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οκΤΑΦΑε 

8ΖΕΙΙΒΒΡΑ 0 
ν έ:ε ` 

εΒΕΥΒΜΒοαΑκ 
Φεκνἑειτἑεἐκὁι 

~ ΙΕΤΑ 

πιωιεό-Β.έε2τυπω ' 
1Μι1·ιωιωι .16ιοιπ·, 

ίοΙεό-τειΚοπο2ειἱ «πειιΒ. ΙοΙΙιόει , ΒοιιτπιιοΒγοἱ τἑΒΙειΒἱτό, 
οΒ? εοΙγεπιτοπγόεεπό ἱιιτόιοτ τιιΜ]άοποεπ, Ι:6ΒΒ Βιιιάει 
ειέεἱ οΒγΙοτο!: 1·ειιδοε, 'ε ει' Βε]οτ Ι:ἱτέΙγἱ εοΙγειιιτοιιγόει- 

` ώ ΦέτειιΒιτ ΙονοΙο2ό ωΒῇω 

Νγοπιειτοττ ει' ποτώ !:ϋΙτεόΒόπ. 
. 

Ε8·9 Ρε?άάκμαΧο άτα 10 Μ. Αν. “ν 
. 

Α' ]6νοάοΙοιιι ει' ειιοάοτίέΚ ειειροτίτέεέτει &quot;πι ει]έπινα. 

. 

ΒΠΒΑΝ, 
Α' :π. κ. Τ. εοπ:τΒΜ πωπω 

1 8 4 δ. ” 

Ἐ'ΪΒΪΒ·Β. 
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Ι ΒΒΦεείΦεε. 

γ . 

Ε' Ιἐϋιιγνροε!ζόιιο!ε ει, Με): ότιΙοπιιΐ ΜΜΜ 
εόΒ οΙόΒο Βοοεάτείεει τ. Ηοπτωοεγο τοπάε·!όεο ΕΦ 
νοΣΚο2ϊόΒεπ τόττόπτ. Μἱάιἱιι τ. ὶ. ει: ε, πιοΒγό 
Βου Ιότο2ὅθει2άει8άΒἱ ΒΒγοεϋΙοτ ει' τ. Κειτο!‹Ε· όε 
ΒοιιβοΕιπόΙ ει' εεϋ!εεόΒοε όε !:οτεεοτιί οΜειτάε θω 
πιοαάίτάεάέι% οεοάοΖοκτ, ΜΜΜ( ΓοΙ.γψά¦πιπ :Μ 1842. 
τἱἱΙ‹: όνΒοιι ΕϋεΒγϋΙόεἱΙοΒ.1450-ΞΚ πάω ειΙειττ ΜΙΧ 
ιπιέ€ΒειΒγέειι πιοΒγοἱ Βε·έγοε νέ82όε Βοκειτοττ, 
ΪιοΒγ ε., άοΙΒΜό ιιέΡοεετάΙ.γ ειπγειΒἱ ]όΙέτο οΙὅ 
πιο2άίτείεει νόΒοττ, ο' εοΙγοωτοιηόε2τόεΞ ο¦ετειτάε 
250 ΡόΙάάιιγΒειιι ει' ιιοιτιοεἱ ΡέιιΖτάτ ΙώΙτεόΒόι1 
Μιτγοπιειτνάι1, ει' ΜΡ ΜΜΜ: εεότοεεπιέεόΙς, επι 
ιιάΙ Β; ἱιιΕάΒΒ, πιἱιιτ!ιοΒγ ει' τ. Κεική: ειττόΙ ἱε 
όττ6είττοττο|ς, Μ&quot; ο' ιπιιπ!σπ ιηοΒνἱπεὅάΙτειτέε 

% · 



__* . 7 ώ .* *...9%-β- 7 - 7 Ρ ψ Ν...( 7 , _  

νόΒοττ ο' 823ΙΗΜΠ ῇάτταε ΓέτΜΜιειΙι ει! ότἱιιτιπτ 
ΒΒγΙοτάΙαειΙ Κἱειάειτνει νοΙτ, ΜΚ Με ει' ΒἱτάΙάε ο! 
νέμετόνο! ει: ΒΒγοεϋΙοτπο!ε νἱεεππειόάΙε ωπει ]ο 
Ιοι1ιόε πηε·ΙΙοα, ΙιοΒγ: Με οε οΚΕΜάετ οΠγ Μ· 
ΚόΙοτοειιοΚ τειΙάΙ]άΚ , ΜοΠγιιόΙ πιἱιιάοᾶάἱε , ει' 
ΜΜΜ ιεΚοΙάΚ εαιό.ιπάτει ο' εφειΚΒειπ ἱοΒΒ, 
ιιέΡεεω·ιΐΒΒ , όττοΙπιι68Β όε οπόΙε2οτιίΒΒ ο!ό 
ειόόε ειΠΒ!ιο. Ιότο2ἱΕ. ν Δ 
ν. ΡειΙά8τ!ποι1, ]ω1ιιό.τ 28-Κάιι 1843. 

ΠειΙοσΜομ Εἀ82ἰό , 
” ει' Βοιιτιιιοεχοἱ ΜΚ εειπΙ. εΒχεεϋΙα ΜΜΜ. 

› 



ΠόαΙσαο·ατά βρμεΙπιεαΜΜ σααοαπ 
ασ έα·ιΙαπω Ιαπε'2όΝιοα. 

` . 

Α' κειιιίτό, Η 12 ένα !ιειΙειτΙό ίΓ]ιίεάΒ ω» 
:Η ϊέτειάο2ἱΒ, σ” ιεΕοΙειἱ έν ειΙειττ πιάε τειιιἱΙ: 
πιάιιγοΚ ιηοΙΙοττ, οε οΜετάετ Η: Βάτωιι οΙνό 
Βο2!ιοτἱ, ΜΜΜ ἱε ὶιιΕάΒΒ; !ιοΒγ-Πτ, πιἱιιτ ω: 
πιἱπἀοπΙά !10ιιπγοπ άτΙέτ!ιπςῇει, οΒγαο·τοσεΚάτ 
εσω ΜΙ! ΜότόΙ-επότει εεειῇΒόΙ:ἱιιΙ: ΒοτειππΙιιϊ; 
πιο:: Μ. νειΙει!ιοΙ ει' ἙΒΡΒ8ΖἱΣᾶΙᾶἱΪ. Ι:ΜιιιΙπιέπγοΚ 
ΒγϋττοΙπποε ΚϋπγντιόΙΚϋΙἱ πιιιιιΙάεα ΙιειπωΙειι1, 
ιιΒγ πε ἱττ ΒΜοηγοεειπ ΙοεάταιΙωεπεΒ. ΤοΒγο οεει!ε 
οι οΜ:ειτέεε ιππι€άένά ει' τωιίτό ωιιτγἱτει, !ιοΒγ 
Ι:ϋιιγνηόΙΚϋΙ ΒόΡοε Ιο!ιοεεοπ·Κέιάόεο!απ οΙονοή 
ηιπι 'οι όττ!ππόΙε8 ΜΜΜ , ό8 τού]ο!ε ει' ε2ϋ!ζεύΒ 
εειπόΒοι1 ΓοΙοΙιιἱ, ειΙ&lt;τ!:οι· ιιϋνοιιἀόΚοἱ τϋΚόΙοτοε 
ΐοΙοΙοτοἰΚ ϋ:ϋπιοτ 82οτιοπάιιοΕ ΜΗ , έα Μι τα 



νι 

ιιιτνἐπγἰιιει!ι ' νότϋ!:Κό τφοιιτΙι πει” ἱΒειεεάΒοτ 
,ΙιιάοικΙο άἱεοἱωιιε', .ξάι·τειεεάΒάτ Βἱεοιιγἰτειιιάῇει Με, 
Ι'ϋΚόρ, Μι σε οΙπιόΙοτοτ ει' Βγει!εοτΙππωΙ Κϋτἱ Με 
εεο, πω: τειυἱτνάιτγἱτ νειΒγ ΙωττόΒο ει' πισώπ 
Γά|:!ποε, πω, εοΙγοωΒοΒειτειἱ!ιοε Βονοεοτνόπ, οττ 
ει? τοττΙοΒι-:ε ιπιιτοΒειτάεοΒ ιιιοΠοπ οι' ιιιοΒΕειιιιιΙω 
Κειτ ἱειηότΙἱ. ΜἰΙΙγ όΙνοεοωτ Μωβ ο' τωιίτάεωόά 
ΜΒΜ ει' τειιτίτότει, πιιιιά ει' €γοτπιοΒοΚτο πάε 
νο! ΠοΙ ροτΗΒ ει' τειιιίΙ:ό Εοε8 Μειττ ΜεοΒΒ!σοτύ 
8γοτππο!σοΚ όε οεει!ε τόΙἱ !τόπειΡοΒΒειπ νωιι1ειΚ, 
«Μ ο2 οΚωτάειιειΚ ΜΗ: είν Μειτ: τ6ττόπωΙάό οΙόή 

ειτῖάεάτ π.ἱάπΙοιιι, ειΚΚόρ , !ιοΒγ πε «ΗΜ όν|ιοι1 σε 
οΙοάοΙτόΙ εεόΙό οΙ8ὅ τόεετ, ει' πιάεοἀἱΚΒειιιΔΡο 
Με ει' Ιιο|γ ό8 ΚϋνςποιιτΙό' εε;ιΒάΙγο]:τόΙ έκτο 
Ισοεό ιτιάεοάἱΚ «θε ΙιατιιιαάἱΕΜ Ι:ειιιίψεω υ8γ, 
!ιοΒγ ιΜπάοιι ένἰ ΡάΙγάπ ειε οΙό”εεότ, ει' εοΙγοπι 
ωι1γέεετόε ΜεεπέτόΙ θΙόΊ›008ά888. ΡοΙωΙοεοειιοΕ 
τειτΙ:οιιι α' .ῇό Κάτω|1ότότ .ΗΒγοΙιιιοε£οτπἱ, !ποΒγ 
ηϋνοπάόΚώ ει(Μιιιάό ΓοΙοΙοτϋΕΒοπ ει” ΒότάόειοΒοτ 

ἱειπέτοΙ.ῇόΚ; πιἱιιτ!ιοἔγ σε Η8γι-:ΙππϋΚοτ όΙοεετ3, 
@ΜΒ ιπτήει, 168 όΊαπ :ϋΚόΙοπ-:ε ΐοΙοΙοτοΚ εΜά 
εείτε εεοΚτειτ]ει, |ιοΙοα Μ1ΙϋιιΒοτι ει' τεπιίτύ ι:εει!; 
Η] ΓοξοΙιποτ πγοτοιιά ει» ΐότειάεάΒει Μακ· πόΙ|Π1Ι 

- -ι Ππε 



πω! 

ιιιατειάειιιό. ΤοΚἱιιτοτΙιο νοοιιιι6 Μ” ω!ιάτ ΜΗ: 
εοιιι, πιἱτ ειε οΙεό, 2-ιΗ!: 68 3-άἱΙςἙ:ἐιιᾶόε!ιοιι 'ε 
ει, μιά Κϋνοτἰζοιό ΐοΙοΙοτΙιοιι ί ωιίικόωκ ειτἶιιἱ 
ε2άπάό!:ο2όπιι; Μουτ ει' Κϋνοτ!ωΖό ΓοΙοΙοτοΚΒοιι 
οΙτιῖιιἱ!ζει2οιι ἱειιιότΙόε, - Μπι ποιόττ,τ !ιο8·γ σε 
έτἱιιτοττ ἱειιιότΙόεἱ πισω Κἱιιιειτατι1οιι, Ιιειιιοπι εΜου 
οΕΜΙ, ΙιοΒγ έ ιιιιιιιΙαιτ Μ), ιειιιότΙόεοΒΒοΙ ιιει 
ΒγοΒΒἱτειιιἱ ιισω ειΚειτάπι, ο' Μάιιγ ΠΡόι|άιιέτ 
ει' τπιιιίτό οΙαοεεάεπι-'ε ΜΙοεοεεόΒότο Ιιίενόιι. Οιι 
Ιάιιτ όττοτὅάἱ!‹ , ΙιοΒγ ει' τειιιἱτόιιει!ε , εεἱιιω ιιιἱιι 
Δω τειιιιιΙόιιειΕ πω), ΙσΒαΙάΒΙι Ι6!ιετοτΙοιιεό8 οεο 
τό|ιωι, πώ: ιιειΒγο!ιΙι τόεεόιιο!: ο' ΙςϋιιγνοοεΚότ 
Βἱτιιἱο!ε ΙζοΙΙ, Μι ειΚειτ]ιιΚ, ΙιοΒγ οε οΜειτείε 8γϋ 
ιιιϋΙο8!ιοεό Ιοεγοιι. ΡἱΒγοΙιιιοποτοιιι κονόΒΒά ει' 
εοΙγοιιιτοιιγόεπτόε !ωάνειΙό”ἱτ, - Ι'όΒόρ ειπο” άτ 
άοιιιοε κιιιίτό!αιτ, ΜΚ ιιιειθοΙαιτ ό8 Μ ἱήιι8όεοτ 
πι' πω” Με2ιιοτ Ιιοπιιιιιό εποάοτΓα1οιιγόεκτόεεοΙ 
όε ειοΙγοιιι!ιοΒει:ειΚ ιιοιἶοΙόεόνοΙ ΐοΒΙειΙειτοε!:οάτειτ 
ιιἱ επέιιάό!ζοειιειΕ, !ιοΒγ όιι ό!ωτ τονάΒΙι ἱε ]ό 
ό8 Γτἱε εεοτιοτιιιει8ΒειΙ (ιιιἱ τἱτ!‹άιι !ωΡ!ιειτό), όε 
εοΙγοιιιΙ:ιοΒάτ-το]άεεαΙ όνοιιΜιιτ, ιιιἱε ει' ΜΜΜ 
Ιονό ιιιοιιιιγἱεόΒ οΙ Μπι ΙΜ, οΙΙέωιιάοιιι, πιἱιιτ 
ΜΜΜ ποπ οΒγόιιοΚοΦ π», Κἱἰ‹ ειαἱι·άιιτ Μοε 



ΤΠ 

Μπι Βότιιιοιιτοε ΙονοΙο!ι!ιοΙ ΓοΙγειιιράειπάιιαΙ:. Β' 
!ο8εποΙιΒ ιιιάΚϋιὶόει·ο πε ΙετοιιτόΊ άΙάάετ, Ηει2άιιι 
ΜΚ ΡοιΠΒ ει' άοΙΒο2ό πιόΡοεετάΙγ ῇεινάτα Με. 
«στα οαόΙ]άΙιειιιεἱΕοττ ό!ιει]το!:. - 

Β Βει!:οιιοαέιι “ΗΜ 1-]όιι 1843. 

Α, εεεει·κό. 

_.4-...-..· .ο ξ.-.$-ΔΔ- ·· 
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ιε:1.682ύ_ 

Ι |ια.9%ωπό! , απί α, 88!98970ό08αθ'0%·728θ8Ζό-· 
εέὐόΊ εο·εά. ' ψ 

Καινοε εγει·ιιιοΒοιιιι2 

Μἱιιτέιι τεινειειΚοτ ει' ΐὁΙάπιΪνοΙό ποιοἱ πιιιιιΚέἱτ 
νόΒὶιοινἱττο, τιιάιιἱἱΙΙἱΚ ειέιιτόί6Ιάοϋ; Βονοτοπο, ειόΙΙόἱτ 
πιοΒιιιοτειοττο, Κοττοϋ ΒοΙωρέΙω, ει' ΙωΙΙοπιοτοε ΜΙιειι 
Βειτιιἱιτειι ιιιἱιιΙαπ ιιιοΙοΒίτό πιέ]ιιε Ε6ιορότόΙ ]ιιιιἱιιε .ατό 
ρεεε ΜΚ ιιιιιιιΚένειΙ ιιιἱιιά ειάιΗΒ Μπι ίοΒΙιιΙιιτοαΚοάἱΚ, 
ιιιἱε πι., ]ό Ιετοιι ει' ειόΕι ε:ιτ:-ιτέε ἱάθμτ οΙ Μπι ΜΜΜ. 
'Β Μει τι τόΙοιιι ΚότάοιιιότοΚ: πιἱτ οέἱιιέΙΒειτιιει ει' ίδΠιιιί 
ΜΗ ο' Βειτ Βάι ΙοίοΙγπι ΜΑΝ: ΙοΒιιιιΒγοΒΒ ΒειειοιιΜι, 
ιιΒγ ΒοΒγ ιιιἱ ἱε- ΜνέΙτΚόρ Μι ιιιέτ Μ ἱεΚοΙέι; οΙΒειΒ;γ 
τω; -.. εεΒΠεόΒϋΙ ΙοΙιοτιιόιιΚ, 'ε ΒοοεϋΙειοε ἔγοτιιιοΚΚἱιιτ 
όΙοΙπιοιόεϋιιΚοτ ιΜΒ Ι:ι=.έτοεΒοτιιόιιΚ? Ειι εοιιιιιιιἱίόΙο Κο‹Ινο 
ΜΒΒ 'ε ΒειειιιοειιΒΒ πιιιιιΚέτ ιιιΠιό. ιιοΚτοΚ, ιιιἱιιά όΜε ε2ίἰ 
ΙόἱτεΙσιοΚ Μπι ει]άιιΙΒειτιιόΚ, ιιιἱιιτ ει' εοΙγοπιβοΒειτιιΒ Μ 
νοΪόεότ, όα ΜάἱΒ Μου οΙ:ιιέΙ ι'οΒνει, ΒοΒγ ο' ιιιιιιιΚιι 
Μ&quot; Βειεπιιοτ ἱΒόι: 'ε. Μτ ιιιο8 ἱε Μ]ει. ΑΜΠ: κόψω: 

ΜΜΜ ···ι- -._ή:7,-.ι 7ν_'Φί “ή _ 7 _ 7 



10 ' 

1. Κ. Με!|.ε| Μό! πνιάε!! α: Ισ!επ α' σε|μνπὐοὅΜ 
!εη|ώ:!ώοθ·ε ? 

Γ. Α2 Ιετοπ π' εοΙγοπιτοπγόειτόετο τοπάοΙτο ειπιε πω. 
πότΒόΙ έΠό ἱάότ, πιοΙΙγ πιέ.ῇιιε Κ6ιορότόΙ ειιοπτ Ιέπω 
ππρἱΒ, νεΒγ ]ιιπἱιιε ιιτό.ῇέἱΒ Φοτ]οά. . 

2. Κ. Νίπα·-ε α' 'παεί έμι:άάπαλ 'σ /ὐΐι!πσίυε!όπελ 
ε' Μ! Μ? α!αΜ ε8·πέύ ΜτισπΕα]α? 

Ρ. Α' ]ό πιοιοἱ Βειιάπ όε ί6ΙάπιΞνοΙό νπΙππιἱπτ πιἱπ- 
ΜΒ, πΒγ οι ἱάόΒοπ Η. ιπἱπά-ΙππΒέππΚ, πιἱπά οεοΙόάό 
πώτ πειειποε ίοΒΙπΙπποεεέΒοτ πιά ιιΒγππ ωΙέΙπἱ; «Με ΜΕ- 
εΙΚΜπιειτοεΒ '8]εΕπειειποεΒ ίοΒΙει!ετοεεέΒ ει Μό πΙεπτ 
ει' εοΙγοπιΒοΒπτπΚ πονοΙόΒοΔ Δ - 

3. Κ. Μίώ·! ο!!!| |ιιιακποπ ε' παπάκι? 
Γ. Απάτη ποΒν ο' τ6νἱά ΗΜ Μπα ει' ί6ΙάπιίνοΙό 

πππγἱτ ειοτοιποτ πιπΒέπειΚ , Μ? π' εοΙγοιππόΙ Ιαιροπ 
ρόπιιοΙ ειάόΒόΙἱ ωττοιέεέτ όνοπΚἱπτ ΜΒιιπποΗ, 'ε πι” 
ΗΜΙ εόνειΙ νειΒγ οΒγόΒΒοΙ ἱε οΙΙέτππςῇει πέππόΙ›ότ. 

4. Κ.. .ΜίεΉ πα.ε·:ποι 40:22 ε' ϊεημεϊπἰεΉ . 
Γ. Απόττ ἱε , ποΒγ ο' ΒπιάπεέΒτόΙ εοπι Μό ποπι 

ίἱιοποτἱΚ, ποπι άόππιπ Μπι ιιάπιἱΙ:, είε ω. ειειροω πό 
νόειΐ εισάοτίει , (ΙΜιιγ πόπιοΙΙγ τέ]πΚοπ αρα, πέΙιιπΚ Ι‹ό 
π6πεόΒοεοπ ειιοποτίέππΚ πονοιτοτἱΚ), τ6ΒΒ πειειποτ πω, 
πιἱπτ πι Μπιει-, ΚόττνόΙγ-, εΖἱΙνπΐπ 'ε ει' τ. πιπἱπτποΒγ1πἱπ 
άοπ οεπτοπ(Ιόπι-:π Μτάίτπειτό εοΙγοιιιΒοΒέτ-πονοΙόετο, όε 
ΙονοΙοἱ ΚέττόΚοπίποτπγόΚ ρυ82ΠΊέ8€ΠιιειΙΙ πἱποεοποΚ Μ 
Φόνο. *ή · 

5Δ Κ. Μίώ·! Μαποσ &amp;αΜΙιαάε2οτ? 
Γ. Ηεπππιάειοτ πιπόΒ Νόττ ἱε πειειποε: ποΒγ ο' ίο8 

°'°) Πτ ΗεμΙπιειτεεεε π, τππίτό π: ἱξῇίιεἑεο0: , πο” ει' ειεάετ 
'- Β!: , όε ει, εοΙχεπιτεπ)·όειτόε Με” πεπι ε2ίιΜόΒοε, Πο Μπι 

ἱε .ῇό εΙ¦ι8π›'0εοΙιιἱ Κ επιπι6Ιοετοπ.γόειτόετ. 

π 

ι 

*Δ - .___ς2 



Η 

ΙειΜί088έΒ0ί ἱπΚέΒΒ πιιιΜτΒέΒικιΚ πιπἱικ πιιιιιΚέπειΚ ΙαιΠ 
πονοιιιἱ , 'ε ΒοΒγ ο, πιιιιιΚείοεΙαίτ οΒγ|6τοΒ εεειιοιιγ οΒγ 
ΒγοτιιιοΙ:ΚοΙ Ι:6ιιπγοπ `ιιιοΒτοΙιοτἱ , όε οεειΚ ειι ιιτοΙεό Μτ 
ΒότΒοπ ΜετάΙ τ6ΒΒ άοΙοΒΒει. 

θ. Κ. Νεἔχει!σπετ Μίώ·!? ` 
Ι Γ. εδώ”, .ποπ ]ό Μ·τέΙγιιιιΚ ο' έει21Ιει8έΒ0ί:-ει2· 

ιειΙ πιοιόίψι «Μ, ΜΒγ ΜΗ εοΙγοιιι-ΒιιΒόἱτ ιιΒγ, 1Μιιτ ει' 
ΒοΒειτειΚ ΗΜΙ ίοιι&quot; νειπέιειΚ, οΙειάΙωτ]ε; ε2ίἱΚεόΒο εἱποε 
νονότι-ε νέτιιἱει, πιἱιιιτ οι ει' Βιιιένειι, ΒσττπΙ 'ε π' Φ. τότ 
Ιόιιιιἱ 820Ι10&quot;. - ν 

7. Κ Μἰώ·! &amp;εωωω `οπο23· ε' /οζς!α!α!οε·.ε·ά€? 
Γ. ΑΜ” ἱε 6ιόάειότ, ΒοΒγ οεειΚ οεοΚόΙ3, όε !κκΗΒ 

οΒγιιόΒέιιγ Κτε1]οιέτΒόΙ έΠό ΜΜέε , (ιιΒγιιιἱιπ ει' 88Ιγ8ΙΙΙ· 
τ6]έετει, πιοΙΙγΒόΙ ΗΚόΙτοιποΚ ει' ΒοΒ·ειτιιΚ), ΚἱνέιιτωἱΚ 
ο' ΒιιιάειεέΒἱ .έ.&lt;ἔ πιοΒΚοιάόεότο. 

8. Κ Ήαίοά-ε Μ!οάε·:ω:· ε., Μίε'τΔ' &amp;α.ππω ε' έα: 
ιΙαπίέ;Ρ - 

Γ. ΜἱνοΙ ειοτΒειΙπιειτοε νἱΒγέιιιτ, νειΒγ8οπάνἱεοΙόἔ 
εποΙΗΜ ο' πιιιιιΜι πιἱιιάοπΚοτ εἱΙωτϋΙ, 'ε ειι εΒΒό| Με· 
«Η Ιπιειιιοτ εοπι ει' .ϋΒοεό , Μπι ει' άετοΚ, εοπι ει, Μιάτ 
τέΠϋιιΚ οΙ Μπι τειΒοΙΗειψίΚ, ει' ιιιἱ ΒιιΒοιιέπΚΚπΙ, ω”. 
ΙόἱιιΜα-:Ι ΒγειΚτππ πιεΒοεΞΚ. - ν 

7 Θ. Κ Ζέσ ίἔμ, &amp;ιι !α:ιάσωπια! ΜυεΜί, όσ εε!.|ωιΒο 
ὅαπιλαι` &amp;α:ποππα! πευε!πί αλακα , Μί Ηυάπία!Μ ΜΜΜ' 

Γ. ΠέτοικίόΙο ΜνέοΜΜΚ: 

1. ΕΙοΒοιιάό όε ]ό οΙοάοΙ. 
2. ΕΙοΒοιιάό, νἱΙέΒοε, όε ειΜ” ΜΒΑ 

Β. ΤέρΜΜε ιιιιοΠοττ νἱΒγέιειτ, όε ο' επιικίΙγοΚ 
ειοτοε ιιιοΒτειταίεα. . 

----__22 

ω 



·υ 

ΒΙ.5ϋ πι2ει. 

. 2Ιεροπσ26 έ: Ιύ εΙα!εΙΝ$Ι. 

Δ. Α° επεάω·ίόκ ειομοτἱώειι. 

·· 10. Κ Μίσωσἰα ε!εάε!! Μυάαπαλ α' σε!μεσκδο€απιΠ 
ΓΔ Α, εοΙγοπιΒοΒειτειΚ ΚΠέιι]έΚ 'ε οειἱΚ α' ειοάοτ 

Πι-ΙονοΙοτ. 

11. Κ. ΈΙα ως α] €απάαεά8·ο! πιθλε:άεπί αλαήαλ , 
. Μίπΐ! Μ!! !εὅ·ε!σόὐεπ ὅοπάοελοιἰπσιπλ? 

