι\ο5 υοίοηι«5 ιιί άιίϊί

ϋΐοήατη. ιΐ οοιιβει. άοο (ι-ιίαπι εάρ' οπι Ιβταιί) \ 5ί %!ΐα (Β ίκΚΙ υετα $ιιηί) φιαο

ηαπαίΐίι (Λ ηατταίιζ) ύ αιιάίχΐίχ (Ι (Α Ικιοο οηι) νίάίαΙ. ιίιιιι ΑΒ , ϊ ι •.- η ι Ο 51 ίχΐη

φιαι ηαιταίϊ5 [7 άχοίΐίί υίάίίΐο υιτα ιιιηΐ . . Ι)"1»• γΊι"' 5> νετα αιη! φιαε υίάίιΐ. εί

αχιάχΗ. | ΰίο. ΪΙΚ ϊ"ί εχρ. (Β οπι ςκ. εχρ.) ουηι Α Β . . Ο αϊ ίΙΙί . . εάν τείροη-

άετιιηΐ . . Ό*ϊ>ε ίΙΙί ααΐεηι ΓεεροηάεηΙεΒ άχχετ. | άοηχχηηα άεχι$ (ρ*-χ>~ οπι) ραΐτ. ηοίΐτ.

άειιι (ΑΒΟ οπι ρα. ηο. άε.) ΑΙ>τ. εΐο | 5111'α αχιάχν. εί νχά. ειιπι ΑΒ (Ο ΐΓΗηβίΙίι βά

εαάεπι νοίκι ϊπΓγη ροβϊΐβ) . . 0»Ίί 5ι'ομ1 αικίϊνϊηιιιι ΙοφιεηΙεηχ Ιαιιτη οχιηχ άί$οχρχιΙχ$

1X1X3, ε! 5ίοαί νχάχτιχχι$ εχχτη ακεηάεηίετη ίη εοείχαη, νετχίαΐεη άχχίηχ. (ϋ» 5ΐΌ υετ. άχοχτη.

νΦΟ) ; ίιεπι κ&ν* φχχα νετα ίχχτχί φιαε άχχχηχ. εί αχιάχν. ευ,νη ΙοφιεηΙεηχ - - χη οείχιηχ.

| βχϋ. Ιχχά. αά εο$ - - ηχιηίχαη (Β χιΐ χία ηχχηίχαηΐχι) ηοο., αη (Β αιιί) νεηχίΐ. (Β

οιη) οταΐίοηεηι (Β ταΐίοη. , βεά ρο$Ιε» Ιιΐβ οταΐ.) ά. άατε (Β Γβ(1(1ίπίΐ5 βίο). Βίχ.

χριί (Α αχιίειη εχί) - - αιΐ εοα (Α οηι) - - σηίβ οτηη. ρορχιΐιιτη οιιπι ΑΒ . . 0»Ι> Ε<
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ΐίοηεηι νθπίκΐίδ ά»η Λεο, (1ε (1εΓιι•3ηιεη1ο ϊδίο φΐϊά ηιυπιιιι-

Γ35ΙΪ5 3ΐιΙβ οηιηεηι ροριιΐιιηι ? ΒΐεπηΙ Γΐηεεκ 53εεΓ(1θδ εΙ Α(1-

άαβ (ΓΐίΙ;ΐΜ•;ιΙπίί εΙ Ε§Ϊ3δ Εενΐΐ3 ζά 3Γο1πδγη3»;ο£35 εΙ δηεεΓίΙοΙεβ

εΙ Εενϊΐ3δ δί νεΓΐ)3 ΐκΐ3 φΐ3ε Ιοειιΐί μπιπιν, φΐ»ε νί(1ίηιυδ εΙ

. 3ΐΐ(1ϊνίηηΐ5, ρεοοθΐιιπι εδί, εεεε δΐιηιυδ ΐη εοηβρεεία νεδίπκ

δεευικίαιη (|υο<1 Βοηιιηι εκ! ϊη οεηϋδ νεδίπδ ίϊιοϊΐβ ηοΐήδ. Κ^ιιϊ

3εείρίεηΙεδ 1ε§;εηι 3ΐϋυι•3νεπιηΙ εοδ ιιυΐΐϊ ηαιτβΓβ νεΐ"1>3 ίΐεΐη-

εερδ. Εΐ (ΙεϋεπιηΙ εΐβ ιιι,πκΙιη-,ιγρ εΙ ηίηενε, εΐ είεοεπιιιΐ εοβ

εχίΓ3 εΐν'ιΙ.Ίΐεπι, <ΐ3πίεδ εΐβ 3Γ£εη1εοδ εΙ νίΓΟδ Ιτεβ ευηι είδ,

(}ϋϊ ρβΓίΙυεεΓεηΙ εοβ ιΐδφΐε 0;ιΙϊΙ;ιρ;ιπι.

3 Τυηε οοηκϊΐίηίϊ δηηί Τιιιΐηοϊ ίηΙεΓ βε, ευηι αδεεικίοΐ'εηΐ

ΙΙΙί ΐη (ί;ιΙίΙ.Ίοηηι, εΙ εοηείυδεπιηΐ βε 3ΓεΗΐδγη3§0£3ε, εΙ εοη-

ε'κ1εθ3ηΙαΓ Γιιγογθ ηιη^ηο (ΙίεεηΙεδ (^ιπύ Ηοε δί§ηιιηι εοηΐί§ϊΐ

ϊη ΙδίΉθΙ ? ϋίευπί ;ιιι1οηι Αηη35 εΙ ΟαίρΗηβ ί^πίίΐ ΙηδΙεδ βιιηΐ

3ηϊπΐ3ε νεδΐΓ3ε? ηιϋιΙιΙ)υδ (Ιεΐ)εηιηδ εΓε<1εΓε ι^αΐα 3ΐΐ£ρ|ιΐδ ιΐη-

(Π1> οηι) τε$ροηάεηΙε3 ίι-ίϊ «ίίί (ϋ•» οπι) νίή άίχετ. (Ό* 0(1(1 εί 3ΐιρεταάάεηΙε3 ιιττηο-

ηα Ηο$ ϋάετη Ιτε$ ννί άίχετ.) 5ί νετοα φιαε αηάίυνπιια πΙ> Ιιαιι, εΙ φιοά νϊάίπ>υ$

εητη α3εεηάεηΙετη ίη εοείιιτη (Π» εοεΙθ3) ίαεεηχιιβ (Π» Ιαεεαηιιιι) ρροοα/υπι Λαίιρπιιΐί

(ϋ» Ιιαοευίηι.) ■ • ϋ0 Λ'οιη ίί νετοα εΐο οηιϊεΜκ ριϊοπηιΐδ ; ϊιεπι «1|"• ηιαιιΐ $ϊ Ια-

οιιβτϊηιΐίί, ρεεε. ηαοαετίηΐΗ3 οπΗίείς Γείϊηακ | βίο. Ηηείϊ (νΐεΐε δορΓο) $αο. εΙ Αάί1α$

(ϊΐα ΑΒ) άίά. εΙ Ε$. Εευϋα — φιαε (Α οπι) νίά. εΙ αικίιΐ'. (βΒ ΗΪ3 ϊικΙβ πιι-3115

οεοεάϋΐ 0) — φιοά οοηαη 65( (0 Ιιοηυηι φιοά νίάείχιτ) — [αε. ηοΜϊ αιπι ΑΒ,

ϊιεπι 0 . . Γείϊηυϊ οπι | Οιιί αεείρ. (0 ()υίοιΐ3 ροττεχετηη!) Ιεα. εΙ αάίηταν. ίοδ —

άήηαρι (0 αάνιτ. υΐ ηκΙΙιηη άίοιηηΐ ΐίβτδιιηι). ΕΙ άίάαηιηΙ - - ιχίτα (0 (Όγοι) - -

φιχ (0 π/) ρίΓάιιοίτίηΙ (Α ρετάακτίΐηΙ) η$φιε (Β «η, Α \ι$<{. ίη) ΙίαΙίΙαι-αηι (Α Β βα<1

ίί αοίηηηΐ ίη ραοε) οοπι ΑΟ, ίΐεηι Β (βειΐ βσ αάίιιτ. ίο» [βα βίεοετ. ιο$ αΙιοττατΗ]

Βίαΐίπι ρΡΓ§ϊΐ βι/ΓΟ εΐο) . . ϋ•• ίιεπι (ρββϊϊπι άίΙΙ'εΓεηΐεβ) 0»ί ε^ΡΓ 8/α/ίιη ιχίυτ-

ί)€η(α ρτίηήρΐ! ιαοιτάοΐατη ΗηιηΙιχ 1(()(ΐιι άοπιίηί ουηίιι>•ανι•ηιηΙ εοί άϊ&ηΐιε Ιαπι ηι-

ηπηί ατηρίΐιΐ! αάηαηΙΜίί νιτοα φιαι ηοοίί Ιοουίί ί$1ίί άε Ιείΐι. Ει άεάεηιηΐ (ϊι ρε-

αιηϊατη πιυΙΙαχη, εΙ τηί$ετιιηΙ εντη ει'5 Ιτε$ (ϋ»<= αΐϊοί) νίτοί υ( άεάυεετεηΐ εοί ίη

τε<]ίοηί3 5ΐιιι,< (εαΡ' εΙ άεηιιηείαηΐεί ρτο εΙ πιϊι. υ$(]ΐιε χιια.ν) υ/ ηηΙΙο ιηοάο ( <μ!|"• η()

ίΐατεηΐ ίη ΙετηίαΙειη.

3. -Ταηε εοηίίΐίαΐί ίΐιηΐ (Α οοηίίϋιιη» (εεεηιηί) Ιιιά. ίηΐετ $ε (Β »(1ά ι'ριοί) οι/ιη

— ίη ΟαΙίΙαεαηι (Α -Ιαεα) εΙ εοηκίηίεηιηΐ 3ε αΓο/ιίϊι/ηαβοραβ (Β Ιί. 1. -βοσί, βε4

ηεε βΙίει-Ηπι ΙΌπικιιη ρΓΟΓβυβ »ΓοεΙ. Α ο/αωεπιηί αΓο/ιίίί/ηαροοαε χιμιαροι/υα) εΙ εοη-

ΐϋεοαηΐητ (Α ίταίί ίοηί) (ιιτοτε ηιαοηο (Α «γο ηιαοηα) άίοεηΐε! (0 Ηυειι$(}ΐιε 5Ϊο:

Ιαάαεχ αηίετη εοηίηΧοίι ηηιΐΐιιιη οοηεΙιιάεηΙε3 [»ε] ίη αι/ιια^υηα ίηίεηιηΐ εοιιιίΐίιιιη ίη-

Ιτα ίβ άίεεηΙε3) (?ιιί(Ι (Α οο) Λ. ί. (Α αάά φιοά) οοηΐ. ίη ίίτ. (ΑΒ ίη ΙεηιααΙετη)

ουπι ΑΒΟ . . Ό**>* εάρΓ Οοη^Γε^αΙί ετ$ο 5κηί οηιτίΕί ΙχιΛαεί εΙ (εεετηηί ίηΐετ κ τηα-

απαπι ΙατηεηΙαΙίοηεηι (εάρ•• Οοη(]Γεα:αΙί3φιε οτηηίο. Ιαά. ((οετ. ΙαιηεηΙ. τηαοπ.) άίοεηΐεα

0««1 (ϋ10 αάά είΐ) Λοο (εάρΓ οπι) «'^η. (ϋ<« αάά φιοά) [αείιιπι Μί ι'η Ιιτ. (βα'

/ο-ιΐίαΐοη) | Βίο. αυίετη (0 Γ«ηο χωτεχι>η»ι() Ληη. ε( θα. (Ο β(1<1 άκιηΐιή (?ιη(1

(Α Ομγ) /γ. 3. αη. υε3ΐταε (Ο ίτκία/κΓ αηίτηα ηοιίτα) - - φιία (Α φα άίοεοαηί , Β
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πτιϊηί ίΐββοοηιΐίΐ ιΐε οοείο εΙ Γενοΐνΐΐ Ι;ι|Μ(Ιοιμ αϊ» οδΐίυ ηιοηιι-

ιηεηΐϊ? 5β(1 φΐϊ» (Γίδεϊριιΐϊ βϊιιβ (ΙεΛεπιηΙ ηππιηι ιιιπίΐιιηι Μδ

<]ΐιΐ οι$Ιο(ϋεΙ<ί)ΐιΙ δερυΐοπιπι εΙ ΙηΙεηιηΙ Ιεδίιηι , (ΙοειιεηιηΙφίε

εοδ ϊΐα ϋΐοενε Ι)ϊείΐε ψι'ΐΆ αη^εΐυβ άΌηιϊηϊ (Ιεδεεηόϋΐ <]ε οοείο

εΙ Γενοΐνΐΐ ΙηρϊιΙειιι ηΐ) οδΐΐο ηιοηυηιεηΐΐ. Νεβοίΐΐδ φΐΪ3 Ιικίβείδ

ηοη ΙϊοεΙ ει•ε(1εΓε ηΐϊεηί^ειιίβ αΗηοοιΙ νενίιιιηι, βείεηΐεβ ηυΐη

Ηί ίρ5Ϊ ο,υί βοοερεπιηΐ 3 ηοοίδ ηιιπηιι ΐ<1οπειιπι, βΐοαΐ (Ιοοιιϊ-

πηΐδ εοδ ίΐη (1ίχεηιηί?

ΟΑΡϋΤ XV.

1 Εχδυι^εηδ ηπΙειη Νίοοόίεηιυδ κΐβΐϊΐ ίη ηιεάΊο οσηοϊΐίο

ει 3ΪΙ ΒεεΙε (Ιΐχϊκίΐβ. Νηπίφΐίά' εΙ νΐπ ιΐεδοεικίεηΐεδ <1ε Οβίί-

Ιβεβ ηοη δίπιΐ ΐϊηιεηΐεδ (Ιοηιίηιιπ), νίΓΪ ρβοϊδ, ηιετκΐηεϊιιηι

0(1ίεηΙε8? εΙ ΐρβΐ η3Π'3νεηιη1 οιιπι δηοΓ.ιπιεηΙο φίοπϊ,ιηι νΐ<1ΐ-

πιιΐδ Ιεδυηι ίη ηιοηίε Μβηΐϋΐε δεα!εη1εηι οιιπι (Ιίβοϊριιΐίκ δπίδ,

φιοά άΐοΐΐ).} αη^ΰΐηα (Α »(1(1 εηίιη) — τηοηυπιεη(ί? ιεά ουϊα (ΑΒ Νοη ϋα αϊ:

κά φιχα [Β οιη]) άΊ'βο. ίίιυ άεάβτιιηΐ — ΙιιΙετιιηΙ Ιαιιτη (0 οοτρχιί εχχιβ), άοαιεηιηΐ-

φιε (Ο »ρ«» άοοιίτυηί) εο$ χία άκ. ϋχεχίε — ιηοηηηιιηϋ. Λίίίοίίι'ί (Ο ΑΙ ηοη ϊθίίι'5)

— αΙίεηί<)εηί! (π»ηο νοοειη εχ ϋ»1>ο β(1ρΓ ηδδΐιηΐϊί ; ίβοϊΐε ροΙει-»1 ΒΐιΙε αΚα. βχπ'-

(ΙβΓβ) αΚη νεΛ. , 50!6ηίε.? σ,ΐίία Λι χρ$ΐ φι\ αεεερετυηΐ (Β ηαηχ ίιΐ $άΙϊ», αοοερετνηΐ)

— ίχαιΐ (Β εΙ ιχειιί) — άίχεηιηΐ επιη ΟΒ , ίίειη Α (βεό! ϊϊ ροϊΐ άεάεηιηΐ ρει-^ϊΐ

ίϊί ανηιιη ηιυΐίιιιη εί ύαιΐ άοακηιηΐ (03 ϋα άϊχεηιηΐ , οπιίββίε οπιηίηιΐδ ι-εΐία,ηϊδ) . .

βαΐκ- ε(1|'Γ Αηηα$ αιιίετη ίί ϋαίρΗ. εοπίοίαηίίΐ ίο* άίχιτιιη! Νηχηφιχά νύΙΜΙιιχ φιί

αιιΐοάϊβηιηΐ ηχοηιιχηεηΐιιτη Ιε$ιχ (εάρ* Λίκτης. ειαίοάϋχιβ) άΊοίηΐ!» ετεάεη (βάρ' ετε-

ιΐϊηάηηι ϊίί) άίαηϋύη! ηοΐία (εάν1 οηι άκ. ηο.) αηοηϊατη αηβίΐΗχ ηυοίνίΐ Ιαρϊάαη

άΐ ΟίΙίο τηοηυτηίηΗ (οιΙργ οιτι άε ο$1. τηο.}? ΡοτΗΙαη Λαεο άΙκΗρνΙί (ίίΐί άίχετηηΐ

ία ΐΐ άΐάεηιηΐ ρεονηίαηι (0•> 6ΐ« ρεεηηίαί τηνΙΙαί) υί Λαβο άίεετεηΐ εΙ (βάρ' οιη ή.

(Ιίο. βί) ΙοΙΙεηηί εστριΐί Η$η. Ηοε αηίετη (ϋ>> οηι) κϊΐοίε φιχα ηοη (εα"ρΓ οιη Ηοο

ικς. φιία) ε$1 ετεάεηάητη ιάΐο τηοάο (ε^Ρ' οιη) αΙίεηίρεη>3 (0^ αϊ στεάετε αΐϊεη.

ιιΐίκιη νετίχιη») , ψΐ'α ει α ηοοϊι ηεεερεηιηί ρεαιηίαπι εορίοβατη, εί ιεειιηάιιηι ψιοά

άοοιιίτηης ίο* άίοετε ίίο οηιιΜηι άίχετηηΐ (η»βο ΙΐΓβνΐϋβ εάρ'). ^μ( ηοοϊί ήαίιρπί

(ϋ!> (χ ηοοίι ΗαοιιεηιηΙ) Ιεηετε βάεΑ ακί άκάριΛϊι Ιε$η (βάρί ΑαΙ ηο6ι> βίο οηι)

XV, 1. ΕχίΐΐΓ^εη! ααΐεη (Β οηι αιιίεηι; Α ΕΙ εχίητρ.) Νιο. $ΙεΙΗ (Β οηι,

ϊίβηι ίί ίπΓΓβ) ίη πιεά. εοηείΐίο (Α εοηιτη) εΙ αίί (Β Λ'ιίί) ουηι ΑΒΟ . . ϋο•»* β(1ρΓ

Εχιητρ. νετο (είρΓοπι) Λ'ίΰ. άίχίΐ | άχχίίΐίί οατη ΑΒΟ .. Οβίιο εάρΓ Ιοφιϊπιίηϊ (εο'ρ'

Ιοαναιηΐηί) , /Μϊ» Ι&αεΙ \ Νηπιφιίά εΙ νίή (0 ίίίί νίή ίηιΐί) άεαεεηάεηΐεβ (0 ςοί άε-

βαηάεηιηΐ') άε (ΑΒ α) Οαί. ηοη ϊ«ηί (ΑΒ (ϊα/. ίί ιρ»ί) (ϊηι. (ίοτη. κίπ ραο. τιΐι•»<ί.

(Μΐίεηίεΐ (Α Ιϊπι. άειιτη ίίαιτη ίΐιηί ιη'η πίΕτκίαο. άίεεηΐε»} νίτί ραα(ίά ιιιηί. Β Ιι'ηι.

(Ιοηιίηυτη ηοη 5«ηί νίή ηιεηάαεε8, νίτϊ ραεί[. 5ΐιηΙ. Γη υίΓοαηε ΙβΙεΓε νϊάεΚίΓ νί-

ιίιιιη.) Εί «ρη (0 ηβεο οιη ; Β ηαηι) πογγ. οιιτη ϊοογ. ^ηοπ. νίάίτηια (Β νίάίαε ρτο

ι/«. ιλ.) άί&Αρ. (ΒΟ Χ/ (1«ο.) ηιι> (Β οηι) «ί οκι'ο (0 οηι) άοεέο. (Β ίί (1ο-

Ενβπβ βροοΓ. ΐΛ. Ί'ί«ΓΗοηιΙοΓΓ 23
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61 <|ΐιία άοοβΒβΙ 605 3ΐΐ(1ίοηΐϋ)ΐΐ8 ιιοΙιϊν, ιΊ φΐϊα νϊίΐεηιηΐ ευπι

η$5ΐιΐ)ΐ|>1ιιηι ίη οοείιιηι. <^αο(1 ιιιι11ιΐ8 ίηΙειτο§3νίΐ εοδ, ψιο-

ηιοιίο 3$8«ηιρ1υ$ εβί ϊη οαβίυηι. Ει κίοιαΐ αΌεεΙ ηοβ δοπρίηπ»

830Π ΙίΒπ φ113 εί 83ΠθΙΐ1δ ΕΙίβδ 383ϋηΐρΙΐ1δ Θ5ΐ 111 ΟΟρΙαηΐ : Η

ΕΙΪ836Ι18 θΐ3Π13νίΐ νθ06 Π13£Ι13, βΐ ρΓΟΙΕοΐΐ Ε1ΐ38 ηΐεΙθΐ6Π1 8Π11Π1

«ηιρεί' Εΐίδηοιιηι : ο Ι ίΐεηιηι ΕΙϊδαεηδ ρΐ'οίεείΐ ηιείοΐεηι ϊΐΐυπι

δΐιρεί' ΙθΓ(ΐ3ηεηι , εί <ΐ'3η$ϋΐ ε! νεηϊΐ ΙεπεΗο. Ει οεεηιτεηιηΐ

εί ίΊΙϋ ρι*ορΗε(3πιηι εί (ΙϊχρπιηΙ ηιΐ Εϋδβευηι Ιίϊι'ι 6δΙ αΌιηίηιΐδ

1ϋϋ8 Ε1Ϊ38? Εί άΊχίΐ ααία 38δυπιρ1ιΐδ ΡδΙ ϊη εοβίυιη. Εί »Ιϊ-

χεπιηΐ 8(1 ΕΙ5δ3ευπι ΙΝιιηιςιιΐοΙ δρίηΐιΐδ ι•;ιρπίΐ εηηι εί ρΐΌΪεοίΐ

βηηι ϊη πηνιηι εχ πιοηΐίΙ)ηδ? 8β(1 η>3£ΐδ ΙοΙΙαπιαβ ρηβτοδ ηο-

5(γο5 ποΙ/ιμίιπι εί Γεηυϊΐ'ΒΐϊΜΐβ οηηι. Εί εοηηπηανεταηΐ ΕΙί-

8»ειιιη, βΐ \\)Άΐ εηηι ί1Γΐ8: βΐ ψιαεδίεηιηΐ ειιηι Ιπϋηδ (ΙίεΒυβ

εί Ιπηυδ ηοείίΒιΐδ, εί ηοη ίηνεηεπιηΐ οιιηι, (}ΐιοηΪ3ΐη 3δδΐιηι-

ρΐιΐδ 6δΙ. Εί ιπιικ,', νίΐ'ί, 3ΐι»1ΐΐε πιρ, εί ηιίΐΐ3ΐιιιΐδ ίη οπιηεηι

ΙδΓβεΙεηι εί νί<1ε3ηιηδ ηε πΐΐαιίή 3δδυηιρΙιΐδ δίΐ Ιεβαβ εί ρι•η-

ι-ιηΐιτη) ιοχ ανά. ηοΙ>. (Β «ε ίριητη αικίίεηίίί). , Ο ηπι) εί οηία (Ο ψιαΚΙβτ) νίάατηηΙ

«. α. ίη οοείιιηι (Ο ίη οαείο. Β (Ι α νίάίδίβ ειιπι Μαηάΐτι εοείοιη) εαπι ΑΒΓ, . .

|1»Ιιι: οιίρι Γοί αιιάίιϋί οτηηία φιαβ ΙοαιΙϊ «ιηί ίη$ ιί/ι' υίη ϊισαηΐεχ ίη 1(<)( άβαύα,

ιμή άίχβηιηΐ (εάν* ιΙ άίαηϋι) νίάίιηια Ιειυτη (οςΗεηίεηι οι/πι άϊιο. 5ΐάί $\ιρα τηοη-

ίίπι υΐίνεΐί, (Ι νίάίτηιΐ! ειιηι (βίΐΐ" εί ριο βαρετ ηαψκ•. «ιιι») α.ίεεικίεη/εηι ίη εοείιαη.

| Οηοά ηηΙΙιιχ ίη(. ιοί φκηηοάο (ά« άε εοηίεεΙιΐΓ» βεΗρ&ΐ ; ϊη οο ιΐ. οηίηι αη'ε</ι<αηι

νκΙεΙηΓ ι•ίίι•) αα$. ε$Ι ίη εοείιιηι ευηι Α (ΒΟ ο!> όμοιοτίλεντον τϊιίβηΐητ ρπιβίει-ϊβε)

. . π-Ηφίί «πι Ι Εί ίίειι' - - ιοτίρΐ. $α<τί ΙίΜ φιία (Ι ίβηείυί (Β νεπ/>/. ίαοτα, <αιι-

■ ■'>/<) ΕΙίαι - - ίη οοΐΐιαη (Β οτη. Ο Ηυευβηυε βίε: Νοηηι ίε,^ίίίΜ ίη «τίρΐιο-ίι Μη-

ιίίκ ί ι ίιΙιΊιΐΓ Η, 1. ('χΐ'ίΐΐίδίΐ: | , ΕΙίαχ α!3. ίβί) — «ί ιΐηιιηι ΕΙίιαβνι (Ο εί ΕΙί. $Ια-

Ιάη ; Β ΕΙί. νετο) γιτ. νηεΜ. (Ο οπι) ί/ί. (Β οηι πιβί. ϋί.) ιαρΐτ (Ο ίη) /οπί. (Ι (τ.

(Β Ηίΐεο οπι) «Ι (Β αάΛ επ-ατίί) ν«η. (Α ίη ρι-ο εί υεη.) Ιβτίοηο. £ί οβοατ. - -

αά Ε1ί$. (Β αά ααη) - - ΕΙ άχχί! φιία σ.«. (Β {)ιιίΰια Μο άίχ. Λα., Ο ΕΙ τορ.

Λΐί.) - - ΕΙ άίχ. αά ΕΙί!. (Β ει) ΛΊ<ι«</. (Ο ΑΙ ίί/ι Χηιηη.) ίρίτ. (Β ιίειυ) - - αά

τηαα%$ (Β Ηβεο οηι ; Ο άίχπιιηΐ €Τ9<>) ΙοΙΙ. ( Β βάιΐ 6Γ<;ο) — ηοοίβ:. (Ο οπι) - -

ΕΙ οοιφπη. ΕΙί!. (Ιιαεο οηι 0) - - «ί (Ο 3(ά) ηοη ίηι-εη. - - α$$ΗπφΙυ* (ϊΐη Α ; ΒΟ

υβτβ ο5!.) ε«ί (Ο (ηίταΐ) οοιη ΑΒΟ . . 1)»1>» εϋρ' ΕΙ άοοιΐ ηο$ «τίρίκτα ςικκΐ 6εαίιι.<

-Είι'α» ρηη,ΙηΊα (ειίρι οηι) ΟΜυηψΙιυ ε«ί. £< ίηίεττο^αίι» ΗιΙκααιι α βΐϋί ρτορΗί-

Ιαιταη Γ'ίιί ε.<ί ραίεΓ ιιοίίετ ΕϋαίΊ άίχϊΐ ει'ί ςιιιία ααίΐιηιρίιια αϊ. ΕΙ ιίιχεπιιιί ^Ιιι

ρΓορΛίίαπι»» αιΐ εαηι ΡοΓϊϋαη ψίπίϋί («Ιργ «(1(1 είιυ) ϋίυηι Γαριη'ί βί ροβιηί (β(1ΡΓ

ρυηίΐ) ι'ίίιΐΗΐ 1 1)»" οπι εί ρο$. ί]/.) ίη π>οηίϋ>«5 ΙίταιΙ. 8ιά Πίυαηιαι νϊτοι ηοοίίοιιη,

«Ι ρίΓΟίιηιίΐ/ηίεί »»οηίε« /«Γαεί [οτήΐαη ίηνβηάηηΐΒ ειχηι. Εί ιίερτεοαίί «ιη( Ι/εΙίηκκη

(γ(1|ιγ ιιηι £1 η.ΊΟ,υε 11(1.), ΐΐ αηΦηΙανίί (εάΐ' Λάά ϋίΚίαιια) οιιηι ίίίίί Ιτϋηιχ άίιίκα.

εί ηοη ίηνιηεηιηΐ εηη\. | ΕΙ. ηιοιο «ίη (Β Λ'κηο «ταο, Ο Λ'νηο ίτρο οαπωίηιί) —

<η οηνικη /.τ. (Ο ίη οηιηί ΙηαιΙ) - - ηβ α1•Ό. α«μηιρίιΐί - - μ ηιοηΜ6ΐΜ (ϊΐ« ΑΒ;
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ίεείπς δίΐ ίη υηιιηι εχ ηιοηΐίΒυδ. Εΐ ρΐαεηΐΐ οηιηίΐηΐδ βειτηο

ίδΙε. Ει πιίδεπιηΐ ίη οηπιΠηίδ ηιοηΐίΙ)ΐΐδ Ι$τ3εΙ ^παεΓετε 1ε-

8ΐιπι, εί ηοη ίηνεηεπιηΐ ευηι; ίηνεηεπιηΐ ηαΐεηι Ιοβερη ηΚ>

ΛγΪιιι;ι(Ιμ;ι, εί ηεηιο »ιΐ5ΐΐ8 ίπίΐ οοηιρι•ρηεη(1εΓε βιιιη.

2 Εΐ βηηυηΐιβνεπιηΐ βεηίοηΒιιβ εί καϋεΓοΌΐϊοιίδ εΐ Εενίΐΐδ

φΐΐ» είΓεαππνίπιιΐδ οπιηεδ ηιοηΐεβ ΙδΓ3ε1 εΐ ηοη ϊηνεηΐηιυδ Ιε-

δηηι ; ίηνεηϊηιηδ ηιιίεηι Ιοβερη ίη ΑππίβΙΚιβ. ΑηαϋειιΙεδ 3ΐι-

Ιεηι (1ε ΙοβερΗ £3νϊδί δυηΐ εί <1εο!επιηΙ ^Ιοπηιη <1εο ΙβπιεΙ.

Ει οοιίίίΐϊπη) Γηοίεηΐεδ 3ΐτηϊδγηη§ο£3ε εΐ δβεεπίοΐεδ εΐ ίενί-

Ιβε, φΐο ΟΓίΙΐηε ηιηιιιΚίΓεηΙ 3(1 Ιοβερη, 3εοερεπιι>1 εηβι-Ιβδ ει

δεπρδεΓϋηΙ 3(1 Ιοβερη.

Ρβχ ΐίΒΐ εΐ οηιηίηαβ (ριβε Ιη» βηη». Νονίπηιβ αηίβ ρεε-

03νϊπιυ8 ίη (Ιειιπι εΙ ίη Ιε: εΐ (1ερΐ"εο3ίιΐ8 εκ α*εηηι ΙβΓβεΙ, ει

Ο 5» Ια. (Τ/ιπ'βί. ταρΙι/5 αίιπιίιί α αρίήΐιι ρτοίίοΐιΐ! ίίί.) οιιιτι ΑΒΟ . . 1)»1>ε Εί ηκηο

(βό><• ΙΙαφίί) αηάίΐε η>(, ρΊίί ΙςτσιΙ, Η πιίΙΙαπηίί νίτοί ίη τηοηία (<•<ϊργ -Ιίοη$)

Ι3τα(1 , ηβ (ογΙι ταρηαΗΙ «ρι'πίιο Ια κτη , «Ι (οηϋαη ίηνίηίαηιΐ3 ευπ» «ί ααίϊηω (βίΐρ'

οιπ (ατή ίΐ αα.) ροιηίίίηΐίαηι. | οτηηί1>ι/5 (0 ηηίνεηίί) ίίτηιο ι'ιίβ (Α οηι ί$1β; 0

Γ(ΐιε»/> ίοπι/ιι.ί β5ί Νκοάίτηη») ιητη ΑΒϋ . . Ι)»•»- οαηά ραριιΐο οοηιίΐίατη Νίοοάιπιί,

ϊίβηι «Ιρ* ϊβτ»ηο οτηηί ρορηίο | Εί «η«ϊ. «π οηιηι'Λικ τηοηί. (0 Μία. ίσι/ι/τ αά οη>η(3

ηοηία) ΙιτηξΙ — οοπιρτιΗ. ααη (Α η\ίΙΙα•β ίη έκτη τηαηιιτη) οανη ΑΒΟ . . 0»1>ο β<1ρΓ

εί τηκει-υη! νίτοι εί (οάρΓ εί πιίϊίίι κίπ'ί) φιαίτιηία ηοη ι'ηυεηετΗΠ/ Ιηηη\ (βίΡ' ογπ).

ΕΙ τηχτιί ηιηΐ. (ίί» εβρ>•; Γβΐΐηοϊ οπιϊδδο ίκηί δίβΐϊιη ρβΓβυηΙ άίχεηιηΐ ατααηΐΐιη-

Ιϋηα, ςΐ'36 αά ίβ<]η. ηοβίια μβτΐίηθηϊ.)

2. Εί αηηιιηΙ. (Α ιιιιπ/. , 0 Λππυηί. αο(βηι) ίεη. β! ίσο. «ί ί,ηι. (ρΓο ΗΪ3 0 ίυ-

(Ιαίίί) ο«ι'α (Β <1ίοβηί«) ατααηήιϊηι. (Α - ίνιηιηί) — ίηηηίηινί (Α - ηβπίη/) ί(. ;

ίτηβηϊη». αιιίίΐη (Α Ιαπιεη) Ιο. ίη (ΛΒ α!>) .•1η'ηι. .!»(!. ο»/>•»ι (110 ικΜ Ιαάαα) —

σαν. >!«ιί (Β πάά ραχιαίο , 0 αανά. τηααηο) ιΐ άεά. ( (' άηηΙ,'χ) — ί/ίο /ιτ. οιγπ

ΑΒΟ . . 0*1»: ργΙργ βί (0»1>β οσι) (Ιιχοτιηί ΟίΓί«ηιβΜηίί6Μί ηοΜϊ (ίάρ' ΡίΓειιπίκηίρϊ)

ηοη ίηυβηιιηιω Ιιευη, Ηά ίηνβηίηιιιβ (ρ(]ρ«• οηι) /ο»')>/> «η ηκϋαίβ »ηο ΑτίπιηίΜα

{εά!>' αάά αϊ). Ηαιο αηΛίίηΙια ρήηάρα Η οτηηα ρορηϋ αανϊίί «χηί (ΐάψ* ()\ιο αν-

άϋο ααν. ι. ρπ'ηβ. ίοατάοΐιαη) ιΐ ηίοπ/ίοαυίΠίηί άίχαη ΙιταιΙ (ο^ρτ οιη) φάα <ην«ι-

'«« ?.«' Ιο5«ρ1ί, φκιη «κΐιιιεταηΐ ίη αώκιύο (Ι ηοη ίηνιηίτηι\1 (εάρΓ οπι ίη ηώ. ρ(ο).

| Εί οοηχίίιιιηι — ψιο οτϋηί ηιαηά. αά Ιοί. (Ο ;ι<1(1 ιι! νιηίηί ίη ΙνηααΙ&η. Β οιη

φιο ατά. βίο) , αιχίρίτυ,ηΐ οηατίαι νΐ «τ. <κ7 ίο.ί. (Ο (< ίηίβΓ οβίιτκ ίίίχεπιηί ιηίΙΙπι

ΙΜιταί ίίο οοηίίηεηίί» ; Α ρΓΟ αοε. Βίο ίί ΛΊίτ.) οηιη ΑΒΟ .. ϋβΐιο ΕΙ (αααΛί$ οηη-

αηοαίίοηηη χηαρηατη άίχνηιηΐ ρπππρο• 5αατάοΙατη Ονο οτάίηι ροααηηιιΐ! αάΑχκίτε

ΙοχρΗ αά ηοα ιί Ιοφχί οχτη ιοί ΕΙ ΙοΙΙιηίίί Ιοτηιιη |Ί)Γ (οΐίυιή) οηατίαΐ ιοΗρητταηΙ

αά Ιοιιρη άίοιηΐΐ!, ϊίετη ειΙρΓ [αοΙοψιβ οοηΰίΐίο φιο οτάίηι νοεατιηΐ Ιοαρη, .«τϊρ.ΐίπΐίΐί

αά ΐ\αη Ιηοιηο οατίαι άκιπία

Ραχ Ιχοί (Ι οτηηίοια (Ο οηΜί'α) φιαι ίιιο ιυηί (Ο βάβ ηοηοταηάβ ραΐίτ Ιο$βρη Η

ησποΓα&ϋΜ οτηη» ρορυίο /ικίαίοηιιη) οηπ> ΑΒΟ . . ϋβΊο β<1ρ' Ρ. («ηιη Η οτηη. φη

'<•(•κηι «ιιηί | \οΐΊ'«ηιΐί . . Ι)••1" «θρ' κίηχΗ» \ ίη άΐ. (Ι ίη !β . . 0• Ηοί ΐΐ ίη άιητη

| »> (Ο ίί ία , Β »/ά ίιι) Λρρτ. «» ίΟ «ΗΜ (/οη»ίηιιη>) Λί. ί«τ. - - »»* ι - (Ο βθΗ

2.3 *
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ΙίΒβΓβνίΐ 1ε (1ε ηΐ3ηΐΒυδ ηοδίπβ. Εΐ ηυηο (Ιΐ^ηηΓΡ νεηίΓε αιΐ

ρ3ΐΓΡ8 Ιίΐοβ βΐ 3(1 Γιϋοδ Ιιιοβ, ςυΪ3 οοηίτίδΐ3ΐΐ βυηιιΐδ νεηεηιρη-

ΙβΓ: φΐ3εδΐνϊηιπδ ίε οπιηεδ, ο,υΐ αρβπβηΐβδ ίηηυαηι ηοη ίηνε-

ηϊπιυδ Ιβ. Νονίπιυβ ο;ιπ3 ηκιίπηι εοηδίΐίυηι οοηβίΐϊαΐϊ δΐιηιιΐδ

ΒύνβΓβηηι Ιβ, δβ(1 (Ιοηιϊηιΐδ δυρρίβτιΐηνΐΐ ι-οηδίΐίιιιη ηοδίηιπ)

η(1\τι'μπιι Ιε. ΗοηοΓ3υ(1υδ εδ, ρ3ΐΡΓ Ιοδρρίι, »\) οηιηί ρορυΐο.

3 Εΐ εΐε^επιηΐ εχ οηιηί ΙδΓηβΙ δερίεηι νίνοβ 3Π)ίοο8 Ιο-

δερη, ςυοδ εΐ ίρβε Ιοβρρη ηονρι•3ΐ ;ιηιίοο5, ρΙ (Γιαπί! 3ΓοΗί-

δγη3£0£3Ρ εΐ δ3οεΐ(1οίεδ ρΙ ίενΐίβε 3(1 ίΐΐοδ νΐίΐείε: δί δΐΐδοε-

ρεπί ερϊβΙοΐ3ηι εΐ 1ε§επΙ εβπι, ρΓο οειίο νεηίεί νοΒϊδεηπι &ά

ιιοδ: δί ,ιιιΙιίι] ηοη Ιρ^οπΙ , 8ΐ•Ϊ3ΐίδ ιμικι ηιηΐϊ^ιιοΐιιι* 3(1νεΐ'8ΐΐ8

ηοδ, εΐ 83ΐιιΐ3ηΙεδ ευηι ίη ρβεβ ΓενεΓίίηιίηί 3(1 ηοδ. Βεηεάί-

εεηϊεβ 3ΐιΙεηι εοδ (ΓπιπνρπιιιΙ. ΥεηΡΓυηΙ .ίπΙρπι ίη Απιηηΐ1Γΐ3

3(1 ΙοδερΗ, ρΙ 3(1θΓ3νειυηΙ ειιηι ίη ίβοίρηι δυρρΓ Ιργγ3πί εΐ (1ί-

χεηιηΐ Ρβχ ΙϊΙη εΐ οηιηίυιΐδ Ιαίδ. Ει (Ιίχίΐ Ιοβερη Ρηχ νοΒΐδ

ίηί<ιη( α<)ΐηΙίΙΐίΐ). ΕΙ ηυηο άΊαηαι-ί — βί αά /ϊΙκμ Ιηοι (Α βί (ταΙηι) — ινπηα

(ϊΐβ εχ 0»1> ββρ•• ; ΑΒ »Μπί) — Ουαίηΐ'. ίβ οπχηε$ - - οοηι. ιατηηι (Β οπι πιβίβ Ι(

οτηη. ϋβς. ιιαηχα) αάν. ίβ , $εά (Α βί) — εοη». ηοίίΓ. αάν. ί* (Α οπι αάν. Ιί β*

αάά βί ΙίΙχταυϊΙ Ιε άε τηαηίδω ηοίίπ'ϊ). Ηοηοταηάαι (Α ρΓβεηι ΕΙ ηιιικ) ε$ , ρα. Ιο.

αΰ (ρΓο αύ Α «ί ΛοΗοι-αίιίίίί) ο. ρ. (Ο ριο ΕΙ ηκηε άχαηατε εΐε βίε: Λ'οιη'ιηι/ί ααϊ-

<ίί»ι ψιία εοηΐίί. ηιηΐιιηι εοη$χΗαΙχ ίίοιιιΐί α<1ι: Ιε , βί άοτη. άίίίίρανίΐ εοη$. ηοιίτ. χηα-

Ιιιιη. ΛΊ/ηε (ταο, ΓβυβΓβηίβ ραίβΓ Ιοιερη, άχαηεήε «οοηοί/ίαπ οιιτη (ταΐτϊΐ). Ιιιίί, ουιη

άι αο$αιΙϊα Ινα ηίτηχιαη οοηΐήιίατηητ.) ευηι ΑΒΟ . . \}λϊ>ϊ οιΙργ βίαηαη π<)ο χχητη

αά (εάρΓ αάά ηοϊ) ραΐτ. Ιηοι βί αά βί. Ιιιοβ (ϋ» οπι «ί αά (. Ι.) , ςιι» (ρ^ργ }ΐιο-

ηίπηι) αάτηίταΐχ αχιηιιια (ΙΚ αχιιιΙ) άι αχβιχιηρίίοηι Ινα. 8οίη\χΐ3 αχιία τηαΚαηχιπι οοηΆ-

Ιχμτλ οοαχΙαυχπχχΐ3 (0»° Ηαοηίπχχΐί) αάν. Ιί , ίΐ άοιηίηη$ ηΐίοιρίΐ Ιί (Όε οπι ιί ά. !.

(ε), €ΐ χρίΐ άοπχχηχΐί (εάρτ οηι Ιί, ίι<•ιιι ίρι. ιίοηι.) Ιώβτανϋ ί* άι τηαίχαηο οοηήίχο

ηοίίΓΟ. Ραχ Ηοχ, άοιηχηε (ΡΛ οπι) /ο«. , )ιυηθΓαΙ)ίΙία (ιμΙ|>γ αάά νίΓ) α& οηιηί ρίΛί.

3. £< €ΐ(ΐ)α•ηηΐ . . Ο ΕΙια. ίΐαφίΐ \ ΐχ οηιηί (Α αεΜ ρορηίο) ΗταιΙ . . \}ι&ε

ΓίΙρΓ οπι | ιίγο5 (Ο οπι) αηη'ε. Ιοί. (Α οπι αηι. /ο.) φιοί — αηιιεο) (Α βάά ιχιοί,

V. ίχιο! αιι), 6ί (Ο αχιχίηια) ΛίοαηΙ (ΒΟ άίχΐτ.) ατοΗίίχ/ηααοααι (Β πιγ5ιι« -αοαϊ) --

αά ίΙΙο> (Β αά ιί'γοι. Ο οπι αττίιίίΐ/η. ε+ο) γιιπι ΑΒΟ . . 0»1>ε βιρίηχ, νίτοι απχκ.

Ιο. Ί άίχη. αά ιοι. Ρθ5ΐ τϋβ ειΐρ' | \'χάιΙβ (ΑΟ οπι) : »«' «ωε. βρ. «< ίεσ. «οη»

(Β οπι) , ρ™ ατίο (Β οπι) - - ιχ αιιΐιηχ (ΰ βάά ιυιεερετϊΐ (ί) ηοη Ιιαίήί (Α κο

αΙίεΐΌ ΙιαιήΙ αά αΐΐεηιαι 1 1 ,ιπ-,ιίπϊι ι , ίοϊαΙχ$ {Ο $οϊ(Ιχ!) - - ίη ροεί (Ο οπι) - -

ϋεηεάι'ε. αυΐ. εο» οϋη». (Ο οπ> Βεηιάίο. είε) εοπι ΑΒΟ . . ϋ»Ι>« ΰιιηι ρβπ)βηεπ/« αά

ΙοειρΙχ, ίαίχιίαΐι ειιηι ίη ραεε, άαηίεί εί (ρχ$ΙοΙαηχ. Ιΐβπι βιΐρ' βίο : ε( ε/εείί* VII νίτίί

ατηίείί Ιοί. πιί.ίίΠίπί «ί αράίοΐαηχ, ααΐηίαηία νιιηι ίη ραεε (ιΙ<• Ηίκ εχίτειπίκ νίάε 1)*Βε

ϊπΙγβ). Ι νεηεπίηί (Β Κεη«εηίε») αιιΙ. (Ο ϋιιηιαιιε υβπίίίβηί) ίη Αγ. αά (Β εκη» «*-

ηίίΐεί. Ο ίηνεηετυηΐ) Ιοι. ΐΐ (Β οπι) αΑ>τ. ειιιη ίη ριεκπι (Ο ίη (ααα ίχιαι) - -

οηηίοΐΜ Ιηη (Β ο«ηηί6. αναΐ Ιαα ηαχΐ, Ο οηιτη'α αχιαε ηάοα) - - νοοχι ίΑΟ υο6ϋ-
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ε! οπιηί ρορυΐο ΙβΓ3βΙ. Ει ϋειΙεπΗίΙ εί Ιοηιηηι ερίδίοίβε. 8η-

δοίρίεηβ ηυίεπι Ιοβερίι 1ε§ί(, εΐ »ηιρ1εχ3ΐυδ εβί ερΐκίοίαιη, 1>ε-

ηειίίχίίψιε ιίοι ι ιιι εΐ (Ιίχΐΐ ΒεηεάΊοΙϋδ αΌηιίηηδ <1εηδ, φπ ΗΒε-

Γ3νίΐ ΙδΓηβΙ ηΐ ηοη εΩΊιικΙεί'εΙ βαη^ηίηεηι ίηηοεεηΐεηι: εί Βε-

ηείΐίεΐαδ (Ιεηβ, φΐί ηιΐδίΐ απ^είοηι ϊΐιιιηι εί οοορεπιίΐ ηιε δηβ

βΐίδ δυίδ. Ει 08ευ1η1ιΐ3 εδί εοδ εΙ ορροδίπΐ εΐβ ηιετικαπι, εΐ

ηΐϋΐκΐηεηνεηιιιΐ εΙ Ιπ1>οππιΙ, εΙ θοΓηιΐεΓαηΙ ϊΒΐ.

4 Εΐ ηιηιιε δηι^εηΐεδ, βίΓανίΐ .-ΐδίικιηι δυβπι ΙοδερΗ εΙ οπι-

Ι)ΐιΙηνίί εαηι ΐΙΙΊδ, εΙ ίηίΓοίεΓηηΙ ίη είνίΐηΐεηι 5;ιη<:Ι.ιπι Ιεπα-

δβίεηι. Ει οοοαιτεπιηΙ ει ρορυΐυβ οηιηίβ εΐαηιβηΐεβ εΙ (Ιϊεεη-

Ιεβ ?3χ ίη ϊηίΓοίΐϋ Ιυο, ρβίεν ΙοδερΗ. φοίουδ ιεδροικίειίδ 3ΪΙ

Ρβχ (Ιοηιΐηί οηιηί ρορηίο. Ει οκοιιΐηΐϊ δηηΐ ευηι οηιηεδ. Εΐ

ΟΓανεπιηΙ ειιηι Ιοβερη, εΙ εχρ3νεδεεΙ>3ηΙ ίη νίδίοηε είηβ. Εΐ

δυδοερϊΐ ευηι ]Νίοο<1επιυδ ίη ιΐοηιηηι κιι.ιπι, εΙ ίεοίΐ εοηνίνίυπι

π)3£ηηηι , εΙ νοεβνίΐ Λιιηηηι εΙ ΓηίρηΛηι εΙ βεηΐοΓββ εΙ ρπη-

οίρεβ δβεεί'ίΐοίηηι εΙ Εενίΐβδ ίη (Ιηιηηιη δυβπι. Ει ίοαιπι άαη-

αιτη) «ί οτηηί - - βί άιά. (Ο ροπ•βχ«ηιηία;κβ) βί Ιοτη. βρ. (ΒΟ βρίϊίοίαηι). 8ιΐ30. αιι-

(βτη (Β ιτ<)0 , ^ ίΐαφιι) - - βί ατηρί. αϊ βρ. (παεο Β οπι ; 0 βί άιιτη ίβρβτβί βρ.)

ΙιηβάίχίΙψιι (0 οπι ακβ) - - άοτη. άΐΐιι (Α 8(1(1 ίη-αβί) - - ΐβχιηά. (Α (ιιηά.) - -

Αίΐιι (Β άοηιίηι», Ο άοτη. αβ.) - - βί οοορ. (Β υΐ βπρβτβί) π»« — ορροαιίΐ (Β ρο-

ηίίί, Ο ηαιΗ αρροηί) βίβ (ΑΟ οπι) - - άοττη. ιοί (Β οπι) οιιπι ΑΒΟ . . Ό&\>ε εάρΓ

Εί ρετυΐηίιτιίεί νίή αά Ιοι. ιαΐυίαηία αιτη ραβί/ίββ άοάπυηΙ βί ΗΜΙατη βρίίίοΐαβ

(Ηαβο οιηιικι εάρΓ οπι). ΕΙ αιτη Ιι•(μααίΙ (ε<1ρ' ρβτίββία ίρίιιΐοΐα) ΙοίίρΗ άίχίΐ Βεηε-

άκΐια ιίοτηίηαχ (εϋρ' οπι) άαι$ (εάρ* αάά /«γ.) , φιχ ίί6βτα5ίί (εάρΓ - ΓανΜ) ΙίταΗ

(Ο* ίη•• αϊ) />γ. ) «' ηοη ιβιαιάοτεί χαη^κίηίτη πιβητη. ΒαιιάκΙΐίί άιιις (βδντ οπι Η»εε)

<ΐυί ρτοΐιχίίΐί ( ιίΙρ' βϊ ρτοΐιχίΐ) ηι« :κο αϊ» Ιιάί (ε^Ρ' ϊΐιι'ί). £( οααιίαΐηί ιιΐ «οι

/οίρρΛ (Ό'- αϊ Ιο$. ΐΛΓΟί φιί υβηβτοηί,• εάρΓ ο$οιιΙαΙϊ! VII νίτνί) βί ααοίρΗ (ε^Ρ'

»ιαο«ρίίί) ίη όοπίΜΠ» $ιια>η.

4. £ί (Β οπι) »ηαπί «ιιτρίηίίί (Β - 0«υ Ισ$ιφΗ. Ο £νιαίίαη/Μ ο«ίί»η) , ϊΪΓαυ.

αιήιαηι «μοπι (Ο ίαυιαη .ηικπι) /«5. (ΒΟ οπι) Η αηώ. αιτη ίΙΙίχ [Μ' Ηαεε οπι), Η

ίηίΓ. (Β αοχίΐ ομβι «»π'ϊ; Ο νεηίί ομπ» ί(ίίϊ) ϊη οίυ. «α. (Β οπι οίν. ία.) /βτ. οιιπι

ΑΒΟ . . ϋ»1><^ ΑΗα αιιΐιτη άί( αχαιΛιηί Ιθ3. αήηιιηι 5υκιη αηώιιίανίΐ αιτη (II», ΐΐ

ραητίχΐτηηΐ (0<= ρίτυίηβτ.) ιη Ιιτ. . . εαρΓ <Μ« //. ρΐτνιηΐτ. ίη ίβτ. | Εί οοαατιηιτιΐ

(ΒΟ - ττΐί) β> ρορ. οτηη. (Β ρορ. ίη Ι(τηρΙο) ουτη ΑΒΟ . . ϋ»1>ε £ί ομτ» αυα!»56ηΙ

Ιιαβρ οτηηίΒ Ιηάαά, οοηιτταΊοΛ ή οονίατη. Ιιρπι ειΙρΓ οι:οιιγτογι»ι/γ/ιι6 οπιηίΐ Ιιιά. \

οίαπι. βί ίΐίο. Ραχ ίη ίηίΓ. Ιυο (ϊΐιι ί)'- εάρΓ ; Ο»^ ίη ίηΐτοίίιιιη Ιιιιιηι) - - θηϋ>. ταρ.

ηιΐ (β(1ρΓ Οπιο. /05βρΛ) Ροχ (Ιοηιΐηί (εάρ' οπι) — ίηηι οιηηί« οαπι 0»1>ο εάΡ' . .

ΑΒΟ οπι | £ί οτανη. (Β οταυίί) ηιιη (Λ οπι; Β ίίχιη) ΙοιιρΗ, «ί βχρ. (Ο «χρ•

ααίίτη) ίη υίι. βίΐίί (Ο οιηηίί αβρίάβηία βιιτη) οπηι ΑΒΟ . . Γείίςαϊ οπι | Εί »ωο«-

ρίί — ρη'ηοίρβί $οχΐτάοΙατη (ϊΐβ πκιηι Ο ; Β ίαοηάοΐιι) - - ΕΙ ΐοοκη» ίίαηίίί βί (ρΓΟ

ηΐδ Β βί [ϊη] ίοΐ'κηι οβίί «υηί ίσβίοηίβί) τηαηά. βί οίο. αιτη 1οι. (ρι•ο βί ιοομβι βίι:
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Ιολ (Ι η)3η(1υε»η(68 εΐ ΒϊοεηΙεδ οιηι Ιοδερη υεηε(1ίχεπιιι(

ιΐ('απ) , εΙ ίνΐΐ αηπβςυίδ^υβ ΐη (Ιοηπιηι δΐΐ3ηι. ΙοβερΗ νβΓΟ

Γβηΐ3Τ)$ϊ( ϊη (Ιοηιο Νΐεοίΐεηιΐ.

ΑΗα βαΐεω (Ιίε, ψΐ3β εβί ραι•3$οενε, νΐξΐΙβνεηπιΙ ββοεπίοΐεδ

βΐ ίΓοΗίδνιιβ^ο^Βε εί Ι/βνϊΐηβ νεηεπιηΐηϋε 3(1 άοηιικη Νΐεοίΐεηιΐ.

Ει οοειιπ'ίΐ ϊΙΙΪ5^Νίεο(1εηιυδ εΐ (Ιίχΐΐ Πΐΐδ Ρβχ νοΒίδ. Εΐ (ΙίχεηιηΙ

άΑ οπιιι Ι\•ι\ ΐϊΐιϊ εΙ ΙοβερΒ, εΐ θοηιιπ Ιυβε εΐ (Ιοηιιιϊ ΙοδερΗ. Ει

ϊηίΓΟίΙηκίΐ εοδ Νίεοίΐβιυυδ ίη αΌηιαηι δυ.ιιη. Ει δεάΜΐ εοηεϋϊηπι,

εΐ Ιοδβρίι βεϋΐΐ ίη ηιε(1ίο Αηηβε εΐ Γβΐρΐιηε: εΐ ηοηιο :ιιιμ>5 εβί

Ιοα,υί νει-Βαπο. Ε» (Ιίχϊΐ 3(1 εοδ Ιοδερίι 0( φΐίά νοο'3δΐϊδ παβ?

ΙΙΓι νει•ο ΐηηυεπιηΐ οουΐΐδ Νΐεοίΐεηιο υ( ΙοίμιεΓεΙαΓ εηηι Ιοδερο.

Αρεπεηδ ηιιίεηι Νίεούειηηβ οκ βυιιηι (Ιΐχΐΐ Ρ3ΐεν ΙοδβρΗ, $αβ

ψι\Ά νεηεΓ3ΐΐ(1ΐ (1ΐ(ΐ38ε3ΐϊ 8ηοεΓ(1οΙεδ εΙ Εενϊΐ3ε ςιιηεηιυΐ αικίϊιτ

3 Ιε νεΓΒυτη. Ει (Ιΐχίΐ ΙοβερΒ ΙηΙβιτο^βΙε. ΤοΙΙεπΙεβ ηιιίεηι

0 αιτηααι ριήΊΐΙυιη €$5(1 €θην%νίΗπι) ίιεηεΑ'χ. (Β - άκιηία) άηιτη ιί - - άοιη. νιαπι

(0 1χηβάίοιηΙ($ άιχαη ηοειιεηιηΐ). ΙοιιρΗ νιτο - - Νιο. (Ιιαεο Β0 ; Α οιη) οιιπι Α,

ίΐεπι Β0 . . ϋ»Ί<: £ί ί«80Ρρίί ειιη» Νιο. «ι άοιη. ιιιατη, (αάιηι ηια^ηατη ιιιιοιρίίοηΐηι.

Ιΐεπι εάρΓ βι/ϊοερί/ςΐίε ειχτη Νιο. ίη ά. ιναιη.

ΑΗα αιιίίΐιι (εχ \'Λ\: Α οιη) άίε, φιαι 181 ραταιι., νίαχίαυ. — αά άοτα. Νίοοά.

(ΐιιη Α. Ιιργπ ΒΟ ΑΗα αιιί. άίι ικικηιηί $αο. εΙ αηηίιμηααοαί ίΙ ίιν. Ι ρπ> Ιιίί 0

ρταιάκϋ ρπηοίρε* Ιαάαιοτηιη) αά άοιη. ΝΊΌ. . . ϋ»•1" εϋΡΓ ΑΗα (εάρ•• Ροιίιτα) αα-

Ιιιιι (εϋρΓ οηι) άίβ ραταιο. (ε<1ρΓ οηι) : ίκπι \όγο βίαΐίιη βεα,υυηΙιΐΓ , <]αβο πιιιΐΐο,

ροβΐ ϊιι ηοδίι ο Ιβχΐη ηαΙιεηΙιΐΓ , Αηη. ιί Οαίρη. «< Νιο. άίχατ. αά Ιοιιρη θα οοη/ίε*•

ΐίοηειη εΐο. Ρίοπι ϊβίΐυι- Ιιί ιοιΜ. ρι-αείεπηίΐΐυηΐ. | £ί οοο. Μι» Νιο. (οοάει /οίρρ.

Ηοίΐϊο ι Ιοκρ ρι-ο -ρή ρΐεηιηιηϋβ ΗϊΒεηΙ Α Β.) - - Ραχ Ιίοί ιί 1οι. (οοάει Ραχ ίιίιϊ

Ιο$ίρ εί Λϊο) ιί άοιη. Ια. αϊ άοιη Ιοι. (εο^εχ πιι•5ΐικ Χκοάαηί. Εχ 5«|ΐ|. ι:Ιηιίιπι Ιίι

ηοιηϊηα ΙοβερΗ! εΙ Νΐοοιίειηί ΚΪ3 Ιοε» α ϋΐκαπιβ ■ <:ο<1ι1. ΑΒ] εοαΓυβα ββιε. Αοεβάίΐ

ΙεχΙυβ };ΐ':ι<•ι.•ί Ιεκίϊπιοηϊυηι.) ευοι Α ; ϊΐβπι Β Ει ομ. Μι! «ίίοίηί Ραχ νοοά. £1 ιϋί

ταροηάιηΐί» άίχ. Ραχ ΙίΙί ε( άυηιιή Ιααι, Η Μιοάΐηιο (Ι άοηαιί ιίαί. Ο ν.το βίε:

ΕΙ οοοαττβηιηΐ (ί$ ΝιΌοίίΐηι» ιί Ιοίερη. Κβΐίηιια νΐϋε ρ<κ{. | £< ίηίΓοιϊ. — 5ΐιαι»

(Ηαεε Β οηι). ΕΙ βιάίΐ εοηάΐίιαη ΐΐ (Λ οιη οοηο. ε/) Ιο», κάίΐ (Α οη) ίη ηκάίο (Β

ίηίετ) Αηηαε εί ΟαχρΗαι (Β - α «ι (Λ - ατη) οπηι ΑΒ . . 0 εί ροιίηυατη ιαίιιίανατνηΐ

κ αά ίιαίι-ίκι , οοηεβάιηιηΙ , ιιάεηΙ* ΙοχιρΗ ίη ιιιαίίο Αηη. εί θα. | £1 ηειηο (Β αϋιΐ

ίοτντη) «««υ αϊ (Ο ααάιοαΐ) Ιοαιά νιτο. (Β ι:ε. οηι ; Ο ίηΐΐττοαατι Ια*, υιτο.) | £1

άίχ. αά ιοι (Β οηι) Ιο». VI (Β οηι) ψιίά νοοα$1. ηιε (Α νοοατι πιε /εεώίίι) εαιη ΑΒ

. . 0 οηι | ΙΙΗ νιτο (β 8ιά) ίηηχκτ. (0 ίηηυεί>αηί) οοιιΐίί (Β οηι) Λΐο. ιιί Ιοα. ααη

(Α οιη?) /05. (Β ί/ΐο) | ^ρεπ'ετυ αυίετη Νιο. οι ι. άίχίΐ ευηι ΑΟ . . Β βω-οεηι βτ^ο

Λϊο. άίχ. | Ι'αίιτ Ιοι. ι ιπη Β , ίί (•ιη Α ηιΐιΐίιϊϊ νιηΐταοίΗι υιηηί ρορχιΐο Ι&αβΙ . . €

αά Ιοίΐρη νακταοίΗι ραΐα- οηιηι' ρορ. /«•. | !«Ί οαιπ Α . . Β κϊαι, Ο ηοιεαι |

ΐ'βηίΓηιΐίίι άίά. >α& ιί Ιιν. ευηι Α Β . . 0 ρηηώρβ* ιαατάοίαιη | ςιιαεπιηί . . 0

αιράιηΐ | ανάϊτι α Ιι νιτο. πιγπ 0 . . Α ο ί« Ιοαυϊ αΛ. αΐί^αοά, Β άί&τι ααοάάαηι

ν*Γο. | £< (Β οηι) Οχ. Ιοι. (0 ΑΙ ίίίε) ίη/ειτοραϊε (Α Οιάά ναΐίίι ιιί άκαηι ι>ο6« ;

*^ ΙηΐίττοαιΙίι, ι( ιαα ηιροηά(οο) \ ΤοΙΙαηΙΐΐ αυΐ. Αηηαι (ΑΒ ρΐεηιηια,αβ Απηο,
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Αηικίδ Ρϊ Οβίρηηδ Ιρ^ρπι 3(1ίιιι*3νεηιη1 ΙοβερΙι (Ιϊεεηΐεδ ϋ» §Ιο-

π;»ηι ϋρο Ιμ'.ήΊ , εί Λλ ρϊ οοηίεδδίοηεηι υΐ ηοη ηΒβοοηάηβ ά

ηοΐιϊδ ιιΙΙυηι νειΊιηηι. Ει ϋίχρηιηΐ ί»(1 ραηι Τηβΐίΐΐ» εοηίπδίβΐί

8ΐιηιυ5 ψιοηϊαηι ρρΐίδίϊ εοΓριΐδ Ιρβιι ρϊ ίηνοΐνίδΐί ΐη δϊηαΌηε

ηιιιηιΐη , ρ! ροκπϊδίι ρππι ΐη ηιοηυηιρηίο. 1(1ρο ίηείιΐδϊηιυδ 1ε

ίη (Ιοηιο ιιΒί ηαΙΙα ει•3ΐ ίεηεδί™, εΐ εΐβνεηι δϊ^ΐΙΙυηΐφΐε ρο-

δμίηιυδ ίη ίηηη» : εί υηα δ»οο3ΐί βρενίεηΐεδ ΐβηιιοδ ηοη ίηνε-

ηίηιιΐδ Ιε. €οηΙπ5ΐ3ΐΐ ργ§ο δΐιηιιΐδ ναΐίΐε, εί δϊυροι• ΐιτιιίΐ δυ-

ρει• οηιηεηι ροριιΐυηι (Ιρΐ. Ιάεοφίε νοεβίυδ εδ, εί ηιιηο 3η-

ηιιηΐΐη ηοοίδ αιιο(1 εδί ΓαεΙαπι.

5 Τύπε ίικριίΐ ΙοβερΗ Ιη <1ίε ρ3Γ3δεενε όνο» Ηογ3πι Λε-

πιτιηηι ίηείϋδΐδίίδ ηιε, ρΙ ιτιβηδϊ ίΒί ΙοΙιιηι δοΙιΒλΙυηι ρίειιιιηι.

Γαείηαυε ηΐΡ(1Ϊ3 ηοείε, δίβηίε ηιε εΐ ΟΓβηΙε, άοηηΐδ υΒί ίη-

οΐϋδίδΐίδ ηιε δΐΐδρειίδ» ΡδΙ 3 αυοΠαοΓ ηηςυΐϊδ, ΓηεΙιΐδφΐρ Ρδΐ

ίιοηι οθρΓ) εί θα. Ιιραη (Ο Ρηηάρκί νιτο ίοίίεηίίί Ιιρ.) - - άίαηΙβ$ (Ο »<1(1 Βευβ-

Τίηάί ραΐετ Ιο$φΗ) - - άα ή (Α άίο) οοηβαίοηιτη ι»ί ηοη α&ίοοηίαί (Α οοη/ββί. ΕΙ

φιοηιαιιι ραίετ εί Ιοίερ αηιαίχΐί [}ιηπο νοοεπι «Ιιιηϊιο βη ΓβεΙβ Ιεβεππι] , ηοη αυ-

ίοοηάα$; Β οοη(α$. ΕΙ ο,αατηυί! αεηίεΓ <η ίε ρεί'εαιιίτηΐϋ , ραίετ Ιοί. , ηοη ίαηιεπ

αοίο.') ο (ΑΒ οπι) ηοϊ>. ηΙΙ. νιτΰ. οατη ΟΑΒ . . Ώ»^ «ι\ΐ* Αηπακ εί ('αίρ/ι. εί Νι'ακί.

(Ιίΐΐΐ: αά /05βρ/ι Κα εοιι/εβί. άίο (Ό*> οπι) ΙβταιΙ (βιΐρ' οηι) εί τηαηί(ιχΙα ηοοίβ οτηηία

άι σιιίουι (Πΐ> ?Μοε) ϊηίίΓτοβαίω ^«επ5 | Εί άίχ. αά «υπ» (Β Εί αίαηί) Γπίϊ. (Βοιη)

βοηίΓ. ΐϋΐηι» (Ο , οπιϊωΐ* ρήοποηβ , ίΐαίίί ετηηι οοηίΗΓοαίίί ηοί) 9"• Ρ•*• (6 α<'<1 °

ΡίΙαΙο) οο. Ι(. «ί ίηνοΐν. (Β β<1ι1 ϋίιχοί , Ο βυιη) - - ευιη (Β ΐά) «η τηοη. (Ο οιΐά

ηουο). Ιάΐο ϊηοίι». (Ο τ-εοίϋί.) ίε ίη «Ιοηιο - - [ιηαΐτα (Ο οπι ίη Λο. α^αβ /εηε.ιίΓ.),

«ί οίαν. 8ί<}. ρο$. ίη ίαηηα (ρΓΟ )ιϊδ Ο εί ροιηίτηυι οιαίυάεβ οιαίοάίη ίαηκαη»). £ί

ιιηα 5θί)6. ορεπ'εηίεβ (Ο ρρο Ηίβ ΕΙ ς«αη(1ο αρβηιίτηηί κοίεηίβί ίε ρβΓοίετε) ηοη ι'ηυ.

<«. Οοηίπίί. (τρο (Ο Όηάε εοηίτ.) !ΐιπιη$ ναΐάβ (Ο οπι) - - ρορ. άα (Β ρΓο 7<1εο

νιχΐΐηί. υβηυε άά Γ)Γβνϊ[βΓ βίο : Ιάεο Ιΐ ίη ίοτοεΓίτη πιίϊίίηιΐϊ, εί ορετίο οαΓεετε Ιΐ ηοη

ίηκεηίο οοπίηιίαίί αιπιια.) αατα ΑΟΒ . . Ο»1»» β(1ΡΓ ημία εοηίπιίαίί (βιΐρ' ϋοηίΓ. εηίη»)

«Μηιο» ψιοά ϊβρβίίϊίί εοτρυβ άοιηίηί (βάΡ' οπι) /«Λί. (βο*ρΓ βάά βί) ]ηβηΑαιΙι$ ίε ίη

οιιίηοιιίο ηοη ίηυεηίπίΜί ίβ: εί απΊηίπιίί «ιιηιιυ ηϊπΐΜ, εί ρανοτ ηο! οοίηρτεηίηΛΊ

(θάρι• ρΓο Μβ εαραυίβοβηίεί) ιυςκε (ίιιηι (ρο"ργ άοηεο) ίε ΜΜβερίιηυί ρταεβεηίεη». |

Ηβοςκε — ςκοί ε»Ι [αοΐαηχ (Α ςυαε /"αεία 5ΐ/ηί) ουπι ΑΒ, ίίειη Ο ηααπιιΐ! βνρυ

ιιί πητιιιιιίίι'ί ηο6ί! ςϋοεί /αείκη» είί . . Γ)3ΐ)ο ε(1ρΓ ϋ'οΓαηι άιο «τρο ηιαηψιία ηοοίχ

ψιοά (ειΙΡ1, ψιίά άί ίε) ξαοΐιιπι ε$ί.

5. Τηηε ίης. /05. (Ο Οαηχφκ Ιο», ίηταηιΐ ίαρΐτ Ιιριτη άα, αριτίιη$ 05 ϊκιιηι

άίχίΙ) /η (Ο Κοί ίοίίίϊ £/«ία ίη) άίι (Ο οπι) ρατακ. είΓοο (Α οπι) ήοταπι άκ. (Α

ίιΟΓα ίί«€ί«ηα) ίηεί. πιβ (Ο β<Μ ίη οαΓείτεη») , ίί — ρίεηιιηι — »1αη1α τηι εί οταηίε

(Ο (ί. τη. ίη ϋταΙίοΜ ; Α ίίαίιιί ιηβ ε! οτανί άοτηίηητη) άοτη. (Α άο. αηίετη, Ο ίιΛίΙο

άο.) ίη φι. ίηά. τη» (Α ιι6ί ίηείυηυ 8κιη) - - αηρυ,Ιίδ (Ο »<Μ 5«ί8 ίηίετ Ιηταηι εί

οοείιιπ») οιιπι ΑΒΟ . . ϋ»•": εάΐ"• Βεβροηίίεηϊ αΐίίεη» ΙοίίρΗ άίχίΙ Οηαηάο (ϋβ Βεηε)

ΓεεΙίΜΜίίί (Ι)» ίηεί.) π»β ίη άίβ ραναιοαίβ (ΐάρτ -νι$) αά νι$ρβταιη, άιαη (ΰ°» ο«η»)

ίίαΓεηι ίη οταΐίοηε άί( βαοοαίί (0•> -ίο; εαρΓ οπι άί. Βαύο.) ηκάία ποοίε (εαΡΓ α<ω
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(.Όπΐϋαΐϋ Ιιπιιίιπδ ϊιι οευΐίδ τιΐ6ΐ8. Ει ΐΓεηιεΒυηαΊΐδ οβοϊϋϊ ιιι

16ΓΓ3Π1. Τυηε ([ηϊ(1;ιιιι ρίενανίΐ ηιε 3 Ιογο ιιΐιΐ οεείιΙεΓβπι, εί

ρΐεηϊίικίΐιιε γκ[ιι.ίπ ρεΗικΙίΐ ηιε 3 οβρίΐε ιΐδφΐε 3(1 ρεάεδ, ο(1ο-

Γβπιααε υη§;ϋβηΐί ηιΐπηεί ο'ιγοά πηΓβ$ ηΐ63δ ροδϋϊΐ , βΐ οοηίτϊ-

ουϊΐ Γβαεηι ηιεβηι ίρδη ηψια ([ϋβδϊ Ι3\'3ΐΐ8 ηιε, βΐ οβειιΐβΐυβ εδΙ

ηιε 61 (Ιίχΐΐ ηιΐΐιΐ Ιοδερη, ηοΐί ΐίηιειε, 56(1 3ρεπ οουΐοδ (ιιοδ

ε( νϊίΐο ΐ[ΐιΐ5 εδΙ ([ΐιί ΙυφπΙπί' ΙιΙιϊ. Ιηίεικίεηβ βπίεηι νκΐί 1ε-

δηηι , εί ΐΓεηιεΓβείυδ ρυΐηΐιηηι ΓβηΙββηιη εδβε. ΟΓβΐΐοηε 3υίεηι

εΐ ρΓ3εαερ1Ϊ5 Ιο([ϋ6Β3Γ εί: ίρβε νεΓο ηιεουηι (ϋεεΙ>3ΐ. Εί (Ιίχϊ

η(1 ευηι Β.3ΐ>1)ί Ε1Ϊ35 εδ Ιυ? Εί άίχίί ηιίΗΐ Νοη βυιη ε§ο Ε1Ϊ38.

Εί άίχί (^υίδ εβ, (1οπιίηε? Εί (Πχίί ηιίΗί Ε§ο δπηι Ιεδίΐδ,

ευίιΐδ εοΓρυδ 3 Ι'ΪΙ.ίΙο ρείίδΐί εί ίηνοΐνίδίί ίη δίηάΌηε ιηυη(ΐ3,

εί βικίβιίιιιη ροδυίδΐί «η Γβείεπι ιιιοηιη, εί ροδηίδΐί ηιε ίη ηιο-

ηυηιεηίο Ιιιο ηονο, εί Ιπρκίοηι 3(1 οδΐίυηι ηιοιιυηιεηΐί α(1νο1-

νίδΐί. Τιιπε ε§ο (Ιϊχΐ Ιόα,υεηίί ηιίΗί Οδίεηίΐε ηιίΗί, (Ιοηιΐηε,

πίπ ροδυϊ (ε. Εί (Ιιιχίΐ ηιε οδίεηιΐίίαυε ηιίΗΐ Ιοιηιηι υΐιϊ ροβπί

ευηι, εί δίηίΐοηεηι Γριβηι ηιίδεΓβηι ει, δίκίαηιιιτιψιε φΐθ(1 ίη-

ίεαοεηίί) ϊΐΐίρεηϊα αϊ άοτηηι α αηαΐηοτ αη^ιιΐία ( ϋΛ αηαεΙί$, ϊιεπι ϋ«?) \ (αοίχαφχι

65/ οογ. (Β (αοΐοφιε οοηαοο) Ιιιΐιιίη. (ΑΒ οπι) ιιι οο. πκ'. οιιηι (λ\1ϊ . . Ι)λΙη εά'Ρ' ((

νίάί Ιιαιιιη ιίαιί. (ηΐ^οτετη Ιικήι | ίί (Β ηηι) Ιητηεύ. (Ο αάά [αοΐια ρταε Ιίιηοτε, Β

ρανοτε) οίο. ίη (Α 3ΐιρπ) ίειτ. οαπι ΑΒϋ . . Γβΐϊαηί εί ρταε Ιίιηοτε οεο. ίη (βάρΓ α<1)

{«τ. | Τιιηο ψήΛαιιι οίον. (Ο ΕΙευ. ηιε ςιι.) ιηε α ίο. μΙμ' <:εο. (Β οηι α Ιο. ν. α)

— οάοταηφιι (0 βί οάοτ) χιηα. ηάτίξ. (Β οη) οίτοα - - οοη(ήοιιίΙ (Β οοη/ίπηαιηί,

Ο οοηιρίοανϊΐ , αβι\ κ α ηιντίβά δΐυΐϊπι »<1 εοηφιο. Ιι-αηκ!1ϊ() — ίρια (0 αιιη ίρ$α)

αφια - - ίί άίχίί ηιίΗί (Βΰ άίοοηί) - - ζΐίΐ'ί (Β φιί) αϊ ςιι» Ιοο,α. ίϊΜ. ΙηΙιηάιη$

αΐίίβη» (Α ίηΐιηάί ίί; 0 αρετίίίυ αιιΐηι οοχιΐο! ηχβοι ίηΐβΐΐίχί βί) -- ρνίοώαη (Β ριι-

ίαίιί) - - οταΐίοηε αιιΐόΐη (Β οηι) εί ρΓΟεοερίι'ί (0 ρταεεει) Ιοί}, εί (Α ηιαίβ οηι

οταΐίοηι ααψ εί) : ίρη νιη ιηεε. (ίι'ε. (Α ΙοφιοοαΙντ χηίηί) — αά ε»»» (Β ρι-αοίοπι

ϊρ5ί ιΐ5<}. αά ε»»») — (}<ιί8 (0 βιΐά εΓοο) ε5 ί« ? — α Ρϋαίο (Α οπι) — .5«(!α-

τίωπι ροί. ίη (Α ιαροτ) /Όείεπι πκ. (Β ςιιάαήο (αοϊαη οοορεΓϋϊίΙί) εί ρο$. χηΐ ίη χηοη.

Ιιιο ι ('. οπι) ποίο - - αά οα(. ιιιοη αάνοΐυ. (ίΐ;ι Β ; Α ηυοίν. αά οχΙ. ηιο». ; Ο κ-

Γοίΐ'. αίι Γ/.ϊίίο φείιιηεαε). Τηηο οαο (0 £1) (ίί. ίος. ιηί/α (0 οαι Ιος. τηί.) — ροίΐίί

Ιι ι υ ίη Λ 11 Γ . . υίΐΐ"• /ε.™« αιιίεπι ίεηεη$ ηιαηυηι ιηεαιη οΐινανχ! ιηε <ίε ίειτα, γοϊομι;

ριι-Ι'ιιιΐίΐ ΐικ'. ΕΙ ι ι ίιΛ/ι'ΐι.ί [αάειη ηκαη\ οεοηίαΐηί ε.<ί ιηε εί ιίίχίί ιηί/ιί ΛΌίϊ ίϋηετε,

Ιοίορη: τείρίεε ίη ιηε εί υΜε 9•η (ϋ"": ςωο) ερο ίΐίΐη. Ερο αιιίετη (0>> Εί) τεφεΐί

εί «Ιίχί Λα6ί)0Ηΐ ΗιΙίαι. ΕΙ άίχίί αά ηιε Νοη «ΐίΒ» Εΐίο,ί οαο, αεά ίϋηι /ββιω Ναζα-

ι'εηικ, ι'!/ίιι.ν οοι•[>ιΐί $ερεί»1ί. £'//ο αυίεπι (Ιίχϊ αά ευηι ΟίΙιηάε ηιίηί ιηοιιηηιεηίυηι

α6ί ροίηί ίε . . ειΙρΓ οπιαϊα οιη | Εί (ίοχ. (0 Εί ίιιηε (κΜηχ.) ηιε (Α π»εο οπι) - -

(/ι/αηι ηΐΜ8Γ. εί (0 Ηβεε οπι) - - ίη [αο. ίίυι (Α εί ειιάαήατη εί αίηάοηιιη φια ίη-

υοΙνί εηηι) οιιιη ΑΒΟ . . ϋ»&ο ειΙρΓ /εβω νετο ίεηεηϊ πιαηηιη ηιεαηι («άΡ' Εί ίεη.

»η. οι. ίε«.) (Ιίίίΐίχίί ηιε <η ίοοιιιη «6ί $ερεΙίυί (0«<• ρο5«ί) ει/η», εί οζΙεηάίΙ «ηίΛι ίίιι-
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νοίνει-ηπι ϊιι ί^είεηι είυδ: εί οο^ηυν'ι <|ΐιϊ;ι Ιεδίΐδ εδί. Εΐ βρ-

ριεΗεηίΙίΐ ηιε ηκπιιι δϋ3 ιΊ ρυβιιϊΐ πιο ίπ τιιοίΐιο (Ιοηιιΐδ πιεβε

ιλιιιπ5 οίηιΐδίδ, ροδυΐίερε ηιε ϊιι ΙεεΙυΙο ηιεο (Ιΐχΐίψιε ηπΗί Ρ»χ

ΐίΒί. Εΐ 08ευ]3ΐϋ5 εβί πιε εΐ (Γιχίΐ ιτιΐΚΐ ϋδ^υε ψΐ3(1ι*3£Ϊη1.Ί

(Ιίεβ ηυη εχεββ (1ε (Ιοπιο Ιυβ : εεεε εηίηι νη(1ο 3(1 Γγ31γ68 ηιευδ

ϊιι (ιηΠ1αε;ιιη.

βΑΡυτ XVI.

1 Αικίϊεηΐεδ ηιιίεηι 3ΓθΗΐδνη3§ο§3ε εΐ δβοεπίοΐεδ εΐ Εβ-

νΐΐαε νει•Ι);ι ιδία 3 Ιοβερίι, Πιιΐί μιπΙ Ιαικριηπι ηιοΓίιιί εί εοΐ'-

πιοιιιηΐ ιη (εΓΓ3Π) , εΙ ΐεϊυηανεπιηΐ ιΐδ(]ΐιε 3(1 Ιιογοπι ιιοηαηι.

Εΐ Γο^βνεπιηΙ εοδ ΙοδερΗ εΙ Νίεοίΐεπίιΐδ (ΙΐοεηΙεδ 5αι•§ίΐε εΙ

δΐίΐΐε βυρεΓ ρε(1εδ νεβίΓΟδ, εΙ §υδΙηΙε ρ3ηεηι εΙ εοηΓυΓίαΙε απί-

ιικίδ νεβΐΓ3δ, ({ποιιίηηι ΟΓ.ΊδΙιικι (Ιίε δ3ΐ)1>3ΐυηι (Ιοηιίηΐ ββΐ. Ει

δυιτεχεπιηΐ εΙ Γο^βνεπιηΙ (Ιοηιϊηυηι, εΙ ηιηηίΐυοηνεπιηΐ εΙ 1>ϊ-

ΙιεπαηΙ, εΙ ;ι1η<•ππιΙ υηιΐδφΐίδομιε ίη (Ιοιηιιιπ δυ3πι.

§3ΐ)1)3ΐα 3α1εηι δε(1ει*υηΙ ι1ί(1;ΐΜ:ηΙΪ βΐ (ΙοεΙονεδ οοικριΐ-

τειιΐβδ 3(1 ίηνϊεεηι εΙ (ΙίεεηΙεδ (^υβε εβί π•3ευη(1ϊη Ιιβεο ηιΐ3ε

βυρεΓνειιϊτ ηοΗίβ? (ρπ3 ηο^ΐηιυδ ρβίνεπι εΙ ηιαίΓεηι είαβ. ϋϊ-

άοηετη εί [αιάαΐί (-ίεηι ε<1ρ') ίη (εάρ' οπι) ςυο οαριιΐ (Ο» οοτρ.) είαϊ ίηυοίυί (ϋ««

-υίϊαπι). \ ΕΙ (Ο αάά Ιηηο ηιαηί/εΐίε) οοσ:π. φι. Ηβ. (Ο αάά 07ιπ'5(.) ιιΐ (Α. εΓαί)

— ίη τηιάίο άοτη. ιιιεαε (Α ίη άοτηο τηεα) ροβιηΐφιε (0 εί ραυκίνίΐ) — /εείο/ο (Γ

ΙβοΙο) πιιο - - ηοη εχεαί (Β εατιε.ί) - - εοεε εηίηι (Β ερο, £, εηίηι βαο) ναάο (Β να-

άατη) — ίη Οαϋίαεαπι ουιη ΑΒΟ . . 0»1ιο εείρ' Τηηο οοαηονί (εάρ* οοαίίαυΐ) αμία

/851/5 είί , εί αάοτανί ειιπι εί <ϋχί ΒίικάίοΙιΐΒ φά υεηίί ίη ηοπιίπε άοιηχηϊ. Ιανί νίτο

ίεηεη* τηαηητη πιεαπι άιιχίΐ »ηβ ίη ΛππιαίήίαΒί ίη άοτηυιη τηεαπι εί άίχϋ τηίΗί Ραχ

Ιϋιί , εί ιιαψιβ ίη (εάρ' αά) φιαάτα<)ΐ$ίηι<ιη άκ«ι ηοη εχεα« ά,ι άοτηο ίιια : 190 εηίηι

(1)λϊ αηίίηι, ι•(1ρΓ οπι) αιηΐιιιΐο (!)'' -Ιαοο, Π' ναάαιη, βάρ' ναάο) αά άί,ιοψη-

Ιο} ηιεο.5.

XVI, 1. Λιιά. αιι/εσι (Β οηι) <7γρ7ι. ε( >αε. (Β οπι ε/ ηκ.) εί Ιμ>. (Ηηεε εχ

ιε1ί()υΪ5 η55υηΐ5Ϊ; Λ Β οπι; 0 ίοτϊοαβ [βϊηε εί]) νετΰα ίίία α Ιο$. (Β οηι) — ηνηαηι.

ΕΙ ΓορανίτυηΙ — 5μγο. «ί (Α οιη) ίΐαΐβ — $αοο. άοηάηί (Β οπι) ε»( — ίη (Ιοηι.

αιιαιη οατα Λ, ϊΐυηι (ραβΐϊπι ΙενίΐεΓ ιΙίίΓοπ'ηΐίΙπι.'ί) ΒΟ . . 0&1>ο ριΙμΓ Γ'ιιιη ηαεο οηιηία

αιΐ(2ί55εηί (ζά.Υ' ΛιιάίίηΙΐΒ) ρήηάρίβ ιαοιτάοίητη εί εείετι ΒαοβτάοΙίΒ (ριΐρ' οπι ε/ γ.

ίος.) βί ΐΛΐηίαε , οΙ>3ΐιιρι[αοΙί βιιηΐ εί υείιι/ί ηιοΓίιιί οιοίάιηιηΐ $ιιριτ (ϋ• ίη) /σοίεβ

5ΐ«κ ίη ίΐτταιη (ϊ»πι ϋΐβώη αά εα ηααε ϊπΓγ» ββααηηΐιπ- ρεΓβίΐυι.)

5αοοαΙο αηίαη (Β οπι ; Α Εί α/ίεΓΟ άίι) 3ίά(τ. (0 εοηητεί/α/ί ϊυηί ίη βι/ηα^ο^α)

ίϋ(1. ε! «ίυί'. (0 οηι </. εί (Ι.) — χταοηηάία (0, ίηάίρηαΐίο) — οιιχα ηονάη. (Α φι.

ιΊΐΙίια. , Ο ηοη [ηο3?^ εηίηι ηονίτη.) ρ. εί «η. είηί οοπι ΑΒΟ .. ρ»1>ο εάρ•• εί ΐχ-

ιΛαπχαηΙα αά μ (εϋΡ' αά ίηιιίεεηι) «ΙίιεΓ. Οιιίίί ε>1 ηοο ίί^ηωη ήΐιοίΐ [αοίητη εβί ίη

/ετυϊα/ίην (β» ίη ίβτ. , εάΡ' οπι) ? ?ιοιί'ι««5 (ε(1ρ' >οίηιι/5 εηίηι) ρα. εί νια- Ιαιι |
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χίΐ Ιιβνΐ (1ϊ(1α8ϋ:)1ιΐ8 ΡβΓεηΙεβ εΐυ8 ηονί ΐίπιεηΐεδ (Ιειιηι εί »Β

οΓηΐίοηο ηυηφίηηι (ΙϊδεεάεηΙεδ εί (Ιεείηιβδ 1βι• ίη αηηο (Ιηηΐεδ.

Εΐ αυαηαΌ ηβίοδ *δΙ Ιεδυδ, ΙενονεπιηΙ ειπη ρΒΓεηΙεβ είηδ ίη

Ιοεο ίδΙο εΐ δθεπηείβ εΐ ΗοΙοαβυδίΒ (Ιεϋεπιηί άεο. Νηηι εί

ηΐ3ΐοι• (1Ίιΐ3803ΐιΐ8 δίηιεοη Ιυΐίΐ εαηι ίη 1>ι\ίι•1ικι δηβ αΜοειι»

Ναηε (Γιηιίΐΐίδ δεΓνιιπι Ιυϋΐη, (Ιοπιΐηε, δεοηικίιιηι νείϋηηι Ιηηπι

ίη ρηεε: ψιίη νί<1επιηΙ οεοΐί πιει δ3ΐΐΗ3Γε Ιιιι/ηι, ψαοά" ρ3Γ3δΐί

βηΐε ίβείεηι οηιηΐαηι ρορηίοηιηι, Ιαηιεη 3(1 Γενείβΐίοηεηι £εη-

ΐίηπι εΙ §1ογΪ3πι ρΐεη'ΐδ Ιυβε 1βΓ3ε1. Ει οεηε(1ΐχίΐ Μ3γΪ3πι ηι»-

ΐΓεπι εϊυδ εΙ άΐχίΐ Αηηυηΐίο ίίΙ>ΐ (1ε ρυεΓΟ ίδΙο. Εί (Ιίχίΐ Μβ-

ΓΪ3 Βοηηπι, (Ιοηιϊηε ηιί. ϋίχίΐηυε δίηιεοη Βοηυηι. Εί (Ιίχίΐ

ΐΐεηιηι Εεοε ροβΐΐυβ εβί Ιιίο ίη πιΐη3πι εί Γεδυπ-εοΐίοηειη ηιηΙ-

Ιοπιηι ίη ΙδΓ3εΙ, εί ίη 8Ϊ§ηυπι οηί εοηίΓηά'ίοεΙηΓ : εί Ιηβηι

ίρδΐυδ βηίιηβηι ρει-ίΓαηδίΒίΐ ^Ι;ΐ(1ΐιΐ5, ηΐ τενείεπίπι- ηιπίίοπιιπ

εοπίίυπι εο§ΐΐ3ΐίοηεδ.

2 ϋίχεπαηΐ βυίεηι Ιη(ΐ3εί 3(1 Ιιενϊ Ει Ιη Ηβεε ψιοπιοάο

ΙΗχ. (Β βάά αιιΐιπι) ΙεχΛ άχά. (ΑΒ 3θΜ άοοίοτ. Ο βίε : Οιιίάαηι Ιεβχ* άΌοίοΓ Ιίή

ηοτηχηε βαττίχίΐ βί άχχχΊ) ΡατεηΙει («ι*5 ηονί (ΑΒ ηονίηκ») -- άαηία (ΒΟ τεάάεηίει)

ίβυαιίίΓ. (Β ούίχιίετ. , 0 αάάχιχετ.) εχιηχ ρατ. ιϊια (Β οπι ρ. β.) ίη ίοοο ϊ$Ιο (0

πι ΙβχηρΙχιηχ) - - άεο (Α άοτηχηο, 0 άεο Ιιγ.) οποί ΑΒΟ . . 0»1ιε εάρΓ ΩχχίΙ (1)«

βάά βί) φάάατη ΕενχΊα (βάρ' Ι,ενί) Ει/ο οοσηουί φχοά ραΐετ βί χηαΐετ είχα ααηΐ (ρΓΟ

ΚΪ8 ϋ30 εάν οο^η. ηιηΙΙοχ άε οοοηαίϊοηβ ιχια) ΙάηεηΙΐε άειιχη, ΐΐ ειιηχ οταΐίοηίΐηα $εηχ-

ρβΓ χη ίβτηρίο ΗοίΙίαί εΙ ηο1οΐαχι$1α ο/ίβΓεηίβ5 άεο Ι&αεΙ. | Λ'σιη βί ηχαίοτ άϊά. 8χ-

γηεοη άίεεη$ (Β »άά εί. 0 βίο : Ααήρίεηί φιοφα εχιηχ χηα^η. άχά. 8χ. χη χιΐηα!

ηκ» εχοΐαηχαυ. άίο.) . . Ό«Λ>ν βάρ' £ί ςχιαηάο ιχιεοερχΐ εητη τηα^ηι» (ο<1ι>γ ϊΗΒΐιηΐΜ)

εαεετάοη 8χη>. {Οο αάά οοηι οοίοίΐίϊ Μί ρχιετ χη ΙετηρΙχιηχ) <ίηβη5 εηηχ (ϋ»« «<1Ρ' ϊιι)

πνχηχίΛΐ! άίχ. αά ευ,χη \ Β οπι $εε. νετίι. Ιχιντη; Ι)11 οπι εα<1βπι ιιβςπε ρΐεΐήί Ικαε

ίιτ. | ΕΙ ύεηεά. Μαήαχη (Β -χαε) νχαΐτεχη (Β -ίη) εί άχχ. (ΒΟ άχαηι) εοπι ΑΒΟ

. . ϋ»1« εάρ•• δίΓηίίίίβτ βί •ρίβ 5«ιη. ύεηεά. ΜαΗαχη τηα. Ιεηι (εάρι ο'ω) εί άίχχΐ |

Ληηΐίπίΐο - - «ίίο (Β οπι ίιΐο) : ίΐα ΑΒΟϋ»!»: εα"ρΓ %<ιπμ . . εάρι οτη | Εί άχχ.

Ματ. Βοηηχη (Α Βίηί) άο. η»ί (0 ιηβιΐί) - - Βοηχαη. ΕΙ άίχ. ίίετχαη (0 οιη Βοη.

£ί άχ. ίίετ.) οηηι ΑΟ . . ΓεΗαπι οπλ | £οοβ (Β οπι) ροι. «ί ηχε (Β οπι) αιπι ΑΟΒ,

ϊίειη εάρΓ . . ϋ»1•ο Ηχο ροϊίίω β>ί | βί ΓβίΜΓΓβοίίοηβηι εοπι Α'Όϋ•» εάρΓ . . Α*ΒΟ»<:

β! ίη Γβϊ. | «ι /ίταβΙ εαπι ΑΒΟ εοΙρΓ . . ϋ»•»0 οπι | ηιί οοηΐταά. εοπι ΑΒΟ βάρΓ . .

Οοοο οοηΐτηάκΐίοαα | βί Ιιιαπχ χρ$χχΐ! - - βίαάίχα . . 0 ίιιαπ» υετο αηίτηβηι εοπινηκί

ΜΜ5 ΓΜτηρΛβα | άχαη τευείεηίχντ η», β. (ϋ™ βί Γβΐ!β/αο«ηίϋΓ άε τηηΙΙίί εοτηΗο.) εο^.

