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ΕΒΜι·τϋ ·τϋΒνιΩΝγε212κι 

ΜΗΝ! 'Ι'ΒΙΙ"ΠΥ. 

. ΠΠΤΕθΕΤΤΕ 

ετιτωιΕΝιοε Μ... 4 
·τ6ιινι€Μ·τΑΝΑκ, πιτεε €ππνιέυ, Α· ινωαπΑκ ι>οι.οΑιιι £ε π· 
Μπό τϋιινιεΞΜεκ ι>ο2εοΝι πι. Α0ΑυΕΜΙΑι κϋ2ΤΑΝιΤόμ, 

Α· Μ. Τ. Τ. ιιειπυεε παω, ·ε Νε. ΡΟΖ80Ν νΑκΜεοπ 
ΦΑΒι.ΑΒιιιΑ.ιΑ. 

ΜΑεουικ , υ:οΝΑΝ ΜυοιοοΖοττ, κιΑυΑε. 

ΚίτιάΙιι ει' Μ. Ι. ΙΜαισά9. 

ΡΕετεκ, 
κοοι-:κι:εποεκ σ. ιἑε εμ ΛΟΑΒΕΜΙΑΙ κ6ΜνΑπυεοκΝΑι. 

Δ 184?. 
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ιπ:ΝΥι·τό 'Ι'ϋΒνΙΐΝΥ8ΖΙΐ.ΚΙ 

ΜΑΝΑ!! 'Ι'ϋΒ"ΠΥ. 

ΡΕ.!ΤΕΠΕΤΤΕ 
ο 

ετ1.ι:Μ:ε:Μοε Μ.. Δ 
·τϋκνέΝντΑΝΑκ, ιιιτεε €3ογν1Ξυ, Α· ΜΑοκτΑκ ΡοιοΑιτι 128 ΕΕ 
Μπό τ0ιινέΝιτεκ ι>ο2εοΝι Μπι. ΑοΑυεΜΙΑι κϋΖτωνιΤόμ, 

Α· Μ. Τ. Τ. ιιιτπυικ παω, ·ε Μ. ι>ο2εοπ νΑκΜεονε 
π·ΑΒιΑΒιιιΑ.ιΑ. 

ΜΑεοιπκ , υεοΝΑΝ Μυοισο2οτΤ, κιΑυΑ5. 

ΚίικΠιι α' ω. £. Ιι2ο·εσιεά9. 

ΡιεεΤΕΝ, 
κοοεκπποεκ π. ι-Ξε ΡΙΑ ΑοΑυεΜιΑι κ6ΜνΑκυεοκ1Μι. 

- 1847. 
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Παω Μ" επιΜΗ νέεγ Μι€όπ, 
Βόι!ύ!τοό€ΒΑπ οἔετ νἰντιἱ πιο"ΠιιΕ Απιιημί8. 
'Β νόιΚϋπι!ι έιήει παπι επΒετΙΞ, 
Πο" Μέτριο .Ιιιρὶτετ πιοιικηΚϋνω Με”. 

> Ποπ”. σε”. Ι. Κ. Π!. (Μη 
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Τιιἀιιἱνει!6Ι:. 

1. Α' πι. ι. ιέι·εεεέε οιειι ιιιιιιιΜικιΙι οεει!ι πωπω Ιόνόιι, παπι Ιαο 
ιοε|ιοι!ι!ι ει' Ιιοπιιο πϋνειειι ιιγεΙνειειΙιέ!χοΙ‹ι·ό! , βειι·ι ιι·είειτιόόι·ό! , εοπι 
νόμο πΜι·ιιιι ιιειιιιι πισινα 'ε πάει ιΠειδ ε!ι·επιδι ; ε8·γοπιι! ειι·ι~:ι |ιινέι·ιτ 
πι' Κέιιι·ιιιο!ι' Βιι·έ|ιιιέΙιειιι ιι€γεΙιιι, ΙιοΒγ πι ε!Γσ€ιιόοτι 68 ειι_ἱι‹$ Μέ Μαέ 
πιιιτ!ό ιιιιιιιιαι, πιιιιι ο8όει ει” νει” πιο ιοΜτιτοΗιδΙ , πιέιιΙΙιειιό Ιοιιγοιι , 
'ο ει' ιιιοι·ιιιιιι·ει' @Επι έ!!ειροπέ!ιπιι Μεάέει·ει ιιιἐΙτόιιππ ωιιιιιιιισεεόΚ. 

2. Νειιι νιιεΕάΙΙιιιινέπ πιοε ει' Ιιειι)·ύ_ιτοιι ΙιέιικιιοΙαιι ει' ιιίι·ειιεύι; 
Γειειι!ιόιιτ 65 εεέειΙιειι: οι, π. πι. Γωιπί:ϋ :ϋτυέιιπειέΜ ιπαππαι· :ϋι·υέιιι|, 
ιιιά.ιοάδο, ιι_ιιυπιιι άΙάο!ποιοΙ: Μπάάσ, ΡοΒιιι·ι.ιει .ΜΜΜ έε Βιιι·οΜιγ ΑΜΒ! ει” 
νΞιεπάΙειιιιιΙ ιιινειιαΙοειιιι ιιιο€Βιιοπ ι·ειιπεε Ιειεο!ι' επάιιιιιιέιπι Μαιο” 58] 
τό Μέ. 

θ. Α' 1έτειιεέ8 Μπι! ιπω0ιι πόιιι·ιιιο!ι ΜΜΜ οι Χονιιι. Παππά. 

Ροετειι, ιΙοοειιιΙιοι· 80. 1846. 

Μ. 8οιιοιΙοι Γειειιοι, 
ιι1οιιιιο!ι. 
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ΡΠ(Η.ΑΕΔ'Ι'. 
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?επχΝδ τϋτνέπγεἱτιΚ ι·ϋνΜ τϋτιἐποτἰκιω . . . 

Ι. Κοτειεἱι. Ρειιγ5ιδ :ϋτνέπγεἰιιΚ έΙΙσροή:ι εΙεἱπΚιιοΚ Ευι·ορά 
Μι ]6νετοΙότδΙ Γο;νει ει. Ιεινίιπ ΜΜΙγὶ8 . . 

Π. ΚοτειειΙι. Ροτιγἰτδ 26τνέιιγοϊπ!ε ά!Ιεροψι ει. ΜνέπιόΙ ΐοενει 
κοτνἱιι ΜέηέεΕἔ . . . . 

ΠΙ. ΚοτειειΕ. Ροιη·Μ 1ϋτνόπχοἰπΚ έΙΙεροτ_ῇε κοτνἰπ Μέηάετό! 
Μενα ΙΙΙ-Με Κέι·οΙγΞε . . . 

Ν. κοτ5ιει!ι. Ρεπγὶιδ τϋτνόηγεἰι1Κ ιἰΙΙερο€_ῇε ΙΙΙ-ΦΕ ΚΑωΙμ6Ι 
!”οΒ·νει ει' ῇεΙοπΚοτἱἔ . . . . 

Α'ίοπγ1εϋ ι6τνέιιγειἐΜἱ ιπ:ιε·γειι· οϋι·νέιηΩιιπ. 

Ι. Κύπρο. Α' /σπμ£ό £ϋ›·ι›όπρσΖέΙεἐ ὐοἔπ£ε££εἰετόΖ έ.σ 
!θ!έ88|ί2°όΖ. 

Ι. ΙΜ”. Α" ΐοηγἱτό τότν61ηειώΒΞ ΒϋπτοπσΒτόΙ «Θε 
τοτ6εοΒτὸΙ ἀτε1άποεεη. 

Ι-εδ έι·το!ιειέε.Α' ίειιμιδ ιϋτνἐπγοιέΙ‹ἰ ωεωωιωιωει έτει 
. Ιέποεωι . . . . . 

Π-ι!Ηι Ει·ιο!ιοιόε. Α' Γοιιγὶιδ £ϋτνὲτιγειἐ!ιἱ ΒϋπτειόσεΜ·ϋΙ έω 
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Ι-ε6 Βιιι!ιι,ιει. Α' Γειιγἱιδ ΒιιιιιετέεεΒιιεΚ Ιει·ιιιέειωι ιιιινο! 
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ΗΜ» επ ο186 κω«ιωιω. 

Α, ίοτηἰτδ ἰἔοιεύε ΒἰειοΙεεὶΙωιτΔεὐΒοη εώς οΙΙγω1 @ΒΧ 
ΓοπΙι3Ι Μό, πιοΙΙγ πεπποτϋηΙα πω. $ϋτν6ιιγοὶΒου οΙἱιιΤ 
των: πισω Ι6νόπ ΐοιηἱΙὅ ΒἱΜηΙιπαΙι ΜΜΜ! όι:Βόιημέτι; 
νειιι'Ιιο8γνει. Βιοπι ΙποΙΧΙ1οιτοτεεο, Μι ροΙἔάτ:6τεεἱυεΙς 
ειοΒοάε686τ ΜΜΜ ωρο‹Μ Μπι εΙαιι·]ει, εεϋΚ86εοεε6 

' . 

Ιοειἱ ποΜ ε' Ι'οιηήπδ 16ι·νόπη τοτιη6ε2οΙἱ τειΙΡὶ8οιειἱπειΙέ 
Ροιποε ἱειποτοι6τ. Νσ-›πι ΙοΙιοτ Μιά: ροΙἔύι·ἰ επεΒεε!εέιεύ 
ό” ειωηἱτε Βιιφύ ιιοιηιοιϋηΙκποΙι ΙεοΙΙεωωΙοπ ο” οΙΙΧ 
ωιιιιΙιει, ιιτοΙΙγ Μάόη Γε-›πγΞιδ ΜΜΜ τϋι·νόηγώηΒοτ 68 
ειοΚά5εἱιιΒεΙ πιειἔγειτἀιιε, οεγειοτειπἱπᾶ, ει' ΜΙ ω 
ε68οε, ε' ϊοτιγἱτθ τϋι·νόπγι1ο!ι 1οι·π16ε2οΗ εοτΙιἱεειεε5 
€οἱτ ἱε οΙὁτοτῇονειιἱ. Βε οι.οπι ωκωιω ΜΜΜ οι18οιπ, ει' 



Μπι οι·οάοϋ ΜΗπ π1ιππΜιπποπ οΙϋεπενάπεπ πποε6τἱπ 
16111, ποπ πωπάοΙεπτο: πο;" παπι τοεπεΙ‹ ποιππετεπιπο!ε 
ι·οεει εποΙ86Ιπποτ, πο. ει” πιΕ!ωΙ ΜΜΜ Κϋππἰνπ$πΙ·νἱ 
εεΙοωιπ Με” οεο!εόΙγ £οπο:56€οιπ επει·Ξπτ ο' οπόΙτα Μ 
ῇο8γοι€οτ6!‹, π' Μπα τοππόπγ6ι·ο πϋνοποά6 πωπω Π' 
ῇύειὶ€ππΙτ επέιιπάτει πω” ποτ:εωοιπ. 

: Η πιοπό. 



Α' 1οιιγι16 τ6τν6ιιγ8ι6Ιιἱ ιιιο.€γο.ι· 16ινόιιγιιο1: 
οΙδ18ιιι6τοΙο1. 

Ι. $. Ιίωπ ιστυόπμπε!ε €8ιπέτ£ο£ἐ88. 

ι Α 16ιιγι16 Ε6τν6ιιγ826Μ ιιωΒΎΜ 16ι·ν6ιιγ6ιι, πι" ι·6νἱ66Ιι 
Μπι ει' ιιιιι€γιιι· 16ιιγιι6 16ι·ν6ιη·6ιιΌ, Μι ω ι1έγ, πιιιιι Μιάο 
ΙΙιέΠΥΙ'0Πι18ΖθΓ6= 'ε πιἰιιτ ε” θ582ΒΗ1886 τιιάοιιιέπποε68π 
1788282116 , Μι·ΒιιιΙαε ιιεγειιι ιι Μ88“ΥθΓΟΓ826€68Π 68 Ιιοι26Ιιειρ 
ο8οΙ1 ι·6826ΙιΙιοιι 1118216 Γ6ιιγι16 τϋι·ν6τιγ826Ιιι 16ι·ν6ιιγι·6ιι66 
16τοΙιιι6Β, 65 ιι2οΕ6ύΙ 8ιάι·ιιιιι26 ιο16οΒιιιιΙε 68 Ι461616ιτ616 
86Ι‹ποΙ‹ τ6ιιιΙ826ι·68 Γο6ΙιιΙει661, ιιΙειιιγἰΙιι€ ρθω ιιιοΙειιει!ι 6Ι 
πι6166 68 εΙΙιιιΙπιπάει Ι'θΠ6528Ι'88 ἱ8ιιι6τ6τ6τ 6ττ]ϋΙ‹. 

Εποπ ι8πι6ι·86868τ ει' Μι 68 Π188'έΠ05 ιιεχι1ϋτν6ιιγ6Βιι6Κ 
θ$ΖΙΠ6]ύνθ1 6εγ6ενε1ν6 , Ιιιι6τ8πι!:: Ιιοἔγ ει Λ”6ιη1τ6 ιϋτν6ιιγ 
826Μ πιει8η·ιιι· τϋι·ν6ιιμ 86πι θεά'011111 ο Μι, 86πι 0511116118 πω 
€'11Π08 ϋεγἱ τϋτν6ιιγ 68έπει!θ”*) άΙΙἰωιιἱ Μπι Ι6Ιιει; "πω ει' 16 
ιιγιτό16ι·ν6ιιγ82666ΒΙι6π 1666 πιἰπ‹Ι ΒϋΖ,ιιιἰιι6 ιιιιιΒιέπσ8 ϋἔγἰ Μιτ 
ν6ιιγ86ττ68ιι6Κ 1)θ88ΖΙ1Μ88 ωι·τοΖν6ιι, ει' 16ιιγί16τϋτν6ιιγ886Μ 
16ι·ν6ιιγιι6Κ Μ)Ι'θ ιιιιιιιΙ ει' κει 1110813 ποια-εεε” 16ι·ν6ιιγ6Ιιιι6Κ 
82661105 16τεγειιι·ει ιαωηω. 

6) Ει6ιι 16ι·νέιιγι 161ιοιιι6 9611882111 πω· ν6ΗιειιιΙιιιι1 Μι· 
ν6ιιγ8ι6Μ 86ι·ν6ιιγιι61ι π ιι6νειιιι ; ιιιοιιΜπι ιιιινο1τιιιιιι16ιιι66Μιι· 

1 



2 ΕΙὅἰειπ6τ6€6Ιε. 

ποιό τ6τν6πγι·επάεΙ6επεπ ε6τεΙππο ππιἔει ιπέπ ίδνωιωοέμπ πεπι νοπει , 
πιο ΙονέΒΜ π' πωπω· Βοειειπὶό με:: 68 ΜΒΜ 6!δ!”οπΙπΙό Βἱτόἰ Ι6ρόεο 
πει εαπ Ιοποτπο Ιόν6ειτδΒποπ πενοιπἰ: πε!γοεοΙ›Ι›ποπ ν6Ηωπ π' Γεπγ5 
Μ ειόν:Η 6Ιπἰ, πιοΙΙγ Μπέκ, π ΐοπγΠ6ε πόπϋπε6€6ε ν6τεΙ6τ πόινο ΜεοΒΒ 
Βϋπι6τόεε!ιοτ ἰε ῇοΙ6πτν6π, π κάτωπτ τοΙ]εε ροπτο8εέ88ειΙ παο€ πωπ Μιά 
ι·οιιπ, πιἱν6Ι ππἰπὸπιάΗπΙπεπτ ι:επΚ ει' Μὶπωνδ επετπ6!γ Βϋπι686ε Μέ νε 
€686πεπ , Μπωπ π' Βϋπι686ετ ΜΜΜ Ν5ι·ν6πγ 80Π05Ζίθ"Μ νἰειειπ1πτ1ό ο· 
1°8]έΠθι€ _ῇ6Ι6πτ6ε6ι Ξε πιηέΜπ θ€Υθ8ΪῖΪ, Ι6μϋΒΒ 6ΙΒΜπϋΙϋ |‹6ριοπεΙ‹π6Κ 
ιππή"επεΓο τπἰπἀεπ 8ἔΥόΪ1 ΒΜΠΟΠ1 ΒπιέτοΕεε επινιιπΚιπΠ πΙΚπΙππΜοοπ. 

Μ) Νπεγ ε: ν616ΙΙ·ιοά6ε, π' Μπι πιτ κ” τιιάόειιππ π6ππἰ νωπ 
ΠιτΙι Μέηέε ύτ !”επγΗδ Ιϋτν6ιιγἱὶπΙιτὅΙ π·τ @Με πιπππέ]έΙσππ πσεεωεππ 
εΙὅπὸῇπ, οι' ΙώΙΠ5Ιάποπ ιθωθιΒ8ι, τϋι·ν6πγτπάόΞ πω" πττό!: νει!!]οπ π ίο 
πγΗδ τϋτν6πγ οι πΙΚ0Βππάπγἱ 'ε Ιεϋιϋ€γἰ ιότν6πΥ!ιοι-ε νειΒγ μεσω; π 
ιππ,τζέποε ί18χΞποι Ιπποιι6!ε? - Α' ΜΚ επ ει' ιππἔέποε ϋΒχὶ τϋι·ν6ιιγ 
τέει6πεΙε άΙΜ]έΚ, ν6ὶ6Κ6θ6εϋΚ6Ι ΐδΚ6ρεπ :ποπ @ΜΚ , ποεγ π' ΐεπγΗδ 
86τν6πγ6Βποπ Μι·8γύ! οεπρέπ ΒΒΔ ο πιπΒέποε ΜιππροΙ€άι·οππππ ωεΙ6Κ 
ν6πγοὶΙ‹, τ. ί. ει: έΙτπΙο!ι ε!!ώνετεττ Ι:ίϊπποπεπ ειοΙΒ·άΙππ!ε, 68 ει' Βϋπιο26 
εο!ι ἱε εΒγοιΠΗ π' τππἔέποε πο2προΙ€έττ 6τἀ6ἰ‹ΙἰΙ‹. - Α' ΜΙ: Ρθ(ΗΒ π” 
νΗοωεω1 ω πω π ράπο!νπ π' ΙιϋιϋΒγἱ τϋι·νέπγποπ έ8πἱ Ιεϋι6 πάπι 
Μπέκ, ειπε π¦πρίῇεἱΚ νἰτπτέειιἰεπτ, πο€γ ει' ΜΜΒΙΠπιετέετ π' ροὶ86τἰ ούτω 
εέρἔ, ιπὶπΙ ει: δ88Ζθ8 Ιιπ:προΙ€ότοπποΚ Κ6ρνἱε6Ιϋ_ῇ6, ει' Βϋπτονδπ ποιπ πω' 
τπἰπΒ ρω·6ε Γ6Ιειι., ππποιπ πιἰπτ 3οΙ1Μεγέπ ωΙ=οβοπ πον6Βεπ 68 ῇοΒένπΙ 
Κόν6τοΙπ 'ε ποἔγ π' Με πἔγππἰπ$ ει' ροἰἔέτἰ τέι·επ56€πππ τποἔἱτἱ2οτῇπ, 
ὶτ6Π κά π' 86ι·ν6_πγοε Μπωι6ει; νόμο πο” π' πωπω τϋκνόπ;·Βεπ Μπι 
ίοι·οε πό π' πποεε6ποετποΚ ῇπνιἰτό!,εοπι ει' ρει·ποΙα ΚἰωἔγεπΙἰ06ε6τὅΙ ει' 
ροΙ€ιἰι·ἱ Μτεει56€ 68 ΒορετοΙτ ΜΙ πω” , ππποι·π π' τέτ8πεύεππΙε Μ5ιποΙ 
άοεεέ;ζάκόΙ. - ΑιοπΙσππ Μ: π' Μ” 65 ιπει€έποε ϋΒγἱ 8ϋι·ν6πγεΚποπ :Πει 
Μποεππ πονο” ἱετπέττοιόεεὶτ, ιποΙ!γοΚει ειεπ Κέι·ό6επ·ο π6ινε εΙιπεἰΙΒιπὶ 
πω: πω, $6Μπτε8Βε ν6ειειί1!ι, νΠέΒοε ι!οΙοε;: πο8·γ π' ΓεπχΞΗΣ 26ι·ν6πμ 
ΜτοΚεειΕδΙ6€ εοφ π2_πΙ!ιο1ιπέπχἰ”ε πϋιἰΙἔχἰ Ιϋτν6πγποι , τπἰνε! ει” Ιππ 
€έποε πεππρο!εέτο!« 6€γτπέε ΜΜΜ Βϋ06Ιει€68681ΠΙιεΕ π Ιέτἔγπιιπ , εεπι 
π' τππἔέποε ΠΒγΗιει, ππνε:Ι εἔγειοτειπἰπό πιο!εππΙκ π: πτε!!ιοόόποι , 68 
πιππόποι π' ΒϋιτάτεπεέΕποι Ι6τειδ πε!γειοιϋΙιειἰε 6τιὶεΙ‹!ἰ, 6ε 68γ6Βἰτπἱπ8 
ἰεππἰ›ππ εεε πεπι Β83'ΟΠΗΠ π' Μ”, ω πεπ1 σεπρέπ ει' π1πεέποε ρο|€εἱτἱ ΜΡ 
1οι·επε, πεπεπι τπἰπιἰ π' πωσ εἔγειετεππἱπά ο26ΙύΙ νπἔχοπ ν6νο , Ιο8ἰοπὶ 
ετΜτο16ε π6ΙΜΠ ἰοΗοιπἰ Μπι πω. Α' τπση;ππεοπΗει·π., πεγ ΙὲτειἰΚ , π: 
Μοτο :ιΙΙωΙπιπ, πο” και 8ΠΟΠΙΚΟ26 ν6Ι6τπ6πγ6Ι‹ποΙ‹ @Με τπάοιπέπγπ Ιππ 
ποΙαπ :ποπ ΙιεΙγποΙε ΕποΙ6Ι6ε6Βοπ,τποΙΙγετ ει' Γοπγπϋ οϋτν6πγ ει' τϋι·ν6πγ 
ιιιόοππίπγοΚ 6ρϋΙ6τ6Β6ιι εΙΐοΕΜΙ , ΜΜΜ Καν68Μ»6 πΙΙιπΙπππε 86Μπωωτ 
ν62$6Ιε οειΙέὶχπΙπρἰιἰ. Μ6Μ ντιΙόΜπ π' ἀοΙΒοΙ πιέ!γ6ΒΒεπ ΜθἔΪ0Πἰ0ΙΥ8, ει' 
τϋτν6πγπεΙκ 'ΧϋΖϋΠ8όἔθ8 'ε ροΪΒέτΞ, 6ο ΐοπγπό 86τν6πγε26Μτο (Με οἱνἱΙο 
οι οτἰπιἰππΙ6) οε:τάεππ·οιπ π' επεπιἑΙγοἰ‹ποὶε, ΜΙιπε!ι ἰἔπιεἱτ 6τᾶ6ΚΙἱ, π' 
ιπἰπτ οι π' 0ϋτγ6πγπ6π πΙΚοΒπΜπχἱ 68 πιπΒέποε ΙιπιπροΙεέτἱτπὶ οεΜά!γέ 
@επ :ϋιι6πὶΙε, πππεϊπ ει' 56ι·εΙεκπ οι·νοεΙέεπ πήεπππΙε ΙιπΙϋππ.8686ΒόΙ επίπ 
πιπιἱΚ; πι6Ιἱγτε π6ινο τπἱπᾶοπ ΠθΙΠΖθἱΠ8|€ ρο!ἔέι·ὶ Ιϋτν6πχε τϋτν6πγε16 
Μτε έ!» 0ϋτν6ιιγει6Ι‹πει πετπ υπ·τοιόπι,6ε π' τ6ι·ν6πγει6Ιεἱ ἱετπ6τ πι ΜΙΒ 
ειέ!ε6Ιε Μ1Ιϋππε6Βέπει Ιε6ροπ, Μ5:ϋπε626ε, νπιἔγἰε Μουσε!» όπεΙ6ι·ππεπ 
μοΙἔέτἰ, ίοπχΝ.ό, Βέπγέει, Ισποπεπ 'ε νέΝό 26ι·ν6πγει6Μ , "εχω τϋνἱ 
κΙ6Μωπ ροΙΒέι·π ΐοπγἰ0ὅ, ΜΜΜ”, ΜΜΜ, *ε νέΠό 16τν6πγτο οειΠΚ. 

. . 
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2. 5. Δ' |Βπμπ°ϋ £ϋτυέσηπσπάοΙο£ποΙε €επιέτ£ε£έσε. 
, Α Γοπγἱτδ 8ῦτνύπΥεΖύΚἱ ιππ8Υετ Ν5τνύπγπεπ ἱειπἐπο 

τόεόΒεπ ει, Γοπγπό τ6τνόπγτοπάοΙοτποπ νπεγἱε 1όπγειπΜΙγ 
3εΙοπιόεόποπ νεα Γεπγἱτό τ6τνόιηποπ (Με οτ5ιιιἰππΙἰε) οεπιπό 
]ε: εΙόΓοτάιιΙνάπ, ππαπππππ ιόΙπόΙειοε 6ι·ωΙιπέτο επποΙε ἱειπότ 
τοτύεότ ἱε επΜεόἔεε οΙΒπἀπἰ. - ΚότΓόΙο, τ. ἱ. πάμε όε επο 
τοεΙ› ότΕεΙοιπποπ επο!ήππ ροἀἱ8, νπΙεπιἱιι€ επέτιπι-:ΙΙγ πεπιπ, 
πω· π° Γεπγἱιδ ;0ι·νόπγε2όΙιἱ τϋτνόπγτεπάοΙεωτ Ιε νοππἰ. Τεί 
πειε έΜεΙοιπποπ, ιποΙΙΥπεπ π' Γεπγἱτδ Ιϋτνέ:πγε26Μ ιππἔγειτ 
τϋι·νόπγποΙε ἰεπιὸτ8οτόεὸπεπ νέετετἱΙ‹, ΐοπγΠϋ Εϋι·νόπγι·οπάεΙετ 
'ε τϋτνέπγ πΙππ ιπἱπιὶοπ , Γοπγἰιό τϋτνόπγεπἐπεἱππ εΙ‹'Μ 
νΜιτπιπό, _ῇοἔοΙεετ σέε πϋτοΙο21ω6εοπω, ω ε2επ τϋτνέπγε26 
ΚεἱπΙ: ΜΜΜ ἱἔπιεέἔεποΙεπΙιειτέεϊ 1έι·8γπΙό, ππέτιποΙΙγ ιπ 
πέπΚΒεΙἱ Μ32πεΕπΙοιπ1όΙ επάτπιππό , εποτοεεΒΜπ ρεεΠ8 Βεγο 
άϋΙ οεπΙτ οτεΖεἱἔεγἱὶΙ6εεπ Μεσα Μ), τοπποΙε·Ιοϋ όι·Ν1πΙε. Α' 
ἴεπγἰτό ΕΟτνόπγτεπάεΙοτ ε·επιπι€]ο Μπέκ πωπω όι·τοΙοιππεπ ?ε 
πγἰτὶ'› Ιϋτνόπγε26ΙΠ εποπέεεππΙωτ, ε ΒἰτάΙΥπἱπΒππΚ ν88Υ ΜΜΜ 
ε6ἔεἱπΒπεΙ‹ ἱΠγοπ τοπάεΙσωπ. έε πωπω οπι·ὶάπΙ‹πεπ πεεοπΙ6 
Μι·ΒΓχιι νόμιέ·ειπτ ἰε ιπει€εί!πιπ ΐρεΙπΙ]π, εποτοεοΒΙπιπ ροὸἰἔ 
πιἱπό επεΙα-π ιππ€άΒ6Ι ΙεἱΖεἰτ]π. . 

θ. 8. Α' |επω:δ £ότυόπωεπάε!σ€πεπ /οΙοεπάσα5. 
Α' πάμε όττε!επιποπ νό$62δ ΐοπγΝδ τότνόητοπάοΜ, 

επἰπω τπἱπτ π' ροΙἔέτἰ: 1) Ύπἔγ πω» νειἔγ εποΜεΒεΙἰ, π' πτἱπτ 
π' τοπάεΙόετ τονϋ πετπΙοπππειΚ πω, πγἱΙνιέπ πἱΓεῇεΖε1ι, · Με” 
ρειἱἱἔ τοΝείπδΙ επωπ αποτειψι πιω @Η ωθπ›θ. - 2) κα." 
άπιΜποε νει” τόειΙοεοε Μ1Ιϋπνά|ό 'ε πϋΙθππό (Με ππἰνοι·ῳ 
επΠε Η ρπττἱοιιΙπι·ἱε] 6ε Μπε να” π' ιππωωιπππθ νε” επ 
ο!τεΙιππποποπτο πανε. Α° ΓεπγΗδ $ϋτνέπγτεπάεΙει τ. ἱ. π' 
ΜΜΕ πω; πππάοπ εποπιύ!γΙ. Κἱνό£οἱ πέΠεϋἱ,νπἔγ οεει!‹ πόιπε!γ 
Ιγοποι ΜπεΙοπ, υΒεγ πι' πϋΦοΙεπεΕΕι-υπτο πωπω, π' ιπὶιπ ρο«Πε 
νει€γ ιπἰπὸοπ ΜπέττποΙΙγ επωπόΙΥπο!τ, νσ€γ οεπ!ε πέιιιιε!!γεΚ 
ποπ οΜΙτπάτπ 8οι·]εά Μ, π” ἱειπότ πε οΙτει!ιππποΜπτπ πύπνο 
κι” έΙΩπΙάποεπειπ πι” τόεπΙοεεεποπ, Μ1Ιϋπιδποπ, 'ε ΜΙΜ 
νέΙύιιπΙε ιποπάεΜΗ. -- δ) Α' Μτιπ. 86”. οΠΠ]. Β-ᾶἰΙ‹ι θε 2=-όΠε 
τόειο '7-ὸἰ!ι όε 11-άΠε οπἱιπῇοἱπεπ ότιοΙπιε, π' ΚΗ. οπι·ἰπ ϋτϋ 
Μ3εϋπόετΒΙ, οεπι:ΗγτόΙ, ,ε οεπτύΙγἱἔππἱτύετι'›Ι “Μό θθ-ιἰἱΙ‹, πε 
π' νάτπιεἔγεἱ πέΙοἔι·‹'›Ι Μεσα 18-Μπ νόμι5εο εποτἰπτ νειεγ 
Ιτϋπ νπΒ·γ ιππΒέποε (Με): ρπϋΙἰοπ ω ρήνειΕπ) τοπάεΙετ, π' ιπἰπ$ 
και” επ εεόει τϋτνόπγποπύ πετε!οπι, νεργ ρι-:«Π8 οεπΙ‹ εππππ 
νπΙπιπε!!γ τόπο ΜΒΜ ωωιωι. Ι8·γ Μ οτε2εἱἔΗγϋ!ύεὶ Ιϋτνέ· 
πΥπ!ε θε π: οτεεύ8·οε εποΜεοπ Με , ει' ῖεῇετἱοΙιιιἰ ρι·ἱνὶΙεεἰπ· 
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ιποΙ‹, 'ε ε' Ιεϋ2ϋιισό8;εΜιεΚ Μ1ΡϋπτοπάεΙαοΜ Θε ειοΜεεϊ!ι πιει 
€έποε ΙϋτνόητωιάοΙόεοΕηεΚ ε2οΜει!ε πιονοΜετιιΞ. 

4. 5. ΑππαΙε ΙωΙΖἐΙτοἱ. 

Α' Γεηγὶτό πϋι·ν6ιιγνοπάεΙο0πεΚ ωθειοωηιΒιο ΙυΙειωοπσΜ 
'ε κ01ιόιωε, ε' Μι·πι. ι0τν. «Πω. Β-τΜε οιἰιιψἐπε!‹ έτωΙττιο εεε 
Μπι ἰε υΒ·χευε2οΙε, πιοΙΙγεΙα ει” Μ52.ϋπεόμε νιι€γἱε ροΙ€ότἱ 
ΙϋτνιἐηχεΖ6ΒἰιιοΙι, υεγιιιἱιπ Μ” ἰεειΖεεὶεοε,τοτπιόειετὶ ἱΠοπι 
όδεός€οΙ πιο8ε;;γοεδ, ιπἰπά Μ-ιεΗ ετδτιΒτε, ιΜπά οτΙώΙοεἱ το: 
Ιιετεέ81ΙτιΜο Μενα: ιο11εεΙ$Ιιετό,τι' ροΙ8εἰι·ἰ Εάι·επειέ€ ε2ϋΙεεόΒο 
νειἔγ Μ32 @να Μπι! ἱεόπγοΗ, ει' Μ” Μ3τηγΠ!πιόηγώΒε2 επι 
ΜΗ, υτεΖέἔυηΚ εΙΚοιππόπγάνιεΙ ό8 εει·ΜιΙεΙοε ιϋτν€κη·εἱνοΙ 
ι1ιεΒοΒγωό,όε Μ ΜΜΜ νοΙπιει ΓοΒΙειΙνει, τϋνΙά όε νἰΙιἱἔοε έτ 
τοΙωϋ Ιοεγει1. 

Μ 5. δ. Π"απαππα!: στοπ. 
κ 

νεΜππἱητ Μέάτ ιπΞπωιιι€1 τῦτνόπιγτειιἀεΙοτποΚ, ιι” ει' Έυ 
ιηἰΙδποΚ οι·‹-:_ῇω ἱε ειΜτ Βε·Ιεό Εετιιιόε2οιότ, Μιά; ε' ΙϋτνόηγΙ10 
26τωΙε εΙωι·ειψίι ι«Μιπνε, ει' ΙώτοΙοιόεϋεπ Μ. ΚϋωΙοΖἱ [ΜΜΜ 
ιτιἱπιᾶσπιιετπϋ τϋτνόιιγτοπάθΙομ Βἱνἐνο, Μια' τεικἱοΙὲετονὁ 
τυπάοΙύεέετ ϋπιπυ8·ε πέ·πιοΙΙγ εΖοΜόΙγοΜο ειοτίωττά, να” Μι 
ι·ι-επάοΙΜ:-πδ ΜπεΙπππ οεσΚ πέιιποΙΙγ ε2οιπόΙγοΚτο πω, ωεγεε 
Μ32ϋπεό;το ΕεήοτΙπο; ε' Μτιτι. Μ”. 2-ιΠΚ τόε2ο 5-άΠε οΖἱπι 
ΜΑΜ νὶΙάἔοε°ΒὶΓε]εΖύεο ποτἰπτ: 1) Α' εΖοιπ Ι‹οι·οπάπεΙε ΜΜ 
‹Ιω, πΜίτιποΙΙγ τοπιάϋ, ΜΜνειΙόὶΙ. 2) Α' ΙιϋΙΓϋΙὸἰοΜετ, ΜΒ Μι 
ΜιιΚΜΜ νΜειιιεΙΙγ Μ52ΙεΙεε66εΒεπ νεητιειΙε , ει' ικΠιιηΚ ΜΜΜ 
ΒοιΜΜιι πωπω πΜπο πι” , ΜΠΕ ΒεωἰηΜὶυἱι, ΜΜΜ» ε' ΜΜΜ 
Μι·ϊϊΙτότυΙ ιιΜι1, :ΜΜΜ ροάί8, ΜΚ Μ1ΙΓϋΙ‹ΙΜ ΙειΙαο2νόη Μι 
2έιιΜωπι ΡινειΙεεΕ ΒἱτυεΚ, 'ε οΒγόΒΗόπτ ΙιειιιέτιΜὶπἱνεΙ ΜπϋεϋΙ 
ΜΒ, ιιιἱνιεΙ π' €ϋτνὲιητοιιἀοΙοτιιοΚ ίεπιετοτύΙιει οΗγ ΜΙππγωι 
πεπι ]ιιΝιιιΙππιΚ, οε:Πι ΜΜΜ |ι(›ωρ πιιιΙνει υ:ευΜπ. νόμο - θ) 
Με;έι Γο!εόΒοε ΒἰτέΙγιιτιΒετ Ξε ; Μτ τι1ἱτ1ἀειοπιόΙΜ ΐοιηΠϋ 
ροτΙ›ε Γοἔπιἱ ε' Ιι. τ. 2. τ. δ!). ο2ἱπι3. ΜΜΜ: εΖετἱτι£ πιό8· οεει!ε 
@γώ ἰειιηἔειό]εἐτιεΙ‹ ε2οπτιωγόΙππι και ΙεΙππ. 

Α' "ή ποπ Κύτάιέ·ει , Ιιο;;γ ΜΜιοΒ οΜΙιπέτει ειοΙ€έΙ ἱε 
κηΗϋ 16ι·νὸπγι·ετιὐοΙοϋεἱτιΙ‹ποΙε Μ όττ!οΜεπ ΚϋτεΙειόω? Μο 
τἰ: πιἰπ1Ιτοἔη α' ΙοτιιιόειοΗ ψεπεά8 επ Μνάτψι, Μ" ιΜΜΙ 
πώ, ΜΚ ει' 1ϋι·νώιιχηοΙι 1ει·Ιτότ νΙεεΙἱΒ, ωιπιεΙ‹ ]όΦωειτιόπηαΜ 
ὶε ότο:ΜΜ ότιΜΒιιμ ΚϋνεΗωΖἱΚ: Βο!ςγ Μπάση ΐοτιγΗϋ Ιϋτνόηγ 
ι·υπάεΙοτϋιιΜ ΜοεεΙ‹ Μ1Ιϋυϋεοπ Μποε νεΙωτιεΙΙγ ΜΑΜ εεε 
πιέ:Ιγο:ΜπεΚ νέάι-:Ιιτιόι·ο ε2οτΠνε, πω, νυ!ειΜ Μ1Μετέε €γωπιππ 
νωεΙπιο Μό! Μ πἱποεειι τοΙωειΙνο, ιιιἱπἀοπ Μι2ειΠηειΜ ΜΗ, Με 
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ε'16ι·νόπγ οΜι ριιεΜάιι ΙιεισΠεΙιτε Μπι ειοι·ΜοΜΙα , ΙιΠΙΠΗᾶἰ 
ε!επε!ι ἰε οΙωΙππείτε ΜτοΙο2. 

Υ6€το ποπ ΜΜόε ἱε ω"ωιω Μαι: νειΙΙ3οτι Γοιιγἱώ 
πϋτνόιιγι·επ‹ὶοΙετεἰπΚ ΜΖάτι!ωπ ΜνϋΙ τιιτώι!ιοά6° ροΙΒέτΜτεα 
ἱπιΜΦ ΜἈοΙειἰΙι-ε? - Μ: Μπηγ11 ε2εη Κύτάθετο ἱε ει' ΪθΙ8 
Μ” πιοτΕ, ιπιἰνοΠιοἔγ ει' ΜΜΦΗόϋπ Μνδ ΙιεΖπροΙἔέτεἰη!ε εεπι 
52ίΗιποΚ πιο8 ΜΒΜ ΒοτοΜηΚ ειΙωτνεΙ6ἰ ΜΑΜ , Μιεύεω εαπ 
ειοπνοά, Ιιοἱςγ 6κω ΜΜΜ τϋτνόιηοἰ οΕπιπ ἰε ΚϋτεΙωΞΙ‹ , θε 
ρι-:ὰἱἔ πεπιοωΙε ει' και: Ιωτοπάη!ετω!κ εΙε£τνειΙόἰτει, ΜΜιε!ε 
58·αιωϊτ Μι2έπι!ι τϋτν6κηπενδ Ι1Μει!ιτιο αιϊπάεΜΜ ΜΒΜ ΜΠα 
Ιε:8, Μτιωτι ει Μ1Ιΐ6ΜΜετο Μπα Μ, πι3νοΙ.Ι1ειπάπΚ Κ6ηεινει 68 
ΒοΙἀοἔεύιςε επ ἰε ιιιο€Βἱνάπῇο: Πο" ωθιωθκ ΙιειιάπΜὶ-ιἱτ6Ι 
ειοπινα!επ εἐτοΙιτιοἱΜ›ω ἰεεΖεύεοτ ειοΙεάΙΙειεειιιιΚ. 

6'. 5. ΑππαΙε πιαρματάεάεάΜΙ. 
Α' Γεηγἱτ‹'3 ι6τνόπιγτεπἀοΙετεἰπιΒ ιπιοἔγετέ2άεει`ἱε "Με 

πω, ιτιὶιπ ε' Β02ϋπεύεεε νειἔγἰε ροΙεάτἱ ΙΟτνόπιγεπόΒἰοΙώ, 
νειεγ Ιϋτνόηγοτομ1, νει€γ οεειΙε 1ιιάοιηέηγοε. Τ6τνόηγετε]ϋτ 
οειιρέπ τυπο ει' 1ϋι·νόπιχτεπάεΙυ$πεΙα ε2ετ:δ]ο, Βϋνο$Κο2όε 
Μροπ επ οτεπέἔἔγϋΙὲεἱ Ιῦτν6ιητειιἀο!ετοἰπ!‹το Μ” επ 
Ι?θ2-‹ΙἰΜ 12-άΠε τϋτνόηγέἔει2ειτ ηιπέιεείεει ε:ει·Ξπιτ ει οι·ε258τ 
8·γ11Ιόεοτι ε8γι-ιεϋΗ Θ8έ82 Ε6τνέιηΒο2ύ ΜΜΙοπιι, όε ε' Μττπ. 
16τν. οΙϋΙ]. 11-‹ΠΙ‹ οιἰπι]ε 8Ζοτἱιπ ει' 1ϋι·νότιγε2ετύ ειοΜε το 
Ιιοι; €ιιὸ‹›ιιιάπιγοε πιεἔγετάιέετ ρεὸἰ8 ει' ΒἱτέΙι πω” πιέε ιω 
νέπγωά6Κ ἰε τοΙιεΕπε!ε Μεοπγοε τειιι!επϋάΙγο!ωτ Εϋνετνο. 
Α' τιιιΙοπιάιιγοε πιτειςγατέΖάε ἱεπιότ τιγοΙντιιἀοιηεἰιηἱτει, όε ΜΙ 
οεεΙΙεοάἐεἱτο νει€γἰε τϋτνόπη Μάη εΙεριιΙιτο, όε ό2 ιιιοἔἰιιτ Μ 
@οτ]οεπτ6το όε πιοἔειοτίτότει οε2ΙἰΙϋ*). -› Α' ωε;;ειοι·ίΒό ιππι 
έΠετέ2άεπε!ε, ιτιἰνεΙ ει' ΙεπιτιόειεΗ ΜΟΒ ἱΒειΖεεΣΒοΕ ιιιἱιιἀοπΒοτ 
ἱπιΒάΙ›Β ΜΗ τεΚὶπποηἱ, Μπι ει' 86τνόιιγ ΜΜΕ, ε' Γειηὶιό τϋι·+ 
νότιγτοπάοΙο1εΚΒοη ἱε το!]οε Κο!«-:Εο νιι€γοκι, Ι:ϋνετΚεπϋ!ο8 ει' 
ίεηΥΜδ τϋτνότιγιιοΚ Πειτέτοιστάτ ΜπάοηΒοτ οευράτι οεει!κ ποπ 
ω:ετοΙιτο ΜΗ εΖοτἰτωιἱ, ιτιοΙΙγεΙε εΙΙοη ει τϋτνότιγκιοΙε τοΙ]οε ο 
Ιω ΙιετοΖοΙΜ); ει' Ιιἰτοτ]εεΖτὅνοΙ εΙΙοηΒοη ἰ€οπι νἱἔγέινει , 65 
οεχωΗ1Ι «ΜΚ ειΙ‹Ι‹οτ ΜΗ 6Ιιπ1ηΚ, Με ει' τότνόπιγ6επ τιγὶΙνέιι 
;ιιο€ Παπ έτιΙυΙεεΝεΙδ Μοτο” κύριετύΙιοι τετΙ.ο2ό _ἱοἔγοἰτο 
ηόΖνο ει' τϋτνέ·τιγΙ1επ υΙὁΓοπΙύΙό ΒϋπτοΗπεΙε Γει]τεψι 'ε ω” 
οεεΙε εε:ΒϋΖΙόεε ιπό‹Ι_ῇέτε, ιπεΙ!γηεΚ πιέἔἰε ]οἔεἱτιΚ ΜΕοι·5:5 
@πι πόινο ΚενέεΙ1Βέ νεεΖέ!γεεπεΚ Ιεπιπἱε πω" ΜΗ, ο8·μ«ΙΠΙ 
ΜΗϋπΒϋ2ἰΒ; ιιιοτι ει' πιἰΜ ΜΑΜ: Ν$νοϋΒοη εΙϋ ἴοἔοιτι »Μωβ ει' 
ΓοιηΠϋ Ι€$τν€ἔιηε2όΚἱ ΜΜεωε ιιιεπτιγἰεόἔόηεΒ πιο8ΙιαΜτοΜ 
εΜπιπ εοΜ'έ:Ιο ιεΒἰιιἱοτοΒοι ε2ϋΚ568· εεοπιϋἔγω νωπιἰ, "ΜΥ 



Ο Ε!!!!επι6το!ο!ι. 

!χο!! Με!!! ω!! !!!!π!ο!! , πω!!! Μ!!! επο!!!!!!επει!π!!!!!!!! ν!εει!! 
ό!όεπο!!., ε!!! π! !ε!!!!!!!π!! !!!!!οτε!!!μι εο!·ο!!ποπο!! !ποππγ!εοπο!·ο 
ποινο !ε ο” !!!ε!ο!!!π!!! εο!!!!π! !ο!·!!οοο!›!:!, πιοο!ε πω!!! Μ 
8!γ!!!!!! !!!!π!ο!οεεο! ν!!!εγοπ !οτ!!ο!νο. 

"ή Με!! π' !ϋ!νόπγ!ππἔγ!!!·!ἰιέε !!! έτσ!ο!!!ο!! ποπιο!πο!! !ε!!!ό!·!ο!έ 
ω!! έ!! τοπτ!ει!!!π!!γε!!! π!!!€γπ!· ρο!€έ!·! !ϋ!νέπγοπ! Π. Μπιτ!. !. !!ϋ!. 4-!!! 
ό!! 5-!!! !!ιρ!!!!π. 

“Ί Ειοπ ει!!!!έ!γ !!!!!!!π!!!!!!π !!!!πέ! ππΒγο!!!! Πἔγο!!πο!, έ!! Ν!! 
νέπγειο!!ο!π!! Με!! !ο!!!!!επ!ό!ο!οε πο!!! ο!δ!! !!!!·!!ἰε! !ἔοπ!·ο!; πω!! π' 
π!! !!!!!!!!- να” πιά!! !π!!!!!οπ!!ομ π!οΒ!!!!!!!!·οιο!! ει!!χοε!! !›ϋπ!ο!όο! “Μό 
!ϋ!·νόπγο!π!! π!!π!! τέΒ!ο!!, 'ο !!!!ιέπ!!π!!!! !π!!ε!έ! πάω!! ο!δ!!! !!!!!!ρο!!!ί 
πο: ε!!!!!!!π!!ιο!!!!!!, !!ϋνο!!ιοι!!!οε ο!!γ!!!! , π! !!χο!!πο!! Μα!! ει' π!!νο!! 
εό8πο!! εγπ!προ!!!!επ , ο!! π' !!ϋ!!!ό!ο!·ε!!Β ΐοπ!π!·!έε!ἱ!·π ειο!ο!!!ύ οει!!ϋ 
ιϋ!!πο!! 'ο !π!όι!!ο!!οεο!!πο!! ει!!!!!!!!!!!!!! ΜΒ!!! πω!!! !!!!!!! π' !ϋ!·νἑπγ Βο 
!!!! π!!! !”ο!;!!!!! !Βοπ ω!! οεο!ο!!!·ο ποινο νεο!! !ο!!οεοπ , πω! !ο8!!!!!!!!! 
!!!!εγ!·έε:.!π! !ποἔει!!π!ο!‹; πιο!!γο!!!ιο!! !!!!!!!!·οι!!!έ! !ο!!έ! !!!)· οεο!ο!ετε !ε 
!!!!!!!!!π:!ιπ!, π' !ο!·!πόειο!! Μό!! !ε!!ιο!!!;;! !πο!!γο! π. !. ο!!!!!. θ-!!ι οι!!πο 
ειοτ!π! Β, οο!!!!π!!`ο!ο οπ!!›ο!·! !ϋ!·νέπγπο!! ο!!οπ!!οιπ! !!ο!π ΜΑΜ!!! ., Μ!!! 
!!!!!ιι!!. › 

7. 5 Α' /οππό!ϋ ΙϋτυέσιμπέΜ πω!!! ε! Ιτό!οίοο!ο!έεο!ε £ο!·πιέσκο!ο. 

Α' Γοπγ!!!! !ϋ!·νοπγο!! !!έρπο!ο σ! !'ο!!γ!!δ !ϋτνο!!γεεο!!! 
πμ!!! ο! ποπ!!! νοππ!!!ο2ό !!ϋ!ο!οο!ο!οεο!! οεο!πο!! !ε !π!!πό 
Μ!!! !!!π!!!!νάπ, Η! οιο!!ο! !ε οιο!!!·ε!!!γοε π!οἔο!·!π!οπἱ. Μ!!! ε!! 
!!!!!!ποε!!π, !!!!π!!!!ιο!ς !πἰ!!ο!!ππ€γ!!τ ρο!!;!!!! !ϋ!·νοπγο!π!›οπ(ιι) 
ει' @ο Θε !!!!!ο!οι!ο!οε !!!!!!έποε ο!!ο!!ποιοεο!·ί!! ό8 Γο!οει!!!ε!!! 
Μ! ο!!!!!!!!!!π!, Μο !ε υ!!!!!!!!!!!ι!!!!!ύ!!.Βοχο!!!!! οε!!!! ε! !!!!!!!ο!οε 
πω!! !όπά!!3!, 65 !!!!π!ο!οε, ε!οπνο!!οε !!ϋ!ο!οπο!οεο!·δ! Μ!!! 
!!ϋε πιοε!οπγ2οε! !εοπγ!ο!!ο!!: 1) Ηοπγ οπο!! !οε 6ο Μπο 
!οπ!ο!όε !οτ!ποεπο!οπο! !'ο€ν!! σα!!! !!!'!π!ο!! Μ!!! ε!!!!ο!!!!!!!. 
Η!!! ΜΜΜ!!! π!ποεοπ, ο!! !!!ιπ!ο!οεπο!! !!ο!γο πο!!! !ο!!ο!. -- 2) 
Ποπ!! π' Μ1π!ο!οε!!οτοε μου !!!!Ζέπ!‹!›ππ πο!!! π' πιοπεο!!ο!! 
ο!!γο!!! ν!!εγ πω!!! σ!!!!!σω!, !!!!πο!!! πο!!!ο!!γ !!!!!!!ο!!ο!!!!οπ 
πωπω π' !!ο!·οπ!!ππ!‹!, !!!!!εο!!!!!!!! ρο!!!ε ε!! !!!ο!!!!οποε !!!!!ύε!!ε 
πο!! πω!! πω!!! !!!ν!!!!!!!!! !!!ο!!; !!ϋνο!!!οιδ!οπ ει' !!ϋνο!ο 
Με! !!!οἔ!π!!!!ὐ !!!νει!!!!!!ο!! οπποππο!!, !!!!!!!!ι· ροτι:!Γοπο!!!!ε ο!!!!! 
!ϋτ!οπ!, !!!!!!!!!! ε!!!!!! !ποπ πο!!! ει!!!!!!!. Β) Ηο,ε;γ ει' Νιπ!ο!οε 
8ιοπνο!!οε!οτ!!ο π' Ν!π!ονδπο!! Οτό!!όεο!·ο οει!ράπ σει!!! !!!!!!·!! 
!!!!!;γο!! ν!!!Ποπέ!·π ποπνο, !πο!!γ!!ο!! !. !. !!!ο! οΒγο!!!!! Κορν! 
εο!!, οε πω!! ποινο !ε,- π' Γο!εοπεο!!οε, !!!νεο!;!ο!οπΒο!!όε, 68 

! 

(π.) Π. !!!!!!!!!!! !. !!ϋ!. Τ. 8. 
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Ι‹οι·οπιι οΙΙοπἱ πιιιπἰε οεΙιιιπεπι ]όεπέ8·νεεπιθεόποι πιπ8ιπ πικάπ 
νωπό ιιϋιιιι-ΜοΠ, ιπεΙΙγεΙι ιΠιιιΙ ει' Ιιππιονδπο!ι ι1ι·ί @πει ει' 
τοιτπο!ι οΙΙιόνειόεο εΙΙιπΙ πγοιπΙιτιπ ιποἔεειιπἱΙι, Βινιένι;, - π. τ. 
2. ι·. 51. θε θΙ-Πι οιιιπιοι πωπω οειιΙι ιιΜέοι· πω, πε π' 
Μιπιονό ΙιειΙάΙειΙιοι· ει' ρω· άΙιειΙπ Μάι· οΙϊοπιιιΙνει νοΙΙ:. 

8. _$'. Α, |επιπ:6 εστυύπωεΙε £άηχχα άι σπέϋα, 
Ροπγἱτδ Φϋινόπγπτι1ιποπ τιιι·Βγει π' ΐοπιιιιϋ ἱἔιιεεέε Μ 

εποΙππΙππιέεπ, έ5 ει' τϋινόπγεἱπΙιειετἰπ$ Με ΜΜΜ πι1πιοιτο!ι 
68 ιι20Ιιιιει!ι πιιπιετέει-ιι!ι. θεό!ιέι πϋπι-:Ιεδτο, όε νό85ϋτε πιο 
Με οεπιιπι.ΚϋΖεΙεό οιι-$!]ιιιι. τ. εΙϋΙ]. ΐ-ἱΙι ο2:5-π επιππι ἰε π: 
ω” οι' ι;ϋι·νόπγ ΓόΙι-:Ιιπο ΖιιΙιοΜπ ΜΜΜ πι οιπΙιοι·ι νιιππιοι·δΡ 
3ι58·ει, ε πωπω Μεινε: ἱἔπΖεε5ἔ εποΙ8έιΙιειεεό!ι, Με πϋπτειτοΙιτε 
νιποπιαΙΜι. νό,ποιόΙ_ιε ρειΗε π, πο” ιπιπά πι' ροΙεάτι Μι· 
επειέ8 Μπέκ, ιπιπά επ ιι€χοε πεπειροΙΘέιιοΙι πιιι€άποε ιο8ιιιπε!ι 
πέΙοι·ειι€π ΐοπιπιπιεεό!ι. Εε ιπποπ Μέι· ΜινειΙιο2ι!ι: πο” παπι 
οεπ!ι ιι° Ιιππιειόει-:ΙπποΙι οΙΙγειποΙιππΙι πο!! ΙεππἱοΙ‹, πιοΙ!γοπ 
ιπιπιι πιἱπὅεόἔϋΚτε, ιπιπτι ιιιι€ιγεπειιιιι·π πόπνε ποιππιόε ϋ8Ζ· 
ιϋπιΈΙ εποΙππΙιπππΙε π, πϋπτόιΙιοτπΙύετε, Ιιειποιπ :ιι ι€ππειι€ σε 
@Η ΚιεποΙειιΜιιέεάπειΚ π επϋπειέποε Ιο,τιγοπ @γ επγΒοεπει 
!ιο2$οινο Ιεππἱο, Μι” ο8γ τόειιιί'ιΙ ιι€γιιπ ει πι1πτειι ιπεππόΙ 
ΜΒΜ Μποπγοειιπ ΓοΙΐϋάϋπεεεό!ι, όειΘτιΙπιιιΙοτι πϋπιετύοέπ νο 
-;;γε; ιπάε ιιόε2τδΙ ρε·ιΠε επ ότιιιιΙππειι€, ειππιι!ι οΙιιιΙιπάνειΙ περ 
ϊόιιγτε 3ϋποινέπ, ιπἱπὰεπ νεεπόΙγτϋΙ ιποπτ Ιο8γεπ.Μεττ, Με 
υπ” ποιπ Ιοπππο 6εειοεπει·Βε:ιεινε,ποεγ ει' Βϋπτι-ιν6Ιο ιι'ιιιἰι·ι'› 
ποιά: ι5ε όι·ποιιιΙειτ πϋπτοιόεϋΒειεΙ πε Ιιετι1ΙΙιεεεύΙε, νοε2επε-ι 
ΙεπιΙιεπ Γοι·οΒιππ ιπἱπὡ ει' Μι ιπιπεΙ π° ιπππέποε ιοπιιι·πΙιπε!ι 

,Μιοι·ειέΒει; Μ ρειΗ8 ει' 8οποε2οΙ<ι ι·πνιιεπειι€ει :ΗΜ νοεπεπε 
ΙοιπΒε ε_ῇιειι έτιπιπιπειέ8 ιιππειΙι νύάριιιιεει ιιΙειι1 ποιπ ιηϋποι!ο 
ιιιεεΙιεπποιιι6π : επείπιππνο νοΙππ ιππ,ι;εΕπιιε ιομιπΙιπιι!ε Μ 
1πτειι€ει, !ιόνεΕπομέεΙ;όροπ ει' ΐοπγιιό 16ι·νύπγιιο!ι ο2ύψι @μι 
εεεΝιοιι εοπι όι·ειιοιπέ:Β Μ. · · 

θ. 5'. Α' /”ιεπι€ιϋ £ϋι·υέπρ ιαάσιπάσηάπαπ Ματια, Ϊ ' 
Α' ΐοπγἱιὅ ιϋινόπγ ιιιποπιάπγιι πειε-2ποε παπι οεει!ι ·ειποΙι 

ΜΒ, Επι νιπεπιειΙι'π, πω, νιι€γ νόπϋΜέροπ ΐοι·,ςοΙύιΙππΙι π' Μι 
νε3πγεπόπ Μπιτ, Ιιπιιοπι ιπάεο!επιι!ι ἰε ει!ιπι·ΙιιπποΙι, ι·ιΘεπιπι πο” 
ιιιιΙνιι ιπιπποπ Ιπιπιοπιιοπ Βιιιιιετόεέ:ι, πιι€γοΜι σΒιιϋπιιιωθ 
Ποπ ύνιιι ιιιει€ιοΒιιι π' ΒὶὶπτειιῳΒιὸΙ , ι·όεπιπτ πω” ιιιιΙ]ιι!ι νει 
πεπἰ 68 ιιπρΠΞιιγι·ο ποιιιι εἱι£πι!ππεάἔιι!ιπι, πει ιιετιι!είπ , ει, ιπιέ 
ΝΠ π' Ιιιι;Μιπποι·πϋπ εειπ ιποπι, ει' ἔγππὐ52ϋΙὁ !ιόι·ιιΙπιόπμπ 
ιιεπι ισιωππωε ϋ5ινειῇϋνοιο!ϋΒ ππωι, νειι;γ ι·ιινειεπ ιπσεπΙπο 



8 ΒΙ(ϋεω6το16Ε. 

668 'ε Ειιπήε νιΜ Με! Γετηπό νὶιεε6ΙειΙ 'ε πγοιπιοιόε »Η 95 
π16η6Ε. 

Μ. 6'. Α' [οηπϋ ιστυόπωιέΕ2 86τυόπωπΕποΙε Επ:[ε)62. 
Α' Γ6πητΠ6 Ιϋτν6πγει6Εἰ 16τν6πγϋπιΕπιοΕ Ειι1Γ6]6ἰ @γιαπ 

οιυΕ, ω6ΙΙχεΕ ει' Εϋιϋηε6ε6ε νεεχἱε ροΙΒέτί τϋτν6τιγει6Εἰιι6Ε 
ιιἔγωἱπἰ.: επι οτειέἔςἔγϋΙ6εἱ Εϋιτ6ιιὰ6Ι6τ6ἰπΕ, 65 ει' Ι16ν6ιτ εισ 
ΕιέεσἱιιΕ, ΕἱτύὶγειἱπΕπειΕ 68 Εῦιὸπε6ε6ἱπιΕπ6Ε ΕΕΙϋπτ6τι66Ι6ΜΕ 
6ε ει' Εἰ:: ουτὶ6ΜΕ ν6ει6ε6ἰ.Ει6π ΕιΜ6Ετ6Ι Μπι! »ιοΕ, ιτιἰΕ6Β 
:πειεςγειτ ρο!Βέτί πϋτν6ιη6πιΕ6π (α) 6Ι6επΙιωτι, Μ ὶε Ε6ΙΥ61 
ΓυεΙ6ΙΜΕ. 

Η. 5. Α, [επωτό εϋτυέπρειέΕά τύπ:έπωπΕπεΕ σε96ά/οπάεαά. 
Α' ί6ιηΠ6 Ιϋτν6ιηει6Εἱ 1ϋτν6ιηϋπΕπ6Ε 8θἔόἀΪ0Ι°Γύ58ἰ 

Εϋι6 ίϋΕ6ρ6η τιιτιοιπεΕ: 1-ειϋτ. Αι 6ειωτι (Εοἔἱοει), ει' τι: 
ρεειωΙεΠ Ι6Ι6ΕπιππεΙ (ΡεγοΕοΙοεἱε 6πι-ρἰτἰοε), 68 ἔγεΕοτΙετὶ 
ΕϋΙοε6ειεπ6Ι (ΡΕἱΙοεορΕἰο ρτεοιΞω), 'ε ΕϋΙ6πϋε6π οι, 86τιτι6 
ει6$ἰ ι6τν6πηπγεΙ 638 ει οτΕϋΙοεΙυ6οπ16πηπγεΙ 68γϋπ. 2-ειοτ. 
Α' ἴ6πγἰ16 τϋτν6πγτ6πά6Ι686ΞπΕ ωττ6ιι6ΜπεΕ , 66 Ι`6πγἰτϋ 
16τν6πηϋτιΕ Τέἔὶ8ἐεθΪΠθΕ ἱειιι6τ6τ6. -- 8-ειοτ. Αι οτνοεἰ 
86τν6ημιι6οιπ6πη (Μ66ἱοἰτιπ Γ‹›τ6πεἱε). Α' Μι·6τωΕ τυιΙηἱἰΙΙἱΕ 
εοΕ 6ε6Ε6Εϋ6π,ιη:γιπἰιιτ Μ: ε'6ϋΕ66τε6μ6Ε 'ε 6τϋΙιε68ιι6Ε36 
Ποπ να” ΜνοΙΜ6τ6Ι, ει. ε6ΒΕΜ6ΙοεεάεύτόΙ, ει' οεοο56ιιι6 8“ΥθΙ'· 
π16Ε-ϋΙ6ει·6Ε ε' ΙΙΙΒ8ωθω8Γ6Ι Μ: Ε6τά6ε ΜΜΜ , Εοεγ ει 
οτνοεἰ νἱιε€6ΙΕτοι Εοτιπ6πγοιΕΕεεε , 'ε ει οτνοευΕ νἱιεεέΙιπἱ 
$απιιΙ6ν6Ι6ἰΕ6τ ΙΠ0ἔἰἱἐΠΙθ58θ, ό5 6τ66ιπϋΕ ει6ι·ἱΜ πιι6ΙιετΜιεεο, 
ει οι·νοετιι6οιπ6πη π6πι6ΙΙγ τ6ει6ἱπ6Ε ἱ8ΙΙΙόΓθἱθ σειιΕπειπ 6Ι 
Ε6τϋΙΕ686ι!6πι'ΙΙ 52ϋΕ8(·5€θ8; ιιι6ΙΙγοΕ6τ 68γΒ6πἴοἔΙεΙν6 ει υπο-Ε 
εἰ 0ϋι·ν6τητυ6οιπ6πγ 86τ]6ειτ 6Ι6. Βι6η 8ι16οιπ6πητ6Ι Κονάτε 
ΜἰΜΙγ 6ε ΜοΙιι6ι· .Μποε πιέι· ιπ88ΥΡΗ' ιτπιπΕάΕεπ ἰε ΜΜΕ Εἰ , 
ΙΙΙΟΠΥΒΕΕθ2 Ι88Ι1]ΒΜ)8Π Η6τιΕ6 Λάο” πιιυπΕ6ΜπεΕ Μ. Β6τι6 
Ρ6τοποι ΜΜΜ Γοη!ί16εε]6τύΙτ. - 4. Α' Γ6κηΗΒ 16τν6ιιγει6 
Εἰ Εϋι·ν6τιγτϋΙ , Έ6Ε6ρ6η ει' ΜιείπΕ6τύΙ ΠΟ Βιι6οππάτηοε πωπ 
Ε6ΕπιιιΕ οΙνεεύει.Κ68 τοπτΙι·6 οειΙωπιΕ Ρθ(Η8' ει ἱΙΙγσετ6ιι κουτι 
ΕιΠπΕ; ιπ6πι6ΙΙγ6Ε ΕἱΕ6τ_ῇ6‹Ιπι6Ε 8ι θ86Ξ5Ζ ΐ6ηγΗ6 1ϋτν6πγϋπΕ· 
το, τι6ιιι6ΙΙγ6Ε ρθ(Η8 ΜΜΕ 68·γεε ΙιὶτἔγεἱτόΙ όΓἱθΕθΖΠθΙΩ - 
Αι 6Ιε6 τ6πιἀΒ6Ιἰ6Ε κι 6π Ι8Ι'7-ἱΕΙ›6π Εϋιτ6 Βοοεέτοιτ, 6ε 
182'7-ἰΕ 638 183Β-ΞΕ 6νοΕΕ6τι ππ6εΒ6νἱΙν6 ύ_ῇοπεπ ΕΕΜοπ Ιε 
Μπ ιπιιιιΕ6πιοπ ΜΙ Ηυειιγ ΙεΙνο5η 1745. α), ΤειτουΕ θοεοΕιπι 
Π6Βοτυ6Ε Ι'746. 6), Βοά6 Μεάη6επειΕ 1751. σ) 65 νιιοΕ6ΠοΕ 

(σ) ΜέεοὸἰΕ ΜΜΜ Ι. Εϋ1.8-'Μ. Ι. 
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Μ111Υέ81181Ι 1819. 11) ιτιιιπ1κι111τ. Α' πιά8οά11ε ΓΗΠ(111θ1101( 11132151 
ρε111,8· ο1νε8έ8τε 111188· 21άτι11ω161ι $2ειπιστο Βοται1επιπε1: ε), 
ο8815116”11Π1'ό11811 Ο ό8 811Νε1η .1ει1επ111ια1τ ρ) ει' 1π1υτο168ε1‹τὸ1 
Βόνειι ότ1ο1ιε2δ π] ιπιιπΜ11ι. 

α) 0οπιπποπωι·1ιι8 1η ιιτι1νει·8υπι μ” 1ιιιη8·ετ1ουπι. Βιιάειο 1745 , 
πιο11χπε1ι 1ωτππι1111ι 1«ϋπηνε ει' ΐετη1111 τϋι·νέτιμ πι128γοι·έ222. - 6) Βγ 
81011111 ρτωε18 ιΣΙ°1Π11Π8118 1. 11εέτι1 Ηιιπἔπτ1εο, ρειι·11υπηι1ε ο1ι1επι Μποκα 
ι·ιπη. Βιιτ12ε 11411. ε) .1υτ18ρτιιτ1ου118 01'1Π111ΗΙ118 880ΠΠ6111Π1 ρτω11πι απ 
οου811τω1οιιο8 1ιυπς2τ1οπ8. Ρο8οι111 1751. ό) 1ι1811ω11οπε8 111118 Ο1'1Π11Πί1118 
11ιιιημιτ1ο1. Βιιι1:1ε 18111. -· ε] Α' 11ϋΠ18θέ81°δ1 68 Μ11ϋιιϋ8ε11Μπ ει' 11211111 
11ϋπτε1ό8τ111. Ε18δ τειπἔιι 1εο8ιοτι12οπ μέ1γοπιιιπ1αι, 1843. Ο Β11Π18168·· 
1081 ε1ιπό1ε1ε1‹, 68 ει' 1ιο1έ11›ϋπτειέ8. ΒόΒ5118Π 68 0311181111., 1843. _ς)Α' Μη 
ια68161, έ5 1‹111ϋπϋ8ε1›1›επ ε' 1ιε1ά11:ϋπτε168ι·δ1. Μέ50(1ΗΠ1811 ‹11_ῇπ2ο11 μέ» 
1γωπιιιι1ω. Ρθ81θΠ 1844. 

Έ 1.2. 5. Δ πιαπΙκάπιι11 Μο82ιά8α. 

11”επιγ1111 1ϋι·νόη826Μ 1ότνόηγ11π1επ0181έτεγε, ε 1111111 11011· 
πε1›11 οπιι111όπη, ει' 11πιγί1δ 1ἔ8Ζ5έ8` 1(15201€111121Ξ1188, ό8 ει' 16τνό·· 
ΠΥθ1111Ι 82811111 »πω ωττο26 11ϋτι1ε1το1ε 1111111θ1ό8811111θ1 εεγ1111 
1ενέ11, ε' πιιιιι1ωι 6πιτιηέιτό1 ΜΒ 1εϋπιγντο 0521111, πιθ11γε1ε 
πε1‹ ε8γ11ιε ει' 1811311111 16τνόηΥ826Μ 11ϋπτεΝε1ιτϋ1 68 11111110 
1111881111” , 1111181118 ε' 1”ετιγ11δ 18825218 111$2018111131.118211°ό1 8261. 

Α2οιι1υπι τη11ιο1τε1611ο 1118261102 ει' τϋτνόηγΓε1τοΒοτέ81ιε2 
1`ο8ιι61‹, 1ωη11δ 1ϋτνέπγτεπάο1ε181π1ι 1ϋτ1όιιε1ο1τ1ε1‹ τϋν1‹1 18· 
1Γ5181111 Γοεοπι ε1δ1οηε821οπ1. 8 

_ Ρουγ11ύ1ϋι·νόπγο1τ11 1·ϋν1ι1 1111·1όπε11ι·212. 

18. δ'. ΑππαΙε ἰεπιέο·£σ£έσσ έε /σ1οεπά8α. 

11οιη11δ 1ϋτνόηγο1τιΚ 1ϋτ1ὸπο1ἰτε1άπ 1'επγ1111 1ϋτνότηι·οι1 
ὸε1ε1ο1π1‹ 1‹ο1ο11‹ο2ε1ὸπε1‹, €Υ8ΓΩΡ011έ811Π81ί, 68 ΠθΥΘΖ810511 
Υ11110ΖΕ1821Π81€ ΓθΠ111188Ζθ11Β11 Β1111Ι11218Μ ότ11111‹. Νέ€γ Τό 1101· 
8221‹τα 1θ11θ1 ρω1112 1121 11θ1Υθ8θΠ 1-θ105218Ι11, ιτιο11γο1ι 11112111 
22 1-811 ο1οἰιι1‹ Ειιι·ορὲ1›ε 1ϋνο1ε161111 82. 181ν11Π 181τή1γ1€, ει' 
2-ἱ1‹ 82.1811Η111 111τι11γ161 11οτν1π Μ211Υἔ1518°, ει' 3-61Κ κοπή" 
Μι1ηε18161 111-11‹ 1ίε1το1γ 1‹1ι·:11χἱἔ, ει' 4-11τ νόιε;το 111-11ε 1111 
ι·ο1γ161 1οενε ει' 1ο1οπ1εοτ18· 1οτ1ε‹1. 



10 Ρειιγιι6 ιϋι·νόιιγοιιιΙκ τϋι·ιΘιιοιιι·ιιτει. 

Πω κοιιεωικ 

Ροιιιιιιό τϋι·νόιιιιιιιιιι άΠειριιι_ιει οιίιιιι!ωο!ι Ειιι·‹ιιιιι!ιει°ῇϋιιιιο 
ΙΜ! Γιι€νιι 82. Με" Βιι·όΙγιις. ώ 

14. 5. Γοπιχἰ2ὅ Ιότυέπρεέσι|ε σΖεύ προπιάυ!ιαι. 

Ποεγ τι' Ιιιιι€Υ8Γ ιιοπιιοΒιιοΙι, πιιιιδιι Α2ειιίιΙι6Ι Βιιι·οριιιιιι 
Μ]ϋιιιιο, ίειιγιιδ τϋι·νόιιγει νοΙτειιιιιιι, ιιιέι· οειιΙε οιιιιειιι ιε Μ 
ιοτεΖιΙι, ιιιει·ι ΙιειειιιιΙι ιϋι·86ιιειιτιιιιιιιιειΚ ιειιιιιειέ8ιι εκετιιιι εΙι-:ἱιιιι 
επ εΙεδ ΕΜ ΜεάοΙοιιιιιεΙι νέΙειειιιιειιιόΙ Γοενιι, 868 ιιιέι· ει. ε 
16ιι ιε νεεύτοι!ι πιο” ροΙ8ειι·ι τέιτειιειι€Ιιειιι έΙιε:τιοΙι, ιιιεΙΙγ ει' 
τιιι·εεισέιΒ ιειΒιιιιιιιιιΙι Μι2οπέ:ΙΙειΙ εΙΙειιΙιε2ϋ νιι€γειιτ. 68 νειΚιιιοτό 
εύεότ ΓέΒειιωτι6' ι·ειιιιωΙόεοΚ 'ε Γειιγἱιϋ τϋτνόιιγοΙι ιιέΙ!ιιιΙ 
Τοπ ιιοιιι άΙΙΙιιιτ. Βε νειι6Ιιειιι Μάι· εΙυιιι!ι Βιιι·ορύΙπι ]ϋιιο!ιοι· 
ιιΕιιιιιιιιΙι ιιειΙοιι ΜΜΜ τϋι·νόιιγωΙιιιοΙε ιι6!ιάιιγ , Ιιιιιιιιι· οεο!ιιθΙγ 
ειέιιιιι, ό5 ΓοΙνιΙέεοειιό ιι·οιιιιέιιγοΚ ιι€πιΜΙο ιιιιειιτ Ιιοιιιέ!γοε 
ιιγοιιιιιιι·ει. Μο ιιιιρ!ιοΙοιι οε:ιειάι· τ. ι: ει' Ηιι‹1ἱ Ροτώ!γτόΙ ὶι·τ 
ΙιόιιγνόΙιειι , ιιιοΙΙγΙιειι νιι6ι εΙειιιιιι·όΙ εοΙιειοι·, 'ε ιιι€Ιιιι άι 
οιι6εύμεειι Μ, ειιιΙόΙιε2ιΙι. ει' ΜΒΜ ω" υπ ιε ιιιο€ιο€μ.ι: 
Μ” 8οιιφειωνδι!ιοι ειδε Ιιιιιιιοιόε Μέ εΖοΜειΙ‹ Ιεἔγοιι πω. 
Αλωσε 68 ΑηιΜ ΜΜΜ" ρεάιε Βόιε ΜΜΙγιιιιΙι ιιένιοΙοιι ιοΒιγ 
ΗΜ ιιιότ ΐοιηίιδ τϋτνέιιγ6ΒιιοΒ εΙδιιοιιι!ε ιἰΝειΙἰ ΙιοπιτειιέτύΙ 
ἱε Μι ἱΖΙιειι τεε2ειι οιιιΙΜετ, ιι€ιιιιιιιιι ιιιιιιιΙιειιιι 5-Πι Θε 40-Πι 
οιιΙι!ιοι!ιοιι, πιιιιδιι ειιιιειΙιιιιιιι @γιτι ει' ιι6ιΓειαιεΙοιιι νέΙ:ιειιιιεει 
Μι· ειοι·ιοτι ειιι·ΙειιΙιιτοε ιότνότιγο!ιοι, πιοΙΙγοΒιιεΚ ιιοι;γειιιΙιο, 
68 σιωιιω Γοιιγιτϋ Νιι·νότιγ, εεγοιιΙιόιιτ ι-:Ιέιειάμι, ειιιιιΙιΙιοιι 
ρθω ιιγἰΙνέιι κιιιιιιει:Ιιο8ιγ λι·ρά6,ΖειΜιιοτι Με” Γόιιγοε Ήδ 
ιοάειιιιε Μάη, ει' θειιιεΙεοιιι ει·ιιόιιέ:Ι τειι·τοπ ιιοιιιωΙι ΗΒΗ: 
ΒοΖοιΙιειι ιιοιιιεεοἰνεΙ ροιιτοειιιι ε!τειιόεΙιε, ιιιιΙιόροιι ΙωΙΙοεεέΚ 
ιιειωι-ι ιθιιιιι ιιιιιις!ειιιιοιιιιι οΙΒόνοιεΙι ἔοιιοε2ΙειιοΙιτὶδΙ. νέει·ει 
Γειιγιιδ 16ι·νόιιγε26Μ τϋι·νόιιγοιιιΙιιιοΚ θεση !ιοι·ειιιΜ ιιγοιιι 
άοΙσιι ιαιω πιι·ιοΖι!ι ΙιιΙιοι·Ιιιιιι ειϋΙοιοττ Οοιιετιιιιιιιι €ϋι·ϋΒι σειέ 
ε2ιιι·ιιιιΙι ιι' Βιι·οιιιιΙιιιι Χοι·ιιιιιιιγι·ύΙ Μ Μιιηνο 40-Η‹ ΜΜΜ: 
ΙγόΙιειι ιιιιιιΙιειιό ποπ ΜιοιιγΜεει ιε, Μ” ΖοΙτόιιιιιιΙι οι·ειιι8 
Μεει Με!! Μ! τει Έ οι·ειάΒοε ΙιἱτιιΒ τοιιάε!ιο1ιεΙι, ΜΒιιεΙ«ι εεγἱΙιε, 
ιιινιιιιιιιιιιέΙ Γυἔνιι θρέ!ασπιιΙ: ιιιέ5ἱ!ιιι ΚάτοΙιάππωΙ: πονά!. νιεο!ύ; 
ιιιιιιι!ιοεγ ει' ρμέΙασ νιιΙόειιιιϋ|ομι ΐδι·ιιεπϋ Ιιειιιιιιιιιι νειΒγιε 
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1οιη115 Ντό νοΙΙ; ει' "ΜΗ ΜΕ ει' πΘνΘ, :Πεμ επέτιππΜάεΘπάΙ 
(οενε, Μιπυεἱτπἱ ΙέτεεεΙἱΚ. 

· Με15'0ΠΙΙ( Ι(θΒ5'ΖΑΚ 

Ροιη11ό Ιϋι·νΘπγΘἱπ!‹ ΘΙΙαροϋει εε. Ιε1νι1.ιιΙύΙ Γοἔνει Κοι·νἱιι 
Μεἱηπἱεἱἔ. 

15. δ. Μ. Ιε2υάπτό!, Θε ω: Μυο2ό Μτά!μα2πΙστόΙ ει. 1.άε:.!άφ. 

δε. Ιε1νάπ ΙϋτνΘπιγΘἱ ιπέεο‹ΙἱΚ Μ3τιγνόΙ1Θπ Μ1Ι6ιι(ΘΙΘ εο 
ποεΜΘνό!ετΘ, ιιΘνΘ:ΘτειΘτἱπτ ει' ΙπίιεεΜτε-ϋ151ιτΘ, ΙΘάπητεεε 
ΜΒΜ, Βἱ€ειΘ€5ΚτΘ, ”1ΙΙκοεο1ετε, πτέε ειοΙεοΙεέπγεἱνεΙ μεταπ 
πάΙΙκοόό!ετ8, 8γιιβοειπόΙετε, ΦοΙνα]οΙετε, Βοειοτ1«ΘπηοΙετε, πιΘ 
τΘ8ΒΘνΘτόΚτΘ, Βϋν555ΕτΘ, 5ά]οεοΙ‹τε, 1Θ,ΘάΘΙειτι- Θε ροΙεύτ1 
1Θτεοεε5ε-εΘτΙ5ΒτΘ (α) ειιέπιοε 1ΘπιγἰτΘ 15τνΘπηΘΒΘΙ ΜΜΜ. Α' 
Ιπ1ιπΘΙΘεεΙσιΘΚ ιι2οΜπιπ ΙΘωϋΜε2ότ οΙ5Γοι·άι1·ΙΘ Γε_ῇτέἱ, ει ΘΩ 
Μ21 τϋτνΘπγ_ΙιετΘτοεεΙεἰ ειΘτἱιπἰ Μ]τϋπ (Θ) Μ, ιπΘΙΙγ ο Μπι 
ων5πιοΙα ]οΙ›5ἰᾶέεει νΘεΘτ€ πιάε Βϋπι€Θ8Θε11Θι ἱε Κεροεο!€ετιιἱ (ο) 
εαο1ιοΗ, ει 6Ι«6τ- νει” Μπό-ωΜε (ό), ει' Βυ]ΙΘιηήι·Θε (ο) , ε' 
οεοπΒΜε (Π, ε' εεο1εεεέε Μιά νΘ1Θε (ρ) , Θε ε' ρΘιι2Ι1ἱτεΘ€οΚ 
(π) , ΘΙΘΓοτάιιΙ ηΘΜιιιγειοι· επ Θ8γΜΖἱ Νώε ἱε σ) Θε ει' ΙιειΙέιΙ 
Μ1ιπΘτΘε (Β Θε ρΘά1€ κιΘΙιε, Θε: πιΘ€ἰε οεει!κ Μτοπι ΒϋπτΘΝΒοη, 
ῇὁεεάἔνΘε2τΘεΘἔ€ΘΙ 6εε2ΘΒεροεοΙνε (Κ). - ΕΘἔἱπΙεάΙ›Β επιπ 
Ι›ΘΙϋπιἰ!κ ρΘιΠε επι. Ιετνάπ 1ϋτνΘπιγΙτο25εύΜπ :ποπ Ι«ΘικιΘηγ 
εΘε;, ικιΘΙΙγ τι' τοΙνε]οΙιτε Θε Μνοιπ Ιωτι1ι1ειΙ ικι:1εοΙωτ ιιιΘε 
Μιηω16Μ·ε καψω: 5ϋπι1ΘτΘεοΒΘτ (Ι) ΒΘΙγΘμἱ; τπΘΙΙγπΘΙε ο 
Ιιει ει' ιιΘπι2ΘΕπΘΙε εΙιΙιοτ ιιιΘ,‹; νεό Θε Μι1τει νέεγΘ, 'ε τΘε1 
εΘεςτο Ιιε]ΙσπάΘ τΘτωΘειΘΙΘ11Θτι ἴΘΒϋΘιιὶ ΙΘτειἰΚ, πιοΙΙΥΘ8, :κή 
νΘΙ ειιέιιιοε 111γΘΙΘπι 8οτιοει1ΘΙ.ΙΘΒΘτ επϋΙΘ, ε' 16τνΘτιγΘΙε Μ11ϋ 
ιιϋε ΒΘπιΘπχεΘ€Θ Με! εεϋ1ιεΘε νοΙΦ πιΘἔ2εϋοΙΘΖπἱ*). ΕπιιΙ1ιΘε1 
τονιέ55έ Θτι1ΘπηΘΙ Μ επ ἰε, 1ιοΒγ Θεοπ ειΘη:ΜτάΙγιιτικ πω” ει” 

(α) Μει1 Π. Κ. 13-16, 25, 25, 29, 30, 32, 35, 39, 40, 41, 45, 
49, 51, 52. σε. - (Θ) ΠΒγωιοπ 31. οι.-(ι·) 1.185 ιιΒγειιο10 13-15. οι. 
(ά) ΠεγιπιοΜ 14, 15, 23, 25, 30, 33, 37, 39, 40. οι. -(ε] ΙεπιΘι στα 25. 
σε. - (|)821Μο οι: 15, 39, 40. οι. -- Π;) 2?, 29, Μ. οι. - οι) 13,16, 
20, 48, 49. οι. - (€) 51. οι.- (ό) 35, 46, 53. οι. - (Κ) 35. οι. - (Ι) 
1.είει1 49, 46-49. οι, 

 



12 Β'811γ118 181·1·811γ811111 181·18118111818. 

1118118118111181γ811,111811γ81111811·118111182888181 111111118281181 8' 111 
1111111 188 11828 811811 88828881111ν811 111 Υ21111111:11ί 281118 , 88 181 
ν811γ8281111181ν181181811 111111 1181811188 11811811; 8111188881 81811 
1188281111 16Γν11ΠΥθ1 2-111 11ϋΠΥνόΠθ11 51-11111 821111181γ8, Η' 
11188811111181 11181118' 8' 82818ν81·1 8118188811811 1024-1111 82811811 
8881811818181188888111γ1111ν811. Α2 1228 Ψ118 1181818 8118111811 
18188811 111111118281181 118111 1818118118 88111 181·ν811γ8111811, 88111 
81118ν818111811 11γο1118. 1θ'ο1111818188 11188188γ2881 18881181 112 18: 
1108`Υ 8' 82. 111Γ111Υ11Π11 1181811811, 8' 1111111 821 2. 11. 111. 8211118 
1111118111 1811881118, 8' 81111118888811811 1882181811 88 118211811181·ύ11 
1·8111181181111 52011181(, 11111 11, 8288881188 8γ11118818° 111888181111811 
1:11ΥΕ111111ν111 1111›8118118111811. 118818 52. 18111811 1811111111 1811181111 
1182888 1811811181 1118111188 111881881·2881 8111811181 112: 118811, 181 
181181 1181181111 11111118188181181111811, 8' 88ο1111118811811 88 828188 
88811811 8882881818, 8' 1181118188 Π18εν111111511Π811 8Υ111101'1 11188 
8118811888, 8' 1118118118111181γ811 88 1181ν181181-118181811 1181811›8 
1182888 82811 1181118111 88118881 ν1881111, '8 82 11181111 1181111111 111 
1811811 8118111181 θ8Υ11θ 118111 1181182811811; 111111118281181 8' 118181 
1111111818811811 18811 111118, 111]ύ821181'θ821θ888ΠΘ11 1181118 8811811111 
11818111 111111181118:8' 11111111' 81818 8118111 181811ν881·8, 118211 
81·111881·8, 88 8182888818 (α) 8281111188, '8 112011 81181811, 118811 
82 111γ 81111188 881188218ν811811 8111811811 1181 111.1Π1θ11θΠ 11881188 
8811811 (11),18118111888 1111111188 1888818811: 118811 828111 111181γι11111 
8' 181·111882811 81811 1882888888 8281181γ811 8881188811 8281118 
811111 18118118, '8 8' 1811γ1181811181η11ο2881 118181811111811 118118 
1811 82811188 1188811111181·1 181ν811111182ύ1181 18811811 1811118118, 18 
1181831011 11821818111811 1111181111. 

82. 1811888811 1181118181 11, 1811111111 181ν811γ11ο28811811 1111118 
1811 82 11111118 111·8111811811 1111'111Υ1111111 18. 188 1111111111 1811118888 
8Ζθ1'1111 Ι. 11118188 88 1. 1118128 1188181111 181111818881181 11888818 
11811 118218 8' 8ο1188218ν1111 811811. - 828111 1188218 1111"νέ11Υθ1-· 
11811 11818111 1181111181 1818 1181111811 111ν81111811811 8'1811181811 8818 
ρο11188288-ν8ν811 15 81111811 811811 1182811 18111118181·ν81181811 
1181818111181; 1118111181111811 82811 828111111181γ 82811181, 118811 828111 
181Υ11ΠΠ1111 11111118188811 11188111>111811γ118118 ο), 8' 1811811188288 
1811181·8888811811, 8' 101118] 111181 1182118 8188888888 88 1111011181· 
888 8188111888 05811011 811811 18811118 111181 111288818111811 111811 
1818 1182118 11811188 , 118 88γ82818111111‹1 82 1111811811$1181'Ον1158ΓΒ, 
8' 1111111821 11. 1181111118 θ, 4, 5 , 88 111. 111111Υ1'0 1, θ, 111. 82111 
1181 18111181111111 , 8281181811 82188111 1·81111818181181 1182811. Ε' 111 

35. 82. (11) 1181811811. (ο) 1.888 11. 11. 2, Τ, 12, 13, 14, 82. 
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ΙΙ. ΚοτειιιΚ. 8ι. !εινι!πω! Ι. Μπηι!ιειε. 13 

τι!!νιιπΚ Με!! Εονι!ΚΜ Γοπνι!!! ΗιτνόπνοιπΚτε πι€ινο οιιι!!!ύε$ 
Αι·πειιιε!: 1-ϋτ. Ηο8·ν οιοπ πω! Κιτιί!νιιπΚ π' ιιιιοποπόΚ!ιο 
!νοΚποΚ Κάτσε !ιο!”ο!νι!ει!! ι5ε ει' τοι!ιο!ι πέινο ε!!ιπιπ!ιπειιο" 
νιεειιιό!όεοΚε! ιποἔειοτἱιιιπἱ !ριιτΚοπσι! α). -- 2-οτ. Πο" ει. 
Μει!6 τϋι·ν·όπν!ιοιέειιι, πιοπ ιοτιιιόειετι τϋτνι€πν ειιιΜ!νάππΚ, 
πιο!!νπό! Γοι;νιι !ε!ιωΙοιιτο Κότο!ειπι εεεπΚιτ πειπ !ε!ιετ, ε!!ε 
πότε ει' Ιιε!ιιιοπνΜε !ετ!ιότ ποιπ ει' ιιππωιωιπιιιισ Μι!!όπιιΚ, 
!ιειπεπι πιτ πιτ ι888!!ύ !ιονε!τ!!ο!!πιιΚ πγεΚέι!ιπ νοτοιω ό). 3-οτ 
Πο" πι πττιιι!ιιπειιἔ πι” Βοιισει πιω !!!ιοε νειε θε ΐοττ6 νίι 
Με!! !`εΙΓϋ‹!ϋιόεόπωΚ νει! ειοΚι!ειι, πιο!!νε·! οι ο!!Ηι!ι! ροπ!!ιιιπ 
ο!!!π‹!οιι ε!νιιεΚ ι!ϋ!ιόι!όει8; επιτ-:Ιπιε Κε!!οττ, :ιι δ οτειι!ε!ι!επ 
Μπιτ ιπέτ ιε!ιοε ι!!νιιι!ιιιπ νο!! ο). - 4-ε·τ. Πο" π' Ιιι!ιετ6ειιδ 
6ε ΜΜΜ ιιιπι!ΚπιιΚ (οοπιιιι·ει!οτεε) Με!! ιινοπιιιιτει πι ό ιστ 
νέπνει!ιεπ, ιιονοιοΙοεοπ Ι-εδ ΚϋπννόποΚ Π. ύε 28-ι!!Κ οιιΚ 
Κει!ιοπ ειΚιιτ!ιιπΚ. - 5-ϋτ. Ι·Ιοθιν πι 6Κϋτ- νιιΒ·γ ιιιι6ΜέετιπΚ 
Ιιι1πτετεεε , ει έ! ιϋτν6πνεἱΚεπ οειιριέπ οειιΚ Κέ:!ειοτ ΐοτάιι!νάπ 
ο!!! , πΚΚοτ ιπιιτ ιι' ειοΚπεΚ6!Κἱι6ππἱΚοι‹!εΙτ; τι.. ν!ειοπτ υπν 
πνινιι! ιπΚιέ!ι!ι ο!!ιπτει!ιππιτπΚ π' ιι6πι!ιιτεπποΚ, π' οεοπΚΜεσΚ 
‹5ε ει' Ιιιι!έι!!ι!!πιοιόεοΚ, π' ειοΙ€ιιεπε Με! νοΕόε, ιπέ8· ιπιπι!ιΒ 
ιπο8τιιτ!νάπ ΜΜΜ ιωιθιει. -- θ-οτ. Πο” ει' ρεφ! ειειπό!γοΚε! 
επν!ιιιιι Γο!ιπεπτο!ιε6€6Κ (!ιιιιιιιιπ!!ιιε οΙοτιοει!ιε) ει. Μει!ύ 
!ϋτνόπνο ειοτιπι π' Κϋιϋπεόεοε Μπι!! !ιιτόει!Β ε!!επ σεπρέπ 
οειιΚ οεοΚιι!ν , ι-:Β·ν ηι!Κ νει” ιιια..ιωι ιιιεἔ πειιι !ιει!ειι!6, οτο 
ιιίε!ιιιπ νόι!!ιε!ό , εἔγὲΚἰτάπ! ι!!νειι!πιπ !ιινόπ ιπέτ πΚΚοτ ιε πι, 
Και” ει' Ιι!!πϋε Ρ..φω Γοπγί!ιο!όεε Μ!!! ρι!ερϋΚο εεν!ιέι! τεπι! 
ΚΜ!!! ιπεε!'οειειει π). 

Α' πι! π' »Με !ιιιιιι!οιιιππΚ ε' ΚοτΒο!ἱ ενπΚοτ!άει!! Με!! : 
ει' ντιπ πιέροιπεΚ, νιι!πιπιπτ εΒ·νέ·Ιι ϋἔνεἱτ, π." ει. Ιε!νειιι Ι._ 
Κόπννο 5-ιΚ, Π-ἱΚ ΚϋιιννΘ 20-ιΚ 65 ει. Μει!ό Π! Κ6πννιι θ-!Κ 
Π! , Η) , 'ε 27-ι!!Κ οιιΚΚοιποΚ Ειιιιιιεε!ειι ειοτιπι Μιι!οτιο!! ἱε, 
π' Τί!!ιεπιιιτόΚει! όε πό!ιάπν πιι!ε ει!!νοειι!ι!ιιιΚιιι Κἱνόνε,ιι' πιο 
πνι5ποΚ ιερι!π_ιιι 'ε €τύξιιι »πω ει:·μι!οινο! ΜΙΚ: ο!!ν πιιιινιτει: 
Κω”, Μι Κιτι!!νιιιπΚ νει!ειιιιο!!ν !.έιύΚοι πόρεἱνο! ει€ν!!!! π' νότ 
τό! ο!ειειΚιιειινιέπ ο!πιε!πι!6ΚοιτιιΚ Θε π' ιπεἔνο ιερέπιπππΚ Ιπ 
τό! !ιπιει!ιιιπ16! ΐε!ιιιυπτοιιοΚ ἰε; π' ι;οιιοειτοιτοΚ Μ!όεύτ Μπι! 
πιέ!!ιι! ει' !”ε!ιποπ!όε!ιὸΙ πνι!νύπ Κιιιέτπι εις!ειάΚ; ει' ιπιιιτοττ!!! 
νι!ιι€οε πιππειέεο! πιω!! π' ρόοενπτειι!! ιποποε!οτπιιΚ ει. ΗΕ 

Ο ) Μπα Π. Κ. 12 έε Π!. Κ. 4, 5. Η. οι. (6) Τειπιιειιιι!Κ ο” Ι. Κ. 
, 4, έε Π!. Κ. Ι, έ:: Ι'7-ΕΚ οιἰΚΚει. (ο) Βιιοπνιι_ιέ!ι επ Ι. Κ. 

5, θ.-6ε Π!. Κ. Ι, 'Σ, Π, 'ε !'7. οιιΚΚιιι.- Οι!) Τειιιιε!πιει επι 
οιιΚΚο. 

 

¦'10ι-ι οϋ.74 ... . τ-πι-ι-ι 2-'5-Ρ' ?Ρ"Ρ'βι ι-·ιβω μ.. 



14 11Θ11γ116 161·νΘ6γΘ1116 1611Θ11Θ111616. 

11116161 1015. 1111111111 11ΥθΙ'1 611ο11166111ΘνΘ16. Α' 1ο1ν61ο6666 61 
1116ε61 16111116ι111161 6Θει'1111166 ει. 1.6ει1Θ 16τνΘ11γΘ1 ΙΙΙ. 6111111 
νΘ666 1-ε11 οι166Θ11Θ11 6ι ο1·ει66 ΓθΠ118111θ6 66ι6661·6116ν61, 
61116116εΘ11 6ι 6' ν68”Γθ 6161111161161161γ166ν61661·6 (1166ο111ο 
1116) 111ι16. - Αι 6161166616 1·Θ11611Θ116661, 616 ει' 1161· 6Θρ61 
11Θι 116111 161·1οι166, ν616ι111111 ει11116 11, 161' 6151161666 1ε16111Θε11 
8'01105Ζ1811θ1115, ει. 1ε1ν66 1. 6611γνΘ 5-16, Π. 611ΠΥνθ 16-16 'ε 
ει. 1.6ει1(1 1. 66111116 5-16,11. 66611116 8-16 Θε 111. 6661116 25-16 
οι166Θ6Θ6 1611118681! ειΘ11111 111 61161111 11Θ16ειΘ6 (.16111ο161111·Θ 
86111), 6161111161 ει.1ε1ν61111.666γνο 12-16 'ε 20-16 ει. Ι.11ει16 
1. 666γνΘ 5-16, 11. 6116γνΘ 8-16 ,ε 111. 66111116 2-16 οι16661 6111 
111Θε1 16ει11Θ6, 1115116, 111θ11Υ11ΒΠ Η' 611·111γ 16666 6' 6611ο1·1ε 
1111111161, 611 ει. 1.6ει16 111. 6ϋ6γνΘ 3-16 οι166Θ 11γ11ν116 6116161 
Θε ει' 61161111 1111Υ111'116ΙΙ 1616616116 1666666661 Θε ο1·ει68· 116611 
161ν61 νο11 θ, 111115, ει' Β'γ11605511€116Π ει. Ιε1ν1111 Π. 666γνΘ6Θ6 
16-16 οι166Θ ειΘ1161, 111161 11161· 1661161111 1ε 111Θε_1Θ,ςγιΘ111, ειο 
1111861111 16111111 6ι: 11ο” 6' 6116111 166ι1616661 Θε 66ι11Θ111616 
661 1116116166 , 616 ει' ει661ει61111Θ6οε 8'Υ116081 6' 111Θ66161111611 
61γ61161ν61 6111Θ6Θ11616Θ6. - Α* 61161γ 11ΘΡΘ11 ει. 116ει1ύ 111. 
6111111116 3-16 ει166Θ6Θ6 111111111616ε6 ειΘ111116' 666ο11ερ66 Θε 
6ιο6666 6111611ϋε 1811611816 'ε 81611616 11Θ11Θ6 , 6161166 6' 11161 
ο61ΘνΘ1661166 6111661Θ1Θ 1161116116 1611116116. 

'ή δι. 1ε1ν116 11. 1166χνΘ6Θ11 1111116611 8161116818 1111111616: 1611111611 
ει166Θ1: 11' 13-1116 οι166, 166111· 6ι1 1116111111, 116811 6ι, 61 1116ε1νΘ161166111 
(66ε11) 111Θἔ61, 12 61·66γ ρΘ11ι61 11ιΘεεΘ11; 11ι 1981118, 61 161ίε666 ειο166161 
11188611, 611666 66161 1116ε ειο166ν61 11616116, Θε 6ιο61111 6' 11111166 11111111 6' 
661 ΘεΘ111Θ11 1181111161 161·νΘ11γΘ6 116161·οι616 ειε11111 6611611611. 

Α' 14-16 6ι166, 16611γ ει' 116ι6ε1111ε6161, 11ι εΒγ116ι1 1ϋ1·νΘ11γε11 
11611 61ει611ο11 1161166 161, 6' 8111601 Πε'Υ1ΙΙΙ 50, 6' 66161161 10, 11' 116ι661 
11Θ1·1 118111έ' 5 1111616 1111616161 16611611. ° 

Α' 15-16 οι166, 6161111 6' 1111ειε,6Θε1Θ 11611611 1111 662νθ5$18868'θ1 
16111161, 11108'8Π€811νόΠ 11113818, 110Β'5' 6' 11116ϋε 6ΘιΘ1, 11ι 6166116616 ΠΒΥ11Π 
50, 6' 611ι1-:11111ε1· 11611111; 12 111166 ΙΙΙΘΒ°Υέ111Ι118ΒΒ. . 

Α'-16-16 οι166, 111ε11γ 11' ει11111ει6611166ε 8111161616 6ι Ρ8Υ111121 
1161166 1111 110 6166γ ρε6ι6 1›11111Θ1Θε1 ει611. - Πἔγ611ΘιΘ11 6111118168 116 
εγο11 6' 43-16 1:ι16611Θ11 61111 1ε ει611ν6 , 61 11616611 6111111161 1688886881! , 
1121 6ι 6611111161 1618γόἔγ111. Α' 61 1111111611 1161111161 111Θἔ61 , 11ι1 6' 1111-1116 
οι166 11;"6116ιο11 611Γί11181 1Π6€61Ε11Π1 ρ61·116Θεο116. Α' 49-1116 Θι166 6' 
11119218 661·1161νο611ε1 11168111 6' εγ116ο111ε666 1816 111111811€11181 1111111611. 

Α' 25-16 οι166, 111Θ11γ 6' 186Π)'1'1Ι€1111ό1, 6' 66161161 1161166 10 , π' 
66ι1.11111161·1 1181118' 5 11Πό1'Η 1111111611. 

Α' 26-1116 Θι166, 11161111 11' 1116ε1166 ειο1861666χέν61 11ι11616‹›11ό1, 61 
ε11 Θε 616εο1116 80ΠΟ821811θό" ΓΠθ8'1η11Γ81Π1., 6' 11616161116Θ1·1 ειο1ε6ε6ἔ 616 
1161161111 ρ61611οεο116. 

Α' 29-16 6ι166, 1116111· 6ι1 1611111111: 11661· 11' 1011111] 6εειο11χ1 111116 



Π. Μοι·ειιιΜ. δι. Μνιιιιι6Ι Ι. Μύιγιιεἰις. Ι5 

ε!εδ 68 πιέεοιιιΜ ΙορέιύΒιιιι πιοενέΙΩΜειεεει «Μ, Μι Μειι·ιιισιόειοι· οι”, Βάια 
εέΜ ει. 

Α' 30-ιΜ οιἰΜΜ, πιοΙΙγ ει' ειέπωιέιιάόΜοε €γιιιιομιόι·ει ει' κόπω 
16εειι ΜΙ 16 “Με Μιιιιε16ει ι·ειιόεΙ. 

Α' 32-τΠΜ οιιΜΜ, πιώ” ει' ιιιέτεἔΜενετδι , Με νιιιιιΜιιιεΜ ειιιιέ]έ 
Μπι έττειιιιι, να” νιΙειΙιιτ ιιιο€6ιιιο, ιιέΙοιιόιοΙ νόιοτι ιι' ιιιο8εόπωι εισ 
ιιιέ!γιιοΜ ιιιιιἔιἰιιειΜ, καιω· ειιιΙδιιιοΜ ΜειϋΜΜ ω1"ωι ριιτ:ιιιοεοψι. 

Α' 85-ιΜ οιιΜΜ, ιιιοΠγ ιιιοΜι·ιι, ΜιΜ ει' και” εΞΙοιο εΠετι ΙικοΙΜωΙ 
ιιόιιεΜ, α' Ιιτιιιίτ ε!έι·ιιΙιιιιΜ., νει" πιείε οι·ειέ8Ιπι ει6ΜιιέιιεΜ,ΜΙέΙΜϋιιιωέει 
6ο ]όειέενο5ιΕεεό88Ε ι·οιιιιεΙ,ιι' ΜιιιωνδιιεΜ έπειιΙειιι€γετιιιοΜειτ ιιιΞιιτιιιιέΙ - 
Μ! ΜιιιιωΙοιιΜΙ Ιιει€μιτιιι ρειι·ειιιοεοινέιι. 

Α' δ!). έε 40-ιΜ οιἱΜΜεΜ, ιιιο!!γοΜ 8ιετιιιτ ει' ειοΙειι ε!εδ ιορίιεειέτι 
οιι·ιίτ, ιιιέεοιιιΜόι·ι ΓιιΙοιτ, ει' ΜιιιιιιιιόΙΜόι·ι όΙοιόι νωπό σε!. 

Α' 41-ιΜ οιιΜΜ, ιιιεΠγ πια ι·οιιόοΙι : Μο!" ει' ειιΙπιιι ειιιΒοι· ιο! 
νιιιιέειιέι·ι ιιιιιιεεέΜ ω, ειιιΙιιιιΙ Ιενότι πιιιιάειιιίΠιι! ιιοΜιε πιιι€έτ ιιιεενόΠιι 
πι; !ιοΒιγ, Με ρεάΞΗ “ω” ιιιιιιέι ιοΙνιι_ιιέει:ι νειειιιεάιιόΜ, ειοΙΒιιἰ απ 
νέιιγ ΜΜΜ Ιοεγειι. 

Αι 51-ιΜ οιἱΜΜ, ιιιο!!γ οι!γιιΙιτει , ΜἱΜ ει' Μιι·:Ηχ @να έε ιιιόΙιόεέ€ιι 
οΠετι ϋεειεειὸνετΜειιιεΜ, κι" ι!ΙγεΜετ Πι! ιιειιι ΜΜΜ , ο"Μιι ιιιΜοι 
τετιιιοΙ. ι 

Αι 52-ὶΜ ωΜΜ, πιοΙΙγ ιιιοΜι·ει, ΜιΜ ι·ειν:ιειιΗ νιιΙιιΜιιιοΜ ιιιοικΜι 
ιιέΜ: 6η ΙιιιΙσπειιιι ει' ΜΜΜ!" νοειιοάτο ειόΜιιιι, ΙιιιΙάΙΒιιιιιετ6ει ειιιΙι. 

|") δι. ΜέειΙόιιιιΜ _ιοΒγιόετο ωειισω› ι6τνἐιιγιοιιὸεΙειοἰ. 
Αι Ι. Μόση;υΒυπ. 

Α' 13, όε 2ο-ιΜ οιιΜΜοΜ. Πει γιιΙειΜι ριιτάιτιιιεέ€Βιιιι ΜΜΜ Γο 
ιεεέΒέι ιιιοεϋΠ, Μό" Ιειειι εΠΠι ειέιιιοΙ_ιοιι; Με τιι€8ι5 ει' ιιδιιεΜ ειιγειιιιι 
εΠειιο Μεινόιι, επι νΗιιιιιέ Μοεγ ειιτ ιμιεει€τειιιιιιύΙ 6Πε πιο;ζ: ει' ιιοιοἔ 
Ωϋι·νέιιγ ειδ” ΜέιιμιεεέΜ πιεἔ, ειοπιειόιιιιιΜ ιιιιιιιΜπιΜέρ Μέι·όδιε νοιιιιΕ 
νέιι, νιὶΙ_ῇοιι ἴἑι·_ῇε !ιοιιά ιιοπι ι·ΞεοΙιειοιτ-ο ιιιιιΜιΝιιΙ , 'ο νιι!Ι_ιοιι παπι πι 
ιιιιιτιο1τ-ε ριτύιιιέ!Μοιἰέει·ὁ| πιά: ω61›ι› ιι ιιέιιιι 8γειιιύειι€ :ιι ειρειοιιγ ο! 
Ιειι? έε ει,ιιι οΜοεεέ8 ειιΒιιΠέειι ειοι·Ξιιι ιιέΠεεεόΜ εΙ.Ηιι ρεάι€ ει' ΐέιι] Μέ 
ιιιεεέ886τόεειι Μειροτι ιιε_ῇἐι. Η5ι·νόιιγ οΙόΒο έ!ΙΜει: ει' νέ8Με.9 ειεειοιιγ οεγ 
πω 26ι·νότηεΙι ειω·ιιιι Βϋτιιι6636Ιι. 

Α' 28-(ΗΜ σιιΜΜ. Ηοἔγ νιιιιΜέιιγειοτ νειεειι| καιει· νιιιι:Ι ΠέΙο0 
ιότειιιέΜ, ιιιιιιιιειιΜοτ Μέτοιιι ιιιεεεεΜοτοιι :ιΙΜιιιιιιιιο ιιιιιιΞΜ ]εΙοιι Ιε€γειιεΜ, 
ΜιΜ ιιιέι·αιιΠιιιιιιιΙι έι·ιειψιιιεει€έτόΜ νειΒγ ει” νόιΙιεείΙΙιειδιιοΜ νόιΜέτδΙ Βι 
ιοιηεέΒοι ιειιιγειιεΜ. 

Α' 82-ἰΜ οιιΜΜ Πε νιιΙειΜἱ :ιι ε8γιΜ ωιωι ιιιέεἰΜΜι ιιιειιὅ ειδ 
ιϋιι,νει€γ :ιεειοιιγοιι ετδειιιΜοι “Μπα ειιιΒετϋΙδ Βγειιιέιιι Μϋιιιιϋά)όΜ. 

Α' 34-ιΜ οιιΜΜ. Πισω· ει' Ι‹ιιι·νέΜειι έει Βοειοι·ΜέιιγοΜει ρϋερϋΜ 
ῇεἰΙ‹, ιιειωμι1ι ΜΜΜ ΒϋιιιεεεόΜ. 

Α, Π. |εϋιιιυβετι. 
ΑΒ-ΕΜ οιἱΜΜ. ΗοΒ·γ ει' ειοΜμι εΙειδ Ιορέωιότι οι·ι·έι νοειειε οι, 

πω, νίιΠεει πιιι€; ει' πιέεοάιΜέι·ι ειΜειειωεεέΜ Με!. 
Α' 3-ιΜ οιιΜΜ. Πο” ει' τοΙνεήι ιιΜέι·ΜιιοΜ ειαΙιειά Ιε€γοιι Με;; 

ΜΜΜ, έα Βιιό ε!όΒε έ!!ιτειιιι, ιιΜέτ ιςιιιύΜ ιιΜόι· ιΒιιιιιιιιιιιιιι! Μϋ16τω Ιεἔγειι 
ει" ιιιεἔ; ιι` Μι μειΠ8 ειιιιιιιΜ ιιιση:Μ63τόεότ εΙΙειιιοιιέ, 55 ρειιιότ ΠΖθ588Π. 

Α' 4-ἱΜ οιιΜΜ. Πο8·γ ει' ΜΗ κι εΒ·όει Γι!" ιο!νιιιιιειΙι ΜἰΙ‹ἱέΙιειιιει, 
Μπι νπεειιΙ ιτό!ιοεεόΜ. Θε ιιιιιι6ειιοΜ €ιι!έΙτιιτνέιι., ιιιιιιόειιΝ.Π ΐοειιιιεεόΜ 
ιιιε8, 'ε νιιΒγοιιέιιιιΙι Μπιτ" ιιε;γει.ιο ει' Μιι·ά!γι·ιι, εἔγ ιισεγοιιο ει' Γ:ιΙιι 



16 Ροπγιι6 ιότν6πγοιππ τϋι·ι6πειιι·ιππ. 

ΙιεΙΞεΙιτε ειέΠιοπ. Πει ρωΠΒ· έι·πιιΙειπππΙι πιΜΜιτπ6π: ει' Ι'ει!ιι οοπρέπ ε-ιΒγ 
ρεπιέΒ Ιοιγοπ πσω1ω ει' ριιμπιιΙι πωωι. 

Αι 5-Πι οιιΜι. -- Ποιέ·γ π' Ιοροπ Μιτοπι πγοιπέι ω ιιιοπ Μπ 
Ιιει., :πι-ΜΥ ΜΗ ει' πγοπιοπ νιειποΜ Ιιϋνοτει ειδτε Μ1Μ]ϋπ., πο8γ ει' Μ 
Ιιοεο!ι ιπιιι·πέιΜιτ Μ πο ΙιιιιιειιΜ ει' πυ·οπιοΜιτ πιο; πο ιιινειι·ιειΙι ; Κ Κ πει 
πεπι οπἔοιἰεἱτποεπεἀπ6πεπ, ει' νοειο0ηόειέΕππΙι άι·έτ Ηιεεεόπ πιοἔ; πει 
Με;; ει' Κϋνοτποἰι πιεεέτπειέεο πω” Ιπιτππιιππι !εἱἰιιι_ῇιοΦιέπ νοιπιι: π' 
πγοπιοιόΙεπιιΙε ειιιΜπ Ιεἔγοπ πιιπάειι Μπι ωτειόεϋπ "ω" έιΜποεπι. 
- ΤονέΙιπά πο8γ,Πιι Μποπ νειΙπιπΠε Μισο”, ειΙΜιΙπιιιε πιπιιΜιι πι· ένα 
πιοΠό νονέπ, ιιισπ_ιοπ πω, ιιΙιάι·ποΙ ποΜε τοτειἱπ. Μπεεπι, ό» Μι ΜΚ Μπι 
εΙ:Μπ ιιΜιόά!χοιπέΚ., Μπι ν:ιειι6Ιειο πιά νε1ιεεεεπεΙι. 

Α' θ-Πι οιιΜι. Πει ει' Με ποινή ειοΙΒάππΙε οι·ι·άτ ιιΒγιιπ Η: πεπι 
νιι€ιιι]ει, π' ειιιΒιιά επιπει·ι ρεἀἱε ΠΠ ποιπ ιιΙιπειιιιψι:ιπιπάοπο νοειειοπ ο! 
Βιππ άι Μέπγειιπ ΜνϋΙ ., 'ε 6πιπειΒιι έτι.ιΒιι ΒοοεάιτιιεεέΚ; Πε ρειΗΒ οείπ 
τοΙοπι ΜΙειΜιειπιτπιι: ιιππιιΙε πιιπάοπέτ ϋι·όπϋεοιποπ ιιιΠει ήπια, 6ο ει 
ιοπιύΙ πεΙιΞεΙ‹ ΠΟ ρεπιέι Ηιεεεοπ. 

Α' '7-Η‹ οιἰΜι. Πο8γ ει' ΙοροιηόειέΒ νονδ]ιι «δε εΙιιιἰό_ῇπ ιππιπΜαιΙ 
ει;γιιιτ νοειειεποπ οΙ, Μι ιι'·νἐιεΙ νέεπτοπ ΜνϋΙ ει' ΙιὶτόππΙε σΞε νέιπειοάδ 
πεπ 3ε:ΙεπΙότο πόΙΜΠ 16τ16π2; :ιι εΙΙιιππειδ εεεΠιοπ μειΠε ει' "νδ ιι€γιιπ 
π' ΒιιόπεΚ έε νέπιειεπόποπ Βιιοπγιέ806τεΙο πιοΙΙοττ ιπιιιιιοπΗΠ ιπεπτ Ιο 
€γεπ, πε ει' τιιιιιΞΙι πιι·τοιιιιπιιπ πι οΙπιὶό ίοΙοτ εΙδπΙΙίωιπΕ. 

Α' 8-Πι οιιΜι. Ππ νειΙιιΜ Μνοπι Μιιτάάιι! επιπιπι ω: ΙιἱτέΙγἱ ὶτό¦Μ 
Μι τϋπι!ϋοιτο νεπεεεόΙε. 65 πιιπποπ νοἔγοπέπειπ Μι Πειι~ιπιι6ιι ει' ωσε 
ϋΙτ ειπποτ ιιιγιιΠειΞπειπ ειάπεεόΜ πω, Ιι:ιι·πιειάιι ει' ΒΠπϋεπεΙι εγετπιοΙιεἱ έα 
ΐεΙοεέΒο τέειέτε πιεέιιιι€γειτνίιπ. Πει ρε«Π8 τι' 8γιΙΙιοεπει|ε νιι€γ0ππ ΠΟ 
ρεπιπτ παπι όι·πο: ειιιΙιππσέ8ειι ιι "απο ε!. 

Α' 12-ΠΠε οιιΜι. Α' τεποπ Μιροπ ιοΙνει3, ειπέι· ειιιΙπιό "πω, ιι 
Μἰι· ειοΙἔιι Ιοεγεπ, πΜιειπιεεόπ ΠΠ; Μι ροόι€ εε·γΙιέι!ιοι Γπιπει: ειεκπει 
ιδΙ Γοειιιιεεόπ πιεἔ , 65 ιιιοπί'εΙϋΙ , Μι "πω οιππει· νοΙπιι , ω πι 
οειιεπιιδι Ι”οΙϋΠιιιΙιιτ!οιτ €γει·ιποποι ειοΙ€ειεπι€ι·ει νοττεινόπ, πιιπάεπ νει 
;;γοπιιι!ιιόΙ ΐοειωιεεειπει!ι πιο8. 

Α' ι3-ιιιιι οιιΜ‹. Πει νιιΙειΜ :ιι εμπόιιι·επόΙιεΙιεπ ΜΜΜ 083· 
"πιω, νεηζγ ιιιιιιΙ οΒγειέτδ :Με ποΙιπιι οΙΙορ: επι σεπρέπ πι εΙόΠέτό]ει 
νοεειδιιε πιεις ; πει ραΠΒ εππόΙ πιιΒγοΒΒ νοΙπιι Ισρέειι , ριιερ6Με σεγ 
Ιιάιἰ τεπ:ΠέιδΙ Γοειειιι ιπει<.ι, όε πϋιοιππετΙιόπι Βϋπιιόό]όΚ. 

Α' 14-τΙΠι οιἰΜι. Πιι νιιΙππιεΙΙγ ειειΙ»·τ! ειιιΒει· πι Με ρόπιπόΙ 
16ΒΒοι έιδι Ιο-ρπιι., πΜιειωιεεέπ ΓεΙ ; πει ΙιενεεεΒΒει: τιιεπΜέιειει· ειππγιι 
εισ!_ιοπ νικ”. έε πιοπιιΠ εεγ 6Μ·60 Πιεεεεπ. 

Α' ΠΙ. ΜΜιρΜπ. 
Αι Τ-εδ οιἰΜε. Πο;;γιι' τοΙνπηοΙι Μιι·τέεπτει νέτοιοπιιέπτ ΜτέΙγἱ 

πόνετ Μι!όεεεεόΜ Μ πι διϋπποπ ιι€Υπε;ζγϊι]1618 ιιΖωι-5ω 65 ειέιπάοειιι 
ιίΠιιΙ ει' Ιοινιι]ειι€τό! Βγιιπιι80Μιτ πιιι€όπι-ιπ Ιιε]ο!επτεεεε. Πι π' Βει-ιάοτιιι!ι 
ιιιεπόπιιπ ει' Βοποει0ωτε8, πιιπάεπ Πιέι·τ η” οι" Μια Μπιτ νιππι πιτ 
κοιιόπ, 'ε Μ π:: εέι·ιοΠεπ ιπιιτιιόπιι , ει` ΜΒΜ Μιοποι π ιπεπτ Ιιη;γιιπ; Μι 
Μάη; ιπεεεεϋΙπε, ΜΜ ιππ8τἱόι·τ Μια νιιεειι νιππι Μ3ιε|εε Μεγοπ. Αιππίπ 
ιπεπ]επ ει' Μιά” Μ5νειε Γιιιπτό! ΗιΙιιι·π., άι: π' ΐειΙπποΙιοΠ πιω πιἱπἀεπἰΜ 
ΜιεοπΙόΙιόρεπ ιεΙοπιοεεε Μ ιπιι€έπιιπ π' ιοΙνει]οπιιι ΜΒ. 

Α' 4-άΠε οιιΜι. Πει νει!πιιιοΙΙγ ειιιΒιιό οιπΒετ τοΙνπ]ειἰἔοι εΙΙιόνει 
νέπ ε8γΙιέιιιοι Γπιπει: ποπ εεγπέιππ!ε ειοΙΒόιένά Μέγα έε πει ει' ραπ 
Μια ιιιιπάπ ειιιΒιιιΜέ ιεππό: ει' μη: :Μπι εεεό!ι πο!μπιε ειο!επειι€Βει. 



ΙΙ. !τοι·8ιε!ε. Μ. Ι8!νε!πτύ! Ι. Μέι!νι58!ε. Γ? 

Α' θ-ε!!!ι οι!!ι!κ. Πο” ει' Κ! νει!πιπο!!ν το!νει!! ιπε8!”ο8 . πι! πο 
ενο!! ππροπ π' Β!τόππ!ι 10 ρεεπιπ Μ1πω!ό8 Με!!! ΜΜΜ !πτ!.οιιέ!‹. 

Α' 12-!!!!ι ΜΜΕ. Ηιι !ι! νπ!πππε!!ν πωπω πτ!νπι·πε!νεπ !ο!νπ_!8έἔο! 
ε!!αϋνο!πο, 71153886!! !ικ!!έι·π πι ιιι!νπτ!ιο!ν ιιι·έπει!κ "Έν ρτ!8!ει!!!!έππ!ε . 68 
π. !ϋι·τόπωπό! ε€νὶ!‹ απο νο!ππ οττ!ιοπ . Πι ππρ!ἔ νιἱτει!!π88πππ!‹ ιπει€ , 
νόμο !!ιοπεΕνε(!!!ι πειροπ ει' το!νπ_! πἀπ88ἐ!‹ Μπι!! πω» 

Α' Ι'7-ε!!!ι οι!!‹!ε. Ποεν π: ο8·νπέι!ιοι ω!!! !ο!νπ_!ο!α, ω. ιππ.ιέο!ιπτ 
έτ!π!!ππο!ιππ!ι έ!!ί!ππά!ι, νπ8 ρτό!σπ Με! νε!!ε88επε!ι; Με ω. Ι1!!Π65θ!Π!θ!ί 
!ει!έ!!πιππ!ε. 52!Π!θ ύ” Βϋπ!ιϋι!ῇεπε!‹.. τπ!πι!ιπ ω. παπι Γπτο!τει!ε νο!πει; 
εενέ!:!κόπι ρει!!8· 82. !8τνέιπ !ϋι·νόπνο 8παπ!π! νο€νεπε!ι !!ό!ετε!. 

Α' 19-!!!!ι 0ι!!;!ι. Πο" π' ιο!νει_!! οι π' !›!ι·ό !!ό!!ε πιοΒ·. !ι!!ιο!ι 
πιοΒ·νό!έπεπ !‹έιτο πω!. 

Μ. δ. ΙίάΜάπτό!. 6.8 πωπω απαΜοάο!: Μπέ!ραίτιΙ:ΜΙ Ιίω·υίπ 
Μάηχάε!9. 

Κά!ιπέπ . ιπ!!!5πι 52511005 !ϋι·νόπνε!‹ Με!. ιπο!!νο!‹ πιόε;!8 
52. ΙΛέ5Ζ!ύ τοπάε!68ε!πό! 80!έ!!8! Ιέἔνππ5ει!‹ α), '8 ιπε€ο!‹!›ππ 
οἔνο!!επο€ν !ιε!ά!!111π!επ38! 8ειπ τ0€ιω!.π., π' Βϋπ!ονὁΙ‹πε!‹ 
ΓόΜο!οπ86Βέτ ιπομππο!άπει Ό , 88Υ8201'5!Π!Πά “Με ο!!επ, 
!‹ἰ!ι άι·!ε!!ειπο!‹ει! !ϋτνύπν!!ε νοιι8ιππ! 6) , να” νει!π!!!τ το!νει! 
8ε!επε.ιΚ πωπω ενππι!!άπό! Βο!οπ;π! πποτθ82!επόπεπ ο), όι·άεπι 
Με!! Βϋπτωσ58! τεπάε!νέπ ει' Ο8!Π!θ!θΠ ππππρο!ἔάτο!‹ 8ιοιπό!νο8 
π:.!!οτ8ε!ε!!! οι·δ85 Μπα! ε!!!!!ο!!ει. Αποπ !0τνέπνο ι!) ροι!!π, 
ππε!!ν!›οπι π' !›ο8ιοτ!εέπνο!‹π! ποπ πω!! ΐοΒνει, πι!νο! πω!! 
!ό!ειπε!«, !ώι·ι!ό8 Μ! νοπει!π! ππο!;!!!!έ '8 ιπι-:!!νε! Μ ιι!ό‹!πἱ 
ιπομπττο!!ε!ι νο!πει, 8ο!‹ πω· όΙε!‹-3! τπάἔ!νέπ !ι!ε!!›π ε! πο!!! 
πω!!! νιι!π,!υ!ε8 ε!ιπό!όπεΒ πο” !!!0565όεύΓθ νεἰ!ι!‹. Απ Μπι! 
νε868 Γοττό ν!ι-!!ό!ο!όπε!‹ἱ8 !ια!πάτ πω! !.8!]θ5 ΒόρτοΙεπ86πέτ 
πε πώ€ἰ8 !!!!)έ88!!8ύ!. έ!!ε!!!π, ό8 ει' !!ἰΙ›έπ επππ!‹ π' ρϋ8ρϋ!‹ἰ 
82!.δ!!θ8·θεν!!έ28!!Γ8, 458 ει' ροι8οπἱ 68 ΜΜΜ ποπ)! πτύρο818:! 
Β·ο!ετει 82οτί!έ8π Με! (ε) 8θ8'έ!θΙ1! !ρπτ!‹οε!ο!!. νόμο ά Μπέ 
!νππ!ιτό! Μπι !8 θΠ!!!!.ό$!!ΒόΠΥΒ!2 πο” π' 52. Ι8!νάπ Με! 
Βοποιο!!, (π. ειπππ!‹ ιι!όε!ιι! Με!! ι!!νε!!›ὐΙ Μό”, Βϋπϋ8-·ῇειν!!:ά 
8! τοπό82ετ! 1-8!! !ώπννο 50-!!!!ε 68 !ϋ!›!› πιιέ8 ο2!!;!‹ο!πο!‹ ω 
!!!18έ88 82ει·!π!ἱ8πι6! ν!5828έ!!!!Ο!.!2η 68 πο” οπο! Μυθ 
πππ€2ό!πἔ π' πό!π!πν έννι-:! !ιό8ὁ!›!›οπ !.δτ!ποπ όι·8υ!‹ Με!! Μι· 
!ο!! εεεν!π!ι! Μ...! 50-!!ι οιὶΒ!‹ο (Ο π' ρϋ8ρ6!‹ϋ!‹πο!‹ !‹ϋ!ε!ο8 
$έ8“!!! !ε!!ε: Μ.. ει' 5ϋπτεν!!!κ ΐοπν!!έ;86τε ιπ!π‹!οπ νιἱτο8!›επ 
Μ! Γοπν!!!! Μπι! ά!!!!8επει!‹. 
τ_...__. 

(ει) !!!νεπε!ι Ι. Κ. 50, 54, 56-51. οι!!ε!ω!. - (ό) !!!νεπο!‹ Ι. π. 
52, 68 53. οι!!ι!ιο!. -- (ο) Ι!!νοπ Ι. Κ. 55. οι!!ε!ιο. - ω) Ι. Κ. 57. οι!!!.!κε 
- (ο) Ι. !κ. 22. ι!!ι!ιε. - σ) Μ8ι! Ρό!ει·!!`ν ,,$ποτπ Οοπο!!!π“ ο:!ιπϋ. 
τπιιπ!εό!π Ι. τ. 60. !πρ_!έτ. - 
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18 ΡουγΠ6 τϋτνόηγώιιΕ πϋπόποτἱτεπε. 

ΙΙΙ. ΒόΙει Μ, ΚἱποΙ‹ οτ82ύεΙάεει .Μι ε' ΜΙιοτὅεἱ£ὁ Ιε 
ιιτιΙπιειΙ‹ τεΙ]οε ιΙἰνειτΜιιι Ιά16ΜϋΙψ οΚΙενεΙοΙ‹ (α) Βἱ2οπγἰῇὐΙ‹ , 
Βσένειγ Ρόι” τϋττέιιοτἱι·όηΙ‹ τοπιιεύεει ε2οτἰπτ ει' €οτιο82$ενΜ 
οΙΙου ετδε τεπ‹ἱεΙὲεεΙ‹ετ Ι1οΖοττ. 

Π. Αηάτείε Ι222-ὐἱ!‹ σένἱ ειτειτη ΒιιΙΙέι_ῇει Με! ε' ΜτάΙγἰ νἱ 
162ε2οΙ€άΙωτ (δει·νΞειπεε τοἔεΙεε) Μ”, Ιιοἔγ ω» Ι1εωΙτι1ε 
εοΙ‹ ΚωΙνεόττ,Βο οεεΙ‹ εΙὸΜ› 1ϋτν6ιιγΙ›ε ὶιΙό2νο: όε :ΜΜΕ τοη‹Ιε 
ε2ετἰιιτ εΙπωτε82τεΙνε πεπι Ιεππ6ιιοΙ‹, εοπι δ :Πεμ , πι" ιι 
ΜΜΜ Βοΐοιέεττιἰ ύ8 νοεγοπυἱΒϋετι Βέτοείταηἰ Μπιτ Γο8_ΜΒ, Μι 
1οείινότι, - πω νεΙωηἰτιι ἱἔειΖεάἔτεΙεη, υ;.;γ εΙ!ωΙτιππΙειι 
ε2οΜεμ πιοΙΙγπιόΙ ΐο€νει τα οἔγΒεοεΒϋἀϋΙ.£ πόρεύεοΚ τοΙνει]ο 
ΜΑ ΒῇοΙεΙΙιωόηεΒ, εΠϋι·ϋΙνόη , - ε' πιέάοτπεΙι Βἱτἐ›ἰ Ιπι1ειΙπιεΕπ 
ει' πιοιτιοεοΜεΙκ Γὅὸεηῇάτό να” ]ύε2$η;Ιετοπτύετε οπ5ΙΖό Π 
ἔγεἰΒϋοτι ΜτέιΙγἰ ΓεΙε6Β· τόεινότοΙότε ε2οι·ϊινέι1, -- ει' πιο 
εγό]ε ιι6ρεΗ εεηγετἔετό ιτιοἔγόε ἱεριίποΙιτε κ·ει€γ 8·τόΓοΙιτει 
ΗἱνοτεΙγοε2ιεεόἔετ Θε ΜΝ: ;;γεΙά2εποτ τοπόοΙνόη, - νόμο 
Μ” εειιΜ ει' ΜτεΙιτιοεϋεΒ ΜΜΜ ει' Φϋι·νέπγ ι·οπιΙο ε2ει·Μπ 
εΙωειι·ωΖωΙω ὸΙειΙιπιπηἰ πιο πιετόειοΙ]ο, ει·δεε·π πιε8τἱΙτνι$η 
(Β) , Γοιηἱιό τϋτνέιιγϋτι!ατο κόπο πιπι€είι1εΙκ πο” 6τιΙοιπω 
εΖοτ2οΗ. 

Ν. ΒόΙο οΙειΙτ έτάεΙαοε π Ι2θ?-ὸἱΙ‹ όνἰ 0ϋτνόηγΙενεΙ6 
ΜΚ »ποπ άΙΜΙιάτιοε τοπάοΙόεε: ΜΗ το” ευἔοΙύετει τϋι·νόιη 
ύψη ΜνϋΙι1εωεεεΒ ΜΜΜ εει1Μ Μ πιο ΐοἔεεεό|ε , ὸεῇόε2ε5 
;;ΜΜη να” επωτι6ΙγόΒοη πε ΜτοείΝεεεέΚ, Ιιεπωιι ρει·Βο 
Ι`οἔπ€νάη ε' Μι·6Β ]οΙοπΙότόΒοη €ϋτνόηγ :Μάο ε2ετΙππ ΜΙ 
τοεεόΙε ο!. 'ΓονάΒΙ›έ 61·άοΙκεε επ Η: Μ" εε Με να:: ρτύΜ 
_ῇάι1εΙ‹ πγοιπεἱ τἐἔἱ οΒΙονοΙσώπΕΒεπ-ωε852ϋηνύπ, επ ο' ΒἱτάΙγιιτιΙτ 
68 ιιι6«Μ ειΙειτἰ οΙ«ΙενοΙεΙώοπ ει' ρέὐνἰεἀεΙ ΜΙετόν6:Ι όε :Μώ 
ΜτεπΙ«ΜΙ όΙόε νἰτέμό ἀὶνετϋεπ τπιιιττιΙΙωΖὶΙ‹ (ο). 

Ν. Με2Ιό εΙ:Μ ημεπι πιονε2ετεε ει' Βιιάέπ ωΓωιι ΜΤΒ-Πε 
ένἱ ε:ΗΜΜ 2εΙυεπιπ1Ιε 9-εΗΒ Ιϋτνότηε., πιοΙΙγ 82 εἔγΜ2ἰ Ποτ 
ΜΒΜ ΜΜΙοε ἱτόΙοτ- πιοι1ώέεΙόΙ, 65 ιιιἰιιἀοιιτὸΙ, ωἰεττο πιὲπιἱ 
Χάρου οΙ‹ιΞΙ και” εεε!ώΠΙΙ ε2οΙΒόΙου, εϋι ιτιεεεἱτύΙ επ ΜΙε1πόΙΕ 

(ει) ΙΙΙγετιοΙ‹ ει' ειέ!ωε- Ϊε]ὲτνέτἰ ΜρωΜπηεσΚ Ι184-ὸἰΙώ ΜπιΠε 
νεΙε ει' Ι‹ἰι·έΙγἱ π10€βΠοΗ ΜτόΙππο!ι ει' ιΗιοπιγἰ ορύι ρεκόΒου Βοτειρἱιἰπ πιο 
νἱὶ ΜτέΙχ5 ιιάνετποΚ, «δε Ρο11€τέ6:2 ε:έωόοε εΙ!επ Μεσα ἰτὲΙετεΙπὁΙ, έε 
ΠΙ. Β6ΜπειΚ οι εει1ετεοτπιἱ έΓ50]Η18Ι6 ]όΒιιεΙε €ΈγόΒεπ ἙΙΒθ-ἱΚΜΠ Πο 
ιοΜΞτόΙειο. Ι.ιίεά Γε_ῇέτ 0ΒΙονοΙε!ι ωϋ3τεπιέιησ Π. Ιι6τωέπα!ε 219. 68 
228. Πιρ]ιήτ. (δ) Μίεά ε2ε!ιι·‹'Η επι Μαη· Βιι!!έπει!ε 2, θ, 8. Μ., 'ε 28-Πε έ 
€ΜΜπΝ. - (ο) ΙΗγ οΚΙονοΙοΒετ οΙνειεΙτειτπὶ Ρε3έι· ΟΝ”. Ν. ΜΝ. Ι. 
Μι: 14θ,3θ8,4ΟΙ.› Π. ε!. 40!). ΠΙ. ά. 533. Ιειρῇεἰπ. 
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]εΙεηΙ68εΙιδΙ, ω, τονάΙ›Μ ηη ΜΒΜ ειέιηιιι·ιι εηοΙ€ηΙ6 τηηεε ν” 
όε Γοπέι νιωειοηΙεΙόειδΙ Βιιιιω. Ε' τοηάεΙ6εηο!ινόηεδ τω”, 
Ε. ι. ηη Μπι ν” Θε ΐοτι·ό νιη νικ! ιτύΙοιόηεΙι, ιηεΙΙγηοΙι ιηιηά 
ηιέιΙΙηΙ ηηΖάηΜπιη Π. Αηάτέε Μπι Μάη, ιηἱηΙΙιοεγ οΙιΙονεΙο 
ιιιΙιΙιεη ΜΒΜ εεηιηιι ηγοηιάτ Μπι τιιΙήΙιιιΙι, ναι” όροη ηεηι, 
νη” σεειΙι ἱεεη ΜΜΜ ΜΜΜ 8η·ειΙιοτοΙιειηιη, -- ιόΙιόΙειεε 
ιιιο€ειϋηόεόι ε2ηΙιεύηΒόρεη ιιιιι€ιι ιιτείη νοηεηει, οι ι-:Β·έε2 Μ 
ΙετηιεΙι ιιωω ηεοη άΙΙιιε«Μπηεη ηΙειρηΙνάη: Μ” ει' τηιηηοηΙπι16 
η' ιιηρηηΙι Ιιϋηγϋτ€έεότο 65 ηΙΜεάτη »ιη έττηΙηηεέἔ 'ε @ιι 
·εέἔοε η” ΗϋιοάοΙιιιο καψει: οεοάιίτ ιεηηἱ ΐοἔειητΙ. 

νόμο Π!. ΑηάτηεΜ), Ι. Βιιιοεω") 'ε ει' ε:ειΙιειΙ ιιιωηη 
νέι·οεοΙι ΐοηγιΦό ΙιειωΙηιέηει!ι εηοι·ηδιε Ζει,ςιηοηό·Ι·), νηΙειιηιητ 
ειιητο ΑΙΙιοι·ΓΗ), Ι. ΠΙάειΙ6+++), 65 ν. Ι.ηεπΙύ·Ρ+++) ιε ΜΜ 
Μέι Γεηγιτδ τϋι·νόηγοιηΙιετ; ει' ιηιητ ω Η δ $ϋτνόηγι·ση 
ηεΙοιει!ι ηγιΙνάη Ιιι2οηγιτιιέ!ι. 

Α' »πω ΙιετηΙοιηηει!ι ο, ΙιοτηοΙι Βιγει!ιοιΙειιότη ηόΖνε· ρο 
«Πε οιηΙΜ·ει όι·ηοιηεΙ: η 

1-εηϋτ. Ηο€γ ΚέΙιηέη ηειη τ:ειι!ι κωι1μ ιιάνιιτέΒειη δεε·ί 
ε2οΜεει εεει·ιητ ηη Μη ΜΜΜ ϋἔγοΙιο$ ι1όΙ8οιό, Ιιειηε·ιιι ει' 
νέι·ιηοηγύΙιω η ιιιο,ε; εΖοΙιά 1ητηι, 'ε ει2οη ηΙΙιειΙοηιιηηΙ Ι. Μη 
νο Β7-(ΙΠι οηι!ιΙιεΙγύηοΙι τηιιυει58ιη ε2ετιητ ει' ηόρηοΙε εεγιηέε 
ιαιωιιι ρω·ει€ ιι€γηη 6ηιηηΒιιι ΜΜΕ Με ηιε8γεΙιεΙι Ιιιτό ειωι, 
ει' Ντόι: οΠοη ω” ιιηηηε2οΜπ ροάιε ει' Μάσι· έιτε! εΙΝέΜΕύ. 
56: 16τνόηγοι Ι-εδ ΙεϋηγνύηοΙι 2-ιιιΙι οΖἰΙιΙιο Ωω πιει- θε 
ιιϋΙτε6,ς!ιιηιόΙόε νόεειτ ηιιηιιεη «Ήιω ηιοηγόΙιειι επιση 
Μη!ιόιιτ Ιιι-5τεΖετ πιι·τηηιΙ6 Ζειηειιι ΜΙϋ ειέ:Ιιει η ($γησηηΙιη) 
ησωιι Μ, ηιοΙΙΥΙιοη ει' νέτιηοηγόΙιηεΙι ηι·6Γιιιι 'ε ιερειηηι «Θε 
ηεγι€η Μαη ρϋερϋΙιοἱΙιΙιοη εηγηοεγϋΙνι-5η, ιι€γειηιιιοη Ι. Κ. 
?, θ, 'ε θ-ιΙἱΙι ωιιωι εωτιη!; ηΙιέτηιεΙΙγ τεηηΙιε!ι Ιιη:ηΙὶηΙ‹ηηΚ 
ηιιέι·ιηἱηητηιι μπε ιι€γοι!ιοτ ιωιηθωι. 

2-εηοι·.Ηο,η·γ ΙΙ.Αηάι·ιέε 1222-άΠιι ειι·ειηγ ΒιιΙΙιήάηηΙι 5-Πι 
ηηηηιιτη ΑΜΙ ει' τοΙνηιοΙιηει!ι ό8 Ιητι·οΙιηη!ι ωθειιειωθ ει' Μι· 
ηέρειτο ηόινο Μ1Ιϋηϋεεη ηη ει' νιΈτστεηηεΙτ Μι·ηΙχι ΙιιτόΙιτη 
(ΒΠοοιιι ι·ε:8ηιοε) Μπητοπ, Με ηιιηη:ιηέιΙτηΙ ει' τηοηγο ιερειηέηη!ι 
Ι'οΙιιςγοΙόεο ηΙπιπ. ΕΖοη ηιιι€γοι Μι·ηΙι νειΙόεηιηϋΙ0€ ει' τοΙνειιο!ι 
ιιι6626εύτε η. Με2Ιό ΑΙΜ Ιιε!εΗιο Ιιο2οπ Ι‹ἰτηΙγ ΜΙΙηϋΠοι 
Μ! (Νιιηοιι ΒοΒιιε) ηΙει!ιιιΙτηΙι. ` 

3-820Γ. Ηο,‹Π ο' Ιιοι·Ιιειη Μάι· ὸἰνηιΙιειη νοΙτ ει, Ιιο,ιι;γ Γε 
ιωθιωθιηκ ιιιωιγι ιιόιόεηόΙιοιΙιβεη η;γη!ιοτοΙΜό Βιι·ύιΙιητιιΙ 
ιηη!ιιιτ ηιειεοΙιι·ει Ιιἰηηέιι , 'ε Με τηι·ιο2ό ιι€γο!ιΙιοη ιηεηηιΖοΝ 
»πιω τοηιιοΙηόηεΙι. ΙΙΙγ ηιο8ηιιέεηηιι(ΠοΙεμτιο) εΙ5ϋ ρω 

2·ΙΕ· 
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ἀύιηεἰτ ΡεΙἰοΖΜτι εεποτἔοιιιἰ έτεεΜπεΙε Ι128-ἀἰΜ ΜΙδΙονο 
Ιέ:Βετι (α) ΜΜΕ, ττιε·ΙΙγΜΗ Μπ1ΜΒ: Μ;" Π. Ιε0νάπ ε' Μετά 
Μ ρἱὶερϋΜιοΙε τι' ὸιιπιΒτονειἱ ετιΙ6Ι›‹:π ωιι ΜτοεἰΜεο!κ ΜΜΕ 
ίοτ€ύ μετά σε οε2τετἔοιιιἰ ότεο!ετε, 6ε πιοΙΙι5]ο τοπάεΠ :Με 
ΜΙ, τόειἱΜ εἔγΙιιἐ2ὶ ΜΜΜ νἰΙέἔἰ, Μι·άΒτε ΒΜει. ΜΙΙοΠοι 
ρεἀἰ€ ΒἰτάΙγεἱπΚ ΜΜΕ ΜΜΙιπιτ!ωΙ, ΜνάΙΝεόρεπ ει' ϋἰὶιιιοιτοΙετο 
Μ:Ζνε, ΩϋΒϋπγἰτε ει° ΜΜοττε εεοΜΜΒ ΜΜΜ νεηπεΙε ΜΜ 
εΜΗΜ ετιπειΙ‹ ἰε ΕΜΗ: ρύΙσΜἱ, Μ” επεΙ πόΜι ιπέεοΙαιτ ἰε Μ 
τιιΙιάΖωΒ. ΒΜοηγΗμι ει” Ν. ΒόΙέπει!τ ποπ1253-άΕΜ οΜενε 
Ισ (6) , ιιιεΙΙγΒοπ π: εΜωτἱ ΜΙοοεεἱ ότεεΒιιεΙ‹, υἔγπιἰπτ ΜΜΜ 
πιε8Μιοτ Βἰτ6ιιεΙ‹, ε" ρόιιιΙπιιηἰείτόπειΒ 16εΖάἔΜ ΓοΙοΙι Μι 
ωΙοιπάτιγάτ ιτιοεετὸείῶἱ. Βἱιοιιγί$]ει $ονιέΙ:Βέ υἔγειπο2επι Ν. Βιέ 
ΜπεΙα Ι2?θ-ὸἰΜ που ΙονεΙο (ο), πιεΙΙγ ΜΗΝ Μποπγοε ΜὶΜΞΙγ, 
θετεοΙγ, όε ΠοπιοπΙτοε πενϋ οιπΒοτοΙιηεΙα τοΙνηεε$€ Με” σε 
οτειά8 ΒἱτεῇέιιειΚ ΜΙοτε ωθιωιι εΙνσε2τεπ άοΜΜ 36επέρ- τύ 
ε2οὶΒετ ει' ΙτέτανειΙΙο1τ ΗειιτΞΙ‹ 6εΜΜύε ἔτόΐοΙιπεΙκ ιήέτιά6Ικο2 
πι. ΒἰΖοιηἱηε νέετο ει' τοΙνε]ο!κ Θε ππέεΐόΙε €οποει€ενδΙκ ί6 
Κο26εύι·ε Ν. ΜΜΜ Με! ει' εἱιτιεΒΒἱ ει·6Γπε!ι εεε πιάε Μτοιπ 
ΜΜΜ ιτιοεΜΖοπ ϋἰτάκπει!ε 12?θ-ἀἱΜ ΜΙδΙονοΙο (ό). - Β 
ἔγύΒἱτέπιτ ει' υιΜοτπε!ι 5ΙΙγοτύπ εγεΚοτ ιιιοἔΒἰιετὐεεἱ νοτό!« 
πιεε οΙεδ ειΙερ]άτ ω. π” πενο2οπ Μἀοτἰ ΠέΙϋε26ΒιιοΙκ (ΙΜΗ 
οἰιιω ρεΙωἱιιεΙε) , ΜνάΙ€Βόρεια ιιΠποΙευΜπε Π!. Απάτέεπε!ε 
Πθθ-ὸἰΜ ιϋι·νόπγ€Ι›οπι επ ΜΙάτοιωτόΚ: Μ” ει, ΜΜΜ ΙΜ 
Μἐ εοπΜτο οεέε2 πιιο€γόΒποΙε ΜΙόεό1 πιο Με”, Μπωτι ΜΜ 
ι1επι @μΧ ει' Μάσι· Μ, ΜΜΜ ει' πιο€γόΙιεΕ ππω;]άτ]ε, "πίε 
Ιωτ @Με ει' ιποεγεἰ ΒἰτάΙι έιΙωΙ ΗόΙτεεεεπεΙο 

4-επετ. Πο” ε' Βοι·Μπι ΙιεΙοτΙ:ε Μ”, Β08·γ Βἰτε$ΙγειἱτιΙ‹ 
ΒὶἰπτοΙτοΒοτ ΜΙδ ΜΜΙοιπωεΙ ει: εἔΥΙιέΖεΒειΩ, ίϋΙάοευτεΜπ,έε 
Ιεϋ2ϋπεύεοΒοτ ΓεΙτιιΙιέ2ιιάΙ‹. Ι” Π. (λεω: ει' τιγἱττειἱ επιπ 
εεγΙιέιτιειΙε ΙΙ58-άΠ«Μπι ω.. ΜοιπέτιμίΜπ (ε) ει' ρϋερϋΒ 
ΜΚ ιΘε ΜραιΙεπέπειΒ ΜιτεΙιηετ Μ: Μ” ειΒέτΜπιεΙε ΜΜΜ ε! 
Ι«ϋνειειΕ €οποειτοαοϋ ΜοΜτόΙΙιεεεύκ. Ι” ΙΙΙ. ΒόΙο 1190 
τΜιΒοπ ει' ρόοεὶ ε2επποεγΙ:ΜπεΙε ἰεοΖεὶ8 ιτιοεετὁεἱτν6η (Π, 
ει' ρΠερ6ΜιοΚ Θε επ ό τἱειτ]εἰποΙ‹ ει' 8οποε28εττεΒτε πω 
νο ἱε Μι·Μ ΜιτειΙιιιιιτ ιηάπάόΙεο2. Ιω Π. Απάτέε 1230-άΜπιιι 
ω) ει' ΜΜωὲτπόιτιεΙΒἰ πόπιω οτο60Ν1 επΙΙόΙιπι·ειΙι πτεεοπ8οὸἰ: 
Ιιοἔγ τησ.ιεοΒηειΙε ΜΜΜ νάΙοε21ΜιεεεπεΚ, 'ε οι ει' Ι1εΙγεέ:8Βοπ 

 

(α) ?ο]έι· ΟΜεγ. Ι. Μ. Με.. Εφ. - Η) ?Μάτ ΟΗεγ. Ν. Ια. Π. ό. 
Γ”. Μη). (ο) Ριήότ ΟΧΙ". ιν. Κ. Π!. ά. 544. Μρ.- (έ) ΠΒγεποΗ ν. Κ. 
Η. ό. 866. Βιμ. - (ε) ΙεπιέΕ ο” Π. Ε. ΙΜΣ. Πεμ. - ([)υΒγεπο22 252. Μη). 
- (9) ΙεπιόΕ ο" Π!. Κ. Π. ά. 211. Παρ. - 

ο 
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11116Ι1ε116 1111116611 6111116116 Γ6Ι611 1161116886". Ι" τονείΙ1111.ί Ν. 
Β6Ι11 ΡΟΖ80Π νάτ1116εγ611611 ει' Ζο1111111111Ι16Ιγἰ 16ν6ν61η161161 (οι) 
1288-1Ι111111111 112011 ]θιθ55όΒ'8'θΙ 18 ΙΠθἔ8]έΠἀύΙἰ0Ζέ, 11ο” 112 6 
8811666011 1161882101!. 68 1111111111 1Πθ8θΓ68πό81 11γε1·1 61161011 
111ἰ11ἀ61111611111 118γ61Ι161 θΗωΠ10888 οΠγ 11111ιγ1111:111η;γ 3-1ΙΘΙΥ 
86ε12_1ο1111]111νε1Ι 111116Ι11ϋ1116168 1116 18 Υ8"Ιθ$$θ ει' 11θΙΥ568' 
1111161611 6111111666 €ο11ο8:16ν61, 1111161118 1111 1112 11611168 8261116Ιγ 
1111111111. Ι”, 1161111· 161111 111έ8 1161661181 θΠ18ΠΒΉ5881ί , 11εγ111162611 
Ν. Β6Ι11 Ι2θ0-111Ι111ε111 ε' 8ΖθΓθΠ18όἔωΗ 5ΖέΓ111820Π Κ6το11, 
ΙΒ'ΕΓ0ΜΟ11, 68 Βαε1Ιι ν11626116τ ΠΙθεΠΒΙΠθ81ΝόΠ (6) , 1111111611 1121 
11' 1161611861 18 1111111: 11ο” ]ο111168γε11Ι1111111 νειΙε1111111: 6811611 11 
Β'ΥΡ11(81, 11811 εο11ο821611611161 18 111Ι1116ο11 116Ι6826Ι1ϋΙ1ϋ11 1111611· 
€11111111ἔοΙ1 1111111· 1111111 16116611 1111111111 1111111 6Ι116Ι11688611. 

5-5Ζϋ1°. Πο” ε' 1101111111 112 61111161·ϋ1681 1108821116 1161611 
11611 1111811 1161618611 νοΙ11111 ε. 1616111168 ρ61·8811111616 6εγ62686111. 
11' Ι1111116νδ 1120111111. 11'1111τ 61161116Ι611611 112 θεγθΖέ8 8ΖθΤἰΠἰ 1111 
11ἱ 1111·1ο2ο11, ει' 1111161 18 ΜΖ0ΠΥ08 8111111118 1161128161 ΙΙ188'θΙ1€θ52 
161111 11616168 1611611. Β61Μο11γί111111111Κ 68611 ει' Ρ02888'81 111111111 
Ιε111111111Ζ11Ιε1ο1111ι1ο11 131111 61611 61611€6668616Ι 82616 1250·111111 , 
68 11 11γ111·111 116ρωΙ11111111Ι1 12 621181 1116111111 Ι6Ι1611616861 61661116 
1251-111Ι11 18ΠΠιθνθ18, 1011611116 Ν. 1361611611 :1ΐΤϋ161611 68 Πό 
11οΙ‹1 11621 12Β7-111Μ1611 1161611 6εγ62681 ΙΙ'1Β€81'68116 1611616, 68 
1111 61·116Ιγ1 ν11_ῇ‹Μ1111Ι1, Μέ161111Ι1, ΜθΙ'θΖΙύ 1616611611 έ18Πεθ 
11686 1111111 11611 1274-111Μ 111161 16ν616 (ο) 611111. 

6·820Ι'. Πο” Ν. Β6Ι11 . ν. Ι81νέ11, Ν. Μ8216 , 68 Π!. 
Α11111·68 1111111 11611 5Ζ11Π108 οΙ116ν6Ι61111611 11111ιι86ε11 8ΖθΙ'1Π15 ε' 
1161111111 ει' Ι6ν6Ι- 1111111111 ρ611ι1111111ἱ8ί1ύ1111ε1Β , ει' τοΙν11]ο111111Ι1 , 112 
οτἔ112ἀ6Ι11111Ι1, 68 ει' 11811115 1161116111 6161111611 1111116611 1111111111 Μ 
1·6 1162616 826ΙΙο11ε111; ε' 111 ΜΜΜ, ε' 116111Ι611 01102011 11611111 
68 6111611 ΜΓ8ἑἔ0Ι€ π16€161·1168611611 161116 1111111 8261166011 61 
11]6116611ο2111116. νε1€γ 61611611 6Ι1111111116.111γ611 ο11Ι6ν61611 116116 
Ζθἱθ8θΙ1 Π161168 116άο111:111 Ρ0111111 €1·6Γ 1161611611 11021111 123θ-111 
116Ι616, Ν. Β6Ι61111Ι1 Το1·61168 16166161 1611 1251-6111 1111011111 
11γε1. 68 ε' ΙΗΙ100$81 618611 1111111 1611 1111ο111611γτ Π1θεθΙ'651ω 
1258-6116 10νθΙθ. Ι51.11'έΠ 1ῆ11Ι111 Ι111·11ΙΥ1111Ιε 801ΙΘΠΟ11θ` ΗΠ11616Ι 
1268-1188 11611 ε1ὸο111611γἱ ΙθνθΙθ , ει' Ι16νν181 Ι(θΓθ8Ζ185 1111111 
1ο111111Ι1 π' ν61·68116ϋ1 11111· 61·6Ι1 6Ιε16686τύΙ 82616 Ι2θθ-1Ι1Μ 111 
.Π!28έΒ'8 Μ) 8111. 

(α) 8211116 1111 Ν. 116161 Ι. 11. 132. 11111. -- (ό) 1811161 ο” Ν. 11. 
Π. σ!. 522. 11111. - (ο) Ι.6811 ©2811 οΙ1Ιεν6161161 Ρ6_161· (ΠΟΠ. Ν. Κ. Π. 11. 
681, 811. ΙΙΙ. ό. 403, 68 ν. Κ. Π. τ!. 223. 11111. -- ω) 1.686 82011 οΙ116νε16 

` 
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7-5ΖθΙ'. Πο" Ν. !Λ!82!ύ Κοι·ει Γε!ό ι!!νιιι!πι Κ!!! :ποπ 
8ιοΚι!8, !ιοεγ ει' το!νιι3οΚ, ι·ει!ι!όΚ , ]682.ιΨο!ΐοε!ε!όΚ , 68 ιιιε!8 
!!!γ €οιιο8πενδΚ ει'Κ!ι·ι!!γιό! !ιέτό!οΒγο!ότ1686νε! Κ!Κι1!‹!6!ι Μ· 
ΜΚ °8 ΓθΠι!828Γ!Π! ειΖ ΟΓ5Ζ688ΖθΙ'!θ ΚἰΚϋ!τ!ειιιἱ 820Κ0!! Μάσι· 
ΑΙΜ! Κ6ηγιι!οΚειοτοΚ!ιοιι, ιιιε!!γοΚ!ιοτι ε' ιιιο8ιγο!ιο!! πεπιε 
86Κ, '8 ε' νέτ-ό8 ειξςγ!ιά2-ιο!ι!ιειΒγοΚ 6882ε8ει·ο8ι!ειωΚ, Μπει 
ιιόιιεΚ; ει' ιιι!ιιτ ει! θετἔο!γ ΜιιιιιιιΚ 68 !ιι!τοπι !ι!ι·6 Μι·8ει!ιιιιΚ, 
ιιιὶιιι Βιοιιο8πιον6Κ !ιι1ιιιετ68ύτε ει' 8!ιιιοΒ!ι! Κει·ι1!ει!ιο ΚἰΚϋ! 
Μ!! !ι!ι·ιέΚιιειΚ 1276-ἰΚἱ, 61616 τιι!ι!οι·ιιειΚ Μοι·ειιγο 68 Μιιο!ιιι!ει 
!”ϋ!‹!ο Γε!ε!!ἰ 1276-ι!!Κ!, ΜοΚἰάιι ιιε!ι!οτιιειΚ 'Ι'ειιιι!8 8'Ι'ό! τύ826· 
το Μ!!! 1286-ι!!Κ! (α), 6ο 16Κόροιι !)!6Π08 ιιόι!οτιιιιΚ που 
1273-ι!!Κ! !ενο!υ (Η τειιιιι8ίι!ει: ιιιε!!γ ι!!!ει! Τιιι·Κ !!8!!, Κοιπ!ει 
Κιιι·ι 68 Τιιιιι.ει8ι $2ει!ει νέι·ιιιο6γό!ιοιι αιτιο!ι !!!γ ςγ!!!έ8!ιοιι 
το!ι!ι!8ιι!Κέι·τ 6!ω- 68]ό$26ενθ8Ζ!3856εΓθ Κι!τ!ιοιιεινέιι , ε.ιιοΚ·· 
ιιιιΚ ί6!ι!ε!Κοι !Ι6!ιο!ι! Π!θ8!θΙ'Πθ!ί Π!!! άτοιι 6τόΚ 68 ν!8828!Π12·· 
!ιει!!ιιτι !ιἱτ!οΚ6! ε!ιιι!ύ. Επι" οΚ!ενό!!ιό! ε€γ8Ζοτ8ιιιἰιι‹! Μπι!! 
]ιιΚ: ει) Πο” ει' Μιιιιον6Κ ειΚΚοι·! 5ΖΟΚΕ!5 8ιι-:τ!ιιτ ιιιιι,ι;οΚ νό 
6ο!ιιιοιό86το !ιέι·οιιι8ιοι· ιιιοΒ!662τοτύιιοΚ 68 ει' Κειτιιιιιι!!Κ ΚΜ 
8Πϋ!68ι·ι-: 8ΒΙΙΙ ῇε!οιινόιι ιιιο8, Π18Κ808568!16! ο!ΜΙιοιόιιοΚ. - 
Κ) Ηοἔγ ει' νέι!06τε! ε!!ειι6Κ π 88682 εγι1!οΚοιοτ Με!! ιιγἱ! 
νι!Π05 Κ!ΚἱέΙιέ8 Με! (Ρι·οο!ειιιιιιι!ο) 16ι·ιόιιι, ιιιε!!γ 82οΚι!8 πιι!ιι· 
ν. Ι8ινι!ιι Με!!! !8 (ο) ι!!νει!ιιιιι νο!!. -- ο) Πο” ει' Μάσι· Με! 
ε!!ιό!! !!!γ €οιιο82ιενόΚιιεΚ ]ύ5Ζέ8'8!!Ι, οι·82ι!ειιιιΚι·ιιιΚ ιιΖ ΒΚ!!! 
!ι! ροιι!!πιιι Μάτ ειιι!ίω!! 82οΚά8:ι 82ετ!ιι!, ιι'-ιιάι!οτι·ι:ι ιιι!ιι! 6! 
τόι·ει 8ιει!!οιωΚ, 68 Μ” 6 ποΚειι 8286860!! ε!ω!!ιοιά, να” ε! 
8]έΙ166Κ02!ι8!ύ. Α' !ι!ν86ἔ!$θ!θΠ86ε ε8οιό!ιειι ιιι!ιι6ειαι!!ει! νιι!ει 
ιιιἰιιτ 62 ΜΙει!ότε! ιιοιιι ε! "έσω €γιι!68ι, Ιιειιιειιι ει' ιιιωιμ 
68 ειιιιιειΚ !ιέ!6ιιι!νειτέτ !!!ετό, π" ει' 66068118!! ]ύ821!88! 18 
52άπι08 οΚ!ιενε!οΚ τιιιιιι8έΒει 8ΖθΓ!Γ!! (ά) ιιι!ιισ!οιιΚοι· ε.<Πει!ϋ! 
Η, Κἱτι!!γι·ιι 82ε!!!οικιΚ. 

ή Κι!!ιιιέιιιιιιΚ όι·ι!οΚεε!ι ι6ι·νέιιγτοιιι!ε!οιο!. 

Αι Ι-86' Κ6προ!!επ. 

Λι 50., Μ, 56, 58 - 60-ι!!Κ οι!ΚΚεΚ, ιι·ιο!!γεΚ!!ειι, ει' !ιϋιι!ενὅΚ 
ΜΚ ε€χ!ιέι! Μ!!! ά!!ει!! Γειιγ!!ιο!έ8έι ν!88Μιά!!!ινέιι, Βο!νει_ιοΚτιι Με." σι' 

Κο! ιιΒγειιιοιτ Ιν. Κ. Ι. ό. 170, Π. ε!. 92, 171, Π!. ε!. 464, 68 νι. Κ. Π. α!. 
45. !ειρ. 

(τι) !!ε!έι· ΟΚ!2γ ν. Κ. Π. τ!. 666. 4'?'?, 68 Π!. ι!. 366. Κιμ. - 
(Ι›) Πἔμιιιω!ι ν. Κ. Π. τ!. 136, 1:58 Κονειυ.:!ι!ο!ι νοε!!ε. Οοιιι!!. ΗΤ. Κιμ. - 
(θ) !!”ε!έι· θΚ!εγ. ν. Κ. Ι. 6. 68. !ειρ. - (έ) !.έ8ι! ΚιιοΚιιτ ()Κ!εγ. ν. Κ. 
Π. σ!. 106, 122, 266, 661, 'ε Π!. ε!. 82 68 268. !ΗΙΙ]ί·!!Π. 
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ω 

!ιει!ι!!!ιιιπΕοΕ6ε! ει6πιΚ!!ο!έετιι νιί!!οι!π!!π ! π' Βο!νει! ι·6ει!νενϋ !!ειιιιιιΚ 
ειο!ιμιεέΒι·π ν6!τε!686! π'15-ι!!Κ ένο! πιο8!ιπ!ιιι!Μι!ιτιι ειοι·ι!_ισ.ι, οι πει 
ειιοιιγιει€ειι!πει 65 !ιέιπειειίε!ϋι·6ε! 6€6ε26π ρπερϋΚϋΚ 65 0$ρθΓθ8!ΟΚ !!6!6 
86ι·ι:ο !ι!ιιιι, 'ε ει' Με: πεπότ6ΝέΚο ει!ιι!!! οι·οιείετ ει” !ο!νε!ειί€ ΓΟΥΝ!528· 
πω! !ιππιο!656 Μό! !”6!ιπ6π!!. 

Αι 5Ι-ι!!Κ οιιΚΚ, ιπ6!!γ π' ιιιει;!σ€οι! !ο!νει]πιι!ι !ιι!ι·οπι πιιιι πιέπ! 
!ι!ι·ό! Κέιπ: ιιιΜεάι·ει π6ινε π. !.άει!ό !ϋτν6πγότ ιιι6Βιιιί!!ιιι , 6ε πι ι!!Κί!!- 
Με ιιιόι!!ι!ι !ιδιι6!ι!ιοπ πι6€!ιειΕπιπιπι. 

Α: 52, δ3, 'ε 55-τ!!Κ οι!ΚΚ6Κ, ιπε!!γ6Κ ΚΜ!!! ε: πιοΚιι!, ΚιΚ νει 
!ιι!ι!! ριιει!ιι ”Μπιοι το!ν:ιι!!ι6πι 6!!“οεπείπιιΚ, !ο!νει_ιο!ι 8Υππιἰπ! ΜΜΜ! 
161π!, πιιιιιιοΚ ρ6ι!!ε ει' Ιο!νιι] !ιε!`οἔό_ῇιἰτ , πει ει' Ιιο!”ο8ο!! έι·ωι!!ειππιιΚ πι 
!ει!πιπΚ, ιιππγι έι·τ6Κιό! ιιι6ΒΓοειπιιπι ρειι·ειποεο!!άΚ , ιπ6ππγινε! ει' πεπι 
,ι;οπ Μι. 

Α: 5'7-τ!!Κ οιιΚΚ, πιο!!γ ει' !ιοειοτΚιἰπγοΚ 6!!οπ! πω! ε!!ϋι·!ἱ. 
Α' 84-ι!!Κ οι!ΚΚ, πιο!!γ Ι'ΒΠ(!θ!!ί Με” πει ει: θ8')'ΙΙόΖ!!02 ιιιεπ6Κ 

ν!! Βο!νει! Η· !υ!ι·όπιιΚ θε πι 6ἔγ!ιόι ριιμ_!έπιιΚ Κ6ι·τ!686τε !ι!!πό! πιοΒι·ιι!!!ιι, 
ι·ιιΚιτέε!ό! 6ε πιέε!6Ιο ι:εοιι!πιάε!ό! ιιιι-ιπτ !6εγ6ιι, πε μεσω; ιιιἔιιὸ!ει, ει' νό 
‹!6!6ιιι @χοπ !δ!8 πιει; πε !ί!88ά[2$$έΚ; ι!6,!ιιι !ιπιι6 πιπιέπ !ιε!ι!ιοιιγοι!ι!ι, 
ει' πι6πεΚν6ε ι·ιιιιιι ιιοπιιιιιι ει: 8θεό!!θΠ. 

Α! Π. ΚΜιρ›ύειι. 

Α' θ-ι!!Κ οιιΚΚ , ιιι6!!γ π' Κιι·ι!!γ πάνε πω· πι6!!όεείΒιιι 6!!επ 6ει 
82882ϋΥ0!!ΙθΙΜΠ'8, 65 πι ι!!γ6!ιοι Το! πεπι ιιιΙό!ιι·ει πι. Ιεινέπ Π. Κ6πγνε 
5Ι-ι!!Κ 16ι·ν6πγοιιΚΚ6ποΚ ι·6πτ!6Ι6ε6ι ιεπι6ι!!, 68 ιιι6€π_!!!άει. 

Μ) Π!. Απάι·έε Ι2θ8-ι!!Κι ι6ι·ν6πι6!ι6π 6πι!!!6ει 6ι·ι!επιεΙ :ποπ 
τοπα!6!6ε: !ιοἔχ κι” !6πι!!.ϋ ν!ιεΒά!ει! Κιιιέ!χι μισώ! ιιι6!!6!! π' Κιι·ι!!γ Μπι! 
ιιιιπι!6π νέτιποΒιέ!ιοπ Κἱπονοι!ετεπι!ἰ! 12 πειπεε Μαι! !62ι-ιει-ι6Κ, ΚιΚ 
ιιι!πεΚιιιέππ ει' ν!ει€ά!ει!πιιΚ ι·6πι!6τ π6Κ!6 !ι6Κϋ!άεπ6Κ, ει' ροι·πεΚ τοπικ! 
828!'θ8 !ιιι·ιί_πι πι πριμιπιιιοπ 12 Μπι" Μπι! Κ!]8!8" !ιιιιέι·πιηιοπ ιπιπι!6π 
π] ν!ιεει!!ει! ιι6!!ιιι! ι€ιιιειι€ο! ειιο!Βιί!!π!πι ΜπιοιιέΚ , π' !ιϋπϋε! ι:ειιρέπ 
σειιΚ Κ6ιει6ι· πι6Βιι!6ιπ!, 65 !ιπτπιπι!ειοτ οι επι!ἰ!6ιι πεπιεε6Κ πω! ΜΚ! 
ι!!!ει!ιιι ειπΚε6Β6ε !6νέπ ι!Βγ, Κοἔγ ει' !ιπι·ιιιιιι!ἰΚ !ι:ι!άτπειροπ πιιπάεπ Ηγ 
!γ686π π” νέ8έΓθ _ιιιεεοπ. 'Γοι·έ!›Μ οι ει' ι·6πι!6!6ε: !ιοεχ, !ιει Κ! ν8!ειΚ!! 
ειέπ!ειιἱπι!6ΚΚει! πι6€ϋ!π6, ει' Κιτέ!χ ιι2 πηιι!!ει!ι πι686€χ62686 πέ!Κιι! πι: 
Κι6 ΙΠ88 πε Κ6€γε!ιπειι6π,!ιππ6πι πιιιιιοιι6εε6!‹ πιεις., 68 ει ΜΟΒ' πεπι απ· 
τ6π!ι6!ι·6ιι ,_!όε2εἰἔιι! !“ο8!ει!τειεειιπει!ι ε!. ν6ἔω 6ιιι!έΚο26!ι·ε ιπό!!ό ειιοπ 
ΓθΙΠ!θ!Η !ε: !ιοΒγ ει' Μάσι· ΜΒΜ! πω”, πε !`ιι!πΚ!›ππ νιι€γ νέτοεο!ι!ιειιι , 
!ιιιπ6πι ειιι!ιιιι:! πιειδιι , 6ο πι: ι6!επ , !ιιιπειιι ιπνειειΚοι· , ΒιιιΚοτ , να” 
πγέι!πιπ ιιιι·ιειι ι16!!!ει6Κ6ι. 

Μὴ Ι. Ζα_|ο.σ Ιϋι·υέιιπέύετι _ξε"ιέε2 έι·άειιιεΙ 

Α' Ι9-ι!!Κ όποιοι: πο” π' ιπ6,ςιιιιιιειτει!!πιιΚ πωπω Με!! ειπ 
πιι!ι !'6!6ε686, εγοιπι6Κ6!, 68 τοιιιν6ι·6ι !ιππωι6ε Με πι: ν6ιι6εεεπι-ι!ι. Ε 
ι6π !ϋι·νόπγ !ιοιιιιΜι!έι·ιι Ι. Ι.ιι_ιοσ πω” νιι!όε:ιπϋ!6€ πιοπ νιιι3εέΒ· , 6ε 
πω! !ιει!π!0ιιιπιιι!ι Βοι·ιειειιό Υ!ε$28έ!68 Ντιπ, πιο!!γ ει!γ_!έπειΚ οι·επέ8!πειι 
Με!! Ζει!ι Ρ6!ιαιόππειΚ, 68 !›ιιοπγοε Εέει!ό πενι1 πάνω! 6ιπ!ι6ι·6π6Κ άι· 
τιιτ!ιιπ ΠΟΠΙΖθ!8ό86Π 6!Κϋνειι686Κ. 