- Γ. Α' εεεάοτίαιπιΚ ιιονοΙόεότέ5Ι όε επ-ιροτίτέεέτόΙ. 7 
7 12.. Κ. Μίἐίπι° σπαροπΜα!ό&amp; ε' |άσινλάλ? 
. Γ. διειροτίτιπιιειΚ νειΒ)· ειοάι-ικΒι-πιειΒτόΙ, πιοΙΙγο8: 
ΒονοτϋιιΚ, νεΒγ Μ&quot; ίάοεΚέΜ·όΙ όε ΙοΒειΙ8όΒΒ οεοπιε 
τόΙ:τόΙ, πιἱάόιι ΒοπιΙΗ:έεοΚειτ τονόιι, ειιοΙωτ πιέε οειτοιιι· 
«Μπι ει' Πι άοτοΚέτόΙ οΙνέΙειε2ήιιΚ Έ ει2 ἱεΚοΙέΒ;ι ΜΗ· 
τοτ]ϋΙ:. . ` 

Η. Κ. ΜίπαΪ /άο.νΜλ ]οὐὐαΙ:, @ολ-ιη Με!!.ρελ α' 
ΙΈοπι|οΐάεδό!.υαέ,ψ Με!!μλ πιαὅΜΖ πόΈΜΗ 

ν 

Γ. Α' πιει8·τόΙ ειπροτίτοπ ίέοεΚέΕ: εοΚΚεο.Ι ]οΒΒιιιτ, 
πιἱπτ ει' ΒοπιΙίτέε ΩωΙ ιιονοΙτοΚ. Π 

14. Κ. ΜίέΡΐ2 

Γ. Διά”, ΒοΒγ ει' πιειΒτόΙ ΜπόττοΚΜΙ: .ῇοΒΒ ό:: νειε 
τεΒιιΒΒ Βγ6Κοτεἱ|: νωιιιειΚ, ιηἱιιτ ει' ΙιοιιιΙίτοττειΚιιειΚ , ΜΙ 
ει' Βγ6ΙωτοΚ Έ«ω γόΚοπγειΚ όε, ΒγοπΒόΒ. Π 
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' Μ. Κ. Ι€γ| !ΜάΙ ω. ία Μ!ἰωω ΜΜί!απί ία; 
άδασΜάλα!, Μ ΜΙό|ελ πεπι ο!ζτ| ι·πί!άτά .βέσιλά|'ε πε 
υεί!ε!πε!:. Μίπ! α' υε!επιώιμπά ά|2α” 

Γ. ΙΠ, έΒαοεΚέΚ πιιἱπάοπ εκατο - ΜΜΜ πιἱάόιι νο 
ωπιιόιιγοιόεϋιιΚ εἱΒοτοτΙοπ ΤιιειταΙ - ΒοπιΙίτΜπόΚ , ΜΗΝ: 
ΙποΒ)· ἱΠγ ΗΚ οΙονοηε6νόπγοΚποΚ ΒεειιιέΙΙπιτόΚ , έπιΒέτ 
ειι οΙενοιιι ε6νόιιγ Ξε εοω:ειΙ απόεοΒΒ, Μι πω;; έΙωΙ πει· 
ροτΠοπ ίέ!ώόΙ έΠ. 

16. Κ. Πο8!μπ !ά!&amp;α!]:ιλ ε! φαὅαπλαι' .αεάετ/άλλαΠ 
Γ. Πει ειιοΙωτ πω' Ιώειειι πι«εΒΙωΡ]ιιΚ 'ει έιϋΙιοτ 

]ίΠ: , νειΒγ πιεΒτόΙ ίεΙιιονοΗϋΚ. 
Μ. Κ Κάπρ/ε?ε α' επεάε7/α-υπαέ.Ρ? 
Γ. ΝέΙπιιΚ ΚότίόΙο: ίεΒότ ό8 ίοΙ:οτο, έιιιΒέτ ΜΗ: 

εισάετ ἱε πιο: άι: πώ: ει' ΙΗαπόβοι ειέιιιίωτιιεψ. 
18. Κ. ΜεΙζε| Ζεω·Ζελ Μ.αποεαὐὐιώ α' ὐι58αταλ πε 

Ζώ·ώ·ε ? 

Γ. Α' εοΙγοπιΒ0ΒειτιιΚ ιΔΗΜ Γι' Ι:οτΦόιιοΚ ΙενοΙοἱΙ: 
Μ. ιιΒγειιι; άε ει' ίοΗότ ειεάοτίει ΙονοΙοἱνοΙ ΒιιπποεειΒΒ 
όΚεΙ: τέρΙέΙΠἱ. Ι 

19. Κ. Μώ·Ν 

Γ. Απόττ, ΙποΒγ ει' ίοΚοτο Πίἰιιι6Ιοειἱ ειεάοκίει ΙονοΙεἱ 
ΜΗ ει, εοΙγοιιιι πεπιι ω. “Πιο”, 'ε ριιΙπι , πιἱΜ ει' ίεΒότόιόΙ; 
86ί τ6ΒΒ εοΙγιιιοτ ἱε Μπει|: οΠγ ΒοΒειτειΚ, ιιιοΠγο|ς ει' ίο 
Βότ ΒγϋιιιόΙοε6τ Βοιό εεεάοτίει ΙενοΙοἱνο[ ωττΜΜΚ. 

20. Κ. Πηγα” !ώα β σεεεάα/α-Μπξςοέ πετεκπίΐ 
Γ. ΒιοάοτἱΚ ]όΙ ιιιοΒότοπ ειΜοτ οΠγ ίέτόΙ, πιεΠγ 

πεΚ ΙονοΙοἱ ειΒΒ:-ιιι ειι εειτοπάόΒειι Ισ ποπι νονόάτοΙτ; ειι 
ιἱειτει εάόΙι]Βο τότοιἱΚ, Κο2εΚΚοΙ νειΒγ ΙέΒειΜοιΙ όεειο 
ιιι2ειτἱΚ, '8 πιἱιιτέιι Μ πόΒέιιγ πειρἱΒ οάόπγΒοιι έΠοττ, Η2 
ιόΙτοτΗπ τοέ, 'ε ειττόΙ πήικΙοιι τἱειτέωΙειιιεέΒ ΙοειιἰτοτἱΙ:, 
1ΜΒ νόΒτο πιἱιπΙ ει' Με , πιἱιιά ει' ΙιιειΒ Πειω ποιο πιειτειά, 
ειιιιτέπ έτιιγόΚοε ειοΠόε ΓοΙγοιι επέτίωτΠ:, ,ε ει' Κἱειέτί·· 
«Μ τονέΒΒἱ επϋΜόΒτο εΠότοτἱΚ. · 

ω 

Ι 
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|δ 

σ 

π. Α· εισάετίωιια8 ω.·3 ωωωω 6”ιωμ 
εΙκέειΜέΒέι·δ1 °ε αν ναειιιέιιγοπέε 

' ωω6ι·8ι. . 

21- Κ Μιε·&quot;Δ| ίσίό'ὐεπ Μ!! ε' Με:8·ο1 εΙυεΜί© . 
Γ. Αρμ·ἱΙἱε νεΒγ ωωω›ό νόΒόιι, πήΚω· Μέτ “ω 

άετοΚτόΙ ποιο τειτΗ1ειτιιἱ. 

ν . 22. Κ. Πο8·μευι @Η α' /ό'!είω Μπα «καις α!ά εΜά 
σ::ΐεπί ? › 
τ Έ'. Α' ί6Ιάετ: πιπόΒ όε8ιοΙ ιιτόΙγοπ πιοΒ ΚοΠ Ι:ειρέΙπἱ 
(Ιο8]οΒΒ επτει ε” α] ΗΜ ), ειπα-ίπ ει' νοτοπιόπγοιόε οΙόττ 
Κότ νειΒγ Μίτοπι ΒόττοΙ, ιιτοΙ]έτει ιιιόΒ οΒΪε2ετ πεοει πει 
Ι›οπ,-ιιιεΙΙγοπ ει' πιειΒ ΒενοττοΗΚ. 

23. Κ. Ποέ;·μ υα!ε!Μ ε! ΜΜΜ? 
Ε'. ΠΒγ, Ιι0Βγ ειι οΙΚόε2ίτοττ Π3ιάΒοπ Ισί8: Ιέβιιγἱ 

ειόΙοε έΒγειΚ οεήπέΙτΜιιειΚ, 'ε ΙιιἱιιάειιἱΙωοΚ Κόιορόπ οΒγ 
ΒϋνοΙγΚιιγἱ ιιτό|γεόΒιΐ Βειτέιάέτ νοιιε2, ·ε:¦›Βο ει' ιΜπΒοτ 
ΒοΒἱιιτοά, ]ό 'ε όποττ ττέΒγένειΙ 6εεεεΚονοττ Ι'6ΙάάΘΙ Βε 
ίειΙφτοιΙ, οπιιοΙι Έ6ΙϋΙοτέτ ΒοτρΒΙγόνοΙ οΒγοιιοεεό τοειοά, 
(Με ιιΒγ: ΙποΒγ ει' πιει€ σΒγτειΒτέεοπ ιιο ιιιιειτειά]οπ, Ιων 
Μπι Μίτοπι ΒϋνοΙγΚιιγἱτο Ιειςγοιι εΒγπιέετόΙ. 

24. Κ. Εοέ)ψαπ Μ!! σ' πιαὅού α' υεΖώτε ε!λώεύειιί? 
Έ'. ΑρτἱΙἱε 1541οιι ο' πιειΒο$ Πειω εφτά ΒοπιοΗ:ειΙ 

δεε26Κενοτνο τοάά οΒγ ΜΜΜ πω, Πειτε; άόπεέΒει , ίοΙγειπι 
ΜΗ Ι:ιίτνίποΙ ποάνοεΠεά , 'ε ΒόΚοεεόΒοε ΜΙγτο ΙοΒ 
ΝΠ) ΜθΜ ειοΒέΒα 14 ιιειρἱΒ το‹Η οΙ. διϋΙ:εόΒοε Ιοοιτά 
ο' ιιιειΒοτ ιιόΒέιιγειοτ ΚόπιοΙ 6εε28Ι£ΘνοτΙιἱ, Μεγ οΒγ 
€ιτέπτ ίεΙάειΒειάΒεεεοπ, Ματ ΚίἱΙ6ιιΒοπ ει' ὁεἱτεἰπέει Ιώπγ 
πγέπι πιοΒτοπτΜιτωί. ν ·' 

25. Κ. Μίπό &amp;ασεπά! υεσεΜΜ ε' πιαΜάιιαΠ 
Γ. Ε* πιειΒιιειΚ έπωιτέεέΒόι πιει Μειοπ «πω, ΜΒ), 

κ 
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ειι 6ιιτόι8οτόεΒοιιἱ τέτιιάεέειιιιΚ εεϋΚεόΒτοΙιι03 ΜΜπέιι 
ιιοιιι ΜΗ τιιττειιιι.ιιιιτ , Μι Κοτέιι οινοτοτττιΚ, !ιοΒγ Η ωγ 
νειΒ7 Μ ιιοιιι ω, τ'όι:όροιι ιιιἱάόιι ει' ΗΜ ει' εοΙ: 6ιιτ62Βιι 
Με έιωΙ ιιιεΒΚοιιιόιιγοάνέιι, ει' Μοεἱτέ2οττ πιιιΒοτ Κοιιιόιιγ 
Βό]έιι έτ ιιοπι ετοεπτοιιό; ιιιοετ ροάἱΒ ιιιἱιιάοιι οεοιιιτίτέε 
ιιόΙΚίίΙ οΒγ-οΒγ Μιτ!ιόΙ 15 πω· ίέοεΙαίτ νέτΒειτιιιιΕ. *) 
· - 28. Κ Μί: Μ!! !ωιπί, Μὅμ α”απα8· α' .|ὅ'!άὐωι πιεὅ 
πε ./-αέι(|οιι? . έ 

Ρ. Α' !ιιιτέιτιέτ, ιιιοΙΙγΒοιι ει' ιιιιιΒ &quot;ιπ, νοεεπόΜ:οΙ 
?ε έΒιιωσιι Με ΙωΠ τιι1αιτιιἱ. ' 

.4° Μαρά.ω;Βαπ στα Μαΐ @Μ Πτι:: 
ν ΜτΙ: πουεΙέσέι·ϋΙ. 

27. Κ. Μίσο Ι-ε!!.ή8μ&gt;Μειωί , έοω: α' /τύωΙΗΜ »τιθετ 
ΜΙ πό]εΜΗ ν 

Ε'. Αι έΒγιιτ τἱειτέίι ΜΗ τειττειιιἱ, ΒειιτόΙ ΜΒΜ” 
Μἰιιἱ, όε επέτειιεέΒ ἱιιοιόιι ιοΒΒοΙ πτιρ ΐοΙΙ46Ιτο οΙόττ, 
οπο ρειΗΒ ιιιηιοιιγόειτο ιιτέιι 6ιιτ62ό ΙαιιιιιένειΙ ιιιοΒ6ιι 
τόιιιἱ. · 

ι 28. Κ. Μπλε!! &quot;Μάτι α' !ίττε!2 /ἔέοτλάΜτι! !ε6·ε!πό'Μ 
τΙε8$8· ΜΜΜ? 

Γ. 8οιιιιιιἱ οΒγοΒοτ, οειιΚ ΒοΒγ, ιιιἱιιτέιι ει' ίέοεΙκέΚ 
ιιοέγωιἱι: ΙονοΙοἱΚοτ Κἱ!ιιι]τοττέΚ , ειιιιιι νοεειόΕ οΙ πι: πιοΙ 
Ι8ιτεεεοιιο1:, ει' τῶι ιιιοΙΙοττ πιοΒΚοιιιόιιγοάοττ ΜΗ ΜΙΚει 
ριιτίτιιεεόΙ: , ό8 ιιιἱιι8οιι ΒιιιτόΙ τἱειτέιι τιιττιιεεόΙ:. 

29. Κ. Ηο8·ι|απ Μ!! ει' /άσεΙαἑλατ ε!αΪ !ε?επ α' Μ 
υε.ι·ιτοδιτύ'Ι 'σ παὅΉοΜ άτ'ι·!ύ'Ι υέάεΜσεΜΗ - 

Γ. ΒιίΠξεέε ειιοΚιιτ ΙονοΙοΙςΚοΙ νιιΒγ ειιιιιιιένειΙ οΒγ 
ιιιειτοΙζιιγἱιιι ΒοτειΚειτιιἱ. · 

ή Ε” Ιιιτ 18-08 Ι'ό82ό!ι8Ι1 1800 όε ιΒγ τι: εΒέει ΙιιτΒιιιι 25800 
ιιιει8 τ“ο8ΙειΙτιιτἱΙτ, ιιιἱτιὅΙ, ιό τδροΙάε 1ιοιιέ]έιι·ιιΙτόνειΙ, τϋΜι Εἱ 
Ι(Η 15 επετιιόΙ. 

ο 
ο 

π 
ο 
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ισ 

Δ° Μα.φάρμϋαπ α° Μά_&quot;πϋΙο ἐυέ 
. Γάσ.9ΙετάΙο πευεΙέ.πέα·όΙ. 

Ϊ · 

30. Κ. Μί&amp;ή: 'ΜΗ ΜΜΜ απο‹ι /άοΜάΜα| από: σε: 
!επι!όὐειι? 7 

Γ. Μέε οεποπσ16Βοπ, 1ΜΜΜ ει' ωνειειἱ πειρ πιοΙο 
@ω Κειά , ειπιε ΙονοΙοΚ πω, επ.ιΙπιιι ει' ίάοεΚέΚτόΙ Ιο 
νόΙΒοεεόΚ, όε ει' ίέοεΚέΚ ει' ί6ΙάιιοΚ ίεΙοΙνειάτένειΙ, Μι οΒγ 
Ιέβιιγἱ ιιιεΒειεεέΒτει 'ε ΙιίάτοΠ νειετεΒεέΒτει πιο€πόποΚ, ει2 
ιιΒγιιενειοττ ἱεΚοΙέΒει ϋ¦τοττοεεοιιεΚ. Δ 

31. Κ Μί! Μ!! υε!‹ϊ|ε !εωιί, Με ε' :παὅιισπὶἔ- ά 
υασ!αὅσεέὅο! πείς ε! παπι εθ·!ε?ε? 

Ρ. Ι&quot;γ Βγοιη;ο ίέοΜαίΚ πιόε ε2 1έ17Βοιι ἱε επιει 11ο 
ΒΙοιιι ιιιεΒΒειΒγωπειΚ. πιοΒΓεΒγ0” 14-ιΒγ Ηεπέτπάοπ Με- 
ΕγΗ: όΙοε ΚόεεοΙνειΒγ ειναι Κόειίτι-πτ οΙΙόνπΙ Βέτοιιι νιιΒγ 
πόΒγ ειοπιἱΒ ΙοπιοτόΙτοεεόΚ, Κ6τϋΙοΙ: ει' ΙΒΝ πιοΒΚερέι 
τ8εεόΚ, ΒειιτόΙ τἱειτίωεεόΚ όε ειέτει2αέΒ ἱάο]όπ 6ιπ6ιό 
ΜιιιπένειΙ ιιιοΒόιπ6ποεεόΙ:. . τ 

. σ. Α· επεάοι·ία-1εκοΙεϊΚ ΙιεΙγέι·δΙ. 

32. Κ Μίπό &amp;εξι| |εὅ|οὐ?› εεεάεα/α-ίελο!άπαλ! 
Ρ. Α; ειοάοτίει-ἱε&amp;οΙέτε Ιοέ·]οΒΒ ΜΙΧ ἀοπιΒ, πιεΠγ 

άόΙιιοΚ ίεΚειἱΚ 'ε Μιιτ 5Βοπ ιιιειΒειε. 
· 33. Κ ΜΜΜ! λε|| ε!!ιώ·πιθεπί :ι: ίξέο!α &amp;ε!.γέ2? 

Γ. Α' ί6Ιά. ΜΗ επάετΐει-5εΚοιέπειΚ ΚῇοΙ6ΙιϋπΚ, ]όΙ 
πιοΒΒτειρέΜιεεόΚ πω, πιοΒεπέπωεεόΚ, άι: Μι ωτπιπόΚοτ 
Ι00, τοΙιόιι- τ:ιιΒγ ]ιιΕΙ:τέΒγάνειΙ οΙ ΜεΙΙ Μτ Ιέτιιἱ. 

Π 



κα. 

Ι? 

' 3-1. Κ Μί!ε?ε!ε'λ α:α!απ α: ίσΜ!εάα! ΜΜΜ!! &amp;ε!!|ειι? 
Γ. Μἱι!όπ π' ΐόΜ π” Η νεπ πιίνοΙνο, ειι εΒόει 

απο 2εἱποττπΙ ιιΒγ πΕότετἱΚ ΠΠ, ποΒγ ει, ΪέοεΚέΚ οΒγἱΚ 
έοω. π) πιέεἱΜόΙ ΠΠ6Ιπδήτο ΙοΒγοπ ρ. ο. ἱΒγ.: ΜΗ οπιποτ 
πιοΒίοἔ1π π' πεἱποττ , πιποΠγπο!«: πιἱπά π' Μέ! νόΒόπει 
Ιππτό νειΒγ ρέΙοπι παω Κάνο, πιοΙ¦γοΙ ει' ίοειίτοττ 2εἱ 
ποτ ετ6είτοτἱΙ&lt;τ. Ε' 2εἰποτ ΜΜΜτ εΒχ @ωρα ΚοεΚοπγ 
ΚπρένεΙ Ιἱποέτ 144Βγ Βειτέιάέτ οεἱπέΓ, πιἱάόπ ει, πιέεἱΚ 
πιἱπά ει' ΚΜ τόε2τόΙ ίόΙ6Ιπ)·ἱ ειέΜεεόΒοΙ: !ήοΙ6Ιτ, πιοΠγ 
]οαγώ(το ἱεπιπότ ει' ΚΠοεπίτοπ 2εἱποτ έττόιοΗΚ , όπ Ιππι 
Πεττο Βπτέιάπ έεωΗ: 'ε ππεοπ!όΙεΒ πιότοιΠ: Μ πι οΒόει 
ο' ειοάοτΪπ-ἱεἱ;ο!έτει Κἱ]οΙ6¦τ ί6ΜΔ - 

ω. κ Με αωα ε' α..αυα: και!!! Μααατ 
π. π. .Η οΙεό ό. ιπέεοτΠΚ Ιι&quot;... πωσ.. τω...: πω 

π' Βπτέα.άέπειΙ: οΒγΠε ..πωπω , πιο&quot;γ π, ]έτέετει ...πω 
με, πνκ-ι8γ ειι πτω πιέεἴεἐΙ-ΙέΙ›π)·ἱ πιπόΙγεόΒτο ι..πω..πω 
φ2 έτοΙ:πειΚ εΙνόΒοπτόνοΙ πα πτέπει ΚόνοτΚοπό ἴόΙ6Ιπγἱ πο”, 
εΒόεποπ πιοΒΙπιἔγπτἱΚ, όε ἱωπότ ει' ποΒγεάἱΚ ό8 όι6άἱΙ: 
Ιἱποπ Ιτόιόττ Ιενό ΗΒΗ ΚἱπέπγπιἱΚ παγ, πιἱπτ ειι «ΗΜ 
έτοΚπ.=ί|, Έ ἱΒγ πι οΒόεπ ειοάοτίπ-ἱεΚο!έτπ ΜέοΙ6Η Μέ 
πιοΒΒπτέ2άέΙΩπιἱΚ. ' Δ 

38. Κ Βίε!ξα εαεω. Μ!! α: ίσλο!ιἑτα` επίΕλσεΒνο α. 
Μλα! Μάσα!? . · 

Γ. Ε2 έτΚοΚ Μέεέπέτπ ΙοΒειΙΚπΙπιπτοεΒ ἱάό π2 ό&quot;, 
πο” π' ΜΜΜτ ί6Ιά τό|οπ .πω ΒἱίπΒγπεεεοπ, όα ειι 
έτΕποΚ πόποάνοεεξέΒΒ«-:Ι οΙΙέ&quot;ατΙππεεσππΚ ; πιοττ οι ΒγπΚτπιι 
τ6ΒΒοί:-ότ π” Ιοε]οΒΒ Βππει]πέΙ. 

37. Κ. Νεα !επε!!ιε-ε ε' αιπαΜ! !αυα»απα! ε. Μπό&gt;· 
και!!! α. Μπα: άΜοΜα αγαπώα α: ίΜω!ά! !ε!σφάυ!Η 

Ε'. Ε' πιππΙππ ωνπειΚοτ Η. ΜΒΜ πω...! ιιαγωπ , «Η 
ποπι οΠγ εΗσοττοΙ. - 

οκΤ. Δ' - “Μπα ·ιτπΝϊ. 2 

` 
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Β'καΒά!μοΒ α' |άοσΙοάΙσπαΐο πια!;ά.ρμΙπΠό ?οἱ 
ἔξἰῦεῦἐσἐΦσ”, Κα· ιι° π·εά]οΙο |οτ·ιΙΗαπάό θυσιά 

Μ'σεΙ6.π·ϋΙ ασ Μαΐ έΗωΙαό έυΙπωι. 

38. Κ.. Μίλή2επ Μα·!ΜΜΜ ά! α' /άε:Μάλ Νί.ι·λο2άὐα 
υιιέ·μ απ: άΜοΜαΐ ' 

ν Γ. ΒΙόΒΒἱ ΒοΙγόΚΒόΙ Ιειεεειιι, Βγ6ΕοτοἱΚ ιιιεΒεόττόεε 
απόΙΚίΙΙ, ΚπρένειΙ ΜοπιοΙτοτιιοΚ, άε: Μπι τζ5ΒΒ ειέιιιιιιΜ, 
:Μιιτ ει' πιοπιιγἱτ σΒχ; ΜΡ Μειττ οΙϋΙτοτΒοτΜ, ποΙιο8·γ 
Βει]Βγ6ΚοτοἱΚ ει, ΙενοΒόιι νειΒγ πειροιι Κἱειέπειιϋιιιιειἱ:.· 

39. Κ Ηοἔμαιι λ:ε?Ι α' ./ἔέοσλά! ε!!έε2·:Μεπί απ ί.Μο 
!άὐαπί ἄ!£ε!εἰστε? Δ · Π 

Γ. ΜἱωΙω οΙΙγειιι ίέοεΙεει οΙόειότ ει' Κ6ιόρεό ειΗ 
ΜΒγ Κειτό-Βγ6ΚοτότόΙ πιοΒειειΒειάίω;ἱΚ ιιΒγ, ΒόΒγ 08σΚ 
Κότ ΒϋνοΙ)·Βιι)ά Ιποεειπ-ι ηιειτειά]οπ ΜΗ, ει' ΜΒΜ Βγ6Κο 
πΚ ροτΗΒ, Εει ειι έεόνειΙ πιοΒεόττοττοΚ 'ε πιεΒοευηΚίτειτ 
Ιειια, ειΙόΙτόΙ ί6ΙίοΙό όΙοε Κόεεει ιιεγ ΜοτόΙιετποΚ ελ, 
ΒοΒγ ει' νέΒέε ί6Ιάτο ΈοΜ1ά1όΙ:; ειιιιεΚιιτέπει ιιΒγειιιειιοπ 
ΐέσεΚέΚ ειι έτοΙ:ωι!; ΜΜΜ ει' Κέτ οΙάειΙάιι ωιιτο ίέΙϋΙιιγἱ 
το εΒγπιέετόΙ εοτΒειιι ΒοτπΙ:οΒπττειτηειΚ, Βγ6ΙωτοἱΚ ροτ 
Μιιιγιι ί6ΙάάοΙ ΒοτεΒιιτω1ιιειΚ , ΒγοιιΒόιι ιιιοΒπγοπιιοΒειττειί 
ΜΗ: όε ιιτό!]έτει, πιἱάόιι ει έτοΙ‹π ιιιἱιιάοιι οΙάειΙει Μ: νειιι 
τοΙνο, ει' ίόΙά ·οΒγοήΙόνό τότοτΗ:, ό8 ΙΜπάοπ ίέσεΚει πιοΒ 
διιτόποτΕΚΔ 7 

40. Κ. Μεδυαπ-ε πιώ· ποίπι! !εΌε, πώ α:: ίςἐο!ἀὐαιιί 
ἰἐ!!ε!εΉιε: !αΜοεί&amp;2 ν 

ν Γ. ΜόΒ ποιτε: πιοττ τοτε]6Κοτ, ιιιοάάἱΒ ει' Με πιοΒ 
τοιτ1:0Πει, εΒόειοιι ειι οΙονοιιἱἔ Ισ ΚοΠ πιοτειοιιιἱ3 ΜΙει 
Μπιτ οττ Μ, ΜΙ ει' ίέιωΙα ΒἱΒέ.ῇει ιιἱιιοε, Βέτοιιι ΜἰνοΙγΚ 
πγἱτε ει' ίόΙά ίοΙοΙ;τ ιιιοΒτόν-ἱάίτοιιἱ. . 

Δ 

ψ7--. · έ:3.--.4 
__ κ -_.-ἐ - 
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Μ.. Κ. Με!ξ9 Μα!!!επ Ζώε! !σωοὐϋαπ ε' [άοΜά!!α! 
:ΜΜΜ ? 

Γ. Βε3]οΒΒ Μό -ε.ιττει ΜΜΒιι8 εΙο]ότόΙ - ΙΙΙἱιιὶέπ ει' Μ· 
ίεΒγοττ ΗΒΗΙ ίοΙοΙνειάοττ -- πιε]ιιεἱΒ, ΜἱΒ ει' ΒἱΜΒόΚ Η παιι 
Ιιε1τοττειΚ; έΜΜίτ πέΜε!ΙγοΙ: όεφιοΙ Μ, ει' !ονοΙοΙ: ΙεΒιιΙ 
τει.ιιτέπ ,' ΜΜΜ!Ι! ΐαοεΚέΚειτ έτί!Ιτοτιι!. 