εαπι Ο1"1* ειΙΡ' βειτη . . Γβΐϊηιιϊ οπι (βό"ΡΓ ρθ8ΐ οοηίΓΟίίίοβίΜΓ ΚβοεΙ; βίο). ΡΓΗβΙβτββ

Β 8(1ο1 £ί «ϋπ'ί 5ίηιβοη φιχρρε Ιοηχιι.

2. ΙΗχ. αχιίεηχ Ιχιά. αά Ι,εχή εαπι Ο ; ΐΐεπι ΑΒ ΓΗεχιηΙ άίάαχο-Μί (ίί» εο(1(1. ρ4«-

ηιπιηαε) βί ΐΛχηΙαε . . ϋ»1>ε εάρΓ εάρ' ^εΓπι οπα Ηβεε εί βεηη^ ιιβαυε ιΐηιη «βςοίΐΟΓ

ϋίχβηιιιί ρτίηοίρβί $αοβπίοίυη> εΐε Κειιίίβ τηίίίαι/ΐΗί εΐε. | ΕΙ Ια Ηαεε φι. ηο. ευιη
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ηο8ΐΐ? Οίεΐΐ Ι,,ενΐ Νοη δείΐΐδ ςιιία αϊ) ίρβο ιΐίιΐϊοϊ 1ρ§ρηι? ϋΐ-

ειιηΐ ΐρβί (1ρ εοηεΐϋο ΡηίΓΡηι Ιιιιιηι νοίαηιυδ νίίΙρΓΡ. Εΐ ρχ-

κοπιΐηΐΐ δίπιΐ ρηίΓοηι είιΐδ ρΙ (ΙΐϋΐεεπιηΙ, βο (Ιίερηίρ ^υίίΐ ηοη

0Γ6(]ί(1Ϊ8ΐΪ8 Γιΐΐο πιρο? ΙίρβΙιΐδ ρΙ ίιΐδΐιΐδ διηιροη (Ιοειιίΐ Ρ11Ι11

]ρ£ρηι. ϋΐεΐΐ εοηείΐϊυπι αά γβΒΙιΪ Ι,βνί Υρπίδ ΡδΙ ββΠΌΟ (μιρηι

(ΙίχΐχΙΪ. ϋίχΡΙΊΙΙΐΙ ρΓΙΓΙΚίρεβ 83εΡΓ(1θ1υΠ] Ρΐ 3ΙτΗΐ5}Τ13§0£ηΡ Ρΐ

Ι<ρνΐ(3Ρ 3(1 8ΡηΐΡΐΐρ508 \ ρηίΐρ Π)Ϊ113Π1Π3 ϊιι (ί;ιΙ11;Η•;ιιιι 3<1 ΙγΡ8

νίΓοβ ηυΐ Ηιιο νεηεπιηΐ ρ! ιιηπ•3νρΓΐιιιΙ (1ρ (ΙοεΙπηβ εΐ βδβυηι-

ρΐϊοηβ εΐϋβ, ρΙ <1ϊ<;πιΙ ηοΒΐδ ςυοπκχίο νΐίΐεΐ'υηΐ ρυπι 3δδυπι-

ρΐιιηι ΐη εορίαπι. Εΐ εοτηρίβεπίΐ δρπτιο ΐβίε οηιηΐοιίδ. Τιιηε

πιίδΡΠίηί ΙΓΡ5 νΐΓ08 ΐη ΟϊηΙϋηο.Ίΐη ρΙ ΕιιηΐΡδ, ΊικριίιιηΙ , (Ιΐείΐε

Γ»1)Βϊ ΑίΜβε ρΙ ιμΒΒΪ Γΐηρρδ ρΙ ΓβΒΒΐ Ε^ΐβε Ρβχ νοΒίδ ρΙ νρ-

δίπδ. Ιηα,ιιίδίΐίοηεδ ηηιΐΐβρ ΓηείβΡ δυηΐ ΐη οοηεΐϋο (Ιε Ιρδίι:

ΐ(1ρο (ΙίΓΡείί 8ΙΙΙ1ΙΠ8 3(1 νοοαικίαπι νοβ ΐη δηηείυηι Ιοεαηι, ΐη

ΙρΓυδβΙεπ).

ΡγοΓροΙΪ βαηΐ νΐη ΐη Οη1ΐΐ3β3ηι, ρΙ ΐηνρηρπιηΐ ροδ δεάρη-

0 . . Α Β Α'ιχε (Β οιη) φιοτη. ίιία (λ οιη) νίάίιΐχ | ΙΗο. Ιινί αιηι ΑΒ . . Ο ίΟΛ

τιιροηάίΐ | Α ϋοιαίίί (βίο) | ΓΗαιηΙ ίρ$χ άι οοηβ. (Β ΖΚοίί οοηιίΐχχιηχ) ουπι ΑΒ ..

Ο ιί άίχιτ. Ιιιάαη | υίάΐτι . . 0 αάτι \ ιχίαηιίαΐί (Β αοηιΙ.) $ιιηί οιιιη Ο Β . . Λ

ιαοτηίανιταηΐ | άίάίοιηιηΐ , ίο άίοιηΐί οοπι Β . . Α άίάίι. αΙ> ιο. ΕΙ άχχί! ραίιτ

ιίιΐ! αά ΐθί . . Ο Ϊ3(ιι ει βεςπ. οοτηρι-επεπάΐΐ ηΪ8 : άίάά. π6 ι'ρ:ο ίΙΙιιιΙ ψιοά άίχιταί

ρΐίιιι | ατιάίάίΜίι ευιη Β . . Α ατιάίΐίι | Β ΒιαΙυι 5χΊηιοη ϊιηΙιμ | ίπ-τηο . . Λ

αάά Ιιχια | βίχιτ. (Α 3(1<1 ιταο) ρήηάριι -- αά ιιπιιΐίρα. (0 ΡταιΙιτια ρτίηε. βα-

Ιΐτά. ιί Ιοίηη οοηαΐίιιχη άίχιτ. αά 5ίη.) νιηίΐι (Β οπι; Α βοΜ βί) ηιιΙ/ατιιιΐί οππι

ΑΒΟ . . ϋ»•»: βάρΓ Γΐίίΐο (είρ* οιη) άίχιτ. (0»« ίάο! οηηΐ!) Ιιιάαιί ΜίΙΙαιηια | φά

Λϋο νιηιτηηΐ - - ιί (Β α(1(1 άι) αιι. ιίχα, Λ (Β ιι/') άίιαηΐ — Ϊη αχίιιιη οαπι ΑΒ

. . Ο φιί αηηϊΐηοίατιιηΙ ηοοϊι φιοά νίάιταηΐ Ιι$ίοη ααιιηχρίιαη χη οοιΊο . . π[\" φά

άίχιτ. ιρχιηιι α νίάίΐίΐ αχαηάιηίαη χη αΐηιη . . ϋαίιε ςυί άίχιτ. $ι ιιαη νχάάχ Ιο-

αμιηίαη ( !)■> οπι) ηιηι άίίοίριιΐίι χιιίχ χη χηοηΐι οΐίνίΐί \ ΕΙ οοπιηίαο. ( Α Γ ρΐαο.) 56.

ί.5'. (Β ητη ιι. ι'.ι/. ) οπιηίΐι. (Ο αάυϊ (ί? οοιιοιϋο) . . Ι)11111• βιΐρ' οιη | Γυηο ιη<Μηιη(

(Γ. ιη. ΐη (."<//. ιί (Ιιιιιί; οιτιιπα Α οιη) ΕυηΙιι , χηφιίιιηΐ (λ ΕιιηΙιι ίηα. ιί, <ϊε) ΰί-

π'/β (Ο βίο: ϋίτιχιηιηΐ (τρο υι'ΓΟϊ (Γ. ;>γο ιί>; ςυιυιυ οοηιιη»<ηιηί ΩχαΙι) τα. Αάάαι

(Α Αάάαβ , Ο Λ</αιο) — £ρίαί (ΑΟ £ρια) οιιπι ΑΒβ . . ϋ»^ βαΡ' Ηαεο υηα οαηι

8Β<]<|. ]>Ιιιΐ'ίοιΐ8 οιη. 111ί εηϊπι ροβ( ίη χηοηΐι οΐίυιΐί 9ΐ8(ϊπι ρεΓβυηΙ ΙΙοο [αοΙο ιπ-

ΙιττοαανιτιιηΙ ιοα ςι/ηε νίάίαχιηΙ. Ουί τιιροηάιηΙΐΒ χιηο οτι ε(ο ; )κ•ιπ ι•ι1|τ Ί κτιο

Λπηο 6ί Οαχρηοι άίχιτχιηΐ Ειχ <ιο$Ιτα οοηίίπβί εΐο. Οππι ίΙΙΝ ΓβοϊΙ εΐϊαπι εάΡ'

βεηιι . | Ραχ νο. ιί υι. ουπι Ο . . Α Β Ραχ νοοίι (Α ;«<!■! ηπη) | (2; /«.ϊιι οιπι ΒΟ

. . Α άι νοίιίί | ΙΛιο (Ο ρτορίιτια) . . Α οπι | (ϋΐ6(/ί . . Ο η«.«ι (νϊίΐε α<1 ςΓαεοα

ρβ^. 268.) | αά υοοαηάητη νοί αιτα Α . . Βΰ αιΐ ΐ'Οί αιΙΐΌοαηίίοί (Β οπι) «/ ΐ'β-

ιι ια/ϊί | ιη .ιαηο/. ίοοκπι ίη οππι Β , ϊΐεπι Α χη Μηοίατη οινϋαΐοη . . Ο ιιι

Ρτο(κΙί (Ο αιΜ ιι/Λι/γΊ - - ιί ίηνιηιτιιηΐ ζααι Α(! . . Β ΕιααΙχ ικηίίηί«8 ιη Οα-

ΙίΙα^ατη ίηναιιτ. Ι «05 . . Ο ίΐίοι 'Γί.ι νίτοι ιιω/οί
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Ιεδ (•Ι ιικηΙϊι.ίιιΙον Ιε§εηι. Εί δαίυΐηνοιυηΐ εοβ ίυ ρβεε. Ει

(ΙΪμίίπιΙ ΟαΓ νεηΐδΐΐδ? ΟΐχειυηΙ 1ε§;;ιΐΐ (ΜαηΐΗΐ νο$ εοηεΐΐΐηηι

ΐη .•ϊ.ίιι(Ί;ιιιι είνΐΐ3ΐεηι Ιεπίδ,ιΙεηι. ΑυϋΐεηΙεδ νβΓο νΐη (|ΐιΐ3

ΐ]ΐι;ιεΓΐιιιΙιΐΓ η εοηεΐΐΐο, ΟΓίνεηιηΙ <1<•πηι, εί ΓεειιηηεπιηΙ <:υηι

νΐπδ βΐ ηΐ3ΐΐ(1υε3νεπιηΙ εί ΒίΒβπιηΙ ευηι βίδ. Μβπθ βιιτςοηΐβδ

βυηΐ ρΓοΓβεΐΐ Ιεπίδβίεπι εαπι ρβεε.

Ει ΐη ΐ'Γ,ΊκΐΊιιο ββίΐϊΐ εοηεΐΐΐυηι, εί ίηΙειτο§<ινεηιηΙ εο$

(Ιΐεεηΐεδ ΜαπΐΓεβΙε νΐ(]ΐδ(ΐδ Ιεδϋπα δβίΐεηΐεηι ΐη ηιοηΐε ΜαηιΙ)Γε

θοεεηΐεηι (ΙΐδεΐρυΙοδ δυοδ εί ηδδππιρίϋηι ίη εοείυηι ?

3 ϋίεΐΐ ρΓΐηιυδ Α(1(]3δ (Ιίϋαδεαίυδ νενε νΐάϊ ευπι δείΐεη-

Ιεηι ΐη ωοηΐε ΜοηιΒΓε (ΙοεεηΙεηι (ΙΐδεΐρυΙοδ δυοδ : εί ηυΐιεδ

Ιαοκία οηηηιΙ>Γανΐΐ ειιηι εί (ϋδΐ'ίριιΐοδ, εί αδεεη<1ΐΐ ΐη εοείυπι;

εί ιΐΐβοΐραΐϊ εΐυδ ονηΐιαηΐ δυρεΓ ί'θΐΐεηι ΐη 1ειτ3. νοοθηΐεβ ηυ-

Ιειη Γΐηεεβ δ3εει•(1οΙεπι εί ΐρδίιηι ΐηίειτο^βνεπιηΐ (ΙΐοεηΙεδ

(^αοηιοίΐο νΐ(1!δ(ΐ Ιεδίιιη .ΙδδΐιηιρΙιιηι ? Εί ΐρδε άΐχΐΐ δΐευΐΐ ΐΙΙε.

Ιλιιγνπιιιι|«κ• ((ίΙΪιπιι ι;ι1)Ι)ϊ Ε<*ΐα νοε;ιη(εδ εί ΐιιίειτο^πηίεδ, ιΐί-

ΕΙ εαίχιίαν. (Λ ςαίχχίαηία) 10$ ίη ρα. ΕΙ (Λ οηι) άχχ. Ι'ητ ιχηχιΙΧ3? Οίχ. 1(α. ®α-

ηχαί (Α ρΓο Οι/γ ρίο «ίο : αά" βοί φιχ νιηιταηΐ ιχ ρατίβ βοηοίί» ΟΙατηαΙ) - - άν.

Ιίτχΐί. . . Ο αιχίοχιι άίχιτ. υιτοα άβάιηχ α ρτχηάρχοχα οοηχηχίαα. | ΑχιάίιηΙΐ3 — ουηι

υχτί3 (Λ ιϊ/ί»), βί ϊηαηά. εί 6ί6. οχιιη βι'5 (Β οπι εί ιηαηά. 1154. εϊϊ). ΛΓαηε 3χιταίηία

(ριο Ιιίϊ Λ βί) βαηί ρτο(. (Λ ρτυ\. $\ι. αιιιι ιίι ίη) Ιιγ. αιιιι ράβε ευηι Α Β . . V νχη'

ίταο χΙΙχ αχιάίΐο ρΓαεεερίο ρτχηοχρχιπχ Ιχιάαιοηαη $ΙαΙί<η υεηβηχηί ίη Ιΐτ.

ΕΙ (Β οηι) ϊη οταίΐχηο (Λ - ιϋηιαη) $ιάίΙ (Β εοιαιά. οοιιο. βί χηίατοαανίταηΐ

(Β -νίΐ) 103 άίοβηία (Β άΊΌεηϊ) — Ια. 3ΐά. (Ηβοε Α οηι) — άυο. άίίο. $χι. (Α οηι

άο. ά. 5Η.) εί (Α Ιαχιηχ) ααιιτηρί. (Α ακεηα'εηίεηι) ίη βοβί. ειιηι ΒΑ . . Ο ρπ> Ιί»

βί 50(]((. ϊίο : ρτίηάρα υιτο εαοίτάοίχχχη άίυίατιιηΐ ιοί ψκηύΰχΐ ρ«τ :ε , ιί χηίατο-

ρ,ανιηιηΙ 103 φιοπιοάο νίάΐηιηΐ Ιαιιιη άοοιηίαη ιΐίεάρηίο* ιί φιοιηοάο ιΗάττιιηΙ αι-

5ΐι»ι;>ίιι»ι ίη οοιίαηι. Οιιί ταροηάιηία άίχηηηΐ ριτ οπϋηειη 5ΐ'ι'ΐι( νίάΐταηΐ: (Ι ήηιΐ

άίχϊΐ ρήτηα$, 3ίο 3€οηηάη3 (Ι ίιτ/ι'ιυ. Ιΐΐ'ηι Ι)ϊΙ>ο ίΐοο (αοΐο ίηΐίττο^αυιηαιΐ ιοι φιαι

νχάχ3$ιηΙ. Οιιί τί3ροηά(ηίί3 ηηο (Ό^ Ηοο (αοΐο υεηίεηΙβ3 βί ίηΐίττοααΐί ιιηο) οη άί-

χιτυηΐ ΥίνχΙ άοτηίηηί ά(ΐ>3 Ι3ται1 ςυία π>αηι/ε$ίε νίάίηιυ$ Ιΐίΐιηχ εοΗοα,ιιιηΙαη (0>> οπι)

ο'ΐιηι (1ΐ5ΐ•φ. «Μΐί (Ί)•> γιιη) ίη ηιοηίε οίάείί εί (Ι)1» οηι χη ηχ. οΐ. εί) αίοεηιίεηίεπι ίη

οκεΐυηι. 7Ίιιιι• (1)1» οηιιιϊα ηικιο βε<](]. υβαυε 5ί νχάχ33ΐ Ιαιιηχ οηι) Αηηαβ εί Γ-αχρΙχαι

5ϋ3Τι•<ι<ιι•βηιηΙ εο» αο ίηνίοεηι εί ίπίεττο^αυεπιπί (ϋ» 3βρτίΐ]αΙΰ3 ίο$ αο χην. χηίατο-

«/οιιίε*•) εο» χίιμΙΙαίχιη ([)<; $ίη<)ΐιΙαΙίηχ). Οχιχ (\)ν οηι) ιιιιηιιιΉιίίιτ υΐτχίαΐαη οοη(ί-

άιηία άχχίτ. «ε υί(1»ιε Ιαχιιη (0° ιιηαηίπ». άίχιτ. ιιχία νίάιτχιηΐ Ιαχιηχ αεοοχάαιίαη

χη οοιίχιχη).

3. Ι'ιηΐ ρτ. Λάάα3 (Α ;ιι1ιΙ άχάα3θηαΙχι$) Υατε (Α οηι) υίιίι ευπι 3ΐά. ίη ιιιο.

Μα. αβε. (Α νχάί «υπΐ ειιηίεπι ίη εοείιιπι εί ρι-ίπιο άοο.) άίκ. 5ΐι. εί (Α αάιΐ ιχχοιΊο)

ηχΛα - - βί άίίο. βί ««•. ίη βαβί. (Α οηι εί άχ$ο. ιι«ο,. βοεί.) ; εί άχ30. βίι» οτ. μη.

(αο. (Β β<1<1 β$ι«) ίη ίβιτο (Α ίβΓΓαβ) οιιηι ΒΑ . . (Ι« Γείϊφΐΐ* νΜβ βηΐβ | Κοίοηίει

«ιιίειη ίϊηβε» - - ιίβκί ρΓίιη. εί κχχιηάχα αχχχχ ΑΒ (ϊη ρίΐιιπϋ (ΙίπβηιηΙ) . . ο"«• Γβϋ-
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χίΐ ΐΙΙε βίευΐ ρππιυβ εΙ βεεηηάηκ. Όίχεπιηΐφιε ορί εΓβιιΙ ϊη

εοηείΐίο Ι.εχ Μογβί εοτιΐίηεΐ ρεΓ οδ (Ιιιοπιηι νεί Ιπιιιμ εοπδ(3Γε

οπιηε νεΓΒυιη. ϋίείΐ Α^ικίεηι (1ϊι1«ίχ<.';ιΙπ5 ψιίάβπι όΌοΙοπιηι

δεπρίππι εδί ίη Ιε^ε ΛπιΙ)ΐιΙηνϊΐ ΕηοοΗ πιπί (Ιεο εΐ (Γβηβίβΐιΐδ

εβί, φπ.Ί ΙιιΙΪΙ οικη θεοβ. ],ίΪιίι.<; (1ϊ<1πμ:;ι!ιι.<; (Ιίχϊΐ Εΐ δβηείί

Μογβί ηιοΓίεηι βικϋνίπιιΐδ εΐ ηοη νίίΐϊπιυβ: δοπρίυπι εβί εηίπι

ϊη 1ε§ε ϋΌηιϊηϊ Ει ηιοιΊυυβ εβί Μογβεβ εχ οι-ε ιΐοηιππ, εΐ ηοη

εο^ηονίΐ νίι• δβρπΙΐιΐΓίΐηι είιΐδ υδηιιε ίη ρΓηεβεηΙεηι (Ιίοηι. Ι,ενί

γηΙ>1>ϊ άϊχίΐ (^αία1 εβί (]υο<1 Γ«1)1>ΐ δίπιεοη (Ιίχίΐ Εεεε ίδΙε ίβοεί

ϊη ΓυϊηΒπι εΙ Γεβιητεείίοηεηι ηιυΐΐοηιαι ίη ΙδΓαεΙ, εΐ ίη 8Ϊ§ηυηι

εηί εοηΐΓ3άϊεεΙυΓ? Ιδ33ε Γ3ϋθί (Ιίχϊΐ δεπρίυηι εβί ίη 1ε§ε

Εεεε ε^ο ιηίΐΐο 3η^ε1υηι ηιεπηι, ςυί 3π>εεε(1η( Γβείεηι Ιυβηι

οιι5>ο(]ϊγρ Ιε ίη οηιηί νί.ι Ιιοηα : φΐίη ηοηιεη είυ$ :ιΙΙ ιιϋ ιιονιπη.

4 Τυηε Αηη3β εΙ ΟβίρΗβδ (ΙϊχεΓυηΙ ΚεεΙε όϋχίβΐίβ φΐίβ

Ηβεε βεπρίβ βπηΐ ίη 1ε#ε Μογβί, φΐίβ ηιοΓίεηι Εηοείι ηεηιο

γΐόΜΐ εΙ 83ηεΐί Μογβί βερυΙΐυΓβπι ηεηιο ηοπιίηβνίΐ. Ιεδϋδ 3υ-

ίεηι νεΛυπι άεά\1 Ρίΐβίο, εΐ νκΐίηιιιβ ευπι Πη^οΙΙατί εΙ βρη(3

αηϊβ ίαπι Γείαίιιπι ο»ί. | ΌϊχίττιηΙφίί φή (Γ. ϊη εο. (Β οπι φιί «•. ίη οο.) ί,ίχ Μυι/χί

(ίίι) εοιιί. ευπι ΛΒ . . 0 Ιηικ άίχιτ. φιίάατη άι εοηείίιο φιοά ίη ίβοΐ Μοί$ϊ οοηϋ-

ηιΐητ . . ϋ»Ι><! βέϊρΓ ίκηο Ληηαι ιΐ ϋαίρΗαβ άίχιτ. Ειχ ηοίΐτα οοηΐίηιΐ \ ρίτ οχ

(ΟιΙ"" εάρΓ •π οτβ , 0 φάα ίη οτι) άχιοτ. νβΐ ίτ. (Ο»!)": Βάά ΙαΙίυτη. Α βίο : ρβτ

άιιοπιηι ΐ€$Ητηοηίιιιη ιΐ ριτ Ιτίυ,τη) οοη$Ιαη (ίΐα ΑΒ. 00»Ι> εο>' ιΐαΐ, ϋ* $Ιαί)Η) ο.

νατο. | ϋίϋίΐ Αοιιάιτη (ί[9 0 ; Β Αοιιηάίβ) άίάαιο. ηνία. άοοίοηιιη (0 ζ>ιιίά. αηΐιηχ

άϊάα$ο. ιί ί«9»5 άοοίοτ ΑΙυάειη ηοτηίηί άίχ.) 5<τ. μ< ϊη /β{ίβ ΑτηύνΙανίΙ (Α οιηϊββϊβ

])ΓΪοπΙ«ΐ5 ΕΙ αν&.) — άιχΐ! (Β άοτηίηνι) ειιπι ΒΟΑ . . ϋ»1"1 β(1ρ•" 5ε£Ϊ φιίά άίο€-

ηιΐίί (β(1ΡΓ άίαιηιιις, Ό»<* άκίτηυί)? ηνία (εάρ* ηατη ; Ό*» οπι) ύβαΐη! Εηοοη ρΐα-

οηΐ (υ* β07ηρ(.) άιο , «ί (Γαηιίαίι/5 ίίί νιτίο άιϊ (ε^Ρ' βάά «η ραταάίιιιτη) | Ιαίηα

άί'Ι. άίχ. ΕΙ (0 οπι) «α. Μοι/ιί (- 5» ειιπι ΑΒΟ) -- ΐχ οη άοιηίηί (0 ά€ί) —

ρτα«3ίηί«/η (0 ηοΛίΐτηηη) Λ'οη ουπι ΑΒΟ . . ϋ»Ι"! εθρΓ «( ΙιαΙί Μοι/χί ίίρηΙΙατα

ηοη ϊη««ηί/ι/Γ (0° ίρηοταΐυτ) ; ρτΜΙετεαηυβ Ό*"* αάά ιί ΗίΙίαι ρτορΜαι πιοτά ηοη

ίηναιίΐιιτ, ίιεπι ειΐρ' ηί^αβ /ρρι'ί«Γ τηοτί ΗιΙίαι ρτορηιίαβ. \ ίινί — Οπίά αϊ οριοά

(ϊΐβ 0 οηηϊβδο φιοά; Α ΕΙ, Β φιοά) ταοο. (Α οπι) 5ίιη. (Α 8(1(1 $αηοΙιΐ3) άίχ. (Α

ί!ΐα ίηίαΐίΐ) Εοα — οοηΐταάίαίιιτ ουπι ΑΒΟ .. Γείϊαυϊ οπι | Ιίααο — Εοΐΐ ίρο

(ΒΟ οπι) — φιχ αηΐΐΐίάαΐ (ογο Ηΐβ ΑΟ αηίί) \αΐ. Ιη. ΟΗίίοάίτβ Ιε (Α οπι) ίη ο.

V. ο. (Β φιί αιχίυάίαΐ οηιηίί νϊαι οοηαί; 0 φιί ρταιραταοίΐ νίατη Ιιιατη αηΐι Ιί),

φάα (Β (ί) ηοτη. ιίυι αΚχιΙί (Β αίΐιιΐϊΐ) ηονιιτη (Ο οπι φιϊα ιι$ς. ηοη/ιη) ειιπι ΑΒΟ

. . Γβΐίαυί οπι

4. Τιιηο Λιιηαα (ΑΒ Αηηά) ΐΐ - - Μοι/ςί (Β οπι) φάα ηιοτίιηι ΕηοοΛ (Α ηχοτί.

ΕΙΐθ€ , ΒΟ ΕηοοΗ οπιΪ55θ τηοτί.) - - Μοχ/ή (ϊία Α ; ΒΟ ΕΙίαι) $<φη11ηταη\ (ΒΟ »ηθΓ-

ί«η) ηαηο ηοπιίηανίΐ (Α αφχουίΐ) οοπι ΑΒΟ . . Γεϋςυί οπι | Ιαα$ αιιΐιτη ειιπι 0»1><!

βθΡ«: . . ΑΟ Αστη /?»<.» . . Β ίου* | νιτο. άιάϋ ΡίΙαΙο , ίί (Α «Ηη* φιχα. Ηοι- <■(
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3οείρβΓβ ίη Γβεΐεπι δηηιη, εί οοΓοηβιη (1ε δρίηίδ ροδηεπιηΐ εϊ

ιηΐΐΐΐεδ, εϊ δεηίβηΐΐηπι ηεοερίΐ α ΡϋηΙο: εϊ ηιοϋο (.τϋείΓιχηδ εβί,

εϊ εαηι ΓεΙΙε εϊ ηοείο ροΐβνεπιηΐ , εϊ άηο ΙπΙι-οηεδ ευηι εο εηα-

οΐίϊχί βαηΐ, εϊ Ι.Ίηοεα ΙπΙιΐδ είυδ ρεΗοΓανίΐ: Ι.οη§ΐηΐ]δ ηιΐΐεδ; βΐ

εοΓραβ είϋβ ροδίιιΐηνΐΐ ρΓείΐοδίΐδ ρβΙεΓ ηοδΙεΓ ΙοδερΙι, εϊ τε-

δυιτεχίΐ , εϊ δϊεηΐ (ΙΊοιιηΙ (1ΐ(1α8οηΙί Ιιεδ νίίΐεπιηΐ ΐρδηιη ακδίιηι-

ρΐυηι ΐη οοείιιηι. Ει Ι,ενί Γβυοί εδί ΙεδίΐΓιοαΙυδ (ράβε (1ΐεΐ3

δηηΐ α δΐηιεοηε βεηΐοΓε (ριοηίβπι ροδΐΐηβ εδί ΐη ππη3πι εί ίη

ΓεδϋΓΓεείίοηεηι ηιυΐΐοηιηι ΐη ΙδΓβεΙ, εϊ ϊη δΐ^ηιιπι ουί εοη-

Ιι•3(1ΐοεΙυΓ.

Τυηο (Ιίύαβοαίυδ ϋΐ(ΐ3δ (Ιΐχίΐ 3(1 οηιηεπι εοη^Γβ^βΐίοηειη

δι οηιηΐ» (ρι»ε ΐβΐϊ Ιεδίίηεβίί δαηΐ ίη Ιεκιι Γηοΐ» δοηΐ, α άεο

βηηΐ, βΐ ηε ίϊ»1 ηιϊπώϊΐε ΐη οεπίΐδ ηοδίπβ. ΌίχεηιηΙ 3(1 ίη-

νίεεηι ρπηεϊρεδ β^ιβ^ο^λε εί δβοεπίοΐεβ εϊ Ιιενΐΐββ (ριοιήαηι

Ιβχ ηο8ίι•3 εοηΐίηεΐ άίοεηδ Επί ηοηιεη είυβ οεηεϋΐοίηηι ΐη 8ε-

5εη<}. ουία ρΓορϊιιβ 3(1 ξταεοα. ηοβίΓΟ αεεεάυηΐ) υίαϊπιιΐί (χιτη {Ια$. εί ιρχιία (Α - Ιαί)

αεείρ. ίη /αε. αιαπχ (Α ίη /αε. ιχυί ίαοίαπ), βΐ — β» τπίίίίεβ (Β ωΐά ίη ί-αρίίί•} — ίί

τηοΛο (Α φιχά) - - εί ηαη (Β οηι) (Με ιΐ αο. ροΐανατχιηΐ (Β ροΙαΙυ$ ε.?ί) εί (Λ «1(1

ψίχα) άυο - - η>ίΙι$ (0 1ιιιοΐί(|ΐιε 3ΐο : ηατη Ιε5ΐΐ5 ιηαηί/εϊ/ε (ΙαβίΗαΙχιι ε.«1 εί ίη (τομ

]ιοαίΐΗ.ι αιηι άιιοΐι. αίίίί ΙαίΓοηίΰιΐ! , οχιχχΐ) ιϋατη ΙαΙχχι ρετ/οταιι. ίοημ. ηιίΐ.) , εί (λ

η<1(1 ςιιία) οοτραί (Ο οοτρ. είίαπι ιχχΐί) — ρτίΐϊαηα (Ο οιη ; Β άονηίηχα) ρα. «ο.

Ιο.ι. (Β Ιοί. ρα. ηο. εί ίη τηοηιιηκιιΐΛΐιη ροίχιίί) , εί (Ο φιοά ; Β βάά ίετίι'α <ίίε) Γε-

ίΐιιτ. (Ο ικΐιΐ α ηιοΓίιιίί) , εί (Λ ηαπι) ϊιιίι/ αϊεηηί (Β οηι μΊ•. ιΙ><: , Α οηι ι.ιηΐι™

'ί/ι-.') άϊά. (τ. (Α ιι(1(Ι ςκί) ΐ'κίετ. ίρϊυπ» (ΑΒ εωηι) α55. (Β αβοεηίεηίοη) ίη εοεί.

οιιπι ΑΒΟ .. Ο»!»5 εάΡ' Ιταάϋνι ίίΐ (εάρ' βάά ο) ΡιΙαΙο, /ία.οε/Ιαίιΐί , εοη5ρυίΚ5

(ϋΊ 5ρυίαίιΐ5), 5ρίηί5 εοΓοηαίΐϋ, οπίοί^ι«5, ίαηοεο ρετοϋ55ΐί5 (0»ί>« ίαηο. ρετε. εί

επιεί/'.), ίη Ιίρηο (εάρ•• οηι) τηοτίηια εί ίίρηΙΙια αϊ, εί εοΓρι» είω ραίετ υεηετα-

6ίίίί /ο»ερ/ι ίερίϋυίί (ϋ» «ερ. ε5ί ο ίοβερηο υεπεταοϋί ραίΓε) ίη «ερι/ίεΓο ποκο (ειΐρ'

οηι είί, εί ιυ^υε ηουο), εί ίεβίί/ίΓαίΐϋ βίί (ϋ« βα1(1 ηοί>ίϋ5 Ιο$ιρΗ. Ειίρι ρΐ ιεηεΓοί).

Ιθ5. ίεβίαίκΓ) ηιηι νίάί$8ί νίνιιτη (Π0 ικ1(1 ρ05ί ιϊιογ/ε;»)• £ί Ί"ί« νίη ϋί> /ίίίί/ίί-αίϊ

ηιηί ΐΊίίϋ'.ιε πιπί ουΙΙοφιηιΙαη (ϋ>> οηι) ουηι (ϋ.«'ί;ιιι/ί5 είκ.ς ίη ιηοηίε οίίνείί ε/ (ϋ&

ο™) α5εεηαεηίβηι ίη εοείΐίπ» (βεΙρΓ ΙίΓενιΊεΓ ΕΙ ίΓ. «ίπ ίεβίαίί ίηηί »ε νιο!, «ιβη οβοϊιι-

α>ηίεηι). | ΕΙ Ι,ινί γο6Μ — Βίκηιοηε ίβηίοτβ: ϊι« Β; ρααείβ άϊϋεΓυηί: Α€. Ββ-

Ιίαυϊ νετο ρο«ι αβεεηαεηίεηι ίη εοείιιιη ηίΐιϋ αάάυηΐ. | ςνοηίαιη — οοηΐταάχαΐ»

ευηι Ο ; ΛΒ οηι

Γυηε (Ο »άά σηίααηι) άΐά. ΙΗάα» (ΑΟ ηοηιεη οηι) — εοηβΓε,οαίίοηεηι (Ό

ηχιάΐϊΐΐίάχηαη ΙχιάαιοΓ.) δι οχηηία φιαΐ — ίη Ιί$χι (Α ίη ΙβηΐίαΙαχχ ; Β οηι ίη 7ε. (α.

ιχιτχί) (α<Λα ιχιη! , α άιο ίχιηΐ, εί ηε (ηαβο ϊΐα Ο; ΑΒ ηιίιιυ» τεσίβ) /ϊαί — ηθ5ίπ5.

Όίχΐτ. αά ίηιιίεεη» (Β οπι) - - φιωιϊωιι (Β οηι) - - οοπίίηεί άχιχιχ! (Β άκίΐ) ΕτϊΙ

(Γ. ργο ΙΝχεηιηί ε*ε δΐο : βετίρίκιη ε5ί «ηίιη »η ίεοβ ηο5ίΓα Εί ίτίί) - - 6εηε*εί•
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οπΙ.ι : ίΐηΐε βοΐεηι ρεπικιπεί Ιοουβ ει π» εί ηηΐε Ιιιηπηι $ε(1ε$

είυδ: εΐ 1)εηε(1ΐεεηΙιΐΓ ΐπ εο οπιηε$ 1π!ιιΐ8 Ιειταε, εΐ οηιηεδ

§;εη1ε8 $ει•νίεηΙ εί: εί τε§εδ (1ε Ιοη^ίηεριο νεηϊεηΐ 3(1θΓ3ϊΐΙε5

εΐ ηΐ3§ηΐΓιεηηΙε8 εαπι.

(0 οπ>) •η ίίπι/'ΐ (Β -ίο) — ροτηαηεί (Β -η«(ηί) Ιοομϊ (ΒΟ ηοτηβη) ηϊι* - - Η

(Β οπι) οτηη. ρίη(. $ίτν. « (Β οπι 3ΐτν. (χ. 0 οπι ίί οτηη. ρ. ί. £■); εί (Β οηι)

Γ«α:ί8 (ΑΒ οπι) — αάσταηΐιι (Β οτη) βί τηα^ηίβεαηίο (Β - οαοναΛ) (\ηη.



ΕνΑΝΟΕΙΛΙ ΝΙΟΟϋΕΜΙ ΡΑΚδ ΑΙ,ΤΕΚΑ

δίνΕ

^Εδ^ΕΝδυδ ΟΗΚΙδΤΙ Αϋ ΙΝΓΕΚΟδ.

ΙΑΤ1ΝΕ Α.

Οχρυτ Ι. (ΧνΠ.)

1 Εΐ 6Χ8ΐιι•§βΐ)5 Ιοδορίι (Ιΐχίΐ 3(1 Αηηηιη εί ΟηϊρΙκιηι νβΓβ

εί Βεηε 3<1ηιίΓ3πιϊηΐ (ριοηϊβηι αικίϊχΐίδ 9110ά νίβυέ εβί, Ιεβπβ Λβ

ηιοΓίβ νίνιΐδ »80θη<1Ϊ88β ϊη εοείιιΐϊ). ΥεΓΟ ρίπδ ηοΊιιΪΓηηίΙυπι

βδ» φΐΪ3 ηοη δοΐυδ Γεδυιτεχίί 3 ηιΟΓίαΐδ, 8β(1 ηιυΐίοδ βϋοβ ιώογ-

Ιοο8 <1β ιτιοηππιεηΐΐδ Γεδυβοίΐβνϊΐ νίνοβ, εί 3 πιιιΐΐΐδ νΐβΐ δυηΐ

ϊη Ιεηίδβίεηι. Ει ;ιικΙϊι<> ηιε ηυηε, α,ιιΐβ οηιηεδ ίοϊπιαδ Βε3ΐιιηι

δίπιεοηεπι δβεεπίοΐεηι ηΐ3§ηιιπι, ψιί δπδεερίί ιτ>3ΐιϊ1>ιΐδ δΐιϊδ

Ιεβππι ίηίβηΐεηι ΐη Ιεπιρίο. Εί ίρβε δίηιεοη ΙκιΙίυίΐ <1αοδ ίιΐίοδ,

§επΏ3ηοδ Γγ31γ68, εί ηοδ οιυηεδ ϊη οΌπιιίΐϊοηε εί ϊη δερυΐίαη

εοπιπι Γαίπιιΐδ. ΑηιΙ>υι3ΐε ει•§ο εί νϊάείε ηιοηιιηιεηΐβ εοπαπι:

,ΊροιΙ;ι εηίπι 8ΐιηΙ, <ρπ3 δυιτεχεπιηΐ, εί εεεε δΐιηΐ ίη οινίΐηΐο

Απηΐ3ίηΪ3, δΐπιαΐ νϊνεηΐεβ ΐη ΟΓβΐίοηίΒυδ. Ει ςυϊό'εηι οπϋϋιιη-

1,1. Εί βυΐίΓ^βηβ (0>> ίϋΓββηβ) οοιη βαν ϋ•> .. Ώ™ £χ««Γ0. ααίυπ» | Υβη

Η (βύρ' οπι) οίηβ | εο"ρΓ οπι /«>ω ά( «ηοτίβ νχνα$ \ Υιτο (ίΐβ ϋ•-; Ο»* νΐτΐ, «ΙρΓ

ιεά) ρΐω (Ο» οπι) | ηοη ζοΐια οιιηι εα"ρΓ . . η•>>« ηοη ιοίιαη | *ΐά ποιΗοί αΐνα

(Όλϊ ιΐίαη ρι-ο η», αι.) τηοτί. άΐ ηχοηιαη. (βάρ' οπι) η$\αο. (β^ρτ ζεοιιτη ««ο.)

νϊνο» (Ώ*<: βάρ•• οπι) | ίη ΙβηααΙετη . . Ηβΐ ϊη οίιήίαίβ ηοιίτα , βΐ βάΜ φιοι ηοι ίη-

<τ«Ιιι/ί ηοη ι ϊιίίπιικ. 8ίπιίΗΐβΓ βά"ρΓ £«ππβηϊο& άϊΐ χτ ιιηρίαυΰίβίη ηίί ρίαιώί ΛοΜ,

άαί ί}/ Μκηάίβ ιοετιη. | φιϊα (ριΙργ οπι) οηιη. ϊοίτηΗϊ οιιηι ϋ•> βάρ' . . Πμ φι.

οτηη οοοηουίτηικ | Εάρ' $ϊο : οηιηο μλιπηι 8ι/τηεοηετη πιορηίίηι, φα ίη ίίηιρ/ο Ηχε-

5ΐχτη ιιΐ5εερίΙ τϊΐαιΐ!ί)Μ5 !\ιά, ίιαοιιϊΜβ άιιο3 /ϊίίοί (/επηαηο!, εί ηοα οηιηεα ίη αοηηίΐιοικ

χεριΛΙηταε εοτιαη \ηΙετ(ιύπιιι$. | ίη οΓαΙίοηίου: . . ειΐρ' οταΙ\οη\Ί>\ΐί ναοαηία | Εί

(ΐ(β Πο, 01» οπι) <]υχά(ΐη αιιπΊΉηίιΐΓ οπηι ϋοΙ) , ίΐεπι βάρ' Λιιάίχιηίιιτ ήΐιίίίοιη (οογ-



Εν. ΝΙΟΟϋ. ΡΑΒδ II. 5ΐνΕ ϋΕ80. ΟΗΚ. Αϋ ΙΝΡΕΗ08. Ι,ατ. Α. 369

ίιΐΓ είβηιβηΐεδ, ειιηι ηεηιίηε ηηίοηι ΙοφίεηΙρβ, 3ε<1 βυηΐ υΐ ηιοι•-

Ιαί δίίρηίρδ. δριΐ νριιίΐε ;ιιι>Ιπι1<ίιιιι* αά ίδίοβ, ουηι οηιηΐ ηο-

ηοΓβ εί πιο(1ρΓαΐίοηε ρβηΐυιηηιυχ ευδ 3(1 ηοβ. Εΐ οοηΐυι*3ΐι-

Ιεδ εοδ, Γοΐδΐΐηη ΙοψιοιιΙιΐΓ ηοΐιίδ (1ε ΐ'εδηιτεείΐοηΐδ εοπιηι

ηιγδίβηο.

2 Η»εΐ' ;ιικ1ΐριι(ί'8 οηιηεβ §3ν!δί δΐιηί. Εί ρπηίεδ Αηιιηβ

εΐ €3ΪρΙΐ08, ΝίοοΛεηιυδ εί Ιοκερη εί Οαηΐθΐίεΐ ηοη ϊηνεηεπαηΐ

εοβ ίη δερυΙοΓΟ εοΓυπι; δεό! .ιιπΙιηΙ.ΊηΐΡδ ίη είνίΐαΐεπι Δηπιβ-

ΐΐιϊ.'ΐηι ϊΒί εοβ ίηνεηβηιιιΐ, ίΐεχΐδ £ρηΐ1:>ιΐδ εί οΐ'αΐϊοηί νβεβηΐεδ.

Εί οβειιίβηΐεδ εοβ ουηι οηιηΐ νεηεΓ.ιΐΐοηε εί ΐΐπιοιε (Ιεϊ ρεΓ<1ιι-

χεΓυηΙ εοβ Ιεπΐ83ΐεηι ίη 5γτΐ3£ο§3ηι. Εί εΐ3ΐ>δίδ ίηηυΐδ Ιοί-

ΙεηΙεβ Ιε§εηι (Ιοηι'πιϊ ροδίιεΓϋηΙ ίη ηιαηίουβ εοπιηι, εοηίηΐ'αηΐεδ

εοβ ρΡΓ (Ιεοηι Αώοηβί εί άευηι ΙδΓβεΙ, φΐί ρεΓ 1ε§ρηι εί ρι*ο-

ρ(ιε(3δ Ιοευΐυδ εβί ρ.ιΐπΐηΐδ ηοδίπδ, άϋεεηΐεδ 8ϊ Ιεδίιηι εδβε

ΓΓ0(1ΐ(Ϊ8 φΐί νοβ 3 ηιοΓίπϊδ Γεδϋδοίί3νίΐ? (Ιΐοΐΐε ηοΒΐδ φιοηιο<1ο

ΓεδυΓΓεχΐδΗδ 3 ηιοΓίυίβ.

3 Ηβηο 3(1ϊιιΐ'3(ίοηεηι βηαϋεηΐεε Κηι-ϊιιιικ εί ίευείυδ εοη-

ΐΓεηιπΡΓυηΙ εοΓροΓΡ εί εοηΙυιΊ)3ΐί εοπίε ξειηυεπιιιΐ. Εί δίηιιιΐ

ΓεδρϊείεηΙεδ ίη εοείυιη ΓεεεπιηΙ «ι^η;κ:ιιΙιιηι οπιείδ ό!ί§ίΐίδ δυίδ

ΗβεηαΊιπι εβί φιίάιτη) . . ϋ» ΟιώΙι,ιι αηάίιιηΐ | ιιά 5«ηί . . Ό* οιη βηηΐ | 8ιά

υοιι'ίί — αά ίίίο», αηη . . εαρ' ΐαιηι» αά ιοί ιΐ οικη \ ΕΙ οοηίνταηΐιι ιοί (Γ)1>

οιη ιοί) οαιη ϋί•) ; ίίειη ϋ* ίί ίί αάίιίΓανιΗτηιΐ! ιοί . . εάρ^ εί οοηχηταϋ \ άι ηιιιη•.

(Ο» -οίίοηε) εοη/η» (ϋβ αόΜ εί άι) πιι/ίΐ. (Οε &άά ήοο) ειιπι ΠΙ» . . ϋ» άι η$υΓ-

τκίίοηί ΐοηχτη πι</5ίεπα φιαιάαπι , ϊΐεπι είΡΓ οηιίωϊβ ιοτ. πιι/ί'. αν.

2. οτηηΐί ααν. ηιηΐ εηπι ϋ•" ε^Ρ' . . ϋ»<: Ιχιάαά <}αν. >. οιηηιχ ναΐάι | ε(1ρΓ

οπι ίί 1ηκρ1\ | ββχΐί (ϋ•> /ίχ%8) ρβηίΙ>ιΐ3 ίί οταΐίοηί υαοαηΐίί (Π•> οηι ίί ογ. ναο.)

Γ.υπι ϋ>> Ηβΐ . . Ι.ΐρ8ε<1 β(χχ$ ίη Ιιτταιη ;μ•ηίΙ>Η3 οταηΐίί, ϊΐεηι εϋρ«• ξβΐπι . . ϋβε ϊη

οταΐίοηΐ {Ιεχ. $(η. ίηΐιηΐο». ΕάρΓ βίο: ηοη ίηυεηίτ. «οί «η 'ίίρνίεη! !(ά ίη Λιίτη. οί-

υίΐαΐί. ΕΙ οιοηίαηΐίΐ εΐε | 5ί Ιαιιτη (ι:ο(1. ίρ»ηιη) ε$$( απάίΐίί (1)<- Νι οτβάίΐίί φιοά

ϊριε ίίΐ Ιααι) — άκϋι (ϋ« βί Γίπιχιιοίαίί) ηοοί$ — α τηοτίυίι ειιπι ϋ•> , ϊΐεηι ϋ» ,

Ηεπι εαρΓ βεπη ο6 «γ ρΐααοί άαι /«ίΐΐί Ηαο ίΐΐί/ι ίποβοΛί νοη άιτη Ιοά, ιιηά %αφ

«π5 ινίβ «γ ιηίαηάιη ί(ι/ί . . ϋ» 8« ΐηιυηι αη οηάίΐί) /ίίΐιηι ?«> — άίάΐα ηοοίβ

φιοά νίάίίΐϊ» ίί φιοτηοάο ηβυκίΐαΐί αίίί α τηοτίηί» | ΕάΡ' £ί (βηι Φιααία — ίη

τηαηίο. ιοτητη) οοηίηταηΐΐί εοί ρίΓ Ιιααη άοηιίηί ΙίταΜ ίί ίραιπι [εοπΐ^ε Ιβίΐιτη]

(ΤίίίΓίηί ί«5ί φιί άε ιηοΗυίί ίοι $ιαο>ΙανίΙ.

3. αάίιιταΐίοηαη . . γ- < 1 1 ■ γ οοηΐιιτ. | Κατήιηβ ίί ΐΛΗΐήι$: \ΐα ρτοηη» Ι)1• ι: ΙΙ.ιΙ

. . ηοτηεη ρπϋ3 εχΗίοεηΙ: Οαήηηι ΑΒ Ηανη ΑπιΙ) 1>ίρ8β<1 βάρ' βάΡ' βεπη εΐε, ϊΐεηι

Οαγτίηηηί Απ&&; ΟΑαηηιΐ! 0Λΐ : βΐΐεπιπι νβΓΟ ΑπιΙ) Ι.ΐΐιΐίηχ; Α Β Ι,αιίίιια, ΌΛ"

Ι.ίηϋαηα: ι•<1ργ Ι,ίυηοίι», Ηανη ίίοηίίω, κ(1ργ βεππ /,ίυηίϊιυ; ΛσιΙ> ΕηιηΙϊηηι,

\Αρχ«Α ίακίηναι | Ε(1ρ' οπι εοηίΓίηιυίηιηί ιΐ5<)ΐιρ £ί ίίιηυΐ

Εν»ηβ;. αρ06Γ. «'<!. 'ΓΪΗΓΗπκΙοΓί. 24
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ίη 1ϊη•τιΐίΐΝ ϋπ;ικ, <Ί βΐηΐίηι δίηιηΙ Ιοπιΐί βπηΐ (ϋρρηίρ* 1)η(ρ

μο1)Ϊν 8Ϊη^ιι1θ5 ΙΟΓΠ05 ο1ιηιΐ3Ρ, Η δοπηηπιυδ (]ηο(1 νϊίΐϊτηιΐδ ρΐ

ηικΙΊνϊιιιιΐΝ. Εΐ (ΙβάβπιηΙ ρίδ. Ει 3Ρ(1ρηΐΡδ μιι£ιιΓι 8οι*ίρ8Ρ-

πιηΐ (Ιίοβηίεβ

ΟΑΡυτ II. (XVIII.)

1 ϋοηιίηο ϊρδίι ΟιηβΙβ, πιοΓίαοΓατη ι-ρδυιτρϋΐϊο βΐ νίΐβ,

ρβΓΠΐϊίΙο ηοηίβ Ιοψιί ηι^δίρπη ρβΓ ηιοΓίοηι οπιοίδ Ιηβρ, ςαίβ

ρβι' •ρ οοηϊιιι•3ΐί δΐιηιυβ. Τυ ρηΐηι ίυδδίδΐί δΡΓνίδ Ιυίδ ηρηιίηί

ΓθΓβΓΓβ 1ιΐ36 άϊνίιΐ36 πιηΐρκίηΐϊδ 800γρ<3 (|ΐΐ3ρ ίη ίηΓοπδ ΓβοίδΙΪ.

Νοί ΛΐιΙεπι ουιτι βδδβηιηδ οιιηι οηιηίηηδ ραΐήΗηδ ιιοδίι-ίδ ροβϊΐϊ

ίη ρΓοΓηηίΙο ίη οβίί^ίηβ Ιβιιρ1)ΐ•ηπιηι, βιιοίΐο Ιηί,ΐιΐδ βδΐ ηηινυβ

8θΙΪ3 0η1θΓ ρΠΓρυΓ63ί}11Ρ ΓΡ§3ΐίδ ΙΐΙΧ ί11ϋδΐΓ3ηδ δΙφθΓ 1103. 8(3-

ίη Ηηπιια* ίΐιαϊ . . ϋ» (η Ινιαιιίβ ηιίί. Εάν* βί (ρΓΟ /κεηιηί) ίί,πηαπιίο ανάί Κη•

αιιαχ ϊΐκί.5 5ΐ'.οηαηίίί | ΕΙ ιΐαΐίη ίίπιΐίΙ (Ι)•11" «ίο) — ιίηαηίοι Ιοτηο! (ιιβ*οίο ιιιι

ρΓββδΙβΙ «ίηαιιίι'5 Ιοτηοι) οη. Η χτίΐιαπικί ψιοά (Ι)»" κτίΐιβτηιυ υοοί! οτηηία (71105) νίά.

εί οι«1. (ϋ" οπι Η αηά.) . . εϋρ•1 άίχατιηΐ ΌαΙι τιοίιίί οατία* υΐ ιατίοατη. αιιαε πα.

(Ι αιιαϊιι. δΐιηϊΙϊΐΡΓ ΙίΓενίΐηΙε ιιΐίΐιιι- ειΙρΓ βεπη: θα Ραπηιΐί Μ. ί,ίΐιηίίυδ πσΗεπ άάι

οβίοήιυεηιιια , Λα ΗαΙιη ίι/ ζ\)\ΧΐτΙ ίη ίτετη ΐ€ΐ/ο, ιιηηίΙ ΜτϋΜ ίη ίητη πετίζίη, αηά Λα-

Ιιεη τηίί αίηοπαετ αιι([αικη<ηΐ'ίΙ ίη Λ(η Λι/τηρί αείρπχΛβπ, ΟιοΙ αηι αίη οαοη άΐτ αηι,ι-

Ιεοικιο , υηά 30 ιοδίί υήτ Βοηηι/υιη άαί ηίΥ οβιεΛίη υηά αιηστί ηαοιη.

II, 1. ϋοτη. Ια. Ον. αιπι βαΊ'Γ ΙΙανη , ΐϊεπι Ηαΐ Ι/ϊρ*««1 βϋρΓ ^επη 8(Ιαϊ(ο

ά<*$ ; Ι)1• ί. Ον. άοιη. άοα . . Ρ» («επί ()«?) Οοτη. Ιαυ βί ραίιτ άιιιβ | ηιοτίαοηηη

(ί,ίρί"• β<1ΡΓ 8βΓπι α(1<1 υιτα) τα. ιΐ («αειίεπι οπι) νίΐα (βββϋεπι νίιχηΐίιηη νίΐα.

Η»1 υι'ία νίνεηΐίνιη) \ ΕάρΓ ^πη «ίο //ίΐτ ^ηαΗ Οήπϊίί, αοΐ υηά αίη «ΌΓβ υηΐτηά

ι\η ΙοάΙιη , αίη Ιίοοι ά(Τ ΙιυηυΙίαηι. | ιηι/ιΐ. ρη πιοΗ. (πιο. ίιιηε οιιιη 1)1) . . 1)«γ

ηιι/ίίίπα Ικο ςυα< ρο«ί ιιιοτίίΐη γγιιοιν (ιιαβ υίάίηιιΐ) . . Ηανη τη.νίίιη'α σιιαε ρο&Ι τηοτ-

Ιί'ηι (Πίοι.ν [ΐΐίχΐί . . 1.τ|»''<1 Ηαΐ άίνίηα (ί,ί|ΐκ"1 οπι) ηιαίρ.ΐία/ϊ,ί ίιιαί πυίΐιηα . ϊΐεηι

<-((|>γ μΗΐ'ΐη (ίίε Κα^τηΙίηΚαίΙ άιίηΐτ η\αι/ι$ΙαΙ, άίε άα άιιηη άίη ΙοάΙ άίάΐί$ ΟκυΙζ α(-

Ιηοη ΗαιΙ (ε»(1επι βΗά Ηαΐ 1•>ρββ<1?) .. «ΙρΓ ηρίΙ. Ιααι οταείι | ρετ /ε <-οηίκ>-α(ι

(ϋ» αίΙίΜΓ.) 5ΜΒΙΗ5 οιιηι 01>» Ηβνη , ϊιειη β(1ρ>• ςεπη . . ϋ" οοπιιιγ. μι. ριτ ηοΐΜη

ίαπείιΐΒΐ ίιιιΐίη . . ΐάν' οπι (9111α εοηήιηβίΐ βΐίΐΐίηι ειιπα ίικηίΚ ίίίτίί ίιιίί ηίτηαη'

εΐε) | ίεπ'ίί (ιιίί εϋΐη ϋ»ε εαΡ>•, ϊίειη ιιιΜϊκι ρβτ Μκηαιίιτη ατοΙιαηαίίΗτη Ι^ΐρ•^

. . εάρΓ ^επη ϋ•> οπι | ίιιΐίάΐί ΒΙ ηεηιίηί Γε/βϊτ* . . ϋ» ιποΜΰιιίςΙί ει ηί Γϊ/ετηηί |

οιι. ίη ίηί". (Πα αριιιί ιη/Ίτοί) /Ί'ο. . . εαρτ ςικιε ίη ίη((τηο 5ΐιη< , οπιϊβϋίβ (ιιαε (Κν.

ιποί. | ΛΌί αιι/βιιι (βαΡ' ίι;ϋιΐΓ) οηηι 0»« εάρΓ βεηη . . ϋ•» οπι αιιίρτη | οιηηβηι•

ειιπι ϋ1» Απιΐ) ειΐρ•• ^εΓπι . . Ρ»» εάΐ* οπι | ροίίίί ίη ρτο(. (ΡΛ »άά ίηβτηί) . .

ϋ« Αίη!) οπι | ίη εα/ίσ. ίεηεοτ. . . ©αρ* οαίίρίηί) | αιΐΓ. «ο(. εοΐοτ οαπι ΟΙ»: Απιο

βΗρ* . . Κβηποίιη ρτο εοίοΓ εάϊαίι οο/οτ. Ηανα αβπ'5 αίοκβ «οΐίϋ .φίεηιίοτ. Εαρ•1

§επη ία ααηαοΚΙ ινοτάαι ύο(Γ ιιιυ οίη ΚύηίαΚΙίοηι Β&βχ/ηιηάί ΙίπΜ ίη ανίάηπ {ατο

άβΓ 8οηη?η (ΙΙηΙ 5ΐιί>ίίο (αοΐα αϊ ίη βιίΓεο βοΐκ Ιηηήηί ριΐΓΠΗΓβοβιΐί ι-εοαίί οιιοειΙαΜ

Ιιιι ίΙίιΐίίΓΟίυ .«ιρίΓ ηοί. δϊηπίϊίοι• Ι.ϊρίε<1.) | η?ααΙίς . . Ο» τβαΐα, ε<1ρΓ οιή |



5ΐνκ ΠΕ30ΕΝ81Ι8 0ΗΚΤ8ΤΙ ΑΟ ΙΝΡΕΒ09. Ι,ατιμε Α. 371

ίίπκριε οηπιϊδ 4*εηεπδ Ηιιπιηηϊ ρ3ΐεΓ επτη οηιηίβυδ ρ3ΐπ3Γ(:ηίδ

εί ρι-ορηείΐδ εχυΐΐηνεπίηΐ (Ιίεεηΐεδ Ιαι\ \&\ά 3ικΛογ 1ιιηιίηΪ8

δβπιρίΐΡΓπί εδί, ηυηε ηοΐιίδ ρΓοηιίδίΐ ΐΓ3ηδηιίΐ1εΓε Ιιιηιρη οο.Ίβ-

(επηιηι. Εΐ εχείίΐηιηνϊΐ Εδβΐηδ εί (Ιίχίΐ Ηβεο ε8ΐ Ιυχ ραίπβ,

Γιΐίυβ (Ιεί, δίουΐ ρΓβείΙίχΐ ουηι εδδεηι ίη ίβιτίδ νίνιΐδ ΤεΓΓ3 Ζβ-

Ιιυΐοη βΐ Ιειτβ ΝερηΙηβϋηι ΙΓ3118 ΙθΓ(ΐ3ηεηι, (ί,-ιΠΙαεβε §εηίίιιπι,

ρορηίαδ Γ|πί χπίοΐιηΐ ίη (εηεύπδ νί(1ίΐ Ιιιοεηι ιιιη^ιΐϋΐιι; οΐ πιπ

δηηΐ ίη τε^ίοηε ιιηι1)Γ3ε ηιοιίίδ, Ιυχ ΓυΙ^εΒβί ίιιΙεΓ εοβ. Εΐ

ηαπε βάνεηίΐ εΐ ϊΐΐιιχΐΐ ηοΒϊδ ίη ηιοιΊε δείεηΐϊΐιυδ.

2 Ει ευπι εχπΙΐΒΐ'εηηΐδ οπιηεκ ίη Ιυηιίηβ ηϋοά δυρειΊυχίΐ

ηοΐϊίδ, δυρεΓνεηίΐ ηοοίδ §εηίίθΓ ηοδίει• δΐηιεοη, εΐ εχυΙ(3ηβ

(Ιίχϊΐ ηοΐιίδ (τίοπβοβίε (Ιοηιίηυηι Ιεδπηι ΟΗπδίυηι Γιϋυηι <1εί:

φΐΪ3 ε§ο εηηι δΐΐδοερί ίηΓβηΙεηι ηηΐιιηι ίη ηιηηΐΒυδ ηιβϊδ ίη

(εηιρίο, εΐ οοηιρηίδΐιβ δρίπΐυ δβηείο (Ιίχί 3(1 ευηι εοηΓεδδυδ

ηυΐ3 ηυιιε νί(1επιηΐ οεαίί πιει δη1πΐ3ΐ•ε Ιιππη, ηυοθ ρΓβερβΓβ-

δΐί ίη εοηδρεείτι οηιηίππι ρορυΐοπηη, Ιιιηιεη 3(1 Γενεΐηίίοηεηι

^εηΐίιιηι εΐ §1οπ<ίιιι ρΙεΒίδ Ιιΐ3ε ΙδΓβεΙ. Ηβεο ηικίϊειίδ οηιηΐδ

ιηυΐΐίίικίο δβηείοπιηι ρΐυδ εχυΐΐβνεπιηί.

3 Εί ροδίηβεε βαρεΓνεηίΐ α.ιΐ3δί ηεΓεηιϊεοΙβ, εί ίηίειτο-

£3ΐηι• ά\ι οιιιιιΊ^ιΐδ (^ιιίδ εβ Ιη? (κ)πίΙ)ΐΐδ τεβροηίΐεηδ (Ιίχίΐ Ε^ο

βυπι ΙοΙΐ3ηηεδ, νοχ εί ρΓορΗεΐ3 ηΐΐίδδίηιί, ρΓ,ιενίυδ 3η1ε ί*3-

(ε<ϋΡΓ οπι) ηοί . . Ό* οπι | δίαΐίτηφκ ουιη ϋ<! ρ(1ρ' . . 0»Ι> οπι <ρ/β | οτηηί! . . β«1ρ»

ίο(•ιΐ5 | Ιυηιεη («άν' οπι) οοαιίβτηηπι . . ϋ« &άά ιανιη, εάΐ' $αηοΙητη αιητη | Είαία»

οηπι ϋ•> εάρι• βαρ' (ξεπη . . Ό*ε αάά ρτορΗεΙα \ Ιιιχ ρα(π3 (ί1ίιι$ άίϊ ευπι 01>ο . .

ε<1ΡΓ ςβτιη ίϋίΡί ΙίιοΗΙ ί$ί άίτ 3ηη άα ναΙΙιτι . . ε(]ρ' Ιιιχ ιΜίί άά ραΐτά . . θα Ιυχ

ρα. ίί /ίΐα άίϊ | (ΙαΙίΙαβπβ ριηΐίιιΐη ιιιιη Ι > Ι» . . ε<1ρΓ ο<!ΐ,Γ ςεπη τηαήΐάηα . . Γ)«

οπι | αιιΐ&αΐ οηπ) Ο' εϋΡ' επρ' §ιτπι , ϊΐεπι αηηΙ>ιιΙαΙ>αΙ ϋ» . . ϋ•» αεάιΐ \ νίάΙΙ

εηηι 0»β εί1ΡΓ ρ<1ρ•" βεΓπι . . η*> νίά(ΜΙ | ίί ςυί $αηΙ οηιη ϋ•><> . . Π» εί φι\ ΛαΜ-

ΙαίχηχΙ , βϋΡ' βεπη άίβ άα ι/ικαιη .«ι/η<2 | (ιιΐ^ιύαΐ ίηΐη (05 αχτη Όε ; ϋ» οτία ?;Ι

ΐί$ ; οάΐ' ββι-πι ίίί αΐί^οηββη ίϊοα• άίιε . . ϋ•> [αΐ^ιοίΐ .ίμ/ιγτ «ο.ϊ | Ε<1ργ ομ «ί ςιΐί'

3\ιηΙ ιιβηυε !ΐάιηΙϋ)Η3

1. φάα 100 ιαιη - - ηαΐηηι ιη ηιαη. ηιεκ οαπι ϋΐ» . . 0»ο φιβτη (<;ο ίη ηαη.

ηΐίΜ 5ο»ο. ίη(. | άίχί αά ιχαη (Ό* άειιιη) οοη[($$α5 . . εάρ' άϊχί ά \ Ώ* φιοά ρο-

ταιίχ αηΐ€ {αάιτη \ [>1(\ή$ ίυαβ ευιη ϋ« . . 1)1) ρορηίί Ιιιί | Ηαβο αιιάϊίηι - - ιχ-

ηΐΐανιτυηΐ (Ω^ -ΙαιήΙ) οαπι ϋ«1> .. ϋ» Ηαεο αΐίίίοιίίϊ οτηηίβ 8αηΜ φιί ίταηί ίη ρτο-

(ιιηάο ίη(ιτηί ρί. ιχ$. . . αάρτ οπι

3. Αβτοηίοοία ουπι ϋ1><! Ι,ϊρίβΊ , ίιεπι Η(τ(η>ίαιΙα &άρ* .. Ο» ιταηίΐηία, Η»1

ΗιταηίΙα \ Εάν ε<1ρι βεπτι ιη/ητο^αίικ — Γίίροη(ίϋ | ΙοΗαηηα, νοχ ιΐ οιιπι ϋΙ»

βό"ΡΓ ββΓπι . . Ο» (ϊίβηι η«?) νοχ (ΙατηαηΙίί ίη άιεηΐο, ίοΛ. οαρϋιία βί . . εθρ»1 ΙοΗ

Λβρ<•Β<ο | ρτοίυία* (Π•• ρΓαειεπί) . . ε<1ρ«• ρταηχηχ εη<»η | αηΙ* ιΌάΐη - - ρ#«β.

24 *
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είεηι 3(1νβη1ϋ8 είυδ ρΓ3ερ3Γ3Γε νίβδ είυδ, 3(1 ϋΒηαβηι βείεη-

1Ϊ3Π1 δβΐυΐίδ ρ1βΙ)ΐ είυδ ίη Γεηιίδδίοηεηι ρεεεβίοηιηι ίΠοπιπι.

Ει νί<1βη8 ευηι νεηίεηΐεηι 3(1 πιε εοηιρυΐδίΐδ δρίπΐυ κβηείο υίχί

Εεεε 3§ηυδ αεί, εεεε ερή ΙοΙΙίΐ ρεεεαίβ ηιυηυί. Ει Ικιρίί/.,-η'ι

επηι ίη ίΐαηιίηε ΙθΓ<1ηηΐ5 , εί νίίΐί δρίπΐυηι δβηείιιηι (Ιεδεβη-

(ΙεηΙεηι δυρεε ευηι ίη δρεείε εοΐυηιΐϊηε, εί 3ΐΐ(1ΐνί νοεεηι (Ιε

εοεϋδ (ΙίεεηΙειη Ηίε εβί Γιΐίυδ ιτιεϋβ (ΙίΙεεΙυδ, ίη αυο Βεηβ

εοηιρίβευί. Εί ηηηε ρΓβείνί ηηΙε Γ3είεπι είυδ εί (Ιεδεεηυί ηη-

ηπηίίβΓε νουίδ ψιϊα ίη ρΓοχίηιο εβί νίδίΐΒίε ηοδ ίρδβ οπεηβ

(ίΐίιΐδ (Ιεί εχ βΐΐο νεηίεηβ , βεϋεηΓώυδ ηοοίδ ίη Ιεηευπδ εί

ιιπιΙιγ,ί ηιοΓίΐδ.

Οαριιτ III. (XIX.)

Ει εοηι ηπεε 3ΐκ1ίδδεΙ ρΐΌίορΙβδΙυβ Λίΐηηι ρβίει•, ε|υΐ3 ίη

Ιοΐ(ΐ3ηε 1)3ρΐίζηΙϋδ εδί Ιεβπδ, εχεΐ3ηΐ3νίΐ 3(1 (ΐΐΐυιτι μιιιπι 8εΐΗ

Εη3ΓΓ3 ΓιΙίίδ Ιυίδ ρ3ΐΠ3Γεηίδ εί ρΐ'ορηείίδ υηιιΓκι φΐ3ε 3 Μί-

εη3ε1ε 3Γεη3η§;ε1ο ηυ(1ΐί>ΐί, ηυηικίο Ιε Ινβπδηιίδί 3(1 ροι•(3δ ρπ-

Γ3(1ϊδί, υΐ (ΙερΓεεβνεπδ (Ιεπηι (ριηΐεηιΐδ ΐΓ3ηδπυ!ΙεΓεΙ ΐίΒί βη-

"οίπιη δηπηι υΐ (ΙβΓεΙ ΐίΒί οίειιηι (1ε 3ΐΊ)0Γε ηιΐδεπεοΓίίβε, υΐ

ρειυη^εΓεδ ευΓρυβ ηιευηι , ευηι εδδεηι ίηηΐ'ηιυδ. Τυηε δείΗ

3ρρι•ορίπαπ3ΐΐδ δβηείίδ ρ3ΐΠ3ΐ•ςηίδ εί ρι-ορηείίδ (Ιίχίΐ Ε§ο 5εΙη

ευηι εδδεηι οΓβηβ (Ιοηιίηυηι 3(1 ρον)3δ ρ.'ΐπκΐίδί, εεεε 3ΐΐ£ε1ιΐδ

ϋΐοηιτη (ϋ1> οπι ϋίοτ.): ϊΐα εΐίβιη εάΡ' ξεπη οπιΪ58θ ϊΗοτ. (,,ιηκί ϊκ 9«6ίη άα$ νιτ-

ίίίίη άα ήαί/5 5βι/ιΐί«η νοΙοΚ χη νιτριύηηιι άπ $ύηά") . . βάρ' οηίί (αο. άοπιίηί ρα•

τατΐ νία$ ίΐϊί» | Εί νίά«η$ ειιηι οηπι ϋ•» «-(ΙρΓ εάψτ ^οπη . . Ό»ε ιΐ ί(/ο Ιοίιαηηα η'-

(ίειίί Ιιιιιπι | «ίη. αά ιικ . . [><" ;ι<1<1 ύαρϋζαΗ | οοη>ριιΐ8Η$ (Πο βί οοηι/ι.) ίρ. (Ο*

ιιιπι α 8ρ.) «α. (ϋ* &άά οοη/ίίίκ») ίίίχί (ϋ« Η άί.) οιιπι εΠρ* εάρ»• £επη (ζιοατφ

ηικλ άΐτ ΙιιιίΙίι) ραι/ίί τη ίρΤΕϋ/ΐίη) , ϊίριη ϋβ 0«- ϋΙ> | (ο« ήΐιί . . ε<1ρΓ οπι κα |

άί α>ίΗ> γιιιιι Ι)1> ι.•<Ι|>γ . . Ι);11" άχ οοιίο 1 1•<-μ πιπί Ι)'> . . ηΊίΐ]ΐιί τηι'ήι (χη( | οοιιι-

ρίσοκί οοιτι ϋΐ»; εάΐ' §ρππ . . ΌΛ β<1ρΓ βάά ίρίΐιτη αιιάίΐι | ρηΗνί οαπι 0•><: «Ιρ'.

ϊΐεπι «ί άβίοβηάί .. ϋα ρταενίαηΚ %η(, Ιππι άαοαιάί | »η ρΓ. «ί υχι. ηο$ (Ο* ιό»,

ΐίειη ειΙρΓ §ει ηι) υαιη ϋΙ« εϋρ•1 . . Ώ* ίη ρτ. νίίίΐανίΐ (οοπτί^ε - δίί) ηο» | φ»

οτίίΐυ )ίΙ. ίί« (ϋ<• (Ι ιρ»β /?ί. ίί. ί»ί) (Λ (ϋΐ α6 ΐχ?) -- ίίά. ηοΐί* (ΐΐβ εΐϊβιτι ϋ»)

— ('ί ωη&ι•. πιοτί. (Καεο βο οπι) οϋπι ϋ1>ο . . ϋ» ι'ρ«β /Ηϊιμ ίίιι» (ίβί οπίηί (χ α«ο

ι«ηι'Μ5 α<1 ηο$ 5ί<ί«η(ί5 ίη ίβ. βί ίη ιι. η». . . εάΐ' οπι

III. £< οηπι Ηακ . . 0»β Οηχη αηίειη ηαβο | ραΐβτ . . βάρ' ββρΓ ^6γπι αάά

ηοϊίίΓ | /«ω (εάρΓ οσι) . . ϋο <ρ»ί βίυ$ άίί | αι«ΙΜϊ . . εάρτ άίάίοάΐί | ιι< άι- ■

ρηοατ. άι. φιαίΐηυ! (ϋ« κί) - - υί (ϋο βί) — Λβ ατ!>. ηα$ιτκ. (ϋο νϊΗκ. ϋ» οιη

ϊ«αί«ηι» ο»<ι. ηηίβπο.) νΐ (ϋ« Ο) - - ίη/ϊπηκ» . . ειΙρΓ ρτο οΐιο οτί)θΓί5 πιίίίποβΓ-
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ιΐοηιίηί ΜίοΗηρΙ 3ρρ;ιπιίΐ ηιίηί (Ιίεεηβ Ε§ο ηιίδδηδ δυηι βά Ιε

;ι (Ιοηιΐηο: ε^ο «αιη εοηδίίΐιιΐιΐδ δυρεΓ εοΓρυδ ηιιηιηηπηι. ΤίΙ>ϊ

α"ίεο εηίηι, 5εΐΗ, ηοΐί Ιβηο^ιιε Ιβοπηιίδ ογ3Π(1ο βΐ (Ιερί'ε-

(•3η(1ο ριορίρΐ' οίευηι 1ί§ηί ηιίδεπεοπίίβε, αϊ ρεππι£3δ ρ3ΐι•επι

Ιαιιηι Αίΐβπι ρι•ο άοΙοΓβ οοΓροπδ δηί, ψιία ηιιΐΐο ηιοιίο ροΐεπβ

εχ εο 3εείρει*ε ηίδί ίη ηονίδβίπιΐδ (ΙΐεΙιιΐδ εΐ ΙεπιροπΙπίδ, ηίδί

(]ϋ3ΐΐ(1ο οοιηρίεΐί Γυεί'ϊηΙ (ρ/ιικριε ηιΐΗΪ3 εΐ (ριίΐι£ειιΐϊ 3ηηί:

Ιυηε νεηίεΐ δυρεΓ Ιειτ3ηι 3Πι3ηΐίδδίηιυδ (Ιεί πΊΚιβ 3(1 Γββϋδοί-

<3Π(1ιιηι οοι-ρυδ Αϋβε βΐ εοφΟΓβ ηιοιΊυοπιπ), εΐ ίρδε νεηίεηδ

ίη Ιοπί,-ιηο 1θ3ρΐίζ.ίϊΙ>ΐΐυι•. Ουιη 3<ι1εηι ε^ρεδδΐΐδ ΓυεπΙ (1ε 3φΐ3

ΙθΓ(ΐ3ΐιΐδ, Ιππε (1ε οίεο ηΉδεπεοπΙίβε δΐιβε υη^εΐ οηιηεβ εΓβ-

ϋεηΐεδ ίη δε, εΐ επί οίευηι ΐΐΐυίΐ ηπδεπεοπΙίΒε ίη £εηεΓ3»ίο-

ηεηι εοΓϋηι (ριί η3δεεη(1ί βυηΐ εχ 3(ρΐ3 εΐ δρίπΐπ δ3ηε(ο ίη

νίΚιηι 3ε1επΐ3ηι. Τυηε (1εδοεη(1ειΐδ ίη Ιειτβδ ίΐιηαηΐίδδίηιυδ (Ιεί

ίιΐΐϋδ €ΗνϊδΙϋδ Ιεδίΐδ ίηίΓΟίΙαεεΙ ρ3ΐΓεηι ηοδίπιηι Αώιηι ίη ρ3-

ι•3(1Ϊ8πηι 3(1 αΓϋΟΓεηι ηιίδεπεοΓίΙίβε.

Η3εε 3υ1εηι οηιηΐ3 αικίίεηίοδ α 8εΙη ρ3ΐΠ3Γε1ΐ3ε οηιηεδ

εΙ ρι•ορ1ιεΐ3ε εχυΐΐβνεπιηΐ ηΐ3£Π3 εχυ1ΐαΐίοιπ\

- Ολρυτ IV. (XX.)

1 Ει εηηι εχυ1(3Γεη1 δβηείί οιηηεβ, εεεε 8,ίΙ.ίπ ρπηεερδ

αΊ'αβ ρι-ορ(. ίηβπηίΐαΐηη ηΐίαη» | ιαο «ι/η» οοηβίίΙ. 8ηριτ οοτρ. (Ηβνη αεηυι) Ηατη.

οιιιη ϋ»1> βΛΡΓ, ΐίβπι εαΡ' ^ΐται • • 0° 9<"α οοηχΐίΐιιΐυί χνπι ρπηοίρϊ αο ίο ίίφα•

οιηηι οοΐΜί ηιιτηαηιιηι | Τίοί (Ι)0 ΕΙ Ιίοί; εάρ•1 βάά αυΐαη) άκο ιηίιη (1)ο εάρ*

οπι) 8ϊί/ι (β(1 Ρ>• Ηπιο άκ.) | ϋ» <•<1ΡΓ ηοΐί ίη (εαΡΓ οπι) Ιααηβηίι άιιαη οτατε εΙ

(εάρΓ σταηάο) άερτεεαή γτ. οΐ. (βίίρΓ ρτο οίεο) νιιιη. ίίοηί (εάρΓ οπι) | εοτροτίι . .

ϋ» οαρίίίΐ | ιχ εο (ϋ»« οηι) αοο'ρίτβ . . ει1ΡΓ ί«ηρβίΓαΓί | άΜια (Ι ίβηιρ. , ηι«

φιαηάο . . βάρΓ άΜηχ , φιαηάα \ βάρΓ V ηιι'Ηα ηοη^ίηΐί (ΐιιίηφιαβίηία άνο αιιηί |

άά βίχα οιιιη 0»« βαΡ' {,'βπη . . 0>> αά<1 ΟΗτάΙια , εάρ' /εϊ"5 | αά η$ιιια. οαπι

ρ(1ρ' . . Ρ" ΓίίΐΜοίίαΓβ . . Ρ•» ου» (αοίΐ ταηταιη \ οοτρ. Αάαΐ οανα ϋ•> εάρ» ε<3ρΓ

«έπη . . ϋ»ε οοΓρ. Ιυιπιαηυτη Αάαΐ \ ίί οοτρ. ιησΗ. οοηι εάΡ', ϊΐεπι εάρ' §βηπ . .

ϋ»1>« (δι εο1ΐ3ΐϊοηϊΙ>ιΐ3 Ιϊ(1ε8 εβί) βί οοηταιαάΐατβ οο. ηχο. (Ό* αάά ουη» ίο) \ Ό<">

«η Ιοτάαηϊ! αψιά, βςίρι• ίη ίοτάαηί$ βνυίο \ Οιιιη ααΐβιη (υ"" ΕΙ οιιιη) ιατ. (ΊΐίήΙ . .

ΐάν αϊ (οταίΐΐί , ει οπι άΐ ααιια Ιοτάαηϊ: \ ιχηαΗ ευπι 0« (ίΐεπι εάρΓ) . . ϋ••" α(Ιά

ιχ ιο Ι ϋΐιιά (ϊΐΗ ϋ1»" ε<1ρ'; ϋ» οπι) τηκατχοοτάίαι (εάΡ' οπι; ϋ» ο(1ά ίΐιαβ) | ίη

ηεηιτηΐν,ηιιη (οηιτη (Ό* οπι) 5«» ηαίοίηα» (ϋ» ηαϊοίίυπ) ίΐιηΐ οοηι ϋ•»» . . εαΡ«• «η

αιηιταΙϊοΜ ίί αιηιταΐϊοηαη βά φιί ηηα$ο(ηάί ϊαηί . . ϋ« ίη οβηίταίίοηβϊ φιαι ηοίοβη-

άαι ιιιηΐ \ ίη νίί. αιΐίτηαιη . . ϋ•> αάά απιιη, ηοη ϊιεπι ϋ»» εάρ' β<1ρ«• ^επη | βάρι

οπι αιηαηΐίίΐ. , ει Ο/ιγ. Ια. . . ϋ" οπι άι$αηά. ίη ίβπ-. απ». Λί /ίί.

ηιααηα ΐχυ,Η. κ,ααι ϋ•»; ι-άρ* οαηι «ηαρηο ααιιάίο, ίίοπι εαΡ' ^επη . . Ρ»8 ηιααίί
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61 (Ιαχ ηιοιίίδ (Ιϊχϊΐ βά ΐηΓεπιηι Ρι•36ρ3Γ3 Ιεηιείΐρδίιιη δοβεϊρεΓε

Ιϋϊυιη ψιϊ 56 ^Ιοπ.ίΙιιγ Γιΐίυηι <1βί 6556, 61 εδί Ηοηιο Γιπιειίδ

πιοΓίεηι εΐ αΊεειιβ Τιίδΐίδ ε«1 οηΐηια ηιεη πδσ,ιιε αιΐ ηιοιΊοιυ

Εΐ ρεπιιυ1ΐ3 3(1νεΐ"5ηΙιΐ5 εδί ιη'ιΠϊ ηιαίε Γηείεηβ, εΐ ηιηΐΐοδ ο,υοβ

ε§ο εοεεοβ εΐίίικίοβ 5ϋΓ(1ο8 Ιεριοδοβ εΐ νεχηίοβ ίεεί, ϊρβε νεΛο

83ΐι.-ι\ϊ( : βΐ £ριοδ 3(1 1ε ηιοΓίυοβ ρεπίυχ'ι, Ηοβ Ίρβε 3 Ιε βΗδίΓβχϊΐ.

2 Κεβροιίίΐεηδ ϊηΓεπίδ (Ιϊχϊΐ 3(1 Ν;ιΙ;ιιι ρπηείρεηι φυίδ

Ιβιη 681 ϊδΐε ροΐεηβ, ευηι δΐΐ Ηοηιο ΐϊιηειίδ π)οιΙοιη? οηιηε»

εηΐηι ροΐεηίεβ ίειτβε ηιεη ροίεβίηΐβ δΐιΗϊεείΐ ίεηέηΐιπ•, ςοοδ Ια

δΐιΗίεοΙοδ ρεηΐιιχϊδίϊ Ιιιη ροΐοηΐί,ι Νι ει*£θ ροΐεηβ εκ (η, ιριηϋδ

εδί Ηοηιο ΐ 11ο Ιεδϋδ, α,ιιί ΐΐπιεηδ πιοΓίεηι ροΐεηΐΐηε Ιυβε 3(1νεΓδη-

1ϋΓ? δί ίΐα ροΐεηβ εβί ίη Ηυηΐ3ηίΐηΙε< νβΓβ (Ιίεο ΐ'ώΐ, οιηηϊροΐεηδ

681 ίη (Ιίνίιιϊΐ.Ίΐε εΐ ροΐεηΐΐβε είιΐδ ηεπιο ροΐεδί Γεδΐδίενε. Εΐ ευηι

άίεϊΐ βε ΐίπιεΓε τηοΓίεηι, οηρεΓε Ιε νυΐί, εί νηε ΐ|1>ϊ επί ίη βεηι-

ρϊίοπιη δεευΐη. Κεδροηάεηδ βυΐεηι δηΐβη ρπηεερδ ΙπΓΐηπ οϋχίΐ

(^ϋίό! (1υΗΐΐ35ΐί εΐ ΐΐιιιιιϊβΓι δυβείρεΓε ϋΐιιηι Ιεδυιη, 3(1νεΓ83ηιιπι

Ιηυηι εΐ ηιειιπι? Ε^ο εηίηι ΙεηΙηνΐ ϋΐααι, εΐ ρορυΐπηι ιηευηι

ηηΐκμιππι Ιιΐ(1:ιϊ<:πιιι εχείΐβνϊ ζείο εΙ ΪΓ3 3(1τβΓ5ϋ8 εαηι: Ιηηοεηηι

<•\,Ί(•ιιϊ 3(1 ρεΓεηδδίοηεηι εΐηδ, Γεί ε( ηεείηηι ηιίδευί (Ι.ίΓε ει ρο-

Ιηπι, εΐ Η<ζΐιιιιιι ρΓ3ερ3ΐ•3νΐ 3(1 οΓαείβ^εικΙυηι ευπι εΐ βευΐεοκ 3(1

IV, 1. άίχίΐ (υ» ρι.κ-ιη αάνιηκηχ) αά ίη/ίτιχη» (Π0 ίηξα~ηυ.τη) . . 0» άίχ. αά

ρηηαρίΐη \η[ποηηη | Ρταΐρατα - - Ιαιιιιι αιπι Χ)11* . . ΌΛ λρρατο ιικειρα-ί ιρηαη

Ιαηιη. Ρι-αοΙειεη ΌΆε αάά Λαζατ-ίηυπι . . ειΙρΓ Ρταβρατα Ιι αά άβαΐΗΐίηάυτη Γήτί-

ϊίυηι \ (ίΐίηνι ά(ί . . 0*> ρΐίΐεπι €Ηή5ΐυτη (βάρ' §βι•πι αάά (ί ΟΛτ.) | ΕΙ ριηηχιΙΙα

(ϋ« Λίυίίοςιιί, ηϊβΐ Γοι-Ιε βεπρίιιιτι ο3ΐ ΜαΙΙαφκ) αάν. €51 ηιίήί ηιαΐ; [αοίιηί (Γ)^ ιηα-

ΐ€β(Μ3 3ΐι\!) οααι Ώ^ο, βίοιϊΙίΐεΓ κάΐ' (ίρκ αιΐ ςω ηιηΙΙιιη ιΊΐ') . . ϋ» ΐΐ πιιιΙΙα ηύΙα

βιαία ι'η/ίΤίτΜ | (( «ηαίίοί (Ω' οπι) - - ι'ρ5β νιτύο (0•> νττο ?) ιαηαν. οαπι ϋΙο β<1ρΓ

■ . Ό* (Ι ρΙιιήΙ>ιι$ αίιί.ί ςυοι (αο γοργό* [ιοί ιΐ ΗαιιιΙοί , ίηααρΐτ ίί φιοί (οο νατη!

άααηοηίά νεχανί, ίρββ νιτύο ιαηανϋ | α Ιΐ <Λ>%Ιταχ\1 (ίΐβ ϋ" ίάρΓ; ϋ!> αά!ταχϋ?)

... Ό« α ί« ι.ί'ιό* ιχίταχϋ

2. ϋ» Ηιιροηάοΐ! ανίηη ρτίηοιρι ίη[ποΓυτη αά 8αΙηη άιχίΐ . . ηΐρ•• η$ροηϋΙ

ίη[ίΠΜ$ | «5/ε . . Ο» ιιά(1 ρπηοίρι ί δ» (ταο ροΐιηα 6* Ιη - - αάναηαΐατ οιιιη ϋ!»:

είρ>• εάρΓ ^εΓπι . . β» οπι Ι 5• ιία (εάρ' ίαπ» , αΐίϊ ΙαηΙαηι) ροίηα ευπι ϋ« γΗργ

.. ϋ* &'» ίαίίι ροίΟΜ .. ϋ» £Μ ιταο ροΐ. | οηιιιίροί. ίίί (ϋ» β<1ά ίί, 'Λΐτα 0<>?

ηοη βάρ') ίη . . Ο» ροίείΜ ε«β ίε6ίί ιη | ρπποίρ* ΙατΙ. (Ηβεο εάρ» οιη) άίχ. εαιη

01>ε . . ϋ» άίχ. αά ρήηάραη ΙατΙατί \ Ιαιιτη οαπι 0•> εάΐ' εάρΓ ^εηη . . Ό*° αάά

Ναχαηηιιη | ζίίο ίί ίνα αιπι ϋ»1> ειΙρΓ . . ϋο :η ζίίιιηι ίί ι>αηι | ρίΓΠΗϊίοηίπ» οαπι

ϋ« εάρΓ . . ϋ!> ρίΓ5ίίΐί/ιοηβ)η , ϋ» ρα*5ίοπίη> | άατε (νάί>' οιπ) ο (0• ίί ϊηηί »ϊ

αβΓί) ροίωη (ϊΐβ Ό», εάν ίη ροΐιιτη, Ω* ροίκίιιπ», ϋ» ίιι ροπι/υιη) | Λ ααιίη"

αά οοη^α. ου™ ϋ•» . . ϋ« ίί Γίακο* αά, ριτίοταηάιαη πιαηκ* ηυ* ίί ρ*ά& . . «1Ρ»•
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ΓοιιΐΊμΐ'ΐκΙιιιιι, <Ί ίη ρι-οχΊηιο εδί είυδ πιοΓδ, ιιΐ -ρεπίυειιηι οιιιιι

άΑ 1ε δυύιεείυηι ΙΪΙ)Ί εΙ ηιΐηϊ.

3 ΐΐεδροηϋεηβ ίιιΓβηιβ ;ιϊΐ Τα ηιίΐιΐ (ΙΐχίδΙΪ ςυϊα ίρββ εδί

•|ΐιί ιιιογΙιιον 3 ιπο α1)£ΐΓαχίΐ. Μπίΐί ιίιιιιι καιιΐ ςιιϊ 3 ηιε Ιιΐο

(ΙιΊ'Ίΐΐϊ βυηΐ, ψιί (Ιϋπι νϊχεηιηΐ ίη Ιειτΐδ 3 ηιε ηιοιΊυοδ Ιυΐε-

ιιιιιΐ, ηοη δυίδ ροΐεηΐϋδ βειΐ θίνίηίδ ρΓεεϊουδ, εΙ οηιηϊροίειίδ

(]ευδ εοπιηι »1)8ΐι*αχΐΐ ευδ η ηιε. ί^ηίβ εβί ϊβίε Ιεβυβ, εριϊ ρεί"

νεί'Ιηιηι δΐιαηι ηιοιίυοβ α ηιε ΐΓβχΐΐ δίηε ρΓεεί1.>ιΐ8? ΓοΓδΐΐβη

ϊρβε εδί (|ΐιϊ Ι^ιζηπιηι φκιίικίικπιιιηι ίοείεηΐεη] εΙ (ΙϊβδοΙυΙηηι,

ηυεηι ε§;ο ΙοηεΒαπι ηιοιίηιιπι, ιεθίΐκΐίΐ νΐνιιηι ρει- νεΛυπι ϊπι-

ρεπί είιΐδ. Κεδροικίεηδ δηΙβη ρπηεερδ ηιοΓίίδ (Ιίχΐΐ Ιρβε εβί

ϊΙΙε Ιεδνίδ. Πηοε ηιιΤοηι 3υ(1ϊειΐ8 ϊηίεΓϋδ (Ιϊχίΐ αιΐ ευηι ΟοηΐυΐΌ

Ιε ρεί- νΪΓΐϋΙεδ 1υ38 εΙ ιηρηκ, ηη ρεπίηεβδ βππι 8(1 ηιε. Ε^ο

εηίηι Ιαηε <|ιι.ίιι<1ο ηικίίνϊ ϊηιρεπυηι νειίιί εϊυδ , εοηίΓεηιυΐ

ρεΓίειτΐΐιΐδ ρ3νοιε, εΙ οηιηίη οΓΠπα ηιεη βΐηηιΐ ιηεευηι εοηΐυν-

1)3ΐ3 βυηΐ. Νεε ίρδυηι Ιιϋζηπητι ΙεηεΓε ροίιυηιπβ, δεύ εχευ-

ΐίβηβ δε ιιΐ .Ή[ΐιϊΙ;ι ρεΓ οιηηεηι <ίι>ΊΙΪΙ;ιΗίιι εΙ εείεπίηΐεηι βαΐϊνΐΐ

εχΊεηβ η ηοβΐδ, εΙ ίρδ3 1ειτ3 ςυβε 1εηε1)3ΐ Γ.ηζηπ εοΓρηβ πιογ-

Ιυηπι ίΐηΐίηι )•ε(1(1ί<Ιϊΐ νίνυηι. Ιΐα ηηηε ε§;ο βείο ^υία ϊΐΐε Ιιοηιο,

ΒίΙρΓ ^κιιη οιη Ι χιΐ ρεηΐυοαηι οιιοι 1)1) εϋρΓ «ΙρΓ §βπη . . 0»° ίί ρετάιιαινι | ίί(ιι

ΐΐ ηιίηί (β™ η». β( ί.) . . ρ<1ρΓ ηη/ιϊ

3. ίη/ίΠί5 ευπι ΟΙ> (εάρ"" ιη/η-ηι») . . Ι)»" ρτίηοβρί ΙαΗαή \ ΜιιΙΙί (ΟΙ> Τηί)

Μάη (Ι)ε οω) ϋ'ΐηΙ — αοίΐταχ. (Ι)1> υάΐταχϋ) εο,ι α ηιβ ι:ιηη 1)1"• (;κ•.ν<Ιίι Η»Ι

ΜιιΙΙί ηιίηι ίίοιί Ιιίΐ' φίί εΐο) . . Ηανη ΜιιΙΙί ίΐιηί 1ή<• άιίβηΐί ιμή άβ ίο ίη ίβττϊϊ Ιο-

αιΐί 5\ιηΙ , φιί ιΐίατη α ηχΐ τηοτίηοί ΙαΙιηνηΙ ηοη $να ροΐι'ηΐία εβά ιϋνίηίΒ ρηοίοια . .

β* Ονϊ Μο άίίιηΐί ιπηΐ, άιιιη νίνιηηΐ ίη Ιιττί!, ηοη .«ιιί« ροΐίηΐίίι αά άίυίηά ρηοίΰ.