Α' 23-ι!!Κ είμαι! : !ιο,ι;γ τιιππνει!!ιιτάσ πιέε!ι6ροπ πι: ι6ιε!!ι6ε56!ι, 
πιω! ει' Κιιιέ!γππΚ, πέι!οι·πιιΚ, νιιΒγ οι·ειέΒι !ιιι·ι!!έπειΚ !ενο!ε πιε!!6!! , 65 
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Με): ει' νΜΙετάε που νέτπποεγόπεΒ ΜΗ Μ:: ϋΙεΩπο!ι πωποεεΝ εμβο 
εχωινο πγΞΙνέπ πιοιήοη νά Θ". 

"το ) Ζώ9πισπά ιδο·υέσιμί Μ” _ξε":ε:Ιτε πιἑΪΙὁὁΒαΪε οπελ: 
Α' Π. Ιϋι·ν. 5-άΗι έ8:128Ημ πιοΙΙγ ω” τεπάο!τοΗ!ι: Μ" ει' Μπι 

τονδΙαπ Μηιωδ ΜΜοπιππι!, ιιιοΙΙγεΙ ΜοΠε ει: οι·ε:άρ;πο!ι τέΒΕ ε:ο!ιάεει 
ε:οτἱΜ ει' ΜΒΜ: έε πιεω·όε ει·ό!”οΚ , 'ε πιέε Μτόί ΜΜΜ νἰεοἰδ Γέι·ΜΚ επ' 
€γϋ!οΙ«ε:ετοΙιΒεπ 68 Ι‹ϋ:ἰτόΙὁε:έ!‹εἙ‹Ι›ει1, νειΙειττιἰΜ ΜΜΜ πιόπιεΠγ ποιησ 
εεΙ‹ ἱε Μ1Ιϋιιϋε Ι‹ἰτέ¦γἰ Βο€γεΙειπΒὶἱΙ Μτέτειἱ!ι ΚϋτέΒεπ έΙΩεπεΚ, ει' Κ6:6π 
ώμο ΜΙοτεέΒ· ω5ΠΠ"ω, τωκω-ιΙωιύω νέμπ ππἰιιᾶοπ νέτοεο!ε όε επι 
Μά Πε!γεέεοΒ ἰε έΠιεεεετιεΙ‹ ει:ο!ι ΜΜΜ, ΜΚ ει: δ Βἱτ2οΜἰΚοπ Βϋιπεττε 
Με εΙΙεϋνι>1πεΚ , Γεππιπιπόνέπ ιπιὶπἀε:έΙ8Μ ΜΜΜ πιέ:νε κ ει” Μι·έ!γ 
ΜΚ πιοεΙιο€γεΙππο:Ιιειδ ΜΜι!ωε. 

Π,«Πεη:α:οτι Ωϋτνὲπγέ€:ι:πτ ει:: ἱε τεηὸεΙἱ: Μ” ει: οΙΙγεω Βο 
ποε:τενδ , Μι Μπι: Βετίιεηὶ ό: πιε€ΒϋιποΙιιἰ πω. ΙεΙιοτπε, ει' ρετΙ›‹επ Νό 
Π$ ?Μό έΗΜ ΙενοΙεεεέ ΙὲΙεεεέΙ‹, νυἔχἱε ἰτιΜεεεἐΚ Μ , έε πιἱιιιὶειι ἱΠγεπ 
Ι‹ἰἱι·πτέε, Θ: Ιενο]εεΠέ8, ει: εΙΙ‹ϋνειο1τ €οποε:ιετιποΚ Ιοἱτέεάνυ! εΒχϋιι ει: 
οι·ε:έε πιἰπιὶετι ΜτέἱπεΚ ἐε ἰ€ει:εεἱε€ενὅἰπεΚ τιιιΠοΗτε π.πάειεεέΚ , ΜΚ ει:οτι 
Ιενο!εείτοιυ εοιποε:τονδι ΒοΓοεπἱ έε ότι!εωΙεπ Βϋπιο!έε :Πέ νοττιἰ πιτ 
Ιο:πειΙ‹. 

Α' Π. ω”. 18-6Ηκ έμι:επει , τηο!!γ ει' ρόπ:-Κϋι·ϋΙπποΕό!δ!ωτ νη” 
πιέεΚέρ ΗἱέπγοεἱτόΙω$ ΜιππὶεἰΙόΚ όε ΒϋπτενδΚ εγειικίηι ΒϋπιΙεΩεΩΜἰ τοιιὸοἱἰ. 

Α' ΙΙΙ. τϋι·νότηόπεΙ« 3-άΠε έΒα:Μπι: ΙτοΒγ ε' ΜΜΕ Μνόνε ΜΚ 
ιιεΙ‹ ει' ΜτεΠγ Απ: ΜωΙπωτ :Μπι νοΙικι, οεοτιΜωιιὶ :ΜΜΜ εε πιοι·όε:εΙ 
_]επεΙι, ΙωτεΙιτισεΒοόέε Βϋπτειέεο Με”. 

Πεγπιπει:οπ Ιϋι·νόκηπεΙ( θ-ι!Πι ύ8:ι:ειτε: Βοεγ ει' Μή” εΠεπι Μν 
εέἔτεΙεπΒεὸὅΙ‹οτ και" ΙενΜεεε!εΚέ ΙοπεΙωτ σετιΜ εε ρόι·το!_]α, ιιμοπει:οπ 
Ι:ϋπωιέε Με”, πτεΙ!γΒο :που 8οπο5:0ενό Ιωνει·οάνε νιι€γοπ. 

Η ΑΙΒοιπποΙε τϋτνέπγόΒεπ ]ε8γιο1το πτέΗό ε' 2'7-«ΗΒ έΒε:ει€ : 
Ιιοεγ ει: οι·ε:έ8· πεπιεεέι ειΜτπιοΙΙγ τε1τεέι·τ εειιΜ Μ: πιο ΐοεΜεευ , 'ε Με 
πιο πιπό:τιιιΕπεεε, Μνόνε Μι πιά: ΓδΒειψίι·ό ΜΗ:: καψω κατά πιοιπάνει. 

·Η·) Ι. ΠΙέε:ΙόπειΕ, ΒϋτνέπγΚόπγνίϋηΙ;ϋπ ΜνίΠ ΙόΩε:ὅ Ι444-ὸἱΒἰ 
πϋτνέιη!ενε!έΒεπ (α) Μ επιΜέετ ὶἔἐπγι-:Ι ε' '7-6Πι έΒει:ειΕ: Βοεγ ρόπ:Ω 
Ιιὶνεό€ιεΙειιεέΒ Μπτοιέεε Με” ει' ΚἱτέΙχοπ ΜνϋΙ εοπΜ ει: νετεεεοπ,'ε επ 
το ει' Μάϊ): εεπΜπεΙε ε::ΒΜεέ8οι πε σώου. 

Η··|·) ν. Εάε:Ιόπ‹ιΒ Ι-εό' ΙϋτυέτιμέΒεπ εωἰίΙέε£ έ›·τἰεπιἰεπεΪε: 
Α' θ-τΠΕι έἔε:ει, ιιιεΙΙΥΒοη Ιιὶνεέ8τοΙειιεό€ Ι:ϋιπετέεε :Μπιτ ρε 

τεποεοΠει1ΞΙε : Βοεγ ει: ύ] νέτυΙ‹ι, ει' Ιεἰτέὶγ επέωεΙπιε έ: ει: οτε:έε τοπι 
όοἱ ροτεέ1]ϋΚ πιεΙΙειτ ἐρίϊΙ€εΚει Μνόνε, "Μιά τοπικεεωωΙε Μ. 

Α° 7-ἀΗ‹ @πιω τηε|Ιγ π: ἰἔυ:εέεοε οΙι πόΙΜΠ ε!ΓοΒΜι _ῇόε:έ 
@Με ιιτεὶΙ‹η:ιΙ‹ νΞεεπιειὰετιιὶ ιιεχιιπει:οπ Ηίκ·ε6€ιεΙεπεόΒ ε:εππγ_ῇε Με" 
ρει·υποεοψι. 

(α) Μα! «που 16ι·νέι·η!ενεΙετ Κον80Ιιἱοἱι: 8χΠοΒε Πεοι·ε2. Οοπιἱι. 
Ι. Μ”. ?4-98. ἰειρῇεἰπ. 
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ΗΑΒΖ!ΙΑΠΙΚ Ι(θΒδΖΑΚ 

!·'ιιιιγ!!ό !!!ι·νέιιγο!ιι!ι ι!!!ειιιο!)ει !(οι·ν!ιι !!!ι!!ιι!ε οιειι!ἔ!ι!εε!!‹!! 
' @μι !!!. !ίιἰι·ιι!χἰὲι. 

17. 5. Ιίοι·υϋπ Μάη)άειό!. 

Κιιι·ν!ιι ΜΜγειε οι' !ι!νεόε!ω!οιιεό8 εισιιιιγ)όιιο!ι εεο!ε!! 
ροιι!‹ιειι!ι!ιειιι, ιιιιιι!εοιιι ει ε!ό!! νιι!!!!18!ι, !ιἱ)ε!ο!νύιι**) 66 ΒΙΜ 
!όεόιιο!ι ιιιόι!)έ!828!1έ!Υ0ΖνέΙΙ"'), ει' εοιιοει!ον!!!ιτιο!ι Κόιτι: 
!ωι·ιτέεο ιί·ε ότιιο!ο”*), 'ε ει' Γειιγ!!ϋ ιΒιιιιέΒ εοιόιιγο!ι!ι Μ 
ειο!Βα!!ω!ι!ειι ιι·έιι!. ιιέ!ιέιιγ οιό!!ι·άιιγοε τοιιι!ε!όεο!ιοι !ενὸιι·!·), 
νόμο τέει!ιι! ειι έι·ιει!!ιιιιο!ι νέι!ο!ιιιόι·ο, τύπω! ει' 8οιιοειο!ι 
ιιιοΒιιι!ιο!ιέιάει!τε !ϋ!ι!ι ΜΜΜ !ϋι·ν6ιιγο!ιο! ειιι!ινάιιΗ·), ε' !ιιι 
ιιιρο!εύτο!ι ιιιιιιι! Μι ιιι!ιιι! ιιιιηιιιιιοε )οΒιιιιιει!ι ΜΙοτει!8ιι!τό! 
!ιό!οιειι ;;οιιι!οε!ιοι!ο!!; ει' ιιιἰ‹!οι·! !!ό!!!ειέ!ιιιο!ι ο!!ϋι·!ἐεο Με! 
ροι!!ἔ·!·-!-·!·) ει' ΐοιη!!ό !ειιτ·εση; !ι!ειο!ει!!!ιιτέεέιιιι!ι ιιι6ι!)ε!! σ€έ· 
Μαι πιεενιι!!οι!ιι!!ει , 68 νιιτιιιο€γό!ιι!ι πιοε!ιιιιἱ Γοιιγί!ό Μι 
!ει!ιιιιιιιιι!ι Με!! !ιι!ρ!ιϋνι:ἱ! ιιιυἔνο!ε!!ο. 

!!) Ειοιι εεε!ε!ιετ Με!! !ϋι·νόιιγόιιο!ι 2-ι!ι έειιιιιι)ιι ειιίιιι!ιι!)ει ε!!!; 
ε' Κόνει!ιοι!!!ι ι·ειιι!ε!ιε!ιιε!ι ρει!!8 !ι!νεέμε!ειιεό8 ειειιιιγ_ῇο Μέ ι·οι!ειιιι : 
1) Α' Μ ιιιιι€έ! ει' ΐε!εέΒιιε!ι είε πω: !ιοι·σιιέιιιι!ι ιι)!!νιίιι ε!!ειιο επιμ 
ιι. - 2) Αι ιί!!ενέ!-!ι6!!δ, 'ιι ιιιιιι! τω!" 16ι·νόιιγ!ιοιι 6!!!. - θ) Αι έ! 
ρεωέτ- ιιιο!ειδ, άι πω! ό!!!. - 4) Α' ιιεεγετ!!!ι ιιιε!ι-:τι! ειιγει!!έιιι!ι "Π 
!ιοικι. - 5) Α' !ΙΗΜ!Β ρέιιιι νει·δ, πιει πιτ ιιιι€γο!)!ι πιειιιιγ!εόε!;ιειι !ι! 
ειι!ό. - θ) Α' 1η!!νέιιοε !ει!ιι- Με)! .!ιε!μέ8έμψοΒιι!ό. - Τ) Α' Κ! Μι 
ιέιι!ε ΜΒ!! σεειιι!έιιε!ι ιιιοΒιενειι·ιδεύτιι το" ειιι!ιετε!ιο! !ιε!ιοι. - θ) Α' 
Κ! ιιιεε!ι:!όι!ε!όε άι ε!!!!!ι!ε Μάτι πιιι€ι!! ϋιι!ιιι!ει!ιιιιἱνιι! ιι' ι·ειιι!ειοιεε Β! 
ι·ά!ι ιιέ!ειει , Θε Μτό!!ονο!ει ε!!ειι ειεΒοι!. - θ) Α' !ιϋι!ιἰιε! να" ειιι 
Μι! Μαιο!! !ενέ!ιιε!ι πιιι€ειο8δ)ε. - ΙΟ) Α' Κ! οι·ειέΒιιιι!ι ι·ειιι!ιιοι·ειι 
Μιά!! ιιιεεεγ!!!ιο!)κ να” πιε€80!10εἰ!!. - Π) Αι οι·ει:38, να” ιιιιιΕάιιοε 
!ιιιιιιΠ νέι·ιίπε!ι ι!!ιιο!ι !ε!ιιι!ό)ιι. - Π) Α' Κ! ε!!ειιΓο!ότ κι ιι6!δειέ!ι !ιε 
!γέιι ιιιεΗγ!!!ιο!)ιι. -- 13) Α' ιιγ!!νέιιει!.εοε έι !ιάι!ιοιιιιοε ετειιιε!εεέει:ι 
!εϋνε!!$!ι. -- Μ) Α' νόι·Γει·ιδι!οιό!ι ει ιιηω!!σέ8τιιι!ι ιιοεγα!!!ι πω. 

ω!) .!ε!εεειι Π. κι". 3-!!ι έΒιιιοτι.!!ιειιι ι·οιιι!ο!!ε!!!ι : Μ" ει' !ιἱι·έ!)· 
!δραρ)ιι! όε ωιωι πιιιιίοε!ιιτει ιιό!!‹ϋ! εειι!ι!! !ι!νεό8τε!επεόε ειειιιιγ]έ!ιε πε 
!ιέι!ιοι!ιι!!ιειεεοιι. !!εγιιιιει !επιέ!ε!ιετ!!ι νι. πι”. 46-!!ι 68ιιιιι!ά!σειιι ιι. 

“Ή Με τιιι·ιοιι!ι !!!έιγιίε νι. !ϋι·νέιι)·όιιε!‹ 48-!!‹ άριστο : Μ." 
ιιιοιι _!όιι6€ιιιι!ι ιιι8, ιιιε!!ι!ιειι το!ι·ιι)ο!ι πω· ιιιέε!”έ!ε €οιιοει!ενι!!ι ω 
!έ!!ιιιιιιι!ι, ει' ιιισέγόιιο!ι πρέπει Μπι! !`ε!ειό!!!!ει0νέιι, ιιιο!ωι! !ιἰ!ιοιἔοιιιἰ 
αιι·Ιοιιέ!ι, 'ο !ιει ει! ιιιοε!ειιιιι ιιειιι ιι!ιειι·ιιέ , ει' ιιιοεχε Βιιό!)ει 'ιι πρέπει 



26 Ρεπγἱτό ΙϋτνεπγεὶπΙ‹ ιϋττεπειἱτπτπ· 

Μ1|6]ε 1πΙπ_ῇἀοπ επιβει·επ πιοΙιππΙι ε!ίοΕόεει·π, εε ¦ιπ ειεΙεπε!ι π' !π!‹οεο!‹ 
εΙ!επτάΙΙππππΚ,ππ8γοΒΒ "ειπα επιΒετεΚεΙ Μονέ" ΐοεπεεπ πε πιἰπό 
π' ΒοποειΩενϋἱιεΩ πιἰπτ! πι εΠεπτεΙΙό ΜΚοεοΙεπ2, εε ω! πΜωι· πι πτεεε€ 
Ιἰειτ_ῇεἰ πινει" π' ΙπΚοεοΙ‹ ἰεπτετ εΙΙεπειεεϋΙπεπεΚ , πε εεπ|ι π' Βοποει1ε 
νδΒιιε!ι 16ι·νεπγειεπ ε!εΒε έΙΙΝέεπτ ϋπΚειιμ πιεἔ πεπι ἰΒετπεΙεπ' πτεΒγε 
πρέπει Γο€¦πϋπ εΙ πιοπ πε!γεεεει π' επεη ΚεἔγεΙιπεπε!‹ ππεἔπγετεεεἱε. 
νεἔι·ε πε π' ΙιεΙγεε8πε!ι Με νπ€χ πιιππΚ επιπετεἰ πιεε εΜεοι· ἰε εΠεπ 
ειεἔϋΙνειι π' ΒοποεπτενδΙεεΦ ό0πἱτππιπἱ πιεΒ πετπ ετ.ϋπιιεπεΚ, π' πε!χεεε 
6τϋ!ώεειι Κοτοππι·π ειέΜοπ. - 

Με 2πτΙοιί!ι υεγπππιοπ 16τνεπγπεΒ 38-Πι @πικαπ ἱε: πο€γ π' 
Η Κειι·επετίιεπ ιοὶνπ_ῇτ νπ8γ πιέε €οποεπενδτ 6πΙιεπγτ ε¦ποεεετ,π` πιεεχε 
ὶερεπεἰππΙι ιιΒγππ π` €οποεπτενδπε!ι «πει τε8γε Ιε , π' ΜτνπΙΙο1πεππΚ 
μειΠε ΙιπτιιὶΙιπΩ 1ετίΙεε π1ε8. _ 

·¦·) ΙΙ!γεπεΙ‹ πι Ι. Μ". Ι-εδ έἔπιπτπ , πιεΠχ :ΜΒ Γεπγἱώ 86: 
νεπχε2ε!ώ 8οποει2εΜε0 ἱε πεοπ ϋἔχε!ι Μπε ειππιΙεἰ! , πιεΙΙγεΚ ΜΜΕ π: 
ε!!επΐεΙεΕ πΜἱτιπὶΚοτ, Πππερπχο!ειπάοΒοπ ΜνίΠ ὶε, ειπϋπό νοΗ :Έμπε 
εεπ π' πω” εΙεπε ἰτἱειΙειπἰ. ΤονπΒΒέ π' Π!. Μ". 28-Η‹ πεπιπ1π , πιεΠχ 
π' πεππεε ειππετι "ΞΙΙιο!ό εΠεπ τϋνἰτΙ με:: ι·επτΙεΙ , τ. Ε. πο” π' Κἰτά!γἰ 
ΕάειδΙενε! ππππ!ι π' νέτπιεἔγε €ϋτνεπγειεΙιε έΙΩπΙ ΜΜι!ά6Ν εἔγ πεπιεε 
ε!ϋ1τέΕπάπ0νέπ , 25 ππρ πΙπΝ π' Μτέ!γ Με" ο|ενεῶεΗεπἱΠ πιεε_]ε!επΜ 
0πτΕ0ιιε!ε; 'ε ποΒγ π: π!ρει·εε παπ8:ίτ εεπϋ ίιΙτπΙ πε ΠειιίΠιπεεπ , πππεπι 
σειιρόπ εεεΙε !ώιόε ΕππύνπΙΙπιεεεπΙ "πω, ρπτνἰπτὶπΙΙπΙ: πε ἱε ιππτπειτπΙ 
επεεε|ε βειέ€νεειτεεεΒΒε, Ιιππειπ Με» νεειΠεε εἰ, πιεΙΙχετ ΐεΙρετεεεπε!‹ 
πΚπτπ8]π εΠεπ πιεἔ εε νέΙΙππεεοιι. 

Η) Ειεπ ιότνεπγτειιάεΙεεεΙα Χόα-Ξ ΠΗεΒ ειάιπἰιππτ6Κ 
ΙΙΙ-Πι τὶεετεΙιππέΙ›ό!: Α' Ιθ-Πι πἔπιπτ: ποθ· εεπΜ ΒερετΙδ !ενε 

Ιω (Οοπσ.μιεετπε) π' τοπιπΞ επεπτειεΙσόΙ ε;"επεεεπ πγετπἱ πε ιπει·εειεΙ 
]επ, 'ε πει Η πιτ $εππε, πι ε€)·¦ιάιἱ ιπεεωω Ι:ίτό ιιΒγππ πϋπετεπεΚ, π' 
ΙιΕιΒεπε!επ ρειὶἰε· ίεάεπε!ι νεεετεεεεενε! ΒϋπτεττεεεεΒ. 

Α' 28-Πε εεπιπ8, πιεΗγ πιτ τεπόεΠ: Ιιοεγ π' €γἱΙΚοεεπΒτόΙ Μ· 
νέεοΠ πΙρετεε έτ0.πτΙππεέΒέψ ΒεΒἰποπγί$νππ, π' πππιἰε νει!τενδ ΐε]νέ!2εύε 
Μ: ιιιπτπε21πΙιπεεεΚ. 

Α' Ν. ιών. ΙΟ-ιἱΠε έεπιπιπ : πο” π' Μι·πΙγ εε ππ€γοΒΙ› εε Μ 
εεΒΙ› πεπιεεεΙιεΕ, Μνενε πω πεινε π' 86ι·νεπγειο!κάε επ πιεεεπεεεΕ , 
1ϋτνεπγτεπάεπ ΜΗΝ πε πε ίοεπεεοπ , εε πι οτεεπΒ ίϋρπρ_ῆπἰ , Βέτόἱ, εε 
πειπεεεἱ “Μέσω εε ὶτεΙε2ε πεΙΜΠ ειπιπππεεΒε πε ΜΜ36π. 

νΙ-Πι Ιϋτνεπγ|ενεΙεβδΙ : ε 
Α' 18-Πι π€πιπτ, πιεΠγ π' ρέτνἰπὸπΙι π' ΙεἱτπἱΙγὶ επτἰέτπ ειοτίππ. 
Α' (ΤΖ-Μ έεπιπτ: ποεγ νεἱεπειεἰεΚπεΙι νπε·γ ΙεπΒγεΙεΚπε!κ, :πἰνεΙ 

πιπεοΙιπτ οι·ειάεππΙιππ ΒεΓύτπἱ ιπἱπὸεπΙιερ πιεεπει·Κεεπε!ι, πίνεόειεΙεπεεε 
Βϋπιε1εεε πΙππ εεπΜ νέι·πιιπΕ, νέτοεοΙεπ0, νεΒγ :Με ὶιιἔπτΙππ @ΜΒΜ ει 
πὸπὐ, εΙιπΙοείιπΞ, π_ῇππὰεΙ‹οιπἰ νπεγ πΚέττπὶΚερ άτπόπἰ πε πιει·εειεΙ3επ. 

Α' 4'7-‹ΗΚ @πως πιεΙΙγ ρπτεπεεοψι: πο” π' Μτέ!γ εΠεπ Μν 
εεετε!επΙεεε6Ι«ει εεπΜ ΙιεΓοἔπὸπἰ εε ότπΙιππιπἰ πε ιπετεειεΙῇε, :πεμπ 
εεόνεπ π1ϊπεπιεΠπΙ, Με Μ» π' ΙιἰνεεἔτεΙεπεεΒ ω·ππύάέΒπ εεεττ νπἰπ 
ιπεΠγ ω ΒπτπΙ_ῇέποι ΐοΙΥπιιιόὐπεΒ, π: Μα 12 ππρἰἔ πιπΒεπέΙ ιπι·ιππεεπ, 
'ε Ι‹εεγεΙειπΙ‹ετεε "ω, νεπεΙεπι-εΙδιεήεει2εε νεἔεπ Μτέ!χΙιοι νειε8Ιιεε 
εε, εε ει·επε εεειὶειΙιεεεεΙι.Α'Ι‹εΒγεΙεπ1 πιεμπππιΜεπ ιιΜπτϋΒΒε ιπεπειὶε|‹ 
πεΙχε8 πεπἰ π' πιεπεπεΙώΙ ειο!επΗ Ιιε!γεεεπεΙε νεειιεεεεε Μπα :Πω νοΗ. 

Αι 51-ιΠΚ έεπιπτ: !ιοΒγ π' Μ ίεΠεΝ ειππάε|Πιπ| ΒγἱΙΙιοΙ, πππάεπ 
«Μακ Μιέι·νπ, Μέι νεειί8εε Μ, 'ε Μ τπεεει6Κπε!κ, Μα πΜι·ποΙ ειπππιΙ 



ΙΙΙ. Ιιοι·εωΙο Κοτνἱπ ΜάτγόεΒόΙ ΙΙΙ. ΙίύτοΙγπ;. Σ? 

ΙοΒγεπ εΙἴοἔπὶ , έε πι π' Μι·ό, Μπε!ι !ιοιέπει Ιωι·ϋΙ, Με τότνόπγ :Νώε 
πω” ππωωπ ππε€Ι1ϋπτετπἱ. 

Αι 5θ-ἰΚ έ8πωτ: πο” π' Μ επγ]έπειΚ έε οι ΜΜΜ ΒϋιιΕοττώ- 68 
!‹Ηιέ€έεἰἑτΩ εε ποπ1ό!γό!.νεπ εε νειΒ·γοπέ!πιπ πι: ΒΕὶΜοΝοεεόΙε. 

Α' (Η 65 62-Ηι έΒειωιοπ : πω” ει' τέΒοτοιόπ , πει ειοπιοεχπέιω 
πω! πεπιεε πάνπτΩ τπομείπιιπόνέιι π' ]οΒΒέΒ·γο!ιπ:Με ο” Βέ0οτεέε νόΒε1ι 
πωωπ ποἱππῇέ$ ε!τεΒΙππέπ , π' πετπτεΙοποπ πωπω εἰονεπεπ όΒεπεεεε 
ποπ ιποε, ει' πεπιεεοπ ρωΗΒ ιπἰπὰοπποππϋ νπΒγοππΙι νοειτοε686νοΙ Μπ 
!ιϋὸ_ῇεπε|‹. 

Α' 63-Ηι έ8·πιειτ, ιποΙ!γΒεπ πιοπ εισπτεέ816τδ νἱεειπἐΙόε, ιπεΙ|χε¦ 
πέιπε!!γ ρπροπ π' ιπεπγΙΙΙιο!πιππππ ιοιποΙόεεόπ, π' μέρει ΙονοΙοἰπεΚ ε! 
Ιεπέτο ἰε, ιπἱπὰεπ ε€γἐΒ ι·επάειει·οε Πιεώεεπ “Η πι68 εΒ·γ ΜΜΕ τπέτΚέι 
και" πέεγ ειτοπΥΜ Μ ειοΜεΙι σεΕΜιι·πΞ, πωπω πϋπέτεἰπ νοειτοσύΒο ει 
Ιππ ιποἔτἱ!τπιἰΙ‹. 

·Η··Ι·) Α' π:ἱὸοτΙερεἱπἱ πόιωεω ΜΜγέε νι. Ιϋι·νέπγόπεΙα Ι-εὅ 
έἔπιπΙπ Η3τΗ Η ; πιοΠγ ιιιἰπὸειιέΗΜ, πεποἔγ ει' 8οιιοεπεΝεπτε π» κηπ 
τπεεό!α, οἔγεποτεππἰιιά πιτ τεπᾶεΙἰ : πο8γ, π:: νει!ππιε!!γ νέτπιπΒγέπεπ π' 
ΒοποειιονδΙε εΠισωιΙππιιπέππΙε, πππειΚ Κότόεότε ει' Ι‹ἰι·ά!χἰ Γο!εέε σημά 

_ῇε πιοιι;, ιιιἰειετΞιιτ ὶεράπένει! @Ηπα πιοπ €οιιοεπενθ!ιοι ἘεΙ!‹οτεε!ιοεεε όε 
ΜΕτΠιεεεει. 

Ι8. δ. Π. ΥΖάπε!ότό!. 

Νοεπ Μεοϋπ ὸἱοεότεΗεΙ απ80ιωιππί π' Ιυϋιι€ενόπ Μπαί 
εά!πιπ ει' Κοι·νἱπ Μάιγάε ΜΜΜ Μπέρποπ 16νόπγποιό3πΚ :Η ιι 
τεϊπει οτεπέεΙοτι ΙΙ. ΥΜε2Ιό πω ΜΗ, ΙππεΙα οτεπόΒΙάεπτε νω 
Ι1δοη ΙεινέπππΙκ Μτκππε τϋτνέπγπϋπγνο ἴοπγἱΒδ €ϋτνέπγϋππ 
το πέιπνο εειπ οεοΙιόΙγ τω” ΙϋνοΙΙ"Ό. Απ οτεπά8Ιπευ νόπόπ 
ΜΜΜ ρετεεπτ ΙέΖωΜε ρεπϋπ νιιΙπιιιἰπτ ΙοιπέτσΙεΙε ποποεπε1Ιο 
ΜΜΕ "Μ, π” ΜΜΜ: εοΙ‹ Ια:ιπόπγ 1ϋτνόπγ- τοπάε!ε$οπτε ο 
Ιιο8 πάο10"""). 

"ή Τπιιιιεέ8ύ! ειοΙ€έΙππΙκ "το οι δ Βάι $ϋι·νέπγόΒεπ ΜΜΠ8Βό 
"Δωσε ῖοπγἱτό τοπάεΙοιεΙπ τπο|ΙγεΙκ ΜΜΜ επιΙίτέετο πιόΝ6ΒΒΜε ο' Ικό 
νωωσπ : ' 

` Αι Ι. Ιϋτν. 35-4ΠΙα :ἰἔειιπ8π, ππεΙ!γΒοι1 Κοτνἱπ Μέηέεπ:Πι π' πεί 
ὸοτἰ πόΙδειέΚ οΙ8ϋι·ΙέεέκδΙ ειόΙό τϋτνόητεπάεΙόεο ἱειπ6τεΙΙετἰπ, ποπ 
νέΙΩοΜπΕάεεπΙ: ποΒγ, πει νπΙππποΙ|χ πιοέγότ Βοποει1ενδΙι ιιγι1€ΕπΙππίιπέ 
ποπ, πιοΙωτ π' ΜπἱΙγ ιι€γειππιοπ ιιιοΒγόπεΙε πέτόεότε πέὐοτἱερέπει πω· 
οτειεἱΒΒὶτά_ῇπ έΙωΙ ἱτιπεεει Μ. 

Πεγπππιοπ τϋτνέπγ 83-ιΠΙι έ';πιπτει, ιπεΠγ πιοΒεπεοάΞ : ΙιοΒγ π' 
Μι·:5Ιγ εΠεπ πἰνεἐἔτοΙεπι, πα ΜτέψίπάΙ και" νει]πιποΙ!γ οτειέ€ πηγέ 
πέΙ ιιιοπε66ΕποΙγει |ιοι·εεπε, πι 40 περὶἔ ΙπιπτετΙοπἱΠ ππι€έπέΙ ΜιττΜιεεει. 

Α' Π. τϋι·ν. 3-ἀΗ‹ έέπιππι: Ιιο€γ,Ιπι νειΙπΚὶτ π' ΜπίΙγ πΙνεόἔτεΙεπ 
ΜΒ ειεππγ]όΒο ιππτπειΕπΙπἱ πΜιτπει, οτειέ8εγϋ!έετ ΙιΙι·άεεεοπ, έε ει' Βενέ 
ποΗπι Με ειοππόΙγεε πιο€_ῇο!επόετε Επόιωοεο;ει' Μ πει πιεε πισω ]εΙοππόπ , 
να” άτ1πτ!επεέΒέτ ιπεε παπι πιιιπι1Ιπππέ, οικω πιπτει52Μπιεεόπ οΙ,έε πι 



28 Ροπγ!!ϋ !ϋι·νόπγο!π!ι !ϋτ!6πο!!ι·πιπ. 

Μάτι ει' πιω) πε!ι!ε: εε ΜΜΜ! πιοποιο!!, εε ι!) !!ό!οϋ !ιοειγο!ιποι πο πι! 
!ιπεποπ. 

!!εχιιιιο!! π” 4-ι!!!ι έεπιπι: πιο!!γ!›επ ει' ΒίνειΞΒιο!επεόε νέι!ιόπε!ι 
Ι!! εεε!ε! ε!όειέπι!έ!!π!πει!ι. !)εμιππιο!ι ρι-ιι!!ε!επ πι π! ε!δεοιο!! εεετε!ι ι 
ιιιε!!γο!ι !!!έ!μίε !. !ϋι·ν. 2-τ!!!ι οι!!ι!ιέ!1επ !`οε!ει!!π!ππ!ι , !ι!νένε !ιοιξη π! 
π' τεπε!εε Μπι!!! !!έ!ε!ε! όε!ιό!δ!ενο!ε! ε!!επ ειοεϋ!δ!ι !ι!!ιπεγπ!πιι!ι; ει!!επ 
ποπ ρει!!Β ει' !πἔοεοπ!ιἰ!έεειι! ι·πεγ ειιιπι!ι!νέ)όεειι! ό!!! !ι!ι·ι!!ι , π' Βιίπο!ι 
πει!ι , νιι)ι!έ!ιπει!ι, 6ο !ιπτιιι~ειέ!! !όπϋ!ι6!ιπο!ι ε8χει!!ι!! !ιἱνόιο!ἐνε! , πιν 
εἐΒ!ε!επ!ιει!Β!ι !ιϋιέ εοι·ο!νει !ό!ειπε!ι. 

Π8γιιποιι π' Ι9-ι!!!ι έἔπιπ!, πιο!!γ Μέτχιίε". πω. 48-ι!!!ι είμαι! 
_!ι!π πιοπ )ο!α!πιέει πω: πο” ει' ίϋ!ι!εεπι·ιι!ε ει' )όειέειι!!ιοπ !ειρριιπ86 Βο 
ποει!ενό!ιοι ει' φαμε !εριίπ)έπει!ι και" ει!!ερι!π)άπιι!ι !ε!ειό!Μεάιπ πε πι 
!απεε!π!, !ιιιπεπι ει' €οποειιεν!!!ι εΒέει ι!!)π!!επει!ι !ιππ!εώεε ιι!πιι Μπι 
ει' νέι·ιπεεγε !6τνέπγειό!ιο ε!ό!ιο έ!!ί!ππ! πιτωιιιιππ!ι, Μια-ινε πει ϋππιει 
εο!ι Βοποει!ονϋ!τε! ΜΜΜ!! !ιππι!οιππιπ! !πι·πόπιι!ι, !εϋνο!!ωιδ!εΒ πι" 
πενειεπ ειιι!κιά €τό!ο!ι ιο!πέπιι!ι. Τονέ!ι!ιό ιιΒγειποιοπ ιϋι·νόπμπ;πιπι 
πιοπ ιποΒγόε !εράιιο!ιι·ει, π!!ερεἰπο!‹τπ, έε ειιι!πιι:! €τό!ο!ει·ιι, ειο!ἔιι!τ!τό!‹τπ, 
!ι!!ι ιι` €οποει!εν!!!ιο! Μαΐ: εοπἀπ!!ιιπεέε!›ό! Μάι· !ιέειπ!επι·νει ε!ειϋ!ιΙο 
τὶ!μϊὁνέ!ιεέε-!ιϋπ!σιόετ !ιοοεϋ!ει- 68 !ιινπιπ!-ι·εειιεεεόεεο! ε€γϋ!ι τεπάε!. 

!!εγ:ιπο!! ει' ΒΙ-‹!!!‹ πρωι: !ιοΒγ, Μι πι ίι!οιχεπε!ι εΒχ!π!ι! !ι!νιι 
Μ!! νει!π!ι!!!!! ιπάε!ύ!, πιἰπιεεπι π' ΜΒΜ!! οι·ειέ€ππ!!!πιπ ε8χ!ιέιρι!ι!!0€ό! 
!επιειίεει νιι€γοπ, πιπιζο!ιππ!ι ειοι·ειπ6πε!ι, Μπι πι οτειι!ε ειιιΒπ‹!`ε:ἰἔιἰ 
πιι!ι πγι!νέπειίΕοε ι·πεβόι·ιδ!, νιι!ιο νει!εεεεπε!ι. 

Πέχειπο!ι π' 33. 68 35-ι!!!ι έξμιιπιο!ι, πιο!!γε!ι πιο!ιι·π ό!ει-έε _ιό 
ειέει·οειιοεόμιι·επόε!πο!ι, !ιι!ι νιι!πιπο!!γ ε!εεἑἔεο! !!!επε!δοπ πιοεπι 
πο" !ιπ!έι·νέι·ιιι !ε!ειι!ππ!ι, και” ειΒ!ιό! ιι€γι!!ωιι, ε!εεόΒε!, και" πιιΞε ειιι!ι 
εέ€εε ειει·ο!ιει !ιἱν!ειπε!ι. 

Α" Π!. Μ". 4-!!ι ιι€ειιιι!)ιμ ιπε!!γ πι !!ό!διπεε!ειι·ε, !ιιι νει!πιπο!!γ 
ρει!ε!ια!δ ΠΜ!!! ε!Γοιέπι!ο!! π_!ειππό!ιόι·ι ι€ιιιιέ€2:ι!ειπ ι26!ε!οτει !ιοιπει, ό 
!ε!- 6ο )όειέενειιτεεέΒετ ι·ετιι!ο!. 

Π8γειπο!! π' 14ι!!!ι έ8ιιιιιι,ιπε!!γ ει' !ιέριπ!ππ να” ειοι·ιειεε οΏο 
ε!!!ε! ά!!ενε!ε! ρεοεό!!δ !πωει!ιπ πι επιγ!ιέι! !ι!!!ιότε!!ι νοειωεέΒέπιύ! πι! 
π' Μπωιέει ι·επτ!ε!!, πο” !ιοπι!ο!ιιιἰ!ιι·ει 68 ρο!έ!!ιιΝι 68!! ρεεεό! επιτεεεό!ι. 

!.!εγ:ιπο!! ει' 19-ι!!!ι πεπιπτ : !ιοΒγ :ιι οι·ειέε !ιειρΜπχιι, !ιπ οι οι· 
ΜΒ εει·εε€68 !ιειπιιε !ιίι·ε!ι Με!! ίε!ϋ!!ειπέ., !ιἰνεόειο!επ!εει!ἐε ειοππγ_ιο 
Μέ εεεό!ι. 

Πεγπιιο!! ει' 32-!!ι ι!Βιιιπτ, ιπε!!γ ει' !ιπι·ιπἰποιιι‹!οεο!‹ππ!ι, 6ο πω! 
εο!επιι!ι ισ !ι!!!!'ϋ!ι!!ε!ι!ιο! ρόπιιέ Μπι να! ειι·ππγ- νειΒγ ειϋει- Με" Μ 
ι·οπι-Μν!τε! !”ε!ε!ι !‹ϋ!!ο!επι!!$ ιπιπι!επ !έι·ειιιέΒοτ και" ειειι6ι!όοι !ι!νεόΒ 
ιο!επεόΒ Μπιειέεο ει!ιιιι ιι!ει!πιιιι. 

ΠΒγειπο!! ει' '72. ό: 'ΠΣ-Μι έμιιιιιο!ι, πιο!!γε!ι π8μιποιεπ Μπ 
ιε!όει ι·επόε!!!ι ειιο!ι ε!!επ ιε, !ι!!ι ει' ι6ι·6!εϋ!ιπε!ι !εεχνει·τ νει€γ ε!εεό 
μι ε!ιιι!ππ!ι, πω" !ιοιιέπ!ι έ!)ϋνδ ειό!ιενέπχει!ιπο!ι ει!ιειι!ά!γι πιει 
πε!ι. νέει·ο · 

Α' νι. Μ". 8-ι!!!ι έΒιιιιιήει; !ιο8)· ει' !ι!!‹ ει: οι·ειέε νέΒιέσει ε!!επ 
πγι!νι.!π εεε!ε!ιει!πόπε!ι,'ε πιο!ιπι ιπ!ιπιειδοπ έι!ιέεπιι!ι,π' Γδρειρο!ι ιι€)·πιι 
πιέ!!όεέειι!!ιπτ Η εεγ!ιέι! !ι!'ιπέι·ε!!ιε!, ει' νἰ!έ€ἱπ!ι ρικ!!8· πιιπι!εππειπϋ ]ει 
νει!!επι 68 ιιιΒιιι!ιιπ πωπω _ιόειέειι!!ιπι νεειειέ!ι ε! , 'ε πωπω!! ειέπι!ι!νε 
Φωτο!ι εχειπε!πι !πιπιεεειππ!ι. 

") νει·Βόοιγ-!ιέτπιπε !ϋι·νόπχ!ιόπινέ!ιοπ !”οπγίτ‹'$ ιϋινόπχϋπ!ιι·ε 
πέινε ειπ!!ιέιπ όι·6οιπ!επε!ι: 



ΙΙΙ. Ιιοτειοπ. Κοτνἰπ Μπη:ΜύΙ ΙΙΙ. ΚύτοΙγἱε. Σ!) 

Αι Ι. σ·έειπελ 9-άΗι οιίιπ_πι : ΜΗ· π' πεπποεσΚ ΕΜΗ 16ι·νέπγοε 
Μόιόε 6ο ππεειππκπειτπ!έε ΜΒΜ παπά Ν.: πε πιι·ι6ιτπιππεεέΚ , Μνένε Μ 
ίδπεπ]έι·ό ΜΜέπ πιοΒΡομππόπ; ιπεΠχ εεοιποπ Ντεκ” Μ: είπε! ἰε Μπιτ 
τόιπιΠιπιΠε. 

- πω, οιίπν]ε, τπο"γ ει' ἱιἱνεἑετε!επεέἔ επεππγάόπεπ πωπω 
Γ? οεο0όι οΙδεοι·οΙ]π. 

- 15-Πι οιίππο , πιοΙ!γ ε!ϋπιππ: πο” ει' ,0ιωθιζ 1ϋι·νέπγίέι·π, 
ει' Ιππ·ο!ι 65 ι·εβΙό!ι πγέτετει νπεγ παθετε , ει' 8γΕΙΙιοεοπ ρειΙΙοει·ει πό! 
ι 1ποπ. ε 

- 16-Πε οιίιπ]ε , ιποΙ!γ ει' Γ6Βεπ]έτό ΙπόΙοϋποπ ει' πἰνειἔετοΙεππε 
ὰέεότὁΙἰ ΒϋΙϋππεόε·ότ Γεῇτομτὶ. 

Α' Π. ο·όσωιεΙε Ιθ-ὶπ οιίπ1]ε, πιεΙ|γ εΙἰ$τεοτῇεειιἰ: πο,ι;γ π: έ!!ενέ! 
ιππωω πι οι·ειέΒ ι·επάειοτεε »πω όΙειϋΙ:Μ ]ύειέ€πΕΜΗΠ εΒχϋπ. ει' 
Μρ0:ιΙεποπ 68 $ιετιειεε εεγεεϋ!ειεπ ροοεό1]εΜετ 'ε ειιοπππΚ π' πϋΠέ8 
πό! ]ε!επ νοΠ ΙπωειΕ οεγπιίιἰ πἱϊΒἐτεἰπετ ο!νεει2ἰπ , οιε!ι πωπω! ροΐείΞ 
ποπ έε ποπιΙοἱιπἱΚοπ 1ϋποεπεσεόΕτε! ἱε πιεεπό!γεεειΕοΕνόπ. 

- 3Ο-Η‹ οιίππ_ῇε , τποΙ!γ π' Ιπιππε εεπἰὶνὁεποπ Μπτε2ό8ότ !εἱι·_ῇα. 
- 39-Πι οιίππο, πιο!!γ ε!ϋπι!μι: ΙιοΒ·γ π' ΐεῇοιὶο¦οπι ΜΒοπ]ύτό 

πόΙε1Βε , ίδνά!πιάεϋπ , να” ῇόειεἱΒνεειτοεόεΒε εοπει εαπ πιιιτπειωΙωτἰΚ. 
- 44-Ηι οιἰιπ_ῇε, υπεΙ|γ εΙδιω·]οει1Ε: πο” Γο!εόεπόπιιίε, Μν 

εέ,ςτοΙσπΚεάέε , ειέπτειάπιΜποε ΕγϊΙποεεόε , να" Μοτεύε Με" και ομ 
ΜιΕ πιοιπόΙγοπ ἰε Η5πεπ]έι·ό ΜΙο0 Μό νοπο£πε!ι , όε ει: τπ_ῇτοπ , @πάω 
ι·επό]ϋΜϋΙ πιἱπιΙπιοπέΠειΙ πω» ιπεἔΓοε:Εει1νάπ , νέΒτε ὶε ππ3ΜΜΒ. 

- δ5-Πε οιίπι_ῇε , π1ε"γ πιοωεἔχιἱ: Βοξ" πἰνεἐἔιεἱυπἱεειὶἑε ύ! 
τειΙ π' 8οποειιονδ ειοπτ ποτοπέππ ΙιπωΙππο Με” υ!ώι·πο! ΜΙέΙππό @πέ 
€ειΗ εΙνεειτἱ. 

Δ' Π!. ο·έεωιεΙε 20-Η‹ οιίιπ]ο , ππεΠχ π' Μι·εί!γί νέτοεοππει!ι Πο 
ιηίιδ ΜτπΙππάτ εΙὅ£επῇεει1ὶ , πῇοἱε!νἐπ οἔγειοτειπἰπό ποπ ΒϋπιειέεΙ, 
επεΗγ Μό ει' Βἱι·ύ 68 ει: εεΜΜτ ροΙΒόι·οπ σεπέπεικ , ω, πωπω: επειιιέ!)·τ 
ΈπιεείΒοε οΙ‹ ΜΜΜ ΜΜΜ! Μπιοτπόπεπ. 

- 21, 22, 23, 24-Πι οιίιπ_Μ, ιπεΙ!γοπ ει' »πωπω ϋπνἐἀε 
Ιειππε!κ ίε|ιέιε!επ 65 πωπω ίε]ιεΒειΞπ. 

- 32-Ηι οιίπι]ε, πιεΠγ εΙδειά]π: πο€γ ει' νέκππωΙοπ1π1Μ Μπι 
πω πεπιεεΜκ , έε Μ5ιϋπε68επ οι άΙω!ο!ι Ιώιτεπετίιοπ εοποειτενϋΙ‹οτ, 
π:προππόπΕ ππἱπιἀεεγἱΚ $2επιέΙγτε πέινε Πιεωπόδ Μτοιπ ιπέι·Μ ΒίΙπωτέσ 
Μπι, Μι·ππιιΙΠε ππροπ ει' νέτιπο,ςγόπεπ έτκάπἰ αιτωιπεπ, πι Μπι! 
πιοπέΜΙ :πεΒ Ιονέπ πεΜεΙ‹ π ι-:πεεάνο: ποἔγ π' πωπω Ιαιροπ "5Ι!ιοεο 
Με, "πμοεπτόΚει έε ει·δει Με μετάιπέ!επ0 2ϋι·νέπγ τοπ‹Ιο ειεπίπτ πιεε 
Βϋπτωπεεεόπ. 

"'*) Βιεπ ρπεπείπ ο' Ιωππ πέινε παθω τεπάε!έεοΙιεΕ ΥΜΩΝ 
Μ. 1ϋι·νέπγόποπ Η , 83 , δ? , Μ , Η , 48 όσ Θ0-Πα @ΜΜΜ πό]άΙι εΠϊ. 

1.9. _$'. Π. £α]οστόΙ ό: Μάτια απ»ΙΙσπάο:2 Ισότά!μαΜΙστόΙ ΙΙΙ. Κά 
τοΜ_ς. ν 

Β' ΒἱτπΙγεἱπΙιππΙι ποτε , ει' ιπἰπτ πιτ Π. Ευ]οεπεΚ, Ι. Ρετ 
ἀἰπάπἀπειπ , ΜπκἱπιἰΙἰέππεΙ‹ , ΒιιάοΙΐπε!κ , Π. Μέηέεποπ , Π. 65 
ΙΙΙ. ΡετὸἰπέπὰππΚ , °ε ΙωοροΙὸπειπ $ϋτνόπγεἱ Ι›ἰποπγἰτῇέπ , 1ο 
ππότποπ εο!ωιεάεπ 65 ειστΓοΙΒΜεοππόπγ ίεπγίτό τοπποΙόεεπποπ 
ΜΙΒ ΒόΙοσό]ε , πποΙΙγοποι ει' παππΠειΙπποπ ΙιἱΦϋε!ἱ ε:εΙπι‹Μεοπ 68 

` 



80 ' Ρωηἰτὅ τϋτν6ηγοτπ!ε τϋττύποτἱτετει. 

ροΙ€έι·ί ΜΒοι·ιΗ‹ ε5ΙτεΙ Βοεειι3τει ΙοϋΙπιπτ ἱπιὸιιΙπτιιἰΙ:, 'ε ει' Μετά 
65 Ιιοεειι1 τϋτϋΙ‹ ]έτοπι έΙτιειΙ 6Ινω!ιιΙτ 6τΜ3Ιοε6ἱΚ τοττ6Κ ΜΜ 
ΒόΒ'08θΜ$ύ. Ιττ6π ΜπδΙ6!ε 6ι_ε;γοόϋΙ ΜΜΜ ΐοἔοπι Ιεῇ6Ι6Ιπἱ, 
Π1θΠΥΒΚ ιτιοετειιιἱ Γεπιχίτδ τϋτν6ηγΠι1ΜεΙτ ΜνὶΙὐΒοείΙέεεἐττι 
ειοΙ8:ΗΜΙι 6). ΙΙΙ. Β`6τἀὶηέτιἀηώι Ιθ56-Μπιπ ΑΙεό-Αυεετι·ἱε 
ειάπιότε Μπεϋοοεέτοττ Γ6πηἰτὁ τ6πιιἰ6Ι6ε6ἰ, ῇύΙΙ6Ιι6τ ΙΙόΠΙΘΠΥ 
ΗτιωιΠειΙέπειΒ Βἰνέπεἑ€άτε Ιετἱη τη·6Ιντο Γοι·‹ΙΙτνει Χνιι. 526266 
ν686η σπιτι οιίπι ετΙειττ ,,Ροττιιτι ΡΓ00θ$$Π8 _ῇιιἀἰοὶω·ΞΞ οι·ἱιτιἰιιεΙΞε 
8θΙΙ ΡτειΧἰε οι·ἰιτιΞτιειΙἰε“ τϋτν6πγΒϋηγνϋΜΒοπ ὶε ττοΙγ6τ ηγετ 
ΠύΙΗ·ΞΙτ , Μ" ττωιωτ π 1?28-ἰΜ›επ Ι‹6Ζὸ6ττ 0Τ82ή88ΥϋΜ5θ 6€γ 
οτεΖάἔοε ΜΜΙΙά6τΙ568 νὶΖε8άΙεΙ6πεΙ‹ τέτεγάντί τε τ6πι46 , τότ 
ν6πη-6τϋτο ππἱηἀειέΙτετΙ ΙιεπιιΜκτη φωτ εοπι ]ιιτΙιειττεΙο 

") Π. Επ_|ο: τϋτυέοιῇεἰὸὅἰ. 
Α' Π'. “τ”. Βθ-Πε έμιετ]τι , πτ6Ι¦γ τι' 82ΘΠτ88ΥΙΙέ2-ΒέΕτω(Ιθ 65 

τοέτη·οΚοπ πω! πεειοιηοΙωπ 8Γὅ5ΖΒΙ€0ἰ τ6νδΜ·6 ΙιεΙύΙΙ:ϋτ1τοτ6εττεπάεΙ. 
Αι ν. τϋι·ν. 4Ο-Ητ εἰἔπιετ_ῇει , υπο!!γΒ6π ει' ρόπινοτέε Μνε6€τοΙ6ιι 

!τ666ε Βϋπτετ656 ε|πττ ττω1Ππωωτκ. Περιτιοττ πι 54-Πι έμπιτ, ΤΙΜΗ] έτ 
τε! τα οι·ει6ΒιιοΒ Μν8έ€ἱ8ΙΘΠ|€€ἀἐ5ΕΜ ειό!ό τϋι·ν6πη·ο ει' Ιιιττ16ι·πηιισοΚ 6! 
Ιεπι ΜΚειΙτιιειτειτἰἰε. 

Α' Ή. τϋι·ν. 4. 68 23-ΞΙι έΒιιιειτοΞ, ΠΙΟΠΥΒΙΚ ει' τιιττιει·ωιιιεοΜιτ έ5 ει' 
ΜΗΐ6τιΗ ρ6πι-Β6ττοιόΜιτ εΙ6νεποπ τττεἔέεετπὶ ΗΠ1τιθΙ"(. 

Α' ντι. τω. 35. 68 3θ-Πι άμπιτΜ, πιοΙ!γ6Κ ει' ι·6ιρ6Μ-Βε!ιο 
ΜΒΜ 66 ΜντνδΚτ6 Μ" ΒενέΙτόΙτι·ο ί6]-6ε ]όειέενεσιτε66Βετ τοιπΙ6!. 

Ι. Γεπίέπιέπά ΙϋΜέΦη|6ἰὐὅΖ. 
Αι Ι52'7-ΗΠ θ-Π‹ όμωτ: Ιποἔγ πιἰπιὶεπ ν6τιτιο"6Βου 12 ῇτἰιττΒοι· 

6Ιετϋ ΠθΙΙΙθ88ΙΚ νόΙειειτοε8ΜπΚ , ΜΚ σ' τηοΒγ6πεΚ ἱερέπ_ῇένετΙ 6ο ειστ86Βί 
τέἰνΜ τι' 80Π05ΖΗΣΥΜίθί ΜΙωτ6556Κ , ΜΒΜ οιιιτήιι ει' φοεχότιεττ ἰειρέτήει 
Μπόστ Κ68γεΙ6πι ΜΜΜ ΙΠΒΒ'ΒϋΠΐθΗΠ Ηιττο:26Κ. ΤονάΒΜ Μ" οι οι· 
ε7.6τέ ΜΜΜ ἱε ει' ειοΙἔ6ΙειτῇοΙ‹Ι›ειιι νετ” ]όειέ€ΜΚοτι τε«ΜΙτειτό εοποειτο 
νδΙτετ τι' πι16€γε ἱερέπέΜΚ 65 νΗΜειτοττ εεΙ‹ϋτΙτ6ὶπε!‹ ΐοτεπόΙίτέεέτε Ντιτ 
τεεε6!ι πιοἔ; ει' ΜΗ Με παω τ6Ι_ῇ6είτ6ιι6π6!‹ , ει' ΜπἰΙγἰ Ι`6Ιε6€ ει 6τιιΙίτοττ 
εΖοΙΒετΒὶτεἱΚΜΙ‹ έ8 ν6Ι:ιειτοττ 85ΙΗΜϊθττΠθΚ ΙΒνθΙΘΠΠΠέΙ τ'οενο δΙιετ ύ!;γ, 
πιἰτιτ €οποειτεττ-ράττο!ό!ωτ, ΜΜΜ ΙτοΒγ6Ι6ιιι ιι6!!εϋΙ ΜΙ6ΙΙιτΙ Βιῖπτ6εε6. 

Αι 153θ-ὶΜ 4θ-Ηι 68:τωτ, ΜΗΝ ιιιἰιπὶοπι πωετιν666]π16τε, Μπέκ· 
τπΞπετιιϋ ἱετιιε6€οε !'6!τ6τεΙ6Κ ειΙετττ , τθθΠ!Η5 ϋειν6ε:ϋν6τΙ‹6ι6ετ Μπέβε 
Ι6ιΠεε:Ι6ε 6ι·6Με ει6πιηή6ποΙι Ιπ1πιτ6τ656 Μ” τἰΙιιτωοι. 

Α: 1545 : 44-Πτ έμπιτ: ΙιοΒ·γ οι' τεττετι Μιροττ ΜΒΙόΙωτ , “Ηνω 
]ο!ιιιτ τ 'ε |«τϋιη6ρ-επτιμτμτόΜτ τα οτειά8· ἰεερἱτιἱιη:ή ., 65 τηοεγ6Κ €τόΓ 
365 Μ|:ΗΜΙ ν:η;γ πιέε τπεττ6τόοιηΙοττ Ι)ΠΠΠΠέ5581 Μητεεε6Ιι. 

Πἔγειποττ ει' 45-Πε :φωτα : πι6Πγ ειιοἰωτ , ΜΚ :τι οι·ε268 ΜρΞτέ 
τιμή 6Ι]άτέετι εΠεπ Γ8Π€θΝΗΠ1ΒΙΚ ειοΙΒείΙειψίτ εποπτιειΙ ε! ιι6πι Βοεγ]έΚ , ει' 
ιι6πι656Ιε6τ υΒγειιι ]ό82έ88Π€ ν6ειτο56Β6Β6 Μεπιεπτε!τοτπΕ , ει' ΙΙ€ΙΙτἰθΙθΠθὴ 
|«6τ ΡθίΠΒ τητη66π ν:48γοπτόΙΙ π168ΡοειτατέειιΙ«οη Μ! ει6ω6ΙχϋΙιΒ6π ἰε Ιππι 
τ6ττετιτηκιτοποεοψι. Ι . 

Πε·γοποττ :τι 51-Πε όμωτ , π16Πγ ει' Μτηἱε ρ6πινει·δΙτετ, ΜτέττιοΙ 
τοιΙά!τενεεεπεΙτ , νεΒγοπωιΒΒιιιι 68 626πι6Ιγϋ!«Β6η Βϋπτετιπ τοικΙ6ΙΙ. 

Α: 154θ-ἰΜ 25-Πι @που Μ" τι' ΜΜΜ ίθι868 ποια 02όΒότ'08 



Π!. Κοι·8πιιΚ. !ίοι·νιπ Μιιιιγειετύ! Π!. Κιιι·ο!γιες. δ! 

80!.!082“Ν'6!!θ!, πιο» ει: 0Γ52$!Β' τ6πι!6ι να” ει' νέι·ιιιοΒγ6Κ ιι6Κἰ6 ιι` πο 
ιιι6886ιι;π6Κ 65 !ϋ!ι!π6ρ6ποΚ Κ68γοι!6π 8ειπγιιι·Βιιιέ8ιι πιιιιΝ !ιοιιι!πιιΚ, ιιι!π· 
ποπ ιεπι!68 μοι· π6!Κϋ! ιιΚιιι· π' !ιιιιπ Κε!ι!6!ι6π ιιΚέι· ιιιοπ πω! 6ππιιι€ιι, 
νιιΒγ πι οι·ειιίΒ ΚιιρΜιιμιι ιι!!ιι! ΜΒΒ!ΙϋπΟΩ!!!ι0880. 

Αι !548-ιΚι 4!-ιΚ ιι€ιιιιιτ: πο” 86ιι!ιι πιιι€:ι _ιο!ι!ιιίεγιιι πιι!νιΞιι 
@με Βοπο8ιι6π6π Κινι1! ιϋπι!ϋοιι·6 π6 ΥΒ!!Η388θ , 88 πιέ8Γ6!6, Κινέ!τΚ6 
ποπ Κ6ιιι6πγε!›!ι !ιιιιιιιιι6886! πε !!!8$!ιθ$80. 7 

ΠεγειιιοΙτ ει' 48-!Κ έειιιειΕ: !ιοεχ π' πγ!!νέιιο8 ιο!νει]οΚιιιτ ει: οι· 
8ιιίε Γι'.!!ιιιριιιιιιγιιι, π' ειιι!ιιιι! Βι·ό!”ο!ι , 68 ει' πιεθ·)·6Κ ι8ρέπειι 68 ει!πιρέιιιιι 
ιιΚι!τ!ιο! ἴοἔιι88έ!ι Μ, 68 !ιππι6886Κ πιεΒ. 

Πεγειιιοπ ει' 49-ιΚ έ€ιιιιιμ Μ" ει' ΚιΚ νέιι·ιι!Κ!ιππ Νι!)!ό!886Π3'θ 
Κο! (ιιι8ΚοτπἱΚο8) Μι·ιιιιιιιιΚ, '8 πιοΚιι! τιι!ι!έ8τπ ΚιΚίι!ι!!!ι, νέι·ει!Κ 05!!'0!Π 
πιει! !ιον6ιετν6ιι ο8ιι!' !ιιι!ιἱ!!ει! ν6Β6ιι6886πιιΚ Μ, 68 ιιιιπι!6ιι ιιινιιιΚ Κοτο 
ιιι!ι·ιι 8ιέ!!!ιιπιι!ι. 

ΠΕΥπιιο!! ει: 50-!Κ 5επιιι1: πω” π' ιπε;ιγ6Κ !8ρέπει!, πω, ιι!!8 
ριιιιιι! ει” 8ιο!ιμι!ιιτάΚΚιι! 68 νι!!ει8ιιο!! πειιι686ΚΚ6! 68ιι6πι!δ-ιι68γει!6π 
Κ6πι πιιπι!επ ίδιιι·ιι!ι , ιι6ιιι686Κ, 68 ιι6ιιιι6!6ιι6Κ Με!! "στοπ νἰι8ἔιἱ!ιιιοι 
ιιιι·28:ιπιιιΚ , 68 πιιπι!ιιιοΚιιμ Κ!Κ νιιΒγ ϋππιιι€·οΚ ι·ιι!ι!ιιιπι , νιι€γ πιιί8 ι·ιι!ι 
!όΚιιι μιιι·ιΓοΒο!πι ιιι!ι!!ιωπιιτιειΚ , !ιι1πτε886Κ ιιι68, εινα" !ιιι ιι!ι!ιοι Β!όε·· 
ΒέΒ85 θΙ'θ]6!ί πειπ νο!πει, :ιι 0Γ5Ζέ8 Κυριτείπγιιιπεί! _ιε!6ιιι86Κ 56. 

Απ 1552: 43-ἰΚ ιι€ειιιιι, πιο!!γ ι·ειιι!6!ι: πο” ει'ιιιιι!16νοΚ!ιεπ 
Μπι!! ιδιινόπγεΚ 8ιοι·ιπτ ει' πγι!νππο8 Β'0Π05$!8Ή!!!ί8! πιιπι!επ νέ!'Π!θε)'8 
ΚιΚει·68!ι6886 68 !ιιιπιι.π!ι6886. · 

Αι 1557: 23-ιΚ όποιοι., ιπε!!γ :ιιοΚιιι, ΚΙΚ 52ΕΙ!Η1£! !ιιι_ιι!ιιΚπι ΜΗ 
ι·ιι!ι!όΚιιι νέι·ιιιΚ!ιιιπ ιιιι·ιιιιι:ιΚ, πω· πιεΒ π6ιιι !ιππω!ιι6Κ, ει' Κ. !`6!86ε 
πω· !ιο!γτιιι·τό_ῇιι πω! ιιιιιιι!επ !10882ύ πει· π6!Κἱι! ιιιοπ Βϋιιι6068 ιι!έ νετ 
ιειιιι !ιιιιέι·οιιιι , ιιιε!!γει ιι: πω εοιιο8ιι6νδΚ πιιιειιΚ πιιΕ8έω0Πι!0!!ΟΚ. 

Α: 1553: 23-ιΚ @μπει , πι6!!γ π' !ιπ!ιἰι·8ι6!εΚ6π , πο! εοΚ !ιο!γε-· 
Κω ιι` !0ν8555!8' $Ζ0!ἔἶΙ!2!0! ιι6πι ι6!ι6ι, πι ιιΒγπι:ν6ι6ιο 8ιιι!ιιιι! !ιιήι!πΚ 
ιιιι·ιιί8ιιι πιεποπδει!ι, 6ο 68γειει·8ιπιπό ει' Κ:ιρΜιιγοΚπιιΚ πιοε!ιιιεχιιι, !ιοΒγ 
π' ΜΗ! πέριέι ι!!!ει!οΚ 8ιιπγπι·ΒιιΜι!πι πι: 6πεει!36Κ. ”!”ονέ!ι!ιιί ιιΒγιιιιοιι6π 
ιϋι·ν6ιιγοιιΚΚ π: "η !ιιιιτ!πΚπιιΚ 68γε!:ϋπι ιιιι·ιιί8έτ ει: 1557: 23. οι!ΚΚ 
Μπι62686 Με” πγι!νιἰιι Η!ιι!πιιιιιιι. 

Πεγεποπ ει' 38-ιΚ @πι-ιι , ι·ιι6!!γ ει' 8ιι!πι8ιέιιι!6Κοε εγι!Κοε868 
!ιιιπ ι·ϋνιι!ε!ι!ι μι! Ι'θΙΝ!θ! , τ. ι. !ιο;;γ π' πι6ιζγ6ιι6Κ ι8ρέπιι πω· Μπρά 
πιι, ΜΒΜ: 8ι!Β!Ι.ιθΓθ8 Με! ριιιιι:8ι 26ιοΕν6ιι, π' Η·ιΙΚοει ει' πᾶν!! Νιι·νέπγ 
ιιι6Κ 6!6!ι6 8ι6πι6!γειι ιιι68]6!επ68ι·ο !!!έ!!θ88θ , Κ! ει: ιιιιιγποΚ !ιο88ιιι ρω· 
έ8 !ιπ!ει8ιτέεοΚ π6!Κϋ! πωπω!! ν6€6!ιι6!686ι€ πιιπι!οπΚοτ ]8!θΠ !εππι Μι· 
ιοιι6Κ , 68 !ιει ν6ι!ι6 !ιε!ιιιοπγοι!ιι6Κ, τϋ816πι !ιππτε168 Με! νειιι:886Κ, 8ιιι 
!ιιιι! !6νόπ ιπιπι!ιιιι!!!ιι! ει' !”6!6Κιι6Κ , !ιιι πΚιιι·πι!πιιΚ , ιι!Κιιι·ιι !6ρπ!. 

ΠεγειποΝ ει' 39-ιΚ πωπω: !ιο8γ,!ιει Κ! ιι' πιοΒγ6!ιδ! Κι!" 8ιϋΚ6ν6πγ 
εγι!Κοει !ιοΓοέιιι!πιί , 68 ει' πιιι€ιι6 ι8ρέπέπιιΚ να” ει!ι8ρέπέπιιΚ πω» 
ιιιεεω 88 Κ! πεπι ιιι!πεί, 86 πιοΒΐοεπι παπι 6π86ι!π69 νιι!ιιιπιπτ ει' €'0Π082··· 
ων!! ιιιιημι, ω" δ π !ιιι!ι!!!ει! !ιιιπι6ιι6886Κ. 

!!;;γειποπ ει' έΠ-ιΚ ι!επιει!: !ιοἔγ ει' εγὶ!Κο8οΚ !'6!ιε!ι!ινιι6!!6! , 68 
πι ιι6!ειι6! 68 ρ6ι!ιε Κιιιι!γι Κεἔγε!επι!ενἐ! π6!Κιι! ι8 , 6!!ι6886π6Κ ιι€γιιιι; 
πι: ει: 0!ΙππΝι52Μ!ό ιι6!6ι πω! νει8οπ ιιιι·ιει88ιιπειΚ. 

ΠΠιιπο" ει' 42-ιΚ πρωι, ιιι6!!γ :ιι ιετεπΚάτοπι!όΚιιτ 6!85 πωπ 
ιϋΚ6ι·τ ν6882όν6!, ιπέ8οι!ΕΚ6τι ρέ!οιι!νει!, !ιιιι·πιπάιΚόι·ι !ιιι!ι!!!ει! !πιπ!εΕπι 
ριιτιιιιο8ο!_ῇιι , ειιοΚι·ιι ροι!Ξε , ΚιΚ ει' Κέτοιιι!68τ !ιει!!ι·έπ 56 Μπι ιιι!_ιέΚ, !ιέ 
τσιπ πιέι·Κιι Μπέρι! ι·6πι!6!. 



82 11001110 101ν00101011 1011000111010. 

1181100011 11' 08-11 1100201: 110011 11' 1. 101008 0' 0211111021111110100 
01110010101001 1001011001 00 1111100. 

1181100011 0' 07-11 1180201, 1001111-020101, 1111 0' 1010101001 
1110111011, 1111111 0201·0101110811 1111101111011 11111101, 1010000 10201, 11110111 
101100011611 1111110110 1010000 10, 0201811111110111 , 1101111101 1111010101 10011011. 

1101100011 0' 77-11 11811201: 11001, 110 111 1111101111 112 01·0211εε1111100 
011111 1111010 1011 1111111102 1111011 0101011011 110011 ν0εγ00110011 1110€111100110011, 
1120110111 111110081010000ε 011010100000 1011100210110011 1111100001. 

Μα.1:111ι11ίά11. 10111000011161. 
Α2 1507: 9-11 08112111; 110811 0' 1101010 1010110 00 11011016 02110 11110· 

10100 0111 1101100001 , 11101111 11111 11' 0011111011 1101001111 110111. 
1181100011 11” 80-11 0002111, 1001111 112 01111011 10111100γ0101, 11111 

1101000011 0110111 '0 111101 10100001111161 01100110 0010010101 1011000001, 11111 
0081010000ε 02000110 11111 11000101; 112 0111110 0100010101 1110801111 11011181, 
110 101111110118161 , 1110100161, 011100110ρ00161 , 110011 0' 10101001 1111000000 
101 1000,111102011101000011, 11016-011111010010 110110101 0010000000. 

1101100011 11' 89-11 1111112111, 11101111 11201111, 11111 112 010211,111”1110000 
11111ο110111111001 11112011 1111011· 1602110011 1110€100101111111, 110011 11201000 01111 
0211110011ο111101 0110101001, 10111100 11111111 00100 1000101 00 11111000110100110 
1100 0110101000 11111 ν0110101 10011011. 

Α2 1575: 18-11 11002111, 11101111 0' 0211111111 1111111011 11111111 10110001 
1001000110 0000010001 112 1508: 28. 1. 112111 011011110000 0101010220. 

Β111101/'1ια11 101·1101ι00ί0111. . 
Α2 1588-1111 48-11 1111112111: 110011 112011, 11111 11111001111100ι111110 0002 

02001110 010011 €11110000€161 ν1111010011111, 02000111 1101110100 1010001 
0001010000 10010021011000001111, 00 00811 11' 0111111101, 110 0111110110 01110110 
1000001 1101110016020180 0001 110100, 11200 1010100110 110110, 1001110101 1111 
160080 0111 1111102111. 

1101011011 0' 48-11 11011201, 1110111000 112 11102110 1001101 110010020 
01 (11101011 0110100101, 0200 01010010011, 10011101 0' 1110111001 11100000 
01111, 1026101001 11111200 0111111 0110001101 00111 1011101110, 01110201 1101110 0' 
111121"11100000 00110 0201101101 1110110, 02111110 1101118 11101 112 0111111110 111 
11010200002 1100111111011 00011020 1011010000 0002000111111101001 00 11011000 
0110110116101111 00110210 , 1111100810100000 0110101000110 00011001 0010101201. 

Α2 1595: 81-11 11002111, 11101111 11' 02110011 111111 810100, 1110110 
1110 0011101111 1111101101 , 1011611111 11011111; 101-00 _1602118110021000%01 01111101 
01 10011011. 

1101100011 0' 88-11 11802111: 110811 001111 11111101111011 2001111000 00 
1111100 , 11' 0011100 11011110 16021100 , 11' 11010021 11011111 1010 11002100000 01011. 

1181100011 11' 34-11 11011201: 1111011 110111201111110011 1100201110111011 00 
011110ν0ν00 1108011, 00 01110 011061 1110011102 1020111001 00 111010020110001, 
00 110 02.1 100001, 2011100 1011011100 111200 110110000001. 

Α2 1596: 50-11 1111112111, 1110111· 02011111, 11111 00101101001 011011008 
002 0100010000 1111102001, 1101010110101001 1001101. 

Α2 1597; 40-11 11802111, 10011γ 020101, 1111 112 010211,11εγ11100101 
ν100201011011 , 1.12 011 1001101101 1110€11111011000111 100210100 8101000101 1111 
1001, 1111811 1120111110 010€1010001 1110100210000011, 0101 €101112111101 0110 
10110101 0011110220. 

Α2 1598-1111 29-11 11802111: 110011 ει' 1600116 1111111011 0011101101, 
02110011 1001100 1110111001 1110801111; 11200 1111111 1111181101 111111 0011101 1111111 
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τέιιγοΚ ρωι€_ ΜΚ ο!!γωιοΚω ιιιι·ωιιέιιιιΜ ΚινεόετοΙειιεύε ειοιιιιγ_ιέΒ6 σε 
. Μ . εεπε . 

Αι Ι599: 3-ἰΚ @που Μ" ει' ειειΙπιιι ιιιι]τιιιΚιιι μιίι·τοιόΚ έιι όιοΙ 
ιιιιιι6Κ Μ, ει' Μι. ΪΒΪ86ἔ° ΗΜ ΙιιιΙάΙΙ:.ιι Ι›ϋιιτεττεεεοιιεΚ. Κ 

ΠΗειιιοπ ει' Ι3-ιΚ @πιω , πιει” :ιι ιι_ιέιιΙο1τεεΒοάε!επιρέιιι πιει; 
ιιιΒιι‹Ιόἰι Ιιειιειοτ ιιιιιιγινει! , ιιι πι), ρόιιι ΙιεειοόέεέιιοΚ 8666” @Με Κει 
ΜΗιι! Μιιωτιιι ι·ειι6οΙι. 

Πιιμιιιοιτ ει' 23-ιΚ @πιω , πιοΠγ ειιοΚι·ει ιιέινο , ΜΚ πι οι·ειέε 
€ι·ϋΙέειε Μαθιωιι οΜιοιι ει' νέιιιιο€γό!ιΒοιι ιιιεΒΙιΞύείωιιι ιϋι·εΚοτιιιοΚ, 
οι 1597 : 46. τ. οιιΚΚει ιιιεΒύ_ιίψι. 

Ιειι·ιέι οτι ει' 36-ἰΚ ιίΒιιιιιι: πιιιΠγ ει' :ΜΒ ΐοιεεό86εΙιτο, 'ε ιιι Μου 
ιίΙΙιίεειιΙ , νη" Ιιέι-ιιιο€τέιιιιι6άεειιΙ ιιιιΒΙόΙιτει, Θ: Β·γιΙΚοεοΚι·ει Μινι: , ει' 
ιιχιΙνιἰιιοεΒοιιοειπενδΚιδΙ !ιοιοττ 1548-ιΚ ω €6ι·νέιιγε:Κοι ιιιο8τιιι·τιιιιιι 
ριιτωιοεοΒιι. ` 

Αι 1601: 35-ιΚ έειιιιιτ, Μ" ιιιοΚιιι , ΜΚ νιιΚιιιιοΙΙγ ΜΜι·νέπιτ 
ει οΙ!ετιεόΒιιοΚ ΚίνιεἰειιἱΠ Γειιι6ιιιιΚ , ει” ιιιωιμ 65οιιε ΚίνεέἔΙεΙειιεόἔ 
ειει·ιιιγ]όΒει ιιιιιτεειαιΙύε νό8εΙΙ, ει' ιιιἱιὶοι νιιΒγ οτειιίειιιιΚ πιά:: ι·ειιόεε Μ 
Πει Μό” ϋιιιιεριιγοΙοιιιιιι ειόΚ νειΒγ οι·ειέ8ΠϋΙ6ε ιατιάεέιιιιΚ ιάειέιι Μ 
νϋΙ ιε ροτΙιε ΓοΒΙιιιεεει. 

Αι 1604-5Ιιι 18-ιΚάειιιιιι: Μ" ριιειιιι ι·ιἱ‹Ιι·:ι ὅ ΓεΙεέἔε εειιΜι ει: 
Με πιο ι”οΨιεεοιι, εε ]όειέΒέιόΙ ιιιιι€ πιο ΐοειιιιεεοιι, Ιιειιιοιιι οι' ΒενΜοΠ εισε 
ιιιέιγ , Ιιει Ιιίνεόμε!ειιεόΒ εεετε Μι Μπι Γοι·οΒιιιι, ιι' Κιι·ά!γι ΙιεΙγιιιι·τό 
«ΗΒΗ "του ΚινιιΙ , 6ο ιιι6€ιε ει' 16ι·νέιιγ ι·οιιιιέι ιιιιημειιτνιι, ρ0τεΠοεεέΚ 
ιιιο€, 'ε ΙιοΒγ ιιΒγι.ιιιιιιοιι ιιιόιι “ΗΜ νεΒχέΚ ει' Μιιιιε νέάοΙόΚ Κ: έΜοιιι 
Μ” Μ1ιι1οιόεϋΚοτ. 

Π. Μιἱωάε !ϋι·υέπι|εἱὐὅἰ. 
Αι 1608-ιΚι Κοιοιι. ιιτέιιι 2-ιΚ έ;μιιειι, πιεΠγ |'εινεειτοεόΒετ ται 

6ι:Ι ειιοΚτει , ΜΚ ΒόΚεεεόε ιιιο]όιι 0.ϋι·ϋΚ Μι·ιοΜιιι Ιιεοεειρνέτι, «Μια ΜΒΜ 
εοΚ:ιτ τοειιιεΚ , νειιιιιιιιιπ ειιιιιε ΔιοΚι·ει Η, ΜΚ ιι' ΜΚ! ιιόρότ, νειΒγ ει' πε 
ιιιοειιόεετ ιιγοπιοιΒιιψίΚ. 

Πέγιιιιοτι ει' 20-ΕΚ ιἱἔιιιω: Μ” ει' Κϋιιιέμετ είε ιιοιιιεεεόΒει ιιγο 
ιιιοι·Βιιτό ΚόΙιοι· 68 5ωιω ιιιι36ιιΚιιτ ει' ιιέιιοι· ιιΚέι·Κοι όι·ιιοπιοι|ι ειει·ιτιτ 
Βϋιιιεεειο. 

Αι 1609 : 13-ιΚ έΒιιιιιι, πιοΠγ ιιιοΚιιι, ΜΚ ιιιι"οΒιι ποιά κάθε” 
ιιιέε ιιιι·ιοιιιέιιγοΚΒιι ΚειτοιιιίεΚοάιιι οεοροι·τοειιιι έτιιιει·ιιιόιιεΚ, ΙιιιΙεΞΙΙιιΙ Μπ 
ΜΜΜ τετιιιοΙι. 

Π€γπιιοτι ει' 48-ΙΚ είιέιιιιιτ, ιιιιιΙΙγ ει' πιέἔ ρόιιιι6 ιιειιι κι: ιιιιιιιγειτ 
"Η ειιισ26ι , νιιΚιιιιιιιι ει' αιΙΙόιοΜι άι: ιιιιιιιγοΚιιο ιι ύιοιιιιιιι νειειόε νό 
μα Μνιιιιιι οΙΙιοΒιέε Βιιιιτοιόεε Με” ΜιιΙιιιιιιιιι. 

Αι 1618 ι 22-ιΚ έΒιιιιιτ, ιιιο!!γ ειιοΚιιι, ΜΚ ι·ιι6ΙιίεειιΙ ιοΒΙειΙΚοιό 
ειιιΙιιιιι !ιιιι6υΚΜ ΒιιιιιιιιιιΚ , Κίνεόμοιειιεό8 ΒιοιιιιῇόνοΙ Βιιιιτεπετιιι ρο 
ι·ιιιιοεοΗει. ι 

Αι Ι618-ιΜ 66-ιΚ @πιει : Μ" ει' νέι·ιιιοΒγόΚ ιιοιινιεεΙ6ι οι 
Ι548ήιΚι 5Ο-ὶΚ 86ι·νόιιγέειιιιιτ ι·ειιιιεΠόεε ειειιιιιτ πιιιιιιειι Ιιιιι·ιιιιιιιιΙε Κό 
ιιαριιιιιι ΐοιιγἰιδ ιιγοπιοιιίεο!ωτ ιοΘιγειιοΚ , 'ε ει' ΜΚ Μ5ιεΙεεεόεειΚει πιστη 
Φει_ιεείωιιόΚ, ειιοΚειι ει' ιιέάοι·ιεράιι ιιιοι·ίκει τά, έε Μιιιτοεεε ιιιεἔ. 

Π. Ρσιάέιιάκά Ιϋι·υέσιμί66!. 
Αι 1622-3Μ 6-ιΚ @που ΙιοΒγ οι ιιιιγει-, ΐεΙοεέ8-, να” οεοοεο 

ιιιδεγοι·πιοΚ- 6ΙδΚετ , ει' τ6ΙιΙι ΓοΙοε6€ΜΙιοτ , άι πιά: οιΤόΙο 8οιιοειωνδΙιει 
ιι' ΙιεΙχΒο!ι Κϋι ειδι]έι·όΚ ιιιοιιιιιιι ίοΒιιεεέΚ Μ, έ:: ει' 9:6ινόιιγιιοΚ ειοΚοιι 

Β 



?Η Ρεπγι!6 !ϋτν6πιι6ιπΚ !ϋι·!6πο!ἱι·ειι!ει. 

τ6πι!6 8:6ι·ιπ! Βϋπ!6886Κ πι6€, 6:6Κ 6!!6π δΚιι! 86ιπιπι!`6!6 πωπω! ]θ!88· 
8686Κ π6πι ό!Μπιπ:!ιιι!νέπ. 

!!”ειπο!! ει' 13-ιΚ έ8·ει:ει!: !ιο€γ, !ιιι π' Γϋ!ι!68πι·ιιιΚ νιιΒγ νέι·ο8οΚ 
€0Π08ΠΟΥ6!!Κ0! ει: ιι!ι8ρέππει!ι Γ6!8:ό!ι!686τιι ιπ6ε!πιπ!6!πι πειπ Μιειι·πόΚ, 
πω: Κ6ρ686Κ π6πι νο!π6π8ιΚ , ει:ο!«Μ ει' πι6ἔγ6π6Κ ι8ρέιι6ι νει” ιι!ἱ8 
ρ6ιιει, ιιιιιιτ!6π !ι6ιτιιιιιι!!Κ !ιόπειρ!πιπ 100 ΐοτΞπ! !ιϋπ!6!68 68 !ιίνει!ει!ν68:!6 
868' Με!! Γεπγί!δ ιιγοιιιο:68! !πι·!νέπ, Ιιϋπ!6886 Π168'. '!`ον6!ι!›6 πο” ει' Κό 
!)οτ!ό π6ιπ686Κ, ΜΚ., ]ό8:6επΚ 68 !π:οπγο8 !θ!Η.!$Π!ζ πεπι !6ν6π, ΠιθΒ' Μπι 
!ι!6:!6!!ι6!ποΚ, ιιΜιιι8:! Κ6: 6!!:ι! !8 !6!πιι!ό:!π!!ιπ!πει!μ 5:!.!Κ86€68 !6ν6π 
τπιπι!π:έ!ιει! !!Κ6! π:ιι!ιἱπ π' ν6ι·πι6€γ6πο!ι ΜΜΜ!. γ6ετ6 Με), ει: ο!!χ 
ἔ0Π052!θΥ!! ΠΟΙΠθ5Β!!θ!)7 ΜΚ ει' 8:6ιιι6!γ68 !ι!6:!6!68 ΜΚει·ϋ!686 ν6€6!! !ει 
ΚΜΚιι! Β!!!8Β'Πά!€ ., _ιό8:688ιι!ιι6! !65 6!δ!ι!ιι !ειΚΜΚι·ό! ι8 ιπ6Βι !6!ι6886π 
!4!6:πι. 

Ι.18'ΥΕΙΠΒΖθΠ έΒ'θΖΠ!!ΠΙΠ ει' ω!Π!θΥ!!!!θ! 6!!σο686!όΚ 68 ρ6ι·!ο!όΚ ει: 
1495-ιΜ 19-ιΚ, 1527-ΙΜ θ-ιΚ, 68 1557-ιΜ 23-ἰΚ !ϋιιν6πγο:ιΚΚ "πω, 
Ιιιιπ!6!!6!πι ΡΕΠ8Π080!!!Ι!ΠΕΙ!Κ. _ 

Π8γ8πο!! ει' 41-ιΚ 6Βιι:ει!; ιιι6!!γ ει: ιιιι·ειπγ 68 θΖ!18! Κινινόι! , ιι: 
πτιιιπγοΚ 65 τιιι!!6ι·οΚ !16νέ!!ό!! , ει' Μι!8δ 65 !Ι!:ΙΠΙ!5 ρ6π:6Κ !!θ!10Ζό!! , :πιπ 
!!θΠ πε!!οΚ Κεν!! !ιο!ιιιιιΜΚ 6!!ιο!ι:686νει! !ιϋπ!ε!ἱ. 

ΠΒγειιιο!! ει' (Μι-ΕΚ @που πο” ει' ρ6π::6 π6πι να! Μειπγ 68 6 
Με! Κινι!6!6πεΚ πι6€€ι!!!686ιπι ει' Βγειπι!8ο!επειΚ 8:6Κ6τ6ιΚ 68 6πι!ι6ι·6!Κ ει' 
!ιειτιπἰπι.:ιιι!ι !ι6!γ6!86π 68 ει” 8:6π!Κ6ι·68:!! !ιἰτ!οπ €οιιι!ο8 νι:86ι!!6ι! 68 Πιτ 
Κ68:68 Με! ν6!!6886π6!ι. Ψ 

Α: ΗΒΟ-ι!!! 8-ἰΚ 6€π:ει!: !ιο8γ ει' 8Μ6!ι·οπι ιι!Μ!οιπο8 ΜΜΜ!!! πε 
058!! ει' !ΗΙΠΤΙ!ΠΟΖΞΙ(!Ο$Ο!Κ 68 ν6πι8:666Κ, !ΠΙΠ8Π1 Μαΐτ!ειΚ !6!6ιτ!ό:!Μ!ι68 
86Κ; '8 :1:ο!ιπ! ει' !ι6!γ86€6Κ 6!ϋ!ιέι·61 8:6πι6!χει!ι!ι6π 68 νιι€γοπιιΚ!ιοιπ 
Π1Β€!)!!Π!θ!!!θ886!1. 

Πεγππο!! ει' 4Ο-!!ι έ8'87.8!: Μ” ει: Ξ!θ'25-!Κι θ-!!ς!ϋι·ν6πγ6ει-ι 
:ει!!ιιιιπ !;!30!θ!! Μιιι!6ν8Ιι 6!!επ 686Κ6!γ €χειπύ ιιι6!!6!! πω· πο ιπι!ί!!ει886Κ, 
!ιειπ6ιιι ο88!ι Π!!! νι:886!ει!!6!6! ιι!έιπ. ' ι 

7 Π!. Ρε:·ι!Μάιιι!ππ!! !ϋι·ι:6:ιμ!ευε!6ί66ΐ. ` 
Α: Ιθ38-ιΚΙ θθ-ιΚ 6ειι:ιι! , πι6!!γ ει:ο!ιτι1 , ΜΚ ει: ει!!8ρι!ππιι!ι 

!ι!!π!6ν6Κ ε!!6π !θΘΠ(!!! ν!288'ί!!6!!ά! '8 πγοιιιο:686! πι6€ ιιοπι ΒΠ88!!Πέ!Χ., 
νπ!ειι·πιπ! 8:ιιιι6 ει: Μι8ρέπιπ ι8 , πει ει' ΐ6!Γϋι!ϋ:ϋ!! 80Π052!!!νδ!ω! ει' ν6ι 
!ιει!ει!οιπιππ! Μι·ό Π3!ι!68ιπιιπ!ι ει!! π6πι Μπι! , 100 Γοι·ιπ! Μιπ!6!68! ι·6πι!6!, 
68 6Βιι8:6τ8ιπιπι! Μ! !ιιι!εἱι·ο::ιι: !ιο€γ ει: ι!!γ6π Β'0Π082!θν!!., π! ει' !'ϋ!ι!68 
ίπ δω! 8:Μιιι‹Ιοπ !ιο686!:ιπέ , οι·8:έε8:6ι·!6 ΜΜΜ! Βχειπέπ! !2Γ!25$έ!ί. 

Α: 1547-ιΚι 8Ι-ιΚ 6πει:8ι!: !ιοεγ ει' νάι·ο8ι !ππιι68 ει: εί!!Μιι 68 π' 
νέ:ο8 Π1Β€!Η18Χέ82!!)ό! 6!Κϋν6!6!! ΜΜΜ !ϋιν6πι8:6Κι Ιιϋιι!6!!6Κ6ι·! ι8 ει' 
νιίτιπ6"6ιι6Κ Μ3:!ϋ:ν6πγ8:6!ι6 6!6!ι6 ιι!6:!ε!!ι6886Κ , 68 8!ΙΙ18ΗΙ5Ζω!!Μ 
!ιει886Κ, -- 8:Μπι‹Ι ιιιειι·ιιι!ι·έπ ιπ6ει8 ει:οΚπιιΚ , ΜΚ ιι" πΚειι·πιίΚ , ει:: 
ΜΗ !ιέι·ιιι. !ϋι·ν. 3-ι!ι ι·68:6 19-ιΚ 6:ίπι6 8:6ι·ιπ! π: πω· πετ! ει: Μπορ 
πγο!6:ειι!ι !ϋτν6ιιγ8:6Κ ΜΒ!! !5 Π188°!Π!!!!!1858έ!!. 

!!Β·Υππο!! ει' 8'7-ιΚ 68ει:ιι!: 50858, !ιαΜι·6!χι νέΙ'05 νιι€·γ ιιι6:δνέιο8 
!'ϋ!!!6π δ1°ϋ!!86€€θ! Ιιἰι~όΚ Γεο!86ἔ86ι·!68!νειἔγ !1ίνΒέΒ!8!θΙ1!!8!!έ$! 6ΙΚϋν6! 
ιι6Κ, ϋιιϋΚ86€6ιΚ πο ει' ν6ι·ο8ι, !ΠΙΠΒΠ! π' Κιι·6!)·ι !!50!!5ΓΩ 8:ή!!_ιειππ!ι. 

Α: Ιθ55-ιΜ 2θ-!!ι έ8ει:ει! , πι6!!χ Μ! τ6πι!6!ι: !ιοΒγ 6:ιι!έπ ει' 
€ΟΠ05Ζ!!3Υ!!!! Μιπ!6!686!›6π πειιι;γο!ι!ι Κοιπ6πιπ868 !!Π!388έ!Ε , '8 π' ιπιτεΚ0 
€γε!πι6:686Κ56π ει: 1492-ιΚι 82-ιΚ 68 1568-ιΚι σει-ι! !ϋι·ν6πγο:ι!ι!ιε!ι 
5ΖΟΓΟ88Π ιπ68!πτ!π88:ιπειΚ, 68 π' Ϊϋ!!!θ5ύΙ'! ]ο!ιΒέΒγο!επιιιΚ 68 ιι:οΚπειΚ., 
ΜΚ ει' Ιιο,«Πο!6ιπ ιι!έπ ι8ιπ6! !ιἱ!π!ιϋτ!!6!ι, !ϋ!ι!ι6 !ι6εγ6!6ιπ πε πιὶει886Κ. 
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Π8ΥπποΝ π' 88-ἰΚ όμωι: πο” πιοπ ποιπ656Ιε , ΜΚ Ι5Κό Κέιπ 
ΕΚπ:Π οΒγ6ΒΒ6Ι :Με ΒίτππΚ , π' ΓεπγΗδ νἱι5ἔέἱΜ πιέπ π' ιότν6πγ5ι6|επ6Ιε 
πποεοΒγει656νεΙ π15ι6πτ Γο,6:155ειππΚ Μ: , 65 νπ5οπ ἱὸόιω55εποΚ ιιιι-:Β·. 'Το 
νέΙ:Μ Με), π' ν6τΙπππΙοπιπιπΙ Μι·όΚ 6ιπωίπ ει' €οπο5ιτ6νϋΚπεΙι :ποπ πο 
ΚοΒγ6Ιπποιπο556ποΚ. ν6€τε ιι€Υππειεπ όπειιπιπππ οι Ιθ25-5Μ 18-ἰΚ 
ἱϋΓΥέΠ)'ΟΖΪΙ€Ϊ€ΠΒΙἱ τ6πἀ6Ι6τ6ἱ ἰ5ιπ6τεΙ£6τπ6Κ. 

. ΠέχειποΜ π' 4Β-ἱΚ έΒπιπ0: Βοπ;γ πι πΠ5ράποΚ έΗπΙ τεοπἀδ πγο 
5ποιεί5οΚει πιἰπό π' 5ιπΒπὸί86ἰ‹ο5 ιιιειδνότο5οΚ Ιιπτεἱτπἰἰιπππ , ιπἰπτΙ π' Μ 
ιιτειΚ , ΠΟΠ185ΟΚ , 5ιπΙππΙ νέτοεοΚ, 65 Μτά!γΞ Π5οπ5 ῇό5ιάεπἰΙ‹Ι›ππ πωπω 
ΒειΙπἰ ΙπποιιπππΚ. ΤονιίΒΜ Κοἔγ πι πΚάτιπε!!γ Η” Η5ι26τ 6ΙΙιππγπ€οΙό 
πω” πιισ.ιΙ νὶ55ι56¦δ πγοπιοιό , πἱνπιπΙπ νο5ιτε56€6νο! 65 Μ!) ΓοτἱπττπΙ 
ωπππππόπ. 

Ι. ΕποροϊάπαΚ £ϋιυ6οιπΙου6!είόϋί. 
Αι Ιθ5θ-ὶΜ 16-ΞΚ έ8·πιππ: πο” π' Βοπο5ιωνδΚ 5155255655 ιππι 

65π 5ιοΙ€5ι νπΒγ_ῇοΒΙ›έ8γ 12 ΐοτἱπτ Κύπωτ65 Μπα Γ6ΙΙωΙπἰ ιπι·τοιι6Κ. Το 
νέΒΜ πο” ει' νέτπι6Εχε πππάεπ Γ6Ιπο5πτε!ιππΚ 65 νέτο5οΙ‹ππΚ , "Ιπ 
πππτ 5ιἱπ86 π' ΜτάΙγἰ ΐ6Ι56Βπ6Κ ῇό5ιάἔπἰΜπ ἰ5 5ιπΙιπάοπ ίΠπϋιπ6556 π' 
Βοπο5ι16νδΙε5τ, πο ἱ5 τειι·τοιι6Κ πιοΚατ π' ΐϋΙπε5πτε56€ππΚ ΜΜΜ, 65 Μι 
Μ π' νάτπιοεγ6$ ει6ΚΒ6π €62Μιιι6 , 500 ΜΜΜ Μ1πΕ6265 Με; 6556Κ. 

0€Υπποπ ει' 1'7-ἰΚ έἔπιπτ , ΚΥΜΗ)! πιοΚτι1, ΜΚ ει' Βοπο5ι86νδΙιεΕ 
π6Ϊοἔπἀπεῖ¦ι , να!" ρέτ£οἱπιἱΚ ., ΐεήν65ι1656868, πιοΚτπ ρπὸἰε, ΜΚ Ιοροπ 
_Μ5ιέΒ·οτ νεππὶ και" πγπΚπ5ππ Ι6οπιι6ιτπτπἰ πιετ65ιΙ6πόπεΚ , π' ιι6ιπ6 
88ΚΓθ πἔγππ 'ΖΟΟ ΜΜΜ Βἰτ5εἱ€οτ , ει' ποιπιτ6Κ-:πεΚτο ρειἰἰ;ἔ ὸῆ!›ϋπτ6τ652 
τοπα56Ι. 

Περιποπ π' Ι8-ἰΚ είμαι: : πο” π' 5ιΗγο5Ιι €0Π0ΒΙἱΘἱἱΘΚΓΜ 6Πιί 
56566618 ίδπι·πΚπι , πει δΚετ π' "πω"ω τΞ5ιτν356ΙδΚ ιποἔρετεΙπἱ ΜΜΜ 
ΜΚ πι" 6ΙιππΙπ5ιπιπέΚ , ει' πέὸοτἱ5ρέπ , Ι·Ιοτνέιοι·5ιέΒΒππ ροπΙε π' Ιπίπ 
Μ6ιι6 , 65 ΙΙϋΠἱθ$5Β ΜΟΒ. · 

Π8Υπποπ π” 1θ4-ἱΚ έ8πιπΙ.: Κοἔγ π' πὶν56€86Ι6πΙ‹6ὸ65 820ΠΙΙΥ]όΒΕΠ 
π168πιπτπ5ιπιΝ 5ιοπι6Ιγ έκκιτΚιπ ἔγετπτοΚεἱπεΚ να” ι65τν6ι·εππεΚ ῇό5ιἑἔ 
τ65ι6ἱΚ6τ πο: π' ΚἰτέΙχἱ Π5οπ5 Κ65δΒΒειι , πωπω π' Μαΐ ιππἔπ Η1506πτ οι 
ἰτ6!ετ ν6€τοππ]πέ5πΙαοτ 5ιπΚπ5ι5ιπ , 65 πἀ_ῇπ Μ. 

Αι Ιθ62-ἱΚἱ Β-ἰΚ έπ5ιπτ: ΚοΒγ πι οΠγ ί”ο8πάοιο Κωοπέτ κατω( 
5ιοΙΒιί1, Μ π` ι5οΙποι 6!Γο85άνέπ π' 8θΙ'ΒΒ'ιΙδΙ 6Ι5ιϋΜΚ, πι 1552-ἰΜ Ι2-ἰΚ 
τϋι·ν6πγοιΞΙιΚ 5ιοτἱπι π' Κειρπέιη πω( ι5οΙὸΙ›π ΐοἔπιἰό ιππ ΜΜΙΙπΙ Μπ 
ππωω. 

Π8Υπποπ π' ΒΟ-ἱΚ έἔπιπτ , ΠΙθ")·'ΙΙΒΙΙ πι οι·5ιείε τεπάοἰ πι6!πί 
ιη·ο5ιιπΚ πγἰΙππΙ‹οιτπῇέΙ‹ πιτ , ΜΗ· ει' ππάνει6ι·6Ιε 6ΙΙ6πτ πειπ άΙΙππινέπ 
π' Ιιπ‹Ιἱ ιππέ65 ποιττετοιιιπἱ 55 , π' λΗΪΕΓΠθἔΥἐΚω να” ιπέ5οΚπ0 , ΜΚ Γδ 
ν65ιιδ ΚπΕπΙοπτιππ! πίτππΚ , ἰΠχ _ἱο€πΙ‹Ι‹πΙ 6!65Βοπ π' πει€ό56ΒιιΚ πΙππ ά! 
ΙόΙ‹τει π6ινο πο εάιοΙππ556Κ. 6 

Ι5ιπ6τ ο” π' 4'7-ἱΚ έεπιπ1 : πο” π' Φοιι6π Κπροπ 65 π' Κιιιέπ Μ 
νϋΙ , ΎΕΙΙΒΜθΙΙΥ ΚϋΠϋΚὶἰ $ϋτν6πγ5ι6!ε ΜΗΝ ιι16πιππτπ5ιιπι€ ΙιπιπίὶπΚππΚ 
νππγοιι60 πι σιωπ ποιοΜ Ν6Κει ιπεΙΙεΙΜι' Μπέἰῇ Π5οπ5 πο ίο5βπ!3π ε!. 

Αι 1687-ΕΜ 14-ἰΚ έἔπιπτ, π16ΙΙγ πι 1655-ὶΚἱ 38-ίΙα ιϋτν6πγ 
6€πιπιππΙι τοπάεΙ6568 ει' 5ιεε6π)·εππ , πο πτ6Βἱ5 ΚιΙ«ποΙγ65, πεπιε56Κ πω» 
ειπε νέ!ιοι1πήιι : πο”, τπἰνοΙ πιοΕ 5ιοΜπΚ 5ιϋΚπἰ, π' νέι·πποεγ6Κ τἰ5ιινἰ 
56Ιϋἰ όΚ60, ππὶπιεἰγε51 €οπο5ιτιπ86Ι«ιδΙ ο!6Β56€65 τπποπιέπγι 5ιετιεποΙ«, π' 
νΞι5ἔεἰΙπιππΙ‹ π16Ει686Ιο 6Κ*Μ ἱ5 55:0ωπωι(. 

. 3 3$ 



36 Ροτηέ16 ιϋτν6πγοἰηΙ‹ ιϋπότιοιἱτειτε. 

· ΝΕΟ ΠΠ)ΙΙ( Ι(θΒΒΖΑΚ 

Πυγί16 ΙΒΜπχεΕπΚ εὶ!!ειΙ›ο!_ῇει Π!. Κάι·ο!γ οι·ε2ά8!όεό$ό! ίοιἔ 
να ει' ΜοπΒοι·Ε8. 

ν θ!). 5'. ΙΙΙ. Κάτο!μπόΙ. 

Ι.οοεεπάεεειΙνύπ ει' ΒέΒόοΖγ ΡοτειιοΖ Γο]οάοΙπποτ ράτΕοΙό 
πηε8γειτοΜωιΙ Ι?ΙΙ-‹ΙἰΙὡεπ ε2ετ2ΜϋΜ ΒόΒοΒϋπόε :ΜΜΜ Μι 
ΜπΒΙὶιιἱπιειΚ ΓοΠ1ενϋΗ ἰπἀυΙιιΙεἱΚ, (28 ε' ΜΜΜ ΙΙΙ. Κάπο” Ήδ 
ιοάοΙπιεε ἴεἔγνετ6νοΙ εμ” ΙππέυΒΒόΙ ΜίΙΖωνόπ, πωπιποΙϋπ!κ 
1ϋτνόηγτενδ ΗΜιιΙππει, ιτιἰΙιεΙγεετ ει' ς:εειΙκποιη Μι ειέιε‹Π επικι 
ΜνετόειἑϋὸΙ εἔόεε οτειάεε2ετΙο νἰεεπιτέττ ΒέΒεεεόειιοΒ Μπει 
ροΙεέτειἰιιΙε ετ!ώΙοεότε Πἀνϋε ΒεΙκιτέεέτ ότιοΝο, ει2οππεΙ ει” 
ιτιι3ΙΩ ιοπεΒοπέΚ Μπι Ποιο” τϋτνόηγτοπάοΙοΕοΒ επϋΙιεύε4οΙεπ 
Μ: ΜΗ Κοιηέπγεό86ποΚ ΙάεγΞτάεάΠο2 Γοἔοπ. Α' Ι1ίνεόειοΙεπ 
Κοκ16ε σΖωιπγ]όπιοΙε πικάπ· ἱεοπ ιιιοΒεο!κεεοάο1τ εεεωὶ ψ. ἰ. 821723 : 
θ-Πε 16τνόηγέεπι2ειτ Μπι! ΜΙειιοιτο εεοτίιΜΜα, ει' ΙϋΒΜεΙτ ει' 
ΙώνοΗιοεδ Μτοπι $ϋτνόηγό8ει2αΕΒεπ , τ6ειἰιπ οιόεύτεε Μ 
ωΙπιειεΙ‹οἀύετο, τόειἱΜ μπαι ίο]νοε:ϋεεό;;το, τόειΠιι πιέε Μ 
ΒγιιΙ›Β ΒϋιιΙοιόεοΒτο ΙοειάΙΙίικι8.νάπ. Βεγεάί1Ι «ΜΚ ει' εθιΞό€ 
ΜπΜε ἱεΖοιηειτοε εοπο5ιτετιόπεΙκ Βϋπτε1όεο ΒοπιἐπιγἱττοΙο1τ 
πιεΒ· πω, Μ” ει' ]όε2έενεειΙοεύε ε' εοποεπεγὅ ει” οεπο 
ιειΝιπι πιἰπιἀεπιτιεπιϋ ,ςγετπιοΒοἱπεΚ τόεωἰτε Βἱ8οτ]εειιο$τι6!‹*), 
τ. ἱ. ύ” εοπάοΙΚο2άποΚ ιι° Μι·άΙγ 65 Μπι ]εινάιέττ ΒυΖεύΙΒοιΙύ 
ΜΜΜ ΙϋτνέπιγΗο1ὐἰιιΚ: Ιιο8γ, Ιω τιόιτιεΙΙγεΙ‹ τι1Ιει]τ!οπ νεοπ 
ιΜπι6Μπ πιο€ πω" ἱπἀὐΙΜΙιεΙι ω, ΙοεαΜΒΒ άττιιτΙαπ 8γετιιιο 
ΒοἰΜτεΖ νοηεεύ ε2ετο€ε8ϋΙ‹ Ι›ἰεοπγάτε νἱεεω Γοἔπά Ματ οιοτι 
ΜτΗοωΙοε ,ε Μι2είπΚ ΒσΙάομέΒέτ εοΙε 6νοΙ‹τε 1"εΙιΙιΗ6 εστω” 
Ιε1ΗΠ ΜΝύιτειΙτιἱ. Πο οιεΙιεπι “Η ΓεηγΗΒ 16τνέπγύηΙε ω' Μπί 
ΙγιπιΙ‹ Με" πι‹':€ πιόΜέιιγ ιπιέεΙ'6Ιο τι] ϋὰνϋε τοπάεΙ6εοΜκεΙ ὶε 
€γετειροεΙοΕι **). ~ 

') Α' ΓεΙεέεΙκἰητέε ΜὶπτετόεέτιεΚ Μουτ έτε!εΗεπ τπε€ἰ‹ειτιέπγὶιέεο 
ει: ΠΠ. ιών. 9-Ηι έ8:ιιει€ει Μαη τϋτιέΜ ; ΜΗ” πιἱΙιἀΜἑΙΜΙ τοπάε!έεό 
Με: Βο2ιάΜά ι ΜΒ'. πι έτΕΜΜπ 8·γοτπτεΙεεΚ, πεπι ιι€γετι $ϋπνέπγ ει·ε·]ό 
Μ”, ΜΜΜ ΜτέΙχἰ ΙαοΒγο!επιπέΙ Γοέν:ι , ἐττὶεπηεἱΜιει έε έ!!ειροήοΙαπεΒ 
ὶΙΙεπιΙΒε6ΒἐΙιει ΒόρεεΕ ΜΗϋηϋε ΙεΙ‹ἰιιτετΙσο νέτεεεεπεΙε , ηε!ιἰοΚ , Μ ει' Μ 
τίΠηιέπγε!ε @Η ΜνέιιπέΚ , ε:Ξέει εγει·ηιεΜ τέειεὶΚ ὶε τη8€ΗειΒγετνέπ. 
'Ι'ονάΙ›Ι›ό ιι€γετιειοιι πϋκνέπιγοιἰΜι νἰΙέΒοεειπ ΚἱΓεῇειἱ : Μ” ει' Βϋπτενδνε! 

κ 
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ο52ΜΠειιι έΙΙ:ιροιΙιειιι Ιενδ έι·ιειιιωι τωινέι·εΙιιιεΙι ]όειέει·όειειΙι, 'ο ει' Νιπ 
ιονϋ Μή ιιο16ιιοΙι ιϋι·νόιιγεε ι€ιωι , όε άιτιιτΙιιιι έγετπιοΙωιιιοΚ ιιιιγιιι έε 
ωμή δει _ῇ:ινιιιΙι έε _ιοΒιιιΙκ οι ι16ΙετιιειΙι :οὐκ :Πέ ιιοιιιι εαπ οσιιε!κ. 

") ΙΙΙγειιε!ι ίδιιέρειι ε' Μ5νετΙωεϋΙι : · Δ Δ 
Αι 1'?Ι5-‹ΙἱΜ μια ιίέει:ει:: Ιιο«έγ ει'-ίεΙιιέ8·εέι·06ε εεειέ!ιοιι ΜΜ 

8ιιιιίε ω” ει' ιιιο€ιιιέιΙοτέε ειιιΜέεοε πιο |εεγοιι; - Ιιο€γ, Πει οιοιι 8ο 
ιιοει€ειτοι ει' Μι·έιγ ε2επιέιγεεειι Νόιιιι ιιΜι·ιιέ, ει” πι. οτειέ€οιι Μνϋ! ιε 
ιιιο€ιεΙιεεεο, Ιιϋνεινε ιηιηιιιιιέΜΙ ιιιιιιιιοιιοΜιοιι ει' Ιιειιέιιιιιι 1ϋι·νόιιγειτ, 
65 ιιιιι€ει ιιιοΙΙό νόνε πιιι€γει· πιπέσεοεειΠ: εΙΙειιΙιειι Μ", Μι ιιιιει€ει ειει·ιιέ-· 
ιχεεει·ι ιιόιιιι Μπι Μιειτιιει, πιιι€γειτ Βιιιιίιιι·ιι Βίιιιι ΙιιιτειιιιιάΕ, όε πώ; ει' Ηπ 
τέιιειΙι ΙιοΙιεΙόΙιετι ιιεηωωιι; - Μ" ειειι ΒοτιοειιεττΙιοιι ει' ΜιοεεέΒιιεΚ 
Μη πι: ιιιιιιεεό!ι; - Ιω”, Μι ει' Με ιιιοΒοιι€εά!ιειδιιοΚ νόΙιιό, ει' ΓεΙιι‹ὶό 
ιι: ιιιιιιἱεέἔοτ ειιΠιιιεεοι·ι; -- νόΒ·ι·ε ιιοΒγ ει: άΙιιοιι ΐοιιιόό ει' ρετιιοιι Πάω 
Μιό :ΗΜ Ιιοπιόιιγειι ΒιιιιτειιεεεόΙι πιειἔ ιΞεγ, Ιιο€γ, Μι έιιιοΜιί€ει τειοιιιοεΙι 
νοΙιιιι, ει' ΒενΜοΙτένιιΙ εἔγοιιΙὅ Βιιιικ-πόε :Μέ νεττεεεό!ι. 

ΠΒγιιιιοπ ει' ΜΜΜ @πιει , ιιιοΙΙγ ει:: τειιιιεΙι : Μ” ιι' νέι·Ιιιιι:ι 
ΠοιιιιιιιιΙ Βιι·όΙιειτ, Μ ει' ΒοιιοειτονδΙιει ΜιτιτειΙειιὶΗ 6ιιΙιόιιγι εΙΒοοεάτειιιέΙ:., 
ει' ιιιιι€56ι·ιοιοττ επειιι6Ιγ ιι€γιιιι νέι·ιιιεεγο ΜΒΜ εέι·οΙιιιο ΙιεοεϋιόιιοΙι άι: 
!επίτιιιιιιιΚ ιαιεε€ιόι·ιτέεόι·ε ειοι·ίιιιιιεεει, ει' ιαωηι Πεουε ρειΗΒ· Μπωιωιιιωιι 
6ο νέι·ιιιιιιιΙιιιιιΒιιιιΚ νοειιοεόΒο κύμα ει' ιιέάοι·ιεράιι εΙ6Ιιο ιιιέιιετιιεεεε. 
'ΓονέΙιΜ Ιιο€γ ει' Ιιο8·γειιιιει6ε μμ, ιηιιιι ει' ΐεΙ86€ιιεΙι εἔγοὸϋΙἰ τιιΙιι_ῇ‹Ιο 
πο., ιιιιιιἀοιιΙ‹οι· ιιιιιιΜι ΕθιιιιιιιΙπιει ιιιεΙιοτι πιειι·ιιιι_ιοιι. ° | 

Ιειτιότ οτι ει' 49-«ΗΙι @πιω πιοΙΙγ ΒέΒόοητ, Βετοιιέιιγιι, νει!επιιιιι 
ιιιοιι ρέι·ιοικιιΙαιτ ιε, ΜΚ ει' Ις6ιΒοοεέιισιτ ΙενειέΒειι ισιιιωιι ιιιιτέτιιιιρι·πι ει' 
ΜιιΠγι ΓοΙσόΒ· ιιίνεόεότε ήπιε ιιειιι ιόιωΙι . πιιιιι ιιιιιέιιΙι εΙΙοιιεόΒιοιι, 'ε 
Ι'εΙ56Β56ιτϋΙιοι, έε εισΜάεάε ΐε!Γοι·Βιιιό!ωτ ΙενεΙοείιτειιο!ιιιεΙε Θ: πιιιιιιειι 
ιιι€ό άι: ιιι€ωΙειιι νιιΒγοιιιιι!ιειΕ Ιιιι·εί!γι Πειιιιει·ιι ειόΙΙοιτειΙ‹ιιπΙ‹ ιιγι!ωΙιοικιι 
_ῇιι, έε ιι2οΜαιΙ τιιιιιιιειι οιΙιάι· ΙονέΙ ιίΠειΠ ει!εέι· πιέ5ΐέΙο ιιϋιιοΒοάόει ΓειεόΒ 
εέι·ϋέε Ιιϋιιιειόειο ιιΙαιιι ΜΗΝ. 

Π8·γειιιοΙτ ει: 55-Η‹ @ΜΑΜ ΜΗ, Μι Μ ει' Μι·έΙγι Μηιει·ει πιπέ 
οεοσειι2, 'ε πιιι€ότ ιν-ιιιωιμ @γιοκ Η5- νει" ειΙἰἔε2επτὐ_ῇέι, οι οι·επί8 Βέ 
«κι νηι·γ ίδιεράιιοΙωι ΙιινιιωΙΙιε!ι εΙ]ότιΜιιΜιειιι ιπ188°νθΓΠό., Ιειειι·τόιιιιτιιέ, 
νειΒγ ιιιοεϋιιι6, :ιι 1492-ιΙΙΙιι '7Ο-ὸΗε τϋιινόιιγοιιΙιΙι ΙιοεοιιΙειτοεεέἔέτε Μν 
εόΒιεΙειιεόἔ Βιιιιιοϊόεο «Η εεεό!ι. ι 

ι Αι ΙΤ23-ιιιΜ ΙΙ-ι!Πι ιί€ειιιι1, ιιιεΠγ ιιέιιιιιιγ ειδωι Πίνεό;μοιετιεέΒι 
εεεωΙιοι μπειτε ΓοινοειτοεεΞΒιοΙιτε νέΙιοιιειινόπι, ει: οι·ειάειιιιιι έε ΜιροεοΙτ 
τέειειιΒειι Μι·ιο!ιοε' Μιέι·ιιιοΙΙγ τειιάϋ έε ΙιίνειΒιιιιι, Ιαιιοιιιιι ειειιιόιγειεει, 
Ιιειιοιιιιι έε ίειιγιιδ 16ι·νέιιχεε6ιιι ι1ΠοΚΒειι, Μτοιιειι ιϋινόιιγειό!ι Μ ω· 
8οιό|ιιιιιΙι ιιγἰΙειιΒοιτειι_ῇιι. 

ΠΒχειιιοκτ τι' 110-ιιιΙε @πω , ιισεΙΙγ :β Μτοπιι6Ιιτει Μινι: ει: οι· 
ειιίΒ τϋι·νέιη·ειτ πιεεωι·ιιιιιιι ειιιι€ειι. 

Ιειιιέτ ο” ει' 118-Πι έ8:ιιιιτ, ιιιοΙΙγ ειιιΙιωινόάι ΙενοΙοι (Πτοι·ιιο ΜΙ 
νι οοιιιιιιοτιιε) σειιΙι ει' νέιιιιο8·γότόΙ ιιγει·ι όι~τοείιέ8 ιιτέιι Μπάιιιιάόιιιιιι τοπ 
ιΙοΙ, έε ει' Ιιειχτι-ιιιότιιιιέσεοι ει' ιιιοιιοιΙ6ΜιεΙγειι ι·οιιιιΒι-ιειειιόεόιιοΙε Μειώ 
ΒοιέεένειΙ πιο;Βιιιιι. ¦ η 

ΑΖ 1'729-Πιι 2θ-Πι έξειιιι: ιιοΒγ, Με ει' νιιιόεόΒοι ει€γόΙιΙώητ ΜΙ 
ιιοπι Ιειιετιιε ΐϋάϋιιιι, ιιιιιιτεοιιι πιοιιιτεΙοιι πιιιίιΒιιιιιι ΙιϋιΒε_]ϋνειεΙὸΚ έΗειι, 
νει!Ιοπιάειιι!ι ιι'.ιειιγίιό ρετιιΙ‹Ι›οιι ω, 68 ροάι€ Μέι· ιι€γειιιιΙ, Μάι· ει' πο 
ηιεεεΙι!ιοΙ νοεγεεων6ιεεεεποΚ Μ; ει' ιοΒΒέΒγοιε ιιιιιιάειιέΙιιιΙ ίϋΙάοιιιιι·ιιιΚ 
εΙΙειι ιΠγ ρετοιιΙιειι «πικάπ εαπ τειιιήεΙιοιΠιι.ιινάτι. 

Π€μιιιοπ ει' 8ο-σιι‹ έδειιιιτ., πιεΠγ σ' ιειιγίιδ ρει·εΙιετ ΐοι]οΒΒ παπι 
νΠιειδ ροι·εΙι Ιιϋιό εοι·οΙ_ιιι. 



38 Ροιηίιδ €ϋι·νόιιγοιιι!ι τϋι·Βόιιοτιι·ιιιιι. 

Π8γιιιιοτι ει' 35-ιιιιι έΒιιιιιπ., πιιιΠγ ΜΜΜ Ιιιι·ειιοσιτόΙοε ει' νότ 
ιιιοΒγεί Μιι€6τνόιιγειέΚ ιέι·8γιιιινέ Μ” 

ΠΒγειιοπ ει' 43-ιΙα ιίΒιιιιιι, πιοΙΙγ ιι€γιιιιιιιοΚιιτ ει' Μι·έιιγι ΜΒιέιιάΙ 
ροτιιοιΙιεΙι οΙεδΒΒσέ88οΙ Ντό!ι Μπέ Ιιειγ!ιοιι. 

21. _@`. Μάτια Τει·έωιάτόΙ. 

Μάτια 'Γοι·62ειάιιειΙι οι·ειέ8·ΗϋΙ6ει Ιϋτι·όιιγΙενοΙειΒειι οειι 
ρέιι ο8ει!ι οΒγ, νιιεγ Μι Γειιγιιὅ ιϋτνόιητειιάεΙέε @τι εΙὅ **). - 
ΑΖοιι οτειιι€εγϋΙόεοιι ιιινι1! ωιι τοιιιιοΙοτει, ιιτιοΙ!γεΙι :ΗΜ ει' 
Ιιοειοι·ΜιιγοΚειι 'ε ιιϋνϋεϋΙιει 'ε Ιιάιοεο!ιιιτ ιιΜϋ26 @τι «Νιότ 
Ιϋιτο , ει' Ιιιιιιι5 νειΙΙιιιιέεεεΙ όΙιθετ ΓοΙϊι1%οειτοιτο, 198 ει' ιιιοιιο 
66ΙιΙιεΙγεΙιει ΙιόΙοεειι τοιιιι!ιο αθώο, ΜΜΜ ιιέΙδε26!ιοι ΜΜΕ 
ιε ΜΜΜ @ΕΜΠ ποπ όΙιειμέειέτ ιιιιιικΙΑιάΙΒιιΙ, Μ" ιιιΖ Μό 
κι» ιιι6ιιιετ Ιιιι·οιιιιΙιιιιιι 52ειιιιιέτει ε2ει·ιειι ΐειιγιιδ τϋτνέιιιχΜ5ιιγ 
να ΙιειωτιΜιιιιι τϋτνἐιιγετὸι τιγοτιοιι, τοΙ]εάέεΙιε πιστη Ιιοιιιιιιιιι. 

'ή Μέι·ιιι Τοι·όιειάιιιιιι τϋι·ν6ιιγοιΒειι ει' Ι:ϋνοτιωιδ ι'ειιγιιδ κακάο 
ΜεΙι ωΙι5ΙαιτιιιιΙε : 

Αι Ι'741-Πει 2θ-Πε έἔειιειι, ιιιοιιγ ει' Ιιιιιι·ιιιι έιιύΙ!ιοτιό!ι Βοιιοεπιί 
ΒιἱιιειΚ ιιιοΒιιιΒο!έιάεέτε 68 οι ιίι·ιιιΠειιι ΜΜιίιιιΚ όι·άειιι!επ Ιιέτοι·ειί€έιιιιΚ 
ΙΠΒ8528$2686ΓΟ ε” τειιόεΙι : Γιο” ει' Μι. Μακ, ιιιΜόιι ίεΙεέΒΒέπτέει Μει 
ιιιιιΙό νΜΙονοΙότ ει' ιιι€8Βί2οΠ ιι6Ιϋει6!ι οιιι6Μιιο|ι Ιιειιγιιιι_ιιι, σεμιει·ε 
ιιιιιι‹Ι ιιεΙιιο ει έι·ιιΙόιιει!ι !ιοι·εειι- 68 νοιοτόΚιιενέι ιε ΒειοΙοιιιεε, Μ” έ! 
ιιο!ι άε!ιά!ύιΙάιιιι ιιι.π:ιΙάιι ΙιεΙιιιοι·ιγοιινάιι, πιέΒ που ρετΙιειι Γε!ιειο ιετιόιιεΙι 
ότιιοιιιΙεπ Ιιιιιιτοιόεέι νε!ιοεεε. 

Α: 1'7θ5-τΠΜ ?ΡΙΚ ιϊ8ειιιιτ, ΜεΙΙΥΙ18Π ει' Ιιε!γιιιι·ιόιιιιιιιοειιΜι ιιιε8 
Ιιιι€γειιιΙε: ιιοΒγ οι Ι'723-τιι!ιι Ι13-ιΙΙΙι 1ϋι·νέιιγόεειιιιι ιι6νεΠιοιόεόΙιειι 
820” οιιετοΙιετ εΙϋι·ε ιιοΙεοπιι Μ, πιοΙΙγειιΒειι ει' πιοιιεόόΜιε!γε!ι όιιιιιιιιΗ 
εποΙ€έΙΙιιι1ιιειΚ. 

_ 22. 5'. ΙΙ. .Ιόωσ/Μ! έε Η Ι.σσροΜΜΙ. 

Π. ΜΒΜ έιειΙείιιοε Γοιιγίιδ τϋτνόιιγότ (α) ιιιιιέιιιΜιιι ιε 
ΙιεΙιοΖω; ιιιοΙΙγιιοΙε @Με πιιιιιιιιΜΜΙ 16τνέιιμ26Ιιοιι·ι!ιοιι Η 
Β ΙιειΙιιιΙειιιέΜονά!ιΒ παπι ΜΜΜ. -ΙΙ. ΙιοοροΙ‹Ι Γοιιγίιό ιόι·νιέιιγ 
τειιι!εΙοιοιιιΙε 16ιώΙοτοεΙιιιόεόιιε!ι ειιιΙιεόΒότ Μπι ΙιενέεΙιΜ άτ 
Ιάτιιι ιι€γιιιι, ιιιιιιτ ει: οΙϋτω ιιι·ιιΙΙιοιιοπ οεείειέι·ι ΜΜΜ ίεΙιιέη;, 
Ιιιιιιιιιιι ειιιιιιΙι εε2ΚϋιΙέεύτε πι” ιιιιιτ νάΙειειιοιι. Αι ι-:86ει 
ιιιιιιιιιέιι τ. ι. Μ οι·επι€ Εϋι·νόιιγοε ἔγϋιὸει-ιἰιι Κινέι·ιτ έτεειιι; 
ειιιιιει!ιοΜέττ ιιιἱιιἀιάτι ιιοπι2ειι1ιιΙιτιοιε ποπ €γι1ΙεΙιεεεΜιειι, 
πιοΙΙγοι ΙιοτοιιέιιιιΜειέτει ειΠΙιοΙιίνοτι, ιιέΙιιέιιγ Γειιγἱιδ τϋτνόπιμ 
ιΙΙιειδ ιΒιετι @Με τοιιιιεΙοπο!ιοτ Ιιο2οιι"); ιι° Γειιγίιδ 16ι·νόιιγ 
ΙιόιιγνιιεΙι 16ΜΙειοε Μι1οΙΒοιέεάτ ρεάιΒι επ 1'79Ι-Ιιι θ?-‹ιιι‹ 

ει) ΑΙΙΒοπιοιιιοε (Μπιτ: ιιΙιει· Υει·Βι·οο!ιοιι, ιιιιιΙ ιιοι·ιιοΙΙιοι· Βοετι·ιι 
Ι”ιιιι€. Ψιστι 1787. ι 
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16τνέπγάΒιιιιιι!!ιιιπ ερ” οι:ειέ€οε !ι!!ιπ!ι!ϋτ!εόετο ποπ πω! 
ειιιπι!έ!ι!ιει! Μπι: πο” τιππει!ι πιιιπ!ιεψι ών!! οτειειἔεγϋ!όεεπ 
πιεἔνἰιεἔέιΙΙιι!νέπ , ει' !ιἱτά!γἱ Γο!ει€επε!ι έιε οτειέΒιιπ!ι τοπάε! 
ποπ !ιϋιϋε πιοεομοιόεϋ!ι!ιο! !ϋιινόπγιιγό τό!εεεό!ι. 

*ή Π. Ι.οορο!ι! !791-!!ιι τϋι·νόπγό!ιοπ ο' !ιϋνετ!ιειϋ Μωβ!!! ΗΜ· 
νέπγι·επτ!ο!ωο!ι Γοι·ι!ιι!ππ!ι ε!!! : 

Α' 4θ-!!ε έε 41-!!ε έ8:ιιιιτο!ι. πιε!!χο!ι ιιιο!ιοπ εο€ί!επο!ε, ΜΚ πιει 
ἔο!ιω Π. .!όιεε!* οει!ειάι· ΐοπγίιδ 16ι·νέπχε :ΗΜ τοτ!ιο!τεινε ω!ά!έ!ι; ειεπ 
26ινόπχύεπιστο!ι Με! _ιε!εε!!! οι πιοπ 16τνέπγ ειει·ιπι !1οιοιτ ἰ!6!ειε!‹. 
πιω ιο!_ῇεεοσ!όε!›ε πιεπτε!ι νο!πει π, ει' πεπιεεε68 νεειιεεόΒότ όε 8·γιι!άιιι 
τοι ιπιι8ο!ι ιπέπ νοπειό οι·ο]6!ετε Μινι: πιοΒ·εοιππι!είιτο!!ε!ε. 

Α' 4'Ζ-!!ι ειμαι! . ιπε!!γ πω ει' !ιίπιό νει!!ει!έε. ιπ'π! ει' ντι!όεάε 
!'ε!Γϋι!6ιέιεόπε!ι ιΒιιιεέ8Μι!ππ έε οιό!!ι·ιίπμιι!ιιπ πιόι!!ιι. τε!!εεεπ πιεετ!!τιιιι!ι. 

Α' 43-ι!ι έΒιιιιιτ, πιο!!γ Μπι! ει' ΜΜΜ! ρω!ιε!ι πωπω: !!ιέ!ετε!ιπο!ι 
!”ε!ιο!ψν!τε!ο πόιπο!!γ ιπεεειοκίτάεο!ε!αι! π' νέι·οει ρο!Βάι·ο!ιπιι!ε έε ιπάε!έ!ο 
πεπιπο!οπο!επε!ι ἰε ιπομπθ·οι!ιοι!!ε. 

Αι 5θ-!!‹ είμαι!. πιο!!γ πι! τεπἀε!ἱ : !ιο€γ ει' Π:!εόε!ιέπτέε είε πω 
εόμε!ειιεό!; εοποειτε!!ε!!›επ :ιι Με!! ΒΙτόεέι8 οιιιιέπ ιι' !ι!ι·έ!γἰ τιι!!ι!ύ!ι ι! 
!εεει.ι. έε ΜΒ· ει']όειέ€νεειιεεόε_!ϋνεπάό!ιεπ ει' ίο!εό8Μπιέε εεοιε!!ιοπ 
ὶε σειιρι!ιι ει' Βοποειωνδπε!ε ιιι!ει]τ!οπ οειτέ!γτόειέτε !εεχοπ ειοι·ίινιι. 

28. 8. Ι. Ρειοποι.ιόΖ άι ν. ΓειάιπάπάιόΖ. 

Ι. !!'ετι-:ποι !ιἱτέ!γιιπ!ι ποιπ οειι!ι πέ!ιι!πγ ϋι!νϋεεόεεε,'ε 
!ό!ιόροπ εει·έπγε!ι!ι ιΒιιιεειιειο!ειι!!ει!ύετ εει!ιόι!!! , ΜΜΜ! 
16ι·νάπγτοπόυ!ο!ε!κετ ποιο!!**), !ιιιπεππ !ιϋΙϋπϋε ειιγειἰ εοπάοε 
!ιοι!έειένει! πι! ἱε εει!ιθι!ό!!ο: πο" οι 1'791-ἱ!‹ἱ Β7-!!ι 161· 
ν6πγει€ιιιιι! Με! Γιιπγί!δ τϋι·νόπγ!ιόπγνι1π!ι !ιιι!ο!;;οιιέειάτπ 
ΜΜΜ! οτειιι€οε !ι!!ιιι!ι!ϋ!!εύε πιιιπ!ιά!άτ ειστοποεόεοπ Μινώ 
8·οιπό, ε!!! πιιπο!ιιι!έπει ειιοπ πωπω νεει6!γε!ι, ιπο!!γο!ι Ντο 
σ!ει!ιπει!ι !ϋ!ι!ι οει!επτ!ό!ι Με! Γεπγει;οτό!ι, 8·γόιει!ε!πιοε !ο.ι;γ 
νοτο Με! ε!!ιείτί!!ει!!ει!ι, πι 1825-!!ι οει!ειιι!δι·ε ϋεειεπίνο!! 
οτειάεεγϋ!6εόπε!ι ει!!ιιι!ιπένει! πι ιτειι-ιπ οτειιι€οε !ιἱ!ιιι!ιΙϋιι 
εύεο!ι οΒγό!ι ιπππ!υ!!!ι!ιε! επγι1!: ειππει!ι ιπε8τοε!ά!άειιτ ἱε Μ 
ειέποε !πτύ!γ! ε!!!ιι‹!ιἰειιἰ Μιά !ιο!γοι!ο. 6ε ιι€γιιπειιοπ οι·ειέΒ 
Ηϋ!όε!1επ ειππιι!ι ιιιεἔνἱιεἔέ!έειἱ! ε" ιιιοπι-ιπ πωπω! οτειέ 
ἔοε !ι!!ιπ!ι!ϋ!!εό8το !ιίι!ιι. > 

Α' πιοετ !ιοι;γεεεπ οτειιι€!ύ Γε!οι!ε!ιπϋπ!ι ν. Ρ'ετά!πάπά 
ροι!!ις, !ιιιιιιπ!ι πο!ι!οεεέει!! ει!ΗιίιόΙ 6τϋ!ιεύεϋ! πγεττπέννο! 
ο!!!τποιι!ίπιπ! τϋτε!ιοι!νόπ , ειιοπ οι·ειέ%γιι!όε! , πιε!!γε! ι!!οεδ 
ιιιγ]π οι οτειάιςοε !ι!!ιι1!ι!ϋ!!εέεο!ι πιιιπ!ιά!!4πει!ι !ιιπάοε!ιοιύε πι 
νέτο!ό!ιτο 1882-!!ι ε·ειτοπάό νύἔόπ οεγ!ιο!ιίνο!!, ιπ!πτ!οπ Π!! 
!ωειει!ιειει!ειε ιιι€!!ιι1!!ο!γω!π! τοπάο!τε, Θε πότε !ε Μάι· Μ! 
οτειέ%γπ!όε! !ιιττο!!; πιο!!γο!ι!ιοπ π' !ϋι·νάπχ!ιοιύ !ιιι!ει!οιπ 
Γεπγί!ό τότνόπγιππ!ι ]ιιν!!ιέεει Μπιτ !ιιιι€ιι!ιπιίπει!ι !ό!το!ειπέτ 



40 Ρο11γίϊό τϋτνὲιηοἱυΙε τϋττόπεΗτωε. 

ΜΜΜ, ΜΙπίτ ]οΙοει'ΙΙ :Η ΙΝΝΑ ΟΓ8Ζέ€Β°ΥΠ¦ό8Β ΞΙΙυΕὅΙοἔ Γο€ει 
πειι1ειΙ "επι Ιτοε:οτύ2οΝ, κιπιιεύεεΝ Μ) Μπι. 

*ή Ι-εδ ΡεπεποιηοΙα ιϋπνότητοπάοΙοτεΕ: 
Αι 1792-Μ Ιθ-Π‹ Ιϋι·νέηγέεπιππ: Ιιοεγ ει' ΙιἰνειΦεΙΒεΙὶ Β6ιϋεγ 

νέάπε!ι ροτεὶ οτειέ€εγϋ!όεε Με” κ ΓοΙγμιιοΙι. · 
Α: 18Ο5-ὶΜ 5-Πι έΒειω: Μ" ει' πόντεΙεπι Βοειάέεο!ι πωπω ιε 

Μπω1Βο εε νέω.εεειιοΙε. 'ΓονέΒΜ ΠοΒγ ει' Βϋπτετέετ 6τάεπιΠ3 ΜΒέΒέ5ο!ι 
ι·όΙ Βενόά!οιωΙα ει' πἰειτἰ ϋ8γόει ΗΜ ροι·Ι:ο ΓομεειιιιΜι, έε 8.6ι·νέπγ τοπι 
άοε ύ2]έπι Βειρ_ϋΚ ἱ8ἑΙε€οἰἱκε£, Γοππιεπιιὶνέπ ει' ίεΙεόἔεέτΙόετἰΗ νόόοΙΙ8Με 
πιέινε ει' ΒἰτέΙγἰ ΪεΙεέἔτιε¦‹ που ]οςει, τηεΙΙγτιέΙ ϊο€νει ΒοἴοἔειΜἱευΙιτει 
Μινι: ρε:Ικ ἰοἔειτάειιΙ‹ ΜΒΜ οΗγ τοπάε!έετ τε!ιοτ, :ΜΜΜ ει' Ι‹ϋιΙκἱιοτεεῖε 
όε €ϋτνέιιγϋπΚ τεπάε!όεε ιιιε€¦ιἱνάπειηὐ. 

Απ Ι8Ο'7-‹ΠΜ 9-ιΙΠι έ8ειει, πιοΠγ πιο ι·οιπ!οΙΙ : Μ" ει' Κἰτεἱ!γἰ 
ἱέΒΙεἰτιι ΐεΙ_ῇεΙ›Βνἱι£ ρετε!ι οικω ει: εΙπϋΚεέἔ άΙωΙ πιαεΒ!πιτότοππάό Μπρο 
Και Με., ΙιἰΙοποι-ΙιἱΙεπι:ι ωει›όι άΠό Μ1Ιϋπ ΜπέισεΜπ ΙιεΞημΜεεεπειΚ 
ππο;ζ, οι Ξτό!ε1εΚετ ηιΞπιΜιοπόΙιειΙ ει' κοψω τ6τνόηγειό!ε εΙόΜ ειϋΙιεόΒεε 
Ιενέπ κπωαωω. 

Π8γειιο1τ π' 12-τ!Πι έ88τω: Ποέγ ει' ιπο8ΒιιΙεοπ ειάόε , Μι ΪοΠΠο 
Ι›ΘΒἰ2οτιγοἀπόΙ£ , Μ" όττἑΙ‹έτιεΚ ο" τόοιότ σε:1ΙέττΙύΙ εΙι·εψωτε, νιιΒγ 
ιπέε!ιόροη ΜτεΙοιιΉπο!ι πιεμεαΙιιιέευ!(οπ τηοετει·Κεάο1Ε, ναί” επεπΠάτο-· 
ιπέετ ρειω·!ό όΙοιετ 6Η, οιἰιι!ιοεεΙι·ωιΙ 0€μπι “ω” εμικιάιιι ΐεπιχίτδ ρεπε 
νοηει.εεέΚ. 

Αι 183Ο-ιΗΜ θ-ἀΗ‹ εἱἔειειιιοΙ‹ 3-όΠι @ω : Μ" ε' Βϋπτε26 μετοΙε 
ει' Μτέ!γὶ, ΜΗΝ, όε Μτειοιπό!γοε ΙεἰΒΜΙ‹ «Πω οι·ειέ%γϋΙόεε :Μακ Ξε νἱιε 
μΙω Μέι νότεεεεπε!ι. 

“ή ν. ΓετὸἰπέτιὸιιεΙε ίετιγί1ϋ ΙϋτνέιητοΙιὰοΙειεἰ: 
Αι Ι83θ-‹ΙἰΜ 1'?-ὸἰΙ‹ έΒπιιοι, πιοΙΙγ έΙτιπΙ ει' πεπιπειιιεε ΜΗΜΙι 

ΜΚ Π. ΕεοροΙ‹Ι 16ι·νόηγο Με! Με” ὶτόΙετ-Γτ-:ΙῇοΒΒνὶΜἰ τοΒοτ8έεο ω 
νέΙ:Β Ιιἰτετῇοει2ε1ἰΙ‹, όε ει' νεκε1όεἱ Βϋπτοιόε ν6€ι·οΙιε]τέεέτει Πάπα ιιόπιοΙΙγ 
Ιιου!άΦοΚ τἐιετιιεΙ‹. 

Πέγειιιοπ ει' 19-ι!Ηι έΒιιιιπ, πιώ” ει' ίἰιιιηεἰ Μ-:ι·ϋΙο0Βεπ Μέι·Ξε Τι: 
τέιεπι οτειέεΙάεά16Ι Γοἔνει ΕτΜ€Ιοπ σἰἰνετοιοπ ΜΜοτδ 16τνέπχΚϋιηνεϊ 
οΙ16τϋΙνέπ , ει' Γεπιχίτϋ ρετεΙ‹ο0 ει' ΜιρΕΩέιηὶ 26τνόηγειόΜ102 ύπωιμ , έ:: 
ΜΜΜ πέινε ει' ΜΜΜ πϋι·νέπχεΙιει «ΜΜΜ ιεειἰ. 

Αι 184Ο-ιΠΜ 5-ε!Πι άρπα, πτεΙ!χΒεπ ει' Ιπππετϋ 10ι·νόπη·Βϋυχν 
νο! νάΙΜΠεπ ΜροεοΜΒεπ Ιονδ Βϋιπειδ έε _ωίω τοπάειει· Βε!ιοπάειι 
Μάικ Μπιετίτδ νέΙοπιόιηειΜε νέεε88 οι·ειέΒοσ νάΙ:ιειιπιέτιγ ηενειωτἰΙι. 

υἔγεπιοτι πι' Ώ-ιὶΠ‹ παπα, πιε!!γ τεπάεΗ : Βοεγ ε' ΝτόεάεοΚ έ: 
ἱτέΙὅειό!ωΙ‹ Μπτειδ ρετε!ιΒεπ Μιειιιόό ἱιἐΙοτεἱΙιε£ ἰε ο!εσΗωΙ ΜπποΕΜπϊ 
τετ8οιιπιιιιΙ‹: 

Ϊεπιότ ο” ει' 22-ιΙΕΙι ¦έΨιωτ, πιεΠγ ε” ι1188ΒιιΚοΗ ΜΜΜ ιιοιιιοεειΙ‹ ει' 
ΙππωἰεεεῖἔἔεΙ, Ιπιπεπι ει' νέτΚεε €οπ(ΙΜΜπεέ8€εΙ ΡέτοειιΠ ο5ΜπεΚ εεε1οἰ 
Μπι ίε Βϋπτε1ϋ ροώι-: ΐοἔειΙιιἱ ροτιπποεοψι, π' ΗειωΕοσέΒ;μΙ ράτοειιΙτ ΒιιΜε 
τα ΐέ!ένιϋΙ Μτοτη όνἰΒ, π' νέ0Κεε €οπτ!ει!επεάΒ ΜΜΜ ε:ϋΙετηΙεπι·ο ραΠΕ 
ε" ΙιέτιδΙ βετ ΙιόιπιΙ›ΞΕ Ιιἰιετ]εειΙΙιειδ ΜΜΜ τωιάο!νόπ. 

Αι Ι844-ιὶἰ!ιἱ θ-ιΠΙε έΒειειΕ ?8-ἰΚ 5-ει$ πω” α”, Μ Μηηε νέΙχόι 
Μειί: , νε1,ςγ νοΙαιιιεΙΙγ ιιιει€έΒιιη ω” ΜΜΕ Μι·πιπεΙΙγ τέ5:Βοπ πιηζΙνι 
ΜΜΜ Ν” ἱΠγ νά!ι60, Μιιιἰεεέἔέι πιάνει, Νέα* εΠεη |ιεχειηή|, ΜΝ Μ 
νεμ,ιπιὶιιἀεπ οΒοποπ Μτο!ωπΕ 68 Β6Ιτε68ε!απο!ι πιο80όι·ϊτέεόπ ίοΙϋΙ 8 ένΞε 



Ν. Κοτεια!κ. ΙΙΙ. Κάτο!γ$ύΙ Γοενει ]οΙοπΙ‹οι·ἱε. [Η 

Θσ.πήεάΙιεΙδ ι·ειΒειίΒ€ειΙ ωωωιωωπ τεοιΙεΙΙ, έε ει' πιεεΝιι·Μπάό ρετΒε!ἱ «Ημί 
ι·άει Β ειιιΜ!γοιιει. 

Πἔμιποπ ει' '7-άΠι έέπιπιτποΚ 4-Η‹ 8-8, πιο!!! ει: Ι84θ-ἱἱιἱ 22-Ηι 
0ϋτνόπηο2ἱΜιτιεΚ ΜπιἰεεέἔΒΜ νεἔγ νέτΚεε €οπάειΙ!εί:ιεείΒ€εΙ ρέτοειιΗ Βιι 
Μεο!ι ΜιηοπιιιιέεέτύΙ 68 ιπεεΓειιγίιόεέι·δΙ Ιιοιοτ8 ΙιιιιέτοιιπεὶΜπ ιτόπιο!!γ 
ιιιόόοεΝέεοΜΙ όε ΜνΠόεε:Κα ιοειεπ. 

Α, πεΝΥΙΤὸ Φϋκνι2ΝΥεΖιΞι‹ι ΜΑΟΥΑΙὶ Τ0ΒνΕΝΥΝιειε 

ΠΜ κΜιτνιε. 
Α· ΡεΝΥίτό 1·ϋκνι-5Ννε2εκι Βϋιντιε1Φεκκὸι 

ιέε ΒϋΝτε:·τι25εκκω. 

τ 

ΗΜ ΒΕ8Ζ. 

Α· ιητιΜ·τϋ Φϋιιν12ΝΥ8212κιΒϋΝ·τετ·τεκκόι 128 Μιν 

πεπει-:κΜπ ΑτΑπ.ΑΝοεΑΝ. 

ώ Πω ΕπτΕπε2εε. 

Α· ι=ειΜτ6 ΤϋκνέΝνεπέκι ΒΘΝΤΕττ·πιι€π ΑΦΑιΑΝοεΑΝ. 

Με 5. Α' Ι:ϋπεοΙΜεΙε ά£αΙάποσ ίεαπεΜπέσε 

ν έ: |εσ2Ιϋπό/έΙοεόρε. 

Βιωωιιθη (άυΠοΒιιιυ) ει' Ι›ὶτὐτιι πό2νο °`*) πιΜάεπι οΙΙγειπ Ισ! 
ΜΜΙ‹ ε2εϋπάει5€άτύΙ Γ11ρς8·δ ΜΙ!εδ 1οπνεεγ εΙππυΙοε2Με άτω 
ΠΙε, "Μη νειΙειιιοΙΙγ ΒϋπτοΙόω 82511315 ροΙἔάτἰ 1έτεεεόἔἰ ΗΜ· 
νἑπγτεπἀοΙειωΙ οΙΙοπιΒειἰ!‹. ΤιιόπϋΙΜ π'16ι·νέ:ιητοπάεΙοινεεγ 
ρετυποεοΙό , καιω· ΗΜ Ιε!ιοΕνέπ , ΙϋτνόηγειοΒόεΕ 'ε ι)ίωωιιω 
ποιο οεεΙε νε!ωηε!!γ ΜΜΜ οεο!εΙινόηγπεΙε Μω!ο, ΜΜΜ απ' τοσε 
ριιτοποεοΙΩποΚ οΙπιυ!κε2Μεει ΜΜΜ ἱε Ι‹ϋνειΒοι€1πΙι ο!. - Πο" 
ροἀἰἔ νυιΜπιο!!γ τοΜετ και” οΙιηιιΙαε2Μει π' Μτύ Βι'ΕπτεΝποΙε 
νοΙιεεεοπ, ε' Ι«ϋνεΕΙιεεό ΓοΙώτεΙοΙι ΒἱνάηΙε8ιωΚ πιο8 Βοηπε: 



42 Ι. Κϋπγν. Βιιιιωιωκ «Θε Μπι. Ι. τ. ΜπΙἐποεππ. 

Ι-ε26τ. Ηοἔγ π' $ϋι·νέπγπγεΙ, ΚϋνοιΚεπέεΚόρεπ ει' τότ 
νύπγΙιο2όπιιΚ οπό!ετιιένειΙ, ει' 1ϋι·νέπγπι-:Κ ΙεΙΚύνοΙ 'ε νιιΙ6 άι· 
τοΙιπύνοΙ εΙΙεπΚε2πόΚ; πιοττ Μιά οεεΙοΚνιἑπγέτ ει° ιϋινόπγιιεΚ 
νειΙ6 ιόττοΙπιόποπ ιιΙΚΒΙιιιιιι1εψι , Κεβεπ :Πωσ ιπέενειΙειΚι πιειέι 
ΚάτοεοιΙΜΚ π, οι ΜΚιο νέ:τΚϋΙ Μπι τιιΙιιιτιοπίιυιτΙιιιιιΚ, όε Μπι 
Εστω ιϋι·νόπγεποἔόε 'ε ΒίιιιιεΗ Μπι ΜΜΕ. ΜἰνοΙρεὸιἔ π' ωτ 
νόπγ ιπειέτειι·τέεπιιοι πιιπι! όι·ιοΙιπππΙιΜΚ πιιπΔ ειΚιιι·τιιιιπΚπιιΚ 
ει;γοεϋΙτ πιιιπΚπεεέειι επϊιΚεόποε, ειιΙιπο2 ι. ι. πιο8Κινάπιπινάπ, 
πω” ότιι-:ΙπιππΚ πωπω ει' 1ϋτνιέπγ 'ε ει' οεε·ΙεΚνέπγ Μ ειππιιΚ 
Κόνο1Κο2όεε ΜΜΜ ΙόΙο2ϋ €3552ΜΕι%·έει νιΜποειιπ ΙιεΜεεει. 
πΚπι·ωιιιιΚ ρωι€ ει' 16ινόπγ τεπι1οΙοτέΜΚ ΙιοιϋΙτέεόι·ο Γοἔειππιοε 
ι€γοΚοπετω ΓοτιιΝεοπ; νειΙειιπιπτ ει' Κἱ ιϋτι·ιέπγ-ιπ08ΕπτΕάει·ιι 
Κ6ιοΙο2ΜιΚ , ιπιιιἀ θ' Κω ι·επτΙΙιεΙι ιπππΚάεεπει·ει ΚϋτεΙυε; πω 
επιπωνειΙειΚι τϋι·νώπγειο8δ 'ε Ιιίιπιονδ Κό8%Ιω ΚιΜδιιϋΙ ΜΜΕ, 
ιιπγιπιπτ νεεγόι·ιοΙιπο ιπιιπΚάεεέπειιιιιΚ πιέιιγιι, νε8ιγιε νότ 
Ιιεεει€8 (οιιΙριι) πω, πει οι' τϋτνι3πγΜΚ νιΙέἔοε -ιειπότοπΗ, 
]ύΙΙοιιετ ΙεΙιεΙεόπέΙιεπ νοΠ. ιπειἔεποτοεπι , πω( ΜΜΜ 
0εεΙεΚνόπγόπεΚ Ιοποτϋ ιι6νοΙΚεπόεε:Π ε:Ιότο έιἔοπἀοΙπἱ εΙιπιι 
Ιεισποττει , νι1εγ ρθω ειιΚιιι·πτιει πιππΚάεεέπειππΚ @παει , νει€γιε 
ει!ποΚεάιιι (ιιοΙιιε) πω, Και τόι·νέπγι ιποἔεΜἔὅ ιπγοΚειο1ιεΙ 
όΙ1, ω! Μι ει' τϋτνέπγ Ιειωτ ριιι·ειποεοΙό νοΙπει, ιιΚΚοι· ιε , Ιιει 
εππιιΚ ΙιεΕϋΙτόεότε επι1Κ5ύποε ι€ιμ:Κοποιετ Γοι·άιτειπι οΙπιιιΙπεποπ. 

2-ε2οι·. Πο” ι·ειΙππιοΙΙγ Ιιι1ιιιοτύει επΙιό ροΙἔέτἱ 16ι·νό1ιγ 
πγεΙ εΙΙεπΚε226Κ; φοιτ Μ έιειΜποεειτι Ιιονειτ πγεΙνεποΚάε ει' 
ιιϋπτοπ-πενετ οι πιω 16ι·νέπγ ιποεε2εξι:ιιέεόπεΚ, εὸτ πιέ:Βι ει' 
ροΙππι·ιέπειΚ Μπι ΙιιΙει]‹Ιοπἱῇει, πει “ΜΙ ΚιΙΙεό ΙιτιπτεΒόε Μπε 
Κειροεοινο πιποεεπ. 

3-ε2οι·. Πω” ΙεΙΚι1πΚοπεπεάειι€όιόΙ "Ή Πιιέ€δ Ιοεγοπ; 
ιΜι·τ επ οΙΙγειπ σεοΙοΚνέπγοΚ νη” ειιιιιιΙπε2ΜεοΚ, πιο.ΙΙγοΚ 
ε2ειΙιειάειάεππΚτόΙ Μπι Γιι%ι-ιπεΚ, εε·ιπιπιΜιπϋ ετΚϋΙοει τόι·νόπγ 
ΜΚ ιεἰτεγιιἱπειπ ΙεΙιεινόπ, ει' ροΙἔάτἱ 16ι·νέπγΙιοεύ ΙιωιιΙοπι πι 
τιιΙ Ιιιιπιο"εΚΚό Μιπ τεπάθΙΙοιΙιετπι-:Κ , ΚϋνοτΚοιόεΚόροπ εποΚιι€ 
ΙιιιπιειωΚπι-:Κ ιι° Με Μπι νοΙιετι. Ιπποπ ΚϋνειΚοπἰΚ: πο” επ 
οΙΙγειπ οεοΙεΚνέπγεΚ , ιπι-:ΙΙγεΚετ τοι·ιΜε2αϊιπΚ ιθειι πότνώπγοὶ 
επει·ιπτ ειπΚ86€Κύρεπ 'ε Κ6πγωΙεπϋΙ, νει” ρε·ιιιε πιω στὸ 
επιΚ ειΠειΙ Κόπγε2ετιινο ΦεεειιπΚ, ΒϋπτοιιεΚΜΚ Μιπ νέτεΠιοι 
ΜΚ: τονείΒΙιει Ιιοἔγ οεπΚ ι-ι2οΚ Κ6νειΙιοιποΚ σΙ ΙιππΙεττοτ, ΚἱΚ 
362ιιπ έεπειεΙ Βιι·νάπ, εΖειΙιιιὸτε1τν6ἔΙιονἰιεΙὐτε ΚύροεεΚ; ν68το 
Μπι, ει' ΚἱΚ νει8ιγ Φοτιπέιε2ετι πιόπιμ νει8γ ΚΕΠεδ οΚ έ5 πΚειάύΙγ 
ιιιιιιιι οΜπ τεΙιεΙ5688οΙ Μπι Μι·πειΚ, ρε1σωιιν οεεοεοιπϋΚ, 
επ οεπι-:ΙοποΚ, ει' Ιο Μπι εγό2Μτϋ πιω ετϋεπειΚ , και” ΜΙ 
_ιοεοπ θιιωιιιιο ΐόΙεΙεπι έιΠειΙ Κόπγε2ει·ιττοΙιοΚ, η Η Μπι Μι 



Ι. ότι. Α' ἴοπγἱώ ΒϋπτεττοΒι·δΙ λιπΙπποεππ. 43 
ΜΙό ΙππειιΜιπεέπποπ να” Ιένώγοπό5Βεπ ΙονδΚ, πι έΙοιπϋπ 
πωιιωπ , Με άΙιιιππΜπ οΙΚϋνιΜΜ ΒΘΕΜΚοΕ εΙὅτε πειπ ΒΗΜ 
ΜΚ, Ιιππέτ νπΙπιποΙΙγ Ι1ϋπτοΕόει 828Βό Ι63τνύπγπγεΙ εΙΙοιι· 
ΜΝ οεοΙοπνότητ ιοε2πεΙ‹ ἱε , Ι1ϋπιονϋπποΙε πεπι $ειτΕπτΙπιτππΒ. 
νόμο 

4-εωτ. Πο” πω πω, να” οΙιππΙπειιέεΙοεχοπ; ιπεττ 
οΙπνΞπ!ιπεπ Βο!εδ ππππΜΙΚοὸέεπἰ, ἔοπὰοΙεπἰπΙ‹, π1ΨΙΘΙ1 Μ1!εδ 
1επτο ποπι ΐειππόπππ, ει' ροὶἔάτὶ Φέτεεεέπτπ ΙιεΐοΙγπεπΙιποιπ 
Ιενόπ, όε ππεἔ εοφ τπππιππινέπ, ει' ροΙπέιπ ἙὸπιππΙοιπππΙ‹ 
ΜτεΥπἱ πω Μπι ΕπτΙοιππΚ, πϋνο$πειδΙοππποππΩ εαπ π'ροΙ 
εείτὶ 16τνώπγε2ετπό ΜΜΙοιπ Βῦπι‹:τΙεΙ‹Ιώ Μπι ϋ€ΙγοεοΖΙιε1ἰ, 
εαπ π' Μτι3 Βϋπιο1τ Ήεπέιπτ Μπι ωιππιπωε. Α' ΜπτεπποΙε 
επεπ ΜεΙάποε ἰειποττεΙ6εέΒὁΙ Ι.ϋνε€Ι‹οπὶΙ‹: Ιιοπγ Ιιπιέππϋππ 
ιπΐπά 65 0ευρύπ οεπΙε ποπ ΜϊΙεδ ειπΙπιά το!τοὶπΙε νει" Μπω 
ΙειεΜέεειἰπΚ Ιεἔγεποπ Μπτετωπ , πιοΙΙγοπ νεΙππιοΙΙγ ΙππππΙι 
πιω ΜΟΗ ΜεΙοτΒεπ Ιονδ 'ε Βππωτέετεπαπό ροΙ€έιιπ τϋτνέπγ 
τοπάεΙόεϋππΙκεΙ εΙΜππωπεπ. 

κωωπκ ροτΙἰε πτπΜποεππ τόι·νόιιγώππ επετἰπτ πωπω 
Ιπιπ π' Βύπτειτοπ, νειΉ Μ32ϋππόποε 'ε ροΙἔπτΞ νειπγ ίοπγπϋ 
Ν1ι·νύπγειιέΜοΚ, π' πΙἰΜ Ι. ἰ. πποπποπ ΒοεεπίιπΙΙάεπτ πω 
πγεἰπΙ‹ και” Μπϋπε6€εε 98 ροΙἔὐτἱ να” ρειΗε ΐοπΥπό απ· 
νόπγεπόπεἰππτο Ι:Μάπ. Ε' ιπππΜπέιΙε Μτἔγπἱ Μιά οεπὶτ απ 
πτύΜΜΒ πιτΙο2ποπ π 

Β' ΙιεΙγοπ οι ει' πότάόε ἱε εποποτι ΜΜΜ: νειΙΙ]οπ πι, π' Μ 
νειΙππιοΙΙγ ΓεπΥΜδ τότνόπγ εΠεπ π' εότεΙπιετ εποπνεοΙδ ΐόΙποΙε 
ιπεἔοεγεπόεόνοΙ νότεττ, ΤοπγἰιδΕ6τνόπμεΙόπονοπωπαϋΚ-ε ?-· 
νόΙοποπόεεπι πωπω ἱΒεπἱε; πιο", ]ύΙΙοποτ πιοπ οΜ16Ι, πω” 
εποπτε πέινο , π' ππΙι ει·Ι‹ϋΙοεἱΙ‹ἐροπ Ιεπετεύμεοπ , ΙπΜ επι 
Μάοπ ἱἔπιειὶτ6Ι Ιοπιοπ‹ὶΙππ , π' :Μπα ιποΒςΒΥεπόεόνο1 ειπε! 
πποτ εποπνοάδποΙκ Μ326πεόεοε νπἔγἰε ροΙεέι·ἰ 1ϋτνέπγειέπιππΒ 
οΙόΙ.τ Ι‹ετεεετο πιἰπο5οπ: πιὶνοΙ τπἰπἀπιπΙΜ ίεπγΗ:Β Φόι·νέεπγ 
ε26Ιπ ΒϋπτωιοἰπΙ‹ πιἱπ‹Ι οΙΙΥπποΙε, πιοΙΙγοΚ "Η τεττπόειοιἱ 
οΙἰὰυἔεπἰιποτΙεπ ]οἔεὶπΙ‹πτ , να” ΡωΙὶ8 0Β°Υ5Ζ0Ι°επιἱπἀ π' ροΙ·· 
πάτἱ Κ62ιάταιεύεοτ ἰε ε6τιἱπ; Ιπι1πΙιπππΜπιπ πωπ Ιενόπ εαπ 
ο!ἱἀοἔεπἰΙΙιεΙΙεπ ἰεπππἱπΚιῇ6Ι Ιοτποπὸππὶ , εεπι ει' ροΙἔέτἰ Βόι 
ΙέτεπεέἔππΚ εότοΙπιέτ οΙεπἔοἀπὶ, 6πΙώπγτ Μ3νοΙΙιο2Μτ ποἔΥ 
ΓοπΥἱΝ3 Εϋτνόπγ (πω επ ειἰπτο νοππ1ΜΜ, Μ ει' ΓεπΥπ6 
16τν6πγϊ ει' ιπει€ει $ότοΙιπόποπ πιοπεπγοποιτ επεκπόΙγοπ επεπτο 
πιε€. Με ]έτύΙ οἔγύϋἱτάπτ ιπέ8 επ ἱε: Ιιο€γ ιϋτνθπγεἱπΙκ ει' 
ΐοιιγἰτδ τϋτνέπγειόπὶ ΒϋπτωτεΙιποπ ποεεπιιΜεάτ π' ΙιἰνπΜΙΒεΙἱ 
πϋ2[Ι€γνύπτε Μπέκ, ΜπεΙ‹ 1ϋτνόπγ-Ι«ποΙπ]το ]οκἔειἱ πιἱπἀεπ 
ππι€άποε πειππροΙππέτπειΚ ΙππωΙιπέτύΙ Π1%ωΙι·ποπη 



θ!! Ι. πιω!. Βί!ιι!ο!!ο!ι 68 Μπι!. Ι. τ. Α!!ι!ι!πο8ιιπ. 
*ή Α' Βϋιι!ε!!ε!ω! !ο!ιε! ιτίι!8 8ιειιιροπ!!ιό! ι8 , !. Ι. ει' !ϋι·νόιη!ιοιόι·ει 

Μινι: !ε!ειπ!ειιι. Ε' !ε!ιιπ!ε!!ιεπ ειππιι!ι !εόριο!ό!ιοι ειιοπ Γο!!ό!ε!ο!ι τει· 
!οιπιι!ε , πιε!!γε!ι νει!ιιπιο!!)· σ8ε!ε!ινέ8!ιοπ και" ε!πιπ!ει8ι!68Μιπ , ω!" 
ει! !ϋινόιιγ Με! !›ϋπ!ε!!ἐ ι·επτ!ε!πι !ο!ιε88επ , 68 !ω!!ε886!ι , 8!!!!ί5έ8!ζό 
ποπ ιιιοΒ!κινέιι!ε!πε!!. Ει! 8ιειιιιιιι!ι ο!!!!! πιανει ει! !ϋι·νόιιγ!ιοιότει πόινο 
ει' !ιἱιιι!ο!!πο!ε, !'ὅ!‹6ρεπ π' πω!!! !ϋι·νόπγ8ιό!ιιπε!! , ειιοπ ι8ιιιέτ!ε!έ8! 
ειι!!ιιιιιιι!ε , Βοξ” ει' !›ὶ!π!ο!! ο!!χαπ !πι!86 828!ΝΜ!!ό!θ! και;" ε!πιιι!π8ι!έ8, 
ιιιο!!γ π' ρο!εέι·ι !ιἱι·8!ι8έ€πιι!ι 02ό!!έν21! , νε€γι8 π' !ι8Ζ8Ρ0!ἔέτ0!! Μ”, 
κι" Μ21€έΠ09 ιομιιπει!ι Βέ!οι8ύ€!ιππ-!ό!ε!όνε! ο!!επ!‹οιι!‹ , ό8 ο!!γ ωτ 
ιπέ8ιο!!εΙ Μι· , πο” ριι8ι!ει !ό!85θί!688 Με! Μέι· ει' 88ο!ε!ιν!!πο!ι !ιει8ιπο!, 
'8 σιό!ε!ότέ8! ΜΗ!. !!!!ετ! νει!ε1πι!π! ε8γ τἐ8ιτὅ! οι ο-!!χειπ 08θ!θ!Π7688!! ναεχ 
ε!πιιι!ει8ιιέ8ο!ι , πιε!!χο!ι νιι€γ 828!ΗΙί!ΒέΒ!.ΙΠ!!!ό! Μπι Γιι€ππε!ι, να" !ιι1ι!εϋ 
!ε!!το κι πεπι !”ει!ωι!πει!ι , ν!ι€γ ει' !ιειιπ-ρο!ἔέιο!ιππ!ι Μι , καιω( ιιιιιι_ι!! 
πο8 ]οειι!!!!αι! ., '8 π' Ιιο!Βέτ! !έι·8ει8έε οιέ!]ήνει! παπι ε!!οπ!‹ειπε!ι , π' πο! 
€είι·ι Γό!ιει!ε!οιπ ι·86]ο!ι Μ ποιπ !οι·ιει!νέπ, !ϋι·νόπγ Με! Ι1ϋιι!ε!!ε!ι!ιό ποιπ 
ι·επάε!!ε!!1ο!πε!ι; ιιεγ ε!!οπ!ιεπ ιπέ8 ι·ό8ιτό!πι ο!!μιπ ο8ε!ε!ινόπχε!ιο!, 
ιπο!!ιε!! πε.πι ΡΗΞΗ!! !ό!θ88(!έ5ϋ!& , !ιιιποιπ σα!!! Μινε!!ιειέ8ε!!ε έ!!ει! 8ι!ι! 
πε!ε ει' 058!6!Η'6ΠΒ!! !ιπ8ιπο! νειΒγ οιέ!ε!έτέ8! , ιπἱπ! π. ο. :ιι θἔΥθΖἐ5Θ!!$ 
να” ν6€8ϋ ιπ!όιε!ε!ι Με!! 8ἐτ!έ8ε!‹ , πιινο!!ιο” ει' 86τε!ιπε! ιποΒο!ϋιπι, 
πι" :απο 86εό!π! ποπιο8ει!ι !ι!!πιο!ό8πε!ι Γό!ε!ιποιί!!!ι! , !ιιιιιοπι πιιί8 τπό 
ε!ο!ι!ιπ! ι8 , ρ; ο. πιεἔετδ!!επι!ό8 ναι;;; 8επιιιιι8!!έ8 ε!!!!ι! !ε!ιο!, !ιϋπτει!ε!ι!ώ 
!ιό!γο8ειπι π' ρο!Βέι~ι !έι8ει8έ8πιι!ε οιέ!!!1 68 ει” ]ο€:ι!π!‹πιι!ι νέ!!ο!ιπε επι!!! 
ΒέΒ!(έΡΟΠ πεπι !ιινόπ-!!ι. - Τιιι!ό8 ΕΒΒοι· (35 δι!!1επ!!8ι! πιο!! ει' ίΘΠΠ65Ζθ!! 
!ϋινόπχο!ιι·δ! π! ιιιιιπ!ώΙΙι!πιπ, πω! !ε!8ιι!ε, πιἰπι! π' Μ! !ε!ε!π!εω! εΒχ!ιε 
πω!!! !αιρο8ο!πι, ιιιιι!διι ιιιιιιιι ιι€γειπ ειι!!ειπι!μι: !ιοἔγ !ι!!ιι!ε!!ειι πιιπ 
ι!οπ ο!!μιιι ο8ε!ε!ινόπγ όι·ιε!ι!ε , ιπε!!γ νει!ιιιπε!!γ α!Π!Γ !8!ΙΘ!5όε'θβ ω! 
ΥΒ!όδέε'08 ρο!εότι τϋτιιέιιγιιχε! ε!!οιι!ιειι!ι., έ8 Ι.Π18Ζ!Β !ό!ε!ε Με!! ιπέι° 
!1882Π0! Μέι; επιει ρα!!Ε ιπιπ!!επ ο!!χειπ ϋπ!ιέπγ!ε8 ΜΙ86 ο8ε!ε!ινέπγ! 
!ι!!π!ε!!ιιε!ε πισω! , ιπο!!γ ει' ρο!εέι·ὶ !ϋι·νέπγπγε! ει!!σπ!ιοιι!κ , 68 π' 88ο 
!ε!ινόπε!ι ρπ8ιω !όιό!‹·ι έ!!ει! ιπέι· !ιιι8ιιιο! ιΒόι·. 

*"') Α' $28!ΠΝ!5έΒ0Π , ιπε!!γι!!! ι!!ειι , ιι€γπιιιι! ει' Βϋπ!ε!!πε!ι εεγι!ι 
Γο!!ό!6!έιι!!! ., ΒΖό νει€γοπ , !ο!Ι‹ϋπ!ιπε!ε !ιι!ει!ι:!οπ !ιέπγό! έ8ι έ!!ει! Μπει 
!έιι·οιό ΐθ!!θ!!ΒέΒ0 6ι·πι!!!ι. Ειεπ 8ΖΒΒ8ὐ3έ€0! ει' ειοι·ο8ει!ι!ι έτ!ε!ειπ!›επ να!! 
528!ΗΚ!8όε821! ., νειέχι8 π' !6!ε!ιπε!ι πιοπ !ε!!θ!568έΥΒ! , ιπε!!γο! οι πιιιι€είτ 
ο8ιιρίιπ ει' ο88!ει!ιετ!ε! !6ινόπ)·πγο!ι ιπο888μιι686πε!ι !εόμιε!όπό! ,Μιιιιγ!8 
εΠα!ϋ! ει' !ϋι·ν6πγπε!‹ !ι8ιτε!ε!όπό! !οἔνεἰ8! νει!επιθ!!γ !ο!!ι·ο !ιπ!έι·οιιιι, 
πειι·ι πιο!! ἰ!!ςπ 688ιειειι·ιιι·πι; ιιιει·! ειεπ 8ιοιο8Ιι έι!ε!οιπ!ιεπ πιο!! ΠΗ!18!!· 
ΜΒ, ει' Μπι! !ιικ!όε Εἔ€ει· πι· ει”ρο!Βάτι !!!Γ58$ό€ !ει·ιπό8ιε!! !ϋι·νέπγόι·δ! 
π! ]θ!θ5 πιιιπ!ειί_!έ!ιιιπ πι! !18!Χ888Π 68ιι~ει·ε8ιι , απ!! πι ει·όπγε8, πεπι 
ρει!!Β σ' !ϋι·νόιιγο8 ετ!!ϋ!ο8ι όττ!επιί!! καιω' εάπι;8ιι! !ιι!ει_ἱι!οπ!!έ8!ιοι 8ιϋ!ε 
Ξέ8889 65 ιι€μιπιιιέι! πι! ει' Βϋπ!ο!!πε!ι !ιόριο!ό!ιοπ 68 π'!ιϋπ!ε!€8ιιε!‹ Μπ 
!;!!!ιοιιπ!!ει!πιπιέ8ά!ιτιπ !ε!ιιπ!ο!!ιο νεπιιι 8θ πειιι·8ιο!ώ8 88 Μπι 8Ζ!!!ζ81Έ', 
Ε8 νει!ό_!ά!ιειπ, π' ιιιιπ! ιι€γειππιοπ 8ιοι·ι!! ιπεε_ιε8γι!, πει οιεπ 8ΖΒΒ81Ξ!5ἱἱἔ 
ει! Γε! Μπι νο!πάπ!ι ι8 ι·ιι!ιέινει, !ιει ιπιπι!ειιοπά!!ει! 52€!!θ5 όι!ε!επι!ιεπ νε!! 
8ιιι!κιι!8ύ%ε!, νιι€χι8 πιοπ Μ!!! !ε!ιε!8έςἔο! !ιιι·πέπ!ι, πιε!!γε! π' Μπω 
!ό8πε!ι δΙΙ!!όΠδ'!θ8 65 8ιιι!›ει‹! !ιιι!!!ι·οιπ!ιι σ8ε!ε!ιο!!υ!ειπ!ι!ιο!ι 688ιε!εϋ!!ι-:!έ· 
8έ! θ$Ζ!!Π!ί 8εεεε!ε!πιόνθ! !ιε!έ!!ιει!3ιι!ε , έ8 π" ιππι€ππ!ωι! ειιο!8πει!ε !ό!ε!έι·ο 
και" ποιπ!έτο!έτε ε!!ιει!άι·οι!ιιι!ιιι!ι ; πιόιεπ8 ει! 16ι·νέπι·ε8 οι·Ιεϋ!ο8ι €άπι:8ι1! 
!ιι!ιιιι!οπι1έεπιι!ι έ8 !ιϊιπ!ο!!-ε!!ώνειέ8πε!ι !ιεππι1π!ε !ιο!χε νο!ιιιι. ΜοπτΜπι 
πιἱπὰειιοπεἱ!!ει! :,,!ιιιιιιέ€ι8 !έ;μι8!ι έι!ε!οπι!ιοπ ιά!ε!δ 8ιει!ι:ιι!8έεεε! !ι!ι·πι!π!!;" 
πιει! ιπινοΙ!ιοΒγ ει' !ϋι·νἐπγπγε! ε!·!επ!ιειϋ Ο88!θ!ΚΥ68 Μπι πιέτ! !ιι!ει_ιι!οπί! 
ΜΒΜ!!! πε!ιϋπ!ι εάπο8ιι!, πιινο! ει' ίΟΓΙΠέ828!!!δ! πγοι·! όι·ιό!ιι νέεγ-!ο!ιο! 