42. Κ. Μίτε Με!! Μεἔ; υί8ψάεπί ε' πισω!αι ΜείίεΙΝ 
Γ. .ΑΠει ΜεΠ Μόε ϋΒγεΙιιἱ, ΜΒγ Μπα ΜΙ:: ΜοΙΙγοΙ: 

τεΒΒε!τόΙ ίο8·νει σ.εΗΒ Μ ιιοΜ ϋΙτοτΒοαο!:, ί!5ΙάάοΙ Βοω 
|πειτωεεειπει!.: , όε ει, τονέ!Μ οΙΚί!ΙάοπάόΙ:οοΚ Βγ6!‹ετοἱΙ: 
Μεάνοε ΜοΒνειΙ Κ6τϋΙΚοτίτοεεοιιοΙ:, άοτοΕιιἱ!‹ ΜΜΜ επιΙ 
ΜένειΙ ΒεΒ6πΒ76ΙίτοεεοποΙ€. 

43. Κ. ΙΜ! .μέ εεςε3: εσ:!επάόὐεπ Μ!! Μ!! “ναοί α.: 
:πμωι ΜΜΜ σ:ιε!!ε!!? 

Έ'. Απ, ΙιοΒγ ει' ΗΚ ει, ες!ιατό.Ι ε2.0ι·ΒεΙΜΜο88.ατἱΜ- 
τίτειεεωιει!ς, 82έτει:αέΒ ἱάο]όπ 6πΙΒόιτοεεοποΙ:,.όεΙεΒαΙέω 
ΒάτοΜειοτ ειόΙό-ΒοΒγἱ ιιιόάπι ΒεΚειρέΙωεεππειΙο ` 

44. Κ 142 ε.ε·Μεπιι'ό σέ8ώι α' !ε?πεζε ε!ώ·λσπ!ά.νε! κά! 
ωϋιάζ)'οπ α' β ΑΙΜ!!! Μαΐ ώί ίσέο!α]α ΜΜΕ! θ 

Ε θεειΚ·ειιτ, Μἱτ 112 οΙεό τόΙΒοιι νοΙ6Κ τοϋ: ει' ΜΑΒ 
.είΕγΒειο, π. ἱ. ει; !ε!ςο!έτ ωιω.μ Βο ΙονοΙσΙ;ΚοΙ νειΒγ επιΙ 
ΜένειΙ 'ε ιιΒγ' ΒέιΒγ.!ει τεινειειἱΒ; έιιιΙνείτ πόιιιοΙΙγαΙσ (ΜΙ: 
ποπ; τοειἱΙ:, 'ε ει) ΕέοεΙ:αΙαιτ ΜΜάειι ρΙτειΙοΜ ΜΜΜΙ Βειω.. 
]Μ: τιιάνέπ, ΒοΒγ ΜΗ; πω, ΒέτοΜ όνω. Π! ει' ΒἱτΙοΒτόΙ 
εΒόειοιιι Η ποΜ νο”. 

45. Κ ΜΕΛευό Ζ8ἔ'# Μπα /άω·|κάλ!ια! , Με!!μ·ΙΔ Μ.: 
Μ)'υιέε·67: Μία” α' Μαἔἀὅ9ὐόΖ Η κατ» ά!2ε!!εΠ 

Ε. μτ, ΜΒγ ει' ιιιειΒέΒγΒειιι εΙΜ;.ιτειάτ !έοεΙαί!;ει! 
520τΒει!Μειτοεειιι ει' ΜιπόΙΗεπίτεειά, ιιιοΒΚερέΙ;!', 'όε ΜΙ 
ι.εΙότέ Ιονο!οΙ‹Ι‹οΙ νειΒγ επ1ΙΜένειΙ ΒοαιΙαιτά; ΜΒΜ!! δο!ιΙΜπ 
οεοΙε!:ειοΙ νειΙ!.ι , Π!! πω· χι' Εἰο;!πγα!:ετ, ΜΜτ πειΒγοΙαιτ 
ει) ΙΠειΒέΒγΒόΙ !Ηειοττοά , όε Μ! ἱςΚοΙάΙΜ !εί!Ιόμ ει' ημ 
ΒγοΙ:ειτ, όε ἱεΜότ !ώΙ6π ει' ΚἱεεοβΙ›'οΙ:οτ ;ίτι!ΙτοΜεά γοΙΜι. 

. - . Γ· . 
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.4° σπά.1·οιΙΠο έτ:8 ώΙοο!α|άϊου·όΙ, φωωθιωιέ. 
.ι·ϋΙο· έα· ΜίυεΙτεϋέοϋΙσπόΙ. - 

4δ. Κ Α' Μάεοάίέ έυί ίελο!α/άσελάλ ΜΗέ| Με? Μ!! 
ΜΜΜ? ' 7 . 

Γ. (Μή: ω, ΜΗ επ εΙεδ ἐνΒοιι; ειι ἱεΚοΙει-ἐἔγει 
Μ” πιοΒΚειΡέΙιιἱ, ει' Βωτ6Ι Μτἱεπίτωιἱ , όε ει' πιοΒΐειΒ;|οτ2 
νιιΒγ πορ ειιΒέτἱτόΙ ΜειέτΠοΗΕ ΒεωόΚετ Ιοπιοτειοππἱ. ν 

47. Ϊί. Νεπι !Με!-ε Μάο· επ!επε!όΒε:ι ίσκιο? /άσα 
ΜΜε άΜΖωω62 

Γ. ΙΒοπ Κ, πιε ΜΚΜ, πιοΠγεΚιπ οΙονοπ ε6νόιητο 
ειΙαιτει Ϊ0τιΠΠ1ιιἱ, ειι ἱεΚοΙέΒό| ΚΗιιἱιιιἱ 'ε νοΙ6Κ ειι ότἱιι 
τοττ πιόάειοτ ειοτἱιιτ Βέππἱ ΙεΒοτ. 

48. Κ. Μ” Μ!! !εσιπί Μπα /άοαΜΜα!, πιο!!μλ Με;; 
απ ίεΜΜὐαπ εΜιαπιώαλ? ` 

Ε' ΟΠγ ίέΚειτ ιω* ειιιει σειτοπάίίΒοή θα ΜεΙΙ ιιο 
νοΙπἱ, οΙάε!ειε!ειΒ ιιόνό έΒεἱΙσιτ-νεΒγ εΒόειοιιι μ' άετόΚ 
ΜΙ, νιιΒγ οεειΚ Μάτ Μοιιτ πισΒΜΠέειι πωΙΙοτι ΜΗ Ιε 
ΙΠΘἰ82θΙΙἱ. ' 

49. Κ ΜΜεΐ υιαἔασσ‹ἔἔπι πώιωΕ ε·° ω·επιε2εΈ παιέσοτίθ'ε 
εσΜεπι!ιἴὐειι? ν . ' - 

Ρ. Ε' οεοπιοτόΚ ]ό ιιονοΙόεδΙ: πιοΠοττ 'ε ]ό ί6Ι:ΙΒοπ 
7 όε 8 Ιέ!›ιιγἱ ιιιιειΒεεεέΒτει ιιόιιοΙ-τ. 

50. Κ Μί! Μ!! !εππί ε' |ώ':|πα! ά'πλοτΌ 
Γ. Πει θΒό828όΒο8 :έπω Μπειτιιπ|ε Βἱτιιἱ, πιοετ ει 

ωε]ο, ιιτἱιιτέπ ΙενοΙοἱΚ ΙοϋιιΠοΗΜς, ειι οΙάειΙειεΙειΒ π6νὅ 
έΒπΙ: τότϋΙἱ οΙπιεπειιοτόεόπεΚ, όε ει' Κ..6νοιΚο2οιιάό πινω2 
Κοτ - 1Μιιτ ΪπιτπιωΙἱΚ ἱεΚοΗιἱ όνΒειι - Μπει ¦ιοΙγτο , ΙωΙ 
ΜΜΜτ έΠειυάόιιΙ ΒειΒγιιἱ ειΚειήιιΚ, έτϋ¦τοΦόεόιιε|‹. 

51. Κ. Μάσολ ]αυασ!α!:Μά| /ὺἔυα, :ΜΜΜ Μ!! Μπ 
ιιί αξ |άοελάλλα! ε' οισά.&lt;ποόΜ εΙυί2επε? Π 

Γ. ΝόπιοΠγοΚ Μι ]ιινειε‹ι[ῇέΚ, ΒοΒγ ιιιέεοάἱΚ Μω 
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Μἱ όνΙκπι ει' ε2οάοτ!ιι-ἱεΙ:οΙε!`]όΙ ΜοΒΜιρέΙωεεόΙ: , όα σ' 
πιοΒΚερπίΙέε απ!!! ιιιἱπάοπ !'άοεΚει ει, !όΙάτέ!Ι .!ό ΠὶτόειειοΙ 
οΙπιποτειοεεόΚ, ΚόεεοΙ ιιιοΒεἱπιίωεεόΚ, όε Ιπίτοπι Βί!νοΙγΚ 
ιηἱτο ει' ΗΜ!Ι Κειτά έΠίωεεόΚ ΜΙ. ΙιοΒγ πιοΒτιιά1ωΙ, ΒοΙ 
έΙΙ ει' τόΙ:ε. · · 

62. Κ ΔΜάι·ο!! Ππισ? πιά ]αυαωΜα!Μ 
Γ..ΜέεοΚ οι οειτοπάόΒοπ ειτ ]εινειεοΙ]έΚ, Μη&quot; τει 

νειειειειΙ εΒγ νειΒγ Μ!τ ιιΙεό ειοπι ει' τόΙ:όιι ΜΒγιιεεόΙ:, 
ό8 ε' ]οΙ ΜΙΒτ! κι' Τε! ΙέίϋτόειοΙτοεεόΚ. 

Η. Κ. ΗΜ :ΜΜΜ πιά; »Μ υε?πε!ε ]όσια!!! 
Ε'. ΠοΒγ οΒγοάι'ἱ! ει' νόΚοιιγειΙοϋ 'ε ΒγοιιΒόΒΒ Μυε 

ΙΗίΒ !ϊ1τόειωΙτοεεοιιοΙ: Μ. 

54. Κ Με!|!| Μόάυ:ω· !εωοω? 
Ρ. Ε, ππίεοάἱΚ ἱεΚοΙιιἱ οεπτοιιιΙ6Βεπ ]ό 'ε Ι»έωτεείΒοε 

Ιπίπέειιιιόι! ο' ΚότίόΙε: νειιςγ εΒόειοιι ΜιΒγειτπεΚ π' Ποιε 
ΙκέΚ πιἱιπΙοπ ΙείϋτόειοΙόε πόΙΙ;ι!Ι, &quot;τω, ι›οάἱΒ ιιιἱπά αη” 
!ϋΙ-οΒγἱΒ ει' ΗΜ! “Μάι εΒγ!'οτιπέπ Ιο!ϋτόειοΙτοτποΚ. 

55. Κ. Μί !ὸ)·!ώοι'.!ι α: ε!.πΜλε!! Δ 
Γ. Αππι ΜΚ, πιοΙΙγεΙ: Η: Μπι !ϋτόειοΙτοτποΙ:, οειιΙ: 

ειι οΙ‹Ι:.ιΙεε ιι6νόεοΙιτόΙ 'ε έΒειοεΕέΜόΙ ΙοειιιοΚ ιιιοΒτἱει 
ΗΜπαΙόΚ, όε 1Μιιτέιι 7 ΙέΙ›ιιγἱ ιιιιεΒειεεέΒτει ΓοΙπόττοΙ:, το 
τε]6Κ Ιεοεἱράοειοτἱι: νιιΒγ !οπιοτε.ιοτἱΚ, Β0€γ απο!!Ι ]ο!! 
Βειπ νειετειΒοά]ειιωΚ, Κἱ ποικ! ΒειΒγνέιι ει' Βέτοπιειοπ! ΜοΒ 
ΙπειράΙέετ. ` 

5δ. Κ. Ζόε απςΜα!, Με!!ρελ !ε/ῖΖΜΏέἰΙε!!εἐ, πιί ΙΜ 
!άιίΠ ' 

Ε'. Μἱιπέιι ει' ώ τόνἱά Μό πιάΙνει Ιπίτοπι ΜΒ)! ΜΗ: 
Βιι!!γειτ Ιω]τοττ, ΚἱνέΙεε2τνέιι ει' Ιοενιιετει€ειΒΒ ό8 Ιο8ειοΒΒ 
Ικήτέετ ει' τ6Β¦ή 'ξιιιι!ιιε οΙε]όιι ΙοπιοπειοτἱΚ.` 

57. Κ. Πω3φαιι Μ!! ΜΜΜ α, ωεἔ&amp;αἔμα!ο2! .ςα!ωα” 
Γ. Μ5ιπΒοΒγ ο' νοεειόΒόΙ ει' ]όνό ΜΒΜ: ειόμ “Πιό 

.ῆε ιιόνωιά; ειπό!! ω!ιιάοιι ο!τΙιιΙειεΙιιΒ ηθικό έΒιιοεΙκάΚ, πιἱ 

λ 



π· ν - › 
Μη· πιόΒ ΒἱοεἱιιγοΙι, ΙστότοιιιοΙ:, νπΙειπιἱΜ ει2 Μιὰ Με· 
Επ]ΦσίεοΚ ἱε οΙπιοτειιπποΚ, εότ ἔγε&amp;τειΒΒἱ ΜιρέΙέε Μισή 
πιένειΙ ω] ιι6νόεοΙςΙοοεἱράοετοτιιεΚ; Έγ ιιτοΙ.ῇέτει 1ΜΈ 
ειίἱιιἱΚ ει' τόΙω ωγ οΙ6Μειε νοεεπόΚετ ΒἱΒε.ῇτειιἱ, 'ε ει2 
ο;ζόει οτό ει' ίει άοτοΚέΒε ιιιοΒγ. 

Παο·οπιαιΙύΙο τ'_ι·ΙοοΙα-έΔυ. 

58. Κ. ΜίσΜάπ α' |άλ Θ? ε.ο:2επάέ2Β καπ ίσἔο!εέὐαπ 
ιιόυε!ω!Δ'ε!ε, Ζώα-ε Μάτ απΜα! βοά ά!!ό-&amp;ε!.Μέτε Μ 
έέ!!εΜΗ - · 

ε. Α) ω( έΠόΒοΙγ6Ι:το έωπιθτω .ΜΒΜ ό8 &quot;8ΘΗ 
εέΒιιΚτόΙ ΐϋΒ8°. .Ϊό τοιιγόεπόε ΜοΠεττ 'ε ]ό ί6!άΒοπ ει' ΜΠΚ 
εόΒοε κ·ειετεΒεέΒοτ όε πιειΒειεεέΒοτ οΙότνο ]6% ΒοΙγ6Ι:το 
Βέττπη έτϋΙτοΗιεπιθΚ , ει2οπΒεπ Ι1ει]ό Βέιπίεππόά 8:σΒ] β 
ΗΜ Βἱέιιγιοττ, ΚόογτοΙοπεΚ νειΒγιιπΚ ειιο!ςιπ πιόΒ ει' 
Βειτ:πωΙψ επτοιιιάέίΒοπ ἱε ε: ΒΙεοΙέΙπιπ ιιιοΒΗειΒγιιἱ. 

59. Κ Μ7:α::22 πευε!£ε!πελ ε' ΜΜιαάΜ ε.σπ!επ‹ἰό'ὐειι? 
- Γ. Α' ίέοεΙεέΚ οι οειτο:ΜόΒοπ Ι‹δνότοιι πόιιεΚ, Μ· 

νέΙτΚόρ Πει ει!επτοΚ ει' ΙΒΝ νἱΒγέινιι ΒειρεἱΙτειτἱΚ όε μικτόΙ 
ΙἱειτίαιτἱΚ; ειπόΙ ἱε ΜΗΙ ΒοηάοεΚοάτιἱ, Ιιοἔγ ει' τόΚο 7 
ΜΒιηήιπίΙ ιιιαΒεεΒ ιιο Ιεξι:χγοιι, Μόττ ἱε ει' τοΦο]ο Ιοοεἱρ· 
αΙεετοΗΚ, Ι1οΒγ Μυτάιι έΒειἱτ 'ε Κοειοτιί]έ4: ειόττοτ]οεειο. 

(Η). Κ Ηάση| υε.982όΐ ΜΜΜ ε' &amp;ω·ποΜπ &amp;ιι8μπί ? 
Γ. ΗέτοιιτνειΒγ ΙοΒί6ΙεΒΒ πόΒγ νοεειό! πιο8ΠεΒγ- 

&quot;Μ, ει, τ6ΒΒἱτ πιἱιπΙ νέΒά Μ. · 
θ!. Κ; Μί!ευά'λ !εε:ιείέΕπλ επ άψεπ α' λοΜπά! λοῇ2ε 

Μ' 8·α!!.γαλλα! ? 
Γ. Πειάά «καψοτ ιιπίεΐόΙ ΙέΒπγἱτει πιοΒιιόπἱ , ει' πιἱ 

ΡοάἱΒ τύΙΒειΙειάιιει , πι.: πισωΙ Μ, 'ε ει' ΙενοΙοΚ Ι06Β6” Μ· 
νετό οεἱτέΚειτ-νειΙςγ ΒγεπΒε ΙπιάτέεοΜιτ ιι]]ειἱά‹ΙυΙ τ6τι[ Μ, 
ΒοΒγ επιπέΙ ]οΒΒειιι νειετειΒοάΒειεεόΚ π, τόΙαο, ει' 8γΟΚο· 
μή( ΡωΙἱἔνειίιΚεόΒοε ετο]6Βοτ ιιιοΒεπετοιΠεεεόΕ. 

χ. 

υ 

σ 



ι, ει 

ι 82. Κ. Μεωωει υεί67έ εμΘέ όεπίὅη 
Γ. Πί: ιιἱιιοε τ6Μι ε2ϋΙ‹εόΒϋιιΚ εοΙ‹ι ειιιΒέιγοΙιτει ό8 

ιιιιιιιΚέτει; ιιιοττ «πιω Μιὰ&quot; ιιιιιιιιαίά ιιιεΒιιιιιτιιι]ει, ΜΗ 
ιιιιιΒει ει' ΐέοεΙαι π ιιιοΒιιιοιιιῇιι, ιιιἱτονό ΙόΒγ, ΒοΒγ επι 
]6νό Βἱνιιτέεέτει, ἱεΚοΙέΒόΙ ΜνἱιοΙότο ειΠτειιιιιιιτοεεέ τοΒγεά. 

· 63. Κ. Νερο Ζε&amp;εΜε-ε #σ:σπε! ια @μ λίπό!!·.|ἔέοσλ‹έ 
Μ! ]αϊοαό' ά!Ϊιωι!ό ύε!.ΜΜε ά!ἰέ!£ε·Μί? Ι Δ 

Γ. ΪΒοιι ἱε ε' ίέοεΚέΚιιτ ει' ιιιοώτο, ΙωττοΚΒο, εώ 
ΜΗιο , 'ε ιιιέε οΠγ ΒοΙγεΚτο , ΒοΙ ειιοΚιιτέΙΜιιιάόιιΙ εισιτ 
]ιιΚ ΒειΒγιιἱ, όειΚοτ ἱε έιίιΙιοτΒοτιιἱ, ΗνέΙτΚόρ Μι ειέιιιιιΚ- 
τει ΜΜΜ Βόάτ6Κ οΒγ όν-ιιοΒγεά νιιΒγ τ6ΒΒ ἱάό ότι; 
νέτιιειΚ τεέ]οΚ; ιιιἱιιάε2οιιέΙωι]οΒΒ Με2. όειειοι οεπι: 
Β6άτόιωτ έειιτιιἱ , ΒοΒγ ἱΒγ ει' ΜΒέιιγειτοττ ί6ιοι, εότ ει' 
Β6ά6τ ἱε Θεό όε Μ έΠειΙ ιιιοΒιιεάνοείτοτνόιι , ]όνό τεινει82· 
Μι ει' άωικέιωΙ οΙΚόε2ίτοττ 'ε ιιιοΒότεττ ΐ6Μ ειιιιιέΙ @Μι 
τέριέΙέετ ιιγιι]τΒιιέεοιι ει' ΐέοεΚέΚιιειβ. 

Π. Α° ΙιεΙγι·δΙ, ιιιοΙΙγι·ε εἱ$ἱἱΙ$ο$$ο$Ικ ει° 
επειΠοι·ία. ἐε εν £διιτϋΚ °ε Ι'ϋΙ«Ι εΙΙ:έεπιπέ 
σόι·δΙ, Ιιο;;γ ει° ΠΕΗ: εΞκει·ι·εΙ ιιδΙιεεεειιοκ. 

(Μ. Κ&quot;. ΜἰπεΪ &amp;εζμ ΜυιΜΣαΠλ α' /άσελά|ικα|Δ? 
Γ; Μέτ Ι'οΠι-:ΒΒ πιιηέιιιοπάοττιιΚ, ΒοΒγ άόΙιιοΚ ίεΚνό 

άοιιιΒοε ω; ΙεΒ]οΒΒ, ιιιἱιιτΪιοΒγ οι, Με ει ό]ειιιιό ε2όΙ 
οιΙοιι νόάνε πιο, ιιιοΒ ιιοιιι ειιΒοάοιιάἱ, ΒοΒγ ει.) Ι‹ἱνοτί5 
οεἱιέΚ τειγειειἱ άότπόΙ πιοΒτοιιτεεεειιειΚ. . 

θ5. ΜΜήπ λώπο'Ζε!2'λ ε! ε' /δίεΠ 
Ε. Μἱι1ιέιι ει' Βοιγ, ιιιοΠγειι ει' Μι; έΙιειιιτιόιιΙ Μι. 

Βγειιι‹Ι]ιιΚ, εοτοΚτπ ΚϋοΙ6Ιτοτοττ, όει82οΙ ειπο, Ιιέτοιιι 
όΙιιγἱτε εΒγιιιέετόΙ, ιιόΒγ Ιάβιιγἱ ειόΙοεεόΒίί ό8 Μτ ΙέΒιιγἱ 
ιιιόιγεόΒιί ε6άτ6Κετ έειιτιιιιΚ. 
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86. Κ. ΙΜ! α:Μάα? 

Γ. ΜἱιιτΒοΒγ ει' ί6Ιά £6ΙϋΙ ΙεΒτΘΕΜάΙιοπγ0Μι, τοΒέτ 
τα Βί!Ι6ιι ε” οΙάειΙτει τειΚιιΦἱΙτ, 'ε ίιΙτοτόεΚοτ ει' Βγ6Κε 
τεΚτο; ει' ΜΒΜ 1ιοάΞ€, ιιιοΠγ &quot;πι&quot;. ΚίιΙ6ιι ΙιοΙγτο Βέ 
ιιγειτοττ, ιιιιιιειΚ τετε]ότε ιότοτἱΚ, ό8 ει' Πι ήπιαΙ ιιιοΒ6ιι 
τ6ιτοΦἱΚ. · 

ν! β7. Ϊί Μίώ·! Μ!! σε! @η !ωιπίέιιλ? ' 
Γ. Απάτη Βοδγ ειι όειἱ όε τόΙἱ οεί! 'ε Ιιό έΠειΙ, Μτ 

ει' άότ έΙτειΙ ἱε ιιι!ιιάοιι Βότ6ιιΒγ ιιοάνοείίΙ , ε2ότοειΙἱΙ: όε 
ει' ί6Ιά, ιιιἱιιτΒιι ιτέΒγένειΙ οΠέτωιτιιόΚ, τοτιιιόΚοιηοΒΒό 
τόπιιἱΚ. ` ' 

σε.. κ Μαι..! Μ.. Ζε·ό·α!έα!ωα2οι·ιιΜ α' .....ωχ.....2 
Γ. Λἶ ειοάοτίιι ίεΙιιό ιιΒγειι ιιιἱιιάοιι ί6ΙάΙιοιι, οειιΚ ει' 

ιι·ιοοεέτοεΙιειιι ποπι; νιιΙειιιιἱιιτ ι›οάἱΒ ]ό 'ε !8¦:ι-:Φε ΒοιιιοΚο8 
ΐόΙάΙιοιι ΙεΒΚ6νότεΙ›Ιι ειοΙιοπ Ιοιιιιἱ, ΙεένειετειιιειΙιΙι Μνο 
ΙεΚοτ όε Εγίιιιι6Ιοε6τ ιιγιι]τ; ιιΒγ ει' Ιο€εονέιι)πιΙιΒ όε Κ6· 
νοε Π5ΙάΙ›οιι ἱε, - ΒοΙ ιιιἱεοιιι πό, - 8γειΙιτιιιι ει' ΙοΒειοΙ›Ισ 
ΐέΙε ειοιιιΙόΙΒοτόΚ, ιιιοΙΙγοΙ;ιιοΚ ΙενοΙοἱΚ ει' εοΙγειιιΙιοΒιι 
τειΚιιιιΚ εοΚΙαιΙ- εΒόειεόμει-:ΒΒοΙς, ει, εοΙγοιιι Η 80ιίΚειΙ 
νόΙιοιιγειΙιΙι, ιιιἱιιτ ει' Ι‹6ν6τ ΗΕ !...ω.ἱι6ι. 

. θ!). Κ. Νιν» λε!!-ε α» οΜο!άὐό! λίαει!ε!! /ά! α: 
ά||απείό &amp;ε!μπ πιο[μεὐ!επ ὁεἰ2|£ε!σιἰ ? 

Γ. ΙΒ«;ιι ἱε, ιιι0ετ ει' Μτ Μάτ ΙιίἰνοΙγΚιιγἱτο ιιιόΙγο|ι 
Μπι ΓοΙΙ ιιΙτειιιἱ 8.3 ί6Ιά!ιο πόττ ω, ΒοΒγ ει' ί6Ιά τόνἱά 
Μό ιιιιιΙνει ιιΒγειιιιιιιιιγἱ ΒίινοΙγΙ:ιιγἱτο ΙοιιγοιιιιίΙ. 

Ε. ΔΝ ία τονέωιι ιιονο1Μπέεέι·δ1. 

πο. κ. Λεωφ ω: α' κά...: ιωεω «Με. ΜΜ.2 
Γ. Πει ει' ίει ω... εϋτάάιιίΙωιάοιιο, όε εΒιγ -έ8· ει' 

ιιιέεἱΚτι.ι ίεΙ‹ϋιιιιόΚ εινιιΒγ ειιιμέτοειιιι ίεΙιιγιιΙιιιι, ε2ϋΚεό 
εεε ἱΙΙγ εϋτι! ΒιιΠγειΒτειτ ει' ΚοτοιιέΙιόΙ |;ἱιιιοτειοιιἱ , ει' Βου. 