αΙΙαίί βιιηΐ, Μ οηιηίροΐιηί οίο .. Ι,ίρί•"! βιΐρ' §επη οιη, ίΐιηι εάΡ' βε(1 ροκί Ιι,ιΙχΊ

ουιΐ!.ίηιί1ίϋ ι|ικιιηΙ;ιιπ. ί,ΐξίΐυτ εηίιη ι'6ί βίε : Ίη άίοί» φιία ίρα ί$1 φιί ηιυτίιιοα ΙιιΙιΙ

α τηβ ίοΐο ίηιιιι ίϊηε ρτιάουβ. ΡοηίΙαη ίρΐί ιιί φιί ίαζαηιτη βΐιηΐβτη (Ι άίΐίοΐαίιηιι

νίΐαβ ταΐίΐιιίΐ. ΜηΙΗ οιύη $αηΙ Ιιίο άίίεηΐί φιί ηοη ίηα ροΐίηΐία ίβά άίν. ρηο. ιηοτ-

(«05 ΙιιΙίηιιιί α ιηβ. Βαρ. 8αΙηαη ΙίΙί β!ΐ Ιενιχ. | ϋηο (ίιιι'ί ιτο.0 ε$1 ί5ΐβ /η.•. Λ'α-

ΐίίΓεηυ.ς <[ΐή αηο υιτίο κίο [ φΐαΐτίάηαηϋη οα\π !)'' . . !)■"' φιαίιιοτ άίιοιι$ ιηοτίηνιη

■ . οάν' οιη | Ιεηιοατη τηοΗ. αατπ 0<> . . ϋ»<: τηοΗ. άεΗηιΙ. | ηάάίάίΐ - - ιΊηρο-ϋ

(0° ϊραιιηι) «ηβ ουπι 01« . . ϋ» ηάίυίυαιη ίΐιο ίτηριΗο α τηβ ΙταχίΙ . . εΛρ' νίίαε

Γίίίιίιιίί | ρτίην. τλοΗ. άίχ. οηπι ϋ^ . . ϋ» αά ρΗηοίρβπι νφτοηιπι άίχ. \ Ιβίϋί

οαιη 05 ειΙρΓ . . 1)βο 8(1<1 Λα»<ΐΓ«ηω | ίη[ιηιι (ϋ" βά>Γ ίη(βηΐΗί) . . ϋ» ρη'ηοβρί

«η/Ό•οπίπι | Οοηίυτο οηηι ϋ•> βάρΓ . . ϋ»β αάίυτο \ ο[(ίοία τηια ουηι 0<= β(Ιρ' ββηη

. . Ι)»1ι ε^ρΓ β(1ά ίτηρία | ϋ» οιΐρ' οιη αϊ αφήία \ αιμΚΙαΙετη . . ϋ» ηαΐίρηίΐαίβηι

| ιαΐίυίΐ ΡΖΙΟΙ5 ουιη ϋ>>6 . . ϋ» ιαΐυαι εχίνίί . . εάΐ' ιχίΐίίΐ | ηιυΗιιηηι ουιη ϋ»"

β<Ιϊ» βίΙρΓ ββΓπι . . ΟΙ» νωτιαίε | /ία ηκηο βρο - - Λαβε (1)« εάρΓ Λοο) - - ίη (Π<: βί)
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<$πί Ηββο ροΐυϊΐ Γβοεγρ, (Ιευβ ίοΓίΐδ 681 ίη ΐηιρεπο, ροΐεηβ πι

Ιιιιιηηη'ιΙηΙο, εΐ δβΙνβΙοΓ εβί §εηεπδ Ικιηιηηί. Εΐ δι ρεπίυχεπδ

ϊΐίαπι 3(1 πιε, οηιηεδ φΐί βυηΐ Ιιϊο ϊη εηΐ(1ε1ΐΐ3(ε εαιτεπδ (;1αιι$!

εΐ ϊη ΐηδοΐυΐϊδ νΐηευΐίδ ρεοεβίοπιιη εοηδίήεΐί, δοΐνεΐ εΐ 3(1 ν'ι-

Ιαπι (1ίνΐιιί(;ι(ΐδ δϋβε ρεπίυοεί ϊη ββΙεΓηυηι.

ΟλΡυτ V. (XXI.)

1 Ει ευιη Ηβεο &Α. ίηνίεεηι ΙοφίενεηΙϋΓ δαίαη ρπηιερβ

εΐ ίηΓεπίδ, δΐιΒΐΐο Γ3013 εδί νοχ υί ΙοηϊΐΓϋΐιηι εΐ δρίπΐιΐλΐίδ

εΙβηιΟΓ ΤοΙΙΐΐε ροΓίββ ρπηείρεδ νεβίΓβδ, εΐ είενβηιίαί ροΓΐ»ε

βείεπιοΐεδ, εΐ ίηίΓοίΒίΐ ι•εχ ^Ιοπηε. Ηβεα αικίίεηδ ϊηΓει-υδ (1ί-

χίΐ 3(1 8λ13π ρπηεΐρεηι Κειειίε η ηιε εΐ εχΐ (1ε ιηείδ δθ(1ίΙ]ΐι$

ΓοΓ.Ίδ: δι ροΐεηβ 68 ρΓηεϋαΙΟΓ, ρυ£ΐΐ3 3(1νοΓδυηι Γε§εηι §Ιοπαε.

δεά ΐ|ΐιϊ(1 ΐίΐή εαπι ίΙΙο? Ει είεείΐ ίηΓεπίδ 8;ιΐ.πι ίοτβδ άε βε-

(ΙϊΙηιβ δαίδ. Εΐ (Ιίχίΐ ίηΓεπίδ 3(1 δΐΐ3 ίιτιρΐα οΠΐοϊβ ΓΙαικΙΊΐε

ροΓΐ3δ 0Γυ(1ε1εδ 36Γ638 εΐ νεείεβ Γεπεοδ δΐιρροηίΐε εΐ ΓογΓιΙθγ

Γεδίδΐΐΐε, ηε εβρίίνεηιιΐδ ΙεηεπΙεβ οΒρίίνίΐηΙεπι.

2 Ηηεε ηιιίεηι αικίίεηδ οηιηΐδ ηιυΐΐϊίικίο δαηεΙοΐΊΐηι ευηι

νοεε ΐηοΓερβίΐοτιϊδ (ΙϊχεΓαηΙ αά ΐηίεΐ'ΐιηι Αρειΐ ροΓΐ3β Ιιιηδ υΐ

ϊηίΓεΙ τεχ §1οιΪ3ε. Ει εχείηηιβνΐΐ Ι);ι\κ1 (Ιϊεεηβ Νοηηε επηι

εδβεαι νϊνιΐδ ϊη Ιειτίδ, ρΓ3ε(1ίχΐ νοΒίδ βοηΓιΙε3ηΙθΓ (Ιοηιίηο ηπ-

ΗιιπιαηίΙαΙε - - »αΙν. ε$ί α. Λ• ουπι Ο^ι ϊΐκιη ϋ0• >1βπ> (- - β"• ί• «' <' ήηρετίο ρο-

Ιοηί εΐ ςαΐναίιιηιχ αεηιι» Αιιτη.) ι-(1ΐΙΓ . . Ι)» Κι/ο αιιίειη ηΐίΠΟ ίείο φιοά Ιιαεο ίΐα ροΐαϋ

[αεετε άευί οτηηίροίίηδ , ψιί ροΐιηχ ει! ίηνρΐήο ιιιο εΐ ροίεηι ίη ΗιιηιαηίΙαΙε , φιί εΐ

ιαΐυ. (αϊ α. λ. | ΚΙ 5ϊ ρετάιιχετϊ! - - εηιάεΐίΐαίε ( Ι)1> ατεάηΐίίαίε) είαιιιί (νΛ\"

Ηκ άιίειιΐί χιιηί, οπιΪ38Ϊ3 εΐ ίη ακί). εοη$ΙΗεΙί) -- ρεεεαίοταη» (1)<~ οπι) — άίνίηίία-

Η$ ίΐιαε (ίίβ 0« βάρ', ϊΐβιη ϋ»; ϋ^• -ΙαΙΐ 5ΐ»α) ρετΛ. ίη αιΐ. οααι 0^ εάντ . . ΌΛ

Λίΐηο (τι/ο ηβ ρετάιιχιτν αά ηιε: οτηηεε ιηίηι ίίΐο! ψιο» Λιπο άίΐίηιο ίΐιϋ ίηατεάιύί-

ΙαΙΐ εατοιή! οΙαιΐ3ο$ ιΐ νίιιοηΐίι ρβοο. οοηίίη'οίοϊ, εοΐνιΐ ει αά αείετηατη νίίαιη $ιιαί

άίυ. ρετά.

V, 1. ϋαί. ρπηο. (( ίη{ετη$ (ΐ>* χηξετη ) . . ϋ» δαί. εΐ ρηηνερί ίη[ετηί | αε-

ΙετηαΙεβ: ϊιιΓγβ «ι ίη/ίτηα/ί5 ΥϊίΙεΙυΓ ;«]ΐιτϋπι αά ίΐΐίιτιιιπ εοΓΓί'^εηάυιη β»5β. ί

ίη[ετ. (Όε ράρΓ ϊη[ετη.) άίχ. αά 5α. ρτ. οηπι ΰ*>ε βάρ•• . . ϋ» ρτίηεερ$ Ιατίαη άίχ.

αά δαί. | ϋο ριιαηα αιτη τεαε αίοτ. | ίη/ίηΐ5 (εάρ' ίη(ετη.) δαίαη (ϋ» οιη %η[ετ.) . ■

Όε εητη \ (οταί άε . . ϋ1> /Ότ« ( ίηξετηι (ϋ« ίη[ετη.) αά - - οβοία . . ϋ» ρτϊη-

«ρ» αά 9υοι ίιηρίοί ηάηί$ΐτο! | εαρίίυεηχιτ (εάντ αιρίαηιιιι) /«η. οαρί. οαπι ϋ•11

κάΐ' . . Ώ» εαρϋνί άικαηυτ ίη εαρί.

2. νοεε ουπι ϋ•» «<1ργ . . ϋ»ο ρΓαεηι ηιααηα | άίχεηιηΐ οαηι Ι)»» . . ϋ•" βάρ'

<«χ<ί | αά ιη/ίτ. (ϋο βάρι ίη(ετη.) .. Ό» αά ρτίηείρ. χη(ετοτ. | ΰανίά άκεηί οαηι

*<1ργ 6<1ργ 8εΓη, . . οι, 0Π1 Όαυίά 0>|! ρΓ3βιη άί0(ηΜ α,ε ρτορ^α | η»0 ι>ΐηί κ0*.
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$εηοοΓ(1Ί»ε ιΊιικ, εί ηιϊπιΐιίΐϊ.'ΐ είιΐδ ί 1 1 ΐ ΐ >. Ηοηιίηυηι, ψι'ια εοη-

Ιπνίΐ ροΗ38 ηεΓε38 βΐ νεείεδ Γειτεοβ οοηΓΓβ§ίΐ : δΐΐδεερίΐ βοδ

(1ε νϊ» ίηίφΐίΐβΐΐδ εοπισι. Εΐ ροδί Ιΐ3εε δΐπιίΙϊΐεΓ Εδαΐαβ (Ιίχίΐ

Νοηηε επηι εβδεηι ΐη Ιειτϊδ νΐνπβ ριαβάϊχΐ νοίιίδ Εχδΐιι*§εηΙ

ηιοΓίυΐ, εί ΓεβυΓ^εηΙ ({ΐιϊ ΐη ηιοηιιηιεηΐίδ δοηΙ , εΐ εχιι1(3ΐ)υιιΙ

(μη ΐη ίειτϊδ βιιηΐ, ηυοηίηηι ιοβ (ραϊ εδί 3 (ΙοηΓιιιο δ3ηϊΐ3δ ε$1

ΐΐΐΐβ. Εί ϊΐεπιπι <1ίχί υΒ'ι εδί, ηιοΐ'δ, αουίευχ 1υιΐδ? ΙΙΒί εδί,

ΐηΓεΓε, νΐεΐυπα Ιη3?

3 Η:ιευ ηηίειτ) ;ιιι(1Ϊριι(ρν οπιηεδ δβηείϊ Ά) Εδαϊα ιΐίχεπιηΐ

;ΐ(1 ίηΓεπιηι Αρεπ ροιΊβδ Ιϋβδ: ηιιυε νίοΐυδ, ΊηπΓηιιΐδ εί ίηι-

ροΐεηδ επδ. Εί Γ3εί3 εβί νοχ ηιη^ηα υΙ Ιοηϊΐπΐϋΐη (Ιΐεεηδ ΤοΙ-

Κίε ροι•ΐ3δ ρπηεΐρεδ νεδΙι•3δ, εί είεναηιίηϊ ροΓίβε ίηΓει•η3ΐεδ,

εί ϊιιΙι•οϊ1)ίΐ τεχ §1οπ3ε. νίίίειίδ ίηΓεπίδ <]ΐιΪ3 (1ιΐϋΙ)υ:> νϊι-Πχΐδ

Καεο οΙηαιβνεΓυηΙ, φΐϋδΐ ίςιιοΓαηδ (Γιεΐΐ ί^ιιΐβ εδί τεχ §1οπ3ε?

Κεδροιίίίειίδ ϋην'κΐ η(1 ϊηΓεπιιη αίΐ ΙδΙβ νει•1>3 οίαπιοπδ {.•ο§;ηο-

βεο, εριοηίαηι ε^ο ο.ηΙριώ ρεΓ βρΐπίιιηι είυβ νβΐΐείηΒΐυδ δηπο.

Εί ηηηε φΐαβ Μίρι-η (Ιΐχί άϊεο ί!1)ϊ 1)ηηιίηιΐ5 ΓοΓίϊδ εί ροΐεηδ,

(Ιοππηυβ ροΐεηβ ίη ρηιείίο, ϊρβε εβί τεχ §1οπ3ε. Εί ίρβε (1ο-

ηιϊηυδ (1ε εοείο ίη Ιειτΐβ ρΓΟδρεχίΐ υΙ αικίπεί »εηιίΐιΐ8 εοηιρε-

(Ιΐίοιυηι εί υΙ δοΐνεΓεί Γιΐϊοδ ΐηΙεΓεηιρΙοπιπι. Εί ηηηε, δρηι•-

είδδϊπιε εί Γοβίΐίΐΐδδίηιε ίηΓεΓε, βρεπ ροιίβδ ίηβδ ηΐ ίπίτεί ι*εχ

{{Ιοηβε. Ηαεε (ΓιεεηΙε Ό3νΐ(1 3(1 ίήΓεπίΓη δΐιρεΓνεηΐΐ ίη Γογπιη

ρταιάχχ). Ιί«ηι ϊπΓγ;ι. | <!ί νια ϊηι'ς. βοπχη» ουπι Ώ•"" β^Ρ' είρ' {ξοιιτι . . ϋ» β<1ά

ρΐ"θρίίτ ίηίοίίϊίίαί επίπι $ιια$ ΗιινήΙίαΐι βιιηί | «'πιί/ΛίΓ άίχ. Εχαίαχ ι-ιιιη Ι)•• εάΡ' . .

Ι)»1 αΙίιι$ ρι-ορ/ιβία , νίάιΐίοιΐ ιαηοΐαι Ε$αία$ , ιίτηίΐίΐη άίχ. ] ΠΓ <•<1[" οιη ιΐ πιιΙΙαΙι.

- - ίοηί. Ιιεπι ΐάν «άρτ ββηη οπι ψιοηϊατη — «σηίί. αϊ ϊΗί$ (ϋ* ιαηαϋΐ (Ο!) \

ΕΙ ϋίτατη . . ϋ•> Ε! ϊίουί ϋ(τ. | ηοτ$ ιινηΙ. Ιιηι$ βΐ ϊηΛ 1Μ. /«ο οοιη ϋ•»: ε(1ργ

8βπη . . ϋ» βθρ' πιοΓβ «ιοί. Ιαα , βΐ η>οτ$ ιϋπινίνι (βάρ' αοιιΐ.) (ιι«5

3. Ρ» άίχιτ. αά ρπηα'ρ. ϊη(ΐΤ0Τ. \ Αριη (υ" αάά ηιιηο) ρο. Ιηαι οαπι ΟΙ>

*^Ρ» 8«πη . . Ό»<: αάά ιΐ νκΐί! (ίτηο! η&τηονι \ λμπο νχοΐαι χη{, ΐΐ ιτηρ. ίπ'ί . .

Ο*" ςιιοηι'απ» νίηοΐιΐ! βπ'5 (Ι ηυΙΙηα ροΐιηίίαι (ρΓΟ η«Κ. ροί. ϋ8 ί( ίη/!ιπιΐ5 ίί ι'η/ίπη.

'π'ϊ) | ΐάί' οιη Ηαιο ααΐίτη αιιά. ηβ<]υβ νηροΐιηι ατΐ) \ «ί (0° εί) ίοηι'ίπιυηι . .

Β* Ιαηψιαη ιοηυ) Ιοηϋηιΐ | ΤοΙΗΙΐ (ϋ*" ΑΙΙοΙΙ.) - - τιχ ρΐατίαε . . βάρ' ηϊΐ ηϊβϊ

Τοίίίίβ ροτίαι | Κίίίίη5 (Ό»" αΜ αιιίαιι, ηοο ϊΐβιη 0Ι> εάν) \η(. (ϋ• ρπ'ηοίρ» ϊη-

Γίτοτ.) 9«<α (0*° φιοά) άααϊ. νϊο. (εάρ' Μοιηάο) ήαβο (0»« βάΡ' οσι) <Λατηαν(ταηΙ

(0»ο β<]ρΓ . νίΓαί) | ϋ» Πηι•ίιΙ νΐτο ΓΜροη<ί«κ αά ρπ'ηοίρ. \η(ζτοτ. ύίχϋ . ■ βαΡ*

ΒαροηάΗ ΰανίά | ίη ρταιίίο ουπι Όλο ε<1ρΓ . . 01> ϊη ι^ιΐο | άι οοβίο •η Ιατ<>

(βιΐρ' ίη Ιΐτναη) . . ϋ»» ίη ο. ίί «η ίβττα | ααηίΐιιι οοτηριάίΐ. ουπι Ο» β^Ρ* εθΡ'

8βπη (άίι 5ΐη([Ιζβη άιτ α{(αηαα>) . . Ό^ε 9ίη»'»'η νίηαιίοηιτη | •η/ετί . . ϋ• ρπικ.

*»((τΐ | «χ 3(οΓϊα< . . ϋ» 8ΐ!<1 ι/ωσ ϊρκ <Ιοηιι'ηιΐ5 είί οοί/ί ίί ίίΤΓσί | Ι)» βαπιί ιι<1



378 ΚνΑΝΟ. ΝΙ0Ο0ΕΜΙ ΡΑΗ5 Ιί.

ηοηιίηϊδ άΌπιΐηϋδ ηΐΗίεδΙηΐΐδ, (Ί 3εΙεπΐ38 Ιειιεϋι-38 ιΙΙυδΙιτινΐΐ

ι•Ι ΐη(1ίδδο1υθΐΙΪ3 νΐηευΐα (Ιϊδηιρίΐ : ε( ΐηνΐεΐαε νΪΓΐιιΐίδ ;ιπ\ίΓιπηι

νϊ&ϊΐβνϊΐ ιιο5 86(1εηΐ68 ΐη ρΓοΓαηάΐδ Ιεηεηπδ (Ιεΐίοίοπιηι εΙ ΐιι

υηιΐιπι ηιοιίϊδ ρεοεβίοπιπι.

Οαριιτ VI. (XXII.)

1 Ηαεε νΐίΐεηδ ΐηΓεπίδ εΐ ηιοΓδ εΙ ίηιρΐα ο (Γι αα εοπιηι,

εαπι επΐ(1ε1ΐΙ>ιΐδ ηιΐηΐδίηδ εχρανεηιηΐ ΐη ρΓορπϊδ ι•ε§ηίδ 3£ΐιϊ-

(3ηι Ιβηΐϊ ΙιιηιΊηΪ8 (Ιαπίαΐεηι, ιΐιιηι (,ΊιπδΙιιπι ΓερεηΙε Ίιι δΐιΐδ

86(1ίΙ)ΐΐ5 νκίεπιηΐ, εΙ εχείαηιηνεηιηΐ (ΙΐεεηΙεδ Υΐεΐί δΐιηιιΐδ 3 Ιε.

ί^ιιΪΝ εδ Ιιι ([ΐιι 3(1 (Ιυιιιϊηπιιι ιΙιπ^ΐΝ εοηΓυδΐοηεηι ηοδΐΓ3Πΐ .'

^ϋ^δ εβ <ιι (μιΐ δϊηε εχΐΐΐο οοίΓυρίΐοηΐδ, ΐηεοιτυρίο ηΓ^ιιηιεηΙη

ηΐ3Ϊε8(3ΐίδ, ΓϋΓΟΓε εοηίΐεηιηηβ ροΐβδίηίβηι ιιη$ΐι•αηι ? (^αΐδ εβ Ια,

Ιαηι ηιη^ηυδ εΙ ραΓναδ, ηυηιϊΐίδ εΙ εχεείδυβ, ηιϊΐεδ εΙ ίηιρεΓοΙοΓ,

ΐη Γοπιΐ3 δεπΐ 3(1ηιΐι•3ΐ>ί1ίδ ρΓ3ε1Ϊ3ΐοι•, εΙ τεχ ^Ιοπηε ηιοιίιιυδ

εΙ νίνυδ, ςριειη (.ταχ ροΓίβνϊΐ οοεΐδυηι? (^>υΐ ηιοΗιιυδ ίαοιιίδΐΐ

ΐη δερυΐεΐ'ο, νίνυδ 3(1 ηοβ (Ιεδεεικίίδΐϊ : εΙ ΐη Ιυβ ηιοΗε οηιηίδ

εοηΐτεηηπΐ εΓεβΙιΐΓβ εΙ υηΐνεΐ'δβ 8ΐ(1<τ;ι εοηιηιοΐ3 δυηΐ: εΙ ηυηε

ρπ'ηοι'ρ. ϊη(ΐτοτ. | άοτη. πιαίίΐΐαίίι . . Ών τιχ αίοη'αε, ΐάί* Γίχ §Ιοτ. Λεα$ ηιαί($1α-

ίκ | ι'/ΐ(1ι'8ίοίΐίΜΙία (βιΐρ' Μ5θ/ιιοίΙΐα) .. ϋ* ίηίο/υία | ϊην. νϊτΐ. ανχχΐίηπι (ΰ' - Ιίο)

νΐί. ποί ειιιη ϋ1" . . ϋ* ϊηνίηοίΜΙϊ νχΗιιΙε νίίίΐανί! . . ΐάΐ* νίίϊΐανϊί ηοι

VI, 1. νίάίη! . . Ό* αηάίίηί | ίη(εηιβ — ο[βΐϊα «οπιπι αηα ιτοι/. νύη. [\)'

ο((. αηιά(1ίί πιίηίίΐτί) — αρηίίαη (Ό« (Ι αρ«ι(σ) ίαηίι (ΰ» ίαηία) ίιιτη. οίαήΐαΐηι

(Ό* -Ιαίι) εαπι ϋ1": .. ϋ» τηοΓί ίηχρία ουττι οτηά. τηίηί$Ιτ. !ϋίί ίη>. \η ρτ. η^ηϊι

αφιίία Ιιιτηίηί! άατ. , ϊΐ(-ηι ρ(1|"• ίη[εη\ϋ5 βΙ. τηοτί ηιρήΐα οίατίΐαΐί ίϋΐηιπυ | άιιιη

(Ρ" οιη) ΡΛγ. (Οο /6ΐιιηι) τερ. Ϊη (0<: άι) - - νϊάίτ. (ϋ« αά(1 οοηίΐϋιιΐιιιη) ιί (ϊΐη

ϋο; τε1ί(}ΐιί οηι?) . . 6<1ΡΓ £( ΙΛίΟ ΟΤιπ'ϊ/ο Γβρ. «η ί. αά. | ΥίοΙί ίκτηια ευιη ϋ•>ο

εάΡ' ΗβΙ ΙΙιινη Ιιϊρ5ει1 ΐάρ' ^βπη . . ϋ» υίηοίί <α»ι ίηιιιιια. ΡΓβκΙβΓβα Ηαΐ Ι.ί)ΐ«;ιΙ

«Ιργ ςβητι π<υ ο Ιιιη | ()υί$ «5 ίκ φιί (Ηαβο οτηηϊβ Ι)•> οη) αά (κάρ' ιυςκ; αά)

Λονύη. άίτ. (ϋΊ α ιίοτηίηο (ϋπρι'5 [-9βπ'ί?] αί) οοηί'. ηναίΓαιη . . Η»1 Γ.ίρ8ει1 ι-άρ'

,ςιτπι Οϋκηαηι ε« Ιιι, ο ήοτηο (βιΐρ' §βΓΐη οπι), ςυϊ αιί (Ιειοιι ρίίίίίοηίπι Ιιιαιιι άίτίρίι

ίη οοη(ηι. ηοιίτ. . . Ηανη ()ιιίί ί!< «ηι'πι φιϊ άοηύηο ηοιίτο 8αΙαη αάνιηαΐΜτ | Οιηι

- - βιι'ίίο οοπηρίίοηίί (Ο" Η οοττυρίνοηι) ϊηοοττυρίο αΓριιτηοηίο (ϋΐΜ -ρ.'υηι -ίκτη)

τ/ιοί. («Ιργ οιη ι'πο. αΓο. τηαί.) (Ίιτοτβ (βάΡ' α<1<1 ίιιο') οοηιΐ. ροΐ. ηοιίτ. (Ι)Γ ιϊιο«τη ι

ευηι ϋ•": εάρΓ; ϊΐβπι ϋ», 86(1 ρΓο /ΊίΓοτί οίο οοΓπιρώβίιηε ηαοεί (υΙ()σηι Ηαύα

0071(^771716715 . . ΗβΙ Ι.ΐρ•«ί β(1Ρ' ββΠΠ 0««5 Μ (« ΟΙίϊ «171« 1)1Γ/ΐίί|5 (Ιατπτιο ίί α050ΙΚ

ίτιαίίίίοίΐ» Ιηαι οοττηρίίοηί ρο/ίπίιαηι ηοίίτ. οοηίί. . . Ηβνη ()ηϊβ — 5«ΙΜ ροίίίίαίί

οοπίίεΐίίπαϊ ροί. πο$Ιγ. | Ιαπι (0> α(Ι(1 ροίβπϊ αιιΐ [οοΓπ^β ει] ίτηρο/βη») ηιαρηοι ιί

(ϋ<: οιη) ραπ;., λιχτη. «1 (!)<: ο<η) βχο., ιτμΙμ (Ι (Ό<• οπι ιηΜ. ε() ίττιριτ. (Ι)• ηιϊΙ. φη

ίτηρίτοτβ ροίίίί), ίη /■. 5«γτλ (ϋε αάά αάραταιέ) αάηάτ. (β^Ρ' /ατη αάτη. , Ό* «Ι Λμ-

πίΐί») ρταιί. | ρ«ί ιηοΓ/ιΐΜ5 . . βάρΓ οιη (?ι» | οοτιίΓβτηϋίί . . βάρι Ιη ιιιιιίί , Ρΐι («Γ-

»«1ί | (τβαίΗΓο . . βιΐιτ (ίττο, (οιη ρβΓρΐ «< «ηϊνβτίο (ΤβσίΜΓο οοηιτηο/ο ε«< «( ίί/-
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ΓαυΙυδ 68 ϊηΙβΓ ηιοιΊυοδ 1ίΙ>εΓ εΐ Ιε§ΐοηεδ ηοδ(Γ3δ ρεΓ(ιιιΊ)3δ.

<<)ιιί8 68 Ιυ φΐί ϋΐοδ ψι\ οπ^ΐικιΐΐ ρεεε3ΐο 3(1δΙτϊε(ί ΙεηεηΙυΓ

αύδοΐνίδ εαρίίνοβ εί ΐη 1ίυειΐ3ΐεπι ρπκΐίηηηι νενοε3δ? (^υΐδ

ββ Ιπ απί ρεεεβίοΐ'υηι Ιεηεοπδ εχε3εε3ΐοδ (Ιίνϊη,Ί εί δρΙεη(1ί(ι3

ΙυυιΓοΓ.Ίίριο Ιιιεε ρεΓίυη(1ΐδ? δϊηιίΙΐΐεΓ εί οηιηεβ 1ε§;ϊοηε8 ίΐλε-

ιηοηυηι, δΐηιίΐϊ ρειΙεπΊίβε ρονοΓε, εχ ρηνϊιΐη 5ΐι1)νΡΓΐη(ϊοηε

υηβ νοεβ εΙαηιηνεΓυηΙ (ΙίεεηΙεδ ϋηάε ε8 Ιυ, Ιεδίι, Ιβπι Γοιίίδ

Ιιοπιο εΐ 5[> Ιοί η1 ί(1 π δ ΐη ηΐ3Ϊε$ΐ3(ε, Ιαηι ρΓ3εεΐ3πΐδ δϊηε ηιηοιί,ι

εί ιηιιιΐ(1ιΐ8 α εππιίηεΡ ΙΙΙε εηΐπι πιυηαυδ Ιεπτηυδ, ψιί ηοΒίδ

δΐιΒίεεΙυδ Ι'υ'ιΙ δεπιρεΓ ϋδφΐε ηυηε, ψπ ιιοδίπδ υβίουδ ίπίχιία

ρεΓδοΙνεΙι.Ίΐ, ηιιηςιΐ3ηι οοΒίδ Ι.ίΙρπι ηιοΓίιιιιηι Ιιοηυιιοπι (Γ3Π8-

ηιίδϊί, ιιιιικ[ΐιηηι 1;ιΙΊη ιιιιιιηί•;ι ίηΓεπδ (ΙοχΙ ϊιι.'ΐνΐΐ. Οπίϋ εΓ§ο

εβ Ια αυί δΐε ϊηΐΓβρίίΙιαβ ηοδίΓοβ ίιηοδ ϊη^Γεβδίΐδ εβ, εί ηοη βο-

Ιιιηι ηοδ(Γ3 κπρρίϊοίη ηοη νεΓεπβ, 86(1 ΐηδυρει• (1ε ηοδίπκ νΐη-

εαΐϊδ οπιηεδ βιιίειτε εοηβπδΡ ΓοΓδΐίβη 1η εδ ίΐΐε Ιεδαδ, άβ

ααο ρηηεερδ ηοδΙεΓ $3(3η (1ϊεεο3( ψιο(1 ρεΓ ηιοΓίεηι Ιυβηι

επιείδ Ιοίίιιβ ιηπικϋ ροίεδίβίεηι βεεερίυπίδ εδβεβ.

3 Τυηε ίεχ §1οΐΊ3ε ηΐ3Ϊεδΐ3(ε δΠ3 εοηευίεβηδ ηοΓίεηι εί

εοηιρΓεηεηίΙεηδ 8;ιΐ;ιιι ρπηπρεηι <Γ3(1ΐ(1ίΐ ίηΓεπ ροΐεδίαΐί, 61

η11ΐ3χίΐ ΛίΙ.Ίΐιι 3(1 δΐΐ3πι (:Ι.ίγΪ1.ί1(ίι).

Οαριπ VII. (XXIII.)

Τυηε ίηΓεπίδ δυδεϊρΐεηδ δ3ΐ3η ρπυείρεπι ευπι ηίηιΐ3 ίιι-

αερ3ΐίοηε (Ιίχίΐ 3(1 εαηι Ο ρπηεερβ ρεΓίΓιΐίοηίδ εί (Ιυχ εχίει•-

αβτα | Έάρτ ζ)υί* β» σοι οπ'α. ρβοεαίο αιίτκίοι αύεοΐνκ βί «η | ΕάΡ' οιη ίί «ρΙβηά\

Ιι/βί/βΓασ,. | (χ ραν. ΒχΛνιτΙαϋοηι οατη Χ)^> . . 0»<= ρανίάα βυοι'ββίίοηβ | Ε(1ργ διηιϊ-

Κίβτ ΐΐ οηιηί! 1?<)ίο άβηοηητη ηηα «οοβ οίαπαίχιΐ | ΙΜά» ι* Ια Ιιία οιιπι Ο1* β(1ΡΓ . .

υ»« ΟιιοτηοάΌ βί αηάΐ Ια Ιιια ΟνϊιΙί | βί («Ιργ Ιατη) ίρΐίηάίάιΐ! (1)« - (Μα) π>

(ϋ•: ειίρΓ ογπ) τηαί. Ι ΕιΙργ οιη ς«ί ηοίίπϊ (Ι)» <η ίβίηι) ωϊο. (γ. ρβτ». | ΕάΡ' (αϊ.

ηιοτί. «Ιβίίιηαυίί , ηαηφ «η/ετι'5 (Ι)» ρτχηοίρώ. ίη/βτοτ.) ΙαΙ. τηηη. Ιταηαηίήί \ ηοιίτα

ιαρρί. ηοη υβΓβπ'ί . . Ο» ηο6« βυρρίκία ηχα^ηα ι'η/βιτί ηοη «βτ. | ϋ» ά€ ςιιο ηιιηϋ

βοίαη αά ρήηαρ. ηοιίΓ. «Ηοβοαί | Ο»" ίοίίω ίηοτίΐ5 ροίβίίαίβηι | βϊίί» . . «<1ΡΓ ε«ηι

βΐϊίί Καοβΐ βίίβί

2. 0»ο ςίοτίαε άοτηχηΐίΐ \ τηαί. «ιια ειιπι Ο•» ε<ΙρΓ #επη . . Γβ1ΐ([ΐιϊ οιη | 8αΐαη

ρ^^η^. (β<1ρΓ οηι) . . Ο» ρη'ηα'». «η/βΓοτ. | Ιταάίάίί (1)<: ρΓΗβηι βα/βηι'ί \^ηΐί$ οοη-

•ΜοΙηιη) ίη(. ροΐ. . . Όλ ρτίνανιΐ οτηηί ηια ροΐαΐαίε | ^<1αηι ειιηι Ο1» «^Ρ' «1ΡΓ

ϋβΓπι . . Οίο ραίΓβηι ηοβίηιυι ίβΤΓβηιιτη

VII. %ηί• $010. 5α(αη ρπηο. (γ^ργ οιη ρηηβ.) . . ϋ» ρτίηάρα ΙαΗαή ηιΒΗ-
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ηιίιιαιίοηΐβ ΒεεΙζεΙκιΒ, (Ιεπδϊο 3η§ε1οηιηι, βριιΐΐο ίυδίοηιηι,

<]υίϋ Ηαεε ΓαεεΓβ νοίυϊδίί ? Γε§εηι §1οπ3β επιείίϊςεΓε νοίιιΐδίΐ,

ίη ευΐιΐδ εχίΐιι ηιοι-ΐίδ (ηηία βροΐΐα ηοΐ^ίκ ρι•οηιΐδΐδίί? Ι§ηοΓ35ΐί

ιιΙ ϊηδϊρϊεηδ <ρκι<1 εξίδΐί. Ε< ■<•<■ ϊηπι ϊδΙε Ιεδϋδ δΐιηε (Γιν'ιηϊΐ,ιΓυ

ίπΙ^οΓε Γυ§ηΙ οηιηεβ ΙεηεΙ)Γ38 ηιοι-Ηβ, εΐ Ιιγπι.ί ίηΐ3 εβιτεπιπι

εοηίτε^ϊΐ, εί εΐεείΐ εαρίίνοβ εί δοΐνΐΐ νίηείοδ. Ει οηιηεδ ηυϊ

$υΙ> ηοδίπδ βοΙεΒβηΙ βϋδρΐπίΓΟ Ιοπτιεηΐίδ Ϊιΐ8ΐι1ΐ;ιιι1 ηοίηδ, εί

(1οριτ(';ιΐίοιιίΙ)ΐΐ8 εοπιπι εχρυ§τΐ3ηΙιΐΓ ΐπιρεη.ι ηοδίτα εί Γ6<*η3

ηθ8(Γ3 νπκ.'ΐιιιΐιιι-, (Ί ι πι 1 1 π ιιι Ι,Ίΐιι ηο8 ΓενεΓεΙϋΓ ι^ειηΐδ Ιιοιιιι-

ϋααι. ΙηδυροΓ ε( ΓοΓίίίει• ηοΒί$ ευιιιιιιϊΐ)3ΐιΙιΐΓ ψιϊ ιιιιικρι.ιηι

ηοΐ/ΐδ 8ΐιρειΊ>ί ΓιιεπιηΙ ηιοΓίαί ηεε 3ιΐφΐ3η(1ο ροΐιιεί'ΐιιιΐ Ιαείί

πδβε ΐίΐρΐίνϊ. Ο ρπηεερβ 83(311, υηιηΐιιηι ηιαίοιαιη ίπιρϊοηιηι

εί ΓεΓυ^βΓοη» ρβίει-, φΐϊ<1 Ικιεε ίβεεΓε νοίυίβΐί ? (^υϊ 3 ρπη-

είρϊο ιΐ8<ριο ηυηε ΙΊιεηιιιΙ <1ε8ρεΓ3(ΐ 83ΐυ(εηι ε( νϊΐηηι, ιηοιίπ

ιιυΙΙιΐ8 ευΐ'ΐιηι Ηίο ίαηι δοΐϊίο ηιιΐξΐΐυδ ουιΐίΐιη• ηεε ιιΐΐυβ εοηιηι

ρεΓδοηβΙ λ^οιιιϊ Ι ιΐδ, ηεε ίη αϋ(:ιιίιΐ8 εοπιηι Γβεϊε Ι;κιΊιη;ιπιιη νε-

δΐί^Ίυπι ίηνεηϊΐυΓ. Ο ρπηεερβ $;ιΙαη, ροδββδδΟΓ εΐβνϊυηι ίη-

ρίεηίει 8αΙαη , ϊΐεπι αϊχετιιηΐ \ ΒαΙζΛιιΙι . . Ιΐ;ιΙ αάά Ιτίοαριιί , Ηανη Ιηεαρι/ΰ |

ιριι/ι'ο οιιηι θ•1, ιιεπι (αίη ιραι/εηεί άετ /ιαι/ίι'αεη) ε^Ρ'ββπη, ΙΙ,ιΙ ιρυΐηιη, ΙΙϋνιι

ιριιία . . είΐρ' άαριοΐϊο , ϋ»ε ιρίΜ-είΗα | Λαεε ευπι ϋ•> Γ,ϊμιοΙ κ(|ρΓ §επη (άίιι Ρίηΐ))

. . Ηιινη Η»1 /ιοο . . 0»« βίρ' ήι'ε | (χϊΐα πιοτίίί ειιπι ϋΙ> Η;ι1 , ίίειπ οπιϊμο βιογΙη

εθΡΓ . . 0*ν ιχίΐίο | /(/ηοΓ«.νίι (Ο•» ΗηΙ -ταπί. ί.ΐρβ<><1 »(1ά εαηίί ι'πιτηιιηο'ί ιΙ, ϊίειη

ΗμΙ οαηίί) ιιί (ΗαΙ Ι,ϊμβειΐ οπι) ι'ηίίρ. οκοίί (ϋ»<: Ηαΐ οϋΜ) ίσιιίί (Β*0 «9επ>, ί.ϊρ»«^

ϊ/ϊοίϋίι' ) . . βθρΓ οπι Ι ϋ» ίιίε Ι«ι. ΛαζαΓΟίιιι βίσήοιαι ακα — βηιη. Λοτπίιίΐίί 1<-

ηβΟΓ. πιο. | βΐ βττηα (ϋ* Η»εο οπι?) ϊτηα (Ό" ϊτφιηα , εάρΓ οπι) οατατηηι (ρΗργ

€ατο(Γίί) . . ϋ» ίτηα οατο. ιΙ ίΐιηιηια . . ΙΙβνιι ίηια ιίαΐίίίΓα οατοίήι | <ί (Ι)" λ«1«1

ει/ηοίοι) ίίί«ί εορ(. ίΐ (ϋ!> οπι) ίο/υ. νί. (0»<= αηίνβηοι νί. ίο.) . . Ηβνη ί( οορί.

νι. 5οΙν. | $ηΙ> ηοιίηι - - Ιοηη. ευηι ϋΐι ι•ιΙ|τ . . ϋ« ρτα< Ιοηηηιΐίι οτανίοιιι ιωρ.

«ί ροηο-ί ιοΙίΟ. | βί ά>»Γί<:. <ογ. (Ι,ϊρίεΊ 5«« αά Ιουχη) ιχρυρησηίατ (Ο» -παιηπτ)

■πιρ(πα ηοιίΓα (ί (ϋ• ίσιρία, οπι ηο. βί) — νχηο. .. εάρ^ οπι | ίί ηιιΙΙιιτη (ϋ« η«Ι-

(«5, Ηβνη ηοη) ίαη ηο$ ην. (Π» ηοοι» ηΚηψιίΙιΐΓ , Ηβΐ α<ί ποι Γ«ι«Γίί(ΐίΓ) 9ί. Λο-

(Ηανιι ηυσιαηυιη ; ϋ0 οπτ οί. /ιο.) . . εάρ' ιαιη ηοη νίτίΰίΐητ ηοι οεη. ηυτηαπιιιη . .

Ι^ϊρϊβ«1 εί αηιρίίΐΜ ίαίή ηοη βίί οβη. ήυηι. αρικί ηοι | ίηιυρετ . . ϋ» «πιο ροίιιυ

9«ί (ϋ« ςαοιί) ηιιηϊ. - - /ϋβηιηί (ϋ» /"κεπηί , ϋ<: (αιταηΐ) τηοτίαί - - εαρ/ι'ιϊ (0«

οιη πιοτί. υβς. εαρί.) .. Ι,ϊμβειΐ ζΐιί ηηηιμκιιη ρυΐιταηΐ ετοα ηοι ικρετοίτε ; ί< οω

ηηηφιαη ΙαιΙί [αίταηΐ , ηοάο αάπιίταίιίΐϊ εχιιί/αϋοηε ρεπ,'εηβπίηί ίη Ιαηάαη Ιαη . .

ε(1ρΓ οπι | ϋ« οπι νηρίυτ. εί Γε/"«ο. | Λαεο . . ϋ»ε Λιε | Οιιϊ (ϊΐβ ϋ« Ηιιτη; Ρ*

φιία φιί , Ι ,ίρ.ΝειΙ εεεβ <}ΐιί , ϋ» ουοο!) α ρπ'ηε. - - ιαίαΐεπι εί υίίοπ» (ϋ» ιαίαίί «*

117ο ; ϋο ιαίυίετη , ι'ηνεηεηιηί υιίαηι) τηοάο ηυίΐυι (ϋ£ λιιίίω ετοο) εοηιιη («Β Κοο

ϋ» ΐΓαηβϋΐι αο" βεςοει» εοΓκσι) - - πιυοίίιΐ! (βε ιηιιι/ίί» ) - - αεηιίίιιι . . βάρ"• οη

Ο ρπηε. ί«2ίβη πϊςηε Λίπη κεηυϊΐιιΐ' ;ιΙΐεππη Ο ρπ'ηε. δαίαη | ρ055ί550Γ (Ο» ρο«-
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ΓβΓΟΠίΐΏ, ϋΐ38 Ιυαβ (ΙίνίΜηβ φΐη5 30(ριίδϊεΓ3δ ρεΓ ϋ§Τ111Π) ρΓ3ε-

νβΓίοβίίοηίδ εΐ ρ3Γ3(1ΐδί 311115810116111 , Γΐιιηο ρεΓ Ιΐ^ηυηι (,πιείδ

ρεΓαΊαΊδΐΐ, εΐ ρεπϊΐ οηιη'ΐδ Ιηείϊΐίη Ιυ3. Όυηι ίδΐυιη Οηπδΐιητι

Ιεδπηι τε^εηι §1οΐ"ίαβ δηδρεηίΐϊ&ΐΐ, 3(1νεΓδΐιηι Ιε εί βάνεΓδίιηι

πιε ε§ΐδΐϊ. Α ηιοίΐο εο§ηοδεεδ (ρΐ3η1η Ιοπηεηΐ3 3ε(επΐ3 βΐ

8ΐιρ]ΐΙΐι•ίη ΐηΓιιιί(3 ρβδδϋΓϋδ επβ ΐη ηιε3 ειΐδ1ο(1Ϊ3 δεηιρίΐεπια.

Ο ρπηοερδ 8α(ηη, 3υε1οΐ' ηιοιίϊδ εΐ οπ§ο οηιηίδ βηρεΓοΐβε,

θεΒυεΓ38 ρπηηιηι ίδΐϊιΐδ Ιεβυ ε3ΐΐ53πι ηιηΐηηι τεφαίΓεΓβ: ίη

φΐεηι ηιιΐΐαηι ευΐρβηι οο^ηονΐδίΐ , (ρΐ3Γε δΐηε Γβΐϊοηε ϊηίυδίε

εϋΐη επιείΓι^εΓε 3ΐΐ8ΐΐδ Γϋίδΐΐ, εΐ 3(1 ηοδΐΓ3πι Γε<ποηεπι ϊηηο-

εεηΐεηι εΐ ϊυδίυπι ρειάυχΐδίΐ, εί Ιοίϊυδ ιηηικϋ ηοχίοδ ίπιρΐοδ

εί ϊηίυκίοδ ρεΐ'(1ϊ(1Ϊ8(ΐ ?

Εί οιιηι η3εο ΙοηυεΓεΙιΐΓ ΐηΓεπίδ 3(1 83ΐηη ρπηοίρεπι,

Ιϋηε νεχ §Ιοπ3β (ΙΐχιΙ 3(1 ϊηΓεηιηι Επί δβίβη ρηηοερδ δΐιβ

ροίεδί3ΐε ίιΐ3 ΐη ρεΓρεΙυβ δεοιίη ίη Ιοεο Λι1;ι<> εΐ Γιΐΐοπιηι

εΐυδ, ϊϋδΙοΓϋηι πιεοπιηι.

ϋλρυτ VIII (XXIV.)

1 Εΐ εχ1εη(1εη8 (Ιοιηϊηηδ ηιβηηηι 8υ3ηι (Ιίχίΐ νεηΐΐε 3(1

ηιε, ίπιΐΓΐί ηιεί οιηηεβ, φΐί Ηβοείϊδ ΐηιη§ΐιιεηι εί δϊηιίΐϊΐυίΐϊηεηι

τηε3ηι. ί^ιιΐ ρεΓ 1ίι•ιιιιιτι εΐ (Ιϊβοοίυηι εΐ ηιοιίεηι (Ι.Ίΐηηηΐ'ι Γυί-

δΐίδ, ηιθ(1ο νίίΐείε ρεΓ Ιϊ^ηυηι ϋ;ιηιιι;ιΙιιηι ιΓιηΙιοΙιιηι εΐ ηιοιίεπι.

καίο) (Ιαιιηηι (Οε οΐίπι , ϋ» οπι) ίη(ΐτοτ. (υ»» ίη^ίτηοΓ.) .. Ηβνη ροα. οίοαοαηιτη

αίφιι ρηΐηιΐιηιηη . . εάρΓ οιη | ηοηο ρεΓ 0ΠΙη Ο" ^Ι" • • Ε"1* ρπιειη εί | Εϋρ*

οπι Οιγ. Ιΐ), , Ηβπ» αάυ. ίε πβαυε επκίί | α>αηο$ΰΐ3 ευιη Ο», ϊίειη ηοη οοαηυίΟΜ

Ο0 . . Ι)1> ειΙρΓ οο<)ηο$οι \ Ό* οπι αείβτπα , εϋρ* οπι αεί. εί ιιιρρ. ίη(. | ραα. ετί*

εαπι ϋ&ο . . Ο» ε(1ρΓ ρα$>. α | Π» οπι ΐη τηεα εικί. 5εηιρ. (ϋ0 ίη πιιαιη - αιη - ηαιή)

[ Ο ρι-ίηο. ( ϋ1 αάά τηαίοτητη οπιηίηιή) 8αΙ. - - $ιιρντ\)ίαι (εο>Γ Ηιιε ικααε οπι) - -

Ιαη (0»ο 8€ΐά Λ'αζοτεηί) οα. ηυΛ. (εάρ' ιηατίίι) τιφάηη (ϋ8<! εάρΓ ίηφιίτ.) .. ΗβΙ

(βϊπιϊΗΐεΓ £.ίρί«Ί εάρΓ §επη) Ο αΐίο/οτ υιοτπ'5, ριιήηκ 8αΙαη, βί οήρο ίυρΐτΐίαι,

ά(ΰιΐ(πι$ ρπηιοη» οοι/βατη ίΙΙίιιι τιφάητι. Ρι•«ε1ει•εβ :«(1ά βί ίί άί$η\ΐ! ααΐ (Ι.ίρβ*ί

εάρΓ 3«γπι αηΜ τηοτ/β) , οοάάΐτΐ! , ϊΐ' ηοη , άίπιίΙΙπα ϊητλ. | ΐη (Ηβΐ ρΐίΐρπι 5(ά,

ϋ•> ίί) οιιεηι (ίί» 0»ο Η»1 ; ϋ•" ίη φιο) ηιιΙΙ. αιΐρ. (0»"= αάά πιοτϋ$) οοοη.

ϋ« Εί οι»»» ίοςο. ρήη<χρ! ίη(ιτοτ. αά δαίαη, ίυηο τ. 9/. άίχ. αά ίραηηι ρτίηοίρ.

ίη((τοτ. ΒιιΙζιύιώ \ ίη ίοεο ειιπι ϋ•> εάΡΓ . . Ό'" «ίθίί•/υ/Μί ίη Ιοοκτη | ίιΐίίοτ. (εάν

ίί χυίΐ.') ηαιιηιιη . . ϋ? ίηιΙΟΓατηφχί οηιηίιιτη . . Ηαΐ εί ιαηοίοτντη

VIII, 1. άοτη. εαπι ϋ* εάΡ' §επη . . 0*« Ιαιιβ . . ε<Ιρ>• οπι | ηαύιΐίι ίπιαρ. εί

ίήη. τηεαηι εππι 0<>β εο"ρι είρι ^επη . . ϋη οΓεαίί ββίϊί αά ίηιαα. ηιεαπι | [ηί$1ίί . .

ϋ» ε«π'5 | τηοάο νίάίΐι (Ό<> ι>ίά>ίί5) ρ. ϋ^η. (εβρ' <!8γπι .-ιόΊ! σηιοία) - - «ηοΓίρηι «ιιη
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Νΐηΐίηι οηιηεδ δβηείϊ 5ΐιΙ) ηιαιιπ (Ιοηιίιιΐ ηιίπτκιΐί βιιηί. Τεηεηβ

;ιπ(εηι (Ιοπιϊηιΐδ πιβηιιτη θεχΙεΓηηι Α(1βε οϋχϊΐ 3(1 ειπη Ρβχ ΐΐοΐ

(•ιιηι οηιηϋηΐδ Γιΐϋδ Ιηίδ , ίυδίΐδ ιηείδ. Αίΐαηι νείΌ §εηίοιΐδ

(Ιοπιϊηϊ 3(1νο1αΙυβ ΐ3επηΐ3ΐ)ίΓι ευπι οΒδεεΓβΐίοηε (1ερΓεε3ΐυ.δ ιηβ-

£Π3 νοεε ίΐίχίΐ ΕχβΗηΒο Ιβ, (Ιοηιίηε, φΐοη'ηιη δΐΐδεερϊδίί πιβ,

ηεε θε1εεΐ3δ»ΐ ίηίηιΐεοδ ηιεοδ δυρεΓ ηιε. ϋοηιίηε (Ιειίδ εΐβ-

ηιηνί 3(1 Ιε, εΐ δηηηδΓι ηιρ (Ιοηιίπε: εθυχϊδίί βΒ ίηΓεπδ ηηϊ-

πΐ3ΐη ηιεηηι, βαΐνβδίί ηιε η (ΙεδοεηθβηΓιΒϋδ ίη Ι;ιειιιη. ΡδηΙΙίΐε

(Ιοηιίιΐϋ οιηιΐΡδ βηηείί είυδ, εΙ εοηίιίεηιίηί πιεπιοπηρ δ3ηεΐί(3(ίδ

εήΐδ: ςαοηίαπι ΐΓ3 ϊη ΐιίί1ϊ§τι»ίϊοηβ είιΐδ, εΙ νίΐβ ϊη νοίιιηίαίε

εΐαβ. 8ίηιϊϋΐεΓ εΙ οηιηεδ δ3ηοΐί (Ιεί βεηίΒυδ 3(1νο1ηίϊ 3(1 ρεύεδ

«Ιοιηίηί ιιηη νοεε (ΙΐχεΓυηΙ Αίΐνεηίδίί ΓειΙειηρΙοΓ ηιιπηϋ : δίεπί

ρεΓ Ιε§επι εί ρτ•ορΗεΐ3δ Ιυοδ ρπιε(1ϊχίδΐί, Γβεΐίδ ;η1ίηιρ1ρ5(ϊ.

Κεάειηίδίί νίνοβ ρεΓ επιεεπι Ιοαηι, εΙ ρεΓ ηιοιΊεηι εΓαείδ 3(1

ηοδ (Ιεδοεηάΐδίί , οΐ βπρεΓεβ ηοβ αΒ ίηΓεπδ εΙ ιηοιίε ρεΓ πΐ3-

ϊεδίοΐεηι Ιιιαηι. Οοηιίηε, δίεαΐ ροβιιίδΐί ΐίΐυΐυηι §1οπ3ε Ιηβε

ίη εοείο ε( βΓεχίδΐί ΐϊΐυΐυπι τεθεπιρίίοηϊδ επιεεηι Ιηβηι ίη ΙεΓ-

ΓΪδ, ίίη ροηε (Ιοππηε δί§ηυηι ίη ϊηΓεπιο νίείοπαε εηιείδ Ιηβε,

ηε πιοΓδ (ΙοηιΐηεΙυΓ αηιρϋιΐδ.

2 Εΐ εχΙεη(1εηδ (Ιοηιίηιΐδ πιηιιυιιι δυ3ΐτι Γεείί δί^ηηηι εηι

είδ δπρεΓ Α(ΐ3ηι εΙ δυρεΓ οηιηεδ καηείοκ δυοδ, εΙ Ιεηεηδ άεχ-

Ιργ.ίιπ ΛιΙπρ ;ΐδ(.•εικ1ΐΐ 3» ίηΓεπδ; εΙ οηιηεδ δβηείί δεειιΐί δυηΐ

ευηι. Τηηε δβηείυδ ϋ3νί(1 ΓοΓίΐΐεΓ είβηιβνίΐ (Ιϊεειίδ ΟβηΙβΙε

άΌιηϊηο ε3ηΐίευηι ηονυηι, <]ηΪ3 ιιιϊπιΐπΐίη Γεείί. δβίνβνίΐ δίΒί

ΟΙΐΓ ,ιΙρΓ ^τργπτ . . ο(1ΡΓ τηοάο υίηείίε ριτ Ιίι/η. οτηάα άατηηαίιιτη ήι/αοοίνιη ιΙ ηιοτίυη

. . Π» τηοάο υίνίΐι ρ(τ Κ<)η. νηιά$ ιηεαβ , άϊαοοίο πιιιικϋ ρήηοίρί άατηηαίο ι! ηιοτίι

ρτθ8ΐταία | 8ία/ίτη (Ι)» Τηηο !(α.) — ιοιηίηί (ϋ» α!ίίϋίη>ί άβί) — άοίΗΪηιιχ (Ο*

βάά 1(>ηι) πια. αβχί. (ϋ* ογπ) — άοτηίηί (Ο» βόά /β.™ ΓΛη'5ίι) αΛνοΙαΙ. (βόί'

ρπ>υοΙ.) Ιαοππιαδϋϊ — νιαο,ηα νοθ€ («Ιρ' οπι (αοΓ. ϋδ^ιιε νιχι. Ραδδίπι «ΙϊΙΓβΓΐ ϋ»)

άίχίΐ . . 0° ηίΐ ηί-ί Τιιηο ι/κκ/η. γογι' ΟιτϋιΙηη άίχ. | (/(ηίοια αάν. αά ρΐ. |Ό»^ οπι

ΟίΙ ρί.) άοτη. (ϋ»<= αάά /ίί«) . . εάΡΓ οπι | ρταρΗ. ίΜΟ» . . ϋ»" »<1Η ίαηοίοί | Εάρ*

οπι (αοΐίι (Ολϊ ίαιη /ο.) αάίηχρΙ. | ο6 \η{. βί ιιιοΓίε .. ϋ« κάά ρίτρβίοα | Οοηι'ικ

(βάΡΓ ΕΙ) ιχοηΐ ρο3. Ιϊΐηΐ. -- βτίχ. (εάρ' οπι Μ.αΒηυβ ατιχ.) -- 5ίση. »η ϊη/'. (βάΡ'

ροϊΐ Ιιιαι) νινί. οίι€. (οιΐιτ οη) . . 1,ίμ$β<1 8ίβιι1 ρο$. ίη ακίο , άοτηίηι , ίίΙ. (κιιιη,

ίί «ίου! €Τ(Χ. οπιοίτη ίη Ιιττϊι, ίΐα ίίί. τεΛαηΙίοηϊί ροηΐ, άοηινκ. ίη ίη((Τηο ίη ηρηιπη

ηάΐτηΐίοηίι €1 υίοίοτίαβ Ιιιαε

2. ιχΐιηά. άοπχίηχΐδ . . ϋ" &άά Ιιιιιι \ Ιΐηιηι (ϋ» ορρτίηβηα>η5) - - αιαηάίί

(ΰ» άββϋΐηά.) <Λ ίη/ίτ. | οπιη. «αηοί» ουπι 01> εο'ρΓ ^βπη . . 0« αάά άιί \ Ό' κ-

(«Η «ι. Λοτηίηυη» | ααηοί. Ώαυίά . . ϋΜ ρπιεπι ρτορΗτία ίίί» η^ήα
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άβχΙβΓη είακ εΐ ΒγποΗϊιιπι δηηοΐιιω είαδ. ΝοΙαιτι Γβοΐΐ (Ιοπππιΐδ

5.ιΙιιΐ3ΓΡ μιιιπι, βηΐε εοηδρεείηπι ^εηΐίυηι ΓενεΙβνίΐ ίυδΐ!ΐΪ3Πΐ

ίηηηι. Ει οηιηίδ ηιηΐΐίίικίο δβηείοπιπι Γεβροηα'επιηΙ όΐίεεπίεδ

Ηβεε εβΙ §1οπ3 οηιηίΐηΐδ δηηείίβ είαδ. Αηιεη, ΑΠεΙπίη.

3 Ει ροδί ηβεε εχείηηιηνίΐ ΗηΒίεπε ρι•ορΗεΙα (Ιίεεηδ Εχ-

ϊδΐί ίη βηΐιιίεπι ροραΐί Ιυΐ , 3(1 ΓιΙχτ.πηΙιιιι) εΐεείοδ Ιαοδ. Ει

ΓεβροικΙεπιπΙ οηιηεδ δαηείΐ (Ιϊεεηΐεδ ΒεηείΙίεΙηδ απί νεηίΐ ίη

ηοηιίηε (Ιοηιϊηϊ, (Ιευδ (Ιοσιΐηυδ εΐ ίΐΐαχίΐ ηοΒίδ. Αηιεη, ΑΙ-

Ιεΐιιίη. δίηιίΐίίει• ροδί ηβεε εΐ ρΐΌρηεΙ» Μίεηβεηδ εχείηπιηνϊΐ

όίίεεηδ φιπδ (Ιευδ δίεηΐ Ιη, αΌηιίηε, 3ΐϊΓει•εηδ ίηίαιιίΐ3ΐεδ εΐ

ΐΓ3ΐΐδ£Γεο!ίεηδ ρεεε3ΐ3? Ει ηυηε εοηΐίηεδ ίη Ιεδίίηιοηίιιηι ΪΓβηι

Ιϋ3Πΐ, ί|ΐιΐ)ΐιίαηι νοίυηΐηπυδ ηιΐδεπεοΓ(1ΐηε εδ: εΐ ίρβε ανβιΊβηβ

εΐ ηιΐδειειίδ ηοδίπ, εΐ αΐιβοΐνίδ οηιηεδ ίιιίυιιϊΐ;ιΙ<'δ ηοβίΓηδ, εΐ

οπιηία ρεεεβίη ηοδΐΓ3 (ΙεπιεΓδΐδίί ηιυΙΐίΐηαΊηε ηιοΓίϊδ, δίεηΐ ίη-

ΐ'βδίί ρηΙπΒυδ ηοδίπ'δ ίη (1ίε1)ηδ ρπβΐίηίδ. Ει οηιηβδ 83ηε(ΐ

Γεδροηίΐεπιηΐ άίεεηΐεδ Ηίε εβί (Ιειίδ ηοδΙεΓ ίη βείεπιυηι εΐ ίη

δεεηΐυπι δεειιΐί, εΐ ίρβε Γε§εΙ τιοβ ίη δεειιΐβ. Αηιεη, ΑΙΙοΙυία.

δίε εΐ οηιηεδ ρΓορΙιεΙηε (1ε δυίβ Ι.ιικΙίΒιΐδ 83ογ» ΓεΓεΓεηΙεβ εΐ

οηιηεδ δηηείί Αηιεη ΑΙΙεΙυίη εΐηπιηηΐεδ δεςιιεΒαηΙιΐΓ (Ιοηιίηιιηι.

Οαροτ IX. (XXV.)

Ποηιίιιιΐδ ηιιίεπι Ιεηεηδ ηιηηιιηι Α<1«ο Ιι.ήΙκΙϊι ΜίεΗηεΚ

«Γεηβη^είο: εΐ οηιηεδ βαηείί δεο,ιαεΒηηΙιΐΓ Μϊεηηείεπι 3Γεηηη-

§ρ1ιιιώ , εΐ ίηίΓοάϋχίΐ οηιηεδ ίη ρ3Γ3(1ίδί £Γ3ΐΪ3ηι ^Ιοποβαπι.

Εΐ οεευιτεΓηηΙ είδ οΒνίηηι άΊιο νϊπ νείϋδΐί (Ιίει-ιπη. ΙηΙεπο§3ΐϊ

®Λΐ ίη οοηιριοΐιι οοιΚιβη | Ό** οτηηίς αΙοηα οπιηΆ. 5α. άά

3. «ΙκΙοβ οααι ϋ•» , Η»1 άϊΙιοΙο$ . . Ρ»<= ρορυΐοβ | Απιιη , ΑΙΜ. ευιη ϋ1> . .

0*° οπτ | δίιηϋ. ρο5ί Ιιακ ιί ρτορή. (ϋ« Ρο»1 ηακ ρΓορΛ.) Μίοηαια) - - Οιιι'β Α»α-

*•*• <«' άο. (ϊΐβ ϋ1» βίΙΡΓ βΗρ' ;>βπη ; ϋε Ου« ί5( άοηύιηα ήοηΐ Ιη) - - οοηΐϊηι»

(Ο' νοηΙίηιη$) ίη Ιοί. (Ο' ονη) χταηχ Ικαπι ( ϋ« οπι) - - αΐηοΐνίι (0*> - Ιυί$) —

«ίίπΐίΓϊίϊΙϊ (Ο» αΛά <η) — «η <ΚΛ. (Ηπεο οπι ϋ") ρτίίΐ. σατα 0*>* ε^ρΓ $νπη, ϊΐεπι

(«ρ(1 (ιί-, ηιπίιί•: 011113319) ίβρΓ . . η» οπι | ΕΙ οπιπμ !ΐι?κΙί τορ. άίΐ. (Ηββο οππιία

οπι ϋ») ι/ί,. ι,ι ά>,υ (;(Β ρΐι β^ρΓ ρ<)ρρ £επη; Ι)ο «Ιοπιϊιιην) - - Αη. ΑΙΜ. (Ηββο

Β° οπι) | άβ 5ΐΐ(5 (0<> 3<υ ρταιάκΐί») Ιαυάϋηι$ \ Ο" οπι βΐ οτην. »ο. Λτηαι ΑΗιΙ.

'Όπι. | ΕΗρ' ιί ί<τ/υΐ'ίι. <Ιοπ». οιηϊϋδίί 5ϊο ίί ΐΜαυβ <Λαηιαη<ΐ!.

IX. οτηηα (Ι)» οπι) «η ραταάίή (Ε)•ο - Λάο) φ-αϋατη ^Ιοτ. (Ο» -Κα -οια;

"* ρτοΗαί Λ ο/οπ'(7«) . . «Ιρ' ι'η ρ<π-α<ίίί«η« ] ΕΗρ' «Μ άχιο υιπ' ««ηιΐ5(ι. | ΕίΙΡ'
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βυΐεηι 3 βηηείίδ (^υί εβίϊδ νοδ ςυί ηοΐιίδευηι ίη ίηΓεπδ ηιοΓίυί

ηοηάυηι ΓπίδΓΐδ εΙ ίη ρ3Γ3(1ίδθ οοΓροΓβ εοΙΙοεβίί εδ»ίδ? ι-εβροη-

(Ιβΐΐδ 1111118 6Χ 618 <1ίχίΐ Ε^Ο 811Π1 ΕΐΙΟοΗ , φΐί νβΐΙΐΟ (ΙοΠίίΐΐΊ

ΐΓηιιβΙβΙυδ δηηι Ηυε; ίδΙε βιιίεηι ψαί ηιεειιηι εδί ΕΙΪ38 Τηε$1/ι-

Ιβ8 βδΐ, εριί ευιτυ ί^ηεο 3δδυηιρΙιΐδ εδί. Ηϊε εΙ υβφΐβ ηυηε

ηοη £ϋδΐ3νίηιιΐδ ηιοΓίεηι, δεα* ίη ηίΐνεηΐυπι Αηΐΐεηπδΐί ΓΡδΡΓ-

νβΓι 8ΐιιιι ιΐ8, (ΙΊνϊηίδ δί^ηϊβ εΙ ρΓΟίϋςϋδ ρΓηεΓοΙυπ ευηι εο, εΙ

30 εο οεείβί ίη Ιεπίδηΐεηι, ροδί Ιπ^υυπι εΙ (Ιΐηιηίππη θίεί ίΐε-

πιηι νινί ίη ηπΒίΒυδ βδδυηιεηιΐί.

ΟΑΡυτ Χ. (XXVI.)

Ει ευηι Ββεε ΙοεριβΓεηΙυΓ δηηείίδ Εηοεη εΙ Ε1Ϊ39, εεεε

δυρει-νεηίΐ βΐίυδ υιγ πιίδειτίπιυδ, ροΗηηδ Βυηιειϊδ δΐιϊδ δί§ηιιηι

εηιείδ. (^υεηι νίίΐεηΐεδ οηιηεδ δβηείί (ΙίχεπιηΙ 3(1 εηπι (^οί$

εδΙα? φΐΐ3 νίδίο 1ϋ3 ΙβίΓοηίδ εδί. Ει ςηίά εβί φΐοά ροΓΐ35

δί§ηυηι ίη ηυηιεπδ? (^ιιίΒυδ τεβροηΛεηδ βίΐ νει-ε (Ιίχίδΐίδ

φΐΪ3 ΙβΙγο Γαί, οπιιιί3 ηιβίβ Γβείεηδ βυρεΓ Ιειτβηι. Ει Ιιιάβεί

επιείβχεπιηΐ ηϊε ευηι Ιεβυ, εΙ νίιΐί οΓεβΙυηιπιηι ηιίν.ιΙιίΓια <ρΐ36

ΓβοΙβ δΐιηΐ ρεΓ επιεεηι Ιεβυ επιείπχί, εΙ ει-εά'ίίΐί ευηι εββε 0Γε3-

ΙοΓεηι οηιηίυηι ει•ε3ΐιΐΓ3πιηι εΙ ιε§εηι οηιηϊροΐεηίειη , εΙ <1ε-

ρΓεο3ΐυδ δΐιηι ευηι θίεεηδ Μεηιοι• εβίο ηιεί, (Ιοηιίηε, (Ιιιπι νε-

ηεΓίδ ίη Γε^ηυηι Ιηηηι. δίβΐίιη δΐΐδείρίεηβ θερΓεε3ΐίοηεπι

ηΐρ.Ίΐη (Ιίχίΐ ηιίΗί Αηιεη (Ιίεο ΐίΒί, Ιιοιίΐο ηιεευηι επδ ίη ρβη-

άϊδο. Ει (1ε(1ίΐ ηιίΗί δί§ηαηι ίδΐυθ επιείδ ιϋοεηδ Ηοε ροΓίβηβ

ΙηΙατοααϋ α ία. φά βίβίηί , ταροηάϋ | ϊη ι'η/ίΠί ιηοΓίΐΗ εοιη ϋ•• . . Γ)" αριιά ι'η-

(ίτοι | νιτίιο άοιηίηί οιιπι ϋΙ> εάΐ' . . ϋ»ε οπι άοηι. | Ληο εχ ε<1ΡΓ ε$1 ; ι-ρΐίηιιί

Λίο, (}αο<1 ΌΛ ευηι ί!(ι οοαΐαηφί. Ι)»» οπι ααΐίτη | Ηίο ίί ηίαΐίί . . βάρΓ οπι Ηκ

| ίη αάυ. Ληίίο/ΐΓ. τικτν. οπή 1)1»! βάρ' εάΐτ §βπη . . Ο» ίη αάν. ΟΛτ«ίί τιυνπαή \

ρταείίαΐΐίή (βγΙργ ρη^παΐντί) . . ϋ» ρταβοιηο/ι αά ρταιΚαηάιιπι \ οοάή (εάρτ οοη'ίΐιπ)

ουιτι ΰΐιο . . ϋ» οοοχάϊ \ ρ<«ί οϋΐη ε^Ρ' . . Γοΐίηυί ίί ροιί | άίιηίά άκί (ϋ»<: ιΐίί-

πιιη) . . εάντ Βίπιίαειη | ϋίπιτη νινί (ϋ0 οιη; οίρ' βάά ίί) «η ηα6. (ϋ<: βάά ΐκαχυ,

5εΛ Γ6ΐϊ<ιιιϊ οιη) αΒΙΗπιεηάϊ (ίΐβ Ώ** εάν ; 0*> αί$ηιηρΙητ%).

Χ. ίαηοίίι . . ϋ« χαηοΐιΐ! \ φιετη νίά. (ϋ1» \'ίά. ίίχη») οαιη βάρ' Ι}1> . . Ό"

ΕΙ οντη υίάετηηΐ \ ΕΙ (Οο οπι) ^ιιίά αϊ φωά ρστΙ. ιί^η. (Ό* εάΐ* ροβΐ ίίί) ίη

(Οο οπι) ήιιπίίτ. (εάρΓ οιη) | 1ι$η οηιά(. ουπι ϋ•» εάρ•• §επη . . ϋ" |>Γ»επι άο-

ηιίηϊ | άιιτη νίηίτίί οιιπι ϋ»•: εάρΓ . . ΟΙ> φιαηάο νιη. Ι δίαίίιη (εάρΓ ()ιιί ίίοί.)

>ηκ. ίβρΓίο. (0° εάΡ"• οταΐίοηιιή) ηκατη άίχ. (είρΓ οίί) «7»ίΛί (0Λΐ αά πκ ; ε^ΡΓ

οπι) | βίρη. ίίίικί . . Ρ•1 εάν Ηοο βι'οη. , εΙ ε<1ρΓ ηπι οπίο. | Η<κ (ϋ>> Κοκ) ρν-
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ηηιΒυΙα ΐη ρ3Γ3<1ΐδο: εΐ δι ηοη (ΙίηιίδείΊΐ Ιε ίπ§Γ6(1ΐ βη^εΐυδ

ευδίοβ ρθΓηϋίδϊ , οδίεηϋε 1111 δΐ^ηυπι επιεΐδ, βΐ θΐοβδ 3(1 εηιη

(}υί3 Ιβίΐΐδ ΟΐΓΪδΙυδ ηΐίηδ (Ιεί (ριί ηοηε εηιείίίχυδ εδί ΐΓ3ηδ-

ηιΐ,Μΐ ηΐί'. Ουηι Ηοε Γεείδδεπ), (Ιίχί 3(1 αη^εΐιαπι ουδίοϋεηι

ρ3Γ3<]Ϊ8Ϊ η3εε οηιηίβ. (^υί εηηι Ηβεε α ιτιβ αυάίνΐΐ, «Ιηΐΐηι

βρεπεηδ ίη1ΐΌ(1ιιχΐΐ ηιε εΐ εοΐΐοεβνϊΐ πιε 3(1 (1εχΙ(Τ3ηι ρ3Γ3(1ίδϊ

(Ιΐεεηδ Εεεε ηιοίΐΐειιηι δυδίΐηε, εΐ ίη§Γε(1ίεΙιΐΓ οηιηίδ §εηεπβ

Ηυηΐ3ΐιϊ ρβΙεΓ Αίίληι ευηι οηιηίΐιηδ ίιΐϋδ βυίδ δηηιΊΐδ εΐ ίιΐδΐΐδ

ροδί ΐΓΐυπιρΗιιπι εΐ ^Ιοπηηι βδεεηδίοηίδ €ηπδΐί ιΐοηπηϊ επιεί-

ίϊχΐ. Ηβεε οηιηίβ νειΒη Ι.ιΙΐ'οηΐδ 3υ(1ίεη(εδ, οηιηεε δηηείΐ ρ3-

ΐΓΪβΓοΗββ εΐ ρνορηείβε ιιηβ νοεε (ΙΐχεπιηΙ Βεηεοϋεΐιΐδ (Ιοηιΐηιιβ

οηιηΐροΐεηδ, ρβίεΓ βεΙείΉΟΓυπι Βοηοηιηι εΐ ροίεΓ ιηΐβεπεοΓ-

άίβπηη, ςηί Ιβίεπι §Γ3(Ϊ3πι ρεεεβΙοπΒυδ Ιυίβ <1ε(1ίδ(ΐ εΐ ίη £Γ3-

ΐίβπι ρ;ιι•3(1ίδΊ Γείΐιιχΐδίϊ εΐ ίη 1υ3 ρΐη£ΐιΪ3 ρηδοιιη : φιία ηβεε

εδί δρπ'ίΐυβίΐδ νίΐβ εεΓίΐδδίηιη. Αηιεη, Απιεη.

ΓΑΡυτ XI. (XXVII.)

Ηβεε δΐιη! (Ιίνϊηα εΐ δβεΓ3 ηιγκΙεπη α,ικιε νίοϋηηΐδ εΐ 3α-

(ϋνΐπιοδ, ε§ο Κ3πηυδ εΐ Ιευεπίδ. Αηιρίίαδ ηοη δυηιυδ ρει•-

<αη« οαπι ϋ<Λ . . ϋ» Ηοο ρο/Ηα βΙ | ΙταηκπιϊίίΙ πα εαπι ϋ•> . . Ό»<: πιίήΐ πα Λιιο

αά 1ε. Ειΐΐ"1 βίο-: ΕΙ άεάίΐ πιίηί Λοο ααη. ιηϋΗης αά ραταάίαιαη, >ι( υι'ίο Ιιοε ίίρηο

αη<)βΙη$ οωΙ. ραι\ ίηΐτοηχϋίετεί ηιβ. £1 οοΙΙοεαηχ ηιε αηαείια ίη άεχίεταη ραταά. εΐο

| Ό>> οιη Ηαεΐ οχηηία — αιιάίυίΐ | αά άεχίεταπι . . ϋΓ αΗά ρατίαη \ ίχαΐίηε . .

ϋ» ίκΐιΐ Ιβ Λίο | ίί ϊηατεάίεΐιιτ οιιπι ϋ•> ιίΙργ . . Π» ηΐ νιατεάίαΐητ . . Όε ει νίάεί>ί$

ϊηατειίί , ρβτ^βηβ — ραΐτετη Αάαπααη \ ροαΐ ΙήνπιρΗιιπι ει αίατίαπι αεοεηςίοηκ Οιή-

ίίί άο. <τκο. ουπι ϋ« . . ϋ»Ι> ΟΑπϊίί άο. ετ. οπιί$8Ϊ3 ρποΓΪΐηιβ . . εάρ' οηι υηα οαηι

εΐ ι'υίίΐί | Ηαβο (Ο0 αιΐί αηίετη) — αηάχεηΐΐΐ οαιη ϋΊο εβΡ' . . Ώα- Οιιπι αιζ-

άίίβεηΐ οτηη. νε. ΙαίΓ. | ϊαηοί» (βάρΓ οπι) ρα. «ί ρτορΗ. οαπι Ό" είρτ β^Ρ' §εππ . .

ϋ»Ι> ραΙήαηΗαε \ ΒεηεάΜ. (εάρ' οηι) . . ϋ» α<1ά α | άοτηίη. οαπι 01•είρΓ βάρι

^βπη . . Ό»» άειίί | ρεεο. Ιαίί (ϋ80 βίυϊ) άβάίεΐί . . εο"Ρ» άεΛΗ, ρεΓ^βηβ κί ίη ααη-

άϊα ραταά. ίηίΓοάιιεετεΙ. εο5 αά ραίου,α ρί. εΐ αιηεηα , εΐ «ρίπΙαίί νϋα ηβατεί , Ατη.

| Ό» ιρχήίιιαίία ει ρίηί/ιιία ραίο. | φιία εΐο οαπι ϋΙ> . . Ό« ιρίήίααΚ υϊΐα άπατη ατ-

Ηαίιηα . . ϋ» «ριπίκαΐί υίΐα 5αηοί!55«πια εοΠοεα3Η. Απιεη. Εάρι βοΓπι βίο : βειεαηεΐ

3ίΐ/ άετ αίπιεεηΐία Ηεττ αϊη ναΐετ άετ εκίαεη ααϊίΐ, αίη ναΐετ άετ ΙαπηΙιιτΙζίαΙιαα, άετ

ίδΙΚοηε αηαά ΙιαΙ $εύεη ίεχηεη ίύηάετη, ιιηά υη$ εϊηαεβτΙ ίη άαί Ραταάεχ/)», ιιηά

οη^ άίε ιναι/ά άε$ ίϋοΙΙιι$Ι , ιιηά ίη άαι εινίρ ΙεΙιεη Απιεη. Εχ Απιβ εχΐΓβπιβ Ηβεε

ιιοΐανί: ΒεηεάίεΐΗ! φιί νεηίΐ ΐη ηοηιίηε άοηιίηί, άειι$ άοπιίηηι εΙ ίΙΙιιχί! ηοΙΪ3. Απιεη

(Ι ΑΙΙεΙιιϊα.

XI. Ηαεό ίΐίηί - - ε^ο Κατίηηί (ββρ» Οατ., Ό** ΟΗατ.) Η Ιεηο. (Ο™ Ιχη-

(Λ«ι<5, ε<ίρΓ Ι.ειιηΙίια ; ρΓοέΐεΓεβ εάρι Η»1 Ηβνπ βάί (ταΐτε) αετπιαηί [Η»νη ^βηιιήιϊ],

υρί*<1 {ταΐετ 7ΐΐΕΐ/ί). ΑπιρΙίιΐ! (εάρ' «ίά αιιβ) ηιιπι Ι)»•»* εθρ' . . ΑπιΒ Εί ροίΐιριαιη

ΕνβηΕ. αροετ. βιΐ. Τί»<•Ιιΐ'ΐΐ(]ηιΤ. 25
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ΠΗ881 €Π3ΓΓ3Γε 0βίβΓ3 ηιρΙεπ3 (Ιεί , δίεηΐ εοηΙεδΐ3Πδ ΜίιΚηΐΊ

3ΓςΗ3η§ε1ϋ8 (Ιίχΐΐ ηοΐήδ ΕαηΙεδ οαηι ίτβίπουδ νβδίπβ ίη Ιεπι-

δβίεηι επίίδ ΐη οΓΒΐίοηίΙιυκ οίηηιηηΐεδ εΐ ^ΙοπΓιοηηΙεδ ι•ε«υιτε-

εΐίοηειη αΌηιίηί Ιεβα ΟΙιπδΐί , ο,υί νοβ 3 ηιοΓίηίδ ΓεδυκαΙηνίΐ

δοουηι. Εΐ ευπι ηεηιίπε Ηοηιίηυηι εηΐίδ ΙοηυεηΙεδ εΐ βε(1ε-

Βίΐίδ ηΐ ηιυΐί, υδφΐε (Ιιιηι νεηίεΐ Ηοΐ'3 υΐ ρεπηίΐΐηΐ νοΒίβ ίρδε

άΌηιίηιΐδ ΓεΓεπ-ε δαβε ίΐΐνϊηΐΐβΐϊβ ηιγδΙεπ3. ΝοΒίδ βυίεηι ίιΐδδίΐ

Μιοηαεί 3Γεη3η§ε1π8 3ΐιιΙ»υ]3Γ6 Ιιηηβ ΙθΓ(1ηηεπι ίη Ιοειιηι ορί-

ηιυηι εΐ ρίη§αεηι, υϋ δυηΐ πιιιΐΐϊ αυί ηοΒίδοιπυ ΓεδϋίτρχεηιηΙ

ίη Ιεβίίηιοηίαηι Γεδοιτεείίοηίδ ΟΗπδΐί (Ιοηιϊηί: οριϊβ Ι;ιηΙιιηι

ΐΓεβ (ΙΊεδ ρβΓηιΐδβί βιιηιιΐδ, αυί δίητεχΐπΐΌβ 3 πιοΓίπϊδ, εείε-

!)ΐ•3ΐ'ε ϊη Ιεπίδηΐεηι ρ38οη3 (Ιοηιϊηί ειπη νίνεηΐϊΐηΐδ ρ.ΊΓοιιΓιΙπίί*

ιιοδίΓΐδ ίη Ιεδίίηιοηίιιηι ΓίδϋΐΎεείίοηίδ ΟΗπδΐί (Ιοπιίυί: ε! Ιιπρίί-

Ζ3ΐί δυηιυδ ίη δ3ηεΙο Ιοπίβηίδ Πυηιίηε, βεεϊρϊεηΐεδ δίη^υΐβδ

δίοΐβδ βΙΒβδ. Ει ροδί ΐΓεβ (Ιίεβ εεΙεΙίΓβΙο ρ.-ι λ«-Ιι.ι (Ιοηιϊηί Γ3ρΐί

δυηΐ ίη ηυΐηηυβ οηιηεδ α,υί ηοοΐδοιιηι ΓεδίπτεχεπιηΙ εΐ ρεΓ-

αΊιοΐΐ δΐιηΐ ΐΓ3Πδ ΙοΓίΙβηεηι, εΐ βηιρίίιΐδ 3 ηεηιίηε νίδί δΐιηί.

ϊοπ'ρίίπιηί Ι.ι•ηΙί\ΐ5 εί (,'αηιαια αίπι/ηίοί Ιοαιοί οατίαι, άίχιτυηΐ αά οπιηίί Ατηρίϊηι \

οιοττ. οεί. πιι/*ί. άά Γ.ιπη ϋ»1"* «1ΡΓ . . ΑπΛ άχατι ίίαπία άίνίηα ίί ίοοτα πιι/ίί.

ΟΛη'ίΙί (Ιοηιϊηί | οοη1ΐ!ΐαη$ (ειΐρ' (βίΐαηχ) . . ΑπΛ αιίαηι | ναΙή> οιιιβ ηΐ>Γ ΑπΛ

βίΡΓ . . Ο3 πιει» | εη'ίίί (ϋ* ίί ίτ.) ϊη οτ. οίατη. εί (εάΐ'Γ οπι ίί. ίί) αίοτ. οαπι Όα1>ο

ε^Ρ' . . ΑηΛ αάοταΐι Ιοοα ραίηοηι'ί (Ιοηιϊηί ηοίίπ' Ιίίυ Οίιπ'ίίί, οΙοτίρΌαηΙο; | ιίοιη.

Ι. Οητ. .. ΑπΛ άοηι. ίίιιι | οηί νο» ειιπι ΑπΛ εάΐρ' Γ.ϊρ5«<1 .. Ο» (ΐΐεπι Πΐ><:?) φιο$

(εχ βη-ΟΓε οοπιρεικΙΗ η»ΐιιιτι) | εί ιιάιο. (πΙρι• αρά ειϊίώ) ηί πικ/ί . . ΑπΛ οιπ |

«ίακε άαιη νιηϊιί (ΑιηΙ» νεηίαΙ) . . 0« άοηιο νηύαΐ | νο\>. χρα (εάρΓ οπι) άοτη. . .

Αηιΐ) νοι ά€υ$ \ ηιαι ιϋν. . . ΑηιΙ) τηαίε$1α1ί) ιηαι . . ΙΑμ&Ά !χια | Λοίι. αηΙ&η

(Απιΐ) £ί ηο6.) εαπι ϋ•>« Απιΐ) . . Ό» ΐάί" Λ'θ5 αηΐηι (ε(1ρΓ φκ") | ορίννιτη : ϊίβ άα

εοηίεοΙιΐΓ3 ε<Ιϊ(1ϊ ρΓΟ ορϋτηιηη | Οατ. άοτη. (0»« οη άο.) . . ΑπιΒ άοτη. ηοιίτϊ Ια.

&ντ. , εάΡ' /««« Οιγ. | ήΐίΐ'α ΙαηΙιωι Ιη! - - ςιιί ϊμγγ. α πιο. (ϋηο α πιο. αιιι' 5ΐπτ.)

— αιπι ιιίΒβηίίδ. (ϊ(β ϋ•> εάρΓ §επη , ϊΐεπι ικΐιΐίΐο Οίί/ιυο Ηβΐ Ι,ϊρίεΊ ; 0»« οπι) - -

ΓείΐίίΤ. (ϋ»<! οιη ; εάρ* ^επη οπι •η ίεϊί. ιΐ5η. (Ιοηιϊηί) 07»Γ. ο>ηί. ειιπι ϋ1>»ο ειίρι•

μ,ι ι .-η . . ΑπιΙ) (ββά νϊάε ρο$1) ειΐρ' οπι | ΑιηΒ ειΐρ' οπι 5αηοίο | αοαρι>η/ι> $ίη-

ανίαζ (ϊΐα εχ Απι1> Ι,ϊρβείΐ ; Γε1ϊ<}θϊ αίηφιΐί) - - εβίίΟΓΟίο ρα. άο. (η»εε ε<1ρΓ ; ϋ* ίί-

ίβΟΓαηίίί ρα. άο. , Ό" αΐβοταΐίοηίι ρακαι άο.) ταρίί (οηχη Ό* εάΡ' ; ϋΊ ηρΐτΐί) ηηιί

(βιΐρ' ίκηιιΐί, βεά ροίΐεα Μΐηί) ίη (Ω1• α) ηΐί6ί[)ΐΜ - - ίί (0& οπι) ρίηίΗίίί («(ΙΡ1

οπι βί ρίτίί. ιυς. ίοΓίίαη.) — ατηρίίιΐί (Όΐ> ίαη») α ηί. υϊίί ιιιηΐ ειιπι ϋο!> εϋρ^ . .

ϋ» ίί ίατη α ηί. «ι. 5ϋηί , οτηΐ38Ϊ$ ρι-ϊοπίιιιβ . . ΑπΛ αίίίρίίηΐίί βίη^ιιίαί !ΐο1α$ αίίιοϊ

(ειίαπι Ι^ίρ8«Λ ΙωοεΙ αεοι'ρ. ίίηρηίαί κίοΐαι οαηάίάαί) ηοη πιαηα (αοΐαβ ϊηοοηχιιϋΐα.

Ωάηάβ (Γίϊ (ίιΈϊ ρίπηιυί «υηιι» οηιηεδ ίη Λπυαίπη ραΐία άοτηϊηϊ οιΐιοταη , ίί 9«<-

6«5 υοίϋίί (ίοηιίπιο τευίίαΓί ία: ίρ«5 «η ΙβαΙίιηοηίιιηι ταηττεοΐίοηίι (ίχα. ΕΙ ροίί (ή-

άιιαηι ρο-αοίη ροκά <αο« ί«ηιι« α ηϋοιίηυ ίΓαηί Ιοτάαηΐτη νΐ α ηαηίηε νϊάιαιηιιτ
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ΝοΒΐδ ηιιΐπυ (ΙκΊιιηι εδί ΐη ΑππιβΙηΐη οίνϊίηΐε ΐη ΟΉΐϊοηΐοηδ

ρβΓδί$ΐ6Γε.

Ηαεε δΐιηΐ ψιαηΐη ηοΐίΐδ ΐυβδΐΐ (Ιοηιίηυδ ιεΓειτε νοΙ)ΐδ :

(ΙβΙε ίΙΓι Ιηικίριη εί οοηΓεδδΐοηεηι, εΐ ροεηΐΐεηΐίηηι 3£Ϊ1β, υΙ.

ηιΐδειεβΙυΓ νεδίπ. Ραχ νοΒίδ ά\) ΐρβο (Ιοηιΐηο Ιεβυ ΟητΐδΙο

εΐ δηΙνβΙοΓε οηπιΐηηι ηοδίτοπιηι. Αηιεη.

Εΐ ροδίφΐηηι ουηιρίενεηαηΐ οπιηΐβ δειίοείιίεδ ίιι δίη^ηίοδ

Ιοπιοβ εΙιηιΊηε, δππ'εχειυηΐ. Κβηηυδ «ηυΐεηι αποό* δοπρδίί,

(Ιεοϋΐ ΐη ηιηηιΐί; Αηηβε εί ΟαίρΗ»* εΐ (τβιτιηΙίβΙίδ; δίηιϊΐίίει• εΐ

Ι^ευεϊυδ αηοιΐ δεπρδίΐ, οΌοϋΐ ϊη ηιηηυδ Νΐοοίΐεηιΐ εί Ιοδερη. Εί

βυυΐΐο ΐΓ.ιηδϋ§υΓη<ί βυηΐ οηικίίιΐοΐί ηΐιηίδ, εί ηοη δυηΐ νΐβί

αηιρίϊιΐδ. δοπρΐ3 ηυΐεηι εοΓυπι ίηνεηία δηηΐ ηρφί,ιϋ.Ί, ηίΐιΐΐ

ηιβίυδ 3υ! ηιίηπδ 1ϊΐΙεΓ3 υηη.

ΙδΙη οηιηϊη ■κΙππγ.ίικ];! Κηπηί εί Ι/εηείί ό!ΐοΐ3 ηυίΐΐειίδ

ηηιηίδ δγη3£θ£3 Ιυϋβεοηιηι, η<1 ΐηνΐορηι (ΙίχρΓπηΙ \ΓεΓε ΐδΐ3

<ιιιιμΊ;ι :ι (Ιοηιΐηο δπηΐ ΓποΙη, εί Ηεηε(1ΐεΙιΐδ (Ιοηιίηυδ ΐη δεεηΚι

ι/ίςοβ ίη (ίίίΐη $ιαιηάατη (/ήε ; βεαιηάί ?) αιΐνβηΐιιβ άοητΐηί ειιηι ίαποίί» οιηηίύΗΐ ιηιΐ-

ΙαηΙη. | ΛίοΜί αυΐιτη ΛίοΙνιη αϊ (Ι,ΐρβεί «αά1 α ΜίεηαιΙε ατοΗαηαεΙο σιια/βηι») ίη

ΑΗτηαΙηία είπ'/αίβ ίη οταΐίοηίοα.1 ρίτίίί/ίτί |Χίρ8ει1 ρβΓϊίυβταΓβηΐΜβ) ειιπι ΑπΛ Γ.ϊρ»ε<1

. . ι-οΐΐαυί οπι

φιαηία . . ϋ« »ιι/5ΐβπ'α ψιαι \ άοτηΐηηχ (Ό** άιαί) η[. νοο. (ΑπιΙ) οπι) | ΛαΙ(

(ϋβΐιο ρι-ηρπι βί) ίίΚ Ιαηά. (ΑπιΙ) βαο1 β» οίοη'αη» ε( Ηοηοητη) — «1 (ίΐ« ΑιηΙ) , ϋ1>

βί) πιίΐίτιαίΗΤ (ϋ»ο βί πιίϊβτβΙιιίιΐΓ) υβίίπ . . βιΐρ' οπι | α!) ι'ρβο άοτη. οαπι ϋ•> <•<ΙρΓ

. . Όλο α άοτη. άβο | βί ιαΐν. «ηιπιιιηι ηο$1τοηαη . . εαρι• ιαΐν. ηο$Ιτο | Ατηεη . .

Ι)»ε ΙβΓ ηυοεηΐ . . εο"ρΓ οπι. ΑπιΒ οπι Ραχ υβηιιε Ακμή.

Εί ρυαίψιαηι — ίη (ϋ» οπι) ιίηρ. Ιοτη. εΛα. «ιιιτβα;. (Ω» ιατίρ3ΐηιηΙ) . . Αηιη

οπι Ι Καπη«5 (ι«1 βαρτ») — «οπρϊ. (ϋ» αιΐίΐ ίη (όπιο οΛοΓίαί) . . ΑπιΒ Εί Ιοηιηπι

οατίαβ φι&η «ίη'ρϊίί €ατ. | ι'η ι» «/μι." ειιπι Ι)•» . . Απιπ ίη ιιιαιιπ, ϋ•1" ίη τηαηίί»» |

ίϊηι. βί Ι.ειιάηα (αϊ βυρΓβ) ίν»ο/ί βοήριχΐ (Ι)'1 οι1<1 ίη /»»ι»ιυη> βΟΓίαβ) . . Απιπ Η

ιίικηι $στ. ΐΜιάνι | ϊη «ηοηΐϋ: πι βηΐβ. Εάρ•1 βίε: Εί εοηιρίίίίί οπιηίοιίϊ Οαήηυι

τιάάίάϊΐ Κκοάαηο βί /ο5β;;/ι ίηοιηα: βαι-ίαβ | ΚΙ αηΐήΐο - - ν»ί απιρίίηχ . . Αιη!> /■;/

3ΐαϋη% ηοη αρρατηεηιηΐ | 8οήρΙα — ίην. αι. αιφιαίϊα ευπο Ό»« ε^Ρ' . . ϋ!> δεπ'-

ρίαβ (αοή]ΐΙιι>αι• ?) — ίπυεηίαβ «μ. αιιριαίιβ . . Αηιΐ/ οπι | ηί/ιίΐ ηιαί. αηΐ (!)•> νιΙ)

ηη'η. (ΡΛΐ α<1ά ηαύίηΐία, ϊΐεπι <-ι1ι,Γ ρο$( κηα; Ι)'' ;ιιΙ<1 νβί ίη) Ιίίί. «ηα (Ηηΐ ικΐι!

ίη /πιο /(«//«ι ίη αΐίο, βϊπιίΙϊΐεΓςυε βΐϊϊ ΚαοβιΚ) . . Απιο οπι

/ίίπ οηιηία αάιιι. Κατ. βί Ι,βικ. (αε ΙιΪ5 ηοιηίιιίΐι. νίίΐο βιιρΓα) — οηηά «ι/ιι.