Ι. ότι. Α' π'οπιχιι6 Ιιι'ιιιιοτιοΙππ·δΙ έιιιιΜπιοειιιι 46 
κ 

86εϋπιππ νπειιιππό!έεπο πιιιιΙειιιι Κέιπ-πε , πιειπιοπι·ι ππιινοΙ Με πωπω Μαι! ΠΠ 
!ιοπΜποιπ πω» πιοιπι ωπποιωιπ, 'ε ιιιοΒ πιεππι πιπιο!άιπιιΚ; νε!όΒεπι πιει πιι€ιιεΙι 
όι·ιεΙοππιΒεπι νό0ειδ ειιιΒιιάειέΒιιιιιπ Μπι ω”, ΙιΠιι00Ν-ε!!πϋνωέεπο εειπι 
νοΙιιέιι!ι ΜέροεεΚ. -- Ιἶ8 ἱπιιιεπι ππιέι· ΜπειειΠι: Με), πι2οΒιιιι!π νόιοΚεάέ 
εϋ!‹ πιιεε ιιειιι εΠΠιιιτ , Μπι πι' ιιϋπιποΝπιεΙα ΚύριεπέΙιδΙ ει' ειπιπιπιάεέΒοι έΠπΙά·· 
πιοεπιπι Ιπιιόπνάπι ΜΜΜ οι 6πι!πόπιγι πιιπι€έιτ εΙόμόμειιεΙπ νίτπιπ_ΜΙπ , θε ρε 
ιΜι· ιιπιπιγὶνιιΙ ΙιενεεειΙιΙιό., ιπιινοΙ :ιι 6ιπΙιόπιμοε τεπτε!ι πι' Ιιει·ιιιοΜαιΙ ιε Μι 
ιϋειεΙπ Ιονόπι, Μαι νἐΙοΙ‹ειΙ6ε ιπιεπιπιπ πι' ΙιπιπιιιοΙπ πε Ιιίιπιποπτπο ΙπόρεεεΚ 
Ιεπιιιόιιο!π, 68 @Η ειεπι νέΙεππιέπιγ ΙπϋνεπόεόΒεπι εἔγ πιοιιι οειιιιέιι οπιιΒοι·ι, 
Ιιειιιοππι εΙεε·γοε ΒειποπιιοιπιΒεπἱ ΐοπιγπιδ πϋπνέπιγ ειιιΙεπιιΙοπιέΚ. 

25. Ω Α° /επιμόπϋ :ϋπυέπρ.πέ!εέ ὸϋπεο£πεἰεπεΙε ¦α_πάΙσπα /εΙυιι·πάσιι€. 

Α' ΐοιιγΗδ $ϋπνι5ιιγειέ:Ιπι ΙιιιιιιοΜοΙπ επ ο52ΜΙγ ειΜιριάιιειΙπ 
ΜιΙϋιιΙιΓόΙεεόἔόΙιω Ιπόροεπ Μι!ϋπιΜπ5Ιο ΓειιειΕπιι οεμειπιειΙπ: 

1-ε26ι·. Α' εύτοΙοιπι Μπι ειπε πάπια: ΚΜ πιει ειιιοε «Θε 
« Ο 7 3 

εΙοεγοε ΜιπιτεπεΙππο (ΜΜΜ ρυΝιοει , ρι·ινειΕπι , οι ΜΜΜ) , πι' 
ιπιιιιΕ ι. π. ει' ΜπιιτεΕπ έΠειΙ εἔγεπιοεοιι 'ε !πϋΖνωΙοπι νειιςγ ει' Γο 
πεπιεΙεπιι όε ΙπϋηιοΙ€έπι τόπεπιειι€ ιπιει€ει , ναι” ει' ππι:ιεόιιοε Μειω 
ροΙ€πιποΙπ , πω; ιιιιιιά ει' πωπω οΒγιιιτ ιιιο€εόπιωιιοΙπ. Αποπ 
Ιι›ιπι ε2οΜεΙιειιι νιιΒγοπι »η οΙο8γεεεΙποτ ἱε ιι° Ιι6:ΒϋιιιοτιοΚ Μιά 
ειέιιπιἰιιιἱ. .ΪοἔΒοΙΙ ΓοΒιιιιιιιήοΙππει πιόπνε οειιρέιι ιιΜι:ιπι ΙπιιΙϋιιΙπϋ2 
πιοΙ‹ , Ιιο€γ ει' Ιπϋ2ΒϋπιτετποΙιεΕπιι€γοΒΒ πόε2ἱπιτ ει"ΜπάΙγιΠεοιπε 
ει' ιιιιιεειιιοερΚετ ρωπι€ πιιιπιπΙ ει' Ιπι1Ιϋπι ΙϋπνὸπηΙιπιιΕὁεέἔοΙππιΒΜΙιἱ 
"ΜΒΜ ιι€γνόόειΙι Ιιοεεπε2ύιμίΙι πως ρεπποΙ, όε πιο” :ι° Μπιο 
ιιει!π ει' ιιιειθιέπιοε ι-ιΙδπ εΙεδεόιςε Ιονέ:ιι , ειπγόΒ τοΙπιπιποιεΙπ 
οεγοιιΙδεύπξπόΒειι, πι2οΙπ οΖοΙππιέΙ είιΙγοεειΒΒ Βιιιι€επόετ €τιΙοιπι 
ΙειιεΙπ. 

2-εΖοι·. ΒΙΚϋνοτόεϋΚππιύιΙΜπει @Με ι6ω1ι, όε ιπιιιΙειεπέεἰ 
ΙιίιπιποπτεΙππε (ἀυΙἱοιε οοιπιππιἱεεἰοπιιε οι οπιιἱεεἰοπιἰε), ει' ιιιἱπιτ ι. π. πι' 
ιπιεεεΖε€εττ τϋι·νόιιγ να” @Μι , "Η ρπιππιπιοεο16 ”νειΙ2. Ιω; 
Μι ΓοιπειιιιιιιοΙπ ειιιιιιιιι ΜΙϋπιιι6ει!π , Ιιοπ_ι;γ άΙιιοΒοε55πιοι ει' τσέ 
το!ι ΙιίιιιιετΠιοπι οεειΙπ τϋπνόπιγεεε€ό ιπιιιιιΜε επδΜΓομέε, ει' ιππι 
ΙεεπέειΙιεπι ρθω ει° τϋπνόπιγ ιπιειμειππάεέπει ε211Ιιεόμε @γειω 
ποτπιεΙπ ΓοπέγειιΙποΖάεπι πε πω. 

8-ειοι·. Α'τοΝιιεΙπιεπιπιέ$2επιππιππιειιιϋεύεέποιιόΖνεπιγοιπι 
Ιιει€γό σέε ιιγοιπιοτ ιιεππι πιει€γό πιίιπιτεττοΙππο (6εΙιοπει Γεώ πιει· 
ιπιπιπιεπιπιε , οι τπειιιεπ-ιιιιιΜ), ει' ιπιιιιπ τοπιιιόε2ειόπε ιιέ·ινο Μπισ 
ω” νιι€γ πιγοιπιοπ Μη” ιπιπι€ει ιιτιιιι , πι. ο. ει, 8γιΙΙιοεειι€, νειεςγ 
πιοιιι, πι. ο. πι' ε26ΙιοΙι πετειιΜποιιιΙείε. .Ιο€`τιοΙι ΓοππειιιιιιοΙπ Μι 
Ιιειιι ΙπιιΙϋιιΙι62δ, πιο” πι' πιγοιπιοτ Ιιειἔγό Βίιιιιωπε!πΙιεπι ει' Μπι 
τοιτ πετοιιιι6ιιοΙπ 'ε νιιΙύεύεέπιει!ι όε επει·2διόπιεΙπ Μπιγοιιιο2έεάπει 
πι' Ιπϋ2ϋπιει€εοε οἔγόΙι ιπιΜοΙποιι ω! ΗΜΜΥ Ιπι1ΙϋπιϋεϋΙππιεΙπ ιών 



46 Ι. Κϋκγν. ΒϋκιοΒιο!ε 65 ΜΜΕ. Ι. τ. ΜεΙάκο5κκ. 
52ετὶκ€ ει' 52εικτονότοΙκεΚ 65 ει' ΙεΙικεΙγ-ΙιἱίϋτΒό52ὸ5κεΙκἱ5 κε 
ΙγϋΙ‹ νει€γοκ. - τ 

4-5ιοτ. Α' _ῇο€κἱκΙ‹τει ΜτοικΙ6 νο52οόι-:Ιοιιι κειἔγ5έἔέτει 
κόπο 5ιΞΙγο5 65 05ο!εε':ΙγεΙυΒ ΒϋκτεΜοκτο, ει' ικἱκτ Ι. ἰ. @μω 
Ιω πω· Μεπιθ5 νοεγ ο5εΚόΙγοκκ νε52οάοΙοικΒε εμἱΚ. .Ϊοἔ 
Ικ-:Ιἱ Γο8κκκτ]οΙ‹τκ κόπο ΜΒΜ ΜΙϋκΒϋκκοκ, Μ” ωκωικω 
κεπό5εκκκκ 5π1Β5όμ5 Ιονέκ ει' Βϋι1ΜΜπ ωκεκιωκ, ικοκκόΙ 
κκἔγοΙ›ϋ ν·οέκοκοΙεκιικεΙ Γεκγοἔετἱ ]οἔκἱκΙ‹κΙ;, ει' 5ι1Ιγο5 κύκ 
ωιωκ ει' ο5ωκόΙγοΚκόΙ 5ίιΙγο5κΒκ Ιπ1κω1ό5τ, κ6ν5κοτἱκτ κει 
2:-5κΙώεικ ίοῇνο5Ζτο5όἔεΦ, νοκ5ικκεκε ικκι€οκ ιιτέκ. 

5-52ϋτ. Α' ΒϋκτεΜωκ κιε8Μ1ΙϋκϋΖκετότϋτνόκγ5$5€65εκ 
5πίκκέτε κόπο οἔγ5:ει·ἰὶ 65 1ϋκΒ52οτϋ Βἱὶκ€ο1τοΒτε(ἀοΙἰοωι 
5ἰικρΙἰοἰκ στ οοικιρο5Ηκ) , ει” ικὶκτ τ. ί. κ° ΜΜΜ πι” ο5ι1ράκ 
η;γετΙεκε8γ τότνόκγ52ομ5ι ΓυἔΙειΙ ικκεε5ΙΜκ ρ. ο. κ'τκοεύτο 
165 , νειἔγ ρεὸἱἔ ΜΒΜ 1ϋΜ› σ” νομ ΜΙϋκκΗ':Ιο κοικϋ ωτ 
νύκγ5Ζεἔ65εΒετ πιοε;ΙυΙιοΒ ΜιΙϋκΒϋποὶκἱ κ. ο. κ' 5οκκ5άξτ:ςκϋ2ό 
ΜΒ ρκ5ΜΙϋνό5Β0κ, ει' ι·κΒΙ65!)τικ 5Η›. - .Ιο;Ι›εΙΙ ΐοκεικειτ 
@και κύπω κιΜπιι1 ΜΠϋκΜ32ιιοκ, Ιιοιἔγ ει' ΙΜΒ52οπ1 ΒἰἱκτοΙτ 
ει' Ιϋτνόιιγ56τ165κεΙε κιι€γοκκ ειέιικι ΜΜΕ ει' ΜΒΜ τεΜκΜοΙε 
εἔγεκΙὸΙ‹ι Ιενόκ, κε€γοΜ› Μκωτέ5τ €ιπΙοικεΙ κκ ο5γ5ιε·τϋκάΙ. 

Ε;ΠόΜι·έκωι' 10ΒΒ52οτϋ Μϊκτοιωι 05525 κεικ ΜΙ! κανεπτκἰ 
ει' ΜΙικοκοΝ. Βί'ικτοτωΜωΙ , κι οεγοΠοκεεγ, οΖοΙ‹ ροώ8τϋΜ1 
ΜΙϋιι Βϋκ15ΠοΒ Ιονέκ. Α' ΜΙικο2οΗ ΒϋΠί0Π0ΙιεΕ (ΜΜΜ σοκ 
οιιι·ι·εκιἱε), κε η;γκοπικεΚ, ἰ5ιιιότοΙτεκκεΙ‹ (τυροιἱΙει) , Με 16ΒΒ 
κ‹-:ιιιϋ‹:Ι‹, 52οτο5κ όττοΙεικκοκ κκΙικο2οΙικΒκεψ (ἀεΙἱοτιι 51τἰοτο 
5οκειι οοκοιιι·ι·εκτἱκ), νέκτο ει: ὶ5κιἐιτεὶιοκω, ει' τκἱκτ πι” 
Ι18Υ8ΙΜ2011 ε" , να” ΙϋΒΒΓύΙο Μτ!ςγ οΙΙοκ Ιεϋνοιτειόκεκ Μ, 
κκ 0156 εεωκεκ κεγεικ ΐυΙμοτοΙ€εκκεκ (οοτιιἰκιιεικι), κ' ικά5ο 
ὸΙΙ‹Ι›εκ τκοἔκῇιοιτσκκειΙ‹ (τοΝοικ1η) κονοιικΚ. 

θ-5ιοτ,Α' ικοἔ52εἔειτ €ϋτνέκγιιοΚ κιτεκῇοὰτ5ἐἔέτιτοκἰκΕνο 
κωΙέικο5, 65 ΜΜΜ κίϊκ1ωτοΙετε ωι:ΙΞσω οοκιικιικἰει 58 5ρε 
σΜκι), 65 ροἀἰἔ πω! ει' ΙώτοΙε2ο1τοΙσο, πω: ει; ότειΙπκκΖοτ 
ΜΒΜ κόΖνο; ει' ικἰκτ τ. ἰ. ει' Βι'Σκωττ :ΣΙΕΜ “Η ει' Μϋτο!ε2ε1 
ΜΒΜ, νκ8γ κκ 6Μι!ικο2οΙΙειΒι·κ κόπο άκιΜκο5 πω! ΜΙ 
Ιϋκώ Βϋπόκγ 5258εΕεΗ ι1ιο15. 10€ιω11 ΐ0€κκε13οκι·κ κόπο ο' 
ΒϋνοΕΚεκδκΒεκ ΜΙϋκΒϋ2ιιοκ: κ) Με” κ' ΙώωΙοκειτο!ιτο 
κόπο ιΠειΙείκο5 ΒϋκΙεπεκει ει' 52οκτ Ι‹οτοκάκκΙ‹ ικὶκ‹Ιοιικεικϋ 
ει!εύτ 6τ6Μ35 σκάι· ἱἀ0€Ι€ι1ἱειΙκΙἱνκΙἰ›ἰ οΙΙοι1, κκ κμ;γεικιικοΜπι 
κόπο ΜΠϋκ ΒὶἱκΙετΙω καΠ€ ο5ει!ι ειιοκ ε_ΙΙεκ Μπα τϋι·νέκγ 
ΜΒΜ; τκε€Βο55ΖύΙκἰ>· Με οΠεκ κιοκ Μ1Ιϋκιό τ6:ν6κγ κοινα 
νοΙτ. κ) Ηοιςγ ει' Μ1κΙονίδ επ ύ!;εΙικειοΝεκπι @ινε εΜεΙέικο5 
Βί'ικΜΜ κϋκτοτό5ότο κκάτΒἰκεΙ‹ 5ότοΙικούττ, κι ιι€γκκεικοκτει 



Ι. Θ!! Α! !'ο!!γ!!!! Βί!!!τοττο!!!·δ! Με!!!!!!!οεω!. Μ' 

ι!ύινο ΜΗ!!! !!!!!!!επέτο μπω; σα!!! ε!ιο!ιόό!! νοηε!!!!ε!!ἱ!‹, 
!‹!!‹!!ο!‹ νωο!π!ϋΚτω!' !τ!ο€ε2οἔε!! !α!!ϋπιδ 16τνό!η !·ι-!!!ι!ε!νο 

ω!. νΠἔΥ 

26. δ. Α° |οπμί£ιΐ 16τυέπροαΜ Ι!ϋπεο!το!σιεΙτ !ει2Ιϋπ/ἐἰε απόάο- ώ 
ΜΜΜ. ή 

Λ!ώτι!!!!έ!ε !!!!!!!ο!!!πο!ε !α!!ϋ!!!ό!ε η!!!τ!ο!ε!!ει! (!!!οι!!!! 
οε!!!0!!εε) !ε!!ε!!!υ!ε, !!!ε!!γο!‹ο! ω!ι!!!!ε!!!ο νένο ε!!!άτι!!ε!!γ 
!!!!!!ω!τ 

1-ειϋ!·. Α' Ι!!!!!!ενδ οεγό!! Μ!!! εΖειΒυὸεὲἔε! έ!!ε!ρο!!!!!!»Κ 
!!!!πε!!!ϋεόεύτο !!όΖνο νεἔγ !ε!!οε ε2ε!!1ε!‹!ει!εἔε!! , νη!!! ρεἀἰ€ 
ιθ!!!!ωΖω πω! !!!!!εϋ ο!! Μ!!! !!!φοεο!!!ει!!!ω! !ϋκώ!!!!!!!!!!ωτ. 
.ΜΜΜ νε!!όε!!;έοε ,ε ἰἔε2ἱ ωωωιιωκ (ι!υ!!οτυ!π νε·τι!!!!), ω! 
ἔμιτ!όεέΒἰ 'ε Γοἔγε!!‹ἑ!!οε ω!ωωιω (ςι!ε!ε! άε!!ο!ιι!!!) !ε ε2ο!ε 
π!!! !!ονο2!!!. .!ο€ἰ!εἔ ε!!!!!!!!! Μ!!ϋ!!!!ϋΖ!!ο!‹, Μ” ει' !οἔγε!!‹-Ξ!‹οε 
!!!!!!!ο!! ει' επιϋεἀεέἔ !ε!!εεε686!!υΚ !!!ε!!!γε! !!!!!!!! εε!!!οείι! Κονο 
εε!!!›ό τυ!ε!!άο!!ί!!ε!!!!ει!!!!, Μ!!! επ !8ε!Ζ! 'ε ν!!!όεάἔοε !!!!!!τωτ, 
!!ϋνε!!!ο2ϋ!!:€ οπο! ε€γε!!!!! !!ϋι!!οιόετ πω!!! 6τ!!ο!!!ο!. ` 

2-52οι·. ΑΖ ό” ΜεΖπά!!!!έ!!ι!!‹ !α!!ϋι!!!ϋ2ϋ Γο!!ότα Μπα-ι 
κα!" !!!!ιο!ε (!!ο!οει!π!) πω! νέ!.!τοε (οιι!ροει!!!!) !!!!!!!ε!!, α' 
πω!!! τ. !. ε' Ιϋτνό!ιγε2σ€όε νη!!! ε!!!ιο!ιε!!Β! !!ε!ἔγἱε !!!!ε!τειιιι!!!ε 
!!!υ!!!ώεεέεό!!ε!!ι εά!τοεε! , να” ροά!8· νύ!!εσεει58 ν!!εγ!ε άπο! 
πιω!!! !!!υ!!!‹άεε!!εέ!ιε!!‹ !!!άκιμ ε!!!ε!! !ϋ!·!ό!!!. - Βεγό!!!τά!!!Σ 
!!!!!!‹! Η έ!τ!ο!‹εέ!ε!!!!!‹ Μπι! ει' νέ!;!!οεεόΒ!!ο!ε !εϋ!ϋ!!!ό!ο Γο!ιο 
πω! ύε !!ο!!!ε! νεπ!!ε!!‹. -- Α2 ε!!!!ο!εεάε!!ε!!ι Θε νό!!κοεεέ:8πο!ε 
Γο!‹οΖε!!ε!! , Με! π' !ϋτνόηγ!›οπ !!!!ο!ο!νο τω!!! !·ο!!!ύ!!ε!!ε, ε' άο 
!οἔ!!ε!!ι ωτπ!όε2ο!ότ !!!!!Βε!! το!!!!!!νο, ε' νό!!!οεε6€ταπό2νε 
ι!”ε!!!! ει' !ϋτ!ό!!! !›!!!!!ει!ηυ!‹ επ απ!! ίο!π!!!ο!! ΜΜΜ!!! ι!ε!!;γο!!!! 
πω! !‹ἱεο!!!! !!!!!ε!ὶ!εὸἔ1! !ώνο1Κο2!!ε!.6εό!!ό!, ε!Ζ ι!!!ιο!!ε!!8τε! 
!!όινο ρω!!€ ε!) πο!! !!ε!εδ ετδι!οΗ , !!!ε!!γε! ει' ΜΜΜ!!! ε!2 ε! 
!!!6!!ειι !!ε!!ο8νι! , ο!!!ε!!άτο2.ν!! , 65 νόι!::ετο!!!!!!νε νο!!, !!ε!”ο!!!! 
“Η Μεο!!!! Μ!!!!ε!!6ε!!ἔε!›6! Θε !!!ι!!!!‹ε!εεάἔ!!!!‹5!, - ό8 Ι!) 
ιι€γι!!!οιο!! ΜΒ!! ε!·ί!!!ε!ι !εϋ!!!!γο!! Μ” ι!ο!!ε·2ο!! !!!ε!ό€!!!!ε!ϋ 
ό8 ε2ϋ!!!ε!ο!!!!! €οποε2!όΒε!!·ο !!!Βετ!δ το!·ι!!682ο!έ!!ϋ! !ο!!ο! :τας 
!!!!!άτο2!!!. - Α'!!!!!!ω!!!·ε !”οτ‹!ἱ!ο!! !!ε!εϋ οτῦπο!‹ ΒΖθΠ Επιπέ 
ειο!ςΞ! ε' Ι!ι!!!!ενθ!!ε!ι ο!!!!!!!! ό!εΙο έ:ε ει' Ι!!!!!τε!τ νἐἔτοΒι!!· 
Μεά!!!!Κ !τ!6‹!_ῇε! ότι!!!ε! ο! ; ε!!!!!!!!ε ει' Μτάόεοε Μ!!!!εα!!επι ω!!! 
νενδ !!ε!!!!ε!!ύεέεά! 'ε !!!ιι!!!ιάεεείεε!! ρε‹!!8 ει !!!!ετε! ε!!!!!!άτο 
Μεά!·ι!! 11όινο !!8·γει!! ει' Ι!!!ητο!!!!ο!ε !!ερ;γο!!!! ν!" !‹!εο!›!! ωσε 
ίο!!το!!!εύ!!ό!, ΜΒΜ »ΜΗ !ιονύε!!!!έ: νἱΜἔοε !!ο!έ!έε!!!!6!, ε' 
ν!εω!!!!τ!ό ο!ιο!!!!ε!!ι !!!ε!!!!γ!εόεό!!δ!, ει' νύμε!!!!Μετε! Πάπα! 

κ 



48 Ι. Ι(ϋπιιν. ΒϋπτοΙ.ιο!ι έ8 ΜιιιτχΙ. τ. ΑΜΙάπ05ιιπ. 

ρθω ειπ οΙΙιάτικιπιιό ειιιιιιάειΙγο!ιπεΙκ πειΒιγειι€άΙιύΙ 68 εοΙ«Μέ 
μπω, 'ε ει: ιππιιΙειτοΙιπειιι Θε κακό ιιιιιι€6 ο!ιο!ιιιιιΚ ΙιωΙιειτόεΕι 
πω( εγοιι€6ΙιΙι 6ε21ϋπιόεέψδΙ ιιόΙΙιωμι!ι οΙ ι*Ό. - Α' πιἱ 
ρθω ια πΙιιοΙιειει€ιιιιΙι όε νε5£ΙιεεεόἔιιοΚ ΒϋΙϋπΙιΪύΙε πωπω Η 
Ιειἱ : οι ιίιΙποΙιεέποιεωοποει·ο ΜΜΜ ιιιτοοιιιε), πει ει' πϋπτενθ 
ποπ πϋπτωιετ ιενέ: ιπιι€έπιιΙι οπεΞΙιιΙ , ιΜΙΙγ τόΙοΙ6ΙιὁΙ Μινω 
ΙιοΖεττ, 65 ποιπ-ερρεπειστο (‹ΙοΙιιε ιπιιιι·οοιιιε) 'ε ει' τετιπϋΙ πιει 
ι_ι;ιιΙιόΙ `όττΙιειδι·ο, Μι Μπι απ πιω οΜ·ΙιιΙ, ΜΜΜ οι” πιέε 
1ιίιιιτοποτ, ιιιεΙΙΥπε!ι νι'επτεΙιειΜεάι·π πιιπάιι2οιιιιιΜΙ οΙΙγειόπ 
ΜΜεΙωτ ΓοτάΠοιτ, ιποΙ!γεΙιι·ΒΙ εΙϋτο πωπω, ΜΗ ειποΙιπόΙ 
επιιιιιιιιιΙε ιε ΙεΙιωεόεοε να” @επ επϋΙιεύμε Ιιϋνοτιιοππἰο. 
Πο” σπιτι ιι€γιιονοΖω Μιιι-οἔγοιιοε έΙποΙιειέε πι νειΙόΙκιπ 
ιιιιιιι·πιτΙιοΙι @Με νιι€γιε νειΙ6ειι€οε ειΙποΙιεέ8·, οιιιιιιιι τοΙειι!ε 
Μ: ιΜΗ ιΙΙγοιι εευιΜιι επ 6ιτεΙειιι ει' Ιϋι·νόπγιποπτειι·Βέει·π 
επϋΙιεόΒιοε ιππιιΜΙ!ιοάπεάτ ιιιε8Ιει1ε, Ιιθνει!ιοιόΙ08 ιιι'1ϋτνέιιγ 
εόττόε Μιπ ιιιιΜΒ, ΙιειΜπι ιη ιι!ωιι·ιι€πεΙι ἑιέπο5ἑΙιόΙ ιότΦόπΕ; 
Με βι·ιιΙνέπ οι ἱε , πο” ει' Μ επ ΜΜΜ ΙιοΙιιιοΙτ Ιιιιιιιιιιόειι€π 
Μπιτ Με2ιιάΙπι ει!ιειι·πι , ΜΜΕ πι ιι€γειπιι2οπ ο!ιιιιιΙι επϋΙιεύμε 
ο!ιοΖωάι ΙεΙιετεΠεπ Μπι ιιιΙιιιτπιιι "****). - ΑΖ οΒγοποε άΙποΙ‹ 
εει€ ιονέΙιΜ , ει' ιιιιπτ ει, Ι)ϋπτοΗΜΙι οΜΙύ!τόιοΙο πω· ει' εύι·ιδ 
ω" πω νιι€γ :ιωιΙειττ τϋι·τι-Ξπι , τι” £ε£ι°ο£οΖὅ:ὅΜ (ιιιιωοεάοπε) 
ό8 Μ2-α!α:Μα (οοπ0οιπιπιπε); π' πιἱπι ρθω νειι€γ νιι!ιιπιοΙΙγ 
Ιιικοιιγοε ΙιίιπτοΝ νιι€γ ει' τότοΙΙιδΙ ΜινειΙιο2Μιδ 86ΙιΙιι€Ιε »ιω 
τυποΜιδΙ ΙιειέτοπιιΙΙειπέιΙ ιιΜι·ιπεΙΙγιΚ ΜεΙοτι ΜΜΜ: πω Μπά 
τοπο2ι 68 Ιια£ἀτοω£Ιαπ έΙποΚεάμει (ιιοΙιιε ποιοι·ιπιπιιιιιε ετ ΜΜ 
τοι·ιπιπιιιιιε) ειοΙιοιτ οεπιιιιιιι.-Α'νόιΙιεεεόΒιιιεΙα ροιΙιε Μι Μ 
ιιιότ ΙιϋΙϋπΙιϋιτετιΚ ιΜ8 ιι“!οπγιιδ τϋι·νόπγπεΙι ΗΜ: ει' ΜΜΜ νότ 
Ιιυεεό€ε2 (οιιΙριι ειιιιρΙοχ) ό; οι άΙποΙιειι€-Ιιεικιι·οΖωι νόΕΙιεεε68οι 
(οιιΙρει άοΙο άεΙοι·πιιπειιιι). ΑΙποΙιειέπειιΙ νε€γοε νει€γιε έΙπο!ι 
εύπ-Ιιεπειτοπιιι νόιπι-ιεε6€πε!ι ιιιοπάειιιΙι, ΜΜΜ ει' Φϋτνιέιιγειειιδ 
νειΙειιιιεΙΙγ Βιπι·πγοεπίιπτετιετ Μπι τονέπ, ω οΠγειπ τοπεΙε·· 
ΜΙ ΙιιιΜπ ν68Ιιε2 , ιποΙΙιμ-:ΙιτϋΙ , πει ΙιεΙΙιειΕό5έπι1Μιτ ΒιοπάοΙόιπ 
Μια: νοΙπιι, ειιΙειτιιιιιιι, Ιιο€γ Ιιε·ΙΒΙϋΙε :ποπ ωιιιωιι κ επι 
ΙσπιεΙΙιοϋΙι , ει' ιιιοΙΙγ νειΙύΙιειπ τοειιοΚ ΜινοΕΙιοΜιτ Η. Α' 
ριιεεωι νό$Ιιεεεύε ΜτΙιε ειι όι·τεΙιιιιιπΙι 16ι·νόιιγιιιοιμιιτιάει·ιι 
επιΜέποε ιιιιιπΙιύεειι€ειπιιπ ιπιπΜπ ΙιίιπιοποιόΙιιΙΜεΙο ιιέ·ΙΙιιιΙ 
τϋι·16ιιι εΙιιιιιΙειεπτέεπΒιιπ Μ!. - .Ιοις!ιι:Ιι ΐσ€ειιιιιτιοΙιι·ιι ΜΖνο επ 
ιἰΙιιοΙιειΙἔ ει° νόΙΜεεόΒΜΗ , «Θε επ ιιΙποπειι€πει!ι νη” ΜΜΜ 
εύειιυ!ι ΙιιιΙϋπΓ€Ιε Μιιιοι οιιγιιιιιε Μπι ΜΒΜ ΙιϋΙϋπϋϋιΜΙι: 
πω” επ ό” ΙιιιεπιιειΙάεέπιιΙι ΠἱὶἔΥΟΙ)Β νἱεεΖΜΙόεο πιιειιτει' Μπι 
οεΕιΙ τιιΙει]άοπιτάεπει!ιιποπιιγιεόπότε πόΖνσ επ ιιΙποΙιεέπει' νότ 
Ιιο556€ει, οι άΙποπεειπ-=ιιΜέτοιω νωποεε6€ ει, πωπω ιαπ 



Ι, ΕΜ. Α' ΐοπγπϋ Βί'ιπιο11οπτόΙ ΜπΙπποεππ. Μ) 

Ιιεεεέπει, ει' ΜΙ6πΜ6Ιο άΙποΙιεέποπ Μπι επ επγοποε ει' πωπ 
επγοποει, έε υπ οπγεποε πΙποΙιεπποΙι Μπι π' ωιωι ιιιεπεΙδιό 
ει° ππωπιιιι ΓεΙπΙιππΙμι. - Α' ιπἰ Μετα π' πιπέτοποττ 68 πει 
τέτοιιιιΙειπ πΙποΙιεάἐιοι ε' τόειΙιεπ ἱΠΜἱ: Μι π'Ιιππιι·οπέιε πόΙΙιπΙ 
οπόΙπΙ το” ΜΒΜ ΙιππτΜΜι ΜΜΜ π' επΙγοεπΙιΒἰπ ΙΜεεϋΙΒ, πι 
πι-ι€γοϋΙι πιέποεύΙ πεπι ιπΙιι]ιΙοπίΝπιππτιπ ιι€γέπ, ΜΜΜ ππγειιππ 
ιποεπειτύι·οποπει!ποπεππΒιιΙ πϋνΜιοΜΜ νοΙΜι Μ; πο, πει π' 
οεοΜΙγεΙιπιπ @Η νοΙππ Μιτε, πι π πιιειι·πιπππ πιι€γοΜ τσιπ 
Ιοττεάεπ πιιΜτ ππεγοΙιΙ› ΜΜΜ! Ιπιει]ποπίτιπιπόπ , πιιιιιΜι 
ιι€γπππι ιπεπιιιιΜτοποιτ πΙποπεέπιππΙ τιέτοιοτι νοΙπει. 

3-ε2οτ. Α' ε6Νέε ΐοπιιππήιιι ιοΜΜνο , ντιπ), £εϋοεεἀέεΙ›ο 
πω» 'ε νόει·οπιπιο1τνπω 28Μ388άέ8 ΜΜΜ πιαπιιἰ£ ΜΜΜ (άσε 
Ιιοτππι οοπεπιπιπΜπιπ οι ποπ οοπεππιιιιΜππι). ΤοποεΜόεΙιο 
πιοΜπεΙι πιοπιιΜιπ νπΙπιπεΙΙγ πϋΜΜι, πει επ :ΜΜΕ !ύτοειτόεύτο 
Γοι·άποιτ οεοΙεΙινόεοπτε επ π' ΐοππιππτ, πιοΠγ ποπ Ιιἰποπγοε 
ΙιπΜειτοτ Μιι€γιΙειε τϋπάΙοτεεεό πω , Μάι· νιιΙ6ειέ88ειΙ πεπό 
νεΙΙιεπειτ , νειεγ Ιοπειι:ΗιΙι ειπππΙι οΙΙιοτπΙΙιειΙοπϋΙ ΙιεΕι6νΜ 
Ιιοιπιο ΜΙ! Ή”*Μ). -- Α' ιοΙ]εεεπόπ πόΙΙιπΙ πιιιτπτΙι Μπωιι, 
νει€γιε ει' Μπιόπ ιϋτεΙινόε (οοπΜπε ιΙεΙιπποπιιι) ρΜι€ π' 
ΜΜΜ Ιέιθειτέεύτο Γοι·πποπ, Με ιπόπιε ΦϋΙιόΙΜοε “ΜΒΜ Ιό 
τεΙτ Μπι "Μπι οεοΙοπνόπγεΕποπ Μ!. Α' ΙιπΜόπ 16ι·οΙινόε 
Μπι ιιιιΙϋπΙιἴύΙο ΓοΙιο2ειΕπι Ιοποτποπ. ΝόιπεΙΙγεΙιι επι Μπα! ό8 
ππωπιππ ιότοπν6ετο (σοπΜπε τεπιοιπε οι ρι·οκιιππε) 0ωπιι, 
,ε ΜΜΜ ΙιέεππΙΜπόΙ πιεεπάΙΙτ ,ε ΜεότΙοΗ (ποΙιοΕπιπ πωπω 
τιππ), ειποΜ ΓέπιπππΜΙιππ πωπω 'ε πιεπΙιο2πΜτ(πεΙιοιπιπ ιπ 
οποπιπιπ) Ιιπιπεππι3Ιι πονοιἱΙι. Μπεοπ επεΙιΙιοπ Μαθε Μ" ίο 
ΙιοΜποτ ππιπιπ,τ. ἱ. π' €6ΜΙοιοε "ΜΒΜ ει' ΙιππιοιιοτιοποεοπόεΙιο 
ΙιοιΙππύ 26ι·οΙινόΜ (0οπΜπε ροτΓεοϋπε) , ΜΜΜ ει' ΒϋΜονό 
ιπιι€ει τόεπόι·δΙ τπιππεΜ ιπεπιεπ, π' ιπἰ οπέιΙποπ ΙιππτΜτύποπ 
ιειωιιωέω εεπΙιεόποε , 68 ποπ Γο8·πππτ, πιοΙΙχΙιοπ π' Μπ 
ιΜτ τέιι·εγάτει πύπνο Μ! , σε ό ει!ιετπιπιπ πινπΙ1ϋι·τόποΕπόΙνει€γ 
νειΙειιπεΙΙγ ΜΙεό οΙι ΜΜΕ Μπι πϋνΜπεπειι πο. Ιΐε «ποπ τότοΙι 
νέει £ϋΙεέΙο£εε ὐἄπ£ε££πσΙε (ὸοΙἰοτιιιπ ρετΓεοιπιπ) εποπιάΙι πονιππἱ; 
ιπεΙΙγ ποναει ιπιπάειποπέΙιπΙ, ιπινοΙΙιοΒγ ει' Βϋπτειιι6ΙιόΙο 
τεεεόεό!ιοπ π° πΜπεΙι επποεπει58ππ ΜΙ :ποπ Γοπιιππιπππ, ιπεΠγ 
ει' ΜΜΜΙΜ ΜΜΜ” πω, ιποΜϋιΜΜ ΙιεπϋνειΙιο2όεο ἱε 
πιπππινέιιτπτύ, π' ΜΜΜ Γοι·πό Μρποιοτ ροΜοεππ ιπεπιπιΜ 
τπινπ Η Μπι Μ; ιπεΠγ οΙιππΙ Γοπνει όπ πιτ ιπΙιέΜ α!ιπππΙσπ 
νπἔγἱε $ϋτε!ινόετο πόενο £εῇεσ Ιιιῖπ£ο££ποΙι ωοΙιοτπιπ επιιιοο 
Με οοιπρΙΜπιιι) Γο;;οιπ πενειπι. - .ΜΜΜ Γοεππει0]οΙιτπ 
πόπνο 28 Μιπτε·πποΙι πι όιπιοΙιΙειτ πιΜοΙΜΜ ειπΙπιιπ ΜΙ6πΙ:ϋ2 

ποπ οεγιπάΜόΙ , ΜΥ 3οεπἱπΒπιιπ Ιόροεϋππόπτ 26νεΙιεπ6 νε 
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ειόόόΙοιό ΜΜΜ , πιόΙΙγ ό' ρ0Ι€έτἱ Μίτε:ιεόε ΜΙππόΦό ΙιεΕεΙιιιό+ 
ΜΚ όεγόόϋΙ εποΙ€έΙ ειΙόρι1Ι , ει' ΐόΙ ιιιυι1ΜΜπ Μεγοπ ιππωι 
ει' ΒόειϋΙόΕπόΙ πιότειάοΜάΙ . ει' $ϋτόΚνόετό πό2νό τό!]όε ει' Μ! 
ιιιυπΕιόΒόιτι ΒόεγοΠπόΙ , όε νόμο ει' Μ]όεεάόεϊιό ππιόπτ π' 16 
τόΒνόετό :κόπο τό!)όετιόΙ ἰε πε8γοΙ›Β Μπτόιόετ ότε!όπιόΙ. 

4-828Ι'. Α' Βόιπόνό ΒείοεΙππ1όεόπεΙα ΐόό]ότό πόΖνό πω· 
ΙιόνόιηόΒόπ κι" Μό ιιιιιΙνει ίεΙΓόάϋ2ϋΙΙ. Βόπιτό!.1 (ἀόΙἱοωπι 
ιιοτικιΙό ετ Πόετόπε νόΙ Μπι) ; α' :Μπιτ τ. ἰ. ει' Βϋπιόνϋ νό8γ τότ 
τότι ΒόρειΕοτι π" Πόπη. '.Ιο8Ι›εΙἰ Γοεόπε1]οΒτει πιόινό ΜΒΜ 
Μ1ΙϋπιΜΜπόΙυ Μό" ει' Φωτό" Μισο” Μὶιπόνότ, Μ Ι1ίϊτι!όΝό 
ει3ΙγοεεΒΒ, πόικιόεεόεό εοφ όιόΙπιπΙΜνότι Με: , ο” ΙιόΙγϋόπ 
νεη;ςγ οπτιειπιὶ ΓυΜΜιι “ΜΜΜ όΙιότΙεὶπόΙε Με επειΒόιό ΜΒΜ ; Πο 
ΙοΜ πιόειΒόρ ει' ϋόίοἔέετ, ει' ΓόΙεόεεόττόευόΙε όἔγότ!όιι ό” εο 
ιιοεπόττό8 Μνόνε , ΒἱττοΙιοε πόικιόόόΙιτό ηόινε ει' τότνόηγειότϋ 
ππο8Ξάό2όεπόΙε όε όΙιιιειτοειαιΙόεπόΒ νε” ΙόνόΙόεΠόεπόΙι Ιω; 
εύΙγοεΙ› ΒϋπιόΕΒόΒΒόπ ίε πιἱπἀότιΒοτ ε211Ιιεό;; πιόἔόΙὅ2ι1ὶϋΒ. 

5-ειϋτ. Α2 Απο! όΙΙιότότοιόεόπωΙι ιτιόό]άτο κόπο να” 
1ιιΙει]όοπι ἱιιὸιιΙεπΒόΙ νει” πιόε όΙωΙ ΜΜΜ όΜιτει€τόΙ όΙΚϋνό$ότΕ 
Βόπι€όπ. .ΙοἔΒόΙὶ Γοιόοηε1]οΒ εΒΜπι ΜΙϋιπϋϋιό: Μ” ει" πιιΙεη 
όση ὶιιἀιιΙΜΒόΙ όΙΒ6νόϊόΝ Ι)ϋηιόπ επ εικότόιιιεΙ‹ ιιό8γοΙ›Β τοπι 
ΙοτΘεόιιζει Μπι ει' πιόε :ΗΜ τόΜττ όΚότεΙΙεΙ ΦόιότόπιιόΙ πει€γοΒΒ 
€όποει3Ι $υΙε]ὸοπἱιτετἱ!‹. νόμο 

θ-ε2οτ. Α'Ι›ϋπτόπ ε:ότ26]όΩ €όΜηινό εοΙι ΒϋπιτόΙτόΚ και" 
ΒόιϋπεόΒόΒ νε8γ όεγόε ε2όιπόΙγόΙε ΜΒΜ , όε ρόὰὶἔ να” τέτ 
εειΜ«ειΙ να" τότεόΙε πόΙΜΙΙ ΒόνόττότπόΙκ ό!. .Το€Ι›όΙὶ ΐσ€ωπιτ 
@Και ιιόινό ει: ΜπϋΜ6Κ ει' ΒϋΙϋπϋεόἔ, Βοξ” ει όἔγόεϋΙτ όι·δ 
ηε€γοΙ›ϋ νό82όΙΥΙγόΙ ἴότιγόἔόινόπ _ῇοἔειἱπιΙ‹ ΒόΙοτεάθμότ, ει' 
Κ62ϋπεόΒόΒηεΙε κι” 65ειεε26νετΚόΖωτ τείι·εεεόεοΒικιΚ ΜΜ 
1ότιόἱ!‹ εΕιΙγοεόΙ›Β Ιπ1ιπόιόετ ΙεἰνόιιιιεΙε ό8·γόε ε2εωόΙγόΚπόΚ 
Μ5οπΙύ ΒϋτιΙό£τόἱΒπόΙ ***""Ν). 

"ή Ί'ιικΙόε νιιοΙτό1ἱοΒ πι· ΓόπηεωΙΕπόπ πιιιιιΜψι 73, 6ο '75-Π‹ Ιερμιἱιι οι 
έΙιιοΚεάΒπισΚ'ε τοεει επίπάόΙωειΙε όε νόΕΚόεεόειιόΚ ό' Ιεϋνό1Ιαιιδ Ξετιιόττό 
ΜΜΜ ό3]ει: ΜΧ: έΙποΜέε, ιι€Υπιοπά , :Η ει!ωτότοπΚ οΠγ 1ϋτνότη!ε!όπ 
οεό!όΚνέετό Μπέι·οιέω , πιό!!γότ οΙ!μπτιειΕ εΙό"ό όΙὶεπιότιϋπἱι ; ει' νότ 
Βοεεέ8 (οιιΙρόι) ρεἀἱἔ ει ε!ωι·ΜπιιΙκ οΠγ ωοΙεΙινέεκό να” ό!πιυΙόεπέετε 
Βει0όι·οιόεει , πιόΙΙΥπόΙ‹ Μι·τέΚοηγ Ιιϋνό$Κόιπιόπγόἱτ ει' εεό!όδινδ ΗΝ! ειστ 
εειΙοηι όε όε2Με2πόΜε άΙΩειΙ «πω Ιά1ΜΙ.Μ, όε όΙΙότίΠιόΝό νοΠιιι.“ 
Ειόπι ἱειηότιόιόεόΙι ειόι·5ιπ, ΙιειΒέι· ειόνειὶΚΙπιπ ει όπγόἰτητὅΙ Μ1ΙϋπιΒϋιπό!ι, 
ό' νόΕΚόεεόε πιόΒἰε ειἱΜό πι ότιόΙτιιϋπΚ τηιιι1Μίωόεέη:ιΙε ΙιἰέιιγιἱΜπ ., οι 
έ|ι1οΙιεόἔ ρόπϋΕ· ει: ει!ωτε1ιιπ!ι ΒόπισεάΙπιπ ΓόΜιἰΚ. 

Μ) Αι Ι'?θΙ-‹ΙἰΚ ένἰ οτειέ€οε νέΜειΕππίπγ Μπι! κι έ!ι·ιοΜέ8τωΙε 
ιιιἰηά ει' νόι!ιόεεό8πόΙε Πάτοι” ΐοΙιοιειΙέ£ ]ό!εΠ Μ. Α' νἐΙΒό5εόἔ ό!εό ΐο 
Ιιοισι1έπεΚ καί , Μ ε' εεό!όΜόε έ.9 ίοΒιιπόψι ω” ἰΕόιι Βοπιό!γοε νοΙ0 



Ι Επι. Α' ΐοιιγιιδ Ιιι'ιππειτοΙιτ($Ι πιιιΜποεπιι. 51 
οι οεγ!ιοΐπεεέε ; πιέιισάι|ιπιι|ι, Μι π' νιιΙόΙιππ ιιιοετϋι·ιέιιτ εέι·εΙσπι π' οπ 
Ιε!ινέιι!ιδΙ Μιιιιιχειι ΒόνοΠιοιΙιοτει.8; Μιι·ιιιππιπππΒ, πει ει' ιιιεει.ϋι·τόπτ 
ιιέι·οΙειιι ΙιεΠ$Ιο π' οιέιύ! νωπό! Ι«ϋπιιΜΙιΙιεπ ιιιϋΙειιιεΙΙιειέπ. - Αι έ! 
πο!ιεύει·ει Μινι ρθω ε!εϋ ΐοΙωιπιπΙ νοειι , πει ει' Ιιππτειι ιιιππΙιιιΜιιΙιοπ 
'ε οι οΙιιιόπο!ι ΓοΠιιιΙιοιιοόέεάΙιππ τέτετεπ; ιιιέεοάιΙιπΙ, Ιιπ ει' Μιιιτονό, 
οΙιιιό_ῇε εεπιπιι πει€γοΒιι ιιιιΙιοιέειΒιιιι Μπι Ιονέπ, Ιιόειιτιππι·νει ειοΒέ πιο8 
ει' τϋινόιιγι; Ιιπι·πιπάιΙ«πινέετε , πει ΒϋπιεπόΙ νιειιιιιιιιι·ιό 1ϋΙιΙι Με _ιεΙοπ 
νοΙτ, έε πιέ€ιε ειόττέρωε!ι :ιι ειιιΒει·ιεό8ποΙκ έιι ροϊεάι·ι ειϋνειεἐἔτιοΙι 
ΜΜΙέπει. 

*Μή ΤιπΙόιι νποΙιειιοΙι πι· ιππιιπέιπι·ιππ 80-ι!Ηα Ιειρ]έιι π' Μπι επικι 
Με είΙποΜέεοι ιιιιιιιέΒιιπ εΙΙεπΙωιέιιι ΐοἔΙπΙόΙιέριειπεΚ @Με ειιοιιοΜιόΙ, 
πιειι π'ι.ϋι·νέιιγπγεΙ εΙΙσπΙιειΒ σεοΙε!ινέιηιιοπ οιόΙιιΠόιεΙο :ιι άΙποΙωάεππΙε 
Ι6ιιγοπέ!ιοι τπι·ιοιιιι.-ΑιοιιΜπ πω: οΙ‹ειὐέεει πι ιίΙποΙιε68ππΙι ιιΙππΙπ εω 
ιοι·ιειιιτειτ ιεπιέΜειέιιέΙιδΙ Μπι ιΒιιιοΙΙι:ιιό; ιΜιιτ οι πι άΙιιοΙιιιέ€πιιΙι Ιό 
ιιγοἔέιιι-ιι οιιιι!ι ιιιτΙιινάιιιιι πιο8,!ιοΒγ π'οεοΙε!ινδ ποπ καιει, πιεΙΙγι·ε επιπ 
ι·ειι_ιιί8 εΙΙιιιτέτοιέ ,πϋι·νέπγπγε! εΙΙεπΙιειι'5ποπ οΙιειιιετω Ι68γοπ. Με ιέι·ιιΙ 
τονίιΙιΜ πιέ8 ει: π: πο” $πόόε ΥποΙιειιοΙι πι· πιππΚέιπππ!ι 84-άι!ι Ιερ 
_ιιίιι_ειι ά!ποΜέετιειΚ ιπεεν:-ιιιέιιέ!ιοι ε!όεεόεεεποπ πιοπό]ει , Μι π' Βϋπιενδ 
ο!ιοιιιει·ι : πο” ει' ΙιπιιιεττπεΚ εΙΜινε16εεΙιοι· ιεπόπεΙε ιόι·νόπγεΙ!επεεεέ8ότ 
ιεΙ_ιεεειιι έΝέΜι,. 65 ιιιόΒιε ιιιιιιειΙε νό8ΙιενιιοΙ6Ιιει Ιέρεττ, Μπέκ ιιιιιιιι|ε 
οιέΙπιιέωιέτ πγιΙιππ πιεε Μπι ΜΜΜ ιει.- Αι πιιιιπειιέΙιπΙιειιι, πο" 
π' πειιι-εεγεπει ιϊΙιιοπεύεπιιΙι πιοιι ιειιιέι·ιειέεε (πειιιιιιιο) ,- πιεΙΙχετ 
ιπάόε νιιο!ιοτιοΙι πι· οΙδΒοήεειτ , 'ε πιεΠγ ειειιιιιι ει' ΙιπιιιονΙΒΜΚ Μπι οικι!ι 
Μάιο: , Επι ιιιιοιιχοε εέι·Βόει·ε ι:ιέΙιό τειιέΙιὶΠ πιέιι οΠγ ιιέι·ο!επι ειϋΙοιτιΙοτι., 
ιιιοΙΙγει νιιΙόΙιιιπ ΜΒΜ Μο” , ΜΜΜ ιιΜιοι· πι πεπι-σ€γοποε έΙποΙαούμπ 
Ιπιάσπίπειτιπ, Μι πΙιΙιόΙ οΠγ εόι·οΙοιι·ι Ιώνετποιοιτ, πιεΙ!γει ΜΒΜ: εΙδιο 
ΜΒΜ σε:ιΒ Ιειιο1εόεεε Ιειτ νοΙππ ,- ποπ πιοΙεό τόειότε πέινο ιΜ8 
Μπι πι. 

”'·"') Τπτ!όε νποΙιειὶοΙι πι· ιιΒγιιιιιιιοπ ιππιιΙιέ_ιέπει!ι νει-αεκ Ιειρ_ιέπ 
:ποπ οεοιει ι: άΙποπεπ88πΙ νεἔχεε "μπε έ!ποΙωά8-πειτέι·οιτπ νόΕΙιεεεέ8 
Μι ειέιιιιήιι, Μι π' Ιιἱἰιιιονδ νιι!όΙιππ εΙόι·ει Μπα: ΙιοΒγ ωτ26ΙιδΙ ειιιιιι 
ιπέιιΓόΙο εέι·ε!ειιι , ιιιο|Ιγ 8. ι. νιι!όΜπ και Ι‹ϋνει!ιειειτ , ειπΙοπιιοπι Γο8- 
ΑιοιιΒιιιι πο" πω εεετιιοπ Μπι νέιπειεέἔ , Ιιειιιοπι νιιι65έεοε έΙποΙωάε 
Έσω;; Γεπιι , πι ά!ποΜέεπιι!ι 68 νέΕπειιεέεπε!ι πιιιιά έΗειΙειπι ιιιιιιιιΙ Υπο!ιο 
ω» πι· :ΗΜ ε|δτεήεειΙετι ιειιιέιΜόεειΙιΙιδΙ ΜιεΙειιΙα. 

“Μ” ΝόπιεΙΙγειε νποΙιοιιοΙι πιι·πΙ ει' Ιιππτειιπεπ τεΙ_ιεεεάο1ιεόΒό0 
πεπι ει' ΐοειιππιπειΚ πι08ειϋΙεπιιέεέΒεπ 'ε ει' εέι·ειεπι ΙόΙοεπιιέΒεπ , !ιιιΜπι 
ει' Ιιπιιτειι ιϋι·νέιιγ έΙΩιΙ Ιιι_ιεΙεΙτ ιοΒγειιιεΙι (ιιο€Μ) 'ε Βόιγομιπο!ι πιεἔ 
Ι6πέ!ιοπ ΜΙγειιπ π", πο”, πει ει' ι6ι·νέτιγ νιιΙιιιιιεΗΙγ ΙιπιιιεκπεΙε Μάρ 
Μιέπει'ε πιοιι Ιιππτοπ ιϋι·νόπγ-ιιιι·:ειιππέι·οιω Μπωτέεόποιε ει!!ωιΙιππιέεέ 
Μι π' μπαι 8ϋι·οΙινέει εΙόμόμεπο!ι ι·ιπιτΜι , στι: ιιέινο ει' Ιιἱιπτέιι €6 
ι·εΙενέε πιιι€ει ιιιιιίι· ιοΙ_ιεεεά65Βε ιιιοπι Ιιππτειτ (Μ!ιοτππι σοι18ΗΜΙΗΜππι) 
Ιέ;γειι. - ΑιοπΙπιπ ]ό!Ιε!ιοι πι€ικι!ιιιΠιιιι πι., πο” πι οΠγ ΒὶιπιειιοΙιτο 
ιιέινε ει' μπειτε €6ι·ο!ινέε ιι , πιω πιτ ΐοἔππιπ Μπι Μινειτο , ιιιοπ ιππ 
Μιιιεικ ι·οπιιειει·ϋ Ιιπιιιω6εότ ιιιπιππ παπι νοππιπ ; «Με πιιππειέΜΙ ει' Μιο 
εεπέεΙιε πιειιι Ιιϋιιιοπ ιιιοΜπιπ ιε Μιι6ιιΜιιΙι ει' Ιιππτέιι 16ι·εΙινόειδΙ , 65 
Μπιε ιιιιιιτ! “Μάιο πιιιιά Βέιιι:εύΙ ιιιΓπιποπιιιιιιιάεπτει, εϋι 16ΒΙιπχιτο ?ιππ 
ποιόεέιιεΚ !ωπιέιιχεόΒότε ιι6ινο2ε. Πἔχιιππιόιι ιι'νιΙπποεΙι έι~ιοΙπιεεε6€ νέπετι @Μι ει' Ιιπιι€ετιιιοπ “πιο οιΙειωέΒέι έιιιΙάποεπιι , πι οΙΙγειιέπ Μπι 
ιεπεπτε ιι6ινο ιε,π' ἴοἔπιιπιππΚ 'ο ει' εέι·οΙειιιιιο!ι νπΙόεέἔο.ε ιιιοΒιιιπΙππι!έ· 
ιι6Ιιειι !ιο!χΙιειτοιιιι; :ιι οΙ|γ Ιιππωιιοτ ρεπι€., πιοΙΙγΙιειι π' οϋι·νόιιγ Με] 

4 
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Μ_ῇ6Ι6Ιτ ΠΠΠ(ΗΠ Μ'ιπ86Μ ]6εγ6Κ 'ε Β6!γ686Κ Γ6Μ|έΜιτπε!ι, ΜΗϋππ868 
νέΒ'Β” ὶπΙ‹έΒΒ ιέτ€γἰΙεε ΠΣΠ88 πϋπτ6"π6!ι (πωπω... οβὶοοιἰνο οοπιρ!εωπ1) 
πον6ιπι. 

"°******) Αιοπ Ε6τά6ετ6 πέινε , πο” πω” ΙΒΒΒ588Π νει!ε.πιπ6Ι!γ 
Βῦπ€62τ60 Β6:ϋπε68 ΒΪΪΠἱΘΠἐΠΘΚ τετιεπἱ , ΚϋΙϋπΒϋιϋΚ ει' ιιιόόεο!ι νέΙ8ΙΠθ 
τη6ἰΙι. πω( π6π16ΙΙχεΚ, ΜΚ σ' πϋιόπε6Β 8ΙὅΠἱΪΓόΪΠ8]€ Ιώιπεπέτοιέεέ 
ΜΙ 6ΙΙι6νε168ι Βϋπτετιετ ΠΙΝΩ Ι‹ϋιϋπε6Β ΜΉ1!θ"όΠθΙΚ , 66 ΜΜεοπ ; πω” 
:ιι 6ΙδΙ3έι·όΙε 6ρεπ ΕΠΕΠι€€26 οιέἰτ2, 8. ἰ. ει' Βϋπτ6826Κ ΒέΠέεέτει όε πποέ 
Ι1ΠΠΠΠ666Ι'0 Ι6νέπ π' Βϋ:ϋπε6;; έΗΜ ι·6πό6Ιν6 , :ποπ εγειι1Μίετ, πο€γ ει' 
Ιεϋ:ϋπε6Β· 6Ιό!_Μω·όΙππΚ τ6πάεΙιετ666ΜωΙ σεΜέιό ἱΒΠΘΪΒΒ Β6Ι66"6261τ 
ΜΒ'ΥΘΠ , ἱθΙΠΙΪ ε6ιππιἱΙ-ι6ρ6π π6πι πω. Ει6π οποεποαΜει €χέπτο|ἰψἰΚ Μι 
ιέπΙ‹ τϋτνέπγεἰ ἰε, π6νειι-ιτϋπτ πέτπιειε 86τν6πγϋππ 3-όΠε ι·68ι6η6Ε 2Ο-ὸΗ‹ 
οιἱπι6 , ιποΙΙ)· :ποπ 686ιπ6π, Με ει' νέτοεἰ Μπόοε νπ!ειπποΙΙγ πεπποει ὶἔοι 
εείΒοε οΙ‹ π6ΙΜΗ Ιιει|είΙΙ:Π ΜΗΠΒΕΠΘ, οευρέπ πι Μ6Ιο026τ6ΙΒ6π "Με πιτ 
"Πω Βἱτ‹ῆέΦ 65 68Μ168. Ρ0ΙΒέτ:Πι ν6Η Μιι€626ε Μέ. Ε' ιαεωεω π6ιν6 
Κ6$66€6π Μνϋ! πιοπποπ ν6Ι6Κεάέ86 ΙθἔΪἔ8Ζ8ΞΪ€08Β , ΜΚ οεπρέπ οι οΠχ 
Βϋπτετ26τ έΙΙἰῇέπ Μ:ϋπε6Β· Βϋπ16Ιτ6π6Ι‹ , πτ6ΙΙγπ6π π' Ι&ϋΖϋΠΒέΒ'Ι1ΒΙΚ Μπ 
66π ωἔμἰ 6€γ6πΙ‹6πι ΠΙθΒθΒ'Υ8ΖΗΣΙ(. ΑιοπΙπιπ ει' Ι›ενοττ ειοΙ«έε π' Μι6ιι 
868 πι€]πΙ πεἔγοΙ›Β τόει6ποΙε 6Η616ι·8686ν6Ι 6Ι!ών6ιειτ Βϋπτ6π6τ ίε ΜΙ 
πϋπε6€ Βύπ16186Β6π0 ν6ειἰ, 65 ΜΙιιτ62ἰ , π' πιἱπτ 6ι·τ6 Ι·ιάτπιπε Εϋτν. 2-ιὶΠι 
τόπο Ιθ-τ!Πι ο2ἰτπάἐπ6π 3-ὸἱΙεΒ-ει ἰει ωΒειάΙιιιιΜπ Ιππιιεύεοτ πγύ_ῇι. 

27. δ. Α° Ιπῖπ£ο££ ειστπϋ:;'έπεπ ἐεππιέτ£ε£έω ά: ΜΙϋκϋ|έΖοσέπε. 

Μππ!6π Βϋπτ6Ηποπ Ϊέἱθ , ιι. πι. οΙποπειτ , επ οΜππΙι νεεγἰε 
επετπό]6ποΙε Ι686τ6 ιπιπειτ. Ηείτοτπΐ6Ιο 6τ06Ι6ιπποπ εποποπ ρε 
ὸἱ8· ε' ΒἰἱπΙ6ττπ6Ικ 828Ι'26]θ (πιιοΙοτ ά6Ποϋ) ν6τ6ιπἰ: ἰέἔ88, 
ειοι·οεΙ› 6ε Ι68ποτοεπ νε€γἱε ιιιΙσπάοπ 6ττ6Ι6ιππ6π. 

Τόμε 6Ν6Ιεπιπ6π Βϋπτ6Ιτ ε26ι·πό]6πεπ πον62τ6ϋπ ιππι 
66πΜ, ει' Μ ΜΜΕ Ι6€68Ξ86ε6Βεπ ειειΙπω οε6Ι6Βν6πγ6ν6Ιτ6επτ 
πιο”. Εποπ 6τ06ΙοιπΙ16π ει, Γόπϋπτενδπ6Ιε ΒϋπΜτεεἱ 68 ο:ἰπΙ‹ο 
εεπ ἱε ΜΜΜ ε26τ:δΞπε!: πιοπάειΙππποπ. 

$2οτοεΙ› 6τ$6Ι6ιππ6π ΜΜΜ 526τ26]6πεπ ειοΜυπ πο 
ν62πἱ ω, Μ ιπιιππάεε6€ύποπ τ6τ€γάνά θ8'ΥΒΙΙθ$ΒΠ ει' Βϋπι6τ06τ 
πιιι€άτ 86826. - Ε28Π 6τ16Ι6ιπΙ16π ε' Βϋπτ6ΝποΙτ $ΖθΓ28]θ 6! 
Ι6π8686ΙΒοπ έ!! ει' ΒϋπτότεεπΙιεΙ (εοοἰἰ ὰοΙὶοιὶ) νεἔγἱε ποΜΜ, 
ΜΚ πιιιππάεεύειιππεπ Μι·εγάνά π6πτ θΒ'ΥθΠθ88ΙΙ ε' Βϋπι6116τ 
τπσ€68, Μπ6πι ει' Ι1ϋπτ62τ ε:6τ:ὁ_ῇ6 ιπυππάεεέΒαέππΙε οΙδεο€6 
1686; Ιον6Κ. - Α' ιπιπιθιιω επι-επ 6Ν6Ι6ιππεπ Μι ε26τπὁἱ, 
ω. ιϋΒΒεπ νοΙπείπε!ε, Μππωι Μ326ε ε26τ2ὅἰπ6Ιι (ουειιιοΕοτ6ε 
ὰ6ΙἰοΗ) π6ν62861ποΙ:, ΜΚ οι) ε!”6εϋΙ6εϋΕπ6π πι66]έτε π6εν6 
6Ιδτ6 ϋεε26ε:ϋν6Η‹626τΙεΙ‹τ6 (ρεο1ἰϋἰ) 68 Ι16ν6πγ6Β6π 'ε ΗΜ· 
26ιι6$πόΙ 88'Υθ8ϋΙίθκΓθ (ΓοττιιΝο οοπουι·τοπ065), π) ι·6ε2ν6το 
ΙϋΙππ6Ιτ ΜΙϋππϋπό ΐοποιετέτο π6πν6 ΓόΒΒ6Μ6 , πιέετ6πάϋ6Ιιτ6 
6ε 68·γ6πΙϋΙετ6 (ρτἱποἰρπἰεε, ε6οιιπιἱετἰἰ , 61 ει6ςιιαΙ6ε), ν6ει·6 
ο) Μ52τοτπιιπΜΙΒοάέειψ ΙΙΙἱΙΙθΙΙΙϋ5όἔόΙ'θ π6ιν6168$Ι θΙ'6νθΙ 68 



Ι. Π!. Α' ίοπν!!ό !ιι!πιτο!πο!πιτό! !!!ει!έιπιοεπιπ. π 58 

ο!ππιο!ιε!! το!ιο!εύεεεΙ Ιπό2ποππιππι!ιά!ό!ππει,· ' νιι€ν!ε ιαπω 
εε2!πϋ2!ό!-ιπο «Θε !ιί!πιτε!!-οει!ι62ϋ!!ε!δ!ιπο (ρ!ινε!ο! ε! !πτο! 
!εο!πεΙοε) οει!ιιιιιι!π. Απ ε!ππιρ!ιο!! Μιποππιππ!πέ!έε ππιέεο!ι Μπει 
ππιτ!άπει!π !ι!!πω!!πε !!8!έτ0Ζέ58 Μ!!! ιπιεθ·νοπ νό8π!ιε, πι' πι! Μ 
ποιπι!ό!ο!πόροπι !ϋι·!όπ!ιο!!!π ππιεἔ: πιο;;!ι!ιι!ε , πέρπιπεποεο!έε 
θε !ειπάοεπιπ!!!ε Με! ; πιο!!νο!ππε!ι πιι!πι!ειπέ!τιι! , ππι!νε! πιάε!πό 
ροπ πω!! πω!» !ππεπΙ!!!π, !ιπιπιεπι οειιριέπ πι! ε!ϋεε€ό!!!!ι νο! 
πιέπιιι!ι, ει° !ι!!πι!όπε! !ιοπάο!ό! ππιεπεΙδπό!ιπο!ι, έε πόνο! να” 
μι! Με!! !ι!πν!!ει!!ποποττιι!ιπιιι!π !πε!!!εππ!ο!ι. - Α' πιπέσειιι!ε!ε 
!εππότ, πι' ππι!πιτ νπιεν οειιριέπ Μτοτ!Με!ιπιπ έι!!ο!!, νει€ν ροι!!8· 
επιπνεπεπεππι!πι! πι' Ιι!!πιτε!τ ο!!πϋνεπόεο ιι!!πει!πιειε !π!ε!όπο!π , πε 
!νόπιο!π όε εε:!πϋπι!πε!π !π!!ε!ι-:!όεόπ !ε ππειει!!ιεπ !οε!πι!!ει, επιπ 
εποπϋπο εε !πϋι·πΙιπιόπινοεπε (ε!ππιρ!ωπ,ππ ερω!ιι!ο) επο!ιο!! 
Μοεπειτπ!. 

Α' Ιι!!πιτι!πειι!π !ε !6!ι!ι πεππ!!!εΙππο οε2!πιπει!π , ιιενπι!πω 
!-ε2ϋπ. Τοπτε!!!!!!όε Με!! ιι!ιι!!!(επτοοει!επιεε ο! σοποοππι! 

πιπ!εε) !ι!!πιέπειι!ιππ, ιι° ππι!πιτ τ. !. πι" !ε!!ε!δ!!νπιεν το!!!ιϋ2 
ποπ πνι!!τοπτιι!ι εε8ετ!ε!ιπιο! πι' ΜΜΜ! επει·πό!έπιο!π. Α' Κ!!! Ιππό 
εό!ι!ιεπ, ει, !›ι'!πι!ε!!πιε!π νόε!ιον!!ε!ο πτάπ, εο€όι!!!! νεπππι!ι, 
ρὸ!ι!ι!ι!! Κ!!! ει' Ιορο!!]ύεπέπιποτ ο!πε!!!!π, πι' Ιι!!π!ε!!πε!π ιινοππι 
ι!ο!πει!! ε!!!!!πο!!ε!!π, 'ε ππο8·εεππιπι!ει!!!ι, πινειεςν ει' Ιι!!π!ενδιιο!π 
ππιοπιει!ό!!!ιι-:!νω πάπια!! , ππι!νε! πε ο!! !ι!ο!ό·πε πωπω ο!ιοεπιι!ι!πι!! 
!πόεδΙι!ι! ιιοιπ !ε!ιε!, πι' πι!" ε!!‹ϋνεω!! !ι!!πιτυππο πω” Μπ 
Μπεε!ιππι!ι πεππ !πιπ!πι!!ιιι€πε!ι, !ιππειπι ειππν πιι!ε !ιϋ!ϋπϋε Μπ 
ωιιω !πϋνε!πε!π ε! , ππο!!νε! !ι!!πι!ε!!-ρέππο!έεπει!π (ι!ε!!ο!ιιππ 
ΐειπποπιιτιιε) πενεπϋπ!π. 

2-εποπ. 82ϋνο!εύε!εε όε επϋνε!εύε πωσ!!! !ιί!π!έπειι!ιππ 
(εοο!! μπώ!!! σε! ποπ ρπιο!!!!!); ει' ππι!πιτ εο€ει!οΙοιπιππ!άεπιι ππιι 
πο!πιιτ να” ο!δι·ο !ε!πϋτο!επό!ι, πι" παπι. 

3-εποπ. Ήδ- όε ιι!!ι!!πτε!πειι!πι·ιι (εοο!! ρπ!πο!ρει!οε ο! πι!πιιε 
ρπ!πο!ριι!οε);ει' ππι!πιπ να” ο!!νπιπι εοΒιει!ε!ππο! πνιι!πο!!πι!ι, πιο!!ν 
ΜΙΒ!!! ει! Ιι!!πι!ε!το! νόΒπο!ιε!!ειπι! !ο!ιε!ε!!επι Με!! ν0!!!8, νπιεν 
ρω!!8π οεπι!ι ο!!νιιπιτ, ππιεΙΙν πιό!!πι1! !ε ει' Ιι!!π!ειτ “Με νέφο 
!ιιι!!ιιτο!Ε νο!πιι. 

4-επει·. ΤΜ!!! ιιΙΒεεἔόΙΒ έε πωπω παπι ει!!!6 νιι€ν!επόπν 
Ιοἔοε θε ποιπι!επποε !ι!!πτύπειι!επιι ζωο!! ροε!!!ν! ο! !!θ88!!ν!). 
Α2οπ!›ιιπ ππι!νοΙ π',!ιί!ππο!!-ει!!!έεπ έτει!ε!ποεπιπ !πϋτο!οεεό%ό 
ων!! !ειιν!!ό !ϋπνόπνι1π!π πι!ποεεπι, ω!! πιειπι μια Με! οεει!π 
πο!! νά!πιι!π !ι!!ππάτεπ!!!πέ , Μ!! πε ε!!πόνετε!! !ι!!π!ε!!ετ πωπ 
εά!!ιιπ! !πι!!όπϋε !ι!νειω!ο!ιπά! Με” !πϋτεΙοεο!ι νο!!ει!ι. 

5-επϋπ. Τσε!! επϋνο! ύε ε!ππιο!ιο!! το!ιο!εόεεςο!, νιιΒν!ε 
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ΜΜοεεάάεσεΙ ,ε ΒἱιωιτάεεειΙ εεεύΙδ ΒϋητέτἔειΙετει (εοοὶἱ ρΙηεἱοἰ 
ετ ἱιιτεΙΙεο$υειΙοε). 

θ-ε2στ. ΜεΙάτιοε όετόεΜπτοε ΒϋπτέτειιΜ·ο (εοοἰἰἔοπετπ 
Με οτ ερεοἰεΙοε); ει, Μπιτ να” επ εΒόε2 ΜὶπΜΗτε νει€γ ρο 
‹!Μ ΜΑΜ: οειιρέπ οεοΙ‹ ει” τέε26το πιέινο πγιι]τοΕΜΙκ εεΒεάοΙ 
πιω Ό. νόμο 

π ΒοἔειοτοεΙ› νε€γἱε τιιΜΜοπι όττοΙοττιΒεπ ΜΙτιΜΜ ειοτ2Β 
ΜτιοΚ οεεΙε οι πενειτοΗΒ , ΜπεΙ‹ ΜΜΜ οεοΙε:Ι«ινόεο ει' ΜΜΜ 
ΙέιόπεΙ‹ εΙ68·εύ8οε οΜΗ πιει€είΙ18Ιι Γο8ΙοΙ]ε, πω; Μ” ειππιεΙε 
ιτιο8ΓτότοΙρ άΙΜΙ ει' Βϋ11Μιτιιι-:Ιι ΙόΜΜ πιότ16ΚόΙετθεοπ εϊτΙοϋΒ. 
ΕΜΠ όπεΙεωΙυεπ νένο π' ΙιϋτιΜττπεΙε εΖοτΖὸΜτ, ει Μ Μπι 
τέιτειπικ ιτιοτιἀειτΙιεΙἰΙ‹ , Μ ΙΙΙΗΠΒέ88έΒ'έΠΒΒ ει' ΜἱιιΜΙτετ ΜΒΜ 
@μπι εεγοΠεεεη 1έτιςγύΙ, ιΜ οεοΜΕνέεύΒδΙ πια86ΒόΙ ει' ΜΜ 
ΜΜΜΙε ΜΒΜ, 'ε ει' τοΙΜε Γοειπιστ ιιιό«έ ποιο ότιεΠΙτ. ΜΜΜ 
Μ5νετΙιοΜΜ Μο” ει' Μ νειΙεΒἰΒ Μο8ΙΜέε, πιπέσειιόόε, 'ε 
τέρειτοποεο!έε έ!τεΙ Βϋητοπτε, ρ. ο. νπΙοΒἰποΙτΜΘἔἔΥὶΙΚοΙέεεἱτε, 
ΜτΜπιΜΜ, Ιε8εΖοτοε11 έι·τεΙοιηΒοπ ε:οηΒϋπτο1τειοτ2ΒΜπωΙε 
Μπι ωτΜΙ.Μτ1Β; πιἱνεΙ ΜΜΜ! , Βοεγ νε1ΜΜ ΜιέευειΙε ν21Ι8η10ΠΥ 
Βϋπτειτ εΙΜ5νετόεότε ΜπείοεοΕ, πιοἔΒὶΖέετ, νει” ρει·εποεοΜ·· 
ιοτ Μο”, που ΜΜιωτ πιό8 πιο€ ποΜΙ680εοάο1τ; νιιΙωΜιπ 
ΙονέΒΙ›ά :Η Μ , Μ” ει: οΙΙγωι Βϋπτι-ΜΒου, πΜΙΙγ ει' τϋτνότη 
ΜΜΙεΙτο ἴοἔεπετ όε εέτοΙειτι νειΙ65έΒοε πιο€εΖϋΙοππιΙόεόνεΙ 
«ΈγετΙουι-ι€γ ΜΗ έΙΩειΙ Με2επ ιέτ€γάτει Πάπα: ΜΙΜεειέ , ΜΒΜ· 
ΜΜΜπι ωιι61‹ νοΙπει Μ τω; εξτξγουεεοπ ιηιιιιΕάεεάΒιιΜιεΙα Μιτ 
8γένει, απ επ επ εΒημπΙοηο€γ, ΜιΜΙε “Μάτ ει' εἐτεΙεπη 'ε 
ει' ΓοΒοηετ ΜΜΜ , - μ. ο. Με ει' εκ-:Βοεἱτόε Με! $ϋττόιιτ8γὶΙ 
ΒοεεέΒΦετι ει' ιτιο%ΜΜοΙτοπ τϋΙ›ΙΜπ ο]τεΝε!ι νοΙπω ΜΒΜ, οεειΙ‹ 
ειςγεάϋΙ π, Μ ει' ΜιΙάΙοε εοϋε·τ, νη”, Μι τϋΜ› ΙυιΜΙοε εεϋεΙε 
νοΙιπέιτειΙ‹ , Μ :Ρ Μ8·εΙεδτ @ειτε , ΙόἔγετιΙοἔεΖοτοεΒ όττοΙοπτι 
Βου ει' Ι1ϋπτοΝποΜ ει' ΒδήΙΒοε5έ8πεΚ, εει-:τΖδ]ο. - ΑΖοπΙπιτι 
ει' ΒϋπτετΕοΚποΚ ΙιϋΙϋπΒε6ἔέΙιει Ιώρεετ πόΜι ά ΒιιΜ_Μοπ 6:16· 
ΙεωΙΜπ νέτοτό ΒϋιποΙτεΖοτιδΚ Μ τ6ΒΒοπι ΙεΙιο!ποΜ τ. ἰ. οι 
οΙΙμπ1 ΜΒΜ εἔγεε ΜτΜΜ›Μ ΑΙΜ ΒϋτιΜΜΒΒοη, ιπεΙΙγοΚπεΙκ 
πιἱηὸοἔγἱΙεόΒεπ ποπ ΒϋιπεττποΚ 1ϋτνύιιγ-πιοἔΚἱνέτιτε πιἰιιιΜπ 
]ε8γεἰ 'ε ΒόΙεἔοἰ ΜΜΜ ΜΦειΙέιΙω1ηειΚ; ττιἱΙΙγοπεΙτ ρ. ο. σ' 
τοΙνει]Ιάε, τεΒΙάε, Ηύ]Φοθ;ειέε, ΓοΙΙέΖωΜε ΜΒ. - Ε8;γάΒ 
ἱι·άπτ ει' ΜΜΜ” εΖοτΖϋΜποΙ‹ που 6ιΜΙ:κιόΕ ἱοΒὶτι$εΕΒο νόνο οι' 
Βϋτι€άτεειΒπεΙε ἱεπιότοΒ·γ ύ] οεπείΙγει ειϋΙοπτιΙἱΙ‹, πιοΙΙγ εΖοτἰιπει' 
ΒϋπιΜτεειΙε νε8·γ οΙΙγε!κ , ΜΚ οευρέτι ει' ιπωιω ειστΖδ]ο πιυι1Μέε 
εέ8έωΙε εΙδεο86Ιέεύ$τεΒΒέΒ οἔγεπεε ιηιιπΜεεέΒυΒπεΒ €είτ"ένέ: 
ποΜιτ ΜΜΜ ο26Ιτο Ιϋτϋ και” τόε2εε ΒϋιιΜτεειΙεποΒ, επιιοΖεΙΜΕ 
ρο‹ΙΜ ρυε2Μπ εεει;όάΒϋπιΕέτεοΒτιοΒ Μιετπιο πονε2πϋ. 
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Α' Μππ-Μ εποτπϋῇἐπεΙ‹ ποπ Ιππ·πιωΜ νότοΙο πιό; π8·γειπ 
οἔγ ἱτόπεπ εοφ ίοι·άύΙ Μό; ποἔγ ππἱπὸπιάΙΜ ω πειπ πεπει 
ΜΙειπιἰΙ παταω ππρΓέπγτε , οππιιπ ΜΜΜ: πιεἔἱ8ε2οὸπἱ: 
"ωτων ΜΜΜ Ιοπεποτοεπ όττεΙοιπποπ και” ε2ετΖὸ_ῇόπεΙ‹ Με 
πιἰπά ῇοἔειἱπΙιπτ εύτιδ ίοπεπε:]άτε, τπἱπ‹Ι τϋπππγἰτο Ιιη;πΙπππ 
εάποει1Ι τιιΙεμΙοπἱτΙωάεέτπ πω” ει' Βϋπτεττ ε8γ6Ι› εΖοτιὁἰποΙ‹ 
ιοττότ ΓοΙϋΙπει!πόμι , θε ειιοπτιιΙ ει' Εϋι·νόπγε26Μ εΙἱνετ ἱε, εϊιπἱ 
ίδΙκύποπ ε: εΠετΙοποεγ Μ! :ΗΜ ΒοπεεϋΙϋ _πϋπιοτιοΙιπεπ Μτ 
πειτό , ει' Βϋπτωτπεπ πωπω παπί ποπ ότιεΙοιπποπ νεα επετ 
ιό]ότ εΖοΒ_ῇπ_τπετειειΦπΙπἱ ΜΜΕ τοπάεπετεε πτΙπτεΙόεόπο. 

') Α' οιοι·οεπ έττε!επτποπ νοκ πϋπιε18ειοτιδπποπ ἐε ΒϋπτεἰτεπΙ‹ππΙ‹ 
ΪεΪο5Μἔἱ88ἱΕ πδνοπποπ ΙέτΙπιπιὶ πκΙ6ε Ε€8ει·, νηοπωωπ 68 δἰοπεπΙἰεπ 
ιππΚππΚ !”εππεπιΜεττ πιπιι!εείΜΜπ, ιπεΙΙγεΙ‹Ι›ὶΠ πωπω πει€γ τόειἰπτ 
ΚϋΙυεϋπϋιέτπ. › ` 

28. δ. Α' /εππέ:ϋ 26τυέπρεπέΜ 6ΜΜεοΙσπο!ε Μπεκ 
ΙεεκπιέπρεόπϋΙ ά£αΙἀποωπ. 

` 

ΜΜΜ Γεπγί$ϋ $ϋι·νέπγεεόΙ‹ἱ πππΒοπε8 είτε!ύποοεπ π' 
ΓοπγΗΒ π11πτεπόε , ό8 ει' πιεἔιὸτἰτπετδ !‹έττοΙιοε6Ιωπ εεγε2οτε 
ιπἱπό ει' Μέτρόι!έεπεπ τοι·πε ἰε. Βϋνυτἱ. Μ” ΜΙϋπππέ:Β νε8·γοπ 
ροὸἰἔ ει' πϋπιοτόε-ΒΜΙΙόε, όε ΜτρύιΙάε 1ει·πόιιοπ ωτπιόειετο 
ΜΜΜ. Α' Μτρ6Νέε “ειπε τ. ὶ. ιιιἰνεΙ ει' ΜϊπωνΙ5πεπ νο8·γοπέ8 
ἀτὰεΜἱ, Μπιππε 16τνύπγϋππ 1-εδ Με” 82, έε 2-άΠε τόπο 
51-ὸἱΙ‹ οιίιιιοἰποΙ‹ έΗΒΙππ0 8Ζ8ΓΪΠἱ π, ει' Ι1ίϊπΙεν6ποΙκ πω υπέπ 
ιπἱπὸεπποπ ϋτὸπϋεεἱτο, πτϋΜ5$ΜέεϋπποΙτ ετε]όψ ΜτοπιΙἱΒ; 
οΙΙοπποπ π' ΙπΙπππόε Βἰιέ!ΙεἰεεἰπεΙ‹ τετπε , πιοππγἰτε ει' Ι›11π1ε1όε 
οΒγοποεοπ εεεπιι€Ιμ ότάοΙιΙ6, πππά ιππ8·ύπόΙ π' ‹ΙοΙοεπεΙΜΒι· 
ππόειοΙόπϋΙ, πππ1ποΒγ π' πϋπτονὁποΙ‹ Κύρέπ εεοιπέΙγότο πέινο 
6ι·ϋ!ώεε ποιπ νἰεεΙἰ, 'ε ω, πἔγιπἱπτ πτ1ιπΙππτ, ΙππποΙόε Μέι 
νο1πἰ ἰἔειεὐἔτπΙππεέἔ νοΙππ, πιἰπ‹ὶ ρε«πε Ιππωπβε 16τνόπγώ 
ποπ , πονε2οτεεεπ ΜΝ”. τϋτν. Μα τόπο 51-6Ηκ έε 60-τΙίΙε 
οΖίπωἰποΙι, Ι. Μῇοε τόπικ 1Ο-‹ΙΗ‹ 'ε πωπω Κοτνἱπ πωπω 
νι. “ύ”. ΜΜΜ, 68 Π. ΠΜε2Ιύ Ι. 86”. ?4-ἀἱ!κ έἔπΖπΙπἱππΚ 
τεπάοΙ6εόπϋΙ ειοτοεεπ εεεπι6Ιγπω τσ€ει66 Μένω , ει' Μπω 
νδποπ ϋτϋπϋεοἱτε :Η παπι ΗΜ. Μοπόέπι ππἱπτὶεπέΙωΙ ,,:.ι' 
ιποππγὶτε ει' ΜΙπτεπέε εἔγοπι-:εεπ ε2ιππέ·Ιμ όι·ποΜό ;“ :ΜΝ ει' 
ιποππγἱτο π' Βππωνδποπ ]πνπὶι·π νοπε£πο2ἰΚ , πιτ π' Μϊπιονδ 
ποπ τω]οΙα ειιίΠοιτ οε2Μ!γτ6πέτο πόενο Γεππ π' '7-τὶἱΙ‹ 5-Ιπιπ 
ιποιιάοπε!κ 5ωτΞπτ ϋτϋΒϋεοἰ ἰε εΖεπνοιΙπἱ πϋτεΙοεο!τ; π' ιπἰπτ 
οι πάνω. Μ”. 2-ὸἱΙ‹ τόπο θΟ-επΚ 65 θθ-‹Μ οπίπιοἰπεΙι ο” 
Ι›ενοΦόεύπὅΙ,τονὲπϋά ι1εγαππιοπ πάτιπ. ω”. 2-άΗτ τύεω θθ-Μπ 



5θ Ι. !(ϋ11γν. Βίἰη!ο!!ο!‹ 65 Μη!. Ι. τ. Με!άποεεπ. 

οιίιιιόπιο!ε 5-ε!!!ι, όε ε: 1728-ι!!!ι Μ". 11-ά!!ε έ8ιππέπει!κ 
Ιθ-ε!!!ι Θε 14-ε!!!ε ροπ1ψι!Β6! ἰε πιγ!!νάπ !ε!!ο!ε2!!ι. 

ΜΑεου:π ΕΜΕπ12228. 

Α· Μ:Νν!Τό τϋκν12Μτε21έκιΒϋΝ·τετιέεε:κιιὸι. ΑτΑι.ΑΝοεΑΝ. 

ΒΙσδ εκα!εαεε. · 

Α' Ι"οιη!ιδ Βϋπτο16εο!ιπο!: τοι·ιτ16ειο!! πιἱνο!!άτύΙ 
68 !11!8]!!0Ι18!Γύ! Μει!ύποεεη. 

_ 29. δ. Α' /”επρί:ϋ ὐσΜ£ε£έεπεΙε £σωέτ£ο£έσο. 

!!οιη!τό Μ1π!ε!όεοπ ο!!γωι άπό!!! τοεε2ει!ιε! 6τ!ϋπ!‹, 
κτιε!!γε!κετ 86τνύπγο!τι!; Γεπη!τό !ὁτνὲπγεωἐ!ιἱ βι!π!ε!τε!!!ιοι 
ν!εεω!από ΜΜΜ!!! ταμει!ο!!ε!ε. - Τιιότι!!!!!!ε ει' Γοιηί!ό 
!π1π!ε!όε ο26!!είπε!ε ε!ότόεότε νεεγἱε οι οιτιΒοτ! ε!κειτατ εο 
ποεετε!!οΒιδ!! ν!εεω!ετ!όιτειάεύτει επ άπό!! τοεεω!‹ !ε8!τε! 
!ιε!ύε!1 ϋει!ϋπιϋ!ι !όνόπ, αι!πάεπ ΐοτηί!δ !π!πτο!όειιοΒ ε2ϋ!ιεόΒ 
!ιέρω1 άπό!!! τοεε2!πιπι Μ!! ά!!επ1ἰ; κτιο!!γ τπ!πιόποηε!!τε! Μ" 
Μ1!ϋηϋεωι Γοιηίιδ !ϋτνύπγειό!!! Μ1π!ε!έεπο!κ πιοπάε!!ιειεεό!ι, 
Μ! !”ι-:!τό!ο! !‹ἱνέιι!ε!ἱ!‹ ιηοε: ΜΜΜ” Μ” που Ιι!!τιτο!!, πιο!!γ 
Μι τεεεει!να νε8·γοπ , ΗΒΗ! α!ιέτω!Γ6!ε , !ιω1οπτι πιονο:ο!ε2ε 
ω!! ίειιγί!!Μϋτνόηγε26!!! Μπτε!! !όεγοπ; όε πιέεοάειοτ, Μ” 
ει!ι!ιοι !ιαιάτι!κτιει!ι !ϋι·νόπιγο! Με!! !οἔγε-:π ι·ιι€αει!νο. Απ!! ότ 
2ιέ!!! τοεεια!!, ιπιε!!γο!ι »Γ Μ!πω!!οτ !οτιπιόε2ετ ΜΜΜ ΜΜΜ, 
τϋτνόπιγοἰτιΚπι-ι!‹ τετιάο!όεο πό!!ιΠ!, !ώνοΙ!!ι, ρό!‹Μι!! ει' Ιε!!!!!ε 
ππιότε!πο!ε !'υπ!ε!!ετε! , ει' Βο!οε86€ο!4, σε ε!!ετινόόο!ειτι Μ!!! 
ο!ιο:ο!! ειέτο!ωε!α, Γοπγί!!! Βϋπωτέεο!τι!ιπο!ε πονοεο!ο Με!! 
πω! όι·!οιιιο!ε; ε!!! :οφ π' Μοτο!! Με! ο!‹οεο!τ Μι· πιο886τί 
16ει-5ποΚ ιετ!πο εοφ !ε!ι·!οι!!‹ πο!επε!ε !ώτόΒο , ο' το!ιοι· ει' Γο 
τιγ!!ό 16τνόηγειόΒ! !1ϋτι!ε!!πο!τ πιἰιιιὶοιιπεπιϋ !ϋτνόηγειοεό 
εο!ι!ιο! ιαπω !ώνει!ιοΖωέπγο !όνόπ. ΠἔγειποΖότ! ει' πι!!‹ ει!ά!ι!› 
ει' Γουγί!ϋ ΜΙπω!έεε!!τό! ο!ὅΙ`οτ‹!ιι!πει!<ι, πώ!!! οειιρέτι απ!! 
ποπ ύτΖό!ιἰ τοεεω!!τύ! Κα!! ότ!επ!, πιε!!γε!ιε! !ϋτνόιηε!πι!ι ει' 
Μττότί!όεπε!ε !ετ!ιόπ τι!! !”επγί!δ τότνόπιγειό!ε! Βί!π!ε!!ε!π!!!1οι 
τοιεεε2!ο!!ει!ε. 

Ο 



Π. Ετ!. Α9 ϊππγἰπϋ ΒϋπποιόεοΙππϋΙ επιπΙάποεσπ. ό? 

30. 5. Α' /`οσηχέ26 ΙιπΖπ£ε£έ8ποΙε σπἐῇα 6.9 πι' ιππωιέ.ιι 
@μπώ πωπω. 

Α' π'οπγίιδ πϋπτοτόεοΙπποΙι νύεοιόΙιοΒ _ιο€ειππΙι πειτοπεύ 
ΒιέπιιΙι Γοπτπιππάεέπειπ, ΙπϋπνεπΙοπ οπόΙ]ο!ι ρθω @ποπ Μ, πιο” 
εεπιππιἱ ΜΜΜ Η πο ΙπϋνοττεεεόΙι, "μπε πο” ει' Ιϋπνέπγ 
πισω πωπω πι* Ιιππτεπόεποπ εΙδπε πποπδ Μ]οιοΙόεε ΗΜ πι' Μπ 
τοτπέ!ιοππ!έεπε ϋεπτϋπτ ΓοΙάΙΙίΕνέιπ, π' Μπό ρθω οποπ ΜΜΜ 
ποΙπ π' ΜΙπποτέε νέπποππ]τάεπ :ΗΜ πιι€γοΜι πιιτάὶγοεεάπἔοπ 
εποποινόπ ,·Ιιιιπέππ ροΙΒέιτπἰ π' πϋπιεττοΙππδΙ νἰεπεππππππόπππε 
εππιιΙπ. Μεπτ νεΙό]όπιιπ , ππινοΙποππγ π' ππι ιπιέπ ι-:8γεποπ ωσε 
26ι·πόπτ, πετ πποἔ πεπι πϋπιι€πτώ τοππι Ιι-›ΙιειωΙοπ, π' οεπρπ πωπ 
επιιιιΙΙάε ρωΠε επ οππποπἱ οΙππόπεΙ‹ πιόΙ16επεάνπΙ, 'ε π' τοπππό 
εκει πϋπνόπγόνο! ππο€ πεππ Τάπ, - εαπ ει' 1ϋπνόπγεποπεδ, ιππ 
άδπ π” πι1πτετόει οΙϋπο πιηθπιππ, ειιπι ει' Ιιἰπό, πππιπϋπ επ π' πωπω 
νόπ νό8πεΙιπωπ, ιπιιε ο26Ι ιππίπ ο!ιοεπιπ πεππ τϋπεΙιοὸΙιετἰΙπ, πιω 
εαπ πω” πιππωιωπ πε πόΙοεεε-›ποΙπ. 68 π” ει' Μπι ροΙ€έιππι @πει 
ιΜιπ! ππιπάειι 86π·οΙοππποΙι π'όΙι-:Ιππιο ΜΜΜ πγιπ8πποπ 6ΙΙιοεεοπεΙπ. 

Α ωππωωπ 1οππιιΙπ νπἔγἱε ει, πεπγίιδ πει!πΙοπιππΕ επιπρ 
μπι @Με ει' ροΙἔάπἰ Μπεπεπ8·πιιΙι ποπ ιοπππό5ποιόπϋΙ πππεύπόΙ 
Γο!γό @επι τεεπι, πποΙΙππόΙ ΐοἔνιι ει' ροΙ,τέιιι·Ι τύπεπειέπ ΙπϋποιόΙ]π 
'ε οι' @ποπ πεποπειι€ει πΙππιΜ!γειιπει!π οΙΙιέπίπάεάι·π ππιιιπποπ οΙ!ιο 
πϋΙΙιετΙοπίΙΙ επιιΙππό8·οε , ὶεππειιἔοε , έε οπόπεποπϋ επει·εΙιεπ Έ 
εεπΙιϋπϋΙιοτ ΙππεπππΙππτ. 

Πε επεΙππδΙ , π. ἰ. π' ΙιππποπόεπεΙι Μ οΝ5πάοϋ οπόΙ]άΙπό|, 
65 ει' πϋπποτέ:επ _ῇο€ππ!π 'ε ΐεπγιιδ πειιιιΙοπππιιΙπ ]οππΙπριέπόΙ ππιιπ 
6πΙπόπγπιοΙγπακ π' Ιππιππο16επεΙπ πιο€Ιπἰνεἱπιπι6 πιπΙπππΙοπιιπ. 

31. δ. Α' ΙιππποπέιποΙπποΙτ ει' Μππε£έε ωφππόπ |οΖπχό 
πωΙα]άσπαέ. 

Α' ΙπιπποπόεεΙππεΙι Μ οπδιπποπ οπόΙ]έπύΙ Ιπόνοι!ποιι!ι : 
πιο” πιέΙπποεππ π' πϋπτεπόεπεΙπ οΙΙγειππιιΙι, πε πΜποπέπει!π ΜΙ 
Ιοεεό!ι Ιεππἱε, ιποΙΙγ 6επιππϋΙ εποΙππΙππεεοπ :ιν πϋπποπόΙι νικ 
επειταππόπτειΕπεππ , ω: Μ κι πιέ€πε ει' Ιϋπνόπγι; πιπιπζω νοΙππ, 
:πιπππΙπ ]οπΒιιΙέπειτ πε , νεεγ π' πιοΙ επ πω” ππέιπ ΜΒΜ πεππ το 
ππόπγΙΙιετ6, να” ει' Ιπϋπι6πεΙι νοεπόΙγοπεπέεπ πύΙΙππΙ πιεσε πεππι 
ΙπίεότοΙΙιωδ , πἱὶπτππτω πεποποτΙοππό »πωπω πεπΙπϋ2ϋΙΙιεεεο, 
νιι€γπε ΙιοΒγ ει' πϋπτωπεπο!ι ππιπϋεέππόπο πόπνο πωπω πωπω 
πίπποΙα, πποππγιεόεόπο Μινι: ρθω οΙέ8εύΒοεπεΙι πο!! Ιε·πππο. 

Ηοεγ ππἰπὅεό€όπε Μινι: οπόΙεπεππ ΜΜΜ π' πι1πτοτύε, 
επϋΙιεόΒοε : 1) πιο" οΙΙΥπεππιποπ ιίΠ]οπ, ππἱΙε ποπ, Μπα 
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ΙιειιιΞε ΙιοΙΙ, ιιεΙόιεΙιετι τοεεειιιιΙι τετ8ειιεΙι. - 2)-Πριη οΙΙγ 
ωειιι τοεεεετ·ίοο;ΙεΙιοπι _ιιιεεεΙιειι , ι1ιοΠγ ε' Ιιιιιιτοιοε οεοΙιε 
ιιεΙι οε2ΙιϋεΙοεοτο ΙιειεΙγοε 'ε εΙΙιεΙιιιεε Ιοεγοιι. ΜοΙΙγ Μπιο 
τοε-ίε]οιιι Ιοε·γοιιοΙι ε' ΙιιιιιιονδιιοΙι ιο!ιοτΙοιιιιο τοιοΙοτο εΠιεΙ 
ιιιεεεΙι , ΙιὅνοΜ› ΜΓοιιοετ ιιοιιι Με". Α' ιιϋιιτοτώΙι νιεεεεΞετ 
τύΜειεειιεΙι σωσιωιιι, οε ε' Ιιίιιιτονδ ]ενίτιέειιεΙα οε2ΜεοϋΙ 
ροιΠ€ ιιιιιισ1οιι ΙιοΕεοοοιι εκει ΙοοιοΙιΙιειι ΗΠο8 εε οΙΙγειι ΜΜ 
τοιοείε] εεοΙοεΙ , ιιιοΙΙγ ε° Ιιιιιιιο1ττο οεειΙιΠύ νοΙτ· @νει “πιπέ 
εεοτοι·ο ιιοινο ΙιοιιιιοΒοογοιιοει οΙΙοιιΙιοεὅ τοεεεει ιοΒΙειΙ πιε 
;;εΙιειι, εε οιΜιοι·ι τοιιιιιοεεοιιιοΙι εε Ιονέ·ιι τιιΙει_ιόοηε, Μ" Η 
ειπε ιιε8γοιι νεογ66ιιιιιι , ειιιιεΙι οΙΙοιιιιοιόιο86Ι ΙοειιιΙιεΙιΙι ιι· 
€6πιιιιΙι. ΑεοιιΙιειι ιιιινοΙΙιοεγ ε' ΜιιιιοΜο οεέιιιΜ ]όνεΙ οι 
Ιοιι!ιο2ό τοεεεει ε' Βοη6ιιεΙε εΙΙεροΒιε εοΙιειοι· εεοτι ΓοΙιι·ε ο 
ιιιοΙνο ΙιιιιιιοιοεϋΙ εεειιιιι ιιοπι οιι8ο‹ιἱ , ιιιοΙΙγ ε' ειΠγοεΙι Μπι 
τοποε1ιοιι οεοΙοι·οεΙιοε εεϋΙιεοΒιοε Ιοιιιιο; Με ]ει·ιιΙνειι, Μ" 
πιοιιιοΙΙγ 1ιί'ιτιτο1τοΚ ει' εεοιιιο!γοΒιιοΙι εε Μ5ι·ϋΙιιιοιιγοΚιιοΒ Μι 
ΙόιιΙιΓοΙοεοΒο!ιοε Βοροετ Μ! ο” ΙιοΙ πιέε οΜιόΙ, ιιοιιιοΙΙγοΚ 
ροιιἱε οΙΙγειιΙιόΙ ἱε Ιιονο1το1ιιο!ι οΙ , ιιιοΙΙγοΙ οΙΙοιιΙιοεο ΜΙΜ 
ΐειιι τοεεεεε ιιοιιι ιειιιοι·ιιιιιι: πι? οεοιοΙιΙιοιι εεϋΙιεοΒοε , Μ” 
ε' Ιϋι·νοιηΙιοεύ ιιοιιιεοιοιιοΙ‹ι οι·ιόεο ιιι66ιετ, ΙιειΙειπειτ, οε τεί 
νοΙ€εοεοιιοΙ‹ι ει1εροιμι ΐοιποΙότε νοογο , οε οεοΙιΙιδΙ εοιιιΙοεειι 
Μιιγοιιιοενειι., ιιιιιιοιιιιι τοεεεεΙι τοογοιιοΙι ιιοροιιοΙτ εΒετει]ει·ε 
Ιιετε!γοεΙι Ιιοιιγοιιιεει, εε ιΠγ ι·οεεεεΙιετ πιο” ΙιιιιιτοιοεοιιοΙε 
τέτογειιΙ. - 3) Πο" ε' Ιιιιιιτοιοε Ιιοεεειιτε ιιιεοιΙό, οιιιιιοτἱ 
ιιιοΙτόεεΒιοτ ΙοεΙεοεοιιγιιύ, 'ε ιό οι·εοει οΙϋΙὅ , «Θε εει1Ιιεοο πιο! 
ΜΙ ΒοοειοΙοιιίτό ιιο Ιοογοιι. - 4) Ηοογ ε' Ιιιιιιτοιοε Μεοιιγοε 
'ε ε' Ιιίιιιιονὁ έιΙιεΙ Μ ιιοιιι ΙιοτιιΙΙιοτό Ιοειγοιι , ιιιιιιΠιοεγ ε' Μ 
εοιιγιεΙειι τοεεε ε' ΙιϋιιτοτΙοιιεοε τοιιιοιιγοιιοΙ<ι Ιιοοεοιμοιοεο 
ιιιιετι ε' Ιιϋιιιονδ ΙοΙΙιοτο οΙοοεοεοε Πετάει ιιοιιι ιοΙιοτ. Αιιιιοε 
ροιιίΒ, Μ” ε, Ιιιιιιτοιοε οεοιι ιοΙοεεοοιιιοΙ Ιιίι·ιοιι, ιιοιιι οεεΙτ ει: 
ειιΙΙιεοι;οε: Μ” ε' τϋτνοιιγΙιοεό ε' Γοιιγίιδ ροι·Ιι οΠγ ΜΜΜ 
ιιγοεειι 6εεεοειοι·Ιιοποεεο , Ιιο8ιγ ε' πιει· ΙιοετοΙιοτι1Ιτ Ιιϋιιτονδ 
οι·όοιιιΙοπ Βιιιιτοιοεοτ οι πιο Ιιοι·ϋΙΙιοεεο , Ιιειιοπι οογεεοι·ειιιιιιιΙ 
εε ιε ιιιο8ΜνέιιΙειιΙι: Μ” ει' ΙιίιιιιονδιιιιοΙε ίοΠϋιΙϋεοεϋΙαι·ο 
Μενα-ι οΙΙγ ΙιοΙγοε ι·οιιιιοΙοτοΙιοτ τοογοτι, ιιιοΙΙγοΙιιιοΙ ΐοενε Ιο 
ΙιοΠοιι Ιοογοιι ειιιιεΙε , ε' Μ ΒϋιιιιΜϋΗ, το]ινο ιιιει·εάιιι, 'ε Μ 
τό]ειιεΙι Ιιοεοι ειπε ποιο Ιιοι·ιιΙιιι. - Ηε ε' τϋενοιιγ!ιο2ό εποε 
ιοΙοεεοΒοι ΒιιιιιοτοεοιιιοΙε ιιιοΒιεεοι·ει, Ιε8γεΙιΙι ΓοιιγίτοΙι!ιοΙ ιε 
αεκ οι; οΙΙοιιΙιοιι ειιιιεΙι Ιιιέιιιγει εοπιιιιιιιοιιιιι ΙιοιιιύιιγεοἔἔοΙ 
κι ιιοιιι ρύτοΙ]ε. - δ) Πο” ε' Μιιιτοιοε ε' Ιιίιτιιοττοι, πιοιιιιγι 
το ει ιΒεΖεεἔ-εεοΙἔεΙΦεΙεε Ιοιιγοἔο πιιι€οιιεοάι, ιιιοιιιιοΙ οΙϋΙιΙι, 
'ε Μοτο” ιιγσιτιοιι Ιώνοεεο; ιιιιιιιΙιο€γ ιιιεε!ιορ ε' ι·σεεει·ε 
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!ιο!!ύ!! οι! νό!νο , πο” ει' οί!π!ονο! να” ΐυ!Γο!!οιπ! 'ο Κέιτ!! 
!!οτ!!επἱ, νο€γ ροἀἱἔ οί!π!ο!!οι·ο! πιο88γο2π! ποιπ !ε!ιο!ο!!, 
π' οππ!ο!!οπεύο τοπιοπγο Με!!! π' !ϋτνόπγ Γοπγοεο!όε6!›οπ ει' 
Ι!!!π!ε!!ο!!!ο!! πιοε!ετ!οι!οΜετο ο!όεεέ·8εε οεε!οπ! ποπ1!ε!ε!! 
πο!!. Μο πω!! !ον!!!!!κέ ει: ἰε , πο” π' !!οεεπι ρω· 6ο !οιπ!οοι 
πο!! εοπγνο Με!! π' ΐοπγί!ο πγοιποπέε απ!!! ω!!! εεγά·π Μια 
επε!ο!ππ 86το!!πο! ειοπνο!!, όε ρο!!!8 πο!!! απ!! οι ε!τ!!!!!ππ, 
!!!πο!! ιπ!π!!οπ !π1π!ο!όε!ο! πποπ!πε!! !!ο!!οπο !οππἰο , !πιποιπ π' 
νε!ο]έ!›οπ νό!!!οε ἰε ο!!γ οεο!ο!!!›οπ, ιπ!!!οπ :σε ε!!!!τ! !ϋπι!ϋοιο! 
!!!!π!ο!Θεόπο ποε2!!ιπ!!πιι! πο!!! !επο!. Α' !ϋι·νὸπγε2οτπὅιιο!! !ο 
Μ! π' ΐοπγ!!ο πο!! π” επϋ!!εέο ε:οΜ!γοιπ!: !ιοεγ ει: εε!!! 
πω! νο!! 'ο Γο!εε!οΒοε ε2οι·!επ·!ε!εο!!, εοπι ε' !›ἰι·οππ!! ο!!έτ Ιω!! 
νο2όεο, πω! τοε!ε68ο Με! !!ο!!ο!όπσέ! !ονέ!›!ι πο !ιι!ιο!!ιειεού!!. 
-- θ) Ποπ)! ει' Μ1π!ο!οεπο!! νοετο!ιο!!άεπ, - !!!νόνο π!! νεο!! 
π' Ι!!!π!ονοπε!! ]ο!!!!ιι!ε!επ , ιπ!!!όπ ει' ποπ!!! !ο!!!π!ε!οπο! οι !π 
ΜΙ!!! ιπἰπ! π' νἰεεωτο!!οπ!ὁ ρο!!!εεό:-!ε ο26!ο2!π!!!!, πιω π' 
ρο!!;έτἱ !άτε!ιεύε στο!!! ππ!ε! !!!νέππο, - πχ!!νέποεοπ Μι· 
!ι5πῇό!! , ε' !ἱ!ο!!!›ππ ισποπο νοοτο!ιο!!ύεο!! π' !ϋτνύπγ ειοπ!ο 
ε!!οεοπε!! (ε!ιπο!!ο) !!!!!ηει π' τοεειτο!ιο!!ο!! Μ!!! πο!!! ετο 
ε!!πε!νι-3π, Μπα!!! !π!!ο!›!›, πιἱνο! €γο!!οπέΒο!!πε!! ίσον!! !ιο!!οπ 
πο!! π' ο!!π!ονο!, π!! πω!!! πποε!οτ!όπ! Μ1π!ο!656το! !ο!!οεο11 
ιποοεγοινο π!ποεοπο!!, πιο8ιποπο!!ϋ!!πε!! !ετ!ππ!, οι! πο!!! !!ο 
πω!!! οεϋ!!!!οπ!νὲπ. 

Πο" ρο!!!ε πιοππγ!εο8ύτο πέινο οΙοοεοοοε !όεγοπ π' 
!ϋτνύπγ Με!! νι!!εκπο!!γ !›!!π!ο!!το ε2οοεπ!!ο !ιππ!ε!έε, πω!!! 
πιοο!ιε!έτο2άεά!ιαπ π' !ϋι·νόπγ!ιο2όππ!! !ϋ!ι!›ε!!το Μ!! πεγο!πὶο. 
.!ι-›!οεοπ: Ι) Μ!πάοπο!! ε!!!!! επετππεγι·ο Με!! νοππἱο ποπ νο 
επέ!γ!, ιπο!!γε! π' οσφύ!! !έτσπεύοο! ε ο, _!οοο!! οι!!οτεέει!! Γο 
πγοεο!! ποπ Μ!π!ο!!, ππο!!γτο οππ!ο!όε! απο!!! ειι!π!!ο!!ο2!!!; 
Με!!! π' ρο!οέι·ἰ !άτεοεύοπε!!! !!οηενο όε !!ο!!!ομέο!π !!!νάπ3ιι: 
ΜΥ Μπι!! !›ὶΖοπγοεπ!›!›ππ πποεοΙο2!οεεό!! ει' πϋπ!ο!!, πονο! 
!!οιο!οο πιο που!! πεω!!γοε!› ν!εεω!οτ!ο οε2!οπ !ιοειπε!!!εε 
εό!!, 'ο το!! πω!! ποἔγο!ιπ !υππ!ε!οε ε2ε!πιεεό!!, πιἱπο! πι€!γο!›!› 
'ο ἔγό8γπ!!ιο!ο!!πππ!›!› εοπο! @οπο ε” ει' ρο!οπτ! !!!τεοεύοοπ, 
'ε π' πεεερο!επτο!!πο!! !!οπ πω· πιοοέποε οο!!!οοεάμπ. Α° Γο 
πγοεο!!!οπο νοε2οπο!οιππο!! ποογεε!πε!! @Με π' εότε!οτπ Μι· 
8γέπει!! 65 Γοπ!οεεέἔι!ππ!! πεογεοπέοο!, 68 ει' εοποει!ενο τπυπ 
!!έ5εύεε!πει!! π' εέτο!οιπ !ο!οεὶ!ὲεό!›οπἱ ο!ο!πι!π!Μεάπο! !οπο! 
!ποἔ!ιο!ε!τοιιιἰ; !ιι!!π!!!!!!!: α) πωπω!! πεο·γοπο Γοπ!οεεέ8ο, "Η 
!!ονοεο!ι!›ο !ιε!γτοο!!ί!!ιο!ο 3οε, 'ο πωπω!! ππογοο!! πάω!! ]ο 
πο!! ει€τ!ο!πο!! ιποο ο'!›ίἱπ!ο!! ά!!ο!; - :η .!ποππο! τπὸ!γε!›!› εύ 
το!οπι !ϋτ!οπἱ!! Με!!! νο!οπιο!!γ ]οεοπ, - όε σ) πιοππο! Κοπε 
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!ο!›!› 6εεεο!ϋΒοοεο νο8γοπ ει' Βϋιπονδ πιιιιιΜεεε!μπει!; ει' εοτο-ε 
!οιπ νει!όεο€οε πποοεοϋ!οω!οεονο! : εποε!! νοεοοἀο!ιπιοε!› οι ο! 
!κονο!ο!! !!!!πιοτο! ει' ροΙ€έιτ! τέτεεεο€το 'ε°ρο!ἔάτοἱτιο!τ _ῇοἔοἰτο 
πιοΖνο. Εε !ιπιοπι πιώ· !ιονο!!κοο!Κ, Μ” που Ιι!!π!οιτο!ετο, πιο!γ 
Ιγο!κ π οο;οεο ρο!εε!τ! !άτεεεάμει!ε ορϋ!οτοτ ιτιοοτέι!α6τ!το!!έ!ε, Θε 
εποε!!! εοϋνο!εύοοι οογεεοττο εεο!εεο!εοεο!!ά!μ ρ. ο. ο' ΐο!εο!ς 
εοτ!οετο, !ο€τιοἔχο!›!› !1ϋπτοτοεο!ιοτ ειο!πι! εεϋΒεόο;οε, 'ε !ιοεγ 
ά!ο!έποεοπι ιπι!πι!οη !ϋτνόπγε2οεοεο!ε!1οπ ει, Βο!!οεοι!οεΒο πιω!! 
Βί!π!ο!! ΜΙπποιοεοτιοΚ εὐ!γοε!›ι1ο!‹ Μ!! !οπιι!ο, πιι!π!εοπι ο' το!]ο 
εοάόε πο!Μ1!πιστοιοο!!οπο!ε Μ!. '!`ονέ!›!π! 2) εοϋ!ιεύμε πιω!! 
οιο!ιο! !ο€πιο€γο!›!› εποημΙοικιωοΙ ιπιοε!οιι!ο!πιὶ, ει' πι!!! που 
Ι1ϋπτο!!ι·ο Μονο οεε!ΜΜεύ! εεο!εά!!ιο!ωι!κ ; ιτι!!!γοπο!ι ει' ΜΜ 
Βο!!πιο!ε ο!!ώνοτοεοΒ!!! Μτοωο!!κι!6 !ιοειοτι , ει' Μοτο!! νομο 
!ιαμέεε!ιιο!ε να" ο!!!!!-ιο!έεε!ποΒ Βϋοπγί!ε68ο , 'ε Γο!!ϋ‹!ϋΖ!ιοτο 
εοπο!ε πο!ιοοεο8ο, ει' πορτιοΒ !οτπιοειο!! ιτι!νο!!ε , νοι·πιότεο!ε 
Ιοτο , οε οπτιωι νο!οτπιο!!γ !!!!πτο!!πο!ι πιοπιοτο ει!!!οιτι!οπ Μ] 
!ιιιιιο; πιοττ σε ο8γο!› εοϋ!εεόεοε ΦοΜιι!ο!ο!απο!ι ο8·γοηΙδεοεο 
!›οπ τηοππο! επιιιοεο!!!ιο!ε οε Μ!!ιει!6ε!›ο!‹ οι !!!γοτι οεο!Β!!ύ 
ο!‹ο!‹, πιο!! ιιοΉοΒΜιο!ε ει!!!;εύο !οπιπἱο σε ο!!οκι!κοο!! ν!εεω 
!8!'!ύ ΜΜΜ οε Μ!π!οΙοε ιποτικη!εοΒοπο!ε !ε. νο.ι;το 3) Ιο 
!‹ἰιιτο!!›ο Κο!! νοπι1!ο που ιιορπο!‹, ιιιοΙ!γτο τϋι·νοκητ ειο!›, 
ω!ιπ!οτι ο!!γειιι ΜΗΝ! τιι!ο!άοπο!! , πιο!!γο!ε ει, ΜΜΙοτοεπο!ι Γο 
Βοιπειτοεεέεάτ και”. ο!δεο€ο!ΕΚ, πω· Βε!!τά!!εψά!ε; ιτιἱ!!γοπο!ι 
ια οτεοέ8Ιάειιο!ι ικιόι!!ει , ο' ΜΡ οι·!εϋ!οεἱ ιιιίνο!τεοεοιιο!‹ ΑΙ!» 
ρο!!ο , ει' !›ι'!π!οπ ο!!όνοιοεο!!οπ ω!" νο!! ά!ποΒεε!8πο!ε "Η 
νοτκοεεοεπο!ι !οροε!5]ο; πιω! ει' !ϋ!›Μ !ο!‹ἱπιο!ο!‹ ο8·γοιι!!!!ε Ιο 
νέο, πιοππο! !ύεγο!τ!ι επ οτεΖάἔ!άειιο!‹ τιι‹'›‹!_ῇο, ιποππο! πειἔγο!›Β 
ο' πορτιο!ι οτΚϋΙοε! πιίνο!!εοεο, οε πιιοτιτιο! Μεοϋ!› ο' Ι1ί!π!ο!ο! 
Μ!! πω! νο!! ά!τιο!αεο€πο!ε πω, νο!!εοεεοἔιιο!‹ πιιοπιιιγ!εο€ο, 
οπο!!! οεο!ιο!γοΒΒ Μ1ιιτοτοε Μνε!π! Γο8εικιειτοτ ει!!! 

32. Σ. Α' ὐϋπ£ο£έεοΒποΙε α' Μπ£ο:ἐε£ με ο!αρ]ά!όΖ, έε υποαπ 
° ἐτΙΙιο£ὅ ΙεόΝά!αόΙού! /ο!μό £ω!α]‹Ιοπαἐ έε !εο!!έ!ιτού. 

Α° Βϋπ!ο!οεο!‹πο!‹ ο' Βϋητο!οε! @ο να” Γοπγί!ϋ Μειω 
!οιιτ ]οἔ-ο!ορ_ῇά!›ό! οε οπιιοπ 6τ!!ιο!δ !‹οτ!ά!οἱ!›ὸ! Γο!γύ !ιι!ο!ι!ο 
ιπιἰ'ε !ιο!!ο!κο! ρο«Πε ο' Βϋνο!Βο2!!!ε: 1) Πο” !οο2εύοοε νο" 
!ε ο!!γοτι !ο8·γοπ, ππο!!γ ει: ο" !ο8ένει!,ει' Ιοτπποε2ο!! ἱἔοιεεἱἔ 
ει!! πιο ο!!οι1!‹οιιο!ε, 'ε ο' Ι1ί!π!ο!!πο!ι "ωπε-ωπ ω! πο· Ιιει!ε!!μι, 
ΜΜΜ" ο' ιοτπιοειοτ 'ε ο” ϋτ6!‹ τϋι·νοηγονο! εοπιιιι! οιιι!)οτ! 
!ιει!ε!οιπ-!ιοπει Ι.ϋτνοιτγπο!ε ο!!οτι!‹οειιἱ ποπι εεε!σω!. 2) Πο” 
οιο!ειοι·!!!!οπι πιο Ιοεγοπ, ιιιἱνο! ει' Μ1ητοιοε! άσε ο' ρο!8οτ! 
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ΜτεεεεΒοτ ο26Ι]ε εΙότόεο νιέ€ε$τ ἰΙΙετνόπ, εππεΙε οπόΙεΙΙοποε 
εεεπϋεϋΙε 'ε Ιπ1π1ετόεεΙε πεεεπεΙεεετε ]οἔε πεπτ ΜΒΜ. Β) 
Πο" ]οἔεἱπΙ‹ Βεωτεεἔοεἱτεεετε οΙΒε·τϋΙπετΙεπϋΙ εεϋΙεεόΒοε, 
ΜενωποεδΙοε ε' ΒϋπτοΙπποε ετεπγεοπ ΙεΒγεπ; ιπεττ ε' Μπω 
τι5εἰ @πε ει εε2Μπϋπποπ ο2όΙεΙι-ἐτόετεἱ εεϋπεύεεεεόπόπ Με 
ρπΙνεπ, ε' ροΙΒετἰ πϋεπετε!οππ σεεΙκ οΙΙγ ϋϋπτε€ύεοπΚεΙὶ 6Ι6ετο 
νεπ ΓοΙ]οἔοεἱτνε , πιεΙΙγεΙ·κ ε' ροΙιἔετἰ ιετεεεειἔ οπόΙ]επεΙι 'ε ε' 
]οπεοΚ πεποτεε€επεκ πὶιτοεἰτεεετε εΙΚετϋΙπεΙΙεπἱὶΙ εεϋπεόεε 
εε!‹. Α' οπόΙεΙότόεπεε εΙΙκει·πΙπωΙεπϋΙ επϋΚεεςοεπόΙ ειΠγοεϋ, 
'ε π' Βϋπιεττποι ετεπγιε!επ Βϋπτετέε εΠεΙ ΜΒΜ ε' ροΙἔετἱ πω. 
Μπες 'ε ε' 8ϋτνύπγπο2ό πε!εΙοτπ πετεΙπιέπεπ ποτΜτεΗ τύΙΙιεἔ 
]ε , 'ε ῇοεειἐττὁνό Ιοε2επ. Με πειπ ἱε τεπεοεοε ε' ΙεϋεπειεΙοιπ 
πεΙ‹ εεϋπεύετοΙοπ, 'ε ε' Βϋπτόιπεε ει·επγτεΙεπ πϋπτοτύεεεΙ ΗΜ; 
τἐειἱπτ ιπἱνεΙ ε' τπότΒόΒοτ ιιΠπε!επύ Ιπ1π8οΒόε :ΗΜ ε' Γεπχ·ίπ5Ικ 
πε νε1επε2επιόΙγ ι18·γεπ εεεπεποόεεπεΙα τέτ8·γενε, ε' τότνόπγ 
πετώ ρειΗ8· 8γϋΙϋΙοτεεεύ νεΙἰΙε, τὲεεἱπτ ιπἱνεΙ ε' Ιτέ-ιεγετΙοπ 
Βϋπιετύεο!ε εΠτεΙ ε' πόρπεΙ‹ ετΒϋΙοεἰ ότεύσε Ιεεεεπ Ιεεεεπ επ 
πγἰι·ε οΙΚεπιόπγἱὶΙ,'εΔεπιιγἱτε εΠοιπρύΙ, ω” ε' ΒϋπΙοτόε »θε 
3ε οεοπόΙγοϋπ Βοπγοιπεε8 ΜΜΜ, πιἱπτεοπι ε' ροΙἔετἰ τυπω 
εεεπεΙε Μπ]ενε Ιεἱνεππέ. Με ῇετιΗΙ νόμο πιόε ει ἰε, π08Υ, πε 
πω» ΒϋπτεπεΙε πεἔγοΒΒεΒΒεΙ εἔγοπΙὁ ΒϋπτεπΞεοΒ πε νεῶ 
ΙετπεΙ‹, εε ΠΙγεπ Γοπε!ι τεπάεΙόεπεΙε ποπ εεοιποτύ ΚόνεΕπε 
Ζύ8θ Ιοεπ‹Ι, πο” ε' Βύπτενϋπ ΕϋΒΙ› εμπειππ πϋπτεΜεΙα ΒόεδΙ 
πιἱπὸεπΙ«›τ ε' ΙοεεύιΙγοεΒΜετ Γοε]ε!κ εΙΚϋνειπἱ, - εε ποΜεΙε 
ε8γεπΙδ νεεεό!γ πιοΙΙεπ πεἔγοϋπ πεεεποτ, πόπε ΙιὶπετὅΜ› τοπ 
νε ιπετεπΙιετεετ ἰε ἰἔὲτνόπ; π” ρύΙπει3Ι πε ε' τεΜέεπε!ε 65 Ιε 
ΦοτεεἔπεΙ‹ ε8γεπΙδ Ιοεεοπ Μπαπέσο, ΙΜοπγετε “πε ε: πτε 
268 νεἔγοπειόΙ εειι€επ ιπεπΓοειπε, ἐΙετόποΙε εειπ ?σε εοπε 
πιεεπεἔγεΙππεεπὶ, εππεΙ: πιοἔεγἱΙΙεοΙεεε εΠ8εΙ ε:επι€Ιγε ίεΙειΙύ 
πάω! ππε8:πεποΚϋΙπεινόπ. 

33. 5'. Δ' |επεί:ϋ ΙΜπεε:έσεΙεποΙε /εΙοεαάσαό. - 

Α' ΓεπγίΙδ Μ1πτε8όεοΒ ΓοΙοεπετπεπ : 1) ΤϋτνόπγΒοΙἱ 
νεΒΜε πιἱπᾶοπΙώροπ πιοππε!άτο2ο1τ ΙσππΜόεεπτο (ροεπεε Ιο 
ΒΜιπεο), πποΙΙγοεπεπ ιπἰπ‹Ι πιἱπὅεόιςιἐτ, ιπἰπά ιποππγὶεό8ότ ε' 
Ωϋι·νόπγ πιεἔε ιπε€πεΙετο:Ιπ, (55 ΙπτύϊπιετεύΜόετο πεεγοι1εΚ 
τε νεἔγἰε ΙιεΕέτοιεΠεποπτε (ροεπεε ετϋπτει·Εεε), πιο!Ιγο!ι πή 
πόεόΒόπε!ι, νει” ΙοεεΙεπϋ ιποππγἰεεεόπεΙε ιπεἔπετετο2εεεΕ 
ΙϋτνἐπγεἱπΚ ε' »πω Μπακ. -- 2) Βεππειετϋ Βππ!εώεεπτο 
(πωπω: οτὸἰπετἰεε), τπεΙΙγεΙκ ε' Μπι! €οποεεεέεπετε, τπΞπά 
τεπϋΙ-ιτο πέινε 16ΜΙοτοε Βι'1πΒο1τεΙππ , 65 τεπὰΜνϋΙΕοΙιτε 



62 Ι. Ι(ϋιιχν. Βίιιιι6τιο!ι 66 Μπι. Ι. τ. ΔιαΙ6ιι6ειιιι. 

(ρο6ιιιιο 6Χιι·ιιοι·ιιιιιει·ιιι6), ΠΙΘΠΥΘΙΚ ει' να” Βοιιοειιιι68ιιιιτει, 
να” τοιι6Ιιι·6 ιι6ιν6 Εοεμιτ!ιο26 Μιιιι6ιτειι6ι Ιώνειιιι. 

ΝέΠιθΙΙΥΒΙΙ ποπ οΙιιι6Ι, πιινοΙ ιιιι26ιιΜιιιιι ει' τϋι·ν6ιιγιι6ΙΙ 
Ιιιιιιι6166 ιιιιιιιι ι·οιι6826τιι, ει' τ6ιι6Μνι1Ιι ρθω ιιιἰιι‹ι Ι›ἰι·‹'›ἱ 
ιιι6τε6ΙιΙ6ετ6 Ιιιι€γοιτ Ιιιιιιι616ε, ιι' Ιϋι·ν6ιηιι6Ιι Βιιιιι6τ6ε6Κ6ι 
ει' τοιιάει6τϋ6ΙιΙι6Ι, 68 ιειιι6ι ει' Ντόι ιιι6τ66ΙιΙ6ειο ιιιι€γοιιιιΙιειι 
οι' ι·6ιι6Κινιιιι6ΙιΙι6Ι 6εγ6τιοΙιιι66Ιι €γειιέιιιι ν6ειι!ι. Πο ΜΜ 
εειιι; ιιι6ι·ι, ιι' ιιιιιιι ιειιι6ιι6$666ιΒιιόΙ Ιιἰι6τειἱΙι, οι' ι·6ιι6ΜνιιΙι 
Ιιιιιιι61656Ιι ιϋι·ν6ιιγιι6Ιι6Ιι νιι8·γιε ιιιιιι66ιιιι6ρ ιιι6Βιιιιι6ι·οιοιιιιΙι 
Η Ι6ιι6ιιι6Ιι , 65 νιιΙύΙιιιτι ει' ροιιιοειιΜι ε26ι·Ιι626ιι1 Γειιγίι6 Μι· 
ν6ιιγΙιϋιιγν6ΙιΙι6ιι ιιιι-:Βι ἱε νιιιιιιιιιι ιιιιιι66ιιιι6ρ ιι616ι·οινιι. Το 
νιιιιιι6 ιιιἱνει ιιιιιέιιΜιιιιι ει' τϋι·ν6ιιγιι6Ιι τ6ιι6626ι·ιι Ιιιιιιι6ι6εο!ι 
ιιιιι]‹ι ιιιἰιι‹Ι Έθ-]νθ8Ζιθ$ό€ΒθΠ 6ΙΙιιιιιιΙι, ιϋι·ν6ιιγει6Β6ιιιΚιι6Ι εισ 
Ιιείε ει' ΓθΙΙό$28Γϋ ιιιιιιι68656ιι ο5ιιρε'ιιι σ' Γόιι6ιιι6ι·ύ Ιιιιιιι616ει ιε 
6ι·16ιιι*). 

Ό ΜινοΙ ιικού! ιοΒΙιιιιι ΜΜΜ: ει' ροΙΒάι·ι ειιιΒιιιιε66., ιιι6ιιιι6Ι επι 
τοειιΒΒ 'ε ιιι6€ιιιιτάιο2οιι6Βιι ει” Βιι·όι ιιέιιγιι6ιι Κόκε , νἱΙέἔοε ω” ει: 
Μ", ει' ιιοΙ ΙιειΕάτο2Μειιι 'ε »Μι ιιι6ι·56ιιι6ει·6 ιιιιΒγοπ Βϋιιι69.686!ι σιω 
Βιιιι νιιιιιιιιιι: οτι ἱἔειι €·γειι€6 πω" :ΠΙ ε' ροΙειίι·ι εισΒΜεά8·. -- Α' ιιι6Ηγ 
8ϋι·ν6τιγιιοιόιιιιιι ΜΜΕ “Μ” ΐ6Επιιι ει' ρο!ειίι·ι π.ιιΜόεει€ ΐειιιιιιιέεει, 
ει:οιι ΙιθΠ ιϋι·6Ιιειιιιι6: Ιιοἔγ ει' Γειιγίι6 Φϋιν6ιιγΙι6ιιγνιι6Ι πιιιι66ιιιι6πιιι 
ιιιιι6ι·οπιιιιιιι Βιιιιι6τόεοΙιοτ ειιιίπιιιινέιι, ιι6ιτι ω” ει' Βιιιιι6Μειιιι6Ιι ιιιιιιιι6ιι 
Γ:ι_ιτέιείι·ιι, Ιιιιιι6ιιι ει'Βιιιιτειτ ιιιιιιιά ἔοιιοειεάἔ-, ιιιιιιτΙ ι6ιιωι 16ΙιέΙε16ε66€6 
ποια ιιιιιι66ειγιιι ίο!ιοιιιιέι·:ι ιιιιιι66ιιιι6Ρ ιιι6ειιιιιέτοιοτι Μιιιι60έει ει:ιιι_ιοιι. 

34. 5'. Ισια Ζέ!ιοσεπ άιαίάποσωπ Μπιεπι€ άι Μια παπι 7 

Μιν6Ι ε” ι·662ι·6Ι @γιτι εειιιιιιι Ι›ιιιιι6ι6ε, πιώ· Ιι6ρ26 
16ιι6Ι Γο8νιι 6Ι6ι·6 ιιιειι6 66616” ιι6ΙΙιιιι ιι6ιιι 6τιιι686,ιιι6ε Μει 
ι·6! ρθω ·ιιιιιιιιοιι Μιιιι616ειι6Ιι, Μ” ίο8ειιιιιιοε Ι68γειι , Νιπ 
ωιι6ι Ιιι2οιιγοειιιι Ιιόνειιιι6 ιι6ΙΙ, νιΙ68·οε π' ισνωιιωεω Μ” 
νιιΙειιιιιιιι εωιιιιι Μιιι6τ68 πιει ν6ιιιι Π8Πι Ι6Ιι6ι, Με Ιιίιιιι6ιι6Ι ει 
ιι6ιιι Ιι6νε·τοιι, ιι" 6ΙΙι-›ιιιι6ιι ιιιιιιάωτοΙιειτ ιι6ιιι Μι πιει; Ι6ιι6ι, 
ιιιιιι6ιιι Πιθ€ ιε Ιι6ΙΙ Βιιιιι6ιιιι, ιιι ιιιιιεοΙιιιι νιιΙειιιι6ΙΙγ Ιιιιιιι6Η6Ι 
πι6Βιι6τιΒιι6ιτ6Ιι. · 

Β26ιι ειιι·Ιιιειιι668οΒιι6Ι ΜΝ: ιιιέεοιι ι·6ιιιΙΙιεΙι ἰ8ιι2ε6ἔοΙι 
ίοΙγιιιιιι. .Ι6Ι6εϋΙ ° Δ 

Α: 8186 επιτιιιΒιιι56€ΒόΙ πω: 1) ΗοΒιγ ει' ΜΚ _ιόπιιι 
ό8ΖΕΖθΙ ΠΕΠ! Ιιίι·ιιιι!ι, ρ6Ι66ιιΙ ει' ο86ο86ιιι6!ι 65 ΙιοΙοιι6οΙι, ιιιιιι6ι· 
νιιιιιιιι6ΙΙΥ Γειιγί16 τϋτν6ιιγιιγ6Ι 6ΙΙ6ιιΙι62ό ι6ιι6ι 6ΙΜιν6ιι6!ι, 
16ΝϋΙι ΙιιΒιιιι61ι ιι6ιιι Ι6ν6ιι , ιιιιιι66ιι Ιιιιιιι616ειδΙ ιιι6ιιι6Ι‹ι. - 2) 
Πο” ει' ιιι Η: ΠΟΠ! εγδειι6ιδ ω” 6ι·δειει!ι :ΗΜ Ιι6ιιγε26ιίι 
νο, να” $6Ιι686ιι 6ΙΜΒΜ ΐ6Ι6Ιοιιιι6Ι ΙΙΙΒειΘΡθωθ , να” ιιι6Ιγ 



Ι!. Ετ!. Α" !”επγ!!δ Βϋπτετεεο!ιτδ! ε!ε!εποεεπ. θ3 
ε!οιπ!!ε πιοτί!!νο, !ι!νόνε !ιε εεε!ι ε!πιο!‹!›επ ε!!ώνειειτ ΜΜΜ 
!το!: ο!ότε ππωιεκ νο!πε , νε!ειπ!π! εε!πΙο ε' Με ε!τετε!!ο!επε!ε 
πειπ τιι!ε]ι!οπίι!ιετό ωΙ!εε τόεεε€εόξςϋ!απεπ, νε” ε! πειπ πε· 
τίτπε169 Δε: ισ"επμ, ε!ιει· ιεττο: ότάε!ε!ό, Ιππε!!επεεΒιι!επεπ, 
νεεγ !όνε!γε‹!ἐεϋ!ι!›επ, νεἔγ νέετε εΖεΒε‹! ε!!τε!ετοιεε! ΜΜ 
ι·ό οεε!ε·!εε‹!ειοἰ!ι Με! ειοετο!ε πιοε νε!εκπε!!γ ΐοπγί!ϋ Μι· 
νόπγΙ, $ε!!εἱ!<ι πεεοπ!ό!‹όρεπ ε' εεε!ιεεεεεπε!κ Ιε!!εε !ι!τεΚεει 
τύεο Με!! Βί'ιπτε!!οΚ παπι !όνόπ, εοιπππ !›11πτε!έε ε!ε πισω νο! 
Βοτ!τε!πε!«ε. - δ) Πο” ε' Μϊπτενδπε·Κ εεϋ!ι'5!, μετπιε!εο!, 'ε 
ωε!νετε! εππε!ι ο!!γεπ Βί!πτω!εέπ, ιπο!!γ!›επ εόιππιὶ ΜΜΕ απ!! 
νενόπε!α, εοπ1 εεοπιε!γε!!επεπ, εεε! τιι!ε]άοπ ]6επεε-τόεεε!Μποπ 
Ιπ1π!ε!έ:ετε ποιπ νοπε!!ιε!πε!ε , ε” ΜΗ ε' 16τνόπγΒεπ ΜΜ 
πποπε!εεεε νε!τ,!ιοεγ ε' Ν!πτεττ πϋπιοτεεόνε! εεγϋπ ε' Ι›ἰ!πτε 
νὅιπε!ε οεοπηε!!ιοε τεεεά. ΕΜ νε!επιἱπ! ε' ]όεεπ ο!π1ε ειι€ε!!ε, 
πω· ΙιεΖεπ!‹ Ιϋτνύπγε! ἱε, πενεεωειετἱπ! Ιιετιπεε $ότνέπγΠπΚ 
2-‹!Π‹ τὸεεόπε!‹ ΜΜΜ «Θε (ΚΙ-Με οΖἱπ1_ῇοὶ, Ι. Ι.ε]οε 06τνόπγό 
πε!‹1Ο-‹!ἰ!ε εε 19-ι!!!ε, Κοτν!π Μετγέε θ-ι!!Κ τό”. 5θ-σ!!ι έε Π. 
Υ!εει!ό Ι-εὅ Ιϋτν. 74-ειι« ε8εεετε!!ε πγ!!νεπ ρετεποεο!_ῇε!κ. - 
4) Πο” ε' Βϋπ!ε£όεπε!ε !πε!!εεε Με! ε'!›ἰ!πτο!ι ε!!ϋτϋ!το!γόπ, 
ε' Ι)!!πΒεν!! ιι€γεπεποπ 8οποει!ε!!εύττ, ιπο!!γιιε!ε πϋπτετεεό! 
εεγεεω· πιει· !‹ἰε!!ο!!ε , !ϋ!›Μ Βϋπτε!ι€ετε ποιπ νοπεΗιεΙἰ!‹ , ε' 
Βί!ιι!ωΠιεε πιότ! Βϋπιε!έεπε!α το!!εεί!όε!!ο νόιο!ε Με! ε' Γοπγί 
Ν! ἱ€εεεεεπε!ι οιιέ!!ε ε! !έ:νέπ ιθτνο, ε' πιέεοόειοτ! Μ1π!ετέε 
εεϋ!κεύε$ε!επ , νεἔγἱε ε' τπ!π!; πτοπε!εΜ εεο!πίε: ίεπγί!ό Μα!! 
ΒοΒγε1!επεόε(οτυπο!!τεε οι·ππ!πε!!ε) !εππο. Μοπάειπ ιπ!πάειοπ 
Με! ,,!ιε Βϋπτε!!όπε!κ Βϋπτε!όεύ! πιει· !‹ἰε!!οΝε°'; πιω! πε πό 
πιο!!γ εεε!ιεύεεε !ιότπ!ιπόπγε!επε!ι Ε! πισω πγοπποε!ιε!εεε πω” 
το!!εε !ιεϋ!ιοπγ!τεεπε!κ !πεπε·Ζεεε Με!! ε' Βἰ!π!ονὅ !ε8γε!›!› 
Μπτειόε ε!ε νοτιετοΕτ νο!πε , πιἰπ!εειπ Μ!πω!τε πιοε!ι!νεππε 
νε!ε, εειππι! εοπτ ε!!επιἱ επ: πο” !κόεόπποπ ε' τε]ινο ιπετει!!; 
Βϋτϋ!πιέπγο!‹ Μπγοιπο2$ε!νεπ νε8γ ε' Βί!πΕοππε!ε νε!όεε€ε π] 
!!!ιοπγ!Επιεπγο!ε Με! !.ε!!οε περ!`όπγτο 3ϋνόπ,πεγεπειοπ Μπ 
επωωι ρό!!6 Ν!πτε!έε Με νε!!εεεό!τ. · 

Α' πιέεοἀ!!‹ εετε!8εεεε€!16! ριπ!!ε Γο!γ: Η Ποεγ παπι 
οεε!ε εεοπετ,!π!ι νεΙύ 'ε1ο!!εε «Ξε εἔγειετειπἱπι! ε!πο!ε επεσε: 
το!ιο! !‹ὁνο!!ο!‹ ε! , πεπεπι επο!ιετ !ε , Με νόιπεεεέε!1Β! , νε” 
εγετ!όεεἔΙ›6! Βί!π!ι6τ!!ε!ε , ε2ϋπεό8 !έ8·γοπ !1ϋπιο!.6ε ε!!! νοΕπ!. 
- 2) Ηοἔγ ιπ!πάεεο!απ , Με ε' ΜΜΜ ε!!εϋνεΒόεό!ιοε _ῇετπ! 
$ε!α , ε!πίτ Με!! ε!δ!!, επ!! Μ!! !‹ϋι!›επ , !ονε!›Μ ε!ιέτ εεετεδ 
ΜΜΕ Μέι· !!!!π$ετε!κέιιΕ ]ετπ!τε!ε επεσε., τόεινὸτο!ϋ!επε!‹ ππόττέ 
Με εεετ!πι ιπεἔ !εο!!εεεό!ι Μ1πω!π!, Ιά3νο!!κο26!εε ε' $ϋτνόπγ 
ειοπ ε2επε!χεπε!ε "ε' το!!πε!ε !ώιϋε ειστε!!! Με!!! εεγ!!ε επε 



84 Ι. Κέιπ”. Βι'ιιιΙΜΙΜι Θε Βϋπτ. Ι. τ. ΜΜάιιο5ιιιι. 
,πετ πω” ει' ΙϋΙιΙιιοΙι πιοεπιεπεπϋΙπεΙι°°, ομοιΙΙΙΙ οειιΙι`ει' Μι· 
Ιύι·Μετε , ιιοιιι ρειΙιε ει' ΓειιγΙΙΙΙ ΙιιιιιΙΜόει·ο ιιόπνε Ιοπγοιι Ιιο 
Ιγο. - δ) Ποπ;; ει' Ιιἱτό επόεπ Ιιθ2ϋπεόπεΙιοτ ἱε, Ιιιι Ιππι 
ΙιϋὰΙεΙ‹ , έι%ΙοιιιΙΜΙ Ιιιιιιτοτόε Μέ νεΙΙιΜ, 'ε ειπ Μέ νειιιἰ Μπε 
Ιεε , ΙΙιε8ΜΗνΒ πιιππε2οιιΜτιιΙ ει' ιιειἔγοΙιΙι 68 ΜεΜιΙ› νόΙΙιεεεΙι 
ΜΜΜ πι ΙπιιΖειέποε ιπόττόΙωΙ, Θε Ιιιι Με ιιιειιιιΙι ΜΜΜ :άτω 
ΙιιιιοΙι νοΙπεΙιιιιΙι , ΜΜΜ ιιιιιιιΙ πι' τοι·ιπόε2Μι ΙπειιειίιππιιΚ πω 
ιιιιΙΜιοπ ιιιἱιιιΙ Ιιάι·πιειε τϋι·νόιιγι1πΙε 2-ὸἱΙ‹ τόπο 1θ-ιΙΙΙιιοπιπιό 
πεΙ‹ όττεΙππόΙιεπ Ιώρεετ ιιιιιιιΙοπ Μπιτ ΙιιιΙϋπ 6τάΜεΙΙΙ ΙιϊιπΙετόε 
ΜόΙ ΙεΙιτιεπΙνο. ΑποιιΙιειιι, Ιιει ἰεεπ παπι: νοΙπει ει' ΙιΙΙιιιονδΙιποΙι 
ε2Μιιιι , ιιιἱνεΙ ει' πω" ΙοΙιεε ει1ΙγοεΙι ΙιππτΜέειιοΙτ πιιιιάτιγά 
_ιοΙιοπ τωιιιΙϋ νέπι·οΙιε]τάεπ ΜΙΜ ει' ροΙ,ιιςέτι Μι·ειιπέπ ιιειεγοΙιΙι 
ΜτΙ επειινειΙπο, πιιιιιεοπι ΜιιιΜι Ιεϋιι_ιεινει ιιιο9οπποπι , Μ: ποπ 
ΜΙ ει' Ιιϋιιτετόε οιόΙιέιιιιΙι Μόιόεύι·ε εεπι επιιΙιεόπεε , Ιιοπγ 
πιΙιι‹ΙπΥΜειπ ει' ΙιιιπΙΜόεπεΙι ΙΜΙοε Ι:ει·Ιιε Μέ νεττοεεειιΜι; επι 
ιιΜε , Μ ει' ροΙ€επΙ τέτεπεέἔΒειπ έΙΜΙιο8γεΙιιιοΖδ ΙιιιιειΙοιιιπιΜ 
Ντ, ΒϋνΘΙΙιοΖΙΙΙεΒ όιΙοε ΙιπιΜιΙιΙιειπ ει' ΙΙιτΜΜ Ι”ΜεόεπΜε Πεπτ 
,πω ΜΙ, ει' 26τνόιιγπεΙε ε2Ιεοι·:Ιτ Ιιο€γΜιιιο ΜΙΜ ίιπγ πιόι·εύ 
ΙιεΙπΙ: πο" ει' ΙιϋιιτοιέειιοΙι τι-:Ι_ιοε ειιΙγει ει' €οποεπτε·ΙΙιιΜι πέ 
ΙιΜιγ ΙϋποιαΙΙΙΙ ότνέιιι, ει' εοΙιιιπέ,πτει επΥειΙΙΙΙ σεΜι ειπιιΜι Μ 
τεττοιιΙδ ρέΙιΙΜιι τοτ]ειΙΙεπ.·- 4) Ηο€γ , Ιιιι Μ ΙϋΙιΙ› Μπι 
τοΙΙΜ ΙΙϋι·ΜΜΙ Μ, πιἰιιἀεἔγἰπέιιοΙι Ι‹ϋΙϋπΙιϋΙϋιι ΙιιιιιΙΜόεόΙιε ΜΜ 
ΙοεεΜι δΙΜ ιιιιιι·ιιεππΙπι. ΜοιιιΙΜιι πιόἔἱε ,,επιιΙιέΙγΙιέπτ," ιπεττ, 
Ιιει ποπ ΙϋΙ›Ι› ΙιππτΜΙΜι πιἱπ‹Ι εὐΙγοεΜιΙιειΙι Ιόνι€ιι ε” ρει·ι·Μ 
ΙιοεεειΙΙΙΜπάιιιιΙι, τόεπιιιτ πιἱνοΙ τϋΙιΙσ ΙΙΙΙιοπιέιιό Ιι€1πτΜέεοΙιετ 
ιι€γειιι ει' ΙιΙΙιιΙενΙΙπ ι·έπτοΙιει]Επιιι επιιι ΙεΙιετιιι-:, πιέε ειιΙγοεΙι 
ΙιιιιιΙΜόεΜι ρειΙΙἔ ε,πγιιιέει·πι ΙιΜπιο2ΙειΙνει Ιπιππγειι ΙΙΙΙιεπ]άι·ό 
ΙιπιιΙΜόεεό νΜπέιιΜι , ι·όε2ΙιιΙ ιιιἱνΜ ε€γετΙοιιεἔγ ει1ΙγοεΙι 
ΙιιιιιΙΜέε Ιε οΙό85ύμε οι' ΓειιγίΙ6Ιε οπόΙ]ειιιιιιΙε εΙότόεύι·ο , οι επ 
ΜεΙειιιοε ε2ΜιΜγ @Η ιΙινειΙΙιιι: πο” ΙΙΙΙιΙι 5ιΙΙγοε εοποειτοΙ 
ΙΜιιιοΙε ομΙιο8γϋΙΙόΙιεπ ει' ιιιιἔγοΙιΙι Ιιιιιιτοτόε οΙιιγοΙἰει' Μποϋ 
ΙιεΙ; ιιιοΙΙγ ε2Μ)Μγ ιιιΙιισΙειΖΜΙυΙ π' ειιΙχοεΙι ΙιππτΜόεΙ ει' ιππ 
ιιγϋΙάΙΙιιεόΙΙΙιοπ ΙεύροεΙ ιιιο8ΙιοιπόπγεΙιΙιΙΙΙοιπι ιιοπι ΗΙΜπιιιππ. . 

35. &'. ΙΙΙό!!μεπ ὐἄπ£ε££οΙώοπ, έσ ΜΙετε πέσω Μια άωΖάποιαπ Μ 
Ι” π' :ιϊτυέπιχύεΙ5 Μπ£ε£έεποΙσ? 

ΜΙΙΙδιι π' Ιϋτνόιιγε2οι·ιΙΙ νειΙειιιιοΙΙγ ΙιίΙιιΙΜΙιιΜι Ι1ϋπτΜό 
868 ιιιιπάειιΙιόρ πιοθιΙιειιέτοικι, Με ειιιΙιει·Ι πεπι ι·οιιάΙΙινϋΙΙ Μ 
ΙειροΙΙιΙΙιειιι Ιιειιιειιι ει' τοπόεωι·ΙπΙΙΙιειι τοΙιιιιΙειΙο; ιιιινοΙ ΙοΙιΜ 
ει: ειπΙιοι·ποΙι ι·επάειοι·ΙπτΙ ιΙΙΙιιροιμι απ, πιθΙΙΥΙ$8ΙΙ τοπικ ΙΜΙιἱ 
ειιιΙιΜΙεέπειιΙ Μι, επ ιιΙιιιτειψι επεΙιιιαΙεέΒέπιιΙε πιοεοεοιιΙιιΙΙΙ 
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ει!ειι ρθω οειιΙι τοιιιΙΙιινιιιι ιιΙΙειροιιιιιιοι ιιι.πιοιιΙι: 6ιιΙιόπιγι 
όι·ιΙιειδ , Μ” ·ιι'ι6ι·νόιιγΙιοπό, ιιιιιΙδιι νιιΙιιπιιοΙΙγ ΜΜΜ: Μπι 
ιιοιόει-5ι ιιιι·νι€ιιγιι ιιΙιιιΙ ιιιιιιιιεπιιπιέρ ιιιεειιιιιέποιω, επι ή”. 
ιπιιπιι ιιιΙιεεοιι ειιιιιιιιι ιιΙπιιπιιιι6Ι ιιι%6 «πιω , ιιεΙπιιιιιιτιο.· Ιπιπιοιι 
πω” ιιγἱΙνέιπι τω: Μο” ει' Μπι , ι3,ιιιιιιιιιπιτ ει' πϋπνόιιγ πεπεισ 
ΙοιόιιοΙπ ριιειιιΕπι νι58·ποπιιιιι(ιιιι, ει' ιπιιπιάοπιιπέρ ιιιο€Ιιιιιάποιοιι 
νιιΒγιε ό” πιονοποιτ ιϋι·νέιιγΙιεΙι Ιιιιπιιεπόει σειιρειιι ει' νειΙ6, 
'ε ιιιΙ_ιιιε ειιιΙιιιἀεάἔεειΙ εΙΙιϋνοιιειι Νιιιποιω!πΒιιιι , Βϋνει!πειδΙιι€ 
οειιριιπι οι ιιιιιιιιι·ιιιιιιιΙπ ιιεΙιιιε ε2ειΙιιιιιειι€ένειΙ Ιιιιιιιιϋιι6ιτ Μπιτο 
νδΙι εΙΙοιι ιιιιειιιιιΙΙιιιιιιι, 'ε οι επι ει' ιιιοΒιοεοι·ιΙιιιΙτ ειιιΒιιιιειι8 
π_ιιιΙ Ιιιιιιιιϋιιὸιωι εσιιιι και νοι!ιειι. · 

Α' ιιιι ρωιι€ ΒιιΙϋιιϋσειι ει' ι6ινι5ιιγΙιοΙι ποπιιΙειοι·ιι Ιιιιιι 
“πάει ιΙΙιιιι, ιιιινοΙιιοΒγ ει' 1ϋπνέπιγΙιοΙι_τοπιάε2ετϋ Ιιιιπιτειιι€ε, 
ΙιὸριοιόπιιἑΙ Γοι;νιι, ιπιιιιιΙ ιιΙιιπιγιΙειἔ ιπιιιιιι ιιίιι·8γιΙει8ι, νιιι€γιε 
ιιιιπιπΙ Β·οιιοειεει€έπε ιιιιιιιι ιειτόπε Μπι: ιϋΙιι€Ιοιεε Βιιιιιιιιτοι 
ΐεΙιόιε!ιιι , π' ΙιιιιιωιιιιεΙπ 1ϋΙιόΙοιοεεόΒόιιο2 ρεάιππ 8οιιοεπιι 
@το Μπι-ι ιπἔγιιπι πι' ιϋτνὐπιγεωἔδ οιιγιέπι ιιΚεπιιιιέπιαΙι ιοΙ_ιειε 
επιιιιιι6ειέΒέπι Πι! ει ιιιιιοΙιειι€ Π: , πειιόπο πιέινο ρεάιΒ· ει' Μπι? 
ιι-:ιιιιεΙπ ιιιι·εγΙιιαΙι τοΙιεεεόΒιε ειιιΙπειέ€οε , 6πι!πόιιγι ΙπϋνοιΙπεεἱιι: 
ιιο€γ ει' ι0ι·νι5ιιγΙιεΙι τοπιάε2οι·ιπ Ιιιτιιιωιύ88εΙ ει' Ιιιι·ό οειιρειιι 
οειιιι ει' νιιι6ειι€οε, άΙιιο1α, 68 ι.οιιόπο πιιέινε το!ιοε Ό Ιιιιιιιοτι 
Μπι, 65 οι ιΙΙγοπιπιοπι πε , ει' ὸοΙοἔπιιιΙι τοπ·πιιόποιότ ιιιιι€έτ ιε 
Ιπιιιινε, ΙιϋνειΙποΖδΙεἔ Ιιιι ει? ιϋπνι5ιιγ ιιγἱΙνειπι επινιιΙιπΙπιιΙ ιιιιιει 
παπι ΜΜΜ, ο8γιιιιιιΙ οεειΙπ ει' ΙιιιιιτειιιιοΙε ΙεςεποποεΙπέι·ιο 
ΙειπιΒεπι νόιειδ 52ιιπΖδιο εΙΙιεπι ι5ΙΙιιιι. Μοιιιιιιιιι ,,ιι€γοιιιιΙ ει' 
Νιιιιειιιιο!π ΙοεεΖοι·οεΙι ότιοΙοιιιΙιοιι νειιεπεπΖδιο ιεΙΙιεπι ,“ ππιοπι 
ΟΜΕ ειιπιεΙι πειι6ΙιδΙ έιι·ιΙιειδ Ιι5νι5ιι ει' ΙιἰιιιιειιιιεΙ‹ τοΙιοε πιει; 
Ιι5ιο, οι;γιιιιιιΙ οειιΙι οιιιιιιΙι ιιιιιο ΙοΙιοι νιιΙ6εέεοε, ιιΙπιοΙι, Θε 
οΒγε2οι·ειιιιιιά ιιιι€γιέιι·πι ιιιέΖνο ιεΙιεε, νιιΒγιε ιιιιιιιι @ποπ 
ειι€έπει ιπιιπι‹Ι ιοιιόπε πιι52νιι ιϋΙπόΙοιοε Ιιιιιιτειιι Βε νιιΙόΙιεπι ει' 
ιιιινόπιγΙιεΙι ι·ιεπιιΙε2επιπ Ιιιιπιιοιι€επιεΙπ ιι, Ιιιιιιιοτι Ιεἔεποποεπι νέ 
ωιιι ε2οπιθιόιι οεγειιιιΙ ι6ιιιΕπιι νιἐἔποιιιιιιιιειι Μαι ιιιιιι· ε! νει 
ιιγοιι ει' ΒϋπιιειόειιεΙ‹ 65 πι' 1ιοεεπιιΙ6 ιιιιιιπειιειιιιΙι οιι€Ι3ιι ανο; 
εδι, ιιιινοΙ ι-ι'1ϋπνόιιγ οι” Ιιίιπιιι:ιτόπι οειιιι ο” τοπιιιε2ει·Ει Μη 
ιθιεει τοπιιιοΙι, ει, ι·ιειιιιειοπιι Βιιιιιοιό5πιοΙι ιι€γιιιιιιιοπι ιι€γει;Ιειι 
ΙιίιιιιοΝότι ιϋι·ιόιιό ιϋΙιιιε26πϋπόειε ει' τϋι·νόπιγειοπιδιιοιπ επιπ 
ιι6ΙιεινιιΙ εειπι Ιιιι52Πι ιιιι-ι€ι-ιΒγε2ιιι. Ιιιιιιεπι Μινοι!ποιπΙι: Ιιοεγ ει' 
ιΙοΙο€ιιιιΙ‹ ιι-ιπιπιόειοιόι πιιιιι€ειι ιοΒιπιινο ει' Ιιἱπ6 πι, Μ ιιιιέιεπιιιΙπ 
ειΙιιιιιιιιιιι ιιιιιειοειιιπέιε5ειΙ, ιπιοἔΜΜεειιΙ, πιο" πύριιπιιπιοεοΜεεειΙ 
νειΙιιιιιοΙΙγ Ιιιιοπιγοε ΒιιπιιόιοΙι·ε ποιόΙιπι-:επτειιο, 'ε ποιά νοτιο, 
Με οι επιιιιειιι Φωτο Με! ιι2οιι Μιπιποιτιπ νιιιΙ61πιιι Μπι: Μπι ἱε, 
ειιιπιιιΙπ τϋπνόιιγΙιοΙι πειιιιε2επιι Βιιιιιιιιέεο ιιΙει πιειππι νι-›ιιιιιιι; ιιιιιι·ι 
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ΜΒΜ ει' τειπιίοε- , ιπο8Ιιι2ιέε- , νει€γ ρπτειποεοΜιΕ-πάύποπ πιω 
νεΙύεέποε εΞε άΙποΙ‹ι ποποεπτωτ ἰε, τάι·"άι·π 'ε ει' τόπγι·ς πό: 
νο τοΙιεε ποποειτοΕιποΙκ πιἱπιΙππύΙωΙ πειπ πιοπιιιιιΙιπιιπ. Βε νει 
ΙύιάΙιιιπ π' πϋπιοΗτει @ΜΜΜ ε8γόπ , οεπρέπ (ΜΚ επ ΜΜΜ 
ΙεΙιει.εύ8όποπ , ποιπ ροάπιι νειΙ6εέιεοε ΙιέτιθποΙτ οε2!ιϋ2Ιὅ οΙωΙό 
"πι, παώ , Μ επ δ ΒϋιοΙο2ϋ ετϋνοΙ πειπ πιο ιιιπάοεπτ, ωφ 
Βιπάειιτ , πιω ριιτεποεοΙειιέτ Ιιϋνοινο π' Ιιύπωττετ επιπειά “Με 
:ΗΜ ΜΒΜ ΜΜΜ, ποπ Ι1ϋπτε18 εεγοιιΙδ οΙιέιππΚ πεπι €εττπΝιιι 
πι, Ιτόνοι!ιοπόΙοε νεΙο οεγοπΙδι Ιιι1πωτόετ έτειιΙπποεειπ πε:ιπ ότ 
άειποΙ. Με πιω! ΕονέΒΙιά πιέ€ επ Η, πο” π' Ιιϋπτετιτο Μποτ 
Ιδ επγόπ ΜΦόπεΙα εάποει3Ι τπΙπιποιιίτιιιιιπειι π"τεΙιεεεάέεΙιε 
πιοπι ΜΙπτεΜιεπ εοΙιει πειΒιιιοΙιΙι ποιπ Ι6νόπ, πιιπι ει' ΜΙ πωπ 
ΜΙπιπ πω( [πωπω ΜεπϋΙσΕπόΙ Ιιιι8ιγοιΠ1ειπ , ό8 ει' πϋπτωτποΙε 
ει' πιοπτειτ Μιτεεπτέε ιιτάπ πϋνοι!ωπειτ Ιότι·ο ιϋνε-›Με να” 
πεπι-ιϋνοτοΙο ιιεπι πωπω οεειιδΙ , Ιιειποιιι ε” επιιΙιειι! οιιπει!ι 
Με ιιίτιιΙτ πιππ!ιάεεάπάτόΙ Γ11%νόπ,ει' ιιοΙοπ·πιιπ ιοτπιόε2ετέβδΙ 
ιπιι€έΒι'ιΙ εΙόπεεΕπεε Μπιτ Μπι Μπι Ιε!ιοτ, ιιιἰόττ ΙιεΙΙεεεόΙα Μπιτ 
ιιΙιΙιοι· εοπΙαιΙ ειιΙγοειιΙιΙι Ιιι1πτοτύε επι νωπι , πει ει' @πωπω 
το ΜΜΜ Μόπτεεπτοιτ ε8γόπ π! ε2ειΙιι:ιά πΙεπτειψί06Ι Γιι€πό 
πειτε είΙαιΙ τοΙιεεωΙ6ετο νΜο , πιὶπιεοιπ πει ειπε ΐ6ΙΙιοπ Ιιει(τ”τει, 
και" Μπέκι ΗΡ μετιιποεοΜοι 'ε πιπέοεοτ οεύε2επ πιοπνοτοιιο. 

*ή ΜινοΙ π' Μπποπ ιο[ιεεεάέεπο πιοποιοΙ νειεχιε π' εότεΙοπι νειΙό 
ειιιι·οε ιιιεμιιιΙι-ιιιιΙέω πω Ιέωτοπ τοπιιειετιπι ιιἱι·€ιμἰι·:ι, νειἔγἰε ει' τάπη 
ι·ε πέινε το!3εεεό , ϋππιπΒέτόΙ ωειιιω Ιιο€γ π' τότνέπιβιεΙΞ τοπάειει·ιι 
ΒϋπτειέεπεΙι ειιιΜ|γΙιόπι οεπΙ€ ει' τεΙιεεεάέεΙιε πιοπι ΒϋπτεΙΩεπΒεπ Ι6Βγεπ 
ΙιεΙγο, ει' τοΙιεεε66εΙιε πεπι-πιοπιοΠιοπ ρεπι€ πεπρέπ ι:ειειΙε πΜιοι· ., ιππΗιπ 
ει' ι36ι~νιΞπγ πγιΙνέπ ΙιιιοΙοπιι, Ιιο8γ π' Ιιύπτε1ιποπ τέτέ·γΙιεΙι ιεΙιεεεέΒέπει 
ει' Βϋιιι€Ντο ιότοπεάέε πιπι€π ἱ5 πιώ· εΙέ8εόμε. 

7 86'. 5'. Α Ιιέπίπα!ε ΜΜΜ: π, £ϋπιέπρόε!2 Μπ£σ£έσπσΙε ΙιέΜΜΜεπ 
ιιΙΙσπΙππαπάσα Μπα!. 

θ Α Ιϋτνόπγ άΙαιΙ ιπιπάοππόρ ιπεεΙιειΜι·οΖοιΕ νει€γἰε επ 
ιιΒιγπονο2ο1τ ΙϋτνόπγΒεΙἱ Ι1ϋπιοΕ6επεΙε ΙιίιππιΜιιπ ειΙΙιεΙπιιι 
πιω Μπι ο' ΙιόνειΙιειδΒΒοπ :ΠΙ ει' ΙιιτόπιιΙε Ηεπ_ιε: · 

1-επϋι·. Πω” ιι° Μι·ά65Ιιεπ ίοι·Β6 ΜΜΜ πιἰπ‹Ι Βιοποεπειέε 
πιἱπ‹Ι €όπγΙιεΙἱ τϋΙιόΙειεεεόΒιέποπ Γοποπιιάτ ροπΙοεπιπ Μπγο 
ιποι2ει , νπειγἱε ιοΙ]‹-:ε νιΙέποεεέπτει Μπα: νειΙΙιοπ π' πικαπ 
Ιέε επι νεα Ι1ϋπτετι ιέπγΒεΙἱ τϋπι5Ιειεεεόπότε Μενα: π8γειπ Ιώ 
επι1ΙοιπόΙ ιπεπιιΙΙΒ, ΓΗ πιππΙιέΙπιπ Ιιει€γοτι, τϋτοΙιεπόετο Μεινε 
τοπικ, να” τοΙιοεοιΙόεΙιε πω, €οποεπειι€πεΙι τ6ΜΙειοεε6 
@το πόινο ρθω άΙποΙε νει8ιγ νόιΙιεε, ό8 πόνεποτιπτ απ ά! 



Π. Εκ. Α' ΐοπγιτο πϋπτοτοεοπτοΙ άτοΙειποεειπ. θ? 

ποποειοπιιπ νει” νοιποεεόοποπ πιοΙΙγἱπ ΐοποπειπιπ πιο πϋπτοιτ 
Ιοο·γοπ ? 

2-ποτ.Ηοο·γ ει' πϋπιοπποπ πιπγοιποποιτ Γοπποπέι·π π π 
τει τοπάοΙτ ιοι·νέπγποΙι πϋπιοιοο8 πω( οΙππΙπιππι, ει' πιἰπτ π' 
£ϋτνοπγ πι ιπιπάοππορ ιποοπιιΜτοπο , 'ο ποπ εοπιππ "Πιπ 
πιω πο τοογοπ; πιοι°τ ο ει' τοι·νόπγιιοπ οογοάϋΙ ποπ Μοτο 
πει]τοπι , ποιπ ιποτεοπΙπ]ο. Ήιπποπ ιπἰπἀπάΙπιΙ ποπ επιιΙιιιιοε 
επιπέΙΥπιιπ πινοτοΙοι π, τ. ἱ. πει ει' ιοιθνοπγ νοΙπιποΙΙγ πϋπτοπ 
το ιϋππΓοΙο πι1πτοιοει ΓοΙνάΙ1ποιοΙοε τοπιιοΙτ , ποπ πει ει' απ· 
νοπΥποΙἱ πππιοποεεοΙ πϋΙοποε ποτπΙιποπγοπ Με” οΙπι ποιπ 
Ιοποτ; ιποτι ΗΙγοπποι· ει° πιο , π οΙεδ οεοιποπ ιι€γιιπποπ 
τοππ!"οΙο πππιοτοεοπ ΜΜΜ ποΙοε ποΙάΕάεει ποτἰπτ νάΙππιπειτ, 
π' ιπάεωΙιππιιιι ρωπο ει' τοι·νόπιποΙι πϋπιοτοει πιο ο8ιγοπ1ο, 
πειεοπΙοποροπ οΖοΙιτειπγοε πππτοιοετο νάΙτοπιιιιπειψι. Α' ισι 
νοπγποΙἱ πππιοτοεποπ ιππ οποππάΙ ι'οιονέειι ιποονέΙποιιοΒέεο 
ιπιποπιιΙαιΙ ποπι :ϊ πιω, πεποπι πι, πι ει, ποειγο!ιπππ-πιιτπ 
ΙοιπιπειΙ Η, οι' πἱτέΙγὶ ΓοΙεοποι, ιΙΙοτι. τ ' 

3-ποτ. Πο” ει' ιοι·νύπγποΙι τοποποτιι πππτοιοεπο, πινω 
πει ει° τοι·νόπγ νΙΙιέποεειπ πιο: ι·οποοΙπο , οεπρέπ ποπ ει' Ιππι 
τοπποπ Ιοοποτοεπ οτποΙοιπποπ νοπ Μπομπ ιππτειεπτειιιι , 45ο 
πι; ιο οεειπ οπποι·, πο ιοτιο νειΙοεέοοε οε ειΙποπ ΜΜΜ. νομο 

4-ποι·. Πο" π' πὶιπιοιτποπΦϋτνοπγποΙἱ ιπιπιι ι·οποποτπ, 
ιπἰπιι τοπὸπἰνπΙἱ πιιπτοιοεο ει' ποι·οεπ οττοΙοπιποπ νοκ πίιπιοιτ 
ποποπτο Ιονοπ τοπιιοΙνο, π' οοπρέπ εοΒοάπππιέτειιπειτ ει' ιππ 
άοεποπ ίοι·Βο πππιοΝποπ ιπιι€έπειπ τοτνοπγποΙι πππΦοιοεοπο 
πο πιοτειει1ειΙ]ει, πιιποπι πο τοτνοπγποΙἰ πι1Ιοποε πϋπτοιοεοπ 
ποπι νοΙππ , τοιί]οπ ππποπ ππογειι€έποπ πιότεοπΙοπ ΐοπγποποτ 
Ιππιιοοπ πϋΙοε πωπω ποτιπτ τοποοΙιοπ. 