` . . ?δ 

εαειΒΒειΚατ ιιιοΒτὅνἱάίτοιιἱ, ΒοΒγ τι' ¦ονοΙοΚιπ 'ε ΒγίαιιόΙ 
οεότ Ιοειιοάό ειιοπιόΙγοΙτ τει]τοΚ Κ6ιιιηοιι ]έταειεεειιιειΚ, όα 
ει) ε2ϋΚαόΒε8 οΙοάοΙΙ: ΙονοΙιοεεόΙς. . ν 

71 Ϊ( Μίκα Μ!! ἐίυάΙΜεῇ› /8·μ&gt;|σπεππί α:: Μή εεε: 
ΜπάόΒεπ ε' /άειςιλ λίιῖ!£εΜω πΙάπ ? Δ 

Γ. Βο8·οΙόειότ ειττει: ΒοΒ·γ ειέτειι Μό Ει6ιοΙίτόεόνοΙ ει' 
ίέοεΚέΚειτ πόΙπίπγειοτ ]ό| πιοΒ6ιιτόιά, &quot;ήτο πιέτ ει' Κ6 
νοτΚειό όνΒοιιι ιιἱιιοε εαϋΚεόξς. · 

72. Κ. Νεπι Μ!ίωιε-ε ε' /άλα2° επόσ ΜΜΜ: ΜΒΜ, 
&amp;ο8!| α' απο? Νο άΜεοπ σεελί|ε? - 
Β Γ. Ετόε ιι6νόεϋ Μοειίέι(Μα ιιἱιιοε ε2ϋΜόΒ6Κ ἱΠγ 
ΒγέιιιοΙίτέετει, ιιιἱπι!ειιοπέΠειΙ ]ό Μπα, νόι:οιιγειΒΒειΜποι 
Π” Φέπιειεπ ειάιιἱ , «Ιο ιιιἱιιά]έττ «Ή ΜΜΚ Β6ά6τΒο επίΙ 
ΙίιέεανειΙ, ιΜΒ Βγ6Κοτοἱ Η ποπι τοτ]οε2ΚοάτοΚ3 πιώ·τ αει 
ει” ίει ΒοϋΠοτόεο Μάιι ίἱττοτιιόΙ‹ ει' Κεικό, !ς6πιιγοιι 1ΜΒ 
εόττοΗΚ ει' ΒγόΙπότ, -ει' Κειτότ ΒοιιΙΙοεειιι ΚοΙΙ Ιπό1]ειΙ νειΒγ 
ε2ειΙιιιένειΪ ει' ΜΜΜ ετόείτοιιἱ. -- ΗοΒγ ροάἱΒ ει' κειι-φαι( 
ἱ6ΙάΒοιι Ιον‹ΐ Μαιο οΙ ιιο τοΗιειάΗαεεοιμ 82ιιτοΚ όα ειο 
Ι:ότΚεαόι:ε οἔγοπΙό πιπότώιώθιι &quot;ΜΜΙ:, ΗΠι6ιι ίεΙο¦νειει 
ΜΜΚ έα α' ΜΜΜ αεοιιιΙϋ τα” ει' ΙαειτόιιειΚ ο' ιαἱτττιΙ 
πιοΒΙεοιιοτἱΚ. 

73. Κ. Μάσοι!Μ 'ε Μϊϋ8ΐ[:8387ιάύ_ εαΜεπάόδειι α' ./ἔέοε 
Μλ ΜΉΕ| Μ0Έ Μ!! Μπα” 

Γ. ΒΔ ει' ]ό Κεπόε2πσΚ εει]έτ τειΙ›ειειταΙέεει Έ ]όιειιι 
οπο ιΠοΒιΠ0π:Πει, @Μ: επτει ΙωΠ ιαἱαάοιιιιοΚ ΗέγοΙπιοι 
Με, Μη&quot; ο' ί:-ίοεΚέΒ έτύΙτοτόε6Κ Μέιι 6τ εειτοιιτ!οἱΒ 
ΒόιεόνοΙ ιιιειτειάΒειεεειιιειΚ, Βει οτόε ΜΒΜ ειΙ&lt;πειτιιιιΙσ ταιιγόει- 
πσώ; ιιιοΠγαάέ$ποΚ ΙοίοΙγπίνειΙ ει) ΙονοΙσΚ Βοα·ειτειΚ επί 
ιιιατει ΙοειοάΙιοτόΚ , έιιιΜτ ιιόιαοΠγοΙτ πιέτ Ι‹ότ όν οΙιιιαΙ 
τέναι ἱε ἰοειοάἱΚ ει' ΙονοΙοΙωτ, πιἱ ει? .ῇό ί6ΙάΒι-:α ιισια 
ατωΙιιιαα. ν ν 

α 



ι 

?θέ 

Π. Αι οΙΦαει·όΙ έε ειαιαιέει·δ1. ν 

'74. Κ. ΒΜε!-ε ε' /!έ! Μ· ία ΜΜΜ απέγ ὐεε:επιααιιἰ! 
Γ. Ε' ΜΒ αΒγ πιἱπτ ανία !αΚειτ ΙοΒοτ πιἱιιά ΒοοΙτειιιἱ 

πι!ιπ! ¦18$28Μειιι!. · 

π. Κ Μαι! εαπ-εε!! θα! α . 
Γε Παω, ει, ΚσαΚοιιγ ΙενοΙίί ΓέααΚέΚει8: ιιειΒγ ΙονοΙίί 

νοααιόνοΙ %ΙΒγαιοΜΙΙιοΙ ΙοΒοααοιι «ΜΜΜ. 
76. Πιάτα: εε:Μιισίύ3· /α'ο!Μα!ό? 
Γ. ΝόπιοΙΙγοΙ: οΙωιιειΚ απίαο‹ΙἱΚ ἱεΚοΙει-όν|›οιι πρτἱΙἱε 

όα πιει]1ια ΒεινέΙιειπ , πιἱιιτέιι Μπει νπΙό νοααιόΚοτ αιόΒ 
ίο|1τι1ειτ!ααΒεια αιοτΙτο!€ ει' !έΚτόΙ; πιέαοΚ ρεάἱα οαειΙ: πιέα 
οαιτσιιάέΒοιι ειπιειι έΠόΙ1σΙγέιι, πιοΙΙγ ΜΜΕ τοιπΙοΙτοτοττ. 

.77. Κ. Μίιιέ |άα.ελεία απειιιαΜε!ό?!! 
Γ. Α' αιοπιιόατο ΙειαπΙΒειΙπιειαειΒΒειΚ ει, ιιιέαοά-όνΙσε 

ΙἱοΚ ει, ιιιαξαέαγΒειιι; ειιιιτε·ίιι αι!ιιΦε ει' πιέα0ά·όνΙιοΙἱσι; ειι 
ακαιέιαα πωΙ ει' Μτ &quot;και ει]έιιΙΒειτό. . 

ν78. Κ Μεβγ Μόὐεπ α!ώαΜλ .πειιιτα? · 
Γ. ΤεινειαιαιπΙ, πιἱΒοΙγτ οΙαό ποάνοααόξαοτ Κειμ ει' ίει, 

όα όαιαιοΙ ειι ατοΙαό ιποάνσααόα; ειΙΚειΙιιιένειΙ. Γι ειΙνό, 
ειπιει ραάἱΒ από νει,ἔσ ιιόιό-αισπιιιέΙ€ ιιονοιτοτἱΙ€. 

'Ν. Ϊ( ΜΗ ]ε!ειι!ειιελ ε' πεπα! 
Γ. Μτ, Βοξ” ειιιτει, τεινειαιαιειΙ ει' τόΙ‹τσ Ιτό1!ει πΙέ 

Βοτοτ!! αιοπι ιτΒγειιι ο' ίοΙγό ένΒοιι έΒγιιόΒααγ πειρ πιαΙ 
νει Ι(ἱ!ο]Ιέ(Ινόιι έΒειοαΙαϋ Βει!ι; αυιιει αιο!ιιΙ›όΙ ραΙἱ8·, πιοΙΙγ 
όαιαιοΙ ΒοοΙτειτοττ, αοιιιιιιἱ αοπι ιιό; 'α σαειΚ ιιιέ8 εαιτοιι 
ΙΙόΒοιι ειι ἱεΚοΙέΙιει ΗΜ Βονοιοτόαο ιιιέιι νἱάέιι!ίτ.ῇει πισα 
ιιένοιέ]ότ αιόρ ΒειΠγειΙ. ' ' 

80. Κ. ΒαιὶΙεεεἔεε:α ε' απαλα!! - 
Γ. νειά όα οαοΙ;όΙγ ΙονέΙι'ί ίέΙπει ιιόινο !δθιι αιϋΚαό 

-Βοα ἱΠγ οΗέα; αἱιιιει, εδπια6Ιγέ όα ιιειΒγ ΙονοΙ!! ίέΚιιέΙ 
ραΠε ποπι αιίιΚαόδοα. · - 

.&lt;7 - -. *ααα-Στά 
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81. Κ. Βε&amp;ε£-ε Μὴ) )ό πιαὁ::Μ ωμά, Με!ξμὐό'| Μπιλ 
οι! _ί!Μα! ΜΜΜ Μπι Μ!!! ' 

Γ. !..εΒετ, πιποττ διόΚοΙγ πιοτιιε ποΙιἱΙἱε ιιΙΒα 1), πιο· 
Με ειΠιπ Μοτοιτἱ 2), πιοτιιε εειΙπ|ιτἱπ 3), πέΙιιπΚ ἱεπιε· 
τοτοεεΚ όε ππεΒειετοιΒοτόΚ. Με ωττοιἱΚ -πιοτιιε πιιιΙτἱ 
εειιιΙἱε 4) Ν, πιοΙΙγ Πι π' πω: ΒειΙΙγπΚ πιἱπτι: ἱιιΚέΙιΙι 
ΒοΚοτΒο2, πιπἱπτ ίέΙιοπ ·ΒιιεοπΙό; ειπόττ π .ιό πιἱνοΙόε 
πιποΠοττ α!ιειΙἱΠει όε οΙενοπ-86νόπγτε Βι-ιειπέΙτειιἱΚ. ίἔγίἰ 
ιιι6Ιοε6τ ΕιιτοιιέΙιειπ πιόΒι ποπι τοτπιεττ. 

1) διόΚοΙ): ΧόκειΙ): πι, Κἱ πιίιτ Ι:ϋιιΙι όιτεΚ ότε Μπεμιτοτειό8 
ιιιιπ ε' τοτιιιόΚοπΪ ΒπΜιιεόΒἱ όΒ:ει2ιιτ οΙόπιοιά!τόεότει πει 
ιόπΙ‹ @νότει ΙιιιοεόΙΚοιΙἱΚ, όνοπΚἱπτ Ιεεπειε):οΙι!ι πωπ 
Ι‹ύεείι.εεπΙ , νἱἔμἰ2ειττειΙ όε ΚϋΙτεόΒεοΙ εοΙτ ε2εάοτίει-πιεεοτ 
Μοτα , Ι‹ότ εεπεπάό ότει ἰπτόπετεπιοτ π ό Ιότ.)ει. οΙ , Βότ 
πιέιεο!‹ επόιιιότει ἱε Κἰ1Ιτ! Κἱοεπέιε νόεεττ. 

2) Ε) π, νιιΙειπιἰπι: ει: οΙεό π, πενοΙό)ετόΙ ΜοτεΜ ΡέιΙτόΙ, 
ΟΙιιειοτειέιε Ρέινἱει ι:ότοεόΙπιπ πιοει: π: όΙό ΡτοίεεεοττόΙ 
π):οττε πενότ. Μἱπόεπ επεάετίίιΚ Κϋιϋτι: οππεΚ Ιεεπει. 
@Μπι όε νειετειεειΒΙι ΙενοΙοἱ νιιππιιΙ‹, ιιππιειτόιιΙι πό όε 
¦:ότειετ ΙΙ€ιΕ7σΙιΙι ει' πιἱεπΙ‹πόΙ. Δ 

δ) Μοτιιε ιιΙΒει ωπιιπω &quot;όχι Ιει:οΙεἱ πιἱπττ ει: Βορτοπ-ιπιε! 
- εοΙχεπιΙ:οπ):όε2τ!ί τέτειιεόε ΚεττοἱΙιε οΙ!'οΒειιΙαι, πιοΙΙ): τότ 

ιιιιείιε ἰεπιετι: ΜΜΜ! Β2όοΙιοπχἱ !ει:νειππ·τόί ΜαιΙ 12 εεε 
ι:επόότε τόεενόπχεΚΚοΙ Ιιἰιι:οείτνει. Ιενόπ ΙεΕππισόΙιΒ Ιιπε2 

` ποτ ἰεότ π' ΙιππόπιιΙ‹, ΚἱνίιΙτΚέΙι επεΒ·όπ): $οΒιιέι8)·οΚιιιιΚ, 
έε ει π) επιάπεόΒοτ οτεπόεε2οττε ἱειιιοτετεεεό Ιτεειἰ. 

4) Μπιτ” πιιιΙτἱοπιιΙἱε ΙιΒἰΙἱΡΙιἱιιπ= Με): Έ Κει)ιοεπιπιΙει:οΙεΚ 
ποι ΙιιιεοπΙό ΙονοΙεἱ πιἱιιττ Ιιει:εεε πι, πιοΙΙ): Μάτι: Η π)ἔιπΙ 
ΜΜ!:, Ιιοε): ΙενοΙε π' κοΙ):επιΙιοεπτπΚπιιΚ Κεάνεε; ι:ειιΚ 
ει: ιιἰΙιό)ει, Με): τόΙοιι !ώππι:επ πιε8·ΐιιε):, πιἱότι: ἱε επι1Ι: 
πόεεε εεειΙπιόνειΙ ]όΙ ΚϋτϋΙι:οπιιἱ όει όἔειἱι: ΙιετειΚιιτπἰ. ΑΒειἱ 
πειι‹ Ι4όιΜεπιό όπτιιΙι_ῇειἱ, πει ΙιεϊιΙτεττθτπεΚ, Κϋππγεπ πιεδ 
ΐορ;ππε2ππειΚ, πω: ποθ: εις): ειεπιΙιόΙ ε),όΚότ, π' πιόεἱΙ‹ 
ΙιόΙ ΡειΙἰε ειι εΙεό εεπεπάόιιεπ Ιιιιτοπι ΙίιΙιπ):ἱ πιειεπεεόΒιι 

` Η εποΚοτι: Ιειιπἱ, πιἱπεΚ Κόνει:Ι‹επό!.ιεπ όπ ΡεΜεπ Μπ 
εποΙ): υπόΙ ε2επ2εττ Μτ όνω πόἔ): ίό.εεΚίιΙιόΙ 40-εΙ: πε 

Δ νοΙτειιι, πιοΙΙ):εΚποΙ‹ πιπ)ιΙ ίεΙε ιεπο-«!ἱιἰ τόΙεπ πιοΕΠ·ι 
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Θ. Α° £όπο:: ιι:ο1: ιιιεΙΙό 6ο ειδΙδΙιες)'εΙ: 
σν 7 7 - ' ΡΒ ωϊθω50ΦδΜ 0201: ιιιινοΙ:έ.ι·όΙ έ:: πιο:: 

' επει·έι·δΙ. 

82. Κ. Εεοε!-ε α:: πω! ΜΜΜ!! ε: .:πό!ό!!ε8πελειι 
β ι·ί!εεη·ε! σ::ιετίε:·|ά&amp;α!' έ2!α:ΜΜ 
. Γ. Αι ιιτειΙ4 πιοΠεττ ΙοΙιετ ιιΒ:):ειπ ειοάετίέί ϋΙτετπἱ; 
άε πιἱνοΙ ιιππειΚ ΙενοΙεἱ ροττειΙ ΒεΙεροτποΚ, Μεττ ο' εε 
ΙγεπιΙιοΒειτειΙ:πειΙ: ποιο Ιοε2 Βειε2ποε. Ε: οΚπέΙ ίοΒνει ἱΙ!γ 
!ενοΙεΚεεειΚ οεό ιιτέπ , πιἱάόπ π' ροττόΙ πιποΒειειΒειάιιΙτει|:, 
Ιεειοάοπάό!‹τ. 8ιόΙόΒεΒγεΚοπ ειιο-πΒωι ίόΙιτόρ πέΙιιπΚ *), 
πο! Μόττ Ι1ειΒγειττπΚ ο, ιιιἱνοΙ ει' ΜτειιιεέΒοτ ποπι )ιιτειΙ 
πιει2ιέΚ, ·Ι:εΠοιιο ἱΠ): 1°έΚ8τ οιτοωἱ, 'ε ΙεΒειΙέΙ)Ιι ειιοπ 
Ιοπιιἱ, ΒοΒγ οΙΙγ ειό!όΚ ρειτΙειΒοΚΙ:έ πο νέΙτοι:ειεεειπει!:, 
πιἱπτΒοΒγι·επιόΠιετπἱ, !ιοο;γ ει ι!) ΒειιάειεέΒ ΒειιέιιΚΙιο 
ΙιενοιοττετἱΚ , όε εια.ιιτέπ ΠΙ) ΗίΒΚειΙ ΚἱϋΙτετεττ ειόΙό «πιο 
!ιεειποτ Βοπωι:Ι, πιἱπτ ει' ΙεΒιιιἱνοΙτοΙ:ιΙι ειόΙό ΙιπιέπΒΙιοπ. 

83. Κ. Μι'αι·ο:!α Ιάι“οί.ιιώςτα Μ!! ἰΖ!!ε!:ιί α! /!έ!εα!· 
οι!2αΜε!ό!? 7 ' 

Ρ. Δπιει !ιεΙγΙιοι ΙεεΙτ6ιοΙοΙιΙι, πιποΠγοπ ει ό) Βπε 
άειεέΒοτ ίίιπἱ ειΒειι)ιιΚ. ' 

ε)·οττ, πιἰπτιιοε): ειοοΚειτ ιιιιΙπιέινειΙ ό:: πεπι τει!‹ειττειπι, 
ό:: ει) ίόΙά¦ιϋ2 Ιε πεπι Ιιει)τοττιιιιι: πιε8ειΚειτνόπ )ιτόΙιόΙπἱ, 
πεπι ΙεΙιετπε-ο ο' ΚεεΚοπ) ,ο πιοΙεε τειΚοποποἱ νόΙε)Ιιεπ 
πιοΚιιτ όεειΙ)ιιπΚ!ιοι ποΚτειτπ!. Α) ιιιοπόοεἱ εοΙ)οπιτεπ):όει 
:ό τότοπείιε ἱο ιιε),ειπ-ιιοτ τει)ιπει:ειΙτει, πιἱπτ ποτ ἱπτόιε 

ΐ τεπιΙιε2 ΠΕΠΗττ ΚϋιΙόεε !ιἰ)ιοπ)ίτ)ει , πιοΙΙ)·Ιιεπ οΙπόΚε ειιτ 
ίιΙΙίηη, Βοἔ): 1838-‹Ιἱ!:ἱ τόΙοπ ε) ίόἱΙ: πιἱπά εΒόεεεπ ε):ϋ 
Κότἱε Ι:ἱΐειἔ)·τπΚ. Ρτπιποοἱποτειόειιειπ πιἱπιΙ εοΙ)·επιΙιοἔει· 
τειπ )·όΒεττ, πιιπά 8)ι€ιΙΙἱτεΚτε οιωἱι‹. `Ι..!ειιό)ει ΡιιἱΙἱΡΡἱ 
ειἱΒετεΚ, πιοΙΙ)·οΙ‹ΙιόΙ π:τ Ρἱτοτετ ποιοι Με, ,ο ἱππεπ 
πε):ε π. Δ 

&quot;') !ζειΚοποιέιπ (Ηοπ:ιι!.πιπ 
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84.. Κ. Μί.:Ή |εὅλιϊ:εε|εὑΜ 
Γ. Απόττ, ΒοΒγ ει' ειϋΜόΒιεε ΙονοΙοΕ ΒοτάιἶεένιιΙ εώ: 

ἱάότ ιιο πῖΗείἱΜτΔ 

85. Κ. Δ' /ἔέπαλ ,· πιε!ζιχε2 σ' !ουάὐὐί ε:ἰΜσεἔτε Μ' 
ἰἱ!£ε!ἰἑ:ἰλ, πιίπόπελ Μ!! άνω” 
. Έ'. ΗέτοιιιΐόΙστιιΜ]άοιιει ΙοΒγοπ ο' ΓέιιειΚ: 1-5τ _ῇό, 

ΜΒγ όε ΜΚ Ιονώι'ί, 24η· εοΚέΐΒ Φωτό ΙεΒγοπ, όε 3·οι: 
Εόπιιγοπ |εΙιο;εοπ τει]τει ΙονοΙοΚοτ ειωΙιιἱ. 

88. Κ. Πο8·μωι ιιευε!!ε·!ίλ πιιέ:ξμήό ό· σΜ-!ευε!ά /α? 
Γ. Πει ιόϋΠιπόεο Μέιι ΙοΒ.ειΜΒΒ Κότ οειτοπάεἱΒ Βό 

ΚόνοΙ πόιιἱ ΙιειΒ·γβιιι 'ε ΙονοΙοἱτ Με &quot;επι εισάοιιι. 
. 87. Ποξ;; Ζω:: ι·ο.ΜσΈ; έ!ό'! ` 

Ε'. ΕΠ”, Με πέτε” ΒΜΙγειΚτόΙ τἱειΦιΊΒΜ0Μ, ω.. 
τόειΙοιπ, έ· εϋτύΚοτ Μιιιοτειωιι, ειι έΒΜπειτ όε νίιΙπι] 
1.έεοΜα πιοΒτ6νἱάίιοπτ, π' πιοΒιοΙ: ΙοτδτΙ6πι, όε ΜΜΜ 
,ε Κ6τϋΙ6Νο Ιωρ.4Ι0κ. 

88. Κ Ποέψαιι ΙΜε! πα,8·μ .|ά0°αό$ά8' :ιε?ΜΗ !ευε!σ 
Μ! επόπί? - 

Γ. Μἱάόιι ποπιοεειΙ: ει' Ι:στοπει Κ6ιορόΒοιι ΜοτόΙτοΙ: 
πώ: Η ει' Β.=1]τέεοΙΙ ειειΒειάοπ τεψει .ῇέτ¦πιτ;ἰ8 κάθε&quot;, Μι 
πεπι Μει ειιοΙ: πιἱιιάοιι οΙάειΙιςει ίε Κὶτοτ.ῇεειτοτιιεΙ:. 

89. Κ. Μίω·οσία |ευε!εΜΜέ£εΙεπι!ό?: ε!όσιεαϊτ οι' σε.. 

@επιὐο8ατα!:! 7 
Γ. Απ. Ιοι·οΙοΙ‹ΚοΙ, πιοΠγοΚ ειι ειονοπ-ε6νόιιγτόΙ 

ειεάοττοΙ:. Ι 
θ!). Κ. Μἰε|7ῖ!? . 
Γ. Αιότ0:, Βοξ&quot; ειι οΙονοιι-ε6νόπγ Κό.: ΒόΙ:τοΙ ἱε Μι· 

πιπτέΒΒ Βει.Μει ΙενοΙοἱτ, πιἱιιτ ει' πιειΒιιε Π.. . 
τ 91. Κ. Μίώ·2 ΜεΒ·ἔ . 

Γ. Α2όττ, ΒοΒΡγ ειοΚ ει' ΜΜΜ ΒοΒιιηιοεΚέΚπειΙσ εοΙ-: 
ΜΗ εΒόεωεόεοεεΒΒοΗ. . ' . 

ω 
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92Δ ΚΔ Ευ ΜΜΜ πιἔὅ·? ` 
Γ. Δια-ίπ, Βο.&lt;έγ έ· ίέΙωιι ιιειΒγοΒΒ' άι. οτόεοΒΒ Ιο 

νοΙιεΚ ιιό]οιιοΚ, ιιιεττ ει2 οτόεοΒΒ ΒοΒιιτειΚιιειΚ οτόεεΒΒ Μ· 
γειά: Μνε.ίιιτειτιιειΚ. 'ε οι έιτε] εοΕπιτ ιιγοτίιιιΚ. 

93. Κ. Ποέψ α' ./?έ|ια!α ?Μ άτΙ.ι·εω!ι ΜΜΜ! Μ!! !ευε 
|εί2 Ζεε:ει!πί? 

Γ. ΠΒγ, ΙιοΒΧ πιἱιιάοιι έΒειοεΚάιιΒιΚ τοτο]ότ ιιιοΒίοΒ-' 
]ιιΚ, 'ε ίοΗΠτόΙ Ιοι`6Ιό ει'νειετειΒ..ιΒΒ έΒιιιιΚ - ιιιοΙΙγΒόΙ Κἱ 
ιιόιτ-ει' ΙονοΙοΕοτ 8·γοιιΒόιι Ιοίο]ῇϋΚ , άι: νἱΒγέινει ΒοΒγ 
ιιο έττειιιιΚ ει' ειιοιιιοΚιιοΚ. ιιιοΙΙγοΙ‹ ἱειιιότ ΙονοΙοΚοτ Μι] 
τωιάειιιιιΚ. 

Μ. Κ. ΖΗΜΙ; ίόόὐωι σπε·ιίεΜε!ι Ζε α' Ζευε!ε&gt;Η 
Γ. Βεἔ€Θι ι.........τ Μάο . όε σα” ω...-.... Μάτ. 

· 85. Μίοσσάα &amp;ίίιά! !ε!Μλ. επε!ό!2° α: επιδετελ α' Ζε 
σε!ελ .ιπει!ώώιε?? ν ν 

Γ. Απ, ΒοΒγ ιιόιαιοΙ!γ έΒειι‹οιι ΙενοΙοΚοτ ΒειΒγιειΚ., 
πω, νόΙνόιι, 1.0” οΒόε2οιι ιιιοΒΚορεειτοττ .Η ΜεπέτΜΔ 

96. Κ. ΗΜ ε: Μπι ί8αε? . 
Γ. νειΙόΒειιι ιισπι, πιοττ ο' ?ει ..Μτ Μνέιι]τι., 'Βσι€γ - 

ΜνοΙοἱτὅΙ ιιιοΒειιιΒιιάιιΙ]οιι. . 
. οι. Κ. ΜΜΜ ' 

Γ. Μαι, ΒοΒγ οεπΚ ειι Έγ Ικι88Κ0Ι1ει$2.το&quot; Η ιιγετ 
πιόΒ οι ειιιτοιιάόΒαιι ύ] ΙονοΙεΚοη Μι ΡοειἱΒ ειε έΒιιΙιοιι 
ι..ν..Ι.Ι. ΒειΒγειτιιειΚ ή, ειΜιοτ ει' ίπ τ6Μιό ΙονοΙοΙωτ ποπι 
Βει]τνέιι ει' ιι” ίοττόεέΒέτόΙ Κ6ιιιιγοιι κἱω.ιωεΙ. 

η - ' 

ι Η Ε, εει.ιάειε.Ξειι:..Ιε τόΒἱΙ›Β ΜΗ Μια ιιιἱιιόιι.γίι]ειιι Μτ @νει 
εοΙτέι!‹, Ιιο€χ ια ε1εει.Ιι τετ0]όπ ιιόΒειιιγ !.....ι..1. ΒειΞμιεεει- . 