/ιι/ί. (β(1ΡΓ οπι «ηιιι. ι-ι Ι»//.) «/! ίην. άίχ. (Απιο Οπιηβί αηίβπι εκιη αυάίκβηί υιτοα

κτίρΐιιτατχιιη , άίχ.) — άοιηίηω (οαπι ϋ>> εάρ' ; ϋ»» βία /βίΐ« , ΑπιΙ) άαα Ι&αΠ)

Ατηεη . . Ιιίρβεί Ιηάαά βτοο ροζίφιωη λαβε «τί;/ίο νίιΐίηιηΐ ΙεαιτιιηΙ βί ίηίβίίβ-

χ(τηη) , ΙητύαΙχ εοτητηοϋ βί οοη[ηή ίη $ε άίχεηιηΐ Υιτε, νεη, νιτι, ανία ίιία ίη[αΙ-

ΙαΙιίΗΙΐΤ α <Ιεο /αεία $ι/ηί: βί ((βιιβίϋείυί ιίί (ίίΐ/5 ίη «βεκία «βεηίοηιηι, >4ηιβη. ί/«(•(•

/■«ι»» οηιηία /«//πι ά>ί /ίίίυηι β»β (αίαηΐητ; φιοά ίαηιβη «ί (αίεταηυτ, αΜΙ α »»*/>/>.

25*
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δεοηίοπιηι, Αηιεη. Ει εχίοπιηΐ οηιιΐΡδ οοηι ηΐ3§ηη δοΙΙΐοΐΐιι-

ιΐϊηε, ουηι ΙιηιοΓε εί ΐΓεηιοΓε ρεΓοιιΐίεηΙεβ ρβοίοπι βυη , εί ηυ-

ίβΓΟΓίΙ υηιΐ5(]ΐη$φΐβ ϊη ρΓοριίη 8ϋ3.

Ηηεο οηιηϊη φΐηο (ΙίιΊα βιιηΐ η Ιυ<1<Ίβΐ8 ίη «γηη^ο^η βο-

ηιηι, βίαΐϊηι Ιοδερη ρΙ Νίοοα'ρηιιΐδ ηηηπηίίηνρπιηΐ ρΓαεδίάί.

Εΐ ίρβο ΡίΙηΙιΐδ βοπρβίΐ οηιηϊη ορηο £ΡδΙη οΙ (1ΐεΐ3 βιιηΐ ό!ρ

Ιρδίι η Ιικίηρίδ, οΙ ροδίιίΐ οηιηϊη νρι•1)η ίη οοΛίοΐουκ ρΓηοΙοπί

81ΐί ριιΙιΓιοίδ.

€Α?υτ XII. (XXVIII.)

ΡοδίΗηοο ίη§ΓΡ85ΐΐ8 ΡϋηΙιΐδ ΙαιιρΙπιιι Ιικίηεοπιηι οοπ^γρ-

§;ινίΐ οπιηρβ ρηηοίροδ βΜβηΙοΙιιηι ρΙ §Γηηιηι;ιΐίοο8 ρΙ βεΐ'ίυηδ

ΡΙ 1ρ§ίδ οΌοΙΟΓΡδ, Ρΐ ίη§ΓΡ881Ι8 Ρ8ΐ ουηι 018 ίη 8ί»01'3ΠΙΐηΐ ΙοιιιρΙι,

εΐ ίϋδδίΐ οΙ οηιηοδ ίηηιιηρ οΙ.ίικΙογροΙιιγ, ρΙ αΊχϊΐ ρίβ Αηιϋΐιιηι

ηαΙ)ρηιιΐ8 φΐοα" ίριηηο'αηι ηιηςηηηι οίοΐίοίηεοηηι 1ι.ίΙ)ρΙΪ8 ίη

Ιοηιρίο ίδΙο : ρΓορίΡΓ Ηοο νο§;ο νοβ υΐ ηηΐρ η«8 ρπίΡβΡηίρΙϋΓ.

Εΐ οαηι ηρροιίηΐ'ρΐυι• ίρβη οίΐιΐϊοΐΐιεεα η φΐηίΙυοΓ ηιίηίδίηδ

3ογο εΐ §εηιπιίδ ρΓΟίίοδίδ οπιηΐη, ϋ"ίχίΐ Ρίΐηΐιΐδ ηιΐ οηιηοδ Οοη-

δϊτηϊΐίΐιτ νύρ' ^γγπι. | Εί (ΑπΛ οηι) ιχίιτ. ηηηκχ . . εάρ* ηιΜ «ε .•>"ι/ιιπ;/')ι|(ΐ , Απιΐ)

Λο 5ΐ/ηα0θ0α ΙαιψΗ | <Ήτη «κι. εί Ιταηοτί . . Ι.ΐρ$«<1 ΐη-,ηυη Ιίηχοτο εί ρανοη . .

ΐ'<1ρ<• εί Ιίτηοτι . . ΑιτιΗ οπι | ρεταιϋεηίεϊ σιπι Αηιΐ) εάρ* Ι,ϊρβεΊ αΐϊίβααε εοιία" . .

0»Ι)« ιΐ ρετεκίιεπιηί (- αΐίίίηιηΐ) | εί αΜετιιηΙ (Ηανη ηάίιηίη! , εάν αϋίίΐφκ) --

$αα . . Αιη1> οπι

ί/αεε οτηηία — ίρκ (ϋ»« οπι) — ριιΜίε» . . Απιο ίοιορη αηίαη εί ΙΊίΓΰά.

αηηαηαανίτ. οηιηία αιρτα άίοΐα ΡοηΙίο ΡίΙαΙο. Ηαιο α\ιάί(ηα ΡίΙ. Ιιιΐϋ οχαηρία άίφ

Ι,ΐΊΐι-ιί εί Ι'ιιιίιιι α Νιε. (1 Ιοί. ΙταάίΙα ('ί ροϊΐίίί ία ίη ριιΜιι-ί* οοάά. ρταεί. .<ιιί . .

ο(1ΐ" Ιοί. νΐτο εί Νιε. ίΐαίίτη αηηηηάαυ. ρταιίίάί οηιηϊα , αμαΐ ίρα ραηιϋ ίη οοάά.

ριώΐ. ρταιίοήί . . Ηβνη οπι.

XII. Οιιιίιΐιιηΐ Ηοο οιιριιΐ ΟΙ>« Ηβνη βίΐρ' ; ΙιβοεαΙ η» Απιο Ηαΐ Ι^ϊρ»•1

ειΐρ' §βπη.

Ρθ8ίΛ. — οηιπί» .. ΑπιΙ> ΕΙ ροεΙΗαιο ίηφτιααί Ρ«Ι. «η («ηιρ(. ΙΊκΙ. ϊηυεηίΐ ι»

ίΐ/ηο^ο^α τηαηηα ιΐ (ιΐεΐβ ?) «οη^τίι/αίοί οτητκχ . . ΗβΙ Ροίί?ι. ίηαηιεια Ρϋ. ΙαηρΙαα

ΐοηνοαιυίΐ οτηηα: | ρΗηο. βαο. εί 0Γατ7ΐτη. (εί φ•, θχ ΑπιΒ ί.ΐρ8β<1 ; θα οπι) —

άοείοτΐί . . Ηυΐ Ιηάαιο! εί βπιηιηιαίίεο.•; | «Ι ίϋίϊίί — άα. (ίι . . Απιο εί Γορανύ

Ρίί. οιηηεΐ, εί ρΓαεεερϋ οίαιιοίετε ίαηχια$ εί άϊχ. αά οτηηι$ | Απιο Λιιάίι-ΐνιιιχ ουίο

ιιιααηα ΜΜ. (3ί ϊη ίετηρί» χαίο νκτατίο (Η»Ι οπι ιη ίί. ίίίο). Βοαο υο3 κί ρΓαειεη-

ΙείΜΓ ίρβα Ι)Μ. ίη ιηαηίΐηις ναΐή!. | ΕΙ οιαη αρρστίαηίητ εΐε οχ ΐ-ϊρδβιΐ . . ϋ» Εί

ε«ηι {Ιεροτίαβίεηί ίίίαηι ίιί6ί. τηαρη. α αα. η»η»(η* - - οηιαίαιη, ίΐρπι ΑπιΒ Ηοο [αοΐο

Ιιιάαά ίΐαφιβ ΗΗίοΙΙκοαιη ηααη. α φι. ιηιη. (ΙεροτίαυετΜπί - - οτηαΐατη \ Απιο ει

ο«το | α </(η»ιη. ρτεί. ε«πι ϋα ΑιηΙ) . . Ι,ϊρβειΐ εί ΟΓοεηίο | Οοηίντο . . ϋ» Αάίχιτο
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ίϋΓο νοβ ροΓ ίίοιιπι ρηΐιυιη νεβίΓΟΠίΠ), ςυί ίυδδίΐ νοδ (ειηρίυηι

ϊδίικί ;κ;(ϋΙιι:,Ίΐτ Ιοοο δΟΟίίΐΓΜ ηιικ, ηε μίίιιιι πηΐιί (3εε3(ίδ

Ν 08 ηο8(Ϊ8 οιιιηίη φΐ.ιΐ' δοπρίη 8ΐιιι( ϊιι ίβΐη ]^ΐί>1ϊοΐΙιεοα ; 86(1

ιπιιΐί' (Ιίείΐε 81 νοβ ίιι δοπρίυπδ ίηνεηίδΐίδ Ϊ8(ιπιι Ιεδίιηι, α,ιιεηι

(.τυιίΠχίδΐίδ, βδδβ ΓιΙΐυηι ο!εί νεηΐιιιαηι ρΓο δβΐυΐε ^εηεπδ Ιιιι-

ηιοηί, εί Ίιι ψιηιιΐϊδ βηηίδ Ιεηιροπιηι νεηίιε (1εοε1>3(. Μηηί-

ΓεδίΗΐε ηιίηί 8ΐ ί^ηοΓβηίεδ επητι ιτιιιίΓιχίκΙίδ ηυί δοίεηίεδ.

1ΐ3 ((ιιμιιγ.ίΙΪ Αηηαδ εΐ Οη'ιρΗοδ ΐιΐδδεπιηΐ εχίτε (1ε δαεΓ.ι-

πο εε(εΐΌδ οηιηεβ <^νιΐ ευηι ίρδίδ εΓοηΙ, εΐ ίρδί οίβυδεπιηΐ

οηιηεδ ίηηυβδ ΙεηιρΙΐ εΐ δηα'ηπί, εΐ (Ιίχεπιηί 3(1 Ρί1π(υπι Οοη-

ίυι-αΐί δΐιηιυδ α (ε, ϊικΙι•\ 1>οηε, ρει* 3ε(1ίίιε3(ίοηεηι Ιεπιρίί

ϊδΐΐυδ, νεί'ίΐαΐεηι εί Γβίϊοηεηι ηΐ3ηίίεδ(ηηι ίϊΐή Γβεεί'ε. ΡοδΙ-

(|π;ιηι επιείΐΐχίηιπδ Ιεδίιηι ί^ηοΓηηΙεδ (Ιεί ΓιΙίπηι εββε, ριιίηηΐεδ

ρεΓ ;ιΙί(|ΐΐιχΙ ε,ΊΓηιεη ΓβεεΓε ευηι νίιΐιιίεδ, Γεείηιιΐδ δγηη^ο^αηι

ιιι.Ί^ιιηηι ίη Ϊ8(ο (ειτιρίο. Εί εοηΓει-εηΙεβ 3(1 ίηνίεεηι (1ε δί§ηίδ

νΊτΙκΙπηι <ρηβ ΓεεεΓβί. Ιεβυδ, ηιυΐΐοδ εχ §εηει•ε ηοδίΐ'ο ΙεβΙεβ

ΐηνεηΐπιυδ, φιί (Ιίχεί'υηΙ Ιεδίιηι ροδί ρηδδΐοηειη ηιοΓίϊδ νίνπιιι

δε νΐίΐΐδδε εί ίη αΐΐΐΐυοϋηεηι οοείΐ ρεηε(ιη88ε. Εί ο!ιιοδ (εδ(ε8

(|υοδ Ιε8ΐΐ8 :• ηιοιΊιιΐδ ιεδίΐδοΐΐηνίΐ νίιΐίηιιιβ , €|ΐιΐ ηπιΙΐ3 ηιίπι-

ΙιίΙΐη φΐηε ΓεειΙ Ιεβηδ ίη ηιοιίιιίβ βηηιιηΐίηνεΓυπΙ ηοΒίδ, φΐηε

| ραίπΛη ναΐτοτ. οιιπι ΑπιΙ> . . Ό* βίο ραΐταη νειίτιιτη | φιί ίααίΐ — βαοΛ «ί«5

ίΐιηι ΑηιΙι . . Ι)» ςυί (εάΐ «ο ίΐίίίϋ ΙετηρΙ. ίαίικί αεάϊβεαή | ΑηιΙι οιη ηβ ΐ'επιχι ηιί.

Ιαο. | $ίά »ιμη(• άνήΐε (Ό*- ΛίηΊοΙε) !ΐ αιπι ΙΙηΙ Ι .ΐ |>-.«•«' . . ΑιηΙ> εί «ί | άε!>εΙ>αΙ οιιιη

ΑηιΙι . . υ» <ίϊΖ»ιΐ55βί | 5• ί^ησταηίεβ — !οϊιηΙ(3 οιιπι Απιο . . ϋ" βίο οπι

ΑπΛ ΕΙ εοτηυταΐΐ — βχΪΓί οπιικ'.ι- άε «αετ. φιί εταηΐ χη ΙειηρΙο - - εΐαηαεηιιιΐ

ι'αιιιιαϊ οίο | &οηβ ουπι ΑπΛ Ηαΐ Ι,ίρβοί . . ϋ» οιη | 1ιϊρ»«<• ρετ αειίϊ/ϊοαίοπ >/ι \

ΙεηιρΙί ϊ$1ίΐίί . . ΑηΛ αά(1 εί ιαοταήιαη είιυ | νιτϋαίαιι ( Αιη1> αιΜ άίοβτε ΙίΙιί) ΐΐ

ταΐ. ιηαηί[. (ιΜ (ΑπιΒ οπι πιαηί/. Η.) \ Ι.ϊρ8<-'Ί ίρχιηιι /ϋίΐϋΐι ΐ'ί.<ί άιϊ νϊνίηΐϊί ίη 56-

Γΐιία | ριτ αΐίηιιοά οαηηιη οιιπι 1)•ι Η»1 Ι,ϊ[ΐ5«'•Ι (αάά ίΐ ατίί άίαΜκα) . . ΑιηΙ> ριτ

αΐϊφια οατνήηα | (αοατΐ . . ΑιπΙ> [κιααε | ίη ί)Ιο ΙαηρΙο ϋυηι ΑηιΙι 1ιί|ΐ.•>«<1 . . 1)3

αά ΐιΊΐιρΙηΐιι ίίΐαά | αιΐ ίηυχοαη . . 1,ί|ΐ>«1 8(1(1 !αρί«η1«τ ε/. ηιαίιΐΓβ | ι!ί .μ';/ιιι'.< πι ι

ψιαε (1 ,Ϊ|>.η«!»Ι ιριαα') οιιιη ΑιηΙι 1.ΐρ5β«1 . . Π» ΐί(ΐηα νίΓΐ. ςιιαβ | φιί άίχαιιηΐ . .

Ιιίρββά β(ι€ ,ίι;;ιΐϋ« άϊαηΙΐΒ . . ΛιτιΙ> οπι | Ι('.«ιιηι ευηι ΑιηΙι . . 1,ίρ•,«(1 1)3 οπι | ροΛ

ραια. τηοτία (ί.ϊρβ««• οπι) . . ΑιπΙ) ρο$1 πιοτίειη ιΐ ραιήοηειη \ κ νίάϊ)$ι . . 1 ,ϊρ»«ιΐ

ικΐιΐ ΙοφκηΙαη ααη άί$ώριιΙί3 ιοίί αηάϊυαιε | εί ίη (Ι.ίρ^ΐ'Ί οπι) (Μ. ο. ρβηε!να$!ί

(Ι,ίρββί ρεηείταηΐεη νίάίαέ) αχτα Απιο Ιιϊρβεά . . Ο• οπι | φιοί οητα Α™!) 1.ίρ$β<1

. . ϋ» φιοηαη εοτροτσ | ίείΐ/ί . . ί.ϊρ5β>1 αάά άεί /ϊίίιυ | ςηί (Απιο ίί) ιηιιΙΙα . .

ίιίρββ•1 ρΓβεπι (Όΐιίιιπη ίι/ιιι.ί οιιη» ίριίχριε ΙοαιΙί 5κηιιΐ5 | ίη «ηοτίηίϊ . . ΑπιΙ) ίη ίη-

(ιηΐΗΜ . . ί.ϊρβ<(1 ίηί«Γ χηοτΙιιΟΒ εί αριιά ίη/ϊεΓ05 | φιαε (Ιιίρβ•»• αο>(1 οηιηία) —
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ίη ιτ)3ηΐΒυ5 ηοδίπβ δα•ίρΐ3 ΗαΒεπηίδ. ΝοδίΓΒ^υο εοηδαείικίο

εδί οριοίΐ οηιηΐ ηηηο 3ηΙε ηοδίηαπι δγη3£0»3ηι 3ρεπεηΙεδ ϊκίαηι

83ηοΐ3Πΐ 1ϊϊ1>ΙΐοΐΗροίΐηι . Ιεδί ΐηιοηίιιηι (Ιεί ('ΧφΓιπηπίδ. Εΐ ίιινβ-

ΐΜΐηπ8 ίη ΗΒγο ρηηιο (1ε $ερΙυ3£ΐηΐ3, ηΒί ΙοειιΙιΐδ εδί ΜίοπΛεΙ

3ΐΐ1ΐ3ΐι^ε1ιΐ8 3(1 Ιειίίιιηι Γιΐΐυηι Α(1πε ρπηιί ηοηιίηίδ (1ε φΐίηφίε

ιιιΐΙ1ΐΕ>ιΐδ εΐ φΐπ)£εηΙΐ8 3ηηίδ, ίη ψιίυιΐδ νεηΐηπίδ εββεΐ (1ε οοε-

Ιίδ (ΙίΙεείίδδίηηΐδ (Ιεί ηΊίυδ Οηπδΐιΐδ : εΐ ηοΊιιιο εοηδίίΐεπινίηηΐδ

(]πο(1 ΓοΓδίίηη ίρβε εβδεί (Ιευδ ΙδΓβεΙ φίί (Ιίχϊΐ 3(1 Μογβειι Κ;ι<:

(ϊΙ)ί ηιτηιη Ιεδίηηιοηΐϊ ίη Ιοη^ΐίικίίιιεηι πιΐπίοππη (Ιυοιηηι εί

δεηιίδ, ίη Ιαΐϊίικίΐηεηι οπηίΐί ιμίπιν εΐ δεηιίδ, ίη ;ι!ΐίΐιι<Γιιιοιη

< πΐ/ιΐί υηίιΐδ εΐ δεηιίδ. Ιη ίδΐίδ ψιίηψιε δεηιίδ ηιΐιίΐίδ ΐπίεΐΐε-

χίιηιιβ εΐ οο§;ηονίηιυδ ίΒΒπεβηι 3ΐτηε νείειίβ ΙβδΙβπιεηΐί , (]ϋΐ3

ίη ψιίηψκ; εΐ δεηιίδ ηιίΐΐίΐιπδ 3ηηοΓϋπι νεηΐυηΐδ εδδεί Ιεδίΐδ

ΟΗιίδΙϋδ ίη 3Γ03 οοΓροιίδ, εΐ ίηνεηίηιιΐδ ίρδίιηι (Ιεηηι ΙδΓηεΙ

εβδε, Γιΐίϋηι (Ιεί. (,ίϋίβ ροδί ραδδίοηεηι είιιβ ποδ ρπηείρεδ

83εει•(1οΙυηι, 3(1ηιίΓ3ηΙεδ δί§η3 φίβε ρΓορΙεΓ ειιηι ΓιεΙίΒηΙ, βρε-

πιίηιιΐδ Βί1)1ίο1ηεο3ηι ίδίηηι, εχ^υίτοπίεδ οπιηεδ §εηεΓηΐίοηεδ

αβφΐε 3(1 ^εηει•3ΐίοηεηι ΙοβερΗ, εΐ ΜβΓΪηηι ηιηΐιεηι ΟΗηβΐΐ εχ

δεηιίηε ϋηνί(1 εδβε εοπιριιίβηΐεδ: εΐ ίηνεηίηπίδ φ,ιοίΐ, φΐο ίε-

ίοτϊρία (Ι,ίριβα αίά ϊηίετρτεΐαΐα εί άεείαταΐα) Λ«1χ>ηιι/« . . Απι1> φι. ί(τί/«<πιηί τηαηίδ.

ϊΐιίί | ΝοίίΓαςκβ (Τ,ϊρββί ίΐιίηι) οοηί. είί — εί ίηνεηπηχχ; κΪΓηίΙϊΐβΓ Η«1 ιϊαιΐ (ρπιβ-

πίΙΙι (αεετε πιναουΐα οτη\$β\ζ (βοίιηηί βι/ηαβοραιη ιΐο) βοιυι/εί. αϊ ψιοιΐ οιιιηί αηηο

απ/ε Ιβπιρίυπι α<κίρίεηίβ$ ίβίαηι ΜΙΙ. εί ΙαΙαη (βίο ηιαίκ) άύ εχηιιίητηυα , (Ι ίην. . .

ΛπιΒ Λαεο πηιηι'α (αάάβ ΗβΙ)βπΙε5?) πο5 άηο ρπηοίρε», τεφιϊτεηίει υτηηιτη ηριααο-

αατη, αρεπ'βη/εβ ίιίαιη 6ίί>ί. ΙαΙίιηοηΐοηηη άεϊ , εκριϊτιηΐεβ ίηνεηίπιυ* | Αάαε .. Απι1>

β(1(1 8ιά (οΓ. ι'ηίΥα υΐ>ϊ Μβιη ηοηιρη , 8ε/Λ, βχ ΑπΛ ειΐκΐίπιακ) | α> φιϊηαηε --

νβηίωτ» εϊίβί . . \π\}> άίοαΐ! Ιη ηιιίηφιε »ι/(. ψι\η<ι. αηη. νίηΐιιηα ΐταΐ \ ιΐ αάΐιυι:

(Η»βο Απιΐ) οπι) οοηήά. φιοά (βΛ <}ΐιϊα) /οΓί. ι'ρίβ (Ο» ΐϊί<) «5ΐϊί (ϋβ αί) άΐ. /«τ.

ψι< (ΑπΛ ν(1 φιΐ) - - ΙαΙίΙηάίηηη (ϋ« αΙΙίίικΙ.) - - αΐΐϋιιά. (ϋ» ΙαΙιΙηά.) - - ιαηύ

. . Ι Ι,ιΙ ιιιιι πιι;ι ειιηι 56(]η. ιι^ιρκ• ((«Ή»» Ιιτ. ι$Μ βΗιαη (ίι'ί. | ίη ι'λ-Ί'5 (ϋ•1 Μι) </κίη-

ψιι !ΐιη{$ αιΜΚ$ (Ώ» φιίης. οι6. βί 8οηίι) ίηί. βί 009η. [αΜοαη (ϋ» ιη [αύτϊοα) - -

ίη (Απιΐι οπι) οιλ β! ββηιίί ιηι'1. αηηοτ, (Ο» ςϋ. ιηίΐΐίΐι. αηηοτχιτη βί .«βπιι>) — ίη ατοα

βοΓρ. | βί ΐΜΐ.'βιιίιιΐΗ.ς οιιιη ΑγπΙ) . . ϋ» βί ιίο κηρίκτοβ ηοίίΓαβ ίβίίαηίι/Γ | ίρβυβι

(ίβΜηι /ιτ. ΐίίΐ βί. άεϊ οιιπι ΑπιΙ> . . ϋ» ίρι. /!/. άΗ ε35ΐ βί άοτηίτΜίη ιΐ Γβοβπι Ι&.

(Ηίίο ρο»ί — ρΓίηο. ιαατά. (Ι,ίρδβα βΛιΙ εί ίβηίοτβί ρίε6ίί Ιαάαιοηιηί) — φακ

χπορίη (Ι,ϊρδβιΙ ρετ) ειζη» /ϊβδαηί (Ι,ίρββα η(](1 οοη[(5ΐίιή) αρ. ίιίδί. ίιί. (Ι,ϊρϊβΛ 3(Μ

βυιη ιηαιρια ίοΙΙίάΙηάίηί εί ίησεηίί Ιαύοτε αβ χκηιηια ιΙίΙίοεηίιΉ) . . Ηαΐ £( ραι$ίοη*ιη

οι'ικ ηο> αάηιπαηία βί ϊί^ηα φιαε [αάίύαΐ, ρτορΙεΓ εκπ» αρβτίεηίβ5 6ί6ί. Ιΐεηι ΑπΛ

Ι'βΓ ιηκίίο! (ίίβϊ ηοι άαο ητίηοίρβ* ίΓαηίβυηίει οηιηβιη ΜΙ>1. | ει^ιιΐΓ. (οο<1. βάά ρεή

οιηη. αεη. ιιχι. αά </εη. ΙοίερΗ, βί Μαηαιη - - εοηιρκίσηίββ, βί ίηυεη. ομοΛ (/«ο (οοα.
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είΐ (Ιευβ εοείιιηι εΐ Ιειτβπι εΐ ρππιυη] Ηοηιίηεηι, βΒ ϊρβο Ιεπι-

ροΐ'ο ηβφΐε 3(1 (ΙίΙυνίυηι βιιηΐ ;ιπιπ (Ιιιο ηιΊ11ί;ι (XXI 1; εΐ 3

(ΙίΙιινίο ιΐ8(|ΐκ• 3(1 Ιηιτίδ ;κ•(1ϊΓιυ;ιΐίοιΐ(•ιη ηιιιιΊ ψιίη§εηΐί XXXI;

εΐ α Ιιιιτίδ 3ε(1ΐΠθ3ΐϊοηε ιιβι"]ΐιι• 3(1 ΑΒΓβΚβηι βηηί ϋΟΎΙ; εΙ βΒ

ΛΙ)γ;ιΙι.ίιιι ιι.•ίι|ΐκ• 3(1νεη(υηι ΠΠοπιηι ΙδΓβεΙ (1ε Ει^νρΙο ηηΐιΐ

(Χ(ΧΙ.ΧΧ ; 3ΐ> είίΐα ίϊΙΐοΓυηι ΙδΓ3ε1 (1ε Ε^γρΙο υβψιε 3(1 Ιεηι-

ρΙΊ αεαΊΓιεβίίοηεηι ηηπΐ 1)\1 ; (•Ι 3 Ιεηιρίί 3β(1ϊΓκ?αΐίοηβ υχψιε

3(1 ίρδίιΐδ Ιεηιρίί (ΙεδΙπιείίοηειη ηηηί (ΧίΧΙιΧΠΠ ; ηδφΐε Ηίο

ίηνεπίηηΐδ ίη 1)ΊΙ)Ιίοΐ Ιιγι-.ί Εδ(1ΐ'3ε : Γε^αΪΓεηΙεδ 3ϋ ΐιιεεικίϊο

Ιεηιρίί υδα^ιιε 3(1νεη1υηι Οηιίδΐί εΐ η3ΐίνίΐ3ΐεηι είηβ ίηνεηίηιηδ

βηηοδ εββε ϋΓΧΧΧνί. (^υί ΓαεηιιιΙ δίηιπί βηηί V ηιΐΐΐΐα (ρίη-

£εηΐϊ, δίουΐ ίηνεηίηιυδ δίτίρΐηιη ίη ΙμΙιΙΪοΙΙηό.ί ρΓ3εηιιηΙΪ3δδε

ΜίεΗβεΙ 3Γεη3ΐΐ£ε1υηι 3(1 ΙειΊίυηι ίΐΐίυηι Αίίβε δείΗ, ίη (ραίη-

ηυε εΐ δεηιίδ ηιίΙ1ίηυ$ οηηοπαιη 3(1νεηϊδδε ΟηπδΙαηι Γιϋιιπι (Ιεί.

ϋδφΐε ηυηε ηειηίηί (Ιίχϊηιυδ, ιι! ηοη εβδεί (Ιίδδεηδίο ίη δ^ηβ-

£0§;ίδ ιιοδίπδ: εΐ ηιιηε εοηίιη'3δΐί ηοβ, ΐιιι1<•χ οοηε, ρεΓ ίδΐ3πι

δ3ΐιι•1ηηι Βΐ1)ΙϊοΐΗοεαηι Ιεδίίηιοηίοπιπι (Ιεί, εΐ ηιαηϊίρδίυηι 1ι1)ί

ίβείπηίδ. Ει ηοδ εοηίιΐΓ3νίηιυδ 1ε ρεΓ νίΐηηι εΐ ν.ίΙιιΙριιι Ιπηηι,

ηηεο νειΙ>3 ηεπιίιπ ηΐ3ΐιίΓεδΐ3 ΓαεεΓε ίη Ιεπίδβίεηι.

οπι) [εεϊΙ. — άχιο ηχχΙΙχα ΟΟΧΙΙ ειιπι ΑπΛ . . Π» Ι,ϊρββί ιχ^ιάτ. οτηηεβ αεη. (ΙΛρδβΊ

»Λ<1 αο Αάαηχ) ηβοηβ αά αεη. ΙυίερΗ εΙ Μαήαε (\λ\>&*& &άά ΕΙ ίηυεηχπχχι$ ρεηεταίχο-

ηεπχ Ιοί. ει Ματίαε) ηιαΙτίς /β5Μ, εοχηνηίαηΐε! (ΙΑρ&& οπι) εχ ίβτηχηε ΰανχά ε$$ε

(ϋιΐρ8<-'ΐΙ αάίΐ οοηφη/αη/βίαι/β) , χηνεηίχηηβ εα φιαε (εείΐ άοπχίηχΐί , εΙ αηαηάο (Ί ,ίρδί'ϋ

οιηηία αηαβ (εε. άοτη. άεχχβ αιιαηαΌ) [εεχΐ εοείηχη ει Ιετταηχ εΙ ρήτηητη ηοηχχηεηχ (Γ>ίρδ<:<1

3αΜ οπχηίχιηι Ηοχηχηχιηχ ραΐτ&ή) Λάαιη υίσι/β αά άίίχινίχιηχ, αηη» άηο ηιίΙΙία άαοεηΐί εΐ

άχιοάεσίπι (Ι-ΐρβε•1 οπι βχίΓΡΠία ιΐίςιιβ αά άίΐνν. υηι«}ΐιε οπιηϊα ΓεΚα,ϋβ ^παε οοπιρα-

ι.ιΐίιηι• ιη βηηοπιπι οοηΐΐηοηΐ) . . Ηαΐ εχφιϊτ. αεηετ. αο Αάαιη υ$<ιαε αά ΜαΗατη εΐ

Ιοιερίι, ίηνεηίιηΐίί αο Λάαιη Η3φιε αά άίΐιιυ. άηο ίηίΙΙία αηηοτιιτη αμαάήηαεηΙο$ εΐ

άχιοάεεήη αηηο$ | ει α άίΐηνίο — άε Εαι/ρΙο ΟΟΟΟίΧΧ (ηιιπιβπ ρο8ΐεπθΓβ8 Ιτββ

Ι.ΧΧ ηοη 53(Ϊ8 οεΗϊ 5ϋηί) -- αηηι' ΟΟΟΟΪΛ11Η -- ΰΟΧΧΧΥΙ. ουπ» Απι1> . . Ό»,

ίΐεπι 1Ι;ιΙ «1 α άχίαυ. χι$φιε αά ΑοταΗαιη αηηί ηοηαεηίί άηοάεάτη (Η»Ι υηαάτίη<)εηΙθί>

εΙ Γΐ(/ίιιί• άιιοί) «ί αύ Αοταηαηι ιιαφιι' αά Μηιμαι αηηί φιαάτϊηαεηΐί Ιή<)ίηΙα: εΐ άε

Μοχ/αε ιυοίίΐ; αά Παυχά τε$ειη αηηί ί/ιιίηαίπ/ί άεοεηχ (Ηαΐ άχιεεηίοί άεεεηχ) : εΐ α ΓΗι-

νχά χιιφιε αά ΐΓαηιηχχοταΙχοηεηχ Βαί)ΐ//οηι> αηιιχ αμχηαεηΐχ (Ηαΐ αχιηοί άχιεεηίοι) : ει

άε ΐΓαπίηκ'ι/ΓαίιΌηβ ΒαΙη/Ιοηχί ηα^ιιε αά χηεαηιαίχοηβχη ΟΗταΙί αχχηχ φχαάτχηαεηΐχ (Ηιιΐ

αηηοβ αμαάηη^εηίοβ ΜαχηΙα εΐ οοίό). | ^ιιί [ηετηηί εχτηχχΐ αηηί (Η;ι1 εΐ Μ αχχηχ αχχηχιΐ

χχιηείχ βχιηΐ; ϋ» ίί ^«ηί η'ηιιιί) V ηχίΙΙία (Ι ψιχηα. (Η«1 Ο» 8αηχχί ρι-ο αιιίηο.). Ηαηο

'ππιρηίαΐ ϊοπί'πι νϊΐίΪ8 1300Γ3Γ6 ϊη Γ(κ1(1. πονΙιίν ΙιίίηΐΝ οπιηίοιίδ Γ;ιιϊ1(' |»;ιΙ*Ί. Ιη

ΑπιΒ εηίιη χίηςιιίοπιπι αηηοηιηι εοηιριιΐ3ΐίο ΐ3είΐ 5430, «Ι άββπιΐ 70; ίη 1)3 4964,

ιΙι-ΙκΊιηιί ίβίΐιΐΓ 536; ίη ΗηΙ Λεπΐ^πε ηοη ηιιηιειηηΙιΐΓ ηίίϊ 4112 ί. ε. 1388 ιηηιιι*

ιρκιηι 5500. | «ίοηί «ηιιβηίιηκί - - ηχαχιχ[. (αοεη χη ΙετχΐίαΙετη αιπι Απιΐ3 . . ϋ» εΐ
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Οαριιτ ΧΙΠ. (XXIX.)

Η»60 νει!)3 Αηηβε εΐ ΟηϊρΗιιε 3ΐκϋεΐιδ Ρίΐθίαβ οτυπία Γβ-

ροδίιΐΐ ϊη §ε8ΐίδ δηΐνηίοπχ (Ιυηπηί ίη αχίίειίηΐδ ριιΐιΐίεϊδ μιηε-

Ιοπί δΐιΐ, εΐ δοπρδΐΐ ερίδΙοΐ3Π) 3(1 €1αιΐ(1ίιιηι Γε^εηι ιιι•1>ιδ Εο-

ηι;ιε (Ιίεειίδ

Ροηΐίυδ Ρϊΐβίαδ (Ί;ιικ1ίο ΐ'ε§ί βαο κηΐυΐεπι.

ΝυρεΓ 3εοί(1ΐΐ, (ριοίΐ εΐ ΐρβε ρΓο1>3νί, Ιικίαεοδ ρεΓ ϊπνί-

(Ιϊαηι 8ε δυοδίιυε ροχΙεΓΟδ επκίεΐί εοικίειητιηΐϊοηε ρυπϊδδε.

ϋεπί^υε εαπι ρΐ'οηιίδδυηι ΚβΙίεΓεηΙ ρηίΓεκ εοηιιη ηαοιΐ ίΐΐίδ

(Ιεαβ εοπιιη ιηϊΐΙθΓβΙ <1ε εοείο νμπ<1 νιιι δαυηι, φαί εοΓαπι ηιε-

ΐ'ίΐο τεχ (ΙϊοεΓεϊϋΓ, εΐ ηυηε δε ρΓοπήδεπΙ ρει• νίΓ^ίηεηι πιϊδ-

51ΠΊ1Π1 3(1 Ιειτβδ : ίδΙε ϊΐ3(]υε ηε ρΓ3εδί(1ε ϊη Ιικίηεαηι οιιηι νε-

5»ο αρρατεί φιοά Ιαιιι φιεκχ ατυοφχίηιυ$ ί«ΐί5 ΟΗή$Ιιι$ άή /ϊίίΊιί ε$Ι, νεηιι (Ι οββιι-

ροΐεηα άίυ$. Λνκη . . Ηϋΐ ηίΐιίΐ βίπιϊΐε Ικιβοί

XIII. Ιΐαεο νετοα - - άίεεηε εχ Αίτιο» 8υηΙ. Ργϊογ» υη» ευπι εβρ. ρπιεεβ-

ιΐεηΐε οτηϊΐΐυηΐ ϋ•»: εάρΓ , 50(1 ροβίεηοτα ΜπτίΙίΐεΓ εχηίοεοΐ. Εΐι?ιιίηι ϋΐιε ίϊε Ικι-

οεηΐ: Εί (Ό* οπι) ροίΐ Ιχαεο (Ό* άΑΛ ιρκ) Ρϋαίιυ ίοπρίίΐ ερκίοίαπχ αά (ΐΓ(κτη Λο-

τηατη ΟΙαηάίο (ϋε οόΜ χπιρεταίοη) άχοεη». Ρογγο ειΐρ' ΡοίΙιαφιβ νοίβτα Οκαη ηχιη-

ειατβ Λαβε οηχηχα ίοπρίϋ ερχίΐοΐαηχ άχοεηί. Οεηίηυε οοά. Ηβΐ. ευπι ϋ•> Γβεϊΐ, ρπιε-

ΙεΓβίΐ νβΓΟ Ηαεε ρπιβπιίΐΐίι : Οιιαε ΒεφιιιηΙητ ηυη οτεάιιηΐυτ ρετίχηετε αά εναηαείχιιηχ

Νϊοοάετηί, φιαηιφιατη 5κί> αιάιηι ηατταίχοηχ! «ϊτΐε χη ηοηη\Μί$ «χεηχρΙατϋηΐ3 ι-ίρίτΐαη-

Ιχατ αά$ατχρΙα.

ΟΙαιιά. ηρχ (π. 1. ΑτηΙ>» ϋε, απίε ΟΙαηάίο Ό* ΗϊΙ; οηι Οαβ ΑιηΙ>1» ε<1ρ' Μβγο

Ηε£, ϊΐεπτ ΙειΙΒΓ) βιιο (ευπτ Ατηΐρΐ ϋ1>, ίΐεπι Οιιε Απώ•» οίΐρ'; οπι 0« Ηαΐ, ϊΐεπα

Μ»γο Ηε§ ΙεχΐβΓ) . . δίχ (,'ίακίίι'ο ΤίύιΗο Κετοηί «ηιρ.

φιοά (Ι: ϊΐβ ιΊϊαηι εάρ••; $εά οά<1. ρίειί^αε ίί φιοά, Απιδ•» φιοά, Απιο» (ο

φιοά. νίάεοβΙιΐΓ οιηηϊιιυ φιοά ιΐ εάεηάατη ε$5β. Οηιεοε Ιε^ίΐιΐΓ οτιερ αυτός

(αΐά3 αύτ. έγώ, εί1 £γώ) έγΰμ^σα (- νωσα) | ιρ5β .. Αιη1ιΙ> ιαο \ 5ε $ηο$<{ιμ

ειιπι Απιο» ΑιηοΙ) Όε Ουε εάρ* εΐε , Ηεπι ΙεχΙβΓ . . ϋ* ΗβΙ οπι 5« | ροίΐίτοι . .

ΜβΓΟ π>3ΐβ αάά Ινβιιιη. Απιο» ϊη πιαΐ{;ίηε ικ!ιιηΐ;ι!ιιηι ΗβόεΙ Οητώ/υι» ει-υεί/ίχίΐΜ,

υηάε αά<1ϊΐ3πιεα(ηιη ίϊΐιΐίΐ 11υχί»ε ν!(1εΙι>Γ. | Απι1>ΐ' οτιιάεΐί ( \ιη1>1> οπι) άααιηαιϊβηί

| ριιηίιιε (Οαε ριιηΐνΐαε). ΟΓαεεε εβί £τιμωρησαντο . . ΟΗηβ ρεταηϊαε. δίχ ηαε

υδ<)ϋε $ίε: Νιιρετ εοηϋριί, οΐίίϋί τεί ίρεε Ιι$1ίι εαε ροιειιιη, Ιιιάαιο» ίαε ϊριοί ρο-

ιΙεΗοτε$α\ιε !ΐΐ03 ιιηίνεηοε ρετ ίηνίάίατη οηιάεΐί άαιηηαΐϊοηε ρετάίάί3$ε. | ϋεηίφιε οιιβι

ειιπι Αιηο» ΑπΛΙ) Ουε Ο" Ηβ^ ΜιίΓε ; ϊΐεπι ΟΗηϊ δϊχ Οιιηχ εηίιη . . ϋΙ> εάρΓ Ηιιΐ

Βε φιο έκτη. ϋε ^γ. Ιεχί. Ηιιε (]ϋα(ΐΓ»ι άμέλει. | ραίτε» εοτιαη . . Αίτιο» ραιΥίοιιι

ίοπιηι | ίαηείιαη ίκυτη οππι Ουε 0« Απιΐ)1> εϋρΓ Ηε§, ΐΐεπι Απιο» (ρι-αεπιίωο

/ϊίιιιιη) Οηαί (Ίιιΐιΐίΐο ρΐίυτη) ; ϊΐβπι βΐίιιτη ηιιαη Μ»Γε . . ϋΙ> ιαηΐΐο ϊΐιο. Οπιεεε

ωΐ τον αγιον αυ'τοΰ | ει Ηαηε $ε ευπι Ουε Ό" ΑπιΙιΙι ($εά οπι «β ρτοπώ.) Μβτε

Ηε£ . . Απιο» ειιηι $ε; βάρ' Πιείΐιτη $ε; Ό*> εΐ ηαεε. ΟΓβρεε εβί χαΐ ιεΛΙ3 οιη) τού

τον, εάι τοΰτ. δί [ ρτοιηαΐηί .. Απιο» ίρίε ρτοηΜ | αά (Ηε§ χη) Ιατα$ (Ηε$

ΑπιόΙ» - Γοτη) ευπι ϋ!>ο Οηε ε<1ρΓ Μβιε ; ϊίειη Απιοο Ηε§ . . Απιΐ)» Ηβΐ ίη ίβτό.

ΟΓββοε ίπ\ την γήν | χίίε (ειιιτι Απιό» Μ»γο, ΐιεπι ίί Ουε; 0•>ο ΑωοΙ> Ηε^ ϊί/ΐΜΐ)
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ηΪ556ΐ, ρΙ νίίΐίδδβηί βαπι οβεοοδ Ί11αιηίηη85β, Ιβρτοδοδ πιυη-

(1θ5δΡ, ρ3Γ3ΐγΙΪ0Ο5 0ϋΓ35δ0, (ΙπβΠΙΟΙΙΘδ ζί> 1ΐΟιΊιΠιιΙ)υδ Γϋ§;388Ρ,

ηιοιίαοδ ρΐϊ.ιηι 8ϋ5θϊΐ385β, ίηιρριβδδΡ νβηΐίβ, ;πιιΙηι1ηδ$ο βίοοΐδ

ρρ<ϋ1ηΐ5 δΐιρρΓ υικίηδ ηιηΐΊδ, ρΐ ιηιιΐΐη .ιΐιη 8Ϊ§ιΐ3 πιίπιουίοππιι

ίραδδβ: ρΙ οιιηι οηιηίδ ρορυΐυδ Ιιιιΐηρυπιιη ΓιΙϊιιηι <1ρΐ ΐΐΐυηι

Ρ386 άΐορΓΡΐ, ϊηνίίϋπιιι οοηΐΓ3 Ρΐιηι ρ33δί δυηΐ ρπηοΐρρδ 530ΡΓ-

(ΙυΙυιη ΡΙ Ιρηρι-υηΙ ρυηι ρΙ ιιιίΗϊ ΐΓα(1ί(1ρι*υηΙ , ρΙ αΐϊα ρΓΟ βΐϊίβ

ίί. «η« ρηι«ϊσ> (ρΓο ηίι> ΑηιοΛ φιαή ηχ Ιχιάαιοηαη , ει ροδί ϊη Ιηάαιαηι αύά εί

άαα Ηιοταιοηιηί) ίη Ιηάαιαηι (Ουε Μηγο ΑπΛΊ -άαια, ει Ουε» βόΊΙ Ηεδταεοηιιη)

ειιπι υεηίωεί (Ηα ΑηΛ Μογο ; Οαε ειιπι ι$$«1 ; 0<>* Ηε£ Λέω ί/εοταεοπιπι οοπι ιηι'-

5ΐ586ί, ΑπιοΊ οοιτυριε Ηιαταιοτ. άιιιι ειιιη ι$$ιη) εί ηάΊ'κι. (Οιιε ΜαΓΟ αικίίίίεηί)

«ιιτη (Ό* ευτη Ηιοταη , ΑπΛ ΗεύΓαιϊ ιιιηϊ) . . ειΐρ* εί ηιβ ρταείία'ε ίη ίιΐίίαία Λμο

τηίίίιαΙ , νίάβηΙίΒ ιητη Ιηάαεί. ΟΓαεοα $ϊο παο-εαΐ: ούτος το£νυν έμοΰ ηγεμονεύον

τος ηλϋεν εις την Ίουδαίαν. καΐ εΐδον αυτόν. ΟΙιαβ Ιιαεο ει δΐιρεποπι βίο: φιοά

άιυι ϋΐοηιιη τηΜιτιΙ ριτ νιτρική ίαηοίητη ειιιιπι βίνηη , φιί ηχ ιοτιιτη ηκτίίο άΊ'εε-

τιΐητ , Ηηηο ηιε ρταεήΛε πάιίΐ ίη Ιηάαιαηι. (Ηιεπι οιιτη νίάίιιιηΐ . . δϊχ ίικίι; β Ια -

ηίφιι βίο : ϋντη ιηήη ιχ οτααιίοηιηχ ρτοτηίαίΒ τηαίοηιηι ίριοηιτη αχκΛοτίΙαΙι ηοιρίί!

ίιοε εχίρεείαΓεηί \ιΙ άαιι ίΐίοτυι» ρετ νίτρηετη ίηνεηοιιίατη Βΐίίίετεί οιιΐ ίιιη τιχ εο-

τητη άίαηΐιιτ, Λιιπο ιπβ ρταιιιηΐι τηϊίΗ ίη Ιηάαιαηι. Ιί, φιοά οτηηίοχίί ηοίηηι ΐίΐ,

οοεοίί υίίΐίΐη ηβΐίίχιιοαΐ εΐο | ΑπγιΙ)• άαιπι. ιβηαααι (εΐίαιπ ΑηΛ1» ε/^υβαίδε) αΰ

Ιιοιη. ; τηοτί. ιιΐίο. αηΐε ΙιρτοίΟί ροηϊΐ ; Ίίετα αηΐβ ίπιρίτα5$ε αΛά ηιηίοί ίοςκί /εε<55£

| ϋ1> οπι ίερΓΟϊΟί - - ιιιιάί. |' είι'αη» ευπι ϋ•": Ουε Ηρ§ . . ΑπιΙ)»!" ΗβΙ εάν οσι,

ίΐβπι Ιεχίβ•• . . ΜβΓο αηιΐοήΐαΐι \ Ο* ίτηριταη | $ίαηα ηυταοηίοτ. άχνα ϋ1» Απιΐ)»

(ϊΐεπι τηχταιηία ιΐ ήαηα εάί' , ηιίτααιίη δΐχ) . . Ουε Απώ*• Μογο ΟΗαβ ηιίΓοΜίία . .

Ηε§ οηι. Οιβεοε εβί ϊαυμόσιβ (ειΐίΐ2 θαύματα) | εί (ίΐβ Ό^> Από» ε<1ΐΙΓ; ΜαΓΟ

ηυηο ; ϋ" Οιιε βΐπψιβ οηι) αιηι (οιΙργ οηι , Αηι1>1> έκτη ϊαίίυτ) οηιηϊί ρορ. (ϊΐα

Αιηπ»Ι> Οαε Μβγο Ηε§ 0Η»8 ; 0••ο εάΐ"1 ηνιΙΙί άι ρορηίο) — εβίί (Αη-.Ι)»1• οπι) άί-

οατιΐ (ϊΐα ΑπιΒ»1> Μογο Ηε§ 0Ιΐ35 , ϊΐεηι άκιτιηΐ Οιιε ; ϋ!> οτιάιτιηί , ϋ" ατιάίάι-

ηιηί) | ΐηνίάιαιη οο. ευπι ραιΗ ϊυπί ευπι ϋ•"! ΑπιΒΙ» εάρΓ ΜβΓο Ηρ^ Ηΐϋβ^ηε . .

Οιιε ίηνίάιιι εο ε|ΐιη άίΐοΐί 5ηηί, «ϊπιϊΗΐεΓ Απι!)» | ρπ'ηο. ακΐτά. ευπι Ουε ράρ^

ΑπιοΙ> Απι!)» (ίειΐ Ϊ8ΐε βίε: εί ρπηε. !αοιτά. ϊηνϊάία εο. ευιη άηοΐί, εί ρπ'ηιί «αοετ-

αΌΙε$ εί βοήοαι ιΐ ΙΊιαήχαϋί ιοηιρηΚιηάιηΙΐΒ ει/ι/ι ε(ε) δϊχ, ΐιιτη ρηπε. Ινάαιοηιηι

Μηγο Ηβ§ 0Η»8 . . 01": ρπ'ηο. ια&τά. 8ατϊοαι Η ΡΗατκαιί Ιηάαιοηαη. \ (ίηυεπιηί

««η» εί ιηίλ* (Ηε§ ΟΗαβ ηχίηίαχιι) οππι Ουε Απι1)>> Ηε§ Μβγο ΟΗαβ . . ϋ•>» Απιο*

βάρΓ ίεηεηίε: (ΛπιΙ)« εοτηρΓε/ιετκΙεηίε!) ευπι (Ι)Γ- οηι , ειΐρ' &άά εί) ι/ιι/ιί. Γ,™•ιτ

5Ϊε Ιε^ΐΙαΓ φίϊόνω ουν (οάι καΐ φί>., οά1 οπι ουν) οί αρχιερείς κατ' α<3τοΰ κινού

μενοι έκράτησαν αΰτον κα) ίμοί (οιΐ1 κρατη'σαντες έμοί) αύτον παρίδωκαν εΐο.

δϊχ ροβΐ οοεείί «ίί. ηίΐίΐιιιοαΐ δίο: ΙερτοίΟϊ τηυηάαοαί, τΐίοίχύοί ηιτνίι αιταυάΐ: νί-

(ίεπιτιί ουοοικ ίραιηι άααηοηία αοιαί$3ΐ αίανι οί)5εί8θί ίρχήΐίοηι ίτηνιιιτχΐίί Ιίοαταιιι:

Πίοτίυοϊ ίΐαη ιχ κριιίοτίί ίρήι ηιιαάΐανίΐ ; οοιάίιοαηΐ ίριί νιηίοτυιη ΙητΙίηιι , ηεεΪ5

ριάίου! ηιατι ίηαηιΰνίαϋαΐ : (ιοίΐ α/ίο φιοφιι ρετιπιιίία ιηίπιηιία, ηί υαίβο είι'αη» ίηΐιτ

Ιιιάαιο) εί ρίεοειη άεί /ίΐΐιιβ (Ικιτιίητ. Ρτίηοίρα υιτο βαεεταΌίυηι αεπιυίαίίοιιε εί ίι'-

νοτι ίηιίίηείί αο!υεΓ8<ι6αηίυΓ ίίϋ , οαρίυπιαυε ίίίιιηι ηιίήί ίΓαιίίιίεηιιιί βίο | αίία ρτυ
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πιΐΗϊ ηιειιίϊειιίεβ ιΐίχεπιηΐ ϊκΐιιπι ηιη^ηηι εβδε εί εοηΐΓ3 1ε§ειη

60Γυηι 3§;θΓβ.

Ε^ο ηυΐεηι ΟΓεθΐίΙί ΐΐα εδδε, εί Πη^θΐΐθίαω Ιγπ ύΐιΐϊ ϋΐυηι

31'Βϊΐπο εοΓϋΐιι. ΙΙΓι :πιΙοιη επιοίίΐχεπιηΐ ειιιτι, εί δβρυΐΐο ειι-

8(ο(1εβ 3(]!ΓιΙηιοπιηΐ. ΙΙΙε βυΐεηι ιηί1ίΐΐΙ)ΐΐδ ηιεϊδ ειΐδΐούίεηΐϊΐηΐδ

ιΐϊο Ιοιίίο Γεδίιπεχΐί. Ιιι 1;ιπ1ιιιη αυΙεπι εχ3Γδί( ίιιϊ(]ΐιϊΐη$ Ιυ-

ίΙαεοΓαπι υΐ (Ιαΐ'εηί ρεεαηίβδ ηιΐϋΐίΐΜΐδ ηιείβ άίεεηΐεβ ϋίείΐε

ςυία (1Ϊ8(ϊ[)ΐιΙϊ είιΐδ εοΓρυβ ίρδΐπδ Γ3ρυεπιηΙ. δειΐ ειιπι 3εεε-

αίϋί (Αηιΐ)ΐι αΐίηά ρο$1 αΐχχιά) . . Μ. 1 1 γ ;η1<! ιηιιΙΙα \ ιιίώί τηεηΐκηία οαιη Αιηΐι•"»,

ϊΐεπι («χίε' καταψευσάμενοι . . Γοΐίηιπ τηχΜ άί εο «ηεηίίεπίίϊ | άίχιηιηΐ οαια Οιιε

λιπο»1» εάρΓ, ϊίειη Ικχΐβτ . . Γείΐφιϊ «(1(1 αβαταιία \ ίίΐιιτη (Απω» εάρ•1 ϊΙΙχαη, \χιΜ>

ειιηι) Μαθητή (ΑπΛ» τηαΗαηιαη : Τΐιί εχ νϊΐΐο ε(1ϊ(1ίΐ χηα^ηιιιή) ι$$ί εί εο. Ιβρ. εοτιιτη

(ΑπΛ» οπι ; ει1ΡΓ εο. (ίίΐιιη) α$ετε. 8ϊχ ροδί ΙταάχάεηιηΙ ρεπ;ίΐ αηι'ηΐϋίχ 5εεΙεη!>ια

εχιπχ τεχιχη (αείεηΙεΒ: τηααχίΐη αρρεΙΙαοαηΙ αίψιε Ιε^ίβ εοηιχη άε3εΗοτεηχ εί εοηίπι-

άκίοταη.

ετεάχάχ αιτη Οπβ Ό" Αππ1>1> Μβιτ Ηε£ εΐο . . ΑπιΙ) (οτιάίΠΒ, 88(1 βεο,ιιεαίε «Ι)

ϋ•> βάρΓ μπιεπι νετοϊ» ιοτχιχη. Οιαεοβ εβί πιστεύσας. 8ίχ βίο ρεΓ§ϊι : Οχιχοχιβ ρετ-

ίΐια$ίθ7ΐίΙηΐ3 3(άχιεΙχΐ3 ϊρ$ί (χάεχη συετεί» εοηιτη αιΙΜΙηιί, ρααείΐαίητη^ηε χρ8χ$ Ιταάχάχ

νΐ ρτο ατοχίτίο ίη ειιηι αηίτηαάυιτίρταηΐ. | εηιεχβχ. ειαη . . ΑπιΙ)* Ηαΐ Π>> β(1ρϊ αά!(1

«η (0•> ε(1ρ>• οιτι) ίι'οηο , μηείειτβααιιε ΑπΛ αάά αεαίεϊ! ίηίττ άχιο! ΙαΙτοηα | εί 5ε-

ρχιΙΙο (ϊ(α Οιιε Αιηΐι1» | αάά ιο] Ηε§ ; Μιιιχ ΟΗαβ 8ίχ ίίριΛοτο) ευίί. αάΊχϋηιετ. ειιηι

Οαε Απι1)1> Ηο§ Μογο ΟΗαβ ϋϊχ . . ϋ1>ε Ηιιΐ εϋρΓ εί ιηοτΙυΜτη (ϋ« οιυ) $η>ιΙίιηΙα

ΟΗΐΙοάΐΒ ρθ3Η(ηιηΙ , ρθΓ{;(ΐηΙΐ]αε 0<= βάν τηχΐίΐιι ρταιίοτϋ ηΐίί, «ί ίίρηαπ/ίί τηοηιιηΐϋη-

Ιχιτη αδιεπιπί (ε(1ρ>• αά τηοη. ιχχι$ ρΓΟ εί ίϊ^η. εΐο) . . ΑπιΙ) βί νιοτίιιηνι κρΗΗεηΙα

Οιαεεε 1ε§ϊκιι- κα\ ταφέντος αΰτοϋ φύλακας κατέστησαν έπ' αυτόν. | ΒΙΐ αηίαιι

(Απι1)Ι> υετο) — Γίϊίοτεχίί ουπι Οαβ ϋ» Αγπ1)1> Ηεβ Μ;ιιε Οιηβ, ϊιεαι ΙεχΙΒΓ αυτός

8ε των στρατιωτών μου_ φυλαττοντων αυτόν ττ) τρίτη η'μ^?α άνε'στη . . Ο1» ΗηΙ

ηχΗχΊ,χοχΐ! ρταβίοήί χηεχ τηοηιαηεηΐιιτη άη) αι$ΙοάχιηίχΙ>ιΐ8 εί «ίριιαηΐιίιΐϋ (ϋ1• -«ίίί ι/ισηυ-

ηχίηίχαη) άίε ΙηΙίο (Ό^> -χα) η$ηττ. άΐ χηοηηιηεηΐο (Ηιιΐ »(!(! νίυΜί). Ιιεπι εϋρ^ ίίίίί

αηίετη ειαη εικίοΛ. εί $χαηαηΙΟ>. ιηοηιινι. ά\ι ΙετΙία ταιιττ. νίνιιβ . . Αιηΐ)» εί αιϊΐϊΐη

αΐ3ΐοάχΐηΙ(3 ηιοηιιιηι'ηίιΐΗΐ, εί (ίίβ ΙετΙχο ταιιχΎ. α ιηοΓίηίς α τηοηντηεηίο. | /η (Ηαΐ

οηι) ΙαηΙιαη αηίαη (ϋΚ»8 αά(1 αάυιΤ3ΐΐ3 ίΐιχή) . . ΑιηΙι•» ΙΙ^τιαη αχιΙεχη \ χηίψιχΙ<ι\

(ιΊ.3 1)1> ΑηΛ ε(1ρ••; Ω» Ηε§ Μηγο 0Η»5 ηεςιχί/ι'ο,• Οοε ΑηιΙ)1> χηνχάίά) Ιχιάαεοτ.

(είΐρ'1 Η»1 Απ»!)!" εοτχιηχ, ΑιτιΒ» εοτίΐΐί εοπιηι) . . §Γαεεβ εβί η" των 'ίουδ. πονηρία |

ρεειιιιίοϊ οαιη Ώ•», ίιεπι άργΰρια Ιεχίί' . . β« ΑιηΒ»•" εΐε ριοιιηίατη | ιηχΟΙ. ηκίί

(ΑιηΒ ηθ3ΐτΪ3, ΙεχΙΒΓ οπι) άκιηΐΜ οαηι ϋ•> ΑπΛ ΙεχΙί' . . βυε Αιηϋ•• Μηγο εώ <ϋ—

εεηίε! . . ϋο Ηε§ ει«ίο(1ιί)Μ5 εί άχατβηΐ. Έάν αϊ άηία ριοιιηία τηχΙχΙχοιΐ3 3ηα$ιτιιηΙ

ίΐίεειιίε» | οοτρ. χρβ. (Αηι1)1> ε«ω) ταριιεηιηΐ (έκλεψαν) ειιιη Ουβ Αιηο1» Ηβ§ Μ;ιγο

Οιαβ ίεχΙίΓ (8ε^ οά' αάά ίλϋόντες 8ιά της νυκτός, νκΐε ροίΐ) . . ΟΙ« εάν ητρ.

εχιΐ3 ριτ ποείειπ (χιταΐί 3ΐιηΙ; ϊίεπι Απιο» ηοΐί! άθΓηχχ(ηΙΟ>ιΐ3 ιιοείβ (υταϋ 8χιη1 ειιηχ,

βε(1 ρΓακΙεΓε» α(1ι1 ίί 3Χ\)ηαΙιαη ηιοηητηηιΐιιχη (αΐίει-α πκιππ ;»1ι1!ι.ιιηι ε*1 ηοή) ϊ«ι>«-

ιιοΊΐηί 3χοΐίΙ [ιιεταΐ. Ο ψιαιιία [αΐ3ίΙα8 Ιχιάαιοηιχη. Ιίηάβ ηκχίΓΓνχϋ, ςκία ο&Ιίηιιι

οίοΐίίΐίΐ» ηιοιίΗΐηρτιίί (ΙίηιίιετυηΙ 3ΪαηαΙχαη εί Ιαρχάεπι ηια^ηχητι 8ΐιρβη>03χΙχιιη. δίχ Ιιβετ

ει ρΓ3εεΕ(1ΐ!ΐιΐΐα δίο ΗβΙιβΙ : Οιια/ίΜπηιί «ι/ίίΜΓ ι'Κιιηι, ίί «εροίετο αχιο ΜηάίΙχα ιταΐ

ι-ιΐίΐοάα ααΊιίΐηκηιηΐ, ίηίετ ςι*05 βίϊαιη εα; ιηείί ιιιί/ίίίίίΐΐ5 ηοηηιΜί βταηΐ, ςιιί ΙετΙχο άκ
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ρϊδδεηΐ ρβοϋηΐ38, (|υο(1 ίαοΐυπι 1*α6Γ2ΐ Ι306ΓΘ ηοη ροίηεηιηΐ:

Π3Π1 61 ίΗϋηΐ ΓβδαΓΓβΧΙδδβ Ιεδίοΐί δΐιηΐ 5β νϊίίίδδβ βΐ δβ 3 Ιιι-

(Ιβείδ ρεευηίηπι ηοεερΐδδε.

Ηβεε ΐίΐεο ΐη§βδδί ηε α,πϊδ αΙίΐθΓ ιιημιΙι;ιΙιπ', εί εχίδΐίηιεδ

ιτε(1εη(1ϋπι ηιεικίπεϋδ Ιικίαεοηιηι.

ίρ$ηιη α τηοτίηα ηίχιΤΒίηΙιτη νίάιτηηΐ. Νεφιϋία αυίιτη Ιυάαίοηιηι ηιαι/ίί Ηοο (αοΙο

ίχαηΐί, ηηηατατηηΐφιι πιαςπαιη ρεευηιαηιπι νίτη ίρίίβ ηιίΐίΐίΐιηα , α,ηαΐεηιΐ! άίιοϊρηίοί

ίρίίηί ηοείιι ΰοτριΐί ταρηί!$ι ρτηιάκαηηΐ. \ Η(Α αιηχ οιιιπ 6ιιε ΑπιοΊ Ηε§ , ϊΐεπι

Ιεχίβ' . . Ο1"0 Απω» Ηιιΐ Μίΐίίίί αιιΐιηι τηε» (ϋο Απιο οπι) οιιηι ; ίιεπι Μογο ΕΙ εκ-

χίοίίι'ί οιιπ» ] ρεει/ηιαβ ευπι 0>> ΑπιΒ ΗβΙ . . ι-εϋππϊ ρεεοηίατη \ φιοά (Οιιε Μηγο

φιίά) [α. [αβταί (Οιιε Μίΐιχ /κεη'1) ίαε. ηοη ροί. ειιπι Απιο•> Οπε ΜηΓε Ηε§ . . 0«•>

ΑπιΙ>» Ηϋΐ εάρΓ Ιαατΐ υαϋαΐ&η ηοη ροΐ. (ΗαΙ ηο. ρο. υβπί. εϊιιί) φιοά [αοΐατη [ικ-

ταΐ (ΩΙ» ΗβΙ β$1; εάρι οπι ςυ! (α. /υ.) | ηατη εί χΙΙηνχ (Απι1)1• ίΙΗ) γ««μγγ. (Μλγο

Ηε# 5ΐ«τ. , ΑπΛ•> οπι) — εί ίί (Ουε οιη) - - αεεερΪ55β ίιιπι Οιιε ΑιηΙ>1> Μηγο Ηεβ

ΙεχΙΕ* .. ϋ1" ΗηΙ Αίτιο* ίίά (ΑπΛ εί, Όν εί βητη) άΐ αριιίετο Γείίητ. (Ο" 5ΐπτ.,

ΙΙαΙ ιιιτη ϊμγγ.) ίεβίί/ϊεαϋ (ΗειΙ ίεϊίαίι) 5κηί, ε( α Ιηά. 5ε (0•> οπι, Αιηΰ» οπι α ϊκά.

ίε) ρεειιτηατη (ϋ•> -ιαϊ) αεε. (ϋιεπίηί (ΑπΛ ρΓΕίείει-εα αιΐιΐ εί οτηηε ηιι'Γαειιίιιτη οηο<2

είί οιΙιηίΗτη οοταιη ΗοτηίηίΙιΐί αηηηηΐίανεηηΐ) . . ειΙρΓ οπι. 3ϊχ ροδί ρΓαβάκατεηΙ

κι ε : λεεερεπίηί ήϊ ψιίάι•ηι ριαιηίαί , ηίΐιίΐοηιίηιΐδ Ιαπιεη ριΛΗΰβ ηΜφχε ρτο[β$Η 5ΐιη(

αίςι/ε ΙιιΙαηΙυτ 58 ιη5«οηε5 αηρείστυτη νύΚαι αο Ιαιιηί ίΙΙπχη α ηιοτίηίί νιτι τΐ-

5ΐίΠ"εχ<5«ε.

Καεε ίίίεο ίηρείϊί ευηι Οιιε Απιο•• Ηε§ Μ:»Γε . . ϋ1>ε Απιο εάΡ' Ηεο βυ^ετο

(εοΐΓ1, βΜ^ρίΓεβ) «</ί (Απιο ρίε/α{> ««5ίΓαε). Οι-βεεε ταύτα δια τοΰτο άνη'γαγον (εΛ'

3(Μ σοι, εο^Ι2 τω κράτει σου) | ειίβϋηιεβ (Η»1 αείίίπιεβ; Ό•> αείΐίιηαηί) ειιπι Οιιε

ΗηΙ Ό^>, ΙεχΙΕ•• ϋπολο<|'γ)ς . . Γείί^πΐ αεβίίιηεί νεί ίχίβΐϊηκΐ (Απιΐ)»•) ειίίπιεί) | 0Γ8-

(Ιεπϋιχπι εππι Οιιε Αππ)»1> εϋρε Ηε§ εΐε .. Ό•> οτιάίτι | τηεηιί. Ιιιάαιοηιτη : ίΐιι

Ουε Απιο•> Μβγο Ηε§; ϊίειη ΙεχΙΒΓ . . ϋΐχ: Απιο» Ηβΐ είρΓ α^οϊ Βίτει» (ρι!|'γ «ίίπ-

Οεηάο; Απιο» αιΐιΐ αιι(ετη) ροίεβ/αίί (ΑπιΙ)» ρο/εηίι'αε) υεβίπιε (ϋ» ίυαε) οπιπίο (ΑπιΙ)»

ηαεε οηιη.) ι;"06 9ί5ία 5ι'η' ^β ^ε5" (Απιο» οπι ίε ίε.) ίη ρταείοτίο ηιεο (ΗαΙ αϋά

Κα/είε; Απισ» οιΐιΐ ιίε /ε5ΐί τε^ε Ιηάαιοηαη φιαη εηία/ίιεπίηί Ιηάαή , εί οηιηία ίη

ηο3(Π5 εοιϋείίιω ρΓαεπο!απ'ίηιΐ5 , φιοηίατη ίρβίια ε$ί ηρηιιιη εί ροίεβίαβ <η 5εευία 5β-

εω/οπ/π), ^ηιεη.) . . δΐχ ροβίΓεπίΗ δϊε ΙιαηεΙ: Ηαεε αυ/επ» ϋεο 5επ'ρ5; ηε συίί τι«9ΐ>

αο πιεπιίαεϋί Ιαάαεοτιαη, 5ί όε τε ^εβίο αίίΚτ ίοήϋαηίιΐΓ, βάεηι αάΗίϋίαΙ. Κοίε.
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Ι,ΑΤΙΝΕ Β.

ΟΑΡυτ Ι. (XVII.)

1 Ύυηο ΓϋΙ»1)ΐ ΛιΙίΙ.ΊΝ εΐ ΓβΒΒί Γϊηεεδ βΐ ιαίιΐίί Ε^κιβ, νίπ

ΐΓβδ ηαί νεηβΓβηΙ (1ε ( ί ;ι Ι ϋ;ιο;ι ΙεδίίίϊεβηΙεδ νίίΐίδδε δε Ιεβιιιυ α$-

Νΐιιη])1υηι ϊ 1 1 εοείαηι, δυιτεχεπιηΐ πι τυοίΐϊο ηιυΐΐΐίικίΐηϊδ ρπη-

εΐρπηι Ιικίαεοπιπι εΐ (Ιίχεπιηΐ οογβπι ν;ιι «ίηΙο! ϊ !>ιι> εΐ 1ιβνϊΓΐ5

οοηνοεαίίδ α(1 ο-οηοίΐίυηι (Ιοηιΐηί νεηϊεηΐίΙ)ΐΐδ ηοΒϊβ (1ε βαΐϊΐαεα

ϊη Ιοΐ'(Ι;πι<•ιη οΙ.ν'κπιι ίβεΐί βυηΐ ηιαχΐηια ηιιιΐΐίΐυιΐο Ιιοηιϊιιιιη.

3ΐ)1)3ΐοπιηι φΐϊ οΐϊηι ίαεΓηηΙ (Ιείίιποΐΐ. ΙηΙεΓ ηιιοδ Κηηηιιηι

εΐ Ιιειιοίυηι νίιΐιπιυβ δίηιιιΐ ευηι είδ 3(1εδδε: εΐ αρρΓορΐηφίηιι-

Ιεβ 3(1 ηοβ 08(.Ίΐ1ηιιΙε8<.]ΐιε 3(1 ίηνϊεεηι, <ριΪ3 03π ηοδίΐ'ί ΓιιεπιηΙ

βΓπϊοΐ , ία(βΓΓο§3νίηιυδ εοβ ϋϊεϊΐε ηοΒΐδ , αιτιίοΐ εΐ (ταΐΐ'βδ,

<ρΐ3ε εβί Ηβεε ;ιη'πη;• εΐ οβγοΡ εΐ φΐί βπηΐ ΐδΐΓ ουιτι φΐϊΙ)ΐι$

Ι. Α(1 Ιιοε εαρυΐ εΓ. ΙβχΙ. ΙαΙ. Α Ι ει XI.

Ι, 1. Τίμιο (Α 8(1(1 ταροηάιηιηΐ) -- Αάάαι (Ο Αάαπί) -- Εαΐα» (ΑΒΟ ί^ίβ)

υίη ϊγμ (Ηββο ΑΒ οπι) - - ΙαΙίβοαηΙιβ (Α φι\ ίίϊίι'/ίοαίί ί«ηί ; Β »ιΗ αά οπχμλ

(ηιιίϋίικϋηετη) υίάάα βε (Α φιοά υίάβταηΐ , Β ρΐαηβ οπι) - - $ιητ(χ. - - ρπ'ηο. /«ί.

(ΑΒ οπι ίΐίΓΓ. υβα,ιαβ Ιικί.) εί (Β οπι) άίχ. (ΑΒ αάα, αά οηιηαη οοΐίητη Ιιιάαβσηιτη)

οοταη - - ΪΛν. (Α οπι οοταπ» η:ηιΐΒ Ιιυ.) | οοηυοβαίίί βίο ομπι 0 . . ΑΒ Νοι οιι'ιβ

(Β οπι) νοοαίχ ο νοΜι (Α οπι) αά οοηάΙ. εί υεηίεηίεί ηο$ (Α οπι εί υε. ηο.) α ΟαΙ.

<η Ιο. ούυ. (α. «αηί (Β οουία /αοία ε>ί) ηοοίι | Αοηιιηιιπι (Α οπι) αοοαίοτντη (Ο οηι)

| Κπήηηιιι (Β (7αΓ.) «ί Ιαχικ. (Β £εηί.) - - αάαα ειιπι ΒΟ . . Α ΐταηΐ Οατίηια (Ι

Ι,ΐηΙήι» , ομο* πι/ι ιιι κ.•• ΟΜίη ε» αάβοιηάίία | εί α}ψτορ. - - ίηίειτοο. «ο» ευιη ΑΒ . .

β αιιϊ αρρτορίιιο,ααηΐίί αά ηο$ Η αηφίχχαηία αά ίηυ., εοαηουίηιια ιηαηί(ΐ3ΐι. ()Β05

>ηί«ττοβαυίίηιι$ | ΙΗάΐι «οομ . . Ο οω | οκαβ «»( (Α $ιηύ) Λα«ο αηίτηα (Α ιιαί
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ρβΓ§ίΐΐ5? εί φ]οιτιο<1ο οοΓροΓηΙίΐΡΓ ηιηηείϊδ ορή οϋηι (Ιείυηείί

ίαΐβΐΐβ ?

2 (^ιιΐ Γεβροηϋειιίεδ (ΙίχεηιηΙ Κεβιπτεχίηιιΐδ εαπι ΟηπβΙο

ηΐ) ϊηΓοπβ, βΐ ίρβθ Γβδπ&οϊΐηνίΐ ηοβ η ηιοΓίιιϊβ. Εϊ οχ ηοε

μίπΙϊχ ΐ|ΐιο<1 (ΙοδίΓυοίηρ δυηΐ ροτίαε ηιοΓίίδ εϊ Ιειιε1}Γ3πιιη, εΐ

ηη'πιιηε 83ηεΙοηιηι ίηθε βυηΐ εχεηιΐηε εϊ ΐη οοείυηι οοηδοεηίΐε-

ΠΙΙΙΙ πιπί ΟΐΠδΙΟ (Ιιιΐπίιιο. λ;ιιπ (Ί 11θ1)ΐδ :ιΙ) ΐρβο (Ιοπιϊηο

ρΓηεοΡ[)1ιιηι εβί ιι( ΙεπιροΓΟ ρΓ.ιεΓιηΐΐο ροΐ'ηηιΐιυΐεΐϊΐυδ πρββ Ιογ-

(Ιηηίδ εΐ πιοπίεβ ; Ιηηιεη ηοη οηιηίΒιΐδ ηρρηιτηΐεδ ηεφίε πιπί

οπιηΐΐιυδ 1οί|υεη1ε8 ηΐβϊ (ριΐΐ)ΐΐδ εϊ ρΐηεηεπί. Εΐ ηιοίΐο ηε^αο

Ιοςιιί ηεψιε αρρ3ΐ•εΓε νοβίδ ροΐυίδδεηπίδ ηίδί η βρίπία δαηείο

ηοΒΐδ ρειηιϊδδίπη ΓυίδδεΙ.

3 Αυ<1ίεηΙεδ ηιιίεηι Κηεο οηιηίδ ηιιιΐΐίίικίο ςιιηε 3(1εΓ3ΐ ίη

εοηαϋο, ΐΐηιοΓε ρετίεττίίί 3ε ΐΓεηιοΓε ηιΪΓηΙιηηΙιΐΓ δι Ηβεε νε-

ΓβείΐεΓ ΓβοΙίΐ ΓπϊδδεηΙ €[03ε ΐδΐϊ (τ3ΐίΐ3εί ΙεδΙιΓιεβηΙυΓ. Τυηε

€3ΐρΙΐ3δ εϊ Αηηηδ <1ϊχει•υηΙ εοηεΐϋο Μοίΐο 3ρρ3ΓεΓε ΚηΒεΙ ρεΓ

οηιηίη φίβε ίδΐί (εκίΊΓιεΐιΐΐ δηηΐ, ρπυδ εϊ ροδίεπιΐδ: δϊ Ηοε νε-

παιτι ΓυεπΙ εοηιρειίιιηι , φΐο(1 Κβπηπδ εϊ Ι.ευεΐιΐδ νινί ρειηιβ-

ιιεητιΐ ίη εονροιε, εϊ βί ηοδ εοδ οοαίΐδ ηοδίηβ εοηΐεπιρίαπ

ροίειΐηιυδ, Ιιιηε ρεΓ οηιηϊη νεπιηι εδί φιοώ ϊδΐί ΙεδίίπεηηΙυΐ':

οηι'τηοί) (Ι οατο (ομιΛ Α η«1>εηΐ ηοη βία» 8»εαηοι-) — ι/ι'/κηείι [υίιΐά . . Ο φι%ά

ί$Ι φιοά ηο5 νίάαηυζ νο$ οοτροταΐίΐατ , ϊο'βηίΜ νο$ ηβι άφιηοΐοί

2. ζ)ι*> (Ο ΕΙ «'ρη') - - ΗίίΜ7Τ«ζ»ιηϋ3 (0 Νοι γο.) - - «Ι ίρκ (Ο ακί) τα. ηο$

(0 οηι) — ΕΙ (Χ Λοε (Λ ςιη'α ποο; 0 Ικιεε οηι) ιοϊαΐίβ (0 βάο" (ταΙη$) — εί ίί-

ηιοτατητη (0 - &γοϊ) | β( αηνηαι — οντη Οητ. άοηάηο . . 0 ρ«Γ Ιιευχη ΟητχιΙιαα

άοτηχηιηη , ηηϊ εχροΐίανϋ. ίη(ιτηνιη εί (ίιι$ ρηπείρεπι ηΙϊρανΗ. | Ναπ» βί (Β οηι) ηο-

6ίί — ρταιο. «ί . . 0 ίριι ηοΜ$ ρταιιχρΐΐ . . ρηιείει-εα ΑΒ αάά φιί ηθ5 α 5«ρυίοη$

τΐίΐαοίΐατί άί^ηαΙιι$ ($1 | ρταιβηϊΐο . . Β ρατνο | ίΐ ιηοηία . . ΑΒΟ (Ι (Β ηοη) »ιο;ι-

Ιίητη (0 ηιυηΙίΐΑΐί) \ Α Ιαηκη ηοη οπιηι'6. αρραηηΙίουΒ β$ί Ιίάίητη αιηι 1ιοιιιίηίύιι$

Ιυψιί ηίίί αιί (?) Η ρΐ. \ Β ηίη α 9α. $ρ. ριτπάιιϊ ί.ο'ίπιοί

3. ΛηάϊιηΙι$ (Β -ιΊή.ϊ) <ηιΐ. (Β οηι) — αάαταΐ (Β ΐταΐ) ευπι ΟΒ . . Α 7Ίι»«-

αιιιΐίίηία /ιαεο οηιηία ψιί ιταηΐ \ Β τηίταΐαΐατ | νιταοϋίτ (αοΐα ευπι ΒΟ . . Α [αοΐα

υ(Γα | Γ ίβίΙαηίκΓ | Γι/ηε (ΑΟ Ναπ») θα. ΐΐ Αηηα$ (ΑΒ -ηα; 0 Ληηο (ί θα. ΙηΓπ»

ίη ε(1(Ι. ηιοιίο ε«1 Ληηας, νηοάο Ληηα.) άχχ. εοηείϋο (Α οηι; 0 αά οηαΐί οοηάΐίηιη)

— ΗαΜ ρβΓ οτηη. (ίΐβ ΑΟ ; Β ήαοβηί οτηηία) — ίί5ΐι/. ϊΐίηί (Β ΙαΙί/ΐοαηΙητ) ρτ.

6< ροίΐ- (Α ρτνπιίίαι (Ι ρο$Ιια, Ο οηι): ιί (β ιΊ ιί) — Κατίηηι (Β -ηιιηι; οιΐιΐ.

π. 1. 0α•) Ί Δίκεήίί (Β -ιμπ»; Α Β Ι,αιΙ.) νϊνί ρβτηι. (Β νίνο$ ι'ηυίηίίίβηΐ) «η (0

οηι) οογρ-, ιί ή (ΑΟ οηι) ιιο.ν (Α οηι) ιοί <κ. ηο. (Ο οηι οε. ηο. ; Λ υαιίί ηοίΐτΐ) <•ο.

ροΐιήιηιΐ! (Α ροΐιαήηί) \ ίυηε ρβτ οιηη. νβηοη βϊί ςΗοά (Β μγο ϊηπ< αιιαε) - -
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ϊηνεηίεηΐεδ νεπ>, ίΙΗ ηοδ εειίοδ (1ε οπιιιίουδ Γηοϊεηί. δίη βυ-

Ιοηι ηιϊιπηιε, δοϊηΐίδ φπη οηιηίη ηιριιΐϊΐ.ι δυηΐ.

4 Ταηε 5ΐι1)ϊΐο ογΙο εοιίδ.Ιϊο ρΐηαιϊΐ εϊδ βΙί^βΓβ νίΐΌδ ίιΐο-

ηεο5 (Ιειιηι ΙϊηίρηΙεδ, ρΙ φΐί πονΡΓαηΙ ψιπικίο ίΙΓι (ΙεΓοηε.ί δυηΐ

εΐ .•ίΡ|)ΐι1ΐηΐ';ιιη ιιΙη δερυΐΐί βυηΐ, ηΙ <1ίΙ>§εη.εΓ ίηςυπρι-ρηΐ βΐ

νίιΙεΓεηΙ δι ϊΐη εδί κίειιΙ ηιιιΙϊρΓ.ιηί. ΡειτεχεπιηΙ ίΐη^ιιε (Ι)ίιΐρηι

νίπ ηυηιεΓΟ φΐίηαΥαηι, (]υί ρεΓ οπ.η.3 ΐη (ΙοΓηιίΐϊοηε ευπιηι

βιίριηηΐ εΐ ρειίίόυδ δΐιΐδ δΙε.ΡΓηηΙ ιι!>ί δρριιΐΐϊ δπηΐ εΐ ηιοηιι-

ηιειιία εοπιπι ρεΐδρΐειιεΓ3ηΙ. (^αί νεηΐεηΐεδ ΐηνεηεπιηί ηιο-

ηιιηιεηΐη εοπιπι βρειΊβ εΐ ηΐΐη φιηηι ρΐιιπηη, εΐ ηεο 5.§ηιιηι

εχ οδδίΒυβ 3υΙ εχ ριιΙνεΓε εονπηι ίηνεηεπιηΙ'. Ει βπΒ οηιηϊ

ΓεδίίηηΓιοηε Γενειίεηίεδ ΓεΙαΙεπιιιΙ φίβε νΐιϊεΓαηΙ.

5 Τιιηε ηιοεΓΟΓε ηϊπιϊο οοηΙϋΓΐιηΙη εβί οηιηΐδ δνη3ί»ο§3

εοΓοιη, εΐ (Ι.χεπιηΙ 3(1 ϊηνίεεπι (^ιιϊ<1 ΓβείεηιυδΡ Λιηι.ί* εΐ

Γ;μ|>1ι.ί5 (ΙΊχγγιιι)Ι 1)ϊη<τ3ηιιΐδ υΒϊ 3υ<1ίνϊηιυδ εοβ εβδε, ιιιΐΐΐα-

πιυδφΐε 3(1 εοβ νίΓοβ άβ ηου.ΙίοπΒιΐδ, Γο^βηΙεδ εοβ εΐ ίΙερΓε-

ι'.ίιιΙον: ΓοΓδΐΐβη (Ι.^ηβΒιιη.υι• νεη,Γε 3(1 ηοδ. Τιιηε άίΓεχεπιηΙ

3(1 εοδ Νίεο(ΐεηιιιπ) εΐ Ιοδερη εΐ ΐΓεδ νΐΐΌδ ΓηΒΒϊΐεδ Οαΐϊΐηροί

φιί εοβ νΐιΙεΓηηΙ, Γο^βηΙεβ ιιΐ (1ΐ§η3ΓειιΙιΐΓ νεη.Γε λΛ εοβ. (^υϊ

ρει-^εηΐεδ βηιΒυΙβνεπιηΙ έίΓοβ οιτιηεηι Γε^ίοηεηι ΙοηΒ,ηίδ βΐ

ι.ιοηΙ ΐικιι, εΐ ηοη ϊηνεηίεηίεδ εοβ ΓενεΓίεΒβηΙυι•.

ίηνιηϊιηία νιτο (Α ίί άί ΐίι ίηνιτιίίηάϊι) — ηήηήηί (Β οιη) — οπιηχα (Β οιη)

τηεηίίΐα (Β ηοΜ» ηαηΐϊΐί) αιηΐ . . Ο οοιτυρίβ βίο : ίί ίρίΐ ηαττίηΐ ηοϋίί Ηαιο ; ατίί

ηοη αϊ Λοο ίαηαι πιεη/ΐί φάα ηοη άιοίτιΐ ντίάΐτί. ΑΗοφιϊη οτίάαηια φάα φιαι

χαφιβ τιιιηο άχοΐα «ιιηί, α$ι ήτίΐα ιΐ ναηα.

4. Τχιηο 5«6. οτίο (Β ηιχίΐο) οοηίίΐίο («ίο) -- ΚιηιηΙα οοτη Α Β .. Γ Είίρίτυηί

Οαφίί νίτο! χχαΐοί άί. Ιχχη. | φιαηάο χΙΙί άί. $. ιίιπι ΑΒ . . Ο Ο'αηκιιηι <Ί ί,οιι/ίΐίΐιι

β.«ί άί(ιιη€(θ! | «1 χριιΙΙιΐΓ. (0 χιριιία-α ίοτχιηί) ιώ\ χί. 5. (0 (ιιτηιαΐ ροςίΐί) χύ άί-

Ιίβαύετ ειιιη Α6 . . Β κί άίΐίριηΐίτ χηκιΙΙιΐΓ. ιοηιηι \ Ριτηχ. ίίαφίί Μά. (0 βάά

ίη 5ίρϋίοτό ίοτχαή) — άοτηάϋοηΐ (0 τηοΗι) ιοτ. αάεταηΐ (ΰ ίηίεταταηΐ) Η ριά&ια

— ρίΓ5ρίίΐι«Γίΐη1 (ρΓΟ ΗΪ3 ΙίΓενίΐΡΓ 0 ί( νίάίταηΐ α\ιιοπιοάο [ικτιιηΙ αηιηΐϋ) — ψιαιη

ρΐαήτηα οατα ΑΟ . . ρ»ιι11ο 1>ΓβνϊθΓ βϋΐ Β | 0 ΆινιτΙΐηΙα αιιΐοη αιπι (ίΐΐϊηαΐίοηί

5. ιοηαη .. Β Ιιιάαιοηιηχ \ 0 οιη Ληη. «ί θα. άίχ.^ ΙΗτία. (0 βάιΐ αά ιοί)

«Μ — άΐ ηοοίΐίοτίοιι* (Α ηοΙίΙϊι$ίηιοι) οαπι ΟΑ . . Β ϋίήρ. νίτθ3 ηοΙΜα , αϊ ακι-

άινίιη. ίθ! «Μ« | (οηίΐαη άίοηαο. ουηι ΒΟ . . Α ιιΐ (οηϋαη (ΙίηηαταιΙιΐΓ | άίτιχι-

ηιηΐ . . Β άηχα: \ Λίια ιΐ 1οι. οαηι Β . . 0 βοΜ ραΙη* ιΐ ιααΓάοΙα, Α ιαατιΐοΐα

βί [.βνίία! | ταοΗΙΐ» ουπι ΑΟ . . Β -(αχ | τοί). (Β οηι) ιιί άκ/η. Όΐη. αά β05 εηπι

ΑΒ . . 0 οτη | Α ριταηΛιΛαν. οηιηαη άηα τ(<ι\οηίτη
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6 Ει βοοβ 8πί)ϊΐο οχ ηιοηΐε Αηιβίεείι ηρρηπιίΐ <1εδεεηο!εη-

ΐϊϋηι ρ1ϋπηΐ3 ηιαίΐϊΐιιιΐο, φΐηδ'ι (Ιποο'εείπι ηιΐΐΐβ νΪΓοπιηι, ςιιί

ευπι (Ιοηιΐηο διητεχεΓοηί. (^ιιϊ Γεοο§ηοδεεηΙεδ ϊΒί(]βπι ρΐυη-

ηοδ ηοιι ροΐιιεπιηΐ είβ φΐΐεφίαπι Ιοηαΐ ρΓ3β ρ.ινοΓε εί νίδίοηβ

ηη^οϋο», δίείεπαηΐφΐε ρΓοου! ίηΐυεηΐρδ βΐ βικίΐεηΐεβ εοβ, φΐο-

ιιιοιίο ^Γ2(1ΐε1)3ηΙιΐΓ ρδβΙΙειιΙεβ 3ΐφΐο (ΙϊοεηΙεδ Κεδιητεχίΐ (1ο-

ιηϊιιπκ 3 ηιοΓίαΐβ δίειιΐ (ΙϊχεΓ3ΐ: εχιιΐίειηιΐδ εΐ ΙαεΐειηιΐΓ οτηηεβ,

φίοιιϊ.'ΐιιι ίρβε Γε^ηβΙ ϊη ηείεπιυηι. Γιιηε βίΙπιίΓηηΙεδ φΐϊ πιΐδδί

ίυεΓ3ηΙ ρΓαε ρηνοΐ'ε οεοΐίίειυηΐ ίπ Ιειταιη, εΙ ιεεορεππιΐ τε-

κροηδίιπι ηη ίρδίδ υΐ Κβιίιιυηι εΙ Εειιείιιηι ίη (Ιοηιοδ 81138

ρεΓ(]ΐιίι•εΓεη(.

' (^ιιί εχδΐΐΓ§;εηΙεδ ρειτεχενυηΐ 3(1 (Ιοηιοδ εοπαηι, εΙ ίη-

νβηβτυηΐ εοβ ΟΓβΐΐοιιΐ νβεβΓε. Ει ίηΐΓβιιΙεβ 3(1 εοβ ριοηϊ οογ-

πιεΓυηΙ ίη Ιειτηπι δ3ΐπΐ3η1εδ εοδ, εί εΓεείί (ΙΐχεπιηΙ Αηιίεί (Ιεί,

οπιηΐδ ιηπΙΐΊίικΙο Ιικίβεοηιηι ηοδ θΪΓεχεηιηΙ 3θ! νοβ, βικίίεηΐεδ

(ριο(1 δίπτεχΐδίΐδ 3 ηιοΓίπΐδ, το^ηίεδ εΙ οοδεοηιηΐεβ νοβ υΐ

νεηΐ3ΐΪ8 3θ! εοβ, ιιΐ βοίβπιοβ οηιηεβ πιβ^ηβΐίβ (Ιεί φΐ,ιβ ίβεΐίΐ

δΐιηΐ είΓεα ηοδ Ιεηιροπίηΐδ ηοδίπδ. ί^αί δΚιΐΐηι τιιιΐυ (Ιεί οοη-

8ϋΓ§εηΙεδ νεηεηιηΐ ειιηι ίρ$ίδ, εΙ ίηΐΓβνεηιηΙ 8νη3§;ο«;3ηι εο-

ηιηι. Τιηιο πιιιΐΐΐίικίο Ιυίΐαεοπιηι εαπι 83εεπ1οΐίΒυδ 1ίΙ>Γθβ

1ε§;ϊδ ροδαεπιπί ϊη ηιηηϊουδ εοπιηι, 3(1ΐιΐΓ3νεπιιι^υε εοβ ρεΓ

<1(•ιπιι Ηείοΐ εΙ (Ιγιιπι Αθοηβϊ εΙ ρεΓ 1ε§εηι εΙ ρνορΗεΙβδ θϊεεη-

Ιεβ Οΐείίε ηοοϊδ φίοτηοίο δπιτεχίδΐϊδ α ηιοιΊιιΐδ, εί φ]3ε βυηΐ

ηβεο ηιίι•3ΐιί1Ϊ3 ψιηε Γ3εΐ3 δΐιηΐ ΙεηιροπΙιυδ ηοδίπδ, φΐηΐία

6. ΑιηαΙιΛ ουιη Α . . Β ΜαΙια , Ο Λ/αίε/Λ. ΟΓ. βηρΓα Ενηηβ. Νϊεοίΐ. Ρ. Ι.

§τ8εορ Α XIV, 1. ρίΐ§. 242., ϊίειυ Ιαΐϊηε ρβ§. 350. ΙΜ Α ΛΓαη&Γε, αΐη υοοατύ

αιτη ΑτηαΙιοΗ, Β Μαιτώτί ϊϊυε Μα/εεΛ [ Α (Μ εί τκο$η. | ρανοη . . Α Κιηοτι \ χη-

ΙικηΙίί . . Α ;κ1ι1 εί νχάεηία | Α(! «πι εοϊ | Β βίαιΐ άίχίΐ | 0 οιη σιίηιιϊαπΊ'5 |

εί Γίοίρ. Γί.«ρ. α6 «ρ5. εαηι Β ; ϊιρπι Α Ηοΰ σ6 βίί Γβφ. αοοίρί(ηΙ(3 . . ΰ ηοιη ηιοηίΐί

ίϋηί α6 αη<)ΐΙο άοπιίτή ςιιί ιΙινανΙΙ ίο.ϊ α ίιττα | ηί — ρπφιίτ. οιιηι ΒΟ . . Α Οα•

ππκιη ίί ΙίηΙίιιτη ίη άοηιοί ειιαί ίχφιίτΜί

7. ναοατι ο»™ ΒΟ . . Α ναοαηΙι$ | 0 η»α\ηΙαηΙι$ \ Ληικί άά οιιπι 0 . .

ΑΒ οιη | Α σωίίεηίΜ νοι α ιηοτίαχ! αιβοίΐαίο! | 0 ηί άϊαηιιηίηί ιχηϊη | «ί ιοί.

οηιη. (Β οπι ογππ.) οιιπι ΑΒ . . 0 υί ρπ νοβ (άοααηίατ | Ι(ηφ. ηοίΐτ. οαπι ΑΒ . .