Βογοπιτέιιι Μοπ ιποε πιο ποτιιοε τείπιποποτ: α) νιιιΙΙιοπ ει' 
πἱτο ποπ οεοιποπ, πει π' Βουνο” πιο Γοποπτιιπ πππτοιοει; 
τοποοΙτ , ετ πϋπτοιοεποπ νειΙειπιοΙΙγἰπ ΓοΙιοπιπέτ έϋποοτποιήει-ο 'Ρ 
ω ω πο ει' πίὶπιοΜποπ οΙπονοιοεοποτ ποΙοϋποπ νοΙτ τοτνοπγ-· 
ποπ πππτοιοεοτ π' Ιοτνοπγεεοτιο ιιΙπππποπ ιπο8νάΙτοπιειιιιι: 
ιποΠπιπ ππιιτοΕοε επί ποΙΙοεεοπ ποπ πϋπτοπποπ ε2οι·ποιοτ νοτ 
πἱ'? - Απ οΙεο ποτόοετο ποΖνο πτ π.ιττοιπ , πω” ει' πιο ει' 
τοππ Γοποπιτπ πϋπτοιοεποπ εοιπιιιὶποπιπ Γοποπιππ οι ποιπ υποτ 
πειιιιι , όε @πιο πιοἔ πω” εοιπ , πει ο πίὶπιο νο επ πϋπιοτοε 
ποπ νεπιπιοΙΙγιπ ΐοπο2ειΜπο ιπέι· οι;γειοι· ο! νοΙτ ιιιπτειπιειΙνο, 
οε π πο! οεπρέπ ει' ΓοΙ5οοποππο2ποιοττ ποογοΙπιο έΙιειΙ ιποπ 
τοιοΕιΒ ΓοΙ; πιοττ π πωπω ΐοποπιιιἱ πϋπ$οιοεποπ τοπΙοοοε νοο 
τοπιιιτιιοπ , ει' τοτνοπγποτιὅιιοπ ἱτοΙοτο ποτιπτ π , οΙοοεοοοε 
Ιονοπ π' πι1πτοποε οποΙῇάπτιπ οεπππΙοεοι·ο , πιίεΙοπ π ει' Νιπ 

ι 6 π, 
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ιονδιι νέετε Μπι Ιιειιτε8ο18, π' Γο!εδΜι ΓοΙιο2επι Ιι11πτοιόε Μια! 
Μη ε2ϋ!ιεύετοΙοιι , - Βόνοι!ιο26Ιε8 ΓοΙιειιιιι ιιειιι Μια, !ιο8·γ 
ει' 16τνότιγειει·ιό ιιιιιιιιΙι ν68τε!ιιιμάεάι ιιιιιΜΜάι€; ειιισιτιιέ. - 
Α' ΜΒΜ Μι·τΙόετο Πέπσι ραΠε @γ Ιύ!ειιΙι, Μ” ει' ιιωωι 
ε2ετιδιό1 ιιιιιιάειι οεοΗιειι ει' Ιιι€γιιΙιΙιιΙε Βιιιιωιύε Μέ ΜΗ νει 
ω, πιοι·ι ιι° ΜιιιέτιγοϋΒΜιοΙ όΙιιι ποπ οεεΝιειι ιιἔμιιι, ΜΜΜ 
ει' ΒιιιιΒοΗ οΙΚϋνοΜεο!ιοτ ΙέΒιγιιΙιιι Ιιϋιιιοιέε νοΙι ΙιεΙεΗιωι, 
ι€ιι:εάειειΙιιιιεειε; :ιι εΙΙοιι!ιοιό!ιοιι ρθω, ει' 16τν6ιιγειοτιδη«εΚ 
ιήει!ι!ι νόΙειιιόιιγο εεετιιιΕ ο26ΙεΙότόετο ει'ΙιόεόΙιΜ ΜεγιιΜι Γε 
ιιγιιόΙε ἱε οΙόἔεόεοε Ιόνόιι, 82ϋΙιεόετοΙετι Βεπι6ιιγειέ€ νοΙιιιι. 

37. Β'. Α' ΗσιόπιιΙτ Μιῇε α' Μ2άτοω2Ιαπ , ΜΜΜ Μιά πιέπέΙε 
Ιέ.στο ΜΜΜ ὐϋπ£ε£έεπεΙε ὐοῖπΜΜιπ ιιΙΙιαΜιαιάσα ισπ22. 

Α' Ιισιτέι·οΖει1Μιι νειἔγι5 »πω ιιιότ56ΒΙέει·ο ΙιιιΒγοΠ Μπ 
Ωοιόειιο!ι ΙιίιιιιοιΠιο2 ιιΙΒε.ιΙπιεπιεειΜιι ει' Ιιιι·όιιειΙι ιιωμειωΖ Μι· 
$02ιιι: 

1-52ϋι·. Ποεγ ει' ΒϋιιΜ-:τόειιοΚ ε' ιιεπιόνεὶ οειιΙε ει!ιΙιοι· όψη, 
Με ει' Μι·άόεΒοτι Γοι·εό Μιιιτειιτε, να” ΜΜΕ ποπ ΓοΙιοιιιιιι 
τα εειιι ει' τόι·νόιιγ ιιιιιιάειιΙιέρ ιιιεἔΙιεΙάτο2οπ Μιιιποιόει ιιοιιι 
παω”, εεπι εειιιιιιιιιοιιιϋ τϋιινόιιγ!ιοΙι Βιιιι€ετόετ ΙιοΙγοε πιει 
εγετειιιι€ Με! τού Ιιἱιοιῇοειτειιι ιιειιι Μια; φοιτ ει' Μι·ύ ει: 
00ινόιιγιιοΒ ι·ειιάοΙοϊότ ιιιἰιιἀειὸ‹Ιἱε τοΙιοείιειιἰ ΙιϋιοΙοε , ιιιι€Ιοιι 
ει" Μιέι·ιιιιΙιόροιι Βιιιγοπιοπιιι ΙεΙιεΙεόΒεε. 

2-ειοι·.Ηοω· ει' Ιιϋτιτοτύε ιιιοιιιιγιει€€6ιιοΒ, όε Με πιιιιδεό8·ε 
Μπι νοΙιια 1ϋι·ν6ιιγ :ΗΜ ΙιιιοΙεΙνε , ιιιἰιιΒεό€6ιιεΒ ιε , ιιιοΒιιιι 
ΜτοιέεύΒιιιι ιιιιιιιι ειιοιι ε2ει!ιέΙγοΚω ροιιιοεειιι ιιιο8;τει·τειι, ιιιοΙγ 
@οκ ο' τε!ιιιιωΠιθΙ ει' τϋι·νόιιγε2ετ2δτο Μινι: ίειιιι (31. @ή 
εΙδ νειιιιιιιΙκ Μ”, ιιιιιιΙΙιο€γ ει' ΙιιιτέτοιειΠειιι Βιιιι€εια-Ξεο!ιΒοιι 
Μπι Μ, ει' Βϋτιπ:Η 86ΙιθΙοτοεεύ8ε ΐοΙιοπιεἰιιειΒ Μιιγοιιιοεάεει, 
Ιιειιιοπι ιι' ι›ιιιιωιω ιιιοιιιιγἰεοἐἔ6ιιεΙ‹ , όε ΜΒΒιιγιτε ιιιιιιδεό86 
ιιεΙι ιιιεεΙιειτέτο2άεπ ἱε ει' ΙιιτόιιιιΚ-ΙιειιιόΙιε2 πιτιοινέιι, εΖοΙιτε 
ιι62νο :ια-επι οειιράιι Βιι·6ιιιιΙι ιιωμει νιεεΙι , ιιιιιιοιιι 8εΥ528Γ8 
"πιο π' Ιϋι·νότηε:οτιδιιοΚ ΙιινωιιΙάτιε ρόιοΙ]ει. - ΑΖοιιΙιιιιι 
ει' ΙιιιΕάι·οι:.ιΠωι ΒιιιιΕοιόε ιιιοπιιγι56Βιι-3ιιοΒ 65 ιιιἱιιὅεέΒόιιεΙι ιιιέι· 
εό!ιΙΘεόΙιοιι εοΙιΙιεΙ επΙΙιοΜι ΙιειΕάιο!ι Μιά νειεγοιι ε2οιἰ1νει ει' 
ΙιὶτὐιιαΙι, ιιιιιιΕεειιι ει' Ιϋτνόιιγε2ετΖδιιοΒ ιιιει€ιιιιΜι ΙιειΙειΙιικι,.ιιο 
«πετ ειοτιιιι : - α) Α' Ιιιι·ύ ιιι€τεόΜέεέτ ίϋΙιωιιέτό ΙιτιιιΙοιόε 
το Μ ιιειιι Ιοι·ιεεειΙιειι; τόε2ιιι€ ιιιἱνεΙ ε' Ιϋι·νέιιγιιο26τόΙ Βόι 
ε68· ι-εεε16Βοιι Μιειιιιι ιιι-ιιιι Ιε!ιετ, Ιιοιι;γ επ «Με έε ΙιειΙάΙ Με” 
τειιάοΙΙιο2Ιιειδ ΙιειιιιΙωάτ, ιιιοΙΙγΜΠ ει' ΙιεΙάΙΒϋιιΙο1ύε σεγα-εκθεση 
ίοΙγ , ει' ΙιιτόνιιΙ ΙιϋΖΙειιἱ ειΙιετω Ιόεγοιι , ωεΖωι πω! ιιιιιι· οι 

ΐ 
' υ 
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ΜιειΙ, Μ” νειΙ5πιοΙΙγ ΒίιιιιωτιιοΙι ΒιιιιτοΕ656$ »πω ιιι€ι·56Η65 
το Ιιιιιςγιει , ιιγιΙνάτι5ά8ο5 @Ιω Μιά ΜΜΕ, Μ”, που ιιιωιωι 
Μπι ει' ΙιιιΙειΙΒιιιιωτ655ι 52ϋΙι56ειεΙοτιιιοΙι ιι€Ιιο. Ε5 Μαι 52ιιΜΙγ 
ο5ιιΙι που εεγοιΙοιι ει” ι-ι5ωΙιετι 52εκινειι Ιιἰν6ιεΙ£ , Μι ει' πότ 
νο5ιιγ νιΙειΒο5 52εινιιΜιειΙ ιιιεἔΙιεωΙιιιειΕει ε' Ντόι, Ιιοιι;γ Μω 
ιιγο5 ΒϋιιτεΜιοτι ιι° ΜτϋΙιτιόιιγο!ι ιιιινοΙιέΙιοΖ ΜΜΜ ιιισ5ι·56Ιι 
Ιέ5ότ ΙιοιΙάΙΙιιιιιιοΕ65το ι5 Ιιιιοτιο52ι!ιο55ο. ΒΖειι ΜνέωΙτο πιόν 
5ιετιιιτ ρύ!ιΙάι 5ιοΙ5ιέι!τειι Ι'72Β56ιΒιιϋτνόηγύπΒ 11-ι!Ηι @ειστε 
ει' 52ϋΙ6νοι·65 Βιιιιτειτότε πάπια. - ό) Α' τϋτνόιιγ52ετΖό Πω; 
_ιόι 568016 Μτό εεγοιιϋΙ ο5ειΙ‹ι ιιιοιι Βιιιιτοτύ5-ποιιιοΕΙιεΙ 65 Γει 
ιοΙιΙωΙ Μια, ιιιεΙΙγεΙι οι·5ιέ,ςιιιιΒΒειι Μάι· ΙιοΙοΠιοιι νιιιιιιιιΕ; 
πω” ει' $6ι·νόιιγ52οτ2ό «ΗΒΗ ΙεειοΒικιιι “Μ” Ιύνόιι Μπικ 
τιιιιιιιιεΙι ετΙιϋΙο5ο, ωθιωι ιιι6ιψ , '5 πιίνοΙ8568·ο, ναΗιιιιἱιιτ ει' 
Ιιιιιιιετύ5οΙιιιοΙι ιιέΙιιιιΙι 52οΙιά5Βιιιι Ιε3νδ ιιοιιιεἱ 65 ΐειιιἱ ΙοἔοιὸΙ 
ἱτεἱιιγο5ΜΒιιιιΙι, ιι€γ οΙΙοιιΙιε-πι ει2οΙιιιιιΙι ιιιεεειι 65 52οΙιειΠιιιι 
Μάι ιιοπι Με ιι6ΙΙιϋΙ οπόΙιΜιιγκιΙιιιιοΒιιειΙι τετιιιιιιιιΙι. 

5-5. 

ι Με25οιΜε εω!εα55. 

Α” ΐοιηιτϋ ΒϋιιιοτόεοΙιιιςΙι ιιοιιιι-:ιι·όΙ 65 ειικιιισ1. 

38. 5. Α' /οιιμἰ£ὅ Μπ£ε£ἐ5εΙσποΙτ πωπεέ. 

Αιοιι ότιό!ιι το55ιιιΙι, ιιιοΙ!γο!ιοτ ει' τϋινόιιγΙιο2ό ΙιεΕιι!οπι 
ΐοιιγι1ύ1ιιιΙ τοιιιιοΙιιι 5ιο!ιο1τ , ει' ΒιιιΖειροΙ8ειτοΙιιιαΙι να” 6Ιοιι€τ, 
να” το5ιέι, και" Ιιεο5ϋΙοιόι, πω( ροΙ€άι·ι ιο€5ιι, νιι€γ 828· 
Βιιό5ει€άτ, νειἔγ νιι€γοιιάτ όι·άο!ιΙιΒ, ΜινετΙιο:ΒΙοε ει' Γειιγιιδ 
Μιιτοτ65εΕ ιιοιτιοιΙιι·ο ιιέινο , ει, πιιιιτ πω( ι-5Ιοινο5ΖΕο568Βοπ 
"Η ιιιέ5ΓόΙο το552Βειιι άΙΙιιιιεΙι , πω· ιἰὅϋοιιῇέι·6 Ό να” πω: 
ιδΒιιιιιέι·ό Βιιιιτοτέ5οΙι (ροοιιειο σειριτει!ο5 ετ ιιοιι σειριαιΙ55). - 
Α' ίδΙιοιιιέτύ Βιιιιτοτ65ο!ι ἰ5ιιιό0 , ει' ιιιιιιτ νιι€γ Μι·τε·Ιοιι , νιι€γ 
Ιει55ειιι ό5 ιιιιἔγοΙιΙ› ΙιίτιοΙιΙιειΙ νοτιιοΙε νόμι π όΙετιιεΙι , «Έγ 
52οι·ίιοΙιτε, 65 5ιιΙγο5ίτοπαΙιι·ει '5 ΙιίιιΖόΙιι·ει (5ἰιιιρΙἰο55 ω ειιιιιΙι 
Ηοειιιιε] ο52ΙειιιιιΙι. - Α' ΐδΙιοπι παπι ]είι·ό ΜιιιιοΕ65εΙι ροάι€ 
και” ιο515ειιγετειιιι6Ιι, να” ]οε-,528Βιι€]8έε·-, Ιιεο5ϋΙοτ-, εινα” 
νει€γοιι- ό5 έι·ιόΙιίο52ιύΒ ΙοΙιειιιοΙι. 

*ή Αι «Πει 65 ΙιαΙιί! _ιο8·ένειΙ (Με Μαιο οι ιιοοι5) ει' ροΙΒέιι·ι Φάκε 
5έ,ι; τοι·ιιι65ιετ1 νεἔχἰ5 έ5ι ιϋινέιιγόιιοΙι ιιιΙριεει:5έειιι 5ιετιιιι ει' ροΙ€έι~ι 
ΓδΙιωιιΙοιιι ρΠοιιϋΙ που 05ε8οΙιτο πέινο Μι· , ι·ιιιι:Η5ιι ε' ἰιιιιιιροὶἔιἰτοΙιιιειΚ 
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ΒΒιιτεττοΒτόΙί πήεειειτοττόιωτέεέτει , έε α' ]οιςο!ι Βέτοι·εύΒΒεπ ΙΘιόιιοΙ‹ 852· 
Β6Μέεότε Μάο: ΒΒιιιοΕόε-ΒήοΒ οΙ68τοΙοηεΙε και" ΒειειπέιΙΒετΙω1οΙε Ιόνόπ, 
ε' ΜΙάΙΒϋιπετόε οΠωΙουε€γ ε:ϋΙιεόμε εειΒϋπό νέΗΒ. Ιππεπ ϋπΒέιηι 
Βϋνο1Ι‹ειΞΒ: ΜΗ ΜΙάΙΒϋπτετέεεοΙ ει' 06ι·νόιηΒοιόηκΒ ἰἔοιι τΗΒιίπ 68 ί:: 
Ιοττο Μιεγ νΙ€γέιωιτωιΙ ΒεΙΙοεε6Ι‹ Θωθ. Με” , ιπἱνοΙΒοἔγ ει' Ι:ϋπωτέει·ιοΒ 
ΓομυωοεεόΒε πεπη :ιππγἰτε Ιιειπἐπγεόἔέ£ὅΒ πιἱτπεετπ οιόΙειστϋεόΒ·όεδΙ έε 
ΒἱιοηγοεεέεεἱιόΙ ΗΒΗ , Μι οιέΙἱτέπχοε ι·εηὸεΙετεΙ‹ ΗΜ! ει' ΒϋτιτονδΒ εΙδτι 
ει' Βϋιπετέε εΙΙ‹ει·ϋΙΒειέεέπεΙ‹ Μπάση τωιόπησ 8ΙΖέτειΕίΒ , 1ϋΒΒπγἰι·ε πιέσ 
ΓέΒ: οιέΙειετϋ ειΠγοεΙ: ρ6Ιόέε ΜΙπΝ:Βόεα·:Β ὶε εΙόἔεόἔοεεΒ ΙοεπάειιοΒ ει' 
τοεεπτεΒεβόΒη:ιΒ ΒὶἱπΙωωΒΝΗἰ Ήεειιικιι·ιόιωιΕάεύτε., ὐ€γ ΒοΒγ Έσω ΜΜΜ 
!εετιτ! ε2ϋΒεέΕ ΒαΙέΙΒϋπιο165Βοι ΐοΙγει11οἀπἰ. - Πε οεγέΜπίππ ἰε ε' Βυ 
ΙάΙΜπωτέεπεΒ εγειΒοτ ΒειειιιέΒίεε εΠεπι 2ϋΙ›Β ιπέε !”οηΙοε οΒοΒ ἰε Μτ 
οιοΙινιΙι. .Μ|εεϋΙ ειιοιι Βε!πιπί8 , πιοΙἱγοτ ει' ΙΙΒΜΙΒϋΠίθθέ8ΠΒΒ επετηΙό!όεε 
ει' ΒΒτιΩενδΒπεΒ ειὶνεἱΒτε 2οε2εη , ΒοτέΜ εοφ οΠγ πει€γ , ει' πιἰιιτ ει” ει' 
εγειΒοτ ΜΒίΙΒϋπΟοτόεοΒποΒ νέάϋἰ πηει€οΒικιΒ ΒόριεΙἱΒ, νΒΜπιἱιπ επ που 
ΙιοτοΒικιΙε , ιπιεΙἰγεΒΒοπ ει' Βἱνόἔ2ἐεεΒ εγειΒοτΜΒ νειΙέπει!( , ΒϋπτεΠεΒΒο 
τή ΒέϊνοΙΜεάέ5έπ Μ! Μάι· σε:σιΒ ποπ ε:έπιοε ΙοΙνει]ΙέεοΙε 65 πιέ5ΐόΙο Νιπ 
τοιτεΒ ο!ό€:έό π18€τηι1ΜήέΒ , πιοΙΙγοΒ οεειΒιιοπι ιηΙιιτὶεπ ΜΙάΙΙ:ϋπτοτόεπε!ι 
νέΕτεΒει]ιόε.ι Με” ο!Βϋνεττετπἰ ειοΒπιειΒ. ΤιιὡιἱὶΙΙΞΒ που ΒεπιγοιπέεπεΒ 
ετε]έΒϋΙ , ηπεΙΙχετ ει' ΒειΙάΙΒϋιπε16ε :οπου , εοΒειτ Ιει·οπτ ει' Βϋιπωέε Μ 
ΒοπϋΙΒετόεόπεΒ τοππόπγεέ8ο , ΜΒΜ α' ΜτιΜέ5 νό8τεΒεψέεσ ἱὸεῇἐποΙ: 
1ένοΙεάμ , εοΒειτ απ' πενεΙέε , ΜΒΜ ει' ΙιΠνΜΜε τη:ημι Η , τόειἱππ πύνοΙ 
ει: 6ΙεωεΒ ειοτΐοΙο1Ιἱ 820Γ8!θίέΓ, έε ει' ΒειΒί!η:Πι ΐόΙεΙππότ ΒἰεοΒΒί£οπἰ 
ίρειι·ΒοώΒ , τόειἱΜ πιἰνεΙ τι' ΒΜάΙΙ:Π ΒϋητοΕοπ Βοιιοε:Εονδι Η , Μι Βἱἱπεἰτ 
ιπε€Βέηῇε , ϋτϋΒ Μ νό5$ό€πεΒ τοττιότηέν6Ι ΙάρΙέΙ]:ι. Πε ΙονέΒΒέ ειιοη 
Μδ ἰε, ιτιοΙΙγ Με” ει: 6ΙεωεΒ εΙνότεΙε νόεΒε πιοΒ·γοπ, οΠγ τ6νΜ , Μι” 
πρ' €οτιοειιονϋΙ‹πιοΙ‹ εΙππό]ϋΒτο άΙΙΒΜΜοε ίο;έση:ιτα Βοπγοωέετ Με τοΒοπ. 
Εε ν:ΜόΒειπι π' ΜΒίΙΒϋιπε2έε Γο8επετοεεέμ ἰτέτιτ Με” Μαι όειτονέωΙ6Β 
πεΒ νΜόεέἔάτ ει' ἔγυΒοτ Β:ΜάΙΒϋπτεΜΜ ΜΜΜ 8ϋτνόιηΒοιό!ι πιτιἔοΒ ἰε 
ειΠΜοιπιΜη οΙἱεηιεττέΒ , ΜΜΜ ε' ΐήνεειτοεόΒΒε2 ΒγειΒοττει π1ἐἔ πιέε Βί 
ποΒιπ ἰε τει€εειτειηἱ εεϋΒεόεεεπε!κ νέΒέΒ. νό8το μ' ΒΜάΙΒϋηΙο16εποΙι έγει 
Βοτ ΜειπέΙόεε ΜΜΜ Βεπο2οΙ ιπό8· ει ὶε , ΒοΒγ π' ΜΜΙΒϋιιτοτόεποΙε ἔχει 
Βοτ ΜΜΜ έΙαειΙ ει' ηόρτιοΒ οτΒϋΙοεἰ έι·ιεΙπιο Μεεοπ Νικου επιιγΞι·ε πωπ 
ΒειηἐιιγεᾶἱΙ‹ , όε εΙτοπιριιΒ Βο€γ νέετέτο ειτε Βἱνεῖιιπτοε !”ομηειτιι ΒοΙω 
Μ” τοπική ει' ΙεἔΙ‹οτηὁπγοΙ›Ι› Μητοτόε εοπι Βόρεε. - ΑιοΒ ρεὸἰΒ·, ΒἰΒ επι 
άΙΙΜέΒ , Βο€γ ει' ΒΒτπονδ ευΒ ΒΒιπεπεΒΒεπ πιέεΒόΡω , πω: ΜΜΙ ΗΒΗ, 
οι ἰἔοιεέἔοπ ιιιοΒ ΠΟΙΙΙ οπἔοειτοΙΒετὶ .Ι 'ε Ιοϋπεόττ ε' πιιιΙΒΜό ειω1Μ εΙο 
μα Μπι ιοΒοτ , τε_ῇτετι ειεινειΒΜΙ ει' ]όιοικι ό” ΜΜΜ ιτιο€νετε1: νἰεειοηο 
Με [ωΠο) Βϋπτετόεό8 ρέττοΙ_ῇάΒ , 'ε ΜΒΜ οι επιΙπετὶ εΙππ6ποΒ ειέΒγεπό 
το νέΙό ΒοσειύάΙΒΜ τεε:ἱΒ ει' ΒϋιποιόεοΒκιεΒ οιόΙ]έιύΙ. 

39. 5. Α' Ιπίπεύ ΙιαΙιἱΙὐιΜΙο£έ8εΙσπεΒ |α_πάί. 
7 Α Βοεε2ύάΙΙέετει ΒονἰἱΙτ εππϋοι·ὶ οΙππιο ἰἔωι τοι·ωιέΒοηγ 

νοΙτιι' ΜΒΜ ΒιιΜΙΙ:ϋηιοΙόεεΒ Γει]ΜηαΒ ΜΙεΙέ86Βεπ. Ιττετι σεπ 
ρυΒι σεειΒ ειιοΒειτ Βάσω Μό, ιιιεΙΙγεΒ ΒειιέιιΒΙκιπι ἰε ΒεΙε€Βο_ῇϋι 
ΜΒ. ΙΙΙγοηεΒ: 1-ε:ϋι·. Α' ΒετόΒΒε-Εϋτόε; πιιοΙΙγ Β6πί`όΙοΒ6ροπ 
ε2οΒοΙτ νόἔτεΒεῇπιΙτιἱ , Ε; ὶ. ει' τεη;Βϋτέ8 νει” ει' ΙάβειΒτιάΙ, νειεγ 
ει' ιπε_ῇῇπι6Ι, νεἔγἱε, ει' ΜΜΕ πιοΜετιἱ 52οΒιέΒ, ΒεἔγεΙεπι 
11τόεεεΙ Βο26οΒΒ. Α2 οΙϋΒΒεπἱιπιὸιΙ ει' Ιπ1ηΙε2όεποΒ πιεεΒειπιό 
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ηγ6ΒΒὶ€686ηΙ 8ιοΙ€6Ι. 2-82οτ. Α' Ιωιι·6ηε να” ηγέτ8Μ-ηη268, 
τη6Πγ 8Ζἱητ6 Κ6τί6Ι6Β6ροη 82οΙιοπ ν68τ6ηη]τητηἰ, νη8·γ τζιεγ, 
Μ” ει' Β6Ι6Ιε η16€86ττετη6ηεη, να” η”, Ιω” 86τοΙ6ητ η6Ι 
ΜΙ πηετειάη6ηηΒ. Αιηιἱἔγ ει' ΚίηοΙαηειΙε 8οΒΙιεΙ 6Ιόηη ν6€6τ νο 
ΜΜ ει' ΙιηΙ6Ι. -- Β-82οτ. Α2 6Ι6νεη6η ΙΠθε68θω8. Ηοἔγ ει' εο 
ηο8ιτ6νθ θΖθΠ Ιη1ητ6868 Μια Ι‹6$86ἔΙ›6 η6 68η6Ιτ, ΙΙΙἱΠθΙ·ἰ θ16”θ 
ει' ΙέηεοΚ ΠΜ ο8ηρΒοἀηἰ Ι‹6Ζὸη6ηοΙ‹, τηΒοη :Με 820ΙΧ0". Γο_ῇτειτηἰ. 
4-5ΖθΓ. Α' $ηεοΙκ 8Ζω8238€8Μ88. - 5-82ϋτ. Α' νίΖΙ16ν6168. - 
ΕΖθΠ Ι‹ίηιύ ΙηιΙάΙΒϊιητ68686Κ ΜΝ) ο8ίηο8οάοΝ ΠθΙϊΙΖ8ἱθ1€ΙΙἐΙ 
Μάι· θ8'65ΖΙΒΠ ΙΙΙθἔ8ΖϋΠἰθΙί. Α' τεἔοΙ‹ 5Ζω5Ζ8€€8Μ86Π81Σ 68 ει' 
νἰΖη6ν6ι68η6Β Ιη1ητ6τ686ἰ ηηΙιιηΚ ἰ8 Μάτ Γύ8'θΠ ΜηιηΙτηΙε 520 
Ι‹68Ι›ύΙ; ει2οη Ιϋι·ν6ηγι-:Ιε ιηὶηἀηΖεἰΙωΙ, ιη6ΙΙγ6Ιε ει' Ιι6τ6ΒΒ6 
ΜΜΜ, ι«πσω-ηη"ε8ι 68 6Ι6ν6ηοη 6ἔθἱύ8ἱΞ η6Μηγ 80ΠΟ82“·Η 
Μάκη Μ1ητει68ίΙΙ 8:ηη]6Ι‹, ηι6ὶ€Ιειη Ι‹6Ι6Η›6η νειηηεΙ‹. ΒΒγ6Ι› 
ἰτέητ η' ΒἱτεέΙγἱ ί6Ι86€ ει' Ι1ηΙ6ΙΒηη16€68ηοη θΖθΠ Μόιεπο8 Γη] 
ηη Β6,ςγ6Ιιη6268 ύψη Ι6€γεηΙκιΚτη 820ΜΒ νάΙϋοιτητηἱ, 863; 
νηοη61Ξοη ω Ό ωηι3868η 8ΖΒΓἱΠἰ 18.14-ἱΜ πηε_ῇιι8 15-Ι‹6η ει' 
ΜτάΙγἱ οιιτΜηο2 οΠγ τεη66Ιιη6ηγΕ ἰ8 Βοο86τοΗ, ηι6ΙΙγ 6ΙτηΙ, 
ιπιἰηὸ6ηη6πηη Μη26 ηηΙ6Ιηϋη86168-Γη]οη 6ΙτίΙΜπνάη, ει° ΜΗ! 
ΒϋηΙει686Ι‹ Γ6]ν626Ιτο 68 εΙιε8:Μ8τει 8ποτίπωτηηΙκ. . 

*ή ΗΜ νηοηοΙἱοη ιΞι· ηιηηΙ86]έηηΕ 21, 68 ΠΠ. Ιερ_ῆηἰτ. 

40. δ. Δα θ#@8Ζ87'Π2 ΙιαΙάΖΒϋπ£Β£έωΙτπσΒ /Ζωά5. 

Αι θ8'Υ8ΖθΓϋ ΙιηΜΙΒηητ6ι68η6Β Μι Γη]063η νηεγοη : ει' μι! 
Ιο8 68 Ζ8ἱΠΒΒ°, ΥΕΙεΥἱ8 ει' ί6]ν616Ι , 68 τϋι·ν6ηγΓει. ΒΖθΙἰΪΙθΖ Ιω 
ιη6ηγ6ηΙ:ί868 "πάω η6Ιπι η6ιη6ΙΙγ η168 Ισηητ61686η ἱ8 Γ8€852 
ΠΠΠ8ι€; ιη6ΙΙγ6Ιε62 ἰ8ηι6τ νηεγ η' ΙΙ8ΪέΙΪ3ἱῖΠἰθἱύ5 616ιι, νει€γ επι 
ΖειΙ Β€Υ 826ηιρἰΙΙειητειτΙ›ηη, να” :ΜΜΜ η06ηει 82οΙαί8 η' 16ο 
ηο8πονδη ν68τ6ηη_ῇτηηἰ. ° 

Τ Μ. Β'. Δ 268Μ εαημαηα£ό Μ»Μέ86ΙπποΙτ ¦αῇ£ά€. 
θ Α ἰθ8ἱθἱ2 8ηηγητηη€6 Γ6ηγηθ Ι)11η861686Βη6Κ ίη_ῇΙ6ἰ ο' Κό 

ν6Η8626Κ: 

1-82ϋτ. Α' οευπἰεί£ά.τ (τηηΗΜΠο), νηθηη8 8ι6ιηΒἱν6ῇέ8 , '8 
Ι‹6ι-, ΗΠ-, και” οττ-Ι6ν6€68. Α'Ι›ϋητ6ι68η6Β θΖθΙΙ Γυ]Ε6ῇη Ἐπι 
26ηΙώηη θΙ5ὅ ηἰτέΙγηἱηη οτ826€Μ8εηΙε »Μι ἱ€θΠ ω” ὰἰνητ 
Μη νοΙτ , ει' ιηἰη$ Μ: 52. Ι8ιν6ηηεΙε , 52. Εέ8ΖΙ6ηηΙ‹, 68 Κέ! 
ηι6ηηειΙε €ϋτν6ηχΙεὁηγν6ἰ ηἱ2οηγἰι_ῇ6Ι‹. Κ686Μ16η Ζ8Ϊ€ΠΙ0ΙΗ1 ΙΙΙ. 
Μ". Β-ἀὶΙ‹, 68 ΠΙ682Ι6 Π. Μ”. 4-ὸἱΙε έ88ΖΗΜΠ2ΙΒ, '8 ε'Μι·ηι. 



'72 Ι. Ιίππγν.ΒππΕοποπ ό8 πω. Ι. τ. ΜεΙπποεππ. 

απο. Β-άΞπτόεεο ΜΜΜ εππωπ τππιβεύεπ εεοιππτ,· πω” 
πΜεεπΙ Θέα πόπάπγ $πτνύπγεεόπεπτε εεοτίπατοπ; ιπ_ίεΙοπ 
πάμε ε·εοπ τετιπόεεετάπόΙ Γο;;γέι οεύΙἱτάπγτπΙππ , όπ ]οι›ι›ωπι 
·εέ€Ι6 πϋπτοϊόεπεπ ποΙοτο τοΙ]οεοπ πποπεεϋπτ, π;" ποιςγπῇπππ 
Μππποπ ει' οεσιιππέε οειιρέπ οεππ ει' ίο]ν6τεΙπεπποιπέπγεπ 
ππόε εγειπέπτ ωππ ω. Δ 
· 2-εεοτ. Α' εορτυΒιέπ (ΐιιεϋἔπτἰο), πιοΙΙγετ π' πόπέι· ποπ νέε 
το , Θε νε-ιΒγ 80 , νει€γ 15 οεπράεπόΙ Μ. Β' πϋπτε16ε νέπτε9 
πειπέεππάΙ νἰἔγάεπἱπ εεϋπεόε ει' νόπτεπεπό πἰτϋπππ: Με” ει' 
Μάτ εερτπ]όπ ιπότοεπο πο πιέι·εεε, 'ε πε πιω π' π11π$εΦόε από 
νοτιπτ εεοιπόΙγ οπόεεεέ86πεπ πε πτΙεοπ. - 

Β-5εοτ. Α' εεε.κεύεέπ (νἱτ€ἰπἀεπιἱπ), ιποΙΙγ π°εερτπεόετὅΙ 
εππππ ππΙὁππϋεἱπ , ιποττ Η τϋτπΙϋοεπτ ΗΜ ππ]Επτνάπ.νύπτο, 
ποπ ,πγεΙάεπτοτ ππιππ ιιπέπ πωπ νοπεεε, πιοΙΙγ οί πόεπέρ νό 
Ιοποπόεέοποπ π' εορτπεύετ πϋνοϋ. 

4-εεετ. Α'ράΙοεάεάσ νει” ποτὐάσσοΖάε. Α' ράΙοεπ-νπ” ποτ 
πωπω εεπιπππππ ιπεππσπάτεπεπτε Μετα: πε Ι?9Ι-‹ππὶ Μ”. 
4Β-ὸἰπ @πειτε π' πὶτύπππ πϋΜεεεόπϋΙ τε·εεΞ: πο” επ πππω 
ω εεοιπόΙγποπ 6Ιοτποτάτ, πεπιότ , ροΙἔέτἰ άΙΙπροπάτ, πενοΙσέ 
εε πτόιπέτ, πε τοεπ πΙποπέεπτ πεγεΙπιοε τεπὶπτετπο νομο, :πᾶ 
νοΙ ιιιέεπόρ ε' πππτοτύε πϋππγοπ πεπ.ίΙοε πϋπτοτόετο νέΙΩπεππππ. 
Πεγππεεεπ πϋπτετύε νέπτοππ]Βέεπτπ πόενο πε 1ε3ωπιπ 1'ἴ-ὸἰπ 
τϋι·νόπγέθπεπτ πετ τεπἀοΙἱ: ποἱςγ ε' πω πϋπτοτόεεοΙ πε οΙΜΙτ 
τοπ ο" όνπεπγοπ ΙοίοΙγΜποπ ιι€γειππεοπ πωπω Γοπνέει 
οεππ οεγεεει·, ω» , πει πε οΒγεεοττο νωπάπ πτόεεπ εεείπιπ 25-πτ 
ΓοΙπΙππΙπππά, οεππ ΜΙ όνοππόπτ Γοπγί$τοτποεπόπ, πε Μ πποΙεΙτ 
ΗΜ ΜΜΕ εεοπ πππτεπέεπεπ ἱεπιόΗόεο πάτπποΙΙγ ππ«Π Με” 
ππιΙπιπε Ιόνο5π. 

5-εεϋτ. Α' πό!;χερσπσέε (επἔιπετἰε πωπω). υπιπ)ποπ τϋτνό 
πγοἰπππεπ ο' πππτοτύπτ οπγεππΙ παπα ει' πύρωΙπποππππ πε εεετ 
εοτεε οἔγεεπΙετοπποπ οΙΙγειπ τπωπἰτπ τεπίπιιπ τεππεΙνο, επ Μ 
τοΙοε ροοεότ]οἱπ Μπα τπ(Ινει πΙΙενοΙπποτ πϋπεποπ. Αεοπππιι π' 
εεοπέε εεε πε οτεεέππόΙ πἱ£ἰΙ$οΗππτπ , πε ποΙΙἱἔ ωπε Μπω 
Με επί νετεπεπτο ἰε πἰΦεπῇοεεΙἱ; πο” οεοποτππΥππ, πει :πεπ 
εεϋππόποπ, πεοπιπ Με ππ νἱεεεπ]ϋππόπεπ, πἐΙγοεοἰπτὅΙ 
ιποθ· Ιεπεεεοπ ὶειποτπΙ. Λε ϋι·ϋπ πππωτόει·ο πότπσεοΜιππππ 
Ιάτεεπτό ποΙγοποπ, πε οι·εεέππόΙ πἰτἱΙτπππππππ ρεὸὶε Μπι( 
εΙι·ομεττ τόεεοἰπ εεοπάε π' πόΙγοΒοιϊ ποεπτπἱ; πιο" πιἱνεΙπο=ςγ 
ει' ιποεπόΙγοποεοτΕ οτππστποπ 8άτεπεάἔά8 πιἰπὸεππἰ πετπΙἱ , πει 
π, ιππιπποπ ο€γόπ πόΙγαπέτ ποππΙοπέπ νἰεοΙπιἐ , πε όΙεΙεπιπε 
ι·οεπεπεπ πεοεϋΙσποε πιπιππι εΙεπτειτνέπ πϋππεποπτε νοἱοπιοιΙ 
:ή πιἰπτεεγ πόπγτοΙεπἰττοτπ6ππ. Τπιπέσεοεπ νοΙππ πε πωπω Μπ 



Π. Εντ. Α' Εοιιγιιδ Βϋιιτετ6εοΒτὁΙ ιιωιΙάτιοεωι. ?Β 
` 

ιθιωθ ΜΗιοιοΙΜΒι·ε Μινι: ιε ε'ιιιύάοτ Ι‹ϋνοιιιἱ; Μπι Μι οι 
ιιτο2:5]:.ιιι ΒόΙγεμι νιεσΙδ πιορ;επϋΚιΙι , ε2ιιιω ΒόιιγτεΙοιι ιιιιι€ειτ 
€οι·ιο82ι€νΒΙιΙι62 οεειιοΙιιι, ΙιοΙοιιΕ ιιιάεΚύροτιιιι6€ πιθωοϋΒιιΙΙια 
ω, 'ε ε' ΙιειΖειιιειΙκ Ιιειειιιιοε ροΙ8έτεινά νειΙΙιιιιοτι νοΙιιιι. Πο” 
ρθω ε' Βίιιιτε·νδ ΙιόΙγεθιόιιοΙι ιιγοπιάοΚιιιτ ιιιοἔ πιο εσιιιπιιείι 
Ιιεεεε ,ι 52οΙιέε ει' εεΙ›ω ριιεΒεροττεΙ Ιιοΐειιιιι , όε ει' τπο8Ιιό 
Ιγεμειτοτ ιιιιιι6ιιάάι€ Ι”οενει πιτιιιιιι, ιιιι€Ιειι ει' εοΙι τοΙ]οεοπ 
ΒεεγόἔγιιΙ. - Α'_ Μτέ!γί ΙιεΙγιειτιό ιιιιιτιοειιαΚ 1815-Μ επι 
8·ιιειιιε Ι-εδ. ιιιιριάιι ΜΗ ιιιι62δ ΙενοΙο ει' Ιιό!γεμ26ει ιι€γωιιΙ 
ε' ο5εἱεΖέτἱ ΜτέΙγι ΜιτιοικιέιιγοΜιόΙ ΙιιΗΙτειιιάύ ιαωέθη ΜΙΚΗ 
‹ΙιοΙ‹ι·ε ε2οτιιιιιξ Δ 

*ή Α: οΜιε οΙδεοι·οΙι τοειι ΒϋιιτικέεοΚ Μό! Ιιιιιέιι!ιιιιιΕ ΒΗΜΑ οιο 
Μίε:ι ει' ιιοιιιεεεΙεω ΐεΙιιιειιιι: οι ιιιιιΙιΙι ιτό!ι ρειΗΒ ει' νει·ετέει ΙπιιιτοτόεεΙι, 
ιι€γιτιἰιπ :ιι οιιιΒετι ιτιόΙΙόειίι€οι ΙοεΙειοεοιιγιτόΙι·, 65 5ιετιιέτε:ιιι- 65 Μωϋ 
Ιετἐτιέε-ἔγὶΙΙιο|όΒ ΜΜΜ, ιίτιι!έιιοειιιι νόνε Μπότα ράΙωάι 16τιιοΙι. Λιοπ 
Ιππι ειιιιι Η ειιιΒοι·ειοι·οτετετ ΙοΙιοΙΒ οΙιιιΠ‹ οΠγ ΜιιιωνδΙιιιιοΙΙεττ , ΜΚ οι 
επιιΙιει·ι ιιιἐΙιόειἰἔοτ 6ιιιιιεεο!ώιιιτι Βοΐοι·ιδπειιέΙι, ιιιόεοΜπιιι ρεάιε ΙάΙιΒιιΙ 
ΜιροιιιέΚ, 'ε ΜΚ πεττιόι·ειιι-όε ΙιεοεϋΙο0ότιέετοιεπεό86Ιιετ ιεττει!ι!ιοΙ υι 
ιιἰιεἰτοιτάΙ‹ , ποιο ΙιετοιοΙιιΜι , έε ιι€γειιιιιιέι·τ ειετι ΒϋιιτοτόεοΜιοΒ , - 
πιοΙΙγο!ι έΠιιΙ ιιιἐ€ἱε ει' Βιιιιτονδ ει' ΙιοεειιιΜι τϋπι!ϋοπιοΙ να” ΡέιιιΒιιιι 
Φετόεε!ι!ιοΙ ειιι!ιεόε!ιόρειι ε8γΙιε!εαροεοΙΙ. ιιγοιιιιιει16 Ιιάι·οεοΜεοΜόι ιιιι-ι€ 
ιιιοιιο!εϋΙ --, έτιιΜιιοε ιιιο€ειίιιιιοιόεότ Μ Μπι νίνιέΙι. 

42. $°. Α' ΙιοοεεεΙσπίειϊ Μ»ΜέσθΙε ¦α_|2ά6. 

Α'+ΒοοειοΙοιιιτ6 ΒιιιιτοιόεοΙιιιοΙι 1°ό€ο11Εοιι τϋΙιΙι Γιι]τιιἰ νοΙ 
Μι !ιοΙοϋΙιειι , ρύΙιΜίιΙ ει' ρεΙοιι€6ι·, ειόἔγοιιὶιδ , ιιγιιΙινεε, Πιτ 
εσιωιιιιω, Ιιιι]Ιοιιγιι·ειε Μι. Μή ιιειροι·ι οειιρειιι ει' τότνόιιγ 
ἔγοΙιιπετιει νιιΒγοιι ιιιέι_ιι ΙιεΙοΠιοτι , ιιιοΙΙγιιεΙι Βϋνοι!ιο2όεειτ ει' 
Ιεϋιϋιιεἐἔοε νιι8γιε ροΙ8ιάι·ι τϋι·νόιιγεπι-3Ιει 16τνόιιγϋιιΚτόΙ Μ 
πιιιιιιΜιιιΜιιι ΜτΙιειιιιἱ. 

Ν ΒοοετοΙοιιίΠό ΒιιπποιόεοΙιι·ϋΙ έωΙέιιοειιιιιιπ ΙεΙιει :τιθε 
ιοΒγο2ιιι: !ιοεγ ε2εΙι!ιοΙ ει' τϋι·νέιιγε2ετ26ιιεΙι πιω εοΙιει, νιι€γ 
ΙεἔιιΙάΙιΙι @επι ι·ιτΙιέιι, 68 οεειΙ‹ οΙΙγ ΒϋιιτοποΜιειι ΙιεΙΙεεεώΙε όΙ 
Πω , ιιιοΙΙγοΙι ιιιόττ6ΜοιΙοιι Βθοε11ΙοΕνέωΙιόΙ επ1ΙοιιιΙοιιεΙι; 
ι·όει82οι·ιιιτ ιιιἱνι>Ι »και ΒιιιιΜέεεΙι -ει' εΖωιιότιιιιπ, ιιιι-:ΙΙγ εο!: 
Ιιίιιιιι-ιιτοΙιΙιειι ιι'-ΙοἔΙιειΙιιιτύεϋ νιεε2ειαιττό ϋεπιϋιι, επιιιιι12ιΙε, 
τόε2εΖοτιιιτ ρειιι8 ιιιιιωΙ ει' ΙιοσειιΙοιότ νεε21οΙΙ οιτιΒοι·, ει' @Ιε 
ιιειΙι Μι·εειειέ€έ86Ι οΙΖάτειτνάπ , πιο8ΓοεεωιιΙι όΙεΙιιιο ΙιεοεϋΙειοε 
Μαι ΙαπεεόεόιιεΙι ιιΙΙιιιΙτιιιιιτύΙ, ΒϋνειΒο2δΙοε, Με ειο86ιιγ, 
ΜΜΜ: ε'·πιεωοΜιιιΙέε Μια ιιιιιιιοΒγ οΜι·ΙιοΜιτι!τ. 



'Η Ι. Κόιιγύ. ΒίιιιΕοττο!ι 65 ΜΜΕ. Ι. τ. ΜιιΙάιιοειιιι. 

43. $. Α' παΙιαάσάραπΙταε Κε ρυ!ράπ 7οραόΜα2 πισρεευΜό Μπ 
ίθίέ8θ|ί70θ|ί |αβάό. _ 

Α' ειιιΒιιόεει€ιιιιΙιετ 'ε ροΙΒάι·ι ]οἔειἰιιΙ‹ειτ ιιιοεειτοτίιό Μιο 
ΚοτόειιΚ Μιά ιειττο2ιιιιΙι: . ' 

1-ειϋι·. Α' ΓοΙεόἔἱ ]οἔοΙ‹ €γιιιΙιοτΙέ5έικι!ε τόεινόιοΙ6ΒΒΙι 
καιει”. Ε' Ιιιιιιτοιόε ει' εΖιιΙιιιιΙ Ιι62Μι·εεεέι€οΙιΒιιιι, νιιΙιιιιιιιιτ ει2 
οΠγ οτειιι€οΜιειιι ιε , πιοΙΙδιοΙιΙιειι ει' ΓοΙ86€ι _ιοΒιοΙα ι;γειΒοι·Ιέι 
εάβειιι ε' Πιέρ ιε Μπι νοε2ειι , ἰ€οιι Γο,ιιιιιιιειιοε 65 ο2όΙιτάιιγοε 
Μιιιτοιόε ιιιοΙιτει ιι62νο , Με ιιιιιεοΙιιιει!ι εφ ΒΒει ιΙΜδΙιιι6Ι Πει 
εγοιιΙι ῇοἔοΙιει8 ΒιιοτοΙιιιιΙι. ` 

2-ε2οι·. Α' τϋι·νόιιγ #όάοΙιιιόιιοΚ νει€γ οΒγοε ροΙΒάι·ι ιο 
€οΙιιιιι!ι νοεπεεόεο.Β2 ιεειι επ ύΙιτέιιγοε ΓειιγιτόΙι ει2ο!ιι·ει ιιόενο, 
Με ιιέιιιοΙΙγ 86ινόιιγ0Ιι οτο]ότ €γειι8ίτϋ Κεάνο2ιιι6ιιγοΒιο νέ 
€γόιινε 'ε ιιιιι€οΙιετ ει' τϋι·ν6ιιγ ωι·Ιιει ειΙόΙ ΙιιΙιιιενει Βιιιιιι6άιιοΙτ. 

3- που. Α'ι·πιι€νοε2ιόε (ιιο;τιιάειτιο), ιιιεΙΙγ Ωω ει' Νιν 
τονδ ει' Ιιε2ερσΙΒιέτο!ιιιιιΕ νειΙιιιιιοΙΙγ ]οΙεεε!ιΙι τοιιάόΙιδΙ , νει" 
νειΙιιιιιεΙΙγ ιιιιι€εεειΒΒ ΙιινιιιιιΙΙιόΙ ειΙειοεοιιγειΙ›Μ ει1]Ιειιι!ι. Β' Μπ 
τετόε τοι·ιιι6ε2ετόιιόΙ Γοἔνιι ιΒιειι οιόΙιτέιιγοε ΓειιγίΒόΒ σε οΠγ 
ΒϋιιιοΠεΒΒειι, πιο!!γεΙιεΕ Μοεαροιι€ύ ΒοοεϋΙοινέ8·γ 'ε ΓοιιΙιό 
]επέε ειϋΙιιἱ ειοΙιοττ. 

4-52οτ. ΑΖ οιε2έεΙιόΙ ΜΗΜε νει" επέιιιϋπΞε (τοΙοειιΠο), 
ιιιοΙΙγ να” ἰὸοἰἔΙοιιἰ , ΜΗ 6τϋιώε ΙοΙιει. Ηοἔγ π' ε2άπιιι26τ 
τω, Ιιιι ιιοιιιΜιι νιεεω πιετέιειΙοιιο ]ϋιιιιι, ιιιιιιιΙειιΜ ιιιοεἱειιιότ 
Ιιεεεε ό8 ιϋει6ιιτ Ιιεΐο8Ιιειεεε , ε2οΜε εΙδεεϋπ ιιἔμιιι 6ωι ιώ 
Ιιειιιγ ιιιιριιιι ρεΙειιιἔύτιε ΒιέΙΙιτειιι , ειιιτάιι ροτΙιε ε2ειιιόΙγο Ιο 
ἱτέεάτ επ οικω πιιιιάειιιιοιιιι1ιϋτνόιιβιαιόειι€ειπειΒ ιιιοεΙιι1Ι 
ιιειιι. ΑΖοιιιιιΙ ιιοΙιι ει° νιεειιιιϋνοτοΙ ειιΙγοε Βιιιιτοιόε Μια ιιιοΒι 
82οΙιοπ ιιΙτιιτιιι. -- Α' ιιιἰ εΖοιι ΓειιγίιέΜιεΙι ε16ειι11ωι: ιιιι 
νοΙΙιο€γ ει' επιιιιιι26ε , ει:οιιΜνϋΙ ΜΗ· ιιιιι€έΒιιιι ειιιιγει!ιιΙ , Ιιε 
τ. ι. ιιιιέ5 νοε2Ιοεόι; νοΙε ϋεειο ιιιιιοεοιι Βόινι-:, ΙιϋιιτειέειιεΙι 
εειιι ιιιοιιάειι!ιατι!ι, ιιειιι 0881( ει' Βϋιιιονὅ ιοΒΒυΙόεάιιεΙι, ειΖ Ηο 
Ιοιιι!ιοτεεύε ἱειιιόι·ετΙετι ιιγεΙνιι ιάι-ιεοιι ιιοιιι2οτιι6Ι ιιοΙιοΖεΙιΙ› 
Ιόνιέιι , ε2ειιιΜτοιιιέετ ιιόιιιἱ Βέτο: νετ , Ιιειιιοπι επ ιιιοΒοιι ιιοιιι 
2ιπεΙι πιω Μ3τε!εΖιυτόεοιιιΜιοΙ ιε ι-:ΙΙοιι!ιο2ιΙι: «Μαι Γειιγιιιέ 
Ιωι ειΙἰἔ Ιε!ιο8 ]οεοεειι , Θε ο2όΙιτέιιγοειιιι πιέεοΙι εΙΙοτι , ιιιιιιτ 
εειιι ε' ΙιειΜιιΜπι τοεε2 εΖάιιι16ΒΙιεΙ ΙιοΙορόάΖο1τ Μ1ΙΓ6ΙάιοΙι ώ 
Ιειι Ιιιιε2ιιέΙιιι Ό. ΑΖ οι·ειέε οι;γιΙι τόειιι6ΙιδΙ πιέειΜιιιι Μάικ 
ΜόεεεΙ ιτιἱιιὰεΖέΙιεΙ ει2 οΠγ ΒιιιιτεπεΒΥιοιι , ιιιεΙΙγι-:Ιιι-:ι ΙιεΙγΙωΙἰ 
Ιιότιιγι1ΜΙΜεοΙε οΙδιιιοΖάιτειιιεΙι , ι8ιειι Ιιεεειιοεειιι έιΙΙιοτ ιι° τότ 
νύιιγε2οτ2ὅ. ι 

` 5-ειϋι·. Α' ΙιιιιΜτ Μιά ειοιίΜε (οοιιιιιιιιιιο), ιιιεΙΙγ :ΗΜ ει° 
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Μ1ηΙ1666ιιοΒ Μ2οηγοε ΜΜι· 'ε Μ3ι·τιγόΙι τειι‹ΙεΙιοΗΙ‹, πιοΙΙγ 
Μη πιτ26ΖΙιοόπω ΜΙ!. _ 

θ θ-ε2υτ. Α τϋπιΙϋοι, πιοΙΙγ Βϋπτετ6εΙ«όροπνέτετνόη να” 
ἱιὶοἰἔΙοπιἱ π·ειεςγ ΒοΙτἰ€Ιππ ιωω ΙοΙιο£, 68 ει' πιω! Ιιιάύε νιιοΒο 
Πο!1 Μ· πιιιπΒάμΒετι ε-:Ιϋειάμ,πόεγ τειιἀΒοΙἱτ‹: ο52ΙἰΙ‹, υἔγιτιὶιπ: 
α) νέι·ϋεΙίτο, πιοΙΙγ πιοΙ162 658 εΙΙωΙιτππΙειπ ιτπιπΚιένειΙ εἔγΒε 
νε8·γοπ Μπνο. - ΙΕ) ΡοτιγἰΦὸΒέ2ΒοΙἱτο, ιιιι-:ΙΙδώεη ει' Βϋπιτωνὅ 
ε2ε!κιόεε€έππΚ π108820τΠάεέηΕίιΙ ΜΖωηοε ιιιυπΒέΒτε Μπιγ 
ε2οτἰΙ1ετὶΚ, ω. ε' Μ5τϋΙιτιόπγοΒΙιω Βόροετ τοεΙἰ Μ1Μετέε Μέ ἱε 
νωιωεκ. - σ) Μιιτι!κάνιιΙ ϋεε2εΙεϋτϋπ Ι«ϋ26η86€εε τότυΙϋοετο, 
ιηοΙΙγ, Με ΓὅΙοΒ·, Μπιτ Μάτ ηόΜπη ωΘἔΥεΞΞΙιΒΒεπ ἀἱοεότεϋεεεπι 
ιϋττόπιἱΙ‹, ει' ιπιει€έποε 'ε εἔγεὰϋΙἱ οΙΖάτείεεεΙ ράτοείιΙ, 65 ει' 
εύΙγοε!› Βίὶυτενὸ!‹ ει' ΒενόεΒΒέ ιτωἔτοιιιΙοΜΙ‹τ6Ι ιπιυπιΙ‹ε κω 
Βοη οΠιιιέε86Ι €οκιόοεεπ οΙΚϋΙϋπίπεπιεΙκ , 'ε ε2οΙ‹ , ΜΚ 
Ιππι ει' ΒοοεϋΙοΕότ26εποΚ ΠἐπΙιἰ κκιόΙΙάιηΙάε8 ότι!οπ1Ιδ _ῇεΙοἱ 
]εΙοτικωηεΒ, οεειΙε ει' ΓοΒΜ2 Μτε5·Βοη ψεωιάδ ιπιιπΒοποιηεΗτο 
οΙΙιεΙιπιειιτεϋπειΒ, σ' ιιιυιπ!ωιΒετϋΙό5ΒΒΙ 65 Ιπϋπιιγϋ 6Ιετ νάμέΒύΙ 
ει11ΙοιυΙό Ι1Πηπ.ΜοΚΒοιπ, πιοΙΙγεΒυοΒ επέιτιοΙ‹ Ιο1ςπε8γοΒΒ , τό 
“ω πιἰνεΙ ει' Βϋτιτετιτο οεειΒίτό ]ύνειΙ εΙΙοηΙ4ιπϋ Μπεστ Γοἔ· 
Μ ικιει€ύΒεπι , τὸεΖἰΜ πιὶνοΙ ΒἱΙιπωττὸΙ εΙτοα€πϊδ ωττύε ρ6ΙΜι 
ε2οΙ€άΙωΙ: κηόΙΜη Ι88Γ0ΒΉΠ8ϊ08ι1 ΒϋπιοΙ6εωηεΚ ωτωτἰΙιΜ). - 
ό) ΜΜΜ Β626ηεύεοε τϋιτιΙϋο2τε, πιοΙΙγ Με! εεγεεΗΙΙ οεεΙ‹ι ει' 
εωΙπιἀεεἰεἔ Μπαμ ειοτΗτετἱΚ πιοε. Α" τϋιτι!6ο2ποΙκ _οιοιπ πειιιο 
ποΙιεΙ, ΜΒ ιτιιιπΙωΙεετϋΙΘεβδΙ ΒϋηΙ16άτεΚ,ηεπιΜοΠ ιιιοωοϋΙ:Μ 
Μ, Μπακ πι€3ΜΒιιεΙε εΙὅΒΒειπἱ ΠεγεεεόΒέπ ὶε ΠοεεΖωι Μιτ 
16 ΒοήγόΙόε Με! εΙνενόπ, πισ5ἔ ἰΠΜΒΒ εΙτοιιηει. Ψό€το 

Μ '7-ε2ετ. Α' ΙωΙοπέπειΚ-εάέε. ΑΖοπΜπ1 τπἰνοΙ ε' Ισποπώ 
ΗΜ ει' ροΙ€έτΕ Μτευεέἔ σκόΙ]έπει!ε εΙέι·όεύτο εΙΒετϋΙΙιε1!ετιἰὶΙ 
ε261Μόεεε, ει' ροΙεάτἰ Μτειιεείε Β62]εινε ω ΙΗΜη]ε: Ιτοἔγ τϋΙο 
8οπάοεωι πιἱιπΙ επ οΙτεἰνοΙἱτ£πεεὁΙ‹, ΠΠ Βεοεότ ικοεΜεεεΒΒΗΒε1 
Μ: 'ε α' Μπι ροΙἔέτειἰ·_εΙὅιτ νἰεεωτετϊεπιτὁνό τε!ιοτι16. Ιτιπω1 
πγὶΙνάπ ΜΥ: Ι1οιςγ ει' ΒϋιιΙονδΒετ ΠιἱΠἀΘΠ Μ1ΙϋηΒεό8 πόΙΙεϋΙ 
ΐοτιγΜΙε νόεεττ ΙωτοπέΚ Μιά ΜΠἰ παπι τωτέοεοε. - ΕΖοπ πι 
11ΜεεεΙ επέ·ροιπ ιτιεἔ €€Υ82ΙιεΕ ει' ΒἱτέΙΥἱ ΙιοΙγωτΙύΜιιάοεπεΚ 
1?θ?-‹ΗΜ ιινήιιε θ-ὸἰΙώπ ε':ε 1'799-Μ πιιει]ιιε 25-6Ηιόπι ΜΗ 
ὶπτ62ὅΙονεΙεἱ, πιεΙΙγεΙ‹ ΜΜΜ πι” υἔγιπι ει' εύΙγοεΒ ΜΜ 
τεττοΜω ΒενετσάειιοΒποΚ ΙωτοπάΙκ Μιά ίεΙνόΙεΙότ ιἰΙειΙιτιειΖω, 
επιε:2 ρεὰἰ2· απ' οεοΚόΙγοΒΒ 1ὸτνἐπιγ-ειεἔόεοΒτὅΙ νέάοΙωΙωιτ 
ΜιοΜΒΜιΒ ωΙΜτιἱ ιπιο€ετι8οὰὶ. 

') Α' 52έπ1ϋ2ἐ811εΪε 'ε οι οκειέ€ΒόΙ ΜΗΙΙέετ1Με ο" Ηι]έΩ πόπιοΙΙγ 
εγειι·ιιιωοΒΙιεΙ Μαϊ πεωιο2οΙ‹ιιόΙ τεειΞ σ' εμιτπ·πιιΜι 52.άΙΠϊέ8 (ὰοροπειτἰο), 



?θ Ι. Κϋπγν. Βύπτοτ1οΙι όε Βϋιπ. Ι. τ. ΑΜΜιποεεη. 
ΜΙ ει: εΙΜΠ ΒΜτενδΙε ειἰἔοτύ ΐεΙνἰΒγέιέε «Ποπ έΙεΙιιι6Ιι Μποεέεέτο όε 
¦ιδιωτΠοΚ νἰεεΙόεἐτε ειοτίτυπηειΙι. Ε' Βϋπτετόεΐει] Μ οΠγ Βϋιι$ενϋ!ιτε πό: 
νο, ΜΚ ει' Μ5:2έτευεέε οΙΙαοΙππέιηένΜ `ε |εϋιἱππόιετεΞνεΙἰΠε!ό8ϋΙοιΙοιιεέ8- 
Μ! ειῖ!γοεπΙ›Ιπιη ΜηΗϋόπεΙι, να" Ι‹ἰΙ‹ηοΙ‹ Βϋτιτει2ϋΜὁΙἰ νὶεειεπιττόιιιι 
ΗΜ: ει' Μιάβειι πιει·ειόόειιΚ πτεΙΙε·88 πω] τοπ16πγΙΙιετό,τοττπό8τοϋέπέΙ ΜΒ 
νοι ἰἔεπ οιόΙειοι·ϋ, έε πιά: απ ειιέπ ἰε π]έηΠιΜό, πιο” ει' 0ϋτνότη!ιοιό! 
πι' ΜΙέΙΙιϋηποιόεεοἱἰ "Ασκ έΙόετιεΙ‹ ειϋΚεόΒε Μό! ΓοΙππουτἱ. 

") Α' ιιιεἔγει· ιϋτνόιηΒοπωωΒ π' Μιπετό έε _ῇεινἰιό Β6ι·τϋιι6ΜιεΚ 
_ῇοΙεεΙ› ΜΗ'6ΙιΠ πιἰιπέΙι ειω·Ξιπ Ιοεπάδ ΜΙιοιάωι ἰτέπιΗ 1ὸτοΚνόεεἰτ ει: 1840: 
5-Πε €ϋτνἐπγοιἱΙιἱι, έε επ 1848/α όνἱ οι·πέεω·ϋ|έεπε!ι ἱκΜΜ ΜιιιιεἰηέΚ. 
Α: ἰΙΙγοπεἔπ πιΕπά πηειεόπη ιπἱικΙ ΙιοΙ!€ε1ό ι·επτΙειετ!ιοι ΜΜΠπκιιοΙτ Βϋι·1ϋ 
πϋΙιτδ! ΜειοπικιΙ οΙνοεΒει€πἰ διοτπει·ε, έε Βέι·νέι·γ υι·ειΒιιΜι Γεω (Π. 5) 
εΙϋἱτΙόιεπ ράΙμιωιιτιΜΜ. 

Μ. 5. Α: έπἐΙεσἐπΙσο£ έτάοΜό ὐο2›ι£σιέ8εΙτπεΙε |ιι_|2άέ. 

ΑΖ όΝόΒοἱπΙιετ 6τάοΙεΙδ Βϋπτωέεο!επεΙε Πήτείί ο' Μπι 
Β82δΚ: 

1-εεϋι·. Α' ]ύε2έενοε2τοε68 (οοπίὶεοειΙἱο Βοποτυπι), πιεΙΙγ 
πω( άκιΜποε νει€γ τόειἱιιϋ ΙοΙποτ. Α' ΓεπιγἱιὸΙιπεΙ‹ ο' πεπιπέτ, 
τόε2ἱΜ Μπι! ει' Βϋτι!ενδΒουΚ άτΕπιΝεπ ἔγοτιτιεΙιοἰτ 68 ϋτϋΒϋ 
εεἰτ ἰε Βἱ1π€ο$‹ἐε τύε2οεεὶνό τι-:ειἰ , τὲειἱιπ ιτιἰνεΙ π οτεεέ;;Ιύ 
ε26Ιιετ ποπ ἔγεπύπιεΙ‹ νοε26ΙΥέ:Βο ΙιοΖΙιεψι , ιτιἱιιτΙιε €ειΖάει 
;μιΒΙ1 ]οΒΙ›ά€γαἱπειΚ νοεγοπέτε άεἱΙο2ιι6Ι‹, @κι πεΙιεΖοιι ΙΒΜτ 
ει' ΐοιηήϊό τϋτνόηΙποιείε εΙερε2εΙΝΗγώνοΙ ιηεἔοεγειτοϋπιἰ. Π· 
€γαπειόττ εε ι1_ῇεΙ›Ι› Μή 06τνόπγΙ1ο2ύΙα ω ΐοιηϋδ 16τνόπη 
Μ3πγνώηΒΒΙ$Ι τϋΒΙπιγἱτε πιἱΜ ειέππΒἱνεΕεΗἐΒ. ' 

2-εΖοτ. Α° ρόπι2Ιπ1ιπετόεεΙα. - ΕΖς:η ΑΒϋπτετόε-Γτη, _ῇόΙΙε 
Με: τεττπόεεετόπόΙ ίοἔνει ει' ισγυτοεό;; νέεγάϋόΙ επ1ΙειυΙοπ, 
Βϋπτετω!ετε πιέΖνε ΙεἔοιόΙἰι·:ἐπγοεΒτιειΒ ΜΜΜ; πκιἰνοΙ πιἰπὰει 
ΜΒΜ :ποπ οτάττγτ ΓοΙωΙάΙτιἱ , ιτιοΙΙγΒοη πεΙεὶο , Μ" ΓοΒεπειτοε 
Ιε:8γου, α' ΒϋιπονὸιιεΙι όττόΒόΒει Ισπιτὶ Ι‹εΙΙετιε , ὶεωι πιοΙιέ2, 
Θε πτιεπτιγἱεόἔόι τότν6ιη ΜΒΜ πηὶιιὸεπΙ«5ρ ιιιοἔΒεΜτο2ηὶ ε' 
Ι1εωροΙ€άτοΚ ότιόΒοἱΒπεΙι οΙΙγ_ετπιτιγἰτει Μ1ΙϋιιΒόιό πιεππγἱ 
εόἔϋΙ‹ Μπιτ: ι5ροπ ΙεΙιοΩο$Ιεπ, Με ]άτυΙνάπ ια ἰε,Ι1οξΠ ΜΜΜ ει' 
ΒϋπΙιϋ‹ΙὁπιοΚ έτωΠωι ἔγετπτιοΒοἱ 68 ἴοΙεεόεο ἰε ειοπνειΙπο!«: ει' 
Ι'οιιγἰτὁ τϋτνόηγΕιοΖέεπεΙτ ΜΝ) ϊὅειειϋάΙχεἱνειΙ ω” ιτιοε Μπι 
οΒγοετοι!ιο8δ. 



Π. Εκ. Α' ΐοιηιώ Βϋιιτι-›ιόεειιι·6Ι έιτει|έιιιοειιιι. '?? 

ω 

Ηαι·κιαάΜ εκα!εω.π. 

Α' Γοιιγιτό ΙιϋιιΙοι6ε Ι:έι€ΥΜεέιι·όΙ, 68 Μιιι6ιηοΒΒι 
τι556ι·δΙ. 

Μ. δ. Α° Μπ:ιπέσ ΖάρρέεάεάπαΙσ κωω·ωιέω άι /α_|ιάό. 

ΒϋιποιόεΙιι€γι€έεοιι ει' ΙϋινέιιγΙιοΙι Μπιτ τειιιΙειει·ιι Μέι· 
ι·ειιάΜνιιΙι ΓειιγΠό ΒιιιιΜόειιοΙι ΙέΒγειιιΙιι·ε νέΝο2$επέεσι όιτοτἰΙι*) 
ΙΙΙγι-:ιι ΒιιιιιοΕ65Ιέ8γιΜετ ΙιειέιιΙιΙιειινιιεγ ει' ΐοιειιοΙοιιι όΙοϋιε 
Βιι·ι:Ιιιιεώ ιιειωΙιιιιιιιέΙ Γοἔνιι @και Ιιο€γεΙειιιΙιδΙ, νει” ροιὶἱἔ οι' 
Μι·ό ειοι·οε ἱἔιιΖει6€Ιι6Ι ΜΒΜ. Μοιιόιιιιι ,,ε'Βιιό εεοι·οε ιΒιιεεεφ; 
Βι'›Ι ύ" ιιιεττ16ΙΙεΙιετ ει' Μι·ό ει' Γοιι ιιιοιιι1οΜει!ι ε2ετιιιτ ιιιιιιιιοιι 
τϋινόιιγΙιεΙἰ Βιιιι€οιόετ ή", ιιιιιιτ ει' 16ινόιιγ επι ιιιο8Ιιετέτο:έι, 
ιιιιιιόοιι νάΙτοιωτιίε ιιέ·ΙΙιιιΙ ΙιϋτεΙοε ει' ΝιιιτονδιιοΙι Μάιο ιιιοιι 
ιΙειιιι; ιιιἱνι-›Ι ιιιιιιόι-ι2όΝειΙ ΙϋινόιιγΙιοΖόιιΙο, ιι€γι-ιιισειιΙι ει' Γειι 
ιιιοιιάοιιιιΙιΙιοε Μρεει, ει' Ιϋι·νόιιγΙιεΙι Βιιιιωτ6ετ σ€γετΙϋΙ οεειΙι 
ει' νιιΙύ, νεεγΞε τοΙ]εε ΙεΠιὶ ε2ειΙιειια5%ειΙ οΙΙιϋνεΙο8τ ΒιιιιΙοι· 
ΙεΙιι·ι-: εεε«Μ, 6ιιΙιόιιγι Ι‹ϋνοιΙιοιἱ!ι: Ιιοἔγ ει, Ιιἰἱιιτενὅτ ει!ιΙιοι·, 
Μι ε' 16ι·νι-Βιιγεύι·τέε ιιιε;ιοεοιιΒιιΙι ΙεΙΙιιειειΒιιόεάεμΙ 16ιτέιι0, 
ιειι2εάθιεύι·τέε ιιι€ΙΙιι1Ι ει' Ιιἱιό τϋτνόιιγΒοΙἰ νιιἔγἰε ει' Μιτ 
νόιιγ άΙιειΙ ιιιιιιόειιιιόρ ιιιο€ιιιιτέι·ο2οϋ Μιιιιοιόε!ιο ιιοιιι πιει 
ι·ειειΙειΙΙιειψι, Ιιιιιιοιιι εκει ΙέἔγιιΙιΙ› Γειιγίιέ:Βιο νάΠο2ιιιιιιι Μιο 
Ιοε. ΕΖεΙιΜΙ πω· Ιιιτε!εΖΙΙι ει ἰε: ΜΗ· οι, Μ1ιιωτόε Ντόι Μ 
€γιτάεέιιιιΙι Μαι ει' ὸοΙοΒ τετιιιόειοΦέιιε3Ι ίο8νει ιιειιι ειΊόιιγΙιε_ιι 
ιιιιι€έΙιειι, Ιιειιιειιι ιιιιιιιΙειι!ιοι· οευρέιι ει' ΒϋιιιονδιιοΙι εποιιιόΙγό 
Μπι ΓεΙιεΖοιιοΙι, ΙιϋνετΙιεΖὸΙεἔ ιιιιιιιιοιιΙιοι· εΙιιιιγἱεΙι, ιιοιιι ω” 
"ΜΒ, νειιγιε εΖοιιιόΙγτ, Μπι τέτειγειτ όι·άοΙιΙδΒ. τ 

*Ό .ΜΙ τυιιοιιιΒιιόιιιεΙΙγ τϋινόιιγιιιάόΙι ει' Βῦιιιοτἐε1Ιέἔγἱιέειιιιέ8 ω.» 
ιιιοΙιΒοιι ιε νεειιΙι.ΙΒγ ιιέιιιοΙΙγεΙι ιιΜι·ιιιεΙ|γ Βγειι€όΒΒ ΒϋιιΜέειιοΚ Μι· 
νέιιχΙιεΙι ιειιόιπει·ιι Μιιιιετέε |ιο!γόΒο ΕόΙε!έτΒϋιιιετέε-ΙέΒγἱ0έειιιιΙι ιιενειιΙι 
ιι€')·, Ιιο€γ ε2ετιιι1ϋΙι ει, νέιΙιοε "Μι τέτεχέι·ει ιιέινε ιιοιιι ιεΙ_ῇω ΒἱιιιτοιτεΙι 
ιιε!‹ ΜιιιΜέεοι|ι ιε ιιιιιισΙ Βιιιι1ειέεΙέΒγιτέεο!ι. ΜέεοΙι ιι` ιϋινόιη·ΙιεΙι Μικε 
τέεΗΠ ποπ οΜιόΙ 1ϋι·τέιιδ εΙΙείνοιέει., ιιιἰνοΙ ει' Βἰιιι1εΗ νιιἔγ €οιιοειειί€ά 
κι νιι€γ ιέιιγόιε ιιέινο ιιειιι 86ΙιόΙοτεε ει' Ιιϋιιιειέε-ΙέἔγιτέειιιιΙι Ιιόριει6 
Μ! υεγιιιι Κιιέι·]έ!ι,ιιο εἔγέΒιτέιιτ ει' 26ι·νέιιγΙιεΙι ΒιιιιτειόεοΙιιιο!ι ιιιιιιάειι 
ιιειιιϋ ει!έΒΒειέΙΙιτέεέτ, ΙιιιΙπἱι· οι ει' ωιωεωιι 16ιεΙινόειιεΙι ιινιιΒγ οι Η 
ιιοΙιεέΒιιιιΙι να" νέι!ιοεσέΒιιοΙι ιιΙειοεοιιμΒΙι Ι'οΙιοιειιτιι ιιιιιιιτ , ενο” οι οιι 



'78 Ι. Ι(ϋτην. Βϋιπο11οΙε 65 ΜΜΕ. Ι. τ. ΔΜΜηοεειπ. 
Μππωι Ιιόρ2ετό!ιει πιοἔΙ‹ὶνέπιοτό νειΙειιιιοΙΙγ ]ε"πεΙι όε Κο!ΙόΙ‹πε!ι Γο 
ΒγετΙιοιάεπ ΜΒΜ Η5ΝέπιπόΒ ἰε, Βϋπιτοτἐε-|έἔγἰΙέεπειΚ 1ποπαϋέΙι, έε ί" ει' 
Μτόἰ ΜΗΜε οΙωιἰτ εΙωιγἰειΙ‹τει έε τέτω·ΜΕπι, ΜΒΜ ει' ΒϋπτενόπεΚ 
ειωτιέ!γότ έε σ' ΙιὶἱιιτεττηεΙ‹ τόπγό0 ότι!εΜδΜε οειήέΚ. -- ΑιοιιΙπιπ :ιππι 
ιοΙ‹ ιιΒγειιι ει' πιοἔΙέ€γἰτο1τ Μπιτοτέετ ει' τεπἀΙ‹ἰνϋΙἰνεΙ, ειτιοιοΕ ρεαΠ€ ει' 
τϋτνἐιηΒοΙἱ ι·οηά!ώϋΙΕ ΜιιτειέεπεΙκ Ι:ϋΙϋηΜ6Ιο ΓοΙεοιειτειἰ»·ει|, εϋτ, κωπη 
τηἰω ει' Βϋπτεττ ΒόριοϊόΒει ιηο€!εΜέηωιιό νειΙειωεΙΙγ ]ε8γηεΙε 68 Ι‹εΙΙ6Ι‹ 
πο!ι,εινει€γ ει: εἱ!ποΙ‹εέἔ να” νότΚεεεέἔ τϋκνἐτιγ-ΙεῇοΙεἰτο ιτιοπιπγἱεόἔἑποΙ‹ 
ΜέτιγάΕ ἰε Βϋυτετέε!έἔγἰιέεπεῖι οΜιἰ Μπέ εοτοΙ]ά!‹ , πι' Βὶτόἱ τιιέτεέΚ 
Ιέετε ΜΒγοττ ΒἰΞιπετἐεεεΙ εἔγΒο ΚενετἱΚ ; Μέι· ρειὶἱἔ Ιε!ιοτοΠετι, Βο8γ α' 
Ιεόρ:ετεΙεπεΙ‹ «πω 65ειειεπιτάεει οι εΙϋτεήεειιέε νΞΙέἔοεεἑἔέπειΚ έε 
έτΕΙιειδεόΒόπεΙε πο: έττεοπ. - Βιετι τότνόπηΛιιιΙόΙι 8. ἰ. ΐεΙοεετόΙἱΙι ει' τόκ 
νέιηΙ›ε!ἱ ϋϋητετόε-ΙέἔγἰιέεέηειΙ‹ οΜΗ ε' Ι»ϋπτεττει·ι έΜέποεσπ Ιιϋπιηἰτϋ 
ΒϋτηγΗΜΙΙόεο!ιΜΜ, ιηε!ΙγεΙ‹ τετητέειειοεοιι πεπτι @Με ει' ΙϋτνέπγΒε!ἱ ΜΜ 
τε$έε ΙέΒγίιέεόηειΙε ΙειῖτΓε]οἱτ, Μιπετιι ει' Μοτο” Μέι· ἔοτιοειεεἱ€ Μάτ Μπιγ 
ΒοΗ τϋΙ‹έΙε£εεεἐ€ἐιιο!ι πϋπάεπτιοπω Μέπιγἰτ πιοεοΚΜη ΐοεΙειΙ]άΙ:. 

46. 5. Α' ὐσΖπ£ε£έε-Ζἀ”€£άε οΙσιι€παΙε €επιέπειέ.τε έ:: /οΙοσπάσα. 

ΒϋτιτωόεΙὐἔγἱτέε οΜἰπ ει' Βἰἱηιετ1πεΙ‹ Βόρ2οτύΙ1ω 'ε Ιό 
ιιγοἔέΜ% Μπι αιττο2ό οΙΙγ ΒϋτηγΠΙάΙΙόεοΒετ ύττϋηΙ‹, πιοΙΙγοΚ 
ιτιὶειτ ει' τὸτνόπγΒεΙἰ τοπιάε2ετϋ νει€γ τειιὰΚἱνϋΙἱ Βϋπτε8ιέ·ε Ιά 
εγειΒΒτε νάΙτοΜειτἰΚ. ΕΜΠ οΚοΙ‹, νοιΙειιπἱιιτ ει' Βϋπ1οτύεΙά€γἰτέε 
πιιι€ει, 1‹6ιΕ6161ω Ιπ-:ΙεδΚ νοἔγἱε ἰἔοΖεέ8ΒεΙἱεΙ‹, ιπεΙΙγοΒΒϋΙ ει' 
Μτύ, όε ΜΠεϋΚ, νεἔγἱε ΒεἔγεΙοπτιΒεΙἰοΒ , ιτιοΙ!γοΜ1ϋΙ οειιρέπ 
οεσΚ ει' ϊφῇεἀεΙειπ ΙοΙιοτΧΙέεγὶ1άε0. - Α2 ἱἔεΖεέἔΒεΙἰ Νωε 
τόεΙέ;;γίτάεπεκ οΙωἰ έωΙέποεοπ ε' τοΝτο Ι'οπΙίτοπ ΙοΙΜ ε2αΜά 
εέι€πει!ε οεοπΙιιιΙτΜἔέϋύΙ ΚϋνοτΒε:ὅΙεἔ σ' ω». ϋιτΚόπη·Βοε56€6 
ΜΚ, ειεϋειτὶϋετάτοωτιιεάἔέπιώε , να" 65ιειοΙ όΙόετὁΙἰ Η1%ό 
εοέ:ιοΙε πιεἔε2οτὶτέεάΙ1ὸΙ, ει' Κε8γεΙειτιΒεΙἱἐἱ ροἀἰε ει' ]οΒΒιιΜε 
Μάι πειἔγοΒΙ1 τωτιέπγόΒόΙ ό8 ει' Ιεϋ2]όπιειΕ €οΒἱτιτεΩἐΒὁΙ νότα 
ιιοΙ‹. - ΝέΙιπιΙτ Ε6τνόη Με! ο€γἰΙ‹ τω1άΙ»εΙΙ ΒϋτιΙετὐε-Ιἀεγἱ 
ΜεπεΙτ οΙσιἰ εἱποεοηοΙε ΒῆεΙι-:Ινε; ΜΜΜ ΜΜΕ ε'6οΙοειιεΒ ω. 
πιόειοΒόΒδΙ ικιει€έΙ16Ι εΖϋΙεεόἔ ιηἱιπὶ ιηεἔΙιεΜτοΖπιἱ. 

4-7. _$'. Απ έριασάρ6εΙέ Ι»ϋπσΕεεέε-Ιά"2:άεπωΙε Μαϊ. 
ΑΖ ἱἔαΖεάἔΒεΙἰ, νειἔγἰε επ ἱεειεεάἔ-ΙεῦνετοΙϋε Μπτειέε 

ΙέἔγἱτάετιειΚ οΙωἱ Ιεϋ26 ιτιόΙτέη ΙοΙιοτ εοτοΙπιἱ: 1-ειϋτ. Α' ΜΜ 
Μ εἔγϋἔγἰὶεόἔοϋ, ιτιἰνοΙ ει ἰΙΙγει1 εἔγϋἔγἰὶΙεϋεπ ει' ]ό 
Μπι όε2εΖοΙ-όΙόε $όΒόΙθΦεε ΗΘΗ! Ιθνέ:τι, τοττεἰΚετ τοΙ]οεοη πο· 
ΒεάοΙ«ΜΚ 'ε "Μό ΒϋτποττεΙσιοΚ τειι·τει1ὶ ηειτι ΙοΙιεΕ. - 2-εποι·. 
Α' Βύεοπ;;έετ όε εΙπιοτϋΙ:56€ε!; (πιοΙοπο!ποΜ), Με Μου 
ΐοΕοΖειττει ;ωοιι, ωεΙΙγοη π ό82ε2εΙ-6Ιέ:ετ τοιοκτιεεΒου πιεἔ 
Ζεινετ]ο; πιἰνεΙ 82 ἱΠγειι είΙΙειροΙΜη ο!Ι‹ϋν‹-:ϊιΜ τότοΙ εαπ 
ιοΙ]οεοπ ε2ειΕπιά το”. - Πει σε εΙ:ποτϋΙτεόε π όπειοΙ ΘΙ 



Π. ΜΜΕ. Α" ΜΜΥΞΙὅ ΜϋπτοΕ6εοΜι·δΙ :'ΕΕΜΜποεοΜ. '79 
ΜεΕ6εΕ ΕοΕΜεοπ Μἰεάτπέ, εοπτωὶπειτιϋ ΜΜΜΕεΕόεΕΜΜ εαπ ΜΜΕ 
Μο ΜοΙγο, οι ΗΜ άΙΜροΕΜΕιΜ οΙΜϋνοΜΕΕ οεεΙεΜνόε ει' “Μπιά 
εά8ΜοΜ ΕεΙ]εε πιεἔειϋπόεο ΜΜΕ ΜϋΜΜΕΕ Μεπι ΜνόΜ. - Α' ιΜἱΕ 
ἱΕΕ ει' ΜιΕε0ΜἔέετὐΙ πιοΜιΜΜ, ιι€γεΜε2Ε επ1Μεόε πιἱιιιΜτι οΙΙγΕπι 
ΜοΕεε€εεμΜτόΙ ἱε όι·ΕεΜΜ ιΜεΙΙγοΜ ε' ΜΜΜ όεΖΜεΜ Μοε2ΜεΕΙάεάΕ 
ιΜεἔΜΜωΙέΙγοεΖέιΜ. -- Β-εΖοτ. ΑΖ ΜΜΜ ιΜει·ϋΙΕεόεοΕ; Με ει' 
ΜΜιιΜΜΕΕ ΜϋΜΜγεΜ εΙδτο ΜΕΜεΕά ποπ ΜΕΕιΜΜ ΜΜΜ ιΜεεεεϋ 
ΜτΜΙόεέΕ, ιΜεΙΙγεΕ έΙοπιΜει τΜοτϋΙΕοΜ ε·ΙΜϋνοΕοΕΕ, Μ. ο. Με ει' 
άει]Μει οΕτΜΜ ΜΜεΙΙό ΜΜΕοΕοΕΕ οεοοεοΜι!ΕΜΕ ειΙιιἀΕέΜωι ειΒγοτι 
Μγοπιά. ΤιιάιιΜΙΗΜ Με όεεεεεΙ-ύΙόειΜΜ Μὶάιιγοεεέειι ΜΜΕ τι 
ΗΙγετι οεοΙεΜνόεΕ εαπ ΜΜΕ "ΜΕ, νεἔγἱε ΕΕ:Ι]οε ΜΙΜἱ ε2εΜΕι‹Ι 
εάεἔειΙ ΜΗ ΜΜΜΕε:ΕΕποΜ ιΜοηἀειιἱ.ἡΗε Με εΠοπι ΜόεΜωι οΙΜόνο 
ΕεΕΕ ΕεΕΜΕ οΙότε εεπι ΜΜοΕοΕΕ νοΙΜει ΜΜΜ τΜἱΜΕΜοἔγ ΜΜΜ” σε 
ό” εοπτιππιἱ τόεεΕ εοπι νε-›ΜοΕοΕΕ. ει' επιΜειάειΜΜΕιΜ ΕεΙ]εε ΜΜΜ 
Εεἰεει ΜΜΕ εοπιπιἱ ΜΕΙιιΕοΕόεπιι:Μ ΜοΙγε :Μπι νοΙΜει. - 4-ε2α:τ. 
Α' ΜΜΜ· τόεεε€εόΒεΕ; πιἰνεΙ οι εΞειιιε·Μ ΜεεεΜάΙΜΕιΕάεα οι :Π 
Μ ἱε Ει-:ΜπιιοεοΜ ιΜομΜπάέΙγο2ΜΕΕΜ; ΜἱνΘνε ΜΜΜ ΜΜΜ , Με 
νειΜΜὶ που επέτιάόΜΜΙ ΜΜΜ; ΜΜΜ ΜΙ ΜΜνοΜΜετι οι' ἔειτεΕτε, 
Μο” Με «Πότε οπόΙι1Ι νοΕΕ ΜϋΜΜΕΜΕ ΜΜΜ πιοτέεεεΜΜεπ ΕΠΗΕ 
νεΕΜεεεο, ΜΜΜ θεση οεοΕΜοιι ει' τόεεε8·ε6€ΜοΜ εΙΜϋνοΜΕΕ οεο 
Ιε:Μνόιιγ οΜάΜάΙ Εοενει Εεήεεεπ εεεΜεά Μ” , ΜϋνοΕΜωδ·· 
-Μ8 "Μό όε εεπιπιἰ ΜἔγἱΕέεΕ εεπι ότἀοπιΙὅ ΜΜΜΕεΕΕ. ΥΜΗ 
3οΜ ο' οιέΙΜύΙ τόεισ€ίΕοΕΕο-ε τΜεἔ ροπή; ει' ΜΜΜΕενδ ιπει€ιΕΕ: 
ΜΕ σε ΜΜΜ ΜΜεπιΕ ΜϋτΕΕΙιΜέπγοΜΜΒΙ ΜΜΕ ΜἰΜγοιΜοΖΜἱ, εΖοτ 
€ειΙιτιοΕοε νἱειἔεἰΙειΕ Μέι Μπα:: νιιΙΙ]οιι ΜΕΕ-ο ει' ΜϋιιΜνό ΕΜΜ 
πιοΙΙγ «-:ΙδΜόεεϋΙεΕοΜοΕ ει' ΜΜΜΕ6ΜΙΜοε? νειΙΕῇοΜ £ΒΠΥΘ8θΕδά··· 
ΜΠΕ-ο πω! θε πιἱΜόρ? - Α' ΕοΙ]εε έε ΜΜΕιτειΕ ιιόΙΜΕΕΙ ΕϋτΕόΜΕ 
Μιο€τόεεε€ίΕΙΕε6€ ροὰὶἔ, ΜΜΜ Με εΕΜΜΕιιι οΙΜόνοΕοΕΕ οεεΙοΜ 
νόεΜετι σε ό” εοπΜπιΕ τόεΖΕ εαπ νοΜοΕοΕΕ, ει' οεοΙεΜνὅΕ ιτιἱΜ‹Ι‹οΜ 
ΜΜΜΕοΕόε :ΗΜ ΐοΙπΜοΜΕἱ. -- 5-εεϋι·. Α' ΐθΙεετάΜΙΕεόεΜοε ΜϋιεΙίΕΜ 
€γετιΜοΜΜοτΕ; πιἰνοΙ Με ε' Μοι·Μειτι ΜνόΜ πιόἔ ΕοΙ]οε όεεειοΙ 
ιΜπι ΜίτηειΜ; Μνένο ει2οΜΜΕιπΐΕΕ Μ, Με σε ἱΠγ ΜοτύΜωι π' ἔσ 
Μοεεεεί8 ει'ΜοτΕ τΜοεοΙδ2Μό, π' ΜΜΕ ει' ΜΜΜΜΕεΙΜοΜ ΜϋτϋΙιΜό 
ΜγοἱΜὁΙ Γὁάϋ2ΜοΕτ1ἰ ΜΙ, εοΜάοεεΜ νΕεεεάΙότε νι€νο: νΕιΙΙ]οΜ όε 
ΜΜΜ οΙδΜόεεϋΙεΕοΜεΕ ΜΕΕ ει' €γετιποΜ ΜϋΜΜΕεΙ6Με2? ΜΜΜ 
εε2Μ626ΜΜεΙ, ο5ε ΜΜΜ· τεινεεεεή€ρ;:.ιΙ ΗΕ οιε3Ι]Ει εΙότόεόΜοη? 
ιΜΕΜ6ροπ ΕϋάθηοΕό ΜὶἱΜΕεΕΕ6Ε? εΕΜ. ΒὶςγόΜἰτέιιΕ Μ” εε2ιεη 
Με ΜοτιιΜὶΒ Ιε8γωιοΜ ει? ἔγετπιοΜοΜ ίεΙιΜοηΕνο ει' Εϋι·νόυγΜε 
Η ΜΜΜΕοΕύε εΙὸΙ,ιΜἱνοΙ Με εΙιτιοΜεΙΕ ΕεΜεΕε6€οΜ ο;;γΕΜ εεεωόΙγ 
Μου οΙδΜΜ, ιπάεΕΜΜΜ ΜέεδΜΜ Γο]ΙοΜεΜ Μ, ΜΜΜ ε2ετἱπιΕ ΜΒΜ; 
ΜοΕεΜοΖτιἰ Μπι ΜΜεΕ. - Ι·ΙειεοπΙύ οΜΜΕΕΙ Εοξενει ΜΕΙΜΕοΕόεΙάεγἱ 
ΜετιεΙε οΜέιύΙ εεοΙε:ΕΙ σε 6ι·ι-:εεύε ἰε ειΜΜοι·, Με, ει' ΜΜΕ εοΜειΜ 
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Μι ιπ68ιϋιιι6πιιι, οι οιι6ε πιάεοιιειοι·ι 8·γετιιι6ιιιι6 πω. - Α' 
ο86ο86ιποιιοι·,πιινοΙ ιιιιιπιπ πι 6ει8ιε·ι6Ι6ε 68·6ειι6π Η νιιπ Μι· 
νιι , ποιπ Βιιπι6ι6εΙ6ἔγιιιιει, ιιειπ6ιπ ι6ιι6ε ιιιιπι6ιι6π8686ι επι!. 
·-· θ-ειοι·. Αι ιπιιιιιιιιοιιπειιι, ιδιι6ρ6π ει' ιιιιι·ιι8πειιι, ιιον6856 
μι; ιπιν6Ι ει' ιι6ν6ειι ιπ6ιιιιιιοιι ιε 6ειιιπιι6ι πιιιιγοιιιι Μποτσ 
ιι6ειιιι ιιοινειπ Ι6ιιιιιπιι ειππιάεάειιι ι686ιιι686π ιπ6ποεοπιιιιι6ιι. 
Αιοιιιιειπ πο” ει ιιιιιωω ιι6ν6εε6ἔ6 Βιιπι686ε-ιέιογιιιιεποιε 
0ιέ85έ888 οιιιιιιΙ ειοιιςιιιιοπ, ο' ιιονι-:ιιι6ιο Γ6ιι6ι6ι6ιι ειιιιιε6 
παει: α) Πο" ει' ιιιιπι6ιι πι ιπιιιιιιιιπιιιι ιι6ν6ιι6π ιιον6ιι6ιειι 
Ι6εγοπ 6!. -- 6) Πο” πι ιιιιιιιιιιιπειιι ιι6ν6 6Ιιιτ6 ιπ6πι πιιΒγ 
ιιι86ιΙ65 , ρ6ΜιιιιΙ €6ιοιπ6ε ιιοειοπτειε πιω ιΒιιιοΙιειεε6ιι. - ο) 
ΗοΒγ ει' »οικω 6ι6π ιπο6ι·Ι6ει6,~ ιιον6ιιι6ιιιι6€ οι ιιι6ιιιειτ 
Γ6Ιιι6νιι656ι6 οι‹οι πι: ειιιοιι ι6ογυιι. - '7-ει6ι·. Α' “Με ωο 
ειιιιιοι; ιπινοι πι ει' ι6ιιιιοιι οιιιι6πιμοε66€6ι ιιι68οεοιιιιιιιει. Α 
ιοπιιιιπ οι ει·ϋειειιιπαιι,ιιοΒγ ιιιιιιι616ε-Μωι06ειει οιιιιι ειοιΒιιιι 
ιοπ, ι6ι6ιπ6επ6ιι ιιογειιι, 66 ιιιιιιιιιιιοιιιιιιιιΙ ιιι6ιςιε Ι6εγ6ιιι6ιο 
Μι ΜΗ Ι6ιιπι6; ιιιοι·ι ιι° οειιιι6ιγ 6ιοεισιιι ιι€γιιιι οι οπιι6πγι 
6Ι6%6 πι6ε ιιοιπ οεοπιιιιιιι, ει' ιο π6ιπ εγδιιι6το Μάιο· οιι 16! 
ι656π 6ιιοι·ιιΙν6π ει, ο56Ι6ιιν6ει οποιοι ιι6πν6ιιιπ6πΥπχ6 νειιιοι 
Μπι. - Β-ειοι·. Αι ιι6ειι6ειι6Ι ειιιι·ιιιιιιο ί6Ι6Ιιπ6ι, ιιιιν6ι ει' 
86ιιπ6Ιι ειι-ιικιιι ιιιι6ι·οιιιιιιε6€6ι ιιι6686ιοικιειιι ει' Ι6ιοιι ειιιικιιι 
ειι€6ι ιιι68ειοιιιιιι. Αιοπικιπ πο” ει' Γ6ι6ι6ιιι Βιιπι6ι6ειιι€γι 
Μετα 6ι68ε686ε οιιοι: ειοι€ιιιιιιεεοπ, ε' Ιιον6ιιι6ιδ ι6ιι6ι6Ι6ιι 
ειιιιι86€686ιι: ο) Πο” οιι ι]88Ζω8 65 ι6ιοΙειιι €6ι6ιπ6ε Ι6εγοπ, 
ει' ιι6ιιιιιΙ ιπιπιιπιειΙπιι , πω” ει' οω16ιιν6ι ι6ιι656π 6ιιι6ιιιιειι. 
6) Πο” ε? ιιιιπιονδ ιιιιιροε οιωι πο 66ο” Ι6ογι-ιπ οι ι]852ιό8Γθ.0) 
Ηοογ οι ιι6ειι6 διοι οιιγιιπ το5ιειοΙ ιθιιγθἔθἰιο ι68γ6π,ιπ6ιιγοι 
κι” 6ροπ ιι6ιπ και” Ιοοειιειιιιι ι€6ιι π6ιι6ι6π ιι6τιιιιι6ι6ιινοΙπει 
Μ. Πα ει'ι6ι6Ι6ιπ €6ιι686π 6Ιιπιιιιιιιιιι ι6ιιο ει' ο86ιοιινδι: οε6Ι6ιι6·< 
6686 ειειικιά Μι π6ιιι Ι6νόπ ιιιιπι6ιιπι-ιιι ιιοιπ ν686ιΙι6ιιιι. Βογ6Ι1 
ιι·ειπι οπιι6πγι 6ι·ιιιειιι, ω” ει' ί6ι6Ι6ιπ 8616ιποεε686ποιι ιπ68 
ιι6Ι686ιι6ιι ει' Βιιπι6νδιι6ιε πιιιροηει, ιι6ιιι6ι, ι6ειι 65 ι6ΙΙιι οι·6 
_ιω ειιιιιε6ειι6ροπ ιωιιιιι6ιω ιι6ΙΙ6εε6ιι ν6ππι. ν6οτ6 - θ-ει6ι·. 
Ροπιοειι ιιο16ι6ιι6ι686ιπιιπ6ιι ιιεει6ιιιιιιιι686ι; ιιι6ι·ι οι ειιιιιι 
ει' €6ιιποιε επικό ιιιιιέτοιειιιειιοι, ιπ6ιιγ Ι6ιιιι ειιιιπιάειι€ιιπΙι 
πειιι 6ογιιι ΜΠΥθεθ5 ι·6ει6ι Μπι, ιθιθΠιθ5ΒΠΙΙ18€5201°ιϊωιικ 
ιι€γ, ιιο€γ ει ιιιγοπ οεει6ιιιΙ«οι6ειι6π 6ΙΙιοιι6ι6ιι 080ιθιινό$ι 
ε6ιπ Ι6ιι6ι "οι νιιοχιε ωηω ειιιισιιι86%πι ν6οιι6νιιι ιιιιπι6τι 
π6ιι ιειι·πιπι. 

$ιοιιιιε οι ιιςιιιεύοιι6Ιι οιιπι6ι6εΙιιιέχιτέεπειιι πιει ιιιιι6 
ιιι6€ 6'ιιϋν6ιιι6ι6ιι6ι ιε εοι·οιπι,ιι€γιπιπτ ει' πο” ειιιιι86ειι6π 
Ι686ιι, πει οι ιιιιιιιιιοπ ν6ιιιιιπιι π6ιιιιιΙ ειιιι6ιιιΙ6ιτ, - οι 6Ι6 
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]πτύπεπ ρω·πποεοΜπι Μι πει" Γειιγοπωέ5πιόεεεΙ νοΙ8 οεγΒο 
ΙέπροεοΙνει; ει' τωιωι και” εοπάπτΜιιι πωνοΙόε8, πει επ εΙπιο επων 
$ύΒ'88 ΚἰΓε]!όεόποπ ΙιΜπγάΦ πιεθει πΜπ νοπεεοΜει; όε σε εΙοεάΒἰ 
Μετ, Μ επι οπγετεγϋνοΙ, πγετπποπποτιιν·πΙ, ἱπἀπΙιιΙτε πονίΙΙΠοΙ, 
νεο8·γ τόειο%πεΙ ισπωπ, πω” Με Γεπγε8ετδόιόεεο! πω" ποιε 
Ιο2Μόεοπποπ 6εε2οϋΕπϋιόεύνοΙ νοΙτ ε8ΥΒοοε:ποΙνε.Βε νεΙύΜπ 
πιόΙΜπ, πο π' Βιιάοιπάπγοε'οΙδε2άππΙάΙάεε2ειΜΙγπἰπεπι ΙΠΒ88θΡω 
εένεΙ; πτἱνεΙ πιίιιάεπεπ Μεγι'πό πϋτϋΙπιόπγεΙαπ π' Γεπ ΙεπεΙσε·Ιτ 
ΜΙοποι ίὅ οὶεοπτε,πἔγπιἱπϋ ΜΗΜι·ε νἰσεω ΜΜΕ νἰππἰ, πενε 
2ε$ειετἱπ£ π' ε2οτοπεειΙό ε2ΙΙΒεέπποπ-ΙόΙεΙ 68 επ εΙΒΜτόποπ 
ρειταποεοΙππι ει' πϋ1οΙο2τιπόεοπ 6εειοπιπϋ26εύποπ, π' @πάστ 
Ιππ ναεγ ΓεεΙειι πονεΙόε επ οΒγϋεγϋεύεποπ , επ οΙοεπϋΜε π' 
ει' ΜΜΜ @ΜΝ Β6τπγϋΙΜέεοπ πϋΙϋππΓόΙοεόΒόπει Βόρεε$ 
ιπει]ό οι εμππγϋει$8πο!ε, :παπά ει' Βημ:τιπεπ-ποτπεπ, ιπει]ά επ 
πωπω πονοε86εύποπ, ιπιπά π° πϋωΙοεεόεοπ 6εε:οϋιπϋ26εύ 
ποπ ειΙποιποἱ πω ωττοενέπ. 

ΝόπιεΙΙγοπ ει' ΒϋπΙονὅποπ 16ι·νότηι πω· παω πωθιππ 
ιπάεπΙππεάεπτ, 'ε ει' ΙεϋΙεδ ότιἐποἱποπ οΠγοπ Μιίπγάτ , πιοΙΙγ 
"πω-ω $ϋτνύππποπ νει€γ “πιω ἰεπιοτοᾶόπω πωπ ]πΩΙπποιτ, 
£ονάΙ›Μ ει' ΝΙπΙό!ι-ιΙποπ πϋππγϋ 65 τππ8εάτ ΙππέΙύ εΙππΙππάτ, 
ει' ΜΜυΗι·ε Ιώνετπο2ό τω" Μπιποτ, όπνόετο πι οΙππόποπ 
€έΙιοΙγοποιτεύεέε ἱε οι ἱἔπιεέεΒεΙΕ Ι›ἰὶπιοτόεΙέἔγἱἱάεπεΙα ΜΜ 
]οἱ Ι«ϋπό εΖὲιπἱῇέπΜ). - Αποπϋππ ει' άοΙοεπιιΙε ωθιιθπι› 
ιπεεΓοπΕοΙάεπ παπι πόπτηπ ιποἔἔγὅ:ὁἀπἱ ειττό!, ποεγ ποπ 
Μ3τϋΙππόπγεπ 'ε οπο!<ι ΜΜΜ ο€γἱποτ εαπ Μπιτ ει' Βϋπ£επόε 
ἰ8π2εέ8Ι1οΙἱΙέἔγἰΙέεάππΙ‹ ΙιύΩΓο]εἱ Ι«62ό ΓοΙνεππἱ. -- Νοπ1 α) 
π' οεοΙε!ανδιιοπ ΕπάειΙΙεπεά8πΗ ε' Μ1Ιεό έι·ιόΙππ Ιππίπγά!; ιποτ$ 
πει €πάειΠιιπεπ8π οΙΙιέτϋπιπΜπ , πνει€γ ΜΙΙεδ ύτιύὶκεἰπεπ Μά 
πγει οΙΙγ τωοιπεε "Μ, πο” εππάΙ Γοἔνει ει' 16τνόπγπεΙ: πω 
ΜΜΜ: Ξεκποι·οιόπο2 @Με ποπι Ιοποτειτ, οεοΙε!ενόεότ Βϋπτε18 
πώ: νεππἱ πω] πω; εΙΙοπποπ ροόπς Μ τπάετΙππεε€€π εΙΙιά 
τϋΙππό "Μ, έε Μ ΜΙΙεδ ότπόΙππποπ ΙιἱΒέ]ει πιοΙΙ‹-:Η π' €ϋτνέπγ 
ποπ ιέε τοΝπεπ ἰετπετο8ὁπει μπιπποπ νοΙιπι: οεοΙοπνόεε ιππό 
εέεοε νωποε ΜΙπτε18, πϋνε$πεεόΙοε; ει' ππωπ ΜτεΙππόΒεπ Μπι 
«ΠΙ Με: π' "πω πϋπτοππεΙκ τϋπνόπγΒοΙὶ πϋπτοτύεο Μό! Γε! 
ιπεπ€επἱ. Νοιπ π) ει' ΒππΒοΗτο ϋπιππἔιἰτ`πἱπάΙ6 πΙΜΙπππ, νειἔγ ει' 
Ιϋτνόπγειεπόετο πϋνετποεεΝ επάτπιοΙΙγ πω” Μπειτοτ; ιποττ ε 
πεπ πϋτ1ϊΙππόπγοπ Με! πι οΙπϋνοΜτ ΜΜποπ εαπ ϋππόπγτεεεέ 
Βο,εειπ επεΙπιπ πετέι·οεππιιεέπε, εοπ1 6ειπόΙ Επεεόεο ππεἔ Μπα 
ειοτίπετοπ.Νειπ νύετε ο», Βϋπτονδ οΙππό]6πεπ π5ποΙγοποττεά 
μι; ιποτ€ ει' τόΒοΙγοὰοπ εππΒει· ΜτάόεΒοπ ίοτἔό οεοΙεΙανιΘεόϋ 
να” οπο _ῇεΙοπ Μπι Ι686Ισοπ 'ε άππ6πτε6ΒόΒοπ, πω! επιππά 
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6ιιέιιιιιιιι ωιω. Α: οΙεδ οειιιιιοπ διι-ιτ εε·ιπιιιι ιιοιιιιι Μιιιτοτύε ειιπι 
έι·1ιοι5,_ εειι6ιιοΙι ιεΙιοε ιιινοΙΙόιε ιιιιιιτι πιω Μιιιωτι πειιιι 16νόιι; 
ει' ιιιέεοιιιΜκιιι ρθω 88016: τοπικ ιθιιιι επιιΒιιάεά%ιιΙ εΙΙεϋνεαΜ 
νιιΙύ 1πιπωιι, πϋνοΗιοπϋΙιι€ πεπιπιι Μαρ ειιιοεοπ Με, πο” .τει 
τόιιοΙι τϋι·νόιιγΙιοΙι Ιιιιιιτοτόειι ιιιιι€ΙάπγίΒΜεεόΙι. ΑΖοπΙιειπ πο” 
π' τό!ιοΙγοποπεέπειιΙ πιιι€έτ νέ:ποΙιιιειδ ΜΜΜ τϋι·νόιιγ!ιοΙι 
Μιιιτοτόε απ! νοτιιι ΙοΙιοεεειι, επιιΙυεόειώροιι ιιιο€ΚινέιιιιιιιΙ:: 
πο” ει' Ιιππτοπιιοπ ]ύ:ειιι όεπεποΙ τόττόπτ οΙΙπινοτόεε Μαιο 
·νιΙπποειιιι Μ: Ι68γοπ Ιιποιηιινιι; ιιιοι·ι, πιἱνοΙΙιο8ιγ εεπΙπτ ει' 
νεΙο ειι1Ιοιοτι ΙιἱΙπωΙοιιεύἔ Μπιτ ειδΒΙι ΒϋπιονόπεΙι πιτιιιπἱ 
ποιιιΙοΙιετ, πιιππιοπι Ιιιιιιιοπο Ιιε3ΜιοπγίτιιιτΞΙι; ει' ΙώιεύειιεΙκ ο 
εεπ-ΞΙιοπ ω νοΙιιιι επι1πεόμε εγιιιιιιιιιιιι: |ιοπγ τι Ιιίιιι€ειιιιο!ι 
οΙΙιόνωύεο τΘΙιο!γοιΙοττειι€Ιιειπ τϋτιόπι. Ι8·επ παω· νιΒγάιιιιωΙ 
ότι πιι·ιόιΙιοπάε8εΙ ΜΗ ρθω π' ΙιιτόιιιιΙε Γοι·ποΙύάιιι ει' 16!ιοΙγο 
Με _ιοΙοπ- και” πινοΙΙότόπεΙε Μπγοιιιο2άΜΙιειι; ιιιει·ι παπι «Μπι 
άΙΙειππό, Ιιιιιιοιπ ιιιθιἔιωιι , ε' πιοπ-ιπ8852Πιιδ, εϋτ οεπΙι πό 
Μπγ ριΙΙιιιιιιιιι€ Μπι τό!ιοΙγοπιιε ιε Ιόνιέιι, Ιεϋπιιγοπ ιιιεειϋι· 
16πΙιειιΙι: πο”, ΙιιιΜι· ποπ, Με οΙϋΙιΙι ει' ΙιενέάΙοπιιΙ ιππ 
ΜεοπύεΙιεπ νοΙαιΙι,νοΜιπιπτ ποπ ιε,ΜΙι πισω ΜΜΜ Γοι·σπιιιιΙι, 
Μι ]όπιπ έ82$28Ι Μι·όιιει!ι άΙΙι8εύ!ι, ει' ΙιοεεπιιΜε πιει ναι πω 
ΜΜετ πιόειε Βόπι1ΙΕεάεέπειτι Κόπα-ειτε ο!. Πεγιιιιιιπέι·τ ει' Ιιιι·όπιιΙι 
ΒόιεΙοεεόΒόΙιετι Μ, ει' ΙιονΜΙοιαιΙ Μι·εειΙΙιοάοιπιππειΚ τιιππειι 
μπι «Σε πια οι·νοεοΙιιιιι!ι νόΙοιιιέιιγοιιι Μ, ει” »Μπι εΙΙι6νε·ιό 
εύποπ οπόε2 τειιάότ ποπτΙοεπιι ιιιοπνιεεεάΙπι: νιιιΙιοπ ει' πε 
νΜΙοπιιιιΙι νειΙπιιιεΙΙγ «πιο 86ΙιοΙγοάοι€εάπποπ Βέ:Ιγι-ιεύτ ιιοιιι 
νὶει-ιΙἰ-ε ? 

'Ο πιω νιισ:!ιωιτ:Ιι ω ιιιιιιιΙιέ_ῇέι ει' 145, 155,15θ, όε Ιδ8.ιιιροποπ. 
Μ) πιω ιιΒγειιιιικοπ ιιιιιιιΜίπιιΚ 145, 154, έ5 ΠΠ. Μρμιι. 

π #8. $'. Α' ΜΜείωιι662ό Ιιϋιι£ο£ἐεἰιἱρπἰ£ά8παπ οΙια5. 

Αποιι 0ιωι Ιιϋπό , ιποΙΙγοΚ |'ε]εποΙπιππΙιοτ Ιιπιι€οιόεΙά 
8γἱ€έεπι ἱπἀὶιΙιειιῇειΙι, ε' Μνοι!το2δΚοι Μπα $ει·ιιιόεπιπϋΙιπόΙ 
Γοενει εοι·οΙιιι: _ν 

1-επϋι·. Α° Ιιππϋε ΜΜΜ όΙειέπειε ΙιιιΙϋπϋε ιέιιι!ιοι·εέ 
ω; πω; ποιιτι Με πόΙΙιιιΙ τόπι€ιιγΙοπι Μπι, πο” Μπι ΙάεγειΙιΙ› 
Μιιιωτ6ε ἱε ιιιοἔ]οΙ›ΙιΙι]ει. 
Ι 2-8ποι·. Απ οΙοεειΒΜιιέετ, ΙιπεοιιιόιΠ ει' ιοΙιΙιπιέεπιιΙε πει 
εγοΙιΙι ι·οιιιιέπγε πιπιιι. 

3-ειοι·. Α' ΙιππΙιόπϋπιιοΚ ιιονοπάόΙι-Κοτέι; ιιιοι·π ει' πο 
νεπάόΙι-ΙιοτιιιιΙιι·ει ιιόπνο -ὶε πιι€γοΜι ει' ιοΒΙιπΙάειιαΙι κωπη 
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5680, ΒἰἱπτεΗεἰΙιετ πο” τόειἰτιτ ἰῆιΞἱ Ι16νεεό8ϋΒιιοΒ, πιοΙΙγ 
ω” ἱε 6τιωε8έ86Ι ιιιε€5ΖϋιιἱΙτ, 1οΙιετνόη τιιΙεωοπιἱωιπἰ. 

4-ειω·. Α' ΒϋηΚενδπεΙε ΓοΙΐϋἀϋ2τετὸε6ἰΒ· ΙϋΜ› ΜΜΜ 
ιΜΙκ ΜΗΝ ΓοΙγτειτοτΕ ]έπηΒοτ 6Ιοτύτ; πτιἱνοΙ πιεἔ]οΙ›Ι›ιἱΙτεάἔάπεΚ 
πιά1· νἰΙὲἔοε τειπύεεΨάτ Μτε. 

5-ε26τ. Α' ΒύπτενδΒηεΚ εοΚεεέ8·άτ,Ι1ει τ. ἰ. εηιηἱεπι νοΙ 
τιέπειΙ‹, Ιιοἔγ πιἱτιἀΜοΒιιεΙι·τϋτνἐπγΙ1εΙἰ Μπτετόε Μέ νεπετό 
εϋΙ‹ ειπα ιιπεγοΜ› Μι·τ ε2εηνοάπο ει' ροΙιςάι·ὶ τέτεεειέ€, Μπιτ 
εοπι επιπι!ι Βϋηεινε ιτιοἔεπεοἀἱ. 

6-εποτ. Ηει ε' Βϋπτετόε, ΚϋνειΒοιόεοἱ ΜΜΜ, :Με επω 
Ιειπο!επι ἱε ΒέτοιηΙσπόΙε. 

7-ειοτ. Πει ει' Ν1ηϋε πιέε νεε2αΜιτιοε ΒϋπτονδΙκε$ Μ 
ί6ιΙϋιπο, Θε θἔΥ8Ζ0Ι°81ΠἱΠἀ ΒόιτεΚει·ΜεώεϋΒποΙε ιιι66]ι€τ ἱε 
Βἰ]οΙεΙιιἐ; ιπἱνεΙ ε' ροΙἔεἰτὶ Μι·επέ8 μι" Μπίπ]ει, Μ” ει' Μπ 
$ενδΙε ἰΙΙγοιι ΓοΙΓϋἀϋ2όεεΒτε όΒτεειΙοεεεπεΙα. 

Β-εΖοτ. Α' ΒίΕπ$ενδιιοΙε τπιει€άπε!ε νειΒγ εΙεἱπιοΙε ΜτάΙγ 
«Θε Μια ἱτέιιτ ω” @Με ότάειτικ-Μ, ίδΙαέρετι Μ πιστη εΙότο εΙ 
ϊθΚό18$!82ύπόόΜ(Μ, Μποπι Μι·ιεΙοτι Γο!ΙοϋΒαπτ ἱτιὰιιΜΜΙ ΜΜ 
ΙιΜϋ18; Μ" ΜΜΜ Μνάπ ει' ΜεοπΙύ νΙεεοπιει€εέΒΒοη ἰε 8ο 
ΜτιΜΒο νότοιπἰ π ότάεπιιετ, ε' ΜτάΙγ 68 Μαι ]εινάηαΙι εΙὅ 
:ποιἀΙΜεάτπ εοτΚειπεεεεπεΙ‹. ω 

θ-ε2ετ. Πα ε'Βι'ΙπτενδποΚ 1ϋτνἐιιγΒοΙἰ Βϋπιεπόε :Μέ νετ 
τετόεε ΜΜΜ νειΙτιπποΙΙγ @Ιω πιοειοι·εόε 'ε Ι«ΜπιίΙν ει' Ιιε2έπει!κ 
ιιειΒγ ΜΜΜ οΙνεεεπε, και" Ιο€εΙάΙ›Β οΙὁϋΒτο-νἱτοΙο πιο%ά 
τοΙΜπόΙα. νά” 

10-εποι·. Πε ε° Ι›ϋτιτονὁηεΙ‹ επέιποε πονοΙοιΙοπ "επιπε 
Ιιοἰ ωιΜειωκ, Με ει ὁ σοεοάοΙιτιο πώΙΜΙ ν68τοιπΙάετε 3ιιινάπ 
ει' ροΙ€έτἰ ΟύτεεεύετιειΙκ ωτΙπ-έτε ΙοπτιότιοΙ‹. 

θ 49. 5. Α Μπ£ο£ἐε ΙαοσπέπροϋΙοί:έσπεΙε €επιέτευεέ.σο ά: οΙεπέ. 

Βϋπιοτόε-ΒυππόπγοΒΒΗύεοπ νειΙειιιαοΙΙγ ότιύΜ τσεπ 
πι1Β ει' »ΜΜΜ ΩϋτνέπγΒοΙὶ τοιι‹Ιεωτϋ να” τοπὰΒἰνϋΙἱ Μπ 
τιπόΒόΙιε2 ΦοΙάέειΠ ότ1]ϋΙτ. ΕιπιοΙ‹ η ἱεπεέαέ εύτοΙιτιο τιόΙΒϋΙ 
ιιιέεΙ:οτ ΜΙγο Παπ ΙοΙτεΕ, πιὶιιτεωτι πιἰΙωτ ει' ΒϋπτεΜιο2 οΙγ 
Ιγειτι ΒϋτπιγϋΜΙΜεοΙ‹ $έτυΙΙεΙε , ιτιοΙΙγοΚ ειτιιωΙ‹ πιιοπτηἱεό 
@ω τοΦωπεεοπ ιπεἔπιε8γοΒΒίΙοιΙεἰΚ. - ΒἔγύΒἱτέπτ ΜΗ ει' 
ΒϋπΕΒΜιεΚ πτοπιηήεό868 ιτιοιςπε8γοΒΒΙΙό ΚότπηϋΙάΙΙέεοΙε νό 
εεΝ ἰε ει' Βἱτό, ΜΜΕ ιωιμω ει' εΖοτοε ἱἔοΖεύΒ Με2οΙθάΙ 
“Μ”, Ιι6νοΙΒειόΙοε ει' Βϋπτειόε ΒεπώπγεΙ1Βί16εο ὶε ΜΜΜ 
Μπι τιιτιο2ἰΙ‹, νεΙππιοΙ1μϋτνέπιγΒ«% Βϋπτε16ει πιοἔΒεπτύπγοΒ 
ΜΗιεεεεπ, Ιιότ ίο11.6τοΙ εεϋΒεύΒοε: οι) Ηοεγ ποπ ειΠγο8Μ 

θα* Ε 
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Μϋι·ιηιιΙεΙΙεε οΙΙγειι Ιε·εγειι, ιιιεΙΙγ ε' ιειιιωιωι ιιιεε ΐεμει·ε πιο 
νεΙιοπεεεε, εδι Με οι' €6ινέιιγΜεΙι τοιιἀΜἱνιιΙὶ Μιιιιτειόε Ματιέ 
ιιγοΜΜιιεεει·ΜΙ νοΙιιε 526, ω ιιιεεεεΜ ΓοΜοιειι·ε ει: ειιιεΙ]ε Μ; 
ιιιι-:ι·ι εεοιι εεειοΜΜειι ε' »Με Μιιιιιειεε ΜειιιόιηοΜΜιιόεεεΙ ιιεπι 
όΙΜειιιε, Μειιεπι ε' ΜΜιιιοΝιιεΜ εποε είιΙγοεΜ ίεμιίι]ει·ε νε" πιε 
εεεΜ ϊοΜο2ειει·ε εεεΜοιι ιϋινόιιγΜεΙι Μιιιιτειόει ΜΜιοΙοε νοιιιε ε' 
ΜίιιιωνΜι·ε ιιιοιιιιειιι.Μ) Ηο8ιγ νε” Με” τϋινόιιγϋτιΜ νε" Μενει.ι; 
ΜπειοΜεειιιιΜ εεοιι Μϋιιιειιτε ιι6ενε ε' Μιιιιιοιύε-ΜειιιόιιγεΜ 
ΜΜΜ ιιιοεεΙΙεριιοιιε Ιο,ι;γειι; Με: ιιιεεΜόρ ε' Μιτό, ιιΒγιιιιιιι. ε' 
ιότνόιιγιιοΜ εΒγειιΜΙ οεεΜ νέει·εΜει]ιόιε, ε' τότνόιιγΜεΙι ΜΜ 
Ιειι'ιει, ιιιεΙΙγ ιιιεεεΜειι κ ειέεεύεοειιεΜ ιειωιιι‹ ε' Μειιτειό 
εοΜ ο26ΜειιεΜ εεεΜϋε!όεότε, ιιιεε ιιειιι εύ!γοεεΜΜί1Μει]ε. 

Α' ιιιἰ πιει· ε' ΜΜιιιοπιιοΜ ιιιοιιιιγιεόεύτ ιιεειγοΜΜίΕ6 Μι· 
ιιγϋΙεΙΙεεοΜει, νεἔγἱε εε πω· ιιενεεειτ Μϋιιτειι ειΠγοειιό 0 
ΜοΜει ἰἱΙειἱ, εεεΜ ΜιιΙϋιιΜΓέ:Ιε ΜιιιΓόΜΜΒΙ νόιειΜειιιοΜ , ιιενειει 
εεει·ιιιι: 

1-ε26ι·. Α' Μϋιι€ενδιιοΜ εεειιιόΙγόιϋΙ, ρεΙιΜιιΙ Με Μ ιι 
Βγειιειοιι ΜΜιιΜΜ 16ΜΜε2ϋιή ιειιιόιεΙιε; -- Με οΙΙγειι Μπι 
ιεττετ Μόνοιετι ει, ιιιι-:ΙΙγοι ΜἰνειεΙειιεΙ Γο,ενει ιιιεεεετοΙτιι επιο 
Ζοιι; - Με ιιιιιεοΜει ιε οιοεεΜἰιοιι; - Με ιιιεετ νεεγοιιεΜειι 
τειειιιεεειι Μετοειιό Μίιιιιοιιει οΙΙγ εεγόιι Μϋνοιετι εΙ , κι ιι0ιιι 
Μρεε επ οΜοιοιι Μάτι ιιιε8ιόιιιοιιι. - 
· 2-εεοτ. Α' εότεΙιιιετ επειινοάΒιιοΜ εεειιιόΙγύιδΙ, Με ση 
Ιγειι ειειιιόΙγ εέι·ιετειι ιιιεε ε, Μεειωι εΙιεΙ, ιι ΜϋετιειτοΙειετ 
νει” ΜόιιγϋτιιΙόει ότιιοπιεΙ, νε" Μπι ιι6ενε ε' Μίιιι€ενδιιοΜ 
ΜεΙϋιιϋε ΜΜεΙοετοιόεει νειιιιε!ι , ρεΙάεύΙ Με ε' Με εεϋΙό]ότ, ε: 
ε!εΜνεΙύ οΙϋΙ]ετόιετ Μι εύττοΝε πιεσε. Μ 

Β-εΖοι·. Α' ιιοΙγιιοΜ Μ65τιιΙιεύιιγειιόΙ, ρύΙόειιΙ Με ε' ΜΜΜ 
ΜιιιοΜ οΙΜϋνεώεε εκει ΜεΙγειι, νει” Μϋ28γεΙεΙιεεειΜοιι, 
νε" οΙϋΙ]ειι3Μ ]εΙοιιΙέιέΜειι, °ε ιιώιιιοΙΙγ ΜίιιιιεΠοΜτε ιιόινε εε 
ειιιΜει·οΜιιεΙι ΙεΜεἰιόΙ ιιιοεεεἰτε Μι ιϋι·ιόιιι. 

4-εεει·. ΑΖ ιάθιιεΙι ιιιιιιειιιΜεύεύιδΙ, Με ε' Μίιιιιονδ τει 
ιόιιι-:Μ νό8τεΙιεῇιεεειε οΠγ ΜΒ: νεΙεεετοιι, ιιιοΙΙγΜειι ω ιιιεε 
οΙΜειιἰ, νει” ΜὸνοΙΜεΖιιιιἔιηεἰτ ειιγΜόΜΜεΜΜό ιειιιιι, 'ε πιεσε 
νοεΙειιι ιιεΜε2ειι ΙεΙιειοιι; ρόιοΙεύΙ Με ΜΜΜ @Με 6]]ει, νεεγ 
Με, νιε, ΙειειΙεε, 'ε ιιιεε ιΙΙγειι Μϋ:ϋιιειέ·εοε ιιγοιιιοι·ιιεεε αιι 
Μαιο” εΙειι Μεμοιιε νόμο. 

5-εεϋι·. Α' ΜΜΜ” εΙΜϋνοιόεύεοΜ ιιι6ιΜετύΙ , Με τ. ι. ε' 
Μϋιιωνδ ΜϋΙϋιιϋε νεΜιιιοτδεόεεεΙ, νε” Μοιι·ειιγΜο2ιειεεεεΙ, 
820ΜεΠειι Μεε·γοιΙοιι86%οΙ , ιιιεειοι·εεεεε εΙιιοΙιεεεεεΙ, νεα 



Π. Βι·ι. Α” ΐοιιγιώ ΒϋπτοιόεοΙιι·ϋΙ έιιιιΜποεπιι. 85 

εωΙ ωι·Ιιεε ΓεΗό£υΙΙοΙ 'ε ιεγοποποιτοΙ, πι" επιπιοε Μπει 
εππ·οπγΙιο"ϋμύ86νοΙ Ιιιιμοιτει Βϋπτεπέι νόιι;Ιιο. 

.Ιε9ιμω. Α' Ιιππτειτοι ειι!γύειιό Μ3ι·πγϋΙά||έεο!ιππ!ι, έε ει' ΙιϋιιΙειέε 
!ό"Με ιιιιιϊε_ιειιιοΒ ιεπιέι·οτε π' ¦›ιιόιιιι!ι παπι οεειΙι ει' 16ι·νόπγΙιεΙι 'ε :πιπ 
τΙοπιιέρ ιιιοΒιιιπέτοιοιι ΒϋπιοιόεοΜε, Μιποιπ ει: 6 ιιιΙσπάοπ ιιιέι·εεΜειέι·ε 
ιιιι€γοΕΜΜπ πόινε ιε ιιπειποι πει]2;ιιιει·μει' ιιιιπΕ Γεππ ιποπ νει€γοπ πιοπτ! 
"π, οιοΕπε!ι πιοΒΒπιέτοιέεέϋπιι ιε κι δ πειτόπει πιι·1οιι!ι ει' Ιιἱιπιειτιιεπ 
ιποπιιγιεόεέι 16!ιέΙοιεεεπ Μιιγοπιοιιιι, ιιιέι· 'Μπι π'Βϋπιο"πε!ι πιοιιπγι 
εἐε€.5 πο” ι·όειιτιι ει' ΙιππτειέεΙάθι1ύ, όε Μιπωπικ είι!γοείτό ιι6τιιγϋΙ 
άΜεοΜό! ιε ίϋ.%. 

ΝερμοάόΙε δωΙσα.%. 

Α' Γοπγοι.;οιό Μιπωιω ιποεεεϋπιοΙό ιπόάοΙιτύΙ., 

50. δ. Ποιό πιώ!. 
θ Α ΓεπιμοΒοιΒ Μιιωωει ιιιο€ειϋπιειδ εΙεδ πι6τΙ π' Γειω 

ιδ νι2επέΙεπ Με” Ιενδ ειοπιιέΙΥπο!ι ΙιιιΜΙπ; ιποι·τ ει' Ιιππιετύε 
ποπ ιποεΙιοΙΙ ιιΒγόιιοπι νόι_ιτειιιψέεπ ο2όΝιιΜπ , ιιιινοΙ εαπ ει' 
Ιιππ$ει·δπο!ι ιοΒΙιιιΜεπι ΙϋΙιΙιό παπι εειΜ52ϋ!!ιο1ι, εαπ ιπάεο!ι 
ι·ιι παω, ι·επάεπει·ιπι ΙσΒιιΙ:Μιπ ιιόνϋεεέ8ο5 ρόιτΜίιΙ παπι 82ο! 
πώ, π' Ι«ϋ2πόροι, πιοΠγ π' Ι1ϋπιονδι ΜΜΜ πω οΙόεεό πιο8 
Ι1ϋπιοΜιπο!ι Μπι, ειιέιπο!ιοιιέει·ει πετιοεπΕνέπ. ΜοπΜπι ιπέι;; 
ιε ,,ι·οπἀε2οι·ἰπι°*, ιπετι πι: Ν ποποει1επ @επ Ιιοι·ισειι6 "Μ, 
ειπιιιιιι Ιιο€γεΩΙοπεόπο ει' επέπιιΙιοΜε ιπιΙιιΙωιιτ ΓοΙ8οτιειΙπι πεπι 
επεετΙι, 6ε ιιΒγεπιιπέι·τ Π” εεεΗιοπ ΚινόιοΙΙιόροπ ει' Ιιππιειδ 
ΙιειωΙοιπ €γιιΙϋΙοιοεεέ ιόιεΙ6ποΙι νοεπόΙγε πι€ΙΙιιιΙ ει' Ιιππιενόι·ο 
ιπέι· ν6Βιι6Ιει έιτε! Μιποπόοπ Ιιιιπωιόει οΙτειιεπιδ πέΙάιιΜέε 
νἐἔοπ Βοϋτέπιπει!ειπ ιπ6ποπ ειππιιιι ποπ ΜΜΜ ιε νόΒι·επει 
Μπι ΙεΙιοΙ. 

5!. δ. ΜάεοάίΙε πιώ!. _ 

Α' ίοπγοεο1ϋ Ιιππωιόε ιποιμ2ϋπιοΕ6εόπθΒ ιπάεοπιιιιπι'ιά_ιε 
ει' ιοΙ_ιεεοπ ΜοΙάοιό, νιιι;γιε οΠγ Μπι, πιοΙΙγ ΜΜΜ' πε 
ιΜΙοττ , να" ΜΜΜ οΙδιιΙσ ιιιιιι· ιπιιτειειιιιΙνει ιε νοΙι εποιπέΙγ 
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ποπ άτιετΙππεέπε πγὶΙνέπ ο1ϊεπιόττεΗΒ. Α' οεπρέπ με: Θε καπ! 
Μό! ίεΙπποπτϋ Μπι τπἰπὰειιεἐΙππ ,ε ιπἰνοΙ οεεΙ‹ ει' ΒεπἱιοπγἰΙάε 
ποπ οΙόετοΙεπεὸἔόὺ ἰεπποτἱ Μ, «ποπ ΓοἔειππΙπιΙ Μπι Μ: 

Δ 52. Β'. Πα"παιΙΜ πιόά. 
Β Α ἴοπγεἔιπὅ ΒὶὶπΒπ-:ιόεψ πποεειππ$ο8δ Ιππτιπειιὶἱπ πιω π' 

ιποπποεγιοΙιποιόε (πἀἔτωἱπτἱο), πισω? πάμε όιποΙοιππεπ ει' 
ΒϋπτεΙ6εποπ Κεθ·γεΙοιππϋΙ Ιόττόπό 686” νει;;γ τόειἱπϋἱ οΪ 
επποπέ:εύηοΙεπτΙ, έ:ε Μτοπι ίει]τε οειΙὶΙε: π11πτο1όεΙ4ἔγἰ8ιἱετει, 
ροττϋτΙύετε, όε εποτοε νέΙοΙϋ ιπεἔπεἔγοΙππεπόετε. Κοεμ 
ΙιππΒοΙἰ ΙιϋπτεπόεΙάεγἰτύεοπ ει, Μιπτονὅτο πιοπάοΗΒ11ιποιόεποπ 
Βο8·γεΙεπιπόΙ τϋπόπδ Μεγπϋπτει νέΙτο2Μάεει όπετἱΚ; σε ΗΜ 
ΜΜΕ Μπι πε θεό” Ιπ1πωτόε , Ιιειπεκπ οεπΙ‹ ΜΜΕ ο" τόειο 
ισππωιπ «Η. - Μο€ΒοἔγοΙιπεΖόεοπ (πὸἔτεΒἱειΩἱο) εκοτοεπ 
νό$εΙποπ π' ΜΜΜ θεό” πτ1πιοϊόεόποπ ιπσ.ιτπειτοΙ6 νέ:€Ιι€Ιω 
παπι τϋττ.6ιι6 οΙοπ8εάέεότ «πιω. ΕΜ Με! ει' υπηιωιω‹ ομο 
ποε πϋπτεϊόεο ιπ;γεπ ε€6εΖοπ ιπεΒεΖππἰΙ‹ι , πο εππειΙ‹ ιπε!!εε· 
Ιο€οε πϋνοτΒοιιπιἑπγοὶ, Ιτἱνόγὸ, πει π' ΙεοἔγοΙειπ οιοΙαποΒ οΙ 
επποπόεότε ἰε νὶΙέἔοε επενεΙεΙεπΙ Η νο'Ιππ ιετ]εειτνο, τονείΒΜ 
ἰε ΓοπιπετεπππΙτ. - Ροτ86τΙόεποπ ωωιεπω νόμο ει'Έεπγϋδ 
νΙειεεεΙεπ:πε!ι 'ε πγοπιοεπεπειΙι εε ροτποΙε εΙπιειι·πε2ιεΙύ πιέΙετ 
ΜΒΜ ιππωε πιοπε21Ιππ:ιόεύτ η"ωπκ , πιοΙΙγ ε' πιἰπτ πι" 
ε" Ιπποπγοε Βϋπ£ενὁτε εΖοτὶινε, να” ρειΙἱ8 ει' Βϋπὶονὁπποπ 
α” εφ” ίεΙεΙιε2ειόι·ε Ιεἰτετ]οεπινε νεπγοπ,Β13Ιϋππετε εΞε επει 
Ιιέποετε οεΖΙἰΙ‹. - Α' ρετεΠϋι·Ιόε , ππὶνεΙποΒ·γ άΙτεΙε ε',ςγππιάε 
επειπό|γ έττει8Ιειπ πγειπέπι ει' ΙΙ-:πγπϋ νἰ2εἔάΙε$πειΚ όε ρετπεΙ‹ 
τοτπο εΙόΙ ΐοΙιποπτειἰπ, ει' ΒἰὶπΙιΜπεΙι ιπἱπὸοππειππ πΜι· ομο 
ποε Μακάι· πποΙΙοεΙσπεε ίοπΥπέ3 πόνοιπε26εω ιπεἔεεπιπιἰεἱτἱ. - 
(Με πιἱπάπποπάΙτεΙ ει' τπεἔΚεἔγεΙπιο2όε εαπ; πεππόπεπ ποπ: 
εοπι $ετ]ι-:ά Μ : πο” ει' πϋπππτ :ΗΜΒέττνεΙΙο1τειοιπόΙΥπεπ Μι· 
πιοἔτότἰτόεἱ πετεεετέ:τ π1οπειππ$εεεε; τόειἰπι ιπἱνεΙ π' Μτρόι 
Με 6ε ει, Γοπγἱϋδ Βππτοτόε, σε ινιεωπ τϋτνέπγ 48-ὸἱΙ‹ έπει 
πετέπει!ε όττοΙπω εΖοτἱπτ ὶε , επ Ι1ϋπτεπποΙ: πὸτεἔγπιέε€ύΙ πα; 
ΙππόπϋΜΜ, "ε Μ1Ιϋππϋπό ΕετιπάεπιπτοΙ Μι·ό πϋνεΕποεπιόπγο 
Ιονέπ , π° Γοπγίτέ5 Βππιετέεποπ εΠϋτΙόεέ:Β6Ι ει' Μι·πποεπέι·πόε 
Με ε!επεεπόεο ππέπ Μπι ότΕοτἰΙ‹, τόεπἱπτιπἰνοΙ πεπίπΚΜιπ 
ει' πείτιππε τϋτνύπγ 2-ιΠΙι τόπο θ-ιΙἰΙι οπἱιπόπεπ νἰΙέ8οε επει 
νειἱ επετἰπτ εειπιπὶποπιπ ποθ·γεΙοπι ππάεοΙ‹ ]οπεππεπ ε6τεΙπι6τε 
Μπι πω». 

Α' ππεἔπεἔγοΙπιοΖόε ]οπο, ιπἱποππτέπε οι 1655-κΗΒ Μ". 
88-6Πε έπεπε0:ει πω! πιἱπἀοπ νόι·ππτεΙοιππιειΙ επσωπ ιποεΐοεΜπ, 



ΙΕ Ε". Α' Ι'ουχΙΙσό ι)ϋπιθωθωω επιιΜποεσιι. 8'Ι 
Πειιίι1ΒΜπ ΖεἱἔπιοΜ Π. 16”. 5-ὸΞΚ, έε ει 1715-Μ Μ". 
48·άΠτ άξει:εΜπισ1ε πιιιι3εύειόπι€Ι ο"οι!11Ι ει' ΜτάΙγἰ ίεΙεώεπε!κ 
τιιΙει]άοηει; ΜηοΚ πιπι€έπωιΚ ἱε, Βοεγ απο" Ι1εωΙοπιιΜεΙ ἰ€επι 
ΜΜΜ :δε οευρύπ ω( ΙεεΐουιοεΒ οΒοΕΜΙ Μενα ΒιοΙ!εεεέΚ 
ὸΙπιἱο , οπτιωτ τοτει1Ιε Μ νΞΙωοεεη: πιο” ει' ροΙἔὐτἰτάτειιεε5€ 
:Με Βϋησινει Βἰνέιτ]ε, Ιιοεγ ιιιἱπιὶοπ ΒἰἱπωΜω ΒϋιποΕόε.ε οΙΙιω 
ωιιωιιωω Ιώνοεευ Π. Πε Ππιότ Μ" ΜάιΜΕπΕ, Μ” ει' 
ιιιο8Ικο8γεΙιπιε2ὲεέτἱ οεα!ειδ ΙονόΙΒοπ ο” τόεπδΙ πανω ΩΜ 
ε68· Ιεεγεπι Μπι! ΜΜΜ 8οπιάο5επ1 οΙὸτυτ]εε2Ιοτιἰ, ΜΚ ει' ΜΜ 
ων6ι ρεΕτΙ.οΙΜκ; 6ο πιέε ι·έιεει·δΙ ειιοΙ‹ Μ526Ιεε ΒοΙΙεεεΘΙ‹ ευαι 
πιἱι οΙΗπΙΙ8ετιιἰ , ΜΚ ΜΒΜ ΦετΙ1ύτε νειππιειΕ; "πω Γοπποερέτ 
Μό οΙεοΙι πιόΙΜΙ ιιεγειιι ει' ΜΗι1ενδ Ιεο€γε!ιιιο€ Μπι τοπιόιηΙ 
Κα; Με ροώε 10888 ειΠγοεΙτ ΙιϋτϋΙιιιόπγεἱπεΙε εΙιἰτΒοΙἀεάνΜ 
σειιΙω "Ηπα πι! Μ: ει' ηγετι !ιο;;γεΙεπι ιιοΜε νόάοΙτιιϋΙ πω" 
ειοΙ€άΙπει. -- Α, Β88γο¦ιτιε2ὅ ΙονόΙποΚ Ικἱεὰάεει επ 1563-Μ 
35-άΠε 65 15θ?-Μ 4ΟΗΠΒ_τότνόηγέςε2ει1οΚυειΒ2επιιεύει: εεε 
ΗΜ; ει' ιποιεγειτ ιιάνετἱ οωιοοΙΙετἰάτ ἱ|Ιοτἱ. 

ΝόιιιοΙ!γ $ϋτνέ:ημιιάόΚ ει' ιτιση;ΚοΒγυΙωσ26ε ]οΒέπεΙι ΜΒ 
τἰΙΜΙιΙ› ΙιεειιιέΙάεύτ ἱε ε' ίωηἱ1ὸτϋι·νύπγ ΜεΙ|επ16νοΙ εΙΙεπ 
Μ:26ηεΙκ ειιειμκ. Βε ΜΜεειιι; πιοι·Ε π' ροΙετάι·Ι ΜτεσεεΨπει!α 
ΠοΙάοΒεέεα , ιτιοΙ!γ Γδ86τνόηγίΙΙ 52οΙΒ·έΙ, πεπποευΒιιιοε παπι 
Ι‹Ξνέιψι , Μ” Θ, ΜΒ ΙυϋυΙιόότε!κ , ιιιἱιι‹Ι]έ]επ, σειιΜτ Μ Μπι 
«Με, ΒΙὶιιΙοτέε Μέ νοΝεεεεπιεΙ‹, Ιιωιεπι ἱηΜϋΙ› €γειΚοττε, 
ρύΙΜύΙ Μ @επι ηα€γ νοΙιπι ει' ΙπΙππονδΙαιοΒ επέιιιε , νιιΒγ Μ 
ει' ρύττϋιδΒκ-π Γο8γνοτεὶΒ ιωθιθιέι-θ Μι·Μ ιπέε ακοη πεπιΙοΙιειτω, 
ύρυπ ε” όΙιαΜει: Ι1οεγ ει' ΒἰἱπιενὁΒπωΙ‹ ΜΙπτειι€εοΞΙι εΙοπἔο‹ὶ 
τεεεεπεΙε. Με μι-υι τονιἐΒΙ›ά π ὶε , Μ" ει' Γο3εόε!εω , ιιέ:Μ 
ἴοτιτοε ο!κοΕΜΙ Ιιε8γε!πιοτ ει:Ινάπ , ]οΒΙ›έεγεἱπειΒ ει” τπιιωι_ῇει 
ιιτειέ, !ιο8·γ 6Ιωι πω" 6ι·ϋπιεει, Μπεππι ει'ΜΖάτωι Β6ηενυ ει 
ωΙ Βέιιγ€εΙοπἱτνο ΜΜΜ; πιεΙΙγ τιπιιιεύε έ!ΙεΙ που Ι›οΙιΙοἔΜ 
ΕΜΗ , π1οΙΙγ ει' ΐε]εἀο!τπεΕ ]οΙ›ϋεἰἔγεἱνωιΙ υ€γοεἱΕν‹-: ει' πωπω 
πιτ ετϋεεό όε νἰτὐμύνά Βοεεἰ , πιό8· ειοτοεειΒΜ 'ε ίεΙ0Ι6Μετ 
ΙεπεΒΒά Ιοε2οπ. 

Ό Πἰὸδπι πέ¦υπΙ‹ ει' Κ. Μεύε ει' ΒΜάΙΞτόΙο2εΜπ :Με ΙἑἔγειΒΒ Μπιε 
ώεε!ετε νέ!τοιωηε , ι·ιεπι επιιγἰι·κ ει` ΚοΒγο!ωειέ:Ηῇοεοϋ"8!‹στοῇε, Βε 
πειιι ἰηΚέΒΒ α' 0ϋινότιγΒοπήεπε!κ , ι·ικ:Ηγ ει' ΜΜΙΙπ1πΜόε1ειΜπδΩϋι·νό 
πχεΞη!εεηΊιοΒάτ ειιόωι ιιοΒγοΒΒι·έει€ιπ ει€1ΜέειεΙειιο!ιΚέ νάΙω!ι , ΜΜ 
εάαΠε ε" σ:Βόει ειιίιικΙ οΙδΜ έ!ΗιροήοΚΙπιπ Βει8γέ,Ἐιἱέιιχειὶπ εεεό!. 



88 Ι. Μην. Βῦιι1οιιοΙ‹ ‹5ε ΒιιιιυΙ.ι·.λιιιΙιιιιοεειι. 

53. δ. Α' Ιιάκω:: 8ἰἰάὅ8ἰἱέ8 έ: ει' ροι·σωπ:ε28 ερμπέσεΙστόΙ. ἔ` θ: ̀.. _ 
ω 

Ειιι·ορει ιι6!ιάιιγ ιι6ιιι2686ιιι6Ιι ειο!ιέειι ει' ί6ιιγ686ιό Μπι 
Μ6ε 6Ηϋι·Ι6ε6ιι6Ιι πι66]ειι ΜΒΜ ιι' Ιιίιιιι6Νιι6Κ 6Ιιάδειι6560 
(ρι·ιι6εοι·ιριιο ι;Ι6ΙΞοϋ) ἱε Ιιονοτ16. Βε νεΙύΙιιιιι ιι6ιιι ο!‹ ιι6ΙΙαιΙ; 
ΠΜ" ε' Ιιίιιι€6Η οΙΒϋν616:46 68 ει' ί6ιιγΗδ νίιε86Μ Μ2όΝΙιοει 
επιΜι πιει Ι6ΓοΙγνέιι Ιιϋιιιιγοιι ιιιο€τϋΝ6ιιιι6Μ: Μ” ει' νἱ2ε 
@πιτ Με! ν626π ε26ιιι6Ιγ ν6ιΙ6Ιιιι6ιι6Ιε ιεε2εάΒοε οειΒϋ26ι16Ι 
ΙΠ0€Ϊ052ἱ8856Κ ; Μάι· ραΙι;; ν666Ι6ιιι ιι6ΙΙ:ϋΙ ΜΜΜ Ι1ϋιι16$6ετο 
Μι·ΙιοΖωιιι επ ιθ·ι.ι:ειι€8ειΙ πιο8· ιι6πι Γ6ι·. Με: ιότιιΙ, Μ” σε 
οΙιάδειτ6ε ιθΙ]θ58Π ΙκιΖάτεινιιιι, ει' Μ Μέι· 68γε26τ ειιΙγοειιΙιΒιιιι 
ΙιὶἱιιΙιϋιΙϋιι, ιιιἱν6ΙΙιοἔγ Βιιιι160686ιι6Κ 6ΙΙι6τϋΙ656ι ΠθΙΙΙ τοιιι6ιιγΙ 
ΗΒΗ, ιιιἱιιιοεγ !ε68568ιΙιο 6εν6 ΙιειιιγωΗιοιιι!οΙε τοΙιειιιιιίο8 ει' 
Ιιίιιι€6ιι6Ιιτ6; ΜΜΜ Με ει' ιϋΙιΙι 65286ιιόόΒιι; ΓοΙγιειιοΙΕ ]είιιιΙιοτ 
6Ι6τ Βιιιιι6τΙοιιε6868 ΪἔόΓΠΒ , εοΙαιιι ΓδΙοε ει' Με Μ3ιιιιγ6Ιπι€ι 
ε68ΙιδΙ να” Ιιονοεε6€ΙιδΙ ἱιιΜΜι , ιιιιιιιεειιι 6ΙτϋΙι6Ιν6 , νωπ 
ι6Ιι , πιιι€οΙιιιιι ιιι68]οΙιΙιίψειι6Ιι , 'ε ε' ροΙεειι·ι ιιιι·ειιεειειιεικ Μπ 
ιιοε ροΙ€έτεινό νιΠιι6ιιιιΙα. ΑιοιιΙιιιιι Ιιιι26ιιΒιιιιΙι Ιϋτν6ιιγ6ἱ οι 
οΙιόϋει06ειι6Β ε' ιι6ιιι6ι·δΙ ιιι6Ιγειι ΙιιιΙΙΒιιιιιιιΙι , 65 ΙιιιΜτ ειιιιιιιιΙε 
ιι6Μιιγ ρ6ΙόειΠ θ8'Υθ8 ιϋτν6ιιγεΖ6ΙιεἱτιΙιτο Μινι: 6Ι6 Ι6Ει6ιιι6 ιε 
ιιιιιιιιιιιἱ 6): ιιιιιιάειιοιιέΠειΙ οΙΙγιιιι ε2οΒιέειιι6ιιι Ι6ΙιεΕΙι6Βιιοιιγί 
Μπι , πι6ΙΙγ ει” άΜάιιοειιιι 6€682 οι·ειιι€ειοτ16 Β6Ι6ΙΙιε Μπι 

Με. πιο 

Ιὶ6ἔοιιΙ6ιι ει'Ιιιιιιι6ι6ει ΙΙ10€82ίιΠΠΠ6 ιιιόιΙοΙ‹ι Ιι626 πωπω 
Μιά “Μο” ει' ρει·επιιιι6Ι6 0€γθΖιίθίωδ , ΜΜΜ ει' ΓοΙ6Βιι6!ε 
ΜΙι6ΒϊιΙ6ε6 ιε (ττιιιιεειο1ἱο 66 ιΙ6Ιἱοιο). Α2 ιΠγειι 68γι-:2656Ιι, 
'ε ΜΙι6ΙιιιΙ6ε6Ιι ΙιειωιιιΜιιιιι ι·6€ι ΙιὶτάΙγιιἱιιΙ‹ οι·ειά;Μειιι!ι Με” 
16Ι_ιεε όινειΕΙιιιιι νοΠιιΙε , 68 ιι6νε2ετιιιι ει' 8γἱ!Ιφε8ὲἔτιι ιι62νο 
οεει!ιιι6ιιι ε” ιιιιιΙιΙι Κοι·Ξἔ ΜΙ6ΙΙιειι ιιιιιτει:Ηει!ι; ει' ιιιιιιι ω ει. 
Ιεινέιιιιιι!ι, π. ΜίειΙ6ιιιιΙα, 68 ΚάΙιιιέιιιιιι!ι 16ι·ν6ιιγΜιιιγνώΒ, 
Κοτνιιι ΜεΗγέεΙΙΙ. 16ι·ν. 28-ιΙιΙι, οι 1563-6ιΜ ω”. 88-65Β, 
65 ει; Ι?2Β-‹ΙἱΜ 16”. 10-άι!ε ιι€ιιΖεπιιΒ ιιχἱΙνιιιι 1ειιιιιειψίΒ. 
ΑΖοιιΙιιιιι , ιιιινοΙΙιοεγ ει' ροΙ€άτι 1έτειιεειμειΒ Ιιό2]ενει , ιιι6Ι!γ 
ει' ιιιιι€ειιιγοε !ιιι2ειροΙεάτοΙιιιιιΙι |ι6ιιγ606Ι ΠΕΠΗ ίϋ88ΙιοΕ, ει' Μπι 
16νδΙιιιοΙκ Μιοιιγοε πιοΒιιιιιιιι686ε61 Κινέιιιιι, Ι«ϋιιιιγιι ΜΜιιιι, 
Μ" ει' Ιιίιιιι6Η 68 ειιιιιιιΙε Ιιιιιιτει6εο ιι·ιιιιιι θ8'ΥθΖι(0(ΜΒΒΚ8ί ιι' 
ΓοιιγίΙδ 16ι·ν6ιηΙιο26ειιιιΙι ΙυΙΙιι6ν6Ι ιιι6€68γοιτοιιιι Πθπι Ι6Ιι68. 

'^*) ΗΜ ΚωθΙΠΒΠ Κ. ΜιιέσεοεπιιΒ ιιιιι€έιιγοε 16:ν6ιιγϋιιΚι·δΙιτι. ιιιι.ιιι 
Ιιέ_ιέιιιιΒ ΜΙΒ-Πι Ιειρ3έΕ. 

τ· 
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ΜΑεουικ πω. 

Α, νεΜτιτό 1·ΟκνέΝγε2Εκι ΒύΝΤΕττεκκόι, ΕεΑΖοκΝΑκ 
ΒϋΝΤΕπΕεεικιι6ι. Εονεκκι:ΝΤ, 

ι-τ-. 

.πω Επτεπ1.:22ε. 

Α· ΜΜΜ· ει€ιι·τ6 Βί1Ντεττεκκ6ι. 

μ?? 

Εί.<εό .πα!εα85. 

Α' ροΙΒάι·Ι “Η'585ύ8'Ο'; Βϋινο2Ιοπ ΜΜΜ ΒϋιποΜοΜ·δΙ. 
54. 8. Α' [8|8ἐ98ἐ7'ἰἐ87`ὅἰ. 

π 

ο Α ΪΒ|8ό88ἐΓἱἐ8 (οτἱπιοπι Μοεαο ιππ]εεΙειΞε) Ιϋτνόιηεἰπ|ε εισ 
πω πο" Ι1ϋπτε18, πιοΠγ 86τνόηγοε ΓεμἀοΙιτιϋπΙιπιεΚ ειοπιι€Ιγ 
ΜΗ ΙΠΒ88έΠέ58 ναι” ΜιέπΙ‹ οεοπάοεεύΒάπο!κ ράι·ΗΜε ΜΜΕ 
ίοΙΐοτειπάεύτε οιό!ιό 86τοΙσπέε, απ" επ ἰΠγεπ επιι06ΜΜε 
ρεΙ:ΜοΙέ8ει 'ε ιπάεΓ6Ιο ω” νειεγ εΙπιιιΜειΕάε Με!! ρέτΙοΜεει 
ΜΝ ΒϋνειΜἰΚ ο!. Β:οπ ΒϋηΜΕπο!ι πιέΜηγ οεο1οϋΙϋτνά 
πγοὶπΙ‹, ΙΙόν82θΓΪΜ ει. Μνάπ Π-άΠε Μ3ιιγν6ποΒ, επ πω: 
?-‹ΗΒ έειιιιιΜι Με! ἱε, οΗΠόόιεΗ 51-ιΗΒ, 68 ΚύΙωάπ ΙΙ-6Ηι 
Μην. Β-‹Μ‹ οιἱΜω, όε Μτιπ. Μ". !-8ϋ τόπο Ι4-«Μι οιἰπι 
μ2ποΙα 1-εό μπαμ εΒγοηΙιι€πι Ξε εΙδεοτοΙ]6Β, πιὶΙΙγοπιοΙε Με 
εί'Η: Ι-ε:ϋτ. Πε Μ ε2επΕεόεΙϋτό Βειεἰ£Γε.ῇοἀοΙιπϋπΙιιιεΚ επιπό 
Ιγότε νειἱ , πω! «Ποιο οΙΙεπι Ιωιτ‹Ι‹Μ να” ιιιύτεε€οΙ ΙοεοΙ 
ΜΜΜ , εινα” πο" ΓιιΜ 'ε ΜΜΕ, πποΙΙ;·Βεπ ίεῇοὸεΙπιϋπ|κ 
ωττὸΖΒοἀἰΒ,οτὁειιιΙ‹οεω1 ιποετύωεάμ. 2-ειοτ. Ηιι Η ει' ΐεήειΙο· 
Ιοιππε!« να” Μπίπε!α 6ρΙόΕΒοπ πιετω!έ5ε εΙΙεπ ϋεειοοεΒϋειἰΒ, 
νιι€γει ί!!γοπιιεΙ Πιάνει οἔγεΙότ!. 3-ποτ. Πε Μ ω, Η Ήχο 
πε!κο1 σειέ:Βοπ Μπα! ὶετπετνόπ, Η Μιά! Ιτεϋἱιοπιγἱωιιί Μέρα 
!ενόπ , Μ! ποιπ_ ιι6]ει Ό. Α' 1ϋτνόηγποΒ που επνΜΒόΙ ΜΡ 
νοΙΒειἰΒ: Μ" οιοπ ΜΙΠωιι ποιποεεΒ τοΙ]εεε66εΒο νὶΙοΙ, Μ 
ΜΜ πιἰιιιἱεπ Μ1Ιεδ 1εω·ο Μ16ττ16τε!ενόε, ειςγεΩότ16ε, 861 
ρυειω ΐι:Ι πω" ίϋιΙϋιόε »ΗΜ ὶε ΜΒ· ΙοΙ_ῇεεε‹ἐ νὲΙἰΒ. 

Η ΓοΙεόεεότΒόε οιεπ οεοωἰιιοΙ‹ Βϋιικπόσο, Μτιιιεε 161· 



90 Ι. 11611”. ΒϋπποιωΙι «Θε 1πωι:.11. ι·. Ε”ουΜπι. 

νιἑτιγϋπΙ‹ 1-εδ τόπο 1Β-τΠΙτ ύε 14-ἀὶΙ‹, «Θε 2-ΜΙκ τύπο 12-ἀὶ|‹ 
6ε 44-ὰἰΙ‹ οπτική εεετ1ιιτει' Βί1Ι11ενδπε-1Β10]ονό181όΒΘΠ, πιοΙΙγω 
ει' ει1ΙγοεΠό Β6ι·τιγϋΙπιόπγοΚΗει ΙιώρεεΦ ιτιε8Ι<κοπιὲπγεΒΒί1οπὶ 
ἰε ειοΙιάε , Θε 18 νεΙ6εάἔοε ·εε_ῇέ1]ὲΙ›ειπ1 'ε ι1τ1 ]οεάΙπιπ Ι‹-›νὅ , 'ε 
1ιιΙηι1οπ οε2Μγτώεεότε ]ιι1ό Μπάεπιιοπιύ @Η 11186 Μάι· 111 
Βιι1Μπ ]όεειἱἔεἱηοΙ‹ ϋτϋΙι νοε21οε«έΉόΒι-:η·έΙΙ, ετο]6ΒΒοπ :Μπιά 
νέπ ιτιἰπιἀυΖεὶΜιΙ πιέεοΚι1Με πω: ἱτέπι1ἱ Μάι· ειἀόεεάἔΒοΙἱ, ει!ιάτ 
πιέε1ϊ-3Ιο Ιποτεεωε1Κ, 1ονι1ΒΒέ απ' Μὶιιτενὅ οεγιέπ οεποπιΠετι 
εγετιποΚε1ποΙα όε1οεινότι-:1ποΒ οε21άΙγι·όε2ε1Β, Θε ϊοΙοεἐἔἐπιοΙι 
]όειέ8·ε1 ιτι1πάεπιποιηϋ ]οἔειἱνεΙ όε ἰἔε2ειἱνεΙ οεγϋΕπ ε' Β11τιτο 
16ειιο!κ τοτΙιόιδΙ ιπισιποΙι Ιόί·όπ, Θε ροε118 οΙΙγεπιηἱτε, ΙιοΒγ 
1659-Μ 86ι·ν6ιηϋηΚ 104-ἀἰΙ‹ εεεεετάποκ τοπάεΙόεε εεω·1ιιω' 
νόετοΙιεμό Μτι'› πιἱτι‹1 οιοΒοτ ·1ϋετέπιτε2 ἱτύΙο1πο1τ νέ8τοΙιε]Φάεε 
Μι· Βἱεευἱεειεεωτιἱ, ιέε 1ιιΙειῇἀοτιοεεἰΒτιεΒ άτω1ιι1 τεττοεἰΙε. Α2 
Μ πιοπιάοΕΜΕτε 1ονεἱΒΙπί πιό;; Φωιυε:1ΒύΙ ειοΙει1Ιπε1ε οι 1715 
:ΗΜ 9-ι11Ικ, 1723-1ι1_9-ά1Κόε 1? 91-Μ 56411: 1ϋτνόηγάαέοιειΦοΚ 
1ε. Νοιτι ἱε ε1Π εεεΜιεΙ εΙΙι-πιτ ει: 1'715-Μ 9-άΠε τϋτνόηγοι1Μ 
τοπι1οΙοτε , πιοΙΙγ ει' 16εκέενοε21εεόΒετ ει' ΓοΙεύεεότιδ οΒγόπι 
οειτοΖωΙεπ, ΜΜτ έτω1Ιειπ ἔγοτιτιοΚοἱιιοΚ οεετάΙγτόειι-:11ιι·ο 
Ξε Μτοτ]οειτνε3ιι "Ό, οι Μ. εΙ11ειι1οπ Μπτετόετ ππιοἔΚεπηόπγἰτι-Ξ; 
πιο” οι 1791.1ϋτν. 5Β-ι11ΜΒεεεω ω:επΙ:οιηόι1γτεπάοΙε1α-π ἱε 
πιω οΙτϋτΙϋτω Α' ΓοΙεΘἔεόττ6ε οεοΒ6ΙγεΙ›Β οειποἰ , ρ6Ισι€ι1Ι ει' 
Μι·. ίοΙεύεο1 όι·ιΙο1κΙδ εεὐΒεΙἱ Βέ:ΜΙπιειΙε ιι€γπιενσπε11 τϋι·νόπη 
ΜΗ ΒϋΜεπόεϋΚ τιεπι Ιόνόπ , Με Ιιἱνε€8τοΙει1Βοὸ6ετο Μπι Πι 
]ιιΙιιεΙα, εάΙγοεεύειιΒ ϊοΒοιιιΦάΗο2 Μέροετ ει' Μτόπει!ι πιόι·ε6Β 
Μπι: εΖοτἱπιτ ΒϋτιτετοτιἀὸΚ. 

ΕΒ·γόΒ1τύπτ ει' ίεΙε68ϋέι11άεΒοεε2υΙάεύω Μενα ΜΜιη 
ΜΙ6ηϋε, 'ε 63,- Βϋπτε1τοτ ε;ΠεάϋΙ όττ1οΒΙδτϋτνότιγτεπἀεΙετοὶπιΚ 
ἰε ΜτειποΙτ, ιι€γιώπια: 1-εεϋι·. Πο", 36ΙΙο1ιετ ει' ωπεπΒαράε 
ΜΚ ναεγ οτεεεἱἔ€γϋΙόεἰ άἔεωτ Με! 16ττόπι1ε11ΜΜεπεΚ, 'ε 
1ενεΙεεἰτ6ετιεΙ‹ οεο16η Ι‹ἱνϋΙ οι 171546 7-ι11Ιι τϋτν6ηγ11ηΙα εεε 
τἰπιϋ ει' ΒϋπτενότιεΚ ]όε2ύμ1τ ει' ΙιἱτέΙγἱ Πεοιιε οΙιπει·ειεεΦιιΙό νο5€-· 
1τό!ετ ΜΒΜ ο* €οποε2το1τΒετι εοπι ΐοἔΙεΙΜεψι 01: ει' πιοετ επι 
πιω τϋτνὸπγπ6Ι 1οεΓνει ιτι1πάειΜΜΙ ει' ίοΙεόἔΜιπάετόΙ 8γειιιιλε 
εεωτιι-5ΙγιιεΙε πιιἰπάεπτιεππ1 ]όειέεει1 σ' ΙιἱτάΙγὶ ΠεοιιεπεΙε 1ώτό 
εότε Μ1ετόπτ ρετόιιοΙ‹ ΚεειΙοιοΒοτ ϋεειώτεΕπειΚ, 'ε ποΜιεκ 
ἰἔεΖἔετέεει ει' 16τνόηγε26ΒπεΙε ΒϋΙοε ΜΙιπόΙ1ο2 Ιαέροει πω! 
ει' €γειιιι1ε επιπόΙγτε ππεθν1τε ΙιεΒγετ1Κ, πω· ροιὶἰε Μτό1 πι· 
τειιἀοΙτετνόπι, :Μετα ναΙεΒἱτε ειοι·οε ειέιπεάάεπεΙα ΜΜΜ: Μια 
Ι›ἰιειιωτἰΙ‹.-2-εΖοτ. ΡΙο1ι;γ ο' Βϋπτετ1Βοη ει' εγειι·ιι1ε εεεπι€Ιγ, 
ΜιέτωοΙΙγ ΙωτΒοΙἰ Ιοἔγεη, ιι'16τνόπηεε ωοΒΜό:1ύ16ε «πω» 
1$8108ε1.1181114.-3-8201°. Πο” ιι€γω1 ε' ΜΙιιτοΜοπ ει' 16τνόπη 



ι. Ε". Αι κωει "Μι ΒἰἱιιΙο1$€Ιτι·Η οι 

   

"Μι, ΙιϋΙοε ΙιεΙάτέειΠιο: Μροετ, ιιιιι€έτ ει' ΕισιότιιΙ6Ε ε: Μπύ 
ειι€τέιεΙΙιο: ΒοοειίΙΙιειψι. - 4-ε:οι·. Ηοιςγ σ' Βϋιποπτε Μ” 
ιϋι·νι€ιιγιιιι!ι ιι° Ιιε:εεε68ιοι νΙΙάἔοε ε::ινιιΒΒιιΙ ΜτοΙιεε:τι. - 
5-ε:ϋι·. Πο” Θ ΜιιτειτιιοΙε ρει·έ:Ιιωι $6τνόιηιιιιΙε ει' ΜΜΜ 
ι1εχνέειιιο!ι ΙεϋΙϋιιϋεοιι ΒϋτοΙοε86€ϋΙ ιθω: Ιιοειγ π' ΓεΙιιὰ6ιιιιΙ‹ 
Βει·οε:1- Θε νο:οιόΙσιονότ νέά!υνεΙύπε!ι ΙιεπγιϊμέειιΒοτ ΝΙ5$όπιτ 
ει' 16τνέπγε:έΙα ε!πϋΜπόΙ Ιιο]εΙοηιεο, Μ" πειιιΜπι Μιιιιε 
νέι!μι ΜειϊΙνό:ι ει:οιιιιεΙ 8οιιοε:εέΒιέιιυΚ ότἀοπιΙειτ Βι1ιιιοιόεύτ 
νε8γο.θ-ε:οτ.Ηο€γε:οπ ΒϋπιτεΜιοπ ιιιιιΙιΙι τϋι·νόηγιιιιιιτοιιάο 
Με ε:ετιιιτ ***) ει: εΙεδ Μτόειι€ - ιιΚάι·ΒίΕοεγοιι ιι' ΜΜΜ, 
πιἰιιἀοιιΚοι· οι' ΜΜΜ ι6τνόιιγΜΒΜ ΞΙΙειἰ. Ιω τοιιιἰοΙἰΒ ε:ε!ιοι 
ει: 1'715-Μ '?-ιϋΙ‹ , 1741-Μ 26-ιΗΙι, 65 ΠΕΠ-Μ 5θ-ιΠΙι Πιτ 
νύπιχάεει:ειοΙι. 

ή Επι" ΞειιιέττωόυΒόΙ έ: εΙδεοι·οΙιΜιό! Μωιωκ: Ιιοεγ 1ϋτνέιη·οιιι!ι 
ει' ίεΒόΒεότΒέει πιέε έττοΙεπιβειι νεε:Ηι , ωωιωω ω ει' ωι·πιέε:ετι ισι 
νέιηιιο!ι Μιά: τέεΙΒΒ (ΜεπΠιιΕ σ.ι'Ρο!8έτι ΤέτεειεέἔΙϋΥνὁιιγότὅΙ ει' 29θ-τ!Πι 
έ!!ΗιίεάΙιειιι), Μιά: ιιιιιΜι (5:ὶΙ›ειιΗε:ι π"Γέι·ειιεέΒοΒ ιει·ιιιέε:εΗ Πιπέ 
ιιγόιιεΚ19Ι. Ω-Ιιιιιι) ωιιΝόι "Με ε:ο!ειιίΚ. τω: νιιοΙιωιοΙι πι· ει' ΐοΙεόἔ 
Βάιιτιίε ΜιιιωΝόι ρύττιΜέετε (ρει·άιιε!|ιο) έ: τιιΜιιάοπι έττεΙεπιΙιειι "Η ΠΗ 
εόΒΒέιπέετει (οτἱπιοπ !ειεεειο ωιιμειωι5) οε:2]ει, ρύτ0ϋϊόεπε!ι πιοπιάνάιι πι' 
ῇοΙιΙιέἔγιιειΒ πιιιιάειιιιοπιιι άΙιιοΙε οεοΜινέε60, ιπε!Ιχοι ει: π' ροΙΒάτι 6εε:ε 
ε:ϋνειΙιε:έεπεΚ, πω: ει' ΐ8]6άειεπι ε:ιπιιό!γόπιεΙι Μπι να” Μτοτεέε:ι 
εΙΙοιι εΙΙεπεόΒοε ε:έιιόόΜιει! εΙΚϋνοτ , - Γο!86ΒΒέτιιέεπε!ι ρειΗΒ ΜΗ6ιι6 
:επι ιιιιιιι!ει·ι 0ΠΣ'8Π ΜΜΜ “εκει πιονο:ν6ιι , πιεΙΙ)·ε| ει' ιοΒΜΒγ ει' μω 
Μέεωι Μνιι| υΒέι·ιιιιΒόρειι ει' ροΙ€έτι τέτειιεέΒοτ πι;" ΑΜΑ Ι'ε]εάε!ιπέμ 
ποναει ε:οτιπι έΙοιέτε , ε:ει¦πιτἱεέἔέπι , ΒεοεϋΙειέτε , νει" ιιιέΙιόεέΒέπι 
πιέ:νο ιιιεἔσότιἱ. - Α:οηΒιιιι Βιι:έιιΕη:ιΙα τϋτι·όπχοι, ει' πιἰΜ ω ει:1"Π5. 
Μ". '7-άΠε έΒιι:ιιτέιιειΒ Ι-εδ.,2 -άιΚ,3-άΙΙ:,θ-άίΒ.,ωνέΒΜ θ-τἱἰΒ έ8·ιι:ιιιέπειιι 
2-:Μι έ: 4-ιὶἱΚ,έε49-ὸἱΒ είμαι: 2-άΠι ροπήέΙιωι ΙάιΙιωτιί,ε' ΐε!εέΒΜΙΜΜ 
όε ράτΕϋΒόε8 εεγ όι·τε!πιι1 ΙεἱΪε_ῇο:ἐεεΙιιιε!ι νεε:ΙΙι, 'ε ιι:οιπιΠ :που ιεπιότ 
τετέειεΙιετ, τιιεΙΙχο!‹ιω ει' τιιάόε ε:οτ:6, Νέ1ιιε!0ι°ε:ἑἔ ιψιΒΙι!ιοι·ι ιιιτ!όειιΕι 
¦ιΈνοπνε, ει:οΜιειΙι ει! , 0ϋι·νότηειιι!εΒϋΙ 1ϋΙιόΙετεεειι ιηεἔἱἔιι:οΙιιἰ παπι ο ει. 

α 

Μ) Α:οιιΜιι πι:: θα: ιϋτνέιιγ-ι·ειιιΜετάΙιε: :ι:τ ι·ειμιε:πά !ιο::έ: 
Μ;" ει: έι·ωιιΜπ Βγετιπε!ιεΕ, Μπι ιι€ιμιιι 86ι·νέιιγ ετοιέιιόΙ, Μπα" 
Μι·ά!γί ΚοεγεΙοιτιιιέΙ_ Γο€νιι , έτάετπειΚΙιε: όε έ!ΙεροιιοΒ ἰΙΙειιιὶὁεόἔἐΙιε: 
Βέροεπ ΙεϋΙϋιιϋε τοΜπτοώε νόιεεεευεΚ , 'ε ιιοΜεΙα , Μι π' Ιεϋι·ϋΙωότημ:!ι 
α” ΜνέπιιέΚ , εΒέε: €χετιιιεΙιτέε:ειΙι ε: ιποΒιιει€γειτνέιι. 