' ..ιτιειΙε, καιει· ο., ίι·ιτι5Ι σεειΚ ίέ1ἱε ε2ο«ΙοεεοιιοΚ Μ; Με), ρο 
‹ Με ]εΙειιΙοε πιει.μι ιιιἱιιἀιιγἔιιιιιι ότι:εείτόεϋιιΙι ...πἱω Βέιπ 

ιιειΙτ π.) ΜΜΜΙ , όε α, Ιε'νοΙεξοϋ .ιι εΒόε2 ΠιτόΙ Ιεε2εἀετιιἱ 
]ει.νειεοΙ]έιΙ: . οιιιιεπι οτειΙ: Με), ει' ι.......&quot;..ιεΔ.., οπιε ΜΒ 
μια. ιιιοετοιτϋιιΙτ ιιιοΒιιιιιτει0:Μι , ιιιἱΚόιπ πιο. Βἑιιᾶειιιόά ποια 
ῇό, ιιιἱιιι:Ηοεχ Ιωτόιι εοΙ‹ οποτ Μ!:Μ οΙτοιιτοττ. 

π 
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98Δ Κ. Μί! Με!! Μοΐέ; Μσωεά, 2Έο8·μ /ἱΜ εολάἰὅ εΏεπἔ 
Ε'. Α' ΜΚΜ η” ΚοΠ οΙοεπωιοιιι, ΒοΒγ αποΚιιειΕ 

σΒ)! τόειο ει' ΙονόΙειοάόαόΙ πιἱιιάοπ ιιεΒγοάἱΙ: εειτοικΙό 
Μιι Μπιτ ΙοΒγοπ , επιιιέΙ ]οΒΒ ροϋΒ, Μει η' ΙενόΙειοάόετ 
πιἱπάοιι ΒετπιειάἱΙὡωι Η Ι8!ι81: [ωτίΗιιἱ. 

99. Κ. ΜΜή2 !ε&amp;εἰειἰ πως α” 
Γ. Μ] ρέ]άέοΜ: οΚέόττ: ΑΜ, ω τομίεΒόΙ ΜΜΜ 

ΒοΒειτειοεΚέΒιιειΚ τέρΙέΙέεέτει ειϋΙ-ιεόΒοε ιιοἱωπι 12 Μ; 
τοΒέτ 4 ίένειΙ τ6ΒΒτο πιο εεϋΜόΒεπι, ΒοΒγ Με ειιοΙαιτ 
πιιἱιπΙω ποΒγοάΒτ οεκ.τοπάόΒοπ ΙονοΙώτόΙ ιιιοΒίοειωιιἱ πισπι 
ειΚειτοιιι. 

100. Κ. Να» Ζε&amp;ε£:ιε-ε @γ .|ἔέτό! Μϊσεω· 8%θά%ί ἱε 
υε!ελε!? Δ 

Γ. ΤοΙ]οεεόΒΒοΙ ποπι. 
101. Κ Μίε?·! πεσπ? - ' 
Ε. Αιόττ , 1ιοΒγ οι πιἱιιά ει' ΜΜΕ, ΜΜΜ ει' ΒοΒιιτιιΚ 

ιιώ: έτωπει. ' . 
` 102. Κ. Ηο8ημαιι άΜαπαΐ . . 

Γ. ΠΒγ, Η0Β7 ει' ΗΚ ΚἱειέτειὐπέπειΚ, ει' ΒοΒειτειΒ 
ροάἱε ΙΙ1880081επόπεΕ. ` . 

π. Α: Μενου 5δνέ1”Φδ]. 

103. Κ. Μίσω!. α' ε:ε:ίεη[ά&amp;ό! ά!!ό ε!ευεπ :ύϊ:ώι.Μ ν 
Ε. Π”, οΙενοιι ε6νόιιγ ΚότίόΙο Βειειποτ Μ” , οΙό826τ 

ει' ίδωεΚ, Κι-ιττοΙ1, ειόΙιΉ: 'ε ει' τ. Κ6τϋΠ ΚοτἱτόειιοΒ 
ΙιειειιπξΙωτἱΚ, όε πιέεοάειιοτ ει' ΒοΒειτειΚιιειΕ Κοτέιι 3ό οιο 
€16Ιτ: ιιγιι5τ. 7 

. 104. Κ. Μοιιοϋά!Με απε8· &amp;ο8·μιιι ήευε!2ε!Μ α' επε 
άα./α-εά·υε%μ1 ' | . 

Γ. Πει εαΜ-ιτοά, 11ο&quot; οΙονοπ ωεάετΐει-ε6·νόιιγοά Ιο 
Βγειτ , 110” Η Ιξότ νει€·γ ΜΜΜ όνω οεοιιιοτόΙ£ετ ει' ειιο 
ὰετἱπ-ἱεΕοΙέΒό¦, όε ει2ο1:Μ ει' 8699ιτ] ΜΦοΙ6Π 1ιοιγόπ-πιέτ 

τ 



. 
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ειοΙόττἱ όειειοι Κἱέεοττ έτΚοΚΒιι πιέ8ίόΙ ΙέΒιηήπι σωτ 
ιιιέετόΙ ίΠτοεά Μ, Μπάσιι Μέί: 1ήοεΚει Κ6ιό .ῇό Κιιτότ: 
ί1τνόιι, σ.ἔε ει' ίένειΙ οΒγϋττ ]ό ί6ΙάάοΙ ΒοτειΚειτνέπ. 

105. Ι(.·Με.ς· «κια-ε Μάτ α: ε8·ο1·.:.· /άταάεά8· απ ί2ί 
“Μάτ Μ-Μί? ' 

Γ. Ν1.ι]ά ιιιεΒτ·ειπ , Μι 11ιόΒ ει, ω,όΚστοΚοτ ΚοΙΙδΙοΒ 
ειόττοήοειτοττοά , ει' ΚἱοιιιοΙόεΚοτ ιιτοΒεόττεΜεΚοτ όΙοει 
ΕόεεεΙ επεΒοΒγοιιΙι'τοά. όε ειι οΒόει νο8ε2ότ Εότ επο 
ιιι1Β ει; 16Ε1ώΙ Ιεπιοτειοά. 

100. Κ. Με!ζμ ίόόὐω Με!! αἱ /άσσΜλιι2 ά!ἰΕ!ΜΜίΈ 
' Γ. ΤενειειεπιΙ, πιΠιοΙγτ ει' ΜΗ 16ΙοτιΗθ1Ι. 

107, κ. Με? Μ!! Μάς :ενιιιί α' ./ἔέσσλ‹Μ λό$ν?! ε: εΌἄεπ? 
Γ. Γι όνΒειι ιιιοΒΜέγοά πιἱιιά ει' νοεειδΚετ ΒόΚό 

νσΙ ιιόιιἱ, ει' ΒειωτόΙ ιιιοΒτἱε2τίτοά ΒγεΚτππ, ει' Η Κ6τίΠ 
ει' 16Ιάε8: ίοΙΚειρετοιΙ όε επίκειιεέΒ 1άε]όιι ]ό νίιιοΙ πιοΕ 
6ιιΦ62ότΙ. - 

108Δ Κ. Ηά! πι.άα·οάΜ έυὐειι Μίω·σάιξ /οὅ!αἰα£οεεεέἑ;ὐα 
|ιω·ί2! :α ε!ευσπ .υὸ'υεἄιμ? 

Δ Γ. ΜέεοάἱΚ όν· τεινειεπίπ π' ΙοΒνει5ΦειΒειΒΒ νοεειόΚ- 
ΜΚ τοτε]ότ, ει' ιιιοάάἱΒ ει' Μτ έΙωΙ ιιιοΒεότιοττοΕ, Ιο 
πιοτεποά , οΒγ νοεε26τ·νει€γ έΒεοεΕέτ 50Μπει ι....μ..€.. 
ίοιιέΙ νειἔγ ΙπόΠειι ει' ΚειτόΒοι ΜΜΜ. επ μπ11Β, πιοΠγ 
ει, Βιιι Κόπειι πιο, ειειΒειάοιι τπόιιἱ 1ιοΒγοεΙ. 

109. Κ Πέ! Μι ε' [α !ϋὐὐ υεω·πό1:ε! .1εψαπα, επά 
έε! πιί! 2ε6·φε&amp;1 . 

ΓΔ ΑιοΚειτ ΜΠΕΙ ει' Μέτ ότἱιιτοπ Κε.ιτόἱΒ ει' ΗίΚότό1 
ει' πιέεοάἱΚ ΒἱπιΒό 16Ι6τί: ΙοιιιιπόΙεά, 1ιοΒγ π, ΚθτΩό επι 
ιιάΙ @ΜΜΕ πέ$$οιιι 'ε νειετειΒοτ!]όΕ. · 

110. Κ”. Κάβο α' $εϊΖι&amp;ίελλο! Β, Με!!μλ ε' εό·υο?ιμ 
Μ” !α!ά!!αΜαλ 9 φ” ΜΜΜ Με... απ: σ:!εόυε!? - 

Γ. Α: ι-:Ιεδ ίει εΙνόΒειτόνοι. πιἱιιτέιι τ. ἱ. ειί1Εεό8 
τοΙοιι Β.ι]τέεεἱτ ΙοπιοιόΙτο.ϊ, ει' Κότ νεειειΒεΒΕπειΚ ΕοΒγότ . 

. 
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ΊονειΒεΙειΜιά , 'ε ει, ΜΙ νωπότ υΒγοπποεοπ έΠπἱ ΜιΒγωά, 
]έτιιΙ] ει' επέεΠΒομ.Μιιώη ει' ΜιτιιιειάἱΜιοι Έ ει' τ. ιιιἱΒ 
ΜΜΜ οΙ Μπι νόΒιοά, ιιιἱιιάοπίΜ οΒγ τόίιιγἱ επε8ειεεεί 
εαπ Μ8)·νέαι. 

111. Κ. ΙΜ! Μ ε' υει·σ:όλ @ζμ υιαὅαεεεἑὅτιι, πιά!μ 
α' Μπά|ώπί Μ4ΈΜύϊάΓ8 &amp;ίυιΜΙα!ί|ε, /εϊ| πεπι πώιώσελ , 
επί! οι·Μά!αΜ ? 

Γ. Ε' ίέοεΚέΜπιΚ , .ῇό ιιονοΙΩστόε6Η ιιιοΠοπ ,ε β 
ί6ΙάΒοιι, οειτοιιάό :Μπττ οΒγ τόΠηά επεΒειεεέΒοτ ΜΙ ΚαιΙΙ 
!ιειΙειάιιἱοΕτ 3 πιἱιιάειοιιέΙτιιΙ Με οι πιοΒ &quot;επι τόττόππόΙ: , ο' 
ίέοεΕάΚ πιόΒ «φ», οπτοιιιΙώΒ ιίΒγ ΙππέσειτοεΚ , νιιΒ)· ειιοπτ 
ΜἱΙπί!γ ίοΙό ενειΒγ ΚόεόΒΒοιιι ἱε ΙοΒοτ -επτ νε·ΙόΚ τοπιιἱ, 
ΜΗτ ειπιωιοΜωΙ τεινειειΚοτ τοττϋιιΙ:. 

Μ2. Κ. Ηοὁψαπ Μ!! ΜΜΜ α' &amp;αΜΜιιἰἰλ εἰ: πιοξΒψεάί&amp; 
ιίυβεπ ε' εαΪυάα:ι.με!, άο(ε;;| πό]ειι ά: .&lt;τί2Μ'τϋοΆΐ 

Γ. ΜόΒ π'|ΒειτιπειάἱΚ ωπτοπάόΒοπ ἱε Μ Κου ει' Ειπ 
τόΙ τΒΜΠΒειτποά, ]όΙ ιιιςεωωμίΙιιοά, -- όε Μι νειιόΒειι 
ίοΙπό 'ε ΒεΠγιιἱ ιιιο€νειεπιΒοάπιιΚ , πιἱπόΙ ΒγειΚτειΒΒειπ 
ΙοιπιοτειωΙ ΜοΚιιη ΜΜΜ εϋτύΒΒ Ιοοπά ει' ε6νόπγ ειπγ 
ιηἱτει, ΙιοΒγ ει' ιιοΒγοάἱΚ οεποπάόΒοπ Μακ ΒοιιάνἱεοΙόε 
ΒοιιέῇέτιιΠένιιΙ εοπιπιἱ ιιιιιτΙπι ει' Κετίτόεοπ ΚοτοειΙΕίΠ. 
ποιιιι-πιοΙποτ, Με ρεώΒ Μάτ ο' Μ.τιπωΙΗτ ωιτοιπΙόΙ›οιι Βο 
Βειτειἱά ειέπιέτει .ῇό Κοτέιι , όε οΙοΒοιιάό οΙοάοΗ ΚειρΙιειτει. 

113. Κ. Μίσ:Ή ΙΜε! ε' !ευε!ε! α' παμπ /άώιτέ! Μ 
0·άωαμ |ια.απάΜί? 

Ρ. Διόττ, Βρ8·γ ει' ί6ΙάΙι6ω ΚόιοΙεΒΒ &quot;κι 'ε ἱ8γ πιἱικ| 
ει' ί6Ιά, ΜΜΜ. ει' &quot;η έΙωΙ ιιιοΙοΒίτοιἱΚ, οι οΙώόΙ Μπακι 
τέΒΒ ΚἱιιγἱΙ ππἱϊιτ ει2, πιοΠγ ει' 1ΜΒΜ ΪέΚοιι ωΙέΙτω11: 
όε ει, Βύε ειόΙΜΕ ]οΒΒιιπ Μ νειι “ένω Ιπποπ ν” , Μο” 
ει, εδώ”, ΙονοΙο 8γοπεε,- ]όί21ΐ ό:: π' ΙπιτιιιεάἱΙ‹ Μονά 
εΞε 'ε ΙοΒότιόεἱ8 ει' ΒοΒειτειοεΙαίΚπειΕ ΙοεοδόεεεόεοεοΒΒ. 

ο”. Δ' σε”. πι”. 3 
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υιΔεουικ ιιι3:ει. 

α! ΙιεΙερ·ϋΙ, πιεΙΖμεπ ΙάρΖάΙπό ΙσεΙΙ 
α° σεΙμεΜΒορασ·απα2, ιιππαΙσ ΜΙΜ 

σΙσπαότ·όΙ, °.σ α° Ιευε.·;ϋ Η.σ-.α:22:' 
Ιά.ο·άτ·όΙ. 

114. Κ. Α:: ε!ε8επάό ε!εάε!επ ΗΜ! πάτε παπι πιόὅ 
σεἄλσεἔεά θυέ·απιΜ .πάπεάπιθ 

Ε'. ΒΙεεοπάό όε ειΙΚειΙιιπιτοε ΙιοΙγτο. 
115. Μίωοε!α |ιεζμε! λίυάαπαΪε? 
Ρ. Βιέτειι ΒοΙγοτ όα Πειω ειοΒέτ. 
118. Κ Μίπό Ειι!α]άοπαί !εέψεπελ απο:: οποίοιέπαΜ' 

Έ'. Α' ειοΒει ειΒΜΚειἱ άόΙτο 1οτάιιΙνει όε ειΒΜΒάσει 
|:έΠαι! ΜΗΚΗ Ιο87οποΚ, ΒοΒγ ει' ΒοΒειτειΙ: ει' παρ ευ 
8ιιτιει1τόΙ νόιΙοΙπποποεεοποΚ. . 

117. Κ. Μέσοόαοτ πιώιόπε|ε Με!! !εππί? 
Ε'. ·Μἱιιάοιι ΒίίπόΙ Ιιιοπτπο1ε, ιι:ιΒγ ιὅτἔόετό! τείνοΙ 

ΜΚ όει οΠ7ειππειΚ , πιοΙΙγΒο ο;:ζοτεΚ , πιειοεΙ:έΚ, ΒειιιΒγέΙκ, 
τγιιΙιοΚ όε πιειάειτώ: Με Μπι πιεΒοτποΚ. 

118. Ϊί ΠαΜιαόποτ Μία· :και :πάς ε:ἰΖἐεεΐὅεά ? 
- Γ. ΚέΙγΙιέτα ει' πιοΙοΒἰτόε όε ιι' ΙονοΒόιιοΙ: πιότεό 
ΒεΙτοτόεο νόΒοττ. 

119. Πα δο8·αΝώτία! !‹ϊλε?ε!εσεπ αλατοά £άρ!άΜί 
πω!. Μξςμ εέψ !ω 2°ο.βάεὐό! ./ε?πσάκιτα οαέ&gt;··μ ΜΜ οι·ζωπε! 
.βήαπα!ε, &amp;εἰαὸἈεῖ ΜΜΜ! Μίε·πε?ειί ο&quot; ή· 

. Γ. Α) εποΒείΙπιιι τέΒειε ΙιοΙγοεΕτ ΚαΙΙ Ιοιιιπἱ , ΙιοΒγ 
άοε2ΚέΚΒόΙ πω, 8γόΒόπηεΚΒό1 ροΙσιοΙαπ ἴο¦έ1Ιἰτεπἱ όε 
κεψο1τ Παω ραρἱτοειτ ειόττει!:ιιἱ 1ε!ιοεεοπ. 

. 
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120. Κ ΙΩ!Ι-ε Παπ: Ζευε8·ό'τό'Ι ί: 8·οπείοοΜάνιί? 
Γ . ΜἱιιτΒοΒΥ ει' τἱεπει ΙονοΒό ο' ΒοΒειτειΚπειΚ 18ο&quot; 

επϋ1αόεοε, τοΒέ1: Ντόι ἱε ΚεΠ ΒοιιάοεΙωάπιιπΕ. ν . 
Δ 121. Κ. 'δ' σε αιέώ·! επίέλυεΐ8·εε πελίΙι? 
· Γ. Αιόττ, πιο&quot; ει' ήεπέωΙειπ Ιονο8ότόΙ ΒοτοΒεόΒΒο 

εεπεΚ όε ιιιοΒΒειΙιιειΚ. 
122. Κ. Μί ΜΜΜ Μ·:Μοϊ'α2ί|έ α' !ευεὅό? 
Γ. Πω', Με επ @τό ιιΙ]έιι Με ΙγιιΙαιτ οεἱπέΙιιπΚ όε 

οι ειΒΙειΙ‹ιπιΚ ίεΙεό τόειότο ει]τόοεΚέτ ιιΙΚαΙπιιπιιιιΚ, πιοΠγ 
ει2 ότἱπτοττ ΙγιιΚΜιΙ εΒγειοττο ΚἱιιγἱττειτἱΚ; ει'1'οΙεό ει.ῇτόπ 
Η εποΒ), Ψ εΒόειεόΒτοΙοπ ΙονοΒ6, επιε.: ιήτόΙγιικοπ ρο 
«ΠΒ ]ό όε Πειτε β Με. 

123. Κ Πιό! ,ΜΒ 'ΜΜΜ' !ίσπά! 1 
Γ. Πει παθω, ίόΚόμ άετι'ίΠ ιιη”, ειι οΒέει ει]Φότ 

087 Με ἱάόκο πιοΒιηήτ.ξιιΚ. 
124. Κ. Νεπι !ε|ιεΔ'-ε πιεΙΖεΙΙὸἘ ρι)υάαπί, β€1α&amp;γ 

πιά! εππί, υαἐ·μ /άάπί? 
Γ. Γιτ τοΙ]εεεόΒΒοΙ Μπι 1οΙ1οτ ωιιιιἱ. 
12:ῖ. Κ Μίε?ί? . 

. Γ. 'Απόττ:, ΙιοΒγ ο' απεπιτόεοοεΚο ει ἱΠγ Βίωόεεό8 
τόΙ πιποΒΒοτοθοάπόΚ , ΜΜΙπει 'ε ἱΒγ εει'ξέτ εειωΙοπεό 
8ϋιιΙ:ΚεΙ Μάρ 6εποτ-ρόοπόΙ 1Ιιο8ίοειαιπέιιΚ ιιιιιΒιιιιΕειτ 

126. Κ. Πά! Μ; Λά!Μάα&amp; παπι ωΙιια, Μίάόπ εδώ 
υαἔ_ι| Ηείεές ίι!ό ε!|ιόϋε!λε:!εΌε! α' .ΜΜΜ ηε!εὅι'£εαί Μ! 
ίε·πο, &amp;οέ·μ σε8εΐο:ιώιλ πια.ςωπλοπΡ' π 

Γ. 1183” 1108)· Μι ειέτειι οεόΙόΚοΕΒόΙ νμΒγ Β7..ι.. 
ίοτ8-έοεοΚΒό|, πιοΙΙγεΚ Μετά πω&quot; οΙ«›ιιιεΙ:, τύποτ ΜΙ; 
ηέπιΙε, -- οι πιοΙοΒοτ Μ, ει' ΜΜόε Ιονοεότ ιιιὸΒόΒετἱ, όε ει' 
πεάνοεεόΒοτ ΗΒπέτίτ1ει. ν 

127. Κ. Ποδμαπ |ε|ιεΜε πιά; Δ: ο!!!| σΜΜύαπ, 
Μεἰἰ.μὐεσι ΜζΜα Μπακ, όοξςαταλα2 ΜΜΜ? 

Γ. Γι ΙοΙιοτοτΙοπ, ΈόΚόρ οΙοἱιιτο , πιἱΒ ει' ΒοΒιιτειΚ 
Μ|:ϋΠοτηοΚ όε Κἱοεἱιιχο!:. ΜἰιιάιιιοηεἰΙω| εοΒἱτἰιοτἰΙιιΚ πιει 

. 3 &quot;ί ' 
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ειιιιΚοιι, Μι ει' ειοΒέΒιιπ , ηιοΙΒ·Βομ ΙειΚιιιιΙ:, οΒγΚονόε 
ό ίἄτϋιιΚ, ἱττ Κἱβιι$πειΚ ει' το]έεΒόι ΒοΒειτεἱιιΚ, 'ε ιιΒγειιι 

ΠΩ ει' ΒειτιιιειάἱΙς ειΙιινέεἱΒ ότοΠιετόΚ , ιιιἱπτΒο8·γ ΜιΒΧ 
ΒοΙγτο ιιἱιιοε επϋΚεό86Κ, ό8 οεειΚ ει' ΒειτιιιειάἱΙ: Μτ οΙότ 

- ΜπόεόνοΙ -- πιἱάόιι πιέ: η' ιιειροΚ ἱε πιοΙεΒοΒΒεΙ‹ - Ιο 
Ιποτ πιοΚειτ ΜΙγ ειοΒέΒει; πιοΙΈγ Μπι ΓάιοΗΙς, έτνἱιιιιἱ. 'ή 

ιιΔιππιΔιιικ ιιι3ει. 

Αα έτετέ_π €ΙΙιπαϊ .ι·καϋάΙμοΙο- έ.: - 
ΜρμάοαπόΙ. ν 

128. Κ Μ0€|8υώι ε!ε8·επάό' ε!εεΙε!εά ώ αΜαΜια£οσ 
Μίμεά'ωί! οσίπάΖα:ιι!ασ:? - 

. Γ. Μέτ πιοετ ειι οτοτόεΒοι εΜπι ΒΜοάειΙοπιπιειι Βοι 

πέ ΪοΒ0Ιτ , ΒοΒγ ΜσεϋΙαοεοπ πίρΙέΙωιάοπιι ΒοΒειτπἱπιειτ, 
όε ΒοΒγ .ῇό ΗΒγέ2ειι πιοΠεπτ όιι ἱε ει ή] ΒειιάειεέΒΒόΙ 
Μπιουτ νοοιιιάοΚ. 

&quot;) Ε' ιιιόόποτ ίδΙιόρ :απει ΒιΕοεοΕ&quot;ει!: Μέιιι&quot;ιΜό , ΕΠ; ΒοτΒά 
:Δἱ!:Μιι, ΜΙ εξ ΚέιΙ”ιίι!ι Ηἱιὶπχοιιιει|: , Μ), ΒοΒειταΜιτ πε 
ΐε|ιιἱ ειἐιιιΙὲ!:οιιιέιιιιΙ‹, εΜεοτ υεμπι ἱε ιιιέιτ τΜώιι τω· 
τόιΚο«ΙΠι οττΒοπ ει' 8ειιιὶει, ιιιἱιιτΒοε.γ ειὅΙίῇόΒεπ πιἱιιὐόε 

Δ ΜακΙ ιιιιιιιΒέπει, !ωΙ ίὅἱώΡ ειεὰοτΓἐιἱ ἱε νιιππειΙ:. Ε(ΙΜε 
ἱιι£ἐ2εὲἴιΙ1Ι€ἱ1ειι 'ἱ8)· πιιειιτ ει' άοΙοε. Μύ3ιιε !:ειι!οτόπ πώ: 
τωιι ίίίτετιιἱ ει, σεοΙόάειοΒέιτ όα ει, Βοεστει!αι0: ΜΜΙΩεΦιιἱ; . 
Μο ]ύΗΜ!: ει' εγοτιιιοΚοΙι ει' Βοεατω:εΜΚ ηιο8τε!:ἱΙΙτό88, 
ώρΙέι|τειώεπ όε ει) 36% εειπιΜείιε πιεετιιιιιι|ῷεει.νἑΒετΙ:; 
ποΙκωιπ ρειΙἱε νειΙειιιιἱπτ ει' ωπἱτόπωΙ: ἱε αν ἱεειι ειΙΙαιΙιωι 
τ” ΜΙ), ΜΜΚ, πιἱτὅΙ ει' εχοτΙήεΚοΚ ΜπιιΙτειΙ:, ιιιεεπιιιαι 
τέιώτει. Αιιιώιι ΜτιικιιΜι ιιΙιινίιεοΕ Μάιι ΜΒ), 8,ΜνόττοΙ 
ίιτνἱεειἰΠε ει) ειὅΙιΉιε ε' Κοάνεε όε Μειιιοε ιιιιιΙΜεύειιπ 
ΚΜ, Ητοτμειτνόπ 112 ε' οιόΙπι οΙΚόειίτετ2 »ΜΜΜ Βο 
ΒειτπἱιιΚπτ ει' Μ]οΙεΙτ ΜΙέεει!:οιι, ΜΙ ει” ε.γοτωεΚεΚιιο!: 

7 - -7ἶ~ 
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129. Κ'. ΜίοσΜά.ο σ:αὐ‹έ!#ολα! Μ!! ΜυοΜί σε εΏ 
!‹ξΞ Με|ἰεΙ! ?ι σ · ν. . 

Γ. Ηο8·γ ρ. ο. σει· Ιω ιο]έεΒόΙ Ι:!ΚόΙιόπ ΒοΒιιτιιΙαπ 
τ6ΙώΙοτοεειι ίοΙιι6νοΙΒεεεοΙ‹ ειίἱΙ:εάΒειιι πο: 

ει) 'ΠιοιιΜέτιπιέγ Μπι ιινειΒγ 10 ιιιέ2.έει εκάστ 
ΐει·ΙονόΙτο. . 

Β) Α' ΙονοΙιΔΙε ω ιιι-:άνοεοΙσ, εε ροτοεειΚ, εο τοά 
ΙιειιΙτειΙ: ιιο ΙοΒγειιοΚ, Ιιειιιοπι1ἱειτέΚ, ΙτἱεοΚ, “Μέι” 
Μ: οΒγειοτειιιἱιιά ειοΠόε ΒοΙγοιι ΙοπιειττοιτειΙΙΙ. 