0 ηϊί άί(Ιηΐ3 | ηυίιι ά*ί . . Β οπι , Ο η<Μ ιάοοίί \ ν(η€ηιηΙ (Α ικΜ αά ιοί) —

ίηίτανΐτ. (Α ϊηΐταηΐΐ!) -- ίηηο (Α ίαΙΗ οηιη») ηιηΙΙΗυάο -- Κοτο* ίβ(/»'ί (Ά Ηοτ. ίί

Ζ(0ίΐη εί) ροϊΜβπιηί - - Ηείοΐ (ϊΐβ 0 ; Α Ε/οι/, Β Οίοι/) - - Αάοηαί (ϊΐα 0 ; Β Λάο-

ηαα, Α Αάοια•)) -- (ΐηάίχ-ίιιιιια (Β οπι) αϋς. ^αοίο (Β η«1ι1 $ηηΙ) . . 0 νίτιιταηΙ ίη
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ηυηαυατη αυάίνίπιιΐδ ηϋ^υηηίΐο ίποΐη: (ριϊβ ΐβπι ρηιε ρ»νοΓΡ

οΒδΙυρηεπιηΙ οηιιιίη οβδα ηο8*Γ3 εί βπιεπιηΐ, «Ι Ιειτ3 εοηι-

ηιονεΐ βε 8«Β ρε(ΓιΙ)υδ ηοδΙιΊδ: 3(1ίαηχΐηιυ8 εηϊηι οηιηϊη ρε-

οΙοΐ'3 ηο8ΐΓ3 ιιΐ είΤιιηόΙεΓεηπίδ 83ΐΐ£υίηεπι ΐυδίιιηι εί δβηείιιηι.

8 Τυηε Κ;π•ίηπ8 εί 1<ειιεΐυδ αηηηεπιηΐ είδ ηι;ιπϊ1ηΐ8 υΐ

<ΐ3Γ6ηΙ είδ Ιοηιιιηι οΗβΐ'Ιηε εί αΐιηηιεηΐϋηι. Ηοε ηιιίοιη Γεεε-

ΓυηΙ <ρΪ3 ηοη ρεπιιίδίΐ εοδ βρίηΐυβ δηηείυδ Ιοφίί ευπι ϋΐίδ.

(^υί (ΙβηΙεδ εΐ8 δίη^υΐηδ ε1ΐ3ΐ•ΐ3δ 3εφΐεδΐΓ3νεπιηΙ δεοΓδυηι ιιιιυηι

;ιΙι αΐϊο ϊη δίη^πΐϊδ εεΐΐυΐίδ. Λΐ ϊΙΙί (1ί§ίΐίδ δαΐδ Μ^ικκυίιιηι

επιείδ ΟΚπδΙϊ ί3εΐεη1εδ, ίη δίη^υΐΐδ εοερεπιηΙ βιτίΒειε Ιοηιί$:

εί ροδίιριβηι εοηιρΙενεπΗίΙ , ςυϋδί εχ υηο ογρ η δΐηςυΐϊδ οεΐ-

Ιαΐΐδ εχείβηιβνεπιηΐ Απιεη. ΕχδηΓ^ειιΙεβ νενο Κίπηαδ (Ιοιίϊΐ

οΙΐ3Γΐ3ηι 8113Π1 Αηη3ε εΐ ίευοίιΐδ ί^οίρΐιαο , εΐ 83ΐιιΐ3ηΙεδ ίηνί-

ιεηι εχΐεπιηΐ εΐ τενεΓδί δίαυΐ 3(1 δερυΙεΓβ δϋ3.

9 Τυηε Αηηβδ εΐ ΟιίρΗηδ βρεπεηΐεδ Ιοηιιιηι οη.ιΠηε εοε-

ρειυηΐ δίη^ϋΐί δεεΓεΙο 1ε§εΓε. 5ε<1 οπιηίδ ρορηίηδ §Γ3νϊΐεΓ

αεείρϊεηδ, ίΐβ βΒ οηιηίΒιΐδ ρΓοεΙβηιαΙηηι εδί ΡβΙβπι Β3εο δεπ-

ρΐ3 ηοΙ)Ϊ8 ρειΙε§ίΐε; εΐ ροδία,υηηι ρεΗεοΙβ ίπεπηΐ, ηοβ εα εοη-

βι/ηαροραιη οιιηι ί;«ί5. Οιιηι ιτ^ο νίάί$!(ηΙ εο$ ρήηάρα »αο(τάοΙητα , ηίηιίιιτη οοηίιιτ-

6αί« [5«ηΙ] , εί ίΓίτηοτ αρρτεΛεηαΊί 805. Ιΐαηητη Αηηα εί Οαίρήαι αοοιριηιηΐ Κοτο»

Ιίίΐι'ί άιί (Ι ρθ3. ίη ηιπηϊί). ίοτ. εί αάίυτ. εοί ΛκιηΙΐί Ρετ άειιιη ΗίΙοί εί 4ε. Αά., ρα

1(0. ΐΐ ρτορη. εοηίιίΓατηΐΜ [νθ3] (ΐί άίοαίίβ τιοίιΐί αιιοτηοάο ταηττ. α ηιο. <■! ηαεε τιιί-

ταίιϊΐία φι. (α. $ηηΙ Μι άίιΐηιι, φιαΚα ηηηφιαηι νίια ηιηΐ α οοηιίίΐιιΐίοηι ηιιιηάί. |

φιϊα ίαηχ ρται . . 0 (Ι ηοί (οοπ-ί&β ποοί:) ρται | εοτητηον. 5ε οιπη Α . . Β οοπι-

?ίΐο/α αϊ , 0 ηιοιτ/ιΐΓ | αάίίΐηχ. ι•ηνη — ιιΐ ίβιιιιά. <πιτι Α . . Β ;ιιία ι([αάΐηηι$ . .

Ο εί εΓβιϊίίιΐΓ (βίο) αοοίάΪ3$β Ααεε φχοτάαιη ι^ιιάνηχα \ ίυ$ί. ε( 3α. οι»π ΛΒ . . 0

ίηηοεεηίεηι εί ι'ωί.

8. λαηηιυ ιΐ Ι,ΐυοίυι : ιιΐ β πρηι | Α ίηιαίΐηιηΐ | ίοηιιιτη οηατίηβ εηπι ΑΟ . .

Β (-/κι/'/α.ν | π»ί «ίπ</. (Β οιη) — 5€ψιι$ΐΓ. μ. ηηωη (Β ίΐραταϋ ιαηΐ υηιυ)

-- οεί/υίίί οιΐΓΠ ΑΒ . . 0 Ροίί^ϋαηι αυίειη (ίειίεπιιιί εί* ΛατΙα$ (Ι αΐταηκηΐιαη , Λι-

υίιεηιηΐ ιοί ίη ιίηα. οιΙΙ. | ΑΙ ίΙΙί — ίη ϊϊιι;/. εοερ. 8ετ. ίοηι. (Β οηι ίη ϊίη^. (οιη.)

— Λτηεη ι:πιη ΑΒ . . 0 Οιιί αηΐεονασι ίηεερίΐΐεηί ιετίοετε, Ιι'ίαιεπιηί αιηοο πιαπω

<!εα:(Γα.< ε( /εοεπιπί η'αηαεκίυιη ετκείί, εί (υηε εοερετυιιί 5α\ ίη «ίπρ. (οηιίι. ίϊηίίίί

νετσ 50τί;)ίυπ5 εΐαηιανεηιηί α ιίη^. ι-ιΙΙηΙ. Αιηαι \ Κατϊηηι («Ιο Ιιΐκ ηοιηίαϊΙ). νί.1<-

-.ιιρκι) — ΟαίρΗαι οαια Β . . ΑΟ Κατ. εί 2-ευο. (Ιεο!<τυηί χεπρίυΓατη (Ο ροττεχετ.

οίιαΓ/α\ ϊμοϊ) Ληηαε εί (Α οπι Ληη. εί) ("αί;</ιαε | εί (0 ίρ5ί υετο) «αίιιί. ίηνίε. (0

νααίιιΐ. Ιχιάακ!) \ εχίετ. εί (Β Ηιιβο οπι) τιυ. ϊωηί (Β Γε<Κει-υηί) αά 5ερα1(τα (Α

ΜριΜιιτωη) $αα (Α ϊυαπι) . . 0 τκαβίτ. Ίι' <ι;/"".ι),).1/"

9. Τιιηο — ίοτη. οηαΓί. (Β οίιατ-ίαί) εοερ. ήηιμιΗ (Β οηι) - - οπιη» ρορ. ϊγ.

αεεΐρίειη (Α οπιηεί ροριιίί ρτ- αεείρίεηίεβ) - - ρτοείαιη. (Α εοηεί.) - - Λαεε ητίρία

(Β Λοηε 5<τίρ(ΜΓοίη) - - Γκεπηί (Β -Ηί) , ηοί εΛ (Β εα») - - ναίαΐ. οϋεαεο. (Β ο6-
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5€Γνα1)ϊηιιΐ8, ιιε ίοΐ'Ιε νεηίαβ (Ιεί Ηβεε η!) ίπιηιηη<1ΐδ εί Γαΐΐ»-

οΐΒυδ νβΓίβΙϋΓ οΐίοαεεαίίοηε ίη Γ3ΐδΐΐ3ΐειη. ΙΚΊιϊπο ΐΓβηιοΓβ

εοηίεείΐ Αιιηα$ βΐ €3Ϊρ1κΐ8 Ιιαιίΐίΐεπιιιΐ Ιοηιυηι εηβΓίβε ΓηΙ)1)ί

Λϋά^ε εί Γ3υΙ>ϊ Ρίηρρ5 εί ιβυΐή Ε§ΐ3β, φαί νεηειηηΐ 3 (Ιηΐϋίΐο;)

61 ηιΐίΐιιιιΐιανεπιηί Ιεδίιηι 38δυηιρ1ππι ΐη οοείιιηι: ίΐΐίδ 0Γ6(Ιΐ(1ίΐ

οηιηίδ ηιυ1(Ίΐιΐ(1ο ΙικΙβεοΓυηι υΐ η3ηε δοπρίϋΐηηι 1ε§εΓβη(. Εΐ

Ιε^επιηΙ οηβΓίβηι εοηΐΐηεηΐεηι ηβεο.

ΰΑΡυτ II. (XVIII.)

1 Ε^ο ΚοιϊηιΐΝ Οοηιϊηε Ιεκα Οηΐ'ίδΙε, ίιϋ (Ιβί νινί, ρει•-

ηιΐΐΐε ηιε Ιοφίΐ πμπιΙμΙμ 1ιΐ3 ^υβε 3ρυύ ΐηΓεπ>8 ^εδδϊδίϊ. €υηι

ί^ίΐιΐΓ εβδεηΐϋδ ίη ΙεηεΒπβ εΐ υηιΙ)Γ3 ηιοιίΐδ (Ιείεηΐϊ βρικί ίηίεΓΟδ,

δΐιΐίίΐο ϋΐαχΐΐ ηοήϊδ Ιυχ ηιη^ηα, εί οοηΐΐ'εηιυΐΐ ίηΓεπιιΐδ εΐ ροΓ-

(3ε ηιοΓίίδ. Εί ηυάϊΐη εδί νοχ ί'ΛΊΊ ρβίτϊδ βΐΐίδδϊηιΐ Ιαικρκιηι

νοχ (οηΐίΓυί ιικι^ιπ, ΓοιίίΐεΓφΐε ρι•οεΐ3ηΐ3ΐΐδ δίε ΐηΐηΐΐί ΡοΓίβδ

ρπηαρεβ νεδίΓβδ τείοΐΐϊΐε, ροιΐ38 3εΙει•η3ΐεδ δυδίοΐϋΐε: τεχ

^Ιοηβε ΟηπδΙυδ (Ιοπιϊηιΐδ ϊηΐΐ'ηΐηηιβ 3(1νεηίε(.

2 Τύπε δ3(3Π3δ θυχ ηιοΓίίδ 3<1νεηΐΐ, ίιι§ΐει>δ Ιειτΐΐυβ,

(Ιϊοεηδ ηπηϊδίπδ δΐιΐδ εί ϊηΓεπδ ΜίηίβΙπ πιει εί οηιηεδ ίηίεπ,

οοηευιτϊΐε, ροιΊβδ νεδίΐ'βδ οΊαυ<]ίΐβ , νεοΐεδ Γειτεοβ δυρροηίΐε,

εί ρυ§η3ΐε ίοιίΐΐεΓ εί Γεδΐδίϊΐε, ηε ΙεηοηΙεδ εβρίίνεπιιΐΓ α νϊη-

(ΛζαΙυ,τ [ίΐα νιάεΐιιι•] ιΐ «ίτίαίιη-) - - ΟιΜηο (Β Β« ηοο) - - ίοηι. ο/ια. (Β οΗατΙα$)

- - Αάάαε (Λ Αάάαι) — βί ταΜι. ίι/ϊαε — αίίΐαηρίιιη ίη οοιίιαη (λ οπι ρί τα&ίη

Ερίαι υβα,ιιε ίη οο(Ιΐίτη) εαπι ΑΒ . . 0 (ρποπΙΐΜ οπιιιίΐηΐϋ οππωϊε) Αηηα) νιτο Λ

ΟαίρΚαι ΙταάίάνταηΙ ίοπ'ρίίοηειη Οαήηί Γα&δί Αάατη ίΐ ταύΙ>% Ρίηιβί , ϋίκ σκι νεηι-

ΓΟηί άΐ ΟαΙ. «ί αηηνηο. νίάίαι [$ε] Ιβαητη α$3υτηρΙιιτη \ ϋΐίί οτιά. — Ιαά. (Β οπι

Ιαά.) . . 0 οπι | «ί Ηαηο — 1νκ^ οπγπ Β . . Α «< Λα. ϊ<τ. ρετ/ίαίτβπί. Τνηο ίη-

κεηίωη είί ίΐίάαη ίοτίρΐιιτη . . 0 «ί 1(ι/ίτ(ηί οοταια ροριιΐο ιοήρίκαη φχοά ιηαηΐί $να

Οατχηχα ρΐΤ$ΐήρκταΙ : φχοά ρΐτ οιηηία ιίο οοηΐιηώαΐ.

II, 1. α. ΑΠ, 1. V, 1. £#0 Καπ'ηκί ουιη Α .. Β οπι , 5εά ροβίεα Ηα-

ηεΐ ραττηίΙΙε »ηίΛϊ 6'αι-ίηο . . (ί οπι , 88(1 νίάε αά Ηικίιι εαρ. Ι. | (ίΙ. άβί νινί ιιιηι

Η(.1 . . Α οπι | ββίίίαίί . . € οβϊϊί/ ροΐιηΐία Ι.ηα | β Ιιιχ ιιιαραα ηχίΓαΙηΙίβ | Ιοηϋηιί

ΐ'ΐιηι Β Γ. . . Α ΙοηίΙηι (οπιϊβδο πισι/ιιι). Ιΐεηι ίιι1>α οπιπε» Ιι•Ρ5 Ιοηίίηιί. \ [οτΙ.

ρτοοί. 5ϊο ι'ηίιιίίί (Α αϋ) ευπι ΒΑ . . Ο «ο (οτΙ. ρΓβοίαηιαπίυ | ΡοτΙα$ (Α ΓοΗίί«

ροτί.) ρτ. νι. Γ«ίοΙ/ι7β (Β α//οί/.) , ροτία» (ΑΒΟ -(αί) αε!. 5«5(οί(. (0 αάιΐ οωα)

2. ΟΓ. Α V, 1. Τίμιο (Β £ί ίιιηο) δαίαπαί (0 δαίαη) . . Ο αάά οοη> αωίίίί-

!11 | 0 οπι /"ιι,ηίοι.ί Ι ηιίηίΐίπί (Β -ϊίβηι'ί) «ϋί! βί ίηβΗβ (ΑΟ οπι βί «"Λ) Ι Λ/|η•

πιβί ε( οηιη. ίη^. (Β οη «-' ο. *η^> • ^ Ο «η/'εη | 0 ΓΓίΙιιΛίίί | η« ί«ι«η(ί» <^ *-

Ρ.ναηβ. ΛροοΓ. ε<1• ΤίβοΗεηιΙοΓΓ. 2β
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εηΐίβ. Τύπε ίπιρκι οίϊιεί» είυδ οππιΐα εοηΙπι•Β3ΐη βαηί εΐ εοε-

ρβΓϋηΙ ροΓ(38 πιοΓίίδ ευηι οηιηί <ϋ1ί§6ΐιΐϊα εΙαηάεΓε, 5βι•α5(}αε

εί νεείεδ ίειτεοδ ρηυΐηΐΐηι ιυπ§ει•ε, οιηηϊηιριο οηιηηιριιία δυ»

δίπείίδ πΐ3πίΒυ8 ΙεηβΓε εΙ ριοοΙίηιηΓε ιιίτιΐηίπ.-» άιταε νοείδ »ο

Ιείει•πηΐ3β.

ΟΑΡϋτ III. (XIX.)

Λ Τυηε 8;ιΙηιι (Ιϊχΐΐ 3(1 ΐηΓεπηιιη ΡΓ3ερ3Γ3 Ιε 3(1 Γεεΐρΐεη-

(Ιαιη φΐεπι ΐίΙ)ί (ΙεάυχείΌ. ΰεΗΐηε ΐηίεηιυδ 8<Ίΐηηαε ϊ(3 ρει•-

ΐηίαΐΐΐ \Γοχ ίδΐ3 ηοη Γαϊΐ ηίδΐ 3 είβηιοΐ'ε ίιΐϋ ρ3ΐπδ η1ΐΪ85Ϊαιί,

€[ΐιΐ3 ιΙ.ί Ιειτβ εΙ οηιηϊβ ϊηίεπ 1οο3 δυΒ ΐρδ3 εοηίΓεηιυΐΐ : ιιηάε

ρυΐο πιε εΐ οηιηϊβ νίηοαΐ» ηιε3 ΐβηι 3ρειΐ3 ρβΙεβεΡΓε. 8ε(1 βά-

Ϊηγο Ιε, δβίβηα, 03ρ\ιΙ ιηηΙοΓπηι οηιιιϊιιηι, ρεΓ Ιιιβδ ηιεβδφΐί

νίΓίοΙεβ, ηε ρεΐ(1ηο38 ευηι 3(1 ηιε, ηε (Ιηηι νείΐηιιι» ευηι 03-

ρεΓε 03ρΐίνεηιυΓ βΗ» εο. Νβιη δι 3(1 νοεεηι είυδ Ι.ιιιΙιιηι οηιηϊκ

νϊτΐυδ ηιεβ ϊΐ3 (Ιεδίηιείβ εβί, (ριΐ(1 ρηΐ38 βυπι ΓβεΙυΓυηι (Ιυηι

ρΓ3εδεηΐΪ3 εϊυβ 3άνεηεπΙ?

2 Ουί 83Ι3Π (Ιυχ τηόΊΐίδ ΐΐη ι-εβροηιΐίΐ ^υϊ<1 ει3ηιΐΐ3δ?

ηοΐί ΐίηιεΓε, ηηΐίφΐε βηιΐεε ηεφίΐδδϊπιε : φΐίβ ε^ο ρορπίυηι

Ιικίηεοηιιη εοηεΐΐ3νί 3(1νεΓδυδ ευηι, βίβρίδ ευηι Γεππ ρΓ3ε-

εερΐ εΐ !Γ3(1ϊΐϊοηεηι ρ«Γ είαδ (ϋδείρυΐαηι ΐη ευηι ρετε§ϊ; εΙ

εβί ηοηιο ηιυΐΐυηι ΐίηιεηδ ηιοΓίεσι, α,υί εχ ΙιηιοΓε (Ιίχΐΐ ΊΥϊδίίδ

εδί 3ηϊπΐ3 ηιεβ υβφΐβ 3(1 πκηΊεην, εΐ 3(1 ηβηε ΐΐΐυηι ρειχίυχϊ,

ςυϊβ ιηο(1(ΐ ΙενβΙυδ ΐη επιεε ρερεηίΐΐί.

ίίηίχ') ΐαρίίνατηητ (Α οαΐίηαηητ) α (Ο \η) υήιο. | Β οιη ΐίυι οηαήα \ οτηαηκηία

οααι Α . . Ο απηαηιαΛα . . Β οιη 1 1&ι(τι . . ΑΟ ρίτΙι<)ΐη | γτκίαιηαη . . Α

ρτΌτηετί | Ο ιιίιιίαίιιιη

III, 1. α. Α IV, 3. δοίβη οοπι ΒΟ . . Α δοίαηοϊ Ληχ η\στΚ$ | Ιϋη ύνΛπχ.

οαηι Β(] . . Α άίχιτο Ιϋή \ ραττηΙυΚΙ οιιπι Ο , Α ριΗυΚΙ . . Β ηβροηΑϋ | «ηηία

ι'η/ίπ Ιοοα (Ο οπι Ιοοά) . . Α οτητπ'5 νχχ ϊη[(τηαί \ Ο Αάίητο ίςϋντ («, (ταΐα- 8αΙαη

] ^αρ. τηαΐ. οιηη. οαιη ΒΟ . . Α οιι« β> οτηηϊιιηι Βίαίοτ. «η/βτηρίβτ | νϊΗηΙιι «υπι ΒΟ

. . Α ρεποί | ηί (Β «ί, Ο φιία) άητη νιΚτηια (Β νοίιαηη!, Α νιΙΙαηη*) - - α6 #»

(Ό ίριό) | Λ'απι 5Ϊ - - ίίβ (Ο οπι) άα(τ. αϊ οαηι ΑΟ . . Β Λ'αιη η οπιηϊί τηβο «τί-

ϊαηχ «Ιε/Ίιποία <5ί | ηιιη (ϊΙβ Α ; Β «ηε) /Όοί«η<τη . . Ο {ασίνται βϊί | ιίιηη . . Β

ο»τη | ρτααιηΐία . . Ο ροίβηίία

2. ΟΓ. Α IV, 2. δσίαπ - - ηιροηάϊΐ αηα ΑΟ . . Β δοίση άίχϊΐ | ρκκί - -

ηαιηίαίτηκ: ?ιιία ευηι Ο . . ΑΒ οιη | βί «( Ιιοτηο — <Ι»η"( οοπι Ο, ΐΐβπι Α εΐ λο.

«ί «ηοτί. Ιάη. (Ι ιίΐίίτκ . . II Η /ιι> Ηηιεη.ί τηοΗ. άίχΗ | Β «Ι ίάίο ηχφιι αά Αοο Λ-

ίκπ» ριτάυχί η ίαη ηοάο γΙο.
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3 Τυηο ίηΓεΓηιιβ βίΐ α(1 ευηι δί ίρδε εβ» φΐί Ιιαζβηιηαι. ά«

δίηη ηιρο ΐ3ηι φΐβΙΐ'ίά'υβηυηΊ δοΐο νεΑο ίηιρεπί βυί νείυΐ ;ΐφΐί-

Ιθιώ 3νοΐ3Γ6 ίεοίΐ, ίδΙε ηοη Ιιοιιιο εβί ίη Ιιιμιι;ιιίΪΙ.-•Ιρ δθ(1 θευδ

ε$ί ίη ηΐ3Ϊθ5ΐ;ιΙε. Κο^ο Ιε ηε ρεΐ'(1υο35 ευπι 3(1 ηιε. Ουί δβ-

ίβη 3ΐΙ ΡΓ3ερ3Γ3 Ιε ίηηιεη, ηε ΐίπιε3δ : ίρϊβ ίβηι ίη οιυοε ρεη-

άβΐ, ηοη ροδδυτη <ι1ία<1 3§εΓε. Τυηο ίηΓει-ηυδ δηΐΗΠ3ε ίί»

ρεηηΐυΐίΐ δί ει•§ο ηΐίαίΐ β^εΓε ηοη ροΐεβ, εοοε 3ρρΓορίηπυη<

Ιΐ)3 ρεΓίΙίΐίο. Ε§ο (Ιεηίφΐε (ΙείεοΙυδ εΐ δίηβ ΗοηοΓε ηιβηεοο;

Ιη Ι.'ΐιηεη ΟΓυοίηΙηδ δυΒ ηιεο επβ οΌηιίηίο.

Ολρυτ IV. (XX.) ..

1 Αυ<1ίε1)3ηΙ βυΐεηι δ3ηοΐί (Ιεί οοηΐεηΐίοηοηι δ.ιΙ,ιηαε ρΐ

ίηίεπιί ; ΐρβΐ (αηιεη 3(1ηαε ίηΐΓβ βε πιίηίηιε δε Γεοο^ηοδοεηίεδ

ηίΗϋοηιίηιΐδ εΓ3ΐιΙ ίη οοςηίΐίοηε. δε<1 δβηοΐυδ ρηΐεΐ' ηοδΙεΓ

Α0*3 πι ί(3 δ,ιίαηηε Γεβροηύίΐ ρεΓ οιιιιΓιη ϋηχ ηιοΓίίδ, φΐίίΐ Γογ-

ιπΐ(1;ΐ8 εΐ ΐΓρρίύ38? Οοηιίηιΐδ εοοε νεηίΐ φΐί ρηιηί.τ Γι^ηιεηίβ

Ια3 ηυηο άΌδΙπιεΙ , εΐ Ια εβρίυβ 3ϋ εο ιεΙί^Ιυδςυε επδ ρεΓ

ίεευΐ».

2 Τυηο οηιηεδ δβηοίΐ βυυ'ΐεηΐεδ νοοεηι ραΐτίβ ηοβίι-ί ΑόΙβε,

φΐ3ΐη εοηδ(3ΐι(εΓ δηίαηβε ΓεδροηάΊΊ ρεΓ οηιηι,ι, ίη ^αικίίο οοη-

ίθΓΐ3ΐί βηηΐ: οοηουπ'εηΐεδφΐε οηιηεδ 3α* ρ3ΐι-εηι Λ<Ιηηι ϊΙ>ί<]<•ηι

βυηΐ οοη§1οΙ>3ΐί. Τυηο ρβΙεΓ ηοβΙεΓ Α(ΐ3πι ίη(υεηδ οπιηεηι

ίΙΙβηι ηιηΐΐίΐυοϋηεηι (Ιϊΐίςεηΐίυ.8 ηιΪΓβηηΙιΐΓ δί οηιηεδ οχ εο ρπ>-

ΟΓεβίί εδβεηΐ ίη δεουΐυηι. Εί οίΓουηψΙεοΙεηδ οΪΓουηίφαβφΐε

δοπιη) 3(1δ(3η(εδ, 3Π)3ΐΊδδίηΐ38 ρι-οίπικίοηχ 1;κ:πιη;ΐδ, ΓιΙίο δυο

δείΗ ίηΐυΐίΐ (Ιίοεηδ Επ3γγ3, 6Η δείΗ, δβηοΐίδ ρβΙπβΓοηίδ εΙ

3. ΟΓ. Α IV, 3. ίη/βπιΐίί . . Ο ίη/εηυ. Ιιεπι βΐϊοϊ. | 5ί ίρίβ «ίί - - ηοη

(ο<1ί οιη) Ηοτηο βί( — τηαίαΐαΐι: \1α Α; ρβιιοϊβ άϊίΓεπιηΙ ΒΟ. | ριηάίΐ οιιπι Β . .

ΑΟ ρίηίβηί | ριτίηΙιιΙΗ οιιπι Ο , Λ ρεΓίκ/ίί . . Β ιΐίτίΐ | Λ ρτοίεοίιιί \ Ίη ίατηεη

(Ο βεηιρεΓ) — άστηίηϊο οιπη ΒΟ . . Α ίΗ9Μί ««6 «η«ο άοπάηαΙ>εη3 σηιάαίιι.

IV, 1. Ο οοηΙ<:ηΚοη($ | ηιίηίηιβ ιι: οάύ. ογπ μ | ίη οορηίΗοηι: οάά. οηιηεδ

Ιγ«5 ΙιβΒβΓβ νϊιΙβηΙΟΓ ίηοορηί/ί. | 8ίά . . Ο ΊαηΛιχη | ίχηϊΐ . . Β αάυιηΜ \ ηκηβ

. . Α οιη | Β οτη Η Ιη οαρίυϊ, ϊΐεπι ςιι«

2. Οι. Α 1ΙΓ. φχατη οοηιΐ. — ρβτ οπιηια εηηι ΒΟ . . Α οοηίί. δαίαησί η-

ίροηάΐηΐί» \ οοηουτηηΐαφι» - - οοη^ίοοαίι (Ο &ΑΑ ρτορι ίΐι»ι) οιιπι Β , ϊΐβιη Ο . .

Α οοηαιπτηίίίϊϋβ αά β«η» οοηρταΐηίαΐί ίκτι! εί | ίη ίίοΐίίοιη οιιπι ΑΟ . . Β ίη «πιίο

| αταηηρίίο/ίτΐί (Ο ατηρί. ι . . Β οοηίρίίίεηί

26 *



404 ΕνΑΝΟ. ΝΙΟΟϋΕΜΙ ΡΑΒ8 II.

ρΐ'Ορηείίβ φΙΟΐΙ (Ιίχίΐ ΙΪΒί εΐ1δΐ08 ρ3Γ3(1ίδί , ([11ΠΙ1(]θ άίΓεχί Ιε

3(1(1ϋοει•ο πιΐΐίί (1ε ίρβο οίεο ηυββποοπϋηβ, υΐ ρβηιη§εΓβδ εοι•-

ρηβ πιευπι εηπι εβδεηι ίηίίπηοδ.

3 Τυηε ίΐΐε Γεκροηιίϊΐ Ε^ο, επηι ηιε ο"ίπ§;ει•ε8 ηηΐβ ροΠ.Ί5

Ι>;ιι:μΓιμ , ΟΓηνί εΐ άερ'ΓεεηΙπβ δπηι (Ιοηιΐηιιπι ευπι Ιθεπιηίβ, βί

νοεανί εηδίοίΐεπι |>;\ι';ηΙΪμ ιιί ηιΐΚί εχίηίΐε άβΓεΙ. Ταηε ε§τεδ-

8ΐΐ8 Μίεηβεΐ ηΓεΙι»η§ε1ιΐ8 (Ιΐχίΐ ιη'ιΐιϊ 8εΙη, ιιί <[ΐιίο! Ιηηιοη (1ρ-

ρ1οι•αδ? δεΐΐο ρΓλεηοκεεηβ α,ηί» ρβίεΐ' 1υυ8 Αίΐίΐηι (1ε Ηοε οίεο

ηιίδεηεοπίίαε ηοη βεείρίεΐ ηιοίΐο 88(1 ροδί ηιαίΐαδ §εηεΓ3•ίοηεδ

δεεαϋ. νεηίεϊ εηϊπι αηιαηΐίδδίηιηδ (Ιεϊ πΊίυδ άε εοείίδ ίη ηιιιη-

(Ιαηι, εΐ Βαρΐίζα1>ίΐιΐΓ 3 Ιοηαηηο ίη Ιοπίβηε ίΐιιπιΐπε: εΐ Ιιπιε

τεείρΐεΐ ρβίεΐ" Ιαιαδ Α(1ηηι (1ε Ηοε (Ιεο ηιίδεπεοπ1Ϊ3ε εΐ οηιηεβ

εΓε(1εηΙεδ ίη ευηι; εΐ εοπιηι α,υί εΓε(1ί(1επιηΙ ίη ειιηι, Γε§ηιιηι

ίΠοπιηι ρεΓηΐΛπεοίΐ ίη δεευΐβ.

ΟΑΡϋΤ V. (XXI.)

1 Τηηο :ιηι1ΊοηΙ('8 Ηβεε οηιηεβ δβηείί ίΐεπιηι εχηΐΐανεηιηΐ

ίη §3ΐιάϊο. Εχ (|πίΙ)ΐΐ8 ιιηιΐδ (1ε οίι•εηπΐδΐ3η!ίΙ>υδ, Ιδηϊηβ ηο-

ηιίηε, ΓοΓίίΐεΓ ρΓοεΙηηιηηβ ίηίοηηίΐ ΡηΙεί' Αίίληι εΐ οηιηεδ οΪγ-

(:αηΐδΐ3η(ε8, .-ιικίίΐε ηιεβδ δεηίεηΐίβδ. Ιη ΙεΓΓΐ8 εηηι εδδειη, εΐ

(Ιοεεηίε ηιε δρίτΐΐα δηηείο, ίη ρΓορΗείίβ (1ε Ιιοε εεείηί Ιυηιίηε

<\η\& ρορυΐυδ φΐϊ $ε<1ε1>«Ίΐ ίη Ιεηευπδ νίά"ίΐ Ιυηιεη ηιπ^ηιιηι,

Ιι;ιΙ)ί(.ΊΐιΓιΙ)ΐΐ8 ίη Γε§ίοηε ηηιηΓβε ηιοιίϊχ Ιηχ ογ13 εδί ειδ. Α(1

ου/05 ραταάκί . . Ο 8(1(1 (Ι. ΜίιΊιαι•1 ατΒΗαηριΙν$ \ αάάηατί . . Ο ιιί ιιιϋΐα-ιΗιιι

3. ΟΓ. Α III. Εαο — εί άιρτ. .ίΐιπί (Β Ηβεε οπι) - - άατιΐ αιχη ΑΒ . . Γ

£00 δεί/ι , ειιηι π\ι άϊτχρντιΐ ραίετ ηιειίί Αάαιη αηΐι ρο. ραναά. , οτανί εί άιρτ. ,ικιιι

'/ι'ϊί »ί οιιηι — οκίί. ραταά. εί ρείίί ο6 εο α,ε ίρβο οίεο πιίβεπεοτα,ίαε | 8άΙο ρτ. ηνία

ο(.ο ειιιη ΑΟ . . Β Οίο ρΓαεηοίοεί ραίιτ Ιηη$ Αάαιη φιοά αε Ηοο | τηοάο «ε<ί οιιηι

ΑΒ . . Ο ηιοίίο τιΐϊΐ | αηιαηίί55ίιηιΐ5 οηπι Ο . . ΑΒ α1ίι'55ίιηιΐ5 | Α οπι {Ιιιπάη( |

Β αοάρίιΐ | (■/ ιοτΗτη (Α ί//ί, Β οπι) ςυί οηάχά. (Α οηάιηΐ) «η ευιη, ηρη. ι7ίβι\

(ΑΒ εοηιη») οίο

V, 1. ΟΓ. Α II, 1. Τηηο — ιη </αιιάίο ο«ηι Ο .. ΑΒ οπ» | Εχ ουίσκι εαπι

ΑΟ . . Β Ει | Ο οπι /5αι'α5 ηοτη. (Α ρπιεηοηι.) | (οτΙ. ρτοοίαιη. (Ο ι-Ιαιη.) ίπΐ.

(β ίΐα ιηί.) ευπι ΒΟ . . Α άίχίΐ | ηκαί ΜηΙ&ιΙίαι (Β - ηπι - ιαη») .. Ο τηε | ε»επι

(Ο »ά(1 «η οοτροτι) ίί . . Β οπι εί | Β οπι ι'π ρτορίιείία | αιιι'α (Β οπι) ρορυΐυι

— ίι/ηΐ6« ηια^η. (Ο Ιυοειη νιυφιαιη) , ΙιηΙηΙαηϋΙκ (Β αη>6ιι1αηίί6.) - - ίϊί (ίί εαπι

ΒΟ . . Λ αιιία ρορ. ςιιί αη>1>υ1αΙ>αΙ ίη Ιεη. Ιχιχ οτία βίί ει'ί, ιυπι ρβΓβϊΐ Ηϊ« 9Π8Ρ

οη<1<•πι (.' «Ηβίι «/ ίη ι-εοίοιιε ιηοτίίί ΙκΦίΙ,ιηΙηιηι (βίε ιιΙ.'Γςμι.•) νίώ'ηί (Ο νϊ,Ι(ηιηΙ)
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ιιιϊυδ νοεεηι ρηΙει• ΑιΙαηι εΐ οηιηεδ εουνεΓδΐ ϊηΙεΐΎ0£3ΐ>3ηΙ ευηι

Τα αυϊδ εβ? 0[υΊίΐ νει•3 8ϋΐιΙ (]υ3ε Ιο^υεπδ. Αϊ ϋΐε βιώϊιπι-

£ειΐ8 α'ιΙ Ιδαΐηβ ε§ο 8υηι ηοηιΐηε.

2 Τυηο πρρηΓυΐΐ αϋπδ ίυχία ευηι φΐ3δϊ εΓοηιϊεοΙβ. (^υειη

ιηίειτο^βηΐεδ (ΙίχεηιηΙ Γυ <]ΐιΪ5 εβ, αυί Ιηΐίβ §εδΐ3δ ΐη εοΓροΓεί

Αϊ ϊΠε οοηδΙηηΙεΓ ΓεβροηοΊΐ Εί»ο βίαιη Ιοίκιηιιρχ ΙιαρίίβΙ» , νοχ

βΐ ρΐ'ορίιεία αΐΐΐδδίηιϊ. Έ•ξθ ρΐ'αείνί ηιιΐε Γαοΐεηι (Ιοηιίιιϊ είυβ-

ιΐεηι αϊ (ΙεβεΓία εΐ 3δρεΐ3 ϊιι νΐ3δ ρΐηικικ ρει•3§εΓεηι. ¥^ο

3§ηυηι (Ιυηιΐηΐ εΐ (Ιεΐ πΗιιηι Ιειοδοίγηιίΐΐδ αίί*ϊΐο ηιεο οδΙεηαΊ

εΐ ο1;ΐΓΪίϊοηνΐ. Ε§ο 1ι;ιρΐί/.;ινϊ ευηι ϊιι Ιοπίβηε ίΐυηιΐηε. Ε§ο

νοοεηι ραίιίδ <1ε εοείο δΐιρεΓ ευηι ϊυΐοηοηΐεηι αικίϊνί εΐ ρΓο-

• Ιϋηΐ3η(εηι ΙΙΐι εβί Γιΐίυδ πιειίδ (ΓιΙεεΙιΐδ, ϊιι <ριυ ιιπίιί Βεηε

(-'οηιρίηευΐΐ. Ε§ο αϊ) εο Γεβροηδίιπ) 3οεερί αυίβ ίρβε αΥδεειι-

δϋΓυδ εδδεί 3(1 ίη('εΐΌ8.

Γιιικ: ρ3ΐει• Α(ΐ3ΐιι βηαΐεηδ ίβία <:1.ιιιι;ινίΐ νοεε ηΐ3§Π3 Α1-

Ιε1υϊ;ι ουιιεΐ3ΐηίΐαιΐδ, (]υο<1 ΐηΙει*ρι•εΐ3ίϋΓ Ι)οπιΐιιιΐδ νεηϊΐ ρει•

υηιηϊ;».

Οαριιτ VI. (XXII.)

1 Ι)εΐιΐ(1ε ;>1ίυβ ΐΒί 3(1δΙ;ιιΐδ φΐηβΐ (ριο(1;ιηι ϊηψεΐ'3(οηδ δΐ-

ξηβειιΐο ρΐ'αεβηιίηβηβ, ϋβνίά1 ηοηιίηε, ΐΐη ρι•οεΐ3ηΊ3ηβ 3ΊεΙ>3ΐ

Ε§ο ΐη ΙεΓΠδ ευηι εδδειτι , (1ε ύε'ι ιιιιμίίγιιγιΙι.ί ε( εΐυβ νΐβΐΐβ-

Ίοηε ροριιΐο Γενεΐηυαπι , ρΐ'ορηεΐίζ3ΐ)δ ΓυΙυΓ3 §ηιι<1Ϊ3, θίεειίδ

Ρργ ιιιιι ηί.Ί δεεηΙ» 0οηίΐΐε3ΐιΙυΓ (Ιοηιϊιιο ηιίδεπεοΓ<Ιί3ε είηβ, εΐ

9'οπ'αιη άεί ρετίαάάαπι | οοχχυπιχ . . Ο 0αυχ$χ \ φάα (Ο οηι) υατα ίχιηΐ (Ο ιιιΜ

•"«) φιαι οιιιη ΑΟ . . Β ψιχ

Ί. α'. Λ II, Η. Λ ηαχάαηχ αΐχχΐί , οπιϊκϊ< ίυχία <ί«/ι | Λ οιη ύαρ1χ$1α | Β

βιΐϊ (αε. ιχαιά. άοχιχ. χχχ άαιτίο αηχτα υχα$ ρΙαχχα$ ριτα^ντΐ | αρη. άοπχχνχ οιιιη ΑΟ

• • Β αρη. άιί | ΑΒ ΙίτοκΛχηχχ» | ίΐ άαΗβοαυχ οχιαχ Α . . Β οηι . . 0 άίοιηε Εοα

"ίΐ«Η5 άή, (•οα ψή ΙοΙΙίΙ ρκοαία ιηηηάχ. Τα α νια νεηνι ΙαρΚζαή, (Ι (ρο α Ιι: άτ

Ι>βο Ιιαρίίζαη. Ταπί ίάεπι ρβΓ§ϊι ΕΙ άιαη ΰαρίίζατιηι ίηνι ίη Ιοτάαηι, αχιάχνί ιηκοη

<*« οο«ίο ϊίχρβΓ βυτη ίηίοηαηίαη Ηίο βίί οίο. | Β νοηφίααιϊ

Ταηο ραίιτ Αάατη βίε . . Ο 8Ϊο: Τυηο ρα. Λά. ομπ» αΐίίί ίηίατοηανανηΐ «η»ι

Γ" ϊΐίίί βϊ, ςυ» ΙαΙϊα ιράίϊ χη οοτρσηΐ ΑΙ ίΙΙι ΙοΗαηηα ύαρίχιία ιχιηχ. Οκοι^κε

οχιάχ$$ίΐ ραίιτ ιιοίΐΐτ Αάατη , νοα χηαφια οΐιιηχανίΐ ΑΙΜαχα , φιοιί χηΐΐτρηίαίχιτ

β*"» ναχχΐ.

VI, 1. Γ.Γ. Α V, 2. Ωίχηάί αχχη Β . . Α Γ ί>ίηκ}ο« | Β ρτοοαίίηΒ χηφατα-

,0Γί5 ιχαηαουΐο \ άι άά ηχχβ. (Ι βήΐί χήι. (Β οιη «ί βι'. υχ>.) ρορχιΐο . . Ο Ιιββο "πι |

^ ΡΓορίκ/αίΐί | Β οιη (αίχιτα βαχιάχα , ϊίρηι ρετ οηχηχα $ιο.
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ηιϊπώϊΐϊπ 6Ϊ118 πΐϋδ ηοηιίηιιπι, εριί» εοηίπνΐΐ ροι•Ιηκ βειεβδ εί

νεείεδ Γεπτεοδ οοηΓι•ε§ίΐ\ Τυηο 83ηεΐί ρ3ΐπηπ?}ι3ε εί ρΐ'ορηεΐ3ε

εοερεπιηΐ ίηΙεΓ 5ε ίηνίεεηι τεοο^ηοβορΓε εΐ (1ε ριτορηείϋδ βιιΐβ

δίη^υϋ δϊη^αΐη άΊοεΓΡ. Τυηο δβηείιιβ ΙεΓεπιϊβδ βηβδ ρνορηε-

ΙΪ38 εχ3ηιπΐ3η8 3ΐε03ΐ ρβΙπαιτΗΐδ εί ρΐ'ορΗεΙϊδ φί'ΐ3 ειιηι ε88εηι

ίο ΙεΓΓΪ8 ρνορίιείανΐ ύε (Ιεί Γιΐίο, φΐο(1 ίη Ιειτίδ νίβυδ εβί εΐ

«ιηι ηοπιίηίηυδ εοηνεΓδΒΐυδ βδΙ.

2 Τιιηο οηιηεδ δΒηείί εχυΐίβηίεβ ίη Ιηηιίηε ιΐοηιπη εΐ ίιι

»δρνεΙυ ρβΐπδ Αιίβε εί ίη ιεδροηβίοηε οπιηίυηι ρ3ΐΓί<ΊΓο1ι;ιιυηι

61 ρΓορηεΙβΓϋηι ρπκίβηιβνεπιηΐ (ΙίεειιΙεδ ΑΙΙεΙιιία, οεηεάΊοΙυδ

ςρί νβηίΐ ίη ηοηιΐηε (Ιοηιίηί: ίΐ3 αϊ εχείβηιβίίοηε εοΓαηι εχ.

ρβνεδοεΓεί δηΐ3Π38 εΐ (ριβεΓβΓεΙ α(1ϊ(ιιηι ίϋ§ίεη(1ί. Ει ηοη ρο-

ΙεΓβΙ, φΐίβ ίηΓεπίϋδ εί δ3ΐεΙ1ΐΐεδ είαδ ΙεηεΒαηΙ ειιηι ίη ίηίεΓ-

ηυπι εοηδίπείηηι εΐ ηιηηίΐιιηι ρεΓ οηιηίβ; οΜοεοαηΙφίε ηά" εηπι

(^ηίιΐ 1ι•ερί(ΐ38? Νοβ ηηΐΐβίεηυβ 1ε Ηίηο εχίΓε ρεΓηιίΐΐίηιιΐδ.

δεά" ίδΐ3 δΐΐδείρε, δίευΐ (Ιϊ^ηιΐδ εδ, ηο ίΙΙο ςυβπι εχριι§η3035

φΐοΐίίΐίε; δΐη 3η1εηι ηιίηΐηιε, δοίβδ ορϊβ Γε1Ϊ£3ίηδ βΗ εο ιηεηε

δηΒεηδ εηδΙο(1Ϊ3ε.

ΟλΡυτ VII. (XXIII.)

1 Ει ϊΐεπιηι ΙηοΙη εδί νοχ ΙΊΙϋ ρβΐι-ίδ βΐΐΐδδίηιί ψιηΜ νοχ

ΐοιιϊίπιϊ ηιβ^ηί (Ιίεεηβ ΤοΙΙίΐε ροΓίββ ρπηείρεβ νεβίΓβδ, εΐ εΐε-

νηηιίηΐ ροιίαο ;κ•Ιοπκι[<'χ, εΐ ίηίΓοίήίΐ τεχ £»1οπ3Ρ. Τυηε 8»-

εοη/τείπ'ί.• ίοΐιΐϋ Ο ικΜ ΙηίΛτοραΙυΛ αηΐεηχ α ίαηείίϊ ραίηίιιυ φιχς ε$5εΙ, ταροπάχΐ

Όανχά ιχαη ηοιηίηε. | εοερεηίηί — άε ρι•ορ7ιεΙίίί βιχϊβ (Α - ίχα $χια) 511117. 5'η?"'ί1

(Α οπι) άΊ'ε. Τιιηο $α. Ιετ. ειαηι ΑΒ . . Ο οοβρετ. ίη/Γα ββ άε ρτορηεΙϋ$ $ιιχ3 ηηρϋ

ρετοορηοίοετε , ίηίετ φιο» Ιετ. | εχατηχηαης εΐο οιιπλ Α(ϊ . . Β τε(ετεΙ>αΙ ραίηίιιυ ύ

ρΓορΛείίί άίαηί Εαο

2. α. Α VII. Ιιιπιίηε .. Β ηοπιίηε | Ο οοηίρεείΐί, ϊίβηι Γθφοη*ί$ | ίο Μ-

πχχηε (Ιοηιίηί οιιηι ΑΒ .. Ο ιιοΜ άεχΐ! (Ιοηιίηί» ίί ίίίιιιίΙ ηοΙ>ίι : ΛΠίΙιήα χη ααύα κ-

οιι/ί: ίαηβ Λοπογ β! φΗα , ςιιί αάνιηϊ$1ί εχ αΙΙο ηο3 νίίίΐαη!. ΑΙΜηία οαηίαηία ρα

οτηηχα Ι εχοΐανιαίίοηε . . Ο εχ είαπιοτε | ΕΙ ηοη (Ο Νεο) - - \η[ετηιι$ (Α «επί)

- - ίη ΐη(. εοηίίηείηηί (Α οπι) εί «ηιιηίίΗπι (0 ίηίεοίΐίηι) - - αά ειιη» εητη ΑΟ . . Β

Νεε - - ίεηείχιη! εαη». Ιφηιιιχ οοηΙΗίΙαΙιυι η>υηί(ι»ςυε [?] ρετ οιηηία (ίίοβοοί εί |

Ο Οιιίά Γοπηίάαι, 8αίαη, εί Ιπφϊάα3? | 8ε(ί Μ/α βίο οαπι Α . . ΒΟ οοΓΓορΙβ; 0

»ιο : Ιιία «Μίοιρε , 5ί αι^κί Μ > ς„ία Ηηειΐ3<ιαε εχρηρηαίχι* αηΐπια$ εοϋάίε εί α/]ίί}«•

οαί; ηκηε τεϋραίκ» επ« α6 εο, ειΛ αΓείο εή$ αιιΐοάία.

VII, Ι. ΟΓ. Α V, 3. 0 Εί ε,,&ϋο αηίϋίο εβί | /«Ιη ροίΓίβ: ΑΒ οπι /«η, 0

«ΐηιπκ,οβ οΐη | ΐοηϋτή ηιαοηί.• ϋο ΑΒΟ | Οιχη* αχπι 0 . . Α οπι : Β χηφΜ ρο»ι
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Ι;ιιι;»8 Η ίηΓειηυδ εΙ.ιηι»νΐ'Γΐ]ΐιΙ (ΙΐεεηΙεβ (ν)υΐ5 εδί ϊδίο Γβχ $Ιο-

Π36? ΚρδροηδϋΙΠφΐε ΡδΙ ΪΙΙΐδ ΥΟϋΕ (ΙοίΒΠΠΟ» ϋοηΐίΐΐϋδ 1'θΓΐίϋ

εΙ ροίειίδ, (Ιοηιιηιΐί μοίεηβ ϊη ριοεϋο.

2 Ροδί Ηληο νοεειη ϋϋνεηίί Ιιοιηο εοίαδ νίδΐο εΓ3ΐ φΐβδϊ

1;ι1ι•υιιΐϋ, ροΓΐ3Πδ ιππ-οιη πι Ιιιιιικτο, ι1;ιη>;>ιΐ8 α Γατίδ εΙ (1ί-

εεηβ Αρεηΐε ηιίΐιί υί ϊηίΓεηι. Ουί βρεπεηδ 5ηΐ3«ι ρεν ηκκίί-

οιηι ΐηίΓΟίΙυχϊΐ οιιηι ίπίεπαδ ϊη ΙιοδρϊΓιο, ΐΐεηιηιψιε (Ιηιΐϋϊΐ

ροδί ευηι οδΓιιιιυ. Υί(1ειυηΙ(|υε ευηι οηιηεβ δαηοΐϊ ρει•1υςϊ(1απι,

(ΙίχεΓυηΙςυε βί εοιιΐΐηυο Υίδΐο Ιυη Ιηΐιοηϊδ Θ5ΐ. Ιικίίεα ηοΐήδ,

φαϊίΐ εδί ψιοΛ ϊη (Ιοί'δο Ιπο Ιιηϊυ1»5? ^υ^ ιτδροικίειίδ Ιιιιηπ-

ΙίίεΓ ίΐΐχίΐ ΥεΓε ΙβΙγο Γυΐ ρεΓ οηιηΐ», εΙ δϋδρεηίΐεπιηΐ πιε Ια-

ιίθεΐ ία οπιεε ευηι (Ιοηιίηο πιεο Ιεβυ (,ΊιπδΙυ ίιΐίο ρηΐπκ ίΐΐίικ-

δΐηιϊ. Ε^ο (Ιεηϊηιιε νεηϊ ρτηεεοηεΐΐπβ : ϊρβε νεΓο ροβΐ ηιε

νεηϊΐ εοηΐίηυο.

3 Τιιηο δαηείιΐδ Ι);ιν"κ1 3(1νει•δυδ Ν.ιΙ.ίμ ΪΓ3 δυεεεηβοδ ρπ>-

<•Ι;ΐ!ΐι;ινϊΐ ΓοιΓιΙιτ Αρεί'Ί δριίΓείδδίηιε ροίΐ3δ 1(138, ιι( ίιιΐιτί γοχ

^Ιογϊ.ίο. 8ϊιπί1ίΐ(Ί• εΙ οηιηεδ κ;ιικ:ΐί (Ιεϊ εοηδυι•§ε1ΐ3ηΙ 3(1νει*δυδ

δπΐηη εΙ νοΙεΒβηΙ ευηι εοηιριεΙιεηίεΓε εΙ ίηΙεΓ βε ϋϊνϊϋεΓε

Ει ίίοπιπι ο1,Ίΐιι;»1υπι εδί ΐιιΐυδ ΤοΙΠίε ροΓ(3δ ρηηείρεδ νεδ(Γ3δ,

εΙ είενβπιίηϊ ροΓ(3ε ϋβίεηιηΐεβ, εΙ ίηίΓοίΙηΙ τεχ §1οπ3ε. Ιη-

(ΡΓΓοι,',ΊνίΜΊΐιιΙ ϊΐοΐ'υπι ϊηΐεηιιΐδ εΙ 8;ιΙηιι 3(1 νοεβω ίΙΙ;ιηι ρει-

δμϊουηηι ιΐίοεηΐεδ <^>(ΐΐβ ο$1 ίδΙε τεχ ςΙοηαεΓ ΟϊοΙυπιηϋβ εδί

ϊΙΙϊδ 3 νοεε ϋΐβ ηηΪΓαί>ϊ1ϊ 1)οηιίηιΐδ νίιΐυΐυηι ΐρδε εβί τεχ §1οπ3ε.

ΟλΡυτ VIII. (XXIV.)

Ει εεεε δΐιΙ>ΐΐο ΐηΐ'επιυδ εοηίΓεηιυΐΐ, εΙ ροΓίββ ωοΓίϊδ εΙ

ΤοΙΙίΙΐ Ι Β οιπ άοτη. ροίβηι

Ί. ΟΓ. Λ Χ. ΡοιΙ Ιιαηο .. Α ριαοπι '/Ίιηι- , 0 ΕΙ | Β αιιηχ ιταΐ ίΐηήΙιΙιιΑο

οιιαιί | 0 Αρΐΐί&η» ανΙιτη ιί ΒαΙαη ριτ ηιοά. ίηΐηίνίΐ , ϋιηιτη([ΐιε οι. ρο$1 ειιιιι 05ί.

ιίιΙιιιιηΙιΎ. ΕΙ <•ιιι/ι νίάίίίΐηΐ ΙΗχτηαηι οτηη. ία. ρα-ΙιιάιΙ., άίχιτ. αά αηιι | Λ Οίο

ηούίι | Ιαίτο (\ι% ο,ατη ΑΟ . . Β ΙαΙτο (ιάιικιη | «ί ((! ί(ά) 5Μ«;«ιι<ί. . . Β οιπ βί | ΑΓ

πίΐιι (0 ;ΐ(1(1 ΠιτίίΙο) άοηίηο ρΐίο (0 αάά ραΐήι) αΐϋαχίηιί ] Ε90 άιηίφκ (0 ϋαα.)

ίΈηί ρταηοηο. (0 οοηήΐια) ευηι ΑΟ . . Β Εαο αιι/ι ρηιιυίηί €οηά!ιι$

3. βί. Α V, 3. .φΜΠΊ.'ΐι'ιιιβ (•ιπτι ΒΟ . . Λ [οτίάίίιηΐ | χηΐιτ ίβ (0 αάά Η

ίΙΙιιηι) άΜάατί . . Β ίπί. $ι ίΙΙηάιη \ ΕΙ ίίιηιιη . . 0 Ιηΐιηα | ι'ηίω οιιπι Β . . ΑΟ

οιπ | Ιηίητοααν. - - άϊοβηία (Α α«1<1 ρβτ ηιηηία) . . Γ. ΒαροηάατιιηΙ ΐΓ(ΐ»ίΙ>ιιηάί

>πίαη «ί χη((ηιι | ΰοτη. υίΗιιΙιαΛ . . Β Γ)ο<η. ηοιίατ

VIII. ΟΓ. β™*" V, 3. VI, 2> ϊ(βπι Ιαΐίηβ Α VII. ΒΟ «1 μτμ βί νια. (ιττ*
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56ΐ'3β οοιηηιίηιιίαε εί νεείεδ ίειτεί εοηίτβεΐί δηηΐ εί εεείάεΓυηΙ

ίη ΙειΤ3Π) , εί ρβίείαείη δυηΐ οιηηίη. Εΐ δβίΒηβδ ιτιικιιιμ! ίη

ηιεοϋηηι , δΙβΒβΙφίε εοηίίίδυδ εΐ οίείεείηδ, εοη1Ϊ£3ΐυδ εοπιρεάε

ίη ρεάΊΒιΐδ. Ει εεεε άΌηιίηυδ Ιεβυδ ΟΙιπδΙιΐδ νεηίεηβ ϊη εΐβ-

πΐ3ΐε εχεείδί Ιυηιίηίδ ηιβηδυείυδ, ηΐ3£ηιΐδ εΐ ηυπιίΐίδ, (αΙΐ'ΐι.Ίηι

δυίδ (ΙεροΓίβηβ ηιηηίΒϋβ 8αΙαη ειιηι εοΙΙο ϋ^ηνΐ», εί ίΐβΓυηι 3

(6Γ§ο ει Γβΐΐςαηδ ηιβηυδ Γεδυρίηιιηι ειιηι εΐίδίΐ ίη ΙηιΙ.Ίπιηι,

ρε(1εηΐ0[υε δυαπι δηηι-Ιιιηι εί ροδυΐΐ ίη ^ιιΙΙιίΓε, οΐίεεηδ Ρει•

οηιηία δεεηΐβ ηιιιΐΐα ιιι.ίΚί Γεείδΐί, ιιΙΙο ιιιοιίυ ηοη φΐίενίδΐί:

Ικχΐϊο 1ε Ιγ3(1ο ί^ηί ρεΓρεΙυο. νοε3ΐοφαβ είΐο ίηΓεπιο 3ΐΙ ίΠΊ

ρΓβεείρίεηδ ΤοΙΙε Ηυηε ρεδδίηιυηι 3ε ηεφίίκδίηιιιηι, εί δηΒ ίαβ

ΙκιΙχΊο ευδίοόϋβ υβφΐε ίη (Ιίεηι ίΐΐαηι φΐο (ίοί ρΓββεβρβΓΟ. (^υί

αεεερίο εοϋεηι δΐιϋ ρευΊηυδ (Ιοηιίηί (ΙεηιβΓδίΐδ εδί ειιηι εο ίη

ρΓοΓηιηΙυαι βογδδί.

ΟΑΡϋΤ IX. (XXV.)

1 Ταηε (Ιοηιΐηιΐδ Ιβδίΐδ δ3ΐ\'3ΐοΓ οηπιΊππι, ρίηβ εί ιπίΓι--

δίηιηδ, ΓΡδ3ΐ>ιΐ3ΐΐ5 Αθ3ηι Ιϊβηϊ^ηίίβΓ βίεόβΐ ίΐΐί Ρβχ ΐίΐπ Αάαω

ειιηι ΠΙίίδ Ιυίδ ρεΓ ίηιηιεηδ» βεευΙοΓυηι δεειιΙ.Ί, 3ΐηεη. Τυηε

ρ3ΐεΓ Α(ΐ3τη ρΓονοΙϋΙυδ ρο(1ϋκΐΝ (Ιοηιίηί, δαΓδίιπίφΐε επεείυβ

ηΐ3ΐΐϋδ είιΐδ (ΙεοδευΙβΙυδ, ΓοΓίίΐεΓ ΙβεπηίΒδ ρΓοΓικΙίΐ άίοεηδ Εεεε

πι3ηηδ φίβε ρΐβδηιβνεπιηΐ ηιε, ΙββίίΓιεηηδ οηιηίηυβ; εί (ΙηιΊκιΐ

3(1 (Ιοηιίηυηι Αίΐνεηίδΐί τεχ §1οπ3ε, ΙίοεΓβηδ Ηοηιίηεδ Ιποφίε

ρετρείϋο 3§;^τε§3ηβ τε^ηο. Τυηε εί πΐ3ΐεΓ ποκίτη Ενβ δίπιί-

ΗΐεΓ (Ιοηιίηί ρεθίΐιιΐδ ρι•ονο1ηΐ3 βε δυΓβηηι εΓεεΙβ ηιηηιΐί είιΐδ

(Β -ιτΕαβ; ΐΐβαι Α αίςυβ ρΐί.ιιη οοη/τσοίσί) οηιηηνιηΐί (Β -Ιαι) «ιηί | τιπιαηιϊΐ ήι

ηκάίχιτη βίο . . Ο ιΐαύαΐ ίη τηιάίο οοη/Ίΐ5ΐ« | οοηΐίι;. οοιηρ. ίη ριά. ειιηι Ο ; Α οοηΐία.

οοπιρ((ϋ&!/ί . . Β οπι | (χοιίίί Ιιιιηίιιία (Β Ινιη. ίΛΟίΙίβηίι'ΚΜηί) , τηαηί. ηια. εί Λ™,

οπιη Α Β . . 0 £χ«/5ΐΐί Λοηιίίυ, τηαρηιω ίί η\αη$Μΐιι$ \ 8αΙ. οιιτη οοΙΙο Ιίααν. ευηι

Α . . Β 8αί. οοηΐίαανίΐ . . Ο δαίίηαβ βατή Ιί^αν. θ(τνίοίΰιι$ | Ο άαιιρίηαιη , βΐ οπι

ίη ΙατΙ. | Β οπι ριτ οη%η. 5ί<\ | ΫοοαΙοηιιβ οίΐ. ίη[. (Α Γοοαίοιςι/β οίίίι/ι ιη/ίτηω)

- - ρτααοίρ. (Α οπι ρηΜΐψ.) ΤοΙΙι οατπ ΒΑ . . Ο Γκηο νοοαΗ {κίΐ ίη[ίηιιη. ΑΙ βίί

Ιτ(τηΛχιηάυ$ αρρατηίΐ άιτηίαα [αάι, φιία ΟΗτχ$Ιυηι ηοη αχιάαΐαΐ η$ρ\οατΐ. Τηικ

άϊχχΐ ίΙΙί Μαΐίάίοΐι , άαηχηαΐί , ΙοΙΙε \ Β ίη ρτο[υηάο (ατίατί , 0, ίη ρτο(αηάα ΙατΙατα

IX, 1. α. Α VIII, 1. Γμπο άοηχ. (Β οπι Τ. άο.) [ει. (Β βαά υιτο, Ο αάΛ

ΟηήιΙυιι) ίαίν. οηιη. (Β ηοείΐτ βί άοηιίηιι» ηιηηίιιιη) ρίηα (0 ιηαφηιι *Ι ϊχ«/ιιΐί.

7'ίκί) ίί τηίί. | ηοπάηα (Α - ηοη) .. Γ, ηοί
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(ΙθΟδαιΙαιίΒ εί ρΐΌΠΐη(1εηδ ΓοΓίίΐεΓ Ιαοπηίλδ (Ιίχίΐ Εεοε ηιαηιικ

({υηο ιηο Γ;ι1)Π(.•;>νοΓυηΙ, ΙεδίΐΠοαιίδ οηιηίυυδ.

2 Τιιηε οηιιιεβ δηηοΐί 3(1θΓ3ηΙεδ ευηι ε1αηΐ3νεπιηΙ (Ιίεεη-

Ιβδ Βεηείΐίϋΐυβ φΐί νεηίΐ ίη ηοηιίηε ιΐοηπιιϊ : (Ιευδ (Ιοηιίηιΐδ ίΐ-

Ιαχίΐ ηοΒίδ. Απιεη ρεΓ οηιηΐ» δεαυίβ. Αΐΐεΐυία ίη δεευΐυπι

δεευΐί: 1αιΐ8 ΗοηοΓ νϊι-Ιαδ ιΗοππ, φΐΐ3 3(1νεηίδ(ί εχ ηΐΐο ηοδ

νϊκΐΐηηκ. ΑΙΙεΙυΐη οίΐηΐηηΐεδ ρεΓ οηιιιίη εΐ εοη^ααάεηΐεβ (1ε

§1οπα εοηεηιτεοβηΐ δϋΒ ηιαηϊΒυδ (Ιοηιϊηΐ. Τύπε βαΙναΐοΓ ρβι--

δίτυίαιίδ (1ε οηιηίΒυδ ηιοηιοπ1ί(1ϊΐ ίηΓεπιιιηι, φΐαηίοείηδ ρ3Γ-

ίεηι (Ιείεείΐ ίη Ι.ΐΓΐηπιηι, ρ;ιι•Ιι•ηι δεειιηι Γβίΐυχίΐ 3(1 δαρετοδ.

ΟΑΡϋΤ Χ. (XXVI.)

Ύιιηε οηιηεβ δβηείί (Ιεΐ Γ0£3νεπιηΙ (Ιοηιϊηιηη υΐ νίοίοπββ

δΐ^ηυηι β3ΐιεΐ3ε επαείδ ΓεΙΐηφίεΓεΙ 3ριΐ(1 ίηίεΓΟδ, ηε ρΓβενβΙε-

ΓεηΙ ππηίδΐπ είιιβ ηεφίίδδϊηιϊ ηΐΐφίεηι τείίηεΓε ουίρβίυηι φΐεπι

ηΒδοΙνεπΙ (Ιοηιίηυδ. Εΐ ΓβοΙιιιώ εδί ίΐ3, ροδυϊΐφΐε (Ιοπιίηϋδ

ΟΓυεεηι δυ3ηι ϊιι ηιείΐΐο ϊηΓεΓηί, φβε εβί δΐ^ηυηι νίείοπλε εΐ

ιΐδφΐε ϊη 3εΙεΓηιιηι ρεπηαηεοϊΐ.

Όείικίε εχίνίηιαδ εχΐικίε οηιηεβ οιιηι (Ιοηιϊηο, τεΗικηιεη-

Ιεδ 83(3η εί ϊιιΙ'οπιπηι ίη Ιηι•|;πυιη. ΝοΒίδφΐε εί ηΐΐΐϋ ηιυΐΐίδ

ρΓβεεερΙαπι εδί υΐ ευηι εοΓροτε ΓεβυΓ^εΓεηιιΐδ , ίη δεευΐο ιΐαη-

Ιεδ Ιεδίίηιοηίυηι ΓεδυΐΎεείΐοηίδ (Ιοπ)ϊηϊ ηοδίπ Ιεβο ΟΗπδΐί εΐ

άε ίίδ φΐ3ε §εβΐ3 δΐιηί 3ρυ(1 ΐηΓείΌδ.

Ηβεε βυηί, ίτβίΓεδ εηΐΊδδίηιί, φίβε ν'κΐΐηπιχ εί ίεδίίΓιεβ-

πίιιγ βθίϋΓβΐί 3 νοϋίδ, ίΐΐο ηΚεχΙ.ΊΐιΙε φΐί ρπ> ηοοίδ ηιοΓίααδ

[αύήοαν. < πηι Λ€ . . Β ρΙα$τηαυ.

2. ΟΓ. Α 1. Ι. ΒεηεάίοΙιι* — Λοηύηΐίχ (Α ίκηίάκΐ. άοτη. εί) ϋΐιιχχΐ - -

οαηίαηίίί (Β οαηίβτηιΐί) — ϋοηβαηάιηία (Β -ίίεαηΐϋί) άβ §Ιογ. (Β αά(1 αιιαβ) οοη-

οκττεί). (Β οοηοιιπΊί) 5υί) ιηαη. άοπιίηί οηνα ΑΒ . . Ο Ερπει!, αυί υεηίΐ ϊη ηο*η. άοη\.,

άαηία Ιαηάαη Ιηη ΟιήιΙο αΙΙίαίηη βϋο; οοηαιη&αηΐφιι οτηηα ΙαιΙαΙί (ίϊο Γβιι;)

ϊϋί) «ηαηίί). ίίοπι. | Β 5αίι>. τιοίίίτ | άί οπιηίΙ>ιΐ5 . . Ο οιηηία | πιοτηοΓίίίίί. ίη/βηι.

οιιπι Β . . Α άοΐιιίΐ ίη{ιτηιΐ3 . . Ο ονα ] φιαηΙοο\η« ιιιηι Α . . Β Ο οηι | Β <ι •■<!<• .> <!

Χ. ΟΓ. Α VIII, 1. 2. νκί. 519η. «α. οηιοΐί ουπι Α; Ο «9η. $οηοΙαε α-Ηοίϊ

νκίοήαε . . Β 519η. νίοΐοήαι 5ΐιαβ | Β οπι αιΐραΐηιη \ Α α1>$οΙνίΙ \ οηιοίη» 5ΐ«ιιη

. . Β «9»ι. ϋΓΜ«'.? ίοαβ | Ο (Ϊ0η. νίοίοτ. ι«9«ί ίη αεί. ρεΓ οιηηία ρετηιαηίηβ

ΟΓ. Α XI. ηιηιιίϋ . . Α βιΐά (αηοίί | 5αί. εί ίη(. χη ΙατΙ. οιιηι (.' . . Α Β ϋαίαιι

ίη ίη/ίτη«*η | Β Ο ΛΌ6ίί φχοφα εί | Α αιη> οστροτΆ. ηοίίπ( | Ο οηι <ίί ίίί | Α

εί ψια* 0ε(ία ί. αρ. ίη[. Γε/ε*τε*ηυ,?

αάίχιτ. α ν<Λα . . Β αρηΛ νο»
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εδί ίΐ Γβ&υπ-βχίΐ; ΐ}αϊα δΐευί βεπρίυηι εδί, ΐΐ3 ^εκίιιηι εδί

ρβι* οπιηία.

ΰΑΡυτ XI. (XXVII.)

Α( ιι1>ϊ οΙκίΓΐη εοιηρίε!» εί ρριΊ(•ι:Ι;ι εδί, βικίϊειιίεδ υηιηεδ

εεεΐίΐεπιηΐ ΐη Γηεϊεί 8035, Ιηεηιηαηιεβ 3ηΐ3Γε εΐ ειαόεΙΐΐεΓ ρει•-

εηΐίεηΐεδ ρεεΙοΓβ 8ΐΐ3, εΐ3ηΐ3ηΙεδ εΐ (Ιΐεεηΐεδ ρεΓ οηηιΐα Υβε

ηοΒΐδ: υΐ (|ΐιΐ(1 ηοΒϊβ πιϊβεπβ εοηΐΐη^ΐΐ ηοε? Ρυ^ΐΐ ΡιΙοΙυ»,

ίο^ΐί Λιπι.18 εΐ 03ΐρη3δ, ίυ^ΐιιηΐ 53εεπ1οΙεδ εί Ιιενίίβε, ΐηδυ-

ρεΓ εΐ ροριιΐυδ Ιικίβεοπιπι, ρΙοΓΑηΙεδ ηε (ΙιεεηΙεβ \βε ηοΙ)ί8

ΠΠ50Π5, 53ΐι^ιιίιιειη 83ηεΙιιπι ΐη ΙεΓΓ3 είΓυίΙΐπιυδ.

Τπυυδ Ίΐ,ιΐ|ΐιι• (Γιεοιίδ εΐ ΙπΒυδ ηοείίηΐιβ ραιιοηι εί ;»<|π.ιπι

ηοη £υ5ΐ3νεΓϋηί υΙΙο ηιοίΐα, ηεφίε ΐη δγηβ^ο^η ηΓκριΐβ εοηιηι

εδί Γενεΐ'δϋδ. ΤειΊΪ3 νεΓΟ ό!ΐε ΐΐεΓυηι εοη£»ιτ§ηΙο οοηεΐΐΐο ρει--

1εεΐ3 βδΐ ηΙΐ;ι <Ίκπΐ:ι Ι,ειιεϋ : εΐ ηεε ρΐυβ ηεε ηήηυβ ΐηνεηΐυηι

εδί, <•|υηηΙ ιιηι ,μΙ ΙΪ!Ι(•γ;πιι ιπιηηι, ΐη ΐ|ΐιηιι(ιιηι κεπρίπηι Κηπηι

εοηΐΐηεΐ™•. Τυηε οοηΙιΐΓη3ΐ3 εδί &γη3§ο§3, εί Ιαχεπιηΐ οπιηεδ

Χΐι άΐευιΐδ εί XI ποείίουβ, εχδρεείβηΐβδ β (Ιεο ΐηίει-ΐΐυηι εί

<1βΐ νΐηάΐείβπϊ. δεο" ΐΐΐε ιηΐδεΜίοΓ ρίϋδ εί βΐΐΐδδΐηιυδ ηοη εοδ

ρεΓίΙΐϋίΐ ευΐιΐΐηπο, (Ιβπδ εΐδ Ιοεαηι ροεηΐΐεηίΐΐ ΐ3Γ§ΐΐει-. 8εο!

ά\%η\ ηοη δηηΐ ΐηνεηΐΐ εοηνεΓίΐ 3(1 (Ιοηιίηοηι.

Η3εε δυηΐ 1εδΓιηιοιιΪ3 Κ.ίγΪιιϊ εί Ι,ειιεϋ, ίταΐΓββ εαηδδΐπτΐ,

θε ΟΗΗδΙο (Ιεΐ Γιΐΐο δηηοΐϊδφΐβ βυΐδ ^εβίΐδ 3ρη(1 ΐηΓει-οβ: εαί

3§3Π)ΐΐδ οηιηεδ Ι.ίικΙρπι εί §1οπ3ηι ρεΓ ΐηιηιβηδ3 δεειιίοιτιηι βε-

ευΐ3, πιιι π ι.

XI. ΟΓ. Α XI. ΑΙ ϋ&ί — άίο. ρίΓ οπιηία οιιηι Γ. Ρααίο ΟΓΕνίοΓΜ 3υηΙ ΑΒ.

' Ρν<)ϊΙ Ρ\ΙαΐΗ3 βίο οππι Ο . . ΑΟ ίΉρϊί Ρίί. εί (Β οιυ) ΗιάαιοΓ. ρορ. (ιΐβίΙ. Αηηα

€ΐ ΟαίρΗ. ρατϋίτ ίίιαηί (Α ρατίίετ , αηΐεφιαπΐ) ρίοταηάο (Β -ηίε$ αε) άΊ'οεηίει

ϋετηιη οοηατ. οοηείίίο ρει•ίεοία (Η. 1. Α ρΓαε/εεία ΗίΐοεΙ, 8«1 βιιρΓα Ιοαε ϋ: μΐιι-

ιίοιΐ5 υ!)ϊ ρΓαείερ. τηαΐϊϋ φηιηι ρεΓίεο., Ιποΐίο ηοη ΙΙιιοΙυαΙ) εΐο . . Ο Γ($υηιρΙο 5ρί-

Γίίΐί εοηατεσαυεηιηί οοηάΐίιιτη ωί ίε^ετεηί Ι.αιεϋ ε/ιοτίαηι: ίη ?ιια οοηΙίηεύαΙιΐΓ ίοί«ιη

ϊΙΙηά φιοά ίοπρ$«•αί Οαηιικϊ, ηκ ρΙη$ ηεο νιίηηα υηα ΙΜιτα ίίΐ'β ιιηιιη» «οίο. | Α

εαριοΐαηάο \ α άιο εΐο ειιπι Ο . . Λ φιαηάο νεηίαΐ βίί ήιΐίτίΐια ; Β εοιπιρίε ουαηιΐο

«ίίϋί ναιίηΐ ίη Ιβττίι | ρΐυβ εί αΙΙί$5. ουηι Ο . . ΑΒ εί ηιίϊεπεοΓί | Β οπι ηοη εο.<

ρετιΐ. εοηίίηιιο | άαη$ . . Β αεάΊΊ

εΐίί α$αη\η$ (Β αοίηιιυ) οπιη. (Β οπι) Ιακαεπι (Α Ιαχιάα) ιΐ (Α <•ιη) οίοποιη

( Α ίιοηιΐΓ εί (/ΙοΓχα) ρεΓ 61ε
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<}υΛΜ 80ΒΙΒΙΤ ΑΏ ΗΟΜΑΝυΜ ΙΜΡΕΚΑΤΟΒΕΜ ϋΕ ϋΟΜΙΝΟ Ν08ΤΒΟ

ΙΕ8υ 0ΗΒΙ8ΤΟ.

Ροηΐΐυδ Ρίΐηΐιΐδ ΤϊΒεπο Οηεδδπ ίπιρεΓηΙοπ δβίοΐεηι <].

ϋε Ιεβυ ΟιπδΙο, φΐεηι ΙϊΒί ρΐηηε ροβίΐ'βιηΐβ ηιείβ <1ε(_1;ι-

ΓίΐνβΓβηι, ηιιΐϋ Ιίΐηιίεπι ραρηίϊ βοεΛυπι ηΐθ ςυαβί ίηνϊΐο εί δΐιΒ-

ίΐιηεηΐε δυρρϋείαπι δυηιρίυηι εβί. \Ίπιηι ΗεΓεΙε ίΐ3 ρϊυπι εΐ

βενεπιτη ιηιΙΙη ιιικρκιιιι βείβδ Ικιΐηιϊΐ ηεε Ιι.ίΙιϊΙιιγ.ί εβί. δε<1

ηιίπΐδ εχδίϊΐϊί ίρδίιΐδ ρορυΐί εοηηΐυδ οηππιιιιιφκ' δθτΐΙ)3Πΐηι

ρηηαριιηι εΐ δεηϊοιυηι οοηδεηδϋδ, βπϊδ ρΓορΗείίδ εί ηιοΓε

ηοδίτο δϋιγίϋδ εοιιΙΐΛ ιηοηπιΜίιυδ, Ηυηε νεπίβΐίδ 1ε§3ΐυιη

ΟΓίαοΐίι^εΓε ; δΐ§ηΐδ εί δυρΓ3 ιι.ίΙιιγ.ίιιι αρρβΓεηΙιΒιΐδ, (Ιυηι ρεη-

άεΓεΙ, εί ογΒϊ υηϊνεΓδο ρΙιίΙοδορΙιοΓίιπ) ίικίίεϊο Ιηρδυηι ηιΐη3η-

ΙιΒιΐδ. νΐ^εηΐ ΐΐΐίυδ.θίδείριιΐΐ, ορεΓε εί νίίβε εοηΐΐηεηΐίβ ηιη-

§ίδΙηιπι ηοη ηιεηΐΐεηΐεδ, ίηιο ϊη εϊυδ ηοηιϊηε ΒεηεΓιεεηΐΐδδΊηιϊ.

Νϊδί ε§ο δε(1ίΐίοηεηι ρορυΓι ρι•ορε αεδίυβηΐϊδ εχοππ ρειΊΪιτιυίδ-

δεηι , ίοΓίθβδε .ήΙΙιικ: ηοΒΐδ \ί'γ ϊΙΙε νίνεΓεΙ : είδί Ιαβε ηιη^ίδ

ΕρίβΙοΙα κίο: >13 οχ νεη.

ΡοηΙ. (ϊΐ3 \Γεη Βο(Ι1 , ΡΙογ οιη) Ρίί. (ΒοάΊ 3(1(1 Ιηάαιαι ρηαιταΐοτ) 'ΠΙι. £αα.

άηριτ. (Ϊ13 νεη Βθ(11 , ΡΙογ οπι) ιαίιιΐίτη (ΒοάΊ $.) ά. (ΡΙογ οτη ά., Βοϋΐ ρ.)

ηιίιίι'τηεη/ε ευπι νεη 01ΐ335 .. ΡΙογ ιιιΐΐίοιηΐβ, Βο<11 ϊϋδηίίίηίε | εί (ΡΙογ Οΐ3δ8

ας) αυιηιηι (ΡΙογ ίίηοβπιιη) πιπί Λ'εη ΡΙογ Οΐ358 . . Βοαΐ ίΐα χνετητη \ ηηφιατη

εαιπ λ'εη ΡΙογ 0ηα85 . . ΒοάΊ αηΐι | ΟΒίηίκηΐφΐε . . Λ'εη οπι ςυε | ρπηοψΗΐη εί

οαηι Υεη Οΐ353 , ϊιεπι ΒοάΊ εί ρπ'ηε. αο . . ΡΙογ εί | εί ίηση ειιπι νειι ΡΙογ υΐια58

. . ΒοάΊ οπι εί | οοηίτα «ηοηεηίιί). (νεη πιονίηΙΆ.) ειιπι Βο(Ι1 Υεη . . ΡΙογ (Ίιιιβί

ρταεηιοηεηίιο. | ΡΙογ οηκΑ^χιτε \ ίί^ηϊ) «Ι (ΡΙογ είι'ατη) ουηι Λ'εη ΡΙογ . . ΒοάΊ

οπι εί | ΒοάΊ ηηηϊίαηΐϊοι» | ν'ι'^εηί . . ΟΗβΜ «Γ9εηί | ί/ίι'ικ . . νεη είοί ) 6ε-

ηε/ΐοείΐίίίίίηιί.• νεη ρΓβεπι ιώίφιί ιιηίαιίφιϋ | 0Ηα58 οπι ρτορε | αΐίΐυαηΐί! . . ΡΙογ

νίΐκκε ααΐηηηΐ , ηπιίί.ιο ΐχοήή \ ηοΜ> νίτ ίΙΙ( (ΡΙογ ϋ/ί υι>) . . Βοά!1 νίτ ίΙΙί ποί.
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(Ιϊ^ίπΙοΐίβ ΙπΙΐ' ΐ'οηΐ])πΙχιΐ5 (|υ;ηη νοίυηΐηΐβ ηκ•;ι ;κΙι1ικΙυχ ρΐ'υ

νΐηΒυβ 1 1 ο η νεκίίΐρπηι, κ.Ίΐι^ιιίηοηι ίιιβίιιιη ΙοΓπιχ ηα:ιικ:ιΐίοηίί>

ΐηιηιιιιιοηι, νιτιππ Ιιοηήηυηι ιιι;ι1Ϊ£ηϊΐ;ι((' ϊηϊ(]ΐιρ, ίη ροπιπι Ιη-

ηιεη υΐ κοπρίυτ-ηε ίηΙεΓρΓεΙαηΙιπ' οχίΐίπιη, νεηυηιΐβπ εΐ ραΐί.

ν31ε. V. ΚεΙ. Αρπϋδ.

| Ιαηκ'η ευιη ΒοιΙΙ ΟΗηιϊ . . ΓΙοι [αηιιη (Ιιίηο Κιιϋι- ίχίΐίαηι εηιη ραΐί ι;οΐΜυη§ϊΐ)

. . Υβη οιτι | ναινηά. ίί ραίί οατη ΒοιΙΙ . . Ρίοι- ν^ιι ραΐί (Ι ϊιίιηηιΙ. | V. Και.

Λρτ. οανα \«η ΒοιΙΙ . . ΚΙογ ΓΙια,'.Λ ΟνατΙο Νοηα! ΛρήΙίι.



ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΙΛΑΤΟΥ

ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΜ-

ΦΔΕΓΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙΣΑΡΙ ΕΝ ΤΗ ΡΩΜΗ.

Έν έκείναις ταϊς ήμέραις σταυρωθέντος τού κυρίου ημών

Ιησού Χριστού επί Ποντίου Πιλάτου ήγεμόνος της Παλαιστίνης

και της Φοινίκης ταύτα έν Ίεροσολύμοις γέγονεν τα υπομνήματα

τά κατά τοΰ κυρίου πραχθέντα ύπο των Ιουδαίων, ο ούν Πιλά

τος μετ' οικείας αυτού αναφοράς έξέπεμψεν αυτά τφ Καίσαρι έν

τη 'Ρώμη γράψας οΰτως.

Κρατίστω σεβαστώ θειοτάτω κ/ιι φοβερωτάτω Αΰγούστω

Καίσαρι Πιλάτος ό την άνατολικήν διε'πων αρχήν.

* Ιΐβ ιϊΐιιίαπι ΗαΒεηΐ ΟϋΕ . . Α Άναφ. Πιλ. τοΰ η'γ. πε. τ. κυρίου ημ. Ί.

Χρ. π. Τιβερίω Καίσ. έν 'Ρ. . . Β ρπιβπιίωίβ Αείϊ» ο,ιιβε άίειιηΐιΐΓ Ρϊΐβΐϊ βίο ΗαΒεε

Υπομνήματα πραγχέντα (εοι-η^ε πραχ5.) περί τοΰ κυρίου ημών Ίησ. Χρ. επί

Ποντίου Πιλάτου τοΰ η'γεμόνος της Ιουδαίας, απερ αΰτος ό Πιλάτος έξέπεμψεν

βιά ίδΙας αναφοράς Αΰγούστω Καίσαρι έν τη "Ρώμη. βεηυίΐιΐΓ ϊΐΐα Ιεαιροιΰ

ηοΐ» ο,υβιη νίιΙΐηιΐΜ ίΐιρΓα ψα%. 204 8(}. (βαΒ εοά. Ε) Έν ίτει υβςυε γράμμασιν

εβραϊκοϊς.

Έν (Ε ρπιοηι Έγένετο) - - ηγεμο'νος (Α τοΰ η'γ.) - - γέγονεν (Α γεγόνασι)

τά ΰπομν. (Οβ οπι) — υπό τ. Ίουδ. οιιπι ΑΰϋΕ . . Β έν ταϊς η'μ• έκείν. σταυρ.

τοΰ Ίησοΰ , καΐ Ποντίου Πιλ. η'γεμονεύοντος της τε Παλ. κ τ. Φοιν. (ϊίΐβ υπιηϊ»

ρι-ϊοπίιιΐϋ αιιηεχ» Η»1>εΐ) Ταΰτα (εοά. ταύτης) 8έ έν Ίεροσ. γέγονε τά ΰπομν. τά

πραχϋέντα κατά τοΰ Ίησοΰ παρά των Ίουδ. | ο" ουν (Α δέ) Πιλ. μετ' οικείας

(ΡβΒγ. βάκΐΐΐ μετοικίας „8(ά εΐ ΡχΙαΙυ! βχ ρτουχηάα ηια $οήρΙο ηΙιιΙΗ Ηοπαπχ"

βίο. Οοπβχϊι ΤΗίΙο μετ' οικίας ,,α/π» Λοιηο ιυα," ,,αιχη άοπκιίϊά» 5ΐ«ί") αΰτ.

αναφοράς (Α -φαν) έξέπ. αυτά (Α αΰτοΰ, Γ»1)γ αΰτω) τω Καίσ. εΐε. Β βίο:

[α] δι' αναφοράς ίδιας άνέπεμψεν Αύγοΰστω Καίσαρι έν τ. 'Ρ. γρ. οΰτως ό

Πιλάτος.

Κρατίστω . . Β οπ | Α οπι ίειοτάτ. | κα\ (Ε οπι) φοβερωτάτω . . Β φο-

βερώ | Αΰγούστω ευπι ΟΌΚ . . Β Τιβερίω Αΰγούστω, Α Τιβερίω | ό τ. ανατ.

διέ. άρχη'ν (Α έπαρχίαν) εαπι ΟΠΕΑ . . Β ανατολής τελωνάρχης
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1 Μηνύσει κέχρημαι δι ης φόβω και τρόμω συνέχομαι,

κράτιστε. Έν ταύτη γαρ ή'νπερ διέπω έπαρχίαν , ήτις μία των

πόλεων καλείται Ιερουσαλήμ., άπαν το πλήθος των Ιουδαίων

παρέδωκάν μοι άνθρωπόν τίνα λεγόμενον Ίησοΰν , πολλά εγκλή

ματα έπιφερόμενοι κατ αυτού, άπερ ουκ ήδυνήΟησαν των λόγων

τη συστάσει διελέγξαι. Μία δε τις αΰτοΐς αΐρεσις ήν κατ αυ

τού, οτι το σάββατον αΰτοϊς ίλεγεν 6 Ιησούς μη είναι σχολήν

ή παρατηρεΐσθαιΐ πολλάς γάρ ιάσεις έπετέλεσεν έν αύτη τη

ημέρα, τυφλούς έποίησεν άναβλέπειν, χωλούς περιπατεΐν, νε

κρούς άνέστησεν, λεπρούς έκαβέρισεν, παραλυτικούς ίάσατο, μη

δυναμένους το σύνολον μήτε όρμήν τού σώματος μήτε νεύρων

στάσιν έχειν ει μή μόνον φωνήν και άρμονίαν, και παρέσχεν

αύτοΐς δύναμιν τού περιπατεΐν κα'ι τρέχειν, ρήματι μόνω το

1. Μηνύσει οπιη ΒΟΕ . . ϋ μήνησαι, Α μηνύειν | δι' η'ς - - συνέχομαι

πιπί ΟΩ . . Ε δι' ης φόβο; κα\ τρόμος Ρχει με . . Α διά τήσδε φόβω κ. τρόμω

συνεχόμενος . . Β τρόμω συνεχόμενος (βειΐ ϊπ οοόϋοε δοπρίιιπι εβί τρομοσή'ν έχό-

μενος) | κράτιστε (Α *άά βασιλεΰ). δεα,οϊΐαΓ ϊιι οοάά. ΟΏ τη (ϋ την) των επι

σταμένων κα\ (5οπή τούτο τε καιρόν (Ό των τότε καιρών) δέοντα λαβών τόν γε

λείον (β λίον) χρόνον δείκνυσιν : αυ&ε οοτηψί'αύιαα εββε αρραι-οΐ. Νεο ΓβΓβ βΐϊΐετ

ϊη Ε νϊάεΙιΐΓ βοΗρΙαιη εωε, οηάε Ιιβεο Ι:ιηΐιιπι β(1αοΐ3νϊπΐϋ5 : τή τών επισταμένων

£οπή τον τότε καιρόν δέοντα. Εχ Α Γ»Ιιγϊοϊιι8 βίο εάίιΐίι : την τών έπενισταμένων

καιρών ροπήν έκ τών α έπέσονται λαβών τών τε λοιπών χρονών ένδείκνυσιν, αά-

<ϋί» ηαο ϊηΙεΓμΓείΗΐίοηε : ηνία ηηριΗ ΙηηροήΒ Ϊπ>ρε1ιΐ3 ίιιίεηί , εΐ ίαπχ οοί/ίρο χηάΐ

φχίά ίίίηίίρϊ ;>05ίία ίΐ'ί (υΐιιηαη. Οηιηίηο εΐιηϊΐε ααϊά εοηϋοίεηάιπη εϊΐ. Οί. υΐκιιη

.ιίκτιιιη ΙεχΙυπι, ΐΒϊαυβ εοαά. ΟΕ. Οοοει νβΓΟ Β ευηι Ιοαιπι ρ1»ηε οπιϊιιίΐ. |

Έν ταύτη γ• ή'νπερ (ϊΐβ ΑΟ ; Ο ήν) - - καλείται (ϊΐβ ΟΏ ; Α κέκληται) - - μοι

(Α αάά ένα) ανίϊρ. τίνα (Ο τιν. άνϋρ.) λεγ. Ίησ. οιιπι Οϋλ . . Β Μία τών ύπ'

έμοΰ διοικούμενων πόλεων κέκληται Ίερουσαλη'μ, έν ή" (οοιί. ώ) πάν το πλή3.

τών Ίουδ. κάτοικοι• ούτοι παρέδωκάν μο[ τίνα άν3ρ. , Ίησοΰν τω ο'νόματι | ϋ

φερόμενοι , οπώβο κατ' αυτοΰ (Α βπΐε έπιφερ. ροη) . . Β φέροντες ει κατ αυτόν

| τών λογ. τη συστ. (Α τ. συστ. τ. λογ.) οπιη ΟΑ; ΐιεπι Β την σύστασιν τ. λόγ.

. . Ο τόν λόγον τοις σύμπασι | Β ου'κ ίσχυσαν διελέγξ. | τις (ϊιβ 00 ; •Β της,

Α τοις) αυ'τοϊς (ίΐ» ΑΌ , Β αυ'της, Ο οπι) αΡρ. ην (Β Γοπ-πρΙε έρέσεως. ϋ «άά

αυτών) | αΰτοϊς έ"λεγ. ό Ίησ. (ϊΐα ΑΌ; Ο οπι) μή είν. (Ο βαΊΙ ο'ρϊιήν) σχολ. ή

(Α οπ> ; Κ»1>ι•. βόϋάίΐ μή έν σχολή) παρατ. ουπι ΑΟϋ .. Β ου' τηρεί μηδέ σχολήν

είναι αγαθών έργων | πολλ. γάρ (ϊΐβ ΑΟϋ; Β δε) ία'σ. έπετέλεσεν (Ηβ ΑΟΙ); Β

άπετέλει άγαϊών ίργων) έν (ϊΐβ 00 , Α οπι ; Β οπι έν αυ'τή) αύτ. τή ημέρα (Β

3(Μ τοΰ σαββάτου) | έπο(. άναβλέπ. (Ο βλέπειν) . . Β άνέβλεπεν (βειΐ ροίΐε» πε

ριπατεΐν) | λεπρ. έκαβέρισεν (Α έκα5άρισεν ?) αιπι ΟϋΑ . . Β οπι | Β παραλύ

τους | μή δυν. το σύνολον (ίΐβ ΑΟΩ ; Β το σώμα κινήσαι) μ. όρμ. τ. σώμ. μήτε

(Β ή τών) νεύρ. στ. ίχειν (Α έ*χοντας) ε! μή μόνον (Β μόνην) φωνήν καΐ (Β ομ

φ• κ.) άρμονίαν (ίΐβ ΑΒ ; Οϋ - νιας) | παρέσχεν εοιη 00 . . ΑΒ παρεϊχεν Ι

δΰν. τοΰ περ. κ. τρέχ. οαιη ΑΟΟ . . Β το πίριπατεΓν | το άσϋ. οίποστρ. οαπ> Β . .
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ασθενές άποστρέψας. άλλο πάλιν τι δυνατώτερον πράγμα, όπερ

εστίν παρά τοις παρ' ήμΐν θεοΐς ξένον • τετραήμερον νεκρόν άνέ-

στησεν, λόγω μόνω καλέσας αυτόν, τοΰ τεθνεώτος τον Ιχώρα

έχοντος, και διαφθαρέντος έκ των γενομένων σκωλήκων τοΰ σώ

ματος αυτού καϊ το δυσώδες τοΰ κυνος έχοντος* ον ίδών έν τω

τάφω κείμενον έκέλευσεν τρέχειν , μήτε όλως νεκροΰ τι έχοντος,

άλλ' ως έκ παστοΰ νυμφίος ούτως έξήλθεν έκ τοΰ τάφου ευωδιάς

πλείστης πεπλησμένος. 2 Και ξένους σαφώς δαιμονιζομένους

και την οίκησιν έν έρημίαις έχοντας και σάρκας τρώγοντας τάς

ιδίας, ομοίως τοις κτήνεσιν και έρπετοΐς συναναστρεφομένους,

και τούτους κατέστησεν οίκήτορας πόλεων και διά λόγου σώ-

φρονας άπέδειξεν, σοφούς τε και δυνατούς καϊ ένδοξους παρε-

σκεύασεν γενέσθαι, συνεσθίοντας πάσιν τοις πολεμίοις τών πνευ

μάτων των ακαθάρτων τών έν αΰτοϊς όντων ολέθριων, α βυθώ

θαλάσσης κατέρριψεν. 3 Πάλιν δέ άλλος ύπήρχεν ξηράν έχων

ΑΟΛ) τώ ασθενεί έπιτρέψας | ' άλλο οιιπι Ό , ΐΐεπ> Β (αλλ οτε δέ τι δυν.) . . ΑΟ

αλλά | Β οπι τοΓς παρ' ήμ. | Β τεταρταΐον ανάστησα; | λόγω - - διαφϊαρέντος

(οοά. -τας) -- κυνός (οοά, κυνοΰ) ίχοντος (οοά. -τας) οιιπι Β . . ΑΟϋ λόγ<*

(Α έν λογ.) μο'νω (Α μόνον) καλέσας αυ'τοϋ (κειΐ Ό αυτόν) τοΰ τεϋνεώτος (Α

τε3νηκότος) το όνομα , κα\ αυτόν τον ίχώρα διαφ!ϊαρέντα (Α οοη-ορίε κα\ αυτόν

ου ίχώρ διέφϋειρεν) ΰχέ τών σκωλήκων κα\ το δυσώδες τοΰ κυνος (Οϋ κοινού)

?χοντος | έν : ί(;ι Α (ηίδϊ εδί Ρβοπεϊί ίκΜίίαιηεηΙιιπι) . . ΒΟϋ οπι | έκέλευσ. τρέχ.