“Μὴ Βιι]άιιιι κοι·νικι Μάηιίε Π. 16”. 3, νι. Ιϋι·ν. 4θ-ἀἰΙι,ΙΙ. ΠΙεἱε:ἰό 
Ι. ω”. ΙΒ-ιἰΗε, Π. Ωότν.3-όιΚ , ΐόΒόρειι ρικΠ€ ει: 1559. ω". 43··τ!Πι έε 
ει: 1715-Μ Μ”. '7-άΠι ιἰἔει:ιιιε1!‹ιι:ιΙ‹ ιειιιιιειἱἔοΙ‹ ΜΜΜ ει' ίεΙεσέ€Βέιιιέε 
ΜιιιτειιέιιεΙι ροτέΒοιι δΗΠ18€8 ει' Μι·έΙγ νοΙι ὑπό; Κοτνἱπ Μέηείε Μ” 
έι·άεΜεπ Ωϋι·νόπγειιιο!ι τειιι1εΙοπϋ!ι ΜΜΜ ιιΒγιιιι πόΙιέιιγ ΐδρειρο!ωι , «Σε» 
οι·ε:ιι€Βέι·ό!ωι οΜει!ιι ιποΙ!όνόν6ιι, ΙΙ.ΠΙέε:Ιό Π κι". Β-ιιιΙι όεει:Μει πε 
τϋπι Μάη ε' ο:6Ιιιιι οτε:έ8εχίι!έει ΜΜεινόιι. - ΚόεϋΙιΙιειι ιι: 17Ι5-Μ 
ω”. 7-ιΙΠι έέει:ειέΒιιπ ρεεϋε ει: νο!! τειιτιοΙνε : Μ" ει' κιωη, Μι που 
Βϋπιειαει ιιιΜιάοπ 8:οιιιέ!γόΒοι·ι Μεττή ιι6Ιιιι, ει” πικάπ· ει: οι·ε:ά;;Βιιιι, 

  
 



92 Ι. Πϋιιγν. ΒιιιιΙ6ιι6Β 65 Μπι. Π. τ. Εἔχ6ιιΚ6ιιι. 

ΑΜΠ· ειιοιιΜνϋΙ ΠΙθε!8ΙΙθ880, ο56ιΜιο" ει” ΜιιέιιΚ $ϋι·νέιιγοιιι6Κ ι·6ιι66 
Μοί 5ι6τἱΜ 65 τηειΒγει· ΜΠέ0$05ΠἱΥ8Ι ί88Υ8; Με ρ6ι:ΙιΒ ϋιι5ι6ιιι6Ιγ6Β6ιι 
ΗιἐΙτιἰ Μπι ειΜιι·ιι6ι , ι26Ι6 ΙιειιειΙωάι ιιιιι€γειι· ΒἱτέΜιι Μπα, ΜΚ ει: οτ5ιέ€ 
Μιι6ι·Μιι ΜΙΒ! Μπι 65 ει' ρ6τιι6Κ οἔόει τ6ιι66τ ε"!ειι·έ!χι Γ6Ι56Βιι6Κ ι-:Ι6Ιι6 
16τ_ι65ιιοιιι ιειτιοιιιιιιειΕ. 

55. δ. Α' Μϋ6'ό9!868998έ9 8587Μ;|]έΠΠ. 

Πίν56ἔι6Ι6ιιΙι6ὸ656ιι (ποιο ἱιιΙἱ66ΙἱΙιιιἱ5) Η ει' Βϋιιι6τι 6ι· 
ΜΠΕ , ιτιοΙΙγ6Ι νειΙ6Μ Γ6]666ιιιιϋηΙιιι6Κ 65 Ιιει26ιιΚωιΜιι6Ι$656έ 
Βάι '5 Βϋηεινόι επ 1728-6ιΙειϋτν6ιη 9-6Ηι ει€ειΖε86Βιιιι 6Ι65οτοΗ 
ΜΙειι62 656ιΙι6ιι ιιι6€56ττΞ. Ε' Ιεόν61Μ:26Ιι 4ρ66ἰΒι ιι6ν526τΞιπ 
ει' Ιιίν56€16Ι6πΙι6665ιι6Ιι 656ι6ἱ: 1-52ϋι·. Πει Μ ιιιει€ι:Η ει' 5ΖθΙΙι; 
Κοτοιιιι , ΜτέΙγὶ Γ6Ι56ε , 65 οι·5268· Μ52ΙιεικιΙιιι61ιιιΙε '5 τ6Μτιι6 
Ιγ6ιι6!ι τηιΙνειιι 6ΙΙ6ιι6 526Βιο2ι.-2-52οτ. Πε ει' Μπέκ 65 ΜΜΜ 
ἱ8Ιθ$$όΒ°Π ΙιοΙγ6Β νειέιγ 526ιιι6Ιγ6Μ ΙιἱνειτειΙειἰΙιΒειΙ νι55266Ι96, 
Ιιἰι6Ι65 ΡθΟ8όἰθἱΠ ΠΠ!" άΙΙΘΥθΙθΠω Μ3Ι86ιι6Κ.-8 -52οι·.Πιι Ιιἱιιειιτιἰ5 
ρ6ιιιι ν6τ, να” όιν6ιι Γοι·ἱιιτ Ι”6Ι6 τιγἱΙνεἰιι 65 πω” Μει‹Ι Π). 
4-526ι·. Πε Μ ι·ειΙιΙ65τιι65 ΜΜΜ Ιι6Ι56 ο56ιι66ιιοΙ‹ ΙΠΒΒι28ΨΗΓά·· 
Μπι το552 6πιΒ6τεΙι6τ ΜΜΜ, να” οι·526€Ιιιι Ι16ΙιοΖ.-5-52ϋι·. 
Πει Μ Ιιει26ιιΜπιιι νειΙιιιιι6ΙΙγ οΠιι ΙιὶινιιΙΙέι5ι τιγἱΙνέιι ΗειΚοτοΙ, 
ιη” 16ή652ι, πιοΙΙγιι6Β 8ιγειΒοτΙ65ει Ιϋι·ν6ιιγειιιΒ 6ΙαιΙ ΜΟΒ' 
θΠ€θἀνθΠἰΠΟ5ΒΠ Μ). -6-52οιτ. Πει Μ Ιιιιι6ιιΒιιιιΙκ 65 ΜΜΜ Μιρ 
65οΙτ ι·65ι6ἱιι6Ι‹ νειιιιιιιι6ΙΙγ Μιι6τ526Ιι Μπιτ ει: 8]ιθΙΙΒέΒ'Π8Π ΔΙ 
ιιοΜ1Ι Γ6Ιει6]έι, νει€γ 6Ινο52Π. -'7-526ι·. Πει Μ Ιιιιι6ιιΚ ν616Ιγ 
ιεἰτ5ειἰιιιιΒ 65 6ΙΙ6ιι56€6ιιι6Κ ΐ68γν01'ϊ να" Ιι6ΒοτύΒϋ2Β6ιι ΒΙΟ 
8ΠἔΒἱ 5ιοΙ86ΙωΙ.-8-52οτ. Πει Μ ει2οΜιτ,ΜΚ άΙΜΙϋΜ6Ι 6Ι6ΙΙ 
νι5τι Τόι·ϋΒοι·5268ΒόΙ ΙιοπιάιιΙι ΜΜ5ΙιθΖιι6Ιι , ιιΜι6ιΠγοι2ει , Ιο 
ωιισΖωιμ, '5 νει€γοτιιι!ιΙ6Ι ιιι68Γο5ιψι.-ν68τ6 9-8ΖθΙ'. Πει 
νειΙ:ιπι6ΙΙδι Μιτπιιισο266ο5 νει" ιιι65 6ιΜι·Μ, ει' ΠἱΓΙΠΥἱ]ϋνθἀθΙ· 
"Με ο5οιιΜιι656νοΙ, ει' ιιι68ι ρ6ιιιι6 ιι6ιιιν6ι·ι εικιιιιγ- '5 62651 
ιιοΙ‹ ΜνἱΙ6Ι6 ἰτειτιι Μι!Π3Ι6ι6ΜεοΙ 826νθ[$ό€ϊ'θ Ι6ρ, 65 ιΠγ6ιι 
ειτιιιιγαινιι€γ 62ϋ516ι επ οι·526ΒΙιόΙ Ιορι·ει Μνι526ιι Μ"). 

ΒΖΒΠ Βϋιιι61ιιι6Ιι Βϋιιι61656 ι5, οι' ιι6ι·ιιι. ιϋι·ν. !-56 τ65ιο 
Μ-ιΙἱΙ‹ ο2ἱιιι6ιι6Ι‹, 65 ει2 1728-Μ Μ". θ-6Πε ιίΒιιιιιΜτιιιΙε 
16ιιιι5686 526ι·ιιιτ 6Ι62- 65 ]ύ82Πενθ82ιθ5ύΒ'ΌθΠ Μ, ει' Μπέιζ 
ν652$656ετ6 ιι62ν6 ιτιἱιι6 ποπ ιιι6€52οΜέ5οΜιεΙτ ΜΜΜ Ι6ν6ιι, 
ιιι6ΙΙιι6Μετ ει' ΐ6Ι56εςΒ6ιιι65 Μιπ16$656τδΙ 526ΙτοιιιΙιειιι 6Ιδιω·· 
388ΖωΠΒΕΠ. 868 ειιο!ωιιιιιΙ ει' ΪΒΠΠ 6ι·66ΜοΠ Ι'723-Μ 9-6Η‹ 
ιότν6ιη·ιέιειι26ι ε, Βιιιι06ιιΙι6ιι ει° 56τε!πιο!; 5261ιν666186ΙΠιέπιιΕ 
ΜΚ 65 Β6Ιι56€6ι!ιιι6Ιι ιιι6ε16ι·ιι656τ ἰ5 νι!6€ο5 52εινιιΜιεΙ Μι 
ωιι·ιιιι. - Αι Μ 6Ιδιοήο5286ιι Μιιιι6165ιτιιιιτπιιιι6626ΙιειΙΙιάτ 
ιιι65 16ι·ν6ιιγιιιιΙι 2-6ιΚτ6526τι6Βιιι1728-Βι9-6ἱΙ‹ έ88ΖΜ Μι 
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ἱε ιτιεἔοτὅεἰτω 1θ-‹ΠΙ‹ οιίπτε ω: άΙΙενόΙΒϋΙ86ε εεωόΒεπ ε, Μ 
ωΙεε ΚύρωΙαποΙετε Θε ε2ετεεωε ο8γοεϋΙοΕοΒτο πόΖνω Ιεἱνἐιοῖϋ 
τεεεεπ , ΞτύπτοΙκ Μ1Ιϋπόεεπ ΜΗτειτέτο2νέπ ο Μ" άΙΙονόΙΒϋΙ 
ΜΜΜ ε' ΙσάρωΙεπ πι” επη·ιοΒοε εεγοεϋΙοτ υεγειπ1 ροο86Ω]ιέ0;, 
ει' ΙονόΙΙιόΙ16επόΙ μΙοηνοΙτ πι€οΙε ρειΙΞις, ροΜΒοη 65 !ιοιπΙο 
ΒειὶΙεοπ ωΖω ρεοεόΜεΙ πιοΒΒόΙγειέο:Βεινόπ, εἔγΒάιἱ ΜΙΜ 
τεἰΒε£ ν88282ύΙτ Μ. - Α' Μι·6εύ8· νεΙωτιἱιπ ει' ΓοΙσύ8Βέπτέεϋυπ 
_ιῖ€γεΖεπ ΒὶἱπιΙοΜΒοτι ἰε επ 1'?θΙ-Ι‹ὶ5Β-ὰἱΒ ΙϋτνόηγύΒο2Μ πιτ 
ὸοΙοΙἐΜΠ ει' Μω1μ ΜΒΜ ΒἰτεΚεειΙὅΙοἐ· ΗΜ. 

*ή Α° ρέπι πω» εΙΙ‹ϋνο1τε1ιιΕ ειο!ωπ εε-γόΒ ΒϋπτειτοΙκ πω: ιαπω 
ηειΚ ει' Ι1ίν86€1οΙοπΚεάόε εεοιεἱ !εϋιέ; νημια!ι ΜικΜιέΙωΙ ειιοΙιιι:Ηι Μ: 
Βϋπτε$όεοὶΙ‹. Νενειετεεεη: 1-ειϋι·, Α' ΡΘΙ18δρέη2 ΙεϋτϋΙππε8ξ!όεότρ 'ε :πέσ 
ΓόΙο ΙιΞέιηοεἰτέεέτε Ζεἰ€ωοπ‹Ι Π. Ιϋι·ν. 18-6Ηα @Μαιο Βἱιόἰ πιέπέΜοϋ1 
ωππωω επϋ.-2-ποτ. Α' ΙωΙετΒο ω” ρέπιιιεΙ‹ ε! παπι Γο8ειάέεάι οι 
ΙθΒΟ-Μ 9-«ΠΙα 16τν6πγέἔειειΙ ει' ρόπιπεΙ‹ έ: οι Μπάσα έτιιΚπε!‹ πεπε 
εὁεόνοΙΜιπεΗ.3-ειοι·.Α' ΙιωηἰερέπιποΚοτειέ€υπΙ«Μι Πο2:·ιΜΜΕ Π. υΠίειΙό 
τα 16”. Π-όΠε έε οι Ιθ25-Μ Μ”. 4Ι-ιΠΚ έμ2Μει ει' Ιορνει Βο!ιοιο1τ 
ρέιιιηεΙι 65 π'-ΒϋπωνδπόΙ ΜΜΗΜό πιἰτιὸοτπιεπιϋ μνπΙ«ππΙ« νεοπτεεέΒένεε| 
Βϋητοπετπἰ τετιᾶεΙὶ. 
ν **'^) Πο" οι 1'72Β-Ι<ιὶ Μ”. 9-6Η« όμωτέ!πιπ έττ!εΒΙωικηάΙνέπεόεοε 
έε ΙιέτΙιοιωοε οτοτπε!‹εό€ει Ιι6νειδιι νεΙόΒ›ιπ ἰΙΙ)·επ όι·τει5Κ , οι 1'791-Μ 
28-ιΙΗτ, 2'7-ιΙΠιέε 38-άΠεΙϋτνὁιιμἰἔειιειτοΙ‹πειΙα τεπτΜετοΕΜ$! νἱΙἑΒοεωι Μ 
1ε85ιἰΙε. 

Ϊ'·**°) Αι Ι'723-Μ 16ιν.9-τΠΙι έεπιπω Μπι εοΗιεΙ ειέιποεοΙ:ΜΙα 
νοΜιΒ ει' Βίνρέμο!ουΙωά6επεΙι ε.εειο3, ει' πτΙππ ω Κοτνἰιι Μέηείε Ι.τϋι·ν. 
2-ιΠΙι έέει:ειψει, Πόπη. Ιϋι·ν.Ι-εδ τόειόποΙε 14-τΙΗι ο2ἰιτιο , 65 ΙϋΒΙ› ιπέε 
τϋτνἐπγεὶυΙι Βὶιοηγἰ8ῇ6Ι‹. 

Δ 56'. _$'. Α' ύέΙ:αστέε Ιοάπ:σ07:έτό!. _ 

Α' ΜΙωτότόε νεἔγἰε ει° Μ1Ιεδ ΒόΒεεε68πεΙε τηεεεπ:€έεο 
σε 153θ-Μ 52-ὸΠ‹ ΙϋτνόηγοΖὶΒΒηεΚ 'ε ω” πάω” Φυτώ 
τιγοἱτιΒτιεΙ‹ έτιοΙππιο εΖετἰπτ που ΒϋιποΙτ , ικιοΙΙγετ ει' ΜωροΙ 
Βάι· ι:Ηιοτ Μ5νετ ε!) Με σε ἰἀεἔοτι ιιθωειεττοΙ ΜΜΜ ΜΙωε86 
€ετ να” Γειςγνατηγιι€νύει, ειπτιειΙε ίϋΙάέτο Γεεγνοτοε οτὅνεΙ 
0ιιΙει]όοπ ΚέιηύΒΒΙ Βοϋινόι1, πιε€ε2οεἰ. Α2 ΜΟΒ-Μ ΗΜ· 
νότηπιεΙ‹ Βοι·οηιἰ2εἰειιΙέι1ἱ 2-ὸἱΙ‹ άεε2ετ]ο, πηεΙΙγεΜϋΒΒ ΜεδΒΒϊ 
ιϋτνόπγοἰπΙ‹, @ΜΜΕ επ ΜΙΒ-Μ Β-ἀἰΙ‹, επ Ιθ22-Μ Ιθ-ὸἱΙ‹, 
ει: 1625-Μ18-εΠ!ι έ:ε επ Ιθ47-Μ 44-τΜε ἱὁτνύπΥο2ἱΒἱ€0ἰΠΚ 
πτοἔοτὁεἱτοιιοΙε , ο' Βϋτ1το1ττο ρειΙΙοετ τεπάεΙ ΙτϋπτεϊόεἰὶΙ. 

57. $'. (Θ' Ι:Μπό'εωΙπό2. 
Κ6ει-:τδειαΕοι1(Με ριιΒΙἰοε), ει' ιηεηπγἱτο ΙϋτνἐπγοἱπΒ ω» 

απ' ΓοΙ56ΒΒέιαιά5ΙόΙ 68 Ι1ίνεύΒ€οΙοπΚεάέεΙϋΙ ΜΙϋπιβϋιδ ΒίὶπτοΝ 
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ποπ νοε2ἰΒ,ιιι 1608-Μ Μι. πι. 2-ιΠΙι, 160θ-Ι:Ποτν. 19-Μι, 
Ιθ22-Ιιἱ €οι·ν.39-άιΙε ό5 165546 Μ". 'ΗΣ-Μι άμιειΕπιπ επι: 
πω, ποπ Μὶπτειι ότιοιι!ι, ιποΙΙγ θ, ιπιι€ειποε π:πιιροΙπέτο!ι 
οΙΙοπ τοι·ιοπι ΓοΙΜιπιιιΜε, ΙιοΙγεοΒοπποΙι ΜταΜάειι, ΝΗΜ 
ιιορποΙι και” ποιπεεεέοποπ εππγιιτ8πιτειεει ΔΗΜ !ιονοΝοτιπ ο!. 
-- Ε' Μιπωιιι·ο, Ιιιι π' τοΙιΙειε 'ε ππΜε το$οπιοεοΜ› νοΙι, ει' 
πισω οιπΙίτοπ ιοι·νώπγιππΙι πιιΜΙοππιοτοει επιππιιΙι ; ει' ΜεοΙιΙι 
πω ιππωει ροπιιι_ι, ει: 1728-Μ 12-ι!ι!ιΙοτνόπγάΒιι2ειΕπτειΕΙεπ 
Ιιπιππ!ι πιω πιάεο!ιιιτ ειιπγοιεειι6ΙιτοΙ “Μό 4-οιΙκ ροπήέπει!ε 
οι·ιοΙπιε εποτιπτ , ει' ΙιάτπιιΙι 66 ΙιοΙ$$ό€οΙιποΚ ιποειότιτοεόπ ωι 
»πω ιπόι·56ΙιΙοιπ Ιιι1πτοτοε Ιιονοτἱ. 

58. δ. Α' ΙτιπΙ:ϋποοΙορώεπόΙ , 6ο ε!ειΙε!ιαοπάστόΙ. 

Κο2Μποε- ε!ειΜιιιεεπιεποΙι (οι·Ξπιοπ ωειιιιιιι ποπ ΜΜΜ 
πιοπάειΠΙι, πιι-:ΙΙγ ΜΒΜ ΜΜΜ π' εοπονιεοΙοεότε Μ2οιτ ΜΑΜ 
οεοι οειιΜτάιΗ πω· νόιΙιοεοπ οΙιοποιοΙιιι; ΜιιΜποεΙοράειμιΚ 
(οτἱπιοπ ροοπΙειιιιε) @πιο ποπ τοΙνει]εειεοι πονοπιιι|κ, πιοΙΙγετ 
νιιΜιι ει' εοπάνιεοΙοεότο Μπι Μιοιτ Ι«ΜΜποετο πόινο Μιο 
νετ. - Α' ΙιοιΙπποεΙοράει, ιπινοΙ ιοτνόπγοὶπΚ ποΙιἰο Ι-ιϋΙϋπ 
Ιιππιοτοετ πειπ τοποιε·ΙποΙι, οι' Ιιοποιοι·ιι ιοΙνιιιεειε Βι1πτοτοεο 
Ιιονοιι, Έ ει' Ιοιιέε το-ι·εγάπιιΙι Μ1Ιοποε πιινοΙπι οεπιιιέπ οειιΙι 
είι!γοείΦύ Κοτι1ΙπιόπγιΙΙ νόιοΙΙιοΜ. Πἔγιιπιιιοπ Βι1πιοιόεπε!κ 
νιι€γοπ ΙιεΙγο ει' Βο2Μποε-οΙ8ιΒΜεπάεποπ Ε, πει ει' ΜΜΕ ΜΙ 
νιι]Ιειετιι Μπι ΜΜΕ; ιπιιε!ιόρ επ 164?-οιΜ ποπ 68 Ι'723-Μπ 
«ιο-πει ιοτνόπιμιοπιιιιοΙι “Μπι π' ΜΜΜ οεπρέπ οειιΙκ π οΙ 
ιοΒο2Ιοτι ρόπιπο!ι θε ει' πειτε Με” ΒοΗ86εποπ τποοτότίιι-5εότο 
ειοι·ίπιιϋπ. - Α' Βο2Μποε-οΙειΗιεεπέεποπ ο” ποπιύι ιπἱπ‹Ι 
ειιιιΙΕπΙ £ϋτνέπγοιπ!ι !ιι1Ιοπϋε ίὶἔγοΙοιπτο "Μι, πι. τ. Ξ. πιοΙΙγ 
ει' ΙιιιΜτνείιτειπ ιποποιοειιόεοτο ιιι€γοπ ιπππΙιει ΙιοΙγοϋ. ΜΖωωι 
ρύπποΙωι όιπΙυΜι , οι ιΠγοπ ρόιιιοπ »οποιοι οΙΙοπ , Με πιο 
Ιππ ο26ΙιπΙει·ει Ιιίνοπ Μπι ίοι·οίΕνέπ ιιιπποΙιπει!ι ιπΙιι]ποπιιππέ!ι, 
οι Ι563-οιΜ ποπ 1ϋι·νόπγέ8π2π£ επι τοποοΙνόπ: πω" Μπ 
ΒόιοΙϋπποπ Μαΐ οεοτέΙιεπ ει: ο!οι·οποπ ρέππ οιεπϋτοεοιι, πιέ 
εοπιΜΜιπ Με2οι·οεοπ ιοτίιεόΙι ιπεἔ; πει ροὸἱο 8οποεπεπϋΒ 
Με ιιιιτπιιιάειοι· ιε νιεε2ειοεποποπ, πγιΙνάπει:58οε τοΙνσπο!ι εγε 
πω ίδνοειτοεοεοο! Βϋπιοιιοεεοποπ. - ΒΜοΜτάπι πο” ε' 
Ιοτνόπγποπ τοπποΙοιοιτ π' Ιιο2Μποε- οΙ8ΜιειειΜεπιιΚ οεχόΙι 
ποιπειτο ΜιιΙάποειιπ Ιιιιοι·ιοεπιοπι πεπι Μια, οππότ Ιοτε2ἰΙι Μ: 
πιει! ε2επ τοι·νόπγ- τοπάοΙοτοΙι Μ1Ιοπϋε ΙιοπιόπγεόΒόπεΙε οπο, 
πιοΙΙγ ει' ΙιειΜτεπόΙε!ι ιποἔοτοεἰιύεὲιιοΙι οΙπιπΙειεπέσιιΙιιιπ Μι 

ο 
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Επι, ει' τεϋιπΙτιποε-εΙειΜεπειτέεππΙι @γώ πρι εΠοπ ποιπ πειτ 
οπο!. 

59. δ. Α' τέεπτεέπτέενόΙ. 

'Γἱειτε6ι·τύεεπ (οι·ιιιιοπ ι·ορετιιπάειι·πιπ) ποπ Ιιππτεττ άι· 
πω, πιοΙΙνοΙ νιιΙειιποΙΙν Ιεϋ2τιεπτ ιιι:ιΒιιτ π_τειπιτόπ ναι8ν πω» 
Μπιτ πιοπνεειτοπετπι τιειἔννἑπ ΚϋπτιἱνειτιιΙέινπΙ νιεειπόΙ. - Π. 
ΠΙάεπΙό ΙΙΙ-άΠε τίπν. 4-ιτΠι έι€πιπτει τα ιτόΙι'5πποετετοΙιτε, πει ντι 
ΙπιποΙΙνιΙε ροι·ΙοποάΒτόΙτόΙ εΙτο,ιμιάοττ πιέπιτό!ιόττ ι€ιι:εττ€ττιΙτιπ 
ιτόΙοτετ τοππόποΙ‹, όΙοτ- Θε _ιόεπέενοεπτοεώεόποπ , Μινοτττοπτι 
Με ει' ΙιἱνεἐἔτοΙοπποᾶιἑε νέιτΙιόποτε Μ1πτοτόεότ τοιιιτοττο; ιποΠν 
Μ1ιιτοτόε πιιπιτπιάΙττιΙ, ιπἱνοΠιο8ν ει: 1'723-ιΠΙπ 9-τΠΙτ “τινων 
όπιιπειτ πιω τιππτοττοτ ει' τιίνεό8τοΙοπΙιεπόεπεΙα εεετοι Πιό Νιπ 
Ιιό ποιπ επάιπΙειΙτει, είιτ π'Ιτόνοττιειδ10-άΞΙτ εΞε 11-ιτι!ι @επετει 
τιιιπ εαπ οιπΙίτι , ιι€νειππποπ τόι·νόπν 12-ι!Ητ ιι€πΖπτέπει!ι 5-ετΠι 
ποπτιπ πιω Ιιἱτύι ιπέτεύΜετπ ΐοπνιτόΙιτιό νιιΙτοποττ. ΜειεΓόΙο 
τιεπτντεοΙϋπι·δΙ νΠιιι€οε επιντιΜιειΙ τϋι·νύπνοικι|τ εοιππιἱτ εεπι 
τοπἀε!πεΙ‹ι; ιιΖοπΙιτιπ τιέ:τεόεοτ πειπ εποπνεπ , πο” π' Μπι 
ειιιέι·ιποΙΙν τιειτνιεε:Ιδτ , πει τιεπτ]6νοΙ νιεεισιόΙ , €οποεπειτπάτιοε 
ΗΜ τοπνιτόπ , νιιεν πει νιεε2πόΙόεει :ΗΜ ΙιίνιιττιΙΙιετι οεΙτιπάτ 
πιοπεπο8το νοΙπτι, ΙιιτειοΒόε τιππτετόεο επι ἱε νοττιστι. 

Δ 60. δ. Α' πϋπτεττ-ράπυΙά.πόΙ. 

Α' Ιιππτεττ-ρέι·τοΙπε (οτἱιπεπ Γειιιτοι·πτιιε) ποπ Ιιτιπτοττ, 
πιΘΠνεΙ "πιο ντιΙππιεΙΙν Ιιτιπτοντττ πω» τω" Ιιοτοειιά, 
"αν πΜι·ιπιΜροπ π' Ι‹62τοΙτοι·ἰτἐετὶὅΙ κι” ετιτοιπΙοττ Μπω 
τεεέτδΙ πιεπιπεπτοπι ιρειι·Ιιοττιτι , πντιεν ποΜε Ιιϋπτοττε οΙτιτ!ιο 
Μεάτιππ εεεόάΙιειετ Μπιτ. Α' ιπι ε'τιππτοττΙιππτοτόεότ ΠΙοτι: 
οι 152? : Φωτ τϋι·νάπνοΜΜι, πιοΙΙνοτ επ Ιθ25: 13-άιΙτ πεπ 
πειτ ἱε ιποποτδεττ, ποπ ΙιττύΙιτει , ΜΒΜ ιιιο€νόε ;;ι·ύτ'οτι νοι 
πέπειπ, Μια ει, τοΙνειτοΙιιιτ , ΙσιττοΙιτιτ, 8νι3]τομιτό!ιειτ, ειπΙιοτϋΙὅ 
τω, 'ε πιιιε ΙιπεοπΙ‹'› Βοιιοεπτενδτιπτ όπτειιιΙοττ Μιπτοτύε Μέ 
πειπ νοτἰτ‹, τονειΙιΜ πε 1563: Β9-‹ΙἰΒ τότνόπνιι€ειππτ τη οιΙνιιπ 
Ιιππτεττ-ρπι·τοΙόπτει, ΜΚ νπτειιπετΙν επιέπτειάπά6Ιιοε, ντε τπτ 
νέεινεπόΙτ πιω Μπειτοττ ἔοποεπτονὅτ ΙπΙιπΜπι Ιιοτοεπτ!πεπ , 'ε 
ει” ει' τὸ ντιεν ειΙἰεΙιέιπ Με261-ιτέεέιττι ει: Η ποιπ Μπιτ, εε πιο8 
τοιςιιι πειπ οπεοιΙιΙε, νόμο τα Ιθ5θ-ὸἱ!ιἱ τότν. 16. ιέε 17-πιττ 
@επειτα ει: οΙΙντιποΙσει, Με ει' επεειτπν πάρω τιιΙιΙειειιττι Με! 
ειιπνει1·Βιιτό ποποεπτενδΙτετράττοΙτύπ, τ”οινοεπτεεόΒετ ι·επιτεΙ 
πεΙι. Αποπτιειπ πινει ποπ ειιτγοε Βϋι·πνπΙιτΙΙντεοπ-, ιιιιοΙΙνοτι 
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«ποπ 16τνέπγοππεπ οπι!ίπειπεΙ6, παπι πππποπ πϋΜο11-ράττο 
Μ5Νιπ ΐοι·πιιΙππΙκ ω, πϋππγπ ΜΜΜ: πο” ποπ τότνόπγπεΙί 
τοπάεπιππ Ι1ϋπτε1ύετ π' πϋπ€εΙΙ- ράτιο!πεππ!κ ππἱπὸεπ εεεΙοἰι·ο 
έωΙπποεππ ΜτεπῇεειΙοπἱ πισω πω, ΒϋνοΠεοεδΙε8 ποἔγ εποπ 
πϋπτοπποπ Νϋπτοτόεο τοπὰεπετἰπτ ει' Νι·6Ξ ππότ86ΒΙόε1ϋΙ Η18ε. 

Μ. δ. Α° Ιιϋπεευϋ-οἰσιϋΜΕσ£ἐετὅἰ. 

Α' ΙπππΙονό-εΙε26ΒΩεΒόεεπ (ιΙἱιπἱεεἱο ιππΙεΓπο!οτπιπ) Κοτ 
νἱπ Μπηύε Ή. Ιϋτν. ΒΒ-:Με, Π. ΙΙΜε2!ό ΙΙ.1ϋτν. Ι9-άἰπ, Θε π: 
Ι715-Μπ Μ". 48-ὸὶΙ‹ εη;πιπιπΞπππΙι ωθιω‹π πωπω ποπ 
ΜΜΜ ότΕι-:ϋΚ, ιπεΙΙγοΙ νπΙπΝ π' Μπα: Κετίτοπ πϋπτονόΙ, 
ιιιἱπεπεΙὁπε Ιπ1πτοτ6εόι ΝπΙΜιπεί, οΙἱΙΙππτππἰ επεικΗ. - Ε' ΝΝ 
Ιοι€ποΙ‹ ΒΙ1πωιύεο πε ο!ειϋπτοΙδπποπ ππΙϋππΓΘΙεεό8·ϋπποε Ιώ 
ροετ Ι‹ϋΙϋπΙ›Μὅ, ύἔγιπἰπι: 1-ε2ϋτ. Ηπ πα εΙειϋΜεΙδ Ν1πτεπό Ιππ 
ΙπΙοπιπιπΙποπι Ντ, ΚοτνΞιι πωπω Ή. 06”. ΒΒ-‹Ν‹ π,ςπΖπτάποπ 
ιε·τι-:]6πόΙ ΐοπνει π, Επι· ιποετἐτἱτὲεόπ “Η π' Βϋπ€ονὅποΙ‹ πίμω 
ππππϋὸἱ!‹. - 2-ειοι·. Ηπ ΓεπγίΙϋ ΜΜΙοπιιππΙ 8ϋι·νόπγπόΙ 'ε Ν 
νωπ,πωπ ΐοπνπ Ντ, Π. ιππωσ Π. “ό”. Ι9-‹ΙΠ‹ π8·πιπΕπππΚ 
ι·επάε!ειόπόΙ οι ΜΜΜ Ν1πτενθπεπ πω] ΜΙ ΙιἱνπτπΙπτ :Η 
"Με , 65 ΜεοπΙ6 πΕνπιπΙνΞεοΙὸετο πΙππΙιππτΙππππ Ιοεπεπ. - 
νόμο 3-εποτ. ΙΜ ΐοπγί16 ΝιιεΙοπππιπΙ ΝΜΙγἱ Ιιο€γεΙοιπΙονόΙ 'ε 
ρτἱνἱ!έεγἰοιπ Νώε” Ντ, π: 1715-τΠΝ 48-ὐὶΚ ΙϋτνόπγοιὶπΚπε!κ 
πιπέτοιπΕππόΙ π' ΝτεΗγἰ ΠεοπεππΙ‹ νΜΙονοΙο πιοΙΙοπ πτΜΙό 
ἔγἱοπιπππΙε ἐε πἱνπΙπΙάππΙ‹ νοεπτεεύεόπο ππετεει!πΝπΗΒ, «θέ 
πποπ1ι3Ι ππό8· ει' εύτοΙπποτ εποπνεπό Μ, νέτιποεγο ΜΒΜ οΙΙοπο 
πω, 68 εύτοΙππο Βεοεϋ]6ποΙκ πιεεώτἰι6εότ ἰε πϋνο$οΙποιί. - 
ΤονιέΒΜ ποπ Ι1ίϊπτοππεΚ ΒΠπΙο06εύτο Μεινε επαθε πι ἰε ΝΙΜ 
πϋε ειπΙίΕ6εΕ ἱἔιἐπγεΙ: πο” π' ΝΕπΙονόΙ: εΙε26ΜοΕό, πε Γοιηίτό 
ππτεΙοιππιπΙ Νι·τ , ΠΜει!ύππΙκ Γοππ όπωιπω τϋι·νόπγο ειετἰπτ 
ε' Νϊπω11ποπ 1ϋτνύπγποΙἱ τοππειοι·π πϋπτετόεόπο ποιπ οεπΙκ 
πω” πιπτπεπεΙΙππ!ε, π, ειππΦε:έππόΒΙιπΙ, πεπεπι πω” ἰε, 
πει ἔοπἀπτΙππεάεπύΙ ΝΙππϋπόπ; π, ΜΜΜ ΝιωΙοπιιππΙ πειπ 
Νι·ύ ππἰπἀπιοπύΙτπΙ Κοτνἱπ ΜπηέιεπεΙε Μπα: Με εΙὅἰἀύιοΗ 
τϋτν6πγέπόΙ ΐοιςνπ τεπάε2ετϋ Ιπππτετ6ε πΜ θΗωπι οεπΙ‹ π, 
πω· «πω, , πο πϋπϋοπο ειέπτειέπάόΙιοε νοΙτ. 

62. @Η Α' Ιευτοπιι @παπι πωσ Ιιόεεωρέετ6Ι. 

Κοτοππ ἰεπππἰτ εύττό Ιιἰτεποεύεοπ :ποπ 8οποειτοΕΕ ω.» 
Μ, ιποΙΙγεΙ νπΙπΙ‹ἰ πε οεΙεϋποΙι εποπτεύεότ ΜεπεΙππππΙι 65 
σππΗωτοπι€πΙι _ῇο€πἱπεΙκ πόι·οΙιπο.€το ππο8820€1. Βϋπτετόεε, 
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Μτιπ Μ”. 2·ιΜΙ τόπο 80-ιΜι ο2ἱπ1ἐποΙι τοπιι3εάΒε ειετἱιπ, ει' 
πϋι·νέπγ ε;γεΙέΖετέπ ΜΙ Ν εοποειτονδ Μπάεπιιοιπι1 ιιΜτ ἰτιε‹'› 
Μάτ ἰπἔετΙειι, 'ο ει' παω Κοτοπιάπε!ε ΙιετειΙπιει ΜΜΕ εΒάτΙιοΙ 
ΗιΙάΙΗΜό ]όειά8ειἰπιεΙκ ϋτϋΙ‹ νοειιοεέ86Βοη Μ!. Πο” τι' ]6εΖάΒ 
νοε2τεε68οϋ Παω ἰε ει' ΒϋπιενόπεΙα οε2ΜΙγτόε26το ε2οτίτνει 
ΙκεΙΙοεεό!ε ἐτΕεπἱ, ω ει' τοτππιέε2ετἱ ἰἔει2εάεοιι Μ! ε' ΓοΙεύ8 
Βιέπιάε 658 Ιιίνεύε2οΙοπΚεάέε Μ1ιιτοτώεύι ε8γοαΜΙ ει' ΒίΠιωνό 
ΜΚ οειτέΙγι·όειότε ειοτίτύ τϋτνόιιγεἱτιΙιιιεΙ‹ ΙεΙΙεύΙ16Ι ὶε Μια 
ΚϋνοΗκοιτοτιιὶ. 

...._.ἡ.ἶ.._. 

' Μά8οάοῖΙε 85α|έ'6282. 

Α' ροΙεάι·ἰ Μτεεεάἔοτ Ι«ϋινοτνο εσ5ι·τό , 
και" ὶε 

Α' νιιΙΙύετ 6τάοΜό Βϋπτοϋ;οΒι·δΙ. 

65'. δ. Α' Ι:άτοτπΖάνόΙ. 

Α' ΜτοικιΙάε (ΒΙεερΙιεωϊει), ιτιοΙΙγ ἰετεπἱ ΓοΙ86Β·ΒάπωεππΚ 
ἱε ειοΙκοπ πονο2τετπιἰ, 1563-ιΙΜ τϋτνόπιγϋηΙε 42-Με ιύ€ε2ειτάπιεΙε 
όι·ΕοΙπιε "ωω ποπ ΜΜ:οϋ, ιτιοΙΙγοΙ νοιΙεπΒὶ Μουτ €γι1Μ26 
εσωνεΕτε πω· τοττοΙιτο ει-Ξττὅ επίπάι€ΚΙωΙ Μωά. Πο" ει' Βά 
τοπιΜε βϋπτεττώπιοΙε Ιεύριετό!ιο2 ει Ιετωπ εύτιδ επιίικΙ6Ιε πτεις 
ΜνάπιτπΗΕ, ΒόνετΙ:02ΒΙοε Μεγ ει' πγεΙνποΙκ @απο οειιε2επι 
Μεεἰ ει' ΜτοικιΙάε ΜπιεττόπιοΙα ΜτόΒο Μπι τειι·ΕοπιειΙ: , οπιιότ 
$οτειἱΙ: Μ: πιεττ, ΜΜΜ ει' ΐεππότάεΙεΙοπτϋτνόηγ ε' Βϋπτοττποκ 
Μ1ιιτοΕόσθ Βἱ_ῇοΙεΙὶ, οι εΗΒο26άείε Β6:Βεπ ΜΙ6νοΙτ ΜτοτπιΙύ 
ειονεΚτύΙ ΜΜΜ. ΤϋΒΜόΙε Γεψά!κτε “Ματ ροἀἱἔ ει' Μτοπιι 
Με οεΖωτηἰ, ύἔγπιὶιπ: 1-ειότ. ΚϋινετΙετι 68 Μπνετνο Ιειωπ άι· 
(ΜΒΜ ΒάτοιιιΜετα , ει' Μπιτ τ. ὶ. 8, Μι·οιιιΜε σ€γοποεοπ και” 
Ιετωπ πιιι€άτ, νεἔγ ροὰἱ€ ει' ε2επιτε6€εΒεϊ, ει' ΙιοΙάοεσέ8οε 
εεί1ι Μέτὶεἰτ, ει' εΖωιτεΙιετ, 'ε ε' ΙοΙΙιοτ ΘτἀοΙιΙἱ. - 2-ειοι·. 826 
‹Θε ΜΜΒΒΙἱ ΚάτοιτιΜετα , ε' φωτ Ε. Φ πω· σωνειΜκεΙ νη” Μ 
ΦοΙεΙαοΙ ΙκϋνεΒΕεΕἱΙ: Μ. - Ε' ΒϋιποΙΜιοΕ Βϋπτετόεύτο πωπω επ 
1563-ὸἰΙ‹ἰ 42-ὰἱΙ‹ 86ι·νόιημέεειετ απ τετιὰεΙτε: Μ" οι' Μτοπι16 
οΙεϋ Βϋπιοττοόττ νοεεΖὅνοΙ, ιτιάεοὰὶΙώπ ράΙοπένειΙ, Ιιετιτιεὐἰ 
ΜτερεάΙε ύ”, ιιιἱιιτ νσΠεικιοΙΙγ “Παω "Η πιπέεΙ'όΙο 8ο 
τιοειτονό, Βϋνε$ΒοεδΙσΒ Μνοε:$οεόεεοΙ Ιπϋπτεττοε86Β. 'Ι'ονέΙ: 

7 
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Μ ιιιέγιιποιοιι “πω” “οι” ,Π ΜΒ πι ιετοπΜποιπΙύτ Μ ποιπ 
παμπ , Μι·οιπ ιιοΙιέι πιάι·Μι Βιιπιστόετ ι·οπιιοΙ. 

Μ. _$'. Αι οιεεπεΙεσέρι·ό! 6.9 ΙιιιιϋΙ-ειαΙιαάάπό!. > 

Βι·ειποΙιεύποπ (ιιιιοι·εειε), ιιΒγιιιιπι Γεπγιιὁ τϋι·νόπγειό 
Μ Βιιπιοποπ , ιϋι·νόπγειππ εισι·ιπι νπΙππιοΙΙγ οΙΙιιιιπ ΙιΗνιιΙΜε 
πιιΙ‹ τοτιοειι6εο νιι8·γ πγιΙνπποε εγει!ιοι·Ιπιπ 6ι·ιειιΙι , πιοΙΙγ 
ΙιιιιππΜιιιπ εοιπ Μιοε ροΙεπι·ι 8επι ιιιωιπι ιο8οιπειπ Μπι!. -έ 
Βιοπ ·ΒϋπιετττϋΙ , πιιγιιιιπτ π' ιιινεώιμεΙεπΙιειΙόε ειοιιιιγιέπειε 
οεγΠι οποιόι·ίιΙ, πι 55-ιΗΙι 5-1ιππ "πι ει6Ιοιπιπι. 

ΗΜδΙ-ειπΜιάάεοπ (ιιιιοειπειιι), ι18γιπιπτ πϋπτετιεπ, ρεκιι8 
Ιιιιιιιπ!ι ιϋτνύπχΙιεΙι ειοΜιειι π' ΜΜιο|ιΜι πιιιιιι πΜίι·ιπεΙΙγ πιιιε 
ιιιΕνιιΙ!ιύει·π Ιϋινέπγ- ΜιοΙωΙιε πιύιΙ ιποιιιπι·ιπεπ πόΙΜΙΙ $6ι·τόπό 
οΙΙότόει «Μ. - Πο" ει' ΜΜιο!ιΜι πιιιιιιι ιΠγ εΙειιιΜιιΜε πει 
ιέιιΜιειπ ιιππωιω "ΗΒΗ ιιιιιιι νοπειό τω! Ιύἔγεπ,πι ΙΤΕΠ-Μ 
Μ". 26-ιιιιι ιι€πιπιπππΙι 13-ιΙιΙι ροπψΗιό!, πιοΙΙγ ειυι·ιιιι Μ-:ιπόπγ 
Ιιϋπιειόε Με" ιι!πΙιιιιιε νιιΙπιιιυΙΙγ ΜιΙΙιυΙἰΜιει ιπάε ιιἰινιιΙΜετιι 
ιιΜΣι·ιιιιπειππ ιπύιΙοπ όιΙοεεεΕπι, 68 πι ΙΒΜ-ιιιΜ Μ". 3-ιΠΙι 
οιἱΜώπε!ι ΜΜΜ: πωπω, πιιιΠγ πι 1791 : 26-ιΙΠι οιιΜι τοπ 
ι!ιιΙοιόπ ο' τέει!ιοιι νέΙΙοι8ειιέιει ποιπ τόνο , πι ενππἔεΙὶΜι νι! 
πωπω Μιποποιει πι ε·ιεπ 16ι·νόπγοιιΙιΙι Με! ΒιιοΙεΙι πιω 
πόΙΜ1Ι ιποε ποιιι ιϋπόπιιειδποΙι πγιΙιιι!ιοιΒιιψι, οιέπιπ6 Μνἰ 
Ιιι€Ιι!ι. Βιιπιπωεότ πιιπάιιιοπιιΠιιΙ π' τ6ινόπιι ο' Μιπωιιπο!ι 
πιοΒι πωπι πιπέτοιιιι. ΑΜπιπ :ΠΙ @Με πι Μ ειπΙίωΙτ πιιπεποπ 
ιπύιΙ: πο” πι έτιπι-:ππι Μνιιπό οιεπ ειιιππόΜΗ ιιιΙπιποπ ΜΜ 
ρπειιοι·έπει!ι κει Μπι ιοΙοπΙιέιύποπ ποιοΙεπτει-:, έε πό8·γ Με 
ΜΜΜ-ι ιιΜιι πιω ειιιππώπιιιιΙι ιποπιιιιιι·ιιιΜειιτ ιι€Υππειιοπ ΜΙΜ 
ράειιοι· ΜΜΕ πω πι εΙδιιΙιοπι, Μπιτ Νώε ιππε κει πιιιιι ΗΜ: 
ιειιιότ ΜπγίΜΒοιΜιεεπ , 'ε πιιιιιι ει' Μέι; πΙΜιΙοιπΙιοι· πιοπ ΜΙΜ 
ρέειτοτ16Ι , να” πει πι :κι ιποΒιιιιιμιιπά , π'. ιεΙυπνοΙι ιππύΜύΙ 
ωπι1ΙενοΙοτ νεπγειι, 68 ι-:ιοπ Μ8ιτεπι1ΙιεΙι τιιπάΙενοΙεπετ ιιιοπ 
νιιΙΙιιεΙιι-:Ιι ΙοιΜρέειιοτπει!ι, πιοΙΙγτε άτιποππι ειππάόΙιοιι!ι , ω· 
ιπιιιιιεειι. 

6.ΐ. Αι ο"Ιιάισέι:έετό!. 

Αι εΒγιιιιι56ι·π5ε και” εθγπειιιότόε (νιοΙιιιιο ει:οΙοειπο) 
πι π' ΙιίιιιιοΝ, ιιιοΠγ Με! νπ!πΜ ει' ειεπτεπιγπέιπιι!ι ειεπτεέ:86ι, 
ιιιι οιιὅΙιιιιπΙοιιιιππΙ ιιιοετάπιπάνπιι, 'ε ΜΜΕ Ιιετϋι·νέπ, ει!ιΙιιιπ 
ιοΙνιιιΙιιε!: πω· πιέε Ιιίιπωιωτ εΙΜΝοινόπ, νιι€γ 0€γόΙιΙιό 
ποπ ιποεεόι·τι. - Α' ιπι «ποπ Ιιππιιιιτ Μ1πτοιό56ι πωπω πι 
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68·γΙιάειιΙιει πιοΒιέπιππέ8, Ϊ8Ιἰϋ1°ό8 , 68 ι·ιιΙιΙ68 ιέΜιΙ 86ι·ιδ Ιππο 
πιιιιι·ιι Κοτνιπ Μιιη·68 Ή. τϋι·ν. 61-ιΙι!ι 6επιπιιτει, πει Ιιιι·τοΙιο8οΙέ 
νοΙπιέπει!ι, όι·ϋΙι ]6826ε-ν682€686πει, πε π6ιπι6Ι6π6Ιι , 6Ι6νεπειι 
ΠΙΘεό8θω8ϊ, ει: 1595-ιΙι!ιι πι”. 27-ιΙιΙι 68ειιιιιιι ρ66ιε ιιιιππ6π 
ΜΠϋππ868 π6ΙΙιπΙ Ϊθ]- 68 ΨΒΒΥ0Πνθ5Ζἱθ$έεΘἱ ι·6πό6Ι. 

Αιοπικιιι πιινοΙΙιοι;γ πιιππ ο' Μι τϋι·ν6πγ ει' πειστικ 
8ιι€πει!ι ιιΙι!ιοι·ι πιποΙιιτΙππ όιιΜ8ειι 6ΙΙ6π νοΙτ “πι”, πιοΙιπιιιι 
ι·6πό6Ι6ι6ιτ πι 6εγΙιά286τ868 6€γ6Ιι 68686ιι·6 Ιιιι6ι·]682ι6πι πεπι 
Ι6ιιοι. - Ε"6Ιιιι·είπτ «ποπ Ιιϋπι6ιτ Ε6πΙιπγιι·6 τοΙνει]Ι688ειΙ, ιππ 
ΜΒΜ”, και" ιπε58 Ιιππι6ιι6Ι 82οΙιοπ 68826Μινε !6ππἱ , 68 όΙγ 
Ιγιιπ!ιοι· ποπ ΐδ 8000$Ζωι.ί πιιπιει686π6π νειπ ιι6Ιγο, οι θ€Υ 
Μ286ι·ι68 6εγ6ιΙϋΙ 8ύ!γο8ίΕ6 Μι·πΙιπ6πγ €χειπάπτ ν6Ε8Βιι6π. - 
Πει επ 68γιιιία86τι68ιι6ι 86ιιιιιιι πιιί8 πϋπι6ιτ π6πι ιάτπΙ, Μπιο 
8686 686826π πιω πι6ι·86Ιιι68ιόΙ Γιιεε. π 6 ° ' Α 

ν68ι·ε ποιπ Ι6826π ΕΕιθ5Ιθ8'85 Μ πι6Β° πει ι8 πι6ιτιι6€γει 
πι: ιιοεγ 626π Ιιππωιι6Ι ιιι6ἔὶιπΙϋπΙιϋΖΕ6τπΕ 8πιιιι868 ΜΒ'ΥΘΠ ει' 
νειΙΜ8 πιτ ιι6ν6ΙιδΙ ι6ι·ι6πό 6”πέι2-6ΙΓοεΙπΙ68ι, ιπινοΙ 82 πι 
1647-ιιιΙιι 14-ιιιιι 68 1791-πιιιι 26-ιιι!ι ι6ι·ν6πγ68·πιιιιοΙε 826 
πω πεπι ΐ6πγί86,Ιιππειπ ο8ιιιι πϋ26ιι86ε68 '8 ιιοΙἔέιἱ τϋι·ν6πγ 
826Ιιι ΜΜΜ, ιπ6ΙΙγ 600 ιπιι€γιιι· Γοι·ιπτ Ιιιτ86%ειι πι1πτοιι6τι!ι. 

66. _$`. Δ' 69%ά]Ό88ά97'ό|. 

Ποιά” ει° νειΙΙιι8ι έΓ(ΙΒΜ6 Μιπι6ιι6Ιι Ι-ι626 8πέιπιιιιιιοπ ει' 
Ιιιιιι6]ο886€ 68 όΓι'Ιδπ€6586€ ἰ8 (ιπει€πει πιι6ιιιοπιποιι). Μαι :ιι 
επιιι6ι·6Ιι οΠγ ιιππωιιω 6ι·86πεΙι, ιπ6ΙΙγ6Ι "Μπι ιπά8πιι!ι Μινι 
ι·ιι, ν6Ι6ιπ6πγϋπ 826τιπι 6ι·πϋπ 868ι666Ιιπ6νεΙ, ο8οτΜΜο8 68 
8ποΙιπιΙππ πιπ6ιπ6πγε!ιοτ 68 ν6ΙΙο268οιιιιι 682Βϋ2Ι6ιτ. ΚιιΙϋπιι 
Με ίπιπΕΙιι·ιι ο8ποιπι ρθω ει ιιιιιιιιοωιωι ει' Μιν6Ι6ιπ6πγ, 
ιιιι·γπιιπτ ιό8οΙ6!ιι·ει, νιιι·628Ι6Ιιι·ιι, ἱἔ6ΖὅΙιΙ°8, 8οι·8νε16Ιιτ6, Καπ 
πιιι·686πι·6, 826ιπι6πγν68286Ιιτ6, πο8ποι·ΙιππγοΒι·ιι, ιπισιωθιω 
8ιΙ1, οι' ιπιπι 628 6Ι86 πιιι6ΙγειιπΕππΙι Ι:ϋτν6πγει!ι, 68 ιιιιιιι; 
ι·6ΒιιιΙι ιϋτν6πγιππόιπππεπ ιπππιι6ιΙι ιιι:οπΥπιιίι!ι. Βί1πΕ6€686Κ 
Π€Υ8ΠθΖθΠ πιππΜ!ιππ!ι πιππ86επ 8ιτει·ιπι ΐ8]νθ82!8868, '8 πει-π 
ι·626τ686π, πει π' ΜΜΜ Μιι6ι6ΙΙ6Ι νοΙτ ϋ8826Ιιιιιιο8οΙνει , πω 
ν6ποπ ιΠ0€68'θί65 νοΙτα). - ΑποιιΙπιπ ει' πϋπάιο886ει·6Ι πίνει 
Ιιιιπ νοΙτ πιιΙπόΙ6ιπ6π Μάο πρι» Ιιοι·Ιπιπ 6Ι826Ι68286ιν6π, ‹Ιἰο86 
Μάτια Τ6ι·6ι8πι ΜτιιΙγπ6πΙι π' πο8ιοι·Μπγοιιιιι 8 πϋπιῇο8οΜιτ 

α) Ι.έΒά Ηπ8ιπ Ι8ινόπ, Οοιπιιι6ιιιπτιπ8 πονιι8 ιπ δικ Πππ8:ιι·ιοπιιι 
ΙΙΙ. Μπι" 16-ιιιΙι οιίπι6ι, π'5Ιι6ροπ ριπΙιε Βοι!ό Μάιγ68 .Ιπ-ι·ι8ρι·ιιιΙεπιιπ 
0ι·ιιπιππΙι8 Π. τόπο '78. '79. 68 90-τΙιΙ-ι, οι 08682 όντε τοιῇοιιϋ ιι€πιπιπιι. 

ι 7” 



100 Ι. Ιίϋιιγν. ΒιιιιιοιιεΙι Θε Μπιτ. ΙΙ. τ. Βειγοιιιι6ιιι. 

ι1Μϋ2ό μι! ΜΙϋιιϋε ΜΜΜ τοπιάεΙόεο οπο, ιιιοΠγ ΜΜΜ 
τϋι·νότιγειέΚοιιι ιε !ιοΙοΠιο 36%, οι οπιιιει·ιεύειιεΙε ΜΗ @νότα 
πετοιιοεέιεειι εΠϋτΙϋιω. 

~ ιιιιεουικ ιέιιι·Επε2εε. _ 

Α· ιιιισΑΝοε ιιΑΖιιι>οιοΑιιοκιι ειΞιιτὸ ιιι'ιΝιιιιιιικιι€5ι.. 

ΒΙεϋ 8%ω!ια.<ω. 

θ Α ΙιιιιιιροΙειέιι·οΒιιιι!ι σ1θιει, Θε τιι8]ιιιι 56ι·ιό 
Βιιιιιοττο!ιι·6|. 

67. 5'. Α, ρωΙΙιοσεάρι·όΖ τάρω 6ι·Μοιπόσπ. 

ΟγιΙΙιοεεέΒοτι (Ιιοιιιιοιάιιιιιι) ω” ότιοΙεπιιιοιι τϋι·νι5= 
ιιγοἱιιΙι ποπ ιιιιιιιοπετ ότιιΙε, ιιιοΙΙγ ει: οιιιΙιετιιοΙι όΙοιόιδΙ ιιιιιιιι 
Γοε2Μεει να” σιτε ο2ύΙιό 16τε!ινόε ειΝιιΙ ιώνθιωιιιι ε!. Μοκ 
ιΜπι: 1) ὐϋπΜ£ε£ ιιιοι·τ πω: 52ει·ιιιτ, ιιιιΙιετ ιι' Ιιίιιιτει.ιεΙιι·δΙ 
ό8 πιοΙιιιιιΙι ΒιιιιιοτύεοιΙιτδι ιΜΜιιοειιιι πιοιιάοπιιπι, απο, ΙιοΒιγ 
επ ειιιΙιετϋΙόε Ιιιιιιτοτύετ νοτιεποιι πιιι€ει Μάτι, Γοιιγί8ϋ Μινό 
ιιγειιιΜιοΙ εΙΙειιΚο2δ 'ε ΙιϋΙεὁ ωιιω ΐειΙσιάτ επιιιιιιι άΙιιοΙι να” 
ΙιηιιιιΙειΒιι "Μαθε οεοΙεΙινόιιγιιοΚ , π” ΙιιιιιωιιιιεΙι ΜΗ Ιετιιιἱε. 
Βε ιιιιιέτ Μάι· όττετιιι: Με” επ ειιιΙιει·ϋΙέει , Με να” νόΙοιΙειι 
εεειΙιδΙ, πω, ΙεΙΜ επιιιιιιάειι€ ιιέΙΙιιιΙ, νιιΙιιιτιἱτιΙ: επιιιιο Με οι 
ἱἔιι2εέιἐι- Ιιιε2οΙει1ΜιτάειιιιΙι τϋι·νόιιγοε ιιτιιιιι, να” ΙιἱιιιτοΙοιι όπ 
νόιιοΙοιιιΙιδΙ $ϋττόιι8, €γιΙΙιοεεει€ιιιιΚ νιιιιιιι 'ε ιιιο€Ιιιιιιωιιιι παπι 
ΙοΙιοτ. - Μοιιιιέιιι: 2) πιο!!ιχ ασ οιιιΙιει·ποΙο έΙο26ιό! ιπερ[οικιαΣιια, 
ω" επτα ο26Ζιό £ϋτεΙιυἐε ά!Ιιι! Ιιϋυε£ιε£ἐΙε ε! ,· φοιτ νιιι6Βιιιι απ· 
ν6ιιγιιιιιΙι επιι·ιιιι ει' ΉιΙΙιοεεάιςΙιοΖ ιι€ιιγόι·ο νιιἔγἱε Μι·8γέτει 
ιιό2νε επ ΜνέιιιιιΗΙα ιιιο8: Μ” ει' Ιιίιιι€ονΒιιοΙε «πω όΙοτ εΙΙιιιι, 
ό8 ροιιιε Μπι νιιΙειιιιοΙΙγ ιιιιιε 2ετοιιιΕπιόιιγιιοΙι , Μιιοιιι οιιιΙιει·ι 
Ι6τιγιιοΙι ιθΙοιο «Μαι οΖόΙοποιι, @γ πιιιιάιι2οιιάΙωΙ, Ιιοιιιιγ ιιιιιι 
ιΙοιι ωιιωι ΙόιιιγιιοΙι Μοτο οΙΙειι οιιέΙ26 ΜΜΜ, - ΙιειΜι· σε Ικο 
ιοεοε, εεποΙειι, 'ε ιιγοιιιοι·ιιΙι τοι·οιιιιιιι6ιιγ, εότ ιιιιΜτ οειιΙι 
ιιιιγειι ιιι6ιιΙιειι όΙδ 8γϋιιι6Ιοε νιιι€γ Βέιιιι, ‹Ιε ιιιόειε οιιιιιοι·ι ω· 
Βετ νιεοΙδ , οεεοεοικιδ νοΙιιιι , - εγἰΙΙιοεεάειιιιΙι !ιοΙΙεεειΞΙι ιε ιιιιειιι. 4 



ΙΙ. Πτι. Α° ιεεεειιοεοΙιει ε6ι·ιό ΙιίιιιτειιεΙιι·όΙ. ΙΟΙ 

ΒεγόΙιιι·ειιτ ιόΙΙεΙιεΕ εεε·ιι ιειιιότΦωεε ειιοι·ιιιτ εε ειιιΙιει·ι 
6Ιει εΙΙιιιι οιι€Ι26 πιιιιάειιτιοιιιι1 ε;οιιοειι Ιϋι·οΙινόε 8γιΙΙιοεειιε 
ιιϋι·όΙιε Φει·ιοει!ι; Με), ιιιιιιιιεεεΙτεΙ νεΙεΙιιτ ιετ€γει·ε ιιεινε 
τοΙιεε εγι!Κοεεεε εεει·εϋιειιοΙε ΙεΙιεεεειι ιει·ιειιι, - ει εΙΙενόΙ 
εΙτεΙ όΙετ εεεε ΙοεοΙΙωάόειιεΙι ωθιειι ε: 1723-ιιιΜ ιι-ειιι Νότ 
νὐιιγοεἱΜι ΒιιΙϋιιτειιάεΙοιόιι6Ι ίο8ινε εε;γειιιιΙ Μνενε-- , ε' 
Ι'ειιιι (26'.6ε 85._Μ°.) πιοιιάοπεΙι εεετιιιι εε ΜνειιτειιΙ: πες: 
ιιο€γ ειιιιεΙι “Με , ΙεεεΙεΙι!ι Μπάση ΒϋτιιγϋΙεΙΙεεεἰνεΙ εεμιιι 
νόνε , ιιιεθ·ε εΒγετιιιΙ εΙόεεόμε εεεΙιϋιΙϋ Με Ιοεγοιι ε' Πιε 
τόιιτ , και” ΜεόΙιΙιειι' ιι€γειι , εε ιιι6ειε εεϋΙιεεεΙιερειι ΙιεΕϋ 
νοι!ιεεετι ΙιεΙεΙιιεΙ‹. Βε ιιιιισ5τ ιιιει· Με: Με” ιιενεεετεεει·ιιιι 
ε' εοΙιεειι6ετε ΙιενειΙιεεετι ΙιεΜΙιιειι εεευέ·Ιιοιι ε' εεΙιεειιδι εεε 
ρειι εεε!ι εΙ‹Ι‹οι· ΙεΙιετ τοπότε Μεινε ΙεΙιεε €γιΙΙιοεεεε-εεει·εδ 
]όιι‹-:Ιι πειιιιιτειιἱ , Ιιε ε' εεε ΙιεΙεΙοε , νειιιγιε οΙΙγειι νοΙτ , πιοΙΙγ 
νεΒ°γ πιίιιιιειι εεειι·ε, και” ΙεἔεΙεΙιΙι ε' Ιιι-:ΙγιιοΙι, ιιιϋιιοΚ, °ε 
ιιιοεεεΙιΙιετεΙτ ιεἔιιεΙι ΙιϋτιιγϋΙεΙΙεεἱνεΙ εεγειι νύνο, ε' ΙιεΙεΗ 
ιιιεεε εεγοι161Ι , ε' εεΙιεείιόιιοΙι πισω ιιιΙε]ἀοιιἱ1Ιιετὐ ιιιἱιιἀειι 
Με ΙαιΙεϋ οι Ιιοεεειει·ιιΙτε ιιεΙΙιεΙ, ιιιεεε ιιτειι νοιιιοπε. Κε 
νεΕΙιεεόΙ6€ Με ε' ιιι08εεΙιεει€ειτ εισιιιέεΙγ 6ιιιιιεεειιεΙι νεεγ οι· 
νοειιιιεΙι 'ε ιιιεεΜΙε εροΙό]ιιιιεΙ‹ νέΠεο , νε" ε' εοΜιεΙ όεειο 
Ιιϋιιετ6εΙιειι ιιειιι Ι6νὸ νιιΙειιιεΙΙγ 1ιοτεεεεΒιιεΙι Με 1ει·ιιΙεεε 
ιιιιεττ, εκει” νόΙετΙειι εεεΝιδΙ νεεεοπ Η, ε' εοΙιεείΗΠ Μπότα 
ιι6ενε τε·Ιιεε εγἰΙΙιοεεεἔιιεΚ Ιιϋιιι‹›ιόε6Ιιε ιιιει·εεπεΙιιι ιιειιι ΙεΙιετ. 

- 68. $. λ' εϋπιοΙσπ ιΜυέάεΙσπι ιεράΜΙ. 

Μινι»! ε° 8γιΙΙιοεεεειιεΙι ιειιιόττοιόεύΙιειι ιιιοιιάοΜεΙα εεε 
ι·ιιιι ε' ΙιιιιιτοΙειι 6ιινόόεΙοιιιΙιδΙ τϋττε'ιτι1 ειιιΙιετϋΙ6ετ εγἰΙιιοε 
εεειιεΙι νοιιιιι, 'ε τεεεΙιειιτειιιι ιιοπι Μια: ε' ε26Ιιειι ίοι·εύ 
ιει·εγιιεΙι 86ΙιεΙειεε ει·ιοΙιιιετε εεϋΙιεόεεε ιπειι ε' ΙιίιιιτεΙοιι ϋιι 
νάιιοΙειιι ιοεειιεΙι τοτιιιόειοιει, ωιωιειω, εε κωιιεειι ἰε εω 
τετιεει€ειιι. 

Α' εϋιιτεΙειι όιινωεΙειιι Με” εεοιι @μπει όι·τιιι!ι, 
ιιιεΙΙγιι6Ι Γοενε ε' νεεεΙειιιιιεΙε Με εεεΙεϋποι εΙεετεΙειιεΚ Ιό 
νέει , ε' ιοειεΙειιιιΙ ιιιεφειιιετΙ6Ε όΙοιεΗΠ ἱε Πιθ8ΐ082"ι2”ΠΚ. - 
Εεεε ]οχειιεΙκ ΒϋιιτεΙεπι ι;γεΙιοτοΙΙιετεεετε ε' ιιιιεετε Γειιγοεο 
Με, εειιι ε' εοΙοειει·ιιι6εεοτετ τεΙιιιιινο , ιιιἰνεΙ ε' Με εε ειδ 
επεΙε ]οεεΙ›όΙ, ιιιεΙΙγ νεΙόεεειοε ειέι·οΙιιιετ ΓοΙτότοΙο2, ι-ιεγειιεεειι 
εεει·πιεειΙτ , εοιιι Ιιεεει $ϋι·νέιιγειιι!ι επει·ιιιτ, ε' :Μπι οι Ιιει·ιιι. 
Με'. Β-ἀἰΙ‹ Μ”. 23-άΠι οείτιι6ΙιδΙ ΜΜΜ, οΙόεεόεεε ο!ιιιΙ 
εοΙιε εειιι εεοΙΒεΙΙιει, Ιιειιειιι ειτε ιιιιιιεειιΙιοι· εΙὸι·ε πιοιιό νεΙ6 
εεεοε ιιιεετάιιιεότειάε ειιι1Ιιεύεεε. εε Μ” ε' νεΙόεείειοε :εεε 



102 Ι. ΚΜ”. Βόιιιό2ιοΙι όε Μπιτ. ΙΙ. ι·. Βεγόιι!ιόιιι. 

ΜφιιαΜΜε ιε ει: όπινόόόΙόφΙιόΙ €ϋπόιιό όφΙιότόΙόετ ΜιιιωΙόιι 
πιό τόΙιόεεό, φόε ιιόΙιόιιγ φόε ίόΙτότόΙόΙι ιε εεϋΙιεόόόεόΙι, ό” 
φὶΜ: 1) Ι·Ιοεγ ει' φόμάφοιό:ιε ]ομειΙεπι Ιόεχόιι; φοιτ! επ όΙ 
.Μπι , Μ ΙιοιιιιϋιιΙιόι @εδώ όε ]οι;οειιτι φόεϊόφφΙ, φινόΙ ιοΒιιιι 
Μ! ιιόφ Ιόρ , ότόειιιΜαιΙ όΙιιι ιιόφ επιφιό; οι' Μπιτ οφ Ιιότφ. 
Μ”. Β-ιΠΙι τόπο 22-άιΙι ο2ιφόιιόΒ 3-άιΙι ροιιτ]ε ιε Μέμ 
εειιι φόειόΒγει. - 2) Πο" ει' φόειόιιιόιότότόε νόΙειΙόιιϋΙ , όε 
οΙΙγ ΙιἱπόΙόιι 16ι·1όφόΙι: ΙιοΒγ ό°Ι‹ϋΖ όΙόΙιότόΚιιειΙε εόΒόιΙόΙφό 
Με Ι`οΙΥόιιιοιΙιιἱ ΙόΙιόιότΙόιι Ιε8ιγόιι; φότι φιόδιι ροΙἔόι·ἰ φτω 
εόΒι1ιιι όΙΙοπιιιιΙι , ει' Με _ῇό τόιιόπόΙι ειϋΙιεό€όε Γόιιφι·τόεει νό 
εόΙτ ϋιινόόόΙικιϋιιΙιτδΙ φιιιτΙσιτΜιε ΙόφοιιιΜτιΒ, φίΒ ει' Μινό 
τΙόΙόφ ΙιόΙγότ Γο8ΙεΙ. -- Β) Πο" 6ιινόόόΙφιιιιΙι ]οεόνιιΙ όόόιΒι 
όΙ]ϋιιΙι, Με φόμιίφόόπι€όευκιΙι πω; φότι ΜΜΕ φόεεεϋπτό 
Μάη ότόειαΙιΙιεΙ εφε, ΙιοειειιιόΙΜε Ιοιιιιό, φόΙΙχοι Μπι! :Πότ 
φόεεόΕπόΙκ ότόΚ Ιϋτνόιιγό, φἱιιά ραΙι€ Μάτια Μ". Β-6Πι τό 
εεόιιόΙι 21-άιΙι οιίφό τιγἱΙνόιι ΠΠΠιιιό2. - 4) Πο" ε' φαι 
Μφ:ιάόε όΙό$ϋιιΒότ, ειόφότφιιιιΙιότ, $ιιωόἱιιΙ‹ όρεόεό8, νιι€γΙό8 
ειΜΒΒ ]ύεεόειιιιιΒότ όι·άόΙιόΙ]ό. Μοπιάόφ: ,,νει;;γ ΙόμΙόΙιΙι ιό 
ειόΒειιιΙιιιι"; φωτ ιόΙΙόΙιότ ει, ε2ότότότιιόΙι τότνόιιγόιιόΙ Γοενόει 
όφΒόττότειιιιΙιιιεΙ‹ όΙόιότ νιι8·γοιιιιιιΙι όΙόΙιο τόφιι ΙιϋιόΙόεόΙι Ιό 
νόιι, ιόεεόειιιιΙι φόειόφιι66]ειιιεΙε φόόόΙόεό εΙΝειΙ ει: όι·ότιγιιόΙι 
ιιόφ ε2οΙφΗιιιιΙι ω, σε ἱἔε2εό8οτ φιιιάιφόΙΙιιΙ όε ει' ειοι·οε 161· 
νόιιγ0, Μτφ. Φιν. Β-ιΙΠι τόεεό 22-ε!Ηι οιιφότιόΙι ότιό|φό 
ε2ότιιιΕ ιε, φόΒι ιιόφ εόι·τιι1Ιι. - ΒοοεϋΙόπιιιΙι φόφείφόόόιό όΙ 
Μπι, οιιιιόΙι ΙιειΙόΙει ΒόοεϋΙότϋιιΙ‹ φόμιι·Μεότει εοφ αΙ!ωΙφειε εοφ 
εφ1!ιεόεόε όειΙιό2 πιόφ Ιόνόπι, εφ όπινόόόΙόφπόΒ ΗΕ “Μ” 
Γοη;ό _ιο;;όνιιΙ όΙιιἱ εοΙιει εόφ επεΙΝιά. νόότό 5) εφ όπνόόό 
Ιόφ ΜΒΜ Φϋι·Βόιιό οιιιΒότόΙόε Βϋτι€όΙόπεόΒόΙιόι ειοΜε φόε 
ποπ ΓόΙτόιόΙι εε φόἔΙιἱνιιτιιιἱ: Πο;" ιι° εότόΙφότ ΙόεγεΙ›Β 'ε 
@Μι ειόττόΙ όΙΙόνοπιιιιιι ΙόΙιόΒόΙΙόιι Ιό;;γειι. Εε νόΙόΙιιιιι , φἱ 
νόΙΙιοεγ ιι' Μό όε ότόε2ειΙι ιοεει οειιρόιι οεειΙι ει' ο2όΙότόεΙιόι 
ειιιΙιεό8όε όε2Ιιό2ϋΙιτό κόψω; φίεΙόιι οι' εότόΙφότ ΙόεγιιΙιΙ› 
εεόττόΙ όΙ!ιάτίτιιιιήιιΒ, φιιιόιιιΜιε ει' φόἔ!όφιιὸόιιόΚ όΙόΒόι·ό ιο 
ΒιιιιΙι πιόφ ΙόΙιότ. ΑΖοιιΙιιιιι φἱνό! επ φόεΙιφότοεπι ι€όιι πιο 
Ιιόι: νειΙΙιοπι ΙόΙιόιόπ-ό, όε ΙιόΙοι·εόεοε νοΙι-ό ΙόεγόΙιΙι ειότόΙι 
Με πηιΠιιι ? όιόιι ιιιοΙεό ἴόΗότόΙ 'ε !ιόΙΙό!ι ει' |όΙΜιειιιότό1ιιόΚ 
ιτόΙόειόΙιότ ιιιΜΒΒ , φἰιπεόφ ει' Ιιι1Ιεδ τότνόιιγειόΒόΒ ἰΙΙό8ἱ; όε 
νιιΙ6]όϋφι Ιιέιόφ. Μ”. Β-όι!ι ι·όειό 21-ιΙΠι όε 22-ιΙΠι οιίφόι 
κιόΙι τιιιιι1εόΒει εεότιιιτ Γόιιγίιό τϋι·νόιιγειόΒόιιιΙιειι εποιοειφ Φό 
Ι‹ἰιιιόιΙ›ό νόιόπιι κιόφ ειο!ιοΜ. Υ 

Πει φιφα φόότόφεόόιόι φιιιά οπο" ίόΙτόιόΙόΙιιιό!ι ροιιιοε 
φόεΕπιτΕόεάνόΙ 6ιινόόόΙόφ ΜΜΒόιι φό8ιόΙι, νε!όφιιιτ φιιιι!όπ 

ο 



Π. ΕΜ. Α' πιει8·έιποεο!τει ει5ι·ιό ΙιππτοιιοΙιι·όΙ. ΜΒ 

ΜΜΜ, π" “Με ιπἱπὸοπ ΙειςΙιιεεΒιι Γεπγιτό Ιιϋπιει6ειὅΙ ἰε 
πιοπι, ει' πιιπτ θα Ιιιιι·πι. Μ”. 3-ιιιΙτ ι·έεπιποΙκ 21-τΠΙι οιίιπε 
νιΜεοε επι:ινιιΜιιιΙ ιε ΒιπγιΙιιιιΙιο2τειψι ; οΙΙι-ιπΙιεπ Με νειΙαπιεΙΙγιΚ 
ΓοΠειοΙι·ο επιπτεπέπι:Ι6ΜιειΙ νει8·γ νόιΙιοεοπ πεπι ππγοΠ, “Με 
πιιι]‹Ι ε2ιἱπ$ειιἱπὰόΒοε,°ιπιι]ιὶ νι5τΙα-:ε ΗιΙΙιοεει3%ει «πι. 

νόμο Μπι Μπα ΐοΙοεΙεεοε Μ πιτ ιε πιοωοἔγε2πἱ: 
Ιιοεγ πϋπτεΙοπ νόιιοΙειπ ιοπιινιιΙ , ιπιπά ει' τοι·ιπέειεΗ ι€ιιιεόπ 
επει·ιπτ, πιιπ‹Ι Ιιέτιπ. πι”. Β-ιιἰΙι τύπο 24-πἰ|ι οπιπιόπιι!ι νι 
Ιιιεοε επενειιπάΙ Γοενέει, παπι οειιιι όπιππΒιιπΙιπιι!ι, ΜΜΜ ειπ 
Ιιει·πιτειιπππιιΙι ότιιΙιπάΙιεπ ιε ε:ειΙιιιιιοπ 6ΙΙιετϋπιι. . 

69. 5. Α' ρι|ιΙΙ:οσεάριαΙι ΙειΜπὐ/έΖο /α]αι. 

Α' ΜΒΜ ότιοΙοιπποπ "κι πγιΙΙιοεεύε,ιι' ιπἱπτνιιΙιιΜ να” 
όπιπιιπέπει!ι, πι” οιπΙιοττάι·εόπιιπ όΙοιότ πω οΙ, ϋπΒγἱΙΙιοΙιἐε 
κι (ιιιιτοοπἱτἱιι) Θε εΖοτοε όι·ωΙοιπΙιοπ να! €γιΙΙιοεεύει·ιι, έ·ε οι 
ἱειπόι, ει' ιπιπτ να;" τιιΙιΜε ιιοιπά]άι·ιιΠ να” ποιπ , τοΙιΙ6εγι! 
Ιιοεεάει·ει νιι€γιε Ιειτοτειι€ι·ει π) (Ιιιιι·οοιπιππι) Θε μπειτε 'ε Βεγ 
επει·π €γιΙΙιοεεάπτιι (ΙιοιπἱοΜὶπιπ εἱπιρΙεκ) οειΙιΙι. - Αι επιγ 
επιππ νειΒιγιε Ιο8ειοτοεΙ› όι·ιεΙοπιποπ νωι 8γιΙΙαοεειιεπειΒ ιειπότ 
ιϋΙιΙ› ιιΙοεπιιι!γιιι νιιππειΙι. Νονοποιεπει·ιπτ ει' ιπο8εύτιιΜ επο 
πιι€Ιγο!ι ΙιπΙϋππιι€Ιοεύ8όπω πόροει ειΠγοεπ εε Ι462ϋπεό8·οε 
€γιΙΙιοεεάπτει (ποιπἱοἰὸἱππι ςιιιιιἱἱἱοπιιιιπ οι οοιππιππο) οειΙΠι, π' 
ιπιπι τ. ι.ινιι€γ οΠγιιπ εποπιι€Ιγοπ πόνοιιοπΙι ει, ΜΜΕ ειπώ 
ιπότε ει' τϋι·νόιιγ πιοΒιιιοπιύπγεϋπίτοιτ Ιιιιιιιοιόει τοπιιοΙτ , να” 
ροιΙἱἔ οΙΙγιιποπ, ΜπεΙι εύτε!ιπώτ π' »πωπω ιπἱπιΙοπ πετώ 
πγεΙιΙιίιόε ΜΙΝΙ ΜΜΜ. 

Α' ειιΙγοεπ 8γιιιιοεειι€πιιΙι ιϋτνόπγοἱπΙι επει·ιπτ Μι Πι] 
ιέ]8 νιιιι;γοπ: 1) Α' ι·οποππγιΙΙιοΜε (ριιι·ι·ιοιπιπιπ), ιποΙΙγει ει: 
Μπι οι, κι επι1Ιϋ36ι, ιπιπιιιιιιιιι Η), πιπιιεΜι·εύτ, τεεινότότ, νει" 
ιιιέεΕι5Ιο νόι·εύΒεε τοΙιοπάτ ι€ΙοιόιόΙ πιεείοειήπ , πι” από! 
πιει;Γοεπιιιπι ιϋι·οΙιειικ ΜΗ. - 2) Α' ροΙ€ειι·ι Μι·επειι€πεΙι 
ΜΙΙϋπϋε ότιιιπιιι πιω πιω ειοιπι5Ιγοποπ εΙΙι6νοιετι πγιΙΙιοεειι€. 
ΙΙΙγεπ εποπιύΙγεΙα επ Ι'723αΙιΙτ Μ”. 11-ιιΠι ιέ€8ΖΕΙω ειι-:ι·Ιπτ 
ε' Μινει!ιο2ΒΙι: α) Α' Ιιι€τεποπιι5!γεε, ΙιἱτέΙγὶ, Ιιει·πΙοϋ Θε νότ 
ιποεγοι τϋτνόπγε26ΚεππεΙι πω, π' Ει62πιιοΙοεεόπϋ ΜρωΙιι 
ποΙιπειΙ‹ ιἐε επει·ιειοε ο€γοεπΙοτοπποπ ω8]ιιι, ει' Μι·ει!γι, Μποτ 
ιεριιππ εε ποινιιιοτειιι€ι Μπι επιιιοι·οΙι, ω: οι·ειι58Ιιιιτόι, ει' Γό 
ιερειποΙα, ει' Ιπι·άΙγι ίὅ- ιἐε ιιΙϋ€γἱἔιιπ€ιιτ6, ιπιάδππϋπιπιιιιιΜιοπ 
ιϋι·νιι3πγεεεπ ΐοι·ποΙ6ι!πιιΙι. - Ι›) Απ οι·επέιι;ΜϋΙ6εοπ ]εΙοπιιΞνό 
τει-Νοκ , οι·ε2εΞεπειΒγοπ, Θε ποιπεεεΙι πϋνοτειΒΙιεΙ ι€ε Ιιάιο!ε 
πιἐρόνοΙ επγιιιτ, πωπω ει: πικάπ να” νιιι·ιτιοεγο ιηϋΙ6ε6 



Π!!! Ι! Κϋπνν. Βί!τ1το!!ο!ε 6ο Μπι!. Π. τ. Εενο11!του!. 

το , οι' τότνοπνοιο!εο!κι·ο, 6ο εοϋ!κονοκιν ]ο!›!›έιἔνο!‹ οο πο!εά!ε 
πω! !ωτοτιο! !!!οεοροπεύεοΒ Μια! ωπωισσ !›!ι·6ἰ νἱοοἔἀΙοτο!‹ 
το, πω· Κειτοποοοεεο! παπά!! επιτιοΜετο Πωσ , νο” !!!νοιι 
!ι!νο!ο!οε το!ο!ο!ψοη Γοτεο!οι!6, να” ποΜ·6Ι ν!οποτότο επο 
πιο!νο!‹. νομο - ο) επ οτειο%ν!1Ιοεοπ ρεπεε2!!ον!5Β. 

Τονο!:Μ ω!πι!οιπιοπι11 πω· !ι6οϋποοεοε, ω!! ει!!νοοϋ 
€ν!!!κοεού;;ο! ικιο8 Γο! !ο!ιο! οεπιπι!: 1) ΑΖ Μετα ο!!ιοΜι·ο 
πω!!! πι6ά!έι·ο ποιον!» !ι1!ο]ι!0Ι1 !πιι!ιι!ο!!16! , οε πιάοιιο!‹ πω!!! 
οεο, ροτοποεο!ειψι , να" Ι›οτ!›ο ϊοἔοὸοεο ιιιο!!ο!! ο!!εϋνοποιτ 
ἔνὶ!!εοεεεἰἔτο. - 2) Α: Μο! ο!νοτο!οηε!‹ ππω!ει!! Εο!!!π!νο 
οτδοΖο!εοο το", ιηοτο€, έ!!ονο!!‹ϋ!!οε , 6ο !εϋ!οπϋεοπι ο' !‹ἱει!ο 
!!ο!ιτο Μονο οεοοεοιπ!! Μτο!ο!, οε ιιιομοι!-ο!ϋ2οε Με! οει!εϋ2 
Η!!! €ν!!!ιοεοοετο. 

νομο επ οτϋεωι!κοε €ν!!!εοεοάΒ·οτ πιοε !ιο!νοεο11 Μ! Ιο 
!ιο! νοοιο!τοε!οε κοπο", οε ο2οπ!‹ἰν!1! ΜΜΕ!!! €ν!!Βοοεύετε 
ΜΜΜ!. 

Ό Πο" ο' !2!;οτεέ8τπι!ι !ώριο!ο!ιοι !ϋτνοιινο!η!‹ ειοτ!ω ο' το!1!έε 
νο!" !ο8ο!έ!›!› οι απο !ϋτο!ιοάδ ειέπάο!ι ειϋ!ιεο€οε !ό€νοπ, πιὶικ! Κάτω. 
ιών. 1··8ὅ ι·έειοτιο!ε Ι5-ὰ!!‹ οιίιηο, Μπι! ροι!!ε ει: 1548-ι!!!ώ τϋτν. 4θ-ὰἱ!‹ 
όριο!!! Β!ιοιινΙῇο. 

Μ) Α' τοΒοπ€ν!!!‹ο!όοιιοι!α :ποπ Μοτο , πτο!!νο! ει' οεοοεοπιδηο!ε 
ο!οιο ιη!ιι‹!_ῇέπ ειϋ!οτοοο πιο!! Δον!!! ά!το! ο!νο!ο!!!ι, οεοοεοιπ!$€ν!!!ιο!έεποΚ 
(!ηΓωι!!ο!ι!!υπι) οιο!εοπ ιιονοι!οτυ!. - Ειοη Βοποεπο!τ!σοη οι' Μοτο!! 1ο 
τοπιοπο!ι 'ο νο!όοἑΒέιιο!‹ (οοτριιε ι!ο!!οϋ) Μηνοιποιόεο !α!!ϋποο πιο!ιοιοο 
;ο!ι!‹ο! _!άι·; τηοτ1 ηα!νο!!ιοΒν ο' εοποειτο!!τιο!‹ !ώριο!ο!ιοι ποπι οεο!ι οι 
!ε!νέπιΜι!!!κ πιο8, Μ" ει' οοοοεοτπϋ ο!ονοηοπ ει!!!ο!οπ, Μπιουτ οι 5ο, Μ" 
οιινῇοἱιιο!ε απτο Μπι! "πιο" Μενου ο! : ει' νομο !ιοεν οι' !›ἰι·όιιοι!ι ο' ἔσ 
ποοιιοπ !οκοπιέι·δ! 'ο νο!‹ῖεεἰἔέι·ό! οεο!!πι1ο!!ω1 0ιιι!οπτιάιη·ο !ο!ιοεοοπ, Μπι! 
ο' Μ! Βϋτ!1!πιιοηνιιο!‹ νο!όεά€ά! !ο!_ῇοε υειρΓοπντο Μ!! !ιοιη!ει ; ει' Μ, πι! 
νο!!ποεν ει' ο5οοεοπιδ !ιο!!οιη ἰο ειϋ!ο!!ιοτο!!, 65 Μ ο!ονοποπ ε:ϋ!ο!οπ νο! 
ιπι Μ, οι!!!έο !ώ2!τοπ, Με! οι στη!!! Μάο!ωο! εο€οάο!οπι ΜΙΒ!!! !ορτέ!‹ 
πιοε , ε!!! ΜΜΜ εο€οι!ο!οπ1 πιο!!οπ !ε οιην!έπει!ε 8οποοπο!ο!ο ΜΒΜ!! ὶε 
ο!νοει!ιοτο!! , - Με! _Μι·ιι!νάπ, Μ" !ϋ!1!ιιιν!το ο' Μπό οι!!!ωοΒοε τωιύ!ωτ 
εοφ !ο!!ιο! , 6ο εο!‹οιοτ ει' οεοοεοωδπο!ι οιιγμ ε!ποοοιι ΜΜΜ , - “αιτιο 
ειο!οεοπ !'ο!οττο πο" πο!ιόιοοεο!ε!ιο! νο8νοπ ο"Βο!εϋινο. Εενοο!τάπ2 
ει' ν!ιε€εἰ!ο!!οι! ίοε!ει!ειιοο!ωι!ό !:!τόπε!ι ο` οιο!το οει!ώι!!! ειο!ἔά!!ιοτιιο!‹ 
οι οιινάπο!ε "Έν ει!!!οετο! "Μάο ποηιο!ντιο!ι έε ει' πο!ει!ίιι·ι Γο!!ο!!ιοΙδ 
Μπύ!Ω18!ε νο!!ειιεἰεο, ο' οοοοεοττιό τοοτοοε!‹ο_ῇοιιο!ε οι·νο8! ειοπιι·ονότο!ο, έε 
ει' ει!!!6ο πι!ιπ!οπιιοιη!! !ώι·ϋ!ωοπνο!πο!ι ειοι·μ!ιτιπιε !‹!τινοπιοιοἰεο. 

"") Τϋι·νοπνο!τι!ε, ο' Βέι·ιη. Μ". 1-5!! το5ιοιιο!ι 14-ι!!!ι οιίπιο, 
οι Ιθ25-τ!!Μ τών. θ-ι!!!α, έο Ι'72Β-ά!!Η Μ”. !!-ι!!!ι έμιιοΙο, ο' το!ιοπ 
ἔν!!!‹ο!έο !κϋ!ϋυποπιο!πο!ε !οϋ!ϋπτιονο!ιοι οἀιο!‹, ί” ει' δωΙ6κω ο!!εϋνο 
το!! €ν!!!εοεεέζοι ο!νοι- νο8γ οιινοἔνὶ!!εο!έοπο!κ (ροιικ!- νο! πιοΜοΜ!ιιπι) , 
ει!!1έΜ5!έτεοΠ Βέωιε!έτεοι :ΗΜ ο!!εϋνο!οτοποτ £οη- ναι” !ο!οεο,%ν!!Κο 
!έοπο!ε (πιειτἰτ!- νο! ιικοτ!ο!ά!ιιπι), 'ο οι' τοε!;νοτο!ιοι έε οινο!!ει!ωτ οττ!ο!ι!δ! 
τοετνοι·ίΕ νοἔν ο!νοΠΕ·ν!!Κο!άουο!ι (οοο!ε!ο Μι!ι·ιιπι νο! οοπεοιπΒιι!ποστυπι) τιονοιι . 



Π. Μ. Α' ιιιιι€ιιιιοεο!ωτ εύι·τό Βιιιιιοττο!ιτόΙ. Μό 

'70. 5. Α' "6ΙΙιοεεάρ Ιιιῖπ£ε£έεε. 

Α2 6ιι€γιΙΙιοΙάειιιιΙι Μιιιιοιόεο, Ιιιι ιιΖ ιιιιγο!ιο2οι Γοθο 
ιιιιιΙιει ιιιιιιιτ , 1ιόνοιι 520Βέ8 ειοι·ιιιτ ει' 8ιειτοεεόμε 1ειιιστόειιεΙι 
ιιισμιιειιιιιιΒιιΙιιιιι Μ; Μνόνε ιιιιιιιιειΖιιΙαιΙ, Ιιει νειΙιιιιιι εΙιιιο16Ιιο 
ΙγοιΜεΙι6Ι, - ιιιεΙΙγοι, ιι·ιιιιιιι Ιιἐτε6ἔ ιιιιιιειάνιιιι, ει' νοΙιιιι!ι επι 
Μο” ΙιὶιιιιεΙοιιεύ€ιιοΙι ιΠιιιιίιάειι "Μι ιιιιιιιιε·ιιΙιοι· ίοΙιειιιιι 
ε2ϋΙιειι€, - Με νοΙιιει ιιιοΒ ιιιιι€ιιι; ιιιινοΙ σ” ιΙΙγιειιι οΙιιι6]6 
ιιοΙι τείνοΙΙόιο Με" ιοΜε €οιιοειιοΜ ιιοιτι Ιόνιέιι, νιιιιιιιιιιιι Μπι 
ιιιι 1ιιιιιτοτύε Μιά νοτιιι, ή" Μπα: ει' ιιεειεεειέ€οε τοιιιοιόειδΙ 
ιιιιι€Γοε2ιιιιιι εοιιιι Ιειιοι. - Α! ιιιἱ ρθω κι 6ιι"ιΙΙιοιάει·ιι Νικο 
Ιιειιι€ετ Μπι , ιιιινοΙΙιοε;γ ει' ΒιιιιΜόειιεΙι ΓύΙεΙιιιε 6ο ν68τοιιιιιι 
Μειι ίιιιιιιιΙι τϋι·οΙιε66ετε €3επϋιιίιΙ εεοΙ€άΙιιιι , ιιιι ΐοιιγιιΒ Μπι 
τοιιέε Μό ι·οιιιι τιιιιιιοεοε ιιοιιι νοΙιιιι; ιι€γειιιιι6ι·ι , Πει νιιιιιΙιι 
ιιιιι€ιιτ Μάι· "Με τοεειιιειέἔιιΒἐιΙ, Μάτ οΙιιιι6]ε ι;γειι€ιιΙιε6€6 
ΜΗ 'ε ιιιι€Ιγ Ιιιιεοιι€ειεΙιόΙ 6ΙοτέιδΙ ιιιοειοε2ιιιιιι ιριιιιιιοιιιιόΙι , ει' 
Ιιϋ2ΙιιιιιιΙοιιιιιιι!ι ο8;γόΙι Μπι ιιιιιιιιιτι Βέττα , ιιιιιιιειιιιι Μ" οι 
οΙΙιιιιιι ειιιΙιοι·ι ΒοιιιΙοε ΜΜΜ Με! νεν6ιι, επ εΙεϋ ε·εοϋιοιι ιιιιιγειιι 
ιθιι‹ι πιιιιτύΙ«ιτιι, α' ιιιέεοιΙιΜπιιι ροόι€ οι·νοεοΙιι·ιι Μπα. 

Α' Ιειτοι·εάεοτ νιιΒγιε ι·ιιιιΙύ-εγι!Ιιοεεύεοτ 1ιάι·ιιι. ιϋι·ν. 
1-εδ τόε2ιέ·ιιοΙι 15-ιιιΙι οειιιιο Ιωι·όΙιΙιοΙ νιι8ιγ ΙπιτόνιιΙ Ιιιιιιτειι; 
ιιεο!ι ρειιι€, ΜΒ ΜοτειιεΙιόΙ να” ιιιΙιΜεΙιόΙ 6Ιϋ ιιι·ιιιΙιιιι Μει 
ιιιιιιιιι ιιιι·ιιιιιιιΙι , Ιιιιιιιιιιιι ει 1548-ιΙιΙιι 49-ιιιΙι όε 1598-ιιιιιι 
29ιΙΠι Ιϋι·νύιιγάΒιιι:ιιιιιιιιΙι επει·ιιιι ιιίνειέΒιεΙειι!ι06ύειιοΙι επιιιιγ 
@Με ο8ιειιο!ι; πι” Ιιιιιικ-ιι6ει ιιιιιιάιιεειΙτιιΙ οι 1728-Ιιι 12-ιιι!ι 
τϋι·ν6ιιγο2ΞΙιΙι ιιιωι ιιι6ι·εύΙιΙειιι Ιιιιιιτειόει·ο νάΙτοιτειιοτι. ι 

Α' ΙοεεΖοτοεΙι όι·ιοΙοιιιιιοιι νεα 8γιΙΙιοεεύεοι ιϋι·νι5ιιγο 
ω, ιι. Ε. 1-εθ τόπο 15-ιΙΠι ο:ἱιιιέιιοΙι ιιιιιιιεύειι ε2ετιιιι, ρε! 
ΙοεειιΙ, ει' Ιι6:ϋιιεθΒιοει ιι€γιιιι ιιιιιιιιοιι ιιιεἔΙιειιιὸιιγεΙιΒἱιόε ιι6Ι 
ΜΗ, ιι' ειιΙγέιεΙιιιι *) ρθω, ιιΖ 1'723-‹ιἱΜ 11-ιιιΙι ιϋι·νι-3ιιγο2ιΜι 
ει·οιόιι6Ι Γοἔνιι, ει' νόΓ8θ8 ί26ιιοΒ ΒϋεοΙεόΒόΙιε2, να” ει' ιιιι-:€ 
€γιΙΙιοΙτ επιιιι61γ ΙιινιιιιιΙιιιιιιΙι ροΙοπιιιοι ιιιόι·εύΙιΙειιάδ ιιιει;!ιε 
ιιι6ιιγοιι!ιίιόεεοΙ, ιέε α' ΙιίιιιιονδιιοΙι άιιένιιΙ ΒιιιιιοιἱΙι. Α' ιιίιιιιι!ι 
Ιιιι·ειίΒα ει' ιιιεἔιςγἱΙΙιοΙτ εισιιιόΙγιιοΙι ϋ2νεἔγὸτε ό8 ἔγετιιιοΙιεἰ 
το πω. - Αι ιιΙωιι·ειι-εΙΙιιιΜτοπε, Θε ει' Ιιιιιιιωτ-εΙΜινετύε 
ιιι6άιιιιιιιιΒ ΒιιΙϋιιΒΓ6ΙοεόΒο ιιιιιιιιιιΖειΙκιΙ 86ιινόιιγοιιιΙι ειστιιιι ει' 
Ιιιιιποιόετε κόπο Βι1ΙϋιιΙιεόΒοι ιιοιιι πω. ι 

ΑΖοιιΙιιιιι Βιμ” ει' Ιιιιιιιονότ τϋινόιιγειι5ΙιοιιιΙι ει; Μ Μιο 
ΙοΙτ ιϋτνἐιιγΙιοΙἱ ι·ειιάε:οι·ι1 Ιιιιιιιοιόε Μιά νωΙιε586Ιι , ιι' Πιτ 
ν6ιιχΙιο!ι ι·οιιόειοι·ιι ΒιιιιιοιόεοΙιτϋΙ ΐοιιιι οΙδιοτιοειιοιτ τιιιιιιιι 
εσιιι ειιιιιιιιι, ει' ΙιϋιιιειτιιεΙι` άΙΜι3οι]άτιι Μεινε οι ΜνιιιιιιιιιΙα 
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ιποε: πο” Βϋπιοπο ππὶπά εοποειεάἔοι·π τπἱπι! ιοτιοι·ο Μονο 
$ϋΚοΙοΙοε , νεοΜε "πό 'ε έΙποΙ‹ Μ), 6ο αείτογιέτο πο:ινο ΕοΙ]οε, 
πΚόνο1ΙαοΖδΙοε επ άΙΙονοΙΙοΙἱ ἱποεοΙΒοὸέεπο!: ***) οεοτο$,ιποΙΙγ 
ποπ π' ΜΜΜ” πωπω 1ϋτοΒοάοε ΑΜΙ Μάι· τέτ8γέτο Μονο Μ 
_ῇοεει-5 ΜΠΕ , Μνονο , οποει τοΙ]οεο‹Ιοεπο πποπτ Μπτοπ ΙοΒγοπ. 
Α' νοΝτοε,νο€γ τοΙ]οοοποεπο ποιπ τποπτ €,ηπΙΒοεεέε, ππἱνοΙ τότ 
νοπγ »ΗΜ πποἔποἱπτοιοπ πϋπιοτοεο πὶποοοπ, π' Μι·6πο!κ πϋΙοε 
ιποτεοΜοεο εποτἱπΩ Βϋπτοτ$οτἱΙ‹ , π' όί]ΠποΕοεποπ πιἱπἀππἐΙτειΙ 
Μι·ππ. Μ". 3-‹Μ τόπο 5-ὸὶΙ‹ οιἰπιοιτοΙε οτΙοΙιποΒΒΙ ο' νοΙΚοε 
ΒγἱΙΒοεεέἔΒιιπ ὶε ποΙγο Ιονοπ. η 

νοοτο πιοε ω εοπι Ιοειοπ ίοΙοεΙοοοε Μ πιοΒοτἰπΒοπὶ: 
πο" ε' ΐοπ (36. δ.) ιποπάο1ΙειΒ εΖοτἱπτ, £ϋτνοπγε2οΚοἱπ!‹ π' 
εγἰΙΒοεοέεπεπ ιϋτνοπγποΙἰ τοπάειοι·π πϋπ1οτοεοτ οογοιΠ1Ι οεπΙ‹ 
π' Ιομποτοεπ οττοΙοπιποπ νο” ,ςοποεποπε2οτ26ποΒ Μοτο 
τποπάποψά!τ, Βϋνο$Βοι(›Ιοε πο” π, νοοποποάοε Μπποπ Μπό 
νο0οπ ἔγἱΙΒοεεέἔοττ ο8γοάϋΙ οεοΙ‹ ω, Μ π' πιο€ἔγἱΙΒοΙ£οπ 
ΜΜΙοε εοΒοϋ ο]$οιι, π” Με πω) ΙιοΙάΙοε εοποΙε ο]τοΙΦοΙ‹ ι·ει]ιο, 
Μ οι οΙεθ ἰΙΙγοιοπ εοΒο1 ο_ῇτο1το, πει ροιὶἰαέ ει' εοΒοΙ‹ ΜΜΜ Μ 
Ιϋπνονο οο·γϊΙκ εοιπ νοΙπο ποΙάΙοε, εοπΒἰΕ εοφ Ιοποεεοπ ΜΙΜ 
ΙοΙ Βϋπιοτπἰ. 

') Α' οίι!γοεπ ΒγἰΙΚοοοό€ ππ_Μππ , Μπι Μ". 1-οδ κοπο Ι4-ὰἱΙ‹ 
οιἱπιέποπ ιππιῖεέΒ·π ειοτἰπτ, ο' πίνοο8·τοΙοπΚοποειιοπ οεοτοΞ ποιο νοΠ 
οιάπτΠνο. 

") Τπι!όε νιιοποιἱοΙι ω Γοπγίιό αϋι·νέπγππΜΒΙ Μ ιπιιπΜ]π °2-6Πι 
τοοιόποΕ 28-τ|Πε 6ο 8Ο-ὸἰΙι β-οΠπιπ πιτ τππίιμι : πο" π' €γἰΙΚοοοέε ΗΜ· 
νέπχΒο!Ξ τοπάοιοι·ϋ πϋπιοιόεοπο!ε οεπΙ‹ πω” Μια:: πο!γο, π, π' ΜΜΜ” 
έΙποΙώΙ, 6ο ο8γειοττπἱπιἱ οΙ16πέΙνο (ἀο!ἰΒοι·πιο) νοΠ Μένει, - ει: οΙπϋΙιο 
Μ” ΒϋπτοΝοπ :ιι οΙδτο ΐοττπΜπ 'ο οιδι·ο οΗϋΙαο¦οΙΙο$ (ρτοοπιοὰἱτεπιιιπ) 
οτΕνο. νόιο!κοποοο1 Κοτνἱπ Μέ1γέε θ-ιΠΚ το”. 5Ι-ι:Μι, 6ο Π-άΠι ιΠέει!ό 
Ι-οδ 06”. 82-ᾶΠ‹ έ8πιπαίππΙα ο' ειονοπο ορίΠ : ,,Ηπ ΜΜΜ, οΜι·ιποΙΙγ 
Ιαπ- όε τοπόΒοΗ ειοππόΙγ!έ8γοπ,πιέει οΗϋΒόΙνο (ιὶοΙἰΒοτεΙἰνο) πποεεγΗ 
ΜΗ: ιπὶπὸοπποπιπ ν·έΙτοέΒ·πο!ι ΜιάτέεάνπΙ 6Ιοποεεόπ ιποε.“ - ΑιοπΒππ 
1) ΠΒγοπ Μι·τπ. Μ”. 1-εό τόειέποΙ‹ 15-άΗι 6ο 2-ιΠ!ι ι·οοιόπε!ι 4Ζ-‹Π!‹ 
οιἰιποἱ, 6ο Κοτνἱπ Μέηέε 3-‹Π!‹ 16”. 28-ι!ΕΚ έεοιπιπ, πιΜϋπ ει' ἔγἰΙΙ‹οε 
@με ππΙά|Βϋπτοτοετ ειπΒπο!‹ , οι ο!ότο οιισκ61ωι 6ο ί€γ ο! ποτπ τϋποΙοπ 
8γἱΙ!‹οοοέΒ Μ" ΜΙϋπΒεοἔοΙ ποπι κοοιποΙι. Αιιιιέπ 2) Με Κοτνἰπ ΙΠόιμίε 
6ο Π. ΠΙάειΙό τιιε!όε νιιο!ιοιΜι Μ Μπι! οΙδΙποιοιι πϋτνοιιγοἰιιο!ι ο' Μ· 
νοιπο:δ νο€ειπνπἰτ : ,,Ηο ροιΠέ π'·ἔγἱΙΙ‹οεεέἔ ποπι οΙόι·ο ΐοι·τοΗ €οποει 
ειἰΒ8πΙ (ποπ ο ρι·ποοοποορω πιπΙΜο) ,εοππ οΙτό!ιοΙοπ οΙπιονοΙ (ποππο 
ππππο άοΙΠΒοι·οιο), Μποπι "Πι οεοτἱΙοἔ (οποποΙποτ), πω, ιπέο!εοροπ νό 
!οΝοπϋΙ (ἰπορἱππτο) 16ττοπτ: ει' ΜΜΜ» οιειΒποσπ οΒγοποετο οιά!ΙΜεμοπ 
π' τποεἔγἱΗιοΙιππΙ‹ τοΙιοππὶνπΙ,:° ιποἔιοΙιἰπῇ€1Ι‹,πγΞΙνεἰπ ΜτοιειΕΙω Ιιοεγ 
οιοπ τϋτνοπγοἰπ!ι πι οΙ€ϋπέΙοπ ο!πιότ ο" τοοπϋΙ π8·γοπ π' νοΙο0Ιοπ οποτ 
ιοΙ 6ο νο0!ιοοε688οΙ, :Με τόειι·δΙ ροὸΞἔ πιο οΙϋτο Γοι·τοΗ Βοποειοέ88οΙ ο! 
ΙοπποιοΙΙ:οπ νοειΗι, !‹6νοτΙ‹οιϋ!οἔ επι ποπ ΙιοριοιποΙα ΚἱΓο_ῇοι6ο6ι·ο ποπ 
πιίΜΒ, υποΙ!γο0.ιπώ ποροπ έ!ποΙιεύοππΙκ (6ο!ιιη πονοιϋπΒ. ΙὸοῇιἰτιιΙ νό€ 
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“ὅτε θ) !·Ιοεγ Χοτνιιι !!!έηείιιιιε!ι 6ο !!!έει!όιιε!ι οιοιι ι6τνόιιγοι!ιό! ω, 
!ιοΒγ ποιο τιιιτιιιοτι ε!ιιο!ι νεΒγιο εεειι!ειειιι:!ιέ!ιοε ἔι·ιΙ!ιο!εειιιι!‹ Βιιιιιοιόεο 
!ιει!έ! !ό€γοιι, τιι68· ε!ι!ιοτ εοιιι !ο!ιοιτιο !ιοι·οι!ιοιιοιιιι, !ιε εεο!ι οιοτιιιτ ε: 
ο!86!τό!ο!! €γι!!ιοοε68 ει ε!ιιο!ι!ιε!οΒγέττο!ιιιιι ποτε ι·ο!ιιε ιο ; πιο” οποιι 
ιϋτνέτιγο!ι ποτε εττό! ιιιό!ειιε!ι, Μ" τι·ι!!ιοτι ε!!ῇοιι ε' €γι!!ιοεεέΒιιε!ι Μπ 
το!όεο, !ιετιοττι εττό!, Μ" τιιι!ιοτ !68ινοτι νει" πο !όιέγοιι ε' !ο!ο!ι οἔγο 
ιέιιέιιο!ι !ιο!γο ε' εγι!!ιοεεε8 τϋτι·έτιγ!ιο!ι Ιιιιτιιοιόεότο τιόενο. Εειιιιιοιι 
Μέι· Χόκει!! ι'ι!!ειιιι, !ιοΒγ πεσει !ιο!ο!!›οιι !ένδ !ϋτνοιιγοιιι!ι ειοτιιιι ει' το 
τ!όο οιοτιδιιο!ι ει” νόΙοιιιέιιγο πιεσε ιιοτιι ι.!!!, ιιιο!!χιιέΙ !”οΒνε τιιιιιι!ιά_ιε 
Π. τόειοτιο!ι 30 , 6ο 3!-‹!ι!ι $5-ει!ιετι ει! νἰτει_ῇε ι !ιοΒγ ει' !'ο!!ιονιι!ἐε!ιοτι 
ι·ε8·γ ιοιιο!ιοτιε 'ο νοειο!ιοι!έε !εϋι!ιοιι ο!!εϋνοιοι! Ηι!!ιοεεεεοι οοιιιιιιιι οτε! 
!ιοτι εοτιι !ο!ιοτ !ιε!ε!!ε! Μι1ιοτιιι. 

"') Αι ά!!ενό!-!ιο!!6ε νιι8·γ ειπε! ό!όε ε!ιε! ο!!εϋνοιο!!, πι" οιο 
Μ! Με!! €γι!!ιοεεε€τό! πιέ€ ει! ιι: ειιι!ιειέ8 Μοιι !ιιιΙ6ιιϋεοιι ιτιο8_ιο€γοιιιι: 
!ιοεγ, !ιε ει' Ιι!!ιιιονδ ει' ιιιο8εόττο!! οιοτιιέ!γ! ιόεεε8ειιτό! ιο ιοτο!ιοι!οτι Μειζ 
ίοει!ετιι , 6ο ί" Με! !ιετ!›ιι 6ο !ι6!!ειέ€ο!ι!ιο ι!ϋιι!ϋπο , ει Ι'723-ι.!!!ι ω”. 
ΙΙ-ι!ι!ι εΒειοψι ε' Ιι!!τιιονδτο _ιιιτύ.οει!ε!γτέειΙιδ! ει' !ιεἰτο!ιει 6ο !ι6!!οέ 
Φώτο! ιι: τιιοετοτί!Ιοτιιι ρετειιοεο!ιε. 

7 1. δ. Α' ιπέτοο!ιοοοτέετό!. 

Μοτο8!ιονοτοεοιι νε” ιιιοΒοποιοεοτι (νοιιο!ιοιιιιιι νο! ιιι 
ιοΧἰοε!ἰο) 820Ι'08 οτιο!οιιιι!ιοιι που Ιιί!ιιτοττοτ οτιιιιιι, ιιιο1ΙγοΙ 
νε!ε!‹ἰ ιιιοτοε ε!!ε! οιιι!ιοτιιιτοε ο!οιοτιο!ι νε” οεοεεεο€οτιο!ι 
ει!. - ΜοτοΒιιιο!ι ιιονοοϋτι!ι ροι!ι€ Ν! πιιιιι!οιιτιοιιιϋ ε!ιετιιι!Γο!ο 
πο”, ιιιοΙ!γ εε οιιι!ιοτι τοο!!ιο !ιοι·οιο!νο ει! οιοιοιοι ιικο 
ΐοοε!ιο,νεΠ!ο8·ιι!ο!ι!ι οεοεεεοεο! ιιιοετοιι€ε!ιε; ιιοιιι!ε τοεεοτι 
ε' ι!ο!οΒ !οιηοοοτο Μ” !πϋ!ϋτι!ιεοοο!: ει' Μιιιτονό !ιόενο!!οτι 
Μπι !οογοτι-ο Μ: ε' ιιιοτοο!, νε” ροι!ιο !ώενο!νο, ρο!ι!είι! οι 
οιιι!ιοι· ο!ο!ιιιοτο εεο!ξτε!ι5 ιι!!ειο!ιιιε!ι ο!οι!ο!οι και” ΜΗ!! ιιιοε 
τιιοτοοεί!νο. - Μάι· !ιε ιιιοτοἔ ε!!ε! εε οιιι!ιοττιο!ι ο!ο!ο ο!νοτο 
ω, νιι€γ νοεεοι!οΙοιιι!ιο ομο!ο!!: ει' ιιιιοτοο!ιονιοτοε εγι!!ιοε 
εε!ΒΒέ , 6ο @Με ε' ιιιοΒεότΙο!! εεοιιιο!γτιο!‹ ιιιιιιδεοοο!ιοε Κο 
ροο! νε" ειι!γοεεε νε" !τϋοϋιιεοοοεεο νε!!!ι, Βϋνο!!εοεὅ!οἔ 
Μπι! εποε! !ιο!γο νεογοιι, πι!! ε' ειιγι!!ιοεεε8τιε!ι Βιιιιιο!οεοτδ! 
ΙΙΙ0Π!!0"ΒΙΙΙ: Πει ροι!ιε ι:ειιρειι οοιι!ι ιι: οΒιοεεεο€ ειοτινοι!ο!! 
ι!!!ε!ε Μο, ιτιἰνο!!ιοἔγ !ϋτνοιιγοιιι!ι που! Ιε!νετι Π. !ιότιγνο 
Β2-ι!!!ε οιει!ι!ιοιιο!ι ιιιιιτ τοἔοτι !ιο!ο!!ιδ! !ιιιιιίι!! τοιιιιο!οιοι ιι 
νιένο, ει' ιιιέτοιο!ιονοτοετο! οοοοεοιι !ιε!!ἔειιιε!ι, ειιιιε!ι Μπιο 
“θεο !οΙ]οοοιι ε' Ιιιτόιιε!τ ιιι6τεο!ι!οιο!δ! Νεο. ΒΒιιο!ιιτειιτ ο' 
ι!ο!οι;τιιι!ι τοτιιιοεεοιο ιιιεΒε ιιιιιιιεηε , Μ” οοοιι Μοτο!! νε!ό 
εάοειιε!ι !ιἰιιγοπιοεεεε!ιειι ε° Μτόιιε!ι Νιούε οτνοεο!ι εοοοι!ο! 
Μονο! ο!ιιιο Με!! 

ΗοΒιγ εε ο!!γ οτνοεο!ι, 6ο ωιύ8γειοτ-Ιιόεε!ιο!ι,Ιιι!ι εσε 
τ!ει!ειιοεο!ιο! και” Μάιο τιιι!ιιτ!ετιει!ειι!ι Με!! ει' !ιο!ο€ιιο!ι οι· 
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νοεεειες ΙιοΙγειι ιιι6ι·Βοι ΜΜΕ, ε° Ιιί1τιτοτττδΙ ιτιι€Ιτειιι νιΜοΙτιιι 
ΙιιιιιιιιΙι, ειιιιιάΙ ΙιονοεοΒΙιό ΙοΙιετ ΒόιεΙΙιοιιιιι; ιιιινοΙ εΖοΙι ιιιιι€ο 
Μι ει' ιιιότηιιονοτόετϋΙ ιιιο;;όνιιι ε' ιϋτνέιιγιι‹-:Β ιιιιιιιιοιιοΒΙιοΙ 
ΜΜΜ ι·επάεΙοιι€τι “Η ΙιἱνιιτεΙιιιιιιιιΙ ό8 οειι03ϋΙειι6Ι Μινι ιε Ιώ 
ιεΙοιιοινιέιι, ν6ιΙιεεεἐἔϋΙι Μαι ΙΜε2ε·ι·οε Ιι6τοΙοεεόεοτ εέιτιο 
ΜΒ ιιιο,ς. 

72. δ. Α' σεοσ.εαπϋ-Μιέ2οϋϋΖ. 

Οεοοεοιιι6-Ιιιι6τοΙοπ (οκροειτιο ιιιΓειιιιιε) ποπ Ιιιιιιωτιει 
ωιιικ, ιιιοΙΙγοΙ νιιΙειπιοΙΙγ ιιιιι€ειτ ιιι68 άροΙιιἰ 'ε ιειθιει τιιοεδι· 
Ζωή Μπι Ιιόρθε οεεοεοιιιό οΙΙιειξςγετικ. - ΒιιιιτοτύεόιιοΙτ πιεις 
Ιιειιάτοιέεέτε κόπο ειιιΙιεέι€ ιιιεεΙιιιΙϋιιιιϋπειιιι: νιιΙΙιοιι ει' σω 
οεειιιδιιοΙι 6Ιι-ιιέτ νοε2εσ;ΙεΙειιιΙιο @Β ΙιοΙγειι, ΜΜΜ, 'ε πισω" 
τϋι·86ιιτ-ε ει: οΙΙιεἔγάε, κι” πιστη ? ΑΖ οΙεδ οεειΙιοιι, Ιω ει' Βι 
τόιοΠ νειΙύΙιιιιτι ΜΗ! Βόνειιο, ιι' ΙιἱτονὅιιοΙι “Με τοΙιεεεάύεΙιο 
ΜΒΜ; άΙιιοΙι ιιιι·ιΙΙιοεειέ8, Ι:ϋνειΙιειδΙε·ι;, Μι ει' ΜΜΜ τεΙιοε ΙεΙΙιι 
ειιιΒιιάεά%ιιΙ Μ”, ει' ιιιιιιτ ει' οεεοεοιιιδιιοΙι νιι€γ νότειέιιιεε το 
Ιιοιιιι να” Μπι , ιι” να” ει' τοΙιοιιωάΙΙιοΙάειιιιΙι πω· ροιΠ8 
ει' Β6ΖϋΠ$ό€θ5 €γιΙΙιοεεάιςιιιιΙι Μιτνόιιγ!ιεΙι τι-:ιιιΙ52οι·ιι Μ1ιιτοιέει-: 
:Μ νοποτΙιετιιι. Πα ιιιιιιάειΖοιιάΙωΙ ε' οεοοεοιιιδιιεΙ: Μοτο απτό 
κιωΙιδΙ ιιιιι€ιιιοιιιε·ιετι, ιιιινοΙ ει' ΜΜΜ ιθιμ5ωωιιθ πισω Μπιτ, 
ει, εΥΞΙΙιοεεειε τϋι·νόιιγΙιοΙΞ τοιιάειοι·ιι Ιιιιιιτοτύε6τιοΙε ιι€γειιι Ιω 
Ιγε Μπι ΙεΙιιιι; €οτιοεεεει€6ι·ε ιιόινο ιιιἰιιιιιιΖάΙιιιΙ ει' οεφοεοιιιότ 
εΙΙιιιἔγ6ιιιι!‹ Μπι τεΙιοε €οιιοεπιπι Ιόνι5ιι, ι·ειιιιι ει” τϋινόιιγε2έΙι 
ΙιοιιιόιιγοιιΙι Βιιιιτιπέει ιιι€ι·Ιιει. - Α' ιιιιέεοάιΙι εεετΙιοπι ιιιιιι6ειι 
Μι· «Μια Ιιιι·όι ιιιιότει5ΙιΙοιιι Βιιιιτοιόε ΓοἔΙιιΙ ΙιοΙγοι, ιι° ΜΜΜ 
πιόε ιιΜιοτ εεπι ΙεΙιεινότι ἔγἱΙΙιοεεεἱἔ 26ι·νόιιγΙιοΙι ι·ειιόεεετιι 
Ιιιιιιτοτόεε Μέ νοτιιι, Με ει' οεοοευιιιό ιϋι·ιόιιοΠιΒΙ εΙνεεεειτ νοΙ 
πιει; πω”, ιιιινοΙΙιο€γ ει' ΜΜΜ νοποάοΙοιιιτόΙ ιιιειιι ΙιοΙγειι, 'ε 
ιιι6ιιιιιιΙ, όε ΜδΙιειι Νιι·τόιπ, δια άΙτιο!ι ἔγἱΙΙιοε Βιγιιιιάιιι Μήπ 
τοιιι ιιι6ι; ειιιΙιοι· ειιιιι Μπιτ. 

9 π ι › τ υ! 73. 5. Α ιιιαρω£-ε!ιωεει·ϋἰ ει: πιιιρ£αΖιιπέ£ιιει°ο . 

Μειμιιι- να” πιι€Ιι;;γϋπι6Ιοε-οΙϋ2όεειι (ιιΙιοτιιιε ρι·οοιιτει 
Πο) :ποπ Ιιϋιιιι-Μ σ5ι·τειιΙι, ιιιοΙΙγοτ ε' ιιι68· 6τωιΙειι ,ο πιέιιι-ιιι Μ 
νιιΙ πιο8 Μπι ι€ΙΙιειδ οιιιἱιθτἱ ιιιειμειτ ειιιγιέιιιιι!ι πιθιέΙιδΙ εΙΙιιιι 
Μα. Α' ιιιιιμιιτ-οΙίιεύε να” ΙιοΙεὁ νειἔγ Ιιι1Ιεδ επετοΙΙΙιοΙ, έιε 
νειΒγ επέιιτε2έιιιΙόΒΙιειΙ να." νέιΚεεοιι ΙϋτιόιιΙιειὶΒ. ΕΖθΙΙ Νικι 
ω" 16ι·ν6ιιγε26ΒοιιιΙε εεοΜεάΙι6Ι »Μι ιιιέι·86Μόσ ειοτἱιιτ Μπ 
ιθιωιιιι, Μνόνε Μ επ οΙϋ2ϋιτ ιιιειμειιιιιιΙι ιιιιγ_ιιι πιόιιόΒοιι ωιι 
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ιποιεάειιιΙι6Ι οειιΙΙιιιΠιιππΙ ΙιεΕιιποπγοππόπ, πο” 82 πιέι· 6Νι 
ιπειεπι€ νοΗ , Θε εεγε2οι·ειπιπά πειριόπγτε @Με , Ιιο€γ όΙειέι 
οΙππόε :ΗΜ νεεπτειτο Μ; ιπειΠγ οεοΠιοπ , ει' ιπιπτ ει' ιππΒιιιΕοι 
νει" νόι·εόεεε ΜΜΜ νει_«:ι;γ ιπειε "πω 11216 ο! , πεγ να” ει' 
τοΚοπ€γἱΙΙιοΙέεπειΒ νιι€γ ρεπι€ ει' Ιεϋ26πει€πεε €γιΙΙιοεεπεππ!ε 
τϋι·νόπγΙιεΙι ι·ι-ιππε2οι·π ΙιπιιτιπόεύΙιε πιπτειειιιιΜιππ. - Ι·Ιπ ΙιοΙ8 
νειεγ ιποπτοιιιΙοπ ιπι€ιι€γπιπϋΙοε ππο!πόΙε απ, επι οΗ126ε »πιω 
ποιπ Ιόνιέπ, εοιππιιπειιιϋ ΙιππιοΕ6ετ εοπι νοπιππει ιπειεει ιι€έπ. 

ΜειωειΙεπίπιεοπ ςπωιιπιπ ρι·οοιιι·ειιιο) ρεάιΒι ποπ Μπ 
ωιωι όι·πι1Β, ιιιοΙΙγεΙ νπΙπιποΙ!γ Γο,Β)ιππιιετπ ιιΙΙιιιΙιπειε Μικε 
πι6Ιγ Γοπειπιιιιτύ τοπετεύ;;ύτδΙ ιπεεΓοεπτειιιΙπ νιι€γιε πιοιετιιΙειπππ 
ιειωικ. ΝόιπεΙΙγ 0ϋτνόπγιππόΙι ει' €γιΙΙιοεεάεπειπ ιϋι·νόπγΙιεΙι 
ι·επάε2ετι1 ΒιιπιοϊόεύΕ ε' Ιιί'ιπτεΝτο π, πει επάπτειάπάόΜιιιΙ Μι· 
τόπτ, ιιιτΙοιπιέπγοε ιπειΒγιιι·ιιιιιτ πιω Ιειιοτιοειιιπ. ΑιοπΙιιιπ ιπἰ 
νεΙΙιοεγ νειΙει!πιι ΙότόιδΙ ιπο8Γοεπιιιπι , ό8 νειΙειΒιποπ Ιόιτο _ιϋνε 
ω16ι πιοἔπΙιπἀεἰΙγοιπἱ ΙώπγεεϋΙιτο πανε ΜΙΙόπϋϋιδ οεεΙοΙ‹ 
νέπγεΙ«ι, ποπ ιϋι·νώπγ πιτι-ιι·ιεεπι6εύι ιι° τϋινόπγπιειεγπτέπάεπππ 
επιιΜΙγπινειΙ (θ. δ.) τεΙιοεοπ ιπεποπγειτοτπι παπι Ιε!ιοι. ΜἱνεΙ 
ΜΒΜ ο' Βοποεπτειιτο €6ι·νόπγοιπΚ ιπο8Ιιειιέτοποιτ ΜΙ6πΙιππΙο 
8651; Μπι επιιΙιτπΙ-ι , ο8·γεΙιετ πΙειροεειπ πεπι ιποπάΙιειΕιιπΙι: πιἱπι 
εοπι ΙιοΒ·γ π' τιιι·νώπγε26Ιι «ποπ ΙιιιιπροΙἔέτοΙι ειπροι·οπέεέι όε 
οεειΙειιιι ΙιοΙπσ€ειι€επ @πό ειΠγοεΙι ποποεπεκποπ έΙποΙτ επειτ 
26]6ι πι-ιπιόπγ, πο: ιπόπιε ιι° Ιιιι(ιι ιιι6τε6Μέεποπ Ιιιιιιιι·ιτ ΜΙ πεπι 
ΙιπΙει‹Ιό Ιιππιετόε πι νοιΙιοιι. 

'Μ. $'. Α) Ιιο:26.4 ΜαιΙα!τό!. 

ΚοΜιε νιιιππΙοπ (άιιεΙΙιιιπ) ΜΜΜ νάναι Μέι ειοιπόΙγ·πϋ 
ΜΜΕ οΙόι·ε πιοΒιιιιΜτοποιτ ΙιοΙγοπ 65 πιόΙιεπ πόιποΙΙγ πιω 
επετιιιττέεοΜιειΙ τϋι·ιοΞπδ Ιιιιτοιο8 όι·ιππΙτ. 'Ηιι·νύπγειπ!ιοτ το 
Μπινο κει ΐπιιέιάι επϋΙιεό8· πιοἔπϋΙϋπΙιϋπιοιπἰ: ει' Με ΙιειΕπΙοπι 
Με! ριιτπποεοΙτ Ι«ΜόενιπάιιΠ, πιεΙΙγ Κοτνιπ πωπω (ΜΜΕ Μ". 
18-ιΠιι έ8 Π. ΠΙιἱεπΙό 1-εδ Μ". 37-ιιιΙι έεειιιιτειππΙε πιπύειιι€ει 
επιι·ιπτ πει]άιιπ τϋι·νόπγε26Ιιειπποπ ύἔγ, πιιπι ρει·ΙιεΙι ΜΜπο 
ι·ιγΜεπιιΙι ο8γι!ι ποιπο άινειΕΙιππ νιιΙει, 65 ει' ιιιππέπγοε !ιιι€ιιΙοιιι 
Μ! ππω πέι·νιποιεΙ8. Η Ιι62ΙιειωΙοιπ :ΗΜ ρπτειποεοΙΕ πάπιε 
πιιΙοΙι, πει π' Ντόι ΜΙει ότΦεΙιπε επετιπι πειμπτιππ νόμο , Φθιν 
νύπγπγεΙ ιποποεγοεδ οεοΙοΕνόπγοπ νοΙιπΙ‹. ΕΙΙοπΙιοπ ει' Μηπ 
ποε !πιτπΙοπιιπ:ιΙ 16ι·τόπϋ πατώ νιειάειΙσΚ απ ιΒιι2επ8·-Ιιιε2οΙ 
@πιω ι·επιΜνοΙ φικέ ποιπ ΗΕι·Ιιειδ ιπει€ιέποε ΙιοεειιΜΙΜεοΒ 
πινω, ό8 επέπτεπώππόΙωσ €γιΙΙιοΜειιιι να” τεεεότ16ει·ε οπό 
Ιοινιιιι, πιόΙΜπ ει' ίοπγί86 τϋι·νόπγειόπι πϋπιοΜεΙτ εοιπέΙιε πει· 
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€οιππΙ‹. ΑεοπΜπ πτἱνοΙ τϋτνόπγοἰπΙι ει' ράτνἰπἀπΙτει Μ1Ιϋπ 
ωεπωιω Μπι επιιΙΜΒ, ΜΜΕ Μ1πωτέεο ἱε τοπἀειετἰπτ Μι·ύί 
ιπέτεόΜέ5ΗΠ Π1%., ει' πιέτ86Μέεποπ Μ1Ιϋπϋε ιεΒἱιιτοτΒε ΜΜΕ 
ειΘ8 ΙεΕνόπ νεππἱ π' Γοπγοπετδ νοεποπεΙοπ1ποπ 65 εε2Μ32Ιϋπ 
86τεΙοπιποΚ πειεγεε5€άπ, π' τοπ ποποεπεέπάπεπ ΓοκοπιΜτ, 638 
π' νἰεεΙιοιΙύ εΖοιπόΙγοΜ1οπ πιἰιιὅ56ἔότ 'ε εε·γπιπε ἱτάπτἱ πω 
ποπτε16868. Μοππέιπ πιἱπππιάΝπΙ ,,τειιιΙεποτἱπτ;" πιοττ Με ει' 
νἱπἀπΙϋππ νειΙΜποΠΜΚ Μ! πποεϋΙσΒο00, π' Βί!πΦεπ €γἱΙΒοεεέεεπ 
Γπ_ῇιι!νάπ, π' εισιπόΙγοπ πϋΙϋππΓ6Ιοε686ποπ Ιιε'εροεΕ "Η ει' εύ 
ΙγοεΙ› να” ροὰἱε ει' Μύ2ϋπεόμε 8ηπΙΙεοεσέ8· Βϋπιοτόεο Με 
ΙιεΙγετ. 

75. 6'. Απ 6:πϋ0Νορά8Ρό|. 

ΕιπΒοτΙορόεοπ (ρπι€Επιπ) ποπ πϋπτοποι όι·τ_ῇϋΙ‹ , ιπεΙ!γοΙ 
ΜΜΜ οπ1Βοπέτεέτ πυειοπνέΗΜΙ ε!πΝοιποεεπ εΙΓοπνέπ πιπε 
πεΙι οΙοι!]π , να” 6πιππεπ οιι€ΙΜι·π Γοι·‹Ιίι_ῇπ. - Μαι @ποπ 
πωπω ο€γοιΙεπ πω· ·Ιϋτνιἑπγϋπ!‹ , π: Ι5Β7-ὐἱΜ 30-ιΙΗε ΗΜ· 
νέπγάμιΖω , ΜΜΜ επιΙίΙόεΙ; πιοΙΙγ|εποΜ·ε , ΜΚ Ιορνε ΒΙΜ 
ω» Ι‹ει·οεπτσἐιιγ 8χετιποΜ:Κοτ "Η ωιιπετεπω 86τϋΜ$Ιεποπ 
να” πεοΜιάΙ ΜΜΜ τάοπο!επεκ εΙειἀπάπεΙε , Ιπιτότπ-ΙιύΜε 
ΜΙπππόεω τεπὸεΙἰ. ΑιοπΙπιπ «και ΜΠϋπόε εεε$το επιβοπ 
Βϋπτεπόετ, πιἰνεΙ ε' ΙϋτνόπΥποΙ‹ οπο επ εκππετΙοράεπεΒ πιἰπ 
ποπ οεοτοἱι·ο Μ παπι “ΗΜ , ει' Ιϋτνώπγ πιππγπτΜάεπειΒ επι 
ΒάΙγειἱ πω” πιἰιιὰοπ ειιιΒοτΙορέετιι έωΙάιιοεππ Μιοηῇοεπιοπἰ 
πεπι Μια. Π;γεπεπότΦ επ οπιποι·Ιοράε8 , π] εοτππιἰΓ6Ιο ΓΜΜ 
]άι·ό Μ1Ιϋπϋε ιπππωιω «Η ποπι πωκ , έωΙάποεππ Βἰτὐὶ ιππότ 
56ΜεΙΝΗ ίϋ88·δ Μπτεπόε Ιεϋνοτἱ. 

76. δ. Α' σαεπισέπέπόΙ. 

Τειοπιεύτ16εοπ (νἱοΜἱο οοτροτἱε εκτοι·πει) :ποπ »πωπ 
ΜΜ όι·2]11Ιε , πιοΙΙγεΙ ω: οιπΙπιτποΙτ Εεεπι, όΙοτε πιεπτοπ πιει 
τπάνέπ , νει·ύε, νέπύε, να” Εϋτ‹-Ξε :ΗΜ ΜνϋΙτόΙ ιπεεεὑτιοτἰΙ‹. 
-- Α' πιἰΒϋπΙεΙὸε6€ ΒΙΒΗ: εποΙιτει πόπνο, ΜΒ επϋΙΜΒοτ εποικ 
ει58€6τό ΒοιεἱΒΜεΙ πιοενοι·ϋ, να” ππο8εοΒοείιἱΒ, π: 1723-ιΗΜ 
Μ". 11-ιΗΒ @οποιο πιτ τεπιὶεΙἰ: Ιιο€γ π' Μι·ό 61ωι τεττϋΜιοΙι 
πϋτπγϋΙτπύπγεἱΙιοι Ιώροετ Ι›ϋΙοε ἰτόΙειο 8ΖθΓΪΙΠ να" ωπιιω, 
ναι8γ οι' ἴεπγἱΙὲΜιοΒ ποποει1οπϋΜ1ϋπ ΜΜΕ ππὶεϊόΙο πετπένοΙ 
Ι1ϋπτοεεε. - Α' 1οιοιπ86ΝέεποΙκ οΒγοΞΙ› Μπι τϋΜπγἱτο ροΙ 
@Η 16τνώπγε26Κί ροττεΙ, τ. ἰ. π' ε6τοΙιπετ εποπνεάοπ επε 
πιόΙγποΙτ ροΙΒΜ άΙΙεροψ3ποπ Μέροετ νπεγ οεύεέτοε να” Μ 
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εοΒΙ› ΜΜΙιιιαεΒοάάεπεΙκ ρ0τόνεΙ ειοΜε Ι›οεειιὶΙπἰ. ΑΖοπΙππι 
επιτεΙε εοφ Μ! εοιπιππ ἰε οΙΙεπιτ, ΜΗ ειοΙιέεϋωι ἰε "πι, Ιιο1‹;γ 
ει' ωιοπιεόττεεεεει·τ, ίόΙιη; Με εύΙγοεεΒΒεΙ: νοΙπιάπεΙ‹, Θε ε' 
ΜΙιι6ε σεεΙεύΙγ νε1εγ0ιιΙιεΙ ΜΜΜ , ΙπιτεΙπισεΒοάάε ρεεε ΙιοΙγοιπ 
ει' Βϋπα-:Μιω πιὲτεπὸὅ Βϋπτε1όε νόΒε·τΕ Γεηγίιδ ρω· ΞπάίΝεεεό!ε. 

ΕιοΒοη ΜΙ ει' οεοπΜ€άει·ὸΙ :ΜΒ ο' ΙώνετΙιεεϋ!ι ἱε Πυε 
]ε8·γ26ετ ΙεόηγΙεπιθΙε: Ι -ει6τ.Ι·Ιοἔγ οτειιέΒυπΙε ιιήι1άεπι τειιἀΒεΙἱ 
ΒἱτὐἰΜΙ‹ όε ἰεειεάἔτενὸἰιιεΙτ ο26€έα·οε ΒεταΙππειεΙιοάάεπειΒ Μπι 
Μέεεε Μια ΠΙεΙιι1εε νυΙωκιοΙΙγ Βὶἰιπενὅι οεοπΒΜεεεΙ Μ1πποΜΕ, 
ε' πιἱιπ ω! Μπι. Μ”. 1-εδ Μ”. Μ-Μτ, 'ε Β-ὸἱΒ τόε2. 20-6Ηε 
οιίππε, ΖεἱειιιοτπΙ θ-ὸἰΙι Μ". Β-ἀἰΙ‹, ΠΜε2Ιό 2-ὰἰΙ‹ Μ". 4-ἀὶΙτ, 
Θε π 1723-άΠε ω”. 10-6Πι άειι2ετεἱΙι ϋἰιοπγἱτ]ὲΙι.'- 2-ειοτ. 
Πο” Μάι·Ιει Φωεω ‹Ιἰοεὸ ΜΜΜ πέπι!ι ειοΙιτε πιέινε, Με Γε" 
νοτνἰεοΙόε εΙΒετϋ!!ιεώεε νόεειτ πιεἔοΙιειπ ιιιο8·οεο11ΚίτεπέΚ , επ 
ε' τοπάεΙόετ Μαι: Μ" Μ ἱΙΙγοτιοΙε ιιιέεἴόΙε ΜΜΜ ειοΙ€έ 
ΙωΣτει, όε μάς π' πι08ε2εΙσπάιιΙάεπεΙε ιιιἰπιἀοτιπιοιιπ1 τοικιόπηε 
πέ:ΙΜ1Ι ΓοτάίττεεεωωΒ; Με ρωΠε εεπιπτιἱΓἐΙε Ιωτοπαὶ ε2οΙ8·έΙειι·ε 
εαπ νοΙ·ιιάιπι!ι 8ἰΙΩ1ΙΙ1°ι€15Με , Με εεετεπάεή8 εστω ΙώΖωι1τιΜτε, 
ε' Μ3τηγ11ΜΙΜεοΜιοε κόρσα »εμ νεπεγ ράΙοια-ΒϋπιΕοΕ6επεκ 
Ιιο22εψάτιιΙτένπΙ , ΒάτΙιοιτεεεεπεΙκ. 

77. $°. Α' Μπιέε υιΜ, έε ειικάεάμέ2οΙο·ϋΙ. 

Ηεπκιἰε Μιά νειεγ Μπάεάωότε! Με! ει' ΓεπιγίΒό νἱπε€ιὶΙει£ 
Με" Ιύνδ εεειιι6Ιγ Γοιηίιό Μπιτε£έε αΙά νο86επεΙκ νεεεεάοΙππόΒο 
ο]τεινόπ μ 6ιιΙιόπιγτ ι-3ττεΜ: ΜΗ ει, Ιιειπιἰενέιὶ- νεἔγ τοπιιειί€ 
ΜεΙτὸΙἰ έτωΙ«ε26ε ο' ]εΙεια επΚεειΙπι ωττοεἱΙε. 

Ηεπιἰε νάάοιι (οτΕιιτου ΓειΙεἱ άε·Μοτι.ιιη) ποπ Ι:ϋιπειτ έτ 
τεϋΙα, πιοΙΙγεΙ "Μή έττοιΠω1 ετιιΒοι·ΜτεέΕ νειΙεκπιεΙΙγ 1πωωιιωι 
ῖεπιγἰιόε νόμπ 8·οποεπ ΙΘΙεΙ·ιΙιεΙ ΒεέτυΙ]ε. ΜοωΜπι πιόεἱε ,,8ο 
πο” ΙόΙεΜεοΙ;“ πισττ Με ει' ΜΜΜ Βοειάέεάτ ]6 ΙεΙΒἰἱειπιόι·ετ€εΙ 
:Με , 8. ἱ. ε2οιτΒϋτι1γ€ὶΙάΙΙάεοΙωτ, ιιιεΙΙγεΙ‹ ΜΒΜ ξεγεπι3εεΙε 
[Με ΜτεωιΜΒ, Μτύὶ Ιιἱνε8εΙ εΙὶΜ ε' ΒϋπιτεΗ νιιΙύεάμπιειΙε ε 
8ημ-επεε νΜιτάεε 'ε ε° ΙιεΙιἱεοιπγἱτέειιειΙκ ΓοΙνάΙΙεΙάεσ πύΙΜ1Ι ριιει 
Μπι Μϊϋάϋενε, σε Ι?Ι5-ἀὶΜ τϋτνόιηϋπΙε ?-ὐἱΙ‹_άἔεΖετάπειΚ 
νἰΙεἰἔοε εωνειἱπάΙ Γοενει , Ιω ει' ἴοΙειἀοπ ε2εκπόΙΥπο!ε έττωΙειπεά 
Θα (ΜΗ περϊόπγτε @Με ἰεἐ Μπιἱε νέάτενδιιεΙι Μπι Φετ$ειΕΙιε 
Μ. Ε° Βϋι1ΙεππεΙε Ιππποιόεε ει' 8γἱΙΒοεεέ€τε πιόινε Κανω Μά 
ηείε ΙΙΙ. Μ". 28-ἀἱΙ‹ όε σε 15θ8-ἀἰΜ ω”. 43-ὐἱΙτ έεειΖειάι1ειΚ 
τοπάεΙόε6Μ$Ι ΧΓο]νάΙιεφΙπιπ Μ. @με ΒϋπτεττοΙιτο πανε ρο 
658 οι 1805-ἀἱΜ των. 5-ι1Ηι ερωτα επηειΙε ωεἔΙιειΦεἰτοΖέεὐτ ε' 
ιϋτνόπγε26Ιιἰ ππότεύΜόετο Μπι, ει' Γο!ε6€Βάπϋάει·ύΙ Φωτ Μ 
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Με νάόΙπιπι Ιπ1Ι6ίηϋοοπ ει 17Ι5-‹ΙΜ ιϋτνόηγ ?-ιΗΙε έ8ειεπέπεικ 
τοπ«ΜόεόΒόΙ ωπιειΙ: ΒεκιΙππέιΜιιι έΙΙνάιτ ε' Μεάότ, Μι ει' Ιώ 
τϋΙπιόιη·εΙιτιοΕ ϊοπτοεειἰἔει ιτιοἔΒἱνάιιι1εἐ, ίε]- 65 36ειύ€νεεειο 
εόΒΦε ἱε ιιιετοειτεΙιιἱ. 

Α' πιἰ ροἀἱἔ ει, ΜΜΜ τειτιι1Εκπ ὶΙΙετἱ: ε2οΒο8 π* Μι·ύ , πή 
ΦεΙ Ιειπύἰ ωιω]σκω ικιοἔε2εἔἐΚ, ει' Ιιἱτε:εἔόει1ε›Κ Μτιτι. τό”. 
2-ιΗΒ τόε26πεΙι 3Ο-ιΗΙε οιὶπιἐΒει1 Βἱ]οΙεΙ8 Ι1ϋητοΜεόΒε νοΜΜ 
ϋτϋΙτ ΉεΙέιΖετΙκι 65 ϊο_ῇνέΙτεέἔΙ›σ ιηειτοειωΙΙιειψι , ενε8γ Ιππι 
τοττϋΜιοΖ ΜΙοε ιπέτει-5Μόεο “Μα ἱΙΙὅ :τιάεΓόΙο ΓοιηϋόΙε Μό 
νεΗιετἱ. - ΑΖοΙοτειΚ νό!οΒοάόεε , ΜΒ επ εἱΙΙονόΙ-ΙιϋΙ£όε έιΙταΙ 
6Ιοτε:ΙΙετι ΙεεεΙΚωδΒ ΒϋπτετόεόηοΒ ρόΙἀέ_ῇέτει ει' Μπηἱε τω1ύΙαιτ 
ἱε ΜΙάΙΙειΙ Βϋιποτπἱ εΙεειψίΚ, ει' Κἱτοτ_ῇοε2τὅ €ϋτνόηγωεεγοι·έ 
2άεπει!ι ε2πΒύΙγεἰνειΙ ΠΜ; Μπι εΒυγο2. 

Μώ80£ἰἱ|ἰ .πα!εα.π. 

Α' νειεχουιιηΙιειτ 6ι·άο!ιΙδ ΒϋπτοττεΙιτϋΙ. 

78. _$'. Λ° 9μω]£ορα£ἀετόἰ. 

ΟΣ·ιι3$οε;ει!έεοπ (οτἰιτιεπ ἰυοετιἀἱἱ) επ ΙΤ2Β-ἀἰΒἱ Μ". 11-ἀἱΙ‹ 
@Διαιτα ε2ετἰπϋ ποπ Μωωιω όι·ψ1Ιε, ιτιοΙΙγι:Ι ΜΜΜ ἔεΒοιιά$, 
ΘΗΚΗ, όρι1Ιοτοϋ , νε8·γ πιιέ5%Ιο ΜΜΜ νοε26Ιγτ Ι1οΖόΙειἔ νειεγ 
Ξε ύ” Ι'οΙ8γι3]τ, ΜΗ επ οΒοιοιτ ΗΜ :ΗΜ οἔγε2ετεπιἱπ‹ἰ νε 
ΜΜπιεΙε ειωθ , 'ε τεεΗ 6ρε6Βο , νει8γ ΙοἔειΙάΙ›Β ει' ιτιοΒΚάι·οεο 
@Η ε2εωόΙγύη “Η ιιιέεοΒικιΙε νει€γοικι ἰε νοε26ΙΥΒο ο1τοε86Ιε. 
Μοπιάέω, Ιιο,ςγ ,,ίἔγ νοε26Ιγτ Ιιο26Ιοε ΓεΙ8γι1]τ;'° ιιιοττ, Με Μ 
ι|Ιγεπ νοε2όΙγΒο ε]Φόε ιι6ΙΙεϋΙ επιιΒει·ΜτεέησΚ νοεγοιιέτ, ρόΙ 
Μι1Ι ειέπτύΐ6Ιάμ-Ξι1 να” εΖὅΙὅΙιοεγύη ο8γεάϋΙ άΙΙό 11τοε ΙιέΖέτ 
ΒοεεπιπΗΙάεΒόΙ πιω νὶἔγάΖειτΙειτιεάἔΒ6Ι τθη;γυ]ιθΠέ, οειιράιι 
οεσΚΒειωιπαεΒοάάεπεΚ, 'ε έΙτιοΙκ νει€γ νέΛΚοε ΜτοεΝέετιειΚ 
ροΙἔέτὶ Η3τνόηγε26ΜεΙετε ωωΖο ω1Πωιιωσι νέάοΙωΗιω16Ιε. 
- Απ ττιἱηἀειέΙΜ ωἱιιιὶο€γ, Μέι· τπιάεύ , Μάτ Νώε ει' Πα] 
τοεπιτό.ό πηει€έό Ιε8γειι ποπ €ρϋΙοϋ πω( πιάεΐόΙο νει8γοπ, 
π·ιοΙ1γηεΙε ιτιοἔ€γι1Ιάεε ΗΜ νεΙειΒἱποΙ‹ πιάεηεΙ‹ ε2εκιι6Ιγε να” 
νεεγοιπι νοεπεάοΙοιπΒο ε]τοτειτ. 

ΤϋτνόυγοἱπιΒ ει' ἔγιητοἔειτόΒειτ ιηΕΙνέποεειΙετε 68 »Ιωιο 
πποεειΙετε οειήέΙε, ΒϋπιτοτύεϋΒτο πιόΖνε «Η 172Β-ὸἰΜ £ϋπόιη· 
11-6ὶΙ‹ άειωπει ω τοιιὰοΙνιἐη: Μ” ά ιιγἰΙνάιιοε ἔγΠῇ08°8ἱὐΚ 



Π. ΕΝ. Α' ιπειείιποεοΒιιτ “Με ΙιππτοττεΙει·δΙ. 11δ 
ετονοποπ ὲἔετόεεεΙ , τα ει!τιττοιποετιΙτ πεπιε; επιτιειΙγ 5ιετἰπτ πιέε 
Ιει€γιιΙιτι ΙιτιΜΙ ποιιιόνεΙ Ιιττπτεττοεεεπο!μ Μοππέιπ ιπιπάειτοιι 
Μπι! .”ε2ειΙιέτγ ε2οτἰπτ;" πιοττ πει ει' τοττπεΙτ ΜτϋΙπιέπγει ἱἔεπ 
επΙγοειιΙε νοΙπέπειΙ‹ , ει' τϋι·νόπγ εποπτε Μινι ἱε ιπει€Ιγέτ 'ε 
εΙεινεπεπ 6€οτέετ ι·‹ιπ‹τεΙ. - Αποπτιεπ ιπινοΙΙιο€γ τϋι·νόπγππΙε 
ποπ τιππτετόεεΙτοτ ποπ οΙΙοπ ε2ειΙιάει, .,ΙτΠι ἔτιΙιοπτιτιει νει” Ιππ 
τετὅ επι ιιιΖω νοτνέπ τπτ τοΙύιἔοτἱΚ, όε ἰεγ ιιιτιεοπτιτ ιποεπειτο 
εἰτειπιιΙτ ," πω” τι' 8γπ]τοιςειτ:45 τότνύπγΙιε!ι τοππε2οτπ Μπω 
τόεέτ τϋτνύπγε2ό!ιοιππ ντιΙτιΒιποΙτ @έτει ιιιοπότι:ιεεά!ι, ει: Μ 
νέπτειτι!τ πιεἔ: Μπιτ τοττο ποιπ σπιτι νΜό 65 άΙποπ τιππτεττ Ιο 
€γειι , Ιιειιιοιπ τιο8γ τι' τίτιπετι Ι:έπετει Μιρείειι 68 ΜτειπΙειιιΙύε 
πω τοΙιοεοπόετιο ιπε·πτ Ιιτιπτοττό ιε ΜΜΕ. Ιππότ ΜινετΙιεττπ: 
πο” Μι·ιπ. τϋι·ν. 3-τΗΙτ τέειτο 28-πικ οιιιπέπετε τοπάεΙετε, 
πιεΙΙγ ει' ΓοΙεγπιτείε ' Μπιτ τοπ ρπεπτει Γεπχεμτδό2ύετ ιε ΜΠΙ 
Μιπτετέε Με! νετι , :πει πειροπ ΜΜΜ-Ξ πιεἔ Μπι Μ!. - Μό€ οπ 
τιέΙ τε ΜνοεοΙιτιό Ισ-:τιετ ρέιττοΙπι ει2οΚπει!ι νέ!επιέ:πγότ, ΜΚ πιτ 
νιτ:ιτ]ειΙι: Ιιοι__ι;γ π' τεττοπ Ιαιροττ €γπ]τοπιιτότ ει, ,9;οποεπτεττο :Η 
τειΙ τέιππόοττ Ιϋ2Ι›ο ΙτοΙΙοεεότι νετπι; πιεττ ιι2οπτιιΙ , ΜΥ εεπΜ 
6ππόπ πιει€έπειΚ τιιτιιιτι ΙειςοεοΒόΙγεΙιτι ππγΙιεπ εαπ ΙεΙιετ, Θε 
τα ι€ειΖετπιοε νόπεΙιιιοτ ΙπποΙιΜπεΙτ επϋΙτεύε ιπεεοπεεάπι, πει 
ποπ νέΙεΙακΙ6εποπ ΙιεΙγ ειότιτπόΒ: εοΙ‹ οΙνότόετιδΙ €γπιτοπιι 
τι'ιπειττ τπιττοττ :ιττιιτΙτιπ πγοπιοτιιτττιπ όΙετότ νεε2τΙιετπέ. 

79. 5. .β τοΙυα]εάρτό!. 

'Ι'οΙνειιετπξοπ (Γπι·τιιιπ) έτιιΙπποετιπ ποπ τιι'ιπτεττετ έ:ι·τιττΙε, 
ιπεΙΙγοΙ ντιΙτιΜ ιπέεπει!τ ἱπἔ(› τιοΙτππέτ πτέιιτιττε8Υετόττόεε πό! 
Μ1Ι πγετεε6Β· 'ε τιιιεποπν:ι€γπόΙ ειΙποΙιπΙ οΙνιεει. 'ΓπὸπἱἰΙΙἱπτι' 
τοΙν.ι]ετιεπει!τ πόρωτύΙιεπ τϋτνὸπγεἱπΙτ ε2οι·ἱπτ πιἱπό ποπ Γε! 
τέτο!εΙε ιπε8ΙειντιπτειτππΙι; ιπιπτ νειΙ6]έΙιτιπ , πει Μ πιέεπιιΙτ ντι 
ΙπιποΙτγ οΙΙγειτόπ ]6επι€άτ ειπΙτιι62τιτι Μ , πιοΙΙγετ @μπώ ει! 
ττιΙ , ντιεγ ιιιτίε πι” ίιτοπ ιπέτ ΙιἰττοΙτάΙιτι Ιιει·ίτοττ, να” Ιιπ Μ 
ιιιάεπειττ ἰπἔὁ πο!πιι]ειτ πτειππΙτ ιιιεἔο€ττο2ἐεόνεΙ, νετ” ε-ιππιιΙτ 
ε8Υετόττέεο ιιέΙΙτι1Ι ιι€γειπ, άει σεπριιιι νόττωε νίεγάΖτιτΙ:ιπειι€ 
Μ! , ντιΒγ Μπι ΙιτιεποπντιΒγΙιόΙ , Ιιτιπεπι πιέ5ΓύΙο πωιιο οΙ4ΙιόΙ 
τι. ο. ΒοεειπέΙΙέιετιόΙ εΙνιεει, τϋτνόπγοἱπΙτ έττεΙιπο ετοι·ιπτ τοΙ 
ντιτειι€τόΙ παπι νΜοΙτιιττιπτΕΚ. τ τ 

Α, τοΙντιμει8·, π” ειτειΙέπ νόνε, Ι‹ότ ι·εππτε οει!ιΙε, τω) 
Ι(ιτοΙνει]εει€τει 'ε τιι1ιΜει·τι (ρτιιοποοιπιπιιι), όε ε8γε2ετπ το! 
νιιιεύετει (Γπττππι εἰπιρΙεΧ). 

Ε8Υ820Ι'ϋ τοΙνει]ειι€οπ ποπ Μιπτεττεττ ωμιτ·, ιποΙΙγετ ει: 
Ιιόνετ εΙ, Μ πιττειιιιΙτ ιιιπό ΙιοΙιππιιτ ιιτάιιειΙε ο8γοτόττόειέπ πω 
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1 Η Ι. Ιίϋπγν. Βππωπθα πε Μπι. ΙΙ. τ. Β8γαππόπτ. 

παεποπναπγπόΙ αιωππι , πα επαιπόΙΥπιεπτατπαάαε πόΙππΙ , αΙ 
νὶειἱ. Πα α' ιοΙνα]εαπ επεπ8 ποππἱτ απωω, να” αΙταΙα α' 
πεΙγποπ επεπτεύπο ἰε ιπο856ττεππ: ππΙϋπϋεαπ επεπ$εό€τϋτὅ 
ΕοΙνα]εαρ·παπ (πιτΕπιπ εαοτἱΙαἔπιπ) εποποιτ πανεπτε1πἱ. - Ε 
€γύπἱταπτ πϋπτε16εύτο πέανα α: αεγε2ετϋ τοΙνα]εαε ΓαΙοε2 
ταιπἱ ε2οποπ: 1-52ϋπ. διΠγοε έα πϋαϋππό€αε Έ πϋιε2ει·π ω 
να]εαἔτα (Γπττπιπ απαΙὶΙὶοαΙππι , ω ΓιιτΕππι οοιππαππε). δωμα 
παπ πανοππἱ εποπτππ α: οΠγαπ 8οΙνα]εαεο8, πποΙΙγ ΐεΙϊαπγνατ 
παπα, α]16- 'ε ταποεα- ΓεΙτϋτ6εεοΙ , 'ε Ια]τοτ]απ να€γ ιπαππόρ 
απ όρπ!α1ποπ παΙπα]όπο ναππιπτόοπ παΙορόάπνα, πϋνωπειὁΙεἔ 
οΠγ ιπό66αΙ πϋνοποτἰπ Η: πο”, πα α' Μήνα] ΜΜΜ ιπαἔΙ‹-: 
πατπύπ, πϋππγοπ επεππόΙγεἐττόεἱε εππΙειπΙεπόπ; πϋπόπειέπεε 
°ε πϋπεπετύποπ ρατΙπτ; τποπ‹Ι]ππ απ οΠγαπ οτο2αε8,_ πιοΙΙγποπ 
οΙπϋνοΙόεόποπ α' επειπόΙγπαΙἰ παΕοτεα€οτ νεαπόΙγϊγεΙ εαιππιὶ 
εοιπ ϊοπγεἔατἱ. - 2-αποτ. ΤαΣεπτεε «Ξε οεοπόΙγ τοΙνα]εα€τα 
(ΜΜΜ ιπαππιππ οτ ρατνιιιπ). Α' ιοΙνα]εα€ ταιεπποεεόΒόπεπ 
ιπαἔπα€ατοΖαεαπαιι παπι οειιραπ οεαπ α' Ιοποιηόεια8παπ ύπα 
πε , παποιπ α' παττέΦαΙποπ α' ιποπεύττα1ι επ-›πι€Ιγ νααγοπαΙιοα 
πόροετἱ παπγααπα ἰε τεπἱπτετπα νέ1οϋπ. Αποππαπ ιπεΙΙγ ΙοΙνα_ῇ 
παω ποΙΙαεεέπ οαπραπ α' Ιοροπ ]όεαα€ 6τιόπέπαπ ΙοπἱπωΙέ 
πόΙ1α1οιπαεπεπ τατΙαιιἰ, απ τϋτνὸπγαἱππ πιω ιπυἔπαται·οπνα 
πἰποεεπ. | 

Απ οΒγε2ατϋ 1οΙναμα8τα πατιπ. Μ”. Μα τ. 15-ιππ 
οιίιπο απααπτύΓατ ταπιΙεΙ πί1πτετόεϋΙ. Ε' 16τνόπγΕ ιπἱπὸα2αΙταΙ 
τϋπνόπγεπόπἱ εποπαεπππ σπα ιπόεΙοείιοπα , πο” ιπαἱ παροπ 
παΙαΙΙαΙ αταΙαποεαπ @Μπι α' ειΠγοε 'ε ιπεετατε6ἔαε τοΙνα] 
εαπ , α' πϋ26πεόμε ροἀἰἔΙεπ οεαπ απποτ εποποπ. ιπππωωππ, 
πα α, πατΒέΕεΙ α° ΙοροΗ ]όεια'Βιιαπ 6Νόπέτο πέ:πνο , ναεγ Ιι-:8 
αΙαππ α' πατναΙΙοπ επαππόΙγποπ ναπγοπαποι παρω τεΕπιπαε, 
ναἔγ πα α' πππΕανδ , 1ϋππε26ή Ια8γαππ πύπωιύε παπι παει 
παΙναπ, ιι]οππαπ τοΙνα]αα€τα νοιαιπεποπ. Α' παΙΥπεπ να” 36 
επαππαπ επεπιπέ8α, ιπἰνεΙποἔγ τϋτνὲπγεἱππ α' επεπ1εύπ1ϋτθ 
τοΙνα]εαἔτα ππΙϋπ ιπππωω παπι επαππαπ, οευραπ ΜΜΕ επ 
Ιγοεπό πϋτπγϋΙαΙΙαε €γαπαπτ τεπἱπιειἰπ. νόμο νετπϋοπγ ια 
πἱταεατὐΙ α' παΙαΙπϋπιαιόεπαπ ιιειπέτο παπα ἱε ναΙαιποππγἰτο 
αΙτανοαο1τ εποπαεπππ , τϋτνὸπγειἐπεἱππεπ αιαΙαποεαπ παΙωπα 
]ϋνόπ απ , πο” Ιοραεόπ α' πδεπαπιέΙγοπ 6ε πειπαεοπ πεππ α 
παει€6Γατα , παπειπ π6πέιτ ραΙΙοεατα ΜΙΙαεεε-›ποπ. 

ΒαπΙ6τοΙναμέποπ ναεγἰε ταππίεοπ ροὸἰἔ ποπ πππΙαπ 
όττατἱπ, πιαΙΙγαΙ ναΙαπἱ ιπαεπαπ ἱπ8ύ πο!ιππ_α!;, επεπιόΙγω ιποἔ 
ταπ1απνα, παεαοπνα8·γπόΙ α|ποπι3Ι αΙι·απαπ]α. - Α' ι·απΙαε πέρ 
πειόπι-›π τ. ἱ. αποποπ ΜΙ , πω α' τοΙνα]εαε αταπίποπ ἱεπιόττα 
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τύεόΒεπ εΙδικΜω, ε: Β ππιοἔΚἱνάιιιειἰΙ‹: ΙτοΒγ επ οτοιέε εεε 
τη6Ιγ-πιοΣι;!έωεάΜετάεεοΙ τπιεπ]επ νό!ςΒο. Α' ρυεπει Γοηγοεο 
ώ62όε1ϋετέηΕΙοεπάδ ιποΒτέιτιοιΜεπιειΙκ Μἐε2ϋΙετεἱ πόΙΜϊΙ, ενε€γ 
επι οτο2είε Μη Γιιτέε οΙδεο€όΙόεε νέ8οΙΕΙϋτωπτ ε2εκκιόΙγ-ιτιο8 
Μπιειάιύε ει' τοΙνε]εέεοψ τειΒΜεεά πισω νέΙΩο2Ιε0]ει; ‹!ο νἰεΖοπτ 
ΒόριοιόΙιει οι εσπι ε2ϋΙιε68οε , Μ” ει' Μωωιι άρση επΙδΒοπ 
πι” ιΜ6Ιεπι Μ'3νεττεεε6Ικ εΙ. ΑΖοι1Μη ηὶποεοπ εεοΜεοπ Μ 
νϋΙ επ ετάδτι νεἔγ ύΕϊέΙοτι οΙΚϋνετωτ τοϋΙάετ ΜΠϋπ ηόννεΙ 
ύιοΜΙΜε €οποεπεττύπεΚ (οΒ5εεεἰο νΗιτυπι) ἱε τιενο2πἱ. - Α' 
ΠΠ ο' Βϋιι€επιιε!ι Βϋπι€υτέεύτ ὶΙΙοτἰ: 8ϋτνὸηγεἱι1Β ει' τεϋΙιέετ Με 
Ιπποι·Ιεοόέ58 εεγιτιάε16Ι ηιεἔ πεπι Μ1Ιϋι1ΒόιωΙΜ 'ε Μι·ω. τϋτν. 
1-εδ Νέα. 15-ὰὶΙ‹ σωρο ει' τεϋΙ6Επι όε Ιο1ι·οΜε άωΙάποεοπ 
ΜπόΚΒο-16τόε νει Ή ι1γέτετει-ΒυΜε Βϋτιτοτύεέτ τοπἀοΙἱ. Α2οτιΒει1 
ιτιἰνοΙΙιο€γ ει' Μπι εΙϋτοτ]εε216ττ ἱειτιόι·ΙοΜἑεεΙ‹ εΖετἱιπ ει' τοϋ 
Ιείε νεΙοπιἰνοΙ ΜεεΜ› €οποεποπ ει' ΜοτΚοΟέεπάΙ; σ' Ι›ϋπϊοϊόε 
πηεπιηήεέ8ότδΙ (31. 5.) πιοεέΙΙερἰΙο1τ εετΙεἱΒεΔΖεέἔοΒ ε2ετἰπτ 
Μι·πι. Μ". πισω ότάεΜοΠ τεπάεΙοτέτ ει' ΓεπηὶΝ'› Ιϋτνόηγειετ 
Με ΙεΙΒύνοΙ ·ῇοΙ›Ι›υτι εοπιιιιἱ ιτιόόοπι τηε_τἔ Λεω εΗειτοτΙιεψΙΒ, 
ιτιῖτι$εοπι Με επ άΙΙἰι_ῇυΙ‹: Μ” 16τνόηϋηΙι εΖετἱιπ ει' :ΜΜ 
τοΙνει]εέεηειΚ Μ1ητοτόεο ὶε υεμπ ΜιτύΒΒο-τϋτόε νει8γ τιγέτει·`ει 
ΜΜΜ, ΜΜΜ ει' νόἔτεὶηῇιεἐετιειΙ‹ που κιι6Μέτει ειοτίινε, ΜΜΜ( 
το ε' ΜΜΜ τϋνΜ ΗΜ Μια ΒεΚϋνεΙΒειὶΚ. 

'Ι'ϋτν6ιηϋπιΕ, πόνειετἰπὶ επ Ιθ5θ-ὐἱΜ «ω. 17-ιΗΒ άμ 
2επε ει' Ιοροπ, καιω· ω›ωιι 36πέ8πεΙα ιιιεενόιεΙ6ι πω”, πεπιε 
ιΜΙ!τοάοιτ ιθωΓιοΖωιωωι ἰε ει' νὶεεωεᾶάεοτι ΜΙ ετϋε Μιιιτε26ε 
Με” ΗΙιιΙιτιειΖω, ει' Γὶ$ρεροΙ‹ι·ει, οι·ειέἔπεεγοΙιτε , πειπεεεΒτο 
65 ΕΖΒΒΜΪ ΜτεἰΙγἰ νέτοεοΜ·π @μπι 200, ει' πεπιτεΙεποΚτε ρο 
@ς 40 ΓοτἱπτεΙιΚοτοπ εΙ6€ ει1Ιγοε Βὶτεὐ8οτ ε2ειΒνάπ. ΒΗΜ 
ε2επ 16τνόηγ ει' ΜΙάτεΖὸΙἰ ΙωιρἰΦάτηοΒι·ε, Μ οι ἱΙΙγετι ]6εΖά 
@ΜΗ Μεάπιἰ ποιο εΜιτηάκ, πιό8 Μειτιόπγοϋϋ Ι:ϋπωπ3ετ τοπάεΙ, 
π. ἱ.1ιοἔγ ει' ΜποΙωεοΙ‹ "Μ" 500 τωωιωι , ε' Βἱτ1οΚτειΙειιοΙ‹ 
ροἀἱἔ ΙιἱνεΕΔΙ-νοεΖΙεεόΒἔοΙ ΒΒτι1ε!τεεεεποΙκ. . 

Β8γὐΒἱι·έπτ ει' Βϋτιιενδ πιἱΜ ει: εέγε2ετϋ Μπιτ! ει' ι·εΙ›Ιύ 
ΦοΙνε]ειη;Βειπ ΒϋπτεττόπεΚ Βϋπτειόεόπ τω επ εΙοτοποΝ: @πω 
νἱεεΖεειιΙάεάτει ό:: ει' Μέι· ιιιεἔτ6τἰτ6ε6τε ἰε ε_ιοτίΕτΜΒ. ΒΔ Μ 
νέι1]ει ιιιὶιπΙ ει' τετιπιὲε2οΙἱ Μειιεε$ε , πιὶΜ ρειΠ€ 16τνόηγώηΚ 
πώ: π 1?2Β-ὸἱΙε 16”. 11-:ΗΒ έ8·ε2ε1ει 10-6ΕΚ ῇοτηῇὐτιεΚ , ίδ 
Μέρωι ρεὸἰἔΙεπ επ 1659-άΞΜ 17-Με ό; 1715-τΗΜ 48-ιΙΠι 
Ιϋτνὲπγέ8ε2εωιἰπΙιπιιιΚ 6τωΙκηϋΒ, τπιεΙΙγεΙτ ε' Μτ-πιεἔΙότἱι‹Μ 
ΜοΜια!ι ἱε , ΜΒ εοποειτονδΦ οΙε26ΒτεΙποΒ , να” οι·οιοπ ]ό 
πω» πιεἔνεεπιιοΙ‹, Β6ιοΙοεΞέι€ϋΙ τοειὶΙι. 

Α' τεΒΜειιεΙι πηε8εΙ626εότε, πιὶνοΙΙιο;Η ει ἱΙΙγοπ Μπω 



1 10 Ι. Ιίϋπγν. ΒϋιποποΙι 65 Βϋιπ.ΙΙ. τ. ΕεγοιιΕ6ητ. 

νόΙκ 1ϋΒΙπιηἱτε ει1ι·ϋ ετσ10Ιώοπ εεοΜειΙε Ιορρεπεεηἰ , :Η 1548 
ιΙἱ1‹ἰ 49-0Πε 455 1587-6116 48-6Πι 1ϋτνότιχέ€ει2ει1υἱπιΚ Μ» τοπι 
άο116Β: ΜΗ π οι·άόΒ ιι1ειΙ‹ ιτιοΙ1εττ ππἱπ1εἔγ 200 ΚϋιηϋΜιγἱ 
το 1ττεεεωωΙε Η , Ιιο€γ 1” επ ΜΜΜ ιτιεεεΖἱτΒΙ όεετενενότι 
π' τοΒ161ιποΚ ]όνοιεΙ6τ, ΚοΙοροΖό]ϋΙ‹ε1; ΓυτάεεεΙ Ιεϋηπγο11Βε·υ 
ΙΠΒετϋ1118856Κ. 8 

80. δ. Παράποσ ΜπαροΙράτ »άτα |εΙαάάσάτόΙ, σα” οΙ|ορΙα!ά 
σάο·όΙ. 

Μεε€ύποε 1ιοΖερο18έτ νέτε 1'ε1ειιΜεάτι ν1η;γ οΙΐο8ΙεΙύεέπ 
(1ι·πι1Μο ΜΒ εκρι18πε11ο οειειτ1 ρτ1νει11) Η. τ. 140 τόπσ5ιιεκ 
14-0Η‹ ο21πιο όε 112 1'728-01Μ Μ”. 11-0Πα έ8·εωΙο 5ιετ1τιτ 
ποπ Βϋι1ΜΜ όττ1ϋΚ, ιτιοΙ1γεΙ νεΙειππεΙΙγ 11821 νιι€γ ειοΙΒει 
τιι1εψ1οπ υτέπεΙε νέιτέτ Ό επ εΙΙεπεόἔπεΚ έωμ , πω( νειΙε1ιἱ 
νειΙεττιο11γ 11εωροΙ€έτπε1ε 80]έ12 νέι·111 οε1τοπτιιιιε1 νεεγ τεινεε2 
588'8'Ε11 Βενεε21. Ε' 1111111011 Μαη. 10". 1-50 τόπο 14-01Ιε 
ο2ἱιτιὲπιέΒτειιιιεέἔε ε2ετ1η11ικηόοηΙπἱνεὲ8£εΙοπΒοὸόεπεΒ κωπη 
]έτ νωπά πηει€ει Μάη, 0ο υ]ι1ΒΙ› 1ϋτνόιηϋπΙ‹ π 1723-0110 
Μ”. 11-κ1Πε άἔε2ε1ει , επιπειΒ Β11τι1ετέεότ μπαι Γε1νό$ο1τε Ιο 
5211111181 

'Η Τιιτ1όε νιιοΜιἱο!ι ω πιυηΙιέ_ῇέη:1Ι‹ 206. Ιειρῇέπ πιτ τωιἰῇπ: 1ιοεγ 
Μ ει' νέτυειΙ‹ πενειοΙο Με" πι1ηι1επ πωπω Μι 'ε ΜΗιο|γ έπετΕΚ. Λιοπ 
Μιιι ε' νέΙωπέιηέ1 πηεμιάΓο1]έΙε εΠ$ειϋτ ιι€γειι ϋιπποἔο1ι ει' Μτιπ. τϋι·ν. 
1-ε0 τόπο 14-0Πι οιἱπτιόποΚ επική ., πιοΙ1γε1ι ει' νότει1ε , ΜεΕέ1γο1κ , έε 
πιέε ἱ1Ιγετι ετϋεεέΒο1«πε1ι Βενέτ81έκδ1 ειό!ωπι1ι, «ΜΜΜ ρεὰἰἔ Μπιτ. Μ". 
2-σ1Π« τόπο 42-0Π« οι1πιέηεΚ, ΠοτνΕπ Μέιγάε 6-:111Μϋτν. 15-ιὶἰ1κ, Π. 
[1Μει!ό 1-80 Μ". 58-όΕΚ, όε οι Ι'72Β-‹ΠΜ Μ". 10-ι1Πε ε1€ΜΜέπει!ε 
τεκιόε1ετο1 , πιο11γε1ι ει' πιοιπεε ΜΜΜ; 68 ΙΜεΙιε1γοΚ ιποεΜπω0έω11 οιέΒέ 
Με 1ιοωΙτπιοε!‹οὸέε οκτώ Βϋιέ 520τί1]ά1ε. 