Δ ο) ΜἱΒ ει' ΐότΒοοεΚόΚ ΒγειιἔόΚ, Β, ΙοΒριιΒέΒΙ1 
οΙειτοιι ε6νόιιγιόΙ εισάοττ ΙονοΙοΚΙωΙ ωττειεεπιιιιΚ, ε' Μ· 
&quot;Η ειι οτοτόε εΙόττ όΙοε ΚόεεοΙ ιιιοτόΙιΚἱιιιτ νειΒάιιΙιιιεεόΚ, 
νιιΙιιιιιἱιιτ Μτπ ἱε Ιο;ιΙΙ ίιΒγοΙιιἱ, ΙιοΒγ :Με ιιο εεινειιιγοά]όΚ. 

130. Κ. Πα α: 28:57: ΜΜΜ !ευε!ελε! Μπι ι·πεεΜε!ό2πλ, 
ΜΜΜ-ε ο!ζμσιππα!, πις.&gt;!ξι| ω·ιι παρ ό!α ά!!, ε!ε!πί? 

Έ'. ΟΙΙ)Ι ΙονέΙΙοΙ, πιοΠ)· Κότ πω, Βείτοιιι ιιιιρἱές Η 
.ῇό Βοιγοιι έΠοττ, Βέιτειιι ΙοΒοτ οτοιιιἱ, ει' πιοΠγ ιιιοιιΙπιιι 
4 ιιειρἱ8· πωο” έττειΙιιιειε 1 τιπό&quot; ἱιιΙ:έΒΙ1 (Έγ ιιειρἱΒ οΒειι 
ιιιιιτειά]ειιιειΙ: , ιιιἱιιτεοιιι ἱΙΙγοτ οΒγοιιοΚ , οτοειτΒετνόπ 
εΒγόΒἱτέπτ ει2 ιιΒΙειΙαοιι τεέ]οΙ; Βι'ἱε ΙονοΒότ, ιιιοΙΙγ «έινέ 
ΒγιιΙαιτ οιιγΒίιἱ. ` . 

131. Κ. Πα πιεἔίε &amp;οΆμε!επελ |εππάιλ εσύ: ίιίόὐεπ 
ά α' !ευε!ε|:ε! ΙεαπεαΜί , αλλοτ απί! Μ!! Ιωνικί] 

Ε'. ΟΠγ οεθε ἱιΙόΙιιιιι Μειωσα ΙονοΙοΚ ειιοΠ‹'$ε μιά 
Ιέ8οιι ροιιγνέτει τειΙαιτιιειΙ:, 'ε.εΒγ Με Μό ιιιιιΙνει ιιόΒγ 
σεϋοΒΙ‹όιι ει' ροιιγνέτ ιιιοΒίοενέπι, ·ιιιιι]τΙ ει”, ιιιιιῇιΙ &quot;Με 
οΙΙΙιιΙτει ιίΒγ τέ20Βειτ]ιιΚ, ιιιἱιιτ ει' ΒιιπένειΙ ειοΚέε “πιώ , 
όε ροάἱ8 ΜΙΚΙἱΒῖ, ιιιΞΒ ιι' Βιιτιιιιιτ Ιειιοιιι «ΜΚ τόΙιιΙιτ όε ει' 
Ροιιγνει ει' ιιοάνοεεόΒει ιιιιι€έΒιι Ιι«ι ποπι 8ιί.Ιει. . 

ΙώιοΙ νειιι ει' ειοιΙοτΠι, όε ΒοΙ ειίνοποιι ιιιιιΙιιιιιει!τ, ει: 
6τεμΙιΙιοΙς ΙιωΙἱ8 ει' ιιιόΙιοΙ‹Ι:οΙἱ οΙ:οειι!ιΙι ΙιίιπέειιιόιΙοτ τει 
ιιιιΙΙάΙ:. 
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132. Κ`Πά! α' μπω Ζευε!εΜεΙ »Μ Μ!! £εποιί2Μ'Ι 
Γ. Α' ροτοε ΙονόΙ ΙειιιοειιιἱΚ όε όροιι οΙΙγ ιιιόΜιιΙ 

ε2έτίτειτἱΙ€. . 

133. Κ. ΜΜΜ Μ!! α' ὐοὅαταΙΙα£ ΑΜϊΙωπϊ α' σε· 
@επιρί!!ε?ι !ο]άσί6ό!'Ι 

Γ. ΜἱΚοτ ει' ειιοάοτίει ΙονοΙοἱ ΙιἱιιιΙιόἱΙ:ΒόΙ Κἱἴο]τόά 
ιιἱ ΙωπάοιιοΙα , ό8 ει' ΙοΒιιειΒΪοΒΒειΚ οΙΙγειιιοΙ: :Μπι σε? 
“Μτ Βιιτιειε. 

134. Κ. Γ; ποίίζγ ἐάό?ιεπ ΜΜΜ! Μεὅ!ὸ7!ε?σ:ιί 'έ . 
Γ. ΝέΙιιιιΚ Κ6ιόιιεόΒοεοιιι ιιιέ]ιιε οΙεό ιιιιρ]ειἱΒειιι, ΜἱΜ 

Ιιο8δυ οΙ;Ιίοτ και οΙονοπ 86ΨόΙΙΥ ΙονοΙεἱ ἱε ΚἱΓε]ΙὅάΙιοΙ‹. 
135. Κ Τάπ πά!πΜι πωσ άΜ'απα, ήα λεἶτόὁὐ Μώ·ε ίσ 

ἄα!αΜ!αΜε?ε σ' ὐο8απ:Μαλ !ο_[εέσαίἰιὐό! υα!ό λί|ιε!είτε? 
Γ . Ε· ΙιἱΙωΙόΜ ιιιέ1ιιε 10-τΙΙΙ: ιιιιρ]έιι “Η εΙΒειΙειειωιιιἱ 

πιἱιιάόΒ Κέτςι8. Ι ' 
186. Κ πιω? 
Γ . Α2ότί, ΙΜ” ει' ΒοἔειτειΙι ωίρΙέΙέειι όε ει' εοιγοιιι 

ΜΚ πιοΒειοιπόεο ]ιιΙἱιιε Ε6ιορόκο εειιόΚ , πιιἱάόιι Μέτ 
πιέ: ιιπική ιιιιιιιΙπέΙιΚειΙ ΙοΒΙιιΙειτοεΚοιΙιιιιΙ‹. . 

137. Κ. ΜΔί!ζ:| Με?·!ε?ι:ῖ πιε!εὅσε;8· Ιίωέπα!οι σ' Μ8·α. 
Μι !ο]ά.ι·αίΙΙΙΙό! :πιώ λι'ἐεἰώεθ·ε? 

Γ. Ε' ιιιοΙοΒεόΒ οΠγ ιιιότιόΙ:ι'ί ΙοΒγοιι , πιἱιιτ ιιέΙιιιιΚ 
“Μ:οα Ισιιιιἱ ΙιοΙοτΙζοτ, πιΜόιι ει' πειρ πιέτ ]όΙ είἱτ, (ειειι 
18 πω, 19&quot; ΒοιιιιΙΙιυ1·).ο, ιιιοΙοΒεόΒ ειιοπΒειι ιιιἱιιά«ἔΒ εΒγ 
1ιιέττόΙ:Βοιι ΗΙτειττειεεόΚ (ει, .ιό Βόνιιιότό ιιιιιτειιό]ει ειοτἱιιτ). 

138. Κ. 1'Ιείίώ·! Μτ!ά!ίλ .|Επ ε' αε!ομεΐ8· η” πιά· 
Σιέ'Μοςι? · - 

Γ. Διόττ, Μο” ει' ΒοΒειτΙαίΚ το]έεώΙ4ΙιόΙ ΙιειοειιΙ€ 
ΙοΒοτ σΒγ ἱάόΒοιι ΚοΙ1οιιοΚ Η. 

139. Κ Β: ΜΜή: ε!ε?·&amp;ε!ό? κ Ι 
Γ. Πει ει' ειοΒέτ ιιιιροιιΚἱιιτ ιίΒγ ίοΙιιιοΙοΒίτοιΙ, Βο8ιγ 

ιιιοΙοΒεόεο ιι' τεινιιειἱ τοπιιιόειοτι πιοΙοΒεό%οΙ οΒγιιιόιτό 
Μι Ιεοιιά. - . 

κ 
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140. Μίώ·ι' Μ!! @Ηε!πά;ι&amp; σ' πεζ!ε8·σεΒπολ ε89αιο'ο· 
ΜΗ .|Μ!αΜά.&lt;:άτα? 

Γ. Απόττ, π.&quot; τοπάΗνϋΙἱ πιοΙοΒεόΒ π' ποτπγόΙι 
πώ: ΚότεόΒτοΙοπινἱ| Μπιτ οΚοιππ, π' ΜΒ? ΜπεΒ ρεάἱε 
ποειεκππΒ «ΜΒ 6Ιωτ το]έεπἱΚΒππ πιστπειτπΙπέ, 86τ ΕπΚο 
Ιό86Ιαπ ἱε οδόειοπ ΜττάΙεπτπέ. 

141. Κ. Μ' _|ἑπώ·ίπ!ε£! πω!εξς&amp;εαι Μπιμπαπο πω: 
ΜΜΜ Η? 

Γ'. ΗειτοεΙ νπΒγ ΙοΒΐεΙ]εΒΒ πγο1οιπά- ππΙππ.' 
142. Κ. Α' ΜλεΜπε υαδό !ο]άσλά|κα# ω: Μ!! ΜΜιυιί? 
Ρ. ΕΙόΒπόΒπε οπο εΒγ Πειτει ειοΙοποπο, ΥΒ87' ε” 

ἱν τἱειτπ ρπρἱτοε, πιοΙΙγποΙ: πιοπΕππ ειόΙι-:ἱ ί6ΠοΙό ι...] 
τεεεπππΚ , ΙιοΒγ π' ΒοΒέτΒιέΚ Η πο πιοποεπεποπ. 

143. Κ. Α' !ο.|σέεο.ἔλα! Μίλή: Ιω!! &amp;άπιι” 
Ε'. διπΚπόΒ πιοΚπτ νἱΒγέιϋπ όε οεοπάοεοπ έγπΚτππ 

6εειονοΒγίτοπἱ, Ι10Β? οΒμπόττόΚπ πιοΙοΒποπ ΪεποεεοποΙ‹, 
όε οΒγΚοτιι ποτπ]κόοεπέΚ ΚοΗιοεεοπώε Η ΒοΙόΙ6Κ. 

144. Κ. Α' “ΜΗ &amp;εωη;όλα! πιί|κε72 !εάε! πιεὅλἰΖΙὐϋι 
δδ2ΜΜί α' ΜΜί :ο]ά.πωωι παέψ επελπε|.: Μ]άί!όΠ 

Ε. ΒΜαΙ τοέ]οΙε π' ε2εάοτίπ ΙοΒιἱ.ῇπΒΒ ΙενοΙοἱι πω, 
έεπ0εΚέἱτ, πιοΙ:το πεπι εοΒιέτει ίεΙππέειππΚ, εΚΙ(οτ Με 
ίοΒόνει1 π' ΙονοΙοΚετ ειοάοΒοεά Μ, πεποΒγ πῇπἱάάπΙ 
π' ι.984κει.π οΙπγοπιά, οΙποΙΥπο2φτνόπ πωπω; τοπάοΗ 
ποιγόΚτο. ' 

145. Μέ! Μ!! Μάς ί!! συε!ελεάπεό? Δ π 
Γ. 82.11.4Β π' πειμπ ί6Ι]οΒγοιπἱ, πιοΙΙγοπ π' ω. 

πγό1&lt;: Η.ΒοΗοΙ:, πό.: π, πιέεοάΠα 118 ππτιππάψ ππροτ 18. 
146. Κ. Μτϋ·ε ::ἄλσεἔ·εσ ε' /όβο8·με3? ` π 
Ε'. διϋ!4εάς;οε ππόκτ, ΒοΒγ ππροπΜπτ π' ΜΜΜ ποτ 

πγόΚ τεπάοΙτ ποΙγόΙετο Φό0οεεοπποΙ:, όε π' τ·6ΒΒἱεΜὅΙ οΙ 
ΜΕΙ6πόπινο τπτωιεεπππΙ:. 
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147. Κ. Μό! λε!ί αυιπί2Με π' !ο|ιέσἑιέλλα!, ΜεΙζι|εΕ 
Μ! πεόψεάκαρπι εππιωί Η Μπι @Η - ν 

Γ. ΑιοΙαπ: Βέττππ 1.4Ι1.. τοκω;..ι. , πιοπ νπ8·γ ίἱτοεοΚ 
νπΒγ οΙΚοτοεοεο‹ΗπΙ:. ' 

148. Κ. Μίέπ λἱΖ!ΜὐἀΜεῇΜ ὅ.&quot; πιπέ: π' |ιαπ.γά&amp;αϋ! 
Ρ. _Α2όπ, Ι.0%4.20ι...., πιοΙΙ)·π'&lt;τ οΙεδ πιέεοάΠ: όε 

Ιιπππωω: ππροπ ΜΙασΠει., .&quot;ι......ιω πιπ2 οΙΙ?πποΙ:-· 
ω, πιἱπιππ οΒγππποπ Ι«ιοΙτοΚ νοΙπει Μ, έωΙΚοιππεεπΙ:.. 

149. Κ ΙΜ! απ .1·πίέλεσέ·εσ? 
Ε. Α' Βοτπγό1ε πΒγΒοτππ!:Κέ νπΙό έτπΙΚπτέεπ πιόττ 

ἱεεπ ω.ι...εω , 110,” ἱεγ ...ι........ω πω, ἱάόποπ έΙοπι 
π... πιοτιΉ «ία εοΙγοπι-ει6νοάόΙτόπο τοΚοτόάἱΚ, πιπἱ π' ιπαπ 
Ι:ιίτ ἱΒοπ Ε6ππγίτἱ όπ ΜεΙΙοπιοεΒό τοειἱ. ζ 

150. Κ. Μ27Εσ20 α!!ιοΜαΜί ά! α:ολκι! ίσ εέη||εατπα!. 
Μ, Με!!μ·|κ λί2|εΐπ ίι!όὐεπ Μ|£εΙε Μ? 

Γ. Δω πιοΒτοππτπἱ ίοττόΙγοε 1έρΗΠίπ έΠπΙ, όε μεάἱἔ 
το]έεπΐΙ:πόΙ πιω ΜΚεΙόει6π Μάιι πάω, ππρ πΙπττ. · 

151. Ϊί_. Μο'!!.μ /οΜε2ιχ Μπι! θΒΖἐὅΖ!Ϊἰί8£Ϊ&amp; α? 
Γ. Απ Μέτ ε'ιιιοπδο&quot;ωπ, Ιιο,πγ π' πω... Μαρ εΜια 

ΜΚοΗ ΒοτπγόΙε ΜΗ6π ‹›εω4εί¦›·οΜ›π ΦότιπποΙτ όε μ-κΗΒ η&quot;, 
ποΒγ Μάς, πιεΙΙγεΚ ε1πέΐ πειροπ Θεώ” 36ττοΙ:, εΙεό 
οΜέω..;Πωκ 'ε πιώ( εΙείί επίπππιπΙ ]εΒ)Γεππ:τπεΕ πιοΒ·, 
π' επέιπ πιτ ίοξς3π πιιιωτπἱ, ΒοΒγ οΙεό πειποπ ΙωΠε1:'Μ , 
1τ1 ιπεωοΒγιόετο πιόΙιό ει' ππρ ἱε, πιοΙΙγοπ όΙιπτε ]6ττοΙ:. 

152. Κ”. Τάπ α' ΜΜί &amp;εωμάλ Β ίὅ·.ιχ πιεἑῇεὅμπ 
ΙεΜεΙἔ? π ν 

. Γ. Διώ: , πτοΙΙΪεΙ‹ πιέε ππροπ Ι4Ι41. Η 'ε 1πέεοάΠ: 
πειτέΙγππ ,μπω 2-:ΗΚ, 14:0Κ Ι›ει!ἱ8, 1ποΗγοΚ ω......ι 
ππροπ ΚεΠοΚ Η 3-ιΠΙι επείππππΙ ιιιοΒοΒγοπτοτποΚ, 'ε 
ἱΒγ π' 2-τΠΚ όε 3-άΠ: ετ.έπι Μέ ίοΒ]έΚ οΙὅιιιπωιπἱ, πο” 
πιίέεοάἱΚ νειΒγ ΜιτπιπάΠτ ππροπ 14εΠώ: Η Θο1.έεπἱΙιΒόΙ. 
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153. Κ ΑππΙάπ πω: α' άοΙο,;· /ἔιἰμΙΜ‹έσαἔ' - 
Ε'. Μοπ] υπ «πα] οειτέΙγΒοΙἱοΜ1επ-, νἱπεΒέω 1ΜΕ 

Μακ, πο ειπ] πιοπΒππ πι οΙεδ πειμπ ΜΜΚ εοπιπιἱ ε!π 
άοΙτ, Μνονόπ επιω πιοάοτΙονοΙΚόΚετ, πιοΙΙγοΒοπ π' Η· 
τοπάεΗ οειτέΙγο!ώπ εΜάιοττοΚ, πτέεοά ,ε ππτιππάππρἱ πόΙ 
“πι” ΜΙ] ποΚἱΚ-νἱειοπτ οΒγἱιΒεπ ]ό όΙοε ΙοίεεοΙ Μέοα 
ΙοΒιί]ππϋππ Μ” ειοάοτ!ονοΙΚόΚοτ, ποΒγο‹Ιιιπροπ ρεάΈ 
Κότἱ2Βοπ άόΙιΗόΜ 8 όε άό|πτέπἱ 5 ότπ Ωέ.ῇἱ›ιιπ·όΙοΙπιοτ, 
'ε ἱΒγ πι οΙρό ειέπι ειιε.ιΜ ποτπγόΚ 4 ππρ Μει&quot; 6Πεποπ 
ι:πρππΚ οΙεάεΠ. 

154. Κ. Τάπ α' 2-είί!ε άι· 3-άί&amp; σπάπι ΜΜΜ &amp;ων:.μόλ 
Με! π- ας! λε!ί /οξμ!α!πέ α' πιτωΜ$? 

Έ'. Α' πιέεοάἱΚ ειπ” π!ωΗ ποτπγό!‹ Μπι ππροπ, 
πιποΠγοπ ΜΙωΙτοΙ‹, πιἱπάοπποπῆιίΒγ ΜίρΙεἰΙωτιιπΚ, πιἱπτ π2 
εΙεό επέπιΒοΙἱεΚ, πω: πεπι ΚπρππΙ: εππιπιπἱ οΙεάοΙι Μ 
νονόπ ππιπ ειοάοτΙονοΙΚόΚετ, πιοΙ|γεΚοπ πι οειτέΙγοΕππ 
έτνἱτοττοΚ, Κ6νοτΚεπό πώ (3-άΠ: 4-άἱΚ) ππροπ ΙωρππΚ 
Κότειω· άόΙοΙόττἱ ει όε Δόπωπ 5 ω&quot; &quot;πάω&quot; (πωπω, π! 

5Β,· π., 2-τΗΕ ειέπι Ματά ποτπγόΚ ἱε πό8·γ ππρ Μπα πο 
πέτόΙπΒ 6ιεπότ τέρΗΙπιτππΚ. 

155. Ϊ(. Δ' &amp;ατπιαάΜ αιΜπείίε! πιίἰωβ Μρ&amp;ιι!παλ 
Μ? παρ Μα!! α)!.ι·πόϋ· ε?ε!σπε!, &amp;οὁψ α' !‹ϊὐὐίυε! σ6η/ποτπαλ 
Ιεύεσσεπώ ? 

ΓΔ Α' Β·άἱΚ επέπιΒοΙἱεΚ ππιπ πνιμιπ ιιιοΙἰχω ΚΗΦΙ 
τοΚ Κότεωτ ΚπρππΚ οΙοάεΗ , οΙ6ει6τ ει' ΙονοΙΒτόΚοι πειρ 
]έΕτ, ΙποΙΙγεΚΚοΙ πσΙχ6Με έττότοττο!ξ, πιόεοιΙεωτ πΒγππ 
πι ππρ άόΙιιἱέπἱ 5 ότπ ίοΙό; Κ6νοὶΚεπὅ πιω· ἱε ει' ποτ 
πγόΙ: ]ήΚοιόπο ιιτέπἱ ποΒγο‹Ιππροπ πέτοιιιειοτ τέρΙέ!ωι- 
ΜΚ π. πι. τοΒΒοΙ, πόΙΚπιτ όε εετνο. ΙΒγ π' 3-άΗ‹ εωίιιιΒο 
ΚοΙ; ἱε ποἔγοάπππἱ8· πω! ΚεφππΚ οΙοπεΙτ πιπἱπι ~-_~~ 
όε πιέεοπ1Κ ειεἱπιΒοΙΞεΚ. ' 
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158. Κ ῖ/α!ῇοπ «εκ-ε ειπα Μθ.|θΙ'88ἑ', πω!!μεΙ λα· 
προο:ΜΜλ οέ:Μοπια1|ιά !ε?ε!πε&gt;Μ ν 

Γ. ΙΒοιιιἱε, Μεττ Μ δτ6άκωΡτόΙ πιἱιιὰιιγέ-ῇἐτ @επι 
Ι68ΙΙ Ϊ0ἔ0€1 τΕἰρΙέΙΩἱ, Ι411:Ι12τ15 Ι08522 Ι10Β), νπωπιἱιιψ ει2 
1-εό 11837 2-άΠ: όε :ΜΠΚ ειέπιΒοΠοΚ ἱ8 οΒγἱάότο πιοτι'ίΙ 
ΜΚ έΙοιιιΒει, οΒγἱάότο όΒτοάποΙκ ίόΙ,· πω: Με Βότοἱ 
Κατ όε τοΚοτόάιιοΚ Με εοΙγοπιειδνοτ6ΚΒο. ν 

157. Κ. Δ' »καεί έ·απάάπαλ ηαέ·9 όϋ·ό?κώε ίε&amp;ε!-ε 
απ, ΜΜΜ υιι!αποεπτιμί λετηόοελάί πιαζςκλα2 ε8·;| Μόὐωι 
οΜΜέ Μ? - - 

Ε'. νειΙόΒειιι απ πειΒγ ΜΒΜ, νειΪειπιἱπτ εΠοιιΒοιιι ποπι 
Με Βέπιι1: ίο8ΗιΙ]ει οι ειἱνἑτ, Μι ο' ειειΒέΙγ ιίε ἱπτό2οψ 
πόΙΚι”ίΙ (ιιω τιιάνέπ ΒοΒγ ΒἱΒέ2οττ) τέρΙέΗει όε πονοΙἱ 
Ιιοτιιγόἱτ; πισττ ει' ΙΙ1ιιπΚει ΒενόΒ2όεόπόΙ όειτονοειἱ , ΙιοΒγ 
πιόνοΕοάόεοΜΒοπ ΒοΒειτειἱ ἴοτιιιέτΙειποΙ:, |ιο8·3· πιίΒ πό 
πιοΙΙγοΚ ει' εοΙγωιπ ειοτΦοειότ νοειτεΒοτνο ιπιιΒοΕειτ Μ- 
5ιβνΠ: , ειάιΠΒ πιέεοΚ πιόΒ εΙοάοΙτ |:οι·οεπει: νειΒ7 έΙοπι 
Βια τκιοτίί!πεΚ, πιἱβέΗ ει' άτέ€ει ἱάόιιοΚ ΒειειοιιτειΙειιι νο” 
τοΒοτόεο όε Βει2άειεέΒἱ Κέτοεοάέε Ι:6νοτΙ‹ειἱΚ. 

158. Κ. δ':ΜουΒεο-ε !Μάι' ε' σπαδάζι|ΜΙ ¦ε!εῖὅ!|ε!πσί? 
Ε”. ΙΒοπἱε ειϋΚεόΒεε. ΕΜ ίόειΙειρ]ει ο' Βοοεοε ΒειιιΜΒ 

εέΒπειΚ, εΒΒόΙ τίίιιἱΚ Η ύΒγοεεόΒϋπΚ 'ε τοΒετεόΒϋιιΙ:, 
ό8 ει' ιΜιιτ ἱπΚέΒΒ &quot;πω, ΚσνόεΒΒό Μνοιι ]έΓτιιιιΙ€ ο! Μτ 
πγόἱιιἱ: ιιονο|όεόπόΙ, ει' ειοτἱιιτ πειΒγοΒΒ νειΒγ ΜεοΒΒ 
ρόπι6εειιοποΙ ΙέτωτπιιΚ οΙ ε” οΒόει όνα: 

159. Κ. Πα !εἄά! «Μό πέέψ παρω: αχ οΉΜε!! Μρ 
Ιά!άι· ι·:ειιὐά!!|αϋ Μεέμ'αυ·2οπι, αΜου· Μπι ασέπιοπο22 Μτ 
πμόίπια! ὁ“σσ:εευεὅ.μιῖἰιε!επι ? ' 

Γ. Πει εει]έτ ειοιιιώάάοΙ ειι'1'ό]. πιο8εγόιόάτόμ Βοεγ 
ει' 1ιεΐιτοπ1 πάπι ΜειΜ ΒοτιιγόΜιέΙ ει' ιιόΒΥιιειρἱ τέυΙέΙέε 
ΒἱΒάτ!ειιιιιΙ νόεΙΙο2 Μπιτ, @Με Ιιετιιγόἱάειτ Μ ειΙωτοά 

. 

__ --· * 
- τ] 
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6επιονο8-γία56ιο5, ιιι€·έιπι11Ηπ ΜΜΜ ιπριιαιεωιωει 019. 
ο8πίοι·πιπεέΒοτ. Δ 

150. Κ. Βε ·ω..π... Μπάσα: 2ειιμώ:25 εΐ8έ32028ψί!ί-ε 
@γ 5ετιιπόί$? π 

Έ·. ΕΪρεπ Μπι; πιἱνοΙ .......ιι..ι. οπόΙειιπι1ΒΒποΙ: των 
ῇέΙ: πιἱπάοπ πέπια ΜΜΜ τιιτινιι τέρΙέΙπἱ 'ε ιιονοΙπἱ, 
-ποΙπιιι πιοιιΒιιπ ε' πιοετοτεόΒΒοπ Μπι όττνόπ πιἱπάοπ επά 
πιοτ πϋΙ6πόεοπ πονοΙποΚ, Μτ ο' ειέπιοπτει παιι εοΙπιτ 
ϋΒ;γοΙνόπ νιιΜπιοιιιιγὶ Βετιιγόἱπειτ, ΒέτπιοΙΙγ πειμπ ω. 
“επ ἱε Μ, εΒγίινό ..ι.μι. Έ. εΒγίΜ; τέρΙέΙ3έΚ, ιιιἱΒόΙ 
απ: Μ] όε τοιιάω:ΙαπεόΒ .....ι, ιιΒγ ειππ)άτει , ΒοΒγ @απο 
.τ:.ιπ οι έττειτΙιιπ, τ6νἱά όει ΙοΒΒιιειποΒΒ πιιιιιΙαίνειΙ [οΙ 
!ιιιΒγιιἱ ΚόπγτοΙοπίτοτποπ. ' 
- 161. Κ. Α' σε!μεπιὐοὅαπαλ ε' πσΏριαρί !άρ!ά!άσ Μάσι 
Μιιμ..·ποτ Μιρπιιλ ε|εάε|2 ? 