ειιιη ΑΟϋ . . Β τούτον λόγω άνέστησεν κα\ τρέχειν έκέλευσεν | Β οπι μήτε ολ.

— ?χοντος (Α -τα, ηίιί οίΐ εΛϊίοι-ϊ» επιβηά'αΐϊο) | άλλ' ως . . Β κα\ ως | Α

(Ιβ3ΐο Καβι•.) νυμφώνος ει έπηλϋεν | Β εξελθόντα | Β ευ. πλ. πεπληρωμένος . .

Α εΰωδίαν πλείστην κεκτημένος

'2. Κα\ ξέν. σαφ. (Α κα\ κωφούς ρΓΟ σαφ.) δαιμ. αισι ΟΌ , ίί.επι Α . . Β

κα\ ξένον ειπεν έτερον• τινάς δαιμονιζ. πονηρώς (οοά. -ρός) | κα\ την (Α τους)

οίκησ. (Β κατο'κ.) | κα\ σάρκας (ΐΐα Οϋ) τρωγ. τα; ίδιας (Ο την ιδίαν) ειιπι

Οϋ . . Α καϊ σάρκα τρέφοντας (νϊιΐε ροβΐ) . . Β (οπι και) σαρκοτρόφους τών ίδιων

όντας τους κάμνοντας | ομοίως τοις - - συναναστρεφ. (Ο συνανατρεφ.) εοπι 00 . .

Β κα\ ερπετών κα\ θηρίων συναναστρεφομένους έν ταϊς υλαις . . Α τη'ν τ' οΰσίαν

(εοιτϊ§ε την ιδίαν ειιπι μποποιίδ εοηϊιιιίβεηιΐιιπι) ομοίως τοΓς κτ. κ• έρπ. συνανα

τρεφ. | κα\ (Α ρηιεπι Γ/.εους όντας) τούτους — άπέδειξεν (Α α'νέδ. , ϋ ΰπέδ.

αυτούς) σοφ. τε (Ιιηεο Ο οπι) — παρεσκ. (Α παρεκάλεσεν) γενέσϊ. οιιπι 00.\ ..

Β κα\ τούτ. διά λόγου σώφρονας άνέδειξεν , σοφούς τε κα\ συνετούς κατέστησεν

κα\ έποίησέν οίκήτορας πόλεων, καϊ ένδοξους γενέσδ. παρασκεύασεν (δϊο) | σύνεση.

πασιν τοις (Α παντάπασιν) πολεμίοις (Α - μίους) τ. πν. τών (Α οπι) άκ. τών (Ο

οπι) .— α (Ο βια) βυίϊ. 2α. κατ. (Α οπι α β. 5). κ.) ομτπ ΟΑ . . Β κα\ τα

πνεύματα ακάθαρτα έν αΰτοΕς ο'λέδρω δεινώ κατορύξας βυϋώ θαλάσσης κατε-

πόντισεν

3. Πάλιν δε (Α οπι) αλλ. ύπήρχ. (ί(8 ΑΒ ; Ο υ'πήρξεν) - - χεΐραν (ίΐβ ΒΓ)
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την χεΐραν , ου μόνον δέ την χεΐραν , άλλα μάλλον το ήμισυ μέ-

ρος τοΰ σώματος άπολιθωθέν ύπήρχεν τοΰ άνθρωπου, μήτε πλά-

σιν άνδρες ή σώματος έχων διαστολήν ' κάκεϊνον λόγω Ιάσατο καΐ

υγιή άπέδειξεν. 4 Και γυναίκα δε αίμορροοΰσαν έπί πολλούς

χρόνους, άπό της ρύσεως τοΰ αΓματος τάς αρμονίας και τάς

φλέβας έξαντληθεϊσαν και μήτε το άνθρώπινον σώμα έπιφερομέ-

νην, νεκρή άπεικασμένην , άφωνον καθ' έκάστην ούσαν, ως οι

έκ τής ενορίας πάντες ιατροί, οΰχ εύρον θεραπεύσαι* ούτε γάρ

μία της ζωής έλπ'ις αυτή ύπήρχεν και μυστικός διερχομένου

τοΰ Ίησοΰ ίσχύν λαβούσα δια τής επισκιάσεις αυτού όπισθεν

ήψατο τοΰ κρασπέδου αύτοΰ, και ευθέως αυτή τή* ώρα άνέπλη-

σεν δύναμις τα κενώματα αυτής, ώς μηδέποτε πάθος πεπονθυία

ήρξατο δρομαία τρέχειν εις την ε'αυτης πόλιν Κεφαρναούμ, ώς

πλησιάζειν την πορείαν ημερών εξ.

& Και ταύτα μέν, ά προσφάτως κατά νουν έχων εμήνυσα,

άπερ εν σαββάτω έτέλεσεν ό Ιησούς" και έτερα μείζονα τούτων

έποίησε σημεία , ώς οτι και παρά τους θεούς ους σεβόμεθα μεί

ζονα κατενόησα θαυματουργήματα παρ' άύτού γεγονότα.

οΰ μόν. δ. τ. χεΐραν οαπι Β . . ΑΟ οπι | αλλά (Α α<1<1 καΐ) μάλλον το ήμισυ

μέρος . • Β οοπ-υρίο αλλά 7ΐάντα ΰμησιν μέρος | έχων (Ο έχειν) διαστ. οιππ ΒΟ

. . Α ίχειν ώς λίαν στενήν | ίάσατο κ. ύγ. άπ. οοπι ΑΟ . . Β ίασάμενος παρέ-

στησεν υγιή

4. ΚαΙ γυναίκα δέ αίμορροοϋσαν (Β - σα) οιιπι ΒΟ . . Αχ. γυνή δ. αίμορ-

ροοΰσα | έΊΛ (Α οπι) πολλούς χρ. οιιπι ΟΑ . . Β έν πολλοίς χρόνοις | άπό τ. ρύ

σεως (Α ρεύσ) τ. αι. τάς αρμονίας (Α αρτηρίας) - - έξαντλ. (Λ άντλήσασα) οαπι

ΟΑ . . Β ώστε αυτής (οοπ-ϊ^β άπό) τής ρύσεως τ. αι. αυ'τής τής (τάς?) αρμο

νίας χ. φλεβός έξαντλήσαι | κα\ μήτε (ϊΐ3 ΟΑ, Β μηδέ) τό άνί)ρ. (Β έπ' άν-

ϋρώποις) σ. έπιφερομένην (Α -νη, Β -νον) | νεκρή (Α -κροϊς δε) άπεικασμένην

(Α -νη) . . Β νεκρήν άποκείμενον . . Ο οιπ ] αφ. - - ου σαν οαπι Ο . . Α άφωνος

τε ούσα . . Β ο™ | ώς οΐ - - πάντες (Α ο™) ία. οΰχ ευρ. (Α αυτήν ου'κ η'δύ-

ναντο) 5ερ. (Α ίατρεΰσαι) οαπι Ο , ίΐεπι Α . . Β παντελώς ιατροί οΰκ ίσχυσαν

ταύτην την £ύσιν τοΰ αίματος παϋσαι | ούτε γ. μία (Α σκιά) τ. ζ. έλπ. (Α οπι)

α. ύπήρχ. οηγπ Ο, ϊΐβπι Α . . Β νίΐϊοδβ μία τής αυ'τής ζωής οΰκ έτύγχανεν | δια

τής (Ο δι' αυτής) έπισκιάσ. (Ο έπισκιάσαι) αύτοΰ (Β οπι αύτ.) | Β οαι τ. κρασπ.

| κ. εύ3. (Α οηι) - - άνέπλησεν (ΑΒ άνεπλήρωσεν) τά κεν. αΰτ. (Β τους κενούς

αυ'τής το'που;) | ώς μηδ. πά5. (Α παρούσα) πεπονθυία (Β πεπον^οΰσα, Α τή

πεπονϋεία) ήρξ. (ΑΟ καΐ ήρς.) δρομαία (ΑΟ - αίως) - - εαυτής (Α αυ'τής) π.

Κεφαρναούμ (Κεφ. οι™ Β , Α Καφ. ; Ο Καπερν.) - - τήν (Β οπι) — £ξ

5. α (Α άπερ) προσφάτως (Α πρόσφατος) — απερ — έποίησ. σημεία

(Ηαεο ΟΠ1Ι118 βΐ) απερ υβηοε σημ. Α οπι) οαπι Ο , ίΐβπι Α . . Β απερ πρόσφατος

ο' νους γεωργήσας έδήλωσεν, έν σαββ. έίϊαυματούργησεν • μείζω δέ καΐ έτερα

σημ. έποι. ο' Ίησ. | ώς οτι (Β οπ>) κα\ (Ο οπι) παρά τ. 3ε. οϋς (ΒΟ οπι) σεβ.
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6 Τούτον δέ Ηρώδης και Αρχέλαος και Φίλιππος", "Αννας

και Καϊάφας παρέδ&)κάν μοι συν παντί τω λαώ, επί το τοΰτον

άνετάσαι πολλήν ποιήσαντες κατ εμού στάσιν. έκέλευσα ούν

τούτον σταυρωθήναι, πρώτον φραγελλώσας αυτόν, και μηδεμίαν

αίτίαν εύρων κατ' αυτού κακών εγκλημάτων ή πράξε6>ν.

7 "Αμα δέ έσταυρώθη , σκότος έγένετο έφ' ολην την οίκου-

μένην, τού ηλίου μέσης ημέρας σκοτισθέντος και των αστέρων

φανέντων , έν οίς λαμπηδών ούκ έφαίνετο ' σελήνη δέ το φέγγος

ως αίματίζουσα διέλιπεν ■ κόσμος δέ των καταχθόνιων κατεπόθη ■

ως αυτό δπερ είχον άγιασμα ναού λεγόμενον αΰτοΐς τοις Ίου-

δαίοις μη όφθήναι τη τούτων πτώσει* χάσμα δέ της γης έπει-

λημμένων βροντών ήχω κατεπίδοσαν. 8 "Ωφθησαν δέ έν αύτω

τω φόβω νεκροί άναστάντες, ως αϋτοι οί Ιουδαίοι έμαρτυρησαν,

και είπον είναι Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και τους δ&>δεκα

πατριάρχας και Μωσην και Μώβ, τους προτετελευτηκότας ως

φασιν εκείνοι προ τρισχιλίων πεντακοσίων ετών ■ και πλείστοι

μείζονα (Β μείζων [βίο] τινά) κατ. 3αύμ. παρ' αύτ. γεγ. (Β οιη π. α. γ.)

οοιη ΑΒΟ.

6. Τοΰτον δέ οιιπι ΑΟ . . Β Τοΰτ. ουν | Ηρώδης : Β μι-αειη οί ΊουδαΓοι |

χα\ Φίλιππ. ουπι Β . . ΑΟ οπο κα{ | £πΙ τό τ. άνετάσαι (Ο άνατάξαι) οοιη ΒΟ . .

Α έπ\ τη τούτου άνετάσει | πολλήν (Β καΐ πο.) ποιήσ. (Β κινη'σαντες) κ. £. στά

ση (ΑΒ ρο$1 πολλ.) | έκέλ. ουν (ϊΐβ ΑΟΩ ; Β οπι) τοΰτ. (Β τοϋ) οταυρ. πρ. (Β

αάά δέ) φρ. αυ'τ. | κα\ (ϊΐ3 ΟΌ ; Α οπι) μηδεμ. αιτ. εύρων (Α ευρον) — πράξ.

ουπι ΟϋΑ .. Β οΰδεμίαν δε εύρων" (ευρον ?) κατ' αυτόν εγκλημάτων πράξιν

7. "Αμα (Β μόνον) δε -- μέσης (ϊι» ΒΟΟ; Α μέσον της) ημέρας σκ. |

καΐ τ. αστέρων (ϊ(» Οϋ; Α άστρων) — έφαίνετο απη ΑΟϋ .. Β καΐ τα άστρα

σωρηδόν ουκ ίφεγγ°ν Ι σελ. δέ οοιη §00 . . Α η" δέ σελ. | Β ώσπερ έν αϊματι

ούσα | Β κόσμον δ. τ. κ. καταποδύναι | ως αυτό δπερ οαηι Α . . ΒΟϋ ωσαύ

τως (Ο ως αΰτος) καΐ (Β οπι) όπερ | αΰτοΐς τοις (Α οιπ; 00 οί) Ίουδαίοις

{ΟΌ - αϊοι) μή οφ5. αιπι ΑΟΟ . . Β αυτόν Ιουδαίοι μη ώφίϊήναι (βίο) | τη του'-

των ιττώσει (ϋ - σιν) ουπι 0,0 . . Β την αυτοΰ πτώσιν , Α τή" τούτου πιώσει (ίΐα

οβΓίβ αραα Ρ»ογ. εΐ ΒοΗ.) | χάσμα δε (00 οπι) της γης οαπι ΑΟΟ . . Β χά-

σματι γη | έπειλημμένων (ϊΐα 00, Β οπι) βροντών ήχω (00 ήδη ήχος, Β ήδει

ηχω) κατεπίδοσαν (00 - ίδουσαν ; Β τους θεμέλια καταποιοΰσα [οι βιιρεΓ ι ρο-

δίΐο]) . . Α έλλειπομένης , βροντών τ' ήχος καταβαινουσών

8. "ϋφϋησαν (Β ώφ^η) δ. έν (ϊι» ΑΒ; 00 οπι) αΰτώ τ. φ. νεκροί άναστάντ.

(Β νεκρών άνάστασις) - - έμαρτυρησαν , καί είπον είναι (Ηββο ϊι» Ικιΐκ-ι Β ; ΑΟΟ

μαρτυρήσαντες ε!πον . έν ω [Α οίς]) — κ. τ. δώδ. πατρ. (Η»εο Β οιη) καΐ (Β

οιη) Μωσην (ϊΐβ Α [Μωυσ.] Ο ; ϋ Μωσή , Β Μωυσέα) κ. 'ίώβ (Α Ίωάννην) τ.

προτετελευτηκ. (Α τ. προτελευτη'σαντας , Β τ. κα\ προ πο'λεως [βίο] τελευτήσαντ.)τρισχιλ. (Β δυσχιλ.) πεντ. (Β οιη) ετών | κ. πλ. (Β «14 δέ άλλοι) πο. ους

Κ\>ιΐ£. αροιίΓ. οι). ΤίβοΙκικΙοιΐ. 27
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πολλοί οϋς κάγώ είδον εν σώματι φανέντας, και θρήνον δέ έποίουν

περί των Ιουδαίων δια την γενομένην δι αυτών παρανομίαν και

άπ&)λειαν των Ιουδαίων και τοΰ νόμου αυτών.

9 "Εστη δέ ο φόβος τοΰ σεισμού άπό ώρας έκτης της πα

ρασκευής έως ώρας ένατης, και όψίας γενομένης της μιας τών

σαββάτων ήχος έγένετο έκ τοΰ ουρανού ώστε τον οΰρανέν γενέ-

σθαι φωταγ&)γον έπταπλασίως υπέρ πάσας τάς ημέρας, ώφθη δέ

τρίτης ώρας τής νυκτός και ο ήλιος οίος ουδέποτε έ*λαμψεν φω

ταγωγός, τον πάντα πόλον φαιδρύνας. και ώσπερ δέ άστραπαί

άφνω χειμώνος επέρχονται, οΰτως άνδρες έφαίνοντο υψηλοί έν

στολή και δόξη υπάρχοντες, πλήθος άναρίθμητον, κράζοντες,

ών ή φωνή ήκούετο ώσπερ βροντής παμμεγέθους Ό σταυρωθείς

ανέστη Ιησούς" άνέλθατε έξ άδου οί δεδουλωμένοι έν τοις κα-

ταχθονίοις τοΰ άδου. και ήν το χάσμα τής γής ως μή όντων

έδρασμάτων " άλλ' οΰτως ήν ως αυτά τά θεμέλια τής γής φανή-

ναι μετά τών βοώντων έν τοις οϋρανοΐς και περιπατούντων έν

κάγώ (Α κοΛ) ε?δ. (Ο Ϊ8.) -- κα\ (ΑΒ οιη) ίϊρήν. δέ (!ι» ΟΑΒ; Ό οπι) έποίουν

(ΐΐΗ ϋ ; Ο ποιοϋντων , Α ποιήσαντες , Β ούτοι ποιούντες) πε. τ. Ίουδ. (Ηαβυ Ο ;

ΑΒΟ οιη) -- γενομ. (Ο γεναμ.) βι' (ϊΐη ΑΡ, Ο παρ'; Β οπι δι' αΰτ.) αΰτ. (Β

;ι<1(1 εϊς τον Ίησοΰν) -αρανομίαν (ίΐο 01); ΑΒ -νομον πράξ'.ν) — τών (Β ρπιεπι

τοΰ ΙΓϊνους) Ίουδ. - - αυτών (Β αυτού)

9. "Εστη δε — τής (Α οπι) παρασκ. ε. ώρας (Α οιη) ένάτ. κα\ (Α οπι)

— έκ τ. οΰρανοΰ αιπι ΟΑ . . Β ώς μή στέρξαι τον φόβον -οΰ σεισμ. τοΰ γενο

μένου άπό ώρας έκτης τής παρασκ. έως ο'ψίας" τοΰ σαββάτου η'χο; έγένετο έκ τ.

ου'ρ. | ώστε (Β ,«1(1 πάλιν) -- γενέσίί. (Β οιη) φωταγωγαν (Β -γωγεΐν) έπτα

πλασίως (Α - σίονα) — ήμέ(3ας (Β βοΊΙ ώφϋήναι κίε ; αιιΐ ϊβϊΐιιι- φωταγωγόν γρ-

<.(ϊι.ιι«ιιι1ιιπι , 8Πΐ ώφϊήναι άεΙεοάΊιιτι εβί ο,|)ίρρε οιΐιιιπ εχ ώφίϊη δέ, ο,αοιΐ πιγμκ

εοπιρεηδίΐδθβ νΐιΙεΙιΐΓ ΙίΙιι.ιι ίυβ ικΐιΐίΐο ώφϊη ροκί ήλιος) | ώφϋη δέ (Κβεε Β οπι)

τρίτης (Β ααΜ ούσης) - - καΐ ό (Α οπι κ. ο) ήλιος (Β 3ά(1 ώφίΐη) οίος (Β ο?ως,

Α ως) ίλαμψ. φωτ. (Β οπι) τ. πάντα (Β απ.) πόλον (Β κόσμον) φαιδρ. (Β πολύ

φαιδρ-, Α πολλά φαιδρ. οπιίβδϊβ ϊλαμψ. «βφΐε πόλον) | καΐ (ΑΒ οπι) ώσπερ δέ

(Α οπι) -- άνδρ. έφαίν. (Α έφάνησαν άνδρ.) ΰψηλ. (Α οπι) έν (Α 3οΉ νεφελεινή)

στ. (Β 3<1<1 μεγάλοι) κ. δόξη (Β ένδοξοι, Α αοΜ μεγάλη) - - ών (Β ώς, Α και)

ή φωνή (Α φωναί) η'κοΰετο (Α -οντο) ώ. βροντής παμμεγέθους (Β -τής -έ3ης, Α

-έ5ους -τής, Ο - εϋή -τή) Ό (Β ρπιεπι λέγων) στ. άν. Ίησ. (ϊΐβ Ο, Α άν. Χριστ.,

Β θεός έ'στη) άνέλϊατε (Α άνήλϊόν τε) έξ. α. οί (Ο οί έξ. α.) δεδουλ. (Β κατερ

χόμενοι) - - τοΰ (Β τής γής τοΰ) αδου (Β αοΌ" άπό Αδάμ) οϊιπι ΑΒΟ | ώς μή

όντων έδρ. εππι Αΰ . . Β μέγα ώς μή είναι έδρασμα | Β οπι ούτως ην | αυτά

τά 3εμ. τ. γής αιπι (; . . ΑΒ αυτά τά ύδατα ΰποκάτω τής (Α οπι) αβύσσου |

φανήναι μετά τ. βοώντ. (Α οπι) έ. τ. ου'ρ. κα\ περιπατοΰντ. (Α καίπερ ΰπαντοΰντ.)

- - έν με'σω (Α 3(1(1 τοΰ πλήθους) τ. ά. νεκρών εππι ΟΑ . . Β όράσϋη , καΐ πλή-
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σώματι έν μέσω τών άναστάντων νεκρών, δ δέ άναστήσας πάν-

τας τους νεκρούς καΐ συνδήσας τον αδην έ"λεγεν Είπατε τοις

μαθηταΐς μου οτι προάγει υμάς εις την Γαλιλαίαν, έκεΐ αυτόν

δψεσθε.

10 Πάσαν δέ την νύκταν έκείνην ουκ έπαύσατο τό φως

φαΐνον. τών δέ Ιουδαίων πολλοί έ"9ανον έν τώ χάσματι τής γης

καταποθέντες , ως μη εύρεθήναι επί την αΰριον πλείστους τών

κατά του Ιησού γενομένων, άλλοι φαντασίαν έώρων άναστάν

των, ους ουδέποτε ημών τις ην θεασάμενος. εί μη μία τις

συναγωγή τών Ιουδαίων οϋχ ύπελείφθη έν αύτη τη Ιερουσαλήμ,

έπει πάσαι αφανείς τή" πτώσει εκείνη άπηλθον.

11 Τώ ούν φόβω έκείνω έν έκστάσει γενόμενος και τρόμω

δεινότατοι συνεχόμενος, άπερ είδον κατ αυτήν τήν ώραν γράψας

άνήγαγον τώ σώ κράτει' έντάξας και τά κατά του Ίησοΰ πρα-

χθέντα υπό τών Ιουδαίων εξέπεμψα τη ση Οειότητι, δέσποτα.

5ος πολύ τών άναοτάντ. νεκρ. | ό δε α'ναστήσας — τ. μοώ. μου (Α οπι) —

£ψεσί5ε οιιπι Α Ο . . Β φανερής (-ρή?) δέ τις ην μ(α φωνή Ηλθεν ο' σταυρωθείς

ϋεος άναστήσας πάντας τ. νεκρ. , χαί οτι προάγει υμάς — οψεσ^ε.

10. νύκταν : ίΐα ΒΟ | Β άπέϋαναν | Α (αρ. ΡβΒγ.) καταπιωϊέντες | πλείστ.

τών κ. τ. Ί. γενομένων οιιιη Ο . . Β τους πλείονας τών Ιουδαίων χατά τον Ίη-

σοΰν γενομένους . . Α τό πλήθος τών Τουδ. τών τά κατά τοΰ Ίησοΰ λεγομένων |

άλλοι (Ο αλλά, Α χαί) φα. έώρ. (Β αιΐιΐ νεκρών) άναστάντ. (Α οπι) ους (Α ην)

οΰδ. ημών τις ην (ϊια.ιΐρ οοπΐεοΐαι» ; Α ημών τις βΐ έστι ροδί ίιεασ. ηαοβε, ΒΟ

Ιαηΐιπη ημών) ϋεασάμενος (Β - μενοι , 8(1 ηυοΗ ρΓΟ ημών ροΐβτβΐ ημεν ροπϊ) |

ει μή (οιιπι Ο ; Α οπι) μία τις (ίΐβ Ο , Α οπι) συναγωγή . . Β κα\ μηδεμία τις

συν. | Β οπι αυτή τή | έπε\ — άπήλϊ. οαπι Ο . . Α έπεί πάσαι ήφανίσ^ησαν . .

Β οπι. ΡΓΒΡίβΓβα Α ειοΜ ο'ι δε τηροΰντες το μνημεϊον στρατιώται άπο τής ιδέας

τοΰ αγγέλου έσείσίησαν.

11. Τω ουν — δεινοτάτ. (Β δεινώ) συνεχόμενος οιιπι ΒΟ . . Α (οιιπι ρπο-

πΙ>υβ οοηΐυιΐββηβ) άπήλ5ον ουν έν φόβω εκείνοι έν έκστ. γενόμενοι καΐ τρ. δυνα-

τωτάτω συνεχόμενοι | απερ είδον (Α ?δον) ουιη ΑΟϋ . . Ι! οπι | κατ' αϋτ. (ίΐ«

ΟΟ ; ΑΒ κατά ταΰτ.) τ. ώραν . . Α αάά γεγενημένα | άνήγαγ. οαπι ΑΟϋ . . Β

άνένεγκα | έντάξας (ΐΐα Οϋ; ΑΒ υ'ποτ.) κα\ (Α οπι) τά χα. τ. Ί. πρ. (Β αάά

υπομνήματα) υπό (Β παρά, Α οπι) τ. Ί. έξέπ. (ΑΒ χαί έξ.) τή σή 3ειότ. (ίιβ

ΟΌ ; ΑΒ ϋεότ.) , δέσπ. (Β αάά βασιλεύς έν τή 'Ρώμη)
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΙΟΥ ΤΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ

ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΠΕΜΦΘΕΙΣΑ ΤΙΒΕΡΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙ

ΕΙΣ ΡϋΜΗΝ.

Κρατίστω σεβαστώ φοβερώ θειοτάτω Αύγούστω Πιλάτος

Πόντιος ό την άνατολικήν διέπων αρχήν.

1 Μηνΰσαι κέχρημαι προς την σήν εύσέβειαν δια τήσδέ μ.ου

της γραφής τρόμω πολλώ και φόβω συνεχόμενος , κράτιστε βα-

σιλεύ, την των ένισταμένων καιρών ροπήν, καθώς το τούτων

τέλος υπέδειξε. Ταύτην γαρ διέποντας μου την έπαρχίαν, ώ

δέσποτα, κατά πρόσταξιν της σης γαληνότητος, ήτις έστι τών

ανατολικών πόλεων μία καλούμενη Ιερουσαλήμ. , έν ή το ιερόν

τοϋ τών Ιουδαίων £θνους καθίδρυται, συναχθέν όίπαν το πλήθος

τών Ιουδαίων παραδεδώκασί μ.οι άνθρωπόν τίνα λεγόμενον Ίη-

* Αναφορά Πο. τοΰ (Η» Β ; Α οπι) Πιλ. - - εις (Β έκ) 'Ρώμ. (Β 'Ρωμα-

νίας) οιιπι ΑΒ . . Ο Άναφ. Πιλάτου πεμφϊιεϊσα έν 'Ρώμη προς Τιβέριον Καίσαρα•

περί τοΰ κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου πραχϋέντα . . ϋ Επιστολή Ποντ. ΙΙιλ. προς

τον βασιλέα Τιβέριον περί τοΰ κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου. Εβιίειη, ;κ1<1ίιί5 ης

η' επιγραφή £χει ούτως, ΐη οοά. Α ρι•»εηΊΪ85β 1<?§ιιπΙιιγ ίηιεπρίΐοηί.

Κρατ. σεβαστώ (ϊι» ΒΟϋ; Α σεβασμίω) φοβερώ (ΐΐα ΑΒ, ϊιεπι Ο ροβΐ

^ειοτάτ. , Ρ οιη) ίίειοτ. (ϋ οπι; Β αΰτοκράτορι ϋειοτ.) Αύγ. (ΐΐ» Α, ϊιεπι Β;

Ο Τιβερίω Αύγούστω, Ο Τιβερίω Καίσαρι) -- διέπων (ϊι» ΑΙ), Ο επέχων; Β

διοικών ροδί αρχ.)

1. Μηνΰσαι . . ΒΟ - σει | πρ. τ. σ. εύσέβ. οαπι ΑΒΟ . . Ο τη υμετέρα ευ

σέβεια | τήσδέ μου τ. γραφ. οαπι ΑΒϋ . . Ο τήσδε της έμής αναφοράς (άναφορ.

ρι-ο γραφ. εΐϊβπι Ε ΗβΙικί) | τρόμ. (Η. 1. ΒΟ ; Α »ηΙβ συνεχ.) πολλ. (Κ. 1. ΑΒ , Ο

ροβΐ φόβω) κ. φ. συνεχ. | κράτιστε .. Ο οηι | τήν τ. έ. κ. ροπην οαπι ΑΒΟ ..

Ε τά τ. ε. κ. | το τούτ. τέλ. ύπέδ. οαπι ΑΒ . . ΟΕ το τέλειον τών ενεστώτων

ανέδειξε καιρών | Ο Ταύτην διέπων τήν αρχήν , κατά πράξιν της υμετέρας γα-

ληνο'τητος | Ο μία τών πόλεων | το Ιερόν τοΰ τ. Ί. έ*3νους οοπι Α . . Β το Ιερ.

τών Ίουδ. καΐ τό Φνος . . Ο τό τών Ίουδ. έ3νος | καίίδρ. ευπι ΑΒ . . Ο ένί-

δρυται | άπαν (ϊΐβ Ο; ΑΒ πάν) τό (Α οπι) πλ. τών (Α οπι) Ί. παραδεδώκασί

(ϊΐϊ> ΑΒ ; Ο παρέδωκάν) μ. άν3ρ. τι. (Ο τι. αν^ρ.) λεγ. Ίησ. (ϊΐβ ΒΟ ; Α Ί. λεγ.)
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σοΰν, πολλά και άπειρα εγκλήματα φέροντες κατ αυτού" ουκ

ήδυνήθησαν δέ £ν τινι λόγω έλέγξαι αυτόν, μία δέ αΓρεσις ην

αύτοίς κατ αυτού , οτι το σάββατον ελεγεν μή είναι όρθήν τού

των σχολήν. πολλάς δε Ιάσεις έπετέλει έπ' άγαθοίς Ιργοις ο άν

θρωπος εκείνος• τυφλούς έποίησεν βλέπειν, λεπρούς έκαθάρισεν,

νεκρούς ήγειρε, παραλυτικούς ϊάσατο, μή δυναμένους το σύνο

λον κινείσθαι, ει μή μόνον έχοντας φωνήν και τήν των όστέων

άρμονίαν, και παρέσχεν αύτοΐς δύναμιν του περιπατεϊν τε και

τρέχειν, £ήματι μόνω έπιτρέψας. άλλο τε δυνατώτερον πράγμα

έποίησεν, όπερ ην ξενόν και παρά τοις θεοίς ημών νεκρόν τίνα

Αάζαρον τετραήμερον έκ νεκρών άνέστησεν, λόγω μόνω κελεύσας

εγερΟήναι τον τεθνεώτα, διεφθαρμένον ήδη έχοντα το σώμα ύπο

τών έλκογενήτων σκωλήκων' και το δυσώδες εκείνο σώμα το

κείμενον έν τω τάφω έκέλευσεν τρε'χειν , και 6>ς έκ παστού νυμ-

φίος ούτως έκ τοΰ τάφου έξήλθεν εύωδίας πλείστης πεπληροιμέ-

νος. 2 Καί τινας αφειδώς δαιμονιζομένους και τάς οικήσεις

έχοντας έν έρημίαις και σαρκοφαγοΰντας τών ιδίων μελών καί

τοις έρπετοίς και τοίς άγρίοις θηρίοις συναναστρεφομένους οΐκή-

τορας κατέστησεν πόλεων έν τοίς ιδίοις ο'ίκοις, καί δια λόγου

σώφρονας αυτούς απέδειξε, και συνετούς καί ένδοξους γενέσθαι

— άπειρα (Ο άκαιρα) — ουκ η'δ. δε (Ο οηι) - - αυτόν (Ο τοΰτον. Β οπι ουκ

η'δυν. ωα,. αυτόν) | α7ρ. ην (Α ην ευρησις) αΰτοΐς (Α αυτών) κ. αυτού . . Β οπι

μία αβςαβ κ. αΰτ. | ίλεγε — σχολη'ν οιιπι ΑΒ . . Ο £λυε , λέγων μη είναι αυτό

όρίίήν σχ. | έπετέλει οι™ ΒΟϋ . . Α επιτελεί | (V . . Ο έν | Ο οπι ό άνϋρ.

έκ. | Ο άναβλέπειν | λεπρ. έκαϊάρισεν (ίια Β; Α καθαρίζει; Ό καθορίζων) νε.

ήγειρε (ίΐβ Β ; Α έγείρων) παρ. ϊάσατο (ίΐβ Β ; Α ίώμενος) . . Ο ρτο Ηΐβ χωλούς

περιπατεϊν , παραλ. ίώμενος | μη δυν. — περιπ. τε (Β οπι) κ. τρέχ. , όη'μ• (Β

»άά καί) μ. έπιτρέψας (Β -ψαι?) οιιπι Α Β . . Ο οπι | άλλο τε (Β τι) - - έποίη

σεν (Β οπι) — 3ε. η'μών οιιπι ΑΒ . . Ο οπι | νεκρόν τ. Λάζ. τετρ. (Β τετρ.

Αάζ.) — λογ. (Β βάά κα\) μόν. - - τεθνεώτα (Α - νηκότα) διεφδαρμένον (ίΐα

Β ; Α βριιά Βοΐι διηφ&ειρόμενον) - - έλκογενη'των (Β δι ΚΙ. ΓβοΙε Ιββϊι έλκους γεν-

νώντων) σκ. καί (ΐΐα Βϋ ; Α οπι) - - ούτως (ίια Β ; Α ούτος) έκ τοΰ (Β οπι)

τάφου — πλείστης (Α? Β? πλη'ρης; ΓοιΊΒδβε πλήστης βοηρίοπι βδΐ) πεπληρω-

μενος οαιη ΑΒ . . Ο (βαα,ιιο ροδί έκπέμψας εις θάλασσαν Η»1)«1) καί τίνα άνϋρω-

πον ονόματι Αάζαρον τεϊνεώτα τετραη'μερον ηγειρεν , κελεΰσας τόν νεκρόν έγερ-

ίήναι έκ τάφου ώσπερ νυμφίον έκ παστοί.

2. αφειδώς οιιπι Α . . ΒΟ σαφώς | δαιμονιζ. οιιπι ΑΟ . . Β βάά καί ατα-

κτοΰντας | έ"χ. έν έρ. (Β αάά και όρεσι) οιιπι ΒΟ . . Α έν έρ. έχ. | κ• τ. έρπε-

τοΓς — συναναστρεφ. (ίια ΒΟ ; Α συνανατρεφ.) οίκ. κατ. (Α αάά ώσεί , ποπ ϊιεπι

ΒΟ , πβο Ο) πόλ. — λόγου (Β αάά μόνου) σώφρ. αΰτ. άπέδειξ- (ϊΐα Β , Ηβπι Ο ;
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παρεσκευασεν τους υπό ακαθάρτων πνευμάτων ένοχλουμένους,

καΐ τους έν αϋτοίς δαίμονας έν αγέλη χοίρων έκπέμψας εις θά

λασσαν άπέπνιξεν. 3 "Αλλον πάλιν τινά ξηράν έχοντα την χείρα

και έν λύπαις ζώντα και μηδέ ήμισυ σώματος έχοντα υγιές λόγω

μόνω παρέστησεν υγιή. 4 Και γυναίκα αίμορροοΰσαν έπι χρό-

νοις πολλοίς, ως έξ αυτής τής ρύσεως τοΰ αίματος πάσαν την

των οστέων άρμονίαν φαίνεσθαι και ύέλου δίκην διαυγάζειν, και

γαρ πάντες ιατροί άνελπίστως αυτήν άπειπάμενοι ουκ έκαθαί-

ρουν* ουκ ην γαρ έν αύτη δήπου τις σωτηρίας έλπίς" ποτέ γ'

ούν παρερχομένου τοΰ Ίησοΰ ήψατο όπισθεν τοΰ κρασπέδου των

ιματίων αΰτοΰ, και αυτή τη ώρα άνεπληρώθη ή δύναμις τοΰ

σώματος αυτής, και γέγονεν υγιής ως μηδέν κακόν έχουσα, και

ήρξατο δρομαίως τρέχειν εις τήν αυτής πόλιν Πανεάδα.

5 Και ταϋτα μέν οΰτως είχον ' κατεμήνυον δε οί Ιουδαίοι

έκτελείν ταΰτα έν σαββάτω τον Ίησοΰν. έγ&) δε και παρά τους

Α ΰπέδειξ. αύτ.) - - πνευμάτων (ίΐ» Ο, ίΐεπι Β αιΜίΐο δέσποτα; Α δέσποτα)

ένοχλ. (Β όχλ.) οιιιη ΑΒ(Ο) . . Ο κα\ ύλακτοΰντας δ•.ά λόγου σώφρονας απέδειξε,

σοφούς κ. συνετούς κ. ένδός. οϊκήτορας πόλ. κατέστησεν | καΐ τους έν αύτ. —

άπέπνιξ. οιιπι Α . . Ο κ. τους αύτοΰ δαίμονας όλεϊρίω βίω αγέλη χοίρων έκπέμ-

ψας εις θάλασσαν.

3. "Αλλον — την (ϊΐ3 Β, Α οπι) χ. κα\ έν λύπαις ζώντα (Η«εο ϋ Ιιαοετ,

Α τον πόίΐοντα [?] βίον έν λύπη κεκτημένον; Β οιη) και — λόγω (Β »ι1<1 και)

μόνω (Β β<1<1 ίασάμενος) π. υγιή οιιαι ΑΒ(ϋ) . . ϋ οπι

4. έπί οιιιη ΑΒ . . Ο έν | ως έξ . . Β οπι ως | κα\ ύέλου δίκ. διαυγ. οιιιη

Ό . . Ο οπι . . ΑΒ καΐ μήτε (Β μήτι) ομοιον άν&ρωπίνης φύσεως (Α »άα τοΰ

σώματος) έπιφερομένην (Β -μένης) άλλα κα\ (Α οπι) ύέλου (Α βαίλου εχ εοπ-

£υ»ΐ8 υ εΐ β) δίκην διαυγάζειν (ιιιΐ έπιφερομένην ει άποκειμένην ιη:ι§ΐ» ηιι&ιίπιΐ

διαυγάζουσαν) , καΐ ως (Β ε"ως) νεκράν άποκειμένην από της α'ιμοροίας (Α άπό

αίματος ρύσεως) | κα\ γαρ (Ο ώστε) πάντες (ϊΐα ΑΟ; Β αάά ο'.) ίατρο\ άνελπ.

αύτ. (Ο οπι άν. αύτ.) άπειπ. ουκ έκαίίαίρουν (ίΐα Ο; Α Β ούκ έδεώρουν) — δή

που τις (Ίΐ3 1); ΑΒ δέσποτα; Ο δέσποτα αυτοκράτωρ, μία) | ποτέ (ϊΐ» Β, Α

τότε ; Ο ή'τις οππμο γ' ουν) γ' ουν (Β γαρ) παρερχ. τ. Ίησοΰ . . ΑΒ (Ο ηϊΗΐΙ Βάί)

«αιΐ συμβαλοΰσα δια τής επισκέψεως (Β έπισκιάσεως) αύτοΰ (Β αυτόν). ΤΗϊΙο

Ηοπιιη Ιοεο τεροβιιίΐ εχ αΐιει-ο ΙεχΙα ίσχύν λαβοΰσα δ'.ά της έπισκιάσ. αύτοΰ. |

Ο τοΰ Ιματίου αύτοΰ | καΐ αυτή — τ• σώματος αυτής οιιπι Α Ο . . Β οπι | κα\

γέγονεν (Β έγεγόνει) — αυτής (Β εαυτής) πόλ. ΙΙανεάδα (ίΐβ εχ εοιιϊεοΐυι-ίΐ εαπι

Τΐιϊΐοηε δοπρίίπιιΐδ ; υΛεΓα,ιιο εηϊπι εοιίεχ Σπανίαν ΗαΗεΙ) ευπι ΑΒ . . Ο οπι, ϊΐεπι

(ηΪ8Ϊ ΓοΓίε ρποΓα Ιιιιΐιι•! ) Ό.

5. κατεμήνυον ευιπ ΒΟϋ . . Α κατέμεινον | ταΰτα έν (ίι» Β , Α τω) σαββ.

α»™ ΑΒ . . Ο ο™ | έγώ δέ - - γεγονότα εππι Α . . Ο ώς δ*τι και παρά τ. ϋ. οΰς

σεβ. μείζων (βίο) ύπάρχειν . . Β οπι
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θεούς ους σεβομεθα μείζονα κατενόησα θαυμάσια παρ' αυτού

γεγονότα.

6 Τοΰτον ούν Ήροίδης καΐ Αρχέλαος και Φίλιππος και

"Αννας και Καϊάφας παραδεδοίκασί μοι σύν παντι τω λαώ προς

το έτάσαι αυτόν, και πολλών στάσιν κινησάντων κατ εμού,

έκέλευσα σταυρωθήναι.

7 Ήνίκα δε έσταυρώθη, σκότος έγένετο έφ' ολην τήν οϊ-

κουμένην, τοΰ ηλίου κρυβέντος τελείως και του πόλου σκοτεινού

φαινομένου ημέρας ούσης, ώστε άστρα φανήναι άλλ' όμως την

τηλαυγότητα έσκοτισμένην £χειν, ως ουδέ ή υμετέρα οίμαι ευ

σέβεια αγνοεί, ό'τι έν παντι τω κόσμω ήψαν λύχνους άπό έκτης

ώρας έως όψίας. σελήνη δέ ως αίμα ούσα ολην την νύκτα οϋ

διέλαμπε, καίτοι γε παμπληθούς αυτής τυγχανούσης. τά άστρα

δέ καί ο Ώρίων θρήνον έποίουν περί, των Ιουδαίων δια τήν παρ'

αυτών γενομένην παρανομίαν.

6. Τοΰτον ουν — κ. "Ανν. (Ιιαεε β αηΐε κ. Φίλ.) '— έτάσαι αυτόν ειιπι

ΑΒ . . Ο τοΰτον ουν "Αννας κ. Καϊάφας καί άπαν τό πλήϊος των Ιουδαίων παρέ-

δωκάν μοι έπί τοΰ άνετάσαι τοΰτον | καί πολλών στάσιν κινησάντων κατ' έμοΰ,

έκέλευσα σταυρ. ειιπι Ο . . ΑΒ (βϊπιίΐϊίειηιιε Ο αϊ νΐάκΐηΓ) πολλήν στάσιν κινή-

σαντες κατ' έμοΰ περί ων κατηγορούν αΰτοΰ (Β αυ'το'ν). έν πρώτοις δε (Β μεν)

φραγελλώσας αυτόν (Β οπι) οϋδεμίαν εύρον αίτίαν (Β αιτ. εύρ.) περί (Α αιΐιΐ αυ'-

τοϋ) ων Ιλεγον κατ' αΰτοΰ. λοιπόν ουν παρέδωκα (Β παραδέδωχα) τοΰτον πάλιν

(Β πά. τοΰτ.) αΰτοϊς.

7. Ήνίκα δε έσταυρ. οιιπι Ο .. ΑΒϋ οι (Ι) ον) καί σταυρώσαντες | ίφ'

ολην τ. οίκ. ευ.πι ΑΒ . . Ο έπί πασαν τήν γήν | κρυβέντ. τελείως (ι'Ια Βϋ ; Α

τελείου) ουιη ΑΒϋ . . Ο σκοτισϊϊέντος παντελώς | καί τοΰ πόλου - - άστρα (ίΐα

ΒΌ ; Α ηοΜ μη) φανήναι - - έσκοτισμένην (Α σκοτεινομένης) έχειν (ϊΐα <3β εοιι-

ϊροΙιΐΓβ; νϊάθΐϋΓ βηϊπι εχ έ*χ", <]«ο<1 εβί εοΓηρεηάίιιιη ϊηίϊηϊΐϊνί, ογΙ.ιιιπ είβε έχοΰ-

σης, ηηοά ΒΌ ΙιηΙιοηΙ; Α ούσης Ιΐίώεΐΐ ειιπι ΒϋΑ .. Ο οπι | ως ουδέ η' (Α οπι)

υ'μετ. οίμ. (Α ρο$ι εύσ.) εΰσ. αγνοεί οιιιη ΑΒ . . Ο ως ου'κ αγνοεί η' υ'μετέρα

ϊειότης | η'ψαν . . Ο ήψαμεν | όψίας . . Ο ώρας εσπέρας | σελήνη δέ ειιπι

ΒΟ . . Α ή σελ. βέ | ως αίμα - - διέλαμπε (ίΐ» Β , Α δ'-έλιπε) ειιπι ΒΑ . . ^

είς αίμα οΰ διέλιπε (βίε) | παμπληϋοΰς αυτής (Β οπ>) ειιπι ΑΒ . . Ο τό πάν πλή

θος αυτών (βίο) | τά άστρα δε εΐο Ηβεο Η. 1. ουιη Β ροίΐιϊ , αηοευπι ΓεΓε ίίιοίι

Ο; Α νεΓο, αεΕ ηαεπι ρΓορε αεεεό>Γε νίάεΐυτ Ό, η. 1. δίο: καί δλος ό κόσμος

έσαλεόετο υπό ανεκδιήγητων σημείων, καί Ιμελλεν πάσα ή κτίσις υπό τών κα

ταχθόνιων καταπίνεσ^αι • ωσαύτως δέ καί όπερ εϊχον άγιασμα τοΰ ναοΰ αυτών

σχισϋήναι άπό άνωθεν έ*ως κάτω. βροντή δέ πάλιν κα\ ήχος μέγας έκ τοΰ ου

ρανού έγένετο, ώστε πασαν τήν γήν ημών (ϋ οιη) σαλευίϊήναι (Ο σαλεΰεσϋαί

τε) καί τρέμειν. Ιαπι νεΓΟ αιΐίίϊι ώφϋησαν δέ έν αΰτώ τώ φόβω ιΐ8(]ΐιβ φανερώς,

11113ε ροδί νΐάεϋϊπιυβ βεεί. 9. , ιιΗϊ πι οοιίϋ. ΒΟ »ε<}ΐιυιι1.υι-. | τά α. δέ (Α δ. α.)

-- 5ρήνον (Α -νους) έπ. περί (Α οπι) -- παρανομίαν ου™ ΒΑ . . Ο νβΓΟ ρΓΟ-
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8 Μια δέ των σαββάτων περί τρίτην ώραν της νυκτός ό

ήλιος ώφθη οίος ουδέποτε £λαμψεν, και πάς 6 ουρανός έφαι-

δρύνθη. και ως άστραπαί χειμώνος επέρχονται, οΰτως άνδρες

υψηλοί τίνες κοσμήσε&>ς στολής καί δόξης ανεκδιήγητου υπάρ

χοντες έφαίνοντο έν τω αέρι, καί πλήθος άναρίθμητον αγγέλων

κραζόντων και λεγόντων Δόξα έν ύψίστοις θεώ και έπί γης ει

ρήνη , έν άνθρώποις ευδοκία " άνέλθατε έξ αδου, οι δεδουλοιμένοι

έν τοις καταχθονίοις του αδου. έκ δέ της φωνής αυτών πάντα

τά ορη και οί βουνοί έσαλεύοντο καί πέτραι διερρήγνυντο καί

χάσματα έγένοντο μεγάλα έν τη γη , ώ'στε καί τά τής αβύσσου

φανήναι.

9 "Ωφθησαν δέ έν αϋτώ τω φόβω νεκροί άναστάντες, ώς

αυτοί έωρακότες οί Ιουδαίοι εϊπον οτι, ειδομεν Αβραάμ, καί

Ισαάκ καί Ιακώβ καί τους δώδεκα πατριάρχας τους προτετε-

λευτηκότας προ δισχιλίων πεντακοσίων ετών, καί Νώε ειδομεν έν

σώματι φανερώς. καί περιεπάτει πάν πλήθος καί ανυμνεί τον

ρπ» Ηββε ΗαοεΙ : ήρξαντο δέ γίνεσϊαι σεισμοί έν )) ώρα έπάγησαν οί ήλοι εις τάς

χείρας χα\ τους πόδας τοΰ Ίησοΰ £ως εσπέρας.

8. Μιόΐ δέ τ. σαββ. εαπι Ό . . Α μετά δε τά σάββατον . . ΒΟ ο πι | περί

(ΒΟ «(1(1 δέ) τρίτην (Β -της) ώραν (Β -ας) | οίος οΰδ. έ"λαμψ. (Ο οιη έλ.) αιη

ΒΟΌ . . Α οίος ουδ. ώφϋη, ουδέ ουδέποτε οΰτως έλαμψεν | καί πάς ό (θα ΒΟΟ ;

Α ρΓΟ ΗΪ8 καίπερ) οΰρ. έφαιδρΰνϋη (Β -δριώ^η) | καί ιός (Ο ώσπερ) άστραπαί

(Β - πη ; Ο (Ιεηοϊΐ ίηάε βο άστραπαί) χειμ. έπέρχ. (ϊ(α ΟΕ ; Β οιη , Α οπι έπέρχ.

οδτ.), ουτ. άνδρ. ΰψ. (Ο οιη) τιν. (Β οπι) κοσμ. στολ. (ϊΐβ Α, Β σιολ. χοσμ.,

Ο οπι κο. στ. πβφΐε ύπάρχοντ.) — ύπάρχοντ. — καί (Ο οπι) πλήϋ. άναρ. (Ο

ανεκδιήγητων βίε) άγγέλ. (Ο οπι) κραζ. κ. λεγ. (κ. λεγ. εχ Ο , ΑΒ οπι) Δόξα

(ϊΐβ ΒΟ; Α νεΓο βίε: Ό σταυρωθείς Χριστός ανέστη ϋεός ων. καί φωνή ήκοΰ-

ετο ώσπερ μέγεδος βροντών λέγουσα Δο'ξα) - - άνέλϋατε (ϊΐα ΑΟ ; Β - 5ετε) έξ

αδου (ίΐα Ο; ΑΒ οί έξ [Β έν] αδου) οί δεδουλωμ. (!ΐβ ΑΒ; ΟΕ δεδεμένοι) --

τ. αδου | έκ δέ τής φων. αυτών - - διερρήγν. (ϊ(3 Α , νίιΐε εΐϊαπι Ο ; Β ρτο Κη

οπιηϊουβ βίε : φο'βος δέ καί έκστασις γέγονεν οίος ουδέποτε γέγονεν • σεισμο\ έγέ

νοντο ουκ ολίγοι) κα\ χάσμ. έγέν. (Β οιη) μεγ. — φανήναι εαπι ΒΑ . . Ο έκ δέ

τής φων. αυτών πάσα ή γή έσείσ!3η , ώστε παρ' ο'λίγον εϊς άπώλειαν όλος ό κό

σμος ήρχετο• μη μόνον σαλευϋήναι (δϊε οπίιικι) τήν πόλιν άλλα και τρέμειν.

9. "Οφϋησαν εΐε : ΐεα η. 1. ΒΟ ; Α νει-ο , ίη ηαο ώφ^ησαν ιΐδα,αβ φανερώς

8ΗρΓ» Ιββϊ ϊίκΙίίΜνίπιιΐϊ (εί. 7.), Κ. 1. Ηαεο βάιΐ : κα\ πολλά σώματα τών κεχοιμη-

μένων νεκρών έξανέστησαν άχρι πεντακοσίων. | "ϋφ% δέ . . Ο βάά καί, οππβϊίβ

έν αΰτ. τ. φοβ. | ώς (πεβεΐο ;ιη ρΓβεδΙβΙ ους) αΰτ. έωρ. οϊ (Β οπι) Ίουδ. (Ο οπι

οί Ί.) — ειδομεν (Ο «άά τον) — τ. προτετελ. (Ϊ18 Ο, ΑΒ βοΜ μετά Μωσέα;

Ι> τους προ Μωσέως ΗίΛει, οιηίββ» τ. προτετ. εί προ) προ (Ο οπι) δισχ. πεντ.

έτ. (Α οΛιΙ κα\ ετέρους πολλούς), καί Νώε αβαπε φανερώς (Ιιβεε ΑΒ Ιι.ι1>••ιιΐ. 00

οπ>) | κα\ περιεπάτει - - άνυ'μνει (Β ένυ'μν.) - - λέγων (ϊιβ ΑΒ) - - τ. νεκρούς
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θεον μετά φωνής μεγάλης λέγων Ό άναστάς έκ των νεκρών κύ

ριος έ θεός ημών πάντας τους νεκρούς έζωοποίησεν, και τον

αδην συλήσας ένέκρ6>σε.

'° Πάσαν ούν την νύκτα έκείνην, ω δέσποτα βασιλεύ, το

φως ουκ έπαύετο. των δέ Ιουδαίων πολλοί άπέθανον και κατε-

ποντίσθησαν και κατεπόθησαν τοις χάσμασιν έν τή νυκτΐ εκείνη,

ώστε μηδέ τα σώματα αυτών φανήναι " εκείνους δέ λέγω παθεΐν

τών Ιουδαίων τους κατά του Ίησοΰ λέγοντας, μία δέ συναγωγή

κατελείφθη έν Ίεροσολύμοις , έπεί πάσαι αί συναγωγαί έκείναι

αί γενόμεναι κατά του Ίησοΰ κατεποντίσθησαν.

11 Τώ ούν φόβω έν έκστάσει γενόμενος και πολλώ τρόμω

συσχεθείς κατ αυτήν τήν ώραν έπιτάξας γράψαι τά πρα-

χθέντα παρ' αυτών πάντων άνήγαγον τ<ρ σώ κράτει.

(Α αάά ημών) έζωοπ. — ένέκρωσε εοπι ΑΒ . . Ο οπι , 56(1 οάιΐ ού'ς κάγώ ϊδον

έν σώματι περιπατοΰντας , ώστε δέσποτα 2εωρήσα£ με τινά νεκρόν άρχαιότατον

οίον ουδέποτε τείίέακα, α,οοπιπι ροβίεποππη βίιπΐΐία ϊη οοά. Α ΐηορίε ροβΐ κατά

τοΰ Ίησ. λέγοντα; »<Ι<1ιιιιΙιιγ, ϊη Ιιιιικ; Γργ6 τηοιίικη ειηεηάαηάα : ώστε δοκεϊν (οο<1.

δοκον) με φαντασία τινί (οοά. τίνα) ^εωρείν έκ νεκρών αρχαιότατους πολλούς,

ους ουδέποτε ημείς έίίεασάμεδα (οοιί. - σώμεδα).

10. Πάσαν — ω δέσπ. (Β βίιΐ ευσεβέστατε) βασ. — κατεπόθησαν (Β

κατεπτώ3ησαν [?] ΒΐιΙε κ. κατεποντ.) - - ώστε ιωο,αε φανήν. (Ηββο Β οιη) ■ εκεί

νους — παϋεϊν (ϊΐα Β ; Α δέσποτα , μη φανήναι) - - λέγοντας αιπι ΑΒ . . Ο οπι

| μία δέ (Α αάΛ τις) σ. κατελ. (Ο έκατελ.) έν Ίερ. (Ο έν αυτή τή πο'λει) - -

έκεϊναι αί γ. κ. τ. Ίησοΰ (Ο οω έκεϊναι ηβααε Ίησοΰ) κατεποντ. (Ο έ"πεσον) αιπι

ΑΟ . . Β οπι

11. Τώ ουν (ϊΐα ΒΟ , Α γ' οΰν) φο'β. (Ο »<1ά έκείνω) — συσχε3ε\ς (ϊΙη

ΑΒ ; Ο συνεχόμενος) | κατ' αυτήν (Α κατά ταΰτ.) τ. ώραν - - παρ' αυτών πάντ.

(ίΐα Α, Β παρ' αΰτοΰ) άνήγαγ. (Β ανήγγειλα) τ. σ. κράτει εοπι ΑΒ . . Ο γρά-

ψας τή ώρα ταύτη άνήγαγ. τώ ΰμετέρω κράτει• ΰποτάξας δε κα\ τά πραχϊέντα

ύπο τών Ιουδαίων κατά τοΰ Ίησοΰ εξέπεμψα τή υμετέρα ευσέβεια, δέσποτα

αυτοκράτωρ.

Ι '
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ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΠΙΛΑΤΟΥ.

1 Φθασάντων δε των γραμμάτων εν τη ' Ρωμαίων πόλει

και άναγνωσθέντων τω Καίσαρι, ουκ ολίγων έστωτων εκεί, άπαν

τες έκθαμβοι έγένοντο οτι δια την τοΰ Πιλάτου παρανομίαν το

σκότος και δ σεισμός έγένετο έφ' ολην την οικουμένην. και θυ

μού πλησθεις ό Καίσαρ έκπέμψας στρατιώτας έκελευσεν δε'σμιον

άγαγεΐν τον Πιλάτον.

2 Και άχθέντος αυτού έν τη 'Ρωμαίων πόλει, άκουσας ό

Καίσαρ οτι παρε'στη ό Πιλάτος, έκαθέσθη έν τω ναώ τών θεών

έπι πάσης της συγκλήτου καΐ σύν παντί τω στρατεΰματι και

παντι τω πλήθει της δυνάμεως αυτού, και έκελευσεν έν προόδω

στηναι τον Πιλάτον. καί φησιν 5 Καίσαρ προς αυτόν Τί τοιαύτα

έτόλμησας, δυσσεβέστατε , έωρακώς τηλικαύτα σημεία εις τον

άνδρα εκείνον ; κακήν πράξιν τολμήσας όλον τον κόσμον ώλεσας.

* Τΐΐυΐυί ϊίΐε αρροηί ηοη δοΐεΐ ϊη ΠΗΐηϋβοΗρίίί ΗΙ»ΓΪ8. διιιηκϊιηιικ εχ Α , ηϊ»

φΐηιΐ άετπαιη νει-1>ί$ Κα\ άχϋέντος αΰτοΰ βρροβίΐιιπι ΗοΒεΙ. Ιιι ι-ιπϋ. ι ! ι ■ ■ - νεΓο

ηοβίπ.ι ΒΰϋΕ ρ»Γα(1θ8ί$ Ηβεε Ρϊΐβΐϊ 3<1ϊιιη<:1ιι εδί αηαρΙιοΓαε εϊιΐίΐΐεπι, ιιιιΙΙη

ΐηΙεΓροδΐΐ» πονά ίηδΟΓΪρΐίοηε.

1. έν τη 'Ρωμ. πόλ. οππι ΒΟϋ . . ΑΕ έν τη (Α οπι) 'Ρώμη | καί άναγν.

τω Καίσ. (Α οπι τ. Κ.) ειιπι ΟΌ\ . . Β κ. γνωρισθέντων τώ Αΰγοΰστω Καίσαρ•.

χα\ άναγνωσϊέντων . . Ε και έπαναγνοϋς (κίο) επί τω Τιβερίω Καίσαρι | ουκ

(Ε οπι) ο'λίγ. έστώτ. έκεΐ (ϊι» ΟΌ ; Α έν τή πόλει ηηίε έοτ. , Ε οπι) ειιπι 01} ΑΚ

. . Β οπι | απαντ. (ϊΐα ΒΟΟ ; Α πάντ. ; Ε άπαν το πλήθος) ίκίί. έγ. (Β α<1<1 και

έϋλίβοντο λέγοντες) | οτι (Ε οπι) δια την (Α δι' αυτήν) — το (Ε οτι τε) σκίτ.

χαΐ ο' σεισμ. (Ε καί σεισμοί) έγένετο (Ε εγένοντο) | ίίυμ. πλ. ειιπι ΑΟϋ . . ΒΕ

Ζυμωθείς | έκπ. στρ. (Ιιαοε Ε οπι) - - άγαγεΐν (Ε άχϊήναι) τ. Πιλ. (Ε αιΐά έν

'Ρώμη , ϊιεπι ϋ χα\ κατακεκρυμμένον άχίήναι αυτόν έν τη "Ρωμαίων πόλει) ουπι

ΑΟΟΕ . . Β έ"πεμψεν στρ. ίνα δέσμ. οίγάγωσιν τον Πιλ.

2. Καί άχ3. — πόλει ουπι ΑΟ . . Β χαΐ ήνέχ^η — πόλει . . Ό οχα (νϊϋε

αηΐε). Ε βίο: καί δη προκα3ίσας έπ\ το καπετώλιον έκελευσεν έν προόδω εΐε,

οσιίεβίβ Π8 ςιιιιε ρΓ3εεε(1υη(. | Β άκ. δε ο' Κ. οτι ήνέχίτη | Β τοΰ ϋεοΰ | στη

ναι . . Β εΐναι , Ε (νϊιΐε βηΐβ) άχ^ήναι | καί φησιν (Β έφησεν) ο' Κ. πρ. αυ'τ.

(Ε οπι πρ. αύτ.) . . Ε αόΜ Ηαεε : Δέγε κατάρατε καί δυσσεβέστατε , σύ ,εί Πι

λάτος ό καί η'γεμών, άνατολικήν επέχων αρχήν ; ο' δε Πιλάτος £φη Ναι, δέσποτα

αυτοκράτωρ, έγώ είμι ο' δοΰλος της υμετέρας γαληνο'τητος • έγώ είμι Πιλάτος ό

Πο'ντιος ο' από Άμασίας πόλεως της Πόντου διοικη'σεως. καί ό Καίσαρ είπεν |

ΒΕ δυσσεβή (Β - βεϊ) | έωρακώς τηλικ. (ίΐ3 ΑΟ ; ϋΕ τοιαύτα) σημ. εις τ. άνδρ.

(Ε ανϋρωπ.) έκ. ουπι ΑΟϋΙί .. Β εις τ. ανδραν εκείνον τοιαύτα σημ. παρ' αΰτοΰ

εωρακώς | κακήν (Οϋ καί κακ.) πρ. τολμήσας (Ό έτόλμησας; 00 οίο1 καί) ολ.

τ. κ. (Β τ. χ. ολ. ει βοΜ δια τής σής παρανομίας) ώλεσ. (ΒΟ ο'λ.) . . Ε κακά

πραξαι καί 3ανάτω παραδοΰναι αυτόν
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3 Ό δέ Πιλάτος έ"φη Αυτοκράτωρ βασιλεύ, έγώ αναίτιος

τούτων τυγχάνω , οί δέ προπετείς και αίτιοι το πλήθος των Ιου

δαίων εστίν, και δ Καίσαρ έφη Και τίνες" ούτοι; λέγει ό Πι

λάτος Ηρώδης, Αρχέλαος, Φίλιππος, "Αννας και Καϊάφας,

και άπαν το πλήθος των Ιουδαίων, λέγει δ Καίσαρ Τίνος ένε

κεν τη βουλή εκείνων σύ έξηκολούθησας ; και δ Πιλάτος λέγει

.Στασιαστον και άνυπότακτόν έστιν το έθνος αυτών, μη ύποτασ-

σόμενον τω σώ κράτει. και δ Καίσαρ είπεν "Αμα παρέδωκάν σοι

αυτόν, οφειλές έν άσφαλεία ποιήσαι αυτόν και έκπέμψαι προς

μέ , και μη πεισθήναι αΰτοΐς σταυρώσαι τον τοιούτον άνδρα δί

καιον ό'ντα και τοιαύτα σημεία αγαθά ποιήσαντα, ώς συ είπας

διά της σης αναφοράς• έκ γάρ τών τοιούτων σημείων φανερός

ην ό Ιησούς δ Χρίστος δ βασιλεύς τών Ιουδαίων.

4 Και ταύτα είπόντος τού Καίσαρος και δνομάσαντος αυ

τού το ό'νομα τού Χριστού, άπαν το πλήθος τών θεών συνέπε

σαν και έγένοντο ώσεί κονιορτίς, ένθα έκαθέζετο δ Καίσαρ μετά

τής συγκλήτου, δ δέ δήμος δ παρεστηκώς τω Καίσαρι πάντες

3. αυτοκράτωρ (-τωρ ΑΒΟΠΕ) βασ. εαπι ΑΟΌ . . Β αΰτ. Καίσαρ, Ε δέ

σποτα αΰτ. | άναίτ. (Ε αίτ.) τούτων (ϊΐα ΒΟ ; ΑΕ τούτου , ϋ ο™) τυγχ. (Β είμί,

Ε ουκ εϊμί) | κα\ (ίΐα Οϋ ; Α αάά ο'ι) αίτιοι . . Β οπι (Ε οπι οί δέ "δη. έοτίν) |

εστίν αιιη ΑΟΏ . . Β είσίν | Ήρ. Άρχ. Φ(. "Ανν. οιιπι ΑΟΟ . . Β Ήρ. κα\ Ά.

κα\ Φ. κα\ "Αν*. . . Ε οιη Ή. Ά* Φ. | Β παν | τών Ίουδ. (Α αάά εστίν) . .

Β αυτών | λέγει . . Α ααΜ αυ'τώ | Ο τή" βουλη'σει | σΰ (ϊιβ Βϋ ; ΑΟ οπι) έξηκ.

| Β άναστασιαστο'ν | Β οπι άνυπο'τακτον | το £ϊν. (Ο πλή3.) αΰτ. (Β τών Ιου

δαίων) | Α τ. κράτει σου | "Αμα . . ΒΕ μο'νον | Ε παραδέδωκαν | οφειλές :

ηλ ΒΟϋΕ | πεισ-ήναι . . Ε ποιήσαι το θέλημα | σταυρώσαι αιπι ΟΏ . . ΑΒΕ

κα\ στ. | δικ. όντα (Η3«ο ΑΟ ; ΒΟΕ οιη) καΐ τοι. ση. άγ. (ΤίΒεο ίΐ& ΒΟ ; Ε οπ>

άγ.; ίϊαιίΙίΐΕΓ Γείϊιηιϊ) ποιη'σ. | ώς (ϊΐα ΑΟϋ , Ε καϋώς, Β α) σ. εϊπας (Ε έση'-

μανας η'μϊν) | έκ γάρ τών — ο' βα. τ. Ίουδ. ειιπι Β . . ΑΟΰ μέλλοντος αυ'τοΰ

σταυροϋσίαΐ' ούτος γάρ έστιν ο' Χρ. ο' β. τ. Μ. . . Ε καΐ μέλλοντος αΰτοΰ σταυ-

ροΰσϋαι έγραψας έν τίτλω και προσηλωσας έν τω ξυλω τοΰ σταυρού οτι ουτός

έστιν Ίησοΰς ο' Χρ. ο' βα. τ. Ί. , Ηΐα,υε βχΐάϊι πάντως βουλο'μενος κακά έπά|αι

κατά τοΰ κράτους μου τοΰτο έποίησας.

4. ΚαΙ τ. είπόντ. (ϊιβ 00, Ε ειπών; ΑΒ λέγοντ.) τ. Κ. (Ε οιη) κ. ονομά-

σαντ. (Ε -σας) αΰτ. (ΒΕ οηι) το ον. τ. Χρ. (Ηββο ΑΕ; Β το όν. αΰτοϋ τοΰ Ίη-

σοΰ , Βϋ τον Χριστο'ν) | τών 3εών ευ™ ΑΕ . . ΒΟΟ τών ειδώλων ήτοι (Β οηι)

τ. 5εών | συνέπεσαν (- σον Οϋ) κ. έγένοντο εαηι ΒΟϋ . . ΑΕ συνέπεσε κ. έγένετο

| ένϋα — μετά (Α 30Ί1 πάσης) τ. συγκλ. οιιπι ΑΟϋ . . Ε οπι . . Β κα\ ο' τόπος

δέ συνέπεσεν έν3α έκ. ο' Κ. μ. πάσης τ. συγκλ. αΰτοΰ | Β οπι τω Καίσ. | πάντες

έντρ. (Α σΰντρ.) εοπι ΑΟΌ . . Β καΐ πάντες οί τής συγκλη'του αΰτοΰ αμα τώ Καί-



428 ΡΑΗΛϋΟδΙδ ΡΙΙ,ΑΤΙ.

έντρομοι γεγόνασιν δια την τού βήματος §ήσιν και πτώσιν των

θεών αυτών , και. πάντες φόβω συσχεθέντες άπήλθον έκαστος είς

τον οίκον αυτού, θαυμάζοντες το γεγονός, έκε^ευσεν δε ό Καί

σαρ μετά ασφαλείας φυλάττεσθαι τον Πιλάτον, όπως γνώ τό

αληθές περί τοΰ Ιησού.

5 Τή δέ επαύριον καθίσας έ Καίσαρ έν τω καπετωλίω μετά

πάσης τής συγκλήτου έπειράτο πάλιν ε'ρωτάν τον Πιλάτον. και

φησιν ό Καίσαρ Λέγε το αληθές, δυσσεβέστατε , οτι δια της

σης άσεβους πράξεως ης έπεχείρησας κατά τού Ιησού και εν

ταύθα έδείχθη τών κακών σου ?ργων ή πράξις, το τους θεούς

πτώσει ύποβληθήναι. λέγε ούν Τίς έστιν εκείνος ό σταυρωθείς,

οτι το δνομα αυτού και τους θεούς πάντας άπώλεσεν ; Πιλάτος

έ"φη Και μην τά υπομνήματα αυτού αληθή είσίν • και γάρ εγώ

αύτος έπείσθην έκ τών έ*ργων αυτού οτι μείζων ύπήρχεν πάντων

ων σεβόμεθα θεών. και ό Καίσαρ έ*φη Τίνος ούν ένεκεν τοιαύ-

την τόλμην και πράξιν έπήνεγκας κατ αυτού , μη άγνοών τού

τον , ή πάντως, κακόν τι βουλόμενος περί τής έμής βασιλείας ; ό

σαρι έ*ντρομοι | γεγόνασιν — τί γεγονός ειπη ΑΟΌ . . Β γενόμενοι διά τήν γε-

νομένην πτώσιν τών ί3εώ<, άπηλϋεν έκαστος είς τον οίκον αΰτοΰ. Ε νείΌ οαιΐ»Ϊ5

ό 8ε δήμος ιυααε τών 3ε. αυτών βίο: καΐ φόβω πολλώ συσχώέντες α'νεχώρησαν

άπαντες έκαστος είς τον οίκ. αΰτοΰ | έκέλ. δε (ϊΐα 00; Β έκ. ουν, Α κα\ εκ.)

— με. άσφ. φυλάττεσθαι (ϊΐα 00 , Α - ττειν ; Β ρπ> Ηί» άσς>αλισ5ή"ναι) - - περ\

τ. Ίησοΰ . . Β οηι

δ. Τή δε (Β οιη ; Ε ΚαΙ πάλιν τή") έπαύρ. | κα^ίσ. (Β κα3εσ5ε\ς) - - εν

τώ (Α είς τό ει -λιον) καπετωλίω (-πε- ΒΟϋ; Α -πι-; οηιηεϊ νει-ο -τολ-) --

έρωτάν (ΐΐ» ΒΟϋ ; Α έπερ.) — κ. φησ. ο' Καίσαρ αιπι ΑΒΟΟ . . Ε προκαϋίσας

έπείραζεν επερωτών τ. Πιλάτον | Λε'γε — δυσσεβέστ. (Β δυσσεβή) — -ης (ϊΐα

ΑΒ ; 00 ηνπερ) - - έδείχίίη (Β η'λέγχϋη) - - έργ. ή πράξις (Β πράξεων τά έργα)

τό (ΐ(Ά ΑΕ, 00 οιη) — πτώσει ΰποβληϋ. (Β πτώσιν ΰποβάλλειν) . . Ε οιη | λέγε

ουν — εκείνος (Β ούτος) - - κα\ (Α οπι) τ. 3ε. πάντ. (Β οιη) άπώλεσεν εηηι

ΑΒΟΟ . . Ε λέγε ω κατάρατε καΐ δυσσεβέστατε, τίς ην ό άν^ρωπ. έκεΓν. ό στχ.ιρ.,

οτι τό όν. αΰτ. λεχϋεν ένταΰ3α τοις ϋεοΐς πτώσιν έπέβαλεν | Πιλ. (ϊΐ» 00 ; ΑΒΕ

ό Πι.) έφη (ΒΕ εϊπεν) | ΚαΙ μην - - κα\ γάρ (Β βόα. χαϊ) έγ. αυ'τ. (Β α. έ.)

έπείσϋην (Ο έπειράσ^ην, Β ίπίσταμαι) έκ τ. Εργ. αΰτοΰ (ΑΒ έξ αυτών τών [Α

οπι] έ*ργ.) οτι εαιη ΑΒΟΟ . . Ε Τά ΰπομνη'ματα αΰτοΰ , δέσποτα αυτοκράτωρ,

δτινα απέστειλα τή" υμετέρα ϋειότητι, άλη3η τυγχάνουσιν ■ καΐ γάρ έγώ έπείσϊην

οτι | ΰπήρχεν (ϊΐβ ΑΟ, Ε υπάρχει, Βϋ έστι) πάντ. (ίΐα ΑΒ; ΟϋΕ οιη) ων (Ε

βαΊΙ ημεϊί) σ«β- 3ε. | Τίν. ουν (Β ΚαΙ τίνος) Ενεκεν (Ε - κα) τοι. τόλμην (ϊΐβ

ΑΟϋ ; ΒΕ οηι τόλμ. και) κ. πράξ. (Ε τιμωρίαν) έπη'νεγκ. (ίΐβ Α , Οϋ ΰπήν. . Β

ί&τίν.,^ Ε έπη'γαγ.) κατ' αΰτ. (Ε αΰτώ) -- τούτον (ϊι» 00, Β τοΰτο, Ε αΰτοΰ

την βΰναμιν; Α έκ τούτων ρβΓβεη3 πάντων τΐ κακόν) η (ΤΗΠ. εά. η', Ε οπι)
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δέ Πιλάτος £φη Δια την παρανομίαν καί στάσιν τών άνομων

καί άθεων Ιουδαίων τοΰτο έποίησα.

6 θυμού δέ πλησθείς έ Καίσαρ συμβούλιον έποίησεν μετά

πάσης της συγκλήτου και της δυνάμεως αΰτοΰ, και κελεύει

δόγμα γραφήναι κατά τ6>ν Ιουδαίων οΰτως Λικιανω τφ τα

πρώτα της ανατολικής έπέχοντι χώρας χαίρειν. Την έν τοις

παροΰσι καιροϊς γενομε'νην τόλμαν παρά τών τήν Ιερουσαλήμ οί-

κούντων και τάς πέριξ πόλεις Ιουδαίων παράνομόν τε πράξιν

έγνων, ως θεόν τίνα λεγόμενον Ίησοΰν Πιλάτον κατηνάγκασαν

σταυρώσαι, διά του τοιούτου αυτών πλημμελήματος δι' ου έ

κόσμος σκοτισθείς εις άπώλειαν εΓλκετο. θε^ησον ούν σπουδαίως

άμα πλήθους στρατιωτών παραγενέσθαι τοις έκείσε και αίχμα-

λωσίαν έκθέσθαι διά τούτου του δόγματος, πειθαρχών κινήσαι

κατ αυτών καί έν διασποραΐς αυτούς θε'μενος έν πάσιν τοις εθνε-

σιν καταδούλωσον αυτούς, καί της Ιουδαίας άπάσης έκδιώξας

όλιγοστόν το έ'θνος αυτών δεΐξον, έφ' άπασιν μή όφθήναι έτι

τοΰτο, πονηρίας μεστοί τυγχάνοντες.

πάντως βίο (Ε πάντ. βουλόμενος κακά κατά τοΰ ημετέρου κράτους) | Ε οπι άνόμ.

καί, Β οσι άνόμ. κ. άίίέων

6. Β θυμ. ουν πάλιν πλ. ό Καΐσ. συμβούλ. τε ποιήσας μετά — κελεύει |

Ε συμβ. ποιησάμενος μ. της σιιγκλ. έκέλευσε τό δόγμα γρ. | *α. τών (00 βάά

ά3ε'ων) Ίουδ. (ϋ οπι) οΰτ. (Β περιέχον οΰτ.) | Λικιανω (-νώ 8ΐο 00) .. Ε Δι-

κιννίω, ρβΓβρηβ την άνατολήν έπέχοντι έπαρχίαν | Τήν — γενομένην (Α γενναμ.)

τόλμαν (ϊίβ Η. 1. ΑΟϋ) — οίκούντ. (Α διοικ.) Ί. κ. τ. πέ\ πόλ. (Α οπι Ιιβεο)

παρ. τε. (Α οπι) — λεγόμενον (Α αάιΐ τον) -- Πιλάτον (ϊΐα Ο, Ο -τω, Α μετά

Πιλάτου) κατηνάγκασαν (ΑΟ -νε'γκασαν) σταυρ. οιιιτι ΑΟΟ . . Β οοι-ι-ορίε Κατά

τήν άίΐεον της παρά τών 'ίουδ. συνγεναμένης τόλμης τών τήν Ιερουσαλήμ κ. τάς

πέριξ πόλ. οίκούντ. Ίουδ. παρανόμων ίΐεόν τίνα λέγοντος Ίησοΰ καταναγκάσαντες

σταυρώσαι . . Ε Έν τω παρόντι καιρώ τόλμη χρησάμενοι οί κατοικοΰντες έν Ίε-

ροσολύμοις κα\ τάς πέριξ χώρας παράνομοι Ιουδαίοι τον 3εον τον λεγόμενον Ίη

σοΰν μετά Πιλάτου κατηνάγκασαν σταυρωΰήναι | διά τοΰ (ϊΙβ 00, Α ο™) τοι.

αυτών (Α οηι) πλ. δι' ου (οοιίιΐ. δι' ων) — εΓλκετο οαπι ΑΟϋ . . Β ως διά τών

τοιούτων πλημμελημάτων τέλεον (βίο) ό κόσμ. σκοτισί>ε\ς εις απ. εΤλκετο . . Ε

καί διά το τοιοΰτον πλημμέλημα τελείως ό κόσμ. έσκοτίσίίη κα\ παρ' ολίγον είς

άπ. εΓλκετο | αμα πλήϊους (Ο - ίίει) . . Ε αμ. πλείστων | κα\ αίχμ. έκϊέσίί. (Α

«ΗτυρΙε ουν 3ήσον) έκϊέσίί. δ. τ. τ. δόγμ. οιιπι 00 , ιίριη Α . . Β κ. αίχμαλω-

τησαι διά τ. τ. δόγμ. πάντας αυτούς, ϊίβηι Ε κ. αϊχμαλωτεΰσαι αυτούς αιχμα

λωσία» μεγάλην | πεώαρχ. κινήσαι (Α -νησον) καί έν — άπάσης (Α ο™ κα\

έν ωη. άπάσης) έκδιώξας (Α χα\ έκδίωξον αυτούς καί) δεϊξον (Α - ξαι) - - έτι

(οοιίά. έπί) τοΰτο — τυγχάνοντες οαπι Ο (ροδί όφϊήναι άβΚοίΐ;) Ό , Α . . Β πει

θαρχών ουν τώ δο'γματι ημών κίνησον κατ' αύτοΰ (οοπΐ^β - τών) καί διά πειράς
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7 Και του δόγματος τούτου φθάσαντος έν τη ανατολική

χώρα, Λικιανός πειθαρχήσας τω φόβω του δόγματος έν αναλώσει

πάν το δδνος των Ιουδαίων έποίησεν, τους δέ καταλειφθέντας έν

τή 'ίουδαί^ είς την διασποράν των εθνών δουλεύειν παρεσχεν,

ώστε γνωσθήναι τω Καίσαρι ταΰτα τα γεγενημένα παρά Αικια-

νοϋ κατά των Ιουδαίων έν τη ανατολική χώρα και άρέσαι αύτώ.

8 Και πάλιν έκθετο ό Καίσαρ έρώτησιν ποιήσαι τοΰ Πιλάτου,

και κελεύει ένι άρχοντι ονόματι .Άλβίω την κεφαλήν Πιλάτου

άποτεμεΐν , φήσας Καθώς ούτος χείρας έπήγαγεν έπι τόν άνδρα

τον δίκαιον τόν λεγόμενον Χριστόν, καΐ αυτός ομοίως πεσεϊται

της σωτηρίας άποτευξόμενος.

9 Ό δέ Πιλάτος άπελθών έπι τόν τόπον ηύ'ξατο σιωπή λέ

γων Κύριε, μη συναπολέσης με μετά τών πονηρών Εβραίων,

δτι έγώ χείρας κατά σοϋ ουκ είχον έπενεγκείν ει μη διά το έθνος

τών παρανόμων Ιουδαίων, οτι στάσιν κατ έμοΰ έπήγαγον * άλλα

σύ γινώσκεις οτι άγνοών έπραξα, μη ούν άπολέσης με τή* άμαρ-

(δίο) αυτούς ϋέμενος διασκόρπισον αυτούς έν πάσ. τ. έ"ϋν. χαταδουλών αυτούς καΐ

της Ιουδαίας πάντας έκδιώξας ο'λιγοστόν το έ"5ν. αύτ. δείξας, έφ' απ. μϊ\ ο'φδ.

έν άνέσει , επειδή τοις πονοις με (οοιτϊβε της πονηρίας μεστοί) τυγχάνουσιν . .

Ε οοιτιιρίίδβίιιΐΕ δια τό μη πειϊίαρχήν σε (εοι-π§ε πειϊαρχήσαι) τω ήμετέρω δο'-

γματι κα\ ποιήσαι (ποίησον οιηϊβίο καί?) αυτούς είς διασποράν, έν (οοπ-ϊ^β μη)

ο'φϋείησαν έν ταϊς πόλεσιν αυ'τών, οτι πονηρίας πλήρεις τυγχάνουσιν.

7. Ε Λικίννιος | έν αναλώσει (ρΓϋ Ιιϊβ Β ϊηερίο είπεν) πάν -- έποίησ. οαπι

Ό (ίΐεπι υ.1 νϊάβΙιΐΓ Β) . . Α άνάλωσιν παντός ίχνους τ. 'ί. έποίησ. . . Ε έξεδίωξε

πάντας τ. Ιουδαίους | τους δε καταλ. έν τή Ίουδ. (ίΐ» Αϋ ; Β οπι) — παρε'σχ.

(ϊΙει ΚΌ , Β παρεσκεύασεν) .. Ε καΐ ήχμαλώτευσεν αυ'τούς έν διασπορά πάσι τοίς

Κϊνεσιν, κα\ παρασκεύασε τούτους δουλεύειν. Ργβ616γβ3 ΒΌ &άά £*ως (Β α<1ά την)

σήμερον ημέρας (Β - ραν) | Ο ταΰτ. τ. γινόμενα | έν τή άν. χ. κοΑ αρ. αύτώ

οιιπι Α.0 . . Β οπι | Ε ρΓΟ ώστε βίο δίο: όπως γνωσϊώσιν καΐ τω Καίσαρι τά

περ\ αυτών

8. Κα\ πάλιν (Β Πάλ. ουν) —; ποιήσαι (Β ποιήσασ3αι) — άρχοντι (Β

πρόφεκτον , οοπΗ§ε πρεφέκτω) — Πιλάτου (Β τοΰ Πι.) άποτεμ. (Β αποκόπτε»)

.. Ε ΚαΙ έκέλευσεν ό Καίσαρ πρεφεκτιάλδε (δίο, νϊιΐβ ροδί) ο'νόματι την κεφ•

άποκόψαι Πιλάτου | επί τόν — Χριστόν . . Β κατά τοΰ 3εοΰ , Ε κατά τοΰ Ιη

σού | πεσεϊται (Α πέσηται, Ο ποιήσεται, Β τεύξεται, Ε τεύξεται τοΰ θανάτου)

τής σωτ. άποτευξ. (Ό άποταξάμ. , Ε οπι τ.σ. ά.)

9. Ό δε Πιλάτος εΐε: ϋ Ηυηο Ιί&εΐΐϊ Ιίη••ιη ΙιβΒεΙ: Δώμεν βόξαν τω ϋεφ

ημών, οτι αύτώ πρέπει ή δόξα καΐ ή τιμή καΐ ή προσκύνησις, τώ πατρί κα\

τω υίώ καΐ τώ άγίω πνεύματι, νΰν καΐ άε\ καΐ είς τους αιώνας τών αιώνων. |

μή συναπολέσης (Β -σεις) οαπι ΒΕ . . Α μή απολέσεις | οΰχ είχον οαπι ΒΕ . .

Α οΰχ ήϋελον | Α έπενέγκαι | Ε εί μή διά τό πονηρόν Κίν. χ. α'στασίαστον

-τών Ίουδ. τοΰτο έποίησα | Β άλλ' ΐδας δέσπ. κύριε | μή ουν (ϊΐβ Β; Α μή συν-;

Ε αλλά μή σύν-) άπολέσης (- ΑΒ -σεις) με (Α α<1ά δέσποτα κύριε) | τη άμ.
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τία μου ταύτη, άλλα άμνησικάκησον έπ' έμοί, κύριε, και τη

δούλη σου Πρόκλα τη ίσταμένη μετ έμοΰ έν τη ώρα ταύτη τοϋ

θανάτου μου, ην άνέδειξας προφητεύειν οτι είχες σταυρώ προση-

λωθήναι. μή έν τη έμή αμαρτία και ταύτην καταδικάσης,

άλλα συγχώρησον ήμΐν και έν μερίδι των δικαίων σου συγκατα-

ρίθμησον ημάς.

ιυ ΚαΙ ιδού τελέσαντος την εΰχήν του Πιλάτου ήλΟεν φωνή

έκ τοϋ ουρανού λε'γουσα Μακαριοΰσίν σε πάσαι αί γενεαί και αϊ

πατριαι τών εθνών, οτι επί σου έπληρώθησαν ταΰτα πάντα τα

υπό τών προφητών εΐρημένα περί έμοΰ ■ και συ δε αυτός μάρτυς

μου έν τή δευτέρα μου παρουσία οφθήναι έχεις, ό'ταν μέλλω κρί

να•, τάς δοίδεκα φύλας του Ισραήλ και τους μή όμολογήσαντας

τω ονόματι μου. Και έςετίναξεν την κεφαλήν Πιλάτου δ πρέ-

φεκτος, κάι Ιδού άγγελος κυρίου έδέξατο αυτήν, ίδοΰσα δέ ή

γυνή αΰτοΰ Πρόκλα τον άγγελον έρχόμενον και δεχόμενον την

κεφαλήν αΰτοΰ , χαράς πλησθεΐσα κάι αυτή πάραυτα άπέδωκεν

το πνεΰμα, καΐ ετάφη μετά τοϋ ανδρός αυτής.

μου ταύτη . . Α την ίαν μ. - την , Β ταύτη τη άμ. , Ε ταΐς άμαρτίαις μου κοΛ

τη αγνοία μου ταύτη | άλλα άμνησικάκησον (ΐΐβ Ε , ίΐεπι οοιταρίο Α) έπ' έμοί

κύρ. κα\ τη οίο . . Β άλλα έλέησόν με κα\ την δούλην σ. Πρόκλαν | Ε έν τ. ώρ.

της τελευτής μου | ην άνέδειξ. (ΐΐβ Β ; Α ηνπερ ίδ. , Ε ην ίδ.) προφητεύειν

(ί(α ΒΕ ; Α - τεΰσαι) | Ε οπι οτι ε!χ. στ. πρ. | Ε μή έν τη" άμ. η'μών κύριε

καταδικ. ημάς | συγχ. ήμΐν (Β μοι ; Ε βάά τα παραπτώματα η'μών) κ. έν μερ.

τ. δ. σου (Ε μετά τών αγίων σου) συγ/.αταρ. (ίΐα Β , ΑΕ συναριϊ}.) ήμ.

10. Α τελειώσαντος [ Ε έκ τών ου'ρανών | Μακ. σε (Α α<1<1 Πιλάτε) π. αί

γεν. καΐ αϊ πατρ. (ίΐϊ Η»ι•ο Ε; Β π. αί γεν., Α π. αϊ πατριαΐ [Β<:Η -αρχαι] τ.

έϋν. (Β οπι) | επί σου οιπη Α . . Β υπό σοΰ [ ταΰτα — εΐρημένα οππι Α . . Β

πάντ. [τά α<Μρ] υπομνήματα τών πρ. τά εϊρ. | Ε οπι ότι πϊ(]. περί (Α παρ') έμοΰ

| κα\ — αυτός (ΒΕ οπι) μάρτυς μου (Β μαρτυρείς μου, Ε μ. μ. ίση, Α μάρτ.

ίση) έν τή (ίιβ Β , Ε επί της οίε , Α έν γάρ τη) - - ο'φ!3• ίχ. (Ιιαοο οπι Ε) [ Β

οτε μέλλω | τάς δώδ. — ο'μολογ. τώ ο'ν. μ. (ίΐβ Β , Α κα\ πιστεύσαντας οπιϊίδίβ

τ. ό. μ.) . . Ε ζώντας κ. νεκρούς, κα\ τάς δώδ. φύλ. τάς μή ο'μολογησάσας μηδέ

πιστευσάσας εις το ον. μ. | Κα\ έξετίνας. (Ε Ηρε δέ) τ. κ. Πιλ. (Ε αύτοΰ) ο'

(Α οπι) πρέφεκτος (Ε περφεκτιάλδεος «ίο, νϊιΐβ ίΐηΐε) αιπι ΑΕ .. Β το'τε ού~ν ο

Πιλ. έκτείνας τον τράχηλον αυ'τοΰ, άπέτεμεν την κεφ. αυ'τοΰ ο' προ'φεκτος («ίο) |

καΐ ίδοϋ - - έδ. αυτήν οιιπι ΑΕ . . Β οπι | Β θεωρούσα δέ | τον αγγ. έρχ. —

τ. κε. αυ'τοΰ (Ε οπι έρχ. 1154. αύτοΰ) οιιπι ΑΕ . . Β οπι | τό πνεΰμα . . Α αάά

αυτής | μετά τ. άνδρ. αυτής: 1ιΪ3 ϋΜΙαβ ηπϊΐϋΓ ίη ΒΕ . . Α αιΜ Πιλάτου, θε

λήσει καΐ ευδοκία τοϋ κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου , ω ή δόξα τοΰ πατρός καΐ

τοΰ υίού κα\ τοΰ άγιου πνεύματος νΰν κα\ άε\ κα\ ε!ς τους αιώνας το>ν αιώνων,

αμήν.
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Ουηι ηπίβηι ΤϊΒεπηδ ΟβεδβΓ1) Ριοηιαηοηιπι ϊπιρεΓβΙοΓ

£Γ3νί ηιοΑο ΙεηεΓΡίϋΓ, εΐ Ϊη1ε11ί@;εηδ φΐίβ ΙεΐΌδοΙγηιϊδ 68881

φΓκΙηηι ηιειίίευδ, ηοηιΐηε Ιεβυε, φΐί οηιηεδ ίηίιπτπίαΐεδ δοΐο

νιτίίο ουταΙ, ηεδοίειίδ φΐο(1 Ιικίηοϊ εΐ Ρϊ1;ιΙιΐ8 ευηι οεεκΙΊδκεηΙ,

ρΓοεεερϊΐ εαΐιΐηηι δυο Γαηπίϊαη ηοηιΐηε Υοίηδΐβηυδ νβάε εΐΐίυδ

φΐ:πη ροΐεβ ΙΓ3Π3 ραΗεδ ηΐ3πιΐ3δ, αΜεεδφΐε ΡϋβΙο ηιεο δεΓνί-

ΙογΪ εΐ ;ιιιιΊοο ιιΐ Ιιυηο ηιεόϋευηι ηιϊΐιΐ ηιίΐΐηΐ φαΐ ηιο ρπ5ΐίηηε

Ν.Ίΐιΐΐ.Ίΐί π•.•ίΐίΐπ;ιΐ. (^υί νοίυδΐβηυβ αιιιΐϊΐο ρΓβεεερΙο ΐπιρεΓβ-

Ιοπδ ϋΙ.Ίΐίηι άΐδεεδδϊΐ, εΐ νεηΐυδ εδί2) 3ΐ1 ΡϊΙαΙπηι δίοαΐ ρΓβε-

εερίυηι εδί ει. Ει ηβιταιίδ είίΐεηι Ρϊΐαίο εβ φίβε δΐΒϊ 3 ΤίΒε-

πο ΰβεδβΓε εοηιηιίδδ3 ίυεταηΐ, αΜεεηδ Τΐυεπυδ ΟβεβΛΓ ϊπιρε-

γπΙογ Κοηΐ3ηοΓυιη, Ιαΐ (Ιοηιίηυδ, ηικίΐΐο ψιοά ιιι εϊνϊΐηΐε ϊκία

εβί ηιεάΊευδ φΐί δοΐο νεΑο δβιΐ3ΐ ϊηηΓπιΐίαΙεδ, γο§31 1ε νεηε-

ηιπιΐιτ ηΐ ευηι δί1)ΐ ηιίΐΙεΓε (ΙεΙ>ε3δ ρΐΌ κιι;ι ϊηΐΐπηίΐηΐβ οα-

γ,ίικΙπ. ΛιηΓηίιν Ιιηεο ΡΐΙηΙιΐδ Ιειτίΐυδ εδί νηΜε, δεϊεηβ φΐοα"

ροκ ίηνΐαΊαηι ευηι οεείάΊ Γεεεΐ"ΐΙ. Κεδροηάΐΐ Ρίΐαΐυδ είιίεπι

ηυηΐ'ιο δίε (Ιΐεεηδ II ίο Ιιοηιο επιΐ ηιηΙεΓπιΙοΓ εΐ Ηοηιο φΐΐ Ιτα-

ηευ.ιΐ 3(1 δε ίοΐιιηι ρορυΐυηι : δΐε Ικιυϊΐο εοηδίΐϊυ κ.τρ'κ'ΐιΐ ιπιι

εϊνΐ(3(ΐδ ευηι επιεϊηεαπ ίεεί. (^υί ηυηΐπΐδ ΓεαΊεηδ »<1 εΐυδ

Ιιοδρΐΐΐυιη οίηίηΐιΐδ εδί αιίώιηι ηιυΐϊεη ηοπιΐηε ΥεΓοηίεβ, φΐ3ε

') Οοάβχ Η. 1. βΐ ϊηΓπι βειηβΐ Ι'ααιπήια ΙκιΙιοΙ , ϊίβηι α Γϋιβπο (Ίιααηο

οοη»ηϊ3$α.