- 81. 0'. Α' ΜσιΜΜ 6αΙτάστό1. 
Βϋπτε11οε ΒιιΜεοπ (ΓεΙΙἰιιιετι1ιιω οτἱπιἱηοειιηι) 112 1807. 

Μ". 12-ι1ἰΙ‹, 65 επ επ ΙονέΒΒ Β11οτ1εεε10 1840. 10”. 22. εΞε 
1844. 16”. ?-0Πε έεειΖει1εἱε2ετὶητει° ΜειωΕεεύεεειΙ να” νι€1Κοε 
εοπι1ε11ειπεύεεΜ ράτοειιΙτ ΙσιιΜεοΙε 1411141181. Μπάρ' ΜΜΜ 
εέ88εΙ πι1Μ ει' νό1Βοε Βοπάε1Ιεπεό%εΙ ρε1τοειιΝ ΒυΒέεπε!ε 
οεε1οἰτ 112 1840: 22. 1ϋι·νόηγο21ΚΚ ο€γετι1ει5πιοΙδεοτο1]ε. Νόν 
ε;ετἰπι Βεπιἰ€εέεἔεΙ ράτοειιΙΙΜΒ ΙοΚἱπιΜπἰ τοπάοΙ1 ει' 16τνέηγ 
π' ΒιιΜε1: 1) Πε ει' ΜΜΜ ε' οεδά11Ιοτ πιιο€ηγ11όευ οΙδ11, νεεγ 
π' ροι·ΓοΙγωπε Με” εΙε26Μ511. - 2) Ηει ιιΜαοτ , ΜΜΜ ει' Μ 
18Ιοι6Ις Μαιο ο806ϋΙοτο1Β6ι·ποΒ , ει* Μι·6ει18 14626εότε απο 



Π. Π”. Α' πιαἔαποεοπατ εοι·τό ιπππαιππω1. Π? 

πια€α εοιπ πορνἱεοΙπ]ο πω πιοεῇοΙοππἱ ποιπ απατπ. - 3) Πα 
α' πἱτοειπ; πόΙοτο πϋνοτποποεοποπ οτΙοπποΙἰ αΙΙαροπατ α' Νότ 
νοπν πἰνάπαΩα ειοτΙπϋ Μϊϋἀϋαπὶ ποι·π απαιῇα. - 4) Πα εαἱπτο 
ππω ποιοι πόνοϋποποεοποπ πιιπαεαπαπ οπαπ οΙδ ποιπ παρ. - 
5) Πα α' ΙϋιποἔπὁΙ ναΙαπιὶτ οΙ1ΗποΙτ, 'ε α' οεόπϋΙοτ πιπεροπ 
αοΙοεο παω ναΙαιπἱτ ο!ατ!οΙτ. - θ) Πα πποΙοιΙπποπ πἰ]ατειαεα 
το αιΙ6εεα8οπαι εΖἱπΙοττ, ναΙύτΙαπ απόεΙονοΙοποι πἱαεΙοΗ, να” 
ναπ3εποοε πϋΕοὶοπνοπνοὶποπ πἰαΠαεἰ παρ]ατ οΙδππτο τοπο. - 
Ό Πα πποπ5ποπ οιποΙοεοτο πω, ΓοπτατΙαεατα Πιάνα παιπἰε 
ΙονοΙοποι παεππιέΙτ. - θ) Πα ναΙαπποΙΙν επαπιαάέεα αΙα Μπα 
ναἔνοππ 'ε παπποΠν ΙοτοΙοπιοπνοποΕ οΙπόπϋΠ, ναἔν πα α' 
αναιπεαΒα αΙαΜἱ ατναππαπ αποποπαι ναΙαιπἱτ οΙ1ιιΙα]αοπίτο1τ, 
ναἔν οΙραιατΙοπ. - θ) ΚϋΙϋπϋεοπ α' ποι·οεποπϋπτο «Θε ενα 
τοεοπιπα ποινο οιοποπ πἰνπΙ πποε παππἱεεαΒΓΒαΙ ρατοειιπ πυ 
παεπαπ ποΙνομἰ: α) Πα α' πειωπ ποτοεποαπ πϋπννοπ παιπἱ 
εαπ νοποιτο , αποπατ ποεδπποπ ιποἔπαπιἱείτοιια, αιοππόΙ Ιο 
νοΙοποτ πἰειαεἔαϋοΗ, να” ιπαεοπα8, ποΙοῇϋπ ταπαεπϊοϋ, οε - 
Ι›) Πα πο]οἔνΖοτ€ ποτοεποπό να” πϋαποτοεοϋ Βατεαεαε πϋπν 
νοποΕ οροπ ποιπ νοεοΙοϋ. - Αΐ νέπποε €οποαΗαπεύε οεοΕοἱ 
ρο‹Ιπ; 16ι·νοπν εαοιππ$ ο' πϋνοτποπόπ: 1) Πα πο_ῇο8·νπο1€ πο 
τοεποόδ πϋπννοπ τοπάοτΙοππΙ νο2οπο; να” 2) Πα ιπἱπἀοπ 
ονποπ νο8ονοΙ πϋνοΙοΙοεἰ οε ται·τοιαεΕ αΙΙεροΠαι·όΙ ποτοεπο 
πω ιποτΙοεοτ (πἱΙαποο) ποιπ ποεπἰτοπ. δ) Πα ναΙαιποΙΙν πο 
τοεποόδ ι·ϋνΜ Μό απ!! τοτοπ1οε ναπνοπτ οΙρααατΙοΠ, οε τπο€ 
πιιιΙατπἰ ποιπ τιιιΠα, πο!" εαοτοποεοτΙοπεοε, "η" παΒνοππ 
ποτοεποποεἱ νοε2Ιοεοεοπ ωοπ. - 4) Πα ναΙαιπο!Ιν ποναε 
ποππ α° οεδαπΙοτ ιποἔπνἱιαεα οΙόττ απποτ, ιππΙδπ πϋπννοἰππΙ 
πιαι· ιαπωπ , πο” ναοςνοπα ιπἱπτΙοπ αΠόεεαΒαἱπαπ πἱοΙοεἱτο 
εύτο ποιπ οΙο€οπ‹ὶό , α' ποΙγοΗ ποεν α' οεπιπ1Ιο0 ιποεπνἱᾶαεατ 
ϋπιπαἔα πόττο νοΙπα, οἔνἰπ να;έ;ν τπαεἰπ ιπππωποι, πἱποπ 
ιπαεοπ ΜΜΜ! `ποὸνοππἱ απατ0 , πὶτύΙ ΓοπΙα!αε ιιπαπ οΙδτο πἱ 
οΙοεἱτο1Εο. - Εποπ ιπππωιποπ πππτοτοεο ποπ Μ, πο” α' 
πο_ῇοενποιτ ποτοεπο‹ΙΒ ΜΒΜ οΙΙναιιπαπ ποιπ ιοπΙπτοππ, οε εοιπ 
ναπό-ΙονοΙοποτ ια ποιπ αάπατ, εοπι πποΙοεεό%οΙ από πϋπν 
νοποι ποιπ νἰποτ, α' πιιπαεπαπ παππἱεεαἔΒαΙ ρατοεπΠ; οεοτοἰ 
ποπ ππναπ ΠΠ ον16Ι πεπ·οιπ ονἱ€, α' νοτποε εοπὸαιΙαπεαἔἰαπ 
ποπ ραπε οεγ πάω! πατ πύπαρἱπ; ΒοήοάποΕπ πϋτΕϋπ, οε α' 
ΓοπνἰΕπ πανό” πϋτοΙοε α' ππποττατ οπἱπποεαἱναΙ οαντΜ, πή 
ποΙνοετ α' οεὁὐπἱτόεαΒ· α' πιιπαεπαπ παπιἱεεαΒ€αΙ να” νο1 
ποε εοπΠαΩΙαπεαἔἔαΙἰ ρατοειιΙΕεαπ;α των επε1οιοι πἱτποπᾶοπα, οε απ παπι α' το” ιπὶποπΙοιοποπ ΓύὶΙαεοεἱταεατα ιποεπἱναπ 
πιο ἰτοπιαπνοππαπ ιππϋΙιΙοεα πιοΙΙοΙτ πἱναταΙοεαπ πιο8ποττο, 

έ 



1 18 Ι. Κϋιιγν. Β11πιο11ο1ι 65 ΗΜ. Π. π. Βενεπ1ιόπι. 
ιιποππιι1 1ιιιπ1οι11 μι· ιι1ι1 νεππ1 , 65 1ιιι π1ε:ϋ1ιόεύτό1 1ιιι·1ειπ1 1ο 
1ιε1, 11161 1ιπ1πι1ε1‹ π151Μ11 1ο 18 1πτ16ιιιι1πι , έ·ε 1ιοπιιπ‹1ύ 11611:: 
τέιτ ιπεεν125ει11518 νάπειι ιπ1πι1οπ οεε·ιι·ο π' ειο1ωιτ Γο1ιο1ι1ιν1ιο11 
1ι1τόει1εο1ι ε161ιε τοι·1οειτοπ1. 

1 82. 8. Α' πά11ό-1ιαιπέσέ1άσπ11. 

Α' νέ116-1ιειιπ1εΜε ειΖ 1844: θ-ι111ι ιϋι·νόπνοπ11ι1ι επει·1πι 
ιιεσπ 1ι11π1ε11, ιπε11νπέ1 1οιινιι νει1ιιΜ 1ιιιιπ1ε νε11τό1:1ιόε211, νει” 
νιι1ιιπιι.ι11γ , πιιι€:11ιιιπ Μ” νε11161, 1ιι1ι·πιε11ν τόε21ιοπ , ιπιι€1ιιι 
ιιι1ε11, νει" 111ν νι11ιότ 1ιπιπ1εει1π:11 1ιιιάνει ιπέεο1ι ι:11οπ 1ιιιειιιι11. 
Βιιπ1ι-:1όεε επ ο1‹οιο1τ Μι·ο1ιππ1‹ 65 Μι11εεΞΒεπποπ ιπεΒιότ11ό 
@π ιιιι θ όνιε τοπιοπ1ιπ1ϋ ι·ει1ιει18 , ιπε11νπο1ι ΙεΒΓε1ιε1ι1ι 161 έν 
ιι1ιιι11οεπι1δ Μπιοπι1έειι ιπ1πι1οπ1ιοι· ει' Γοπνίιδ 16ινόπνε:61ιο1 
111ι-:11, ει' νι111ύ 1ιιιιπ1εει1Βιι 1`ε1ε11ἱ 1161ο1οτ ιπιπι1ιιιέ11ιι1 πέ1ιιι , 1ιιι 
1.1. ει' 1ιιιιπιε νι1116 ει' ν:1116-1ϋινόπγε261ε θ1611ΣΙΠέ1° ο111ιιιι1νιι 
νο11, ιι€νιιπεποπ 16ι·ι·όπνεπό1ε 1ιοπιι; ιπο11νπο1‹ 111ν 11ό1ε161 
επ ε111ει1ει Γεπνί1όε νύπε:11 ιπιι€1ιόι·όεύτο Γοπν1111 1ϋτνέπνεπό1ι 
161ι1ιό 1ιέι·ι1όε1ιε Μπι νιι1ιο11. _ 

83. 5. Α' οιιιι1/απάρ 1ϋπιο11έτϋ1. 

Ι 0881188118 1ι11π1ο11όπ 11) (οτ1πιεπ ειο111οπιι1ιιε) ει' οειι14επιι1κ 
ιπ1πι1ιι2οπ ποπιο11 ότ1]111ι, πιο11νε1ιπε1ι 1ϋι·νάπνιιπ1ι1ιεπ 1ι111ϋπ 
πονο11ι π1ποποπα1ι. Βιιπ1ε1όεο 16ι·νάπνοιπ1ιπε1ι, Γ111ιόρειπ 1723 
ι11Μ1ϋτνόπνιιπ1ι 12-1111ι όπιιιιι1άπε1ι ότιο1ιπο επει·1πιιι' Ντόι 
ιπέι·εόΜέε1111 11188. 

*ή Ε'1›ϊιπτο11ετιι'16ι·νέπνειανπ1ι νοειιιιι·όιπ1 (1ι·1111οιπέπνε ..,ν11ιίΒ· 
οιιι1ι1ειιιι1ι ,“ π' ροει1 ρει11Β ,,ίοι·ιό1νοε σειι16επιι1ι“ ιιενει.1. 

Ηεπιπαά11τ πωπω”. 

Α' εποιπότιπϋπ1ππ όι·ι1ο1ι111 1ι11πιοι1ο1‹ι·ὁΙ. 

811. $. Επιπι δ12Μ81Μ81€ €.ιπιέπα1έσε. 

Βιοιπόι·ιπιιπ1ιοι όι·ι1ο1ι1ϋ 1ι11πτο11οπ (ι1ε11οιιιπι οοπδιήιιι επι 
ειἰιποπἱιιιπ) Μπι οειι1‹ ει' 1ιιιιι111ιοι1ειει ιπειει11, 1ιειπειτι ιπἱπι1 ως” 

ί 



π. Ε”. Α· ιπει€ύποεπΕεπ Με είππθιππωι. Με 
ιπεπιειιθιωι ἱε άτψ3Ιε, πιοΙΙγεΙι επ νεΙετπὶπέρ εΙϋεεεἐΙἰΙ‹. Ε' 
Βί!πΕα-ΜοΒ ΜΒΜ ΜΜΕ τεπ·το2πιιΙε: 

1-εεϋτ. Α' μετά2πάΙΒοόέεπεΚ πιὶπ‹Ι‹επ πειπο. 
2-ειοι·. Α' τοτιπέε2ετοΙΙσπεε ϊεηψπΙειιΒοἀεὶε. 
Β-εΖοτ. Α' ΒιιΜΙΒοάέετ οΙδεε86Ιδ ΒϋπτεττοΙ‹, υ€ΥπιὶπΦ Μ 

έ8γειεΙειτιάε, Βἰὶπ$έτε-τεἔεἀἑε, όε ΒπτνεΒετἱτόε. 

ε 85. _$". Δ' ραπέεπάΙΙευάάετό!. 

Ρετάιπά!Βοάέεοπ (εωρι·ππι) ·έτεΙέποεεπ ποπ Ιπππ$εΜετ 
6ττ]ϋΙ‹, πιοΙΙγ νειΙπιποΙΙγ ί6ηίὶπειΚ Γοῇότε2επιὲΙγΙγοΙ τε·τιπέ:εωτ 
τοπ‹Ιο εΖει·ἰπ$ ιόττύπΒ ιἱΙοε τοεπ Ιώ26εϋΙόεε Με! Βϋνο1Ιο· 
Με Μ. - 

Ε' πϋπιοττ, ει' Μπιτ ΜΜΜ νειεεγ οευρέπ οεει!κ ει' επιπό 
τοπιποΙ‹ τϋτνέπγο, νε€γ ροε!π; εἔγεπετειπἰπά π' πάεπεεέεἱ 
Ιιἱνεόἔ νειΒγ ει, ιπιἱεἱΙ‹ ἴόΙπεΙε επειπόΙγεε εευΒεάεσ5€π ἰε ωφ 
εόι·τετἱΙ‹ , ριιεπει 'ε ειςγε2ετϋ ρπτέεπεεέ8ι·ει (εΙιιρτυπι εἱππρΙεκ) 
θε ππάε Βϋπ£ετΙοΙ ράτοειιΙΒΜ (επιιρτυπι οοτπροεΗυπι) οε:ΗΒ. 

Α' πωπω 'ε οἔγεΖετΙ1 ρατέ2πάΙΒοόέετ, Μ πεἔγοἀὶΙε Μ 
Ιοπἱ πιγείἱεάἔοε , κι" ο;;γιπέε πω ΜΜΜ όε €γετιποΙπ νΞ 
ε2οπγΙ›ε Ιόνδ εόεοτεεη;οε επιπέΙγε!ε ΜΜΜ Ιϋι·ιέ:πἱΙ‹, τϋι·νέ 
πγεὶπΙ‹, ε'πέτιπ. Μ". 1-εδ τόειέπε:Β 14-οιἱπιε, «Θε ω Ι'723. 
ιϋτν. 11-ἀἰΙ‹ ι5ε 12-άπι έἔε2πτειἱ ε2οτἰπτ ν6τΐεττδι€ειέεπεΒ") 
(ὶποοε£πε), ε' :πείεΙ”όΙο εεοππόΙγοΒ ω” ΙϋτΙόπϋτ ροόψ, π' Μπι 
ει' νό$Ι«πδ πδειειιιόΙγ γειἔγ ιπάεπόρ ΙὶειΙοεεόἔοε έ:Μετ οΙὅ, 
νειεγ ρεἀἰἔ Βιι]ειεείξετε πππγειττποιπΙοΙ‹ νοτοπιεόδ ε2επι6ΙΥ., πω· 
ιποεε2ορΙὅεἱτόεποΙ‹ (εωρτιππ ἱπ ερεοὶε), Μ” ροόπ; ΒιιτνΔΙΚο 
όέεπεπε (Γοτπἱοετἱο) εεοΙπιιΙτ πενεΖπἰ. - Α' ιπέε ΒϋιπειτοΙ 
ρέτοεπΙτ ΡετάεπέΙΙεοάπεπεπ ἰε πέτοιπ Μαιο νει€γοπ: ιι° πϋερει 
τάεπειεύε, ει' 1ϋΒΒΒἱιτεεΕάτειιεέΒ·, Θε σε οτΒεΖεΜότεΙ. 

Νὅερετεἰ2πειεὐἔοπ (ειιΙιιΙωτἰυιπ) ει' τϋι·νόπγοε ΜΖεεεέἔ 
ΒϋτεΙέποΙ‹ ιποἔεόττέεὲνεΙ 16τΒέπδ ρετέππέΙΚοόέε ότΒοΗΒ. Ιππότ 
ΒϋνοτΒειἱΙι: πο”, Μι ει' _ῇοἔγεεοΙ‹ και" @Μό πΙωάεΠγ]γεΙ 
ε2ετΖΜϋπ πά2ειεεύπΒοπ 6Ιδ ειωιπόΙχεΚ ο"ιπέε ἱτέπτὶ Μνεό 
@Καπ τπσ€εεο€νο ροτάιπάΙΒοάπαΙε, ωιιοκ πδερειι·ά2πειεπεπεκ 
ποτπ νότειποπἱΒ. 

ΤόΒΒϊέ:ήϋε6€ νο,ςγ ἴεΙεεὸἔϋεόἔ :ΗΜ (ροΙγ€ειπἰε)·ε2οιι 
Ιπϋπτοττ έττειἰΙς πιοΙΙγω επ Ιώνετ «Η, Η οΙΒΒΒεπἰ πέιεεεή€άπεπ 
ΒϋτεΙοιπόιἔ τεττνάπ, τπέε ΙιάΖειεεέἔτε Ιόρ, 6ε :ΜΒΜ π] πιηέινοΙ 
ρπτέΖπέΙΚοὸἱΙ‹. 

Ει·όεωπι6ιοΙποΚ , νπ€γἱε ετδεεεΙιοε ρπτέεπάΙΙιοόεϊεπεπ 
(επιιρτυπι νὶοΙοπτιιπι ,π νἱε ΡιιἀἱοἰΗπο ἰΙΙε€ει) ποπ εοποε2ΜΜ 
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Χ 

Πθνθ221111 , Π1θ11Υθ1 118218888ε88 181·11'1Υ να” 8852011? 110Π101Υ 
88 έ11Μτει1ο8 81181111111:1811 111811811 816828111181 18811 11626811 
18818 11811γ8281·11181111.-111ο1111111111-8261: ,,Τ18218888888 113811? 
ν11,111γ 885Ζ011Υ ;“ 111811 112 8882ο11111828111818111 111888811888 16 
81111 82811 8888821811 1111161168 8111Υ058111ΞέΙ1811, 111111 1101118' ει' 
828111818111 881111 1182188881ἔ88 8Ζθ1Ι1ἐ1Υ11ΒΠ 8811811181111 111838'. 
- Μ0Ι111ύ1Π 2-520Ι': ,,Κο111ο1γ 188 111111151111108 811811111111188 11181 
1811;" 1118111118811811811 11' 111811828ρ16811881 8168281111818111811 
181111118111 118111 181181. 11111811 111111· 116ν811182111:11ο11γ 111' 111182· 
18 Γ811γ8881611288 11' 82811181γ 8181811811 1111811 11181111 81188 
8811811 ]θ1θ11Υ81ύ ν88281γ11811 101'ε11$11 11811161, ΥΒΒ`Υ ει' 18118 
1811 1111111811 1Πἔ11110Ζ81 81181111111ε18 112 8168281168 ΡΩΓ11ΖΠ8811€11811 
118ρ28181182 118111 1818888888. 1818111111 118811, Μ 1111111111 1111111 
111θ11Υ 8821181811 1111811 8εγ11εγ11, '8 1110111118 11181611, 1111ΒΥ 18 
$28ε88811θΠ 1816 8281118111 828ρ16811811 111θΒ°, εινα” Μ 11' 113 
1111111 1111θ8'13ω5$θ1 118118 18811 1162681118818, 11111181 €0110$21811θ 
ε' 181188 116268 Ι11θἔθἔΥθΖό58θ1 1811ρ8182118111ο1Μ81181 8111γο 
8111111 18, 8168281188 118182118111ο118111111 1111111111281181 118111 18181111. 

Α' 1111 11' Ρ1Π'1:1ΖΠ1151118ΠΗ11 116111818881111811:11°828ρ168118811811, 
11' 11ι11ν8111ο1188111111 86111' Π11811211'11ΖΠ8511€11Η11 11111118188818 11.11 
188216 ?-111111. 11?-‹1111 111111211111111111 88 161111 111118 161ν811181111111811 
811811118 82811111 111161 111818811188161 16118811); π' 1165Ρ81'11ΖΙ18 
811€111111 1111111111281181, 1181111118 16111. 1-86 18828 1115-6111 821111· 
18118111811ί18888 82811111 11818188 1611, 1181" 11'181] 1181821111 1818 
8811811811181811181118888"Μ). Α2ο11Μ11 8'181·18281111818811818 
88818Ι101ί θεγ1511111 881111 112ο11 1111Γ11ΖΠ11511€68Γ1 1811811, Π1811Υ 111€ 
8168261 88811 1111118111, 11εγ_11οεγ Μ 821 1181118 1111811 1111111805 8211 
ν111111111, 1111111 181181 1. 1.1188811111 θΒ'Υ111181115θ 11111111 Π1θ81100$1110118, 
1111111111 18181 1611118 1111Ι'111811Υ 8211111118 ρ111·821111111ο11881811 118111 
1181111811. Ε81811118111, 110Β'Υ 8' 1611811111181 1081111 11111 11818881 
181 881111 111' 1811, 118111 11131118 112 11882ο11γ 88 18118 11111112118111ο 
1188881·1811181, 1111111111 18182111 111: 111811 11' 161·ν811γ11811 8281111 
88118811 881111 112 8188ΖΟΠΥΠ1111 Ρ11Γ21ΖΠΒΒέΒΕ1Γύ1 8261811811, '8 118111 
18 181181 1111111111 1886818181 8' 1ϋ1'ν18ΠΥΠ1Β€5Ή1117115ΠΒ1ί 8281181181 
82811111 11' 181°]Πθ11 118182118111ο1188818 111181188218111, 112 28820118' 
111111 1181821111111ο118811, 1111νθ11108γ 81111111 11' 1811 1181112818888118 
ε' 16Ι'νό1'1Υθ5 6161168611 10€111Ι11111 Π1θ8“08ΟΠ11111118έν81 1111381111 
Β'ΥθΙ'ΙΙ1811 8211181111 118, 11' 11θΙ11281518€ΙΙθ1( 11' 181] 11ι118111ο118811 
11111 80111181 Π88Υ01111 8818111181 0118211111. 

! Α ν81181·16218188 1111111811, 1181111118 161ν.1-88 18828 14-11111 
0211118088 1811118881! 82811111 11 111ν888181811181188 85111111 111128 



Π. Ετ!. Α' πιεΒ6ηο8οΒοτ 86ι·τό Β6πτε!!6!κι·δΙ. Ι2Ι 
Μ!! 82άπη!!νει; πω! περσι! οι 1?2Β-!‹ἰ Μ”. 11-‹!ἰ!‹ 6812-ά!!ε ό· 
;!9828ω!Π2Κ Ι'8Π!!θ!θ!έ!)!!! 82 8!ΥΘ!!$έ8Π8!ί ε!8δ 68 ΙΙΙ2!50ί!!!! ἱι6 
Ί16τι 68 ει' ΠΙ05!0!!8 52!!!!! 68 8ΥΘΓ!Τ!θ!ί Μπι Γο!ν682€688686!, 638 
ρω!!8 ά νέΙ'868“ ἰ26πο!‹ !ώΖε!86€6!ιοι πι6τ6Μ6 πι6€!‹6πι6·· 
ιη6Β!!ί!6886! ε' νόΙ'516Β' !πειι·πιεο!°ἱ!ε 68 Πθ8'Υ0!!!!ί !26!16τι Μπι 
!ϋοΖΙππι!6τ68!, ει' Μτωικ!Μπιπ @γεια !ιάι·οτη, ει' ΠθΒ'Υ8(!!!!!)ΘΙΙ 
ριπ!!8· Μ! 6ντο !θΙ'!θ!!!!!$ Υ0Π5ΖΟΠ πιοΒο Μάη. Ι 

Α' !ϋ!›!›Γ6τ]!!86ἔ-νε8γ Ϊθ!Β5όἔ!!5ἔἔθ!3 !ϋτν6πιγ826!‹ἱ 8Ζ0!Π!·· 
8ιιιι!‹, ει' Μ!!! Βο‹!ύ 2-ε!!!ε ι·682. ΤΕΒ-Μι 68 ΗΜΜΥ 3-6!!ε 
Μην. 18-ἱ!‹ ο2!ιιι6!1επ ωη!!μ!‹, !ιό!16τ ρέι!!ο86νο! Μπιωιε. 
Επι! 520!Π!5! οι 15θθ-!‹ἰ Βθ-ἀ!!‹ 68 1548-!‹ἰ 48-ἀἱ!‹, 49-ἀἱ!‹ 
68 50-ὸἰ!‹ !ϋτν6ηγέἔπ!τ.οτειἱιι!‹τιε!ε 6τ!6!ιπ6 ἰ8 ράν!ο!μι; ει' πιω! 
6τ!!6!ι!ε!! 1599-!‹! τότν6ιιγ !. !. Μ Γ8Πί!θ!! , !ιο8γ ει' !ϋ!°›!›!6τ 
]!!θ!€ να!" !!3!θ$ό€!!θ!ί ει 15484!! !ϋτν6ιητ6πά6!6!6Β 520Γ!Π! 
Βϋπτε!τε886πι6Κ; Μάι· ρε·6!8 ποπ Βϋη!ε!!ε!ε, ιτιο!!γ6!κτ6! ποπ 
ι·6ιι‹!6!686!‹ 8Ζό!ευε!‹, πιἰιι‹! Γδ!αεπ]6τόΚ. ν6€τ6 

Απ 6τὁ8ω!‹ο8 ρατ62πε86Βοτ τϋτν6πη·6!π!ε Γ6!νο82!6886ἔ 
μ! !7!!ΙΙ!0!!!€. ΒἰΖοιηἱψ οι! ε” 1522-ά!!ε! 86”. ΒΒ-ι!!!ε έμπι 
τάτι Μ! 82. ΙΛ!5Ζ!ό Ι-86 !ίϋΠΥΥΒ 82-ά!!ι οι!Μι6η6!ε 68 !!-ά!!ι 
!!!682!ό ?-‹!!!‹ τότν. 47-6!!ε 6ιςυΖει!έπει!ε 6ττο!ιιι6. 

Αιοιι!πιπ ΜΗ ε' ρω·έΖπά!!κο!!68τύ! Π! Β!!!8(!Ω!! !ϋτν6ηγ 
!›6!! ΙΉΠΙ!5ΖθΙ'!! Βϋπι!6!68ε!‹π6!‹ !16!γ6 !υ!ιο86τι, ει' ΓΗ!!! (85 68 
ᾶθ. 55.) ωοηόο!ω!ε 5Ζθ!'!Π! ει' Ν!Π!θ!!Πθ!ί πω!!! Ο58!ί νε!όπυ!ι 
68 8Ζέπι!8ιάτ1‹!6!‹ο8ι1ει!‹, Μπακ! νόἔΓθ!!8]!0!! !ε8!! !!όΖ!!$!!!65 
Με!! !θ!!θ$θ!!ό8!!θ ΠΊθΠ!Ι!θ!ἰ !5 8Ζ!!!ἰ8ἔ5ἔ !οππἰο. 

Εἔγ6Βἱτέι1! ει' Γοιη!!6 !1ίΙΜΒ!ύ58Ι!!ύ! ΠΗ!5 !ών6!!862686! 
ἰ8 νωιικι!ε ε' Ρ8Γέ2Πέ!!ί0(Μ5ΠΗ!ί, τ. !. ει' ρω·άιιια Γ6τ!! πο!! 
2ΥΒΓΤΠΒ!Χθ!, Μ! !!ΒΙ'Ρ!ΖΠέ!!(Ο(Μ58 Με! Π8ΙΙΙΖΒ!!, θ1ιω·ιωπ, 
'8 8' ω!288$έεΙ'8-!(θ!ό5ΠΒ!ί !8'όΓθ!θ Με! Π!θ8θ868Γθ Μι! !6 
6η! νει,8γ 62νθ8ΥΘ! Γθ!θ868!!! ν6ιιη!, πω! ιι6Μ6 !!έΖΗ8!!!Γ5! 
]!!!8!π18!5Έ 6ΖνθΒΥ! ΜΜΜ Μ!!! !‹ϋ!6!68, 68 ν!8Ζοιιτ 82 885ΖΟΠΥ 
Μ288Μι·8! !1!!Ξόἔό!'!θ!·ἰ ΙΠβ€8ΖθΒό5θ Με! !ΙέΖ858ύἔ! ]υω!πιι6τ ἱ5 
θ!νθ5Ζ·!! 8!!!.ΑΖου!ωπ θΖθΠ !(ϋνθ!!ίΒΖΠ!όΠΥΘ!!Πθ!ί ΜΜΜ!!! 6 
!δ!ετ]682!686 ει' Βϋεϋη86ἔε8 !ϋτν6τιγ826Β! , ν8€Υ!5 ρο!ἔέτ! 
!ϋτν6ηγϋιι!‹η6!‹ τ6τ€γει! 8626 ωττοι!!ε. · 

*ή Νέππο!!γο!4, πύν8ιεήπο ΠΗ!ό8 νιιο!ι6!!ο!ι ή: Π, ει' ΒόΒ01°ΒέΒ!ΗΠΙ 
!ένδ 82επιτ6!γε!; ΜΜΜ €6ι·26ιιτ !!!ο8 Με!! !απϋ8ϋ!68! !8 θΒ'ό52!θΙΙ ει' πο8·χε 
ι!!!ε Με ν6τ!εττόιωτ68πεΚ πιονοι!!ι , 'ε ΜΜΕ τϋτν6πηΒ6!! !οϋτιωτ686 Μέ 
νε!!!ι. ΙΜ σ86!86!γ νέ!θ!Χθί!έΒΕΠΠ Ωω!!! !ι!!!εί8ετιι: ιπετ! Κοτν!π !!!!έ!γ68 
1-8!! !6τν. !!-τ!!!ε υ!έ52!ό 2-ι!!!ε !ϋτν. 4-4!!!ι έ88ιπω!!ε, π16!!γε!ετε οι 
Τ723··!ἰ! τϋτνόηϋτι!ι Π. 68 12-α!!!ε ό€ειιειτοἰ ι·επε!ε!686Κω6ρί!!Κ, ει' νότ 
Γει·τ6ιτο!έει·6! πό!νάπ ο8πρέπ ω! ει ειγε;Πα!ε!·6! ί082110!ί θΠΙΠϊόΝ, 68 
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Μπι. Μ". Ι-εδ τόειέπειι 14-ιιΕΙι οιίπιο , 'ε ει' πισω 6ι·ιιώιΙοιτ ι'723-Μ 
ιόι·νόιιγιι€ιιωιο!ι ιι , ει' εόΒοι·ειί€οε ειοιιιέΙγεΙα Β6ιδΙ ειςγειιϋΙ ωειΙε ει' 
ιιιοειοιιιι ειιιχάΙιτό! έε ΙειίιιγοΚι·όΙ ιοειιιοΚ ωιιΙΙιέει, πω" ιε Ιειιοι ειειι Πιτ 
νέιιγειιιιοΙι τειιόεΙειότ ει' τϋι·νέιιγπιιιεχιιιέιύέ ειιιΜΙχτιι ειοτιιιι εωέΙι 
ε6ἔοτειἰἔοε ειειιι6ΙγεΙιτο Μιοιήσειιεπι. * 

Μ) Α: Μ όι·άεΙιΙοτι: ιιϊιιιιεττς!ιιιεΚ ιιϋτιωιέεέτ ει' Μι εισιιιόιγειιτο 
ιιέινε, Κινένο Πει ΒιεττιιεΙοτι 'ε !ιοττΙέΙγΜιι Ιιιιι·νέιι νοΙιιιιιιιιΚ , οΠγ πιό 
ιιοιι Με!! νόμεΙιηιιιιιι: Μ” ιι' Ιι€ιιιτοιέειιεΙι ιιγι!νέιιοεεέειι έΠειΙ ειειιιέι 
ιιι6Ιι πιεε πιο εόι·ιεεεέΚ; πιο” ιιιέεΙιέρ πιιιισιοιι ειοιιιότειιιΙιδΙ Κινοι!εϋινέιι 
πιέΒ ιιαΠιιιιτιόΒΒιιΚ ΙοειιιιιιοΚ ιι' Βιι]έΙΚοιιέετιι. 

Μ'°) Ηει]‹Ιειιι ει. Ι.ιιει|6 Ι-86 Μιιιγνο 13-ιιι!ι οιιΜιέιιεΙι ιιιιιιι.ιέ8ει 
ειοι·ιιιηιιιι ει' ϊόι·_ῇ ρειι·έιιιιιειι€οιι Ιιεροπ ϊεΙεέεότ ριιι·ιιιιιιι πότεάνιιΙ ι-ιΒγϋιι 
ΙιενειιγόΙιειι ιιιε€ϋΙτο., ιιιιιιόειι ΙιιιιιτοτέειίΠ πιοιιι νοΗ. Ι(έεδιι!ιοιι , ιι” ιιιιιι0 
επι ΚΜοιιιο!ι 48-ιιιΙ‹ Ι‹ἐΙεόΒἐΒειι Βιιοπιχίτιιι, κι μια ΙιεΙειΙιε: Μ” ει' ιιδε 
ρειι·6ιιιιι ειεειοιιγοΚ Μ" Με ειιιΜιεπτειιιιέπιειΙι. 

86'. 5. .4° Ιοι·πιέεωΙείΙσπεσ /Ζι_|£α!ευιΙιυάάει·όΙ. 

Τετιιι6ε2ετοΙΙοιιοε ΓειμιιΙειιι!ιοόέεοιι (εοἀοιιιἰει) ποπ 8ο 
ιιοεΖτειι‹π 6ι·ιιιιΙι, πιι-ιΙΙγ ει' ιοτπιέιεεειιιεΙε τειι‹Ιο, Θε ιιτιιιιιιιι 
ω” ι-ιΙΙεπι νιι€!ιοΖ νἱΕΕ τεειἱ Β62όεϋΙόε ΜΒΜ Βόνοι!ωιΙι Μ. - 
Ηειτοιιι @τότε οε2ΠΙι, ιι. πι. ΙιειτοπιπιειΙ,εΠοιιΙδ ιιοιιι11 εΖοιιιέΙγ 
ΙγεΙ, 65 ει' ιοτπιόε2ει τειι66ιιεΙι ε"έΙιΙιέρειιι ΓοΙϊοτειιΜεά 
νειΙ ΜΜΜ!! ι“εμειΙειιιΒοάέετει (ΙιοετιιιΙΜε, εοάοιτιιιι εοκιιε, ει; 
εοάοιιιϋι ρι·ειοτει· οτάιιιοικι ιιιιτιιι·ιιο.) 

[ Τ6ι·νόιιγοιιιΙι ε' 8οιιοε2τειιτϋι ειιιΙἱιόει εαπ ιοεΖιιεΙι; απ 
νέ·ιιγε26Μ ε2οΜειιιιΙι πιιιιάειΖάΙΜ, Βοιι6 Π. τόπο 'Πι-Μι έ 
€ιιιιιιιιτιοιΙι ι-Ξε ΗΜΜΥ ΙΙΙ. Ιιόιιγνο 9-τΗΙι ο2ιπιι-ΞιιοΙι ιιιιιιιειι€ει 
επιτιιιι, ΜΜΕ ιιΙεδ Γει]τέιάΦ ιιιιιιιΙγένειΙ 'ε οΙονοηειι-68οιόεεοι, 
ει' ιιιάεοόι!ωτ Γοινοε2ιοε86€88Ι έ8 ει' Βϋιιιι6άόΙι ΙιοΙιτεειοιΙιιιοΙι 
πιιι€ό€ετάεόνε1, ει' ιιιιτπιειάΜειτ μπω ΐοινόιοΙΙεΙ Ιιιιιιτει:ι. Αι 
179Ι-ιΙιΒιοτ825%γϋΙόεοπ τοιιάεΙι οι·ε2ήιιιοε ΙιιΜ1Ι6ϋτιει-ι€ιιοΙε 
ιιιΙΙΙΙΙιέ]8 κ ε' Βιοτιοεπειτοι ποπ ειιΙγοε!ι ΙιίιιιιειτοΙι Ι‹ϋ2ό. επι 
ιιιίτοιτει, ιιιεΙΙγεΙι ιιιειι ιιιιροιι ΙιειΙάΙΙειΙ ε2οΙιτιιΙε Ιιϋιιιετιοιιιἱ. Τυ 
τ16ε νιιο!ιοτιοΙι ω ε' ΙιίιιιτειιιιοΙι ΙιιιιιιειόεότΒΙ, Μάη που οιι 
ΙιόΙ, ιιιἰνι-ιΙ εειιιιιιι Ποπ τ6ινόιιγιιιιΒΙιοιι Ιιἰ]εΙοΙνο ιιιιιοεοιι, ει” 
Μιιιίτιει: Μ" οι Βοήεεειι »πω ιιιέι·56ΜόειδΙ ΐιι€ε. 

87. 5. Δε άρρασ2απάσι·όΙ. 

Αἔγιιετειι·ιειεοιι (οοιιοιιΜιιιιιιιε) ει' ΓέτιΒ έε ιιὅεισιιιόιγιιεΒ 
ιεειἰ νεἔγϊιΙεἑε νέα” !ϋ1°νόιιΥ88 Μπιεεέ8 ε2ι-:τέιι ΜνιιΙ τότ 
ιεθιιι όεεεεΙιε]ύεω ωμικ. Βιιιιτετέεο , Μι νειΙειιιιεΙ!γ ΓόΙιοτήάιβό 
πι" ιότνόιιγΙιεΙι ιιιέιεΓύΙο Βιιιι!8$ύει ιιιειΒιι πικάπ ν0ιι526 Νικι 
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Ιοτιτο οΙ παω ϊπ]ιἰΙ‹, »Με ιπέτεόΜέετδΙ ΓΙ1%·. - Ε' ΜΜΜ 
τοι Μπα π' εΖοπτειόΜ »Με π8γέει πο$τέιπΙ‹ο2£π$έε Βϋι1Μό 
ε6νεΙ Ι1οεε2ύΙ]π. 

· 88. Β'. Α' 6οΜ:άΜπιπαάάσπόΙ. 

ΒϋπΦέτετειςπιἱέεοπ (στπποπ τεερτπε) ποπ ΒπιποΜετ «επ 
_ῇ€1Ι‹, ιποΙΙγοΙ νπΙπΙιἱ νειΙεπποΙΙγ πεποεεόεεε ε2εππόΙγτ ϋπιπειπά 
ππ!‹, ειϋ!ϋἰποπ , εγάιπποπέπππ , να” ΜιειΜέτεύποπ πωωιμ 
εΙΙιεπ νειΙπιποΙΙγ ππωΙππι Μπιτ :ΗΜ πω” Ι:ιππ νέεγάπο!ι Μ 
16Νέει-: νόπε·π εΙνἱεποπ. - Ε' ϋίὶπωΙτετ οΙΒῦνο1πἱ εΜι· ΜΒ 
επετπόΙγε·π πΙιέτ Γότ]Ιὶπ, 85 πειπ οεειπ τω στό3πε!ι, πεπειπ 
Μπα πσππωωι πω, εδτ ε2ῦΙὅἰ,νειεγ επέιππο!π ΙπιΜοπι π 
πω, ενπεγ πέΖπεεέΒΒεπ Μό ε2επιέΙγεΙιτε Μενα π' Ι:ϋπιέτείι! 
εΙνΜ εισππόΙγπεπ επγωάττόεύνοΙ ἰε Μια, ε' ΜΜΜ Μτσε 
ΦέτεππΙι ενει€γ π' ωπεπωω‹ νειπγ εγάτππιγύπππΙε εΙΙεπΚεπέ 
εεἰΙ‹ ε' Ιιίϊπωπποπ Βόρποτόποι εἔγεἀϋΙ ἰε εΙόε86€οεσΚ πω”. 
-- Α' Βϋπιέτετειπεάάετ π. Ιε$νάπ ΙΙ. ΙώπγνύπεΙε 25-Μι απα 
Με πγἰΙνέπ Βϋπτω1οΚ Μ32ό ειέπι!έΙ]π , Με οι οκ .Μ]εΙοΠ Ιππι 
Ιετόε ΒόΒΙπ-5 Μ ΙωΙε1Βεπ πὶποεεπ.Μειἰ ποροπ Μπέκ π· ΒίὶιΜτε 
τπππάόε, πε νεΙπιπεΙΙγ τππωηπ·ο νεα" 8ϋτνόπγΒεΙἱ Μ1πτετόεΙ 
πωπω πΜπ νωπό πϋπωτΙτο οΙ πειπ ΜΜΕ, Μη πιέτ86ΒΙόεΜΗ 
ίϋ88ό ΓεπγἱτόΙιΒεΙ ι›‹ππωωιιι‹. · 

89. δ'. Α' ΙκοποαΜΜέσ. 

` Κιιι·νεΙιετΞ16εοπ (Ιεποοἰπἰιππ) ποπ πϋπτοποτ ότιπ1Ιε , 
πιοΙΙγοΙ νειΙπΙΠ ππΞε »υπ νάεγάππΚ ΠΙοε ΜεΙ6επόεό! εΙΙιειΙοιπ 
εεετεύε 'ε πιπεϊόΙο εεπόΙγπγϊιμέε ΔΗΜ εΙδιπο2άΜπ. Α' τπἰπϋ 
π' Ιριιι·νπΙ‹ετἰτὸ ππάοΙε Γο8ΙπΙπΕοεποόόεάΕ πμ πγἰΙνέπ εΞε Πήγ 
1οπ,_νοεγ ρεἀἱε οεπΙ‹ι Μπι: 65 Ιορνπ ίΜ, πε” ει° ΙσπτνΜετίιύε 
πγὶΙνιἰποετει, όε πΙ:Μοιποετει (ρπϋΙἱοιιιπ ο! ρτἱνεΕιιπι); ει' τπὶπϋ 
ρθω νεεγ_ΙεπΙϋπόε πἱνπ€πΙϋεΙἰ ΜπεΙεεεέπε νοΙτ επ εΙδεο86 
ΜΗ Μπα ΜΒΜ πιοεεέ$οΙπἱ να” παω πω( εεγε2ετϋτε 88 εύ 
Ιγοε €οποειεύεπτε (εὶιπρΙοκ ετ ςππΙἱΙὶωΙιιππ) οε2ΙἰΙ‹. -- Β' 
ΜΙπτεπι·δΙ τϋτνόπγεἱπΙε ππΙΙπειτπεικόε Ιϋτνιἐπγεπόπἱ εποΙωίειιπΙκ 
εεπτ "πω ποΙεἱο Ιπποπγοε ιπἰπἀοπΙώρ ιπε8πεπάτοποΝ Μπω 
τέετ; πϋνοτΒεΖὸΙε8· Ιπ1πτετέεο πτἱποπιΙ1εόἔ6πεπ 85 πειΒγεέΒέ 
ΜΙ; ιπεππεπέτοιάεπ »πω ΙΠἐΓ8ἐΙΙΪἐ8ἱΜ Π1;;ε, ε' πιότ56Μόε 
ποπ επϋπεύ;; Ιένέπ πεπι οεπΙ‹ π'Βε·ι·Ηϋ ΓοπΙπΙυτοεποόέ5έπειΒ 88 
εεεόὸπγιπ$έεεἰππΚ πιἰπὅεό8ότ,Ιιειποιπ ποπ Βϋπτοϋπεπ ειΠγοεεά 
επι ἰε τοΙεἱπτοιΙ›ο νοππ5, ππεΙΙγοΙ. πιππΜεεπεπ άΙ:ειΙ ΙόΙτο εε86Ιωτ. 
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Τ0ΙΜΙόΙ:. 
` 

90. _$`. έσα!άπο.: 6.εωευέΜεΙε α°|οπ#ί£‹ϊ 26τυέπωπέ|ς2 Ι5ϋπα::2εΙστόΙ 
έσ αποΙσια!ε ε_ς#οπΙτέπ£ἱ όϋπσε:έσεϊΙ:τόΙ. 

Νοιπ ΙοειιτΙ οιἐΙἱτύπηΙεΙωι ει: οἀὸἱε οΙδεοτοΙτ Βϋπωπε!ι 
τό! έε ε2ο!κπιυ!ι εἔγετιΒέιιΙἰ ΒϋπτοτέεοἱΙιτὁΙΒϋνε$Βο2ὁ έΜΜποε 
6ε2τον6τεΙοΙεοτ ιιιοἔῇεἔγεΖηἰ: 

Ι-52ϋτ. Ηοἔγ Ιιιπέτικ 16τνώτημΜσεη ,- ει' Βϋπι1εΠεε Βύ 
Βιέ5τ Θε νάΙτ6ΙιειωἱείιάεΖ Μνόνε ,- οἔγ ΒϋπτωτποΚ ἱεππι6τ£ετἐεε 
(άοΙΜΜο) εοπι Γονότι νἱΜεοε επινοΒΒειΙ ΙεϋτϋΙἱτνιι , Μ3νεΠω 
ιδΠε8 ει' τϋτ·νότιγ ε' τόειΒεπ εεπιιιιἱ ππιεἔε2οτἰτέει ποιο ιόνόπ, 
Μπάση Μποιηοε @ο Βί!ηιεττιιοΒ Κ0τόΙιοΖ πτἰπιά πο" εότΗ5 σω 
ΙεΚνότηοΒ πέιΑΜηιΙόΚ , ιποΙ!γε›Κ ποπ Βϋπτεττ πιονόι'ΙΙ 52ο! 
εάΙό ε26ΜΚ ΜΖέηΙώεπ Ικινεπ ]ε!επτόεε Μπιτ ϊοΒΙεΙιωπειΚ. 

2-ειοι·. Ηο1‹ἔγ ΙϋτνόηγοἱπΒ επὶπιοε Βϋπιειιοκτε, ρ. ο. ει' 
Βϋπτωτ-ράττοΙέετε, ειιιΒοτ!οράετε, τἱειΙ- , οἔγΜ:-, ΓεΙεόἔ· 
ε6ττόετο πέινε ΒΕ1ιιΕοιόεϋΒετ ιπιἱπιἀειιΙιόρ πηε8Βειτάτοινιι οεειΙε 
πιέιηε:ΙΙγ εύΙγοεΙ› εεεΙεΚετ ῇεΙοΙπεΙ‹ Μ, όε ΜΗ επ ἰΠγ Μη 
τοποΧΒοη,- πιἰνεΙ ΐωΙτοτιηἰ ι1επι Μπα, Μ” ε'26τνόηγΗο2ό, 
Μνόνε, Με Μι νἱΙέἔοεεπ ΒῇοΙοτποτΙε νοΙππι, ει' 'ΒϋιιΕο11ποΙε Μ 
εεΙ›Β ΓοΒοιατείτ ει' πει€γοΒΜΙ σηΠεπΙδ ΒϋπτοιόεεεΙ Γοηγίττεττιἱ 
εΚετ3ε , - ει' τότνύπγωο”ετέπιτ εΖεΒΑΙγειἰΙιοΖ Ιώρεετ 89 Μτ 
νόιηΒεΙἱ νυἔγἱε ει' Θϋτνόηγ ΗΜ πιἰπὸεπΚ6ρ ιπο8ΗΜέτοιοΗ 
ΒϋπΙε!όετ ει' Μι·6 οεει!ι οι ο8γου!ώπτ οΙδεοτοΙτ εεειοΜ1οπ, να” 
ε2οΜωΙ εἔγετιΙὁ νοεγ πιάΙοΙ‹ πει€γοΒΒ 8ύΙΥ055έ8ΙΙΒΜ38Π ΜΒΜ 
ιπα:Ι1εψι, ει' οεοΒόΙγοΣιΒ εήΙγυο!«Βεπ εωτιιιιἰ εεειτο και , - 
ε€γ6Ι1ἰτέητ, ιιιἰνεΙ ει' ΙϋτνόηγΠοιότύΙ “Με ΓεΠετιτιἱ πεπι Ιε 
ΜΒ, Πο” επ ἰΠγ οεοΒόΙγοϋΙ: ει1Ιγιι ωοΜεΙεοτ ε'1οει;ο!ι Μτοι· 
εάΒιέπειΒ , ιπεΙΙγετ εειΚϋιΙοηἱ ΜΙε:Ιοε , νοε26Ιγότε ΒϋΜετΙοπϋ! 
Ιια€γεΙπἱ υΒειτπέ , ει' 16τνόιηε:έΚ σε ἱ!ΙγοΙ‹ε$ εοπι ΙιεΒ·γΙιετνέπ 
Β11πωιΙεπϋΙ , Μποπι εύΙγοεεάειιΒΙιοΖ πιέττ Μ1τιτοτύε Μέ νετηὶ 
ΒϋτεΙοιτεινόη. 

8-ειοι·. Ηοἔγ ει°ΜΙέΙ- ό8 Με ππιἰπιΙεπΙ«ἐρ ωεΒΜΜέτοιοτι 
ειΠγοεΙ: Βϋπτε86εΓει]οΚατ τοΜεΙδ τϋι·νόπηεϊπΚ Μπιτ! τόΒἰοΙ‹, 'ε 
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1723-άιΙι έν Με ιιιιιιιόειι ιιιόόοεΜε ιι6ΙΙεϋΙΙιιι€γοΕΜι, 68 Ιιο€γ 
-- ιιιἰνεΙ 8ΖωΒ ει' τιόριιειΕι ιιιίνοΙιεύεο όε ει' ΙιιιΖιιιιειΙε άΙΙειροι]ει 
ειιιιιγιι·ιι ιιιειιγάΙιο2νέιι, Μ” ει' ΙιϋιιτεττεΙιιιεΙτ Μ" τόπο ει' 
Ιιϋ2 Θε ιιιιι€ειιιοε _ιο€ο!ι Ιιιιτοτεέειιι οΙΙγ νοε:όΙγ!γεΙ , ιιιιιιτ εἔΥ 
ωιΖω Μπι, ΜΒΜ ιιοιιι Γειιγεἔοιἱ , - :ποπ ιϋι·νόιιγοΙ‹ι Με· 
ιιιόιιγεύ€ἐιιεΙ‹ Με ει' ΙιϋιιΙοιτοΙι τϋΙιΙ› ΓΗ]έΙ'θ όε εεεωιι·ε κόπο 
ιιιάι· πιο8επιιιι, Ι«ϋνοι!ιε2ϋιεε, Ιιοεγ νειΙειιιιιιιτ ει' τϋι·νέιηιιο 
26ι·ύΙ , ιιιιιιΠιοεγ Μι, Μέττη. Μ”. ειδιιέτύ θ-α!Ηι οιίιιιο 826· 
πω ω, σειιΙι ει' Ιϋιινόιιγ Μαι ιιιιιίτιιιιπιι ποπ !ιοιιιόιιγ Μιι·νόιιγειι 
ΙιοΖιικιΙειι·ει , ΓοΗοιιιιἱ Μπι ΙεΙιεΕ, Μ" που @ι Ιιοιιιέιιγ τότ 
νόιιγΙιειΙἱ ΙιϋιιτοιόεοΙιοι, ιιιοΙΙγε!ιιιοΚ Με ιιιιιι· ιιιεἔεπιιιτ , *ε 
ιιιοΙΙγο!ι ει' Ιιιιιιτειόε οικ5ΙιέιιιειΙι εε2ΒϋιΙόεύτο πιώ· ε2ϋΙιεό8ιε 
ΙειιεΙι , πιό8· πιοει ιε ιιιιιιόιε ιιΙΙιιιιιιιιιετιιτιιι ει!πιτιιά; πι" ει' ιιιι-ι€ 
ειοι·ίιό τϋι·νόιιγιιιιιΜετάιέειιιιΒ ι”οιιιι (6.$'.) εΙόιιάο1τ ε2ιιΙιειΙγιιι 
ε2ετιιι€ ιι2οΙιιιτ ια 6ι·ϋΚ ιεπεε58· εόι·εΙιιιο ιι6ΙΜιΙ ιι' υπο εοπι 
ιιΙΙιιιΙιιιιιΖΙιειψι. Εε νοι!ύιέΙιειιι π' τϋι·νεΒιιγειέΙιεΙε ιιΖοΜύΙ επιιιιοε 
ΙιίιιιτοΗοΜιοιι, ρύΙιΜιιιΙ ει' Ι:οΙνιιιιειιι€ ΙιίιιιιοπόΙιειι, ΙεΒιιιΙιιΙ›Β ιϋΙιΙι 
εεειεΙιτο ιι6Ζνο ιεΙιεεειι εΙ κ Μνο2ωΙε. - 

Αι ιιιιΝιιιι€5 ι0ιινι2Νιτε2ιιισ ΜΑοιωιιι Φϋιινι2ΝιιΜικ 

ΜΗΠΒΙΚ ι:ϋιιιινε. ι 
Α· ιιειιιιιτὸ ιοΑ25Ασ κιε2οι.οΑιιΑΜεΑκύι. 

ι νιι€γι5: 
Α· πιεινιιιτὸ ιϋιινέΝιιιι€ιιιικόι.. τ 

ι θ!. δ. Α, /ωιμέιό :ϋτυέσιμόσε!ποΙε €επιέη3ε:έω. 

- Ρειιγὶιδ ΦϋτνόιιμότοΙειι (.Ιιιάιοιιιιιι θτιιιιιιιιιΙο) α' ΓειιγΗδ 
Ιϋτνόιιγε2ύΙ‹ἱ ιι€γοΚ 16ι·νόιιγ-ΒιιοΙεΙ$ο ιιιιΜοιι Νιι·τόιιδ ιιιιι€ιε 
ΙΙ181°έ8θι;, εΙιτόΙι-5εύτ, όε ει θιιιειι ιιςιιιειι€ιιειΙα νύετοΙιειμέεάΕ 
ύι·ιιι1Β. 

Πισω ιειιιότιοτύεΙιδΙ ότΒιετιἰ ΙοΙιοτ, Ιιο8γ ιι' ιιιἰΙ: ει”Γοιιγιιδ 
86ι·νόιιγε26Ιει @Πεκ ιιιεθ·ιειιιι€τόεόι, εΙιτόΙόεό: ό5 επ οΙιι6Ιτ 
ὶἔιιιειι€ιιιιΙιι`ν6ἔτεΙιιιμιιειιι ιΙΜἱΙι, ιιιιιιιι “Με ε' ΜιιγνιιοΙε Μι· 
€γει Μπό τιιι·Βοι:ιιιι!ι, Ι«ϋνειΚο2ΒΙοιξ Βοξ” ε' Βόιιγν!ιοιι Ηδ 
ε26ι· ιι€γιιιι ει' Γειιγιιό ι€3ι·νόιιγιέιοΙΙιειι ι-:Ι6Γοι·άιιΙ6 ε2ειιιόΙγο!ι 
ΝΠ , ιιιιι€ειιι ροιΙιε οι ω! όι·άοΜέι ΦωοΙοικτδΙ ε2ϋΙεσέε Ιε8γοιι 
ότιοΒο:ιιι. ____ 
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ν Μαϊ ΒΒΤΕΚΕΖΕ8. 

Α· ΡΕΝΥΙΤό τϋπνι2ΝΥπ2τκιΒΕπ ι-:ιόκοκυυιό 82εΜέπ.ΥΕπιι6ι. 

92. 5. Ε' 8ωπιέ!μεΙσπεΙτ [8ἰ08ΖΜ841. 

Α' ΐειιγἰΙὅ ιϋτνότηπόΜΒει1 εΙδϊοτάιιΙύ 82οηιόΙγεΙα ίδ- ό8 
88€όά8ιοπιύΙγεΙιτο 05Ζ18Π8Κ, ετυποΚ Ιι626 ει' ΓεΙροτε8, Μ· 
ροτο8 , 458 Μτό; επιοιυΙε Μιά Νώε ε' ΒϋπτονδπεΙε νόόό]ο 
68 :Γ ωτιίι!ι πιττοενέπ. 

Α' πΜΙκετ ιι° 8σ€6ά82οπιό!γοΚτϋΙ ειιο!ωπ τω, ΜΚ ΜΜΜ 
ει' Β6ΖϋΠ$ό€θ8 ν8Β°Υἱ$ ροΙ€έτἰ 1ϋτνόπιγ8ΖόΒἱ τϋτνόπγϋυΒΒοη 
Μό νεπιιειΕ τε··ηο828νο , Μ Μ1Ιϋηϋ8οιι ΜΜΜ 8ΠϋΙ·Ι5όεθ8 , εΜΜ 
ει' ΒϋιπενθηοΚ νωεΙπιότδΙ 68 ει' ἱΒΠΙΪ$έἔἰόἱθ1ΓὁΙ 82616 «ΜεΙτε 
ιέ8εΙεϋεπι οΙϋΓοτάυΙνάπ, Μ (ΣΕΠΚ ει2οΙ«ειηεεγΖεπι ιτιοϊς, "Με 
ει' Γὅ8ΖειπιόΙχεΒοτ ἐτάοΜΜ. 

93. δ. Α' /εΙρετε.επΐΙ. 

. Βο!ροτο8πο!ε ποπ τϋτνότη ΜΒΜ Γοι·86 Έδ82οπιόΙγ πενεπ 
$εΗ!ε , Μ ει' ϊειιγἱτδ Ιϋτνέπγ8ιόΙά Πιςγετ Μτύ σ:ιόΒε ἱΘΤ]θ5Ζἱἰ, 
'8 ει' Μ'ιιιϋ8 οΙΙεπ έτιΙοωΙοττ Ι:ϋπτε168τ Κέικ - Μάτ ει' ΓεηΥΜ3 
ρετε!ώετι επ 1805-Μ 5-‹1ἰΒ 1ϋτνέτιγο2ἱΜκ όι·ΙεΙππόΒόΙ τοπω 
8ιοτἰπτ πιΜΙεπΚοτ ει' ρει·Βοη ΜΙό 16τνόπγ8ιι-5Βηο!; ΙιἱνειωΙϋοΙἱ 
ϋεγν6‹Ιε ει' ΓεΙροτε8. Μοπόάιπ ΙΠόεΪ5 , ”ΓθΠἀ8ΖθΓΪΙΙἰ“; επεττ 161· 
νἐιηοἱτιΙ‹ , οι 1536-Μ 52-‹Μ , 1601-Μ 35-ιΙΠ« , Ι?15-ἀἱΜ 
48-άΠε, 68 1741-εΠΜ 2θ-ιΗΚ τϋτνόηγο2ΜΕ, π6πιεΙΙγ Βϋπιτοτ 
€οΙ‹πεΙ‹ , υέν8ιετΕπιτ τι' ΐθΙ5ύε$όΓϊύ8ΠθΚ, Ι1ίν8έεπεΙευΒεβό8ιιοΚ, 
ΒόΒε- να” ἴεἔγκ·οτπγιιἔκ·έ8-τότέ8ΠοΚ, έ95 ΒίΙτιτονδ εΙ826Μετό 
86ιιοΒ Βο882ιιΜεάΦ ΒΝόιεΙΒόρετι εν Ι‹ἱτέΙγἱ Τἱ8οι18τε Ό ΙΜ.ΜΒ. 
Μ88έΠ08 Ιιε2εροΙἔάτηειΚ ΪθΙΡθΓθ58ό€θἰ τϋτνἐπγ82ύΒεὶπΒι1εΙε 
8ιοΜ88 θ8ΥΒΙΜΙ 0881ί ει' ΐότ]ποΙε Με8όἔε ροιτάΖπόΙΙεοάιέ8α ΙΜ 
ω, 68 ειΜιοι· ἰ8 ο8ιιράιπ ΪΘ]Ψ88Ζἱθ85ύἔ-ΒἐΓἐ$Γ8 πόΖνο εη€οιΙ. 

«ή Α' Ι‹ἰι·έ!χὶ Μου:: πιἱιπ ΈθΙΡΘΙ'88 Ι10882ύΗ8 ε'ΔΙ‹ἱτάΙγἰ ὶτἐΙὁ ΜΒΜ Μ 
τοΙιῇο8γιὁἰπο!ι , ιι€γπιἰτιτ ιι€γεπειιοιι ΜΒΜ Ι‹ϋινοιΙειι ιΙΠἱό5€Ϊ€ᾶ ΜΜΕ έ! 
Ιό!ετιειΙε , 1ϋυνέπγ8ιέΙιτειι·ιέ8 Ξάδειώιώ Με" ειΙΙεϋνετεπ ΜπἱτιηἰΓόΙο βϋπτετ. 

ἔΒΪἶ,ΪΒ.ΙἱΒΪΖΟΠΥΪηέΚ ο” οι ἱκέιιτοΙι 1'77ϋ-‹1ἰΜ σα. 25-ΜΜη Μεάοπ :ετι Β ΒΒθ . 
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Δ 94. δ. Απ αΙρω·επόΙ. 

ΑΙΡθΙ'θ$ΠθΙΣ :ποπ Ιοι·ν6ιιγ «ΜΒΜ Ι'οι·ιςο Γ652επι6Ιγτ ΥΠΕΥΘ 
ιἰΙ‹ , Μ οΙΙε·τι Ή·Ι'8ΙΙ1θΠΥ ΒϋπΕ6Ιιπι6Β ιογειιίι]ο 5555: Γ6πηΠ6 ρω· 
ἱπιΙίΕ0οΕἰΚ.- Μἱπτ οΙροτο5 ρ6ι·οο ἱτΙ62Ι6το6ιἰΚ 52ε1ΜΙγ 5ΖετἱΜ 
ιιΚεἱτΒἱ, Μ Βί'ιτι26τωτ 6ΙΜ3ν616Η, οΜέτιιι6ΙΙγ Μισο 65 Μα· 
ροΙυ 8ΖθΠΠΗΥ ΜΒ'ΥΘΠ. νοἔγποΙ‹ πιὶπἀειιέιΜΙ οΙΙγειιιοΙε ἱ5 , ΜΚ 
ΐ6πηἱΙΒ ραπ-εκ «ΜΙ Γ6Ι νοππεΙ‹ πιοιπν6; ἱΙΙγ6ι16Κ: 1-5ιοτ. Α, 
Ϊθ]ΘἀθΪΠΙϋΠ|Ι.) 65 Ρ06ΗΒ' οΠγ 8ΠΠΥἱΐ8, Μ” ί6ι1γΗΒ ρ6ι·Ι›ο 
@μή Ψε26ει€6]6ποΙι 5ΖθΠΙόΙΥόΒ8Π58ΙΠΪἀόΖἱθἱΪΙθϋΙἱ.······ 2-52οι·. 
ΗείΙ'ΙΙΙ. 86”. 2-‹Μι τ6526 44- ΜΚ οΜιιι6η6Ιε πειιι5568ει 5Ζοτἰπτ :Μπι 
66π ΙωΒΒοΙἰΜι5 οΒΓγΙιεἱΖὶ 8ΖθΠ!ΗΧθκ ο56Ιι6Ιγ6Ι›Β ΒύπτεπώΕτο 
πι62ν6 , πιι6ΙΙγ6Ι‹ Με” Με! ει' 526ι1τ526Ι‹ 52οΜο θΒΎΪΙέΖΪ Γ6ιηἱ 
τ6Μ‹6Ι ΙΙϋΙΙἰθἱΠἰ. 

95. ό'. Δ' ΜΜΜ!. 

Α' Ι›ἱι·ο ποπ ιοτν6ιη526Μ ί6526ιιι6Ιγ, Μ ει' Γ6ηγπϋ ροπ 
ιιι6ἔἰ5ιπι6τἱ_, 6Ιἱ86Ιἱ, 65 82 6ΙΗ6Ιτ ἱΒιιΖ568ο£ ν6ετε!ιο]ψι. Τικ! 
ΜἱΙΙἱΙ‹ ει' ΜτόποΙε Π52ι]6 65 ΜταΙιτιο ει' Γ6ι1γΗό ΡΒΓ¦ΙΙΙθεἱ8Π1θ-· 
τ656ο6π, 6Ιἱτ6Ι656Β6ιι, 65 οι ἱ$6Ι6τ ν6οτ6Βειμεί56Βειτι Μ!. Ιἶ5 
οπο ί6πγί16ρ6ττ ΙΙΙθ€ἱ$ΠΙθΓδ, 6Ιἰτ6Ι6 , 65 ἱΙ6Ι6£6τ ν6ετ6Ιιιψ6 
ΙτιποΙοιυ ΜΜΜ Μτύἱ ΙιοΜοπιιιοΒ (.Ιιιτἰ5ὸἱοΕἱο ῇιιἀἱοἱω·ἰε στὶ 
:πιἱποΙἰ5) ΠθνθΖἱθἱἱΙἰ; ΠΙθΠΥΝΗ 5ΖοτοοΙιικι5οπ ιτιοἔΒϋΙϋπϋϋ2ϊοΙπἱ 
5ΖϋΙ‹56ε Γ6]666ΙπιοπΙιη6Κ, υεΥπήιπ οτ5ΖάειιπΚ Ι'6 ἰΒοΖ56Β-Ε6 
ν6]6π16Κ Ι`6πγί26 »πω ἰ`ὁΙιοΙοΙιπέΕ (5ιιρι·οπω ῇιιτἱ5ἀἱο$ἱο οτἰιτιἰ 
πειΠ5), ιι16ΙΙγιι6Ι ἴοἔνει Γ6]666ΙππϋπιΒ ν6τΙιοΕοΙπποτ (Ιιιτἰεἀἱοϋο 
5ετιἔνὶιιἱ5 5θΙ1]Π8 εΙεοἰἰ) ε]6ιι66Κο2Βοτ, Μ ει' ΓθΙΙ€Ι5ΖΒΓἱἱ Μ 
1·656επειΒ Ι16Ιγε Μπι νοΙπο , νοΙειΚἰΙ τ6τιὸΜνϋΙἱΒἰτόἱ ΜΙειΙοπι 
πιοΙ ΜτιιΜ2Μιτ, - ει' Ι1ϋπι€6ν6Μ16Ιε πι168Β6εγ6Ιππ62ΠεΕ,- ει' 
τότν6ιη526Κ6Βτ6 ί6Μ8γάιΙτειι , 65 οι ΜΜΜ ιι6ωΙέικι 6ΙΜ5ν6 
το” ΜΜΜπ 65 ΒοτΙ65οΜπ ἴ6Ι56ἔ65 Μτ6ἰ ρειτοηο5οΙειτοἱ :ΗΜ 
πιεεεἰ8οιἱιΙιο8]ει. ο ο 

Κ68Γ6Ι6 ΐοι1γί86 Μτόἰ ΜΜΙππιτ 52ϋΙ456€ ΡΒΙΠΒ` ίδΙ6€ ωσε 
ΜΙΙϋηΒϋΜιππιἰ: οι' τοπο526τϋτ (οτὸἱιιοτὶο) νοἔγἱ5 ίοΙγτοπτει· 
τω, 65 ει' τ6τιἀΙιἰνϋΙἰ1 (6Χιτοοτὸἱιαοτἰο) "ΗΜ θεΥΒ5 656ττ6 
5Ζοτἱτνο Ι6ν6τ. Α' τ6ιι6526τϋ Γ6ηγΝο »Με ΜωΙοπτι να” οτ 
526ευηΙε $ϋτν6ιη6η πω( ΐ6]6ὰ6Ιπ1ἰ ΒἱνεἑΙΙ5ύ8Ι6ν6Ιι-:ιι.'5 ρτἰνἰ 
ΙΒΒΪΟΙΠΟΠ 6ρϋΙ, '5 Μι Μ πιώ τοτν6τιγ 65 Βἱν6ΙΒ5έἔΙ6ν6Ι ιι6Ι 
ΜΗ 6Ιιι6, ΒὶΕειτιἔοΙΕ ΜιτοΙωά16Ι, - Μν6ν6, Με Μτιτι. το”. 
1-56τ6526 23-6ΞΙκ 65 '78-ΜΙκ οΖἰιιιεὶπεΙ‹ 6ι·86Ιιτ16 526τἱΜ ει' Βοτ 
ν6ιη65 6Ιὶἀὅ5ἱι65τ Ό Ι›6Ι›ἰΖοτιγὶτΗιπι16 - ει' ΜτέΙγἰ Π5οιι5ιπιΚ, 
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πιἰπι ΙιἰτάΙγἱ ιο;ιιοΙι νόόόιέπειι, Βόι·όεέι·ο Ντόι ΜΙει :ΗΜ 
πι68ΤοεπτειιιΙι. Α' τεπι1ΜνιιΙι Ντόι ΜΜΙοιπ ρθω ΓοΙεὅεέἔἱ 
ωθιέπι2ο ριιτπποεοπ (πιειππειιιιιπ ιιεΙει_:ςπιοι·ιιιπι) πΙπρπΙ, ιπεΙΙγει 
ει' Μι·ειΙγι ι”εΙει€ιιι ει: Ι715-εΙιΜτϋι·ν. 1?-‹ΙΗ‹ ΜΜΜ Β-ιΙΠι ροπι 
_ῇιιππΙ‹ 6ι·τεΙιπε πωπω ιπιπἀειιπγἱεΖοτ Ιιιιιππιιιι, ι·πιππέπγειοι· 
ει' »ιι-ω πιικιΙιππΕπιιΙι π55Ζωιιιωω νειι€γ πιο πιιιιπέΙγοπ ιπἰειΗ 
ει' τεπάεπετιι Ιιιι·ύεπ8ιιαΙινπΙπιπεΙΙγ Γεπγιιϋ πειτε πόινοπεΙγο 
ποπι Μια. Α' τοπάεπ·τι1 Γεπγιιδ Ντόι ΙιιιτπΙοιπ ιονειιιΜ νιι€γ 
πινειι.ιιΙΙιοπ πω· ιπεειΙΙειπ 365Ζάπ ΙιιτιοΙωιποπ νπι;γοπ Ιιϋινο, 68 
νπεγ έπιΜποε 'ε νειΙειι·ποΙΙγ Ιιό2πειιόεει€πεικ επόεπ πποεΥπιότο 
Ιιιτοτῇοιὶὅ, πω( ρο6ιε Ιιι1Ι6πϋε'ε νειΙειιιιεΙΙγ Μιππειτόεει€ :πε 
ΒΥέπιπθι ε” τόεπότε , νει€γ οειιΙι ιι6ιιιι:ΙΙγ Μποπγοε έιΙΙειροιιι 
επ:ιπόΙγεΙιτο ΚινόιοΙΒόρεπ τιιτιο2ό Μπιτ. 

ι Επγύπιτόπτ, πο" νειΙιιΙιι ΐεπγίιδ Μπι ΙιειιιιΙοιππιπΙ Η· 
Ιιεεεεπ , οΙεπεοππωΙεπϋΙ ιποειιινάπτειιιιι: 1-ωπ. Ηο€γ π' Γο 
πγίΙδ Βἱι·όἱ ΙιπωιΙοιπιιοπ Ιϋι·νόπγοε ιπόιιοπιιιιοΗ Ιόιτιιγοπ. Εποπ 
πιόπ π' τοπιιΜνιιΙι Ντόι πετιιΙοιπιπ πάπια π' Ιιιι·ειΙγι ΓοΙειέΒιιοΙε 
ιπππιπιό ριιτπποεπΒιιπ, π, τεπόε2ετιππι·ο Μπι: ροιΙἰι; ποπ 
πινπιπΙιιει!ι πω· ιππι1Πεπ 36επέππειιι, ιποΙΙγιιοπ ει'Γοπγίιδ »Με 
Ιιειτπιοιπ ΜιροεοΙνει νιιπ , ιόινόπγε2ειϋ ι3τοπ 16ιιόιιτ ιππεπχε 
ι·έεόΙιεπ ειΙΙ.-2-ειοι·. Πο” Ζειπιποπό θ-ιΙΠι τϋτν.1-εδ,Ιίοι· 
νἱπ Μπιγιέε θ-άι!ι ιϋι·ν. '73-πἱΙι , ΙΙ. ΠΜε2Ι6 1-εὅτϋιν.83-πιιι, 
όε επ 1723-πι!ι Μ”. 24-ιΜι άἔπιειιέιππΙ<ι τοπιιεΙειι€ΒΒΙ ει' »Με 
πω ειππει!ι ιϋι·νόπγ-πιιι€πιιιτάτο21π ιπιπιπ]ιι εποτιπτ ιθωιω 
Ισπγεπ. · 

ή Πο" ει' νέι·ππιπΙοιπι·π πέινε ει: αΙιτΙ6ιιιι6επε!ι πο!" νιη"οπ, οπ 
πέι ΜπιιιΞΙε Μ: πω” πέτπι. ω”. 1-εδ ι·όειέπειι 28-πΠε έε '78-6Ηι οιἰιπει 
ωωθποιωι ΜεεΙιπ ι€πωέεοΜπιπ (Μπι τοΒειΙιιι πιιποι·ει) πι εΙιόϋειτέεποπ 
ΙιεΙγτ πάπιι!ι; πιά: ιια!ιΒ π' νέτπειιπΙοπι ., ιπινοΠιοΒγ ει' Ι'οΙεόε :ΗΜ ιππ 
έέποει πιιππροΙ€άιοΙιππΙι πι ε! ειοΙιο1τ π_ῇιἱπἀἑΙιοιτπτπΞ, Ιϋι·νέπγιιιιΙε ειετιπι 
ΙιόΜέΒεπ ΙιὶνϋΙ ιθμιωιωι ΙιὶεεΙ›Β ιιμιιειί€ο!ε Ιιϋιβ ιπποιιιι. - ΒΙΙοπΙιεπ 
τιιιΙόε ΥιιοΙιετιο!ι πι π' νόιιιπιπΙιππτ ποπ ο!ιπάΙ ΐοἔνιι , πιει: ει' ΐεὶεἐἔι 1ο 
€οΙι , πιεΙ!γεΙε Ιιϋιό ει' Γοπγίιό Μιιόι ΙιειιιιΙοπι , ιιξηιπιπι π' Μπι εδω" 
Ιοπιπειιι οἔγὶΚ είειι π: ιιιι·ιοιιΙε , πιιπάεπ ωιιι68ιι65ι Ιιιιέι·πιιΙι, εΙΝΙδειΠιοτ 
ΙεπποΙι νιιιιήπ. - ΑιοπΙπιπ , Μι «ποπ οΙιοεΙιοαΜε πι€€έΙΙ;ιππ , πω! π' Μι 
ιόπεόΒεε 'ε ροι€άτι »πιει ΙπιτπΙοπιι·ει (ιππωιωιο _ῇιιἀἱοἰπι·ιιι οινιΠε) πόινο 
εειπ Ιε!ιοτπε: πι οΙιάδειιέεπεΙι πω” , πιοι!χοι πιέ€ιε , ω” ωιόπωι 
ΜΙ εἔγϋιι εΙιάόπιιόε πιω πιοπειειιειπι μπω, τϋινόπγειπιιΒεπ Ιει€πιΠιωΙππ 
νειϊόειι€. Βιοπ οποειιοτιέεΙπιπ τ. ι. π'Ι:ϋπωτ6 ιιιιιιιΙπιπ (Με ιιιιπιεπιιι) πιο”, 
ιπεΠγ Γειεόει ]ο8 , ει”·Βιι·όπιιιι πινειιι1Ιάνει! όε ΙιπιπιπιένιιΙ ι ιποΙΙγεϋ ίοΙεέεΙ 
_ιοεπιιΙε ιποπάππι παπι πω, ε€γΙιειπι·πι·ιπιἱΙ‹.-Πο :ποπ οΙιοΚ εοπι πγοπι 
ΜΚ εο!ωιι, ιπεΙΙγο!ιε8 ππεγ τπάοιπέπγιι νποΙιεΕιοιι πι· πι εΙιάδειιέε πιοΙΙετι 
Μι·οιο!ό οΚοειιοιΜε εΠοπ πιω, Ε. ε. Ιιο€γ πι' ἴε]εὸεΙιπἰ ΙιὶεοΙιΒ ιΒιιιειί€ιοιι 
πεπράπ οεπΙ‹ ει' επιπιπ:ιΙε 'ε πω _ιο€πιι!ι (6οιπιπιιιιπ) ΜνειΙιειέεει 'ει Γο 
8:ιιιιιιιιιι , ει' νέι·ΙιιιιπΙοπι ροτΠΕ ω_ι›πόι Ν$ΕιιιιειΙοπιπ:ι!ι σ€γι!ι έΒιι; ιποΠχει 
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εεγοε ΙιειιπροΙειἱτοΙι ει' ροΙ€έτΕ εάι·οοεέ8 ΙοΕοΜοε ιονιιι·οαΜειι πόΙΙΙΙΙΙ πω" 
Ι›ΙΙΜΙΒοΙΙ·ΙεΙΙΜΙΙ. ΜοπιΙέΜ: ,ριση ΜΜΜ Μπι ιηοΜτΜΙΙ εοΙ68Ι;“ ΙποτΙ κι εΙεΙΙ 
είΙΙΙΙόεει ι18γιΜ Μεἔ πεΜ ό", ΜΙνε:Ι π`Ι`ειῇειΙεΙιιιΙ ΙΙΙεεΙ:Ιι ΙΒπιεΙἰΒοΙΙτιεΒγοΙΦΙ› 
τόειΜΙ , ρέΙάούΙ ει' νιίεέτἰ , ει” "Π" , τένΙκέτ , οΒγΙιύιΙ ΙΙιοιΙνόΙεΙΙ, 68 Μ 
εεχΙιέιρέτιΙ”οΒό ΙΒειεΙΙΒοΙΙ π' _ΙόειέΙ; ΜΙ _ΙοεΙΙΙσόΙ που" έι·ΙεΙΙιεΙΙΙι; ει' ΜΜΜ 
σΙΙΙι έΙΙΙΜεΙι ΜΜΜ ει' νόι·ΙιπωΙοιιιιιεΙε _Ιύειέ8οΙΙΙιαΙ Ι'ε]εΙΙεΙιιιΙ ρτἱνΙΙεΒΙοιιι 
ήΙυιΙ τϋττόπϋ 6εειεΙώ11ωόεε εΙΙοπ Ιε Ι1ι1το20Ι , ΙΙΙ: οειιΙ‹ εΙΙΙιοτνΙνπα ΙΙΙ νει 
ΙΙ:Μπ , ΙΜ ει' νέι·ΙκιωΙοιηπΜΙ ΒΙι·‹$πειΙε Ιιειιόεύμ τϋτνὁπγεΙ‹ εΞΙΙ::Ι ΙΙοτΙιΙΙ0Ιε 
Μισό παω νοΙΜι ειοι·ΙΙνε. - ΥειΙ‹ἰ_ῇέΙ›ειπ 86ι·νότη·οΙπΚ ειω·Ιιπ ει' ΙοάαΙ·εΙυιΙ 
ΙΙΙ θε Ι:ἰεοΙ›Ι› _ΙοεοΙσπΙι εΙΙΙΙ5Ιϋπιδ _ΙεΙ6Ιε ΜΜΜ ΜΙ, ΜΒ· οιοΙκεΙ ΙεΙπω. 
ΜιΜιοΙαιτ οΙΙεπΙ›ω ι·ιοιιι ΙεΙιοτ ΙΙΙνέΙΙ.ε:ίεΙ ΙονόΙ 'ε ρτἰν5ΙεΕἰοΜ :ΗΜ να” 
ιιιέεΓόΙο Μ6τΙοπ ιιΜΒ·έποε ΙΜιειρεΙΒέι·οΙΙΙΜΙ·ΙιϋιΙειιΙ. 

95. 5'. Α' [επωιϊ ΗΜ ]οραέπιιΙε ώ Ισό8ε!επεΙέ8εΙκεΙε [ει]ιι€. 

Α' ΙοτηΙΙΙΙ Ι›ἱτ6 _ΙοἔαΙπειΙΙ ω Ι‹6ΙοΙο2τειόεοἰποΙ‹ ΠΙποΜεΙ 
65 @οἱ ε' Ι:0νωΙιεεδΙΙ: 

1-επότ. ΡωηΠό νἱΖε8άΙεΙοΒεΙ 'ε τηοΜο2έεοΙωτ ΙεπΜΙ ε' 
ΒϋππειτοΒ,7 'ε ειιοΙΜεΙα ε2οπϋΙΙε Ιτάιιτ. ΕΖωι νΙΖε8:ΙΙαιοΙει·6Ι 
ιιΙάΙΙΙΙ ΐοειΜΙκ Μ$νεΒΒοπ ει6ΙεικιΙ. ” 

2-ειοι·. Α'Ι›ϋπΙονὁΙ‹εΙ ΒοϊομικιΙ. Μου ΙιεΙειΙοΜΜειΙΜἱπά 
θεγΙΙ: ΙΜ·ό οειιρεΜ οεειΙτ Μο8γόΙο ΙιϋτὸΙ›‹Μ Ντ, Μνόνε Μ: ει' 
Ι›ϋιιΙο$ώ Ιιοτεε16ε Ι‹ϋΖΙ›οπ ει' ε2οΜε26‹Ι ΜτόιιειΙκ Ιιπέτέτε εεε 
ΙωΙΜι; ΜεΙΙγ οεοΙΒοη Με Με" Ξε επεΙκιόοπ οΙΓοεΙιειμι. - 
ΕεχόΜτέιιτ οπΜ ΜΜΜ ω' νέι·Μεεγο υΙὁΙ_ῇἑι·ὐἱΜ Μινι: ύ γ επϋΙωάε ὸττοιιἱ: Μ” οιεΙε ιιτοΒγό]ϋΙΙ ΙιθτέΜΜ, ειΙΙάτΜεΗγ 
Ι“ϋΙ‹ΙοειιΜΙιπεΙ‹, επιΜά ΜτέιΙγἰνάτοεοΙεπεΙε, 8618' ΜεάοΙοιι1 
ΜΔ _Ι6ειάεπΙπ Με ΒοΓοΞεΙΙιεῇάΙ‹ ε' ΜΙπτενΜεΙ, 'ε πω" Ιε ω· 
ΙοιιιυΙ‹ ωωιωι 29 ΙϋΙεΙοευτεεάμιιιΚ να" Μι·οεπεΙα, ΜΜΜ· οι 
νόΓΙΜΜΙ0ΜΜΒΙ Μι·Μι ἱε, έωἀπἰ. Ιω τοΜΙοΙἱ επ ει: 165946 
Μτν6ι17ϋτιΙι ΙΙΙ-ΜΒ :5επιπε; 65 Μ0Ι41°8 , Ι‹ἰΙ‹ ει: Ιω Ι»είοεαι 
ωιωω νεΞτΜοΉόΙιει ΒονΙωΙτιἰ ΙἱΙοΙΜεππὐΒ, 500 ΜΜΜ ΙΜ· 
εέ8οΙ πιώ. - Α' ΒοΓοἔάε ΙΜ ροτοειΙόΙε Ντιπ ΜΜκ νό€Βο, 
ΜΙΜεΙι ΜΙι1Μι2άΙΙΙιΙ π' ΙϋΙἀοειΙτεεέἔοΒπιειΙ4 ε2οΙεεΙἱΙ‹ Θε ΜΒΜ 
εχι1ΙΙΙ Ι2 Έστω Β11ιιΜόε Με”, ΜεΙΙγω ει' ΜοεχόιιοΙΙ οΙΒΙΙόι·ύΙ 
τητοΙκ οΙοιη;ειΙΙιοτΙεπϋΙ·Μπενεππἰ ΙιϋΙοΙεεοΙη εε€ύιΙΙΙΙ ΜΜΜ 
ΙοτΙο2πεΙε. Ιω, τοπιιΙυΙΙ οΖοΙεε:τ ἰεΜόΙ επ 1659«ΙΙΜ ω”. Ιθ 
ΙΙΙΙι Μ;ειιοΙε. - 516€ ιιιΙνοΙΙιοεγ ε' Ι1ίΙτι€εΙΙποΙε ΜεεΒϋπτετέει'π 
ΙιΙιεέηΙήεινε ΙιειωιΙΜεεωιΙΙΙνάπι]π,Ιιάτιη. Μ". Β-ΙΙΙΙ‹ τόε2. 32-‹ΙΜ 
οιΙΜόπεΙα, *ε ε: Ι568-ΙεΙ Β8-ΙΙΙΚ ό8 Ιθ2ὅ-Ι‹ἰ 18-ὰἱΙι Μι· 
ναῖιηἐἔ82ΒΙ3ἱΠΙτΙΙ8Ι£ τοπεΙεΙόεο ε2ετἰπτ π' πιοΜ!οΙου Ι:ΙΙιιωνδΙτετ, 
εΒι Με “πω” ΚεραΙΜπεΙΙ, να” ΙΙ6Ι›οτΙό @Ιω 6ΙπέτιοΙτ, πο” 
νε1ΙΜπ0ΙΙγ Ιϋι·ν6τιγε:6Ι‹ ΗΜ εοποεαΙ:ΜεΙΙειω Μάι· Ι‹ἰἰΜΙ.τιιΙε 
νοΙιιε, π' ποΜεεοΙΙεΙ Ιε, ποΜοοεΙι ει' Ι'ειιγΙΙΙΙ ΙιεΙεΙοΜΜεΙ ΜΙΜ 
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ω 

Μεσα |τϋ26ΙόΙ]6ι·6Κ νει” ΐϋΙ66επτεΚ, Ιιιιπ6ιπ ν6ι·πειιπΙοπιπιιιΙ 
πειπ πω) πΚέι·ιπ6ΙΙγ ποιπ656Ιι, ιπ62δνιέιτοεοπ, ναι” ΗιΙιιΙε ἱε 
ποΓοεπιπειιι6Ιι. Ε26Ιιτ6 π6Ζν6 ιπιπ6π26ΙΜ πω. Μ". 3-6ιΙι 
τ. Β2-άπι 0ΖίΙΠΒ οἔγειετειπἱπά επι τ6πι!6Ιι: πο” π ΜΜΜ 
Β6Γοεο!ι πϋπιενΜετ Ν5ι·ν6πγ6ε Ιιἱτ6ἱΙιππ!ι Μι·οπι πειρ πΙιιΜέτ 
Μπι τιιττοΖποπιιΚ, 'ε πει πωπω ΙιιιτπιιιιΙ πειροπ ΜΙ ιππιιιιοΙιπέΙ 
ωτι6επιτπέΚ, ει ειτποιπ πω” πϋπι6ν6!ιπ6πιΜπιποπ ΜΗ πει 
ροπιι6πτ ιπιπεΙ6€γιΙιτ6 π6ιν6 12 Γοτιπτ πιτεειΒ επι θ88θΙΙθι£ *). 
Μι!ιοι· 68 πιω π6πι·6 Μ8'ΥΒΠ π' Β6Γοεπτέεπεπ ιι6Ιγο, ειΜΙιΙ› 6Ιό 
νιι€γοπ ίθΓ]θ8Ζιν8. 

8-εποτ. Α' Ιι6Γοποπ πϋπιονδΙ46τ ΜΜΜ Μπιτ ιω·πιπι; Μ 
ν6ιιι626Ι68 ει' ΜΜΜ ΜτύπιιΙι Ιιεπει!πιόποι , 6ε ιἱειιῇ6π6Ζ πιτ 
ιοιἰΙι 16ιπΙϋι:26ι·ϋποι 'ε θΒ'ΥέΙΙ εεοΙ86Μιι ι·6πι16Ιπι, 66 Απ:: 
Πειι6Ιιιι: πο” ει' ΙϋιπΙϋοπϋΙι 026Ιι1°έΠΥ05ΒΒΙ8ΒΥΘΗΘΙΙ, 65 πιἱπ 
‹Ι6π!ιοτ _ῇ(ι ΙιειτΜιπ ιιιι·πιεεειπει!ι. 

4·828Γ. Μπι! πω, ει' ιπἱ Γ6πγΗ;6 νΕ2.5ε6Ιιιτ ιπωιι Ι6νδ 826 
ιιι6ΙγιΣ ειιιέτιοτπεΙπ6 , Μπιτ ν6π6π6 , εποτεειΙπιειεειπ Μπγοιπο2 
νιιιπ , ειπ οτεΖ68 €6τν6πγ6ιι 6ε ιι6νοτι ειοΙιάεπιτ ΜΜΜ: ιπἱπ 
66πε26τει6ι, εχι1ΙϋΙε6ις, ποεε2ύν6ιςγ, ΙιϋπγϋτϋΙ6ε, 'ει·6ε2 
ν666Ι ί6!τ6€616Ι6ν6Ι ἱἔειΖε6€οι€ εποΙ€61τειιπι, Ιιόν6ιΙιι62όΙ6ε πι' 
ΜΜΜ πωπω 6ι·ιι6τπ6 5ωππι ιιι6€Μ1πωιπι, επ θΠΟΠ86εθιΠ0Κ 
Γ6Ιι6$6 8οποεπε6€π νει" ει' Ιώι·πγϋΙ6ΙΙ6εοΙιπει!ι ε26ι·6πο661Ιοπ 
ϋ58Ζθ]ϋνθἰθ¦θ Μπι! εγειπι1Μι!ιοποπ έτιπιΙππι παω; ιιιιπά6πποιπϋ 
πϋπτ6265τόΙ ιπ6πτοπ ιπ6πιτωιι·ιειπι , επι Μνειπνέπ ιπιπά ει' Γ6πγίΝδ 
ιθ·ιιι66€πε!ι οι6Ι]π ιπει€ει., Μπι! ρ6ιιι€ ΜΜΜ: 52έπιοε16τν6·· 
πγ6ἱπ6π , π6ν626τ ε26ι·ιιιι; Μι·ιπ. Μ”. 6Ι6|μιτό 14-6Πι οιίιπ 
]όΠθΙί, ΙΙ. ΠΙἐιεΖΙ‹3 1-ε6 ιο”. 10-ιΠΙι, επ 1715-ιΠΙΠ ιϋτν. '7 
ω, 6ε Ι805-Ιιἱ ω”. 5-6Πε άμι2ειι6ιιει!ι 6τι6Ιπι6. 

5-ειϋι·. Απε ι1εγ6Ιπι , Ιιοεγ ει' Ι'6πγπό Ιπιπτετ6ε ν6ει·6 
Ιιει]86εάτει ε2ι1Ιιε6ἔ6ε Ρθ18Π€'όΙ' 'ε τϋι·ν6πγ- ν6ιεγιε ειΙιειειιόΓιι 
πΙΒειΙιπιι5 π6Ιγ6π, ποππειπ Θ. ί. πι' ν6€τ6πει]τύεΕ ιπἱπὰ6πΙιάτΕ686Ι 
π6ΙΙιι1Ι θ, εοΙισε6,ς Μιπ:ιεεει , 6ρίιι6586ποΙε, 65 ιπιπ66πΙ:οτ Μει 
πέιΙΙιειτύ άΙΙειροιπειπ ΜιττειεεειπεΙι. 

Μἱπεπ εΠΠοπ ρ6ὸἱΒ· Ιπ1Ιϋπόεοπ ει' Γοπγίιδ ρ6ι·Ιι6π 6ΙδΓοι· 
‹ΙιιΙύ ιπἱπὸωἔγἰΙι »Με ι6τεΙπ6Ι ει' Μι·6πεΙι πωμ , θΖθΠ »πω 
ωωιωιπωι 6ἔγ6ππ6πιἰ £θ]ίθέ'θίό5έΌθΠ Γο8οιπ ΒΙὅἱθΓ]θ5Ζἰ0Πἱ. 

*ή Ποεγ π' Μι·ύΙγι ΜΙ8όε ιπωωι. Βεΐοεπιιίεέπει!ι _ιρεένει! 65 ρο 
τΠε ΜΗ1πδ!6Β Μ; , πιιιτ ι:επιπ Π-άΠι Απάι·έε πτειπγΒιι!!ιζιέππΚ 2-άΠι ιί€ει 
ιππ1ΜΙ , πι6Ι!γΙ›6π ω” ει: πω , πο8γ ει' Μιιιιιγ πωπω: ν:ιΙππι6ΙΙγ 
ΙιειωΙππιεπει!ι Ι«6ιΙν66ι·ι , ιιιΜΒιι Β6ίοειιι6εππΚ 1ϋι·ν6πγειετΞπι πω” πιπ 
σεοπ , πι: πε ΐοεει.ποπ , ΜΜΕ όνέε , 65 π' Κ. ΪΒΙΒόΒ° ίὁὶἔιιιεέε€6νδἱ ιο 
€ιΞπόΙ ΜνΗιίεΙΕΚ. Νοιπ ιε ιισωιω ει' Μτέ!γτ ε6ιιιιπι 06ι·νέπγϋπιι ιιι·ι·ει, 



Ι. Επι. Απ πΙ1Ιπιπ οΙδί'οτάιιΙό εποπ16Ιγο!ει·όΙ. Η! 
Βο;;γ ει' ΒΠπ8ενδΙκπεΙι , πω. ποιπεεεΕπο!κ , ΒεΐοΕπΩέεέτ . τπΗόπ :ιπππΙε 
πω". νεπ3γοπ , Μιέι·όΙοε· νέτιπεΒγεἱ πω· ιπείε ροΙἔεἱι·ἰ ΜΜΕ 6ΙωΙ 
οει!ιόιϋΙ8εεεε . Ιιπποπι ἱπἱεέΙ›Β επέιποε $ϋτνέπγεἰπἱε, πἐνειετἱπτ πι 1548: 
48.49 , 'ε 1553: δ!). £ϋτνἐπγοιἱ!ιἰ‹εΚ ει' Μπων(ΠαπεΚ πι οτειέἔ Καρπά 
πγπἱ . Μ5νωΒοιδ!ε8· πωπω Ιπππ!οπι έΝπΠ Βεΐοεπτάεπέτ ιπόΒ εϋτἔοΙἱΚ Η, 
558 ]εΙεπϋΙ π' ΐε|εόεπέτιόετδΓ ΒενέιΉοππ!ετε πέινε πι 1805. ω”. 5-άΠε 
οι. θ. 5-Μι, Μ5νειΚειδΙοε ει' Ιε8ύ]ειΒΒ ιϋι·νέπγ ἱε, νὶ!έ8οε ειπνειΙ‹Ι‹πΙ Τοπ 
ιπτιοΙΙππΚ πγἰ!νέπὶΙ_ἱπ π' Κ. ΐεΙεόί_;πε!α πιοπ ]σ€άι , ποθ' ππο!επειΚ Βεΐοεπ 
2έειιΙε ω.. , ιπόε πιοεΞπέιιειέεϋΚ ΜΒΜ ἱε, πωπω τεπάεΙΙιεεεε , Μπα π· 
Μ5ιέΙἱοιπέπγ, ΜΙοτεέε. όε 16ι·νέπγεϊπΚ ΙπιτείτοιπΜϊ ιποἔΚἱνεἱπππὸππΚ. 
Νειπ ἱε νί οιε!ι οΠεπ εεκπιπΗ ὶε Μ οι , ιπὶτ ει' Μαΐ” «ποπ ῇοἔέπεικ ύ_ῇπΙ›Ι› 
ἱΜΒεπἱ πόιποΙΙγ ππεΒιέιππιάόΙ εΙΙεπνετποΒ ., πο” τ. Ε. π: 1655 : 38-«ΠΚ. 
έε 168'7: 14-τ!Ηι έ882ΜοΚ π' εποεέπγεΙ1Β, 6ο ππέΒΞε ΜιΒΜοΕοε, πωπω 
εο!ιω. π.. ΒϋπτειιεΜι·δΙ εΙἐἔεόἔεε 1ιπΙοιπέε Ι6ιοιΕΚ , π: ἰ!!ειἰ$ νέτπποεγεἰ 
οΙΒΙῇεἰτόεέἔ Μπι! ΒεΓοἔπιπἱ, όε εἔγόΒὶτέπο π' εϋι·νόπγ τεπάόποπ :πεμπτ 
2έεείνπΙ Μππωωππ ι·επάεΙΕ; παπι ειεπ , οιέγόΒΚέπιτ ἰε οεσ.ιΙα π' νέι·κπομε 
Μι·όειί€ει πιά Επτ$οιό ΒϊιπΙεπεΙιτίΠ ε2.όϊό , τοπάεΙΜ , ει' πιἰπο ει: επεπ ΗΠ 
νέπγοιἱΙιΚεΙεπεΒ π' Μ'ιπιενδ ειεΒόπγεΒΙ› πεπιεεεΚ εΠοπι εΠέτέετό! τοπ 
ιΙε!!ωιδ 1625: 13-ιΜι ι6τνόπγοιἰΜΚεΙἱ εἔγΒονεΙέεόΒὅ! ΚΞνἰΙέΒΙΞΙι . ασεπ 
πιτ Γο2ΜΙ_Μ πιπΒέΒοπ, πο” π' 55πιονδ από” , άο πτέ€ἰε ΙπἱιΒἰτΙοΙιοε, 
πεπιεεο!ε πεω ΐοεπιππιππΙε π." . Μπι π' ΙιόΜτο!ι 6ε Μιοπγοε ΜΜιο!γ 
πόΙΙιϋΙἰεΒ , ρπι·πειι Μέι έΙιειΙ πο ., ΜΜΜ σειιΚ π' νάτιπεθγοἱ ιἰεπνΞεεΙὸΙε 
Μισή , έε ποθ( πω. Κο!ΙεεεόΙε Βοΐοἔειτέεοπ ιιιέπ νοΙ6Ια ε!_ῇεἱτπἰ. 

- 96. 5. ΙΦπρόεϋ £ότυέπμπέΙ:ΜιΜ·ϋ2. _ 
Α' Γοπγίτὅ ΜΜΜ πιιΜΙπππ πεπίπΚΜπ παπι ο8·γοε εισ 

ιπόΙγεΙο, ΜΜΜ €Β€ό82 τότνύπγε26ΚαΚ €ριΚοτοΙ]έΚ; @μπ 
πιόττ ο2οΙκι·δΙ ἰε ει€1Ιεεόε Μεπ ε2ὐΙεπἱ. ΗεἱτοπιΓιἑΙυΙιτο Μ... 
ραΠ8 ει' 86τν6πγε26ΙιοΒοτ πω. Ιπι1ειΙπιιιΙε ιπἰπ6εὸ€ότο πόπνο 
οειπιπἱ: ε!εδ Βἱτόεάἔἰιππτπ, 68 ΓεΙνἰΖε8άΙόΚτπ. 5 

ΡοΙνἰιεἔάΙ6 ΐεπγΗό ΙϋτνόπγειόΒεἰπΒ ε' ΙεϋνετΙοειδΙε: 
1) Α' πότειοπιέ!γοε ί61ϋπνέπγε26Ιε. -- 2) Α' πΜοτΞερὲπἱ Μ: 
ιεπωι‹ ε' _ῇέεΖοΙ‹ ό. ΜιποΙ‹ Γοπγἰτϋ ροτοὶπτο πό2νο. - Θ) Α* 
ποτνέτοτεπέὲή Μπἱ ἱΙΘΙὸΦέΒΙει. 

ΒΙοθ·γοε Μι·όεείΒιι ίεπχΗ5 16τνε3πγεπόπϋππ οεγοι!εποεγ 
νπ8·γοπ: οι'Ι‹ἱτέΙγἱ πωεεωι.π, πποΙΙγ τ. Ε. ε” 1791-τΙΜ Ε6τνώπγ 
ΜΜΜ ιί€επιτύποπ τυπὸεΙεώπὁΙ ε° ΐεΙεόἔεότΙύε 65 πἱνεόῳε 
ΙεπΙωά6ε ρετοἱ5επ, τονέΙ:Μ ε” 1'776-6Μ ω. 25-Ιώπ, έε 
1798-ιΜπ εορ€. 28-Μπ ΜΗ ΙιὶτάΙγἰ τοπάοΙόεεΙεπόΙ ΓοθΓνει ε° 
Μτά!γϊ ΜΒΜ ΜΜΜ ]ε€γ2ὅἱπσΙ‹ πϋπ$οτΙεἱϋοπ εΙεδ Βἱι·όεέἔιι , π' 
ΜΒΜ ΐεπγίιδ ροι·οΚΒοιιρεόπ; ΓεΙ]‹-:ΙτΙ›νἰ£οΙἱ ΙϋτνόπγειόΙε. κκε” 

ΒΙεδ 5ϊτόεείπιι Γοπγίώ €6ι·νόπγε2όΚεϊπΒ ε' ΙεϋνοΕΚε25Ιε: 
1) Α' νέτπιοπγόΒποΚ ΒϋπότνόπγειέΚοΜ. - 2) Α' τιιάοιπεί 
πγοΙε πιειἔγετοτειάἔἰ επγειοπιύπι-:Ικ (ππἱνετεἰτπε) ἰτό!ὸειόΙ‹ε·. - 
Β) Α' "πω ΜΜΜ νέτοεοΙιππΒ ΕϋτνόπγεΖόΙιοἱΚ.- 4) Α' πά 
ειοΙπιπΙ‹ 158 ΜποΙκππΙε, πεπάιινάτοεοΚπειΒ, ε2εροεεὸἔἱ Χνι ιππι 

θα 

ω 



132 Π. ΚΜ”. Α" Ι'οηΥπό τ6τν6πγ:6:οΙοΙ‹τὅΙ. 

2δνότοειικΚ Με πωσ εωΜ«Ιοει !κει·ϋΙετι-ι!εποΒ ΒοτϋΙοϋ ΜΙΒ 
ειόΙκοἱΒ. ΒωΜιοε ]άτιιΙ οι ΙΒΒΒ-‹ΙἱΜ Ι9-Μπ τότνέπγάμιετ 
ΜΙ ἴο€ν›Μ ]οΙοεϋΙ ε' ίὶιιιπιοἰ ΚετϋΙειτο ΜΜΜ ει' ΚοτϋΜὶ Ισι 
ρἰτάιηἰ ιότνέπγε2έΙτ. - ό) Α' ν6τΜΜΙοπιτιπεΙ Μτό ΓϋΙἀο8υτεΙς 
ΜΚ ὐτἱε2όΚεἱΚ. - θ) Α' Ιαιτοτιεἰ τϋτνόηγειώΒοΚ, πιοΙΙγεΙε 
ι:ΗπάεπΙτε! ΜΙϋηϋε, 'ε πιοΜοΙ‹ 2ιιΙεμΙοπ, πϋτνόπγεΙΙε "ω" 
ΜΙΠεΙα "). . 

Ειοπ τϋτνέπγειέΒοΒποΚ οΉΒοειστΚεε:Εοτό:ϋΚτδΙ επιο 
Κοτι τω, ΜΜΕ Βϋ2ϋπσύμε τϋτνόπγε2ὸΚἰ νιιἔγἱε ροΙἔ4τἱ τότ 
νόιητειποιηΙωπ οΙδειάτειιτι, Μ πιέ€ ε' ΙώνετΙ«ε2ό!τοΕ επϋΚεέε 
ιπιεωε8γοΖπἰ: 1) Πο” εν ροεΗ ίϋἱεΒοΗιἰ ΒόΙδεπόΙαιοΒ τοΙ_ῇοε 
εό8ύΙιε2 επ Ι81θ-ἀἰΜ ΐοϋτ. 13-Μπ ΜΠΕ ἱπτόΖὸΙονόΙ ιιιοΕΜ 
€γάεάτιάΙ ώρα ει; οΙηϋΙ«ΜΙ ο8·γϋ1τ σι ωι8;πεικ, 65 ε' τ6τνόπηεε 
Βἱ2οπιγεέἔιιειΒ νειΒγἰε ε” ε2οΙἔειΒἱτόηε!‹ 65 εεΜάΦπε!ι ]οΙεπ 
Μισο ε2ϋΙτεό€εε. - 2) Πο” ει' ]_άειοΒιιώτ Θε ΚιΞποΜΜε Κοτύ 
Ιε:Π 8ϋτν6ιιγειιἐΒεἱΚτο πιόινο ε' ]είει 65 Μ" 86ι·νόπγο!ς 9-κΠΚ 
6ο 22-ΜΙκ έἔειΖειΙειἱ ει” Ιιἰνάπ]έ!‹: Ηοἔγ ει' ΐεπγίιδ ροτε!κ οΙ-τ 
ΜΙόεε ά ηάἀοτἱερέτιἰ ἴϋΙωρἱιέπγτιε!‹ οΙοϋΜόεο «ΜΜΕ, Μπάση 
Κει·ϋΙοϋ ΒειρἱτείιιγοΚτιεΙ‹ 68 Βἱτ6ΒάτεειἱΒηειΚ μεΙεπΙ686Ι«Βοη, ΦϋΙ1Β 
πιέε τϋτνόιητιιάό ΓέτΠε!ω1εΒ τέε2νότοΙόνσΙ πηεπ]οπ νό8Ι1ο2. - 
3) Πο” ει' ΓοΙ]εΙ1ΙΜτεΙ ιιτ_ῇάιι Μνὸ ΓοιηίιΒ ροτοΙ«ποΒ ΒγοτεειΙ›Β 
οΙἱ£όΙόεο νόεοπ ει 1807-ΜΜ τότνόιηϋηΙε θ-άΠε @πωσ επ 
τοπ1ι!οΙΒο: Ιιο8·γ σ ροτοΙ‹ ει' ΜτάΙγΙ τϋι·νέπγω5ΒΙάπ οι εΙπόΚ 
έΙτοΙΊεῇοΙεΙεπἀὅ παροΕΜπ ΜΕ ΜΙεπο2-ΜΙεποι τε8·οΙ«ΒόΙ Μό 
Μ1Ιϋπ ΜπάοεΒεπ ἰιόΙιεεεοιιοΙ‹, εε ἱτόΙετεΙ‹ω πιἱπιιΙειέΙΜ επ ο86ει 
ιάΒΙάκωΙα τοΙ]οε 11ΙέεόΒοπι ει€1!εεύε !όνόιι ΒἰΙιἱι·‹Ιεπιἱ. 'Ι'ονέΒΜ 
Μ” ιι€γωιε2εη τϋτνύιιγ επτα ει: οεειτο, Μ 1ἱΖεππ1γοΙο2Ε°ειΒοΚ 
_Μεπι Μπι νοΙιιιἰηει!‹, ει: ε!ηϋΜπ πιεῳωτειΙιιιαΖτει: Μ" οι Νό 
ΙδειόΚ ιοΙ]εεε68)όΙτοι πιεἔκἱνέητωό ιεεοΙτ επέιιιέπεΙι Μάιιγάτ 
ρύτοΙΙιεεεε. -- 4) Πο" Μ Ι8Βθ-ἀἰΜ Μ". ΜΜΜ έμπτάπιεΙε 
τοπιάοΙόεο ε2οι·ἰπτ ει, Πιιιτιεἱ Ιαιρἰτάπιγἱ τϋτνόπγε26ΒτιοΙε πω» 
ΙιοιΙιατύετα πιιΞηάωιΙωτ ΙεεειΜΙιΙ› ΜΒ ΒἰτεἰΙὡ6Ι ΜΙ! ὲΙ!ει1ἱ, Ε. Ε. 
Μ εΙκιϋΙιΙδ ΜρὶιιέηγΒὐΙ "Η εΙΙωρἱιάηγΒόΙ, έ8 ειιοΜι3Ι ει' Ιω 
ρἰΜπγἱ πιιιάσε έΠεΙ νέΙεειαιπάό όε επ ΜΜΜ :ΜΒΜ εεγΒεΙιἱνε 
ΜΜΜ Ιο€επΙεὶΒΙ› θ ρωι·Μιιε ωπεἰοεοεΒόΙ. > 

ζ?) Ι·ΠψΙσπ Μαη. Μ". 3-άΠε τόειε 32-ιΗΙε οιΜιι6ποΚ ωιιιύεέδει εισ 
ι·ἱιπ ει' νότΒειωΙουιΜΜ Μπι Μιά πετηοεοΕπε!ι όε ΪειΙιιεἱ ΙιδιϋπεόεεΙαπεΚ ἱ5 
ΙιεΙειΙτη1ιΙ‹ νο” τιόπιεΙΙγ ΒϋπτενδΜπ, πόνειοτὶιιτ ει' τυπου Ιαιροπ €γἱἰ!‹ο 
εο!ιεπ , εγιιῇΙο€ειτόΚει8, 65 οι·όεπιΕοε πδερει·έιιιέ!ωτ ιιιεἔΒϋπιτετπἰ. Λιοπ 
Ιπιπ ἰἀὅ_ῇεἰτ0εἰνειΙ πωπω «ποπ ΜιτΜπιιιΚ εεόειοιπ πιεἔειϋιπ. 
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97. δ. Δ' οέτοσάρ ἰΙΙο£ὅ8έρότϋΙ. - 

Ηο€χ νοΙοιποΙΙγ Ιϋι·νόπγειόΙι υπ ΜόΓοι·οιιΙο ροι·οε πω· 
ποπ Γοἔππεποειιπ ΠοΙΙιοεεεπ , ποιο Μάο, πο” ΜοΜπ νονο ίο 
πγιτο Ντόι ΙιΜπΙοιπιπειΙ Μι·ιοπ , πειποιπ ειΠΚεύεοε , ΜΥ _ῇοΙο 
ει!! ποπ ιπιπάοπΙιέρ ιποἔιιπτάτοποιι @Μια ΗΜ »Με Ιπιτει!ιιπι 
Ιοεγοπ. -- Μάι· :ποπ ΜέτιΙ:Ξ·επΜι ιποοΓο]τοεύΒοπ, ΜΗ ιιιΜΙγι!ι 
Ιοι·νόπγειό!ιοτ ιΠεεεε οι ΜοΓοτοπΙο ρει·υε πωΙιοπ ο' Ιιιι·ύεπε, 
ει' τοπποιει·π Ιοτνέπγε26Ιιο!ιτο πω" ο' ΠιονοΗτοιο!ιι·ο 82ϋ'(9 
Με ΠἔγΜπἰ: ώ ο 

ΙΤΑ' ΙιίιπΕοΕιτδΙ ΜΜΜ 8:οιιιόΙιπ1Μι ροΙἔάιι άΙΙαιρο!]ό 
το; ιιιοι·τ πόιποΙΙγ τοπάΙιοΙι επειπέΙΥΜι πιποεοπο!ι ιπιπποπ Μιτ 
νέπγειοΙιπΜι Ντόι ΜΙειΙιιιο Μέ νοινο. Ι” ει' ιιοπιοεοΙι, Μιάτ 
οἔγΙιὐ1ἱ οΙιειτ νΠιι€ι ειοιιιόΙγο!ι ΙοεχοπΜι, Ιιειτιπ. Ιοτν. 3-οι!ε 
τοεπο 2θ-οἰΙι όε δ2-οι!ι οΜιπόποΙι, πο Ι563-6ιΜ “ό”. Β8-ιΠΙι, 
1588-0ιΜ πο”. 43-οι!ι , Ιθ25-άΙΙιι ιο". ΜΜΜ, 1638-οιΜ 
κι”. 20-οι!ι , 1647-ΜΜ ιο”. 78-οιΙι 6538 1687-Μ!ιι Ιοι·ν. 
ΜΜΜ πεειππωίππΙι οι·1Μιπο ε2ετιπ8 οογοοϋΙ σεΜι ποπιοε, ει' 
Μι1οποπ ει: Ι'723: ΙΙ-ιΠΙι 16ιτνόπγο2ιΙι!ι εποτἱπι οειιράπ Ιππο 
ιιΜ Ι›ἰτύεέΒ ειἱΜΕ ΜΙππΜι.- Ι€γ “πιω π' ροε1ἱ ΠΠε!ιοΙΜ Μπο 
ΙΜι επ ιεΙιοΙάιιιιΙι ἱᾶειο Μπιτ Ιιἱι·ΜιοειιὁΙο€ πιο ΜΜΜ ιτΜόειοΙκ 
ΜΩΜ, 68 ει' ΙιιτΜγι οιιι·ιΜιοΙι ΙιἱτοΙτ ιοΒγιοΙ; Μ ει' 8οι·νώπγε26Β 
Ιοι·Μιε Μο52π!ιο ΜΜΕ Μπιι6οπΜι, ει' ΜΜΜ ιι6ΙὅΙΜιΙο Μπι! ΜΙ 
ιΜΙιοιπΜι. ν68το ει: ο83·Μπι ΓέιΠΜι Ιιειτιιι. Ιϋι·ν. 2-τΙΠι τόπο 
ΜΜΜ οΜιπέ·ποΙι ωιιιιεει€ει πωπω π' νεπι€ι ποπιοε Μι·ύειι€ Με! 
Η οξ;γεάιιΙ ο5Μι ει' ειιΙχοΜι Βϋπιο1τΜιοεπ , ιι€γιιιΕπι ΓοΙεύοεότ 
ιέ:εΙιοπ, πίνει€μοΙοιιΙιωΙόε οεοΙοι!ιοπ, επιπτεπιπάοΙιοε ἔγἰΙΙιοε 
επο!ιοπ, Θε ΙΜοι·Ιιοοπεοειπ νειππΜι νοινο. ΑποιιΙπιπ ιιιἱνΜ :Ποπ 
Ιιοι·Ιιοιι , ιποΙ!γΙιο !ιέτιπ. ΙϋτνέιπγϋπΙ‹ οι·ιΙεΙιΜτ οΜπιο ιπι·τοΜΙι, 
εοΜ«Μ 52ΜποεειοΙιει!ι νοΠει!ι, ιπιπ18οπι ιπΜ πειροιι, π' Ιιίνειι€το 
ΙοιιΒοοόεποΙι οεο1οί: Μππγοπ ΜΙΜΙιπΙπι, Ιιοο;χιιπ οέχιιέιι επιο 
ιιιΜγοΙι :ποπ ΙιίιπΙοιτοΙι Με” Ϊ8 νιΙ:ιει τοι·ν6πγειοΙι οΙΜιο Μέι 
Ιο1ΙιΜπεΙι,ιποΙΙγοΒοτ 1728-ΜΜ Ιοι·νόπγϋιιΙι ει' Ιιίν868τοΙεπΙω 
Με ο5Μοι ΜΜΜ Μνονύπ ΙεἱἔγοΙιΙι οϋπιοιόεΜι Μέ νοΙοΗ. 

2) Α: ΜΙιονοΕοπ ιπιιιωιιω; Με” ]6ΙΙΜιοτ ιπιιπΙοπ Ρο 
πγἱιο Εοι·νόπγε26Κ ΜπιτιπΜΙγ πιο Ιιύπτοποι ΜΜΙΙιοι, π' ΓΜ 
86886ι·τύεπΜε 6ο πίνεομεΙοπΙιοούεποΙι οϋπτετέοΜ ιπιπι1ο2Μ1Μ 
πιο ιιοι-πιιπ εεε-σει Ιοι·νόπγο:ιΚΙι ει' Ι1ϋπιονδπΜι Ρο!8έτι Μ 
Ιεροήιιι·π νοοπιιό ιπιπποπ “ΜΜΜ πόΙΙιϊ1Ι ο8γεοϋΙ π' Μι·Μγι 
ιιοΙόιέΒΜτε ΜΜ:ι. 



Η!! Π. Ιίϋπγν. Α θ ΐοιηίπ'5 τϋτνόπγιότοΙοπτό!. 

3) Α' ἱϋτνόπγεπόπ Ντιπ ππτπΙπππππΙ‹ ιιπἱπωιιϋεόἔἐτο; 
ιιιἱνο! πόπιοΙΙγ ΙϋτνέπγεπέΒεππεπ ΐοπγίτδ Βἱτύἰ πιππΙιππ Μπο 
πγοε τοπάπ 65 έΙΙπροτιι εποπιώΙγοπτο ν” εποτίκνει. Ι” ει' ροειἱ 
ϊῦἱεποΙπἰ τϋτνύπγεπόΙεποπ πἱτόεάεπ ει' ρεετἱ ΓΒἱεΙ‹οΙειἰ πιππΙ6π 
το, π' Ιπποππἱό π, ΙπιτοπάΙιτει , π' νάτοεἱό , ιππ-πιπω, όε ιιτπιΙπΙ 
:Μό π' ποππτεΙοποπτε ειοτἱιποαἱΙ‹. 

4) Α' Ιϋτνέπγο2όπ τπε€γύ]ότο; πποττ ιπἱππιεπ Ιϋτνύπγ 
ειόΙ‹ποΙε Μτόί πειτπΙιππ ιπσ€χύ]ώπε!ε @πωπω ναεγοπ ειοτίΕνπ 
π”, πο” ΜτπιοΙΙγ τϋτνύπγειόπ Ωω πποποπ ΜΒΜ Βἱτὁἰ Μ 
κιΙππάτ, ΜΒ πιο8χό]όποπ Ιππο2ππΙκ, νπεγ πππιπι πεπεΙ6ποπ Βότ 
νόπγεἰππποΙ πποεοἔγοιὸΙεἔ πείοεπιπππ; ει' τπἰπτ οιοΙ«επ πέτπι. 
Η3τν. Β-ϋΠι τόεπέπεπ 32-ὸἱΚ οιππόπ Μ! πι Ι548-όἱΜ 48-ὰἱΒ, 
15θΒ-ἀἱΜ 88-ὸἱΙ‹, 1588-πίΙπ 4Β-ὸὶΙπ1θ25-ὸἱΜ 6,6ε13-ιππ, 
1655-ιΗΜ 38-ἀἰἱ‹, «Θε Ι65θ-6Μ Ιθ-ιΗΙτ ιπΓωπΧωιπωπ.κ Ιπ 
20πωμπ. 

π.4εουπκ £πτΕπΕΖπε. 

Α· ιπεπττίΤό Ριπιπΐπ ΑΤΑι.ΑΝοεΑΝ. - 

98. 5. Α' /εππέ:6 ροπποΙέ €ετπέτσαέσο «έα ΙσπΙϋππ/έΖωέρσ. 

Υ Ροπγί:δ ροι·επ (ρτοοεεεπε οτἱιπἱππΙἱε) π' Γεπγίώ ἰἔπιεπ8 
ιπ820ιωπάπεποΖ Επιπο26 τότοΙσπποπ όεεπι-:56Βοε ΓοεΙπΙεΙέιτ 
πωπ. ΚόΠό|ο Γςπγίτό ρω· νπεγοπ @Με πεπέππϋππ ΜΜ 
Ιπεπ: π' τοπάε2ετπ Θε τοπἀπἱνϋΙὶ, πιοΙΙγ τϋνἱἀεόμ ιππιττ Μό 
ιϋτνόπΥΜεΙἱ νειιςγ τϋἔΕϋπΙϋτνοἐπγἰ ρω·ποπ (ρτοοεεεπε _ῇιιἀἰοἰἰ 
επιπιτἰἱ) ἰε πονοπετἰΚ. -- Εεγόπἰτππτ π' τοπάειοτπ πω· νει€γ 
ἱτπεπεΙἱ νπ8·γ ε26ΙωΙΕ ιθππ, όε π' ιπἰπτ π' ροτπε πενετΕ εεε 
πιόΙγ να” πωπω, νπἔγ ποιπΙεΙσπ, ΓοΙγπιπππότπ 'ε πέοιποΙΙγ 
ΩιιΙεπἀοππἰτπ πάπια-ε ιππππωωπ 

ΝόιπεΙΙγ 1ϋτνὁπγ0ιιὸὐἱπΚ, ]εΙεεπΙ Υποποποπ ω ἱε (α), 
π' ΐοπγίιδ μεττ νάε!οΙότε (εοοπεπ1οτΞπε), ιποΙ!γεΙ π' Βι'1π$εποτ 
νΜετπεΙΙγ τππίτρίποε Ιιπ2προΙἔάτ πιἱπι νέάΙό, έε πγοιπο26ι·π (πι 
πιιἱεποτἰπε), πιοΙ!γεΙ ει' Μ52ππ16επ8 'ε Μτύεεπ; πἱνπτπΙάποΗ Γοε 
νει ΒσεειπΙ]π. Αιοππππ πεπππΜπιπ, π' πϋερετπιππεπ8παπίοππ 
(93. Ω.) ωπιππωι «ΜΜΜ πἱνόνο, οεπΙ‹ι π' πχοιπο26 Γοππί16 πω· 
ν” πἰνπτϋππ. . 
 

π) Ι.έεό τϋΒΒειότ ειπ!ί2εΝ πιιιππέ]έπππ Β4Β-ὸὶ¦‹ Ιπρ]έΕ. 
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9.9. 8. .ϊ ποπιεποπ Με" πω!πάε&απ Μαΐ πσπάσωπϋ πωωπ 
ροΜεΙε τεπάο έ.ε: απόιωι. 

Α' τοπάεποπ1 ἱτέεΜπΙἰ ΜΜΜ ρω ΜΜΜ ποπιοεπἱ εΙ!οπ 
Μόνο0Μοεδ τοππεπ_ΓοΙγ: ΕΙότε Μοοεέπειινάπ Μπι οεπΜ επ πωπ 
ποε, Μεποπι π' ΜϋΙόπϋε ΜΜΜ νἱπεεεἱΜ Μ, Με πποΜΜι'›Ι π' 
ΜΜπτεΝποΜ νεΙύεάεωειωτιδ]6νεΙ εεγϋπ ΜἱιοπγοεεέἔεεΙ πω! 
ΙοἔπΜΜΜ ΜἱΜε1ὅεύἔΒοΙ ΜΜΜ: π' ΜὶνπιπΙΜεΙἱ ιπππΉνοπ Κότ 
νὁπγε2όΜἱ ΜοΜέτοπέε πια-ΒΙΒΗ νέόΙενοΙ6ι π) Μοπγπ]ήε, 'ε ΜΜΜ 
π: πΙρετοεπι-:Μ ιπἱπὸεπποπιπ πΜπτΜέπγ Μππωιωπ εεγ11ανόνο 
ΜϋτϋΙππόπγοεοπ πΙΜεάνάπ, πιω επεππ'εΙχόΜοπ @πιο ιπεπῇοΙο 
Μετο ἰἀόιτοτπἱ,_'ε επ οΙόεοι·οΙτ ΜϋπιοΝοΜπεΜ ΜππΙωάεώΜΜο 
οπγόΜ ΜϋνεϋΜεππιόπγεἰΜΜεΙ επγ11Ιτ ιππτπε2ΙπΙΜππἰ, 68 π' Μο 
ιππ‹Ι6 ἰι6Ιο1οττπῇιπ νόπτεΜπ]τπτπὶ Μ6τί. Α' νΜΙενε3ΙππΜ Με 
πγιῇΙέειΗ ει' ΙϋτνόιιγΜποτϋ πιο€ἱὰόπόε, 65 ρυὸὶε ε' ΜπεπάεΙτ 
ΜπΙέτππροπ π' ροτποΜ ΐεΙνότοΙε ό» πε πΙροι·πεποΜ επεκπόΙγοε 
ιποπ]πΙεπόεο ΜϋνοΜ. Μοπ]εΙππόε υπΕπ πι πΙροτι-ιε πΜε2άΙΙίΕύ 
ΜἱΓοἔπεπἱα, Με νοΙπέπειΙ‹ , εΙὁιοπῇοεπϋἱ, «Θε Μπ πιοΜ ΜΙετ :ΗΜ 
ιιιεππ6πΙο1τοΙε, ροτ-οΙϊοΜεάάετπ 8ποτίππϋΜ. Α' πω· πετοΜπ π' 
"Μ ΜοΜὶΖοπγΜεπνπΙ Θε οι πΙροτοε νόπωΙιπέ:νοΙ ΓοπΙπΙΜο.ΜΜ. 
Α' ΜΘΜἱΖοπγΜε 1ετΜε ει' ΓεΙρετ‹-:ε Μεπιἰ Μ6ιϋεγνπποπ ΓωΜειἱΜ., 
'ε ειπα ποΜἰε ι-:ειΜόπϋΙ ε'Μιπι3ΜππΜ νπΙΙοπιπεεἱ όε ει' Μύπωττ 
ποΜ €γππιῇοΙεἱ ειοΙπ:ΗπαΜ. Α' ποπποε ει!ροτεετ νειΙΜπάε 68 
εποπιΜεείιόε 'ο εΙΙοπ8ΜοππΙοΜ-πΙΙἰτέπ (οοπΓτοπΜΜο) Νά νοΕπϊ, 
ΙεπεΜ5ΜΜ επέπιοεΜ 1ϋτνὸπγει6ΜεἱπΜ , πεπι εποΜ]πΜ. Απ πΙρετεε 
νόπεΙππότ ΜΒγάόπίδ ΜΠοειέεοΜ όε εΙΙεπΜεΜἰποπγἱπἰεοπ ΔΗΜ 
“επί , ιπεΙΙγέΜ ΜΜΜ έττπτΙππ5έπέι πιοἔπιπτειτπἱ , πω( ΙεεπΙύΜΜ 
Μπι€ποΜ ΜΜΜ Μϋππγἱτοπἰ ἱρπι·ΜοὸὶΜ. -- Α' ΜοΜποπγίτέεοΜπτ 
6επΙροτεε νωεΙπιθΕ :σε ΜΜΕ ΜϋνοΙἱ; ιππΙΙΥπο, Με ιπει·πειτπΙό 
νοΙππ, Με πΙροτεε ΜοΐοππΙὶΜ , επε«Μπά Ιόνόπ πιἱπιΙπΖπΙΙπΙ ποΜἱο 
ιπύε πωπω ὶε , Μπ π] νόἀοΜπἱ νοΙππππΜ , ιπεεάι γὸἀεΙππεΖπἰ, 
νειΙεπιἱπΙ. επἰπω ΓοΙῇεΜΜνὶιεΙΙοΙ ἱε :ΗΜ , πνειΒγ ΜεἔγοΙεππ υψ 
Μοπ ΔΓοΙγππποιΙπἰ. νε” πι ΜΜΕ 86τνύπγειετποπ νέπτεΜει] 
ΜΜΜ. 

Ια ΓοΙγ π' τεπάεπει·π Γεπγἱιό ροι·,· Με οι πΙροι·οε πωπω 
ΜΜΜ ίπό26ετε ει' 16τνόπγεπέΜ ΜΜΜ ιποωεΙοπἰΜ; εΙΙοπΜοΜ Με 
π' ιπεωοΙειιόεΕ εΙππιι!πε2ψι, επι 15θΒ-ὸἱΜἱ 88-:ΜΜ, έ8 Ιθ25-‹ΙἰΜἱ 
1Β-ὐἱΜ 16τνύπγο2ΕΜΜοΜ τοπ‹!εΙοΙὸΜὸΙ Μἱἰτεπέε (ρτοεοτἱρτἱο) Μέ 
νεττοΗΜ , έε ΜΕτπΙέεπ ειοιπὲΙγ!εἰτάεένπΙ εεγϋπ οτεπέ8υπΜ 
ιπἰπιὶεπ ΜπιὐεέἔπἱππΜ ιπεἔΜϋΙὸειἱΜ. Απ Μ” Μἱὶτωοπ 'ε ΙενεΙο 
ΜΜΕ ποτπόΙγ8 πΜέτΜἱ ε2αΜειποπ ΜοΓοεΜπΜπ, ΜϋτοΙοε Μένω 



136 ΙΙ. Μπιγκ Α' Ι'οιιγιιό ιϋτν6ιιγ16ιοΙοΒι·ὸΙ. 

ιιιιιιππωιΙΜ Μπι τόι·νέπγοε Ιιιι·πιέιιιι!ι π' ι6ι·νόιιγιιο!ι εποΙιοπ 
ιιΕπιπ εειΙώ:Ιεπάδ οΙιιιιιτπε2ΒιιΠιιΕπεει νόεεΝ πωπω. 

Αι ΗΙγ Μιτσιωεοπ “Η νιιιιιιιιΙε πιο5ε ιιόΙιέιιγιιιάσ Μπι 
ἱε, ιιιοΙΙγειώοιι ει' Βιιιιτον6, ιιιιπιιι!ι κόψω πικαπ ιιοπι επαι 
νι5ιι ει”, πο” ει' ΜΜΜ" ΒιιιιωΝοιιίΙΙ ιιιιιιτιιτΙ]οιι, πεπιεεεύπο 
πιω ιιοιιι εο€6ΙΙιετν6ιι, ε!ιιιιιι·ιιεπιπΙιειΜειι, 568 ιιιοπιά62ιωέσε 
«πω ιε Βοϊοπιιτιπ. Βιοιι «Μπι πιιιπΙ ει' ιιιυπεπϋπόειιοΙι αϋ 
!ιοτεε ΓόΙεΙιιι€ιι ιιιιιριιΙιιιιιι, 'ε ιιι€νε2ει·ιιι0 π' πϋνωπο26!ι: 1) 
Με νιιΙιιΙιἱι Γε:Ιει9πεύττόε ιιίιιιιο11όιιοΒ €γειιιι1]ιι Ιει·ΙιεΙ. Ιω κι 
1715: ?-τΙΠι ὸε172Β: 5-ιΗΙ‹ τϋι·νέιιγοιιπΙιεπ. - 2) Πε νιιΙειΜ 
ειΠγοεΙτ ΙιππιιΜεΙ, ρύΙπειι'ιΙ Μιπι. Ιϋι·ν. Ι-εδ τόπο θ-πιπ οτι 
ιιιι€ιιοπ τιιιιπειέπει εποτιιιτ επιιιι€επιιιπ6πιιε πγιΙΙιοεειέποι, Μέι] 
ιοΒ·ιπάει, ιτιιιιΜεΕ, Μοι·ΙιοΜει, ιοΙνιιιεύιέοι, νει” υι·Ει52ε!ιοε 
ρπι·άιιιπειέι€οι ειπϋγεινόιι, τοΝόιι, εινιιπγ ε' τοιιιιο!ι ιιοΙιιέι·δΙ τω 
ΜΙσειιι Ιιείοπιιιι!ι. Βε ρθω ει: ἰΙΙι·οιιι ιι€γιιιιιιιοπ 10ι·νόιηποπ 
εκεινοι ΜΜΜ ριιι·ειιεω Μι ιε Ιοιιιι·ιύιιιιι!ιε1]ει. -_Β) Πα νιιΙει!ιι, 
εεπι πιω" εαπ ιόειάειι ιιοιιι Ιύνσέιι, πόΙιοι·Ι6 όΙοιετ ω, ενια" 
ΜΜΜ Μ! εοιιιιιιἱνοΙ παπι Μι, ιιιιΜι· ΜΜΜ ιιοιιι περπιιι6!ι π, 
οεπιπ ΜΥ ιιγὶΙνάιιοε 68 ΐ6ΒΜειι €οιιοεΜονό Ιε8γοπι , εινα” 
ιΠγ ΒοποεπιονδΜιω ιιιππιιι οποιοι”. Νεπι ιε ιιιιΙΙιε68εε πιει 
ιιπροτι 16Μιέ επ ιιιΥ €οιιοει1ενό ιιι-:πιοε εΙ!ειι πω Ντόι ιππ 
€ει!ειτοτ ιειιιιι , Ιιιιιιεπι ε8·γοπιιΙ οειιι!ι επ ΜνέιιΜι!ι πιοε: ιιοπγ 
Μιπτετώποπ νιιιι6εέΒιιι εΙ6επό 'πάνε Ισπγοιι. πι” τεπάοΙι ε” 
οι ισα-πιω 16ι·νόιιγ ιι-ιιιιι έΒιιιιιιιι, πιοΙΙγ οι Ι655-ιιιΜ 
38-άιΙκ €ϋι·νόιιγοπιππποπ οΙδιε Ιιοοειίωιιά6 νι:επι€ΙειΙι·6Ι ειό!ό 
ι·επάεΙειότ εΙΝιι·Ιό. Εε ιιοπιε ει' πω. ό8 ]όεπέειιιΙιιιι Ιώ!ιοι· πε 
πιοεοΙτ π: Ιθ25-πιΜ Φόι·ν. ΙΒ-ι!Ηι ι68ιιιπιπιιππ Επιιιιειι€ιι ε2οι·ιιιτ 
μπω” Μι Με! π !ιοΓοπιιΙΙιπιιιππ; πωπω εΙΙειι!ιοιι, Ιππποπ 
ΙιάιτιιιΙι νειιιιιιι!ι, Ιιοΐοπιιιιιι ια 1655-ιΗΜ Β8-αΙΠι όε Ιθ8?-‹ΙἱΜ 
14-6Πι Ιϋτν6ιιγοιἱΙιΒοὶιιπ :ΜΜΜ οπγικ1ι1Ι οειιΙι ει' νέτιιιοεμ 
Ιιε22νιεεΙδιποπ ΙιειιιιΙιιιάΒιιιι Μ!. - ΒΒιγόΙιιτέιιΕ 82 Ιθ55-6ι!ιι 
16”. 38-ιΙΠι πειιιιι€έπει!ι ότιοΙιιιο επι·ιιιι ιιιιιιιι σκοπια Μπομ 
Μειιιι Μάτι Ιάιιοπιιι!ιοιι ισ πιεε πο!! ιά6ιιιιι, Θε ει' Ωϋι·νόιηιιοπ 
ειοΙιοπ @Η ι·ε·ά_ιοΙι ιι62νο ιιιιιιιιοιιΙιοιι ιϋπά!ωοεοπ πιοπτει·ιπιιι. 

Ό Α` πειιιοιι Βιιιιωνδ Μαι Ιτοιιγιι_ιαι0ιιι ιιιο!ιοΝ νιδιΠενέΙ ρόι«Μισι. 
ΡοιιγΗδ νιΜ!ει·όι, 

ιιιεΠι· πιω · 

ΥΝόι!δ Ν. Ν., πι. πε. Τ. Μι·ιιιεΗότιεπ ΜΜΜ Μιιιιπ;γιόπο, ιιιἱΜ Γειρετεε, 
ΥπέιΙϋ Ν. Ν. 8·χι!!ιοε, ιιιιιιι ει|ικ·ι·εε Μαι 

ΊΈιιιπιειοε Τ. Μι·ιιιεΒιέπεπ Κϋι1ϋι·νέιιχειέΜι ειέ!ιο ωηιωικ ιιιιΚέρεπ 
ει' ιιιοικ ειιι!Ηειτ οιΙρει·οε ε' Γο!ι·ό Τ. επ μι” Ι'7-Ηώιι Μ όι·πικοι· Μ! Μάτι 



- Π. Ετ!. Α' ΐεπγ!!ό ρουτί!! Μο!πποεππ. Η? 
πόππ! νπέι!ϋ Ν. Ν. πω! επϋ!!!!όπεπ ππι·ά!ειί€πππ π!πι·οιπ Με!! ιιιεε!έω 
Βπι!νέπ, ιιι!πε!ωπέππ νο!ο πιἱππ-ισγ Πέ! ότεί!8· πγά_!πεππ πεειό!8στε!! νο!ππ. 
πιπ!!!π π: τϋτι6πε!!›Ι!Ι Μ!!! !“ε!ό πω.. , Με! π6π8ϋεε επι!! ο!ι·ο!ενο νο!! 
!ο!ιοεένπ! νὁ!ο!!επ!!! ο!!γ αδικο! ει!!ιοι!π !έ8γοπ Γεῇ!›ο, π." !!!ειέπτ ειϋι· 
πχ!! ΜΗ!!! ΜΗ. π 

!!!ἰπτπο€γ ρει!!Β ππιάπ!ι 16ι·νέπχε!, π8;μπ!πτ !(οι·ν!π πω". θ-ι!!!‹ 
!ϋι·ν. 51-ι!!!ι, Ι!. !!!ιππ!ό !-ε!! ω”. 82, 'ε ει: Ι563-!!ε! Μ". πω!. είμ 
ιιππ!!ι , π' ειέπτειπππόπω €γ!!ποεοπτιι πει!έ!!π!, _ῇο!εε!!! Μπιτ. Μ”. 1-86 
τόειἐπε!‹ «πω. “Με ειοτἰπ! Μπέκ ρει!!οεένπ!, 68 πιοπ!ίι! κι Ι'723-!ι! 
Μ". ΙΙ-4!!!ι οι!!κπέπεπ πιπι!επεπποι πάρω! νέκπί!πΕπππ! Μπω!!ε!π! πει 
ι·πποεο!!ά!ι; - 

Απππ!ιο!απότ! π' !'εππενειο!! πϋι!!εχνέπ !ι!νπ!π!πο!! !ο8πίτπ πτ 
ιι!πειποι!νπ εεετ!ει!!α : !ιοΒγ π' Ιε!τ. τϋτνέπγειό!ι π' !`επ !α!!ε!ε!! π!ροτεε!, 
πεπἰε !›ἰιοιιγοε, τϋνΜ, (π: ππόΒ!ε !ϋι·νόπχεε Μππωιπ! Μππνέπ, όπε2επιό 
!)·6!:οπ !εσπάθ ιιιεωε!επόει·ε "πιο πω.. Μέιτε!π!, 'ε εοποεπτεττόπεπ νει 
!όεέ,«·έπ ε!!επε !›ε!›ἰιοιιγιι!νπιι εἔ6ει τότι!ί!έπππ 68 :πάω νοειτοεέΒέπεπ 
πιπτειειω!ιι!, έε ϋπιπιπἔόιιπ!ε ιι€χππ 6ι·ποιπ!ε1τ πϋπ!ο!ἐεἐτο , πιέεο!επππ με 
τ!!8 ε!τε!!επιδ ρέ!ι!ά!έτπ ν6€τα-ιππ!!πε έ!!π! π: πω. ΜΜΜ πόπέτ ρπ!!οεέπι! 
πΕνόΒειτειπ! πτό!τόι!πεεό!κ. 

Μ!). χ!. Α' πεπιΜοπεπ Μαι πωπάσπαπ Μα! Έ'8ΜΙ8ΖθΓά 
εω.πω ριππο!ε πωπω. 

Η π:ιιι!ειω·π πωπω! πω!! πω· ιίοιπω!οποπ Με!! 
ειο!επεπόπτ 'ε !ϋπππ)·ἰι·ο *Ό π' 8Υππι!ε 52οιιιύ!γποπ πε!'οεπ!π 
εάπ πυει!ο!!!κ. Α' πεϊο,ςπ!ύε! π' πε!`οἔο!! επωπό!γπεπ 658 π' ω 
πέιππππ νπ!!πΜεπ ΜΜΜ, πθιηθι.ππι π' πϋπτε!!ποπ νπ!όει!,ςπ 
ειοτιό!όνεε! ε€γϋ!! πἱνἰ!πἔοεοι!νιὶιι , π° πω! πϋ2!!πγνέι! ιστ 
νέπγε26!π ππ!άτο2πτ ιπο!!ε!! νάι!!ενε!ύ!”) π° ροτΓυ!νό!ε!!ο! 
πωπο!απροεο!νπ πεπγπ]τ!π. Εττο π: π!ρετοε πωπω!! Ιϋτνέπγ 
ο!ύπο ι!!!!!!ιι!!π. ΕΖιπο81ϋτ!όπνόπ σε π!ρετεε νόι!ε!πιπΖδ]ο ει!!! 
ειέ!!ίτύ πἰ!'οἔπε.ιἰ!, πε νο!πππππ , ο!ό!ετ!εεε!!; ππο!!)·υ!ι πε ω 
Μ! Με! πιεε€πόπτε!ποπ, π' !'ο!ρετεε πω! ι.πωωπ πεΥππ 
πεπὶιοιιγί!άεπἰΙ, π: ε!ρω·οε ροι!!ε νόι!ε!ιπό! ε!όπκ!!ε. πωπω π' 
Ιϋι·νόιηεπόπ, Μπι! π' Μ! ίύ!ι1ε!τ π!ό!ει·]οε2!όεο!! ότοποπ πωπ 
!π!ο!νέιι, !!ύ!ε!ε! πω; ιπε!!γ ιποππό! ο!όππ, -- πω!!! πι! νυ 
!πιπο!!γ ροτοτνοε!ι5 16!ε!!ε!6!όε νπς,.η· Με !'οπτοε ο!‹ ει!!οτ 
νοΙπο, - ώμο ἱε ππ!!π!!π. 

**) !!!οπο:!έτπ Μπιτ ,,ειο!ω!ε!ώπι 'ε !ϋππιη!τε“; ιιιει·!, π' πιω! !'εππ ει: 
5-ι!!!ι έτω!ιοιόοπεπ ε!δπι!νπ ν” , π' πεππε!οποποι εαπ Μπα νει!ωπει·δεπ 
'ε πιίππι-:π ππ!ϋππε6€ πἑ!!‹π! απέι·πιε!!γ μετποπ !!ππέιπ πε!”ομ!π!, 'ε ω· 
πϋτ06πϋιπ!. 

") Α' ιιειιιιε!ειι !τί!π!ον!!!ι ε!!επ ποπγι33!π!π! εποποτ! -νέο:!!ενό! 
πέ!τ!ι!μι. π 
Νπἔγιιιἐ!!6επ π 8·ι·ό!' Ν. Ν. π! δ πππγεέ;;άπε!ε Τ. έν! Τ. πό Τ. ππωάπ Με. πε. Τ. νἔτπτοεγόπεπ Μαν!! Τ. ιποιόνάτοοάπππ ωωιι πτ!επόπέπ 



Ι38 Π. Κϋιιγν. Α' Ι“σιινίιό τϋι·ν6ιιγιόιοΙσΒιόΙ. 
Έ ΐσ!νότσισττ 

νι86ιΙδ Ν. Ν. ιιι·ειιιιιιιιιι ιΈννέάιιεΚ, ιιιιιιτ ι“εΙροι·σειισΙι. 
Ν. Ν. Ι‹ιιιιέει, ιιιιιιι νιιεσιι ]εΙειιΙένδ ιιιρει·οε ε!!σιι 

ιιιιΙίτσιτ ϊσιιγίΙσ ρει·σ. 
Α' ΓσιιιιέισσΜοιτ υι·ιιάιιΙιιιι ϋ€ννότΙ ιιιωι Έπειτα Μπιειει!ισάνει ει' εισ!ισπ 

86ινέιιχεε όνέεοΙι ηιεΙΙειτ νέσιΚέρειι οΙδτεήσειτι : Μ” ει' πισω 
σιιιΙίωτι ιιΙρει€8 ει' ισι·νέιινοΙι εισιιτεέΒέτ ΜΒΜ! περσάνει Μι 
ισΙεΒΒ πιύΗ Τ. Μ Τ. ιιιιρβιι όπόΙτέ]σειιι , ΜΜΜ πι' "Η ΜΙΜ 
ιιπιειιιι άϋιιϋειώσιιέΚ. Τ. ΙιεΙνεόΒΒοιι Ν. Ν. _ιοΒΒιίεν Ιιέιέι Κόπ 
ιιΜιτνιι ΓοΙένιιιτσιτσ . 65 εισιι ΒοσειιιάΙΙό ωιω άΙτειΙ ει” σΙισιωι 
ΙσΒνειι : ιισ€ν 13 σιιιΙιοι· οι έεδϋειΙισ!ι Με! ει3Ινοειιιι Μεμο 
ΒσεΜετιιέ!ι, 68 16 ιοΒΒιι€νιιειΙΜιέω, ωιιησ, 65 ὶετιἰ!Ιόῇιι 30 αισι 
τιιΙι ειιιι·νιιε ιιιιιι·ΙιένειΙ σ€νϋπ ει' Ιέιι€ιιιιΙι ιιιιιι·ιιιΙόΚάνεί Ιειιιισ. 

Α/ ει' ι·ιιιιιι ιιιιιιά οιεΙιετ οι ιιΙροι·σειισΙι Μέι· ιιιοε Ε: ιιιισΙσειιοπ Α/ πι 
Β/ ω” τιιΙσ1ιισιι νει!Ισιιιιίεει, ιονέΜιά ει' τιιιιιιΙιιιιιΙι Β ΜΑΜ Μπων 
Ο/ εειμέτσΙσι!ι. έε ει' Μι·όι εισιιιι·ενέτο!ι·δΙ "Μό Ο ΜΜΜ αιιιύ!ενέΙ 

νιΙά;ισσειιι ΒιισιινίήέΙι. 
ΜιιιιΙισεν Μιά.: :ιι ΠΕΒ-Μ των. Π-ιιΠι @εισαι οι ιιΙ:Μσιιισε 

€νίιιιοΒιιι6ι·ει σ, Μ τσιτό£ τοι·ιισε!ι Κϋι·ϋΙιιιέιινσΚ πύΙνσεωάΙι, σι εΙενειισιι 
έέσιόειισΙε Βιιιιιστόεέι ι·οι·ιάεΙι; ·· 

Α' ίσιιιιέτσεΙιΙσπι ιιι·ειιιιιΙιιιι τιειΠϋΗνέσ ΙιΞνειιιιΙόιιέΙ Γ0€νει πι Πι 
ι·:ιεσιι ω; ωΡ"ω, ιιοεν 6ιιιιισμ ιι€νιιιι ἔσιισειτοιιέιιεΚ έι·σεωΙσπ Μπ 
ιστέεόι όι·ειισ. ιιιιἱεσΙι ρ8ἀἰΒ° ι·ει_ιιιι ε!ι·ειισιιιδ μειω νοενσιισΙι, εισνοιισιι 
όεειέεισ κωισιωιΠε, 68 Ντόι νέετειιιι]ιέε ιίΠιιΙ :ιι όΗΠι Βόιδι |ιιίτιιιιιιι 
Κινέι·ι5ει. 

101. _6'. Α' τοπάσω"2 έ!ό-πόΙιεΙά |οπρόΕό με:: - 

Α: σΙδε26ΙιοΙΞ Γοιινίισ ρσι·ιισΙι ω” σεε!ισΙνσΒΙι Βϋιιισι 
ισΜισιι Μια ΙιεΙνσ, σε ειισΜπιιι ιε ιιοιιισεοΒιε Μινι: οειιΙε ει? 
Βϋιιιενδιιο!ι ιιιιι€σ.ιιιιιΙι ιιισΒιοενο2ύεόνσΙ. ΡσΙνειιιιιιψι ιΙΙνσιι: 
Ιιενσέ€ισσνόιι ει' ΜιιιιιιιιιιιΙι , ό8 ει' ΜιιισειισΒ 58, σε ιισιιιτεΙσιι 
νοΙιιιι, »πρι νειΙΙιιιιέειι, ει ΝιιισειισΙι ιιιἰιι‹Ι ιιισΙι, ω. εκει Ισι·Ιιε 
Μ, Ισι·νόιινε26Β ειιιισ ΜΜΕ κεφάτο ΙιέιινιιιιιειΕ; ειτε ὁ νει” 
σιιιιιιι€ιι να” νύὸσΙιιισιὁ_ῇσ έΠειΙ νόιισΙιιιύι όΙδε2ύνιιΙ σΙϋεισιιι. 
Α' νόσεΙσιιι σΙδιισάεέι. οι ιιΜκιιι σΙσίστάιιΙό σ] Μιι·ϋΙσιέπινσΙι 
ιισΙε Μιινσιιισιάειι, σε σε ιιιροισε νόσπιιιίιιιισιΚ ΙιιιισΙΙσεΜεει Ιώ 
νετἰ; νόμο οι ε. ιιιο€ισιιέιινόιι , ει' ισι·νόιινε26Ιι ΜΙσισι Με. 

102. 8. Αα άΙΙό-:ϋι·υέκφ3έΜ6 μι. 

ΝΙΙὸ-ιϋιι·όιιντὸτεΙἱ'ε τϋ,ςισιιισινέιινι ρι-:ι·ιισΙι (ρι·οοεεειιε 
ῇιιὰιοὶἱ εωιτιιιἱἱ) ιιιοιι ισνΜ ρσι·ι ιισνο2π1Ιι, ιιισΙΙνιιόΙ Γοσνιι, 
νειΙιιιιιεΙΙν Μιιιιι·ιιιισ!ι εει·ύιιν σιιιιιτιιΙιιιειπάεειΙιοι, σ' Μιιιισιόε 
Μπάση σενόΜέιι€ 52σΙιέεΙιειι Ιόνδ εΖσι·ιιιι·ΜεσΙ‹, ει' ισι·νόιιγ 
Με! Ισιινσσότ ὲι·‹ΙσΙιΙὸΙ‹ϋιι ΜΗΝ. ΙιιΙιει.σνσινιιιι ιινοιιισιι νό.ςτο 



Π. πιτ!. Α' ιιοπγι!ϋ Ρεπό! ει!ει!πιπο8ιιπ. Η!! 

!ιιιι!ει!ιπ. Ιπποιι πβνο!ποιιπ,!ιοεγ π' !ϋι·νὸπγ8πὸπποπ ο' πωπω 
ι8 8πι1π8όεπι€ρεπ !ε!ιο8ποπ πο!! !οππιο, '8 πω” ε' ιιι!π!ε!! νει 
!68ιέπειπππ πιπγοπιοπιι8ι:!!, '8 πππειπ 5Ζθ!'Ζωθ ε!!οπι !ιο!ιιποπγι 
!ι!8ι!!, ό8 ει' εγειπιι8 8ποιπό!γ νόι!ε!ιπό! ε' ριετ!ιοπ 8θΠΙ πω! 
ο!ιππ!ιι8ι!ειπι. - 

Β' με!! επ !818-ι!ιπι ιιιπππι·ιπ8 29-πύπ πι!!! πιτ. τεπ‹!‹-: 
!ι58 πω! τοπά!ιο, ιιιο!!γπό! ·ι`οΒνει πω” νιι!ειπιο!!γ !ϋτνάπγ 
κι!!! νε!ε ύ!!ιο88επ, ιιι·ι·πι ποπισ Η οι·8ιπειιππ πιιι!οτει!ύ!, και” 
ιιππιιπ !!ινο!!έ!ι!!ιοπ π' πιτ. !ιο!γ!ιιτ!ύ-!ππιιο8ιιππ ε!πϋπι !ιινει 
!π!ει!!'ι! 828!!πι!8ιι€0!; 87.ιιπ8όΒι πγοτπιπ, 68 πϋ!ο!ε88όεό!ιοπ έ!! , 
!ιοἔγ π' ιπο8πγοι·! 82π!πιι!8πειι! 8' πει!ει!πιει! ιπο!”ύ_ιέπεπ παπι! 
!ύ!ιοπ !ϋ8!ύπ! πιπιι·ι!ο88ε, 68 ει!ει!!νιι!όιπππ !ι2οτιπιέ€γ Μπι Με!! 
ιιωιιιιιιι ειπε!. Ηει!π!ιιιιι! ε!!!ό '8 τϋ8!ϋπ !ϋινώπγ!έ!ο!το Μετ 
πι πω! πό” ἔοπο8π!ο!!ι·ε,πεγιπιπ! ι·ε!ι!ύ-ι_ιγι!πο88έπι·π, 8ιππ! 
8πιπι!όπ08 πγπι!οπε!π8ι·π, ινι!ι!ιι8ι·π, 68 ιο82!!!88ει! εεγ!ιοπιιρ 
πω!! ιι!ο!ει!!π8ι·ιι Μπι: !ι-›!ιο!,68 ποπ ἔοπο8ι!ε!!ε!,ιπω!!γτε πάπ 
νο πέι·ο!ι!ι, ει' ιο!μιπιω!6 !ονό!!ιοπ ιιιιπ‹!οπιιοπιιι πόι·ιι!ιπέπγεπ 
πο!! ε!ό!οι·ιε8π!ό86νε! πύν8ποι·ιπ! 8ιι1π8ιι€ πιιο!ε!πι, πειπ ι8 
παπι!!! πω!! πΥπποι·Μ8ει! 8οιπιπιποιιιιι ιπιι8 8'0Π082!.8!.!Γθ , 
ιιιιπ!8οιπ ει' ιπο!!γι·ι-ι π‹!ιι!ο!!, πι!οι·ιε8π!ι:ιιι. Μιπι!ειιιι!ιις πιτ! ρε· 
‹!ιε επ ύ!!ό-!ϋι·ι·όπγ!ό!π!το μια! !ιιι!!ι!οιπ, ιιιι€!επ ιποππγοι·ό 
86πεπ οπιι πιοε ποιπ 8ιιιπιπ , 8' ο' νέιπ!ιδ! π' !ϋι·νι5πγ82ὸππεπ 
πϋ!ε!ε88όεύ!ιοπ απ, ει' πϋ2!ιι!!οι·8πεποπ ιι!!ειρο!ιιιιι·ύ! πιιπι!ωι 
!ιιιτιπειάιπ !ιόπιιρπιιπ νόΒόπ π' πιτ. !ιε!γ!πτ!ό !ειπ!ιο8!ιοι Μποτί 
π! !ιιιιο8ι!π'8! πιι!ι!επι,ιιοεγ ποπ τοπιιπινιι!ι !ιιι!ει!ιιιιι!, Μι 
!ό!ι!ιό το!! 82!!!!$ό€ ποιπνο!πει, !ι18!όπ! νι828πι!ιππ!ιπ88π. Ε 
πγό!ιιτππ!, πει πι ά!!ύ-!6ι·νόπγ!ό!ε!ι !πι!ει!οιπ ει: ο82!επιι6ιιοπ 
!ειο!γει8!ι Με!! πω” Μπι νό!ο!ιιόπ, πω!! Γο!γειπιιι!!ιππ πιπ 
ι·ιιι!ιι8ει! @το πι 8:ιιπ868 !ιιι·ι!ε·!πι; ε!!επ!ιεπ πω!! νι8ι8ιει 
νό!ι-ι!ο πϋ2!ιιτ!!!πιιέ8! πειιι πἰνέπ. 

Α' ι·ϋιι:;!ϋπ !ϋι·νόπγ!ιέ!ει!!ε! ό!ό8πεπ πιόιιιέτει πᾶσι; ρει!ιε 
ιιεχειππποπ !`ε!8ό€ο8 τεπ!!ε!ό8 ε' πϋνο!ποιό πιι!ειτοπιι!οπιι! 
Εο82ι: . 

1-82ϋι·. !!!γ !ϋι·νόπγ!ό!ε!ι πω· ει!!! ο8ιιιπ επ ο!!μπ ἔ0ΠΟ5Ζ· 
ων!!! !ο!ιε! νο!πι , πι ποπ εοπο8π!ο!!!ιοπ, ιπε!!γι·ι: επ ιι!!ό· 
!ϋι·νόπγ!ό!ε!ι!ιπ!ε!οιπυππικινε νιιιιγοπ, !ο!!όπ πειριι!νέπ, π' 
!ο!!πεπ !ιε!)·ιιιι νει€γ οππιιπ Γπ!!!!!πιπ !ιοι·οπγό!ιοπ !ιοιοειι!!π 
ω!! πω” !ο,<ἔιι!ι!!ι!ι ποτεε!!ιιποπ Γεεγνεττο! '8 ιιιέ8!”ύ!ε ιππι 
!08 ε8ιπϋ2πο! ο!!οπ!ι!!!ο!!. - δ!!! !ιει πιω πόι·ιι!ιπόπγεπ πι! 
π!!! νει!πιπε!!γιπ ιε!ειι νο!πει ι8 , ει' πϋνο!πεπό πό” πι 
νε!! ε8ο!επ!ιεπ ιπιππιπέ!!π! πιό;; 8ειπ 822!!18!! ά!!ύ-!ϋι·ι·όπγ 
!ύ!υ!!ε! «πω, ιιΒγιπιπ!: - α) Πει π' Ιιεΐοπο!! 8οπο8ιτ!ενι! ό!ε 
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ΜΜΕ Ιιιιειιιιιι!ι ιιειτοιιιιοιότ ιιιι€ι; εΙ Μιιιι ὑπό", ΜΒΜ εειιιιιιι 
Μιιιιι ΒιιιιΜΜ ιιι6€ ω Μιιι Ιιϋι·ετοτι, Θε ει' Ιεϋι·ίιΙιτιόιιγοΚΙιδΙ 
ΙιἱωτεΖἱΙι: Μ” ό οΙοειδΙιίινει νοΙι ιιιΜΙιΙι, πιιιιτειιιιι Μ” πιάει 
;ιοιιοεειι-:Ιιτο οειιΜιοΗ νοΙιιιι. - Ισ) Πει οΙΙι·ιιιι Βϋι·ιιΙιιι6ιιγειι 
Γοι·σ€ιιιιιιιιΙι Γειιιι, ιιιοΙΙΜΒ ει' ΒιιιιτεινόιιεΙι ιοΙοιι Μπι Κωδ 
ο2ιιιΒοειιινιιΙ.Ιοοιιάδ ε2ειιιΙιούΙΙιιύεάι ιιιιιΙΙιειιΙειιίιΙ ε2ϋΙιει€Βοεεό 
το82Ηι, Μ" Μι ιιιιιιιιΙε ιιιάι· ΙϋιιιΙϋοΖΙιοιι Ιέποεδ οιιιιΙιοειιι εΙΙυιι 
ι·οιιάε2ει·ιι Μι· νοΙΜ τοιιάοΙνο. - σ) Ηιι ει' ρε·τι ιιύιτιοΙΙγ Μι 
ι·ϋιΙιιι6ιιγειι ιιιιιιιτ ει' ΓοΙεύει-ιε-τειιάεΙ6ε ΜΒΜ Βιιι-:Ιε!ι Μό ΜΜΕ 
ΙιενέιΜ2ιιι Μπι ΙοΙιειιιο. - ε!) Πει ει' ι·ειΒΜε να” ιιιθΜΙΙέειιιιΒ 
υεεΜΗιοιι οΠγ οεο!ιόΙγ νοΙιιιι ει' 2εάΙιιιιάιιγιιει!ι έιττό!ιο, Ιιο€γ 
ιιιιΙιόΙ Μπι ειιιιιγιι·ιι ι·ιιϋΙόιπέιι66Ιι, ιιιιιιι ε2ϋΙι56Βοε όΙοΙιιιοι 
ι”οιςΙειΙό ἰἔγοΙιε2ετ ιίιιιιι6Ιι Μ. 

2-ε2οι·.Α'ιότνόιιγε26ΙιτιοΚ, ιιιεΙΙγοι οι άΙΙό-ΙϋτνέτιγΜοΙι 
ιιιιτιιΙοιιι Βϋι!ιιιιϋι-ιόιοΙο ιιιι.ιιι ιιιΜέιιι όεεΜε2ετΙω2ιετιιι ΜΜ 
ει58·, εΙιι6Ιιότι Μ! Μεγ ι1ΗΜΙΠι€18 Ισιτόιάι·ειιΜιι'ιΙ ΜΗ άΙΙιιιιι. 

3-ε:οι·. Α' ιότνόιιγεεό!ι ΗόΙειέιιοΚ τιιι·εγιιιιΙ ει' Ιιιιιιιονδ 
ΜΚ ειιιιγοιΙίιΙ ΜΑΚ :ποπ €οιιοειτο1τέτ νεΙιειι, ιΜΙΙχ Με” Με 
εΜείΙΙοπ, ιιἔγ Μ” ΜΜΜ( ΜΜΜ 6Ιι-ΜΜ νιεειμέΙιιιάτ οειι!ι επι 
ιιγιι·ιι τοιΜε2ΙΙιειι Μ, ιιιειιιιγἰτο επ ει' ιότΒγιιΙ «κι €οιιοεειοπ 
ΜΚ Γι:ΙνιΙιψοειΜεάι·ιι, 65 οι ει!ροι·ι-ιε €οιιοειεύειιιιιιΙι τε·Ιιιιε Βε 
Ιιιιοιιγιιάεάτιι ε2ϋ!ιεό8εε. 

4-ειοι·. Α' Ιιοϊοἔοπ Βοιιοεπενδι ιιιιιιΜια ιιιιέε €οιιοειιο 
νόΙιιόΙ ΜΜΜ ΜΗ ὅτἱιιοτιιἰ,° θε ιι'1ϋινόιιγ16τεΝ ποπ πιερ 
Μ!) ιιιεΙΙγΙιοιι ει' ἔοιιοεΖτονΒ ει' €ϋι·ν6ιιγειώΒιιοΒ ΙιεΙγό·ι·ιι Μετ 
ΙιοΖειι, ΙοιζΓοΙιοΒΙιιιιιιιιιιιό ιιειροιι οΙΙιοιιιοιιι. 
. 5-ε26ι·. ΜΜΜ" ιότνόιιμύτοΙιιοΙι ΙιειιΙοτε ΜΒΜ ιι2 ΜΜ 
ιότνόιιγιόιεΙ ιιιόιιιιιι οΙΙιειιιιι·οιό Μεόμε ι·ιιιιΜΜετ Μ ΜΗ ο! 
νιιειιἱ. Επι: :Γ Μρει·οε ΙεϋιιιΒιγνέά ΙιϋτεΙεε ει' τοΚιιιοΙι ΙιιιΜι·ι 
ιό Μι·ιίεάι ιτιοΙΙι·ιιοΙτ Μπι οεειΙι ει, ι;οιιο5ποιτοι ιιιιιεύι «Θε επι 
ιιιιΙι ε2ει·ΖδιόΒ , ΜΜΜ ΙιεΓοΒιιτιόεειιιιιΒ ιιιόόιέτ ιε ιιιιιΒιιΙιιιιι 
ΜΗ ΐοεΙιιιιιιιι, τιιειόιιι ιι' Ιϋτνόιιγε26ΚΜΙι εΙ6Ιιο ιυιΜε2ιιιιιι , 
ιιιοΙΙγ ιιιιιιιΙωι Μονά2έε ·ιιόΙΜ1Ι ιιιιιιιιιιιι·τ ει' ἔοιιοειιενὸιιοΙι «Θε 
ιιιιιύ!ιιιιιΙι νιιΙΙιιΜειι!ιο2 ΐσ€ιιι, (58 ιιιιιιόειιοΙιετ ιοΒγ26Ιεϋιιγνύ!ιο 
ιΜιιιιιι ιιιι·ιοει!ι, εεγε2ετειιιιιιά ε:ϋΙιεέ:Β· Ιόν6ιι ιι' ιοΒγ2Βιιϋιιγ 
νει ιιιἱιιιι ει' ΜΜΜ επειιιέΙγ, ιιιιιιιΙ ρθω ει' τιιιιιιΙι Με! ΜΜΜ 
ιιι, ιινε;;γ Με Μάτι πω Μιιι ιιιόιιιιιιιι·Ιι, Ιιει·οεπνοιιέειιιιιΒιιΙ 
ιιιο€ετὅείιτειιιἱ. ι · 

θ-ειοι·.Κειιιι5ιιγ Ιιι1ιιτοιόε ιιΙειΝ ιιιι·ε νιι€γοι·ι ιιΙινιι α' ἔχει 
ιιιιε ε2ειιιόΙγτ ΐοιιγεεειύε , νει·ύε, ΙιιιιιτοΙειιε68-ιΒ·έι·όε, πι” 
ιιιιιε ιιο!μεΙοιι νιιΙΜό επιτ Μπι! "Μετα Μιιιιἱ. ι 

7-ε2οι·.Ηοεγ ιι° Ιιιιιιιοιόει, ιιιοΙΙγ ιιιιιιιιιιιι!ιοι· ιιΒιιε2ΜεΙιιιιι 



ΙΙ. ΙΜ. Αθ ίωηϋπό ρει·ι·6Ι €ιωΜποεεη. 141 

Μ, ει' ΜπϋεπεΙε Ι'ο]ότε Μ ΙωΙιεεεετι τηοιιᾶεπἰ, ει' 8·οποειτοπποΙε 
τοΙ3εεεπ ϋεΙσἰ2οπγἱινο, όε σ” ἱτ6Ιοττιο!τ Μι οἔγωύτι6εεοΙ Βο 
Μ" ΜΙ! Ιεηηἰο. Πει επ ὶτ6Ιο8ϋοτι νεΙαπποΙΙγ, ]6ΙΙεΙιοπ οεειΙ‹ ε 
ωοιΙεπεεγ, Φϋτνὸπγε2όΙ‹ἱ Μ;; πποε Λεω ο;:;γε2: π' ραπ τσιπ! 
ε2ετϋτο νάΙΙο2ωτωιά6. · 

8-52οτ. ΑΖ ΜΜΜ ποπ ε2εωρΕΙΙππΜτύΙ Ϊο€νε , πιοΙ!γ 
Μπι ε' τότνόηγε26Β 6εε2ε11Ιτ, Βιιειοππό€γ Με εΙειΝ. νόμο ΜΗ 
ΙιιητειπΙ, 'ε ει' νό€τοΙιει]Εάετ ΠθΠΙ επιβειά εοιιιπιὶιιειτιϋ Μ" Μπιτ 
ϊεΙτεττύιΜτιἱ. Α' ΜΜΙΙιο2 ΒόειϋΙοϋτο οεειΙα ΜΜΜ Με νο,ΒΓγοιι 
ει' ΜὶπϋειιεΙ‹ επεεάνο, "ε ε' ΐοΙῇοΒΒνἱ€οΙι1εΚ να” ΒοεγοΙεκτι 
ωε ΓοΙγωτιο«Μεπε!ι ρεἀὶἔ ΜΙγο πΠιοεειι. 

9-ειοτ. ΑΖ ἰ£όΙεὶΙ10Β ιιιεε!όΝέΜ ν6ετε!πηιέεύτόΙ ε' τότ 
νόηγε2ύΜιοΚ Ι‹ἰ!‹ϋΙ‹ΙϋΝ: Μωει ΙιἱνεΦειΙΒοΙἱ ιικΙόεΜεΕ ειἀπἱ Ιστιο 
2ἰΙ‹, ιτιοΙΙγιιεΙα ΒοηγΕιμάσει ΜΒΜ ο' τϋτνόηγειόΙπποΙτ οΙοειΙωιἰ 
πιο ειει!πιό. νόμο 

10-828Γ. Α' 8οποε:ΙονδπεΙε ΜΗ “πιο πιὶπιἀεὰὸἱἔ Λεει 
$6Γέτι Η18Ήνε ιπειτειά, ιπἰἔΙοπ ει' τϋωϋπτότνόημότώ ΙππεΙοππ 
εγειΒοτΜω ΜΝ. 

10.9. 5. Α" /επω:ϋ μπλοκ 2αΜοπό :φωσ £έΜεΙσπεΙσ ο·εκιΙο 6ο 
σιιόιΙ]α. 