Γ. Μτ πιοΒ Μπι Βεπέτοιπιππἱ, πιοιτ 1ιοτππόἱπΙ: τέρ 
ΜΙέεει Ι;οτιιΚτόΙ όε ΜΜΜ: ΙονοτΙ:5πόεότόΙ ΙῖἰΒΒ, 'ε π' ω... 
πώ: ΚϋΙ6πΒεόΒο ειοιἱιιτ πιιιΒ·π ει' πονοΙόε ό8 τέρΙέΙέει ἱ. 
ΙώΙ6πΕ6ώ. 

162. Κ Β' Ιάρ!ά!άαι 5άπα/ε?ε? 
Γ. (5τίόΙο; νειΙειπιἱπτ π' εοΙγοιπ1ιοτπγό ποτε πι. δτ 

Μαιο 082ΙἱΙ£ οΙ. 

153. Κ”. Δ' σε!πεπιήεΝφόπια5 Με!!πίλ απ άπό Μπι” 
Γ. Απ: πιοΠΥ ειπι” ἱάόνοΙ ι....ι6.ιἱι., πιπΙ5π το]έεέ 

ΒόΙ ΜΜΜ, τοτ]οι1 ρεάἱΒ ειπ οΙεό ΙοΙιότπόεἱε ΜΒ), πι 
οΙπό πγιιΒνέεἱΒ.· . 

164. Κ. Με!!πί|ε α' απά.ωά55 Μπι? 
Ε Απ οΙεό πγιιΒνέετόΙ ει' πιέεοάἱ!όΒ. 
155. Κ. 8πάπι!ά!ά Μάτ Μό α' σε!μπι5οέμα·αλ &amp;συ·πια 

«ΜΕ σσε8·ρεάέλ ώ όίδ6%5: Ιωτά! Η? ' 
Γ. Α' Μτιιιιι5Πι ω.. ποιόόάἱΙ: ει' πιέεοάειοτἱ ιιμπ 
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ν-έεΦόΙ ει' Ιπειτπιιιάἀἱε, α' ιιοΒΥοᾶἱΙ: Κω· 112, αποΙΙγωτ 
]εά ει' Μτιιιειάειοτἱ πγιιΒνέετόΙ ει' ποΒγει!ἱΒἱΒ, ε” 6τ6 
ιΜε Ιωτ ΚοιάόάἱΚ ει' ποΒγοάἱΚ πηιιΒνέεοπ όε ΜΗ ειι 
Βτ6άἱΚἱΒ, πικέπ ει' εοΙγοπιει6νοτίί ΒιιΒόΚΒει ΒέτοΚοτόά 
1ιοΚ , πιοΙΙγοΙ:οτ ΒοΙεο]6ΚΒοιι Ι'οΙοΙ«ΜιιειΚ. 

18θ. Κ. Α' ὐοὅιιτα&amp; :Μαρ Μόὐεπ αιμιέ·οσ:παλ ίὅμ'! 

Γ. Απ τόΚόΙετοεοπ Η Μπι ἐπέππίΗιμτπἱ, πιἱνοι σ2 
ΗροΒΒ πω, πειΒγοΒΒ πιοΙοΒτόΙ, ΒόνοΒβνειΒγ ειιΉαεΒΒ 
ο!εάεΙτόΙ, ειόνει1 τέιιιέιέΜόι ΐϋΒΒ. 

167. Κ Βε ΜεΞςίσ σ:ιεὅΙπ‹ὶ'&amp;α!πιί-ε ω, πιί!!μ Με» 
και ίι!εσἔ πμιιὅοσππαΙε? σ 

Γ. Πέπη· ότέἱΒ ΜεΠ ο' ιιγιιΒνέεπιιΚ τειταιιιΜ ειιί: Μη 
ποι&quot; τιιάΙυπιι!. - Απ οΙεό πγιιΒΜοπι τ6ΒΑδάφ 24, ει' πιέ 
εοάΠ: 30, μ' ΙπιτπιιειάἱΚ 48 όπϋΒ ειοΚοπ τειττωιἱ; ει' ιιο 
ΒγοάἱΚ νπΙωιιἱνοΙ τ6ΒΙ› ἱάοἱ.=:ς; ωινιιΒγ ω. οΙε‹'5 &quot;γ11Βσιοιιι 
ο”, ει' ΜέεοάΠ: σΒ? ιιειρἱέ όε ιιόΒέπγ ότέἱΒ, ει' Ιππ 
ππιιΜι ΜΗ, ει' ιιοΒγωΙΜ ρεάἱΒ οειιισιοπι Βέτοπι ιπηήΒ 
εΙιεττ. ν . 

ν «ω. π. Β. εωωω. ω. ωιεεεωω·ι» Μτα·ίΜαπ α' Μ. 
Ι!”Μδο8·ατα&amp; πιίλοτ !εσ:Μ Ισ? 

Γ. Μἱιιάοπ ΚοτΒειιι @ΜΑΚ πω: Βι-:τοάπειροπ, πιώ-ει 
οΙόΒΒ νειΒγ ιιτόΒΒ ἱε ΙοτεΒετἱΚ ειπ, ει' ειοτἱιιτ, Μιιτ Μρ 
ΜΙωιιωκ, πογειτοτπεΕ Έ π' Φ. Μτ ΜοιιΒιπι ποπι ΜΗ: 
εόΒ ειπιιγἱτει εποτΒειΙὴιειιωτππἱ πιἱΜ ειπ, ΒοΒγ νωιωιωπη 
Μή Βοτιιγό οΒγ-ἱάόΒοιι ΙενοτΒοεεο Βόκότ. 

189. Ϊ( ΜΜεβ ίι·σιων·]ϊέλ πιεὸ&gt;· Μέ;; α' &amp;στωχόλ πρι» 
8νάπί ι:Ιαιτπαλ? 

Γ. Α&quot; ιιιοΒἱεπιοτΒοςῇἰἱΚ ΚόνοτΚεχό ]οΙεΚΒόΙ: εοπιπιἱα 
ποπι οΜτποΙα, ιιιοΜυΗιτΙειποΚ όε'ίο]οοεΚόἱΚοτ, πιἱιπΙκι 
Γέ]άιιΙιιικε 86τοε έΙωι ΕἱποιιειτιιέιιειΕ, ΗΠίοΙό οπιοΙ8οτψ. 

ω 
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1711. Κ. Μέ ιέ!£‹ι! ί.ε·πιση|ιϊλ πιεἐ· Μέψ &amp;όΜλε! Ισ: 
α|ιατ]άλ υεΜί? Ϊ - 

Γ. Αι Μγ ΒοτπγόΙε 1'ο]ε πιἱππ Μάἱε ίοΙάιιππιπ, 
πιἱ8· π' ΜΗ τιήτει εΙποπι τομεαΙ, πω. ιι] ΒόττοΙ ίοΙόΙιο 
είπω πι οΙόΒΒοπἱΒ‹'5Ι ΜΒππόάππΚ, πγιιΒΒιιτειτΙπποΚ πιἱπά 
πιω, πιἱΒ ό] 6Π6πγίΠ: πιοΒ ποπι ειέτπά, επικέπ ΗΠ 
επιοΙτ ίο]οοεΚόνοι οΙοάοΗ Κοτοενο πιἐ8ιπἱ Κο2άοπο&amp;. 

171. Κ. Ζ'απάσω.ι·-ε ΜΑΜ ε!ει!ε|£ πιίπαῇάπ αι!πί, 
Μειωμ απ! !:ετεσί&amp;2 

Γ. Γροπ ποπι , @Μ: Μάσι: ω. νπΙππιοππγἱ Ιιετπχιόοε 
ΚιἱΚ Ε6ΙιίΙιτοιΙππΚ όε πιοιοεπιιΚ, πιέεΙάπτ Ι:ϋΙ6πίόΙο Κο 
Π1ειΚ ΙοειποΙ:. 

. Δ° Ιιει·πγόΙι :ϊροΙείππ οΙεδ Ιποι·Μιιι. 
. ι 

172. Κ ΜΜΜ /οὅοά ἰιεονιμόίιἰιιαπ !άρ!άΖά.ιά! 'σ 
άρο!άσά2 ε!λεπι!επί? Δ 

Γ. Μέι ίει]οΒΒ οιπΙίτόΚ, ππΠιόπι τέρΙέΙωτωΚ ποτ 
πγόἱπΙ: ποΒΥεάπιιρἱ8·, πο” οέιγΙ:οι·πι-ιΚ ΙοΒοεοποΙ: ;' δ- 
τ6άπειροπ πιέτ, ιιιἱπιΒοΒγ πιιιιππγέ]ειπ οεγΚοτπιιΙ:. πω, 
Ϊοππέιι 1118311Κ πιἱπάπγέ]έτ τέρΙέΙπἱ; ΜΜΜ πειροπ πι- 
Μέι: τπΒΒοΙἱ Μ ότειΚοτ ει«Ιο14 ΜΜΚ πι πω.&quot; ε6νόιη/- 
ΜΗ νπΙό , (Μι ἱΠγοπ ΜΜΜ) πρτότει ίδΙπιοϊόΝ: ΙεΒιι]πΒ- 
Μπι πότι ΙονοΙΚόΚοτ; «ΜΜΜ όε οετοΙἱ επ ότιιΕοτπιτ ἱε 
πιότοΙοπι. 'ε οι πειι: πγοειοΙγέ]ιιΚ·Ξε πιἱπάοπ πιοοεοΕ- 
Μ Μτἱωέωιἱκ. ' . 

1'Ι3. Κ Μί! /ο8·ωι|ε σσε!ςλεάιιί 6-ιι'ίλ σπιροπ? 
Γ. Ε' ιιπροιι πειιρέπ τε88οΙ ΜΜΚ ΙιοτπγόἱπΙιππΕ 

ί6ΙπιοτέΙτ ΙονοΙθΜη πιοττ πι οΙεό ιηιι€ειΙοπιπιιΚ Μο]ο 
Κ6ιοΙΒΜνόπ ΚεάνοτΙοπύΙ ίοΒγεειήέΚ οΙοάοΙ6Κοτ. 
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174. Κ. ω; οοοΖοΜοϋιιλ 7·άί!Δ παρω? 
Έ. Ε' πειμπ εοπιπιἱ τέρΙόΙοΙ;οτ ποπι ΜιπππΚ, πιστα 

ππἔΥοΒΙπόειἱπτ πγπΒπΙοπιΒειπ νειππειΙ:, πο Ντ ειίΠ:εόΒ 
ειπο ϋΒγοΙπἱ , ω&quot; πο ΒέΒοτΒειττεεεπποΕ, ιποιοτ οι πο- 
ΚΠ: πιοετ έτωΙπιεε. Δ 

ΙΜ. Κ Νεος; Μά!'8Μ9% “Με αι!πί πολίΙο α' [υπ 
98222232!! Με!οΐΜόΠ - 

Γ. Αιτ·πιοΒ ποιπ πειτέτοιπειτπἱ , οι όπ;οποΦ8όΒ έε 
ποτπγόΙ: πάπια οπ ]ο8]οΒΒωι πιοΒ·πιπτειτ1ει, οεπΡάπ επτα 
ποΙΙ ίἱΒγοΙπιειπἱ' πο), ει' ΒοτπγόΚ τ6πιδττοπ οΒγπιέε 
πιοΙΙοπτ πο ΙοΒγοποΚ, οΒγπιέε ίοΙοττ πο πιέεοπέΙ]ππειΚ, 
πειποιπ ιίζο·γ ΙοΒΤοποΙ: οΙωέτνο, πιἱπτ νειΙειπιοΙΙγ Επόπγν- 
ποπ ει' Βο4:ϋΙ:. ο 

Δ' μοφιιγ;Πς ιπέ:04Πι κοπο °ε οΜποιι1 

' όμο1είειιΚ. ` ο 

ΝΒ. Κ 13 άπό ὐαϊτπολ |ουο!ώο ε? σιμπἔα!οπιὑό!|‹% 
οδο·εάάδέ Μάτι πι€!πύπ !άρΙά!ΜΜο&amp; (ο άρο!2αΜιιΜ 

ΓΔ ΠοιτπγόΕπΙ: ιπἱιιτέπ Π5ΙόΙοάτοΙ: Με 'ο τοπ @και 
ΒοτοεἱΙ: έΙοΙπ16Κοτ, 'ιο-οι ΜόιόΙ Ϊοἔνοι 5 πειιπΒ ο€γοπ 
ΙόΙοΒ κέρΜΠπεεππειΚ, πόΒγειοτ Κειρνέπ πειροπΜπι ΙΒΙ 
πιοτοΗ: ΙονοΙοτ π. ο. τοΒἔοΙἱ θ όε 10, άοΙιιτέπἱ 2 όα θ 
ότε τέ3Βειπ. 

Δ&quot;. Κ. Β: ΜΣοάπΈ παρω: Μίλοβ Μ!! ΜΜΜ ὐάππί'θ 
Γ'. Ε' πειροπ ότνέΒγιιΚ οΙνοει, 'ε οπόττ παπα Ι;ότειοτ 

πειροπΙάπτ ο8 ΜεοΒΒ ειάπΒοΙ(Βππ πάεεεόΚ πο!άΚ ω οΙο 
πώ; πιοετ Ν* ΜιΚΕπιεπ 82άΠΙΠΙΠΒ ο€έει (ΜονοΙοπο&amp;, 
πιοΠγοΙιτο πιἱπτέπ ίοΙπιέειιειΚ θοΙπει, πγοειο]γοί.ῇπΚ.;ποΒ 
πωίτω νοΒοττ «5];οτ πιείε ΒοΙγκο μπω είε, #18: οικοπ 
Βειπ , πο&quot; τέΒπεΒ ποΙγοι ΚπρποεεειπειΕ. .. 

. 
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178. Κ. Απα2άπ ΜΗ λε!Ι υο!Μ £εκπί'9 

Ρ'. Μοετ ει' πωπω πειρ ΒοΕόνοτΚοιοττ, πιοΙΙγοπ ει' 
ΙιοτπγόΚ έΙοπιΒει ειιοΙ:τειΚ πιοτίίΙπἱ , εΠοπ ο' πειμπ σεειΙ: 
ο8)·8ιοτ τοΒΒοΠ όπἱΚΒειπ οτοττοτποΙ:, Ισ6νοΗιοιε'5 πειροπ 
πιοπΒιιπ ποπι1.κειρπει!ι εοιππιἱ οΙοάοΙΦ, πιἱπτπο8·γ ο' πειρ 
:ποπ οΙπππἱ ίοεπειΙ: '8 ΒότϋΚοτΔΙονοΩἱΚ. 

Α° 1ιοι·ιιγόκ Ιιω·ιπαάΙΚ Κουα. ο 

179. Κ Μόλή: !άρ!ιέ!!αΜαέ α' &amp;ου·πρόλ ωἰΜάπ .|δ| 
έ!»·οά!εέ 'ο πιά.οοιίί|Δ ὐύ':·ιῖλεΙ ΙουοΜΜε7: υο!πα? ο 

Ε. ΒΡοπ ιιΒγ ιπἱποειιτ π' ιπέεοάἱΚ ΚοτπειΙιτό[ οΙ 
πιοπάοττιιΚ, 7·άΠε έε 8-άἱΙ‹ ποροπ εοιπιπἱ οΙοάοΙτ ποπι 
|‹ειρπειΚ, πιἱνο1 ο' Μτ πειρ επι-ιττ ΒότϋΙπο$ Ιοτόνο ισπ 
Βοάπει|:. 

ΠοεγοιΙΙΙ: Βου 'ο ιι° επιπέπεικ οΜυοιι &quot;Μό 
1'οε1ΜΜοοεάε·ο. 

180Δ Κ. Μίπό' Μάτ οπωία' |ο8·!α|αὶ0££ά8·? 
Γ. ()Πγωι πιἱπτ ει2 οΙόΒΒοπἱ Ι:οτπειΚΚπΙ πιοπ Μπιέ 

ιΜέε8πΙ, πο&quot;, πιἱνοΙ πιέτ πιοετ π' Βοτπγό]: .ῇόνειΙ πει 
,ο;γοΒΒοπ, τ6ΒΒ '8 ΒόνοΒΒ οΙοοο!το ἱε νωι ειϋΙ‹εοΒ6Ι‹, 
:ποπ Μ: όειτονοεεπίἰΒ |1083· οΙοάοΙ6Ι:οπ Βγοτεειπ πιο8ο 
πιόεπἱΕ , ...πωπω ΜΜΕ πππάοπ τοπποε οτοτόε πτείιι ω. 
ι6πεόΒο8 .οΙοάοΙΒόΙ έΠό πόΙπίπγ Με ειάειΒοτ. 

181. Κ δ' :ΜΜΜ ΜΑΜ! άαιοΜό ΜΜΜ αί2Μοέ·ε.ο-ε 
‹Ϊ.ἐο! παροπΜπέ Μρ!ά!πί? ο 

Γ. Α: πιειδέΒωι οκτοτόάἱΚ, ποεγ νειΙπιπΞπτ πιἱπάοπ 
661· Ιονοτοεο ιιτέπ, ιιΒγ π' ππππειἀἱ|: ωτϋΒΒόΙ [18$8.1.18· 
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άπΙέεπΗ‹οτ ἱε, πωπω ππι›οπ ποπι πγἱΙνέπίωππΚ οΠγ 
Κοάνοτ πι οΙοάοΙποι, πιἱπι !ώνοτΙποιό ππροΚοπ. 

182. Κ. Ε' παΜιαι!ί!ε ΜΜΜάι ε!ς|2ώε Με” :ιππαο 
!μϋπλ ΜΜΜ !ία!27ΜΜ σπεἐ·? 

Ε'. ΒοΒποΙγοεΒ ἱάό επτει ει' πιέεοιΙἱΚ όε ππτπιπάἱΚ Μαρ, 
πιωόπ Με έΒποεΚέΚ ΙονοΙοἱΗ‹οΙ οΒγἱἰττ ίεΙέΠίίειτππΚ, 'ε 
ειοΜ:οΙ πιέε τἱειτιι ποΙγτο έΙπιΙνἱτοτποΚ, «Με &quot;Π, ΪιοΒγ 
πιο&quot; ]όνειΙ τέΒεεΒ ΜΙγ6Κ ΙοΒγεπ, πιἱειω·ἱπτ $ρβ|πιπ πιο· 
ιοΒΒειεεππειΚ 'ε πόΒοεεοπποΚ, όπ Βοέγ «-:Β)·Η: ποτπγό π' 
πιέεἱΚέτ πο ιιΚπιΜΙγοιωεεπ. - · 

ΜΒ. Ϊί Μεἰζμ ίι!όὐεπ Μεππελ ά!ω! αιμπςα!οπιὐα? 
Γ· ΝόὶποΙΙγ ποτπγόοεΚέΚ '7-«ΠΚ πειρππ πγιιΒοάπἱ Κοι 

άοποΚ, 'ε ΜάτΙ: ε' ππροπ 15ότ 8·άΗ-: όε 9-άἱΚ πειροπ ἱε 
ποπι Κπ1›πειΚ οΙοάοΙ2, πιἱνοΙ ε' πγιιΒε.ιΙοιπ Ι1έτοπι πειΙ›ἱΒ τπτ. 

Α° Ιιει·ιιγόΚ ϋψϋιΗΙκ κοπο, έα ει! Μπηκα, 
πωπω ιιονοΠϋϋκ Μπα νἐετΒΙιοΞ$ειΦἰΙ€. 

184. Μαϊ Μ!! σ.τε!ε|εΞεάιιί α' κε8·πει!Μ ?πώ !ει·ε 
Μα: Μάιι? Δ 

Ρ. ΜΜΜ π' ποτπγόΙ: ο' ΙοΒιιτοΙεό ΒότϋΙαπ οΙο]τει 
&quot;Π:, πιππππΙ τέρΗίΙέειιΚ ΙοΒότάοΙ:οεΒ ἱάο]ο Βι-εΚ6νοαΙ:ο 
ποττ οΙπππγἱτει, ΒοΒγ ει' πιἱπί: ε2 ἱάόΒεπ ]όΙ πιω&quot; τοπι 
επ.ιιΙ ]έτιιπΚ οΙ ποτπγόἱιιΚ ΚότϋΙ, π' εωτἱπτ ΒόνοΒΒ και!&quot; 
ειι'ί!ςοΒΒοπ ίοΒππΚ εοΙΉποἱΚΚοΙ ΙπεΜιιτπΙπιει2πἱ. 
· 185. .Κ Μπα° ΜΔ°.|ό! Μ!! απολα! !άμάπωσ 

Ε'. Α' Ι1ω·πγόΚ πιοπ ἱΒοπ πιοπόπ ονόΚ, “ότι πει 
Βποπτόε πώ: εειγοπιτο Μαιτει ειστα τοππἱ, _ἱό όε νειε 
ωεειΒΒ - ΙενοΙοΕΕοΙ ωίρΙάΙά όΚοτ. Ι 

ή” ` 7Δ - ... . 
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Μα Κ. έ: είσδ παρω: £ελά! 7ιεὅμρ‹Ισ:ευ·ἰ διόον?&amp; ε! 
Θ]!ώ·ε πΜπ πά:ιμ:εο:· λεφ]άπ Μέ ε|ετ!ι·ΖΠεε!Έ ` 

Ε. Απ πω ππροπ οΙέ8 πόΒγειω: πάπἱ πεΜΚ Ηο 
άεΗ , «Η Βόνοι!ςοπό ππΡοι:οπ π' ΙοδνειεΕπδαΒΒ ΜΜΜ, 
|πεΠ7οΚ ιιτόΙ]έτπ- πεΒγειΦ€σΚ, πιἱπάεπὶωτ Ιαίειοπ Μττ”. 
εφ.ίΙ·ι ειέπιιιΚτπ Μι όε ίτἱε ΙονόΙ. ` 

π 187. Κ ΝεΜ ω!πα-ε β Μα ε.9]ε! ε. Με!πί? 
Ε. Ε]ειειΚέτει ειππγἱ οΙοάοΙτ ΙωΠ ποΜΚ ω.. ΐεΙό 

πὰπἱά πω” οι εΙ68ειίΒοε Ιο8γοπ τοΒΒοΙἱΒ, πιέε ππρ τεΒ 
ΒεΙἱ-8ιϋτΚϋΙοΙΚοτ Μει ΒιιΒγοπι .β !ωάννοι πγιι8νό-Ιιο 
!γοπιοτ, ποΒγ νἱειοπτ ύ] εΙεάεΗ .ειάΙπ-ιεεώ: ποΜΚ. 80 
Βειπ πιτ ΜΜΚ, ΒοΒΥ ο' |16τπγόΜιτ πεη› νἱΙέἔέιιέΙ εαπ 
πἱ Κέτοε. ' 

ΜΒ. Κ. δπίέλσεεςε:-ε , @δρ ε' ΜΜπιπ απ|σ.ε·πο!μϋιιλ α' 
πωω·ολ υτιί,ψ !ευε|ε¦Δ ωα:·αάυιΜ.μί!ό| 8·ρα|κτιιιι σιιε'ς!6ΜΙϋ 
ΜσωΈϋ . . _ 

Γ. ΝγοειοΙγέ]ιιΚ ιπἱπάοπ ιπέεοάππιφπ τἱεπτίτειεεόΚ 
;πε8 *), π' ειοΒει-π]τό 68 ειΒΙπΙωΙ: ΒγπΙπτειπ ΪοΙπγἱτπεεπ 
ππΙ‹τ, πιἱπτποΒγ π' ΙόΒποΙ‹ τἱεπιπ|έεπ οδόε2εόΒόΚοτ 'ε όΙε 
“Παπ ίεπωτινέπ, ει' εοΙγειιιι ιιιεΒειοτκόεότο ει: ειἱπιιπΒ7 
Μ.ίΠ:εόΒοε πιἱπτ πιειεει πει 0ΙπάοΙ. . 

'Ο Ποεγ π' πετπ)·ό!:πτ πιὶπἐΙ ΚγοτεειΒΒ:ιπ πιπεΙσπεεεεπ Νεπά 
πἱ ιιιἱπι!επ πιοιτεοΜό|, πιω!Ι! πιοετ ΐίδ|κεέπ Με π8ποε)(Μς 
πιειτπτ!ι·ίιπμἱ ΜαιΙ πϋνοΜΖΗτ, επϋΚεόεεε Βο8)· π» ΜΜΜ), 
ΜππΙειΚΒόΙ οΗχ ππ8)εέιΒιι πέιω, ιιιἱπὅΚ πιζρζ8ο&amp; ει' ιι)·οΔ. 
ειο!)ώΙ: έ ιπεΙΙ)νε!:Βεπ ει' εοΙμειιτΒοεπταΗίπττπΙππΙ‹ - 
&amp;εωίκωωπ01.; ε) ΒίιΙόΚ πιοπΒππ πειΒ.γοπ τΜώΙα Με” 
ποι‹, πο” π' πετπ.γόι€ άΗ:π|ιιι: ει) τει]ωΙ‹ επστΦ:επότ οΙ 
Βἱιιτοττ ΙενόΙτε !:ϋππχεπ ίεΙιιιἔιειΊιπεεπππΙ‹. Μἱπτάπ ει' π.τ 
π)·ό]‹ τι: Π”, πέ|ό1ετει ΙΉπιπειτειΚ, πι ο.ευρύπ ΜΗ: Βοτπι 
ίοΙίδινο Ιεννόπ , οει:πάτ8€π ιιιἱπὐεπ πετιι_γόνα| ιἔε |εν6ΙΙο| 

οκ·τ. Α' Με”. τει”. 4 . 

Δ. 



ό!) 