' *) υβηίω «ί: ϊι» οοάβχ. δϊιτιϊΙΐΐβΓ ρο«1 1ι»ΒβΙ οίνίαίια ί$ί.
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ΓϋβΓ»1 Γαηιϊϋαπδ 1β5ΐι, (Ιΐεεηδ Ο ηΐϋϋθΓ, ηιεάΊευδ ιρϊιίαπι αυϊ

ία Ηβε είνΐΐβίε 6Γ3ί, <ραί βοΐο νεΛο βε^ΐΌδ δηηβΐιβί, οηγ οε-

εΐδεπιηΐ3) ειιηι ΙαϋαεΐΡ Αι ΊΙΙα εοερίΐ ΠεΓε (Ιΐεεηδ Ηευ ηιε,

(Ιοιπίιιο, (Ιευδ ηιεϋδ εΐ (Ιοηιΐηυδ ηιεϋδ, ε[ΐιεηι Ρΐΐαΐαβ ρΓο ΐη-

νΐ(1Ϊ3 ΐΓ3(1ΐι1ϊΐ, εοη(1επιη3νΐΐ εΐ ει•ϋείη§'ι ρΓβεεερϊί. Τυηο ϊΐΐβ

ιιϊηιϊδ (Ιοίεηβ βίΐ ΥεηεπιεηΙεΓ (Ιοίεο ςοϊβ ΐ(1 ρΓΟ φιο (Ιοηιΐηυδ

ηιειιβ πιε4) ηιΐδεΓ<Ίΐ εχρΙεΓε ηοη νβίεο. Ουί νει•οηίε3 ϋοπιϊ-

ηυδ ηιειίδ ευηι ρΓ3ε(1ίο3ΐΐ(1ο εϊνεαίΓεΙ, εΐ ε»ο εΐυβ ρΓ3εβεηΙΪ3

ηΐηιΐδ ίηνίί» 03ΓεΓεηι, νοίυΐ ηιΐηί (Ιερίη^ΐ ϊηια^ίηεηι, υΐ (Ιηηι

είιΐ8 ρπνηπτ ρηιοδοιιΐίη, κηΐΐίηι ηιΐηί ρι•3ε3ΐ3ΐ*εΙ δοΐ.'ΐΐΐυηι ϊιιια-

§ίηΐδ δυβε η§υι•3 5). Ουηκριε ΙίηΙευηι ρΐείοπ (ΙεΓειτεηι ρίη-

£εη<1αη), (Ιοηιΐηυδ ιηειίδ ηιΐΐιϊ οΐινίηνίΐ εΐ <ριο ΙεικΙεΓεηι τε-

(ριΐδίνΐί. Ουΐ ευηι νΐηε οηυδαηι 3ρεΓυΐβδειη , 3 ηιε ρείΐΐΐ ρβη-

ηυηι, εΐ ΐρδηιη πιΐπΐ νεηεΓΒΒΐΙΐδ βυβε Γβεΐεΐ6) ιτυ(1ί(]ΐΐ ΐηδΐ^ηί-

Ιυπι ΐηΐ3§ΐηε. Εγ§ο ηυΐιΐδ 3δρεεΙυηι δί (Ιοηιΐηυδ Ιυπδ ϋενοίε

ίπΙυεΒίΐυΓ, οοηΐίηυο δ3ηί(3(ίδ ηεηεποΐο ροΐϊεΐυι*. Ουί ίΙΙε ΕδΙ

ΙιιπιΐΜΐιοιϋ 5ηιη§ο 3ιιγο νεί 3Γ§ειιΙο εοηιρ3ΐ'3ΐ>ΐΙΐδ? Ουί ίΐΐ.ι

Νοη, δεά ρΐο βΓΓεεΙυ (Ιενοΐΐοηΐδ. Τεοηηι ί§ΐΐυι• ρΓθΠείδε3Γ εΐ

νΐίεικίυπι Ο'βεδβπ ΐηηι^ΐηεπι άεΓεί'αηι, εΐ ι•ενειΐ3ΐ\

νεηίΐ ί^ΐΐυΓ \ οΐιΐδϊηηιΐδ ευηι Υενοπΐεβ ΙΙοπκιπι (Ιϊχΐΐηαε

ΤίΒεπο ίπιρεηιίοιί Ιεβυηι (Ιΐυ 3 Ιε (1εδΐ(1ει•η!αηι Ρΐ1;ιΙιαδ εΐ

Ιικί.ιοί ΐηΐυδίβε πιοΓίί ΙπκΙΐοΌπιιιΙ εΐ ρεΓ ϊιι\η1ί;ιηι επιοίδ ρβΐΐ-

Βυΐο 3ίΓιχεπιηΙ. νεηίΐ ΐ§ΐΐυι• ηιεουιη ιη.ιΐιοπ,ι ι|ιι;μ•<Ι;ππ ΐρδΐυδ

Ιεβυ ίηΐ3§Ίηειη (ΙεΓεΓεηβ, (|ΐι;πιι δί (ΙενοΙε ρΐ'οβρεχεπδ, ηιοχ

Κ3ΐιϊΐ3ΐϊδ Ιππε Βεηείίεΐυηι οΒίίηβΒΐδ. Οιεβοι* ΐιρίιιι- ραηηΐδ δε-

πεΐδ νΐβηί δίεππ Γεείί εΐ ίηΊ3§ΐηεηι δΐϋΐ ρπβεεερίΐ ρΓβεβεη-

13ΓΪ : (]ΐΓι ιποχ ϊιΙ ('.'πη Ιϊιϊΐ ϊιιΐυίΐιΐδ, δ.'ΐΐιιΐΐ'ΐιι εδί ρπδΐΐη3ηι

3δδεευ(υδ.

Ροηΐΐυδ ί^ίΐιΐΓ Ρϊΐβΐιΐδ ΐηιρεπο Οαεβαηβ εβρΐΐιΐΓ εΐ Κο-

ηιβηι ρεπίυεΐΐυι•. Αυάίεηδ ΟηεδβΓ Ρίΐβΐυηι Κοηίληι 3(1νεηίδδε,

ηίηιΐο εοηΐΓβ ευηι ΓιίΓΟΓε ΓερΙεΙυβ εβί εΐ ειιηι 3(1 βε ϋϋΌΊκ ί Γε-

3) οοΰίίίτυηΐ : ϊΐ» εο<1εχ.

4) πΐί : ίη οοώοε (1ρΗί^<τα(ηΓ.

5) (ίφίτα. ΡοβΙ Ηεπο νοοοιη ϊη ζοάϊοε αιΜίΐιπ' Οι• η(ιτΙ.

'■) Οοάβχ νεηπαΰίΗ .ιυα [αάε. \.<•^. ;ιπγ. ιηιι^ηϋαΜ. Ιπίαηίηίι ιτοο

Ενβηρ. αροεΓ. β<1. ΊΊ§ο1ιοη<1οΓί. 2Η
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εϊΐ. Ρϋβίιΐδ ;ιιιίεηι (ηηΐεηιη Ιβδπ ίηεοηδυΐΐΐεηι βεειιιη «ΙεΙηΙίΐ :

φΐαηι ΐηιΐυΐαηι οογβπι ίηιρεηιίοι-ε ροΓίβνίί. Μοχ υί ΐπιρορπίον

εηπι νΐίΐΐί, οηιηεηι ίνηπι (Ιεροδίιίί εΐ ει ρΐ'οΐίηυκ «δβηττεχίί,

ποτ (ΙυΓβ μΙ>ι ϊιι ;ιΓκ|ΐιο Ιοιριϊ ρΐ'ηονηΐπϊΐ : οΙ ΐη εϊιΐ5 η1ΐ5οηΙΪ3

φΐί νί(1ι•!).'ΐΙπι• Ιηιιι (γιτΊΙπΙϊν γΙ Γεπίδ , ιιιπιγ ϊη οίιΐ8 ρΐ'βεδεηίίβ

ϊηνεηίΐυΓ φΐοαβηιπιοίΐο ηΐ3ΐΐδΐιείιΐ8. Ουηΐφΐε εηπι Ιίεεηίϊαδδεί,

ιτιοκ οοπΙγα ευηι ΙεπΐΒΐΙϊΐβΓ εχβΓίΙεδείΐ, 86 ηιΐδΟΓυπι εΐ3ηιϊί3ηδ

φΐΐη εί ίυιοΓεηι 5ΐιί ρεοίοπβ ππηίηιε οδίεηοϋδδεί. δίΛίΐπίφΐε

ευπι Γενοοβιί Γεοϊί ίυηιηδ εί εοηίεβίβηβ φΐίη Γιϋυβ ιηοΓίΐδ βδί

εί ηείβδ7) εδί εαπ» νίνεΓε βαρεΓ ΙεΓΓ3ΐτι. (^ηϊ εηπι ευπι νϊάΊί,

ιοηίϊηυο ειιπι 83ΐαΐ3νίΐ εί οπιηείτι βηΐτηί ΓεΓοοΐίβΙεπι ηΐιίβοϊί.

Μπ.ιΙιηηΙυι• οηιιιεκ, τηίπιΐκιΐ ιιγ εί ΐρδε, φΐΐ3 βίε εοηίΐ'3 ΡϊΙα-

ίαηι (Ιιιαι βΒεβδεί 6Χ3Γ(1ε8εεΓεΙ , εί <1πηι ρΓβεβεηβ εδδεί ηίΐ ει

Ιοφίί ροδδεί 3βρεΓε. Τ3ΐΐ(1εηι (Ιϊνΐηο ηιιΐυ νεί ίοΓίε βϋευίιΐδ

ΟηπδΙΪΒΐιί 5ΐιη8ΐι ϊρδυηι ίΙΙη ίιιηϊεβ εχροϋβπ Γεείί, εί εοηίΓ3

ευπι ρπδίΐηβιτι ΓεΓοείίβΙεηι βηΐηιί ηιοχ Γεβηπίδίί. Οηηΐφΐε (1ε

ηοε ιιιι|)('γ.ίΙογ ρΐιπίηιιιηι ποΊιπι.ίιτΙιιι', ιΓκΊιιιιι εδί δΐΐιϊ φΐο(1

Ϊ113 !ιιιιϊ(•.Ί Γπίδδεί (Ιαηιϊηϊ Ιεβη. Τιιηε ίηιρεΓβίοΓ ευπι ΐη 03Γ-

εεΓειη τεείρί ίιΐδδίΐ, (Ιοηεε δ3ρΐεηίιιηι εοηδϋίο (ΙεΠΒεΓβΓεΙ φΐϊά1

<1ε εο Γιεπ οροιΊει*εί. Ροδί 3ΐιΙεηι ρ3υοοβ (Ιϊεδ άζ\& εδί ι'§ίΙιιγ

ίη ΡΐΙηίαηι δοηίεηΙΪ3 υί ηιοΓίε ΙυΓρίδδΐηΐΒ (Ι.ΊΐηικποΙην. Αιι-

ίΐΐειίδ ηοε ΡϊΙ;ι1υ5 ευΐίεΐΐο ρΓορπο δε ηεεβνϊί, εί Ιαϋ ηιοΓίε

νίίβηι ίιηίνΐί.

Οο^ηίίβ ΟβεδΒΓ ηιοΓίε ΡϊΙβΙι (Ιίχίΐ \τεΓε πιοιΊυυδ εβί ηιοΓίε

Ιυι•ρΪ85Ϊηΐ3 , ειιϊ τικιπμν ριορπβ ηοη ρερεΓεϊί. Μοϋ ί§ίίυι•

ίη^εηίΐ 3ΐ1Ϊ£3ΐυν εί ίη Τΐηεππι ίΐυνϊυηι ίηιηιεΓ^ΐίηι•.* δρϊπΐϋδ

νεΓΟ ηΐ3ΐΪ£ηί εί δΟΓοΊαΊ εοΓροπ πι,ίΙϊ^ιιο εί κογοΊοΌ εοιΐ£3ΐι-

θεηίεδ οηιηεβ ΐη βφΐίδ πιονεΒΒηίιΐΓ, εί ΓυΙ^η™ εί 1εηιρεδΐ3ίεδ,

Ιοηίΐπκι εί §Γ3η(1ϊηεδ ΐη 3εΓε ίεΓΓΐόΐΙϊΐεΓ ^εΓεΒβηΙ8), ΐί3 υί εαη-

είί ίΐπιοΓε ηοιτϊυϊΐϊ ΙεηεΓεηίηΓ. (^ηβρΓορίεΓ Ιιοιιι.ιηΐ ίρδυπι 3

Τίοεπδ Πηνίο εχΐΓβΗεηίεδ, (Ιεηδϊοηΐδ 031153 ίρδίιηι ίη νίεηηβπι

(ΙεροΓίβνεπιηί εί Κΐιοΐΐηηί ίΐανϊο ϊηιηιεί'δεπιηί : Υίεηηβ εηϊηι

?) Οοίεχ ρβΓ ίΐτοΓριη (αι.

') ΡοΠβ»<- ΓίοΙΐιιβ Ι,ρ^.. η,ιγ. ύοηραιιάοιία ιΐ ηιιηο ίη αφιί* ηιιικ- ίη <κτϊ τα

ρκηία ιηίτηΐ,ΐι,, ίηΗηΛαΙϊοηβ$ ϊη αηιιίί ηκιχίκιη! , ίί - - ρίηίπι&βη'
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(ΙϊεϊΐϋΓ φΐ3$ϊ νϊη ^εΐιεηηβε, ψίκι ιτηΐ Ιιιικ: Ιοοίίδ ηιοΚ'ΐΙίιΓιοηΐ».

δβίΐ9) ίΒϊ ηε^υηπι βρϊηΐυβ βίΓηεπιηΙ, ΐΒΐυεηι εβύεηι ορεΓβηΙεδ.

ΙΙ»ηιπΐ(\<; θγ^ο ϊΙΙΐ 1;ιηΐ3ΐιι ΐηΓε5ΐ3ΐϊοηεηι (Ιαεσιοηιιηι ηοη10) 8α-

κΐϊηεηΐεβ ν»3 ίΙΙπιΙ ιιι.ίΙ(μΓκ:ΙΊοιμ5 3 $ε ΓεηιονεηιηΙ εΐ ίΐίικί $ε-

ροΐίεικίπιη Ιι053ΐ)Ϊ3ε Ιειτίίοπο εοηιηιίβεηιηΐ. Ουί (,ιιηι ηίπιίδ

ρΓΛβΓβΐίδ11) ΐιιΓΐ'.Νΐ.Ί(ΊοιιίΙ)ΐΐ8 §τ3ν3ΓεηΙυΓ, ίρβηηι 3 δε ΓεηιονεηιηΙ

εΐ ϊη (|ιιο(1,ίγπ ρυΐεο ηιυηΐίϋιΐδ οϊιτιιηίδερίο ίπιηιεΓδεπιηΙ, ιιΙ>ϊ

3(11ιιια Γείηΐΐουε αηοΓυπκΙαηι ψκιεο.-ιηι (1ϊ;ι1)οΙϊ(Μ0 ηιηείιίιιηΐίο-

ηεβ ευυΙΙΪΓε (ΙϊεαηΙαι*.

») Αάάβ «?

,0) ηοη ι1«β$ι ϊη εοάίεβ.

'') Οοάβχ ηίπιϊίι ρτα^αείίι: φΐοβ ΓοΓίηΜ•• Γβτπ ροΜίιηί.

28



ΥΦΗΓΗ2Ι2 ΙΩ2ΗΨ.

ΥΦΗΓΉ2ΙΣ ΙΩ2ΗΦ ΤΟΥ ΑΠΟ ΑΡΙΜΑΘΑΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΤΗΣΑΜΕΝΟΥ

ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΥΡΙΟΥ• ΕΝ Ω ΚΑΙ ΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΛΗ2ΤΩΝ

ΑΙΤΙΑΣ ΕΜΦΕΡΕΙ.

Ι.

1 Έγώ Ιωσήφ έ άπο Άριμαθαίας ό αίτησάμενος παρά Πι

λάτου το σώμα του κυρίου Ίησοΰ προς ταφήν και έν δεσμ&> πιε

ζόμενος παρά των φονέων και θεομάχων Ιουδαίων διά την τοιαύ-

την αίτίαν, οΓτινες και τον νόμον κατέχοντες αΰτώ τω Μωυσή

πρόξενοι γεγόνασιν θλίψεως, τον δέ νομοθέτην παροργίσαντες καΐ

μη έπεγνωκότες τον θεόν έσταύρωσαν καΐ ευδηλον έ%ντο τοις

έγνωκόσι τον θεόν. Έν έκείναις ταϊς ήμέραις έν α•.ς κατέκριναν

τον υίόν του θεού σταυρωθήναι, προ επτά ημερών τοΰ παθεΐν

τον Χριστόν, τω ήγεμόνι Πιλάτω παρεπέμφθησαν δύο λησται

άπό Ιεριχώ κατακριθέντες , ών ή αιτία ην αΰτη.

* Ύφήγησις (ϊΐα Αϋ ; Ο βραιΐ ΒΪΓοΗϊιιηι Ηη διηγησις) Ίωσ. (Ρ τοΰ Ίω.) - -

τοΰ (ΰ οπι) κυρίου (Α αϋο" ημών Ίησοΰ Χριστού; Ο βάά παραδώσεως?) --

έμφέρει ( ^ ένφέρειν) . . Β ποη π»Ιϊ«1 ίηδϋπρίίοηρπι.

Ι, 1. Άριμαδαίας αιπι ΑΟ . . ΒΟ -5είας | Β οπι παρ. Πιλ. | τοΰ (Ο οπι)

κυρ. (Β οιη) Ίησοΰ (ϋ οπι) πρ. ταφ. (Β οπι τιρ. τ.) | καΐ (Ο οπι) έν δ. πιεζόμ•

(ϊΐβ Α, Ο πιαζ. ; Β έταζο'μ• , Ο έπιζόμ.) - - ίεομάχ. (Β ϋεοκτονων, Ο αάά αν

θρώπων) Ίουδ. β. τ. τοιαύτ. (Β αυτού) α?τ. | Β προ'ξ. έγένοντο | ^λίψεως (Ο

αάά αίων(ου) τόν βε (ϊι» Αϋ, Ο οπα δέ. Β εοπτυρίε βίο: 5λίψ. αινείς τον τού

των) νομο3. | Β παροργ. μή έγνιοκότες οτι ϋεόν έσταύρωσαν , έκδηλον έϊέμη

(οοιτΐ^β βεντο) τοις έγνωκόσιν τόν κύριον η'μών Ίησοΰν Χριστόν κα\ ίίεόν | έν

έκ. (Β αάΊΙ γαρ) ταΓς — κατέκριναν τ. υ'ι. (Β κατεκρίίϊη ό υί.^) - - Πιλάτω (Β

Ποντίω Πιλ.) - - η\ αΰτη.
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^ Ό πρώτος, όνομα αύτώ Γέστας, οδοιπόρουντας έν φάνω

μαχαίρας άπέκτεινεν, άλλους δέ γυμνώσει ύπέβαλεν, γυναίκας

δέ έκ τών σφυρών κατά κεφαλής κρεμνών τους μασθούς έξέ-

κοπτεν, νηπίων μελών αίμοπότης ύπήρχεν, θεέν μη έγνωκώς

πώποτε, νόμοις μη ακολουθών, βίαιος τυγχάνων έξ αρχής εις τάς

τοιαύτας πράξεις.

Ή δέ του έτερου αιτία τοιαύτη ην. Δημάς έκαλεΐτο, Γα

λιλαΐος μέν ην τω γένει, πανδοχεΐον δέ είχεν πλουσίων πειρα-

τηρίοις έκέχρητο, πτωχοϊς δέ ευ έποίεΐ' κλέπτης μέν ως Τωβίτ,

νεκρούς γάρ πτωχούς δθαπτεν. ληστεύειν έπεχείρει το τών Ιου

δαίων πλήθος, αΰτον τον νόμον έν "Ιερουσαλήμ συλήσας και την

του Καϊάφα θυγατέρα γυμνώσας, ίεράτιδα ύπάρχουσαν τού

αγιάσματος, αυτήν την του 2ολομώντος παρατεθεΐσαν μυστι-

κήν παρακαταθήκην τώ τόπω άφελόμενος. τοιαΰται ύπήρχον

αύτοΰ αί πράξεις.

3 Συνελήφθη δέ και ο Ιησούς προ τής ημέρας τού πάσχα

τρίτης, όψίας ούσης, ουκ ην δέ τω Καϊάφα και τώ πλήθει

τών Ιουδαίων πάσχα , άλλα πένθος ην αύτοϊς μέγα , ως διά τήν

τοΰ ληστού σύλησιν γεναμένην έν τω άγιάσματι* και κάλεσαν -

τες Ίούδαν τον Ίσκαριώτην λέγουσιν αύτκί• άπο αδελφού γάρ

Καϊάφα τού ιερέως ην. ουκ ην δέ μαθητής κατά πρόσωπον τοΰ

Ιησού, άλλα δόλω προετρέψαντο αΰτον πάν το πλήθος τών Ιου

δαίων Γνα ακολουθήσει τώ Ιησού ■ ούχ &>α πειθαρχήσει τοις παρ'

2. Ο ονόματι Γέστας (Β Γεύστας) | ΑΟ άπέκτενεν | ΑΟ έν γυμνώσει

ΰπέβ. | μαστούς : ΐΐα Α , Β μαζούς , Ο μαστούς | 3ε. μη έγν. πώποτε (Ο ποτέ-)

. . Α οη | Β εις τ. τοι. χακάς κα\ αίσχράς πράξ.

Ο Αί 8. τ. έ. ληστοϋ αίτίαι τοιαΰται είσιν | Δημάς εαπι ΒΟ . . Α Δύμας |

πλουσίων — ευ έποίει: Ικιιο νατίο ίο εοιίά. εοιτιιμίβ 1ε§«ηΐιΐΓ | /./.. μεν (Β αάά

ην) ώς Τωβ. (Β ό Τωβίας) | Β πτωχ. δέ νεκρ. βαπτ. | το τ. Ίουδ. πληίί.

εοηι ΑΟ . . Β τους τ. Ί. Ιερείς | Β Ιερατικήν ύπάρχ. | Β παραϊη'κην | άφελό-

μενος εοπι Α . . ΒΟ άφηλάμενος (βίο) | αΰτοϋ . . Β ληστών-

3. δέ καί . . Β ουν | Β προ 'έξ ημερών τ• πάσχα, τρίτης όψ. ουσ. | Β οηι

ώς | Β τ. ληστ. έ*φοδον την γεναμένην έν τω πράγματι | Ίούδαν (Β τόν Ί.) τον

Ίσκ. εαπι ΑΒ . . Ο οί Ιουδαίοι τον Σκαριώτην | λέγουσιν αΰτώ ■ άπο (εοιί.

|ιι;ιειτι ευγενές γένος, ηυοά βχ ιηβΓβϊηε ΪΓΓερ$ϊ$$β νΜεΙπι•) άδ. γάρ --ην ειιπι Α,

ϊιβπι Ο λέγ. αΰτώ • ευγενής γένος ων ■ άπο άδελφοΰ Καϊαφ. τ. Ι. ην . . Β καί

λέγουσιν αΰτον έκ γένους όντα αδελφής τοΰ Καϊάφα Ιερέως | κατά προ'σωπ. οιιηι

ΑΟ . . Β κατά τρόπον | Ο προετρέψατο | Β οη» τών Ίουβ. | ίνα ακολουθήσει
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αυτού γενομένοις σημείοις ουδέ Γνα ομολογήσει αυτόν, άλλ' Γνα

παραδώσει αυτόν αύτοΐς, ψευδές £ήμα αυτού θέλων καταλαβέ-

σθαι, δόματα δεδωκότες αύτώ υπέρ τού τοιούτου ανδραγαθήμα

τος άνά δίδραγμον χρυσίου καθ' έκάστην ήμέραν. ην δε και δύο

έ*τη ποιήσας μετά τοΰ Ιησού , ως φησιν είς των μαθητών κα

λούμενος Ιωάννης.

4 Και τη τρίτη ήμερα προ τοΰ κρατηθηναι τον Ίησούν λέ

γει τοις Ίουδαίοις ό Ιούδας Δεύτε συμβούλιον θώμεθα, οτι περ

ουκ έσύλησεν 6 ληστής τον νόμον άλλ' αύτος ό Ιησούς, κάγώ

ελέγχω αυτόν, των δέ τοιούτων βημάτων ρηθέντων είσίει μεθ'

ημών Νικόδημος ό κατέχων τάς κλεΐς τού αγιάσματος, και έ"φη

πάσιν Μη τοιούτον πράγμα διαπράςασθε. ην γαρ αληθής ό Νι

κόδημος υπέρ πάν το πλήθος τών Ιουδαίων, ή δέ τού Καϊάφα

θυγάτηρ ονόματι 2άρρα κραυγάσασα έφη Αυτός γαρ έ'φη επί

πάντων κατά τού άγιου τόπου τούτου Δύναμαι καταλύσαι τον

ναόν τούτον και έν τρισίν ήμέραις έγεΐραι αυτόν, λέγουσιν οι

Ιουδαίοι αύτη Πίστιν δχεις παρά πάντας ημάς* είχον γάρ αυ

τήν ως προφήτην. και δή τού συμβουλίου γενομένου έκρατήθη

ό Ιησούς.

εαπι Β . . ΑΟ άκολουϋν) (Α -ίϊεϊ) | Β η ομολογήσει αύτ. ϊεόν | ψευδές - -

καταλαβ. οοιη Η . . Αί' ογπ | δίδραγμον : ϊΐ» ΑΒΟ | ην δε κα\ δυο (Ο οπι ; Α

ρπιεπι δε'και, ηαοά νΐάείπτ εχ Γερείϊΐο δε και ογΙιιιπ εωε; δεά νΜε Β, υησε

δέκα δύα ΙββεΓε ροΜΪβ) — μ. τ. Ιησού . . Β ην γάρ δωδέκατος ποιήσ. μετά

(Ιιβεε ρεβϊΐπιε $ίο βεπρία ευηΐ: πάσιν μεν τάς) τ. Ί.

4. Κα\ τρίτη ημέρα (^ - ■")? - Ρα?) πρό οϋιη ΑΟ . . Β καΐ καιρόν εύρων τη

τρ. η'μ. προ | Β συνβουλευσώμε^α | Β ουκ ίκλεψεν το άγιασμα | είσίει ουαι

Α, ίΐεΐΒ Ο .. Β ην | Β ό κατέχ. τον νόμον καΐ τάς κλεΐ; (Ο κλείδας) | Μη

τοι. πρ. (Β βία τι) διαπρ. ειιπι ΑΒ . . Ο Μη τοιούτων πραγμάτων πραξώμεΐα |

ην γάρ αληθής (Ο - 5ιν3ς) — τών Ίουδ. εαπα ΑΟ . . Β είς εκείνον τον άν&ρω-

πον • ουδέν γάρ τοιούτον έποίησεν. καΐ ουδείς αυτόν ηκουσο • ουδέ γάρ ην ευ

πρόσδεκτος ο' Νικ. υπέρ παν τ. πλ. τ. Ίουδ. | η' δε τοΰ (ϊΐ:ι ΑΒ ; Ο ην δε τώ)

Κα. -- 2άρρα (Β 2έρα) κραυγάσασα (Ο κα\ κραυγάσας, Β κλαύσασα) (Α Η. 1.

:ΐ(1ι1 ί~\ πάντων , (|ΐιθ(1 ουιπ ΒΟ ;ιγ1 εφη «ες. ΐΓαικΓει-ρικΙιιιιι νίϋεΗαίιπ-) εψη |

Αυτός γάρ (Ο οτι περ) £φη (Ο αώΐ ο' Ιησούς) έπ\ πάντ. (Ο έ. πάσι ; άβ Α νϊιΐε

αηΐβ) κατά ειιη» ΑΟ . . Β Ήκουσα έγώ οτι πάσιν έλεγεν κατά | Β λίγων οτι δύ

ναμαι καταλ. αυτόν. κα\ είπαν οί Ίουδ. | αύτη Πίστ. - - η'μάς εαπι Ο . . Β

Ταύτην πίστιν έχει υπέρ πάντας η'μάς . . Α Αυτή πιστότερα εστίν πάντων ημών

| προφη'την : ίι» ΑΒΟ | κα\ βή τού (Ο καΐ διά τούτο) συμβ. γεν. (Ο γιν.) εοιη

ΑΟ . . Β κα\ 8ή τοΰ λόγου στοιχη'σβντος συνβουλίου γενομένου



ΝΛΗΗΛΊΊΟ Ι08ΚΡΗΙ. 439

II

1 Τή δέ επαύριον, ήμερα της τετράδος, εΐσήνεγκαν αυτόν

ωρα ένατη εις την αύλήν τοΰ Καϊάφα, καΐ λέγουσιν αύτώ

"Αννας και Καϊάφας ΕΙπέ ήμίν, τίνος ένεκεν τον νόμον ημών

έσύλησας, καϊ Μωσέως και των προφητών τάς επαγγελίας άπε-

κήρυξας; έ δέ Ιησούς ουδέν άπεκρίνατο. πάλιν δέ έκ δευτέρου

παρόντος και τού πλήθους λέγουσιν αύτώ Το άγιασμα ο έκτισε

Σολομών εν τεσσαράκοντα και ϊξ έτεσιν, δια τί σύ βούλη έν μκ£

£οπη καταλύσαι; κάι ουδέν άπεκρίνατο προς ταύτα ό Ιησούς,

ην γαρ της συναγωγής το άγιασμα σεσυλημένον διά τού ληστού.

2 Όψίας δέ τελεσθείσης της τετράδος άπαν το πλήθος έζή-

τει την θυγατέρα τού Καϊάφα πυρι έναλώσαι διά την τού νόμου

άπώλειαν, οτι ουκ είχον το πώς το πάσχα ποιήσαι. και είπεν

αύτοίς εκείνη Επιμείνατε τέκνα και τον Ίησούν τούτον άπολέ-

σωμεν , και ό νόμος ευρίσκεται και ή εορτή ή αγία επιτελούμενη

επιτελείται, λαθραίως δέ έδωκαν "Αννας και Καϊάφας χρυσίον

ίκανόν Ιούδα τω Ισκαριώτη, λέγοντες Είπε, καθώς προεΐπες

ήμίν , οτι έγώ οίδα τον νόμον κλαπέντα παρά τού Ιησού , όπως

εις αυτόν το έγκλημα τραπή και μη εις την κόρην ταύτην τήν

άμεμπτον. και ταύτα συνταξάμενος ό Ιούδας είπεν αύτοΐς Μή

πάν το πλήθος γν6) οτι έγώ ύφ' υμών έπεδιδάχθην τούτο κατά

τού Ιησού πράξαι" άλλα απολύσατε τον Ίησούν, κάγώ πείθω

Η, 1. Α ώραν έννάτην | Α κα\ προφητών κα\ Μωσέως (Β Μωυσ.) | άπε-

κη'ρυξας (αα ροΐίι» ςεηΒββ άπέκρυψας?) οαπι ΑΟ . . Β η'κύρωσες ! πάλ. 8ε (Ο

οπι , Β ιιΐηιπιφι•; οπι) έκ δευτ. (Β βάιΐ ου•») παρ. κοΛ (ΑΟ οπ») τ. πλ. λέγ. (Β

είπαν) αΰτ. | το άγ. ο οιιπι ΑΟ . . Β τον ναόν δν | Β εν £οπη καιρού | ην

γαρ (Ο βάά προ) της συν. το άγ. σεσ. διά τ. ληστ. (Ο οπι δ. τ. λ.) οιιπι ΑΟ . .

Β έν αλητεία γαρ ηΤν η' συναγωγή κα\ το άγ. έσυλομένον («ο ?ϊΐίθ5β) δ. τ. λ.,

τόν νόμον μή έχουσα

2. Β Όψ. δε γενομένης της - - έζήτουν τ. ϊυγατέραν - - άναλ. αυτήν - -

είχαν τό πάσγ. πώς ποι. | το πώς . . Α οπι το | κ. είπ. αΰτ. εκείνη οιιπι ΑΟ . .

Β ο' δε Καϊάφας ίφη προς τον λαόν | Β Μείνατε τέκνα κα\ συνδράμετε η'μϊν

δπως άπολέσωμεν τ. Ίησ. | καϊ η' εορτ. — επιτελούμενη (Ο οπι) έπιτ. οιιπι Α Ο

. . Β κα\ εορτήν τελείαν έπιτελούμεν | καϊ>. πρ. η'μΓν οιιπι Β . . ΑΟ οσι | τρατιη

πιπί Β . . ΑΟ η | ταύτην (ΑΟ οπι) τ. άμεμπτ. (Ο άμώμητον) | συνταξάμ. οηιπ

Α Ο . . Β καταδεξάμενος | Β Φοβούμαι μή πάν | γνώ . . Ο βόΊΙ τούτο | ΒΟ

έδιδάχ3ην | Β πράξαι, και άπιστη σωσιν ' αλλά τούτο ποιήσαντες απολύσατε τόν

Ίησ. βίο
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το πλήθος οτι ταύτα ούτως έχει. και δόλω απέλυσαν τον

Ίησοΰν.

3 Ό δέ ' Ιούδας είσελθών εις το άγιασμα διαφαυούσης ημέ

ρας πέμπτης λέγει προς πάντα τον λαόν Τί θέλετε" μοι δούναι,

κάγώ ύμΐν παραδώσω τον καθαιρέτην τού νόμου και των προφη

τών συλήτην; λέγουσιν αύτώ οι Ιουδαίοι Έάν παραδώσης ήμΐν

αυτόν, δώσωμέν σοι τριάκοντα αργύρια χρυσίου. ούκ ήδει δέ ό

λαός οτι περί τοΰ Ιησού λέγει δ Ιούδας ■ ομολογούν γαρ αυτόν

ικανοί είναι υίόν θεού. και έλαβεν ό Ιούδας τα τριάκοντα αρ

γύρια χρυσίου.

4 Και έξελθών τη ώρα τή τετάρτη και τη πέμπτη ευρίσκει

τον Ίησοΰν περιπατούντα εν τή πλατεία. μελλούσης δέ όψίας

γενέσθαι λέγει τοις Ίουδαίοις ο Ιούδας Βοήθειαν στρατιωτών δότε

μοι μετά μαχαιρών και ξύλων, κάγώ παραδώσω ύμίν αυτόν.

έδωκαν ούν αΰτω ύπηρέτας έπι το πιάσαι αυτόν, πορευομένων

δέ αυτών λέγει αΰτοΐς ό Ιούδας "Ον αν εγώ φιλήσω, κρατήσατε

αυτόν ■ αυτός γαρ τον νόμον και τους προφήτας έσύλησεν.

προσελθών ούν τ(5 Ιησού κατεφίλησεν αυτόν λέγων Χαίρε ραββί,

όψίας ούσης τής πέμπτης, και κρατήσαντες παρέδωκαν αυτόν

προς Καϊάφαν και τους αρχιερείς, λέγοντος τού Ιούδα οτι ούτος

έστιν ό τον νόμον συλήσας και τους προφήτας. άδικον δέ έξέ-

τασιν έδίδουν οι Ιουδαίοι τα Ιησού λέγοντες Δια τί ταύτα έποίη-

σας; και ουδέν άπεκρίνατο.

3. Ό δέ βίο . . Ο οοιτπρίβ Ι διαφ. (Ο διαφαουσ.) ήμέρ. (Ο της) πέμπτ. οαηι

ΑΟ . . Β τή ήμερα 'ΠΪ πέμπτη | 'Εάν παραδώσης (Ο - σεις) ήμ. αυτόν . . Β οιώ |

βώσωμεν αιπι Β . . Α διδώμεν , Ο διδοΰμεν | άργ. χρυσ. αιπι ΑΟ . . Β χρυσίνα

(βίε) | ομολογούν γαρ (Ο ο'μολογοΰντας ?) : ϊΐα ΑΒΟ | Ικανοί . . Β οί πλείονες |

Β τα τριάκ. χρυσίνα

4. Κα\ έξελίών (Ο - Κοντές) - - τή τεταρτ. καΐ (Κάβο Β οιώ) - - ευρίσκει

(Ο ευρον) | στρατιωτών . . Β ληστρικήν | Ο κα\ έγώ | έπ\ το πιάσαι αιπι ΒΟ

. . Α επί τώ πιάσαι | Β κα\ τ. προφήτας κ. τον νο'μ• έσΰλευσεν | τής πέμπτη;

ουπι ΒΟ . . Α τή πέμπτη | καΐ κρατήσαντες — τους αρχιερείς (Ο τοις -ρεΰσι)

— κ. τ. προφήτας ουπι ΑΟ . . Β κα\ παρέδωκεν αύτον τοις Ίουδαίοις. ο1, δέ

λαβόντες αϋτον άπήγαγον προς Καϊάφαν κ. τ. αρχ., λέγοντες οτι οΰτός ε'στιν ό

τον - - προφήτας | αδικον δέ έξέτ. έδίδουν ευπι ΑΒ . . Ο αδικών, έςέτ. δέ έδί-

βουσαν (βίο) | έποίησας οιιηι Β . . ΑΟ ποιείς (Α ταύτα πάντα ποι. ωδε) | και

ουδέν . . Β ό δέ Ίησοΰς ουδέν
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Ό δέ Νικόδημος κάγώ Ιωσήφ Ιδόντες την κάθεδραν τών

λοιμών άπέστημεν άπ' αυτών, μη θελήσαντες τη βουλή τών

ασεβών συναπολέσθαι.

III.

1 Πολλά μέν ούν και άλλα δεινά διαπραξάμενοι κατά τοϋ

Ίησοΰ τή νυκτι εκείνη, παρέδωκαν αΰτον Πιλάτω τω ήγεμόνι

διαφαυούσης της παρασκευής ίτά το σταυρώσαι αυτόν , και έπι

τοΰτο συνήλθον πάντες, εξετάσεως ουν γενομένης έκέλευσεν αΰ

τον Πιλάτος ό ήγεμών μετά δύο ληστών τώ σταυρώ προσηλωθή-

ναι. προσηλώθησαν δέ αΰτώ άμα τώ Ίησοΰ έξ αριστερών μέν 6

Γέστας, έκ δεξιών δέ ό Δημάς.

2 ΚαΙ ήρξατο βοάν ό έξ ευωνύμων λέγων τ&) Ίησοΰ Ίδε

πόσα κακά έ*δρασα έν τη γή ' και εϊ έγνων οτι σύ εΐ ό βασιλεύς,

και σέ ε!χον άναλώσαι. τί δέ λέγεις εαυτόν υίόν θεοΰ, και βοή

θησα», έαυτώ έν ανάγκη οΰ δΰνασαι; ή' πώς άλλω εΰχομένω σύ

δύνασαι βοήθειαν παρασχεΐν; ει σύ ε? ό Χριστός, κάτελθε από

τοϋ σταυρού , Γνα σοι πιστεύσω * νΰν δέ οΰχ ως άνθρωπόν σε όρώ

άλλ' ως θήρα άγριον συναπολλύμενόν μοι. και πολλά έτερα ήρ

ξατο λέγειν κατά τοΰ Ίησοΰ, βλάσφημων και τρίζων τους οδόν

τας αυτού έπ' αυτόν " έν γάρ τη παγίδι τοΰ διαβόλου έζωγρημέ-

νος ην ό ληστής.

Ό δέ Νικόδ. κάγώ (Ο καί ο) Ίωσηφ εαιη ΑΟ . . Β Έγώ δέ Ίωσ.

κοΛ Νικο'δ.

III, 1. διαπραξ. οιιπι Α .. Ο διαταξάμ. , Β πράξαντες. Β βίο: Πολλά ουν

δυνατά πράξαντες κατά τοΰ Ίησ. τη ν. έκ. καΐ πολλά κριτήρια αδικίας, παρέ-

δωκαν εΐο | ΒΟ διαφαοΰσης | έπ\ τό (Α τώ; Ο »<1<Ι καί, Β κολάσαι καί) οτ.

αυτόν | Β οπι καί επί τ. σ. πάντ. | έξετάσ. ουν (Β τοίνυν ψεύδους) γενομένης

(Β γεναμ.) — ληστών (Β αάά τών καταδίκων) τώ οτ. προσηλ. (ΑΟ οπι τ. στ.,

Β σταυρω5ή"ναι) | προσηλώϊησαν δέ αΰτώ (ϊΐβ άβ εοιιΐεοΐιιπι βοπρδίπιιΐδ: ΑΟ

προσηλωϊΐέντων δέ [Α οπι] αυ'τών , Β κρεμασϋέντων δέ αυ'τών) αμα τώ Ίησ.

(Ηβεε εχ Β βιιηΐ ; Ο αμα έπ\ τω σταυρώ ; Α οπι. Ρι-βεΙβΓεβ νεΓΟ Β βθά έν τώ

σταυρώ) — Δημάς (ϊΐβ Ο ; ΑΒ Δΰμας)

2. έξ ευ'ων. (Ο αριστερών) . . Β ηοΜ Γέστας | "Ιδε πόσα . . Β Πολλά |

έδρασα οιιπι Α . . ΒΟ - σας | καί εί £γνων — άναλώσαι οιιπι Α , ίιεπι οοπιιμιβ

Ο . . Β καί σύ είπες οτι βασιλεύς ε! τών Ίουδ. , *αΙ σέ άναλώσαι είχον | τί δέ

λέγεις έαυτ. οαπι Α . . Ο οτι λέγει έαυτ. , Β λέγεις δέ σεαυτ. | καί βοη^ήσαι

έαυτώ είο οππι Α . . ΒΟ ρίοι-α οοπτιμίε εχΗίΒεπΙ | έπ' αυτόν (Ο - τώ) • . Β κατά

τοΰ Ίησοΰ | έζωγρημ. οαπι ΑΒ . . Ο εξορισμένος
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5 Όϊί ε'κ δεξιών ληστής, ω όνομα Δημάς, ιδών τήν θεΐ-

κήν χάριν του Ιησού ούτως έβόα Οΐδά σε, Ίησοΰ Χριστέ, οτι

υίος τοΰ θεού ιΐ' Χριστόν σε ορώ υπό μυρίων μυριάδων αγγέλων

προσκυνούμενον. συγχώρησόν μοι τάς αμαρτίας μου ας έπραξα*

μή έν εξετάσει μου ποιήσεις τα άστρα έλθεΐν κατ έμοϋ ή τήν

σελήνην, όταν μέλλης κρϊναι πάσαν τήν οικουμένην, οτι έν νυκτί

ίπραττον τάς κακάς μου βουλάς ' μή κινήσεις τον ήλιον τον νϋν

σκοτιζόμενον δ'.ά σέ ειπείν τα κακά της καρδίας μου ' ουδέν γάρ

αφέσεως αμαρτιών δώρον δύναμαί σοι παρασχεϊν. ήδη ό θάνατος

φθάνει με τών αμαρτιών μου* σου δε έστιν ο εξιλασμός" ρύσαί

με, δέσποτα τών απάντων, της φοβέρας σου κρίσεως* μή δφς

έξουσίαν τω έχθρώ καταπιεΐν με και κληρονόμον γενέσθαι της

ψυχής μου ως τοΰ έξ ευωνύμων κρεμάμενου- θεωρώ γάρ πώς 5

διάβολος χαίρων τήν ψυχήν αυτού λαμβάνει, αί δε σάρκες αΰτοϋ

αφανείς γίνονται, μή καί εις τήν μερίδα τών Ιουδαίων προστά

ξεις με άπελθεϊν* βλέπω γάρ Μωυσήν καί τους πατριάρχας έν

κλαυθμώ μεγάλο υπάρχοντας καί τον διάβολον έπιχαιρόμενον έπ'

αυτών, προ τοΰ ούν, δέσποτα, το πνεύμα μου έξελθεΐν κέλευσον

έξαλειφθήναί μου τάς αμαρτίας, καί μνήσθητί μου τού αμαρ

τωλού έν τη" βασιλεία σου , οτε έπί τού θρόνου τού μεγάλου τού

3. Ό δε - - λγιστ. ω όν. (Β οω λ. ω όν.) ειιιη ΑΒ . . Ο Ό ληστ. ο ονο

μασθείς | Δήμας οοιη Ο . . ΑΒ Δύμας | Οΐδα σε Ίη. Χρ. (Ο μου ρπ> Χρ.)

— ε! αιπ» ΑΟ . . Β οίδας χΰριε Ίη. Χρ. οτι υΐο'ν σε είναι ϋεοΰ πιστεύω | μυρ.

μυριάδ. άγγ. οογπ Ο . . Α οπι μυριάδ. , Β οπι άγγ. | εξετάσει ειιπι Β . . ΑΟ έκ-

στάσει | ποιήσεις : ϊΐβ ΑΒΟ | Ο οπ» κατ' έμοΰ [ όταν μέλλης (Ο - λλεις) κρ.

π. τ. ο!κ. σαπι ΑΟ . . Β ότι μέλλεις κρίνειν πίσ. τ. κτίσιν | οτι έ. ν. έ*πραττον

(Β διεπραττόμην άεΐ) οαπι ΑΒ . . Ο όταν έ. ν. έπραξα | μή κινήσεις (Ο νικήση)

τον ηλ. τον οαπι Β(Ο) . . Α μή κινήση ο' ήλιος τον | κακά . . Β κρύφια | πα

ρασχεϊν οαπι ΑΟ . . Β προσενεγκεΐν | ήβη (Α ει δέ) ο' 3άν. φ5. με (Ο μα) τών

(Ο καί τών) άμ. μου• σοΰ δε* έστ. (Ο σύ ϊστιν «ίο) ό έξιλ. ευπι Α(Ο) . . Β ιδού

γάρ ό ϋάν. φί3. με, κα\ τών άμ. μου ου'δείς έστιν έξιλαστής | £ΰσα( με, δέσπ.

τ. άπ. (Ο οπι δ. τ. ά.) - - κρίσεως οηπι ΑΟ . . Β ος £ΰσεταί με δέσπ. τ. άπ,

τής φοβ. σ. κρίσεως | καταπιεΐν (Ο -ποιεΐν) . . Β καταπατεϊν | κα\ κληρ. (Β

•άό*. με; Ο κληρονόμος) γενέσθαι (Β -έσϊω) τής ψ. μου (Β οιη τ. ψ. μ.) | ϊεωρώ,

λαμβάνει , γίνονται εοπι Α . . ΒΟ Εδον , ε!ληφεν , έγένοντο | μή καί . . ΒΟ οπι

καί | Β μερίδαν | προστάξεις με . . Β με τάξεις | έπιχαιρόμενον αιπ ΑΒ . . ^

έπεχεφόμενον (βίο) | έπ' αυτών οαπι Α . . Β κατ' αυτόν , Ο κατ' αιίτσΰ | το

πνεΰμ. μ. οαπι ΑΒ . . Ο τό κρίμα σου | Β έν ίρόνω τω ύψίστω καθήμενος |
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υψίστου μέλλεις κρϊναι τάς δώδεκα φυλάς τοΰ Ισραήλ" πολλήν

γαρ κόλασιν ήτοίμασας τω κόσμω σου δι' εαυτόν.

* ΚαΙ ταΰτα εΐπόντος τοΰ ληστοΰ λέγει αΰτώ 6 Ιησούς

Αμήν αμήν λέγω σοι, Δημά, οτι σήμερον μετ' εμού εση έν τω

παραδείσω. οί δέ υίοι της βασιλείας, οί παίδες Αβραάμ καΐ

Ισαάκ και Ιακώβ και Μωσέως, έκβληθήσονται εις το σκότος το

εξώτερον εκεί έ"σται ό κλαυθμός και ό βρυγμός τών οδόντων.

συ δέ μόνος οικήσεις έν τω παραδείσω έως της δευτέρας μου

παρουσίας, οτε μέλλω κρίνειν τους μη έμολογήσαντας τψ ονό

ματι μου. εϊπεν δέ τα ληστή Άπελθών εΐπέ τοις Χερουβιμ καΐ

ταίς δυνάμεσιν, τοις την φλογίνην £ομφαίαν στρέφουσιν, τοις

φυλάττουσιν τον παράδεισον ές ου ό Αδάμ ό πρωτόπλαστος έν

παραδείσω έγένετο και παρέβη καΐ τάς έντολάς μου ουκ έφύλα-

ξεν και έξέβαλον αυτόν εκείθεν ουδείς δέ τών πρώτων δψεται

τον παράδεισον έως μέλλω εκ δευτέρου έ*ρχεσθαι κρϊναι ζώντας

και νεκρούς — γράψας οΰτως - Ίησοΰς Χριστός ό υιός τοΰ θεού

ό κατελθών έκ των υψωμάτων τών ουρανών, ό έξελθών έκ τοΰ

κόλπου τοΰ αοράτου πατρός άχωρίστως και κατελθών είς τον

κόσμον διά το σαρκωθήναι και σταυρω προσηλωθήναι, Γνα σώσω

τον Αδάμ ον περ έπλασα, ταϊς άρχαγγελικαΐς μου δυνάμεσιν,

τοις τοΰ παραδείσου πυλωροίς, τοις τοΰ πατρός μου ύπηρέταις.

θέλω και κελεύω εισελθείν τον συνσταυρούμενόν μοι, άφεσιν

άμ,αρτιών λαβείν δι' έμέ , και άφθαρτον σώμα ήμφιεσμένον εΐσελ

θείν έν τω παραδείσω καΐ οίκήσαι αυτόν ένθα ουδείς πώποτε δύ

ναται οίκήσαι.

πολλην γάρ δια εαυτόν (Α -τοΰ) ειιιη Αϋ . . Β οπι

4. Δημά οιιπι Ο . . ΑΒ Δύμα | Β οπι δη | Ο οπι τω | Β οί 8ε υιοί της

άπωλείας, οιηίββκ οί παίδες ωο,ϋβ Μωσέως | Α έμβλη^η'σονται | οτε μέλλω - -

τώ α'νόμ. μου (Β μου τό όνομα) οοπι ΑΒ .. Ο όταν μέλλω κρϊναι τους παρορ-

γίσαντάς με | Β οιιι είπεν 8έ τώ ληστή ιιβα,ϋβ όΊιπι ϊεςυΐΐυτ Καί ?δοϋ τούτων

ρη3έντων. | τοις (Α ταΓς, Ο καί τοις) — στρέφουσιν (Ο αναστρέφ.) — ίξ ου

(Ο ων) - - έν παραδείσω (Ο έν παραβάσει) έγ. καΐ παρ. καί (Ο οτι μι-ο χ. π. κ.)

— έκ δευτέρου (Ο - ρας) [ Ο έκ τ. ΰψωμ. τ. επουρανίων | τοΰ οίορ. πα. άχω-

ρίστ. (πιπί Α . . Ο τοΰ αορ. μου πατρ., οιηίωο άχωρ. | Ο πιβίβ οπι διά τό σαρκωϋ.

| Α ον ϊπλασα | ταϊς άρχαγγ. βιο: Ο πιαίε ρπιεσι έν | τ. συνσταυρονίμενσν (Ο

- ρω'μενον) μοι (Ο τη έμη ϋεότητι) | δι' έμέ εππι Ο . . Α δι' έμοΰ | Ο οΰβ.

δύναται ποτέ
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Και Ιδού τούτων ρηθέντων παρέδωκεν το πνεύμα ό Ιησούς,

τή ημέρα της παρασκευής ώρα ένατη, και σκότος δέ ην έπί

πάσαν την γήν, καΐ σεισμού μεγάλου γενηθέντος το άγιασμα

συνέπεσεν και το πτερύγιον τοΰ ιερού.

IV.

1 Ήτησάμην δε έγώ Ιωσήφ το σώμα τού Ιησού και Ιθηκα

αυτό έν μνήματι καινώ δπου ουδείς ην τεθειμε'νος. τού δέ λη-

στού τού έκ δεξιών οΰχ ευρέθη το σώμα" τού δέ έξ ευωνύμων

ώσπερ δράκοντος ιδέα, οΰτως ην το σώμα αυτού".

Επειδή δέ ήτησάμην το σώμα τού Ιησού προς το έντα-

φιάσαι, ξήλω θυμού φερόμενοι οί Ιουδαίοι ένέκλεισάν με είς φυ-

λακήν, οπού βία ήν τοις κακώς διαπράττουσιν. ην δέ τούτο

μοι γενόμενον όψίας ού'σης σαββάτω, ώ παρανομούν ήν το έθνος

ημών. και ιδού αυτό το ίθνος ημών τω σαββάτω δεινάς θλίψεις

ύπέμεινεν.

1 Και δή έψίας γενομένης τής μιας τών σαββάτων, ώρα ε

της νυκτός, άρχεται προς μέ ό Ιησούς έν τη φυλακή μετά τού

ληστού τού συνσταυρωθέντος αυτό) έκ δεξιών, δν άπέστειλεν αυ

τός έν τω παραδείσω. και φώς ίκανόν ήν έν τ&5 οίκήματι* και

έκρεμάσθη ό οίκος έκ τεσσάρων γωνιών, και έλύθη ό τόπος,

κάγώ έξήλθον. έγνώρισα ούν τον Ίησούν πρώτον , και πάλιν τον

ληστήν γράμματα κομίζοντα προς τον Ίησούν. και όδευόντων

ΚαΙ ίδού τ. |5η3έντ. αιπι ΑΟ . . Β ΚαΙ ταΰτα αυτοΰ λέγοντος | ώρα ένατη

(Ο 5) ειιπι ΑΟ . . Β ώρ. έκτη | καΐ (Α οπι) σκ. δέ (Β οπι) η\ (Α οπι, Β έγέ-

νετο) έπί π. τ. γ. (Β έπί πάση τή κτίσει) χαϊ (Β ροδί γενη^έντος ροη)

IV, 1. Β έΐϊηκα αυτόν έν μνημείω | τεδειμένος οιιπι Α . . Ο τεϋαμμένος,

Β κείμενος | Α οΰχ εΰρ. τό σώμ. αΰτοΰ , οπιΪ89Ϊ8 τοΰ δε έξ εΰων. (Ο τοΰ δε

ετέρου) ώσπ. δράκοντος (Ο -κων) ίδ. — τ<5 σώμ. αΰτοΰ.

Επειδή δε η'τ. εαπι Β . . ΑΟ "Οτε ουν (Α οπι) η'τ. | το σ. τοΰ 'ί. εαπι

ΑΒ . . Ο τον Ίησοΰν | Β ζήλω κα\ 5υμω . . Α ζη'λω δε ϋυμοΰ (οοαίαιι^ίι οτε

η'τησ. οαπι ρπ»εβΓβ85ΐ°3) | σαββάτω ευπι ΑΒ (Β τω σαββ.) . . Ο σαββάτων | ω

. . ΑΟ ο , Β όπερ | παρανομούν . . Α - μών , ΒΟ - μον | αυτό (Α ΒΟΉ τε) το

βν. ήμ. τω σαββ. (Β το σάββατον) δ. 2λ. ύπέμεινεν (Β ίδων [ίδεν ?_]) εοπι ΑΒ . .

Ο το σάββατον η'μών πολλά; ϋλ. ΰπέμενεν

2. Β γεναμένης | ΒΟ τη μιά των σαββ. (Β τοΰ -του) | Β ώρα η'ν πέμπτη

τής νυκτ. | έν τη φυλακή οιιπι Β, ϊΐβπι τη νυκτί Α . . Ο οπι | Β αΰτ. είς τον

παράδεισον | η\ οαπι ΑΟ . . Β ίλαμψεν | Ο έν τω οΕκω | Α καΐ έγώ | κα\

πάλιν <*ο ειιπι Α , ίιεπι οιπιμμ γρ. κομ. πρ. τ. Ί. Β . . Ο οπι
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ημών έν τή Γαλιλαίο, φως μέγα έΤ^αμψεν όπερ ούκ έ'φερεν ή κτί-

σις • ην δέ και εΰωδία μεγάλη τοΰ ληστοΰ ή έκ τοϋ παραδείσου.

3 Καθεσθέντος δέ τού Ίησοΰ έν τόπω τινί άνέγνω οΰτως

Τα Χερουβιμ και τα έξαπτέρυγα κελευθέντα άπό της σης θεό-

τητος φυλάττειν τον τοΰ παραδείσου κήπον δια τοΰ συνσταυρω-

θέντος τη ση οικονομία ληστοΰ τούτο δηλοΰμεν. Τον τύπον

Ιδόντες τών ήλων τοΰ συνσταυρωθέντος σοι ληστοΰ και των γραμ

μάτων το φέγγος της σης θεότητος, το πυρ έσβέσθη μέν, μη

δυνάμενον φέρειν την φαΰσιν τοΰ τύπου, και ημείς έν φόβω με-

γάλω γενόμενοι έπτηξαμεν ήκούσαμεν γαρ τον ποιητήν ουρανού

και γης και πάσης κτίσεως άπό ΰψους ένδημήσαντα εις τά

κατώτερα μέρη της γης δια τον πρωτόπλαστον Αδάμ. τον

σταυρόν γαρ θεασάμενοι τον άχραντον δια τού ληστοΰ άστρά-

πτοντα, έπταπλάσιον το φέγγος τού ηλίου άποστίλβοντος, τρό

μος έγένετο έφ' ημάς, καταχθόνιων βρασμόν έσχηκότας, και

φωνή μεγάλη οί λειτουργοί τού $δου άμα ήμΐν λέγοντες "Αγιος

άγιος άγιος ό έν αρχή ών έν τοις ύψίστοις. και αΕ δυνάμεις βοήν

άνέπεμπον Κύριε, έφανερώθης έν οΰρανφ και έπί γης χαράν παρέ

χων τώ κόσμω καί, μείζον τοιούτου δώρου, τη άοράτω βουλή

τών αιώνων το ίδιον πλάσμα Θανάτου §υσάμενος.

V.

1 Ταύτα έγώ θεασάμενος πορευόμενος εις την Γαλιλαίαν

έν τ. Γαλιλαία . . Β 8(1(1 τη νυκτ\ εκείνη | Ο εΰωδία μεγίστη | η' έκ τ. παρ.

οππι Β . . Α διά τον παράδεισον , Ο δια τοΰ εκ παραδείσου

3. Π.111Γ Π)Ι;|ΙΠ ΜΌΐίοΐΙΒΓΠ οαιίΐΐίΐ Β.

Κα5εσ3έντος . . Α καϋεστέντος , Ο κατε3έντος | Ο οπι σης | τή 'ΤΪ οίχ.

ΐ'ΐιηι Α . . Ο σοί | τοΰτο δηλοΰμεν εΐε .' Ηβεο οοππιρώδίπιβ Ο οχΐιϊΐιεί. | σοι . .

Ο τη ση ϊϊεότητι πίστει | μη δυνάμενον (οοά. -ναι) — γενόμενοι (εοά. -ναι)

έπτηξ. ευπι Α . . Β οπι. ΡΓβεΙβΓβ» ροεβιιηΐ Ηβεο εΐϊαπι 8Ϊο κεπ1>εη<1» νϊιΐβπ: κα\

τών γραμμάτων το φέγγος, της σης ϋεότητος το πΰρ, έσβέσίίημεν μη δυνάμενοι

βίο; βεά ηοβΐΓ3 βεπρίϋΓβ ρΓβεβΙβΙ. | έπταπλάσιον (Ο -ονα) τό φέγγ. (Α τοΰ φω

τός) τοΰ (Ο οιιι) ηλίου άποστίλβοντος ; νίίεηΙυΓ Ηαεο ίΐ» 1ε#ϊ ρο«ε , α,ιιοιηνϊβ

οοηίεαίιιια επιεηάίίΓε Γβείΐε 5ΪΙ. | καταχί)ον£ων (Ο έν καταχϋονίω) βρασμόν (Ο

- σμοΰ) έσχηκότας (Α - οτα , Ο ίσχηκότος) : ΓοΓίβββε ηιίπιΐδ τεοΐβ 8επρθίπ>ιι$. [

κα\ αϊ . . Α ω αϊ | άνέπεμπον ευπι Α . . Ο άναπέμποντες | μείζον (Ο - ζων)

τοιούτου (Α - τω) δώρου (Α - ρω) : νΐάείπτ ίη Ηϊβ νίΐϊυπτ ΙβΙβΓε | τών αιώνων . .

Ο τών όλων αιωνίων

V, 1. ϋεασάμενος . . Β 8(1(1 Ίωση'φ | Β πορευομένου μου έν τη Γαλιλαία --
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μετά τού Ιησού και τοΰ ληστού, μετεμορφώθη ό Ιησούς, και

οϋκ ην ως το πρότερον πριν σταυρωθήναι αυτόν, άλλ' ην δια

παντός φως• άεί δε άγγελοι διηκόνουν αΰτώ, και συνελάλει μετ'

αυτών ό Ιησούς, έποίησα δέ μετ' αυτού ημέρας τρεις- ούκ ην

δε ουδείς τών μαθητών αυτού μετ' αυτού εί μη μόνος ό ληστής.

2 Και τών άζύμων μεσαζόντων έρχεται ό μαθητής αυτού

Ιωάννης, και ούκετι τον ληστήν έθεασάμεθα το τί έγένετο. ήρώ-

τησεν δέ έ Ιωάννης τον Ίησούν Τίς έστιν ούτος, ό'τι οϋκ έποίη-

σάς με όφθήναι αΰτώ ; ό δέ Ιησούς ουδέν αύτ&) άπεκρίθη. προσ-

πεσών δέ αύτώ είπεν Κύριε, οίδα οτι έξ αρχής έφίλησάς με, καΐ

δνά τί ουκ αποκαλύπτεις μοι τον άνθρωπον εκείνον; λέγει αύτώ

έ Ιησούς Απόκρυφα τί επιζητείς; άκμήν ασύνετος εί; ούχ έρας

την εύωδίαν τού παραδείσου πλήσασαν τον τόπον ; ού γινώσκεις

τίς ην ; ό έπί σταυρού ληστής κληρονόμος έ*τυχεν τού παραδεί

σου ' αμήν αμήν λέγω σοι δτι αυτού έστιν μόνου έως ού φθάσει ή

μεγάλη ημέρα, ό δέ Ιωάννης είπεν "Αξιον με ποίησον όπως

θεάσομαι αυτόν.

3 Και έ*τι λαλούντος τού Ιωάννου ώφθη ό ληστής άφνω"

καΐ δκθαμβος γενόμενος ό Ιωάννης έ*πεσεν έπϊ τήν γην. ούκ ην

δέ τη πρώτη ίδέο: ό ληστής τη πρίν έλθεΐν τον Ίωάννην , άλλ'

ην ώσπερ βασιλεύς έν πολλή δυνάμει, τον σταυρόν ήμφιεσμένος.

και φωνή πλήθους πολλών έπέμπετο ΤΗλθες εις τον ήτοιμασμένον

σοι τόπον τού παραδείσου" έτάγημεν ύπηρετεΐν σοι παρά τού

ϊΐδον οτι μετεμορφ. - - πρινή σταυρ. αΰτ. άλλα - - φώς ■ κα\ οΰκέτι νύξ έγένετο,

άλλα άγγελοι αόρατοι διηκ. αύτ. | άεί δέ άγγελοι οιιπι Α . . Ο άγγ. δε' | κα\

συνελάλει - - ό Ίησ. οιιπι .ΑΒ . . Ο οπι | έποίησα δέ (Β κα\ έποί.) - - ούκ ην

δε' οηιτι ΑΒ . . Ο κα\ ουκ ην δέ, ρποπΒιΐδ πιβίβ οτπΐβδίδ.

2. έίεασάμε^α οιιπι ΑΒ . . Ο - σάμην | το (Α οπι) τ£ έγέν. (Ο γέγανεν) |

Γ, άπεκρίνατο | έφίλησας οηπ» ΑΟ . . Β φιλεΓς | αποκαλύπτεις οππι ΑΟ . . Β

άπεκάλυψας | Β ζητεΓς | πλη'σασαν τ. τοπ. οιιπι Β . . ΑΟ πεπληρωμένην (Ο κι-

νουμένην) την πνοη'ν | ό έπ\ σταυροΰ οππι Α . . 1ϊ(' οτι (Ο οτε) επί τοΰ στ. |

ληστής α™ Α . . ΒΟ οπι | τοΰ παραδείσου . . Β κάά εκείνος έστιν | Β οτι

μόνος έστ\ν έν τω παραδείσω ?ως φ5. η'μέρα ή μεγ. | δεάσομαι (Β - σωμαι) . ■

Ο ϊεασώμεϊα

3. ΚαΙ Ιτι βίο . . Ο Λαλοΰντ. τοΰ Ίω. ώφϊη άψνω | γενο'μ^οί ό Ίω.

ϊπεσεν ουπι 00 (Β γενόμενος Ίω. καΐ έπεσ.) . . Α έγένετο ό Ίω. καί | Τ> ουκ

ην δέ ως τη πρώτη η'μέρα τη | άλλ' ην οιιπι ΑΠ . . ΒΟ οπι ην | πολλών απη

ΑΟ; Β πολλοί . . Ο οπι | έπέμπ. αιπι Α (10 . . Β άνετέμπ. | 'Ηλ^ες π»*

ΑΓΠ . . Β Έλίίέ Ι Β έτάγημεν γάρ
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άποστείλαντός σε εως της μεγάλης ημέρας, καί της φωνής ταύ

της γενομένης και έ ληστής κάγώ Ιωσήφ αφανείς έγενόμεθα,

και εύρέθην έγώ είς τον οίκον μου • ούκέτι δέ ΐδον τον Ίησοΰν.

4 Ταύτα δέ έγώ έωρακώς συνεγραψάμην Γνα πάντες πι-

στεύσωσιν εις τόν σταυρωθέντα Ίησοΰν Χριστον τον κύριον ημών

και μηκέτι λειτουργούσαν τώ νόμω Μωσέως, άλλα πιστεύσωσιν

τοις δι' αυτού γενομένοις σημείοις τε και τέρασιν, και Γνα πι-

στεύσαντες ζωήν αίώνιον κληρονομήσωμεν και είς την βασιλείαν

τών ουρανών εύρεθώμεν • οτι αύτω πρέπει δόξα κράτος αίνος και

μεγαλοσύνη είς τους αιώνας τών αιώνων, αμήν.

Β μεγάλ. η'μ^Ρ- *<ά φοβέρας | γενομένης (Ο γιν.) . . Β γεναμ. | καί (ϊΐβ Οϋ,

ΑΒ οπι) ο' ληστ. κάγώ Ιωσήφ (Β οπι Ίωσ. , Ο καί Ίωση;)

4. έγώ '-""ΐ (Ί) . . Α Ι! οιη | Β ίγραψα | πάντες α™ Β . . Α(:ΐ) οη

| κύριον . . Β 5εο'ν | λειτουργού σιν οαηι ΑΟΟ . . Β λειτουργεί* (βοπρίυπι β$1

- ργήν). Ιιΐβπι ρο5ΐ Ικώρι άλλα πιστεύειν. | ΒΟ τον νόμον | Ο γινομένοις | πι-

στεύσαντε; (Ο αάά αΰτώ , Ώ αυτο'ν) ζω. αι. κλ. κα\ (00 οπι ζω. αι. κλ. κ.)

ίίς — εύρεϊώμεν οαηι Α, ίίειη Οΰ . . Β πιστεύοντες είς τήν έπαγγελίαν τοΰ

παραδείσου εΰρείϊ. | οτι»αυ'τώ πρ. δο'ξ. (Α αάά καί) κρ. αΐν. (Ο τιμή) κ. μεγα

λοσύνη (ϊΐβ Αϋ ; Ο προσκύνησι;) . . Β χάριτι κα\ φιλανθρωπία τοΰ δεσπο'του (οοιί.

αάά καΐ) πάντων η'μών Ίησοΰ Χριστού τοΰ ϊεοΰ ημών αΰτώ ή δόξα | είς τ.

αιών. τών αι. (Ο οπι τών αι.) αμήν οαηι ΒΟ ; ίιβιη ΑΌ »«ά ρπιεηι σϋν (ρ οπι)

τώ πατρί (Ό <*άά και τω υίώ) κα\ τω άγίω πνεύματι (Α βάΛ νΰν κα\ άε\ και).
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1 Ιη (Γκ•Ι)ιιν ΤίΒεπί ΟβεββΓΪδ ίηιρεΓ3ΐοι•ίδ, Ηεπχΐε ΙβίΓβι•-

(•Η;ι, μιΙι Ροηΐίο ΙΊΙαΙυ Ιπκΐίΐυβ ίιιίΐ ΟΗτίδΙιΐδ 3 ΙηύαοΊί <Ί ι•ρ-

νείβΐυδ α ΤίΒεπο.

Ιη (1ίεΙ>ιΐ8 ίΐΐίδ εΓ3ΐ Τίΐυβ Γθ^υΐυβ δυΒ ΤίΒεπο ίη τε^ίοπε

Κ<|ιΓιΙ;>!η;κ' ίη οίνίΐαΐβ Ι.ϋ)Ϊ3ε ο,ϋβε (Γκ ΪΙιιγ 1>ηι•-'κ1;ι11;ι. Τίΐυβ

ηαηκ]ΐιε νιιΐηυβ ΗαΙιεΒαΙ ίη ηβΓε <1εχΐΓ3 ρΓορΙεΓ εβηεπιπι , εΐ

ΗαΒεΒαΙ Γηοΐεπι (1ίΐ3εεΓ3ΐ3ηι υδο;υε 3(1 οευίπηι. 2 Εχίνίί φΐΐ-

(ΐ3ΐιι Ιιοιηο (1ε Ιικίϋεη ηοπιϊηε ΝαΐΒαη Γιΐΐιΐδ Νϋυπι: ει•ηΐ εηίπι

Ικιιι.κΊίΐίΐ, (]ΐιϊ |μί•^(Ίι;ι1 (1ε Ιεπ'3 ίη Ιοιππιι εΐ (1ε ηκιιϊ ίο ιιυιν

εΐ ίη οηαηίΒυδ ΓιηίΒυδ Ιοιτηρ. Ναΐΐιηη νει•ο ηιίδδυε 3 Ιαιίαεα

* ίηοίρίί νΐηάιΊΛα δαίναίοτίι : ίΐα ΛηιΙι . . νβη Ζ)ε ραβήοηε άοηάηί ηοίίη' Ιαιι

ΟΛΗϊΚ . . Α8»χ 5. Υατοηκα, Α8βχ•> Λ'αίηαηϋ Ιαάαά Ιι^αίίο.

1. ίη άίιΐιιι Γι'&επ'ϊ — α Τίύατίο: ίΐβ βχ νεη εοηϊβα, ικΐΐιίΐιίΐο Αιηΐι. 8ίε

βηϊπι νβη Ιη <Κε1>ι« «ΙΙίί «ηιρεπιίοπ'ί ΜτατΦα $ιιΙι ροηΐίο ρίΐαίο (ταάίίχα (ΗϊΙ ϋητάΐαι

α ίικίεΐί εί ηυιίαΐα) α ΙίΙκΗη . . Λπιο Ιη ΛίοΙκκ ίι'&ετπ ΰίαατίί ίτηριταίοτί» ΙιΙταατα

ιυροηΐίο ρίΐαίο. | Ιη άίίΙηΐ3 ίΙΙίι — βηημάαΙΙα : Ηββε ι ιίΓδίι» «χ οίχοςυε εοηείη-

ηβνϊ. Τεη βίε : Ιη άίιύιΐ! ίΙΗα ιταί ίϊίΐϋ $ιΛ ΰηινϋχ ήηάοηά ίη ηρίοηΐ εςυίΐαηϊε ίη

άυίΐαΐί ςαα« άχάΐυτ ΙηιηβάαΙΙα . . Απιΐι Ιη άίίύχιι ίΙΙίί ιταί ΗΙυι Τ(ΐ)ΐι1χι* >ιώ ίϊίιοπο

ιη )-(<ιηυ (φιχίαηχι ίη ππίαίε ΙίΙ)Κ ψιε άχΊΜχιτ 1)\ιτφάαΙ.

ΤοΙβ |>πσΐ3 δβεΐϊο βρΙϊοΓε ηιοαΌ ρΓΟεεάίί ίη Λδαχ , υ&ί 8Ϊε ίεΓε 1β£ΪΙιΐΓ :

ί'αοίκιη ε»ί άχιΙ>χΐ3 Τίϋίτίχ ιηαοηί ίηχρίταίοτί) , ΙΐΓίχΗ ρο$Ι<ιιιαη\ άίχήηχΐ! άοηχίτχχΐί ηοιίετ

ε>5εί οπια/ίχιΐϋ, ιι/ α$Η ςκίάαηι ι.ί'γ ηοίηΐία οκιι/5 ηοτηιη ιταί Τχ/ηα (Αδα\Ι> Τχτχα).

ΕΙ ι°5 ίταΐ τιχ ίη ΕφιίΙηηϊα >\Λ Τχΰίτίο χτηριταΐοη , εί ρΐιτιηηψιε ΗαΙιίΙαΙιαΙ ίη ο'π-

1α(α ςιιαε άίοίΐΐίτ ίι/Μα (Α8αχ1> Ι,ίίιία). ΑΙφιι ίάαη Τ<ιτ\ι* , ηΙ Ιίίχτί Λκυηΐ , ιταί Ια-

(>0Γαη5 ίη /απε ιυα , /ιαίιεηι ηιογΙιιιγιι ςνεπι <Ι;ι-ι»ιιι$ εαηεετειη ίη ηαιο ιιιο , α άιχίτα

η•ιη ρεΓίίηεηίεπι υ$;ιιε α<2 οοκ/ι/πι. - ,

2. Ναϋιαη ; ϊΐβ ιιΙιΐ<]ηε Αηιΐι , ϊΐβπι ϋίριςπε Α8»χ ; νεη νειο \αίηαη» | λαυπι

οιιπι Υβη ; Γβϋ^υϊ Ναη | ΙηηαεΚίο ^εοά. Ηι/ηηοίΙίΙα) . . Α8βχ οίεΓ^ηβ βίνα ΐϊνά



νίΝϋΙΟΤΑ δΑί,νΑΤΟΚΙδ. 449

α(1 ΤίΒεπυηι ίηιρεΓβΙοΓεηι 3(1 ρυιΊ3π(1ιιηι ρηιΐιιηι εοπιπι 3(1

ιίΓοειη Κοηιηηαηι. ΕγβΙ βιιίεπι Τϊοεπυδ ΐηβαηιΐδ εί υΐεεηουδ

εί Γεοπυυβ ρΐεηυδ, ηονεπκ[υε £βη6Γ3 ΙερΓηε ΙιηΙκΊίαΙ. 3 νο-

Ιιιΐίψιε ΝβΙΗβπ 3(1 ιίΓοεηι Κοηιβηβηι ρει•£ει•ε. ΙηβιιΓΠανϊΐ νείΌ

νεηΐυβ δερίεηίποηβΐΐδ εί ΐπιρείΐίνίΐ ιι.ινϊ^ϊιιηι ΐΐΐϊυβ, εΐ (1ε(1υχίΐ

εππι 3(1 ροιίιιηι ϋ.ϊί»Ϊ3β ανίΐηΐίδ. \Ί(1ειΐ8 3υΙεηι Τίΐιΐδ ηβνειη

νεηϊεηίειη οο§ηονΐΐ ε|υο(1 (1ε 1 1 1 ιΐ ί» ο α εδδεί: εί 3(1ηιΐΓ3ΐί βηηΐ

οπιηεδ εί (ΙϊχεπιηΙ (ριο(1 ηιιιΐφΐηιη νί(1ει•3ϋΙ ;ιΙί(]ΐιο(1 Ιΐ^ηυηι βίο

ίικίε νειιίβδε. * Ιιΐδδίΐ βυΐεηι Γίΐιΐδ η3ΐιο1ει•ϋη] νεηίΓε 3(1 δε-,

εί πιΙεπ•θ£3νϊΐ (ριϊδηβηι εδδεί. Ει (Ιίχΐΐ Ε§ο βυπι ΙΝπΐΗαη Γιΐίιΐδ

Νβαπι (1ε §εηεΓε ΙδηΊ3ε1ΐΐ3ηιπι, εί μιΙχΙϊΙιιν δΐιπι ΐη Ιυιΐηεη

Ροιιΐίο ΡϊΙβΙο. Ει ηιίδδυδ βυηι υΐ ΪΓεηι 3(1 ΤϊυεΓΐϋηι ίηιρεΓβ-

ΙΟΓεηι Κοηιβηυπι 3(1 ροΓΐ3η(1ιιηι ρβεΐυηι (1ε Ιυιΐ,ιοο. Εί ΪγγιιΪΙ

ν3ΐΐ(1υδ νεηΐιΐδ ΐη ιηβπ εί ;ι<1ι1ιι\ΐΐ ηιε ΐη Ιειτ3ηι φκιηι ηεβαο.

9 Εί 3ΪΙ Τίΐαβ 8ί 3ϋ(ρΐ3τΐ(1ο ροδβεβ ΐηνεηίΓε αϋφΐ.ιηι τεηι

3υΙ ρϊ^ηιεηΙοΓυηι »υΙ ηειΊ)3Πΐηι ηυβε νβΙεΓεΙ ειΐΓ3Γε νυΐηυβ

ςιιοά ίη Γ3θΐε ηβοεο, υΐ νΐ(1εδ, υΐ 83ηυδ ΓιεΓεπι εί ΓεείρεΓεηι

53ηΐΐ3(ειη ρΐΊΝΐίπηηι, πιυΐΐϊδ υοηίδ εΐΌ£3Γεηι Ιε. 6 ΙΗχίΐιριε

Ιιταιίίί | εοπιπι : ΐΐα ΑπΛ ; νεη οπι | ϊηίοηιΐί βί - - Ιερταε ΗαΙ>εΙ>αί : Αδω ηβεο

βι-βνίαβ ΗηΒρΙ: /αί>οπιοα1 ιχ ναηίζ ναΐικήΐιΐί ΐίί α//(ββτβίκΓ Ιερτα.

3. νετο : εχ Αδβχ αάάίιΐϊ ; ίη Ιαϋ'ιιη η οη οϊΙ. | εί ϊιηρεάίυίΐ — ΙΛΙιϊαβ είνί-

ΙαΙίί οιιηι Απι1> (ϊΐεπι Αδ»χ) . . νεη βί χηΐταυϊΐ ηανίςίητη ϋίιΉί «η ροτίατη αμί ε$1 «η

άυίΐαΐΐ ίίοίβ | φιϋά ηχιηαματη - - «βηΐΜβ οιιηι ΑπΛ . . νεη οοπ-αρίε ηυ,τηαμίά ΙαΙια

νίάίηιηχ αΐίηηάε . . Αδαχ ΛΓιιηαιιαιη αηίβα νίάίτηηί Ιαιη τηιΥε (αοίητη, ιιί Ιιιάαεχ ήο-

ηιίηε$ υβηή-βηί Λκο ηανι.

4. Ιιι$$ίΙ — ηαιιοΐβτωη (ίΐα ΑπΛ ; Λ'εη ηαυβη») — ςυϋηαηι ««( . . Αδβχ

Ιιαρί' ραηΐΐο Ιπΐϊυί «ίι; οχρπιηίΐ: ΤψΌ» το^ανχΐ αΐϊφκηι «ί οιιηίτίΐ βί νοοατιΐ αά 5β

«ητη φίί εακί ρήηάραΐίί νύτ ίη ηανι. ΕΙ Λ'αίήαη νβηίί ίΙΙίοο αά βιαη. ΕΙ Τψν$ «'η-

ΙαΎοααυίΙ (ν.η\ βί άΐχίΐ Οαί$ ι$ ίιι ϊη υαήΐαίε , αηΐ χιηάΐ «εηώίί ? | ΕΙ άίχίΐ Εαο - -

ΙαηιαίΙίΙαηιιη (εοά. πΐΓ$υ3 Η\/$ηιαεΙΗαηι>η ; ΑπιΒ νεΓο ατιοοηηη) - - φιαη ηααο:

Λδαχ ΝαΙΗαη η$ροηάίΙ εί εί άίχίΐ Ερο «κτη ΚαΙΗαη, βΗηί Ναχι, βί υεηί ηχιε α βταε-

οία. ΕΙ εταια αρηά Ιηάαεηί, ίΐιΐίεείηχ Ροηίίο ΡίΙαΙο ; αίφιε Ιαιη τηίίδία ετατη ιιί ίτεηι

αά γηιρεταίοτεηχ Γίίΐίπ'αηι εί (εττετη ηηηΐίηηι είυ$ α Ιιιάαεα Άοτηαη. 8εά εοηΐταήια

νεηΐνί ίίίρετνεηχΐ ηιε εί άχιχΐΐ νιε ίη Λ«ηο ίοοωη, ιιί ιιίιί 3ίηι ηεαείαηι.

5. 5ί αίί^ιιαηίίο — ίη [αοίε ΗαΙκο ουπι Απιΐ) ; ηεςυε (Ιϋΐ'π-ι Αδαχ . . \'εη

5< αί<9ΐιαη(1ο ρο$ίε$ ΗετΙατη ίη«ίηι>β αιιί οίί^υαη» ρί^τηβηίοηιηι οιίΓαιη ρτορίετ ιη/ίΓ-

τηίΐαίετη εοτροτί$ πιει ^ιιαβ *5ί «η (αείε ηεα \ ηιιιΐίίί 6οηί5 ετο^ατεηι Ιε: Αδβχ άα-

Ιητχΐί ι$$ετη ίίδί Γβπιιιηίταίίοηίί εαιιαια ιίηε υΙΙο «Ιιώίο ώηίιιηι αιΐΓί νεί ατ^εηίί φιαη-

Ιχιτη νεΙΙεβ, ρο)Ιεααμε Η εαεη άηείυηα ίη ρταειεηΐϊατη ΤΐΙετχί ίηιρβταίοπί. ΑΒ Κοο

ιηάο Ιοοο ΑδβχΙ» πιιιΐΐο ϋΓενΐοΓ εβί ΐη (ηκίοπϋη ΝαΐΚαη» ΙιίδΙοππ ηιιαιη Αδβχ :

Ιπιο υδςαε νεΓΟ ηοη Η» ^τανίΐβΓ ιϋίΓειοΙιηηΙ.

ϊ'ΛΑίί%. αροοΓ. «*ιΙ. ΊΊμεΗ^ιμΙπγΓ. οο
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ει ΝοΙΗβο Νεδείο, ηείριε Ιβΐϊβ ηονϊ, <1υπιϊηε, φΐηΐϊ» ίυ ηιίηϊ

(ϋείδ. 8ε(1 Ιβηιεη 8Ϊ ίίιϊδδεδ ρηιείεπίο ΙεηιροΓε ϊη Ιεηίδβίεηι,

ϊΒί ϊηνεηϊδδεβ εΐεείιιπι ρι*ορηεΐ3Πι, οιιϊ ηοπιεη θγλΙ ΕηιαηιίρΙ:

ίρ3ε εηϊπι ββΙναΐΏ ΓηοΐρΙ ρορυΐυπι η ρεοοίΐΐϊδ εοιιιπι. (^ιιϊ ρπ-

πιιπιι βί^ηυηι ίη €;πι;ι (ί;ιΓιΙ(';κ• (1ε ;η|ιι.ί νϊηιιηι Γεεϊΐ, εΐ νειΊ)ο

8ΐιο ΙερίΌδΟδ ιιιπικΙ.Ίνϊΐ , η.ιΐο Γίΐεεο οοιιΐοδ ϊΐΐιιηιϊηηνίΐ, ρηπι-

Ιγΐϊεοδ 83Π3νϊΐ, (Ιαεηιοηεδ είΐυ^βνϊϊ, ΐΓεβ ηιοΓίυοδ δΐΐδεϊΐβνίΐ:

ηιυΙϊεΓεηι ίη ηθυΙίεΐΊΟ (ΙβρΓεΗβηδηηι , πιιΓπ;ιΙ;πιι 3 Ιικίηεϊκ οΐ

Ι;ΐ|)Ί(1;ιιοΙιΐΓ, 1ΐ1>εΓ3νίΐ: εί αΥιατα ηιυΙϊεΓεηι ηοηιΐηε ΥεΓοηϊοβηι

α,ικιο δ;ιη^υϊιΓΐ5 ίΐυχιιηι ρ3ΐϊε1)3ΐιΐΓ (1ηο(1εεϊηι ;ιηηϊδ εί βεεεδδΐΐ

3(1 εαπι τείΓΟ εΐ ΙεΓι^ϊΐ ίϊηιΙίΓΪηηι νεδίϊηιεηΐί εϊπβ, εΐ δηηηνϊΐ

εβπι : εΐ (1ε ηιιίηφίε ρ;ιιιϊΙ)ΐΐδ εί άιιοΒηβ ρϊδεϊΒυδ φΐίηοριε ιτιϊΐ-

Ιϊα ηοηιϊηιιιη δαίϊηνϊΐ, εχοβρίϊβ ρηΓνιιΙϊδ εί ηιιιΐϊεποιίδ , εί τε-

ηιηπκοιιιηΐ άε {τη^ηιβηΐϊδ (Ιιιοίΐεοϊηι δοορηϊηί : ϊδΐ3 οηιηϊη βΐ

αϋ;ι ηιπ1ΐ3 βηΐε δυ.3ηι ρβδδϊοηεηι οοηιρίεΐ» βιιηΐ. Ροδί ΓεβυΓ-

Γεείϊοηεπι 3υ3ηι νΐίΐϊηιυβ ειιηι ίιι εβΓηε βίειιΐ 3ΐι1ε Γυεπι!.

7 Όϊχϊΐ 3η1εηι Τϊΐυβ 3(1 ευηι ΓΚιοπκκΙο ΓΡβιιιτεχϊΐ η ηιοιίυϊδ,

φΐϊ» ηιοιΊυιΐδ ίαίΐ? Κεδροικίεηδ ,ιιιΐοηι ΝηΙηβη άΊχϊΐ Μ.ιηϊ-

ίεδίε ηιοΓίααβ ίαϊΐ εί ίη ΟΓαοε δϋδρεπδΐιβ εί ϊΐεπιηι (1ε επιοε

(Ιεροδίΐαδ , ε( ρεί' Ι ιεβ (Ιΐεδ ϊ.ίριπΙ ίη δερυΐατο : (Ιεϊικίε ιτμιγ-

τεχΐΐ 3 ηιονίυϊδ, εί (Ιεβεεικίϊΐ 3(1 ΐηίεΓηαηι, εί (κιίπηπΊιηκ εί

ρΓορΙιοΐ38 εί οιηηε §εηπδ Ηυηΐ3ηιιιη ΙϊοείΆν'ιΙ : (Ιεϊικίε ηρραηιϊΐ

(ΙϊδοίριιΙίδ δΐιϊδ ι•Ι ηιηηϋυεηνϊΐ ειιηι ϊΙΙϊδ: (Ιεϊικίε νϊ(1εηιη( ειιηι

6. Λ'είοίο - - ηιί/ιί ιΐίείί: ηπιίΜίεΓ Αδβχ Ο άοηήηί νή, 190 ηοη ρο5ίυη» ήιιχ-

ηιπ' ιιίίατη Γβιΐί είηίτηοιίϊ, ηιφιι ηονϊ /αΐι'ιιηι ιμήκμιαιη | ΕιηαηηαΙ: Α5αχ άοιηίηιι:

ίείϋί ('/ιπϋίκί | @κί ρηηιυηι ίΐ<;ηι/ιη ίη ('αηιι (νεη αηα) ΟαΙ. Αι ηφια ^Υβη αιΐιΐ

ίη) νικητή [ιοίί — Ιίρτοιοι τηιτηάανϋ — ραταίι/ί. ιαηαυϊΐ (ϊη !ρ»ο οοάίοε νεπ> ε»1

ίερτω. »αηανίΙ — ραταΧ. ηιηηάαν.) — ήι (εοάεχ άι) αάαΙΙβήο — βί ίί/ιρι' /ίπι-

ύτίαηι (ϊΐβ Αιυΐ) ; νεη ΙιΙί</ίΙ βιζη» βπΛΗαιη) - - βί ΒαηαυίΙ «ατη («ϊο ΑηιΙ> ; ϊΐεηι νβη

οίπίδίο εατη) - - οοτηρΜα ίκη' . . Αδβχ 1)Γενίίΐ5 βίε : αίφκ ιΙίαπι (ρπιεοεάίΐ Λϊο

ίρϊβ «αΐυιιιη (ιοΗ ρορϋΐιιπι $αητη α ριπαΐίχ βοπ«η) >ιιο ι*γ6ο τηχιηάανίΐ Ιΐρτο$οί ίΐ

ΗΙιιηιίηανίΙ. οαιοοί β( ηνοεανί! τηοτίιιοί. ΕΙ φιαΐάατη [αηίηα ραΐκύαίιιτ βιιχχιτη }αη-

,^Μίιι» άηοάιήτη Μίηιια, ηοηιΐηε νετσηίοα, «/ αοααίΐ ηΐη αά ειιηι εί ίείί^ίί ^ηιΙ>ηαηι

υβίίίπκηΗ είιΐί, εί ίίίίοο ρετ Λοο 8αηα/α ειί. Εί $αΙίανίΙ φιίηφκ ηιίΙΙία Ιιητηίηιιιη

'ΐηίηψιβ ραηί&ι» εί ΛηοΙηΐί ρί$εί6ιΐ5. ΑΙφιι ίιαεε οιηηία αίφι» ρίητα αΐία οοηιρίεπ'

αηίβ ίΐιαηι ραίίίοηειη.

7. ίΗχίί αι,ίρηι τίίιυ βίο βχ Α,ηΐ, ; γβη «ο . ρ^^ αηίειη είίαηι φιοτηοάο η•

«ΐίΐτει»! α τηοτίιιίί βί φιοιηοάο οεοώω /Ήίί εί ϊη <τι«;ε 5ΐι.<;ιειι»Ίΐ.« - - ^ΐη Ιιίβ ηοη ιΙΐΓ-
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ίΐχΐ'βικίβηΐρπι ΐη εοείυηι. Ει βίε νεπίηκ εβί, ηοε οηιιιο ςυοιΐ

ϋΐεο νοΙ>ΐδ. \Ί(1ί ε§;ο οειιΐίδ πιεΐδ βΐ ΙοΙβ (Ιοηηΐδ ΙϋΓαεΙ. 8 Εί

ίΐΐχίΐ Γϊ(ϋ8 ΐη νειίηδ δυΐδ \3ε ΐΐΐίΐ, ΤίΒεπ ΐηιρεΓβΙοΓ, ρίειπίδ

υΐεεί'ίηυδ (Ί η ΙερΓ3 ίϊΐ'ειιηκίαΐυβ, φΐίη Ιαίε δεηη(1α1ιιη] οοηι-

ηιΐδδυηι εβί ΐη ΐ'β§ιιο Ιυο; ηυού !«1ε8 1ε§;ε8 ίη Ιιιϋαοη Γεείδΐί,

ίη ΙεΓΓ3 ηαΐίνίΐαΐίδ ιΐοηιίηί ηοδίη Ιεδυ Οηιίδΐί, αηΐ βρρΓεηεη-

ιΐεπιηΐ Γε§επι εΐ ^υβεΓηηΙοΓεηι ρηριιΐηπιιη οεεί<1εηιηΙ, εί ηοη

ΓεεεπηιΙ ευηι νεηίΓε αα" ηοδ ηΐ Ιε ευΓβΓεΙ «ι ΙερΓ» εΐ ηιε ηιυη-

(ΙβΓεΙ 3ΰ ίηππηϊΐηΐε ηιεα: ριορΙεΓ εμιο(1 8Ϊ ΓηίδδεηΙ βηΙε Ιαοϊεηι

ηιεαηι, ευηι πιεΐδ ηκιιιΐΐηΐδ οεείάεΓεηι εοπιηι Ιικίηεοππη οογ-

ροΓ» εΐ ίη Ιΐ^ηυηι εΓυαιπη δηδρεηίΙβΓεηι , αυΐβ ρεηΓκΙεπιηΙ

ιΐοηιϊηιιηι ιηευιτ), εί ηοη ΓυεηιηΙ ά\%ιή οευΐί ηιεί νΐ<1βι*ε Γαοΐεηι

δΐιηηι. 9 Εΐ ευηι ηοε (ΙΐχίδδεΙ, 8ΐ;»!ΐηι εεεΐίΐΐΐ νυΐηιΐδ (1ε Γηείε

βίυδ Τΐΐΐ , εΐ ΓεδΓιΙυί3 εδί δβηΐΐβΐΐ ο»γο εί ίβείεβ εΐυδ. Ει

οηιηεδ ϊηίΐπηί ψιί ΐυί(1εηι επ*ιηΙ βαΐνί Ι;ιιΐΐ δυηΐ ίη ίΙΙα ηοΓη.

Εχείπηκινΐ» ηηίεηι Τΐΐυδ δΐηιυΐ οιιηι οηιηΐουβ νοεε ηιη§η3 <1ί-

εεηδ Κεχ πιευδ εί (Ιευδ ιηευδ, ηηΪ3 ιιιιιιψκπη Ιε νίίΐί εΐ βηιιιιηι

Γει-ι) αβεεηαβηίεπ» ίη εοείυηι. ΗεΗψι» Εί βίε υετίίαί - - νοδί» εχ Υεη βαπί ; Απι1>

Εί βίε ε«ί οηιηίϊ Ι'ίπίαβ φιατη άίοο ίιδί. Αδαχ !ΐα ρει-§ίΐ : 8(ά Ινάαή εταηί Γερίείί

ίηυίάία εί αρρηηΐηάιηιηΐ ευηι , ε' κηίθΓ(5 εί ροπΗβοα {Ια^ίΙΙατυηΙ ευηι , εί το$α-

ΐ'ίτοηί Ρίίαίκηι ιιί ροαεηΐ ευηι >υιρ(ηάίΓ€ ίη Ιίρτκο ραίίου/ο ; εί /εεετυηί χία , εί

άίάιηιηΐ εί δίδετε νίηυηι οιαη αοιίο τηίχΐηηι. ΕΙ ίρπ ίη επιεε ηάάίάίΐ ιρίήίητη,

εί ροίΐηαο άααηάίΐ αά ίη/ετηυηι 0>ίψΐ( νί$ίΙανίί οτητιε» ίαηοΐο! εί ίίδεταυϊί ήυ-

ιιιαηιηα ρεηυ$. Μ/μιε Ιοιερη άίν($ ίίρίΐίίΐ είυβ εοτρυί, ιΙ Ιηάαεί ροηκτιιηΐ αι-

ιΐοάα ιιί 0Μ5ί<κ1ή•εη! χαριτ ευιη, ηε άίκίρηίί είι/5 «εηίΓεηί αο ταρατιηΐ ίοι^υί.