ΜἰνοΙΙιοΒη ιϋτνόηγοἰηΙ‹ ει' Γεηγπϋ ροι·ποΙε ΜΒΜ ΜΜΜ 
παπι ΜΜΕ, ΒϋνοΞΒε2ϋΙοε πιἰΜ ειιοΙτ, ε' ΜΒΜ. Μ Βϋ26ιιεόεοε 
0ϋτνέπιγε:όΙ‹ἰ ΜΜΜ ροΙ€εἱτἱ 86τνότιγΙεποπιΜπ ει' Ι:οτεεοϋ 
ΙονόΙτόΙ, ὶὰόΖἐει·ὸΙ, ροτΓυΙνόιοΙτόΙ. ικ1εωεΙοπέετδΙ,'ε ΜέειάΙΙί 
86 όε ροτΙιεΙειεκτό ΒἱΐοἔέεοΙιτύΙ ΜτιΜΙι, που οεοΜΙγ Βἱνἐωη 
ΙεΒΒοΙ, τηοΙ!γε!κει Γεω] (99. 52) εΙΒεάτωιι, ε' Γοηγίιό ροττοΙ ἰε 
Κϋ2ϋεοΙ‹: Μεπ η;γοηΚύπτ οεειΙε που ίεηγίΒό ματ ότἀεΜΒ ιό 
1οΙι-:Β1·δΙ ΐοε·οΙι ότ£οΒοιπιὶ, ιτιοΙΙγο!ννι1" ε26ττ, πιἱνοΙ ιι€γοιΙϋΙ 
οειιΙε ει' Ι'Θιιγίιδ ρετιιοΙ‹ τηΙεχϊάοτιαΜ ΜΗ ροἀἱ8·πιἰνεΙ πιω; 
!όπγοδόΕ ΜΜΜ , 8οπά08ειΒΒ 68 ΜιηετΜΜ Γο]το8ετόε8 Βἰνάπ 
ικιΙ:._ΜεΙΙγ Μ11ΠΜΜΜπ ει' άοΙοεπε!κ ωτμτόειοτἱ τοιπΙέιτ Μ 
νοινο οΙδεπϋτ ει' ΒενΜΙάετύΙ , 'ε πω ΒόνειΙαοεδ Βἱτύὶ κήπ 
€άΜτόΙ, ‹-Ξε Βοίο!μίετ6Ι, επιπάκι ει' ΒοΒἱι0ηγί£ἑετόΙ 458 @ποπ 
τενδπεΚ νόάοΙω6τόΙ, ν6ιςτε· Με ἰτόΙοτοΙετὅΙ 68 ν6€τοΙιε]πάετύΙ 
Γο8οΙτ εε6Ιιιπἰ. Δ 

# .. 



ΠΕΣ Π. ΚΜ”. Α' ΕοπγἰΕὅ ΕϋπνόπχΕ6ΕοΙοΕκτόπ 

πωππυιπ ππΜπ122πε. Ε 

Α· ΒενΑποπ.Αεπώι, ε πι-:ιΑπΑεπόι.. 

Ι04. 5. Α` πουάά!άσπα!ε €ειπέτ·Μέσο απ: πωποέ. 

Βεν:ΜΙπεοπ, ΜπάεΞεοπ , νπεγ πεπτπΙέιεοπ (ποσπεπΕἰο, Επ 
ππποΕπΕἱο, "Η «ΜπΕΕο) :Μ πϋπΕοΕΕποπ ι€ε πίΕπΕενδπεπ Γειιγίιό 
ΕπιΕπΕιππ οΙϋπάτύειΕ8 εΙόΕΕ ΙιππΕοΕ6ε νόεεΕΕ Ε6τνέπγεπετιΉπε 
Ε6τΕόπό Βε]εΙεπΕόεὐΕ έτΕπΕΙΕ. 5Ξποτεεεύ8ύποι σ' ΜόνοΕπεεό!ε 
ειπΙΕεέπεεεπ : 

1-επϋι·. Επι” π' ΓεΕπόύ επιπόΙγ πονέποπ νἰΙέεοε πω 
ΕεΙόνεΕ ΕϋτΕόπ]ἐ›!τ; ιποι·Ε πε 18θ5-Μ Μ". ·5-τΠπ έπει:εΕππππ 
τοπποΙοΕόπϋΙ Εϋτνόπγεπόπείππ π' ΕΕΕΙιοΙΕ πάν ΜΜΕ ΕυΕΕ Γεωπό 
εοΕΕ τποΙΙοΕΕ εσπιιιιἰ Ι6ρόεΕ εειπ ΕεποΕποπ. 

2-εποτ. Πο” π' ΓοΙικΙ6 οΙΕγ επιππόΙγ ΙοΕηεπ, ΜΜΕ επι 
νει ΜΜΕ έτπετπε!. Απ οε2ΕυΙοποπ , πὶιϋπεπεἔεΕΕεπ, ποοεϋΙοΕ 
νοε2ΕοΕΕεπ, ππΜΙοε εΙΙι-πιεθ8επ, νε8γ Εϋτνέπγοε πω πεππ ότΕ 
εεειπέΙγοπ ΗΜ ΜΕ ποάτιιΜεοπ ιπἰπά π' άοΙοεποπ ΕοτιπόειοΕο, 
ιπἱπιΕ @Με ΕϋτνόπγοἱπΚπεΙ‹ , επ. ΙεΕνέπ 2-πΕπ πϋπ)·νο Β-Μι 
οιἱΜΕἐπεΒ, Επέττπ.Ε6τν. 1-εδ ι·όειο Ι24,έ:ε 2-ιΠΕι τόπο ?ΜΕ-ΜΕ 
οπἰπιόποπ έτΕοΕπιε εΖετἰπΕ, εοπππἱ ΕεΜπΕοΕπε εαπ νέΕοΕπεΕποπ. 
Α'ροΙειΕΠ ΕάτεειεεΕππππ ΜοΕΕύΙ1π νοεπεποΙιιιοε ἔοποειΕεΕΕεππεπ 
ΜπιΕπιπΙΕπΙ, πἐνειετἱπΕ π” ίοΙεόεεύτΕάεποπ 8οποεπΕεΕΕόΒοπ, Με 
ἰΙΙγοπ επωπόΙγεΙ: :ΗΜ ΕΜ: ΜπιΜεοπ εοιπ εποπΕπΙε Εσπε 
εεπ ΓύΙτεΕόΕεΕπἰ, Μνόνε Επι π' Βοάι·πΙ6 επ ἰεπππποπὰέετπ πιἱπ 
ποπ πόΕε6ιςεπ ΜΜΕ! ΜρΕοΙοπ, πο. επΕΕ ποΙοπιΙ νοΙππ. 

Κ6ΕΕ6Ιο πωπω ει11Ιτε68 ραπ; επ 1715-Ιπ Ε6τν. 7-τΠΙκ 
έ8ππειΕπππΙε ύΕπιπΕπΕάεπ ιιΕ:Επ πιθππϋΙϋππϋΖΕοΕπϋππ: π" πωπω 'ε 
οΒγειω·ϋ,όε π' ΕοΕΕ νπΙόεέε·έπεπ νἰΕπΕάεάνπΙ όε ΒοΙΜοπγἱΕάε 
Εετπ6ποπ ΓοΙνάΙΙπΜεάνπΙ ΕοΕΕ ΜπΕΜεΕ. 

105. 5. Δ όεάωΙάεπιέ ΙπϋΕοΙσπαόε. 

ΜἰνοΙ ιπἰπὰοπ ΕπιππροΙ85ι· π' ροΕ86ι·Ε Επτεπεε5€ππΙΕ “πιπέ 
ειοΕόΜ5Ι Μπι! απο ΙΕ6Ει:Ιοε, ιπἰΕ επποπ πϋηπνε πιοεπΕνέπ,6π 
ΜΜΕ ΓοΙγ: ποεγ πιἱππεπ ππιπροΙεέτ Εετππ6ε2εΕὶ πϋΕοΙο2ΕεΕ6 
εύπιέ:Ι ίοπνπ επ ποΙπο ΕιπΙΕάτπ οεοΕΕ Μ'ιπΕοΕΕεποΕ επτ2ΒΜωΙ 
οπγΕΕΕΕ Βο]εΙοπΕεπἰ ΕπτΕοπἱπ. Ι·Ι0€γ επεπ ΙεϋΕοΙεπΕοΕθε Μπι οεπΕι 
π' Μι· οΙπϋνοΕοΕΕ »Εππωωιπε, πωπω π' ιπόε οεΕπι επΕππόππΙ 



ΠΙ. ΕνΕ. Α' ΒΘνΘάοΙΘει·όΙ 'ε ΐΘΙειάέιετύΙ. ΝΒ 

Ι 

νΘΗΘ!κτΘ ἱε ΒἰΒΘτ!ῇ‹-:‹ὶ, οιυιΘι ΜΜΜ; Μ; ικιΘπ Μ Θ2ΘΙκ ΜΘ]Θπ 'ε 
Μπέκι Μαι! ΜΠΑΚ, ει' εΘτΘΙιτιΘτ ικιΘἔ πιεσε ΙΘΗΘτ ΘΙὁΖπἰ,ΙιϋνΘΙΙ‹Θ 
:Νοε ε2ΘΙιπΘΒ !ΗΐϋάΜΘεϋΙε ]οἔεἱι1Κ Βέτοτε:58έτε ηΘΖνΘ πτΘΒ· 
ΙιεεΖτιοεειΒΒ, ιιιἰτιτεοπι ωπιει2οΙιηΘΚ ΒΘῇΘΙΘτιτΘεΘ. ΑΖοπΒεπ οι Μ 
ΘΙΘεάοιτ τΘτπιΘε2ΘΙἱ Μ5τεΙΘΗΘΒΘε ΘΙπιιιΙαειτάεάνειΙ 80τνΘηγώηΙε 
ε2ετ5πιΕ οειιράη οεεΙ‹ ει' ΓΘΙεΘΒεΘΝΘετΘ Θε ἱειοκιΚέτοπτΙάετε τιΘ2νΘ 
νει€γοπι ΜιπΘτΘε ο8·γΒΘΚϋινΘ. 

νιιΙειτιἰτπ ρειΗ8 Θεγ τΘεπΘΙ ει' ΒϋπωνΘΒΘτ ΓΘΙΜΠἰ , ύ” 
νἰειοτιτ πιάε ι·ΘειτδΙ ΜΜΜ Ιιωπιἱε έτιιΙΚοόέετό! ἰε πωιΒιέτ 6νπἱ 
πιΞιι‹ΙΘἔγἱΙ‹ ]ΘιιιΙ›οτ ΙπεεεροΙἔέτ ΙεϋτΘΙΘε. ΑΖ ἱΙΙγειΘη, ροΙΒΜ 
εεειΒΘΘεάευηΚατ νΘε2ΘΙΥΘιΖωδ , Μπιἰε έι·ιιΙΒοάΘεο!«ΜΙα ΜΜ 
νο:Μέεύτε , Θε εε ἱεε2εά€ΕπΙεη .4τιιΙ!εοΘύΙτ €οποε2εέ8·έπειΚ 
ΜεμοΒο!έΖάεέτει ει' Ιιειωἱεετι ότιιΙΙεοόόΚτε ε2εΒοΗ ΒϋΜΘτΘεΘ 
Μπι τω, ΘΙδε26τ @μπι Μ 1'741-‹ΗΙ‹ τ. 2θ-ὸἰΙ‹ @πιατα ει' Γε! 
εΘεεΘτιΘε ρει·ΘτΘ πιΘΖν‹-: ει' ΙεἰτέΙγἱ Πε οιιεηΘΙ‹ Κ6$ΘΙΘεεΘ8ϋΙ Φωτο: 
ΙιοΒγ :ΜΜΜ ει, τϋι·νΘπηε2ΘΒ ΘΙτιϋΚΘτιοΙ‹ νέάΙΘνΘΙΘτ ΒοπγύΜε, 
$ϋε1Θπτ σ' Μιιόόπωε ΒΘτΘεπ- Θε νΘΖωΘΜΘνΘτ ἱε πΘΜΘ βιομε 
Ιεωεο; ε2ιΜπ ρωΙΞε ει 1805-Μ τ. 5-άΠι άμπιφι άτεΙέποεεπ 
επ τειι6ΘΗΘ: Πο” πιἱπιὶΘπ ΒΘάτιιΙύ Μ30ΘΙΘε ΙΘεγΘιι ι1ΘνΘτίΘΙ 
ΐϋάϋεπιἱ ει' νΘ€ΒΘΙ, Μ” Με νΘΙΘΚὶ0 Ηεπιἱεω1 έι·ιιΙτ νοΙτια Επι, 
ΒϋπτΘΗΘπιο!ε ΘτόΘιπΙι-Μ ΒϋηΙΘτΘεΘτ ΘΙ 110 ΙιετϋΙ]Θ. 5ὁτ Ε6τνΘ 
υγΘἱιιΙιωΘἔ ει, νειΙό ίΘΙειάΘεο!ωτ εαπ Ιιει€γ]ύΙ; ΒΘΙγΒΘ, Μι ΘΙέτιι 
Μειω!ι πι” ΙιέΙΘιάατΙΘηε6€ηεΚ Ι›ΘΙγΘεΘι ττιεεο!κοπ νἱεΘΙἱΚ. Ή 
Μετοε τειιιἱΒὶΖοιιγεὐ8ο$ Μιά” Θττο Ιιέτπι. 16”. Ι-εδ τΘε2Θπε!ε 
δ2-άΠε ο2ίαιΘ , πιΘΠγ σε ΜΥΘπει!ι Ι1ΜεΙππω τω, Βο8·γ επ οΠγ ΘΙ 
Γει]ιιΙτ ἔγΘτωΘΒοτ, Μ ΘΙΘτ, ε' ΓΘΙεΘ8εΘτ£Θε υπάοΙι εοπσε2ΙΘ18Θ-· 
ΜΚ ΘεΘτΘΗ ΜνΘνο, Γεηγίτϋ τϋτνΘτιγε2ΘΒηΘΙ ΐεΙειάιιά , πωπω 
εΘΒά, ΜΒΜ ἰἔοπ οεοΙιΘΙγ, Θεὶ ῇεινεἰτιεΙε οε2$έΙγάτε ΒΘυγεεε 
ι·ίΠ1Θεεο, 'ε οπο! ΗΜ ειτγειἰ ΙωιΘτ ϋτϋΙπε ΘΙνοπίιειεεει. 

Μ . 

106'. 5. Α° /εΙαάάστιαΙε /ομαπαΙα. ε 
$ Α 1ϋτνΘηγ ΙΘΙΒΘνοΙ πιιΘ€οἔγΘΖὅ ΐΘΙεάέετιειΚ Γοἔειιει€ει .κι 

1625-Μ, ΙΒ-ΘἰΙ‹, 1655-Μ, 1659-Μ, 18-ἀἱΙ‹, 1θ8'?-Βἱ,14-ὸἰΚ 
Ε6ι·νΘπγοι. ΘΗΘΙππΘ ειΘτἱΜ εΒΒειπ Μ: Ιιοἔγ οι' Μτό ἰΙΙγΘτΘπ 
Γο!ειάΘε ΜΜΜ ΓΘπγἱΕΘ νἰΖε8ΘΙετοτ τΘπὸΘΙιιἱ, εδτ ηΘΙιει , ΜΜΜ 
Ε. Ε. ει* €γεπιΞε εεοπτΘΙγπιεΙκ ροΙ€εΜ είΙΙειρο8]ει ππιΘ€ΘπἔΘὐἰ, Θε 
οἔγετοτεπιἱτιά ει' ΒϋπτοπιιΘΙε Θε ει' ἔγεηύ]‹-:ΙΘΙ‹ηΘΙε ΓοπΦοεεεί8ει 
ιυΘ8Ιιἰνέπ1]ει, ει' ΓΘΙΜοΝ εΖΘπιΘΙγτ Ιω ἱε ϊοἔστπἱ ωτ£ο2ἱ!τ, ει' Μπι 
ΘττΘΙ εΙιέΜ: ιπΘιες ΒΘνΘΙ1Βεπι Γοεο!ι ε2ΘΙειπὶ. 



Μ!! Π. Κϋπγν. Α' ἰοπγἰώ 1ϋι·ν6ιητ62ο!οΜ·όΙ. 

Μ:επιππ ΕπτΕπε22ε. 

Α· πεπνιτϋ νιεεωλιπτπ‹'›ι.. ν 

Η”. 5. Α' /εππϋιΐ υπερά!α!παΙτ ἐεπιέΜο£έεε έε ποιπεί. 

Ροπγἰιϋ νἰεηέΙπΙοπ πω! πγοιποιέεοπ (ἱπφιἰεΗΞυ όι·ἰ 
πιἰπεΙἱε) ποπ Μτ6ἱ ΜΜΕ ωμικ, ιπο!!γεΙ π' ΐοπΥΜ3 ΜΜοιιι 
πω! Μι·6 ο!δ!]έι·ύεπε οι' Ι1ϋπωτΦετ όε ΜΜΕ εποτιδ]ότ πἱπγο 
ιππική ἱρπτποὸἱπ ΜΞνοΙΙιοΒγ ρωΙίε π' ίοπγἰιϋ νἰιε8έΙω πι" 
νοΙππποΙΙγ ΒίϋπιεΙτ ἔγοπιῇοΙυἱ πΝειΙ ωτ!ιοΙΜό Μποπγοε επε 
ιπέι!γ εΙΙοι1, πω( ρεάπξ πω( έωΙιϊποεοπ Μπακ Μπγοιποιέεό 
τε ΜΜΜ ἰιπόινο, νοΙΙ]οπ νεΙππιεΙΙγ Β6]οΙοπτοπ ΜΜΜ! ωσπ 
Βειπ ΗΕ6νεποΜΕ-ε? όε πο” Η Ιοεγοπ ΜΜΕ ειστιό]ε? όπ 
Μπγτ πωσ , πο” ΜΙΓύΙο ΓεπγίΙδ νἱιεεόΙπΙοΕ εεϋπε68 Ιο 
;;γοπ πτο8ΒϋΙῦπϋϋιΙετπἱ: σε έωΙπποετ (ΒοπειτπΙἰε), όε ει' ΜΗϋ 
πϋει (εροοἰπΙἱε) νπ8γὶε νπ!ετπο!!γ Μεοπγοε επιπόΙγ εΠυπ 
ἰιπύΖοΙΙο!. 

408. Μπα· Ισρποπ πω” π' |επμἰΜ υπερά!α8παπ. π 

Ηπ]«Μπ Μ. 1548-Μ 50-όΠκ Θε Ιθ25-Μ13-ιΜι 16”. Μπα 
ω"ωκ τοπάοΙάεύΙιδΙ ει' νέτπιοἔγοἰτἰεπινἰεοΙϋπ πἱνπΜΙυἰΚιιιιΚ 
νοεπποεεΞεο ι5ε 100 Γοτἰπτ Ι:ϋπτοτύε Με” ΜπεΙεεεΙκ «Με ιππι 
«Ιεπ Ιιπτιππτ!Επ π6πειρΙιππ ιΜΙύποε ΜΜΜ νἰκεἔύ!πᾶοι ΕπτΕειπἱ; 
πιεί ιιπροπ πιππΙ :η ιέ0πΙι5ποε,ππἱπι! π' ΜΙϋπόε Γοπγίτό νίιεεε5Ιαπ 
πΜωι· Θε πππγἱεποτ ωτΕπΜπ, πιἱΚοτ Θε .ιιιοιιπχἱειοτ επϋ!τε68εε. 
ΡιιεΖω Μπγότε @Με ει' Βἱτό εοπι πωΙέποε εεπι Μ1Ιϋπόε Πε 
π8·Μ νἱπεεάἱπιτε Μπι ΙθρΙιω; ππἰνοΙ σε ἱΠγ Μ” Μἔπε πιω 
πγἰτιπι π' ΒϋπτοΙεπ ΙιεπειροΙεέτοπ ΜιεΜεΙππ ΖειπΙεπέεέτε,Ιιεποπτ 
ω” οΙόπειέποε εΙεροε οπο! ειπΙαεόποεοπ. ΙΙΙγοπ ω( ρι5ΙιΜύΙ 
επ πωΙπποε νἰεεεάΙπ£τε ιιέ+ενο, Μ ΒΜοπγοε, πω· ΙοεΜέΒΒ 
0εγ ]ιέπιΒοτ ειιιΜετποπ Φεπι1εύεπ Μπι! πω” πγϋ!τει·εε "επίπ 
_ΜεΕΜΗ ΜΜΙδ Μ, πο” ν8ἱ8ιιιΘΙἱγ Μὶπωπ εΙΜ3νοΜΙοΕτ; π' 
ΜΙ0πϋετε πόπνο ροόπ;, Με νεΙιιΜι πιω έτόοιπΙδ ΓοΙππΙάε, ύπ 
Ιιο]εΙοπ86ε, πω( ΙιίΙιεΒόεέπετ "ΗΜ ἔγππι1_ῇυΙεΙ‹ νειΙιπποΙΙγ Μπ 
ΜΜΗ εγοιπι1εεεέ ΙοΗεΙ‹. ΜεΙΙγ οΙαοΚ Ιοε·γοποπ πτΕπι1πιιΠωΙ 
πιἑνεπετἰπτ εΙ68εέποεοΙα οΜιοι, πο” π' πω ΐοπγΗδ νΜεεά 
Με !όρπεεεεπ, πετ Ιϋτνύπγεἰππ Μ! Μπι ]ο"ιοτιέπ. 
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Μἱτιἀοπ ΓεπηΠό νἰΖεἔέΙειιηπΙ‹ ο2όΙ]ει ε” Ιόνόι1, Μ" ει' 
ΒϋπτοππιεΙκ νειΙ6εάει, πια-επιηήεό.ρ;ε, 68 Μαιό]ο πποἔτιιἀεεεόΙε, 
όι1Ιαέιη·: ΜΥ: Μ” ιηἱπιοὶοτιποιτιϋ :Μάτ εἰτειΙάπιοε ΗΜ: ΜΙόπϋε 
ΐοιηίΒό ή·ιε38έΤειτ Μτοιπ Ι`ὅ Φέτ€γτε 8οήοσΙ, ΙιιᾶπιἱὶΞΙΙἰΙτ: α) ει' 
Ι:ϋπτοπ τοΘεωόπεΚ") νειἔγἱε ει' ΜΙπποπ ΚόρισιόΙιοι ωτ€οΖ6 μ 
"ΒΚ νοϊόεά8·άπαΒ, δ) π' ικαιωι ε2ετΖδ]όπιοΒ, 65 ο) α' ιπωωω 
εΙΚόνετύω Μτηγ11ΙιΙΙΙ5εώτιο!κ Κἰηγοππο2ύεέτει. Ηο8·γ π' Μιν 
εαπ οΙΒϋνοπωε ΜϋττιγϋΜΦΙέεαἱιιειΒ Μπιγσωπάεσ Η ε2ϋΙκε68οεό 
ΜΜπεεί!κ υ6ειἰπτ οπωιπ, Μπι εποπ ΒϋτηϋΙάΙΙάεοΙι ε' Ι$ϋΜεττ 
ΜΚ νπτοιιπγἰο686το, 868 ιι6!ιει ΐει]ἱέ]έ1%ι·πὸ2ν8 Β παθ·γ ΙεϋΙϋιιΙ› 
ΜΒΜ οΒοιιιαΒ,.ι·ὸειἰιι8ρεὰὶε οπποη, πιιἱνοΙ ειιοΒΒΒΙ ΞτόΙΙ1οϋ 
πιοἔ ε' Βἰι·6: νεΙΙῇοιι όε ·ιι=ιοπιιιγἱ ΜΜΜ ΜΙιεεεοπι Μάι· ει' ωσ 
πύε·εωω6Ιχ νεΙ!άεάπεΙκ, Ντιπ ρεἀἱἑς ει' @Με Βἰποιιγεά€τ6το+ 
ΜΜεΙτ.-9 Α'ιππροάψ σ' πγοιηοπεπέΙι τοΜότ ἱΙΙοτἰ: πιὶπ-· 
ε!επποιηι1 Ψοπγί86 νπε8·έΙαιΒειι πιἱιιἀοποΙαιοΙκ οΙδττε ει' Μπ 
τετττιο!ε-ιετεππω, νεεγἱε ΙύωεύεύηοΙκ ·νεΙ6εέΒέΒ ε2ϋΙκε68 ΜΗ 
€οεει5Β·ι·ιι ΜΜΜ, 68 οεαΙε οΜΜπι ΜΙ! ει' ΜΜΜ ε:οι·εδ]6ποΙκ 
ω: Β6τπγϋΙάΙΙι6ΜηαΕ Μηγοικιο26εέτει άτΙύρπἰ ; πιστϊ ιπἰνεΙἱιοαἐγ 
σε ε! Μπι ·Ι‹6νετοπ ΒϋπποΦωοΒ εεπι ειοτιδ_ῇο 50ΠΙ ΜτπηϋΙά! 
Ιάεεἱ ποιπΙοϋεκποΙε, τιιίεΙεπ ει' ΒϋεποτιποΙι νειΙύοέ€ε τυὰνιιιιἰπ 
οεοπ, ΓοΙοεΙο;ε-›ε ΜΜΕ "ω26μπ 6ε ΙιότηγΗΜΙΜεπΗ πιγοπιιο2 
εεπιι3. Μπι Μ Μα ει' ΜΙπωτϋ νεΙ6εάεειιιοΙκ Μ-πγοπποπεάτ εοπι 
ηΗ·ιωιπϋ εεοΗ:επι οΙπιοΙΙὸπιιἱ , πι6€ εΜεοι· εοπι , Μ νειΙαΙ‹Ξ 
πηρε ει!!επι νει!ΙσπιοΙΙγ Βϋ4ΜΜετ ΒοναΙΙεπε, εινα” πισεει πιει 
ἔ1ᾶτ 6ιιΜ$ηι Μαάπιά·μπεττ οι' εοΜ'6Ιο ·ΙειρεσιτειΜε -ϋΞΖοηγΗμ 
Μ" εοΜπ !τιιεοπΒέεΙούΙ, οΙωοτϋΠε68ΒϋΙ , ΔνεΙεΒιιΖἔὐεάἔΒὐΒ 
Μ" ποςόπηε68ΒΒΙ, 6Μ-ιιπιιΙοπιΒ6Ι, Ιιότσύ8Ι;εοεόεΒόΙ, Βοσπ 
ειι1νέε)«ΒύΙ, 'ε ΜΙϋηΒίι€Ιο οΜΜούΙ ϋηπιε€οΒ οΙΙοπι ΙπιευάπαΙτ, 
Έ θππωεσΙκατ Ἀωιιἱεεπ 4ΒοειάΜκ. 

- Ή Α' 'Ι:Μωπιι6Ιι ιεπεπιε (οοι·ριιε άοΠοϋ) ΜΙϋιιΜ6Ιο 6πεΙεωΙσειι 
“ΜΜΜ @ΜΜΜ α' ΒϋπτοπιποΙκ ιεΙ]σε ωω- όε δοιιοειεέεΒεΙἱ ΕΟΚόΙριοεεό 
μέιττ;-πονιίΒΒάΑπεΙΙι6νοΦειτ ΒϋπιειιπεΙ‹ «Με ιιιἰιιοπιϋ τηοιπάοΜιότι, ρ, 
ο. επιπι!ι τό;εγέόττ, να" Μου ε"Μ526Κόπ πιοΙΙγεΙιΙα:Ι νό8τοΙιπ_Μιοτι; 
νέετέι·ο, ει' :Μπι Μ νοειεπϋΙι, π' Ι›ὶϊιιιοιι Ιέτοιό56ποΙκ νεΙόεεεέότι. - ' 

ΠΟ. $. Δ' /εση;ί:ϋ υπερά!άσπιιΒ ο.%Ι:ϋωό. 

Δ' Ιωητἰ8ὅ νίιεεΑΙάεπαΕ ιιειΜ5:«ΜΙ _ειοΙε:ΜπεΙε ει' που» 
ι:οναβ1,,τα'·1ιήιΜϋηΒόεπόε, ει' τοΙ›- €ε-Μ1ιύπναΙΙε1%;·ΜοΜοΚ 

Β ' 10 
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ι 

Μι πέ:Μ ει εΙΙοπτΙιοιιιΙοΒέΙΙίΙύε 68 εεοιπϋεεΝ65 Η (οοπίτοπι 
τατἱο) ]άτιιΙ. 

Μ!. 5'. Α' εισππουέσεωϊ2. 

$2επιτενότοΙοιι (ἱπεροοΗο οοιιΙετἰε) ει' ΒΒιιτοπ Μπω 
τιιάό ῇε€γοἱποΚ 'ε πγοπιώικιΙι Ι›ἱτόἱ πιιο€£οὶεἱπΒόεότ όττ]ϋΒ. Πο 
Ιγο , ει' ΜΜΕ ἱεππιότΙοΦἐεὸΒὅΙ ΜΜειἱΒ , εἔγωΙΠΙ (ΜΜΕ απ? ηγο 
τηοΕ Μἔγό Βϋπτει€οΒΒε-:π νομου , ό:: πιἰνεΙ οι' ΒϋπτοπιιοΙε _ῇο 
Βγεἱ Ι1οεεπιΜ Μδ Κϋ2Βοῇ6νο1εΙόνεΙ ιιιοἔνάΙτο2Ιπε8ιιάπεΚ, πμ 
εΙ ἰε τϋιαΙιοτπόπεΙα ε:ϋΒεόΒοε ω , ιιιἰΠεΙγοε£ ε' ΒϋπτεΝ ει' Μ 
τύπειΒ ΕιιάΜι·ε εεἱΙκ, ΝΜότιτ πιεἔτοπιιἱ, να” ΙοεαΜΒΒ Β·οπιάοε 
Ιαοάτιἰ ΜΗ, Μ", πιίεΙοη ά εεεπιτονότοΙτ π1εεΙεΙιοποπά ΜΜΜ, 
ει' ΒϋπτοττπεΙα πγοιιωἱπ εοπιιτιίοΙΙγ νάΙτ02εἱε πο τότπόιψέΚ, πηεΙΙγ 
ει' νἱιεἔέΜο£ εἰΒοτετἰοπι16 Μιο1τιό. Βιοπ ΜΜΜ “ΜΗ ει' νέι· 
πιοεγόΒεπ @μη οἔγ εΖοΙ€ειΒἱτ‹5 έε εεΜ168, ε8·γόΒ $ϋτνόηγ 
ε26Κο!ωέ:Ι ρι-:ἀἰἔ ιιιέ8%Ιο ΜΙ;ϋ!άϋττ ΦἱεΖΜεεΙΒΙι ε2ο!«ΜΙε νέε 
τεΙιε]τεπἱ. Πει α' το” ιπιἱνοΗάπιεΙε ροπποε πιε;;Ιιεπέι·οΖάεά!ιοΖ νει 
ΜπιεΙΙγ πιοετοτεέεπε!ι πι" ΒιιάοπιέπγπεΙε ΒόΒόΙοτεε ἰειτιόι·οὶο 
πϋΒεόεοε νοΙπω, που ιπεστετεύεΙ1οι να” τιιάοιπέιηΙιοΖ ότ 
ΒόΒε1, ρ. ο. ε' εοΒοείιόεεΒΒοη και” ἔγὶΙΚοεεωοΜπιιι οπω 
ωιωι, ε' ἴοΙτϋτέε Μισή εΙΕι6νοΜΒ ΦοΙνσ]εεΨΒεπι άοεοΙσπ, 'ε 
ΜΙφιοεοΙαιτ Μ Ιεε·ΙΙ ΜιϋΒτιεΙ‹ εΙὸτο ιπιεπδ ΙοΕ6τεΙο πιο!Ιοϋ ει' Μ 
Μ1Μϋπ Βἰτ6ἰ ε2επιύΙγο!ε πιοΙΙό ΙεεροεοΙιιἰ. Βεγἐϋἱτέιιτ ει' επιπ 
τονοοπάδ Μτεγ, Μι άΙΙεροψέικιΙ: νέιΠο2όεει πόΙΒϋΙ έΕνἱΙοτΗετὅ, 
ει' τϋτνόπγε2ύΚ υΙόΒο ΙιοπιΩΜπἰΒ; εΙΙοηΒοη Με ἰτιἔεπΙεπ νοΙπιτ.ι 
ε' τέτ8·γ, νει!ςγ Με ιιι6Μίτι ΓόΙι1ἱ ΙοΠεΒιιο , Βοεγ ια ά£νἱΒοΙ ΗΜ 
ρο8]έτ πιο8νάΙΒο2τπήε , πιω ρ6ΙΜίιΙ ει' ΙιοΙΩ-τωτέι, ει' ποιητο 
νονὅ ε2εωόΙγεΙκποΙτ ΜΗ ε' ειοκτιτονοεπάδ Μτ8·γ ΓοΙκνύεόπεΙα 
ΙιεΙγότο Βἰπιεπιπἱ. 

Α' ε2εωτονονδΒπεΚ ΠειΩ]ο ει' ΒϋπτοπεΒιιοΙκ Μ1ΙϋπιΒΓόΙο 
πιἱποιπϋεύεϋΒτο π16πνε ΒϋΙϋπιΜπό. ΝόνεΖετἱτιτ θα επιβει· Ηο 
ιότ 68 Φεε06ιιεκ 6ρε61ι;ότ ε3ττ!εΜ6 ΒΒπτεπεΙ«Βεπ ο' Ι‹6νετΙ‹ωὅΙ‹το 
Βοήεά: 1) ΗοΙΝοετ- 828ΙΗΜΙ'0 νε€γἰε ει' εύι·οΙειτι ΜΙεδ τιγοπι 
ιὶοΙαιἱπεΚ, ει' ε!εμπεϊο!ιπώε όε ευΒοΒιιοΙε ττιοἔνἱιεἔέΙάεάτε, 
ε2ϋΙκεόΒ· Ιόνέπ ειιοΒικιΚ εΖάπιάτ, Γο!ινόεύ!, Γοτπιά]ά$, επ3Ιοε 
εόεότ , 'ε πηύΙΥ$ό€έΕ, νεΙεωἱιπ εΖἱτιΙο ει' εοΒοτ εῇιδ οειΙιϋ2πο!κ 
ιιιἰπιοπιϋεὲἔέτ ἱε ροηΙοεειι1 ωε€Ιιειτάτο2τιἱ. -- 2) ΠοΗτοετ-ωετ 
εεύετο νεἔγἱε ει' εύτο!ωπ Μ:Ιεδ υγοιπώπιεΙε νἱιεἔέΙετέτε 65 
πποεΠετέτοιάεάτα. ΝόνεΖοτἰτιτ ει' πιὶ ει' ΙοετΙ1επ ΓεΙΙοΙτ πιότΒετ 
ἰΙΙοτἰ: ω 8οπάοεοπ ειΠΕε68· Μπάση :Με ΜΜΜ οΙΙεϋΙ6πϋ2 
Μ, Θε ειππωΙκ ιηἰιιὁεόιἔότ 1ιι6οτικωγοε πηοιιιοιεΠε 65 τερειειτα 
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Ι68ι6τ6Ι πιω ιπ6€ππι6τοππἰ.-- Β) Οτνο8ι ΙΜΙ6Ι61Ιεν6Ι (νἰ8ιι πι 
ρ6ι·ιιιιπ) Β(Μ8άΙ'8 ; πι6ΙΙγΙι6π 6Ι6ι·6 Ιιοο86ινάπ ει' το$6πι8:6ιπΙ6Ι68 
68 πιοΕ8ι68 τϋι·ι6πο86ι 68 ει' τοπ ί6ΙΓϋάϋι686Ιι 6Ι68οι·οΙ68ιι€, πι 
οι·νο8οΙι Β686Ι686Ιι π' 86!ιοΙιπ6π ΙιπΙιιΙο886ε6τ6Ι , 68 ει' ι68ι!ιοπ 
ποιπΜπ Μι ιπ6ι·6Βπ6π θΓ8]όΙ'6| ν6Ιοπι6πγ6ιποι τάιποθιει16 σπει 
ιΜιιιΙ 68ιγιιιι 0[ὅἱΘΙ'_]882ἱθΠἰ.-· Πε ει: οι·νο8ο!ιπει!ι ν6Ι6πι6πγ6 
πγει!ι πιοε π6πι 6€γ6ιπ6π6π , να” Βἰε-:Ι6ΒἰιὅΚ π6πι νοΙπιέππΙι: 
82οΜ8 ΙέιΙιεΙιιιἱ ΙονοΙ6ι!ιοι ει' πωπω Ιι6Ιγιιιτιόιππάο8ππΙι πιιιιπ 
6ι·εΠοΙιΙι ν6Ι6ιπ6πγιιιι68 ν6€6Ν ει' ρ68τἱ τιιάοιπέπγο8 6πγειοιπι 
οι·νο8ι πειτε! ΙιϋιϋΙπἱ. - Α' ΙιπΙ8ϋ ΒΙ'652Βιί πιω ν6€Ιιεενιιι 
Ιιππ86"6Μιοπ ροπίε ύ!8ΜΠΟ58Π ε' πόν6ιΙιοπϋποτ 82ϋιιΕ$ό€ ει' 
826πιτεν6ι6ΙΙι6π Μπγοπιοππι: 1) Απ 6ι·682πΙιππι!ι πωπω, τ. ι. 
νιιΙΙ]οπ ϋἱἐΒ, ιϋι·68, ΖύΖέ8 , πγοιπιι8, νει” 6ιπ6Ι68 6ΙιειΙ Μι· 
ι6πι-π π' Μι? - 2) Α' Ιιάι·8616Ιτο Γοι·άΠοΗ 6ι·δπ6Ιι ιπιπ6ιπϋ 
86868, τ. ἱ. νειΙΙιοπ 68·γ826ι·ι1 νει” ρθω ιιι68ι6τ86€68 ειδ 6! 
ΜιΙ $ϋι·16πι-6 ει' Μι? - 3) Α' ΜΜΜ Μι·εγιιτ 68 ιπ6ιιπγἱ86 
868. - 4) νιιΙΙιοπ ει, πϋπι6νό θΒ'γθΙ"Η πι" ρ6ιιι8· 5θ8ιωθι€ 
πο! ΜΜΜ-ι ει' Κάτι? 68 πιἱΙι6π :ΜΜΜ ΙθΒ'ΥΒΙΙ ει' 8θΒ'θάθΙθΠΙΠΥΠ]·· 
168 'Ρ - δ) Απ 68:ΙιόπϋΙιεΕ , πι6ΙΙγοΜιεΙ π' ΜΜΜ ν6ἔπεπνἱ 
“ΗΒΗ , 68 ιπἰπὰεπ ΙιοΙιπιπειτ, πιοΙΙγ6Ιι να” ει' Ιιππιπτιπε!ι απ 
06ιπ6ιι62 πιτιοιππΙι , νιι€γ ρθω 8γειπέι]6ΙιιΙ 82ο!εείΙπππ. Β8 
πιἱπ‹Ι πωπω ροπιο8 ]6εγ26ΚϋΙιΙι6Ι 68·γι1ιτ ει' 826πιτ6νεν6!ι Μ 
ι·όἰ Ιι62Ιιει ιιιιιάπἱ τιιι·ιοππει!ι. 

ν6€το Μεπ ιπ6ε ει” ἱ8 8Ζω(8όε' ιπ8ε]88°γ82πι., πο” ει' 
ιπιππω Ντόι 826πι6Ιγ6Ιι π' ιπιπιιιι6 ιότν6πγ826Ιιπ6Ικ ιπἰπιΙ6π 
826ιπι·ον686ΙποΙι θεό82 ι·6πι!6ι·6Ι πίν , 68 ιι·68Ιιιι ίο8ΙπΙι ιππό 
8ιι68ι ι6ππἱ ΜΜΙ686Ιι; ιπ6ΙΙγ πιοΙιι·π π6:ν6 , ιπἰΜιειι οι' πιω 
Μποιιγο8 ιιι6οιπάπγι ποιοι , ί0ηΒ8 Ιι6ΙιιιοπγΜ8ιιΙ 820ΙΒΕΠ. 

") ΙΙΙ ει” ει' Κ6ι·ιι68ι Ϊ8 8ιοΜέπ τι-ιππι: νπΙ!_ῇοπ ει' 86Β6Ιιπ6π επιπ 
Ϊ8Υἐἱ8ΙϋΜΙ82 πιοπ οι·νο8ι ΒΘΗΘ88έΚ-Β πΠιπΙιιιπιιιἱ , Η π' πι6€ωΉΚο!ιπι 
εγύ"ίιέ, πι" πιέ8ι ? - Ε' ιιεκιωθ π' ΜΙΠ'6ΙτΠ ιϋι·ι·6πγιππόπ Με ηπ 
ΙπΠιοιππΙω !ιοεγ., ιπἱνοΙ 6εγ6ιιιιΙ πΙΙιιιΙιπιιινιι ει' 8γόεγίιό πινω πωπω 
ι·ό8:.ι·ο!ιπ_ιιέ8ΒόΙ , πιέ8 οι·νο8 ρειΗΒ ιι·ι€γ868Β6! Μππγοπ Ιιειγι6Ι6πϋΙ πει 
Ιιοιπο , Ι68ιππά68ο86ΒΜιπ ΜΜΜ ει' πιω , πει ει' 816ιπτι-:ν6$6ΙιδΙ ει' Θύ 
Βγίιό οι·νο8τ πω” Μ Μπι ιιἰι·_ῇπ , πο 6Π8ι6ι·8ιπιππ 8€Υ πιά8ιππι ἰ8 ιπεΙ 
Με ι·επτ!εΙ. - ΗπιππΜπιπ ιπιπό6π ιϋυν6πγιιιιιιιΙοπιιππΙ Βἰι·ό Ιιϋιϋπ86€ 
ποπ ν:ιππιι!ι ιιινπωιΙΙιοΙι ΜΜΜ οι·νο8πΞ 68 Μπι, ΜΚ πιιπποιι πω "επιτε 
νέ86Πιοι ἱιἱνπιπἰιιἰιπέ! “Ένα ιιΙΜι!ι·πιιιιπιππιπ. 

112. δ'. Δ' Ιιά:-Μ/ι2ΜέσκόπϋΙ. 

Ηά2-ΜωΓΒόΒ2688Π °8 Ιιιιπιποιο268οπ (ιι6ι·8οι·ιιιιιιιο πο 

ιπιι8) ει' εγιιπι38 886ιιι6Ιγ ΙοιπέιππΙι , νιιΙιιπιοΙΙγι 8·Σιιπιιι6Ι °ί6ΙΓ6 Ο 
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οΕ626εε ν6ιιιοτι ιϋι·ιόιιδ άι!ιοι·οεό86ι όι·ήϋΙι. ΗειεπιιάΙιιι οι ο1Ιγ 
ΜιιιισιωΙιΙιειι ΙεΙιετ., πιοΙΙδιοΙε ιιιέιι νιιΙιιιιιἰ ι"ειιιιιιιτιιιιΜι, αιι 
$ιδΙιι' ΒϋιιωιιιιεΙε νιιιωιωιι, εισι·2ϋιέι, να” ΜϋτϋιιιιέιιγιΜ 
εδώ Μια ιωιωπι , ιράΙΜι2Ι ει' ΉιΙ!ιοεεείεσιιΒιιιι, όεεωεοΒιινό 
εοΜισιι, =ιοΙνει]εει€οΒιιαιι, 'ε ιι' Ιιιι]έΙΙιοάέεΙιειιι, Πει ΦειιοΙοπέιε 
Μι52?οο ιϋι.ι. Εεειι »Με τόιοΙΙιοιι , ιιιοΙΙγι-:ι ει' ιιιωιθιωθι Μάο 
:ιιιιει·ιι @Με Πω ωστικό! ΜΒΜ , ‹-Ξε ε' “πιω ειοιιι·6Ιγιιοιι ιι: 
ιιοπΙύτέΙιειι ι-ιιιιιιοεοε νέειιωτιιιιιιιι, ει' Ντόι ε:οιιι·ύξΙγειιιιοΙι νει 
ΜΜΜ; εεγι·ύειι·Μ 8οιιιΙοειιιι νιΒγιίπιιοικ ΜΙ! , ΜΗ ει' @ισι 
ιιιιε ειοιιιι6Ιγ κι' ιιγοιιιιοπέε ωεηω εαοΙΒιιΙ6 εειιιιιιιιιιιιιιι1 Μοι 
τιιιτ ΐό·Ιτο πιο ιεΙιεεεειι., όε ε2ειιιοΒι ειδΙ εΙ πο τοιιΙιεεεειι: ύεγ 
Μάο ι·όειιτόΙ, ιιιινοΙΊιο” ΜΝ: εεγιιιέεΙιοι ΕιιιεοιιΙ6 ιι0ιωικ 
νειιιιικΚ, όε επ Β ιιισιμόττόπιιοιετι, Ιιοἔγ ει' ἔγιιιιύτ επϋΗϊ Μο! 
ιιιἱι ιιιέε νιιιιιΜ, ει' ε·γειιιιιειΕΒιιιι!ι ιιιιιι;ιιιόΕι θιιιιιιιωω νόἔοτι, 
οιΙειτιοιιιοειισι Μπα Μ: ιι' ΐι1ι·ιι6ειόε ιιΙειΓοΒιοιι Ιιά21ιιι , @γιαπ 
ιιιοιιιιιιΙι ιωιω6ιωι ΜτιεΙοιιΙιεάιιι6Ιι εειιι ι!ιοΙΙ; ΜΜΜ ειιιι 
σέ8·οε ει: οι!γειιόιι ΙιοΙιιιι Γι-:ΙΕϋάϋπεόιιοΚ ιιιιιιιΙ ιι2οιι Βϋτιιιιιιό 
ηγείται , ιιιεΙΙγοΙι ιι' :€γιιιιίιτ πω· ιιιο8ιιΙειρίιειιι, ιιΙιιιι· οΙε26Ιεει 
ιοιιι ·ιώρεεε!ι , 8201°ειιιιιιι888ιι ΗΒιγε1ιιιοΖιιι6Ιι. - Πε τιιΜι Πιτ 
Μπέκι ΜΜΒοτι ΜΜΜ 82ιιΙΙιοιό ισιωιω α'ΙειιιιιιιιΙα , νιωμιιιιι 
οι: ΙιεΙΙ: πιώ Μιιγοιιιέει ω Ιύεχο/ιι ει' 8ιγαιιιιιιιι παπι 82οιιιέ 
Ιιμιιι ΜΜΕ ιεΙΝιάϋ26Βο '? νιιΊΙ]οιι «Θε ιιιιΒόρειι ιρει·Ιιοάοιι επι ει' 
νιιεΒιέΙ6Ιι ε2ειιιοι εΙδΙ οΙτοιτειιι ? νιιΙΙιοιι ειοΒοπ ΙιεΙγι'επι ΜΙΒ-ιι 
ει: ο!τόνι-:? έκ Μ ειοΙαιΒιιιι ιέε ο:Πγ ΜΙιιιιιιιιΙΜειιέεάτιι ΑΙΜΙ 
ιιιιιιιιιιι ΙιοΙγειι Ισπ·νοιιιει εΙι·ομνο: πιά οιιωι τοιιοΒιε Ιόι;γειι 
ει' @πιω εαοιιιόΙγ ω Με ? νόμο Με ει'Β·γειιιιίιΙιει Μεσα 820 
ιιι€Ιγ ιιιιιι€άι ει' "Μπι επϋΙὅ ·ΙιοΙιιιιιιειΙι Μι·ιοΒιι ΜΜΕ πιοιιτε 
Βιιιιιιέ , ΜτάόεϋΙιοΙΙ 1οιιιιι6Ιε: ιιιιιιιιιιιιι οιόπι ιιιεΙΙοιι @Η ΜΜΜ 
ιιιιιιιιΙι Βιι·ιοΙιά!ιιι? οἔγ ε26νειΙ 5ειιιιιιι οΙΙγειιι Βϋι·ιιγϋΙάΙΜειι582 
ι·εν6ιεΙ Θε νι2εεειΙιιιιι6ΙΜιι ιιοιιιιιοΙΙ Ιιιι€γιιιοΙι, ιιιεΙΙγ ει' Βιγι 
ιιύε επιιι61γ Μάι· ΙιϋιιϋεεόειἐιιεΙ‹ Μπιτ έτωίΙσπιεέΒάιιιιΒ ΓοΙνἰ 
ΜΒοεΜεάτιι ?ε 1:.ιιιγοιιιοΜΜει :ειοΙειιΙΙιιιι. 

ΜΒ. δ. .Ψ ΜΒοα!!ΜάιόΙ. 

ΒιιΒινιιΙΙεΜεοιι (ειιιιιιιιαι ω) ποπ Ιιἰι·‹5ἱ 861618 όι·8]ιιΕι 
ιιιιιΙΙγ ιιΙτιιΙ νειΙειιιιοΙΙγ Βιιιιιοιιι·6Ι ΒιγειιιιΞε ΜΜΜ π, Ιιιιιπειιτιι6Ι ιιιιι€ιιτύΙ , (38 ειιιιιει!ι ΒϋτιιγϋΜΙιέσειιτύΙ Ιιότάόε έΙἔ νοιτειιΙι.Ηά 
τσιπ ιιιιιιιόι Μια: μπω ε' ωιωιιωιιωι πιο.€ΒιιΙϋιιΒϋ2τοιιιι: 
1) Αι ω” ιιονοΖωι άωΖάποε 'ε Η5Νι ροιιιοΙι ε2ετιιιιι υα22α:άσι 
(επειιιιοιι Βοιιοι·ιιΙε), ιιιοΙΙγει ιιιιιιιΙ]άτι ει' τιιΙιιιιιιι ιιεΙιοιιιιιιΙε 
ΜΜΜ ·νειΙαπιοΙΙγ ιοΙοιιΙόνό Ντόι ε2ειιι6Ιγ εΙΒΜε2ϋΙοτ ιιι5ΙΙιιι1 
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Ιιανοη6Βοπ ω8:εω θπόψι π , Μο” οι' τοϋ πωΒάιιεΙι Παω; 
8έἔΒοὶιοΙἐ8τε Μϋτ πιο; νεΙιε88επ, Β6νωΙιωδΙοε Μ" Μονο 
ιηέΒεπ ιτιειιςέ0 ΤοδΕπΙάΙΜ· ΗΘΗ Μιάνάπ, νε8γ ιτιἱΜῇάπϋ Μπ30ΕΕόΕ 
ΒενειΙΙ]ει , πω, ΙοἔιιΙἀΒΙ› 0Πγ ΨΒΙΙΟΜέ5ί πεεγοι4, ωοΙΙγκιόΙ ΜΒ· 
νιι παπάκι 6τετ “Μάη Εφτά, θ8 ΒίΕπΣεπι€ποΙκ ΒοναΙΙόΘάνα νω 
ω ΜπιπγεΙψεπ Μ]ε88ωι. - 2) ΑΖ ή" κονοποπ ΜΜι68 να” 
παιΙτόπ:5 Φα!!ιι!άσΕ (8.ροοΕοΙο "Η ωὶοωΙωιιπι οι:επιοπι) , ωε1γ 
Ιγετ τειΜπ κάπάΙοτε.<ι υαΙΜάεποΙτ ΙΒΜΒιιο πωνοιπἱ ;, πιώ' πιά: 
48 ΜΒ οΙΙοπι 088ΠΠό πιΕπι1οιι τοπίι8έΒοΕιπιπΕι 68 Πειιύ]οΙοΙιιιεΙτ 
εἔό8ι Ι‹68ιϋΙο8όνοΙ νἰΜπἱΙ‹ νό€Ιοο, 058 ε' ΒϋπτεπποΒ πυἱπιὶεπι 
Ιι6τιιγϋΙάΙΙέ8εἰτε ΙΚίΕοήοάμ Βιοπ νεΙΙ:ιτιέ8 ΜπάκιΙι τϋτνόιιγ826 
ΙΜπ Κύπγ8ιοι· ι16ΙΗ1Ιὶ 'ε _ῇ-ἐ›νεΙὶ νειΙΙιπάεπειΚ (εκπιιιου 13θΜΥ0 
Μαι) πιονο2ΙοϋΙε , '8 απ: νέι·ωειςγ6Βοπ ει' $30Ι88Μ1°ό ο" 88 
ΜΜτωΙ, ΙΙΓἱ8ΖωῖθΙΠΗΗ ει: ιιτειὡιΙιιιὶ ϋἔγνό‹Ι, ηόιιιεΙΙγ νάτο 
8οΜ›ωι ει' ΐοτηή&δ 86τνότιγ8πόΙιΞ ΒϋΙ63:1ϋ8 @ἐγώ (ποΕυειτΕιι8) 
$20ΜΜ ιηεε€οπιύ. - θ) Α' υιι!Ζάσ Ιι€ιεΙε85εό ΜΙΗΜάΜ (οκει:ιειι 
πιι€ΙιεπΠοοπιιπι); ιικιΙΙγοπ σ' ι6τνύπγ8ιό!ε πισεει ἱθΙ]Β8 Ν686Βοη 
ΥΪ8Ζ8Π νύΒΒο, ει' Ι.ϋπνόπγ8πόΙΜι ΒἰνϋΙ νιιΙΙπ50$8ι·ι1Βοτ πιει€γ0Μ› 
Ι›ἱιοκιγο88έε νέ·8οΗ: “πιο οΙ6Ιιε Μνειτνάπ , 68 οτι Νοκ Μωσ 
ιιοΙει·61 @ουσια ΜΙτέικιΙσπνέπ. 

Μἰιιᾶο1ι τοΙπωΙΙει1ά8 ΜΜ'ύΙο Κότάέ8οΙ:Μ3Ι, Ε. Ε. είαιΙ:Μο 
58ΙΙΙΙω , 68 ΒϋΙϋπϋ8εὶιὶιόΙ Μ. ΜιιΙάτιο8 ΒόΒ6]ό8θΒΒθΒ (επἰοιιΠ 
8“θΗΒΙ'8188) Βίν:ΜειΕΙΜτ , τποΗγοΚ ει' ΜΒ 82οιηθΙγι-:8 ΕϋιπηϋΙ.. 
5ΔΜ8εΕπ ό1°ιΜΕΕΒ, Ἡ88γἱ8 Ιιετυ8ετ- 68 νειοΕό!ιττωνο, 82ϋΜ68ο 
Πάμε ,ν-8ιεϋΕὁἱ, 6ΙοιΚοτε, Μ"8Πέ88 , ρο!.;έι·Ι άΙΙεροηε , 'εκ Με 
ΠΠέ8Π8ΙΙ Ιιειω!ωπ Με” άΙΙαπω, ΐεΙ8Β86€61ιεΙι Με!ΘΙό8α, ίοε;Ιει 
Ι8ϊ08ιΕ01Μ82, $788ΥΝ 6ΙοτόπεΕ πεταει, ΙΙΒϊθιθΠ868θ κι" Μ 
288ιΙωθ , ΜιόπιιΒ να" ΙομΒέΒΒ ΙοεΙκϋ5εΙι-:ΒΒὶ Μττό2ΒοάεΜΜΒ 
ΜΙγι-›, ν8ἔϊ0τ108ῦέ8°α ναεγ νειεγαιιιο.!απεάφ , Μτ88ιΙΙιοάέ8Σ 'ε 
ΜΓέἱ8ί8ἱ νἱ5Ζ0ΠΥ$Ιἱ, 68 π Μπι: νειΙΙ_ῇοη ΐαι·80Ι6ΜΜο Μ: 
αιωνα ἴετιγίτό $61°νό1η82όΒ εΙὅΝι? Μ! ? Έ πιὶ6τι°2 ΒέΒοϋπε|ι. 

Ε' Ιι6τὸ68οΒ οπότε πονει€οιιωΙκ άπιΜποεεΒιιιιΕ, πιἱνο! 
ιιιἱπἀοἔγἱΒ ικιΚινα!Ιωά8ϋπα νεόΝοεωΙαπω ιι€γαΜιοΚ $201ΗΜί 
Ιετιτιἱ. ` 

ΚΒΙϋισ68 Β6Μ68εΕποΙι (ωἰουΙἰ ερεοἱιιΙο8) ιιονοι$ωιιοΙ‹ 
υπ, ιιιοΙΙ)·ο1ι ει' Β6ΗΜ8ΒθΠ Εοτἔ6 ΒϋοΦοτιτὸΙ 68 απιπεικ Μι· 
ιηϋΙάΙΜΜι·6Ι $ύΕΜΜΕ. @του Μι:ά68οΙκ ὶ8πιι3τ οΙδτοΕ68πωϊοΚτο 
68 ρύ:Ι6Με νεεγἰ8, νιιΙΙειΜε ΜΜΕ ιΙι88ΒἱνάΙΙνάπ απ' ι·εψη::.Β ίσω 
ΙεΘι-ιὶ, Ι:ιονοιη6Βου Ει68πί0οτιοΙιτο ο8ιΙεπεΕ. - Αι οΙδπ0!κό82ϋ18 
Μτά68εΙε ει' Βϋπτοπ1Μι ιω·ιπ68πο86ΒόΙ , 68 που ΒΞεοπγϋπιΔ 
πγ0Μπ'Η νεαεγ "ππύῇοἱΩἱιΒὅΙ νύ88ΜοΙε , πιι€ΗΙγοΒ08 α' νεΙΝ86 
ΗΜ ΜΜΜ ει! ω18όέ813ω, επ ε6Μάποει ΐοιιγἱιϋ νΙιεΕάΙιι€ϋύΙ, 
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π' τππιπιπ πείοεπϋέεί ιπιΙΙέεάπόΙ , ει' τππιιππειπ πιποπγειι€Θέιο 
Ιοι!ιπόΙ επετιεπ. Βπεπ πόιππΞεοππεπ πιποΙεο2άεπ ει' νειΙΙιι€6 πι 
τύπειπ Ιο€πει€γοππ εποτπιιΙιπέτ «θε Ιι€γοιιιιι€τ πινέπιπ; Μπιτ 
εποπποπ πιω επγποεποτπο:ΙοιόεόιδΙ ΓππεΙεπιππππΙι ειπώ 
νιιΙΙιπάεπιιπ ο86ει πιω πω, πο” πε πιω εΙΙιϋνο€επ πιπέ8 
ιπο8οι·νοεΙππι τϋππό οεοιππειπ ΙοποιειΙοπ. 

Αποπ ποΙΙ6ποπ, ιποΙΙιωππεΙ ιι' νειΙΙει€6 πόι·66εοπποπ Μι· 
πἰοπ πο!! ί ει' αιπνειΙΙππάεποπ ο2όΙ]άπύΙ, ιποΙΙγ ειππειπ Μ, ποεγ 
π' τϋι·νόπγεπόπ ει' τππποπ άτιπΕΙππεύεπτόΙ νση”πότόάεπεπ Ιύνδ 
πϋπτοΕτότόΙ,'ε πππππ επ ιι€γ-ιοΙιτόΙόεπε2 ιποππινάπϋπιό πϋι·πγπΙ 
ιΠΙεἰεπἱτόΙ, ό8 πιιπά ειποπτύΙ, πιιπ ει' ι·ειππειπ, Μπιτ ιετπέι·ε, 
Μπιτ ιποπτειΘεότο 'ε νόιΙ]ότο επο!πάΙπππ , πἱιεΙτ όι·πειπΙδ ΜΜΜ 
πγοήοπ , 6ι·ιποτόπ. Ε' πϋνοιπε2δ ποΙΙόπεπποΙ επιπεύε ροώ8· 
ει' νοΙπι1ύ πόι·πόεεππεπ πόνεπει·ιπτ πιτπιοπ: 1-επϋι·. Πο" οι' 
τέι·8γειτ ε·πόεπεπ πιπιοι·πεόπ, πω: πο” π' @οι πιπιπἀό 
πιθιωθιι6ι π' ΐοπγίιδ $ϋι·νέπγειόπ πεπι οεοιπ ει' πϋπτοττποπ 
ιπειπέιιιιπ ό8 εποτππ]ύποπ, πεπειιι επ ππγ-εΙιτύΙ6εποπ πεπι 
νέππι16 πιιπάεπποιππ πότπγπΙάΙΙέεπιπππ £οποε πιποπγοεεέιεοΕ 
επϋΙδ ιεπι6τοτύποπ ιιιτπειεεοπ, πϋνωΙαπόΙοε πο” πιοππύΙει' 
ΜΜΜ πιιπά ιωιιιωι ιπιπά ποποεπεειπποΙι ΙϋπάΙοτεεεό86πεπ 
ΐοπο2πωτ πι2νέετ πιει;πειιέι·ο2πειεεε , 65 ει' πι'Επιο1τποπ ιπιπάεπ, 
υπάτ πϋππγπϋ, Μπιτ ειιΙγοειι6 πϋι·πΙιπόπγειτ ΜΓϋάϋιπεεεο. - 
Β-82οι·. Ηοπγ τέι·ιςγπο2ιΙΙππ Ιοπγεποπ, νπἔγἱε πο” ει' πότ 
66εποπ Ροι·86 πϋπτοποι · 6τιιεΙιεπόπ. Α' ιιιηιιγποπ ποιπ πιτ 
το2ύ ιππωθι οΒγύπτε πι-ιπι εποΙεάΙπειπ , πιἰπτ ει' Γεπγίιπροι· 
ποπ ιπε8·2εινειι·άεέιτει όε πέεΙεΙΖοώεέτο. - 3-εποι·. Πο” ει' 
τιιππειπ ποιτιοειιπ Μπιτ» , πειποπι νόιιοΙιπέτο π εποΙ€ιιΙπειεεει 
πι, νει€γΞε πο” άΙιειΙοπ π' ι·ειππεπ , πει πιω επωιΙΙειπ νοΙπει, 
ειΙππΙπιπτοεεέ8 πγιιμειεεόπ έτωΙππειι€π νόιπόπεπ 'ε πιππεέἔπἱ 
Μι οΙϋπάάεέι·π π, ει' νειΙΙειιό πιτόπεπ πϋτεΙοεεόεο Ιόνι€π πεπι 
Μι ει' Μπι πιπγοιποππι, πειιιοιιι οι έτιειΙππεύππππ ἱε παππο 
ιΜπιόι·ο ]ϋππι. - 4-επει·. Ηο8ιγ ποπ ΜικΜεοπ, πιοΙΙγοπ ει' 
ωεππάεπεπ όε ππιπεςεάε-ππΙπιοπάεπεπ πιοπέαιΙποποιτ ω) πγε 
Ιφιεεάιςάπεπ ιποπτότόεε· νέπειτ ιι5τειποπ , οεειπ οΙΙγ πϋι·πγϋΜΙ 
Μεοπεπ Γο8πιπειπειπ ιπιι€οππειπ, πιοΙΙγοπ τειππνειΙΙειεοπ Με! 
εΙ6%πέ πε νειεςγπειπ πιιοπγιινιι. Μπιτ πει νειΙπιποΙΙγ οΙ1γ Μι· 
πγι1ΜΙΙιέετ τιιΙ:Μπει εν πιο ι·σιπ_Μπιιπ :κεφάτο Ιιάπγπι, πιεΙΙγ 
πι" 6ροπ Μπι πω( πιάεπόρ ΓοτάιιΙτ οΙδ: ει' τεινειεπ εΙιιι6]π 
τοπ 6επτονονόπ πιω νιιΙΙε16]άπεπτιιιΙπτΙσπεάεάτ, πγιιπειεειέ 
Βιέπειπ πιόΒ ιππάΙιπ ιιιοπάτεΙποππέπ.- 5-επϋτ.Ηοπγπεγιιπιιιοπ 
ιιγειπειεειι€86ι·δ πότπόεοπ οΙΙγ ειοι·οε ϋεειτοΐπε86επεπ Μεγε 
πεπ, πω: ει: οιππει·ἱ $εποπιισιπ πω, νιι€γιε πο”, πα π' τοπ 
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νΙΙΙΙΙΙΙιοΙΙγ ΙΙΙΙΙΙΙόεΙ·ε· ΙΙΙΙΙΙΙΒεύε8ΙΙΙΙ Ι'εΙΙΙΙΙΙο , ε' ΙΙ6νοΙΙΙειδ ΜΙ· 
ΙΙόεΙιεΙΙ οΙΙγ ΙΙΙΙΙΙιγϋΙΙΙΙΙόε νεπεεεόΙΙ ε2εΙΙΙότε, ΙΙΙΙΙΙΙγ ΙΙΙΙιιι€ 
ΙΙιοΙΙΙΙάεέτ ε2εΙΙΙΙΙοτϋΙΙΙΙΙ08Ι ΙΙιεεο2άΙ”οΙΙΙΙ.- θ-εΖοΙ. Ηοε·γ ΙΙΙΙΙΙ 
ΙΙοἔγΙΙΙ ΙΙόΙΙΙόε οεΙΙΙΙ οἔγεΙΙεΙΙεἔγ ΙΙόΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙετ ΙοἔΙΙΙΙΙοΙΙΙΙΙε 
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ; ΙΙιεΙΙ Ιω νεΙΙΙΙΙΙΙεΙΙγ ΙτέΙάύε ΜΙΝΙ ΙΙϋι·ϋΙΙΙιἐΙΙγΙ Ι`οἔΙεΙνέΙΙ 
ΙΙΙε;;άΙΙΙΙΙι ε' τοΙΙ εἔγεΙΙεΙιεἔγ ΓεΙεΙοΙοΙ Μπα τού, ΙΙΙΖοηγο-· 
εαπ ΙΙΙΙΙΙΙΙ παπι ΙεΙΙΙΙΙΙΙο: νεΙΙΙοΙΙ ει' Ι`εΙοΙοτ οἔγΙΙΙοΙ ΙΙϋ2ὁΙϋΙΙ 
ΙΙΙεΙΙ-ε· νι:εγ ρεΙΙΙε ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙεΙΙ. - '7-ειοΙ·. Ηο€γ ει' ΙΙΙΙΙΙΙόεεΙΙ 
ΙϋνΙΙΙΘΙΙ όε νΙΙέεςοεεΙΙ Ιε8γεΙΙεΙΙ; ΙΙΙΙνοΙ ΙΙιέεΙΙέρεΙι τοΙΙΙόΙΙγΙεΙΙΙ 
ΙΙΙΙΙροεΙΙΙΙ ΙιεΙΙΙ ΜΜΕ , ΙΙοἔγ ει' Ι`οΙοΙετ νἰΙέἔοεΙοἔγοΙΙ.-8-εΙοΙ. 
Ηο8γ ει' ΜΙΙΙόεοΙΙ εωοΙΙοεοΙΙ, ΙΙΙ: ΙΙΙΙΙοροιόεοΙΙ, 65 που εεοΙοτ, 
Ιω ει' ΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ-:ΙΙΙ ΙΙΥΒΙΧΒΞΙΙΠΙΒἔΒΕΙΠΒ, ΙΙΙνόνε, εΙΙΙΙΙΙΙάε ΜΙΝΙ 
νεωΙε Ι1€γ ΙύτεεεεΙΙΙ:ΙΙ, Μ” ει' νΙΙΙΙΙΙΙύ :ΗΜ ΙΙΙνεΙΙΙΙ ΙεΙοΙοΙεΙ 
ΙΙιει€οΙΙΙΙΙΙΙΙ πο ΓοἔΙεΙΙΙΙΙΙ- 'Ι'ΙΙΙΙΙΙἱΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ει' ΜΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙόΙΙΙΙ5 
εοΙΙ εΒ·γεΙΙΙΙΙ οεειΙΙ ΙΙΙ εἔγϋἔγἰΙΙΙετ έ8 ΓόΙ6ΙΙΙΙΙΙΙΙοτ, ΙΙΙΙΙ1ϋΙΙΙΙΙηΙΙο 
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙοΙΙ ειοΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙ, ΙωΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙόΙΜ; εΙΙΙΙΙΙΙΙεΙΙ ει' τσιπ” 
εΙΙΙΙΙ'·ΙϋεΙΙ, ΙΙΙΙΙΙγεΙΙεΙΙ τϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ο ει' €οΙΙοεΙΙονΙΙΙΙ, ει' ΙΙοΙεροιότ 
ΙΙϋΙΙΙιγεΙι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. Με ΙΙΙΙΙΙΙΜε νόε26ΙγόΙΙΙΙ ΙΙιοΙΙτ ΙΙΙΖοπγοεεά 
808 εοΙΙΙ Μια οι ΙΙΙγ ΙΙόΙΙΙόεοΙΙΙο ΙΙΙΙοΙΙΙοΙοΙοΙεΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙ-ΙΙΙΙΙ, ει' 
ΙΙΙΙΙο ΙΙΙό8·Ιε ει' ν:ΙΙΙΙΙιτόΙΙΙΙΙΙ 16ΙεΙΙεΙΙΙΙΙο ΙΙοΙΙ. ΜΙΙΙΙΙεΙΙΙΙΙΙ ίοΙοΙΙ ρο 
ΙΙΙἔ οι οΙΙγΙΙΙόΙΙ ΙεΙεΙοΙ-ευἔειΙό ΙΙΙΙΙΙΙόεΙΙΙΙ 8ΖἰΙΙ€8ἐΒ° ΙΙΙΙΙΒΙΙΙ όνΙΙΙ 
ε' νεΙΙΙΙΙΙύΙΙΙΙΙΙ , ΙΙΙΙ-:ΙΙγ ΙΙΙΙΙΙΙ οΙΙγΙΙΙόΙΙ ΙΙϋΙ·ΙΙΙΙΙΙόΙη τέ·ΙεΙΙΙΙ ΙΙόΙΙΙόε 
ΜΙεγΙΙΙΙΙ , ΙΙιοΙΙΥΙ·ΙΙΙ εοΙΙΙΙΙΙΙΙΙεπτϋ Ι;γϋΙΙοτεε "ΙΙΙΙΙΙΙΙ:Ιε ει' νΙΙΙΙΙΙ 
ΙόΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙοεοΙΙ; ΙΙΙΙνοΙ ΙΙΙ ΙΙΙγε16ΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙόε :ΗΜ ει'ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙ 
ΙΙΙΙΙΙοεε:58οτ ΙιγΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙ , Μ” πόΙΙΙΙΙΙΙγ ΙΙ6ΙΙιγΙΙΙέΙΙΙΙεοΙΙΙΙΙ , μέ! 
ΙΙΙΙιΙΙ τέτειιΙΙΙΙΙ, ΙΙϋΙοεϋΙΙ , ΙΙιεΙΙγεΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙ ει' ρω· τοΙΙεΙνΙ5ΙΙγοεεό 
Ι6τεΙΙΙΙ , 68 εοΙΙειοΙ Με ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ επεΙΙΙΙ5ΙγεΙΙ ΉΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙοιΙΙΙΙΙΙΙΙΙ, 
ΙΙΙΙΙΙΙΙ:ΙΙ νεΙΙΙΙΙΙέεΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙ ε' ροΙ€έΙ·Ι εΖΙΙΙΜΙΙεέἔ ΜΜΜ αέ 
τοΙΙΙιω ε2οΙινοΙΙ, ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΒΙΙΙ€ ει' ρω· ΙΙΙιειτεΙΙΙΙΙιιΙΙ ΙΙοεεΖιΙ ΙΙΙΙΙΙο 
τοΙ·ΙΙΙΙΙ. 

Α' ΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙἔεΙΙ ει' νοΙΙΙιτέεΙ ΙΙΙΙΙΙΙ: ΙΙΙΙΙΙΙΙεΙιεΙΙ εΙΙΙΙΙ ει' νοΙΙΙΙΙΙό 
Ι›ἰΙ6 ΙϋνΙΙΙ, ΙΙο ΙΙγοΙΙΙοε Θε ει' Ι·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ εΙΙΙ16]όΙΙο2 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιοΙΙ 
ΙΙοπέΙΙοτ ΜτΙ, όε εΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙεΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙεΙΙ ΙιονοεΙΙοόόε ΙιόΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙ·ει 
ΙΙΙΙΙ: ΙΙοξι;γ ει' ΙΙοΙΙΙο ΙοοΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙόεοΙΙΙο ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ τύΙονέπίε 'ε 
οεΙΙνιΙΙΒΜε ΙιόΙΙΙΙΙΙ εε·γεΙΙοεοΙΙ, 'ε νΙΜεοεΙΙΙΙ ΙεΙεΙΙοΙΙ, 'ε ΙΙΙ ημι 
ΙΙΙΙ ΙΙἰνεΙι ΙΙιοΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙ. Αι ΙΙΙγεΙΙ ο2όΙΙΙΙΙΙηοε ΙΙΙεμ26ΙΙΙΙΙε ει' 
Ι·εΒΙΙΙΙΙΙ ΙοΙΙΙόΙ·ο , ΜΙ ε' ΙϋΙνόΙιγε26ΙΙ εεοΙπήεΙΙΙΙΙ ΜΙ Ι›οΙ6ρόεο 
πι” ειεΙΙΙ ΙΙοΙΖΙΙΙΙάεΙΙΙ ΙΙοιοΙΙ, οεοΙΙΙΙ ΙΙεΙιγοιΙΙΙΙεΙ ειοΙΙοΙΙ ΜΜΜ. 
Ε, ΙΙΙε8ε26ΙΜε ιΙΙΙΙΙΙ ει' νΙΙΙΙΙΙΙ6 Ι›ΙΙ6 νΙΙΙΙΙΙΙΙΙεΙΙο2 ΜΒ, ,ε π' ΙΜΙ 
ΙΙΙΙΙΙ οΙδειότ ΙΙεγΙΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙ" ΙΙονοιοΙτ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙοε νοεγἱε ΜΙΝΙ: 
ειοΙΙι6ΙγΙΙοΙἰ ΙιοΙγΙΙο2ωεΙΙ όΙΙΙοΙΙΙΙΙ ΙΙόι·ΙΙόεοΙΙΙΙΙ Ιοειἱ , 68 ΙΙΖοΙΙ 
ΙΙΙ ΜΜΕ ΙοΙοΙοΙεἱτ Ι'οΙΙοεγΙΙ ,Ι ΙΙΙΙιΙάΙΙ ρεόΙ8 η' ΙΙΙ1ΙϋΙ1ϋεεΙΙΙο ΙΙΙ 
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ιποεγοιι. Α° Μέι τοπιιΜεΙι Μ6ι·πόειοΙιετ παπι Μϋ2Μεβνό Μάι·ιΙ6ε: 
νιιΙΙιοιι Μιιιιιι-ο ει' τπΜ ΜοΓοειιιάεπιιπΜ 68 νιι.ΙΙιιΜΜιιιειΙι οΙιιΜ , «Μι 
πιι Ιοἔγοπ επ ? ΜΜΜ εεγΜοΜϋτιιι. Α' νεΙΙιιΜε τονιιΜΜι ΓοΙγτει 
ΜεάιιιιΙι πιιπδ56Βιο ίδΜόροιι ΜΜΜ Πι€8, νιιΙΙιοιι Μ' ι·ιιΜ ιιιιιΒιιΜιι 
ειπάΙΙνει ΜΜιιιο1τότ τιιετόιιτ ΜονπΙΙιιι-ι-ι, να” ποιπ. - Απ ιιΙεδ 
εεωΜεπ ΜϋωΙι-ιεπόπϋΙ ΜεΙΙ ιιεΙιιε ωιιιιι , Μ” ει' τοκοι Μπάση 
Μϋι·ΜΙπιόπγοινοΙ πω, οι' ιιιιιιι Ε6τ86πτ, ΜεειπόΙιο πω; ιιι-:πι ιε 
ΜεΙΙ Μπι οΙδιιιΜειιΜιιπ Μ62Μενωοτι Μ6ι·πόεοΜΜεΙ , ιιππιιΙ Μονο 
εοΜΜό ρθω οεοΜΙΜοιπειιπΜ πιω Μοεε2οπΜοιΜειιιιΜ @οι Μ 
ιιιΙ , εινα” ιι!ό2Ιοπ ιΙοι·επΙάποΜΜιιΙ ΓόΙΜε επιιΜειεπΜιπι; πιινοΙ ει' 
νεΙΜΠό ΜιτύπειΙι Μη ΜΗιιΜπάάειιι π' ι·ιιιΜοτ Μϋιιιιγοιι 8οιιιιοΜιΜι 
πω; ιιιεἔνάΙιο2!π1ιίεπτει Μίι·ΜιιτιιέΜ. Πε πιιπάειπέΙΜι! οΙδιιάέειι 
Μπι π' ι·ειιιΜΜΙ οΙΜέτπε: ὅτε! επτα νιε2επι ΜΜΕ νοποπιι, 68 Με 
νιιΙειπιοΙΙγ ΜιιιιιινπΙύ ΜϋτιιΙιπόπγοΜοι οΙΜεΙΙΒΜοΜ νοΙππ: εΙδ 
ειιΙάεέιιιοιΙα Μενόμύπο ιιΜέιι ιιποΙιι·6Ι ιιοΙιΜ.ι πεπι οιιιιΙι ΙοΜετ, Μει 
πειτι επιΜπόποε ιε ρ6τΙιάεΜόρεπ Ι«5ι·πόεοΙιετ ΜΜΜ. ΤονιιΜΜέ π' 
νιιΙΙεπόπιιΜ Μ1Ι6ιιϋεοπ :ποπ Με!! ΜιιιτΙιοιΙιιιιι, Μο" ει' νεΙΜιε 
ιονδ ι·ιιΜ πιιπιΜπι οΙΜοεπόΙτ ΜϋτιιΙιπόπγποΜ ΜοΜι:οπγίΜι1επτιι 
εποΙεάΙύ ιιιιιιιΜπι, 'ε ιπάεΓ6Ιε εεπΜόπϋΙιεΕ ἱε ΜΜεΙεΙ]ειι , Μο” 
Μ, Με ποτιιΙέιι ΜόεόΜΜεπ νιιΙΙιέπειτ νιεεπανοιιιιιι, ει' νιιΙΜιώ 
Μιι·όιιιιΜ Μι€γνοι·ο Ιεπγειι , ιπεΙΙγεΙ νιεεπιινοπάεάτ ιπε8Μιιιπά 
Μιιεειι, 'ε Μόροε ΙοΜοεεοπ ει' νειΙ6ειι€οτ πειρϊόπγιο εοἔ6Ιπἱ. - 
Α' ιπάεοιιιΜ οποτΜεπ ρθω εΙΙοιιο επι1Ιιεύε ει' ι·ιιΜπει!ι ιιιιιιιι ποπ 
ΜϋτιιΙιπόπγεΙιεΕ «Με , ιποΙΙγοΙι ΜΜΜ ει' ΜότάόεΜοιι ἴοι8ύ ΜΜΜ 
ΜΜι·ΜΙ νάάοΙιάΜ , 68 ποπ ΜοΙΙ ιριιτΜοάιιι , Μοἔγ ει' τπΜιιιιΜ νιιΙ 
Ιοπιάειιι επγπιέιεεπΙ εΙΙοιιΜο2όεΜε ιδιοιιοΜ. Απ έωΙΜοάο1 
Μπι τιι€πάό τοπ ιιγιιΜιιεπάεπιιιιιΜ ιποετϋι·όεύτο εοΙπιτ Μπει 
ιιιιΙ υπ π, Με ει' νειΙΙειιό Μιι·ύ ει' εύι·εΙοιπ τάι·ι;γιέι, 'ιι π' ΜΜΜ 
οε2Μ62ϋΙιι-:τ, να;" ιιι° ΜϋπιοπιιοΜ επγόΜ πγοιπιιοΜιιιι νέ:ΙειΙε 
πϋΙ επεπιει εΙόΜι-: ιιΙΙίτιιι ει' ιιιυπάΒιιΙΙιοάοπ Μιεπάι'ιιιιιΜ, όε ι" 
ιιιιιιιιΙι ΙοΙΙιότ ΜιιαιΙιπειειιΜΜππ ιιιππι·έιΜ66ιιιψι. - ΠΒγε.ιιιιιοιι 
οιι€Ιι·ιι πόινο ιονΔΜΜ πιό8 εοΜεποι· ΜπεππέΙπἱ εποΜοπ οι ἱε, 
Με ει νιιΙΙιιΜ5 Μἱι·ό Π1τοιΜπιεεεπ ΜιΜοεπόΙιιι Μι.ι€γνάιι π' ι·ειΜιιιιΜ 
πιιιιιιοιι Με2ιι€επιππιτ, ΜόεϋΜΜεπ ότι-ιι ιιιπε επιινιιΜΜιιΙ π) πιπε 
ι·οπόειοΙ ει' πιέι· θ88'82θΙ' ΜιΜόι·πεπεΕΕ ΜϋιπγΜΜΙΙόεοΜτζιΙ ιειιιότ 
Μότάδιο νεεπι; ιπει·ι ει' ΜειπιιποΙι Μϋπιιγοπ ιιιει; ειο!ινέπ Μει 
ειιππέμιΜι·όΙ ίεΙομΜοεπι , ει' Μάι·ι16ει.-ιΜιιοΙιιΙ!γειόπ ιεπι6ιΙύεϋΜ 
ΜΜΜ Μϋππγοπ ιποιμϋι·ΒόιιιΜ: Με” π' Μιιιιιἔ τοϋ Μπιιἔεὲἔιιἱ 
Μπι ΜποπσΙειΜι οΙώνεεπτνόπ οι οΙΜΜΜἰεΜΜοΙ Μπι: ιιοιιι ΜΜΜ 
π] Μειιι€εάποΜπι ειι!ιοιι «Μ , ό8 ι" ιπει€ει πιιιΒιιι οΙΙοιιιιιοιιιΜ 
εοΙιΜει Ιιενει·ιι-ι. - Μοπ1ϋι·ιόιιιΜ πιέΜιι, Μο" π' νιιΙΙιιΜέετιι νοιιι 
ι·ιιΜ Μέιεύεοε πο” ΜοιιιιιΙγοε ΓοΙοΙοΕοΜοΦ Μ; ΜΥ αθώου οι' 
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Μεοπγσεεπ8, ιπε!Ιγετ π νιιΙΙικτ6πιιΙε !ιοτεεπ·ι ΒιοΙΙ, πιο! πω' 
οιιευιινόπ πω, πο” δ· π' ι·ειΙιπει!ι επεινιιπ πιει€γειικά:2ιι, π] Μι· 
πωπω επϋπεύε τοππιε, Ιιοεγ ἰ€γ π' Μπι ΐοι·πό ΙιοιιιιιΙγτ ντιΒγ 
ΜιεόΒιπ ει' τω) όππιιι€π π] πωπω :ΗΜ ειόΙοεπεπε οΙ**). - 
ΒιιιΙιεόΒι ρθω π'ι·ιιΙιππΙι πιιπποπ Γο!οΙοτοἱϊ, ει' ιποππγἱτο πω» 
@με ιι€γειπσι2οπ ειεινειΙειωιΙ, ιποΙΙγοπποΙ ό·Ιτ, ιπιιπΙιιΜπειΚ 
ίοΙ_ιεεγ26εεΞνεΙ επγϋπ ει' 1είςγιδΒϋππνΙιε ε2οτεειΙπιειειιπ Μήπ 
πω, 'ε ειποΙιειτ ει' νειΙΙιπάε πενόμι5εώνοΙ ΜΜΜ ΜοΙνπειιι, «θε 
Με πιιΕ πω” Ιιο2πάειάπιι , πιω ιπο8νάΙτοπιπτπει, πιτ ιπιπάΒιοπ· 
ιιοεππ ΪθΠθ8ΥθΖΠἱ. 868 π' ιοεγπϋΙι6πγνποπ πωπω εαπ Γε· 
ΙοεΙεεεε ει' ι·ιιΙιτ6Ι ιποἔΙιἰνέππἰ. Νεποεγ φάω ει'ι·ειΙι ΜΝ Μπιτ· 
@τι παιιιεεά8-ΙιοπσΙύετει , π” εεπΙιεέιε ει' νιιΙΙεπιιεπιιΙι πεπιε 
τότ εΙὶπτωπἰ: Ιιοεγ οι ο86ει ιπππΜΙΙιοπάει ΜΙΙιοεπει!πιε2Με 
πέιΠπι! ε! Μιιοεεεπ νόἔεπιιἱ. Βε ιπποπ ΜΗ· ΐοιγ , Ιιοπγ π' Μάι· 
επγεωτ ιπο8Ιιειάειτ νιιΙΙειιιπετ εαπ πιω εεπι ιπειε πΙιάτπιἱϊόΙο 
Με ιππιΕ8 ϊόΙΙιοεπειιιεεπιιιπἰ ποιπ ΜΗ. 

νιιΙειιπιπι ροπι€ π' Μτύποπ ει' νιιΙόειέε Ιιἰπγοιποπέεάιιππ 
εοπιιπἱποιππιϋτνόπγεε επει·έτιπιε2πέΙετΙειππΙ πιι€γπιει παπι ΙιοΙΙ: 
π” νιε2οπΙ ΜιοΙοε ιπει€Μ ιπὶπ‹Ι π2οΜ6Ι, π' πιΠε $ει·πιέε2ε16Κ 
πό! Γοενιι ΗΙοεειΙτ , νει8ιγ ει' νειΙΙειΕπε ο26Ι]άππΙιοΙότι-5εότονιιΒγιε 
π' νπΙὸεέἔ πἱτεΝ 6ΜειπΙϋ Μπιότοιόποπ.ιπεεεπετεύεόιο Μπι! 
ιππιπιπιιΙι , ΙεϋνειΒο2ὅΙοἔ ει' νοι·οιόεΝ5Ι , π' ι·ειΙιππΙι πιεπιιιτοΝο 
τόεύΜΗ, ει' οειιΙάτιι ΙιιτοεοτέειδΙ όε πιιΖππεειεοπτύΙ,'ε ει' Ιιππωττ 
ΙοπεύεποΙτ νιιΒγ ΙιππΙοι.όεΙππχιτειεπεπ ιπέτετέιδΙ πω) @επε 
Βου» εποτπιιΙοιππιπΙ 6νπἰ. Απ ιπιπάειΖειΙιιιΙ εοπιπιἱ εαπ ΗΜΙ 
ιπιιπιι, πο” ει' νιιΙΙειϊό Μιά π' Γο!εΙπι ποπ: ιιΙπιι·ύ ,ι άϋΙι6ιΙύετ 
επιπΙι-:Ιδ , ΐοΙπΙοτοἱνεΙ οειπωΙειπποπό , πω: εΙΙεππιοπιιέεπιτ 
ιπεεεεγοιπε·Επι παπι ιι!πιτό ι·ιιιιππ!ι πιιι!ωιοεεέπειι: εππγιιτύΙιΙι Μπι 
ΙϋοποιεΙ, νιιεγ πιόιωΒΙετεε νοτιπόεεεΙ ιποε πο επΙιοΙέιπει. 

Πει π' νειΙΙ·ιιτέεπεικ πονύπιόεε πιέπ ει' ω) «Μι-επ π] εγε 
πι1]εΙσπ , π" ΙιίΖοπγιΕπιιιπγο!ι πειρϊόπγτο ]ϋππειε , 6ιω πιέ 
εοπε2οι·, εόΙ Ιιει·ιππ‹ιειοι· ιε ιιιοπιιπ νειΙΙιπειε πι νεππι Μια. 

ή Κε!εροιόε !ιόι·66επε!ι ιποππιπιπ., ιποΠγ οι" τιι€πιιΕπιιΙειπ έπειιΙππ 
Ηιπϋι·πγϋΗΙΙόεοπ Μ! ιιΙπποπιοεπιπ πιέε πιέε ιποΙΙ6ΒΚϋτπγϋ!έΙ|έετ ὶε ππιΒέ 
Μ” Γοι;!πΙ , ιπεΠγ ει' νειΠΜέε :Πει πω” ι·πΙιοτ νέεΙοήιι; ράΜάιι!: ὐΒγ-ε 
πω” ρόπιοπεπ , ΜΜΜ .Ιπποεπ ιπεεϋΙέπ , Ι“επετε τιιπά!πιπ νοΙΜΠ 6Π6ινο? 
ιιΒγ-ε: π' κι τοΙνει_ιτέτειι6, Ν. Πγιιι·ι, ιδετοπιειέποτι ? 

ω) Ηπ ει' νειΙΙιιιέε Μέ π” :πιο πιω και" πέιππ , εποε” εϋΙιεΕπόιππ 
νοΙπει: ει' νειΙΙ:ιιό Μι·όπει!ι πωπω, πω· πει π' :Μι ιι·πι παπι ΜΜΜ, οΙΙγιιπ 
επιπει·ε!επεΙε εεεόπϋΙ νόιεΙόποι ειιι!ιεόπ Γο!χιιιιιοιΙπιπ, ΜΚ π' ι·ειΙιππΙε ποπ 
σ:ΙοπιπεΙειι ιϋπέΙειοεοπ ιεπιει·ΕΚ. - Πε ρεπι€ ει' νειΙΙειιό πω τιιΜάπεπ πμ! 
ν6ι πόπι επι : 0οΙπιέοε εεεεάοΙιπόνει πω ό!πιο. 

“Ό Α' νει·ειέε ε!!οπ ΜΜΜ: πιέπέΜιοπ πιιπά ποπ ο!ιο!ι ιιιιι·ι:ιοΙ 
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ποπ , ιπεΙΙγοΙι πΜΝ› π' Μπιέε εΙΙοπ ΜΒ νειπππΙα πάνπ; Μουτ ει' νοι·οϊόε 
:ΗΜ ἱε π' καπ πω» Βύπωτέε Μέ νεττοτΕΙι , πππωειπ Μπτοπο Μιοπγοε 
"Ηπα , είε ει' Μι·ό το!]εε Βἱιοπγοεεἑἔἔει! ειὶπΙε παπά πιάπεψι: νπΙΙ]οπὶἔπι 
ΙεΒγεπ-ε "ΜΥ πεπι π' τπΙ:πει!ι νει·έε Μ$ιποπ τω: νεΙΝίπει , ιπὶνοΙ ει' νο 
τόεπεΙι ΐιῇιἱπΙπιπἰτ ΜάΙΙππΞ πω] Μι·ό τω) ιππ€ει οΠεπ ἱε πειιιιό. - Α' "ω 
ππΚ τποἔπἰτεΙτοτόεόο ει' Ιπιππε ωΙ«ϋνέεποπ ειεπαπει€1πϋ νοειεπεΙππο ΗΜΙ 
πτειιιπ. - Α' οεπΙάττΙ Ιιὶτεἔετἐε εΠεπ ,- ρέΙόείύΙ Μ ει' Με επιππιπάπέ, 
ΙιοΒγ π' ΜΒ ειοπιότο Μπγι πϋπ$επποπ νειΙόεύεπ ΜΜΜ: Μιπύ!ι ΜΜΜ Μάι· 
ιε!]οεοπ Με νεεεγοπ ΒἰιοπγΗνπ , - ΜΜΜ ποἔγ π' ππιπἔεέΒ· τοτι1ιό 
πετ τϋτνἐπγένοΙ οΙΙεπΙωιό οεεΙΒΜάοι Ιένέπ , οι ἱεπιεέιέ ειοΙΒ·ά]έποπ 
Μπι ΠΠΚ , πιόε πι ἰε οεπ0έι: πο” π' νπΙΙπτέετει νοπτ επεκπέ!γ, ΒἰνέΙτΙ‹ἐ 
ποπ πι: άττπτΙππ , έε εΠΠψ ππόΒ εοΙιπ τϋι·νόπγειέΙι εΙδπ ποιπ ΐοτΕοττ, πιω 
Κέτειέ€Βεεεέετο ]ιιτνέπ , πππγἱτει τπο8·επόάίττε1Πι : ποΒγ οΙΙΒ·πτ ἰε ΒενειΙΙ, 
π' ιπἰ οπο: έεέπππ σειπ νοΙτ. - Υέ€το π' πϋπιει6ε-Ιέ8γἰΙάεππΙι ἱἔότοτε ά! 
ιπΙ π' νεΙ!π16 Μι·ό ππτειΙιπέππΙιΙιοτΙιἱ1ἰτ έ$!ιέωπ, έε π'ϊο_ῆεᾶεΙοιππεΙ‹ῇο€πἱππ 
ΜΜΜ· ; (ω οἔγἑΒἰτέπΩ ἰε οι ἰΠΥεπ ἰἔότοττο Μι νοΙΙοπιέε πππάεπποτ Βόι 
εέΒετ Μεγ ιππεπ πΜπ πττόΙ : νπΙΙ_ῇοπ ει' ΒϋπτεττπεΙε ΒενειΙΙόεει πεππ ρυπ 
ιιίπ πειιιι€εέΒ-ε , πιοΙΙγ Μαι! ει' τοπ ο8·γεάϋΙ οεπΙι π' ιονέΜπ νεΙΙππέιεππΙε 
0οτπέι έε ΜΙΙοιπετΙεππό€ώτ πΙ‹πι·ιπ Ι6€γεπ Ι‹ἱΙ‹ετϋΙπὶ.- Πει ιπἱπὸπιοπέΙτεΙ 
π' 86ι·νόπγειόπ ΙιϋΙϋπϋε εεε1Βεπ ει: 1Πγ ἰἔέτοττέιοΙτ νειΙπιπεΙΙγ σι1Ιγοε έε 
ιπέΒ τονεἱΙ›Β π νοειέ!γ!γεΙ !“επγεεετδ Βϋπτεττποπ ΐεΙΓϋάϋιέεέτο πΙΙιεΙπιπε 
ποπ όε 6ιϋπε68εεποπ νέΙπέ: ειπππὸεέἔέπειπ ΜΙ ει' όο!Βοτ ει' Ιεϋι·έΙγ1 πεΙγ 
τπι·τόπιπάοεπεΙι ιιήέπ ὅ ΐοΙεέἔόπεΙ‹ πάω τοι·]οειτοπΙ , 68 ειοπ τεπὐΒἱνϋΙὶ 
Ιόρόει·ο οπ'<ζεάοΙπποτ ΜπιΕ. 

Ι Μ. δ. Α' £απωυα!Ια£άστόΙ. 

ΤππύνειΙΙυϊάεσπ (εκπιπεπ τοεΕἱπιπ) ποπ ΜΜΜ ΦότοΙτ άπτ 
]ϋΙα, ιποΙΙγ :ΗΜ ΙπππεεπμότοΙτο εΙππΙπιειε επιππόΙγοΚ ιπέεπειΙε 
νπΙππἱποὶε εΙΙιϋνοτοττ ιπππωωπι ΜΜ:τάεπτεϊποΙι. ΨπΙειπἰπτ ει' 
Ιιόπϋπεύεοε τϋτνόπγεπόΙ‹ἱ νεεγἰε ροὶεάτἱ πωπω, π” ε' ίο 
πγί86τ ϋτνόπγε26ΒἱΒεπ ἱε Μι·οιπ%·Ιο πιπιινοΙΙετάε ίοι·ιΙιιΙ ΜΒ: ει' 
ιποΙΙόποε (οοΙΙπτετπΙο),ει' ιόπνόπγεπόπἰ νεπ:1ηπε πἱτοΙοε (πωπω 
ποιππ), 68 ει' πἰτεΙεεΜ (ππτπεπτἱοππε εκππιοπ) ΜπυνεΙΙιπάε. Α' 
1ποΙΙόΒεε ΜιππνειΙΙειτέεΕ πεγειππποπ Ντιπ εποπιόΙγοΚ τεεπὶΙκ, Με 
π' ΒόεπϋΙοιοανπεγ ύεγπενεπετΙ: Μ1Ιϋπόε τππνειΙΙωάετ,65 πει 
εοπΙόΒόροπ πωπω Μ·τάόεο!ώδΙ Μ: ΜεΙέιποεεΒΒόΙ νε€γἱε ει' 
ΒιιπύιιεΙ« επειπόΙγότ ἱΙΙο$ὅΚΒὶ'›Ι , ιέε ΜΙΙϋπϋεεΒΒὁΙ νπἔγἱε π' Μπ 
Ιεττοτ 68 ΜΜΕ ειοτιδ]ό9: ότάοΙΠδΜπόΙ. - Απ άΙειΙάποε πέτ 
ὸ6εοΙιποΒ Ιέτἔγειἰ π' τππύι1εΙι Κοτοεπ- όε νεπετύππενε , ποτε, 
ΙιἰινεΙΙάεει, ωιιωωθ 65 ΙειΜεπ ποΙγε, 'ε ροΙἔάι·ἱ έΙΙεροψ:ι; 
ιποΙΙγεΙεποπ ει' ΜΙΙόπϋε νἰιεεάΙε1Βππ ιπόΒ· ο' Ι«ϋνοΙ:Κωδ πω 
Μι·66ε ]άτιιΙ: νειΙΙ]οπ ποιπ 6ΙΜι-ι-: π'τειπύ ό8 ει' ἔμιπιΞε επιπ 
ιπόΙγ εεγκπέεεειΙ ΒετάτεεΨπεπ Μ” εΙΙεπεόἔοἀόεΒεπ? όε νειΠ 
3οπ ποπ τεπὶτοΜ-ο ΜΜΜ Με ει' τπιπέιτ, πο” πιἰτ ΜΙΙοεεόπ 
ιποπἀππἱπ? -- Α' Ι:ϋΙϋπόε Μετάόεε!ι π' πύπτοπποΙα ιπἱνοΙΜΙιοπ 

Θε τετιπόειοτόπεπ Ιπόροεϋ νάΙτο2πεΙ‹. Επεπ ΙιότάόεεΙιποΙε ΜΙ· 



` Ν. ΕΝ. Α' ΐοιηΗδ νἱε8εεΙεΙτόΙ. Ι5δ 

ΜΜΕ ε' €επύνεΙΙετεεπεΙκ ο2όΙΜΒόΙ 6ττΙιειϋΙ‹, πιοΙΙγ εΜτεπ Μ: 
Ιιο€γ ε'1ϋτνόπηεεύε Με! πεεεεεεε ε' εοποεΖΙοΜποΚ νεΙόειί 
Βετό!, ΙονεϋΙ›έ εευτεϋ1όι·δΙ, εεε εε ε" εΙϊιόΙύειέΠει Ιιιόπἱ 
εεϋΜόεεε εϋτπγϋΙεΙΜεεἰτύΙ ΜΜΜ όα!ειεΙ6 ωάοωεετ επετει 
ιοτι. Νενοεο1εεοτἱπτ ρειΠ€ ο' εϋνετεο2ό ΜΙΙό!α:ΜεΙ ΜΗ ε' 
ιεπι€νεΙΙε16 Ι‹ϋΙϋπϋε ΜετάόεοΙ«πυΙε ἀἱεεοεΚο‹ΙηὶϋΙ‹: - Ι) Ηοἔγ 
ε' τετεγετ 8εΙ3εεοπ Μιτιοτί1εόΒ, Βϋνοικο26Ιε8 ιτιἰπὰεἔγὶΙι τε 
εύτ 52ϋΒσέ€ ε' Βἰὶπτεπ οΙΒϋνετέεύεο!ι ΒεΙγότὸΙ,περ]έτ‹5Ι , 'ει 
ότά]ετό!, ε' τοΜπεΚ Μιάε1ότόΙ, ΓοΙγειτιεῇετὸΙ, ε' ΙάπιεπιποΙ6 
ΗΝ, ε' ωεπωι ΙότεεἱτόεόΒετι ΙιεεεεεΙτ εεεεϋεϋ!ιτό!, ε εεεωιι 
Με ειστιό]ύτδΙ , 'ε επηεΙ‹ εεἔὲἀ]εἱτὁΙ , όε ε' εεεεάοΙεω 
πγιι]τεεπεΙ‹ ιπι6ά]ετό! εε ἱὸεῇόι·ϋΙ ροπποεεειι ΜΚότἀεειιὶ. - 
2) Ηοἔγ ε' $ετεγΙιοε ΙετΙοΖόΙ‹, νεἔγἱε ε' Ιιότά6εΒετι Μι· 
€6 ΜετοΙΙστ ύτάοΜΜ Ιο,”«ε·ποΚ. - θ) Ηο€γ ιιιἰηὸοεγἱΙτ 
Μτάόε τϋνἱά ύε νἰΙεεοε Ιο€γοπ , 68 οεεΙ‹ ε,ςγοιΙεπ οΒγ 
εεε·ημεε11εω $οτ]οό]επ. - 4) Ηοεγ εμεπε·εοπ ιΜπάεπι Ιω 
ΙεροεονεΕόε έα ΐυΙε!εϊευ,ςε!έε ΜΗΚΗ! Ιοεγοι·ιεΙ: τόνο , Ιεἰνόνο 
Με τιγἱΙνεπι ΜΜε2οπόε, ΙιοΒεγ ε' τεεύ Κἰιτιοιιὰεπἰ ε' νεΙύτ Μπι 
εΙ‹ει·ῇε; ιτιοΙΙγ εεεΠ1επ ε' νεΙΙεΙ6 Ντύ Γο!οΙοτετ ειι€εΙ6 Μετάό·· 
εοΜεΙ ἱε εεε», εόΒ ΙτότοΙοε ἱε νεΙϋΙ‹ όΙπιἰ.- ΜἱτιιΙ ε26Βετ ΜΜ 
εόμε ραΠε νεΙΙεΜε Με νοεπἱ, ΜΙπόΙ Μεοπγοε νε” Ιε€εΙέΙ›Β 
ΜΜΜ, Μ" ε' ΜΜόεΒεπ Γοτ86 εεεεωικε €ιιεΙοιπεευΙ‹ νε 
€γοιε; Με Με ΙϋτνύεγειετϋΙοε πηε8Κύτωνότι 1επι1εε€οι εἀπἱ 
ὶἀοεεπεεάπιόεοε, ε' ΒϋπεΙοεεό,ςϋεεεε τοΙ]οεἱτ6εύτο ε' τεει3εεε 
πιοΨεεεεάεεεεεε Μτιτι. τϋτν. 2-ιΙἰ!‹ Μ”. 28-ιΠ!π οεἱιτιύΙτ0τι 
ΙιῇοΙεΙτ Μπτε165ένεε! εεοτί8$εΠιεΙπε!ι; ε' ΜΗ ιπἰτιὸεεέΙΙεΙ ε 
εο!κτύΙ, Μεω ἰἔεε ο!ιοΚ**), Ε. ἱ. εε Ι?2θ·Μ Μ”. 2θ-ϋἱΙ‹ ε 
8ε:ετεπεΙ όε ε' Βονοπ εεοΜεπεΙ ΐοενε εε εΙεδ νε,<;γ ιπεεοΜε 
ἰεΒεΙἱ εηεΠεε€ νε,ςγ 5ύΒοτεέε, ε' Ιιεεεετετεἱ ΜΜΜ, ε' @Β 
Βέεγἱ νεεΞγ εεοΙἔεἰ ΓΠερεχόε Θε ε'εγύπτε8ό Με ι-:εΜ11επιίιεύε 
“Με εΙόΙ ΓοΙπποεΜπε!α, ότιειιἰ παπι ΜΗ. 

Α' Μ Μάτ ωεεετ ε' τεπι1νεΙΙεΙεετ ἱΙΙετἱ: ε' νεΙΙετό Βἱτό 
ιεἱηἀοπε!‹ ΜΒΜ ε' Ιεπι3εετ πιεἔεεεϋὸ£ετἰ, πικάπ Με εε σε· 
ΒϋποΙ‹ εεοπτ86€ότε σΞε ε' ΙιἱιεεεεόεποΙ‹ εύΙγοε ΙιϋνοιΚεεόεοἱτε 
ιεεεεωΙόΒεπτεινόπ , τϋνΜ Λε τω” εεενεΙιεεΙ ΐεΙεεύΙΜε: 
Μ” "πωπω, ε' ΜΗ εε εΙδιετ]εεε!επόδ τετεγτύΙ τιιὰιιεΙ‹, Μ· 
νου Βοε26ΒόΒ εΙὅ. Βε ττΙοεΙόνόη , ΜπεΙ·ι ΜΜΕ Μ1Ιϋπι οΙδε2ϋτ 
@με εε ε!εΜεοε, παπάκι ρωΗε ε' Μ1!ϋηϋε νεΙΙεΩὐ Ιώτάόεε 
ΜΕ εΙόΙ:ε ειῇε, 'ε ΓεΙοΙοτεἱΙ , ε' ιτιεπτιγΞτε ΙεΙιωεό,ςόε , πεμπτ 
εεοε επενεΗ«εΙ ]οεγιδΒϋεγνόΒε Βοἰτ]ε. Πε ε' Ιεπι3 ΜΙ568εε 
ΜεΙετετ Μ, ύ] ΚότὰόεΦ 16νόπ ιΠτεΙε ε' ΙιότσέΒοτ ΓοΙνἱΙέΒοεΙΦ 
$ετῇε; Με ΓοΙεΙοΙοἰὺεπ ϋπιηεεειιεΙ‹ εΙΙε·πωιοπά: εΙΙοεΙιοεδ εεε 



ΜΒ Π. ΚΜ”. Δ' τωιχιι6 τϋι·ιπ51ιτγΜεΙοει·όΙ. 

νεἱιιεΙι πιοι;οΒγε2τοτώεότε επειι·ιήε; Με 'πιω ϊσΙοΜΜ “Με 
“Η ε' νεΙ6εε88εΙ Ιιιιϋιιιιἱ Μπι εΙιει·: “Με Μπέκι ειιιΙόΙω2 
ω, 'ε νεΙΙεεώιειτο Ιιέιιιγειει·ίτι. Ρι€γειιιιοειιι @Η ε' νεΙΙειό 
Ι›Ξι·6ιιεΙ‹ ε' τειιιι ιιιο8ΕΙΙοιόά686ιιοΙα νε!Ιεε Νιώσε ειτοιιιΙιοΝ1ιι6 
]εΙοιι·ε, τ. ι. οΙρἰτιιΙεεετε, ιιιοΒΙιεΙενειιγοεεεετε, εΒεάοιεεει·ε, 
άΙΙΙιειιειοεεε€ει·ε, νε” ιιιομενει·οάεεετε , ενεεγ οεἱιιτεΙειιειι 
@ιτε ει, έε ιιιιιιό εεεΙιει ιοΒγ2δΚϋιιγνύΒο Μένω ΒειΙιτε8ιιι,Ιιο€γ 
ε' 16ι·νόιιγει6Ιε εεεΙιετ ε τεΜιιωΗιο νέινε ειιιιεΙ Βιετο·σε!ιΙιειι 
ιιιοεΙιεψιέτοιΙιεεεε: ιιιοιιιιγι ΙιἰτεΙτε Ι6€γειι ιιιἰιιἀο8γἱΒ τειιιι ότ 
ὸοιιιεε. - νόμο ε' νεΙΙετό Μι·όιιεΙε ΒϋτοΙοεεόἔο ε' νεΠετεε 
νόἔόιι ιιιιιιεε€γιΚ $ειιιι εΙδττ νεΙΙοιιιεεεΕ ΓοΙοΙνεειιἱ, ό8 Ιιε νε 
Ιειιιιτ που νεΙτοπειιιε, νε” Ιιοεεεεάιιε, ιι=ιιιιι1επ ειιοι·ΒιιΙπιε 
εεε ΓοΙῇεἔγοειιἱ , θε ε' τειιιιιιεΙι, ιιιΜόιι 6ωι οΙΙιοοεεῇε, ιιιιιιά 
εεοΙιτε ιι€ινε, ιιιιΙα:τ ε' νεΙΙειεεΙιειι ΜΜΜ, 68 ιιιοιιάοΗ, πιι-ΞΙγ 
ΙιεΙΙΒιειεετ ρει·ειιοεοΙιιι. [ιθΒΠ88Υ0ΒΒ 8οιιιΜιιΙ εεϋΙιεό8 ρειΙι€ ε' 
νεΙΙε86 Ιιιι·όιιεΒ ειτε τη;γειιιι: Μ” εε οεγἱ8 Ιειιιι ε' ιιιεεἱΒ 
Με Ιώτάόεειψ ‹-Ξε ΓοΙοΙε£εἱτ πιο ΙιεΙΙεεεεε , ευ ε' πιει· ΜΙιότάε 
Με τειιιι ε) :Με κι Μπι ΒότὸωοιτεΜιοΙ 6εεεε ιιε ]όΙιεεεωι; 
ιι·ιινοΙΙιο€γ ιιιεεΚύροιι ε' τειιιιΙι ε' τεΒιιεΒ νε8γ ]ενετε και” 
οΙνοεεώεότε όεειοε26νωΒοινόιι οΒγΙιοΙιειιμό νεΙΙοιιιεεει!ι 
Με! ε' ίειιγίιδ ιθεεεεε ΚιεεοΙΒιεΙιεεειιεΙι ο26Ι]ει, ιιιεΙΙγ ε' 
ΒίιιιιονδιιεΙα ιιιεεΒϋιιτοΕ6868, ε: ετ$ειΙειιιιειι ρεάιε ΒιιιιωΝοιι 
εό861; Βῖνειιῇε, Βϋιιιιγειι ίεΙΓοι·εειΙιετιιεΙα. Βε ιι€γειιιιιιιειι ότι 
Ιιειδ εε ω, Ιιοεγ ε' τειιι1νεΙΙειεειιεΙε Ιιοεάοιότ ω ε” Ιε€γωιι 
ειιιικεύε ιιιΒόειιι, ιιιιεεετιιιι εε ει;όεε νεΙΙετεετ ΜΜΕ" ΜΒΜ 
εοΙιΙι Π3ΙΙιεεεεΙιεεεΜε ιι€ΙΜΙ ο” ιιιιποιιιΙιειι εΙ Ιοϊιοεεειι νό 
8οπιιι. ° 

Α' ει1Βοι, ιιόιιιε, 65 ιειιιει·οιΙοιι ιιγοΙνι1 τειιιι!ι νεΙΙειεεε 
ιιεΙ‹ι ιιιόόιέι·ε ιιι-$ενε ιιιἰιι‹Ι εεοΒιιεΙε νεἔγοιι ΙιεΙγε, ωιιωι ΐοιιεΙι!ι 
(ΙΜ. 5.) ε: ιΠγειι τεΙιοΙ‹ νεΙ!ειεεειιεΙε ιιι66]ει·6Ι εΙόειι6Ι:. 

Α' πιοΙΙόΙιοε νεΙΙετάεΙιειι ΜΜι·ιΙοεειτ €ειιίιΙιιιιε!ι ιιιε8Ιιἱτο 
ΜείΒόεο ιι”ει1ειοιι ιιιΜοιι ιτιοἔγοιι ωΒιιω, ιιιοΙΙγοιι ε' Μι 
26ιιεύεοε τϋι·ν6ιιγεεόΙει ροτΙιοιι. Απ ιιιιιιι!εεέιΙιεΙ ειι1Ιιε68εε 
Με νόΙιοιιι Μ ιτιοἔῇε8γεειιἰ: !ιο8γ ε' $ετιύΙιἱτεΙεεἱιόειιοΙι ε 
ποιι ιιιύειε,ιιιοΙΙγ εεετἱιιτ ΙιιιοΙεεΜεΙιοι· ε' τειιιὶΜόΙ ε] ίεΙεΙοιεΙ‹ 
Κινειι$ειιιεΙα, πιἱνοΙ ει" ε' Φϋι·νόπιγε26Ιι ΙειιιιιιιεΙε Ιιἰ$οΙότὅΙ πε 
ἔγοΜι Ιιἰιοιιγοεεεἔοι ιιγι-ιι·, εοΙιΙιεΙ σιόΙιι·ειιγοεΙι (98 ε' Μεγι 
τό ι€εεεεε ΙαιεποΙ€εΙτειεεειιεΙι ΙοΙΙιόνοΙ εοΜκεΙ ιιιοἔεἔγοιὅἱιΙι, 
ιιιιιιτεοιιι ε° ΙιἱΙεΙοείΒόειιεΙ‹ πιόιιιο!!γ ιιιοΒγόΜιειι ειοΜεΙιειι ΙΘ 
νό που Πιόι[]8, ιιιοΙΙγ ειοι·ιιιτ ΙιἰτεΙοειτόεΙιοι· ε' πειιιιιιεΙι ΜΜ 
Μ νιιΙΙεεε εΙἱΜε ΜοΙνεπε!ι1ε, όε οι ΗΜ ε, πιοΙΙόΙιεε νεΙΙε 
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πάειιιιιι ει' ι·ιιΒιιιιΙτ ]υνέτιι να” -Ιιάιιιέι·ιι πειιιΙέιι μια Ιιειιιι€ειέ€ει 
Με =οιιιΙόΙιειει6Βο ιιοωιιιι. 

4) ΞιοΙιιιῖε Μου Ιιέι·ιΙει·ιι : γι-ιΙΙ3οιι Ιε!ιοτ-ο ειιιΕ πιπίιεέεειάέετιι εισ 
ι·ΐτιιιιι, σ' Μ ιιιιιε·έτ εεΪιϋνεΙ ΙοΙ‹ϋτεΙι-›ιιο, Βοεγ ει' Βϋπτεττετ 65 ιιηιιιιΙι πιει· 
ιδ]ότ εΙάι·ιιΙιή πεπι ίοιἔῇιι'? - Ι€οιι π., ΜΒΜ; πιετι ιτιὶνεΗιοἔγ ΜΜΜ 
Βιιιιιρο!Βιέι· π' νει!όεέει·όΙ ιειιιι3εει€οτ Μπι Μπε!ει: , 6ο εειιΜ :ΜΒΜ Μπι: 
Ιοεειιέ€έιδΙ Ι'οΙ :πιω ειιιΒεἀἰιΙιιιῇιι , νΗιί€οι: άοΙσΒ: ΒοΒγ ει: ιΠγικόιι Μπει 
ριιΙΒέι·ι ΒϋτοΙειτετιξεϋιιΙιΚοΙ οειιιέιό οε!εϋ ΙώωΙειδ παπι ΙοΙιετ. 

ν 115. δ. Α; εΙΙσπ27ιοωΖοΙσάΜάστόΙ. 

- ΕΙΙειιτΗοωΙ0ΙιάΙΙιτέεοη νει” ΩειιιΒοεἱΙἐεειι (οοιιΤ1·οιιιιιιιο) 
:ποπ Ντόι ΜΜΕ έτιμι!ι , πιεΙΙγιεΙ ει' Μι·ύ ποπ ε2οιιιόΙγοΜιεΙ, 
ΒΠιιιοΙι ναΠοιπιιϊειιἱΚ ε8γιιιέ5ΒόΙΚΉϋπιι6επεΚ, ινιιΙΙέειιιΙιειΕ σεγ 
ιιιέειιιιΙε ειοιιιι€Ιιε πιοπιιιιήιι. ΔΗΜ: ωιωωιιω , Μ” ιι' Μι·ό 
οιοιι Ιιέριέει ωΙ1ιεεεο , ωικ56€ω: Ιισε_γ ει' νιιΙΙιΞεοΙα οΠγ Μι· 
ιιγϋΙάΙΙιέετει Μινι: οΙΙειιΙιοι2οιιεΚ εἔγιιιέεειι], ιτιοΙΙγιιοΕ ΈΠ 
ιιγοιιιοΖάειι Α' ροτεε ιι€γιιοΙι οΙιιι€16εόΙιει πιιο€Ιιινέιιιειι!ι. - 
ΕΙΙειιιΙιοιιιΙοΙ: ΜΜΜ ροιΙι,τέ Μπι οειιΕ ει' τιιΒοι ει' ιιιιιίιΙι!ιιιΙ, ει' 
ΐεΙειιΙύνιιΙ , 68 βϋιιιέτειιινειΙ, Ιιειτιοιιι2° ΜιιύΙιει ἰε ιιΒγιιιιέεεεΙ όε 
ει' ΙΗΜόνιιΙ Μια; ΜΒΜ! ιιεςγειιι, Ιιο€γ ει' ΦϋτνόιιγειόΙι Μιτ 
Βιιεεει: Μιιο!ι ἐε πιιιιιιηι ΜΜΕ Ιοιιοεεει1 ΜΜΜ δω , ει? τει 
Ιιοι ροιὶῖε, Μ” να” Β , ιιγεΙιεεεέἔιι ιιιο€τϋτιπνιέιι, Βϋιιωι 
ΒόιιιοΙι ΙιενιιιΙΙόεάτει ἱιιὰἱΜιεεἐΒ, «Ή ροιΙιε 82 ι3ΙΙειιο νειΙΙοτι 
ΐι-:Ιειάόπι1Ιε να” τιιιιύΒιιιιΙε ΒιιιιιιεΙεΙ!έϋειέ€6Β ιιειρΐι5ιιγτο 1ὅ_ῇϋπι. 

Αι οΙΙοι·ιτΙιοπι1οΙι-ιιΙΙιΜειωΒ ιιι6ι!μιιιιι έ8 τοιιάότε Μινι-ι 
μειΙιε ο' Ι:ϋνωΙιειδ ειιιΒιέΙγο!ιιιτ ε2ιι!ιεύε ιιιι-:ΠεεγΖοπι: 1) 
8ο!ιιι Μπι ΜΗ Ιιετιδιιι€Ι ιι6Μι πισιτιόΙγι ιι€γε2εττο 01Ι8Ι1Πι0ι11 
ΙοιαιΙΙίωιιι; :ποπ ιηι5εΙιόριπι ει' Ιιἱτὸἰ τότε! ιεἱΒνέεεἰττέ νιέΙιο2 
ΜΙ: , απ ει' πιιιιιιιΙι Μωβ 6εεωεεΙειιι1ϋτι Ιιιιιιιιε τυπι1ΒικιΙι 8ο 
τιοεεεέἔε εοΜιεΙ πιοΙιειιοΒΒοπ νιι€γ άρση παπι ΓϋάϋιτετΙιειιιι€Ιτ 
Μ. - 2) Α' ε2οιτιϋοεἰιόεΙιοπ ε2οι·οετοιιι!ιπ ειιιΒει€ἔ ΜΜΜ 
πι-ινικιπεεω·Ξιιι Μι ει' ΜΒ Βιιιιτοιι6ιιοΙι τιιιιιιἰνιιιΙ ποιπΙιεείττοΜ, 
σΙι5ειότ α' ιιιιιιιιιιιΙι ΜΗ Ιιι6τοΙοεεό8ϋΙ τωπιι , Μ” νιιΙΙέειέτ ιι' 
ΜΜΜ: επειιι6Βε ιιιοιιιΙμι , ειπιπάιι ει' τιιΒοι; ίοΙεΙειτο εΖοτίιιιπἰ, 
ότι οιιπέιι ἰεπιι5τ ει' Μπιτ ι:ι2οΙοιιι!ι πιοθιοΖάϊοΙάεύτε εθτ!ιοιποτιά, 
ΜΜΕ τι' τοϋ 6ιιιι6ιι ιιιειιιεόειέτο οΙὅιιιΙοιτ, εινα" ει' Βιιιιιιιιει!ι 
επισιιιιέικι 1ιάιητ, όε @η ιονάΙιΙ›. - 83 Μι-ι€ Μπι ΙιεΙΙ ειιΒιιἀιιἰ, 
Μ", ιιιίεΙοτι σε οεχἰΙι ΜΙ Ιιεε26Ι , ει' ιιιιέειΙι ΙεϋαΙιεε26Ιόοη , 'ε 
εε @ΜΙ ιιιιιιιιΈι τοικιΜιι οΙΙοιινειόεοἰτ πιεεεάιοΙ]ιι. ή* 4) Πει ει' 
:Μι ΝιιπάτεένειΙ ε2οπιιιοείττοιιΕ , @Η ΜΗ Μια εΙΙιι-›Ιγο2ηι, 
ΙιοΒιιε;γιιιάειιιιΙι @φωτ πιο Ιάι·ΙιιιεεειΙει ιιιινο1 »Π ΕιαΙιιιΙ6Ει51 ΜΗ 
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ΜΜΜ πγοιιιοι·άπ 6ε ειοπιοτυ ω·οΖάπι ιτιοἔἰπἀιιΙνιι ΓοΙπόάεάτ 
Βϋπιιγοπ νἱεειαὶιὐ2ΙιειΙπιέ. Υὐἔτε - 5) Δε οΙΙοπιτΙιοιπΙοΚέΙΙί 
ΜΗ ειοιπόΙγεΙιποΒ ΜΙοεϋπόε ΓεΙοΙο1οἰι πιεἔὶΙΙε8ὸὰόεϋΒιιοΚ ω· 
ο2ι1Ιαοτι νειεγ ΒοπόάϋΜτωι ΜΜΜ ιτιἱηὸεπποτιιϋ _ῇεΙοἱνεΙ 0€γ[Μ 
ΙοεπιειἔγοΒΙ› ροπποεεά%εΙ ]οΒγιόΒϋηγνβο Μ!! ἱΜεϋπἱ. 

ΜΜΜ επτεκπεε. 

Δ Α· ΒενοσΑΜειι6ι α: ΤϋΜι6οιπνετιέειι6ι. 

Μό'. Ω. ΜΜΜ Ιέρροπ α' Ισε/ομάσπα!σ έ:: £ϋσπΙϋοΖΜυο£έεπΜ ΙιοΙ;|ε? 

ΜἰνεΙ ει' ΒεΓοΒοτείε ω τϋωΙϋο2τονι-:16ε ευ €γειτι1ε 820πιόΙΥΕ 
36 ΜτόπεΒ 'ε πιονό:ιεΙε ω ροΙἔάτἰ ε2εΒεπΙεείΒάτωιΙε οεοπΙειιΜΜπ 
“Η ε' 16τηΙϋο2πεΚ €ϋΒΜ'όΙο εΖοπγνεἰ Μέ ἱε νοϋ , εΞε επ Ηο 
ΙωάιΚοτεεόεΙδΙ , 'ε ;;ειάσεέμι Ι‹οτπιέπγέΩόΙ ϋπιτιεεέπικΚ , Μπι 
πέρα!ποΙκ , Μ” ει' ροΙΒάτἰ $άτεεεέ8πε!ι πιοἔέπεΙε πιο" ΙκέτεἱνοΙ 
οΙ2έι·]ει; ε' τετπτιύε2ε$ὶ ϋτϋΚ ἱἔειΖεύἔ, ιποΙΙγιιοΒ ετε]όΕ Μάκη. 
ὶϋτν. οΙΒΙ]. 6-ώΙκ 68 ΙΟ-ὸἱΙ‹ οΖίπιιεἱποΒ έτωΙιηϋΚ ε2ετἰτιτἰε 
εεπιιΜποππ1 οΙΙοιιΙεο2.6 εΖοΜε πτε8 παπι άϋπτΙιεϋ, π: Ιεὶνέηῇει: 
ΒοΒγ επιοΙε εε νειΕοεεεπεΙα εΙ68εύΒεσ οΙ‹ ιι6ΙΙτϋΙ τϋπτΙϋοετο, 
ΒἱΒπεΒ Βοϊοεατέεάτ $ϋτνύπγοε οΙπιστεε2τεΙΒΜόεεΞΚ ΜΜΕ Μτ 
νώιηϋιιΙ‹ ιηἱΙνὲποε ε2ενεΒΒειΙπιοιπιτἱΙειΙπιειΖΖυ. ΒΖοπ $ετπιόε2εϋ 
ἰἔε2εέ€ο£ ΜπΕπΙσιεΙκ πόΙιάπη ἱτοΗ 1ϋτνόηγώ , ηύνε2ετἰητ 
ΚάΙπιέπ 1-εδ Μην. 55-ἀἱΙ‹, π 1548-ιΗΜ 06”. 41-άΠε, 68 
Ιθ30-ὰἱΜ ω”. ΜΜΜ άἔεΖετεἰΙε ἰε ράττοΙ]ά!κ; πιοΙΙγοΙαηοΙε 
τετιὸεΙοτοἰΙκ εΖι-:τἱΜ εἱΜπιγ 8γωιύεέεοΒ ΜΜΕ :Με ει' ]οΒΜΗ 
εοτεύ επιΒετοΒοτ ἱετἱΙοε ΒοΓοειιτπἱ, όε ιϋιτιΙϋοΖτε· νεωἱ. - 
ΒοϊομιτέεπεΙι όε τϋωΙϋο2τενει6επεΚ ΜΒΜ ε' ισοπιιοΙοπο!ετε 
ω52νε ἰε εεειΙκ εΜεοτ ΜΜΕ !ιοΙγο, πΜάδυ τοΒἱιποΙΒε νόνε ει: 
εΙΙεϋνοτο1τ Βϋπτωπο!κ, ει' €γωπιε ε2επι6!γπεΒ, σ5ε επ οΙΙεπε 
Μτο2οΙύ ἔγιιπύ]οΙε!‹πεΙ‹ ιιιἱιιὅεόἔέτ, ωι€Μπ ΜΙΜ ΜΒΜ ωι61, 
Μη” ει' ἔγπτιιὶε εεειτιόΙγ πιεεε2ϋΜΒ. Χϋν·οΙΧε2ϋΙε8Ιιο” ε' 
τϋτνύπγειέΚ νοΙεικιοΙΙγ, ΜΜΜ· 1ιειτιτι-:Ιοπ, εισιτιόΙμ ει' τετ 
ικι6ε2οϋ ϋτϋΙ‹ ἱιςπιεάΒπιπΙ‹, όσ Γοτιπ ότι!εΙεΙεπ τϋτνόπγεἱιιΒπεΙ‹ 
εότεΙιτιο ιι6ΙΙεϋΙ ΒοΓοἔειιΙιεεεοπ, ο' ΙιόνεΕΒο26Ι: ΜνάπτετπιεΙι 
ι1ιο€: 1) Πο” ΒίΙπποπτε ειΠγοε Ιοἔγεπι, πιεΙΙγ Γο]νοε2τοεόεοτ, 
να” Μετα εωιγετεε16 'ε 82281 οεγο16τό Βϋπιοτόει νοπειοπ 
π1888 ιιτείπι. θεοΚόΙγεΙ›Β ΜΜΜ” πιιἱεπ, Ηνόνε Μι σιοπιύΙγύηοΙε 
ΜΙϋπϋε ιιπηϋε6€ο, ρ6Ιάάι3Ι Ι‹6Ι›οτΙ6 6ΙοΙο, Μα ει' τπιοιςε:ϋ 
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ΜετύΙ €γπππεεά Μππό , εοπΙπτ 86ιπΙ6οετο ναπἱ παπ Κα!. - 
2) ΕΜΗ π' Ιιππ1ατποπ πωπω 'ε Ιότεπόεύποπ νπΙόεέΒε εΙ6€€ό 
ΙΜ Μ8·γοπ πἱιοπγοἀνπ , όε π' εγππι1ε επαπόΙγι π' Βϋπτα$ποπ 
οΙύεεύεεε , 'ε ΙεἔπΙπΒΒ πεεγ_ΜπόΙ παιἰποπγἱτοπ €γεπιπεΙα 
ππωηεκ. Απ ππἰπιΙπποπάΙτπΙ , ΜΥ τπεΙΙγ "ππιπαεπ Ιε:8·γο 
πω( πόνεπετἰπτ οΙ6πεύεοεοπ π' ποΐοππτέεποι, ιπἱπ£ποἔγ επ 
Μπι $ϋτνύπγεἰπΙε εεπππἱ ιπαξΙιεΕπτοπό τοπάυΙόε!; παπ Μπακ, 
ιπε8π:Μτοππιιππ, 'ε σ.-›εγοππόπτ οΙδεοτοΙπππΙε παπ ΙοΙΜτ. Α 
ποπϋππ πικαπ από” άοΙοπΙπιπ έΕπΙπποεππ ίδ ταππΜτπο ΙΜΠ π' 
επεκπαγποπ ππἰπὅεὲἔα νοππἰ , π” ποΒγ πε οἔγὐΒΙιόπ$ ]ωΙππ 
όε πονπ , ΙιἱνπτειΗ νἱεαὁ , ἰπἔειΙππ πἱι·ΙοΙ‹π , νε8·γ επέιποεΙ1 
€χετπιαιϋ 'ε πω παπ1 εποιπόΙγεΙΜΕ, ΜΜΜ” επααπα: πιπε 
επϋπόεαϋΙ πονοεοππό Μπα ΕειτΜπἱ, παπ οΠγ Ιιϋππγεπ ΜΗ 
Βοϊοππτπἱ 'ε τϋππΙϋοπτενετπἱ, ιπἱπτεαπ πιοΙαπϋ, πω π' απε 
επϋΙώειδΙ εεω πἱνπτπΙιιΙκ, εαπ ]6 πίι·ϋπ 'ε πονϋπ , εαπ Ντιπ 
πω: , εαπ Με π6ρϋΙε νΕεεω παπ τπτ86ιτπτ. 

117. π. Α ύπ/ορα:άεπιιΙσ έε εϋπι!6οποπε:έεποπ πιόά_Μπό!. 

Α' Βα'οππτέεπππ όε τϋππΙϋοπτενοΜεποπ πιόεΙ]άπι Μινι: 
ίδπόρεπ ε' Μ3νετποπό έεπτονι6τεΙοπ α·άοπτΙοποπ ιεπἱπτεια : 
η Μπα π, Η ΒεΓοἔεπἱΒ, έττπ$Ιππ ἱε ΙεΙΜΦ, θε εἔγόΒἰτππτ ἱε σε 
ἰεπΖεέε Ιεἱε2οΙΒάΙΜΙέεεἰιιεΙ‹ τοπ‹Μ παπ ιεπΒαΙἰ, ΜΥ ΜΜΜ 
οΙπιπτπεπτεΙϋπιάεπ ι:ΗΜ πϋπταέε Μέ νεΝοεεακ, Βϋππγπ ΜΙάΙπἰ: 
πο" ει' ΒεΓοπάετ, πΜππγἱτε Μπα, ΙεπΙππγπϋπ ιπύποπ επϋπεέἔ 
Ιό8·γοπ "πιω νἱππἱ. Ναπ ΙΜΙΙ ΜΒΜ π1εἔειεπνεὸπἱ, Ποεγ π' 
ροτοε2Ι6Ιε π' ἔΥππύε επιππόΙμ, πω” Μι ιπεεάτ οΙΜπϋπ επ: 
Βιππό, ΒοΓο€έε ΜΜΜ εα·οΙεπππα ἱΙΜεεἐΙ‹ , ,ε νοΜ @Ώα 
ΜπϋΙ ΒέπῇπππΙ‹. -: 2) Μἱνε-:Ι π' ιποπεπϋπέ:ε ΜΙε·Ιπιε παπ Μπ 
ιΜπ ΐο8οΙγτει Μπα εἔγειιΙὶ5 , 6πΙ;όπγι ΜΙγ: πο” παπ ΜΗ 
πππάοπ ίο8Ιγοπιιτ επγεπΙδ ΙϋπιΙϋοεοιεΙ ωπιθππ, 'ε εεΥεπΠ$ 
παιέεεόπϋ νπετει νοτπἱ. - Β) ΜἰνοΙ π' τϋπιὶϋοετενοτόεπα‹ σπα 
]π πε , πο” π' Ιϋτνόπγειόπ π' Γο8οΙγππΙε ε2επιόΙγε Θε π' Μ 
ΜΜ ρα·πεΙα εἰΒετε πω» “εποε πά1οτεέπππ παγοπτεεεόπ, όπ 
Ιώπγ8 «πωπω ποἔγ πωππ ιι€γππ ει' τϋιπΙϋοππα‹ οι·δεοπ 
α1ϋΙνο όε ΜΙ ὁτἰπνο ΜΗ Ιοππἰαπππτεἱπ ραὶἱ€ πο” επ Μπαγ 
τ6Ι παπι! επ α ΙΜΙΜεεύΙε Ιένοππτπἰ,τπἱπαε εεΒαΙεΙπιώνοΙ νπἔγ 
ιππιπέτ Ιπε2πΜπίτπωπέ, και" ρα!π; ει' ΐοπγίω ρα·ποΒ εἰποτέτ 
πποεπάτοΙππ8πά. Ππγεπππόττ π' ΐο€Ιγοτ πιἰπὸ_ῇέττ Μπι-ε ΙΜτίπό 
εε ιιτέπ εΖεπιόΙΥΒαἱ νἱιεἔάΙπτ Μέ ΜΗ ναπἰ, Θε Μ ιπὶ παπ Μ 
ΙάΙΦπτπόΚ,ππἰνα νπεγ ααα ανεπεϊπό, νει€γ ιππεύτ τϋππΙϋοπό 
Μ! Βἱεππϋεὰίτππτπεἰ, ιπἱπ‹Ι πιω π1εΜπι ιπεεϊοεπιππἱ. Ημιαπ 
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ποπ οΜπΧΙ ωπιιππ ΙώεΒΒΒεπἰε 8201°€8ΙΙΠΒ88Π νἰ8γέππἱ "Απτ 
εα58, ποεγεοπΙιἰ ποΜο πο οΒγ οε2Βϋπ πιο εποΙεύ!ϋπεεοπ, ιπεΙγ 
Με! πι;" ιέΙοτόπε!κ.άι·Ιππωπ, νεπγ @πάω τοτοεπεπ ΜΒΜ 
πο2πέ , εε Ιππάοεο$ πο πό]οπι, ιπεΙΙγπόΙ ίοπ;νπ Βἱιπέϋ π1ΘεοεοΙ 
ππεεπ, 'ε ει' ΐοπγπϋ νΕιεεώΙπωτ Θε πο” εἰποτοΗοππό τοποεεο. 
Πἔγππὶπποπ ότΒ8Ι;ἱΚ π: 58, πο” πεε26Ιποιόετ ει' ι·ειπΙπι! επω 
ΜΜΕ ιπάεπει!ι ιπεΒοπΒιπἱπἰ πεκπ πω, πιἰπτ π' Μ νοΙο ν·αΜτπεΠπ 
έπετΙππ θετνεπϋ8$ο86εποπ νππγοπ,,6ε πππει!ε ἰε οπελ ν:1Μ:ποΙΙγ 
ιπππω επωιέΙΥπε!ε ]εΙσπΈό8εΞποπ, 65 οΠγ π·γεΙνεπ, πιοΙΙ·πε!; 
π'ῇοΙοπΙόνδ `Ιιπϋ6εάἔὶ επιππόΙγ έπη νπΙπιπἱπτ τοπεἱΙ›Μ σε π, 
ποεγ π' ΐοεΙγω πεπιτκήπεπιπ ειἱπ ΑΙΜ Μ παπι ΜΗ! π' Μπι; 
ιΜωπ ποοεάωπἱ, Ιιἰνόνε, Μ οΗγ ΒοτεἔεόἔΒο οεπόΙ:, τπο!Ι1_γω 
π' τ6πι!ϋοπποπ τποεστνοεοΙπἱ ΙοποιοιΙοπ, όε πω πωπω ίε π' 
86τν6πγειέπποπ πϋτοΙοεπόεέπεπ @πιο π' ΐοεοΙπποπ «πωπω 
,Με Μνϋπ Βι·Μοτο ὶτἀπϊ ωῶὶτέπγοε τεπάο16επΙσπ ΜΜΜ. -- 
4) Α' τϋι·νόπγεπόπποΙα ποπάοεποάπἱ ΙιεΙΙ: πο" π' 1ϋπι!ϋοπ π; 
Μπιιωιω νει,‹;γ π' Γοπο!γπεΙτ στΙώΙοεϊ ππἔγοΙσπ ιπε8τοπιΙέεάτπ 
πΙππΙππειΚοεεάποτ.πο "ΜΜΜ ·Ιπποπ ίοΙγ: πο” 16πππΚειτ πό 
επεππόΙγεΙεπεΙ 'ε ύ]οποπΔΒύπΒενόποτ πποπτϋμϋπ €οποεπΕενόπ 
ΜΙ ο” τϋιπΕ6οιπε :ΔΗΜ εοπει εαπ ωι. νόμο - ό) ΜἰνεΙ 
πο” π' ιπωιωπει, πιιπ·πεεΜ16 ΜΗ:: από” οειιράπι παπα Μππ 
ποΙγ6ποπ Μπιτ ·ΦεΙ‹ἱιΒεπἰ, π' τϋπνόπγειέπποΙε ΙεϋτοΙοεπόεο Μ" 
εοπάοεππ ϋἔγπΙπἱ: ποεπ π' τϋπιΙϋοπ εαπ όπϋΙε1ύπα:Ιτ πιω, 
εαπ ροόΞ8 ει' €ϋτνύπγειόπ ροτοεπΙ6ἰππΚ τοε£εό8ε, Με? Μ 
εγετΙοπ πω”, έΗειΙ πϋπποπτεεεεΞ :κι νά1]6Ιι. 

Α' ροΙΒΜ εππππάεπἔ ποπ εότεΙπιοὶποΙ‹ πιοεοΙ-διόεέπε, 
ιποΙΙγεΙε ει' Φοϊοπατέε έε τϋιπΙϋοπΙ1οπ τπΝέε πω ,επϋΙειπΙππἰ 
εποΜεΙε, ιθωοι›ι› Μιπππι εποΙππ-Π πι, Μι π' πωύπω, π' Με· 
ω, Γο!οττ ο1Ιγ τεπόποεπεάοπ ]εἔγπὁΙ‹πγνοΙιετ πεπετπἱ Μό 
ΙοΙοπΒε$ποΙ‹, πιοΙΙγο!ώδΙ ε'ίοΙεδπϋ πειτπΙοιπ πιὶπἀοἔγἰΚ $ο80!γ·· 
ΜΒ πανω, 6Ιαποτέι, ροΙἔέπἱ ά11προηάκ, ·οεύεπε6εοε -νειπγ ω· 
$ο8οε Μέι, 'ε 16ιπΙϋοιόπεΙα οΜΙ, πιἱπιππϋε6ε6Μ, «Μ ,μπω ω· 
Μπεπεπ. 

118. _5'.«1° :ϋπι!6οπϋΖά υπεπο!ευέεποπ :Μέπροσωπ 
8580'8ί. 

Α' ιϋιπΙϋοπὸΙὶ πποποπνό8ποπ €ότνάπγ820τϋ πεποποἰ τί 
πϋνστΙω2δΚ: 

Η Αι ἰμπειἱἔοε νόάιεΙειπ, πει τ. ἱ. ει' ΐοεσΙγ $$0ιΙΙ Μι: 
ν6πγειό!ε «παπι , ιποΙΙΥπεπ τόππΙ6οιόποπ ποναει, :πτ0ετπ"Μ_ια 
να” απ, πιοπςγ ροΙἔάτἰ ιΠΙπρσήάτπ Μπα ιϋπι1ϋΜ6ΜΙ.Μ Π· 



ν. Π!. Α' Βοϊοποτ6ει·ο! 66 !36!!!!602Γ67θιθΞΓ6!. Π!! 
εγοπ ιπ6π!ν6, να" ω, πο” ΒθΓθ8'Βω88 8!ό€θέ8'88 ο!ε π6!!π!! 
ιοπεπι. Πει ει' Γοεο!γπο!‹ !88ΖΒέΒ'08 οπο!! π' οπο ιπ6!!6 Μήπ 
26!ο6 π6πι ν6ππ6, ει' Ε!τε!!γ! ε26!π16π !ε επει!πιε!οπ Γο!γοπιοι! 
ΜΒΜ. Χ 

2) Α' Β62666!!ί86ε (!ἱ‹!6ἱπεεοτἰε οοπε!!!π!!ο), πια! ]ύ!!θ 
πο! ποπ οπού! , ποἔγ π, οϋπτ6νοποπ !ιο86!6εε686τ, π:: πωπ 
επο!επ6π , π' !τ6Ζ6ε π6ιπ το!!εεί!!16!! , ει' Β626586επ6π είι!γοε!› 
!!ππ!6!!6!ώ6π ει' ί6πγίΕ6 !€οιε6ἔ 5Ζθ!!θ!Τ!θ ε26τ!ι1τ !16!γ6 π6ιπ 
“ΠΙΟ” οι! ιπἱπὰειοπε!!!ει! εεπτππποιππ !1θ!Υθ8 Με εοτπ 6!!6πι!, 
πο” ο56!!6!γ Μ!πΕ8!!.0Μ30π επ Γοπο!γ !!θΖθ88θε ππ6!!6!! ο!!γ 
6ε6!6!‹!›6π επποειι!οπ π6 ποο86τωεε6!ε, πιἱι!Βιι !ιοΓο8π!ε!επ υμε 
ά!1! ποπ 8263!! τοτ86πτ, ιπἱν6! ε26ιπ6!γ6, ρο!εέτἱ 6!!ειρο!!ε, νο” 
6ττ6!!6 ει' 86τν6πγε26!ε ο!6!! ἱειπ6τ6!!6π νο!τ. 86! οι ο!!γ 050 
!‹6!γ !π!π86ττοποεπ , πι6!!γ6!‹ οεπρέπ ρ6ππο6!! Μ1π86τ6ετ νοπ 
απο!! πιοεο!ι παω, ει' Γο!π!γοτ μια!!! Ζά!088(Μ8 ιπο!!6ττ ἰε 
ε2ο!›π‹!οπ πω! Βοοει!!οπἰ. 

δ) Α' ειο!ππ! πι6π6!ἱ !6ν6! (!!!6τπε εο!νἰ οοπάπο!πε); 
ιπε!!γ6π ο!!γ πω! ριπ·πποεοτ 6τ!ϋπ!‹ , πι6!!γ Με! !`6_ῇ6‹!6! 
πιππ!ι *Ό νπ!ππι6!!γ Γοεο!Υπο!; ιπ686π86ι!!, ποεγ ιππ86! επει!ππ! 
!!!!ιοπ ν666!ιπ62πεεε6. - Ε26π ροτοποετό! :Η 1?2?›-ι!ἰ!ιἱ 16”. 
113-ι!!!ι 68οιππι απ! τ6πά6!! : πο” οεπ!‹ πε Με!!! !οτν6πγε26!! 
ι6161σω Μ!! !ιοι·ϋ!_ιπ6πγ68 !ιι‹!ύεἰτέε ιπο!!6!! Μππωωπ Μ. - 
Α' τοι·ν6πγ686π πγει·: !!!γ Ι6ν6!π6!‹ Γοπ!οεε6Β·π ειο!πιπ 6!! , 
πο” πω!!! ΒΙ'θ]ύνθ! ει' “πιω ε26πι6!γ ιππ8είτ ρ6τ6!16π ειπ 
Ιπω! !έ!1οπ ν666!ιπ6ι!16!!, 68 ει' ΡΘ!'Τ!θ!ί ν686π6!6ὶἔ, να” ΙΟΒ 
ε!6!›!› ποπ !66πο!ι. !6Γο!γ!ε!!ε, πι6!!γτε π6ιο!ε!π π' ειπ!πι‹! πι6 
π6!.ἱ !ε68γ6!6ιπ ε2οτίτνπ νο!!, ε!πίτπο! ειο!ππ!οπ πω!!! 65 πει! 
πω, ι'ι8·γ !ιοπγ οι ιν2εωειπ ιο”. 10-ά!π 6πο2ει!άπο!ε τ6πό6 
!6τ6 ΗΘΗ!!! Με! 0Ζόε'έ:Ι'85 !ιο!ε!ιππε!εο66επεπ Μ1πτ6!666 Με!! 
ε6π!ππ6!‹ Μποτεο!π!, ό8 επεπει!ε6€616! ιπ6ε!'οε2πιπ! π6ιπ επει 
!ππ!; οεπ!ι πο”, ει' ιπἰπ! οπ!ι6πγ! 6τ!!ιο!6 , π' ε2π!›π‹! πωπω! 
!6ν6Ι !”6!86!6!6ὶπ6!‹ , πι6!!γ6!‹ π' ϊ6_ῇ6‹!6!6π›π6!ι ειππο‹! επειτα!!! 
ποπ Μποστ !ιπ!οποΓ6!6!ι !6!!6!π6!ι, θΙ880! τοπγοπ, 68 πεπππἱ 
ο!!γ Μ!π!ο!!6! ὐ]ο!οἔ; 6! π6 !ιονεεεοπ , ιπε!!γ Με!! Σϋι·ν6πγ6 
ἱπ!‹ ει6τ!πτ !›6!οἔο!!ιπεε6!‹. Πο” ει' εποπσ!οπ !606! ]6!616πι6 
πγ62 π' ιίθΒ'γθ!θ!!!-!θνέ!!30!! ππο!ο!! !1!!π!6!!6π ω! π' @εποε 
ε26ιπ6!γπ6π ε6ππιπἱπ6ιιπ! ιπε!ε π!‹6τ ΜΒΜ ΜΗ!! π!όο!› Μπόνο 
ω!! Βί!π$6!!6ι·6 !‹!!οτ!οεπ!6πὶ πω! !θ!!θί, 2· ιοι·ν6πγιππεγειτέ 
ι68πε!κ ί6ππ (θ. 5.) 6!66ι!ο!! ειπο6!γο! πἱιοπγ!!φῇ6!ι Μ). 

4) Α' πιεπ666!πι6!γτ6 !”πτέε (ρ6τΓιις!πιπ ω! !οοο 88Υ!!). 
Πο!ι!ειπ πππ66π ο!!ειτοε !!θΙΥθΙΣ , τ. ἱ. τ6ιπρ!οππο!‹ , !‹ο!οε!οτο!‹, 
ΡΘΡ!!!!!10!!, !ε!!οΙι!!α, 'ε !ώι·πέιπ!ε ιπεπ666!!!16!γί=! επο!86!το!ε, 1 . 
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πιίεΙοπ μ;=17?6-ἀἱΙ‹ἱ ἀοοεπιΒοτ 5-Ιώπι ΜΗ ἰπΕ6ιΔὁΙεν6Ι άπτο 
πω!όΚΠεΙβτοΙτ _ϊότότοπιόπιγόι ε8γοάΙΙΙ οΠγ Μτεειτότη «ΨΩΜ 
ιπΙιι·ιι ειοι·ίιοπω, πιοΙΙγεΙιΒοπ επεπιεόμΚ Ι‹ἰεεοΙεΔΙτωιιειΙ‹, να” 
ει οΙΜΜ 8ΖθΙΠ86Β' ΙετΕεπἱΚ Μα). - Α' ιιιεηωΙ6ΒΙιεΙγτε ΐιιΜε 
ΜΒ εἱΚοτο ΜΜΜ άΙΙ: Μ” ιι° ΜΙυπενδ, Μ ΒίΙππε18ο ει' :πεπιε 
ἀὐΙιΙπεΙγ 36Μοιπόηγε :ΗΜ Μνόνε πἱιιοεοπ , ΜΜΜ ε' τϋωΙ6ο2 
ΝΠ 68 ΓοιηίΒό Μ1τιτοιόεώΙ τπε8ιπεποΜΙΙ. ΕΙΙοηΒεπ ε' Ιτἱνοὶ! 
ΒϋπτειιοΒΒοπ ε' ικιειω66ΜιοΙγτε ίιιτέεπιειΙκ εοπιπιἰ ΙοεΙκἱεοΒΙ› εἰ 
Ιποτε εἱποεοπ Μ"”). - Ακου ΜτάεΞεπεΙε εΙΜΙόεε: νεΙΙῇοπ α' 
ιποπεά6ΒΙιεΙγω ΜΜΜ επωτι6ΙγποΙε Μϊπωττο Μ ΙόΒ·γοιμο π' 
πιοποόόΜιοΙγ 36$61ειτιόπγο @Η νόνι-ι , να” Μπι? πιἰπά π' 
ροΙεέι·ἰ Μιτεαεάἔ τοι·ιηόε:ετἱ πότνέπγόιιο!ε τιιΙρἰἔεεεέἔυἱ , πιἱπά 
ροἀἰ€ απ' Γεππ ύτἀοΙεΙο€ϋ Κε1τ;γεΙπιεε ΞπιτόΖδ ΙονόΙποΙκ τεπάοΙόεο 
εεετΙππ ει' ίοτιγί:ϋ ι6ι·νόηγ526Κοτ ἱΙΙοτἰ , 65 ει: εἔγΜιἰ Ι'όι·ΠοΚ, 
τιιἰΙπεΙγεεΕ ει'Ωότνόηγε26Κ ΜΜΜ πιοεΚύτωποΚ, ΒΜεΙεεεΙε τϋ886Μ 
ει' Βϋπτενδτ ΜΜΜ, 65 θΖθΠ ΚϋΕεΙοεεόἔτιο!ι τοΙ_ῇοεἱὺόε‹ἐΕ οἔΥΜιἱ 
οὶὅΙ]έτύἱΙιΙεπΙ εΙόΜ1 τεετιάδ ΜπέοεΚο2ύεπει!ι ειἱτιο Με” Μπι 
ΙιἐεΙεΙτεΙΙιετἰΒ. ΑΖοιιΜπ Με ει' Ι1ϋπιονϋ ει' ειστιτο8·ΥΜ2ΒόΙ ]ύ 
εεει·6νοΙ Ιιἰ_ῇϋπιιὶ παπι εκει·πε, ει' ΙιεΙγιιεΙ‹ ε2επτεύεο π! Μνάπ 
ῇα: Με!! ωικιειΙτ ΒἰΙιύΖειΜεε, ε' ιιιειιπιγἱτο ΙεΙιεΕεύεοε, Π88'Υ 
Μι·πιπ ό! Βο1τύπΒο:τεΜε ΜΗΚΗ! σε2ΜπϋΙτεεε6Κ. ΒΙιἰΗιοΙιιἰ 
ρεὰἱἔ να” εΙ82ϋΜεΒπἰ α: εΗΜΜιοι ΜΜΜ Ι1ϋπι€ονόΕ, ΐε]εάεΙ 
ΜΜΕ Ιι-:ἔεὐΙγοεϋ ηεΙιοιτοΙόεόπεΙκ Μ1ητοτύεο Μεικτ, ΗΙειΙιηκε, 68 
π' ν!Ιέω τϋτν6ηγε26Ι«εΚποΚ ειοτοε ΙκόιοΙοεεόεόν6 νε8·γοπ κάνε : 
Ιιο8·γ οι οΙΙγ οΒγΙιεἱΖἱ τετιωκω, ΜΒ οΙΙσπΚωδτ $εππόποΙε, οι 
οΙει6ΜοτοΕΕ Βϋπτονό :ΗΜ οΙωιοΠ Κάτπει!κ πποἔτἐτἰ_τέεὲτο 520··· 
τ·ίΜΙα, 68 οἔγεπετεππἱτιἀ Βϋιπω16Μιοι "ω" ρέπιπὺοΙἱ Βϋππο- 
τ6εΙ›ο ωεταειταΙΜε. Ι” τειιὰοΙἰ πωπω ο2οΙιοτ ει' Γεπτι έι·άεΙα!εττ 
ΒοΒγοΙπιεε ἱπτ6ιὁΙον6Ι. - Εἔγιἐϋἱτέη£ ει' πηεποάόΙ4ΜεΙγτο ίπ 
ΜεοΙ‹ πιώ ΜΡ πω· εεύε:Ιε·πι Μ]6τωΙε εεοΜσΒ6Ι. 

') Ε|δίοτάιιΙΜΚ πέ!ιέπγ ρἐΙὸέἰ :Γ τιέἀοτεἱπΚ :ΗΒΗ ΜΜΜ 8πιΒκά 
ΜΜΜ ΙονόΙποΚ ἰε. ΠΙγ @Νέα οΙδειι1 ΗιιειΕγ Ιεπ.νάπ τϋι·νέπχϋη!ει·όΙ Μ 
πιιιιι!ιέ]σι ΙΙΙ. Κ6ιηνέιιοΙε '7-ι!Ηι οιίπι6Βοη. 

") Α' ειιιΒΜηιεπεΗ ΜνέΙιεέΒο!ιηΑΚ, ει Μ ειόΒετι ΐοι·86 0ϋι·νέιη 
ειέ|«Μτοπ ω, ωεΞε ΗΜ: :Με Γει_ῇ8ὲὶΚ ἰε νεπιπιΙι, ρέΜάιΞΙ :ποπ επιΜιόπιιε 
ΜΗ Κἱνέἰιεεἱε , π1εΙ!γπε!ε ρυὶιεει Με” ει: οτειέ8€γϋΙέετο οωΦεεετηΙο1τ 
Μιι·οΙε 65 ι·επάε!ι έΙΙοπειΙ‹, πω· ει' ππε!!γεΙι, Μιέπ!ιικιΙ‹ !εϋηεινε πιεἔΜ 
νέπνέπ, κοτνἰπ Μέηεἱε θ-όΠι Μ". 4'7-άΗμ Π. ΠΙάειΙό Ι-εδ τϋι·ν. 83-άΠε, 
όε οι Ι528-ιΠΜ Μ”. 3-ιὶΗι έΒειωιιέπει!ι πιηύεέ8ει ειετἱιπ π' ρέι·τϋιδ!αποΒ 
ιιἀωπΕ ειοΜΜε. - Ι·ΙοΕγ ει' ειεΜἀιηοπε£ἰ ΙονοΙε!αποΒ ειοπ ιπο!εό ϊει_ῇτέ_ῇιἰτ 
εε ΜΙ!ωεόΚ ιπιε8εἐττειιἰ, πιἰπ‹Ι ει' Β6ιΙιΞιε!εικέεπεΚ σιοιιτεέ8ο, πιΕηά ρεαϋΒ 
αἔρρΪ€έτἱ τέτεεεάειιειΚ πιἱιιά _ήεΙοπι πιω! ῇϋνετιτΙΒ @και 65 ΒσΙάο8εέ;;ει Μ ν Με. 
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"ἡ Α' ιιισιιετ!όΚ!ιο!γο!ι ο8γιΚ Με !ένέιι ει' Ιι!!ιιωνδ νιιεει!!ιιι όε 
με: ε!!ϋι·!έεόιιοΚ , 6ιιΚέιιχτ έι·Ι!ιο!!! ι !ιοΒγ ει' ιιιειιει!όΚ!ιε!γεΚ !'ε!ά!!!!έειἰ 
ΜΚ, ιιιο8ειοι·ί!έεέιιιιΚ , έε !ιιι ιι' ρο!ἔέι·! τέι·ειιεέειιειΚ !ιόι)εινει ι18·γ Κινεΐιι· 
ιιά, ε!1ϋι!όεόιιεΚ)ομι ι·ιι!όει!)<ιοε Γο!εόΒι )οΒ !ό€γειι , Κϋνο!Κειὁ!ε€ Μ" 
ιιιοΚι·ιιιΚ νέ!ειιιέιιγόΚ ιιιοΒ παπι έ!! ., ΜΚ επειι _!οΒοτ έε ιειιιεέ8οτ ιι: ηη 
!ιέιι !ιιιιιι!οιιιιιιι!ε , ν!!έΒι !ιιιτε!οιιι !ιο!εοΒγειόεε ιιέ!Κϋ! Κ: !ιι!ιι)‹!οιιιι_ῇ6!‹. 
!·ΗιιέιιΚ!ιιιιι Κϋ!ϋιιϋεειι ε:ιειι _ιο8 ει: 1'715-ε!!Κ! 1ϋι·νέιιγ 48-ό!Κ έΒιιιιιτιίιιιιΚ 
!ιιιιι1εείειι ε2ει!ιιτ ιι' ΜΜΜ! !ε!εόΒε! Με!! , 'ει ει: 1'723-ι!!Μ 113·ι!!Κ , όε 
1'765-ι!!Κι 'ΣΤ-ΜΚ 16ι·νόιιγιίΒιιιιιιιιιιιΚ, ιιιο!!γοΚ πιο” ωοιε!ειιε!ι Μάο!Βο 
ιι1:ιί1., ιιιο!!γοΚ!ιειι ιι' ιιιειισάόΚ!ιο!γ ότιι!ιιιίι! ειο!εέι!)οιι , π' !‹ἱι·έ!γι !ιε!γ 
Μι·1ό-τειιέωι·ιι !ιίιω!!ι, 'ε σπιτι ιιιιιιιΚέιιιιΚ ιιιεενιιεεά!άειίτ ρεα!ι€ ει: οι· 
ειέ"γϋ!έει·ο ιι!ιιείΕοτιά!ε , οεγό!ιι·ε ιιειιι ιιιιιιιιιιιιι!‹ , ιιιιιιιεειιι Μ” :ιι 
1'792-ι!!Μ 1ϋι·ν. 12-τ!!Κ έἔΗἱἱἱ!έ!!θ!( έι·2ο!ιιιέ!ιει Κέρεετ ειειι !'ε]οι!ο!ιιι! 
)ο8· ἔγιιΚοι!άειι ιιιότ!)ιἰιιιιΚ ι·οιιτ!!ιεειετ!όεό!ιο οι οι·ειέ8·εγιι!έε ισ !ιεειό!!ιιιτ. 

'^***) Α' 1οιιιι έι·α!ε!ι!εττ ΚεΠε!ιιιοε ιιι1έιδ!ενό! ε* !ώνε1!ιοιό Μικ 
ων!!Κοι οειιΜει Μ ει' ιιιοιιετ!άΚ!ιε!γ )όιέτειπέιιγό!ιδ!: 1) Αι Μαι! !'ε!εόε 
εόι·1διτ , έε ει' ριίιπιιτδΚετ. - 2) Α' ειειιωΚ Κάι·οιιι!όι!. - θ) Αι ειιι!ιει·ι 
!”ε!εέΒ ιιέιιδιτ. -- έ!) Α' ιιιέιι!ειέιιι!ό!ιωι Πι!Κοεο!ιιιτ. - 5) Α' ειοιιτει;γ 
Μπιτ να” $ειιιετϋι ειιι!ιοι·ϋ!έεω! ίοι·Νπτε16!ιει. - θ) Α' !!!Κοε 8γι!!ιοεο 
ΚΜ, ιιΚάι· 6ιιιιιιι€οΚ ιιΚέι· "Με Μπι! εειΚϋιό!!έΚ ει' εγἰ!!εοεεέἔοι, ε!!! ΜΒΜ 
σε:ιΚ !ιίιιιιέι·ειι!ι νο!ιιιΚ κ. - '7) Α' ιιιέι·σ€!ιονοι·δΚοι, 'ε Κιιτ-, !”οιι·έε- 'ε τέτ 
ιιιέι·μεί!δΚετ. - 8) Α' οεεοεειιιὅ€γ!!Κο!όΚιιτ. - θ) ΑιοΚιιτ , ΜΚ ει' τότ 
νέιιγοε ε!ϋ!)έι·όΚ ριιι·ιιιιοειιιιιιιΚ ω!)εεί!ϋιι ιιιο86!!Κ, πι" ιιιε8:ο!ιοεί!!Κ. - 
10) Α' ιιιιιΒιιιτε!!!ιδΚετ , 'ε ιιιοΚιιιιΚ εεε86τ!)ε!!ιο0. - 11) Α' ι·ιι!ι!όεχι!!ιο 
εο!ειι0 έε ιι1οιιέ!!όΚιι!. - 12) Α' επιι!εέ8τϋτϋ ιο!νιι)ο!ιιι!. - 13) Αι ό)!ε!! 
επέιι!ό!”ϋ!ά-ριιει!!!ό!αιτ. - 14) Α' Κ6ιΚιιισε-ιιι!ι!ύ!αι!, νιιΒγ ε!ιι!ΚΚειει!ό 
Κα!. - 15) ΕΒγ 826178! ιιΚέι·ιιι!!ό!ε !ο!νει)οΚει1. -- 16) Α' ρέιιι!ιιιιι·ι!εί!ό 
Κε!. ···1'?) Α: έ!ροοεό!-σε!ιιά!όΚιιτ, 'ε !ι!!ε!εε !ενέ!- νιι€γ Μιιιιι!όε!ενό! 
!ιιιιιιιεί!όΚειτ. -18) Α' ἔγύ)!οειιιό!‹ιιτ 65 ιιιοΚιι!, ΜΚ ει' ΕΜ, ν!ι-έι, !ιιι)ό 
τϋι·όε , νιιΒγ ιιιέε !!!γ νΘε2ό!γεΚ Με! οΚοιοπ Κέιτ !οριίεεει! ιιιιΒγο!ι!ιίψί!α. 
-- 19) Α' ειιι2ι·ιι!ι!όΚΜ. - 20) Αι εί!ιιοΚ νέπισειι!ό!ωι!. -- 21) Α' νει 
Βγοιιριιιιιτ!όΚει!. - 22) Α' ε26Κενέιιγ Κειτοιιέ!ιιιτ. - 28) ΑιοΚ:ιτ, ΚιΚ :ιι 
Μ ε!όειίιιιι!ι!!τ !ι!!ιιιοιτοΚ Μπι" !ιο!'ο8νει !ένόιι ιϋιιι!ϋοιο!Κ!ιϋ! ιιισ8ειϋΚτεΚ. 

π.ιιουικ ΕΙΗ'ΕΙΗΞ21ΐ8. 

Α· ιιεπιίιό τϋιινιιιιιεπιιι ιιιιιιιιοΝιιΜειι6ι.. 

119. δ. Κα!ϋοπ σεϋΙεσέροε-σ α' Μπ168Μ απ α!ροι·σε 
σΙΖεπ ΙιεΙ:Μοπωσπι Ρ 

!!!!ιιι!ετι !ιί!ιι!ε!! Φέιιιγ !όνόιι, ιιιο!!γιιοΚ !έτοιόειι ει! @Με 
-!ειιιιύετε!ό!ιδ! πιιιἔύ!ι‹$! Μπι ότ!!ιο!δ 68 ει' νο!ϋιιΚ ε:!!!ιπο!! 
!ι!!ιιω!οιιεόΒιιιι!ι Με!! εειιΚιι ειιιιι !ε!ιοινόιι !ι!!ιι!ενδιιε!ι εγκ 
ιι!!ιιιιι, 6ιι!ι6ιιγ! ΐο!γ: Μ" ιιιιιιι!οιι ιι!ρει·οε ε!!ειι ει' ειοιιι6ι·ο 
Μπιτ Μ'ιιιιο1το1 !ιο!ι!ιοιηίωιιι ειι1!κεύεοε. ΕΙι!ι‹ιἔ ροι!!ε ιι:ο!‹ 
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Η!!! ΙΙ.!ίϋ!!γν. Α' ί'οπγ!!6 !ϋτν6πγ!6το!ο!ατό!. 

8261°!!!! , !!!!!το! ε' Ι!!!π!ο!!ο!!!·δ! !·68ι!π! έ!!!!!!πο8!!π τ68ιἱπ! Μ! 
!ϋπ !!!!!ϋπ 82ύ!!0!!!!18Π π!οπ‹!ο!!!!!!!, !!!!!·τπε!!: 82!!!!86ε !!!οεπιι!!!!! 
πἱ: 1) Αποπ 6!·26!!! !6πγ !6!62686πο!‹ι ν!!!ό86ε!!!, !!!ο!!γ!!!!! π' 
Ι!!!π!ο!! 6!!. - 2) Ηοεγ ποπ !6πγ!!οπ !πἱπι! ποπ !6πγοε! ]ο 
εγώ: '8 !!ο!!6!εο!ι ίο!!π!ε!!ω!!π!!!!, !πο!!γο!! Μπι! !!!!!!ε!πο8!!π ει' 
Βϋπ!ο!!πο!‹, π!ἱπ‹! π6ν82ο!!π! ει' !‹6!·‹!68!›οπ !'οτε6 !!!!π!ο!!πο!! 
!86ρπο!6!!ο2 !ποε!!!ν!!π!!!!πε!!!. - δ) Ηοεγ οι π!ρο!·ο8 ποπ 
!!!!π!ο!!πο!! π!" !!!πο!! ν!!εγ ν6!!!ο8 ο82!!ϋι!!! ν!!εγ 8οε6!6 
8ι!!!›!!‹! ω!!! !6εγοπ. - Απ !!!πο!!86ε !!ο!!!ποπγ!!!!8!!!!οι, π!! ε' 
π!οε8Ζοεο!! Εοπγί!ό !ϋ!·ν6πγ ε' ρο!ε!!!! ΜΓ86Ι56!ε' !ΒΙ'ΙΠἐ5Ζθ!όΠ 
!ποε!!π οεγοπο8οπ !!!ε!ρ!!! , 68 π' 86!!6 !ο!!πο!! Γοε!!πο!!!!ν!!!! 
ϋ882ο!!ϋ!!ο!68ο 52!!!(8όεθ8 68 !!!!π!!6π @ποπ 682826! Μ!!! 520· 
π!6!γ Μ!!! Βο!!!!!!ε!τό , οεγ6!! 8ο!!!π!! 8ο!π !!!ν!!π!!!!!!!: !π!πτ οπο 
πε!!! !ποε!πι!!!!!688, !!οεγ ε!° !!!!π!ον!! ]62!!π ο!π!6νο! Ντ; ο!!οπ 
ποπ π!! Δ' πιοε82οεο!! !ϋτν6πγ ν!!!!!!πο!!γ !!ϋτϋ!!π6πγοπ 6ρ!!!, 
68 π' το!! 68 πω!!! ίοε!!πε!!!!! πω! !6ν6 οεγ!!ο!!ϋ!!ο168 πω· 
πο!π 82!!!!86εο8, Με!! ρ6τ!!ε σα!!! π!6!γοΒ!! !!ο!!!!!!8ι!, Με!" 
!!!!!6πό8 !8!π6!·ο!ο!!!!6! !!!8ιο8!!6ι!6 ο!!πο Μ!!! ίοΙΓοε!!!!!6: σε 
6!πο!!86εππ!! !!ο!!!εοπγί!68!! πε!εγσ!!!! !πιιπΜΕ !!!ν!!π, 68 !!!!ε 
ο82!!ϋιό!!ο!!!ο!!!! π!68!!6ροπ, Π!!!'!!88ΙΠ π!! επ ε!!ρο!·ο8 νε!εγ ε!! 
πο!!86ε!!! οεγοπο8οπ , ν!!εγ ρο!!!ε π! !!ον!!!!!!! , Με? π!!π!! π' 
!ϋ!·ν6πγ! πω!!! , !πἱπ‹! ρο!!!ε το!!6ποΚ Γοε!!πε!!!έν!!!! 6εγ!!ο!!ϋ! 
το!686! έ!!!!!τε!. Α' ν6!!το886εο! 68 π: ο8ο!ο! οεγ!πέ8!6! π' ω!! 
πο!! 8οτ!!!!6Ι , τοτπ!68πο!6!!ό!, 68 !!6!·πγ!!!!!!!έ8!!!!!6! !ο!!ο! !ποε 
Μ!!ϋ!!!!ϋποτπ!. 

420. 8. Α' |οπεί26 £ότυέπρεπέΙΩ !θ!εωωιά!πα! έ8!π6πο:έσο έ!! 
/86082!ά80ΐ. 

Ροπγ!!δ !ϋ!·ν6πγ826!!! !!ο!!!Ζοπγ!!!!8οπ πποπ ροτΙ!ο!! !6!ο!! 
6!!!!!!!, !πο!!γ Με!! π' Ι!6!·ά68!!οπ Γο!·ε6 !!!!π!ο!!πο!! !6τοι68ο 68 
!!ππ!!!‹ 8ιο!·ι!!!ο ει' !ϋ!·ν6πγ826!‹ ο!!!!! !!!Ζοπγο886 νε!εγ Μπο 
!6886 !6!ο!!!‹. 820!·Ε!!8 οιοπ ρο!·Ι!ο!! !6!ο!π6!! Τοεο!π!!!!έτ !8 Βο 
!!!Ζ0ΠΥ!!ά$Π8!ί πονοιπ!; 168 οποπ 6!!ο!οπ!!!οπ ι!° !!ο!!!ποπγ!!!!8, 
π' π!ὶπ! να” !!!ποπγο886ε!!!!π ν!!εγ !!!!!ο!686ε!!οπ έ!!! το!!ο8 
68 ποπ! !Β!]85 !›ο!!ἰ2οπγἱ!68!·!! ο82!!!! , 68 π' πο!!! !ο!!ο8 πο!!! 
Ζοπγ!!68 !8!π6! π!" Γ6! πε!! ρο!!!ε !”6!π6! πε!εΥο!!!! να” Ι!! 
8ο!!!! !ο!!ο!. -- 820!!έ5 !ον!!!!!!6 π' Ι!ο!!!ποπγ!!6 8ιοτο!! !!!!!6πΙ! 
ί6!ο86ε6!!οι !!6ρο8! π' Ι!ο!!!ποπγ!!!!8τ !πο8το!·86εο8!·ο έέΙΩ88#-· 
!ο!·86ε!ο!οπ!·ο ο82!!!π!, !πο8!ο!·86εο8πο!! πονοπνο ποπ πο!!! 
2οπγ!!!!8!, !πο!!γ π' Ι!!!π!ο!!πο!ε !οτ!π682ο!6!!!!! 68 !!ϋ!!!!!π6 
πγο!!!!!! ο!‹ο8!!ο!!68 Μ!!! , πιο8!οτ86ετοΙοππ!ο!! ρο!!!ε, !!!ο!!γ 



νι. Α' Ι'οπγ._ τϋτνόπγειέπἱ ΒοΒἱποπγἰτάετ6Ι. 166 

ΜΙεδ εεω·οπ, πἔγτπὶπ€ 65πνπΙΙοιπάε νη)! τοπιιεεπ;οΙτ, ΜΒΜ 
ειϋΙοπιΙὶΙε. 

121 . δ. ΜΙ!μοπ 6εΙαοπωάσ πωΙσπόρω πω» , πο” ει' ὐϋπ£ο£έσ 
πω: ΜΙ” Ισρροπ ? 