ν 189. Τί. Β:'σε!μεσιι&amp;οξενιο·ιιλ Μά.νοάί|ο 'σ |κό”σε!λε'πό' πα 
ρί ΙσέΡ|ά!άσπλ 'σ πευεΖώΜιιε? Μ2ϊ @Η σω&quot;Μ 

Γε Μἱἐς πιοΒ Μπι νέ|τηιιιειΙ: όε εοΙγιιι6ΜΜ ιιω] ιη&quot; 
ΚοΗέΚ πιειΒιιΜιτ, ΜιωάπειΕ πειροπΗΜ Βό ,ε εΒόε2ει-ίΒω: 
οΙεάεΠ, σ: ει]ίόΙ( όε πΒΜΚοΚ--Μνονόπ επ οεόε όε πα! 
νοε Μότ - τ6Βιιχἱτο ιιγἱτνιι ωτωεεπιιειΙ:; Εει ει2οιιἴκιπ 
ϊ6!›ἱ›ιιειρἱ νεεόιό8 ΜΜΜ ΜΜΜ εΙοάοΙτ ποπι ΜιρΒειτπέ 
ιιώε, οι οεετΒοπ ἱε ειι @ιό ξιέΐγωςι-8ιι ιι7;ω5Ξόχ “μ Β0Βγ 
Έγ ΒίίεοΒΒ |εἔΒ έΠειΙ ιιιοΒόιι-ενόε6Κ ΒοτιέτοιωεέόΚ. ΕΜ 
πιι-ι8ει ει' τοτιιιόειοτ ἱε ωειἱ: &quot;μπι .ΟΜπέΒειπ ί6!:έρ ΡεὸἱΒ 
ΡοτεειἔΚἱτέΙγεέἐς θΠείιι ωΜοιιιιέπγέΒειιι, ΙποΙ ετ.ειΒειά όΒ 
Μει&quot; ο''ΒετιιγόΙ‹ εωεάοτίέΙ«›π ιιονοΙτοτιιοΙ:, Μι οεόε ειι 
Μό, ΙονοΙοΚ Μέ Βιι2όιΙιιειΚ 'ε ειι ο&quot; πιοΒοοάνοειΈ«ΜοΚ 
ιιιἱηάοπ εΙαΙοΙτόι οΙΐεΙο1τΚοπ.πέΚ, 'ε σεπΠ: ειΙ:Ιίοτ - Έκι ει' 
πειρειιΒειτοΙι έΙαιΙ πιοΒεωίτίφιττειΚ - Ι1γιίΙιιειΚ ἱειιιι‹έτ οΏο 
ιΜΙΒοπ. ~ 

190. Κ. Με!!.μίλ παροω βεπάίλ σε!μεΜὅιιὐόίλα! .&lt;::ό'πί! 
Γ. Τ6Βιιγἱτο 7-τἱὶΚ τιιειΙ101ι, όε οΚΚοτ ΙοΒειέΜόμεΒ 

ωΙωΙπιειε Βο!γτὅΙ ΒοιπΙοαΚοάπἱ, ΒοΒγ 8οΙγιιι6Κεί: Βο 
82όΪιο8εξΙ€. . Δ ν 

ΙενοιιειΗΙ‹, 'ο πιέε τἰεπσι ΒοΙ)·τε έιΙτιιΙνἱτετἰΚ. Η νοΙπει, 
ΐὅΙεε Μ. Κενά πιιιιι!:έινειΙ εοΚ εει.γιιιοτ ΜαιτιιΜε εποτει 
ιιἱ, ε: Μι|ό!:ΒόΙ ειιιιηἱτ Κόε2ίτειψ πιοιπηἱ ετ.) Ποτπχό ιιχο· 
κιοΙχύ]ει. Ρτιἐιιοιἱποτε2ύεἱ›ιιπ τυόικιΙε οΠ.γ πιοεωτεόεεΙ:: 
11Ιἱε2ε1·ἱ11Ε !α-ίτ πειρειίιπιοε Π) ιιιύωει εοΙμιιοτ ἱε (!:ότεέἔτε 

- ΙοιιἰΠ Μ] πιόάοιι) τοπηόε:Ηιοτ, ιιή«Ιὅπ εΙΙεπΒειι πωπω‹ 
ΜΗ: ππΡε:έωιοε ιιιεΞεο14 εεΒἱτεό8ε ιιόΙΜΠ :ΜΒ κ πιέι:εύΦ: επε 

·τεπΒετ. Ηοεχ Μι Ρτπιιο2ἱειοτε2εῖε Ιιῦ2όΡΡοιιΙ:ἱ Βοπιάεικόεἱ 
οδχεείΞΙετέΙιοι ἱππόιετΦ: ο) τἐτξς_γΒε›ιιἱ ΚότιΙόεϋΜ4 Έ !:ότο!Ι 
ιιιί“πιιιτο νΜειιιιἱ -νίιΙειειτ -- πτἱες π, Μ3ιηνεοεΙζε ε;13τό Μέ 
Μπι ΒοοεέιτειτἱΚ -- ιι)·οταπ«ΙϋιιΒ: Μτ ε, !:ϋιιχνεσε!:όΒο Π: 
τειτιιἱ ε! Μπι ΜΜΜ2ήυΙο 7 

Ό 

...-Β9- _ › Μ _ _ _-'_._. _'&gt; __.Δ_ ___ - - 7Μ.Δ 7 
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191. Ε”. Ε” ΜΙ; Μ.&quot; &amp;σ'αιϊε!ίλ ε!! 
' Γ. Μἱπάεππεπιίἰ ειέτπι πγἱτ, ειιοποτ όε πιο8·γοτόΐπ 

νωπό εότ επιΙπιπ Η ειι ο' οιόΙτπ ΚόειίΠΙ: ‹›επεἱ¦γο¦:τπ 
οΙπο|γειιοτἱΙ: ΜΜΜ όε ε2εΝοειότ, πω π' Ιππ·πγιϊΚ ΪοΙ 
πιέειπειεεπππΚ, ειιοπΜπ ]ό οτόεοπ επίΠ‹εόΒ πιοΚπτ ε! 
τειΚπἱ, ποΒγ π' πωπω: εει]έτ ΚέτππΙ:τα ΠεΙ πο ίοϊάί 
τπεεπππΙο · 

192. Ϊί ΜΜεΞρ !:ΜΜΜί υισ&gt;ές, 9081): ε' λεωφό!ε πιώ· 
πιρὅεΉελ , 'ο @δμ νπα8·οπα! 8νώόΜα αλαήάά _|ϋππϋ 

Γ. ΕΙόειϋτ πω', Μ&quot; νεΙπππίπτ π2εΙόΩτ πιοπόπ 
ονόΚ νειΙέππΚ , πω, πποετ εοπιιπἱτ ποπι οποτποΚ; πιέεοά 
πω· ἱΒοπ πγπ;μπΙπποΚ, 1ο]61ιοτ Μ«: 'ε Μει ιππιθμμι:, 
πιἱπτπει ει6νόπ6Κτο πΙΚπππειε ΒοΙγετ ΒοτοεπόποΙτ. ν 

193Δ Κ. Γιι!Γοπ ΗΜ $είεϊπ|Δ πίπωεπώ'έ 
ΓΔ ΗπτπιπάἱΚ ]οΙ Γεποτοε-εέτΒπ ππειι!‹: , πιοΙΙγοπ 

Μπι ΙτοΒγ ώ: ποπι Ιἐτ!π-ππἱ; νεΙεππἱπτ ει' εοΙγεπιίοπέΙ Μ, 
πιοΠγ ει' Βοτπγό ειέ]έπ ΪἰἱΒΒ. - 

194. Κ Β” /οπόλα: Μάτ πιί!ωβ ταΜα!υιί απ @ίπ 
ίε!! ιἱἔαοελσἰλ ΜΜΜ 

Γ. ΔΩτόΜπποΙ: ΙενοΙοἱΕποΙ οἔγίΜ ΚϋοΙ6Π Καίει πο- 
ΙγεἱΚτο, ω. ΜοπΒππ πόιιιοΙΙγοΚ ιπόΒ τπΠίΙωτπέπειΚ, πιάγ 
Ι7εΚ ]ό| οπιόειτοποΙ: , ειοΚ πΦό[πίτει ΒοΙγεπτοεεοπποΚ Ι:ό 
Με* 

195. Κ. Μω:! κά! Μ!! “πω” 

Γ. Μἱπτέπ ει, ποτπγόΚ ει' εοΙγοπιίοπέε όε ι6νόε νό 
Βεττ ἱΒ·γ νἱΒγέπνε Μ]οΙ6Ιτ ποΙγ6Κτο $ιποττπΚ, π' ί«ω 
πονοιοττ οεπέΙγοΚ οΜπ'επ νει!ππιἱ Ιορεάόνοι νπΒγ μι· 
ρἱτοεεπΙ ΒοέτπγόΚοπτειτπππ, οεοπάοεεό81:0π Βπ8γειτππΙ:, 
όε τἱειω ΙόΒοπ ΜνίΠ Μπα τ6ΒΒό εοπιπιἱτο επίπ:εόΒ6Κ 
ει' ποτπγόΜπιΙτ. 

4ἔι 



θ·. π___ε &gt; 

επι σ 

198. Κ Β:α!‹Μ Με. /ϋέ;·ιιιιλ ΖωιΜ 1 ν 
Γ. Γιιιτέπ ....ιι..ωι.ι.... 6 πιιπἱΒ επεπάεεεόΒΒοπ πω· 

τπάπειΚ, πιε1¦γἱάό Μει” πἱπετὁΙεΒ πιποπτοτεόΒοε πιππ1ξέ 
@Μτ πιποΒτεειἱΚ. . 

197. Ι1Ϊ ΖΜπε!ιπ!:Μα' Με? !εσ:ΗΜΜ π 

. Γ. ΗειτοάΠ: πειμπ ει' 1ερεάιΉ‹οτ καιει, πιέε Μπειτό 
Κπι Ιενοπιιιπ , Έ πιπππέ]οπ νιιΒγ πετ ππρἱ8 Έ? ΒιιΒγει- 
Μ:, ΙιοΒγ ε2 ἱάόπ6ιΒοπ Μ οΙΚεειίιΙτ ΒιιΒόΚ , πιοΙ)·· 
ιγ.ι.ι... ΒεβιιτποΜιτωιπ , Η ειέτιιο11ιιιεεπππΚ 'ε ἱιΙ6Ι..Β 
ετ«ΐε6ά]οπποπ. ' Δ 

198. Κ. Β' Βνώόπ λὐΒὁἄισεΞςεσεπ πσε!ζι| παρω: σπε 
σΙεύιιε!ι Μ? ν 

Γ. Κ6ιᾶπεάΒεεοπ 8-άΠι πειρα” ποτέΒΒιιπ Ιοειεάπἱ 
πωπω Κέτοε νοΙππ. 1 

199. Κ. ΜΜήσ ί.ιπιετ|ιεΜί απε8·, Μ” α' σε|πευι8·ισ 
Μ! Μίπάεπ υε.&lt;ι.τεόε|επι παΪΜί !ε.ε·πεεΜε!ε·σΠ 

ΓΔ ΠΒγ: ΒοΒγΙιιι ειπ έΒι-ιεεπέππειπ, πιποΠγοπτο πε 
εππτοτι ΒιιΒόΚ ίεΙειόνοττοΚ, Με πιοΒτέπέεπ ιι€έπ ΒεΙεὅ 
ποροΒέε Κ6νοτΚει1π, πιἱ ειππιι1: ει' 1εΙε: !ιοΒγ π' !ιοτπγό 
.......ι..ιιπ πιεεειίιπτ. 

- 200. Κ. σε!μεΜΜε! Με? σε·ίπά!αΜ:? 
Γ. Μοει ἱάε]ε νειπ ε' ειιΒόι. ..ι..πω.π., 'ε πω! πο 

ΒόεΙεπερ1]ϋππ, 1ιοΒγ π' ποτπγό!ώόΙ έτπ1ειΚιιΙι ρἱΠόΙ‹ Βπ 
Βό1Ι:πτ επ πε εΒγόΙ: 'ε πιἱπΚοτ ει' εοΙΥεπιι‹Ή πιε8 πο (οπι 
ειπππΙ‹. 

201. Κ. Γι: οα!σοκ πισω »ιε8·ζπΜασσ'Ιο!Ι .κε!μετιιέ·π 
Μλώ·! πωσ σπ|εΜε!Μιλ υα!‹ιππί!? Γ 

Γ. νιιΙεπιἱι ειά πωπω ει' πετεέΚεάόειοπόττ π. π.. 
οι ποΒγεάτόεπότ εεπι «Με ιιπππ1ε, πιἱι π' ]ό|ιεττ 'ε 16 

α 

.εφε πε 
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ΚόΙοτοεεΚέττ Βια, Δε' ιιιοΠςπτ, ιιιΐπιτύπ ει' ΙήΠο ΒοΙόΙ6Κ 
ΜΜΜ, ΒενοεεΝ: ιιγοπιπώ:. ν 

202. Κ. Γα!βωι ε' σεξμπιεΙ πιί:Μά·πε λε!!-ε σ2αΜί? 
Γ. Κοτέιιεοπι. Α, ε2όρ άε ιαπιιόπη ΒιιΒόΚειτ εΠτϋι6- 

1ι6ι2ίΠ:, νειΙειἑηἱπτ ει' ΙέέψειΚειτ ἱε; Μ: ΜοιιΒειιι επτει ΜΗΚ 
εόΒ ϋΒγεΙιιἱ, ΒοΒγ ει' ΙέΒγειΒ οι ιιο ιιγοπιωωεεωωΚ *'). 

203. Κ Α' ρΠίε ,Μαρ παρω: .)Ήήα ά! πιαὅά£? 
Γ . Τ6Βιιδάτο ιιγοΙοπιάιϊειρτει. 
284. Κ. ΜΜΜ” α: ε!αάάπα! πωσ ι..ωω.ε , πιί!κή: 

πΙεαάιἐΙμΜιι!ΪιαῇΜ σιω8· α' ρζ!!εΆπωλ έ·αὐο]σι&amp;ϋό| υιι!ύ Μ' 
Ιδυε!ε!ε?, ?ια Ζιπολα2 Μπάι2 πω: αιΜα!]π|ε ε!2 

Γ. Α, ρἱΙΙόΚιιεΕ .€ιιΒό]ιι|(ΒόΙ νειΙό Μ]όνρτοΙο ιΜΈ 
ει!αιάέΙγοιωτἱΚ Κότ ιιιόεΙοιι πι. Μ. ίοττό Π” όε. ει' ΜΗΥ 
Β:ι ΒόνεόΒο ΜωΙ. 

. 205. Κ. ΜεΙΜΙ. α' @Μ πιω? 
Γ. Α' πιέεοιΗΚ πιό0, πωγ ΙιόιῦιιεέΒοεοΒΒ ἰε. 
200. Κ..Μί|ἐ‹ψ ΜΜΜ! πιεὅ!ιϋ!ἀι:ιί? 
Γ. ΠΒγ, Μη” ει' Ι:έΙγὶπι ἰεΙιιιοΙοΒίτοτἱΕ 'ε ει' “όιι 

όε ΜΜΜ Βο¦όΙο ΜεόρτοΗΚ, εΗ:οτ πιοιτοΙειι ΚόπιοΙ ει' 
ΒόνεόΒ ΜοΒνἱιεΒέΙΦειτἱΚ, ΜεΠγΒοπ Μι Ι:οιοάοϋ πιἱιιιάεπ 

- ίέΝυΙοπι πόΠα'ίΙ οΜπήιωοά, οι ειΙΚειωπιε 'ε Μνέπειτοε 
πιοΙεΒιιοΙ: ει' ]οΙο; Μ Ι‹ἱνόΒωτοτιιοΚ ιἱἔ'γ Μ, Με Ιαπητότ 
εϋτόε από&quot; ΜοιιηειΙ ΜίΙγΒέΒει τότοτποΙ:. 

&quot;') Ε' εεΙχοπ18ιιΒόΒειτ πόιιι6ΙΙ)· Κετεε!:ε00Ε 4. εδΦ θ οε2τάΙ)ά·ιι 
Η ...ΜΜΜ οΙΕἱΙΙῦιιΒιπἰ , *ο ΜοΕότΦ: οεπᾶΙγειἱΚ ειοτἱΜ: Π 
ιοτιιεΙ‹, ἰιιἱνεΙ ιπιΒγοΒΒ είε !:επιέιιμΒΒ ευΒόΜιεΗε πει 
€ςχοΒΒ ει: όττόΚε ἱε, 'ε επε!ώδΙ σε), ΐοιιτπ σεειΙ: ιιιἱιιω$γ 
200 ιΙειταΒ πισω', 'ΜΜΜ π' ΜιοΒΜΒΒδΙ 300 ώ. 350 
'Η ιιΜκεό8ει. Δ 

σ 

 κ η;touq&

Μυ 

- 

ι 

'Ε 

ο 

ο 

'= &quot;Η Ρε 
-.Ι 

'κ 

5 
ι 

ι 

› 



Χ 

κ 

54 · 

- 207. Κ: Μίλή2 ΜΜαΜί α' ένώόέα! λεω-εαισπέὁε? 
Γ. ΑΜοεσιιγ Κοεω·ειΕΒει ίόνο εί!:εΠ18Πο2όΒο Βο-Ιγ8χ 

τοτιιοΙ‹, 'ε Μ; πιἱιιτοΒγ αη” ότέἱΒ ιιιιειτωΙπειΚ, πιω υπΙ 
ιιἱἱΠἱΚ ο' ΒοΒ·πτειΚ νόΒΚόρ·2ἱ2οΒιιἱ πιοΒ ποπί ειίἱιιιιοὶ;. 

208. Ϊί. Με!ἰ!|ίλ εω|!ά.&lt;ΜΜαλ πιάεοι!ί!ι πιόκϋω? ν 
Γ. Α' Ι'οττό νί2 εινειΒγ Βό2 &quot;·). · 
209. Κ.·ΜΜή; ία·Μ6·Μεπιί σιιεές· @ἐν α' &amp;ετηό|α α' 

8τσϋόλὐαπ ΙεΜαΙ£αΜ 

Γ. Πει εΒγ ἱΠγ ΒιιΒό ]ό ιΠεε ΚόεεοΙ ίεΙνέΒπτνέπ 
όειτενοειω], ΜΒ? ιιιοΒΒοΗΒεωιε ει' Βοηιγό. ειΜσω. Μ 
&quot;Η Η πιο88γόιόάΒεπει, ΙποΒγ νπΙειπιοππγἱ όΙοττοΙοπ. 
Χ 2Ι0. Δ:Μάπ Μίέήν2 /ο!μαψιλ α' ατιΜεέΠ 

Γ. Α' ε6ΙγοιηΒοΒειτειΒτ πιΠιοΙγτ ει' ΙωιιιοποιόΒόΙ Ιά 
ειεάοΜοΚ , ειιοιιιιΜ νειΙεμιιἱ ΙοροάϋνοΙ νειΒ·γ Ι›ειὶ‹ι~όοιο2ειΙ 
ΒοΓυάειτοεεοποΚ, Μη&quot; ἱ€γ Διώ: ἱε, πιο!ΙγοΙςιέπ θει 
Βειι πιπτειάωΚ, ιιιοΒΤο]ωεεππειΚ', ει' ει-:Ϊγοπι ροάἱΒ πιοΒ 
ριι!ιιιϋοιι, πιοΠν ειΜΜίιι οΠγ ΒοΙγοη, Βονιι εοπιιιιἱ οΒε 
κή: Μπι ]έτπειΚ, τοτ]οειτοεεόΚ Μ. 

211. Κ. Κίπε2Ε Μέσω υο|ιιιι σα]ά! ἔα2ὅα8άἔεέὸό| β' 
ιπΐ επ!επιίώ·ε έσ σε!μ·πι&amp;ε”ι.μό|εἰιοπ Μ”, »Μ σσε!ε!εά 
@Έ απ? 

Γ. Α, ΙθΒ8φ8Β[ΦΒΙΙΒόΒειτ πιοΒίο1τέειιΚ οΙόΜ: νέΙο 
Βει858. Μ, πικέπ 1·ει!ψι'οΙ πιοΙωιτ νέειοιι, ροειτό νειΒ7 
μιριτοετει. 

&quot;) ΝόιιιοΙ!νεΚ νειφίιιιόΕΒιι ίέΠε Ηπα Μαιιού: , «ι' νίιτε επικι 
ώη νειΙωτιἱ 6ΗνυΜειτοττ ίεπεΚετ τ«:ειπεΚ, τιιεΙΙντε ει' Βυ 
ΒόΙ:Μ: τει!ήιΞΗ; ει, νίι ωποΙευώπω ει' ΠιιόΕΒιιπ ΈεΙΓοττ ιΞε 
ει' ΒιιΒόΒΜπ Ιενίί Ιιοτιινό|‹ ιιιοεί'ο]τειτιιπια, Κανει ἱειιι6τ κών 
ευΒόΙ‹ΜτεειιιοΕ , πιοΙΙ)·οΚ νέετο ιιιο8επέτίωτιιειΕ ,ε @νο 
ειίιΚεόδτο 8ΙϊόΝ-2(ιιοΙ€Δ ν · 

. 
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212. Κ. Πέτα :Μέ /οέςιιιιέ υεἰὺ?: ουε!εὲοσἰ|ιί'! . 
- Γ.'Μἱιιτύπ π' ΡἱΠόΙ: ΙιέιἱΚό]ιιΚΒόΙ ιόπιείεινέπ 1382· 
ει«η›έτοειι¦ωΚ Έ το]είεΚέπειτ ΒοιτειΙ4 &quot;Ηπει, π' ι›πρὶτοε 
π' το1έε!έέΚΚειΙ ε€γϋττ 6εειοτοΕοττοτἱ&amp;, '8 ]6νδ Μινωι 
τει Μ... όε Μίν68 ΒοΙγτο οΙτότοτἱΚ., ει' ΡοεπότόΙ με· 
:ΠΒ·νπΒγ νέειιοπτόΙ ε' ...Μιζάν νειΙωιή ίει-Ι:όεεοΙ νἱ 
έγα-Ώνει ΙονειΙαιτΒειττειτπειπ 'ε όΙοπι &quot;Έν πι-ειοΙοποιόΒο 
ε:ινιιΒγ ρΜποιιώπ Η. πιοΠγ ΜοπΒειπ πγἱτνιι ΙοΒγοπ - 
6πτνο, ΒέτοτεέΒοε ΒοΙγοπ ]6% ειϋΙ:εόΒτο ίοπτειτωτπειπ. 

Ζἀπαάἐκ -ν· 

Ε., 8·ειιάπεέΒ οΙεί5 ω!όπτοττο οεοΚόΙγποΙτ ΙέτειΠι ιι 
Βγειπ, πιἱπάΜέΙτειΙ Μει εοΙγεπιΒοτπγόἱπΚππΚ οΙόΒ5όΒσε 
οΙοιΙώ6Κ Ιοοπά όε ει' Βτ6τϋΙόττοΙ: νεπό πιιιπ!πίτ ΜΟΒ- 
ίο8]ιιΚ τειπιιΙπἱ, ΒότεόΒωΙοπἄΙ ι...ω..ι....ι. πειΒγ ιιμπο 
εό€οτ 'ε Μειποτ πωπω, πιἱνοΙ ει' πιοΜππἱ ειεΒόπγ· 
ΒόΒΒοπ 5ἱπγΙότΙό πόρ .πιοΒΒει2άπΒοάἱΚ. -Μἱπάοπ Μ. το 
πγόειτοεεοπ ο' το]έεΚέΚΒόΙ πειπ «Ἐγ Ισποτ, έ; ΒιιΒόΒ 
Μιπ πέΙππέφειο. .νεΙγτποτ ίοΒ πγετπἱ; ιππιΙή: ἱε έωϊέΒειπ 
ίοπτ]έτ 1 Ϊοτἱπτ]ένεΙΙ οΙωΙνέπ πιέτ 50 Πο!έειτ &quot;...2ω 
ἱΠγ Με πτιιπΚπ, εί5τ ]έτόΚ πω. Μ:ψΙ ω. π'ειιοάοτ 
Ϊέτ 82ιιτΒειΙπιειεΒΒειπ ίἰΙτοτ1ἱἰ!‹, 'ε π. τ6τνόπγΒειτόεέΒἱπΕ 
ο' ΒειπάεεέΒοτ ;ίροΙΒα.ιινέπ ει&quot; ειιοπιπιοΙ ωτωπά]έΚ, 'ε 
ειττόΙ ΒοπάοεΙτοβειπάπώ:, ΒοΒγ ποριιπΚΒειπ εοΙνπιϋπΚω; 
Ιοει6νοτποεεϋΚ, Μπτοτ Μπι οεπΙ: άάεειΒΒ Ιι)ΌτθαόΒ'δηΕ 
Ιοοπά. Α.. ειι εΒόε2 εεΙνοπιποπγόειτόε ἱει πιειΒεεΒαι ίοΒ 
επιοΙτΜπἱ. ' 
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_ . . |ἰττεεἶτἐε. σ . ο . .ι . 
Δ # ι ΕΙὅειό. Α' ..ι.-...ι.08...κ πενοΙόεύωΙ επόὅ κειωππ6π £ἰ8ό' πείνα. Α: εΙειΙεΙτό'Ι 

έ. Α: ε|ειΙο:| Μειμοτίτύώπω!; ΕάαΪέ|ε πιόάεπτε; ει' :ΜΒ ιέε ΒοππΙίιέε πω . . . . Β. Απ...8-άωπ εΙΙ‹έειίτόεε, νεψεπιόπ.γειόπ Μο .ῇο 'ε πιόι¦ωτοτε. ο ο . , . . 1. Α: «πώ όνἱ ίύσεΙ:όΙτ πονοΙόεε π' πιπε-ή8.νδειπ Σ. Α' πιόεοιΙόνἱ ΓάοεΜΙα πενεΙόεε ει' ιιιε!εήε.νΒειιι δ'. Απ ω..ω... ιιΠωΙππιε ΒεΙ.ν, Μ ω.» πΙ|‹οτόειι, ρ ει, ιιιειὅά8)·ΒόΙἱ πωπω...» όε ει: Μ(οΙά!πι ότ ιΉωτόεπεΙ: πιό«Ηει' . . . . . 1. Α' πωπω. ώρΜΜεπ π: ο|εὅ ἱεΙωΙει-εΞνΒοπ · Σ. Α, ΐόσεΜπ πενοΙόεο ει' πιάεο0Π«: ίεποΙει-όνΙ-›οπ δ. Ηπτππιἀἱκ Μεο]ιι-όνϋεπ πιί ........ι.. . . Π. Αιοπ ΒεΙντὅΙ, ιιιοΙΙ-ντο π' ειε‹ΙετΓεἰ&amp; έτϋΙτοΙ:τοΙ:-' ω. π: ίεποΙέΒόΙ, ει' 8ΜτΜα ,ε ΜΗ εΠεόειί “έ”, ιιοΒςν ει' ΓΗτ εἱ!‹εττεΙ ...η.....κ. · · 2. Α) ΓάΙππιΕ τονάΙΗΠ πενεΝετόεότὅΙ. . ο . Κ Δ:: οΙΙ;πετό!, όε εποπιπέετὅ|. ο ο · ο ' θ. Α' ΐέιΙ:πιι&amp; ει: ΜΝ( ΜΜΜ, έν: ειὅΙὅπεενεἱ‹το ΠΙτετόεε, τιιΙει.Μοπώ, όε μ' ΙενεΙοΕ ειειΙόεέπε&amp; ιπόά1π . ·· · · · ν · · « Η Α: οΙενοπ εϋνόπ.ν. . . . . . ΜάΜάιΧ: πάνε. Αποπ ΜΙ.ντδΙ , ιποΙΙ.νεπ τεἰρΙέΙτειτππΕ ει' 8θ·ν ΙνοπιΒο &quot;Μ:, ...ι...ω..., ε«. ει' Ιενε86· τἱε:τίτέεπ. . Ηασπαιίιέπεία. Α2 ετετόετ ἱΠετὅ ...υπ-ψ όε νἱενεῖιιειτ. π) Α' πετπνόΙ: ιῖροΜεπ οΙείί Ι‹οτΙπιπ. . . . . Β) Α' |ιοτπνόπ πιόεο|Πε Μπα, 'ε σΒΒοπ πενοΙόεϋ|κ, - ' ο) Α' ι......ω. Ιπιτπιπόψ ποτε, - πιἱ τόπων νεΙϋΙ:, 'ο &quot;πω... άροΙππ4ΙόΙτ. · · · · · · .η Νεενεὰἱ&amp; |‹οτ, 'ε ει'8πιάόπειικ πποΙΙεττο ίοεΙειΙειτοε ε;18(1. ο ο ο ο ο ο ο ο ο· ε) (ΜΜΜ Ιων, ότε π' πιιπι!πι, πικάπ· πενεΙὅῇϋπ Μπι! τ νό8τε πωπω σ . · . · . . Ζά:·αι!ε?.:. . . . . · . . . · 
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