5ΐά άκο ίη υβτίΐαΐί, εοάιτη οοτροη ςυο «ερκίίΐϋ βταΐ ύίάναη ευηι ΓείΜίτεχι'Μβ ;

«ίειη «οίο ίη νιήΐαΐΐ ευηι εβϊε υεπιπ» <Ιαιηι. | νίάί «00 ιυφίβ 1$ταιΙ εχ νεη ;

ΐ'ΐιηΐ ι ,ι Αηιΐ) : ΟηάίάίΙ αιιίαη ΤίΙιιβ εί άοτηηι είυΐ Μα ; >ϊιιιϊΗ( επ]ΐιο Λδαχ ΓυΓυ,ϊ

οικΙιΊί'Ι οτηηία /ιαεο Ιϋεηί ίϊϊίηιε , εί Ινναη! οαραΐ 5υυπι εί ρΓθ(ιαυ$ ΐΛ ΰΐιτίίΐηνι,

ίρ$ΐ εί /οία ει'κϋ <1οηιυ$.

8. ΕΙ άίχίΐ Γίίυί εΐε: εί ΑηΛ εί Αδαχ οπι ΤίΙιΐΒ. | Καε (ιοί Γίδεη (ΑπιΙ)

οπι) — ςυο(1 ία/ίί /ε^ε* υεηυε ςιιί αρρΓβΛεηίετυΝί (Ηη ΑιυΒ ; Λ'εη ρυοί ΙαΙαη η-

9εηι ίυί<» ρΐεηί ίηνίάία οΜίάανηΙ. Λοο ηιαίυπι /εεετυηί ίη Ιΐττα υΐιί ηαίυ» εϊί άο-

τηίηυί ««5"5 εΛπίίυ». ςυί αρρτίΗεηάιτυηΙ) - - /αοίεη» Μίαιη. Ηβεε ηιυΐΐο 1)Γενϊιΐ8

ϊα Αδαχ Ιε^υηΙιΐΓ. 1\)\ εβί εηίπι ΓεΓε δΐο ίοπρίαιη : Οή, ίί ε^ο [ιιάιαη ϋί εί νί-

ΑίΐΜΐη (αφηι (ίη$ εί ηουειη ευηι, ($0 ιιΙΙιιε ακτή ευιη αεετπηια υίίίοηε εί <Ιβίει•ίί-

«εηι οηιηβί ίηίπΗοοί είω, ρτορ/ετεα αμοά ίΐα ΙταοΙαηιηΙ άοτηϊηιιηι ηοίΐηιτη.

9. Εί ευτη Ηοο άίχίι$ιΙ — (αάα είυβ : βΐπιίΙϊΐεΓ Αδβχ | Εί οπιηεί Ηιβηηί —

ίϋιτ/ΐϊ : Αδ»χ ρηοπίΐϋϊ οιηίββϊβ »ίε : εί εχείαηιανίί είοΓΟ νοα εί άίχίΐ Ι Λβχ (Λ'εη

ρΓαεπι ίυ<|α; ϊΐεπι Απι1>? Ργο εο Αδβχ ώίίεα: ίηνβηϊβδε νϊάεΙϋΓ) -- ηι«υ«: Αδαχ

ΟΚ, ηίο είί «ίτ«3 ίαά(Χ εί ροΚηι ηχ ίί τεείω άιη$ \ φάα (δε<1 ΑιηΒ ςυί) πυη^υαη•

29*
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ηιε ίεοΐδίΐ, ίυβε ιηβ 3πΐϋυΐ3ΐ•ε οιιηι η3νΐ{ρο βιιρβτ 3(ρΐ3δ ϊη

Ιειτηηι ιΐ3ΐΐνΐΐ3ΐΐδ Ιηβε, ηΐ Γ3ΡΪ3ηι νίηθΐεΐηηι (1ρ ΐηΐηιΐεΐδ Ιηΐδ;

ρΙ ;κ1ίυν;ι ηΐΡ, (Ιοηιΐηρ, υ( ροδδΐηι οοβ (ΙοΙριρ οΐ ηιοΓίεπι Ιηβπι

νίη(1ίο3ΓΡ: Ιιι (Ιοηιΐηε Ιγ.ίιΙθ εοδ ίιι ηι.ιιιιι ηιβ3. 10 Εΐ ευηι Ιιορ

<Ιϊ\ϊί;8ο1 , ρι-ηοεερΐΐ «ε ίορίίζ,ιπ. \οε3νΐΐ :ιιιΙειη 3(1 βε ΝαΙηαη

ε! (Ιϊχΐΐ εί ΟικμικκΙο νΐίΐΐδίΐ ΙιηρΙιζ,ιπ ροδ φΐί ΐη ΟΗι-ΐδΙο ει•ε-

<1αηΙ? νεηϊηβ 3(1 ηιε ε! 1>3ρΐίζ3 ηιε ΐη ηοηιίηε ραίπκ ρΙ ίΐΐΐΐ

ρΐ δρίηΐιΐδ 53ηιΐί, 3ηιεη. Ν,ίπι ρΙ ρ£ο ΓιπηΐΐεΓ οτεάΌ ΐη (1ο-

ιιι'πιιιιιι Ιρμιιιι ΟΙιπδΙιπη εχ Ιοίο ρογ(1ρ ιηρο ρΙ ρχ Ιοΐ3 αη'ιπιη

ιικ'.ί : <]ιν.ί ιπιμ|ιι;ιιιι εβί ηΐιιΐδ ΐη υηίνεΓβο ηιιιικίο (ρ Γι ηιε

(ΤΡ.Ίν'ιΙ εί 3 νιιΐιιπ ίΐιιΐδ ηιε δαίνυιη Γεείΐ.

Εί εηηι Ιιορ (ΓιχίδδεΙ, ηηηΐΐοδ ιηΐβΐΐ 3(1 νεβρβδίβηυπι οιιηι

οηιηΐ Γε5ΐΐιΐ3ΐίοηρ νβηίΓε ρυηι νΐιϊδ Γοιίΐδδΐηιΐδ, δΐο ρηπιΓι*

(ρΐ38ΐ α(1 1>ρΙΙηηι.

11 Ταηε νε8ρ35Ϊ3ηυ8 ΙαΙίΐ δεευηι (|ΐιϊικ]ΐιο ιιιϊΙΙϊα νίΐΌδ

3ΓΠ13Ϊ08, εί (:οικ.ΊΐΓΓΡπιιιΙ 3(1 Τίίαιη. Εί οιηι νεηίδδεη! 3(1

οΐνίΐβίρηι Ι.ϋιϊ.κ•, (Ιΐχίΐ 3(1 Τίΐηηι (^υΐιΐηπηι Ρ8ΐ (|υοά ηυο ηιε

νεηΪΓΡ Γεοΐβίίί 111ε 3ΐι1εηι (Ιΐχΐΐ 5οΐ3δ (ριο(1 Ιεβυδ νεηΐΐ ΐη

— η»β (εεαίχ εχ ΑπιΙ) ; νβη φιχα Ιε ηΐίίςκαηι χήάχτηχΐί ΐτιάϊηχχα (ροιϊιι$ ηι^ οτεάχ-

ιΐίτηηχ ?) , (Ι $αΙνχιιη τηε [βοϊίΐί Η οηιηεχ α$Ιαηίε5. Α8»χ : ηαπι ηχηχφιατη νχάϊ εχιτη

ιΐίο οτεάχΛχ χη πιηι , ηχηιιε άιιηι ηιιηο αχιάχυχ ηοτηεη εχχιι, εί ρετ εχιτη $αηαίιΐί αιιιιι. |

χχιόε ηΐί — ίη ηιαηυ ηιεο : Α8«χ ΕΙ Τχ/τχΐ5 ρτοιίταυίΐ $ι ι'η Ιεττατη εί ρτεεη (εοχί α<ί

άοηίηυτη εί χία άχχχί Ο άεια οτηηχροΐΐη! , τεχ οχηηχχιτη Γίαηιη εί άοιηϊηιιι οτηηχιιτη

άοτηίηοηιιη , ίχιρρίχοο Ιε , ρεπηχΐίαί ηιι'Λι' κί ιηι εοηχΌτατη ι'η Ιεττατη χιΐχ ίχι ετα$ ηα-

Ιχΐί , χιί νίάεατη ίχιοί χπίτηκοα εί Λείεατη εοτχιτη ηοηκη εί αίοίίοατ ηιοτίετη ίιιαηι.

10. Εί οητπ ηοο — ύαρίίζαή - - ΙαρΗζα ιηε (ίΐυ ΑπιΙ) ; νβη ΙαρΙίζαή αΐι ίο

[βιΐιΐβ «ί ϋ?] ηνί ετεάίάεηιηΐ ίη εο φιχ άχάΐιιτ β/ιτίίίΐϋ. ΕΙ άίχϊΐ ΤϊΙυι αά Λ'αίΛαηι

νεηί εί ύαρϋζα τηε) — ηχι$φιατη (ΑπιΒ ηΐίη<(ΐια»η) — ΒαΙνιιτη (εάΐ: Α8»χ Εί ρο$1-

ψιαιη ίΐα ρτεεαίιΐί ειΐ, νοοανίί ΝαΟιαη αά βε ι•( άίχχΐ Η Επε, φιοηιοάο νίάϊιΗ εο$

ύαρίχζαή (}χιχ ετεάχάεηιηί χτχ Οητίίίιιηι ? \'εηχ εχίο εί 1>αρΙχζ<χ ηχε , χΛ Ιοίο οοτάε τηεο

ετεάαπι χτχ ιίιμι : ηαπι ιιχιηψιαηχ νχάχ εχιτη εί Ιατηετχ ιαηχιτη τηε (εάΐ. Τχιτη ΝαΟχαιχ

αοοείήΐ αά εχιτη εί ύαρίχζαχήί ειιτη ίη ηοηι'ηβ ραίΓίί εί (χΐχχ εί ααηεΗ ιρχήίχα, Η β6-

«ίιιίίί αο εο ηοτηεη Τχ/τχ , εί νοοανίί εχιτη χη οαρίχιτηο εχχα ΓίΙιηη , φιοά είΐ ίη τχοιΙγο

Ιχτιαχια Ρι'ιΐί. Ι)ρ ηια(α(ο Τγη ηοιηϊηε ηίΗϊΙ Ιε^ϊΚίΓ ίη Α8αχ1>.

Εί οκηι (ιοο άίχίχιεί οίκ : Λ8αχ Εί Τι'ίιΐί τηχίχ! ηχιηίχοι αά ιοοχχιτη ΐτηρετχχ, ηο-

«ηίηί νίίί)Πίίσ/ιι<η» , φιχ είχαχη αεηΐχίϊβ εταΐ ; εί ιχτηχιΐ \τε νοίεοαηΐ αχιχοερίχιτί εχρεάχ-

Ιχοιιετη ηιχΗΙατετη.

11. Τιιηο ναρααίαηιΐ! βίο: Α8αχ οιιπ» αερίετη τηίΙΗοχι$ αηηαΐοηιτη χήτοττιτη \χλ-

1>β(. | Εί οιιιη υ6τιί.«?εηί -- Εχϋχαε (οοιΜ. Η1>χε) : Αδβχ εοηβεηΐίΐ, ηίβί ςιιοΗ χ•ε-

ηίΜίί Κβ1>βι. | άχχϊΐ αά ΤχΙιιτη - - (εοχαΐχ βχ Υβη ; Λπώ χηίεττοαανχΐ (ταΐτετη ιχιχιτη,

ηυίχηατη <•.«, ! ,εηηο ρτο αχιο ιβηίΓβ «ε βοχαεί αά >ε . . Α8ι.χ αΙαΙχηχ χηίεττοαανχΐ

ηηχ,Ιηαη, «•5.ν/ ρτορίετ αιιοά ατεεαχετχηΐ εχιτη Ιατη (εαχτ,αΜιτ. \ 111ε αχιίετη άχχ* βίο:
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Ιιιιιΐί• ιιιυικίιιπι, εΙ ίη ΙικΙ.ίγ.ί ίιι Ιοεο φιί οϋείΐιΐΓ ΒεΐΗΙεεηι ηα-

Ιιΐ8 εδί, εΙ (Γ3(1ίΐυδ ίιιίΐ α ίικίηείδ 61 {1θ!*<•1ΙηΙιΐ8 εΙ επιοίηχηδ

ίη ο.ιΐνβπο ηιοηΐε, εΙ Ιειίϊα θίε Γεδηιτεχίΐ α ηιοΓίυίδ: εΙ νίίΐε-

Γϋη! εαπι (Ιίδοίρπίί εϊυβ ίιι ο.ηΙιίπ οατηβ φι» ηαίιΐδ βδ! : εΙ πΐ3-

ηΊ(θ5(;ινί( 5β (Ιΐδείρυΐίδ είυκ, εΐ (.τ«1ΐ<]οιιιιιΙ ίιι ειιηι. Ε» ηοβ

ψι'κΐηιι νοίιιπιιΐδ (ΙίκείριιΙΐ είυδ Γιεπ. Ναηε εαπιυβ εΙ ιΙ<•Ιι\ίμιιιν

ίηίηιϊιοδ βϊνΐ8 (1ε Ιεπη , υΐ ηοηο οο^ιιοδοβηΐ ^αί» ηοη ββΐ δί-

ηιίΐίδ (Ιοηιίηο (Ιεο ηοδίΓο δυρεΓ Γαοϊεηι Ιειτβε.

12 ΟοηδΐΙΐο αυΐεηι ϊηΐΐο εχΐεΓυηΙ άε είνίΐβίε Ι,'ιΙη;η• ο,ιΐ3ε

ίΙίοϊΐυΓ ΒυΓ^ϊίΙβΗλ, εΙ βδεειιά'επιηΐ ίη ηβνί^ίο εΙ ρειτεχεηηιΐ

ΙειΌδοΙίηιβηι, εΙ είΓΟοηιϋεα'εΐϋηΙ Γε§ιιυηι ΙυιΙοεοΓυηι εΙ εοερε-

ΓαηΙ πιίΐίεΓε ίΝοδ ίη ρεΓοϋΐΐοηειη. Οπηι ηαοϋδδεηΐ νε^εκ 1υ-

(Ιηεοπιιη εοπαηι ορεΓ3 εΙ <]ίδδίρ3(ίυηεηι Ιβτΐ'βε, ΐιτιιίΐ ΐίηιοι•

8ΐιρει• εοδ εί Ιηι•03ΐί δυηΐ νβΜε. Τυηε ΑΓοΗεΙβυδ εδί ΙιίΓυβΙιΐδ

ίη ΜΊπιοιιίΙιιικ βυίδ εΙ (Ιίχίΐ ΓιΓιο δΐιο ΪΊ15, 3εείρε Γε»ηυιη ηιειιιη

«Ί ιικΓκ;ι "ιΐΐιιιΐ, εΙ ηρρπΊιΐΜκΙε οοηδίΐίυηι πιπί βΐίίδ ιε^ίΒυδ

οριί βαηΐ ίη 1επ•α Ιοαβ,. υΐ ροδδίΐίβ εν3(1εΓε (1ε ίιιΐηιίείδ ηοδίπδ.

Εΐ εηηι Ηοε (ΙίχίδδεΙ, ενβ^ίηανΐΐ ^Ιίκίπιηι κιηιηι εί ίηεπουΐΐ 8ΐι-

ρεν ΐ'ΐιιιι, εΙ Πεχϊΐ ί^ΙαοΊυηι δυιιιη 3ευΐίδδίηιυιη εΙ ίηδεΓυίΐ ίη

ρεεΙοΓε δΐιο, εΙ ίιιΐΐ ηιοΓίπυδ. 13 ΓϊΓιιΐδ ηυΐεηι εοηϊηη§;ίΐ δε

εηηι βΐίϊδ ιε^'ώυδ ο,υί δυο ίρβο 6Γ3ΐιΙ, εΙ 3εεερεπιηΙ εοηδίϋυιιι

Λ3αχ ΤϊΙη$ ταροηάίΐ η (1 άίχίΐ ΟΗ, φιίά ηοη οοηίϊάβταβ ίη οοηΐι' Ιιιο, ίί άβοαη

αηά€Τ( ίη ονιηίροΐιηίοη άαιιη βί νίνιιιη ραίητη, βί φιοτηοάο ιαΐναΐοτ €ηή$1υ$ βίιιι

ίίι ι ηα/113 ιταΐ ίη Ιηάαια , ίη Ιηάαιαι οίνίΐαΐι ΒβίηΙββπι , (Ι φιοηχοΛο Ιιιάαιί βαριΙΙα-

υιηιηΐ βιιπ» βί ϊΐϋρβτκϊβΓκηί ίιι οτΐίβε , ρβΓ χηνίάΐαηι , βί φχοιηοάο ροίΐια βιιπ-βχίί α

ηιοτ/1115 ΙιτΙία άίι ; βί άίαΠραΙί βίιΐί εί ρΙυτίΒ αΐίί ρυίΙΙιαι• νϊάϊηιηΐ ηιιη ίη αιιΐηιι

νατηε ίη ιρια ιταΐ αηΐΐα ; (Ι ίηΐτα ΐ[ΐιαιΐΓα<μηΙα άίιι ροίΐ Τ£5ΐιπεο1ίθ7ΐειιι ειιαηι ιϊχι»,

αϊ άϊχήριιΐίι $ιι\5, ίί η οτηη(5 ιϊάετηηΐ «6ί αιαηάίΐ ίη οοιίιιτη αιηι νκΐβΐια ροΐίίίαΐί.

ΛΙφιι 190 $οίο ηαη ί$3ΐ νιταηχ άαιτη. 5«ά νιηί , /ϊαηιικ ατηου βίυ$ άίβοίριιΐί , Η

ΐαηαΐί ΐΐ νΐοαοαηηιτ ηηη Η (Μαηιηηχ οιηηα ΐΊηα ίηίηάοο! άΐ νίνα Ιίττα , η! υηιικα

ηαίίοηίί ίη ροϊίίτιιηι α><]ηο5οαηΙ βί α^ηοκαηΐ, ηχΐίφκαη ίη Ιεττί3 5ΐπιί/«ιιι β»Μ5 φιειη-

φιαιη αρραηήίΒβ.

12. 6'οηηίϊο αυ/ί»ι ίηίίο (Η»εο βχ Λπι1> δΐιηΐ ; νβη οοιπιρίο ηΐΐ ηϊβί Λ'ιι(ο) - -

φΜ( άίαΐητ ΒυτρίάαΙΙα (ΑηιΙ) οκτρίάαί) -- '8«πί ιαΐάβ: κίπιίΐίίοι Λ8;ιχ , ιιίϊί « ι >ιι χ Ι

ηοα ΗβΙ)Βΐ φιαε άίο. Βητρίά. | Τιιηε ΑτοηιΙαηι βίο : Αδαχ ΕΙ Ηιτοάβι ηχ ίία Ιίηκ-

/αοίΐίί 6ίί ιιί (Μοβτεί Ατοΐκίαο βΐίυ ινο εΐο | ίιιάίοα ίΙΙηά ι•\ Απιΐι ; Υοιι ιικΙηίι <ίπιι

| ιναρίηαυίΐ - - ηιοτίιιυι εχ ΛΠι ; Ληιΐι αιιιιιΐΊΐΐανιΙ (β'η•) Ιαηααη ηιαηι ΐΐ /ίχί' βαιη

ίη Ιατα , ιΐ ίαοΐανίΐ κ 3ηρατ εαιιι εί ιηοτΙ\αι$. δίπιϊΐϊι <•ι- Αδαχ.

13. ί'ίίίκϊ ΐΜίαιι — οοηάηκτηηί (ακ ; ύβεδβκ ;ι1ίΐ|πϊ<1 υϊιΙϊΙιιγ) — αηηώ 5ί-
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ίηίΓ» βε εί εοικίυχεπιηΐ ιπΙγ» Ιεπΐ83ΐεπι ευηι ηρΐίιικιΓιΙκι* ευ-

πιιη ςυΐ ίιιεπίΌΐ ϊη εοηβίΐΐο βαο, βΐ δΙβΙεΓυηΙ ϋ)ί(1εηι αηηϊδ

δερίεηι. 14 ΟερενοηΙ ηυΐεηι οοηκϊΐίυηι Τίΐϋβ εΐ νεδρβδΐβηιΐδ

αϊ οίνΐΐ3ΐεηι ίΐίοπιηι Γ.ίη:ιιιη<ΐ3Γ6ηΙ. Ει ίΐ3 Γβοβιτιηί. Ιιηρίεΐίδ

3ΐιΙειη δβρίεπι βηηίδ 3§;§Γ3ν3ΐ3 εβί νβΜβ Γβηιεβ, εΐ ρΓΟ ηεοεδ-

δϊΐβίε ρ3ΐιίδ οοερεπιηΐ 1επ•3ηι εοηιε(1βΓε. '5 Τυηε ο'ηιηεδ ηιϊ-

Ιίΐεβ ψιί ΓυεπιηΙ (1ε φΐ3ΐυοΓ Γε^ΐΒϋδ 3ρρι•εΗεη(1επιηΙ εοηβί-

Ιΐιιηι ϊηΐΓ3 8β εί (ΙίχεπιηΙ Νοβ αιιίεηι ηιοηΐηπ βητηιιβ: <]ΐιΐ(1

ΓβάεΙ ηοΙ>ίδ <1ευδ? 3ΐιΙ φΐϊίΐ ρπκίεβΐ ηοΒίδ νΐΐβ ηοδί™, φΐΐ»

νεηεΓυηΙ Κοπκιηΐ ποδίπιηι Ιοεαηι εί §;εη1εηι 3ϋ(•ίρεΓε? ΜεΓιιΐδ

681 ηοΐιίδ αϊ ηοδηείίρδΟδ ΐηΙβΓΓιοΐΒΐηαβ , φΐηηι (Ιίοηηΐ Κοηιηηΐ

αιιοίΐ ίΙΙι οεαΐίΐίβδεηΐ ηοβ εί ΓεοΐδδεηΙ βαρεί* ηοβ νϊείοπηπι. Εί

εχΐΓ3χεπιηΙ ^Ιαιίϊοδ δνιοδ εί ρειτυδδεπιηΐ δε, εί ιώογΙιπ δυηΐ

ηυπιεΓΟ (Ιυοίΐεείηι τηϋΐΐ» ηοηιΐηυπι εχ ΐρκΐδ. ,6 Ταηο ίηοΐυχ

βδΐ ίοείον ηΐ3£ηυδ ίη είνί(3(ε ϊΐΐβ βχ οβίΐανεπβυδ ΠΙοιηηι πιογ-

ΙποΓυηι. Εί ΐίπιιιεπιηΐ ΓιηιοΓε ηιο§;ηο ναΐίΐε ι-ε^εβ εονυπι ιΐδ-

οριε 3(1 ηΐ0Γ<επι, εί ηοη ροΐαεπιιιΐ δπβΗηβΓβ ΓοεΙοΓεηι ίΐίοπιηι

ηεε δερείΐιε εοδ ιιεε Γοηβ εϊνΐΐβίειη ίΙΙοβ ρΐΌΪίεεΓε. Εί (Ιίχε

πιηΙ ίηΐΓ3 86 (^υΐίΐ Γααεη)ϋ5? Νοδ ({υίίΐεηι Ιπκΐίιΐϊηιιΐδ ίη πιογ-

Ιειη ΟηπδΙπηι, εί ϊηηι ηοδ 3(1 πιοΓίεηι 1γ;η11Γι δΐιηιυδ. ϋεείί-

ηεαιυδ αηρϊΐίΐ ηοδίιη εί Ιτ3(ΐ3ηιαδ εΐανεδ εΐνΐΐβΐίδ 3(1 Γιοηιηηοδ,

(ριΪ3 ϊβηι 3(1 ηιοιίβπι ΙινκΓκΓιΙ ηοδ άευδ. δΐηΐίηΐφΐε 3δοεη«ΐ6-

πιηΐ πιυΓΟδ εϊνϊΐ3(ίδ εί εΐ3ηΐ3ν6πιηί οπιηεδ νοεβ ιηη^ικι (Ιίοεη-

ίεβ Τΐΐε εί νεδρβδίβηε, βοοΐρϊΐε εΚινεβ ανίΐ3ΐίδ, (ρΐ3ε νοβΐδ

(13136 δοηΐ ρεΓ ΜεβδΪΒητ ψιί (ΙίοίΐυΓ ΟΗπδΙιΐδ.

ρίετη: Αδβχ £1 Ληηύαχΐ) ρΧϊη$ ει'ϋί νηύΐ οιιηι αΐίχβ Γε</ι'/)ΐ« (ριχ ι-ρρηαίχιηί ρΐτ ΙοΙαιη

ϊνάαΐσηαη Ιιτταη, εί οηχηα (ιοιηιηί οοηάΚυτη εί ΰοηίΙΗαιηιηΙ χιΐ ΐί ίριο$ οοηοΐυάί-

ΓΡ«ί ίη /επίίαίειη οκηι οιηηί ρορυ/ο βίο. Ιίη εταπί ρτνηηηι οοΐοη^ιι οοΐο Γΐρηοηαη

αιη οιηηί ροριιΐο φιί ίοαΐ οιιηι β» , (Ι τηαηειηιηΐ χηΐια 3(ρΙεπι αηηο$. χ -

14. Αδ&χ 8(ά ρηιίΐιηΐία σηνίΐ οηιη Τϋο Η Υαραιχαηα, ϋα νΐ τηοχ ρίτΐΐίϊίτα-

Γίηί οτηηϊα Γββηβ βί ηάίρετεηΐ ίη ραυρατίαίαη. ΕΙ [αοίηιη ?«( Μίανο αηηο «ί ηιορηα

[αηκί .ίκρβητιιϊΓϊί ί05, ίΐα \ιΙ οοηκάΐτιτΛ Ιΐτταχη (Χ ραηηήα ραηίε.

15. Αδβχ 8€ά ρηηορβ» ηιίϋίαιη; φι\ βταηί «η /(πυα/εοι ί( φιί «τοπί <κΐο η-

βηοηιτη , αφϊηιηΐ πιαϊυτη ΰοηήΐίιιιη ίηίβτ 5β βίο. Α Ιαΐϊηο ΙβχΙπ ηοη ϊι» ϋΗβΚ ;

ηϊίϊ (]αο(1 ίη ίϊηο ΙιιιΙιοί ηηάίΐίηχ ηιίίίία.

16. Τηηο (αοΐνι β5ί - - εί ι'αηι ηοβ (ϊ(α ρΓΟΓβυβ Α8αχ; ΑπΛ εί ηα»; λ'βη »η-

ίΓΟ [>ηίεΓεα?] ηο«) - - ρετ Μ&ήαηι ς[ΐκ άίάίιιι- (7ητώίκ5: ίη Ηϊϋ ηϊΗϋ ρ«ί (}μο {>™-

»ϊΐβΓ ιϋΙΙΉαΐ Αδβχ α Ιβΐΐηο ΙβχΙιι.



νίΝΟΙΟΤΑ δΑίΛΆΤΟΒΙδ. 453

17 Τηηο Ιγ,κΙκΙρπιιιΙ δε ίη ιηηηΐυυδ Τίΐί βΐ νεδρβδϊβηί,

εΙ (ΙίχοπιηΙ Ι)ϋικ1ΐ(.•;ιΐρ ηοδ, ευηι (ΙεΙχ'ίίπιυδ πιοπ, φΐϊη Οηπ-

$1υπι ηοκ ίιι<1ϊ(:;ινΐηιιΐΝ εΙ δϊηε (:.ίιικ;ι ΐΓ3(1ιΙιΐ5 Ιιιϊΐ. Τίΐηδ ρΙ

νεβρΛδΐβηιΐδ 3ρρι•εηεη(1επιηΙ εοδ, εΙ εχ ρβιΐε Ιβρίίΐανεπιηΐ, βΐ

εχ ρβΓίε χυχμεικίοπιπί ΐη Γι^ηυηι, ρείΐεβ δΐίΓδυπι εΙ εβρυΐ (Ιεοτ•-

δυηι, εΙ Ιαηι-είδ ρεΓειίδδεηιηί εοβ; ηΐϊοβ 3ϋ1επι ΐΓβα'ία'εηιηΙ ΐη

νεικίϊΐίοηεηι, εΙ «Ιίοδ (ΙίνϊδεΓυηΙ ίηΙβΓ δε, εΙ ΓεεεηιηΙ φΐ.ιΐιιοι-

ρβΓίεδ δΐευΐ εΙ ΐΐΐί ΓεεεπιηΙ ϋε νεδίίπιεηΐΐδ (Ιοηιίπί. Ει <1ίχε-

ηιη! \'εηάίάεπιηΐ (^ηπδΐυηι (ιί^ϊηία 3Γ§εη1είδ, εΙ ηοβ νεη<ΐ3-

ηΐϋδ Ιπ^ϊηΐη εχ ΐρβίδ ρι*ο ιιηο αΌηηπο: εΐ βίε Ιεεεπαιιϊ. Εΐ

οαηι Ηοε ΓεείδδεηΙ, βρρΓεΙιεηϋεπιηΙ οπιηεδ Ιειτββ Ιυ(ΐ3ε3ε β!

ΙεΓϋδ,Ίΐεηι.

18 Τυηε ϊηα,υΐδίΐΐοηεηι ηιΐδεΓυηΙ (1ε Γ3θΐε δίνε νπΐίια ΟΗπ-

βΐί, αυοηιοαΌ ροδκεηΐ ίηνεηίΓε ευηι. Εΐ ίηνεηεπιηΐ ηπιίκτρηι

ηοπιίηε \ΓεΓοηίε3ηι ΗβΒεηΙεηι βιιηι. Ταηε βρρΓεΗεηίΙεπιη! Ρΐ-

Ι;ιΙιιιη εΙ ηιΐδεΓυηΙ ευηι ίη <•,ίπ:ρπ•ιιι ειΐδ(θ(1ίεη(1υηι 3 φΐηΐηοΐ"

ί|υαΙοΐΊΐΊοιιϊΙ)ΠΝ ηιίΐΐΐιιηι 3(1 οδΐΐυπι ε3Γεεηδ. 19 Τηηε βταΐϊπι

17. Ταηο Ιταά'ιάΐτηηΙ — ίχαρεηάετηηΐ ίη Ιίαηυηι (ϊι» λπΑ ; ν«η ίη Ιίρηο, βοά

Λ Ιιοο ϊη<1ε Ιοοο ιΐ5Γ|ΐιβ ϊιιίιίιιιη ίιτίίοηΐκ 26. ίη οοιίίεβ Λ'εηεΙο ΙβχΙηβ ναηε Ιογ-

ΙκιΙιΐϋ <■!>(. ηκιχίηιοψιο εο (]ΐιοά ΙίΙιιηιίιΐί ΓοΙϊιι εχειηρίϊ >οϊ ρεπηίβοιπί. Ι.οπιηι /■"/

άίχεπιηί ΫεηάίάεηιηΙ αίψιβ εΙ «ο [ιοατιπί εχ Λ'εη δΐιπίϊϊ ; ιηιιΐι η Βι-ενίιι» ΑηιΙ> 8Ϊο :

ίί άαοαηί ίνάεοί ΙήρίηΙα ρτο ηηο άεηαήο) — Ιηάαεαε εΙ ΙετηιαΙεη: Α8βχ ΕΙ οϊΜη

Λαίο άίχίαεηΐ, χίαϋιη αρρτεηεηίί ιαη! ηηιΐίφιι Η ΙίραΙί εΙ ηηάΐφιι ΙαρίάαΙί; ίί αΐϋ

$ιι$ρεηΗ ιαηΐ ίη ατΙιυήΙ>ηί ατίάά, ρεάε$ βια-ιιαη εΙ εαρίΐα Λεοηιιπι, εΙ αΐίί ρετοηαί

ίκηί Ιαηεείί, εΙ αΐίί υεηάίΐί ρτο !ετν\3, ει αΐίί άίνίεί ίη φιαίηοτ ρατίει ηιιενιαάηιιχΙηΌΐ

ίρή άίυί$εταηΙ ίη φιαίαστ ρατίεί &αΙυαΙοή$ νε3ΐα. ΕΙ ΤίΙια εΙ Υ'εψαίίαηΗ» οερεταηΐ

οοηίίΐίιαη «ί Ινάαεοτιιιη τείίφιοτιαη ΙήρίηΙα υεηάετεηΐητ ρΓΟ ιιηο άεηατίο, ρτορίετεα

φιοά εηιίχίεηΐ ηοϊ'πιηι 8αΙναΙοτεηχ ΙήρίηΙα άεηατίίί α Ιυάα ίρήχη άί&κνρυΐο. ΕΙ 'ί'ι

Ιηχ εΙ Κβϊραίίαιικί οοοηραυεηίηΐ οιηηι$ Ιεττυ! Ιιιάαεαε.

18. Τκηο — /αοίί αίνε (ΙΐΗβο οιη Αηι1>) — φιοπιοάο α8(]αβ ίΐιιη (ίΐ» ΛηιΙι;

Υβϋ «Μ βιιη» ιιιινιιι'η: ροΐιιίειεηΐ) -- βατοεήί: Αδβχ ΕΙ άίΙίρεηί€Γ ίηςιιΐΜ«6Γΐιηί αη

(οτΙε Οιί ε$$εΙ αΐίαηίί ί;ιιί ΙιαΙεηΊ ιιιίΓαοιΙοααι τεΙίφιία% 8αΙναΙοή$ άε νείΐε είιι$ νεί

αΐίαβ τω ρΓίίίοίΟ.» ; εΙ Ιαιη άύίρεηίίτ αμαεήνετηηΐ «ί ίηνεηίτεηΐ ηιηΐίετεπι ηοιιιιηε \'ε-

Γοηίοαηι , «ί Ηαεο εταΐ βάείίί ϋηήβΐίαηα , <ϋΙιτ/α (ί ηοηοταΐα <Α οιιιηϊ ρορηίο. ΕταΙ

εαάΐτη νετοηίαι αηαε ΙεΙίρίΙ δαίναίοιί» νεβίεηι εοφιε ζαηαΐα ε$1 α /Ιιι./ιι ιαηριιίηίι.

£α ΙιαΰεΙιαΙ ρατίίοαίαιη άε νεαίε ΗαΙναΙοτίί εΙ ί,ιιιηοιο Ιοοο ροηεΰαί, εΙ αε»ΙίηιαΙ>αΙ ςικκί

ε3>εΙ ι/'.ν<; ΟιτίιΙί (αάεβ. ΕΙ ΐίΐιια εΙ νε$ρααίαηη3 ηιϊχιίίιιιΙ αά ινιηι, εΙ ί;>5α σιαηηί

ποη ίώ αΐίααοί άίει, ηιαμε ά\αη ΥοΙαήαηχίΐ ίιιψεταΙοΗί ουρηαΐαχ νεηίε\>αί:' αίαηε ίη

ίίΐο ίηίετναΐίο οεειψαΐί εταηί ηΙ ευτηρϊεηεηάετίηΐ ΠΙαΙιιη» , εΙ άιιχετιιηΐ ενη\ ίη+οανεα

[εττεα ίη ηιΐηιιι ΰαιηα$ειιτη , ϋίαμε ϊηοίηίετηηΐ ειιηι ηηα οαηι οανεα ίη οατοεη πκι-

ηίίο, «ί οΜικανετηιύ κιαΙοάε$ αβ, ροΗαπι , ιιιίΐίΐεχ φιαάταρίηία. ιμιαίηυτ.
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ηιίδεπιιιΐ ηιιηΐίοδ βυοβ 3(1 Τίοεπηηι ίηιρεΓ3ΐοι•εηι υΐ"1>ϊβ Κοηΐϋ-

1136 ηΐ ηιίΐΙεΓεΙ νβ1θ8Ϊ3ηαηι 3(1 86. Εί (Ιίχίΐ εί Αεείρε οηιηε

(ρΐΟ(1 11606886 681 ΐίΒί ίη Π13Π εί (ΙεδΟεηάε ΐη ΙΐΙ(ΐ363Π1 εΐ ίη-

(ραΐτε ιιηυηι (1β (ΙίδοίρυΙίδ είιΐδ <^υί άίεεΙ}3ΐιΐΓ ΟιπδΙιΐδ εΐ άο-

ηιϊηιΐδ, υΐ νεηίαΐ 3(1 ηιε εΐ ίη ηοηιίηε (ΙεΊ δυί οιίΓεΙ πιε 3 1ερΓ3

εί ΐηΓίΓηιίΐβΐΐΙιυδ (ριίουβ ααοΓκΙίο ηίπιίδ §γ3\•ογ εΐ 3 νυΐηβπβυβ

ηιείδ, α_ϋΪ3 ε§ο πιβίε Ϊ3εεο. Ει ηιίΐΐε δΐιρερ τε§εδ Ιυάβεοηιιη

φΐί δπηΐ ίπιρειίο πιεο δΐιΐχΐίΐί ΓοΓίίβδ Ιιΐ3δ εΐ ΙειτίΒίΙίβ Ιογ-

ιηεηΐ3, ςιιίβ οεείαεπιηΐ Ιεδοηι ΟΙιπβΙαηι (Ιοπιίηυπι ηοδίπιπι,

εΐ οοη(1εηιη3 εοδ 3(1 ιηοίΐεηι. Εί δι ϊηνεηεπδ ϋ)ί Κιίεηι Ηο-

ηιίηοηι ςυϊ ηιε ροβδΐΐ ΓώεΓ3Γε 3» ίδίη ιτιε3 ΐηΓΐΓηιΐΐ3ίε, ε§ο

(.τοίΐηηι ίη ΟηπδΙιιηι ΓιΓιιπιι (Ιοί ε Ι. Ικφΐί/,,'ΐΙιο ηιε ίη ηοηιίηε

ίρδίιΐδ. Εΐ \ε1θδΪ3ηιΐδ (Ιίχίΐ 1)οηιίηε ΐηιρεΓβΙοΓ, δϊ ίηνεηεΓο

Κηΐεηι Κοηιίηεηι (|ΐιϊ ηοδ ΐυν3Γε εΐ Η1)6Γ3Γε ροδδίΐ, <{υ;ι1οηι εί

ρΓοηηΙΙηηι πιειχεαεπι ? Όίχΐΐ 3ηΙεηι εί Τϊΐιεπυδ ΙΗηιίιΙίιιηι

ιε^ηί δΐηε ΟιΙΙο, ιιΐ δίΐ ίη ηιηηη είυβ.

20 Τηηε Υείοδίαηιΐδ δΐ3ΐίπι ρειτεχϊι1 εί 3δεεηάίΐ ΐη ηβνεηι

εί Ιβνανίΐ νοίιιηι ίη ηβνί^ίο, εί ρεΓΓεχίΐ ρεΓ ηιβΓε ηηνί^ηηαο.

Νβνί^βνίΐ αιιίοιη ηηο 3ηηο εί αίεΐηΐδ δερίεηι , φιίΙ)Π3 ρεΓνεηίΐ

Ιει•οδο1ΐιιΐ3ηι. Εί δΙ.Ίΐίπι ϊυδδίΐ .•ι1ίφΐο;ί εχ Ιαααείδ νεηίΓε 3(1

είηβ ροΐεηΐίβηι, εί (1ί1ί§εηΙει• εοερίΐ ίηαηίι•ει•ε ςριβε ΓπεΓβηΙ

£6δΐ3 άβ ΟΗΐ'ίδιΌ. 81 Τηηε ΙοβερΗ 3υ Απηΐ3ΐΙιΪ3 είνίΐβίε εί

19. Τιιηε ιΐαϋτη — αά 31 : Α8κχ &ο Ιιιτη «ηίίεηιηί ηυηϋο$ Ηοηιατη αά χανρΐ-

ταΐοητη Τϊ&βπιιπι, ιο /ίηε ιιί τηϊίίετβί Κη(ιι*ιαηιιπι οοηηαίιιηι χιιιπη ίη Ιηάαιατη, €θαηί-

Ιυηιηι ίΜ ηιηΙΙαί π$ οιιϊιιαιηοιίί «'ηιρβπζίοτ ηιιησιιαηι ακαΊ'&εί. | ΕΙ άίχίί εί Ααήρε - -

ατεάαηι ίη αιηχΐηιη βΐίηιη άεί (ίΐα Αηιΐ) ; νεη ετεάατΛ ΟηΗιΙιιη /!ίίυη> (Ιαιιη «ϊμ

άεί υίνί) «Ιο : Λ8αχ Τιιτη ίιηρεταίοτ [εοίΐ «ία, εί <1ίχιί αά ΥοΙηίίαηνηχ εοαηαίιιιη χιιιιηι :

/ εί ρταερατα οιιιηχα φιαε ίίδί ηβοηιαηα 5ΐιηί «η ηχατί εί ηανίαα «η Ιυάαιατη, ίΰίφκ

ίηφάη κηκπι άβ δαίυαίοτίι (ϋίοίριιΐίϊ, «ί {αο ιιί νιηίαΐ αά ιηε «η ηοτηίηι άοηιίηί ίί

ιαηιΐ τηΐα νιιΐηβτα φΜηα ίαπ» <1ιιι ρΓαυίίβΓ ν(χαΙα3 ηιηι. ΕΙ άίο ΙαΙοη $εηΙοι<ίατη

ϊη Ιηάαιοηυη ηηιι ^ιιαίίΐη ίριί άίχιηιηΐ ίη 8αΙυαΙοηιη , βί Ιταάΐ οιηη«5 αά ίχιρρίί-

αιιηι. ΕΙ ίί Ιιι ιηίηί αάάηοί$ νίηιτη οιίΓαίαηιτη υκίηβτα ιηια , «'ρίί ρτοβΙιΙοΓ δαίιια-

Ιοηιη /ίίιι/ηι ιΐεί εί &αρίιζ<ι&0Γ «η ηοπιι'ηε είιυ. ΚοίιΜίαηω ηαιιοηάίί εί βί άίχίί £ίϊαη>,

άοτηίηι; βί 5ϊ ίηνιηίο ίαίβηι ηοιηίηιηι , φιατη «ιετοείετη ρτοτηίίίατη ΗΊ Τιίΐϊπκϊ Γβ-

ίροηάίΐ εί άίχίί ριιώςυίί ΗΙ, [αο ιιαη τεοεπι ροίΐ ηιε.

20. Αδαχ ηηιηοιι Π13ΓΪ8 Η<1()ίΐ ΐϋςαε ΕίοοιΙταΙιαη «ϋοίΐ, ΐΐβΓ νβΓΟ νοίιυίαιιί

οΛο (ΙίεΒιιβ αΐΐδοΐνϊ ΓβοϊΙ. Ταπί ΗϋΒεΙ : /»5«ϊί ηηιηα φά ίοίτεηΐ αΐίαμίά άΐ Οντί&Ιο

αά »ε νεηίΓε, εί ίιιτη ςιιαεηυϋ α6 ίίί οτηη»6ι« αιιαι ααΐα ι$$ιηΙ α> ΟητϊιΙο•

21. ΙοββρΗ! οιαιίοπεπι Α8η\ δϊο Ηαίιβΐ : 8αο ςυοίΐ άερο$ιιβηιηΙ ειηη άΐ όπια
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Νΐεοίΐεπηίδ ίηδίηιαΐ οοηνεηεπιηί. Νίεοίεππίδ ηιιίεηι <1ίχίΐ Ε^ο

νίίΐί ευπι , εί δείο νει•ε (πιίβ ίρβε εβί ββΙναΙοΓ ιιιιιηιΐ'ι. ΙοδερΗ

•Ίΐιίρηι (Ιίχίΐ ει Εΐ ε§ο (Ιεροδυί βυπι (1ε (Πΐοε εΐ ροδυί ευπι ίη

ηιοηιιαιεηίο ηονο, (μιο(1 ει•3ΐ εχείδιιηι άΐ ρεΐΐ'3. Ει ΙυϋΆεί

ΙεηυεπιηΙ ιηε οίηιΐδΐισι ίη (Ιίε ρ3Γ3δεενε 3(1 νεβρεΓβηι : εΐ <1υιη

δΙ.Ίΐΐπι ίη θΓ3(ϊοηε (Ιίε 8;ι1>1κιΐί, 8υδρεηδ3 εδί (Ιοηιυδ 3 (ριβ-

Ιιιοΐ' 3η^υ1ίδ, ε( ν'κΐί (Ιοηιίηυιη Ιεβυηι ΟΗπδΙυπι δίειιΙ ίιιΙβίΐΓ

Ιυείδ, εΐ ρΓ3ε ΐίηιοΓε εεείίΐί ίη Ιβιταπι. Ει (Ιίχίΐ 3(1 ηιε Κε-

δρίεε ίη ηιε, φΐίβ ε{>ο δυηι Ιεβυβ, ειαίιαβ εοΓρυβ βερεϋδΐί ίη

ιιιοηυπιεηΐο Ιυο. Εΐ ε§ο (Ιίχί εί Οδίεικίε ηιίηί δερυΐεπιπι υΒί

ροδηί (ε. Εί Ιεβιΐδ Ιεηεηβ ηκπιιιαι ηιεαιη (1εχ(εΓ3 5ΐι;ι 3(1(1ιιχίΐ

ηιε ίη Ιοειιηι υΒί δερείίνί ειιπι.

22 νεηίΐ ηιιίειη εί ιιπιΐϊοι* ηοηιίιιε νεΓοηίο3 εί (Ιϊχίΐ εί

Ε@;ο βυΐεπι Ιεΐί§ί ίη ΙιπΊκι ΓιηιΒνκιηι νεδίίηιεηΐί είαδ, 91113 3η-

ηίδ (Ιυϋύεείιιι δ3η§;υίηίδ Πιιχιιιιι ρ3883 δυηι , εί δ(3ΐίηι δηηανίΐ

πιε. Μ Ταηε (Ιίχίΐ νείοδίβηιΐδ 3(1 ΡίΙηΙηηι Τη Ρΐΐαίε ίηιρίε εί

εηιίεΐίδ, (ρΐ3ΐ•ε ίηΙεΓΓεείδΐί Γιΐίιπιι (1εί? Ρίΐ3ΐιΐδ βυΐεηι Γεβροη-

<1ίΐ Οεηδ δΐΐ3 εί ροηΐίηεβδ Αηηβδ εί €3γρ1ΐ3δ ίΐΐυηι Ιι•3(1ί(1εΓυηΙ

ηιίηί. Υείοβίβηυδ (Ιΐχίΐ Ιηιρίε εί επηίεϋδ, ηιοΓίε (Ιί^ηυβ εβ εί

ροεη3 εΓϋίΙεΙί. Ει τεηιίδίΐ ευηι ίη ε3ΐ•εει•εηι. 24 Εί Υείοδία-

ηηδ (Ιεηιυηι ίηςπίδίνίΐ ίβεϊεπι δίνε νυΐΐυηι (Ιοηιίηί. ϋίχεΓυηΙ

εί ροηιανηΐ ίη !ίριιΙ<το φιοά ίρ$β ιχοίάιταπι άι ηιρι: βί ντατη «πιω </β «5 φιί αι-

ίΐοάϊεύαηΐ είιιι «βρίίίοηιηι , (Ι ίηείίηαυί οαριιΐ ηιευιιι βί οοαίίαυί νίάιη βκη» ; $(ά οοη-

βριχί ιοί ηϋήΐ <1>: βο , .«<! νίάϊ άιιο αηρβίοϊ ιιηκηι αά οαρηΐ βί αΙΙΐτχιιη αά ;)β<ίβπ» , βί

ϊηίβττο^αΓυηί ηι« ςκεπ» ςιιαβΓβτβπ». Ηαροηάί βίί βί άϊχχ Οηαιτο εηιεί/ίχιιπι £αΙνα-

Ιστιτη. Βχιηια άίχατιηΐ ηιίηί / ίη ΟαΙίΙαιαπι ; ιοί νίάιύίΐά αιιη, φιιπιαάτηοάιαη ρταΐ-

άίχίΐ νοοί$. Λίααι ιίίαπι ρο$1 Λαβε, αίί 1ο$ιρη, νίάί «υπ» ιη ιοάνηχ ΰαπιβ ίη φια

(ταί αηίβα, Η άιάίΐ άίιοίρηίί! ίΐιίχ (Λΐτ( Η Μίΐίη.

22. νβηίί αυίίτη βί «ιυίίίΓ - - βί άίχίΐ ΐί. δϊο άβ οοαϊεοΙιΐΓί» βεπρΒΪ : ίη οο-

άΐεε οιιϊγπ 051 Κβηίΐ αά ηιβ τηιιΐί&τ — βί άίχίΐ τηίΜ. 8β(1 Ιοοιιβ εοπ-υρίυβ εβί, εΐβΐ

■)θ»ΐΓ3 ίεπρΙαΓα ρΓΟρε αεεεάϊΐ 3ΐ1 Αη^ΙοδΗχοπΐοιπι , φκιε ίΐα ΙκιΙιεΙ: Ρο$Ιψιαηι 1ο-

ΐιρη ίΐα ΙοαιΙυβ αϊ, νβηίί νβηβτα&ίίί$ ηιυίίβτ Κβτυηίβα εί ΙοοιιΙα €11 $κ Εαο ίάο /ιοο-

()!ΐιιι/ι βταηι ίη Ιιιτοα ροριιΐί, ηοη ροίετατη ρτορΐ αοοιάβτι αά ιιοη; $ιά Ιαηίατη Ιβίίαί

/ϊηαίίπαη» νιβίίπιιηΐί ίίια: βί οιαη /Ιιιχιυ ίαη^υίηίι πιβ α[{ΙίχβταΙ αά νιίηνηηιη άιιο-

άΐοίτη αηηί!, ίΙΙίοο «μτπ ιαηαΐα ; αίφιι ίβο 5βη»ρβτ οτιάίάί , (χιτη β«β υιυϋτη <ί«Μηι βί

οτηηι' αβίβτηίίαίβ.

23. Αδβχ Τυηχ ΥοΙιαίαηιιι ίιι.Μίί ΙΊΊαΙηηι αάάιιά, βί <ίϋίί αά αιιη ΟηίιΙ ιίΐιιν

ΐαβ [ηι! 11/ ΙναιΙίτβ,Ί αά ηιοτίαη (ιΐηιπι άά ! εΐε

24. Ρπογ3 ία Α8βχ ηιυΐιο 0Γενϊα$ αΐδοΐνυηΐιπ-. Ρθ8«]υαηι εηΐπι (Ιι'εΐιιηι ε5ΐ

ΕΙ νοίηιίαηιι» ίυ&ίί β«ηι τηίίίί ίη {ατΐατη εανβαηι Η εοηι'ίη ίη βατοβΓβτη, κΐαΐϊηι ρ?Γ-
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ει οπιηεδ φΐί ϊΒϊίΙβΓΠ εΓβηΙ ΜηΙίεΓ ηοηιΐηε νεΓοηίε» εβί φίβε

ΙιηυεΙ νπΐίπηι (Ιοηιΐηΐ ϊη αΌηιο 5υη. Ει κΐαΐϊηι ίυδδίΐ οηηι 3ηΙε

ροΐεηΐίηηι δΐιαηι πι1(1πι:Ί. Εΐ (Ιίχίΐ αά εβηι Τα 1ιη1)εδ νυΐΐιιηι

(Ιοηιίηί ίη (Ιοηιο Πια ? Λΐ ίΙΙα ηεςανΐΐ. Τηηο ΥβΙοχίπηυδ ίαδ-

κϊΐ ο;ιιϊι Γοΐΐΐί ίη ΙοΓηιεηΐίδ, (Ιοηεο νηΐΐιιπι (Ιοηιίηί πιμππ.ίγοΙ

ΙΙΙα ;ιιι1('ΐη εοβοΐα <1ίχί( Ε^ο 1ι;ι1>εο ίΐΐιιηι ίη δίηάΌηε ηιυικίβ,

(Ιοηιίηε πιί, εΙ ο,ηοΐίο'ίε αάοΐΌ ίΙΙηπι. Υβίοβίαηαβ (Ιίχίΐ Μοη-

δΐΓ3 πιίηί ίΐΐηηι. Τηηο ί1ΐ3 οδίεηοϊίΐ νυΐΐασι (Ιοπιϊηΐ. Υείο-

κίηηιΐδ ηΐ νίθίΐ ίΐΐυηι, ρπ)δΐΓ3νίΐ 86 ίη ΙβΓΓβηι ; 61 ρΓοηιΙο οοΓ(1ε

βΐ Γ6ε(3 ίΐίΐε θρρΓθΗβηίΙίΐ εηηι εΙ ίηνοΐνίΐ ίη δίηϋοηε ηπιοα εΐ

εο11οο3νίΐ ευηι ίη δοπηίο, εΐ δί^ίΐΐβνίΐ αηηηΐο βηο. Εΐ ίϋΓβνίΐ

οηηι δ30Γ3ηιεη(ο εΙ (Ιίχίΐ νίνίΐ αΌηιϊηαδ (Ιειιβ εΐ ρΓο 53ΐυ1ε

Οβεδβπδ, ηοη ν'κίεϋίί εηηι 3ΐηρ1ϊιΐ8 Ηοηιο βηρεΓ ίβοίεηι Ιειτβε

ηδφΐε ςυο νίίΐεοηι Γβείεηι (Ιοηιίηί πιεί ΤίΒεπί. κ Ει ευηι

Ηοε (ΙίχίδδεΙ, ορΐίηΐ3ΐεδ φΐί ΟΓβηΙ Ιικίηεηε ορίίπιί βρρΓεΗεη-

(ΙεπιηΙ ΡίΙαΙιιηι η( (ΙαεεΓεηΙ 3(1 ρονίυηι ηΐ3Π8. 111ε βυΐεηι 3ρ-

ρΓεΗεηίΙίΐ νυΐΐιιηι άΌηιίηί ευηι οηιηίουδ αΊδείρυΙίδ δϋίδ εΐ

οηιηί1)ΐΐδ δΐίροηοϋίδ δυίδ, εΙ β3(1επι ίΐΐβ 3806ηα,επιηΙ η&νεοα.

26 Τυηε νεΓοηίεβ Γεηιίηβ (Ιεΐ'οΐίφΐίΐ οηιηΐ.ι (]υ3ε ροδδΐ(1εο3ΐ

ρΓο 3ηΐ0Γε Οιπδΐί εί δεεηΐβ εδί νε1οδί3ηυηι. Ει ΐΐίχϊΐ αά εβπι

#ϊΙογ αο <«η» ι/ο άίχίΐ αά νεηεταΜΙετη τηιιΐίετετη Ρταεείρίο /ι'ί>ί , Υετοηκα , ι»( τηϋιί

άίΐ ίακΙαΒ τύίφιία$ αιιαϊ /ια&Μ αραά ίί. ϋεΑ Υιτοηκα νεΚετηεηΙετ ει τεαιίανϋ εΙ

άίχϋ ίβ ηοη Ηαοετε ίβουηι «αηο/αί ηΐίφιίαε. 8εά Υοίηίίαηιι* ίί ηοη ατεάχάϋ, βΐά

αυ.αη>ομαιη πιςανεταΐ εατη οοΒίρκίίί οιλλ ηΐϋίίο Ιεττοτε , ϋα νΛ οοη/ίΙβτίίϋΓ ίί άϊατεί

Ο άοτηίηε , «ηοίϋίΐίηι ϊά ($1 ίη οκοίίΐίίο (Ιιείο ?) ηκσ , ι/Μ φιοΟΛκ ρνεαε (ααο αά

άοχηίηχαη τηειαη. Υοίιιαηηη» άίχϋ Βα ηάΐά άοτΛίηηη ιχιιιιη αάοΓαί, Η ϊι/ο φιοφι*

αάοΓαΙιο ινχη. νβτοηίοα ίΐαφιε ήο /βοίί ηβο ακϊο αϊ ίά ηοιααη ά. ΥοΙιΐίϊαηηί, η•

Ιϊαμία α αΙΙαΙα, ρτο$ΐΓανϊΙ 3β ίη ίηταιη (1 οαπι νατα βάε αάοτανϊΐ εακι, ΐΐ ιχαΐϊ-

ιιιανίί ί$$ε νηΙΙιιηι (Ιοηιίηί ίρίηα, ίΐΆ ηιίηίηιβ εταΐ , !(ά ιταί νβί/ίϊ σιιαηι 8α1ναΙοΤ

ίρα ροτίανιταΐ. Ει αιηι ΥοΙαήαηιΐί κατεχϋ , αρρτεικηάϊΐ νηΙΙιαη βί ρχιίανϋ αχ

ΟιτίίΙί νηΐίικιι, εΙ ίηνοΐνϋ ίη ήηάοηβ ριιηριιτεα φιαε εΐ αυτό ΙεχΙα εταΐ; β! αοΙΙικαυίΙ

ίϊηάοηεπ) ίη ηηια αητεα εαηιψιε ήπίΙΙανϋ αηηκίο «υο, εΙ άίχίΐ Υίιϊί ιΐοηιίιικ; αίφιι

αηίσια τηεα νίνίΐ, ηχαιαιιαχη πάκρϊάαια ηκί ιίοιηίηί [αάαη ιαφϋ άητη ναάατη αά Τί-

Ιχήιιιη άοτηίηυτ». ηιειαη εικηψιε βεετίηι αΠϊοτεΐΗ άε τεύιια ί» οηιηίοω φιαε ««■ ^•'

$1αε .?«ηί.

. ΕχΐΓβηια ιαςιιβ αμο νίάεαηι ι•ΐο βχ Αιηΐι ίηηΐ; ν<-η ΐ}ΐιόκ5<ιικ νίάετίΐ οηβ

<Ιοη»ηυι.

26. Αδαχ 1 1 ίί •«. ίΐΐΊ- βίο: ΕΙ, .«οίο, ίιΐΜΐί ΠΙαίαιη Ιταάί ρεαίηα* ίηητίί, εΙ Ιιαη

ΟηιΙ αά ίκαη» ηαυειη.

26. Αδ«χ ριίοπι βίο «χ1ιϋ>εΐ: £4 υΜβταοίίυ ιιιαίίετ Υατοηκα ηΐϊιιαίΐ υηιιικι



νίΝΙΜΟΤΑ 8ΛΙΛΆΤΟΒΙ8. 459

νρΙθ8Ϊ3Π118 (^0.1(1 νίδ 31ΐΙ φΐίά Ο,υΒεΠδ, ηιυ!ίεΓ? Αϊ ίΐΐ» Γ6-

βροηύΐΐ Ε§;ο <ρ3επ) νυΐΐυσι ιΐοηιΐηϊ ηοβίπ Ιεδη ΟΙηπδΐί, φιί

ηιε ΐΙΚιηΊΐπΐΐνΐΐ ηοη πιείβ ηιεπίίβ δεα1 ρβΓ 8ϋ3Γπ δηηοίηηι ρίε-

ΙβΙεπι. . . . ΚεοΜε ηιίηί ναΐίαπι (Ιοηιίηΐ πιεί Ιοβα ΟηπδΗ :

ηηπι Ηοε πιοπογ Λεδίθεπο Ιιοηο. δί ηυΐεηι ηοη ΓεαΌΊιΙεπδ

ηιίΗί, ηοη (ΙϊηιϊΐΙηηι ειιιη, ηδςυε ίυηι νίο!εηηι «Βί ροηείϊβ

εηπι: οριίβ ε$>ο ηιίδεπ•ίηΐ3 δει•νί3ΐη ει οηιηίΐηΐδ οϋεοιίδ νίίβε

τηεβε. Ονεύο εηίπι φίοιΐ ίρδβ τεο'εηιρΙΟΓ πιεηδ νΐνίί ίη

αείεπιιιπι.

27 Τυηε νείοδΐηηιΐδ ίϋβδϊΐ πιυΙίεΓεπι νεΓοηίοβπι ιίεροι•-

Ιπνί δεευτη ίη ηβνεηι. Ει είεναίϊδ νείίβ ηβνί^ίο ρεΓ§ει•ε εοε-

ρεηιηΐ ίη ηοιηίηε οΌπιίηί, εί η3νί§3νεπιηΙ ρεΓ ηΐ3ΐ•ε. ΤιΙηδ

νεΓΟ ευπι Υεδρβδίηηο εοηδεεηιΙεΓίιηΙ ίη Ιικίηεαηι, νίηύίθ3ηΙεδ

οηιηεβ ηβΐίοηεδ Ιειτηε ίΙΙοπιηι. Αηηο εοηιρίείο ρεΓνεηίΐ νε-

Ιοκίαηιΐδ 3θ1 υΛεπι Ιίυηκιικπιι, (Ιίηιίκ'ιΙ η3νί§ίυηι δυαηι ίη ίΐα-

πιίηε ψιού αϋείΐιητ Τίοει-ίδ δίνε Τϊοει•, εΐ ίηίΓανϊΐ είνίΐαίεηη

ο,χιαζ ροηίάίΜ ρτο ηοτηίηι ΟΤίΓίίίί ίί καιία ε$ί ΥοΙιΐίχαηχαη, εί αχεηίχιηχ ΐταί πανεηι

ΐχιχη (0. £1 νοΙ»ύαηη$ άχχχΐ εί Ο ηικίίίχ , πχιχά <{ναβή$ ? 111α πχροηάίί ίί εί άίχχΐ

ζ)ιιαιτο άοχηχηχαη παίχτη.

Ροδί ρίείαίεηι ςπββ ΐη V™ βοφίοπίατ παπί ίηΜβ εοιτηρίβ βυηΐ. Ι,ββίίπι-

εηίπι ϊ!)ί «ίο: £ί ιιαιίτα, ίχγ> φιία εοηίτα Ιιριχη ϊηίχαΐί νηο χηίχιχΙΗήτηε ?<μ. Ηίχι

Βίε χηχίίταχη , φιία αΟΒίιιΙί ιηϊΐιί ιΐηιηίηηιη : εχοχχΐ χχιάή εοηΐτα ϊεοεηι βαηιηΐ φιοφίΐ

ανοφχιηιηΐ άοχηχηχιηχ κεχαη οΚήίίχιχη ίη ηοο πχχιηάο, φιεχη ηοη νίάίτιχηί οοηΐχ χηΗ

ηεε «ίοπί ηοίΙΗ. £<;ο αιιίεηι τηίίρτα οοηΐτα Ιί^βχη /εεί, ηχίτχία ϊΐζτη Ιχοο ραίχ !χιρ-

ρΐίοίιιτη. Βιάάΐ εΐο. Ργο Ηϊβ τηιιΐΐο ]κιιιπ'οπι ίη Ατοί} ΙοβίιιιΙιΐΓ, ββά βΐ ϊρβα οοι^

ηιρΐ8. 5ιιιι[ αιιίοιη ΓβΓβ Ηβεε : ι^κοι! (?) εηίπι οοηΐτα ίβαεηι αΜαΚΜί πιϋιί, ιΐ ϊηάίί

ΗιΙαΊΐηΙ οϊιπίΐΗΠ» ά» χηιιηάο, φκτη ηοη νίάίΐ ροΐί ίιια. ηαιο (?) ανίαη φιαη (?)

οοηΐτα Ηαα (?) ηιηία 3ΐιπι. Κιάάι βίο.

Αδβχ 5Ϊε ρβΓβίΐ , )Ϊ8 ηιικβ 1&|ϊηβ εοπτυρία ίυηΐ ηοη βχριβδβϊί : £ί ί/κκ , <ριίά

οοιητηίϊί, ρηοοτ Ιβ , «ί ηοη ΙνχΙκαιη άοτηχηιαη ηΐίΐ4ηι? /η «βπ'ίαίβ άίοο ίιοι', «ι ία

ηοη υΪ3 ηάάαη ηιι'Λί, ι$ο Ιβ ηηηφχαηχ ά>5βταπ» ιυςκε <ίϋ«η νίάίαχη χιΙ>χ ροηκ ηιτη,

ίί ίϋ»η αάοταοο ειιιη εί 5βτηρετ ίετνχαπχ ει άχχπι νχυαπχ. ΙβιηνβΓΟ αιΐιΐίί. ψχΆβ Ικΐϊηι;

ηοη ΗβοεηΙηΓ Ηκβο: Οηπι ρορχιΐιΐί αχχάίοαΐ <[ΐιιτηαάπ\οάχιχη νεΓοηϊεο ΙοοιιΙα εωεί,

οηιηεθ είκί χήαηί οχιηχ νίτί Ιχιχη τηιιΐχβτα ρίοταίιαηΐ ναΐάΐ. 5(ά Υ«τοηκα άίχχΐ ε« Ο

ηαΗ ΗχΐτοίοΙχμηαι , ηε ρίοτείίϊ ιηε $εά υοί ίρ30> Η ΙχΙχτοί ναίνοί ρίοταίε: ηχίι-χινχ

εηίχη ι$1 Η ηχιηφιατη αχιάχ3ΐχ$ άεχιχη χρεχιτη ΙοίΐιχιηΙειη άχαηάο, (ΐνίαιιιψιε ρτο ηοηιίηε

6'/ιπ»•ίί ηϋφιβτχΐ οτηηΐί η$ 3χια$ , ιχιχη ηοερίχιηιχη ει$β ατχΐία ίί ΗαοχΙχιτιιχη νίΐαχη

αείβτηαχη.

ΊΊ. Αδβχ Τχαη ΥοΙχαχαηχα τβχηχ()(3 !χιο$ (οήχΒίχχηι ηχηίιιαη χχαάΐ, εί ηΐχφιχΐ

ίο% ΤΗχιχη εί Υαροίίαηχιχη , εί ηαυίαανϋ χιβφιι «ίοπί υεηι'Γεί ίη Ιίχιυχιιχη ΤχοΒτχχη; εί

τΐΐχφιχΐ ηανιχη ™αηι ίη ιΊχχνχο, εί ίυίί ίη οαιίεΙΙαχη φιοΊ νοοαίχιτ Ι,αίεταηχιχη ; οΛφιε
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ψιηε νοοβίυΐ" Ριοηκι. Ει ηιίδίΐ ηυηΐΊϋηι $ιιιιηι ηυ* ιίοππηυηι βιιιιιπ

Ι>3ΐεΓαιιεη56ηι Τίοεπππι ϊηιρεΓοΙοΓεηι (1ε 3(1νεηΙυ δπο Γείίεί.

28 Ταηο Τϊοεηιιβ ΐσιρεΓ3ΐθΓ .ίικΙΊιο ηπηίίο νείοβίβηί δυπι-

ηιε ^βνίβυδ εβί, εΐ ίυδβίΐ υΐ νεηΐι•εΙ ζά Γβείεηι. (^υί ευηι νε-

ηΪ55ε(, νοεηνίΐ ευηι (Ιίοεηβ νείοβίβηε, (ριοηκχίο νεηίδΐί, βΐ

φπ(1 νίίΐΐδίί ίη Γε^ϊοηε Ιικίαεαε (1ε ΟητίδΙο (ΙοηΓπιο εΐ ιΙϊδοΊ-

ρυΐίδ βΐιιβ ? ΙικΙΊο.-ι ηιϊΐιϊ ί|ΐιηΓΝο καηαίαπιηι ηιε (1ε ίιιΙΐπιη1;ιΙε

ηιεα υΐ ροδδίπι δυΒίΐο πιυικίαη η 1ερΓ3 ίδΐ3 φι3πι ΙκιΙ)θο δυρεΓ

εοΓρυδ ηιευηι , εΙ ΙοΙιιηι Γε§ηυηι ηιειιιη ίη ροΐεδίαίε ΐίΒί εΐ

δίΐΐί ΐΓ3(1θ.

29 Οϊχΐί 3υΙεηι νείοδίαηηδ ϋοηιίηε πιί ίηιρεΓβΙοΓ, ε^ο

βεΓνοδ ΐηνεηί Τίΐυηι εΐ νεδρ3δ)3ηιιηι ίη ΙικΙαεη ΐίπιεηΐεβ άο-

ηιίηυηι, γΙ ιιιιιιι<1;ι1 ΐ βηηΐ 30 οηιηί1>ιΐδ υΐεεηηιΐδ εΙ ρΒδδίοηίουβ

31115. Εΐ ΐηνεηί ρεί' Τίΐηπι οηιηεδ τε»εδ εΙ (ΙοηπηηΙοιτδ Ιυ-

ϋπεηε δηδρεηδοδ; Αηηηδ εΙ ΟβνρΙΐΒδ Ιηρίίΐαΐί βαηΐ, Αιτηείβυδ

ίη δεηιείίρβο ΙληεεβΙϋδ; ΡίΙαΙηηι ηυΐεηι ίη ϋαπιαδεο (Ιϊηιΐδϊ 1ί-

§3ΐυπ) εΙ ίη ε3π•ειε ροδίΐυηι δυο (ιά& οιΐ5ΐο<1ϊα. 8εά εΐίβιη (1ε

Ιεβυ εοηιρεπ , ίη φίειη ρεδβίπιε Ιυ(ΐ3Ρί ίιτηεπιηΐ ευηι ^Ιαάϋδ

εΙ ίυδίίηηδ εί 3Γηιίδ εΙ επιείΓιχεπιηΙ ευηι, αηί ηοδ (Ιεοιιίΐ Π-

ΙιΟΓΗΐε εΙ ί11ιιηιίιΐ3ΐ'ε εΙ νειιϊιτ 3(1 ηοδ, εΙ δυδρεη(1εηιη( ευηι

ίη 1ί§;ηο. Ει νεηίΐ ΙοβερΗ ά\> ΑπιηηΐΗϊα εΙ Νίοοάεσιηδ ευηι

πι, Γει-εηβ η)ί\ΙιΐΓ;ιε ηινΓΓΠ3ε εΙ βίοεβ αυβδί ΙίθΓ3δ εεηΐυηι

ρτορΙεΓ οοΓρηβ Οηπδΐί ηη§εη(1πηι : εΙ (ΙεροδυεπιηΙ ευηι θε

επιεε εΙ ροδυεΓυηΙ ίη ηιοηυηιεηΐο πόνο. Τβιΐΐ» αυΐεηι (Ιίε

εειΊίδδίηιε ΓεβπΓΓεχίΐ 3 πιοΓίυίδ, εΙ ηΐ3ηίΓεδ(3νίΐ βε (ΙίδοίρυΙίδ

ίηάΐ ηιίίίί ηητ>Ιίθ8 αά ίπιριταίοτιη Τΐοιτηιπι βί ϊψαίί αιιαιτί <Α> ίο αη ικΗεί υΐ αά

αιτη νεηίηΐ.

Ι,αΙιταηιηίίΐη : ίη οοάΊεε ε$1 ΙαΙαηιη$«η.

28. νΙ «βηίΓβί αά (αάεπι εχ Υεη ; ΑηιΙ) ί'τιηι νίηίτε απ/ε εοη$ρκ(ι»η ιιιμιι ]

ιαηαΐνηαη ηιε <Ιβ: ίη ίρβο εοάΐεε εβί ιαηίΐαΐαη !χιρβτ πα άι

Αδβχ ΕΙ Τΐοατία» ναΙά( ραυκιω ι$1, Η ϊηνίΐανίΐ ΥοΙηιϊαιααη «ί οίίο νΐΐαηΐ αά

Μ. ΕΙ ίΐαΐίτη ίηίειτοαανίΐ αηη <2«ί<ί ίηνιηί$5(1 ίη Ιαάα(α αμοά αΙΙίηιί ΒαΙναΙοτίΐη υ?Ι

άίιαρηίοα ριιυ: τόμο Ιι υί ιά οηιηβ άκηα τηί/ιϊ.

29. ΌίχίΙ (ΐηίαιι — ϊκΛ βάα οιιιΐοάχα : ηΪ9 $αΙΪ3 ιτβροιιιΙιΊ Αδαχ. ΤιΊιιπι

ρηϊηι εΙ νεβρββϊαηυηι νοΙυϋίΒηι» <1ϊαΙ Γκίεϋββϊηιοβ τεββδ νϊοβπο»; 8α1)επι»ΙθΓβπι

Ιη(1ηε»ε βηςρεηβυηι , ΟαίαρΚ&πι εΙ Αι οΙκΊ;ιιιπι ΙιιρκΚιίο» , Ρίΐβΐιιηι Ιΐ^αίιιιιι ίη ΓεΓΓβα

οανεΗ ροϋίΐιιηι εΙ !η ιιγΙ>6 ϋ;ιιηίΐδεο εβΓοεΓε ίηοΐϋϊΐιηι.

ϋβΛ είίαιιι άι Ιαα οοπιριΗ (οοηιρίή άβ εοηϊεοΙιΐΓβ βάάίόϋ) - - ροΗ (ίη εοθίοε
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δΐιϊβ ίη ο;ΐ(1εηι εβπιε ίη ςηη ηηΐιΐδ Γιιβι*3ΐ. Ι)επιηιη ροδί φΐ«ι-

(ΐΓηςϊηΙη (Ιίεβ νίιίεπιηΐ 3δεεη<1εη1ειη ίη εοείυηι. Μυΐΐα φΐί-

(Ιεπι εί »1ϊη 8Ϊ§ηη Γεείΐ Ιεβυδ 3ηΙε ρ.ΐδδίοηεηι δΐι,ιηι εΐ ροβί.

Ρπιηυηι (1ε 3φΐ3 νίηηπι ίεείΐ, πιοιΊυοδ δηδείΐηνΐΐ, ΙερΓΟδοδ

ιιιπικίηνίΐ , εβεεοδ ϋΐιιηιίηανϊΐ , ρηιαίγΐΐεοδ ευΓΒνίΐ, (Ιηεηιοπεδ

Γυ§ίΐνϊΐ, δΐΐΓ(1οδ ηικίίιε Γεείΐ, πιυίοδ 1οΐ]ΐιϊ: ί;ι/,;ιπιηι φκκίπ-

(Ιυηηιιηι (1ε ιτιοηϋηιεηΐο δϋδεϊίηνϊΐ; ηιιιΐίειειη ΥεΓοηίεαπι φίβε

ίΐϋχιιηι 8οη§πίηΪ8 ρηΐΐεΒηΙιΐΓ (Ιυοίΐεείηι αηηϊδ εΐ Ιεΐί«ΐΐ Γιηι-

Βη»ηι νεδίΐηιειιΐΐ είϋδ 83ΐΐ3ηι ίεείί. ^ Τοηε ρΐηοιιίΐ (Ιοηιίηη

ίη εοείίδ φίοιΐ Γιΐίιΐδ (ΙεΊ, φΐΐ ίη Ηυηε ηιυικίιιηι ηπδδπδ ρΓοΙο-

ρΐηβΐπδ πηιιΙιιπν εδί ίη Ιειτίδ, ηπΙΙειεΙ βιι^εΐιιιη κπιιηι , εΐ ίηι-

ρεΓβνΐί Τίΐο εΐ νεδρβδίβηο, φΐοβ ηονί ίη Ιοεο ίδΙο ιιΐπ εδί

δοϋιιηι Ιυπηι. Εΐ ρίβευίΐ (Ιεο οηιηίροΐεηίί φΛ0(1 ρειτεχεπιηΐ

ίη Ιικίηεηηι εΐ ΙεπίδίΐΙεηι, εί 3ρρΓεηεη(1επιιιΙ δυϋίΐίΐοδ Ιυοβ εΐ

ηιίδεπιηΐ ίη εο ίη(1!είο φΐβδί φΐοηιοίΐο ΓεεεπιηΙ φΐηικίη βρρνε-

1ιεη(1εΓϋηΙ κιιΐχΐίΐ'ι ίηί Ιι-.μιπι εΐ Ιίςανεηιηΐ εηηι. 31 Εί νεδρβ-

δίαηυδ ροδΙεα (Ιίχίΐ (^πίθ 1«είεηιυδ (1ε Κίδ φΐί ι•εηιηηε1>υηΙ ?

Τίΐυβ τεβροηίΐίΐ διίδρειηΐεπηιΐ ίΐΐί (Ιυηιίηυιη ηοδίΓαηι ίη Ιί^ηο

\ϊιΊ(1ϊ εί Ιηηεε» ρειτιΐδδεπιηΐ ευη: ηοβ βυΐεηι βιΐδρεικίηηιιΐδ

εοβ ίη Ιί^ηο βπάΌ εί Ιβηεεη ρεΓίοΓεηιιΐδ εοΓροΐ'3 εοΓηπι. Εί

ίΐ3 ίεεεί'αηΐ. Υεδρηδίηηυδ 3υ1εηι άΊχίΐ (^αίίΐ ϋε ίδίίδ φΐϊ τε-

ρβΐ ρετ) φιαάτααίηία άίε3 - - ίαηανη /εείί; Ιιβεο εχ ΥεηεΙο ρείϊΐα ηιιιΐΐο ραιιοίοπ'-

Ιιαβ ία ΑιηΙίΓΟβϊηηο εχρηπιυιιΐιιι-. ΑηιΙίΓοβίβηο νβΓΟ ρΓομϊοΓ ηηαιτι νεηείο ββΐ

ΙεχΙιιβ Λιιρ1ο8;ι\(!ηί(ΐΐ5 , ()οϊ ,<ιΐο ηαΙ>εΙ: ΑΙψιε ηαεε οιηηία [αεία ίΐιηΐ ρτορίετεα ψωιΐ

Ιυάαεί ίαιιεεκ εί [ιΐ5ΐίΙ>ιΐ3 ρετειΐ33εηιηΙ 8αΙναΙοηη% ΟΛπίίωηι εί [αοϋηιε 3ΐιβΌεαυετνηΙ

εί Ιητηεη ηοίΙτιιτΛ εχείίηχεηιηΐ , εί τιοη ραί« ίηηΐ ιιΐ ρετνεηίηΐ Ηιιε αά ηο3. ίαηι

ίαίίιβ• Τίίω εί ναρα»ίαηη$ ΙταάίάεηιηΙ ΐθ! τηαίαε πιοτϋ ιΐ οοάάιταηΐ ηιυΙΙοβ Ιιιάαιοί.

ΕΙ άηο βΑιΙ?α κτνϊ Ιηί νιηιτηη! αΙ> ΑτίιηαΙΙύα , ηοηιίτκ ΙοιερΙι ιΐ Νίοοάαηιΐ! , ιΐ ρΐ-

Η(τηηΐ δαίυαίοήί οοτρνι Η «βρί/ιετυηί ίη ηουο ειρηΙοΓο. Λίφΐε ίάετη ίρηι 8αΙυαίοτ

4'ΐίΓΓ(.'.π'( ΙιτΙΊα άίι α ηιητίηί», ίί «ίίϋί ?8ΐ :ρ5β άίίάριιΐί! 3ΐιί$ ίη ιαάετ» οαπιε ίη <ιμα

{χΐΐταΐ αηΐί, εί άίιάρηίί άιια νίάιηιηΐ ηιτη αβοεηιίεηίεηι ίη οοείυιιι. ΡΓαείετεαςκε /εοίί

πιχΜα τηίταοαία αηίε χηηιιι ρααίοηαη: χιιχοίΐανίΐ ιηοτίυοι Η ϋΐιιηίηανίΐ οαεα)! εί

ηνηάανίί (ερΓ0«05 εί εχρυΐίί άίαΙοΙίοθ3 ιηοτϋοί, (Ι αΐΐα ρίχιτα [οτΙία οριτα ρετρείτα-

νϊΐ: εί Ιι/Ίιια οοοίάετνηΐ ειιτη ίίηε νΙΙο εΗιηίηε εί ίη^ρεηάετηηΐ ίη αΛοτε νίτίάί.

30. Ηβηε ΙοΙιιιιι βεείίοηεηι Α8βχ εχρππιϊι Ηΐβ ΕΙ Γίίκί «Ι Κείρσίίαηκί αι-

τηαΐαίε τεάάίάεηιηί είι Ηαεε οιηηία, ρτορίετεαψιε ίχιαρεηάιτηηΐ /ικίαεοί ρε<ίε5 $ΗΤ$ητη

ιί εαρηΐ άεοηνιη.

31. ΗιΐΓ8ΐΐ3 Ιιβεο ΒΓβνϊδβΐπιρ Αδβχ ΚαΙιεΙ ρεΓ^εηβ δαίυαίοτ οοοίχιιε εται .ίίηε

ηΙΙη οητηίηε; εί Ιηάαεί ρα$8% 5«ηί ίαηοπιίηίοίίίήηιαπι ηνοτίετη, εί εοηοη ηοηίηα εχ-

ΐίίηοία «τίηί Λε (οία ίεττα ήΐίβηια<1η»<><ίι/ηι ηιετΜεΓοηί.
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πΐ3Π5βΓυηΙ? Τίΐυ$ Γβδροικϋΐ Αρριεηεηα'εηιηΙ Ιυηϊοηηι «1ο«ι

ιιονΙπ Ιεδα Οηιϊδίΐ εί ^^ ίΐΐα φΐβΙιιοΓ ραΓίεβ ΓεεεπιηΙ: ηι

3ρρΓεηεηϋ3ηΐϋδ ίΙΙοδ εΐ (ΓινϊιΙ,Ίΐιιιΐδ ϊη φι.Ίΐιιοι- ρ.ΊΓίεβ, ί

ιιιιαιη, ιηϋιϊ ιιπ;ιιπ, ηά νίΓΟδ Ιυοδ ,ιΐϊαηι, εΐ ριιοπδ ηιείβ ι]ΐι

Ι3ηι ρ3Γΐεηι. Ει ιΙη ίεοεπιηι. Ει <1ίχΐΐ νεδρ3δ)3ηιΐ8 Ώε

(^υί ι-εηιαηβεηιοί φΐΐά ηιιίεηι ί3οϊεηιιΐδ? Τϊΐιιβ ιοκροικϋΐ

Ιυιΐϋοϊ νεικ1ϊ(1('πιΐ)Ι (Ιοπήηιιηι ποδίπιηι Ιη§ίηΐ3 3Γ§εηΙβΪ8 : η

3υΙεηι νεπΛηπιοδ εχ εΐδ Ιπ^ίηι» ρΓΟ ιιιιο 3Γ§εηίεο. Εΐ ίΐ3 1

ορπιηΐ. Εΐ ;ΐ|>ριτΙιεη(1εηιη( ΡίΙηΙυηι εΐ (Γ3(ϋ(1εΐ'ΐιη( ίΙΙιιηι ηιίΙ

εΐ ε§ο ϊΐΐυηι ροδίιί ίη οβΓοετβ ;κΙ ετίδίοαίεηάιιιη ψι.Ίΐηοι- (ΐυ

ΙεπιΐοηίΙ)ϋ8 ηιιϋίιιιιι ΐη Ι);ιπι;ιν(.•ο. 32 Ιικίε ηιΐδεηιηι ϊικμιϊδΐΐϊ

ιιΐ'ΐιι πι ι η ηΐ3£Π3 ι1ϊΙιι>-ριιΙι;ι αά ιιΐφΓπτίΗίπιιι νπΐΐιιηι (Ιοπιίη

εί ίηνεηεπιηΐ ηιιιΙίεΓεηι ηοπιϊηο νεΓοηίεβηι ΗβοεηΙεηι ναΐΐιιι

αοηιπιϊ 3Ϊ Ταηε Τίοεπηδ ίπιρεΓβΙοΓ <1ΐχίι νείοδϊβηο (^ικ

ηιοιίο ϊΙΙππι Ιι,ίΙιο* :' 0 1 1 χ ι-εκρυικϋΐ Η.ίΙκό ίΙΙιιηι ΐη δϊικίοιι

ιιιιπηΙ.ί αιιιρη ίιινοΐυΐυηι ρηΙΙϊο. Ι)ϊ\ιΙ ηυΐοηι ΤΐΒεπυδ ίηψε

ι'.ίΙογ 1)η(' οιπιι 3(1 πιο ο Ι. ρ3ΐΐ(1ε ;πι)ο (μο'ιριιι ιιιρ;<ιιι, ιιΐ Ρ£<

ρΓοείίΙεηβ ΐη ϊειτ3ηι εί §ευαα ίΐεοΐεηβ 3<1οΓεπι ευηι δυρεΓ Ιβτ

Γ3Π1. Τιιηο νε1ο$ΐ3υυ8 εχρβηίΐίΐ ρπΐΐϊαηι δΐιιιηι ευηι δΐηαΌη<

ιιιιπΜ, υ!)ΐ εΓ3ί νηΙιιι$ ιΐοηιϊιιί εοηδΐςηαΐυδ: εΐ νΐίΐίΐ ευηι Τί-

υοπιΐδ ΐηιρεΓ3ίοι•. (,)υΐ κΐαΐϊηι ηιΙοΓηνϊΐ ίπιο^Ίηριη (Ιοηιΐιιΐ ρυΐΌ

εοπίε, ει τηυηα3ΐ3 εβί εΐυδ 03ΐ*ο δΐευΐ 03γο ρυεπ ρ3Γνυ1ΐ. Ει

οηιηοδ ο;ιοοι ΙερΓΟδί ο1;ιιπΙί ηιυίΐ δυιάί εΐ νβΓΠδ ίΐείεηΐϊ Ιβιι^ιιο-

πΐηΐδ, φαΐ ϋιί 3(1εΓ3η(, δβη,ηυηηΙυΓ, εΐ οιίΓηΐΐ 30 εηιυηαβπ'

5υηΙ. Μ Τΐοεπυδ ίΐυΐεηι ΐπψεπιΙοΓ ΊηοΙϊικιΙο ο;ψίΐο εΐ ίΐεείεηδ

§εηιΐ3, οοηκί(1ει•3η8 ΐΐΐυτη δεπηοηειη ΒεβΙυβ νεηίει• φΐΐ Ιε ροΓ-

32. ΒυΓ8ϋ8 1>Γβνϊί$ΪΓηβ Αδβχ ΑΙφιι ρταβίίτεσ ίηνεηνην$ τηΐίίι'ϊΓβηι ίβι', 91101η

ιϋχεηιηί άοηήηί (αάαη ηα&ετε.

33. Λδαχ /αηι αΙΙνΙίΐηυχ Λυο , ίηφιίί , Η ιηνϋιταη Η (αάιτη. Ταη άίχϋ Τ<-

Οίπ'ιΐί Κί/ΐίΐηίηίίτ <ί«8ί<ίίΓα6ση» νίάιτι ιαηι Η αάσταη «απ». Τιιτη Κο/ΐϋ»οηΐΜ ηατίΐίΙ

Η (χρίκανίΐ ρυ,τρητιαιη ίίηάηηειη ίη φχα άυηιίηχ /Όπι.ς ίηυοίιιία ίταΐ. Εί ΤΟχήιΐί

νίάίΐ [αάιτη βί ίχίίΐαηαυϊί νιτΐ «Ββ άοτιήηί (αάηη. ΐαιηαι τηίηίηκ ΐταΐ, Ηά ναΙία

βταΐ ψιαηχ άοτηίην; ίρ$ί ροτίανίταΐ. 8ίά φικιαιηΜ ραιίίΐίηιη ρηιηιιηι αίγααηηΙ,

ρυ&ζώαηΐ 65«ε άοτηίηχ (αά€η>. Εί Τίΰιήια ηιιηιίΐίΐβτ νιηιταίιιι ε$1 6αη>, (1 Ιιρτα

φιατη Ιατη Λϊη ΙιαΙυετα! ίΙΙκο άίάάίΐ αύ ιο , ι?ί οοτχιχίί είη$ ιηηηάητη ίταΐ ήαιΐ ρατ-

νιιΐί ριιιτί.

ίη $ίηιΙοηβ ιηυηάα ααηα ίηνοΜιαη ραΙΙϊο: Υεη ίη ίίηάοηί ιηηηύα βιιηα α>η-

ροϋο αφιτίο; \ηΛ ίη ίίηάοηι τηνηάα ίηνοίηίαηι ραΙΙίο
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ιιηιοΐΜ ΐ3ν^ ε1 υοβΓ3 ^υ^ βαχϊδίί, ίη§εηιηίΐ 3(1 (Ιοηπηιιηι οηπι Ιβεπ-

1 ηιίβ (Ιίοεηδ ϋεηδ εοείί εί Ιειτβε, ηοη ηιε ρεπηϊΐΐβδ ρβοο3ΐ•ε,

ΓΡ 8βά οοηπτηΐ3 3ηίπΐ3ηι ηΐθ3ηι εί οοΓραβ ηιευηι εΐ οοΙΙοοη ίπ

Π5 ηΐίΐί ιρ Γ6^ηο |υ0ι ^,^3 |π η0ηιίηε Ιυο εοηΓκΙο δεηιρει•; 1ΐΒεΓ3 πιε

Ι5Ι30Β5 ΐΛ η^ οπ,ηΙΙ)!^ ΠΐβΓίδ δΙΟϋΙ ΙίΙκΊΜ.ιΐΐ ΙΓ88 ρϋεΓΟδ (1β 03ηΐίηθ ί§1ΐίδ

ηΨύ βπίεηήδ.

γ»ηιΙ«:: 35 Ι)β]η(1β (1|χ|ι Τίοεπυδ ίηιρει•3ΐοΓ νείοδίβηο Υείοβίβηβ,

0• "* νϊιΐΐδί'ι 3ϋηυεπι Ηοηιϊηεπι (1ε Ηίδ φΐί νϊίΐΐδδεηΐ ΟΗπδΙϋπιΡ νε-

ιΙιΙΙωι Ιοβίβηιΐδ Γεδροικίίί \Ί(1ΐ. Όίχίΐ ΙηΙειτοί^δΐί α,υοηιοάΌ Ικψΐί-

<^π3ΐαοΓα ζ3η{ β05 α,υί εΓε(1ρΙ)3ηΙ ίη ΟΗπδΙυηιΡ ν7ε1ο$ΐηηυ8 (Ιΐχίΐ Ηίε,

ιιΙ ιιιιρβ (Ιοηιϊηε ηιί, ηαίιεηιηδ υηυηι εχ (ΙΐδεϊρυΙίδ ίρδίιΐδ ΟΗπδΐί. Ταηο

[υπ αοι ρΓβεεερϊΐ νοεβπ ΝβΙηβη νεηίιε 3(1 δε. ν~εηίΐ ογ^ο Ν3ΐη3η εΐ

ηΐίηι ™ Ββρίίζηνϊΐ ευηι ίη ηοηιϊηε ραΐηβ εΐ Γιΐίί εΐ δρίπΐυδ 83ηεΐί,

«ΐίΐκιν βπιεη. δ(3ΐϊηι ΤίΒεπυδ ίαιρεΓαΙοι* Γ3θΙυδ δαηυβ 3Ι3 οπιηίυυδ

ίη «■ Ιβη^υοπΒιΐδ δυίδ 3δεεη(1ΐΐ δυρεί' δοΐίιιπι δΐιιιηι εΐ (Ιίχίΐ Βεηε-

ίπιι> ι' (ΙίεΙυδ εβ, (Ιοηιϊηε (Ιειίδ οιηηίροΐεηδ εΐ 1;ιιΐ(Ι.'ΐ1)Ί1ίδ, φΐί ΓώβΓΟδίί

ιοί, ι" ηιε θε Ιβφίεο ηιοΓίίδ εί πιυηό^δΐί ηιε ά\> οιηηίΒπβ ίηίψιίΐ3ΐίΙ>υδ

1 5ορ{Γ' ηιείδ, ψιΐΆ ηιυΐΐηηι ρεεε3νί εοΓ3πι Ιε, (Ιοηιϊηε (Ιευδ ηιεηδ, εί

ϋΐη βίο* ηοη δυηι οϋ^ηιΐδ νϊϋεΓε Γβοϊεηι Ιυ3ηι. Εί ίυηο ΤίΒεηυδ ίιη-

ιΊ (0 ρεΓ3ΐθΓ Γιιϊΐ ίιΐδίπιείυδ ίη οπιηϊοαδ αιΐίευΐϊβ ίκίεί ρ1εη3Γΐε εί

ΙΠΒΒί'Ρ ΓΐΓΠ13 Γκίε.

3Γηιίί Μ Ιρδε ύειίδ οπιιιίροΐεηδ ψιί εβί γθχ Γε§υπι εί (Ιοηιπκιιι-

,ήΙίΒ» ίίοηι (Ιοηιίηυδ, ίρβε ηοδ ίη Γκίε δΐΐ3 ρπ>1ε£3ΐ εί (ΙεΓεηοίβΙ εί

(0$ ΗΒεΓεΙ αϊ) οηιηί ρειΐεαίο εί ηιηΐο, εί <1ί§ηεΙυΓ ηοδ ρεηΐηεεί'ε

^ 3(1 νίΐ3πι 3ε1ειη3ΐιι, νίΐ3 (εηιροΐ'βΐί ιΙεΠςίεηΙε. (^αί εβί Βεηε-

πϋ^ άίεΐηδ ίη δβεοηΐβ δ3εευ1οπιηι , βπιεη.

*

■ *»■

34. 3δ. ΙΙίΓΛΠιηιιβ δεείϊοιιεπι Α8»χ ΙίΓενίΐεΓ βίο βχρηπιίΐ £ί ίΐαΐίτη οτεάίάίΐ

(Ι ΙαρΙκαΙυ3 ε$Ι οκηι ΙοΙα $να άοιιιο (Ι υτηηί ρορηίο, ψχχ (ταΐ ιχώκεΐιΐί χηιρίτίο ειΉϊ,

ίη ηοτηίηβ ηα$1τί άοιηίηί Ιαιι ΟιΗίΙί.

36. άηιβ οηαιίροΐεηβ — «Ιοπιίηοί : νεη (ίειυ οηιηίρ. <ιιιί ε$1 τερηοη» βί άοπά•

ηαηΐίιιτη άοτηίηιΐ! ; ΑιηΒ β5ί πχ η$ηπι, άιιΐ! ί( άυτηιηηί άοτηίηαηΐίιιηχ \ Οιιί ($!;

\εη φιί (3

Αδηχ ΙίΓενϊΐΡΓ 8Ϊο: Οοί ϊίί <)Ιοήα ιΐ Ηοπογ ίη «αεοκία ααιαιίοηιη) , αηκη.
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