ΜἰνοΙποἔγ ει' πιπεέποε πειιιη:οΙΒέι·Ξ Ιπποτεεί8οΒ εΙέμόΒο8 
Με πόΙΙι11Ι πποἔεπνπτπἱ π' ροΙἔέτἰ τέτεεεέ8πε!ι όεηοεπ επετΕπΕ 
πετπ Μπα: ει' Βἱτ6ππ!‹ πω] νόνι-: ἰρπιῇποἀπὶπ ΜΗ, πο” ιπἱπ 
ιἱεπΙιοτ ππἱπόΙ πιι€γοϋπ ϋεπἱποπγἱτύΜ επετει:ε:π. Νονειιπεπο 
τίπτ ραΠ€ εππο2, Ιιο€γ π' 16τνάπγεπόπ νπΙει:πεΙΙγ ιϋτνόπγπεΙἱ 
τι-:πι!εΖοτϋ ει5Ιγοεπ, ρύΙ(Μι3Ι ΜΜΙοε, ΒΙὶπΙεΙιἐεΒ νεΙΒΜτο Μπιά 
Μεεοπ , επϋπεύεεε: πο” ει' ΒενΜΙοπ εΙΙοπ ΒϋπτοΝο €επεεεπ, 
νπἔγὶε, πιἱπτ πιοπάεπἱ εποπέιε, άεΞΗ παρ ϊόπγπέΙ νΜεοεπϋποπ 
πο Ιοεγεπ πἱιοπγἱινπ. ωπππιπ ΗΙγοπ Ι:ΠπΒετόεοπ Με! πιοΒ 
ι6ι·ΝποτΙοπ Μ2οπγοε Μι· επΗειπΜε , ιποΠγ Μιά π' ΙπιεπροΙεπ 
"πω ππόπ πέ:886€ετ επεπνωθ ετΙιϋΙοεἱ τοεει:ιεύειιΒ, "εδώ 
ω παπ ΙπποπγιιΙτ ιπππωσπ Με” πω, επ ἰ8ιιιεύε ιπεἔ πεπι 
επἔοὸὶ. Ιπποπ ι«Μππωω πω", πιίςΙοπ ει' Μ.€ι·πόεποπ !όνϋ 
πϋπτεΝποΙι νεΙόεάεπτό!, 'ε 181€- πω! εοποειεἑεϋοΙἱ 06ΜΙειοε 
8ύ€όΙ°ὅΙ ,π "ε" επετπδ]ύτδΙ νεΙεππεΙΙγ Βόιεύε ΐοπίοτοε , 
ιπὶπὸεὸἀἰΒ ει: ειΙρετεετ :ΜΜΕ Ιϋτνόπγϋε|ἰ τεπόε2ετϋ ΜΜΜ 
πω τπετεεπιππἱ ποιπ πω». Α' ιπππωι €γοπιήένα! ίετΙιεΗποπ 
ΜεοΙ1Β 'ε ιπεῳότἱτπο1ὸ να” ΜρύΦοΙΙιοΕ6 Μπι επϋΙδ πϋπτειάε 
επί νοϊόεύτ πιὶπἀεπάΙΜ , ΜΜΜ ει: εΙΙοπο παι·οιοΙ6 'ε Μα Γε 
ωιωπι› τοτποΙδ πἰἱπῇεΙι-ιπτο ϋπππε€ει πάσα εΙΙαι!πιτπ, π' ροΙἔότἰ 
τάτεπε:58πεπ ύ" πονο2οΗ ΓοΙεὸεἱ Γδ]οεύΙ16Ι (Με ειπἱπεπε), - 
ιποΙΙγπόΙ Γοεςνε ει' ροΙἔάτἱ ιάτεπεή€ , επι1ΒεόεεΙνόπ πετ τι' Βέτ 
επεππ πϋποιόΙμι, ροΙ8άτπἰπεΒ επειπόΙχεἱΙιτὁΙ όε νπεγοππὶΒτὸΙ, 
ιπεππγἱτο και ο' ΒϋποπόΙ εεϋπε68Κύροπ ιπεἔΙεἱνάπῇπ , 3οεοεειπ 
ὺοπἀοΙποιπετἰΙ‹ , - π;εποΙπϊ Μια. 

Ι22. 5. Με €ΖΖοσεοπ α' ὐοὐἰωππἐ£ιὶεπαπ τοο·Ιιο Ρ 

Πε π' ΒενΜΙ6 νει€γ ΓεΙειΙ6 ει' ΒεΒἰποπγἰτέεππΚ ωτΙιότ 
ιππεύτε νέΙΙοιΙω: ποΜε έ!! πϋΦοΙοεεόΒόΒοπ ει' ΓεΙροτεε πίνα 
ωιω ϋἔγνόπ επίππείτε ϋἰΖοπγἱ$ιπέιιγοΙωτ ειοΙεάΙΜπἱ; Μ 
ιπἰπὰπιὲΙιπΙ τι' ΐεΙππό Η:ππει!τειάπει , νπΙππιἰπτ ει!ιΙ;οι· ἱε, πα ιππ 
8ιέτ ΒοΒἰ2οπιγἱ€άετει παπι ΜΜεπτο: οι' Ν3τνόπγε26Ιε ιππειι (38 
Μ1Ιϋπόεοπ ΜΜΕ ΐεΙρετοε πεγνέπε πἰνπιπΙέπέΙ ἴοἔνε Ιπτ8οιἱΚ 
ΒἱΖοπγΞτιπάπγοΒτὐΙ ε2οτἔοπἀοεΙ<ιο‹!πἱ, ει' πωτπροΙεπτοΙε ]ο 
8πἰπππΙ‹ ΙΜοτειέι8π, ιποΙΙχετ π' πϋιππτειΙοιπ ίεπτειττειπἰ Μπο 



186 Π. Κϋιιγν. Α' Ι'οιιγιιό τϋι·ν6ιιγΙ:6ιεΙοικι·όΙ. 

Με , ει” Μνέιινέιι, ιιο€γ 8' ΙιύιιτοτιοΙκ ΙιϋιιιοΗοιιϋΙ πι: Μοτοσι 
3ιιιιειΙ«ι. 

Ι.28. _$`. Δ' 6οϋποτιμέιό .πετώ Ισι2Ιϋπύ|έ!οσέρο. 

Α' ΐοιηίιδ ΙϋτνώιιγεΖόΙιἱ ΒεΙιἱ2οιιγἱτ6 ε2οτε-:!ι ι·οιιόε2ετϋ 
@το Θε τοιιόΙιινϋΙιοΙιτε οε2ΙειιιειΕ. Α' ι·ειιάε2ετϋο!ι Μπι! επί 
ιιιίτιιιιιιιιΙι ει' ι·ειΙιιιιιΙι νειΙΙάετότοΙο, ει' τιιιιιινειΙΙιέεοΙα , σέε ει' ΜΜ 
ιοιιιιοΙ‹ ἔγειιιιῇοΙεἱ. ΒοιιάΙιινϋΙι ΙιεΙιι2οιιγι16 εωτι1ιιΚ πω, ιιιἱ 
ιιοΙιιιιέιιε ιιοιιι οεειΙι σε ΙειοιιιιοΙε Ιιει]άειτι άινιιιοποιτ ΠΠιοε 
ιιειωθι, Γιειιιοιιι ει' ιιι‹-Ξἔ ιιειιι @οτι τόμιι ΙιοΙοΗιοιι νοΙ8 Μιιεό 
νιιΙΙιιτέεοΙκ ἰε ιιιειι· ειοΙιειειι6Ι Μ]6ττοΙι, σεγοιΙειι εἔγ νεων", 
ει' ϋεπίτό οεΙιϋ. 

Βιειι ΙιοΒιιοιιγιτ6 εεει·οΙι ΙεϋιδΙ ει' ὸοΙοἔ τοι·ιιιόειοΜ, - 
ιιιοΙΙγΙιδΙ , ιιειιι Ι6νόιι ιι·οιτ $6ι·νόιιγϋιιΙι, ιιιοΙΙγ ει' Γειιγίώ Κιτ 
ν6ιιγε26Μ Ιιοιιἱιοιιγἱτό ε2οι·οΙιιιεΙ: ΚεΙΙ6Κειτ Θε ει·ο]όι ιιιοΒιιιι 
Μι·οιιιει, ιιιιιιεΙοιι ο' Μι·ΒγΙιεΙι εειιΙιάΙγοΙιιιτ ιιιε·ι·ίτοιιι Ιιόιιγειο 
ι·ι1Ιι1ιιΙε - Μιιιιινε, σ€γοιΙϋΙ οεειΙι π' ι·ιιιιιιιιΙε νιιΙΙόεϊότοΙο , ι-ιε 
ει' τειιιιινειΙΙοιιιέεοΙκ Ιιιι·ιιιπιιει!ι τοΙ]οεειι ΙιεΙιιιοιιγια'ι ι-:ι·δνεΙ. 

.Ι6ΙΙοιιοτ Με οιοΙιιιεΙι ε€γἱΙιε ο8·γαΙϋΙ ἰε τοΙ]οε Νεο 
ιιγοεεάεο€ εεϋΙΙιετ, ιιιινοΙΙιοι;γ ιιιιιιιΜΜΙιεΙ ει' Γειιγίιδ @γώ 
Ιιειι, ιιιεΙΙγεΜιειι εε οιιιΙιοι·ιιοΙτ όΙεΙο «θε τιι8]ειιιιαΙι έρειέθε ιο 
ι·ο8· ιειιιι, εειτιιιιἱιιειιιι1 νιΒγειιειιοτ έε εεοι·8·ειΙιιιιιι ίεΙοε!εμειιεΚ 
τιιτΕειιιἱ Μπι ΙοιιοΕ: ει' 16ι·νόιηε26ΒιιεΙι Μπάση Μιο1ιωι6 πιό 
Μπι ιρει·Βοάιιια !ιοΙΙ, Πο”, Μ Ιειιο$εύμε, ιιιιιιιΙ ιι° ΜΜΕ Μη 
τοΜέιιοΙι ΒενιιΙΙάεέι·ιι νε€γο , ιιιιιιιΙ ρθω τειιύνειΙΜεοΒ ΜΒΜ ιε 
ΦεΙ]εε ιιιεεωδιόόόετ επει·οπειι. 

- 124. 5. Α, ΜΜΜ £αΙα]άσιι υαΙΖάσσόιοΙέι·ϋΙ. 

Α' ι·ειΒιιεΙι ἱυΪει]ἀ0Π νιιΙΙόετότειέιι (οοιιι'οεειο τοι ρι·ορι·ιει) 
ει' ι·ιιΙιι1ειΙα οΙΙγ ιηιΙιιιΚο2έειΗ ει·ι1ϋΙ«ι, ιιιοΙΙγοΙ εΙἱειιιοτἱ, Μ” 
ει' ΒόιόόεΙιοιι Γοι·εύ Μιπειτοτ Β Μινοπο ο!. ΚΜ'6Ιο Ιοιιοι ρε: 
Μι; ει' ι·ειΙιιιειΚ ιιιΙα]άοιι νειΙΙάειόιοΙο: τϋτνύιιγεεὸΙιἱ, εθε Μι· 
νέιιγεεό!ιοιι Μν11Π . τι' ιιιιιιτ ι. ι. Ιιίιιιιοπέ:0 πω· ΙιινωειΙειιΚΙιιιιι 
σΙ]έι·6 Ντόι επειιι6ΙγοΒιιοΙι Ιιόι·άόεειΒιε, να” ρθω ο8γι€ιι 
Μιιτ- νιιΙΙο0ιιι Με. - ε 

Μέι· Ιιοἔγιι' τιιιιιιιι!ι ΙιιΙσιάοιι νιιΙΙάετόιεΙο ειςγεάι1Ι, να” 
ιε Μιιιι'ι!ιι2οιηεέ8 Ιιοιιιιιέι·ιιΙέεα ιιόΙΙ(ϋΙ, ἰειιιόι ει' ὸοΙο8 Μι· 
ιιιόεεοΕό1ιΒΙ ιιιιι€άιι6Ι 6ι·ιΙιετΒΙε8, κεΙ]οε ΙιοΙΜοιιγΝέεύΙ νότει 
ΙιεεεέΚ, ε' ΒϋνετΚωδ !ιοΙΙόΙιεΙι εεϋΙιεόἔοεεΙι: 

1) Ηοἔγ ει' ι·ειΙι νειΙΙοιιισιεάτ ιι52ιιιι οΙιιιόνεΙ, ϋιιΙιόιηιε 



νι. πω. Α'ι"οπγ. $ϋτνάπγει6Μ ΒοΒΞποπγΜει·ύΙ ων· 
ποπ, 'ε πιἰπὰεπ ΜπγεεεΝΦόε πόΙΙιϋΙ, 68 οΙΙ:6ΜΜΕ απειταΜΙ 
ωιω Ιε3εγοπ. 
) 2) Πο" π' νεΙΙιπό Ι›ἰτ6 π' νεΙΙοιπέε ΙιἰεειΒϋιΙὲεόΒεπ 
ει18ει]ό πω! ΙιεΙοροπέε ΙώττΙόεοΚΚο! , οεπΙέττὶ ΙιἱτοἔεΕόεεοΙ, 
νοτόεεεΙ , ΒϋπτοιόεΙάεγἱτέε , πι” ΒϋπτοτΙετιεύε ἰ€6τε!ἐνεΙ, 
'ε ιπέε ἰΠγοπ Με2ο8 νπΙΙει€6 επετεπΙιεΙ πο ΗΕ Ιοεγοπ. 

Β) Πο" π' νειΙΙόε168οΙ πωσ , νΞΙά€οε , όε Μιοπγοε 
ιπἱπὰοπὶιόρ πιοεπιπάτοιο1τ πύπωατϋΙ “Μό Ι6€γοπ, π' πω 
ΜΜΜ, ποιπέΙγοε , νει" έτειΙάποε νπΙΙοπιάε Ιπποιιγοεεά8οτ παπι 
επϋΙΙ1ε$νόπ. ` , 

4] Ηοεγ π' ω) νπΙΙπε-ιότοΙόποι εεπππιἱποπιπ ιπεἔεποτἰ 
ΜΝ να” ΙαποΒάετ πε πι€πε2εποπ. ΙΙΙγεπ Ιεἱίοεέε νοΙπαρύΙπππΙ, 
πει π' Μ» πποενεΙΙππά ιιεγειπ π' ε2επιέτο Μη) οιπποτϋΙόετ, 
πεποπι εἔγειετεπιἱπά επ :ΜΜΜ , πο” πι! επϋΒεύεοε ϋπνό 
άεΙοιππόΙ ωιω. - Πει π' πώ νιιΙΜετύωΙ6ποι ιποεε2οτἱϊόετ νει8γ 
ΜΓοπέει τπ€πεπ: π' ΜτόπειΙ‹ ΗεπόΒοπ ΜΙ Μα ΜΓοεπεει νεΙ6 
ειέΒέππΚ πεΒὶιοπγἰτέεάτπ εποτἰωιπἰ, ‹Ξε όπιππεπ τόειότόΙ ἱε 
εειππιἱτ ι-:Ι πεπι πιππιεπτεπἰ , πο” ει' ΙιἰΓοΒὐεππΙ‹ "Η νεΙ6εά 
88 νπεγ νπΙύΙΙππεέ€εἱτ ΜεΙ]οε περΓόπγτε πω”. Πα π' Ιεσέ!εύ 
εαπ πιὶπἀοπ ποτ8πΙοπι 68 πιιιπΙ‹π ιπεΙΙεπ εοπι Ιεπετπο Θεώ 
Ιοειτοπἱ: π' ΙΜ (ΙΜ. δ.) πποπποαππ ειοτἱπτ π' Μΐοεάετ νε 
Ιύπει!κ ΙκεΙΙοπο νοππἰ. 

δ) Ηοἔγ π° απ: νοΙΙοιππεπ Μιπει·πό Ιοεγοπ , Μπακ πο” 
ε' πώ Βότά6επεπ Γοτ1<ἔ6 ΒϋπτεΙΙέτ πι: οεπ!‹ πωπω νειΙΙ]ει πε 
πταεπ οΙΙιεπ, ΜΜΜ επππΙε πϋτπγϋΙάΙΙέεπἰτ ἰε, όε ροἀἱΒ· παπι 
σεως ει' τππωω 'ε τπἱπἀοπεππό! ππω ΙεΕνδΚε!, Ιιπποιπ π' 
τπεΙΙόΒεεοΒοτ 65 εΙτοποιτεΒποποτ ἰε πιἰπ‹Ι οΙδειππι!πΙ]ει; παπι 
πει ω πποετοππἱ παπι τιιάπέ, πιόΙΜπ Μτε45ε Μιππάπωπε οπτύΙ: 
νειΙΙ)0π ποιπ Μιπά-ε ιπ:18ει εΙΙοπ. 

θ) Πο” ει' νεΙΙοππάε πΙεροε Ιο€γεπ. ΙΙΙγοππ‹-:Κ ραΠε πο” 
&επειτπεεεόΙκ , ειππεύεοε εΙδε:ϋι· πἔγππ= πο” π' πϋπτοπποΙε 
νει!ύεπειι ιππειιππππ Με Ιο€γεπ πἰιοπγίτνε, «Θε πιέεοιΙειοτ πο” 
π' Μη) πιὶπ‹Ι ποπ πϋτπγϋΙπΙΙόεοΙππ , πιοΙΙγοποι ει' :απ «Μπο 
επόΙοιτ, π' ιπέτ νἐ;Ι›ονἰττ, να” Με επιιω8 νοΙππ, ιήοπιιιι 
Μτ8ππόύ- νἱπεεέΙπ$ὺὸΙ νεΙό!απε!ι κιΙάΙ]π. -- Αποπϋππ πει π' 
ΜΠϋππϋ26ε εεεΙε οεοΙεό!γοϋπ Μ1τϋΙιπ6πγεΙ-κετ, πιεΙΙγοΙιτο Β 
ἔγοΙωϋπΙαπ Γοτάίτεπἱ πειπ ειοΙα]πΙε, έτάοΙιεΙπο, “ό” ει' νειΙ4 
Με!έτοΠ πΙππωΙππποπ ΙπτΕππἱ πεπι Ιεπε!.ιιο. 

'7)ΗοΒγ π° τεΒπεΙε νειΙΙοππάεπ πι οΙ]άτ6 16ι·νόπγειόΙκ ο 
ΙΒΜ ΙοΒγεπ πω; Μ οπτοὰωἰΙε8 τόνε , να” ΙοειιΙάΙ:Ιι πιοεπί4 
ϊοΙεεἱΙνο , @Ή ί” π° ιϋτνύπγε26Ιε ει' νειΙΜεπονό τειπππΙε επι 

Ι 



168 Π. Ϊίϋιιγιά Α' ι6ιιγίιό τϋτν6ιιγι6$6Ι6Βι·6Ι. 
Μιά 68 46ΙτόΙι6Ι6ιτ ιιΙιιιι·ιιτιάι·6Ι 68 ει: 68·68ι νειΙΙειι68ιιιιΙι Νιι·ν6ιιγ 
826τϋ86ε6τόΙ Η3ιι6Ι6€686ιι ιιι6€ Ι6εγ6ιι εγό26ιΙν6. νόμο 

θ) Πο" ει' πώ νιιΙΙ68ι616Ι6 ιιι6ΙΙ6ιτ άΙΙΙιειτειιο8ειτι ιιι68 
ΪΠΒΤΕΗΠΟΠ , '8 Μι ιι686ιιΙι6ιι νι5528 ιι6 Μπα 6). 

Πο" ει' τιιιιιιιιΙι ιιιΙειιιοιι Ιιϋιι-Ιι6νειΙΙ68ει, Μι ει' Γ6ιιιι ειδ 
8οι·οιι ί6Ιι6ι6Ι6Ιιιι6Ιι ιιιιιιιι ιιι68Γ6Ι6Ι: ει* Ιιιιιιι6ιτ €6Ι_ι686ιι 66 
ΜιοιιγΗύ 5Ζ8ι°8ἱ Μπι ιιι6Ιιειιι 8186 ιι6Ιγ6τ 61°ό8ιιιθΙ, οιιιιειιι 
Ιι6ιιιιγ6ιι Ι6ιι6τ 6ι·16ιιι, ιιι6ι·ι ΜΗ ιιιιιι]άοιι 16116! Ι68ιοΒικιιι 
ιιιιΙν6ιι, ει' τϋι·ν6ιιγ826Ιι ροιπο8ειΜι 68 Μιιι6ι·ίιδιιΙι ἰ8ιτι6τ6$6$ ει' 
ι›ιιηι6ιιιι61‹ νεΙό8όεάι·όΙ 68 τιιιιιιι 8:ι1Ιι86868 Ιεϋι·ιιγϋΙά!Ι68ιιιτ6Ι 
86ιιιιιιιιι6ιιιϋ ιτιει8Γ6Ι6 πω· Με! ιιοπι ιιγ6ι·ιι6ι, ιιιἰιιτ οι' Μπιθ 
νόιι6Ιε ιιιειΒέιιε!ι νιι!Ι681686Ι6 Μαι, ο8ιιΙι Πιο” Μιοιιγο8 Ι88'ΥΘΠ 
π: Μ" ει' ι·ιιΙι ϋιιιιιειἔιι 6Π6ιι ιιιι2ιιόιιι ιι6ιιι ιιΙαιι·ι; Μάι· ρ66ι€ 
ΟΣΟΙ! Βιιοιιγο886εοιε ει, ί6ιιιι 6ιδ8ιέιιιΜΙι Κ6ΙΙ6Β6Ιι 68 ΜΒΜ: 
ΜΙΚ ω]]θ88Π ΙΙ18€8ΖθΓΖΠι. 

Πει ει' τιιΙιιιιιΙι ιιιΙει_ῇ‹ιοιι νειΙΙοιιι686Ιιοι ιιι68Γ6Ι6 Β6Ιιι2οιηι 
€68οιι ἱ8 ]ιέιι·ιιΙιι6ιιιιΙι , ιιι6ΙΙγ6ιι οι' Μπιτ ιόΙι6Ι68686ιι ιιιηιι€γό2 
ιι6ικ ειι·τύΙ , Ιιο€γ ει' πώ πιειειι 6Π6ιι ιιιιιιιιιιιἱ ιι6ιιι οιΙτιιι·ι: 6η 
Β6ιιι·ι 6ι·ιιι6τό , Ιιο€γ ΠΙγ 686Ηι6ιι ει' τιιΙιιιειΙτ νειΙΙιι88616Ι6, Μι 
Μτ ιι6ιιι6ΙΙγ Ι6ιιιι 6Ιό8οι·οΙι Ιι6ΙΙ6Κ6Βιι6ιι ιιι68ΓοἔγιιιΒοιιι6Β Η, 
ιι6ν826ι·ιιιι Με ΒΒ'έ82ιθΠ 6ιιιι6ιιγ168 "Η 86Ι]686ιι, τ. ι. ιι6ιιι6ΙΙγ 
ΠθΠι όροιι ]όΠΥΒ8θ8 Μι·ιιγιιΙά!!68οΙιτει τι6:ν6 , Μιιι6τίιδ έ5 66 
Βιιοιιγοάο1τ ιι6ιιι ιθΗΠΒ ἱ8 , ιιι6€ι8 ι6Ι]686ιι Ι16ΜΖοιιγί16 ετ6 
ν6Ι Μι!ιιιιιιιι. 

Α° ι·ειΙιιιιιΙκ 1ϋι·ν6ιη826Κ6ιι Μνι1Ι ωιι νειΙΜ8ει , Μι Βωβ 
Μπι 6Ιπι6ν6Ι, 6ιιΙ«6ιιγι, Γ6ιιγ61Μ268 να" ν6τ68 έΙΩειΙ ιι6ιιι 
Ιι6ιιγ826τιτν6, '8 ΜΜΕ Ιιόι·ιιγϋΙν6ιετ68 ιι6ΙΒϋΙ, ιι6ιιι ρι182ιιι 
ρ8]Ι€088ύΒΒόι , να” ιι·6Γιιιι6Ι, τονειιιΜ νιΙ68ο8 Μνωωι 68 ει' 
Ιιίιιιτ6126ι ιιιἱιιὰ6ιιΙι6ρ ιιι66Ιιειι6ι·οινιει “πιο , ιι6ΙΙ626 828ι°ιΜ Βο 
Βι2οιηίιωινότι, ει' Ι16νειΙΙο"Βϋιι06ιιι·6Ι 6ΙΙ6ιι6 ιιιιι61686€68ιι€μιιι 
82ϋ!; ωηθ8θΠ Β6Ιιι2οιιι·ιι6 6ι·6ν6Ι ιιιἱιιὰει2οιιειΜΙ , ιιιιν6ΙΙιοεγ 
ει: ΠΙγειι νιιΙΙοιιι68ι 86ιιι Μιιι6ι·Μιι6!ι 68 ειΙιιρο8ιιιιΚ, 86ιιι 16Ι 
]θ$θΠ 6Ι86Β6Ι6τιιι6Ιι 68 ιΐΙΗΜΗΜ08Π8Κ ιιιι·ιιιιιι ιι6ιιι Ι6ιι68, 86ιιι 
ιιιιιι6ιιιι1 686Ηι6ιι 86πι ω. 

Α' Ιϋι·ν6ιιγ826Ιι6ιι ΜνιιΙι ιιϋιι-ιι6νειΙΙ68ιιεΙι αμε ΜΒΜ ωτ 
το2:ιειΙι ει' Ι1ϋιι06Ει6ΙιτόΙ Φωτ ΜΙι6ΜΙΙό θἔγθΖό8θιί , 68 οΠγ ιι·ο 
ιιιέιιγο!ι '8 οΜ6ν6Ι6Κ ἰ8, ΙΠΒΙΙΧθΜιθΠ ιι' τιιΙι νειΙειιιι6ΙΙγ Μπ 
ι6ιιι·όΙ ό", ιιιἱιιι 6άΙιιιιιι νόἔΪΙΒΖνἱἱΒΓΜ πω. ΒΖθιΠθ ιι6ιν6 
ΜΒΜ ιιιιιιά ει2ο!ιιιειΙι ιι6Ιγ6 νειιτ;γοιι, ει' ιιιἱ!ι6ι Μαι ει' τει!ιιιιιΙε 
ιϋτν6ιιγ8Ζ6Β6ιι Ιιινι1Ιι Βϋιι-Ιι6νειΙΙ686τόΙ ιιιοιι6οιτειιιι, ποπ ει” 
Ι'ΙΟΖΖέ81Μ888Ι, Μ" επ οΙιΙ6ν6Ιιι6Ιι Ιιιιι6$6868ι6ι 82ϋΙδ 8Γθ]ὁ·· 



ν!. Π!. Α' Μ”. !ϋι·νόπχεπ6π! ποπ!ποπγ!!άετ6!. Π!!! 
ποπ ει' !ϋι·νόπγεπὸποπ πω!!! πϋπ-πονπ!!ε!ετύ! ο!ὅπ‹!ο!!ποΙ!όπο 
ποπ π!! πιόἔ επ ἱε ππεεπἱνάπ!ει!!π : ΜΥ επ οπ!ενό! νει!ύ , ο 
€6επ, έε οτοτ!ε!! !οπγεπ, Θε πο” ει' ;;γππι!ππ Γοπο!! επεππό!γ 
Η!!! επέτιππιάεπ !18π!ιοπγοι!!όπ; ει' πι!! οΒγει!!!! οεπιπ π' τει!! 
πει!! !ϋι·νύπγεπόπ πω! ω!! πενε!!άεπ , πω· πω! 6τάιππ!ό 
ε2επιτπιιι!π Με! !επο! ε·Ιότπ! , - πε π!!! πεεσπ!!πέεπ , πιἱνε! 
πο” π' πππ!ενόπ νοπάεε!ππ! νύ!!οπ!π!πἱ , όε ιπέεο!ιπππ, πω! 
εγππι!!›π πω!!! πἱνέπππ!κ, !τάεέτ πΜπο2π! εποππίπ, ει: πω! 
τοπικ ποπἱ2οπγἱπω πω! !οπο!νόπ. -- Απ ο!!γππ πππ!ε!!ε·ππεπ, 
πιο!!γοπ ω!! 'ε οπ!ενό!πόεπἱτέε Με! πϋνο!!ε!πεπ ο! , πιἱ!!γο 
πεπ ρό!‹!άι!! επ ε!!!ονέ!πϋ!τέε , 'ε ει!! 6εεπεεπϋνε!πεπόε, πι οπ 
!ονέ! πισω πεπἱιοπγἱ!ύ 8282, πεποπι όπιπση;π π, πϋπ!ε!!πεπ !ο 
!επιε; π8·γειπππέ:τ! επ !!!γ πππ!ε!!επποπ , π! π ο!!!ονά!ποπ 
επάτιππωεπ π' €Υππι!ε επε·πιό!γ εΙ!επ πππππ !π!π!!!οπ τϋι·νόπγ 
επό!ι! νε!!οιπε!επ πω· ειοπι!επι!π Με! πε!!!ιοπππ!, π' Βί!π!ο!! 
ποπ νπ!6επιππ ε!!οπο !ε!!οεοπ πο: νπεγοπ πἰιοπγἱ!νπ. 

Ή Πε ει' πι!! !οππ-πενε!!έοά! πέεδππεπ ν!εοιππι!ιιπ: νπεγ ο!!γ 
οπο!επτ καμπ! ν!επιπππιέεάποι , τπε!!γε!ι έττπτ!ππεύειί! πσπ!ιοπγ!ηάπ, 
πω! πω!. Α: ε!εδ οεε!!›επ , τπἰνε! π' πωπω!! ππ!π!οιπ έτ!π!!ππι·π π! πω!! 
!ετ_!εά , πϋτο!οε ει' τϋπνέπγειέπ Με! π' πέι·ι!έεπεπ !ένδ πππιε!!τε πέινε 
τε!_!εεεπ !`ε!ι·ποπ!επἰ. Α' ιπέεοι!!π εεε!ποπ πω· π:: νση;γοπ π' ι·πππππ Μπ 
ιε!ιο ιππιίινπ!!οιπέεοπ πω! τε!_!εεεπ !ι!ιοπγ!!νπ, νπεγ Μπα. ΙΙπ πο πι: !εγ 
πὶιοπγἰ!νπ: νει!!πετότε!έπεπ ν!εεπινοπάεπ πεπ!ε παπι !πιειπέ!ππινέπ, Νιπ 
το!!όπεπ τϋπνέπχπο!! τοπτ!ειετϋ πϋπ!ετόπόπο πππτπει!π!ιπτππ1!π; ε!!εππε 
ι!! εεε!!›επ ροι!!8 , π' Μπι νπ!!έειέ!ε!ε πω· οἔγόππέπ! πΜπχ!π!ππ' 'ε 
!ε!οε!!! !ι!πτει·ί!!! όε π!προε νο!! , νπε·γ πω! : @γ πω! πω! ππέι·εό!ι!όε!δ! 
!“πεεδ πϋπτε!όεπεπ , νη” μει!!Β πω· Μ!!! !εοπα!ό Γε!πιεπ!έεπεπ νπ€χοπ 
πε!γο. Εεγόπἱτάπ! ιπ!νε! π' τω! ππιπε νπ!!άεπ ΗΜ! π' Ιϋι·νέπγειέ!ιε! 
:πε8]έιειο!!ει; π' νει!!έε!έ!ε!ποπ ν!εειπνοπάεέτ , π!νόνε ππ π' νει!!οπιέε 
πιό!χ πύεοπΒέεπό! νπ8γ ε!δ!!έ!ο!πδ! ειέτπππο!! νο!ππ , εεέει!επ ΜΜΜ!! 
!εππ! ππεγπ! ππ>ΞΒ πω” πο!!! πο!! , πε π' τπππππ έπιπ!ππεέεπ ΜΜΜ 
!οεοπ πε!!!ιοπγι!!ππ. - 

425. 5. Δ' :ππάυαΙΖά.ωΙ:ΜΙ. 

9 Τππι!ινο!!έεοποπ ε! πϋπ!ε!! !πππἱπππ πππε!ε νει!όεέεπτό!, 
επει·ι!!!ότό! , 68 πϋτπ!ικιόιηο!τδ! πω! !ι!!ώΜεπόε ιπε!!ε!! Μ! 
!!!ιποπκ!όεε!!!πτ πω. !·Ιοεγ @Με ει' τπππνπ!!πεοπ !ε!!εε πε 
πἱιοπγ!!πε! ειπ!!επε!‹, ο' πϋνο!ποιό ίο!!ότε!επ !πνέππι!πππ 
πω: : 8: 1) !·Ιοεγ !οεπ!ύπ!› πω!!! !οἔγεποπ π' πι!! Με!! νε!!6 πι 
πω” Ματ οΒγ Μπι! , πει ό!ο:6 ε!ππό]!1, πϋππγεπ πειππι!πε! ω”, 
πο” π' πὶτό Με! πεπιιμέΒέπ πο!!! @πω ; ε!!επποπ ω! Ν!!! 
πεπ νεππππ, !επε·τε!!επ, πο” π' !ο!!πο!‹ πιὶΜεπ !!ϋτπγπ!ά! 



170 Π. Κόιιγν. Α' Ι'οιιγιι6 ιϋι·νόιιγΕ6τοΙα!αδΙ.: · 

Μειιιι·ιι ιι62νο Ιιιιιιιεεύειιι!ιετ ιι” 6εεεεεΖοτΙιεεΜοεεό!ι , Μ” 
ε' τἰει$_ῇόΙιο2 (Μό ΜτύιιιιΚ ϋἔγοε Ιιότιιόεειι·ε ιιόπιοΙΙγ Μωσ 
τοΙιΙιειι οεγιιιέετιιιΙι οΙΙοιι ιιο πιοιιιιιιιιιιιΙι, 65 ι” ιιιιιιιιΙι Μαι! 
ιιισιτιιο πγυμεειιιιι!ι Βοιιοε:ειιΒιιΙιιιιιΕ ΓοΙΓ6άϋιόει€το. Με μιωι 
ε: κι , Μ” που εγειιιΜε , ιιιοΙΙγοι ε' νοΙϋιι!ι ε2ιιΙεωιι Μπι 
τοΙοιιεόε ει' τιιΒιιιιΚ θε ΦειιιιιιιιΙε ιιιιιιΒοτειι€ότύΙ πω, ε8ιγοιιΙδ 
Ιόνιέιι , εΙύ8εἐἔεε οΙαι ιιιιιοεοιι , ιιιἱότι ΙιεΙΙοεεύΙι ιι€γ τιιιιύιιιιΙε 
ιιιι€γο!ιΙι ΜΜΕ Μπι, ιιιιιιισειιι ει' ιιιιι€ιι€ νόάο!πιωδ επειιι6ΙγιιεΙι. 

2-ειοι·. Ηοἔγ π' τιιιιιιΙι ει' ΒϋτιτοΕΜΗ ιιιεεέτόΙ, Μπι ρο 
ιΠ€ οειιριιιι ειιιιιιΙ: €γαιιιήοΙοιτόΙ τοἔγετιθΚ νειΙΙάει, Θε Μ” 
νιιΙΙάειιιΙι ΙιἱιιιοτἱτὅΙι νεω·ιε ει' Βϋιιι€ΗιιοΙι ιιιιιιάειι τιιιιιιι ΩΜ 
ειΘεοε ΒϋτιιγϋΙάΙΙέει:ιιι·ιι 1ιιωηα16κ , νἰΙιι€οειιΙι , ΙιΜέτοιοττεΙα, 
άΙΙΙιεπειοειιΙι, 68 ιιιιιι6 διιπιει80Μ1ιιιι, "πιο ρειΗε οΒγιιιιιεεειΙ 
ιιιο€ο8γε2ό!ι, ι-ι8γειώι%ΒΙι, 'ε 6εειοΓιέι·έΠι ΙοεγειιοΙι.-ΒεγόΒ 
ιι·ιιιιι ει' ιιιι τϋΜι ωιιι1ΒιιιιΙε ΙιιιΙϋιιΙιόιό νεΙΙοιιιέειιιιιΙΙωι: οι 
ιΙΙγειι νιιΙΙοιιιιιεοΙι να” σ€γπιάειιιιΙι εΙΙειιιτιοιιάύΙι, πω· ρεάι8· 
οειιΙε εἔγιιιέετύΙ ΙεϋΙϋιιΜπό ιέηΠτόΙ ε2όΙ6Ιι ΙοΙιετιιεΙι. - Πει 
Μάτ οεγοιιΙδ ΙιιιοΙϋ Μιά εεγιιιιιετιιι!ι οΙΙοιιιιιοιι6 , 68 νιιΙΙοιιιέ 
εειὶΙιιιι εειιιιιιιΙιέρ ιιιο€οι;γο:ιετιιι ιιοιιι ΜΜΜ τειιύειιΒιιι!ι ε" 
ιιιά$τ ιιιιι€εειιιιιιιείιιΙι. ΜοιιτΜπι ιιιέι€ιε ,,εἔγετιΙὅ 1ιιιο1ιι,“ πω” 
ο" ιιιἰιιὸοιι Ιιἰἴοἔέε ΓοΙεΜ αιιιιιιιιιΙι νιιΙΙιιεύτ ο8ιγ εγιιιιιίιε τακτι 
ΜΚ εΙΙοτιπιοιιόό νιιΙΙάειι ιιιο%γοιι€ίιΙιετι ιιἔγιιιι νεΙιιιιιοιιιιγὶτο, 
επ ιιιιιιιιιι2άΙτιιΙ οἔ6εΖΙειι ιιιο€ ιιειιι εοιιιιιιιείιΙιεϋ. - Πει ρειΗε 
ΒιιΙϋιιΙιϋιὅ τέι·ειρι!ιτύΙ ε2ύΙειιιιι!ι ει' ΜΜΕ: νε8γ Βϋ1Ι.ϋιιΒϋιδ 
“ΜΒ ΒιιιιιωιεΙιτϋΙ, και" ρεάι€ ιι€γειιιποιι ε” ΒιιιιΜ;Πιοι Μιτ 
τοΖ‹5 Μπι ΜΜΜ ωιτεΙιι·ΒΙ ε26!ειιιιι!ι. ΑΖ οΙεό εεει!ιοιι οι 1729-Ιιιι 
1ϋι·ν. 2'7-ιΠ!ι ιέ8·ει;ιιτειιιιιΙα ότιεΙιιιο ε2ετιιιι ιιιιιιιιο;;γιΒ Μΐοειιε ?ε 
ΙΒΜ αιιιι1 Μ ΙιοΒι2σιιγΜεΕ ωε2ειιποιι ΜιιιωΝτο ιιό2νε, ιιιεΙΙγ 
ΜΙ Βιιιιιιεύεοι ωοιι. ΗεεοιιΙόΒόρειι ιι€γειιιιιιοτι ΙϋτνόιιγιιιιΕπόΙ 
Με” ω! ΙιοΙιιιοιιγιτέετ επι! ει' Μπάση ΜΓοειίιε ΓοΙοΕτΠιιιιιιιιιιΒ 
νιιΙΜειι ει' ιιιάεοάιΙι εεοΠιειι ι5 εε ΜΑΜ εΙδειάοιι ΜΒΜ Φωτο 

ιι€2νε ; ΜΗ ιιιἱνοΙ Μαι εεεΙΒοιι ε'·τιιιιίινιιΙ!έεοΙι ο€γιιιιιει ΜΙ 
ο86ιι6σειι_εεεύΙιΒ, κι ιΙΙγειι τϋΙ›Β ιιιιιιιΙιιιιιΙε νιιΙΜειιιΙι θΒ'Υϋ" 
νάναι ΓόΙΙιοΒιιοιιγιτέεοιι Μπι ιιιε·ιιιιοΙι ω”, !ιοαςγ,Ιιει ει' Ιιϋιι 
Με” !ιόρπεΜΗιοι 'ε ΙΘιιΥεἔόΙιεΖ ιωωσ :ΜΜΜ ΜΙϋιιΜτ εΒχ 
ε” τιιιιύ έΙτιιΙ ιΒιιεοΙτατι!ι , ιι-:Ι]εε ΙιεΙΜοιιγιτέει ἱε ειιιΙιιεΙι. 

Β-εΖοι·. Πο" ει' ΙειιιιΠι πιἱιιἀοιι ΜΈσ€έε ιθιωκιωι Ιοεγε 
ΜΒ, νιι€γιε Μ” εοιιι τιιάοιιιειιιγιιΒ νιι€γιε ΙεΙΙιιιεπι6ι·οτϋΚ 
οΙΙειι ιιΙειροε ΜΓοΒιέετ Ιοιιιιι πιο ΙεΙιεεεειιι πιο ροάι8 ΙιιιπιιιΙι 
τϋι·νόιιχει Με! ΜΙϋιι6εειι Μ πιο ΙοἔγειιοΙι ιι' ΒιιιιιιειιιμόιεΙιδΙ 
22τν8. 

Α' πιιιιιιιιιΙι ιιιιιοιιιέιιμι οΙΙοιι ΙειΓοειέει Ιε!ιοτ Ιειιιιι: α) Α° 
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@παπ @ποπ 6ο ΜΙΒ ιεποιεοεποπ ιιιιιιιγει πωι. - ό) Α° ιπ 
πέιπιιΙι εγοπεο νιιΒγιο π' Μι·οοεποπ ιστού ΒϋπιοιινιιΙ6ειι€έπειικ 
ππωωεω οιόειοΙοπ Ιιοτειιιιἱοιι. Ηιιπγειοιιι άνω Βοι·ειι€Ιοιιεε 
εστι ρθω νιιΙειΙιι οιΙοπ ΜΓοπέει ιοπιιἰ , τιιινοΙ οπποΙι ιιιοΒιιιιιιιι 
ι·οπτιεπ π' οίιπιοιιοΙιπε·Ιι Ιιι1ΙοποιοΙο ιιιἱνοΙιέιοΙ 65 επ εΙιτιοΙιεΙι 
ιοποιούεοΙι ΙιιΓοιΙόεοποπ οεπΙιποιτι εποπιόΙγιιόπι ΜΙοπιιοπο 
ιιιθμιιιι Τύπο· , πιοΙπποεππ πιω εποτιιιι ιποΒιιιιιέτοπιιι ποιπΙο 
πω. ΗιιιέπΙ‹ ιοινοπποι, Μι·πι.ιοτν. 1-εδ τόπο 130-ιΙΙΙι 65 
2-ιιΠι πιο” Μπι οπιιπόιιοΙι ιιιπύειι€ει επειἰιιι, οποπ Μήπ 
ιοιιιοΙ πιιπιιοπ οποιποΙγι, Μ όΙοιοποιε ιιωπιιωιοπιιι ένω πιο 
Ιιοποπι Μπι , ει: οεΙιιινόειοΙ, ΙιονοιποιοΙι-ι€ π' ιππιιεειο-ιόιο 
ΙοιιιοΙ ἱε άιοΙέποεειπ Ιιιπέτπειιι. - σ) Α'οϋπιοιι έ5πιονόιοΙοποπ 
ειιιιιεύεοε ΙιιΠεϋ ότποΙιποΙι πιέπγει , πω· ιιοΙγιοΙοπ ειιΒιιΙπιιι-· 
ιέειι πιιιιιι , ιπιιιιιιο;Π καπό ιειπέτοιοποιοογοεΙπΙ οεειΙι π' ιέι·8ιγ 
Ιιοπ ιιοιγοεοπ οΙΙιεΙπιπποιι οι: ότιτύΙιοΙι πιω ΜΜιωππιι πιει 
ειιπιιιιιιιι. Αποπ1ιιιιι Με ει' ιιιπππιιΙε έτει-Μ οεπΙιοπο ει' ιιιιιιιοιι 
πειι οειι·ονόιοΙο παπι ιοιιιριιΙι οΙ, ιιιπιιεποπ “πιω οτο]όΙιοΙ 
εοπιιπιι οι ιιοπι πω” ; ποπ οεοιΙιοπ ιπιποοιάΙιεΙ, πει οι οι· 
26Ιιι οει!ιοιποΙι οΙιοιπριιΙάειι ποιπ εεγοποιτο , Ιιειποπι Ιειεεειπ 
Μπι άΙΙοιι Με , επι1Ιιεόεοε ειοι€ειΙπιιιειιπ ιιιπγοπιοπιιι: νοΙΙιοπ 
ει' Ιιίιπιοιι οΙΙιονοιοεοπε!ι ιιΙοιοΙιοι· ιιοπι Ιιοπάοιι-ε πιέι ει° επο 
Ιιειπ Μπι ω·ωιιι οεπΙιοπ ιιππγειιΙειπι ? 

Α' ιειπιιπιιΙι ΙεΙΜιειπέτοιο 'ε ιΒιιππιοπού εΙιειιιιιιιιι πι” Μ 
ι'οπέιι ιόιειΙιοιιΙι: α) Κοιιοι·Ιό νειεγ πιιιιιοιιιοε «Ποιο , 'ο ἱεπιό 
τοιΙοπεύπο πιιιιιι. - ο) ΒοοειοΙοπ όΙοιιιιοάιπ να” τοιπΙοιι οι· 
ΙιοΙοεο πιιιιιι. Μαι οιιΙιοΙ Ιιιιοπέει Ιοιιοι ιοπιιἱ ιπιπά ποπ οΙΙοπ, 
Με ιοινόπγ”πιππειιπιποπ οιοππγ_ιόι νἱεοΙἱιι, - Με πιοεοΒιιι 
σεεΜετοΙ ποπ ΙιιιεποεοετοΙ ογειπιιειι Μιά ιοιιι€Ιι, - ΜΚ Μποσ 
πω ρόπποΙ ιποΒινι-ιεπιο8οιπἰ πιι€γιάΚ , 'ε ΜΚ νιιΙειιποΙΙγ πω· 
ιοιι6ι·ι οΙιππιτειεπιπΙιπιιιιΙι , και” Ιοο·πΙάιιιι Μάι Γεπχιιο πω· πιω 
είΙΙοιιιιΙι. - ο) Βόεπτοιιο]Ιπειι πω. Εποπ ιπιτοιι6ι ΙιιΓοι;άει 
εποπνοοποπ ει' ι·ιιιιππΙι οΙΙοπεοπει, ιοΙειιιοι, πωπω, πιω, 
Μπι, πιινωιωιι, ογοι·ιποΙιοι, εΙεδ πω· ιπάεοο Μπι Ιονιο 
ειιγοΠιιι νειεγ 868·οτειι, νέοι:: πιἰπά ποπ , πιω ει' ι·ποποιε πι 
οΙοειεειΙιόΙ πι” ΜτιιοπιιιιιούΙ Ιιειεποπ νπἔγΙιέι·ιιιιτοπιΙιιι. Ψόπιο 

Κι1Ιοιιοεοπ ιιοπέιιΙεπιιΙε ιοι·νόπγοι Γοπγίιδ ροτΙιοπι Μπύ 
ειέ8ιεΞιοΙιδΙ ο' Ιιονοι!ιοποποι πέτῇάΙ‹ι Μ: α) Α' ποιπιοΙοπ οποι 
@Και έ:8 ιοΒιιάεγοιιιιι ιιιΙειιιιοπ ιιι·ιιιιΙιι·ει ποπνο, οε Μάιο πιό8· 
ιιΜιοτ ιο, Με πιέε οΙοεεέποε ιεπιιΙι παπ νοΙπέπειιι.-6) Μιποοπ 
πειιιιοΙοποποι, ει' Γορειρο!ιπειε όε πειἔγ ιιτιιΙιπειιι ιιειι]οιΙ<ιοπ Μπι, 
ει'ποπιοεοπτο πομπο; Ιιἱνονόπ ιιιιπάειπάΙιιιΙ ποπ πωπω, πει π' 
νιΠϋ8έ80ι ιπάεΙιοροπ Μπγοπιοεπι πεπι ΙοΙιοιπο , πιιπι ποιπιο10 
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πε!εποΒ πω· ο€γοἀϋΙἱ να,ι;γ Ιοειι!έΙσπ πεπποεοπ6πει 3έι·πΙτ ω 
πιιεύε16τεΙοϊΕάΙιεΙ. ΒὶποπγἰῇιΗ‹ ειοΙωτ Ιππ·πι. Μ". επι( ιππό 
ποΙι 27-ε!Ηκ οΖἱιπο , έ:ε π: Ι'729-όίΙε Μ". 2θ-όἱ!ε @επειτα 

Αποπϋππ ει' ΗΕΙιοπ οΙΙεϋνεωΙτ πϋπω$ἱεΒΒοπ, νπΙειπἱπτ ει' 
εΕι!γοεππΙπιππειπ ἱε , π6νεΖοτἰπτε2 1723-Ι‹ἰ ι6ι·ν. ?-‹ΠΙ‹ πέδω 
ΙάπεΙ‹ τοπάεΙσωπό!π' ΓοΙεύ=ςεότκόε εοποεπτετώποπ, ει° τϋτνόπγ 
Με ΜΙοε ΒαΙάΜεάποι Μποε8 ε' ΓοΙπόύππΙε, ΙεόνοΕΙιεπόΙοξε 
ιπ:έε Κ6τεόεεε πἰωΙΙ1 Μπι1ποΙτ νειΙΙοτπάεέτ ἰε τοΜπτειπε νεπετἱ. 

4-ε2ετ. Ποεγ ει, τεπππιπο8 Ιοεγεπε!κ εεΙαπότεινε οπο, 
πο” εειπ Ιπιπιἱεεπ ιποπάεπἱ εε·ιπ @Μπι οΙιἱτποΙπἱποπι Γοππει!ε. 
Α' "ΜΜΜ, π” Μπι ΜπέππΒεπ εεοΜε, νειΙΙεωεπΒ ΜΜΕ ιπε8 
εεπϋάιοιπἰ ο2Μτεπγοεπϋπ , ιπἱπ$ πικάπ. -- Απ εε!επποΙεεπε 
νεπτε Μενου ροἀἱ8· ιπἰπἀπποππππ πιω( νεπγοπ, π1ἱΒποΙωι' 
Μ32ϋπε68εε νοῖςγἰε ροΙε:Μ Ιϋτν6πγε2€Ι‹ἰ ροτεπποπ. · 

5-επϋτ. Ηοεγ πιὶπἀεπἰΙ‹ τειπι1 ει' Μτάε5επεπ ίοτ86 Μπ 
Μιι·δΙ 6ε ππππΙ‹ι ειοτιδ]ότδΙ οΙδειάοΗ τπάοπιάεόπεΙα Μπέκ ποπ 
όρ Θε ΚοΙΙΒΙεἔ Με2πάΙι τεειἱ ότπάΜ·πόΙ Μπι , πιοΙΙγ πιοππϋπ 
ιοτττ6Ι θε επετπὶῇότόΙἱ οεειΙππΝεπ Φιιόοιπάε ειυτιέ·εύτε ειοΙἔεἰΙ. 

θ-εποτ. Πο” π' ΜΜΜ νειΙΙοιππεεπΙιεΙ 16τνέπγειετπ πιό· 
άοπ1ϋττέπτνειΙΙπ:ύε ιπεΙΙο1τ, πιἱπὰεπ ΜοΙετειι€ε!ό απ” Και 
Ιερο26ε Ιώι·άόεπεΙε ΙςϋεπεήϋνοτοΙο πόΙΜΙΙ ωιωκ, Θε ει' Μτ 
νύπγε26ΒποΙι “Με πω ππεΒΜτοΙεείτειΒόΒ Ιε8γεπ. 

πωππωπ Μ ΜΙΙόπϋεοπ ειπΙΜετ ἱἔόπγεΙ πι, ΙΜ” ει' 
πω» νε!πιπἰπτ π' »πωπω ιπιπωωε, π" νἰειοπτ πι επτε1Μιπ 
εεπζο8 ἱε νὲὸοπἱΚὁΕεΙοε Ιονόπ, ΐε-:πγΜ ροτο!ώοπ π' ΒἱΖοπγεάἔ 
τόιεΙτο 1πάριπέπγει πἱέπγοεεὐ€π Με" ΚύρποΙεπ να” πωπω-θ 
Μενα εγειππε ΜΜΕ, ΜΒΜ ει' τσιπ οΙΙά:πο Ιιἱΐοἔἑε£ ποιπ ωππε, 
πππειτπΜπέΙ Μενα ἰε ΐύΙτε νετπἱ ΜωΙοε, όε ἰτόΙιπτότοΙόπεπ 8ο 
ΜπτεΕπο οειιράπ οεπ!‹ π' ΙιἰωΙτὲτὸεπιΙὸ ιππιὶΒππΚ νεΙΙοιπέεεὶΚπτ 
νεποπ. Σώπα: 

κι πιόε π: π' Ικόι·‹Ι‹ἐε ἰε εποΙωπ ιό€οΙπἱ: νεΙΙ_ῇοπ ει' Μπ 
Μτεο!κ τεπὐεέἔάιπιπ πάπετ-ο π' πω πωπω - ΜἱνοΙποἔγ ει' 
πππΜι·επΚ ποιπ ει' τοΙ]εεεπ ΜρτοΙεπ τειπύΙτ Μιά , πεπειπ σεπ 
ρείπ οεειΙ‹ ει' ἔγπππεπΙ‹ τοπάόπο ΙπτΕο2πιει!τ , ει' εὐΙγοεπΒΒ'εΙ‹ἱ 
ΜΙΒ ΜΒΜ οΙΚϋνειεια πππΖεΙιεΕπεπ εποΙεπε!κ νεΙΙοιπὲεειἱτἰε ιο 
ΜπτετΙπε Ιεπ‹-π νεππἰ, Μ: ππἱπὸπιάΙτπΙ οεπΙι ε' Ιι6νεΙΙιειδ ΓεΙ 
ι6ΙοΙο!‹ Μπιτ: 1) Πο” ει' πωπω ΜπιιειέΒέ8, νεἔγἱε Βϋπτάτε 
πενεπόεέτ ϋπἱώιητ, ειι€ειΙό Κότόεπετόε πόΙΜΙΙ Θε ΜππεΗΙδ 
Ιοἔ νεεγἰε πϋπιέτεπ ΜΙπτειτόποι ]έτιιΜεει ΙεϋτπγϋΙάΙΙάεεἰππΜιἱ·· 
]εΙεΙόεάνι:Ι τοεγο , Θε ει' πω» επεπ Ε6τπγϋΜΙΙόεοΙπιτ νειΙ6ΙιππΙι 
πιω. - 2) Πο” π' πϋπτάτεπενειώ ει' πονοιεττ ὶτάπτἱ μπ 
ΙϋΙεόεύποπ , 'ε ποεεπιπΙΙΙό νέεγάπε!ι εοιπιπἰ ]οΙότ εε ειπε; 
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Β) Ι·Ιοεγ πονο2όεόι 'ε τοπικάοεπ οπιπποέπει!κ οΙππειτο5ΖωΙΜέεπ 
ιπέπ ἱε οτοεπεο. - 4) Ποτ” ει' οϋπτάτει3Ι πονοιειτ εποιπόΙγ 
οΙΙγ εογοπ Ιο,ογοιι, Μπι ποπνο οἔγέπἰτέπτ ἱε ΜεοπΙο εγειπύ 
πο!γοΕ ίο8ΙπΙππτ.--Τοποε ΒοπἰΖοπγἰι:Μ τπἰπἀπΖοπἑΙΜ ει'Ι›ἰἱπ 
Μτεοπποπ ΦειππεπεειἰΙ‹ εοιπιπἰ θ5ωπθη εοφ Φεπι-ιτποΙκ, τέεπἰπτ 
ιπὶνοΙ π' πϋΜάτεπειπ Μι ΙκεΙΙόΙ€, πιοΙΙγοΕ £ϋτνόπγοἱπΙε ππποεπ 
Εππι1ποπ ιπε·ΒΙπνάππππ,8. Ε. ει' ωιοπωωιθπ β Μι· , 65 π: οεΙ‹ϋ 
πὶέπγιὶΙε, πωπω τπἰνοΙ ει: ἰΠγ ϊππέιεύεοΙε π' πωπω 8γοπιὶ 
@Ε ιππΒάι·οΙ πωπω πάτίτππἱ 16τοΙινο ὶπάπΙπιΙιοΙ, να” Ιππο 
πγάτπ πϋπτοτέεΙοογίιέε τοππόπγύπδΙ επέτιππΖποΙκ, 68 π: ΜΥ 
οιπποτοΙε ποπ νοεπέ:Ιγτ, πποΙΙγπο ΜΜΜ Με! οτπποττέτεπἱΙωτ 
ιπιππμι‹ , ε:ίνοΙ‹το νοππἰ παπι ειοΙιτέΙ‹. - Υποποποπ πτππΙε 
οΙεοεΙωάιέεπ, πιοΙΙγεΙ ο!ΙοπΙιεπο νόΙοπεοόεύι Βέπτοεππο,--ποογ 
τ. ἰ. εοΙ‹ εοποειτοϋ οππτι-:ιΙοπϋΙ ιππτειάπο , πει ει' $Μεοπ εΙΙιο·· 
νοτο1τ πϋπΙετιοΙιποπ , νοΙπιπΞπτ ιπάεΓόΙοπποπ Ξε , :ΜΜΜ οι' νο 
Ι(›επεοτ πιέεΙαέρ Μπγοιποππἱ ποιπΙοΙιοΦ, ει' πϋπΜτεπΙ‹ Ιπππεάἐ 
€έππΙκ $οΠεεοπ ποπἱιοπγπό ετε]ο ποπι Ιοππο, -πιοπιίιΙ, ΙιοΒγ 
ποτπ νόιοτἰΙκ π' ἀοΙοἔππΙ‹, τ. ὶ. π' τοΙ]οε ποπἰιοπγί1άεποπ ιω 
πποειοΕ6οΒΙ, ΙςοΙΙοιοπόΙ ιο1›ω ἱε πἱιοπγἱη πιὶνοΙ, πο οιεπ 
οΙιοεΙκοοάε ποΙγοε νοΙπει, πεεοπΙο πϋπτοποπτε έ:ε εεετοΙιτο 
ποινε ει' πϋπτοπ επάτιποΙΙγ πΙπροε εγππιῇοΙοἱποΙε π. τοΙ]εεοπ 
Βοπἰποπγἰιό οτότ ποΙΙοπόΙ‹ ΦύΙιψΙοπίτοππππ. ' 

ΜΒ. δ. Α° "απά]οΖοΙσόΙ. 

θγππύ]οΙοποπ (ἱπιἱἰοἱπ) οΙΙγ ποτπγϋΙάΙΙόεοπ ότΙο2ποπ, 
ΙποΙΙχεΕπόΙ π' πϋπτοπποπ ε2οι·Ζὅ_ῇ6£8γοπἱτππὶ πω, να" ως 
,που 8ΥππἱΙππἱ εεοΜε. 

Α' €μιπιποΙοπ, ὶΙΙγ τό,οπε όττοΙοπιποπ νόνε, νειΙο ,ν ΠΗ 
επο,ο; 68 εοεο‹Ι Ήεπι3]οΙοπτε εποππειΙι ΓοΙοειωΕπ3. 

ΓόΙεπο8 €γππιποΙεΙαποΚ (ἰπὰἰοἱπ ερπτΞει) ιποποεπππΙ« ποπ 
πει]‹Ιπιι ΒγεπιποΙϋ| νἐτο8πἱ “οπο” Ιιοι·πγϋΜΙΜεοπ, ιποΙΙγοπποπ 
π' Ι1ϋπτοπ εποτιὶῇόνοΙ εοπιιπὶπεὶπϋ οεε:οίϋ88οοϋπ πἰποεοπ; 
68 πἔγπιιππόττ πεΙιἱΙτ ιποἰ παρ Ιοε!πεοϋπ πεπϊιοπΥπό στο εοπτ 
τπωἀοπἰῶιειιἰπ. ΙΙΙγοποπ ΜΜΜ ει' ποΜοετ νότπόεο , νοΙειιποΙΙγ 
]οΙοεπ ίότππει!ι άΙοιπΙ«Μεπ , π' ]6εοΜεο!κ. 

$οποοογειππ]εΙεΙεποπ (ιιιΙιπἰπἱοιιΙπ) πονο21οιποΙε οΠγ Κοτ 
πγπΜΙΜιεο!ι, ιποΙΙγοπποκ νειπ πωπω π' πϋπτοποΙ όε ΜΜΕ: 
επετ26]όνθΙ νοΙπιποΙΙγ οεειοΓϋ%όεϋΙκ, πο @επ οεοΙιόΙγ; 
πἔγπποπότϊ εποΙιτο εαπ νοτοϋΙε ιπέεΙεύροπ ει'ΙϋπνόπγεπόΙ: «πω 
€οπὶπιοΙ, ιπἱπτεοιπ πε πιο εγεπιποΙοΕΙιοΙ οογοεϋΙνο νππππΙ‹. 
πη εοἔἐὰἔγππι3_ῇοΙοπ ρωπωι π' "εποε ειοππόΙγποΙι α) Μτ 
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νιιΙΙόειι , Με σε ει' ιιότιιόει›ό Μισό Ιιίιιιιόιισι νόιόΙιιιόΙι ιιόιιι 
ιιιι·ιιιι; ό) οιΙγιιιι νότεόἔΙιὅΙἱ ε2όπιιιιιόεει, πιόΙΙγιιόΙι ιϋΙιιι @μι 
τσάι· εισσιι Ιιιιιιιε·ιιι·όΙ ιειιιόι·όιόεσιι; ο) ιιΖσιι Ιιιιιιιόιιι·ό ιιιιιι6 
ισι·ιιιόεεόιό , ά) οΠγ ιιόιιιιόιιιδΙι ότσιιόιό , ιιισΙΙγιιόΙ ει2οιι Νιπ 
ιόιι ιιιιιιιόόγ ιιιόΒιισιισεοιΙσιι; ό) τόιιισσόεό, όΙριι·ιιΙάεσ , νει” 
σιιισΙεινόιιγιιΙύεσ , σΙιιιτισσόεει, ντι,τιιγ ιιισιιιιο2όειι ει' ΓόιόΙόεΙιόιι, 
Π 8ισιισειιόνόΙιικόΙι ιόι·ειιΙΙιοκιόεει, σ) ιιιιεσιιΙ6 ΒιιιιιόιιΙιόιι νσιι 
ι·όεινόιόΙσ ειιι. 

ΗΜ ΉιιιιιιιόΙσιιιιόΙι (Μισό ιιιόιιιιιιιιι) νόμο σΠγ Μι· 
ιιγι1ΙιιΙΜεσιαιι ιιόνόΖιιιιιι, ιτιόΙΙγόιιιιόΙτ ει' ΙιίιιιιόιιόΙ όε ιιιιιιιιιι 
ειόι·26]όνόΙ νιιΙόειισσε Πόε ειΙειρσε όεεισιιι€εόεϋΙι πω. ΕΖόπ 
8γστιιιιόΙόΒόι εσΙιίόΙσιιόρόιι “σφι σ'ιστνόιιγιιιόόΒϊό1οε2ισιιι ; 
όιι ιιιόιι σειιρόιι σειιιι σ' επι1Ιιεόιέσειι ΓόΙοεσιιιεσιιισι ιιιισιιι όΙ6. 
ΤιιιιιιιιΙΙιΙι 

1) ΕΙόι”στιιιιιόειιιιιιιιΙι ισόισι·ό ιιόινό ει' νειΙσ 8γειιιιιισΙσιι ν.ιόιι 
σΙΒιιἱόΙι,ν. ισιι ιιιιιιιιιιΙε ν.ιόιι ιιιόιιισΜόιισιιιόιι. Μιιιι!ε8·γιιι ίσι 
ιιιιιιιιι ιιόιιόιιγ ρόιιιιιι ιιιι€γσΜι νιΙό8·σεεόειιιιΙι σΙιόόι·ι ιιιΙισνόι 
Ιιό2ιιό!ι.- Α' ιόιι όΙόιιι €γιιιιι3]όιόΙι ιισιό ιιιι·ισειιιιιι: α) Α' 
ΒιιιιιόιοΙι·σιιισότιό σιισΙι, ρ. σ. σε όιόι·ό ιιιόιιιόιΙσπεόιμεΒόιιόε, 
'ε ει' ιιιιιιισιιιι6Ι νόΙειιιιι·ό ιιότοπιιόιιάσ Ιιιιεισιι. ό) Α' ιιόιι6νόι 
Ιιόόόιι Μιιιισιι Μπι ισιι ιόιιγόσσιδιι2όε. ο) Α'Ιιόπιόειιόιι Μισό 
ΒιιιιιόιιόΙΙισνόιόεόι·ό σΖόΙΖσ ειιιιιιιόιιιιιιΙκ όΙϋι·ό πισιιι σιιιόειόΙόεσ. 
ά) Α' ι·ιιιιιιιιιιιιιιιι νιιΙειιιιόΙΙγ Βιιιιισιι όΙΙεϋνόιόεσ εισιιι εγειιιστ 
όε εδωσε νόΙισειιιιέεσ. ό) Μιτισόιι σΗγ σεόΙσιινόιιγόΙι, ιιιόΙΙγό 
Κιόι σ' Μιιιιόιιτό ιιόενό σΙόιιόειιιΙόισιιιισιι ΙόΙιει ιιιιιιιιιιι ειιι. - 
Α' ω” ιιιιιιιἱ σγειιιιιόΙσιιτσ ρόΙιιιιιιΙ ειτοιιςόΙΙιιιιιιιιιι: α) νιιιιιιιιιισ!ι 
ιόΙ_ιόε ιιιιεσιιΙσεό8σ πιει, Μ ό' Ιιιιιιιόιιόι όΙΙισνόιιιι Ιειιιιιισιι. 
ό) γιιιιιΙιιιιόΙι ει' Ιιιιιιισιι ΙιόΙγόιιόΙι ειοιιιεεόιιεόἔόιιιιιι που πισ 
Μισό", πιιιισιι ει' Μιιιιόιι νό.<ιιιιόενιισιοιι, ιιόπιόΙΙγ 8γιιιιίιε 
ιισι·ιιγϋΙόΙΙόεσιιιισιισι·ιόιιι ιιιό8Ιόρόιόεό; ο) Α' Μιιιισιιιιγσιιιιιο 
Ιιειιιιιιιι νσιιιιιἱιιόΙ ιειΙάΙιειιιιειι. ιι) Α' Ιιίιιιιόιι ΙιόΙγόιι ιιιιιιιι πισ 
ιιιόΙΙγ ΙισΙιιιιιιιιΙε ειιιόιἱ @σε ειιι.- νόμο τι' ισιι ιιιιιιιιι "Μέι 
Μπι Μισό πιόΙιέιι εστσΙιειιιιιιιιιιιιι: α) Α' ιιισσε2ϋΙιόε, σε ιιιε 
ιόιιι ει' Βιιιιιόιιιιό!ι όΙΙισνόιόει-: πι” ιιόριόιιγι·ό @καποιο ιιιόιι 
ισι·ιόιιι. ό) Α' Ιιι“ιιιιόιι ιιγοπιιιιιιιιΙι όΙι·σιιόεότό νιι€γ πιόόεειιι 
ιιιἰεἱιόεόι·ό ιστόιισιι ιρόιι·ιισάόε. σ) Α' ιιιιιιιόιι Βιιμιιιιιιόιιιιιι πισι 
σιόισΙι όΙΙιότιιόεότιι Μπάση ΓόΙεΖόΙἰιόε ιιόΙΙιιιΙ ιόιι ιστόιινόε. ό) 
Α' ι”όιιγίιό νιιεθιέΙιιιιιιιΙι ιιιό%όιιόειιιι, ειιιόι·όιιόιιιιό ιόιόιόιι, 
πω( ιόνόιγόιΙόειισ ΙιοΖάειιιι ‹ΙσΙἔσΖόε. ό) Α' ιιιόεεόι·ιόιι εισ 
ιιιόΙγιιόιι όιισε8·όιόεό, 'ε ιισΙΙειιιιιεπι Ιιόειιόιόεό. Π Α' ιιιιιι6ε 
εόΒιιιοικ νει” καιω όι·ιόΙι ιιιιιιιγόιιόιι ιόιιόιόεό νιιιιιιιόε κόπο". 
σ) Α' ιιι'ιιιιόιι ιδΙιστιιγϋΜΙΙόειιιι·σ ιιόινό ιιιΒιιιιοιό νιιΙΙόε.- 
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Ι!) πω!!! ά!!!ιρο!!!!ιιει!ι !ι!τ!ιο!ειι 'ε ιιι6ε!ιόροιι ιιιοξιιιιι!ι€γειτάι!ια!!ειιι 
νά!!ο2ι!ειι ε!!›. 

9 2) Α !ι!!ιι!ο!!ε!! 6εεεο!ϋ,ςΒιέεϋ!ιτο Μενα! !!ϋ2ο!ε!!!ι! έε 
!έν0!ει!ι!ιἰ €γειιιύ!ε!ε!ιι·ο (ιιιι!!ο!ει ρι·οκιιιι!οπι ε! ι·ειιιο!ιιι), ει' 
ιιι!ιι! !. !. !ιΜϋ!!6!ι Θε πι' Μπα!!! ντι!ύεέι;ει ΜΜΜ! ειιοτοε!ινιι€γ 
!ι58·πε!ι 6εεπε!ι6!!ε!όε νεργοιι. -- Κ62ε!ο!ι!!! €γειιιι!!ε!ιιο!ι ρα!! 
ι!!!!ειι!! εεο!ι€ι!!!ιε!: α) νει!ειιιιο!!γ ιιι!ιιι!ειι!αέρ ιιιοε!ιε!έτοεο!! 
Μιιι!ο!!ι·ε Πω!!! Με!! Γειιγεεο!δι!ιόε, Μ! ιιΖ!ιιιἔγειιι!ι2οιι Βί!ιι!ε!! 
ιιοιιι εο!ιεἱι·ει !ιϋνο!!ε , ιΞε οἔγειετειιιἱιιι! ο!!γ ειιι!ιοι· Μ!!! , Ι!! 
τό! ]ε!!οιιι6ιιό! Θε ο!!!!ι!!! ό!ε!όιιό! !ο8!" Μ!" νει8·γοιι , !ιοἔγ 
Γοιιγο8ε!όεο!! !ι6ιιιιγοιι !ο!!εε!!!. - Ισ) !Ηι!ει!ιιιιο!ι ει' !ιι'!ιι!ε!!ο! 
!ιϋνο!όεο !ιε!γόιι Με!!! !ιο!ιιι!!ε, Με !ιο!ι!2οιιγι!!, Μ” ει: ει' Μπ 
!ε!! ε!!ι6νο!έεό! !ι:€!ιϋιο!ο!›!› ιιιο€ο!ϋ2ϋ!! !τ!!!!ιοιι ιιιιἔἔ Μό 
πιο!! ΑΖοιι!ιειιι ιιιο!!γ ωμιιιι!ιο!ε!ι !ιιτ!οηειιιει!ι ιιύνεπει!ιι! οι 
σεχ!!! πι" ιιιέει!ι ι·ειιά!ιο: ΜΜΜ !ϋτνέιιγο Με! ιιιε8!ιο!ά 
τω" ιιιιιοεοιι. 

Α' πι! ιιιέι· ει' νει!6 εγκιιι!ιο!ε!ιιιο!ι ειε_ῇ‹ἐ! !!!ο!!: ιιιἱνε!!ιοἔγ 
ει' Μιι!ο!!ο! ·νει!οεέιεοε 6εεεο!ι6!!ε!όεό!ι !εν6ιι π" !ιι!ιι!ε!!ιιε!ι 
ειοι·2!!!έι·ό! !ιι!ιο!δεόεο! εε!ι!ιιε!ι, !ιό!εέ8ε!Ι18ιιι ειοιινοό,!ιοΒγ 
!ιο!ι!2οιιγ!!ό οι·δνε! !ιἱτιιιι!ι; ‹!ο ιιιο!ι!ιοι·ει !οΒγειι παπι οι·οιό!ι, 
!ιιιΖάιι!ιιιιι!ι !ϋινόιιγο! Με! ιιιοε!ιει!άι·οινει ιι!ιιοεειι. Αιοιι!ιειιι 
ιιιιιεει ε! @Μπι ο!ιοεεε!ε ιιιιι!ε!!ει: 1) Πο;" ιιιοιιιιό! ειοι·οειι!!!ι 
νε!ειιιιο!!γ εγκιιιιιιο!ιιο!ι ει' Ν!ιι!ο!!ι-:! όε ειιιιιει!ι ε2ει·ιδιόνυ!ι 6ει 
επεί!!%όεο, επ ιιιιιιε!! ιιει€γο!ι!ι !ι!!ιο!!!εό8ο! επι!. 2) Πω” Μ!!! 
εγιιιιι!!ο!ο!ιιιε!ι ϋεειοοεοροτ!οιάεει Με! ΒοΒ!ιοιιγἱ!ό ετε!ϋ!ι 
ιιϋνε!ιοι!!!ι. δ) Ηο8·γ ει' εγειιιι1]ο!ε!ι εο!ιιι !ε!!εε !ιι-:!ι!ποιη!!άε! 
ιιιιιιι !ε!ιο!ιιο!ι; τοστ! α!ιάι·ιιιο!!γ εποι·οε 6εειο!!1%ιόεϋ!ι Ι68γοιι 
ε' !ιἱ!ιι!ε!!ο! 'ε ειιιιιιι!ι ειοι·2636νε!, ιιιέΒ!ε, ει' ιιιἱιι! εο!ι!ό!ι-: 
τηιιιει!ι:ι!ιέε !ιιΖοιιγ!!μι, ει' Ιιο!!!!ϋ!ι Μισο!! !ιϋνο!!ιεΖ!ο!6ε εο!ι 
“οι οεει!6!ιιι , όε νει!ι'ι!ιιιιι ει' 8·γειιιι!ιο!ε!ι ιιιιιιι!ειι!ιοι οειι!ι Μ 
!ιο!όεό8ο! ε2!!!ιιε-:!ι , ιιιο!!γ εο!ιει Β!Ζοιιγοεεάἔά ιιοιιι νε!!!ιο!!!ι. 

.ϊοι;με!. Νόιιιο!!γε!ιει'εοιιοει!ε!!ιιο!ι ι·ιγ!!νέιιοε !ιιι!ν8!έ!8!έ! (ιιο!οι!ε 
Με ι!ε!ιο!!) ἱε ει” ι·οιιόειοι·ϋ ΒεΒ!ιοιιγ!!ό ειστε!! !ι6ιέ !ιε!χει!!ι. Πο ΜΜ 
ειιιι ; ιιιει·! που Βιισιιγ!!ό πω· νοειει!ε!ιιιεε ἰε , ει!1!ιεέΕ!ε!ειι ιε. νωπ 
ι!ε!ιιιοε , Μινι!! εο!ιειοι· ει θεό" !ιδιϋιιεόΒιιο!ι ιι€γιιει·οιο!! ιιγ!!νέιιοε 
!ιιι!ηιιιέειι οειιρέιι Μ!ειιι€ !ιίι!!!!! εκει!. Βιιι!ιεέ8!ε!ειι , πιει! Μ! νιι!ό!πιιι 
ιιιιιιι!ειιε!ι ΜΒ!! !:!ιοιιγοεεέ8€ιι! !ιιι!νιι νειΒγοιι ει' Μπα-ι!! έε ιιιιιιιι!ι ειστ 
ιδ_ἱε , !εϋιιιιγειι !ε!ιε! π' εο!ιεεέ8 ΚΜ!!! Μ!! "Μι !ιέι·οιιι ει!!ιει!ιιιιιε Μπι!! 
νέ!ειει!ιιιιι , ι-Ξε ειιο!ιιιιι!ι !ϋι·ν6ιιγειοι·ι! νιι!!ει!έειι!ι έ!!:ι! !ε!_ῇοε !›ε!ιὶιοιιχἱ 
Με! ειειειιιι. · 

ι 

Τ!! 
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227. 5. Α' ΜΜΜ σεΙαιπΐι. 

Τιειιιι6 Με" (ιιιειιιι·ειιάιιπι ριιτἔειοτιιιιιι), ιιιοΙΙγει ιθιιιι 
Ιειιιιεειιειι ιε ειοιιεε ιιενειιιι, ε' ι›ιιιιιωι εγειιιιιε ειιει ιει·ιιοιι 
εεειιι6ιγιιοιι ιιϋτειοεεόειιΙ το" Θεια” όψει. Ηο€γ ποπ εειιιιτ 
ιιεΙικεεειι Με Ιοιιεεεειι ιΜ-ΞΙιιι, Με ιειιειθι Ι‹ινειιιειιιε ιιιεε; 
1) Ποπ ι·ειιάεεει·ιι Βειιι2οιιγιι6 εεει·ειιιιεΙ ει-ιιιι ε' εεεωιι, 
εειιι ει ει·ιειιειιεε8 Με ει: ιιιιοιιγιιιειιιεεεέΚ; ιιιινοΙ ε' ιιειιιιό 
Με οειιρετι εεεωιιιΖοιιγιτεειιι ε2οιιςεΙ. 2) Πο” ε' ιιιιεεεΒέε 
ΝΠ Μπι εε τει·ιειιι ιιε Ιειιεεεειι; ιιιινοΙ ε' τιεπιτό Με οεειε 
εεειι ιειιέιεΙ ειειι ΙεΙιε·τ ειι€εεεεΒ ιιιιιγοπιοεεεετιειε ειιιειιιιειοε 
εεειι6ιε. Ιιιιι6ι Με ιι6ιιιιγειι ειΙειΙιειιε: Μ” ε' ΜΜΜ εε 
ιιιιιιοιι ειιιγοειι ιιιιιιτειιοιιιιειι εοιιε ιιειγο ιιειιι ΜΜΕ, εότ ε' 
οεειι6ιγειιιιοΒιιοιι ιε οειιρειι εεειι ειιιιοι·, ιιε ε' ι·ειιοι Με πιό 
ιιιειιγ Μνιιιειιιιι εγειιιιιοΙοια ιοι·Ιιοιιιι , εεε εωωει Γειιιιιιειειιειι 
Με ,ε πονο οΙιεΙιιιεπε. @γ εε 1729. Φιν. εκει( εεεεειε· 
πει: όιιιοιιιιε 'Ο. Ε8γόιιιτειιι Μ" ε' ιιιι·6 εε Με εεενειτει 
εειιιινδιιεικ ιιιινειΙεεειιοι, ε' ιιέι·άόειιειι Γοτεύ εεεωιιιω , εε 
ε' ιρει·ιιειι εειιιιεόἔειιιεε ειιιεΙιιιεπε, 'ε ειοιιοιιιιιΙ Μ ιιε τει· 
_ιεεεεεε, όε επ, ιιιιι·ε ε' ΙιενεάιοΒιιεικ εειιιιιιιιιε ΙιεΙΙ, ει «Με 
τει·ιεΙιιιειιειι νιΙειςοεειι ΒιιεΙεΙιε: επ τόεειιιιε' ιιοΙοειιειι τοι· 
ιιιόεεετειιιεεε, ι·όεειιιι ει εειιιι-οτιειτόιόετόι επόΙό ιϋι·νι-3ιιγειιιιι 
νιΙεΒοε εεενει Ιαινειιιειι. 

Α' Πεπτικό εειιιιιιειι ιοἔειιετοεεεΒε ιιειιι€ ειιιιειι ει: Μ" 
ιιε ει εειιιινδιιειι ιιιιιιιεΙειιειι€ο Ματ ιόιοτειι Με , εε ι” ιιιε8 
ιιεπιιιτ εεειιι6Ιγτ ε' €6ι·νόιιγειόιι νόειιέρειι ίεΙοιιιειιι ιι6ιι-:Ιεε, 
,ε 6869; ει ειδιιιιειιι εγειιιιιεΙοιι Με” ιϋιιιιό ιόινόιιγιιε ιιειιι 
ιιιόειιειι. ΑΖοιι εεειιιοιι ιιιιιιάε2εΙιει , ιιε ε' τειι οιέγειιιιι Με 
ει εΙιιοιιεεειιειε ΒενιιΙΙι-Ξιότο Μινι: νειωιειι ΜΜΜ εειιιι Με, 
6ιιιώιιγι ει·ιιιειδ : Μ” εειιιιιε Με νέιιιεεεεεειιοικ ιιιιιιιεισέ·εο 
εΙύΙ ιο! ιιοιιι ιιιειιιιιοιι.- Πε ε' τεΙ› ιιιιιιιιειι Ιιειγοε οιι ιιόΙιιιιΙ 
ιιιεεειιιιειιιι6ιι εε ΜΒΜ εΙιεΙ "εεε ιιϋιειεεεύει'ιΙ επι τιεειιι6 
εειιιιι Ιειειιιιι: νε” ε8γειετειιιιιιιι ΙιενεΙΙιε ε° εεειιιέ:τε νειειι 
ιιιιιιιοιιοι, νε” παπι. Α2 οΙεδ εεειιιοιι ε2οιιιιεικ νειι Ιιειγε, 
ιιιιιωτ ε' ι·ειιιιειι ιιιΙειιιοιι εεε-εθνειιεεειοι Γειιοιιιι ιιιοιιιιοιτειιι, 
ε' ιιιεεοάιιιιιειι ρθω, ιιιινοΙ ει ειδιιιιοιιι εγειιιιιεΙειι, εεειι 
ιιιεΒιοιιικειιόε εκει , ε] ε-:τότ ιιγει·ιιοιι, ε' Με ιιιόΙιειι Ντόι πιάτ 
εόιιι6ειδΙ @εε ιιιιιιιοιόε Με νειιειιιοιιι‹. 

Ή 'Ι'ιιιιόε νεεωιειι ιιι· θιειεεωι ιιιιιιιιιιιιε 479. Ιειρ_ιιίιι επ νιτειιε: Μ” 
ιωηιιε ρειειιιιοιι ιϋι·ν6ιιγοιιιιιιιεΙι όι·ιοιιιιε "ΗΜ ΜΜΜ εειιιιιιοιι ιιοιγο 



γ!. Π!. Α' ΐοιιγ.ιϋι·ν6ιιγε26!ιι !ιο!ιιιουγι!ιάετό!. Ψ!!! 
ιι!ησιοιι. η Διοιι!πιιι πιινε!!ιο8·γ ιιζ ιιειιΜ οε!ιιινόει πιιο!!ιεεωι!6 172046 
2'7-ι!!!ε τϋι·νέιηϋιι!ι ει' !`ειιγἰιϋ τ6ι·νέιιγειό!ιι Β!!ιι!ο!ιε!‹ι·ο_ιιέηο !ι!νέτο!ι 
παπι τόειειι, ι!ε ει; έ!ιιι·έιιι ιε ε!όεεόιμε Μαιο ιιι!ιιι πω; Μια! , Μάι! πι: !ε!ιετιιο ιιιιιιιι!ε ει' ί!ειιχίιδ 1ϋι·νεΞιιγειέ!ι! οεε!ιό!γο!ι!ι Β!!ιιτοττε!!!ιοιι !ιε!χεζ 
ιιιιιιο!ιιιιέπει ει ει' !ιϋιϋιιεό€οε νιιἔγἰε ρο!ειίτι Ν$ι·νέιιγειό!ει ιι!ειίιπιε!!γ, 
ῇύ!!ε!ιει εο!ι!κιι! ει!!γοε!ι, !ιιιιιΜπέει ιηιιεο!ι πι: ιιιινοιιι6 !ι!!ιιιστω!ε!ιοιι !ιο!γο0 
!”οΒ!ιι! , !ιϋιιιιγειι Μ: !ε!ιοι !έιιιι , !ιοΒγ "επ νέ!οιπέιιγ ιιοπι ι80ιιετδε 
ει!ιηιοι·ι όριι!. · · 

128. δ. Α' Ιιέπιε.ό υαΙΙιι2άει·όΖ ‹έε αι Με” :Μακ ειέιθωεω2. 

Α' τοιιι!!ι!νιι!ι !ιε!ιι:οιιχΜεο!ι !ι62ό ιιι6ι=ις ιι6!ιάιιγ ένο!! Μό!! 
τιιτιοΖο!! ει' ΙιίιιΖό ΜΜΜ ἱε (ιοπιιι·ιι), νιιΒγιε ποπ ΐοιιγίιδ 
ρει·Ιιο!ι τότε! , ιτιο!!γο! ει' ειι!γοε!ι ἔοιιοεΖ!ο!!ε!ιτὁΙ ιιιγιιιιι!ε τει 
!ιο!ιιιιι!ι τεετε!!ι !ιίιιο!ι Με! νειτοιιο!ι, !ιοεγ ε” ει' Μι·ι!όε!ιειι 
ίοι·ιιιι'ι ιιιοιιοε2!ει!ιιο!ι !ιονει!!ιάεπιτει !ι6ιιγε2οι·ί!τεεεειιο!ι.-Α' !ιί- 
ιιο!ιιιιι!ι ιϋ!ι!ι Γο!ιοΖει!ιιι!ι νει!ιιιιιι!ι , ιτιο!!γο!ιιιε!ι ει!!ιιι!ιιιιι2·άεά!ιειι 
ει' €οιιοε2ιοιιιιο!ι «Θε 8ιγειιιιιο!ειιιο!ι ει!!γοεεέιζιιιιιέττό!ιιι! ε2ο!·· 
ειι!ι. !!εγό!ιιτέιιι ιι° !ιίιι26 νιι!!ιι!ειεο!ιιιι !ιιιιιιιι!ι!ιιιιι ε!δεπϋι· 
ιι€γιιιι ι!!οεϋ Μάτι! ΤοτύΖειιι Γε!!ιιεἔοεΖ!ιι!ιο, ειιιιιιιιι ροι!ιε 
οτειάειιιι!ιιιιι!ι 1?92-ι!ι!ιἰ 42-ι!!!ιι6ι·ι·όιημι 9120!Π!2Ι!ί ιιι!ιιι!ειι 
ιιειιιι1 !ιεεειιέι!ειτέι νές!ιόρθιι ιιιεες!!!ιο!!ιι. Μ νιι!ό!ιιιιι ιιιό!!έιι, 
πιει! ει' !ιίιιιό νιι!!ιιτειε ει'νιι!όεέιἔ !ιιιιγοιιιοΖάεειιιει!ι ἰἔιιΖεέ8ιει!ιιιι 
«Θε εειγειτοτειιιιιιι! ο26!ιτάιιγιει!ειιι ε2ει·ε όε ιιι6ι!ιιι. Ι;;ιιιεείετιι!ειιι, 
πιει! ά!!ει!ιι ει' ι·ιι!ι !ιι2οιιγοε ότιό!ιι τοκ: νειἔγἱε !ιιιιιιετέε Με! 
νε!ιο!!!ι !ιιΖοιητιι!ειι ετ!ώ!οει Με” νιι€γιειιιι€ε !ιότει3€ ε!ει!!!όν!ι 
ΜΜΜ!! ιιιιι:ιιι. Ο26!!ι·άιιγιει!ιιιι; πιει! ει!ιιι!ει ιιοιιι!ι-:!ιοΙ: εειιι ει' 
€οιιοειεάεοι εοιιι σε ειι·ιιιι!ιιιιε48οι ιιι0€!ι!νέΠ!58ι0 !ιιιοιιγοεειι€ 
μ! ΐο!!'ϋι!ϋ2ιιἱ. Μει·ι ιιει!6ιά!κιιιι ει' !ιίιιιέε ει!έ νοι!ετοιιτα!ινιι€γ 
!ώρεε ει' !ιίιιο!ιιιι !ιιέ!!ιιιιι, νει” παπι; επ ε!εδ εεει!ιετιιιιο8ιιειιι 
νιι!!]ιι , !ιει νει!6!ιιιιι ΜΜΜ !ε , εοιιοε2ιοιώι, ι·οιιι6ιιγ!νόιι °!ιο8ιγ 
@γ !ιιιιιιοιι€εό!6! ιιιοΒιιιιοπε!ιει!ι!ι; ει! ιιιι!εοι!ι!ι!ιιιιι !ι!!ιιϋειιοΙ€ 
νιι!!!ιι ιιιιιεύι, !ιει οΕόε2!ειι έι·ιει!ιιιι ιε , ει' ιιιιιιι π! εο!ιιι!ιιιιι!ι' 
ειοιιιοτιι ρά!ι!έ!!ι ιιιεἔϋἱιοιιγἰιοιιά!ι , !ιι!ιιιεε!ι ειι·ιιιι!ιιιιει!8ιι!ι !”ε:-ΐ 
ιό!! νόιο!ε ιι!έιιι ιιιοΒιοπιίο!!ιιιιιι!!ειιι !ιι2οιιγοεει!,%ιι! ιιιιρΐέιιγι·σ 
_ι!!!!. Με ιέι·ιι! , !ιο8·γ ει' Μπι!! νε!!ειιέε ιιιιι€ει!ιειιι ιιιέι· ιο!ι!ιι.ιιι 
Κώνοι π' Βιοιιο_ει!ονΒ!επε!ι ιιιιιιι οι άτιει!!ιιιιο!ιτιιι!ι, ι·όεειιι! ιιι!- 
νο! ει' ἔοιιοε2ιενὅ!ι ιϋ!ι!ιε26ι·ι !ιιιιι!ε!όεε!ι Με! Μπι! ε2ο!ινέιι 
ιι' επειινα!6ε!ιο;, !ιϋιιιιγε!ι!ιειι Μι!!!!ιιιιιι!!ι ει' !ιίιιο!‹ιιι, ι·έε2ιιιι 
"Με ο!!·γειιιο!ι ιε ιοΙά!!ειιιιιι!ι,"!ιι!ι“·ϋιιπιιιεο!ιιιμ ε!!! 8γει·ιιιο 
!ιει!ιο! ἰε !ιιι!ϋιι!ιΓ6Ιο !ιίιιο!ι!ιιιιι ΒιγιιΒοτο!ιἀ!ι , 'ε !ιίιι26 νει!!ιιιέ-_ 
εο!ιι·ιι ε!όι·ο !ιόεείι€ειι6!ι. - νόμο οι 80ιιι όι·ι!ειιιο! ιθιιιΠιθΐ 
Μ, ει' ιιιιι ιιόιιιο!!γο!ι ιι' !ιίιιιό νιι!!ιιτε!ειιιι!ι νέι!ε!ιιι6ι·ο ε!δ!ιοιβ 
Με , .!ιο€γ ι. ϊ. Α!! !ιιιιο!ι ΜΜΜ ω!! νει!!ε!ε εο!ιει εοφ τιιιιιιιοιτ 
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Ι” Π. Κϋπγν. Α' Εοπγὶώ $ϋι·ν6πγώωΙεπι·6Ι. 

εΙΒΜ πιω »ποπ ότόετπΙδποΙε , πιἱππεεπι, πι: π' ω) Μεόϋπε·π 
ει' 06ι·νόπγειόπ «Μαι πππάοπ Μπγειει·ίτέε ΜΙΝΙ πιτππεεετδ 
εἱ£οττε; ιποι·τ ιπἱνοΙΙιοΒγ π' Μπιέε πωπω νπΙΙάειτ νΕεεωνοιι6 
:πώ ιι_ῇοπεπ Μπιιέε Με νεπε16Ιε , ει ἰΙΙγ πο!γϋεππι€γέετνειεγ 
πτοεοτὅεἱΙθει εαπ Μιε2ε·ΙΙ πππάειι Ιώπγειοτί8όετΒΙ ιποπῶποΙκ 
ιοΜπωπἰ. 

Νπ;;γ πωπω" ΜΜΜ ΙπιιέππΜπ, Γὸπόροπ ε!εδ Ντιπ” 
ἱπ!ι ΙιοτύΙπιπ οι ΜοππυΙε πω” εωωιω ἰε (πωπω Βοἱ νιεχ 
0ωπω, π' πππτ πι: ει. ΜειΙό Ι-εό Μπγνο 28-ι!Πι 68 2-όπι 
Μ3πχνε 4-ἀἰΙ‹, 5-‹ΙΗ‹, επι, 8-6Μ Μ5πγνο 1-εδ Θε Ι7-ὰὶ!‹, 
ΚιέΙιιιιέπ 1-εδ Ιώπγνο 22, 52, 58, ΤΘ, ΒΒ-«Μι, Κοτνἰπ Μάηέε 
πω! 86”. ΜΜΜ, 68 ΠΜει!ύ 1-εό 86”. 3'7-τΙΗ‹ άἔπιπτπἱΙκ 
πἰιοπγἰῇάπ. Τ6ΜυϊύΙο Βπ!ύίΙε νοΙΒΜε ραΠ€ ποπ πόΙοτε!«πεπ ; 
86τώπγαππΕπεπ πιἰπἀπιπΙΜ σεπΙα ΙπότοπιτόΙ νεπέγοπ εππΙΜε, 
"μπω ι° είπω πω, ίοι·τό νΕι π ΜΜΜ νἰεὸπΙ ΜΙετόι·δΙ. 
Ε”όΝτάπΕ 1πίπά οιοπ ΜΜΜ Μεέετιό 68 οιόΙἰτέπγΙιιΙππ ΜΜε!ι 
:πιτ “ΗΜ “ΜΜΜ (και πἱ_ῇ61τεΙ‹ ΜνωπύΙ. 

πει.επιπ επιικιιιε. 

Α· π ΑππΑκ ν ιέπει.πΕπϋι.. 

ΜΒ- $'. Δ' πώ υόἀοΙ›π‹έπεΙτ 5σιιιέπε:έω, κακού έσ ει€2Ιεσέρο. 

Βιιπποπ νύεΙυ!ιπύπ (άοΐοπεΞο πεί) ποπ οΙωΙππιπ οΙδειάιέ 
ΜΒ 6ι·8]ΙΙΒ, πωΙΙγο!ι π' ΜΜΜ ρετΙ1δ! Με πέτοπιΙό νεειι-ιάο 
Ιειππε!ε εΙπάτΕΜπάτπ ειοΙ8:Ηπι!κ. Κ6ι ποπιιπ πω» Νώε ωσε 
ΙπΙΙόπϋιππ πι εΙόΙ]έτ61 (ρτπεΙἱιπἰππτἰε),ιπεΙ!γ π' ΙώΙόπϋε νἱιε 
μπει, ποΓοπεπέε, εινα" π'Ι'οπγπϋ ροτποΙ‹ Μπεδ Γοι·ππιππ οΙΙεπ, 
έ8 ει' πω· πωθιωκπει (ιιιοι·ποι·πι), πιοΙΙγ ει' Μρει·οε Ιιϋιϋεγ 
γ6ὰποΙ‹ ποΙἰιοπχἱπίεπἰτπ, πϋνοιποιθΙοε π' ροτποΙκ άετοΙ-πάτπ 
Μινι 16$οΜ. Αι οΙδπέτύ νωι:!ιπω, ιπἰνοΙ οεεΙ‹ ει' ροι·πο!τ 
Μ1Ιεό ειοτίπτωεπὶι ύτἀοΜὶ, ω” Μνάπνι5π π' ροΙειάτϊ Βάτσιεύε 
ΜΒ Ι46ι]ενει, ε! Με πω" ιιἰτπὶ; π' πω· άεπ·οππΙιεΙΝ οΙΙεπποπ 
υπιέε π' |εεεύ!γοεπ 8οποει€οποπποπ Θε πι Μό ΙϋτνόπγειόΜ 
'ε τϋ816πΜΙο1Ε ρω·υ!ώεπ εειπ ΜΒΜ ιπο€1ιι€εὐπἱ, νειεχ επιτυ 
Ιπειωπϊ, ιποτΕ, ιπἰι·ο!πο8γ π' πω· ‹ΙετοΜι ότάοΜό νόόοΙοιπ ε 
πω π' πω εαπ πιτ πιππ ΕπιΠιιψι , νπΙ!_ῇοπ π' ΜΜΕ πππάοπ 
Μίοεπε ΜεΙΝεπ-ε πω” πωπ ? εαπ ιπ·τύΙ Μιοπγοε Μπι 
πω, πο” ι·πΙ›_ῇπ πι εΙΙοπο ω" ΒοΒἰιοπΥἱιὲεοΚπι πω; ποιπ 
οιάΓοΙποηε, οιεπ νέάοΙΒΜ π' Γοπγπό ρει·ποπ όε @πιεση-ΒΙ 
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εποΙΒιιΜιάειιιιΙι ΙύιιγοεόΙιοπ ιιιι·ιοιιιΙι. Ιιιιιιιιι τονιιΙιΙιιι ΕοΙγιιπ π: 
πο" «ποπ νωεΙιιιοι ιιι6ιι; ιιΜιοτ εοπι ΙοΙιετ οιιιιιιΙιιεπιιιιιι,ιιιι ει' 
πώ πιοΒοσιιιιάϋ11 νοΙιιιι κά, πο" ιιιιι€ιίτ νόιιοΙιιιοεπι ιιειιι ιι 
Ιιιιιήει; ιιιάιιιιΙΙιΙι ιιιοπιι1Ι, πο” ιι° άοΙσπιιαΙι Ιύπγε808 ίοΙ06 
ιεΙοιι εεπιπιἱπειιιιι ε2ἰιι ΜΜΕ εΙπιοΙΗΜιιι ιιοιιι Μια, οι ιΠγοιόιι 
ιετιπό52οϋ πϋτοΙο2ιοΕ65οιιιΚΚοι οΙΙοιιΙιεπό οε!ιι1 ΜιιοΙο2δ 'ε 
τοΙιιιιΜετ όι·ιιοιιιΙΙι πειιι Ιειιοι.- Επειι όι·τοΙιεπόε επγειιιιΙ οειιΙι 
οι' ρω· ιιοιιοΙιάτ ιΙΙοιό, νιι€γιε ειοι·οεΙι ότιοΙειιιιιοπ νόιειδ νό 
εΙιοΙιιιοι ΐομοπειι,-ειι εΙδΙιάι·όπει!ι τοι·ιιι6επι-ιι€ι ιιποΙιιιύΙ Εύη 
ιιγοιι Ιειιοινόιι όι·ιοπι, πιἱΙιει ΐοιιιι π' ΐοιιγίιδ νιπεπέΙειιι·όΙ, Πιπι 
Ιϋοπτε νειέει·δΙ, 65 ει' ΐοιιγιιδ ρει·ιιοΙι πιω ε2οι·ιει·ιέειιἱτόΙ θ· 
Ιδιοτιοειιειτοπι. 

130. _$'. πω» άι· Ιιώσιμωτ Ζε!ιοσ.ιοπ ιιισροπροάπι α' υέιΜπισι °2 

νιιΙιιιιιιιιι ο” ι·ι5επι·δΙ ει' ροΙεειιι ιιιτειιεέΒιιιιΙι πϋηιινι.ι 
πιο€ πεπι επειινοιιι, πο” ει' τιιΒιιιιΙ νειΙΙιιιέειι Μια πι εΙΙειιει 
Ηειτο2οΙό πινιινιιΙΙοιιιιιεο!ι έ·ε ει'·€γειιιιι]οΙοΙ‹ Βϋ:ϋΙιοεεοποπ., Ιώ 
νοι!ιοΖδιοΒι ιιοΒιο ει' νόιιοΙειιιι ιιιοΒοπιιοάτοεεό!ι: π” νιειοιιι 
νιιΙΙιιιιιεει ιιτειιι Ιι6ιοΠεεεόεο ει' Ιιιι·όιιιιΙι νέπειιιι6ι πιιιιιΙ επιγ 
ιιγιεποι, Θε ρεάι€ ιιοπι Μι ει' ιιιιιι·ιιεπιιΙό ΜΒΜ Βιιιιοιιιιιιεπ 
εΙδιι, Ιιειιιοιιι ιιιιιιιιιι ιε ιιπέιιιιιιΙιοι· ο8ιόειΙειι ιιιοΙεύ ΙόΙεΙι 
ποιόπ; ιιιοπιιιιΙΙΒιιιιιιι, νειΙειΜιιγεποι· ειΙειροε π; νόόοΒοΕπι πι 
πι; πιοι·ι ει' ΙιειιιιροΙΒιιιιιιιΙι πισω ει' ροΙιμίι·ι τάι·εειειι€πιππ πι 
ιιιμιιι πηξει (ιιοιιιιπιιιιιι ειιιιιιειιε) πιά νεινε παπι Ιόνόιι, όε π' 
Ιιιιιιιε·Ιδ !ιειιιιΙοιιι άι·τιπΙιιιιο!ιι·ιι ιι ιιιιιιι 1ει·ιιιάνόιι,ιι'ϊεπγιιό ροτ 
Μι ιιιιιι·ιιεπτιιΙ6 ΜΙοι,ιι' ιιιιιιι πιοιιιιιιιιι ειοΙιιιε, πιω ιιοΙοειιιιι 
πεπι νάΙΙιιιιἱΙι, 'ε π, ιιιοεοπιιϊοΙΙιιιιιέει εοιιιι Μ ιιοπι ιιιι·ιιιιήιι. 

Η!. δ. Δ' Ιιέι·όπω!ι ΜΙΒ υέάε!πιέι Μισό Ιεϋ£εΖοΜε£έσεἐ. 
θ Α Ιιιι·όιιιιιι πόιεΙεεεόΒιο Ιένόιι εξτιγειι·ειιιι 8οιιιΙοεΙιοάπι, 

πο" π' Γοιιγιι6 νιΖεΒιιιιιιι Με" Ιόνϋ επειιιέιΙγιιεΙι, πει Ιιιιιι6ε , 
Ιιιιιιιιιιιο , ιιιι Ιιεόι€ οείιιτοΙοιι , έι·πιτΙιιιιεειμι ιιιιιιϊόιιγτε ιδιϋιι, 
Ιεϋπιιγειι Μια! εΞι·ι.ειιι: πο” ει' ιιιιιιιιι!ι νόιΙεΙπιέιιόΙ Γοιιιοε 68 
Ιιιιοι·ιοάι; πω Ιιιεγειι π' ΙιιτόιιιιΙι ιιινιιιειΙιι. Νόνεπει·ιιιι σε ὅ 
ιιεπιιόΙιοπ ιιιττοιἱΙι: Ι-επϋι·. Α ι·ιι!ιοτ ιιιιιιιιιοιι νιέιιοΙπιο265ότο 
ίοΙε26Ιίιιιιιι, εὅι ιι6Ιιἱο 16ι·νόιιγειπέιποιιιιι εποΜεέιΙιοπ Μροει !ιι4 
νιιΙΜΒιεΙι νόιιοΙιιιο26ι ιε ι·οιιάοΙπι, επιιΙιιιάεύΒιιΙιπιι πω" ιιιιιιιιι 
ειιιιΙιιιΙ ει' τιιιιιιιιΙι, νόιιοΙπιέι, Ιιει Λοιπά, πιέε ιιΙιάτιιτιοΙΙιι @με 
ε26ε26Ι6ι·ιι ἱε πω. -=- 2-ειοιπ Α' νόιιεΙειιιιιοπ εΙό8ει€8οε ι 
Μι οιι€ει!ιιι. -4 Β-ιιιοι·.= Α' ιιιιιιιιιι!ι νόιΜιιι6ι·ο ειτοΙΒιιΙ6ιιιιιι 
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180 Π. Κϋπγν. Α' Γοτηἰιό 0ϋτν6ιη(ΜΜοΒι·όΙ. 

άσπποπιϋ ΕϋτιιγϋΜΙΙάεοΜπ Βοπἀοεεω τπιο8νἱιε€έΙτιἱ , 6ε Μιά 
που €ϋτνόπγειετϋ ν66ειετοΙ«ποΚ, ιπο!!γοΚετ ει' πι!» Μνάπ, 
πιιο8ειστοιΙιετόιόΒοη, ειόνιΙ ο86ει ἱ€οιεεἰεοε νόὸεΙιπιόπιοΒ 
86ΙκόΙπποε ο!διετ]οειτΠοτόε6Βεπ ποΜο εεε6άΚειοτ ιηιῇπιηὶ. ·πτω 

έ. ·ΟΗ α ,!°$Ι5.Ϊ 
Ι5'2. δ. Α` ΝιΜέά8Μιειώι8Β ]οραό. ' ΜΜΒ·ίΒ] 

πω», 
ΜΞνοΙ ει' ΙιἰποΙ‹ νειΙωιιοΙΙγ οιόΙππι!ε οΙΘτΘεόΙιοι _ῇοἔε νικά, 

30€άκιιιΙε·ΙιεΙΙ οι ειΜιοι ιτιοεΙήνάπωτό ἰΒιιιεέ8οε εειΙεϋιϋΜιει 
π» Ιετιιιἰεἐ ϋπιΙώπγτ ΒὁνοΕΚοιἱΚ: ΜΒ; π' νόάοΙππειδποΚ ]οειή 
Μιά “Μπι Βἱ£ετ_ῇοᾶιιοΙ‹, ει' :Με νύἀοτιοιὸπεΙι ἰεειεέεοε νό 
ὰεΙωἐτο ειο!εάΙπιιΚ, ΒόνεΕ!κειδΙεις: 1-ειϋτ. Ι·Ιοεγ ει' ΜΒΜ! , 
νειΙπΙιείπγειοτ ειΠΙκει-38οε, νόι!οΙππο ἰτέτιΦ ΒεειόΙ€ετΙιω , ει' Γε 
ιιγΗδ ἰεειεέε-ΒἰειοΙ€άΙ$κ€ά8 ΙοΙΒόνεΙ πιιἰπὰιιιἀΙΜ ωοει-›εχο 
ιΒΜ› Ιόνόπ, Με ει ΜΥ ΒοειόΙ;;ο86ε οι ἱἔιιεέετύτεΙ Κἰ]ιἰτειέ 
Μπι ειοΙεάΙΙιεπό πεπάοεΜοΙι ΜείεάηειΙκ ΙεΙιοτΙοιππό τιέ·ΕοΙο νόἔεττ 
πιἰπὰειιΙεοτ νΜειππιοΙΙγ ΙιϋιΙιεΙὸειἱ$Ξὶ εισαιόΙγιιοΙε 3οΙσπ!έ16Βου 
ισπωεκ. - 2-ειοτ. Ηο;;γ Μπάεπ ρει·Ι›ε-:Ιἱ ἰι·οιπάπιγοΙωτ ιιιο8· 
ΜεἱπΗιοτ. - Β-ειοτ. Ηοἔγ ε' ι·ειΒκιειΙ·ι νόόοΙιπέτο οΙΙωιω-· 
ΜΜΕ οΙδέΙΙἱιΗειτ,'ε ει' ιιεΜεΙε τοοιι‹1ὸ νειΙΙΜ‹'› Ιιόι·ὸόεεΙ‹οτ Μο-. 
Ιο!Ιιοτἱ. νόετο-- 4-ειοτ. Ποεγ ο” ειόνειΙ Μπάεπι1εωτ1 Ψω 
εέι€οε 68 τϋτνύπγειοτΙὶ εει!ώι6Μει πγιιΙΜ8, πιοΙΙγεΙτ εΠωΙ ει' 
νόάοποιόηεΚ @ο ΜΜΜ Ιοβοεϋ νεειόΙγτ Με εΙΗάτίιΜιεεει. 

ΛΗ. δ. Α' ιαὺυέἀσΙπιοιόποΙε Μυιι:αία. 

Α' τοΒνύιΙεΙωοιδπεΚ Ιἱειῇο εΗειΪάποεωι εΒΙππι Μ: Βο8γ 
ε” τὐειτΙΗ @ηχου Μιά αιτ,ε'ωΞ ν6ἀωιὸιο 6ωΙωάτει ειοΙΒάΙ, 
ΙοΙΚοεεπ εΙδειά]ει Μ” τόειτέ5Ι ροἀἱ€ πιἰΜ ειιοΙωιπ, ει° :Με Μα 
τοτΙιεΙἰΙ‹, 26ι·νόπιγ - πιοεου8εάΙο ειστοΜκοΙ 'ε εειΙώιϋΙιΙιοΙ 
ιτιε8εοιππ1ἱεί8επἱ, να!" Ιε8ειΙέΒΒ 8γειιἔίΩοπἱ ἰροτΚοἀῇἐΒ. Νονο 
ισ! ειει·ΕΜ ρεώς ΗειΜπει ιω·τοιὶΙ‹ : 

Ι) δι0τ8·ιιΙωπεππ Μπύιπἱ Θε ιποἔνὶιειὶΙπἰ πιἱιπὶωι ροτ 
ΒεΙἰ ὶτοπιάιιγοΙοπ , οι έωιΜποε νἰιεἔέΙειτόΙ 'ε πώ 65 Μπιά 
νεΙΜόετό! ει6Ι6,εἔγ ει6νε! ιπἱιιιὶοιι ρετΒεΙἱ ἱτετοΙαπ; £ονέΒΒέ 
ΜΙιεΙ18ιππΙ ε' ι·εΙ:οι 'ε ειιιιεΙ‹ νὸιΙΩεπιὐἰτ, Θε "ὑπό ε:ιε!κοι ο” 
Ιυενοινο άτοΝεπ ιυεἔΓοπ1οΙιιἱ: α) νιιΙΙ]νοπ π' ΙτύπιοΜπεΙτ Ιάκω 
ιόεο 'ε νεΙ6οέμ ΙωΙΙοιο εισπΜ "Ποπ-ο Βἰιιγοιτιοινει? 'ε 
Ιω νε"οπ-ε 0.οΙ]εεοπ ΒἰιοπγΗνι? -- Ι›) ΨιιΙΙ_ῇοπ πιε8· νιΒγοπ 
ο πιαιετνι, Ιιοεγ ει εΠροτεε :ποπ Βί.!πιοτ8πεΚ ειοτιὅῇο? - ο) 
ΥιιΙΙ]οπ ει :ιΙροτοεπεΙ‹ ιθεω Βϋπωπ-ο να” πεπι? 6ε Μ ει , 
πιοΙΜΙ: ΓοΙιοι:Μπ έΙΙ1οπ ο' $οϋτ- Η €οιιοειεἀ8ΒοΙἰ 86ΙτόΙοϋοε 
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86επε!ε? θε νεΙΙ]οπ σε «Μπάσα Ιιἰιοπγἱιππέπγοπ ΗΜ Μ: να 
Βγοπ-ε €εΙ3εεεπ ΙΜοπγΠνε π' ΜΜΜ ΙϋΙεόΙαοεεό8όπεΙκ π' ΙΒΙ 
ροτοε πω Π8γνο5ά πιω νΜΙύ Γοποεπτε? 

2) ΒιεΙιποπ έτει: ιπο8ΓοπΕοΙάεπ ιιΜπ , Ιω π' Μ'Επτεπ Ιό 
Ιε26εύποπ'ε νεΙ6εέ8Γάπεπ πἰπγοπιοπάεάτε, π' τπιπύΙτ ιποεπἰνάπ 
πιο τπΙπ]ὸοπεἱΙ‹τπ , νπΙΙειΙέεπὶπτο , όε οπποπ ΙκοΙοτΚοποπ ΜΜ 
Ζοπγίιέετε , νειΒγ ει' ι·ειΒνεΙΙωάεππΙα ιπεεπἰνέπἱπϊό ΐυΠύϊεΙοἱτο 
Θε επ :.ίΙτει!ει πγετι Βϋπ-πονειΙΙέετιι πόΖνο νεΙππιεΙΙγ πΙπροε Μ 
ϊοἔέε οΙϋειάπεά ιπειἔιΕΙ, ε” οι' Ιϋι·νόπγεεέοΙ‹πεπ ΜΙωεοπ (πωπω 
τοι·]εε2€ειιΞ, - 'ε ΣονάΙ›Μ π' νόόεποΖε άπτετΙππεείΒάπεπ ΜΈ 
πιπΜέεέτπ να" ει' ΓοΙροι·οε “Με Ιιἰ£εΙόπεΙ‹ πιοἔἔγεπἔἱΕόεὲτο 
ν6άτειπι1Μπ, πει νοΙπέπαΙ‹, οΙϋέΙΙἱιεπἰ , νειΙωπἱπι ε2ἰπΙο «Υ σεω 
τεΙοπεόἔποπ ποπιΜπ Ι6τειδ 'ε ΙιἰποΙὁειΘἔοτ ει€1Ιδ ]οΙοὶτ**) (ρυπο 
επιπποποε ἱπποοοπτἰειο) ἰε οΙὁειὸπἰ , 'ε ἰ8γ π' νωοποιο σ-:Ι|οπ 
ω ποΙΜοπγίΒάεποπ οτο]ότ πποεεοιπιιιἱεἱτεπἱ, πι" ΙεεπΙιὶΙ›π 
ππεἔἔγεπἔἱτοπὶ , Θε οιοΙεπει Ισέροετ ποπ εεεΕποπ πἔγειπ , 
πα ει ι-:ΙδετΙοπ "Η Με! νέ6οπο2όποπ έττειΠεπεάΒα πω· 
ΒϋπτεΙοπεύεο ποΒἰ2οπγοιΙοιτ, να” Ιε€εΙάΒΙ› ιιππι!επ ΜΜΜ: 
τοπ Βἱεοπγίτππάπγοπ $8Ι]88επ ιπομτϋτΙοπίΕΕοΕΒοΚ, ΜΜΕ τοπικ 
ΜοΙάο21επάεεΝ , ποπ οεοϋποπ ροώΒ , πε νόὸῇο "Μακ πωπω 
πειπ εει!εϋτΙϋπε, ι!ο ιπὸἔἰε πιο νἱΙέε085έετ8 Μαι:: πο” νό 
άεπο26ποπ ΒίὶπΙειω Μέι· ωιι- πω» ἔοποεΖεύεΒεΙἱ 16ΙώΙοτεε 
εὸἔόποΙς ποπ Γοποπιιέπ, ιποΙΙγω ει' ΓοΙρεποε Ι‹ϋ2ϋἔγνιἐὰ πω, 
ποιπ Μ, πνειεγ Ιιο€γ ει' νόιΙοποιο εΙΙειι το” πεΒἰιοπγἰΜε Φο! 
]εεποΙ‹ ποιπ ν68ετποτὶΙὲ, π' Ιπππ1εωεποπ ΜΗ Γοποιεπι εΙ6Ιἰ Μ 
ιποπτετόεύΒ εϋτεοΙπἰ. ` _ 

θ) ΥπΙπιπἱπ£ π' νόάς:Ιοιπιιοπ εεπιπιἰποπιϋ 16ι·νόπγεωτπ 
68 ἱεπιεέἔοπ ποτέ:: πεειπάΙωΙππύΙ ποπι Ιιιιεγπἰ, π" εΙΙεπποπ 
ιπεεάΕ ιπἰπά πωπω! ΙοΙΙιἰὶεπιύτε1οεεπ 6νπϊ, π' ΜΒ 16:ν6πγώπΕ 
ΜΙ οΙΙοπποεποπ, εινα” οεπμιἱπ οεπΙ‹ ροτΙιόεΙοΙτεΒἐετε "ΜΒΜ 
πει!κ. Ιππεπ ΙεϋνετΙκειἰΙ‹: πο" ει' νόπεΙπποεδ ΙιἱνεΕπΙένιιΙ ΠΙΝ] 
νΞεεεπόΙπο, Με ει' τω» ΜπάοεένΜ Βύπ-ΒενεΙΙόΜΜΕ νἰεε:α!ιύ 
ιόεάτε,πεεπάοιόεοπτε, ιποεε26Μετε, π" ει' ΜΜΕ ιποεν88$φ 
ιο8ο8686τε π1ιοΙπό,-- Μι οιἐ1ἰτήπγοε νόάε1επι !ιο!γε1τ ε, Μι· 
νάπγοποτ ΒοοεκπότοΙπό, να” Ικα ιπο8 πω;; 6τάεφΙο1τ Ι1ύ1π;ε!6σφ 
ΙὲΒγἱ$εΙε σειΕΜΙόεε νό8·οπ ε° ρετποΙε ΒόεΙεΙΜέ8ότο ω Μπι 
ΙΜοπγί$Ιπιτύ να” €οΙ‹ὶπιειοτ παπι ότάειπΙΒ ΚότπγϋΜΗεοΒιπ 
6εε2επεΙπιοεπει. 

4) Α' νωοΙιπω πθιω ι·οπὰ‹1εΙ, πω» 6ε νἰπἰἔοε πγεΙν 
νοΙ, ι·ϋνΜ 65 απόΙγοε Βοε26σΙε!οΙ οΙΜοήσε2$ιππ. Α: οΙόππάε9 
Μπι ·ι·οπ«Μ ει' άοΙοεπει!ι €οτικόοποπο πωπω 68 Με @ποπ Ω 
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Ιπποψι ΙιΜάι·οπε ο!. Βὶιοπγοε νόά-ρόΙπππγοΕποπ τπἔεεπποἀ 
πἱ εε ποιπ ε2ϋΙκεέ:€εε, εο ποιπ Μπάοεοε. Ψό€το 

5) Μοἔ ποιπ ΜΗ ΐεΙε]τΙ‹εΖπἰε εν τππνόόδιιεπ πττόΙ, πο" 
ὅ Μπι πω, Μπειπ οευρέιπ νωοΙππεπϋ; ΜΜΕ Μ3ΙεΙεεεόΒόΒεπ 
:ΠΙ νόάεπωτε ΜΜΜ, πΜτ ΜπϋεποΙτ ιιΜτ είπειιΙππππΙι Μι·πει 
Μα, Μπι! πετ ειΙὅειτΙπΞ, π' τπἰ τϋτνὐπχεἱππ εεοτἰπι πποΙΙοΠε 
πωωι. - 

Ό Αι έτιπιΙππεέεππΙε ῇεΙεπε6€εἱ 'ε ΙιΠ1εΝ3επό με (ρτειεειιππὶο 
Με ἰπποοεπτἰπο) ΜεοπΙό πύ2ΠΠ«ΜΙ ειέτιππιππΙι ει' πωπω ἔγππύ_ῇε¦εἰνεΙ, 
έε π8γεποΙΙγ Μιοπγίτό οι·δνεΙ ΒίτππΙε οι έτπι1Ιππεέεπι , τπὶΙΙγεπποΙ (Με 
π' Βϋπτετττο πόινε. - ΙΙΙ)·οποΙι ραΗΒ ρ6!ιΜιιΞΙ π' εμπύΙππ νοπειοπ επ 
ππόΙχποΙι : π) ΕΙὅΒΒεπὶ _ῇεἱιιιΙ›οτ 6Ιετε έε ΓεάόΙιετεΠεπ Μι·ε 'ε πονο. - η 
ΙΠΠ6πϋε πεπ·έΦεέεοε πω· ΜΜπ @στενό Μπέεπ π' ιπεἔεἐκτοττ εποπιόΙγ!γε!. - 
η Α' ΒϋπτειιδΙ νὶεειπιπττό (Με , μ6ΙΜύΙ ει ειΝπόΙ κά πέτοιπΙοπ Μι - 
έ) Α'επϋπτοΙ0 οἰ|ιϋνοτόεόνοΙ 6εειεΙωροεοΙνε νοΙι πΙωάέ!γσΙεπε!ι .πωπω 
Μπα οΙἐεωΙεπ ει·ρ_ῇο. - ε) Α' Ι›ϋππέιεΙ0 Ιεϋνο8δ ΙιΠ$Βοπ πω οΙΙγ:ιτόπ οεεΙεΙ‹ 
νέπγοὶ, ιποΙΙγο!ι οεπΙι π' Πειτε Ϊ8Π€ἱἰετπὁ1°€Ιϋ επιΒετεΒπεΒ τιιΙπ_ῇὰοππἱπ ΜΒ. 

1ντοπο2ωπντ εππεπε22ε. 

ε Α· Ρωπό ιπιέπεππόπ, ε Μπακ οπνοεπΑεΑπόι., 
πε νποπεπΑΠΑεΑπόι. ' 

134. Ω. Δ, /οπ;|έ:ϋ 2εόΖαποΙε 6."πέι·:ε:έπε ώ: |ο!οσπάωέ. 

ΡεπγίΙδ πωπω” (εεπωππει οτἰτπἱππΙἰε) ΜΜΜ νόνε π' 
Βἱτύπωπ ΓεπγίΕ6 πωπω τω πΜιτπιὶποπτϋ νό826εοΞτ όττ]ϋ!‹. 
Ηότοπι ΜΗόπϋε τ6τεΙτ_ ΓοεΙπΙ παω; πιἰπὰοπ Γοπγίτδ ΜΙυιΜοΙ 
ιππεεἰΜπ,· επ @ΥΜΕ οΙδαπάεπτ, ΜΜΕ πποεπέπγάεέτ, ιθε επ 
ΜΙοπιοπ πιομΙΙππ!τάεάι εέε Μιποπ‹Ιάεέπ; ιπεΙΙγ τ6τεΙοΙ‹ω πέπ 
νο ιπἰπά ποΒπε!ι πω” νειεποπ, ΜΜΕ πεγαπεποπ τόΜοΒτόΙ ε' 
Βϋ26πειέποε νεἔγἰε ροΙἔεἰτὶ 8ϋτν6πγε:6Ιιἱ τϋπνόπγ1ϊπΒΒοπ οΙό 
επΗωπ.· _ _ · τ 

·· Α' ΐοπγί16_··ΜΙοτ νε” Β62Ιπ-:πεπόΙύ (ἱπιετΙοουτοτπι), 
@με υπΙιπποΙΙγ_ ιποΙΙ6Βρε Μτάύετ οΙΙιαΜτο265 να” @ΜΜ 
Η$ (ᾶεΙὶπἱ$ἱνπ)5 ‹=Ξε οι ὶεππότ νει8·γ εΙιππτεε2ΕπΙ6 , 'ε ωπποΖωιπ 
(οοπὰειππιποτἰπ) πι” ίοΙιποπιδ 'ε ΐοΙοΙἀο26 (πϋεοΙιιτοτἰπ) 
Μπα. ή π ' 

ΤονΔΜπί πω πε εΙιππτεεεωΙ6° ἱιεΙοτποΙκ ιπίπσ π° Μ 
πιεππϋπιπέ ἱεππέΙ Ιώβ ΐπ]τάΞ νειππωιΙκ, π6νειοτἱπτ; 

Α' επειταεπτεΙύπόΙοτ να” 0ϋτν6πγΒοΙἰ τοπάε2ετπ, να” 
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!ϋι·νόπν!ιε!! ιν-ιπ!!!ι!νιι!ι, να” νόει·ο Μπι! πιπι·εύ!ι!όε!ό! Πιερ! 
!ι!ιπιο!θε!ιο ιπειι·ειει!ιι!ύ !ε!ιο!. - Α' !ϋτνόπν!ιο!ἰ ιοπάειοι·ϋ Μπ 
!όε!ιε ιπιιι·ιιει!ιι!!'ι !!6!ο!!ιοι ει' Γεπ (85, 36, ό!! 119. _9_β.) ιποπ 
!!0!!!ι!ι!ι0ι πόροι! ιιιοπ πιι, !ιοἔν ει' Μιι·ι!ύε!ιοπ !”οι·εύ !ιί!π!ο!! 
νιι!6, ει!πο!ι, 65 !ε!!όιο Μινι: !υ!!ι:ε !ι!!π!ε!! !ύενεπ,ιιι ἱε ιπο8 
!ιινόιι!ιι!!!!, πο” !ι!!εεεπ π! !οενοπ !ι!ιοπνι!νιι; ει' !ϋ!ι!›! ιππ 
ι·ειει!ε!6 ι!όΙε!ο!!!ιιιι ιιι!πτ!ιιιά!!ε! ι·εο!ώ!νο!ι!ι !ιε!ι!ιοπνΜε π: 
ε!ε8οππό , πω!! πο” πιόειε ο!!νειπ !οπνοιι , πιο!!ν ει' νο!!ιιι!κ 
ειιι!ετε!! !ιί!π!ο!οπεόπιιο!ι 8·νιιιιί!ι!ει!! ίε!!ι!!ιιι!ει!!!ιι. 

Α' !”ο!ιπεπ!!! Με! ροι!!ε νει” !ε!!οεοπ Γε!ο!!!οιό, νει” 
οειιράπ πω· 68 νει!! Μό! !`ο!πιππ!ὅ Μπι!. Το!!εεεπ !'ο!ο!!!οιό ιω 
!ο!πε!ε ιποπι!!ιι!ιι ω, πιε!!ν Με! κι ιι!ρει·ειε ο!!επο !ιστοιο!ό 
ιπιπ!!επ !ιο!ι!ιοπνιΜεο!ιιι! !!ι!ιοεειι ιποΒ·οι!!!'ο!νέπ ιιι·πι!!!ιπιιιι!! 
πν!!νιιιί!!ει!!!ι; πω· όε να!!! ιι!6! Γυ!ιιιππ!!!πε!ι παπι πονοιιιι!! οι 
ο!!ν ι!ό!ο!ο!, πιο!!νπό! Γοπνιι νει!ππιο!!ν ι·ιι!ι , Μ! πύ!ιιιπν ιποπ 
πειπι οιι!Γο!!, π! ιιιό8·ιε π' Ιιί!ιι!ο!επε68πε!ι νε!ο ει!ι!ε!ε!! πνο 
πί!άειι! Μ!!! παπ !ιιι!!ι!!ό 8νιιιιι-!ε!ο!ι !υι·!ιο!πο!ι, ει' ιιιεε!!! 
νιιπ!!ι!ύ !ιοπιιοπνι!πεπιι!ι !ιιιιιινιι Με!! π' ιο!οπ ροτπο!‹ !!-ιι·!ιο 
Μ!!! !”ε!ιπεπιε!!!ι. Αιπιιι, !ιιι !ϋτνύπνοεοπ νο!! Μινι , ιι π" 
πονοιε!! ε!!!!!!! ‹!ο!οἔ !!!Γοπιιεπι ειιι!!, ιπο!!ν !`οεπιιιι!!!ι! ει' σεπ 
ρι!π πω· ιἐε νι!!! Μό! Γο!πιππ!ϋ !!ύ!ο! Μπι Μι: 

") Ε!! ρω:!ιε !ινιιιιπ!!!ιππ , νει!ιιιιιιπ! ει' ρο!Βιιι·ι , π” ει' !”ιπν!!ϋ με· 
ι·ε!!!ιοιι π, ιπιπ‹! ιι° ιόπν-, ιπιπ!! ει' ιοε!!όι·ι!έει ιι8νιιιιιιιοπ αν !ιιι·6πές 'ο 
!ϋινέπνιιιέ!! ιιειι, 'ο π' πι! !ϋι·νόπν!ιοιόιπ!! :ποπ ε!νπε!! , πιο!!ν παπι! 
πέιιιο!!ν ιιεπιιε!ε!‹ ει' !έπν !ιέι·ι!έει Με!!! ιτέ!ε!ει ει' _!ο8 !ιέι·ι!έσε Γο!ε!!!!!!! 
ε!!αι!ϋπι!!ι, 'ε ιιιιιιιι! π' ιιέιι πω!!! ιπιπι!επ σενα! εει!!ιεπ νά!πειιππι!ό οι! 
Μ!!ιο!ει·ο Μινέπ , ει' ι!ιτνέπνιιιι!6 !ιιι·ι!!!πι 'ε π' Ιϋι·νδιιγειέ!ω!Ιο2 ειΒγα!!!! 
ει'ιοι;!!έι·ι!όε Γο!ε!!!τε ειοι·ιιιέ!ι., οι!τ!!ε!ειι πεπ·ι !ιότ!ο!!ιι!ι. Εσ νιι!ό_ιά!ιππ 
παπι ο!! πό!!!!ι! ; ιπειιιι ε!!!ειϋι ιι€νιιπιιι! ε!!!ό!ιιι, πιε!!ν !πιπ!οιόε !σενοπ τι' 
πει·έ!!!οιτιπ ι·ονιιπι!ό, ει' !'ο!ε!!! !!ό!!ιο!έε πὲ!!‹!ι! , νει!!_ῇοπ ει' Βενέο!!ο!! νει 
!όειι€€ει! !ιί'ιπϋε-ε ? «δει πι' ιι!!πω!ι ο!!επε Με νππ-ε !ιιιοπνι!νει ? ιό !ε!!ιιιι 
πιέι·ο!!ε! ποιπ Μια, 'ε π' πω! πιω, π!" ει' Μ! Μιιι!ιιιπι-ι!ι ε! Μπι ιεπιστ. 
!ι!!πωοεο, 68 π' Μπι!! !ι!ιπϋεεόΒόι·ό! ιιιο€ενδιδι!ι·ε νειενοπ, !`ε!ο!‹!οιιιι, πι! 
"επ ο!!ώ!ϋπιόε!ιεπ !!ϋππνειι πιεε!ϋι·!ἑπ!ιε!!!‹ , !!6!ε!ειπ! !ε!!!!!οιπέι·ο!οιι 
ω!! νιι!ὐειἱἔοε ειδειει!ε. Αιιι!έπ πιάπο!!ειοι·,πιοι·ι ε' κι" !!έι·ι!έιιέπι!μνιιεν 
!ε ε' Κέι·τ!όεο!!πε!! ε!!!ό!65ε: νιιΙ!ιοιι π' !‹ἑι·‹!ἐεεε !έπν!ιοιι πιο! νιιιιπιι!!-ο π' 
!‹ϋνε!ε!ι !ι!ιπ!ε!!πε!ι !όπνοΒοε _ιοενει έ!! !ιε!!έ!!ει ? ι·ει!!ιοπ π' !ιονέι!!οιιιιιι!! 
“Με ά!πο!α-ε νει" πω!! ι·ι-Ξ!!ωε , ό!! :ιι έ!πο!!ει!8πιι!! πω· νόι!!εεεέειιε!! 
πιι!!ν !ο!ιοιει!ιίπ ε!!! ? 'ε νει!!_ιοπ Μ: νιιιι-ε !ϋι·νόπνειει~!!!ο€ Θε !ε!_ιειοπ Μ 
ιοπνίινπ ιι' !›ἰ!π!ε!!πε!‹ νιι!όεέΒιι, έε ει, πο” π' Ιιενιιι!!ο!! εισιπέ!ν !!ιενεπ 
Μπι!! άι ιπιπδ, ειέπιειιιπ!!έ!ιοε, να” νέ!!!εε ειοι·ι!!_ιο? -- εο!!!αι! Μπι! 
νο!!ε!ι!ι 'ει ενπ!ιοι!οι!π!ι!ι ι!ό!δ-!ε!ιε!εέεο!, 'ε πιιενο!ι!ι ιιι!!οπιιίπνοεσέΒοι 
!ι!νέπ, πιιιι! π' Βϋπιε!!ε!!!ιεπ ο!6Τοι·ι!ιι!ό ιοε!!έι·(!6επε!ι πιοε!'ο_!!όεο, 'ο πιιπ! 
ιπε!!νει πι!π!!επ !ιο!‹οι·!ιιιπ !ε!ιο!πε !.π!έ!πι. Αι! μπι;; !ιοιιιο!νιιπ έ!!ί!ειιιι. 
Μ" ει' ιπποπιάπνπνι! !πιπινο!ι ‹Ξε πι. !!6!ο!!όω!ε!α!ιοπ 8νπ!ιοι·!ο!! ο!πι€ιιέι 
πι π” !!! ποιπ ιιι!νε!! 'ε ἱ!ό!οι-ενιι!ιοι·!έε πέ!!!!ι!! ο!πιο ιόιιιπι!ι!ι ι!έ!ό-!ε 
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!ΙΩ!8€Ξ880! Μ! , !!!!!!!!ε!! έ82!Ι1(!0ΠΊέ!η! !!εί!!ιοι!!!τό πω!!! !!έρω!ε!!8όε. ν!! 
!ό_!έ!!ε!!! :ιι ο!!γ !!ε!!!ιοτ !8, !!!ε!!)· ε!ό€ $ΖθΙ'ΟΠΟ5έ!!8Π ο!8ιέ8!ό_!!!!!!!!! 9 Βοτ 
!!!ί!!!γ!ό!!!!!!!!!!!!, Μι ο!δ!!έ!ό!!!!!!!, '8 !!!!6!!!!!!! σωρο Ε!!θΠ8έΒ8!!Η !!!!!!!, 
8ο!!!!!!! 3ο!!!!!!!! !)!Ζ!08ί!ΗΠ(!!Η !!!!!;έ! , !!!έέ! π' Γθ!8686Β'θ!ί ε!!ε!!! !!!!!!!!πτε!!το 
πέη!! !8 , α' Γο!!γ!!δ !88ΖΒέΒ'-!!!820!Ψί!ΗΜ8 Υ!8828ό!ό88! ο!!ο!·!! Μ! ο" 
!·ό82!·δ! Μπι!!! !!!ν!!!!!!!!!!!!ό! μπω!!! !!έ!!γ!!!!! ε! πο!!! !!!οι!!ί!!!!!!ό!!!!έ ΜΒΜ, 
68 !!!!!8 !έ8ι!δ! ν!!!ἰἔο8 !ϋ!·νό!!!ε!! έ!!!!! !!!!!!ε!!!δ!!-:€ 68τε!!ε8 Ρ0Π!08ΒέΒ'82! 
!υε€!!!!!!!!·οιι!!: π!! !!Ενέη!!!886!! !!!ο8· ε' τ0!νέ!!γ-!!!8:!!!!π! !!ϋ!!τε2688!!!!ο 
ΜΜΜ ε!!!!!!!·!!8ι!!!!!ἱ8!·!! ει' Ι!!!!!!ει!!!ο!! !!!!!!‹! €58$8!Γ8 , !!!!!!!! 16!!γ- 68 Βο 
!!!!ει!:58!!ε!! 86!!ό!ο!ε88ό8έ!·ο ό!! !;!Β!!!20ΠΥ!!έ82!ΓΗ !!έινε , ό!! !!!ε!!γ !!ε!!ό 
!!ε!!!!ε! !!!!!!ε88ό!! ε' Βο!!!ιο!!γ!!ό 8ιε!·ε!!!!ε!! 5$!!!!56€!ίόΡΘΠ ΜΜΜ!!! ειπε, 
Με!! ει' Βί!!!!ε1τ έ!! !!!!!!!!!! !!6νετε!τ 5Ι!!Υ0882!€8. α' Ι!ενέ!!!οπ ο!!ε!! ιο!!ε8ε!! 
!!ε!!!ιο!!γίτο!!!!!!!! νύω!!!ο886!! '? !!!!!!!8ε!!! π' νέ!ε!!!έ!!γο!!!ο!! 68 !!ε8γε!!πό 
Μ!!! ΜΡ88$"!!έΒ 8ιετ!!!τ !!6!!!!γει! νέ!!οιό, 'ε ε!δ!!έ!ό! !10!!0!!!!88!ΠΒ!! ἱ€ο!! 
!8 !!!!ένο !όκ-!ι!! !!έρ $θΙ'δ!!!ό! !·ϋἔ!ϋ!! νέ!!!8πο!! , ,Β €γ!!!!ο!!!!!!!!!! ο8!!!!!!!!!! 
π!!! !σε!!οι!!!!ι!!! Με!. 

Δ ω!. _σ. Α! ρω!!! !!εωιωκ ωωπα. 

· Α' ίε!!γί!ό !!ό!ε!!!ο!! !!ε!!!έ!!ε! ι!8γε!!!!!ιο!!,!!!ο!!γο!! π' Ι!!! 
ΖϋΙΙΒἐἔΘ8 ν!!8·χ!8 ρο!ἔ!!!·! 1ϋ!·νό!!γ826!!!ι€!, τ. ἱ. Μο” ε!! ΜΙ!!! 
ν!!!!;;ο8, '8 το!!ο8ε!! !!!!!!ε!·ίτό, έ8 ο!!!!!!!!!οιό Ιειι;γε!!; Μο” πο!! 
!!!!·6!ό! 82άΙ'ΠΙ11ΖΖύ!!, Ι!!! ει' ρο!!!ε!! !3!Ι'ύΞέ8°Β ν!!!ύ!!!!!! Με! ;!!οΒγ 
ΒΒ!]85 τϋ!νό!!γ826!!!!ε!!, !!!!ρ!!!!!, 1ϋ!·νό!!γ!!!!ρο!!, ει' ρε!!!ε!! ε!!! 
!!!!!!8ο!! 68 ΒεΒἱ2οπγἱτά8ο!! 8ιο!!!!!, ΜΜΜ!!! !ϋ!νέ!ηε!νο! 68 Βε 
νο!! 820!!έ88!ν8! !!!ο8·οΒγειθ!ο8 Μ!! οεΥετό!!688ε!, να” ει' Ι!! 
!·!!!! !!!!!;γο!!!! τύ826!ιο!!, να” Ι!!! !!εω!!!!! Μ! ο!;γε!!Ιδ !68ι!·ο 
ο8ι!!!!!ά!!!!!!, ε!! ο!!!ϋ!!!!ε·! !!!!!(› τει€ο!!!!!!!! 82!!ν!!2!!!!!!!! ΜΒΜ!!! 
!1028!!288$ύ!Κ, 68 !!!!8!!!! !"οΒ!ε!νει ε' Ιϋ!·νέ!!γ8ιά!!!!ο!! “Με ω!!! 
!!!!!!Γ!!8!!88$ό!!. !!;γ !·ο!!!!ο!!!! επ !!!!!!!!. ω”. Μ!!! 10-!!!!! 68 
15-!!!!!, 2-!!!!! τόπο 42-!!!!!, '8 ε!! 1723-!!! τϋτν. 24-6!!! ε!!! 
2ε!!!!!!!. Τονέ!!Μ Π! ε!! !5 ΙΙΙθωθΒ'ΥΖό$!; ἱ€ὐπγεΙ , Μ” τ!! 1840: 
ω!!! !6!·νώ!!γο2!!!!! !·ο!!!!ο!ο!ό!!δ! Μ5!ε!ε!!!οτ , νε!!!!!!!!!!!; π' 
ρς!!8ε!!!, ι!εγ π' !`ε!!γἱ!!! ροτε!!!!ε!! ἰ8 !!!!!!!!ε!! !1!Ι'ύ56!8°0!Ι ό8 Μ 
!!!8Ζό!(Β!! ο!!ο!!!!!!! !!!!!!οΒ!!!!!! !ώ!8!880!!.ν Αιο!!!!!!!! Βοξ!!! οπο!! 
!!ϋ!θ!θ5$ό€ό! 8!!1!Ι'682!Β' !!!οἔοΖ!!Γο!!ι!!!!!!!!ύΙ !θ!!θ$!!!18550, αἱ!!! 
8ό8θ5 !ε!!!!ο: Με!! ει' τϋ!νό!!γ!!οι!!8 !!!!!!!!ε!ι !!ι'!!!!ο!!!!ο!! Κέρ 
2ε!:ότ 68 !!ϋτό! ΡΟΠ!058Π !!ϋ!!!!!!!!!! , 68 !!!!!!Ιοτύ86τ !!!!!!!!ε!!!!όρ 
!!!εΒ!!!!!!!!·ο!!!!!, 'ε ω!!! !€!Υ8ἱΠ!888ΒΠ8!€ !!!οε ε! !ϋτ!·6!!γΙ!ο!! τω!!! 
5281°!.! !)!!Π!θ!ό$!)Β! Θ!ΠΙΗΓ852!8!έ5ΓΒ , ει' Βί!!στο!!!!ο!! !!!!!!!! ΜΜ 
!θ!88ΒόΒόΙ'θ !!!!!!‹! Βο!!!ιο!!γΜ8ε!!!! !!έ:ινο? έ5 !!!!!!, ό!! !!!!!!γ 
Μτότο!ο!! ψ!!! τε"ο!!ο!! !θ!]88 !!!-!!!!εο!!γ!!!!88? Μάμα!!! 'ε 
!!!!Μτοιο!!!!!! !!!!ε!ε!!!ό, 'ε !“ε!!γί!δ !ό!νό!!γο!! !!!δ82!!!!ο!!!!έ:!!τ 
ἐ°0!!!!088!! !!ιν!28Β!!!!!!!, 68 ε' Βϋ!!!γϋ!!!!ό!!γο!! Υ!!!!0Ζέ88! 82ο!!!!τ 
!!!10ο!!·!!' 82!!!!$ό€θ8 νι!!!οπ!!!ά8ο!!Μ !!!σετε!!!!! ο! π!! !!!!!!!!8ι!!! 

ν 



- 11111. 1:11. 1111 1811111111 1181811111. 111.11 

1111. 111116 82811 ε' 18111116 1ηο111626811811 88 11' 11010€81118Ι181Ε 
1ε112811808 115 6261828111 8118116826861181 8811111 81811686118118 
11111 821111866188811 1811666811 8811828181111116 ε' 1182811616111611 828 
11161γ88 68 111θ1111θἔ 1111611161111811 1111101'811εά11811 111161 1161111- 68 
1181816111111811 1188286168 8118111 1111161168 1118111111211511Γ8 '8 111216 
8112181118 18. ” 

136. 5'. Α' [ΜΜΜ 6141181' 61668168άπα|1 1116611111. 

Α' 18111116 1161818811 18111618 1162118 11616111161811611811 88 
8611181 1118181111 112 81118188: 

1) Ρθ11θ111Σν1101 (11ρ118118116) 1111111, 11181111 111111111181111 8186 
1111686811 161ν611182611161, ει' 18182 68 111111 11811118181181, 1118111811 
18111116 1181811181 18 ε' 11666118116111 11616826111182 11182111, 1111161111, 
112 1191 : 48-6111 1611161116211111 1811118668 82811111 116211811811111 
ει' 1111111111 1611161162 , 1:18 11111011 11' 116182811161188 16161ν611182611 
1182 111881γ811. - 112811 8866682811, Π1811ΥΒ1 11181111 1661111811, 
1111118111116118 1. 1. 112 1729-61111 ?10-6111 161ν61116211111 1121 111111 
6811 ΠΥ11Υ11Π8111808 11111118ν611161 1688186866, 86186111 681111 ει' 
1186188811 6118118111 , 112 Ι'791-61111 48-6111 161116111111882111 118111 
181811 116261111118118 18 111181188218118 , 110 111111611261161181 1161118111 
111881826111686111181,1. 1. 110€Υ ε' 1111111111 1611161162 11611111 881111 
1112011 1181811181 1111888611, 1118111181111811 112 81118188 1811618118 
11Β€Υ 11616111 6111 1668111618, 1111188`Υ 8111828118 1116118666 82112 
110Γ111105-· 11118111 116168811118111 1161181811, ει' 116182811161188 16161· 
116111826111182 Ι18(118' 1181186111 68811 11261181, 1118111181111811 ει' 111111 
111 11111111 88Ύθ11θ88Π 1111161111111181681 1811681111). - Λ° 118111 
1181118881111811 82811 101101111Υ11811 1868186661 82 1866-6111 16111. 
1'7-6111 11ε11281]8 11166 1611111111 , 1. 1. 112611 1181181118 18 1111811882 
18118, Π1011Υθ1111θΠ 111161 116181 1161181118268611811 11' 111118181111881611 
111111111118111161 ΙΠΒ81082161Π811, 1181816161 82111181111116 112611 8881811 
18 18 , 11116611 11° 118111-11811188 11111116188111 11116 11811188 1811861111 
181181 61, 11118ἔΥ 11116611 ε' 1811181188 1162118211 1181682 112 11618181 
18118111111111111 11618188. Α2 1844: θ , 68 7-6111 1611161118211111811 
118618 8' 1166181188 1111116861111811 118 116116116111181111861111811 1162611 
18111116 161ν6111826111 11618181181 1111116811 888118, ει' 1161168118 
1181181 11811111 ε' 82611611 1811811111111811 111Γύ8118'011 816118 , 11' 11111 
161181111811681181181181 1181118 ει' 1111. 6111·1618 181181111111181111 181168 
1111. -- 11111161111·11111 1186681181 111 1811118888 8281111111) 1111111111 
11818118861111 16811811 61111 1161818111 18 8261111111 11' 1111111111 8111111 
1162 1811118161, 1681118118 112 111 6168111811 161ν61111811111 Η” 181 
181111ν118111811 ]61θ1116ΠΥό1 111 118111 18118821811611. Π8Υ8Πθ20Π 111 



186 Π. Κϋιην. Α' Γοιη!!ό !ϋι·ν6ιιγ!6!ο!ο!‹τὁ!. 

‹!6ευπ!‹ ωιιι!ε6€ο ΜΒΜ!!! ε' νέτοε! ρο!8=άτο!κιια!κ οπο!! ροτο!!κ 
Μπι ἰε πιοΒ·οπμι!τε!!Κ «Γ !ιέ!ε2ε·πιό!γοε ίδτϋτνόηγε26!!!ιει ἴσ 
!γαπιοάι!ε , ιπε!!γε!ι!τεπ ό!ο!!3!έ Με,;!υττώεάνει! ρο!εέτει!Βιι!κ 
νοειτοε6€ότε !τό!!ο!!ε!ε. ' · θ! 

2) Ροτυ!!!ε!ε (ΜΜΜ ]ικ!!ο!υιτι) ε!!ω!, ππιε!!γπιο!‹ Μπι!. 
!ϋτν. 2-6!!ι τόε26πο!ι ?5-ὸἱ!‹ οείιτιο 68 επ 15θΒ-ὰἰ!‹ Μ". 
41-!!!!τ άμιεεπε ει' !ιἰνεόετο!οπι!‹ο‹!ἐε νέ!!ώηο!ι όε σ' "Νεοε 
εὐεπε!‹ ρω·όΒοη ν!!έΒοε ε2ονο!!!ιε! !ιο!γε! ει!. Βἔγ6!› »Μπει 
το!ιτό! τότνόιιγο!π!κ ο' τὐ52!›οι1 Βα!!€ε!πε!‹; ιι2οπ!›ετι Μ" ω: 
ιι] ἱ!ό!οτ-!ι‹ἐτόεπο!‹ πιέε ει!«άτωε!!γ Βϋπτε!!οΜ1οιι !ε, ΜΒΜ· που! 
πιο!! ειετ!ετ!έεο!‹!‹π! Μ! ιιιο!!γε!‹!‹ε! ει' Ι«ϋ2ϋπεύμε νειΒγἰε ρο! 
@Η τϋτνόηγεεό!‹ἰ ροτοΚΒου ε' ροτιι!!!ι!ε !6!ε!πἱ εεοΒο!!, !ιο!γο 
!έ$γοπ, Γωπι ει' 13Ο-ά!!κ 5-!υοπ Με νιιΒγοτι ωιι!ωνε. 'Μ' 

θ) !!ε!86ε!ιο2 ΐο!γωιιο‹!έε ***) όε Βο8γε!οω-!!έι·όε Μ!!! ; 
ιιιο!!γε! που!! απ!! ει, !ιει!ιά!οε !!ε3!ωο!ετε, ΜΜΜ! ει' πιε!ε Βάτπιο!!γ 
Βϋπω!όεο!!τε "άπο !ε Μ!!! ε2ο!‹άε. 

'*) Αι Η! ΜοΜο!!ε!!!1ύ! ότ0!ιο!δ : !ιοε)· !πιτείιι!ι 16τνέπ)!ιοιό! ει' 
Μπρο!Βέτο!κτω!ι Μιά! !!ό!ειο!ι !μιεέ;ζοεεέΒιι!ι !τάιπ! ΜποοΜεά!, νε!!! 
πιἰιιτ ει' ρο!εάτὶ, ι!" πι' ί“ετιγίιδ ρετε!ι!ππι Η , πω!! ει: !τό!ε$!το πιο8οΒγει6 
16τνέπγειέΚο!ι πάω ειοτἱιιι! !ϋ!ι!›εόΒέ!›οπ , ΜΜΜ οι !τό!ε!!ιοιό Βἰτέ!ι 
ππ6!γο!›!› !ιο!έ!έεέΒωμ !‹ἱ!ϋιιὅ!›!› !!ό!ϋτε!ιετπόΒόΒεπ , 'ε !ιοεειε!›!› ω·ει!ιοτ!επ 
Μα!! "οπο" !!ό!έεἰ ϋἔχοεεέἔἐ!›επ !ιο!γοιἰ!ι; ιιἔμιπειιἐτ! !πι!1έτ ει: ο!εδ 
!π!ι·όεεί8 68 Π· !ι!τέ!γ! ΜΒΜ εἔχειι!Β !!ό!ετει !·ιοιοΗ νει!εππο!!χ ΐοιηί!δ ρω· 
!›ω , ει' !ιό!ειοπι6!γοε ίδιϋπόηγειέ!ι!ιοι ιιιἐἔΞε :Γ Γο!ῇο!:!›νἱ2ο!ιιο!‹ !ιε!)·ε 
"εγω 68 Μ! οι ωτιειιοκιιει!‹ σ€γω!ϋ ἱ!έ!ε·!ο!!‹!ϋ! ε!!ότό Ξ16!ο!ε8 !ιοι , οι 
ει' !ιϋιε!ειὅ. 

Μ) ω!!! Γοιη·Ε!ό !ϋι·τόιι)·!ιιι!‹ι·ἰ$! Π! ιιιιιτι!ω!!ύιιει!! 518. !ειρ3έι. 
Μ!) Α` Γο!εόε!ιει !”ο!χειπιοτ!:ίε ΜΜΜ νόνε !ιέ!!'ε!έ, Ε. !. "πω, 

5;;οιεόΒ, να)! ροὸ!ἔ !‹εω·ε!εω ι!ο!Βά!ιππι! !ε!ιοι. Αιτιπιπι! ει' !›ἰτόἰ !ιωει!οιπ 
!ιοιέτο!πει!ι έ!!ιόΒόεε Με!! ειϋ!επι!οπ εέι·ο!ιπέηιε!ε οτνοε!έεέι , πω! μεε!!Β 
ει' !ϋτνόιιγειἐ!‹ !!έ!εω έ!Ηι! Μέ Μό" Β!!ιπο!ἑεπε!‹ ε!ειι€εάέεό! νεεγ πιο8 
!ύω!!έεύ! !ώΠ ει' Γο!γωιιοι!ό. Μπι! ει' Κέ! ΐο!γπιιιοσ!έε εεεόειδ !ενέ! ΗΜ! 
16ι·τόιιι!κ, τιιο!!γ!›εη ει' Μάο ιπεἔΒιι!!€ιι!έεέιιπ!ι !τι‹!ίτό Μαι!! !ώ!ϋιι6ε μπε! 
!!ει! 68 ροπτοεειίδεει! ει!!!ιεόε ε!ό!ετ!εσιτει:!. Νενειετειετὶη: ει' Βεεγε!οπ1 
!‹ἑι·ὁ !ενο!ει ἴὅ!ϋι·νόιιγειό!ιϋπ!‹πἐ! !ι!νει!ε!άπά! ΜΒΜ ε' ειοΒόιηε!ι ϋΒχ 
νέι!ε του! ΐε:!, 'ε ει! Π!!ε ε' ΜΜΜ ειοπιό!χοε ]ε!επ!έτ ιϋτνέπγειό!‹ἰ Με!!! 
!ειι·16]ε ιί!νενέπ ει' Μι·έ!χ! ιισ!ν!ιι·Ι ιικη”ω· ωποε!!:ιτ!!!!ιοι Γε!!‹ϋ!σ!ἱ. 

4.97. 8'. Α' /Μμέ:ϋ Πάει! υέρτε!ια!!άσάτό!. 

Α' Γε1η!!ό !!ό!ε!ε!, ιπ!!ιο!γεε! ει' Ιϋτνόηγε26!ε Με! ιπποε 
ά!!υρί!!ετο!!, ΜΜΜ!!! !!!!!!ι·ι!ε!π!, όε Μπέκ Γο!ο!ε!ο26 Μάι· !ωτ!!ο2 
ωω !οεγεπ,!‹ἱν6νο Μ: α! νε!ιιιπε!!γ υ!ειροε ο!‹ !'ε!!11Βεεε2!ε! 
π! Μνάππε!, ει' Μ! (34. δ.) ιιιοπάοΜΜιοι !!έροε! πτοπ!!!! ε!ϋ!›!› 
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νό8ποΙπει]πεπππ επ1Ιε86€. Α° ν6€πεπιπ:Με εισΜ!γ πωπω ει: οΙεό, 
Ιπππύεέ8Ιπόροπι ΗΜ, τϋπνόπηειόΙππποΙπ άοΙ€ει. Μοππι!άπππ πππό€πε 
,,επἱ›άΙγ επεπἰπιπ“, ππιεπτ, πιει κι εΙεϋ Μπύεύειπ 16τνόπηειέΙππο!π 
νόετοΙωμέεΙποι εεϋΙπεόμε ΙποΙγο ό8 ροπ·οε2Ιύπ Μπι νοΙπιπέπωΙπ, 
ενε,4:Π νεΙαπππε!!γ ει!πεάά!γ Με” ο' ΜΜεΙοεεύεότ πιοπππ τοΙποεἱτ 
Ιπετπιό, εΙπΙποτ ει' νέεπε!πε]πέ8 πππάε Με ΙπεπεΙππιππ οΙόΙ]εΕπόεάΒτπι 
εποΙποτπ ΜιεΜΜπιπ, πι' ππιπππτ ετπο ε' ΙπἰππΗγἰ ΜΒΜ, έ:ε πι' ροεΗ ἴδ 
ἱεΙποΙεἱ Ιϋπνόπηε26Ιπ ρύΙΜπ ειοΙἔάΙΜ. ΜἱππιΙποἔγ ροὸἰ€ πι' Μπι 
ποΕόεπωΙε πποπππ οεπιΙπ οι εΙΜΙπ Βϋππιονόπο, Μπποπππ πππάε πω” Επι 
6ιιΜύαΙππε 'ε Βϋππωιππο Βει]ΙτιπιάόΙπτε ἱε ΜΜΜ ΙποΙΙ, οΙΙγ ΜόΒεπι 
ισπ·ιπιπππ16 ει' νέ8πεΙππηιάε, ππιπ66πι εοΙπ πιόρ 6εεπε]ϋππ, 68 οΠγ πιε 
Ιγοππ, ει' Ιποπιππιπι πω ΗΜ ΜΙωππο, Μπάκα Μ ει' ΙπϋππωπιπποΙπ τοι· 
πππόσεοτε , να” πι6ππιπ:ΙΙγ ΐοπιΙοε ΙπϋπππΙππιόπηε:Ιπ ρ. ο. ΖεπποΙποπε 
Μϋπόεό86Ιπ Γέ:ΙεΙοππι ει” Μο" πωπω ΜνάπιππέΙπ θ. Α' πππἰ απ 
πωπω” τεετἱ στό άΙτιπΙπ· ΦοΙ_ποεί86868 πΙΙιεΗ: ει' ΙππιπάΙΙππ1πι€επόετ**) 
68 εερπϋ26επ ΜΙιότοΙπ, ε' ΜΒΜ Βϋπποιόεο!πετ πϋπνόππγειόΙιἱ ρο 
ποειΙύΙπ εε2ΙπϋιΙἱΙπ; ΜΚ πι' νέ8πε!πο_πιέεπιπ!π πωπω εειΙπϋΖεπ Μ 
νόππ κι ἱτόΙοποπ πω ειοπἱπιπ τεήεεΠπιπ ΜπτοιπιππΙπ, έε ε' νόμο 
πωπω π·οιόι·Ιδ πω” ε2επππόΙγπποΙπ ,πποιππΙοεπιπι νἱἔγέιππἱσ Με!! : 
Μ” πι' ιθππωππω εε ΜΒ·γειππΙ1 εε ΙποπππόπηποΒΒ πιο Ιεωεππ, ππιἱπιπ 
εοιππ επ πωπω επενπππ Ιππνέπιπά!π. νόμο πι' ν6επεΙποψίε86Ι Μπι! 
Και!! Μπα! »ΜΜΕ Ιοπππππο, π' πιππ ΜΗ πι' ππόΖϋΙπει Ιππποιεπτπι Ξημ 
ποΙΙποτππ6, απ” ει' ωωπωω »Μ νεπεπι επεππι6Ιπππ ιιΙεροε πάπιε 
!ποπίεππεΙπ, 68 ιι° Μ52Μπε!ππωτ εγίΗϋΙεόΒ·πιο!π Μπεγάνά πεπιεΙππό. 

Ό Α' ΜΒ ΒέπππποΙ!γ ΒϋπιΩενὸΜὅΙ ππιππιπ!επι πππεἔειἐ€γοι1ἰτόεπ , 68 πι' 
ππέρπδΙ Μπάση οΙΞειοπηίοΜπό 'πι ΙποΙΙοπππετΙεπἰΗ έππ!εΜό Ιέπ.νύπηπ εΙτπἱνο!ἱ 
Μηα°|όπειΚ, όε υΒγειπηιιέππ πππἱππὸοπι ΒέπππἱΠγ Ι›ἱὶπιΙοΙΙΒεΙἱ Βϋπππο16ε8, ΙπϋΙϋπΒ 
868 ΜΜΜ, ΜΜΜ νέ8·πεΙππιπΕαπόόπισΚ νίιιιτπιΜπ, επιοΙαπω!π ει' ΒϋπιπενδΚ ειπε 
ππότπππόπόΙ, 'ο επ.6έγεπι- «Θε ΒεοεππΙππόπιεπόπϋΙ, νε!πιππιπππ πι' ππέρ έπιε!πιπε 
εγεππεόι!ε68·έι·δΙ πε πππιΒγοππ “Πιό νέΙοπππόπη·ϋΒ νπιΒγοππ, έε πι' Βϋπιτεπ·δ!ε 
ποΒΒπτέεππ έ:: ππόΙππέππγ ἰΠγ Μππ·έππγ!ιοι πωπω πι' πωπω εεπππ |ώπηειοπππΙτ 
€γοππΒόΒΒ ἰπὶεἔπεπππὶειεπἱὶεΚ ππ·ιεΒΙ«ΞπππόΙόεε ἱπππἱππππ Βιιι€ππΙππιιι!πΙπππι :ι'Βϋι 
πέππποεέπέπιππΚ, έε οι" πίπππιπΙπιππ πποππροΙΒέπππππΚ έπάοΙπέι·δΙ ππποεΓοΙοάΚοιπππ 
|έπειεΕπππιππ. ν 

Η) Αι ο"Μιπ 5ιεπιπέ!γο!ποπ , Β. π. 2-α!Ηπ τόπο 44-ιϋ!ι οιππππέπποΙπ 
ΜπιππΞεέεπι πωπω, πππἱπποΚεΙὅτΩε πι' Βπι!έΙΒϋιππεπέε πει]τοΙπ νέεπε!πητοππΚ, ρϋε 
ρ6ΙποΗπ οΒγπιέιπ πεππόϋΜ6Ι ππποε ειο!π_πέ!π Γοειωπππ. 

·Ι38. &`. Α' Μ»θπαππω /εΙ/ι2"σσιπέσεπεΙε οΙωέ. 

ΥειπππωΙπ π16ππιοΙΙγ οΙΙγ ο!ποΙπ ἰε , πππεΙΙποΙπ ε' νό8ποΙπηιά8 
παπι και” όπϋΙπϋε "Η ΙεεπιΜΒΒ πάεπεΙεπιπ Ι'οΙΓϋεεεειι6868 Ιππ 
νπ6π·ππά!π. - Α' νόΕποΙπεπτέετ 6πόΙππε οει;πρέππ οσιιΙπ ει' ίε]οτΙε!ππιπ 
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ιποεΙιο8γοΙπιοιοο·, 6ο οι οΙΞιοΙνο νοΙτ πιο οι·τοτΙοπού8άτιο!ι ιι) 
ΠοΙοτ Δω οΙἱειπιοτοεο ΓϋεεοειιΙιο1ἱ Μ; ἰΠοἰεΙοιιὶ ΓοΙΗ8%οοι 
Με! ππιἱπιὸοιιἰΠοΙ ΜΙϋποίοΙοοΚοΒ ειΠΙΙιο$ποΙτ. ΙΙΙγοτιοΙι πον 
ειοτἰιιι: 1) Α' ίο]οοοΙοιτι!ιοπ ω” ΓοΙΧ·οπποεΜο. - 2) Α' ροτιιοΙτ 
ϊοΙ]οΙ›Ι›νὶτοΙο. - 8) Α' πιότειΒποΙι τοτ!ιοεεο€ο ϊο_ῇνοτοΙἰ «δε Μάο 
ϋοετἰ ΒϋπτοΙοεοΚτο ποινο. - 4) Α' τοϋποΒ πιοεδι·ϋΙοεο. - 5) 
Α'ι·τιΙ›ηοΙ‹ πηοοϋοΙοοοΠοεο τοε1εοπγοτεειΦό Βϋπ0ο£οεοΒτο Μονο, 
ιπἱνοΙ Ι-:ϋπιηοπι ΠοΜΙοϋυποτοετο Γο)ιιΙπάτιοΙτ. - θ) Αι Πάνοε 
ΙιεΙάΙΙ1ο2 Ιαοε21Πόε, ιποΙΙγ ο2ο!το ΜΜΜ παρ εεοΙωπ οπιἔοὸιοτ 
Μ. - ?) Α' Βϋπτονο!ιποΙε πιο” ΙτιποΙππο , ιΜεΙοπι ο' Ι«ΜΜιοτ 
ΜΒ Γοπτειι·Μεάτο οΖοΙἰτάτιγοε ἱτι$ο2ΒοἀόεοΙ‹ τοΒοΣ!ιοτποΙε. - Θ) 
Α' πιο ΒϋιιΜτεοἰ Βοετο ΒοτΠοεοποΒ τοπ·ιοπγεο8ο , Ιιο€γ Μια 
νοΙο ειοωΙτοείιοπἱ ΙοΙιοεεοτι. - θ) Α' πιο έιΙτοΙ οΙΙιϋνοτοπ :Με 
εύΙγοεΙ› Μὶπποιτ ΗοπιΠοΙοἱιιοΒ ιι) ?οΙΓϋοϋΖοεο. νομο - 10) 
ΑΜτωοΙΙγ οιοΒ!ιοι ΜεοπΙ6 , 'ο ΐδΒοροπ ο' ΜιάτιοΙα Ι«ϋ2)οινοτ 
ότιΙοΙΠὁ ἴοπποεΙ› ΚύτηγΠΙάΙΜεοΙτ. 

13.9. 5. Α' ΜΜΜ £οιπο2οοέτϋΖ. 

ΠοιοοΒοοΙι ε2οΜεο επ 6ηογΕΙΙιοεοΜ6Ι , Με @πιο Με· 
νοΙ νοΙτοΙ:, Μ” ωάοΓοΙο ΒύτιΙονδΜοΙ ἰε ποΙτύπγ οεο1οΚΒου ο' 
Ηοποεεο8οο, νοεγἱε το οεγΙιά21ιοΒ εοοΝοτιέεο ΜΜΜ Ιππ 
ιοιτιοΒό ΙιοΙγοπ τοοποο ποπτιοποετ πιοεΦοΒειιΠο. ΙΙΙγ οεοιοΙι ροιΠε 
ο' ΒϋνοΝεο2οΙι: Ι) Πο ο' ΙιοΙάΙοϋπι€οΒοε τομοΒ νοετοΙιομοιοι:. 
- 2) Πο οι ΠοΙοτ νοει·οΙιο)ιάεο Μό" ιιΒγοπ, Πο πιοεἰε ΜΜΙοε 
ἱΙοΙοτϋΚ ΜΒἱτἀοτοοο Μάη πιπι1ΙωΙα Μ. - Β) Πο τϋτοάοΙιτιοεοόΒ 
_ῇοΙοἱ πιοΙΙι€1Ι, ]όΙΙοΠο2 οΙπιοτοεποΙ!;ΜέευΒ οΙόττ , ΙιειΙτοΙκ ιπο€. - 
4) Πει Ι)ϋιπο2Ιοτι Ιωροτνο ΒοΓοεοΜε ΜΜΒοη οΙνο82Βο!κ. -- Α' 
τοιηοιοσ ιιοπιο Μπιτ ΜιτιοΠο Κοτο6ειιοΙα οΙΙιοΜτοιάοο , Με ο' 86 
τοάοΙπποεε68 πω ΒοΙεοἔ Μιιι·ειά, επ ο"ΜΜ, οΒγο!ι οεοΕοΕΒοπ 
ροώε ει' νἱΙάΒἰ οΙδΙ)άτοΚοτ ὶΙΙοτἰ, ε2Ι1Μόεοε Ιονοπι πιἰπὸοπ οεοτ 
το ο° !ιοτάοετ πιοπιηοΙ ΙτοιιιοτοϋΙ› οΙοοιιιοιι€, ηοΙιο8·γ :Γ ΜΗ 
«κι ΜεεεοΜυ ΙαοεοοοΙοιπι έΠοΙ τοιΙιοάοοΒοαποιήοπ. 

Μ!). $. Α' ΙαιΖά!πι πέΙΜεποΙε υο"οΜπό!. 

Α' ΜΙοΙτο ΠοΠοΠοΚ , Πέπη. ω”. 1-εὅ τοειο 15-ὸἰΙ‹ 6ο 
2-ιΙἱΙ‹ τύπο 55-ΜΒ οιἱιτιοιποΒ τοπικι58ει ειοτΕΜ, ει' ίοΙεοοεοτ 
ιοειιοΙ‹, Θε ΙιἱνεοῳοΙοπΚοἀοεπιοΚ οεοΙοἰπ ΜΗΝ, νοεγοποἱΒοτ 
υςγωι ποιο νο82ΠΠ οΙ , Ιπιποιιι τότνοτιγοε ϋτῦΒϋ8οὶΒτο Μω 
οεοηιά!ι; ποπ ΙιοΙιιιἰοἱΙ‹ ωϊιιοπάΙωΙ , ιποΙΙγο1ε Βοίο8οτοοιιΕΙιοτ 
ποΙοΙ‹ τοΜΝοιτοκ , Βέκιο. ω”. 2-ώΙκ τοε.το ΜΜΜ οιίπιο , οΞε 
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Κοτνἰιι Μεττγετε Β-τΙἱΙτ το”. 55-ἀἰΙ‹ , οε Π. ΠΙέ52Ιό Ι-εὅ το”. 
πω άἔοιοτοἱττ εεοτἱπτ ιητικτοπττοτ οι' Ντότο ετοΙΙοικιΙτ. 

ΙΜ. _$'. Α' /οποίτό μου· Ιε6ττσέροπότ. 

Α` Γοτιγίτϋ ροκ ΙιϋΙτεο8οὶπ ειοτοετ› όττοΙοπιιΒοιι @μη 
οεοΙτ οι' Γοπγἰτο ροτ ιτιοεἰεωοτοεοτο , οΙἱτοΙοεοι·ο , οέο τα ττοτοτ 
νοετοτιοῇτέεέτο τοττ ΒϋΙτεοεοτι; τέ8οεΙ› οττοΙοιηΒοτι ιτιὶιιὰοιέΙτοΙ 
οτοττοτι τιτΙ ωοε ο" τϋπιΙϋοιΒοπ Ιοτοιδ τοϋποτε τοττέοάτο τοττ Μ 
οΜεοΙτ το οττοτιιοΙ‹. Πει ο' τοτπιοε2οττ ἱ8οιεέ€οτ τοΒἰιιτῇϋΙτ, 
:τύπο ο2οτι ττϋΙτεοεοΜιοΙτ τοι·τιοτ οι τοττοαποτε νἰεοΙιιἱ, Μ οιοττοτ 
άΙποτε νο" νοτττοε τοττο Με! οΙαο2το; Βϋνοτττο2όΙοο· ούτω οι: 
οΙροι·οε , Μι τ. τ. νοΙ6Ιπιπ ΜΜΜ , πω( ΙοἔοΙοΒΙ› νοτττοε τοττο 
Με! οι οΙΙοπο τέιτιοειτοττ 8·γοπιύτει οΙΙιοΙπποτ ειοΙούΙτοτοττ; ούτω 
ει' τοΙειάύλ Μ Ιιοπιἱε τοΙοοετετ τοττ; υοτιο ει' Μτό τπτ-τοτε, τι» οΙοροε 
ἔγοτιύ-τοΙοΙε πιοΙΙιτ1Ι τοττο οΙτέτάεέτ, ω” Ιιο€γ ο2οπ ΙτϋΙτοοἔοΒοτ 
παρότι οεοτε οιΙ;Ιαοτ ΒοΙΙοπο οι' Μιροπιτετττο Βιιτίτοπιἰ, Με οιοΙεοτ 
εοι1Μ ΜΜΕ το" νότΒοε τοττοιιοΙτ εοπι Ιοτιοτπο τιιΙο]ἀοτιίτεπἱ, 
πω· Μι ο° Μ3Ιτεοοοτ οτιο2ύ οεοε2Ιοπ νοογοτιτοΙοπ νοΙιτο. - 
Αιοι1Μια ΜιάυΙ«Βου τϋτνοηγο2οΒοτητηοΒ Βονοττ $ιοΜεο οιο 
ι~ἰπιτ ει' ε2οτοετ› οττοΙοπιτ:οτι νοττ ροττσοΙἱ ιτοιιεοΒοιΠωκ , @Η Με 
ο' Βι'Ιπτονό οεοττοΙγ τοΙιοτεο€€οΙ Μ· , τι' τοΒτοττάεποΙτ τοι·τιοτ το, 
ο' ροι·οοπ Βἱτάετεοττό Ιεϋοϋπεύοι1οΙτ ροπιιτέτο νὶεοΙἰ. 
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